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سرمقاله

نقد و انتقاد از مفاهیمي هسللتند که در جامعه اسللالمي و انقالبي، ضرورت مضاعفي مي يابند زيرا هم نیاز اجتماعي بر ضرورت آن 
تاکید دارد و هم خیرخواهي فردي. اسللالم نقد و اشللکال گرفتن و بیان عیوب را هديه برادر ديني معرفي مي کند و تاکید دارد که 

»بهترين برادران ما کساني هستند که عیوب ما را به ما هديه مي دهند«.
امام خمیني)ره( در باره ضرورت نقد در جامعه اسللالمي فرمود ه اند: »انتقاد بايد بشللود! تا انتقاد نشللود، اصالح نمي شللود يک 
جامعه. عیب هم در همه جا هسللت؛ سللر تا پاي انسللان عیب است و بايد اين عیب ها را گفت و انتقادها را کرد؛ براي اينکه اصالح 

بشود جامعه«.
در بیاني ديگر مي فرمايند: اشکال، بلکه تخطئه هديه اي الهي است براي رشد انسان ها". همچنین مي فرمايند: »در جمهوري 

اسالمي، همه بايد با انتقادها و طرح اشکال ها، راه را براي سعادت جامعه باز کنند«.
تاکید اين چنیني اسالم و بزرگان دين درباره ضرورت نقد، دو دسته مخاطب دارد. در درجه اول، کساني که بايد از گفتن 
نهراسللند و از موضع امر به معروف و نهي از منکر و خیرخواهي، ديگران به خصوص والیان و صاحبان قدرت را مخاطب قرار 
بدهند و اشکال آنان را صراحتا بگويند تا خداي ناکرده، اشرار بر مردم مسلط نشوند. مخاطب دوم اين توصیه ها، همه کساني 
هسللتند که مورد نقد قرار مي گیرند و طبعا بايد انتقادپذير باشللند. به اين افراد، توصیه و تاکید شده که به همین کساني 
میدان و بها بدهند که شالق نقد را بر آنان وارد کرده و تملق و چاپلوسي را به کنار نهاده اند. در روايت هست که از کسي 
پیروي کن که شما را مي گرياند زيرا او خیرخواه توست نه کسي که تو را مي خنداند و در کارش غش و ناراستي هست. 
اين مقدمه را گفتیم تا از همه خوانندگان »ضمیمه سیاسللي اجتماعي تربیت« و همکاران انديشمند خود بخواهیم 
که ما را نقد کنند و بسللتر انتخاب راه درسللت را فراهم آورند. به گمان ما، اهداف تربیتي و پرورشي را بدون مشارکت 
فکري همگان نمي توان محقق کرد. قرآن به ما بشللارت داده اسللت که همه سللخن ها را بشنويم و بهترين را انتخاب 
ِبُعوَن أَْحَسللَنُه أُْولَِئَک الَِّذيَن َهَداُهُم الَلُهّ َوأُْولَِئَک ُهْم أُْولُوا الَأْلَْباِب"،  للْر ِعَباِد الَِّذيَن يَْسللَتِمُعوَن الَْقْوَل َفَیَتّ کنیم: " َفَبِشّ
بشللارت ده به آن بندگان من که به سخن گوش فرامی دهند و بهترين آن را پیروی می کنند؛ اينانند که خدايشان 

هدايت کرده و اينان، همان خردمندانند.
نکته ظريف در اين آيه اين است که خداوند، راه هدايت صاحبان »لب و خرد« را همین شنیدن و تبعیت از 

سخن احسن قرار داده است و اين يعني اوج نقدپذيري و ضرورت نقد سخنان با هدف رسیدن به هدايت الهي.
در عین حال که از همه منتقدان و صاحبنظران، انتظار نقد داريم اما درخواسللت ديگر ما اين اسللت که در 
نقد خود، منصفانه عمل کنند و از تهمت و طرح سللخنان ناروا بپرهیزند. اين نیز از سر خیرخواهي براي همه 
کسللاني اسللت که به نیت درست آنان اعتقاد داريم اما ممکن اسللت در شناخت مسائل و تحلیل رخدادها با 
آنان اختالف داشللته باشللیم. متاسفانه در ماه گذشته در مواردي شللاهد اين انصاف و اعتدال و عقالنیت از 

سوی منتقدان نبوده ايم.
اين سللخن حضرت امللام را تکرار می کنیللم که ضمن دفللاع از نقد و نقللادی، برخوردهای حذفی و 

تنگ نظرانه را نفی می کنند:
»انتقاد سللازنده، معنايش مخالفت نبوده و تشللکل جديد، مفهومش اختالف نیسللت. انتقاد بجا و 
سازنده باعث رشد جامعه می شود. انتقاد اگر بحق باشد، موجب هدايت دو جريان می شود. هیچ کس 
نبايد خود را مطلق و مبّرای از انتقاد ببیند. البته انتقاد غیر از برخورد خطی و جريانی اسللت. اگر در 
اين نظام کسللی يا گروهی خدای ناکرده بی جهت در فکر حذف يا تخريب ديگران برآيد و مصلحت 
جناح و خط خود را بر مصلحت انقالب مقدم بدارد، حتماً پیش از آنکه به رقیب يا رقبای خود ضربه 

بزند، به اسالم و انقالب لطمه وارد کرده است«.
خداوند عاقبت همه ما را ختم به خیر کند.

مدیرمسئول

نقدمان کنید اما منصفانه!
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هشتمین مراسم مشترک دانش آموختگي، تحلیف و اعطاي سردوشي دانشجويان 
دانشللگاه  هاي افسللري ارتش جمهوري اسالمي ايران، دوشللنبه 26 آبان ماه با حضور 
حضرت آيت  الل خامنه اي فرمانده کل قوا، در دانشگاه افسري امام علي)ع( برگزار شد. 
ايشان بعد از حضور در يادمان شهدا و قرائت فاتحه و همچنین سان ديدن از يگان  هاي 

حاضر در میدان نکاتي را مطرح کردند.
حضرت آيت  الل خامنه  اي در اين مراسللم، نیروهاي مسلح را از پايه  هاي اقتدار هر 
کشللوري خواندند و تأکید کردند: الزمه اقتدار واقعي در نیروهاي مسلح، همراه شدن 
ايمان، بصیرت، عزم راسخ و احساس مسئولیت واقعي در کنار نیروي انساني مجهز به 

آموزش  هاي روزآمد و تجهیزات پیشرفته است.
ايشللان همچنین دنیاي امروز را تشللنه پیام آزاديبخش اسللالم ناب دانسللتند و 
گفتند: بدخواهان و زورگويان جهاني، تالش مي  کنند تا با اسللتفاده از هنر، سیاسللت، 
نظامي  گري و همه ابزارها، مانع شنیده شدن نداي اسالم ناب شوند اما اين ندا شنیده 

شده است و نشانه  آن هم، هراس روزافزون قدرت  هاي استکباري است.
رهبر انقالب اسالمي با تأکید بر لزوم برخورد عمیق و غیر سطحي با موضوع اقتدار 
در نیروهاي مسلللح، افزودند: تعداد زياد نیروي انسللاني و آموزش و تجهیزات نظامي 
پیشرفته، به تنهايي موجب اقتدار نیروهاي مسلح يک کشور نمي  شوند بلکه بايد انگیزه 

و معنويت و عزم و درک حقیقت مسئولیت بر رفتارها و جهت  گیري  ها حاکم باشد.
فرمانده کل قوا با اشللاره به قابلیت  هاي معنوي و توانايي  هاي علمي و قدرت ابتکار 
و عزم راسللخ نیروهاي مسلح کشور در هشت سللال دفاع مقدس، تصريح کردند: دنیا 
روي نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران حساب باز مي  کند و آن را جدي مي  گیرد 
زيرا مي  داند که هر جا عرصه مسئولیت و رزم  آوري باشد، نیروهاي مسلح سنگ تمام 

خواهند گذاشت.
ايشللان با اشاره به افتخارات دانشگاه افسللري امام علي)ع( و شهداي گرانقدر اين 
دانشگاه، خطاب به دانشجويان افسري گفتند: خود را در اين مجموعه پر برکت علمي 
و نظامي، براي اعتالي روزافزون نیروهاي مسلح به عنوان يکي از ارکان اقتدار کشور، 
آماده کنید و همچون محققان و دانشمندان جوان که با علم و ابتکار، پديده  هاي علمي 
را عرضه مي  کنند، با بهره  گیري از اندوخته  هاي علمي و ابتکار و ارائه پديده  هاي نظامي 

و نوين، سازمان نظامي کشور را به اوج اعتالء برسانید.
رهبر انقالب اسللالمي در بخش ديگري از سللخنان خود با تأکید بر اينکه بشريت 
بیش از هر زمان ديگر نیازمند پیام اسللالمي ملت ايران است، افزودند: افزون  طلبان و 
زورگويان جهاني که از جاذبه پیام رهايي  بخش اسللالم ناب و تهديد شدن منافع خود 
بشللدت نگرانند، از همه ابزارها بويژه ابزارهاي هنري بهره گرفته  اند تا مردم دنیا را از 

اسالم بترسانند.
حضرت آيت  الل خامنه  اي ساختن گروه  هاي مسلح به نام اسالم و حکومت اسالمي 

و قتل عام انسان  هاي بي  گناه بوسیله اين گروه  ها را نمونه ديگري از روش  هاي دشمنان 
براي اسالم  هراسللي برشمردند و افزودند: پیام اسالم ناب براي انسانیت، پیام آسايش، 
عزت، سللربلندي و زندگي همراه با امن و امان است و بدخواهان نمي  خواهند، ملت  ها 

با اين پیام آشنا شوند.
ايشان خطاب به دانشجويان دانشگاه افسري امام علي )ع( فرمودند: نسل پیش از 
شما پیام اسالم ناب را در میدان  هاي نبرد و سیاست و انقالب، سر دست گرفت و آن 
را به دنیا نشان داد و اينک شما وارثان آن شهداي بزرگوار و مردان عظیم  القدر هستید 

تا اين پیام را به جهانیان عرضه کنید.

ديدار با دست اندرکاران حج
حضرت آيت  الل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسللالمي سه شنبه 6 آبان در ديدار 
مسئوالن و دست اندرکاران حج سال جاري، برنامه ريزي براي »افزايش کارآيي حج« 
با نگاه تحولي و مبتکرانه در پاسخ به »نیازهاي معنوي و فکري مخاطبان« و همچنین 
»مقابله با شبهات و تبلیغات القايي دشمنان اسالم« را يک ضرورت برشمردند و تأکید 
کردند: ديوار کشللیدن میان جمهوري اسالمي با بقیه دنیاي اسالم يکي از شگردهاي 
دشمنان اتحاد امت اسالمي است و بايد از فرصت حج به عنوان »محشر امت اسالمي« 
براي برچیدن اين ديوار ساختگي و تغییر تصورات و باورهاي نادرست شکل گرفته در 

اثر تبلیغات دروغین دشمنان، به بهترين شکل استفاده کرد.
رهبر انقالب، از همین زاويه به مسئله مهم »وحدت اسالمي«  به عنوان نیاز واقعي 
امروز دنیاي اسالم اشاره کردند و فرمودند: وحدت و برادري بین مسلمانان جزء مباني 
ديني ما است و در اين زمینه جمهوري اسالمي با کسي تعارف ندارد. حضرت آيت  الل 
خامنه اي، با يادآوري ابتکار امام بزرگوار)رض( در تبديل شللعار »وحدت اسللالمي« به 
سیاسللت رسمي و علني جمهوري اسالمي، شگرد دشمنان اتحاد اسالمي براي نقض 
اين سیاسللت روشن را »ديوار کشللیدن میان ايران و دنیاي اسالم« خواندند و تأکید 
کردند: همه مکلفند در برچیدن اين ديوار سللاختگي تللالش کنند و حج نیز بعنوان 

محشر امت اسالمي، بهترين فرصت و موقعیت براي اين تالش است.
رهبر انقالب، در ادامه با اشللاره به شبهات و تبلیغات پرحجم و دروغین دشمن با 
هدف ايجاد توهمات و تصورات نادرست درباره تشیع، جمهوري اسالمي و ايران عزيز، 
آن را به عنوان يکي از روش  هاي جداسازي جمهوري اسالمي از دنیاي اسالم خواندند 
و تاکید کردند: صرف نوشللتن کتاب در پاسللخ به اين شبهات کافي نیست، بلکه بايد 
بررسللي کرد که چگونه مي توان با بهره گیري از شللیوه هاي متنوع و متکثر ارتباطي، 

ذهنیت  هاي ساخته شده با تبلیغات و تهمت  هاي دروغ را تغییر داد.
ايشللان در پايان، بر ضرورت آسیب  شناسللي و کشللف عوامل موثر در باورپذيري 

تبلیغات غیرواقعي دشمن تأکید کردند.

پای سخن رهبری

زورگويان جهاني از جاذبه پیام رهايي  بخش اسالم ناب نگرانند

رهبرمعظمانقالبدرهشتمينمراسممشترکدانشآموختگي،
تحليفواعطايسردوشيدانشجوياندانشگاههايافسري
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دکتر روحاني خطاب به همایش ملي اعتدال که در تاریخ 28 آبان برگزار شد، 
پیامی صادر کردند. متن این پیام به شرح زیر است: 
بسم الل الرحمن الرحیم

برگللزاري »همايللش ملللي اعتللدال« را بلله مسللئوالن و دسللت اندرکاران محترم و 
شرکت کنندگان فرهیخته و ارجمند اين نشست علمي صمیمانه تبريک مي گويم.

امروز بیش از هر زماني در جامعه ايران، دنیاي اسللالم و جامعه جهاني، ضرورت درک 
اعتدال و رو آوردن به آن در همه جوانب و ابعاد زندگي احسللاس مي شود. انسان و جامعه 
معاصر آزرده و خسته از افراط و افراط گري است و براي کاستن از مخاطرات در هم تنیده 
تندروي در انديشلله و گفتار و رفتار، رويکردي روشللن تر از »اعتدال« در زمینه هاي نظري 

و علمي نیست.
اين وظیفه انديشمندان و دانشمندان و محققان است که مباني و مفاهیم و آثار معرفتي 
و اجتماعي و فرهنگي و سیاسي اعتدال را در نشست هايي از اين دست، تبیین کنند و راه را 
بر سیاستگذاران و مسئوالن اجرايي و عموم مردم و شهروندان در ترويج و تعمیق فرهنگ 

اعتدال گشوده تر سازند.
از خللرداد ماه 1392 کلله اکثريت مردم ايللران در انتخابات يازدهمین دوره رياسللت 
جمهوري، به گفتمان اعتدال و خط مشللي تدبیر و امید رأي دادند، چیسللتي و چگونگي 
اعتللدال به عنوان يک منظومه فکري، به موضوعي جدي در افکار عمومي تبديل گرديد و 
برخي از انديشللمندان، به پاس وظیفه خود در گسللترش دانايي، در جهت روشن ساختن 
اين مفهوم و رابطه آن با شرايط اجتماعي و سیاسي جامعه ما و همچنین فرهنگ سترگ 

اسالمي و ايراني، تالش هاي ارزشمندي را آغاز کردند.
اعتدال به طور ذاتي با فعالیت هاي دانش  محور و مبتني بر عقالنیت و همه  جانبه نگري 
پیوند دارد و بنابراين شللما دانشللگاهیان و صاحب نظران، براي سخن گفتن در اين عرصه 
سللزاوارتريد. عرصه سیاسللت هرگاه از تأمین عدالت، معنويت و همبسللتگي انسللاني به 
قدرت جويي و قدرت مداري تمايل پیدا کند، مسللتعد دچار شدن به تندروي و افراط گرايي 
مي گردد و اين پديده اي است که در منطقه ما و در جهان امروز به تهديدي واقعي تبديل 
شللده اسللت و وظیفه انديشللمندان ما تالش فکري براي تقويت سللرمايه هاي اعتدال در 

عرصه هاي اجتماعي و سیاسي است.
پیام اصلي اعتدال در عرصه کشورداري اين است که اداره جامعه ما با عالئق و سالئق 
گوناگللون بللدون دانش، گفت وگو و سللعه صدر امکان پذير نیسللت. به ايللن دلیل همواره 
عالقه  مندان به کشللور و انقالب اسللالمي را دعوت کرده ام که بیايید با سعه صدر با مسائل 
برخللورد کنیم. بگذاريم افراد حرفشللان را بزنند و به خاطر اشللکال هاي کوچک، آدم هاي 

بزرگ را کنار نگذاريم. 
اعتدال در عرصه سیاست يعني توجه به آراي مردم و قرار دادن فعالیت هاي دولتمردان 

در چارچوب دانايي، راستي و اخالق و دوري از غرور و خودمحوري.

اعتدال در عرصه علم يعني پیوند بین شالوده هاي علمي و نظري و تجربیات برآمده از حیات 
اجتماعي و سیاسللي جامعه ما و بنابراين توقع از دانشمندان و علما براي بررسي کاوشگرانه و 
نقادانه نسللبت انديشه اعتدال با خواسللته هاي مردم و فرهنگ ايراني و اسالمي ما و همچنین 
ظرفیت هاي بالقوه و بالفعل آن براي تأمین الزامات توسعه پايدار و همه جانبه، خواسته اي معقول 
و توجیه پذير اسللت. هر چند بر اين نکته تأکید دارم که اعتدال به طور عام از سرشت فعالیت  
سازنده سیاسي جدا ناشدني است و به طور خاص نیز انتخابي ضروري براي برون رفت از شرايط 
آسیب زاي تقابل ها و افراط گري هاي کنوني در عرصه هاي سیاست داخلي و بین المللي است اما 
فراتر از اين دريافت هاي عام، ترديدي ندارم که گشودن اليه هاي گوناگون انديشه اعتدال، نیازمند 

تدقیق و تأمل انديشمندانه شما دانشگاهیان و دانشوران است.
اگر چه اعتدال با دوري از افراط و تفريط معرفي شده است، اما اين معنايي نیست که 
براي معرفي مفهومي که قرار است راهنماي حرکت همه  جانبه دولت و پیشرفت و توسعه 
ملت باشد، کفايت کند. به گمان من، اعتدال از آن ظرفیت برخوردار است که بتوان آن را 

ناظر بر عناصر زير دانست:
- درک جديدي از تجدد ايراني

- توسعه اقتصادي پايدار همراه با عدالت در سطوح فردي، گروهي و منطقه اي
- برقراري توازن میان آرمان خواهي و واقع بیني

- تعامل سازنده با جهان
- شناسايي کننده مقدورات و محدوديت هاي تاريخي يک ملت

- دانش محوري و ارج نهادن علم
- به رسمیت شناختن تکثر

- توازن در بهره برداري از محیط زيست
- توازن در نسبت قدرت دولت و جامعه

- حرکت متوازن به سوي توسعه همه  جانبه
امللروزه بايد در پي آن بود که چهره رحماني اسللالم را از رفتارهاي خشللن و افراطي 
بزدايیللم تا خورشللید گرم مهرورزانه اش بللر جان ها بتابد و زندگللي ديندارانه را گرم کند. 
بايد سیاسللتي انسللاني و عدالت جويانه را تقويت کرد تا جامعه هر چه بیشتر طعم شیرين 
زندگي را بچشللد و با اراده و امید، راه آينده را با گام هاي مؤثر و محکم بپیمايد. دعوت به 
اعتدال، دعوت به روش هاي خردمندانه و انسللاني اسللت که توان و ظرفیت هاي موجود را 
در برداشللتن قدم هاي آينده ساز محاسللبه مي کند و باري را فوق طاقت، بر دوش جامعه و 

زندگي نمي گذارد.
انتظار دارم که به همت دسللت اندرکاران و شللرکت کنندگان اين همايش ملي، جريان 
فکري بالنده و بارآوري براي تدوين و تبیین و استمرار اين گفتمان و تعمیق مفهوم اعتدال 

در حوزه هاي مختلف جامعه صورت گیرد. 
موفقیت اين نشست ارزنده را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

هور
 جم

ا رئيس
راه ب

هم

بايد چهره رحماني اسالم 
را از رفتارهاي خشن و افراطي بزدايیم

دکترروحانیدرپيامیخطاببههمايشملیاعتدال:
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رویداد

 سرانجام دوران ده ساله مديريت عزت الل ضرغامي 
در صدا و سللیما به پايان رسللید و محمد سرافراز که 
در دو دهه اخیر معاونت برون مرزي اين سللازمان را بر 
عهده داشللت، با حکم مقام معظم رهبري به رياسللت 
سازمان بسیار مهم و حساس صداو سیما منصوب شد.
از اوايل امسللال زمزمه هاي زيادي درباره انتصاب 
جانشللین احتمالي ضرغامي در خللرداد ماه به گوش 
مي رسللید، امللا با اعالم ايللن خبر از سللوي ضرغامي 
کلله وي تا آبان ماه در جايگاه خللود باقي خواهد ماند، 

گمانه زني ها نیز چند ماهي به تأخیر افتاد! 
گزينه هايي همچون سللید محمد حسللیني، وزير 
ارشللاد دولت دهم، محمدحسللین صفار هرندي، وزير 
ارشللاد دولت دهللم و غالمعلي حداد عللادل در کنار 
محمللد سللرافراز از اصلي ترين گزينه هايللي بودند که 
رسانه ها از آنان با عنوان جانشینان احتمالي ضرغامي 
نللام مي بردند. اما نگاهي به سللابقه انتصاب دو رئیس 
اخیر اين سازمان، نشان مي داد که يکي از اصلي ترين 
مؤلفه هاي مقام معظم رهبللري براي برگزيدن رئیس 
رسللانه ملي، آشللنايي با اين رسللانه اسللت. هم علي 
الريجاني پیش از رياسللت ده ساله اش بر صدا و سیما، 
سللابقه مديريت- هرچند کوتاه مدت- در اين سازمان 
را داشللت و هم عزت الل ضرغامي پیش از رياسللتش، 

سابقه معاونت اين سازمان را در کارنامه خود داشت.
سابقه بیست ساله سللرافراز در معاونت برون مرزي 
و راه اندازي شبکه هاي متعدد راديويي و تلويزيوني به 
زبان هاي مختلف، سللرافراز را به يکي از مديران موفق 
رسللانه ملي تبديل کرد که در طللول دوران مديريت 
کم حاشیه اش توانست مأموريت هاي خود را با کیفیت 
خوبي به انجام برسللاند. موضوعي کلله در حکم مقام 
معظم رهبري براي سرافراز نیز به آن اشاره شده است: 

»جنابعالللي را با توجه بلله صالحیتهايي که بحمدالل 
از آن برخورداريللد و بللا آگاهللي از تجربلله طوالنللي 
مديريتي  تان در رسانه ملّي و آشنايي  هاي گسترده  تان 
با اين مجموعه بزرگ و مهّم براي يک دوره پنج ساله 
به رياست سازمان صدا و سللیماي جمهوري اسالمي 

ايران منصوب مي  کنم«.
مقام معظم رهبري در ادامه حکم انتصاب به نکاتي 
اشللاره کردند که مي توان از آنها به عنوان دغدغه ها و 

صدالبته انتظارات ايشان از رسانه ملي نام برد.
- »هدايللت و مديريللت فرهنگ و افللکار عمومي 

جامعه«
- »گسترش دين و اخالق و امید و آگاهي و ترويج 

سبک زندگي اسالمي- ايراني در میان آحاد ملّت«
- »حفللظ و ارتقاي اسللتقالل فرهنگللي و هويت 

انقالب ايران اسالمي«
نگاهي به نکات باال به روشللني نشللان مي دهد که 
مأموريتي بس دشللوار به محمد سللرافراز محول شده 
اسللت که انجام آن جز با حسللن همللکاري نخبگان 

جامعه و رسانه ملي میسر نخواهد بود. 
امللا بخش ديگري از حکم سللرافراز نیز از اهمیتي 
ويژه برخوردار اسللت يعني »کمک بلله مديريت  هاي 
اجرايي در جهت تأمین اهداف و اجراي سیاسللت  هاي 
کالن نظام و تحقق سللند چشللم  انداز«. شللايد بتوان 
گفت در يک  سللال اخیر رياست ضرغامي، رسانه ملي 
نتوانسللت در اين قسللمت موفق عمل کند. اين عدم 
رضايللت را مي تللوان در اظهار نظرهاي مسللئوالن و 
نزديکان دولت تدبیر و امید مشللاهده کرد. بیان واضح 
رهبري پیرامون کمک رساني رسانه ملي به صداوسیما 
نويدبخش اين اسللت که رسللانه ملللي تحت مديريت 

سرافراز بتواند در اين راستا حرکت کند.

نکتلله ديگري که اين احتمللال را تقويت مي کند، 
اسللتقبال نزديکان دولت از انتصاب سللرافراز اسللت. 
حسام الدين آشنا از مشاوران و نزديکان نزديک رئیس 
جمهللور و نماينللده قوه مجريه در شللوراي نظارت بر 
سللازمان صدا و سللیما، انتصللاب سللرافراز را معنادار 
خوانللد و اظهار امیدواري کرد کلله در دوران مديريت 
وي روابللط دولللت تدبیر و امید و رسللانه ملي بهتر از 

قبل باشد. 
رئیس جمهور نیز ضمن تبريک انتصاب سللرافراز 
در جلسلله هیئت دولت، در توصیف وي گفت: »دکتر 
سللرافراز يکي از فرزنللدان انقللالب و از خانواده معزز 
شهدا و نام  آشنا و برخوردار از تخصص و تجربه طوالني 
در صدا و سیماسللت«. دکتر روحاني همچنین اظهار 
امیدواري کرد که صداوسللیما به نقطه اي برسد که به 

فرموده امام راحل »دانشگاه عمومي« باشد.
عللزت الل ضرغامي نیز در جلسلله توديللع خود و 
معارفه جانشینش، ضمن اشللاره به تخصص سرافراز، 
وي را شخصي »متعهد به آرمان ها و متعلق به خانواده 
شللهدا« معرفي کرد و از مقام معظم رهبري بابت اين 
انتصاب تشللکر کرد. ضرغامي همچنین انتخاب رئیس 
رسللانه ملي از میللان نیروهاي اين سللازمان را عامل 
مهمي دانسللت که مانع از اتالف وقت و آزمون و خطا 
خواهد شللد. ضرغامي در جلسه توديع، حاشیه اي هم 
به مشکالت مالي صداوسیما زد و مدعي شد کف مالي 

اين سازمان بسیار کم است.
سرافراز هم در سخناني با اشاره به تغییر مؤلفه هاي 
قدرت در دنیاي امروز، از نقش مؤثر رسانه  و ارتباطات 
در معادالت جهاني سخن گفت. وي در تبیین اهداف 
خود در صداوسیما، اين سازمان را يک رسانه متمرکز 
در سللطح جهان دانسللت که بايد در واقع به رسللانه 

رویداد

صدا و سیما، رياست جديد و معضالت پیش رو
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اسالمي با رسالتي جهاني تبديل شود.
 سللرافراز با اشللاره به ضرورت چابک سللازي 
سازمان، به لزوم برون سپاري در تولید برنامه ها و 
همچنین اصالح روش هاي گردش کار نیز اشللاره 
کرد کلله مي توان از آنها به عنوان سیاسللت هاي 

اصلي مد نظر وي نام برد.
بي ترديد سللازمان صدا و سللیما با در اختیار 
داشللتن چنديللن و چنللد شللبکه راديويللي و 
تلويزيونللي، مي توانللد نقشللي مهللم در ارتقاي 
فرهنللگ عمومي جامعه ايفا کند. البته اين ايفاي 
نقللش داراي ملزوماتي اسللت کلله بي توجهي به 
آنهللا در بعضي مقاطع زمانللي از تأثیرگذاري اين 

سازمان کاسته است. 
همانطور که در ابتدا اشللاره شللد، آشللنايي 
با رسللانه و کارکردهاي آن و اشللراف داشتن به 
فضللاي حاکم بر آن شللرط الزم بللراي انتصاب 
مديللران رسللانه ملي اسللت. حال هرچه سللطح 
مديريللت از رأس هرم اين سللازمان به سللطوح 
پايین تر بیايد، اين شرط الزم از اهمیت بیشتري 
برخللوردار مي شللود. اما متأسللفانه در دوره هايي 
شللاهد بوديم که با شکسللت يک طیف سیاسي 
و برکناري مديران منتسللب به آن در ارگان هان 
دولتي، بسیاري از آنان بدون داشتن کوچک ترين 
سللابقه اي در حوزه رسانه، وارد اين سازمان شده 
و پسللت هايي همچون مديرکلي مراکز و پايین تر 
از آن را در اختیللار گرفتند. اين ورود بي برنامه و 
خارج از عرف منتسللبان به يک جناح سیاسللي، 
صرف نظللر از اين کلله نیروهللاي متخصص اين 
سازمان را سرخورده کرد و سطح کیفي تولیدات 
آن را نیللز تا حد بسللیار زيادي تنللزل داد، اصل 
بي طرفي رسللانه ملي در منازعات سیاسي را نیز 

دچار خدشه کرد. 
در دنیايللي که حتي وابسللته ترين رسللانه ها 
سللعي مي کنند براي تأثیرگذاري بیشتر، ظاهري 
بي طرف از خود نشان دهند، واضح است که بروز 
کوچک ترين نشللانه هايي مبني بر عدِم بي طرفي، 
آن هم در رسانه اي ملي، باعث سلب اعتماد کسر 

بزرگي از افکار عمومي خواهد شد. 
نکته ديگري که وظیفه رئیس جديد رسللانه 
ملي را بیش از پیش سللنگین مي کند، شللرايط 
و مقتضیللات جنگ نرم اسللت. در دهه هاي قبل، 
صداوسللیما مي توانست تنها با چند شبکه معدود 
يگانه رسللانه مرجع جامعه لقب بگیرد، در حالي 
کلله در چند سللال اخیللر، پیشللرفت قارچ گونه 
شللبکه هاي ماهواره اي شرايط بسللیار متفاوتي را 
پیش روي مديران رسللانه ملي قرار داده اسللت. 
نگاهي به شبکه هاي فارسي زبان ماهواره اي که در 
دو سلله سال اخیر پديد آمده اند ثابت مي کند که 
دکتر محمد سرافراز در دوراني به مراتب دشوارتر 
از اسللالف خود بر مسللند رياسللت صداوسللیما 
مي نشللیند. البته همانطور که پیش تر گفته شللد 
او نسبت به رؤساي قبل از خود، تخصص و سابقه 
باالتري دارد و همین مزيت اسللت که بسیاري از 
مردم و اهل رسانه را نسبت به آينده اين سازمان 

امیدوار کرده است.

سوم ارديبهشت سال جاري وقتي يک طلبه بسیجي 
که گفته مي شللد در پي امر به معللروف و نهي از منکر 
مورد سللوءقصد قرار گرفته و بعللد از تحمل ماه ها درد 
و بیمللاري به ديار باقی شللتافت، 19 نفر از نمايندگان 
مجلس که پیشللتر طرحي را با عنوان »طرح حمايت از 
آمران به معروف و ناهیان از منکر« به مجلس شللوراي 
اسللالمي ارائلله داده بودنللد، در تصمیم خللود براي به 

تصويب رساندن آن جدي تر و مصمم تر شدند.
اين طرح در سللال 89  و در مجلس هشللتم اعالم 
وصول شللد. رئیس کمیسیون فرهنگي مجلس پیش از 
اين گفته بللود: »با تصويب اين طرح حمايت ويژه اي از 

آمران به معروف و ناهیان از منکر خواهد شد«.
در مقدملله ايللن طرح در بخشللي با عنللوان داليل 
توجیهي آمده اسللت: »اصل هشتم قانون اساسي امر به 
معروف و نهللي از منکر را به عنوان يک تکلیف همگاني 
مقللرر نموده و شللهروندان را در مقابل رفتللار يکديگر 
مسللئول و ناظر قرار داده است. بدون شک اين تکلیف 
مسللتلزم پیش بیني حمايت هاي قانوني الزم از افرادي 
اسللت که مبادرت به انجام اين وظیفه قانوني و شرعي 
مي نمايند. به عبارت ديگللر چنانچه اجتماع از منافع و 
کارکردهللاي مثبللت اين نهاد بهره مند مي شللوند، علي 
القاعللده بايد حمايت ها و تدابیر قانوني الزم را نسللبت 
به کسللاني که آسللیب ها و مخاطرات انجام اين وظیفه 

سنگین را متحمل مي شوند به عمل بیاورند«.
اصل هشتم قانون اساسللي مي گويد: »در جمهوري 
اسللالمي ايران دعوت بلله خیر، امر به معللروف و نهي 
از منکر، وظیفه اي اسللت همگاني و متفللاوت بر عهده 
مردم نسللبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم 
نسللبت به دولت، شرايط و حدود و کیفیت آن را قانون 
تعیین مي کند« )والمومنون بعضهم اولیاء بعض يامرون 

بالمعروف و ينهون عن المنکر(.
ارائه اين طرح در حالي اسللت که با وجود اينکه امر 
به معروف و نهي از منکر مطابق دين وظیفه اي عمومي 
و اختیاري اسللت، در ايران نهادهايللي به طور ويژه اين 
فريضلله را دنبال مي کنند و به اصطللالح متولي اين امر 
هستند. از جمله اين نهادها ستاد احیاي امر به معروف 
و نهي از منکر اسللت که طبق آنچه در اساسللنامه خود 
آورده »احیللاي فريضلله امر به معللروف و نهي از منکر 
در جامعه اسللالمي« را هدف خود مي داند. اين سللتاد 
در سللال 1372 به رياست آيت الل احمد جنتي تشکیل 
شللد و شللروع به کار کرد، اما ظاهللراً برخي نمايندگان 
مجلللس به اين هم بسللنده نکرده اند که در پي تصويب 
چنین طرحي هسللتند. آنها مي گويند طرح حاضر صرفاً 
با هللدف حمايت قانوني از آمران به معروف و ناهیان از 
منکر اسللت و به منظور رفع خأل قانوني تهیه شده و در 

صدد تبیین شرايط و حدود و کیفیت انجام اين وظیفه 
)موضوع اصل هشتم قانون اساسي( نیست.

نمايندگان مجلس شللوراي اسالمي در رسیدگي به 
جزئیللات طرح حمايت از آمران بلله معروف و ناهیان از 
منکللر، ابتدا دو ماده از اين طرح را که مربوط به تعريف 
معللروف و منکللر و مراحل انجام آن اسللت به تصويب 

رساندند.
در مللاده يک اين قانون معللروف و منکر عبارتند از 
هرگونه فعل و قول و يا ترک فعل و يا قولي که در شرع 
مقدس، قوانین و عرف متشللرعه مورد امر قرار گرفته و 
يا منع شده باشللد. بر اساس تبصره اين ماده، در موارد 
اختالف در احکام شللرعي نظر ولي امر مسلمین مالک 

عمل است. اين ماده با 144 رأي به تصويب رسید.
نکتلله جالب توجه درباره مللاده دو اين قانون تعداد 
رأي طرح مذکور اسللت. بر اين اسللاس امر به معروف و 
نهي از منکر دعوت و واداشتن ديگران به معروف و نهي 
و بازداشللتن از منکر اسللت. 124 نماينده به اين ماده 

رأي مثبت دادند.

دخالت در کار دولت؟
از ابتداي بررسي طرح حمايت از آمران به معروف و 
ناهیان از منکر در مجلس، برخي مواد بحث برانگیز آن با 
مخالفت دولت روبه رو شد. يکي از آنها، ماده 8 اين طرح 
بللود، مبني بللر اينکه »در صورتي که امللر به معروف و 
نهي از منکر مستلزم اقدام جمعي يا انجام تجمع باشد، 
با درخواسللت حداقل سلله نماينده از متقاضیان، ستاد 
امللر به معروف و نهي از منکر در اسللرع وقت و حداکثر 
ظرف سلله روز اتخاذ تصمیم مي نمايللد.« اين در حالي 
اسللت که وزارت کشللور متولي صدور مجللوز برگزاري 
تجمعات است. با تذکر برخي نمايندگان و تأکید دولت 
بر ابهام آمیز بودن اين موضوع، رئیس مجلس پیشللنهاد 
ارجاع اين بند به کمیسیون مربوطه براي بررسي مجدد 
را بلله رأي گذاشللت که بللا 163 رأي موافللق و 9 رأي 
مخالف تصويب شللد. الريجاني گفت: بايد در اين ماده 
مشخص شود که در شرايط امنیتي، ستاد امر به معروف 

تصمیم گیري خواهد کرد، يا وزارت کشور.

قانوني ش�دن مجدد امر به معروف مسئوالن از سوي 
مردم

نماينللدگان همچنین ماده 9 اين طللرح را تصويب 
کردند که بر اسللاس آن »مللردم از حق دعوت به خیر، 
نصیحللت، نقد علني و غیرعلني در مورد عملکرد دولت 
برخوردارند و مي توانند نسللبت به مقامات، مسللئوالن 
و مديللران و کارکنان تمامي اجللزاي حاکمیت و قواي 
سلله گانه اعللم از وزارتخانه ها، سللازمان ها، مؤسسللات، 

حمايتازآمرانبهمعروفوناهيانازمنكر

طرحي که مخالفت هاي زيادي را برانگیخت
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شللرکت هاي دولتي، مؤسسللات و نهادهللاي عمومي 
غیردولتي، نهادهاي انقالب اسللالمي، نیروهاي مسلح 
و تمامي دسللتگاه هايي که شللمول قوانین و مقررات 
عمومي نسبت به آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، 
امللر به معروف و نهي از منکر کنند.« حفظ بیت المال 
و اموال عمومي، انضبللاط اداري و مالي، تکريم ارباب 
رجوع، فسللاد اداري، مالي يا اقتصادي، تجمل گرايي و 
اشللرافي گري هم از جمله مصاديق معروف و منکر در 

اين ماده بود.
بلله اين ترتیللب نمايندگان مجلللس طرحي را به 
تصويب رسللاندند که امر به معروف مسللئوالن توسط 
مردم را تسللريع خواهللد کرد. نماينللدگان مجلس با 
تصويب مللاده 9 طللرح حمايت از آمللران به معروف 
و ناهیللان از منکر ضمن قائل شللدن حللق نقد علني 
و غیرعلنللي براي مردم نسللبت به کارگللزاران نظام، 

مصاديق معروف و منکر را نیز تعريف کردند.
دکتر بهمن کشللاورز، رئیس پیشین کانون وکالي 
دادگسللتري در اين بللاره گفت: اگر شللوراي محترم 
نگهبللان اين مللاده را تأيید کند، يکللي از جنبه هاي 
مثبت طرح اين مسللئله مي تواند باشللد اما زماني که 
مجوز چنیللن اقداماتي به تمام مردم داده شللود )که 
البته در اصل هشللتم قانون اساسي پیش از اين داده 
شللد بود و شايد افراد در اعمال آن احتیاط مي کردند( 
گمان نمي شللود به وجود ستادي در اين خصوص نیاز 
باشللد. مفاد اين ماده باعث تشللجیع مللردم در امر به 
معروف دولت خواهد شللد که اين روند، مثبت ارزيابي 
مي شود. البته بايد منتظر ماند اگر کسي به طور جدي 
اقدام بلله اين امور کند، آيا به طللور جدي از حمايت 

چنین قانوني برخوردار خواهد شد يا نه.

حبس و جزاي نقدي، مج�ازات ایجاد مانع در برابر 
امر به معروف و نهي از منکر

بر اساس ماده 10 اين طرح که با رأي موافق 126 
نماينده به تصويب مجلس شللوراي اسللالمي رسللید، 
اشخاص حقیقي يا حقوقي حق ندارند در برابر اجراي 
امر به معللروف و نهي از منکر مانع ايجاد کنند. ايجاد 
هللر نوع مانعللي از قبیل مزاحمت، تهديللد، توهین و 
مقاومللت در برابر اقامه امر بلله معروف و نهي از منکر 
موجب محکومیت به حبللس تعزيري يا جزاي نقدي 

درجه 7 مي شود.

تأمین خسارت از صندوق تأمین خسارت هاي بدني
نماينللدگان مجلس شللوراي اسللالمي در جريان 
رسللیدگي به اين طرح در ماده 14 مصوب کردند، در 
مواردي که نسللبت به آمر بلله معروف و ناهي از منکر 
جنايتي واقع شللود و جاني شناسللايي نشللود و يا در 
صورت شناسللايي به دلیل عللدم تمکن مالي ناتوان از 
پرداخت ديه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضاي 
ديلله از سللوي مجني علیلله )آنکه مللورد جنايت قرار 
گرفته( يا اولیاي دم حسللب مللورد، ديه از محل ماده 
10 قانون بیملله اجباري مسللئولیت مدني دارندگان 
وسللايل نقلیه موتوري در مقابل شخص ثالث مصوب 

سال 47 و اصالحات بعدي آن پرداخت مي شود.
تأمیللن  صنللدوق  مديرعامللل  جبللاري،  علللي 
خسللارت هاي بدني دربللاره مصوبه مجلللس مبني بر 

پرداخللت ديلله از محل ماده 10 قانون بیمه شللخص 
ثالللث در طرح امر بلله معروف و نهللي از منکر اظهار 
داشللت: امر به معروف و نهللي از منکر فريضه بزرگي 
است که به واسللطه آن همه واجبات برپا خواهد شد، 
پس بديهي اسللت که مسلمانان بر اسللاس اعتقاد به 
اسللالم، خیرخواه همه انسللان ها هسللتند و به لحاظ 
همین روحیه خیرخواهي است که نسبت به سرنوشت 

جامعه بي تفاوت نخواهند بود.
مديرعامل صندوق تأمین خسارت هاي بدني افزود: 
مللا هم در اين راسللتا از هملله توانمندي ها و امکانات 
در جهت بللرآوردن انتظارات و مطالبللات بحق مردم 
اسللتفاده مي کنیللم و در تحقق اين موضللوع از هیچ 

کوششي کوتاهي نخواهیم کرد.

ط�رح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر؛ 
موافقان و مخالفان

طللرح حمايت از آمران به معللروف که در مجلس 
شللوراي اسللالمي در حال بررسللي و تصويب اسللت 
بحث هاي زيادي را در جامعه و در رسانه ها برانگیخته. 
کلیات اين طرح در مجلس به تصويب رسیده و اکنون 
مواد آن در دسللتور کار قللرار دارد و چند ماده نیز به 

تصويب رسیده است.
معاون امور مجلس رياسللت جمهوري، وزير کشور، 
برخي نمايندگان مجلللس و تعدادي از صاحب نظران 
انتقادهايي به اين طرح وارد کرده اند و همین انتقادها 
تا حدودي موجب تعديل آن شده ولي علي رغم اينکه 
وزير کشور خواستار بازگشت آن به کمیسیون مربوطه 
براي بازنگري کارشناسانه بیشتر شد، اين اتفاق نیفتاد 
و طللرح همچنان در دسللتور کار مجلس قللرار دارد. 
قاعدتللاً انتقادکننللدگان با اصل حمايللت از آمران به 
معروف و ناهیان از منکر مخالف نیسللتند، ولي انتظار 
دارنللد اين طرح طوري باشللد که به حل مشللکالت 
کمک کنللد. موافقان ايللن طللرح آن را ضامن حفظ 
ارزش هللاي اخالقي در جامعه مي دانند و مخالفان هم 
آن را عجوالنه و زمینه سللاز برخي اقدام هاي افراطي و 

خودسرانه قلمداد مي کنند.

انتقاد رئیس دولت
رئیس جمهور در جريان سللفر استاني به زنجان با 
اشللاره به تصويب طرح حمايللت از آمران به معروف و 
نهللي گفت: »مبادا روزي کلمه امللر به معروف و نهي 
از منکللر که بايد وسللیله ارتباط نزديک تللر جامعه به 

يکديگللر و دعوت همللگان به خیر و نیکي باشللد، به 
وسللیله اي براي تفرقه و جدايي تبديل شللود. مبادا - 
که البته نخواهد بود- تحت لواي شللعار زيباي امر به 
معللروف و نهللي از منکر در جامعه ناامني آغاز شللود. 
مبللادا که منکر تنها به يک مسللئله خالصه شللود و 
دروغ، تهمت، رشوه خواري و بورسیه هاي تقلبي منکر 
پنداشللته نشللوند و از صبح تا شب فقط يک مسئله و 

آن هم بدحجابي به عنوان منکر مطلق تلقي شود«.
روحاني با تأکید بر اينکه زنان ايران با عفت و همه 
آنها طرفدار حجاب هستند و نبايد چند نفر در کشور 
خللود را متولي اخالق بپندارند، تصريح کرد: »منکري 
باالتر از بیکاري و فقر وجود ندارد، اگر به دنبال ترويج 
معروف در جامعه هسللتیم بايد دسللت به دسللت هم 
دهیم و با فقر مبارزه کرده و براي جوانان انديشمند و 
متخصص کشورمان شغل و کار مناسب فراهم کنیم«.

رئیللس دولت اعتدال زماني در اين مورد اين طرح 
اظهار نظر کرد که نامه وزير کشللور به رئیس مجلس 
در مورد اين طرح براي مسللکوت ماندن آن بي نتیجه 
مانللد و مخالفت هللاي معاون پارلماني اش در جلسلله 

تصويب کلیات طرح نشنیده گرفته شد.
از اين طرح انتقادهاي فراواني شده است، تا جايي 
که برخي نمايندگان بللر اين باورند که ضرورتي براي 
آمیختللن يک مقوله فرهنگللي و مذهبي با قوه قهريه 
وجود ندارد. دولت نیز از همان جلسلله تصويب کلیات 
در مخالفت با اين طرح گفت اين طرح را خالف قانون 

اساسي مي داند و پاسخگوي نیاز جامعه نیست.
مجید انصللاري، معللاون پارلمانللي رئیس جمهور 
در جريان بررسللي اين طللرح در صحن علني مجلس 
گفت: »طرح اولیه اي که نمايندگان آماده کرده بودند 
عنوان حمايت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را 
داشللت که چند ماده بیشتر نداشت و دولت با کلیات 
آن موافق بود، اما اکنون کمیسیون مشترک فرهنگي 
و قضايي در جريان بررسللي طرح از عنوان طرح فراتر 
رفته و ساختار جديدي ايجاد کردند که در آن نظارت 
گسللترده و مجازات هايي پیش بیني شده و اين امر به 
کارشناسللي نیاز دارد که در دولللت هم بايد روي آن 

بحث شود«.
در طرح فعلي سللاختار جديدي طراحي شللده و 
سللتادي با 17 عضو در نظر گرفته شللده اسللت که 6 
وزيللر و 11 تن از مقامات ديگر از جمله سلله مجتهد، 
دبیر سللتاد ائمه جمعلله و يک امام جمعلله تهران به 
عنوان رئیس اين سللتاد تعیین شده و مقرر شده اين 
مصوبه براي قوا و دسللتگاه ها الزم االجراست. در اينجا 
اين سللؤال مطرح مي شود که ستادي که 11 عضو آن 
غیردولتي هسللتند چگونه مي تواند مصوباتي داشللته 
باشللد که براي دولت، مجلس و قوه قضايیه الزم االجرا 

باشد و اگر هم مصوبات آن اجرا نشد، تخلف است.

انتقاد معاون رئیس جمهور
مجید انصاري، معاون پارلماني رياسللت جمهوري 
کلله پیش از اين مخالفت دولللت با کلیت اين طرح را 
عنللوان کرده بود، با تأکید بللر اينکه مخالفت دولت با 
برخي مواد طرح به معناي مخالفت با اين فريضه الهي 
نیسللت، به مخالفت با دو مللاده از اين طرح پرداخت. 
وي بللا انتقاد از تعريف نشللدن عباراتي نظیر »دعوت 
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به خیر«، »نصیحت«، »تکريم ارباب رجوع«، »انضباط 
اداري« و »فسللاد اداري«، گفت: »عباراتي که در ماده 
9 طللرح حمايت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 
آمده، در هیچ يک از قوانین کشور تعريف نشده است. 
مثاًل اگر کارمندي، سللاختمان، تابلو يا گلداني را ديد 
و تشخیص داد که اين اقالم مصداق بارز تجمل گرايي 
اسللت و خواسللت بللا آن برخللورد کند يا اگللر ارباب 
رجوعي خارج از سللاعت اداري درخواسللت مالقات با 
رئیللس مجلس را کرد، آيا قابل قبول اسللت؟ اساسللاً 
معیار تشللخیص تجمل گرايي يا تکريللم ارباب رجوع 
يا انضباط مالي و فسللاد اداري چیسللت؟ وي هشدار 
داد کلله تصويب مللواردي از اين دسللت، باعث ايجاد 

هرج ومرج و دعوا در ادارات مي شود«.
حجت االسالم انصاري گفت: »از نواقص اين قانون 
اين اسللت که شللرايط آمر و ناهي نیامده است، کسي 
مي خواهد امر به معروف و نهي از منکر کند، حدودش 
کجا تعريف شللده اسللت. ماده 10 نیللز مي گويد اگر 
کمتريللن برخوردي با اين افراد کرديد، جرم کرده ايد. 
از فردا يک دعواي وسیع و يک هرج ومرجي در ادارات 
و سازمان ها به وجود مي آيد. يکي مي گويد شما تکريم 
ارباب رجللوع نکرديد، فرد ديگر مي گويد تجمل گرايي 
کرديد، ديگري مي گويد انضباط مالي ايجاد نکرديد«.

وي بللا بیللان اينکه نظام براي اين موارد سللازمان 
ايجاد کرده اسللت، افزود: »ديوان محاسللبات دستگاه 
نظللام براي نهللي از منکللر بي انضباطي مالي اسللت. 
سللازمان بازرسللي کل کشللور در قانون اساسي براي 
نهي از منکر قانون شکني طراحي شده و ما براي اينها 

مقررات داريم«.
با وجود مخالفت دولت، نمايندگان مواد 9 و 10 را 

به تصويب رساندند.

انتقاد رئیس قوه قضاییه
رئیس قوه قضايیه در »همايش ملي قانون و امر به 
معروف و نهي  از منکر« با بیان اينکه وقتي مي خواهیم 
يللک مقوللله ديني را به شللکل قانونللي درآوريم بايد 
ظرايف، شللرايط و مراتب آن مورد توجلله قرار گیرد، 
تصريللح کرد: »وقتي مي خواهیم تذکللر دهیم، بايد با 
يللک زبان آرام و دوسللتانه و عالمانه صللورت گیرد و 

نبايد به اسم امر و نهي، منکري ديگر صورت گیرد«.
آملي الريجاني در ادامه با اشللاره به ماده 17 طرح 
امللر به معروف و نهللي از منکر بیان کللرد: »در ماده 
17 سللتادي ديده شده که مسئول اجراي اين قانون و 
گسللترش امر به معروف و نهي از منکر و صدور مجوز 
به تشللکل هاي مردم نهاد در اين بللاره و هماهنگي در 
اين خصوص است که نماينده تام االختیار قوه قضايیه 
هم در اين سللتاد عضو اسللت که معناي اين نماينده 
تام االختیللار را نمي فهمللم«. وي افزود: »شللاکله اين 
سللتاد با چنین وظايفي خالف قانون اساسللي است و 
بر اسللاس قانون اساسي حق نداريم ستادي را تشکیل 
دهیم و بلله آن اختیاراتي بدهیم. وظايف قوا روشللن 
است و نمي توان وظیفه دسللتگاه يا فردي را به ستاد 
داد و شللوراي نگهبان هم مکرراً به اين مسللئله ايراد 
گرفته که نمونه آن زماني اسللت کلله در وزارت علوم 
شللورايي تشکیل شد و وظايف برخي از نهادها به اين 

شورا اختصاص يافت«.

وي با بیان اين که برخي نکات راجع به طرح امر به 
معروف و نهي از منکر قابل طرح اسللت، افزود: تقنین 
در اين باب نبايد سیاسللي شود، زيرا امر به معروف و 
نهي از منکر يک مقوله شرعي است و همه بايد کمک 

کنند که يک قانون روشن نوشته شود.

انتقاد نمایندگان مجلس
برخللي نماينللدگان مخالللف اعتقللاد دارنللد کار 
کارشناسي قبل از بررسي و تصويب اين طرح حداقل 
کاري بود که مي شللد انجام داد، زيرا اين يک موضوع 
حسللاس مذهبي و فرهنگي است که با اجراي افراطي 

و نادرست به باورهاي مردم آسیب مي زند.
از جمللله حسللین گروسللي، نماينللده مجلس در 
گفت وگللو با ايرنا گفت: بحللث امر به معروف و نهي از 
منکر يک بحث ديني است و همه کساني که معتقدند 
و بسیاري از سازمان ها در اين زمینه کار مي کنند، اما 
اين طرح مي خواهد وظايف سازمان هاي ديگر در اين 
زمینه را به تنهايي به عهده گیرد و آن سللازمان ها را از 

وظايف ذاتي خود دور کند.
وي افللزود: به اعتقاد من ايللن طرح نه تنها نتیجه 
عملللي براي جامعه ندارد، بلکه باعث مي شللود خیلي 
افراد نیز وظايف خود را انجام ندهند، زيرا قانوني براي 

آن وجود دارد.
گروسللي در پاسخ به پرسشللي مبني بر اينکه چرا 
برخي نمايندگان تأکید ويژه بر پرداختن به اين طرح 
دارند؟ تصريح کرد: به نظرم اين نگاه جزيره اي اسللت 
که باعث مي شللود عده اي منافع کلي کشللور را کنار 
گذاشللته و تنها به يک مقوله بپردازند. اگرچه فرهنگ 
بسللیار مهم است و کمیسیون فرهنگي نیز بايد به آن 
توجه داشللته باشد، اين کمیسللیون نیز بايد به ديگر 

مسائل کشور توجه داشته باشد.
نمايندگان موافق اين طرح اما اعتقاد دارند مسئله 

امللر به معروف و نهي از منکر يللک واجب الهي براي 
سللالمت و صیانت جامعه اسللت و از آنجا که فرهنگ 
مهم تر از اقتصاد است، بنابراين يکي از مسائل اساسي 
فرهنگي امر به معروف و نهي از منکر به شمار مي رود.

الهیللار ملک شللاهي، رئیللس کمیسللیون حقوقي 
و قضايللي مجلس شللوراي اسللالمي از موافقللان، به 
ضرورت هاي قانون شدن اين طرح اشاره کرد و گفت: 
امللر به معروف و نهللي از منکر يکي از فللروع دين و 
واجبات است، اما از آنجايي که پیش از اين چارچوبي 
براي اين کار وجود نداشللت گاهي افرادي که نسللبت 
به امللر به معروف اقدام مي کردنللد، مورد تعرض قرار 
مي گرفتند. بعضاً مورد ضرب و شتم قرار گرفته و حتي 

شهید شده اند.
وي افزود: اين قانون در صدد اسللت که چارچوب 
الزم را تعیین کند تا کسللاني که امر به معروف و نهي 
از منکر مي کنند مورد حمايت قانون قرار گیرند و اگر 
مورد تعرض قرار گرفتند شللرايطي وجود داشته باشد 

تا خسارت آنها جبران شود.
وي در پاسللخ به اين پرسش که به نقدهاي دولت 
در مورد اين ستاد که بخش عمده آن دولتي نیستند، 
چه پاسللخي مي دهید؟ با تأکید بللر اينکه دولت نظر 
کارشناسللي خود را مي دهد و محترم اسللت، اما آنچه 
مجلللس تصويب مي کنللد معتبر خواهد بللود، گفت: 
ايرادي که مي گرفتند اين بود که سللتاد بار مالي دارد 
و مجلس اين را نپذيرفت، زيرا اين سللتاد وجود دارد 
و تنها کمي بزرگ تر شللده اسللت. وزير کشور، رئیس 
دادگستري، امام جمعه و... در ستاد حضور دارند و اين 
طور نیسللت که دولت در اين ستاد مشارکت نداشته 

باشد.

سخن پایاني
اکنللون ايللن سللؤال مطرح مي شللود کلله آيا در 
35 سللال گذشللته مردم ما فريضه امر بلله معروف و 
نهللي از منکر را انجام مي داده اند يللا خیر؟ اگر انجام 
نمي داده اند، به نظر نمي رسللد با نوشللتن يک قانون 
بتللوان آنللان را به انجام اين وظیفلله وادار کرد و بايد 
در اين باره ريشلله يابي کللرد که چرا اين فريضه مهم 
را ترک کرده انللد؟ ولي اگر مردم اين فريضه را انجام 
مي داده اند، در اين صورت بايد پرسللید مشللکل کار 
کجاسللت که اکنون براي انجللام آن فريضه اقدام به 

قانون نويسي شده است؟
 مسئله مهم ديگر ساز و کار امر به معروف و نهي 
از منکر در جامعه معاصر است. رودررو قرار دادن افراد 
در جامعه ممکن است عوارض بسیار ناخوشايندي از 
جمله افزايش نزاع و درگیري در پي داشللته باشللد. 
اگر مسللئوالن نمي تواند مسئولیت خود را به درستي 
انجام دهد، راهش اين نیست که آن را بر دوش مردم 
بیندازند، زيرا در کشللور ما سازمان هايي وجود دارند 
که براي انجام اين وظايف بودجه مي گیرند پس چرا 

بايد مردم را رودرروي هم قرار داد؟
آخرين نکتلله اينکه امر به معروف و نهي از منکر 
مهم تريللن ابزار مردم علیه رفتارهاي رسللمي خالف 
قانون و عدالت اسللت. تقلیللل دادن و محدود کردن 
آن به روابط جزيي افللراد و فراتر از قانون، به معناي 

تحريف اين مفهوم ارزشمند است.

مجی�د انص�اري، مع�اون پارلمان�ي 
بررس�ي  در جری�ان  رئیس جمه�ور 
ای�ن ط�رح در صحن علن�ي مجلس 
گفت: ط�رح اولیه اي ک�ه نمایندگان 
آماده کرده بودن�د عنوان حمایت از 
آمران به معروف و ناهیان از منکر را 
داش�ت که چند ماده بیشتر نداشت 
و دولت با کلی�ات آن موافق بود، اما 
اکنون کمیس�یون مشترک فرهنگي 
و قضایي در جریان بررس�ي طرح از 
عنوان ط�رح فراتر رفته و س�اختار 

جدیدي ایجاد کرده است.
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وقتللي دولللت روحاني اليحه جامللع وکالت را که 
از سللوي قوه قضايیه تقديم هیئت وزيران شللده بود،  
بللا تغییراتي به مجلس فرسللتاد،  تصور نمي کرد که با 
واکنش اين چنیني قوه قضايیه روبه رو شود. در خبرها 
به نقل از يکي از اعضاي کمیسللیون حقوقي و قضايي 
مجلس شللوراي اسللالمي آمده بود: »با توجه به اينکه 
متن اليحه جامع وکالت در برخي بخش ها مورد تأيید 
قللوه قضايیه نبود، اين قللوه خود اليحه اي را به صورت 
مجللزا تقديم مجلس کرد و حال عالوه بر اليحه دولت، 
اليحلله قوه قضايیه نیللز در اين خصللوص به مجلس 
ارسللال شده است«. علت ارائه اليحه اي مجزا از سوي 
قوه قضايیه، گويا تغییراتي اسللت که دولت در اليحه 

جامع وکالت داده و مورد تأيید اين قوه نبوده است.
قوه قضايیه به موجب ماده 212 قانون برنامه پنجم 
توسللعه مکلف بود اليحلله قانون جامللع وکالت را در 
اولین سللال اجراي اين برناملله به مجلس تقديم کند. 
اين اقدام در مهلت مقرر در برنامه پنجم انجام نشللد و 
با تأخیر فراوان صورت گرفت. اين اليحه به دولت نهم 
تسلیم شد و اصالح و آماده تقديم به مجلس شد اما تا 
پايان دوره تصدي دولت قبلي، اين طرح در مجلس به 
رأي گذاشته نشد. دولت فعلي اليحه را به قوه قضايیه 
پس فرسللتاد و در تاريللخ 1393/01/24 متن جديد 
تنظیمي قوه قضايیه را با شللماره 118/4631دريافت 

کرد.
به موجب ماده 2 قانون وظايف و اختیارات رئیس 
قللوه قضايیلله »دولت موظف اسللت لوايللح قضايي را 
که توسللط رئیس قللوه قضايیه تهیلله و تحويل دولت 
مي شود، حداکثر ظرف سه ماه تقديم مجلس شوراي 
اسللالمي کند«. در تبصره الحاقي به اين ماده )مصوب 
7/30./92( آمده است: »در صورتي که دولت در مدت 
مذکللور نتواند نسللبت به تصويب و ارسللال اليحه به 
مجلس اقدام نمايد و سه ماه ديگر از مهلت قانوني آن 
بگذرد، رئیس قوه قضايیه مي تواند مسللتقیماً اليحه را 

به مجلس ارسال کند«.
اليحلله قانون جامع وکالللت، همچنان که از نامش 
پیداسللت، »اليحه قضايللي« نیسللت و در عین حال 
بايللد بدانیم علت اقدام قوه قضايیلله در جهت تنظیم 
اليحه اي راجع بلله »وکالت« تکلیفي اسللت که ماده 
212 قانون برنامه پنجم توسللعه بللراي اين قوه ايجاد 
کللرده، نه حکم کلي بند 2 اصل 158 قانون اساسللي 
که »تهیه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسالمي« 
را داخللل در وظايللف رئیس قوه قضايیلله اعالم کرده 

اسللت. اما اگر اليحه تنظیمي قللوه قضايیه را »اليحه 
قضايللي« فرض کنیم، دولت براي بررسللي و تصويب 
و تقديم آن به مجلس شللش ماه از تاريخ 93/01/24 
فرصت داشللته اسللت. دولت اين اليحلله را در تاريخ 
1393/06/30 بلله مجلس تقديم کللرد. يعني 23روز 
پیش از انقضاي مهلت موضوع تبصره ماده سلله قانون 
وظايف و اختیارات رئیس قوه قضايیه. با اين حال، قوه 
قضايیلله اليحه ديگري را تقديم قللوه مقننه کرده که 
اين اقدام بحث و جدلهاي بسیاري را برانگیخته است. 
خبر ارسللال اين اليحه به مجلس، به نقل از عضو 
کمیسللیون قضايي و حقوقي مجلس منتشر شده، اما 
کسللي، حتي کانون هللاي وکال که اليحلله مربوط به 

آنهاسللت، از مفللاد آن خبري ندارند. علللت اين اقدام 
را نماينللده مجلس چنین عنللوان کرد: »تغییراتي که 
دولللت در اليحه جامع وکالت داده اسللت«. همچنین 
ادعا شده علت اين اقدام تأخیر دولت در تقديم اليحه 
بلله مجلس و تحقق تبصره الحاقي به ماده سلله قانون 

وظايف و اختیارات رئیس قوه قضايیه بوده است.
بللا توجه به احتمال »قضايي« تلقي نشللدن اليحه 
جامللع وکالت، شللمول تبصره الحاقي نسللبت به اين 
مورد درخور تأمل بسللیار اسللت. کسللاني که دخالت 
قللوه قضايیلله را در تنظیللم ضوابللط و قوانین وکالت 
دادگستري مجاز مي دانند، به ماده 212 قانون برنامه 
پنجم توسعه و بند 13 سیاست هاي کلي نظام استناد 
مي کننللد و بر همین مبنا دولللت را به تغییر و اصالح 
اليحلله محق نمي انگارند و با اتکا به همین دو ضابطه، 
قوه قضايیلله را مخیر مي پندارند که بللا وجود تقديم 

اليحه به مجلس در مهلت قانوني، رأساً اليحه ديگري 
را به مجلس ارسال کند.

مخالفللان اين نظللر معتقدنللد مللاده 212 صرفاً 
مأموريللت تدويللن اليحه وکالللت را به قللوه قضايیه 
محللول کرده و ايللن موضوع باعث نمي شللود ماهیت 
غیرقضايي اين اليحه اسللتحاله پیدا کند و به »اليحه 
قضايي« تبديل شللود. به عالوه بند 13 سیاسللت هاي 
کلي قضايي نظام، مقوله وکالت را اسللتثنائا و به لحاظ 
ارتباط موضوعي در زمره امور قضايي قرار داده اسللت. 
اما اين اقدام نیز ماهیت وکالت را به »قضاوت« تبديل 
نمي کنللد تا اليحه مربللوط به »وکالللت«، »قضايي« 
تلقللي شللود. به اين ترتیللب حکم مللاده 212 يا بند 
13نمي تواند بند 2 اصل 158 قانون اساسي را توسعه 
دهد و امور »وکالتي« را به آن وارد کند. دولت اليحه 
قانون جامع وکالللت را در موعد مقرر و پیش از پايان 
مهلللت قانوني به مجلس محترم تقديم کرده اسللت و 
اين اليحه »قضايي« نیست و بنابراين دولت حق حک 

و اصالح آن را دارد.
اختیللار قللوه قضايیه نسللبت بلله تنظیللم لوايح 
غیرقضايي که از سیاسللت هاي کلي نظام و ماده 212 
قانون برنامه سللوم توسعه ناشي شده، استثنايي است 
و دولت حق هرگونه دخل و تصرف در اين گونه لوايح 
را دارد. تقديم مسللتقیم اليحه از جانب قوه قضايیه به 
مجلس، بدعت در قانونگذاري و مخالف قانون اساسي 
اسللت. چون اليحه دولت به موقللع به مجلس تقديم و 
ثبت شللده و موجبات قانوني براي اقدام مسللتقیم و 
بالواسللطه قوه قضايیه فراهم نبوده اسللت، ارسال اين 
متن نمي تواند »تقديم اليحه« به شرح تبصره الحاقي 
پیش گفته تلقي شللود. بنابراين ثبت آن در مجلس و 
اعللالم اين رويداد هم »اعالم وصول اليحه« به مفهوم 
منللدرج در مواد 130 به بعد قانللون آيین نامه داخلي 
مجلس نیسللت و الجرم باعث قرارگرفتن اين متن در 

فرآيند قانونگذاري نمي شود.
هملله اينهللا در حالي اسللت که برخللي از وکالي 
دادگسللتري از ارسال اليحه وکالت به صورت مجزا از 
سللوي قوه قضايیه به مجلس متعجب شدند، از جمله 
حسن کیا، وکیل دادگسللتري در گفت وگو با ايسنا با 
بیان اين مطلب، اظهار کرد: ارسال موازي اين اليحه از 
سللوي دستگاه قضايي به مجلس آن هم پس از ارسال 
قبلي اليحه موصوف توسللط دولللت در فرجه قانوني، 

باعث تعجب جامعه وکالت شده است.
وي بللا بیللان اينکه علللت اين اقدام از سللوي قوه 

اليحه جامع وکالت و نقض استقالل وکال



13 شماره سوم/ آذر ماه 1393

داد
روی

13 شماره سوم/ آذر ماه 1393

داد
روی

قضايیه در ارسللال چنین اليحه اي مشللخص نیسللت، 
گفللت: طبللق تبصره الحاقللي ماده 3 قانللون وظايف و 
اختیارات قوه قضايیه، دولت در فرجه مقرر قانوني خود 
اليحلله موصوف را تقديم مجلس کرده و طبق اين ماده 
در صورتللي که دولللت در فرجه مقرر اليحلله را تقديم 
مجلللس نکند، آنگاه قوه قضايیه مي تواند اليحه مد نظر 
خود را راسللاً به مجلس ارسللال کند که در مورد اليحه 

وکالت، اين شرط الزم محقق نشده است.
کیا با اشاره به اصل 156 به بعد فصل يازدهم قانون 
اساسي که مربوط به قوه قضايیه است، گفت: مقصود از 
تهیه لوايح قضايي متناسللب با جمهوري اسالمي که در 
بند 2 ماده 158 قانون اساسللي در حیطه اختیارات قوه 
قضايیه گذارده شده است، آن دسته از لوايحي است که 
مربوط به ارکان و زيرمجموعه هاي قضايي کشللور است 
و اليحه وکالت با عنايت به اينکه نهاد وکالت در کشللور 
ما مسللتقل بوده و جزو قوه قضايیه نیست، از اختیارات 

منصوص و مندرج در اين اصل خارج است.
آنچه مشخص است اين است که اليحه وکالت قطعاً 
جزو لوايح قانوني اسللت که وفق اصل 74 قانون اساسي 
بايد پس از تصويب هیئت وزيران به مجلس تقديم شود 
و بللا توجه بلله تصريح لزوم تصويب اين سللنخ از لوايح 
در هیئللت دولللت امکان تغییر توسللط دولت به عنوان 
رکللن اجرايي دولت وجود دارد وگرنه اگر چنین امکاني 
وجود نداشت و دولت تنها نقش تشريفاتي در اين موارد 

داشت تصويب هیئت دولت شرط نمي شد.
بسللیاري معتقدند دخالت قللوه قضايیه در تصويب 
اليحلله مللورد نظرش به اسللتقالل کانللون وکال و نهاد 
وکالت مسللتقل در کشللور لطمه مي زند و از اثرات آن 
خدشه به حقوق ملت در امکان برخورداري از دادرسي 
عادالنه با حضور وکیل مسللتقل اسللت. ضمن اينکه در 
حال حاضر قللوه قضايیه به اندازه کافللي بر کانون هاي 
وکال نظارت دارد و امللور مهمي چون تعیین صالحیت 
کانديداهاي عضويت در هیئت مديره کانون هاي وکال و 
صدور آراي قطعي انتظامي در خصوص وکال در اختیار 

قوه قضايیه است.
با توجه به اينکه اليحه ارسالي از جانب قوه قضايیه 
خارج از چارچوب قانوني مصرح در اصل هفتاد و چهارم 
قانون اساسللي است و مجلس پیش تر اليحه موصوف را 

از مجراي قانوني آن اعالم وصول کرده اسللت، بنابراين 
قانونللا نمي تواند به عنوان يک اليحه قانوني در دسللتور 
کار مجلس قرار گیرد و انتظار مي رود مجلس شللوراي 
اسللالمي که مظهر قانون و مرجع وضع قوانین است در 

اين مورد به وظايف قانوني خود عمل کند.
پللس از آنکه قوه قضائیه اليحلله جامع وکالت را در 
23 فرورديللن ماه سللال جاري به دولت ارسللال کرد و 
مفاد اليحه تهیه شللده توسللط قوه قضايیه منتشر شد، 
متن اين اليحه به شللدت مورد انتقاد کانون هاي وکال و 
وکالي دادگستري قرار گرفت و ماده به ماده آن توسط 
وکال و حقوقدانان نقد و برررسللي شللد و پیشللنهادات 
اصالحللي الزم نیز در خصوص مفللاد اين اليحه مطرح 

و از مجاري مربوطه به دولت منعکس شد.
بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل دادگستري در اين 
بللاره گفت: اليحه اي که دولت به مجلس فرسللتاده، در 
مواردي داراي نواقص و اشللکاالت جدي است، از جمله 
نهادي به نام هیئت نظارت در آن پیش بیني شللده که 
اختیارات وسللیعي دارد و ايراد مهم آن اسللت که احراز 
صالحیت وکالي عضو آن به هیئتي از ريیسللان شعب 
دادگاه انتظامي قضات محول شده و اين مغاير استقالل 

کانون هاست.
وکالي  کانون هللاي  سراسللري  اتحاديلله  رئیللس 
دادگستري ايران )اسکودا( ادامه داد: همچنین در مواد 
60 و 61 اين اليحه، تخلفات مالیات وکالي دادگستري 
جرم انگاري شللده است که اين مسئله در هیچ حرفه و 

صنف ديگري سابقه ندارد.
کشللاورز تصريح کرد: همچنیللن وکاليي که داراي 
يکي از مذاهب رسللمي کشللور غیر از اسالم هستند از 
عضويت در هیئت مديره محروم شللده اند، ضمن اينکه 
در اين اليحه اشکاالت و ايرادات ديگري هم وجود دارد 
که امیدواريم مجلس شللوراي اسالمي رسیدگي و آن ها 

را با اغتنام فرصت رفع کند.
کارگزار اتحاديه سراسللري کانون هللاي وکالي ايران 
اظهللار کرد: به هر حال در صورت تصويب اليحه آن چه 
مسلللم است اين اسللت که ما در قبال قوانین که با طي 
مراحل قانوني قدرت اجرايي يافته باشللند جز اجرا و در 
عین حال نقللد و ايراد قانوني کاري نکرده ايم و نخواهیم 
کرد اما صادقانه امیدوارم اين اشکاالت موجود در اليحه 
رفع شللود زيرا لطمه مسللتقل نبودن کانللون در تحلیل 
نهايللي، به اعتبار آراي دادگاه هاي ايراني و به تبع آن قوه 
قضايیه و به دنبال آن کل نظام وارد مي آيد زيرا سیسللتم 
قضايللي يک مملکت، نشللانگر میزان پیشللرفت حقوق 
شللهروندي و امنیت مالي و قضايي در آن کشللور است 
و همگان مي دانند امنیت قضايي، مالي و سیاسي تامین 
نمي شللود مگر با وجود يک تشللکیالت وکالتي و دفاعي 
کاماًل مستقل در جوار يک نظام قضايي مستقل و مقتدر.

بلله هللر حللال وکالي دادگسللتري و حقوقدانللان 
مي گويند، انتظار وکالي دادگسللتري و کانون هاي وکال 
اين اسللت که دولت تدبیر و امید کلله يک حقوقدان و 
وکیل دادگسللتري سکاندار امور آن اسللت، با درايت و 
اهتمام بیشتري به بررسي اليحه وکالت پیشنهادي قوه 
قضايیه بپردازد و متني را به تصويب برسللاند که ضمن 
مطابقت با استانداردهاي جهاني عرصه وکالت، عاري از 
ايرادات واضح و تضمین کننده حق دفاع شللهروندان و 

امنیت شغلي وکالي دادگستري باشد.

بس�یاري معتقدن�د دخال�ت قوه 
قضایی�ه در تصوی�ب الیحه مورد 
نظ�رش به اس�تقالل کان�ون وکال 
و نهاد وکالت مس�تقل در کش�ور 
آن  اث�رات  از  و  مي زن�د  لطم�ه 
خدش�ه به حقوق مل�ت در امکان 
برخورداري از دادرسي عادالنه با 

حضور وکیل مستقل است.

جمعلله 23 آبللان خبري مانند بمللب در میان 
مردم کشللور منفجر شد: مرتضي پاشايي، خواننده 
پاپ ايراني درگذشت. همین خبر کافي بود تا خیل 
طرفداران او که از چند روز قبل جلوي بیمارسللتان 
بهمللن در تهران و نیز شللهرهاي مختلف، از جمله 
همدان، آبادان، دزفول، شللیراز، مشهد، قم، گنبد، 
کرمانشاه، بوشهر، قزوين، اهواز، زنجان، يزد، سمنان 
و اصفهان براي شفايش دست به دعا برداشته بودند، 

حاال براي بدرقه اش در بهشت زهرا آماده شوند.
اسللتقبال بي نظیللر مللردم از تشللیع پیکر اين 
خواننللده نلله چندان مشللهور، تعجب همللگان را 
برانگیخت. موضوع درگذشت پاشايي و واکنش هاي 
مردم به آن به صدر اخبار رسللانه ها رسید. کاربران 
شبکه هاي اجتماعي به سللرعت به موضوع واکنش 
نشللان دادنللد. هنرمنللدان، ورزشللکاران و حتللي 
سیاستمداران شناخته شده پیام تسلیت فرستادند 
و بسللیاري از آنهللا در مراسللم تشللییع  جنللازه او 
شللرکت کردند. جمعیت رو به روي تاالر وحدت و 
خیابان هاي اطراف و نیز بهشللت زهرا به حدي بود 
که تشللییع جنازه و خاکسپاري عماًل ممکن نشد و 
او را شبانه به خاک سپردند. در تهران و بسیاري از 
شهرهاي کوچک و بزرگ مراسمي در بزرگداشت او 
برگزار شد و فعالیت هاي مردمي و خودجوش سبب 
شللد جامعه اي کلله به کم توجهي بلله هنرمندانش 
متهم است، بزرگداشتي باشکوه و بي نظیر براي اين 

خواننده برگزار کند.
در پللي اين اتفاقات سللؤاالت اساسللي در اين 
ارتباط مطرح شد: ماجرا چیسللت؟ آيا مردم ايران 
در انتظللار وقوع اموري از قبیل تشللییع جنازه فرد 
مهم يا پیروزي در مسللابقه فوتبللال يا موفقیت در 

جوانمرگي يك خواننده
 و همراهي 
تعجب برانگیز اجتماعي 
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صحنه هاي جهاني به لحاظ سیاسي و فرهنگي هستند 
تا به خیابان ها بريزند و احساساتشللان را نشان دهند؟ 
آيللا مردم در پللي بیان خواسللته ها و نیازها و امیال و 
آرزوهاي پنهان شان هستند که در شرايط عادي امکان 
بروز آنها را ندارند؟ يا امر ديگري جاري است که ما از 
شناخت آن عاجزيم و بايد به انتظار وقوعش بنشینیم 
تللا بتوانیم به تحلیل آن بپردازيللم؟ آيا وقوع اين نوع 
وقايع نشان از شللکل گیري فضاي جديد اجتماعي و 
فرهنگي است يا اينکه هنوز هم در دام جامعه دوگانه 

يا نسل هاي سه گانه قرار داريم؟
در اين میان بسیاري به انتقاد از اين رفتار جمعي 
پرداختند و از افت سلللیقه هنري، تأثیللر ابزار جديد 
ارتباطي، مرده پرسللتي و جوگیري ايرانیان و... سخن 
گفتند. کساني هم بودند که سعي کردند تحلیل هايي 
فراتر از اين داشللته باشللند. برخي مرتضي پاشايي را 
يک بهانه دانستند و از دوران جديدي سخن به میان 
آوردند که در آن گرو ه هاي مرجع جوانان تغییر کرده 

است،
ارزیابی دکتر تقی آزاد ارمکی

 از جمله تقي آزاد ارمکي، جامعه شللناس و استاد 
دانشللگاه که در گفت وگو با آرمان اشاره کرد: بسیاري 
از کسللاني که در اجتماعات گوناگللون در اين زمینه 
شللرکت کردند، مخاطب قديمي ايللن خواننده بودند. 
فقط وقوع حادثلله آنها را به میدان نیاورد، بلکه پیش 
از اين اکثر افراد متوجه کارهاي آقاي پاشللايي بودند. 
از طللرف ديگر، آنچه بر اهمیللت اين حادثه مي افزايد 
اين است که آقاي پاشللايي از چهره هاي رسمي نبود 
و از حمايت تمام رسللمي هم برخللوردار نبود. وقتي 
شللخصیت يا فرد مهم مورد اعتماد سیسللتم سیاسي 
دچار حادثه اي مي شود و از طريق رسانه هاي رسمي با 
گرايش هاي متعدد سیاسي مورد حمايت قرار مي گیرد 
و از مردم درخواسللت مشللارکت در مراسم مرتبط با 
آن فرد مهم مي شللود، خیلي نمي توان انتظاري به جز 
مشللارکت باالي جامعه و گروه هاي اجتماعي متعدد 
داشت، اما درمورد درگذشت مرتضي پاشايي با اينکه 
اين گونه نبود و تا حدودي هم سللعي شد اين واقعه به 
لحاظ رسللانه اي مهم جلوه نکند و از افراد و گروه هاي 
اجتماعللي و مردم دعوتي در مشللارکت عام به عمل 
نیامللد، با وجود نظارت و کنتللرل و اجتناب از حضور 
زياد مردم، تشییع جنازه و مراسم خاکسپاري اين فرد 
به يک حادثه مهم تبديل شللد. بدين لحاظ است که 
نمي توان از بررسللي ابعاد ايللن حادثه و واقعه اجتناب 

کرد.
دکتللر آزاد ارمکي در ادامه گفت: »از نظر من بايد 
راز و رمللز اصلي اين واقعه را در چند امر ديد؛ اول در 
ورود جامعه به مرحله دگرديسللي هاي مهم و بنیادي، 
دوم چرخش عمده در گروه هاي مرجع، و سللوم مهم 
شللدن جامعه و فرهنگ و امللور اجتماعي و فرهنگي، 
و چهارم جداشللدن عرصه سیاسي از عرصه فرهنگي 
و اجتماعي. پس وضعیللت فعلي را که بارها در آينده 
به اشللکال گوناگون تکرار خواهد شللد، بايد به عنوان 
ظهللور جريللان تغییرپذيري اجتماعللي و فرهنگي تا 
تغییرپذيري سیاسي ديد که در آن نیروهاي جديدي 
با رنگ و شللکل و شمايل و آرزوها و نیازها و تمايالت 
جديد مطرح هستند. در نتیجه بهتر است کمي در اين 

زمینلله که نیروهاي اجتماعي جديد در ايران کدامند، 
تمرکللز کنیم. در يک داوري کلللي، مدعي ام در کنار 
روشللنفکران، سیاستمداران و بوروکرات ها و نسل ها و 
زنللان در ايران، نیروهاي جديدي ظهللور کرده اند که 
عمده ترين آنهللا هنرمندان، ورزشللکاران و گروه هاي 
قومي هسللتند. اين سه نیروي عمده جديد اجتماعي 
در گذشته کمتر در سايه روشنفکران و سیاستمداران 
امکان عمل يافته اند. بدين لحاظ به کنش گري مستقل 
تبديل شللده اند. آنها صداهاي جديللدي پیدا کرده و 
سللعي دارند به طور مستقل وارد عمل و انديشه و کار 

شوند«.
اين اسللتاد دانشگاه در ادامه با اشاره به مطالعات و 
تحقیقات جامعه شناسللان ايراني گفت: »آنها عموماً از 
ايللن تغییرات ياد کردند و مدعي ورود ايران به فضاي 
جديد و ظهور نیروهاي جديد اجتماعي هستند. يکي 
از اصلي ترين يافته هاي جامعه شناسللان جوان ايراني، 
تغییر در گروه هاي مرجع و اهمیت يافتن ورزشکاران 
و هنرمندان در کنار جوانان و زنان است. همان طور که 
جامعه شناساني که در حوزه ارزش ها مشغول هستند، 
از تغییر ارزش ها و نگرش ها و ظهور سبک هاي جديد 
زندگي سللخن مي گوينللد. درنتیجه نمي شللود گفت 
همه در مقابل اين نوع حوادث متحیر شللده اند. اصال 
جامعه شناسللان ايراني متحیر نشللده اند. اتفاقاً اولین 
افللرادي کلله در اين حوزه وارد شللده و بحث دقیق و 

علمي کرده اند، جامعه شناسان بوده اند«.
وي از مفهللوم »زندگي در جهان مدرن« به عنوان 
شاخص ترين وجه پديده هاي نوين ياد کرد و گفت: اين 
وقايع چندين ويژگي دارند که توجه به آنها مهم است. 
اول اينکه حوزه اي اسللت و کمتر امکان فراگیري شان 
در سللطح کالن و ملي وجللود دارد. دوم اينکه کمتر 
سیاسللي اند؛ بیشللتر دغدغه هاي فرهنگي و اجتماعي 
دارند. سللوم اينکه طي زمان شکل گرفته و با جامعه 
باقللي خواهند ماند. چهارم اينکه هريک از آنها منطق 
خاصي دارند و با ناديده گرفته شللدن ناپديد نخواهند 
شد. پنجم اينکه ماندگارند و موثر؛ داعیه ها و آرمان ها 
و سبک زندگي و ساحت مراسمي شان امکان میرايي 
براي آنها فراهم نمي سللازد. ششم اينکه محوري ترين 
دغدغه اين نوع حوادث زندگي در جهان مدرن است.

قضاوت یک جامعه شناس
درباره علت اسللتقبال تعجب برانگیللز عمومي در 
بزرگداشت مرحوم پاشللايي، برخي ديگر البته جواني 
و بیماري العالج او را دلیل اين اسللتقبال مي دانند، از 
جمله آذر تشکر، جامعه شناس که به موضوع بیماري 
سللرطان اين خواننده و مبارزه اش با آن اشاره مي کند 
و مي گويد: »مرگ در کسوت بیماري العالج خودش 
را نشللان مي دهد و اين به صورت امر عمومي درآمده، 
بیچارگللي و ناچاري خاصي در اين بیماري اسللت که 
جامعلله با آن در حال دسللت و پنجه نرم کردن اسللت، 

يعني مسئله اجتماعي شللده. بسیاري از افراد جامعه 
خللود يا نزديکانشللان به اين بیماري مبتال شللده اند. 
طبق آمار سللاالنه 90هللزار نفر در ايران به سللرطان 
مبتال مي شوند. همین آمار نشان مي دهد چه جمعیت 
زيادي در کشللور از نزديک با سرطان دست به گريبان 
هسللتند. در چنین شرايطي وقتي يک خواننده با اين 
سللبک از موسیقي در اوج سللنین جواني به آن مبتال 
مي شود، به شکل نمادين جامعه و مردم با او احساس 

نزديکي و همدردي مي کنند«.
برخللي ديگر اما بلله خواننده بللودن او و جذابیت 
موسیقي پاپ براي نسل جوان اشاره کردند و استقبال 
از اين مراسللم را به اين امر مربوط دانستند. اين افراد 
معتقدند جذابیت اين نوع موسللیقي براي نسل جوان 
از يللک سللو و ممنوعیت هاي رسللمي در اين زمینه 
از سللوي ديگر، باعث شللده جوانان براي نشان دادن 
اعتراض خود به اين ممنوعیت ها و رساندن پیام خود 
به گوش مسئوالن برنامه ريزي فرهنگي کشور و نشان 
دادن عاليق و سللاليق خود، با شور و هیجان خاصي 
در اين مراسم شللرکت کنند زيرا آنها صداي پاشايي 
و ترانه هللاي او را نداي قلب هاي خللود مي دانند. چه 
اينکلله اين خواننده نیز تا همین دو سللال پیش جزو 
خوانندگان زيرزمیني محسللوب مي شد و مجوز اجرا 

نداشت.
تحلیل فرزند شهید بهشتی

سید علیرضا بهشللتی فرزند شهید بهشتی هم در 
يادداشللتی در روزنامه شرق )سوم آذر93(، به موضوع 
درگذشت و تشییع مرحوم مرتضی پاشايی پرداخت. 

وي بر اين باور اسللت که »نفس بحث های زيادی 
کلله در میللان گروه هللای اجتماعی مختلللف، فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی پديد آمد، حاکی از يک 
تحول مهم اجتماعی اسللت: جابه جايی مرجعیت های 
اجتماعللی و دگرگونللی کیفی و کمی در شللیوه های 
خردورزی. گستره جغرافیای اين گفت وگوها که بسیار 
فراتللر از پايتخت رفت و بروز آن در شهرسللتان های 
کوچک و بزرگ نیز مشللاهده شللد، ارتقای محتوای 
گفت وگوها که از سطح ابراز تاسف و بیان تاثر گذشت 
و بلله عمللق تحلیل بخش هللا و ابعاد مختلللف ماجرا 
رسید، کمرنگ شدن اهمیت مرزبندی های سیاسی و 
جناحی و پذيللرش ورود به گفت وگويی عقاليی فارغ 
از کلیشه های رسمی و پیشی گرفتن وقايع و مباحث 
از متولیان تبلیغات رسللمی، نشانه های روشن چنین 

تحولی است«.
علیرضا بهشتي سللپس اين پرسش را مطرح کرد 
کلله آيا واکنللش اجتماعللی در قبال درگذشللت اين 
هنرمند منتظره بود يا خیر؟ و سللپس خودش جواب 
اين پرسللش را اينگونه مطرح کرد که »بیشتر کسانی 
دچار شللوک شللده اند که از آنچه در میان بخش های 
بزرگی از نسللل جوان می گذرد، بی خبرند« و سللپس 
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اضافه کرد که البته »دوسللتداران پاشللايی که در فضای 
مجللازی بللا يکديگللر ارتباط پیللدا کرده  بودنللد، گمان 
نمی کردند مابه ازای واقعی شللان به لحاظ کمیت اينقدر 

زياد و به لحاظ کیفیت اينقدر متنوع باشد«.
بلله نظر فرزنللد شللهید بهشللتي، »آنچلله از منظر 
جامعه شناسی سیاسی در خور توجهی ويژه است، پررنگ 
شللدن روزافزون نقش مردم پللس از انقالب اطالعاتی و 
ارتباطی است که موج های آن، جامعه ما را هم فراگرفته 
است. کسانی که اين تحول مهم و سرنوشت ساز را درک 
کنند، می توانند از سرمايه اجتماعی و اعتماد شهروندان 

بهره ببرند«.
علیرضا بهشللتي در پايان نتیجه گرفته است: »شايد 
مهم ترين درسی که درگذشت پاشايی از اين منظر در پی 
دارد، اين اسللت که امروز برای فهم تحوالت پیرامونمان 
الزم اسللت از مرزهللای رايللج عرصلله سیاسللی مانند 
اصالح طلبللی و اصولگرايی عبللور کنیم و واقعیت متکثر 
جامعه را در سیاسللت ورزی ها لحاظ کنیم. اين هم طبعا 
نوعی سیاست ورزی اسللت اما گونه ای که سیاستمداران 
ما کمتر با آن آشللنا هستند: »سیاسللت جامعه محور«. 
در اين گونلله سیاسللت ورزی، نخبگان سیاسللی نه برای 
جهت دادن به آرای مردم در ايسللتگاه های انتخاباتی که 
در جهللت فهم مطالبات مللردم و چگونگی تحقق آن با 
يکديگر رقابت می کنند. اينجا ديگر مردم سیاهی لشللکر 
اين يا آن اردوگاه سیاسللی نیستند بلکه میدان دار اصلی 

تعیین سرنوشت خودشان هستند«.
انعکاس در مطبوعات

روزنامه هللا نیز در کنار رسللانه هاي سللايبر و فضاي 
مجازي بلله اين رويداد غیرمناظللره پرداختند. اکثر آنها 
بخشللي از صفحه اول خود را بلله اين موضوع اختصاص 
دادند، هر چند بر اسللاس ذائقه سیاسللي و با نگاه خاص 

خود.
روزنامه اعتماد عکس يک خود را به حاضران موبايل 
به دست مراسم تشییع پاشللايي اختصاص داد و با تیتر 
»حاضران غريب يک بدرقه« جمعیت شللرکت کننده در 
اين مراسم را انبوه و شگفتي ساز توصیف کرد و با عجیب 
و غريب خواندن اين حضور مردم، به تحلیل علت حضور 
گسللترده مردم به بهانه سللوگواري بللراي يک هنرمند 
پرداخت. اعتماد با طرح اين سئوال که »آنها سوگوارند يا 
کنجکاو و آن همه تلفن همراه میان مراسللم تشییع چه 

مي کند؟« اين اتفاق را »سرگیجه عمومي« نامید.
روزناملله آرمللان اما به يک عکللس و تیتر کوچک از 
اين مراسللم بسللنده کرد و البته در صفحه نخست خود 
يادداشللتي از سللاالر عقیلي خواننده موسیقي سنتي را 

درباره مراسم تشییع پاشايي آورد.
روزنامه هاي اصولگرا به جنبه ديگري از اين مراسللم 
پرداختنللد. وطن امروز و جوان، تیتري کوچک، به روضه 
خواندن پدر مرتضي پاشللايي براي حضرت علي اکبر در 

مراسم تشییع جنازه وي اشاره کردند. 
برخي جامعه شناسللان کلله از اين رويللداد با عنوان 
»پديده پاشللايي« ياد مي کننللد، معتقدند بايد در آينده 
منتظر برگزاري مراسللمي از اين دست باشیم که در آن 
طرفداران يک هنرمند، هنرپیشلله و يا ورزشکار با روشن 
کردن شللمع و گردهمايي جمعي به عللزاداري بپردازند. 
و اين قبیل مسللائل )از جمله طرفللداري( ربطي به امور 

سیاسي ندارد و تنها يک پديده اجتماعي است.

ماجرای بورسیه ها در دولت دکتر حسن روحانی 
از مسائل جنجال برانگیزی بود که مورد توجه جامعه 
دانشللگاهی و همچنیللن افکار عمومی و رسللانه ها 
قللرار گرفت. عللده ای از طرفللداران دولت معتقدند 
همین ماجرا باعث اسللتیضاح فرجی دانا، وزير علوم 
و تحقیقات و فناوري شللد و در مقابل نیز هسللتند 
افللرادی که اين موضوع را خیلللی جدی نمی دانند 
و معتقدند که دولت برای به حاشللیه بردن مسائل 
مهم تر، اين موضوع را به اين شللکل جنجالي مطرح 

کرده است.

ماجرا از کجا شروع شد؟ 
مجتبللی صديقی معللاون وزير علللوم و رئیس 
سللازمان امور دانشجويان، چهارم خرداد ماه 93 در 
يک نشست خبری از پاره ای تخلفات که تحت عنوان 
بورسللیه بیش از3000 دانشجوی دکتری رخ داده، 
پرده برداشللت. اين تخلفات مللواردی مانند تبديل 

دوره دکتری خارج به داخل، نداشتن حداقل معدل 
در دوره کارشناسللی و کارشناسی ارشد و امثال آن 
را شللامل مي شللد. البته جنجال اصلي از آن جايی 
شروع شد که خبرهايی مبنی بر استفاده تعدادی از 
نمايندگان مجلس و نزديکان مسئولین دولت قبلی 
از اين بورسیه های غیرقانونی شنیده  شد. در جريان 
اسللتیضاح فرجي دانا،  جمعي از طرفداران دولت و از 
جمللله خود وزير وقت علوم معتقللد بودند که ورود 
وزير علوم به موضوع بورسللیه ها، علت اصلي مطرح 
شللدن استیضاح بوده است ولي نمايندگان مجلس، 
اين مسللئله را نپذيرفتند و آن را يک تهمت قلمداد 

کردند. 
بعللد از اسللتیضاح فرجی دانللا و انتصللاب دکتر 
محمدعلی نجفی به عنوان سرپرست وزارت علوم باز 
هم اين پرونده بر سر زبان ها افتاد. در جلسه معارفه 
نجفی، اسللحاق جهانگیری معاون اول دولت تاکید 
کرد که دولت، پرونده بورسیه ها را پیگیری می کند 

ماجرايماجراي بورسیه  ها
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رویداد

و نجفللی نیز گفت: ما برنامه های خود را با شللفافیت 
دنبال و با شللفافیت هم به پرونده بورسیه ها رسیدگی 
می کنیم و همه را در جريان نتايج بررسللی های خود 

قرار می دهیم.

گزارش وزارت علوم از تصمیمات متخذه
سرانجام گزارش وزارت علوم در رابطه با بورسیه ها 
دو روز پس از آنکه دکتر حسن روحاني رئیس جمهوري 
در اجتماع مردم زنجان از »بورسیه های تقلبی« تحت 
عنوان »مصداق منکر« نام برد، منتشللر شللد. در اين 
گزارش که از جانب وزارت علوم منتشللر شللده است، 
چنللد بخش اصلللی وجود دارد که به مللوارد تخلف و 
سللابقه رسیدگی به اين پرونده و اقدامات وزارت علوم 

پرداخته شده است.
در ايللن گزارش در رابطه با تخلفات صورت گرفته 
آمده اسللت: »برای اعطای بللورس و يا ادامه تحصیل 
چهللار روش به کار گرفته شللده بود: اعزام به خارج از 
کشللور، تبديل بورس خارج بلله داخل، ادامه تحصیل 
مربیان دانشللگاه ها، ادامه تحصیل ايثارگران شاغل در 

وزارتخانه و دانشگاه ها.«
تخلفات اعزام به خارج از کشللور شامل موارد زير 

می شود: 
- عللدم رعايت قانللون اعزام دانشللجو و آئین نامه 

اجرايی آن.
- تصويب ضوابط فراتر از اختیارات شورای مرکزی 

بورس.
- پیش بینی معیارهای پايین علمی برای پذيرش 
داوطلبان )در حالی که متوسللط معدل های دوره های 
کارشناسی و کارشناسی ارشد پذيرفته شدگان دکترا از 
طريق آزمون در سللال های 1392 و 1393 به ترتیب 
قريللب به 16و بیش از17 بوده اسللت، پذيرش برخی 
افراد با معدل های بلله مراتب پايین تر و اعطای امتیاز 
استخدام به عنوان هیئت علمی به آنها مسلماً تأثیرات 
ناگواری بر آموزش عالی و جريان تولید علم در آينده 

خواهد داشت(.
- عللدم کنترل شللرايط حداقلی )معدل و سللن( 

تعیین شده برای تعدادی از پذيرفته شدگان.
- غیرقابللل توجیه بودن انجللام هزينه های گزاف 

اعزام به خارج برای آنان.
- اعزام برخی افراد برای تحصیل در رشته های غیر 
مورد نیاز کشللور )از قبیل دادن بورسیه برای تحصیل 

در کشور استرالیا در رشته مطالعات اندونزی!(
در گزارش منتشللر شده از سللوي وزارت علوم در 
مورد بحث تبديل بورسللیه خارج به داخل آمده است: 
»اين برنامه ابتدا با توجیلله جلوگیری از صرف منابع 
ارزی کشللور در موارد خاص و پس از مدتی به عنوان 
يک رويه عمومی در وزارت علوم مورد عمل قرار گرفته 
اسللت. به گونه ای که از سللال 1386 به بعد و عمدتاً 
در فاصله سال های 1388 تا 1392، عماًل تعداد قابل 
توجهی برای اعزام به خارج کشللور از طريق فراخوان، 
پذيرش شللده و بالفاصله بدون هر گونلله اقدامی در 
جهللت دريافت پذيرش علمی از دانشللگاه های معتبر 
خارجللی، بورس آنها به بللورس تحصیلی داخل بدون 
شرکت در آزمون دکتری تبديل می شده است. به اين 
ترتیللب عده ای از متقاضیان در اين مدت با معرفی به 

دانشگاه های داخل و با پرداخت شهريه از سوی وزارت، 
در دوره های دکترا مشغول به تحصیل شده اند«.

در ايللن روش نیللز موارد خللالف و غیرقابل قبول 
عبارتند از:

- ناديده گرفتن شرايط حداقلی پیش بینی شده در 
دستورالعمل ها شامل معدل های دوره های کارشناسی 

و کارشناسی ارشد و شرط سنی در موارد متعدد.
- عدم رعايت ظرفیت پذيرش توسط دانشگاه ها در 
موارد متعدد )ظرفیت جذب دانشللگاه ها از اين طريق 
حداکثر 15 درصد ظرفیت رسمی تعیین شده بود( و 

عدم کنترل آن توسط وزارت.
- عللدم اخذ نظر مثبت گزينللش يا هیئت جذب 
بللرای اعللالم قبولللی به طللوری که حللدود نیمی از 
بورسیه ها علی رغم سللپری شدن بخش قابل توجهی 

از تحصیل شان هنوز فاقد نظر هیئت جذب هستند.
- عللدم کنتللرل اصل مللدارک تحصیلی شللامل 
معدل مقاطللع قبل و اکتفا به خوداظهاری به گونه ای 
که مواردی مشللاهده شللده اسللت که پس از وصول 
گواهی فارغ التحصیلی از دانشللگاه، بین معدل اظهار 
شللده )که مبنای مصوبه شورای بورس بوده( و معدل 
واقعی، اختالف فاحش وجود دارد که نتیجه بررسللی 

و تصمیم گیللری در اين خصوص نیللز در انتهای اين 
اطالعیه آمده است. به عنوان مثال معدل کارشناسی 
10/8 در فرم ها 14/5 اعالم شده و يا به جای 12/75 

عدد 14/75 ذکر شده است.
در مللورد اداملله تحصیللل مربیللان دانشللگاه ها، 
همان طللور کلله در آئین نامه ها آمده، تا قبل از سللال 
1389 بللر اسللاس آئین نامه مصوب با احراز شللرايط 
علمی يعنی برخللورداری از 60 امتیاز ارتقای اعضای 
هیئت علمی، داشللتن وضعیت اسللتخدامی رسللمی 
آزمايشی يا قطعی با حداقل 3 سال سابقه کار و شرط 
سنی، امکان پذير بوده اسللت ولی دستورالعمل ادامه 
تحصیل مربیان دانشگاه ها در سال 89 با حذف شرايط 
علمی فقط داشللتن شللرط سنی و يک سللال سابقه 
کار، حتللی مربیان پیمانی و طرح سللربازی را هم در 
برگرفته است. نتیجه آنکه مربی تنها با کمتر از 6 ماه 
حضور به صورت پیمانی در دانشللگاه، برای استفاده از 
بورس معرفی شللده و ظرف چند ماه در دوره دکتری 

دانشگاه های بزرگ مشغول به تحصیل گرديده است.
در اداملله گللزارش در بللاره تحصیللل ايثارگران 
دانشللگاه ها و وزارت هم مواردي ذکر شللده است، از 
جمللله اين که »در فاصله زمانی سللال های 1389تا 
1392 دسللته ای از متقاضیان بللدون آزمون از میان 
ايثارگللران با داشللتن حداقللل معللدل13 در دوره 
کارشناسللی و 15 در دوره کارشناسی ارشد و شرط 
سللنی، برای ادامه تحصیللل در دوره دکتری معرفی 
شده اند. اصل دسللتورالعمل و ادامه پرداخت شهريه 
در وضعیللت موجود مورد سللؤال ديوان محاسللبات 

کشور قرار گرفته است«.
در بخللش دوم اين گزارش تحللت عنوان »ورود 
نهادهای نظارتی به روند انتخاب بورسللیه های بدون 
آزمون« به اقدامات ديوان محاسبات کشور و همچنین 
سازمان بازرسی کل کشور اشاره شده است. با توجه 
به موارد ذکر شللده در اين گزارش، ديوان محاسبات 
پیللش از روی کار آمللدن دولللت يازدهللم، اقدام به 
بررسللی اين پرونده کرده اسللت: »ديوان محاسبات 
طی نامه شللماره 41200/84 به تاريخ 93/6/15 در 
15 بند با ذکر موارد قانونی، تصمیمات پیشین برای 
کلیه پذيرفته شللدگان را مورد سللؤال قرار داده و در 
نامه ای ديگر بدرسللتی، اشللتغال همزمان با تحصیل 
را برای بورسللیه ها مغاير قانون اعالم کرده است. اين 
نهاد در نامه ديگری ماهیت بخشللنامه ادامه تحصیل 
ايثارگران دانشللگاه ها و پرداخت هزينلله بابت آن را 

خالف قانون دانسته است«.
»سیاسللت ها و اقدامللات وزارت« عنللوان بخش 
سللوم اين گزارش است. در اين بخش آمده است که 
پیشللبرد عدالت آموزشی، مسللئولین وزارت علوم را 
بر آن داشللت تا به موضوع بورسیه های بدون آزمون 
رسللیدگی کنند. آنها بررسللی های خود را در چهار 

بخش تقسیم بندی کرده اند: 
الف- شرايط علمی الزم برای استفاده از بورس. 

ب- روند پذيرش متقاضیان بدون آزمون. 
ج- چگونگللی تأمین قانونللی هزينه های تحصیل 

پذيرفته شدگان. 

در جلس�ه معارف�ه نجفی، اس�حاق 
جهانگیری مع�اون اول دولت تاکید 
کرد که دولت، پرونده بورس�یه ها را 
پیگی�ری می کند و نجف�ی نیز گفت: 
م�ا برنامه های خ�ود را با ش�فافیت 
دنب�ال و با ش�فافیت هم ب�ه پرونده 
بورس�یه ها رسیدگی می کنیم و همه 
را در جریان نتایج بررس�ی های خود 

قرار می دهیم.
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د- معیارهللا و رويه های انتخاب نهايی افراد برای 
تصدی مسللئولیت خطیر عضويللت در هیئت علمی 

دانشگاه ها.
مطابللق اين گللزارش، وزارت علوم بللا رويکردی 
متسللاهالنه بللا تشللکیل کمیته ای 5 نفره به سللراغ 
اين پرونده ها رفللت و »به داليل مختلف اجتماعی و 
انسللانی، وزارت، مصوبات و دستورالعمل های پیشین 
را صرف  نظر از اشکاالت مختلف، مبنا قرار داده و به 
بررسی پرونده کلیه بورسیه ها بر اساس اين اصل که 
آيا شرايط و ضوابط مربوط به دستورالعمل های زمان 

تصمیم گیری را داشته اند يا خیر، پرداخت«.
در بخش چهارم گزارش، نتايج بررسللی های 42 
جلسه اي اين گروه پنج نفره ارائه شده است: »چنان 
که پیش از اين نیز اعالم شده است، پذيرفته شدگان 
بللدون آزمللون طی سللال های 1388 تللا 1392 در 
مجمللوع 3772 نفر بوده اند کلله به تفکیک در چهار 

گروه زير قابل دسته بندی هستند:
- پذيرفته شده ها تحت عنوان »تبديل به داخل« 

1867 نفر.
- پذيرفته شده های مربیان دانشگاه ها 1011 نفر.

- پذيرفته شده ها طبق بخشنامه ايثارگران وزارت 
و دانشگاه ها 165 نفر.

- اعزام به خارج 729 نفر.
تصمیمات اتخاذ شللده برای هر گروه به تناسللب 

وضعیت کنونی آنها به شرح ذيل است:
1- تبديللل بلله داخل: بللا اعمال شللرط حداقل 
معدل برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد 
)به ترتیب 14 و 16( و حداکثر شللرط سنی مذکور 
در دسللتورالعمل های هر سال و با لحاظ فرمول های 
داخلی ارفاقی )مورد عمل در بعضی سللال ها بر پايه 
مصوبات وقت( و نیز ارفاق 2 سال برای انجام خدمت 
نظام وظیفه، برای 840 تن از اين گروه به شللرح زير 

تصمیم گیری شد:
1-1 تعللداد 508 نفللر از اين گللروه فاقد يک يا 
چند شللرط از معدل کارشناسللی، کارشناسی ارشد 
يا سللن بوده اند، لللذا رأی صادره در مللورد آنها: لغو 
بورس، ادامه تحصیل با هزينه شخصی و بازگرداندن 

هزينه های پرداختی وزارت است.
1-2- تعللداد 36 نفر ديگر از ايللن گروه به علت 
ارائلله اطالعات نادرسللت مؤثر در پذيللرش )از قبیل 
اعللالم معللدل بیش از معللدل واقعی( مشللمول لغو 
بللورس، قطللع تحصیللل و بازگردانللدن هزينه های 

پرداختی وزارت می گردند.
1-3- 500 نفللر از ايللن گللروه تاکنون شللاغل 
همراه با تحصیل شللناخته شللده اند کلله230 نفر از 
آنها مشللمول يکی از بندهای1-1 و1-2 نیز هستند 
و 270 نفللر عالوه بر مشللموالن بندهای1-1 و2-1 
اين مشکل را داشته اند. رأی صادره در مورد کل اين 
گللروه لغو بورس، ادامه تحصیل با هزينه شللخصی و 

بازگرداندن هزينه های پرداختی وزارت است.
1-4- پرونده 26 نفر نیز به علل مختلف از جمله 

عدم شروع تحصیل، انصراف و ... مختومه گرديد.
بنابرايللن جمعاً تعداد 840 مللورد از بورس افراد 

اين گروه لغو می شود.
در تبصره ذيل اين بند نیز چنین آمده اسللت: در 

ايللن میان 1241 نفر نیز تاکنون نتوانسللته اند اعالم 
نیاز از دانشگاه ها اخذ کنند که در صورت عدم توفیق 
تللا 15 بهمن مللاه 93، وضعیت اداملله تحصیل آنان 
تبديل به هزينه شخصی خواهد شد. البته تعدادی از 
اين افراد با کسانی که وضعیت شان، در بندهای 1-1 

تا 4-1 بیان شد، همپوشانی دارد.
2- مربیان دانشللگاه ها: 448 تن از مربیان شاغل 
به تحصیل، در وضعیت استخدامی »پیمانی« هستند 
کلله بدون تصويب هیئت امنای دانشللگاه ها پذيرفته 
شللده اند. از آنجا که به لحاظ قانونی امکان اسللتفاده 
از بورس برای ادامه تحصیل را نداشته اند، لذا اسامی 
اين افراد به دانشللگاه ها اعالم شده تا در اولین جلسه 
هیئت امنا برای آنان تصمیم گیری شللود و سپس بر 
اسللاس رأی هیئت های امنای دانشللگاه های مربوط 

اقدام خواهد شد.
3- بخشللنامه ايثارگللران: تعللداد 23 نفللر فاقد 
شرايط بخشللنامه ذيربط هستند و لذا مشمول ادامه 
تحصیل با هزينه شللخصی می شللوند. مشکل قانونی 
برای پرداخت هزينه های تحصیلی همه آنان از سوی 

ديوان محاسللبات کشللور مطرح است ولی وزارت در 
حال پیگیری مسئله است.

4- اعزام به خارج: گرچه تعدادی از بورسللیه های 
اعزامی به خارج فاقد شللرط معدل يا سن است اّما با 
توجلله به اينکه دوره بورس بیللش از نیمی از آنها به 
اتمام رسللیده و در مورد مابقی هم، قطع ارز و بورس 
ايشان می تواند تبعات اجتماعی و سیاسی نامطلوبی 
به دنبال داشته باشللد، مصوب شد که ضمن کنترل 
کیفیت تحصیل و سللازوکارهای قبل از اشتغال آنها 
در دانشللگاه ها، بورس آنها ادامه يابد. بديهی است در 
موارد معدودی که مشخص شود فرد بورسیه با دادن 
اطالعات نادرست موجب گمراهی تصمیم گیران شده 
و يا مقیم يک کشللور خارجی اسللت، برخورد قانونی 
الزم برای قطع بورس و انجام اقدامات بعدی صورت 

خواهد گرفت«.

واکنش انتشار گزارش
ايللن موضوع هللم مانند ديگللر ماجرا های وزارت 
علوم دولت روحانی بی سللر و صدا نبود. رسللانه های 
مختلف به ايللن موضوع پرداختنللد. روزنامه کیهان 
با تیتر »کوه پرونده بورسللیه ها مللوش زايید«، علیه 
گزارش وزارت علوم موضع گرفت. روزنامه جوان نیز 
ديدگاهی شبیه به کیهان را مطرح کرد اما در مقابل، 
روزنامه های اصالح طلب مانند شرق و اعتماد از اقدام 
وزارت علوم حمايت کردند و آن را عملی بی سابقه و 

شجاعانه خواندند. 
در بین چهره های سیاسللی نیز کامران دانشللجو 
وزير علللوم دولت محمود احمدی نژاد در مصاحبه ای 
بللا يکی از خبرگزاری ها در اظهللار نظر جالبی گفت 
کلله قضیه بورسللیه ها وی را ياد »بگللم، بگم« زمان 
انتخابات سال 88 می اندازد! البته دانشجو نگفت که 
آن عبارت مربوط به رئیس جمهور سللابق است ولي 
کنايه او رساتر از تصريح بود. دانشجو همچنین تأکید 
کرد: انتشللار لیست اسامی بورسللیه ها، جرم است و 

بايد از طرف مراجع ذی صالح پیگیری شود.
امللا احمد توکلللی از چهره های شللاخص جريان 
اصول گرايی و نماينده مردم تهران در مجلس شورای 
اسللالمی نه تنهللا از اقدام وزارت علللوم حمايت کرد 
بلکه ايللن وزارت خانه را به جديللت در پیگیری اين 
موضوع تشويق کرد. او همچنین گفت: »اقدام وزارت 
علوم، شجاعانه و با رعايت اخالق بود. در اين گزارش 
اسمي آورده نشللده و مسائل را شللخصي نکرده اند. 
وزارت علوم با اين اقدام، احترام بسللیاري را که افراد 

محترم و متشخصي هستند، نگه داشت«.
اگر از فضللای جناحی و رسللانه ای حاکم بر اين 
موضوع فارغ شللويم، نفس اين کار که با تخلفات در 
حوزه آموزش عالی برخورد شللود و در زمینه عدالت 
آموزشللی، تالش هايی صورت گیرد، کار پسنديده ای 
اسللت و مسللئولین امر نبايد متأثر از فشار گروه های 
سیاسللی، اقدامات خود را متوقللف کنند. همچنین 
انتظللار مللی رود در صورتی که تخلفی ثابت نشللده، 
اذهان جامعه را مغشوش نکنند ولي در صورت اثبات 
تخلفات، با جديت تمام اقدام کنند چون تا رسللیدن 
به حد مطلوبی از عدالت آموزشللی، راه زيادی مانده 

است.

احم�د توکل�ی از چهره ه�ای ش�اخص 
جری�ان اصول گرای�ی و نماین�ده مردم 
ته�ران در مجلس ش�ورای اس�المی نه 
تنه�ا از اقدام وزارت علوم حمایت بلکه 
این وزارت خانه را به جدیت در پیگیری 
این موضوع تش�ویق ک�رد. او همچنین 
گفت: »اق�دام وزارت علوم، ش�جاعانه 
و ب�ا رعایت اخالق ب�ود. در این گزارش 
اسمي آورده نشده و مسائل را شخصي 
نکرده ان�د. وزارت عل�وم با ای�ن اقدام، 
احت�رام بس�یاري را که اف�راد محترم و 

متشخصي هستند، نگه داشت.«
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وزارت دادگسللتري يکي از وزارتخانه هاي ايران اسللت 
کلله به موجب اصل يکصد و شللصتم قانون اساسللي وزير 
آن مسللئولیت کلیه مسللائل مربوط به روابط قوه قضايیه 
بللا قوه مجريه و مقننه را بر عهده دارد و از میان کسللاني 
که رئیس قوه قضايیه به رئیس جمهور پیشللنهاد مي کند 

انتخاب مي شود.
رئیللس قوه قضايیه مي تواند اختیارات تام مالي و اداري 
و نیز اختیارات استخدامي غیر قضات را به وزير دادگستري 
تفويض کند. در اين صورت، وزير دادگسللتري داراي همان 
اختیللارات و وظايفي خواهد بود که در قوانین براي وزرا به 

عنوان عالي ترين مقام اجرايي پیش بیني مي شود.
از وقتي حجت االسللالم مصطفللي پورمحمدي تصدي 
اين وزارت را بر عهده گرفت، سللعي کللرد اختیارات وزير 
دادگسللتري را از طريللق به تصويب رسللاندن طرحي در 
مجلللس افزايش دهد. براي نیل به ايللن هدف، طرحي با 
همیللن عنوان تهیه شللد و نمايندگان مجلللس به منظور 
افزايش اختیارات وزير دادگسللتري و پاسللخگويي وي به 
نمايندگان ملت، با دو فوريت طرح نحوه اجراي قسللمتي 
از اصل 160 قانون اساسي موافقت کردند، با اين استدالل 
که مجلس نمي تواند از قوه قضايیه و دسللتگاه هاي مربوط 
به آن، از جمله ثبت احوال، سازمان زندان ها و... سؤال کند  
اما به اين ترتیب خواهد توانست از وزير دادگستري در اين 

موارد سؤال کند.
محمدحسن ابوترابي فرد، نايب رئیس مجلس شوراي 
اسللالمي در روز تصويب اين طللرح در مجلس گفت: به 
ايللن دلیل قسللمتي از وظايف در اين طرح عنوان شللده 
که بر اسللاس اصل 160 شايد اختیارات وزير دادگستري 
را فراتر از آنچه در طرح پیشللنهادي اسللت بتوان ديد و 
چللون در اين حد و اندازه با قوه قضايیه هماهنگ شللده، 
بنابراين بللراي برون رفت از اين تنگنا به اين نصاب اکتفا 
شللده است. در مورد فوريت طرح نیز بايد بگويم ما تعداد 
قابل توجهي سللؤال درباره قوه قضايیه داريم که بر زمین 
مانده و تنها شللخصي که مي توان از او سللؤال کرد، وزير 

دادگستري است.
نماينده مردم تهران ادامه داد: وزير دادگسللتري فاقد 
اختیار است و براي اينکه بتوانیم با سرعت بستري را فراهم 
کنیم که سللؤاالت نمايندگان پاسخ داده شود، فوريت اين 

طرح را مطرح کرديم.
پللس از تصويب طرح در مجلس، وزير دادگسللتري در 
مصاحبه اي گفت:  خیلي بد است که بعد از سي و چند سال 
هنوز وزارتخانه اي که در قانون اساسللي يک بند اختصاصي 
دارد، قانللون نداشللته باشللد و بلله خاطر برخي تفسللیرها، 
برداشللت ها يللا نوع نللگاه و رويکردهاي مديريتللي عماًل به 
ناکارآمدي و عدم استفاده از ظرفیت و توان يک وزارتخانه که 

نه قابل حذف و نه قابل ادغام است، تبديل شود.
پورمحمللدي افللزود: هرچند تصويب ايللن طرح براي 
وزارت دادگسللتري چیزي ندارد و بیشللتر به نفع مجلس 
اسللت که بايد پاسخگو باشللیم، اما به اين دلیل که راه باز 
مي شللود، اسللتقبال کردم. اشللکاالتي نیز به کلیات طرح 
افزايللش اختیارات وزير دادگسللتري وارد اسللت و سللعي 
مي کنم با برخورد مثبت عمل شود و فکر مي کنم در آينده 

بیشترين سود را براي قوه قضايیه به همراه داشته باشد.
از سللوي ديگر آيللت الل آملي الريجانللي، رئیس قوه 
قضايیه ضمن اعالم مخالفللت با اين طرح تأکید کرد: قوه 
قضايیه نیازمند حمايت مجلس، دولت و نهادهاي حکومتي 
است و توقع نداريم طرحي در مجلس تصويب و يا مطرح 

شود که خالف قانون يا خالف شرع باشد.

رئیس دستگاه قضا با اشللاره به اينکه بحث اختیارات 
وزير دادگسللتري بارها در طول سللال هاي گذشته مطرح 
شللده و همیشلله هم با مخالفت تفسللیري و يا مخالفت 
نظريه اي شللوراي نگهبان مواجه شللده، گفت: با اين حال 
و با وجود اظهارنظر و تفسیر روشن قانون اساسي از سوي 
شوراي نگهبان، باز هم بحث هايي مطرح مي شود که خالف 

قانون اساسي و حتي خالف شرع است.
آيت الل آملللي الريجاني با اعالم اين مطلب که »طرح 
پیشللنهادي اخیر را قبللاًل ديده بللودم و به لحاظ فقهي و 
حقوقللي با آن موافق نبودم اما اين حق مجلس اسللت که 
طرحي بیاورد و بدان رأي دهد و اينجانب نیز به رأي و نظر 
نمايندگان احترام مي گذارم«، تأکید کرد: نظر کارشناسي 
بنللده اين بود حال که برخي نماينللدگان محترم مجلس 
اصللرار بر آوردن اصل طرح دارند، طرحي تنظیم و تدوين 
شود که اشللکاالت قانون اساسللي کمتري داشته باشد و 

چالش کمتري ايجاد کند.
همه اين موضع گیري هاي داغ در آخرين روزهاي آبان، 
در نخسللتین روز از آذر در حالي سللرد شد که سخنگوي 
شللوراي نگهبان اعالم کرد، طرح افزايللش اختیارات وزير 
دادگسللتري به دلیل مغايرت با قانون اساسللي به مجلس 

برگردانده شده است.
سخنگوي شللوراي نگهبان تصريح کرد: طرح  افزايش 
اختیللارات وزير دادگسللتري داراي مغايرت هاي متعددي 
بللا قانون اساسللي بود که اين ايللرادات را به مجلس اعالم 
کرديم و منتظر پاسللخ مجلس در اين زمینه هسللتیم تا 
ببینیم مجلس محترم اين ايللرادات را برطرف مي کند، يا 
روي مصوبللات قبلي خود اصللرار دارد و طرح مذکور را به 

مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع مي دهد. 
ابراهیمیان همچنین در بیان مهمترين ايراد شللوراي 
نگهبللان به اين طللرح گفت: يکللي از مهمترين مصوبات 

اين طرح اين بود که وزير دادگسللتري مکلف شده درباره 
مسائل مربوط به قوه قضايیه به سؤاالت نمايندگان مجلس 
پاسخ دهد. از آنجايي که اين مسائل مربوط به قوه قضايیه 
اسللت، اصوالً در حیطه اختیارات وزير دادگستري نیست 
و در مورد آنها وزير دادگسللتري مسللئولیتي ندارد و وزير 
دادگسللتري صرفاً در مورد روابط قوه قضايیه با سللاير قوا 
مسللئولیت دارد، لذا سللؤال از وزير دادگسللتري در مورد 

وظايف دستگاه قضا مغاير قانون اساسي شناخته شد.
درباره داليل اجرايي نشللدن وظايف وزير دادگسللتري 
در اصل  160 قانون اساسللي بايد گفت، آنچه در اصل  160 
آمده اين است که »وزير دادگستري مسئولیت کلیه مسائل 
مربوط به روابط قوه قضايیه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر 
عهده دارد...«. ممکن بود از اين عبارات اختیارات وسللیعي 
براي وزير دادگسللتري تصور شللود، اما وقتي در پاراگراف 
دوم همین اصل مي خوانیم »رئیللس قوه قضايیه مي تواند 
اختیللارات تام مالللي و اداري و نیز اختیارات اسللتخدامي 
غیرقضللات را به وزير دادگسللتري تفويض کنللد، در اين 
صورت وزير دادگسللتري داراي همان اختیارات و وظايفي 
خواهللد بود کلله در قوانین براي وزرا بلله عنوان عالي ترين 
مقام اجرايي پیش بیني مي شللود« به اين نتیجه مي رسیم 
که اختیارات ذکر شللده در پاراگراف دوم مربوط به رئیس 
قوه قضايیه است و او تکلیف ندارد آن را به وزير دادگستري 
تفويض کند. به عالوه، وزير دادگسللتري در صورتي داراي 
اختیللارات و وظايف وزرا خواهد بود که اين اختیارات به او 
تفويض شده باشد؛ در غیر اين صورت، وظیفه و مسئولیت 
او منحصر خواهد بود به تمشللیت امور مربوط به ارتباطات 

قوه قضايیه با دو قوه ديگر و الغیر.
نظريات شللوراي نگهبان نیز حاوي همین معناسللت. 
شللوراي نگهبللان در نظريه  3039 مللورخ  3 /  2 /  1371 
در خصوص طرح قانوني قرار دادن سللازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور زير نظر وزير دادگستري اين گونه اظهار نظر 
کرده اسللت: »با توجه به اينکه اصل  160 قانون اساسللي 
وظايللف و حدود اختیار وزير دادگسللتري را تعیین نموده 
اسللت و اين امر ظهور در انحصار دارد نمي توان به موجب 
قانون عادي، اختیار ديگري به او اعطا نمود، بنابراين طرح 

فوق، مغاير با اصل  160 قانون اساسي شناخته شد«.
بحث و مناقشلله بر سر حدود اختیارات و وظايف وزير 
دادگسللتري موضوعي قديمي است. در عین حال با توجه 
به اصل  156 قانون اساسي که اهداف و وظايف قوه قضايیه 
را برمي شللمرد و اصل  157 که رئیس قوه را مسئول انجام 
کلیه مسئولیت هاي قوه قضايیه در کلیه امور قضايي، اداري 
و اجرايللي اعللالم مي کند و اصل  158 کلله در آن وظايف 
رئیس قوه قضايیه در راسللتاي اجللراي اصل  156 و  157 
احصا شللده و با در نظر گرفتن اينکلله در اصل  159 لفظ 
دادگستري ناظر است به آنچه در اصل  156 و  157 و  158 
آمده است، معلوم مي شود دادگستري تشکیالتي است که 
آنچه را در اصل  156 و  158 بر عهده قوه قضايیه و رئیس 
آن گذاشللته شده بايد انجام دهد و انجام همه اين امور به 
موجب اصل  157 بر عهده رئیس قوه قضايیه است و با در 
نظر گرفتن مفهوم حصري اصل  160 قانون اساسي نسبت 
به وزير دادگسللتري، به نظر مي رسللد بلله موجب قوانین 
عادي هیچ مسللئولیت و اختیاري که به نوعي در محدوده 
اصول  156،  157 و  158 قانون اساسي بگنجد، براي وزير 
دادگسللتري نمي توان پیش بیني و مقرر کرد و هر قانوني 
که با اين محتوا و مضمون تصويب شود قاعدتاً با مخالفت 
شوراي نگهبان مواجه خواهد شد و طرح اخیر تصويب شده 

در مجلس نیز واجد همین اشکال است.

خیز بي ثمر
 براي  افزايش 

اختیارات
 وزير دادگستري
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به بهانه محکومیت صادق زيباکالم در دادگاه

روشنفکر پرحاشیه

  صللادق زيبللاکالم را می توان يکللی از مطرح ترين 
چهره های دانشگاهی دانست که در رسانه ها نیز حضور 
فعالللی دارد. او کلله امروز به عنوان چهللره ای »لیبرال، 
اصالح طلللب و عمل گرا« شللناخته می شللود، فعالیت 
سیاسللی خود را پیش از انقالب و در قامت يک انقالبی 
دوآتشلله آغاز کرد. سپس با مهاجرت به انگلستان برای 
ادامه تحصیل در رشللته مهندسللی شللیمی، مبارزه با 
رژيم شللاه را در انجمن اسللالمی دانشجويان ادامه داد. 
در بازگشللت به کشور اما توسط ساواک دستگیر شد و 

دوسال را در زندان رژيم شاه سپری کرد. 
با پیروزی انقالب اسالمی توسط دولت موقت دعوت 
به همکاری شللد و براي حل و فصل مسائل کردستان 

راهی اين منطقه شد. 
با گذشللت چند سللال از پیللروزی انقللالب، او که 
روحیاتش خیلی با مناصب اجرايی همخوانی نداشللت، 
به قصد ادامه تحصیل به انگلسللتان بازگشت اما اين بار 
علوم انسللانی و مشخصاً علوم سیاسللی را انتخاب کرد؛ 
انتخابی که در مطرح شللدن نامش پس از بازگشت به 
کشور به عنوان استاد علوم سیاسی نقش بسزايی داشت. 
يکی از اصلی ترين مشللخصه های زيباکالم صراحت 
لهجه او اسللت. مشللخصه ای که از اواسط دهه هفتاد و 
علی الخصللوص در دوران اصالحللات، وی را به يکی از 
معدود دانشللگاهیانی بدل کرد که در رسللانه ها اعم از 
مطبوعات و صداوسللیما حضوری فعال داشتند. در يک 
تقسیم بندی کلی می توان او را يک اصالح طلب خواند، 
هرچند به لحاظ تشللکیالتی نه تنهللا عضو هیچیک از 
احزاب رسللمی اصالح طلب نبوده اسللت کلله به دلیل 
گرايشللش به عمل گرايی، در دوره هايی با اصالح طلبان 
نیز اختالف نظر پیدا کللرد. اوج اين اختالف نظر، خود 
را در موضللوع نقللد عملکرد آيت الل هاشللمی توسللط 
اصالح طلبان در سال های اول اصالحات و قرار نگرفتن 
نام وی در فهرست انتخاباتی اصالح طلبان برای مجلس 
ششم نشان داد. در آن روزها که چهره های اصالح طلبی 
همچون عباس عبدی از عملکرد اصالح طلبان در انتقاد 
از هاشللمی دفاع می کردند، اين صادق زيباکالم بود که 
در جايگاه يک اسللتاد علوم سیاسللی به دفاع تمام قد از 
هاشمي رفسللنجاني می پرداخت و اين رفتار را بیش از 

همه، به ضرر خود اصالح طلبان می دانست. 
دفاع از بحث »تسللاهل و تسللامح« در مناظره های 
تلويزيونی که آن سللال ها از شللبکه چهار سیما پخش 
می شللد، بخش ديگری از زندگی سیاسللی زيباکالم را 

تشکیل می دهد.
در چندسللال اخیر نیز شللهرت زيباکالم بیشتر به 
دلیل حضللور و اعالم مواضع او در مناظره های راديويی 
و تلويزيونی است. صداوسیما که درهای خود را به روی 
بسیاری از منتقدان بسته است، گويا مخالفتی با حضور 
وی در برنامه هللای مختلف و اعللالم مواضع متفاوتش 
ندارد. مواضعی که گاه چنان با مواضع رسللمی در تضاد 
اسللت که به سللرعت در فضای مجللازی، واکنش های 
متفللاوت موافقان و مخالفان را بر می انگیزد. برای مثال 
دفاع نسللبی وی از رضاشاه و يا دفاع از غرب، به سرعت 
توجه مثبت و منفي افکار عمومی را به خود جلب کرد. 
ازدواج دختر وی که به لحاظ خط فکری و سیاسی 
درسللت در نقطه مقابل او قرار می گیرد، با پسللر احمد 
توکلی، چهره سرشللناس اصولگرا، از ديگر اتفاقاتی بود 
که در رسللانه ها انعکاس پیدا کللرد. البته او بارها تأکید 
کرد سللابقه آشنايی او و توکلی به دوران زندان در رژيم 
شاه باز می گردد اما اين امر هیچ نقش و دخالتی در اين 

ازدواج نداشته است.
در دوران هشت ساله رياست جمهوری احمدی نژاد 
نیز زيبللاکالم يکی از منتقدين پروپاقرص سیاسللت ها 
و عملکللرد وی بللود. از همین رو در انتخابات رياسللت 
جمهوری يازدهم نیز زيبللاکالم از جدی ترين مدافعان 
کانديداتوری هاشللمی رفسللنجانی و پس از آن حسن 
روحانی بود. انجام سللخنرانی های متعللدد در حمايت 
از رياسللت جمهللوری دکتر روحانللی و حضور در فیلم 

تبلیغاتی وی هنوز هم در اذهان باقی است. 
از همللان روزهای اول پللس از انتخابات 24 خرداد، 
زيبللاکالم راهی متفاوت از گذشللته را بللرای ارتباط با 
افللکار عمومی در پیش گرفت. روی آوردن به »سللنت 
نامه نگاری« نشان داد که او هنوز شگردهای زيادی برای 

نشر افکار خود در آستین دارد!  
نامه هللای زيباکالم بار ديگر صراحللت لهجه وی را 
نمايان کرد. برای مثال در نامه ای که او پس از ماجرای 
تفکیک جنسللیتی کارکنان شهرداری تهران خطاب به 
قالیباف نوشللت، اين اقدام او را در راسللتای جلب نظر 
مثبت اصولگرايان دانسللت و خطاب به قالیباف نوشت: 
»مطمئن باشید نه اقدام به تفکیک جنسیتی و نه هیچ 
ترفند ديگری از جانب شللما، بهبودی در تغییر جايگاه 
شما نزد اصولگرايان بوجود نخواهد آورد و آنان همچنان 
شللما را به عنوان نامزد اصلی شان در انتخابات رياست 

جمهوری نخواهند پذيرفت«.
زيباکالم بار ديگر و در جريان مناظره مکتوب علی 
مطهری و آيت الل حائری شللیرازی، دسللت به قلم برد 
و ضمن تقدير از آيت الل حائری بابت اسللتفاده نکردن 
ايشللان از واژه »فتنه«، در پاسللخ به گفته های ايشللان 
مبنی بر مغايرت دعوت به راهپیمايی های اعتراضی پس 
از انتخابللات 88 با »عقل اجتماعی«، اين اسللتدالل را 
محل اشکال دانسللت. زيباکالم در چند نامه سرگشاده 

خللود، انتقاداتللی را به مواضع حسللین شللريعتمداري 
مديرمسللئول روزناملله کیهان و همفکرانللش پیرامون 
پرونده هسللته ای و همچنین پرونده اختالس سلله هزار 
میلیاردی مطرح کللرده بود. اين روش البته پیامدهايی 
نیز در پی داشللت کلله »محکومیت به حبس تعزيری« 
اصلی ترين آنها بوده اسللت. به گفته خود او، همین دو 
موضوع باعث صدور حکم محکومیت وی شللد؛ حکمی 
که البته چندی پیش و با طی مراحل قضايی، به جريمه 

نقدی بدل شد. 
 البته دردسللرهای نامه نگاری به همین مورد تمام 
نشللد. بخش خبري »20:30« نیز چندبللار و از جمله 
پللس از اظهار نظر مجللازی وی پیرامللون حضور تیم 
ملی فوتبال کشللورمان در رقابت های جام جهانی، او را 

بی نصیب نگذاشت.
آخريللن نامه وی نیز آيت الل جنتی را مخاطب قرار 
داده است. پس از اين که آيت الل جنتی بابت مفاسدی 
همچون رشوه خواری و ربا و معضالتی همچون افزايش 
آمار طالق در جامعه اظهار تأسف کرد، زيباکالم دست 
به نگارش نامه برد و مسللئولیت شیوع اين معضالت را 

متوجه همه مسئولین دانست.
همانطور که در ابتدا نیز گفته شللد، وجه مشللترک 
مجموعه اين اقدامات زيباکالم، صراحت بیان او اسللت 
کلله گاه در يللک مناظللره تلويزيونللی و گاه در نامه ای 
سرگشاده خود را نشان می دهد. اين صراحت البته تنها 
معطللوف به کالم »زيباکالم« نیسللت و در رفتار او نیز 
نمودی عینللی دارد. کما اين که او ابايللی از اين ندارد 
که با حضور در مالقات اسللاتید دانشگاه با مقام معظم 
رهبللری، اتهام »حکومتی« بودن را به جان بخرد و يا با 
حضور در وسط مراسم سللینه زنی و عزاداری اباعبدالل 
به تظاهر و رياکاری متهم شللود و حتي در مراسم گروه 

انصار حزب الل هم دعوت شود و در آن شرکت کند.

داد
روی
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وقتي امام خمیني فرمودند: »بسیج لشگر مخلص 
خداسللت« و دسللتور تشللکیل آن را داد، افق 
گسترده اي براي اين نیروي مردمي مي ديد و 
برنامه هاي جهادي زيادي را در سر مي پروراند 

و براي آينده انقالب به آنان امید زيادي بسللته 
بود تا جايي که در سللخناني فرمود: »من همواره 

به خلوص و صفاي بسیجیان غبطه مي خورم و از خدا 
مي خواهم تا با بسیجیانم محشللور گرداند، چرا که در 

اين دنیا افتخارم اين است که خود بسیجي ام«.
شکل گیري بسیج

نقطه آغاز شکل گیري بسیج، اين فرمايشات 
امام خمیني)ره( بود: »مملکت اسللالمي بايد 

همه اش نظامي باشد و تعلیماتش نظامي 
باشللد. بايد ملت مللا جوان هايش 

مجهز باشللند به همین جهاز و 
عالوه بر جهاز ديني و ايماني 
که دارند، مجهز به جهازهاي 

مادي و سللالحي هم باشللند. جوان ها را يادشللان 
بدهید، همه جا بايد اين طور باشد که يک مملکتي بعد از چند سالي که بیست میلیون 

جوان دارد، بیسللت میلیون تفنگدار داشته باشللد و يک چنین مملکتي آسیب پذير 
نیست و اآلن هم الحمدالل آسیب پذير نیست«. فرداي طرح اين سخنان، امام خمیني 
در تاريخ 5 آذر سللال 1358 طي فرماني دستور تشکیل بسیج مستضعفین را صادر 

کرد. اين اولین اقدام در راه شکل گیري ارتش 20میلیوني بود.
»شللوراي انقالب« نیز در تاريخ 1359/4/19 تشللکیل سللازمان بسللیج ملي را به 

تصويب رساند. اين سازمان ضمن آموزش و سازماندهي افراد داوطلب، آنان را براي مقابله 
با هرگونه تهديد و تجاوز داخلي و خارجي آماده مي کرد. طي اين مصوبه سللازمان بسللیج 
ملي زير نظر رهبري يا شوراي رهبري و وابسته به رياست جمهوري تشکیل شد. رئیس اين 
سازمان توسط رهبري يا شوراي رهبري منصوب مي شد و زيرمجموعه هاي آن در هريک از 
استان ها، شهرستان ها، بخش داري ها و روستاها با کمک و همیاري استانداران، فرمانداران، 

بخشداران و دهبانان به انجام وظايف محوله مي پرداختند.
مشخصه هاي تفکر بسیجي

واژه بسیج که نخستین بار در کالم امام راحل تجلي يافت، به يک معنا همان انديشه 
و اعتقادي است که شريف ترين فرزندان امام آن را آگاهانه برگزيدند و تمام فکر و خلق و 
خوي و عمل خود را با آن تنظیم کردند تا آنجا که انسان هاي ديگري شدند. بنابراين تفکر 
بسیجي، تعبیري بديع از مکتب اسالم و آيین الهي تشیع است. اين تفکر ويژگي هايي دارد 
که همان شاخصه هاي اسالم ناب محمدي )صلي الل علیه و آله( و شاخصه هاي اسالم علوي 

و اسالم عاشورايي است.
تفکر بسیجي برنامه توحید و عدالتخواهي و شاخصه هاي آن چنین است: پیوند و بیعت 
با واليت، ايمان و اخالص،  حريت در عبوديت، اطاعت آگاهانه، عدالتخواهي، ظلمستیزي، 
شللهادت طلبي،  ايثارگري، زهد و قناعت، تواضع و صمیمیت، شللجاعت و دالوري،  صالبت 
و کوبندگللي، ابتکار و خالقیت. شللاخصه هاي ديگري نظیر عللزت نفس، گمنامي و دوري 
از شللهرت طلبي، مديريت و تدبیر شايسللته، غیرت و جوانمردي، تعهد و وفاداري، صبر و 
پايداري، ترحم و نوع دوستي حتي با دشمنان، عبادت و استغاثه به درگاه خداوند، تکبر در 

برابر استکبار و... نیز همگي در فرهنگ و تفکر بسیجي جايگاه وااليي دارد.
دفاع مقدس، عرصه اصلي حضور بسیج

فلسللفه وجودي بسیج اين بود که نیروهاي مردمي هوادار انقالب شکلي منسجم پیدا 
کنند تا در مواجه با دسیسه هاي گوناگون ضدانقالب به دفاع از آن بپردازند.

 با آغاز جنگ تحمیلي در شهريور 59 نقش بسیج به عنوان يک نیروي مردمي بیش 
از پیش نمايان شللد. در شللرايطي که ارتش به دلیل تحوالت پس از انقالب، هنوز شرايط 
مطلوبي نداشت و سپاه نیز بیشللتر درگیر مقابله با گروهک هاي ضدانقالب در داخل بود، 

اين نیروهاي مردمي بسیج بودند که در 
کوتاه ترين زمللان ممکن به جبهه ها 
شللتافتند و روياي فتح چند روزه 
ايران را براي صدام به کابوسللي 
هشت سللاله بللدل کردند. خبر 
نیروهللاي  جانفشللاني هاي 
بسللیج در جبهه ها به سرعت به 
کابوسي براي دشمنان تبديل شد و تمام 
تحلیل هاي کارشناسللان نظامي پیرامون ضعف 

قدرت دفاعي ايران را نقش بر آب کرد.
وراي جانفشاني ها و موفقیت هاي نظامي، بسیج 
رفته رفته هويت فرهنگي پیدا کرد و »بسیجي« 
به نمادي از فداکاري و ايثار بدل شللد که بدون 
کوچک ترين چشم داشت مادي، کار و زندگي در 
کنار خانواده خود را رها مي کند و به عشق شهادت 
در راه دفاع از عقیده و کشورش به جبهه ها مي رود. 
بنابراين اوج حرکت بسیج در دوران دفاع مقدس 
متبلور شد و استراتژي رهبر انقالب براي مشارکت مردم 
در حفاظت از کشور به طور عیني محقق شد. در اين جا بود 
که بسللیج به عنوان يک نیللروي مردمي انقالبي در صحنه دفاع 

مقدس حاضر شد و برنامه دشمن را نقش برآب کرد.
بسط تشکیالتي بسیج

از نظر سازماندهي تشکیالتي، همزمان با دفاع مقدس، بسیج توانست با روشي 
نوين، نیروهايي را اعم از پیر و جوان از نقاط دورافتاده و روستاها تا ادارات و دانشگاه ها و 
دانش آموزان و روحانیون را سازماندهي کند و با افزايش پايگاه هاي مقاومت در سراسر کشور، 
بسیج توانست در راستاي تحقق فرمان امام خمیني)ره( مبني بر تشکیل ارتش 20میلیوني، 

نیروي عظیمي را به وجود آورد.
پس از پايان جنگ نیز با ايجاد معاونت ها، سللازمان ها و مراکز جديد در بسللیج، براي 

توسعه بیشتر آن متناسب با نیازهاي جديد انقالب در سراسر کشور برنامهريزي شد.
در مراحل بعد، اين نهاد مردمي با تداوم فعالیت هاي بسیج در ابعاد مختلف با رويکرد 
و توجه خاص به بخش هاي فرهنگي، آموزشي، ورزشي و اقتصادي به جذب، سازماندهي، 

آموزش و به کارگیري بسیجیان پرداخت.
فراجناحي بودن بسیج

آيت الل خامنه اي همواره بسیج را از دخالت در امور سیاسي بر حذر داشته اند و گفته اند 
بسیج بايد فراجناحي عمل کند: »بسیج سیاسی است، اما سیاست زده نیست، سیاسی کار 
نیسللت، جناحی نیست؛ بسیج مجاهد اسللت، اما بی انضباط نیست، افراطی نیست؛ بسیج 
عمیقاً متدين و متعبد اسللت، اما متحجر نیست، خرافی نیست؛ بسیج بابصیرت است، اما 
ازخودراضی نیسللت؛ بسیج اهل جذب حداکثری اسللت، اما اهل تسامح در اصول نیست؛ 
بسیج غیور است، پاسدار خطوط فاصل است؛ بسیج طرفدار علم است، اما علم زده نیست؛ 
بسللیج متخلق به اخالق اسالمی است، اما رياکار نیست؛ بسیج در کار آبادکردن دنیاست، 

اما خود اهل دنیا نیست«. 
ايشان خطاب به بسیجیان فرموده اند: »آنچه که براي همه  ما، براي همه  بسیجیان عزيز، 
براي جوان ها در هر نقطه اي از اين عرصه ي عظیم که مشللغول کار هستند، بايد به عنوان 
شاخص مطرح باشد، عبارت است از سه عنصر بصیرت، اخالص، عمل به هنگام و به اندازه. 

اين سه عنصر را همیشه با يکديگر توأم کنید و در نظر داشته باشید«. 
به طور خالصه مي توان گفت، از ديدگاه رهبري اهداف فرهنگي ،   تربیتي بسیج و دفاع 
از جمهوري اسالمي ، مهمترين اهداف بسیج است؛  بصیرت مهمترين عامل در نظام دفاعي 
همه جانبه جمهوري اسالمي به شمار مي رود که بسیج داراي آن است ؛ نقش محوري داشتن 
در دفاع مقدس مهمترين دستاورد بسیج به شمار مي آيد ؛ روحیة يأس مهمترين آفت براي 

بسیج است و کسب آمادگي مهمترين اصل از اصول بسیج است .

اين نیروهاي مردمي بسیج بودند که در 
کوتاه ترين زمللان ممکن به جبهه ها 

 را پاس بداريم
وقتي امام خمیني فرمودند: »بسیج لشگر مخلص 

لشگر مخلص خدا
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مسئله وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
در دولت دکتر روحاني، همان سرنوشللتي 
را پیللدا کللرد کلله وزارت نفللت در دولت 
احمدي نژاد، يعني نماينللدگان چند وزير 
پیشللنهادي را به عنوان وزير نپذيرفتند و 
»نه« محکم و جدي به درخواسللت رئیس 

جمهوري، پاسخ آنان بود. 
مجلللس در نخسللتین گام، بلله جعفر 
نظللر  از  بللود.  نللداده  رای  میلی منفللرد 
نمايندگان، وی در رخدادهای تیرماه سال 
78 و نیز حوادث انتخابات سال 88 دخیل 

بود و طبعا نبايد معرفی می شد. 
البتلله دکتر روحانی بللا توجه به اينکه 
بنای تصمیماتش بر کار مشللورتی اسللت، 
میلی منفللرد را برگزيده بللود و طبعا نگاه 
ايشللان به حللوادث سللال 78 و 88 هم با 
نماينللدگان مجلس، مشللابه نیسللت و به 
همیللن دلیللل، بعد از اين جعفللر توفیقی 
را کلله در دولت سللیدمحمد خاتمی، وزير 
علوم بود، سرپرسللت وزارت علوم کرد. اين 
کار رئیللس جمهللوری هم بللر نمايندگان 

سللنگین آمد زيرا آنللان، توفیقللی را هم 
مانند میلی منفللرد از عناصر فعال »فتنه« 
می دانسللتند و راضللی بلله سرپرسللتی او 
نبودنللد. اقدامات توفیقی در وزارت علوم و 
تغییراتی که در مدت سرپرستی خود ايجاد 
کرد، ناراضايتی و اعتللراض طیف تندرو و 
مشخصا اعضای فراکسیون پايداری مجلس 
را به همراه داشت و دقیقا به همین دلیل، 
سللرانجام روحانی هم نتوانست توفیقی را 
برای کسللب رای اعتماد معرفی کند و در 

مرحله بعد به سراغ دکتر فرجی دانا رفت.
فرجی دانا از مجلس رای اعتماد گرفت، 
هر چند او نیز مورد اعتراض همان طیف از 
نمايندگان بود. آنان خوشحال بودند که در 
قیاس با فردی مانند توفیقی، به فرجی دانا 
رای می دهند اما خیلللی زود از رای دادن 
خود پشللیمان شللدند زيللرا دريافتند که 
ظاهللرا هللر کسللی در مسللئولیت وزارت 
علوم قرار بگیرد، عملکردی همسللو با آنان 
نخواهد داشت و در مقوالتی مانند بازگشت 
اسللاتید اخراجی يا دانشللجويان ستاره دار 

و بازتللر کردن فضای سیاسللی و فرهنگی 
دانشگاه ها و تغییر مديران خاص در برخی 
از دانشگاه ها، مشابه عمل خواهد کرد. آنان 
همچنین متوجه شللدند کلله فرجی دانا به 
سراغ دانشللجويان بورسیه رفته و تخلفات 
صللورت گرفته در ايللن ماجللرا را مطرح 
کرده اسللت و اين نیز از نظر اين جريان از 
نمايندگان، ناخوشايند بود. همه اين موارد 
دست به دست هم داد تا سرانجام، مسئله 
استیضاح وزير علوم به جريان افتاد و طبعا 
فرجی دانا نتوانسللت در ايللن مقطع، رای 

اعتماد مجدد بگیرد.
دکتر روحانی اين بار دکتر محمدعلی 
نجفی را به سرپرستی وزارت علوم انتخاب 
کللرد ولی معلوم بود که او را برای کسللب 
رای اعتمللاد بلله مجلس معرفللی نخواهد 
کرد. دکتر نجفی در ابتدای تشکیل دولت 
نتوانسللت برای وزارت آموزش و پرورش از 
مجلللس رای اعتماد بگیللرد و طبعا برای 
وزارت علللوم هرگللز قادر بلله رای آوردن 
نبود، هر چند خودش در مصاحبه ای اعالم 

کرده بود که قطعا خودش از سللوی رئیس 
جمهوری به مجلس معرفی خواهد شد.

در اول آبان مللاه، دکتللر روحانی اقدام 
بلله معرفی محمللود نیلللی احمدآبادی به 
عنوان وزير علللوم جديد کرد تا از مجلس 
رای اعتماد بگیللرد و اين در حالی بود که 
اکثريللت نمايندگان مجلس بللا محوريت 
فراکسللیون پايداری، تصمیم گرفته بودند 
تا وقتی نامللزد مورد قبول آنان از سللوی 
رئیس جمهوری معرفی نشللود، به وزرای 
پیشللنهادی رای اعتماد ندهند و به همین 
دلیل، دکتر نیلی هم نتوانسللت وزير علوم، 

تحقیقات و فناوری شود.

چ�ه  اعتم�اد  رای  اول  جلس�ه  در 
گذشت؟

جلسه علنی مجلس شللورای اسالمی 
روز چهارشللنبه 7 آبان مللاه بلله رياسللت 
علللی الريجانی و بللا حضللور 195 نفر از 
نمايندگان آغاز شد و در همان دقايق اولیه 
حجت االسللالم والمسلمین حسن روحانی 

ه اول
پروند

عدم اعتماد مجلس به دو وزير پیشنهادي 
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نیز به همراه نیلی وزير پیشللنهادی علوم، 
فانللی وزير آموزش و پللرورش، علوی وزير 
اطالعللات و برخی ديگللر از اعضای هیات 
دولت برای دفاع از وزير پیشللنهادی علوم 

وارد مجلس شورای اسالمی شد.

رئیس جمهوری: اهل لج بازی سیاسی 
نیستم

ريیس جمهور در جلسه علنی مجلس 
شللورای اسللالمی در دفاع از وزيللر علوم 
پیشنهادی، با بیان اينکه منشاء مشروعیت 
حقوقی و سیاسللی را آرا و نظرات مردم به 
وجود می آورد، گفت: مشللروعیت دينی و 
مذهبی را هم جدا از مقبولیت اجتماعی و 

مشروعیت سیاسی نمی بینیم.
وی بللا بیان اينکه هللر کجا که خدای 
ناکرده بین ما اندک فاصله ای ايجاد شللده، 
دشمن از آن شکاف و فاصله استفاده کرده، 
افزود: دولت همان طور که بارها اعالم کرده 
اسللت در برابر مجلس شورای اسالمی راه 
ادب و اخالق و قانون را در پیش می گیرد و 
بین ما و شما حکم و حاکم، قانون اساسی 

است.
ريیس جمهور با بیان اينکه داور اصلی 
بعد از خداوند بزرگ،  افکار عمومی اسللت، 
گفللت: افکار عمومی قضاوت خواهد کرد و 
همیشه از ما وحدت می خواهد چون افکار 
عمومی ملت ما نه فاصله را می پسندد و نه 

خدای ناکرده لج بازی را می پسندد.
روحانللی همچنین خاطر نشللان کرد:  
پارسللال در چنین ايامللی بود که در جمع 
شما نمايندگان، وزير مودب و دانشور ما از 
شللما رای اعتماد گرفت. گرچه نمايندگان 
محترم در مقطع ديگللر در چارچوب حق 
قانونی خود، اعتمادشان را پايدار نساختند 
و اعتمللاد خللود را از وزير پللس گرفتند و 
به ناچللار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
در دو نوبت با سرپرسللت اداره شللد. وزير 
پیشللنهادی فعلللی می تواند بار سللنگین 

مسئولیت را به دوش بگیرد.
رئیللس جمهللور در بخللش ديگری از 

سللخنان خود با اشللاره به اين که دانشگاه 
بلله فضللای آرامللی نیللاز دارد، گفللت:  ما 
نمی خواهیم بگويیم دانشللگاه از سیاسللت 
بی خبر باشللد اما نمی خواهیم که دانشگاه، 
باشللگاه سیاسللی باشللد. ما دانشللگاهی 
می خواهیم که از مسائل سیاسی آگاه باشد 

اما شعارهايش را از سیاسیون نگیرد. 
دکتللر حسللن روحانللی بللا تاکید بر 
اينکلله مللا نمی خواهیم دانشللگاه ها مرکز 
سیاست بازی باشللد، تصريح کرد: دانشگاه 
نبايد جوالنگاه اين جناح و آن جناح باشد 
چللون می خواهیللم اعتللدال و آرامش در 
دانشگاه حاکم باشد. به هر سه وزير گفتم 
می خواهیم دانشگاه مومن، پايبند به اصول 
نظللام و انقالب و خدمتگزار به ملت بزرگ 
ايران داشته باشیم و کسی بايد مسئولیت 
را بپذيرد که مديريت، لیاقت و علم و دانش 
کافی و الزم را داشته باشد و تعهد و اخالق 

را مورد توجه قرار دهد.
روحانی با اشللاره به اينکه دولت امروز 
فراجناحی اسللت، افللزود: در ايللن دولت 
معتدلیللن هر دو جنللاح حضللور دارند و 
خواهش من از شما نمايندگان مجلس اين 
است که برای وزارت علوم، رای فراجناحی 
ملی را مورد توجه قرار دهید تا دانشگاه ها 
بتوانند بر مبنای مسیر پايدار و بلندمدت، 

برنامه ريزی الزم را انجام دهند.
وی با تاکید بر اهمیللت آموزش عالی 
و دانشللگاه ها برای توسللعه کشور، تصريح 
کرد: دکتر محمللود نیلی احمد آبادی جزو 
دانشللمندان کم ادعای ماسللت که مقاالت 
علمی بسیاری داشته است. از جمله هشتاد 
مقاله ISI و 90 مقاله علمی و پژوهشللی و 
پژوهش هايی که زير نظرشان انجام شده و 
شخصی اسللت که دانشگاه را با صنعت در 

کنار هم مديريت کرده است.
روحانی با اشللاره بلله اينکه دکتر نیلی 
پژوهش های بسیار تاثیرگذاری را بر عهده 
داشته است، گفت: ايشان در دانشگاه های 
معتبللر درس خوانده اند از جمله شللیراز، 
شريف و ژاپن و در مراکز علمی توانسته اند 
اسللتعداد درخشللان خللود را بلله نمايش 

بگذارند.
رئیللس جمهللوري افللزود: افتخار من 
اين اسللت که در دولت، بسللیاری از وزرا 
میدان های جنللگ را تجربه کللرده و من 
آشللنايی ام با برخی از آنها به دوره جنگ و 
دفاع مقدس مربوط می شود و ما می بوسیم 
آن کفشی را که روی آن غبار جبهه، جنگ 
و میدان نبرد نشسللته باشد. ريیس جمهور 
اضافه کللرد: امللروز با کانديدايللی مواجه 
هسللتیم که حدود هفت سال از زندگی و 
دوران جوانی اش را در نهاد انقالبی سللپاه 
پاسللداران انقالب اسالمی مسللئولیت بر 

عهده داشته است.
روحانی با بیان اين که کسللی که امروز 
مسللئولیت را بر عهده می گیرد بايد آرام و 
معتدل بوده و اخالق حسنه اسالمی داشته 

باشد، گفت: بسللیار مهم است که ما اصل 
صداقت و راستگويی را در همه جا مدنظر 
قرار دهیم. مخاطب من برخی رسانه هايی 
هسللتند که گاهی نکات اخالقی را مدنظر 
قرار نمی دهند. در برخی رسللانه ها آمد که 
نیلللی احمدآبادی مطلللوب واقعی رئیس 
جمهللور برای آموزش عالی نیسللت و وی 
برای دست گرمی به مجلس فرستاده شده 
و قرار اسللت نفر ديگری معرفی شود. اين 
دروغ اسللت زيرا من با نیلللی احمدآبادی 
صحبت کردم و بر اسللاس تحقیقات خود 
به اين نتیجه رسیديم. وی لیاقت های الزم 

را دارد.
وی در اداملله تأکید کرد: دولت همان 
حساسللیت های مجلللس را دارد. مجلس 
و دولت در يک مسللیر هسللتند و دولت، 
محمللود نیلی احمدآبللادی را فردی اليق، 
باتجربلله، شايسللته، توانمنللد، پايبنللد به 
انقالب، نظللام و فرامین رهبری، انسللانی 
آماده بللرای فللداکاری و تالش، انسللانی 

معتدل و اخالقی می داند.
روحانللی در پايللان گفت: مللن امروز 
از نماينللدگان درخواسللت می کنم با رأی 
قاطع خود به وزير پیشنهادی علوم، مردم، 

دانشجويان و دولت را خوشحال کنند.

اکبریان: چرا از فتنه تبری نمی جویید؟
بللا وزيللر  اولیللن نماينللده مخالللف 
پیشللنهادی، عزيز اکبريللان، نماينده کرج 
بللود. وی در مخالفت با وزير پیشللنهادی 
علللوم، تأکید کللرد کلله وزارت علوم يک 
وزارتخانه اساسللی و زيربنايی است و نبايد 

به دنبال اهداف و گروه خاصی باشد. 
اکبريان عنوان کرد: اسللاتید بزرگی در 
وزرات علللوم تربیت شللده اند امللا علیرغم 
شللعارها، دولت يازدهم بلله جای توجه به 
مأموريللت اصلی اين وزارتخانلله به دنبال 
گروه هايی خاص اسللت. مگللر مقام معظم 
رهبللری توصیلله نکردنللد دانشللگاه ها را 
جوالنگاه احزاب سیاسی نکنید؟ چرا به اين 

مسأله توجه نمی کنند؟ 
نماينللده مللردم کرج اداملله داد: ما به 
آقای فرجی دانا رأی داديم ولی اسللتیضاح 
ايشللان را هللم امضللا کرديم. ما با کسللی 
تعللارف نداريم. احسللاس کرديللم در آن 
شللرايط ايشللان می تواند از برخی مسائل 
جلوگیللری کند ولی ايللن کار را نکرد. چه 

کسللی به دنبال بورسللیه ها بوده که آنقدر 
راجع به مجلس تبلیغ می شود؟ کسانی که 
بورسللیه خالف دارند قوه قضائیه پدرشان 

را دربیاورد.
اکبريان گفت: ما ايللن کار را به دنبال 
يک تکلیف انجام داديم و االن هم به دنبال 
يک تکلیف اينجا هسللتیم. بسیار متأسفم 
کلله در وزارت علللوم و بعضی سللازمان ها 
صحبللت از اطاعت از فرمايشللات رهبری 
می شللود ولللی وقتللی به فتنه می رسللیم 
سللکوت می کنند. آقای نیلللی چرا از فتنه 
تبللری نمی جويید؟ مگر يکللی از تذکرات 
رهبری به دولت درمورد فتنه نبود؟ آقايان 
تا به فتنه می رسند سکوت می کنند. ما هم 

پیرو رهبری هستیم.
ايللن نماينده مجلس اداملله داد: آقای 
نیلی چهار ماه است که سرپرست دانشگاه 
تهران اسللت. در طول تاريخ صدساله برای 
اولین بار است که دانشگاه تهران 9 ماه است 
که با سرپرسللت اداره می شللود. چرا افراد 
اليق،  شايسته و انقالبی انتخاب نمی کنید 
که از شللورای عالی انقللالب فرهنگی رأی 
بگیرنللد؟ شللخصی را در دانشللگاه تهران 
انتخاب می کنیم که روزنامه های اصالحات 
می نويسند »رهبر رفت، امید آمد«. منظور 
از رهبر آقای دکتر فرهاد رهبر و امید آقای 
دکتر امید است. آيا شما به سادگی از کنار 

اين می گذريد؟ ما نمی گذريم.
اکبريللان خطاب به نیلللی گفت: آقای 
نیلی در سللوابقتان خود را پاسدار معرفی 
کرده ايد. اگر در کنار تو يک بسیجی که به 
شهادت رسیده بود امروز از خیلی از مسائل 
انقالب و کارهايی که بعضی ها سللر انقالب 
می آورنللد تبری می جسللتید. ويژگی های 
پاسللداران صداقللت و واليت پذيری شللان 
است. اگر واليت پذيريد صادقانه  بگويید من 
از فتنه تبری می جويم. سللردمدار کسانی 
که به رهبری نامه نوشتند و بر علیه بسیج، 
شللما بوديد. اگللر قدر و منزلت بسللیج را 
می دانسللتید بر علیه بسیج و مقدسات در 
جريان اوج فتنه نامه نمی نوشللتید. شللما 
بیللش از 25 نفر از نیروهای ارزشللی را به 
عنوان سرپرست از مسئولیت های مختلف 

عزل کرديد.
نماينده مردم کرج افللزود: به آقای د. 
س که در دو جريان 18 تیر و در فتنه 88 
زندانی شده بود و محکومیت دارد، دستور 
بازگشللت بلله کار داديد. بعللد می گويید 
اينها »حر« هسللتند. حر توبلله کرد، اينها 
توبلله نکردند. اگر آقايللان توبه کنند، نظام 
می بخشللد و رهبری نیز می بخشد. کسی 
کلله هنللوز توبه نکللرده و هنوز بلله دنبال 
فرصت می گردد تا به انقالب ضربه بزند ما 

بنشینیم و تماشاچی باشیم؟
اين نماينده مجلس درباره حوادثی که 
در پرديس کشللاورزی دانشگاه تهران و در 
زمان عزای عمومی ارتحال آيت الل مهدوی 
کنی اتفاق افتللاده بود گفت: در زمانی که 
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پ عزای عمومی اعالم شده بود انجمن اسالمی 
دانشللگاه تهران در پرديس کشاورزی کرج 
مراسللمی را برگزار کرد و در اين مراسللم 
جشللنی را انجام داد و به مقدسات کشور 
توهیللن کرد. آيا دانشللجويان جديدالورود 
جرأت وجود عکس نخست وزير امام)ره( با 
عنللوان آزادی فتنه گران از زندان را دارند؟ 
اينها همه سللاخته و پرداخته هستند. بعد 
هم شما اعالم می کنید من خبر ندارم. شما 
که از اينجا تا کرج را نمی توانید اداره کنید 

کشور را چطور اداره می کنید؟

نبویان و اعتراض به رئیس جمهوری به 
خاطر معرفی نیلی

سللیدمحمود نبويان نماينللده ديگری 
بللود کلله در مخالفت با وزير پیشللنهادی 
سللخن گفت و از عدم توجه به ارزش های 
اسالمی در زمان مديريت وزير پیشنهادی 
علوم در دانشللکده فنی تهران انتقاد کرد. 
وی  از برگزاری اردوهای مختلط، کنسرت 
موسیقی و ساير موارد غیراخالقی در زمان 
مديريت نیلی بر پرديس دانشکده های فنی 
تهران صحبت کرد وگفت: در زمان مديريت 
ايشان معاون ايشان خانمی بود که عالوه بر 
اين که حجاب کامل را رعايت نمی کرد، به 
مردان نامحرم نیز دسللت مللی داد. در آن 
زمللان دختران و پسللران در ورزشللگاه با 
هم ورزش می کردند و علیرغم فرمايشللات 
رهبری در عدم برگزاری اردوهای مختلط، 
عکس های سللفر دانشللجويان بلله ترکیه 
موجود اسللت و به اندک بهانه ای، کارهای 
مختلللف تحت عنوان جشللن های عیدانه،  
پايان سللال، کنسرت موسللیقی و... مجوز 
داده می شللد. همین مهرماه برای کنسرت 
موسللیقی و اردوهای تفريحللی به صورت 

مختلط مجوز دادند.
نبويان اداملله داد: از جمله نکات ديگر 
در زمان رياسللت ايشللان تزريق کتبی از 
روشللنفکران علیه دين بلله کتابخانه های 

مجموعه ايشان است. 
اين نماينللده مجلس خطاب به رئیس 
جمهور نیللز گفت: علیرغم آن که شللعار 
اعتللدال داده می شللود اولیللن کسللی که 
برای به دسللت گرفتن وزارت علوم معرفی 
می شللود آقای میلی منفرد اسللت. ايشان 
خللودش می گويد که مللن در تحصنی که 
در اغتشاشللات دانشللگاه بعد از فتنه بود، 

دستگیر شللدم و با وسللاطت عده ای آزاد 
شللدم. آيا آوردن کسللانی که خود منشاء 
اغتشللاش هسللتند، می تواند به دانشللگاه 

آرامش بیاورد؟
او اداملله افللزود: بعد از ايشللان آقای 
توفیقللی معرفی می شللود. آقللای توفیقی 
سللخنران اصلللی آن همايش اسللت و به 
دروغ اعللالم می کند يکی از سللران فتنه 
24 میلیون رأی آورده. بعد از ايشان آقای 
فرجی دانللا را می آورد و همللان افرادی را 
که مجلس رد می کند چون منشللأ فتنه ها 
هستند، مشللاور خود قرار می دهد. بعد از 

ايشان آقای نجفی معرفی می شود.
نبويان افزود: آقای نجفی در مردادماه 
بعد از چند ماه از سللخنرانی آقا، نامه امضا 
می کند و می گويد نظام جمهوری اسالمی 
ايران وحشللی اسللت. می گويد نظام سبع 
است. من نمی دانم آيا اينها با شعار اعتدال 
می سازد؟ من از خود آقای نجفی پرسیدم 
آيا تو امضا کرده ای؟ گفت بله. من سللوابق 
دخالت آقای نیلی را در فتنه دارم. فیلمی 
هم آماده اسللت. او ناملله ای در حمايت از 

اغتشاش گران به رهبری می دهد.

تکذیب نجفی
علللی الريجانللی در خللالل بررسللی 
صالحیللت نیلللی بللرای وزارت علللوم در 
سللخنانی کوتاه تصريح کرد: از سوی آقای 
دکتر نجفی سرپرست وزارت علوم به هیات 
ريیسه نامه ای رسللیده است که ايشان در 
آن مرقوم کردند که نامه ای که گفته شده 
توسللط ايشللان امضا شده اسللت، درست 

نیست.

ابراهی�م نکو: رییس جمهور باید کارها 
را با تیم خود پیش ببرد

ابراهیللم نکللو در موافقللت بللا وزيللر 
پیشللنهادی علللوم، تحقیقللات و فناوری، 
گفللت: با اعتقللاد به اينکه قللوا از يکديگر 
تفکیللک هسللتند، بايد بگويیللم در حال 
حاضر دولتی رفتلله و دولت جديدی آمده 
و دولت حاضر بايد بللا اعضای جديد خود 
کارش را پیش ببللرد. وی ادامه داد: امروز 
ريیس جمهور پیشللرفت هايی را در کشور 
ايجللاد کرده که مديون تیللم کاری حاضر 
اسللت و اگر به قسللمی که يللاد کرده ايم 
مراجعلله کنیم و آن را مدنظللر قرار دهیم 
نبايد مبادا حقوقی از ملت را تضییع کنیم.

نماينللده مردم رباط کريللم در مجلس 
خاطرنشللان کللرد: امللروز اظهارنظرهايی 
از برخللی افراد مطرح می شللود که ما آنها 
را محکللوم می کنیللم. برخی رسللانه ها و 
خبرگزاری ها از ابتدای کار، خواب راحت را 
از همه نمايندگان گرفته اند و با مصاحبه ها 
و جريان سازی ها، وزير معرفی شده و ساير 
نماينللدگان را تحت فشللار قللرار داده اند. 
بسللیاری از دانشللگاهیان و دانشللجويان 
می خواهند دکتر نیلی وزير شللود و امروز 
ما بايد خللدا را در نظر بگیريللم. اين وزير 
پیشنهادی حاشیه سیاسی ندارد و در بحث 
مربوط به سرپرستی ايشان و اينکه رياست 
او از طرف شللورای عالللی انقالب فرهنگی 
رد شده است، صحت ندارد و تکذيبیه هايی 
در اين رابطه صادر شللد و کسللی نیز اين 
تکذيبیه هللا را رد نکللرد و ايللن موضللوع 

اظهرمن الشمس است. 
نماينللده مردم رباط کريللم در مجلس 
همچنین گفت: قطعا هر کس از خط قرمزها 
عبور کند همه ما مقابل او می ايسللتیم اما 
بايد اجللازه دهیم ريیس جمهور کارها را با 
وزير پیشنهادی و تیم خودش پیش ببرد. 
وی در پايان گفت: امیدوارم امروز مجلس 
به ندای مردم، دانشللگاهیان و دانشجويان 
پاسللخ دهد و به والل قسم جامع تر از اين 
برنامه وجللود نللدارد و برنامه های اجرايی 
ايشللان ضمن اينکه از اسللناد باالدسللتی 
تبعیت می کنللد می تواند انقالبی در حوزه 

دانشگاه به پا کند.

عثمان�ی: وزی�ر پیش�نهادی ربطی به 
فتنه ندارد.

محمد قسللیم عثمانللی در نطق خود 
در موافقللت بللا وزيللر پیشللنهادی علوم، 
تحقیقللات و فنللاوری ضمن تسلللیت ايام 
محرم و شللهادت امام حسللین )ع(، گفت:  
جلسلله رای اعتماد به وزير علوم است اما 
مخالفان، جلسه محکومیت جريان فتنه را 

برگزار کرده اند.
وی اداملله داد: جريللان فتنلله محکوم 
اسللت و اينکه صحبت از هر وزيری شود، 
مللا بحث فتنلله را پیش بکشللیم به نظرم 
بحثی انحرافی است و اگر دکتر نیلی خود 
را از جريان فتنه مبرا نمی دانسللتند قطعا 
ريیس جمهور ايشان را معرفی نمی کردند و 

مجلس نیز به ايشان رای نمی دهد.
نماينللده مللردم بللوکان در مجلللس 
خاطرنشللان کرد:  من از دکتر نیلی به طور 

شفاف می خواهم که در اين مورد اظهارنظر 
کنند تا نگرانی همه برطرف شللود چرا که 
همه مخالفیللن و موافقین ايشللان بر اين 
نقطه اشتراک نظر دارند چرا که وزير علوم 
بايد وزيری مسللتقل، علمی، فراجناحی و 

غیرسیاسی باشد.
عثمانللی همچنیللن بیان کللرد:  آقای 
اکبريللان به عنللوان مخالف اعللالم کردند 
که وزيللر برنامه ای ندادنللد که من حدس 
می زنم ايللن برنامه ها به دسللت مخالفین 
نرسللیده اسللت چرا که اتفاقا دقیق ترين، 
کارشناسی ترين و اجرای ترين برنامه توسط 
دکتر نیلی ارائه شللده که چه ايشان و چه 
هر کس ديگر اگر بتواند اين برنامه را اجرا 
کند، مطمئنا وزارت علوم در مسیر واقعی 

خود قرار می گیرد.
وی با اشاره به اظهارات برخی مخالفین، 
گفت: مخالفین گفتند که در زيرمجموعه 
ايشان يک خانمی با آقايی دست داده، اين 
موضوع چه ربطی به دکتر نیلی دارد؟ مگر 
در جاهای ديگر چنین اتفاقی نمی افتد؟ در 
زيرمجموعه همه تخلفات صورت می گیرد 
و اگر قرار باشللد به خاطللر تخلف يک نفر 
در زيرمجموعه مسئولین را بر داريم ديگر 

مسئولی در کشور باقی نمی ماند.
نماينده مردم بللوکان در مجلس ادامه 
داد: مخالف ديگری گفتند که ايشان مجوز 
مراسم اختالطی دادند اما مگر مراسم های 
ديگر در دانشللگاه های ديگر، مراسللم های 
فارغ التحصیلللی و جديدالللورود در تمللام 
ايران مختلط نیست؟ مگر در ايران زندگی 
نمی کنید؟ اين مراسللم ها و ساير مراسم ها 
همچون کنسرت ها مختلط است و بسیاری 
با خانللواده خود بلله چنین مراسللم هايی 
می آيند. چرا طللوری برخورد می کنید که 
گويی از فضای ديگری وارد کشور شده ايد؟

عثمانللی بللا تاکید بر اينکلله بايد نگاه 
سیاسللی را از وزيللر برداريد، افللزود: وزير 
مشللکلی ندارد و اگر با عینک سیاسللی به 
همه نگاه شللود، هر کللس ديگری نیز که 
برای تصدی وزارت علوم معرفی شود رای 

اعتماد نمی گیرد.
وی با اشاره به کار زياد دولت يازدهم و 
انبوه پروژه های ناتمام و بدهی های دولت، 
خاطرنشان کرد: اين دولت چیزی را به ارث 
برده که هر دولت ديگری بود نمی توانست 
دوام بیاورد پس بايد چنین دولتی را ستود 

و ياری کرد.
اين نماينللده مجلس خطاب به برخی 
مخالفان وزير پیشنهادی علوم، گفت: شما 
پاسدارهای گذشللته را هم قبول نداريد و 
اگر اينها را قبول نداشللته باشید چه کسی 

در کشور می ماند که قبول داشته باشید؟
عثمانی با اشاره به برخی سوابق علمی 
و اجرايی وزير پیشنهادی علوم، گفت: من 
از آقای نیلی خواهش می کنم برای کمک 
بلله نظللام کاری کنند کلله وزارت علوم از 
نیروهای جناحی پاک شللود و شناخت ما 
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از دکتر نیلی همین است.
وی خاطرنشان کرد: برخی از نامه دکتر 
نیلی به مقام معظم رهبری انتقاد می کنند 
و می گويند در اين نامه به برخورد خشللن 
با دانشللجوها، حمله شبانه به دانشگاه ها و 
لشکرکشللی به نیروهای دانشگاهی اشاره 
شللده اسللت اما بايد بگويیم مگر برخورد 
خشن نبود؟ مگر حمله شبانه به خوابگاه ها 
انجام نشللد و مگر به نیروهای دانشگاهی 

لشکرکشی نشد؟
نماينده مللردم بللوکان در مجلس در 
پايان گفت: آقای وزيللر نه به جريان فتنه 
ربط داشللته و نه ربط پیللدا خواهد کرد و 
من از ايشللان می خواهم که اين موضوع را 
به طور واضح و روشللن مطرح کند تا بهانه 
دسللت کسللانی که کمر همت بسللتند تا 

دولت را زمین بزنند، ندهند.

جمیری: اي کاش رئی�س جمهوري با 
مجلس هماهنگي مي کرد

جمیللری که بلله عنوان مخالللف وزير 
پیشللنهادی علوم در جلسه  علنی مجلس 
شللورای اسالمی سللخن می گفت با اشاره 
بلله صحبت هللای رهبری گفللت:  رهبری 
در سللخنرانی فرمودنللد مللا مجلسللی را 
می خواهیللم کلله در تللراز نظللام مقدس 
جمهوری اسللالمی باشللد. مجلسی سالم 
و بللا صالبت و صالللح و همچنین به دولت 
نیز فرمودند ما دولتی می خواهیم که همه 
جهات مثبت دولت قبل را داشللته باشد و 
از جهات منفی دولت های قبلی پرهیز کند 
و معنللای اين حرف اين اسللت که اگر ما 
مجلسللیان و شللما دولتیان به فرمايشات 
رهبری عمل کنیم می توانیم با هماهنگی 

بهتر مشکالت را سامان دهیم.
وی افللزود: چلله ايللرادی دارد دولت 
محترم و رئیس جمهللور هنگامی که قرار 
است يک وزارت خانه ای با يک وزير سامان 
پیدا کنللد،  با نهادهای مربوطه و شللورای 
عالللی انقالب فرهنگللی و هیات رئیسلله 
مجلس به گونه ای هماهنگی را انجام دهند 
که هم مردم راضی باشللند و هم رهبری و 
اگر اين هماهنگی ها اتفاق می افتاد آن وقت 
ما شاهد معرفی يک وزير کارآمد، توانمند، 
عالم و فاضل و با سابقه درخشان در دفاع از 
ارزشللهای الهی، در نظام مقدس جمهوری 
اسللالمی بوديم و جللای نگرانی برای هیچ 
کللس نبود و امللروز با خیللال راحت همه 
ما همچنان که در بدو شللکل گیری کمک 

دولت بوديم، دولت را کمک می کرديم.
نماينده مردم بوشهر تصريح کرد:  چرا 

ما بايد به اسم اعتدال میدان را بر نیروهای 
ارزشللی ببنديم؟ بلکه بايد میدان را برای 
نیروهايللی که جللان فدای نظام اسللالمی 
می کنند بللرای مديريت به میدان انتخاب 
کنیم. مگللر نه اين که رهبری فرمودند: به 
اسللم اعتدال نبايد نیروهللای متدين را از 

میدان خارج کرد.

جعف�رزاده ایمن آب�ادی: نیلي س�ابقه 
انقالبی و تجربه مدیریت دارد.

جعفرزاده ايمن آبادی که در موافقت با 
وزير پیشللنهادی سخن می گفت در پاسخ 
به مخالفان تأکید کرد: آيا هر کسی کاری 
انجللام داده آقای احمدآبادی بايد پاسللخ 
دهد. آيا او بايد پاسللخ همه رفتار ديگران 

را بدهد؟
وي گفت: آقای روحانی که حکمش را 
از دست مقام معظم رهبری گرفته رئیس 
دولت است و ما بايد قبول کنیم هر کسی 
که قرار اسللت رئیس اين دولت شود، بايد 
تیم خودش را انتخاب کنللد. اين اجازه را 
بدهید؛ چرا که روسای دولت های مختلف 

نیز اين گونه عمل کرده اند. 
او ادامه داد: ما همه صحبت ها را گوش 
کرده ايللم اما انصافا چلله دلیل متقنی ارائه 
شللده که آقای نیلی احمدآبادی شايسته 
ايللن نیسللت که بللر کرسللی وزارت علوم 
بنشیند؟ ايشان ويژگی های مختلفی دارد. 
از نیروهای ارزشللی نظللام و انقالب بوده، 
سابقه انقالبی دارد، تجربه مديريت دارد و 

از جنس دانشگاه است.
جعفللرزاده ايمن آبللادی بلله مسللائل 
مطرح شده توسللط مخالفان نیز پرداخت 
و گفللت: مخالفان داليللل مختلفی مطرح 
و ناراحتی هايللی ابللراز کردنللد. آيللا آقای 
احمدآبادی بايد پاسللخ رفتار همه ديگران 
را بدهللد؟ اگر حادثلله ای در پرديس کرج 
اتفللاق افتللاده مجبورم کلله بگويم رئیس 
پرديس دانشللگاه کرج از دولتی های قبلی 
اسللت که اجازه عزل و تعويضش را ندادند. 
فرد ديگری که دانشگاه تهران با مديريتش 

مخالف بوده خودش بايد پاسخگو باشد.
او ادامه داد: مللا 4.5 میلیون جوان در 
دانشگاه ها داريم که اکنون رها شده است؛ 
مگر يک سرپرسللت چقدر اختیارات دارد؟ 
اجازه دهید وزارت علوم سللاماندهی شود. 
به هر دلیلی آقای فرجی دانا پذيرفته نشد. 
آقای نجفی با اختیارات محدود سرپرستی 

نمی تواند وزارت علوم را مديريت کند.
ايللن نماينده مجلس در مورد فتنه نیز 
گفت: فتنه خط قرمز نظام است و همه ما 
هم قبول داريللم. اما چیزی که االن وجود 
دارد اين است که با توجه به خروج نخبگان 
از کشللور، سردرگمی دانشللگاه ها و نیاز به 
سللاماندهی آن کمک کنیللم که مجموعه 

وزارت علوم ساماندهی شود.
ايمللن آبللادی در پايللان از الريجانی 
خواست در مورد اين که گفته شده مخالف 
وزير پیشللنهادی اسللت توضیللح دهد که 
الريجانللی در جمله ای کوتللاه گفت: آقای 
نللادران رجال الغیب اسللت و از آن جهت 

فرمودند.

پاس�خ الهوت�ی ب�ه مخالف�ان وزی�ر 
پیشنهادی علوم

مهرداد الهوتی در موافقت با وزير علوم 
به تعدادی از شبهات و مسائل مطرح شده 
توسط مخالفان نیلی پاسخ داد.اين نماينده 
مجلللس گفللت: يکی از مخالفیللن گفتند 
دانشللگاه جای مأموريت سیاسللی نیست. 
شللما از کجا می دانید قرار است آقای نیلی 
به جای کار دانشگاهی کار سیاسی را دنبال 

کنند؟ آيا اين نوع قضاوت منصفانه است؟
نماينده مردم لنگرود در مجلس شورای 
اسالمی گفت: همکار ديگری گفتند ايشان 
در جريان فتنه سکوت کرده اما آيا اين به 
معنای همکاری و دست داشتن ايشان در 
جريان فتنه است؟ بحث فتنه خط قرمز ما 
است. مگر می شود آقای روحانی وزيری را 
معرفی کنند و ايشان در اين جريان نقش 
داشته باشللند؟ وزارت اطالعات صالحیت 
ايشللان را تأيید کرده اما عده ای می گويند 
ايشللان گزينه اصلی نیسللت شللما از کجا 
می دانید؟ اين يعنی در ايشللان توان کافی 
را می بینید ولی چون گزينه اصلی نیستند 

به ايشان رأی نمی دهید.
او افزود: نماينده ديگری گفتند ايشان 
در جريان جبهه و جنگ بودند. اما آيا يک 
بسیجی در کنارشللان به شهادت رسیده؟ 
خود من در جريان جنگ تک تیرانداز بودم 
ولی آيا همه بايد تک تیرانداز می شللدند؟ 
ايشان در جريان جنگ از فرماندهان بودند. 
بعالوه در جنگ همه نقش داشللتند حتی 

مردمی که در پشت جبهه بودند و تدارکات 
را تهیه می ديدند. در جنگ هر کسللی يک 
نقش داشللت. آيا تأکید می کنید که حتما 
بايد يک بسللیجی در کنارش به شللهادت 

می رسید يا خودش شهید می شد؟

الیاس نادران: نیلي گزینه اصلي رئیس 
جمهور نیست.

الیللاس نللادران در مخالفللت بللا وزير 
پیشللنهادي علوم تصريح کرد: ما از رئیس 
جمهور خواستیم در جلسه استیضاح دکتر 
فرجی دانا حضور پیللدا کند و نمايندگان 
نیز پذيرفتند جلسه را در سه شنبه تشکیل 
دهنللد تا رئیس جمهور در جلسلله حاضر 
شللوند و خود رئیس جمهور بود که جلسه 

را به چهارشنبه بازگرداند.
وی افللزود: کاش الاقل معاونین رئیس 
جمهللور مذاکللرات روز اسللتیضاح را بلله 
رئیس جمهللور می دادند تللا مطالعه کند. 
آيا به راسللتی مسللاله محوری اسللتیضاح 
کنندگان بورسیه ها بود؟ امان از دست اين 

مشاور های رئیس جمهور!
وی با بیان اين که آيا به راستی گزينه 
اصلی وزارت آقای نیلی است، گفت: رئیس 
جمهور می گويد گزينه اصلی ما آقای نیلی 
است. ولی آيا اگر کسی وزيری را به مجلس 
معرفی می کند و از مجلس رای می خواهد 
آتش تهیه ايجاد می کند تا در هر نقطه ای 
به مجلس حمله کند و در مورد طرح های 
مختلف در مجلس صحبت کند و مجلس 

را متهم نمايد؟
نللادران ادامه داد: من از رئیس جمهور 
سللوال می کنم بورسللیه ها چه ارتباطی به 
اسللتیضاح وزيللر قبلی داشللت؟ و رئیس 
جمهور نیز همان موقع به نمايندگان گفت 
که اگر وزير علوم را استیضاح کنید فردی 
از ايشان بدتر معرفی می کند و امروز نیز به 
وعده ی خود عمل می کنند و شعارهايشان 
اتفاقا در اين مورد صادق بوده است. دولت 
راستگويان هم يعنی همین. ولی بايد بدانند 
که مجلس فارغ از اين حاشیه سللازی ها به 

وظیفه ی خود عمل می کند.
وی در بخش ديگللری از صحبت های 
خود خطللاب به وزيللر پیشللنهادی علوم 
تصريح کرد:  آقای نیلی اگر شللما گزينه ی 
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پ اصلی هستید بفرمايید امتیاز شما نسبت به 
آقای فرجی دانا چیست و چه ويژگی هايی 
نسبت به ايشان داريد؟ در حالی که سابقه 
مديريتی شللما در دانشگاه تهران مشخص 
اسللت. در حالی که رهبری بارها فرمودند 
اردوهای مختلط توسللط دانشگاه ها برگزار 
نشود، اين اتفاق افتاد و دانشجويان مختلط 
به ترکیه رفتنللد و اتفاقاتی افتاد که حیف 
است از تريبون مقدس مجلس در مورد آن 

حرفی زده شود.

نیلی: دانشگاه ها نباید باشگاه سیاسی 
جریان ها شوند

محمللود نیلی احمدآبادی در جلسلله 
علنی مجلس شورای اسالمی در دفاعیات 
خود، گفت: من همیشه به اين سخن امام 
راحل معتقد بودم که مجلس در راس امور 
اسللت و در اين يک هفته بیش از پیش به 
اين موضوع واقف شدم. وی ادامه داد: دقت 
و حساسیت نمايندگان در اداره امور کشور 
من را بیشتر به اهمیت جمله حضرت امام 

)ره( واقف کرد.
نیلی گفت: وظیفه اين وزارتخانه نقش 
اساسللی و محوری در تداوم و رشد علمی 
هدفمنللد، با هدف دسللتیابی بللر جايگاه 
پیش بینی شللده در سللند چشللم انداز در 
افق 1404 است که يکی از متولیان اصلی 
اجرای سیاسللت های کلی علللم و فناوری 

ابالغی از سوی مقام معظم رهبری است.
وی اداملله داد: تحقللق نقشلله جامع 
علمی کشللور و سند اسللالمی دانشگاه ها، 
ارتقای علوم اسالمی به عنوان يک راهبرد 
محوری در توسللعه کشللور و مشارکت در 
توسللعه و پیشرفت و حل مسللائل کشور 
آنگونلله که نظللر ريیس جمهور اسللت، از 
جمله وظايف اين وزارتخانه کلیدی است. 
تحقق اين وظايف منوط به اجرای شرايطی 
اسللت؛ يکی جلوگیری از غوغاسللاالری و 
سیاسللت بازی در دانشللگاه ها، دانشگاه ها 
نبايد باشللگاه سیاسللی جريان های چپ و 

راست شوند.
وی خاطرنشللان کللرد: ايجللاد فضای 
پرانگیللزه  و  بانشللاط علمللی و شللاداب 
در محیط هللای دانشللگاهی، اعتمللاد بلله 
و  دانشللگاهی  نخبللگان  و  فرهیختللگان 
بهره گیللری از توانمندی آنها و مشللارکت 
آنهللا در تصمیم سللازی، تصمیم گیللری و 
توسللعه کشللور. تناسللب و تعللادل میان 

نیازهای جامعلله و رشللته های تحصیلی، 
ارتقای دانشگاه ها از دانشگاه های نسل اول 
و دوم به دانشللگاه های کارآفرين از جمله 
شرايطی اسللت که وظايف وزارت علوم را 

تحقق می بخشد.
وزيللر پیشللنهادی علللوم، تحقیقات و 
فنللاوری با تاکید بر اينکه سللازوکار فعلی 
اداره دانشللگاه ها تحقللق مطالبللات مقام 
معظم رهبری را بسللیار مشللکل سللاخته 
است، تصريح کرد: جهت گیری دانشگاه ها 
بايد در جهت تربیت نیروهای کارآفرين و 
دانشللگاه کارآفرين باشد لذا تحول اساسی 
در اين بخش مورد نیاز است. در اين جهت 
نگاه يکپارچه و هماهنگ در سیاسللت ها و 
برنامه ريزی های آموزشی، پژوهشی، مالی، 
اداری و فرهنگللی و فنللاوری از ضروريات 

است.
نیلی احمدآبللادی يادآور شللد: توجه 
جدی بلله موضوع کیفیت در دانشللگاه ها 
و گللذر از کمیت گرايی، توجلله به اقتصاد 
آمللوزش عالللی و توجه به سیاسللت های 
ابالغی رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی 

از جمله مسائل مهم است.
نیلی يادآور شد: نکته  ديگر مورد توجه 
توسللعه متللوازن آموزش عالی يللا عدالت 
در توسللعه آموزش عالی اسللت. توجه به 
مناطق محللروم در آموزش عالی به عنوان 
زيرساخت اصلی توسعه از موضوعات مورد 
نظر و مورد توجهی است که من حتما در 
صورت توفیق کسب رای نمايندگان انجام 
خواهم داد.وزير پیشنهادی علوم، تحقیقات 
و فناوری در ادامه بیان کرد: شللرط ديگر 
بللرای تحقق برنامه هللای وزارت علوم اين 
اسللت که اين وزارتخانه صاحب وزير شود 
لذا امیدوارم با نظر مساعد نمايندگان اين 

نقص نیز به هر روشی برطرف شود.
نیلی احمدآبادی در ادامه سخنان خود، 
به مخالفان پاسخ داد و گفت: اولین مسئله 
در خصوص توان مديريت بنده است آقای 
نادران که همکار بنده در دانشللگاه تهران 
اسللت حتما مديريللت مللن را تحت نظر 
داشتند. اداره دانشگاه تهران با اين وسعت 
و حساسللیت ها بدون سابقه مديريتی الزم 
امکان پذير نیسللت و همه مستحضرند که 
بیشترين مشکل در مديريت در شروع کار 

اتفاق می افتد.
وی ادامه داد: دانشللکده فنی دانشگاه 
تهللران به لحاظ وسللعت، عللده و عده از 
بسللیاری از دانشگاه های کشللور بزرگ تر 
است، دارای شعب مختلف حتی در شمال 
کشور می باشللد و بیش از 8000 دانشجو 
و بیللش از 300 عضللو هیللات علمللی در 
دانشکده فنی دانشللگاه تهران مشغول به 
کار و تحصیل هستند. مديری که برای دو 
دوره و بر اسللاس نظر اعضای هیات علمی 
انتخاب می شللود نمی توانللد دارای ضعف 

مديريتی خاص باشد.
وزيللر پیشللنهادی علللوم، تحقیقات و 

فناوری در ادامه تاکید کرد: ريیس دانشگاه 
تهران که با نظر بیش از 2100 عضو هیات 
علمی به اين منصب به وزير علوم پیشنهاد 
می شود نمی تواند سابقه مديريتی ضعیفی 

داشته باشد.
نیلللی با اشللاره بلله برگللزاری اردوی 
آشللنايی دانشللجويان در پرديللس کرج، 
گفت: من خدمت آقای اکبريان هم عرض 
کردم اگر خالفی صورت گرفته باشد حتما 
دانشللگاه برخورد می کللرد و جناب آقای 
اکبريان هیچ سندی را در خصوص مواردی 
که ذکر کردند به جلسه ارائه نکردند و من 
پیش از اين از ايشللان خواستم هر سندی 
دارند در اختیار من قرار دهند و تا به امروز 
هم من هیچ سللندی نديدم و تنها چیزی 
که دارم گزارش مکتللوب معاون فرهنگی 
دانشگاه است که بسیاری از عزيزان ايشان 

را می شناسند.
نیلی افزود: گزارش مکتوب اين عزيزان 
در سايت دانشللگاه وجود دارد و هیچگونه 
تخطی ای از مجوز داده شده صورت نگرفته 
و مراسللم در کمال آرامش و برابر مقررات 
انجام شده و به دلیل عزای عمومی مراسم 
در شروع با ادای احترام به آيت الل مهدوی 
کنی شروع شللد و هیچگونه موضوعی که 
خالف شرع مقدس و قوانین دانشگاه باشد 
صورت نگرفللت و اين گللزارش مکتوب و 
مستند است و اگر چیزی خالف اين وجود 
دارد بلله من ارائه شللود و مللن هم وظیفه 
دارم برابللر مقررات اقللدام کنم ولی من به 

دانشجويان دانشگاه و اساتید اعتماد دارم.
وی در خصللوص امضای نامه 88 عضو 
هیات علمللی نیز گفللت:  اوال بايد زمان و 
مللکان در نظر گرفته شللود. در سللال 88 
دو بللار به دانشللگاه تهاجم شللد که مورد 
تقبیللح مقام معظم رهبری هم بود. در 16 
آذر به دانشللکده فنی دانشگاه تهاجم شد 
و به شللکل بسللیار بدی اين کار انجام شد 
و تاثیللر منفی زيللادی در روحیه جوانان و 
دانشجويان داشللت و متاسفانه کسانی که 
پیشللرفت اين مملکللت را نمی خواهند و 
برخالف مصالح اين کشور قدم برمی دارند 
و از دشللمنان اين کشللور هستند، همواره 
می خواهند به جوانان القا کنند که ملجاء و 
پناهگاه شما در خارج مرزهای کشور است 
و اين نامه به جوانان نشان داد که آنکه بايد 
به آن پناه ببرند مقام معظم رهبری است.

نیلی در مورد اردوهللای مختلط بیان 
کرد: احتماال اين اردو در زمانی برگزار شده 
که بنده مسللئول دانشللکده فنی دانشگاه 
تهران بللودم اما صللدور مجللوز اردوهای 
خارج از کشللور به عهللده رئیس پرديس 
دانشللکده های فنی نیسللت بلکه به عهده 
دانشگاه تهران است. لذا در اين بخش بنده 

مجوزی را صادر نکردم.
وی در رابطلله با شللورای عالی انقالب 
فرهنگی نیز گفت: اگر نگاهی به متوسللط 
معرفی سرپرسللتان دانشللگاه به شللورای 

انقللالب فرهنگللی توجلله کنیللم متوجه 
می شللويم که معموال يک دوره چند ماهه 
نیاز است و شنیده ها حاکی از آن بوده که 
اين موضوع تقاضای شللورای عالی انقالب 
فرهنگی جهت بررسی عملکرد سرپرست 
اسللت و اگر نیاز به اين زمللان نبود که از 
همان ابتدا حکم رياسللت دانشگاه را برای 

سرپرست صادر می کردند.
وزير پیشللنهادی علوم افللزود: بديهی 
است که دانشگاه تهران با توجه به وسعت 
و حساسیت موجود نیازمند زمان بیشتری 
برای بررسللی عملکرد رئیس پیشللنهادی 
است و بنده هم درگیر همین موضوع بودم. 
قانون اجازه می دهد که سرپرست به مدت 
6 ماه مسللئولیت اداره دانشگاه را بر عهده 
گیرد. لذا از زمانی که بنده اين مسللئولیت 
را برعهده گرفتم حدود 4 ماه زمان سپری 

شده است.
نیلللی احمدآبادی در بخللش ديگری 
از صحبت هايللش بللا بیان اينکلله يکی از 
نمايندگان معتقد بود بیش از بیان مطلب 
عملکرد مهم است، خاطرنشان کرد: اتفاقا 
اشللاره من هم به همین نکته است، من 8 
سللال در دفللاع مقدس با شللروع جنگ و 
پايللان آن در خدمت اين کشللور و انقالب 
بودم تا جايی که از بورسللیه تحصیلی که 
به من داده شللد به منظور شرکت در دفاع 
مقدس صرف نظللر کردم که به آن افتخار 
مللی کنللم.وی ادامه داد: عملکرد هشللت 
ساله ام در اين مدت به خوبی بیانگر ديدگاه 
ها و نظريات من اسللت و پللس از آن نیز 
هفت سال مسئولیت پرديس دانشکده های 
فنی را داشتم که هم اکنون دانشکده فنی، 
اعضای هیئت علمی، دانشجويان، اساتید و 
گزارش های متعدد عملکرد من هم وجود 
دارد و بلله سللادگی می توان سللراغ آن را 
گرفت.وی افزود: در بیان منتقدان محترم 
موضوع خاصی درباره ضعف عملکرد برای 
پاسللخگويی نديدم و حتی می توانم بگويم 
برعکس تحوالت زيادی در اين حوزه شکل 

گرفت.
وزيللر پیشللنهادی علللوم، تحقیقات و 
فنللاوری در ادامه به مسللائلی کلله درباره 
ارتباط همکارانش بللا موضوع حوادث 88 
مطرح شده اشللاره و بیان کرد: تا به امروز 
خللودم و هیچ يللک از همکارانم از خطوط 
قرمز ترسللیم شللده توسللط مقام معظم 
رهبری عدول نکرده و حتی يک مورد پیدا 
نمی کنید که خودم يللا همکارانم خارج از 
اين چارچوب در زمان مسللئولیت و حتی 
بعد از مسللئولیت عمل کرده باشللد و يک 
مللورد را پیدا نخواهید کللرد که همکاران 
من خطوط نظام را زير پا گذاشللته باشند. 
وی در ادامه به انتصابات در دانشگاه تهران 
اشاره و عنوان کرد: طی مدت سرپرستی ام 
در دانشللگاه تهللران حداقل تغییللرات را 
صورت دادم و همکارانی را جايگزين کردم 
که صرفا مدت مسللئولیت آنها تمام شده 
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بود، جز يک يا دو مورد که احساس کردم 
بايد تغییر کنند همچنین درمورد مديران 
فعلی هم می توانید مطالعه کنید که همه 
از معتقدان نظام بوده و کامال در چارچوب 
انقالب و رهبری عمل کرده و خواهند کرد.

وزيللر پیشللنهادی علللوم، تحقیقات و 
فنللاوری در پايللان خطاب بلله نمايندگان 
مجلس خاطرنشان کرد: نمايندگان محترم 
اگر افتخار خدمت در سمت وزارت نصیب 
من شللد که خدا را شاکرم و اگر مصلحت 
ديگری انديشللیديد باز خدا را شللاکرم که 
همه امور در دسللتان با اراده اوست و تنها 

او می داند که خیر و صالح ما در چیست.

دست رد مجلس بر سینه سومین وزیر 
پیشنهادی علوم دولت

بلله  اعتمللاد  رای  پايللان جلسلله  در 
محمود نیلی احمدآبادی، راي گیري شللد 
و نمايندگان بللا 79 رای موافق، 160 رای 
مخالللف و هفللت رای ممتنللع از مجموع 
246 نماينده حاضر صالحیت وی را برای 

تصدی وزارت علوم تايید نکردند. 

رییس جمهوری: به نظر مجلس احترام 
می گذاریم

ريیس جمهوری با اظهار تأسف از رأی 
عدم اعتماد مجلس شورای اسالمی به وزير 
پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: 
گرچه دلمان می خواست دکتر نیلی با رأی 
اعتمللاد مجلس از امروز در جلسلله دولت 
حضور داشته باشد، اما در عین حال به نظر 

و حق قانونی مجلس احترام می گذاريم.
ريیس جمهوری همچنین دکتر نیلی 
را از شخصیت های بسیار خوب، انديشمند 
و انقالبللی توصیف کرد و گفت: دکتر نیلی 
در میدان های جنگ و دفاع مقدس حضور 
فعال داشته و در عرصه مديريت نیز حضور 
شايسللته ای داشته اسللت و امیدواريم در 
عرصه هللا و مسللئولیت های ديگللر بتواند 
موفق باشد و همانطور که در زمینه مسايل 
آموزش عالی مدير و استاد بودند به فعالیت 
خود در اين زمینه ادامه دهند و بتوانیم از 

حضور وی استفاده کنیم.

در فاصله دو راي اعتماد چه گذشت؟
در بیسللتم آبان مللاه رئیس جمهور در 
نامه ای به رئیس مجلس فخرالدين احمدی 
دانللش آشللتیانی را به عنللوان چهارمین 
وزير پیشللنهادی خود بللرای وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی کرد 
تا شللايد سرانجام گره از کار اين وزارتخانه 
پرحاشیه گشوده شود. اما هنوز قرائت نامه 
رئیس جمهور تمام نشللده بللود که فرياد 
»دو دو« تعللدادی از نمايندگان به نشللانه 
مخالفللت با وزيللر پیشللنهادی در صحن 
علنی مجلس پیچیللد. مخالفتی که بیش 
از هرچیز نشان دهنده عزم جزم مجلسیان 

بر حساسیت ويژه روی اين وزارتخانه بود.

دانش آشللتیانی که شللايد تا پیش از 
ايللن تصور می کرد بتواند بللا اتکا به روابط 
دوسللتانه اش بللا چهره هللای تأثیرگذاری 
رئیس  زاهللدي  محمدمهللدی  همچللون 
کمیسللیون آموزش مجلللس و محمدرضا 
باهنللر نايب رئیللس مجلس، نظللر موافق 
مجلللس را جلللب کنللد، يک بللاره با موج 
شديدی از مخالفت نمايندگان اصولگرا در 
رسانه ها مواجه شد. مخالفت هايی که بیش 
از همه بر سللوابق مديريتللی او در دوران 

وزارت مصطفی معین تکیه داشت.
در سللوی ديگر گروهی از نمايندگان 
می کوشللیدند با يادآوری نزديک شدن به 
پايان مهلت سه ماهه سرپرستی محمدعلی 
نجفی و اشللاره به سللوابق فللراوان دانش 
آشللتیانی در دوران دفاع مقدس، مخالفت 
همکاران خللود را خنثی کننللد. در میان 
اين طیف از نمايندگان اظهارنظر دو تن از 
آنان بیش ازسايرين قابل توجه بود. نخست 
محمدرضللا تابش از معللدود اصالح طلبان 
مجلللس در گفتگويللی کوتاه مدعی شللد 
که عللده ای در داخل دولللت با تندروهای 
مجلس همکاری می کنند. تابش با اشللاره 
به اين که در فاصله زمانی بسللیار کوتاهی 
از قرائللت نامه معرفی دانش آشللتیانی در 
مجلس، ريز سللوابق وی در دست تندروها 
قرار داشت، مدعی شد که اين سرعت عمل 
جز با همللکاری گروهللی در داخل دولت 

امکان پذير نیست!
علی مطهری نیز در فاصله دو روز مانده 
بلله جلسلله رأی اعتمللاد، در اظهار نظری 
جالللب عنوان کرد کلله نمايندگان مخالف 
تصللور می کنند که سللعید جلیلی رئیس 

جمهور شده است!
نکته جالللب توجه ديگر ايللن بود که 
تعللدادی از رسللانه های حامللی دولللت با 
طرح احتمال سرپرستی رئیس جمهور در 
صورت پايان مهلت سلله ماهه سرپرستی، 
ناخللودآگاه اين حللس را القا می کردند که 
گويا دولت پیشللاپیش صحنه را به مجلس 

واگذار کرده است!
در پاسللخ به طرح اين احتمال، تعداد 
ديگری از رسللانه ها، بلله دو تالش ناموفق 
رئیس جمهور پیشللین در به دست گرفتن 
سرپرستی وزارت نفت در سال 89 و وزارت 
اطالعات در سال 90 اشاره کردند. در مورد 
اول شورای نگهبان با استناد به ممنوعیت 
در اختیار داشللتن دو شللغل، احمدی نژاد 
را نللاکام گذاشللته بود و در مللورد وزارت 
اطالعات نیز، عدم اجتهاد، که شللرط الزم 
برای وزير اطالعات اسللت، مانع وی شللده 

بود.
در همیللن گیللر و دار بللود که بحث 
»حکم حکومتللی« از سللوی مقام معظم 
رهبللری برای ادامه مهلت سرپرسللتی در 

رسانه ها مطرح شد. 
نکته جالب توجه اين اسللت که قانون 
اساسللی علی رغم ايجللاد محدوديت برای 

دوران اداره يللک وزارتخانه با سرپرسللت، 
در ايللن مورد کلله اگر بعد ازسلله ماه نیز 
وزيللری از مجلس رأی اعتماد نگرفت، چه 
خواهد شللد سللکوت کرده است. شايد در 
زمان تصويب اين قانون کمتر کسی تصور 
می کللرد که روزی شللرايطی پیش خواهد 
آمد که مجلس به دو وزير پیشللنهادی به 

طور متوالی رأی اعتماد ندهد!
امادر صورت عدم رأی اعتماد به دانش 
آشللتیانی، اين اولین بار نبود که مجلس و 
دولت در برابر چنین شرايی قرار می گرفتند. 
با اسللتعفای داوود دانش جعفری در نیمه 
دوم سال 86، محمود احمدی نژاد حسین 
صمصامی را به سرپرسللتی اين وزارتخانه 
گمللارد، اما در کمال تعجب تا پايان مهلت 
سلله ماهه نه تنها هیچ وزيری را به مجلس 
معرفی نکرد، که با گرفتن حکم حکومتی 
از مقام معظم رهبری، توانسللت همچنان 
صمصامی رادر جايگاه سرپرسللتی وزارت 
اقتصاد حفظ کند. بللار ديگر اين اتفاق در 
ارتباط با علی نیکزاد وزير راه و شهرسازی 
دولت دهم رخ داد که در سال 91 با حفظ 
سمت، مدتی سرپرستی وزارت ارتباطات را 

نیز بر عهده داشت.
تمام اين احتماالت در شرايطی مطرح 
می شد که هنوز جلسه رأی اعتماد برگزار 
نشده بود و علی القاعده حامیان دولت نبايد 
به گزينه ای غیر از اين می انديشللیدند! اما 
موضللع مجلس مقابللل ايللن وزارتخانه از 
ابتللدای کار دولت تدبیر و امید به گونه ای 
بللود که اين احتمال را چنللدان هم دور از 

ذهن نمی نمود!
دانش آشللتیانی هم از بللدو معرفی به 
مجلس تللالش می کرد با اتخللاذ مواضعی 
همچون عدم به کارگیری از مديران ارشد 
فعلی اين  وزارتخانه، حساسیت مخالفان را 
کمتر کند. در همین راستا بود میلی منفرد، 
معاون آموزشللی و سمنانیان، مشاور وزير، 
که مجلس همواره نسللبت به آنان حساس 
بود، از سللمت خود اسللتعفا دادند. میلی 
منفرد و سللمنانیان کمک به کسللب رأی 
اعتماد دانش آشتیانی و خارج شدن وزارت 
علوم و دانشللگاهیان از شرايط فعلی را به 
عنوان داليل استعفای خود مطرح کردند. 
اما واکنش محمدعلی نجفی به اسللتعفای 

ايللن دو مدير حساسللیت برانگیز، در نگاه 
مجلسللیان، از اصل استعفای آنان جالب تر 
بود! زيرا وی درسللت يک روز قبل از جلسه 
رأی اعتماد، اسللتعفای آنللان را رد کرد و 
از آنان خواسللت به کار خللود ادامه دهند! 
تصمیمی که خیلی ها آن را پیام روشللنی 
از سوی دولت خطاب به مجلس دانستند، 
پیامللی همسللنگ انتصاب نجفللی پس از 

استیضاح فرجی دانا!

جلسه راي اعتماد به دانش آشتیاني
 27 سه شللنبه  روز  علنللی  جلسلله 
آبللان 93 نماينللدگان مجلللس شللورای 
اسالمی به رياسللت علی الريجانی رئیس 
مجلللس، بلله رای اعتمللاد بلله فخرالدين 
احمدی دانش آشللتیان وزيللر پیشللنهادی 
علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص يافت.

س�خنان رئیس جمه�وري در دفاع از 
وزیر پیشنهادي

حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان 
در جلسه رأی اعتماد به گزينه پیشنهادی 
وزارت علوم اظهارداشللت: امروز به عنوان 
چهارمین نوبت اسللت که برای درخواست 
رأی اعتمللاد بلله وزيللر علوم پیشللنهادی 
خدمت نمايندگان مجلس می رسللم، البته 
تماس و نزديکی مجلللس و دولت همواره 
مطلوب اسللت و فرصتی کلله بنده هم در 
خدمت نمايندگان باشم، مغتنم است ولی 
امیدوارم فرصت های آينده برای همفکری 
و تعاون در راسللتای رفع مشکالت اساسی 
مردم به ويژه در زمینه اقتصادی، اشتغال، 
رشللد و توسللعه کشللور و تعالی اخالق و 

فرهنگ باشد.
رئیس جمهور بللا بیان اينکلله دغدغه 
دولت و مجلس بی ترديد يک دغدغه است، 
اظهار داشت: هدف ما يکی است و آن هم 
اين اسللت که علم و دانللش ما در خدمت 
مردم و فرهنگ ايرانی اسالمی باشد، هدف 
اين است که دانشگاه های ما مراکز فعالیت  

علمی باشد.
وی اضافه کرد: فضای دانشللگاه عمدتاً 
بايد فضای علم و فرهنگ باشللد نه فضای 

سیاسی و سیاسی کاری.
رئیس جمهللور در ادامه گفت: برخالف 
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پ آنچه برخی از رسللانه ها شللايع می کنند، 
من در انتخاب وزير تحت فشار هیچ گروه 
سیاسی و يا هیچ شخصی نبوده و نه هستم 
و نه من کسی هستم که فشارپذير باشم و 
بخواهم به خاطر نظللر گروهی انتخابی را 

انجام دهم.
روحانی تصريح کرد: همه ما در پیشگاه 
خدا مسللئولیم، همچنان که در پیشللگاه 
ملت ايللران و در پیشللگاه وجدانمان، اين 
سه دادگاه هیچ گاه ما را رها نخواهند کرد.

وی بللا بیللان اينکه بدون مشللورت با 
گفت:  برنداشللته ام  قدمی  صاحب نظللران 
رئیس جمهور براسللاس وظايفی که قانون 
اساسللی بردوش او گذاشللته و براسللاس 
وعده هللای انتخاباتللی که به مللردم داده 
اسللت در اداره کشللور بدون مشللورت با 
صاحب نظران قدمی برنداشللته و در تمام 
مسائل کشللور تا به امروز بدون مشورت با 
صاحب نظران و متخصصان بنام آن رشللته 

تصمیمی اتخاذ نکرده است.
روحانللی بللا اشللاره به وجود شللرايط 
سخت در اداره کشور گفت: ما در شرايطی 
هستیم که اداره کشور سخت است آنچنان 
نیست که داوطلبان برای به دوش گرفتن 
بار مسللئولیت زياد باشللند. ما گاهی برای 
برخی مسللئولیت ها در رده هللای پايین تر 
از وزارت نیز با افللراد زيادی برای پذيرش 
مسئولیت صحبت می کنیم. البته آن کسی 
که توانمند است به عنوان وظیفه است که 
مسللئولیت را بپذيرد و ما افتخار می کنیم 
که در اين کشور خادم نظام و مردم باشیم.
رئیس جمهور معیار دولت برای معرفی 
وزيللر علوم را اين چنین عنوان کرد: معیار 
مللا برای معرفللی وزير علوم آن اسللت که 
فردی باشد که در دانشگاه دارای مقبولیت 
باشللد هم در میان اسللاتید و هم در میان 
دانشجويان چهره قابل قبولی داشته باشد 
چراکلله در اين صورت راحت  تللر می تواند 
مديريت کند، حرف حق خود را به کرسی 
بنشللاند و مسیر درسللت دانشگاه را معین 

کند.
خللود  سللخنان  اداملله  در  روحانللی 
خاطرنشللان کللرد: قولی کلله در انتخابات 
24 خللرداد به مردم داده شللد اين بود که 
ما به دنبال قانون گرايی و نشللاط علمی در 
دانشللگاه ها هستیم، به همراه تعالی بیشتر 
فرهنللگ اسللالمی. البته ما بايللد همه به 
وعده های خود عمل کنیم و نسللبت به آن 
وعده هايی که به مللردم داديم آماده انجام 

آن باشیم.
وی خاطرنشللان کرد: برخی رسللانه ها 
لجبللازی را بللرای رئیس جمهور و مجلس 
بلله کار می برند. اين واژه نه مناسللب برای 

مجلس و نه برای دولت است.
روحانی ادامه داد: فکر نمی کنم پاسللخ 
مردم برای دولت و مجلس دو نوع باشللد؛ 
ملت پیام واحللدی را برای منتخبین خود 
در مجلس و دولت ارسللال کرده اسللت و 

اين پیام اين است که مردم از ما خدمت و 
تعالی کشور را می خواهند.

می خواهنللد  مللردم  افللزود:  وی 
دانشگاه های ما دانشگاهی باشد که از لحاظ 
فرهنگی و اخالقی امللن بوده و دختران و 
پسران آنها در آن علم بیاموزند و با اخالق، 

سیاست و مسائل بین المللی آشنا شوند.
روحانللی اضافه کرد:  اگللر می خواهیم 
به رونق برسللیم بايد دانشللگاه های ما پايه 
اقتصادی داشللته باشللند. در دنیای امروز 
اقتصاد سللنتی قابلیللت رقابت بللا جهان 
را نللدارد و مللا در صورتللی می توانیللم با 
اقتصاد جهانللی رقابت کنیم که اقتصاد ما 
دانش بنیان باشد. دانش بنیان شدن اقتصاد 
زمانی رخ می دهد که ما مدرک گرا نباشیم.
وی اداملله داد: برای ما مهمتر از اينکه 
وزير چقدر رای بیاورد اين اسللت که مردم 
شللاهد باشللند دولللت و مجلللس و همه 
مسئوالن در سراسر کشور معیارهای دينی 

را مدنظر دارند.
روحانی افزود: آنچه اسللالم به ما گفته 
اين است که نسللبت به افراد، احترام آنها، 
شللخصیت آنها و کرامت آنها توجه کنیم و 

اين مسائل مدنظر ما باشد.
وی گفت: تجسللس  يا اينکه در گوشه 
زندگللی فللردی بگرديم که حتمللا نقطه 
ضعفی پیدا کنیم و بعد با ذره بین آن نقطه 
ضعف را بزرگ کنیم چه نتیجه ای خواهد 

داشت؟
رئیس  جمهور يادآور شد: اولین کسانی 
که دانش آشللتیانی را بللرای وزارت علوم 
بلله من معرفللی کردند، دوسللتان قديمی 
ايشللان بودند که اتفاقا دوستان پروپاقرص 

اصولگرای ما هستند.
و  اصولگرايللان  گرچلله  افللزود:  وی 
اصالح طلبللان هللر دو فرزنللدان انقالب و 
خادمان آن هسللتند ولللی هیچ فرقی بین 
اين حزب و آن حللزب وجود ندارد و همه 
اينها برای گرم کردن تنور است و ما افتخار 
می کنیم که مسلللمان و ايرانی هسللتیم و 
در صندلی ای قللرار گرفتیم که مردم برای 

خدمت ما را فرستادند.
رئیس جمهور تأکید کرد: آشللنايی من 
با وزير علوم پیشللنهادی بلله دوران دفاع 
مقدس برمی گردد. از سللال 1365 شورای 
عالی پشتیبانی جنگ، ستاد کمیسیونی را 
تشکیل داد به عنوان ستاد پشتیبانی جنگ 
و من به عنوان رئیس اين سللتاد برگزيده 

شدم.
آقللای دانش آشللتیانی کلله در سللپاه 
پاسللداران خدمت می کرد و تازه به وزارت 
علوم آمده بود به عنوان رابطی بین دانشگاه 

و جنگ در اين ستاد حضور داشتند.
روحانللی افزود: تحقیقللات من به من 
می گويد آشللتیانی کسللی که سللال ها در 
يک نهللاد انقالبی مثل سللپاه بللوده و در 
جنگ خدمت کللرده و تمام مدارج علمی 
را طی کرده و در مسللئولیت های مختلفی 

کلله داشللته از جمله شللورايی کلله برای 
اسالمی کردن دانشگاه ها وجود داشت و يا 
سرپرستی دانشگاه قبل از اينکه يک مدير 

سیاسی باشد يک مدير اجرايی است.
رئیس جمهللور گفت: وقتللی با دانش 
آشللتیانی صحبت کردم گفت سیاست به 
مفهوم داخل جناح بودن را سال هاست که 
کنار گذاشتم و بیشتر در کارهای فرهنگی، 

عملیاتی و اجرايی فعالیت می کنم.
وی افزود: سوابق سیاسللی افراد برای 
من مهم نیسللت مهم وفادار بودن به نظام، 
انقالب، مقام معظم رهبری، قانون اساسی 

و خدمت به مردم است.
روحانی ادامه داد: دانش آشتیانی سوابق 
خوبی دارد، پدر وی نیز از علما و سللال ها 
نماينللده مجلس بود. عالم فرهیخته ای که 
متواضع و پخته بود بنابراين دانش آشتیانی 
از خانواده روحانیت اسللت که از جوانی در 
مدارس و دبیرسللتان های فعللال مذهبی 

تحصیل کرده است.
دانللش  داد:  اداملله  رئیس جمهللور 
آشللتیانی در دفاع مقدس فعللال بوده، در 
سللپاه  خدمت کرده و با وزارت علوم کامال 
آشللنايی دارد و دارای تجربیات فراوانی در 
رشللته علمی خودش اسللت که مجموعه 
اينها نشللان می دهد وی با اين شللخصیت 
می تواند دانشگاه را اسالمی تر کند و دل ما 
قرص است که با حضور او فرهنگ اسالمی 
و انقالبللی در دانشللگاه ها توسللعه يافته و 
دانشللگاه پرنشللاط تر و آرام تر می شود و از 
کمیت به سمت کیفیت می رود و می تواند 
کاری کند که رشد اقتصادی و اجتماعی در 

کشور فراهم شود.
روحانللی بللا بیللان اينکلله دورانی که 
می توانستیم با سرپرست وزارتخانه را اداره 
کنیم رو به اتمام است گفت: از اينکه زياد 
خدمللت مجلس می رسللم افتخار می کنم 
ولللی امیدوارم ديگر بللرای وزير علوم ما را 
به مجلس دعوت نکنید و دانش آشللتیانی 
بتوانللد رای الزم را امروز کسللب کند زيرا 
دانشللگاه منتظر اسللت که از حال اداره با 
سرپرسللت خارج شود ولو اينکه سرپرست 
علم آشللنايی ماننللد نجفللی در راس اين 

وزارتخانه باشد.

جعفری: آقای معین باج خواهانی را که 
ذکر کرده اند معرفی کنند

قاسم جعفری در صحن علنی مجلس و 
در مخالفت با وزير پیشنهادی علوم گفت: 

ای  کاش اصولگرا و اصالح طلب نبود و همه 
حق طلب می شللديم اما چه شده است که 
تصادفللا همه از يللک گللروه آن هم آقای 
معین و مجموعه وی معرفی می شوند. آيا 

اين تصادفی است؟
وی افللزود: آقای معین همین دو سلله 
روز پیش گفللت که باج خواهی مجلس در 
اين 35 سللال بی سابقه اسللت. نمايندگان 
مجلس شللما چه باج خواهی کرده ايد؟ اگر 
باج خواهی صورت گرفته من درخواسللت 
دارم کلله آقللای معین يا هر فللرد ديگری 

باج خواه ها را معرفی کند.
نماينللده مللردم بجنللورد در مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: مجلس افراد 
زيادی را دارد که شللأن وزارت دارند اما ما 
هرگز راضی نیستیم نخبگان مان را از دست 
بدهیم. اين پیام را القا نکنند که مجلس به 
دنبال اين اسللت که فردی از خود را برای 

وزارت انتخاب کند.
آقللای  کللرد:  خاطرنشللان  جعفللری 
رئیس جمهور آيا مشللورت شللما با رئیس 

مجلس چه ضرری برای شما دارد؟
حللق  وزيللر  معرفللی  افللزود:  وی 
رئیس جمهور اسللت امللا مجلس هم حق 
دارد مسللیر خود را برای اطمینان خاطر 

طی کند.
جعفری خاطرنشللان کرد: بر اسللاس 
اطالعاتللی که مللا داريم فرزنللدان آقای 
آشتیانی يکی در اسپانیا، يکی در مالزی و 
ديگری در کانادا به سللر می برند. بسیاری 
از افرادی که توسط رئیس جمهور معرفی 
می شللوند افرادی هستند که خانواده های 
آنها دوست ندارند در اين مملکت زندگی 

کنند.
وی افزود:  اساتید و دانشجويان را نبايد 
در مقابللل مجلس قللرار داد.مصاحبه هايی 
با رؤسللای دانشللگاه ها در حمايت از وزير 
پیشللنهادی صورت گرفته است تا اينگونه 
القا شود که گويا اساتید چیزی می خواهند 

و مجلس چیز ديگری را.
سللخنگوی کمیسللیون آموزش اظهار 
داشت: آقای رئیس جمهور! شما به نماينده 
تشکل های دانشجويی به دلیل آنکه گفتید 
وقت نیسللت اجازه صحبت نداديد. چگونه 
اسللت که در آنجا برای صحبللت نماينده 
تشللکل های دانشللجويی وقت نیست و در 
اينجللا برای گرفتللن امضللای 800 نفر از 

اساتید وقت هست.
جعفری خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد 
امسللال 12 تللا 19 هزار نفر دانشللجو در 
مقطع دکتللری جذب کرده و سرپرسللت 
وزارت علوم که اين وزارتخانه را 10 سللال 
بلله عقب بازگردانللده از اين امللر حمايت 
می کنللد. ايللن چلله کیفیتللی اسللت که 
شللما برای دانشللگاه می خواهید؟آيا وزير 
پیشللنهادی هم می خواهد همین سیاست 

را ادامه دهد؟
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پرونده اول

نقوی حسینی: گویا وزارت علوم سهم 
حزب منحله مشارکت است

حسین نقوی حسللینی نماينده مردم 
ورامیللن در مجلس شللورای اسللالمی در 
مخالفت با دانش آشتیانی وزير پیشنهادی 
علوم اظهار داشللت: بنده بلله آقای رئیس  
جمهور می گويم زمانی که دولت شللما در 
آرايش سیاسی اصولگرايان و اصالح طلبان 
با اختالف 250 هزار رأی موفق شللد، خط 
بطالنی بر تفکر فتنه گران کشللیده شد که 
نظام جمهوری اسالمی امانتدار آرای ملت 

است.
وی افزود: انتخابات اخیر ثابت کرد که 
پاک ترين نظام های سیاسللی در انتخابات 
نظام جمهوری اسالمی است، چراکه حافظ 

250 هزار تفاوت رأی بود.
وی اداملله داد: همچنین باالترين رأی 
اعتمللاد را برخللی وزرای شللما از مجلس 
اصولگرا اخذ کردند از جمله وزير ارتباطات 
با 218 رأی، وزيللر اطالعات با 227 رأی، 
وزير اقتصاد با 274 رأی، وزير امور خارجه 
بللا 232 رأی، وزير بهداشللت با 260 رأی، 
وزير نیرو با  272 رأی، وزير کشور با 256 
رأی و وزرای ديگللر، ايللن نشللان می دهد 
باالترين آمار رأی اعتماد در بین وزرا را اين 

مجلس اصولگرا به کابینه شما داده است.
اين نماينده مجلللس اضافه کرد: آقای 
رئیللس  جمهللور شللما از چهار نفللر برای 
وزارت علللوم نام برديد اما ما از پنج نفر نام 
می بريم که شللما برای وزارت علوم معرفی 
کرديللد، اولین آن آقللای میلی منفرد بود، 
مقام معظم رهبری فرمودند که فتنه خط 
قرمز ماست، ما از اين خط عبور نمی کنیم، 
اگللر 20 نفللر ديگر نیللز معرفی شللوند و 
ويژگی های میلی منفللرد، توفیقی، فرجی 
دانا و دانش  آشللتیانی را داشته باشند اين 

مجلس به آنان رای نخواهد داد.
نماينده مردم ورامین در ادامه سخنان 
خود در مخالفت با وزير پیشللنهادی علوم 
گفت: آقای رئیس جمهور شللما می گويید 
در معرفی وزير علوم تحت فشللار نیستید 
پس چرا همه کسانی که معرفی می شوند 
از يللک حلقه اند؟ آيا فللرد معتدلی در بین 
جامعه دانشللگاهی نیست؟ ما به عمل نگاه 

می کنیم.
نقوی حسللینی با اشللاره به عدم رای 
اعتماد مجلس به نیلی احمد آبادی خطاب 

به رئیس جمهور گفت: مجلس اعتقاد دارد 
شعارهای دولت شما بايد حفظ شود. مردم 
به تدبیر، امید و اعتدال رای دادند اما تمامی 
افراد معرفی شده برای وزارت علوم بويی از 
اعتدال نبردند. همه اين افراد معرفی شللده 
بللرای وزارت علوم عضو شللورای مرکزی 
حزب منحله مشارکت هستند. گويا وزارت 
علوم سللهم حزب منحله مشارکت شده و 

شما نمی توانید از آن عبور کنید.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شللورای اسالمی در پايان 
تاکید کرد: نمايندگان به دانش آشللتیانی 
رای نخواهند داد و انتظار داريم که فردی 
خللارج از اين حلقه و چنبللره برای وزارت 

علوم معرفی شود.

مطهری: مجلس ناخ�ودآگاه در جهت 
تقویت فتنه گام برمی دارد

نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره 
به سللابقه جبهه و جنگ دانش آشللتیانی، 
گفت: اصرار بر فتنه گر بودن افراد در حالی 
که خللود از آن تبری می جويند، درسللت 
نیسللت. مجلس ناخللودآگاه در حال گام 
برداشللتن در جهت تقويت فتنه سال 88 

است.
وی افزود: وقتی افراد با سابقه درخشان 
را فتنه گللر معرفللی می کنیم، اين سللؤال 
ايجاد می شود که اين چه فتنه ای است که 
شخصیت های با سللابقه نظام همه در آن 

دخیل هستند.
وی با يادآوری سللابقه جبهه و جنگ 
وزيللر پیشللنهادی علوم، گفللت: خیلی از 
حرف های برخی نمايندگان به نفع موسوی 

و کروبی تمام می شود.
مطهری با تأکید بر لزوم زمینه سللازی 
برای تعامللل اصولگرايللان و اصالح طلبان 
معتدل برای تحقق شللعار اعتدال تصريح 
کللرد: البته دولت چندان در تحقق شللعار 

خود موفق نبوده است.
وی از ضرورت نقد نمايندگان نسللبت 
به خود سللخن گفللت و اداملله داد: اينکه 
بعضی از نمايندگان می گويند ما بايد وزير 
پیشللنهادی را معرفی کنیم و دولت قبول 
کند، خالف قانون اساسی است، همچنان 
که اصللرار بر فتنه گللر بللودن گزينه های 
پیشللنهادی در حالی که خود از آن تبری 

می جويند، درست نیست.
نماينده مللردم تهران در مجلس روش 

بعضللی نماينللدگان در مللورد گزينه های 
وزارت علللوم را ناپسللند عنوان کللرد و با 
اشللاره به اينکه نفس حساسیت ها بر روی 
وزارت علللوم را قابل تقدير می داند، گفت:  
به جز بعضی نگرانی ها بر روی تساهل های 
اصالح طلبان من ساير نگرانی ها را درست 

نمی دانم.
وی بللا يللادآوری سللوابق درخشللان 
گزينه هللای قبلللی وزارت علللوم و وزيللر 
استیضاح شده اين وزارتخانه در دوران دفاع 
مقدس در مورد مسللئله نقش آفرينی افراد 
در فتنه گفت: بايد مشللخص شود که چه 
کسانی زمینه فتنه را آفريده اند و بر اساس 

عدالت همه مورد رسیدگی قرار گیرد.
مطهری با بیان اينکه سلله روز پس از 
انتخابات 88 در سیمای جمهوری اسالمی 
ايران حاضر شللده و ضمن رد تقلب در آرا 
عنللوان کرد کلله مبادی و مقدمللات آرای 
آقای احمدی نژاد دچار خأل اسللت، گفت: 
مسئوالن سیما به من گفتند از هرکس از 
اصالح طلبان و اصولگرايان دعوت می کنیم 
می گويللد چون در مورد نتايج شللک دارم 

گفت وگوی تلويزيونی انجام نمی دهم.
نماينللده مللردم تهللران در مجلللس، 
خاطرنشان کرد: حضور آقای دانش آشتیانی 
در جلسلله تحصنی صورت گرفته است که 
پس از حمله به کوی دانشللگاه بوده است 
که رهبللر معظم انقللالب نیز دربللاره آن 
فرمودند دل انسللان را خللون می کند؛ اين 
جلسه به دعوت وزير وقت علوم و با حضور 
نماينده ولی فقیه برگزار شد تا دانشجويان 
اعتراض خود را بلله خیابان ها نبرند؛ البته 
آقای دانش آشللتیانی در اين جلسلله يک 
جمله ای هم گفته اسللت کلله نبايد مطرح 

می شد.
وی با اشاره به سللخنرانی های متعدد 
خود در دانشگاه ها در طول يک سال و نیم 
گذشته و شللعارهای دانشجويان در حین 
اين سخنرانی ها، گفت: شعار طبیعت دوران 
جوانی است؛ کاری نکنیم که خاطره بدی 
از مجلس نهم در اذهان بماند و اين مجلس 

مانند مجلس ششم از نوع اصولگرا شود.
مطهللری تصريح کللرد: آقللای دانش 
آشللتیانی در زمان تحصن مجلس ششللم 
اصللاًل معاون وزير نبوده اسللت و پای هیچ 
بیانیه ای را هم امضاء نکرده و استعالم ها در 

مورد ايشان مثبت بوده است.
وی افزود: وزير پیشللنهادی علوم فتنه 
را محکللوم می کند اما همه عوامل فتنه را، 
کاری نکنیم که برای ما طنز درست کنند 
که وزير پیشنهادی علوم بايد پس از فتنه 

به دنیا آمده باشد.
نماينده مردم تهران به سابقه آشنايی 
خود با دانش آشتیانی در دبیرستان علوی 
اشاره کرد و با يادآوری تلمذ وی در محضر 
شللهید رجايللی، اداره دبیرسللتان مفید با 
تقديم 65 شللهید در دفللاع مقدس و 16 
سللال خدمللت او در وزارت علللوم، گفت:  

آقللای دانش آشللتیانی پیللش از آنکه به 
آقای معین منسللوب باشللد به آقای دکتر 
فرهادی منسوب اسللت و از سال 64 و در 
دوره وزارت ايشللان معاون وزير علوم شد. 
تدوين کننللده مقررات برای دانشللجويان 

شاهد و ايثارگر بوده است.
وی بلله تجاری کردن علم و اسللالمی 
کللردن دانشللگاه ها بلله عنللوان دو محور 
برنامه های دانش آشللتیانی اشللاره کرد و 
ادامه داد: ايشان عضو شورای اسالمی شدن 
دانشللگاه ها بوده است و به تهذيب اخالقی 
دانشگاهیان توجه دارد و آن نگرانی که در 
مورد تساهل فرهنگی اصالح طلبان وجود 
دارد در مورد ايشللان نیست چرا که ايشان 

مخالف برگزاری اردوهای مختلط است.
نماينده مردم تهللران در مجلس تیپ 
شللخصیتی دانش آشللتیانی را متفاوت با 
امثللال میلی منفرد خواند و گفت:  ايشللان 
زمانللی که حللزب مشللارکت قانونی بوده 
است در آن عضو غیرمؤثر بوده و نمی توان 
در اين مورد گفت که ايشللان عضو حزب 
منحله اسللت چرا که مانند اين اسللت که 
بگويیللم هرکللس عضو حللزب جمهوری 
اسللالمی بوده چون بعداً امام فرمودند اين 
حزب منحل شللود پس او هم عضو حزب 

غیرقانونی بوده است.

از گردانندگان  زاکانی: دانش آشتیانی 
فتنه 88 بوده است

علیرضللا زاکانی نماينده مللردم تهران 
در مجلس شللورای اسالمی در جلسه رأی 
اعتماد به فخرالدين احمد دانش آشللتیانی 
وزير پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری 
در صحللن علنللی مجلس اظهار داشللت: 
سللپردن مديريت آموزش عالی به فعاالن 
فتنلله 88 و عناصر افراطی برخالف مصالح 

کشور است.
زاکانللی با بیان اينکه امللروز دولت در 
موضوع هسللته ای در وضعیت حساسللی 
قرار دارد و کشللور نیازمند همبسللتگی و 
همیللاری برای دفاع از حقوق ملی اسللت، 
تصريح کرد: رئیس جمهللور با کنايه به ما 
گفت »و ما ادراک ماالبورسللیه« پاسخ اين 
صحبللت را اين گونه می دهیللم که »و ما 

ادراک ماالفتنه«.
نماينللده مللردم تهران اضافلله کرد: تا 
امللروز هر کس بللرای وزارت علللوم به ما 



29 شماره سوم/ آذر ماه 1393

عی
تما

اج

29

ول
ه ا

ند
رو

پ معرفی شد در فتنه مشارکت داشت، امروز 
هم که دانش آشللتیانی معرفی شده است 
بلله اعتقاد بنده و با توجه به اسللتنادات از 
عوامللل گرداننده فتنه 88 اسللت که البته 
اين موضوع راسللتگويی دولت را می رساند 
که گفت: اگر 10 نفر را هم رد کنید هر بار 
در همین مسللیر معرفی می کنیم و بر اين 

جريان تأکید داريم.
زاکانللی بیان کللرد: می گوينللد دانش 
آشللتیانی از رزمندگان دفاع مقدس است، 
سال 67 امام در دوم آذرماه فرمودند بسیج 
دانشللجويی ضروری ترين تشللکل است و 
دانش در کتاب تاريخ شفاهی آموزش عالی 
در دوره معین گفته است که ما نگذاشتیم 
بسللیج به داخل دانشللگاه بیايد، حتی در 
سال 68 افتخار دانش اين است که با وجود 
تأکید بسللیار افراد که پیام امام را روشللن 
می دانسللتند، وی می گويد ما ايستاديم تا 

بسیج به خارج دانشگاه برود.
نماينده تهران ادامه داد: دانش آشتیانی 
اسللت،  مشللارکت  حللزب  موسسللان  از 
بیانیه هللای مختلف را امضا کرده  اسللت و 
اسللناد آن نیز موجود است، مجلس ششم 
تحصن شللد و من از علی مطهری تعجب 
می کنم کلله می خواهد مجلللس نهم را با 
ششللم مقايسلله کند. مجلس ششم برای 
جلوگیری از امر منطقی و قانونی انتخابات 
تحصن شللد، 119 نفر از اسللاتید 7 بهمن 
ماه سللال 82 بیانیه رسمی دادند و به نفع 
تحصن کنندگان روزه سیاسللی گرفتند که 
دانش آشللتیانی نیز جزو اين افراد بود و در 
آن بیانیه تحصن نمايندگان را نقطه عطف 

پیشرفت کشور دانستند.
پايللگاه  در  داشللت:  بیللان  زاکانللی 
اطالع رسللانی دولت 128 نفر از اساتید دو 
روز قبللل از اسللتیضاح فرجی دانا بیانیه ای 
امضللا کللرده و ذکر کردند کلله مجلس با 
کارشللکنی  سللهم خواهی می کنللد، آقای 
رئیس جمهور! ما از چه کسی سهم خواهی 
کرده ايم؟ کسانی که سهم خواهی می کنند 

را به مردم معرفی کنید.
وی افزود: بورس برای چه مطرح شللد 
ما صحبتی از بورس نیاورده بوديم، موضوع 
بورس برای اين مطرح شللد تا ما را منفعل 

کند.
عضللو کمیسللیون شللوراهای مجلس 
اظهللار داشللت: همه آنچلله را کلله آقای 
مطهری برای اعتراضللات خود در مجلس 
قبل و اين مجلس در مورد دولت گذشللته 
بیان می کرد گوشه ای از اتفاقاتی است که 
در فتنه رخ داد. من تعجب می کنم که چرا 
وی چشللم خود را بللر واقعیت ها می بندد، 
موضوع کامال شفاف اسللت، قانون شکنی، 
تهمللت زدن به نظللام و همراهی کردن با 

بیگانگان قابل پذيرش نیست.
وی افللزود: مللا تللا امروز به حواشللی 
آقللای  مللن  اعتقللاد  بلله  می پرداختیللم 
دانش آشللتیانی از عناصر محوری اسللت و 

از کسللانی اسللت که در حقیقت در مسیر 
شکل گیری اين تفکر نقش محوری داشته 

است.
نماينللده مللردم تهللران در مجلللس 
خاطرنشللان کرد: آقای دانش آشللتیانی به 
مدت 20 سللال مديرعامللل مدارس مفید 
بوده اسللت. تهللران 3هزار مدرسلله دارد 
تنها مدرسلله ای که مدير آن در زمان فتنه 
دستگیر شد، مدير مدرسه مفید بود و تنها 
مدرسلله ای هم کلله روز قدس از مدرسلله 
راهپیمايی به راه انداخت تا شللعار نه غزه 
نلله لبنان را سللر دهند، مدرسلله مفید به 
مسللئولیت و مديريت آقای دانش آشتیانی 

بود.

تابش: اختالف مجل�س و دولت را به 
جامعه تلقین نکنید!

محمد رضا تابش نماينده مردم اردکان 
در مجلس شورای اسالمی در سخنانی در 
موافقت با دانش آشللتیانی بلله عنوان وزير 
پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری اظهار 
داشللت: امروز در شللرايط تعیین کننده ای 
قرار داريم، امروز خانواده انقالب بايد دست 
در دست هم برای ساختن کشور و گشودن 
گره ای از امور پیش رو، با يکديگر همراه و 

هم رای شوند.
و  دانشللگاهیان  اکنللون  افللزود:  وی 
دانشگاه ها به نقش بی بديل و بی نظیری در 
پی افکندن انقالب اسالمی و دستاوردهای 
آن داشتند، چشم به تصمیم ما دوخته اند 
تا چگونه ما نمايندگان مجلس دولت را در 
اين شرايط خطیر و حساس ياری می کنیم.

تابش خاطرنشللان کللرد: دغدغه های 
رئیس جمهور در روز تنفیذ را به ياد آوريد 
کلله جهت گیللری دولت را حل مسللائل و 
مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم عنوان 
کرد، رئیس  جمهور از همه استمداد طلبید 
که بگذاريد شايسللتگان بلله ملت خدمت 
کننللد، بیايید امللروز آموزه هللای دينی و 
قرآنللی را الگوی راه خويش قرار دهیم چرا 
که مردم تشنه خدمات صادقانه و خالصانه 

هستند.
تابللش يادآور شللد: عللدم رأی اعتماد 
به وزرای پیشللنهادی برای تصدی سکان 
وزارت علوم و عللزل ديگری، چه پیامی را 
به جامعه منتقل می کنللد؟ مبادا اختالف 
مجلس و دولت، جنگ قدرت و ناکارآمدی 
نظام را به جامعه تلقین کند که اين گناهی 

بس نابخشودنی است، در نظامی که مردم 
بللرای آن خون دادنللد، از جان و مال خود 
گذشتند و کار را امروز به دست ما سپردند، 
اگر ما نتوانیم سر کوچکترين مسائل تعامل 

و همراهی داشته باشیم درست نیست.
مللا  از  مللردم  اينکلله  بیللان  بللا  وی 
حکومللت داری می خواهنللد، تأکیللد کرد: 
مجلللس و دولللت بايللد در سللايه تعامل، 
همدلی و وحدت، يد واحده شللوند، اجازه 
ندهیم اختالفات سیاسللی منجر به شکاف 
عمیق بین ما و نیروهای دلبسته به انقالب 
اسللالمی شللود. جمعی از اين وفاداران به 
نظللام و انقالب را متهللم می کنیم و راه را 
برای اداملله خدمات آنها سلللب می کنیم 
که اين امر سللیل مهاجرت نخبگان را رقم 
می زند. گفته می شللود 150 میلیارد دالر 
سللاالنه هزينه مهاجرت نخبگان از کشور 

است.

نخل ابراهیمی: دانش آش�تیانی قول 
داده ک�ه دانش�گاه عرص�ه گروه های 

سیاسی نباشد
ابراهیمی  نخللل  عبدالکريم هاشللمی 
نماينللده مردم میناب در مجلس شللورای 
اسللالمی، در موافقت با فخرالدين احمدی 
دانش آشللتیانی به عنوان وزير پیشنهادی 
علللوم اظهار داشللت: وزارت علللوم در 17 
مللاه اخیللر بالتکلیف بللوده و در شللرايط 
کنونی 4.5 میلیون دانشجو و تمام اساتید 
دانشگاه ها منتظر تصمیم دولت و مجلس 
هسللتند. وی با تأکید بر اينکه امروز کشور 
در شللرايط ويژه ای قرار دارد، خاطرنشللان 
کللرد: همگان بايد بلله مقوله آرامش توجه 

ويژه ای داشته باشند.
نماينده میناب با بیللان اينکه همگان 
به خصوص نمايندگان مجلس دغدغه های 
بسللیاری در حوزه علوم دارند، خاطرنشان 
و  مهم تريللن  دانشللگاه ها  فضللای  کللرد: 
حسللاس ترين بخللش کشللور محسللوب 
می شللود و قطعا نبايد ايللن محیط دچار 

حواشی شود.
نخللل ابراهیمللی تصريح کللرد: وزير 
پیشللنهادی علوم در نشست های اخیرش 
دربللاره موضوعللات مطرح شللده مبنی بر 
حضللور در فتنه 88 گفللت که وقتی رهبر 
معظم انقالب در ايللن رابطه موضع گیری 
کردند مللن از اين فرامیللن تبعیت کردم 
و در آن زمان به دنبال مسللائل سیاسللی 

نرفتللم. وزير پیشللنهادی همچنین گفت، 
قول می دهم که دانشگاه عرصه تاخت و تاز 
گروه های سیاسی نباشد و رونق علمی در 

اين محیط ايجاد شود.
وی همچنین پیرامون يکی از مسللائل 
مطرح شللده درباره وزير پیشنهادی علوم 
ادامه داد: وزير پیشللنهادی علللوم درباره 
امضاها هم گفته، من بیانیه را امضا نکردم 
و قول می دهم عالوه بر توسللعه دانشگاه ها 
توجه ويژه ای برای بلله کارگیری نیروهای 

مومن و علمی داشته باشم.
اين نماينده مجلللس ادامه داد: انتظار 
داشللتیم که رئیس جمهور بللرای تصدی 
وزارت علوم، فردی را معرفی کند که شبهه 
نداشته باشد ولی اکنون ما به دولت،  رئیس 
جمهور و وزير پیشللنهادی علوم که سابقه 
حضور در جبهلله و خدمات قابل توجه در 

حوزه علوم دارد،  اعتماد می کنیم.

پخش فیلم حضور دانش آش�تیانی در 
تحصن دانشگاه امیر کبیر

وزيللر  بلله  اعتمللاد  رأی  جلسلله  در 
پیشللنهادی علللوم و به هنگام سللخنراني 
علیرضا زاکاني، فیلمی از حضور فخر الدين 
احمدی دانش آشتیانی در تحصن دانشگاه 

امیر کبیر در سال 88 به نمايش درآمد.
در ابتللدای ايللن فیلم اظهللارات مقام 
معظم رهبری پیرامللون لزوم پرداختن به 
علم و دانش در دانشگاه ها به بازديد وکالی 
ملللت گذاشللته شللد. در ادامه ايللن فیلم 
تصاويری پخش شللد که طبللق زيرنويش 
فیلم حضور وزير پیشنهادی علوم در میان 
فتنه گران در سللال 88 در تحصن دانشگاه 
امیر کبیر و به تعطیلی کشاندن کالس ها را 

نشان می داد.
زاکانللی در هنللگام پخش ايللن فیلم 
در بیللان توضیحاتللی با بیللان اينکه آقای 
دانش آشتیانی متعلق به دانشگاه امیرکبیر 
نیست و از دانشگاه ديگری به اين دانشگاه 
آمده است، خاطرنشان کرد: وزير پیشنهادی 
حضور در فتنلله را تکذيب می کند اما اين 
فیلم نشللان می دهد آقای دانش آشتیانی 
نه تنها در اين تحصن شللرکت کرده بلکه 

گرداننده آن نیز بوده است.

زاکانی: حرف هاي من مستند بود.
علیرضللا زاکانی در نشسللت علنی روز 
سه شللنبه 27 آبللان ماه مجلس شللورای 
اسللالمی، در جريان بررسی رأی اعتماد به 
وزير پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری 
با اسللتناد به ماده 79 آيیللن نامه داخلی 
مجلس شورای اسالمی با بیان اينکه تمام 
اظهاراتش از روی سللند بود، گفت: دانش 
آشتیانی مطرح کرد که عضو هیأت موسس 
حزب مشللارکت نبللوده در حالی که برگه 
عضويت وی با دستخط دانش آشتیانی هم 
اکنون در دست من است و ساير موارد ذکر 

شده نیز با سند بوده است.
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دانش آشتیانی: حضور فعالی در جبهه 
مشارکت نداشتم.

فخرالدين احمدی دانش آشتیانی گزينه 
پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت علوم 
در جلسه رأی اعتماد مجلس ضمن تسلیت 
به مناسللبت شهادت امام سجاد )ع( گفت: 
از روحانی به خاطر توجه خاص به توسعه 
علمی کشللور و حسللن اعتماد به بنده در 
معرفی به عنوان وزير علوم تشکر می کنم.

وی افللزود: فکر می کنم مسللئله همه 
ما ضرورت اهتمام به توسللعه علمی کشور 
است چون توسعه علمی کشور شرط الزم 

برای توسعه همه جانبه کشور است.
دانللش آشللتیاني گفللت:  کیفی سللازی 
برنامه های آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 
از اولويللت برنامه های من اسللت و همچنین 
حفللظ فضای سللالم فرهنگی در دانشللگاه، 
مشارکت در توسعه اقتصادی، توجه به اقتصاد 
دانش بنیان، توسللعه ارتباط بین دانشگاه ها و 
مراکللز آموزش عالی، توجه به علوم انسللانی 
و نقش آن بر توسللعه از اولويت های ديگری 

است که به آن خواهم پرداخت.
آشللتیانی با بیان اينکه دانشللگاه از سه 
حوزه علللم، دين و جامعه برخوردار اسللت، 
افزود: در روزهای کنونی گسستگی بین علم 
و دين و جامعه وجود دارد. فعالیت های علمی 
بايد تلفیقی با رفتارهای دينی داشللته باشد. 
وی اداملله داد: برنامه ها بايللد طوری تنظیم 
شللود که منجر به کاربرد در جامعه شللده و 
نیازهای جامعه را برطرف کند. وی افزود: من 
سعی دارم دانشللگاه را در مسیری قرار دهم 

که به دانشگاه کارآفرين تبديل شود.
وی تصريح کرد: ما مطمئن هستیم اگر 
پارک های  به  دانشللگاه ها  فارغ التحصیالن 
علللم و فنللاوری وارد شللوند تولید ثروت 
کشللور به مراتب بیشللتر از بخش صنعت 
خواهد بود. همین اسللت کلله مقام معظم 
رهبری در سللند توسللعه علمی می گويند 
بايد دانشللگاه ها و کشللور 50 درصد تولید 
ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهند.

وزير پیشللنهادی با اشاره به اقداماتش 
در دوران جنگ گفت: نمی دانم با چه زبانی 
بگويللم اين کسللی که اين اقدامللات را در 
دوران جنگ انجللام داده، می تواند مخالف 
بسللیج باشللد؟ من خود يک بسیجی ام و 

دست همه بسیجیان را می بوسم.
دانش آشللتیانی با اشللاره به اقداماتش 

در دورانللی که در وزارت علوم مسللئولیت 
داشت گفت: من زمانی که در وزارت علوم 
بودم دانشگاه ها مشکل خوابگاه دانشجويی 
داشللتند. من با سللاخت يک میلیون متر 
مربع ساختمان دانشللگاه های دانشجويی، 
مشکل کشور را در اين زمینه برطرف کردم.
وی ادامه داد: پس از جنگ نیز به دلیل 
فرسوده بودن آزمايشگاه ها و نیاز کشور در 
توسعه مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا نیاز 
به تجهیزات آزمايشی وجود داشت و من از 
طريق سهمیه های ارزی و تعامل با مجلس 
که اکثرا نتیجه می گرفتم، 40 میلیون دالر 
در آن مقطللع برای تجهیزات دانشللگاهی 

توانستم بگیرم.
دانش آشللتیانی با بیللان اينکه اجرايی 
شدن برنامه من نیاز به بستری آماده دارد، 
گفت: اگر دانشللگاه محیط آرام و بانشاطی 
نباشد و بخواهد در آن حاشیه های سیاسی 
و جناح بندی های سیاسللی وجود داشللته 
باشد و يا دانشگاه تبديل به باشگاه سیاسی 

شود، اين برنامه محقق نخواهد شد.
وی در خصللوص اقداماتللش در دوران 
جنللگ گفت: من در تمام دوران کاری 40 
ساله ام همیشه سرباز اين نظام بوده ام. من 
فرزند انقالبللم و از زمان پیللروزی انقالب 
کارم را در سپاه شللروع کرده ام و در سپاه 
نیز توجه خاصی به مسئله جنگ داشته ام.

دانش آشللتیانی تصريح کرد: من کسی 
بودم که دانشللگاه را به جنگ بردم نه تنها 
دانشجو را به جبهه بردم بلکه در جبهه نیز 
برای دانشجويان کالس برگزار کردم، البته 
در کنار آن آئین نامه های آموزشی ای را که 
دانشللجويان را به خاطر حضور در جبهه با 

مشکل روبرو می کرد، تغییر دادم.
گزينلله پیشللنهادی وزارت علللوم در 
اداملله سللخنان خود گفت: بعللد از جنگ 
رزمندگانللی که به دلیللل حضور در جبهه 
از عدالت آموزشی برخوردار نبودند را وارد 
دانشللگاه کردم و برای بللاال بردن کیفیت 
علمللی آنان، رديف بودجلله تقويت بودجه 

رزمندگان را گذاشتم.
وی افزود: من خودم بسیجی ام و دست 
همه بسیجی ها را می بوسم اما بايد ديد که 
چه کسی خدمتگزار بسیج است. چه فردی 

و با چه روشی به بسیج خدمت می کند.
 وزير پیشللنهادی علوم اظهار داشللت: 
منظور فرمان امام برای بسیج، بسیج علمی 
و فرهنگی بود. منظور و هدف امام اين بود 
که جنگ تمام شللده و بللرای خودکفايی 
کشور بايد بسیج شويم و بايد توان تربیت 
متخصصین را داشللته و به خوداتکايی در 

علم برسیم.
 دانش آشللتیانی افللزود: در آن مقطع 
دفتر بسللیجی در دانشللگاه وجود نداشت 
که من آن را از دانشگاه خارج کرده باشم. 
بحللث در اين بللود کلله در مراکز مختلف 
پايگاه های بسللیج داشتیم و تصوری که از 
اين پايگاه های بسللیج در آن مقطع وجود 

داشت حفظ شهر و منطقه بود.
 وی ادامه داد: من عنوان کردم که اگر 
پايگاه بسیج در داخل دانشگاه مستقر شود 
اعتبار بسللیج لطمه می بینللد نه اينکه من 
مخالف بسللیج باشللم و برای اينکه ممکن 
بللود تقابلی رخ دهد، من اين پیشللنهاد را 

ارائه کردم.
وزير پیشللنهادی همچنین گفت: اين 
موضوع دسللتور من نبود. موضوع در قالب 
دو نگاه به شللورای عالللی انقالب فرهنگی 
ارائه شللد و اين شللورا مصوب کرد که در 
شللرايط کنونی صالح نیست تا پايگاه های 
بسیج در دانشگاه مستقر باشد و ما هم آن 

را اجرا کرديم.
دانش آشتیانی اظهار داشت: امروز من 
نه تنها با بسیج دانشجويی مخالفتی ندارم 
حتی نهايت همکاری را به عنوان يک نهاد 
درون دانشگاه در جهت توسعه علمی با آن 

خواهم داشت.
وی افللزود: عنوان می شللود که من در 
يک حلقه هسللتم. من شخصیت مستقلی 
هسللتم و عملکرد من اين موضوع را ثابت 
می کنللد. من در زمان آقللای فرهادی وارد 
وزارت علوم شدم و در حلقه ديگران نبودم 
و به دلیللل عملکردی کلله در دوره بعدی 
داشللتم، وزير بعدی مللن را برای همکاری 
انتخللاب کرد کلله من در اولین جلسلله با 
حضور خودم در وزارت علوم مخالفت کردم.
وزير پیشنهادی علوم اظهار داشت: من 
در مصاحبه های خود گفتم که در صورتی 
که وارد وزارتخانه شللوم نیروهای جديد را 
به کار می گیرم به اين خاطر که برنامه من 
برنامه ديگری است و لذا چنین وصله هايی 

به هیچ عنوان به من نمی چسبد.
دانش آشللتیانی خاطرنشللان کللرد: من 
موسللس حزب مشللارکت نبودم امللا بله در 
جبهه مشارکت و در آن ايام حضور داشتم اما 
حضورم حضور فعالی نبود. به روزنامه های آن 
زمان مراجعه کنید ببینید که آيا مصاحبه ای 
از مللن در جرايللد آن زمان وجللود دارد که 

لطمه ای به نظام داشته باشد.
وی با اشللاره بلله تحصللن نمايندگان 
افللزود: مللن در زمان تحصللن نمايندگان 
معاون نبودم. مللن نامه ای را در اين رابطه 
امضللا نکردم. من فقط نامه ای را در ارتباط 
با آقای فرجی دانا امضا کردم. اما در آن نامه 
از مطالبی که عنوان می شود چیزی نديدم. 
در آن نامه آمده بود با تعامل با نمايندگان 
منصللف، معتدل و فهیم مجلس شللورای 
اسالمی اين طرح را ناکام بگذاريد. يعنی ما 
نامه نوشتیم که دولت با تعامل و همکاری 
با مجلس اجازه ندهد که اسللتیضاح آقای 

فرجی دانا انجام شود.
وزير پیشللنهادی علوم اظهار داشللت: 
هیللچ مديری از مدرسلله مفید دسللتگیر 
نشده. شللما می دانید چه کسللانی در آن 
مدرسه بودند؟ فرزند شخص آقای زاهدی 

در آن مدرسه تحصیل می کرد.

نتیجه راي گیري؛ عدم اعتماد
پس از دفاع وزير از برنامه خود و پاسخ 
ايشللان به انتقادهاي نماينللدگان مخالف، 
راي گیللري شللد و در نهايللت نمايندگان 
مجلللس بللا 70 رأی موافللق، 171 رأی 
مخالللف و 16 رأی ممتنع از مجموع 257 
رأی مأخوذه، به دانش آشتیانی برای تصدی 
سللّکان وزارت علوم، تحقیقللات و فناوری 

رأی اعتماد ندادند.

استفاده از حکم حکومتی و معرفی 
فرهادی 

بللا عللدم رأی اعتماد مجلللس به دانش 
آشللتیانی در فاصله دو روز مانللده به پايان 
مهلت سه ماهه سرپرستی محمدعلی نجفی، 
چگونگی مديريت اين وزارتخانه پس از پايان 
اين مهلللت در حالتی از ابهام قللرار گرفت. 
سللرانجام مقللام معظم رهبللری که پیش 
از ايللن نیز در چند مورد اجازه سرپرسللتی 
بیش از سلله ماه را داده بودند، اين بار نیز با 
صدور حکم حکومتی اجازه ادامه سرپرستی 

محمدعلی نجفی را صادر کردند.
رئیللس جمهللور امللا بالفاصللله دکتر 
محمد فرهادی را بلله عنوان پنجمین وزير 
پیشللنهادی خود به مجلس معرفی کرد تا 
مجلس ظرف يک هفته جلسه رأی اعتماد 
به او را در دستور کار خود قرار دهد. با اعالم 
نام دکتر فرهللادی در صحن علنی مجلس 
گروهی از نماينللدگان فرياد »چهار چهار« 
سر دادند که در مقايسه با وزرای پیشنهادی 
قبلی نشللان از اقبال بیشللتر نمايندگان به 

گزينه جديد رئیس جمهور بود.
از  کلله  فرهللادی  محمللد  دکتللر 
سرشللناس ترين پزشکان کشللور به شمار 
مللی رود، پیش از اين نیز يک بار در فاصله 
سال های 64 تا 68 وزير فرهنگ و آموزش 
عالللی و در دولللت اول اصالحات نیز وزير 
بهداشللت، درمان و آموزش پزشللکی بوده 
اسللت. مجموعلله ايللن سللوابق علمللی و 
مديريتللی از وی چهللره ای قابللل اعتماد 
هللم در میان دانشللگاهیان و هم در میان 
معتدل جناح های سیاسللی  جريان هللای 
سللاخته اسللت. احتماال به همیللن دلیل 
اعالم نام وی با واکنللش مثبت گروهی از 
نمايندگان همراه شد. هرچند فرياد »چهار 
چهار« نمايندگان موافق مانع از آن نشللد 
که رسللانه های نزديک به تندروها از سللر 
دادن فرياد »دو دو« خودداری کنند! برای 
مثال روزنامه کیهان در اولین شماره خود 
پس از معرفی فرهادی، او را نیز به امضای 
بیانیه هايی در تابستان 88 متهم کرد. اين 
موضوع از سللوی چنللد نماينده نزديک به 
جبهه پايداری نیز مطرح شللد تا مشخص 
شود فرهادی نیز راه دشواری را برای گذر 
از ايستگاه بهارستان در پیش دارد. در عین 
حال قرائن نشللان می دهند کلله او مانند  
نیلی و دانش آشتیانی دارای مشکل نیست 

و قطعا فرهادی وزير خواهد شد!
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اشاره: 
در تاریخ 21 آبان امس�ال، محمود فرش�یدي وزیر س�ابق آموزش و پرورش در س�رمقاله روزنامه رس�الت،  مطلبي را با عنوان »اصحاب فتنه در کمین 
آموزش و پرورش« منتش�ر کرد که در آن به نقد برخي از عملکردهاي مدیران کنوني این وزارتخانه پرداخته اس�ت. وي در این نوش�ته از جمله به انتشار 
ضمیمه سیاس�ي اجتماعي ماهنامه تربیت و محتواي دو ش�ماره منتشره پرداخت و آن را دریچه بازگشت »اصحاب فتنه« به آموزش و پرورش خواند. در 
مقابل،  روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش نیز با فرس�تادن جوابیه اي،  به آن بخش از نوش�ته محمود فرش�یدي که به این وزارتخانه مرتبط بود،  پاسخ 
داد و البته به موضوعات دیگري که مرتبط نبود )از جمله انتشار نشریه »نیمکت« از سوي موسسه گاج یا نوع عملکرد وزراي دوره اصالحات و ...(، اعتنا 
نکرد. از آنجا که بخش عمده محتواي دو نوشته،  برخورد فکري میان دو نگرش را شامل مي شود،  بر آن شدیم »برخورد اندیشه« این شماره نشریه تربیت 

سیاسي اجتماعي را به انتشار این دو مطلب اختصاص دهیم. امیدواریم خوانندگان خود به ارزیابي مستقل و انتخاب سخن درست تر بپردازند.
در زیر ابتدا متن نوش�ته محمود فرش�یدي و س�پس مت�ن جوابیه روابط عموم�ي وزارت آموزش و پ�رورش )با امضای علیرضا جدای�ي، رئیس مرکز 

اطالع رساني و روابط  عمومي( را مالحظه مي فرمایید. 

به بهانه فتنه
بر طبل تفرقه
 نکوبیم!
متننوشتهمحمودفرشيدی
وجوابيهروابطعمومیوزارتآموزشوپرورش

محمود فرشیدی: اصحاب فتنه در کمین آموزش و پرورش
برخی سللردمداران و متهمان جريان فتنه، به جای توبه و بازگشللت به دامان 
ملت و انقالب، متاسفانه بر موضع گیری باطل خود در برابر نظام اسالمی ايستادگی 
می کنند و با سوءاسللتفاده از هر فرصتی می خواهند غرور ملت ايران را پیش پای 
اسللتکبار جهانی به سللرکردگی آمريکا، قربانی نمايند و بدين ترتیب روز به روز بر 
نفرت جامعه از خويش می افزايند. اينان به تصور آنکه ملت، خیانت شان را فراموش 
کرده است و لذا نیازی به توبه و پذيرش خطا نیست، می کوشند با لطايف الحیل، 
بار ديگر به درون نظام و افکار عمومی نفوذ کنند و جايگاه از دست رفته خود را به 
منظور پیگیری تفکرات نشأت گرفته از خودباختگی و سرسپردگی خويش بازيابند 
و از جمله اين لطايف الحیل و فرصت طلبی ها برای اعاده حیثیت، حضور در مراسم 
ختم و يا صدور پیام در اين گونه مناسبت هاست که به دلیل شرايط عاطفی حاکم، 

معموال مردم مصلحت نمی بینند متعرض آنان شوند.
يکللی ديگر از ترفندهللای اصحاب فتنه برای خودنمايی، نفوذ در میان اقشللار 
مختلللف جامعلله نظیر معلمللان، دانشللجويان، هنرمندان، کارگران و ... و دسللت 

گذاشللتن بر روی مشللکالت اين اقشللار و ادعای پرچمداری حمايللت از نیازهای 
صنفی آنان می باشد و در اين میان جامعه فرهیخته فرهنگیان به دلیل تاثیرگذاری 
کیفی و گستردگی کمی و اخالص و صداقت و صمیمیت، همواره مورد طمع ورزی 
فرصت طلبان سیاسللی بوده اند. چنان که اخیرا نیللز اصحاب فتنه تصمیم گرفته اند 
از پنجره آموزش و پرورش به صحنه سیاسللت کشور بازگردند. از جمله نمونه های 

نفوذ جريان فتنه به آموزش و پرورش می توان به موارد ذيل اشاره کرد:
1- نشريه تربیت سیاسی، وابسته به معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش 
پس از سللال ها توقف اخیرا شللماره های جديد خود را انتشار داده است و علی رغم 
آنکه مقام معظم رهبری در ديدار ارديبهشللت ماه سللال جاری به مسللئوالن اين 
وزارتخانلله هشللدار اکید دادند کلله فعالیت های حزبی و سیاسللی برای آموزش و 
پرورش »سللم« است، در نخستین شماره نشريه تربیت سیاسی، شاهد هستیم که 
تکیه اصلی بر دامن زدن به اختالف ديدگاه ها بین قوای سه گانه و نهادها و نمايش 
آنها به عنوان چالش  های سیاسی نظام است و از آن جمله مقاالتی است در ارتباط 
بللا اختالف ديدگاه برخی دولتمردان با صداوسللیما يا انتقللاد به قوه قضائیه يا نقد 

شه
رد اندی

برخو



شماره سوم / آذر ماه 1393 3232

برخورد اندیشه

عملکرد مجلس شللورای اسالمی در زمینه استیضاح وزير علوم و همچنین مطلبی 
در معرفی و تبلیغ يکی از تشکل های جديد اصالح طلب!

البته اين نشللريه در شللماره دوم خللود هم به بهانه بزرگداشللت ياد و خاطره 
حضرت آيت الل مهدوی کنی )ره( به پیام سللیدمحمد خاتمی اشللاره می کند و يا 
در مقاالتی ديگر نظیر »در سللوگ حجت االسللالم دعاگو« يا »تحرک احزاب برای 
انتخابات« يا »حاشللیه های يک سللفر« تالش می کند به نوعی از سردمداران فتنه 

نام ببرد و از آنان اعاده حیثیت نمايد.
2- يکی از موسسللات مشهور تجاری آموزشللی که در زمینه انتشار کتاب های 
کمک آموزشی و کنکور فعالیت دارد و مدت هاست با هزينه ای سنگین نشريه ای را 
در تبلیغ فعالیت های انتفاعی آموزشللی خويش چاپ می کند، اخیرا با همکاری يا 
الاقل عدم ممانعت ارکان مديريت وزارت آموزش و پرورش، نشللريه خويش را در 
شمارگان ده ها هزار نسخه در مدارس به طور رايگان توزيع می کند و محصول اين 
پیوند مشللترک تامین منافع اقتصادی موسسلله فوق الذکر و تامین منافع سیاسی 

اصحاب فتنه است.
اين نشللريه در آخرين شللماره خود و با چاپ عکس رئیس جمهور اصالحات 
در روی جلللد و بلله بهانه گفتگو با وی عنوان »نسللبت آموزش و پرورش در کالم 
خاتمی« را برگزيده و تالش کرده اسللت بللرای وی در جامعه فرهنگیان تبلیغات 
کند و روشللن اسللت که با اين رويکرد نه از ايشللان درباره جريان فتنه و موضع 

وی دربللاره کسللانی کلله در فتنه 
88 به دسللتگاه باعظمت حضرت 
روا  ادب  اسللائه  سیدالشللهدا)ع( 
داشللتند، پرسشللی کرده و نه به 
عملکرد دولت اصالحات در عرصه 
آموزش و پرورش اشللاره ای شللده 
است به امید آنکه شايد فرهنگیان 
فرامللوش کللرده باشللند دولللت 
اصالحات در پايان دوران مديريت 
خويللش، وزارت آموزش و پرورش 
را با 51 درصد کسر بودجه تحويل 
دولت نهللم داد، چندان که بودجه 
مصوب سللال 1384 برابر 4700 
میلیارد تومان و کسللر بودجه آن 

برابر 2500 میلیارد تومان بود.
همچنیللن در ايللن گفتگو به 
تضعیف مراکز رفاهی، پزشللکی و 

خدمات بیمه ای معلمان در دولت اصالحات نیز هیچ اشاره ای نشده است. در زمینه 
مديريتی نیز از تضعیف رو به انحالل مراکز تربیت معلم و انحالل معاونت پرورشی 
نیز يادی نشللده است و طبعا به تشديد مشللکالت معیشتی معلمان در آن دوران 
از طرفی و سوءاسللتفاده از تجمعات فرهنگیان در راستای اهداف گروهی و حزبی 
نظیر سخنرانی جنجال آفرين همدان يا تحريف تاريخ در کتاب های درسی و حذف 
نام شللهید از برخی شللخصیت ها و يا نفوذ عوامل جاسوسی نظیر رامین جهانبگلو 

در سازمان دانش آموزی و موارد متعدد ديگر نیز هیچ گونه اشارتی نرفته است.
3- خبرگللزاری پانا وابسللته به وزارت آموزش و پرورش هللم که بايد رهنمود 
رهبری را سللرلوحه فعالیت های خود قرار دهد و علی القاعده انتظار می رود بودجه 
آموزش و پرورش را در حوزه گسترش تعلیم و تربیت هزينه نمايد، اخیرا رويکردی 
حزبللی و گروهللی در پیش گرفته و از جمللله در مهرماه خبر ديدار دانشللجويان 

اصالح طلب با سیدمحمد خاتمی را منعکس ساخته است.
همچنین سللخنرانی تشنج آفرين در مراسم بزرگداشللت روز معلم در دانشگاه 
فرهنگیان و دفاع سللخنران از سللردمداران فتنه و بی مهری بلله امام خمینی)ره( 
و برخی شللخصیت های انقالب و اخباری که درباره تحرکات حزبی نظیر تشللکیل 
پارلمان معلمان، پارلمان دانش آموزان و امثال آن شنیده می شود، با توجه به سابقه 
اصالح طلبان در آموزش و پرورش، حکايت از آن دارد که عده ای می خواهند همان 
تجربیات را بار ديگر تکرار کنند تا شللايد با اسللتفاده ابزاری از معلم و دانش آموز، 

احزاب سیاسی از نفس افتاده خويش را رونق ببخشند.
فرصت طلبان از اين واقعیت غافلند يا غفلت می ورزند که معلم اگر چه براساس 

شللاکله تربیتی اش، سرشللار از روحیه خوش بینی، صداقت و صمیمیت اسللت اما 
دوبار از يک نقطه گزيده نخواهد شد و خاطرات تلخ دوران مديريت اصالح طلبان، 
موجب شللده اسللت که همان معدود فرهنگیان خوش بین هللم اعتماد خود را به 
آقايللان از دسللت بدهند و تجربه 35 سللال گذشللته و مقاومت معلمللان در برابر 
تحريللکات گروه های فرصت طلللب و پايمردی فرهنگیان بر دفللاع از منافع ملی و 
انقالبی ثابت کرده است که معلم فرهیخته هرگاه تصمیم به فعالیت و موضع گیری 
سیاسی داشته باشد با استقالل رأی و نه »به فرموده مديريت« راه خود را انتخاب 
خواهللد کرد و در يک کالم می توان گفللت آنان که به جامعه فرهیخته معلمان به 
عنوان سللیاهی لشکر حزب سیاسللی خويش می نگرند، نه معلم را شناخته اند و نه 

سیاست را!
***

روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش: به بهانه فتنه، بر طبل تفرقه نکوبیم!
عطللف به مطلب مندرج در سللرمقاله آن رسللانه مللورخ  93/8/21، با عنوان 
»اصحاب فتنه درکمین آموزش وپرورش !« به قلم آقاي محمود فرشللیدي  از آن 
جا که محتواي اين نوشته به عملکرد معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و 
پرورش مربوط است، توضیحاتي در همین زمینه ارائه مي شود تا از ايجاد شبهه در 
جامعه جلوگیري شللود. خواهشمند است دستور فرمايید طبق قانون مطبوعات  و 

رسانه ها نسبت به درج اين جوابیه در آن رسانه اقدام الزم صورت گیرد.
الف- تربیت سیاسي اجتماعي، 

یک ساحت مهم تربیت
آقللاي فرشللیدي در ابتللداي 
نوشللته خود از ضرورت مبارزه با 
اصحاب فتنه سللخن گفللت و از 
جمله نوشللت: »جامعه فرهیخته 
تاثیرگذاری  دلیللل  به  فرهنگیان 
و  کمللی  گسللتردگی  و  کیفللی 
اخالص و صداقللت و صمیمیت، 
طمللع ورزی  مللورد  همللواره 
فرصت طلبللان سیاسللی بوده اند. 
چنان کلله اخیللرا نیللز اصحللاب 
فتنه تصمیللم گرفته اند از پنجره 
آمللوزش و پللرورش بلله صحنلله 
سیاسللت کشللور بازگردند«. وي 
سللپس به مواردي اشاره مي کند 
که به نظر وي، از جمله نمونه های 
نفوذ جريان فتنه! به آموزش و پرورش اسللت. متاسللفانه يکي از اين موارد از نظر 
وي، انتشللار »ضمیمه سیاسللي اجتماعي ماهنامه تربیت« است که از ابتداي سال 

تحصیلي 93 در دستور کار معاونت پرورشي و فرهنگي قرار گرفت.
بديهي اسللت که انتشللار ماهنامه تربیت سیاسللي اجتماعي بخشي از رسالتي 
اسللت که قانون و »سللند تحول« بر دوش مسللئوالن امور تربیتي قرار داده است. 
همچنان که در سرمقاله اولین شماره ماهنامه تربیت سیاسي اجتماعي )منشور ما( 
نوشتیم: »در سند تحول بنیادين آموزش و پرورش، يکي از ساحت هاي شش گانه 
تعلیم و تربیت، »تعلیم و تربیت اجتماعي و سیاسللي« تعیین شده است. هر چند 
در اين سللند، محوريت با »تعلیم و تربیت اعتقادي، عبادي و اخالقي« اسللت اما 
در مرتبه بعد، تعلیم و تربیت اجتماعي و سیاسللي قرار دارد که سللخت به تعلیم 
و تربیللت اعتقللادي و عبادي و اخالقي، نزديک و وابسللته اسللت. اگر هدف کالن 
تعلیم و تربیت همان باشللد که در فصل چهارم »سللند تحول« آمده است )يعني 
تربیت انسللانی موحد و مؤمن و معتقد به معاد و آشللنا و متعهد به مسئولیت ها و 
وظايللف در برابر خدا، خود، ديگران و طبیعللت، حقیقت جو و عاقل، عدالت خواه و 
صلح جو، ظلم سللتیز، جهادگر، شللجاع و ايثارگر و وطن دوست، مهرورز، جمع گرا و 
جهانی انديش، واليت مدار و منتظر و تالشگر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی، 
بللا اراده و امیدوار، خودباور و دارای عللزت نفس، امانتدار، دانا و توانا، پاکدامن و با 
حیا، انتخابگر و آزادمنش، متخلق به اخالق اسالمی، خالق و کارآفرين و مقتصد و 
ماهر، سالم و بانشاط، قانون مدار و نظم پذير و آماده ورود به زندگی شايسته فردی، 
خانوادگی و اجتماعی براساس نظام معیار اسالمی(، در آن صورت بايد بخش مهم 

فرش�یدی: ای�ن نش�ریه )تربی�ت سیاس�ی 
اجتماعی( در ش�ماره دوم خ�ود هم به بهانه 
بزرگداش�ت ی�اد و خاطره حض�رت آیت اهلل 
مهدوی کنی )ره( به پیام س�یدمحمد خاتمی 
اش�اره می کند و یا در مقاالت�ی دیگر تالش 
می کند به نوعی از سردمداران فتنه نام ببرد 

و از آنان اعاده حیثیت نماید.
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ب فعالیت هاي پرورشللي را به ايجاد دانش، بینش و گرايش سیاسللي- اجتماعي در 

دانش آمللوزان اختصاص داد. طبعا مقدمه ضروري براي تحقق و عملي شللدن اين 
هدف، ايجاد همین بسللتر در سللطح معلمان و مربیان و همه کساني است که در 
درون مدارس کشللور با نسللل جوان سروکار دارند و مسللئولیت تربیت همه جانبه 
دانش آموزان را بر دوش گرفته اند. انتشار ضمیمه سیاسي اجتماعي ماهنامه تربیت 
که امیدواريم در آينده به صورت نشللريه مستقلي منتشر شود، تالشي اولیه براي 
رسللیدن به اين هدف متعالي و تدارک راهکاري براي ايجاد شللور و شعور و بینش 
سیاسللي و اجتماعي در جمع معلمان و مربیان و اولیاء مدرسلله اسللت و امید که 

کامیاب شود«.
متاسفانه به خاطر نوع عملکرد مسئوالن اين نهاد مهم در چند دوره گذشته و 
باال رفتن هزينه کار سیاسللي در جامعه،  اينک فضاي خمودي و رکود بر حوز هاي 
گوناگون تعلیم و تربیت حاکم شللده اسللت و غالب دانش آموزان و حتي مربیان و 
معلمان و اولیاي مدرسلله حاضر به انديشللیدن و اظهار نظر درباره مسائل سیاسي 
نیسللتند. طبعا شکسللتن اين فضاي نامناسللب و ايجاد انگیزه و تفکر سیاسللي و 

اجتماعي در دانش آموزان و کادر آموزش و پرورش، تالش مضاعفي را مي طلبد.
مقللام معظم رهبري سللال ها قبللل، در انتقللاد از نبود زمینه کار سیاسللي در 
دانشللگاه ها و مدارس کشللور،  معترضانه فرموده بودند: »بنللده دلم می خواهد اين 

جوانان ما، شما دانشجويان، چه دختر، چه پسر و حّتی 
دانش آمللوزان مدارس، روی ايللن ريزترين پديده های 
سیاسللی دنیللا فکر کنیللد و تحلیل بدهیللد. گیرم که 
تحلیلی هم بدهید که خالف واقع باشللد؛ باشللد! خدا 

لعنت کنللد آن دسللت هايی را که 
تالش کرده اند و می کنند که قشللر 
جوان و دانشللگاه ما را غیرسیاسی 
کنند. کشوری که جوانانش سیاسی 
نباشللند، اصللاًل تللوی باغ مسللائل 
سیاسللی نیستند، مسللائل سیاسی 
دنیللا را نمی فهمنللد، جريان هللای 
سیاسی دنیا را نمی فهمند و تحلیل 
درست ندارند. مگر چنین کشوری 
می تواند بر دوش مردم، حکومت و 
حرکللت و مبارزه و جهللاد کند؟«. 

)12 آبان 72(
اين مللوارد را گفتیللم تا تاکید 
کنیم که کار انتشللار يک نشريه با 

محتواي سیاسي و اجتماعي آن هم با رويکرد آموزشي و تحلیلي، بخشي از رسالت 
و ماموريت وزارت آموزش و پرورش و معاونت پرورشي و فرهنگي است.

ب- تربیت سیاسي بله، کار حزبي خیر!
مقام معظم رهبري در عین حال که به کار سیاسي در سطح مدارس معتقدند 
و آگاه سللازي و صاحب تحلیل شللدن دانش آمللوزان را مطلللوب مي دانند اما از 
دخالت احزاب سیاسي در اين فعالیت ها و استفاده ابزاري از دانش آموزان و معلمان 
ناخرسللندند. در همین زمینه ايشللان در ديدار با مسللئوالن آموزش و پرورش در 
ارديبهشت ماه امسال تاکید کردند: »داشتن نگاه های جريانی و سیاسی و حزبی و 

جناحی و اين چیزها، برای آموزش  و پرورش َسم است«.
معاونت پرورشللي و فرهنگي هم به تربیت سیاسي از همین منظر توجه دارد و 
تربیت سیاسللي را به معناي برخورد حزبي و خطي و جناحي با مسللائل نمي داند. 
در بللاره رويکرد فراجناحللي و فراحزبي ماهنامه تربیت سیاسللي اجتماعي هم در 
سللرمقاله اولین شللماره تاکید کرديم: »ضمیمه سیاسي اجتماعي ماهنامه تربیت، 
ارگان يک حزب و جريان سیاسللي نیست و بنابراين از هیچ گروه و طیف سیاسي 
خللاص، جانبللداري نخواهد کرد. بر ايللن باوريم که کار تربیت اعللم از اعتقادي و 
اخالقي يا سیاسي و اجتماعي، بسیار ارزشمندتر و شريف تر از کار حزبي و جناحي 
اسللت و نبايد فعالیت براي آموزش مسائل سیاسي و اجتماعي را با کار جانبدارانه 
خطي و گروهي اشللتباه گرفت. از سللويي بر اين باوريم کلله همه امکانات موجود 
اعم از فرصت آموزشللي، امکانات مادي، فضاي مدرسلله و اداره، نیروهاي فعال در 
نظام آموزش و پرورش و …، بخشللي از بیت المال محسللوب مي شوند و هیچکس 

حق نللدارد از اين امکانات عمومي براي فعالیت حزبي و جناحي خود بهره بگیرد. 
البته در مقابل، آموزش و پرورش هم بايد امنیت شللغلي کسللاني را که همکار ما 
در نظللام تعلیم و تربیت هسللتند اما در بیرون از چارچوب نظللام اداري، اقدام به 
فعالیت سیاسللي جانبدارانه مي کنند، مراعات کند. اين يک تعهد دوجانبه است و 
طبعا دسللت اندرکاران نشللريه تربیت سیاسي اجتماعي، پیش و بیش از همگان به 

اين اصل وفادار خواهند ماند«.
متاسفانه در سال هاي گذشته بخصوص در دولت قبل، سوءاستفاده هاي فراواني 
از امکانات و فرصت هاي موجود در آموزش و پرورش از سللوي جريان هاي سیاسي 
خاص صورت گرفت و طبعا بخشللي از اين امر نیللز مربوط به دوره مديريت آقاي 
فرشیدي است که براي پرهیز از اقدام تالفي جويانه، از مطرح کردن آنها خودداري 

مي شود.
ج- این نقد است یا بهانه جویي؟

آقاي فرشللیدي در نقد خللود از محتواي ضمیمه سیاسللي اجتماعي ماهنامه 
تربیت نوشللته است: »در نخستین شماره نشريه تربیت سیاسی، شاهد هستیم که 
تکیه اصلی بر دامن زدن به اختالف ديدگاه ها بین قوای سه گانه و نهادها و نمايش 
آنها به عنوان چالش  های سیاسی نظام است و از آن جمله مقاالتی است در ارتباط 
بللا اختالف ديدگاه برخی دولتمردان با صداوسللیما يا انتقللاد به قوه قضائیه يا نقد 
عملکرد مجلس شللورای اسللالمی در زمینه استیضاح 
وزيللر علوم و همچنین مطلبی در معرفی و تبلیغ يکی 

از تشکل های جديد اصالح طلب!«.
توضیحللا بايد بگويیم که در شللماره اول نشللريه، 
مطالب متعددي درباره سلفي گري 
و داعللش، جايگاه امللور تربیتي در 
نظللام آموزش و پرورش و آسللیب 
شناسللي فعالیت هللاي پرورشللي، 
تحلیل رخدادهاي عراق، افغانستان، 
ترکیلله و جنگ غزه، کارگروهي در 
مللدارس، دفاع از آرمان فلسللطین 
و نقد شللعار »نلله غزه،  نلله لبنان، 
جانم فداي ايران«، تحلیل مسللائل 
اقتصللادي روز و چنديللن مطلللب 
خواندني و مفید ديگر را شللاهديم 
و طبعللا برخللي از مطالللب هم به 
موضوعللات داخلي مربوط اسللت. 
بايد بگويیم که طرح اين مطالب از 
سللوي آقاي فرشیدي بعید بود زيرا ايشان سابقه کار مطبوعاتي دارد و از رويه کار 
مطبوعات مطلع اسللت. ماهنامه تربیت سیاسي اجتماعي، داراي رويکرد آموزشي 
و تحلیلي – تبییني اسللت و در سلله حوزه جهاني، منطقه اي و داخلي، موضوعات 
مهم روز را مورد توجه قرار مي دهد و چون نشللريه خبري نیسللت، مجبور است به 
موضوعاتي بپردازد که در طول ماه درباره آن موضوع، مطالب متنوعي مطرح شده 
باشللد. ما حق نداريم بسیاري از موضوعات جدي را به اين بهانه ها کنار بگذاريم و 
به آنها نپردازيم. مگر مي شللود رئیس جمهور به عملکرد صدا و سیما اعتراض کند 
و صدا و سللیما هم به آن پاسللخ بدهد و همه رسانه ها هم آن را منعکس کنند اما 
وقتي ما به سراغ آن مي رويم، »دامن زدن به اختالف ديدگاه ها بین قواي سه گانه 
و نهادها« معنا شود؟ آيا تهیه گزارش از استیضاح وزير علوم و انعکاس همه مطالب 
مطرح شللده اعم از نظللرات مخالف و موافق، بايد »نقد عملکرد مجلس« تفسللیر 
شللود؟ آيا نوشتن درباره يک تشکل تازه تاسللیس مدعي اصالح طلبي که خیلي از 
اصالح طلب ها هم تشکیل آن را نقد کرده اند، ايراد دارد؟ ظاهرا آقاي فرشیدي نذر 
کرده بودند که انتقاد کنند و به همین دلیل، به جاي نقد جدي و درسللت، بیشتر 

بهانه جويي کرده اند که در شان ايشان نبود.
د- تفسیر متفاوت از رخدادهاي سال 88

بیشترين اعتراض آقاي فرشیدي به اين دلیل است که در برخي از گزارش ها و 
تحلیل هاي ماهنامه تربیت سیاسي اجتماعي يا در اخبار خبرگزاري پانا، اسامي يا 
اخبار برخي از چهره هاي سیاسي مورد انتقاد ايشان آمده است. واقعیت اين است 
که دوسللتاني مانند آقاي فرشیدي با تعمیم نارواي مفهوم فتنه به بخش بزرگي از 

روابط عمومی آموزش و پرورش: دوس�تاني مانند آقاي فرشیدي با 
تعمی�م نارواي مفهوم فتنه به بخش بزرگ�ي از نیروهاي انقالب، در 
حال »دفع حداکثري« هس�تند و این چیزي نیست که مورد قبول 
دیگران باش�د. کساني مسئله فتنه را به دکاني براي کسب یا حفظ 
ق�درت سیاس�ي خود تبدیل ک�رده و هر منتق�د و مخالف و حتي 
اصالح طلبان جامعه را که یک بال انقالبند، فتنه گر معرفي مي کنند 
اما این تحلیل، مورد قبول اکثریت جامعه نیس�ت و این واقعیت را 

نتیجه انتخابات ریاست جمهوري سال 92 به عیان نشان داد.
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نیروهاي انقالب، در حال »دفع حداکثري« هسللتند و اين چیزي نیست که مورد 
قبول ديگران باشد. البته هستند کساني که مسئله فتنه را به دکاني براي کسب يا 
حفظ قدرت سیاسللي خود تبديل کرده و هر منتقد و مخالف و حتي اصالح طلبان 
جامعلله را که يک بال انقالبند، فتنه گر معرفي مي کنند اما اين تحلیل، مورد قبول 
اکثريت جامعه نیست و اين واقعیت را نتیجه انتخابات رياست جمهوري سال 92 
به عیان نشللان داد. اين رويه غلط اگر اقدامي براي قدرت طلبي نباشللد، بي شللک 
هراسللي موهوم درباره بخشللي از نیروهاي سیاسي کشور است و نتیجه آن خالف 

مصلحت و نیاز اين مقطع از حیات انقالب.
افراد مورد انتقاد ايشللان در کشللور ما داراي سللوابق فراوان اجرايي و سیاسي 
هسللتند و بخشللي از تاريخ کشللورمان به نام آنان پیوند خورده اسللت و بنابراين 
نمي شللود و مطلوب هم نیسللت که اسللامي آنللان را حذف کنیم. ايللن که ما در 
مقاله اي در معرفي امام جمعه مرحوم شللمیرانات، اشللاره به تغییر مواضع سیاسي 
وي بکنیم و از جمله بگويیم که در انتخابات سللال 88 مدافع يکي از کانديداهاي 
رياست جمهوري بوده،  چه اشکالي دارد؟ همین امر درباره ديگر چهره هاي سیاسي 
کشللورمان صادق است. چهره هايي که بر خالف نظر ما و شما، بخشي از نیروهاي 
سیاسي جامعه آنها را قبول دارند و برخي ديگر مخالفند و طبعا بدون آن که هیچ 
حکللم قضايي و قانوني براي محدوديت آنها وجود داشللته باشللد، نمي توان اخبار 
ايشللان را ناديده گرفت. اين در حالي است که برخي از افراد مورد اشاره نويسنده 
از اصلي ترين چهره ها و محور يکي از جريان هاي سیاسللي کشللور تلقي مي شوند 
يعني دست کم نیمي از نیروهاي سیاسي فعال کشور، آنها را قبول دارند و ما حق 
نداريم با روش »دفع حداکثري« به همه کسللاني بتازيم که خود را مدافع نظام و 
انقالب و واليت مي دانند ولو آن که در برخي از مسللائل، تحلیل ما و شما را قبول 

نداشته باشند.
اگر اين رويه غلط »دفع حداکثري« مبناي عمل باشد بايد به کساني بپیونديم 
که همه تشللکل ها و جريان هاي غیر از خود را و حتي افراد شاخصي مانند آيت الل 
هاشللمي رفسنجاني و يادگار امام سیدحسن خمیني)ره( و کل دولت کنوني را به 
فتنه نسبت مي دهند در حالي که مي دانیم اين نگاه، چقدر ظالمانه، غلط و خالف 

واقع است.
مقام معظم رهبري در مرداد 92 در پاسللخ به دانشجويي که از اختالف تحلیل 
دانشللجويان از رخدادهايللي مانند حوادث انتخابات رياسللت جمهوري سللال 88 
نگللران بود و آن را مايه بروز کدورت میان دانشللجويان مي دانسللت، تاکید کرده 
بودند: »يکی از دوسللتان اشللاره کردند که بین دانشللجويان به خاطر اختالف در 
تحلیل درباره  مسللائل گوناگون، کدورت هايللی وجود دارد. من جداً می خواهم اين 
را خواهش کنم که همه کوشللش کنند که اختالف نظر در تحلیل، در برداشللت، 
در تلقللی از واقعیت، به کللدورت نینجامد، به دعوا نینجامد. خب، مثل محیط های 
علمللی، دو نفر ممکن اسللت نظرات علمِی متفاوتی داشللته باشللند؛ اين لزوماً به 
درگیری و مخالفت و دشللمنی نخواهد انجامید؛ خب، دو تا نظر اسللت. در زمینه  

مسللائل سیاسللی و اجتماعی هم به نظرم می رسد که 
وقتی در چهارچوب ها شللما متفق و متحديد، اينجور 
بايد برخورد کنید؛ نگذاريللد به کدورت بینجامد. بله، 
ممکن اسللت کسانی باشند که از لحاظ اصول و مبانی 

با شما دشمنی کنند؛ خب آن يک 
مقوللله ديگری اسللت، يللک بحث 
ديگری است؛ اما اختالف نظر نبايد 
به دعوا و کدورت و احیاناً خشونت 
بینجامللد. امللام )رضوان الل علیلله( 
– البتلله نه به دانشللجويان- مکرر 
بلله سیاسللتمداران و نمايندگان و 
مسللئوالن و فعاالن سیاسی توصیه 
می کردند و می گفتند مثل مباحثه 
طلبه ها رفتللار کنیللد. طلبه ها در 
هنگام مباحثلله، گاهی اوقات علیه 
هللم عصبانللی می شللوند – حللاال 
مضمون هللم می گويند به طلبه ها، 
می گويند کتاب تو سر هم می زنند! 

که البته چنین چیزی نیسللت – بحث می کنند، داد می کشللند؛ کسی نگاه کند، 
خیللال می کند اينهللا می خواهند مثاًل همديگر را تکه پاره کننللد؛ در حالی که نه، 
مباحثه که تمام می شللود، بلند می شوند می روند با همديگر سر سفره می  نشینند 
و آبگوشللت شللان را می خورند، با هم حرف می زنند، با هم دوستند، رفیقند. امام 
می گفتند: سیاسللیون  – چلله در مجلس، چه در دولت، چلله در حزب جمهوری 
اسالمی که آن وقت ما داشتیم، يا بقیه  عرصه های سیاسی – اينجوری با هم رفتار 
کنند. ممکن است اختالف نظر هم باشد، بگومگو هم باشد، اما نگذاريد کدورت و 

دشمنی به میان بیايد«.
ه- ما نیازمند »منشور برادري« هستیم

سللخن خود را با کالمللي از پیام تاريخي حضرت امام خمیني)ره( موسللوم به 
»منشور برادري« به پايان مي بريم که سخت مورد نیاز امروز جامعه ماست. تاکید 
مي کنیللم ايللن پیام را حضرت امللام خمیني در هنگامي منتشللر کردند که آقاي 
فرشللیدي و دوستان شللان از يک سللو و جريان هاي تند موسللوم به چپ از سوي 
ديگر، در حال حذف و کنار گذاشتن يکديکر بودند و به »اختالفات سیاسي« خود، 
»شللکل عقیدتي« مي دادند و تاب تحمل برادران انقالبي و ديني خود را نداشتند. 
رويه اي که هنوز هم از سوي آنان تداوم دارد، در حالي که امام خمیني بر اين باور 

بودند که بايد مواضع خدمت نیروهاي انقالب را به يکديگر نزديک کرد:
»اختالف اگر زيربنايی و اصولی شد، موجب سستی نظام می شود و اين مسئله 
روشللن اسللت که بین افراد و جناح های موجود وابسللته به انقالب اگر اختالف هم 
باشد، صرفاً سیاسی است ولو اينکه شکل عقیدتی به آن داده شود، چرا که همه در 
اصول با هم مشللترکند و به همین خاطر اسللت که من آنان را تأيید می نمايم. آنها 
نسللبت به اسالم و قرآن و انقالب وفادارند و دلشان برای کشور و مردم می سوزد و 
هر کدام برای رشللد اسللالم و خدمت به مسلمین طرح و نظری دارند که به عقیده 
خود، موجب رسللتگاری اسللت. اکثريت قاطع هر دو جريان می خواهند کشورشان 
مسللتقل باشد، هر دو می خواهند سیطره و شّر زالوصفتان وابسته به دولت و بازار و 
خیابان را از سللر مردم کم کنند. هر دو می خواهند کارمندان شللريف و کارگران و 
کشاورزان متدين و کسبه صادق بازار و خیابان، زندگی پاک و سالمی داشته باشند. 
هر دو می خواهند دزدی و ارتشللا در دسللتگاه های دولتی و خصوصی نباشد، هر دو 
می خواهند ايران اسالمی از نظر اقتصادی به صورتی رشد نمايد که بازارهای جهان 
را از آِن خود کند، هر دو می خواهند اوضاع فرهنگی و علمی ايران به گونه ای باشد 
که دانشللجويان و محققان از تمام جهان به سللوی مراکز تربیتی و علمی و هنری 
ايران هجوم آورند. هر دو می خواهند اسالم قدرت بزرگ جهان گردد. پس اختالف 
بر سللر چیست؟ اختالف بر سر اين اسللت که هر دو عقیده شان است که راه خود، 
باعث رسللیدن به اين همه اسللت… اگر آقايان از اين ديدگاه که همه می خواهند 
نظام و اسللالم را پشتیبانی کنند به مسائل بنگرند، بسیاری از معضالت و حیرت ها 
برطللرف می گردد ولی اين بدان معنا نیسللت که همه افراد تابع محض يک جريان 
باشند. با اين ديد گفته ام که انتقاد سازنده، معنايش مخالفت نبوده و تشکل جديد، 
مفهومش اختالف نیسللت. انتقاد بجا و سللازنده باعث 
رشللد جامعه می شللود. انتقاد اگر بحق باشللد، موجب 
هدايللت دو جريان می شللود. هیچ کللس نبايد خود را 
مطلللق و مبللّرای از انتقللاد ببیند. البته انتقللاد غیر از 
برخورد خطی و جريانی اسللت. اگر 
در اين نظام کسی يا گروهی خدای 
ناکللرده بی جهت در فکللر حذف يا 
تخريللب ديگران برآيللد و مصلحت 
جنللاح و خط خود را بللر مصلحت 
انقالب مقدم بللدارد، حتماً پیش از 
آنکه بلله رقیب يا رقبای خود ضربه 
بزند، به اسللالم و انقالب لطمه وارد 

کرده است«.
خداوند مفاسد امور مسلمین را 
اصللالح کند و همه ما را در نزديک 
نیروهاي  خدمللت  مواضللع  کردن 
انقالب به يکديگر، ياور باشد و آخر 
و عاقبت همه را ختم به خیر کند.

 امام خمینی)ره(: انتقاد بجا و سازنده باعث رشد جامعه می شود. 
انتقاد اگر بحق باش�د، موجب هدایت دو جریان می ش�ود. هیچ 
ک�س نباید خ�ود را مطلق و مبّرای از انتق�اد ببیند. البته انتقاد 
غیر از برخورد خطی و جریانی اس�ت. اگر در این نظام کسی یا 
گروهی خدای ناکرده بی جهت در فکر حذف یا تخریب دیگران 
برآید و مصلحت جناح و خ�ط خود را بر مصلحت انقالب مقدم 
ب�دارد، حتمًا پیش از آنکه به رقیب یا رقبای خود ضربه بزند، به 

اسالم و انقالب لطمه وارد کرده است.

برخورد اندیشه

3434



3535شماره سوم/ آذر ماه 1393 35شماره سوم/ آذر ماه 1393

در افواه عموم، کوفه را شللهری شللیعی و کوفیان را بی وفللا می خوانند. کوفیان 
همانانند که حضرت امیر علیه السالم را در جنگ صفین مجبور به پذيرش حکمیت همانانند که حضرت امیر علیه السالم را در جنگ صفین مجبور به پذيرش حکمیت 
کردند و دگر بار که حضرت آنان را به جنگ با سللپاه شللام فراخواند از دسللتورش کردند و دگر بار که حضرت آنان را به جنگ با سللپاه شللام فراخواند از دسللتورش 
تمرد کردند و با فرزند بزرگوارش امام مجتبی علیه السالم نیز همان کردند که سابقا تمرد کردند و با فرزند بزرگوارش امام مجتبی علیه السالم نیز همان کردند که سابقا 
با پدر کرده بودند و شللاه بیت مرثیه بی وفايی کوفیان در حادثه کربال و روز عاشورا با پدر کرده بودند و شللاه بیت مرثیه بی وفايی کوفیان در حادثه کربال و روز عاشورا 
سروده شد، تو گويی شیعیان کوفی خود کمر  به قتل امامان شان بستند و بدان ها 

در محراب عبادت و میدان کارزار شهد شهادت را چشاندند. 
مقاله پیش رو در پی آن اسللت تا روشللن کند دانسته های مردم تا چه میزان با 
حقايق تاريخی هم خوانی دارد و آيا اساسا بین باورهای عمومی با مستندات تاريخی حقايق تاريخی هم خوانی دارد و آيا اساسا بین باورهای عمومی با مستندات تاريخی 
سنخیتی وجود دارد يا خیر؟ برای تبیین آن مآال بايد سابقه تاريخی کوفه و ترکیب 

جمعیتی اين شهر بررسی گردد.جمعیتی اين شهر بررسی گردد.
1. گسللترش اسللالم در میللان قبايل عرب های شللمالی و جنوبی باعث شللد 
نومسلمانان رو به سوی مدينه بیاورند لذا هجوم جمعیت اعراب تازه مسلمان، منجر نومسلمانان رو به سوی مدينه بیاورند لذا هجوم جمعیت اعراب تازه مسلمان، منجر 
به ازدياد جمعیت مرکز حکومت اسللالمی گرديد و در اثر ازدياد روزافزون جمعیت، به ازدياد جمعیت مرکز حکومت اسللالمی گرديد و در اثر ازدياد روزافزون جمعیت، 
فقر و بیکاری در مدينه رو به فزونی نهاد. خلفای وقت سپاهیانی از اعراب مسلمان فقر و بیکاری در مدينه رو به فزونی نهاد. خلفای وقت سپاهیانی از اعراب مسلمان 
شده تشکیل دادند تا از اين رهگذر هم قلمرو جامعه اسالمی را گسترش دهند و هم 
آنکه مشکالت مدينه و در کل جامعه اسالمی را با غنايم به دست آمده، سر و سامان آنکه مشکالت مدينه و در کل جامعه اسالمی را با غنايم به دست آمده، سر و سامان 
ببخشللند. حضور سللپاهیان اسللالم در منطقه غربی امپراتوری ايران و اردوی دايم ببخشللند. حضور سللپاهیان اسللالم در منطقه غربی امپراتوری ايران و اردوی دايم 
سللپاهیان مسلمان درگیر در فتوحات اسالمی، باعث افسردگی سپاهیان شد. وقتی 
خلیفه دوم دريافت که سپاهیان عرب در اين منطقه به حال افسردگی و خمودگی خلیفه دوم دريافت که سپاهیان عرب در اين منطقه به حال افسردگی و خمودگی 
افتاده اند، به سللعد بن ابی وقاص دسللتور داد تا در آن حوالی جايی را برای اقامت و 
اسکان مسلمانان در نظر بگیرد که با مزاج آنان سازگار باشد. سعد بن ابی وقاص نیز 
سللعد بن حارث يا عثمان بن حنیف را برای پیدا کردن مکانی مناسب مامور کرد، 
حاصل اين جستجو، پیدا کردن منطقه ای در کنار فرات و در نزديکی حیره بود که حاصل اين جستجو، پیدا کردن منطقه ای در کنار فرات و در نزديکی حیره بود که 
کوفه نام داشللت و سللعد بن ابی وقاص بالفاصله دستور ساخت مسجدی را داد که کوفه نام داشللت و سللعد بن ابی وقاص بالفاصله دستور ساخت مسجدی را داد که 
40 هزار نفر گنجايش داشللته و داراالماره نیز يکی ديگر از سللاختمان هايی بود که 
به دسللتور سللعد بنا شد و اين هر دو در مکان مرتفع کوفه بنا گرديد. اين شهر هم به دسللتور سللعد بنا شد و اين هر دو در مکان مرتفع کوفه بنا گرديد. اين شهر هم 

اکنون در 170 کیلومتری بغداد در استان نجف واقع شده است. 
2. اعراب قحطانی يا اعراب مناطق جنوب شبه جزيره عربستان نخستین افرادی 

بودند که در آن مسللتقر شللدند اما به تدريج افرادی از ساير قبايل عرب و عجم در بودند که در آن مسللتقر شللدند اما به تدريج افرادی از ساير قبايل عرب و عجم در 
آن سللکنی گزيدند. شللهر کوفه از دو تیره اصلی اعراب و فارسیان شکل گرفت که آن سللکنی گزيدند. شللهر کوفه از دو تیره اصلی اعراب و فارسیان شکل گرفت که 
می تللوان گروه عرب را عامل و عنصر موسللس و اصلی و فارسللیان را عنصر درجه می تللوان گروه عرب را عامل و عنصر موسللس و اصلی و فارسللیان را عنصر درجه 

دوم نامید.
در سال 22ق و در زمان حکمرانی مغیره بن شعبه، تعداد هفت محله به تعداد ق و در زمان حکمرانی مغیره بن شعبه، تعداد هفت محله به تعداد 
قبايل سللاکن در شللهر کوفه که هفت قبیله بودند، پايه گذاری شد. ابراهیم پاشا در قبايل سللاکن در شللهر کوفه که هفت قبیله بودند، پايه گذاری شد. ابراهیم پاشا در 
کتاب »نهضت کوفه از ديدگاه روانشناسی اجتماعی« جمعیت کوفه را در سال های کتاب »نهضت کوفه از ديدگاه روانشناسی اجتماعی« جمعیت کوفه را در سال های 
ابتدايی تاسللیس حدود 24 هزار نفر دانسللته و معتقد اسللت اين رقم در سال 60

هجری و مقارن با واقعه خونین کربال حدود 140 هزار نفر شده است.
ترکیب جمعیتی کوفه بسللیار ناهمگللون بود. وجود اعللراب مهاجر، گروه های ترکیب جمعیتی کوفه بسللیار ناهمگللون بود. وجود اعللراب مهاجر، گروه های 
مختلف تازه مسلمان که شامل اعراب، اسیران جنگی و ايرانیان و ... بودند، موجب مختلف تازه مسلمان که شامل اعراب، اسیران جنگی و ايرانیان و ... بودند، موجب 
شللد شللهری با گرايش های مذهبی، سیاسللی، اجتماعی و فرهنگی مختلف شکل شللد شللهری با گرايش های مذهبی، سیاسللی، اجتماعی و فرهنگی مختلف شکل 

بگیرد. 
گروه های عمده و اصلی کوفه بدين قرار است:

الف: ش�یعیان؛ قبايلی که از جنوب شللبه جزيره عربستان و مشخصا يمن به  قبايلی که از جنوب شللبه جزيره عربستان و مشخصا يمن به 
کوفلله آمده بودند، عمدتا گرايش های شللیعی داشللتند. به ويللژه قبیله همدان که کوفلله آمده بودند، عمدتا گرايش های شللیعی داشللتند. به ويللژه قبیله همدان که 
»ماسینیون« درباره آن ها می گويد:  قبیله همدان، قبیله ای بزرگ و مهم و نیرومند »ماسینیون« درباره آن ها می گويد:  قبیله همدان، قبیله ای بزرگ و مهم و نیرومند 

و توانا بود و افراد آن از شیعیان سرسخت حضرت علی علیه السالم بودند.
قبیله »طللی« نیز يکی از قوی ترين قبايل حامی حضرت علی علیه السللالم در قبیله »طللی« نیز يکی از قوی ترين قبايل حامی حضرت علی علیه السللالم در 
جنگ های جمل و صفین بود که از روزهای ابتدای شللکل گیری کوفه در اين شهر جنگ های جمل و صفین بود که از روزهای ابتدای شللکل گیری کوفه در اين شهر 

حضور پیدا کرده بودند.
اسرای جنگی ايرانی که اسالم آورده بودند و همچنین چهار هزار نفر ديالمه ای اسرای جنگی ايرانی که اسالم آورده بودند و همچنین چهار هزار نفر ديالمه ای 
کلله در کوفه اقامت گزيللده و به الحمراء معروف بودند، از جمله گروه های شللیعی کلله در کوفه اقامت گزيللده و به الحمراء معروف بودند، از جمله گروه های شللیعی 

بودند. 
بنابر شللواهد تاريخی نهايتا يک سوم ساکنان کوفه را شیعیان تشکیل می دادند بنابر شللواهد تاريخی نهايتا يک سوم ساکنان کوفه را شیعیان تشکیل می دادند 
اما نکته مهم و قابل ذکر آن است که عمده افرادی که به عنوان شیعه مطرح بودند، اما نکته مهم و قابل ذکر آن است که عمده افرادی که به عنوان شیعه مطرح بودند، 
شللیعه عقیدتی نبودند بلکه آن ها شللیعیان سیاسللی بدين معنا بودند که حکومت شللیعه عقیدتی نبودند بلکه آن ها شللیعیان سیاسللی بدين معنا بودند که حکومت 
عثمانی و اموی را قبول نداشللتند و پیرو و دوسللت دار حکومت علوی بودند، از اين عثمانی و اموی را قبول نداشللتند و پیرو و دوسللت دار حکومت علوی بودند، از اين 

باب که حضرت امیر علیه السالم خلیفه و حاکم است نه امام واجب االطاعه.

مسلم تهوری

کوفه
شهر شیعی يا شیعیان کوفی؟

قاله
م
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مقاله

رسللول جعفريان در جلد دوم کتاب تاريخ سیاسی 
اسللالم در مورد شللیعیان کوفه آورده اسللت: آن ها در 
قبايللل مختلللف پراکنللده بودند و چنللدان اتحادی با 
يکديگر نداشتند. عالوه بر روحیات قبیله ای، روحیات 
خللاص کوفی بر آن ها حاکم بللود. لذا چندان متفاوت 
از ديگران نبودند و فقط در مسللائل سیاسللی با اوالد 
علی علیه السالم همراهی نسبی داشتند و بايد جريان 
شیعی شهر را حداقل در حد يک چهارم جمعیت شهر 

دانست. 
ب: روادف؛ فوج های تازه وارد عرب بودند که پس 
از تکمیل فتوحات شللام، مصر و جزيره به سال 20 ق. 
شانس بیشتری برای کسب غنايم در جبهه های غربی 
نیافتند و متوجه فتوحات احتمالی اعراب در امپراتوری 
ايران شللدند. اينان دالوری و رشادت وااليی از خود به 
منصلله ظهور می رسللاندند و از همان ابتدا مورد توجه 
خلیفه دوم واقع شللدند. بدين ترتیب بر تعداد قبايل و 
طوايف عرب در کوفه افزوده شد. اين دسته از ساکنان 

کوفه تنها به فکر کسللب غنايم و مال انللدوزی بودند و بنابر مصلحت، هر دم به زير 
بیرقی می رفتند و از آن روی که بر اسللاس عقیللده و ديدگاه دينی نمی جنگیدند، 
اگر احساس می کردند در جنگ مغلوبه می شوند يا پای از خانه بیرون نمی گذاردند 
و يا معرکه جنگ را به لطايف الحیلی ترک می کردند و چه بسللا به اردوگاه دشللمن 
ملحق می شدند. آنان که تعدادشان بیش از همه بود، در تمامی نبردها غنايم زيادی 
نصیب شللان می شللد اما از روزی که امام علی علیه السالم به اين منطقه آمد، آن ها 

درگیر جنگ داخلی شدند و به همین دلیل خود را طلب کار آل علی می دانستند.
ج: اشراف؛ طبقه ای از روسای قبايل و سران و متمولین زراندوز کوفی بودند که 
تنها منافع خود و نهايتا قومی و قبیله ای را لحاظ می کردند. آن ها با حکومت اموی 
رابطه داشللتند. افرادی همچون عمرو بن حجاج، يزيد بن حرث، عمرو بن حريث، 
عبدالل بن مسلللم، عمر بن سعد و ... بودند که در دوره حکومت امويان، در کوفه از 
نظر مالی و موقعیت اجتماعی نسبت به ساير افراد و قبايل کوفه برتری يافته بودند 

و آشکارا با آل علی بن ابیطالب به دشمنی و مخالفت می پرداختند.
د: خ�وارج؛ گروهی از کوفیان دگم و مقدس مللآب که دارای افکاری نامتعارف 
و انحرافی بودند. آنان در مسللايل دينی و سیاسللی تفسللیر به رأی می کردند و به 
دسللتور و فرمان حاکم وقعی نمی نهادند و بر اين اسللاس، در مقابل امیرالمومنین 
علیه السللالم قرار گرفتند و نهايتا با يک سللری اقدامات از جمله کشتن عبدالل بن 
خیاب و همسر و فرزندش، حضرت امیر علیه السالم را به جنگ با خود فراخواندند. 
آنان همانند دملی چرکین و متعفن در جامعه اسالمی بروز و ظهور يافتند و حضرت 
علی علیه السللالم، فتنه آنان را بزرگ تر از زياده خواهی های معاويه و شللام دانست، 
لذا هنگامی که بعد از تحمیل حکمیت، حضرت تصمیم به بسیج نیرو برای جنگی 

دوباره با شامیان گرفته بود، ابتدا به جنگ با خوارج پرداخت.
شللناخت گروه های فوق الذکر به تبیین شللرايط حاکم بر کوفه کمک شللايان 
توجهللی می کند اما نکته ای را که نبايد از نظر دور داشللت، آن اسللت که در میان 
اکثريت قبايل و گروه های کوفی، تعصبات قومی و قبیله ای ويژگی بارز و مشللترک 
بوده است و همین خصیصه سبب گرديد آن ها هیچ گاه در يک صف واحد و متحد 

قرار نگیرند.
3. نقل ها و روايات متناقض در مورد کوفه و کوفیان وجود دارد. بعضا در روايات 
از کوفیان تعريف و تمجید شللده و سللکونت در کوفه بر مکه و مدينه ترجیح داده 
شللده است و در دسللته ای ديگر از روايات از کوفیان به بدی ياد شده است؛ تا آنجا 
که امیرالمومنین علیه السللالم در خطبه 27 نهج البالغه می فرمايند: »به خدا قسم 
دوسللت داشتم شما را نمی ديدم و شللما را نمی شناختم! شناختی که به خدا قسم 
پشللیمانی و حزن و اندوه را به دنبال داشللته است. خدا بکشد شما را! به خدا قسم 

شما قلب مرا از چرک و سینه مرا از غیظ و خشم پر کرديد...«.
علت اين اختالف در نقل ها را در چند نکته می توان جستجو و بررسی کرد:

الللف: مردم اين شللهر در مقاطع مختلف، مواضع گوناگونللی اتخاذ کرده اند. در 
برهلله ای از تاريللخ، آن ها از اهل بیت علیهم السللالم حمايت کرده انللد و به عبارت 
روشن تر از رهنمود های امیرالمومنین علیه السالم تبعیت کردند و در راستای همین 

حمايت و تبعیت، امام علیه السالم موفق شد ناکثین را 
شکست دهد. اما در اواخر خالفت امام علی علیه السالم، 
تمللرد آن هللا از اجرای منويات حضرت علیه السللالم و 
سسللتی بیش از اندازه آن ها، حللق را زمین گیر کرد و 
موجبات پیروزی باطل را فراهم ساخت. سیره نويسان 
و تاريخ نگاران شللواهد فراوانی بر اين سستی و کاهلی 
ذکللر کرده اند، از آن جمللله هنگامی که حضرت علی 
علیه السالم مردم کوفه را برای جنگ صفین در مسجد 
جمع کرد و فرمود معاويه با اهل شللام به سللرعت به 
سوی عراق می آيد، نظر شما چیست؟ مردم مضطرب 
شللدند و سخنانی گفتند که حضرت چیزی از سخنان 
آن ها را متوجه نشد. سپس در حالی که آيه استرجاع 
را می خوانللد فرمود: »خالفت را پسللر هند جگرخوار 

برد« و از منبر به زير آمد.
حضرت امیر علیه السللالم در خطبه 34، کوفیان را 
افرادی مدهوش و سللرگردان می نامد که به هیچ روی 
قابل اتکاء نیستند. ايشان می فرمايند: »... آيا به زندگی 
دنیللا عوض از آخرت راضی شللده ايد؟ و آيللا به جای عزت و سللربلندی به ذلت و 
خواری راضی هسللتید؟ هر وقت شما را به جنگ با دشمن خودتان دعوت می کنم، 
چشم هايتان می چرخند مثل اينکه در گرداب مرگید و از پريشانی حواس، مدهوش 
گشته ايد. از پاسخ سخنانم در می مانید پس سرگردان می شويد، گويا قلب های شما 
گرفتار جنون است، پس تعقل نداريد. شما هیچ گاه برای من محل وثوق و اطمینان 
نیسللتید و شما يک ستونی که بتوان بر آن تکیه نمود، نمی باشید و ياری دهندگان 
عزت نیستید که به شما احتیاج پیدا شود. شما مانند شترانی هستید که ساربان شان 
نباشند، هرگاه جمع شوند از سويی، از سوی ديگر پراکنده می شوند. قسم به بقای 
خدا، شللما برای برافروخته شللدن آتش جنگ، بد مردمی هستید. دشمنان به شما 
مکر و حیله می کنند ولی شما مکر نمی کنید، بالد و شهر های اطراف شما به جهت 
قتل و غارت نقصان می پذيرند و شللما غضب نمی کنید، دشللمنان شما نمی خوابند 
ولی شللما در خواب غفلت هسللتید. به خدا سوگند آن ها که يکديگر را فرو گذارند 
مغلوب می باشللند و به خدا سللوگند به گمانم می رسد وقتی آتش جنگ باال گیرد 
و معرکه مرگ گرم شللود، شما هم مانند جدا شدن سللر از بدن، از فرزند ابوطالب 

جدا می شويد...«.
اينان کسانی بودند که نه تنها از ياری فرزند بزرگوارش امام مجتبی علیه السالم 
دسللت کشللیدند و او را تنها گذاشتند بلکه حاضر شدند به خاطر معاويه، امام را به 
قتل برسانند. عده ای از اشراف و روسای قبايل کوفه مخفیانه به معاويه نامه نوشتند 
و طی آن اطاعت خود از او را اعالم کرده و او را به حرکت به سللوی کوفه تشللويق 
کردند و اطمینان دادند که به محض نزديک شدن به معاويه، به او خواهند پیوست 
و امام حسللن علیه السللالم از محتوای نامه ها با خبر شللد. از ايللن رو امام مجتبی 
علیه السللالم چاره کار را در پذيرفتن پیشللنهاد صلح دانست. يعقوبی نوشته: مردم 
کوفه که قبول پیشنهاد صلح را شنیدند، بر امام حسن علیه السالم هجوم آوردند و 

خیمه هايش و آنچه را در آن بود، به غارت بردند. 
اين اتفاق به نوعی ديگر در محرم سال 61ق نیز تکرار گرديد و در سال 122ق 
نیز با کوتاهی کوفیان نسبت به زيد بن علی، مهر تايید چندباره ای بر بی وفايی شان 

نسبت به خاندان عصمت و طهارت زدند.
ب: دلیل ديگر قضاوت های متناقض درباره کوفیان، همان طور که پیشللتر آورده 
شللد، وجود گروه های سیاسی و مذهبی مختلف در اين شهر است. گروهی از آن ها 
افکار »خارجی« داشللته و گروهی ديگر با عنوان »اشللراف« کم و بیش با بنی امیه 
همراه بودند و جماعتی که در دايره شیعیان می گنجیدند، اکثرشان شیعه سیاسی 
بودند نه شللیعیان خالص و معتقد همچون مالک اشللتر، صعصعه بن صوحان، زيد 
بن صوحان، عمار بن ياسر، میثم تمار، کمیل، حبیب بن مظاهر، مسلم بن عوسجه 
و امثال آنان. شللیخ مفید در تحلیلی درباره اصحاب امام حسللن علیه السالم، مردم 
را به چند دسللته تقسللیم می کند: گروه اول شللیعیان امام علی علیه السالم، گروه 
دوم خوارج که درصدد مبارزه با معاويه بوده و چون امام مجتبی علیه السللالم قصد 
جنگ با شام را داشت، گرد او جمع شده بودند، گروه سوم طمع کارانی که به دنبال 
غنايم می گشللتند، گروه چهارم کسللانی که عوام بودند و نمی دانستند چه کنند و 

کوفیان به دلی�ل پیروزی های مکرر 
در ای�ران و آس�یای غرب�ی، افرادی 
مغ�رور و در عین ح�ال، طالب رفاه 
و ث�روت، بار آمده بودن�د. این غرور 
اف�رادی  ان�دازه آن ه�ا را  از  بی�ش 
گستاخ و یاوه گو تربیت کرده بود که 
داد و فریادشان گاه حتی خلیفه دوم 
را ناچار به پذیرش خواسته هایش�ان 

می کرد.
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گروه پنجم آن ها که به انگیزه عصبیت قبیلگی و بدون توجه به دين، تابع روسللای 
خود بودند. 

ج: دور شللدن از خللدا و معنويللت و دنیا طلبللی از ديگر عللی اسللت که باعث 
قضاوت هللای متناقللض راجللع به کوفیان شللده اسللت. پللس از دوران امام علی 
علیه السللالم بیشللترين تعداد خوارج و پیللروان تفکر خارجی گللری از آن کوفیان 
بللود. آن ها دامان اهل بیت را رها سللاخته بودند و بلله ارزش های جاهلی و برتری 
روحیه قومی بر هنجار های اسللالمی بازگشللته بودند. در اين اوضاع و احوال امام 
مجتبی علیه السللالم عطای کوفیان را به لقايشان بخشید و به مدينه بازگشت. بعد 
از شللهادت امام حسن علیه السللالم اين سیر قهقرايی با شللدت و حدت بیشتری 
اداملله يافللت. تحريف باور های دينللی، ثروت اندوزی و گرايللش و تمايل به رفاه و 
تجمل، تبديل اشللرافیت معنوی به اشللرافیت مادی، برتللری حربه ارعاب و تزوير 
بر عامل حق طلبی و ظلم سللتیزی در روحیه جامعه اسالمی و به ويژه مردم کوفه، 
نمود عینی پیدا کرده بود. در چنین فضايی شللايد اصال عجیب نباشللد که عالمه 
طباطبايی بگويد: من کتاب وسايل الشیعه شیح حر عاملی را که 30 جلد است، از 
ابتدا تا انتها خوانده ام و تنها 5 حديث از امام حسللین علیه السللالم در اين کتاب ها 

نقل شده نه بیشتر.
د: خلللق و خللوی حاکللم بر کوفیان و مشللی و منللش آن هللا از جمله داليل 
قضاوت های گوناگون و متناقض در مورد آن ها است. کوفیان به دلیل پیروزی های 
مکرر در ايران و آسیای غربی، افرادی مغرور و در عین حال، طالب رفاه و ثروت، بار 
آمده بودند. اين غرور بیش از اندازه آن ها را افرادی گسللتاخ و ياوه گو تربیت کرده 
بود که داد و فريادشللان گاه حتی خلیفه دوم را ناچار به پذيرش خواسته هايشللان 
می کللرد. به همین دلیل تاريخ کوفه به روشللنی گواهی می دهللد افرادی که اهل 
نیرنگ و دغل نبودند، نمی توانسللتند حکومتی تثبیت شده در کوفه داشته باشند. 
عمار ياسللر  نمونه بارزی از اين والیان بود که نتوانست در زمان خلیفه دوم، مدت 
مديدی حکومت اين شهر را در اختیار داشته باشد و اين در حالی است که فردی 
همچون مغیره بن شللعبه که خلیفه دوم او را فاجر قدرتمند خوانده بود، سللالیان 
سللال بر کوفه حکومت کرد. بعد ها نیز کوفیان در برابر امرايی ماند زياد و پسللرش 
عبیدالل و نیز حجاج بن يوسف ثقفی و يوسف بن عمر که سیاستمدارانی قدرتمند 
و در عین حال بی رحم محسللوب می شللدند، مطیع و رام بودند. مردم کوفه بارها 
و بارها نشللان داده بودند زبانی جز زبان زور و شمشللیر را نمی فهمند. در اين باره 
شیخ مفید در ارشاد از قول حضرت امیر علیه السالم خطاب به کوفیان چنین نقل 
می کند: ای مردم کوفه! من شللما را با مواعظ قرآن، مورد سللرزنش قرار دادم، اما 
سللودی نبخشید، با چوب دستی شللما را تاديب کردم اما شما مستقیم نشديد، به 
وسللیله شالق )که به آن حدود را اجرا می کنند( شما را مورد ضرب قرار دادم، باز 
هم رعايت نکرديد. تنها چیزی که می تواند شللما را اصالح کند، شمشللیر است اما 

من برای اصالح شما خود را به فساد نمی اندازم.
4. همان طور که اشاره شد کوفه شهری بود متشکل از قبايل و احزاب متنوع و 
گوناگون که شللیعیان تنها گروهی از کوفیان بودند. حال چرا در افواه عموم، کوفه 
را اوال شللهری شیعی می نامند و ثانیا شهادت ائمه علیهم السالم را به پای شیعیان 

می نويسللند و در نتیجه آن ها را افرادی می خوانند که 
ثبات رای ندارند و در نهايت گروهی بی وفا هستند که 
قللول حمايت و ياری می دهند اما سللر بزنگاه، میدان 
را خالللی می کنند؟ آيا به راسللتی 18 هللزار امضايی 
که به سللوی سیدالشهدا علیه السللالم فرستاده شد و 
از حضرتش درخواسللت کردند بلله کوفه بیا تا طومار 
حکومت اموی را در هم بپیچیم، تنها شیعیان بودند؟ 
پس امضای عمرو بن حجاج و شبث بن ربعی و ... که 
در کربال فرماندهی سپاه ابن زياد را بر عهده داشتند، 
در میان ساير امضا ها چه می کرد؟ آيا اينان تعمدا در 
پی آن نبودند تا امام حسللین علیه السللالم را به عراق 
بکشللانند که شمشیر هاشان را به روی حضرت از نیام 
بیرون آورند؟ بالذری در انسللاب االشللراف جلد سوم 
صفحه 185 روايتی از امام حسللین علیه السللالم نقل 
کرده کلله حضرت فرموده: »و مللا کانت کتب الی اال 
مکیللده لی و تقربا الی ابن معاويه« آن ها عمدا به اين 

جو دامن زده بودند تا امام را به عراق کشانیده و در آنجا به شهادت برسانند. پس 
چرا همه آنچه اتفاق افتاد به نام شیعیان زده شد؟ 

رسللول جعفريان در تاريخ سیاسی اسالم معتقد است مورخین اموی و عباسی 
سعی دارند شیعه را به گونه ای نشان دهند که اهل وفای به عهد نیستند. به سخن 
ديگر، دشللمنان شللیعه برآن هسللتند تا گناه عدم حمايت مردم کوفه را بر عهده 

شیعیان بگذارند.
واقع مطلب آن اسللت که کوفه را نمی توان شللهر شللیعی نامید بلکه جمعی از 
شیعیان در کوفه می زيسته اند و چنانچه کوفه را با بصره عثمانی و شام اموی مقايسه 
کنیم بايد کوفه را شیعی نامید، اما چنانچه کوفه را با خودش مقايسه کنیم به هیچ 
روی نمی توان کوفه را شهر شیعی دانست و اين همه در حالی است که شیعیان نیز 
خود به دو دسته شیعه عقیدتی و شیعه سیاسی تقسیم می شدند. شیعیان سیاسی 
از جنگ با سیدالشللهدا علیه السالم پروا می کردند و لیکن حکومت اموی آنان را به 
اجبار به سللوی کربال عزيمللت می داد و آن ها نیز از کوچک ترين فرصت اسللتفاده 
می کردند تا از معرکه جنگ فرار کنند و از رويارويی با سیدالشهدا علیه السالم دوری 
می گزيدند. بالذری در اين باره نوشللته است: فرماندهی با هزار نفر فرستاده می شد 
اما وقتی به کربال می رسید همراه او سیصد يا چهار صد نفر و يا حتی کمتر بود، اين 

به علت کراهت مردم در رفتن بدان سمت بود.
دينللوری در اخبارالطوال در اين بللاره آورده: »وقتی ابن زياد فرماندهی را همراه 
جمع زيادی به کربال می فرسللتاد، جمع کوچکی از سپاه به کربال می رسیدند و اين 
به سبب کراهت آن ها از جنگ با حسین بود، لذا بازگشته و از سپاه جدا می شدند.

اما از آن رو که اعتقاد قلبی و عقیدتی بین آنان و امام برقرار نبود تنها از جنگیدن 
با حضرت پرهیز و به دعايی اکتفا می کردند. بالذری در انساب االشراف از قول سعد 
بن عبیده نقل می کند: ان اشیاخنا من اهل الکوفه لوقوف علی تل يبکون و يقولون: 
اللهم انزل علیهم نصرک فقلت: يا اعداء الل اال تنزلون فتنصرونه؛ تعدادی از شللیوخ 
ما از اهالی کوفه بر فراز تپه ای ايسللتاده و دعا می کردند: خدايا! پیروزی خود را بر 
حسللین علیه السللالم نازل بفرما، به آن ها گفتم: ای دشمنان خدا، چرا از تپه پايین 

نمی آيید تا او را ياری کنید؟«.
اما داسللتان شللیعیان عقیدتی و واقعی حضرت رنگ و بللوی ديگری دارد. اوال 
بسللیاری از شللیعیان گمان جنگ و شهادت امام حسللین علیه السالم به ذهن شان 
خطللور نمی کرد. به همین علللت حر بن يزيد وقتی صبح عاشللورا حادثه را جدی 
و در شللرف وقوع يافت، به امام پیوسللت و عرض کرد: پدر و مادرم به فدايت! من 
فکر نمی کردم کار اين مردم منتهی به اينجا بشللود که می بینم. گفتم يکی از چند 
چیللزی که بر آن ها عرضه کللردی می پذيرند. پیش خود گفتم آن ها را در بعضی از 

امور اطاعت کنم ايرادی ندارد. اما اکنون...
از سللوی ديگر ابن زياد وقتی دريافت مردم به صورت تک تک يا دو سلله نفری 
به سللمت سیدالشهدا علیه السللالم می رفتند، تدابیر امنیتی شديدی در نظر گرفت 
تا به هر صورت ممکن، مانع پیوسللتن شللیعیان به امام حسللین علیه السالم بشود. 
از اين رو دسللتور داد تا لشللکرگاه را آماده کرده و عمرو بن حريث را مامور کرد تا 
مردم را وادار کند به نخیله بروند. او همچنین دسللتور داد تا مراقب پل باشللند تا 
کسی از منطقه نگريزد. به حصین بن نمیر نیز گفت تا 
منطقه بین قادسیه و قطقطانه را مراقبت کند و اجازه 
ندهد کسللی از آنجا به سللمت حجاز برود، چرا که به 
اين بهانه، ممکن بود کسانی به امام بپیوندند. ابن زياد 
به والی خود در بصره نوشللت تا ديده بانی را بگذارد و 
تمامی  راه ها را کنترل کند و اگر کسللی عبور کرد، او 

را دستگیر نمايند.
حبیللب بن مظاهر و مسلللم بن عوسللجه، نماد و 
نماينده گروهی از شیعیان هستند که سعی داشتند به 
امام شللان بپیوندند. همچنین بالذری می گويد: حبیب 
بن مظاهر، قوم بنی اسللد را که در همان حوالی بودند، 
تحريک به همکاری کرد اما سپاه عبیدالل میان هفتاد 
نفر از آن ها و سللپاه امللام جدايی انداخت و اجازه نداد 
بلله امام بپیوندند. سللرانجام آنکه گروهی از شللیعیان 
نیللز هم زمان با واقعلله کربال، در زندان هللای اموی به 
بند کشللیده شللده بودند که از آن جمللله، مختار بن 

ابی عبیده بوده است. 

 کوفه را نمی توان شهر شیعی نامید. 
چنانچ�ه کوفه را با بص�ره عثمانی و 
شام اموی مقایس�ه کنیم، باید کوفه 
را شیعی نامید اما چنانچه کوفه را با 
خودش مقایس�ه کنیم ب�ه هیچ روی 
نمی توان کوفه را شهر شیعی دانست 
و این همه در حالی است که شیعیان 
نیز خود به دو دسته شیعه عقیدتی و 

شیعه سیاسی تقسیم می شدند.
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آشنايی با روش های تحلیل سیاسی

اشاره
از این ش�ماره ضمیمه سیاس�ي اجتماعي ماهنامه تربیت، سلس�ه بحث هایي در باره تحلیل سیاس�ي را عرضه خواهیم کرد که هدف اصلي ارائه آن، 
آش�نایي بیش�تر خوانندگان گرامي با روش هاي متداول تحلیل پدیده هاي سیاس�ي و اخبار روز تحوالت ایران و جهان است. فراهم آورنده این مجموعه 
)حس�ن بهش�تي پور( به عنوان یک پژوهش�گر مسائل بین المللي و فعال رس�انه اي، در این زمینه صاحب نظر اس�ت و از جمله کتاب »آموزش گام به گام 
روش�هاي تحلیل سیاس�ي« ایش�ان اخیرا از س�وي انتشارات سروش منتشر ش�ده است. وي به درخواس�ت ضمیمه سیاس�ي اجتماعي ماهنامه تربیت، 
روش هاي مورد نظر خویش را با تکیه بر اخبار و رخدادهاي روز بازنویسي و در هر زمینه، پرسش هایي را براي تمرین خوانندگان گرامي مطرح کرده است. 

امیدواریم این مجموعه، در رسیدن خوانندگان گرامي به روشي کارآمد در تحلیل مسائل روز ایران و جهان، مفید و موثر واقع شود. 

 حسن بهشتی پور، تحلیل گر ارشد مسائل بین الملل

پیش درآمد: 
آمللوزش روش هللاي تحلیل سیاسللي يکی از رشللته هاي میان رشللته اي براي 
دسللتیابي به درک تحوالت پیچیده سیاسي است. براي آنکه بتوانیم در اين رشته 
مهارت الزم را پیدا کنیم الزم است از يکسو با علوم سیاسي و نظريه هاي ارائه شده 
از سوي سیاست مداران و نظريه پردازان علوم سیاسي آشنا شويم و از سوي ديگر با 
مسائل مطرح شده در رشته هاي منطق، فلسفه و بويژه فلسفه سیاسي، روانشناسي 

و جامعه شناسي سیاسي آشنا باشیم. 
البته تحلیل سیاسللي معموال در سه سطح مقدماتي، متوسطه و عالي آموزش 
داده مي شود. طبعا ما در اين مجموعه تالش کرده ايم مطالب را از سطح مقدماتي 
که براي همه افراد با هر رشللته تحصیلي، قابل درک باشللد، شروع کنیم. در تداوم 
اين مباحث، به سطوح میاني و عالي نیز خواهیم رسید. در اين مرحله تالش شده 

اسللت هر مبحث بطور مستقل ارائه شود. بطوري که براي درک مطالب ارائه شده 
در هللر بخش،  مطالعه مباحث قبلي توسللط خوانندگان عزيز، الزم نباشللد. البته 
بديهي است که براي کسب مهارت اصلي يعني تحلیل پديده هاي سیاسي و اخبار 
مهم روز ايران و جهان، الزم اسللت حتما همه بخش ها، مطالعه شللده و از طريق 
حل تمرين ها و پاسللخ به پرسش هاي ارائه شده، مهارت الزم براي تحلیل سیاسي 

کسب شود.
در اين سلسللله درس ها با ارئه مثال هاي متعدد سللعي کرده ايم تا آنجايي که 
مقدور باشللد، موضوع هاي پیچیده تحلیل سیاسللي را به صورت ساده و قابل فهم، 
براي عموم مخاطبان ارائه کنیم. البته در اين مسللیر کوشللیده ايم ضمن تأکید بر 
به روز بودن مثال ها، از ارائه مباحث نظري صرف اجتناب کرده و بیشتر به کاربردي 

شدن موضوع ها در راستاي بصیرت افزايي مخاطبان کمک کنیم.

درساول:تحليلچيست؟

آموزش
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درس اول : تحلیل چیست؟
اسللاس مباحثي که قرار است در اين سلسله مطالب خدمت خوانندگان گرامي 
ارائه شود، پاسخ به همین سئوال اساسي است که در اين بخش به آن مي پردازيم. 

ریشه یابي لغوي واژه »تحلیل« 
تحلیللل از لحاظ لغللوي در منابع مرجع زبان فارسللي از جمله لغتنامه دهخدا 
و معین، به معناهاي گوناگون بکار برده شللده اسللت. ريشلله ايللن کلمه، عربي و 
بر وزن تفعیل اسللت. در زبان فارسللي امروز، کلمه »تحلیل« به سه معناي کامال 
متفاوت بکار گرفته مي شللود. يک معناي آن ضعف قواي جسماني بدن است. يک 
معناي آن، حل شللدن يا هضم غذا اسللت و باالخره معناي سوم آن که بیشتر در 
کنار تجزيه بکار برده مي شللود، حل مسللئله و باز کردن موضوع پیچیده است. در 
فرهنگ هاي دهخدا و  معین، ضمن اشاره به معناهاي گوناگون براي کلمه تحلیل، 
به اصلي ترين کاربرد آن در زبان فارسللي امروز اشاره اي نشده است اما در فرهنگ 
معین، به  نزديک ترين معناي آن به موضوع تحلیل سیاسللي، به اين صورت اشاره 
شده است: »دو يا چند بخش کردن لفظي را و از هر بخش معني علي حده گرفتن 
و بعضي را به حال خود گذاشللتن«. )فرهنگ فارسللي معین، انتشارات امیرکبیر،  

چاپ پنجم، جلد اول، صفحه 1041(.
در فرهنگ معین درمعناي تحلیل کردن آمده اسللت: »ازهم گشادن چیزي را 

و تجزيه کردن«. )همان(
در زبان انگلیسي اصطالح تحلیل )Analisis( ريشه يوناني دارد که به معناي 

تالش براي تجزيه و باز کردن چیزي است. 
همانطور که مالحظه مي شللود با ريشه يابي لغت »تحلیل« چه در زبان عربي و 
چه در زبان فارسللي، نمي توان به مفهوم عمیق کاربردي آن در زبان فارسي امروز 
پي برد. ضمن آنکه در مباحث آينده خواهید ديد که مفهوم »تجزيه« با »تحلیل« 
يکي نیسللت بلکه تجزيه کردن، بخشللي از تحلیل محسوب مي شود. بنابراين الزم 

است مفهوم تحلیل بیش از معناي لغوي آن مورد توجه قرار گیرد. 
مفهوم تحلیل کردن 

کلمه تحلیل در زبان فارسللي بیشللتر به صورت ترکیبي، به کار برده مي شللود، 
مانند »تحلیل کردن« و گاهي ياي نسللبت به آن اضافه مي شللود. مانند »هندسه 
تحلیلي« و يا »فلسللفه تحلیلي« و غیللره. در اين حالت تحلیل در چارچوب حوزه 
نسللبت داده شده به آن معنا مي شود مانند »فلسفه تحلیلي« که با تحلیِل مسائل 
فلسفي تفاوت اساسي دارد.)1( آنچه در اينجا مي توان به صورت قطعي مطرح کرد، 

مفهوم تحلیل با ساده کردِن مسائل پیچیده ارتباط تنگانگي دارد. 
در واقع مفهوم تحلیل کردن به يک معنا با »حل کردن مسئله« ارتباط معنايي 
دارد. اين مفهوم وقتي با کلمات سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و 

غیره ترکیب شود، معناهاي جديدي پیدا مي کند. 
تحلیل کردن اگر بر اسللاس روشللي معین - آنچنان که در زبان انگلیسللي به 
آن ِمُتللد Method گفته مي شللود - انجام بگیرد، مي تواند نقش بسللیار مثبتي در 

آگاهي بخشي و بصیرت افزايي در اکثريت جامعه داشته باشد. 
»تحلیل«، موشللکافی و بررسللی يک پديده در ابعاد متفاوت برای رسللیدن به 

پاسللخ يا نتیجه مطلوب است و يکی از روش های پژوهش علمی درکلیه مسائل از 
جمله مسللائل سیاسی بشللمار مي رود. در تحلیل، بخش های متعدد يک پديده و 

ارتباط اين بخش ها با يکديگر در مجموع مورد بررسی قرار می گیرد. 
مثال: 

گروه داعش يا دولت اسالمي عراق و شام وابسته به کجاست؟ 
براي پاسخ دادن به اين سئوال اساسي بايد  ماهیت و عملکرد  گروه داعش را 
تحلیل کرد. به اين منظور ابتدا سعي مي کنیم به سئوال مبنايي تري پاسخ بدهیم و 
آن اينکه چه کساني يا چه کشورهايي اين گروه را به وجود آوردند و از آن حمايت 
مي کننللد؟ زيرا براي شللناخت وابسللتگي هر گروهي از جمله گللروه داعش، الزم 
اسللت بدانیم حامیان آنها چه کساني هستند و از لحاظ فکري و مالي از سوي چه 
کساني پشتیباني مي شوند. در اين مورد خاص تقريبا مشخص است که کشورهاي 
عربسللتان، امارات و قطر به عنوان حامیان فکري و مالي اين گروه و کشللورهايي 
نظیر ترکیه و اردن پشللتیباني کننده آنها از لحاظ انتقال هواداران آنها به عراق و 
سللوريه هسللتند. همچنین عملکرد گروه داعش به نفع آمريکا و اسرائیل بوده زيرا 
مسلللمانان را با يکديدگر روبرو ساخته اسللت. درادامه بحث باز هم اين موضوع را 

بیشتر بررسي مي کنیم  
بعضي از کارشناسللان معتقدند تحلیل تنها حل مسللئله مورد نظر اسللت. اما 
اگر تحلیل کردن را فقط به حل مسللئله محدود کنیللم، در واقع جامعیت تعريف 
را از دسللت داده ايم چرا که در مواردي تحلیل گر قبل از حل يک مسللئله سخت، 
مي کوشد مسئله را کشف کند. يعني موضوعي را که به ذهن افراد عادي نمي رسد، 

کشف کرده و با اسلوب خاصي براي ديگران توضیح دهد. 
در اين موارد تحلیل گر بیش از آنکه در صدد پاسللخ دادن به سللئواالت و حل 
مسللائل پیچیده باشد، به دنبال کشف حقايق و درک واقعیت هايي است که به هر 
دلیل به نظر ديگران نمي رسد يا کساني خواسته اند از نگاه مردم پوشیده بماند. در 
ايللن نوع تحلیل، تحلیل گر به جاي حل مسللائل پیچیده، به دنبال رازهاي ناگفته 
است. در حالتي ديگر ممکن است تحلیل گر با يک موضوع کشف شده روبرو شود 
اما به دلیل پیچیدگي موضوع براي مخاطبان عام، الزم اسللت تحلیل گر با استفاده 

از تخصص خود، موضوع پیچیده را از طريق تجزيه و تحلیل کردن، ساده کند.
 مراحل تحلیل کردن 

 بطور کلي تحلیل کردن شامل چهار وجه زير خواهد بود:
الف: کشف یا شناخت حقایق و واقعیت هاي موجود 

تحلیل گللران سللعي مي کنند در باره يک پديده يا يللک رويداد پیچیده، بدون 
پیرايه هللا و رتوش، آنها را بللراي ديگران تبیین کنند. آنها تللالش دارند حقايق و 

واقعیت ها را آنگونه که هستند و نه آنگونه که نمايش مي دهند، کشف کنند.  
در مثللال قبل در باره داعش، مي توان اين پرسللش را بلله صورت جدي براي 
شناخت حقیقت و واقعیت »داعش« مطرح کرد که اين گروه چه ماهیتي دارد؟ آيا 
صرفا يک گروه تروريسللتي و ابزار دست قدرت هاي سلطه جو در منطقه خاورمیانه 
است يا آنکه يک گروه معترض سني مذهب و به دنبال تشکیل خلیفه گري اسالمي 
در عراق و سللوريه اسللت؟ هر کدام از اين پاسخ ها را که بپذيريم، به نتايج تحلیلي 

»تحلی�ل«، موش�کافی و بررس�ی یک 
پدیده در ابعاد متفاوت برای رسیدن به 
پاس�خ یا نتیجه مطلوب است و یکی از 
روش های پژوهش علمی درکلیه مسایل 
از جمله مسایل سیاسی بشمار مي رود. 
در تحلیل، بخش های متعدد یک پدیده 
و ارتب�اط ای�ن بخش ها ب�ا یکدیگر در 

مجموع مورد بررسی قرار می گیرد.
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متفاوتي خواهیم رسید. 
ب: درک جزئیات پدیده هاي  پیچیده و ساده 

کردن آنها براي مخاطبان 
تحلیل گللر از طريللق تجزيه کللردن پديده ها و به 
دست آوردن جزئیات بیشتر درباره رويداد ها، موضوع 
پیچیللده اي را کلله درک آن براي عموم مردم سللاده 

نیست، آسان مي سازد. 
مثال درباره پديده اي مانند داعش اجزاء تشللکیل 
دهنللده آن گللروه  را شناسللايي مي کنیللم  تا ببینم 
چه کسللاني در صحنلله جنگ در عراق و سللوريه به 
نللام داعش و تحللت پرچم گروه داعللش مي جنگند؟ 
بعثي هاي باقي مانده از رژيم صدام در میان داعشي ها 
چلله مي کنند؟ گروه هاي سلللفي- تکفیري اعزامي از 
شللمال آفريقا و آسللیاي مرکزي و قفقاز توسللط چه 
راه هايللي و از طريللق کدام کشللورها به  داعشللي ها 
مي پیوندند و اصوال به چه منظور به آنها پیوسته اند؟ 

پ: آگاهي بخشي در باره آن پدیده یا رویداد 
به مخاطبان

اين آگاهي بخشي مي تواند در ابعاد مختلف و در زمینه هاي گوناگون باشد. مهم 
اين اسللت که ما بدانیم در هر تحلیلي بايد حتما عنصر آگاهي بخشللي مورد توجه 
قرار بگیرد. اگر نتیجه ارائه يک تحلیل به مخاطبان، آگاهي بخشي نبود، بطور قطع 

آن تحلیل مغلطه کاري يا سفسطه بافي براي اغواي مخاطبان است. 
به طللور مثال در باره پديده داعللش، تحلیل گر بايد در مورد عوامل يا علت هاي 
ايجادکننده و بوجود آورنده داعش براي مخاطبان توضیح بدهد و روشللن کند که 
نقش دولت هاي خارجي در ايجاد داعش چقدر بوده و تا چه حد انگیزه هاي ديني 
و اعتللراض بلله تبعیض هاي موجود در جامعه و فقر اقتصادي در عراق و سللوريه و 

عوامل ديگر، موجب تشکیل چنین گروهي شده است. 
در واقع مخاطب بايد در پايان خواندن يا شنیدن يک تحلیل، احساس کند که 

بیش از قبل، درباره موضوع مورد تحلیل مي داند و آگاه تر شده است.  
ت: انتقال بینش و معرفت )بصیرت افزایي( به مخاطبان 

عللالوه بر آگاهي بخشللي، تحلیل گر بايد تالش کند بینللش و معرفت يا همان 
شللناخت درباره موضوع مورد تحلیل را به مخاطبان خود منتقل کند تا مخاطبان 
خود بتوانند با شناخت از قوانین و روش هاي تحلیلي، پديده هاي مشابه را به خوبي 
تحلیل کنند. در واقع اگر ما توانسللتیم بر قوانین کلي تحلیل اشللراف پیدا کنیم، 
عالوه بر آگاهي از جزئیات يک پديده سیاسللي مانند داعش مي توانیم پديده هاي 
مشللابه آن مانند طالبان افغانستان يا بوکوحرام نیجريه را هم تحلیل کنیم. بعضي 

از اين قوانین کلي در ادامه بحث ارائه خواهد شد. 
انواع تحلیل ها 

هر تحلیلي متکي به »دانش«، »بینش« و »شناخت« تحلیل گر است. بنابراين 
متناسللب با موضوعي کلله تحلیل گر تصمیللم دارد به تبیین آن بللراي مخاطبان 
بپردازد، تحلیل او به شللاخه هاي مختلفي تقسللیم مي شود. بر اساس موضوع هايي 
کلله حوزه تحلیللل را تعیین مي کنند، مي توان مهم ترين انللواع تحلیل هاي ذيل را 
مورد توجه قرار داد: تحلیل سیاسللي، تحلیللل اقتصادي، تحلیل اجتماعي، تحلیل 

فرهنگللي، تحلیللل حقوقللي، تحلیل نظامللي، تحلیل 
رياضي، تحلیل فلسفي، تحلیل هنري، تحلیل ورزشي 

و تحلیل محتواي متون. 
مي توان گفت انواع تحلیل ها، شکل هاي متفاوتي از 
حل مسائل مورد بحث با موضوع هاي متفاوت را ارائه 
مي کنند. ايللن تحلیل ها مي تواننللد از اصول و قواعد 
مشللترکي پیروي کنند اما در هللر حال قواعد خاص 
خود را نیز دارند. تحلیل از نگاه روشللي که براي ارائه 
آن بکار برده مي شود نیز به انواع مختلفي قابل تقسیم 

است که در مباحث بعدي با آنها آشنا مي شويم. 
جمع بندي بحث:

قبللل از آنکه بدانیم تحلیل سیاسللي چیسللت و 
چگونه بايد يک پديده سیاسللي را تحلیل کنیم، ابتدا 
بايللد بدانیم که »تحلیل کردن« بطورکلي چیسللت و 
وقتللي مي خواهیم يک پديده را - اعم از سیاسللي يا 
اجتماعي يا اقتصادي - تحلیل کنیم، دقیقا چه کاري 

انجام مي دهیم و نتیجه تحلیل ما چه خواهد شد. 
در ايللن درس تالش کرديم به اين سلله سللئوال 
اصلللي پاسللخ دهیم و ذهن خوانندگان گرامي را درگیللر اين واقعیت کنیم که در 
تحلیل با چه مسللائلي روبرو هستیم. اين مسللائل مرز بین يک تحلیل گر واقعي از 

يک مغلطه کار را روشن مي سازد.   
پانوشت:

)1( فلسللفه تحلیلي يک رشته نیسللت، يک رويکرد است. به اين معنا که يک 
نگاه کالن درباره مسللائل فلسللفي را مطرح مي کند. ذيل آن مي توان به مسللائل 
مختلف نگريسللت. مي توان با رويکرد تحلیلي دين، فلسفه تحلیلي اخالق، فلسفه 
تحلیلللي هنر و.... پرداخت. )به نقل از دباغ، سللروش، فلسللفه تحلیلي چیسللت، 
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 گاهی تحلیل گ�ر بیش از آنکه در صدد 
پاس�خ دادن به س�ئواالت و حل مسائل 
پیچیده باش�د، به دنبال کش�ف حقایق 
و درک واقعیت های�ي اس�ت ک�ه به هر 
دلیل به نظر دیگران نمي رسد یا کساني 
خواسته اند از نگاه مردم پوشیده بماند. 
در ای�ن نوع تحلی�ل، تحلیل گر به جاي 
حل مس�ائل پیچیده، ب�ه دنبال رازهاي 

ناگفته است.

پرسش هایي براي مرور مباحث
1-  آیا تحلیل به معناي حل مسئله است یا طرح مسئله؟ 

الف: تنها حل مسئله است   
ب: طرح مسئله است  

ج: هیچکدام   
د: فرقي ندارند

2- مراحل تحلیل یعني چي ؟
الف: ترتیبات تحلیل يک پديده   

ب: از کجا شروع کنیم و به کجا ختم کنیم  
ج: وجوه مختلف تحلیل

د: الف و ب 
3- تفاوت آگاهي بخشي با بصیرت افزایي در تحلیل چیست؟

الف: هر دو يکي است  
ب: آگاهي، اطالع داشتن است اما بصیرت، بینش داشتن است 

ج: آگاهي صرف دانستن است، بصیرت شناختن است   
د: ب و ج 

4- تحلیل گران واقعي  پدیده هاي پیچیده را......
الف : کشف مي کنند     

ب: تجزيه مي کنند     
ج: ساده مي کنند    

د: هیچکدام 
5- الزمه هر تحلیل سه عنصر اساسي زیر است: 

الف: دانش، بینش و شناخت     
ب: علم، آگاهي و معرفت   

ج: دانستن، اطالع داشتن و قدرت درک 
د: هیچکدام 

تمرین ها براي کسب آمادگي بیشتر
1- ابتدا يکي از مقاالت همین شماره تربیت سیاسي اجتماعي را انتخاب کنید 

و زير تحلیل هاي آن خط بکشید 
2- مقاله انتخاب شده را از لحاظ آگاهي بخشي و بصیرت افزايي بررسي کنید. 

3- تحلیل هاي ارائه شللده در مقاله انتخاب شده را از لحاظ میزان باورپذيري و 
مستند بودن بررسي کنید. 

4- کدامیک از تحلیل هاي ارائه شده، تاثیرگذارتر به نظر مي رسید؟ 
5- کدام يک از تحلیل هاي ارائه شده اشکال داشت و چرا؟   

دريافت نظرات خوانندگان گرامي در اين زمینه، قطعا براي تدوين ادامه مباحث 
مفید خواهد بود. نظرات خود را به نشاني اينترنتي نشريه ارسال کنید. 
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تبدیل پذیری گروه و تیم
در مباحث گذشته به امکان  تبديل پذيری گروه به تیم و بالعکس اشاره گرديد. 
بر اين اسللاس گروه ها به تیم يا تیم های بیشللتر تبديللل می گردند. رهبران تیم ها 
سللعی می کنند اعضللای توانمند را در هرکجا يللا هر گروه پیدا و بللا آنان ارتباط 
برقللرار کرده و آن هللا را به عضويت تیمي خاص دعوت کنند. هدف اصلی رهبران، 
تبديل پذيری است يعنی سعي مي کنند گروه ها را به تیم های بهره ور تبديل نمايند. 
همان طور  که در گذشللته بیان شد، علی رغم وجود شباهت های بسیار بین تیم 
و گروه، وجوه تمايز فراوانی نیز مشللاهده می شللود اما در اينجا به دو تفاوت عمده 

گروه و تیم اشاره می شود تا علت اين تبديل پذيری روشن تر گردد. 
يکللی از ايللن تفاوت ها »هم افزايی« اسللت. در »گروه« ممکن اسللت طیفی از 
عملکللرد از »هم کاهشللی« تا »هم افزايی« اتفللاق بیافتد. يعنللی عملکرد گروه از 

مجموع تک تک اعضای گروه عموما کمتر يا گاهی بیشللتر هم باشد. در مقابل، در 
»تیم ها«، عملکرد تیم در کل از مجموع عملکرد تک تک اعضا همیشه بیشتر است 
يعنی هم افزايی همیشلله در تیم اتفاق می افتللد. اين يک وجه از وجوه تمايز گروه 
و تیم اسللت. اگر در تیمی هم افزايی تضعیف گردد درواقع دگرديسللی معکوس در 
حال وقوع است يعنی تیم در حال تبديل شدن به گروه و از نظر چرخه عمر درحال 

ورود به مرحله افول است. 
تفاوت مهم ديگر »نسللبت هدف فرد در رابطه با هدف تیم و گروه« اسللت. در 
گللروه بطورکلی هر عضو دارای يک يا چند هدف مهم اسللت. در کنار آن، گروه ها 
هم هرچند مبهم دارای هدف هسللتند. اهداف گروه ها بللرای اعضا عموما دقیق و 
شللفاف نیست و اعضا معموال از اهداف گروه ها  مطلع نیستند و يا چیزهای مبهمی 
از آن می داننللد. به همین دلیل لزوما اهداف اعضا و گروه با هم هم راسللتا نیسللت. 

اشاره:
بسللیار مشللاهده کرده ايم که همکاران ما در امور تربیتي و عالقه مند به کار تشللکیالتي دانش آموزي، وقتي با مباحث نظري 
درباره کار گروهي و تیمي آشللنا مي شللوند، متأسف مي شوند که چرا اين مباحث را سال ها قبل نمي دانستند زيرا درمي يابند اگر با 
ابعاد تئوريک کار آشللنا بودند، قطعا کارايي آنان در تعامل با دانش آموزان بسللیار مضاعف مي شد. در اين راستا يعني براي آشنايي 
همکاران گرامي با مباحث کار تیمي، در اين سلسله مقاالت بر آنیم دانش الزم درباره کار تیمي را با مثال هايي از فعالیت گروهي 
دانش آموزان عرضه کنیم تا مربیان گرامي با تلفیق اين دانش با مهارت هايي که خود دارند، بر کارايي خود در اين زمینه بیافزايند.

کار تیمي در عمل – قسمت سوم

ضرورت های تبديل گروه به تیم

 احمدرضا قلی پور
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در گروه هللا، هدف اعضای 
گروه بر هدف گروه مقدم 
است يعنی به ويژه اگر هر 
يک از اعضللا دارای هدف 
شخصی قوی باشند، حتما 
برای تحقللق آن در گروه 
تللالش می کننللد. حتللی 
ايللن امکان کامللال وجود 
دارد که اعضای قدرت مند 
گروه، سللعی  کنند اهداف 
خويش را بر گروه تحمیل 
نمايند و گروه را به سمت 
اهداف خويش تحت فشار 
قرار دهنللد. اما در »تیم« 
هر يللک از اعضللا، کامال 

اهللداف تیمی را می دانند و خود را با تیم هم آهنللگ می کنند يعني اهداف تیم و 
اعضا هم راستا بوده و همواره اهداف تیمی بر اهداف اعضای تیم غلبه دارد. 

روش کار در تیم هللا  اين گونه اسللت که اعضللای تیم در بللدو ورود، از اهداف 
تیم مطلع شللده و کامال نسللبت به آن ها توجیه می شللوند. به عبارت ديگر فرايند 
»اجتماعی شللدن« اتفاق می افتد. در تیم، امکان اينکه اعضا اهداف خود را بر تیم 
تفللوق دهند، وجود ندارد چرا  کلله در اين صورت بايد تیم را ترک نمايند. در واقع 
ممکن اسللت هر يک از اعضا دارای اهداف شللخصی قوی هم بوده باشللند اما بايد 
اهداف خويش را در راستای اهداف تیم تعديل نموده و آنها را باهم هماهنگ کنند 
و هرگز حق ندارند تیم را محل کشمکش بین اهداف خود و اهداف تیم قرار دهند. 

تشکل های دانش آموزی؛ تیم یا گروه؟ 
در مدخللل اين بحللث تاکید مي کنیم تمام تشللکل های دانش آموزی، در ابتدا 
يک گروه محسللوب می شوند. اعضای آن ها عموما دارای هدف شخصی، اجتماعی، 
مدرسه ای و ... هستند و عمدتا به صورت انفرادی در انتخابات شوراهای مدرسه ای 
شللرکت می کنند و به دنبال تحقق اهداف فردی هسللتند نه اهداف گروهی. کمی 
دقت نظر نشللان می دهد، اعضاي گروه در جهت تحقق اهداف خود با اسللتفاده از 
قدرتی تالش مي کنند که در گروه بدان دسللت پیدا می کنند. اعضای گروه ظاهرا 

دارای همبستگی اند اما در واقع فاقد انسجام و هماهنگی الزم هستند. 
در يک بررسی اجمالی از شوراهای دانش آموزی در مقطع دبیرستان در يکی از 
شهرهای استان مازندران، معلوم شد که غالب اعضاي شورا داراي اهداف مدرسه اي 
يا شللخصي هسللتند. در اين بررسی که ده نفر از اعضای شللورای دانش آموزی از 
ده دبیرسللتان پسللرانه و دخترانه با سللمت های رئیس، نايب رئیس يا عضو شللورا 
حضور داشللتند، اهداف »شخصی، مدرسلله ای و محیطی« آنان مورد بررسی قرار 
گرفللت. نکته مهم اين بود که هیچ يک از اعضا مورد سللئوال، به اهداف مندرج در 
دسللتورالعمل و آئین نامه  تشکیل، اهداف و سللاختار شورای دانش آموزی اشاره ای 
نکردنللد. همه اعضا، دارای اهداف مدرسلله ای و محیطی و تعللدادی دارای اهداف 
شللخصی بودند. همه اعضللا می خواسللتند در جهت تحقق اهداف سلله گانه خود 
موفقیت کسب نمايند. به عبارت ديگر، اعضای شوراهای دانش آموزی موصوف اوال 
به دنبال تحقق اهداف خود هستند نه اهداف شورای دانش آموزی، ثانیا بین اهداف 
فردی آن ها و شورا، هم هدفی مشاهد نشد. بنابراين بايد گفت که هر يک از آن ها، 
خللود يک گروه بودند نه يک تیم. در اين وضعیت، اولیاء مدرسلله بايد به »ارتقای 

گروه« همت گمارده و آن ها را به »تیم های کارآمد« تبديل نمايند. 

مدیریت تبدیل پذیری
برای تبديل پذيری، نقش اولیای مدرسلله بسللیار پررنگ اسللت. بللا آگاهی از 
مکانیسللم تشللکیل گروه ها و تیم ها و نحوه تبديل پذيرِی آنها، اولیای مدرسه بايد 
بتوانند نسبت به ارزيابی تشکل های دانش آموزی اقدام کرده، »گروه « را به »تیم« 
تبديل نمايند. تبديل پذيری، »فرايندی« است که در آن طی مراحل و عملیاتی يک 
گروه تبديل به تیم می گردد. هدف اين فرايند، »تبديل گروه به تیم« و پیش گیری 
از »تبديل تیم به گروه« اسللت. در پايان فراينللد تبديل پذيری، بهره ورِی عملکرِد 

تیللم، افزايللش می يابللد، 
همبسللتگی بین اعضا در 
تیم باال رفته و هم سللويی 
و هم هدفللی بر تیم حاکم 

می گردد. 
مطابق مباحث پیشین، 
گللروه در مقايسلله با تیم 
دارای دو ضعف مهم است: 
هدف منللدی  اول ضعللف 
يا عدم تطابللق بین هدف 
اعضللا و هدف گروه و دوم، 
مطابق  هم افزايللی.  فقدان 
گروه ها  مطروحه،  مباحث 
لزومللا دارای هم هدفللی و 
هم افزايی نیسللتند اما در 
تیم ها، نه تنها اين دو ضعف مشاهده نمی گردد بلکه هم هدفي و هم افزايي، نقاط قوت 
تیم به حسللاب می آيد. نکته مهم ديگر اين اسللت که »فرايند تبديل پذيری« بايد به 
وسیله اولیاي مدرسه رهبری گردد. اولیاء با عنايت به اين امر که تمام تشکل ها تنها 

يک گروه اند نه تیم، بايد فرايند تیم سازی را آغاز نمايند. 

ضرورت های »تیم« سازی
در جهان امروز، تیم سازی در جوامع متکثر به داليل فراوانی که در اين مبحث 
بیللان می گردد، ضروری اسللت و ابعللاد اين ضرورت، مورد تحقیللق و گفت وگوي 
صاحب نظران قرار می گیرد. »شللکل گیری هويت به خصوص در دوره  نوجوانی تابع 
احسللاس »ما« در گروه ها و انجمن های مختلف اسللت. نوجوان مايل اسللت که با 
عضويللت در گروه ها و انجمن های به خصوص همسللاالن، »خللوِد اجتماعی« خود 
را محقللق کند«. نتايج تحقیق خود ما نیز نشللان داد که دانش  آموزان به عضويت 
در تشللکل ها و انجمن ها عالقه مندند و مايلند با شللرکت در اين تشکل ها، هويت 
اجتماعی مطلوبی برای خود سللاخته و پرداخته کننللد. تمايل باالی دانش آموزان 
بلله تعامل اجتماعی هر چه بیشللتر و قوی تر با يکديگر، خود داعیه ديگری اسللت 
دال بر نیاز آنان به هويت يابی گروهی. نتیجه مطالعات الريج)2005( نیز نشان داد 
که دختران براي اينکه به محبوبیت و وجهه مطلوب دسللت يابند، وارد دسته ها و 

گروه هاي مختلف مي شوند«)1(. 
در اينجا به تعدادی از ضرورت ها برای تیم سازی اشاره می شود:

ضرورت های فردی: انسللان در نوجوانی وارد مرحله تغییرات بنیادين می شود. 
در ايللن مرحله، تغییراتی در همه ابعاد اعم از ابعاد جسللمی، مغزی، روحی، روانی 
و اجتماعللی در نوجللوان و جوان ظاهر می گردد. وجود ايللن تغییرات خود موجد 
»نیاز«های جديدی برای آن ها است. برآورده شدن مناسب اين نیازها به نوبه خود 
سللازگاری سريع تر و بهتر او را با آن ها میسر می سللازد. از اين لحاظ شناخت اين 
نیازها، قدم اساسی در کمک به نوجوان در گذر از اين دوران است. اولیاي مدرسه 
وظیفلله دارند با به کارگیری روش های علمی و برنامه ريزی های مطلوب، شللرايط 

بهتری را برای اين دوران از زندگی نوجوان و جوان فراهم نمايند. 
اهمیت موضوع »نیازها« و ضرورت توجه به آن ها، آنقدر هسللت که چند نکته 

مهم را در اين باره مورد تاکید قرار دهیم.
»نیللاز در اصطالح فنی به معنی نوعی کسللر و کمبللود روانی و فیزيولوژيک و 
انگیزش، به مفهوِم تمايل به انجام کار اسللت. نمودار فرايند تامین نیاز به شکل زير 

است:
نیازهای ارضا نشده  تنش   انگیزه  کوشش رفتاری   

نیازهای ارضا شده  کاهش تنش
 يک نیاز تامین نشده موجب ايجاد تنش می شود و آن نیز به سهم خود در فرد 

پويايی بوجود می آورد و او را به جهتی سوق می دهد«)2(. 
وقتللی مللواد غذايی در بدن انسللان دچار کمبود می گردد يعنللی بدن به مواد 
غذايی نیاز پیدا می کند، در اين حالت فرد دچار گرسللنگی می شللود. گرسللنگی 
به سیسللتم گوارش فشللار می آورد و وی را به تکاپو وادار می کند و در او میل به 
تامین غذا ايجاد می کند. به عبارت ديگر در اينجا انگیزه های فردی تقويت شللده 
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و فرد وادار به کنش و واکنش می گردد. اين کوشللش های رفتاری، نیازهای فرد را 
که همان کمبود مواد غذايی در بدن است، پاسخ می دهد. تأمین نیازها به کاهش 
تنللش در فللرد منجر می گردد. در اين حالت آرامش بر فرد  حاکم شللده و فرايند 

تأمین نیازها خاتمه می يابد.
» در نظريلله  آبراهام مازلو، نیازهای آدمی در پنج طبقه قرار داده شللده اند که 

به ترتیب عبارتنداز:
1. »نیازهای بقا و زنده ماندن« يا نیازهای فیزيولوژيک که شللامل گرسللنگی، 

تشنگی، پناه گاه و ساير نیازهای فیزيکی است.
2. »نیازهللای ايمنی« که شللامل امنیللت و محفوظ مانللدن در برابر خطرات 

فیزيکی و عاطفی می شود.
3. »نیازهای پذيرش و تعلق« يا نیازهای اجتماعی که شللامل عاطفه، پذيرش، 

تعلق خاطر و دوستی می شود.
4. »نیللاز عزت نفس« يا احترام که اين نیازها به دو بخش تقسللیم می شللود. 
درونللی و بیرونی. احترام درونی شللامل حرمت نفس، خودمختاری و پیشللرفت و 

احترام بیرونی شامل پايگاه، مقام، شهرت و جلب توجه می شود.
5. »خودشللکوفايی« که در آن شللخص می کوشللد تا همان چیزی بشللود که 
استعداد آنرا دارد و شامل رشد و دست يابی به همان چیزهايی است که فرد بالقوه 

استعداد رسیدن به آن ها را دارد و به اصطالح خودشکوفا می شود«)3(.
اين پنج دسللته نیازها در دو دسللته کلی تر قرار می گیرند. دسته اول نیاز های 
مادی که شامل دو طبقه اول يعنی نیازهای فیزيولوژيک و نیازهای ايمنی و امنیت 
است. دسته دوم نیازهای معنوی که شامل سه طبقه فوقانی و عالی تر نیازها يعنی 

نیازهای پذيرش، عزت نفس و خودشکوفايی است. 
در تطبیق فعالیت شللوراهاي دانش آموزي با تئوری مازلو، مشللخص است که 
اعضای شوراهای دانش آموزی، به نیازهای دسته  دوم بويژه نیازهای پذيرش پاسخ 
می دهند. دانش آموز به اقتضای سن، دوست دارد به وسیله همساالن خود و اولیای 
خانه و مدرسه به رسمیت شناخته شود، توانايی های خود را به رخ ديگران بکشد و 
خوِد توانمندش را اثبات نمايد. ورود وی به عرصه انتخابات شوراهای دانش آموزی، 
پاسخی به اين نیاز است. البته بعد از ورود به شورا، نیازهای باالدستی ديگر نظیر 
عزت نفس و خودشللکوفايی هم امکان بروز پیدا کرده و شللخصیت وی را درگیر 

خواهند کرد.
به نظللر صاحب نظران مديريت کلله در مقوله »انگیزش در سللازمان« مطالعه 
مي کنند، »نیازهای مذکور در سللازمان به صورت... تشللکیل گروه های رسللمی و 
غیررسللمی در محیط کار، قائل شدن حرمت برای فرد و کار او در مراتب مختلف 
سللازمان و... تامین می شللود ... اگر چه نظريه سلسله مراتب نیازها  مستقیماً برای 
انگیزش کاری طراحی نشللده اسللت امللا می توان نتیجه گرفت کلله با ارضای اين 

نیازها، برای فرد، انگیزه به کار در سازمان ايجاد خواهد شد«)4(. 
»در اداملله بحث نیازهللا، ديويللد مک کللنللد )David Maccleland( و تعداد 

ديگری از پژوهش گران، سه نیاز ديگر را پیشنهاد کرده اند که عبارتند از:
1. نیاز به کسللب موفقیت يعنی تالش در راه درخشللیدن و با توجه به رعايت 

اسللتانداردهايی موفق شللدن و در راه موفقیت تالش 
نمودن.

2. نیاز به کسللب قدرت و اعمال آن يعنی صاحب 
قللدرت، افراد را وادار می کند تا به گونه ای عمل نمايند 
کلله اگر غیللر از اين می بود به شللیوه ديگللری رفتار 

می کردند. 
3. نیللاز به ايجاد دوسللتی يعنی تمايل به کسللب 

حمايت و ايجاد روابط صمیمانه با ديگران(«)5(.
تامیللن هريللک از نیازهای فللوق می تواند مبنای 
فعالیت های اجتماعی دانش آموزان از جمله شوراهای 
دانش آمللوزی باشللد. فعالیللت در ايللن شللورا برای 
دانش آمللوزان فرصتللی اسللت که نیاز به درخشللش 
و توفیق طلبللی خللود را در عرصه هللای اجتماعللی و 
مدرسلله ای به آزمون دشللوار بگذارند. نیاز به کسللب 
قللدرت و ارضای تمايللالت جاه طلبانه نیز انگیزه ورود 

بسیاری از آن ها به اين عرصه ها است. 

»همچنیللن ويکتور روم )victor room( در نظريه انتظار می گويد: »گرايش به 
انجام يک کار در گرو انتظاراتی اسللت که پیامد آن برای شللخص عامل، مشخص 
می باشد و نتیجه  آن نیز مورد عالقه  وی است«. اين نظريه شامل سه متغیر است: 
1. اهمیت دسللتاورد: ناظر به اهمیتی اسللت که فرد به نتیجه يا دسللتاورد يا 

پاداش بالقوه ای می دهد که بدست می آيد.
2. رابطلله بین تالش و عملکرد: يعنی مقدار کوششللی که احتماال به عملکرد 

معینی منجر می گردد. 
3. رابطه بین عملکرد و پاداش: میزان باور فرد مبنی بر اين که سطح معینی از 

کار به دستاورد مورد نظر و پاداش منجر می شود.«)6(.
مطابق نظريه ويکتور روم، میزان تالش های هريک از اعضا در گروه ها و تیم ها، 
زمانی معنی دار است که انتظار آن ها در عضويت و تحقق اهداف تیم تامین گردد. 
آن ها دوسللت دارند تیم شان به دسللتاورد قابل قبول و اعالم شده دست پیدا کند. 
اعضللا تمايل دارند با انجللام مقدار معینی از تالش، به عملکللرد و آنگاه به پاداش 

مورد نظر برسند. 
حال با تکیه بر اين تئوری ها به ضرورت های تیم سازی اشاره بیشتري می شود. 

نیازهای پذیرش 
انسللان موجللودی اجتماعللی و تنهايی گريز اسللت. انسللان از بللدو تولد بطور 
ناخودآگاه وارد گروه می شللود؛ گروهی که متشکل از والدين و حداقل يک کودک 
است که خود اوست. دانش آموزان به اقتضای سنین خود بايد به نیازشان به تعلق 
گروهی و ارتباطات اجتماعی پاسللخ دهند. دانش آموزان دوسللت دارند به وسللیله 
همسللاالن خود ديده شللوند. آنها تمايل زيادی به برقللراری پیوندهای اجتماعی، 
عضويت در گروه های فرهنگی، ورزشی، دوستی، تفريحی دارند. آنها دوست دارند 
شغل مناسبی پیدا کنند و جايگاه مناسب اجتماعی کسب نمايند. اين موارد بسیار 
مورد توجه نوجوان اسللت. او نیاز دارد در میان دوستان و همساالن خود باشد، در 
گروه های دانش آموزی و ساير گروه ها جايگاه و نقشی برای خود دست و پا و حتی 
استقالل مالی را تجربه کند. اولیاي مدرسه، خانواده و جامعه بايد به اين دسته از 
نیازهای نوجوان ارج نهاده و با راهنمايی و نظارت خود، نیاز او را با مشارکت دادن 
وی برآورده سللازند. بديهی اسللت تحقق نیازهای اجتماعی، امری است که تحقق 
آن توسللط يک فرد امکان ناپذير است. تأمین نیازهای پذيرش، در پرتو کارگروهی 

امکان پذير است.

ناممکن بودن تحقق هدف ها بطور شخصی 
هر يک از دانش آموزان به نوبه خود دارای هدف های شخصی در حوزه  خانواده، 
مدرسه يا جمع های دوستی خود هستند. اهدافی نظیر کسب امکانات و تجهیزات 
بهتر، دسللت يابی به موفقیت های درسللی، ورزشللی و حتی اقتصادی و امثالهم در 
اين دسللته قرار می گیرند. دانش آمللوزان وجهه  همت خود را در جهت ارضای آنها 
متمرکز می نمايند. پیچیدگی های عصر حاضر که خود معلول گسللتردگی نیازها، 
تخصصی شدن آن ها و تغییر دائمی سلیقه ها و عالقه مندی های جوانان و نوجوانان 
اسللت، باعث شللده که امکان تحقِق اهداف به صورت 
انفرادی امکان ناپذير باشد. کمبودهای دانش آموزان به 
لحللاظ دانش، مهارت و بینللش در کار گروهی و نبود 
تمرين در اين زمینه، به اين امر منتج شللده که تامین 
نیازهای فردی و اجتماعی آنان در هیچ يک از سطوح 
سللنی، امکان پذيللر نبللوده و مسللتلزم همکاری های 

گروهی است.

ناتوانی جسمی 
انسان از يک طرف به دلیل ناتوانايی های بسیارش 
از روز تولللد نیازمند والدين خود اسللت و هیچ کار و 
تحرکی را بدون کمک والدينش نمی تواند انجام دهد. 
اگرچه وقتی بزرگتر می شللود به ويژه در سللنین بین 
2 الللی 3 سللالگی و کمی بیشللتر از آن ابراز می دارد 
که می خواهللد کارهايش را به تنهايللی انجام دهد و 
آن را ذکللر می کند اما به تدريج در همان سللنین نیز 

پیچیدگی ه�ای عص�ر حاضر ک�ه خود 
تخصصی  نیازه�ا،  معل�ول گس�تردگی 
ش�دن آن ه�ا و تغییر دائمی س�لیقه ها 
و عالقه مندی ه�ای جوان�ان و نوجوانان 
است، باعث شده که امکان تحقِق اهداف 
به ص�ورت انفرادی امکان ناپذیر باش�د 
یعنی تامی�ن نیازهای فردی و اجتماعی 
آنان در هیچ س�طوح سنی، امکان پذیر 
نبوده و مس�تلزم همکاری های گروهی 

است.
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درمی يابللد که کارهايش را بايللد با ديگران انجام دهد. 
در سلله سللالگی فعالیت های انفرادی کللودکان کمتر 
می شود، تماس های دوسللتانه تدريجا بیشتر می شوند 
و رفتارهللای جمعی نیللز افزايش می يابنللد. به همین 
نسبت در سنین باالتر و به ويژه در بزرگ سالی، به طور 
ملموس در می يابللد که انجام قريب به اتفاق کارها به 

تنهايی ناممکن است.

کاستی های ژنتیکی
ترکیب ژنتیکی متفاوت انسان ها باعث می شود که 
ويژگی های متفاوت در افراد پديدار گردد. به دلیل اين 
ترکیب  متفاوت و نیز تفاوت های حاصله ژنی، انسللان 
موجودی ناکامل با کاسللتی های فراوان است. هیچ دو 
انسان يکسانی از نظر توانمندی روحی، ذهنی، رفتاری 
و جسمی وجود ندارد. توانمندی های افراد، متفاوت و 
مکمل اند. به همین داليل طیفی از ويژگی ها با مقادير 

گوناگون در افراد بروز می يابد که بعضا متفاوت و گاه متضاد يا متناقض اند. 

ضرورت های محیطی
محیللط و به عبللارت صحیح تللر جامعه، عرصلله  گريزناپذيری اسللت که پای 
دانش آموز الجرم بدان خواهد رسید. عصر حاضر از يک طرف درگیر شديد کاهش 
منابع اعم از معدنی، طبیعی، جنگل ها و مراتع، آب شللرب و شیرين برای مصارف 
انسللانی و کشاورزی اسللت و از طرف ديگر درگیر شديد افزايش جمعیت است که 
روزبه روز با سللهم کمتری از اين منابع مواجه می شللود. هم زمللان محیط زندگی 
مللا جوالنللگاه فعالیت های اجتماعی اسللت و ديگللر در آن، از کار فردی يا خبری 
نیسللت يا کمتر به چشم می خورد. زندگی در محیط اداری، کارخانه ها، بازار، حتی 
محیط های کشاورزی سرشار از روابط اجتماعی است. انجام فعالیت های اجتماعی 
نظیر انجام کارهای عام المنفعه، فعالیت های ورزشی، انجام خدمات انسان دوستانه، 
نمودهللای قوی از الللزام به انجامِ کار به شللکِل کارهای گروهی و تیمی هسللتند. 
انجام فعالیت های اقتصادی همانند گذشللته، به صورت انفرادی کمتر ممکن است. 
مشارکت در فعالیت های سیاسللی و شرکت در انتخابات  گوناگون، امری جمعی و 
غیر انفرادی اسللت. حتللی در حوزه های فن آوری و حوزه های علمی و پژوهشللی، 
شللرکت های دانش بنیان درحال فعالیت اند. مقررات قانونی نیز در بسللیاری از اين 
حوزه هللا اجازه فعالیت های انفرادی را نمی دهد. همه  اينها مويد اين امر  اسللت که 

رويکرد کارهای گروهی اينک حتی يک انتخاب نیست بلکه يک ضرورت است.

ضرورت های مدرسه ای
اولیللای مدرسلله بايد دانش آمللوزان را در امور آموزشللی نظیللر کالس بندی، 
تقسیم بندی های آزمايشگاهی و کارگاهی و امور فوق برنامه نظیر مسابقات ورزشی، 
فعالیت هللای فرهنگی، هنللری، انجمن های علمی و ... گروه بندی کنند. مدرسلله 
اينک، تنها، محلی برای تحصیل و دانش اندوزی نیسللت بلکه مکانی اسللت که به 
دانش آمللوزان فرصت می دهد تا برای بروز اسللتعدادهای علمی، فرهنگی، هنری، 
اجتماعی، سیاسللی، فناوری و مشابه آن اقدام نمايند. محیط مدرسه محل تمرين 
برای انجام همه آزمون های »سللعی و خطا« است که دانش آموزان بدان نیاز دارند 
تا وارد جامعه شللوند. اين فعالیت ها باعث توان مندسللازی دانش آموزان می شود و 
در مقابللل بللرای دانش آموزان و نیللز جامعه، ابدا مخاطراتللی را به همراه ندارد. در 
مدرسلله به عنوان يک مکان گروهی، عالوه بر »ضرورت های آموزشی« می توان از 
»ضرورت هللای حاکمیتی« نام برد. وجود مصوبات قانونی الزام آور از سللوی مراجع 
قانون گذار نظیر مجلس شللورای اسالمی و شللورای عالی انقالب فرهنگی، وزارت 
آموزش و پرورش را ملزم می سللازد در خصوص ايجاد تشللکل های دانش آموزی و 
ايجاد سللاختارهای ناظر در وزارتخانه و ادارات کل و ادارات تابعه شهرستان اقدام 
نمايند. بر همین اسللاس، برخي از تشللکل های قانونی زير در همین راسللتا ايجاد 

شده اند:
»اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان« با هدف ايجاد وحدت و هماهنگي 
بین انجمن هاي اسللالمي دانش آموزان کشللور و به منظور حراست از دستاوردهاي 

انقالب و تحقق ارزش هاي اسالم و آرمان هاي انقالب 
اسللالمي و جهت بخشللیدن به فعالیت هللاي صنفي 
دانش آمللوزان مسلللمان و متعهد، در سللال 1358 با 
حمايت هاي معنوي و مادي حضرت امام خمیني)ره( 
تأسیس و در سیصدو پنجاه و پنجمین جلسه شوراي 
عالللي انقللالب فرهنگي، در تاريخ سللوم مللرداد ماه 

1374به تصويب رسید.
»سللازمان بسللیج دانش آموزی« ابتدا در سللال 
1375 بللا عنوان قانون تشللکیل و توسللعه بسللیج 
دانش آموزی و سپس در سال 1377 با همین عنوان 

در مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسید.
»سللازمان دانش آموزي جمهوري اسالمي ايران« 
بلله منظور اعتالي شللخصیت دانش آمللوزان و ايجاد 
مشارکت آنان در تمامي زمینه هاي علمي، فرهنگي، 
اجتماعي … در تاريخ 21 ارديبهشت سال 1378 به 

تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسید.
»شللورای دانش آموزی« به عنوان يکی از ارکان مدرسلله طی آيین نامه اجرايی 
مدارس طی نامه شماره  120/1077/8 – 79/3/7 به استان ها ابالغ گرديده است.
تشللکیل »شللورای هماهنگی تشللکل های دانش آمللوزی« به منظللور تقويت 
و هماهنگللی برنامه ها و فعالیت های تشللکل های دانش آموزی و تحقق مشللارکت 
همه جانبه آنان و حفظ اسللتقالل تشللکل ها در چهارم خرداد ماه سللال 1378 به 

تصويب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید.

پشتوانه های فرهنگ ایرانی-اسالمی
جامعه ايران به دلیل دارا بودن فرهنگ ايرانی- اسللالمی از غنای خاص نظری 
برای کار گروهي برخوردار اسللت. وجود سللنت های ملی، منطقلله ای و مذهبی و 
شللیوع ضرب المثل هايي که مورد وثوق همگان اسللت و سالیان درازی است که بر 
فرهنگ ايران سللیطره داشللته و در رفتارهای مردم بروز و ظهور پیدا کرده، روح 
جمعی را در خويش نهفته دارد. ضرب المثِل »دسللت خدا با جماعت اسللت« خود 
تأکیدی بر انجام کار گروهی است. تاکید بر نماز جماعت و پاداش های معنوی آن، 
گردهمايی عظیم سللاالنه حج، نماد همبسللتگی عمیق بین مسلمین جهان، قبله، 
کتللاب و پیامبر واحد همگی حول محور تحقق کار جمعی اسللت. آئین های ملی 
نظیِر جشن نوروز، جشن خرمن و »کاير« در مازندران و ...، همه مويد پذيرش روح 

جمعی در فرهنگ ايرانیان است. 

نتیجه گیری 
با عنايت به اين مباحث تاحدی روشللن شللده اسللت که چه به لحاظ فردی و 
چلله به لحاظ محیطی و چه به لحاظ راهبردهای حاکمیتی از سللوی وزارت خانه و 
چلله به لحاظ فرهنگی، پرداختن به کار گروهللی و تبديل آن به تیم، يک ضرورت 
اسللت. وقتی يک تشللکل پای به میدان فعالیت می گذارد، درواقع يک گروه متولد 
شده است. در اينجاست که بايد اولیای مدرسه فرايند تبديل پذيری را کلید زده و 

فرايند »تبديل گروه به تیم« را آغاز نمايند. 

پانوشت:
1. رحمت ا... صديق سروسللتاني، کرم حبیب پور گتابي، مقاله »بررسي نیازهاي 
اجتماعي، فرهنگي و آموزشللي دختران دانش آموز سراسر کشور«، مجله پژوهش 

زنان، دورة 5، شماره 3، زمستان 1386.
2. پارسللائیان، علی و همکاران، اسللتیفن رابینز، مبانی رفتار سللازمانی، دفتر 

پژوهش های فرهنگی، 1390ف چاپ سی ام، ص 72. 
3. همان، صفحه 73.

4. الوانی، سللید مهدی؛ مديريت عمومی، تهران، نی، 1386، چاپ سللیام، ص 
.157

5. پارسللائیان، علی و همکاران، اسللتیفن رابینز، مبانی رفتار سللازمانی، دفتر 
پژوهشهای فرهنگی، 1390، چاپ سی ام، ص 80.

6. همان، ص 89

چه به لحاظ فردی و چه به لحاظ محیطی 
و چ�ه به لح�اظ راهبرده�ای حاکمیتی 
و چ�ه به لح�اظ فرهنگ�ی، پرداختن به 
کار گروه�ی و تبدی�ل آن ب�ه تیم، یک 
ضرورت اس�ت. وقتی یک تش�کل پای 
به میدان فعالیت می گذارد، درواقع یک 
گروه متولد شده است. در اینجاست که 
باید اولیاء مدرسه فرایند تبدیل پذیری 
را کلی�د زده و فراین�د »تبدیل گروه به 

تیم« را آغاز نمایند.
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23 مرداد 1381 بود که جعفرزاده سخنگوي گروهک منافقین در یک 
کنفرانس مطبوعاتي در هتل ویالرد واش�نگتن مدعي ش�د که ایران در 
سه مجتمع اصفهان، نطنز و اراک، فعالیت مخفیانه اتمي با گرایش نظامي  

دارد و پنهاني در حال دستیابي به بمب اتمي است.
چهار ماه بعد در 21 آذر ش�بکه سي ان ان با پخش گزارشي، تصاویري 
ماهواره اي از فعالیت این س�ه س�ایت ارائه کرد. آن سال تهران پروتکل 
الحاق�ي 2+93 را نپذیرفت�ه بود و تاسیس�ات نطن�ز و اراک بدون اطالع 
آژانس س�اخته ش�ده بود. آن زمان ایران فرصت کمي براي مدیریت این 
بحران داشت و شرایط منطقه اي و سیاسي هم به سود ایران نبود. آمریکا 
بعد از حوادث یازده س�پتامبر، تعریف جدیدي از امنیت ملي ارائه کرد و 
برخورد س�خت گیرانه با کشورهایي داش�ت که از سوي واشنگتن متهم 
به حمایت از تروریس�م و تولید س�الح هاي کش�تار جمعي بودند. وقوع 

رویدادهای�ي مثل حمله به عراق و افغانس�تان و اس�تقرار نیرو در هر دو 
س�وي مرزهاي غربي و شرقي ایران، این گمان را ایجاد مي کرد که هدف 
دول�ت ایاالت متحده عالوه بر س�رکوب جریان هاي حامي تروریس�م در 
منطقه، تضعیف ایران است. حتي در آن زمان به نوشته روزنامه اشپیگل، 
اس�رائیلي ها درص�دد آم�وزش خلباناني بودند ک�ه با هواپیم�اي اف 16 
تأسیسات ایران را مورد حمله قرار دهند. )روزنامه شرق، 21 مهر 1382( 
بع�د از این بود که ت�الش آمریکا و رژیم صهیونیس�تی ب�راي ایجاد 
اجم�اع جهاني علیه فعالیت هاي هس�ته اي ایران آغاز ش�د و آنها موفق 
شدند بسیاري از دولت هاي اروپایي را براي تصویب قطعنامه شدیدالحن 
ش�وراي حکام در س�پتامبر 2003 علیه ایران هم�راه کنند. این قطعنامه 
مهلت 50 روزه اي به ایران براي پاسخگویي داده بود و کشورمان به لحاظ 

زمان در تنگنا قرار داشت. 

دوم
ده 

پرون

 فتاح غالمی

قصه مذاکرات هسته اي
 از آغاز تا انجام
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پرونده دوم

سفر نخسللتین گروه از بازرسان تسلیحاتي آژانس 
اتمي بعد از تصويب قطعنامه شوراي حکام علیه ايران 
در 4 مهر 1382 با تصمیم ايران به تعويق افتاد و اين 
گمللان را در آمريکا تقويت کرد کلله گويي در اجماع 
جهاني علیه ايران به موفقیت کامل دست يافته است. 
برداشت آمريکايي ها اين بود که ايران تصمیمي براي 
پیوستن به پروتکل منع سالح هاي هسته اي ندارد اما 
با اعالم تصمیم ايران براي الحاق به پروتکل، شللرايط 

به گونه متفاوت تري شکل گرفت.
بللا ايللن تصمیم ايللران، روسللیه و اروپللا فرصت 
مناسللب تري بللراي نقش آفرينللي در مللورد مسللئله 
فعالیت هللاي هسللته اي ايللران يافتنللد و در پللي آن 
بودند که توانايي دپیلماسللي خود را در مقابل آمريکا 

بیازمايند.

مذاکرات تهران به رهبري دکتر حسن روحاني
در شللهريور 1382 قطعناملله اي علیلله ايران در 
شللوراي حللکام آژانس بللا اتفاق آرا تصويب شللد که 
متضمللن يللک ضرب االجل 50 روزه به ايللران بود. از 
جمللله نکات مهللم در حاشللیه صدور ايللن قطعنامه 
ايللن بود که آمريکا هم عراق و هم افغانسللتان را به 
اشللغال خود در آورده بود و در شللرق و غرب ايران 
پايگاه هللاي نظامي اياالت متحده ايجاد شللده بود و 
تلقللي اين بود که از دو سللو محاصره شللده و نفس 
او بلله شللماره  افتاده اسللت. در برخللي از رده هاي 
سیاسي اين کشور هم زمزمه هايي از تهديد ايران به 
گوش مي رسللید. برخي از سناتورهاي آمريکايي که 
از موقعیت اسللتفاده مي کردند و در اظهار نظرهاي 
رسللمي خود به صراحت عنوان مي کردند که مقصد 
بعدي آمريکا، ايران اسللت. در چنین شللرايطي بود 
که کشللورهاي اروپايي براي نقش آفريني بیشتر به 
تکاپو افتادند و وزراي خارجه سلله کشور اروپايي در 
تاريخ 15/ 5/ 1382 در نامه اي به وزيرخارجه ايران 
خواسللتار توقف فعالیت هاي هسته اي ايران شدند و  
اين درخواست هم يک روز بعد از سوي وزيرخارجه 

روسیه با ارسال نامه اي به ايران تکرار شد.
 آمريکا و رژيم صهیونیستی با استفاده از شرايط 
تبلیغاتي و رسللانه اي که بعد از صدور قطعنامه علیه 
ايران در شللوراي حکام آژانس بوجود آمده بود همه 

تالش هللا را بللکار بردند تا پرونده ايران را به شللوراي 
امنیت ببرند. محافل صهیونیسللتي هللم مرتب اعالم 
مي کردند که پرونده هسته اي ايران جنبه هاي امنیتي 
دارد و بللراي برخللورد با جمهوري اسللالمي بايد يک 

اجماع جهاني علیه ايران صورت گیرد. 
سیاسللیون داخل کشللور هم در اقدامي هماهنگ 
درصللدد برآمدند تا جو شللکل گرفته علیلله ايران را 
بشللکنند. اگر اين جو تکمیل مي شد، شرايط دشواري 
بللراي ايران پیللش مي آمد و اجمللاع احتمالي صورت 
گرفته علیه ايران، هزينه هاي سللنگیني براي کشللور 
داشللت. از اين رو اتفاق نظر در حالي شکل مي گرفت 
که وزيللر امور خارجلله آمريکا در  اسللفند 1383 به 
صراحت در مصاحبه اي اعللالم کرد که اياالت متحده 

در پي منزوي کردن ايران است. 
وزراي امور خارجه سلله کشللور اروپايي )انگلیس، 
فرانسلله و آلمللان( در تاريخ 29 مهرمللاه 1382 )21 
اکتبللر 2003( و براسللاس دعللوت دولللت جمهوري 
اسللالمي ايران، به ايران سفر کردند. حاصل اين سفر،  
تفاهللم درخصوص بیانیلله تهران بود. ايللن تفاهم در 
شرايطي صورت گرفت که فشارهاي بسیاري از سوي 

اين کشورها در راستاي الزام ايران به پذيرش پروتکل 
الحاقي و تعلیق غني سللازي و تهديد به ارجاع موضوع 

هسته اي به شوراي امنیت مطرح بود. 
در جريللان سللفر وزيران امور خارجه کشللورهاي 
انگلیس، فرانسه و آلمان به تهران براي بحث و تبادل 
نظر درباره فعالیت هاي هسللته اي ايران، کشللورهاي 
مذکور بیانیه مشللترکي منتشر کردند. متن کامل اين 

بیانیه به شرح ذيل است:
»1 - بللر مبناي دعوت دولت جمهوري اسللالمي 
ايران وزيران امور خارجه انگلیس، فرانسلله و آلمان در 
تاريخ 21 اکتبر 2003 به ايران سفر نمودند. مقام هاي 
ايراني و وزراء بعد از مشورت هاي زياد، درباره اقداماتي 
بللراي حل و فصل همه مسللايل باقیمانده آژانس بین 
المللي انرژي اتمي در خصوص برنامه هسللته اي ايران 
و ارتقاء اعتماد براي همکاري هاي صلح آمیز در زمینه 

هسته اي ايران توافق نمودند.
2 - مقام هاي ايران مجددا تأيید نمودند که سالح 
هسته اي در دکترين دفاعي ايران جايي ندارد و برنامه 
و فعالیت هاي هسته اي ايران صرفا در زمینه صلح آمیز 
بوده اسللت. آنها تعهد جمهوري اسالمي ايران به رژيم 
عدم اشللاعه هسللته اي را تکرار نموده و وزرا را مطلع 

ساختند که:
الف ( دولت ايران تصمیم گرفته است که با آژانس 
بین المللللي انللرژي اتمي همکاري کامللل نمايد تا به 
الزامللات و پرسللش هاي باقیمانده آژانللس، به صورت 
شللفاف بپردازد و آنهللا را حل و فصل نموده و هرگونه 
قصور احتمالي را در چارچوب آژانس روشللن نموده و 

اصالح کند.
ب( بللراي ارتقاء اعتماد و با نظر به رفع همه موانع 

براي همکاري در عرصه هسته اي:
اول( دولللت ايران با دريافللت توضیحات ضروري 
تصمیللم گرفته اسللت که پروتکل الحاقللي را امضاء و 
فراينللد تصويللب را آغاز کند. دولت ايللران تا پیش از 
تصويللب پروتکل، به عنللوان تأيیدي بر حسللن نیت 
خود، به همکاري با آژانس مطابق با اين پروتکل ادامه 

خواهد داد.
دوم ( دولللت ايران درحالي کلله درچارچوب نظام 
عدم گسترش حق دارد انرژي هسته اي را براي اهداف 
صلح آمیز توسللعه دهد، داوطلبانه تصمیم گرفته است 

در آستانه مذاکرات تهران، مسئوالن 
داخل کش�ور در اقدام�ي هماهنگ 
درصدد برآمدند تا جو ش�کل گرفته 
علیه ایران را بش�کنند. اگر این جو 
تکمی�ل مي ش�د، اجم�اع احتمال�ي 
صورت گرفته علیه ایران، هزینه هاي 
س�نگیني براي کش�ور داشت. وزیر 
ام�ور خارج�ه آمری�کا در  اس�فند 
1383 ب�ه صراح�ت در مصاحب�ه اي 
اعالم کرد که ای�االت متحده در پي 

منزوي کردن ایران است. 
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پ که همه فعالیت هاي غني سازي اورانیوم و بازفرآوري 
را بلله صورتي که آژانللس تعريف مي نمايللد، تعلیق 

نمايد.
3( وزيران خارجه انگلسللتان، فرانسه و آلمان از 
تصمیمات دولت ايران استقبال کردند و موارد زير را 

به آگاهي مقامات ايران رساندند:
الللف ( دولت هاي متبوع آنها حللق ايران را براي 
اسللتفاده صلح آمیز از انرژي هسللته اي برابر با پیمان 
عدم گسترش سالح هسته اي »ان پي تي« شناسايي 

مي کنند.
ب ( بنابللر نظر آنها پروتللکل الحاقي به هیچ وجه 
قصد مخدوش کردن حاکمیت، وقار ملي و يا امنیت 

ملي کشورهاي عضو را ندارد.
پ ( بنابللر نظر آنها اجراي کامل تصمیمات ايران 
که توسللط مدير کل آژانللس بین المللي انرژي اتمي 
به تأيید برسللد، بايد موجب شللود که شوراي حکام 

آژانس وضعیت کنوني را حل و فصل نمايد.
ت ( سه دولت معتقدند که اين امر موجب خواهد 
شللد که راه براي گفت وگو بر مبنللاي همکاري هاي 
درازمدت باز شللود و از اين طريق به کلیه طرف هاي 
مورد نظر درباره برنامه تولید انرژي هسللته اي ايران، 

اطمینان رضايت بخشي داده خواهد شد.
به محض اينکلله نگراني هاي بین المللي، از جمله 
نگراني هاي سلله کشللور کامال برطرف شللود، ايران 
مي تواند انتظار داشللته باشد که به طور آسان تري به 
فناوري مللدرن و اقالم ديگري در حوزه هاي مختلف 

دست يابد.
ث( آنها بللا ايران براي ارتقللاء امنیت و ثبات در 
منطقه از جمله ايجاد منطقه عاري از سللالح کشتار 
جمعللي در خاورمیانه مطابق با اهداف سللازمان ملل 

متحد، همکاري خواهند کرد«.
با سفر وزراي امور خارجه فرانسه، بريتانیا و آلمان 
به تهران و بحث و گفتگوي آنان با تیم مذاکره کننده 
هسللته اي ايران در 29 مهر در سللعدآباد، ديپلماسي 
کشللورمان براي حل موضوع فعالیت هاي هسللته در 
مسیر آرامتري قرار گرفت. )سارا فالحي،  بازي ايران 
 ،NPT و آمريکا از ظهور طالبان تا پیوسللتن ايران به
فصلنامه رهیافت سیاسي - بین المللي شماره 5، ص 

)202
در اين مذاکرات رياسللت هیئت ايراني را حسللن 
روحاني و کمال خرازي و رياسللت هیئت اروپايي را 
هم »دومینیک دو ويلپن«، »جک استراو« و »يوشکا 
فیشللر« وزيران خارجه سه کشللور فرانسه، بريتانیا و 

آلمان بر عهده داشتند.
توافق سللعدآباد ابر تهديللد را از ايران تا حدودي 
دور کللرد و سللکانداران ديپلماسللي، فرصللت کافي 
بللراي مديريت بحران پیدا کردند. قبل از اين توافق، 
آمريکا تصمیم خطرناکللي گرفته بود و برآن بود که 
در کنفرانس بازنگللري NPT، طرحي را ارائه دهد و 
شرايط را براي تصويب و اجرايي شدن آن مهیا کند.
براساس اين طرح، کشورها به لحاظ دستیابي به 

انرژي هسته اي در پنج دسته قرار مي گرفتند:
دسللته اول دارندگان جنگ افزار هسته اي شامل 

آمريکا، روسیه، چین، انگلستان و فرانسه بودند. 
دسللته دوم کشللورهايي شامل اسللرائیل،  هند، 

پاکسللتان و کره شللمالي بودند که جللزو دارندگان 
نیروي هسته اي به شمار مي آمدند. 

دسللته سللوم  دارنللدگان تکنولللوزي صلح آمیز 
هسته اي در سطح عالي شامل ژاپن و آلمان بودند.

دسللته چهارم کشللورهاي مصرف کننده مواد و 
تکنولوژي هسته اي اما دارنده نیروگاه هسته اي بودند 

که البته فاقد چرخه سوخت هسته اي هم بودند. 
دسللته پنجم هم کشورهايي بطورکلي بي بهره از 

تکنولوژي بودند. 
ايللن طللرح در صورت اجرايي شللدن ايران را در 
دسللته اخیر قرار مي داد، در صورتي که تالش ايران 
بللراي قللرار گرفتن در گروه سللوم يعنللي دارندگان 

تکنولوژي صلح آمیز هسته اي در سطح باال بود.
چنین طرحي در صورت اجرايي شللدن، وضعیت 
کشللور را با مشللکل مواجه مي کرد اما توافق تهران 
تا حدود زيادي شللرايط را بلله نفع ايران تغییر داد و 
از سللوي ديگر، ترويیکاي اروپا هم موضع ماليم تري 
در برابر مجهز شللدن ايران به فعالیت هاي صلح آمیز 

هسته اي گرفت.
يکللي از موضوعللات مهمي کلله در بیانیه تهران 
وجود داشت تقلیل درخواست حداکثري توقف تمام 
فعالیت هاي مربوط به غني سازي و فراوري هسته اي 
ايران بر مبناي قطعنامه سپتامبر بود. اين اقدام ايران 
البته بر اساس بیانیه رسمي، »داوطلبانه« اعالم شد.

توافق نامه بروکسل
ايللن توافق نامه در 23 فوريه 2003 میان ايران و 
ترويیکاي اروپا بسته شد و مهمترين فراز آن، اين بود 
که اروپا  تعهد کرد که سعي خود را براي عادي شدن 
پرونده و بسته شدن آن در اجالس ژوئن به کار برد.

در اين مذاکرات رياسللت هیئللت ايراني بر عهده 
حسللن روحاني و رياسللت هیئت اروپايللي بر عهده 

»خاوير سوالنا« بود.

توافق نامه پاریس
آخريللن توافق نامه ايللران با تروئیللکاي اروپا در 
پاريللس اتفاق افتللاد و در آن ضمن تاکید بر ماهیت 
صلح آمیز فعالیت هاي هسته اي ايران، اروپا اعالم کرد 
که آمادگي دارد پس از 25 سللال، مذاکرات سیاسي 

گسترده اي را با ايران آغاز کند. 
يکي از نکات ديگر اين توافق نامه حمايت اروپا از 

روند عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني بود.
از ديگر توافقات مهم مذاکرات پاريس قرار گرفتن 
نام سللازمان مجاهدين خلللق - به عنوان آغازگر اين 

بحران - در کنار گروه تروريستي القاعده بود.
يکي ديگر از نکات مهمي که در قطعنامه سپتامبر 
مللورد تأکید قرار گرفته بود و در صورت تداوم اصرار 
غرب، کشللور را با وضعیت دشللواري مواجه مي کرد، 
اين بللود که در قطعنامه سللپتامبر، شللوراي حکام 
از ايران خواسللته بود که تعهداتللي فراتر از پروتکل 
الحاقللي را بپذيرد اما در قطعناملله تهران و پاريس، 
اين بند حذف شللد و در مقابل از ايران خواسته شد 
کلله مطابق بللا پادمان و پروتللکل الحاقي عمل کند. 
نتیجه چنین فرايندي خروج پرونده ايران از دسللتور 

کار شوراي حکام و آژانس بود. 
در اين دوره از مذاکرات، دستگاه ديپلماسي ايران 
و بويللژه تیم مذاکره کننده هسللته اي ايران، ديدگاه 
تعاملي با اروپا داشللتند و آمريکا و متحد استراتژيک 
او انگلیللس در شللوراي حکام به عنللوان يک اقلیت 

قدرتمند حضور فعال داشت.
نماينللده مذاکللره  کننده ايللران در ايللن دور از 
گفتگوها سللیروس ناصري به همراه سللفیران وقت 

ايران در پاريس، لندن و برلین بودند.
گفتگللوي تعاملي ايران با اروپللا در حالي صورت 
مي گرفللت که آمريللکا هم از هملله ابراز هاي موجود 
براي اعمال تحريم هاي مختلف علیه ايران اسللتفاده 

مي کرد. 

اعضاي تیم مذاکراه کننده ایران 
با مدیریت حسن روحانی

در دوره حسللن روحاني مسللئول ارشللد تیم 
مذاکللره کننده حسللین موسللويان بللود و تیم 
همراهللي کننده او شللامل محمدجللواد ظريف، 
سیروس ناصري، امیرحسین زماني نیا، محمدرضا 
البرزي، علي اکبر صالحي، محمد سعیدي، مجید 

تخت روانچي و علي ماجدي بودند.
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در کنار اين اقدامات، آنان خواسللتار تداوم دائمي 
تعلیق از سللوي ايران شللدند و ايللن چیزي نبود که 
مللورد قبول جمهوري اسللالمي باشللد. از اين رو در 
برخللي از مللوارد از جمللله در مرحله نهايي شللدن 

توافق نامه پاريس، مذاکرات بي نتیجه ماند.
نکته ديگر اينکه در اين دور از گفتگوها تیم مذاکره 
کننده براي نشان دادن حسن نیت خود بیش از انتظار 
در مقابللل خواسللته هاي طللرف مقابل که خواسللتار 
توسعه بخشیدن به دامنه تعلیق بود، نرم خويانه رفتار 
مي کرد و اين نیز بیش از گذشللته غرب را نسللبت به 

زياده خواهي هاي خود راسخ کرده بود. 
از مهللر مللاه 1382 در پللي توافقات سللعدآباد، 
بروکسللل و پاريللس، جمهوري اسللالمي از سللويي 
غني سللازي، سللاخت سللانتريفیوژها، بازفرآوري در 
يو.سللي.اف اصفهان، نطنز و تحقیقات هسللته اي را 
به حالت تعلیق در آورد و از سللويي ديگر شللرايط را 
براي بازرسي هاي متعدد آژانس فراهم کرد که شامل 
بازديد بازرسللان آژانس از مجموعه نظامي- صنعتي 
کالهللدوز در اکتبللر 2004 و بازرسللي از مجموعه 
لويللزان در ژوئن 2004 و سللايت نظامي پارچین در 
ژانويه 2005 بود. به رغم همه اين شرايطي که ايران 
براي اعتماد سللازي فراهم آورده بود، در گزارشي که 
از پرونده هسته اي به شوراي امنیت ارسال شده بود، 
بندهايي وجود داشللت که به لحاظ سیاسي به ضرر 

ايران تعبیر مي شد. 
از سللويي ديگر برخللي از اقدامللات فني که بعد 
از توافقللات صورت گرفللت مانند خريد نقشلله هاي 
مربوط به دسللتگاه سللانتريفیوژB2 از سللوي ايران، 
کسللب اطالعللات آژانللس از فعالیت هاي ايللران در 
زمینه پلوتونیوم، کشللف آلودگي هللاي اورانیوم غني 
شللده در برخي از تأسیسللات اتمي ايران، پي بردن 
آژانس بلله کسللر گاز هگزافلورايد اورنیللوم و وقوف 
آژانللس به تناقض هاي میان اعالمیلله تهران و نتايج 
نمونه برداري هللاي مربللوط بلله محلللول پلوتونیوم، 
سايه هاي ترديد را روي مذاکرات اتمي افکند و بازي 
ديپلماتیک ايران را در مسیری ناهموار هدايت کرد. 
به دنبال آن، گفتگوها بر سللر رسللیدن به توافق 
طوالني شللد و اين روند، اعتماد ايران را نسللبت به 
جدي بودن اروپا براي دسللتیابي به نتیجه مشخص 

براي گشودن گره هاي مذاکرات کاهش داد. 

ریاس�ت جمه�وري احمدي ن�ژاد و مذاکرات علي 
الریجاني

انتخابات نهمین دوره رياست جمهوري که برگزار 
شللد شللکل ماجرا تغییر پیدا کرد. از يک سللو اروپا 
اخبللار اين تغییر و تحللوالت و احیانا دگرگوني هايي 
را کلله بعد از اعالم نتیجه انتخابات در روند گفتگو و 
تغییر تیم مذاکره پیش خواهد آمد، پیگیري مي کرد 
و از سللويي ديگر ارزيابي گروه هاي رقیب در جريان 
انتخابللات از نحوه  و روند مذاکرات و توافقات صورت 
گرفتلله هم متفاوت بود. برخللي نامزدها هم صراحتا 
توافقات صورت گرفته را نوعي عقب نشیني از مواضع 
حقه ايللران در دسللتیابي به فعالیت هاي هسللته اي 
صلح آمیز تلقي مي کردند و خواهان خروج از ان پي تي 
و متوقف کللردن مذاکرات بودنللد. کانديداهايي هم 

بودنللد که حتللي چانه زني ايران بر سللر حقوق ملت 
ايران براي غني سللازي را الزم نمي دانسللتند و اصرار 
دستگاه ديپلماسي براي چانه زني بر سر اين موضوع 
را يکي از عوامللل به مخاطره افتادن موضع ايران در 
عرصه جهاني و به خصوص با آمريکا تلقي مي کردند.

انتخاب محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري 
با واکنش هاي متفاوت جهاني روبرو شللد. او از جمله 
نامزدهايللي بود کلله در جريان انتخابات، خواسللتار 
قاطعیللت و عللدم مصالحه بر سللر انرژي هسللته اي 
بود. چنین موضعگیري هايللي البته با حمايت بخش 
وسیعي از جامعه هم روبرو بود و بسیاري از هواداران 
احمدي نللژاد که در جريان انتخابللات به او رأي داده 

بودند، خواسللتار اجرايي شللدن همین شللعارها در 
عرصه ديپلماسي و سیاست خارجي کشور بودند.

از سللوي ديگللر صراحللت احمدي نللژاد در بیان 
نظرات خود در مورد اسللرايیل - غرب و فعالیت هاي 
هسته اي، موجب راه اندازي تبلیغات منفي علیه او با 
سللردمداري رژيم صهیونیستي و با هماهنگي آمريکا 
و برخي از راست گرايان اروپايي شد که آثار و تبعات 

آن هم بر روند مذاکرات قابل مشاهده بود.
يکي از اولیللن اقدامات دولت دهم، خروج تهران 
از توافق نامه پاريس و راه اندازي مجتمع اصفهان بود. 
اين مساله با واکنش هاي منفي زيادي از سوي غرب 

مواجه شد. 
با تغییر دولت، تیم مذاکره کننده هسته ای ايران 
هم لباس عوض کرد و مسللیر جديدي را براي ادامه 

گفتگو ها در نظر گرفت. 
بللا انتخاب علي الريجاني به عنوان دبیر شللوراي 
عالللي امنیت ملي، روند مذاکرات شللکل جديدي به 
خود گرفت. شللوراي امنیللت در بهار 85 از البرادعي 
خواسللت که ظرف 30 روز گزارشللي در مورد میزان 
پايبندي ايران به خواسللته هاي شللوراي حکام تهیه 

کند. 
در روند جديللد، تالش تیم مذاکره کننده بر اين 
قرار گرفت که بازيگران جديدي را به عرصه گفتگوها 
وارد کند تا مذاکرات  از انحصار سلله کشللور اروپايي 

خارج شود.
تیم جديد هسته اي بر آن بود که مسیر گفتگو ها 
را از مجاري سیاسي به چهارچوب حقوقي بازگرداند 
و به همیللن دلیل، مذاکرات را صرفا در دايره آژانس 
بین المللي بر اساس اسناد چهارگانه معاهده ان پي تي، 

اساسنامه آژانس، پادمان و پروتکل الحاقي قرار داد.
اقللدام ديگر صورت گرفته اين بود که بخشللي از 
فعالیت هاي هسللته اي که قبال به صللورت داوطلبانه 
براي اعتماد سللازي تعلیق شللده بود، دوباره از سللر 

گرفته شد. 
اعتماد نیم بند گذشللته جايش را به بي اعتمادي 
دو طللرف داده بللود. ايراني ها گمللان مي کردند که 
اروپايي هللا در پي وقت کشللي هسللتند و عزم جدي 
براي حل مشکالت موجود براي توافق بر سر مسائل 
هسته اي ندارند و در نقطه مقابل، برداشت غرب اين 
بللود که تیم جديد، خواهللان اجرايي کردن توافقات 

نیست.
آقازاده رئیس وقت سللازمان انللرژي اتمي ايران 
معتقد بود کلله به رغم اينکه ايران عللالوه بر تعلیق، 
حجللم عظیم بازرسللي ها را پذيرفتلله و فعالیت ها را 
در اصفهللان و نطنز متوقف کللرده اما چیزي از اروپا 
دريافت نکرده است. )نسیم الل اجاقلو، شوراي امنیت 
آخرين ايستگاه پرونده هسته اي ايران، پايیز 1385، 

ص 22(
الريجاني دبیر شوراي عالي امنیت ملي هم ضمن 
گاليه از بي توجهي اروپايي ها به مفاد پروتکل الحاقي، 
اسللتراتژي آنان را محدود سللازي قدرت و شکستن 
اقتللدار خارجي ملت ايران دانسللت. )علي الريجاني، 
سیاسللت هسللته اي ايللران: چالش هللا و راه حل ها، 
همشللهري ديپلماتیک، 12 آذر 1384، شماره 76، 

ص 8(

اعضاي تیم مذاکراه کننده ایران 
با مدیریت علی الریجانی

در زمللان علي الريجاني که سرپرسللتي تیم 
مذاکره کننده را به عهده داشللت،  جواد وعیدي 
مذاکره کننده ارشد بود و سیدعلي حسیني تاش، 
جعفللري،  محمللد  آخونللدزاده،  محمدمهللدي 
سللیدعباس عراقچي، کاظم غريب آبادي و محمد 

سعیدي او را همراهي مي کردند.
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پ ايران در اين دوره، با اتخاذ ديپلماسي 
تهاجمي، شللرايط جديدي را در عرصه 
بین المللللي رقللم زد و صحنه سیاسللي، 
صف آرايللي جديللدي را بلله خللود ديد. 
تهديدات غرب براي اعمال فشللار بیشتر 
بر ايران آغاز شد اما در اين میان روسیه 
با پیشنهاد جديد غني سازي مشترک در 
خاک اين کشللور، حضور پررنگ تري را 

در اين فضاي منازعه از خود نشان داد.
اين پیشللنهاد که با استقبال اروپا و 
آمريکا مواجه شللد فشارهاي علیه ايران 
را در اجللالس شللوراي حکام در سللوم 
آذر 84 کم کرد و اين نشسللت برخالف 
نشسللت هاي سللابق، قطعناملله اي علیه 

ايران صادر نکرد.
ايللران هم گرچه اين پیشللنهاد را به 
عنوان يک طرح مکمل پذيرفت اما اعالم 
کرد کلله اين طرح نمي توانللد جايگزين 

غني سازي در خاک ايران شود.
رايزني هللاي  دوره  ايللن  در  تهللران 
جدي با پکن و مسللکو را آغاز کرد و به 
مواضع آنللان خوش بین بللود اما به رغم 
خوش بیني ها، در نهايت روسللیه و چین 
بیانیه نشست دوم لندن را براي گزارش 
پرونده به شللوراي امنیللت امضا کردند. 
در نشست اضطراري شللوراي حکام که 

در دوم فوريه برابر با 13 بهمن 1384 تشللکیل شد، 
در نهايللت پیش نويس قطعنامه اروپا و آمريکا با راي 
مثبت کشللورهايي چون روسللیه، چین و هند و راي 
ممتنللع الجزاير، لیبي، بللالروس و آفريقاي جنوبي و 
سلله راي مخالللف کوبا، ونزوئال و قطر تصويب شللد. 
براسللاس اين قطعنامه، پرونده ايران بايد به شوراي 

امنیت گزارش مي شد.
اين گزارش چنانچه پیدا بود با واکنش منفي ايران 
مواجه شللد و براساس نامه اي از محمود احمدي نژاد، 
ايللران خطاب به مدير کل آژانللس بین المللي انرژي  
اعالم کرد که براساس مصوبه مجلس تمامي تعلیقات 

داوطلبانه را لغو خواهد کرد.
ايللن اقدام، شللوراي حللکام را در موضع واکنش 
قرار داد و اين شللورا در 84/7/2 با تهیه پیش نويس 
سومین قطعنامه علیه ايران در يک اقدام غیرمعمول 
در مللورد اين گونه قطعنامه ها که به صورت اجماعي 
بلله تصويب مي رسللید، اقدام به رأي گیللري کرد. در 
اين قطعنامه با پیشللنهاد انگلیس، فرانسلله و آلمان 
و تصويللب آن در شللوراي حکام، ايران مي بايسللت 
تمامللي فعالیت هاي غني سللازي را تعلیق مي کرد. با 
اين قطعنامه راه براي ارجاع پرونده به شوراي امنیت 

هموار شد.
شوراي حکام در جلسه اي که به صورت فوق العاده 
در بهمن ماه 1384 برگزار کرد با انتشار بیانیه نهايي 
از ايران خواسللت تمامللي فعالیت هاي هسللته اي را 
تعلیق کامل کند و احداث پروژه آب سللنگین اراک 
را متوقللف و اين پروژه را به طللور کامل تعیلق کند 
و فراتر از قوانین آژانس، حق بازرسللي هاي فراگیر و 
گسللترده را از مراکز هسته اي و نظامي و اماکني که 

بازرسللان آژانس درخواسللت کردند، بالفاصله صادر 
کند و از سللوي ديگر، اورانیوم هاي بازفرآوري شللده 
و غني شللده خللود را تحويل بازرسللان آژانس دهد. 
)شللوراي امنیت آخرين ايستگاه پرونده هسته ايران، 

ص 39(
شوراي امنیت در 8 فروردين 85 هم ضرب االجلي 
يک ماهه بللراي ايران تعیین کرد تللا مفاد قطعنامه 
مذکور را اجرايي کنللد اما با بي اعتنايي ايران به اين 
درخواست، يک ماه بعد البردادعي در ارديبهشت 85 
خبر پاسللخ منفي ايران به درخواست شوراي امنیت 

را اعالم کرد. 
در ايللن شللرايط، اوضللاع پیچیده اي بللر فضاي 
گفتگو ها سللايه افکنللده بود و هر دو طللرف گفتگو 
سللخت بر مواضللع خود پافشللاري مي کردنللد و در 

نهايت پنج عضو دائم شللواري امنیت 
به  همراه آلمان اعالم کردند که براي 
حل مسائل هسته اي ايران، راه گفتگو 
را در پیش مي گیرند و از اين پس بود 
که ايران با بسللته هاي پیشنهادي 5 

+1 مواجه شد. 
با جايگزيني گللروه 5+1 به جاي 
اتحاديه اروپا،  ايران با پیشللنهادهاي 
جديللد مواجه شللد. در يکللي از اين 
بسللته هاي پیشللنهادي ضمن تأکید 
بر همکاري هللاي اقتصادي و امنیتي 
بللا ايللران در صللورت تأيیللد آژانس 
بین المللي انرژي اتمي و رفع نگراني 
ايللن آژانللس در مللورد فعالیت هايي 
که مي تواند جنبه نظامي هسللته اي 
داشته باشد، از ايران خواسته شد که 
از اين پس هیچ نوع فعالیت و يا مواد 
اعالم نشللده هسته اي در ايران وجود 
نداشته باشللد و اعتماد بین المللي به 
اينکه برنامه هسللته اي ايران منحصرا 
صلح آمیللز و غیرنظامللي باشللد، باز 

گردد. 
اين بسته مشوق که البته ابهامات 
زيللادي در مللورد آن مطرح شللد، از 
يک سري پیشنهادات کلي برخوردار 
بود که اجرايي شللدن آن هم زمان بر 
بود و هم تفاسللیر و برداشللت هاي متعدد و متفاوتي 
از آن مي شللد و معلللوم بللود کلله ايللران در صورت 
پذيرش، مي بايست تا مدت زماني نامعلوم که از نظر 
اروپايي ها، مدت آن مشخص نشده بود، فعالیت هاي 

هسته اي خود را تعلیق کند.
در روز 31 مرداد 85 ايران در پاسخ رسمي خود، 
تمايل خود را براي ادامه گفتگو در مورد حقوق ايران 
براي فعالیت هاي هسللته اي اعالم کرد و مصالحه بر 

آن را ناشدني دانست.
بللا اين پاسللخ، جللو تبلیغاتي منفللي در فضاي 
رسللانه اي و بین المللللي علیلله ايللران با مشللارکت 
کشللورهاي غربي ايجاد شللد و در نهايللت به صدور 
قطعنامه 1696 شوراي امنیت انجامید که بر مبناي 
آن کشللورمان مي بايسللت ضمن تعلیق غني سازي، 
بازفللرآوري خللود از جمللله فعالیت هللاي مربوط به 
تحقیق و توسللعه را نیز به حالللت تعلیق در  آورد. از 
نکات مهم ايللن قطعنامه، قللرار دادن ايران در ذيل 
فصل 7 منشللور شوراي امنیت بود که عدم همکاري 

ايران را مشمول مجازات هاي اقتصادي مي دانست.
با رد اين قطعنامه، ايران کماکان به غني سللازي 
ادامه داد و مجتمع آب سنگین اراک را افتتاح کرد.

اين روند خطرناک البته با ارسال نامه احمدي نژاد 
بلله بوش و مذاکرات ايران و آمريکا در مورد مسللائل 
عراق تا حدودي تحت الشللعاع قرار گرفت و دو کشور 
راهللي را برگزيدند کلله به ديپلماسللي گفتگو ختم 

مي شد.
با اين وصف به رغم خوش بیني هاي سیاسللي در 
مللورد ادامه اين رونللد، صدور قطعناملله 1737 بار 
ديگر شللرايط را به سللمت بحراني شللدن پیش برد. 

در روز 31 مرداد 85 ایران در پاسخ 
رسمي خود، مصالحه  در مورد حقوق 
ایران براي فعالیت هاي هس�ته اي را 
ناش�دني دانس�ت. با این پاسخ، جو 
تبلیغاتي منفي در فضاي رس�انه اي 
و بین الملل�ي علیه ایران ایجاد ش�د 
و در نهایت به صدور قطعنامه 1696 

شوراي امنیت انجامید
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اين قطعناملله ضمن تأکید بر مفللاد قطعنامه قبلي، 
بر گسللترش دامنه تحريم به سیسللتم هاي موشکي 
و پرتابللي ايللران اصرار ورزيللد. در بنللد 3 قطعنامه 
آمده اسللت: »شللوراي امنیت تصمیم مي گیرد همه 
کشورها بايد اقدامات الزم را جهت ممانعت از تامین 
و فروش و يا انتقال مسللتقیم و غیرمسللتقیم اقالم، 
مواد، تجهیزات، کاالها و فناوري که ممکن اسللت به 
فعالیت هاي مربوط به غني سللازي، بازفرآوري و آب 
سنگین و يا تولید سیستم هاي پرتابي سالح هسته اي 
منتهللي شللود از طريق قلمروشللان و يا به وسللیله 
اتباعشللان و يا قايق ها و هواپیماهاي پرچم دارشان و 
يللا با اسللتفاده دريا به نفع ايللران جلوگیري کنند«. 
)مندرجات قطعنامه 1737 منتشللر شده در روزنامه 

اعتماد ملي 4 دي 1385 ص 11(
در واکنللش بلله ايللن قطعنامه، مجلس شللوراي 
اسللالمي با تصويب طرح دو فوريتللي، دولت را ملزم 
بلله تجديد نظر در رابطلله با آژانس کللرد و محمود 

احمدي نژاد هم قطعنامه را کاغذپاره خواند.
در پي اين اظهار نظرها و تصمیمات، شوراي امنیت 
بللا اجماع آرا در 24 مللارس 2007 با صدور قطعنامه 
1747 تحريم هاي جديدي علیه ايران تصويب کرد که 
براساس آن،  دارايي هاي 28 شخص حقیقي و حقوقي 
با ادعاي ارتباط با برنامه هاي هسته اي و موشکي ايران 
در خارج از کشللور مسدود شللد. نام هايي که در اين 
فهرست ذکر شد عمدتا از اعضاي سازمان هاي نظامي 

و از جمله سپاه پاسداران بودند. 
ديللوار بي اعتمللادي روز به روز باالتللر مي رفت و 
امیدي به دسللتیابي توافق بر سر مسللائل هسته اي 
ايللران نبود. با اين وصف همچنللان طرف هاي غربي 
و ايران در مواضع رسللمي خود از اهمیت اسللتمرار 

گفتگوها مي گفتند. 

کنار رفتن الریجاني و آغاز  مذاکرات سعید جلیلي
اولیللن مرحله مذاکرات ايران و گروه 1+5 در ژنو 
در 29 تیللر 87 برگزار شللد که مهمترين پیشللنهاد 
آن طللرح »فريللز در مقابل فريز« يللا تعلیق در برابر 
تعلیق از سللوي طرف غربي بللود و آن هم بر تعلیق 
فعالیت ها و توسعه تاسیسللات هسته اي ايران تاکید 
داشت. در اين زمان سکان هدايت تیم مذاکره کننده 
ايران در پي استعفاي علي الريجاني از دبیري شوراي 

عالي امنیت ملي به دسللت سللعید جلیلي افتاد و او 
هم چهره هاي جديدتللري را وارد عرصه گفتگوهاي 

هسته اي کرد. 
با توجه به پايگاه سیاسللي جلیلي و نوع تفکراتي 
که او داشللت، تلقي عمومي در داخل و خارج بر اين 
بود که طللرف خارجي، گفتگوهاي دشللواري با تیم 
مذاکللره کننده ايراني خواهد داشللت و هیات جديد 
سللخت گیرانه تر در مللورد پیشللنهادهاي غربي هللا 
برخورد خواهد کرد و بر مواضع خود ابرام بیشللتري 
دارد. در چنین فضايي نشست ژنو2 در مهرماه 88 با 
حضور سعید جلیلي و خاوير سوالنا هماهنگ کننده 
سیاسللت خارجي اتحاديه اروپا و نمايندگان سیاسي 
شش کشور برگزار شد. از همان ابتدا طرف ايراني در 
مذاکرات بر اين نکته پاي فشللرد که ايران اساسللا از 
حقللوق حقه خود انصراف نخواهد داد و حتي جلیلي 
پیشنهاد داد که دايره موضوعات گفتگوها گسترده تر 

شود.  اين روند در نشست ژنو3 نیز تکرار شد. 
در 27 ارديبهشللت 1389 زمینلله يللک موافقت 
هسللته اي بین ايران و برخي از کشللورها مثل ترکیه 
و برزيل فراهم شللد. برابر با نشسللت سه جانبه اي که 
در حاشللیه نشسللت گروه 15 رخ داد، طرحي مبني 
بر انتقللال 1200 کیلوگرم  سللوخت اورانیوم کمتر 
غني شللده  تحت مالکیت ايران بلله ترکیه به عنوان 
امانت داده مي شد که ايران و آژانس مي توانستند بر 
آن نظارت داشته باشند و در کنار آن 120 کیلوگرم 

سللوخت مورد نیاز راکتور تهران از سللوي گروه وين 
بلله ايران تحويل مي شللد. اين پیشللنهاد البته مورد 
بي توجهي طللرف غربي قرار گرفت. در پي اين اقدام 
اروپايي ها، ايللران اعالم کرد که از اين پس مذاکرات 
را بر پايه سیاسللت »بسته مقابل بسته« پي مي گیرد 
و در جلسلله اي کلله گفتگوها صرفا بر پايه مسللائل 
هسته اي باشللد و مباحثي چون موضوعات امنیتي و 

منطقه اي را در بر نگیرد، شرکت نخواهد کرد. 
نشسللت اسللتانبول1 بر همین مبنا در بهمن ماه 
89 شللکل گرفللت اما با توجه به اصللرار ايران مبني 
بللر طرح مباحث فراتللر از دسللتور کار، گفتگو براي 
همکاري بي نتیجه ماند. بین جلیلي و اشتون مسئول 
سیاسللت خارجي اروپللا  در 18 شللهريور 90 و 29 
مهللر همان سللال، نامه نگاري هايي صورت گرفت که 
از سللوي جلیلي، مسئله عدم عقب نشللیني ايران از 
مواضع هسته اي خود مطرح شد و اشتون هم بر لزوم 
گفتگوها میان ايران و طرف هاي غربي تاکید کرد.  

در 26 فروديللن 91  نشسللت اسللتانبول2 کلید 
خورد که در پايان آن اشللتون رسما از حق هسته اي 
ايران سللخن به میللان آورد و جلیلي هللم از توافق 
طرفیللن براي تدويللن يک مدالیته جامللع در بغداد 
سخن گفت. برغم آنکه نشست استانبول2 در فضاي 
مثبتي برگزار شد اما نتیجه نشست سوم خرداد برابر 
23 مي 2012 در بغداد، چندان مطلوب نبود و اصرار 
طرف غربي بر عقب نشللیني ايران از مواضع هسته اي 
از جمله داليل ناموفق بودن اين نشست ارزيابي شد. 
 با وجللود موافقت ايللران دربللاره بازديد آژانس 
انرژي اتمي از سللايت پارچین و بازديد چندباره اين 
سازمان از اين سايت در سال 2004 و 2005 و عدم 
دسللتیابي آژانس به مدارکي مبني بر گرايش نظامي 
هسللته اي ايران در پارچین، بدبیني هاي يوکیا آمانو 
مدير کل آژانس بین المللي انرژي اتمي کاسللته نشد 
و فضاي رسانه اي و تبلیغاتي منفي علیه ايران، سر و 
شللکل تازه تري گرفت. اين روند تا نشست مسکو در 
29 خرداد 91 ادامه داشت. در نشست مسکو، طرف 
ايرانللي طرح تفصیلي خللود را مبني بر تاکید بر حق 
ايران براي غني سللازي اورانیوم و به چالش کشیدن 
قطعنامه هاي شللوراي امنیت در قبال ايران به لحاظ 
حقوقي، بلله صورت مکتوب ارائه کللرد و با توجه به 
سنگین بودن مباحث در اين طرح مکتوب، مذاکرات 

علیرغم بدون نتیجه بودن نشس�ت 
  91 فرودی�ن   26 در  اس�تانبول1، 
نشست اس�تانبول2 کلید خورد که 
در پای�ان آن اش�تون رس�ما از حق 
هسته اي ایران س�خن به میان آورد 
و جلیلي هم از تواف�ق طرفین براي 
تدوین یک مدالیت�ه جامع در بغداد 

سخن گفت. 
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پ ناتمام باقي ماند و البته حاصلي در بر نداشت. 
نشست فني کارشناسللان هسته اي ايران و غرب 
که در اسللتانبول و 13 تیرماه برگزار شللد و 4 مرداد 
نیز به عنوان زمان نشست علي باقري و هلگا اشمیت، 
معاونان سللعید جلیلللي و کاترين اشللتون، رايزنان 
هسللته اي ايران و 5+1 تعیین شللد. از اين پس بود 
که موضوع هسللته اي ايران از گفتگوهاي ديپلماتیک 
به سمت مذاکرات فني و حقوقي بین ايران و آژانس 

سوق داده شد.
در نوامبر 2011 آژانس بین المللي اتمي گزارشي 
منتشللر کرد که حاوي ادعاهاي جديد درباره وجود 
بعد نظامي در برنامه هسللته اي ايران بود و خواستار 

پاسخگويي تهران به آن شد.
هفتمیللن و هشللتمین دور گفت وگوهاي ايران و 
آژانس بین المللي انللرژي اتمي که به میزباني تهران 
و در محل سللازمان انرژي اتمي برگزاري شد، بدون 
کسب نتیجه به پايان رسید. هرمان ناکارتس، معاون 
يوکیللا آمانو در امور پادمان ها رياسللت هیئت فني و 
کارشناسي آژانس و علي اصغر سلطانیه رياست هیئت 

ايراني را برعهده داشتند.
طرف هاي مذاکره کننده تصمیم گرفتند که ادامه 
مذاکللرات را در »آلماتي« پیگیري کنند اما پنج روز 
قبل از آغاز نشسللت آلماتللي، آمانو طي يک گزارش 
12 صفحه اي از آغاز نصب نسل جديد سانتريفیوژها 
از سللوي ايران در نطنز خبر داد. همچنین وي اعالم 
کللرد میزان ذخايللر اورانیوم غني شللده 5 درصدي 
ايللران بلله 8271 کیلوگرم و 20 درصللدي به 280 
کیلوگرم افزايش يافته اسللت که ايللران مقدار 113 
کیلو از اورانیوم 20 درصد را به سوخت تبديل کرده 
اسللت. تبديل اورانیوم 20 درصد به سوخت، احتمال 
اسللتفاده از آن در ساخت سالح هسته اي را به مقدار 

زيادي کاهش مي دهد.
در نشسللت آلماتللي بسللته جديللدي بلله ايران 
پیشنهاد شد که براسللاس گمانه زني هاي رسانه هاي 
غربي شامل سه پیشللنهاد در قالب کاهش تحريم ها 
در حللوزه مبللادالت فلللزات گرانبها، پتروشللیمي و 
مبادالت بانکي بوده اسللت. دومین نشسللت ايران و 
گروه 5+1 در آلماتي، 16 فروردين ماه در محل هتل 
»اينترکنیننتال« اين شللهر برگزار شللد. در نشست 
آلماتللي2، گروه 5+1 به صورت يللک طرفه از ايران 
خواسللت تا غني سللازي را متوقف و سللايت فردو را 
تعطیللل کند، ايللن در حالي بود که بلله هیچ عنوان 
حاضر به لغو تحريم هاي يک جانبه نشد. اين نشست 
آخرين جلسلله طرف مذاکره کننده ايراني با رياست 

سعید جلیلي با مذاکره کنندگان غربي بود. 

انتخاب�ات ریاس�ت جمه�وري 92 و ش�روع فصل 
جدید

ايران در سال 92 چهره انتخاباتي به خود گرفت 
و نامزدهايي با منش سیاسللي متفاوت آمادگي خود 
را بللراي حضللور در انتخابات اعالم کردنللد. يکي از 
نامزدها حسن روحاني بود که سرپرستي اولین گروه 
مذاکره کننده هسللته اي ايران را به عهده داشت. نوع 
مذاکرات صورت گرفته و توافقات انجام شده در دوره 
وي و طللرف قبلي، همواره مللورد انتقاد جريان هاي 

اصولگرا و برخي از تیم هاي مذاکره کننده هسللته اي 
بعد از وي قرار داشت.

از هملله مهمتر رقابت حسللن روحاني و سللعید 
جلیلي به عنوان دو سرپرسللت تیم مذاکره کننده در 
عرصلله انتخابات يازدهم بود به طوري که بسللیاري 
از کارشناسللان معتقد بودند در جريللان رقابت هاي 
انتخاباتللي، روند مناظللرات و گفتگوي اين دو رقیب 
به بحث و بررسي در مورد عمکرد تیم مذاکره کننده 

فعلي و گذشته معطوف خواهد شد.
در رسللانه هاي اصولگللرا، تحلیل هاي زياد در نقد 
عملکللرد روحاني و تیم همراه او در جريان مذاکرات 
هسللته اي مطرح شد و حامیان روحاني هم مقاالت و 

تحلیل هاي زيادي در نقد عملکرد جلیلي نوشتند.
برغللم برگزاري چند جلسلله نشسللت انتخاباتي 
بیللن نماينللدگان نامزدهاي رقیللب از جمله اعضاي 
سللتاد انتخاباتي روحاني و جلیلللي و مباحث مطرح 
شللده، جامعه ايراني منتظر مناظره هسللته اي میان 
اين دو رقیب بود. در جريان برگزاري سللومین دوره 
مناظره انتخاباتي بود که سعید جلیلي سئوالي البته 
نه چندان چالشللي از حسللن روحاني در زمینه روند 
مذاکرات پرسللید و با پاسخ روحاني مواجه شد اما در 
اين جلسلله در میان بهت همه جريان هاي سیاسللي 
اعللم از اصولگللرا و اصالح طلللب، منازعلله اي میان 
علي اکبللر واليتي و سللعید جلیلي در نقللد عملکرد 
جلیلللي درگرفللت که هللر دو طرف همديگللر را به 

کم اطالعي متهم کردند. 
جامعلله ايرانللي در انتخابللات يازدهم به حسللن 
روحاني راي اعتماد داد و رقیب او جلیلي هم برخالف 
انتظار اصولگرايان نتوانست آراي قابل توجهي کسب 
کند. اين البته در برخي از محافل سیاسللي از اعتماد 
به تدابیر هسته اي روحاني در برابر جلیلي تعبیر شد.
حسللن روحاني طي حکمي در روز پنج شنبه 24 
مرداد 1392 )15 اوت 2013( علي اکبر صالحي را به 
سللمت رياست سازمان انرژي اتمي منصوب کرد و در 
14 شهريور 1392 مسئولیت مذاکرات هسته اي را به 
وزارت خارجه واگذار کرد. ظريف نخستن مالقات خود 

را با اشتون در اول مهر 1392 برگزار کرد.
در مهر 92 که سللفر حسن روحاني به نیويورک 
پیش آمد، وي در سللخنراني خللود آمادگي ايران را 
بللراي ادامه مذاکرات با رعايللت احترام متقابل اعالم 
کرد و براي نخستین بار پس از اشغال سفارت آمريکا 
در تهران از سللوی دانشللجويان، محمد جواد ظريف 
وزيللر خارجه ايران و جان کللري وزير خارجه امريکا 
در جريان سللفر رئیس جمهللوري ايران به نیويورک 
بللا هم مالقللات کردند و باز براي اولین بار،  روسللاي 
جمهوري ايران و آمريللکا )روحاني و اوباما( تلفني با 

هم گفتگو کردند. 
در پي آن يازدهمین دور مذاکرات ايران و آژانس 
بین المللللي انرژي اتمي برگزار شللد. عباس عراقچي 
معللاون وزير خارجه و مذاکره کننده ارشللد ايران با 
1+5 روز دوشنبه 6 آبان 1392 )28 اکتبر 2013( با 
يوکیا آمانو مدير کل آژانس انرژي اتمي مالقات کرد. 
بالفاصللله پللس از اين مالقللات دوازدهمین دور 
 PMD مذاکرات ايران و اژانس درباره تدوين مدالیته

آغاز شد.

اعضاي تیم مذاکراه کننده ایران 
با مدیریت سعید جلیلی

در دوره سللعید جلیلي، رئیللس تیم مذاکره 
کننده علي باقري بود و چهره هايي مثل علي اصغر 
سلطانیه، محمدهادي زاهدي وفا، مهدي صفري، 
سللید عباس عراقچي، مهدي محمدي و  محمد 

جمشیدي اعضاي اين تیم را تشکیل مي دادند.

در مهر 92 که س�فر حس�ن روحاني به 
نیوی�ورک پیش آمد، وي در س�خنراني 
خ�ود آمادگ�ي ای�ران را ب�راي ادام�ه 
مذاکرات با رعایت احترام متقابل اعالم 
کرد و براي نخس�تین بار پس از انقالب، 
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و 
جان کري وزیر خارجه امریکا در جریان 
سفر رئیس جمهوري ایران به نیویورک 

با هم مالقات کردند.
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در تاريخ سللوم آذرماه 92 توافق نامه 6 ماهه میان 
ايللران و 1+5 امضا شللد کلله قابل تمديد اعالم شللد. 
مطابق توافق ژنو، جمهوري اسللالمي ايران محورهاي 

زير را پذيرفت:
- عدم غني سازي بیش از 5درصد به مدت 6 ماه

- عدم بازفرآوري يا ساخت تأسیسات آن
- عدم گسللترش بیشتر تأسیسات هسته اي نطنز، 

فردو و رآکتور اراک
- عدم ايجاد مراکز غني سازي جديد

- نیمي از اورانیوم 20درصد براي تأمین سللوخت 
رآکتور تحقیقاتي تهران به صورت اکسید 20درصد و 
نیم ديگر آن به هگزافلورايد اورانیوم تا سللقف 5درصد 

رقیق شود
- تبديل هگزافلورايد اورانیوم جديٍدا غني شللده تا 

20 به اورانیوم دي اکسید به مدت 6 ماه
در مقابللل، آمريکا و کشللورهاي طللرف مذاکره با 

جمهوري اسالمي، محورهاي زير را متعهد شدند:
- عللدم وضع تحريم هاي جديد توسللط شللوراي 

امنیت سازمان ملل متحد
- عللدم وضع تحريم هاي يک جانبه جديد توسللط 

اتحاديه اروپا
- عللدم وضع تحريم هاي يک جانبه جديد توسللط 
آمريکا )در چارچوب اختیارات رئیس جمهور و کنگره(

- تعلیق تحريم هاي اتحاديه اروپا و آمريکا بر: طال 
و فلزهاي گران بها و خدمات وابسللته، صادرات صنايع 

پتروشیمي ايران و خدمات وابسته
- تعلیق تحريم هاي آمريکا بر صنعت خودروسازي 

ايران و خدمات وابسته
- توقف جلوگیري از فروش نفت خام ايران و اجازه 
به مشتريان براي ادامه خريد میزان کنوني و بازگشت 
میزان مشخصي از مبالغ عوايد فروش نفت به ايران به 
همراه تعلیق تحريم هاي اتحاديه اروپا و آمريکا بر بیمه 

و خدمات حمل ونقل نفت
- صدور مجللوز تأمین و نصب قطعات يدکي براي 
ايمني پللرواز هواپیماهللاي غیرنظامي ايللران )مانند 
هواپیمايللي هما و ديگر هواپیمايي هاي تحريم نشللده 
ايللران( و گواهللي تعمیر و بازرسللي ايمني و خدمات 

وابسته در ايران
- افزايش آسللتانه صدور مجوز اتحاديه اروپا براي 
تبادالت تجاري موارد غیرتحريمي تا مبلغ تعیین شده

- ايجللاد يک کانللال مالي براي تسللهیل تجارت 

موارد نیازهاي انسان دوسللتانه داخل ايران با استفاده 
از عوايد فروش نفللت در خارج ايران. اين تعريف امور 
انسان دوسللتانه شللامل غذا و محصوالت کشللاورزي، 
دارو، تجهیللزات درمانللي و مخارج پزشللکي بیماران 
تحت درمان در خارج ايران اسللت و کانال مالي شامل 
بانک هللاي ايراني تحريم نشللده و بانک هللاي خارجي 

مشخص است.
- نقل وانتقال هللاي پرداخللت تعهللدات ايللران به 

سازمان ملل متحد
- پرداخت مستقیم شللهريه دانشجويان ايراني در 
خارج کشللور به دانشگاه ها تا مبلغ توافق شده به مدت 

6 ماه
ايران و گروه 1+5 صبح روز دوشنبه 30 دي 1392 
)20 ژانويلله 2014( اجراي گام نخسللت توافق ژنو را 
آغللاز کردند. ايران از اين روز غني سللازي 20درصد را 
تعلیق و عملیات رقیق سازي ذخیره سوخت 20 درصد 

خود را آغاز کرد.
ايللران روز شللنبه 12 بهمللن 1392 )اول فوريه 
2014( نخستین قسط از پول هاي بلوکه شده خود را 
طبق توافق ژنو دريافت کرد. اين قسللط به مبلغ 550 

میلیون دالر بوده است.
از ايللن پس چندين دور مذاکره براي رسللیدن به 
توافللق نهايي و عادي شللدن پرونده هسللته اي و رفع 
همه تحريم ها میان طرفین برگزار شللد. در اين دوره 
از مذاکرات که همواره در ابتدا با موجي از خوش بیني 
همراه بود، در پايان نشسللت و با وجود ابراز امیدواري 
طرف هللاي گفتگو مبني بر رسللیدن به نتیجه در دور 

بعدي، مذاکرات بي نتیجه پايان مي يافت.
در اين دوره از مذاکرات تالش هر دو طرف مذاکره 
کننللده بر مخفي ماندن محتواي گفتگوها، اعتراضاتي 
را به خصللوص در ايللران در پللي داشللت و برخللي از 
نمايندگان مجلس که عمدتا جللزو جريان اصولگراي 
خانلله ملت بودنللد، در اظهار نظر رسللمي، همواره از 
شیوه رفتار وزير امور خارجه در اعالم نکردن جزئیات 

ديدارها و مذاکرات گله مند بودند. 
از ديگر ويژگي هاي اين دور از مذاکرات، گفتگوهاي 
چندباره ظريف و کري، وزير امور خارجه آمريکا به صورت 
دوجانبه و يا با حضور کاترين اشللتون بود که آخرين آن 
برگزاري نشسللت مسقط با میانجي گري سلطان قابوس 
پادشاه عمان بود، گفتگويي که بعد از مذاکرات فشرده بنا 

شد در 27 آبان 93 در وين پیگیري شود. 

اعضاي تیم مذاکراه کننده ایران 
با مدیریت محمدجواد ظریف

در دوره محمللد جللواد ظريللف افللرادي مثللل 
سللیدعباس عراقچي، مجیللد تخت روانچي، حمید 
بعیدي نللژاد، داوود محمدنیا، محمللد امیري، پژمان 
رحیمیان، امیرحسللین زماني نیا، جمشللید ممتاز و 

امیرحسین رنجبريان در تیم هسته اي حضور دارند.

اخی�ر،  مذاک�رات  ویژگي ه�اي  از 
گفتگوهاي چندباره ظریف و کري به 
صورت دوجانبه و یا با حضور کاترین 
اش�تون مس�ئول سیاس�ت خارجي 
اروپ�ا بود ک�ه آخری�ن آن برگزاري 
میانجي گ�ري  ب�ا  نشس�ت مس�قط 

سلطان قابوس پادشاه عمان بود.
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دنیا در حال 
«پوست اندازي سیاسي» است

اشاره:
سید محمدکاظم سجادپور، 
ديپلمات ايراني و استاد علوم 
سیاسي در دانشگاه هاي تهران 
و شهید بهشتي درباره تحوالت 
اخیر منطقه و مواضع آمريکا 
در منطقه و مسئله هسته اي 
ايران، با ماهنامه »تربیت 
سیاسی اجتماعی« گفت وگو 
کرد. سفیر دوم سابق نمايندگي 
دائم جمهوري اسالمي ايران 
نزد دفتر اروپايي سازمان ملل 
متحد در ژنو، معتقد  است هم 
در غرب، هم در خاورمیانه و هم 
در ايران، تغییر و تحوالت مهمي 
روي داده که از آن با عنوان 
»پوست اندازي سیاسي«ياد کرده 
و مي کوشد تمامي مناسبات و 
تحوالت را از اين ديدگاه، تحلیل 
و بررسي کند.

بررسيمناسباتايرانوامريكا
ودستاوردهايمذاکراتهستهاي
درگفتوگوبادکترمحمدکاظمسجادپور
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پرونده دوم

 بس�م اهلل الرحمن الرحیم. متشکرم که وقت خود را در 
اختی�ار ما ق�رار دادید. این روز ها چند حادث�ه در کنار هم پیش 
م�ي رود که هرکدام به نوعي به مناس�بات ایران و امریکا مربوط 
مي ش�ود. از یک طرف مذاکرات هس�ته اي را پی�ش رو داریم که 
تقریبًا 5+1 بهانه است و اصل مذاکرات بین ما و امریکا در جریان 
اس�ت و در گردنه ه�ا و پیچیدگي ه�اي مذاکرات، فق�ط ایران و 
امری�کا با هم گفت وگو مي کنند. مس�ائل عراق هم موضوع دیگر 
اس�ت. اکنون جری�ان داعش به ش�کل دور از انتظاري قدرتمند 
ش�ده و بوي هم�کاري ایران و امریکا براي مقابل�ه با این جریان 
به مش�ام مي رس�د و خیلي ها این همکاري را مي پذیرند و البته 
گروه�ي دیگر ه�م مخالفند. از س�وي دیگر با تح�والت داخلي 
امری�کا روبه رو هس�تیم که به گونه اي روي هر دوي این مس�ائل 
)مذاکرات هس�ته اي و اوضاع عراق( مؤثر اس�ت. از جمله تصور 
مي شود پیروزي جمهوري خواهان در انتخابات سنا، دست اوباما 
را براي تصمیمات بزرگ در حوزه مذاکرات هسته اي ایران بسته 
است. لطفًا تحلیل کالن خود را درباره این مسائل بفرمایید تا در 

ادامه با طرح پرسش هایي به مسائل جزئي تر 
بپردازیم.

س�جاد پور: با نام و ياد خدا. از جنابعالي براي 
انجللام ايللن مصاحبه و همچنین بلله خاطر مجله 
خوبي که تهیه مي کنید، تشللکر مي کنم. به مطالب مهمي اشاره کرديد و در پاسخ 
بايد بگويم در يک مفهوم کالن براي توضیح تمام مطالبي که گفتید استفاده کنم 
و آن مفهوم مهم، تحلیلي و توضیح دهنده بسیاري از تحوالت است و زماني که اين 
تحوالت را کنار هم قرار مي دهیم متوجه مي شللويم اين مفهوم تا چه حد اهمیت 
دارد؛ مفهوم پوسللت اندازي سیاسللي. ما با يک پوسللت اندازي سیاسي در سیاست 
بین المللي روبه رو هسللتیم. دنیا در حال تغییر و تحول عمده است و پوست اندازي 
را از اين زاويه به کار مي برم. با يک پوسللت اندازي منطقه اي هم روبه رو هسللتیم. 
منطقه با آن منطقه اي که بنده و شما در جواني مي ديديم متفاوت است. تغییرات 
جدي و درخور توجهي ايجاد شللده اسللت. و در همین رابطلله موقعیت ايران نیز 
تغییر کرده. سومین فاکتور پوست اندازي موقعیت ايران در منطقه است. اگر اجازه 
بدهیللد هرکللدام از اين ها را باز کنم و در خالل اين ها به مطالبي که شللما مطرح 

کرديد، بپردازيم. 
 این پوس�ت اندازي که ش�ما مطرح کردید، در دوره اي 
به خص�وص بعد از فروپاش�ي نظام دوقطبي با عنوان نظم س�یال 
مطرح شد. بسیاري این تصور را داشتند که این نظم سیال بعد ها 
به س�مت یک نظم باثبات پیش مي رود. برداش�ت شما این است 
که آن نظم و ثبات مورد نظر ایجاد شده، یا این پوست اندازي در 

ادامه آن نظم سیال است؟
س�جاد پور: سللؤال دقیقي اسللت، ولي اولین نکته اي که مي توانم بگويم اين 
اسللت که تغییر و تحول در نظام بین الملل يک واقعیت است. آن دوره که گفتید، 
دنیا با يک نظام تقريباً مشللخص و معیني روبه رو بود؛ تغییرات داشللت، اما آن قدر 

نبود که ماهیت سیسللتم را عوض کند. اما نکته دوم اينکه در بیست سال گذشته 
بسللیاري از بازيگران، من جمله اياالت متحده امريکا، اروپا و حتي برخي بازيگران 
ديگر سللعي کردند روايت هاي خودشللان را بر اين نظم و سللامانه اي که در حال 
شللکل گیري اسللت حاکم کنند، اما اين گونه نشللد. يعني تمام روايت هايي را که 
مقامللات دولتللي امريکا مثل جرج بوش پللدر يا متفکران و نظريه پللردازان اياالت 
متحده مي خواسللتند ارائه کنند يا ارائه کردند، به عنوان قالب بندي نظم جديد با 
چالش روبه رو شللد. نکته سللوم اينکه اين نظم هنوز به جايگاه مشللخص و معیني 
نرسیده است و نمي توان با قطعیت از يک چارچوب مشخص صحبت کرد، هرچند 
به اين معني هم نیست که در سامانه جديد هیچ چیزي مشخص نیست. مي دانیم 
اياالت متحللده قدرتمندترين نیروي نظامي دنیاسللت، مي دانیم چین يک قدرت 
غیرقابل انکار اقتصادي است، مي دانیم اروپا هنوز يک قاره ثروتمند است، مي دانیم 
منطقه خاورمیانه در حال غلیان است، مي دانیم پیوستگي جهان به همديگر بیشتر 
شللده است، مي دانیم روسیه يک فاکتور مهم در نظام بین المللي است. ولي هرچه 
هسللت، تعللدد موضوعات، تعداد بازيگللران و نوع فعل و انفعاالتللي که بین اين ها 
وجود دارد، متفاوت از گذشللته اسللت و واقعاً همان مفهوم پوست اندازي است؛ به 
اين معني که اگر با نگاه ها و به اصطالح پوسللتین هاي گذشته به آن چیزي که در 
حال حاضر در دنیا مي گذرد نگاه کنیم، دچار اشکاالتي مربوط 
به فهم و تحلیل اين پديده ها خواهیم شللد. مرحله سللخت و 
خطرناکي اسللت؛ خطرناک به خاطر عدم روشللني مسللائل و 
ابهامات موجود. حتللي بازيگري مثل اياالت متحده هیچ وقت 
فکر نمي کرد با پديده اي به اسم داعش روبه رو شود. بايد تأکید 
کنللم امريللکا علي رغم قدرتي که دارد )قللدرت نظامي و ديگر 
جنبه هاي قدرت( در مقابل بسیاري از تحوالت بین المللي صد 
در صد منفعالنه برخورد مي کند و اين طور نیسللت که امريکا 
قدر قدرت تمام مسائل جهاني باشد، زيرا گروهي فکر مي کنند 
يک بازيگر مي تواند همه چیز جهان را شللکل بدهد. امريکا در 
رابطلله با داعش در بعضي جنبه ها به همان میزان دچار تعجب 
اسللت که بعضي بازيگران منطقه اي اين حالت را دارند. به هر 
حال، اين پوست اندازي بین المللي ويژگي هاي خاصي دارد که 
يکي از آنها همان طور که اشاره کرديد، نوعي سیال بودن دائم 
را ايجاد کرده اسللت. در دوره جنگ سرد همه چیز به امريکا و 
شللوروي بازمي گشت، حتي در شاخ افريقا منازعه اي که در سومالي بود. اگر جنگ 
ايران و عراق را هم در نظر بگیريد، با وجود اينکه ايران با انقالب اسالمي شعار نه 
شرقي نه غربي را مطرح کرد، در اين جنگ دست هر دو ابر قدرت مشاهده مي شد. 
امريکا به صورت واضح در سال هاي آخر جنگ به حمايت از صدام وارد جنگ شد و 
فراموش نکنیم که شوروي يکي از تأمین کنندگان اصلي تسلیحات عراق در جنگ 
بود. اما اکنون با دنیاي سللیالي روبه رو هسللتیم و اين سیالیت هم صرفاً به مسائل 
اسللتراتژيک برنمي گردد. اخبار شللیوع بیماري ابوال را مالحظه کنید؛ شللوک هاي 
رواني، سیاسللي و... حتي به چالش کشللیدن ثبات سیاسي برخي کشور هاي غرب 

افريقا را به همراه داشته است. به نظرم اين پوست اندازي اهمیت زيادي دارد.
نکته دوم در اين بحث پوسللت اندازي خود اياالت متحده امريکاست. امريکا در 
سي، چهل سال گذشته هم به لحاظ بین المللي و هم به لحاظ داخلي دچار تغییر و 
تحوالت عمده اي شللده است. کم و بیش با ابعاد بین المللي جايگاه امريکا آشنايي 
وجود دارد و آن چیزي که شللايد جذاب تر باشللد بعد داخلي امريکاست که البته 
روي رفتللار خارجي بي اثر نیسللت. مي دانید که گروه هايي امريللکا را بنیان گذاري 
کردنللد. ابتدا مهاجريني که غالبللاً از انگلیس بودند، بنیان هللاي اصلي اجتماعي، 
سیاسي و فرهنگي آن را شکل دادند که اصطالحاً به WASP معروف اند )مخفف 
 Protestant آنگلو ساکسون و  Anglo-Saxons ،يعني سفیدپوست White
پروتستان( غالب اين گروه ها و قدرت سیاسي، اجتماعي و اقتصادي اين گروه ها در 
اختیار پروتستان هاسللت، علي رغم اينکه در امريکا جمعیت قابل مالحظه اي يعنی 
60میلیون از جمعیت بیش از 300میلیوني امريکا کاتولیک هستند. در طول 200 
و چندين سللالي که از تاريخ امريکا گذشته فقط يک رئیس جمهور کاتولیک بوده 
و آن هم کندي بود که سرنوشت او در نهايت به ترور ختم شد. نگرش هاي نژادي 
سفیدپوسللت ها هم وجود داشللت. اما اتفاقي که در امريکا )به خصوص حدود 50 
سال گذشته به طور عام و در 30-40 سال گذشته به طور خاص( افتاد، تغییر بافت 

 اکن�ون در فهم مس�ائل جهانی و منطق�ه ای ابهامات 
زی�ادی وجود دارد. مث�ال حتي بازیگ�ري مثل ایاالت 
متح�ده هیچ وقت فک�ر نمي کرد با پدیده اي به اس�م 
داعش روبه رو ش�ود. باید تأکی�د کنم امریکا علي رغم 
قدرت�ي ک�ه دارد )قدرت نظام�ي و دیگ�ر جنبه هاي 
قدرت( در مقابل بس�یاري از تح�والت بین المللي صد 
در صد منفعالنه برخورد مي کند و این طور نیس�ت که 

امریکا قدر قدرت تمام مسائل جهاني باشد.
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پ اجتماعي اين کشللور اسللت. جمعیت امريکا در حال حاضر با توجه به چند فاکتور 
دچار يک تغییر اساسللي شللد؛ يکي گروهي که از آنها به عنوان اسللپانیايي تبار يا 
هیسللپانیک نام مي برند، جمعیت در حال رشدي هستند. اين ها امريکايي هستند، 
اما تا 20 سللال پیش هويت امريکاي التیني خود را پنهان مي کردند. اما در حال 
حاضر به صراحت بر اين هويت تأکید مي کنند. مسللئله ديگر اين اسللت که اگر در 
گذشللته مهاجرت به امريکا فقط از اروپا بود، امروز مهاجران آسللیايي و افريقايي 
خیلي زياد شللده اند. جمعیت هندي ها در امريکا قابل توجه است. به همین منوال 
ايراني ها که البته در مقايسه با آسیايي هاي ساکن امريکا جمعیت زيادي به حساب 
نمي آيند. بعضي از اين ها در دولت امريکا به مقامات مختلفي هم منصوب شده اند. 
اين پديده غیراروپايي يا غیرپروتسللتان يا غیرسفیدپوست شدن بخش عمده اي از 
جامعه امريکا، قابل مالحظه اسللت. مضاف بر اينکه در جامعه امريکا در سي، چهل 
سللال گذشللته جنبش هاي مدني مبني بر احقاق حقوق سیاهان يا اقلیت ها بسیار 
برجسته شده است. نتیجه اينکه اوباما براي اولین بار به عنوان يک رنگین پوست به 
کاخ رياسللت جمهوري راه پیدا کرده که از نظر تحوالت داخلي امريکا پديده کمي 
 نبوده اسللت؛ پديده اي که وجوه مختلفي دارد و فقط يک پديده فردي نیسللت و 
 wasp به گونلله اي با نگراني و اضطراب و واکنش هاي سرسللختانه گروهي که به
معروف اند روبه رو مي شللود. آن امريکا، کاخ سللفید يا مجموعه اي که در دست آنها 
بود، دارد به دست رنگین پوستان، اقلیت ها يا گرايشات مذهبي گوناگون يکي پس 

از ديگري به اصطالح اشغال مي شود.
 و این ها بیشتر در جمع جمهوري خواهان هستند. 

س�جاد پور: نکتلله جالبللي که بايد عرض کنم اين اسللت که هللر دو حزب با 
اين پديده روبه رو هسللتند و جمهوري خواهان بیشللتر با آن مواجهند. چون حزب 
دموکرات از ابتدا خود را حزب افراد فرودست اجتماعي معرفي کرده است. درواقع، 
حزب دموکرات، حزب سوسللیال دموکراسي است که در اياالت متحده به طبقات 
پايین جامعه در مقابل لیبرال دموکرات ها توجه داشللته اسللت. منتها همین آقاي 
 هانتینگتون که در کشللور هاي خاورمیانه با نظريه برخورد تمدن ها معروف اسللت، 
کتاب ديگري دارد که بعد از کتاب برخورد تمدن ها چاپ شللده و در مورد هويت 
امريکايي اسللت. بحث او اين اسللت که هويت امريکايي در خطر اسللت و حرف او 
در ايللن کتاب ترجمان نگراني هاي عمیق گروهي اسللت که فکر مي کند موقعیت 
اکثريتي خود را از دسللت مي دهد. حزب جمهوري خواه که در حال حاضر بسللیار 
متشللتت اسللت از سللرخوردگي اين گروه اسللتفاده کرده. انتخابات اخیر نبايد به 

معناي آيینه تمام عیار اياالت متحده تلقي شللود، زيرا در انتخابات میان دوره اي در 
تمام دنیا از جمله اياالت متحده مشارکت کمتر است و آن شور و هیجان انتخابات 
اصلي را ندارد. اوباما به خصوص در دوره اول که به قدرت رسید، توانست میان تمام 
اقشاري که در جامعه امريکا الزاماً سنتي فکر نمي کردند، ائتالفي ايجاد کند. توجه 
داشللته باشللید که مردم امريکا در انتخابات به مسائل سیاست خارجي در حداقل 
سطح ممکن فکر مي کنند و عمده نگراني آنها مسائل داخلي است. در ائتالفي که 
او ايجاد کرد، رنگین کماني از همه گروه ها وجود داشللت؛ زنان، سیاه پوسللتان که 
باالترين مشللارکت را داشتند و باالترين رأي را به او دادند و همین طور گروه هاي 
مختلللف ديگر. همان طور که مي دانیللد، در دوره اول برنامه اي را پیاده کرد به نام 
Obamacare کلله درواقللع يک بیمه خدمللات درماني بللود و در امريکا چالش 
بزرگي ايجاد کرد. جنبشللي در امريکا ايجاد شد به عنوان Tea Party که درواقع 
نماد نگراني همان گروهي اسللت که اشللاره کردم که البته به صورت موجي ايجاد 
شللد و اکنون انسللجام الزم را ندارد. جمهوري خواهللان در انتخابات میان دوره اي 
اخیر توانسللتند از آن سرخوردگي سفیدپوستان پروتستان آنگلوساکسون استفاده 
کنند. بیشللترين کساني که رأي دادند اين گروه بود؛ همان گروهي که در نگراني 

و اضطراب به سر مي بردند.
 یعني اگ�ر دموکرات ها موفق مي ش�دند به آن مفهوم 
دوره گذش�ته ائتالف�ي ش�کل بدهن�د در ای�ن انتخاب�ات غلبه 

مي کردند؟
س�جاد پور: بله غلبه مي کردند، مضللاف بر اينکه اين انتخابللات میان دوره اي 
جابه جايي قدرت عمده اي را انجام نمي دهد. تعدادي از کرسللي ها جابه جا شده که 

البته مهم است و نبايد آن را ناديده گرفت.
 و چ�ون آن فاصله ه�ا ک�م ب�وده منج�ر ب�ه غلب�ه 

جمهوري خواهان شده است.
س�جاد پور: جمهوري خواهان در گرفتن رياسللت موفق شللدند، نه اينکه کاًل 
هللر دو مجلللس در اختیار آنها قللرار بگیرد. به هللر جهت، در ايللن زمینه امريکا 
در داخللل خود يک پوسللت اندازي از لحاظ اجتماعي داشللته اسللت. اوباما نیز با 
اقدامللات اقتصادي که کرده با روح نگاه جمهوري خواهان ناسللازگار بوده و از نظر 
آنها به عنوان يک سوسیالیسللت شللناخته مي شللود. آنها معتقدنللد او امريکا را به 
سمت يک سوسیالیسم پیش مي برد. از لحاظ فرهنگي نیز سیاست هاي او به شدت 
لیبرالي و ضدارزش هاي جمهوري خواهان اسللت. اين پديده ها همه نشللان دهنده 
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پرونده دوم

دگرگوني در جامعه امريکاسللت که اين جامعه را به يللک جامعه دوقطبي تبديل 
کرده. در کنار اين، امريکا از نظر اقتصادي مثل گذشته نیست. بحراني که در سال 
2006 با آن روبه رو شللد، بحران کمي نبود. آماري که از فاصله طبقاتي در امريکا 
وجود دارد، آمار تکان دهنده اي اسللت. سللخنراني اوبامللا در دوره اول و افتتاحیه 
رياسللت جمهوري اش در ژانويه 2007 بازتاب وضعیت مشللکالت داخلي در امريکا 
بود. او اشللاره مي کند نظام آموزشي ما مانند گذشته نیست و بعضي از کشور ها از 
ما جلو افتاده اند. مي گويد، وضعیت زيرسللاخت ها و جاده ها وضع گذشته را ندارد و 
قول مي دهد اين مسللائل را حل کند. اين بدان معنا نیسللت که وضعیت اقتصادي 
امريکا بد اسللت، نه اين گونه نیست، ولي ديگر در موقعیت ممتازي که در گذشته 
وجود داشللت، نیست. امروزه فارغ التحصیالن براي اشتغال خود مشکل دارند. اين 
پديده جديدي در امريکاست. همان طور که مي دانید جوانان با رسیدن به سن 18 
سللالگي در امريکا با رفتن به کالج يا اشللتغال از خانواده جدا مي شدند، اما اکنون 
به دلیل مشللکل اشللتغال به خانواده خود برمي گردند. ايللن وضعیت اقتصادي که 
امريکا ديگر قدرت گذشللته خود را ندارد، روي شرايط اجتماعي تأثیر مي گذارد و 

تنش هايي ايجاد مي شود.
 مانند جنبش 99 درصدي ووال استریت.

س�جاد پور: آن ها بازتاب هاي اين شللرايط بودند. به عالوه در شللرايط خاص، 
بعضللي افکار تند مي گويند که راه حل دارند. سللعي مي کنند با راه حل هاي سللاده 
و بعضاً خشللن مسللائل را مديريت کنند. رفتار بوش پسر به نحوي نسخه افراطي 
راه حل مسللائل به خصوص از نظر بین المللي بود، ولي برعکس شللد. نتیجه اي که 
آنها در افغانستان و عراق به دست آوردند اين است که امريکا بیش از يک دهه در 
خاورمیانه با مشللکل روبه رو بوده و اين راه حل هاي افراطي جواب نداده است، زيرا 
يکللي از راه حل هاي افراطي راه انداختن جنگ و... بود، اين کار را هم کردند. البته 
هنوز بعضي جمهوري خواهان که به عنوان نومحافظه کار ها از آنها ياد مي شللود، به 
دنبال آن هسللتند. به هر حال، اگر پوست اندازي داخلي امريکا را به پوست اندازي 

بین الملل گره بزنیم، مسئله پیچیده تر مي شود.
س�ؤالي که در ذهن ایجاد مي ش�ود این است که آیا در 
سیاس�ت خارجي امریکا، به خصوص در نسبتي که با خاورمیانه و 

ما پیدا مي کند، همین پوست اندازي را شاهد هستیم؟
س�جاد پور: سؤال بسیار جالبي اسللت. مي توانم بگويم بله. منتها نه به معناي 
تغییللر کامللل. ولي عالئمي از تغییر و تحول را مي بینیللم. قبل از اينکه وارد بحث 
خاورمیانه بشللويم، مشللاهده مي کنید که همزمان با اينکه امريکا قدرت پیشللین 
را ندارد، قدرت گرفتن شللرق آسللیا و چین را مي بینیللم و به عنوان يک ابرقدرت 
اقتصادي آن را مي شناسیم. در حال حاضر، روابط اقتصادي امريکا و چین به قدري 
گسترده است که يک اقتصاددان امريکايي به نام فرکسن از اين رابطه با يک واژه 

من درآوردي، اما عمیق )chimerca( نام برده؛ تلفیق 
چین و امريکا. منظورش اين اسللت که اين دو کشللور 
يکي شللده اند. يکللي از ويژگي هاي رابطلله نزديک اين 
دو کشللور خريد بیش از هزار میلیارد دالر اوراق قرضه 
اياالت متحده توسللط دولت چین است. متقاباًل دولت 
امريللکا واردات قابل مالحظلله اي از چیللن دارد. تداوم 
حیات اقتصاد چین به دسترسللي به بازار امريکاست و 

امريکا نیز متقاباًل براي تدوام به چین نیاز دارد.
برگرديللم به مبحث خاورمیانلله، اول اينکه در بین 
نخبگان سیاسللي و امنیتي امريکا در دهه گذشته يک 
بحللث جدي شللکل گرفته که براي مللا خاورمیانه چه 
سودي دارد؟ آيا مي ارزد اين همه در اين منطقه انرژي 
و پول و خون و... هدر دهیم؟ چرا به عراق و افغانستان 
لشکرکشللي کرديم؟ چرا اين قدر درگیر هستیم؟ و آيا 
آن گزاره هاي بنیادي که باعث اين رفتار شللده درست 
است، يا نه؟ اين يک بحث جدي در امريکاست و نوعي 
تجديدنظر و بازنگري در آن معماري اصلي است که در 
اين موقعیت آن قدر درگیر نباشللند. مانند اتفاقاتي که 
در دوره بوش پسر افتاد. نکته دوم اينکه در دوره اوباما، 
به خصوص دوره دوم يک گزاره اسللتراتژيک مطرح شد 

که طرح بحث آن شللوک ها و لرزه هاي سیاسللي ايجاد کرد؛ مفهومي که به عنوان 
ثقل گرايي و ثقل زدايي مطرح اسللت؛ به اين معني که بايد نسللبت به خاورمیانه و 
اروپا در سیاسللت خود ثقل زدايي کنیم. چون ثقل سیاسللت امريکا در 50 سللال 
گذشللته در ايللن دو منطقه بوده اسللت. به اين علت که براي آن هللا صرف ندارد. 
اروپللا ديگللر آن موقعیت را براي امريکا ندارد. زماني خط مقدم مقابله با شللوروي 
بود، خاورمیانه کانون رقابت امريکا با ابرقدرت شللرق و رقابت بر سللر مسئله نفت 
بللود. امروزه امريکا با تحولي که در نفت خللود ايجاد کرده و چیزي با عنوان نفت 
صخللره اي کلله از آن به عنوان يک انقالب ياد مي کنند که امريکا براي اولین بار در 
زمینه نفت در حال خودکفا شللدن اسللت و اتکاي امريکا به نفت خاورمیانه مانند 
گذشته نیست. به اين نتیجه رسیده اند که ثقل خودشان را در خاورمیانه کم کنند 
 pivot from Middle و به سللمت شرق آسللیا بروند. به انگلیسللي مي گويند
East and Europe and pivot to Asia يعنللي جللدا شللدن از خاورمیانه و 
اروپا و رفتن به سللمت آسیا. نفس اين طرح دوستان امريکا در خاورمیانه را دچار 

شک کرد.
من خود در کنفرانس منامه بودم. مقامات و کارشناسللان کشللورهاي حاشللیه 
خلیج فارس نگران رفتن امريکا از اين منطقه بودند. طرح اين مسللئله شللوکي به 
اين کشللور ها وارد کرده بود. و جالب اسللت که امريکايي ها اين عبارت را در يک 
سللال گذشللته تعديل کرده اند. ديگر pivot به معناي ثقل را به کار نمي برند و از 
تعبیر reballancing  يعني شللکل دادن مجدد استفاده مي کنند. هفته گذشته 
که آقاي کري فردي را براي قائم مقامي وزارت خارجه به سللنا معرفي کرد، تأکید 
کللرد که اين فرد مي تواند در اين زمینه کمک کند. اين تعبیر بحث جدي اي را به 
دنبال دارد. به اين معني نیسللت که امريکا منطقلله را ترک خواهد کرد، يا منافع 
خود را در اين منطقه دسللت کم مي گیرد. ولي ديگر گرانیگاه يا مرکز ثقل نیست. 

چون براي امريکا به عنوان يک قدرت جهاني مالحظات جهاني نیز مطرح است.
 پرسش دیگري که به ذهن مي رسد این است که بحثي 
در گذش�ته براي بس�یاري از نیروهاي سیاسي کشور هاي جهان 
س�وم و به خصوص ایران مطرح بوده که حاصل جمع رویکرد ها و 
مواضع و عملکرد امریکا را به نقطه اي مي رساندند که ماهیت آن 
را مش�خص مي کرد. معتقدید این پوست اندازي که مطرح کردید 

به امریکا ماهیت متفاوتي داده است؟
س�جاد پور: جواب سللؤال شما از يک طرف بسیار سللاده است و از يک جهت 
بسللیار پیچیده؛ سللاده از اين جهت که امريکا به عنوان يک کشللور امپريالیسللتي 
ماهیللت توسللعه طلبانه و هژمونیک خود را دچار تغییللر نخواهد کرد و پیچیده به 
اين دلیل که امپريالیسللت بودن و باقي ماندن در هژموني و موقعیت سلللطه طلبي 
سللاده نیست و به در نظر گرفتن پويايي هاي فراوان و تطبیق دادن خود با محیط، 
به خصللوص در يک محیط گسللترده و پرمتغیر دولتي، 
احتیاج اسللت. امريکا براي بقاي خود به عنوان رهبري 
جهاني يا به تعبیر ديگر موقعیت امپريالیستي در جامعه 
جهاني، نمي تواند صرفاً با قالب هاي گذشللته عمل کند 
و بايللد خود را با شللرايط تطبیق دهد، لللذا ترکیبي از 
تداوم و تغییر است. نمي توان گفت ماهیت امپريالیستي 
امريکا عوض شللده، چون به عنللوان يک قدرت هژمون 
جهانللي وجللود دارد ولي تغییللرات در دنیللا به قدري 
گسترده است که تطبیق دادن امريکا با اين شرايط کار 
ساده اي نیست. سرنوشللت امپراتوري هاي بزرگ جهان 
هم به همین صورت اسللت. انگلیس 200 سال در نظام 
بین المللي تسلط داشللت و طي پوست اندازي هايي که 
نظللام بین المللي کرد از موقعیللت ممتازي که به عنوان 
اصلي تريللن بازيگللري که حتللي اياالت متحللده فعلي 
مسللتعمره انگلیس بللود، رفته رفته به يک قدرت درجه 

دو در صحنه بین المللي تبديل شد.
 البت�ه دو جن�گ جهان�ي اول و دوم در 
اروپ�ا و خس�ارات و زیان های�ي ک�ه قدرت ه�اي 
بوده ان�د، رخ داده.  اروپای�ي عنص�ر اصل�ي آن 
درواقع بدون رخداد هاي این چنیني تغییري براي 

کش�ور  ی�ک  به عن�وان  امری�کا   
امپریالیستي، ماهیت توسعه طلبانه و 
هژمونیک خود را دچار تغییر نخواهد 
کرد ولی به این دلیل که امپریالیست 
ب�ودن و باق�ي مان�دن در هژموني و 
موقعیت س�لطه طلبي س�اده نیست، 
امری�کا ب�راي بق�اي خ�ود به عنوان 
رهب�ري جهان�ي یا ب�ه تعبی�ر دیگر 
جامع�ه  در  امپریالیس�تي  موقعی�ت 
جهاني، نمي تواند صرف�ًا با قالب هاي 
گذش�ته عم�ل کند و باید خ�ود را با 
ش�رایط تطبیق دهد، ل�ذا ترکیبي از 

تداوم و تغییر است.
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در جهت یک روند س�لطه بین المللي مي دیدیم و حتي اگر بحث 
حقوق بش�ر هم مطرح مي ش�د، براي ما جنبه ابزاري داشت. بعد 
از پیروزي انقالب اس�المي انتقاداتي به کارتر از س�وي نیرو هاي 
تند امریکایي وجود داش�ت که چرا حقوق بش�ر را به عنوان یک 
بح�ث اخالقي روبه روي رژیم ش�اه مطرح کردید. ش�ما به عنوان 
یک سیاس�تمدار باید چشمانتان را روي دیکتاتورانه ترین روابط 
بین یک حاکم و مردم آن کش�ور ببندید تا منافع خود را تأمین 
کنید و در صورت نیاز بحث حقوق بش�ر را نس�بت به یک کشور 
دموکراتیک نیز مطرح کنید. انتقادي که به کارتر مطرح مي ش�د 
این بود که چرا به این موضوع اخالقي نگاه شد، نه به عنوان یک 
سیاس�تمدار. کاماًل ابزاري نگاه مي  ش�د. اما امروزه در باور برخي 
نیروهاي سیاس�ي کش�ور این نکته وجود دارد که گویي امریکا 
آن قدر تغییر وضعیت داده اس�ت که انگار مس�ئله حقوق بش�ر 

به عنوان یک ارزش براي آن ها مطرح بوده است.
س�جاد پور: فکر نمي کنم اين طور باشللد. صرفاً با يک موضوع نمي توان گفت. 
امريکا يک هژمون جهاني بوده و اين هژموني دچار چالش شده است و مي خواهد 

ايللن موقعیللت را دوبللاره بلله دسللت آورد. شللما اگر 
نوشللته هاي اوباما را، با وجود اينکه او از نسل متفاوتي 
از رهبران سیاسللي امريکا بوده، بخوانیللد اين نکته را 
درمي يابید. در مقاله اي که يک سللال قبل از انتخابات 
رياسللت جمهوري در مجله فارين افرز نوشت گفت، ما 
رهبري جهاني را مي توانیم داشللته باشللیم. منظور از 
رهبري جهاني همان هژموني اسللت. منتها در روش ها 
يا موضوعللات تحول رخ داده اسللت. همیللن موضوع 
حقوق بشللر که شما اشللاره کرديد، در دوره کارتر در 
فضللاي داخلي امريللکا و فضاي بین المللي با شللرايط 
امروز فرق داشته اسللت. اکنون حقوق بشر در دنیا به 
نظللر من نمادي از تغییراتي اسللت که در جهان ايجاد 
شده. البته به اين معني نیست که امريکا از حقوق بشر 
اسللتفاده ابزاري نمي کند، قطعاً مي کند. نمونه اش هم 
در رابطه با مسئله فلسطیني ها و کشور هاي خاورمیانه. 
ولي آيا به اين معني است که در خود امريکا هیچ کس 
به مسئله حقوق بشللر فلسطیني ها اهمیتي نمي دهد؟ 
گروهي در امريکا معتقدند اين کشور از اينکه در قضیه 
حقوق بشللر فلسللطیني ها موضع گیري قاطعي ندارد، 
ضربه مي خورد. هژموني امريکا سر جاي خود به عنوان 
يک مفهوم وجللود دارد. منتها اگر فکر کنیم امريکا از 
روش هاي کالسللیک و تغییرناپذير عمللل مي کند، به 

تحلیل درستي نخواهیم رسید.
اجازه بدهید برگرديم به بحث پوست اندازي خاورمیانه. خاورمیانه از نظر دروني 
هم تغییرات عمده اي داشللته است. اگر مقايسه کنید، در مجموعه خاورمیانه عماًل 
دنیاي عرب دچار يک فلج اسللتراتژيک شللده اسللت. از بین چهار بازيگر عربي که 
خارج از مرز هاي خود و در منطقه نقش ايفا مي کردند، سه بازيگر در سطح منطقه 
غايب و درگیر مسللائل داخلي شان هستند؛ مصر و عراق و سوريه و فقط عربستان 
مانده که آن هم بازيگري خاصي اسللت که حالت عصبي دارد و حتي سر و صداي 
امريکا را نیز درآورده اسللت. موضعي که بايدن، معاون رئیس جمهور امريکا گرفت 
و گفت متحدين ما از داعش حمايت کردند و به ترکیه و عربسللتان اشللاره کرد و 
سللر و صدا هاي زيادي در اين دو کشللور ايجاد کرد، کم نیست. مسئله خاورمیانه 
و تحللوالت داخلللي و پوسللت اندازي از اين جهت بااهمیت اسللت کلله گزاره هاي 
اسللتراتژيکي که در سللي سال گذشللته ذهنیت امنیتي امريکا را شکل داده دچار 
چالش شللده. در سي سال گذشته بر اساس يک گزاره تمام اين کشور ها )دوستان 
امريکا( سللعي مي کردند امنیت خود را با امنیت امريکا پیوند دهند و هر کاري را 
که انجام مي دهند، به بهانه مقابله با آن خطر بپوشانند و آن خطر، خطر ايران بود 
و ادعا مي کردند ايران کشللور خطرناکي است. اکنون در اين زمینه در اثر مقاومت 

و تللالش ايران که قابل بحث و درخور توجه اسللت، حداقل در سللطح فکري اين 
سللؤال ايجاد شللده که آيا واقعاً همه مشللکالت خاورمیانه و خطرات آن از ايران 
است؟ پاسخي که مي دهند اين است که اين طور نیست. اکنون کار هايي عربستان 
در حمايللت از داعش انجام مي دهد و از جمللله فعالیت هايي هم علیه دولت عراق 
مي کند. حتي اگر به دو سلله سال گذشته برگرديم، عربستان و قطر و برخي ديگر 
از کشللور هاي حاشیه خلیج فارس در قضیه سوريه راديکال تر و نظامي تر از امريکا 
بودنللد و تالش زيادي کردند تا دولت اوباما را وارد يک عملیات مسللتقیم نظامي 
علیه سللوريه کنند. دولت اوباما در حالي که به صراحت با دولت بشللار اسد مخالف 
است، به مداخله نظامي مستقیم علیه سوريه تن نداد. اين گزاره ها حائز اهمیت و 

نشان دهنده آن پوست اندازي است.
نکته ديگر پرونده هسللته اي ايران بود که بعضي کشللور هاي شوراي همکاري 
خلیللج فللارس و رژيللم صهیونیسللتي آن را بسللیار خطرناک معرفللي مي کردند. 
ائتالفي بین رژيم صهیونیسللتي و بعضي کشور هاي شوراي همکاري خلیج فارس 
و نیرو هللاي مؤثللري در امريکا ايجاد شللده بللود، ولي اين ائتللالف فکري و عملي 
دچار ترک هاي قابل مالحظه اي شللده اسللت. گفتند ايران به دنبال بمب هسته اي 
اسللت و اين بمب هسللته اي قرار اسللت استفاده شللود و... االن معلوم مي شود که 
برنامه هسللته اي ايللران از الف تا ي چیسللت و ماهیت نظامي نللدارد و همه اين 
تحريم هايي که علیه ايران ايجاد کردند ظالمانه اسللت. 
اين ها درمجمللوع يک پوسللت اندازي در منطقه ايجاد 
مي کند که خود با شوک هايي در خاورمیانه روبه روست. 
به اضافه اينکه در میان کشللور هاي عرب طرفدار امريکا 
هم تنش هايي بین خودشان ايجاد شده است، به عنوان 
مثال تا چند سللال پیش قطر و عربستان يک جور نگاه 
مي کردند. اما االن در زمینه حمايت از اخوان المسلمین 
نگرش ها متفاوت اسللت. عمان آن طور که عربستان در 
مورد مسللائل خاورمیانه فکر مي کند، فکر نمي کند. لذا 
خاورمیانه هم در حال پوسللت اندازي است. ايران نیز به 
يک موقعیللت ممتاز منطقه اي رسللیده و اين موقعیت 
که ناشللي از عوامل ترکیبي است تقريباً از نظر تاريخي 
بي سابقه است. سلله موج استراتژيک فضاي استراتژيک 
ايران را باز کرده اسللت: اول، فروپاشي شوروي موقعیت 
ايران را در شللمال در مقايسلله با دوران حضور شوروي 
دگرگون کرد. فروپاشللي طالبان که مشخص بود در چه 
وضعیتي هسللتند، به عنوان موج دوم و فروپاشللي رژيم 
بعث هم به عنوان موج سوم. موج چهارم هم آن چیزي 
که در چند سللال گذشللته در منطقه رخ داده، نه تنها 
کشللور هاي عربي، بلکه ديگر کشور ها مثل ترکیه را نیز 
ضعیف کرده اسللت. ترکیه موقعیتي داشللت که با ورود 
پرخاشللگرانه در مسئله سللوريه آن را از دست داد. اما 
اکنون مشللکالتي که در سیاست هاي منطقه اي ترکیه است کم نیست و داعش از 
موضوعات چالش برانگیز اين کشللور اسللت. نکته ديگر در رابطه با ايران اين است 
که ايران تنها قدرت منطقه اي اسللت که خود امنیتش را تأمین مي کند و از »الف 
تا ي« امنیتش از خودش است و قرضي نیست. حتي ترکیه که از لحاظ اقتصادي 
قدرت خوبي دارد، براي تأمین امنیت خود متحد ناتوسللت. تمام کشور هاي ديگر 
در قرارداد هللاي دوجانبلله با امريکا امنیت خود را تأمین مي کنند ولی ايران از نظر 
امنیتي علي رغم تحريم هاي تسلیحاتي و غیرتسلیحاتي، امنیتش را خودش تأمین 

مي کند.
 و جالب اینکه امن تر از کشور هاي دیگر هم هست.

س�جاد پور: نکتلله ديگري که مي خواهللم اضافه کنم، در مللورد يکي ديگر از 
دستاورد هاي منطقه اي ايران است که حتي غربي ها هم مجبورند به آن توجه کنند 
و به همین نکته اي که شما اشاره کرديد برمي گردد. ايران داراي ثبات است. ثبات 
ايران برخاسته از مکانیزم هايي از انقالب اسالمي است. به اين صورت که در ايران 
بر اساس قانون اساسي که از دستاورد هاي انقالب است، قدرت اجرايي در يک روند 
مدني جابه جا مي شود و با اين جابه جايي فضاي سیاسي تولید مي شود که نه فقط 

در سطح داخلي که در سطح منطقه اي و جهاني پیامد دارد. 

منطق�ه اي  ق�درت  تنه�ا  ای�ران 
اس�ت ک�ه امنیت�ش را خ�ودش 
تأمی�ن مي کن�د. حت�ي ترکیه که 
از لح�اظ اقتصادي ق�درت خوبي 
دارد، ب�راي تأمی�ن امنی�ت خود 
متحد ناتوس�ت. تمام کش�ور هاي 
دیگ�ر در قرارداد ه�اي دوجانب�ه 
ب�ا امری�کا امنیت خ�ود را تأمین 
مي کنن�د و ایران از نظ�ر امنیتي 
تس�لیحاتي  تحریم هاي  علي رغم 
و غیرتس�لیحاتي، امنیت خود را 

خودش تأمین مي کند.
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پرونده دوم

آخريللن نکته اي کلله بايد اضافه کنم اين اسللت که 
ايللران هم به لحاظ آموزش، تکنولوژي، گسللترش دانش 
اجتماعي و سفر و مهاجرت به مکان هاي مختلف و هم از 
نظر اسللتحکام هويت ملي، دارای موقعیت خاصی است. 
عاشللورا که گذشللت نشللان دهنده اين بود که در ايران 
با همه تنوع ها، سللامانه هويتي واحدي اين کشللور را به 
هللم پیوند مي دهللد و اين ها ايللران را در موقعیتي قرار 
مي دهد که براي اين کشور حائز اهمیت است و از طرفي 
بايد برداشللت هايي که از ايران هسللت و اين موقعیتي 
که پیش آمده و گرايش هاي ضدايراني که ايجاد شللده 
را در نظللر بگیريللم. اين يک پوسللت اندازي تاريخي در 
سللطح منطقه اي هم است. بايد در نظر داشته باشیم که 
سیاسللت و پديده هاي سیاسي، پديده هايي پويا و سیال 
هستند که هیچ وقت با شرايط گذشته نمي شود شرايط 

امروز را تحلیل کرد و با شرايط امروز شرايط فردا را.
 بح�ث مذاک�رات هس�ته اي به 
ش�کلي که دول�ت روحاني ش�روع کرده 
اس�ت مي تواند تأییدکننده نظر ش�ما در 
زمینه پوس�ت اندازي در زمینه سیاست 
خارج�ي دولت باش�د. با منطق�ي که از 

ش�ما س�راغ دارم، باید مدافع مذاکرات باش�ید و با آن مخالفتي 
نداش�ته باشید و منطقًا هم فکر مي کنید به نتیجه خواهد رسید، 

یا حداقل جزو امیدواران هستید.
س�جادپور: مذاکرات هسته اي را بايد در يک چشم انداز استراتژيک نگاه کرد. 
من دو نوع نگاه به اين مذاکرات مشللاهده مي کنم: برخي از مالحظات و تحلیل ها 
خیلللي جزء نگرانه اسللت که چرا لبخنللد زديد يا فالن کلمه به کار برده شللد که 
اين ها براي خود منطق دارد. نگاه ديگر نگاه کالن اسللت که در جايگاه خود حائز 
اهمیت اسللت و کمتر مورد بحث قرار گرفته اسللت. در نگاه کالن سؤال اين است 
که مذاکرات هسللته اي چه تغییر و تحولي را ايجاد کرده يا خواهد کرد؟ در پاسللخ 

بايد گفته شود:
 اوالً تغییللرات خیلي بزرگ و قابل توجه بوده و اسللت. به اين خاطر که به يک 
تعبیللر، مجموعه غرب و متحللدان منطقه اي آنها به بهانه پرونده هسللته اي نه به 
واقعیت فعالیت هسته اي ايران، ظالمانه ترين تحريم هايي را که علیه هیچ کشوري 
وضع نشده، وضع کردند. حتي علیه کره شمالي که تست هسته اي هم انجام داده، 
اين تحريم ها وضع نشللده اسللت. علیه افريقاي جنوبي هم کلله در دوران آپارتايد 
تحت تحريم هللاي بین المللي بود، چنین تحريم هايي وضع نشللد. هدف تحريم ها 
صرفاً برنامه هسللته اي نبوده است. هدف تحريم ها به نظر من، تضعیف قدرت ملي 
ايللران بوده و اين روند با اين مذاکرات متوقف شللده اسللت. رونللد رو به افزايش 
تحريم هللا در عیللن اينکه مقاومت ملت ايران وجود داشللته و خواهد داشللت و بر 
اراده ملللت ايران تزلزلي ايجاد نکرده، متوقف شللد. درواقللع، بهانه زدايي و از بین 
بردن بهانه ها يک مفهوم استراتژيک است که اصلي ترين بحث در اين مورد است. 

موضللوع دومللي که بايد عللرض کنللم، زلزله هاي 
سیاسي اسللت که ناشللي از اين مذاکرات به خصوص 
در منطقه ايجاد شللده است. بسللیاري از بازيگران در 
منطقه و  داخل امريکا هزينه کرده اند که اين مذاکرات 
راه اندازي نشللود و حتي برخللي از روزنامه هاي عربي 
وقتي مذاکرات اولیه در ژنو انجام گرفت، آن را از يازده 
سللپتامبر بدتر عنوان کردند. اين هللا بازتاب آن زلزله 

سیاسي بود که انجام گرفت.
سللومین نکته حائز اهمیت، اعتماد به نفس ملي و 
ديپلماتیللک ايران بللود و اين چیز کمي نیسللت.  در 
مقابل قدرت هاي بزرگ با اعتماد به نفس سخن گفتن 
و نه تنها سللخن گفتن، بلکه رسیدن به چارچوبي که 
بر اسللاس منافع ملي باشللد، به نظر من يک دستاورد 
ديپلماتیللک و مهم اسللت. بايد تأکید کنللم به همان 
اندازه که نهاد هاي ديگر اجتماعي مانند نهاد آموزشي، 
اقتصللادي، نظامللي و امنیتي براي حیللات اجتماعي 
الزم هسللتند، نهاد ديپلماتیک هم بسللیار مهم است. 
ديپلماسللي به عنوان يک نهاد بسللیار کهن در زندگي 
بشللري در دنیاي امللروز پیچیده تر از هللر زمان ديگر 
اسللت. منتها انجام اين مذاکللرات نیاز به يک مهارت، 
تسلللط و آگاهي همه جانبه دارد و زماني که به اين سطح دسترسي پیدا مي کنید، 
به نظر من از ساختن دستگاه هاي دقیق تکنولوژيک کمتر نیست. البته اين بايد با 

جزئیات بیشتر تبیین شود. 
نکتلله چهارم و مهم اين اسللت که حال اين مذاکرات به کجا منجر مي شللود. 
حدس من اين اسللت که نمي تواند به يک جاي منفي منجر شللود زيرا يک اراده 
سیاسللي براي حل اين موضوع در همه سللطوح ايجاد شللده است. بر فرض که به 
توافق نهايي هم نرسد، به هر صورتي که بشود اين سامانه رواني تحريم علیه ايران 
آسللیب ديده و بازسللازي آن براي امريکا و رژيم صهیونیستی و برخي کشور هاي 
عربي ممکن نیست. در حال حاضر در اروپا فروريختگي تحريم ها را مي بینید. بله، 
تالش هايي هم مي شود که چیز هايي را نگاه دارند، اما سیر عالقه مندان به مباحث 
ايللران کلله مي خواهند از ايران بازديللد کنند، وجللود دارد. گزارش هايي که مردم 
عادي از سفر هايشان در شبکه هاي اجتماعي مي نويسند، نشان دهنده به هم ريختن 
سللاختمان فرضي و تصوري است که از ايران خطرناک براي جامعه جهاني درست 
کرده بودند و بر اسللاس آن علیه ايران کار مي کردند. درواقع دارد روشللن مي شود 
آن چیزي که خطرناک است طرح خطر ايران است و خطر ايران يک خطر فرضي 
و تخیلي اسللت و واقعیت اين است که ثبات و امنیت منطقه بدون در نظر گرفتن 
نقش ايران امکان پذير نیست. البته مذاکرات مثل هر کار ديگر چالش ها و نشیب و 
فراز هاي خود را دارد و به طور کل مذاکره يک روند داد و ستد است و آن چیزي 
که مهم اسللت، تعادل بین داده ها و ستاده هاسللت. به نظر من بايد روي شناسايي 
حق ايران براي دسللتیابي به انرژي هسللته اي تأکید شود و آن يک دستاورد مهم 

و قابل توجه است.

مجموعه غرب و متحدان منطقه اي 
آنها به بهانه پرونده هسته اي ایران، 
ظالمانه تری�ن تحریم های�ي را ک�ه 
علی�ه هیچ کش�وري وضع نش�ده، 
وضع کردند. حتي علیه کره شمالي 
که تس�ت هس�ته اي هم انجام داده 
و علی�ه افریقاي جنوب�ي در دوران 
آپارتاید، چنی�ن تحریم هایي وضع 
نش�د. هدف تحریم ه�ا صرفًا برنامه 
هسته اي نبوده بلکه تضعیف قدرت 
مل�ي ای�ران بود.ای�ن روند ب�ا این 

مذاکرات متوقف شده است.
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روزهاي آخر ماه آبللان و اوايل آذرماه، آغاز ماراتن 
هسللته اي میان ايران و کشورهاي 5+1 بود. از مدت ها 
قبل رسللانه ها اعالم کردند که از سه شللنبه 27 آبان، 
مذاکرات بر سر فعالیت هسته اي ايران آغاز خواهد شد 
و در روز سللوم آذر هللم به پايان مي رسللد. اين تاريخ 
برابر با پايان ضرب االجل طرح اقدام مشترک ژنو برای 

دست يافتن به توافق نهايی بود.
همزمللان بللا ورود هیات مذاکره کننللده ايراني به 
وين، وزراي خارجه 5+1 هم براي شرکت در مذاکرات 
اعالم آمادگي کردند. در آستانه برگزاري اين مذاکرات 
وزير امور خارجه عمان که به تعبیر برخي از رسللانه ها 
حامل پیام کشللورهاي غربي به ايران بود، سللفري به 
تهران داشللت که از آن به عنللوان میانجي گري عمان 

میان ايران و آمريکا ياد شده است. 
گمانه زني هللاي زيللادي در رسللانه ها در مورد اين 

دور از مذاکرات شللده بود. ظاهرا هر دو طرف مذاکره 
کننده پیشللنهادهايي بللراي رفع بن بسللت گفتگوها 
داشللتند. فارس به نقل از روزناملله لس آنجلس تايمز 
نوشللت که پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل 
بلله اضافلله آلمان ترجیللح می دهند تا آخللر برای لغو 
تحريم های تحمیلی سللازمان ملل که بین سللال های 
2006 تا 2010 اعمال شللده  اسللت، منتظر بمانند اما 
در مقابل چنین درخواست هايی، طرف ديگر مذاکرات، 

پیشنهادهای ديگری را روی میز قرار داده است.
ايللن دور از مذاکرات بارهللا در فضايي بین امید و 
ناامیدي طي شد. گاهي اين تغییر وضعیت به ساعت و 
لحظه مي رسید. چه قبل از شروع و چه حین مذاکرات، 
اين سخن تکراري همواره به گوش مي رسید که ايران 
و کشللورهاي گروه 1+5 بیش از هللر زمان ديگری به 
توافق هسللته ای نزديک هستند، با اين حال اختالفات 

مهمی همچنان باقی مانده است.
آرایش سیاسی علیه مذاکرات

در خللارج از فضللاي مذاکره، آرايللش جديدی از 
مخالفللان توافق هسللته اي با ايران که عمدتا شللامل 
جمهوري خواهان آمريکا مي شد، تشکیل  شد. اين گروه 
که به تازگللي در انتخابات کنگره به پیروزي رسللیده 
بودند، جبهه متحدي را با رژيم صهیونیسللتي شللکل 
دادند و حتي برخي از جمهوري خواهان تندرو درصدد 
ارائلله طرحي به مجلس بودند تللا اختیارات دولت اين 
کشللور را براي تعلیللق تحريم هايي ايللران در صورت 

حصول توافق هسته اي محدود کند.
در ديگر سوي ماجرا، صهیونیست هاي قرار داشتند. 
بنیامین نتانیاهو نخسللت وزير رژيم صهیونیسللتی در 
گفت وگو با فرانک والتر اشتاين ماير وزير خارجه آلمان 
گفتلله که ايران موشللک های بالسللتیک بین قاره ای را 

تمديد به جای توافق
 چاره ديگری نبود!
 فتاح غالمی

در آخرين دور مذاکرات هسته ای چه گذشت؟
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پرونده دوم

برای هدف قرار دادن اروپا و آمريکا ساخته و نه حمله 
به اسللرائیل. به اعتقاد وي، دادن اجازه غنی سللازی با 
درصد پايین به ايرانیان، يک اشللتباه بزرگ خواهد بود 
و ايران نبايد ظرفیت غنی سازی اورانیوم برای ساختن 
بمللب و توانايی الزم برای سللاخت تسلللیحات دارای 

توانايی حمل بمب مزبور را داشته باشد. 
عالوه بر تندروهاي آمريکايي و رژيم صهیونیستي، 
کشللورهاي حاشللیه اي خلیللج فللارس هللم درصدد 
امتیازخواهللي بودند. روند مذاکللرات به صورت دقیق 
از سللوي اعضاي شللوراي همکاري خلیج فارس رصد 
مي شد. از نظر آن ها سیاسللت های ايران در منطقه به 
نفع  آنها نیسللت و در روابط اعضای شللورای همکاری 
با ديگر کشللورهای منطقه تاثیر می  گذارد  و شللورای 
همللکاری به دنبال اين اسللت که ايران سیاسللتش را 

تغییر بدهد. 
رسانه ها در قامت سیاستمداران

عالوه بر اين در آسللتانه برگزاري مذاکرات، برخي 
از رسانه هاي غربي مثل روزنامه هاي آلماني با ارائه اين 
اتهام کلله ايران برخي از اجزاي مللورد نیاز خود براي 
برنامه اتمي را به صورت غیرقانوني در بازارهاي آلمان 
تهیه مي کند، سللعي در تاثیرگذاري در مسیر گفتگوها 

براي اعمال فشار بیشتر بر ايران داشتند.
در ايللن دور از مذاکللرات گويا رسللانه ها در قامت 
سیاسللت مداران ظاهر شللده بودند. فضللاي مذاکرات 
هللم کامللال مبهم بللود و طرفیللن گفتگللو از ارائه هر 
گونلله اخبار به جز اظهارات کلللي و پرابهام خودداري 
مي کردنللد.  از هر سللو خبرهاي ضللد و نقیض بگوش 
مي رسللید. پنهان کاري هاي ديپلماتیک هم اين فضا را 
تشللديد مي کرد. اطالعات و داده های عمومي پیرامون 
مذاکللرات، معمللوال از داده هاي رسللانه هاي داخلي و 

خارجي ارائه مي شد. 
در روزهللاي آغازيللن مذاکره خبرهايللي مبني بر 
حضللور برخي از چهره هاي خارج از هیات هاي مذاکره 
کننده ايراني مانند علي اکبر واليتي و حسللن فريدون 
در وين منتشللر شللد که بعللد از مدتي تکذيب  شللد. 
پخش شللايعاتي از اين دست شايد بر اين مبنا صورت 
مي گرفت که گفتگو ها جدي است و دو طرف عزم خود 
را براي رسللیدن به توافقات نهايللي جزم کرده اند. اين 
هدف گرچه از سللوي طرفین مذاکره به صورت رسمي 
عنوان مي شد اما همواره مواضع قاطع طرف هاي قاطع 

گفتگو هم به دنبال آن مطرح مي شد.
از سللوي هیات ايرانللي بارها اعالم شللد که ايران 
در پللي عقب نشللیني از مواضع خللود پیرامون توقف 
فعالیت هاي هسته اي نیست و طرف خارجي بايد حق 
هسته اي شدن ايران را به رسمیت بشناسد. طرف هاي 
مقابللل هم بر اين نکته تاکید داشللتند کلله به توافق 

نرسیدن را به يک توافق بد ترجیح خواهند داد.
اصلي ترين محورهاي گفتگو، بحث در باره سللطح 
غني سللازي اورانیوم مجللاز براي ايران پللس از توافق  
و ارائلله جللدول زماني براي لغو تحريم هللا بود. اين دو 
موضوع گللره اصلي مذاکرات به شللمار مي آمد. منابع 
غربي بارها اعالم کردند که حتي پس از توافق هسته اي 

هم لغو سريع تمام تحريم ها ممکن نخواهد بود. 
برخللي از منابع عربي هم که سللعي در پیشللبرد 
اغراض خود از  اين مذاکرات داشتند، مدعي بودند که 
در جريان گفتگوها بايد در مورد مسائل منطقه اي هم 

با ايران به توافق رسید. 

اين روند باعث شللده بود که از روز دوم مذاکرات، 
از خوش بیني هللا موجود در مللورد توافق نهايي در 24 
نوامبر کاسللته شود. از سوي ايران بارها مطرح شد که 
ما پیشنهادها و ايده هاي زيادي براي رسیدن به نتیجه 
ارائلله داديم که اگر عزمي سیاسللي بللراي پذيرش آن 

باشد، مذاکرات به ثمر خواهد رسید. 
اکنون وقت آن رسیده که کار را تمام کنیم

ايللن سللخن وندی شللرمن ريیللس تیللم مذاکره 
کننللده آمريکا در مذاکرات هسللته ای بللود. ظاهر اين 
حللرف بیانگللر اين بللود که آمريللکا هملله اراده خود 
را بللرای قطعی شللدن نتیجلله مذاکرات بللکار خواهد 
بسللت. گمانه زنی ای که البته بللا توجه با روح حاکم بر 
دستگاه سیاست خارجی اياالت متحده منافات داشت. 
آمريکايی ها همواره مدعی بودند که شللرايط سیاسی و 
اقتصادی ايران با توجه بلله تحريم های صورت گرفته، 
در نهايللت اين کشللور را ناچار خواهد کللرد از مواضع 
خود عقب نشللینی کند. از نظر آنان تهللران در مقابل 
يک اجماع جهانللی علیه فعالیت های هسللته ای خود 
قللرار دارد و در عرصه بین المللی با انزوا مواجه شللده 
اسللت. اين برداشت البته با واقعیت های موجود تفاوت 
اساسی داشللت. اين همه چانه زنی و مذاکره در دوران 
گذشللته  با توجه به تحريم های اقتصادی گرچه ايران 
را در وضعیت سللختی قللرار داده بود اما بللا توجه به 
هماهنگی هللای صورت گرفته در داخللل و هم نظری 
همه جريان های سیاسی برای دستیابی به فعالیت های 
صلح آمیللز هسللته ای، باعث شللد مذاکللره کنندگان 
هسته ای سرسللختانه در مقابل خواسته های غیرموجه 

آمريکايی ها  مقاومت نشان دهند.
نکته ای که ظريف وزير امور خارجه هم در آسللتانه 
سفر به وين روی آن تاکید داشت، ايستادگی ايران در 
جريان اين گفتگوها بللود. وی هنگام ورود به فرودگاه 
وين به خبرنگاران گفت: امیدوارم نتیجه هر چه باشللد 
چه »توافق« و چه »ايستادگی در برابر زياده خواهی«، 
روز سوم آذر ان شاءالل روز پیروزی ملی در رسیدن به 

اهدافی باشد که از اين مذاکرات به دنبال آن بوديم.
روز دوم، ابر تیره بر فضای مذاکرات

 در دومیللن مذاکره با وجود کاهش خوش بینی ها، 
تالش هللا بللرای رسللیدن به توافقللات ادامه داشللت. 
گفتگوهللای فشللرده دوجانبه و سلله جانبه بین عباس 
عراقچللی و مجیللد تخت روانچللی معاونللان وزير امور 
خارجلله ايران با ويلیام برنز دي  پلمات ارشللد آمريکايی 
و وندی شرمن مديرکل سیاسی وزارت خارجه آمريکا 

و هلگا اشمید معاون کاترين اشتون، در هتل کوبورگ 
وين ادامه داشللت. عالوه بر اين هیللات ايرانی در اين 
روز با همتايان روسللی، آلمانی، فرانسوی،  انگلیسی و 

چینی  گفتگو کردند.
مذاکرات سللخت و نفس گیر شده بود و تماس های 
مختلف میان نمايندگان سیاسللی کشللورهای درگیر 
برقرار شللد. نکته قابللل توجه اينکه خبر رسللید وزير 
امللور خارجلله آمريکا با سللعود الفیصللل وزير خارجه 
عربسللتان در پاريس ديدار کرد. به نظر می رسللید که 
عربها همچنان رونللد مذاکرات را دنبال می کنند و در 
پی آن بودند که از آب گل آلود ماهی بگیرند. حتی در 
خبرهللا آمده بود جان کری وزير امور خارجه آمريکا با 
همتايللان خود در چهار کشللور بحرين، امارات، قطر و 
کويت تماس ويديويی داشت. تماسی که نشان می داد 
اعللراب تا چه اندازه با نگرانی مذاکرات وين 8 را دنبال 

می کنند.
در کنللار زياده خواهی های آمريکا، دغدغه هايی هم 
در مورد موضع گیری فرانسلله وجود داشت. در نوامبر 
2013  فابیللوس وزيللر امللور خارجه فرانسلله با طرح 
ايراداتللی بللر مذاکرات صورت گرفته در مسللیر توافق 
مانللع ايجاد کرد. برخللی از گمانه زنی ها هم حکايت از 
ادامه اين روندها از سللوی فرانسه داشت. با اين وصف 
براسللاس گزارشللی که ايرنا از راديو فرانسه نقل کرده 
بود فرانسللوآ نیکولو، سفیر پیشللین فرانسه در تهران، 
درباره سللفر چندی پیش کری به پاريس گفت: کری 
می خواسللت اطمینان يابد که فابیوس مسئله ای را که 
در نوامبللر 2013 در جريان مذاکرات سللوئیس به راه 

انداخت، دوباره مطرح نخواهد کرد.
وزرای امللور خارجه کشللورهای  5+ 1 از شللامگاه 
پنج شللنبه يکايک وارد وين  شللدند. کری از بدو ورود 
ديدار سلله جانبه دوسللاعته ای با محمدجواد ظريف و 
کاترين اشللتون داشللت که روز جمعه نیللز اين ديدار 
تکرار شللد. عللالوه بر اين، در ديللداری ديگر با حضور 
ظريف و وزيران خارجه انگلیس و فرانسلله و اشللتون 
و همچنین نماينده آلمان در 1+5 به بررسللی آخرين 
وضللع مذاکرات پرداختند. اين در حالی بود که وزيران 
خارجه انگلیس، فرانسلله و آمريکا نیز روز قبل ديداری 

سه جانبه داشتند.
اخبللار هم از سللوی برخللی از رسللانه ها مبنی بر 
بازگشت وزير خارجه کشورمان به تهران برای مشورت 
با مقامات عالی رتبه نظام مطرح شللد که سللاعاتی بعد 

تکذيب شد. 
از اخبار حاشللیه مذاکرات چنین فهمیده می شللد 
کلله همچنللان گره های اصلللی مذاکرات وجللود دارد 
و دو طرف بللر مواضع خود پافشللاری می کنند. گروه 
1+5 از ايران می خواسللت ظرفیت غنی سللازی خود را 
کاهش دهد تا از اين طريق نتواند به سللالح هسته ای 
دسللت يابد و از طرف ديگر ايران تاکید داشللت که به 
غنی سازی اورانیوم برای تامین سوخت رآکتورهای اين 

کشور نیاز دارد. 
در کنللار انتشللار ايللن اخبللار، مديللرکل آژانس 
بین المللللی انللرژی اتمی هم همزمان بللا مذاکرات در 
گفتگويی در نشسللت شورای حکام آژانس با اعالم اين 
موضوع که ايران در مواد و فعالیت های هسته ای اعالم 
شده خود انحرافی نداشللته است، افزود که آژانس در 
موقعیتی نیسللت که درباره مللواد و فعالیت های اعالم 

نشده اظهار نظر کند.

خبرهای�ي  مذاک�ره  آغازی�ن  روزه�اي  در 
مبن�ي بر حض�ور برخ�ي از چهره هاي خارج 
از هیات ه�اي مذاک�ره کننده ایران�ي مانند 
علي اکبر والیتي و حس�ن فری�دون در وین 
منتش�ر ش�د که بعد از مدتي تکذیب  ش�د. 
پخش ش�ایعاتي از این دس�ت ش�اید بر این 
مبنا ص�ورت مي گرف�ت ک�ه گفتگو ها جدي 
است و دو طرف عزم خود را براي رسیدن به 

توافقات نهایي جزم کرده اند.
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پ آمانو همچنین به نشسللت های فنی ايران و آژانس 
اشللاره کرد و مدعی شللد که ايران توضیحات الزم را 
دربللاره دو اقدام عملللی باقی مانده، نللداده و با وجود 
درخواست ما، پیشللنهادی برای اقدامات عملی جديد 
ارائه نکرده اسللت. ايللن اظهارات با واکنللش نماينده 
جمهوری اسللالمی ايران در آژانس روبه رو شللد و رضا 
نجفی در گفت وگو با ايرنا اظهار کرد: آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بايد برای مطالب ادعايی سللند موثق ارائه 

کند.
همه آمدند!

مذاکللرات در روز سللوم روند پرشللتابتری گرفت. 
وزرای خارجلله آلمللان و روسللیه و چیللن هللم راهی 
مذاکرات شللدند تا از نزديک رونللد گفتگوها را دنبال 
کنند. گزارش هايی هم از حضور يوسف بن علوی وزير 
خارجه عمان در مذاکرات منتشللر شللد. گويا عمان و 
اتريللش میزبللان مذاکرات در اين روند گفتگو، سللعی 

داشتند نقش میانجی را ايفا کنند. 
برغللم امیدواری هللا و ناامیدی هايی که پیوسللته 
در فضللای مذاکللرات بروز و ظهور می کللرد، حدس و 
گمان هايللی جدی در مللورد تمديد مذاکللرات هم به 
گوش می رسللید. طرفین گفتگو بر پیشرفت مذاکرات 
تاکیللد می کردند اما معلوم نبود در نشسللت پايانی 3 
 آذرماه، زمینه های توافق نهايی حاصل خواهد شللد يا 
خیللر و بنابراين زمزمه هايی در مللورد احتمال تمديد 

گفتگوها شنیده می شد. 
در چنین شللرايطی بللود که بللاراک اوباما، رئیس 
جمهوری آمريکا روز يکشللنبه در گفتگو با يک شبکه 
تلويزيونللی آمريکايی، تمديد مللدت مذاکرات اتمی با 
ايللران را رد نکللرد. او گفت اطمینللان دارد توافقی که 
برنامه اتمللی ايران را محدود کنللد، از حمايت کنگره 

آمريکا برخوردار خواهد بود.
روز يکشنبه، بنیامین نتانیاهو، نخست وزير اسرائیل 
هللر گونه توافق اتمی با ايران را که بگذارد اين کشللور 
در آسللتانه ساخت سالح اتمی باشد، رد کرد. او گفت: 
»عللدم توافللق از يک توافق بد، بهتر اسللت«. به گفته 
نتانیاهو، توافق بد با ايران، »اسللرائیل، خاورمیانه و کل 

بشريت را به خطر می اندازد«.
ايللن اظهللارات در حالی مطرح می شللد که بحث 
تمديد مذاکرات از سللوی هیات مذاکره کننده ايرانی 
اسللتقبال نشللد. روز يکشللنبه يک عضو تیللم مذاکره 
کننده اتمی ايللران در گفتگو با خبرگزاری ايسللنا، با 
بیان اين که »ما عالقه مند به تمديد مذاکرات نیستیم 
و سللخت برای رسللیدن به يک چارچوب برای تفاهم 
سیاسللی کار می کنیللم«، تاکید کرد »تللا کنون هیچ 

گفتگويی درباره تمديد مذاکرات نداشته ايم«.
توافق برای تمدید زمان مذاکرات و واکنشها

در آخريللن روز دهمیللن دوره مذاکللرات ايران و 
گروه 5+ 1 در وين که روز دوشللنبه 3 آذر برگزار شد، 
در نهايللت طرفین مذاکره به اين نتیجه رسللیدند که 
گفتگوها را تمديللد کنند. بعد از اعالم پايان گفتگوها، 
رسللانه های منتظللر اظهللارات طرفیللن مذاکللره در 
نشسللت های خبری بودند. اولین اظهار نظر رسمی از 

سوی جان کری وزير امور خارجه آمريکا مطرح شد.
جان کری در اين نشست خبری گفت: »اين تمديد 
زمان مذاکرات ضرری به امنیت اسللرائیل نخواهد زد و 
مللا در اين زمان اطمینللان را افزايللش خواهیم داد و 
اين ديپلماسللی ها برای متحدان ما در خلیج ]فارس[ 

و اسللرائیل راه حل بهتری نیز هسللت. بايد گفت ما به 
دنبال توافقی هسللتیم که امنیت اسللرائیل را تضمین 

کند.
 وزير خارجلله آمريکا با بیان اينکلله »ما به زودی 
مذاکللرات را اداملله می دهیم«، افزود: از ماه دسللامبر 
مذاکللرات را دوباره شللروع خواهیم کللرد. ما به دنبال 
همکاری هسللتیم و درصدديم توافقللی جدی صورت 
گیرد و مردم ايران از تحريم ها خالص شوند تا بتوانند 
در معامالت و تعامالت بین المللی حضور داشته باشند.

جان کری در اين کنفرانس خبری اظهار داشللت: 
»در چهللار ماه آينللده می خواهیم به توافق سیاسللی 
برسیم. بعد از آن اگر به توافق جامع نرسیديم تصمیم 

می گیريللم که چطللور روند مذاکللرات را پیش ببريم. 
ايران بايد قدم های جدی تری بردارد تا از اين تحريم ها 
رهايی يابد. ما همچنان مسللیر سختی پیش رو داريم 

که بايد از آن عبور کنیم«.
 جللان کری با تاکید بر »نقش مهم سللنا و کنگره 
آمريللکا« در مذاکرات هسللته ای ايللران و گروه 5+1 
اضافه کرد: »به سللبب نقش مهمی که سللنا و کنگره 
در گفتگللوی ما و ايران ايفا کرده انللد، به حمايت آنها 

نیاز داريم«.
 وی با اشللاره به برخی اظهارات در روند مذاکرات 
و بعللد از توافق ژنللو افزود: بسللیاری در اين زمینه ما 
را مللورد انتقللاد قرار می دادنللد که ايران بلله توافقات 
هسللته ای پیشللین پايبند نیسللت؛ در حالی که ايران 
به پیش شللرط ها و شروط مذاکرات گذشته پايبند بود 
و اکنون جهان نسللبت به يکسللال گذشته امن تر شده 

است«.
 جللان کری بللا تاکید بر اينکه »سللنا و کنگره در 
جريان جزئیات مذاکللرات بوده اند« اضافه کرد: »ما به 
طور کامل مجلس سللنا و کنگره را در جريان جزئیات 
مذاکرات هسللته ای قرار می دهیم و آنها در اين زمینه 

مشورت های الزم را به تیم مذاکره کننده می دادند«.
اين اظهارات کری درباره نقش سنا و کنگره آمريکا 
در مذاکرات در شللرايطی مطرح شللد کلله جمعی از 
نماينللدگان کنگره از هر دو حزب اين کشللور از چند 
هفته قبل بللار ديگر تالش ها برای تصويب تحريم های 
تللازه علیه ايران را آغاز کرده اند. روز دوشللنبه سللوم 
آذرماه، »جاش ارنسللت« سللخنگوی کاخ سللفید هم 
تصويللب تحريم هللای جديد علیلله ايللران در کنگره 
آمريکا را اقدامی »غیرسازنده« خواند و خواستار توقف 

تالش ها در اين راستا شد.
در اين میان »سرگئی الوروف« وزير خارجه روسیه 
به شبکه تلويزيونی »روسیا 24« گفت: »با وجود عدم 
دستیابی به توافق جامع، پیشللرفت  »سازنده« و قابل 

مالحظه ای در مذاکرات اتمی حاصل شد«.
 الوروف ابراز امیللدواری کرد که توافق نهايی طی 

سه الی چهار ماه آينده امضا شود.
 امللا بنیامیللن نتانیاهللو، نخسللت وزيللر رژيللم 
صهیونیسللتی نیز با اسللتقبال از تمديللد مذاکرات به 
"بی بی سللی" گفت: »ايران در پی معامله وحشللتناکی 
بود که تحريم های بین المللی را بر می داشت، اما امکان 
غنی کردن اورانیوم الزم برای سللاخت سالح هسته ای 
را باقی می گذاشللت«. نتانیاهو باز بلله تکرار نظر قبلی 
خود پرداخت که »به نتیجه نرسیدن نشست وين بهتر 

از يک "توافق بد" است«. 
در ايللن میان بان کی مون دبیرکل سللازمان ملل، 
پس از اعالم تمديد مذاکرات، خواسللتار حفظ شللتاب 
به وجود آمده در گفت وگوهای ايران و 1+5 شللد. وی 
همچنین ادامه يافتن روند پیشرفت های حاصله در اين 
دوره از مذاکرات و اجرايی شللدن تعهدات ارائه شده از 

سوی طرفین را خواستار شد.
واکنش دکتر حسن روحانی به تمدید

حسللن روحانللی، رئیس جمهللور، پللس از پايللان 
مذاکللرات هفللت روزه ايران بللا گللروه 5+1، در يک 
گفت وگللوی تلويزيونی با تاکید بر اينکه آينده روشللن 
اسللت و پیروزی نهايی در مذاکرات هسللته ای با ملت 
ايللران خواهللد بللود، گفت: منطللق ايللران، مذاکره و 
گفت وگللو اسللت و مذاکرات هسللته ای بللا جديت تا 
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رسیدن به توافق نهايی ادامه می يابد.
دکتللر روحانی با بیان اينکه مللا دو هدف بزرگ از 
طريق مذاکره مد نظر داشتیم و آن را دنبال می کنیم، 
اظهار داشللت: اولین هدف حفظ فناوری هسللته ای و 
ادامه اين راه و هدف دوم برداشللتن تحريم اسللت. در 
ايللن مدت ما فناوری ها را اداملله داديم، يعنی همواره 
سانتريفیوژها در حال چرخش بود و به ملت ايران قول 
می دهم کلله هیچ وقت حرکت سللانتريفیوژها متوقف 

نخواهد شد.
ريیس جمهوری اضافه کرد: اما از آن طرف چرخه 
زندگی مردم بايد روز به روز بهتر شللود. در اين مدت، 
حرکت بسللیار خوبی مردم و دولت در کنار هم انجام 

دادند و اين راه ادامه خواهد يافت.
دکتللر روحانی تصريح کرد: هللدف دوم در جريان 
مذاکللرات اين بوده که تحريم ها قدم به قدم برداشللته 
شللود، امروز بخشی از تحريم ها برداشته شده و بخشی 
باقی اسللت، اما آنچه مهم است اينکه در اين مذاکرات 
طرف مذاکره کننده کاماًل قبول داشت که تحريم بايد 
برداشللته شود و صرفاً اينکه چگونه و از چه زمانی آغاز 

شود، مورد بحث است.
ريیس جمهللوری گفت: امروز هیللچ کس در دنیا 
ترديللد ندارد که ايران بايد فناوری هسللته ای از جمله 
غنی سازی را در خاک خودش داشته باشد و هیچ کس 

هم ترديد ندارد که تحريم بايد برداشته شود.
وی افزود: درسللت اسللت که در ايللن مذاکرات ما 
هنوز به توافق نهايی نرسللیده ايم، امللا می توانم بگويم 
که برای رسللیدن به توافللق نهايی گام هايللی به جلو 
برداشته ايم و شرايط امروز با 3 ماه و 6 ماه پیش کاماًل 
متفاوت است و منطق ها بسللیار به هم نزديک شده و 
بسیاری از شکاف ها برداشته شده است. اما هنوز گام ها 

و مسیرهايی پیش رو است که بايد طی شود.
دکتر روحانی خاطرنشللان کللرد: آنچه امروز توافق 
شللده، بر اين مبنا است که شللرايطی که از توافق ژنو 
بللوده برای چند مللاه ديگر باقی بماند نلله اينکه فقط 
اين توافق ژنو چنللد ماه باقی بماند، بلکه فرصت ادامه 

مذاکره برای دسللتیابی به هللدف و توافق نهايی و اين 
چیزی است که مورد اتفاق نظر همه است.

ريیس جمهللوری تصريح کرد: ملت ايللران پیروز 
خواهد شللد و به پیروزی نهايی خواهد رسید و من در 
توفیق راهی که انتخللاب کرده ايم هیچ ترديدی ندارم 
و هیچ راهی برای دنیللا جز مذاکره با نمايندگان ملت 
ايللران وجود نللدارد و اين راه مذاکره بلله توافق نهايی 

منجر خواهد شد.
پوتین: برای   توافق  جامع، فقط  زمان کم داشتیم

دکتر حسللن روحانی ريیس جمهوری شامگاه روز 
دوشللنبه سللوم آذرماه يعنی همزمان بللا اعالم نتیجه 
مذاکرات وين، با پوتین رئیس جمهوری روسیه مکالمه 
تلفنی داشت که در آن روابط دو کشور و همکاری های 
فیمابین مورد بررسی قرار گرفت. پوتین در جريان اين 
تماس بللا تاکید بر اينکه غنی سللازی بومی حق ايران 
اسللت، گفت: برای رسیدن به توافق جامع، فقط زمان 

کم داشتیم.
روحانی در اين مکالمه تلفنی با ابراز خرسللندی از 
روند مثبت همکاری های دو کشور بويژه در زمینه های 
اقتصادی اظهار داشللت: گسللترش مباالدت اقتصادی 

ايران و روسللیه بويژه در حوزه های نفتی و تجاری، به 
زودی سطح همکاری های فیمابین را به باالترين حجم 

همکاری های منطقه ای ارتقاء خواهد داد.
ريیس جمهوری کشللورمان با اشاره به توافق های 
اخیر ايران و روسیه در حوزه هسته ای از جمله ساخت 
دو نیروگاه و همچنین طرح های در دست اقدام و مورد 
مذاکره دو کشللور گفت: همکاری های ايران و روسللیه 
در زمینه هللای صلح آمیز هسللته ای بويژه در سللاخت 
نیروگاه ها به صورت مشللترک، اثللرات قابل قبولی در 
توسللعه تعامللالت اقتصللادی ايران و روسللیه بر جای 
گذاشللته و امنیت الزم برای توسعه اقدامات مشترک 
و صلح آمیز هسللته ای را فراهم آورده اسللت. همچنین 
اين همکاری ها عالوه بر ارتقای مناسبات علمی و فنی 
دو کشللور همسللايه، تاثیر خوبی در عرصه بین المللی 
خواهد داشت. دکتر روحانی خطاب به والديمیر پوتین 
گفت: بايد پیام روشنی دهیم که دوران تحريم سپری 
شده اسللت. اينکه برخی کشللورها در هر مساله ای از 
ابللزار تحريم اسللتفاده می کنند بللرای جامعه جهانی 
مشللکل آفرين اسللت. انتظار دولت و ملللت ايران اين 
است که در مذاکرات 1+5 جديت بیشتری از همسايه 
شللمالی ببینند چرا که تالش های مشللترک ما باعث 

ارتباط و پیشرفت دو ملت ايران و روسیه شده است.
پوتین ريیس جمهوری روسیه نیز در اين گفتگوی 
تلفنللی با بیان اينکلله »در مذاکرات اخیللر وين برای 
رسللیدن بلله توافق جامع فقللط زمان کم داشللتیم«، 
گفت: مهم اسللت که مذاکرات سبب شود که ايران به 
حقوق خود بويژه در زمینه غنی سازی دست پیدا کند 
و غنی سللازی در خاک خود، حق ايران اسللت. پوتین 
تاکید کرد که روسللیه نگرانی های طللرف ايرانی را در 

زمینه حقوق خود درک می کند.
شللبکه المیادين لحظاتی پس از پايللان مذاکرات 
گزارش داد، پوتین در گفتگوی تلفنی با دکتر حسللن 
روحانی بر لغو يکجانبه تحريم ها علیه ايران و تشللويق 
چیللن به اين کار اعالم آمادگی کرده اسللت. پوتین به 
روحانللی اطمینان خاطر داد که مسللکو اجازه نخواهد 
داد کلله مذاکرات هسللته ای تا بی نهايت ادامه داشللته 
باشد و در رفع تحريم ها علیه ايران تعلل صورت گیرد.

بیانیه پایانی اجالس وین
در پايان اين نشسللت هفت روزه. ظريف و اشتون 
بیانیه مشللترک هفتمین دور مذاکرات جامع هسته ای 
در وين را قرائت کردنللد. متن کامل اين بیانیه چنین 

است:
از يکسللال پیش که در ژنو در مللورد برنامه اقدام 
مشللترک توافق کرديم، مللا و وزرای خارجه و مديران 
سیاسللی گللروه 1+5،  برای رسللیدن بلله توافق جامع 

مذاکرات فشرده ای داشتیم.
بللرای تصمیم  هايللی که بايللد اتخاذ شللوند، برای 
بررسللی و نهايللی کردن آن ها به نحللو مقتضی نیاز به 
کار بیشللتری اسللت. ترجیح ما اين بود که همین جا 
در ويللن توافق را نهايی کنللد، اما با توجه به ايده هايی 
که نیاز به بررسی بیشتر دارند، اطمینان داريم که نیاز 
به زمان بیشللتر وجود دارد. بنابرايللن ما توافق کرديم 
کلله تالش های خود را ادامه دهیللم. تصمیم گرفته ايم 
کلله مفاد توافق ژنللو را تا 9 تیر ماه تمديللد کنیم. ما 
قصد داريم با اسللتفاده از شللتاب ايجاد شللده کنونی، 
مذاکللرات را حداکثللر ظرف 4 ماه نهايللی کنیم و در 
صورت ضرورت از زمللان باقی مانده تا 9 تیر ماه برای 

دکت�ر روحان�ی با بی�ان اینک�ه م�ا دو هدف 
ب�زرگ از طری�ق مذاک�ره مد نظر داش�تیم و 
آن را دنب�ال می کنی�م، اظهار داش�ت: اولین 
ه�دف حف�ظ فن�اوری هس�ته ای و ادامه این 
راه و ه�دف دوم برداش�تن تحریم اس�ت. در 
این م�دت ما فناوری ها را ادام�ه دادیم، یعنی 
همواره سانتریفیوژها در حال چرخش بود و به 
ملت ای�ران قول می دهم که هیچ وقت حرکت 

سانتریفیوژها متوقف نخواهد شد.
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پ نهايی کردن، هرگونه موارد باقی مانده استفاده کنیم.
ايللران و 1+5 متعهد شللده اند که تعهدات خود در 
توافق ژنو را اجرا کنند. نشسللت بعدی برای ادامه کار 

در آذر ماه برگزار خواهد شد.
ما بار ديگللر قدردانی خود را از دولت اتريش برای 
میزبانی سللخاوت مندانه اين مذاکللرات در وين اعالم 

می داريم.
بللر مبنای تعهد محکم تمللام طرف ها برای نیل به 
يک راه حل جامللع درازمدت مورد توافق، طی ماه های 
گذشللته، ده دور مذاکره و جلسللات متعللددی برگزار 
کرده ايللم. ايده های مختلفی مطرح شللده اسللت اما با 
توجه به ماهیت فنی اين تالش ها و نصمیماتی که بايد 
اتخاذ شللوند، برای بررسی و نهايی کردن آن ها به نحو 

مقتضی نیاز به کار بیشتری است.
ترجیللح ما اين بود که همین جللا در وين راه حل 
جامع را نهايی کنیم. اما بر اساس پیشرفت های صورت 
گرفته و با توجه به ايده های جديدی که نیاز به بررسی 
بیشللتر دارند، اطمینان داريم که مسیر مطمئنی برای 

نیل به يک راه حل جامع وجود دارد.
بنابراين، ما و وزرای خارجه کشورهای 1+5، توافق 
کرده ايم که تالش های ديپلماتیک خود را ادامه دهیم.

تصمیللم گرفته ايم که مفاد برنامه اقدام مشللترک 
را تا نهم تیر ماه سللال 1394 تمديللد کنیم تا امکان 

مذاکرات بیشتر فراهم شود.
ما قصد داريم که با اسللتفاده از شللتاب ايجاد شده 
کنونی، مذاکرات را در کوتاه ترين زمان ممکن حداکثر 
طللی چهار ماه نهايللی کنیم و در صللورت ضرورت از 
زمللان باقی مانده تا نهم تیر ماه به منظور نهايی کردن 
هرگونه تعهدات کار فنی و يا نگارشللی احتمالی باقی 

مانده استفاده کنیم.
ايران و کشللورهای 1+5 مجدداً تاکید می کنند که 
کمللاکان تعهدات خود در برنامه اقدام مشللترک را به 

صورت موثر و به موقع اجرا خواهند کرد.
از آژانللس بین المللی انرژی اتمی خواسللته خواهد 
شللد که به نظارت بللر اقدامات داوطلبانلله وفق برنامه 
اقدام مشترک ادامه دهد. نشست بعدی برای ادامه کار 

در آذر ماه برگزار خواهد شد.
نشست خبری ظریف پس از قرائت بیانیه 

ريیس هیات مذاکره کننده هسته ای ايران دوشنبه 
شللب پس از ارائه بیانیه مشللترک با کاترين اشللتون 

هماهنللگ کننده 1+5 در جمع خبرنللگاران داخلی و 
خارجی حاضر شد و به سئواالت آنان جواب داد.

ظريف گفت: من اعتقاد دارم مذاکراتی که در چند 
ماه گذشللته به ويژه از هفته گذشللته در وين داشتیم، 
کمک زيادی به ما کرده که اين راه دشللوار را به پیش 
ببريم و احسللاس کنیم اگر امروز زمان توافق را تمديد 
می کنیم با اين هدف اسللت کلله فرصت کوتاهی برای 

رسیدن به توافق فراهم کنیم.
وزير امور خارجه افزود: ما به هیچ عنوان قصد نداريم 
از تمام هفت مللاه و هفت روزی که تا پايان مذاکرات و 
يا تا پايان زمان تمديد توافق ژنو ديده شللده اسللتفاده 
کنیم بلکه تالشمان اين است که در نزديک ترين زمان 
به تفاهم سیاسی و بعد از آن به تدوين تفاهم به صورت 

يک مجموعه فنی و سیاسی برسیم.
وی خاطرنشللان کللرد: ما در يک سللال گذشللته 
دستاوردهای بسیار قابل توجهی از اين توافق داشتیم. 
مهمترين دستاورد ما اين است که برنامه هسته ای که 
نتیجه تالش دانشللمندان ما و نتیجه مقاومت مردم ما 

است امروز بصورت کامل ادامه می دهیم.
ظريللف گفت: اگر امروز در مذاکللرات راجع برنامه 
هسته ای ايران صحبت می شود راجع به میزان و اندازه 
غنی سازی است نه راجع به اصل غنی سازی. اگر راجع 
به رفع تحريم های ظالمانه صحبت می شللود، راجع به 
نحوه رفع تحريم ها اسللت نه حفظ تحريم ها يا افزايش 
روزمره اين تحريم هللای ظالمانه که روندی بود که در 

سال های گذشته شاهد آن بوديم.
وی گفللت: امروز ما در شللرايطی قللرار داريم که 
پروژه ايران هراسللی شکست خورده و تمام تالش هايی 
که برای نشللان دادن ايران به عنوان يک نگرانی برای 
جامعلله بین المللی بوده رنگ باخته و در برابر جهان از 

ارزش و اعتباری برخوردار نیست.
وزير امور خارجه تاکید کرد: همه جامعه بین المللی 
از روش هللای بی فايده ای که جز فشللار بر مردم ايران 
حاصل ديگری نداشته کنار خواهند کشید و هم مردم 
ايللران برنامه هسته ای شللان را با اطمینان نسللبت به 
آينده و با اعتماد جامعه بین المللی ادامه خواهند داد.

ظريف گفت: من احساس می کنم تا آن روز فاصله 
زيللادی نداريم گرچلله می دانم تعداد قابللل توجهی از 
گروه های فشار و برخی گروه هايی که آينده خود را در 
خصومت، تنش و درگیری می بینند امروز خوشللحال 

نیسللتند و انشللاءالل در آينللده هم کمتر خوشللحال 
خواهند شد.

وی در واکنش به اظهارات جان کری که گفته بود 
جهان نسللبت به يک سللال پیش امن تر شده و امروز 
پیشللرفت برنامه هسللته ای ايران متوقف شده است، با 
خنده گفت: البته ما خوشللحالیم که دنیا کمتر نگران 
باشللد چون برنامه هسللته ای جمهوری اسالمی ايران 
از ابتللدا صلح آمیللز بللود. گروهی تالش داشللتند اين 
برناملله را خطرناک معرفی کنند و امروز خوشللحالیم 
که صدای آن گروه امروز بسللیار کوتاه تر شللده و بازی 
سیاسللی ای که برای هراس افکنی در روابط بین المللی 
انجام می دادند تا اينکه بتوانند سیاسللت های خودشان 

را توجیه کنند، امروز خريدار کمتری در دنیا دارد. 
وی خاطرنشللان کرد: آنچه در ژنو توافق کرديم در 
چارچوب منافع ملی جمهوری اسالمی ايران بود برای 
اينکه نشللان دهیم برنامه هسته ای ما کامال صلح آمیز 
است و فرصتی را فراهم کنیم که توافق بدست بیايد.

وزير امور خارجه اضافه کرد: من احسللاس می کنم 

کلله مردم ايللران همه چیز را به دسللت آوردند. امروز 
برنامه هسللته ای ما توسللط دنیا شناسايی شده است. 
امروز کسللی بللرای بسللتن برنامه غنی سللازی ما و از 
بین بللردن برنامه صلح آمیز ايللران صحبت نمی کند و 
اينها همه توفیق هايی اسللت که مردم ايران در سللايه 
سیاست تدبیر و امید که به آن رأی دادند و در کنار آن 
ايسللتادند و با حمايت رهبری آن را ادامه دادند، امروز 

دارند بهره آن را می برند.
ظريف در پاسللخ به اين پرسللش که به چه دلیل، 
زمللان مذاکرات تمديد شللد، گفللت: همان طور که در 
بیانیه مشللترک هم خوانديم همه عالقه مند بوديم که 
امروز برای شما اعالم کنیم به توافق سیاسی رسیده ايم 
اما رسللیدن به توافق، نیازمند اين بود که درباره تمام 
نللکات ريزی که در بعضللی از موضوعات وجود دارد و 
دربللاره برخی موضوعاتی که به شللدت فنی و پیچیده 

است، صحبت کنیم.
وی گفللت: هر پیشللنهادی در ايللن زمینه ها ابعاد 
گوناگللون و مختلفی دارد و يقین داشللتیم الاقل برای 
تکمیل روند نگارش نیاز به زمان داشتیم، در اين کسی 
شللکی نداشللت و اين را از ابتدا همه وزرا به صراحت 

گفتند.
ظريللف همچنین گفللت: فکر می کنللم که جامعه 

بخش�ی از بیانیه نهایی وین: ترجیح ما 
ای�ن بود ک�ه همین جا در وی�ن راه حل 
جام�ع را نهای�ی کنی�م ام�ا بر اس�اس 
پیش�رفت های صورت گرفته و با توجه 
به ایده های جدیدی که نیاز به بررس�ی 
بیش�تر دارند، اطمینان داریم که مسیر 
مطمئنی برای نیل به یک راه حل جامع 

وجود دارد.
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بین المللللی مخصوصللا کشللورهايی که بللا جمهوری 
اسالمی ايران مشغول مذاکره هستند، به چند حقیقت 

پی برده اند.
وی افللزود: اول بلله ايللن حقیقت پللی برده اند که 
جمهوری اسللالمی ايران به تعهداتش پايبند اسللت و 
اين توفیق بزرگی برای جمهوری اسللالمی ايران است 
که نشللان داده به رغم همه تالش های ايران هراسللانه 
مردم ما همواره نشان دادند اگر توافقی را امضا کنند و 

يا نمايندگان شان نقض نخواهند کرد. 
وزير امور خارجه گفت: دومین نکته اين اسللت که 
مردم ما دنبال درگیری نیسللتند اما همزمان مردم ما 
از حقوق شللان نمی گذرند و سللومین نکته ای که برای 
جامعه بین المللی و مخصوصا کشللورهای غربی کامال 
روشللن شللده اين است که درست اسللت تحريم ها بر 
مردم تاثیللر منفی می گذارد ولی نمی تواند مردم ايران 

را از پیگیری حقوقشان باز دارد. 
ظريف خاطرنشان کرد: همانطور که رياست محترم 
جمهللوری اعالم کردند احسللاس می کنیم که جامعه 
بین المللی به اين ادراک رسیده که تنها از مسیر تفاهم 
و توافق سازنده عادالنه متوازن امکان حل اين موضوع 

وجود دارد و می توان به نتیجه رسید. 
وی تاکید کرد: يقین دارم برای رسیدن به راه حل 
بايد از هر گونه زياده خواهی دسللت برداشت، بايد به 
واقعیات توجه کرد بايد توجه کرد که برنامه هسللته ای 
و دانش هسللته ای دانشمندان ما واقعیتی است که در 
روی زمیللن قللرار دارد و نمی تللوان آن را انکار کرد و 
ما به اين دسللتاورد رسللیده ايم و اين دستاورد بسیار 

ارزشمندی برای مردم ما است.
وزيللر امور خارجه تصريح کللرد: اگر به توافق برد-

باخللت فکر شللود و يک طللرف بخواهد طللرف مقابل 
شکست بخورد، مذاکرات با شکست مواجه خواهد شد 
و اين شیوه درسللتی نخواهد بود. تالش برای راه حل 
برد-باخت و بازی حاصل جمع صفر همان چیزی است 
که 10 سللال قبل اتفللاق افتاد و موجب شللد تا همه 
طرف ها ضرر کنند و کسی نتواند ادعای پیروزی کنند. 
ما به سللمتی حرکت می کنیم که هملله بتوانند برنده 

شوند و به همین خاطر هم اينجا آمده ايم. 
ريیللس هیات مذاکللره کننده هسللته ای ايران در 
پاسللخ به سللوال خبرنگاری درباره اينکه قرار است در 
چهللار ماهه بعدی اگر به نتیجه نرسللیديد، روش های 
بعدی چه خواهد بود؟ گفت: فکر نمی کنم اصوال نیازی 
باشد راجع به اين صحبت کنیم چون احساس می کنم 
برای رسیدن به چارچوب سیاسی توافق يا توافق کلی 
يللا چارچوب توافللق حتما چهار ماه وقت بیشللتری از 

وقت مورد نیاز است. 
هیات مللا از همین امروز آمادگللی دارد مذاکرات 
جللدی را ادامه دهد برای اينکه توافق سیاسللی فراهم 
شللود. مللا هیچگاه میللز مذاکللرات را تللرک نکرده و 
نخواهیم کرد. معتقدم نگرانی درباره آنچه ممکن است 
چهار ماه آينللده اتفاق بیفتد االن جای صحبت درباره 
آن نیسللت. اطمینان داريم که ظرف چند هفته و اگر 
اراده سیاسللی کافی وجود داشته باشد ظرف چند روز 
امکان رسللیدن به چارچوب سیاسی وجود دارد و بعد 

بايد از آنجا به سمت جزيیات اجرايی برويم.
اظهارات عراقچی بعد از ختم مذاکرات

سللیدعباس عراقچی معاون وزير امور خارجه ايران 
از وين اتريش در گفت وگوی ويژه خبری شللبکه دوم 

سللیما با اشللاره به تمديد مذاکرات تاکید کرد: فرصت 
هفللت ماهه در نظر گرفته شللده به اين معنا نیسللت 
کلله می خواهیم تا پايان هفت مللاه آينده به مذاکرات 
بپردازيللم بلکلله توافللق طرف هللا اين اسللت که طی 

هفته های آينده به توافق برسیم.
معللاون وزير امور خارجه ايللران گفت: تعهدات دو 
طرف در اين مدت بر اسللاس اقدام مشللترک يا همان 
توافللق ژنو خواهد بود که بر اسللاس آن غنی سللازی و 
برنامه هسللته ای ايران ادامه خواهللد يافت و در طرف 
مقابللل تعلیق تحريم ها نیز ادامه خواهد يافت و مبلغی 
که معادل 10 ماه گذشللته آزاد می شد، معادل همان 

نیز در هفت ماه آينده آزادسازی خواهد شد.
به گفته عراقچی، نحوه برداشللته شدن تحريم ها و 
نحوه و میزان غنی سللازی اورانیللوم ايران از موضوعات 
کلیدی است که هنوز اختالفات بر سر آن وجود دارد.

معاون وزير امور خارجه ايران اضافه کرد: قسللمت 
مشللکل راه توافق را سپری کرده ايم و گره هايی که در 
حللال حاضر وجود دارد، چشللم انداز بهتللری برای باز 

شدن آنها وجود دارد.
عراقچی افزود: طرف مقابل به اين نتیجه رسیده که 
از طريق فشللار و درخواست های غیر واقعی نمی توانند 
به خواسللته های خود برسند و نتیجه مذاکره حتما به 
گونلله ای خواهد بود که تمامی حقوق هسللته ای ايران 
حفللظ خواهد شللد و قطعا تمامی تحريم ها برداشللته 

می شود.
جمع بندی نهایی

مطابق مطالب و اظهارات منتشللره، در وين توافق 
شد توافقنامه موقت ژنو به نوعی تمديد شود و طرفین 
بايللد چارچوب کلی توافق را تا 10 اسللفند ماه سللال 

جللاری )1 مارس 2015( و توافللق نهايی را تا 10 تیر 
سللال آتی شمسللی )1 جللوالی 2015( منعقد کنند. 
در ايللن بین ماهیانه 700 میلیللون دالر از دارايی های 
مسللدود شده ايران يعنی در مجموع 4/2 میلیارد دالر 

از دارايی های ايران آزاد شود.
اين مذاکرات در حالی به   پايان رسید که از روزهای 
آغازين گفتگوها، سلله گزينه احتمالی برای آن در نظر 
گرفته شده بود. اولین گزينه رسیدن به توافق جامع بود 
که در روزها آخر تا حدودی امیدها نسبت به آن افزايش 
يافت. در صورت وقوع چنین گزينه ای اعالم می شد که 
ايللران به تعهدات خللود مبنی بر کاهللش فعالیت های 
هسته ای پايبند اسللت و در عین حال حقوق هسته ای 
کشورمان نیز مورد تاکید قرار می گرفت و در ديگر سو، 
کشللورهای غربی نیز می بايست به تعهد خود مبنی بر 
لغو تحريم ها عمل کنند. اين احتمال زمانی تحقق پیدا 
می کرد که اراده الزم از سللوی غربی ها بويّژه آمريکا به 
شللکل جدی تری مشاهده می شللد. گرچه در اظهارات 
اولیه آمريکايی ها، نشانه هايی از اين عزم ديده می شد اما 
در ادامه روند مذاکرات، زياده خواهی هايی از سوی آنان 
عنوان شللد. به گزارش فارس، روزنامه گاردين گزارش 
داد، طی مذاکرات عمللان، پس از اين که طرح مکتوبی 
از سللوی 1+5 به ايران ارائه شد، اختالفات درباره نکات 
اصلی تشديد شللد. براساس اين گزارش، 1+5 در طرح 
خود به ايران پیشللنهاد داده که تحريم ها در يک دوره 
کوتاه مدت و به شکل محدود تخفیف می يابد مگر آن که 
تهللران بپذيرد حجم بیشللتری از ظرفیت غنی سللازی 
اورانیوم خود را کاهش دهد. طبعا اين پیشللنهاد مورد 

پذيريش هیات مذاکره کننده ايرانی قرار نگرفت.
گزينلله ديگر اعالم قطللع گفتگوی و رسللیدن به 
شللرايط قبل بود. در صورت تحقق چنین گزينه ای که 
البتلله از حمايت برخی از نیروهای داخل و بخشللی از 
جمهوری خواهان آمريکايی و صهیونیسللتی برخوردار 
بود. ايران با اعالم شکست گفتگوها، روند فعالیت های 
هسللته ای خود را تشديد و طرف غربی هم تحريم های 
سللنگین تری را علیه کشورمان اعمال می کرد. رسیدن 
بلله چنین وضعیتللی صرفا برای رژيم صهیونیسللتی و 
تندروهللای جنگ طلب آمريکايللی و منافقین و ديگر 
ضدانقالبیون برانداز و شللايد برخی از تندروان داخلی 
مطلوبیت داشللت ولی هیچ يللک از طرف های مذاکره، 

خواهان توجه به چنین رويکردی نبودند.
گزينه سوم هم تمديد مذاکرات بود که بعد از پايان 
ايللن دور از گفتگوها، طرف های گفتگوکننده به چنین 
گزينه ای رسللیدند تا در آينده ای مشللخص،  به توافق 

نهايی برسند که طبعا بهترين گزينه ممکن بود.  

س�ه گزین�ه قابل تص�ور ب�ود: اول، 
رس�یدن ب�ه توافق نهایی که میس�ر 
نشد. دوم، اعالم شکست مذاکرات که 
صرفا جریان های تندروی جنگ طلب 
را خوش�حال می کرد و س�وم، تمدید 
مذاکرات تا در آینده ای مش�خص،  به 
توافق نهایی برسند که طبعا بهترین 

گزینه ممکن بود.  
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اشاره:
آنچه مي خوانید تلفیقي از يادداشت هاي حسین جابري انصاري 
درباره تونس و متن تنظیم شده يک گفت وگو با ايشان در همین 
باره است که به صورت يک مقاله تنظیم شد. جابري انصاري به 
عنوان پژوهشگر جهان عرب و خاورمیانه و سفیر سابق جمهوري 
اسالمي در لیبي و مديرکل وزارت امور خارجه در حوزه خاورمیانه 
و افريقاي عربي از صاحب نظراني است که بايد  شنیدن نظراتش را 
مغتنم شمرد. 

تونس
آغازگر تحوالت معاصر در مسیری متفاوت

تأمليدرپيامدهايکاهشمقبوليت»النهضه«درانتخاباتتونس

 حسین جابر انصاری

ن الملل
بي
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بين الملل

در تحلیللل علللل تحوالت 
چند سال اخیر جهان عرب بايد 
به نگرش از زاويه جامعه شناسي 
سیاسللي و در واقع بسللترهاي 
درونللي اين تحللوالت توجه اي 
ويژه داشللت. تحللوالت تونس 
نیز در همین قالب قابل بررسي 
اسللت. تحوالتي که نزديک به 
چهارسللال پیش در تونس رخ 
اجتماعي  بسللترهاي  بللر  داد، 

متفاوتي مبتنی اسللت که بايد از منظر جامعه شناسي 
سیاسللي مورد ارزيابي قللرار گیرد. البتلله اين علل و 
زمینه هللاي اجتماعي نبايللد ما را از نقللش بازيگران 
بیرونللي براي حفظ يا افزايللش منافع خود در منطقه 

غافل کند. 
امللروز و با گذشللت قريب به چهار سللال از آغاز 
تحوالت در تونس و در پي آن پیدايش موج گسللترده 
تحول خواهي در سللاير کشورهاي عربي، شاهديم که 
تقريبا تمامي کشللورهايي که بعللد از تونس متحول 
شللدند، دچار يک عقبگرد سیاسي- اجتماعي نسبت 
به دوران ماقبل تحوالت شللده اند. اين سللوأل مطرح 
است که چرا تونس تاکنون از اين اتفاقات ناخوشايند 
مصون مانده و مسللیر تحوالت در اين کشللور، اگرچه 

به کندي، رو به جلو است؟
از دو منظر مي توان به پاسخ اين پرسش رسید:

- مسللائل دروني و تمايزات جامعه تونس و ساختارهاي سیاسي- اجتماعي آن 
نسبت به ديگر کشورهاي عربي

-منافع بازيگران منطقه اي و بین المللي

تجربه انقالب تونس، وجوه تمایز و اختالف: 
1- جامعه تونس در مقايسلله با ديگر کشللورهاي عربي دسللتخوش تحول، از 
شاخص هاي توسعه يافتگي بیشتري برخوردار است. برخي از اين شاخص ها عبارتند 
از: باسللوادي 82درصد، افراد باالي خط فقر84/5 درصد، نسللبت دسترسي به آب 
بهداشتي97/8 درصد، نسللبت افراد تحت پوشش بیمه هاي اجتماعي 81/8 درصد. 
درحالي که همین شللاخص ها در مورد مصر و اکثر کشللورهاي عربي دسللتخوش 

تحول، متفاوت و به صورت فاحشي پايین تر است. 
2- طبقه متوسللط شللهري تونس نسبت به اکثر کشللورهاي عربي دستخوش 
تحولللي بزرگتر بوده و مطابللق هدف گیري برنامه يازدهم توسللعه )آخرين برنامه 
مصوب قبل از انقالب( بايد ظرف چند سال به 82 درصد مي رسید. اين شاخص در 
مورد ديگر کشللورهاي دسللتخوش تحول مانند مصر بسیار بزرگ تر است. البته در 
لیبي نیز بر اساس آمار چیزي در حدود 80 درصد جمعیت شهرنشین هستند اما 

در واقع شاهد امتداد همان بافت و روابط قبیله اي در دل شهرها هستیم.
3- برخي نهادهاي مدني تونس از تشللکیالت سراسللري و اثرگذاري اجتماعي 
باالتللري برخوردار هسللتند. به عنوان نمونلله »اتحاديه سراسللري کار تونس« از 
سللابقه تاريخي همسان با استقالل کشللور برخوردار بوده و در دوران چند دهه اي 
ديکتاتوري هاي بورقیبه و بن علي از طريق سازماندهي اعتصابات سراسري واقعیت 
خود را بر نظام حاکم تحمیل کرده است. همین اتحاديه به همراه سنديکاي وکال 
و اتحاديه حقوق بشللر تونس، طرح توافق میان تروئیکاي حاکم و ائتالف معارضه 
را ارائه داد و توانسللت در تثبیت روند قانوني و دمکراتیک کشللور پس از پیروزي 

انقالب، نقشي جدي ايفا کند. 
برخي معتقدند دوران طوالني اسللتعمار در بعضي کشللورهاي تحت استعمار، 
برخي جنبه هاي مثبت را نیز به همراه داشللته اسللت. اما به اعتقللاد نگارنده بايد 
به نقش مؤثر حبیب بورقیبه، به  عنوان رهبر اسللتقالل تونس از اسللتعمار فرانسه، 
توجه ويژه داشللت. البته بايد در نظر داشللت چهره اي که اکنون از بورقیبه به ياد 
مي آوريم با بورقیبه اي که رهبر مبارزات اسللتقالل طلبانه مردم تونس علیه فرانسه 

بللود، متفللاوت اسللت. در واقع 
بايد گفللت بورقیبه بلله عنوان 
بنیانگللذار تونللس نويللن، بعد 
از اسللتقالل و به مللرور هم در 
عرصلله برخللورد بللا اسللتعمار 
دچللار تحول شللد و به غرب و 
به طور مشللخص فرانسه تمايل 
پیللدا کللرد و درصللدد اجراي 
الگوي فرانسلله در تونس برآمد 
و هللم در داخللل تونس از يک 
رهبر ملي محبوب به يک ديکتاتور بدل شللد که همه 
جنبه هاي قدرت را در شللخص خود متمرکز کرد. در 
عین حال بايد پذيرفت که بورقیبه توانسللت نهادهاي 
دولت مدرن را در تونس شکل دهد که همین نهادها 
در تحوالت سال هاي اخیر نقشي برجسته ايفا کردند. 
درحالي کلله در لیبللي و يمن، نهادهللاي مدني موثر 
اساسللا شللکل نگرفته اند. در مصر نیز پس از کودتاي 
افسران آزاد، همواره ارتش، مادر تحوالت بوده است و 
نهادهاي مدني علي رغم شکل گیري و فعالیت، همواره 
تحت الشللعاع نقش و تأثیر نظام حاکم و به ويژه ارتش 

و سرويس هاي امنیتي بوده اند.
4- احللزاب سیاسللي و نخبللگان تونللس علیرغم 
اختالفات عمیق سیاسي و عقیدتي و سرکوب طوالني 
در دوران بورقیبه و بن علي، با تدبیر و دورانديشللي بیشللتري با روند حوادث حین 
و پس از انقالب تعامل نمودند و به جاي تشللديد شللکاف هاي اجتماعي و سیاسي 
و ايدئولوژيللک موجللود در جامعه تونللس، در جهت ترمیم و مهار اين شللکاف ها 
گام برداشللتند. به عنوان نمونلله، قانون انتخابات تونس پس از انقالب بر اسللاس 
نظام حزبي، کشللوري و تناسبي تنظیم شد که از بیشللترين همخواني با نرم  هاي 
دموکراتیک و جامعه متنوع تونس برخوردار است. همین دورانديشي، شکاف اصلي 
موجود در جامعه تونس يعني شکاف میان نیروهاي اسالمگرا و سکوالر را مهار کرد 

و زمینه تداوم روند انقالب و تغییر در کشور را فراهم آورد.
5- در اين زمینه نقش جنبش النهضه )شللاخه تونسللي اخوان المسلمین( به 
رهبري شللیخ راشد الغنوشي در مسیر تحوالت تونس تعیین کننده است. النهضه 
با انتخاب راهبرد و راهکارهاي نسللبتا مناسب در عرصه سیاست داخلي اگر چه از 
يللک منظر خود را حداقل در کوتاه مدت، محللدود کرد اما از منظري ديگر، امکان 
پیشرفت روند تغییر در کشور و احتمال حفظ جايگاه و نقش آفريني خود در روند 
سیاسي تونس در درازمدت را فراهم آورد. مهمترين راهکارهاي مناسب النهضه در 
اين حوزه، نخست پذيرش نظام انتخاباتي تناسبي بود که کرسي هاي اين حزب در 
مجلس موسسان را از حدود 60 درصد کرسي قابل کسب در نظام اکثريتي به کمي 
بیش از 40 درصد کاهش داد و دوم شکل دادن به يک ائتالف با دو حزب تحول خواه 
اما سکوالر براي تشکیل دولت و سپردن مسئولیت رياست جمهوري به رهبر حزب 
قومي و چپگراي »کنگره براي جمهوريت« و رياسللت مجلس موسسللان به رهبر 
حزب سوسیال دمکرات »ائتالف دموکراتیک براي کار و آزادي«. درحالي که اخوان 
در مصر با ائتالف با  حزب نور و جنبش دعوت سلفي )جريان سلفي سنتي وابسته 
به عربسللتان( عمال به اين شللکاف عمده اجتماعي دامن زد و گروه هاي سللکوالر 
تحول خواه مانند ناصريست ها و برخي جنبش هاي جوانان را به دامان ارتش سوق 
داد. همین رواداري و انتخاب راهبرد و راهکارهاي مناسللب توسط النهضه و ديگر 
نیروهاي سیاسللي تحول خواه، در ممانعللت از انتقال موفقیت آمیز ويروس کودتاي 
مصر به تونس نقش داشللت. در واقع بازي زيرکانه  و منطبق بر واقعیت هاي جامعه 
تونس توسللط جريان النهضه، بر خالف اخوان المسلللمین مصر، باعث جلوگیري از 

تشديد شکاف هاي مذهبي شد. 
6- ارتللش در تونس از ابتداي اسللتقالل تا پايان دوران سلله دهه اي بورقیبه، 
همللواره نهادي با قدرت محدود و تحت الشللعاع قدرت رئیللس جمهور و نهادهاي 
مدني دولت بوده است. با روي کار آمدن بن علي که خود از موسسه امنیتي برآمده 
بللود، اين واقعیللت نه تنها تغییر نیافت بلکه حتي از قللدرت محدود ارتش باز هم 

بورقیب�ه توانس�ت نهاده�اي دولت 
م�درن را در تون�س ش�کل دهد که 
همین نهادها در تحوالت س�ال هاي 
اخیر، نقشي برجسته ایفا کردند. در 
حال�ي که در لیبي و یم�ن، نهادهاي 

مدني موثر اساسا شکل نگرفته اند.
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لل
الم

ين 
ب کاسللته شد البته اين بار به سود سرويس امنیتي کشور. همین مسئله موجب شد 

کلله در حوادث منتهي به انقالب، فرمانده نیروي زمیني ارتش به عنوان قوي ترين 
يگان ارتش، رو در روي بن علي که مسللتظهر به پشتیباني سرويس امنیتي کشور 
بود، قرار گیرد و از اين چالش فرصتي براي انقالب فراهم شللود. در مصر اما ارتش 
در طول تاريخ و به  ويژه در دوران معاصر همواره کانون محوري قدرت بود و رشد 
گسللترده ای در تمامي عرصه هاي قدرت داشت، به نحوي که مطابق برخي آمارها 
در حال حاضر حداقل 50 درصد اقتصاد مصر در اختیار ارتش و نهادهاي وابسته به 
آن قرار دارد. سللرويس امنیتي مصر نیز برآمده از دل ارتش و در مدار قدرت اين 
نهاد اسللت و همین واقعیت ها، ارتش مصر را به بازيگر اصلي تحوالت حین و پس 

از انقالب تبديل نموده است.
7- انقالب تونس يک مزيت نسبي ديگر نیز در مقايسه با مصر و ساير کشورهاي 
دسللتخوش تحول داشت يعنی نعمت نداشتن همسايه قدرتمند و مخالف انقالب. 
از همسللايگان تونس تنهللا لیبي و الجزاير ممکن بود به ايفاي چنین نقشللي فکر 
کنند اما لیبي خود بالفاصله پس از تونس درگیر تحول شد و الجزاير نیز به دلیل 
تجربه تلخ درگیري هاي داخلي گذشللته، همت اصلللي خود را متوجه عدم انتقال 
امواج حوادث به الجزاير نمود. ضمن اين که رهبر النهضه، سابقه دوستي با الجزاير 
در مرحله نخسللت تبعید و خروج اجباري از تونس را داشللت و پس از انقالب نیز 
توانسللت با اتخاذ راهبرد مناسللب و تعامل مثبت با بوتفلیقلله، نقش آفريني منفي 
الجزاير را در مسیر تحول تونس؛ حداقل خنثي کند. در حالي که در تجربه انقالب 
يمن و بحرين، عربسللتان سعودي همسايه بزرگ، خود را قیم آنان مي دانست و با 
مداخله سیاسللي و نظامي، روند تحول در دو کشللور را با بحران و بن بست اساسي 
مواجه سللاخت. در مصر نیز عربستان و اسرائیل دو همسايه بزرگ، خود را ذينفع 
اصلي شکسللت تجربه انقالب مي دانستند و تالش هاي مستقیم و غیر مستقیم اين 

دو بازيگر در موفقیت کودتا و عقبگرد انقالب نقشي مهم داشت.
8- تونس فاقد موقعیت ژئوپلیتیک در منطقه و فاقد منابع اسللتراتژيک مانند 
نفت بود و همین امر توجه بازيگران بین المللي به اين کشور را کاهش داده است. 
حساسللیت و موقعیت خاص ژئوپلیتیک مصر و سللوريه در مقايسه با تونس، حجم 
و عمق مداخله بازيگران خارجي در اين دو کشللور را بسللیار بیشللتر کرد و همین 

واقعیللت اگر تحول در مصر را با بحران مواجه کرد، در 
تونس با کارکردي نسللبتا معکوس، نقشي فرصت ساز 

براي ادامه آرام تحول داشت. 
9- فهم ديني غالللب در تونس نیز وجه تمايز اين 
کشللور با ديگر کشورهايي اسللت که در آنها تحوالت 
انقالبي را شاهديم. به لحاظ مذهبي »جامعه الزيتونه« 
نهاد تاريخي مذهبي در تونس است که در طول تاريخ 
همواره مبلغ نوعي میانه روي بوده اسللت. در مصر نیز 
»االزهر« نمللاد میانه روي مذهبي اسللت اما به دلیل 
نزديکللي جغرافیايي مصر و عربسللتان سللعودي، به 
تناسب رشللد سلفي گري در عربسللتان، شاهديم که 
مصر نیللز از آن تأثیر پذيرفته اسللت. البته در تونس 
هم يک جريان سلللفي وجود دارد امللا جريان غالب 
نیسللت. به نظر مي رسللد هم به لحاظ اجتماعي و هم 

به لحاظ نهادي، پیشللروي جريان هاي 
سلفي در کشللوري مثل مصر بیشتر از 

تونس است.

جای�گاه ش�یخ راش�د و النهض�ه در 
تحوالت تونس

در کنللار بررسللي تحللوالت تونس 
از منظر جامعه شناسللي سیاسللي، فهم 
اوضللاع تونللس بللدون توجه بلله نقش 
سللازمان سیاسللي مذهبللي النهضه و 
رهبري آن يعني شللیخ راشد الغنوشي، 

ناشدني و ناقص است. 
راشللد الغنوشي به عنوان يک چهره 

برجسللته جهان اسالم در مسللیر فکري خود در دو دهه اخیر دچار تحوالتي شده 
و به سللمت تفسیر دموکراتیک از اسالم سللوق پیدا کرده است. مجموعه تولیدات 
فکري وی در دوران تبعید در لندن، به روشللني اين سللیر تحول فکري را نشللان 
مي دهد. از سللوي ديگر تجربه تحوالت جهان عرب نشان داد که فقدان يک رهبر 
کاريزماتیک که قدرت بسللیج اجتماعي همه جريان هاي سیاسي- اجتماعي را دارا 
باشد و همچنین فقدان يک ايدئولوژي واحد براي شکل گیري چنین جرياني حول 
آن، در کنللار وجللود کانون هاي قدرتي که در برابر هرگونه تغییر در اين کشللورها 
مقاومللت مي کنند و همچنین بازيگللران مؤثر منطقه اي و جهانللي که تمايلي به 
ايجللاد تغییللر در جهان عرب ندارند، مانع از آن شللد که تحللوالت جهان عرب به 
سمت يک حرکت يکپارچه در مقابل مداخالت خارجي و کانون هاي قدرت داخلي 
حرکللت کنند. عالوه بر اينها بايد تجربه انقالب اسللالمي ايران و تالش قدرت هاي 
مداخله گللر جهاني براي جلوگیري از تکللرار چنین تجربه اي در جهان عرب را هم 

مد نظر قرار داد.
به همین جهت بود که راشللد الغنوشللي پس از  بازگشت به تونس به صراحت 
اعالم کرد او خمیني تونس نیسللت و الگوي مطلوب وي، اردوغان و تجربه ترکیه 
اسللت. در واقع او با اين اظهار نظر اين پیام را به قدرت هاي خارجي داد که قصد 
نللدارد همچون تجربه انقالب اسللالمي ايران، بلله تقابل با آنها بپللردازد. اما وراي 
اين، راشللد الغنوشللي به لحاظ شللخصیتي و نفوذ اجتماعي و ويژگي هاي فکري، 
نمي توانسللت در جايللگاه رهبري چون امللام خمیني قرار بگیللرد. حضرت امام با 
در اختیار داشللتن شللبکه روحانیت سنتي در سراسر کشللور، چه در شهرها و چه 
در روسللتاها، چنان نفوذي در جامعه داشللت که مشللابه آن در کشورهاي عربي 
وجود نداشللته و ندارد. عالوه بر اينها شللیخ راشللد الغنوشللي بیش از آن که يک 
رهبر کاريزماتیک باشللد، يک متفکر و روشللنفکر اسالمي است. واقعیت ديگر اين 
اسللت که جريان اخوان المسلللمین تنها يکي از جريانات سیاسللي اسالمي حاضر 
در کشللورهاي عربي اسللت که ظرفیت رهبري تمام جريان هاي اسالمگرا را ندارد. 
آنچه شللیخ راشد الغنوشي درباره عدم شباهت خود با امام خمیني مطرح کرد، به 
نوعي صادقانه ترين اظهار نظري اسللت که يک رهبر سیاسي مي تواند بیان کند. از 
جنبه اي ديگر، تحوالت فکري راشللد الغنوشي او را به سوي برقراري يک حکومت 
مدني اسللالمي سللوق داده اسللت تا ديگر نمونه هاي 

حکومت اسالمي که تاکنون محقق شده اند. 
در اينجا الزم اسللت به نکته اي مهم درباره انقالب 
اسللالمي ايران اشللاره کنم. امروزه و با گذشت سي و 
اندي سللال از ابتداي انقالب گاهی مشللاهده مي شود  
برخللي تحلیل ها، پللاره اي از رفتارهاي ما در آن برهه 
تاريخللي را نقد مي کنند و معتقدند اگللر آن رفتار ها 
صورت نمي گرفت، براي انقللالب مفیدتر بود. يکي از 
آن رفتارها، تسخیر النه  جاسوسي توسط دانشجويان 
پیرو خط امام اسللت. تجربه تحوالت سللال هاي اخیر 
جهان عرب ثابت کرد اگر انقالب و رهبران آن قدرت 
بسللیج عمومي همه طیف هللاي سیاسللي اجتماعي 
را نداشته باشللند، هیچ تضمیني نیسللت که بتوانند 
تحوالت را در مسللیر همسللو با انقالب پیش ببرند. با 
در نظر گرفتن اين مهم مي توان مدعي 
شللد تسللخیر النه جاسوسللي يکي از 
نقللاط عطف انقالب ما در ايجاد وحدت 
میان طیف هاي مختلف سیاسللي حول 
محللور استکبارسللتیزي و مخالفللت با 
قدرت هاي مداخله گللر خارجي بود. به 
بیان ديگر اگر قرار است يک راه رفته و 
تجربه انجام شده که در طي آن برخي 
تندروي ها نیز اتفاق افتاد، ارزيابي شود، 
بايد  تجربه و يا راه هاي نرفته )که البته 
نیز  اکنون رفته محسللوب مي شللوند( 
بررسللي همه جانبه شللود. بللراي مثال 
تجربه اخوان المسلمین در مصر جالب 

نداشتن همسایه قدرتمند و مخالف 
انقالب برای تونس یک نعمت بود. در 
حالي که در یمن و بحرین، عربستان 
سعودي، همسایه بزرگ، خود را قیم 
آنان مي دانست و  روند تحول در دو 
کشور را با بحران و بن بست اساسي 

مواجه ساخت.
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بين الملل

توجه اسللت. اخللوان المسلللمین در 
مصر سیاسللت خود را بللر اعالم نوعي 
»مهادنلله« و آتش بس بلله قدرت هاي 
خارجي بنا نهاد. نتیجه اين سیاسللت 
ايللن بود که اخللوان درعمل خود را از 
يک نیروي بسیج کننده که مي توانست 
هملله را حللول »مقابله بللا قدرت هاي 
خارجللي« متحللد کند، محللروم کرد 
و از سللوي ديگللر بللا رفتارهايي مثل 
اعزام سللفیر جديد به تل آويو، خود را 
در قفس اتهام وابسللتگي  بلله امريکا 
و اسللرائیل اسللیر کرد. در واقع اتخاذ 
چنین سیاستي نه تنها باعث پیش برد 
اهللداف انقللالب مصر نشللد که حتي 

شکاف هاي دروني جامعه مصر را بیشتر و بیشتر کرد. 
بنابرايللن بايللد گفت در انقللالب ايران عللالوه بر 
ويژگي هللاي کاريزماتیللک امللام خمینللي، زيرکي و 
هوشللمندي ايشان در استفاده از فرصت هاي مناسبي 
که مي توانست به تقويت وحدت حول محور ارزش هاي 

انقالب بینجامد، نیز اهمیت فوق العاده اي دارد. 

انتخابات اخیر و چشم انداز آتي تونس 
حال اگر بللا در نظر گرفتن موارد فوق به تحوالت 
تونس و انتخابات اخیر در اين کشور بنگريم، مي بینیم 
کلله جريان النهضه نیز تا حدود زيادي در سللال هاي 
اخیر تالش کرد همان سیاست »مهادنه« و آتش بس 
را در قبال قدرت هاي خارجي بکار بگیرد. به بیان ديگر 
رهبري جريان النهضه از ظرفیت باالي استقالل طلبي 
در جامعه تونس اسللتفاده نکرد. از سوي ديگر بايد در 
نظر داشللت که عدم برآورده شللدن انتظارات فزاينده 
مردم از انقالب و مديران آن، يکي از داليلي است که 

مي تواند اقبال عمومي به جريان حاکم را کاهش دهد. 
نکته حائز اهمیت ديگر اين اسللت که حتي در انتخابات قبل نیز النهضه پیروز 
مطلللق انتخابات نبود. هرچنللد در آن دوره اين گروه با در اختیار داشللتن حدود 
40درصد از کرسللي هاي پارلمان، بیشللترين تعداد کرسللي را در قیاس با رقبا در 
اختیار داشللت اما در اين دوره، میزان آرايش از 40درصد به 32درصد رسید و در 
جايللگاه دوم قرار گرفت. يعني النهضه علي رغللم تمام تبلیغات منفي و ايجاد موج 
رسللانه اي گسترده علیه تمامي جريانات اسللالم گرا در منطقه، همچنان از حمايت 

يک سوم جامعه تونس برخوردار است. 
به بیان ديگر همانطور که پیروزي 40درصدي اين جريان در انتخابات قبل به 
معناي پیروزي مطلق آن نبود، کسللب 32درصللد از آراء در انتخابات اخیر نیز به 
معناي شکسللت النهضه نیسللت. هرچند اين کاهش 8درصدي آراء النهضه نسبت 
بلله دور قبل ايللن جريان را در جايگاه دوم پارلمان قرار داده اسللت اما همان گونه 
که اشللاره شد، اين کاهش آراء به  معناي حذف النهضه از معادالت سیاسي تونس 

نیست. 
بنابراين به طور فشللرده مي توان به سلله دلیل عمده درباره شکست نسبي اين 

جريان اشاره کرد: 
- کاهللش طبیعي اقبال به مديران پس از انقالب، به دلیل حجم باالي توقعات 

جامعه.
- نقش موثر تبلیغات و جنگ رواني علیه جريانات اسالمي در کل منطقه.

- عدم بهره برداري مناسب سران النهضه از فرصت ها و زمینه هاي وحدت آفرين 
حول محور تقويت روحیه استقالل طلبي. 

به گمان نگارنده آنچه از آن به عنوان پیروزي حزب »نداء التونس« ياد مي شود، 
نیاز به بررسي  دقیق تري دارد. برخالف النهضه که يک تشکیالت سیاسي مشخص 
با ملزومات خود است، حزب نداء  التونس از اين قدرت تشکیالتي برخوردار نیست 

و بیشتر بر جنبه هاي شخصیتي رهبر 
خود )السبسللي( تکیه دارد. وي نیز با 
توجه به کهولت سن )حدود نود سال( 
فرصت چنداني براي پیشبرد طرح هاي 

بلندمدت و میان مدت ندارد.  
برخي تمام 40درصد آرای جريان 
نللداء التونللس را آرای سللکوالرهاي 
تونسي مي دانند اما اين تحلیل درستي 
نیسللت. زيرا بخشي از اين آراء متعلق 
به طبقه حاشیه نشللین  شهري تونس 
است که احساس مي کنند سطح رفاه 
و کیفیت زندگي شللان در چند سللال 
اخیر کاهش پیدا کرده است. بنابراين 
انگیزه آنها از راي دادن به نداي تونس، 
انتخاب بین دوگانه اسالم گرا و سکوالر نیست. در واقع 
ايللن بخش از جامعه به دنبال يک منجي اسللت تا از 
سللطح رفاه بیشتري بهره مند شود. رهبر جريان نداي 
تونللس با توجه به سللابقه طوالني حضللور در دوران 
مبارزات اسللتقالل طلبي در کنار بورقیبه و همچنین 
داشتن روابط خوب با غرب و نظام هاي رسمي عربي، 
توانسللت خود را در هیئت يک منجي به اين بخش از 
جامعه تونس معرفي کند. البته در دور گذشته همین 
تحلیللل در مورد آرای النهضه نیللز صدق مي کرد اما 
در انتخابات اخیر به دلیل شللکل گیري شللکاف میان 
النهضلله و نللداء التونس، اين بخللش از جامعه نیز در 
سللوي مقابل النهضه قرار گرفت. در دور گذشللته تا 
حدودي همیللن بخش دقیقللا با انگیزه هاي مشللابه 
امللروز، به النهضه رأي داده بللود زيرا اين النهضه بود 
که در طول دوران رژيم سللابق با صللرف هزينه هاي 
سیاسي و انسللاني فراوان در موقعیت اپوزسیون قرار 
داشت. بنابراين با پیروزي انقالب عالوه بر جذب رأي 
اسللالم گرايان توانسللت راي اين بخش از جامعه را که به دنبال وضعیت اقتصادي 
بهتري نسبت به رژيم سابق بودند، به دست بیاورد. لذا به نظر مي رسد که نمي توان 
جامعه تونس را به دو قسللمت اسللالم گرا و سکوالر تقسللیم کرد چراکه بخشي از 
جامعه بدون توجه به دعواي اين دو گروه، بر اسللاس شرايط اقتصادي، گاه به اين 

و گاه به آن رأي خواهد داد. 
در ابتداي اين نوشللتار به نقش نهادهاي مدني در تفللاوت اوضاع امروز تونس 
نسللبت به مصر و لیبي اشاره شللد. در دو انتخابات اخیر نیز اين تشکل ها علي رغم 
ايللن که در ذات خود سللکوالر هسللتند، خود را چنللدان وارد دعللواي انتخاباتي 
سللکوالرها و اسالم گرايان نکردند و تالش کردند هويت خود را به عنوان نهادهاي 
مدني غیرسیاسللي حفظ کنند اما به طور طبیعي گرايش آنان به سللمت نیروهاي 
سللکوالر اسللت. البته نبايد از ياد برد که نداي تونس تنها جريان سللکوالر تونس 
نیسللت. حللزب نداي تونس بیشللتر امتداد دوران بورقیبه اسللت امللا جريان هاي 
سللکوالر ديگري همچون سوسیالیست ها در جبهه انقالبیون قرار مي گیرند و اتفاقا 
هزينه هاي زيادي هم در مبارزه با رژيم سللابق پرداخته انللد. البته دامنه نفوذ آنها 

کمتر از نداي تونس است.
در پايللان اين نوشللتار بايد به اين نکته اشللاره کرد که مسللیر تحوالت جهان 
عرب، علي رغم مشللکالت فراوان، رو به جلو اسللت. هرچند بي ترديد نتايج مثبت 
ململلوس اين تحوالت در يک بازه زماني بلندمدت به دسللت خواهد آمد. در مورد 
تونس اما مي توان حدس زد که اين بازه زماني نسللبت به کشورهاي ديگر کوتاه تر 
باشد. البته برخي معتقدند پیروزي »نداي تونس« در انتخابات پارلماني و احتمال 
پیروزي اش در انتخابات رياسللت جمهوري، ممکن اسللت به تهي شدن انقالب از 
درون و احیاي مناسبات رژيم سابق منجر شود. اما شايد بتوان گفت حمايت الاقل 
يک سوم جامعه از النهضه به عنوان گروه شاخص انقالبي، در عمل چنین احتمالي 

را غیر ممکن مي کند.

در انتخاب�ات اخی�ر، رهب�ر جریان 
ن�داي تونس )السبس�ی( ب�ا توجه 
به س�ابقه طوالني حضور در دوران 
مب�ارزات اس�تقالل طلبي در کن�ار 
بورقیب�ه و همچنین داش�تن روابط 
خ�وب با غ�رب و نظام هاي رس�مي 
عربي، توانس�ت خ�ود را در هیئت 
ی�ک منج�ي ب�ه بخش�ی از جامعه 

تونس معرفي کند.
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 محمد علی عسگری

در دام چندپارگی
سلله سللال از انقالب لیبی که به کمک نیروهای خارجی به پیروزی رسید، می گذرد؛ انقالبی که با سرنگونی نظام ديکتاتوری قرار بود خوشبختی و سعادت برای مردم 
اين کشور به ارمغان آورد، اما برعکس موجب فوران نیروهای خفته و متنازع شد که اين کشور را چهل تکه کرد و هريک داعیه حکمرانی بر بخشی از آن دارد. اکنون در 
اين کشور دو دولت و دو مجلس رقیب وجود دارد که هیچ يک ديگری را به رسمیت نمی شناسد؛ يکی در طبرق در شرق و ديگری در طرابلس در غرب. دولت و مجلسی 

که در طبرق است، رقیب طرابلسی خود را »تروريست« می خواند و طرابلسی ها نیز دولت طبرق را »تفاله های نظام سابق«.
در اين میان بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی و مهد انقالب اخیر اين کشور عمدتاً در دست شبه نظامیان است؛ شبه نظامیانی که بخشی از آنها با القاعده در ارتباطند 
و هر روز بر اسللاس برداشللت های تنگ نظرانه خود از اسللالم قوانینی جديد وضع می کنند و دسللت به اعدام مخالفان، روزنامه نگاران و فعاالن اجتماعی می زنند. از سللوی 
ديگر، بعد از سللرنگونی دولت قذافی عشللاير و قبايل سللاکن در مناطق بیابانی نیز هريک برای خود داعیه حکمرانی دارند. مصراته، سومین شهر و يکی از بنادر مهم لیبی 
را شللبه نظامیان اداره می کنند؛ کسللانی که می گويند به دولت طرابلس وفادارند و در عین حال، با دولت طبرق سللر جنگ دارند. در همین حال شللهر درنه که در امتداد 
سللاحل شللرقی لیبی قرار دارد، خود را مرکز خالفت اسالمی معرفی می کند و شللاخه ای از دولت اسالمی »داعش« می داند. در اين گیرودار و هرج ومرج گروه های وابسته 
به القاعده نیز هرکدام در منطقه ای برای خود جوالن می دهند و حکومت می کنند؛ وضعیتی که هرگز مردم لیبی انتظارش را نداشتند و حتی تصور آن را هم نمی کردند 
که روزی سللرانجام انقالب شللان به چنین کابوسللی ختم شود. به هر حال، برای درک اينکه لیبی از کجا به کجا رسیده و يا چه عواملی در پديد آمدن وضعیت موجود اين 

کشور دخالت داشته يا دارد به »گذشته« و »حال« آن می پردازيم.
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بين الملل

تاریخ و جغرافیا
لیبی کشللوری عربللی با يک میلیللون و 800هزار 
کیلومتللر مربللع در شللمال افريقللا و در کنللار دريای 
مديترانه قرار گرفته اسللت. اين کشور با مصر، سودان، 
چاد، نیجر، الجزاير و تونس همسايه است و هفدهمین 
کشور وسللیع جهان به شمار می رود. حدود 90درصد 
از سللرزمین لیبللی را بیابللان و صحراهللای بی آب و 
علف پوشللانده است. مناطق نسللبتاً سرسبز لیبی در 
کناره های دريللای مديترانه قللرار دارد. هیچ رودخانه 
دائمللی در خاک لیبی وجود ندارد. بیشللتر کشللور را 
بیابان های شن پوشانده است. مناطق صحرايی تقريباً 
خالی از سکنه است، اما چاه ها و مخازن نفت در همین 
بیابان ها کشف و استخراج شده است. میدان های نفتی 
لیبی 47میلیارد بشللکه ذخیره اثبات شده دارد و اين 
کشور را به همین دلیل در رتبه دهم کشورهای دارای 
ذخاير عظیم انرژی در دنیا می نشاند. میدان های نفتی 
اين کشللور غالباً در شللمال و غرب قللرار دارد و طبق 

اطالعللات موجود اين کشللور 
پنج حوزه نفتی در خشللکی و 
سلله حوزه در دريا دارد. میزان 
فعلی تولید نفت در لیبی معلوم 
نیسللت، اما روزگاری به چهار 
میلیون بشکه در روز می رسید 
که در اواخر حکومت قذافی به 
دلیللل سیاسللت های غلط او و 
بین المللی  تحريم هللای  برخی 

روزبه روز کاهش يافت.
تراکللم  نظللر  از  لیبللی 
جمعیت يکی از کم تراکم ترين 
کشللورهای دنیاست. مساحت 
ايللن کشللور اندکللی بزرگ تر 
از ايران اسللت، ولللی جمعیت 
آن کمتللر از يک دهللم ايران و 
پايین تر از هفت میلیون برآورد 
می شود. اين جمعیت اندک در 
باريکه ای از کناره های مديترانه 

زندگی می کنند و سللاير مناطق لیبی تقريباَ تهی از سللکنه است و تنها قبیله های 
بیابانگرد )بدوی( در آن روزگار می گذرانند.

طرابلس، پايتخت لیبی بر کرانه دريای مديترانه واقع شده است؛ شهری قديمی 
که گفته می شود در سده هفتم پیش از میالد فینیقی ها آن را ساختند. نام طرابلس 
عربی شده واژه يونانی تريپولی به معنی »سه شهر« است. 97درصد مردم اين کشور 
از نژاد بربر و عرب هستند و مذهب 97درصدشان نیز سنی است. زبان های رايج در 

اين کشور عربی، انگلیسی و ايتالیايی است.
لیبی در روزگاران بسللیار قديم يکی از مستعمره های سابق امپراتوری روم بود، 
اما بعدها در دوران جديد به چنگ عثمانی ها افتاد و با زوال دولت عثمانی، سال ها 
اين کشور بین عثمانی ها و ايتالیايی ها دست به دست می شد تا اينکه در سال 1920 
ايتالیايی ها توانسللتند با اسللتفاده از ضعف عثمانی اين کشور را به طور کامل تحت 
تصرف خود درآورند. در دهه 1930میالدی، عمر مختار، يکی از رهبران اسطوره ای 
اين کشللور علیه استعمار ايتالیا قیام کرد، اما سرانجام نیروهای وابسته به حکومت 
فاشیسللتی ايتالیا او را اسیر کردند و به دار آويختند. در خالل مراحل نهايی جنگ 
دوم جهانی و در سللال های پس از جنگ، بخش هايی از لیبی از سوی بريتانیا اداره 
می شد و بخش هايی نیز تحت کنترل فرانسوی ها بود. در نهايت، اين دو کشور توافق 
کردند آينده لیبی از سللوی سللازمان ملل متحد تعیین شللود. نتیجه اين اقدامات 
صدور بیانیه ای برای اسللتقالل لیبی توسللط سللازمان ملل متحد بود. همزمان در 
دسامبر 1950 يک مجمع ملی در لیبی به نمايندگی از تمامی سه استان اين کشور 

محمد ادريس را به عنوان پادشاه لیبی برگزيد. بنابراين 
ادريس اول رسماً خواستار استقالل کشور جديد لیبی 
شد و در 24 دسامبر 1951 استقالل اعالم شد. کشور 
لیبی از سال 1951 تا 1969 به صورت سلطنتی اداره 

می شد.
شللاه ادريس يک سلللطان نسللل قديم به حساب 
می آمد و بللا رويکردهای جديد و ايجللاد تغییرات در 
کشور میانه ای نداشت. او در دوران هشت سال نخست 
حکمرانی اش لیبی را به صورت يک کشور ضعیف اداره 
می کللرد که تقريباً منطقلله ای بی خاصیت بود. در اين 
کشللور يک اقتصاد معیشللتی برای امرار معاش روزانه 
وجود داشللت کلله بخش هايللی از آن از طريق عوايد 
حاصله از اجللاره پايگاه های هوايی به بريتانیا و اياالت 
متحللده و به واسللطه کمک های بین المللللی روزگار 
می گذرانللد. ايللن وضعیت تا سللال 1959 کلله منابع 
عظیم نفت در لیبی کشللف شللد ادامه داشت. پس از 
آن ناگهان وضعیت کشللور متحول شد و شاه ادريس 
بللا درآمد ملی انبوه سرمسللت 
شللد و در صدد استقالل کامل 
لیبللی از دخالت هللای خارجی 
برآمللد. اما روزگار بلله کام اين 
شللاه چندان نپايید و در سال 
1969 زمانی که در حال ديدار 
از ترکیه بود، طی يک کودتای 
بدون خونريللزی به فرماندهی 
يک افسر 27ساله ارتش لیبی 
از سللمت خود معزول شد. نام 
اين کودتاچی سللرهنگ معمر 
القذافی بود. با ورود او به عرصه 
قدرت دوران تازه ای در حیات 

لیبی آغاز شد.

قذافی که بود؟
َقّذافللی،  ابومنیللار  للر  ُمَعَمّ
معروف به معمر قذافی در تاريخ 
7 ژوئن 1942 در روستايی به 
نام »جهنم« در حوالی شهر سرت به دنیا آمد و در سال 2011 )28 مهر 1390( در 
همان منطقه کشته شد. او يک مسلمان اهل سنت بود که از سال 1969 تا 2011 
به مدت 42سال رهبری لیبی را بر عهده داشت. خانواده او به يک قبیله کوچک از 
بربرهای عرب شللده به نام »قذاذفه« تعلق داشت که در روزگاران گذشته از طريق 
چوپانی در بیابان »هون« امرار معاش می کردند. می گويند سللرهنگ قذافی به هر 
جا سفر می کرد، چادر قبايلی اش را )حتی به نیويورک و رم و پاريس( می برد. يک 
بار وقتی از او دلیل اين کار را پرسللیدند گفت، می خواهم به کشورهای غربی ثابت 
کنم قادرم سنت قبايلی ام را حتی در مراکز تمدنی آنها مثل پاريس و رم به رخ شان 

بکشم و به آن افتخار کنم!
وقتی پسللربچه ای بیش نبود، به مدرسلله اسللالمی رفت. در آن هنگام حوادث 
عمده ای داشللت در جهان عرب رخ می داد. شکسللت اعراب از اسللرايیل در سللال 
1948 میالدی و به قدرت رسللیدن جمال عبدالناصر، رهبر انقالبی و ناسیونالیست 
عرب در مصر در سال 1952 میالدی از جمله اتفاقات مهمی بود که تأثیری عمیق 
بر جوانان عرب گذاشللت. او تحصیالت دوره متوسللطه خللود را زير نظر يک معلم 
خصوصی در مصراته به اتمام رساند. در لیبی مانند ديگر کشورهای عربی، تحصیل 
در رشللته های علوم نظامی و ورود به ارتش و کسب يک شغل نظامی برای جوانان 
جاه طلب جاذبه فوق العاده ای داشللت. حرفلله نظامی گری امکان تحصیل در مقاطع 
باالتر را فراهم می کرد و در ضمن رفاه اقتصادی و اجتماعی به همراه داشللت. برای 
بسللیاری اين راه يکی از مطمئن ترين راه ها برای رسللیدن به اهداف سیاسللی بود. 

س�رهنگ قذاف�ی ب�ه هر جا س�فر 
می ک�رد، چادر قبایل�ی اش را )حتی 
به نیوی�ورک و رم و پاریس( می برد. 
یک ب�ار وقت�ی از او دلی�ل این کار 
را پرس�یدند گف�ت، می خواه�م ب�ه 
کش�ورهای غربی ثابت کن�م قادرم 
س�نت قبایل�ی ام را حت�ی در مراکز 
تمدن�ی آنه�ا مث�ل پاری�س و رم به 

رخ شان بکشم و به آن افتخار کنم!
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لل
الم

ين 
ب از اين رو، برای قذافی و بسللیاری از افسللران تحت فرمانللش که بعدها تحت تأثیر 

آموزه های انقالبی و ملی گرايللی عربی جمال عبدالناصر قرار گرفتند، حرفه نظامی 
يک حرفه انقالبی بود. قدافی در سال 1961 میالدی وارد دانشکده افسری بنغازی 
شد و به همراه ساير دانش آموختگان در سال 66-1965 میالدی به عنوان مستشار 
نظامی فارغ التحصیل شللد. شکسللت اعراب از اسرايیل در سللال 1967 ناامیدی و 
شرمساری سنگینی بر مردم مسلمان منطقه، به ويژه جوانان تحمیل کرد. در همین 
زمان نخسللتین جرقه ها برای براندازی نظام سلللطنتی لیبی در ذهن قذافی جوان 
شکل گرفت. قذافی برای مطالعات و تحصیالت به اروپا نیز سفر کرد که از آن میان 
می توان به تحصیالت او در دانشکده افسری يونان و گذراندن دوره های آموزشی در 

برخی مناطق بريتانیا اشاره کرد.
به لحاظ شللخصیتی سللرهنگ معمر قذافي نمونه ای شللاخص از يک زمامدار 
بي هويللت و جاه طلب و غیرقابللل پیش بیني بود. گرچه يللک روز به صورت فردی 
گمنام از میان افسللران جوان و انقالبی لیبی برخاسللت و مانند بقیه هم قطارانش 
در سراسللر خاورمیانه آرمان های بلندپروازانه ای در سللر پروراند و حتی برای چند 
صباحللی به نماد انقالبی گری و آرمان خواهي ملت هاي سللتمديده تبديل شللد که 
به تازگي توانسته اند خود را از بند اسارت استعمارگران غربي آزاد کنند، اما در ادامه 
و به مرور به ديکتاتوری بی مغز و متوهم اما ثروتمند تبديل شللد و همه ارزش های 

انقالبی در او رنگ باخت.
از میان چهار دهه حکمرانی قذافی، دهه نخست حکمرانی او به جبران شکست 
بسللیار سنگین ارتش هاي عرب در جنگ ژوئن اعراب و رژيم صهیونیستی و دمیده 
شدن روح تازه ای از امید به کالبد زخمي و تکه پاره جهان عرب اختصاص پیدا کرد. 
دهه دوم شللامل ارائه يک مدل سوسیال - ناسیونالیسم در لیبی بود که البته قذافي 

با انتشللار کتاب »سللبز« سعی 
در ترويج آن در سراسللر جهان 
داشللت. او در کتاب سبز خود 
يک نظريه »جهان سللومی« را 
در برابر دو الگوي کاپیتالیسللم 

و کمونیسم مطرح کرد.
معمر قذافللي در دوره دوم 
روابط  حکمرانللی اش کوشللید 
خللود را بللا تمامللي گروه هاي 
نظیللر  جدايي طلللب،  عمدتللاً 
سللازمان جدايي طلب »اتا« در 
جمهوري خواه  ارتش  اسللپانیا، 
بريگادهاي سللرخ در  ايرلنللد، 
ايتالیا، ارتش سللرخ در ژاپن و 
گروه هاي انقالبللي در امريکاي 
جنوبللي، افريقللا و خاورمیانلله 
توسللعه دهللد و در ادامه حتی 
بللا گروه های تروريسللتی نظیر 

ابونضللال نیز همکاری کند. از ايللن رو، روابط قذافي با 
کشللورهای غربي به شدت تیره شد و نام لیبي در صدر 

فهرست کشورهاي حامي تروريسم قرار گرفت.
دهه سوم حکمرانی قذافی مصادف بود با ناکامي هاي 
پیوسته کشورهای عرب در حل وفصل مسئله فلسطین 
و نیز شکست الگوي اتحاد کشورهای عرب که موجب 
ضعف شديد ناسیونالیسم عربی و سرخوردگی جوانان 
انقالبی از اين تفکر شد. همزمان ساير ايده ئولوژی های 
رايللج آن دوران، از جمله مارکسیسللم نیللز به دلیل 
خصلللت امپريالیسللتی اتحاد جماهیر شللوروی رو به 
سللردی گرايید. در همین دوره قذافی چرخش بزرگی 
در سیاسللت هاي داخلي و خارجي خود داد؛ به طوری 
که رفته رفته کشللور لیبي با شعارهاي انقالبي وداع و 
در عللوض روابط خود را با غرب، به ويژه اياالت متحده 
امريکا بهبود بخشللید. سرهنگ قذافی سرانجام تحت 

فشللار تحريم های بین المللی تمام تأسیسات اتمي خود را تحويل غرب داد. سپس 
با اعتراف به دسللت داشللتن در حادثه سقوط هواپیمای پان امريکن بر فراز الکربی 
حاضر شد غرامت بسیار سنگینی به خانواده قربانیان پرداخت کند. در دهه سوم از 
حکمرانی اش سیاست هاي منطقه اي کشور را نیز به کلي دگرگون کرد و رسماً اعالم 
کرد عضويت در اتحاديه عرب بیهوده است و کشور لیبي از اين پس روي به افريقا 
خواهد نهاد. او در تأسللیس اتحاديه افريقا )به سبک اتحاديه اروپا( نقش مهمي ايفا 
کرد و خود را »شاهنشللاه افريقا« نامید و در مجالس و محافل لباس های افريقايی 
پوشللید. دهه چهارم زمامداري قذافي نیز در ادامه دهه سوم راه بهبودی با غرب را 
طی کرد. او حتی حاضر شد در زمینه های اطالعاتی و امنیتی همکاری های نزديکی 
با سللازمان های اطالعاتی غرب داشللته باشللد و درمقابل، انتظار داشت کشورهای 
غربللی نیز به او به عنوان ژاندارم شللمال افريقا و حوزه مديترانلله نگاه کنند. نکته 
عجیب اينکه در اين راسللتا قذافی حاضر شد تمامي اسناد مربوط به روابط پیشین 
خللود را با سللازمان هاي انقالبي و جدايي طلب در اروپا، امريکاي جنوبي و آسللیا و 
نیز اسللناد و پیشینه انتقال دانش هسته اي از پاکستان به ديگر کشورها را همه در 
اختیار سللازمان هاي اطالعاتي غرب قرار دهد تا دوستی کامل غرب را برای خود و 
خانواده اش جلب کند. در برابر اين اقدامات، نام لیبي از فهرسللت کشورهاي حامي 
تروريسللم حذف شللد و کشللورهای غربی نیز در صدد ترمیم روابط خود با قذافی 
برآمدنللد. کاندولیللزا رايس، وزير خارجلله امريکا در دوره جرج بللوش، و تونی بلر، 
نخسللت وزير انگلستان و سیلويو برلوسکوني، نخست وزير ايتالیا يکي پس از ديگري 
بلله ديدار رهبللر لیبي در طرابلس رفتند و میهمللان او در چادر قبايلی اش در قصر 
بزرگ »باب العزيزيه« شدند. بهبود روابط با غرب تا آنجا پیش رفت که برلوسکوني، 
نخسللت وزير ايتالیا به خاطر اتفاقات دوره اسللتعمار از کشور لیبي عذرخواهي کرد. 
اما بلله زودی معلوم شللد همه 
خوش خدمتی هللای قذافللی به 
کشللورهای غربللی و در رأس 
آنها امريکا جللز تحقیر خود او 
نداشللت  و کشللورش حاصلی 
و بالفاصللله بللا شللروع انقالب 
لیبللی نیروهللای غربللی و در 
رأس آنها ناتو مقر سللرهنگ را 
در بللاب العزيزيه هدف بمباران 
قللرار دادند. بللرای مثال به رغم 
کمک هللاي مالللي فراونللی که 
نیکوال سللارکوزي،  بلله  قذافی 
در  فرانسلله  رئیس جمهللوري 
انتخاباتللي اش  مبللارزات  دوره 
کرده بللود اين شللخص بدون 
هیچ ترحمی وارد صحنه شد و 
از هیچ تالشللی برای سرنگونی 
قذافی دريغ نکرد. فرانسه اولین 
کشللوری بود که اسللکادرانی از بمب افکن هاي خود را 
چند سللاعت پس از صدور قطعنامه شوراي امنیت به 

لیبي فرستاد.
در اواخللر دوران حکومت قذافی تالش می شللد از 
پسر بزرگ او، سیف االسالم يک چهره اصالح طلب ارائه 
شللود تا به عنوان جايگزين سرهنگ در آينده معرفی 
شللود و بتواند رژيم او را برای سال های بعد پايدار نگه 
دارد. اسللناد منتشرشده از سللوی ويکی لیکس نشان 
داد دولت های غربی در اين سللناريو دسللت داشتند و 
با قذافی همکاری می کردند. اما سیف االسالم نتوانست 
جانشللین خوبی برای پدر باشد و قذافی نیز حاضر به 

کوتاه آمدن از کاخ کبريايی خود نشد.
با شروع نخستین شراره انقالب های موسوم به بهار 
عربللی در تونللس و مصر، معمر قذافي ايللن قیام ها را 
تحقیر کرد و از زين العابدين بن علي، ديکتاتور تونس 

با شروع نخس�تین ش�راره انقالب های 
موس�وم به بهار عربی در تونس و مصر، 
معمر قذافي این قیام ه�ا را تحقیر کرد. 
واکنش ه�ا، جوان�ان  نخس�تین  در  وی 
انقالب�ی بنغ�ازی را یک مش�ت معتاد و 
حتی »موش« خطاب ک�رد. به کار بردن 
این تعبیرها، خشم و خروش انقالبیون را 
دو چندان کرد و آنان را برای س�رنگونی 

دیکتاتور لیبی مصمم تر ساخت.
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بين الملل

به عنوان يک رهبر شايسللته ياد کرد. همچنین قذافي قیام مردم مسلللمان مصر را 
ماجراجويي يک مشت جوان بي تجربه توصیف کرد. بعدها که جوانان بنغازی انقالب 
علیه ديکتاتوری قذافی را آغاز کردند او که کاماًل شللوکه شللده بود، در نخسللتین 
واکنش ها جوانان انقالبی بنغازی را يک مشللت معتاد و حتی »موش« خطاب کرد. 
به کار بردن اين تعبیرها خشم و خروش انقالبیون را دو چندان کرد و آنان را برای 

سرنگونی ديکتاتور لیبی مصمم تر ساخت.

تردیدهای یک انقالب
در فوريه 2011 میالدی وقتی گروهی از معترضان سیاسی در شهر بنغازی که 
از مخالفللان و معترضللان جديد تونس و مصر و ديگللر بخش های جهان عرب الهام 
گرفتند و بر ضد دولت قذافی به پا خاستند، هرگز فکر نمی کردند انقالب شان چنین 
مسللیری را طی کند. قیام ساده آنها بالفاصله رنگ خون گرفت و به سرعت به يک 
شللورش مسلحانه تبديل شد و از حالت يک انقالب عادی مسالمت آمیز خارج شد. 
با مسلح شدن انقالبیون، لیبی وارد يک جنگ داخلی گسترده بین نیروهای دولتی 
و شللبه نظامیان مخالف شد. بعدها حمالت هوايی سنگین رژيم قذافی به انقالبیون 
بیم و نگرانی از يک کشتار جمعی را به خصوص در شهر بنغازی پیش چشم کشید. 
اين موضوع بهانه ای شللد تا قدرت های خارجی به خللود اجازه دخالت در تحوالت 
لیبی را بدهند. از سوی ديگر، سازمان ملل نیز با تصويب قطعنامه شماره 1973 با 
هدف حمايت از غیرنظامیان، خواستار ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی شد. 
اين قطعنامه همچنین دارايی های قذافی و خانواده اش را مسللدود کرد و خواسللتار 
محاکمه او در دادگاه جنايات جنگی شد. 16 سپتامبر 2011 شورای انتقالی لیبی، 
به رهبری مصطفی عبدالجلیل کرسللی لیبی در سللازمان ملل را تصاحب کرد و در 
مقابل سللرهنگ قذافی نیز عهد کرد در برابر شورشیان و نیروهای خارجی مقاومت 

کند، حتی اگر قرار باشد در اين راه »شهید« شود.
بللا حمله نیروهللای خارجی مواضللع ارتش لیبی، 
اسللتحکامات نظامی و ذخاير تسلللیحاتی اين کشللور 
هدف بمباران های پی درپللی قرار گرفت. نیروهای ناتو 
در نخسللتین مراحل عملیات خود به اشللتباه تعدادي 
از انقالبیللون را هدف قرار دادند و کشللتند. به تدريج 
فرماندهللي ناتو ترور مقام هاي طرابلس را در دسللتور 
کار قرار داد و در همین راسللتا اقامتگاه رهبر لیبي در 
بللاب العزيزيه بارها بمباران شللد. در همین بمباران ها 
سللیف العرب، يکي از پسران معمر قذافي به همراه سه 
تن از نوه هايش کشللته شللد. قطعنامه 1973 شوراي 
امنیت سللازمان ملللل حمله بلله لیبي را تنهللا براي 
دفاع از شللهروندان در برابر حمالت مجاز مي شللمرد، 
امللا رفته رفتلله اين حمللالت به صورت يللک دخالت 
نظامی آشللکار به قصد سللرنگونی نظام حاکم بر يک 
کشللور درآمد و به دنبال آن انتقاداتللی را برانگیخت. 
منتقدان که هر روز بر شمارشللان افزوده مي شللد، بر 
اين باور بودند که حمالت هوايی ناتو به لیبی ديگر آن 

مشللروعیت سابق را ندارد. روسیه و 
چین، دو عضو دائم شوراي امنیت، 
با اتکا بلله محتوای قطعنامه 1973 
با ايللن حمالت مخالفللت کردند و 
خواسللتار آتش بللس فللوري و آغاز 
فرايند جديدی براي عبور از بحران 

سیاسي لیبی شدند.
درمجموع برخی از تحلیلگران با 
توجه به دخالت خارجی از اتفاقاتی 
که در لیبللی رخ داد به عنوان يک 
»تراژدي تأسللف بار« ياد می کردند 
که موجب شد يک جنبش انقالبي 
به يک جنللگ مداخله جويانه غربی 
تبديللل شللود. امللا برخللی ديگللر 

اسللتدالل می کردند بدون حضور نیروهای قدرتمند خارجی مردم لیبی هرگز قادر 
بلله مقابللله با رژيم تا دندان مسلللح قذافی نبودند و انقالب شللان به هیچ نتیجه ای 
نمی رسللید. مخالفان معتقللد بودند دخالت خارجی زيان هاي انسللاني، اقتصادي و 
سیاسللي فراوانللی بر اين کشللور وارد کرد و درمجموع حمله ناتللو به لیبي يکی از 
پراشللتباه ترين دخالت های اين سللازمان نظامی بوده است، اما موافقان همچنان بر 
سرنگونی نظام ديکتاتوری قذافی به عنوان مهم ترين دستاورد اين دخالت ها تأکید 
می کردند. سللرانجام پس از 9 ماه جنگ همه جانبه معمر قذافي که به شللدت تحت 
تعقیللب نیروهای انقالبی داخلی و نیروهای خارجی بود، در حومه شللهر زادگاهش 

»سرت« شناسايي شد و به طرز فجیعی به وسیله گروه هاي انقالبي کشته شد.

اردوکشی های داخلی
بللا پیروزی انقالب لیبی اين کشللور ابتدا در يک دوران سللکوت خلسلله آور و 
خواب آلود فرورفت؛ سکوتی که تقريباً يک سال و نیم طول کشید، اما بعد از درون 
اين خلسه و خواب آلودگی حوادثی بروز کرد که بیشتر به کابوس های شبانه شباهت 
داشللت. ابتدا در لیبی نیز مانند ساير کشورهای بهار عربی دولتی موقت تشکیل و 
سللپس انتخاباتی پارلمانی برگزار شللد. در اين انتخابات برخالف کشورهايی مانند 
مصر و تونس به جای اينکه اسللالم گرايان پیروز انتخابات شوند، نیروهای سکوالر و 
ملی گرا پیروز شللدند و اين بار نیروهای مذهبی و شبه نظامی بودند که نظام جديد 
را نمی پذيرفتند. آنها خود را انقالبیونی می دانستند که زحمات و مرارت های دوران 
جنگ با نظام حاکم را به جان خريده بودند و اکنون بايد به بازی گرفته می شدند، 
امللا نتیجه انتخابللات حکايت از واقعیت ديگری داشللت و همه آنها را به حاشللیه 
می راند. به اين ترتیب، لیبی وارد تونل وحشتی شد که در آن نیروهای ناشناخته و 
تازه سربرآورده ای به رقابت های خشن و حتی نزاع های خونین با يکديگر برخاستند. 
اختالفللات فکری و مذهبی از يک سللو در کنار اختالفات سیاسللی و درآمیخته با 
اختالفللات قومی و قبايلی لیبی زمینلله را برای بروز و 
ظهللور نزاع های پیچیللده و تودرتويللی فراهم کرد که 
همچنللان ادامه دارد. از همین رو، به سللختی می توان 
گفت امروز در لیبی چه کسی با چه کسی می جنگد و 

حاصل اين همه نزاع چه خواهد بود.
تابسللتان گذشللته بخشللی از اين نزاع هللا آفتابی 
شللد. در آن مقطع کنگره ملی )پارلمللان( برقرار بود 
و کمابیللش نللزاع بین فراکسللیون های اصلی مجلس 
)اخوان المسلللمین و ائتالف نیروهای ملی( نیز جريان 
داشت، اما به شدت از توان دولت برای مديريت دوران 
انتقالی، تشللکیل ارتش ملی، مبارزه با فساد و تدوين 
قانون اساسللی جديد کاسللته شللده بللود. در نتیجه 
چنین شللرايطی، برخللی گروه هللای قدرت طلب که 
به واسللطه قانون عزل سیاسللی به حاشیه رانده شده 
بودند، از پتانسللیل شرايط موجود استفاده کردند و با 
حمايت هللای خارجی بر طبل اختللالف خود با دولت 
مرکللزی کوبیدند. يکللی از مهم ترين اينهللا فردی به 
نام ژنرال حفتللر در بنغازی بود که 
از ارتللش ملی لیبی جدا شللده بود 
و با هدف پاکسللازی شللبه نظامیان 
اسالمگرا در صدد برآمد الگوی مصر 
و بازگشللت نظامیان به قدرت را در 

لیبی نیز پیاده کند.
ژنللرال حفتر 20 سللال از عمر 
خللود را در امريللکا گذرانللده و از 
حمايت سللران عربسللتان، مصر و 
امللارات متحللده عربی برخللوردار 
اسللت. در اواخللر سللال گذشللته، 
طی بیانیلله ای دولللت و مجلس را 
غیرقانونللی و منحل اعالم کرد و به 
همین دلیل از سللوی تحلیلگران به 

در فوری�ه 2011 میالدی وقتی گروهی از 
معترضان سیاس�ی در ش�هر بنغازی، بر 
ضد دول�ت قذافی به پا خاس�تند، هرگز 
انقالب ش�ان چنی�ن  نمی کردن�د  فک�ر 
مس�یری را طی کن�د. قیام س�اده آنها 
بالفاصله رنگ خون گرفت و به س�رعت 
به یک شورش مسلحانه تبدیل شد و از 
حالت یک انقالب عادی مس�المت آمیز 

خارج شد. 
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الم

ين 
ب عنوان يک »کودتاگر« توصیف شد. 

او مأموريت خود را پاکسللازی لیبی 
از شللبه نظامیان اسللالمگرا معرفی 
کرد و در سللخنانش بارها به شدت 
به اخوان المسلللمین حمله و ادعای 
نابودی آنها را مطللرح کرد. اين در 
حالللی بود کلله اخوان المسلللمین 
در لیبی قدرت چندانی نداشللت و 
بیشتر شبه نظامیان اسالمگرای اين 

کشور تفکرات سلفی داشللتند و نمی توان آنها را زيرمجموعه اخوان المسلمین قرار 
داد.

هواداران حفتر عمدتاً دارای پیشینه نظامی و عضويت در ارتش قذافی هستند. 
وی خللود را فرمانللده »ارتش ملی« خوانده و نیروهای تحللت امر خود را که مانند 
ديگر شبه نظامیان لیبیايی متشکل از گردان های مسلح مردمی است، نماينده دولت 
می داند. بعدها در مناطق شرقی لیبی انتخاباتی برگزار شد و مجلس و دولتی جديد 
در طبرق بر سللر کار آمد که مورد حمايت ژنرال حفتر است. ژنرال حفتر در جنگ 
علیه دولت مرکزی لیبی از حمايت برخی جريان های مسلللح ديگری نیز برخوردار 
شللد که به طور اجمال بايد از گردان های الصواعق و القعقاع که در منطقه الزنتان، 
واقع در شللمال غرب لیبی فعال هسللتند و به لحاظ سللازمانی تحت امر »رياست 
ارکان و مرزبانی لیبی« قرار دارند ياد کرد، يا نیروهای تجزيه طلب، از جمله شورای 
برقه به رياسللت »ابراهیم الجضران« و ارتش تحت امر وی به فرماندهی سللرهنگ 
»حامد الحاسللی« که مسللئولیت حفاظت از چاه های نفت و بنللادر صدور آن را بر 
عهده دارند، همچنین بخشی از ائتالف نیروهای ملی به رهبری محمود جبريیل از 
شللخصیت های مطرح سیاسی لیبی از اين گروه حمايت می کنند. ائتالف نیروهای 
ملی در فوريه سللال 2012 میالدی در انتخابات پارلمانی اين کشللور توانسته بود 
بیشللترين کرسللی ها را به دسللت آورد. در اين میان گروه های حامی نظام سابق و 
به خصللوص خانواده قذافی نیز درمجموع با ژنرال حفتللر همکاری می کنند. قبايل 
متحد قذافی، از جمله قبايل ورشللفانه، ترهونه، ورفله به عالوه شللهرهای زلیتن در 
غرب لیبی نیز با اين گروه همکاری دارد. ژنرال حفتر هم اکنون در شرق لیبی، يعنی 
در شهر طبرق مستقر است و با حمالت هوايی و زمینی به شبه نظامیان، به خصوص 

در شهر بنغازی حمله می کند و قصد دارد طرابلس را هم از چنگ آنان درآورد.
جريللان دوم حاضر در درگیری هللای لیبی را بايد انقالبیونی دانسللت که همه 
مدعی سللرنگون کردن نظام قذافی هسللتند و حال بعد از انقللالب می گويند بايد 
انقالب در مسللیری که آنها تعیین می کنند حرکت کند. اين شللبه نظامیان حاضر 
به تمکین از دولت مرکزی نیسللتند و هريک منطقه را تحت تصرف خود دارند. به 
دلیل اختالفات فراوانی که میان شان وجود دارد قادر به تشکیل يک جبهه واحد و 
يا ائتالف با هم نیستند و بیشتر وقت شان صرف نزاع با هم يا نزاع با نیروهای دولتی 
می شللود. بخشی از اين نیروها شللامل انقالبیون جبل نفوسه در شمال غرب لیبی 
می شللود که عمدتاً قبايل آمازيغ در آنجا ساکن هستند. مردم اين منطقه در زمان 
قذافی چنللدان مورد توجه حکومت مرکزی نبودند، لذا با آغاز انقالب مردمی علیه 
نظام قذافی قیام کردند و پیروزی های بسللیاری در مقابل گردان های قذافی کسب 
کردنللد. اين قبايل اقدامات ژنرال حفتر را قبول ندارند و آن را ادامه اقدامات قذافی 
می دانند و به مبارزه با وی برخاسللته اند. بخش ديگر عبارتند از گردان های مصراته 
که به شدت مورد حمايت مالی و سیاسی تجار ثروتمند و مجلس شیوخ اين منطقه 
هستند و آنها هم با ژنرال حفتر درگیرند. طبق آخرين برآوردهای صورت گرفته در 
حدود 35هزار نفر در گردان های مصراته حضور دارند. بخش ديگر از اين مجموعه را 
بايد نیروهای موسوم به »فجر لیبی« دانست که در حاشیه طرابلس استقرار دارند و 
تاکنون توانسته اند بر دو منطقه میانی و غربی اين شهر و اغلب منطقه الجبل الغربی 
مسلللط شللوند. يکی ديگر از اين گروه ها شللبه نظامیان معروف به »جماعت انصار 
الشللريعه« در لیبی هسللتند؛ گروهی سلللفی که در تونس و لیبی فعال اسللت و با 
القاعده همکاری نزديکی دارد. کشللورهای اروپايی و سللازمان ملل متحد دو گروه 

»انصار الشريعه« و »فجر لیبی« را در فهرست گروه های تروريستی قرار داده اند.
همچنین بايد به اين مجموعه شللبه نظامیان منطقه شللرق لیبی، ازجمله شهر 
بنغازی را افزود که ماه هاست با نیروهای ژنرال حفتر درگیر و در حال جنگ هستند. 
شللبه نظامیان بنغازی زير نظر شورای انقالب اين شهر مديريت می شوند و به دلیل 

بنغازی  بیللن  تاريخی  رقابت هللای 
و طرابلللس گاه از »خودمختاری« 
اين منطقه سللخن می گويند و گاه 
از »تجزيلله«. بنابرايللن بايد گفت، 
شللبه نظامیان لیبللی رويکردهللا و 
گرايشللات متنوع و متفاوتی دارند 
و بلله همین دلیللل نمی توان با يک 
سیاسللت واحد با همه آنها برخورد 

يا تعامل کرد.
گروه سوم را بايد مجموعه سیاسللتمدارانی دانست که دارای گرايش های ملی، 
لیبرالی، سللکوالر، و حتی مذهبی با ريشلله های سنتی هستند و بدون اينکه دست 
به سللالح برده باشللند، قصد دارند مبارزاتی مسالمت آمیز را پیش برند. درواقع اين 
جريان نیز شللامل طیف وسیعی از نیروهای مختلف، اعم از تکنوکرات های دولتی، 
اعضای احزاب شناسللنامه دار، اعضای پیشللین شللورای انتقالی و نهادهای رسمی 
تشکیل شللده بعد از انقللالب، از جمله دولللت و پارلمان، گروه هايللی مانند ائتالف 
دموکراتیک و يا اخوان المسلللمین می شللود که به انحای گوناگون با نظام پیشللین 
اختالف داشللته و يا با آن مبللارزه کرده اند. رهبری کنونی گروه اخوان المسلللمین 
در لیبی را »بشللیر الکبتی« بر عهده دارد که بعد از 33 سللال مبارزه با نظام قذافی 
پس از پیروزی انقالب از تبعید بازگشللت. نکته قابل توجه اينکه اين جبهه به رغم 
داشللتن مشروعیت و وجهه قانونی، به دلیل فقدان هماهنگی میان اعضا از يک سو 
و عدم حمايت کافی از سللوی متحدان خارجی و نیز عدم کارايی نهادهای برجای 
مانده از نظام گذشته، توان بااليی برای اداره اوضاع کشور ندارد و در بین نیروهای 
شللبه نظامی يا مخالفان سیاسی نیز حرف شنوی الزم را ندارد. مهم ترين بخش اين 
نیروها ائتالف دموکراتیک ملی لیبی اسللت که در نخستین انتخابات پارلمانی اين 
کشللور بعد از انقالب توانسللت اکثريت کرسی ها مجلس را به دست آورد، اما دولت 

برخاسته از اين تشکل قادر به اداره امور و کنترل اوضاع نبوده و نیست.
در اين میان بايد از يک گروه چهارمی نیز ياد کرد که از همه خطرناک تر است؛ 
شللبه نظامیان وابسته به داعش يا القاعده. در ادامه اين بحث به آنها بیشتر پرداخته 

خواهد شد.

دخالت های خارجی
آنچه هرج ومرج ناشللی از انقالب و بی سامانی و آشفتگی اوضاع در لیبی پس از 
انقللالب را وخیم تر کرده دخالت برخی دولت های خارجی در تحوالت کنونی لیبی 
اسللت. اين دخالت های خارجی اين بار به جای آنکه از سللوی کشورهای »غربی« 
باشد عمدتاً از سوی کشورهای »عربی« است و بايد به اين نکته توجه کافی مبذول 
داشت. برای مثال منابع خبری تاکنون بارها گفته اند دولت قطر برای شبه نظامیان 
لیبی سالح می فرستد. يک بار عمر البشیر، رئیس جمهور سودان اعتراف کرد در اين 
باره سودان قربانی فريب قطر شده است. وی افزود، قطر با اجاره کردن هواپیماهای 

سودان در يک قرارداد تجاری از آنها برای حمل اسلحه استفاده کرده است.
چندی پیش فهمی هويدی، نويسللنده نامدار مصری در تحلیلی به افشای اين 
روابط پرداخت و نوشت: 16 اکتبر سال جاری میالدی شیخ محمدبن زايد، ولیعهد 
ابوظبی ديداری از الجزاير داشللت. گزارش های مطبوعاتی بیانگر آن بود که موضوع 
اصلی اين ديدار، بحران لیبی بوده است. اين ديدار يک روزه، يکی از کلیدهای فهم 
اوضاع در لیبی اسللت، زيرا چنین ديداری می تواند بالفاصله داسللتان هواپیماهای 
اماراتی را که در اواخر ماه آگوسللت سال جاری به بمباران برخی مواضع نظامی در 

طرابلس پايتخت لیبی اقدام کردند به ذهن متبادر کند.
به نوشته هويدی، پس زمینه های اين ديدار ما را به ائتالفی رهنمون می کند که 
»ابوظبللی« نیز در آن نقش رهبری کننللده دارد و درواقع از يکی از طرف های نزاع 
حمايت می کند؛ طرفی که در قامت يک سللرگرد بازنشسته به نام »خلیفه حفتر« 
ظاهر شللده و در »طبرق« اردو زده اسللت. اين در حالی است که الجزاير می کوشد 
نقللش میانجی را بر عهده گیللرد و به گفت وگوهايی دعوت کند که همه طرف های 
نزاع در آن مشللارکت داشللته باشللند. دولت تونس نیز از اين ابتکار عمل حمايت 
می کند. الجزاير در مجموعه کشللورهای شش گانه همسللايه لیبی تا حدودی خود 
را مسللئول حل اين پرونده سیاسللی می داند. در اين پس زمینه، همچنین می شود 
دريافت در حالی که ابوظبی و عربسللتان و مصللر از اردوگاه ژنرال »حفتر« و گروه 
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بين الملل

او دفاع می کنند، قطر از طرف های ديگری در اين نزاع 
دفاع می کند. گروه نخست پشللت مجلس نمايندگان 
منتخللب لیبی قرار دارد کلله در »طبرق« تجمع کرده 

است.
به گفته هويللدی، حمله هواپیماهللای اماراتی به 
طرابلللس و ديدار ولیعهد ابوظبی از الجزاير به معنای 
اعالم علنللی نقش منازعللات منطقلله ای در حوادث 
لیبی اسللت. زمانی که ژنرال خلیفلله حفتر در تاريخ 
2014/5/21 کودتللای خود را علیه دولت اعالم کرد، 
بیانیه او از کانال العربیه پخش شللد؛ شللبکه ای که به 
عربستان سللعودی وابسته اسللت و در دوبی استقرار 
دارد. اسللتفاده از تريبون مهم سللعودی برای چنین 
کاری نمی توانللد تصادفللی باشللد و نمی تللوان آن را 
تنها يک رقابت رسللانه ای تلقی کرد. اين درواقع پیام 
عربستان و تأکید بر نقش ائتالفی است که از آن مرد 
حمايللت می کند. همچنین برخی اطالعات حکايت از 
آن دارد که فرماندهان غیرنظامی اطراف ژنرال حفتر 

هم در ابوظبی تعیین شللده اند. اين در حالی اسللت که طرف های ديگر هم برای 
خود در دوحه )پايتخت قطر( اتاق عملیات تشللکیل داده اند. اين روزها اگر بخشی 
از رسانه های عربی، سخنگوی دولت های ائتالف طرفدار ژنرال بازنشسته و گروه او 
شده و از موفقیت های نظامی او علیه »شبه نظامیان تروريست« در بنغازی صحبت 
می کنند، تريبون های ديگر عربی از بازگشللت ضدانقالب صحبت می کنند. اگر به 
کانال الجزيره نگاه کنید، می توانید شللرح اقدامات طرف ديگر را ببینید؛ تا حدی 
که تصور می شللود هرکدام از اين کانال ها )العربیه و الجزيره( حوادث يک کشللور 

مجزا را روايت می کنند.
در اين میان برخی بر اين باورند که امريکايی ها نیز، به خصوص پس از کشللته 
شللدن سفیرشللان در لیبی به دنبال انتقام گیری از مردم اين کشللور هستند و به 
اعتقاد اين گروه اقدامات خلیفه حفتر نیز در همین راستا تحلیل می شود. کنسول 
امريکا در بنغازی دو سللال پیش از سللوی شبه نظامیان وابسللته به انصار الشريعه 
هدف قرار گرفت و آنها ضمن به آتش کشللیدن ساختمان کنسولگری، کريستوفر 
اسللتیونس، نماينده امريکا در اين شللهر را بلله همراه چهار تن ديگر کشللتند. با 
ايللن حال، کشللورهای اروپايللی و در رأس آنها امريکا بارهللا گفته اند بحران لیبی 
راه حل نظامی ندارد و قبل از هر چیز بايد سللالح از دسللت مردم جمع آوری شود 
و بعللد گروه های مختلف در قالب نهادهای رسللمی بلله گفت وگو و همکاری با هم 
روی آورنللد. از آنجا که لیبی کشللوری پهناور، اما کم جمعیت اسللت و با توجه به 
هرج ومللرج کنونی نقش چندانی در تحوالت منطقه و نظام بین الملل ندارد، تقريباً 
کشللورهای غربی نسبت به سرنوشت آن بی توجه هستند و تنها در صورتی نسبت 
به آن احساس خطر خواهند کرد که وضعیت اين کشور تهديدی جدی را متوجه 

آنان کند.

داعش در لیبی
پیش تر گفته شللده بود منطقه نفت خیز برقه در شللرق لیبی يک دولت محلی 
تشکیل داده است. رفته رفته خبر آمد اين دولت ملی به عرصه ای برای برنامه های 
بلندپروازانه داعش تبديل شللده اسللت تا قلمرو خود را در شللمال افريقا گسترش 
دهد. سازمان تروريسللتی داعش برای دستیابی به اهداف خود اقدامات زيادی در 
برقلله انجام داده که از جمله آنها بايد به ايجاد پلیس اسللالمی و دادگاه اسللالمی 
اشللاره کرد. صحرايی بودن منطقه برقه امکان کنترل و سللرکوب داعش را بسیار 
سللخت تر از سللوريه و عراق کرده است و به نظر می رسللد با توجه به ضعف دولت 
لیبی و ناتوانی در محافظت از امنیت مرزها، اين منطقه بهترين مکان برای تحقق 
خواسللته ها و طرح های داعش در آينده باشللد. داعش با اسللتقرار در اين منطقه 
خواهد توانست تعداد زيادی از گروه های افراطی را در افريقا سازماندهی و هدايت 

کند.
در گزارشی ديگر به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته شد، شهر درنه در 
سللواحل مديترانه )از توابع برقه( به پايگاهی برای داعش تبديل شللده است. حتی 
در خبرهللا آمللده بود، اخیراً فردی به نام محمد عبدالل )بللا عنوان میدانی ابوالعال 

العضللدی( که اصلیتی يمنی دارد از سللوی داعش به 
عنوان امیر اين شللهر اعزام شده است. البته اين شهر 
سللابقه طوالنی در زمینه افراط گرايی دارد. کوهستانی 
بودن ايللن منطقه نیز باعث شللده در مقابل حمالت 
تا حللدود زيادی در امان بماند. پس از اشللغال عراق 
توسط نیروهای امريکايی، درنه به مرکز اصلی پرورش 
جهادی های لیبیايی تبديل شللد. بللا آغاز درگیری ها 
در سللوريه نیز بخللش زيادی از اين افراد به سللوريه 
سللفر کردند. در بهار امسللال، تعدادی از جهادی های 
لیبیايللی به همراه گروهی از اعضللای داعش به درنه 
بازگشللتند. اين افراد که تحت عنللوان »گروه بطار« 
شللناخته می شوند، سللاختار جديدی به نام »شورای 
جوانان اسللالم« تشللکیل دادند. آنها سپس جنگ با 
ديگر گروه های شبه نظامی باقی مانده در اين منطقه را 

آغاز کردند. ماه سپتامبر العضدی وارد اين شهر شد.
پللس از چند ماه درگیللری، تعدادی زيادی از اين 
شللبه نظامیان با داعش اعالم بیعت کردند. بخشللی از 
انصار الشللريعه نیز به داعش پیوسللت، اما بخشللی از آنها از اين کار امتناع کردند. 
بنا به دستور اين شبه نظامیان، تدريس تاريخ و جغرافی در مدارس و دانشگاه های 
اين شللهر ممنوع شده اسللت. پلیس های شهری وابسللته به داعش دائماً در حال 
گشللت زنی در شللهر هستند و به شللدت با مغازه دارانی که احکام شريعت را زير پا 
بگذارند برخورد می کنند. مخالفان اين گروه ها نیز به شللدت تهديد می شللوند. در 
جريان يک تجمع گفته می شللود اسامه المنصوری، يکی از استادان سرشناس در 
دانشکده هنرهای عالی درنه خطاب به شبه نظامیان فرياد زد: شما چه می خواهید؟ 

از کجا آمده ايد؟ دو روز بعد، جنازه تیر خورده المنصوری در ماشینش پیدا شد.

آینده ای مبهم
وقتی انقالب لیبی به پیروزی رسللید، امیدهای زيللادی را برانگیخت. روزنامه 
القدس العربی در گزارشللی از شللهر طرابلس در روزهای پس از پیروزی از انقالب 
چنین نوشت: نمی توان از خیابان های منتهی به طرابلس، پايتخت لیبی عبور کرد، 
بللدون اينکه متوجلله غیبت تصاوير بزرگ و عظیم معمللر قذافی، رهبر وقت لیبی 
به همراه شللعارها و عبارت های تعريف و تمجید از او نشللد. هم اکنون ديگر هیچ 
جايی برای تابلونوشللته ها از عبارت های بی معنی از کتاب سبز قذافی وجود ندارد. 
اين عبارت ها از کتاب سللبز، نوشته قذافی در قالب تابلوها و بیلبوردهای بزرگ در 

مکان های مختلف شهرها و خیابان ها و جاده ها نصب می شد.
شللکل و هويت شللهری طرابلس نیز به طور کامل تغییر کرده اسللت. میدان 
معروفی که به اسللم »میدان سللبز« نام گذاری شده بود، ديگر هیچ چیز سبزرنگی 
ندارد. امروز پس از سللرنگونی حکومت قذافی، تصاوير شهدای انقالب علیه قذافی 
در جای جای میدان قرار گرفته اند. میدان سبز به میدان شهدا تغییر نام پیدا کرده 
اسللت. در حکومت قذافی، رنگ سبز رنگ رسمی حکومت و برترين رنگ به شمار 
می رفت. پرچم کشللور به صورت کاماًل يک دست و يکنواخت سبز بود، بدون هیچ 
شکل، تصوير يا رنگ ديگری. اما اکنون يک راننده تاکسی می گويد: اگر راهی پیدا 
می شللد حتی رنگ گیاهان و درختان را از سللبز به رنگ ديگری تغییر می داديم! 
رنگ سللبز در خاطره ما نشللانه برجسللته ای از بزرگ ترين دروغ در تاريخ بشريت 
اسللت. يکی از نزديکان اين راننده تاکسی در زمینه فروش مبلمان دفتری و لوازم 
منللزل در طرابلس فعالیت می کند. او می گويد تمامی صندلی ها و وسللايل و لوازم 

سبزرنگ ديگرخريدار ندارد.
اما تصويری که اين روزها از لیبی مخابره می شللود، بسیار تلخ و دردناک است. 
برای مثال منابع خبری گفتند، در اثر درگیری های شللديد میان نیروهای خلیفه 
حفتر با نیروهای شللورای انقالبیون در شللهر بنغازی صدها خانواده از اين شللهر 
بلله مناطق امن ديگللری گريختند. در همین زمینه خبرنللگار الجزيره اعالم کرد، 
درگیری ها در بنغازی به وقوع فاجعه انسللانی در اين شللهر انجامیده اسللت و به 
دلیل سللقوط گلوله های توپ و خمپاره به مناطق مسللکونی رعب و وحشللت در 
میللان سللاکنان موج می زند. پللس از اينکه مدارس، دانشللگاه ها و مغازه ها در اين 
شللهر تعطیل شللد، تعداد زيادی از ساکنان خانه و کاشللانه خود را رها کردند و از 

داعش برای دس�تیابی ب�ه اهداف خود 
اقدام�ات زیادی در »برق�ه« انجام داده 
ک�ه از جمله آنه�ا باید ب�ه ایجاد پلیس 
اس�المی و دادگاه اسالمی اش�اره کرد. 
صحرای�ی ب�ودن منطق�ه برق�ه امکان  
س�رکوب داعش را بس�یار س�خت تر از 
س�وریه و عراق کرده اس�ت. با توجه به 
ضع�ف دولت لیب�ی و ناتوان�ی در حفظ 
امنیت مرزها، این منطقه بهترین مکان 
ب�رای تحق�ق خواس�ته ها و طرح ه�ای 

داعش در آینده باشد.
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ين 
ب آنجا گريختند. خبرگزاری فرانسلله به نقل از يک منبع در مرکز پزشللکی بنغازی 

گزارش داد، از زمان تشللديد درگیری ها تاکنون دست کم 214 تن کشته و هزاران 
نفر زخمی شده اند.

دريک حادثه ديگر برای مثال گفته شللد، درگیری های بین انقالبیون زنتان و 
گروه های مسلللح وابسللته به خلیفه حفتر در فرودگاه طرابلس حدود 320میلیون 
دالر به اين کشللور ضرر رسللانده اسللت. در اين درگیری هللا 13 فروند هواپیمای 
مسللافربری در آتش سللوخت و 7 فروند هواپیمای ديگر خطللوط هوايی لیبی نیز 
مورد اصابت گلوله قرار گرفت و آسیب ديد. اين درگیری ها همچنین 47 کشته و 

120 مجروح برجای گذاشت.
بللا مقايسلله اين دو تصويللر و در کنللار آن، تصاوير مربوط به سللر بريدن ها و 
اجرای حدود شللرعی در مناطق تحت نفوذ شبه نظامیان وابسته به داعش می توان 
درمجموع حدس زد در يک فاصله زمانی اندک کشور لیبی چه مسیر هولناکی را 
طی کرده و از کشوری که ثبات سیاسی و قدرت منطقه ای داشت، به چه وضعیتی 
دچار شده است. طبیعی است که دخالت کشورهای خارجی، به خصوص دولت های 
تازه به دوران رسیده عرب که داعیه رهبری و نفوذ منطقه ای پیدا کرده اند بر شدت 
اين تنش ها و آشللوب ها افزوده اسللت. در اين میان تنها کسانی که بايد تاوان اين 
همه مصیبت و فاجعه را بپردازند، مردمان بی پناه لیبی هستند که به آرزوی دست 
يافتن به يک فردای بهتر انقالب کردند و اکنون هیچ چشللم انداز امیدوارکننده ای 
برابر خود نمی بینند. به نظر می رسللد درگیری های داخلی لیبی همچنان استمرار 
پیدا کند و تا تن در ندادن به يک میانجی خارجی و يا نشستن بر سر میز مذاکرات 
داخلی دوام داشللته باشد. يک احتمال ديگر و البته نه چندان خوشايند نیز وجود 
دارد و آن تکرار تجربه کشللورهای مصر و تونس در لیبی به گونه ای است که پس 
از يللک دوران هرج ومرج کوتاه يا بلندمدت دوباره اصحاب نظام سللابق با هیبت و 
شمايلی جديد قدرت را به دست گیرند؛ طرحی که قطعاً بدون دخالت قدرت های 

خارجی امکان پذير نخواهد بود.

خانواده قذافی و س�ودای بازگشت 
به قدرت

در خبرها آمده بللود احمد قذاف 
الدم، عموزاده و عضو سللابق شللورای 
رهبللری لیبی در گفت وگو با نشللريه 
تايمز تصريح کرده است: افراد خانواده 
معمر قذافی، ديکتاتور سابق لیبی که 
هم اکنللون در تبعید به سللر می برند 
خود را آماده می کنند تا در صورتی که 
نیروهای دولتی کنترل تمامی مناطق 
تحللت تصرف شللبه نظامیان مسلللح 
را به دسللت گیرند پللس از دو ماه به 
کشورشان بازگردند. قذاف الدم اظهار 
کرد، با تمامللی طرف های لیبیايی در 

ارتباط اسللت و مقامات اين کشور از لیبیايی هايی که 
در تبعید به سللر می برند کمک خواسته اند. وی ضمن 
اعتراف به اشللتباهات نظام سللابق گفت: هر حکومتی 
اشتباهاتی دارد، اما اشتباهاتی که نظام سابق مرتکب 

شد بی سابقه بوده است.
گرچه بازگشللت خانواده قذافی به قدرت در لیبی 
را بايللد يکی از محاالت به شللمار آورد، بعید نیسللت 
کلله برخی اعضللای خانواده او بتوانند با بازگشللت به 
اين کشللور در آينده نیز نقشی هرچند محدود داشته 
باشللند. از اين رو، در اينجا به معرفی اعضای خانواده 

قذافی، اعم از باقی مانده يا کشته شده می پردازيم:
معمر قذافی در ابتدا با فتحیه نوری خالد که دختر 
رئیس پلیس دوران سلطنتی ادريس شاه بود، ازدواج 
کللرد. فتحیه نوری خالد از خانللواده ای اصیل بود که 
پس از مهاجرت از ترکیه در طرابلس سللکنی گزيده 

بودند. مراسللم ازدواج قذافی با فتحیه نوری خالد در سللال 1970 با حضور جمال 
عبدالناصر برگزار شللد و اين افتخار بزرگی برای سرهنگ جوان به حساب می آمد. 
حاصللل اين ازدواج که تنها شللش ماه دوام آورد، محمد، پسللر بزرگ قذافی بود. 
قذافی بعد از جدايی از فتحیه با صفیه فرکاش ازدواج کرد. گفته می شود هنگامی 
که قذافی برای انجام يک عمل جّراحی در يکی از بیمارسللتان های لیبی بسللتری 
شللد، با صفیه که پرسللتار آن بیمارسللتان بود آشنا شد و اين آشللنايی به ازدواج 

انجامید. ساير فرزندان قذافی حاصل اين ازدواج هستند.
سیف االسللالم بزرگ ترين پسر او از صفیه اسللت که هم اکنون در لیبی زندانی 
اسللت و انتظللار محاکمه اش را می کشللد. تاکنللون بارها سللازمان های بین المللی 
خواسللتار انتقللال او به دادگاه الهه شللده اند، اما دولت لیبی از تحويل او سللر باز 
می زند و می گويد او بايد در همین کشللور محاکمه و مجازات شللود. سیف االسالم 
مللدرک دکترای اقتصاد از لندن دارد و مدير سللازمان جهانللی خیريه قذافی بود. 
او پس از ناآرامی ها در لیبی، بارها در تلويزيون اين کشللور حاضر شللد و به ملت 
درباره احتمال وقوع جنگ داخلی هشدار داد و به انقالبیون توهین کرد و به نشانه 
پیروزی دو انگشللت خود را باال برد. گفته می شللود به همین دلیل انقالبیون لیبی 
بعد از دسللتگیری سیف االسللالم بالفاصله دو انگشللت او را قطع کردند. الساعدی 
پسر سوم قذافی است که سابقه سه فصل حضور در لیگ فوتبال ايتالیا و بازی در 
تیم های پروجا، اودينیزه و سللمپدريا را دارد. او سهامدار تیم يونتوس ايتالیا بود و 
مدتی رئیس فدراسیون فوتبال لیبی شد. او که مدرک مهندسی دارد، مدتی نیز در 
نیروهای ويژه لیبی مشللغول به خدمت بود. هانیبال پسر چهارم و جنجالی قذافی 
اسللت. او و همسرش در سللوئیس به دلیل بدرفتاری نسبت به نوکرشان دستگیر 
شدند که اين موضوع باعث تیرگی روابط لیبی و سوئیس شد. دولت سوئیس تنها 
پس از آنکه معمر قذافی اين کشور را تهديد به خارج کردن سرمايه هايش از لیبی 
کرد، حاضر شللد از پیگیللری پرونده او صرف نظر کند. المعتصم بالل پسللر پنجم 
قذافی اسللت که مشللاور امنیت ملی لیبی بود. او در سال 2008 میالدی تقاضای 
بودجه ای 1/2میلیارد دالری کرد تا بتواند يک واحد نظامی -امنیتی شبیه واحدی 
که برادر کوچک ترش خمیس قذافی 
اداره می کرد، تأسللیس کند. سرانجام 
در جريان جنگ داخلی لیبی در شهر 
سرت کشللته شد. خمیس پسر ششم 
معمر و فرمانللده نیروهای ويژه، تیپ 
32 بود؛ تیپی که »تیپ خمیس« نیز 
نامیده می شللد. او در روسیه آموزش 
ديده بود و مسئولیت حمايت از نظام 
قذافی را بر عهده داشللت. او در سال 

2011 کشته شد.
عايشلله تنها دختر قذافی اسللت 
که معموالً به امللور خیريه می پردازد 
و کمتللر در مسللائل داخلللی دخالت 
می کند. عايشلله نقش بسللیار مهمی 
در ترمیم چهره بین المللی لیبی در سللال های گذشته 
داشت و از او و برادرش، سیف االسالم به عنوان ويترين 
حکومت لیبی ياد می شللد. هناء نیللز فردی بود که او 
را دخترخوانده معمر قذافللی معرفی می کردند. هناء 
در بمباران طرابلس از سللوی امريکا در سللال 1986 
میالدی کشته شد. سللیف العرب، پسر کوچک قذافی 
است که شهرتی کمتر از برادرانش دارد. او سال ها در 
شللهر مونیخ آلمان زندگی می کرد. در جريان انقالب 
لیبی او نیز در 30 آوريل 2011 بر اثر بمب باران يکی 
از منازل قذافی از سللوی جنگنده های ناتو کشته شد. 
تلويزيون رسللمی لیبی اعالم کرد، بللر اثر اين هجوم 
هواپیماهای ناتو، سللیف العرب به همراه سه نوه معمر 
قذافی کشللته شللدند. میالد، برادرزاده قذافی اسللت 
کلله معمر او را به فرزندی پذيرفت و از سرنوشللت او 

اطالعی در دست نیست.

گرچه بازگش�ت خان�واده قذافی 
ب�ه ق�درت در لیب�ی را باید یکی 
از مح�االت به ش�مار آورد، بعید 
نیس�ت که برخی اعضای خانواده 
او بتوانن�د ب�ا بازگش�ت ب�ه این 
کشور در آینده نیز نقشی هرچند 

محدود داشته باشند.
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اجتماعی

سیاسللت در عرف اهل قدرت، يعني اداره کشور بر مبناي منافع ملي. بنابراين، 
در منطق سیاسیون دنیا جز منافع ملي خط قرمز ديگري اهل سیاست را محدود 
نمي کند. اما آنچه از بیانات رسللیده امام علي)ع( در حکومت داري باقي مانده اين 
تعريف را نقض مي کند. علي)ع( در شللیوه زمام داري از اصولي تبعیت مي کرد که 
حاضر نبود حتي براي حفظ حکومت آن اصول را زير پا بگذارد. مرز میان سیاست 
علوي از سیاسللت هاي رايج نیز به اين اصول برمي گردد. در اذهان ساده انديشللان 
ايللن تصللور پیش مي آيد که اگر سیاسللت علوي صحیح بود، چللرا علي)ع( بعد از 
نزديک به پنج سللال حکومت شکسللت خورد و معاويه سال ها بر ممالک اسالمي 

سیطره پیدا کرد.
امروزه عده اي که بر مبناي »فلسللفه عمل« تحلیل مي کنند، به همین نتیجه 
مي رسللند1. اينان مي گويند »از نظر فلسللفه عمل« نبايد دنبال اين حرف ها برويم 
که علي چه مي گفت و معاويه چه. آيا علي تابع قرآن بود، تابع سللنت پیغمبر بود. 
معاويه چگونه آدمي بود، ما به نتیجه عملي نگاه مي کنیم. مي بینیم معاويه در عمل 
بر علي پیروز شد. دلیل حقانیت يک تئوري، پیروزي عملي است )م/483/13( اما 
پاسللخ اين مطلب را خود علي)ع( داده است. علي)ع( مي فرمايد در اينجا پیروزي 
مکتب معاويه بر مکتب علي مطرح نیست، بلکه اين مردم عراقند که چون از حق 

سیاست علوي
 در انديشه شهید مطهري

 علی تاجدینی

اندیشه
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دفاع نکرده اند، شکسللت خورده اند: »باجتماعهم علي 
باطلهللم و تفرقکم من حقکللم». دلیل حقانیت مکتب 
علللي)ع( همین بس که امروز پللس از هزاروچهارصد 
سال نام، منش و رفتار او در دنیا مي درخشد و معاويه 
منفور است. امروز فرمان امام به مالک اشتر که فرمان 

حکومتي است، در منشور سازمان ملل مي درخشد.
مرحللوم مطهري کتابي با عنللوان »حق و باطل« 
دارند که بسیار خواندني است. به نظر ايشان آفرينش 
بر اساس حق بنا شده و باطل وجود تبعي دارد. باطل 
اگر جللوالن مي دهد، به دلیل آن اسللت که نیرويش 
را از حللق مي گیرد. باطل مانند کف اسللت که به تبع 
آب پیدا مي شللود. اگللر آب نبود، کف يللک قدم هم 
نمي توانسللت بردارد، اما به دلیل وجود آب، روي آب 
سللوار شللده و حرکت مي کند. براي همین است که 
همه سیاسللتمداران خود را عدالت خواه، آزادي خواه و 
مصلح مي نامند. بلله عبارت ديگر، باطل از حق تغذيه 
مي کند. هارون الرشللید، معاويه يا ناصرالدين شاه نیز 

نیروي خود را از حق مردم گرفته اند، وگرنه از خودشان نیرويي نداشتند.
اسللتاد در اين زمینه داسللتان جالبي را نقل مي کنند که بسیار شنیدني است: 
»يکي از علماي فارس آمده بود تهران. در مسللافرخانه پول هايش را مي دزدند، او 
هللم هیچ کس را نمي شللناخته و مانده بوده که چه بکند. به فکرش مي رسللد که 
براي تهیه پول، فرمان امیرالمومنین به مالک اشللتر را روي يک کاغذ اعال با خط 
عالي بنويسللد و به صدر اعظم وقت هديه کند تا هم او را ارشللاد کرده باشد و هم 
خللود از گرفتاري رها شللود. اين عالم محترم خیلي زحمت مي کشللد و فرمان را 
مي نويسللد وقت مي گیرد و مي رود. صدر اعظم مي پرسللد اين چیسللت؟ مي گويد 
فرمان امیرالمومنین به مالک اشللتر است. صدر اعظم تأملي مي کند و بعد مشغول 
کارهاي خودش مي شود. اين آقا مدتي مي نشیند و بعد مي خواهد برود، صدراعظم 
مي گويد نه، شما بنشینید. اين مرد محترم باز مي نشیند. مردم مي آيند و مي روند. 
آخر وقت مي شللود. بلند مي شود برود، مي گويد نه آقا! شما بفرمايید. همه مي روند 
غیر از نوکرها. باز مي خواهد برود. مي گويد نه شللما بنشینید، من با شما کار دارم. 
بلله فراش مي گويد در را ببند هیچ کللس نیايد. به اين عالم مي گويد بیا جلو. وقتي 
پهلوي او نشست مي گويد اين را براي چه نوشتي؟ مي گويد چون شما صدر اعظم 
هستید فکر کردم اگر بخواهم به شما خدمتي بکنم هیچ چیز بهتر از اين نمي شود 
که فرمان امیرالمؤمنین را که دسللتور حکومت و موازين اسللالمي حکومت است 
براي شللما بنويسللم. صدر اعظم مي گويد بیا جلو و يواشکي از او مي پرسد آيا خود 
بلله اين عمل کرد يللا نه؟ عالم مي گويد بله عمل کللرد. مي گويد خودش که عمل 
کرد جز شکسللت چه نتیجه اي گرفت؟ چه چیزي نصیبش شللد که حاال تو اين را 
آورده اي کلله من عمل کنم؟ آن مرد عالم گفت تو چرا اين سللؤال را جلو مردم از 
من نپرسللیدي و صبر کللردي تا همه مردم رفتند، حتي نوکرهللا را بیرون کردي 
و مرا آوردي نزديک و يواشللکي پرسللیدي؟ از چه کسللي مي ترسي؟ از اين مردم 
مي ترسي. تو از چه چیز مردم مي ترسي؟ غیر از همین علي است که در فکر مردم 
تأثیر کرده؟ االن معاويه کجاست؟ معاويه اي که مثل تو عمل مي کرد کجاست؟ تو 
خودت هم مجبوري به معاويه لعنت کني. پس علي شکست نخورده، باز هم امروز 
منطق علي اسللت که طرفدار دارد، باز هم حق پیروز اسللت. اين يک مثل بود ولي 

بیانگر واقعیت است )م.آ.ا.، ج3، ص 442(.

سبک هاي گوناگون در اهل سیاست
مرحوم مطهري در بحث از سیره نبوي به مسئله سبک زندگي اشاره مي کند و 
بعد گريزي به سبک اهل سیاست مي زند که قابل توجه است. همان طور که ما در 
حوزه شعر سللبک هاي ادبي گوناگون داريم، آدم ها نیز و از جمله اهل سیاست در 
روش اداره کشور سبکي دارند. برخي سبک شان فقط زور است. همه امور کشور را 
مي خواهند با زور و قلدري پیش ببرند. استاد مثال مي زنند به سیاست امريکايي ها 
که فکر مي کنند مشکالت را فقط با زور مي شود حل کرد. بعضي ديگر در سیاست 
بیش از هر چیز به نیرنگ و فريب اعتماد دارند. سیاسللت انگلس و معاويه چنین 
بود. يزيد با معاويه در متد کشورداري متفاوت عمل مي کرد؛ يزيد بر مبناي زور و 

معاويه با حیله امور را مي چرخاند.
سللبک سللومي که کمتر شنیده شللده و استاد به 
عنللوان روشللي در سیاسللتمداري از آن نللام مي برد، 
سللبک »تماوت« است، يعني خود را به موش مردگي 
زدن، خللود را بلله بي خبللري زدن. اسللتاد از يکي از 
نخسللت وزيرها ياد مي کند که چنین سللبکي داشت. 
مي گويللد ماليي رفتلله بود پیش اين نخسللت وزير و 
وخامللت اوضاع کشللور را برايش توضیللح مي داد، او 
در جواب گفته بود، بايد ببینیم کار دسللت کیسللت؟ 
من به کللي مراجعه کنم؟ چنین افللرادي براي آنکه 
خرشللان از پل بگذرد از سللبک حماقللت و نفهمي و 
ناداني اسللتفاده مي کنند. برخي ديگر سبک شللان در 
سیاسللت دفع الوقت کردن است. بعضي دورانديشند، 
بعضي در سبک شللان قاطع و برنده نیسللتند و برخي 
برعکللس، قاطعند. برخي فللردي تصمیم مي گیرند و 
برخللي ديگر جمعللي. اينها سللبک هاي گوناگون در 

سیاستمداري است.

سیاست و مدیریت در حکومت علي)ع( تکلیف است
علي)ع( خواهان حکومت نبود و اگر نبود هجوم مردم به در خانه اش که از وي 
بللا اصرار حاکمیت را طلب مي کردنللد، آن را نمي پذيرفت. علي)ع( در نهج البالغه 
بارها قدرت هاي سیاسللي را تحقیر کرده است. نزد وي حکومت به اندازه »عطسه 
بللز گر« ارزش نداشللت. اما چرا علي حکومت را پذيرفللت؟ خود علي)ع( دلیل آن 
را بازگو کرده اسللت: »لوال حضورالحاضللر و قیامه الحجه بوجودالناصر و مااخذ الل 
علي العلماء ان ال يقاروا علي کظه ظالم و ال سغب مظلوم اللغیت حبلها علي غاربها 
و لسللقیت اخرهللا بکاس اولها: اگللر گرد آمدن مردم نبود، و اگللر نبود که با اعالم 
تصرف مردم، بر من اتمام حجت شد و اگر نبود که خداوند از دانايان پیمان گرفته 
که آنجا که مردم به دو گروه تقسیم مي شوند؛ گروهي پرخور که از بس خورده اند 
»تللرش« کرده اند و گروهي گرسللنه و محللروم، اگر اينها نبود، من افسللار مرکب 
خالفت را روي شانه اش مي انداختم و رهايش مي کردم و کاري به کارش نداشتم».

اصول غیر قابل نقض در شیوه سیاست علوي
در شللیوه حکومت علوی، اصللول ثابتی وجود دارد که امللام علی هرگز از آن 

عدول نکرد. 

اصل اول: نقد قدرت
علللي)ع( مردم را تشللجیع و ترغیب مي کرد که مراقب مديللران نظام از خوِد 
علي)ع( تا پايین ترين مسللئول حکومتي باشللند و انتقاد مردم از حکومت را حق 
مردم مي دانسللت. علي)ع( در يکي از خطبه ها مي فرمايد: »فال تکلموني بما تکلم 
به الجبابللره و ال تتحفظللوا منللي بما يتحفظ بلله عند اهل البللادره و ال تخالطوني 
بالمصانعلله و ال تظنللوا بي اسللتثقاال في حق قیل لي و ال التماس اعظام لنفسللي، 
فانه من اسللتثقال الحث ان يقال له او العدل ان يعرض علیه کان العمل بهما اثقل 
علیلله، فللال تکفوا عن مقاله بحث او مشللوره بعذل: با من آن سللان که با جباران و 
ستمگران سخن مي گويند سللخن نگويید؛ القاب پرطنطنه برايم به کار نبريد؛ آن 
مالحظه کاري ها و موافقت هاي مصلحتي که در برابر مستبدان اظهار مي داريد، در 
برابر من اظهار مداريد، با من به سللبک سازشللکاري معاشرت نکنید؛ گمان مبريد 
که اگر به حق سخني به من گفته شود بر من سنگین آيد و يا از کسي بخواهم مرا 
تجلیل و تعظیم کند که هرکس شنیدن حق يا عرضه شدن عدالت بر او ناخوش و 
سنگین آيد، عمل به حق و عدالت بر او سنگین تر است، پس از سخن حق يا نظر 

عادالنه خودداري نکنید )م.آ.ا، ج 16، ص 447(.
علي)ع( بر دو مبنا آزادي نقد را جزء حقوق ذاتي مردم مي دانسللتند: نخسللت 
آنکه حق والي و مردم را دوطرفه مي دانستند. آن طور نبود که مردم در برابر والي 
مسئول باشند، اما والي فقط در برابر خدا پاسخگو باشد، بلکه والي بايد به نقدهايي 
که به حکومتش مي شللد، گوش دهد و بدون آنکه ناراحت شود، به نظرات درست 

ترتیب اثر دهد.

عل�ي)ع( خواه�ان حکوم�ت نبود و 
اگ�ر نبود هجوم مردم به در خانه اش 
که از وي با اص�رار حاکمیت را طلب 
نمي پذیرف�ت.  را  آن  مي کردن�د، 
باره�ا  نهج البالغ�ه  در  عل�ي)ع( 
قدرت هاي سیاس�ي را تحقیر کرده 
اس�ت. ن�زد وي حکومت ب�ه اندازه 

»عطسه بز گر« ارزش نداشت.
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در خطبلله 207 مي فرمايللد: »خداوند 
بللراي من بلله موجللب اينکه ولللي امر و 
حکمران شللما هسللتم، حقي بر شما قرار 
داده اسللت و براي شللما نیز بر من همان 
اندازه حق اسللت که از من بر شللما. همانا 
حق بللراي گفتن، وسللیع ترين میدان ها و 
براي عمل کردن و انصاف دادن، تنگ ترين 
میدان هاسللت. حق به سللود کسي جريان 
نمي يابللد، مگر آنکه به زيللان او نیز جاري 
مي گللردد و حقي از ديگللران بر عهده اش 
ثابللت مي شللود و بللر زيان کسللي جاري 
نمي شللود و کسي را متعهد نمي کند، مگر 
اينکلله به سللود او نیز جللاري مي گردد و 

ديگران را درباره او متعهد مي کند».
دوم آنکلله حاکم را مالللک مردم تلقي 
نمي کردند، بلکه امیللن و نماينده و وکیل 
مردم مي دانستند. »در منطق نهج البالغه، 
امام و حکمللران، امین و پاسللبان حقوق 
مردم و مسئول در برابر آنهاست، از اين دو 
)حکمران و مردم( اگر بناسللت يکي براي 
ديگري باشد، اين حکمران است که براي 
توده محکوم اسللت، نه توده محکوم براي 

حکمران« )م.آ.ا، ج 16، ص450(.
علللي)ع( در ناملله اي کلله بلله عامللل 
آذربايجللان مي نويسللد، مي فرمايد: »مبادا 
بپنداري حکومتي که به تو سللپرده شللده 

يک شللکار اسللت که به چنگت افتاده، بلکلله امانتي 
اسللت که بر گردنت گذاشللته شللده و مافوق تو از تو 
رعايللت و نگهباني و حفظ حقوق مردم را مي خواهد« 

.)451/16(
نمونه هللاي گوناگوني در زندگللي عملي علي)ع( 
هسللت که از نهايت آزادي در حکومت علي)ع( نشان 
دارد، از جمللله برخورد امیرالمومنین)ع( با خوارج که 
اوج دموکراسللي محسوب مي شللود. امیرالمومنین با 
خللوارج در منتهي درجه آزادي و دموکراسللي رفتار 
کرد. او خلیفه اسللت و آنها رعیتللش، هر گونه اعمال 
سیاسللتي برايش مقدور بود، اما او زندان شان نکرد و 
شالق شللان نزد و حتي سللهمیه آنان را از بیت المال 
قطع نکرد، به آنها نیز همچون ساير افراد مي نگريست. 
ايللن مطلب در تاريخ زندگي علي عجیب نیسللت، اما 
چیزي اسللت که در دنیللا کمتر نمونلله دارد. آنها در 
همه جللا در اظهار عقیده آزاد بودند و حضرت خودش 

و اصحابللش با عقیده آزاد با آنان روبه رو مي شللدند و صحبللت مي کردند، طرفین 
استدالل مي کردند، استدالل يکديگر را جواب مي گفتند.

شللايد اين مقدار آزادي در دنیا بي سابقه باشد که حکومتي با مخالفان خود تا 
اين درجه با دموکراسللي رفتار کرده باشللد. مي آمدند در مسجد و در سخنراني و 
خطابلله علي پارازيت ايجاد مي کردند. روزي امیرالمومنین بر منبر بود. مردي آمد 
و سللؤالي کرد. علي بالبديهه جواب گفت. يکي از خارجي ها از بین مردم فرياد زد: 
»قاتله الل ما افقهه« )خدا بکشللد اين را، چقدر دانشمند است!( ديگران خواستند 

متعرضش شوند اما علي فرمود رهايش کنید، او به من تنها فحش داد.
خوارج در نماز جماعت به علي اقتدا نمي کردند، زيرا او را کافر مي پنداشللتند. 
به مسجد مي آمدند و با علي نماز نمي گزاردند و احیاناً او را مي آزردند. علي روزي 
به نماز ايسللتاده و مللردم نیز به او اقتدا کرده اند. يکي از خللوارج به نام ابن الکواء 
فريادش بلند شد و آيه اي را به عنوان کنايه به علي، بلند خواند: »و لقد اوجي الیک 

و الي الذين من قبلک لئن اشرکت لیحبطن و لتکونن من الخاسرين».

اين آيه خطللاب به پیغمبر اسللت که 
به تللو و همچنیللن پیغمبران قبللل از تو 
وحي شللد که اگر مشرک شللوي اعمالت 
از بین مللي رود و از زيانکاران خواهي بود. 
ابللن الکواء با خواندن اين آيه خواسللت به 
علي گوشلله بزند که سوابق تو را در اسالم 
مي دانیم، اول مسلللمان هستي، پیغمبر تو 
را به بللرادري انتخاب کرد، در لیله المبیت 
فللداکاري درخشللاني کردي و در بسللتر 
پیغمبر خفتي، خودت را طعمه شمشیرها 
قللرار دادي و باالخره خدمت تو به اسللالم 
قابل انکار نیست، اما خدا به پیغمبرش هم 
گفته اگر مشللرک بشللوي اعمالت به هدر 
مي رود، و چون تو اکنون کافر شدي اعمال 
گذشللته را به هدر دادي. علللي در مقابل 
چلله کرد؟ تا صداي او به قرآن بلند شللد، 
سکوت کرد تا آيه را به آخر رساند. همین 
که به آخر رساند، علي نماز را ادامه داد، باز 
ابن الکواء آيه را تکرار کرد و بالفاصله علي 
سللکوت کرد. علي سللکوت مي کرد، چون 
دسللتور قرآن اسللت که »اذا قللري القران 
فاسللتمعوا له و انصتللوا: هنگامي که قرآن 
خوانده مي شللود گوش فرادهید و خاموش 
شللويد». و به همین دلیل است که وقتي 
امام جماعت مشغول قرائت است مأمومین 
بايد سللاکت باشللند و گوش کنند. بعد از 
چند مرتبه اي که آيه را تکرار کرد و مي خواست وضع 
نمللاز را به هم زند، علللي اين آيه را خواند: »فاصبر ان 
وعدالل حق و ال يسللتخفنک الذيللن ال يوقنون: صبر 
کن، وعللده خدا حق اسللت و فراخواهد رسللید. اين 
مردم بي ايمان و يقین تو را تکان ندهند و سبکسارت 
نکننللد«. ديگر اعتنللا نکرد و به نماز خللود ادامه داد 

)م.آ.ا.، ج 16، ص313(.
خطبلله  مسللجد  در  روزي  امیرالمومنیللن)ع( 
مي خواند. سللخنش به اينجا رسللید: يللک نفر در هر 
مقام و هر درجه اي باشللد، مقامش در دين و نزد خدا 
هرچه باشللد، مافوق همکاري با ديگران نیست، افراد 
ديگر هم هر اندازه در چشللم ها حقیر و بي قدر نمايند 
اين حق از آنها سلللب نمي شود که به همکاري دعوت 
شللوند. سخن که به اينجا رسللید، يکي از مستمعین 
مثل اينکه تهییج شللد و تحت تأثیر احساسللات خود 
قرار گرفت. از جا حرکت کرد و از آن حضرت تشکر و 
ثناي بلیغي کرد. بعد از حرف هاي او دومرتبه حضرت به سخن درآمد و جمله هايي 
فرمللود. از جمله اينکه حضرت آمادگي خود را براي شللنیدن هللر نوع انتقادي و 
عرضه داشللتن پیشللنهادهاي اصالحي ذکر مي کند و مي گويد: با من به تعارف و 
رودرواسللي و مجامله رفتار نکنید، هرچه به نظرتان مي رسللد بگويید. فرمود: »وال 
تخالطوني بالمصانعه و ال بي اسللتتقاال في حق قیل لي و ال التماس اعظام لنفسي، 
فانه من اسللتتقل الحق ان يقال له و العللدل ان يعرض علیه کان العمل بهما اثقل 
علیه: با من با تعارف و تملق و رودرواسللي رفتار نکنید. گمان نبريد که گوش من 
براي شنیدن انتقاد و عرضه شدن اينکه مقتضاي حق اين است که چنین و چنان 
باشللي سنگین اسللت. بدانید آن کس که شنیدن انتقاد و تذکرات و سخن حق بر 
گوشش ثقیل است، عمل طبق حق بر او سنگین تر خواهد بود. عالمت اهل حق و 

اهل عدل اين است که از تذکرات و انتقادات پروا ندارند«.
ايللن جمله را بللراي اين فرمود که قباًل آن مرد برخاسللته بود و از آن حضرت 
مقداري ثنا و سللتايش کرده بود. خواسللت به مردم بفهماند که گمان نکنید من 

امام عل�ی، حاکم را مالک م�ردم تلقي 
نمي کردن�د بلک�ه امی�ن و نماین�ده و 
وکی�ل م�ردم مي دانس�تند. در منط�ق 
نهج البالغ�ه، ام�ام و حکم�ران، امین و 
پاس�بان حقوق مردم و مسئول در برابر 
آنهاس�ت، از این دو )حکمران و مردم( 
اگر بناست یکي براي دیگري باشد، این 
حکمران اس�ت که براي ت�وده محکوم 

است، نه توده محکوم براي حکمران.

اجتماعی
پرونده اول

اندیشه
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خوشللم مي آيد از مللن تعريف کنید، بنللاي کار را بر 
مصانعلله و مجامله بگذاريد، نه، برعکللس، انتظار من 
اظهارنظرهللاي صريح و خیرخواهانه اسللت در کارها: 
»فللال تکفوا عن مقاله بحق او مشللوره بعدل: مبادا از 
تذکللرات بجا و از مشللورت دادن هللا مضايقه کنید«. 
اينکه مي گويند حکومت علي علیه السللالم عالي ترين 
مظهر دموکراسي بود، از همین جهات است. خودش 
بللا آنکه امام اسللت و قدرت هاي مللادي و معنوي در 
اختیار دارد، به مردم پر و بال مي دهد، آنها را بر انتقاد 

و اعتراض تشجیع مي کند )م.آ.ا.، ج22، ص 238(.
در حديللث اسللت )در بحللار( کلله امیرالمومنین 
علللي)ع( بر منبللر بود. به مردم فرمللود )جمله اي که 
همیشه تکرار مي فرمود(: »ايهاالناس سلوني قبل اين 
تفقدونللي: قبل از اينکه مرا در میللان خود نیابید هر 
چه سللؤال داريد از من بپرسللید، من جواب مي دهم. 
من به راه هاي آسمان از راه هاي زمین آگاه ترم، يعني 
از زمین مي خواهید بپرسللید، از آسللمان مي خواهید 

بپرسید، محدوديتي نیست«. يک وقت ديدند شخصي که قیافه اش نشان مي داد از 
مهوده عرب، يعني از عرب هاي يهودي اسللت ل  هم قیافه اش نشان مي داد که عرب 
اسللت و هم طرز لباس و قیافه اش نشان مي داد که يهودي است. عالمتي گفته اند: 
يک آدم مثاًل باريک اندام بلندقد سللیاه چرده که کماني هم انداخته بود ل از گوشلله 
مجلس بلند شللد، شروع کرد با خشللونت صحبت کردن: »ايها المدعي ما ال يعلم: 
اي آدم پر مدعا که چیزي را که نمي داني ادعا مي کني! اين حرف ها چیست که از 
همه جا از من بپرسللید؟ آيا واقعاً تو مي تواني هر چه از تو بپرسند جواب بدهي؟« 
شروع کرد به هتاکي نسبت به علي علیه السالم با اينکه خلیفه است. مثل اينکه او 
مي دانست علي چه روشي دارد و کسي نیست که اگر کسي به او فحش هم بدهد 
فللوراً بگويد گردنش را بزنید. چون جسللارت کرد، اصحاب يک مرتبه از جا حرکت 
کردند و مي خواستند به او حمله کنند. فوراً علي جلوشان را گرفت. جمله اي دارد 
کلله من به اعتبللار آن جمله اين حديث را نقل کردم، فرمللود: »الطیش اليقوم به 
حجج الل: با فشللار، حجج الهي را نمي شود اقامه کرد«. حرفي زده و به من گفته، 
سللؤالي دارد بگذاريد بیايد پیش من سللؤالش را بکند. اگر جواب دادم، خودش از 

عملش پشللیمان مي شود. شديداً 
جلوي آنها را گرفت. با خفه شللو، 
گم شللو، کتکش بزنید، پدرت را 
يعني  فضولي ها  اين  درمي آوريم، 
چه ]حجج الهي اقامه نمي شللود[ 
اگللر مي خواهید حجللت الهي را 
اقاملله کنید راهش اين نیسللت، 
راهللش نرمش و ماليمت اسللت، 
چون سروکار با دل است، سروکار 
با فکر است، سروکار با روح است 

)م.آ.ا.، ج 16، ص 168(.

اصل دوم: هدف مقدس، وسایل 
مقدس

غالب اهللل سیاسللت به اين 
اصل معتقدند که »هدف، وسیله 
را توجیه مي کند«. معاويه استاد 
اجللراي ايللن اصل بللود. او از هر 
راهي که مي توانست قدرت خود 
را حفظ مي کرد؛ با جعل حديث، 
رانت هايي  آدمکشي،  دروغگويي، 
که در اختیار ديگران قرار مي داد، 
وعللده و وعیدهللاي دروغ، غارت 

کردن، ارعاب مردم و...

معاويه به بسللر بن ارطاه اين طور دستور مي دهد: 
»بللرو تا به مدينه برسللي. در بین راه مللردم را از جلو 
خللودت بران و تللا مي تواني ايجاد رعللب و دلهره کن 
و هرچه مال به دسللتت مي رسد غارت کن، مگر مال 
آنهايي که از دوسللتان خود ما هسللتند.« و به سفیان 
غامدي که او را نیز مأمور شللبیخون کرده بود، چنین 
مي نويسللد: »برو شللبیخون بزن و آدم بکش و اموال 
غارت کن که اين کارها از لحاظ سیاسللت بسیار نافع 
اسللت، زيرا اهل عراق مرعوب مي شوند و دوستان ما 
که در گوشلله و کنار هسللتند، خوشللوقت و دل قوي 
مي گردنللد و بعضي هم که مرددند چه کنند به طرف 
مللا خواهند آمللد. هرکس جز دوسللتان خودمان گیر 
آوردي بکش، به هر ده که رسللیدي خراب کن، اموال 
را غارت کن و آتش بزن و از بین ببر که تلف اموال در 

دل ها تأثیري فراوان دارد.
حکومت علوي برخللالف حکومت معاويه اي هرگز 
براي رسللیدن به هدف حق از وسللیله باطل استفاده 
نمي کنللد. يکي از داليل غیر قابل انعطاف بللودن حکومت علي)ع( به همین اصل 
برمي گردد. برخي دوستان علي)ع( به وي پیشنهاد مي کردند چند صباحي معاويه 
را مجال بده و بعد ما سرش را زير آب مي کنیم. علي)ع( مي فرمود، من يک لحظه 
هم حاضر نیسللتم آدم ناصالح را در مصدر کار قرار دهم. منطق علي)ع( هم کاماًل 
روشللن بود. مي فرمود، اساسللاً براي چه حکومت مي کنیم؟ براي اداي يک تکلیف 
الهللي يا براي جاه طلبي و حفللظ قدرت به هر قیمتي. علللي)ع( حاضر نبود براي 
حفللظ حکومت به اندازه بال مگسللي ظلم کند، يا براي حفللظ نظام دروغ بگويد. 
آري، کسللي که تالش مي کند به قدرت برسد احتماالً از وسايل نامقدس هم براي 
حفظ قدرت خويش اسللتفاده خواهد کرد. بنابراين، اختالف در اينجا میان منطق 
حق )که منطق علي)ع( اسللت( با منطق اهل سیاست است که دنبال جاه طلبي و 

قدرت هستند.
مرحللوم مطهري مي گويند، رقیق تر و دقیق تر از اسللتفاده از وسللايل نامقدس 
که ممنوع اسللت آن اسللت که آيا از خواب مردم براي حق مي شود استفاده کرد، 
يا نه؟ بعد مي گويند، به نظر مي رسللد کمتر کسللي بگويد مانعللي دارد مي گويند 
اين بیچاره آدم جاهلي است، آدم 
ناداني است، آدم بي خبري است، 
در همان عالم بي خبري و جهالت 
يک اعتقادهاي ايماني پیدا کرده 
است. مثاًل فالن کس از راه بي بي 
شللهربانو به افسانه اي اعتقاد پیدا 
مي گويند  عللده اي  اسللت.  کرده 
ما چلله کار به ايللن حرف جعلي 
داريم، دروغ اسللت که باشد، ولي 
مللردم از همین راه بلله هر حال 
علي)ع(  پیللدا کرده اند.  اعتقادي 
در کالمللي به اين سللؤال جواب 
داده اند. ايشان درباره پیامبر)ص( 
مي فرمايند، طبیب دواري بود که 
هم مرهم داشت و هم داغ. و بعد 
ادامه مي دهنللد: »پیامبر)ص( در 
همه جا از اين وسايل که استفاده 
مي کللرد، در جهللت بیللداري و 
آگاهي مللردم اسللتفاده مي کرد. 
شمشللیر را جايللي مللي زد کلله 
مردم را بیدار کنللد، نه به خواب 
کنللد. اخللالق را در جايي به کار 
مي برد که سبب آگاهي و بیداري 
مي شللد. شمشللیر را در جايي به 

حکوم�ت عل�وي برخ�الف حکومت 
معاوی�ه اي هرگ�ز براي رس�یدن به 
هدف حق از وس�یله باطل اس�تفاده 
نمي کن�د. یک�ي از دالیل غی�ر قابل 
انعط�اف بودن حکوم�ت علي)ع( به 
همی�ن اص�ل برمي گ�ردد. علي)ع( 
حاض�ر نبود براي حف�ظ حکومت به 
اندازه بال مگس�ي ظلم کند یا براي 

حفظ نظام، دروغ بگوید.

شه
دی

ان
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اجتماعی
پرونده اول

اندیشه

کار مي برد که دل کوري را بینا مي کرد، گوش کري را شنوا مي کرد.« )108/16(.
مطهري در عدم اسللتفاده از وسللايل نامقدس براي اهداف مقدس در حکومت 
علوي داليل متقني ارائه کرده است. به اعتقاد ايشان، اول اسالم احتیاج به چنین 
چیزهايي ندارد. اسللالم دين منطق و برهان اسللت و کسي که منطق روشن دارد، 
نیازي به اسللتفاده از خواب هاي دروغ و جعل و اين چیزها ندارد. ثانیاً همان کسي 
که از وسايل نامقدس استفاده مي کند، درنهايت شکست مي خورد، زيرا همگان را 
نمي توان براي همیشلله در جهل نگاه داشت. پیامبري که خاتم است و مي خواهد 
دينش تا قیامت باقي بماند نمي داند صد سللال يا دويست سال بعد مردم مي آيند 

و پي به حقیقت مي برند.
آنللگاه مطهري پس از اين تحلیل نتیجلله مي گیرد: »ما همان طور که هدفمان 
بايد مقدس باشد، وسللايلي هم که براي اين هدف مقدس استخدام مي کنیم بايد 
مقدس باشللد. مثاًل نبايد دروغ بگويیم، نبايد غیبللت کنیم، تهمت بزنیم، نه فقط 
بللراي خودمللان نبايد دروغ بگويیم، به نفع دين هم نبايللد دروغ بگويیم، يعني به 
نفللع دين هم نبايد بي ديني کنیم. چون دروغ گفتن بي ديني اسللت. به نفع دين 
دروغ گفتن، به نفع دين بي ديني کردن است. به نفع دين تهمت زدن، به نفع دين 
بي ديني کردن اسللت. به نفع دين غیبت کردن، به نفع دين بي ديني کردن است. 
دين اجازه نمي دهد ولو به نفع خودش ما بي ديني کنیم« )م.آ.ا.، ج 16، ص 111(.

اصل سوم: جامعه بي تبعیض نتیجه سیاست علوي
علللي)ع( مبارزه با تبعیض اجتماعي را وجهلله همت خويش قرار داد. در صدر 
اسالم، قانون در اجتماع مسلمین قوي بود؛ گريبان نزديکان و خويشان زمامداران 

وقتللي  مي گرفللت.  نیللز  را 
علي)ع( مطلع شد دخترش از 
بیت المال مسلللمین گلوبندي 
را به عنوان عاريه - البته با قید 
ضمانت - گرفته و در روز عید 
از آن اسللتفاده کرده اسللت او 
را سللخت مورد عتاب خويش 
قرار داد و با لحني کاماًل جدي 
فرمللود: اگر نبود کلله آن را به 
صورت عاريه مضمونه، يعني با 
قید ضمانت گرفته اي دسللتت 
را مي بريللدم، يعنللي درباره تو 

حد سارق را اجرا مي کردم.
هم ايشان وقتي ابن عباس، 

پسللر عمو و ياور داناي شللان، مرتکب خالفي شد نامه اي به او نوشتند و او را مورد 
سللخت ترين حمالت خويللش قرار دادند. به وي نوشللتند: اگللر از خالف خويش 
بازنگردي با شمشللیرم تو را ادب خواهم نمود، همان شمشیري که احدي را با آن 

نزده ام، مگر اينکه وارد جهنم شده است.
يعني مي داني که شمشللیر من جز بر دوزخیان فرود نمي آيد و اين کار تو، تو 
را دوزخي و مسللتحق شمشیر من ساخته است. سپس براي اينکه بفهماند عدالت 
او درباره هیچ کس اسللتثناءبردار نیسللت مي فرمايد: »به خدا قسللم اگر حسللن و 

حسین)ع( هم مرتکب اين جرم مي شدند با آنان ارفاق نمي کردم».
اينها عدالتي بود که رسول خدا)ص( به مسلمین آموخته بود و در صدر اسالم 
تا حدودي اجرا مي شللد. چنانکه مي گويند: »عمرو عاص از طرف عمر حاکم مصر 
بود، روزي پسللر عمرو عاص به صورت يکي از رعايا سیلي زد. ستمديده نزد عمرو 
عاص رفت و شللکايت کرد، ولي وي ترتیب اثر نداد. اين مرد غیور حرکت کرد به 
مدينلله و نزد عمللر آمد و عرض حال داد. عمر، عمرو عاص و پسللرش را احضار و 
محاکمه نمود. در اين محاکمه يک جمله تاريخي از عمر نقل شللده است. خطاب 
به عمرو عاص و پسرش گفت: »متي استعبدتم الناس و قد ولدتهم امهاتهم احرارا: 
از کللي مللردم را برده خويش گرفته ايد در حالي که از مللادران خويش آزاد متولد 
گرديده اند». سپس دسللتور قصاص صادر کرد. عمر با پسر خودش نیز همین طور 
رفتار کرد، وقتي ثابت شللد پسللرش شراب خورده است، حد الهي را درباره او اجرا 

کرد )م.آ.ا، ج 1، ص 267(.
فرد باهوشللي از علي)ع( سللؤال مي کند که جود بهتر اسللت، يا عدل. مرحوم 

مطهري در ذيل اين حديث مي نويسللند که غالباً علما به اين حديث که رسیده اند 
چون اصالت فردي فکر مي کرده اند پاسللخ امیرالمومنین)ع( را که عدل را بر جود 
ترجیح داده اند نمي توانسللته اند هضم کنند و لللذا درباره اين حديث چندان بحث 
نکرده اند. اما امروز که علم جامعه شناسي گسترش يافته است مي توان عمق سخن 
علي)ع( را درک کرد. علي)ع( به دو دلیل عدل را از جود و بخشللش برتر مي داند. 
نخسللت آنکه عدل همه چیز را در مجراي طبیعي خللود قرار مي دهد و حال آنکه 
جللود جريان ها را از مجللراي طبیعي خارج مي کند. يعني جللود براي جودکننده 
فضیلت است، اما براي گیرنده جود ممکن است تنبلي و گداپروري را ترويج کند. 
دوم آنکه: العدل سللائس عام و الجود عارض خاص، يعني عدالت قانوني اسللت عام 
و مدير و مدبري است کلي و شامل که همه اجتماع را دربرمي گیرد، اما جود يک 

حالت استثنايي است که کلیت ندارد.
مرحللوم مطهري داسللتان قابل تأملي از درخواسللت عقیللل از علي)ع( مطرح 
مي کنللد که حقیقتاً مي توان حساسللیت فوق العاده ايشللان را در زمینه تبعیضات 

اجتماعي احساس کرد.
»شللبي عقیل به عنوان مهمان بر آن حضرت در کوفه وارد شد. حضرت مقدم 
برادر را گرامي شللمرد و احترام کرد. امام حسللن علیه السللالم به اشللاره پدر يک 
پیراهللن و يللک ردا از مال خودش به عقیل اهدا کرد. هللوا گرم بود، علي و عقیل 
روي بام داراالماره کوفه نشسته بودند. عقیل انتظار سفره رنگیني داشت، برخالف 
انتظارش غذاي سللاده اي بیش نبود. بعد عقیل حاجت خود را اظهار کرد و گفت: 
زودتر بايد به خانه ام برگردم و خیلي مقروضم، آمده ام شما دستور بدهید قرض مرا 
بدهند. فرمود: چقدر مقروضي؟ گفت: صدهزار درهم. فرمود: چقدر زياد! بعد فرمود: 
متأسللفم که اين قللدر تمکن 
ندارم کلله همه قرض هاي تو 
را بدهم، ولي همین که موقع 
حقوق و تقسللیم سللهمیه ها 
شللد، من از سللهم خودم تا 
آن اندازه اي که مقدور اسللت 
خواهم داد. عقیل گفت: سهم 
تو که چیزي نیست، چقدرش 
برداري  خودت  مي خواهي  را 
و چقدرش را بلله من بدهي، 
بیت المللال  از  بللده  دسللتور 
بدهنللد. فرمود: بیت المال که 
ملک شخصي من نیست، من 
امین مللال مردمم، نمي توانم 
از بیت المللال بلله تو بدهم. بعد که ديللد عقیل خیلي سللماجت مي کند، از همان 
پشللت بام به بازار مشرف بود و صندوق هاي تجار ديده مي شد، به صندوق ها اشاره 
کرد و فرمود: من يک پیشللنهاد به تو مي کنم کلله اگر عمل کني همه قرض ها را 
مي دهي و آن اينکه اين مردم تدريجاً به خانه ها مي روند و اينجا خلوت مي شود و 
صندوق هاشان که پر از درهم و دينار است اينجا هست، همین که خلوت شد برو 
و اين صندوق ها را خالي کن و قرض هايت را بده. عقیل گفت: برادر جان سر به سر 
من مي گذاري، به من پیشللنهاد دزدي مي کني، مگر من دزدم که بروم مال مردم 
بیچاره اي را که راحت در خانه هاي خود خوابیده اند بزنم؟ فرمود: چه فرق مي کند 
کلله از بیت المال به ناحق بگیري و يا اين صندوق ها را بزني، هر دو دزدي اسللت. 
بعد فرمود: پیشنهاد ديگري به تو مي کنم. در اين نزديکي کوفه شهر قديمي حیره 
اسللت و مرکز بازرگانان و ثروتمندان عمده اي اسللت. شبانه دو نفري مي رويم و بر 
يکي از آنها شللبیخون مي زنیم. عقیل گفت: برادر جان من از بیت المال مسلللمین 
کمک مي خواهم و تو اين حرف ها را به من مي زني؟ فرمود: اتفاقاً اگر مال يک نفر 
را بدزدي بهتر اسللت از اينکه مال صدها هزار نفر را بدزدي. چطور اسللت ربودن 
مال يک نفر اسللم دزدي دارد و ربودن اموال عمومي دزدي نیست؟ )م.آ.ا.، ج 22، 

ص 263(.

اصل چهارم: قناعت، سادگي و دوري از تجمل
علللي علیه السللالم مي گويد پیغمبللران در زي قناعت و سللادگي بودند و اين 
سیاست شللان بود، سیاسللت الهي؛ آنها هم دل ها را پللر مي کردند ولي نه با جالل 

آنچ�ه عل�ي را از سیاس�تمداران دیگ�ر متمای�ز 
مي کن�د این اس�ت ک�ه او از اصل غ�در و خیانت 
حتي به قیمت از دس�ت رفت�ن حکومتش پیروي 
نمي کن�د، چون خ�ود را پاس�دار اصول انس�اني 
مي داند. او پاس�دار صداقت، امانت، وفا، درس�تي 

و صداقت است.
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و دبدبه هللاي ظاهري، بلکه با جللالل معنوي که توأم با سللادگي ها بود. به قدري 
پیغمبر اکردم از اين جالل و حشللمت ها تنفر داشللت که سراسللر زندگي او پر از 
اين قضیه اسللت. اگر يک جا مي خواسللت راه بیفتد، چنانچه عده اي مي خواستند 
پشللت سرش حرکت کنند اجازه نمي داد. اگر سواره بود و يک پیاده مي خواست با 
او بیايد مي گفت، برادر! يکي از اين کارها را بايد انتخاب کني: يا تو جلو برو من از 
پشللت سرت مي آيم، يا من مي روم تو بعد بیا. يا احیاناً اگر ممکن بود که دو نفري 
سوار شوند مي فرمود: بیا دو نفري با همديگر سوار مي شويم؛ من سواره باشم و تو 
پیاده، اين جور درنمي آيد. محال بود اجازه بدهد او سللواره حرکت کند و يک نفر 
پیاده. در مجلس که مي نشسللت مي گفت ]به شکل[ حلقه بنشینیم که مجلس ما 
باال و پايین نداشللته باشد؛ اگر من در صدر مجلس بنشینم و شما در اطراف، شما 
مي شويد جزء جالل و دبدبه من، و من چنین چیزي را نمي خواهم. پیغمبر تا زنده 
بللود از اين اصل تجاوز نکرد، به خصوص از يک نظر اين را براي يک رهبر ضروري 
و الزم مي دانسللت. و لهذا ما مي بینیم علي علیه السللالم هم در زمان خالفت خود، 
در نهايت درجه اين اصل را رعايت مي کند. يک رهبر - مخصوصا اگر جنبه معنوي 
و روحاني هم داشللته باشللد- هرگز اسالم به او اجازه نمي دهد براي خودش جالل 
و جبروت قائل شللود؛ اصاًل جالل و جبروتش در همان معنويتش اسللت، در همان 
قناعتش اسللت، در روحش اسللت، نه در جسللمش و نه در تشکیالت ظاهري اش. 
امیرالمومنین در زمان خالفت وقتي که آمدند به مدائن - که نزديک بغداد است و 

قصر قديم انوشیروان يعني قصر مدائن در آنجا بود- 
رفتند داخل اين قصر را تماشللا مي کردند. شخصي 
شللروع کرد به خواندن اين شعر عربي در بي وفايي 
دنیللا که رفتند و... فرمود اينها چیسللت؟ آيه قرآن 
بخللوان »کم ترکوا من جنات وعیون. و زروع و مقام 

کريم. و نعمه کانوا فیها فاکهین».
وقتللي حضللرت وارد سللرزمین ايران شللدند و 
ايراني ها خبردار شللدند که علي علیه السالم مي آيد، 
يللک عده از دهاقین، عده اي از سللران کشللاورزان 
آمدند به استقبال حضرت و شروع کردند در جلوي 
ايشللان دويدن. حضرت صداي شللان کرد و فرمود: 
چللکار مي کنید؟ گفتند: اين احترامي اسللت که ما 
بللراي بزرگان خللود به جا مي آوريم کلله در رکابش 
جلويللش مي دويللم. به احتللرام شللما چنین کاري 
مي کنیللم. فرمود: شللما با اين کارتللان که خودتان 
را حقیللر و پسللت مي کنید، به آن بللزرگ هم يک 
ذره سودي نمي رسد. اين کارها چیست؟ من از اين 
تشللريفات بري و مبرا هستم. انسان هستید و آزاد. 
من بشري هسللتم، شما هم بشللري )م.آ.ا.، ج 16، 

ص 92(.
امللام علللي)ع( در دوران پنج سللاله حکومتش 
در نهايللت زهد و قناعت زندگي مي کرد. اسللتدالل 
علي)ع( کاماًل روشن بود. مي فرمود: من بايد به تمام 
افللراد ملت خود و رعاياي خللودم نگاه کنم و ببینم 

پايین ترين طبقات کدام است؟ آنکه دستش از همه کوتاه تر است کدام است؟ البته 
من هم مايلم که سطح زندگي آنها باال برود، اما تا وقتي که در مملکت من افرادي 
هستند که توانايي ندارند و نمي توانند لباس بهتري از آنچه من اکنون به تن دارم 
بپوشند، تا وقتي در مملکت من ژنده پوش و نان جو خور باالضطرار هست، من به 
حکللم آنکه رهبرم و مي خواهم مردم را هدايت و رهبري کنم بايد با آنها همدل و 
همدرد باشللم، بايد خود را با فقیرترين مردم اجتماع تطبیق دهم. اگر غیر از اين 
باشللد، آن فقیر حق دارد به هیجان بیايد، اعتراض کند و فريادش به آسللمان بلند 
شود، زيرا خیال مي کند دروغ مي گويم که در فکر او هستم ولي حاال باور مي کند 
که راست مي گويم. اصول رهبري ايجاب مي کند که من چنین زندگي کنم )م.آ.ا.، 

ج 3، ص 326(.

اصول ملغي
به اعتقاد مطهري برخي اصول را از پیغمبر تا امام عسللگري)ع( طرد کرده اند. 

از اينجا مي توان فهمید اينها معیارهاي قطعي و جزمي اسللت که در همه شللرايط 
بايد نفي شللود و تحت هیچ شرايطي نبايد از آن استفاده کرد. از جمله اين اصول، 
اصل غدر اسللت. حکومت اسللالمي نسللبت به قراردادهايي کلله مي بندد )حتي با 
دشللمن( پايبند اسللت، مگر آنکه طللرف ديگر آن را نقص کند. ايللن منطق البته 
با منطق سیاسللیون سللازگار نیسللت. چرچیل که نماد سیاست اسللت در جايي 
مي نويسد: اگرچه ما با ايراني ها پیمان بسته بوديم، قرارداد داشتیم و طبق قرارداد 
نبايللد چنین کاري مي کرديم. ولللي اين معیارها به پیمان و وفللاي به پیمان، در 
مقیاس هاي کوچک درسللت است، اما در سیاسللت وقتي پاي منافع يک ملت در 
میان اسللت، اين حرف ها موهوم است. من نمي توانسللتم از منافع بريتانیاي کبیر 
به عنوان اينکه اين کار ضداخالق اسللت چشللم بپوشللم که ما با يک کشور ديگر 
پیمان بسته ايم و نقض پیمان برخالف اصول انسانیت است. اين حرف ها اساساً در 
مقیاس هاي کلي و در شعاع هاي خیلي وسیع درست نیست )م.آ.ا.، ج 16، ص 79(.
آنچلله علي را از سیاسللتمداران ديگر متمايز مي کند اين اسللت که او از اصل 
غللدر و خیانت حتي به قیمت از دسللت رفتن حکومتش پیللروي نمي کند، چون 
خود را پاسللدار اصول انسللاني مي داند. او پاسللدار صداقت، امانت، وفا، درستي و 

صداقت است.
اصل دوم، اصل تجاوز اسللت. خداوند به پیغمبر)ص( مي فرمايد: اي مسلمانان، 
با اين کافران که با شما مي جنگند بجنگید، وال تعتدد، يعني از حد خارج نشويد. 
پیامبللر و علي در جنگ هايشللان همواره توصیه 
مي کردند، وقتي دشمن مجروح شده دستي ندارد 
که با تللو بجنگد، رهايش کن. فللالن پیرمرد در 
جنگ شرکت نکرده، با او کاري نداشته باش. آب 
را بر دشمن نبنديد. از اين نوع کارهايي که امروز 
در دنیا رايج است که انواع و اقسام گازهاي سمي 

را در جنگ استفاده مي کنند.
فلسللفه اين اصل هم به تعبیر مطهري روشن 
است. اگر بپرسیم براي چه با دشمن مي جنگي؟ 
اگر بگويي بللراي اينکه عقده هللاي دلم را خالي 
کنم، اين جنگ اساسللاً از نظر اسالم باطل است. 
امللا يک وقت مي گويي من با دشللمن مي جنگم 
تا خاري را از سللر راه بشريت بردارم. خوب، خار 
را که برداشللتي ديگر کافي اسللت، به شاخه کار 

نداشته باش.
اصل سللوم، اصل انظالم و اسللترحام اسللت. 
معني اين اصل آن اسللت که در برابر دشمن تن 
بلله ذلت دهند، گللردن کج کنند و تللن به ظلم 

بدهند. اين کار ابداً ممنوع است.
اصل چهارم، اصل قدرت و اعمال زور اسللت. 
اصل قدرت، اصلي مطلق اسللت، يعني مسلمانان 
بايد قدرتمند باشللند اما اصل زور امري نسللبي 
است، در يک جا الزم است زور به کار گرفته شود 

و در جايي ديگر خیر.
پي نوشت

1. نه تنها امروز که اين مسللئله از زمان خود امیرالمومنین)ع( شللروع شد. عده اي، 
از جمله عباس به علي مي گفتند شللما چرا همان روشللي را که معاويه به کار مي گیرد 
دنبال نمي کني تا کارت پیش رود. تا جايي که براي بعضي اين توهم پیدا شد که شايد 
علي اين راه ها را نمي داند. معاويه زيرک و زرنگ است و علي اين زرنگي ها را ندارد. امام 
در جواب اين افراد فرمود: »به خدا قسللم که معاويه از من داهیه تر و زيرک تر نیسللت. 
شما خیال مي کنید که من غدر به کار نمي برم راهش را بلد نیستم؟ او غدر و نیرنگ به 
کار مي برد و فسق و فجور مي کند و اگر نبود که خداي متعال دوست نمي دارد غداري 
را، آن وقت مي ديديد من به آن معنايي که شللما اسللمش را گذاشته ايد دهاء و معاويه 
را داهیه مي خوانید، داهیه هسللتم، يا نه؟ آن وقت مي ديديد داهیه کیسللت، من داهیه 
هسللتم يا معاويه؟ من چگونه در سیاسللت نیرنگ به کار ببللرم در صورتي که مي دانم 
اين نیرنگ ها در حد کفر اسللت و در قیامت هر غداري با پرچمي محشللور مي گردد« 

)م.آ.ا.، ج 16، ص55(.
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يکللي از تجربه هاي قابل تامل در سللال هاي اخیر 
اقتصللاد ايران، رشللد حجللم نقديندگللي همزمان با 
شاخص باالي تورم است. به عبارت ديگر در شرايطي 
که به دلیل نرخ باالي تورم، منطقي بود بانک مرکزي 
سیاسللت هاي پولي انقباضي در دستور کار قرار دهد، 
اين بانک سیاست هاي انبساط پولي را اجرايي کرد آن 
هم در شرايطي که مشخص بود که دولت قصد ندارد 

سیاست انبساط مالي خود را تغییر دهد.
احضللار وزيللر اقتصللاد و دارايي بلله مجلس براي 
پاسخگويي نسبت به عملکرد رئیس کل بانک مرکزي 
تنها ابزاري بود که مجلس از آن استفاده کرد ولي باز 

هم نتوانست تاثیر جدي بر روندها بگذارد.
بسللیاري بر اين باور بودند که در صورت استقالل 
بانللک مرکللزي، اين بانک مي توانسللت مانللع از بروز 
بحران شللود. اسللتقاللي که رئیللس دولت هاي نهم و 
دهم با آن مخالف بود و شوراي نگهبان آن را مغاير با 
قانون اساسي مي دانست ولي اکثر نمايندگان مجلس 
شللوراي اسللالمي بر تحقق آن اصرار داشتند. تعارض 
بین مجلس و دولت- شوراي نگهبان در اين خصوص 
در نهايت به مجمع تشللخیص مصلحت نظام رسید و 

انتظار آن بود که مجمع با مصوبه خود مشللخص کند 
که در آينده قرار اسللت بانک مرکزي استقالل داشته 

باشد يا نه.

مصوبه عدم استقالل
دهم آبللان ماه 1393 مجمع تشللخیص مصلحت 
نظام در مصوبه اي نحوه اداره بانک مرکزي را مشخص 
کللرد. مصوبه اي که در صورت تايیللد رهبر انقالب به 

صورت قانون الزم االجرا خواهد بود.
به نظر مي رسد شرايط تورمي اقتصاد کشور مجمع 
تشللخیص مصلحت نظام را بر آن داشللت که سللکان 
مديريت سیاست هاي پولي و مالي کشور را در اختیار 

دولت باقي بگذارد.
ماجرا به سال 1389 باز مي گردد که مجلسي ها به 
منظور استقالل بانک مرکزي و کاهش دخالت دولت و 
به ويژه نظرات شخصي رئیس جمهور وقت در مسائل 
مالي و بانکي کشور، تالش کردند نحوه مديريت بانک 
مرکزي را از سللايه دولت خارج کننللد. تصمیمي که 
صرف نظر از مباحث فني اقتصادي، دولت و شللوراي 

نگهبان آن را مغاير با قانون اساسي دانستند. 
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پايانچالشچهاردهساله
توسطمجمعتشخيصمصلحتنظام

راي عدم استقالل بانك مرکزي
 و سیاست خودکنترلي دولت
 محمدعباسی

اقتصادی
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ماجرا از وقتي شللروع شد که محمدرضا باهنر در 
جريان اصالح ماده ?? برنامه پنجم توسعه، پیشنهادي 
ارائه کرد که بر مبناي آن مجمع عمومي بانک مرکزي 
داراي ?? عضو مي شللد که هر کدام از اين اعضا فقط 
بللراي يک بللار و به مللدت ?? سللال در مجمع باقي 
مي مانللد؛ به موجب اين پیشللنهاد، 7 نفللر از اعضاي 
مجمللع عمومي بانک مرکزي از میللان اقتصاددانان با 
سابقه )حداقل ?? سللال( ايران، توسط رئیس جمهور 
معرفي شوند که پس از کسب راي اکثريت نمايندگان 

مجلس به عضويت اين مجمع در مي آمدند.
در ايللن طرح با حللذف رئیس جمهللور از مجمع 
عمومي بانک مرکزي ايران، وزير امور اقتصاد و دارايي، 
وزير بازرگاني، رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزي و 
يکي از وزرا به انتخاب هیئت وزيران به عنوان اعضاي 
مجمع باقللي مي ماندند و در کنار آنها دادسللتان کل 
کشللور و رئیس اتاق بازرگاني ايللران و 7 اقتصاددان 

باسابقه، جلسات مجمع عمومي را برگزار مي کردند. 
اصللرار اکثريللت مجلس بر تصمیم خللود با وجود 
مخالفت شوراي نگهبان، موضوع را به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام کشاند که در آبان ماه 1393 در نهايت 

نظر دولت دهم تصويب شد.
امللا جالب آنکه در مللورد نظر دولللت يازدهم در 
اين خصوص شللايعه هاي مختلفي مطرح شللده که با 
توجه به اصل دولت مبني بر تمکین در مورد مصوبات 
قانوني، انتظار نیسللت دولت حتي در صورت داشللتن 

نظر مخالف، اين ديدگاه را مطرح کند.

انتخاب رئیس کل
مصوبلله اخیر مجمع تشللخیص مصلحت نظام دو 
بخش داشللت که بخللش دوم آن، يعنللي حق عزل، 
همان چیزي اسللت که مي تواند مخل استقالل بانک 

مرکزي تلقي شود:
تعیین رئیللس کل بانک مرکزي به صورت: رئیس 
کل بانللک مرکزي به پیشللنهاد وزير اقتصللاد، تايید 
هیئللت وزيران و صللدور حکم توسللط رئیس جمهور 

تعیین مي شود.
عزل و پذيرش اسللتعفاي رئیس کل بانک: عزل و 
پذيرش اسللتعفا مستقیماً توسط رئیس جمهور خواهد 

بود.
ايللن مصوبه پايانللي بود بر بحث هللاي جدي بین 
دولللت و مخالفانللش در خصللوص نحللوه انتخاب و 
انتصللاب رئیس کل بانک مرکزي که موضوع بحث آن 

به سللال هاي قبل و به دوران رياست محمود احمدي 
نژاد بازمي گردد.

نکته اي که نبايد از آن غافل شللد آن است که اين 
مصوبه شللباهت زيادي با موارد مصوب سال هاي قبل 

دارد.
در ماده 38 قانون پولي و بانکي مصوب سال ???? 
شرايطي براي انتخاب رئیس کل بانک مرکزي مصوب 
کللرده بود که براسللاس آن رئیللس کل بانک مرکزي 
ايران به پیشللنهاد وزير اقتصللادي و دارايي و تصويب 
هیئت وزيللران به موجب فرمان ملوکانه براي مدت ? 

سال منصوب و انتخاب مجدد او بالمانع است.
امللا در ماده 19 قانون پولي و بانکي مصوب سللال 
1351 شللرايط کمي تغییر کرده بللود و در آن قانون 
پس از پیشنهاد وزير اقتصاد بايد مجمع عمومي بانک 
مرکللزي آن را تأيید مي کللرد و بعد به تصويب هیئت 

دولت مي رسید.
به عبارت ديگر در مصوبه اخیر مجمع ديگر نیازي 

به تأيید مجمع عمومي بانک مرکزي نیست.
اهمیللت ايللن موضللوع از آن جهت اسللت که در 
انتصاب رئیس کل بانک مرکزي، طول دوره تصدي او 
بسیار مهم است اما از آن مهمتر نحوه برکناري اوست.
به عبارت ديگر انتصاب از مسیر قوه مجريه پديده 
عجیب و دور از ذهني نیست. بانک تسويه بین المللي 
در گزارشللي در سللال 2009 در خصوص 47 کشور 

نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزي را اعالم کرد:
* در 60 درصللد از کشللورها، انتصاب رئیس کل، 

توسط رئیس دولت انجام مي شود.
* در 11 درصد از کشللورها انتخاب توسط رئیس 

پارلمان و
* در 6 درصد توسط ساير نهاد ها

 امللا نکته قابللل توجه آنکه در اکثر اين کشللورها 
عزل يا برکناری رئیس کل بانک مرکزي تابع شللرايط 
خاص اسللت و رئیس دولت نمي تواند راسللا اقدام به 

برکناري کند.

بانک مرکزي و وظایف آن
مصوبلله مجمع تشللخیص مصلحت نظللام باز هم 
بحث اسللتقالل يا عدم اسللتقالل بانللک مرکزي را به 
عنوان يک سوژه مهم اقتصادي به محافل کارشناسي 
بازگردانللد. اين درحالللي بود که برخي کارشناسللان 
موضوع عدم پاسللخگويي وزير امور اقتصادي و دارايي 
را به عنوان نقطه ضعف فرايند گذشللته، در چارچوب 
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ده�م آبان ماه 1393 مجمع تش�خیص مصلحت نظ�ام در مصوبه اي 
نحوه اداره بانک مرکزي را مش�خص ک�رد. مصوبه اي که در صورت 
تایی�د رهبر انقالب به صورت قان�ون الزم االجرا خواهد بود. به نظر 
مي رس�د ش�رایط تورمي اقتصاد کش�ور، مجمع تشخیص مصلحت 
نظام را بر آن داش�ت که س�کان مدیریت سیاست هاي پولي و مالي 

کشور را در اختیار دولت باقي بگذارد.
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اقتصادی

مصوبه اخیر حل نشده مي دانند.
حساسللیت ها در خصللوص انتخللاب رئیس کل 
بانللک مرکزي به وظايف و آثار کارکردي اين نهاد در 

اقتصاد کشور بازمي گردد.
بانک مرکللزي پديده اي نوظهور يللا خاص ايران 
نیست. نخستین بانک مرکزي دنیا، ريکز بانک سوئد 
بود که در سال 1656 میالدي تاسیس شد و در سال 
1668 به عنللوان بانک دولتي و ملي سللوئد درآمد  . 
بانک انگلستان نیز که سال 1694 تاسیس شد، بانک 
هلند سال 1814، بانک اتريش 1817، بانک کپنهاگ 
)دانمارک( 1818، بانک بلژيک 1850، بانک اسپانیا 
1856، بانک روسیه1860، بانک رايش آلمان 1875 
و بانک ژاپن 1882 تأسللیس شللدند  . تأسیس بانک 
مرکزي در ايران نیز به سال 1960 ) مردادماه 1339 
هجري شمسي(  بازمي گردد  . يعني حدود 300 سال 

پس از تاسیس نخستین بانک مرکزي.
بانک مرکزي ايران رسالت اصلي خود را اين گونه 

بیان کرده است:
»با اجراي سیاسللت هاي پولي و اعتباري شرايط 
مساعد براي پیشرفت اقتصادي کشور را فراهم سازد 
و در اجللراي برنامه هللاي مختلف اعللم از برنامه هاي 

تثبیت و توسعه اقتصادي پشتیبان دولت باشد.»
اما بر اساس اعالم رسمي بانک مرکزي، برخي از 

وظايف اين بانک عبارتند از:
* حفظ ارزش داخلي و خارجي پول ملي کشور

* انتشار اسللکناس و ضرب سکه هاي فلزي رايج 
کشور

* تنظیللم مقللررات مربوط به معامللالت ارزي و 
ريالي

* نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور
* تنظیم کننده نظام پولي و اعتباري کشور

* نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباري و...
اين سللوال مطرح است که با اين شرح وظايف و 
اهداف، آيا بانک مرکزي بايد مسللتقل باشللد يا تابع 

دولت.

سیاست هاي پولي 
در شللرح وظايللف بانک مرکزي »سیاسللت هاي 
پولي« بسللیار مهم تلقي شللده اسللت. ايللن همان 
سیاسللت هايي اسللت که منتقللدان عملکللرد بانک 
مرکزي -طي هشللت سللال دولت هاي نهم و دهم- 
معتقدند اگر مستقل از سیاست هاي مالي دولت بود، 
مي توانسللت نقش بازدارنده در خصللوص برنامه ها و 

عملکرد دولت قبل داشته باشد.
سیاست هاي پولي در برابر سیاست هاي مالي جلوه 
خاصللي دارد که يکي در قلمرو بانک مرکزي اسللت و 
ديگري در حوزه کاري دولت. به طور منطقي اگر قرار 
باشللد يکي از اين دو ابزار تحت مديريت ديگري قرار 

گیرد، عمال نقش آن به شدت کم رنگ خواهد شد.
* سیاسللت مالي از طريق ابزارهايي نظیر تغییر 
درهزينه هاي دولتي و مالیات سعي مي کند به اهداف 

معین اقتصادي دست پیدا کند.
* سیاسللت پولللي مي خواهد از طريللق تغییر و 
کنترل درحجم پول و تغییر درسللطح و ساختار نرخ 
بهره و يا ساير شرايط اعطاي اعتبار و تسهیالت مالي 

اهداف معین اقتصادي را محقق کند.

ابزارهللاي سیاسللت پولللي در سللاختار بانکي و 
اقتصادي ايران مي توانند به شللرح زير دسللته بندي 

شوند:
ابزارهاي مستقیم

* کنترل نرخ هاي سود بانکي
* سقف اعتباري

ابزارهاي غیرمستقیم
* نسبت سپرده قانوني

* اوراق مشارکت بانک مرکزي
* سپرده ويژه بانک ها نزد بانک مرکزي 

هماهنگللي و همسللويي سیاسللت هاي پولللي و 
مالي موجب تسللريع در رشللد اقتصادي خواهد شد 
ولللي زماني که دولت به واسللطه  تصدي قوه مجريه، 
اهداف سیاسللي و اجتماعي مورد توجه خود را براي 
رضايت مقطعي گروه ها، دسللته ها يا احزاب سیاسي 
در کنار خواسللته هاي اقتصادي قللرار دهد و تصمیم 
بگیرد تا از سیاست هاي پولي براي رسیدن به اهداف 
کوتاه مدت جامعه اسللتفاده نمايللد، اوضاع اقتصاد به 
سمت بحراني شللدن حرکت مي کند و به طور قطع 
بي قاعدگي پولي، افزايش نقدينگي و به تبع آن، تورم 

امتیازحالت استقالل کاملشاخص
 انتصاب هیئت رئیسه بانک

چه کسی رئیس کل را منصوب می کند؟

1توسط هیئت مديره بانک
0.75شورايی متشکل از قوه مقننه، مجريه و قضايیه به همراه هیئت مديره

0.5قوه مقننه
0.25هیئت دولت
0وزير اقتصاد

مدت زمان تصدی رئیس کل

1باالی 8 سال
0.75بین 6 تا 8 سال

50.5
40.25

0زير 4 سال

شرايط برکناری رئیس کل

1تنها به دلیل ناتوانی يا عملکرد غیرقانونی
0.75بسته به تشخیص هیئت مديره بانک

0.5توسط مجلس به داليل سیاسی
0.25توسط دولت به داليل سیاسی

0توسط وزير اقتصاد به داليل سیاسی

امکان داشتن موسسه ای برای رئیس بانک مرکزی در 
دولت

1ممنوعیت از داشتن موسسه در دولت
0.5ممنوعیت مگر در صورتی که مالکیت با دولت باشد

0بدون ممنوعیت
فرمول بندی سیاست ها

چه کسی سیاست پولی را تنظیم می کند؟

1بانک مرکزی به تنهايی
0.66بانک مرکزی و دولت مشترکاً

0.33بانک مرکزی نقش مشاور را دارد
0دولت به تنهايی سیاست ها را تنظیم می کند

دستورات دولتی و اقدامات مداخله جويانه

1تصمیم نهايی با بانک مرکزی
0.6تصمیم نهايی با شورايی مرکب از بانک مرکزی قوه مقننه و قوه مجريه

0.4قوه مقننه
0.2قوه مجريه با لحاظ نظر بانک مرکزی

0دولت قدرت بالشرط

نقش بانک مرکزی در تعیین سیاست های بودجه دولت
1بانک نقش فعال دارد

0بانک نقش فعالی ندارد
اهداف بانک مرکزی

اهداف بانک مرکزی

1ثبات قیمت ها تنها هدف يا هدف با اولويت اول
0.6ثبات قیمت ها با اهدافی که با آن تعارض ندارند
0.4ثبات قیمت ها با اهدافی که با آن تعارض دارند

0.2بدون هدف
0حاوی اهدافی به غیر از ثبات قیمت ها

محدودیت های استقراض دولت

محدوديت های استقراض دولت

1ممنوع بودن استقراض
0.66مجاز بودن اما با محدوديت های زياد

0.33مجاز بودن با محدوديت های کم
0بدون محدوديت

به عن�وان ی�ک اصل علم�ي دولت 
)صاحب سیاس�ت هاي مال�ي( نباید 
این امکان را داش�ته باش�د که براي 
دستیابي به اهداف خود از ابزارهاي 
سیاس�ت پولي مثل تغییر پایه پولي 
از طریق اس�تقراض از بانک مرکزي 
اس�تفاده کند؛ چراکه اس�تقراض از 
بان�ک مرکزي، موج�ب افزایش پایه 
پولي مي شود و افزایش پایه پولي در 
نهایت با افزایش نقدینگي به رش�د 
تورم منجر مي ش�ود که این موضوع 
ب�ه صورت ش�فاف، مغایر ب�ا اهداف 

مشخص شده بانک مرکزي است.
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باال در اقتصاد کشللور ديده مي شود. شرايطي که در 
دولت نهم و دهم به صورت جدي مشللاهده شللد و 
عمال سیاست هاي پولي در خدمت سیاست هاي مالي 
دولت قرار گرفت و در عمل ابزاري شللد براي تحقق 
اهداف دولت. تأمین پول مورد نیاز پروژه هاي مسکن 

مهر نمونه شاخصي بر اي اين تبعیت است.
بلله عنللوان يک اصللل علمللي دولللت )صاحب 
سیاسللت هاي مالي( نبايد اين امکان را داشللته باشد 
که براي دستیابي به اهداف خود از ابزارهاي سیاست 
پولللي، مثل تغییللر پايه پولي ازطريق اسللتقراض از 
بانک مرکزي استفاده کند؛ چراکه استقراض از بانک 
مرکزي موجب افزايش پايه پولي مي شللود و افزايش 
پايه پولي در نهايت با افزايش نقدينگي به رشد تورم 
منجر مي شود که اين موضوع به صورت شفاف مغاير 

با اهداف مشخص شده بانک مرکزي است.

استقالل بانک مرکزي
 )Escb( در معاهده شکل گیري بانک مرکزي اروپا
تنها وظیفه بانللک مرکزي کنترل قیمت هاسللت، به 
گونلله اي که نرخ تللورم از 2 درصد باالتللر نرود. بانک 
مرکزي استقالل الزم را در اين خصوص دارد ولي بايد 

در برابر افکار عمومي شفاف و پاسخگو باشد.
در ادبیللات اقتصللادي اسللتقالل بانللک مرکزي 

متشکل از چهار عنصر دانسته مي شود:
* استقالل نهادي

* استقالل کارکردي
* استقالل مالي

* استقالل پرسنلي.
آنچه اکنللون به صورت جدي مورد بحث اسللت 
»اسللتقالل کارکردي« اسللت. به عبارت بهتر بانک 
مرکللزي، تصمیماتللي را که براي ايفللاي وظايف آن 
ضللرورت دارند، مسللتقل و بدون دسللتور يا مداخله 
دولت انجام  دهد و اعضاي هیئت هاي تصمیم گیرنده 
در بانللک مرکزي -هر چند منصوب دولت باشللند- 
به عنوان نماينللده دولت تصمیم گیللري و اظهار نظر 

نمي  کنند.

البته برخي بر اين باورند که اين موضوعي اسللت 
که به راحتي نمي توان در مورد آن سخن گفت و نیاز 

به بررسي و ارزيابي ضريب استقالل دارد.

شاخص هاي استقالل بانک مرکزي
ضريب اسللتقالل بانک مرکزي ايران چیست؟ آيا 
مي توان آن را در قالب الگوهاي جهاني برآورد کرد؟

سلله شاخص کوکرمن، GMT و ژاکومه به عنوان 
معتبرين شاخص ها مورد بررسي قرار گرفته است. در 
هر سه شللاخص )حتي شاخص GMT که محوريت 
آن صفر و يک اسللت( در مورد برخي سوال ها، پاسخ 
يکسللاني نمي توان دريافت کرد و طبیعي اسللت که 
در نتیجه، شاخص اسللتقالل از دقت بااليي برخودار 

نیست.
بر اين اسللاس و برخالف اعدادي که اعالم شللده 
است، به نظر مي رسد نتوان به راحتي از اين شاخص ها 
اسللتفاده کرد اما به صورت نسبي مي توان گفت که 
بانک مرکزي ايران از گروه بانک هاي مرکزي مستقل 

قرار ندارد.

)Cukierman( شاخص کوکرمن
اين شللاخص به عنوان يکي از شاخص هاي رايج 
در خصوص ارزيابي اسللتقالل بانللک مرکزي ارزيابي 
مي شود. نکته جالب آنکه کوکرمن اين ايده را دنبال 
مي کرد که بین شاخص تورم و استقالل بانک مرکزي 
ارتباط وجود دارد و نتوانسللت در کشورهاي در حال 

توسعه همبستگي منفي اين دو را اثبات کند.
در اين شاخص مواردي مطرح مي شود که اساسا 
در سال هاي گذشته کمتر مي توان به جواب هاي ارائه 

شده اطمینان کرد، از جمله:
* دستورات دولتي و اقدامات مداخله جويانه چه 

میزان است؟
* شرايط برکناري رئیس کل چه بوده است؟

شاخص کوکرمن بر اساس 4 محور اصلي برآورد 
مي شللود که در مجموع شامل 9 سؤال اساسي است 
که اين سؤاالت در مجموع داراي 40 پاسخ است که 
هر پاسللخ امتیاز بین يک تللا صفر به خود اختصاص 

مي دهد.
انتصاب هیئت رئیسه بانک

* چه کسي رئیس کل را منصوب مي کند؟
* مدت زمان تصدي رئیس کل

* شرايط برکناري رئیس کل
* امکان داشللتن موسسلله اي براي رئیس بانک 

مرکزي در دولت
فرمول بندي سیاست ها

* چه کسي سیاست پولي را تنظیم مي کند؟
* دستورات دولتي و اقدامات مداخله جويانه

* نقللش بانللک مرکزي در تعیین سیاسللت هاي 
بودجه دولت

اهداف بانک مرکزي
* اهداف بانک مرکزي

محدوديت هاي استقراض دولت
* محدوديت هاي استقراض دولت

GMT شاخص 
 اين شللاخص در سللال 1991 ارائه شده است و 

اقتص�اد ای�ران در ش�ریط خاص�ي 
قرار دارد که به نظر مي رس�د سالها 
طول بکش�د تا از آث�ار رکود تورمي 
خارج ش�ود. تغییر در نحوه مدیریت 
سیاست هاي پولي کشور مي تواند در 
این ش�رایط، مخاطره آمیز باش�د که 
طبعا به مصلحت نیس�ت. شاید این 
استدالل، مبناي تصمیم اخیر مجمع 

تشخیص مصلحت باشد.
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اقتصادی

در صللورت مثبت بودن هريک از مللوارد زير نمره 1 
و در صورت منفي بودن آن نمره صفر داده مي شود:

1. رئیللس بانللک مرکزي توسللط دولت منصوب 
نمي شود.

2. رئیللس بانک براي دوره هاي بیش از 5 سللال 
منصوب مي شود.

3. هیئت رئیسه توسط دولت منصوب نمي شود.
4. هیئت رئیسلله براي دوره هاي بیش از 5 سال 

منصوب مي شود
5. دولت نماينده مسللتقیمي در هیئت رئیسلله 

بانک ندارد.
6. سیاست پولي نیازي به تايید دولت ندارد.

7. بانللک مرکزي موظف اسللت ثبات قیمت ها را 
به عنوان يکي از اهداف اولیه مدنظر قرار دهد.

8. در صللورت اختللالف دولت با بانللک مرکزي، 
قانون از نظر بانک تبعیت مي کند

9. دولللت قادر به اسللتقراض مسللتقیم از بانک 
مرکزي نیست

10. اسللتقراض دولت از بانک مرکزي با نرخ بهره 
بازار است.

11. استقراض دولت از بانک مرکزي موقتي است
12. بانللک مرکللزي نرخ بهره را مسللتقاًل تعیین 

مي کند.
13. نظارت بر شللبکه بانکي مسئولیت فقط بانک 

مرکزي نیست.
 طبیعي اسللت که اين شاخص در بهترين حالت 
عدد 13 اسللت و ضريب استقالل يک نسبت از عدد 

13 است.
 شاخص ژاکومه 

لويللس ژاکومه در سللال 1990 در مقاله اي يک 

روش ارزيابللي در قالللب 10 شللاخص و در الگللوي 
میانگیللن وزني ارائه کرد که در قالب آن شللاخص ها 
با مجموع وزن 19 مقايسلله مي شوند که هر شاخص 
براسللاس الگوي داده شللده يکي از سلله گزينه يک 
)مستقل ترين حالت( ، نیم )حالت متوسط استقالل( 
يللا صفر )حالت عدم اسللتقالل( را به خود اختصاص 

مي دهد.
اين شاخص ها عبارتند از :

1- هدف بانک مرکزي )با وزن 2 (
2- انتصاب و مدت زمان آن براي اعضاي شوراي 

بانک )با وزن 2(
3- ساختار شوراي بانک )با وزن 2(
4- برکناري اعضاي شورا )با وزن 2(

5- وام هاي بانک مرکزي به دولت )با وزن 3(
6- مرجع نهايي وام )با وزن 2(

7- اسللتقالل ابزاري براي هدايت سیاست پولي 
)با وزن 3(

8- استقالل مالي )با وزن 1(
9- پاسخگويي )با وزن 1(

10- شفافیت گزارش ها )با وزن 1(

مصوبه اي از جنس مصلحت
اقتصللاد ايران در شللريط خاصي قللرار دارد که 
به نظر مي رسللد سال ها طول بکشللد تا از آثار رکود 

تورمي خارج شود.
تغییر در نحوه مديريت سیاست هاي پولي کشور 
مي تواند در اين شللرايط مخاطره آمیز باشد و طبعا به 
مصلحت نیست. شللايد اين استدالل مبناي تصمیم 

اخیر مجمع تشخیص مصلحت باشد.
برخي مطالعات انجام شده )از جمله توسط دکتر 
نیلي و دکتر طبیبیان( نشللان دهنده آن اسللت که 
اسللتقالل بانک مرکزي و سیاسللت هاي پولي باعث 
رشد اقتصادي و کاهش تورم شده است و اين همان 
نیازي است که دولت يازدهم در پي تحقق آن است.

براي مثللال  نیلي و همکارانش  در کتاب تحلیل 
تجربللي تورم، حاکمیت سیاسللت مالي بر سیاسللت 
پولي را موجب مخدوش شدن استقالل بانک مرکزي 
و بللي انضباطي هاي زيادي در سیاسللت هاي پولي و 

پايداري تورم در ايران دانسته اند.
براي مثال براسللاس جديدتريللن آمارهاي بانک 
مرکللزي کل پايلله پولي )پول پرقللدرت( 100 هزار 
میلیللارد تومان بوده و حجم نقدينگللي نیز به 500 
هزار میلیارد تومان با ضريب فزاينده 5 رسیده است 
و اگللر دولت بتوانللد در سیاسللت هاي پولي دخالت 
نکنللد، مي تواند باعللث کاهش ضريللب فزاينده پايه 
پولي  شللود که بلله صورت جدي نرخ تللورم را تحت 

تاثیر قرار  مي دهد.
البته درکنار آن اين سللؤال نیز مطرح اسللت که 
در شللرايط کنوني اصرار به تعیین تکلیف موضوعي 
که 14 سللال از شللروع بحث هاي آن مي گذرد، چه 

ضرورتي داشت؟
در اين شللرايط به نظر مي رسد دولت نقش قابل 
توجهللي در مديريت سیاسللت هاي کالن اقتصادي  
داشللته باشد و طبیعي است که در اين شرايط دولت 

نیازمند يک رويه خود کنترلي جدي است. 

0 0.5 1 شاخص )وزن(

 چند هدف شامل رشد، توسعه و
اشتغال

 چند هدف مختلف که ممکن است باهم متعارض باشند
بدون اولويت داشتن ثبات قیمت ثبات قیمتی تنها هدف يا هدف با اولويت اول 1- هدف بانک مرکزی )2(

 انتصاب مستقیم توسط دولت
 برای دوره  های همزمان يا کوتاه

تر از دولت

 انتصاب در دومرحله توسط دولت با همپوشانی با دو دوره
يا مدت انتصاب بیش از دولت

 معرفی توسط دولت و انتصاب توسط مجلس،
 مدت انتصاب بیش از دولت يا همپوشانی با

دو دوره

 2- انتصاب و مدت زمان آن برای اعضای
شورای بانک )2(

 نماينده های مستقیم دولت و بخش
خصوصی

 نماينده های مستقیم دولت شامل وزير اقتصاد با داشتن
حق رای

 بدون نماينده از بخش خصوصی و دولت، تنها
وزير اقتصاد بدون حق رای 3- ساختار شورای بانک )2(

مستقیماً توسط دولت به داليل خاص و قانونی مستقیماً توسط دولت  در دو مرحله با تصمیم نهايی مجلس يا قوه
قضايیه 4- برکناری اعضای شورا )2(

 استقراض مستقیم يا غیر مستقیم
بدون محدوديت استقراض مستقیم با اعمال محدوديت در بازارهای ثانويه  ممنوعیت استقراض دولت مگر در شرايط

اضطراری و در بازار ثانويه 5- وام های بانک مرکزی به دولت )3(

 وام های احتیاطی برای مواقع
اضطراری با نظارت بانک وام های اضطراری قانونی و نامحدود وام های اضطراری قانونی و محدود 6- مرجع نهايی وام )2(

محدوديت در استفاده از ابزارهای 
پولی دخالت دولت در فرمول بندی سیاست پولی استقالل کامل در جهت استفاده از ابزارهای پولی 7- استقالل ابزاری برای هدايت سیاست 

پولی )3(

دولت هیچ الزامی به تامین سرمايه 
بانک ندارد.

دولت الزامی به تامین سرمايه بانک را ندارد و بودجه بانک 
خارج از آن تعیین می شود.

دولت سرمايه بانک را تامین می  کند و بانک سود 
را به دولت منتقل می  کند. 8- استقالل مالی )1(

بانک مرکزی تنها بطور ساالنه 
گزارش منتشر می کند.

گزارش به دولت بطور مشخص ارائه می شود و بطور ساالنه 
نیز در عموم

ريیس بانک مرکزی در مجلس حاضر شده و به 
دولت نیز گزارش می  دهد 9- پاسخگويی )1(

گزارش های دوره ای توسط بانک 
تايید می شود

گزارش های دوره ای توسط ممیز از بخش عمومی تايید 
می شود

گزارش های دوره ای توسط ممیز خارج از بانک 
تايید می شود 10- شفافیت گزارش ها )1(
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 بس�م اهلل الرحم�ن الرحیم. از ش�ما به خاطر ش�رکت در 
این گفت وگو تش�کر مي کنیم. نش�ریه تربیت سیاس�ي اجتماعي با 
رویکردي آموزش�ي و تحلیلي - تبییني درصدد است در حوزه هاي 
مختلف، موضوعاتي را پیگیري کند که یکي از آنها، فعالیت هاي امور 
تربیتي از جمله تربیت سیاسي اجتماعي در آموزش و پرورش است. 
در ابتداي گفت وگو عالقه مندیم نظر ش�ما را به عنوان کارشناس�ي 
که قبال مس�ئولیت هم داشتید، در رابطه با روند کلي امور تربیتي و 

آسیب شناسي فعالیت هاي آن بدانیم؟ 
زرهاني: بسللم الل الرحمن الرحیم. خللدا رحمت کند حضرت امام را که به ما 
حیات طیبه داد. ما در دوران طاغوت تحت تاثیر تعلیم و تربیت غربي و فسللادآور 
بوديم و نسللل هايي که پرورش پیدا مي کردند غالبا گرايش هاي غیرالهي داشتند، 
اگر چه در دوران طاغوت، مساجد، خانواده ها و علما سعي مي کردند خالف جريان 
آب شللنا بکنند. با پیروزي انقالب اسللالمي نفس الهي حضرت امام بر پیکر ملت 
ايران دمیده شللد و فرهنگ انقالب اسللالمي متولد شللد. در بطن اين فرهنگ، به 
همت بزرگان تعلیم و تربیت و در راس آن ها شهیدان رجايي و باهنر، امور تربیتي 
به دنیا آمد. امور تربیتي با تولد ديگري که داشللت توانست موجي از انديشه ديني 

را در جامعلله و محیط تعلیم و تربیت جاري و سللاري کند و حتي به نحوي روي 
خانواده ها و ديگر ارکان تربیتي در جامعه اثر بگذارد. 

شايد بهترين دهه براي امور تربیتي، دهه شصت بود. به علت وجود يک زنجیره 
نیرو هاي ارزشللي، بللا قابلیت هاي علمي و فکري و اعتقادي بللاال و با انرژي فراوان 
و شللگفت انگیز که مزد و تشللويق نامه و دستورالعمل نمي خواسللتند و به صورت 
فعال حضور داشللتند. ممکن اسللت بعضا لغزش هايي هم داشتند که بعضي ها در 
آن دوران، بللزرگ جلوه مي دادند اما راندمان کار اين ها يک حرکت سللازنده و رو 
بلله تکامل بود. در دهه هفتاد بتدريج آثار افللت کیفي را در امور تربیتي مي بینیم 
و هنوز هم در دهه هشللتاد و دهه نود که االن در آن هسللتیم، به وضعیت نرمال 
نرسللیده ايم. البته نبايد از جاده انصاف خارج شوم، چون بنده در متن امور نیستم 
و حدود يک دهه اسللت که در آموزش و پرورش مسللئولیتي ندارم و نبايد قضاوت 
بکنللم ولي از روي خروجي و مسللايلي که در محیط جامعه و خانواده و مدرسلله 
ديده مي شود، اين موضوع استنباط مي شود که به اندازه کافي در تعلیم و تربیت، 
سرمايه گذاري نمي شود. اين به اين معني نیست که مسئولین بعد از دهه شصت تا 
امروز خوب کار نکرده اند بلکه به نظر من، اکثر کساني که در اين حوزه مسئولیت 
پذيرفته اند، تعهد اخالقي و انساني و انقالبي داشته اند ولي شرايط به گونه اي رغم 

خورده است که از آن درخشندگي دهه 60 فاصله گرفته ايم. 

اشاره:
در دو شماره گذشته 
گفت وگوهايي با برخي از 
چهره هاي مطلع و کارشناس 
در حوزه امور تربیتي و پرورشي 
انجام شد و وعده داديم که 
اين سلسله گفت وگوها را با 
ديگر صاحبنظران اين حوزه 
هم تداوم خواهیم بخشید. در 
اين شماره گفت وگويي داريم با 
دکتر سیداحمد زرهاني که از 
سال 1363 تا 1382 در وزارت 
آموزش و پرورش در سمت هايي 
از جمله معاونت پرورشي اين 
وزارتخانه مشغول به فعالیت 
بوده است. او هم اکنون در 
دانشگاه مذاهب اسالمی، 
مشغول تدريس است. 

 گو
ت و

گف

احیاي امور تربیتی، نیازمند عزم ملی است
گفتگوبادکترسيداحمدزرهانیمعاونسابقپرورشيوصاحبنظردرمسائلآموزشوپرورش
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پرونده اول
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ت وگو
گف

اواسللط دهلله هفتاد که جنللاب آقللاي مظفر وزير 
آموزش و پرورش شللدند و قبل از اين که به اين سمت 
نائل شللوند، ما با هم مالقاتي داشللتیم. ايشان در مورد 
ديداري که با حضرت آيت الل خامنه اي داشتند، نکاتي 
را گفتنللد. از جمله از قول حضرت آقا فرموده بودند که 
امور تربیتي مانند يک درخت خشکیده است. مي توان 
گفت اين سللخن براي همان زمان يعني سللال 1376 
اسللت. اين درخت خشللکیده بايد احیاء مي شد. بعد از 
فرمايشللات حضرت آقا، همه تالش کردند اما آنگونه که 
بايد و شايد نبوده و هنوز هم امور تربیتي نیاز به احیا و 
طراوت و روزآمد شللدن دارد. من چون در متن و بطن 
کار نیسللتم نمي توانم تجزيه و تحلیل درست و دقیقي 
از ماوقع ارائه بکنم اما به عنوان يک کارشناسللي که از 
بیرون به گللردش کار فرهنگي و تربیتللي جامعه نگاه 
مي کنم، احساسللم بر اين است که ما هنوز خوش بازده 
نشده ايم و بايد راه هايي را مطالعه و شیوه هايي را تجربه 
بکنیللم. بايد از دانش جهاني تعلیم و تربیت اسللتفاده 
کنیللم، از منابع ديني بهره ببريم، از نیرو هاي متفکري 
که در جامعه هسللتند استفاده بکنیم و ببینیم که چه 
بايد کرد. مسلللما افرادي که امروز متولي کار هستند، 
افراد متدين و خوش نامي هسللتند اما آنچه باز مسلللم 

است، اين است که ما فرسايش اخالقي و تربیتي را در جامعه و نسل جوان داريم. 
البتلله به موازات اين کاسللتي ها، نقاط قوت و افتخارآمیزي نیللز داريم اما انقالب 
اسللالمي به عنوان يللک جريان فعال و تاثیرگذار بر محیللط داخل و خارج بايد از 
توانمندي هاي بیشللتري در شناخت و پرورش اسللتعداد هاي کودکان و نوجوانان 

برخوردار باشد و جلوي آفات تربیتي و اخالقي و اجتماعي را بگیرد.

 عبارتي را ش�ما از ق�ول مقام معظم رهب�ري نقل کردید. 
ش�نیده دیگ�ري از ایش�ان را هم ما نق�ل مي کنیم. بعد از گذش�ت 
س�ال ها از دوران رهبري، ایش�ان در جلس�ه اي این تعبیر را به کار 
بردن�د که حضرت ام�ام، م�ا را در تاریخ به جلو پرت�اب کردند و ما 
ب�ا زور بازوي امام همچن�ان به جلو مي رویم و خودم�ان کاري براي 
پیش�رفت نکرده ایم. مي توان تعبیر »زور بازوي امام« را به ش�رایط 
اجتماعي اوایل انقالب تعبیر کرد. واقعیت قضیه این اس�ت که ما در 
ش�رایط اوایل انقالب، بستر عمومي مساعدي براي پذیرش آرمان ها 
و ارزش هاي انقالبي و دیني را مشاهده مي کردیم. این بستر بتدریج 
تحت تاثیر عواملي کم رنگ ش�د و در برخي محیط ها از بین رفت. به 
عنوان مثال پیوند دین و سیاست، یکي از جدي ترین مطالبات مردم 
بوده و آنان اعتماد باالیي به روحانیت داش�تند. مبارزه با دش�منان 
و جهاد هم بس�تر هاي بس�یار مس�اعدي بوده تا در ای�ن حوزه هاي 
اجتماعي و بستر هاي فکري و فرهنگي مناسب، جذب پیام ما خیلي 
تسهیل شود. در ش�رایط سال هایي که شما اشاره کردید یعني دهه 
هفتاد به بعد، بعضي از تردید ها نس�بت به گفتمان هاي اصیل انقالب 
ایجاد مي ش�ود که بخش�ي به صورت نظري در ذهنیت روشنفکران 
ظه�ور پیدا کرد و بخش�ي هم به ص�ورت عیني و عمل�ي در جامعه 
از جمل�ه خانواده ه�ا. البته ما آن خروجي مورد اش�اره ش�ما را تنها 
محص�ول فعالیت ام�ور تربیتي و آموزش و پ�رورش نمي دانیم اما بر 
این باوری�م که در اوایل پیروزي انقالب، بس�تر اجتماعي و تاریخي 
ایجاد ش�ده، مساعد جذب پیام انقالب و اس�الم بوده و حیات پربار 
حض�رت ام�ام، اخالص رزمن�دگان و ... هم از عوام�ل تاثیرگذار بود 
که بعد ها متاس�فانه این بس�تر اجتماعي تغییر کرد. ش�ما تاثیر این 
بس�تر هاي اجتماعي را در توفیق یا ع�دم توفیق امور تربیتي تا چه 

حد مي بینید؟
زرهان�ي: من هم موافق نیسللتم که تمام مسللائل و ايللرادات را به گردن امور 
تربیتي و آموزش و پرورش بیندازيم. رشللد شخصیت کودکان و نوجوانان محصول 

تعامللل خانواده و مدرسلله و جامعه اسللت و جامعه ما 
يللک جامعه باز اسللت. جامعه اي اسللت کلله به محیط 
ديجیتال بین الملل متصل است و ما با تهاجم فرهنگي 
روبرو هسللتیم. مللا معتقديم که انقالب اسللالمي يک 
نللوع دگرانديشللي در مقابللل غرب اسللت و غرب تاب 
تحمللل يک جريان ديني دگرانديللش مبتني بر مباني 
توحیللدي را ندارد. انقالب اسللالمي وقتللي ظهور کرد 
کلله مارکسیسللم در اوج قدرت بود و تاريللخ بر مبناي 
ماتريالیسم تاريخي، تحلیل مي شد. در محافل فرهنگي 
و اجتماعي و دانشگاهي ما هم اين انديشه رسما توسط 
عللده اي که نفوذ کرده بودند، آموزش داده مي شللد. به 
نوعي مي توان گفت يک فضاي ماتريالیستي حاکم بود. 
از طرفللي ما قبل از انقالب يکي از اقمار آمريکا بوديم و 
فرهنگ غربي و آمريکايي و اروپايي در ارکان جامعه ما 
نفوذ کرده بود. انقالب اسللالمي، خطي بود علیه اين دو 
جريان. يعني از يک سو به نفي مارکسیسم مي پرداخت 
و از سللوي ديگر به نفي کاپیتالیسللم. بعللد از مدتي بر 
اساس آنچه حضرت امام با فرزانگي برآورد کرده بودند، 
مارکسیسللم فروپاشید اما کاپیتالیسللم باقي ماند و به 
تاخت و تاز پرداخت. درسللت در سال 1991 بحثي در 
محافل فکري آمريکا مطرح شد که االن که پايان جنگ 
سللرد است و شللوروي فرو پاشید و ديوار برلین فرو ريخت، تضاد اصلي با کیست؟ 
اين جا بود که ساموئل هانتینگتون بحث جنگ تمدن ها را مطرح کرد و گفت بین 
تمدن هاي موجود، دو تمدن از بین هفت يا هشت تمدن ديگر خطرناک تر هستند؛ 
يکللي تمدن کنفسیوسللي يعني تمدن چین به لحاظ اقتصادي قدرتمند اسللت و 
ديگري تمدن اسللالمي است که لبه هاي خونین دارد، مثل ايران، عراق و فلسطین 
و آتش فشللان هايي از اين جا بر خواهد خاسللت. وي يک دهه مانده به پايان قرن 
بیسللتم اعالم کرد که قرن بیسللت و يکم، قرن جنگ فرهنگ ها و تمدن هاست و 
فرهنللگ و تمدني که مقابل ما قد علم خواهد کللرد و آلترناتیو تمدن رو به پیري 
غرب اسللت، تمدن اسالمي است. اينجاست که مشاهده مي کنید افغانستان اشغال 
مي شود و لشکرکشي  به عراق شروع و فشار هاي متعدد روي ما ايجاد مي شود. من 
فکر مي کنم غرب »بماهو غرب«، علي رغم چهره زيبايي که از خود نشللان مي دهد 
و گفتمان نرمي که ارائه مي کند و به تعبیر شللما روي روشنفکران ما اثر مي گذارد 
و فضا را به کمک آنها به نوعي تغییر مي دهد، باطن مهاجمي دارد و به هیچ وجه 

زير بار نمي روند که مردم بر اساس دين عمل کنند. 
مارکسیسللت ها گفتلله بودند که دين ترياک و افیون توده هاسللت. غربي ها هم 
طومار دين را در رنسانس بسته بودند. در آن دوران گفتند اومانیسم و انسان گرايي 
يا راسیونالیسللم و اصالت عقل. آنان انسللان را به جاي خداوند نشللاندند و عقل را 
به جاي وحي. تمدني را پايه گذاري کردند که بر اسللاس انسللان منهاي خداوند و 
معنويت اسللت. البته اگر کسي خواسللت مي تواند يکشنبه ها به سراغ خداوند برود 
اما در سیاسللت گذاري و برنامه ريزي، عقللل کفايت مي کند. اين طرز تفکر در قرن 
18 انقالب کبیر فرانسه، در قرن 19 انقالب صنعتي انگلیس و در اوايل قرن بیستم 
در بحبوحه جنگ جهاني اول و بعد از آن، سللقوط عثماني و ظهور مارکسیسللم را 
به همراه آورد. مارکسیسللم در قرن 19 تئوري بود اما در روسللیه در سال 1917 
بر اسللاس آن، يک حکومت تشکیل شد. بنابراين، غرب به صورت مادي گرايانه در 
دو حوزه چپ و راسللت خودش را نشللان داد و تمدن غرب وارد دنیاي اسالم شد 
و االن هم داخل دنیاي اسللالم است. لذا شما با يک شرايطي در دنیا مواجهید که 
همه چیز تحت تاثیر فضا و فرهنگ غرب است. تهاجم فرهنگي بر اين اساس علیه 

انقالب اسالمي شکل گرفت. 
وقتي مارکسیسللم فروپاشید، اتاق فکر غرب بر اسللاس انديشه هانتینگتون به 
اين نتیجه رسللید که بايد زمینه رشد تفکر ديني و رشد انقالب اسالمي را از بطن 
جامعه حذف کند. آنها وارد عراق و افغانسللتان و يمن  شدند و تعادل دنیاي اسالم 
را به هم  زدند. به موازات اين، کاال هاي فرهنگي را در دسترس ملت هاي مسلمان و 
مخصوصا جوانان ايران قرار مي دهند. بنابراين معتقدم برخي از ريزش هاي تربیتي، 
مولود تهاجم غرب اسللت اما پرسش بنده اين است که آيا متناسب با اين سیالب، 

مس�ئله اول در کن�ار اقتص�اد، 
تعلیم و تربیت و فرهنگ است. 
ما زمان�ي مي توانی�م روی پاي 
خود بایس�تیم که نسل ها را بر 
وفق اندیش�ه انقالب اس�المي 
تربیت کنیم و اال جامعه استحاله 
اس�تحاله  که  مي ش�ود. جامعه 
ش�د ارزش هاي انقالب اسالمي 
ارزش ها که  مط�رود مي ش�ود. 
مط�رود ش�د تزل�زل در ارکان 

جامعه به وجود مي آید.
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سللد ساخته ايم؟ آيا متناسب با اين طوفان، ايستادگي ايجاد کرده ايم؟ آيا متناسب 
با اين زلزله، ساختمان محکم ايجاد کرده ايم؟ 

ما به عنوان يک ملت و کساني که صاحب انديشه نو در دنیاي معاصر هستیم و 
هزينه زيادي هم براي اين انديشلله داده ايم و خواهیم داد، بايد از همه تمکن خود 
براي نظام تعلیم و تربیت اسللتفاده کنیم. لللذا بنده معتقدم »فاذا فرغت فانصب«. 
بعد از اينکه جناب آقاي دکتر روحاني ريیس جمهور با تدبیر ما، از 5+1 فارغ شد 
مسللئله اول در کنار اقتصاد، تعلیم و تربیت و فرهنگ است. ما زماني مي توانیم رو 
پاي خود بايسللتیم که نسللل ها را بر وفق انديشه انقالب اسالمي تربیت کنیم و اال 
اگر در تعلیم و تربیت سللهم مان از 51 درصدي که کف اسللت و بايد 100 درصد 
باشللد، پايین تر بیايد، جامعه اسللتحاله مي شود. جامعه که استحاله شد ارزش هاي 
انقالب اسللالمي مطرود مي شود. ارزش ها که مطرود شللد تزلزل در ارکان جامعه 
به وجود مي آيد. بر اين اسللاس حرف من به عنوان يک معلم اين اسللت که تعلیم 
و تربیللت بر عهده آقللاي دکتر فاني يا آقللاي دکتر کفاش نیسللت، اين ها عوامل 
موثللر بر تعلیم و تربیت اسللت. تعلیم و تربیت از يک سللو ربللط وثیقي با فرهنگ 
عمومي دارد؛ صدا و سللیما، حوزه فرهنگ و هنر، ورزش، رسللانه ها و همچنین با 
سرويس هاي اطالع رسللاني و ماهواره اي مرتبط است. از طرفي، آموزش و پرورش 
يک مسللئولیت تاريخي دارد و در راس آموزش و پرورش، وزير به تنهايي نیسللت. 
ريیس شللوراي عالي آموزش و پرورش، ريیس جمهور اسللت يعني اين مسئولیت 
خطیر، بر عهده کل دولت اسللت. من معتقدم که از اين مسللايل بین المللي فارغ 
خواهیم شللد و پللس از فراغت بايد به تعلیم و تربیت بیانديشللیم. فقط آموزش و 
پرورش به تنهايي نیسللت. آموزش عالي نیز حضور دارد. االن آموزش عالي به کجا 
مللي رود؟ ما اين نیروي انسللاني را که آموزش و پللرورش مي دهیم، چه مي کنیم؟ 
آيا يک طرح کالن در ذهن ما هسللت؟ آيا نسللل ها را به سمت تولید و خدمات و 
صنعت هدايت مي کنیم؟ درست است که موضوع بحث ما آموزش و پرورش است 

اما از نظر کلي ما همه، سرنشینان يک کشتي هستیم. همه 
جمعیت 75 میلیوني که در اين سرزمین 
در کنار هم زندگي مي کنیم، سرنوشللت 
مشترکي داريم. طبعا ما زماني مي توانیم 
امور تربیتي را احیا کنیم که اين اراده از 

راس تا ذيل وجود داشته باشد. 
وقتللي معاون پرورشللي شللدم، يک 
جوان 30 و چند سللاله بودم. دانشجوي 
زندگللي  بللودم.  لیسللانس  دوران 
چريکللي داشللتیم کلله انقللالب پیللروز 
شللد و بعد از انقالب وارد مجلس شللدم. 
روز 23 بهمن 1363 آقاي اکرمي به من 

گفتند بیا و معاون وزير بشو. من گفتم قبول نمي کنم. گفت چرا؟ گفتم من ديروز 
تکیه دادم بودم به پل هوايي خیابان آزادي و حاج احمد آقا پیام امام در راهپیمايي 
22 بهمن را مي خواند. در پیام ايشللان اين جمله بود )قريب به اين مضمون(: هر 
کسي مسئولیتي را مي تواند بپذيرد و به او پیشنهاد کنند و نپذيرد، معصیت کرده 
است و هر کس مسئولیتي را نمي تواند بپذيرد اما بپذيرد هم معصیت کرده است. 
گفتم اين مسللئولیتي را که شما به بنده پیشنهاد مي کنید، من نمي توانم بپذيرم. 
البته من مشللاور وزير بودم و براي ايشللان کار فکري مي کردم و طرح تحول را با 
کمک مرحوم محدث و مرحوم عالقه مندان و بعد ها آقاي فاني بنده شللروع کرده 
بودم. گفتم اين مسللئولیت را نمي توانم بپذيرم. نه رشللته بنده است و نه آمادگي 
معاونت وزير را دارم. آن زمان مشاورت وزير پیشنهاد شد که بنده پذيرفتم. گفتند 
که چه کسللي را پیشللنهاد مي کني؟ گفتم آقاي دکتر اژه اي را. ايشان سه ويژگي 
دارد که من ندارم: روحاني است، تحصیالت روانشناسي در آلمان دارد و همچنین 
داماد شللهید بهشللتي است. نیم سللاعت بعد آقاي اژه اي با من تماس گرفتند و با 
مزاح گفتند که شللما مي خواسللتید از دست آقاي اکرمي خالص شويد مرا معرفي 
کرديد ولي من اين مسللئولیت را نمي پذيرم و اين کار خودتان اسللت. يک ساعت 
بعد آقاي اکرمي ابالغ را آورد و گفت اين تکلیف اسللت و من پذيرفتم. ده روز بعد 
ابالغ را پیش آقاي اکرمي بردم و گفتم اين مجموعه ای که به من داديد، پوسیده و 
متالشي است. گفت من با علم به اين مسئله، اين کار را به شما سپردم. نیرو هاي 
مختلف آمده بودند و رفته بودند و درگیري هاي داخلي زيادي وجود داشللت و من 

ديدم که خانه را بايد از نو ساخت. 
در آن شللرايط بنده به اذن خداوند، يک نوعي بسللیج ملي به نفع امور تربیتي 
راه انداختللم. اول نامه نوشللتم براي مقام معظم رهبري کلله در آن دوران رئیس 
جمهور بودند و نخست وزير. گفتم شما يک نماينده براي امور تربیتي به بنده بايد 
معرفللي کنید. مقام معظم رهبري، آقاي محمدجواد حجتي کرماني را که مشللاور 
فرهنگي ايشللان بود، معرفي کردند. نخست وزير هم آقاي اژه اي را معرفي کرد که 
بعد ها ريیس سللازمان استعداد هاي درخشان شد. به شوراي عالي انقالب فرهنگي 
گفتم که دو نفر را به بنده معرفي کنید. آنان آقاي دکتر علي شريعتمداري و آقاي 
دکتر احمد احمدي را معرفي کردند. بر اين اسللاس، شللوراي عالي تربیت اسالمي 
را درسللت کللردم که وزير آموزش و پرورش و از معاونیللن وزارتخانه مرحوم آقاي 
کتیرايي، آقاي دکتر حداد عادل، از روحانیون آقاي سللید مهدي پیشوايي و آقاي 
علي شللريعتمداري، آقاي احمد احمدي، آقاي محمدجواد حجتي کرماني و دکتر 
اژه اي در آن عضو بودند. ما هفته اي يک جلسلله تشللکیل مي داديم و اين اتاق فکر 
امور تربیتي شللد. در همان بهمن ماه که من ابالغ را گرفتم، اين شورا هم تشکیل 
شد. 13 يا 14 اسفند به آيت الل مشکیني سالم الل علیه تماس گرفتم و درخواست 
يک پیام براي اولین سللمینار معاونین پرورشللي اسللتان ها در آن دوران را کردم. 
گفتند کسللي را به قم بفرسللتید تا به پیام را به دسللت تان برسللاند. ما هم با پیام 
ايشان، آن سمینار را شروع کرديم. در آن سمینار خودم سخنراني کردم. فردي که 
در آن زمان روحاني تحصیل کرده نجف و فردي با کماالت و معاون پرورشي استان 
همدان بود، به بنده گفت که صحبت هاي شما ما را متعجب کرد. علت را که جويا 
شدم گفت ما دو ماه پیش براي انحالل امور تربیتي برنامه ريختیم و مشخص شده 
اسللت که چه کاري بايد انجام شللود. شما امروز حرف هاي ديگري زديد. گفتم که 
آن سللبو بشکسللت و آن پیمانه ريخت. به اذن خداوند بايد امور تربیتي احیا شود. 
دو روز بحث هاي بسیار سنگین و جدي کرديم و مشارکت در بحث ها باال بود و روز 
دوم، نگراني ها برطرف شللد و نیروها دور هم جمع 

شدند و ما هم پاي کار ايستاديم. 

 شما در آن زمان هنوز دانشجو بودید 
ولي آیا تجربه کار مدیریتي هم داشتید؟

زرهاني: عللرض کردم که 
مللن در آن زمان حتي با آداب 
اداري هم آشنايي نداشتم. يک 
معلم بللودم کلله وارد مجلس 
شللده بللود آن هللم در دوران 
خطیللر جنگي چللون نیمي از 
دوران نمايندگي من در جبهه 
گذشللت و بعد وارد وزارتخانه 
و متصدي پسللت معاونت وزير 
شده بودم. نمي دانستم که اگر 
براي نخسللت وزير بخواهم نامه 
بنويسللم من نبايللد اين کار را 
بکنللم و وزير بايد ايللن کار را 
انجام بدهد. در يک مورد، بیانیه اي را که در پايان اين سللمینار بود، پي نوشللت و 
براي نخسللت وزير ارسللال کردم. مفاد آن هم اين بود که جناب آقاي نخست وزير! 
به پیوسللت مواردي ارسال مي شود و شما رسللیدگي کنید. هیچ کس هم به بنده 
اعتللراض نکرد که چللرا آداب اداري را رعايت نکرديد. روي آن، دو نامه گذاشللته 
شللد براي سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامي که به همه اين موارد 
رسیدگي شود. وقتي که اين نامه ها رفت آنها تماس مي گرفتند و سرانجام، سازمان 
و تشکیالت امور تربیتي 6 هزار پست گرفت. آقاي اکرمي از قول آقاي بهزاد نبوي 
نقل کرده بود که من وزيرم ولي دو سللال اسللت که مي خواهم 500 پست بگیرم 
نتوانسته ام اما شما ظرف چند روز 6 هزار پست گرفته ايد. خیلي از کساني که االن 
در آموزش و پرورش جايگاه و پايگاهي دارند، نیروهاي آن دوره هسللتند يا در آن 
دوره هاي کارداني و کارشناسي اول انقالب شرکت کرده بودند چون دانشکده امور 
تربیتي را هم مللن راه اندازي کردم. بعضي  از آنها تا معاونت ريیس جمهور، رئیس 
ادارات کل و استادي دانشگاه نیز رسیده اند. همه اين کارها با اراده ملي و استعانت 

ی�ک  پ�رورش  و  آم�وزش 
و  دارد  تاریخ�ي  مس�ئولیت 
در رأس آم�وزش و پ�رورش، 
نیس�ت.  تنهای�ي  ب�ه  وزی�ر 
رئیس شوراي عالي آموزش و 
پرورش، رئیس جمهور اس�ت 
این مس�ئولیت خطیر،  یعني 

بر عهده کل دولت است.
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از خداوند انجام شد. 
کار هللاي ديگللر امللور تربیتي هم در آن دوره شللروع شللد، از جمللله اردو ها، 
المپیاد هاي علمي و انتشللار همین مجله تربیت که شما در آن مشغولید. در سال 
1363 که بنده وارد شللدم گفتم بايد يک مجله منتشللر بشود. بحث هاي مختلفي 
شللد که آيا مي شود يا خیر. من گفتم که اول مهر 64 بايد شماره اول تربیت وارد 
مدارس بشللود. گفتند نمي شللود ولي من مسللئولیت اش را خودم بر عهده گرفتم. 
آقاي دکتر شللرفي را صدا زدم. دو نفري شللماره اول را بستیم. شش ماه نگذشت 
کلله اسللاتید تعلیم و تربیت شللروع کردند بلله دادن مقاالت مختلللف. امروز يک 
دايره المعارف تربیتي حاصل انتشار منظم اين مجله است. انتشارات تربیت هم در 
همان دوره ايجاد شللد. در همان زمان، اردوگاه ها و مسابقات هشت گانه فرهنگي و 
هنري و ... هم پايه ريزي شد. اما چگونه؟ بنده در مسابقات نهج البالغه به مناسبتي 
از رئیس جمهور وقت، حضرت آيت الل خامنه اي اسللتدعا کردم که بیايند و اولین 
مسابقات را ايشان افتتاح کنند. در روزي که وضعیت از نظر جنگي قرمز بود، بنده 
و آقاي مهندس میرسلیم و آيت الل دين پرور رئیس بنیاد نهج البالغه و آقاي اکرمي 
در معیت آيت الل خامنه اي با هواپیماي کوچک نظامي براي شللرکت در مراسللم 
به رامسللر رفتیم و رئیس جمهوري مراسللم را افتتاح کردند. يک دانش آموز پسللر 

سني مذهب هم نهج البالغه خواند و آقا بسیار لذت بردند. 
بنابراين معتقدم که امور تربیتي با امثال بنده احیا نمي شللود بلکه نیازمند يک 
عزم ملي اسللت. يعني در ذيل نظارت رهبري همه از جمله رئیس جمهور، هیئت 
دولت بخصوص وزارت علوم و وزارت فرهنگ و ارشللاد اسللالمي، سازمان برنامه و 
بودجه، صدا و سللیما، سللازمان تبلیغات اسالمي و همه و همه بايد دست به دست 
هم بدهند تا امور تربیتي احیا بشللود. نمي شللود آقاي کفاش يا معاونین گذشته را 
تخطئه کرد. بايد از دري وارد شللد که مسللتواي امور تربیتي باال برود. اين با امور 
تربیتي فقیري که در درون آموزش و پرورش محصور اسللت، شدني نیست. با اين 
امکانات فقط ابتکارات و اقدامات جزيي را مي توان انجام داد. ما جنوبي ها مي گويیم 

کوهي بايد خراب شود تا دره اي پر بشود. 

 داش�تیم ب�ا رویک�رد آسیب شناس�ي ب�ه صحبت ه�اي 
حضرتعال�ي نگاه مي کردیم تا ببینم ش�ما چ�ه پارامتر هایي را براي 
ضعف ه�اي موجود ذک�ر مي کنی�د. در قس�مت اول صحبت هایتان 
اش�اره کردید که نیرو هاي اعتق�ادي پرانرژي پابه کار در س�ال هاي 
دهه ش�صت، اصلي ترین س�رمایه بود که مي توانسته کار ها را پیش 
ببرد. در دوره معاصر اش�اره کردید به مقوله تهاجم فرهنگي و بستر 
فکري و ابزار هایي که دش�منان دارند. این واقعیت را نمي توان انکار 
کرد ک�ه اکنون نفس�اني ترین فرهنگ با پیش�رفته ترین تکنولوژي 
و پیچیده تری�ن تکنیک به جوانان ما عرضه مي ش�ود و بس�یار هم 

تاثیرگذار اس�ت. اما یک پرس�ش هم درباره جذابیت کلي پیام دین 
مطرح است. در واقع ناکامي ها یا کامیابي هاي احتمالي یک حکومت 
مي تواند باعث بسط یا حذف یک نظریه یا تئوري بشود. مثال حضرت 
امام جزو اولین کساني اس�ت که در دوره معاصر نظریه والیت فقیه 
را در حوزه ه�اي علمیه مطرح کردند. تا زماني که ایش�ان به صورت 
صرفا تئوریک این نظریه را مطرح مي کردند، خیلي بس�ط پیدا نکرد 
اما وقتي بر اس�اس این تئوري، یک نهضت اجتماعي راه افتاد و یک 
حکومت ایجاد ش�د، همه حوزه هاي علمیه ما تبدیل شدند به جایي 
براي تبیین و تروی�ج و تحلیل نظریه والیت فقیه و ده ها جلد کتاب 
براي این تئوري نوش�ته ش�د چون یک مرحل�ه از توفیق اجتماعي 
و عمل�ي را تجربه کرده بود. پرس�ش ما این اس�ت که به نظر ش�ما، 
ناکامي ها و عملکرد هاي بد مسئوالن جمهوري اسالمي، به چه میزان 
بر کاهش احتمالي جذابیت پیام انقالب در نس�ل جوان کشور تاثیر 
داشته است و ما را در برخي از حوزه هاي فرهنگي، با مشکل مواجه 
کرده است؟ شما فرمودید انقالب بر گرایش الهي نسل هاي جوان ما 
موث�ر بود که قطعا بود ولي با توجه به خروجي هاي امروز نظام تعلیم 
و تربی�ت، آیا با همان قاطعیت مي توان گفت که نس�ل جوان کنوني 

ما، خروجي هایي هستند که به سمت ارزش هاي الهي میل دارند؟
زرهاني: انقالب اسالمي بر اساس انديشه حضرت امام يک جريان اصیل است 
که با فطرت انسللاني سللازگاري دارد. يعني انديشلله واليت فقیه انديشه اي است 
که از يک سللو با جهان بیني ماتريالیسللتي غرب ناسللازگار اسللت و از يک سو با 
فطرت انطباق دارد. يعني هر عقل سلیمي موافق است که جامعه بر اساس اخالق 
برخاسللته از وحي اداره شللود. در روزگار ما که روزگار مادي گرايي در دنیاي غرب 
است، ارزش ها بسیار آسللیب پذير است. نه اينکه غرب براي غرب خوب نیست. ما 
اروپا را ديده ايم. نظم و سلسللله مراتب و انسللجام دارند، خیلي از مسائل را رعايت 
مي کنند اما فقط براي خودشللان. براي سللاير جهانیان احساس مسئولیتي در کار 
نیست. من يک مثال ساده را مطرح مي کنم. االن فقط در آمريکا به اندازه نیاز دو 
میلیارد نفر گندم قابل تولید است. آماري که خودشان ارائه کرده اند. شما مي دانید 
کلله نزديک به دو تا سلله میلیللارد از هفت میلیارد نفر جمعیت جهان يا گرسللنه 
هستند يا از گرسنگي رنج مي برند. يک میلیارد از جمعیت آسیا و آفريقا قطعا اين 
وضعیت را دارند اما آيا اين ها حاضرند که »مواسللات« بکنند؟ مواسللات انديشه اي 
برخاسته از تفکر توحیدي است و در واليت فقیه و حکومت اسالمي از صدر اسالم 
تا االن بوده و هست. آيا اين ها حاضر هستند که نیمي از مازاد تولید را هبه بکنند؟ 
نه، اما جامعه ديني اگر داشته باشد اين کار را مي کند. لذا من نه ايرادي به تئوري 
مي دانم و نه به نظام اسالمي. من مي گويم که کاستي هايي در غرب وجود دارد که 
ما نبايد آن ها را ناديده بگیريم. يعني اينطوري نیست که آنها بهشت آفرين هستند 
و ما خود را از اين بهشت محروم مي کنیم. بنده قبل از انقالب معلم بودم. از سال 
55 دبیر بودم. آن فضا را مي شللناختم. اينطور نیسللت که غرب حسن نیتي داشته 
باشد. آن زمان که جشن فرهنگ و هنر شیراز برگزار مي شد و با هواپیما ها، غذا ها 
را از رستوران هاي پاريس مي آوردند و گرم، سرو مي کردند، در همان اطراف مردم 
از گرسنگي تلف مي شدند و فقر بیداد مي کرد. اينطور نیست که غرب يک شاهزاده 

پاک و خوب است و شرق يک گداي دست و پا شکسته.

 منظ�ور ما مقایس�ه ش�رق و غرب نیس�ت چ�ون طبعا ما 
ه�م غرب را مطل�وب نمي دانیم. س�ئوال درباره تاثی�ر کامیابي ها و 
ناکامي ه�اي حکوم�ت دیني ب�ر جذابیت پیام دین و انقالب اس�ت. 
ممکن اس�ت حکومت ما حرکت و مبارزه را به نام دین ش�روع کنیم 
و با تمام ارزش ها و توان اعتقادي وارد بش�ویم ولي در جریان عمل، 
استحاله ها و ضعف هایي ایجاد شود که دیگر نتوان در دفاع از دین و 
دین داري در برابر مکتب هاي رقیب و دشمن، مانند گذشته ایستاد. 
س�خني به احمد کس�روي منسوب اس�ت که گفت ملت ایران، یک 
حکومت ب�ه روحانیون بدهکارن�د و روحانیت هم بای�د به حکومت 
برس�ند تا معلوم ش�ود که آنان هم بهتر از دیگران نمي توانند کشور 
را اداره کنند. ما با این س�خن موافق نیس�تیم ام�ا باید بپذیریم که 
در واق�ع اگر ما از این قدرت، بد اس�تفاده کنیم و آزمایش بدي پس 
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بدهیم و پش�ت دین سنگر بگیریم و تمام 
ضعف هاي خود را ب�ه پاي دین بگذاریم و 
با ج�ا خالي دادن، بگذاریم س�نگ انتقاد 
و اعت�راض دیگ�ران ب�ه دین بخ�ورد، در 
آن ص�ورت تمام ارزش هاي ما زیر س�وال 
خواهد رفت. حال پرسش ما این است که 
ش�ما به چه میزان کارکرد هاي دین داران 
را در دوره اي ک�ه ب�ه ن�ام دی�ن حکومت 
مي کنن�د، بر فض�اي فرهنگ�ي و تربیتي 
جامعه موث�ر مي دانید چون یقینا اگر این 
کارکرده�ا قابل دفاع نباش�د، اصلي ترین 
جای�ي ک�ه زی�ر س�وال م�ي رود مناب�ع 

مشروعیت بخش نظام است؟
زرهان�ي: قرآن جواب ما را داده اسللت: ان الدين 
عند الل االسالم. اسالم تنها ديني است که اصالت دارد 
و در بطللن و متن اين دين حق حکومت براي صالحان 
وجود دارد و ما بايد از اين حق اسللتفاده بهینه بکنیم. 

جواب کسللروي را شريعتي داده اسللت. او مي گويد که در ذيل تمام قطعنامه ها و 
موافقت نامه هايي که در اين سده با کشور هاي استعمارگر منعقد شده، امضاي يک 
آخوند و عالم دين نیست. هر امضايي که هست امضاي روشنفکران است. االن در 
اين سي و پنج سالي که انقالب به دست با کفايت امام به پیروزي رسیده و امروز 
هم مقام معظم رهبري کشللور را اداره مي کنند، آيا يک قرارداد اسللتعماري امضاء 
شده است؟ در دوره قاجار و پهلوي امثال هم پالگي هاي کسروي چه فساد هايي که 
مرتکب نشللدند. آذربايجان و قفقاز را چه کسي از دست داد؟ اما بعد از انقالب که 
جنگ شللد بنده و شللما با اينکه نظامي هم نبوديم، در خط مقدم جبهه ها بوديم. 
ايللن به اعتبار روحانیت بود. من معتقدم که روحانیت يک جريان سللالم و صادق 
اسللت. اگر هم عیب و ايرادي به کار کشللورداري ما وجود دارد، براي اين است که 
ما سال هاست حکومت نکرده ايم. اگر ما تجربه کشورداري داشتیم، کارنامه ما بهتر 

از اين بود، کما اينکه امروز در سازماندهي کشور بهتر از گذشته عمل مي کنیم. 
همین اروپايي ها که زرق و برق شللان چشللم کسللروي را کور کرده بود، عمر 
حکومت داري شللان بعد از قرون وسللطي 500 سال اسللت. اين ها چقدر بر سر هم 
زدند. فقط بعد از قرون وسللطي 100 سال انگلیس و فرانسه با هم جنگیدند. قبل 
از آن وقتي اراذل و اوباش مي رفتند و پادشللاه فرانسلله را اسللیر مي کردند، آنها به 
دربار امپراتور عثماني متوسللل مي شدند و اين ها نیرو مي فرستادند و آنها را نجات 
مي دادند. فقط 500 سللال تجربه دارند ولي در اين مدت هم ماشین آدم کشي در 
اين کشللور ها روشللن بود. در جنگ جهاني اول و دوم نزديک به 100 میلیون آدم 
کشللته يا مجروح و بي خانمان و آواره شللدند ولي ما که انقالب کرده ايم نسبت به 
حوادث انقالب هايي که در کل دنیا اتفاق افتاده اسللت )مانند انقالب فرانسلله که 
گیوتین ها بر پا شللد يا انقالب 1917 کمونیسللت ها که حذف هاي گسترده شروع 
شللد( ما اين گونه نبوديم. به نظر من روحانیت با عقالنیت و با درسللتکاري عمل 
کرده اسللت ولي فشللار هاي بین المللي زياد است. شللما اگر به عنوان پدر خانواده 
نشسللته باشللید و کسي سقف خانه را خراب بکند و شما برويد و آن را بزنید، شما 
مقصريد؟ خوب آنها سللقف خانه ما را خراب کرده اند. ما شللروع به سللازماندهي 
سیسللتم حکومتللي کرديم ولي جنللگ را بر ما تحمیل کردند؛ يک جنگ بسللیار 
سللنگین و مخرب. من در مجلللس اول بودم. آيت الل خامنلله اي، آقاي روحاني و 
آيت الل  هاشللمي در مجلس اول بودند. تمام وقت و فکر ما از صغیر و کبیر مجلس 
اول معطوف شللد به دو جريان. يکي مبارزه با لیبرالیسمي که با پشتیباني غرب و 
خیانت بني صدر به دنبال سللاقط کردن انقالب اسالمي بود. ديگري ايستادگي در 
مقابل صدام. يعني از همان ابتدا، اسللتکبار يک قیچي درست کرد که يک لبه اش 
صدام و لبه ديگر آن، لیبرالیسم داخلي و منافقین و بني صدر بودند. آنها افتادند به 
جان روحانیت. حال که آنها خانه را بر سللر ما خراب کردند و ما ايستادگي کرديم 

بايد خودمان را محکوم کنیم؟ بايد همه چیز را بر سر دين بشکنیم؟
 شما درست مي فرمایید. شما مي فرمایید که اگر ضعف هایي 
وج�ود دارد، ریش�ه در عوامل دیگر دارد و به دین مربوط نیس�ت و 

ریش�ه در کالن انقالب یا رهب�ري و روحانیت ندارد. 
ما با این سخن موافقیم اما در عین حال مي خواستیم 
نظر ش�ما را در این زمین�ه بدانیم که آیا س�همي از 
ناکامي هاي ح�وزه تعلیم و تربیت و خروجي هایي که 
ما را ناراضي مي کند، ب�راي کارکرد ها و عملکرد هاي 
حکومتي قائلید یا نه؟ برخي این سهم را زیاد ارزیابي 

مي کنند. 
زرهانللي: آنچه را که من مي توانم به شللما بگويم اين 
اسللت که چون من هللر دو حکومت قبل و بعد از انقالب 
را درک کللرده ام آنچه را که براي حکومت اسللالمي قائل 
هسللتم، اين اسللت که يک تالش وافر و قابل ذکر انجام 
داده اسللت. اين که امثال من کاسللتي هايي داشته ايم و 
اين را بر سللر روحانیت بشللکنیم، جوانمردي نیست. ما 
بايد ببینیم که عیب و ايراد به کجا بر مي گردد؟ معتقدم 
منزه ترين حکومت در منطقه، حکومت اسللالمي اسللت. 
پاک دست ترين مديران، مديران حکومت اسالمي هستند. 
آيللت الل خامنه اي، آقللاي روحاني، آقللاي خاتمي، آقاي 
هاشمي، آيت الل ابراهیم امیني، آيت الل محمد يزدي، مرحوم آيت الل مهدوي کني، 
آيت الل موسللوي اردبیلي، شللهید بهشتي و شهید باهنر و شللهید مفتح و ...، اين ها 
را وقتي شللما نگاه مي کنید مي بینید که سللالئق سیاسللي متفاوتي دارند. بعضي ها 
مشللهور به چپ و برخي راست هسللتند و البته رهبري در راس اين ها، فارغ از اين 
جناح بندي ها اسللت. اين آدم هايي که نام بردم را از لحاظ ثروت، تفکر، شللخصیت، 
خانواده و حوزه نفوذ فرهنگي و اجتماعي، مقايسه کنید با رجال پاکستان و عراق و 
ترکیه و اتحاد جماهیر شللوروي سابق. مي بینید که از نظر قدرت عقالني و روشني 
بینللش و روزآمد بودن، قابلیت هللاي بااليي دارند. مرحوم طاهللره صفارزاده قبل از 
انقالب شللعري گفته بودند کلله چیزي از آن در ذهن من مانده: »بودن مسللئله اي 
نیست، فاجعه بزرگ، پذيرفتن است«. معتقدم که االن هم نه تنها در ايران حکومت 
بايد بر مبناي دين استمرار داشته باشد بلکه بايد در کشور هاي اطراف هم بر مبناي 

دين و خوانش عقالني دين استمرار پیدا بکند.

 با ش�ما موافقیم. ما از نس�لي هس�تیم که اگر قرار باش�د 
چی�زي به ما هویت بدهد، همین مبارزات دیني و انقالب اس�المي و 
رهبري روحانیت و ... است. ولي تلقیات عمومي هم بسیار مهم است. 
اگر این قضاوتي را که ش�ما نسبت به کارکرد هاي نظام ما دارید همه 
داش�ته باشند، ارزیابي شما درست است. مي گویند امنیت یک چیز 
است و احساس امنیت یک چیز دیگر. در جامعه اي ممکن است سر 
هر خیابان، پلیس ببینید ولي احساس امنیت وجود نداشته باشد اما 
در جامعه اي دیگر، ممکن اس�ت یک پلیس و پاسگاه هم نبینید ولي 
در آن احس�اس امنیت وجود داشته باشد. در واقع تلقیات عمومي، 

بسیار مهم هستند. 
زرهان�ي: من عقالني بحث مي کنم. ببینید شللما در خانه خود نشسللته ايد و 
کسللي با شلنگ آتش نشللاني به داخل خانه شما آب مي پاشللد و در و ديوار خانه 
شللما را به هم مي ريزد. آيا افراد خانه مي توانند به شللما اعتراض بکنند؟ اگر هیچ 
واکنشللي نشان نداديد، جاي اعتراض وجود دارد اما اگر خوب واکنش نشان داديد 
ولي از پس کار بر نیامديد که شللما مقصر نیسللتید. من مي گويم تهاجم فرهنگي 
و تحريم اقتصادي تأثیر زيادي گذاشللته اسللت. همین مذاکرات با 5+1 را در نظر 
بگیريد. شللما مي دانید که آقاي ظريف راست مي گويد، آقاي دکتر روحاني راست 
مي گويد و ما سللالم برخورد مي کنیم اما غرب از دغل بازيي دست بر نمي دارد. اين 
يک چیز کامال روشن است. تمام دوربین هاي اين ها، تمام بخش هاي هسته اي ما را 
مشاهده مي کند و اين ها يقین دارند که ما راست مي گويیم اما دست از دغل بازي 
بللر نمي دارند پس چللرا ما خودمان را محاکملله کنیم؟ ما ولو اينکه تحت فشللار 
باشللیم بايد با يک بینش درسللت و علت ياب، علت العلل را نشللان بدهیم. حضرت 
امام فرمودند آمريکا شللیطان بزرگ است. حال در فضاي روشنفکري، اين حرف ها 

خريدار ندارد و من هم دنبال فروش اين حرف ها نیستم. 
 اجازه بدهید به س�راغ بحثي دیگر برویم. در سند تحول، 

معتقدم روحانیت جریان س�الم 
و صادق�ی اس�ت. اگر ه�م عیب 
و ای�رادي به کار کش�ورداري ما 
وجود دارد، براي این است که ما 
سال هاس�ت حکومت نکرده ایم. 
اگر ما تجربه کشورداري داشتیم، 
کارنام�ه ما بهت�ر از این بود، کما 
س�ازماندهي  در  ام�روز  اینک�ه 
کش�ور بهت�ر از گذش�ته عم�ل 

مي کنیم.
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یکي از س�احت هاي تعلیم و تربیت، تربیت 
سیاس�ي اجتماعي اس�ت. نظر شما در باره 
انجام درس�ت تربی�ت سیاس�ي اجتماعي 

چیست؟ 
زرهاني: حدود سللي سللال پیش سه مقاله نوشته ام 
و در ماهنامه تربیت هم چاپ شللده اسللت تحت عنوان 
تربیت سیاسللي که بعد ها امور تربیتي شهرسللتان هاي 
تهللران به صورت يللک کتاب آنها را چللاپ کرد. من در 
آن مقللاالت به طللور مفصللل ديدگاهللم را در رابطه با 
تربیت سیاسللي نوشللته ام. هم تربیت سیاسي را تعريف 
کرده ام و هم راه هاي تربیت سیاسللي را نشللان داده ام و 
منابع تربیت سیاسي را مشخص کرده ام. اين که مدرس 
مي گويند سیاسللت ما عین ديانت ماست و اين دو از هم 
جللدا نیسللتند و حضرت امام هم اين سللخن را تضمین 
کرده اند، يک بسللتر براي تربیت سیاسي است. من آنجا 
گفته ام که تربیت سیاسي يعني اينکه ما افراد را بر اساس 

جهان بینللي توحیدي پرورش بدهیم که در امور مشللارکت کنند و مسللئولیت پذير 
باشللند و نقش هاي فردي و اجتماعي را ايفا و در انتخابات شللرکت بکنند. خاستگاه 
تربیت سیاسللي هم قرآن و سللنت و عترت و نهج البالغه و آراي حضرت امام و آراي 
رهبران اسللالمي، مصلحان و متفکران ديني است يعني کساني که در سده اخیر به 
دنبال پايه ريزي يک نظام نه شرقي نه غربي بوده اند که موفق ترين آنها حضرت امام 

بود. من در آن چند مقاله، اين حرف ها را گفته ام.

 البته اکنون فضاي متفاوت�ي داریم و راهکار هاي جدیدي 
هم مورد نیاز است. تصور کنید شما االن مسئولیتي در امور تربیتي 
و فرهنگي دارید و مي خواهید حوزه تربیت سیاسي را پر بار بکنید، 

در این صورت چه راهکار هایي را پیشنهاد مي دهید؟
زرهان�ي: به قللول مرحوم جالل آل احمللد، ما آرد ها را بیخته ايللم و الک ها را 
آويخته ايم و سر بازگشت به کار دولتي را نداريم اما فرض محال که محال نیست. 
من حقیقتا االن همان کاري را مي کنم که سللي سال پیش انجام دادم. يعني يک 
اتللاق فکر با حضور مغز هاي متفکر با سللاختار امروز جمع مي کنم و به کمک آنها 
مي انديشللم تا به »چه بايد کرد؟« برسم. ابتدا به ساکن، چیزي را تجويز نمي کنم. 
بنده اگر دانشللکده امللور تربیتي و دوره هاي کاردانللي و اردو هاي مختلف و مجله 
تربیللت و ... ايجاد کردم، ممکن اسللت مايه هاي اولیه اين ها از خودم بوده باشللد 
اما پردازش و آماده سللازي اش در اين اتاق فکر بود. اين هسللته هاي مشللاوره که 
بعد ها تبديل به کلینیک  شللد، در ابتدا هسللته هاي مشللاوره براي تعلیم و تربیت 
بود و پیشللنهاد دکتر علي شللريعتمداري بود. بنابراين تللالش مي کنم اهل حل و 
عقد و متفکران را دور خود جمع کنم. مغرور نمي شللوم که من سللي سللال پیش 
چه کار هايي کرده ام. با يک بررسللي و چیدمان معقول، برون داد اين ها را بررسللي 
مي کنم. يعني واقعا چشللم بسللته غیب نخواهم گفت. تا منظره و بسللتر را نبینم 
نبايد تجويز بکنم. تربیت از طبابت آسللان تر نیسللت. آن جمله معروف کانت را که 
بچه هللاي امور تربیتي آن را حفظ کرده بودنللد، در ذهن دارم: »در بین هنر ها دو 
هنر از همه مشکل ترند. هنر تعلیم و تربیت و هنر کشورداري«. اين طور نیست که 
من وارد که شدم بگويم چه بايد کرد. بايد بپرسم. به گفته قرآن فاسئلوا اهل الذکر 
ان کنتم ال تعلمون. من بايد ببینم اهل دانش و بینش اين فن چه نظري دارند. در 
آن دوران، از حللوزه علمیه قم آيت الل ابراهیم امیني و در تهران آقاي قرائتي کنار 
دستم بودند و از دانشگاه هم تمام کساني که در زمینه تعلیم و تربیت حرفي براي 

گفتن داشتند. همه آنها به بنده کمک مي کردند. 

 در چندین س�ال گذش�ته، جناح هاي سیاسي مختلف در 
آم�وزش و پرورش به حذف و کنار گذاش�تن نیروه�اي هم مبادرت 
کردند و هزینه هاي اجتماعي زیادي ایجاد ش�د. به همین علت میل 
به فعالیت سیاس�ي در آموزش و پرورش اساس�ا خیلي باال نیس�ت. 
یعني بس�یاري از م�دارس و ادارات ترجیح مي دهن�د گزینه تربیت 
سیاس�ي را تقریب�ا کن�ار بگذارند. به نظر ش�ما براي ایجاد ش�ور و 

جلوگیري از رکود فعلي چه مي شود کرد؟

زرهان�ي: من با هللر دو جنللاح کار مي کردم. در 
معاونین من هم جناج چپ حضور داشللت و هم جناح 
راسللت. اما از اول با آنها و با مديران حوزه خودم شرط 
گذاشتم که راه امام و رهبري و انقالب اسالمي  و ملت 
ايللران را طي کنیم. حزب نبايد وارد آموزش و پرورش 
بشللود. تعلیم و تربیت سیاسي، امري واجب است ولي 
کار حزبي و جناحي در آموزش و پرورش حرام اسللت. 
بین اين دو فاصله زيادي هست. ما اگر بستر هاي اصلي 
انقالب اسللالمي را مد نظر بگیريم، نیازي به يارگیري 
وجود ندارد. آن چیزي که آفت اسللت، سیاسللي کاري 
اسللت. کار سیاسللي و تعلیم و تربیت و رشللد سیاسي 
امللري ضروري اسللت. تعلیم و تربیت بلله يک معناي 
ساده آن يعني شناخت و پرورش استعداد ها و تسهیل 
مراحل رشد. از رشد عقلي، سیاسي، اجتماعي، علمي، 
عاطفي، بدني و ... نمي شللود رشد سیاسي را منها کرد. 
همان طور که نمي شللود رشللد اخالقي را حذف کرد، 
رشللد سیاسي هم نبايد حذف شود. ما جامعه اي هستیم که حرف از مردم ساالري 
ديني مي زنیم. يعني هر فردي بايد در سرنوشت خود مشارکت داشته باشد. کسي 
که پیشللنهاد شورا هاي دانش آموزي را داد خود بنده بودم که بعد از دوره ما ايجاد 
شد. پیشللنهاد ايجاد سللازمان جوانان را هم بنده دادم. زماني که حضرت امام در 
قیللد حیات بودند، من سللازماني را طراحي کردم به نام »سللازمان پويندگان راه 
امللام«. آقاي دکتر نجفي با آقاي دکتر حبیبي صحبللت کرد و 4میلیارد تومان از 
8میلیاردي که من خواسته بودم را موافقت کردند که پرداخت کنند. مطالعات آن 
هم از سللال 65 صورت گرفته بود. يک تیمي تشللکیل شده بود که کار مطالعاتي 
انجام مي داد و سللال 66 مطالعات به ثمر نشسللت و در سللال 67 آن را رونمايي 
کرديم. اگر آن سللازمان ايجاد شللده بود، من به يک صورتي امور تربیتي را به يک 

سازمان تبديل مي کردم. 

کاري ک�ه بعد ها در س�ازمان دانش آم�وزي صورت گرفت، 
هماني نبود که مد نظر شما بود؟

زرهان�ي: مسللئوالن بعدي در مصاحبه هللاي خود گفتند کلله نهادهايي مثل 
فرزانگان با الهام از پويندگان راه امام تاسیس شد که زرهاني پايه ريزي کرده بود. 

 ش�ما براي خارج ش�دن از این فضاي بي نشاط سیاسي در 
آموزش و پرورش راهکاري ندارید؟

زرهان�ي: بنده عرض کردم که حقیقتا ذهن من درگیر نیسللت و شللما مرا از 
يک فضاي ديگر وارد اين بحث کرديد. من سال ها است که معلم دانشگاه مذاهب 
اسللالمي هسللتم و با فضاي ديگري زندگي مي کنم. بايد بینديشم و کالبدشکافي 

کنم و پخته جواب بدهم. 

 م�ا در س�رمقاله ش�ماره اول ماهنام�ه تربی�ت سیاس�ي 
اجتماعي، بس�یاري از نکات مورد نظر ش�ما را مطرح و تاکید کردیم 
که کار حزبي را در آموزش و پرورش حرام مي دانیم و تربیت سیاسي 
را ش�ریف تر از کار حزبي مي دانیم. هدف ما در طرح این س�ئواالت، 

نظرخواهي براي کمال فعالیت هاست.
زرهاني: اگر اکنون به بنده ماموريت بدهند که کار تربیت سیاسي در آموزش 
و پللرورش را بر عهده بگیرم، حتما از مباني شللروع مي کنم. در واقع آيات قرآن و 
روايات و بخصوص نهج البالغه را که يک کتاب حکومتي اسللت، مبنا قرار مي دهم. 
در مرحللله بعد، آراي سیاسللي حضرت امام و مقام معظم رهبري و دکتر حسللن 
روحاني و متفکراني مانند شهید مطهري و شهید بهشتي و ديگران را در کنار هم 
قرار مي دهم و از درون آن، يک »چه بايد کرد؟« را متولد مي کنم. به لحاظ ذوقي 
سعي من اين است که اول پايه هاي نظري هر فعالیتي را مشخص کنم و در تربیت 
سیاسي هم حتما بايد خاستگاه هاي نظري و ديني تربیت سیاسي را مشخص کرد. 

 از ش�ما به خاطر ش�رکت در این گفت وگو مجددا تش�کر 
مي کنیم.  

تعلی�م و تربی�ت سیاس�ي، امري 
واج�ب اس�ت ول�ي کار حزب�ي و 
جناحي در آموزش و پرورش حرام 
اس�ت. بین ای�ن دو فاصله زیادي 
هس�ت. ما اگ�ر بس�تر هاي اصلي 
انقالب اسالمي را مد نظر بگیریم، 

نیازي به یارگیري وجود ندارد.
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پس از روي کار آمدن دولت يازدهم، مقايسلله 
وضعیت سللالمت کشور با اسللناد باالدستي مانند 
سند چشللم انداز برنامه پنجم توسعه، به متولیان 
سللالمت فهماند که وضعیت بهداشت و درمان در 
کشورمان ايده آل نیست و سقوط ساالنه 7 درصد 
بیماران به زير خط فقر، کمبود امکانات تشخیصي 
درمانللي در مناطق محللروم و زيرمیللزي گرفتن 
برخي پرشکان، با رويايي که مسئوالن براي اقشار 
متوسط و فقیر درگیر بیماري، فاصله زيادي دارد.

اين وضعیت باعث شللد که از مهر سللال 92، 
متولیان اصلي سالمت در کشور نخستین جلسات 
را بللراي ايجاد تغییرات بنیادين در نظام سللالمت 
کشور ايجاد کنند که اين جلسات با گذشت زمان 
به جلسات »تحول نظام سالمت« معروف شدند. 

در اين جلسات، کارشناسان و متخصصان حوزه 
بهداشللت و درمان، شیوه عملي ايجاد تغییرات در 
نظام سللالمت را برنامه ريزي و بللرآورد کردند که 
اجللراي چنین تحوالتي تا چه حد هزينه بر خواهد 
بود و قرار اسللت از چه منابعي تأمین شود. بر اين 
اساس قرار شد اصلي ترين منبع تأمین هزينه هاي 
اجرايللي کللردن اين طللرح از محللل هدفمندي 

يارانه ها تامین شود. 
يک ماه بعد، اين جلسللات به سللرانجام رسید. 

دولت، اجراي برنامه تحول سالمت را تصويب کرد 
و قرار شللد اين طرح  در سه مرحله ) فاز( اجرايي 
شللود  و از ارديبهشت، اجراي نخستین مرحله آن 

در سراسر کشور آغاز شد. 

مرحل�ه اول : ش�اخ غ�ول هزینه ه�اي درم�ان 
شکست  

پیللش از آغللاز اين طللرح آمارهاي پیشللین 
اعالم شللده نشان مي داد سللهم پرداختي بیماران 
در بخش هللاي بسللتري، پاراکلینیکي و سللرپايي 
62درصد و سللهم دولت 38درصد بود اما با صرفه 
جويي از حل هدفمندي يارانه ها دولت سهم عمده 

را از پرداخت هزينه هاي درمان به عهده گرفت. 
به اين ترتیب، وزارت بهداشت در طول اجرايي 
کردن اين طرح، هزينه پرداختي بیماران بسللتري 
را در شللهرها به 10درصد و در مناطق روسللتايي 
و تحت پوششللي هاي کمیته امداد، بهزيسللتي و 
عشللاير  به 5درصد کاهللش داد و به عالوه هزينه 
پرداخت از جیب بیماران براي تهیه دارو، استفاده 
از تجهیللزات پزشللکي، مراجه به آزمايشللگاه هاي 
بیمارستاني، خدمات تشللخیصي و تصويربرداري 

نیز به 10درصد رسید.  
پیللش از اجراي ايللن طرح خیلللي از بیماران 

همه چیز
 درباره
 طرح تحول

 نظام سالمت 
طرحي که
 عدالت درماني را به مردم 
هديه مي دهد 

 مریم یوشی زاده

ماعی
اجت
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اجتماعی

بدحللال براي تهیلله داروهللا و اسللتفاده از خدمات 
تشللخیصي و تصويربرداري ناچار بودنللد بین مراکز 
درماني سللرگردان شللوند اما با اجراي اين طرح هر 
بیمللار فقط در همللان بیمارسللتاني دارو و خدمات 

دريافت مي کند که در آن بستري شده است.
بخللش ديگر ايللن طرح براي حمايللت از زايمان 
طبیعي بللود که از آن زمان در همه بیمارسللتان ها، 

رايگان شده است. 
از اولويت هللاي ديگر اين طرح اعزام پزشللکان به 
مناطق محللروم و مقیم شدن شللان در اين مناطق، 
حمايللت از بیماران صعب العللالج  و ارتقاي کیفیت 
ارائلله خدمللات درماني بلله آنها، تجهیز و نوسللازي 
بیمارسللتان ها،  جللذب بیشللتر ماماهللا  بر اسللاس 
تخصص شان در مراکز درماني و فرهنگ سازي درباره 
تغذيه سللالم و پرداخللت يارانه براي دريافت شللیر  

محسوب مي شود.

مرحله دوم: محرومان حق دارند درمان شوند
مدت کوتاهي پس از آغاز  مرحله اول طرح تحول 
نظام سللالمت، مرحله دوم آن آغاز شد که دو هدف 
اصلي داشللت . بر اساس اين اهداف وزارت بهداشت، 
سللاز و کاري را براي مقیم کردن پزشکان متخصص 
در بیمارسللتان هاي دانشللگاهي بلله ايللن وزارتخانه 
اجرايللي کللرد  و از مانللدگاري پزشللکان در مناطق 

محروم نیز حمايت کرد. 
در حقیقت در نخسللتین مرحللله از طرح تحول 
نظام سللالمت، زمینه اعزام 1800 پزشک به مناطق 
محروم فراهم شللد اما اگر در فللاز دوم، حمايت هاي 
ويللژه اي از اين گروه انجام نمي شللد آنهللا تمايلي به 
باقي ماندن در اين  مناطق نداشللتند. به اين ترتیب، 
وزارت بهداشت متعهد شللد براي جلب رضايت اين 

گروه حقوق بیشتری به آنها پرداخت کند.
بر اين اسللاس وزارت بهداشت اعالم کرد حقوق 
پرداختي پزشکان متخصصي که به شهرهاي محروم 
 ،k تغییللر کرد. ) ضريب  k به سلله k  بروند از يک

شاخصي براي تعیین دستمزد پزشکان است(. 
به اين ترتیب اسللتفاده از متخصص ها در مناطق 
محروم، ارجاع بیماران را به مناطق دور دسللت براي 

استفاده از خدمات درماني کاهش داد.
 عللالوه بر ايللن، بر مبنللاي برنامه مقیم شللدن 
وزارت  دانشللگاهي  بیمارسللتان هاي  در  پزشللکان 
بهداشللت، مسللئوالن مراکز درماني بللا بیش از 64 

تختخللواب را متعهد کرد دو تا چند متخصص شللان 
را به طور 24 ساعته در مراکز درماني مستقر کنند. 
طرح پزشللک خانواده نیز که در دولت دهم آغاز 
و سللپس متوقف شده بود، در اين فاز بار ديگر، زنده 
و در اسللتان هاي فللارس و اصفهان اجرايي شللد. بر 
اساس اين طرح هر پزشک عمومي مسئول رسیدگي 
به وضعیت سللالمت شللمار زيادي از مردم سللاکن 
در يک منطقه مي شللود و عالوه بر بررسللي سالمت 
آنها به شللکل منظم، اطالع رساني هاي مهم در حوزه 
پیشگیري و تغییر سبک زندگي را هم به گوش مردم 

مي رساند. 
از سللوي ديگر با اجراي اين طرح در هزينه هاي 
پرداختي مردم نیز صرفه جويي مي شللود چرا که در 
مرحله اول ابتالي هر فرد به بیماري پزشک خانواده 
او را ويزيت مي کند و درمان را آغاز مي کند و فقط در 
صورتي که نتواند به نتیجه برسللد يا مشکلش نیاز به 
متخصص داشته باشد او را ارجاع مي دهد و بنابراين 

جلوي ارجاع هاي غیرضروري گرفته مي شود. 

مرحله سوم: پزشکان در برابر پزشکان
فاز سللوم طرح تحول نظام سللالمت از 15 آبان 
شللروع شللد اما فراهم کردن زيرساخت هايش از اول 
مهر امسللال با اجراي کامل کتاب ارزش هاي نسللبي 

خدمات سالمت در همه مراکز درماني آغاز شد. 
وزارت بهداشللت با اجراي فاز سللوم طرح تحول 
نظام سالمت، قصد دارد،  هزينه هاي پرداختي مردم 
براي درمان را با اسللتفاده از واقعللي کردن تعرفه ها 
و حذف پرداخت هاي غیرقانوني از سیسللتم درماني 
کشور، کاهش دهد تا همه اقشار به خدمات پزشکي 
برابر دسترسللي داشته باشند و به اين ترتیب عدالت 

درماني در جامعه برقرار شود.
ايجللاد حلقه حفاظت مالي از مردم در سیسللتم 
درمللان، در حقیقللت مهمترين هللدف برنامه تحول 
سللالمت اسللت که در فاز سللوم اين برنامه به شکل 
کامل اجرايي خواهد شد و بار اصلي هزينه ها را دولت 
از محل اعتبارات تحول نظام سالمت و بیمه هاي پايه 

تامین مي کند. 
کارشناسللان وزارت بهداشت پیش بیني مي کنند 
با ابالغ و اجراي کتاب ارزش نسبي خدمات سالمت، 
ارزش نسللبي متناسب  براي خدمات پاراکلینیک در 
بخش دولتي تعیین شللود که به اين ترتیب پرداخت 
هزينه هاي اين نوع خدمات نیز از سللوي مردم تا 25 

درصد کاسته خواهد شد. 
نکتلله مهم دربللاره کتاب ارزش نسللبي خدمات 
سالمت آن است که از انتشار نسخه مشابه اين کتاب، 
حدود 30 سال مي گذشت در حالي که در طول اين 
مدت شللمار زيادي از انواع خدمات جديد تشخیصي 
و درماني در کشور به کار گرفته شده است که ارزش 
هیچ يک به شللکل دقیق از سللوي متولیان بهداشت 
و درمان در کشللور مشخص نشللده و همین مسئله 
بازار تشللخیص و درمان را نسبي و آشفته کرده بود 
امللا اکنون کتاب ارزش نسللبي سللالمت که بايد هر 
سللال با توجه به تغییرات حوزه بهداشللت و درمان 
بازنويسللي شللود، ارزش واقعي اين خدمات را دقیقا 

مشخص کرده است. 
نکتلله مهم درباره مرحله سللوم طرح تحول نظام 
سللالمت، اين است که سیدحسللن قاضي زاده، وزير 
بهداشللت درمان و آموزش پزشللکي  در اين مرحله 
مسللتقیما پزشللکان متخلف را خطاب قرار داد و به 
آنللان هشللدار داد که وزارت بهداشللت ديگر از کنار 
تخلف هللاي آنان با اغماض نمي گللذرد و جريمه هاي 

سنگیني در انتظار قانون شکن ها خواهد بود. 

تیغ نقدشان را غالف کردند
اين روزها مرحله سوم از طرح تحول نظام سالمت، 
در حال اجراسللت و خیلي ها هنوز بلله ياد دارند که 
وزير بهداشت شش ماه پیش، در آغاز اجراي مرحله 
اول طرح تحول نظام سللالمت، مستقیما از رسانه ها 
خواسللت تیغ نقدشان را دسللتکم تا چند ماه پس از 

اجراي آن غالف کنند و زود نتیجه گیري نکنند. 
او نگران بود که مبادا چالش هاي اولیه در اجراي 
طرح تحول نظام سللالمت باعث شود مردم نسبت به 

آن جهت گیري منفي پیدا کنند.
 بللا اين حال اما بر خللالف پیش بیني قاضي زاده 
هاشمي، دو مرحله نخست اين طرح حتي چالش هاي 
اولیلله اي که او پیش بیني مي کرد، در پي نداشللت  و 
بي دردسر پیش رفت و رضايت مردم، بخصوص اقشار 
متوسط و فقیر را به دنبال داشت تا وضعیت سیستم 
بهداشللتي و درماني کشللور را بلله ايده آلي که رهبر 
معظم انقالب بارها بر آن تأکید کرده اند، نزديک کند 
و به قول ايشان، گستردگي عدالت درماني در کشور 
به درجه اي برسللد که بیماران جللز دغدغه و نگراني 

براي بیماري شان، دغدغه ديگري نداشته باشند. 
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چرا زنان؟
امللا چللرا زنان بیشللتر هللدف اسیدپاشللي قرار 
مي گیرنللد و به چه داليلي؟ اسیدپاشللي در ايران با 
موضوعللات مختلفي صورت مي گیللرد؛ از کینه براي 
يک مثلث عشللقي تا شللنیدن جللواب منفي از يک 
خواسللتگار. در اغلب مواقع هم مجرم مردي اسللت 
که زماني خواهللان ازدواج با زني بوده، ولي به دلیل 
ناکامي روي صورت او اسید مي پاشد. داليلي از قبیل 
حسادت،  تصمیم براي جدايي، طالق،  ازدواج همسر،  
عدم پذيرش ازدواج،  انتقام گیري، اشللتباه سهوي و... 
نیز تا کنون از سللوي مرتکبان اين عمل وحشللیانه 

اعالم شده است.
گرچه اولین قرباني اسیدپاشي در ايران يک مرد 

بللوده، ولللي از آن زمان تا کنون بیشللترين قربانیان 
اسیدپاشللي زنان بوده اند؛ زناني کلله حتي در برخي 
موارد به دنبال يک ماجراي عاشللقانه از سوي عشاق 
خود با اسللید به آنها حمله شللده و بینايي و زيبايي 

خود را از دست داده اند.
اما اين بار ماجراي اسیدپاشللي روي صورت زنان 
در اصفهان شامل هیچ کدام از موارد باال نمي شود؛  نه 
ماجراي عشقي در کار است، نه اختالفات خانوادگي 
و نلله انتقام گیللري و... البتلله هنوز )تللا لحظه تهیه 
اين گزارش( بانیان اين ماجرا دسللتگیر نشللده اند و 
اهدافشللان مشخص نشللده و همه چیز در هاله اي از 
ابهللام قرار دارد، اما يک چیز در همه قرباني هاي اين 

ماجرا مشترک است؛ همگي زن هستند.

دکتر عبدالل گیويان، عضو هیئت علمي و مدرس 
دانشللگاه در اين باره مي گويد: در اسیدپاشي زيبايي 
زنللان هدف قرار مي گیرد، چون اين تفکر وجود دارد 
کلله مهم ترين ويژگي يک زن، زيبايي اوسللت و فرد 
تصمیم مي گیرد زيبايي او را از بین ببرد. در اين نوع 
نگاه، انسللانیت و نگاه فراجنسیتي وجود ندارد. کسي 
کلله مي خواهد انتقام جويي کند، به اين فکر نمي کند 
که اين فرد يک انسللان اسللت، بلکه فکر مي کند زن 
يک کاالسللت و زيبايي دارد و به اين فکر مي کند که 

وجه ممیزه او را از بین ببرد.
دکتر سللعید خراطها، استاد دانشگاه و پژوهشگر 
مردم شناسللي نیز دربللاره چرايللي رخ دادن چنین 
مسللائلي مي گويد: اسیدپاشللي به دلیل داشتن نگاه 

 فیروزه درشتی

اسیدپاشی
معضلي اجتماعي که رنگ سیاسي گرفت!

اسید ماده اي است که قرن ها از شناخت 
آن مي گذرد، اما به نظر نمي رسد پدیده 
اسیدپاشي قدمتي بیش از 150 سال داشته 
باشد. اسیدپاشي یکي از انواع شدید 
خشونت است که بیشتر علیه زنان صورت 
مي گیرد و ممکن است در مواردي حتي 
منجر به مرگ قرباني شود. اسیدپاشي 
آسیب شدیدي به قرباني وارد مي کند که 
معموالً ماندگار است و عالوه بر آسیب هاي 
جسمي مي تواند آسیب هاي رواني جدي 
مانند افسردگي،  حمالت اضطرابي، و حتي 
اعتیاد و خودکشي به همراه داشته باشد.
اسیدپاشي در ایران تاریخچه اي 
60 ساله دارد. نخستین اسیدپاشي در 
ایران در سال 1334 و روي یک قاضي 
دادگستري به دلیل اینکه کسي را به حبس 
محکوم کرده بود، روي داد. آمار حاکي از 
آن است که از سال 1383 تا 1393 حداقل 
23 مورد اسیدپاشي گزارش شده که 25 
قرباني داشته. از این میان 8 مرد و بقیه 
زن بوده اند.
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اجتماعی

جسللماني و ابزاري به زن و زيبايي او رخ مي دهد. به 
طور کلي، نگاهي که ظاهر و زيبايي زن را فسللادآور 
قلمللداد مي کند، زيبايي او را نفي مي کند و در صدد 
آسیب رسللاندن به آن برمي آيد. اسللید براي آسیب 
زدن بلله زيبايي زن به کار مي رود و راهي اسللت که 
در حیللن اينکه زن را نمي کشللد، زيبايي اش را براي 

همیشه از او سلب مي کند.
برخللي معتقدند نبللود مجازات مشللخص براي 
اسیدپاشللي و البته دسترسي آسللان به اسید باعث 
بروز چنین اتفاق مي شللود که به دنبال آن پیام هاي 
گسللترده و خشللن آن نیز بروز مي کنللد؛ در مقابل، 
افرادي اعتقاد دارند در دسترس بودن دلیل نمي شود 
و بايد مجازات هاي شللديدتري براي مجرمان در نظر 
گرفته شود و مجازات دو تا پنج سال حبس را کافي 
نمي داننللد و معتقدنللد جرم و جللزا در اين موضوع 

مطابقت ندارد.

جزاي اسیدپاش چیست؟
از نظر حقوقي افرادي که مرتکب جرم اسیدپاشي 
مي شللوند، اگر باعث کشللته شللدن فرد مجني علیه 
شللوند، مطابق مللاده 290 قانون مجازات اسللالمي، 
چللون عمداً بللوده و نوعللاً موجب جنايت شللده، به 
قصاص نفس محکوم خواهد شللد، اما اگر فرد مجني 
علیلله عضوي از اعضاي خود را از دسللت بدهد طبق 
ماده 386 قانون مجازات فرد جاني در برابر او قصاص 

عضو خواهد شد.
در باب قصاص اعضاي آسللیب ديده مجني علیه 
نیللز با توجه بلله ماده 393 قانون مجازات اسللالمي، 
شللش شرط ذکر شللده، از جمله شرايط قصاص اين 
اسللت که قصاص با مقدار جنايت مسللاوي باشللد و 
خللوف تلف مرتکللب يا صدمه بر عضو ديگر نباشللد. 
لذا امکان قصاص با اسید وجود نخواهد داشت، چون 
بیم آن وجللود دارد به عضو ديگر سللرايت کند و يا 

صدمه اي مازاد بر جاني وارد شود.
بلله نظر مي رسللد با توجلله به نظر کارشناسللان 
و پزشللکان، دو شللرط قصللاص عضللو در مجللازات 
اسیدپاشللي قابل صدق نیسللت و مايع بودن اسید، 
امکان سللرايت به ديگر اعضا را بلله وجود مي آورد و 
همچنین امکان تعیین غلظت اسللید به کار رفته در 
جنايللت بسللیار کم بوده و از آنجا که غلظت اسللید، 

فاصللله، نحوه پاشللیدن آن و حتللي وضعیت مجني 
علیلله، آثاري متفاوت ايجاد مي کنللد، مقابله به مثل 

در قبال جاني ممکن نیست.
ايللن در حالي اسللت کلله اکنون حجت االسللالم 
سللیدابراهیم رئیسي، دادستان کل کشللور گفته: از 
آن جا که جنايت اسیدپاشللي قابل اغماض نیسللت، 
بايد قصاص صورت گیرد و اين افراد به اشد مجازات 
قانونللي برسللند و افزود: اين جللرم مي تواند مصداق 

افساد في االرض باشد.

سه قوه متحد در برابر اسیدپاشي
ايللن رويداد از جمله حللوادث تلخي بود که همه 
قللوا را در کنللار هم قللرار داد و اعتللراض همگان را 
برانگیخت. از جمله رئیس جمهوري در اولین جلسه 
هیئت دولت، در اين باره موضع گرفت و با اشللاره به 
اينکه ماجراي اسیدپاشللي در اصفهان مردم را بسیار 
متاثر و نگران کرده اسللت گفت: »اين مسللئله يک 
حادثه غیرانسللاني بود که با هیچ اصولي سللازگاري 
ندارد و زشللت ترين کاري اسللت که يللک فرد پلید 

مي تواند در جامعه انجام دهد«.
حسللن روحاني در جلسلله هیئللت دولت گفت: 
»دولللت پیگیر ماجرا بوده و سلله وزارتخانه را مأمور 
رسیدگي به اين موضوع کرد، البته ساير دستگاه هاي 
امنیتي و قضايي از ابتداي اين حادثه، بررسي موضوع 
را آغاز کردند، اما در دولت تصمیم گرفته شد وزراي 
مربوطه با جديت تمام اين مسللئله را رسیدگي کنند 
و در ايللن جلسلله اين سلله وزير گزارشللي از حادثه 
مذکور ارائه دادند«. او عنوان کرد: »پیگیري در حال 
انجام است و مردم عزيز هیچ ترديدي نداشته باشند 
که گذشللتي در کار نخواهد بود و دولت با همه توان 
اين مسللئله را پیگیري کللرده و عامل يا عاملین اين 
جنايت به دسللت عدالت سپرده شده و اشد مجازات 
براي کساني که اين جنايت را مرتکب شده اند، اعمال 
خواهد شللد«. رئیس جمهور تأکید کللرد: »لحظه اي 
آرام نخواهیللم ماند تا افرادي که مسللبب اين حادثه 
بوده اند دسللتگیر شللوند و واقعیت براي مردم روشن 

شود«. 
دکتر روحاني با اشاره به مدعاي کساني که مسئله 
اسیدپاشي را به موضوع امر به معروف و نهي از منکر 
مرتبط دانستند، افزود: »نبايد به سخنان و صداهاي 

مشللکوک و نادرسللت کسللاني که اذهان عمومي را 
تشويش مي کنند و بي جهت به فرد و گروهي نسبت 
نادرسللت مي دهند، توجه کرد و تا زماني که عامل يا 
عاملین اين حادثه دستگیر نشده اند، شايسته نیست 
کسللي، فردي يا گروهي را به نادرسللت متهم کند؛ 
چراکلله اتهام بي اسللاس و بي پايلله از گناهان کبیره 
اسللت«. رئیس جمهور با تأکید بللر اينکه بايد فضاي 
امن در جامعه وجود داشللته باشد، گفت: »هر فرد يا 
گروهي به طور سازمان يافته يا غیرسازمان يافته، اين 
عمل را مرتکب شللده باشد، بداند که گذشت در کار 

نخواهد بود«.

 ربط دادن »امر به معروف« به  اسیدپاشي!
رئیللس قللوه قضايیلله هللم با اشللاره بلله بحث 
اسیدپاشللي هاي اصفهللان گفللت: »يللک عللده در 
کشللورهاي غربي تللالش کردنللد، امربه معللروف و 
نهي ازمنکللر را بلله بحث اسیدپاشللي ارتبللاط دهند 
کلله اين يللک امر عجیب اسللت و متأسللفانه برخي 
رسللانه هاي داخلي هم همیللن کار را کرده اند. بحث 
امربه معروف و نهي ازمنکر با چنین جنايتي که نشان 
مي دهد آن فرد ذره اي از اسللالم و انسانیت و وجدان 
بويي نبرده است، چه ارتباطي دارد؟ مخصوصا اينکه 
در ايللن برهه طرحي در مجلس در همین ارتباط در 

دست بررسي است«.
آيت الل صادق آملي الريجاني ادامه داد: »اقتضاي 
ذات غربي ها اين اسللت که علیه ما سمپاشللي کنند 
و يللک جنايللت را به فرايض ديني ربللط دهند؛ ولي 
اينکه مقوالت اسالمي را زير سئوال ببريم، خود يک 

جنايت است«.

سیاسي کردن اسیدپاشي، نامردي سیاسي است
علي الريجانللي، رئیس مجلس نیز در نطق پیش 
از دستور خود با اشاره به حوادث اسیدپاشي در شهر 
اصفهان گفت: »الزم مي دانم که کمیسللیون امنیت 
ملي و سیاسللت خارجللي مجلس با جديللت پیگیر 
موضوع باشللند و نتیجه را بلله مجلس گزارش دهند 
اما اينکه اين پديده اجتماعي زشت مستمسکي شود 
براي تسويه حساب سیاسي جريان ها، خطاي ديگري 
بللوده که رخ داده و بدتر از اين موضوع مرتبط کردن 
آن به بحث امربه معروف و نهي ازمنکر اسللت که اين 

دکتر علی الریجانی: سیاسي کردن 
یک اقدام زننده جز فرصت طلبي 
چیز دیگري نیست و یک نامردي 
سیاسي است که متأسفانه زماني 
در دوره های�ي هم از این اقدامات 
شد و نتیجه آن تندروي هایي بود 

که به کشور لطمه زد.
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اقدام قطعا منکر ديگري بوده که انجام شده است«.
وي اداملله داد: »کدام جريان سیاسللي مطرح در 
کشللور در پي چنین اقداماتي مي تواند باشللد؟ چرا 
فضاي سیاسي کشللور را بالوجه غبارآلود مي کنید؟ 
از طرفي ديگر سیاسللي کردن يک اقللدام زننده جز 
فرصت طلبللي چیز ديگري نیسللت و يللک نامردي 
سیاسي است که متأسللفانه زماني در دوره هايي هم 
از اين اقدامات شد و نتیجه آن تندروي هايي بود که 

به کشور لطمه زد«.

امر به معروف با اسید؟
همه ايللن گمانه زني ها از آنجا پیللش آمد که در 
شللايعات مطرح شللد که  چندي پیش امللام جمعه 
اصفهان گفته بود تذکر امر به معروف و نهي از منکر 
بايد فراتر از تذکر لسللاني باشد و بايد چوب تر را باال 
برد! دلیل ديگر رواج اين شايعات، همزماني تصويب 
اليحلله حمايت از آمللران به معروف بللا اين حوادث 
تلخ بود که باعث شللد برخي، ايللن حوادث را به هم 
ربللط دهند. در پاسللخ به اين شللايعات، امام جمعه 
اصفهان در گفت وگو با رسللانه ها گفته اسللت: عقیده 
دارم اين يک اتفاق ساماندهي شللده براي برهم زدن 
جو مملکت اسللت تا حجاب را زير سللؤال ببرند. در 
حالي  کلله اصاًل بانواني که مورد هجوم قرار گرفته اند 
بدحجاب هم نبودند؛ حتي خانواده شهید هم در بین 

قربانیان وجود داشته و افراد بدي نبودند.
حجت االسالم رهبر، امام جمعه اصفهان همچنین 
مدعي وجود دسللت هاي پشللت پرده بیگانه در اين 
ماجرا شد و گفت: از همان ابتدا که اين واقعه رخ داد 
و يک عده انگشت اشللاره خود را به سمت حزب الل 
و ماجللراي امر به معروف و حجاب دراز کردند، گفتم 
اين دروغ اسللت. از ابتدا گفتللم و االن هم مي گويم 
که اين مسللئله نه به حزب الل مربوط است، نه ربطي 
بلله بحث امر به معللروف دارد. ايللن را هم گفتم که 
يک دست پشت پرده خارجي در ماجرا دخیل است، 
چراکه معتقدم مي خواهند در شللهر اصفهان که يک 
شللهر توريسللتي و امن و امان اسللت، جوسازي راه 

بیندازند.
وي افزود: بايد بگويم ما تا به حال مشللابه چنین 
اتفاقي را در داخل کشور نداشته ايم که کسي بخواهد 
براي امر به معروف، دسللت به چنین اقداماتي بزند. 
دوم اينکلله بعضي مي گفتند ايللن موضوع مربوط به 
مسائل عشقي و ناکامي ها يا اختالفات شخصي است 
کلله ايللن را هم من بعیللد مي دانم. چراکلله به وقوع 
پیوستن چند واقعه سريالي و پشت سر هم نمي تواند 

مسائل شخصي يا مسئله امر به معروف باشد.
وي همچنین اقدامات انجام گرفته توسللط برخي 
رسانه ها را مشللکوک دانست و گفت: رسانه هايي که 
به دنبللال تخريب وجهه جريللان حزب اللهي جامعه 
هسللتند يا ناداننللد يا بیمار. باالخللره يک تحلیل گر 
سیاسللي بايد بداند در کشللور چه اتفاقي مي افتد و 
داليلي که مي آورد بر اسللاس واقعیات باشد. من در 
صحبت هايللم داليل خودم را مطرح کللردم و اثبات 
کردم که اين کار نمي تواند کار جريان انقالبي باشد، 
اما شللما چگونلله مي گويیللد کار حزب اللهي ها بوده 
اسللت. ايشللان همچنین اعالم کرد، با مرتکبان اين 

عمل بايد برخورد قانوني صورت بگیرد و گفت: کشور 
قانون دارد، پلیس و قوه قضايیه دارد. اگر هم کسللي 
مي گويد بايد بللا بدحجابي ها برخورد شللود، منظور 
برخورد قانوني بوده اسللت. ما در کشور قانون حجاب 
و عفاف را داريللم. قانون برخورد با منکرات را داريم. 
پس اگر کسللي گفته که بايد بللا بي حجابي برخورد 

شود، منظور برخورد قانوني بوده است.

چند نفر قرباني؟
در پللي اين ماجللرا تعدادي معتللرض به جريان 
اسیدپاشي هاي زنجیره اي، در اصفهان و نیز پايتخت 
در مقابل در شمالي مجلس تجمع کردند و به ضعف 
قوانیللن و عدم برخللورد با متخلفللان در اين زمینه 
اعتراض کردند. معترضان در حالي در مقابل مجلس 
تجمع کردند که مجلسي ها مشغول تصويب بندهاي 
مختلللف طرح »حمايت از آمران به معروف و ناهیان 

از منکر« بودند.
عابللد فتاحللي، نماينللده ارومیه بلله خبرنگاران 
گفللت: »زنان حق اعتللراض دارند، حتي اگر در تمام 
میدان هاي شهر هم به نشللانه اعتراض بنشینند، باز 
هللم حللق دارند چرا که آسللايش و آرامللش از زنان 

جامعه سلب شده و اين اتفاق خوبي نیست«.
او همچنین اسیدپاشللي بر چهره زنان را برگرفته 
از افکار داعشي دانسللت و گفت: »متأسفم که هنوز 
برخي نمايندگان مجلس قصد دارند ماجراي غم انگیز 
اسیدپاشي هاي اصفهان را به انتقام گیري هاي عشقي 
تقلیل دهند. پشللت پرده اين اسیدپاشي ها در ذهن 
من چیزي است که امیدوارم نتايج پلیس آن را تايید 

نکند«.
فتاحللي همچنیللن دربللاره طوالني شللدن روند 
رسیدگي به پرونده اسیدپاشي هاي زنجیره اي گفت: 
»شللهر در سللکوت فرارفته و زنان حتي از ترددهاي 
عادي در شللهر هم پرهیز دارند. سردار احمدي مقدم 
هم از افزايش تعداد اسیدپاشللي ها به هفت مورد در 
يک ماه گذشللته در اصفهان خبر داده و همه اين ها 
نشان از آن دارد که وضعیت چندان مساعد نیست و 
از مسئوالن مي خواهیم هر چه سريعتر، سرنخ ها را به 

دست آورد و افراد مظنون را شناسايي کند«.
برخللي نماينللدگان ديگللر مجلللس امللا تعداد 

مصدومان اسیدپاشي را کمتر از چهار نفر و هفت نفر 
ذکر کردند. از جمله آصفري، عضو کمیسیون امنیت 
مجلس گفت: "شايعه سازي در زمینه اسیدپاشي باال 
گرفتلله؛ اين در حالي اسللت که تنها يللک نفر مورد 
آسللیب واقع شللده که آن هم ماجللراي انتقام گیري 
عشقي در میان بوده اما برخي سعي دارند اين مسئله 
را با برخورد برخي نیروها با بدحجابان متصل کنند".

ايللن در حالي بود که مسللئوالن دانشللگاه علوم 
پزشللکي اصفهان بللا ارائلله گزارش هللاي مربوط به 
اسیدپاشللي اعالم کرده بودند: »تعداد کل افرادي که 
از ابتداي امسللال تاکنون به دلیل سوختگي با اسید 
يا اسیدپاشي به بیمارستان سوانح سوختگي اصفهان 

مراجعه کرده اند، يازده نفر بوده است«. 
آمارهاي متناقضي درباره قربانیان اسیدپاشي در 
اصفهان از جمله چهار، هشللت و يازده قرباني منتشر 
شللده بود که توضیحات مسللئوالن روابللط عمومي 
دانشللگاه علوم پزشللکي اصفهان به ارائلله آمارهاي 

متناقض در اين مورد خاتمه داد.

خشونت علیه زنان با بطري آب
اسیدپاشللي چه به صورت فللردي و چه گروهي 
و سللازمان يافته، نوعي خشللونت علیه زنان محسوب 
مي شللود؛ خشللونتي با آسللیب هاي جبران ناپذير و 
غیرانسللاني. اگرچه انواع ديگر خشونت علیه زنان در 
جامعه نمود عیني ندارنللد اما تأثیرات جدي بر روح 
و روان آنهللا باقي مي گذارند. خشللونتي که روزي به 
شللکل متلک پراني هاي خیاباني بللود، حاال به موازت 
حوادث اسیدپاشللي در اصفهان بللا بطري هاي آب و 

تهديد زنان به اسیدپاشي جلوه گري کرده است.
دکتر امان الل قرائي مقدم، جامعه شناس به داليل 
اين ماجرا اشللاره مي کند: »خشونت هاي پنهان علیه 
زنان چون متلک پراني و ارعاب زنان همواره از سوي 
آدم هاي با سطح فرهنگ پايین و به اصطالح لمپن در 
جامعه وجود داشته است. داليل اين خشونت متنوع 
و گوناگون اسللت اما نبود قانون مشخص براي تنبیه 
اين افراد و عدم نظارت کافي مسئوالن، اين پديده را 

در کشور ما ريشه دار و نهادينه کرده است«.
قرائي مقدم افزود: »همزمان با حادثه اسیدپاشي، 
وحشللت و ترس بر جللان مللردم و خانواده ها افتاده 
اسللت. برخي تصللور مي کنند چون تللرس، توهین 
و ارعللاب جلوه ظاهللري ندارد، نبايللد فردي خاطي 
را بلله دلیل ايللن عمل مجازات کرد. در کشللورهاي 
پیشللرفته افرادي که خشللنونت هاي پنهان همچون 
ترسللاندن مردم و ارعاب را در قالب شللوخي و يا هر 
عمللل ديگري انجام مي دهند، طبللق قانون مجازات 
مي شوند. دلیل اين مجازات ها اين است که اين افراد، 
هللراس اجتماعي به وجود مي آورند و باعث آسللیب 
ديللدن روح و روان آدم ها مي شللوند و زمینه بیماري 

روحي را در افراد ايجاد مي کند«.
رئیس کل دادگسللتري استان تهران در اين باره 
گفت: دسللتگاه قضايي بللا افرادي کلله تحت عنوان 
اسللید اقدام به پاشیدن آب به صورت زنان مي کنند، 
برخورد قاطللع و قانوني خواهد کرد زيرا تهديد افراد 
و سلب امنیت و آسايش شهروندان در زمره مصاديق 

مجرمانه به شمار مي آيد.

دکت�ر روحان�ی: نبای�د ب�ه س�خنان و 
صداهاي مش�کوک و نادرس�ت کساني 
ک�ه بي جهت ب�ه فرد و گروهي نس�بت 
نادرست مي دهند، توجه کرد و تا زماني 
که عامل یا عاملین این حادثه دستگیر 
نش�ده اند، شایسته نیست کسي، فردي 
ی�ا گروهي را به نادرس�ت مته�م کند؛ 
چراک�ه اته�ام بي اس�اس و بي پای�ه از 

گناهان کبیره است.
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اسللماعیلي درباره اين که افللرادي با تکرار اين 
عمل به نحو ديگري در برخي از شللهرها باعث به 
وجود آمدن رعب و وحشللت بین بانوان مي شوند، 
گفت: هم عمل اسیدپاشللي اقدام ضدانساني است 
و هللم اقدامي که طي آن متأسللفانه برخي جوانان 
از سللر شللوخي اقدام بلله پاشللیدن آب به صورت 
زنللان مي کنند. وي افزود: ايجاد امنیت و آسللايش 
شللهروندان مللورد اهتمام دسللتگاه هاي امنیتي و 
قضايي است و قانونگذار براي کساني که با هیاهو و 
جنجال موجب سلللب آسايش شهروندان مي شوند 
مجازات در نظر گرفته اسللت، بنابراين با اين قبیل 

اقدامات برخورد قاطع خواهد شد.

حذف زنان از جامعه با چه انگیزه اي؟
دکتللر آناهیتا خدابخشللي کواليللي، متخصص 
مشللاور خانواده معتقد اسللت: زني که مورد اسید 
پاشللي قرار مي گیرد عماًل از جامعه حذف مي شود 
زيللرا چیزي که يللک زن از دسللت مي دهد، فقط 
ظاهرش نیسللت بلکه موجوديت خود را از دسللت 
مي دهد و ديگللر نمي تواند در جامعلله حضور پیدا 
کنللد. بنابراين در مللوارد اسیدپاشللي فقط حذف 
زيبايللي زن اتفاق نمي افتد و اسیدپاشللي به منزله  
محللروم کللردن زن از چهرهللي زيبايللش صورت 
نمي گیرد، بلکه چنین کاري مساوي است با حذف 
او از اجتماع و محل کار و البته خانه نشین کردن او.

سخن نهایي
حادثه اسیدپاشللي در اصفهللان مطمئناً اولین 
نمونلله اسیدپاشللي در جامعه نبللوده و آخرين آن 
هللم نخواهد بود زيللرا از اتفاقات گذشللته در اين 
زمینه پیداسللت سللوزاندن و از میان بردن چهره 
شللهروندان، به خصوص زنان به دلیل عدم برخورد 
قاطع با مجرمان اين جرائم، چه از سللوي قربانیان 
و چه از سللوي مجريان قانللون، در آينده هم ادامه 
خواهد داشللت. اين واقعیت را هم نبايد از نظر دور 
داشللت که اين نوع حوادث با وجللود تکرار، هرگز 
از توجه افکار عمومي خارج نمی شللود زيرا امنیت، 
مهمترين موضوع در جامعه است و از سوي اسالم، 
مجازاتي سخت براي مخالن آن تدبیر شده است.

حللوادث تلللخ اخیللر در اصفهللان نشللان داد 
اسیدپاشللي در ايران بلله انللدازه اي قرباني گرفته 
اسللت که ضروري باشد مسللئوالن به اين موضوع 
بیشللتر از قبل توجه کننللد و آن را جدي بگیرند 
و ايللن فرصللت را فراهللم کننللد که رسللانه ها و 
کارشناسللان براي درمان اين بیمللاري فرهنگي و 
اجتماعي، عالوه بر بررسللي جنبه هللاي حقوقي و 
قضايي  آن، جنبه هاي روان شناسي، جامعه شناسي 
و انسان شناسللي اين معضل را هم بررسللي کنند. 
متاسللفانه به نظر مي رسللد برخي بللا تالش براي 
جلوگیري از پوشللش اخبار و حوادث اسیدپاشللي 
در اصفهان و از آن بدتر مجازات منعکس کنندگان 
اخبار مربوط به اين موضوع، مي خواهند از کنار آن 
عبور و پرونده اسیدپاشي را هر چه زودتر، مختومه 
کنند اما يادمان نرود که اسیدپاشي هاي زنجیره اي 

در اصفهان، دست کم چهار قرباني گرفته است.


