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سرمقاله

س��ال 93 به پایان رس��ید و سالي جدید را پیش رو داریم. نو شدن هر سال را باید بهانه اي براي مرور عملکرد گذشته قرار داد تا بتوان 
براي آینده، برنامه ریزي درس��ت تري کرد. ما نیز در حیطه فعالیت هاي مرتبط با تربیت سیاس��ي اجتماعي دانش آموزان به عنوان عرصه 

اصلي فعالیت این نشریه، نیازمند این بازاندیشي هستیم. 
1- خوش��حالیم که نش��ریه تربیت سیاس��ي اجتماعی در طي 7 ماه گذش��ته به صورت مرتب انتش��ار یافته و جاي خود را در میان 
مخاطبانش به صورت نسبي باز کرده است. از ابتدا بسیاري از دوستان و همکاران با توجه به زمینه هاي موجود در کل کشور از جمله 
در فضاي حاکم بر آموزش و پرورش، ما را از ورود به این عرصه منع می کردند یا چنین خیرخواهی داش��تند که به حوزه های دیگر 
بپردازیم و یک نشریه  »کم خاصیت« و »خنثی« را هم منتشر کنیم تا دیگران را نرنجاند و مخالفتي را برنیانگیزد. ما نیز با محاسبه 
متع��ارف، بای��د به این نصیحت ها و خیرخواهي ها توجه و تمکین مي کردیم اما انجام تکلیف مطابق انتظاراتي که در این ش��رایط از 
معاونت پرورشي مي رود، ما را مجاب و تشجیع مي کرد که سختی های راه را تحمل کنیم و بر صراط مستقیمي که برگزیدیم، اصرار 

بورزیم و از سر عافیت طلبي، تکلیف شرعي و قانوني و انقالبي خود در قبال نسل جدید فراموش نکنیم. 
2- بر این باوریم که کار انتش��ار نش��ریه تربیت سیاسي اجتماعي براي مربیان و معلمان و اولیاي مدرسه، کاري بایسته است 
که باید فراگیر ش��ود یعني مخاطبان بیشتري را تحت پوش��ش بگیرد و پرسش هاي زیادتري را پاسخ دهد و با نظرات تکمیلي 
خوانندگان و همکاران گرامي، غني تر ش��ود. همچنین باید برای تعمیم این گونه فعالیت  ها برای دانش آموزان هم برنامه ریزی 
ش��ود. در این راس��تا چه بسا انتشار نشریه ای مستقل برای نس��ل جوان و دانش آموزان دبیرستانی کشور هم ضروری باشد. با 
تداوم این فعالیت و ش��کل گیری س��ازوکارهایی که فعالیت عملی دانش آموزان در عرصه جامعه و سیاس��ت را ممکن کند، 
این امیدواری ایجاد می ش��ود که دانش و بینش و گرایش نس��ل جوان در حوزه مسائل عمومی کشور و جامعه، ارتقا یابد و 
نسل جوان ما نیز مانند نسل انقالب و دفاع مقدس، احساس مسئولیت و تکلیف کند و از کنار خوب و بد جامعه و جهان 

پیرامون خود بی تفاوت عبور نکند.
3-  رسیدن به اهداف مورد نظر در انتشار نشریه تربیت سیاسی اجتماعی، نیاز به ایجاد فضای همکاری دوجانبه دارد. 
اصال مناس��ب نیس��ت که ما بدون پیوند متقابل با مخاطبان نشریه، به تنظیم محتوای آن اقدام کنیم و یکجانبه حرف 
بزنیم. ارتباط متقابل با خوانندگان نش��ریه ما را با نیازهای واقعی فکری و تحلیلی مخاطبان آشنا می کند و این امکان 
را فراهم می آورد تا در تولید محتوای نش��ریه دقیقا به س��راغ موضوعاتی برویم که دغدغه ذهن همکاران است که آن 
هم به نوبه خود از طریق پرس��ش های دانش آموزان پدید می آید. بر همین اس��اس است که انتظار داریم خوانندگان 
گرام��ی ک��ه جملگی از همکاران ما در حوزة تعلیم و تربیت هس��تند، در این زمینه با م��ا همکاری کنند و نظرات 
خود را هم دربارة محتوای نش��ریه و هم دربارة موضوعاتی که باید در اولویت قرار دهیم، برای ما بفرس��تند. ما باید 
بدانیم همکاران ما در مواجهه با دانش آموزان با چه س��ؤاالتی مواجه هس��تند تا برای پاسخ دادن به آن پرسش ها 

برنامه ریزی کنیم و مسائل این نسل کدام است تا برای حل آنها راه کارهایی را تدارک ببینیم.
4- نقد محتوا و جهت گیری نش��ریه در حوزه های گوناگون از جمله نیازهای کار رس��انه ای ماست و به ما در 
شناسایی ضعف ها و نارسایی های کارمان کمک می کند. بررسی علمی و کارشناسانه محتوای نشریه را یک نیاز 
جدی تلقی می کنیم و از همة مخاطبان گرامی انتظار داریم که در این زمینه دست به قلم ببرند و نظر خود 
را در هر زمینه ای که مدنظرشان است، برای ما بنگارند و همکاران ما در تحریریه نشریه را از همفکری خود 
برخوردار س��ازند. در عین حال از برخورد سیاسی با نشریه و اتهام زنی و جوسازی علیه این تالش موردنیاز 
آموزش و پرورش، خرس��ند نیس��تیم، کاری که متأسفانه از سوی کسانی در دستور کار قرار گرفته است و 
هر کاری را برای زیرسؤال بردن تالش همکاران مان در ماهنامة تربیت سیاسی اجتماعی انجام می دهند. 
این دست از منتقدان آنقدر انصاف ندارند که در مقابل اتهام زنی مکرر، توضیحات ما را هم منتشر کنند 

و مخاطبان خود را در جریان نظرات ما هم قرار بدهند.
5- یکی از راهکارهای مورد تأکید بسیاری از همکاران در راستای تقویت ارتباط همکاران با نشریة 
تربیت سیاس��ی اجتماعی، غنی سازی محتوای شماره های منتشرشدة ماهنامه براساس نیاز مخاطبان 
اس��ت که امیدواریم امکان این امر در آینده فراهم آید. این پیش��نهاد همکاران را جدی می گیریم و 

برای  عملیاتی شدن آن تالش خواهیم کرد.
با افزودن این توضیح که این شمارة نشریه به دلیل تعطیلی نوروز، در روزهای پایانی اسفندماه 
منتش��ر ش��ده است، س��ال نو را به همة همکاران و خوانندگان گرامی تبریک عرض کرده و برای 

همه عزیزان آرزوی توفیق و کامیابی می کنیم.
مدیر مسئول

نو شدن سال و ضرورت بازانديشى
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رهبر معظم انقالب 29 بهمن ماه امس��ال میزبان هزاران نفر از قشرهای مختلف 
مردم اس��تان آذربایجان شرقی بود. ایشان در این دیدار در سخنان مهمی، به تشریح 
شرایط اقتصادی کشور و همچنین راهکارهای عالج مشکالت، بویژه ضرورت اجرای 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی پرداختند و با اشاره به شاخ و شانه کشیدن ها و شرط 
و شروط های آمریکا و تحریم های جدید اعمال شده از سوی اروپا تأکید کردند: ملت 
ایران همواره نشان داده است که اراده قوی دارد و در موضوع تحریم ها هم ملت ایران 

می تواند این توطئه را ناکام بگذارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در سخنان خود با اشاره به گزارش های دقیق درخصوص 
راهپیمایی 22 بهمن مبنی بر حضور بیش��تر و باشکوه تر مردم در راهپیمایی امسال 
نسبت به سال قبل، گفتند: زبان من برای تشکر از ملت بزرگ ایران و توصیف حضور 

مردم در راهپیمایی واقعاً قاصر است.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با تعمیم این قاعده کلی به مس��ائل اقتصادی و تأکید 
بر لزوم حضور برنامه ریزی ش��ده مردم در عرصه اقتصادی و اس��تفاده از ظرفیت های 
مردم��ی، به تبیین دالیل مش��کالت اقتصادی کش��ور پرداختند و گفتن��د: یکی از 
مهم ترین این دالیل، برنامه ریزی قدرت های اس��تکباری بعد از پایان جنگ تحمیلی، 
برای جلوگیری از تبدیل ش��دن ایران به یک قطب اقتصادی تأثیرگذار در منطقه و 

جهان است.
ایشان افزودند: غربی ها و عمدتاً آمریکایی ها، با برنامه ریزی و با استفاده از شیوه های 
مختلف اقدام به کارشکنی در طرح ها و فعالیت های بزرگ اقتصادی ایران با کشورهای 
منطقه و دور زدن ایران در خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط زمینی و هوایی و خطوط 
شبکه های ارتباطاتی کردند و عماًل  سال ها پیش از قضایای هسته ای، تحریم بی سر و 

صدایی را آغاز کردند که این مقابله اقتصادی تا به امروز ادامه داشته است.

رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: بنابراین در تحلیل شرایط و مشکالت اقتصادی 
کش��ور، نباید برنامه ریزی دش��من را که آمریکا و چند کش��ور اروپای��ی دنباله رو آن 

هستند، نادیده گرفت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه باید در مقابل برنامه ریزی بدخواهان به 
گونه ای تالش شود که ضربه دشمن، تأثیرگذار نشود و یا کم اثر شود، افزودند: عالوه بر 
برنامه ریزی مستمر و گسترد ه جبهه استکبار، اقتصاد کشور از دو اشکال بزرگ »نفتی 

بودن« و »دولتی بودن« نیز به شدت رنج می برد.
ایش��ان خام فروش��ی نفت و صرف آن در امور جاری کش��ور و استفاده نکردن از 
فرآورده های گس��ترده ناش��ی از ارزش اف��زوده نفت را، میراث ش��وم رژیم طاغوت و 
خسارتی جبران ناپذیر خواندند و گفتند: این روش، آسان ترین راه پول درآوردن است 
که برخی از مس��ئوالن در طول زمان های مختلف، ترجیح دادند از این پول آس��ان، 

استفاده کنند.
رهبر انقالب اس��المی درخصوص مش��کل دولتی بودن اقتصاد کشور نیز به ابالغ 
سیاس��ت های اص��ل 44 در چندین س��ال قبل و تأکی��دات مکرر ب��رای اجرای این 
سیاست ها اش��اره کردند و گفتند: مس��ئوالن انصافاً تالش می کنند اما این تالش ها 

کافی نیست و باید یک نفس جدیدی به تالش های اقتصادی دمیده شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای 29 بهمن را مصادف با اولین سالگرد ابالغ سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی دانس��تند و تأکید کردند: اقتصاد مقاومتی که برای کش��ور، در 
هر ش��رایطی اعم از تحریم یا غیرتحریم ضروری اس��ت، به معنای آن است که بنیان 
اقتصادی کشور به گونه ای ساماندهی شود که تکانه های جهانی در آن اثرگذار نباشد.
ایش��ان افزودند: اگر پایه اقتصاد کشور براساس استفاده از ظرفیت های مردمی و 
تولید داخلی برنامه ریزی و مستحکم شود، دیگر برای تحریم ها و کاهش قیمت نفت 

مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان شرقی: 

اقتصاد مقاومتى براى كشور، در هر شرايطى
اعم از تحريم يا غير تحريم ضرورى است

پاى سخن رهبرى
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عزا نمی گیریم و دچار نگرانی نمی شویم.
رهبر انقالب اس��المی یکی از لوازم اصلی و مهم خ��روج از اقتصاد نفتی را، قطع 
وابستگی بودجه کشور به درآمد نفت دانستند و خاطرنشان کردند: باید به این نقطه 
برس��یم و معتقدم این کار سخت را می توان با همت و با اعتماد به مردم و جوان ها و 
س��رمایه های داخلی و باالتر از همه، با اعتماد به خداوند متعال که وعده نصرت داده 

است، انجام داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه یکی از راه های قطع وابستگی بودجه 
به درآمد نفت، تکیه بر درآمد حاصل از مالیات تولید و تجارت اس��ت، گفتند: برخی 
س��رمایه داران کالنی ک��ه از دادن مالیات خ��ودداری و فرار می کنن��د مرتکب جرم 
می ش��وند زیرا کش��ور را به پول نفت بیش از پیش وابسته می کنند و زمینه ساز بروز 

مشکالت بیشتر می شوند.
ایش��ان موضوع مالیات را بس��یار مهم و دادن مالیات را یک فریضه دانس��تند و 
افزودند: مس��ئوالن مالیاتی برنامه ها و اقدامات خوبی را برای درآمد مالیاتی حاصل از 
تولید و تجارت طراحی کرده اند که باید با کمک مردم، هرچه سریع تر اجرایی شوند.

رهب��ر انقالب اس��المی با تأکید ب��ر اینکه یکی دیگر از نکات اساس��ی برای حل 
مش��کالت اقتصادی، ارتقاء بهره وری است، خاطرنشان کردند: ارتقاء بهره وری عبارت 

است از کاهش هزینه تولید و باال بردن کیفیت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای برنامه ریزی مناسب برای استفاده حداکثری از ظرفیت ها 
و منابع داخلی را یکی دیگر از راه های برون رفت از مشکالت اقتصادی برشمردند و در 

ادامه چند نکته را متذکر شدند.
اس��تفاده از تولیدات داخل��ی اولین نکته ای بود که رهبر انقالب اس��المی به آن 
اشاره کردند و گفتند: مردم و همه کسانی که عالقه مند به ایران و آینده آن هستند 
و همچنین دس��تگاه های دولتی باید کاالهای خارجی را که مش��ابه داخلی آن وجود 

دارد، استفاده نکنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بیان نکات دیگر، به لزوم پرهیز از اسراف و جلوگیری 
از تضییع منابع عمومی، تکیه بر شرکت های دانش بنیان و مبارزه جدی با قاچاق اشاره 

کردند و افزودند: برای حل مشکالت اقتصادی، این کارها باید انجام شود.
ایشان خاطرنشان کردند: در این سال ها، هشدارهای زیادی داده شده و تالش های 
بس��یاری هم انجام ش��ده اس��ت اما نه آن هشدارها کافی اس��ت و نه آن تالش های 
مس��ئوالن. رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر لزوم تالش های جدی تر و کمک گرفتن 
از ظرفیت های مردمی، افزودند: ما می توانیم در مقابل هیاهو و اقدامات دش��منان در 

موضوع تحریم ها ایستادگی کنیم و هدف های آن ها را ناکام بگذاریم.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای گفتند: اگر اقدام��ات الزم و تالش های جدی تر را در 
عرصه اقتصادی انجام ندهیم، نتیجه همان می ش��ود که اکنون دشمن برای موضوع 
هس��ته ای ما ش��رط و ش��روط می گذارد و بعد هم می گوید، اگر قبول نکنید، تحریم 

می کنم!
رهب��ر انقالب اس��المی با تأکی��د بر لزوم اس��تفاده از ظرفیت های بس��یار باالی 
جوانان بخصوص دانش��جویان بسیجی، در مسائل کشور و پیشبرد اهداف انقالب، به 
تهدیده��ای دولت زورگو و قلدر امری��کا و تحریم های جدید دنباله روهای اروپایی آن 
اشاره کردند و گفتند: اگر بنابر تحریم باشد، ملت ایران هم می تواند تحریم کند و این 

کار را خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودن��د: ملت ایران اراده 
بس��یار قوی دارد و جمهوری اس��المی، در هر مسئله ای 

که وارد شده است، عزم راسخ خود را نشان داده است.
ایش��ان مقابله جدی ای��ران با داع��ش را یک نمونه 
از این اراده قوی برش��مردند و با اش��اره به دروغ گویی و 
تزویر آمری��کا و هم پیمانانش برای مقابله با این گروهک 
تروریستی، خاطر نشان کردند: آمریکایی ها به وزارت امور 
خارجه ما نامه نوش��تند و گفتند، م��ا از داعش حمایت 
نمی کنیم اما چن��د روز بعد تصاوی��ر کمک های نظامی 

آمریکا به داعش منتشر شد.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای با تأکید ب��ر اینکه مردم 
صاحبان اصلی انقالب و کش��ور هستند، در پایان تأکید 
کردند: بدون تردید ملت ایران در آینده نه چندان دور در 

قله های شرف و افتخار خواهد ایستاد.

ديدار مسئوالن محيط زيست، منابع طبيعى و فضاى سبز 
با رهبر معظم انقالب

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی روز یکشنبه 17 اسفند در 
دیدار مس��ئوالن و دست اندرکاران منابع طبیعی و حفظ محیط زیست، حل مسائل 
و مشکالت زیست محیطی همچون آلودگی هوا، پدیده ریزگردها و دست اندازی به 
جنگل ها و مراتع و فضاهای س��بز را نیازمند برنامه ریزی، تدبیر، پیگیری مستمر و 
جدی و قاطعیت دس��تگاه های مرتبط دانستند و تأکید کردند: حفظ محیط زیست 
یک وظیفه حاکمیتی اس��ت که باید با  تهیه س��ند ملی محیط زیس��ت و  پیوست 
زیس��ت محیطی ب��رای همه طرح های عمران��ی و صنعتی و همچنی��ن جرم انگاری 

تخریب محیط زیست، به این وظیفه بسیار مهم، عمل شود.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به دیدگاه اسالم در خصوص اهمیت حفظ زمین 
و ثروت های عمومی کره خاکی گفتند: اسالم و ادیان الهی همواره بر لزوم احساس 
مس��ئولیت انس��ان در قبال طبیعت و حفظ تعادل میان انس��ان و طبیعت تأکید 
کرده اند زیرا عامل اصلی بروز مش��کالت زیست محیطی بر هم خوردن این تعادل 

است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، چالش زیس��ت محیطی را چالشی فراگیر در سراسر 
جهان برش��مردند و با اشاره به آثار بلندمدت مس��ائل زیست محیطی، خاطرنشان 
کردند: تجربه های کش��ورهای مختلف نشان می دهد بس��یاری از مشکالت محیط 

زیستی قابل پیشگیری و دارای راه حل هستند.
ایشان به عنوان نمونه به موضوع آلودگی هوا در کالن شهرها و پدیده ریزگردها 
اشاره و تأکید کردند: این مشکالت، با صبر و حوصله و تدبیر و پیگیری الزم، قابل 

حل هستند.
رهبر انقالب اس��المی افزودند: مس��ئله محیط زیست، مس��ئله این دولت یا آن 
دولت، مس��ئله این شخص یا آن شخص و مسئله این جریان و یا آن جریان نیست 
بلکه موضوعی کش��وری و ملی است که باید برای حل مشکالت مرتبط با آن، همه 

دست به دست یکدیگر دهند.
رهبر انقالب اس��المی هوا، آب و خاک را س��ه عنصر اصلی در محیط زیس��ت 
برش��مردند و گفتند: برای حل مس��ائلی همچون آلودگی هوا در کالن ش��هرها، و 
پدیده گرد و غبار و همچنین کمبود آب و فرس��ایش خاک، بیشتر از تبلیغات، باید 

کار و تالش جدی و پیگیری مستمر انجام داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به جنگل ها و مراتع به عنوان ریه های تنفسی 
ش��هرها و عوامل نگهدارنده خاک، از دست اندازی افراد سودجو به جنگل ها و منابع 
طبیعی بخصوص در ش��مال کشور ابراز تأسف شدید کردند و افزودند: دستگاه های 
مس��ئول باید قاطعانه با تعدی به جنگل ها به هر بهانه ای اعم از هتل سازی و جذب 
گردشگر و ساخت حوزه علمیه و برخی توجیهاِت به ظاهر قابل قبول، مقابله کنند.
ایش��ان پدیده زمین خ��واری و اخیراً کوه خواری و ساخت وس��از در ارتفاعات را 
از دیگر مس��ائل رنج آور و اسف بار دانس��تند و تأکید کردند: باید در قانون، اینگونه 
اقدامات جرم تلقی ش��وند و افراد سوءاستفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب 
قضایی قرار گیرند و اگر در دس��تگاه ها نیز کوتاه��ی انجام گیرد، باید با عوامل این 

کوتاهی هم بشدت برخورد شود.
رهب��ر انق��الب اس��المی با تأکی��د ب��ر اینکه حفظ 
محیط زیس��ت یک وظیف��ه حاکمیتی اس��ت افزودند: 
تهیه س��ند ملی برای محیط زیس��ت، پیوس��ت محیط 
زیستی برای همه طرح های عمرانی، صنعتی و تجاری، 
پاالی��ش و بازنگ��ری قوانین برای جرم ان��گاری تخریب 
محی��ط زیس��ت، و تقوی��ت نظارت ه��ای بی اغماض از 
مهمترین راهکارها برای حفظ محیط زیس��ت و مقابله 
با س��ودجویان و قانون ش��کنان اس��ت. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، نقش آفرینی مردم برای حفظ محیط زیس��ت 
و فرهنگ س��ازی در جامعه بوسیله رس��انه ملی را مهم 
ارزیابی و خاطرنشان کردند: مطالبی که باید بیان شوند، 
امروز گفته ش��د و از این پس م��ردم باید قضاوت کنند 
که کدام دس��تگاه ها به وظیفه خ��ود برای حفظ محیط 
زیس��ت عمل می کنن��د و کدام دس��تگاه ها برای حفظ 

محیط زیست، تالش و اقدام الزم را انجام نمی دهند.

مسئله محیط زیست، مسئله این 
دول�ت ی�ا آن دولت، مس�ئله این 
شخص یا آن شخص و مسئله این 
جریان و یا آن جریان نیست بلکه 
موضوعی کشوری و ملی است که 
باید برای حل مش�کالت مرتبط با 
آن، همه دس�ت به دست یکدیگر 

دهند.
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اشاره:
در تاریخ چهارم اس�فن دماه 93 اجالس وزراي علوم، فناوري و نوآوري 
کش�ورهاي عضو جنبش عدم تعهد در س�الن س�ران تهران برگزار ش�د. 
در مراس�م آغازین این اجالس، دکتر حس�ن روحاني سخنراني و مواضع 

جمهوري اسالمي را تبیین کرد. متن این سخنان در پي مي آید.  

بسم اهللا الرحمن الرحیم
وزرای محترم، عالیجنابان

خانم ها و آقایان؛
در جایگاه ریاس��ت جنبش عدم تعهد، از اینکه دعوت جمهوری اسالمی ایران 
را ب��رای ش��رکت در کنفرانس وزرای علوم، فن آوری و ن��وآوری جنبش پذیرفتید 
صمیمانه قدردانی می نمایم. حضور در جمع ش��ما وزرای محترم علوم، فن آوری و 
نوآوری و دیگر مقامات علمی و دانشگاهی کشورهای عضو مایه خرسندی است و 

به همه شما خوشامد می گویم.
این اجالس، از ش��ان و اعتبار واالیی برخوردار است؛ زیرا علوم میراث مشترک 
بش��ریت است و همچنان که برای پیش��رفت علم و فن آوری نمی توان مرزی قایل 

ش��د، گسترش و توس��عه آن هم، جدای از مبدا جغرافیایی، مرزهای سیاسی را به 
رس��میت نمی شناس��د و لذا برای فراگیری و بسط علم هیچ مرزی وجود ندارد. به 
همین معنا اس��ت که دسترس��ی به علوم و فن آوری یک حق از حقوق اساسی به 
ش��مار می رود و در کنار این ها می توان گفت که منافع ناش��ی از توس��عه علوم و 

فن آوری هم مرزی نمی شناسد.
حضار محترم؛

اج��ازه دهید به عنوان رئیس جمهور اس��المی ایران و رئی��س دوره ای جنبش 
عدم تعهد، ضمن یادآوری س��خنرانی سال 2013 خود در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد و طرح جهان عاری از خشونت و افراط گرایی )WAVE( و تصویب آن، 
تاکید کنم که هرچند کش��ورهای عضو جنبش عدم تعهد، به قدرت های بزرگ و 
بلوک بندی های سیاس��ی متعد نیستند ولی تعهدی تزلزل ناپذیر به علوم، فناوری 
و توس��عه کش��ورهای خود دارند چراکه علم و فناوری نه تنها از یک سو به توسعه 
کش��ورها می انجامد، بلکه از سوی دیگر بستری پایدار و طوالنی مدت برای حذف 

خشونت و افراط گری به همراه می آورد.
گس��ترش فقر و بیکاری در کش��ورهای در حال توسعه ذیل یک نظام سیاسی 
و اقتصادی بین المللی ناکارآمد، زمینه های مس��اعد و بستر گسترش افراط گرایی 

س جمهور
همراه با رئي

رفتار سلطه جويانه غرب
 مصداق بارز تحميل تبعيض علمى است

رئیس جمهوری در اجالس وزرای علوم، فناوری و نوآوری کشورهای عضو جنبش عدم تعهد:
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و خش��ونت را فراهم آورده است. اصالح این مناسبات 
و حرکت بس��وی توسعه پایدار در سطح جهان و ایجاد 
جوام��ع دانش مح��ور، کاهش تمایل به س��لطه گری، 
افراط گری و خشونت را در پی خواهد داشت؛ لذا علم 
و فناوری با همه ابعاد جانبی مثبت آن، زمینه ساز صلح 

و امنیت خواهد بود.
یکی از ده اصل تاس��یس جنبش عدم تعهد ارتقای 
منافع و همکاری های متقابل اس��ت. تحوالت بنیادین 
در چن��د دهه گذش��ته، تجدیدنظر در نق��ش و آینده 
جنبش را برای همخوان س��اختن آن با نیازهای دنیای 
جدید، الزام آور ساخته است. یقینا همکاری های علمی 
و فن آوری برای ارتقای توس��عه و رفاه کشورهای عضو 
می تواند در خدمت هدف غایی جنبش، یعنی برقراری 
صل��ح و آرامش و برابری می��ان دولت ها اعم از کوچک 

و بزرگ باشد.
عالی جنابان؛ 

ما دولت های عض��و جنبش عدم تعهد می توانیم به 
دور از آرمان های غیر واقع گرایانه، زمینه های مشترک 
همکاری های علمی و فن آوری را جس��تجو و استخراج 

نمایی��م. ظرفیت های علمی قابل توجهی درون کش��ورهای عض��و وجود دارد که 
می تواند با دیگر اعضا به اش��تراک گذاش��ته ش��ود . البته تبدیل این ظرفیت ها به 
ثروت به نحوی که در زندگی روزمره شهروندان قابل لمس باشد نیازمند برقراری 
ارتباط میان علوم ، اقتصاد و صنایع به گونه ای اس��ت که افزایش اش��تغال و رفاه 

مردم را در پی داشته باشد.
متاسفانه بسیاری از کشورهای عضو باوجود در اختیار داشتن بنیه علمی قابل 
قب��ول فاقد حلقه ارتباطی میان صنعت و علوم هس��تند و بدین ترتیب هزینه های 
صرف ش��ده برای آموزش و تربیت نیروی انسانی ، به نحو مطلوب تبدیل به ثروت 

نمی شود.
کش��ورهای صنعتی نیز با اس��تفاده از این خالء ، زمینه ه��ای جذب نیروهای 
علمی و تربیت ش��ده کش��ورهای در حال توسعه را فراهم می آورند. لذا تا هنگامی 
که ما سیاس��تگذاران کشورهای در حال توسعه قادر به اصالح وضعیت و برقراری 
حلقه مفقوده میان علوم و صنایع نشویم ، فرار مغزها همچنان ادامه خواهد یافت.
یکی از نشانه های س��لطه گری مدرن در دنیای امروز تحمیل تبعیض علمی بر 
کش��ورهای جهان است. همانگونه که پیشتر اشاره شد دسترسی به علوم از حقوق 
اولیه افراد و کشورها بوده و دولت و یا شهروندان هیچ کشوری را نباید به بهانه های 

واهی از دسترسی به دانش محروم ساخت.
تبعیض علمی به ابزاری برای تحمیل توس��عه نیافتگی و اس��تمرار چرخه فقر 
و بیکاری در کش��ورهای در حال توس��عه تبدیل شده و در این راستا ضرورت دارد 
کشورهای مستقل به طور یکپارچه در مقابل چنین رویکردی که به دوران ما تعلق 

ندارد، ایستادگی کنند.
مردم کش��ور من طی 12 س��ال اخیر تنه��ا به دلیل پیگیری ح��ق خود برای 
دس��تیابی به دانش و فن آوری نوین انرژی هسته ای تحت شدیدترین فشارها قرار 

گرفته است.
مجریان تحریم ها و کس��انی که مدیریت امنیتی کردن بحث هسته ای ایران را 
برعهده دارند به خوبی از نیات و اهداف مردم و دولت ایران آگاه بوده و امروز کسی 
در جهان نمی تواند ادعا کند که برنامه هسته ای ایران ماهیت غیرصلح آمیز داشته 

است. اما چرا فشارهای غیرمنطقی همچنان ادامه دارد؟
پاس��خ را بای��د در تالش کلوپ دارن��دگان علوم و فن آوری ، ب��رای ممانعت از 
دسترسی و ورود دیگران جستجو کرد. این رفتار سلطه جویانه مصداق بارز تحمیل 
تبعیض علمی اس��ت که می تواند هر یک از کش��ورهای در حال توس��عه را درگیر 

خود نماید.
با این وجود و همانطور که می دانید جمهوری اسالمی ایران با تشخیص اهمیت 
علم و فناوری در توس��عه همه جانبه ، بس��ترهای رشد پایدار را بر این مبنا فراهم 
آورده ؛ و امروز با داشتن 4 میلیون و 500 هزار دانشجو که 2 میلیون و 200 هزار 
نفر از آنان را دانشجوی زن تشکیل می دهد ، از نظر نیروی انسانی توانا و در ردیف 

کشورهای پیشرفته جهان قرار دارد.
مقام ش��انزدهم علمی دنیا براس��اس مقاالت علمی 
منتش��ر ش��ده و انجام ده ها ابرپروژه همچون س��اخت 
ماهواره و ماهواره بر ، س��اخت ابررایانه ، نانوتکنولوژی، 
دس��تیابی ب��ه تولی��د داروه��ای انحص��اری ، در کنار 
پیش��رفت های تکنولوژیک هسته ای تنها بخشی از این 

دستاوردها به شمار می رود.
ش��اید بت��وان گف��ت یک��ی از پایه ه��ای موفقیت 
جمهوری اس��المی ایران در توس��عه علم و فناوری در 
طول چند دهه گذش��ته ، ن��گاه عالمانه به حضور زنان 
در دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی می باش��د. به گونه ای 
که شاهد پیشتازی زنان در ورود به دانشگاه ها هستیم. 
کارایی شگرف این قشر در نانوفناوری، بیوفناوری،  علوم 
ش��ناختی و حتی فناوری اطالعات در کش��ور ما نشان 
می دهد که کشورهای عضو نمی توانند فرصت گرانبهای 
حضور زنان در عرصه های علمی و فناوری را به دس��ت 

فراموشی بسپارند.
از این رو یافتن راهکارهای افزایش سطح مشارکت 
زن��ان در روند رو به توس��عه کش��ورها می تواند یکی از 

اهداف این کنفرانس باشد.
خانم ها و آقایان؛

م��ا بر این باوریم ک��ه نقش فناوری اطالعاتی و ارتباط��ی از جمله اینترنت در 
توس��عه و فنون انکارناپذیر است. کشورها به طور برابر حق دارند از این فناوری ها 
برای پیش��رفت و توسعه جوامع خویش اس��تفاده نمایند. مدیریت فعلی اینترنت و 
ماهیت انحصاری آن نیز بسیاری از کشورهای در حال توسعه را از استفاده شایسته 
از این ابزار مهم محروم س��اخته اس��ت. عالوه بر این سوء استفاده از این فناوری ها 
از س��وی کس��انی که مدیریت آن را بر عهده دارند می توانند تهدیدی علیه توسعه 
دیگر کش��ورها محس��وب گردد. از این رو الزم است همکاری و همیاری کشورهای 
عضو جنبش برای ارتقاء نقش خود در مدیریت اینترنت و منافع آن تقویت شود. 
بسیاری از کشورهای ما در معرض بالیای طبیعی قرار دارند و بویژه کشورهای 
فقیرتر از این حیث بس��یار آسیب پذیرتر هستند. برای کنترل و کاهش آسیب های 
ناش��ی از این حوادث همکاری کش��ورهای جنبش در حوزه علوم و تکنولوژی های 
پیچیده از جمله فضایی به منظور فراهم آوردن اطالعات س��نجش از راه دور برای 
مدیریت مناسب باالیای طبیعی کشورهای عضو از اهمیت باالیی برخوردار است. 
در عی��ن حال ایجاد ش��بکه های علمی میان دانش��گاه ها و مراک��ز تحقیقاتی 
کشورهای عضو جنبش به منظور تبادل اطالعات و تجارب علمی و فنی و همکاری 
در اجرای پروژه های مشترک ابزاری مناسب برای تقویت انسجام و همکاری میان 

اعضا ارزیابی می گردد.
بر این اس��اس پیش��نهاد می کنم ک��ه مرکز همکاری های علم��ی – فناوری و 
نوآوری به میزبانی ایران ش��کل بگیرد. این مرکز س��اختار مناسبی برای همکاری 
اعضای غیرمتعهد با همدیگر و همزمان با س��ایر کش��ورهای توسعه یافته و پیشرو 
در فناوری خواهد بود و تالش خواهد کرد تا از طریق توسعه و بکارگیری فناوری 
هم ش��کاف میان جوام��ع برخوردار و کمتربرخ��وردار را کاهش دهد و هم محیط 

مناسب تری برای زیست بشر فراهم آورد.
عالی جنابان؛

در پای��ان مایلم به این نکته اش��اره نمایم که س��ال 2015 میالدی برای همه 
کشورهای عضو جنبش سالی مهم است. در حالی که مذاکرات جهانی برای تدوین 
دستور کار بین المللی توسعه در دهه های آینده در جریان است نشست بین المللی 
تأمی��ن منابع مالی توس��عه برگزار می گردد و همزمان مذاکرات مربوطه به س��ند 
جدی��د تغییرات اقلی��م ادامه دارد. از این رو برگزاری اولین نشس��ت وزرای علوم و 
فن��اوری جنبش عدم تعهد فرصتی مغتنم برای هم اندیش��ی کش��ورهای عضو به 
منظور هم افزایی ایده ها و هماهنگی بیش��تر مواضع کش��ورهای در حال توسعه را 
فراهم می آورد تا انتظارات این کش��ورها از نشست های مذکور در حوزه های علوم، 

فناوری و نوآوری در کنار سایر اقدامات اساسی مورد نظر تبیین گردد.
برای همه شما آرزوی نشستی موفق دارم.

جنب�ش  عض�و  دولت ه�ای  م�ا 
ع�دم تعه�د می توانیم ب�ه دور از 
آرمان ه�ای غی�ر واق�ع گرایان�ه، 
زمینه های مش�ترک همکاری های 
علم�ی و ف�ن آوری را جس�تجو و 
اس�تخراج نمایی�م. ظرفیت ه�ای 
درون  توجه�ی  قاب�ل  علم�ی 
کش�ورهای عضو وج�ود دارد که 
می تواند با دیگر اعضا به اشتراک 

گذاشته شود .
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رئیس جمه��ور و تع��دادی از اعضای هیئت دولت 
اوایل اس��فند در قالب کاروان تدبیر و امید به ش��هر 
مقدس قم س��فر کردند. این سفر که چهارمین سفر 
اس��تانی رئیس جمه��ور و دول��ت تدبی��ر و امید بود، 
به دالی��ل مختلف اهمیتی فراتر از س��فرهای مش��ابه 

داشت.
یک��ی از دالیل اهمیت این س��فر این اس��ت که 
رئیس جمه��ور خ��ود س��ال ها در ح��وزه علمیه قم و 
نزد اس��اتید برجس��ته آن تحصیل ک��رده و تا درجه 
اجته��اد پیش رفته اس��ت. همین موض��وع در کنار 
عضوی��ت ایش��ان در مجلس خبرگان رهبری نش��ان 
از عم��ق ارتب��اط رئیس دولت تدبی��ر و امید با حوزه 
قم و بخصوص اس��اتید برجس��ته آن است. گفته های 
رئیس جمهور در جمع مردم قم نیز مؤید همین نکته 
اس��ت؛ »می خواهم بصراحت اع��الم کنم دولت به قم 

نیاز دارد«.
نکت��ه جالب دیگ��ر در گفته های دکت��ر روحانی، 
اش��اره وی به مخالفت حوزه با الابالی گری، تحجر و 
افراطی گری بود: »حوزه بزرگ و وزین قم همواره در 
برابر الابالی گری و تحجر ایس��تاد و می ایستد. ما باید 
بدانیم تحجر و افراط نه تنها دنیای مردم که اول دین 

آنها را می سوزاند«.
روحانی در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت 
اجتهاد حوزه در مورد مش��کالت امروز کش��ور اشاره 
کرد و گف��ت: »قم زمانی اجته��ادش در زمینه لزوم 
نهضت، تأسیس و تشکیل حکومت اسالمی بود، امروز 
ه��م برای رفع مش��کالت سیاس��ی و اقتصادی به قم 

نیاز داریم«. رئیس جمهور با تأکید بر لزوم حرکت در 
مس��یر اعتدال، گفت: »باید صدای عقالنیت و اعتدال 
از ق��م و از ح��وزه علمیه به گوش هم��ه مردم جهان 

برسد«.
رئیس جمهور در ادامه س��خنانش و در ش��رایطی 
که دولتش همچنان زیر فش��ار شدیدترین انتقادها و 
مخالفت ها اس��ت، منتقدان را از تخریب گران تفکیک 
ک��رد و گفت: »همواره به منتقدان احترام می گذاریم 
و به آنها مانند حامیان می گوییم که از حمایت دولت 
برخوردار بوده و هستند اما تخریب گران جایی ندارند 
و خان��ه کهنه خود را ویران می کنند«. وی در همین 
بخش از س��خنانش ک��ه به نظر می رس��ید خطابش 
ب��ه تخریب گران اس��ت، گفت: »مگر آم��ار اقتصادی 
را نمی بینن��د، مگر کنترل ت��ورم را نمی بینند؟ مگر 
نمی بینن��د ک��ه در زمین��ه گاز در ماه های گذش��ته، 
100میلیون متر مکعب گاز اضافه شده، باید منصفانه 

قضاوت ک��رد، ظرفیت نفت 200هزار بش��که در روز 
اضافه شده اس��ت«. پس از بیان این موارد همگان را 
به مقایس��ه آمار سال 93 با سال های قبل دعوت کرد 
و خطاب به مردم گفت: »اگر کار مهمی شده به دست 

شما مردم عزیز و بزرگوار ایران شده است«.
بخش مهم دیگری از گفته های رئیس جمهور که 
ش��اید خیلی ها از ابتدا منتظر آن بودند، اظهارات وی 
درباره مذاکرات هس��ته ای بود. روحانی ابتدا به دفاع 
از عملکرد تیم دیپلماس��ی دول��ت پرداخت و گفت: 
»گام های مهمی در سیاس��ت خارجی، بویژه در مورد 
همسایگان برداشته ایم، مسیر حل معضالت از جمله 
هسته ای را با اقتدار و بدون اینکه به صدایی از گوشه 
و کنار و حاش��یه پردازی ها توجه داشته باشیم، ادامه 

داده ایم و تا نهایت ادامه خواهیم داد«.
رئیس جمه��ور بار دیگر بر ظالمانه بودن تحریم ها 
تأکی��د ک��رد و بصراحت گفت که نتیج��ه توافق باید 
برداش��تن همه تحریم های ظالمانه باش��د. ایشان با 
تأکی��د بر گفته ه��ای خود در س��ازمان ملل مبنی بر 
ماهیت ضِد حقوق بش��ری تحریم ها تصریح کرد: »از 
روز اول در این دولت، من در س��ازمان ملل هم اعالم 
ک��ردم که تحریم ضد حقوق بش��ر اس��ت، دیروز در 
ش��ورای حقوق بشر این جمله مورد تأیید قرار گرفت 

که تحریم ضد حقوق بشر است«.

مراجع و دعا برای دولت
از اتفاق��ات مهم این س��فر، دی��دار رئیس جمهور 
و همراه��ان با بس��یاری از مراجع معظ��م تقلید بود. 

10

رویداد
رئيس جمهور در قم

مراجع در كنار دولت

آی�ت اهللا وحید خراس�انی در دیدار 
ب�ا دکتر روحانی، ایش�ان را یکی از 
بهترین رؤسای جمهوری دانستند و 
به مشکالت طاقت فرسایی که دولت 

با آنها روبه روست اشاره کردند.
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در حالی که رس��انه های نزدیک ب��ه مخالفان دولت از 
مدت��ی پیش از این س��فر تالش داش��تند القا کنند 
مراجع با دولت رابطه خوبی ندارند، بسیاری از مراجع 
در دی��دار با رئیس جمهور به بیان مطالبی پرداختند 

که نشانگر حمایت آنان از دولت بود.
اولین مرجع تقلی��دی که دکتر روحانی به دیدار 
وی رفت، آیت اهلل صافی گلپایگانی بود. ایشان خطاب 
ب��ه رئیس جمهور فرمودند: »م��ی دانیم امکاناتی که 
در دست شماست محدود اس��ت و شما با پاره ای از 
مشکالت گذشته روبه رو هستید، اما تالش و جدیت 
ش��ما و هم��کاران محترمتان برای رف��ع کمبودها و 
مش��کالت و رفع موانع اقتصادی و ب��رای رفاه مردم 

مشهود است«.
دکتر روحانی در دومین روز حضور خود در قم به 
دیدار آیت اهلل مکارم ش��یرازی رفت و با ایشان درباره 
مشکالت مختلف کشور گفت وگو کرد. آیت اهلل مکارم 
در این دیدار از رئیس جمهور خواست با حذف یارانه 
اف��راد بی نیاز و صرف درآم��د حاصل از آن در تولید، 
موجبات اش��تغال جوانان را فراهم آورد. ایش��ان در 
پایان نیز توفیق روزافزون برای کابینه دولت یازدهم 

از خداوند منان خواستار شد.
آیت اهلل موس��وی اردبیلی، دیگ��ر مرجع تقلیدی 
ب��ود که رئیس جمه��ور با وی دیدار کرد. ایش��ان در 
دی��دار با رئیس جمهور بر ض��رورت حمایت از دولت 
تدبیر و امید تأکید کردند: »مردم با حضور در صحنه 
انتخاب��ات دولت تدبیر و امی��د را انتخاب کرده اند و 
از همی��ن رو باید از اقدامات دول��ت بویژه در بخش 

اقتصادی حمایت کنند«.
دیگر مرجع تقلید سرشناس��ی که رئیس جمهور و 
همراهان با وی دیدار کردند، آیت اهلل وحید خراسانی 
بود. ایش��ان در این دی��دار دکتر روحان��ی را یکی از 
بهترین رؤس��ای جمهوری دانس��تند و به مش��کالت 
طاقت فرسایی که دولت با آنها روبه روست اشاره کردند.
آی��ت اهلل نوری همدانی در دیدار با رئیس جمهور، 
به مذاکرات هسته ای اشاره کردند و گفتند: »حمایت 
از مذاک��رات هس��ته ای ب��ه معنای معرف��ی منطق، 
گفت وگو صحیح و عملکرد دقیق نظام به دنیا و نشان 
دادن صلح و منطق ایران به جهان و س��پس نش��ان 

دادن چهره واقعی استکبار به مردم جهان است«.
حض��رات آیات جوادی آملی و ش��بیری زنجانی 
نیز در دیدارهایی جداگانه بر توفیقات به دس��ت آمده 
توسط دولت یازدهم اش��اره کردند. آیت اهلل شبیری 
زنجانی بهبود وضعیت اقتصادی در کشور را مشهود 
دانس��تند و آیت اهلل ج��وادی آملی دول��ت را موفق 
خواندند و گفتند برای تداوم و توس��عه دستاوردهای 

دولت دعا می کنند.
نکت��ه جالب توج��ه در اکثر این دیدارها، اش��اره 
مراج��ع محت��رم به دس��تاوردهای دول��ت در حوزه 

بهداشت و درمان بود.
در دوران ریاس��ت جمهوری محمود احمدی نژاد 
ترکیب »سفر استانی« به یکی از اصطالحات متداول 
عرصه سیاسی کشور بدل شد، چرا که رئیس جمهور 
س��ابق به شکلی بی س��ابقه اصرار داشت در هر دوره 
چهارس��اله، به همراه دولتش الاقل دو بار به هریک 
از استان های کشور سفر کند و جلسات هیئت دولت 

را در اس��تان ها برگزار نماید. ای��ن روش که در ابتدا 
نویدبخش کم ش��دن فاصله میان مردم و دولت بود، 
رفته رفته انتقاد بسیاری از کارشناسان را برانگیخت، 
چراکه ب��ه اعتق��اد کارشناس��ان با گذش��ت زمان، 
س��فرهای اس��تانی تنها به ابزار تبلیغ رئیس جمهور 
پیش��ین بدل ش��ده و کارکردهای مثب��ت خود را از 
دست داده بودند. دکتر روحانی نیز یکی از منتقدان 
آن شیوه بود و در تبلیغات ایام تبلیغات انتخابات نیز 

به آن اشاره کرد.
ش��اید آن روزها روحانی تص��ور نمی کرد زمانی 
فرابرسد که مخالفانش کوچک ترین گفته های وی را 
ب��ا حذف مقدمه و مؤخره بیان کنند و از آن بهانه ای 
برای تخریب دولت بسازند. سفرهای استانی یکی از 
همین موارد است که این روزها به ابزار تخریب دولت 
توس��ط هواداران دولت گذشته بدل شده. رسانه های 
نزدی��ک به این جریان��ات در این روزها با اش��اره به 
انتقادات روحانی از س��فرهای استانی، سفرهای وی 
را زیر س��ؤال می برند. حال آنکه بر کس��ی پوش��یده 
نیس��ت که انتقادها به دولت قبل، نخس��ت از منظر 
کیفیت این سفرها و تصویب مصوبه های خلق الساعه 
در مدتی کوتاه بود که هیچ گاه نیز اجرا نشدند. و دوم 
هم از منظر تعدد باالی آن، به طوری که احمدی نژاد 
و دولت��ش تقریباً ه��ر ماه یک س��فر در برنامه خود 
داشتند. امروز اما با گذشت 18 ماه از آغاز کار دولت 
تدبیر و امید، سفر به قم، چهارمین سفر استانی این 
دولت بوده اس��ت. هنوز هم بس��یاری ب��ه یاد دارند 
محمود احمدی نژاد که در ابتدا از س��وی روحانیون 
سرش��ناس حوزه قم حمایت می ش��د، در سال های 
آخ��ر به چنان ح��دی از تیرگی روابط ب��ا روحانیون 
و بخص��وص حامیان سرش��ناس خود در قم رس��ید 
که در تاریخ جمهوری اس��المی بی س��ابقه بود. بارها 
پیش آمد که نزدی��کان احمدی نژاد به قصد دیدار با 
مراجع عازم قم ش��دند، اما اجازه ورود به بیت آنان را 
نیافتند. اختالفات رئیس جمهور پیشین و اطرافیانش 
با روحانیون بلندپایه به همین جا ختم نشد و به مرور 
کار چنان باال گرفت که حتی سرشناس ترین حامی 
احمدی نژاد در قم، یعن��ی آیت اهلل مصباح یزدی نیز 
بش��دت علی��ه او و یارانش موضع گرف��ت و حمایت 
از احمدی نژاد را اگر منجر به تبلیغ مش��ایی ش��ود، 

»حرام« دانست.
تع��ارض دولت قب��ل و روحانیت بس��یار بیش از 
اینهاس��ت ام��ا همین نمون��ه روی گردان��ی حامیان 
دوآتش��ه ب��رای اثبات درس��تی آن کافی اس��ت. در 
چنین ش��رایطی حامیان دولت قبل که امروز به هر 
بهانه ای دولت تدبیر و امید را آماج حمالت خود قرار 
می دهند، در حاشیه سفر دکتر روحانی به قم، سعی 
کردن��د در رس��انه های نزدیک به خ��ود این طور القا 
کنند که روابط دولت با روحانیون و بخصوص مراجع 
معظم مناسب نیس��ت و حتی از انتشار شایعاتی در 

این خصوص ابایی نداشتند.
جال��ب اینک��ه بعد از انجام این س��فر و انتش��ار 
س��خنان محبت آمیز مراج��ع در م��ورد دولت، این 
رسانه ها ترجیح دادند با آغاز موج جدیدی از انتقادها 
ب��ه دولت، اخبار دیدار مراجع محت��رم و دولت را به 

حاشیه ببرند.
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س��ید ص��ادق طباطبای��ی دوم اس��فند به علت 
س��رطان ری��ه از دنی��ا رف��ت. وی را بای��د چهره ای 
چندوجهی دانس��ت؛ کس��ی که با طیف های مختلف 
سیاس��ی رابطه ای دوستان ه و حسنه داشت و بسیاری 
از چهره های سیاسی و فرهنگی و هنری در یادبودش 
از او به عنوان رفیق قدیم و همدل صمیمی یاد کردند. 
چهره ظاهری اش با موهای مرتب و خوش پوش��ی و 
صورتی آراس��ته باعث می ش��د از او به عنوان یکی از 

خوش لباس ترین چهره های سیاستمدار یاد کنند.
به نسبت و تبار جزو خانواده روحانیت به حساب 
می آم��د. فامیل ه��ای پ��دری و م��ادری و نس��بی و 
س��ببی اش نیز از زعمای حوزه های علمیه قم و نجف 
بودند. حوالی سال 1322 در قم زاده شد، در خانواده 
آیت اهلل س��لطانی طباطبایی از علمای بزرگ لرستان 
که در قم کرس��ی درس پررونقی داش��ت و بسیاری 
از چهره های وزین علمی حوزه نیز جزو ش��اگردانش 
محسوب می شدند. ش��اید گمان اولیه این بود که او 
نی��ز راه گذش��تگانش را در پیش گی��رد و در حوزه 
علمی��ه بیتوته کند و به کس��وت روحانیت درآید اما 
سیر زندگی مس��یر دیگری پیمود. طباطبایی بعد از 
پشت سر گذاشتن تحصیالت مقدماتی و متوسطه در 
قم و اقامت کوتاه مدت نزد دایی خود، س��ید موس��ی 
صدر راهی دیار غربت ش��د و سال ها در آلمان اقامت 
گزید. در دانش��گاه آخن رش��ته ش��یمی ب��ا گرایش 
ش��یمی آلی را برای تحصیل انتخ��اب کرد و بعد به 
دانش��گاه بوخوم رفت و تحصیالت خود را در رش��ته 
بیوش��می ادامه داد تا اینکه در 32 س��الگی موفق به 
اخذ درجه دکتری در رش��ته بیوش��یمی در ش��اخه 
آنزیمولوژی و ژنتیک شد. مدتی نگذشت که به عنوان 
اس��تاد دانشگاه بوخوم شناخته شد. در جامعه علمی 

آلمان موفقیتی هایی به دست آورد و در سال 1971 
به عضویت جامعه پژوهش��گران آلمان درآمد و نتایج 
بررس��ی های علمی او در مجل��ه علمی FEBC ارگان 

فدراسیون اروپایی بیوشیمیست ها منتشر شد.
روزگاری ک��ه مش��غول تحصی��ل در اروپ��ا بود، 
ایران دوران پرتالطمی را پش��ت س��ر می گذاشت و 
گمانه زنی های بسیاری در مورد آینده سیاسی کشور 
مطرح بود. حاج آقا روح اهلل، اس��تاد بزرگ اخالق در 
قم که ب��ه موضع گیری ه��اي صریح در ام��ور دینی 
مش��هور بود، نهضتی به راه انداخت که بس��یاری از 
مقامات سیاس��ی و امنیت��ی رژیم پهل��وی را نگران 
می کرد. وصلت پس��ر خانواده مصطف��وی خمینی با 
دختر س��یدباقر س��لطانی طباطبای��ی باعث نزدیکی 
دو خانواده شد و س��یدصادق طباطبایی از این پس 
به عن��وان یکی از مش��اورانی ک��ه در خلوت و جلوت 
معمار بزرگ انقالب حضور داشت، شناخته شد. حین 
تحصیل در غرب نشریه ای به نام دانشجوی مسلمان 
به راه انداخت که خود س��ردبیر آن بود و این نشریه 
س��عی داش��ت چهره ای دموکرات و میانه رو از اسالم 
انقالب��ی به دنیا ارائ��ه دهد. در همین نش��ریه رژیم 
پهلوی و اقدامات آن در عرصه سیاس��ی و اقتصادی 
و اجتماعی نقد می ش��د. این جریده عمری پنج ساله 
داش��ت و تا زمان پیروزی انقالب اس��المی به حیات 

خود ادامه داد.
مجموع��ه فعالیت ه��ای سیاس��ی طباطبایی در 
این دوره تنها به انتش��ار نش��ریه محدود نمی شد، به 
عضویت سازمان کنفدراسیون محصلین ایرانی درآمد 
و اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان را در اروپا 
و امریکا و کانادا بنیانگ��ذاری کرد. چند دوره ای هم 
س��ردبیر روابط بین الملل این سازمان بود و از جمله 

محصوالت ای��ن دوره از فعالیت او انتش��ار فصلنامه 
»اس��الم مکتب مبارز« بود که ارگان انتش��اراتی این 

اتحادیه به شمار می آمد.
س��ال 44 به فکر ازدواج افتاد و ب��ا خانم فاطمه 
صدر عامل��ی، دخترخاله خود ازدواج کرد و نس��بت 
خود را ب��ا خانواده صدر نزدیک ت��ر کرد. حاصل این 
ازدواج برای او یک دختر و یک پسر به نام های غزاله 
و عدنان بود که اولی در رشته پزشکی با تخصص مغز 
و اعصاب درس آموخت و دومی هم در رشته حقوق 

سیاسی ادامه تحصیل داد.
در دوران تبعید امام در نجف سفرهای مکرری به 
عراق داش��ت و هم در جریان مبارزه قرار می گرفت و 
هم مس��ئولیت هایی را در لبنان و سوریه پیگیر بود. 
رهبر انقالب که به فرانسه آمد، طباطبایی جزو اولین 
شخصیت هایی بود که به امام پیوست و بویژه در بعد 
رس��انه ای و تبلیغی تالش های��ی را در جهت معرفی 

هرچه بیشتر اهداف انقالب اسالمی پی گرفت.
با پرواز انقالب وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد و 
بعد که مهدی بازرگان از سوی امام خمینی به عنوان 
نخست وزیر دولت موقت انتخاب شد، طباطبایی هم 
عنوان س��خنگوی دولت موقت گرفت. شور انقالبی و 
اس��المی مردم ایران در نهای��ت در روز 22 بهمن به 
اوج خود رسید و طومار شاهنشاهی 2500ساله را در 

هم پیچید و انقالب پیروز شد.
از مهم تری��ن وظای��ف دول��ت موق��ت برگزاری 
همه پرس��ی نظ��ام جمهوری اس��المی ب��ود. صادق 
طباطبای��ی در ای��ن مقطع به وزارت کش��ور رفت و 
معاون سیاس��ی و اجتماعی آن وزارتخانه شد. مدتی 
ه��م معاونت سیاس��ی نخس��ت وزیر و وزیر مش��اور 
دولت موقت را به عهده داش��ت. رویکرد سیاس��ی و 

انقالبى ليبرال تكنوكرات
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منعطف کابین��ه بازرگان و اختالفات آن با ش��ورای 
انقالب از یک س��و و تعارضات فکری این مجموعه با 
برخی از تش��کل های و چهره های سیاسی کم کم به 
ب��روز تنش هایی میان نیروهای نظ��ام انجامید و این 
اختالف��ات در عرصه رس��انه ای نیز نم��ود یافت. در 
نهایت با اشغال س��فارت امریکا از سوی دانشجویان 
پیرو خط امام، دولت موقت اس��تعفای خود را اعالم 
کرد. طباطبایی تا ش��روع نخس��ت وزیری محمدعلی 
رجایی به حکم امام س��مت سرپرستی نخست وزیری 

و نهادهای وابسته را عهده دار شد.
تجربی��ات متع��دد سیاس��ی و تص��دی برخی از 
مناصب اجرایی وی را بر آن داشت که بخت سیاسی 
خود را در اولین انتخابات ریاس��ت جمهوری بیازماید 
اما از اقبال چندانی برخوردار نبود و از سوی گروه های 
سیاس��ی نیز حمایت نشد و با اختصاص کمتر از یک 
درصد آرا در انتخابات بهمن 1358 فعالیت رسمی او 
در عرصه سیاس��ی از رونق افتاد و از سال 60 به بعد 
دیگر مسئولیت رسمی سیاسی نداشت. با این وصف، 
تالش های او در راستای پیگیری برخی اهداف نظام 

کاسته نشد.
جنگ که شروع ش��د ایران درگیر مسائل متعدد 
داخل��ی و خارجی ب��ود. رژیم بعثی ع��راق مرزهای 
غرب��ی ایران را تهدید کرد و توانس��ت بخش هایی از 
اس��تان های جنوبی و غربی کش��ور را به تصرف خود 
درآورد. از سوی دیگر به دلیل تسخیر سفارت امریکا 
دولت ای��االت متحده ط��ی قطعنامه های��ی ایران را 
تحریم کرد و به همین دلیل ایران در تهیه بس��یاری 
از س��الح های جنگی در تنگنا قرار داشت. برای تهیه 
س��الح های مورد نیاز باید تدبیری اندیشه می شد. با 
توج��ه به حضور بلندمدت صادق طباطبایی در غرب 
و روابط او با برخی از طرف های اروپایی وظیفه تهیه 

سالح به او واگذار شد.
تالش طباطبایی البته نتایج س��ودمندی در روند 
جنگ داش��ت، اما در یکی از مقاطع خرید و ارس��ال 
دویس��ت عدد تفن��گ M106 تهمت هایی مبنی بر 
سوءاس��تفاده و کم فروشی به او وارد شد و پرونده ای 
علیه او در مراجع قضایی آلمان تش��کیل شد که بعد 
از رس��یدگی های صورت گرفته حکم برائت او در این 

زمینه صادر شد.
ماجرا البته به همین جا ختم نشد، بلکه کمی بعد 
وقتی قصد خروج از فرودگاهی در آلمان را داش��ت، 
پلیس آلم��ان با 1800 گرم تریاک وی را دس��تگیر 
و زندانی ک��رد که این بار نیز بعد از رس��یدگی های 
صورت گرفت��ه و طی مراحل قضای��ی پرونده با حکم 

برائت او مختومه اعالم شد.
هاش��می رفس��نجانی در خاطرات روز 11 بهمن 
س��ال 1361 خود در ای��ن باره نوش��ت: آقای دکتر 
والیت��ی هم آمده بود؛ راجع به مش��کل آقای صادق 
طباطبائی. چون احتمال توطئه را قوی می دانند، نظر 
امام این است که به طور رسمی اقدام بشود و جلوی 
توطئه احتمالی را بگیریم. باالخره قرار شد نظر امام 
انجام ش��ود. امام می گویند اگر از او حمایت نش��ود 
و محکوم ش��ود، نظام ما بدنام ش��ده و ممکن است 

نسبت به دیگران پیش بیاید.
بعد از این ماجرا او تا مدت ها در عرصه رس��انه ای 

حضور کم سویی داشت. گرچه در این دوران با توجه 
به عالقمندی ها و آموزش هایی که در عرصه موسیقی 
دیده بود در بین جامعه فرهنگی کشور رفت وآمدهایی 
داشت. طباطبایی هم مکاتب آوازی را فراگرفته بود و 
هم دس��تی در نوازندگی داشت. گهگاهی خبرنگاران 
مجالت موس��یقی سراغ او می رفتند. مقاالتی در این 
عرصه نوش��ته که در نشریات چاپ شده. در البه الی 
آن با توجه به انتس��ابش ب��ه خانواده های روحانی و 
نسبت س��ببی که با بیت امام داشت، به بیان برخی 
خاط��رات منحصربه ف��رد از نظ��رات ام��ام در مورد 

موسیقی می پرداخت.
س��ال 88 در جری��ان برگ��زاری دهمی��ن دوره 

انتخابات ریاست جمهوری ناظران که اخبار نامزدها را 
پیگیری می کردند با تعجب دیدند صادق طباطبایی 
جزو هسته اصلی تیم انتخاباتی محسن رضایی است. 
او حت��ی در فیلم تبلیغاتی این نامزد هم حضور پیدا 
کرد و به دفاع از کاندیداي مورد نظر خود پرداخت.

در س��ال 92 س��یدصادق طباطبایی به سرطان 
ریه مبتال ش��د و چن��د ماهی را در بیمارس��تانی در 
شهر دوسلدورف در شرق آلمان بستری بود تا اینکه 
در دوم اس��فند 93 درگذش��ت. جنازه وي در تاریخ 
7 اس��فند بعد از اقام��ه نماز از س��وي رئیس دولت 
اصالحات در حس��ینیه جماران، تش��ییع و در حرم 
امام خمیني به خاک س��پرده ش��د. بع��د از وفات او 
بس��یاری از چهره های سیاس��ی و فرهنگی و هنری 
کش��ور با ارس��ال تس��لیت مراتب همدردی خود را 
با خان��واده طباطبایی اعالم کردن��د. نگاهی گذرا به 
فهرست چهره هایی که به مناسبت درگذشت او پیام 
تس��لیت فرس��تادند حاکی از جایگاه قابل توجه آن 

مرحوم است.
از مرح��وم طباطبای��ی تا کنون س��ه جلد کتاب 
خاطرات از یک مجموعه پنج جلدی منتش��ر ش��ده 
که حاوی اطالعات ارزش��مندی درباره دوران انقالب 
اسالمی است. وی همچنین مترجم آثار نیل پستمن، 
منتقد تمدن و فرهنگ غرب، از جمله کتاب »زندگی 
در عیش، مردن در خوش��ی«، »تکنوپولی« و »زوال 
دوران کودکی« اس��ت که به نق��د تکنولوژی مدرن 
می پ��ردازد. خواندن ای��ن خاط��رات و دیگر آثارش 
مخاطب��ان را هر چه بیش��تر با چه��ره چندوجهی او 

آشنا می کند.

از مرح�وم طباطبای�ی ت�ا کنون س�ه 
جلد کتاب خاط�رات از یک مجموعه 
پنج جلدی منتش�ر ش�ده ک�ه حاوی 
دوران  درب�اره  ارزش�مندی  اطالعات 
انقالب اس�المی اس�ت. وی همچنین 
مترج�م آث�ار نی�ل پس�تمن، منتقد 
تمدن و فرهنگ غرب، از جمله کتاب 
»زندگی در عیش، مردن در خوشی«، 
»تکنوپولی« و »زوال دوران کودکی« 
اس�ت که ب�ه نق�د تکنول�وژی مدرن 

می پردازد.
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با پی��روزی جمهوری خواه��ان در انتخابات اخیر 
کنگره آمریکا پیش بینی می ش��د روزهای سختی در 
انتظار رئیس جمهور دموکرات این کشور خواهد باشد 
اما  ش��اید ن��ه او و هم حزبی هایش و نه حتی دس��ِت 
راستی های جمهوری خواه تصور نمی کردند که اولین 
تنش میان کاخ س��فید و کنگره تنها یک روز پس از 

سخنرانی ساالنه اوباما در کنگره اتفاق بیفتد.
تنه��ا یک روز پ��س از س��خنرانی س��االنه اوباما 
در کنگ��ره و تأکی��د او مبنی بر اس��تفاده از حق وتو 
رئیس جمهوري در صورت تصویب تحریم های جدید 
علیه ایران، جان بِین��ر، رئیس جمهوری خواه مجلس 
نماین��دگان آمریکا اعالم کرد که از بنیامین نتانیاهو، 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی برای سخنرانی در 
صحن کنگره آمریکا دعوت کرده اس��ت. این خبر در 
حالی به شکل علنی از سوی بینر اعالم شد که نه کاخ 
س��فید و نه رهبران حزب دموکرات در کنگره از آن 
خبر نداشتند، در حالی که مطابق با عرف دیپلماتیک 
حداق��ل الزم ب��ود وزارت خارج��ه در جریان دعوت 
رئی��س مجلس نمایندگان از رهبر یک کش��ور دیگر 
ق��رار بگیرد. به همین دلیل، س��خنگوی کاخ س��فید 
به س��رعت به ای��ن اقدام بینر واکنش نش��ان داد و با 
خ��ارج از عرف خواندن این اق��دام، اعالم کرد که در 
جریان سفر نتانیاهو به آمریکا، باراک اوباما حاضر به 
مالقات با وی نیست. هرچند استدالل جاش ارنست 
برای ع��دم پذیرش نتانیاهو در کاخ س��فید، نزدیک 
بودن زمان این س��فر به انتخابات پارلمانی اس��رائیل 
بود ام��ا نمی توان از این نکته به راحتی گذش��ت که 
عدم پذیرش نخست وزیر رژیم صهیونیستی از سوی 
رئیس جمه��ور اصلی ترین متحد ای��ن رژیم، بیش از 

هرچیز نشان دهنده اوج اختالف میان آنهاست.
بر اس��اس اخب��ار منتش��ر ش��ده، س��فیر رژیم 

صهیونیس��تی در واش��نگتن نقش اصل��ی را در این 
ماجرا ایفا کرده ب��ود و این اصال برای وزارت خارجه 
آمری��کا قابل تحمل نبود و حتی ش��ایعاتی مبنی بر 

احتمال اخراج وی از آمریکا نیز به گوش رسید.
فارغ از واکنش تند کاخ سفید، دعوت از نتانیاهو 
صف بندی ه��ای داخل��ی کنگره را نیز تحت الش��عاع 
ق��رار داد. پس از مش��خص ش��دن ترکی��ب جدید 
کنگره معلوم ش��د مش��کل کاخ س��فید و اوباما تنها 
جمهوری خواهان نیس��تند، چراکه حتی بخش قابل 
توجهی از دموکرات های کنگ��ره نیز  الاقل پیرامون 
موضوع مذاکرات هس��ته ای با ای��ران، بیش از اینکه 
ب��ا رئیس جمهور هم ح��زب خود هم نظر باش��ند، به 
موضع تند حزب رقیب متمایل اند. طرح پیش��نهادی 
یک س��ناتور دموکرات و یک س��ناتور جمهوری خواه 
جه��ت افزای��ش تحریم ها علی��ه ایران ک��ه به طرح 
»کرک- منندز« معروف ش��د، نمون��ه عینی نزدیکی 
گروه��ی از دموکرات ها به حزب رقیب بود، موضوعی 
که حتی می توانس��ت وت��وی احتمال��ی تحریم های 
جدید از س��وی اوباما را بی اثر کند! چراکه بر اساس 
قانون اساس��ی آمریکا درصورت وتوی مصوبه سنا از 
س��وی رئیس جمهور، اگر از 67 نفر از 100 س��ناتور 
این کش��ور به لغ��و وتوی رئیس جمه��ور رأی دهند، 
می توانند مصوبه خ��ود را اجرایی کرده و حرف خود 
را به کرسی بنشانند. بنابراین با توجه به تصاحب 54 
کرسی سنا توس��ط جمهوری خواهان، همراهی تنها 
13 س��ناتور دموکرات با آنان می توانس��ت  )هنوز هم 

می تواند( وتوی احتمالی اوباما را نیز لغو کند.
در واکن��ش به احتمال تصویب تحریم های جدید 
از سوی کنگره آمریکا، وزرای خارجه آلمان، بریتانیا، 
فرانس��ه و مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا 
س��رمقاله ای در روزنامه واشنگتن پست منتشر کرده 

و در آن از رون��د مذاک��رات با ایران و پیش��رفت های 
به دس��ت آمده دفاع کردند و نس��بت ب��ه اثر مخرب 
تحریم های احتمالی جدید بر مذاکرات هشدار دادند.

در مجموع به نظر می رسید که اوضاع کامال به سود 
جمهوری خواهان اس��ت و آن��ان می توانند مذاکرات 
هس��ته ای با ایران را به هر سویی که بخواهند پیش 
ببرند اما اعالم دعوت غیرمتعارف از نتانیاهو همچون 
نقطه عطفی بود که جه��ت منحنی تحوالت داخلی 
آمریکا را تغییر داد، به ش��کلی که هرچه زمان بیشتر 
می گذش��ت، واکنش منفی رس��انه ها و افکار عمومی 
آمریکا نس��بت به اقدام غیرمتع��ارف رئیس مجلس 
نمایندگان بیش��تر می ش��د. کار به جایی رس��ید که 
خیلی ه��ا این اق��دام او را توهین ب��ه جایگاه حقوقی 
رئیس جمهور و فرمانده کل ق��وای آمریکا و در واقع 

اقدامی ضد منافع ملی آمریکا معنا کردند.
چند روز مانده به این سفر، سوزان رایس، مشاور 
امنیت ملی اوباما، س��فر نتانیاهو را اقدامی در جهت 
ضربه زدن ب��ه تاروپود روابط دو کش��ور خواند و در 
واق��ع بار دیگر تالش کرد که او را از انجام این س��فر 

منصرف کند.
برخ��ی نیز معتقد بودند که اساس��ا انگیزه س��فر 
نتانیاه��و بیش از اع��الم موضع پیرام��ون مذاکرات 
ب��ا ایران، اس��تفاده از کنگ��ره آمری��کا به عنوان یک 
اب��زار تبلیغات��ی در آس��تانه انتخاب��ات داخلی رژیم 
صهیونیس��تی اس��ت. این موضوع بی��ش از هرکس 
جمهوری خواه��ان را در مظان اته��ام قرار می داد که 
با اتخاذ تصمیمی غلط امکان سوءاستفاده نتانیاهو از 

کنگره آمریکا را فراهم کرده است.
س��رانجام موعد مق��رر فرا رس��ید و نتانیاهو وارد 
واشنگتن ش��د تا ابتدا در نشس��ت بزرگ ترین البی 
صهیونیس��تی آمری��کا )آیَپک( و س��پس در کنگره 

آمريكا
 و معضلى به نام  

نتانياهو
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آمریکا سخنرانی کند. این درحالی بود که هم زمان با 
ورود او ب��ه پایتخت آمریکا، دور جدیدی از مذاکرات 
هس��ته ای میان وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی 
اتم��ی ایران ب��ا وزرای خارج��ه و ان��رژی آمریکا در 

سوئیس آغاز شده بود.
در ای��ن می��ان آنچ��ه دول��ت آمری��کا را نگران 
می س��اخت، احتم��ال مط��رح ک��ردن بخش ه��ای 
محرمانه ای از مذاکرات توسط نتانیاهو بود، موضوعی 
که می توانس��ت رون��د مثبت مذاک��رات را برهم زده 
و موجبات س��لب اطمینان ای��ران را فراهم کند. کار 
ت��ا آنجا باال گرفت که وزیر خارجه آمریکا نتوانس��ت 
نگرانی خود را پنهان کند و بدون اش��اره مستقیم به 
نتانیاهو، گفت: »ما از گزارش های منتشر شده درباره 
اینکه برخی جزئیات گزینش��ی از مذاکرات هسته ای 
طی روزهای آتی افش��ا خواهد ش��د، نگرانیم. من به 
صراح��ت می گویم انجام این کار، رس��یدن به هدف 
مشترک اسرائیل و دیگران مبنی بر دستیابی به یک 
توافق خوب را دش��وار تر می کن��د«. نکته جالب تر در 
گفته ه��ای جان کری این بود که صراحتا اعالم کرد: 
»امنیت اسرائیل قطعا در ذهن ما مرکزیت دارد، ولی 
امنی��ت دیگر دولت های منطق��ه و هم چنین امنیت 
خودم��ان در ای��االت متحده نیز همی��ن وضعیت را 

دارد«. 
در چنین شرایطی بود که نتانیاهو برای سخنرانی 
پشت تریبون آیپک قرار گرفت. آیپک از این نظر که 
بس��یاری از س��رمایه داران صهیونیست آمریکا در آن 
عضو هس��تند و اکثر آنها بخش زیادی از هزینه های 
تبلیغات��ی دو ح��زب اصل��ی آمری��کا را در انتخابات  
تأمین می کنند، نقش مهمی در سیاس��ت آمریکا بر 
عهده دارد. در واقع یک��ی از اصلی ترین دالیل اتحاد 
همیش��گی آمریکا ب��ا رژیم صهیونیس��تی را باید در 
چگونگ��ی روابط میان آیپک و دولت های مختلف در 

آمریکا جست وجو کرد!
س��خنرانی در نشست آیپک اگرچه برای نتانیاهو 
مهم بود، اما تردیدی نیست که در قیاس با سخنرانی 
چند س��اعت بعد در کنگره، نشس��ت آیپک نقش��ی 

شبیه به یک بازی تدارکاتی را برای او داشت!
سرانجام زمان جلسه فرا رسید تا بعد از وینستون 
چرچی��ل، نتانیاهو دومین رئیس دولت غیرآمریکایی 
باشد که سه مرتبه در صحن کنگره آمریکا سخنرانی 
می کند. با شروع جلس��ه اما مشخص شد که تفاوت 
زی��ادی می��ان او و چرچیل وج��ود دارد، چرا که در 
اقدام��ی جالب توجه، نزدیک ب��ه 60 عضو کنگره از 
حزب دموکرات، به نش��انه اعتراض در جلسه حاضر 
نش��دند و حتی تمام آنهایی که در جلسه بودند نیز، 

الزاما با او هم نظر نبودند!
نتانیاهو که بعد از حمالت شدید رسانه ها و افکار 
عمومی به اق��دام جان بینر و دور زدن رئیس جمهور 
در این ماجرا، متوجه میزان حساس��یت ها شده بود، 
س��خنان خود را با تمجی��د از پایه های محکم روابط 
رژیم صهیونیس��تی و آمریکا و سپس تمجید فراوان 
از ش��خص باراک اوباما آغاز ک��رد و کمک های اوباما 
به خود را برش��مرد تا ش��اید کمی از حساس��یت ها 
کم کن��د. نکته دیگ��ری که در س��خنان او جالب و 
نشان دهنده تأثیر فراوان فشار افکار عمومی بر او بود، 

ع��دم طرح بخش هایی از مذاکرات محرمانه آمریکا و 
ایران بود. موضوعی که بس��یاری از جمهوری خواهان 
و مخالف��ان مذاکره منتظر آن بودند اما نتانیاهو تنها 
به این اشاره کرد که برای پی بردن به بندهای توافق 
هسته ای احتمالی، نیازی به اطالعات محرمانه نیست 
و حتی با جس��ت وجویی ساده در گوگل هم می توان 
به آن دس��ت یافت! بنابراین تا اینجا کاخ س��فید بود 
که توانس��ت با ایجاد یک فش��ار س��نگین رسانه ای، 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی را از طرح محتوای 

محرمانه مذاکرات منصرف سازد.
نکته جالب دیگر، حساس��یت ب��االی نتانیاهو در 
انتخ��اب کلمات و حتی نحوه اس��تفاده اش از »زباِن 
بدن« بود. گویا پس از سخنرانی دو سال قبل وی در 
صحن س��ازمان ملل که هنوز ه��م خیلی ها آن را یه 
ُسخره می گیرند، مشاوران زیادی روی چگونگی ایراد 

سخنرانی به وي مشورت داده بودند!
نتانیاه��و در ط��ول 40 دقیق��ه س��خنرانی خود 
حرف های��ی را زد ک��ه پیش از این نی��ز بارها به آنها 
اش��اره کرده ب��ود. او از مطلوب نب��ودن توافق پیِش 
رو س��خن گفت و تمام تالش��ش را کرد که ایران را 

به عن��وان یک تهدید برای امنی��ت خاورمیانه معرفی 
کند. 

آنچه در سخنرانی نتانیاهو مشهود بود، عصبانیت 
او از پیش��رفت مذاک��رات و در واق��ع عملکرد مثبت 
تیم مذاکره کننده ایرانی بود، تا جایی که مس��تقیما 
از دکت��ر ظریف، وزی��ر خارجه کش��ورمان به عنوان 
چهره ای ک��ه دیپلمات ه��ای غربی از او خوشش��ان 
می آید، نام برد و برای تخریب وی به این استناد کرد 
که او بر سر مزار عماد مغنیه دسته گل گذاشته است!
تقلب آش��کار وی ام��ا آنجا بود ک��ه از قول مقام 
معظ��م رهبری گفت ک��ه ایران به دنب��ال 190 هزار 
»س��انتریفیوژ« اس��ت، حال آنکه همگان به یاد دارند 
که رهبر معظم انقالب از 190 هزار »س��و« که واحد 

شمارش انرژی هسته ای است، سخن گفته بودند.
هرچن��د جمهوری خواهان ت��الش می کردند که 

با کف زدن ه��ای متوالی برای نتانیاهو، جلس��ه را در 
نظ��ر بینندگان موفق جلوه دهند اما این تش��ویق ها 
نمی توانست بر واقعیتِ عدم حضور معنادار نزدیک به 
60 عضو کنگره س��رپوش بگذارد. مخالفانی که تنها 
به عدم حضور و س��کوت بسنده نکردند و صراحتا به 

نتانیاهو انتقاد کردند. 
یکی از اصلی ترین این مخالفان، نانس��ی پلوسی، 
رئیس س��ابق مجلس نمایندگان بود که پیش از این 
روابط بس��یار حسنه ای با س��ران رژیم صهیونیستی 
داشت اما بعد از سخنان نتانیاهو، صراحتا اعالم کرد 
ک��ه در طول س��خنرانی او نزدیک ب��ود از عصبانیت 
ب��ه گریه بیفتد که نخس��ت وزیر یک کش��ور دیگر با 
حرف هایش در کنگره آمریکا به ش��عور آمریکایی ها 
توهین کند و آنان را متهم کند که مسائل را درست 

نمی فهمند.
واکن��ش اوبام��ا نیز به این س��خنرانی جالب بود. 
او گف��ت که نتانیاهو هیچ حرف جدیدی نزده اس��ت 
و هیچ راه حل جایگزینی پیش��نهاد نکرده اس��ت. او 
همچنین گفت همه باید مطمئن باش��ند توافقی که 
دول��ت او آن را امضا کن��د، بهترین راه حل برای حل 

مسئله هسته ای ایران است.
ج��ان کری نیز در واکنش به س��خنرانی نتانیاهو 
به صراحت گفت نمی توان از ایران خواست که تسلیم 

شود!
ای��ن هیاهوها در ش��رایطی ایجاد ش��ده بود که 
نماین��دگان ای��ران و آمریکا در س��وئیس مش��غول 
مذاکراتی بودند که برخالف نظر جمهوری خواهان و 
نتانیاهو، هر دو طرف از پیشرفتش رضایت داشتند و 
آن را سازنده خواندند. بنابراین اگر تأثیرگذاری منفی 
ب��ر روند مذاک��رات ایران و آمری��کا را یکی از اهداف 
نتانیاهو از این س��فر بدانی��م، باید گفت که اظهارات 
نماین��دگان ای��ران و آمریکا نش��انگر این اس��ت که 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی به هدف خود نرسیده 
اس��ت اما اگر هدف دیگ��ر او را تأثیرگذاری بر آرای 
انتخابات داخلی پیش رو در فلسطین اشغالی بدانیم، 
باید چن��د روزی صبر کنیم تا نتیج��ه این انتخابات 
مشخص شود. البته پیش��اپیش خیلی از کارشناسان 
عنوان می کنند که موضوع ایران تنها برای 10 درصد 
رأی دهن��دگان تأثی��ر دارد و نتانیاهو ب��ا دادن نقش 
محوری به آن، دست به قماری خطرناک زده است!

آنچه در سخنرانی نتانیاهو مشهود 
پیش�رفت  از  او  عصبانی�ت  ب�ود، 
مذاکرات و در واقع عملکرد مثبت 
تی�م مذاکره کننده ایران�ی بود، تا 
جایی که مستقیما از دکتر ظریف، 
وزی�ر خارجه کش�ورمان به عنوان 
چهره ای که دیپلمات های غربی از 
او خوششان می آید، نام برد و برای 
تخریب وی به این اس�تناد کرد که 
او بر سر مزار عماد مغنیه دسته گل 

گذاشته است!
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در  ش��بهه دار  پول ه��ای  وارد ش��دن  ماج��رای 
انتخابات چیز تازه ای نیس��ت ولی این روزها با اظهار 
نظر عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کش��ور به س��وژه 
اکثر رس��انه های کشور تبدیل شده اس��ت. ماجرا از 
آنجایی ش��روع شد که رحمانی فضلی در گردهمایی 
رؤس��ای پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به 
ورود بخش��ی از پول های کثیف ناشی از قاچاق مواد 
مخدر به سیاس��ت گفت: »ورود این پول ها به چرخه 
انتخاباتی متأس��فانه باعث ایجاد شکاف، اعمال نظر و 
اعمال قدرت توس��ط برخی افراد شده است؛ تا جایی 
که اگر دقت الزم را نداش��ته باشیم، ورود این پول ها 

توانایی آن را دارد که قدرت ها را نیز آلوده کند«.
چندی پی��ش در ادامه اتفاق��ات پیرامون پرونده 
محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت سابق در نامه ای 
خط��اب به محمود احمدی نژاد عن��وان کرده بود در 
انتخابات مجلس هشتم به 170 نامزد انتخابات پول 
پرداخت کرده و از همان زمان این بحث مطرح ش��د 
که چ��ون رحیمي ای��ن ارقام را از طریق نامش��روع 
فراهم آورده، بنابراین پول کثیف در جریان مس��ائل 

سیاسي کشور وارد شده است.
اظهارات وزیر کش��ور بدون واکنش نماند و علی 
الریجانی در جلس��ه علنی مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به صحبت های رحمانی فضلی از شبهه افکنی ها 
گله کرد و گفت: »مملکت قانون دارد« و اگر مدارکی 
در اثبات ای��ن ادعا وجود دارد باید به مراجع قضایی 

ارجاع داده شود.
در ادامه فضلی مدعی ش��د حاضر اس��ت در یک 
جلس��ه غیرعلنی به مدت یک س��اعت در مورد وارد 
ش��دن پول های کثیف به سیاس��ت ب��ه نمایندگان 
توضی��ح دهد. او در پاس��خ به الریجان��ی نیز گفت: 
»بنده نگفتم قانون نداریم، حتماً کش��ور بر اس��اس 
قانون اداره می شود ولی قانون به تنهایی کافی نیست. 
ما قانون داش��تیم اما ش��هرام جزایری به وجود آمد، 
قانون داشتیم و فساد 3هزار میلیاردی رخ داد، قانون 
داش��تیم و بابک زنجانی ها به وج��ود آمدند. باید در 
کن��ار قان��ون، اجرای دقیق و قوی و نظارت درس��ت 
برقرار باش��د. اگر اجرا، نظ��ارت و قانون در کنار هم 

باشند می توانیم با این جریان مبارزه کنیم«.
ای��ن ماجرا هنوز ادامه داش��ت ک��ه صحبت های 

اس��داهلل عس��گراوالدی در م��ورد انتخاب��ات ات��اق 
بازرگان��ی تهران به بخش دیگری از ورود پول کثیف 
ب��ه این عرصه دام��ن زد. رئیس کمیس��یون تجارت 
ات��اق بازرگان��ي ته��ران از هزینه ه��ای میلیاردی و 
ریخت وپاش های آن چنانی برای انتخابات هش��تمین 
دوره هیئ��ت نمایندگان ات��اق تهران انتق��اد کرد و 
گفت: »قاعدت��اً افرادی که تنها هدف ش��ان ورود به 
اتاق بازرگانی به عنوان سکوی پرش است، نمی توانند 
آن طور که باید و ش��اید برای بخش خصوصی مؤثر 

باشند«.
در تازه تری��ن اظهارنظر در این ب��اره اکبر ترکان، 
مش��اور ارش��د رئیس جمهور نیز س��ال 94 را س��ال 
افشاي کس��اني دانس��ت که مي خواهند با پول هاي 
بادآورده و کثیف وارد بازي سیاس��ي ش��وند و تأکید 
کرد: نمي گذاریم عده اي با پول هاي کثیف در س��ال 
94 به پیروزي برسند و هر جا نیاز به افشا باشد، این 

کار را مي کنیم.
ت��رکان گف��ت: احمدي ن��ژاد ی��ک ف��رد یا یک 
دولت نب��ود، بلکه یک جریان برنامه ریزي ش��ده را با 
خود داش��ت. اما این جریان اکنون مدعي اس��ت که 
احمدي ن��ژاد را نمي شناس��د، درحالي ک��ه این ط��ور 
نیست. منافع این جریان فکري، سیاسي و اقتصادي 

در استفاده از موقعیت هاي بادآورده دولت قبل بود.
ترکان با بیان اینکه اگر هزار بار پوس��تین خود را 
عوض کنند نمي توانند دست هاي آلوده به فسادشان 
را بپوش��انند، ادامه داد: با تشکیل ائتالف هاي جدید، 
اسامي جدید و ش��عارهاي جدید مي خواهند بگویند 
ما آدم هاي گذشته نیس��تیم تا اینکه اقبالي از سوي 
مردم به سمت آنها پیدا شود، اما فسادهاي اقتصادي 
و ورود پول ه��اي کثیف ب��ه عرصه مدیریت و اقتصاد 

کشور را نباید فراموش کنیم.
در حالي که ترکان س��عي کرد ماجراي ورود پول 
کثیف به عرصه سیاس��ي و انتخابات را به یک طیف 
سیاس��ي منحصر کند، روزنامه کیهان هم سعي کرد 
این ماجرا را جناحي دی��ده ولي جریان اصالحات را 
ب��ه عنوان جناح��ي معرفي کند که ب��ا تکیه بر پول 
کثیف، فعالیت سیاس��ي کرده است. این روزنامه در 
گزارش��ی تحت عنوان »رد پ��ای پول های کثیف در 
اردوگاه مدعی��ان اصالح��ات«، صحبت های رحمانی 
فضلی را فاقد س��ند دانست و با اشاره به پرونده هایی 
نظیر پترو پارس، کرس��نت، شهرام جزایری، زدوبند 
و پولشویی در س��ازمان بهینه سازی مصرف سوخت 
و دانش��گاه آزاد در دوران اصالح��ات، مدع��ي ش��د 
افراد و رس��انه هایی که امروز در این مورد اظهار نظر 
می کنند، دست ش��ان در مواردی که گفته شد آلوده 

است و نمی توانند از این موضوع فرار کنند. 
س��رانجام مجلس بار دیگر وارد ماجرا ش��د و در 
باره اظهارات رحماني فضلي اعالم موضع کرد. بهروز 
نعمتی س��خنگوی هیات رئیس��ه مجلس با توجه به 
صحبت ه��ای وزیر کش��ور اظهار کرد: ما خواس��تار 
توضیحات وزیر کش����ور هس��تیم و به نظرم خوب 
اس��ت ایش��ان در جلس��ه علنی مجلس در این باره 
توضیح دهند تا مردم هم در جریان این موضوع قرار 
گیرن��د چرا که مجری انتخابات خود مردم هس��تند. 
وی افزود: حتما آقای رحمانی فضلی ادله ای در مورد 
موضوع پول های کثیف دارند که این مسئله را مطرح 
کردند، ضمن اینکه این مورد اهمیت بس��یار زیادی 

دارد و باید در جلسه علنی مطرح شود.
فارغ از این که سرنوشت این اظهارات وزیر کشور 
چه خواهد ش��د و چه پیامدهایي خواهد داش��ت اما 
این پرس��ش همچنان مطرح اس��ت ک��ه علت ظهور 

پول كثيف
 توهم
 يا واقعيت؟

رحمان�ی فضل�ی: بنده نگفت�م قانون 
نداریم، حتمًا کش�ور بر اس�اس قانون 
اداره می ش�ود ول�ی قان�ون به تنهایی 
کافی نیس�ت. م�ا قانون داش�تیم اما 
ش�هرام جزایری به وجود آمد، قانون 
داشتیم و فس�اد 3هزار میلیاردی رخ 
داد، قانون داش�تیم و بابک زنجانی ها 
ب�ه وجود آمدند. بای�د در کنار قانون، 
اجرای دقیق و قوی و نظارت درس�ت 

برقرار باشد.
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این پدیده که باعث فس��اد های گسترده تر در کشور 
می ش��ود و همیش��ه دغدغه اصلی ب��زرگان نظام و 
بخصوص مقام معظم رهبری بوده، چیست؟ واقعیت 
این اس��ت که وقتی فردی با هزین��ه فرد یا گروهي 
تبلیغات کند و پا به عرصه قدرت بگذارد قطعاً به آن 
گروه وابسته می شود و دیگر نمی تواند وظایف اصلی 
خ��ود را پي بگیرد و همواره باید در چارچوب منافع 

آن ها عمل کند.
کارشناسان علت اصلی این اتفاق را عدم شفافیت 
در عرصه سیاسی کش��ور می دانند و معتقدند چون 
احزاب سیاس��ی جاافتاده در کش��ور وج��ود ندارد و 
چون نظارت بر اف��راد و گروه های پراکنده به مراتب 
سخت تر از نظارت بر احزاب است، پس طبیعی است 
پول های مختلف از مجاري نادرست وارد این عرصه 

شود و مشکالت خود را ایجاد کند.
نزدی��ک ش��دن ب��ه نهاد ه��ای تصمیم گیری و 
یا اعمال فش��ار به ای��ن نهاد ها یک��ی از پدیده های 
غیرقابل انکاری است که گروه های مختلف به دنبال 
آن هس��تند. وقتی نظارت منس��جم و حساب ش��ده 
از ط��رف نهاد های ناظر و رس��انه ها و افکار عمومی 
وجود نداشته باشد، ش��اهد رشد چنین پدیده هایی 
خواهیم بود. از آن بدتر زمانی است که مانند جریان 
معاون اول دولت سابق، برای هزینه های انتخابات از 
بیت المال بهره گرفته ش��ده و از حق مردم در جهت 

منافع شخصی استفاده می شود.
مي توان توقع داش��ت که نظام حزبی منسجمی 
در کشور ایجاد شود و خود اعضاي احزاب و گروه ها، 
هزینه ش��رکت در انتخابات را به عنوان حق عضویت 
بدهن��د و عالوه بر اینکه خ��ود حزب بر ورودی های 
مالی نظارت می کند، دستگاه های نظارتی نیز بر این 
فرآیند نظارت داشته باشند اما این توقع اگر نگوییم 
امری دور از ذهن اس��ت، تحقق خارجي آن حداقل 

نیاز به زمان زیادی دارد.
بی تردی��د بخش زی��ادی از مناف��ع اقتصادی با 
قدرت سیاس��ی گ��ره خورده اس��ت و بس��یاری از 
جناح ه��ا و گروه ه��ا براي کس��ب ث��روت و منفعت 
اقتصادی، س��عي در کس��ب قدرت سیاس��ی دارند 
ت��ا از این راه به کار خود س��رعت بخش��ند. یکی از 
راه های مقابله با این پدیده بس��ط جامعه مدنی و یا 
به تعبیر ساده تر گسترش و توسعه رسانه ها و احزاب 
سیاسی اس��ت. یکی از کارویژه های رسانه به عنوان 
رک��ن چهارم دموکراس��ی مقابله با فس��اد و مبارزه 
ب��ا ایجاد اخالل در فرآیند سیاس��ت گذاری اس��ت. 
رس��انه های آزاد و مستقل به خوبی می توانند در این 
مورد فعالیت کنند. در این فضا با باز گذاشتن دست 
رسانه ها و عملکرد مناسب نهاد های نظارتی می توان 
به سمتی حرکت کرد که گروه های مختلف سودجو 
نتوانند در این فرآیند وارد ش��وند و مشکالتی را که 

با آن روبه رو هستیم، ایجاد کنند.
ح��ال باید دی��د در کش��مکش می��ان دولت و 
نهاد های نظارتی و صاحبان این پول های کثیف چه 
کس��ی می تواند عامل تعیین کننده باشد و به تعبیر 
س��اده تر، باید دید چه کسي زورش بیشتر است. آیا 
این پول های کثیف در انتخابات س��ال 94 می تواند 

نقشی بازی کند یا خیر؟

برخي بر این باورند که دیپلماسي به تنهایي کارآیي 
دارد اما غالبا معتقدند که دیپلماس��ي اگر به قدرت ملي 
متکي نباش��د، نمي تواند کارآمد باشد و به همین دلیل، 
اگر ق��درت سیاس��ي و نظامي و اقتص��ادي و فرهنگي 
کافي در اختی��ار ملتي قرار گیرد، در هنگام مذاکره هم 
قدرتمندانه عمل خواهد کرد و حرف خود را به کرس��ي 
خواهد نش��اند. طبعا جمهوري اس��المي که هم سابقه 
تحمیل جنگ را دارد و هم تهدید نظامي س��ران آمریکا 
و اس��رائیل را دائما مي ش��نود، چاره اي جز این ندارد که 
از بع��د نظامي هم قدرت خود را نش��ان دهد و آمادگي 
دفاعي الزم را به نمایش بگذارد. طبعا هدف در کس��ب 
توان نظامي و آمادگي رزمي، دفاع از کشور و ایفاي نقش 
بازدارندگي است و اال همه همسایگان جمهوري اسالمي 
مي دانند که ایران در صدد تهدید همسایگان خود نیست 

و امنیت این کشورها را عین امنیت خود مي داند. 
در راس��تاي کس��ب آمادگي رزمي نیروهاي مسلح، 
در آغازین روزهاي ماه اس��فند، »رزمایش بزرگ پیامبر 
اعظم)ص(« در خلیج فارس و تنگه هرمز برگزار شد که 
نهمین رزمایش از این نوع بوده اس��ت. در این رزمایش 
انواع سالح هاي جدید در اختیار سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي مورد آزمایش قرار گرفت و توان رزمي و آمادگي 
نیروهاي س��پاه محک زده ش��د و ش��ناورهای مختلف 

نیروی دریایی سپاه به اجرای عملیات پرداختند.
در هنگام آغاز ای��ن رزمایش، علی الریجانی رئیس 
مجلس ش��ورای اسالمی، س��ردار سرلشکر محمد علی 
جعفری فرمانده کل س��پاه، س��ردار سرلشکر غالمعلی 
رشید جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار 
حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه، سردار حسین 
سالمی جانشین فرمانده کل سپاه، سردار پاکپور فرمانده 

نیروی زمینی سپاه، سردار شیرازی رئیس دفتر نظامی 
مقام معظم رهبری، سردار سرلشکر باقری معاون ارکان 
ستاد کل نیروهای مسلح، سردار فدوی فرمانده نیروی 
دریایی س��پاه و جمعی دیگر از فرماندهان و مسئولین 

سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح حضور داشتند.
در نخس��تین مرحله از رزمایش، 17 موش��ک کروز 
و بالستیک از ش��ناورها، بالگردها و سامانه های ساحلی 
نیروی دریایی س��پاه شلیک ش��د. 4  موشک بالستیک 
ب��وده که از ای��ن چهار فروند، دو فروند موش��ک خلیج 
فارس و دو فروند موشک های زلزال و فاتح 110 بودند.

در بخشي دیگر از این رزمایش، عملیات مین ریزی 
توسط ده ها فروند شناور نیروی دریای سپاه در منطقه 
تنگ��ه هرمز ص��ورت گرفت. در این مرحل��ه حدود 30 
فرون��د ش��ناور نی��روی دریایی س��پاه اقدام ب��ه انجام 
عملی��ات مین ریزی در مح��دوده تنگه هرم��ز کردند. 
این اقدام با س��رعتی بس��یار ب��اال و در زمانی کم انجام 
ش��د. به گفته سردار فدوي، مین ریزي آن هم مین هاي 
پیشرفته اي که در اختیار ایران هست، مهمترین دغدغه 
آمریکایي هاست چرا که ما از این تاکتیک می توانیم در 

مواقع بحرانی علیه تهدیدات احتمالی بهره ببریم. 
در آغاز مرحله دوم رزمایش سپاه، پهپادهای هدف 
توس��ط 100 فروند ش��ناور نیروی دریایی منهدم شد. 
این پهپادها توسط موش��ک های دوش پرتاب میثاق و 
توپ های نصب شده روی قایق های تندرو منهدم شدند.

در ادامه برگ��زاری رزمایش ب��زرگ پیامبر اعظم 9 
س��پاه در تنگه هرمز، ماکت ناو هواپیمابر آمریکایی که 
توسط نیروی دریایی سپاه ساخته شده بود طی عملیاتی 
همه جانبه مورد اصابت صدها راکت و ده ها فروند موشک 
قرار گرفت و منهدم ش��د. این ماک��ت در ابعادی واقعی 

قدرت نمايى نظامى
 همگام با مذاكرات سياسى
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ساخته ش��ده و توسط ده ها فروند ش��ناور تندرو مورد 
اصاب��ت قرار گرفت. همچنین چند موش��ک کروز و دو 

موشک بالستیک نیز به این هدف اصابت کرد.
همزمان ب��ا این مانور دریادار فدوی فرمانده نیروی 
دریایی س��پاه اعالن کرد که در آینده نزدیک، موشک 
ک��روز غدیر با برد 300 کیلومتر تحویل نیروی دریایی 
س��پاه خواهد ش��د. وی همچنین تاکید ک��رد نیروی 
دریایی سپاه شناورهایی را در اختیار دارد که ابعاد آنها 
را تا روز خطا و حماقت دش��من اعالم نخواهیم کرد. به 
گفته وي،  مش��کل ما دشمنان فرامنطقه ای هستند و 

ما برادری مان را به کشورهای منطقه ثابت کرده ایم.
در این رزمایش، برای نخس��تین بار موش��ک کروز 
نصر از بالگردها به ناو هواپیمابر ش��لیک شد. همچنین 
موش��ک بالس��تیک با برد 270 کیلومتر ب��رای انهدام 
اهداف متحرک ش��لیک و از شناورهای جدید ذوالفقار 

سپاه رونمایی شد.
شلیک موشک های فاتح 110 و زلزال علیه اهداف 
ثابت زمینی و نیز شلیک موشک هوشمند خلیج فارس 
از دیگر اقدامات این رزمایش بود. موش��ک هوشمند و 
بالس��تیک »خلیج فارس« یک موشک مافوق صوت و 
کش��تی زن اس��ت. تفاوت آن با موشک های قبلی این 
است که دیگر موش��ک ها عمدتاً با سرعتی زیر صوت 
و به صورت ک��روز عمل می کردند اما »خلیج فارس« 
که کالهکی با حدود 650 کیلوگرم مواد منفجره دارد، 
با سرعتی مافوق صوت و به صورت بالستیک از سطح 
زمین شلیک ش��ده و به صورت عمودی از ارتفاع باال 
می تواند هرگونه ناو و یا ش��ناور دشمن را مورد هدف 

قرار دهد.
دومی��ن روز از رزمایش پیامبر اعظم)ص(9 س��پاه 
پاس��داران ب��ا محوریت نی��روی زمین��ی در جنوب و 
جنوب غرب کش��ور برگزار شد. برقراری آتش پرحجم 
در منطقه کوه مبارک توسط گردان های بیت المقدس 
و پ��رواز پهپادهای نیروی زمینی س��پاه با دوربین های 
قوی در ارتفاع 150متری از جمله اقدامات این روز بود. 
همچنین، پرواز پهپادهای آر پی اچ با قابلیت شناس��ایی 
در روز و ش��ب و ب��ا برد 7 کیلومتر، س��الح جمرات با 
دقت اصابت کمتر از یک متر )کروز بدون موتور(، رمیت 
)مین کنارجاده ای(، صیاد )مین جهنده( با قابلیت پرتاب 
ت��ا ارتفاع 100 الی 150 متر از زمین، س��الح واصل با 
قابلیت پرتاب تا م��رز حدود 100 متر به جلو، خیبر با 
قابلیت ایجاد انفجار قوی، نصیر )تیربار چرخشی 6لول( 
با قابلیت انهدام موشک های کروز دشمن، آصف )تیربار 
3لول(، تک تیراندازهای آرش و سیاوش، ربات شناسایی 

با برد 5کیلومتری با دوربین ه��ای ترمال و فنی، ربات 
مسلح با قابلیت انهدام اهداف در برد 5 کیلومتر، پروژه 
حامی )تیربار هوشمند با نصب دوربین و لیزر( از جمله 
دستاوردهای نیروی زمینی س��پاه  بود که در این روز 

به نمایش در آمد. 
همچنین اعالم ش��د ایجاد 100 موض��ع بتنی در 
کوه های ش��مالی خلی��ج فارس از امتیازاتی اس��ت که 
نیروی زمینی س��پاه برای رزمای��ش زمیني انجام داده 
است که از این مواضع به عنوان نقاط مستحکمی برای 

دفع متجاوزین یاد می شود.
ایج��اد دیوارهای مولتی  س��لول ب��رای حفاظت از 
مکان ها با قابلیت تأس��یس سریع از دیگر اقداماتی بود 
که نیروی زمینی سپاه آن را در صحنه عمل اجرا کرد.

در س��ومین و آخرین روز از نهمین رزمایش بزرگ 
پیامبر اعظم)ص( که با ش��رکت بخش��ی از یگان های 
نیروهای دریایی، زمینی و هوافضای س��پاه پاس��داران 
انقالب اس��المی در تنگه هرمز و خلی��ج فارس برگزار 
شد؛ یک سالح جدید راهبردی به کارگیری و به سازمان 

دفاع دریایی سپاه افزوده شد.
انعکاس جهاني رزمایش

رزمایش سپاه پاسداران در خلیج فارس و در حالي 
ک��ه تهدی��د نظامي ایران از س��وي آمریکا و اس��رائیل 
دوباره تکرار ش��ده بود، در رسانه هاي خارجي از جمله 
رس��انه هاي منطقه واکنش گس��ترده داش��ت. شبکه 
تلویزیون��ی الجزیره قطر این رزمایش را غافلگیر کننده 
نامید که در مقایس��ه با سایر رزمایش هایی از این نوع، 
ناگهانی و بدون اعالم رس��می قبلی آغاز شده است. به 
گفته الجزیره، برگزاری یک رزمایش سنگین با این ابعاد 
بدون اعالم قبلی و با این وس��عت نشان از آماگی کامل 
نیروهای نظامی جمهوری اسالمی ایران برای مواجهه با 

هر وضعیتی اعم از دفاعی و حتی تهاجمی دارد.
برخي از رسانه ها نیز نوشتند که این رزمایش داراي 
یک پیام روش��ن از تنگه هرمز به واش��نگتن و تل آویو 
است که امنیت و ثبات بزرگترین گذرگاه انرژی جهان 
در دس��ت ایران اس��ت و هرگونه ماجراجویی مبنی بر 
به کارگیری قدرت نظامی علیه جمهوری اسالمی ایران 
از سوی هر بازیگری، تبعاتی سخت و زیان بار برای بازار 

انرژی جهان خواهد داشت.
یکي از س��ناتورهاي آمریکایي نیز به انهدام ماکت 
ی��ک ناو هواپیمابر آمریکای��ي در این رزمایش اعتراض 
کرد. مارک کرک س��ناتور آمریکایی با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد: در حالی که ایران یک حمله نظامی را برای 
از بین بردن یک ناو هواپیمابر آمریکایی و 5 هزار خدمه 

آن انج��ام می دهد، دولت آمری��کا باید از ارائه امتیازات 
خطرناک هسته ای در مذاکرات با ایران، خودداری کند.

فناوري رزمي بومي
س��ردار جعفری فرمانده س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المي در ای��ن همای��ش تاکی��د کرد: س��الح ها و 
فناوری های��ی که به نمایش گذاش��ته ش��د برگرفته از 
تجربی��ات بعد از جنگ تاکنون اس��ت. البته س��الح و 
امکانات��ی که ما امروز در اختیار داریم قابل مقایس��ه با 
زمان جنگ نیست و دشمن ضربه ای که از ما خورده را 

فراموش نکرده است.
وی ب��ا بیان اینکه هدف این رزمایش تأمین امنیت 
منطق��ه در مواجهه با دش��من خارجی اس��ت، گفت: 
پیام این رزمای��ش بازدارندگی اس��ت و اینکه دیگران 
حواسش��ان را جمع کنن��د و پیرامون حری��م امنیتی 
جمهوری اس��المی اقدامی نکنند. ما خودمان را مدافع 
امنیت تنگه هرمز می دانیم و این را در این رزمایش به 

دنیا نشان دادیم.
علی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اسالمی هم 
در حاشیه رزمایش بزرگ پیامبر اعظم)ص( و در جمع 
خبرن��گاران با بیان اینکه هم��ه امکاناتی که در اختیار 
سپاه است در جهت حفاظت منافع ملی و کشور است 
گفت: نیروی توانمند و هوش��مندی در آب های جنوبی 
داریم و می توان با کمک این نیروها امنیت را با س��ایر 

کشورها برقرار کرد.
رئیس مجلس تاکید کرد: هرچه مولفه های استقالل 
را بیش��تر نمایان کنیم در گفت وگوهای بین المللی به 

نتایج مثبت تری دست می یابیم.
چند نکته مهم

واقعیت این اس��ت که ای��ن رزمایش از چند جهت 
داراي اهمیت است:

اول این که در هر یک از این رزمایش نظامي، توان 
و آمادگي نیروهاي مس��لح ما محک مي خورد و تجدید 
مي ش��ود و بنابراین رزمایش پیامبر اعظم هم در مسیر 
افزایش توان رزمي و ایجاد هماهنگي در میان نیروهاي 

دریایي و زمیني و هوایي نقش موثري داشته است.
دوم این که در مقابل تهدیدهاي نظامي اس��راییل 
و آمریکا، مي توان تنها به اظهارنظر ش��فاهي پرداخت و 
موضع سیاسي گرفت اما انجام رزمایش نظامي با ابعاد 
وس��یع در کنار ناوهاي آمریکایي ک��ه در خلیج فارس 
مستقر هس��تند، بیش از دیگر روش ها مي تواند پاسخ 

آن تهدیدها را بدهد. 
سوم این که در این رزمایش و موارد مشابه، بسیاري 
از س��الح ها و تجهی��زات نظامي به مرحل��ه آزمایش و 
بهره برداري آزمایش��ي مي رسد و اشکاالت احتمالي آن 

شناسایي شده و براي رفع آنها اقدام خواهد شد.
چهارم ای��ن که روحی��ه مردم و نیروهاي مس��لح 
کش��ورمان در مقابل تهدیدهاي دشمن افزون مي شود 

و همین امر در تقویت قدرت ملي بسیار موثر است.
و سرانجام آن که توان نظامي یکي از منابع قدرت هر 
کش��ور است و پشتوانه مهمي براي دیپلماسي محسوب 
مي شود و نفوذ کالم سیاستمداران کشور را در مذاکرات 
افزایش مي دهد. اکنون که مذاکرات هسته اي در جریان 
اس��ت طبعا از این ت��وان نظامي مي توان ب��راي تامین 
منافع ملي در مذاکرات هسته اي بهره گرفت و بر قدرت 

چانه زني دیپلماتیک مذاکره کنندگان ایراني افزود.
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اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران 
ب��ه منظور ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان 
و صاحب��ان صنای��ع و معادن فعالی��ت می کند و در 
جلسات این اتاق نمایندگان دولت و بخش خصوصی 
شرکت می کنند. اتاق بازرگانی ایران بر اساس قانون، 
مدیریت دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش 

خصوصی را بر عهده دارد.
این ات��اق 60 نماینده دارد که 40 نماینده آن از 
بخش خصوصی و 20 نماینده از سوی دولت انتخاب 
می ش��وند. در دور قبلی انتخابات هیئت رئیس��ه در 
اس��فند 1389 محمد نهاوندیان رئیس شد. وی پس 
از پیوس��تن به دولت از ریاس��ت اتاق بازرگانی ایران 
استعفا کرد و پس از آن غالمحسین شافعی جایگزین 

او شد.
ات��اق بازرگانی ای��ران نزدیک به 20ه��زار عضو 
در سراس��ر ای��ران دارد. داش��تن کارت عضویت این 
اتاق و حداقل یک س��ال س��ابقه فعالیت اقتصادی از 
شرایط شرکت در انتخابات آن است. هجدهم اسفند 

هشتمین دور انتخابات آن برگزار شد.
شش طیف مختلف در این دوره از انتخابات اتاق 
بازرگانی که »پارلمان بخ��ش خصوصی« نیز نامیده 
می ش��ود، حضور داش��تند. حضور برخی از نزدیکان 
مس��ئوالن دولت��ی و غیردولتی در انتخاب��ات اتاق از 
نکات جالب ای��ن دوره از انتخابات بود؛ فرزند محمد 
نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور، برادر اس��حاق 
جهانگیری، مع��اون اول رئیس جمهور و داماد محمد 
ش��ریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور در کنار 
فرزن��د محمدرض��ا ع��ارف، عضو مجمع تش��خیص 

مصلحت نظام.
پنج تش��کل بزرگ اقتصادی کش��ور شامل خانه 
اقتص��اد ایران، انجمن مدیران صنای��ع، خانه معدن، 
مجم��ع فع��االن توس��عه اقتص��ادی و فدراس��یون 
حمل ونقل ائتالف بزرگ را تش��کیل دادند، از جمله 
یحیی آل اس��حاق، رئیس فعلی اتاق بازرگانی تهران، 
ابراهیم جمیلی، روغنی، دانشمند، راسخ و نقیب. این 

ائتالف در دوره قبل حضور موفقی داش��ت و توانست 
تعداد زیادی از کرسی ها را در اختیار بگیرد. 

اصالح طلب��ان نیز که در چند س��ال اخیر حضور 
چن��دان فعال��ی در عرصه های سیاس��ی و اجتماعی 
کش��ور نداش��تند، ب��ا تش��کیل ائتالف خواس��تاران 
تح��ول دوباره در صحنه حضور پیدا کردند. محس��ن 
مهرعلی��زاده، حمید حس��ینی، بهزادیان، جمش��ید 
عدالتی��ان، حمیدرضا عارف از ش��اخص ترین اعضای 
ای��ن ائتالف به ش��مار می روند.  یکی از حاش��یه های 
ای��ن ائتالف دیدار آنها با هاشمی رفس��نجانی بود که 
نشان دهنده حمایت تلویحی رئیس مجمع تشخیص 

مصلت نظام از آنهاست.
»ائت��الف ف��ردا« با نیز ب��ا حضور اف��رادی مانند 
خوانساری، پدرام س��لطانی، برزگران، الهوتی، رهی 
معیری، س��یده فاطمه مقیم��ی و مهدی جهانگیری 
اع��الم موجودیت ک��رد. حضور دوس��تان و نزدیکان 
مع��اون اول رئیس جمه��ور در این ائت��الف عالوه بر 
مهدی جهانگیری از نکات جالب این گروه به ش��مار 
م��ی رود. این ائتالف بر لزوم شفاف س��ازی در اقتصاد 

تأکید دارد.
»ائتالف کان��ون کارآفرینان توس��عه گرا« نیز که 
در هن��گام برگ��زاری انتخابات فقط چن��د هفته ای 
از تش��کیل آن می گذش��ت، اعالم کرد ب��ه انتخابات 
به عن��وان یک ام��ر جزئی نگاه می کن��د و قصد دارد 
به عنوان بخش خصوصی مستقل رسماً فعالیت خود 
را آغاز کند. محمد صدرهاشمی نژاد، میلیاردر معروف 
و مؤس��س هلدینگ استراتوس و بانک اقتصاد نوین، 
حسین سلطانی نیا که پیش از این معاون کل سازمان 
توس��عه تجارت بود، کاظم سماک، عضو هیئت مدیره 
سندیکای شرکت های ساختمانی از اعضای شاخص 

این ائتالف هستند.
»ائتالف پیشگامان توس��عه« در دوره قبل تحت 
لوای ائتالف بزرگ فعالیت می کرد و برخی چهره های 
شاخص آن عبارتند از: اسداهلل عسگراوالدی و مجید 
رضا حریری. این ائتالف برخالف ترکیب قدیمی اش 

این بار خواستار نوگرایی در اتاق بازرگانی شد.
»ائت��الف ایرانی آب��اد« تازه ترین گ��روه در میان 
ائتالف ه��ای مختلف اس��ت. ع��دم انحصارگرایی در 
ات��اق، تحقق اصل 44 قانون اساس��ی و دیپلماس��ی 
از مهم ترین شعارهای آنهاس��ت. چهره های شاخص 
ای��ن ائت��الف عبارتند از: ک��وروش پرویزی��ان، مدیر 
عام��ل بانک پارس��یان، س��ید هادی رض��وی، داماد 
محمد ش��ریعتمداری، محمد عاش��ق معلی و مهدی 

معصومیان.
حضور اش��خاص و گروه های مختلف از دوره های 
قبل در کن��ار تازه واردها که قصد دارن��د بر پارلمان 
بخش خصوصی تس��لط پیدا کنند، رقابت را در این 
انتخابات س��خت تر از دوره های قبلی کرد. از س��وی 
دیگ��ر، با توجه به در پیش بودن انتخابات دوره دهم 
مجلس شورای اسالمی گروه های سیاسی قصد دارند 
خود را در میان جامعه فعاالن اقتصادی محک بزنند 
تا مشخص شود چه میزان در جلب نظر این گروه از 
جامعه مؤثر بوده اند. و همه اینها باعث ش��د این دوره 
از انتخابات با اس��تقبال گسترده روبه رو شود. این در 
حالی اس��ت که انتخابات اتاق بازرگانی در دوره های 
قبل معموالً با مش��ارکت پایین و در حدود 30درصد 
برگزار ش��د. گستردگی تفکرات مختلف در این دوره 
از انتخاب��ات این امکان را فراهم کرد که مش��ارکت 

بیش از دوره های گذشته باشد.
ح��ال و هوای بخ��ش خصوصی نی��ز در روزهای 
انتخابات متفاوت از دوره های گذش��ته بود. استقبال 
بی س��ابقه فع��االن اقتص��ادی از انتخابات نش��ان از 
اهمیت وی��ژه جایگاه اتاق بازرگانی دارد. بر اس��اس 
آمار اعالم شده از س��وی انجمن نظارت بر انتخابات، 
1650 نفر در کل کشور برای ورود به پارلمان بخش 
خصوص��ی رقابت کردن��د که البته تع��داد کاندیداها 
در بخ��ش بازرگان��ی بیش از س��ایر بخش ها بود. در 
ای��ن دوره، در بخ��ش معدن کمتری��ن رقابت وجود 
داش��ت؛ 202 کاندیدا در سراسر کشور. فعاالن حوزه 
کش��اورزی نی��ز در در این پارلمان صاحب کرس��ی 

اقتصاد 
سياست زده 
حتى در بخش 
خصوصى



20

رویداد

شماره هفتم/ فروردین ماه 1394

خواهند شد.
در این انتخابات 40 نفر از نامزدهای انتخاباتی در 
4 حوزه بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی انتخاب 
می شوند و از ابتدای س��ال 94 کار خود را به عنوان 
اعضای دور جدید هیئ��ت نمایندگان آغاز می کنند. 
در ح��وزه بازرگانی حداکثر 16 نفر، در حوزه صنعت 
حداکثر 14 نفر، در حوزه کش��اورزی حداکثر 6 نفر 

و در حوزه معدن حداکثر 4 نفر انتخاب می شوند.
اقتصاد سیاست زده

سید حس��ین هاشمی، اس��تاندار تهران پیش از 
برگزاری ای��ن انتخابات گف��ت: اتاق ه��ای بازرگانی 
می توانند تعامل خوبی با دولت داش��ته باش��ند و در 
راس��تای سیاست های کلی توس��عه همه بخش های 
کشور بویژه رونق اقتصادی یاری رسان دولت باشند.

وی افزود: بر اساس سیاست دولت یازدهم، نقش 
اتاق های بازرگانی در واگذاری امور مردم به خودشان 
مهم ت��ر از گذش��ته اس��ت و بازیگ��ر اصل��ی در این 
موض��وع خواهند بود، لذا انتخابات اتاق های بازرگانی 

حساسیت و اهمیت باالیی دارد.
اس��تاندار تهران با اشاره به حساسیت های زیادی 
که پیرامون انتخابات اتاق های بازرگانی شکل گرفته 
افزود: این حساسیت ها ناشی از نقشی است که دولت 
برای آنان در واگذاری امور قائل ش��ده است. افرادی 
باید به اتاق های بازرگان��ی راه یابند که اعتقاد دارند 

این اتاق ها بخش خصوصی واقعی هستند.
پیش تر مصطفي پورمحمدي، وزیر دادگس��تري 
خطاب به فعاالن اقتصادی گفت: سؤال این است که 
چرا شما سیاسی ش��ده اید، بخش خصوصی قرار بود 

سیاست زدایی کند نه اینکه سیاست زده شود.
اما وزیر صنعت، معدن و تجارت برخالف او اعتقاد 
دارد انتخابات اتاق سیاسي نشده است. او در این باره 
گفت: »خوش��بختانه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و 
کشاورزی یک نهاد 100درصد خصوصی  است. طبق 
قانون ای��ن نهاد در اختیار بخش خصوصی اس��ت و 
فقط یک هیئت عالی بر انتخابات آن نظارت دارند که 
رئیس آن نهاد نظارتی وزیر بازرگانی وقت اس��ت که 
حاال بنده هس��تم و ترکیبی از چند وزارتخانه مانند 
وزارت اقتصاد یا وزارت کش��اورزی و البته خود اتاق 
بازرگانی که بر روند انتخابات، حسن انجام انتخابات 

و رسیدگی به شکایت نظارت دارند«.
نعم��ت زاده ادامه داد: »ما به عن��وان دولت هیچ 
گونه دخالتی در انتخابات نداریم و نخواهیم داش��ت 
و ب��ه همه دوس��تان هم این توصی��ه را کرده ایم که 
دخالت نکنند. تنها چیزی که ما حضور داریم همین 
بح��ث نظارت بر حس��ن اجرای قانون اس��ت و خود 

بخش خصوصی انتخابات را اجرا می کند«.
همچنین حامد واحدي، رئیس کمیسیون انرژي 
اتاق نیز در این مورد گفت: »بخش خصوصي کش��ور 
هیچ عالقه اي به مداخالت سیاس��ي ندارد. بر همین 
اس��اس، اصوالً قرار نیس��ت فضاي انتخابات به سوي 

سیاست برود«.
وي بیان داش��ت: »بخش خصوصي ب��ر این باور 
اس��ت که براي خروج از شرایط کنوني اقتصادي نیاز 
به دوري از سیاس��ت به معناي مداخله سیاس��ت در 
اقتصاد است. بر همین اساس، تصور مي کنم انتخابات 
اتاق نیز در فضاي غیرسیاسي و با نشاط صنفي انجام 
شود. ضرورت امروز اقتصاد ایران این است که فعاالن 
اقتص��ادي به نگاه به آینده و ب��ه دور از اختالفات به 

جس��ت وجوي راه حلي براي کمک به اقتصاد کش��ور 
باشند«. از سوی دیگر، جمشید پژویان، استاد اقتصاد 
دانشگاه عالمه طبابایی اعتقاد دارد اتاق بازرگانی در 
زندگی و فعالیت های ش��خصی نماین��دگان تأثیرات 
مثبت زیادی داش��ته، علی رغم آنچه در اقتصاد کالن 

کشور رقم خورده است.
این استاد دانشگاه معتقد است، اتاق در چند دهه 
اخیر واقعاً هیچ نقش و تأثیر مثبتی نداش��ته، به جز 
اینکه با تالش بسیار از طریق ارتباطات خاص توانسته 
در دول��ت و مجلس نفوذ کند. به نظر وی »اتاق یک 
جمع کاماًل سیاس��ی اس��ت که با س��عی و ارتباطات 
توانس��ته وارد تمام شوراهای دولتی شود. در صورتی 
که این غلط اس��ت. آنها خود را شورایی می دانند که 
در جهت منافع 75میلی��ون نفر تصمیم می گیرند و 
متعهدن��د منافع آنها را حفظ کنن��د، اما گروهی که 
فقط منافع عده خاصی مد نظرش است به این شورا 
ورود می کند. اتاق با تبلیغ فراوان برای خودش اس��م 
شورای بخش خصوصی گذاشته که کاماًل غلط است. 
این اس��م گذاری در جهت این ب��وده که بتوانند نفود 
بیش��تری داش��ته باش��ند. بخش خصوصی از صدها 
صنعت کوچک مثل نجاری، آهنگری، مبل سازی و... 
تشکیل ش��ده. کدام اینها در اتاق حضور دارند؟ آنها 
حتی در جریان خصوصی س��ازی نتوانستند به اندازه 
خری��د یکی از ای��ن بنگاه ها، جذب س��رمایه گذاری 
خارجی کنن��د. اعضای اتاق بای��د نماینده مجموعه 
بخش خصوصی و نه فقط خودش��ان در کش��ورهای 
دیگر باشند. باید بتوانند منابع را برای سرمایه گذاری 
جذب کنند، باید سرمایه گذاری مناسب را برای همه 
شناساسیی کنند، نه فقط خودشان. هیچ کدام از این 
فعالیت ه��ا را در اتاق ندیده ایم، ب��ه جز اینکه عمدتاً 
بخ��ش بازرگانی در آنجا نف��ود دارد. آن هم صرفاً در 
جهت این اس��ت که یک س��ری منافع گروهی حفظ 

شود«.
با وجود این اختالف نظرها از دو سوی طیف، باید 
منتظر ماند و دید درنهایت، پارلمان بخش خصوصی 
در دوره هش��تم به دس��ت چه گروهی خواهد افتاد 
و رئی��س ات��اق بازرگانی ک��ه بنا به اع��الم اکثریت 
کاندیداها بیشترین اختیار را در اتاق دارد، چه کسی 

خواهد بود.

سید حسین هاشمی، استاندار تهران: 
بازرگان�ی می توانند تعامل  اتاق ه�ای 
خوب�ی ب�ا دولت داش�ته باش�ند و در 
راستای سیاست های کلی توسعه همه 
بخش های کشور بویژه رونق اقتصادی 
یاری رس�ان دولت باش�ند. بر اس�اس 
سیاست دولت یازدهم، نقش اتاق های 
بازرگان�ی در واگذاری ام�ور مردم به 
خودش�ان مهم تر از گذش�ته اس�ت و 
بازیگر اصل�ی در این موضوع خواهند 
ب�ود، لذا انتخابات اتاق ه�ای بازرگانی 

حساسیت و اهمیت باالیی دارد.

مسئوالن محترم ماهنامه تربیت سیاسي اجتماعي
با سالم و تبریک به خاطر نشریه وزین و پربارتان.

خدا قوت و خسته نباشید.
و اما چند نکته:

1- با اینکه حداقل نیمي از خوانندگان و مخاطبین مجله خواهران هستند، 
به نظر مي آید وجه غالب آن از هر جهت مردانه است.

2- به نحو نامحسوس و یقیننا غیرمتعمدانه و البته بجا، از برخي شخصیت ها 
زیاد نام برده مي شود، براي نمونه آقاي احمد توکلي.

3- گفتگوهاي انتهایي نش��ریه بس��یار خوب و موثر اس��ت. ضمنا جا دارد 
قیمت مجله نیز در حد مقدور کاهش یابد.

4- بن��ا به فرمای��ش گهربار حضرت ام��ام علي)ع(، »رج��ال را باید با حق 
س��نجید و نه بالعکس« اما چون شناخت »حق« خود، کاري است دشوار و در 

توان همگان نیست، گاهي براي وصول به این شناخت )حق( ناچار مي شویم به 
اش��خاص غیرمعصومي که آن ها را قبول داریم متوسل و یا به نظر آن ها استناد 
کنیم که شاید همین نقض غرض باشد و چیزي شبیه دور معیوب. این امر، در 
مسایل سیاسي، رواج دارد. خوب است در این زمینه بابي را در مجله بگشایید 
و ب��ا بزرگاني گفتگ��و نمایید تا میزان تاثیر و اعتماد ب��ه عقل که پیامبر درون 

است، دراین راستا روشن شود.
بار دیگر از دست اندرکاران این کار مفید سپاسگزاري نموده، یادآور مي شوم 
مطالب این نشریه خوراک مطالعه و تفکر امثال نگارنده را که خود یک فرهنگي 
معتقد به نظام و لوازم آن اس��ت، براي مدت یک ماه و در طول رفت وآمدهاي 
ش��هري )با وس��ایط نقلیه عمومي( فراهم و عالوه بر سازندگي، خستگي راه را 

نیز بر طرف مي سازد!
بااحترام -  مرتضي حسن زاده

نامه وارده
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ماهنامه وزین تربیت سیاسي اجتماعي
بخش برخورد اندیشه

با سالم
آنچ��ه س��اختار  نظام جمه��وری اس��المی را از تمام نظام ه��ای دیگر متفاوت 
می کند، اصل »والیت فقیه« اس��ت اما شاید خیلی ها به درستی از جزئیات آن آگاه 
نباش��ند. در طي این سال ها، بارها پرس��ش هایي را با طرفداران این نظریه مطرح 
کردم ولي پاسخ مناس��بي به سواالتم داده نشد. اینک سؤالي پیرامون این مبحث 
مهم را براي شما مطرح می کنم به این امید که پاسخ شما ذهن مرا پیرامون والیت 

فقیه و معناي مطلقه بودن آن روشن سازد.  
س��ؤال این اس��ت که »والیت فقیه« چرا به »والیت مطلقه فقیه« تبدیل شد؟ 

اساسا والیت مطلقه فقیه چه معنایي دارد؟
لطفا به این پرسش پاسخ دهید تا برداشت شما از این نظریه را هم در کنار سایر 
پاس��خ هاي دریافتي قرار دهم و احتماال به یک جمع بندي متفاوت با برداشتي که 
االن دارم، برسم. طبعا اگر قانع نشوم نظر تکمیلي خودم را براي شما مي فرستم و 

امیدوارم نظرم را منتشر کنید.
با تشکر
ج. محمدي / منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران

همکار گرامي 
س��الم متقابل ما را هم پذیرا باشید. از این که پرسش خودتان را با ما در میان 

گذاشته اید خوشحالیم. 
براي درک بهتر این مفهوم یعني مطلقه بودن والیت، ضروري اس��ت به س��راغ 
تاری��خ برویم و با رویکردي تاریخي به معن��اي اصلي مطلقه بودن والیت فقیه پي 
ببریم. بنابراین از ش��ما اجازه مي خواهیم مطلبي را پیشتر در همین زمینه منتشر 
ش��ده بود، در پاسخ به شما بازنش��ر کنیم. این مطالب در تبیین رخدادهایي است 
که در س��ال هاي حیات حضرت امام خمیني)ره( واقع ش��دند. در آن زمان شوراي 
نگهب��ان با تفس��یر خاصي که از فقه داش��ت، فقط به اجراي اح��کام اولیه معتقد 
بود و بر همین اس��اس، قوانین مصوب مجلس براي اداره کش��ور را در بسیاري از 
موضوع��ات، مخالف ش��رع و احکام اولیه معرفي مي کرد. این امر قانون نویس��ي در 

کشور را دچار بن بست کرده بود.  

رجوع به احکام ثانویه
با ظهور بن بست عملی در تدوین قانون و درخواست های مکرر مسئوالن دولت 
از حضرت امام برای ارائه راهکارهای فقهی، ایشان به مجلس اجازه دادند با توسل 
به احکام ثانویه، مش��کل را حل کنند. بدین معنا که در صورت تش��خیص ضرورت 

شه
رد اندی

برخو

اشاره:
پرسشي که براي صفحه »برخورد اندیشه« این شماره ماهنامه تربیت سیاسي اجتماعي مورد توجه قرار داده ایم، به 
یک مفهوم مهم در موضوع والیت فقیه )مطلقه بودن) مربوط است که بعد از گذشت حدود سي سال از مطرح شدنش 
از سوي امام خمیني)ره)، هنوز هم مورد مناقشه است و در پیرامون آن مواضع متفاوتي مطرح مي شود. »والیت مطلقه 
فقیه« از مباحثي است که در باره آن کتاب هاي متعددي نوشته شده اما باز هم مي توان در باره مفهوم و مصداق آن از 
زاویه ای تازه سخن گفت و به تبیین آن پرداخت. امیدواریم توضیحاتي که در پاسخ به یک پرسش در این زمینه ارائه 
مي شود، براي خوانندگان مفید باشد.

فلسفه تبديل «واليت فقيه» به «واليت مطلقه فقيه» چيست؟
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حاد از س��وی نمایندگان و به شرط موقت بودن قوانین 
مصوب، مجلس می تواند قوانینی را به تصویب برس��اند 
ب��دون آن که ش��ورای نگهب��ان بتواند ب��ا آن مخالفت 
کن��د. در ابتدا قرار بود تصمیم گی��ری در این زمینه با 
اکثریت نمایندگان مجلس باش��د اما به خاطر سرعت 
زی��اد مجلس در تصویب قوانین مبتنی بر احکام ثانویه 
و اعتراضات بر انگیخته ش��ده از س��وی محافل مخالف 
به ویژه ش��ورای نگهبان، امام دس��تور دادند تا مالک 
تصمیم گیری، رأی »دو سوم« نمایندگان مجلس باشد. 
در اینجا ضروری است توضیحی را درباره مفهوم احکام 

ثانویه بیاوریم.
حک��م ثانوی در واقع برداش��تن موقت احکام اولیه 
در ش��رایط اضط��راری و عس��ر و حرج اس��ت. فقها با 
بهره برداری از مت��ون فقهی، حکم موضوعات گوناگون 
را استخراج می کنند که به آن »احکام اولیه« یا »فتوا« 
گفته می ش��ود. یکی از همین احکام آن اس��ت که در 
ش��رایط اضطراری و برای تأمین مصلحت برتر از جمله 
حفظ جان و پرهیز از ضرر معتنابه، می توان به صورت 
موقت، احکام اولیه را تعطیل کرد. مثال مش��هور فقها 
در ای��ن زمینه، »اکل میت« یا خوردن گوش��ت مردار 
اس��ت. حکم اولیه در این زمینه آن اس��ت که خوردن 

گوش��ت مردار حرام اس��ت و در شرایط 
ع��ادی نباید خورده ش��ود ول��ی اگر فرد 
در ش��رایط اضطراری قرار بگیرد و تنها با 
خوردن گوش��ت حرام، امکان زنده ماندن 
فراهم شود، می توان تنها در حدی که از 
م��ردن نجات یابد، از آن گوش��ت بخورد. 
بنابرای��ن با پدی��د آمدن عس��ر و حرج، 
عن��وان ثانوی پیدا می ش��ود و با ش��رط 
موقت بودن، می توان احکام اولیه را کنار 

گذاشت.
دس��تور و اجازه امام به مجلس برای 
تصویب قوانین با استفاده از عنوان ثانوی 
در واقع مجاز دانس��تن مجلس به نادیده 
گرفت��ِن موقِت احکاِم م��ورد نظر فقهای 
ش��ورای نگهبان بود و بر همین اس��اس 
هم عمل شد. با این رویکرد، مجلس برای 
تصویب ه��ر قانون، باید ضرورت آن را به 

تصویب دوس��وم نمایندگان می رس��اند و در عین حال مدت مشخصی )مثال 3تا 5 
سال( را برای اجرای آن در نظر می گرفت. در این راستا، اجرای قانون کار، بازرگانی 
خارج��ی، اخذ مالیات، قیمت گذاری کاالها، مبارزه با احتکار و امثال آنها با عناوین 
ثان��وی مورد بحث قرار گرفتند، بدین معنا که مجلس تصویب می کرد چون دولت 
در شرایط عسر و عرج قرار گرفته و از طرفی حفظ دولت اسالمی واجب است پس 
اج��ازه دارد به مدت فالن و به مقدار بهمان، اخذ مالیات کرده یا تجارت را کنترل 
کند یا پزشکان را برای عضویت در نظام پزشکی، مجبور سازد یا برای کارفرمایان، 

شروط اجباری وضع کند و قص علی هذا!
طبعاً این ش��یوه برخورد با قوانین نمی توانس��ت مشکل گشا باشد و چشم انداز 
امیدوارانه ای را پدید آورد زیرا همان کسانی که تا دیروز تنها اصرار بر اجرای احکام 
اولیه داش��تند، امروز به صف کسانی پیوس��ته بودند که در »ضرورت« تصویب آن 
قوانین تش��کیک می کردند. یک��ی از نمایندگان این طیف )مرحوم آذری قمی( در 
مخالف��ت با قانون مالیات ها گفته بود که دولت باید همه هزینه ها و درآمدها را به 
مجل��س عرضه کن��د و تنها در صورتی که با کم کردن هزینه ها و افزایش درآمدها 
نیازهای دولت تأمین نش��ود، در آن صورت مجاز اس��ت به اندازه مابه التفاوت این 
دو رقم یعنی به میزان کس��ری بودجه س��االنه خود، مالیات کسب کند و چون ما 
ب��ا دولت س��االری و حجم بزرگ آن مخالفیم لذا اص��رار داریم که به جای تصویب 

قانون مالیات های مستقیم، دولت با واگذاری شرکت ها 
و صنایع و نیز فروش نفت، درآمد کسب کند و بی دلیل 
مدعی وجود ش��رایط اضطراری نش��ود. یک��ی دیگر از 
همفکران این طیف در آن سال ها، مدعی بود که دولت 
میرحسین موسوی، »مرده خور« است زیرا خود را در 
ش��رایط عس��ر و حرج قرار می دهد ت��ا از احکام ثانویه 
و »اکل میته« اس��تفاده کند. ع��ده ای دیگر می گفتند 
دولت در ابتدا باید احکام اولیه را اجرا کند و در صورت 
قرار گرفتن در ش��رایط اضطرار، به اح��کام ثانویه پناه 
بب��رد نه آنکه از همان ابتدا، با تکیه بر مصلحت نظام و 
حکومت و اقش��اری خاص، احکام اولیه را کنار بگذارد 
و مس��تقیماً به سراغ احکام ثانویه برود. خالصه آن که 
این طیف همان مناقش��ات س��ابق را این بار در شکلی 
دیگر تداوم بخش��یدند و حوزه اقتدار حکومت را همان 
چهارچوب احکام اولیه می دانس��تند و تأمین مصلحت 
را مبنای مناسبی برای صدور حکم از سوی ولی فقیه و 
حکومت تلقی نمی کردند و لذا می نوشتند: »با توجه به 
اینکه ولی فقیه در محدوده تشخیص ضرورت می تواند 
جعل حکم کند، روش��ن می گردد که بدون تش��خیص 
ضرورت و بدون این که حرج و گرفتاری برای مسلمین 
پیش آید و یا ضرر هنگفتی متوجه اس��الم و مسلمین 
شود، به صرف مصلحت اندیشی نمی تواند 
حکم��ی را صادر نماید و نعوذ باهلل اگر به 
صرف مصلحت اندیش��ی حکمی را صادر 
نماید، همان قیاس و استحس��انی خواهد 
بود که ائمه)ع( و مجتهدین ما از آن نهی 
نموده و فرموده اند که به هیچ وجه نباید 
به قیاس و استحسان عمل کنید«. )آذری 

قمی- جزوه خط امام(
س��خن فوق در زمانی مطرح شد که 
از س��وی ام��ام راحل)ره(، بح��ث احکام 
حکومت��ی مط��رح نش��ده و هن��وز واژه 
»مصلحت« به صورت ج��دی در ادبیات 
فقها، جای مناسب خود را پیدا نکرده بود 
و به همین دلیل، مخالفان تصویب قوانین 
مص��وب مجلس که قبال با تکیه بر احکام 
اولی��ه ب��ا آن مخالفت مي کردن��د این بار 
سخن اولیه خود را در قالب عبارات فوق 

مطرح می کردند و همچنان مخالفان را منحرف و التقاطی می دانستند.
واقعیت این اس��ت ک��ه جریان فکری معتقد به محدودی��ت اقتدار ولی فقیه و 
حکومت، نمی توانست با تکیه بر احکام ثانوی، تصویب آن همه قوانین را که از نظر 
آنه��ا به قیمت تعطیل اح��کام اولیه الهی صورت می گرفت بپذیرد چون اوالً احکام 
اولیه را مبنای اداره جامعه می دانس��تند. ثانیاً هن��وز با مقوله حکم حکومتی- آن 
گون��ه که بعدها حضرت امام مطرح کردند- آش��نا نبودند. ثالثاً مطرح ش��دن این 
مناقش��ات فکری، پیامدهای سیاسی فراوانی داشت و آنها را به منازعات سیاسی با 
رقبا کشانده بود و این همه مانع از آن می شد که به تصویب قانون براساس عناوین 

ثانوی هم رضایت دهند.

رجوع دیر هنگام به حکم حکومتی
س��رانجام با تداوم کشمکش های فقهی و فکری در مقوله حوزه اقتدار حکومت 
اس��المی و بروز اختالف بین دولت و مجلس از یک س��و و شورای نگهبان از سوی 
دیگر، چاره ای جز توس��ل به حضرت امام ب��رای یافتن طریقی تازه و مؤثر نماند و 
لذا نخس��ت وزیر از طریق مرحوم حاج سیداحمدآقا در نامه ای از حضرت امام)ره( 
سوال کرد که آیا در ازای امکاناتی که دولت در اختیار بخش خصوصی و واحدهای 
تولیدی قرار می دهد، می تواند آنها را ناگزیر از تبعیت از ش��روط الزامی قانون کار 

با ظهور بن بس�ت عملی در تدوین 
مک�رر  درخواس�ت های  و  قان�ون 
مس�ئوالن دول�ت از حض�رت امام 
ب�رای ارائ�ه راهکاره�ای فقه�ی، 
ایش�ان به مجلس اج�ازه دادند با 
توس�ل به احکام ثانویه، مشکل را 
حل کنند. بدین معنا که در صورت 
تش�خیص ض�رورت حاد از س�وی 
نمایندگان و به ش�رط موقت بودن 
قوانی�ن مصوب، مجل�س می تواند 
قوانینی را به تصویب برساند بدون 
آن که شورای نگهبان بتواند با آن 

مخالفت کند.
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کند یا نه؟ حضرت امام هم پاسخ مثبت دادند. امام در این زمینه فرمودند: »دولت 
می تواند در مقابل رعایت شرایط خود و قانون، مواد اولیه و یا سایر امکانات متعلق 
به خود را به صاحبان صنایع بدهد و بر عکس در صورت عدم قبول ش��رایط آمده 
در قانون از سوی صاحبان صنایع، می تواند مواد اولیه و یا سایر امکانات متعلق به 

دولت را در اختیار آنها قرار ندهد«.
پ��س از این بود که س��رحدی زاده وزیر کار وقت، نامه ای ب��ه حضرت امام)ره( 
نوش��ت و اس��تفتا کرد که: »آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات 
دولتی و عمومی مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، 
سیس��تم اداری، سیس��تم بانکی و غیره به نحوی از انحاء استفاده می نمایند اعم از 
این که این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد یا به تازگی به عمل آید 

در ازای این استفاده شروط الزامی را مقرر نمود«؟
 حض��رت امام در پاس��خ فرمودند: »در هر دو صورت چه گذش��ته و چه حال، 

دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید«.
اعالم این نظر، مقطع ورود نظام اسالمی به حوزه نظری بحث احکام حکومتی- 
البته به صورت دیرهنگام- شد و اال عماًل در گذشته احکام حکومتی فراوانی صادر 

شده بودند.
پس از مطرح شدن فتوا و نظر حضرت امام درباره مجاز دانستن دولت به مقرر 

کردن ش��روط الزامی برای واحدهایی که از خدمات و 
امکانات دولتی و عمومی اس��تفاده می کنند، موجی از 
خوش��حالی در میان طیفی از نیروهای خط امام پدید 
آمد زیرا شبهه شرعی نبودن لوایح پیشنهادی دولت در 
زمینه هایی چون کار، مالیات های مس��تقیم، بازرگانی 
خارجی و امثالهم کاماًل مرتفع می ش��د و این امر بدین 
معنا بود که دیگر ش��ورای نگهبان نمی تواند این لوایح 
را منطب��ق با ش��رع نداند و مجلس با توس��ل به اجازة 
امام به آس��انی می تواند به تصویب این قوانین مبادرت 
و خ��الء قانونی موجود را مرتفع کن��د. در مقابل گروه 
دیگ��ری از نیروهای خط امام به خاطر تعارض ش��دید 
نظر حضرت امام با آنچه تاکنون آنها تبلیغ کرده بودند، 
دچ��ار نوعی حیرت و بهت ش��ده و درصدد برآمدند تا 
به نوع��ی دامنه آن فتوا را مح��دود کنند. اینان تصور 
می کردند که اگر از این فتوا چنین اس��تنباط شود که 
دولت هرگونه راهکار و سیاستی را می تواند عملی کند، 
در آن صورت، قوانین اس��المی مخدوش ش��ده و جای 
آنها را قوانین و نظاماتی می گیرند که چه بس��ا نسبتی 
با فقه و ش��رع ندارند. با افزای��ش این گونه نگرانی ها و 
بهره برداری های��ی که جناح مقاب��ل از فتوای حضرت 
امام می کرد، یکی از فقهای ش��ورای نگهبان نامه ای به 

حضرت امام نوش��ت و ضمن انتقال این نگرانی به ایشان، خواستار تصریح حضرت 
امام ش��د تا برخی به اش��تباه، دولت را مجاز به تعیین هر گونه نظامات اقتصادی، 

 اجتماعی، بازرگانی و . . . به جای نظامات اصلیه و مستقیم اسالم ندانند.
متن نامه آیت اهلل لطف اهلل صافی دبیر شورای نگهبان به این شرح است:

بسم اهللا الرحمن الرحیم
محضر ش��ریف حضرت مس��تطاب رهبر انقالب اس��المی آیت اهلل العظمی امام 

خمینی دامت برکاته
با عرض س��الم و تحیت و مسئلت طول عمر و س��المت وجود مبارک در ظل 
عنای��ت خاصه حضرت بقیه اهلل ارواح العالمین ل��ه الفداه، تصدیع می دهد از فتوای 
ص��ادره از ناحیه حض��رت تعالی که دولت می تواند در ازای اس��تفاده از خدمات و 
امکانات دولتی و عمومی ش��روط الزامی مقرر نماید به طور وسیع بعضی اشخاص 
اس��تظهار نموده اند که دولت می توان��د هرگونه »نظام اجتماع��ی«، »اقتصادی«، 
»کار«، »عائله«، »بازرگانی«، »امور ش��هری«، »کشاورزی« و غیره را با استفاده از 
این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسالم قرار دهد و خدمات و امکاناتی 
را که منحصر به او ش��ده اس��ت و مردم در اس��تفاده از آنها مضطر یا ش��به مضطر 
می باش��ند وس��یله اعمال سیاس��ت های عام و کلی بنماید و افعال و تروک مباحه 
شرعیه را تحریم یا الزام نماید. بدیهی است در امکاناتی که در انحصار دولت نیست 

و دول��ت مانند یک ط��رف عادی عمل می کند و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام 
در مسائل عامه نیست و یا مربوط به نظام و استفاده از خود آن خدمت است، جواز 
این ش��رط مشروع و غیر قابل تردید است اما در امور عامه و خدماتی که به دولت 
منحصر ش��ده است به عنوان شرط مقرر داش��تن نظامات مختلف که قابل شمول 
نسبت به تمام مواردی و اقشار و اصناف و اشخاص است، موجب این نگرانی شده 
اس��ت که نظامات اس��الم از »مزارعه«، »اجازه«، »تجارت«، »عائله« و سایر روابط 
به تدری��ج عماًل من��ع، در خطر تعویض و تغییر قرار گیرد و خالصه اس��تظهار این 
اش��خاص که می خواهند در برقرار کردن هرگونه نظ��ام اجتماعی و اقتصادی این 
فتوا را مستمسک قرار دهند به نظر آنها باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است. 
بدیهی اس��ت همانطور که در همه موارد نظر مبارک راه گش��ای عموم بوده در این 

مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد.
ایام افاضت و عزت و حراست از اسالم مستدام

دبیر شورای نگهبان لطف اهللا صافی
در پاسخ آیت اهلل صافی، حضرت امام نظراتی را مطرح کردند که هر چند حوزه 
فتوای قبلی را به »همه مواردی که تحت سلطه حکومت است«، سرایت دادند اما 

ابهام تازه ای در برخی از اذهان پدید آمد.
 پاسخ حضرت امام به نامه دبیر شورای نگهبان به این شرح است:

بسمه تعالی
دولت می تواند در تمام مواردی که مردم اس��تفاده 
از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسالمی 
و حت��ی بدون ش��رط، قیمت مورد اس��تفاده را از آنان 
بگیرد و این جاری اس��ت در جمیع مواردی که تحت 
س��لطه حکومت اس��ت و اختصاص به مواردی که در 
نامه وزیر کار ذکر ش��ده است ندارد. بلکه در انفال که 
در زمان حکومت اس��المی، امرش با حکومت اس��ت، 
می تواند بدون ش��رط یا با شرط الزامی این امر را اجرا 
کند و حضرات آقایان محترم به ش��ایعاتی که از طرف 
استفاده جویان بی بندوبار یا مخالفان با نظام جمهوری 
اس��المی پخش می شود اعتنایی نکنند که شایعات در 

هر امری ممکن است.
والسالم علیکم و رحمه اهللا
روح اهللا الموسوی الخمینی
سخنان آیت اهللا خامنه ای در نمازجمعه و واکنش ها

در انتهای پاس��خ حضرت امام ب��ه آیت اهلل صافی، 
چنی��ن آمده ک��ه آقایان به ش��ایعات اعتنایی نکنند و 
چ��ون در اصل نام��ه آی��ت اهلل صافی، آن ش��ایعات و 
اس��تظهارات مربوط به تعطیل ک��ردن نظامات اصلیه 
فقه��ی بود، بس��یاری چنین برداش��ت کردند که نظر 
حض��رت ام��ام، تأکید مجدد بر رعایت احکام اولیه در تعیین ش��روط بوده اس��ت. 
رئیس جمهوری وقت )مقام رهبری کنونی( دقیقاً از همین نظر در خطبه های نماز 
جمعه )11/دی/66( س��خن گفت و در تشریح نظرات حضرت امام که در پاسخ به 
وزیر کار و دبیر ش��ورای نگهبان مطرح ش��دند، ضمن بیان مقدماتی اظهار داشت : 
»امام می فرمایند دولت می تواند در مقابل خدماتی که انجام می دهد شروط الزامی 
مقرر کند یعنی کارفرما که در شرایط عادی و بدون نظارت دولت می تواند با کارگر 
یک رابطه غیرعادالنه برقرار کند، می تواند ساعت کار را افزایش دهد، مزد کارگر را 
کاهش دهد، امکانات رفاهی الزم را به کارگر ندهد و فش��ار بر کارگر بیاورد،  دولت 
می توان��د کارفرما را ملزم س��ازد بر رعایت یک سلس��له از الزامات و وظایف که بر 
عهده کارفرما گذاشته شود. چنین چیزی در اختیار دولت اسالمی است، در مقابل 
آن، خدماتی به کارفرما ارائه می دهد یعنی به کارفرما می گوید ش��ما از برق، آب، 
جاده، آس��فالت، اس��کله، بندر و انواع و اقس��ام امکانات و خدماتی دولتی استفاده 
کن. ش��رط استفاده از این خدمات این است که باید این کمک را به کارگر بکنی، 
این ش��رط را در مقابل کارگر متعهد بشوی، برای چه؟ برای این که به کارگر ظلم 
نش��ود ... این اقدام دولت اس��المی به معنی بر هم زدن قوانی��ن و احکام پذیرفته 
ش��ده اسالمی نیست که تکیه س��وال دبیر محترم شورای نگهبان هم روی همین 
اس��ت. گویا بعضی می خواس��تند از این فتوای امام این طور اس��تنباط کنند... که 

با مطرح ش�دن بحث والیت مطلقه 
فقیه و تأکید بر این نکته که دولت 
اس�المی با صرف مصلحت اندیشی 
حکوم�ت می توان�د قانون گ�ذاری 
کند، بس�یاری از ابهامات گذش�ته 
بر طرف و مش�خص ش�د که دست 
دولت اس�المی برای تأمین مصالح 
اس�الم و مس�لمین، بس�ته نیست 
بلکه در صورت نیاز، حتی با تعطیل 
موق�ت اح�کام اولیه بای�د مصالح 

جامعه را تأمین کند.
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امام می فرمایند: دولت می تواند با کارفرما ش��رط کند 
ک��ه در صورتی می توانی از این خدمات اس��تفاده کنی 
که این کاره��ا را انجام دهی. چ��ه کارهایی؟ کارهایی 
که بر خالف مقررات و احکام پذیرفته ش��ده و اسالمی 
اس��ت؟ امام می فرمایند: نه اینها، ش��ایعاتی اس��ت که 
آدمهای مغرض مطرح می کنن��د. یعنی چنین چیزی 
در پاس��خ امام وجود ن��دارد. امام ک��ه فرمودند دولت 
می تواند شروط الزامی را بر دوش کارفرما بگذارد، این 
هر شرطی نیس��ت. آن شرطی است که در چهارچوب 
احکام پذیرفته ش��ده اسالم است و نه فراتر از آن. این 
بس��یار نکته مهمی اس��ت در پاس��خ حضرت امام که 
چون س��وال کننده س��وال می کند برخی این طور از 
فرمایش های شما استنباط کرده اند که می شود قوانین 
اجاره، مضاربه، احکام ش��رعیه و فتاوی پذیرفته ش��ده 
مس��لم را نقض کرد و دول��ت می تواند بر خالف احکام 
اس��الم ش��رط بگذارد، امام می فرمایند نه، این شایعه 
است یعنی چنین چیزی اصاًل در حوزة سوال و جواب 

وزیر کار و امام وجود ندارد«.
در اعتراض به اظهارات رئیس جمهوری، بس��یاری 

از نیروهای خط امام، واکنش نش��ان داده و به نقادی پرداختند. اینان بر این باور 
بودن��د که فتاوی حضرت امام برای بن بست ش��کنی در رون��د تدوین قوانین مورد 
نیاز مطرح ش��دند ولی بیانات رئیس جمهوری در خطبه های نماز جمعه، بار دیگر 
مباح��ث را ب��ه نقطه اول بازگرداند. این انتقادات حتی در جمع دوس��تان بس��یار 
نزدیک رئیس جمهوری هم مطرح بود و به همین دلیل، رئیس جمهوری پیشگام 
طرح پرسش��ی از حضرت امام شد. ایش��ان در نامه ای به حضرت امام، به اظهارات 
خود در خطبه های نمازجمعه اش��اره کرده و از حضرت امام درخواست کرد تا نظر 
صری��ح خود را درباره آن بیانات و این مناقش��ه فکری و فقهی طوالنی بیان کنند. 
در پاس��خ به رئیس جمهوري وقت، امام خمیني مطالبي را مطرح کردند و راه حل 
تازه ای را به روی نظام در تدوین قوانین گش��ودند و تحولی بزرگ در برداشت های 

سنتی از فقه پدید آوردند.
مت��ن نامه حضرت امام)ره( در پاس��خ به نامة حض��رت آیت اهلل خامنه ای بدین 

شرح است:
بسمه تعالی

جناب حجت االسالم آقای خامنه ای رئیس محترم جمهوری اسالمی دامت افاضاته.
پس از اهداء س��الم و تحیت. من میل نداش��تم که در این موقع حس��اس به 
مناقشات پرداخته شود و عقیده دارم که در این مواقع سکوت بهترین طریقه است 
و البته نباید ماها گمان کنیم که هر چه می گوییم و می کنیم کسی را حق اشکال 
نیس��ت. اش��کال بلکه تخطئه یک هدیه الهی برای رش��د انسانهاست لکن صحیح 
ندانستم که جواب مرقوم شریف و تقاضایی که در آن شده بود را به سکوت برگزار 

کنم، لهذا آنچه را که در نظر دارم به طور فشرده عرض می کنم.
از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر می ش��ود که ش��ما حکومت را 
ک��ه به معنای والیت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم صلی اهلل علیه و آله و 
سلم واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد، 
صحیح نمی دانید و تعبیر ب��ه آنچه اینجانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام 

الهی دارای اختیار است به کلی بر خالف گفته های اینجانب است.
اگ��ر اختی��ارات حکومت در چهارچوب اح��کام فرعیه الهیه اس��ت باید عرض 
حکومت الهیه و والیت مطلقه مفوضه به نبی اسالم صلی اهلل علیه و آله و سلم یک 

پدیده بی معنا و بی محتوا باشد.
اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد. مثاًل 
خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است، در چهارچوب 
احکام فرعیه نیس��ت. نظام وظیفه و اعزام الزامی ب��ه جبهه ها و جلوگیری از ورود 
و خ��روج هر نحو کاال و منع احتکار در غیر دو س��ه م��ورد و گمرکات و مالیات و 
جلوگیری از گران فروش��ی، قیمت گذاری و جلوگی��ری از پخش مواد مخدر و منع 
از اعتی��اد ب��ه هر نحو غیر مش��روبات الکلی و حمل اس��لحه به هر نوع که باش��د 
و صدها امثال آن که از اختیارات دولت اس��ت، بنا بر تفس��یر ش��ما خارج اس��ت. 

باید عرض  کنم حکومت که ش��عبه ای از والیت مطلقه 
رس��ول اهلل صلی اهلل علیه آله و سلم است یکی از احکام 
اولیه اس��الم و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و 
روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که 
در مس��یر خیابان اس��ت خراب کند و پول منزل را به 
صاحبش رد کند. حاکم می تواند مس��اجد را در موقع 
لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی 
ک��ه دفع بدون تخریب نش��ود، خراب کن��د. حکومت 
می تواند قراردادهای ش��رعی را که خود با مردم بسته 
اس��ت در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و 
اس��الم باشد، یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را 
چ��ه عبادی یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح 
اسالم اس��ت از آن مادامی که چنین است، جلوگیری 
کند. حکوم��ت می تواند از حج که از فرائض مهم الهی 
اس��ت در مواقع��ی که مخالف صالح کش��ور اس��المی 

دانست، موقتاً جلوگیری کند.
آنچه گفته ش��ده اس��ت که شایع اس��ت مزارعه و 
مضارب��ه و امث��ال آنها با این اختی��ارات از بین خواهد 
رفت صریحا عرض می کنم که فرضاً چنین باش��د، این 
از اختیارات حکومت اس��ت و باالتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم. 
ان ش��اء اهلل تعالی خداوند امثال جنابعالی را که جز خدمت به اس��الم نظری ندارید 

در پناه خود حفظ فرماید.
روح اهللا الموسوی الخمینی
شانزدهم دی 1366

پس از انتشار این نامه برخی از مخالفان سیاسی ریاست جمهوری تالش کردند 
این مواضع فقهی و فکری امام را در جهت تشدید مخالفت خود با رئیس جمهوری 
مورد بهره برداری قرار دهند ولی امام خمینی با نگارش نامه ای به آیت اهلل خامنه ای 

از ایشان تمجید کردند و فرصت سوءاستفاده را از دیگران گرفتند.
 با مطرح شدن بحث والیت مطلقه فقیه و تأکید بر این نکته که دولت اسالمی 
با صرف مصلحت اندیش��ی حکومت می تواند قانون گذاری کند، بسیاری از ابهامات 
گذشته بر طرف و مشخص شد که دست دولت اسالمی برای تأمین مصالح اسالم و 
مسلمین، بسته نیست بلکه در صورت نیاز، حتی با تعطیل موقت احکام اولیه باید 

مصالح جامعه را تأمین کند. بنابراین ما با سه دسته احکام مواجهیم:
اول: احکام اولیه که مبنای مش��روعیت آنها جعل ش��ارع مقدس اس��ت یعنی 
احکام و قواعد و قوانینی که از س��وی خداوند وضع می ش��وند و فقها با مراجعه به 

قرآن و سنت آنها را می شناسند و به عنوان فتوا بیان و ارائه می کنند.
دوم: احکام ثانویه که مبنای مشروعیت آنها اضطرار و عسر و حرج است یعنی 
فقط در ش��رایط اضطراری می توان به آنها متوس��ل شد. این احکام در واقع، حکم 
مستقلی نیستند بلکه تعطیلی موقت احکام اولیه در شرایط عسر و حرج به حساب 

می آیند.
سوم: احکام حکومتی که مبنای مشروعیت آنها مصلحت  اندیشی حکومت است 
یعنی احکامی که متناس��ب ب��ا نیاز جوامع و برای تامین مصالح جامعه از س��وی 
حکومت وضع می ش��وند و عمال مبنای اداره کشور محسوب می شوند و در صورت 
تع��ارض با احکام اولیه ه��م موضوعیت دارند هر چند در اکث��ر مواقع، تعارضی با 

احکام اولیه ندارند و خود حکم مستقلی محسوب می شوند.
همکار گرامي

آنچه گفتیم روندي بود که منجر به تبیین مفهوم والیت مطلقه فقیه از س��وي 
امام خمیني ش��د. با این توضیحات خواستیم عرض کنیم که معناي مطلقه بودن 
والیت این اس��ت که حکومت اسالمي تنها در چهارچوب احکام اولیه داراي اقتدار 
نیس��ت بلکه در صورت تشخیص مصلحت از سوي کلیت حکومت که طبعا مبتني 
بر نظرات کارشناسانه خواهد بود، مي تواند وضع قوانین کند. این امر گامي مترقیانه 
در فقه حکومتي ش��یعه اس��ت و تفس��یرهاي غلطي که از مطلقه بودن حکومت و 
والی��ت - خواه از س��وی موافق��ان و خواه از طرف مخالفان - مي ش��ود و آن را به 

حکومت فردي تفسیر مي کنند، قطعا با روح اندیشه امام خمیني انطباق ندارد. 
در این باره اگر قانع نشدید، توضیحات و پرسش هاي خودتان را مطرح کنید تا 

در شماره هاي بعد نشریه، بیشتر به آن بپردازیم. موفق باشید.

معناي مطلقه بودن والیت این است که 
حکومت اس�المي تنه�ا در چهارچوب 
اح�کام اولی�ه داراي اقت�دار نیس�ت 
بلکه در صورت تش�خیص مصلحت از 
س�وي کلیت حکومت که طبعا مبتني 
بر نظ�رات کارشناس�انه خواه�د بود، 
مي توان�د وض�ع قوانین کن�د. این امر 
گامي مترقیانه در فقه حکومتي شیعه 
است و تفسیرهاي غلطي که از مطلقه 
بودن حکومت و والیت مي ش�ود و آن 
را به حکومت فردي تفس�یر مي کنند، 
قطع�ا ب�ا روح اندیش�ه ام�ام خمیني 

انطباق ندارد. 
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اشاره:
سیدمحمد بطحایی مسئولیت معاونت پشتیبانی را در وزارت 
آموزش و پرورش بر عهده دارد. این جایگاه یعني می  توان نظرات 
وي را در تحلیل وضعیت اقتصادي و بودجه اي وزارت آموزش و 
پرورش جدي گرفت و مواضع این مسئول آشنا به مسائل و مؤثر بر 
روند فعالیت  هاي این وزارتخانه بزرگ را بسیار مهم تلقي کرد. بنا 
داشتیم براي اولین شماره تربیت سیاسي اجتماعي در سال جدید 
با ایشان درباره الیحه بودجه سال 94 و نیز سهم آموزش و پرورش 
از این بودجه گفت وگو کنیم ولي حرکت اعتراضي معلمان به 
وضعیت معیشتي قشر فرهنگیان در اسفندماه 93 بر ضرورت انجام 
این گفت وگو افزود و به همین دلیل در اواسط اسفند ماه با ایشان 
به تحلیل وضعیت اقتصادي و بودجه اي وزارت آموزش و پرورش 
نشستیم. حاصل این نشست را پیش رو دارید.

چشم انداز
 بودجه 94 
روشن تر است

 سیدمحمد بطحایی، معاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
در گفت وگو با تربیت سیاسي اجتماعي:
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم. ممنون 
که فرصت ای�ن گفت وگو را فراهم کردید. 
مس�ئله بودجه آموزش و پ�رورش یکی از 
مس�ائل مهمی است که هر ساله بخصوص 
در اسفندماه اولویت پیدا می کند. امسال 
نیز به دالیلی، از جمله کاهش درآمد نفتی 
و موارد مشابه، این سؤال برجسته تر شده 
که آی�ا وضعیت بودجه تصویبی آموزش و 
پرورش به گونه ای است که بتواند طرح  ها 
و برنامه های مورد نظر دولت را پیش ببرد 
یا نه و آیا قادر اس�ت بخش�ی از مس�ائل 
مربوط به معیشت فرهنگیان را تأمین کند 
یا نه. اگر اجازه دهید از ش�ما بخواهیم در 
ابتدا مروری ب�ر وضعیت بودجه آموزش و 
پرورش در سال های گذشته داشته باشیم 
و در ادام�ه به مس�ائل مربوط ب�ه بودجه 

امسال بپردازیم.
بطحایی: بس��م اهلل الرحمن الرحیم. من هم از شما 
تش��کر می کنم که فرصتی برای این بحث بسیار مهم 
و اس��تراتژیک در آموزش و پرورش ایجاد کردید. شاید 

موضوع��ی که ما در م��ورد آن صحبت 
می کنی��م تا ب��ه حال از ای��ن منظر در 
م��وردش نظ��ر و تحلیلی داده نش��ده 
باش��د. هر زمانی که صحب��ت از منابع 
در آموزش و پرورش می کنیم، بالفاصله 
اولین و آخری��ن موضوعی که ذهن مان 
ب��ا آن روبه رو می ش��ود، این اس��ت که 
اعتبارات��ی که دولت داده چقدر اس��ت 
و بای��د چقدر ش��ود و باید چ��ه کنیم 
که س��هم آموزش و پ��رورش را از این 
اعتبارات افزایش دهیم. در حقیقت این 
مسیری بوده که تا به حال در مواجهه با 

موضوع منابع دنبال می کردیم.
قبل از اینکه به پاس��خ س��ؤال شما 
بپردازم باید به مقدماتی اشاره کنم. در 

حوزه آموزش و پرورش یک اتفاقی از منظر مدیریت منابع افتاده است که این اتفاق 
شاید در نوع خودش منحصربه فرد است. همه کارشناسان و متخصصان معتقدند ما 
به توسعه پایدار نمی رسیم، مگر آنکه یک آموزش و پرورش باکیفیت داشته باشیم. 
البته داش��تن یک آموزش و پرورش خوب و باکیفیت ش��رط الزم اس��ت اما کافی 
نیس��ت. در الزم بودن آموزش و پرورش با کیفیت برای رس��یدن به توسعه پایدار 
ش��کی وجود ندارد. در کش��ور ها و جوامع مختلف نیز به این اذعان دارند. در طول 
س��ال های پس از انقالب همکاران ما که در گذش��ته در آموزش و پرورش فعالیت 
می کردند، برای تعالی آموزش و پرورش و نزدیک شدن به این کیفیت، کم تالش 
نکردند. من و ش��مایی که موی سفید در سر و صورتمان پیداست، خوب می دانیم 
که در سال های گذشته طرح ها و برنامه های مفصلی برای پیشرفت و تعالی آموزش 
و پرورش طراحی ش��د و حتی بعضاً به مرحله اجرا نیز وارد ش��د اما این طرح ها یا 
متوقف ش��د و یا آن طور که پیش بینی می ش��د ادامه پیدا نکرد. آخرین تالش در 
این زمینه س��ند تحول بنیادین است که سیر قانون گذاری را طی کرده و به تأیید 
مراجع قانون گذاری و حتی مقام معظم رهبری رس��یده است. اما سؤالی که مطرح 
اس��ت اینجاست که چرا علی رغم همه این تالش ها، آموزش و پرورش ما متناسب 
با جامعه و مردم ما نیست؟ وقتی روند تخصیص منابع به آموزش و پرورش را نگاه 
می کنیم متوجه می ش��ویم بسیاری از این تأکیداتی که در کالم نسبت به آموزش 
و پرورش داریم صرفاً در همان حد مانده و در عمل آنچه بس��تر اصلی است یعنی 
منابع مورد نیاز برای انجام کار ها تأمین نشده است. منظورم از منابع اعم از انسانی 
و مالی و فیزیکی اس��ت. امروز می بینیم متأسفانه حرف هایی که در نقد آموزش و 

پرورش می گوییم همان حرف هایی است که سی سال 
پیش نیز گفته می ش��د. اگر امروز جلساتی برگزار شود 
و دست اندرکاران آموزش و پرورش دور هم جمع شوند 
و بگویی��م ک��ه انتقاد هاي خود را نس��بت به آموزش و 
پرورش بگویید همان هایی را می گویند که س��ی سال 
پیش می گفتند. این نشان دهنده آن است که متأسفانه 
ما نتوانس��ته ایم آن طور که باید به سمت جلو حرکت 
کنیم. یقین دارم اگ��ر روش اداره آموزش و پرورش را 
تغییر ندهیم، س��ی س��ال آینده هم همین روند ادامه 
پیدا خواهد کرد. بای��د بپذیریم که این وزارتخانه باید 
به نحو دیگری اداره شود. ما در اداره آموزش و پرورش 
نباید فقط تحلیل های تربیتی را در نظر بگیریم. امروز 
اقتصاد آموزش و پرورش مبحث بسیار مهمی است که 

نمی توان از آن صرف نظر کرد.
داخ��ل پرانتز عرض کنم، معموالً وقتی این بحث ها 
پیش می آی��د صاحب نظران حوزه تربیت و بویژه آنانی 
که نگاه س��نتی تر دارند، بالفاصله پرچم قرمزی را بلند 
می کنن��د که نکند می خواهید آم��وزش و پرورش را با 
رویکرد اقتصادی و »هزین��ه و فایده« تجزیه و تحلیل 
کنی��د. مبادا دو دو تا چهارتا بکنید که انجام فالن کار 
از نظر اقتص��ادی و مالی صرف می کند 
یا نه. تأکی��د می کنم نگاهي که مبتني 
بر تجزیه و تحلیل هزینه و فایده وجود 
دارد، فق��ط از منظر اقتصادی نیس��ت. 
یعن��ی اقتصاد آموزش و پرورش اقتصاد 
خاصي اس��ت که با ماهیت خاص خود 
آن باید مورد توجه قرار گیرد و ما نباید 

از آن غافل شویم.
اج��ازه بدهی��د وضعیت 10 س��ال 
گذش��ته را م��رور کنیم. بررس��ی های 
ما نش��ان می دهد که تا س��ال گذشته 
به م��رور با کاهش تع��داد دانش آموزان 
روبه رو بود ه ایم. یعن��ی اگر به نمودار ها 
تقریب��اً   80 س��ال  در  کنی��م،  ن��گاه 
17میلی��ون دانش آموز داش��تیم و این 
عدد در س��ال تحصیلی 91-92 به حدود 12میلیون رسیده است که البته از سال 
92-93 بتدریج و با یک ش��یب مالیم رو به افزایش بوده و االن حدود 13میلیون 
اس��ت. تعداد دانش آموزان تا سال 1404 به حدود 15میلیون می رسد و به نسبت 
امروز حدود دو میلیون افزایش خواهیم داش��ت. این یکی از مواردی است که باید 
به آن توجه داشته باشیم. اما وقتی به سراغ آمار نیروی انسانی و سیر تحول تعداد 
کارکنان می رویم متوجه می شویم نوساناتی داشته و ما طی 10، 12 سال گذشته 
در دو مقطع با ش��وک نیروی انسانی روبه رو ش��د ه ایم. یعنی علی رغم اینکه تعداد 
دانش آم��وزان کاهش پیدا کرده و علی االصول باید تعداد کارکنان نیز کاهش پیدا 
می کرد ولی این اتفاق نیفتاده است. در سال 82-83 نیروی انسانی حدود 6درصد 
نس��بت به س��ال قبل افزایش داده شد که این 6درصد رقم قابل توجهی نیست. در 
س��ال های بعد رفته رفته کاهش پیدا کرد و در س��ال 87 ب��ه کمترین میزان خود 
رس��ید ولی در سال 88 به یک باره دچار یک ش��وک عظیم در زمینه ورود نیروی 
انس��انی به آموزش و پرورش می ش��ویم. این تحلیل ظاهر خوب��ی دارد که گویا با 
افزای��ش نیروی انس��انی باید کیفیت نیز باال برود ام��ا درعمل این افزایش یک باره 
نیروی انس��انی، تأثیر عکس گذاش��ته و به جای اینکه کیفیت را باال ببرد، موجب 
کاهش کیفیت شده است. از سال 88 نیروی انسانی افزایش پیدا کرده و متأسفانه 
از س��ال 90-91 به یک باره 14درصد رش��د داشته است. باز هم تأکید می کنم که 
تعداد دانش آموزان رو به کاهش بوده اس��ت. خوب می دانیم وقتی نیروی انس��انی 
وارد سیستم دولتی شد حداقل تا 30 سال آینده نمی توان آن را اصالح کرد. فردی 
را که استخدام شد نمی توان اخراج کرد و باید صبر کنیم تا بازنشسته شود. یعنی 

من یقین دارم ک�ه اگر روش اداره 
آم�وزش و پرورش را تغییر ندهیم، 
س�ی س�ال آینده هم همین روند 
ادام�ه پیدا خواه�د کرد. م�ا باید 
بپذیری�م که ای�ن وزارت خانه باید 
به نح�و دیگری اداره ش�ود. ما در 
نبای�د  پ�رورش  و  آم�وزش  اداره 
فق�ط تحلیل های تربیتی را در نظر 
بگیری�م. امروز اقتص�اد آموزش و 
پرورش مبحث بس�یار مهمی است 

که نمی توان از آن صرف نظر کرد. 

روند درصد تغییرات سالیانه تعداد کارکنان
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ی��ک اتف��اق در یک س��ال 
ایجاد ش��ده که پیامد های 
معکوس آن طی یک س��ال 
اصالح نمی ش��ود و بتدریج 
بای��د ط��ي چندین س��ال 

اصالح شود.
درحالي ک��ه  بنابرای��ن 
کاهش  دانش آموزان  تعداد 
پیدا کرده در مقابل، نیروی 
انسانی افزایش داشته است. 
در ای��ن وضعی��ت نس��بت 
اعتبارات ما از بودجه دولت 
ه��م کاهش داش��ته، یعنی 
بیش��ترین س��هم هزینه ما 
مرب��وط به نیروی انس��انی 
اس��ت. ح��دود 99درص��د 
پرس��نلی  م��ا،  اعتب��ارات 

اس��ت اما نه به معنای حقوق و مزایا. چون دیدم یکي از وزراي س��ابق در یکی از 
مصاحبه هایشان چنین اش��تباهی را مرتکب شدند، این توضیح را می دهم. منظور 
از 99درصد اعتبارات پرس��نلی، حقوق و مزایا نیس��ت. هزینه های رفاهی که بابت 

بیمه طالیی داده می شود هم مربوط به 
هزینه های پرسنلی است. حق التدریسی 
هم که ب��ه معلمان پرداخت می ش��ود 
هزینه هاي پرسنلي اس��ت. دوستان به 
این ظرایف��ی که عرض ک��ردم عنایت 
نداش��تند و نقد نابجای��ی علیه آموزش 
و پ��رورش مطرح کردن��د. ما می گوییم 
اعتباراتمان پرس��نلی  ک��ه 99درص��د 
اس��ت نه به معنای بن��د »و«. بند »و« 
یعنی حقوق و مزایای مستمر، کمتر از 
این مقدار اس��ت اما وقت��ی پولی را که 
از دول��ت می گیریم محاس��به می کنیم 
نزدیک به 99درصد آن پرس��نلی است. 
در ای��ن وضعی��ت ام��کان ن��دارد هیچ 

برنامه ریزی ای انجام ش��ود. از دولت تحوی��ل می گیریم و به همکاران خود تحویل 
می دهی��م. بنابراین، نیروی انس��انی ما افزایش پیدا کرده درحالی که س��هم مان از 

بودجه عمومی دولت کاهش پیدا کرده است.
در نموداری که مالحظه می کنید، نمودار اعتبارات 
ج��اری ما ب��ه اعتب��ارات هزینه ای دول��ت، درصد های 
مختلفی داشته اس��ت. 14، 16، 17 درصد. 19 درصد 
در س��ال 85. ام��ا یک روند نزولی را ش��اهد هس��تیم. 
متأسفانه در سال 92 به کمترین میزان خود یعنی 12 
درصد رس��ید. یعنی دولت از اعتبارات هزینه ای خود، 
12درصد را به ما داده است. قدر مطلق اعتبارات پایین 
آمده، نیروی انسانی افزایش داشته و دقیقاً با ورود نیرو 
نتیجه عکس حاصل شده اس��ت، زیرا پولی نیست که 
کار کیفی انجام ش��ود. نیرو وارد ش��ده ولی پولی که با 
آن دوره ضم��ن خدمت انجام ش��ود وجود ندارد. پولی 
نیس��ت که برای آن انگیزه و رضایت شغلی داده شود. 
پولی نیست که امکانات رفاهی ارائه شود. پولی نیست 
که مدارس تجهیز ش��ود تا نیروی انس��انی در مدرسه 
خوب کار کند. اردو ها، جش��نواره ها، مسائل پرورشی و 
تربیتی و... بدون پول اجرا نمی شود. فرض بر این است 
ک��ه نیرو هایی که وارد ش��دند از لحاظ کیفی یک حد 
قابل قبولی دارند، هر چند که در بعضی موارد این گونه 

نبوده اس��ت. متأسفانه همان طور 
که عرض کردم مهم ترین خطای 
اس��تراتژیکی بود ک��ه در آموزش 
و پ��رورش مرتکب ش��دیم. یعنی 
فک��ر کردی��م اگر تراک��م کالس 
پایین بیاید، اوضاع خوب می شود 
درحالی که وقتی خوب می ش��ود 
ک��ه امکان��ات و مناب��ع کافی در 
اختیار باش��د. نیروی انس��انی، به 
امکانات و ابزار مناسب برای انجام 

فعالیت نیاز دارد.
متأس��فانه این مس��ائل اتفاق 
افت��اد و م��ا از حی��ث مناب��ع در 
جایگاه��ی هس��تیم ک��ه باید به 
ه��ر طریق ممکن این اش��کاالت 
را کاه��ش دهیم. اوالً باید س��هم 
ب��اال  را  غیرپرس��نلی  اعتب��ارات 
ببریم. نتیجه این است که بتدریج با بازنشسته شدن همکاران در سال های آینده، 
از طری��ق اصالح س��اماندهی نیروی انس��انی، نیروی جدی��دی وارد نکنیم که آن 
ی��ک میلیون نیرو به 800 هزار تا کاهش پیدا کند و با کاهش نیروی انس��انی در 
بخش دولتی س��هم غیرپرسنلی ما نیز 
افزای��ش پیدا می کند. درنتیجه، مجالی 
پیدا می ش��ود که برنامه های آموزشی و 
پرورشی که هدف اصلی این وزارتخانه 
است انجام شود. نکته دوم این است که 
باید هزینه تمام شده آموزش را کاهش 
دهیم و این امر شدنی است. هم تجربه 
سایر کشور ها و هم تجربه گذشته خود 
کشور این را نش��ان داده که می توانیم 
با اصالح روش ه��ای اداری هم کیفیت 
را افزایش دهیم و هم هزینه تمام ش��ده 
را کاه��ش دهیم. حیف اس��ت که این 
نکت��ه را عرض نکنم که به همین دلیل 
است که ما در همه سال های گذشته با 
کس��ری اعتب��ارات روبه رو بود ه ایم. به این علت که بخ��ش اصلی پولی را که دولت 
اختصاص داده اس��ت برای پرس��نلی هزینه می کردی��م و کار های اصلی آموزش و 
پ��رورش روی زمین مانده و این وزارتخانه خودش را بدهکار می کرده تا کار لطمه 

نخورد و این بدهکاری به معنای کسری بودجه است.
ی��ک نمودار دیگر را هم با ه��م ببینیم. این نمودار 
نش��ان می دهد ک��ه ما در حوزه مدیری��ت منابع خوب 
عم��ل نکردیم. به خیال خودمان ورود نیروی انس��انی 
باعث افزایش کیفیت می ش��ود. همکاران گذش��ته در 
مصاحبه ه��ای خود با افتخ��ار از آن یاد می کنند و آن 
را یک اتفاق مثبت تلق��ی می کنند. به خیال خودمان 
اگر حقوق پرسنل را افزایش دهیم، بدون آنکه افزایش 
اعتبارات داش��ته باش��یم گویا کار خوبی کرده ایم. در 
صورت��ی که ای��ن افزایش را از س��هم مدارس ش��بانه 
گرفتن��د، از س��هم فعالیت های امور تربیت��ی گرفتند، 
ب��ه جای آنک��ه اردو و پژوهش س��را و مهارت آموزی را 
گس��ترش دهند و کیفی��ت را بهتر کنن��د، پول آن را 
صرف افزایش نیروی انس��انی کردند. همه اس��تلزامات 
یک مدرس��ه باکیفیت را کنار گذاشته ایم و به جای آن 
نیروی انس��انی وارد مدارس کرده ایم. این نمودار سهم 
آموزش و پرورش از GDP کش��ور اس��ت. یعنی تولید 
ناخالص داخلی کش��ور پولی ک��ه به آموزش و پرورش 

سهم اعتبارات )عملکرد) آموزش و پرورش از کل اعتبارات دولت )درصد)

باید س�هم اعتبارات غیر پرس�نلی 
را ب�اال ببری�م. مث�ال ب�ه تدریج با 
در  هم�کاران  ش�دن  بازنشس�ته 
س�ال های آین�ده، از طریق اصالح 
س�اماندهی نیروی انسانی، نیروی 
جدی�دی وارد نکنی�م ت�ا آن یک 
میلیون نیرو به 800 هزار نفر کاهش 
پیدا کند و با کاهش نیروی انسانی 
در بخش دولتی، سهم غیر پرسنلی 

ما از بودجه افزایش پیدا می کند.
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اختص��اص داده چق��در ب��وده اس��ت. 
آموزش و پرورش در س��ال 82 حدود 
4درص��د از GDP در اختی��ار داش��ته 
اس��ت. این مقدار سال به سال کاهش 
داش��ته. البته در سال 84 همان مقدار 
است ولی رفته رفته کاهش پیدا کرده. 
در 86 به حدود 3 رس��یده و تا س��ال 
88 مق��داری افزایش یافته ولی از این 
سال به بعد بشدت کاهش داشته است. 
این اعداد و ارقام هیچ ربطی به گرایش 
سیاس��ی و جناحی ن��دارد. این نیمرخ 
توج��ه جامعه ب��ه آم��وزش و پرورش 
اس��ت. این یک ش��اهد مث��ال دیگری 

برای این اس��ت که ما چرا از کیفیت و پیش��رفت فاصله گرفته ایم و به این خاطر 
است که مردم و بزرگان کشور مرتباً آموزش و پرورش را نقد می کنند و اشکال های 
درس��تی می گیرند. ما نتوانس��تیم منابع الزم و کافی را با توجه به رش��د و توسعه 
بخش های مختلف آموزش و پرورش تأمین کنیم و به تعبیر بنده س��وءمدیریت و 

عدم توجه به منابع این موضوع را تشدید کرده است.
 زمان�ی این بحث مطرح بود که اگر بخش خصوصی را وارد 
نکنی�م، یعنی اگر مدارس غیرانتفاعی به وج�ود نیاوریم و همچنین 
در بخش�ی از م�دارس دولتی از کمک های مردمی اس�تفاده نکنیم، 
آموزش و پرورش قادر به ارتقای س�طح خود نیس�ت. ما درعمل این 
اقدام�ات را انجام دادیم و بخش خصوص�ی را وارد کردیم – هرچند 
گروه�ی معتقدن�د یکی از اهداف کالن که عدالت آموزش�ی باش�د 
زیر س�ؤال رفته اس�ت – اما درنهایت آن اتفاق م�ورد نظر رخ نداد. 
مجموع�ه کمک های�ی ک�ه از مردم گرفته می ش�ود و یا س�همی که 
مدارس غیرانتفاعی در آموزش و پرورش دارند آیا به حدی نرسیده 
که بتواند بخشی از بار سنگینی را که شما تشریح کردید، کم کند؟

بطحای�ی: تفاوتی بین مش��ارکت بخش غیردولتی و اینک��ه هزینه آموزش را 
م��ردم بدهند، وجود دارد. وقتی می گوییم مش��ارکت بخش غیردولتی به این معنا 
نیس��ت که هزینه آم��وزش را به گردن م��ردم بیندازیم. وقت��ی صحبت از بخش 
غیردولتی می ش��ود به گونه ای نیست که بگوییم خودتان می دانید و خرج تحصیل 
دانش آموزانتان. مدارس غیردولتی موجود ما این گونه اس��ت. االن هزینه آموزش را 
خ��ود افراد می دهند. این یکی از ثمرات این کار اس��ت که اعتبارات دولتی یک جا 
آزاد می ش��ود و ای��ن را می ت��وان به جای دیگر ک��ه نیاز دارد انتق��ال داد. به این 
تعبیر، اگر مدارس غیردولتی هوش��مندانه توس��عه پیدا کنند و با این مأموریت که 
وظیفه اصلی آموزش و پرورش در کش��ور بر عهده دولت است و نمی تواند به بهانه 

یا دلیل کمبود منابع، از خود س��لب مس��ئولیت کند. 
دولت نمی تواند این کار را بکند و تا به حال این کار را 
نکرده اس��ت. اما یک جا هایی از مناطق کشور وضعیت 
اقتصادی مردم به گونه ای اس��ت که می توانند بخش��ی 
از هزین��ه آموزش فرزندان خود را تقبل کنند. مدارس 
غیردولت��ی ما که چیزی حدود 9 تا 10 درصد مدارس 
ما هستند، چنین رویکردی دارند. اما وقتی صحبت از 
مشارکت بخش غیردولتی می کنیم، منظورمان چیزي 
فراتر از این است. اگر مشخصاً بخواهم بگویم، منظورم 
این اس��ت که اگر دولت روشی را پیدا کند که به جای 
اینکه خودش مدرس��ه داری کند، مدرس��ه را به بخش 
غیردولتی بدهد منتها هزین��ه اش را خود دولت بدهد 
به گون��ه اي که کیفیت باال برود و هزین��ه پایین بیاید، 
آیا یک روش منطقی اس��ت یا نه؟ آیا غیردولتی هست 
یا نه؟ در بس��یاری از کشور های اروپایی همان طور که 
می دانید دولت سعی می کند تا آنجایی که ممکن است 
وارد بخ��ش تصدی گری نش��ود و این ب��ر عهده مردم 
باشد. اما در همان کشور ها هم هزینه آموزش را دولت 

می ده��د و اج��رای آم��وزش با بخش 
غیردولتی است. در یکی از کشور های 
اروپایی که قدرت باالیی دارد 90درصد 
هزین��ه آموزش را دول��ت می دهد ولی 
75 درص��د م��دارس غیردولتی اند. ما 
به م��ردم می گوییم ش��ما که در فالن 
خیابان زندگی می کنید، بچه شما باید 
در ای��ن خیابان به مدرس��ه برود. هیچ 
قدرت انتخابی به مردم داده نمی شود. 
یعنی اگر ف��ردی بخواهد فرزندش در 
فالن مدرس��ه بخصوص درس بخواند 
چنین اج��ازه ای به او داده نمی ش��ود. 
ب��رای اینک��ه م��ا خودمان ه��م پول 
می دهیم، هم تصدی بر عهده ماس��ت و همه چیز را خط کش��ی می کنیم. نداشتن 
فضای رقابتی باعث افزایش هزینه تمام ش��ده ما می ش��ود. در بعضی از بحث هایی 
که با نمایندگان و دوس��تان مختلف داشته ام می گویند چطور ممکن است کیفیت 
افزای��ش پیدا کند یا تغییر نکند، ولی هزینه تمام ش��ده پایین بیاید؟ اگر در دولت 
با یک میلیون و 800هزار تومان در س��ال یک دانش آموز آموزش می بیند، چطور 
می ش��ود بخش غیردولتی با ی��ک میلیون تومان ای��ن کار را بکند؟ جواب من به 
دوس��تان این اس��ت که از مزایای فضای رقابتی همین موضوع است. وقتی فضای 
رقابت��ی ایجاد ش��ود و البته نهاد ه��ای نظارتی و کنترل کیفیت هم وجود داش��ته 
باش��ند، می ت��وان هزینه ها را کاهش داد. وقتی هزینه ه��ا پایین آمد معنی اش این 
اس��ت که وقت��ی یک میلیون و 800ه��زار تومان برای آم��وزش دانش آموز هزینه 
می ش��ود و همه ناراضی هس��تند، می ش��ود کار ه��ای دیگری نیز ک��رد. اگر اجازه 
بدهیم که فضای رقابتی ایجاد ش��ود آن زمان اس��ت که این رقم می تواند کاهش 
چش��مگیری داشته باش��د. یعنی با حذف هزینه  های سربار و کاهش اتالف، هزینه 
تمام ش��ده پایین می آید و اگر نگوییم که کیفیت افزایش پیدا می کند، حداقل در 
همین س��طح باقی می ماند. درنتیجه می توانیم در این محدودیت و بحران ش��دید 
مناب��ع که در آموزش و پرورش وجود دارد با مدیری��ت مطلوب منابع، هزینه ها را 

کاهش دهیم و این منابع را در جا های دیگر برای ارتقای کیفیت خرج کنیم.
 در گفت وگوی�ی که با جناب آقای فانی داش�تیم، بحثی را 
مط�رح کردند با این محتوا که با افزایش نس�بی تعداد دانش آموزان 
در س�ال های اخیر، افزایش نیرو نداش�تیم و با سازماندهی نیرو های 
موجود توانس�تیم بس�یاری از کمبود ها را جبران کنیم. این روش از 
نظر منطقی درست است، ولی آیا نسبت ها را در آموزش و پرورش به 
هم نمی زند؟ مثاًل در بحث نسبت تعداد دانش آموز به تعداد کارکنان 

به استاندارد ها نزدیک شده ایم؟
بطحای�ی: ای��ن چیزی که ش��ما به عنوان نس��بت 
دانش آموزان به کارکنان نام بردید یکی از شاخص  های 
قابل توجه در حوزه برنامه ریزی آموزش��ی اس��ت. االن 
کش��ور ها، اس��تاندارد یکنواختی برای این ش��اخص و 
نمي ش��ود گفت اگر این عدد 25 باش��د خوب است یا 
نه. چون بررس��ی ها نشان می دهد که کشور هایی مثل 
کره و ژاپن با تراکم دانش آموز بیش از این عدد کیفیت 
خیلی باالیی دارند و برعکس کش��ور هایی وجود دارند 
که تراکم خیلی پایین تری دارند و کیفیت قابل قبولی 
ندارند. نمی ش��ود یک ارتباط و همبس��تگی معناداری 
بین این ع��دد و کیفیت برقرار کرد. ام��ا در اقتضائات 
آموزش و پرورش کش��ور می توانیم بر یک عدد توافق 
کنیم. ما در کش��ور یک س��ری اقتضائاتی داریم که در 
کمتر کشوری وجود دارد. مثاًل الزاماً باید دانش آموزان 
دختر و پسرمان در دو واحد آموزشی جداگانه مشغول 
به تحصیل باش��ند. خ��ود این باعث می ش��ود نیروی 
انس��انی افزایش پیدا کند. این چیزی هم نیس��ت که 
بخواهی��م تغیی��ر بدهیم. یک الزام ارزش��ی و اعتباری 

بی�ن مش�ارکت بخ�ش غیر دولتی 
و اینک�ه هزین�ه آم�وزش را مردم 
دارد.  وج�ود  تف�اوت  بدهن�د، 
وقت�ی می گوییم مش�ارکت بخش 
غیر دولت�ی به این معنا نیس�ت که 
هزین�ه آموزش را به گ�ردن مردم 
بیاندازیم. وقت�ی صحبت از بخش 
غیر دولت�ی می ش�ود ب�ه گون�ه ای 
نیست که بگوییم خودتان می دانید 

و خرج تحصیل دانش آموزان تان!

سهم اعتبارات آموزش و پرورش از GDP )درصد)
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برای ماس��ت. این یک پارامتر 
تأثیرگذار بر این نسبت است. 
پراکندگی  اینک��ه  دیگر  مثال 
مختل��ف  حوزه ه��ای  در  م��ا 
جغرافیایی باعث می ش��ود در 
مناطقی نیروی انسانی کمتری 
اختصاص دهیم. معنی آن این 
اس��ت که اگر بخواهیم نیروی 
انس��انی به آنجا ندهی��م باید 
مدرس��ه را تعطی��ل کنی��م و 
تعطیل��ی باع��ث دور مان��دن 
دانش آموز از درس و مدرس��ه 
و تحصیل است. این با اهداف 
ارزش��ی ما مغایرت دارد. این 
اس��ت.  تاثیرگذار  پارامتر های 

بررسی های ما در سال جاری نشان می دهد که با حفظ آن پارامتر ها مهم و تاثیرگذار 
آن س��اماندهی را به وجود آورد و اصالح کرد. به نحوی که نس��بت دانش آموز به 
کارکن��ان را افزایش دادی��م. ما در 80 به ازای ح��دود 15 دانش آموز یک کارمند 
داش��تیم، این نسبت کاهش پیدا کرد تا سال 88-89 افزایش داشت. وقتی نیمرخ 

تخصیص اعتب��ارات را نگاه می کنید 
در س��ال های اول اس��تقرار دولت ها 
منابع آم��وزش و پرورش خوب دیده 
ش��ده و بتدریج کاهش پیدا کرده و 
در س��ال آخر دولت ها ب��ه کمترین 
میزان خود رس��یده اس��ت. کاماًل با 
می ش��ود  منابع  تخصی��ص  نیم��رخ 
مقاطع مختل��ف دولت ها را دید. این 
خ��ود نیاز ب��ه یک تحلیل سیاس��ی 
دارد. از سال 86 تا 88 که آقای علی 
احمدی وزی��ر بودند در حوزه نیروی 
انس��انی و منابع س��خت گیری  هایی 
را انج��ام داد که باعث ش��د نس��بت 
دانش آموز به کارکنان افزایش داشته 
باشد و به حدود 13,3 برسد. از سال 
88 متأسفانه بش��دت تراکم کاهش 
پیدا ک��رده که معنی آن این اس��ت 

که کارکنان افزایش ش��دیدی داش��ته اند و ما در س��ال 92-93 به حدود عدد 11 
رسیده ایم.

 از نظر کیفی چگونه اس�ت؟ یکی از بحث هایی که آموزش 
و پرورش با آن س�روکار دارد این اس�ت که مطاب�ق قانون موظف به 
اس�تخدام بخش بزرگي نیروی انسانی شده درحالی که برای ارتقای 
کیفی�ت آموزش و پرورش یکی از س�رفصل های مهم اس�تخدام در 
آموزش و پرورش گزینش مناس�ب اس�ت. درواقع ای�ن اجباری که 
ایجاد ش�ده ممکن اس�ت هم حجم نیرو ها باال برود و هم کیفیت کار 
را پایین بیاورد. آیا این الزام قانوني یک آفت در فرآیند کار نیست؟

بطحای�ی: در جذب نیروی انس��انی ولو اینکه مجوز ه��ای قانونی برای جذب 
داش��ته باش��یم، چون س��هم ما از اعتبارات دولت افزایش نداش��ته باید از کیفیت 
کم کنیم و به نیروی انس��انی بدهیم. در شرایط امروز آموزش و پرورش که سقف 
اعتبارات ما ثابت است جذب نیروی انسانی به معنای فاصله گرفتن هر چه بیشتر 
م��ا از کیفیت اس��ت. اگر تا دی��روز می توانیم n مبلغ برای برنامه های پرورش��ی و 
تربیتی اختصاص بدهیم امروز باید n-1 صرف این کار ها انجام کنیم چون بخشی 
از اعتبارات��ی که امروز خ��رج فعالیت های فرهنگی و پرورش��ی و تربیت بدنی و... 

می کنیم، باید به حقوق و مزایا اختصاص دهیم.
 ای�ن اش�کالی ک�ه برخ�ی نماین�دگان مجل�س در ب�اره 
اس�تخدام ها می کنند و موضوع اس�تیضاح هم ش�ده، آی�ا از طرف 

آموزش و پ�رورش مقاومتی 
در براب�ر اج�رای آن قان�ون 

وجود دارد؟
بطحایی: مقاومت نیس��ت 
ام��ا م��ا از دو منظ��ر در ای��ن 
زمینه حرف داریم، یکی بحث 
محتوای��ی و دیگ��ری به لحاظ 
محتوای��ی  نظ��ر  از  ش��کلی. 
معتقدی��م ک��ه به ه��ر میزان 
ک��ه نیروی جدی��د وارد کنیم 
نارضایت��ی ه��م در آموزش و 
پ��رورش افزایش پیدا می کند. 
اما از نظر شکلی به هر صورت 
ما یک دستگاه اجرایی هستیم 
ک��ه تاب��ع قوانی��ن قانون گذار 
هس��تیم. وقتی حکم��ی از ط��رف قانون گذار تکلیف می ش��ود، دس��تگاه اجرایی 
مکلف اس��ت آن را اج��را کند. بحث ما با دوس��تان در مجلس این اس��ت که اگر 
کار کارشناس��ی ما را قبول ندارند، اش��کالی ندارد. اگر از نظر ش��کلی می خواهید 
حکم��ی را تکلیف کنی��د این حکم باید از مجرای قانونی آن صادر ش��ده باش��د. 
ما زمان��ی می توانیم اس��تخدام کنیم که 
ردیف استخدامی داش��ته باشیم. شمای 
قانون گذار گفتید ردیف اس��تخدامی باید 
از طرف س��ازمان مدیریت صادر ش��ود. 
بنابرای��ن، ما به س��ازمان مدیریت گفتیم 
به ما ردیف اس��تخدام بده��د تا فرمایش 
نماین��دگان محت��رم را عمل��ی کنی��م، 
سازمان مدیریت می گوید چون شما قباًل 
سهم تان را استفاده کرده اید نمی توان به 
شما ردیف استخدام داد. مسئوالن قبلی 
در سال 90 از سهمیه 5 سال بعد آموزش 
و پرورش هم اس��تفاده کردند. بعد مجل��س به ما کارت زرد می دهد که چرا 
اس��تخدام نمی کنید. توضیح می دهیم سازمان مدیریت که باید به ما ردیف 
بدهد نمی دهد. شما ما را مستثنا کنید که آموزش و پرورش نیازی به ردیف 
اس��تخدام ندارد آن زمان ما می توانیم استخدام ها را انجام دهیم. قانون گذار 
اس��ت که می تواند ای��ن کار را بکند. تکلیف کرده اید که از این مس��یر عبور 
کنیم و به این هدف برس��یم. این مس��یری را که برای م��ا تعریف می کنید 
سازمان مدیریت اجازه نمی دهد از آن عبور کنیم، بعد کارت زرد را آقای فانی باید 
بگیرد. ما از حیث محتوایی که کلی حرف و استدالل داریم ولی توقعی نداریم که 
قانون گذار حرف ما را قبول کند. حداقل از بعد شکلی مسیر ما را باز کنند اگر من 

از آن عبور نکردم کارت زرد که چیزی نیست کارت قرمز بدهید.
 بودجه س�ال 94 هنوز نهایی نش�ده اس�ت ولی شما چون 
در جریان بحث های آن هس�تید می خواس�تیم بدانیم به چه سمت 
و س�ویی دارد می رود؟ ارزیابی ش�ما از بودجه ای ک�ه دارد تصویب 

می شود چیست، آیا هیچ گشایشی در کار ها ایجاد خواهد کرد؟
بطحایی: به لطف خدا و همکاری نمایندگان محترم و دوس��تان ما در دولت، 
س��ال 94 را نسبت به سال 93 از حیث بودجه و منابع سال خوبی می بینیم. آنچه 
االن در مجلس در حال تصویب اس��ت سیگنال های خوبی را به ما می دهد. این به 
این معنا نیس��ت که همه نیاز های ما برطرف خواهد ش��د. اما این احکامی که دارد 
به تصویب مجلس می رس��د و اگر به امید خدا به تصویب ش��ورای محترم نگهبان 
برس��د و عملیاتی شود پیش بینی ما این اس��ت که در سال 94 زمینه مساعدتری 
را نس��بت به س��ال 93 در زمینه فعالیت های مختلف مانند پرورش��ی و همچنین 
بهسازی نیروی انسانی پیش رو داشته باشیم. من دوستان کارشناس خودم را صدا 
کردم و گفتم اگر آقای روحانی ما را بخواهد و بگوید من چقدر به ش��ما عالوه بر 
چی��زی که در قانون آمده بدهم، می توانید یک آموزش و پرورش عالی و باکیفیت 
تحوی��ل بدهید؛ آموزش و پرورش��ی که ب��ا هر اتفاق کوچک و بزرگی به مش��کل 

ما زمانی می توانیم اس�تخدام کنیم 
که ردیف استخدامی داشته باشیم. 
سازمان مدیریت می گوید چون شما 
قبال سهم تان را اس�تفاده کرده اید 
نمی توان به ش�ما ردیف اس�تخدام 
داد. مس�ئوالن قبلی در سال 1390 
از س�همیة 5 س�اله بع�د آموزش و 
پرورش هم اس�تفاده کرده اند. بعد 
مجل�س به ما کارت زرد می دهد که 

چرا استخدام نمی کنید!
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برنخورد. ما باید چه عددی 
را به آقای دکتر روحانی در 
پاس��خ به این س��ؤال اعالم 
روزی دوستان  کنیم؟ چند 
رفتند بررس��ی کردند و ما 
به این نتیجه رس��یدیم که 
اگر تا پایان برنامه ششم هر 
سال 20درصد بیش از آنچه 
قان��ون بودج��ه در اختی��ار 
داش��ته  منابع  می گذارد  ما 
باش��یم، می توانی��م در یک 
دوره 4 یا 5 س��اله آموزش 
و پرورش را به س��طح قابل 
قبول��ی از نظ��ر کمی��ت و 
کیفی��ت برس��انیم. یعن��ی 
بخش��ی از این طرح تحول 
بنیادی��ن را به عنوان س��ند 
راه و چش��م انداز آموزش و 
پرورش نوین پی��اده کنیم. 

ای��ن 20درصد می ش��ود چیزی حدود 5ه��زار میلیارد 
توم��ان. به عبارت دیگر اگر ما 5هزار میلیارد تومان در 
س��ال 94 نس��بت به بودجه ای که در ح��ال حاضر در 
مجلس تصویب می ش��ود اضافه تر داش��ته باشیم و این 
رقم هر ساله به بودجه ما اضافه شود، واقعاً این نکته ای 
که در طول مصاحبه به آن اش��اره کردم عملی خواهد 
شد. بودجه ای که این روز ها در حال بررسی و تصویب 
اس��ت، بخش��ی از این 5هزار تا را که من فکر می کنم 
چی��زی ح��دود 2هزار تا باش��د می توان��د تأمین کند. 
متأس��فانه این 2هزار تا حاضر و آماده نیس��ت و مانند 
اعتباری که به وزارت بهداش��ت از هدفمندی یارانه ها 
داده می ش��ود نیس��ت. یک پول خیلی پراکنده است. 

آدم هایی را می خواهد که این ها را جمع کند.
 گفتید ح�دود 2ه�زار میلیارد 
باید جمع آوردی ش�ود. مث�اًل بودجه های 
مختل�ف قرآنی که در دس�ت نهاد خاصی 

است منظور شماست؟
بطحایی: نه. گفته اند تمام شرکت های دولتی غیر 
از شرکت نفت دو درصد از بخش سایر هزینه های خود 

را صرفه جویی کنند و به آموزش و پرورش بدهند. اوالً که این ش��رکت ها بسادگی 
زی��ر بار چنین موضوعی نمی روند. باید کلی با آنها مذاکره کرد تا قبول کنند. بعد 
می گویند صبر کنید تا تراز مالی پایان سال را داشته باشیم و بعد سود آن مشخص 
ش��ود تا از آن س��ود دو درصد به ما اختصاص یابد. این یعنی معلوم نیس��ت هیچ 
چیزی تا آخر س��ال به دس��ت ما برس��د که بتوان با آن کاری کرد. این پول فرق 
می کند با آن پولی که ماه به ماه از محل ارزش افزدوده به حساب وزارت بهداشت 
ریخته می شود. با وجود این، چون ما در آموزش و پرورش به اندازه زیادی سختی 
کش��یده ایم باز هم به این کار راضی هس��تیم. بنابراین، مصمم هس��تیم آن 5هزار 
میلیارد را تأمین کنیم؛ بخش��ی از آن را از محل منابع دولتی و بخش دیگر آن از 
مدیریت منابع و سرمایه هایی که در اختیار ماست. این بخش مفصلی است که باید 
به صورت یک مصاحبه جدا به آن بپردازیم که با چه سیاس��ت هایی می خواهیم با 
ایجاد ارزش افزوده در منابعی که داریم بخشی از آن 5هزار میلیارد را تأمین کنیم.
 این بخش از صحبت های مس�ئوالن آموزش و پرورش این 
سؤال را ایجاد می کند که وقتی 99درصد از بودجه آموزش و پرورش 
پرس�نلی است و ش�ما فقط قادر به مدیریت آن یک درصد هستید، 
این یک درصد به چه چیزی در برنامه های ش�ما می رس�د؟ برخی از 
دوس�تان می گوین�د منابع دیگری هم در اختی�ار آموزش و پرورش 

وج�ود دارد ول�ی در س�اختار 
و  آم�وزش  بودجه نویس�ی 
پرورش نیست. مثاًل بودجه های 
مرب�وط به فعالیت ه�ای قرآنی 
ش�اید در اختیار وزارت ارشاد 
ق�رار بگی�رد، ام�ا آم�وزش و 
پ�رورش ه�م مي توان�د هم�ه 
برنامه های قرآنی خود را از آن 
تأمین کند و موارد مشابهی آن. 
همچنین در شهری مثل تهران 
آم�وزش و پرورش به منبعی به 
نام ش�هرداری تهران هم وصل 
اس�ت و بودجه های خوبی برای 
آن  از  فعالیت های�ش  انج�ام 
مي گیرد. از این جنس بودجه ها 
در اختی�ار آم�وزش و پرورش 
هست و معموالً رقم های خوبی 
است. آیا این رقم ها قابل اعتنا 

و برنامه ریزی نیستند؟
بطحایی: این فرمایش ش��ما یک اش��کالی اس��ت 
ک��ه در س��اختار بودجه ریزی عمومی کش��ور  ما وجود 
دارد. مث��اًل در همی��ن حوزه فرهنگ��ی بیت المال پول 
کمی را اختص��اص نمی دهد اما چون این پول در بین 
دس��تگاه های مختلف و زیاد دولتی و غیردولتی پخش 
می ش��ود، دیگر نمی توان ارزیابي کرد که با فالن مقدار 
پول��ی که برای اش��اعه فرهنگ قرآن��ی در نظر گرفته 
ش��ده، باالخره فرهن��گ قرآنی چند درجه پیش��رفت 
کرده اس��ت. ریش��ه این اشکال هم در س��اختار نظام 
بودجه ریزی کشور ماس��ت. مراجع و نهاد های عمومی 
مختلفی وجود دارند که وارد می ش��وند ولی پاس��خگو 
نیس��تند. اگر یک اختاللی در حوزه فرهنگ ایجاد شد، 
نمی توان با ش��خص خاصی برخورد کرد زیرا نهاد های 
زیادی هس��تند که بودجه های��ی دریافت کرده اند. این 
مش��کلی است که کار امروز و فردا و نهاد های معمولی 
نیس��ت. مراجع باالتری طی زمان بیشتری باید این به 

هم ریختگی را ساماندهی کنند.
اما نکته ای که شما اشاره کردید این بود که آموزش 
و پ��رورش ع��الوه بر بودج��ه ای که ب��ه آن اختصاص 
می یاب��د از کمک ه��ای مردمی و نهادی های مختلف نیز بهره می برد و س��ؤالی که 
مطرح اس��ت این اس��ت که این پول ها کجا خرج می شود. این پول ها چون معموالً 
اعتبارات نظام مندی نیس��ت هر چند تأثیرگذار است، قابل ارزیابی هم نیست. مثاًل 
آموزش و پرورش ش��هر تهران اگر برای توسعه دارالقرآن ها از شهرداری ها کمکی 
گرفت فقط در چارچوب کمک اس��ت و نمی توان برای این کمک حس��اب ویژه ای 
از ابتدای س��ال باز کرد و بر آن تکیه کرد و برنامه س��وار کرد. البته این اعتبارات 
جزو آن دس��ته اعتباراتی است که می تواند در بهبود سطح کیفیت تأثیرات خوبی 
بگذارد. در بخش مدیریت س��رمایه ها که به آن اشاره کردم معقتدم یک بخشی از 
آن همین است. یکی از سرمایه های ما در آموزش و پرورش همین اعتماد و ایمانی 
اس��ت که مردم به آن دارند و ما باید این س��رمایه را هدف دار و نظام مند کنیم و 

سمت و سوی آن را به سمت برنامه های آموزش و پرورشی ببریم.
 این روز ها ش�اهد ی�ک حرکت اعتراضی از س�وی طیفی 
از فرهنگیان بودیم که عمدتًا مطالبات صنفی داش�تند و به مس�ائل 
معیشتی اشاره می کردند. بخشی از اعتراض آن ها نیز به تفاوت هاي 
موجود و تبعیض هایی اس�ت که نسبت به آن ها اعمال می شود. اول 
ارزیاب�ی خودتان را نس�بت به این قضی�ه بفرمایید ک�ه آیا مطالبه 
به حقی دارند؟ دوم اینکه با چه رویکردی باید با این مس�ائل صنفی 

آم�وزش و پ�رورش ش�هر ته�ران 
اگ�ر ب�رای توس�عه دارالقرآن ها از 
شهرداری ها کمکی گرفت فقط در 
چارچ�وب کمک اس�ت و نمی توان 
ب�رای ای�ن کمک حس�اب ویژه ای 
از ابتدای س�ال باز کرد و بش�ود بر 
آن تکی�ه کرد و برنامه س�وار کرد. 
البته این اعتبارات جزو آن دس�ته 
اعتبارات�ی اس�ت ک�ه می تواند در 
بهبود سطح کیفیت تاثیرات خوبی 

بگذارد.
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معلمان روبه رو شد؟ سوم اینکه در بودجه 
س�ال آینده چه تحولی در مس�ائل صنفی 

فرهنگیان ایجاد خواهد شد؟
بطحایی: همان طور که اش��اره کردید این اعتراض 
صنفی همکاران ما ناظر بر دو بخش اس��ت: بخش اول، 
مطالب��ات و معوقاتی اس��ت که دولت ب��ه آن ها دارد و 
طوالنی ش��دن این موضوع باعث ناراحتی این عزیزان 
شده. اکثر معلمان هزینه زندگی خود را فقط از طریق 
خدماتی که در آموزش و پرورش ارائه می دهند تأمین 
می کنند و با این ش��رایط اقتصادی که همه در کشور 
بویژه کارمندان دولت با آن روبه رو هس��تند، ش��رایط 
دش��واری را می گذرانند. باالخره فردی که در برگزاری 
امتحانات نهایی ش��رکت کرده، بر اس��اس ضوابط باید 
حق الزحم��ه ای به او داده می ش��ده ولی هنوز پرداخت 
نش��ده اس��ت. دس��ته دیگ��ر برمی گردد به احس��اس 
تبعیض��ی که در هم��کاران ما وج��ود دارد که خود را 
ب��ا کارمندان برخی از دس��تگاه ها مقایس��ه می کنند و 
این احس��اس می شود که آن ها نس��بت به کارمندانی 
که در یک دستگاه دیگر مشغول به کار هستند حقوق 
و مزای��ای کمتری می گیرند. در دس��ته اول مطالبات 

است.  پرس��نلی  مطالبات  بویژه 
چ��ون مطالب��ات غیرپرس��نلی 
نی��ز وج��ود دارد. همان طور که 
نوبخ��ت در مصاحبه های  دکتر 
خود اشاره کردند بخشی از این 
مطالبات تا آخر اسفند پرداخت 
می شود کما اینکه در این هفته 
بخشی از مطالبات پرداخت شد. 
بر این اساس، آن بخش اول که 
مطالبات پرسنلی است تا پایان 
93 بخ��ش اعظ��م آن پرداخت 
خواهد ش��د. اما در مورد دسته 
دوم که بحث احس��اس تبعیض 
است. من بش��دت و حدت این 
ندارم،  کاری  تبعیض  احس��اس 
چون مصادیق��ی وجود دارد که 

در برخی از دس��تگاه ها این حالت وجود دارد و می توان این ادعای همکاران ما را 
ثابت کرد. البته این گونه هم نیس��ت که معلمان نسبت به همه دستگاه ها دریافتی 
کمتری داش��ته باش��ند. برخی از دس��تگاه ها ب��ا گرفتن مجوز های��ی و با توجه به 
ش��رایطی که داشتند دست به اقداماتی برای کارمندان خود زده اند. معلم اگر خود 
را با آن کارمند مقایس��ه می کند و احس��اس تبعیض می کند کاماًل بجاست و حق 
دارد. از مهمترین برنامه هایی که برای بهس��ازی نیروی انسانی خود از حیث دانش 
و مهارت ها داریم رتبه بندی معلمان است. این رتبه بندی بستری را فراهم می کند 
که معلمان تالش کنند هم از لحاظ دانش و هم از لحاظ مهارت رشد داشته باشند 
و متناس��ب با این رش��د امتیازاتی به آن ها داده می ش��ود که این امتیازات مبنای 
پرداختی ه��ای خاص می ش��ود. یعنی طرح رتبه بندی ش��رایطی را ایجاب می کند 
که نیروی انس��انی از حیث کیفی رش��د پیدا کند و هرچه ق��در باال رفت امتیازی 
دریاف��ت می کند که آن هم مبنای پرداخت فوق العاده خاص را مش��خص می کند. 
این پرداخت در سال 94 برای رتبه یک چیزی حدود 70 درصد افزایش فوق العاده 
شغل خواهد داشت. ما خیلی امیدواریم که با اجرا شدن این طرح جهش علمی و 

مهارتی خوبی در کشور و به تبع آن گشایشی در پرداخت  ها ایجاد شود.
 در بخش معیشت و رفاه معلمان جدای از بحث پرداختی ها، 
بیمه ها و بیمه طالیی ه�م موضوعیت دارد. یکی از مطالبات دیگری 
که مطرح می ش�ود این اس�ت که بیمه طالیی به آن ش�کلی که باید 

باشد اجرایی نمي شود و ضمانتی براي اجراي آن وجود ندارد.

بطحای�ی: ما در مورد بیمه طالیی در س��ال آینده 
طرح��ی را اجرای��ی خواهیم کرد ک��ه در همین روز ها 
آن را ب��ه نظرخواه��ی همکاران خواهیم گذاش��ت. در 
ای��ن طرح ب��ه همکار خود اج��ازه انتخ��اب داده ایم و 
ای��ن اج��ازه را خواهیم داد که ب��ا گزینه های مختلفی 
که در بس��ته این بیمه طالیی ارائه می ش��ود خدمات 
مختلفی ارائه شود. اما در الیحه بودجه سال آینده که 
فعاًل به تصویب مجلس رس��یده و نمی شود پیش بینی 
کرد که آیا در ش��ورای نگهبان تأیید شود و چه موقع 
ابالغ ش��ود اعتباری به صورت مستقل به عنوان پاداش 
بازنشستگان پیش بینی شده است. میزان کافی نیست 
ولی برای ما کمکی است که بتوان پاداش بازنشستگان 
را پرداخ��ت کنیم. س��ایر موارد رفاهی و معیش��تی در 
چارچ��وب همان طرح مدیریت منابع و س��رمایه  ها که 
عرض کردم پیش بینی  هایی صورت گرفته و بتدریج به 

همکاران فرهنگی گفته خواهد شد.
 در پایان اگر براي جمع بندي 
نکات�ي را در ذهن داری�د که باید بیان 

شود، بفرمایید. 
بطحای�ی: اولی��ن نکت��ه ای که باید به آن اش��اره 
کن��م همی��ن اعتراضات صنفی 
ماس��ت.  فرهنگ��ی  هم��کاران 
هم��کاران ما خواس��تند از این 
طریق مراتب اعتراض خود را به 
اتفاقاتی که در حوزه معیش��ت 
می افت��د اع��الم کنن��د. معنی 
اعالم این موضوع آن اس��ت که 
ما همکاران آنان در وزارتخانه و 
دولت تالش بیشتری نسبت به 
وضعیت معیشتی داشته باشیم. 
در حقیقت تالش بیشتری کنیم 
که مطالبات عقب مانده پرداخت 
معلمان  دریافتی  میزان  ش��ود، 
نس��بت ب��ه س��ایر کارمن��دان 
اعتدال بیش��تری داشته  دولت 
باشد و تبعیض ها برطرف شود. 
احس��اس من این است که همه کس��انی که دست اندرکار سیاست گذاری در این 
زمینه هس��تند عالقه زیادی به تحقق ای��ن موضوع دارند ولی ما معلمان وضعیت 
دولت و خزانه و... را می دانیم. خواهش من از همکاران این است که با حمایت های 
منطقی از طرح های آموزش و پرورش در جهت ارتقای منزلت و ش��أن و معیشت 
معلمان اجازه دهند به اهداف مش��ترک دست یابیم. مثاًل طرح رتبه بندی معلمان 
که به آن اش��اره کردم اگر کاماًل اجرایی ش��ود تحول عظیمی در حوزه نیرو های 
انسانی و همچنین پرداختی ها ایجاد خواهد کرد. این نیاز به حمایت معلمان دارد. 
آن ها باید از ما حمایت و پشتیبانی و همفکری کنند که اشکاالت را برطرف کنیم 
و هم حمایت کنند که در زمینه عملیاتی و اجرایی کردن آن موفق شویم. اگر ما 
توجه جامعه و مدیران را به این سمت ببریم که مقداری به حقوق معلمان اضافه 

شود به نظر من وهن به معلمان و طرح هایی است که اهداف بلندمدتی دارند.
نکته آخر هم این است که ما بدون هیچ مبالغه ای ان شاءاهلل سال 94 را نسبت 
به سال 93 با کمترین مشکلی از حیث منابع و بودجه پیش بینی می کنیم. به نظر 
من این عملیاتی هم می شود. مهم ترین مشکل ما در حوزه منابع و بودجه کسری 
سال های قبل است. ما به دولت حتی پیشنهاد کردیم یک بار برای همیشه کسری 
ما را صفر کند و بعد از ما انضباط مالی و بودجه ای بخواهد. اگر ما بتوانیم در سال 
94 بخش��ی از این کس��ری ها را جبران کنیم، اعتباراتی که پیش بینی شده است 
می تواند تا حدودی مش��کالت ما را کاهش دهد. ان شاءاهلل سال 94 سال پرخیر و 

برکتی برای ما باشد.

برنامه های�ی  مهم تری�ن  از  یک�ی 
که برای بهس�ازی نیروی انس�انی 
خ�ود از حی�ث دان�ش و مهارت ها 
داری�م رتبه بن�دی معلمان اس�ت. 
ای�ن رتبه بندی بس�تری را فراهم 
می کند که معلمین خودشان تالش 
کنن�د که هم از لح�اظ دانش و هم 
از لحاظ مهارت رشد داشته باشند 
و متناس�ب با این رش�د امتیازاتی 
به معلمی�ن داده می ش�ود که این 
پرداختی ه�ای  مبن�ای  امتی�ازات 

خاص می شود.
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نخس��تین گام در تحلیل منطقي مس��ائل سیاسي و 
اجتماعي، آشنایي کامل با »اصطالحات« و »واژه هاي« 
مرتبط با آن حوزه اس��ت. این امر به منزله »کلید« ورود 
فعال و مؤثر افراد به عرصه هاي سیاس��ي است. اگر این 
واژه ها به درستي ش��ناخته و به کار برده نشود، ورود به 

عالم پر رمز و راز سیاست میسر نخواهد بود.
درک مفاهیم و تعاریف متعدد سیاسي و فهم درست 
دیدگاه ها، نظرات و افکار اندیش��مندان علوم سیاسي و 
مقایس��ه صحیح آنها به منظور انتخاب روش��ي معقول و 
پس��ندیده و رویکردي مناس��ب در مواجه با پدیده هاي 
مختلف، مس��تلزم درک درس��تي از مفاهیم و واژه هاي 

مصطلح در عالم سیاست است.
متأسفانه ما هنوز مثل س��ایر رشته هاي علوم نوین، 
گرفتار واژه هاي »سیاس��ي« علوم سیاسي عاریتي غربي 
هس��تیم. به همی��ن دلیل بس��یاري از موضع گیري ها و 
دیدگاه های��ي که باید حول مح��ور »منافع ملي« و فاقد 
هرگون��ه رویکرد تعارض آمیز با انقالب و نظام اس��المي 
باش��د، متأثر از غرب و اندیشه هاي ملهم از آن است که 
بي دقتي در اعمال چنین رویه اي که معمول هم ش��ده، 
آثار مخ��رب و زیانباري خواهد داش��ت و نتیجه اي جز 
رفتن به بیراهه اي خطرناک و افتادن به دامان ش��رق یا 

غرب نخواهد داشت.
ه��ر چند بعد از پی��روزي انق��الب و حاکمیت نظام 
اقدام��ات مهم��ي  در  اس��المي  در کش��ور، 
زمینه »پاک س��ازي« اندیش��ه هاي ملهم از 
و»مادي گرایانه«  »استعماري«  سیاست هاي 
غرب صورت گرفته اس��ت، منابع قابل اطمینان 
و اتکای��ي براي جوان��ان و نوجواناني ک��ه به تازگي 
گام ب��ه عرصه هاي سیاس��ي نهاده اند وج��ود ندارد، لذا 
دانش آم��وزان ناگزیرند براي رف��ع عطش حاصل از فهم 
پیچیدگي هاي عالم سیاست و تب و تاب ناشي از کسب 
حق تعیین سرنوشت خویش و برداشتن گام هاي عملي و 
مؤثر براي ساختن آینده اي روشن و تداوم نظام اسالمي 
به منابعي مراجعه کنند که هیچ تناس��ب و سنخیتي با 

اهداف متعالي انقالب و فرهنگ ایراني- اسالمي ندارد.
اس��تفاده از اصطالحات و واژه هاي »پیرایش نشده« 
و »وارداتي« به منزله »خوددرماني« اس��ت که استفاده 
فراوان بدون توجه به آثار سوء آن نه تنها احتمال خطر 
را افزای��ش مي ده��د، بلکه امکان »م��رگ مغزي« براي 
صاحبان اندیشه نیز وجود دارد. دغدغه تطبیق حداقلي 
واژه هاي مصطلح فرهنگ سیاس��ي جهان با اصطالحات 
مرس��وم در حکومت و فرهنگ سیاس��ي اسالم مي تواند 
احتم��ال خطر این گونه اس��تعمال بي رویه را به حداقل 

برساند.
به قول استاد شهید مطهري)ره( »یکي از مهم ترین 
خطرات س��ر راه مکتب اس��الم این اس��ت که واژه هاي 
اس��المي با محتوایي به کار روند که زمینه س��از تحریف 
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و انحراف خواهند بود«.
کوتاه س��خن اینک��ه ورود به جرگ��ه تحلیلگران 
سیاسي و کس��ب توانایي الزم براي ارائه تحلیل هاي 
درست، منطقي و مبتني بر حقایق و مصون ماندن از 
خطاهاي فاحش ایجاب مي کند افراد حداقل »دانش 
سیاس��ي« را که زمینه س��از »درک و فهم صحیح« و 
انتخاب ش��یوه هاي مناسب است داشته باشند که در 
غیر این صورت تالش براي تحصیل سیاس��ي معقول 

و پسندیده، بي نتیجه خواهد بود.
عدم تطبیق درس��ت فرهنگ و سیاست و انطباق 
فرهن��گ جهاني ب��ا مباني فک��ري اس��الم و تبیین 
ناصحیح سیاس��ت اسالمي در کش��ور ما، سبب شده 
بسیاري از تحلیل ها ریشه فکري مستحکم و اندیشه 
بنیادي قابل اتکایي نداش��ته باش��ند، لذا نمي توانند 
مبناي تحلیل س��ایر حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي 

قرار گیرند.
از »پیچیدگي ه��اي« مه��م موج��ود در  یک��ي 
تحلیل ه��اي سیاس��ي کنون��ي - ک��ه خ��ود منش��أ 
انحراف ه��اي ف��راوان دیگ��ري اس��ت – این اس��ت 
ک��ه در تحلیل ه��اي سیاس��ي امروزي جای��ي براي 
معنویات، دین و در یک کالم »خدا« کمتر مش��اهده 
مي ش��ود و همه چیز از منظر م��ادي و علل و عوامل 
»دنیوي« بررس��ي مي ش��ود. این مس��ئله نیز حاکي 
از استفاده »بسته بندي« ش��ده از واژه هاي بیگانه در 
فرهنگ ماس��ت، لذا در بس��یاري از مواقع با بهترین 
اب��زار و دقیق تری��ن تحلیل ها، حاص��ل کار بیهوده و 
گاه��ي »ابتر« اس��ت. عنصر دین، س��نت هاي الهي، 
خواس��ت و اراده خداوند در تغییر و یا تثبیت آنها از 
مهم ترین مقوله ها و واژه هایي است که باید جایگزین 
اصطالح��ات مبتني بر دیدگاه هاي »ماتریالیس��تي« 
شود و براي ارائه تحلیل واقع بینانه و مبتني بر مکتب 

متعالي اسالم، مورد توجه قرار گیرد.
صرف نظ��ر از اهمی��ت »واژه ه��ا و اصطالح��ات 
سیاسي« سؤال اساسي که باید با حساسیت ویژه اي 
بدان پرداخته ش��ود، این است که اصوالً »چرا انسان 
باید وارد عرصه هاي سیاسي و اجتماعي شود و وقت 
خ��ود را در این زمینه ص��رف کند« یا »چه ضرورتي 
ف��رد را مجاب مي کن��د تا خود را موظف به کس��ب 
آگاهي هاي سیاس��ي کن��د و به عالم سیاس��ت قدم 

بگذارد«؟
در پاس��خ به این س��ؤال اساسي باید گفت انسان 
ذات��اً موجودي اجتماعي اس��ت و ب��ه هیچ وجه قادر 
به ادامه زندگي انفرادي نیس��ت؛ در غیر این صورت، 
طولي نخواهد کشید که نظام حیاتي او دچار اختالل 
می شود و از مسیر طبیعي خود خارج مي شود. الزمه 
زندگي اجتماعي آگاهي از »قواعد زندگي« اس��ت تا 
ف��رد بتواند در س��ایه این آگاهي و ش��ناخت، ضمن 
رعایت »حقوق« دیگ��ران و پرهیز از تجاوز به حریم 
س��ایر آحاد جامعه، حریم زندگ��ي خصوصي خود را 
پاس بدارد و براي بهره مندي از امکانات، فرصت هاي 
موج��ود و مواه��ب اله��ي و احقاق حق��وق فردي و 

اجتماعي خود در جامعه تالش کند.
الزم��ه انتخ��اب »راه صحی��ح زندگ��ي« و خوب 
زیس��تن ک��ه از جمل��ه ویژگي ه��اي ی��ک انس��ان 
ذي ش��عور است، ش��ناخت و آگاهي کامل از حوادث 

و پدیده هاي محیط پیرامون خویش اس��ت. اگر این 
ش��ناخت و آگاهي براي فرد حاصل نشود، سرنوشتي 
ج��ز »گمراهي« )رفت��ن به بیراهه(، »ان��زواي کامل 
)کناره گیري از حق تعیین سرنوشت و سپردن آینده 
خ��ود به دس��ت دیگران( یا »دنبال��ه روي« محض از 

دیگران در انتظار او نخواهد بود.
ورود ب��ه عرصه سیاس��ي که نحوه »مش��ارکت« 
افراد در تعیین سرنوش��ت خویش را تعیین مي کند، 
از مهم ترین امور جوامع بش��ري اس��ت. اگر انس��ان 
توانایي تحلیل مسائل پیرامون خود را نداشته باشد، 
نمي تواند از حق حاکمیت بهره مند ش��ود و همیش��ه 
احتم��ال قرار گرفتن در دام دش��من و محرومیت از 

منافع مادي و معنوي براي وي وجود دارد.
معموالً اعتقاد بر این اس��ت ک��ه حوادث و وقایع 
)معلول( علت یا علل مشخصي دارند که شناخت این 
علل و عوامل مؤثر در آن و تأثیر این وقایع بر حوادث 
آینده، شناخت دقیقي از مسائل را به بار مي آورد، لذا 
این ویژگي مي تواند در اتخاذ تصمیمات واقع بینانه و 
به موقع و درنتیجه انتخاب بهترین شیوه ممکن براي 
رسیدن به س��رمنزل مقصود و سعادت و خوشبختي 

انسان بسیار مؤثر باشد.
ش��خصي که توانایي کافي براي تحلیل مس��ائل 
سیاسي ندارد، پیروي از دیگران در »مباني عقیدتي« 
و »اجتماعات« را جایز نمي داند، زیرا در اصول عقاید 
»عل��م« و »آگاهي« الزم اس��ت و تقلی��د نمي تواند 
»مبناي« علم و اندیش��ه قرار گیرد. اسالم نیز تقلید 
در مبان��ي عقیدتي را تحریم و منع کرده اس��ت و از 
انس��ان ها مي خواهد بدون تحقیق و ذکر دلیل از فکر 

و اندیشه هیچ شخصیتي پیروي نکنند.
پیروي بي چون و چرا و بدون استدالل و پشتوانه 
منطقي از عقیده و رأي دیگران، نتیجه ابتال به نوعي 
بیماري خطرناک به نام »شخصیت گرایي« است. این 
امر باعث مي ش��ود نظام و حکومت که باید در اعماق 
اندیشه ها و افکار تک تک آحاد جامعه ریشه دوانده و 
اس��تحکام حقیقي خود را بازیابد، »قائم به شخص« 

ش��ود و سرنوش��ت خود را به میزان اعمال قدرت او 
بداند.

ام��ام علي)ع( با بیان ش��یوا و دلنش��ین خود که 
حاک��ي از نف��وذ آن ب��ه عمق جان و دل ش��یفتگان 
آن حضرت اس��ت، مي فرماید مردم س��ه دس��ته اند: 
دانشمندان الهي، دانشجویان بر راه نجات و رهایي و 

»مگس هاي احمق«.
دسته اول »حقیقت« را شناخته اند و موضع گیري 
فردي و اجتماعي آنها بر اس��اس معیارهاي صحیح و 

مقبول است.
دسته دوم افرادي هستند که هر چند به شناخت 
»حقیقت« نرس��یده اند، اهل تحقی��ق و تفکرند و در 
راه ش��ناخت و حقیقت اند و اگر ای��ن راه را به پایان 

برسانند از هالکت رهایي یافته اند.
دس��ته س��وم نه حقیقت را ش��ناخته اند که عالم 
باش��ند و نه در ص��دد ش��ناخت آن برآمده اند، بلکه 
افرادي هس��تند که اصوالً نه به خود و نه به دیگران 
اج��ازه تفکر، اندیش��یدن و تحقی��ق نمي دهند. امام 
این گونه اف��راد را به »همج رعاع«)1( تش��بیه کرده 
اس��ت. معموالً این افراد به س��مت صدا و باد حرکت 
مي کنن��د، از هر ناحیه اي که باش��د و به حق و ناحق 
ب��ودن آن توجه��ي نمي کنند. چ��ون از پرتو دانش، 

اندیشه و تفکر بهره اي نگرفته اند.
نگاهي گذرا ب��ه حوادث س��ال هاي اولیه انقالب 
اس��المي، علت اصل��ي انحراف بس��یاري از جوانان و 
نوجوانان بدون ش��ک در »ش��خصیت گرایي«، مجهز 
نب��ودن به س��الح دان��ش و قدرت تجزی��ه و تحلیل 

درست وقایع بوده است.
حال براي درمان ای��ن بیماري -که هیچ طبیبي 
بهتر از خود فرد قادر به تشخیص و درمان آن نیست- 
باید از »حق« و »باطل« به مثابه »معیار« و »مالک« 
ش��ناخت افراد اس��تفاده ک��رد، نه از ش��خصیت ها و 
ب��زرگ و کوچک بودن آنها یا فقیر و غني و رئیس و 
مرئوس بودن آنها. این امر جز با روشن کردن زوایاي 
تاری��ک اذهان با نور علم و تحقیق و تجربه و افزایش 

آگاهي هاي سیاسي و اجتماعي محقق نمي شود.
ذکراین نکته در پایان الزامي اس��ت که داش��تن 
یک عقیده و نظر یا خط مش��ي سیاس��ي و اجتماعي 
مبتني بر اصول پذیرفته شده جامعه که با ممارست و 
تمرین مداوم به »باور« تبدیل ش��ده و »دفاع معقول 
و منطقي« از افکار و اندیش��ه هاي صحیح را به دنبال 
دارد، از »نیازه��اي حیات��ي« و ض��روري افراد عاقل 
و بالغ اس��ت. این امر باعث مي ش��ود ف��رد از حالت 
»مذب��ذب بودن«، »دمدمي مزاجي«، ش��ک و تردید 
و بالتکلیفي رهایي یابد و »ثبات« و قدرت اندیش��ه 
مناس��بي داشته باشد و درنهایت سعي کند خود را با 
علوم جدید و پیش��رفت هاي نوی��ن تطبیق داده و به 
طور مس��تمر در صدد اصالح و تقوی��ت خود برآید. 
البته الزمه این امر پرهیز از »دگم اندیشي«، »بستن 
راه نقد و بررسي«، »تفکر انحصاري« و »حق پنداري 

مطلق« است.
پانوشت:

)1( همج به مگس هاي کوچکي گفته مي شود که 
بر سر و صورت گوسفند و سایر حیوانات مي نشینند 

و رعاع به احمق فرومایه اطالق مي گردد.

اس�تفاده از اصطالح�ات و واژه ه�اي 
»پیرایش نشده« و »وارداتي« به منزله 
»خوددرمان�ي« اس�ت ک�ه اس�تفاده 
فراوان ب�دون توجه به آثار س�وء آن 
ن�ه تنه�ا احتم�ال خط�ر را افزای�ش 
مي ده�د، بلکه امکان »م�رگ مغزي« 
براي صاحبان اندیشه نیز وجود دارد. 
واژه هاي  حداقل�ي  تطبی�ق  دغدغ�ه 
مصطل�ح فرهنگ سیاس�ي جه�ان با 
اصطالح�ات مرس�وم در حکوم�ت و 
فرهن�گ سیاس�ي اس�الم مي توان�د 
اس�تعمال  این گون�ه  خط�ر  احتم�ال 

بي رویه را به حداقل برساند.



34

ش
آموز

شماره هفتم/ فروردین ماه 1394

آموزش

مقدمه
در چهار قسمت گذشته با مفهوم »تحلیل« به طور کلی و به طور خاص 
»تحلیل سیاسی« آشنا شدیم و توضیحات مبسوطی درباره ریشه لغت 
تحلیل در زبان فارسی ارائه شد. سپس مراحل تحلیل را به صورت عام 
توضیح دادیم. همچنین شش مؤلفه مهمی که باید درنتیجه ارائه هر تحلیل 
سیاسی در نظر گرفته شود، تشریح شد. عالوه بر این، با شش پرسش 
اساسی که در برابر هر تحلیگر سیاسی قرار دارد، آشنا شدیم. در ادامه 
در درس قبلی تالش کردیم یکی از ده ها روشی که برای تحلیل سیاسی 
وجود دارد، به زبان ساده ارائه شود. در این ارتباط سه ویژگی مهم این 
روش یعنی سادگی، آزمایش پذیری و زیربنایی بودن آن برای مراحل بعدی 
تحلیل تشریح شد. درنهایت، مراحل هشت گانه این روش تشریح شد. 
اکنون می خواهیم با ارکان تحلیل سیاسی آشنا شویم. آشنایی با ارکان 
و اصول تحلیل سیاسی به تحلیلگران کمک می کند بخوبی در تشریح و 
تبیین مطالب اولویت های اصلی را از اولویت های فرعی تفکیک کنند و در 
تشخیص مؤلفه های تأثیرگذار و تأثیرپذیر اشتباه نکنند.

 حسن بهشتی پور، تحلیل گر ارشد مسائل بین الملل

آشنايىباروشهاىتحليلسياسى/درسپنجم

اركان تحليل سياسى چيست؟
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چکیده
در درس پنجم شش موضوع اصلی در هر تحلیل سیاسی را توضیح می دهیم:

1. معنی رکن در تحلیل سیاسی و جمع آن که ارکان است، چیست؟
2. ش��ناخت و ارزیاب��ی ارکان تحلیل سیاس��ی برای تحلیلگران سیاس��ی چه 

اهمیتی دارد؟
3. چرا به شش رکن تحلیل سیاسی، ارکان تحلیل گفته می شود؟

4. ارکان اصلی تحلیل کدامند؟
5. ارکان فرعی تحلیل کدامند؟

6. تف��اوت ارکان اصل��ی و فرعی در چیس��ت و با کدام معیاره��ا اصلی بودن یا 
فرعی بودن آنها مشخص می شود؟

و درنهایت، به این مس��ئله پاس��خ می دهیم که چرا با آنکه هر شش مورد رکِن 
تحلیل محس��وب می شوند، الزم است آنها را از یکدیگر تفکیک کنیم و به اصلی و 

فرعی تقسیم کنیم.

1. تعریف ارکان تحلیل سیاسی
به عناصری در تحلیل سیاسی رکن می گویند که هرگونه خدشه یا بی اعتباری 
آنها موجب شود ماهیت تحلیل تغییر کند. مانند اینکه اگر خبر یک تحلیل دروغ 
باش��د، به طور قطع تحلیل ما هم اش��تباه خواهد بود، زیرا برای هر تحلیلی، خبر 
س��الم یا صحیح یکی از ارکان مهم محس��وب می شود، ضمن آنکه خبر یا موضوع 
یک تحلیل را نمی شود حذف کرد، زیرا در آن صورت موضوعی برای تحلیل وجود 

نخواهد داشت.
هر تحلیل سیاسی دارای سه رکن اصلی و سه رکن فرعی است. معیار ما برای 
اصل��ی بودن یا فرعی بودن ارکان یک تحلیل به این واقعیت بازمی گردد که ارکان 
س��ه گانه اصلی هر تحلیلی از آن جهت اصلی محس��وب می شود که نباید آنها را از 
تحلیل حذف کرد، زیرا اساس تحلیل منوط به وجود سه رکن اصلی تحلیل است. 
مانند آنکه وقتی اطالعات ما درباره یک موضوع حذف ش��ود، به طور حتم تحلیل 

ما هم درباره همان موضوع دچار نارسایی و خطا خواهد شد.
درحالی که ارکان فرعی یک تحلیل یعنی تجزیه، ترکیب و استدالل در مواردی 
می تواند به صالح دید تحلیلگر حذف ش��ود، بدون آنک��ه به اصل تحلیل صدمه ای 
وارد ش��ود. در هر صورت، هر گونه نقصان یا خط��ا در ارکان فرعی موجب خواهد 
ش��د تحلیل ما اش��تباه از کار دربیاید. در ادامه بحث با معرفی جزئیات بیشتری از 

ارکان اصلی و فرعی با تفاوت های آنها بیشتر آشنا می شویم.

2. ارکان اصلی تحلیل
همان طور که گفته ش��د، هر تحلیل سیاس��ی دارای س��ه رکن اصلی به شرح 

ذیل است:
1. خبر یا پدیده ای که قرار اس��ت به عنوان موضوع 

اصلی بررسی شود.
2. اطالعات مربوط به همان خبر یا پدیده

3. کش��ف ارتباط بین عوام��ل ایجادکننده خبر یا 
پدیده با عناصر تش��کیل دهنده همان خبر یا پدیده، و 
ارتباط این دو با عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر بر خبر یا 

پدیده مورد بررسی و تحلیل.
2,1. خبر

یک رخداد، ی��ک خبر یا یک پدیده می تواند نقطه 
شروع برای هر تحلیلی باشد، یعنی اول باید اتفاقی رخ 
دهد یا عملی از س��وی شخصی یا نهادی انجام شود تا 
ما بتوانی��م با اتکا به آن روی��داد، تحلیل خود را برای 
روشن ش��دن جزئیات بیش��تر و یا تبیین نقاط پنهان 
آن برای مخاطبان آغاز کنیم. به دلیل اهمیت و جایگاه 
خبر در تحلیل سیاس��ی در درس های آینده به صورت 

مشروح به این موضوع می پردازیم.
مث��ال: اعالم اس��تعفای عبدالرب منص��ور الهادی، 
رئیس جمهور یمن و به دس��ت گرفتن قدرت توس��ط 
حوثی ها در صنعا، پایتخت یمن یک خبر بس��یار مهم 

است که باید بررسی و تحلیل شود. روشن است این خبر برای تحلیلگر رکن اصلی 
است، از آن جهت که اگر دولت منصور الهادی در صنعا مجبور به استعفا نمی شد، 

دیگر موضوع تحلیل این رویداد مهم هم اصاًل مطرح نبود.
2,2. اطالعات

اطالعات )Information( به هر نوع داده ای اطالق می ش��ود که با اس��تفاده از 
روش های مختلفی نظیر مطالعه، مش��اهده، ش��ایعه و سایر موارد دیگر جمع آوری 
شده باشد. در واژه اطالعات، بار معنایی از قبل تعریف شده ای در رابطه با کیفیت، 
معتب��ر بودن و ی��ا صحت داده وجود ن��دارد و امکان برخورد ب��ا اطالعات معتبر، 

غیرمعتبر، واقعی، درست، نادرست و گمراه کننده وجود دارد.
بر این اس��اس، اطالع��ات در بردارنده یک معنی خاص اس��ت. در این تعریف، 
میزان معنی و محتوای ارائه ش��ده توسط اطالعات، مورد توجه قرار می گیرد. برای 
نمونه، پیامی که به ما اعالم می کند: »فردا خورش��ید طلوع می کند« دارای حجم 
اندکی محتوای اطالعاتی است، درحالی که یک پیام در رابطه با روز قیامت، شامل 
حجم باالیی از اطالعات اس��ت. در این تعریف نیز مانند تعریف قبلی توجه خاصی 

به کیفیت و یا ارزش اطالعات نمی شود.)1(
اما آنچه ما در تحلیل سیاسی به عنوان یک رکن اصلی می شناسیم و قابل حذف 
شدن نیست و اگر غلط باشد، اساس تحلیل دچار خطا می شود، اطالعات به عنوان 
داده جمع آوری شده، ذخیره شده، بازیابی ش��ده، پردازش شده و ارائه شده است. در 
ای��ن تعریف، اعتبار اطالعات گردآوری ش��ده، کیفیت اطالعات موجود درباره آنچه 
تحلیل می کنیم و ارزش اطالعات، به صورت اساس��ی اهمیت دارد. در این باره نیز 
در درس های آتی اهمیت اطالعات و کاربرد آن در تحلیل توضیح داده خواهد شد.

مثال: وقتی می خواهی��م درباره تحوالت این روزها در یمن تحلیل کنیم، الزم 
اس��ت اطالعات دقیقی درباره ساختار سیاس��ی این کشور داشته باشیم. همچنین 
بای��د بدانی��م بازیگران اصل��ی قدرت در نظ��ام قبیله ای و عش��یره ای یمن، اعم از 
بازیگران داخلی و قدرت های خارجی چه کسانی هستند و هرکدام در کدام مراکز 
ق��درت به چه میزان نفوذ و منافع دارند. این اطالعات هر چقدر جامع تر و دقیق تر 
باش��د، بهتر می توانیم تحوالت آینده یمن و درگیری های موجود بر س��ر کس��ب 

قدرت را به درستی تحلیل کنیم.
2,3. ارتباط

از لحاظ لغوی برخی ارتباط را واژه ای عربی و از باب افتعال دانس��ته اند که در 
فارس��ی به صورت مصدر به معنای پیوند دادن، ربط دادن و به صورت اسم مصدر 
به معنای پیوند، پیوس��تگی، ربط، رابطه و بستگی به کار می رود. در اصطالح علوم 
اجتماعی ارتباط عبارت اس��ت از عملی که طی آن یک یا چند نفر به تبادل خبر، 

دیدگاه ها، گرایش ها و تجارب خود می پردازند.)2(
در تحلیل سیاس��ی ارتباط به معنای خاص خود به کار می رود. ارتباط درواقع، 
جوهر تحلیل به ش��مار می رود. در ای��ن معنا برقراری 
رابطه بین خب��ر مورد تحلیل ب��ا معلومات و اطالعات 
قبل��ی تحلیلگ��ر درباره آن حادثه و ی��ا ربط دادن امور 
مجه��ول درباره یک خبر ب��ه اموری که قطعی و معلوم 
هس��تند، به منظور رس��یدن ب��ه تحلیل هم��ان خبر 
»ارتب��اط« گفته می ش��ود.)3( یعنی تحلیلگر س��عی 
می کن��د بین دانس��ته های خود درب��اره موضوع مورد 
تحلیل و مجهوالتی که درباره آن موضوع مطرح است 

ارتباط برقرار کند.
درب��اره موضوع ارتباط و اینکه چه چیزی را به چه 
ارتب��اط می دهیم و اهمیت آن در تحلیل چیس��ت، در 
درس های آینده توضیح مش��روح ارائه خواهد شد. در 
اینجا ذکر مثال��ی می تواند برای درک دقیق تر موضوع 

ارتباط در تحلیل راهگشا باشد.
مث��ال: می خواهیم این موضوع اساس��ی را تحلیل 
کنیم که علت عقب ماندگی کش��ورهای توس��عه نیافته 
عملکرد کش��ورهای اس��تعماری در بهره کشی از مردم 
این کشورها و غارت منابع آنها بوده است، یا سستی و 
کاهلی مردم خود آن کشورها که معموالً با دولت های 

ناکارآمد و غیرمردمی سروکار داشتند.

از لح�اظ لغ�وی برخ�ی ارتب�اط را 
افتع�ال  ب�اب  از  و  عرب�ی  واژه ای 
دانسته اند که در فارسی به صورت 
مصدر به معن�ای پیوند دادن، ربط 
دادن و ب�ه صورت اس�م مصدر به 
معن�ای پیون�د، پیوس�تگی، ربط، 
رابطه و بس�تگی به کار می رود. در 
ارتباط  اجتماع�ی  عل�وم  اصطالح 
عبارت اس�ت از عملی که طی آن 
یک ی�ا چند نف�ر به تب�ادل خبر، 
دیدگاه ها، گرایش ها و تجارب خود 

می پردازند.
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برای پاسخ دقیق به این پرسش اساسی، الزم است 
اطالع��ات دقیقی درباره وضعی��ت اقتصادی، اجتماعی 
و س��اختار سیاسی کش��ورهای توس��عه نیافته در چند 
دهه گذش��ته داشته باش��یم، س��پس با ارتباط دادن 
ای��ن اطالعات با وضعیت امروز آنها به صورت مس��تند 
بررس��ی کنیم آیا کش��ورهای اس��تعمارگر نقش��ی در 
غارت مواد اولیه این کش��ورها داشته اند. عالوه بر این، 
ببینیم دولت های حاکم بر این کش��ورها به قدرت های 
سلطه جو وابستگی داش��تند، یا مستقل و با پشتیبانی 

مردم کشورشان به قدرت رسیدند.
وقت��ی این اطالعات و داده ها به صورت علمی تهیه 
ش��د، می توان بررس��ی کرد این عوامل در عقب ماندن 
این کشورها از شاخص های مهم توسعه اقتصادی نقش 
داش��ته است، یا نه. س��هم هرکدام باید به دقت بررسی 

و ارزیابی شود.

3. ارکان فرعی تحلیل
ارکان فرعی در تحلیل سیاس��ی از آن جهت فرعی 
محس��وب می شوند که با وجود نقش کلیدی در تبیین 
مس��ائل تحلیلی در بعضی موارد یک��ی یا دو مورد آن 
قابل حذف هس��تند. بنابراین، در ه��ر تحلیلی حداقل 

یکی از ارکان فرعی تحلیل باید وجود داش��ته باش��د. بر این اس��اس، ارکان فرعی 
تحلیل عبارتند از:

3,1. تجزیه
تجزیه در لغت به معنای جزء جزء کردن هر چیز اس��ت، اما در تحلیل سیاسی 
تجزیه، یعنی شناسایی »عوامل ایجادکننده« پدیده یا خبر مورد بررسی و تفکیک 
آنها از »عناصر تش��کیل دهنده« همان پدیده و درنهایت ش��ناختن و معرفی کردن 
»عامل ها یا علت های تأثیرگذار و تأثیرپذیر« بر پدیده مورد نظر به منظور شناخت 

دقیق تر آن پدیده برای تحلیلگر و شناساندن آنها به مخاطب.
همان ط��ور که در درس اول گفتیم، برای تحلیِل سیاس��ی پدیده ها و یا اخبار 
پیچیده الزم اس��ت مفاهیم پیچیده را به س��اده تبدیل کنیم. در این مرحله الزم 
است تحلیلگر با ماهیت اصلی پدیده مورد نظر بخوبی آشنا شود. یکی از ساده ترین 
راه ه��ای شناس��ایی ماهیت ی��ک خبر یا پدی��ده، تجزیه آن به عوام��ل ایجادی و 

تشکیل دهنده و شناسایی عامل های تأثیرگذار و تأثیرپذیر است.
در درس های آینده به ش��کل مبس��وط به این مس��ئله می پردازیم که چگونه 
می توان عوامل ایجادکننده و عناصر تشکیل دهنده را به همراه عامل ها یا علت های 
تأثیرگذار و تأثیرپذیر شناسایی کرد و در تحلیل از آنها استفاده کرد. در اینجا ذکر 

مثالی می تواند به فهم دقیق تر اهمیت تجزیه در تحلیل کمک کند.
مثال: برای تحلیل بحران س��وریه در چهار سال اخیر الزم است ابتدا به عوامل 

ایج��ادی این بحران توجه کنیم و ببینیم چه کس��انی 
موجب به وجود آمدن این بحران در سوریه شده اند. آیا 
این حرکت در س��وریه در ادامه حرکت هایی بود که از 
تونس آغاز ش��د و به مصر، لیبی، یمن، بحرین و بعضی 
دیگر از کش��ورهای عربی سرایت کرد؟ یا این حرکت، 
در چارچوب طرحی برنامه ریزی ش��ده از سوی امریکا، 
اس��راییل و متحدانش ب��ود تا با درگی��ر کردن جبهه 
مقاومت اسالمی در یک بحران ناخواسته در عمل مانع 
گس��ترش حرکت موس��وم به بیداری اسالمی در سایر 

کشورهای وابسته به امریکا و متحدانش شوند.
همچنین شناس��ایی عوام��ل تش��کیل دهنده این 
بح��ران، اعم از داخل��ی و خارج��ی، می تواند به درک 
عمیق ت��ر ماهی��ت بح��ران س��وریه کمک کن��د، زیرا 
عناص��ر تش��کیل دهنده ای��ن بحران از یک س��و دولت 
بش��ار اس��د و ارتش این کش��ور بودند که در ابتدا به 
جای مهار منطقی بحران در ش��هر »درعا« در سوریه، 
رودررو ب��ا مردم تظاهرکننده ق��رار گرفتند و تعدادی 
از مردم معترض را کش��تند. از س��وی دیگر، گروه های 
وابس��ته مانند اخوان المسلمین س��وریه که عمدتاً در 
ش��هر »حماء« مس��تقر بودند و جبهه النصره و بعدها 
گروه دولت اس��المی عراق و ش��ام، موسوم به داعش و 
گروه های طرفدار غرب و به اصطالح س��کوالر در سوریه با حمایت کشورهایی نظیر 
ترکیه، اردن، عربستان و قطر در راستای منافع امریکا، فرانسه، انگلیس و اسراییل 
متحد ش��دند و با در اختیار گرفتن امکانات و تجهیزات نظامی تحت پوشش دفاع 

از آزادی و دموکراسی علیه حکومت بشار اسد وارد جنگ شدند.
تفکی��ک بازیگران خارجی از داخلی و درک عامل ه��ای تأثیرگذار و تأثیرپذیر 
از بحران س��وریه، به تحلیل واقع بینانه آنچه امروز در این کشور شاهد آن هستیم 
کمک می کند. یعنی وقتی بازیگران خارجی در س��وریه در دو جبهه مختلف، اول 
جبهه مقاومت در برابر تش��کیل یک دولت دست نش��انده در دمشق به جای دولت 
بشار اسد، متشکل از ایران، روسیه، چین، عراق و حزب اهلل لبنان و دوم، دولت های 
امریکا، انگلیس، فرانس��ه، اس��راییل، ترکیه، عربستان، امارات، قطر و اردن، رودررو 
ق��رار می گیرند با تفکیک آنها از یکدیگر و تجزیه منافع و اهداف و نتایج اقدام های 
هری��ک بهت��ر می توانیم دریابیم مردم س��وریه درواقع تاوان مقابل��ه با توطئه های 

دشمنان این کشور را می پردازند.
3,2. ترکیب

بدیهی اس��ت وقتی عوام��ل و عناصر ایج��ادی و تش��کیل دهنده و عامل های 
تأثیرگذار و تأثیرپذیر را از یکدیگر تجزیه کردیم، به شناخت دقیق تری از پدیده یا 
خبر مورد نظر دس��ت پیدا می کنیم. در مواردی الزم اس��ت پس از تجزیه در قالب 
جدی��دی این عناصر و عوام��ل را در کنار هم ترکیب کنیم تا بتوانیم ایده جدیدی 

تمرین های درس پنجم

تمرین اول
متن ذیل را از نگاه یک تحلیلگر ارزیابی کنید و 

به پرسش ها پاسخ دهید:
1. پیام اصلی این متن چیست؟

2. دانش��جویی که باالترین نمره را کسب کرد، 
درواقع به چه چیز توجه کرد؟

3. نظ��ر ش��ما درباره پارگ��راف آخ��ر به عنوان 
نتیجه گیری این داستان کوتاه چیست؛ با آن موافق 

هستید یا مخالف؟ چرا؟
امتحان پایانی فلسفه بود. استاد فقط یک سؤال 

برای دانشجویان مطرح کرده بود.
س��ؤال این ب��ود: »ش��ما چگون��ه می توانید مرا 

متقاعد کنید که صندلی جلوی شما نامرئی است؟«
تقریب��اً یک س��اعت زم��ان برد تا دانش��جویان 
توانس��تند پاس��خ های خ��ود را در برگ��ه امتح��ان 
بنویس��ند، به غیر از یک دانش��جوی تنبل که تنها 

پنج ثانیه طول کشید تا جواب را بنویسد.
چند روز بعد که اس��تاد نمره های دانش��جویان 
را ب��ه آنها داد، آن دانش��جوی تنب��ل باالترین نمره 
کالس را گرفته بود. او در جواب نوش��ته بود: »کدام 

صندلی؟«
مس��ائل س��اده را پیچیده نکنیم. به جای اینکه 
بنش��ینیم و منتظر باشیم تا کسی پیدا شود مشکل 
م��ا را حل کند، خودمان ش��هامت و جس��ارت حل 

مش��کل را پیدا کنیم. بکوش��یم افکار و دیدگاه مان 
را به روز کنیم و اگر الزم شد آنها را تغییر دهیم.

تمرین دوم
یکی از مقاالت این شماره نشریه تربیت سیاسی 
را انتخاب کنید. ت��الش کنید ارکان اصلی و فرعی 
این مقاله را تش��خیص دهی��د و از یکدیگر تفکیک 

کنید.
تمرین سوم

با توجه به مثال مطرح ش��ده درباره س��وریه در 
مت��ن درس، ت��الش کنی��د حداکثر در20 س��طر 
مقایسه ای داشته باشید بین بحران سوریه و بحران 

یمن در چهار سال اخیر. 

همان طور که در درس اول گفتیم، 
پدیده ها  تحلی�ِل سیاس�ی  ب�رای 
و ی�ا اخب�ار پیچی�ده الزم اس�ت 
مفاهیم پیچیده را به س�اده تبدیل 
کنی�م. در ای�ن مرحله الزم اس�ت 
تحلیلگر ب�ا ماهیت اصل�ی پدیده 
مورد نظر بخوبی آش�نا شود. یکی 
از س�اده ترین راه ه�ای شناس�ایی 
پدی�ده،  ی�ا  خب�ر  ی�ک  ماهی�ت 
ایج�ادی  ب�ه عوام�ل  تجزی�ه آن 
شناس�ایی  و  تش�کیل دهنده  و 
عامل ه�ای تأثیرگ�ذار و تأثیرپذیر 

است.



37

ش
وز

آم

شماره هفتم/ فروردین ماه 1394

را برای مخاطبان خود تعریف و درنهایت، تحلیل کنیم.
همان طور که برای تجزیه به عوامل ایجادی، عناصر 
تش��کیل دهنده و عامل ه��ا ی��ا علت ه��ای تأثیرگذار یا 
تأثیرپذی��ر توجه کردیم، در ترکیب نیز باید به اهداف، 
منافع و نتایج اعمال و سیاس��ت های بازیگران اصلی و 

فرعی، اعم از داخلی و خارجی توجه کنیم.
ای��ن ترکی��ب باید ما را به نظر ی��ا تحلیل جدیدی 
برس��اند. بنابراین، تحلیلگران زمان��ی پس از تجزیه به 
ترکیب اق��دام می کنند که بتوانند از راه ترکیب جدید 
به اه��داف، منافع و نتایج احتمال��ی بازیگران اصلی و 

فرعی درباره پدیده مورد نظر دست پیدا کنند.

توجه مهم
ترکیب بدون تجزیه معنا نمی دهد، یعنی نمی توان 
قبل از آنکه یک پدیده را تجزیه کنیم به ترکیب دست 
پی��دا کنیم. ب��ه همین دلیل، اکث��ر تحلیلگران مرحله 
ترکی��ب را جزئی از ذات تحلی��ل می دانند و معتقدند 
تجزی��ه و ترکیب الزم و ملزوم هم هس��تند و تفکیک 
این دو از هم درعمل امکان ناپذیر است. بر این اساس، 
آنه��ا معتقدند به جای تجزی��ه و ترکیب باید تجزیه و 
تحلیل به کار برده ش��ود، زیرا در مرحله ترکیب است 

که تحلیل در شکل و محتوا خود را نمایان می کند.
مثال: برای درک دقیق تر موضوع الزم است به مثال قبلی که به تحلیل بحران 
سوریه مربوط می شد، بازگردیم. عوامل ایجادکننده بحران در بخش داخلی سوریه 
دو عام��ل دولت و ارتش س��وریه از بخ��ش خارجی، یعنی امری��کا و متحدانش از 
یکدیگر تفکیک ش��دند. در ش��ناخت عناصر تش��کیل دهنده بحران سوریه نیز به 
حکوم��ت اس��د و حزب حاکم بعث از یک س��و و گروه های مخالف اس��د، از جمله 
اخوانی ها، داعشی ها و سکوالرهای وابسته به کشورهایی دیگر اشاره شد. عامل های 
تأثیرگذار و تأثیرپذیر نیز از یکدیگر تجزیه ش��دند. اکنون برای اینکه به این سؤال 
پاس��خ دهیم که بحران به وجود آمده در س��وریه یک پروژه طراحی شده از سوی 

غرب اس��ت یا یک پروسه طبیعی در راستای آنچه بهار 
عربی خوانده می ش��ود، الزم اس��ت دس��ت به ترکیب 
جدیدی بزنیم. برای این کار الزم است اهداف و منافع 
بازیگران و روش هایی را که برای رسیدن به این اهداف 
و منافع در پیش می گیرند بخوبی تجزیه و ترکیب و یا 

همان تحلیل کنیم.
درب��اره س��وریه رودرویی اهداف و مناف��ع و نتایج 
عملک��رد جبه��ه مقاومت به رهب��ری ای��ران در برابر 
اس��راییل کام��اًل قابل شناس��ایی اس��ت. همچنان که 
اه��داف، منافع و نتای��ج عملکرد امری��کا و متحدانش 
قابل شناس��ایی و ترکیب با هم هس��تند. درست است 
که روسیه و چین برای آنکه یک دولت متحد غرب در 
دمشق به قدرت نرسد با اهداف و منافع کاماًل متفاوتی 
از ایران به حمایت از اسد و دولتش ادامه می دهند، اما 
روشن اس��ت که بقای دولت اسد تضمین کننده منافع 
روس��یه و چین است و دقیقاً به همین خاطر است که 
دو قطعنامه پیش��نهادی امریکا و متحدانش به شورای 
امنیت برای حمله نظامی به س��وریه را وتو می کنند. با 
آنکه تنها وتوی یکی از دو کش��ور چین یا روسیه برای 
تصویب نش��دن قطعنامه کافی بود، هر دو کش��ور وتو 
کردند تا نش��ان دهند در برابر خواسته امریکا مبنی بر 

استفاده از زور برای به سقوط کشاندن دولت اسد جدی و محکم هستند.
با همین شیوه می توان اهداف، منافع و نتایج عملکرد امریکا و متحدانش را در 
چهار سال گذشته تجزیه و ترکیب کرد تا به تحلیل های جدیدتر و واقع بینانه تری 
درباره تحوالت س��وریه برس��یم. درباره راه های معمول درباره تجزیه و ترکیب در 

مباحث آینده بیشتر توضیح داده خواهد شد.
3,3. استدالل

یک��ی دیگ��ر از ارکان فرعی هر تحلیلی اس��تدالل اس��ت. در منط��ق گفته اند 
عالی ترین و پیچیده ترین عمل ذهن انس��ان، اس��تدالل است. بر اساس تعریفی که 
منطقیون از اس��تدالل ارائه می دهند، اس��تدالل عبارت اس��ت از: »کشف قضایای 

پرسش  هایی اساسی برای مرور درس پنجم

1. رکن تحلیل یعنی چه؟ و چرا اهمیت دارد؟
الف: عامل��ی که اگر هر نقصانی پی��دا کند، موجب 
خراب ش��دن تحلیل می ش��ود و ب��ه همین خاطر 

اهمیت دارد.
ب: اساس هر تحلیل است و به همین دلیل اهمیت 

دارد.
پ: پای��ه هر تحلیل اس��ت و نمی ت��وان از آن صرف 

نظر کرد.
ت: هیچ کدام.

2. فرق رکن با غیر رکن در تحلیل چیست؟
الف: رکن هر تحلیل اس��اس هر تحلیل محس��وب 
می ش��ود، درحالی که س��ایر مؤلفه های تحلیل قابل 

چشم پوشی هستند.
ب: رکن تحلیل قابل حذف ش��دن نیس��ت اما غیر 

رکن را می توان نادیده گرفت.
پ: رک��ن عامل اساس��ی و ریش��ه ای در هر تحلیل 
اس��ت اما غیر رکن متناسب با موضوع تحلیل تغییر 

می کند.
ت: رک��ن نقش کلیدی در تبیی��ن تحلیلی دارد اما 

غیر رکن در تبیین تحلیلی نقشی ندارد.
3. معیار شناخت رکن اصلی از رکن فرعی چیست؟

الف: معیار مشخصی ندارد و کاماًل حسی است.
ب: رک��ن اصلی به تحلیل موض��وع کمک می کند، 

درحالی که رکن فرعی در تحلیل نقشی ندارد.
پ: رکن اصلی در ابتدای تحلیل می آید، رکن فرعی 

در انتهای تحلیل.
ت: رکن اصلی قابل حذف ش��دن نیس��ت، اما رکن 

فرعی در بعضی موارد قابل حذف شدن است.
4. ارکان اصلی یک تحلیل کدامند و کدامشان 

اهمیت بیشتری دارد؟ چرا؟
ال��ف: خبر، اطالع��ات، تجزی��ه. اطالع��ات اهمیت 
بیش��تری دارد، زیرا بدون اطالعات نمی توان تحلیل 

کرد.
ب: خب��ر، اطالعات، اس��تدالل. اس��تدالل اهمیت 

بیشتری دارد، زیرا اساس تحلیل استدالل است.
پ: خب��ر، اطالعات، ارتباط. خبر اهمیت بیش��تری 
دارد، زی��را اگر خبری نباش��د چیزی ب��رای تحلیل 

نیست.
ت: خبر، اطالعات، ارتباط. ارتباط اهمیت بیش��تری 
دارد، زی��را ت��ا ارتباط برقرار نش��ود، تحلیل ش��کل 

نمی گیرد.
5. ارکان فرعی یک تحلیل کدامند و شناخت 

و کاربرد آنها چه اهمیتی برای تحلیلگر دارد؟
الف: تجزیه، ترکیب، اس��تدالل، بدون شناس��ایی و 

کاربرد آنها نمی توان تحلیل کرد.
ب: تجری��ه، ترکی��ب، ارتباط، بدون شناساس��ی و 

استفاده از آنها نمی توان تحلیل کرد.
پ: تجزی��ه، ترکیب، اطالعات، ب��دون ارکان فرعی 

نمی توان ارکان اصلی را شناخت.
ت: تجزیه، ترکیب، استدالل، به درک موضوع اصلی 

تحلیل و شیوه رسیدن به تحلیل کمک می کند.
6. تحلیل بدون ارکان، چه نقصانی دارد؟

الف: تحلیل بدون ارکان تحلیل نیست.
ب: تحلیل بدون ارکان توصیف است.
پ: تحلیل بدون ارکان هویت ندارد.

ت: همه موارد.
7. اجزای یک تحلیل کدامند؟

الف: ایده اولیه تحلیلگر
ب: احتمال های مطرح شده در ذهن تحلیلگر درباره 

چرایی ها و چگونگی ها
پ: سناریوهای پیش رو

ت: همه موارد.

ترکیب ب�دون تجزیه معن�ا نمی دهد، 
یعنی نمی توان قبل از آنکه یک پدیده 
را تجزی�ه کنیم به ترکیب دس�ت پیدا 
کنیم. به همین دلیل، اکثر تحلیلگران 
مرحله ترکیب را جزئی از ذات تحلیل 
می دانن�د و معتقدن�د تجزیه و ترکیب 
الزم و ملزوم هم هستند و تفکیک این 
دو از ه�م درعمل امکان ناپذیر اس�ت. 
بر این اس�اس، آنه�ا معتقدند به جای 
تجزیه و ترکیب باید تجزیه و تحلیل به 
کار برده ش�ود، زیرا در مرحله ترکیب 
است که تحلیل در شکل و محتوا خود 

را نمایان می کند.
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مجهول به وسیله قضایای معلوم«.)4( همه ما در طول 
شبانه روز با انواع مختلفی از استدالل روبه رو می شویم، 
یا خودمان ب��رای اثبات دیدگاه هاي م��ان از روش های 
گوناگون اس��تدالل بهره می جویی��م. بنابراین، با آنکه 
روش های مختلف استدالل در مباحث کلی و یا جزئی 
زندگی انس��ان ها کاربرد زیادی دارد، اکثر مردم کمتر 
به انواع اس��تدالل و تقس��یمات مه��م آن توجه دارند. 
به طور مثال، وقتی ماش��ین آتش نش��انی در حال آژیر 
خطر کش��یدن با س��رعت در خیابان در حال حرکت 
دیده می ش��ود، اکثر م��ردم می گوین��د احتماالً جایی 
آت��ش گرفته و اگر دود غلیظی را هم مش��اهده کنند، 
ب��ا اطمینان زیاد می گویند باز ه��م جایی آتش گرفته 
اس��ت. یا وقتی مردم می شنوند دولت قصد دارد بنزین 
را س��همیه بندی کند، می گویند احتم��االً بنزین گران 

خواهد شد.
در مباحث سیاس��ی روز هم بدون توجه به شرایط 
یک استدالل درست و منطقی، اکثر مردم نظرات خود 
را در قال��ب اس��تدالل های گوناگ��ون آگاهانه یا حتی 

ناآگاهانه صحیح یا ناصحیح، مطرح مي کنند.
اما تحلیل گر سیاس��ی چ��ون نباید مثل 
اف��راد ع��ادی اس��تدالل کند الزم اس��ت با 
شیوه های مختلف اس��تدالل آشنا باشد و در 
جای مناس��ِب خود از آن شیوه استفاده کند. 
بر این اس��اس، بخش مهمی از روش تحلیل 
سیاس��ی آم��وزش روش صحیح اس��تدالل و 

جایگاه مناسب آن در تحلیل است.
طی درس های آینده به موضوع استدالل 
و روش های گوناگون استفاده از انواع استدالل 
منطقی متناس��ب با موضوع مورد بررسی در 
تحلیل سیاس��ی می پردازی��م. در اینجا تنها 
یادآور می ش��ویم که اس��تدالل رکن تحلیل 
اس��ت از آنجا ک��ه برای رد یا اثب��ات دیدگاه 
تحلیلگر از آن اس��تفاده می شود، اما به دلیل 
آنکه می توان در مواردی در تحلیل سیاس��ی 
به جای ارائه استدالل منطقی، از طریق ارائه 
مستندات و به اصطالح فکت ها و نیز آمارها و 

نمودارها دیدگاهی را اثبات و یا رد کرد، می توان استدالل را از تحلیل حذف کرد.
به همین جهت می گوییم استدالل اگرچه یک رکن برای هر تحلیلی محسوب 
می ش��ود، رکن فرعی به ش��مار می رود، زیرا در مواردی که به بررس��ی عامل ها و 
انجام فعل فاعل های تصمیم گیر و تصمیم ساز در سیاست می پردازیم، الزم است به 
اس��ناد، آمارهای متقن و صحیح و نمودارهایی که روشنگر هستند اتکا کنیم، پس 
به استدالل نیازی نداریم. اما در زمانی که به آمارها و مستندات دسترسی نداریم، 
می توانیم برای تحلیل موضوع مورد نظر بر اس��اس علت ها و داللیل استدالل خود 

را ارائه کنیم.
البته در بس��یاری موارد، بویژه در مورد موضوع های چندوجهی و پیچیده الزم 
اس��ت برای تحلیل خود هم از اس��تدالل اس��تفاده کنیم و هم از مستندات معتبر 
و غیر قابل تش��کیک و آمارها و ارقام به همراه نمودارهایی که به روش��ن تر شدن 

بحث کمک می کند.
مثال: بازگردیم به موضوع بحران س��وریه در جایی که این بحران تازه ش��روع 
ش��ده بود، به دلیل آنکه تحلیلگران دسترس��ی به مس��تندات کافی نداش��تند و از 
آمارها و واقعیت های این بحران اطالعات کمتری داش��تند، مجبور بودند بر اساس 
رونده��ای گذش��ته در حرکت بیداری اس��المی در منطق��ه خاورمیانه، همچنین 
ماهیت مخالفان دولت بشار اسد در سوریه به ارائه استدالل های منطقی در تحلیل 
چرایی شروع بحران و یا شناسایی ریشه های عمیق این بحران در تحریکات امریکا 
و متحدانش بپردازند. اما به مرور زمان و با گذش��ت نزدیک به چهار س��ال از این 

بحران کم کم اطالعات دقیق تر و مستندات کافی درباره 
وابس��تگی گروه های مخالف اسد، اعم از تکفیری ها و یا 
سکوالرهای طرفدار غرب به دست آمد. در این صورت 
تحلیلگران سیاس��ی تحوالت سوریه برای آنکه بتوانند 
تحلیل خ��ود را مبتنی بر واقعیت های موجود نش��ان 
دهند، به ارائه اس��ناد و م��دارک می پردازند. همچنین 
با نش��ان دادن آمارها و نمودارها س��عی دارند اعتماد 
مخاطب��ان خود را برای باورپذی��ری تحلیل های خود، 

جلب کنند.
به طور طبیعی در مواردی که هم استدالل منطقی 
وجود دارد و هم مستندات کافی و دقیق موجود است، 
تحلیلگ��ر می تواند برای علمی تر ش��دن و تأثیرگذارتر 
ش��دن تحلیل خود از اس��تدالل و مستندات و فکت ها 

همراه هم در تحلیل سیاسی استفاده کند.

جمع بندی بحث
در هر تحلیل سیاسی با شش رکن اساسی سروکار 
داریم که ب��رای آنکه بتوانیم موضوع مورد نظر خود را 
بدرس��تی تحلیل کنیم، الزم است. این شش 
رک��ن عبارتند از: خب��ر، اطالع��ات، ارتباط، 
تجزیه، ترکیب و استدالل. باید آنها را بخوبی 
بشناس��یم و به صورت اصلی و فرعی تفکیک 

کنیم.
توجه داشته باش��یم به صورت قطعی هر 
س��ه رکن اصل��ی در هر تحلیل��ی باید وجود 
داش��ته باش��د تا تحلیل ما ناقص نباشد، اما 
درب��اره ارکان فرعی می توان حس��ب مورد از 
یک یا دوتای آنها صرف نظر کرد، ولی در هر 
صورت حتماً حداقل یکی از ارکان فرعی باید 

در هر تحلیلی موجود باشد.
شناس��ایی ارکان تحلیل و اصلی و فرعی 
کردن آنها به ما کمک می کند تا اوالً راحت تر 
موضوع های پیچیده را س��اده کنیم و ثانیاً به 
جای گم شدن در مس��یر پیچیده تحلیل به 

مسیرهای اصلی رهنمون شویم.

پی نوشت ها
1. هیل، مایکل، تأثیر اطالعات بر جامعه، ترجمه محس��ن نوکاریزی، انتشارات 

چاپار، تهران، 1381.
http://www.arnet.ir/?a=content.id&id=10680&lang=fa  .2

3. بهش��تی پور، حسن، آموزش گام به گام روش های تحلیل سیاسی، انتشارات 
سروش، تهران، 1393، صفحه 106.

4. غرویان، محسن، آموزش منطق، انتشارات دارالعلم، قم، صفحه 98.

منابع برای مطالعه بیشتر:
1. ش��ناخت روش علمی در پردازش اخبار و بررس��ی اطالعات )پایه تفس��یر(، 

علی رضا عاصف، چاپ اّول 1379، انتشارات مدیریت تحقیقات سپاه.
2. متد تحلیل پدیده های سیاس��ی، سید موسی میرمدرسی، قم، حوزه علمیه، 

.1370
3. فن تحلیل سیاس��ی، حمید فرهادی نیا، انتش��ارات فرهنگ انقالب اسالمی، 

تهران، 1364.
4. مبانی روش تحلیل سیاسی، اس��داهلل بادامچیان، سازمان تبلیغات اسالمی، 

تهران، 1374.
5. روش های تحلیل منطقه ای، وات ایزارد، ترجمه داریوش کاظم زاده، دانشگاه 

ملی تهران، تهران، 1357.

تحلیل گ�ر سیاس�ی چ�ون نبای�د 
مث�ل افراد ع�ادی اس�تدالل کند 
الزم اس�ت ب�ا ش�یوه های مختلف 
اس�تدالل آش�نا باش�د و در جای 
مناس�ِب خود از آن شیوه استفاده 
کند. بر این اساس، بخش مهمی از 
روش تحلیل سیاسی آموزش روش 
صحیح استدالل و جایگاه مناسب 

آن در تحلیل است.
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صاحب نظران مدیریت معتقدند تیم به مثابه یک سیستم کاماًل هدف مند است. 
ب��رای هدف گذاری درس��ت آن، باید از تعریف اهداف به ص��ورت کلی پرهیز کرد. 
همان طور که در قس��مت های قبل گفته شد، طبق تعریف، اهداف باید ویژگی های 
متعددی داش��ته باشد تا مفهوم هدف صحیح و دقیق بر آن مترتب شود. این اجزا 
در بخش الزامات و بسترهای  کار تیمی آورده شده است. برای توجه به این بخش 

بازخوانی آن قسمت توصیه می شود.
می توانی��م تیم ها را ب��ه اقتضای ش��رایط وظیفه ای، توزیع ق��درت و اختیار و 
اهدافی که برای آنها تعریف می کنند تقس��یم بندی کنی��م. گریفین تیم را از نظر 
نوع وظیفه و تخصص در س��ازمان بررسی کرده است )گریفین، ترجمه معمارزاده، 

1384(. هکم��ن تی��م را از نظر چگونگی توزیع قدرت و اختیار و درجه اس��تقالل 
بررسی کرده است. اسمیت و کاتزانباخ تیم را از نظر اهداف تقسیم بندی کرده اند. 
رابین��ز نیز تیم را از نظر اهداف به تیم های وظیفه ای و حل مس��ئله و خودگردان 
و چندوظیفه ای تقس��یم کرده اس��ت.1 مطابق تقس��یم بندی های رایج تنوع تیم ها 
نامحدود و تعداد آنها بسیار است. تیم های تاپ، تیم برنامه ریزی، تیم های پروژه ای، 
تیم های چندکاربردی، تیم های نیروی کاری، تیم های خدمات مش��تری، تیم های 
موفقیت سریع، تیم های حفاظتی، تیم های فروش و بسیاری دیگر از آن جمله اند.

ما در این مباحث به ناچار به یکی از آنها که تناسب بیشتری با بحث ما داشته 
باشد استناد خواهیم کرد. بر اساس یک تقسیم بندی هدف محور، تیم ها را به شکل 

كار تيمي در عمل – قسمت هفتم

انواع تيم، اثربخشى و كاركردهاى آن

 احمدرضا قلی پور
مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد مدیریت و کارآفرینی

اشاره:
در شش شماره گذشته در چند موضوع زیر مطالبی ارائه شد: 
1. تعریف، کارکرد، شباهت ها و تفاوت های گروه و تیم 2. تیم به مثابه یک 
سیستم زنده 3. ضرورت های تبدیل گروه به تیم

4. لوازم و الزامات تیم سازی 5. شرایط درونی و محیطی موثر بر کار تیمی 
موفق 6. مراحل شش گانه تیم سازی
در این شماره ادامه مباحث را پیش رو دارید.
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زیر طبقه بندی می کنیم. در تقس��یم بندی حاضر تیم های حل مس��ئله و تیم های 
خودگردان بیش��ترین نزدیکی را با ش��وراهای دانش آموزی و اه��داف آنها دارند و 

الباقی تیم ها برای اطالع اولیای مدرسه ارائه می شود.
• تیم حِل مس��ئله: این تیم ها عموماً با هدف حل یک مسئله تشکیل می شوند. 
به عبارت دیگر، مس��ئله محورند. »اصوالً کارکنان هر دایره از سازمان هفته ای چند 
س��اعت گردهم می آمدند و درباره مس��ائلی چون بهب��ود کیفیت کارآیی و محیط 
کار صحب��ت می کردند. ما این تیم ها را تیم حل کننده مس��ئله می نامیم«.2 وجود 
مس��ئله ای در محی��ط آنها را فعال می کند. با کمی تس��امح می ت��وان گفت تیم ها 
و ش��وراهای دانش آموزی به تیم های حل مس��ئله ش��باهت زی��ادی دارند. وجود 
یک مس��ئله آموزشی، آزمایشگاهی، ورزش��ی، فرهنگی یا هر چیز دیگر شوراهای 
دانش آموزی را فعال کرده و آنها را وادار به تشکیل جلسه می کند. در نظر بگیرید 
ش��وراهای مدارس هفته ای چند س��اعت گرد هم می آیند و درباره مس��ائلی چون 
بهبود کیفیت آموزش��ی، نظافت مدرسه، امکانات آزمایشگاهی، برنامه های مختلف 
فرهنگی، اجتماعی، و مس��ائل و معضالت محیط مدرسه صحبت می کنند، در این 
صورت این شوراها درواقع یک تیم حل مسئله نامیده می شوند. اعضای شورا درباره 
فراین��د کار ابراز نظر کرده و به اولیای مدرس��ه پیش��نهاد ارائه می کنند و این امر 
باعث می ش��ود روش انجام کار اصالح ش��ود و محیط مدرسه بهبود یابد. تیم های 
حل مس��ئله تیم های مش��اوره ای اند و کمتر اختیارات قابل توجه��ی دارند و اغلب 
نمی توانند نظرات خود را جامه عمل بپوش��انند. این تیم ها از هش��ت تا ده نفر از 
کارکنان، کارمندان و سرپرست تشکیل می شوند که مسئولیت های مشترک دارند.
• تی��م خودگ��ردان: تیم های حل مس��ئله به دلیل اینکه مطابق ش��رح وظایف 
خود نمی توانس��تند دامنه فعالیت خود را بدانجا بکشانند که کارکنان را در فرآیند 
تصمیم گیری مشارکت دهند باعث ایجاد تجربه جدیدی در تیم سازی شدند. شرح 
وظایف تیم های حل مس��ئله غنی سازی ش��د. جبران این ضعف باعث شد در پرتو 
تیم های حل مسئله تیم های مستقل دیگری به وجود آید که نه تنها مسائل را حل 
می کرد، اختیارات اجرایی را نیز به آنها محول می کرد و مسئولیت کامل نتیجه کار 
را عهده دار می ش��د. به این تیم ها عنوان مس��تقل یا خودگردان داده شد. هدف این 
تیم ها عالوه بر بررس��ی مس��ائل، ارائه پیش��نهاد اختیارات اجرایی نیز است. معموالً 
تیم های خودگردان از 10 تا 15 نفر تش��کیل می ش��وند و مس��ئولیت های اجرایی 
مدیران و سرپرستان بخش های پیشین را بر عهده می گیرند. تیم خودمدار می تواند 
اعض��ا را انتخ��اب کند و عملکرد آنها را ارزیابی و قضاوت کند. انتظارات ش��وراهای 

دانش آموزی این است که تا حدی شبیه این تیم قدرت اجرایی داشته باشند.
• تی��م متخصص: این تیم ها در س��ازمان های اداری ایران به ن��ام کارگروه نیز 
ش��ناخته می شوند. هدف این تیم ها اتخاذ تصمیمات کارشناسی در زمینه طرح ها 
و پروژه هایی است که تصمیم گیری درباره آن فراتر از اختیارات یک سازمان است. 

هدف کارگروه ایجاد هماهنگی بین س��ازمانی اس��ت. 
افراد این تیم متعلق به یک س��طح )در سلسله مراتب 
اختیارات سازمانی( هستند ولی تخصص های گوناگون 
دارن��د و برای انجام یک کار تخصصی گردهم می آیند. 
به همین ترتیب، کمیته از افرادی تشکیل می شود که 
به دوایر مختل��ف تعلق دارند و آن هم نمونه ای از یک 
تیم متخصص است. به طور خالصه تیم تخصصی ابزار 
یا وسیله ای مؤثر است که افراد متخصص یک سازمان 
)حتی متعلق به چند س��ازمان( را گرد هم می آورد تا 
اطالعات رد و بدل کنند و کارهای مربوط به طرح ها یا 
پروژه ه��ای پیچیده را هماهنگ کنند.3 تعداد افراد تیم 
متناس��ب با طرح و پروژه از حداقل 4 الی 5 نفر تا 20 

نفر یا بیشتر است.
• تیم ه��ای کاری: »ش��امل هم��ه اف��رادی اس��ت 
ک��ه در ی��ک زمین��ه کار می کنند و دائماً ب��ه یکدیگر 
وابس��ته اند و ص��رف نظر از کاری ک��ه انجام می دهند 
تصمیمات مش��ترک می گیرند«.4 تیم ه��ای کاری در 
سازمان ها ش��کل می گیرد. هدف این تیم ها هماهنگی 
ب��رای بهره وری اس��ت. این تیم ها کاره��ای معمولی و 
روزانه س��ازمان را انجام می دهند. چنین تیم هایی در 

بخش های وظیفه ای مانند حس��ابداری، مالی، تحقیق و توسعه وجود دارند. در این 
تیم ها عضویت به روشنی تعریف شده و از سایر بخش های سازمان متمایز است.5

• تیم ه��ای مدیریت: ای��ن تیم ها در س��طح مدیران و تصمیم گیران س��ازمان 
یا مدیران نواحی مختلف یک س��ازمان که ش��رح وظایف یکس��ان دارند تش��کیل 
می ش��ود. هدف این تیم ها انجام وظایف اداری، هماهنگی و یکسان سازی اقدامات 
است. تعداد اعضای تیم های مدیریت تابع ابعاد سازمان است. جلسات کارشناسان 
پرورش��ی مدارس، جلس��ات مشترک رؤس��ای ش��وراهای دانش آموزی یا مدیران 
مدراس و معاونین آنها برای هماهنگی و اتخاذ تصمیمات مشترک از آن جمله اند. 
»تیم عضویت متمایز دارد و به طور منظم برای هدایت کارهای کالن س��ازمان به 
کار می رود. مانند مدیران که در سراسر دنیا پخش شده اند اما به طور روزانه با هم 

همکاری اعتمادآمیز دارند«.6
• حلقه کیفیت: فلس��فه فعالیت های حلقه های کنترل کیفیت عبارت اس��ت از 
آش��کار کردن کامل توانایی های کارکنان و س��رانجام تشویق و ایجاد انگیزه جهت 
تولید نتایج خوب و درنظرگرفتن جنبه های انسانی و ساختن محیط کاری سرزنده، 
راضی کننده و لذت بخش و مشارکت در توسعه و بهبود سازمان. حلقه های کیفیت، 
تیم های کوچک کارکنان است که در یک زمینه کاری به طور منظم در مورد حل 
مس��ائل در محیط کار بحث می کنند و راه حل ارائ��ه می دهند. حلقه های کنترل 
کیفیت، گروه های کوچک متش��کل از کارکنان رده اول )پایین ترین رده سازمانی( 
هستند که به طور پیوسته کیفیت کار، محصول و خدمات خود را کنترل می کنند 
و بهب��ود می دهند. اعضای این گروه های کوچ��ک داوطلبانه فعالیت می کنند و از 
مفاهیم و روش های کنترل کیفیت و س��ایر ابزارهای بهبود استفاده می کنند. تیم 
از خالقی��ت اعضای گروه بهره برداری می کن��د و ارتقای اعضای گروه را به صورت 

فردی و دوجانبه پی می گیرد.
• تیم ه��ای توس��عه محصول: هدف این گ��روه اس��تفاده از خالقیت و نوآوری 
اعضا برای تولید محصول یا خدمات جدید اس��ت. برای این کار الزم است از توان 
کمیته ها و تیم های مختلف استفاده کند. بنابراین، ترکیبی از تیم های کاری و حل 
مسئله را با هم هماهنگ و همراستا کرده و با کمک روش های آموزشی نسبت به 
آموزش خالقیت و نوآوری اعضا اقدام می کند تا بتواند با کس��ب آمادگی در پاسخ 

به نیاز مشتریان به طراحی محصول جدید اقدام کند.
• تیم های مجازی: فضاهای مجازی مختص دنیای فرامدرن اس��ت. در فضاهای 
مجازی مانند دنیای واقعی به طور گس��ترده ای گروه یا تیم تشکیل می شود. »یک 
تیم مجازی مانند همه تیم ها، گروهی از افراد اس��ت که کارهای غیروابس��ته را که 
در یک راس��تا قرار دارند، انجام می دهند. برخالف سایر تیم ها، تیم های مجازی با 
محدودیت های زمانی، مکانی و سازمانی فعالیت می کنند و از طریق شبکه هایی از 
تکنولوژی های ارتباطی به هم متصل می شوند«. در تعریف دیگر »یک گروه کاری 
مجازی، می تواند به صورت گروهی از افراد تعریف شود 
که روی پروژه واح��دی کار می کند ولی در مکان های 
جغرافیایی متفاوتی در س��طح جهان پراکنده شده اند؛ 
هرک��دام از قوانین کاری خاص خ��ود پیروی می کنند 
و به س��ازمان ها یا ادارات مختلف��ی گزارش می دهند. 
تیم های مجازی به ط��ور عمده بر نوعی تکنولوژی که 
ارتباط را س��اده تر می کند )پست الکترونیکی، فاکس، 
تلف��ن، کنفرانس های ویدئویی، موبایل و...( تکیه دارند 
و اعضای آن معموالً از کشورها و فرهنگ های متفاوتی 
هس��تند و به زبان های مختلفی صحبت می کنند«. به 
عبارت دیگر، تیم مجازی تیمی است که محیط فعالیت 
آن در فضاهای مجازی است. »تیم های مجازی از نظر 
فیزیکی )جغرافیایی( تیم های پراکنده ای هس��تند که 
از طریق فن��اوری اطالعات کار خود را انجام می دهند 

و بسیار منعطف تر و کارآمدتر از تیم های عادی اند«.7
• شبکه های اجتماعی: ش��بکه های اجتماعی نظیر 
وایب��ر، واتس اپ، الین، تانگ��و و... نمونه هایی از تیم یا 
گروه های مجازی اس��ت که با استقبال فراونی در بین 

دانش آموزان روبه رو شده.
انواع تیم جهت آشنایی مخاطبان گرامی به تفصیل 

فلس�فه فعالیت های حلقه های کنترل 
کیفیت عبارت اس�ت از آشکار کردن 
کامل توانایی های کارکنان و سرانجام 
تش�ویق و ایجاد انگی�زه جهت تولید 
نتایج خوب و درنظرگرفتن جنبه های 
کاری  محی�ط  س�اختن  و  انس�انی 
س�رزنده، راضی کننده و لذت بخش و 
مش�ارکت در توسعه و بهبود سازمان. 
حلقه ه�ای کیفیت، تیم ه�ای کوچک 
کارکنان است که در یک زمینه کاری 
به طور منظم در مورد حل مس�ائل در 
محی�ط کار بحث می کنن�د و راه حل 

ارائه می دهند.
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بی��ان ش��د. ام��ا بیش��ترین نزدیک��ی بین ش��وراهای 
دانش آموزی ب��ا تعدادی از تیم های فوق نظیر تیم های 
مجازی، حل مسئله و تیم های خودگردان است. تمرکز 
اولیا بر این س��ه دس��ته از تیم ها که قرابت بیش��تری 
با تیم ه��ای دانش آموزی دارند می توان��د به بهره وری 

شوراهای موصوف کمک کند.
تعداد اعضای تیم: »آیا اندازه و بزرگی گروه بر رفتار 
کل اعضا اثر می گذارد؟ پاس��خ به صورت قطعی مثبت 
اس��ت. برای مثال مدارک و شواهد بیانگر این است که 
هرقدر گروه کوچک تر باش��د، کارها را س��ریع تر انجام 
می دهد«.8 همیش��ه یکی از مباحث مهم در کار تیمی 
این اس��ت که رابطه بین تعداد اعضای یک تیم و بازده 
آن کدام اس��ت؟ بازده تیم ها با چه تعداد عضو حداکثر 
می ش��ود. »کارشناسان بهترین تعداد اعضا را برای یک 
گروه مؤثر بین پنج تا دوازده نفر دانس��ته اند. رضاییان 
از تعداد هشت نفر به عنوان بهترین تعداد اعضای گروه 
یاد می کند )رضایی��ان، 1386(.9 صاحب نظران بر این 
باورن��د که اندازه تیم بر عملکرد آن تأثیر می گذارد. به 
همین جهت، یافتن بهترین پاس��خ ب��رای اینکه تعداد 
مطلوب اعضا برای تیم های مختلف معموالً یک سئوال 

مهم تلقی می شود.
1. تیم های حل مسئله 13 الی 15 نفر

2. تیم های دوستی تا 5 نفر
3. تیم های خالقیت فردی 6 الی 12 نفر

4. تیم های خالقیت گروهی 13 الی 15 نفر
تعداد باالی 15 نفر از نظر راندمان کار تیمی نامطلوب است.

تیم های مطل��وب: مطلوب بودن یا نب��ودن تیم ها تابع می��زان تحقق اهداف و 
درصد دستیابی به نتایجی است که رهبر و اعضای تیم و حتی ذی نفعان به دنبال 
آن هستند. »طبق یک بررسی )برادلی 1977( در طراحی کاربرد مشترک عوامل 
مهم��ی که در موفقیت تیم نق��ش دارند عبارتند از رهب��ری تأثیرگذار، ارتباطات 

درون تیمی، انسجام گروه و تنوع شخصیتی اعضا«.10
• رهبری اثربخش: رهبری تیم باید به دنبال اهداف درس��ت باش��د. بی تردید 
»رهب��ر تأثیرگ��ذار یکي از عوامل مهم در موفقیت تیم اس��ت. رهب��ر بدون تأثیر، 
بهره وري تیم را از بین خواهد برد. یک رهبر با دانش و جس��ور باید بتواند س��طوح 
متفاوتي از عملکرد و مدیریت را ارائه کند. باید بتواند جلس��ات تیم را کنترل کند 
و تقریباً همه افراد را در مذاکره ش��رکت دهد تا به یک نتیجه قابل قبول دس��ت 
یابد« )برادلی، 1997(. همواره یکی از مش��کالت مهم تیم ها مسئله رهبری است 
برای اینکه »اغلب یافتن رهبر خوب، کار س��ختي است. هرکسي ترکیب مناسبي 
از توانایي تکنیکي و شخصیتي مناسب را ندارد. عالوه بر این، رهبر بایستي بتواند 

تیم را اداره و سریعاً تعارض ها را حل کند«. )تورس و اسپیگل، 2001(.
• تنوع ش��خصیتی اعضا: تنوع شخصیتي اعضاي تیم، عامل دیگر موفقیت تیم 
اس��ت. تع��دادي از تحقیقات تأثیر تن��وع تیم در عملکرد گروهي موفق را نش��ان 
داده ان��د. عموماً این تحقیق��ات بیان مي دارند که در مس��ائل پیچیده، تیم هایي با 
اف��راد مختلف و توانایي هاي متفاوت دانش��ي و تکنیک��ي، اثربخش تر از تیم هایي 
هستند که تقریباً در این جنبه ها یکسانند )برادلی، 1977(. در قسمت های پیشین 
متذکر ش��دیم که اعضای تیم باید از نظر ویژگی های رفتاری مش��ابه هم، همگن 
و از نظر تخصصی غیرمش��ابه و ناهمگن باش��ند. تنوع شخصیتی و تخصصی باعث 

همه جانبه گرایی تیم خواهد شد.
• انس��جام گروه: انس��جام تیمي، هم به عنوان یک جزء جدانشدني از اثربخشي 
تی��م اس��ت. در یک تیم منس��جم، روح با یکدیگ��ر بودن و پش��تیباني از یکدیگر 
را بوض��وح مي توان دید. این انس��جام به اعضاي تیم در حل س��ریع تضادها یاري 
مي رس��اند. هر اندازه سطح انسجام تیم باالتر رود، گروه روش یکساني را مي پذیرد 
)هابر، 2002(. گروه ها از نظر انس��جام با یکدیگر متفاوتند. انسجام یعنی اینکه به 
چ��ه میزانی اعضای یک گروه به یکدیگر جذب می ش��وند و تحریک می گردند در 

گروه باقی بمانند«.11

• ارتباط��ات درون تیمی: ارتباطات درون تیم عامل 
دیگري اس��ت که ب��ر موفقیت تیم تأثی��ر مي گذارد و 
مشکالت در این زمینه مي تواند به صورت هاي مختلفي 
بروز کند.12 بی تردید نقش ارتباطات در انس��جام گروه 
بس��یار حائز اهمیت است به طوری که بدون ارتباطات 
هیچ گروهی نمی تواند وجود داش��ته باش��د. ارتباطات 
یعنی انتقال مقصود از یک ش��خص به شخص دیگر به 
طوری که اطالعات و عقاید مبادله ش��ود. ارتباطات در 
سازمان و گروه چهار نقش عمده کنترل، ایجاد انگیزه، 

ابراز احساسات و اطالعات را ایفا می کند.13
• گفت وگ��و: توجه ب��ه مبحث تیم مطل��وب قطعاً 
مورد توجه اولیای مدرس��ه و از طریق آنها الجرم مورد 
عنایت شوراهای دانش آموزی قرار خواهد گرفت. تالش 
مش��ترک اولیا و دانش آموزان فعال می تواند به تحقق 
ایجاد شورای موفق و مطلوب کمک کند. طبیعی است 
هم��ه اولیا و مربیان به دنبال ایجاد ش��رایط الزم برای 
موفقیت ش��وراهای دانش آموزی مدرسه شان هستند. 
بنابرای��ن توجه ج��دی به چهار آیتم م��ورد بحث این 
بخش، یعنی رهبری اثربخش، تنوع ش��خصیتی اعضا، 
انسجام گروه و ارتباطات درون تیمی شوراهای مدرسه 

حائز اهمیت بسیار است.

کارکردها و اثربخشی تیم
عموم تیم ها، بویژه تیم های دانش آموزی دارای کارکرد مختص به خود هستند. 
رهبری درس��ت باعث می ش��ود تیم ها عالوه ب��ر تحقق اهداف خ��ود، کارکردهای 
دیگ��ری نظی��ر ایجاد محیط خالقان��ه و نوآورانه، جانش��ین پروری، بهره وری، حل 

مسئله، ارتباطات و... از خود بروز دهند.
خالقی��ت و ن��وآوری: خالقیت به معن��ی خلق ایده های تازه تعریف می ش��ود. 
»گیلف��ورد )1995( خالقی��ت را تفکر واگرا می داند. آمابی��ل )1998( خالقیت را 
خلق ایده های تازه و ارزشمند توسط یک فرد یا گروه کوچکی از افراد می داند که 
با هم کار می کنند. شولتز )1977( معتقد است خالقیت آن چیزی است که انسان 
از ماهیت منفعل خود فراتر رود و بر این اس��اس به احساس آزادی و هدف داشتن 
دست یابد«.14 خالقیت در سه سطح فردی، گروهی- تیمی، و سازمانی سطح بندی 

می شود.
جانشین پروری: رهبران تیم فرایند توانمندسازی اعضا و به ویژه رهبران تیم را در 
دستور کار قرار دهند فرایند توانمندسازی اعضای تیم است. تیم کارآمد و اثربخش 
تیمی اس��ت که بازیکنان کارآمد و مؤثر داش��ته باشد. برای این منظور رهبران تیم 
س��اختار تیم را باید به گونه ای سازماندهی کنند که به ارتقای شایستگی های اعضا 
منجر شود. فرایندهای بهسازی و آموزش اعضا به صورت نظری و عملی می تواند به 
این فرایند کمک کند. یکی از ویژگی های تیم های اثربخش تربیت اعضا و بازیکنان 
تیمی شایس��ته اس��ت. بنابراین، توانمندسازی نیروهای انس��انی تیم از پیامدهای 
تیم های موفق محسوب می شود. ش��وراهای دانش آموزی موفق آنهایی هستند که 
بستر مناسب را برای ورود و تربیت دانش آموزان مستعد و عالقه مند به فعالیت های 
اجتماع��ی فراهم کنند. از یک منظر باید گفت، لزوماً یک ش��ورای موفق ش��ورایی 
نیس��ت که به کارهای عمرانی مدرسه ای بپردازد، گرچه آن هم در جای خود حائز 
اهمیت است، بلکه شورایی است که بسترهای مناسب برای چنین اهدافی را فراهم 
کند. جانش��ین پروری که درواقع تربیت نیروهای انس��انی توانمند و شایسته از بین 
دانش آموزان مستعد و عالقه مند برای ورود به عرصه های اجتماعی است که بتوانند 
بعد از اتمام فعالیت ش��وراهای موجود به استمرار ایفای نقش شورایی و مدرسه ای 

بپردازند. اولیای مدرسه در هدایت این امر نقش مهمی بر عهده دارند.
حل مس��ئله: بسیاری از تیم ها مسئله محور هس��تند. بنابراین، توجه به مسئله 
در تیم از ضرورت های اجتناب ناپذیر کار تیمی اس��ت. تیم های کارآمد، روش های 
خالقانه حل مس��ئله را یاد می گیرند و در مواجهه با مس��ائل درونی و بیرونی تیم 
ب��ه کار می گیرن��د. به عبارت دیگر، مهارت حل مس��ئله از جمله مهارت انجام کار 
تیمی اس��ت. یک امر مهم در این مهارت این است که اعضای تیم باید یاد بگیرند 

تیم کارآمد و اثربخش تیمی است 
که بازیکنان کارآمد و مؤثر داشته 
باش�د. برای ای�ن منظ�ور رهبران 
تیم س�اختار تیم را باید به گونه ای 
س�ازماندهی کنن�د که ب�ه ارتقای 
منجر شود.  اعضا  شایس�تگی های 
فراینده�ای بهس�ازی و آم�وزش 
اعضا ب�ه ص�ورت نظ�ری و عملی 
می توان�د ب�ه ای�ن فراین�د کمک 
کند. یک�ی از ویژگی های تیم های 
بازیکنان  اثربخش تربیت اعض�ا و 

تیمی شایسته است. 
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مسئله تیم را شناسایی کنند و برایش راه حل پیشنهاد 
کنند. در تیم ها شناسایی مسئله خود امر مهمی است. 
این طور نیس��ت که مس��ائل تیم همواره مش��خص و 
واضح باش��د. تنها مس��ائل مهم و برجسته و چشمگیر 
ت��ا حدی برای اعضای یک ش��ورای دانش آموزی قابل 
شناس��ایی اس��ت. مس��ائل کم اهمیت تر معموالً مورد 
تواف��ق قرار نمی گیرند، یا توافق بر س��ر مس��ئله بودن 
امری معموالً دش��وار است. نکته بعدی این است افراد 
بالفاصله راهکار ارائ��ه می دهند اما بندرت امکان دارد 

راهکار بهینه ارائه کنند.
به��ره وری: معم��والً از حاص��ل جم��ع کارآی��ی و 
اثربخش��ی بهره وری حاصل می شود. به زبان روشن تر، 
رهبران تیم ها باید از یک طرف به دنبال حداکثرسازی 
منافع و از طرف دیگر به دنبال حداقل س��ازی مصرف 
منابع تیم باش��ند. تیم بهره ور تیمی است که با حداقل 
هزینه ه��ا به حداکثر نتایج دس��ت یاب��د. اعضای یک 
شورای دانش آموزی حین ورود به شورا از این مفاهیم 
مهم خالی از ذهن هستند. به این دالیل است که باید 
آم��وزش ببینند. در غیر این ص��ورت، هم افزایی جای 
خود را به هم کاهش��ی تیمی می دهد. تیم موفق تیمی 
اس��ت که مفهوم بهره وری در آن چه به لحاظ نظری و 

چه به لحاظ عملی به وقوع بپیوندد.
ارتباطات مؤثر: یکی از کارکردهای مهم که اعضا در تیم می آموزند ارتباطات مؤثر 
است. مفهوم آن این است که تبادل اطالعات بین اعضا عموماً بسهولت انجام گیرد. 
هریک از اعضا وظایف خود را به ش��کل مطلوب تری انجام می دهد. ارتباطات مؤثر15 
زمانی اتفاق می افتد که جریان اطالعات درون تیم بس��هولت و به طور منظم انجام 
گیرد؛ سیس��تم بازخورد وجود داش��ته باشد تا معلوم شود اطالعات بدرستی منتقل 
ش��ده اس��ت؛ تکرار انتقال پیام در زمانی که اختاللی در انتقال مشاهده شده رعایت 
ش��ود؛ بین طرفین ارس��ال کننده و دریافت کننده پیام اعتماد متقابل وجود داش��ته 
باشد، و شنونده خوب بودن به عنوان بستر مناسب برای شنیده شدن پیام رخ دهد.

اثربخش��ی تیم ها: مفهوم اثربخشی تیم درواقع به میزان نزدیکی تیم به اهداف 
معنی می شود. عوامل متعددی در اثربخشی تیم ها مؤثرند. به تعدادی از آنها اشاره 

می شود.
1-ان��دازه یا بزرگی تیم: اثربخش��ی تی��م یا گروه تا حدی به نوع آن بس��تگی 
دارد. معموالً بیان می ش��ود بهترین تیم ها آنهایی هس��تند که کوچک باشند. ولی 
»اگر گروه درگیر حل مس��ئله باش��د، گروه های بزرگ تر در مقایس��ه با گروه های 
کوچک تر به نتایج بهتری می رسند. بیان عدد و رقم باعث می شود کار تا اندازه ای 
مخاطره آمیز شود ولی باز هم می توانیم اعداد و ارقامی ارائه کنیم. گروه های بزرگ 
)12 نفر یا بیشتر( برای انجام کارهایی خوب است که مستلزم مصرف منابع متعدد 
و مختلف اس��ت. بنابرای��ن اگر موجودیت گروه حقیقت یابی باش��د، گروه بزرگ تر 
اثربخش تر اس��ت«.16 از طرف دیگر اگر اعضای تیم زیاد باشند »برای ایجاد رابطه 
متقابل )به گونه ای مؤثر و سازنده( و نیز در زمینه رسیدن به توافق نظر با مسائل 
و مشکالتی روبه رو می شوند. اگر تعداد افراد تیم زیاد باشد به زحمت می توان تیم 
را منس��جم کرد. تیم نمی تواند چندان متعهد شود و ارائه عملکرد عالی مسئولیت 
گروه��ی و متقاب��ل می طلبد. اگر س��ازمان یا واحد مورد نظر بزرگ باش��د و مدیر 
بخواهد تیمی تش��کیل دهد، الزم اس��ت یک تیم اصلی و تع��دادی زیرمجموعه و 

واحد فرعی به وجود آورد.
2-توانایی اعضا: تیم های اثربخش با داش��تن اعضای شایسته به موفقیت دست 
می یابن��د. »درواق��ع موفقیت یک تیم موکول به داش��تن ترکی��ب بهینه از افرادي 
اس��ت که در همکاري با یکدیگر توانا باشند« )کیچوک و ویسنر، 1998(. هنگامي 
ک��ه تیم ها موفق باش��ند، توان بالق��وه ای جهت ارائ��ه بس��یاري از مزیت ها مانند 
انعطاف پذیري و خالقیت فزاینده خواهند داشت و چنانچه با شکست مواجه شوند، 
مناب��ع قابل توجهي را تلف کرده اند. از این رو، س��ازمان ها بای��د به حداکثر کردن 
احتمال موفقیت تیم ها توجه کنند. یکي از ساده ترین راه هاي انجام این امر، تمرکز 
بر اعضاي تیم است.17 با توجه به این موضوع، چگونگي انتخاب اعضا براي این تیم ها 

امري مهم است که به دقت اولیای مدرسه نیاز دارد. در 
بخش های پیش��ین تأکید شد سه جنبه شایستگی های 
فنی- تخصصی، شایس��تگی ادراکی و مهارت های حل 
مسئله و تصمیم گیری و شایستگی ارتباطی و انسانی و 
مهارت ه��ای الزم در این زمینه در انتخاب اعضای تیم 
ضروری است. »ترکیب مناسبی از این تخصص ها بسیار 
بااهمیت و حتی سرنوشت س��از اس��ت. اگر یکی از این 
مهارت ها بیش از حد باشد بدان معنی است که تیم در 
م��ورد دو مهارت دیگر ضعف دارد و عملکرد در س��طح 
پایینی خواهد بود. البته الزم نیس��ت هر تیمی در آغاز 
دارای همه مهارت های الزم باش��د. معموالً یک یا چند 
نفر مس��ئولیت آموزش مهارت هایی را که الزم است بر 
عه��ده می گیرند و این ام��کان را به وجود می آورند که 

تیم به باالترین ظرفیت و توانایی بالقوه خود برسد«.18
3-تخصی��ص نقش و بهب��ود عملکرده��ا: افراد از 
نظر ویژگی های ش��خصی متفاوت ان��د و اگر فردی به 
کاری گمارده ش��ود که مناسب ش��خصیت وی باشد، 
عملک��ردش بهبود می یابد. تیم دارای نیازهای مختلف 
و گوناگون اس��ت و افرادی که برای تیم در نظر گرفته 
می ش��وند باید ب��ر اس��اس ویژگی های ش��خصیتی و 
نیازهای تیم انتخاب ش��وند. تیم��ی که دارای عملکرد 
عالی است معموالً به افراد، به تناسب تخصص و ویژگی های شخصیتی، نقش های 

مختلف واگذار می کند.19

پانوشت ها:
1- معایرحقیق��ی ف��رد، علی و همکاران، بررس��ی عملک��رد تیمهای کاری در 
س��ازمان و عوامل موثر بر آن، دوماهنامه توس��عه انسانی پلیس، سال پنجم شماره 

20، آذر و دی 1387.
2- پارسائیان، علی، و همکاران، رابنیز، دفتر پژوهشهای فرهنگی، ص 173.

3- همان، ص177.
4- معایرحقیق��ی ف��رد، علی و همکاران، بررس��ی عملک��رد تیمهای کاری در 
س��ازمان و عوامل موثر بر آن، دوماهنامه توس��عه انسانی پلیس، سال پنجم شماره 

20، آذر و دی 1387
5-  احمدی پرویز، فرهاد حسینی، موفقیت کار گروهی و تیمی،دفتر پژهشهای 

فرهنگی، 1390ص 97.
6- همان

7- احمدی پرویز، فرهاد حسینی، موفقیت کار گروهی و تیمی،دفتر پژهشهای 
فرهنگی، 1390ص 96.

8- پارسائیان، علی، و همکاران، رابنیز، دفتر پژوهشهای فرهنگی، ص 154.
9- احمدی پرویز، فرهاد حسینی، موفقیت کار گروهی و تیمی،دفتر پژهشهای 

فرهنگی، 1390ص 89.
10- ترکمندی حمیدرضا، ساختن یک تیم موفق در سازمان ، عوامل اثر بخش 

تیم؛ تلفیق تفاوتها
11- پارسائیان، علی، و همکاران، رابنیز، دفتر پژوهشهای فرهنگی، ص 152.

12- همان
13- همان، ص 194.

14- احم��دی پروی��ز، فرهاد حس��ینی، موفقی��ت کار گروه��ی و تیمی،دفتر 
پژهشهای فرهنگی، 1390ص 140.

15- ایران   نژاد پاریزی، مهدی و همکارن، سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل، 
چاپ پنجم، موسسه عالی بانکداری ایران، فصل 12. 

16- پارسائیان، علی، و همکاران، رابنیز، دفتر پژوهشهای فرهنگی، ص 154.
17- آغ��از، عس��ل، تی��م ه��ای کاری، انتخ��اب اعض��اي گ��روه؛ هماهنگ��ي 
.178 ش��ماره  هفده��م،  س��ال  تدبی��ر،  ماهنام��ه   ،2006 گوناگون��ي؟  ی��ا 

18- پارسائیان، علی، و همکاران، رابنیز، دفتر پژوهشهای فرهنگی، ص 178.
19- همان

اف�راد از نظر ویژگی های ش�خصی 
متفاوت ان�د و اگر ف�ردی به کاری 
گمارده شود که مناسب شخصیت 
بهب�ود  عملک�ردش  باش�د،  وی 
می یابد. تیم دارای نیازهای مختلف 
و گوناگون است و افرادی که برای 
تی�م در نظر گرفته می ش�وند باید 
بر اس�اس ویژگی های شخصیتی و 
نیازهای تیم انتخاب ش�وند. تیمی 
ک�ه دارای عملک�رد عال�ی اس�ت 
معموالً به افراد، به تناسب تخصص 
و ویژگی های شخصیتی، نقش های 

مختلف واگذار می کند.
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22 فروردین 1392، وقتی دکتر حسن روحانی با نام »دولت تدبیر و امید«، شعار 
اعتدال گرایی، نماد کلید و رنگ بنفش برای انتخابات ریاست جمهوری رسماً اعالم نامزدی 
کرد، گفت مستقل می آید. در همایش اعالم کاندیداتوری خود نیز گفت: »رئیس جمهوری 

باید مسئولیت را به عهده بگیرد که ملی باشد، نه حزبی«. تدوین »منشور حقوق شهروندی« 
را از جمله اولویت های خود در صورت انتخاب شدن عنوان کرد و گفت: دولت من، دولت 
تدبیر و امید است و گفتمان آن، »نجات اقتصاد، احیای اخالق و تعامل با جهان«. حسن 

روحانی عضو جامعه روحانیت مبارز متعلق به اصولگرایان و در عین حال، رهبر معنوی حزب 
اعتدال و توسعه و از چهره های نزدیک به اصالح طلبان است.

او خود در گفت وگوی تلویزیونی در جریان تبلیغات انتخاباتی گفت: »من یک اعتدال گرا 
هستم و با اصولگرایان و اصالح طلبان معتدل آشنایی دارم و با آنان در ارتباطم و در این 30 

سال تفکراتم تغییر نکرده و افراط گرا نبودم. امروز نیز نماینده کسانی هستم که اعتدال را 
دوست دارند« و در این دو سال کوشید اعتدال را در مواضعش رعایت کند. در ابتدای کار 

گفت با مشورت هاشمی رفسنجانی و تشویق خاتمی آمده و مواضع و نظراتش به آنها نزدیک 
است، اما نظرات خود را هم دارد، تاکنون نیز همین را سرلوحه کارش قرار داده و در امور 

مختلف از سیاست داخلی تا خارجی و پرونده هسته ای و اوضاع اقتصادی و فرهنگی همین 
را لحاظ کرده است. شاید به همین دلیل وی را »شیخ دیپلمات« می نامند؛ رئیس جمهوری 

که سعی کرده فراجناحی عمل کند و تمام نیروهای سیاسی کشور را پشت خود داشته باشد. 
البته در این میان برخی افراد و جناح ها مانند کساني که به »دلواپسان« مشهورند، همیشه 

ساز مخالف کوک کرده اند اما رئیس دولت سعی کرده با آنها هم گاه تعامل کند و گاه برخورد.
روحانی در سال 93 با چالش ها، بحران ها، تهدیدات و فرصت هایی روبه رو بود و سعی کرد 

گرفتار امواج بحران و تهدید نشود و با سیاست و درایت هرکدام از آنها را خونسردانه و با 
متانت پشت سر گذارد. 

مناسب دیدیم در آغاز سال نو مروري بر مواضع رئیس جمهوري در سال 93 داشته باشیم 
و واکنش هاي ایجاد شده در هر مورد را مورد توجه قرار دهیم.

93كارنامه
و منتقدانش«او»«او»«او»

اشاره:

سال 93 را به دالیل متعدد می توان یکی از پرحادثه ترین بازه های زمانی در چند سال اخیر دانست.

در حوزه فرهنگ و سیاست، آغاز این سال  به معنای پایان دوران ماه عسل دولت یازدهم و منتقدان بود، از همین روی در این سال شاهد حواشی فراوان 

میان دولتی ها و منتقدان شان بودیم. در حوزه اقتصاد نیز، 93 اولین سالی بود که بودجه عمومی آن توسط تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید تدوین و به اجرا 

گذاشته شد. تحوالت سریع و فراوان خاورمیانه، عرض اندام جریانات سلفی و خیلی از اتفاقات دیگر، در حوزه بین الملل نیز به سال 93 رنگ و بویی خاص 

داده اس�ت. به همین جهت بر آن ش�دیم تا در اولین ش�ماره »تربیت سیاسی اجتماعی« در سال جدید،  در قالب سلس�له گزارش هایی به بررسی مهم ترین 

اتفاقات این س�ال در حوزه های مختلف بپردازیم. توضیح این نکته را ضروری می دانیم که اش�اره به اختالفات احتمالی موجود میان نیروهای سیاسی درون 

نظام از جمله دولت با منتقدانش، با هدف آش�نایی همکاران گرامی با مواضع گوناگون در مس�ائل مختلف کشور صورت می گیرد و نباید به معنای دامن زدن 

به اختالفات تفسیر شود. همة نیروهای انقالب در طی سالهای گذشته آموخته اند که علی رغم داشتن دیدگاه های متفاوت، برای دفاع از کلیت انقالب و نظام 

و تأمین مصالح ملی و منافع مردم باید با یکدیگر همکاری کنند.

 فیروزه درشتی
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رئیس جمهور و مشکله دولت قبلی
حس��ن روحانی نهم فروردین امس��ال ب��ا انتقاد از 
رویکرد دولت محمود احمدی نژاد در عرصه سیاس��ت 
خارجی گفت: »س��اختمانی که در 8 س��ال گذش��ته 
خراب ش��ده در چند ماه درس��ت نمی ش��ود اما جای 
امیدواری اس��ت که امروز کار بدرس��تی آغاز شده و در 
حال برداش��تن آوارها هستیم؛ مسئوالن جدیدی که بر 
س��ر کار آمده اند به کار خود کاماًل وارد هستند و کارها 

بخوبی در حال انجام است«.
روحانی همچنی��ن گفت: »یک دوس��تی دیرینه و 
نزدیک را می ش��ود با یک س��خنرانی ی��ا بیانیه خراب 
ک��رد، اما بازس��ازی این روابط و اعتماد از دس��ت رفته 
بسیار زمان بر و سخت است. در عرصه اقتصاد نیز وضع 
به همین منوال اس��ت و مردم و س��رمایه گذاران اگر به 
شرایط و دولت اطمینان نکنند کار درست نخواهد شد. 
از س��ویی هم ممکن اس��ت دولت ماه ها تالش کند اما 
یک مرتبه عده ای از جایی س��ر و صدایی راه انداخته و 

کار را خراب کنند«.
وی همچنین ب��ه انتقاد از سیاس��ت های اقتصادی 

دول��ت پیش��ین پرداخ��ت و 
پیش بینی کرد، تورم در سال 
1393 به 25درصد برسد. در 
گزارش ص��د روزه خود گفته 
بود تورم و رکود طی هش��ت 
س��ال دول��ت احمدی نژاد در 
ایران  تاریخ 50 سال گذشته 
بی س��ابقه ب��ود و تورم س��ال 
1392 را ب��االی 40 درص��د 

اعالم کرده بود.
رئیس دولت دهم با اشاره 

به مش��کالت در ش��روع به کار دولت یازدهم گفت: »در آغاز کار ش��رایط بس��یار 
س��ختی داشتیم، اما در سخت ترین ش��رایط در حالی که برخی همکاران حتی از 
بنده گله مند هم ش��دند، اجازه ندادم به س��وی بانک مرکزی دست دراز شود و در 

برابر باال بردن پایه پولی کشور مقاومت کردم«.

روحانی و پرونده هسته ای
رئیس جمهوري از همان نشس��ت خبری بعد از مراس��م تحلیف تمایل خود را 
برای ش��رکت در مذاکرات اتمی با جامع��ه بین المللی ابراز کرد. روحانی که فردی 
میانه رو و رئیس ش��ورای عالی امنیت ملی بود، در شرایطی ریاست جمهوری را بر 
عهده گرفت که کش��ور پس از یک دهه مذاکره و کش��مکش با غرب بر سر پرونده 
هس��ته ای، در موقعیتی حساس قرار داش��ت. دولت اوباما که شدیدترین تحریم ها 
را علیه ایران به کار بس��ته بود، اکنون امیدوار بود طرف مذاکره معتدل تری  را در 
دولت روحانی بیابد که باالخره این پرونده را به نتیجه برساند، بنابراین غرب از ابراز 
تمایل ش��یخ دیپلمات استقبال کرد و ش��یخ هم در مقابل گفت اگر امریکا تمایل 

مثبت و احترامش را نشان دهد، راه برای تعامل متقابل گشوده می شود.
از همین جا بود که مخالفت ها در داخل ش��روع ش��د. روحانی اما معتقد است: 
»حتماً حق هس��ته ای، حق مس��لم مردم ماس��ت کما اینکه صدها حق دیگر حق 
مس��لم مردم ماست؛ توسعه کشور هم حق مس��لم مردم ماست، بهبود زندگی هم 
حق مسلم مردم ماست، رفع تحریم هم حق مسلم مردم ماست، رابطه خوب با دنیا 
هم حق مس��لم مردم ماست، عزت و سربلندی کشور و مردم هم حق مسلم مردم 
ماس��ت، به همه حقوق مسلم کش��ور باید توجه کنیم و احترام بگذاریم و از جمله 
حق هس��ته ای که آن هم حق مس��لم ماست. دولت من با کمترین هزینه این حق 
را تثبیت می کند و پیش می برد. فناوری هس��ته ای را حفظ می کنیم در کنار همه 
فناوری ها، سانتریفوژ ما می چرخد در کنار چرخش کل کشور، کارخانه ها، صنعت، 

زندگی مردم، حیات مردم، نشاط مردم با کمترین هزینه«.

رئیس جمه��ور می گوید، جمهوری اس��المی ایران 
قویاً با تولید، انباشت و استفاده از سالح کشتار جمعی 
خصوصاً سالح هسته ای مخالف است. ایران خود قربانی 
سالح ش��یمیایی است و ایده خاورمیانه عاری از سالح 
هس��ته ای را مطرح کرده اس��ت. م��ا در زمینه فعالیت 
صلح آمیز هس��ته ای با آژانس همکاری کامل داشته ایم 
و آژانس نیز صراحتاً ع��دم انحراف ایران را اعالم کرده 
اس��ت. با این حال، چنانچه کشورهایی نگرانی منطقی 
در این خصوص داش��ته باش��ند آماده حل و فصل آن 
هستیم. روحانی با اشاره به اعمال تحریم های یک جانبه 
از س��وی برخی کش��ورها علی��ه ایران می گوی��د: این 
تحریم ها در حالی س��بب رنج مردم شده که زمینه ساز 
هیچ گونه اعتمادی نش��ده است و قطعاً تهدید و تحریم 
اثر منف��ی خواهد داش��ت و تنها با مذاک��ره به نتیجه 

خواهیم رسید.
اکنون رئیس جمهور می گوید برای رفع سوءتفاهم ها 
و س��رعت بخش��یدن به روند مذاکرات اتم��ی، تهران 
قدم ه��ای بلندی برداش��ته و اینک طرف ه��ای مقابل 
هس��تند که باید گام های مشابهی بردارند و تصمیمات 

سختی اتخاذ کنند.
اینکه  می گوی��د:  روحانی 
می گویند ایران در این راستا 
دروغ  ک��رده،  مخف��ی کاری 
بزرگی است. ما اول برای اخذ 
تکنولوژی به سراغ اروپایی ها 
می خواس��تیم  اگ��ر  رفتی��م. 
در  کنی��م،  مخف��ی کاری 
را  مس��ائل  این  تصمیم م��ان 
با یک کش��ور غرب��ی مطرح 
می خواس��تیم  نمی کردی��م. 
برای بخش صلح آمیز و انرژی نوین هس��ته ای غنی س��ازی انجام دهیم. یک کشور 
اروپای��ی مدت ه��ا وقت ما را تلف ک��رد و قول هایی داد ک��ه در نهایت به آن عمل 
نکرد. مدت ها با روس��یه صحبت کردیم. برخی تکنولوژی ها را از آنها گرفتیم ولی 
در نهایت آنها حاضر نش��دند فن آوری غنی س��ازی را به ما بدهند. با چینی ها هم 
صحبت کردیم و همه اینها نش��ان می دهد که ما مخفی کاری نداش��ته ایم. با تمام 
عال��م حرف زدیم و هرکدام بهان��ه ای آوردند. بعد از این مرحله خودمان وارد عمل 

شدیم و اندیشمندان مان تالش کردند تا به نتیجه رسیدیم.
و اکن��ون درحالی که رئیس دولت تدبیر و امی��د و وزیر امور خارجه او به افقی 
روشن در مذاکرات هسته ای می نگرند، مخالفان دلواپس از هر فرصتی برای انتقاد 
و سنگ اندازی در این مس��یر بهره می جویند، گویی تحریم ها بیشتر منافع شان را 
تأمی��ن می کند. روحانی نیز آنها را متهم کرد که ب��رای طرف مقابل کف می زنند 
و با آنها همراهی می کنند و از مردم و س��ایر نیروهای سیاس��ی کش��ور خواست از 
مذاکره کنندگان حمایت کنند تا آنها با پش��تگرمی پش��ت میز مذاکره بنش��ینند. 
روحانی مخالفان مذاکرات هسته ای در داخل را به افرادی تشبیه کرد که از پشت 

جبهه خیانت می کنند.

چالش دلواپسان
»دلواپس��یم: همایش ب��زرگ منتق��دان توافق نامه ضعیف« همایش��ی بود که 
اردیبهش��ت 1393 بدون مجوز از وزارت کش��ور از سوی برخی تشکل های بسیج 
دانش��جویی و نزدیک به جبه��ه پایداری، جدی ترین جریان منتقد دولت حس��ن 
روحانی در س��فارت س��ابق امری��کا در تهران برگزار ش��د و مح��ور آن نقد توافق 

هسته ای ژنو بود.
در این همایش که رس��انه های ایران از آن با عنوان گردهمایی بزرگ منتقدان 
تواف��ق هس��ته ای ژنو یاد کردند، ع��الوه بر اعتراض به توافق ژنو، از دولت حس��ن 
روحان��ی و سیاس��ت خارج��ی آن نیز انتقاد ش��د. آنه��ا از »کودتا علیه اس��الم«، 

دولت  رئی�س  درحالی که  اکن�ون 
تدبیر و امید و وزی�ر امور خارجه 
او ب�ه افق�ی روش�ن در مذاکرات 
مخالف�ان  می نگرن�د،  هس�ته ای 
دلواپس از هر فرصتی برای انتقاد 
و سنگ اندازی در این مسیر بهره 
می جویند، گویی تحریم ها بیشتر 
می کن�د.  تأمی�ن  را  منافع ش�ان 
روحانی نیز آنه�ا را متهم کرد که 
برای طرف مقابل کف می زنند و با 

آنها همراهی می کنند.
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»اش��ک ریزان سیدحس��ن نصراهلل« و »س��روری بهائیت« حرف زدند، درحالی که 
خطوط قرمز مذاکرات تحت نظارت دقیق رهبری تعیین می ش��ود. در همان زمان 
بس��یاري اعالم کردند که هدف برگزارکنندگان که بیشترش��ان از حامیان محمود 
احمدی نژاد بودند، ایجاد جریانی برای جلوگیری از توافق نهایی ایران با گروه پنج 

به عالوه یک بود.
ش��عار اصلی ش��رکت کنندگان، »مرگ بر سازش��کار« ب��ود و درحالی که رهبر 
انقالب به طور روش��ن از مذاکره کنندگان هسته ای دفاع کرده و بصراحت گفته بود 
آنها فرزندان انقالب هستند و نباید آنها را سازشکار نامید، در همایش »دلواپسیم« 
چهره هایی همچون حمید رسایی، نماینده مجلس، محمدعلی رامین، معاون وزیر 
ارش��اد در دولت احمدی نژاد، علیرضا پناهیان از چهره های تندروی منتقد دولت و 
قاس��م روانبخش از اعضای دفتر آیت اهلل مصباح یزدی، در سخنانی دولت را به باد 
انتقاد گرفتند. هفته نامه 9 دی به مدیرمس��ئولی حمید رسایی و همچنین سی دی 

مستند »من روحانی هستم« به صورت رایگان در این همایش توزیع شد.
ی��ک روز پ��س از برگزاری همایش »دلواپس��یم« رئیس جمهور ب��ا بیان اینکه 
»برخی ها از تحریم خوشش��ان می آید«، گفت: »این دولت اعتقاد دارد تحریم ظلم 

بزرگ برای ملت و ایران است«.
روحان��ی گفت: »کس��ی که از تحریم خوش��ش می آید اس��تدالل کند دلیلش 
چیس��ت«. به گفته او کش��وری از علم بی نیاز نیست و تحریم یعنی اینکه استادان 
نمی توانن��د به مراکز علمی دنیا رفت وآمد کنن��د. روحانی گفت: »البته برخی ها از 
صحبت یک اس��تاد با یک خارجی نگران می ش��وند، بعضی ها سلولش��ان با ش��ک 

ساخته شده است«.
حسن روحانی گفت: »آنچه من در این کشور می فهمم این است که راه تقابل 

ما با دنیا درس��ت نیس��ت.« و افزود: 
»وقت��ی می گوییم می خواهیم با دنیا 
راه سازنده داش��ته باشیم می گویند 
شما می خواهید با دنیا بسازید. نخیر 

می خواهیم خنجر بکشیم!«.
ب��ا برگ��زاری این همای��ش، واژه 
واژگان  وارد  بس��رعت  »دلواپ��س« 
فرهنگ سیاسی ایران شد. حساسیت 
عمومی ب��ه واژه »دلواپس« افزایش 
یافت و به آن معنای تازه ای بخشید، 
چنانچه در گفتار افراد مختلف برای 
اش��اره به منتقدان ش��ان به کار رفت. 
همچنین از آن پس واژه دلواپس��ان 
برای اطالق به گروه سیاس��ی خاصی 

استفاده شد.
روحانی با موضع گیری دیگری علیه منتقدان دولت 
و مخالفان گفت وگوهای هس��ته ای ایران با قدرت های 
جهانی گفت: »عده ای با ش��عار مب��ارزه با ابرقدرت ها، 
جیب مردم را زدند و اموال مردم را غارت کردند«. وی 
اظهار داشت: »با شعر و شعار، استقالل و عزت درست 
نمی ش��ود و با فریاد و هوچی ب��ازی عظمت مملکت به 

وجود نمی آید«.
مخالفان سیاس��ت های هس��ته ای دول��ت روحانی 
می گویند مذاک��رات ایران و قدرت های جهانی تاکنون 
»منافی اس��تقالل و عزت« کش��ور ب��وده و به معنای 
نابودی »دس��تاوردهای هس��ته ای« ایران اس��ت. آنها 
معتقدند دول��ت امتیازهای زی��ادی داده، بدون اینکه 

کوچک ترین امتیازی از طرف مقابل بگیرد.
حس��ن روحانی در واکنش به این مناقشه ها گفت: 
»در همی��ن کش��ور ع��ده ای به ن��ام اینکه بای��د برابر 
ابرقدرت ها بایستیم و مبارزه کنیم، جیب مردم را زدند 
و ام��وال مردم را غارت کردند.« وي هش��دار داد مردم 
نگذارند »عده ای دوباره با شعر و شعار، راه بزرگی را که 

ملت ما در خرداد سال گذشته برگزید و انتخاب کرد، منحرف کنند«.
رئیس جمهور تأکید کرد در مواجهه با انتقادات »حوصله زیادی« دارد و گفت: 
»من به عنوان یک خادم به شما می گویم که خداوند تا امروز به من حوصله زیادی 
داده است. حرف ها را می شنوم و در سایت ها می خوانم و از گوشه و کنار به گوش 
من می رس��د اما تا امروز کاماًل بی اعتنا بودم. فق��ط یک نکته به ذهن من آمد که 
خدایا گویی می خواهی با این نیش ها و آزارها ان شاءاهلل اجر ما را مضاعف کنی«.

وی در نهایت اظهار داشت: »عده ای پیدا می شوند که با زبان شان نیش می زنند 
و به تعبیر عامیانه، طرف را در جامعه خیط می کنند و بعد لذت می برند که خوب 
خرابش کردم؛ این ها آدم های بیمار در جامعه هستند. اینها نیاز به مددکاری دارند 

و باید دست شان را بگیریم«.
رئیس جمه��ور در موضع گیری دیگری به نقد به منزل��ه حقی عمومی و متعلق 
به همه گروه ها »چه اکثریت و چه اقلیت« اش��اره کرد و گفت: »آنچه در این بین 
»پسندیده« نیست آن است که عده ای با »پول مردم و با بیت المال« دولتی را که 

»منتخب مردم« است تخریب کنند«.
رئیس ش��ورای عالی انقالب فرهنگی گفت: تمام کسانی که حرفی دارند باید با 
شناسنامه حرف بزنند و بگویند »از کجا هستند« و »به کدام جناح وابسته اند«، نه 

آنکه با نام »ملت ایران« خود را معرفی کنند.
روحانی به تأسی از رهبر جمهوری اسالمی ایران که امسال را سال »اقتصاد و 
فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی« نامیده، خطاب به کس��انی که می خواهند 
»ضربه بر اخالق جامعه وارد کنند« گفت: امس��ال »سال فرهنگ« است، نه »سال 

دروغ و تخریب«.

روحانی و شبکه هاي اجتماعي
رئیس جمه��ور اردیبهش��ت م��اه 
در جش��نواره فن��اوری اطالع��ات از 
حضور مردم در شبکه های اجتماعی 
اس��تقبال ک��رد و از وزارت ارتباطات 
خواست پهنای باند و سرعت اینترنت 
را در ای��ران افزایش ده��د. به گفته 
وی، دوران اس��تبداد و رساندن پیام 
از طریق بلندگو، منبر و تریبون های 
یک طرفه و سنتی به سر آمده است. 
او به کس��انی که از حضور جوانان در 
فضای سایبری نگران هستند، گفت، 
باید دنی��ای اینترنت را به عنوان یک 
فرصت برای معرفی »هویت اسالمی 

و ایرانی« دید.
رئیس جمه��ور در حال��ی از ش��بکه های اجتماعی 
و حض��ور در فض��ای مجازی س��خن گفت ک��ه برخی 
چهره ه��ای تندرو از سیاس��ت های فرهنگ��ی دولت او 

بشدت انتقاد کردند.
روحانی گفت: »اوایل انقالب عده ای نگران بودند که 
با وارد شدن ویدئو به کشور »ایمان جوانان پر می زند... 
اما همه دیدیم این گونه نشد. بعد از ویدئو نوبت ماهواره 
ش��د و گفتند »اگ��ر خدایی نکرده ش��هروندی بتواند با 
یک دیش مخفی یا آش��کار ش��بکه دیگ��ری را بگیرد، 
چگونه ایران و اس��المیت می ماند؟« و افزود: »هر دوی 
این رس��انه ها وارد ایران شدند اما بر »ایمان جوانان« و 

»هویت مردم« اثر نداشت«.
یک روز پس از آنکه رئیس جمهور مردم را به حضور 
پررنگ تر در ش��بکه های اجتماعی دعوت کرد، روزنامه 
جوان، نزدیک به س��پاه پاس��داران در گزارشی با تیتر 
»کاربران ایرانی در اینترنت دنبال چه بوده اند؟« بیشتر 
کاربران ایرانی اینترنت را به فعالیت های »غیراخالقی« 

و آنچه فعالیت »مستهجن« نامید، متهم کرد.

روحانی: اوای�ل انقالب عده ای نگران 
بودند که با وارد شدن ویدئو به کشور 
ایم�ان جوان�ان پر می زن�د... اما همه 
دیدیم این گونه نش�د. بع�د از ویدئو 
نوب�ت ماه�واره ش�د و گفتن�د »اگر 
خدایی نکرده شهروندی بتواند با یک 
دیش مخفی یا آشکار شبکه دیگری 
را بگی�رد، چگونه ایران و اس�المیت 
می مان�د؟« اما هر دوی این رس�انه ها 
وارد ای�ران ش�دند ام�ا ب�ر »ایم�ان 
جوانان« و »هویت مردم« اثر نداشت.
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از س��وی دیگر روزنامه اعتماد سخنان رئیس جمهور را »دفاع بی سابقه روحانی 
از شبکه های اجتماعی« و »سخنانی متفاوت با لحنی تازه« توصیف کرد. بر اساس 
این گزارش، حسن روحانی از موضوعی سخن گفت که سال ها همگان قصد پنهان 
کردنش را داشتند و از موضوعاتی دفاع کرد که تا دیروز خط قرمز برخی ها بود، اما 

حسن روحانی در یک همایش وسیع ایستاد و از ایده هایش دفاع کرد.
روزنام��ه اعتم��اد با تأکی��د بر اینکه حس��ن روحانی »نش��ان داد ش��عارهای 
انتخاباتی اش را فراموش نکرده و به آنها پایبند است«، نوشت رئیس دولت یازدهم 
»از شبکه های اجتماعی با ظرافت دفاع کرد. از تعداد الیک های فیس بوکی گفت و 
از میزان بازدیدها از یوتیوب. و از آنها که به جوان ها اعتماد ندارند گالیه کرد.« این 
پیام به کسانی بود که از همه چیز گالیه می کنند و همچنان معتقد به تک صدایی 

هستند.
رئیس جمه��ور در بخ��ش دیگری از س��خنانش »ترس از تهاج��م فرهنگی« را 
»هش��دارآمیز« توصیف کرد و گفت: »امس��ال، س��ال فرهنگ باشد و ما در بخش 
فرهنگ همه س��پر به دست بگیریم. شمشیری هم در دنیای فرهنگ پیدا می شود 
چرا ترسیده ایم و به کنجی خزیده ایم تا تیری به ما نخورد و اگر شمشیری هم در 
دس��ت می گیریم شمشیری چوبی است. اگر تهاجم فرهنگی وجود دارد، که دارد، 

باید با ابزار مدرن نه منفعالنه و ترسو، فعال و شجاع وارد صحنه شویم«.
پیش تر محمود واعظی، وزیر ارتباطات گفته بود دستور توقف فیلتر »واتس اپ« 
ک��ه از س��وی کارگ��روه تعیین مصادی��ق محتوای مجرمانه اعالم ش��ده، توس��ط 
رئیس جمهور صادر ش��ده است. وزیر ارتباطات درباره شبکه های اجتماعی خارجی 

ک��ه ب��ه گفت��ه او »مخ��رب 
نیس��تند و به اخ��الق و عفت 
نمی زنند«  لطم��ه ای  عمومی 
ک��ه  زمان��ی  »ت��ا  گف��ت: 
این شبکه ها  برای  جایگزینی 
در کشور نداشته باشیم دولت 
آنها  ک��ردن  مس��دود  موافق 

نیست«.
وی تصری��ح ک��رد: »ب��ه 
همی��ن دلیل موض��وع فیلتر 
ش��بکه های اجتماعی و فیلتر 
ش��ورای عالی  در  وات��س اپ 
فضای مجازی مطرح ش��د و 
رئیس  به عنوان  رئیس جمهور 
ای��ن ش��ورا دس��تور داد این 
موض��وع متوقف ش��ود و این 

کار انجام نشود«.
وات��س اپ )WhatsApp( از برنامه ه��ای کارب��ردی 
پیام رس��انی اس��ت که دارندگان تلفن های هوشمند از 
طری��ق آن می توانند برای فرس��تادن پیام نوش��تاری، 
ویدی��و و عکس اس��تفاده کنند. این نرم اف��زار در کنار 
نرم افزارهای دیگری چون وایبر طرفداران بسیاری دارد.
عبدالصم��د خرم آب��ادی، دبی��ر کارگ��روه تعیی��ن 
مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی، پیش از این گفته 
ب��ود به باور او، بس��یاری از وس��ایل ارتباطی خارجی و 
شبکه های اجتماعی می توانند اطالعات کشور را تجزیه 
و تحلی��ل کنن��د و در اختیار بیگانگان ق��رار دهند، اما 
برخی مس��ئوالن »از این موضوع غافل هستند یا تغافل 

می کنند«.
تعیی��ن  کمیت��ه  دبی��ر  خرم آب��ادی،  عبدالصم��د 
مصادی��ق محتوای مجرمانه در واکنش به این دس��تور 
رئیس جمهور گفت: »رئیس جمهور رأساً نمی تواند مانع 
اقدام��ات کارگ��روه تعیین مصادیق ش��ود و صالحیت 
قانون��ی تصمیم گیری در مورد ش��بکه های اجتماعی را 
از این کارگروه س��لب کند و آن را بر عهده شورای عالی 

فضای مجازی قرار دهد«.
وزیر ارتباطات هم پاس��خ داد: »وظیف��ه دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای 
مجرمان��ه، دبیری یک کارگروه اس��ت و وظیفه اش این نیس��ت که برای ش��خص 
رئیس جمهور و ش��ورای عالی فضای مجازی که هیچ ارتباطی با این کارگروه ندارد 

و یک مجموعه باالدستی است تعیین تکلیف کند«.
برخی تحلیلگران می گویند، انتخابات ریاس��ت جمهوری سال 92 نشان داد که 
ش��بکه های اجتماعی نقش مهمی در موفقیت کمپین روحانی داش��تند و یکی از 
عل��ل اصل��ی حمایت روحانی از ش��بکه های اجتماعی را ای��ن می دانند که او فاقد 
حزبی است که از طریق آن بتواند اقداماتش را سازماندهی کند. کمپین انتخاباتی 
روحانی با استفاده از شبکه های اجتماعی موفق شد در هفته های پایانی باقی مانده 

به برگزاری انتخابات حمایت از او را افزایش دهد.
این تحلیلگران می گویند: »روحانی متوجه شده که ساده ترین و امن ترین شیوه 
برای تأثیرگذاری بر میزان مش��ارکت سیاس��ی مردم استفاده از اینترنت است. در 
صورتی که ش��بکه های اجتماعی وجود نداشتند فرصت افزایش مشارکت عمومی 

در حمایت از روحانی فراهم نمی شد«.
اما روحانی می گوید دوران تک صدایی به پایان رس��یده است. علی جنتی،  وزیر 
ارش��اد نیز  گفت: »آقاي روحانی اعتقادش این است شبکه هایی که به صورت انبوه 

مورد استفاده قرار مي گیرد فیلتر نشود«.
اع��الم مخالفت رئیس جمهور با فیلتر ش��دن ش��بکه های اجتماع��ی در حالی 
اس��ت که اظه��ار نظرهای مختلفی درباره این ش��بکه ها وج��ود دارد، از غالمعلی 
حدادع��ادل که گفته اس��ت 
اجتماعی  ش��بکه های  برخی 
حکم شراب در قرآن را دارند 
تا احمد علم الهدی که اعتقاد 
اجتماع��ی  ش��بکه های  دارد 
مانن��د آب، وی��روس دارند و 
ب��رای اس��تفاده بای��د تطهیر 

شوند.
حداد عادل درباره فعالیت 
ش��بکه های اجتماع��ی اعالم 
کرد: »برخی از این ش��بکه ها 
حکم شراب در قرآن را دارند؛ 
به ای��ن معنا که آثار س��وء و 
زیان آنه��ا بیش از آثار مثبت 

آنهاست«.
احمد خاتمی، امام جمعه 
ته��ران هم با تش��بیه فضای 
مج��ازی به »فضای جن��گ نرم« گف��ت: »این جنگی 
تمام عیار بوده که در طول تاریخ اس��الم بی سابقه است 
و ه��دف اصلی آن نیز ضربه زدن ب��ه اعتقادات جوانان 
اس��ت«. احمد علم الهدی،  امام جمعه مشهد هم با بیان 
این که ش��بکه های اجتماعی مانند آب »ویروس دارد« 
گفته بود: »این شبکه ها برای استفاده باید تطهیر شوند 
و فیلترین��گ ب��رای حذف محتوای فس��ق و فجور آنها 
الزم اس��ت«. با همه این انتقادها وزیر ارشاد گفته،  جز 
مواردی که مورد تخلف باشد و جلو آن گرفته می شود، 
س��ایر ش��بکه های اجتماع��ی موبایلی آزادان��ه فعالیت 

خواهند کرد.

روحانی، سپاه و ارتش
17 آذر سال جاري، وقتی رئیس جمهور در همایش 
مل��ي ارتق��اي س��المت اداري و مبارزه با فس��اد که با 
حضور س��ران سه قوه برگزار شد، گفت: »اگر اطالعات، 
تفن��گ، پول، روزنامه، خبرگزاري و دیگر مظاهر قدرت 
در یک نهاد جمع ش��ود، ابوذر و س��لمان هم باش��ند، 

حداد عادل درباره فعالیت شبکه های 
اجتماع�ی اع�الم ک�رد: »برخ�ی از 
این ش�بکه ها حکم ش�راب در قرآن 
را دارن�د؛ به ای�ن معنا که آثار س�وء 
و زی�ان آنه�ا بی�ش از آث�ار مثب�ت 
آنهاس�ت«. احمد خاتمی، امام جمعه 
تهران هم با تش�بیه فض�ای مجازی 
به »فض�ای جنگ نرم« گف�ت: »این 
جنگ�ی تمام عی�ار بوده ک�ه در طول 
تاریخ اسالم بی س�ابقه است و هدف 
اصلی آن نیز ضربه زدن به اعتقادات 

جوانان است«.
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فاس��د مي شوند« برخي رسانه ها عنوان کردند مخاطب 
سخنان حسن روحاني، س��پاه پاسداران بوده است؛ به 
این دلیل ک��ه عالوه بر فعالیت نظام��ي، در زمینه هاي 

اقتصادي و رسانه اي هم نقش فعالي دارد.
ام��ا س��ردار جعفري گف��ت منظ��ور رئیس جمهور 
»س��پاه« نبود و تأکید کرد: »رئیس جمهوري به س��پاه 
اعتماد کامل دارد و رابطه س��پاه با رئیس جمهور بسیار 
خوب و بر اس��اس اعتماد متقابل است و دشمنان نظام 
و انق��الب بویژه ضدانقالب خارج نش��ین نمي توانند این 
رابطه را که از زمان جنگ تحمیلي برقرار شده، تخریب 

کنند«.
فرمانده کل سپاه همچنین با یادآوري پایان جنگ و 
تجارب ذي قیمت حاصل از آن براي کشور گفت: »سپاه 
با توجه به در اختیار داش��تن تجهیزات و ماش��ین آالت 
مهندس��ي و نیروهاي مجرب، حدود 25س��ال پیش با 
نظر دولت وقت و مجوز مقام معظم رهبري وارد عرصه 

سازندگي شد«.
وي ب��ا بیان اینک��ه »برخي نیروهاي دلس��وز نظام 
این گون��ه مط��رح کردند ک��ه س��پاه، عرص��ه را براي 
پیمان��کاران بخش خصوص��ي تنگ مي کن��د«، تأکید 
کرد: »با وجود این س��پاه پاس��داران با توجه به تجربه 

و توانمندي های��ش الزم بود وارد 
این عرصه ش��ود چراکه با توجه 
ن��وآوري و خالقیت های��ش  ب��ه 
محدودیت ه��اي  مي توانس��ت 
اعمال شده را دور بزند و با اتکا به 
نیروهاي متعه��د داخلي فعالیت 

کند«.
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  جعف��ري 
»تهمت ها طبیعي است و زمینه 
آن، حضور س��پاه در عرصه هاي 
اقتصادي اس��ت«، گفت: »حضور 
س��پاه در عرصه سازندگي کشور 
با حضور در عرصه هاي اقتصادي 
متفاوت اس��ت چرا که س��پاه به 
هیچ وج��ه در فعالیت هایي چون 
دادوس��تد، بازاریاب��ي، تج��ارت، 

صادرات و واردات فعالیت نمي کند. س��ازندگي با فعالیت اقتصادي متفاوت است و 
سپاه هم مأموریت دارد در عرصه سازندگي حضور داشته باشد«.

رئیس جمه��ور پیش ت��ر در ش��هریور 1392 در بیس��تمین مجمع سراس��ری 
فرماندهان و مس��ئولین س��پاه با بیان اینکه سپاه پاس��داران انقالب اسالمی از دو 
سرمایه معنوی و اجتماعی بهره مند است که این نیرو را نسبت به نیروهای مسلح 
سایر کش��ورها متمایز می کند، گفته بود: »سرمایه معنوی سپاه، خلوص، توسل و 
اعتقادی اس��ت که میان نیروهای آن وجود دارد و این همان س��رمایه ای است که 
این نیرو را محبوب دل ها قرار داده و اگر خدای ناکرده این س��رمایه س��ایش پیدا 
کند، قضاوت مردم نس��بت به موقعیت ایثار ای��ن بهترین نیروی انقالب، به تردید 
مبدل خواهد شد و سپاه دیگر آن نیرویی نخواهد بود که امام راحل)ره( درباره آن 

فرمود: »ای کاش من یک پاسدار بودم«.
دکتر روحانی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی سپاه همان اعتماد و عالقه شدید 
مردم به این نیروی مقتدر است، گفت: »سپاه باید از جریانات سیاسی به دور باشد؛ 
چ��را که جایگاه آن برتر از این جریانات و بازی های جناحی اس��ت. نباید به جناح 

یا حزبی وابسته باشد«.
دکتر روحانی با بیان اینکه ش��ایعاتی که در خصوص س��پاه مطرح می ش��ود و 
می خواهن��د آن را رقیب مردم و به صورت پیمانکار معرفی کنند، هرگز قابل قبول 
نیس��ت، گفت: »س��پاه دارای توان نیروی انس��انی، تجهیزات و برنامه ریزی است 

و باید امروز در ش��رایطی که دش��من اقتصاد را هدف 
قرار گرفته وارد عمل ش��ده و با شناختی که از شرایط 
کش��ور و ملت دارد آس��تین را باال زده و بخشی از بار 
مردم، نظ��ام و دولت و چند پروژه مل��ی و بزرگ را بر 

عهده گیرد«.
به دنبال این سخنان رئیس جمهور علی مطهری در 
یادداش��تی از مواضع ایش��ان انتقاد کرد و در وب سایت 
ش��خصی خود نوش��ت: »به نظر می رس��د سخن آقای 
رئیس جمهور بیشتر جنبه نصیحت و بازدارندگی دارد و 
رئیس جمهور خواسته است تذکر و هشدار محترمانه ای 
به س��پاه در خصوص ورود ای��ن نیروی نظامی به حوزه 
اقتصاد که در دولت های نهم و دهم به اوج خود رسید، 
بدهد واال بس��یار بعید اس��ت که جن��اب آقای روحانی 
به عنوان رئیس جمهور ندانند که واقعاً امروز سپاه رقیب 
مردم و بخش  خصوصی و مث��ل پیمانکارهای معمولی 
اس��ت و این امر آفات و آس��یب هایی برای خود سپاه و 

اقتصاد کشور داشته است.
از س��وی دیگر، رئیس جمه��ور اواخ��ر فروردین از 
ارتش جمهوری اس��المی ب��ه دلیل اینک��ه »هرگز در 
دس��ته بندی های سیاس��ی مداخله نمی کن��د و از ملت 
و دولت منتخب آن س��هم خواهی نک��رده و همواره به 
دنبال دف��اع از میهن، کش��ور و 

نظام مردمی بوده« تقدیر کرد.
او اف��زود: »ارت��ش جمهوری 
اسالمی ایران همواره نشان داده 
که ب��ه وصیت ام��ام راحل عمل 
کرده است« و تصریح کرد: »امام 
فرمودند نیروهای مس��لح در کار 
سیاس��ی مداخله نکنن��د. ضمن 
اینک��ه نیروهای ارت��ش کاماًل به 
مس��ائل سیاس��ی آگاه��ی دارند 
و باید داش��ته باش��ند، هرگز در 
دس��ته بندی و بازی های سیاسی 

مداخله نمی کنند«.
چند روز پیش از این سخنان 
رئی��س  فیروزآب��ادی،  حس��ن 
س��تادکل نیروهای مس��لح ایران 
گفته بود این نیرو ها »آماده کمک به دولت در موضوعات اقتصادی« هس��تند. وی 
گفت: »نیروهای مس��لح مأموریت اقتصادی ندارند« اما تصریح کرد که آن ها »کار 

اقتصادی دارند و در اقتصاد نقش ایفا می کنند«.
روحانی افزود: »اگر امروز نیروهای دیپلماس��ی ش��ما و افسران میدان صلح در 
مبارزه سیاس��ی و مذاکرات منطقی با ق��درت در صحنه حضور دارند و در مذاکره 
با قدرت های بزرگ ش��جاعانه از منافع کش��ور دفاع می کنند، پشتوانه آن ها رأی و 
نظر مردم، هدایت های رهبری و اقتدار نیروهای مس��لح و ارتش جمهوری اسالمی 

ایران است«.

روحانی و هدفمندی یارانه ها
روحان��ی در نخس��تین گفت وگوی زنده خود ب��ا مردم درباره اج��رای مرحله 
دوم هدفمن��دی یارانه ها و دیدگاه دولت در مورد این طرح، اظهار داش��ت: »اصل 
هدفمندی مورد اجماع تمام مس��ئوالن بوده اس��ت که اج��رای آن در مرحله اول 
با اش��کاالتی توأم بوده و به قول مجلس��ی ها قانون در این راس��تا به درس��تی اجرا 
نش��ده اس��ت. قرار بود با حذف یارانه حامل های انرژی و س��ایر بخش ها به توسعه 
زیرس��اخت ها کمک ش��ود و درواقع، هدف از هدفمندی کاه��ش مصرف انرژی و 
نزدیک کردن قیمت انرژی با کش��ورهای همسایه بود که معتقدیم با رویه کنونی 

از این هدف دور شده ایم«.

از جمل�ه دالی�ل اس�تیضاح دکتر 
رض�ا فرجی دانا به کارگی�ری افراد 
مرتبط با اعتراضات انتخابات سال 
88 بود. بس�یاری نیز اس�تیضاح 
وی را ب�ه افش�ا و پیگیری پرونده 
بورسیه های غیرقانونی ربط دادند. 
فرجی دانا در جلس�ه اس�تیضاح، 
توضیحات�ی در مورد نحوه اعطای 
بورسیه در دولت احمدی نژاد ارائه 
کرده و گفته بود: »آیا دانش�جوی 
ادبیات فارس�ی و فقه و حدیث را 

باید به خارج اعزام کنیم؟
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رئیس جمه��ور با بیان اینکه در پی مصوبه مجلس دول��ت نیز با اجرای مرحله 
دوم هدفمندی کامال موافق است این مرحله از سال آینده آغاز می شود و از اینجا 
به مردم می گویم که نباید دغدغه ای در این مورد داشته باشند چراکه یارانه نقدی 

در کنار سبد کاال برای نیازمندان کماکان ارائه خواهد شد.
روحانی همواره تأکید کرده اس��ت دهک های کم درآم��د اصاًل نباید دغدغه ای 

در مورد اجرای طرح دوم هدفمندی 
یارانه ها داش��ته باش��ند و طرح سبد 
کاال را اجرا کرد که در مرحله نخست 
موفق نبود ولی دولت اکنون امیدوار 
اس��ت با شناسایی افراد هدف این بار 
سبد کاال را به دست مصرف کنندگان 

واقعی اش برساند.
اکن��ون ب��ا وج��ود مخالفت های 
مجلس، قرار نیست قیمت حامل های 
انرژی در سال آینده افزایش پیدا کند. 
از طرف��ی یارانه نق��دی نیز همچنان 
پرداخت می ش��ود، ام��ا دولت تالش 
دارد طرح��ی را اجرا کند که طی آن 
یارانه تنها به افراد نیازمند برسد. یکی 

از این طرح ها اختصاص یارانه به حامل های انرژی است 
که هنوز در حال کارشناس��ی و بررس��ی است. روحانی 
در ابتدای ریاس��تش بر دولت یازدهم درباره هدفمندی 
یارانه ها گفت چون این کار بدون کارشناسی انجام شده، 
مشکالت فراوانی دارد و ما برای این منظور چهار کمیته 
تشکیل دادیم و اصالحاتی نیاز است. تصمیم دولت این 
اس��ت که تا زمانی که مرحله اول هدفمندی یارانه ها به 
طور کامل اصالح نش��ده وارد فاز دوم نشویم و برای فاز 
دوم ه��م دولت فکر می  کند چگونه و به چه صورت وارد 

فاز دوم هدفمندی یارانه ها شود.

روحانی و چالش وزیر علوم
داس��تان معرفی و رأی اعتماد ب��ه وزیر علوم دولت 
روحانی بس��یار پرماجرا بود. بعد از 15 ماه از روی کار 
آم��دن دولت، پن��ج وزیر علوم به مجلس معرفی ش��د. 
جعفر میلی منفرد نخستین گزینه روحانی برای وزارت 
علوم دولت تدبیر و امید بود، اما نتوانس��ت رأی اعتماد 

مجلس اصولگرا را به دست بیاورد و جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم شد.
رئیس جمهور در جلس��ه رأی اعتماد با اشاره به سوابق جعفر میلی منفرد گفت: 
»آقای میلی منفرد تجربیات فراوانی در زمینه مدیریت در وزارت علوم داش��ته اند و 
از افراد مؤثر برای توس��عه پارک های علم و فناوری محسوب می شدند و در دوران 
دفاع مقدس نیز به عنوان معاونت وزارت علوم فعالیت کردند. ایش��ان در دانشگاه با 
هم��ه جناح ها و گروه ها که فعالیت می کنند ارتباط دارند و قول صریح ایش��ان به 
ش��ما و من این است که رویه ایش��ان در دانشگاه اعتدالی خواهد بود و برنامه های 

دولت را مدنظر داشته و آن برنامه ها را در دانشگاه اجرا کند«.
رضا فرجی دانا، دومین وزیر پیشنهادی وزارت علوم توانست رأی اعتماد بگیرد 
اما 9 ماه بعد استیضاح و برکنار شد. از جمله دالیل استیضاح او به کارگیری افراد 
مرتبط با اعتراضات انتخابات س��ال 88 بود. بسیاری نیز استیضاح وی را به افشا و 
پیگیری پرونده بورس��یه های غیرقانونی ربط دادند. فرجی دانا در جلسه استیضاح، 
توضیحاتی در مورد نحوه اعطای بورس��یه در دولت احمدی نژاد ارائه کرده و گفته 
بود: »آیا دانش��جوی ادبیات فارس��ی و فقه و حدیث را باید به خارج اعزام کنیم؟« 
محمدعلی نجفی، به طور موقت جایگزین فرجی دانا شد و البته نپذیرفت که وزیر 
علوم شود. سه ماه بعد محمود نیلی احمدآبادی به مجلس معرفی شد. مجلسی ها 
به سومین وزیر هم رأی اعتماد ندادند تا روحانی را مجبور کنند به چهارمین وزیر 

علوم فکر کند.
رئیس جمهور در جلسه رأی اعتماد دانش آشتیانی گفت: »امروز چهارمین نوبت 

اس��ت که برای درخواس��ت رأی اعتماد وزیر علوم پیش��نهادی خدمت نمایندگان 
مجلس می رس��م، البته تم��اس و نزدیکی مجلس و دولت همواره مطلوب اس��ت 
و فرصت��ی که بنده هم در خدمت نمایندگان باش��م، مغتنم اس��ت ولی امیدوارم 
فرصت های آینده برای همفکری و تعاون در راس��تای رفع مشکالت اساسی مردم، 
بویژه در زمینه اقتصادی، اش��تغال، رش��د و توسعه کشور و تعالی اخالق و فرهنگ 

باشد«.
روحانی س��پس با تأکید بر اینکه 
برای انتخاب وزیر علوم تحت فش��ار 
هیچ جناحی نیس��ت، افزود: »گرچه 
اصولگرای��ان و اصلح طلب��ان ه��ر دو 
فرزندان انقالب و خادمان آن هستند 
ول��ی هیچ فرق��ی بین ای��ن حزب و 
آن ح��زب وجود ن��دارد و همه اینها 
ب��رای گرم ک��ردن تنور اس��ت و ما 
افتخار می کنیم که مسلمان و ایرانی 
هستیم و در مسندی قرار گرفتیم که 

مردم برای خدمت ما را فرستادند«.
گزینه پیش��نهادی چهارم، یعنی 
فخرالدین احمدی دانش آشتیانی نیز 
نتوانست مجلس��ی ها را قانع کند و مانند سه نفر پیش 
ناکام از مجلس بیرون آمد. یک روز بعد، پنجمین وزیر 
علوم نیز معرفی ش��د تا این وزارتخانه رکورددار معرفی 
وزیر ش��ود. و باالخره فرهادی توانس��ت از مجلس رأی 

اعتماد بگیرد.
روحان��ی این بار گف��ت: »امروز ب��رای پنجمین بار 
خدم��ت نماین��دگان محت��رم مجلس رس��یدم تا وزیر 
پیش��نهادی برای وزارتخانه بسیار مهم علوم تحقیقات 
فناوری را خدمت شما معرفی کنم از همه کاندیداهای 
سابق و وزرای پیشنهادی سابق که قبول زحمت کردند 
به مجلس آمدند و توانس��تند رأی هفتاد نماینده یا 79 
نماینده را در کنار خودشان داشته باشند در عین حال 
نتوانستند رأی اکثریت نمایندگان را کسب کنند تشکر 
می کن��م که برای رض��ای خدا خود را آم��اده کرده اند 
چون س��خت اس��ت به مجلس آمدن، پش��ت تریبون 
آمدن، مخالف و موافق داشتن گاهی برای خود طرف و 
خانواده اش مشکالتی را ایجاد می کند. آن ها برای انجام 
وظیفه آمدند و من سپاسگذاری می کنم امیدوارم در مناسب و مسئولیت های دیگر 

بتوانند برای خدمت به مردم کشورمان ادای وظیفه کنند«.

روحانی حقوقدان و منشور حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی لیستی از مهم ترین حقوق شهروندان یک کشور است. 
نخس��تین منش��ور با این نام در بریتانیا در قرن 17 میالدی نوشته شد که نتیجه 
یک قرن مبارزه بین پادشاهان و مردم بود. از جمله حقوقی که می تواند در منشور 
حقوق شهروندی بیاید آزادی بیان )از جمله حق انتقاد از حکومت( و آزادی عقیده 
و دین اس��ت و سال گذشته رئیس جمهور طي دس��توري به هیئت دولت، تدوین 
الیحه حقوق ش��هروندي را مطالب��ه کرد. این تدبیر یکي از رس��الت هاي بنیادین 
دول��ت به عنوان مجري و ناظر قانون اساس��ي بود و جز ای��ن از دولت تدبیر و امید 

انتظار نمي رفت که رئیس آن به شعارهاي انتخاباتي خود جامه عمل بپوشاند.
و البت��ه صدای مخالفان راس��تگرا این بار نیز برخاس��ت، مبن��ی بر اینکه تمام 
بندهای مربوط به حقوق ش��هروندي در قانون اساس��ی آمده و هیچ چیز جدیدی 
در آن نیس��ت. حقوقدانان در پاسخ گفتند، حقوق ش��هروندی ذیل قانون اساسي 
تعریف ش��ده و جنبه تکمیلي، تأییدي و توس��عه اي دارد. ذیل فصل س��وم و اصل 
سوم قانون اساسي و 70 مصداق از حقوق عامه که در قانون اساسي آمده، فهرستي 
از حقوق وجود دارد که یا در قوانین عادي به آن پرداخته نش��ده یا نامنس��جم و 
نامتقارن و اجمالي دیده شده است؛ وجود سندي با جنبه الزام آور قانوني با شعاعي 

س�ال گذش�ته رئیس جمهور طي 
دس�توري به هیئت دولت، تدوین 
الیحه حقوق شهروندي را مطالبه 
کرد. این تدبیر یکي از رسالت هاي 
به عن�وان مجري  دولت  بنیادی�ن 
و  ب�ود  اساس�ي  قان�ون  ناظ�ر  و 
جز ای�ن از دول�ت تدبی�ر و امید 
انتظ�ار نمي رفت ک�ه رئیس آن به 
انتخاباتي خ�ود جامه  ش�عارهاي 

عمل بپوشاند.
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از استحقاق هاي خرد و کالن 
نظیر دسترس��ي به اطالعات، 
اس��تفاده بهین��ه از فرص��ت 
ح��ق  ارتباط��ات،  جهان��ي 
اعت��راض، حق بازخواس��ت و 
س��ؤال از مس��ئوالن و حقوق 
آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، 
زیس��ت محیطي،  و  ورزش��ي 
مي توان��د در ح��وزه حق��وق 

شهروندي مطرح شود.
 1381 تابس��تان  اواخ��ر 
برنام��ه  تدوی��ن  مقدم��ات 
چهارم توس��عه کش��ور آغاز 
شد و هشتم مرداد 1382 به 
تصویب هیئت وزیران و پس 
از آن مجلس شورای اسالمی 

رسید. بر اساس ماده 100 قانون برنامه چهارم، دولت 
موظف ش��د به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار 
زمینه های رش��د و تعالی و احس��اس امنیت فردی و 
اجتماعی »منش��ور حقوق ش��هروندی« را مشتمل بر 
محورهای تعیین ش��ده ب��ه تصویب مراج��ع ذی ربط 
برس��اند ولي متأس��فانه هنوز هم این قان��ون اجرایي 

نشده است.
س��ال 89 فاطم��ه بداغ��ی، مع��اون رئیس جمهور 
دول��ت دهم گفت: عجله ای ب��رای تدوین الیحه حقوق 
شهروندی نداریم و س��ال بعد درباره دلیل اجرا نشدن 
تدوین الیحه حقوق شهروندی در برنامه چهارم توسعه 
گفت: بخش��ی از این قان��ون که در م��ورد حفاظت از 
حقوق متهمین اس��ت، در قوه قضاییه تدوین شده ولی 
آن بخ��ش از آن که بر عهده دولت ب��وده هنوز تدوین 
نش��ده اس��ت. پس از آن در آذر ماه سال 90 از بداغی 
باز در این باره سؤال شد که در پاسخ گفت: این الیحه 
همچنان در حال مطالعه است و تا دو سال آینده بخش 
حقوق��ی دولت قانون حقوق ش��هروندی را تدوین و در 
قالب طرح به مجلس ارائه می کند؛ اتفاقی که رخ نداد تا 

نوبت به انتخابات ریاس��ت جمهوري رسید. حسن روحانی پیش از انتخاب به عنوان 
رئیس جمهور اعالم کرد: »اگر بار اجرایی را مردم بر عهده من بگذارند منشور حقوق 
ش��هروندی را تدوین خواهم کرد. در منشور حقوق شهروندی تمام مردم احساس 
برابری خواهند کرد«. بعد از انتخاب روحاني به عنوان رئیس جمهور وي در صحن 

علني مجلس گفت: »در عرصه سیاست 
داخلی مردم خواهان حقوق ش��هروندی 
و حق��وق تمام اقلیت ها هس��تند. مردم 
خواه��ان آرامش در رفتارهای سیاس��ی 
و حف��ظ آرامش جامع��ه و حفظ حریم 
خصوص��ی و در ادامه آن ثب��ات قانونی 
ب��رای فعالیت اح��زاب و حاکم ش��دن 
فضای نشاط و امید در جامعه هستند«.
به ای��ن ترتیب، روحان��ی )آذر 92( 
متن الیح��ه حقوق ش��هروندی را روي 
س��ایت دولت قرار داد تا کارشناس��ان و 
صاحب نظران پیش��نهادات خود را ارائه 
دهن��د. بیش از 2 میلی��ون نفر الیحه را 
دانل��ود کردند و صدها و ه��زاران مقاله 
و یادداش��ت در این مورد ارس��ال ش��د. 
در آن زم��ان اله��ام امی��ن زاده، معاون 

حقوق��ي رئیس جمهور گفت: 
اس��ت  معتقد  »رئیس جمهور 
این منش��ور باید ب��ه گونه ای 
تدوین ش��ود که قاب��ل اجرا 
باش��د و در ه��ر م��ورد ک��ه 
الزم  لوای��ح  دارد  ض��رورت 
تدوین ش��ود تا موض��وع،  به 
در  درآی��د.  قان��ون  ص��ورت 
حقوق  احصای   منش��ور،  این 
قانون،  بر  ش��هروندی مبتنی 
در س��طوح مدنی و اجتماعی 
به منظور نظ��ارت و تضمین 
حقوق ش��هروندی پیش بینی 
ش��ده اس��ت«. ح��اال پس از 
گذش��ت ی��ک س��ال و اندی 
حق��وق  الیح��ه  تدوی��ن  از 
ش��هروندی در دول��ت یازدهم، الهام امی��ن زاده معاون 
حقوق��ی ریاس��ت جمه��وری می گوید: تم��ام اقدامات 
مربوط به این الیحه انجام شده و رئیس جمهور شخصاً 
بای��د در م��ورد آن تصمیم بگیرد. ب��رای همین الیحه 
هم اکن��ون روی میز رئیس جمهور ق��رار دارد و بزودی 

تصمیم نهایی گرفته می شود.
امی��ن زاده تاکی��د ک��رد: »ما در معاون��ت حقوقی 
ریاس��ت جمهوری اصالحات مورد نظر را اعمال کردیم 
و همچنی��ن تمام پیش��نهادات دریافت��ی را در قالب 
یک جدول به رئیس جمهور ارائه کردیم. پیش��نهادات 
دریافتی اعمال ش��ده و جداول پیش��نهادی مردم به 
صورت موضوع بندی همراه با اصالحات، خدمت آقای 
رئیس جمهور تقدیم شده است تا ایشان پس از بررسی 
در مورد تصویب الیحه حقوق شهروندی تصمیم گیری 

کنند«.
اهمیت این سخنان در استفاده از عبارت »الیحه« 
برای چیزی بود که به منش��ور تغییر نام داده اس��ت. 
چنانچه منش��ور حقوق ش��هروندی ب��ه الیحه تبدیل 
ش��ود، باید از س��وی دولت به مجل��س رود و فرایند 
تبدیل ش��دن به قانون را ط��ی کند. البته گفته می ش��ود احتمال اینکه مجلس 
کنونی حاضر به تصویب چنان الیحه ای باشد بسیار اندک است، با این همه حتی 
در صورت تصویب مجلس نیز ممکن اس��ت ش��ورای نگهبان در برابر آن مقاومت 
کند. این در حالی اس��ت که حس��ن روحانی در زمان رقابت های انتخاباتی وعده 
داده بود حقوق ش��هروندی را به 
قانون تبدیل خواهد کرد. او گفته 
ب��ود: »من حقوق ش��هروندی را 
تدوین و تبدیل به س��ند و قانون 
در مجلس شورای اسالمی خواهم 
کرد که در آن حقوق شهروندی، 
تم��ام مردم ای��ران دارای حقوق 
برابر و مساوی شهروندی خواهند 

بود«.
اگ��ر این گفت��ه رئیس جمهور 
محقق ش��ود، دولت تدبیر و امید 
س��نگ بناي ارزنده اي را در تاریخ 
ایران اس��المي خواه��د گذارد که 
در ص��ورت اجرایی ش��دن، افکار 
عمومي درباره آن قضاوت خواهد 

کرد.

روحانی متن الیحه حقوق شهروندی 
داد  ق�رار  دول�ت  س�ایت  روي  را 
صاحب نظ�ران  و  کارشناس�ان  ت�ا 
پیش�نهادات خ�ود را ارائ�ه دهن�د. 
بی�ش از 2 میلی�ون نف�ر الیح�ه را 
دانل�ود کردن�د و صده�ا و ه�زاران 
مقاله و یادداشت در این مورد ارسال 
ش�د. در آن زم�ان الهام امی�ن زاده، 
مع�اون حقوقي رئیس جمه�ور گفت: 
»رئیس جمه�ور معتق�د اس�ت ای�ن 
منش�ور باید به گونه ای تدوین ش�ود 

که قابل اجرا باشد
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اوکراین؛ میدان جنگ شرق و غرب

تن��ش میان امریکا و روس��یه ش��اید ت��ا پیش از 
ده��ه 90 میالدی، خبری هر روزه می بود که کس��ی 
از شنیدنش متعجب نمی ش��د، اما با سقوط شوروی 
سابق، حکومت جدید مسکو تالش کرد تا حد امکان 
از درگیری با امریکا حذر کند. اما بحران اوکراین که 
از زمستان 92 آغاز شده بود، در فروردین 93 به اوج 
رس��ید و روس��یه را در برابر امریکا قرار داد. س��قوط 
دول��ت مورد حمایت روس��یه در اوکراین و روی کار 
آمدن هواداران نزدیکی به غرب، دولت روس��یه را بر 
آن داشت تا واکنش��ی سخت در مقابل این تحوالت 
نش��ان دهد. بر همین اس��اس، ارتش روسیه به بهانه 
دف��اع از روس تبارهای س��اکن در جزیره کریمه این 
بخ��ش از خاک اوکراین را ب��ه تصرف خود درآورد تا 
تنش به اوج خود برسد؛ تنش هایی که در تمام طول 
فروردین 93 در صدر اخبار بیش��تر رسانه های جهان 

قرار گرفت.

در آخری��ن روزه��ای فروردین نشس��تی در ژنو 
برگزار ش��د که اخبار رس��یده از آن، بس��یاری را به 
پایان گرفتن بحران اوکراین خوش بین کرد. هر چهار 
بازیگر اصلی صحنه اوکراین، یعنی روس��یه، اوکراین، 
اتحادیه اروپا و امریکا در این نشس��ت شرکت کردند 
و در پای��ان به توافق نیز رس��یدند؛ توافقی که البته 
بس��رعت بی اثر ش��د و طرفین یکدیگ��ر را به زیر پا 

گذاشتن مفاد آن متهم کردند.
در چنین ش��رایطی بود که جدایی طلبان ش��رق 
اوکراین رفراندومی را به منظور جدایی از این کش��ور 

برگزار کردند که نتیجه اش پیشاپیش مشخص بود.
در س��وی مقابل، غ��رب نیز تحریم ه��ای هرچه 
بیش��تر اقتصادی روسیه را در دس��تور کار خود قرار 
داد و به م��رور زم��ان و با ایجاد هر تن��ش جدید، بر 
حج��م آنها اف��زود. در همی��ن گی��ر و دار انتخابات 
ریاس��ت جمهوری اوکرای��ن نیز برگزار ش��د و »پترو 
پروشنکو« به ریاست جمهوری اوکراین برگزیده شد. 
تصور می ش��د با کنار رفتن دولت انتقالی و روی کار 
آمدن رئیس جمهوری منتخب، اوضاع آرام تر شود، اما 
تا امروز نه تنها از حجم درگیری ها کاس��ته نشده که 
حتی می توان گفت با گذش��ت زمان، گره اختالفات 
در اوکرای��ن کورت��ر از قبل ش��ده اس��ت و الاقل در 
کوتاه م��دت امیدی ب��ه بهبود اوضاع در این کش��ور 

نیست.

در روزهای ابتدایی اردیبهش��ت رسانه ها از توافق 
دو جنبش فتح و حماس بر س��ر ایجاد دولت وحدت 
ملی در فلس��طین خبر دادند. این دو جنبش که در 
سال های گذشته حتی به درگیری نظامی با یکدیگر 
هم روی آورده بودند و پس از آن، هریک بر قسمتی 
از سرزمین های اشغالی حکومت می کردند، سرانجام 
تصمی��م به ایجاد اتحاد دوب��اره گرفتند. این تصمیم 
اما مقامات رژیم صهیونیس��تی را برآش��فت و آنان را 
واداش��ت تا در مقابل آن موضع گیری کنند. از سوی 
دیگر دولت تل آویو که ب��ه دنبال بهانه ای برای قطع 
مذاکرات صلح با حکومت خودگردان فلس��طین بود، 
اتحاد فت��ح و حماس را دس��ت آویزی ق��رار داد که 
مذاک��رات صلح را ب��ه حالت تعلی��ق درآورد. مدتی 
پس از این ماجرا بود که به اس��راییل کش��ته شدن 
س��ه نوجوان یهودی در کرانه باخت��ری رود اردن را 
بهانه کرد تا در ادامه سیاست های خصمانه خود، بار 
دیگ��ر به نوار غزه حمله کند و جنگ��ی ویرانگر را بر 
مردم تح��ت محاصره غزه تحمیل کن��د. رفتار رژیم 
صهیونیس��تی در طول این جنگ به گونه ای بود که 
حتی ص��دای متحدان همیش��گی این رژی��م را نیز 
درآورد. بمباران مدارس متعلق به س��ازمان ملل که 
در آن روزها پناهگاه بس��یاری از آوارگان فلسطینی 
بود، از جمله جنایاتی اس��ت که تا مدت ها در حافظه 

جهانیان خواهد ماند.

نوروز 93 در حالی فرارسید که عرصه بین الملل روزهای پرالتهابی را می گذراند. شاید برخی بر 

این عقیده باشند که این عرصه هیچ گاه خالی از التهاب نبوده و حتی اگر به تصادف به سراغ روزی 

خاص برویم، خواهیم دید اخبار فراوانی از تنش های بین المللی در همان روز منتشر شده است اما 

نمی توان انکار کرد که برخی از این تنش ها اهمیت بیشتری دارند.

نوروز 93 در حالی فرارسید که 

93جهان
 مهرداد جهانگیری
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افغانستان؛ وحدت زیر سایه امریکا

اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 
از دیگ��ر اخبار پر س��ر و ص��دای به��ار 93 بود. این 
انتخاب��ات که چن��د روز پس از پایان ن��وروز برگزار 
ش��ده بود، از مدت ها قبل مورد توجه جامعه جهانی 
ب��ود. اصلی تری��ن دلیل حساس��یت آن ای��ن بود که 
ب��رای اولین بار در تاریخ افغانس��تان قرار بود قدرت 
ب��ه ش��کل مس��المت آمیز از ی��ک حاکم ب��ه حاکم 
جدید واگذار ش��ود. این موض��وع در کنار بحث های 
همیشگی درباره درصد باالی تقلب در انتخابات های 
افغانس��تان و همچنی��ن تهدیدات دائم��ی طالبان، 
تعیین رئیس جمهور جدید این کشور را به موضوعی 
مهم بدل کرده بود. حدود سه هفته پس از برگزاری 
انتخابات و گمانه زنی های فراوان، کمیسیون انتخابات 
اع��الم ک��رد هیچ ی��ک از نامزده��ا در دور اول حائز 
اکثریت آرا نش��ده و دور دوم انتخابات میان عبداهلل 
عب��داهلل و اش��رف غنی احمدزی، نف��رات اول و دوم 
برگزار خواهد ش��د. این اما آغاز بحرانی بود که شاید 
هنوز هم گریبان جثه ضعیف افغانستان را رها نکرده 
است. پس از برگزاری دور دوم انتخابات، هر دو نامزد 
مدعی پیروزی قطعی خ��ود بودند. به تعویق افتادن 
چندب��اره اعالم نتایج هم فض��ا را روزبه روز ملتهب تر 
می کرد. درنهایت اما کمیسیون انتخابات اشرف غنی 
احم��دزی را به عنوان برن��ده معرفی کرد تا عبداهلل و 
هوادارانش اعالم کنند نتایج اعالم ش��ده تقلبی است 
و آنه��ا به هیچ وج��ه از صحنه کن��ار نخواهند رفت. 
در نهای��ت پادرمیانی امریکا و حض��ور چندباره وزیر 
خارج��ه این کش��ور در کابل، طرفی��ن را به پذیرش 
توافقی بر مبنای تقس��یم ق��درت متقاعد کرد. طبق 
این توافق ریاس��ت جمهوری به اش��رف غنی و پست 
جدیدالتأس��یس ریاس��ت اجرایی به عبداهلل رسید تا 

هریک نیمی از قدرت را در اختیار بگیرند.
علی رغم این توافق و رهیدن افغانس��تان از جنگ 
احتمال��ی داخلی، روش��ن نبودن اختی��ارات هریک 
از طرفین باعث ش��د معرفی دول��ت جدید ماه ها به 
ط��ول بینجامد و در نهایت نیز افغانس��تان در حالی 
به اس��تقبال نوروز برود که پارلمان این کشور بیش 
از نیمی از وزرای معرفی ش��ده از سوی اشرف غنی و 
عبداهلل را از پوشیدن ردای وزارت محروم کرده است.

بوکو حرام؛ حرام در حرام

دیگر اتفاق خبرس��از بهار 93 ربوده ش��دن بیش 

از 300 دخت��ر دانش آم��وز نیجریه ای توس��ط گروه 
تروریس��تی »بوکوحرام« و اع��الم این گروه مبنی بر 
ف��روش این دختران به عنوان »برده« بود. اگرچه این 
گ��روه پیش از این نیز اقدام��ات جنایت بار فراوانی را 
انجام داده بود، این اقدام خش��م جهان را در سطحی 
وس��یع برانگیخت. جدای از موضع گیری کشورهای 
مختلف علی��ه این اقدام و اع��الم آمادگی آنان برای 
هم��کاری با دول��ت نیجریه در مبارزه ب��ا بوکوحرام، 
کارزارهای جهانی متعددی توسط چهره های محبوب 

دنیا در حمایت از دختران ربوده شده شکل گرفت.

مصر؛ بازگشت ژنرال ها به کاخ ریاست جمهوری

اع��الم حکم اعدام رهب��ر و بی��ش از 600 عضو 
اخوان المس��لمین مص��ر، موض��وع مهم��ی ب��ود که 
اعتراض های فراوانی را در جامعه بین الملل به همراه 
داش��ت. این حکم در حالی اعالم می شد که نظامیان 
مص��ر و در رأس آن��ان، ژنرال عبدالفتاح السیس��ی، 
خود را آم��اده برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری 
می کردند. نکته جالب این بود که علی رغم اعتراضات 
گس��ترده نهاده��ای بین المللی به ای��ن حکم، ژنرال 
سیس��ی که برای ریاس��ت جمهوری نامزد شده بود، 
اعالم کرد در صورت پیروزی او در انتخابات، در مصر 

هیچ جایی برای اخوان المسلمین نخواهد بود.
کمی بعد همین اتف��اق افتاد و ژنراِل دیروز، کت 
و شلوار به تن کرد و بر کرسی ریاست جمهوری مصر 
تکیه زد تا عرصه بر اخوان المس��لمین بیش از پیش 
تنگ شود. حکومت دوباره نظامیان بر مصر عرصه را 
تنها بر اخوان المس��لمین تنگ نک��رد، چراکه به مرور 
حتی نیروهای سرشناس جنبش مدنی جوانان که در 
س��رنگونی حکومت مبارک نقش محوری را داشتند، 
مورد نوازش دادگاه ه��ای نظامی قرار گرفتند و برای 
مثال، عال عبدالفت��اح، رهبر جنبش جوانان به دلیل 
برپایی ی��ک تظاهرات اعتراضی به پنج س��ال زندان 

محکوم شد.

لیبی؛ بحران از پی بحران

در همی��ن روزه��ا کمی آن س��وتر از مصر، لیبی 
نیز روزهای پرالتهابی را اخیر گذراند. پس از س��قوط 
معمر قذافی، دولت جدید لیبی نتوانسته بود کنترل 
کامل این کش��ور را در دس��ت بگی��رد. همین ضعف 
باعث ش��د گروه های مختلف ش��به نظامی که هریک 
خود را در س��اقط کردن قذافی س��هیم می  دانستند، 

حاض��ر به پذیرفتن حاکمیت دولت جدید نش��وند و 
هرکدام س��از خود را کوک کنن��د و لیبی را وارد فاز 
ت��ازه ای از نبردهای داخلی کنند. در این آش��فتگی 
گروه های س��لفی توانس��تند کنترل مناطقی از لیبی 
را در دس��ت بگیرند. همین موضوع باعث شد بخشی 
از نظامیان جدا ش��ده از ارتش قذافی و هواداران شان 
به مقابله با این نیروه��ا بپردازند. اما این مقابله تنها 
به گروه های سلفی محدود نشد و در آخرین روزهای 
اردیبهش��ت گذش��ته، نظامیان ب��ه فرماندهی ژنرال 
حفتر وارد طرابلس ش��دند و ضم��ن تصرف پارلمان 

لیبی، آن را به حالت تعلیق درآوردند.
این البت��ه پایان بحران لیبی نبود، چراکه کنترل 
بخش ه��ای مهم��ی از این کش��ور امروز در دس��ت 
نیروهای وفادار به داعش اس��ت ک��ه اصلی ترین آنها 
ش��هر ِس��رت، زادگاه قذافی است. س��اختار قبیله ای 
لیبی این ام��کان را به جریانات س��لفی می دهد که 
حتی بتوانند ضمن مذاکره با س��ران قبایل، حمایت 
آنه��ا را در مقابل��ه با دول��ت مرکزی جل��ب کنند و 
حداقل بخش های وس��یع تری از لیب��ی را به تصرف 
خ��ود درآورند. کما اینکه این اتف��اق تا حدودی رخ 
داده اس��ت. اتفاق مهم دیگری که در اواخر سال در 
لیب��ی روی داد، حمله هواپیماه��ای جنگنده ارتش 
مصر به مواضع داعش در این کش��ور بود. این حمله 
به تالفی س��ر بریدن بیش از 20 ش��هروند مسیحی 
مصری توس��ط داعش انجام ش��د. درحالی که دولت 
موقت لیبی از این حمله ارتش مصر اس��تقبال کرد، 
در اقدامی قابل تأمل، دول��ت قطر با صدور بیانیه ای 
این اقدام مصر را به بهانه کش��ته ش��دن غیرنظامیان 
محک��وم کرد. به نظر می رس��د با به قدرت رس��یدن 
سیس��ی در مصر و با توجه به روابط بس��یار حس��نه 
حاکمان قطر با اخوان المسلمین، چالش ها میان مصر 
و قطر به ه��ر بهانه ای خود را نمایان کند. کما اینکه 
ماجرای حکم زندان سه خبرنگار الجزیره در مصر هم 

در همین راستا تحلیل شد.

ترکیه؛ باز هم عدالت و توسعه، باز هم اردوغان

اتفاق مهم دیگر جهان در س��ال اخیر، انتخاب رجب 
طی��ب اردوغان به عنوان اولی��ن رئیس جمهور ترکیه 
بود. این برای اولی��ن بار بود که رئیس جمهور ترکیه 
با رأی مس��تقیم مردم انتخاب می ش��د. اردوغان در 
حالی به پیروزی رس��ید که پس از افشای فساد مالی 
چند عضو دولتش، بشدت از سوی مخالفان سرزنش 
می ش��د. فشارهای سیاسی و رس��انه ای به حدی بود 
که بسیاری ناظران احتمال می دادند دوران اردوغان 
به س��ر رسیده باش��د اما نتایج انتخابات شهرداری ها 
که حدود پنج ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری 
برگزار ش��د، نش��ان داد که علی رغم تم��ام اتهامات، 
اردوغ��ان و حزبش هنوز هم حمای��ت اکثریت مردم 
ترکی��ه را دارن��د. آرای ح��زب عدالت و توس��عه در 
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انتخابات شهرداری ها نه تنها ریزش نداشت که حتی 
چند درصدی بیشتر از دور قبل بود.

اتف��اق مهم دیگری که اواخر س��ال در ترکیه رخ 
داد، عملیات گس��ترده ارت��ش ترکیه و ورود به عمق 
خاک س��وریه، به منظور بازگرداندن جنازه سلیمان 
ش��اه، مؤسس حکومت عثمانی که در منطقه ای واقع 
در سوریه دفن است بود. تا کنون همواره تعدادی از 
نیروهای ارتش ترکیه در این مکان حضور داش��تند 
و به مراقبت از مقبره س��لیمان شاه می پرداختند اما 
ترس از تصرف این منطقه توس��ط داعش و تخریب 
مقبره مؤسس حکومت عثمانی ترکیه را بر آن داشت 
که در عملیاتی سریع، جنازه پادشاه چند قرن پیش 

ترک را به داخل مرزهای ترکیه برگرداند.
ترکی��ه اع��الم کرد آغ��از این عملی��ات را هم به 
نیروهای ائت��الف بین المللی و هم به دولت س��وریه 
اعالم کرده اس��ت. دولت س��وریه اما بش��دت به این 
عمل همسایه شمالی اعتراض داشت و گفت آنها این 
موض��وع را اعالم کردند، اما منتظ��ر اجازه نماندند و 

بی اجازه وارد خاک سوریه شدند.

عراق؛ اختالفات داخلی مقدمه پیشروی های داعش

برگزاری انتخابات پارلمان عراق در اوایل سال 93 
را می توان نقطه آغاز بحران های متعدد این کشور در 
یک س��ال اخیر دانس��ت. بر اس��اس نتایج انتخابات، 
ائتالف دولت قانون به رهبری نوری المالکی توانست 
98 کرس��ی از 328 کرس��ی پارلمان این کشور را به 
دس��ت آورد. این تعداد اگرچه از کرس��ی های دیگر 
گروه ها بیشتر بود، برای تشکیل دولت توسط مالکی 
کافی نب��ود. مالکی ام��ا به هیچ وجه نمی خواس��ت 
ریاس��ت دولت را واگ��ذار کند. اس��تدالل او این بود 
که با توجه به بیش��تر بودن آرای وی، نخس��ت باید 
فرصت تش��کیل دول��ت به او داده ش��ود. گویا از یاد 
برده بود که چهار س��ال قبل خودش مبتکر طرحی 
شد که بتواند ایاد عالوی، رهبر ائتالف العراقیه را که 
بیشترین تعداد کرسی را کسب کرده بود، از تشکیل 

دولت کنار زند.
اصرار مالکی بر ماندن در جایگاه نخس��ت وزیری 
باع��ث ایجاد تفرقه در میان نیروهای سیاس��ی عراق 
ش��د. این تفرق��ه کم ک��م در جامعه نیز نم��ود پیدا 
کرد. مجموعه این ش��رایط بهتری��ن فرصت را برای 
تندروهای سلفی داعش فراهم کرد تا بدون کمترین 
هزین��ه و در می��ان به��ت همگان، ظ��رف چند روز 
ش��هرهای زیادی از عراق را تصرف کنند و در نهایت 
ابوبک��ر البغدادی، رهبر این گ��روه در موصل خود را 
خلیفه مس��لمین بخواند. با این حال مالکی همچنان 
بر ماندن اصرار داشت و در کمال ناباوری حتی حاضر 
به پذیرش توصیه آیت اهلل العظمی سیستانی مبنی بر 

کناره گیری از قدرت نشد.

پای��ان دوران ریاس��ت جمهوری ج��الل طالبانی، 
بح��ران دیگ��ری ب��ود که عراق ب��ا آن مواجه ش��د. 
بارزانی علی رغم اینک��ه مدت ها پیش از پایان دوران 
ریاس��ت جمهوری اش، بیم��ار و در خ��ارج از ع��راق 
تح��ت مداوا بود، در اوج بحران ها به عراق بازگش��ت 
و توانست نقش مثبتی در آرام کردن طرف های دعوا 
ایفا کن��د. در نهایت مجموع��ه تالش ها جواب داد و 
مالکی راضی به کناره گیری ش��د ت��ا حیدر العبادی، 
هم حزبی دیگر او از س��وی پارلمان مس��ئول تشکیل 
دولت شود. عالوه بر این، پارلمان عراق فؤاد معصوم، 
از سیاس��تمداران سرش��ناس ُکرد را جایگزین جالل 
طالبانی کرد تا ریاس��ت کش��ور عربی عراق همچنان 

در اختیار کردها بماند.
با آرام تر ش��دن اوضاع در بغداد، توان ارتش عراق 
در مبارزه با داعش نی��ز باال رفت. کمک های نظامی 
ایران از یک س��و و ش��کل گیری ائتالف ضد داعش با 
عضویت چند کش��ور منطقه و کشورهای غربی، این 

امکان را به حکومت عراق داد تا از پیش��روی داعش 
جلوگی��ری کند و حتی مناطق��ی را از چنگ داعش 
درآورد. اما علی رغم تمام اینها هنوز هم کنترل شهر 

مهم موصل در دست پیروان ابوبکر البغدادی است.
اقلیم کردستان هم به عنوان بخشی از عراق، سالی 
بحرانی را گذراند. در اوج بحران سیاسی عراق، رئیس 
اقلیم کردس��تان در گفته های��ی جنجالی از احتمال 
تجزیه عراق و تش��کیل کش��ور مس��تقل کردستان 
س��خن گفت. این گفته های بارزانی نه تنها کمکی به 
آرام ش��دن فضای متشنج عراق نکرد که حتی باعث 
ایجاد نوعی ش��کاف در میان خوِد سیاستمداران کرد 
هم ش��د. هرچند در نهایت و ب��ا کناره گیری مالکی، 
کردها به روند سیاس��ی عراق در بغداد بازگش��تند، 
صحبت ه��ای بارزانی نش��ان داد او هن��وز هم رویای 

ریاست بر کشوری مستقل را در سر می پروراند.
بحران دیگ��ر حکوم��ت خودمختار کردس��تان، 
داعش ب��ود. کردس��تان نی��ز مانند دول��ت مرکزی 
ع��راق در مواجه��ه با داعش دچار ش��وک ش��د و به 
یک باره نیروه��ای این گروه تندروی تروریس��تی را 
در چند مت��ری نیروهای نظامی خ��ود دید. هرچند 
پیشمرگه های کرد توانس��تند امنیت شهرهای مهم 
اقلی��م را حفظ کنن��د، در محافظت از جان کردهای 
مناطقی همچون سنجار ناموفق بودند. دولت اسالمی 
با حمل��ه به این منطقه بس��یاری از م��ردان ُکرد را 
قتل عام ک��رد و زنان زیادی از جمله کردهای ایزدی 

را به اسیری و بردگی گرفت.

تونس؛ دو انتخابات، دو شگفتی

در یکی از بحرانی ترین س��ال های جهان اس��الم، 
تونس س��ال آرامی را پشت س��ر گذاشت، حال آنکه 
برگزاری دو انتخابات مهم پارلمانی و ریاست جمهوری 

می توانست این کشور را نیز به کام بحران فروبرد.
ب��ا س��قوط زین العابدی��ن ب��ن علی و بازگش��ت 
راش��د الغنوش��ی، رهبر تبعیدی جنبش اسالمگرای 
النهضه به تونس، تصور می ش��د این کشور در مسیر 
استقرار حکومت اس��المگرایان حرکت کند. پیروزی 
اسالمگرایان در اولین انتخابات برگزارشده در دوران 
جدید این احتمال را تقویت کرد. اما با گذشت کمتر 
از چهار س��ال حزب س��کوالر ندای تونس به رهبری 
باجی السبس��ی، از دولت مردان قدیمی و سالخورده 
تونس، توانس��ت اکثری��ت کرس��ی های پارلمان این 
کش��ور را تصاحب کند. به فاصله کمی از این اتفاق، 
مردم تون��س باید اولین رئیس جمه��ور انتخابی این 
کش��ور بعد از س��قوط بن علی را انتخاب می کردند. 
در این انتخاب��ات نیز همچون انتخابات پارلمان، این 
حزب ندای تونس و مشخصاً رهبر آن، باجی السبسی 
بیش��ترین آرا را به خود اختصاص داد. البته آرای او 
کمت��ر از 50درصد بود و همی��ن موضوع انتخابات را 

اص�رار مالکی ب�ر مان�دن در جایگاه 
نخس�ت وزیری باعث ایجاد تفرقه در 
میان نیروهای سیاسی عراق شد. این 
تفرق�ه کم کم در جامعه نیز نمود پیدا 
کرد. مجموع�ه این ش�رایط بهترین 
فرص�ت را ب�رای تندروهای س�لفی 
داع�ش فراهم کرد تا ب�دون کمترین 
هزین�ه و در میان بهت همگان، ظرف 
چند روز ش�هرهای زی�ادی از عراق 
را تص�رف کنن�د و در نهای�ت ابوبکر 
البغدادی، رهب�ر این گروه در موصل 

خود را خلیفه مسلمین بخواند. 

ب�ا گذش�ت کمت�ر از چهار س�ال از 
انق�الب تونس، حزب س�کوالر ندای 
تون�س به رهب�ری باجی السبس�ی، 
از دولت م�ردان قدیمی و س�الخورده 
تونس، توانس�ت اکثریت کرسی های 
پارلمان این کشور را تصاحب کند. به 
فاصله کمی از این اتفاق، مردم تونس 
انتخابی  اولی�ن رئیس جمه�ور  بای�د 
این کش�ور بعد از س�قوط بن علی را 
انتخابات  انتخاب می کردن�د. در این 
نیز باجی السبسی بیشترین آرا را به 

خود اختصاص داد.
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به دور دوم کش��اند. جنبش النهضه هر چند رس��ماً 
نامزدی در این انتخابات نداش��ت، بر همه روشن بود 
که منصف المرزوقی، رئیس جمهور موقت این کشور 
که به همراه السبس��ی به دور دوم انتخابات راه یافته 
بود، حمایت النهضه را نیز پش��ت سر خود داشت. اما 
گذشت زمان نشان داد شاهین اقبال قصد برخاستن 
از ش��انه های پیر سیاست تونس، باجی قائد السبسی 
را نداش��ت. با انتخاب السبس��ی به ریاست جمهوری 
تونس، ح��زب متب��وع او کنترل قوه مجری��ه را نیز 
همچون قوه مقننه در دست گرفته است. این موضوع 
ش��اید از نظر خیلی ها به معنای شکس��تی تلخ برای 
اس��المگرایان بود اما نباید فراموش کرد که پایبندی 
راشد الغنوش��ی، رهبر النهضه به اصول دموکراسی و 
انتخابات آزاد ام��کان حضور مخالفان در انتخابات را 
فراهم کرد؛ موضوعی که بی شک از دید جامعه مدنی 
تونس پنهان نماند. بنابراین، می توان احتمال داد که 
در انتخاب��ات آینده النهضه، به رهبری الغنوش��ی به 
دلیل همی��ن پایبندی به قواعد دموکراس��ی، بتواند 
رأی بخش های��ی از جامع��ه مدنی تون��س را نیز به 

سمت خود جلب کند.
امریکا؛ کنگره در کنترل جمهوری خواهان

برگزاری انتخابات می��ان دوره ای کنگره امریکا از 
مهم ترین اتفاقات س��ال اخیر ب��ود. انتخاباتی که در 
نتیجه آن جمهوری خواهان توانس��تند پس از سال ها 
اکثری��ت کنگ��ره را از آن خود کنند ت��ا درگیری به 
کنگ��ره هم به مجموعه مش��کالت ب��اراک اوباما در 

دوسال آخر ریاست جمهوری اش اضافه شود.
هرچند بر اس��اس یک سنت قدیمی مردم امریکا 
ه��ر چن��د دوره یک بار جای اکثری��ت و اقلیت را در 
کنگ��ره عوض می کنند، خاطرات تل��خ جامعه امریکا 
از آخری��ن دور حکوم��ت جمهوری خواهان در دوران 
جرج بوش، دموکرات ها را به ماندن در قدرت امیدوار 
ک��رده بود. کنگره امری��کا از دو مجلس نمایندگان و 
سنا تشکیل می شود. چگونگی برگزاری انتخابات سنا 
در امری��کا الگویی منحصربه ف��رد دارد، زیرا طول هر 
دوره سنا برای همه سناتورها یکسان نیست. انتخابات 
اصلی س��نا هر شش س��ال یک بار برگزار می شود اما 
پس از انتخابات 100 سناتور برگزیده به قید قرعه در 
سه گروه قرار می گیرند که عضویت در هرکدام از این 
گروه ها طول دوران عضویت آنان در س��نا را مشخص 
می کن��د. به این صورت که نمایندگان در س��ه گروه 
دوساله، چهارساله و شش ساله قرار می گیرند. به این 
دلیل، هر دو سال و در خالل یک انتخابات سراسری 
مثل برای انتخاب جایگزین یک س��وم از سناتورها که 
در گروه دوساله یا شش ساله قرار گرفته اند، انتخابات 

میان دوره ای سنا نیز برگزار می شود.
 ذکر ای��ن مورد می تواند ب��ه درک بهتر تحوالت 
اخیر در کنگره امریکا کمک کند. در این انتخابات که 

همراه با انتخابات مجلس نمایندگان برگزار می ش��د، 
جمهوری خواهان توانستند تعداد بیشتری از کرسی ها 
را به دس��ت آورند تا در مجموع نی��ز بتوانند بیش از 
نصف س��نا را در اختیار بگیرند. ای��ن اتفاق بعد از 9 
س��ال رخ داد تا جمهوری خواهان نش��ان دهند برای 
بازگشت به قدرت و حتی فتح کاخ سفید در انتخابات 
آینده ریاست جمهوری نیز مصمم اند، چرا که از همان 
روزهای نخس��ت آغاز به کار در تمام عرصه ها اوباما را 
به چالش کش��یدند. درگیری با اوباما بر سر چگونگی 
مذاک��ره با ای��ران از اصلی ترین چال��ش  کنگره تحت 
کنترل جمهوری خواهان ب��ا رئیس جمهور بود و البته 
هنوز هم هست. تا جایی که اوباما در اقدامی کم سابقه 
کنگره را تهدید کرد که در صورت وضع تحریم جدید 
علیه ایران، او از اختیار قانونی خود استفاده کرده و این 
مصوب��ه را وتو می کند. جمهوری خواهان نیز در مقابل 
به اقدامی کم سابقه دس��ت زدند. درحالی که همگان 
از اختالفات ش��دید اوباما و نتانیاهو بر س��ر مذاکرات 
هس��ته ای با ایران باخبرند، رهب��ر جمهوری خواهان 
کنگ��ره ب��دون هماهنگی ب��ا کاخ س��فید از نتانیاهو 
دعوت ک��رد با حضور در کنگره امری��کا برای اعضای 
آن سخنرانی کند. این اقدام واکنش تند کاخ سفید را 
در پی داش��ت و اعالم ش��د در طول این سفر نتانیاهو 
به امریکا، رئیس جمهور حاضر به مالقات با او نیس��ت. 
حتی مشاور امنیت ملی اوباما حضور نتانیاهو در کنگره 

را باعث تخریب تار و پود رابطه دو کشور دانست.

پادشاه جدید عربستان؛ تغییر یا ادامه

عربس��تان س��عودی کشوری اس��ت که تغییرات 
در آن با س��رعتی بس��یار پایین انجام می شود، مبدأ 

همین تغییرات اندک هم غالباً تغییر پادش��اه در این 
کشور است. با گذشت بیش از نیم قرن از مرگ ملک 
عبدالعزی��ز، فرزندان او نیز که یکی پس از دیگری بر 
ارثیه پدری تکیه می زنند، پا به س��ن گذاشته و عمر 
سلطنت شان کوتاه می شود و حتی در سال های اخیر، 
برخ��ی از آنها در مقام ولیعه��د از دنیا رفتند بی آنکه 
به سلطنت برسند. ملک سلمان، پادشاه جدید هم از 
این قاعده مستثنا نیس��ت. او که دهه نهم عمر خود 
را می گذراند، بعید اس��ت سلطنتی طوالنی تر از ملک 
عبداهلل پیش رو داش��ته باش��د. پس از او اما آخرین 
پس��ر بنیان گذار عربستان س��عودی بر تخت خواهد 
نشس��ت تا پس از او، س��لطنت به نس��ل بعد منتقل 
شود تا ش��اید این جابه جایی نسلی، سرعت تحوالت 

را در این کشور ثروتمند باالتر ببرد.
مهم تری��ن اتفاق��ی که با مرگ مل��ک عبداهلل رخ 
داد، ای��ن بود که قدرت دوباره به برادران ناتنی ملک 
عبداهلل بازگش��ت؛ اتفاقی که شاید باعث کاهش نفوذ 

نزدیکان وی در خاندان پرجمعیت سلطنتی شود.

کوبانی: نماد مقاومت

کوبانی ش��هری کردنش��ین در ش��مال س��وریه 
و چس��بیده به مرزهای ترکیه اس��ت ک��ه تا پیش از 
تحوالت اخیر خاورمیانه ناشناخته بود اما امروز برای 
افکار عموم��ی جهان نماد مقاوم��ت در برابر داعش 
اس��ت. کوبانی با جمعیتی در ح��دود پنجاه هزار نفر 
از اواخ��ر س��ال 92 و با تصرف تقریب��اً تمام مناطق 
پیرامونش در سوریه توس��ط گروه داعش به یکی از 
اهداف این گروه تبدیل ش��د تا اینکه در اواسط سال 
گذشته این گروه از سه جبهه به این شهر حمله کرد. 
تنه��ا نیروی مدافع کوبانی، گروه��ی از اهالی همین 
ش��هر بودند که اسلحه به دس��ت گرفتند تا در برابر 
دش��منی دهشتناک از خانه و کاش��انه و به نوعی از 

هویت خود دفاع کنند.
 ای��ن مقاومت پ��س از حمله های ش��دید داعش 
درهم شکست و نیروهای داعش توانستند از مناطقی 
وارد ش��هر ش��وند و پرچم گروه خود را بر فراز چند 
س��اختمان این شهر برافراشتند. نیروهای مردمی اما 
دس��ت از مقاومت نکش��یدند. همزم��ان تصاویری از 
ش��به نظامیان مدافع کوبانی که م��رد و زن در کنار 
یکدیگر ب��ا داعش می جنگیدن��د و در خالل جنگ 
آوازهای محلی می خواندند، ش��بکه های اجتماعی را 
فراگرفت تا این ش��هر و سرنوشتش بیش از پیش در 

مرکز توجه جهانیان قرار گیرد.
عدم دخال��ت مؤثر جامع��ه جهان��ی درحالی که 
ائتالف بین المللی ضد داعش تازه تش��کیل شده بود، 
انتقاده��ای زیادی را متوجه کش��ورهای غربی کرد. 
دول��ت ترکیه نیز متهم بود که در ش��رایط س��خت 
کوبان��ی که از س��ه جهت در محاص��ره داعش بود و 

کنگره جدید از همان روزهای نخست 
آغاز به کار در تمام عرصه ها اوباما را 
به چالش کش�یدند. درگیری با اوباما 
بر س�ر چگونگی مذاکره ب�ا ایران از 
اصلی ترین چالش  کنگره تحت کنترل 
جمهوری خواهان با رئیس جمهور بود 
و البته هنوز هم هس�ت. تا جایی که 
اوباما در اقدامی کم س�ابقه کنگره را 
تهدید کرد که در صورت وضع تحریم 
جدید علیه ایران، او از اختیار قانونی 
خود اس�تفاده کرده و ای�ن مصوبه را 

وتو می کند.
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تنها از سمت شمال به ترکیه وصل بود، این کشور نه 
تنها کمکی به شبه نظامیان اهل کوبانی نمی کند، که 
حتی مانع از ورود پیشمرگه های کرد اقلیم کردستان 

به کوبانی و تقویت آنها می شود.
در نهایت زیر فش��ار ش��دید افکار عمومی، دولت 
ترکی��ه از موضع خود کوتاه آمد و اجازه داد نیروهای 
پیش��مرگه از طریق این کش��ور وارد کوبانی شوند و 
در مقاب��ل داع��ش بجنگند. ائت��الف بین المللی ضد 
داع��ش هم با بمباران هوایی برخی مواضع داعش در 
اط��راف کوبانی در تضعیف این گروه تأثیر داش��تند، 
اما بی شک بیش��ترین سهم از آن خوِد نیروهای اهل 
کوبانی بود که به ش��کلی حماسی از شهر خود دفاع 

کردند و داعش را وادار به عقب نشینی کردند.
در ش��رایط فعل��ی اگرچه این ش��هر از نیروهای 
داعش خالی ش��ده است، هنوز بس��یاری از آوارگان 
کوبانی که در اردوگاهی نزدیک این ش��هر در خاک 
ترکیه مستقر هستند، حاضر به بازگشت به شهر خود 
نیس��تند، چراکه هنوز ای��ن اطمینان وجود ندارد که 

داعش بار دیگر به این شهر حمله نکند.

جام جهانی فوتبال؛ میزباِن ناکام

برگ��زاری جام جهانی فوتبال در برزیل از اتفاقات 
مهمی بود ک��ه برای نزدیک به یک ماه بس��یاری از 

اخبار در حاشیه هیجان آن قرار گرفت.
از مدت��ی پیش، گ��روه زیادی از م��ردم برزیل به 
برگزاری جام جهانی فوتبال 2014 و المپیک 2016 
در این کشور معترض بودند و معتقد بودند در شرایط 
اقتصادی نامناس��بی که مردم این کش��ور در آن قرار 
دارند، برگزاری این دو اتفاق پرهزینه، نه تنها سودی 
برای مردم برزیل نخواهد داش��ت ک��ه حتی به ضرر 
آنهاس��ت. اعتراض ها وقتی بیش��تر شد که مشخص 
شد بسیاری از پیمانکاران در جریان ساخت وسازهای 
مرتب��ط ب��ا این دو اتف��اق، مبالغ��ی بس��یار فراتر از 
قراردادهای رسمی خود و آنچه در دنیا مرسوم است، 
از دول��ت گرفته ان��د؛ موضوعی که نش��ان دهنده یک 

فساد عمیق در دستگاه های دولتی بود.
اعتراض ه��ا به حدی زیاد بود که تا چند س��اعت 
پی��ش از آغاز مس��ابقات این احتمال وجود داش��ت 
که مخالف��ان با انجام اعتصاب های��ی هماهنگ روند 
خدمات عمومی، از جمله حمل ونقل را در شهرهایی 
که مس��ابقات در آن انجام می ش��د، مختل کنند اما 
ج��ام جهانی برگزار ش��د، بی آنک��ه اختاللی در روند 

برگزاری آن پدید آید.
مسابقات بدون ایجاد بحرانی خارج از استادیوم ها 
انجام ش��د ام��ا اتفاقات داخل اس��تادیوم برای مردم 
برزی��ل بحران آفرید. اغراق نیس��ت اگ��ر بگوییم که 
باخت با نتیجه تحقیرآمیز در مس��ابقه نیمه نهایی با 
خوردن هفت گل از آلمان، برزیل را در عزایی عمومی 

فروب��رد. آنچه این شکس��ت را دردناک ت��ر می کرد، 
همان میزبانی برزیل بود. بی ش��ک اگر این باخت در 
هر کش��ور دیگری هم رخ می داد، مردم برزیل عزادار 
می شدند اما تحمل این ماتم در شرایطی که میزبانی 
ج��ام جهانی میلیاردها دالر هزینه روی دست ش��ان 

گذاشته بود، فراتر از حد تحمل بود.

ابوال: غولی هراسناک

پ��س از بحران ویروس کرونا در س��ال گذش��ته، 
امس��ال ویروس ابوال اصلی ترین دغدغه سازمان های 
جهانی بهداشت و پزشکی بود؛ بیماری خطرناکی که 
اولی��ن موردش در دهه هفتاد میالدی دیده ش��د اما 
تا س��ال ها مخفی ش��ده و به یک باره در اواخر س��ال 
گذش��ته در منطقه گینه مش��اهده شد و بسرعت به 
کشورهایی همچون سیرالئون، لیبریا و نیجریه رسید 
و در فاصله ای کوتاه جان بیش از 5هزار نفر را گرفت.
ویروس این بیماری که با نش��انه هایی ش��بیه به 
آنفوالنزا در بدن ظهور می کند، از طریق مایعات بدن 
فرد مبتال منتقل می ش��ود و بس��رعت و ظرف چند 
روز ش��خص را از پا درمی آورد. به همین دلیل، حتی 
تعدادی از پرس��تاران و اعضای تیم های پزشکی که 
از کشورهای توس��عه یافته به افریقا اعزام شده بودند 
که با ش��یوع این بیماری مقابله کنند، از آسیب دور 
نمانده و به آن مبتال ش��دند. سازمان ملل اعالم کرد 
که در مقابله با ابوال موفقیت هایی داش��ته اس��ت اما 
هنوز تا ریش��ه کن کردن آن راهی دراز پیش روست. 
آنچه کار را س��خت تر می کند، عدم موفقیت پزشکان 

در ساخت واکسن این بیماری است.
با نزدیک شدن به موسم حج و در میانه های سال 
شایعاتی مبنی بر ورود این ویروس و بیماری به ایران 

و مش��خصاً به اهواز در ش��بکه های اجتماعی پخش 
ش��د که خوشبختانه اش��تباه بود و به گفته مقامات 
وزارت بهداشت، هیچ موردی از این بیماری در ایران 
مشاهده نشد. پزشکان ابوال را نتیجه جهش ژنتیکی 
وی��روس می دانند؛ موضوعی که در ارتباط مس��تقیم 
با مصرف آنتی بیوتیک ها و بی اثرشدن آنهاست. حال 
باید دید که آیا در س��ال آینده س��ازمان های جهانی 
می توانند این بیماری را کنترل کرده و مانع از شیوع 

بیشتر آن شوند یا خیر.

پاپ در خاورمیانه؛ دعوت به صلح در میانه جنگ

س��فر س��ه روزه پاپ فرانس��یس، رهبر کلیسای 
کاتولی��ک به خاورمیان��ه در اوایل س��ال 93 بازتاب 
گس��ترده ای در رس��انه های منطقه داشت. او در گام 
اول به اردن پا گذاشت و با استقبال رسمی پادشاه و 
روحانیون ارش��د این کشور مواجه شد. پس از این او 
از طریق مرزهای اردن وارد فلسطین اشغالی شد و با 
محمود عباس دیدار کرد و پس از آن به تل آویو رفت 

تا با سران رژیم صهیونیستی مالقات کند.
کلیس��ای واتیکان هدف از این س��فر را نزدیک تر 
شدن کلیس��ای واتیکان و کلیس��ای ارتدکس اعالم 
کرد، اما آنچه رخ داد نش��ان از این داش��ت که پاپ 
بی میل نیست بتواند نقشی در از سرگیری مذاکرات 
صلح میان رهبران فلسطین و رژیم صهیونیستی ایفا 
کند. او در این سفر تالش کرد در اماکن مقدس همه 
ادیان حاضر در منطقه حض��ور پیدا کند و با احترام 
ب��ه این ادیان، پیروان هری��ک را به صلح و برادری با 

پیروان ادیان دیگر دعوت کند.
نکته جالب دیگر درباره این س��فر، دعوت پاپ از 
رهبران فلس��طین و رژیم صهیونیس��تی برای حضور 
در واتیکان و دعای مش��ترک برای صلح بود؛ دعوتی 
که بس��رعت از س��وی هر دو رهبر، محمود عباس و 
ش��یمون پرز اجابت ش��د و آنها به فاصله کوتاهی از 
بازگش��ت پاپ به خانه، به واتی��کان رفتند و به طور 

مشترک برای دستیابی به صلح دعا کردند.

شارلی ابدو؛ موج جدید اسالم هراسی در غرب

یکی از تلخ ترین اتفاقات س��ال اخیر، حمله چند 
تروریس��ت وابس��ته به گروه داعش به مجله شارلی 
ابدو در پاریس بود ک��ه طی آن چند تن از کارکنان 
این نشریه فکاهی کشته ش��دند. بسیاری این حمله 

کلیس�ای واتیکان هدف از س�فر پاپ 
ب�ه خاورمیان�ه را نزدیک ت�ر ش�دن 
کلیسای واتیکان و کلیسای ارتدکس 
اع�الم کرد، اما آنچه رخ داد نش�ان از 
این داش�ت ک�ه پاپ بی میل نیس�ت 
بتواند نقشی در از سرگیری مذاکرات 
صلح میان رهبران فلس�طین و رژیم 
صهیونیستی ایفا کند. او در این سفر 
تالش کرد در اماکن مقدس همه ادیان 

حاضر در منطقه حضور پیدا کند.
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را حمل��ه ب��ه آزادی بیان دانس��تند، ام��ا برخی هم 
جرئت کردند و برخالف فضای احساسی شکل گرفته 
به نفع ش��ارلی ابدو، اقدام��ات توهین آمیز این مجله 
را ب��ه پیامبر اس��الم و ادیان دیگر، دلی��ل بروز این 
فاجعه دانس��تند. از نظر این عده اگرچه آزادی بیان 
موضوعی بسیار پراهمیت است، نمی توان بدون توجه 
به حساس��یت های موجود در سطح جهان، آن هم در 
کشوری همچون فرانسه که چندین میلیون شهروند 
مس��لمان مهاجر دارد، آزادی بی��ان را بهانه ای برای 

توهین به عقاید این اقلیت پرتعداد قرار داد.
پس از این اتف��اق تظاهراتی میلیونی در حمایت 
از کشته ش��دگان در پاریس برگزار ش��د که رهبران 
بسیاری از کش��ورهای جهان در آن شرکت داشتند 
تا نش��ان دهند در برابر این اتف��اق تلخ متحدند، اما 
شکی نیس��ت که این اتفاق س��رآغاز موج دیگری از 
اسالم س��تیزی در غ��رب خواهد بود ک��ه به صورت 
غیررسمی و در الیه های زیرین جامعه جریان خواهد 
گرف��ت. کم��ا اینکه تنها چند روز پ��س از این اتفاق 
مردی فرانس��وی، همسایه مسلمان و بی گناه خود را 
به قتل رس��اند و حدود دو ماه پس از آن، سه جوان 
مس��لمان در امریکا کشته شدند. متأسفانه رخ دادن 
اتفاقی مش��ابه در کپنهاگ دانمارک و مدتی قبل از 
آن در سیدنی استرالیا به این موج دامن زده و فضا را 

بر مسلمانان مهاجر در غرب تنگ کرده است.

به رسمیت شناختن فلسطین توسط چند پارلمان 
اروپایی: اقدامی نمادین یا آغاز راهی سخت؟

س��ال ها پس از اینکه کشورهای غربی و در رأس 
آنها بریتانیا بنا بر قولی که به یهودیان داده بودند، در 
سرزمین فلسطین دولتی صهیونیزم را پدید آورده و 
از آن حمایت کردند، پارلمان های چند کشور اروپایی 
در اقدامی قابل تأمل، کش��ور مستقل فلسطین را به 

رسمیت شناختند.
س��ال اخیر اگرچه سالی دشوار برای فلسطینیان 
ب��ود و جن��گ ویرانگ��ر غزه ج��ان بس��یاری از آنان 
را گرف��ت، در همین س��ال اتفاقاتی ه��م در دنیای 
دیپلماس��ی رخ داد که ش��اید چند سال پیش تصور 

آن نمی رفت.
در س��ال اخیر پارلمان کش��ورهای سوئد، ایرلند، 
بریتانیا، ایرلند، اس��پانیا و س��ر آخر هم ایتالیا کشور 
مس��تقل فلسطین را به رسمیت ش��ناختند. هرچند 
هیچ ک��دام این موارد به جز س��وئد، ب��رای دولت این 
کش��ورها ال��زام آور نیس��ت، حتی در همین س��طح 
نمادین نیز موفقیتی بزرگ برای فلسطینی هاس��ت. 
از تمام این موارد مهم ت��ر، مصوبه پارلمان بریتانیا با 
رأی موافق تمام اعض��ا بود. به عبارت بهتر باید گفت 
پارلمان کش��وری که بیش��ترین س��هم را در برپایی 
رژیم صهیونیس��تی پس از س��قوط عثمانی داش��ت، 

امروز کش��وری را به رسمیت می شناسد که زمانی به 
هر طریق سعی در انکار هویت مستقل آن را داشت.

برخی این اتفاق��ات را موفقیت بزرگی نمی دانند، 
اما وقتی مقامات رژیم صهیونیستی تمام تالش خود 
را ب��رای جلوگیری از تصویب چنین طرح هایی انجام 
دادن��د، باید پذیرفت این اتف��اق یک موفقیت بزرگ 
ب��رای فلسطینی هاس��ت. در همین م��ورد اخیر در 
ایتالیا، مدتی پیش س��فیر رژیم صهیونیس��تی در ُرم 
گفته بود موفق شده نمایندگان پارلمان را از به رأی 
گذاشتن این طرح منصرف کند، اما فقط کمی بعد از 

این رسانه ها از تصویب این طرح خبر دادند.
بی ش��ک س��ال آینده هم از چنین اتفاقاتی برای 

فلسطینیان خالی نخواهد بود.

یمن؛ گذر از خطر یا تجزیه

کش��وری که خیلی ه��ا آن را مه��د تمدن عرب 
می دانند و روزی َعَدنش یکی از بنام ترین ش��هرهای 
خاورمیانه ب��ود، این روزها درگیر بحرانی اس��ت که 

خیلی ها پایان خوشی بر آن متصور نیستند.
پس از سقوط علی عبداهلل صالح، دیکتاتور یمن، 
عبدالرب هادی منصور، معاون او که خود اهل جنوب 
یمن اس��ت، به ریاست جمهوری رسید. از همان آغاز 
حوثی ها، به عنوان قومی که حدود 40درصد جمعیت 
یمن را تشکیل می دهند و به لحاظ مذهبی نیز شیعه 
زیدی هستند، با او و دولت جدید اختالفاتی داشتند. 
البته اختالفات حوثی ها با دولت مرکزی یمن تنها به 
همین مورد اخیر محدود نبود و آنها پیش از این نیز 
در زمان حکومت صالح به جنگ دولت مرکزی رفته 
بودند. آنچه مس��ئله را پیچیده تر می کرد این شایعه 

بود ک��ه صالح و حوثی ها اختالفات گذش��ته را کنار 
گذاشته و در مقابل دولت جدید با هم متحد شده اند؛ 
اتحادی که احتم��االً هریک از طرفین به آن به مثابه 

پلی برای رسیدن به قدرت می نگریستند.
حوثی ها در اوایل زمس��تان توانس��تند وارد صنعا 
ش��وند و کنترل خیل��ی از وزات خانه ها را به دس��ت 
گیرن��د. در همین گیر و دار این خبر منتش��ر ش��د 
ک��ه حوثی ها و دول��ت مرکزی به توافق رس��یده اند. 
هنوز چند س��اعت از انتش��ار این خبر نگذش��ته بود 
ک��ه نخس��ت وزیر یمن به نش��انه اعتراض از س��مت 
خود اس��تعفا داد. رئیس جمهور هم که با اس��تعفای 
نخس��ت وزیر، خ��ود را تنها می دید، اس��تعفای خود 
را تقدی��م پارلم��ان کرد ت��ا بحران یمن از همیش��ه 

پیچیده تر شود.
ه��ادی منصور که پس از اس��تعفا ب��ه نوعی در 
منزل خود در صنعا حبس شده بود، پس از چند ماه 
توانست از چنگ حوثی ها بگریزد و راهی عدن، شهر 

خود در جنوب یمن شود.
با گذشت حدود 25 س��ال از اتحاد یمن شمالی 
و جنوبی در س��ال 90 میالدی، به نظر می رسد این 
کشور دیرپا مجدداً در آس��تانه تجزیه قرار دارد. این 
در حالی اس��ت که وضعیت فعلی این کشور بیش از 
همه به س��ود گروه های تکفیری و تروریس��تی است 
تا از خأل پیش آمده برای گس��ترش فعالیت های خود 
در منطقه اس��تفاده کنند. کما اینکه در حال حاضر 

القاعده در این کشور حضوری پررنگ دارد.

فرگوسن؛ تبعیض زیرپوستی علیه سیاه پوستان

امریکا در سال اخیر، به جز درگیری های سیاسی 
با چال��ش دیگری نیز مواجه بود که خیلی از ناظران 
آن را نش��انه ای از یک بحران اجتماعی می دانند که 

زیر پوست جامعه امریکا در جریان است.
به دنبال تبرئ��ه یک مأمور پلیس توس��ط هیئت 
منصف��ه دادگاه��ی در ایالت میس��وری امریکا که با 
ش��لیک گلوله جان جوانی سیاه پوست را گرفته بود، 
بس��یاری از ش��هرهای امریکا به صحن��ه اعتراضات 

گسترده علیه این موضوع بدل شد.
هیئت منصفه این دادگاه متش��کل از دوازده نفر 
ب��وده که نُه ت��ن از آنان سفیدپوس��ت بودند. همین 
موضوع ش��ائبه های مختلف��ی را در مورد غیرعادالنه 
بودن رأی اعالم شده ایجاد کرد. حساسیت ها آن قدر 
باال گرفت که باراک اوباما که خود اولین رئیس جمهور 
سیاه پوست امریکاست، ناچار شد در مورد این اتفاق 
و حواش��ی آن موضع بگیرد. باراک اوباما درحالی که 
معترض��ان را به آرامش دع��وت می کرد، در موضعی 
نزدیک ب��ه معترضان گف��ت: »این ناامی��دی که ما 
ش��اهدش هس��تیم درباره یک حادثه خاص نیست. 

پارلمان کشوری که بیشترین سهم را 
در برپایی رژیم صهیونیس�تی پس از 
سقوط عثمانی داشت، امروز کشوری 
را به رس�میت می شناس�د که زمانی 
ب�ه هر طریق س�عی در ان�کار هویت 
مس�تقل آن را داش�ت. برخ�ی ای�ن 
اتفاقات را موفقیت بزرگی نمی دانند، 
اما وقتی مقامات رژیم صهیونیس�تی 
تمام تالش خود را برای جلوگیری از 
تصویب چنین طرح هایی انجام دادند، 
باید پذیرفت این اتفاق یک موفقیت 

بزرگ برای فلسطینی هاست.
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ریشه عمیقی در بسیاری از جوامع رنگین پوست دارد 
که حس می کنند قوانین ما همواره غیرمنصفانه اجرا 

می شود«.
اس��تدالل پلیس در مقابل معترضان این بود که 
به دالی��ل مختلف، آمار بزهکاری در میان س��یاهان 
امریکا به مراتب بیش��تر است و همین موضوع باعث 
می شود که تعداد درگیری های پلیس با سیاه پوستان 

از سفیدپوستان بیشتر باشد.
ب��ه غی��ر از این م��ورد، چند اتفاق مش��ابه دیگر 
نیز باعث ش��د اعتراضاتی مش��ابه با همین مورد در 
ایالت های دیگر امریکا نیز ش��کل بگی��رد. اما خارج 
از ای��ن فض��ا، در عرصه هنر نیز اتفاق��ی افتاد که باز 
ش��ائبه تبعیض علیه سیاهان را تقویت کرد. بسیاری 
از منتقدان و کارشناس��ان س��ینما فیلم »س��لما« را 
که قس��متی از زندگی و مبارزات مدنی مارتین لوتر 
کینگ، رهبر جنبش سیاهان امریکا را روایت می کرد، 
یکی از بهترین فیلم های سال 2014 می دانستند اما 
در کم��ال ناباوری ای��ن فیلم در هیچ ی��ک از جوایز 
اصلی اس��کار حت��ی نامزد دریافت جایزه هم نش��د. 
همین موضوع باعث شد بار دیگر بحث تبعیض علیه 
سیاهان در افکار عمومی مطرح شود. هرچند حضور 
جوانان سفیدپوس��ت در می��ان معترضان به ماجرای 
فرگوسن، این امید را ایجاد کرد که برخالف گذشته، 
س��یاهان در مبارزه علیه تبعیض تنها نیستند، شائبه 
ب��روز تبعی��ض در عرصه هن��ر و جایزه مهم اس��کار 
موضوع مهمی است و شاید نشان دهنده شکل گیری 
شیوه های نوین تبعیض نژادی در جامعه امریکا باشد.

کوبا؛ برقراری روابط با امریکا در عین بی اعتمادی

نام کوبا ش��اید برای برخی یادآور س��یگار برگ و 
برای گروهی یادآور ورزشکاران ورزیده ای است که در 
مسابقات مختلف، از جمله کشتی و والیبال، تیم های 
ملی کشورمان به مصاف آنان رفته است. اما احتماالً 
تصویر مش��ترکی که غالب افراد، با هر نگاهی، از کوبا 
در ذهن دارند، تصویر رهبران انقالبی و چپگرای کوبا 
مانند فیدل کاس��ترو و ارنستو چه گواراست؛ رهبرانی 
که ب��ا رقم زدن انقالبی ضدامریکایی در نزدیک ترین 
فاصله ب��ا امریکا، برای س��ال ها به الگ��وی خیلی از 
مب��ارزان ضداس��تعماری در سراس��ر جه��ان تبدیل 
ش��دند. انقالبی که در نتیج��ه آن روابط دیپلماتیک 
کوب��ا و امریکا قطع و هرگونه مبادله تجاری میان دو 

کشور از سوی هر دو طرف ممنوع شد.
اما در زمستان اخیر رؤسای جمهور این دو کشور 
خبری را به رس��انه ها دادند که بس��یاری را در بهت 
و حی��رت فروبرد. خبر این بود: »از س��رگیری روابط 

میان دو کشور«.
در واکن��ش به این خبر، مردم در هاوانا، پایتخت 
کوب��ا ت��ا نیمه های ش��ب ب��ه پایکوبی و ش��ادمانی 

پرداختند اما درست برخالف آنها، جامعه کوبایی های 
مقیم امریکا به ش��دت از این خبر عصبانی شدند. این 
گروه که اکثرشان در سال های پس از انقالب از کوبا 
گریختن��د و در امریکا جامعه مهاج��ر قدرتمندی را 
تش��کیل دادند و حتی تعدادی از کرسی های کنگره 
امری��کا را نیز تصاح��ب کرده بودن��د، رئیس جمهور 
امری��کا را س��رزنش می کردند که ب��ا این تصمیم در 
واقع انق��الب و حکومت انقالبی کوبا را به رس��میت 
ش��ناخته اس��ت. در واقع ای��ن اتف��اق تاریخی برای 
رهب��ران کوبایی ه��ای مقیم امریکا ب��ه معنای رنگ 
باختن رویای بازگش��ت فاتحانه به کوبا و در دس��ت 

گرفتن احتمالی قدرت در این کشور بود.
چند روز پس از اعالم رس��می ای��ن خبر، فیدل 
کاس��ترو که حاال چند سالی است رسماً قدرت را به 
برادرش، رائول واگذار کرده و از کنار گود به تحوالت 
می نگرد، در مصاحبه ای گفت که هنوز هم به امریکا 
اعتم��اد ندارد. خیلی ها اما این گفته کاس��ترو را تنها 
یک ژس��ت از سوی رهبر انقالب کوبا ارزیابی کردند. 
اما این گفته کاسترو چه تنها یک ژست انقالبی بوده 
باش��د و چه حرف دل او، آنچه به وقوع پیوس��ته این 
اس��ت که دو کش��ور متخاصم بعد از حدود نیم قرن 
تصمیم به برقراری مجدد روابط گرفته اند و این شاید 
سرآغاز تحولی در روابط امریکا با خیلی از کشورهای 

امریکای التین باشد.

هواپیمای مالزیایی؛ قربانی درگیری های اوکراین

سقوط هواپیمای بوئینگ 777 متعلق به خطوط 
هواپیمایی مالزی در مرز اوکراین و روسیه از اتفاقات 
تلخ سال اخیر بود. این هواپیما که در هفته های اول 
تابستان امس��ال از آمستردام هلند عازم کواالالمپور، 

پایتخ��ت مالزی ب��ود، در منطقه ش��رقی اوکراین و 
نزدیک مرز روسیه س��قوط کرد و تمامی سرنشینان 

آن کشته شدند.
س��قوط این هواپیما در حالی اتفاق افتاد که تنها 
چند م��اه پیش از آن، هواپیم��ای دیگری متعلق به 
مالزی که در راه پکن، پایتخت چین بود، به ش��کلی 
مرم��وز و رازآلود ناپدید ش��د و جس��ت وجوها برای 
یافتن آن هرگز نتیجه نداد تا سرنوش��ت مسافرانش 

برای همیشه در هاله ای از ابهام بماند.
ای��ن بار ام��ا ماجرا ب��ه کل متفاوت ب��ود، چراکه 
به س��رعت مش��خص ش��د این هواپیما و مسافرانش 
قربان��ی درگیری های جدایی طلبان ش��رق اوکراین و 
ارتش این کشور شده اند. بررسی ها نشان داد اصابت 

یک موشک باعث سقوط این هواپیما شده است.
با انتش��ار این خبر، هری��ک از طرفین درگیری، 
دیگ��ری را به انجام ای��ن کار متهم کردند و به نوعی 
خواس��تند از این حادثه نیز به مثابه ابزاری تبلیغاتی 

علیه طرف مقابل استفاده کنند.
آنچ��ه تلخ��ی ای��ن حادثه را بیش��تر ک��رد، این 
ب��ود که چند روز پ��س از آن اعالم ش��د تعدادی از 
برجس��ته ترین متخصصان ایدز نیز مس��افر این پرواز 
بوده ان��د؛ متخصصان��ی که قرار ب��ود از طریق مالزی 
راهی استرالیا ش��وند تا در همایشی تخصصی درباره 
ایدز ش��رکت کنند. متخصصان زیادی در واکنش به 
ای��ن خبر گفتند مرگ این افراد تنها به معنای مرگ 
گروه��ی از دانش��مندان نبود، چرا که ب��ا مرگ آنها 
بخش قابل توجهی از یافته های بشری در مورد ایدز 

نیز از بین رفت. 

سفر به مریخ: سفر بی بازگشت

از جالب ترین اتفاقات س��ال اخیر اعالم نام 100 
نفر از متقاضیان س��فر ب��ه مریخ بود. این 100 نفر از 
میان حدود 200هزار نفری انتخاب ش��دند که چند 
س��ال پیش در قالب طرح غیرانتفاعی »مارس وان« 
و با هدف مس��کونی کردن ک��ره مریخ ثبت نام کرده 
بودند. این 100 نفر قرار اس��ت به مدت هشت سال 
تحت آموزش های فش��رده قرار گیرند تا بتوانند برای 
زندگی در کره ای دیگر آماده شوند. آنچه هیجان این 
خبر را بیشتر می کند این است که این افراد پس از پا 
گذاش��تن به مریخ، امکان بازگشت به زمین را ندارند 
و بای��د تا پایان عمر خود را در ش��هرک زمینی های 

مریخ بگذرانند.
این خبر ب��رای ایرانی ها از یک منظر ویژه تر بود، 
چرا که سه تن از این 100 نفر ایرانی هستند. هرچند 
در نهایت تنها 24 نفر از جمع 100 نفری فعلی عازم 
مریخ خواهند ش��د، اما وقت��ی از میان 200هزار نفر، 
س��ه ایرانی به جمع 100 نفر فعلی راه یافته اند، بعید 
نیست در میان 24 مسافر نهایی مریخ هم الاقل یکی 

از این سه جوان ایرانی حضور داشته باشند.

هرچند حضور جوانان سفیدپوست 
در می�ان معترض�ان ب�ه ماج�رای 
فرگوس�ن، این امی�د را ایجاد کرد 
که برخالف گذش�ته، س�یاهان در 
مبارزه علیه تبعیض تنها نیستند، 
ش�ائبه ب�روز تبعی�ض در عرص�ه 
هن�ر و جایزه مهم اس�کار موضوع 
مهمی است و ش�اید نشان دهنده 
شکل گیری شیوه های نوین تبعیض 

نژادی در جامعه آمریکا باشد.
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم. جناب شیخ عطار، بحث را با شما 
آغاز می کنیم. با توجه  به این که در پایان س�ال 93 هستیم، ارزیابی 
ش�ما به طور کلی از عملکرد دس�تگاه دیپلماسی کشور در سالی که 

گذشت، چیست؟
ش�یخ عطار: بس��م اهلل الرحمن الرحیم. من ابتدا از همت شما در برگزاري این 
میزگرد تش��کر می کنم. پاس��خ ش��ما را خواهم داد اما بهتر است قبل از آن، بحثی 

پیرامون سیاست خارجی داشته باشم.
بیسمارک، صدر اعظمی که آلمان فعلی را در نیمه دوم قرن نوزدهم شکل داد، 
می گوید: اگر دولتی سیاس��ت خارجی نداشته باش��د، نمی تواند ادامه حیات بدهد. 
این نش��ان دهنده اهمیت سیاس��ت خارجی است. نه تنها اهمیتش از سیاست های 
اقتصادی و امثالهم کمتر نیس��ت، بلکه به مراتب بیش��تر اس��ت. اما چرا بیسمارک 

ای��ن را می گفت؟ می دانید که آلمانی  ها در قرن نوزدهم و بیس��تم به این علت که 
در مرکز اروپا بودند و همس��ایگان زیادی هم داش��تند، هم��واره خود را در تهدید 
احس��اس می کردند. لذا به دیپلماسي اهمیت زیادي مي دادند و وقتي از دیپلماسي 
ناامید شدند به خاطر همین ترسي که ناشي از وضعیت ژئوپلیتیک بود، جنگ اول 
و دوم جهانی را آغاز کردند. با این مقدمه اگر به کش��ور خود بنگریم، می بینیم که 
ایران کش��وری است با تاریخ و پیشینه زیاد با پانزده همسایه که در یکی از مناطق 
بس��یار ژئوپلیتیک دنیا قرار دارد و بنابراین سیاس��ت خارجی برای ایران از هرچیز 
دیگر مهمتر اس��ت. اما متأس��فانه مردم ما و حتی برخی مسئولین ما درک درستی 
از ای��ن موض��وع ندارند، علی رغم اینک��ه مردم ایران یکی از سیاس��ی ترین مردمان 
دنیا هس��تند. این واقعیت را حتی خارجی  ها هم می گویند. اما وقتی بحث سیاست 
خارجی می ش��ود، به نظر می رسد که بر اس��اس اخبار دسته دوم مسائل را تحلیل 
می کنند، حتی تحلیل هم نه، بیش��تر خبر می خوانند. در حالی که مسائل سیاسی 

ارزيابى
 سياست خارجى
 دولت دكتر حسن روحانى
در میزگردی با حضور علیرضا شیخ عطار و حسین واله

93سياست خارجى
اشاره:

علیرضا شیخ عطار، سفیر ایران در آلمان از مهر 1387 
و پیش تر سفیر ایران در هندوستان و مدتی نیز قائم 
مقام وزیر امور خارجه و معاون خاورمیانه و کشورهای 
مشترک المنافع وزارت امور خارجه بوده است. چندین 
کتاب نیز تألیف کرده که می توان به دین و سیاست در 
هندوستان اشاره کرد. دکتر حسین واله نیز استاد فلسفه 
و کالم اسالمی در دانشگاه تربیت مدرس و مدتی نیز 
سفیر ایران در الجزایر بوده است.

میزگرد حاضر درباره سیاست خارجی دکتر روحانی و 
مسئله مذاکرات هسته ای با حضور شیخ عطار و دکتر واله 
در دفتر ماهنامه تربیت سیاسی اجتماعی برگزار شد که 
متن آن را پیش رو دارید.
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و اقتص��ادی داخلي را بهت��ر درک و تحلیل می کنند. این یک نقیصه اس��ت. همه 
دولت ها چه قبل از انقالب و چه پس از آن از این نقیصه برخوردارند. به بیان دیگر، 
سیاست خارجی خیلی از زندگی عموم مردم جدا بوده است، به همین دلیل مردم 
نه دخالتی در آن داشتند و نه درک درستی از آن دارند. بنابر این سیاست خارجی 
به مونوپل یک عده خاص تبدیل ش��د. این مقدمه را داش��ته باش��ید چون درآینده 

ممکن است به آن برگردیم.
اما در پاس��خ به سؤال شما، پیرامون سیاس��ت خارجی در سال اخیر، ابتدا باید 
بگویم که سیاست خارجی مثل حوزه  های دیگر مثال بودجه نیست که قابل تفکیک 
سال به سال باشد. سیاست خارجی دولت جدید به نوعی ادامه دهنده سیاست های 
دولت های قبل از خود است. ما در سال 93 با یک مشکل بسیار جدی که در پرونده 
هسته ای متجلی است، روبرو بودیم. البته این به این معنا نیست که مشکل ما فقط 
پرونده هس��ته ای است و اگر آن حل شود، همه چیز حل می شود اما برجسته ترین 
همه مش��کالت ما فعال پرونده هس��ته ای است. در همین زمینه هم دولت در حوزه 
سیاست خارجی، بخش اعظم انرژی و توان خود را روی این موضوع گذاشته است. 
این امر البته آسیب هایی برای کل کشور دارد اما چاره ای هم نیست. رئیس جمهور 
م��ا، وزی��ر خارجه ما و یک مجموعه ای، بیش��ترین حجم کار خ��ود را مصروف این 
موضوع کرده اند، به این دلیل که این مس��ئله را ریشه خیلی از مشکالت می دانند. 
در س��ال 93 در ادامه مذاکراتی که با آمدن دولت جدید، شکل جدیدی  پیدا کرد 
)و البته بحث ها همان اس��ت و خیلی فرق نکرده( ارزیابی دنیا این اس��ت که ایران 
خیل��ی حرفه ای برخورد کرده اس��ت. یعنی دنیا می گوید ک��ه دیپلمات های ایرانی 
بسیار کارآمد برخورد می کنند. بعضی  ها هم مانند هگل که در قرن نوزدهم معتقد 
بود ایران شاید تنها دولت -  ملتی است که در طول چندهزار سال حکومت داشته 
و همیشه سیاست ورزی کرده است، چنین تحلیل می کنند که ایران به دلیل همین 
پیشینه، در دیپلماسی کارآمد است. بنابراین از نظر حرفه ای گری می توان گفت که 

سیاست خارجی ما خوب عمل کرده است. 
ما باید یادمان باش��د که طرف مقابل ما موضع بس��یار سختی دارد. یک دلیلش 
حساسیت خود موضوع هسته ای است و مغالطه ای است که در این چند سال شده و 
تبلیغات گسترده ای است که کرده اند مبني بر این که ایران به دنبال سالح هسته ای 
اس��ت و باید براي حفظ صلح و امنیت به هر قیمت جلوی ایران را گرفت. این یک 
دروغ ب��زرگ اس��ت. من خود در مأموریت ها و مالقات های��ی که با مقامات خارجی 
داش��تم می گفتم که من امروز تازه می فهمم که ارس��طو چه کار بزرگی کرده که با 
ابداع علم منطق، راه حل مقابله با مغالطه را کش��ف کرده است. چون سوفسطائیان 
در زمان ارسطو، پیشفرض غلطی را می گفتند و بر مبنای آن استدالل می کردند و 
پیش مي رفتند. در ماجرای پرونده هس��ته ای هم این جور است که یک پیشفرض 
غلطی را طرف مقابل مطرح کرده و این را جا انداخته که ایران یک تهدید امنیتی 

اس��ت. دولت جدید هم تمام تالشش را معطوف به این 
کرده که این پیشفرض غلط را اصالح کند که البته کار 

بسیار دشواری است. 
یک مشکل دیگر هم این دولت در مذاکرات دارد. در 
زمان این دولت توافق ش��د که چون دعوای اصلی بین 
ایران و آمریکا اس��ت، پس به جای مذاکره بین ایران و 
شش کشور، بیشترین مذاکره بین ایران و آمریکا صورت 
گیرد و س��ایر طرف های مذاکره هم به نوعی گفتند که 
ش��ما دو کش��ور مس��ائل تان را با هم ح��ل کنید. حاال 
مش��کل اصلی خود آمریکا اس��ت برای اینکه بر خالف 
بسیاری از کشورهای دنیا که شما وقتی با نمایندگانش 
مذاکره می کنید، پیش��فرض تان این است که حرف این 
نمایندگان حرف نهایی طرف مقابل است اما در آمریکا 
به دلیل س��اختار منحصر به فرد قدرت هاي پشت پرده و 
نی��ز به عل��ت اوضاعی که در س��ال های اخیر در داخل 
آمری��کا پدید آم��ده، حرف آنان تغیی��ر مي کند. برخی 
می گوین��د دولت فعل��ی یکی از ضعیف تری��ن دولت ها 
در تاری��خ امریکا اس��ت و بنابراین اصال اینطور نیس��ت 
ک��ه وقتی دکتر ظریف با آقای ج��ان کری یک توافقی 
می کند، این به معنای حل مسئله باشد زیرا بارها پیش 

آمده که چه در س��طح وزیر امور خارجه و چه پایین تر از آن، توافقی به دس��ت آمد 
اما حتی در حد فاصل یک تنفس بین مذاکرات، با یک تلفن موضع طرف آمریکایی 
عوض ش��ده است زیرا در امریکا چالش های درونی قدرت خیلی زیاد است و مراکز 

متعدد قدرت تقابل زیادی باهم دارند.
از طرفي در وضعیتی هس��تیم که نظم سیاس��ي دنیا هنوز ش��کل نگرفته و در 
حال انتقال است و در واقع نظم جهانی خیلی مشخصی وجود ندارد و اوضاع بسیار 
سیال است. در این شرایط آمریکا هم به دنبال تثبیت جایگاه خود است که همین 
موضوع یعنی نقش آمریکا در نظم جدید جهانی، موضوع اختالف نظرهای جدی در 
داخل این کشور است. لذا خیلی  ها تصور می کنند که اگر دولت فعلي آمریکا چنین 
موفقیت��ی را در ارتباط با ایران به دس��ت آورد، منافع آنه��ا به خطر می افتد. عالوه 
بر این صهیونیزم هم هس��ت و نتانیاهو این سیاس��ت را اتخاذ کرده که بهترین راه 
فرافکنی و منحرف کردن افکار عمومی از  جنایات رژیم صهیونیستی، طرح موضوع 
ایران است. ابایی هم ندارد که مثال آن کار بچه گانه را در صحن سازمان ملل انجام 
دهد و یک نقاشی از بمب اتم نشان دهد و بگوید ایران به دنبال این است. همه دنیا 
ه��م به او خندیدند اما او ابایی ندارد و بارها گفته که از هر فرصتی برای جلوگیری 

از به نتیجه رسیدن مذاکرات با ایران استفاده خواهد کرد. 
بنابر این دو مش��کل اصلی مذاکره کنندگان م��ا یکی موضوع مذاکره و دیگری 
هم طرف مذاکره اس��ت. اما همین که توانس��ته اند در یک سال اخیر مذاکرات را به 
پیش ببرند، اگرچه هیچ یک از طرفین نمی گوید که مش��کالت حل شده است، اما 
همین که گفته می شود در مسیر حل مشکالت هستیم، این یک موفقیت برای ما 
اس��ت. این که بگوییم بهتر از این می توانست باشد، خب همیشه هرکاری بهتر هم 
می تواند باشد ولی در مجموع شاید موفقیت دولت آقای روحانی در عرصه سیاست 

خارجی، بیشتر از سایر حوزه  ها است.
 جناب شیخ عطار به درستی فرمودند که  بزرگترین مسئله 
سیاس�ت خارجی ما پرونده هس�ته ای بوده اس�ت، اما جن�اب واله! 
آی�ا در دولت آقای روحانی سیاس�ت خارجی م�ا از نظر رویکردها و 
جهتگیری  ها متفاوت از گذش�ته بوده یا آنطور که آقای ش�یخ عطار 

گفتند ادامه سیاست های گذشته بوده است؟
واله: بس��م اهلل الرحمن الرحیم. من هم در ابتدا از ش��ما به خاطر برگزاري این 
میزگرد تش��کر می کنم. در مورد سؤال اول ش��ما باید بگویم که پاسخ دادن به آن 
بسیار سخت است چون سؤال بسیار عام و کالنی است. اگر بخواهیم نگاهی به حوزه 
سیاس��ت خارجی در یک س��ال اخیر بیاندازیم و ببینیم که آیا به پیش رفته ایم یا 
نه، بس��تگي به این دارد که ببینیم چه هدفی را در ابتدا تعریف کرده بودیم و حاال 
نسبت به آن هدف نزدیک شده ایم یا دور شده ایم. برداشت من این است که هدفی 
که حتی قبل از انتخاب آقاي روحانی تعریف ش��ده بود، این بود که بحران هایی که 
علی��ه ایران در دنیا تولید ش��ده، صرف نظر از علت ها و 
اهدافش، بتوانیم آنها را مهار کنیم و به س��مت کاهش 
آن پیش برویم. اگر این هدف را در نظر داش��ته باشیم، 
م��ن به دو دلیل معتقدم که س��ال 93 مثبت بوده و ما 
گامی به س��وی هدف برداش��ته ایم که اتفاقا گام بلندی 

هم بوده است. 
دلیل اول اینکه شکل این بحرانی که قرار بود کاهش 
پیدا کند، این طور بود که یک اجماع جهانی علیه ایران 
ش��کل گرفته بود. باز هم به ای��ن کاري نداریم که این 
اجم��اع ظالمانه و غلط ب��ود ولي به هر حال، نتیجه این 
بود که این اجماع ش��کل گرفته و فش��ارهای زیادی را 
به ما وارد کرده ب��ود، از تحریم های اقتصادی بگیرید تا 
س��ایر حوزه  ها یعني همه تالش ها ب��رای منزوی کردن 
جمه��وری اس��المی در دنیا و عقب ران��دن آن بود. اگر 
بگوییم تقریبا در اوایل س��ال92 این اتفاق افتاد، حرفي 
دور از واقع نگفته ایم. اما در این س��ال یعنی س��ال 93 
می بینی��م فرایند اجماع علیه ایران به دعوایی در داخل 
همان باش��گاهی که کارش ایجاد اجم��اع جهانی علیه 
ایران بود، تبدیل شد. اگر یک زمانی دعوا و شکاف بین 
اروپا و آمریکا مطرح بود، امروز آن دعوا در داخل هیئت 

وال�ه: اگر یک زمانی دعوا و ش�کاف بین 
اروپ�ا و آمری�کا مط�رح بود، ام�روز آن 
دع�وا در داخ�ل هیئ�ت حاکم�ه آمریکا 
ش�کل گرفته اس�ت و بخش�ی از هیئت 
حاکمه آمریکا که در کنگره حضور دارد، 
یک س�وی دعوا و بخ�ش دیگر در داخل 
دولت، طرف دیگر آن است. دوسال قبل 
همه اینها دس�ت به یکی کرده بودند که 
به ایران فش�ار بیاورند. ح�ال اگر در این 
صحنه شما موفق شده باشید که دعوایی 
را ک�ه تمرکزش ب�ر ایران ب�ود، به میان 
نیروه�ای طرف مقابل ببری�د، از نظر من 

یک پیروزی است.
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حاکمه آمریکا ش��کل گرفته است و بخش��ی از هیئت حاکمه آمریکا که در کنگره 
حضور دارد، یک سوی دعوا و بخش دیگر در داخل دولت، طرف دیگر آن است. اگر 
دوس��ال به عقب برگردیم می بینیم که در آن زمان همه اینها دس��ت به یکی کرده 
بودند که به ایران فش��ار بیاورند. حال اگر در این صحنه شما موفق شده باشید که 
دعوایی را که تمرکزش بر ایران بود، به میان نیروهای طرف مقابل ببرید، از نظر من 

یک پیروزی است. این نکته اول.
نکته دوم این که فضای افکار عمومی را در دنیا جوری س��اخته بودند که تصور 
مي شد ایران در حال انزوا خیلی نیاز دارد که با دنیا آشتی کند یا به جامعه جهانی 
برگردد. باز هم تأکید می کنم که بحث بر س��ر درس��ت یا غل��ط بودن این موضوع 
نیس��ت بلکه مسئله این اس��ت که به هر حال این فکر را جا انداخته بودند. اما اگر 
نگاهی به افکار عمومی در این یک س��ال داشته باشیم می بینیم که این این تصور 
تغیی��ر کرد و افکار عمومی فهمیدند که فقط ایران نیس��ت که نیاز دارد به جامعه 
جهان��ی بازگردد بلکه طرف های مقابل هم نی��از دارند که به ایران برگردند و خیال 
می کنند در مورد ایران اش��تباه کردند. اکنون ن��وع گفته  ها و اظهار نظرها پیرامون 
ایران در باش��گاه  های قدرت جهانی متفاوت از گذش��ته است. تقریبا بر همه روشن 
ش��ده که این تصور که ایران یک کش��ور درمانده اس��ت که باید خودش را به آب 
و آتش بزند و اصالح کند، غلط اس��ت و اوضاع اینطور هم نیس��ت، فهمیده اند که 
ایران کش��وری اس��ت که برای خود توانایی  هایی دارد که قابل تأمل است، هرچند 
مشکالتی هم دارد که نیاز است با تعامل دوطرفه برطرف شود، چرا که مشکل فقط 

برای ایران نیست و در این ماجرا طرف 
دیگ��ر هم ضرر کرده و نیاز به حل این 

مسئله دارد. 
م��ن می خواهم یک نتیجه بگیرم و 
آن اینکه اگر یک سیاستی موفق بشود 
که در باشگاه قدرت جهانی این واقعیت 
را بقبوالن��د که ش��ما بای��د جمهوری 
اس��المی ایران را به عنوان یک قدرت 
منطق��ه ای بپذیرید و ب��ه لوازمش تن 
دهی��د، به ی��ک موفقی��ت دیپلماتیک 
دس��ت یافته اس��ت. چرا؟ به این دلیل 

که در باشگاه قدرت آنچه جریان دارد بر اساس اخالق و انصاف و مروت نیست، 
بلکه روابط و رقابت ها متکی بر زور هستند و در واقع هرکه زورش بیش، سهمش 
بیش��تر! متأسفانه دنیا اینطور اس��ت. اگر دولتی، ملتی، حکومتی این مهارت را 
پیدا کرد که الاقل همان چیزی که هست را و نه بیشتر، در ذهن سیاستگذاران 
دنیا بقبوالند، جای خود را باز کرده و می تواند فش��ارها را از روی خود بردارد و 
تهدیداتی که متوجه اوست را کم کند. در غیر این صورت به شما زور می گویند، 

متأسفانه این یک واقعیت است. 
بناب��ر این اگر ب��ه مجموعه این موارد ن��گاه کنیم می بینیم که وضعیت س��ال 
93 نس��بت به س��ال های قبل به مراتب بهتر شده اس��ت و این سال یرای دستگاه 

دیپلماسی ایران سال موفقی بوده است.
اما در مورد س��ؤال دوم مبن��ي بر این که آیا چرخش��ی رخ داده یا نه، دو معنا 
می تواند داشته باش��د. بعضی  ها وقتی موضوع چرخش مطرح می شود، اینطور فکر 
می کنند که عالم سیاس��ت هم مانند عالم مثال ریاضی��ات تابع یک قواعد غیرقابل 
تغیی��ر اس��ت، بنابر این بای��د به همان راهی ک��ه آمدیم ادامه دهی��م. اما یک روز 
می فهمیم که مثال مس��یری که در یک موضوع ما طی کرده ایم، بخش هایی از آن 

اشتباه بوده و باید آن را اصالح کنیم.
وقتی می گوییم سیاس��تی تغییر کرده یا نه، یک معنایش این اس��ت که آیا ما 
فهمیدیم اش��تباه کردیم و اشتباهمان را تصحیح کردیم یا نه؟ اما یک معنای دیگر 
س��ؤال شما می تواند این باش��د که عالم سیاس��ت بر خالف عالم ریاضیات، قواعد 
ثابت الیتغیری ندارد، نه اینکه هیچ قاعده ای نباش��د، مثال قاعده اصلی این اس��ت 
که باید به دنبال تأمین منافع کش��ور بود. این یک اصل اس��ت که نباید به دنبال 
تأمین منافع یک گروه یا یک جناح بود اما در مجموع اصول ثابت سیاست خارجی 
خیلی اندک هستند و نقش زیادی در تعیین خط مشی  ها ندارند. آنچه بیشتر نقش 
دارد، واقعیت های متغیر عالم سیاست است، چه در سطح منطقه ای و چه در سطح 
جهانی. اگر اینطور به ماجرا نگاه کنیم، دیگر معنای اینکه آیا ما سیاس��ت های خود 

را تغییر داده ایم، این نیس��ت که آیا ما از اصولمان صرف نظر کرده ایم بلکه  به این 
معنا می ش��ود که آیا ما متناسب با دگرگونی  هایی که در عرصه جهان و منطقه رخ 
داده اس��ت، توانس��ته ایم مواضع خود را تنظیم کنیم یا خیر. اگر منظور سؤال شما 
این برداش��ت باشد، بله، پاسخ من مثبت است. جمهوری اسالمی ایران متناسب با 
دگرگونی های��ي که در منطقه و جهان در واقعیت اجتماعی، چه در داخل و چه در 
خارج از کش��ور رخ داده، مانورهای مناس��ب را برای سازگار شدن با محیط و بهتر 

پاسخ دادن به تهدیدها و استفاده بهتر از فرصت ها انجام داده است. 
  جناب شیخ عطار شما هم به این سؤال پاسخ دهید. آقاي 
واله حاضر به نقد گذشته نشدند اما خیلی  ها از منظری بر این باورند 
که در ایجاد ش�رایط دشوار برای ایران، خود ما و سیاست های ما هم 
مؤثر بود و به تعبیر آقای واله، ش�اید در گذش�ته مانورهای مناسبی 
نداشتیم اما االن سیاست های ما به گونه ای است که این قدرت مانور 
را ب�ه ما می دهد و می توانی�م اجماع جهانی علیه خود را بش�کنیم، 
می توانیم افکار عمومی کش�ورهای دیگر و افکار عمومی مردم خود 
را با خودمان همراه کنیم و ضمن اینکه تاکتیک ها و روش ها را تغییر 
می دهیم، ارزش ها و باورهای کالن خود را حفظ می کنیم. آیا ش�ما بر 

این باور هستید که در دولت جدید این اتفاق رخ داده است؟
ش�یخ عطار: نظر م��ن به نظر آقای واله نزدیک اس��ت که اگ��ر تغییری بوده 
در تاکتیک ه��ا و نوع��ی از نمایش های رفتاری بوده اس��ت. در اصل قضیه واقعیت 
این اس��ت که نه طرف مقابل با آمدن دولت جدید 
مواض��ع بنی��ادي خود را عوض کرده اس��ت، نه ما. 
اما اصل قضیه چیس��ت؟ من در قس��مت قبل هم 
گفتم که موضوع هسته ای یکي از مشکالت ماست، 
نه همه مشکالت ما. اتفاقا خاطرم 
هس��ت که جناب دکت��ر صالحی 
زمانی که وزیر خارجه بودند، برای 
کنفران��س مونیخ به آلم��ان آمده 
بودن��د و مذاکراتی انجام ش��د. در 
آنجا طرف مقابل همین حرف های 
همیش��گی را زد که ش��ما اراک را 
اینجور کردید، نطنز اینطور است، 
ش��ما اص��ال به ان��رژی هس��ته ای 
نی��ازی نداری��د، نفت داری��د و از 
ای��ن حرف ها. دکتر صالحی گفتند 
که من خوش��حالم که شما این ها 
را می گویی��د، چراک��ه این بحث ها 
همگی مبنای فنی دارند و می توان بر اساس مذاکرات فنی به تمام آن ها پاسخ داد 
و مش��کل را حل کرد. بنابر این اگر کل مشکل هسته ای از نظر شما این باشد اصال 

مشکلی نیست، اما مشکل شما سیاسی است. 
ببینی��د باالخره 36 س��ال پیش یک انقالبی ش��د و پدیده ای ب��ه نام جمهوری 
اس��المی به وجود آمد. این جمهوری اس��المی خالف می��ل و جریان اصلی حاکم 
ب��ر صحنه بین المل��ل بود. البته آن جری��ان اصلی تعاریف متع��ددی دارد، اما یک 
چیزی که در صحنه بین الملل خیلی ش��اخص بود، بحث سکوالریس��م و تفاوت آن 
ب��ا حکومت دینی بود. تمدن غرب پس از رنس��انس یعنی بیش از چهار قرن تمام 
تالش خود را کرد که سکوالریسم را به عنوان اندیشه حاکم بر تمام شئون زندگی 
اجتماع��ی و فردی انس��ان ها حاکم کند اما امام رحم��ه اهلل علیه آمدند و گفتند که 
اس��الم ذاتش سیاسی اس��ت و می تواند جامعه و دنیا را هم اداره کند. حاال درست 
اس��ت که آمریکا از انقالب ناراحت ش��د که شاه را به عنوان یک متحد و ژاندارم در 
منطق��ه از دس��ت داد، اما اصل ناراحتی غرب از م��ا و علت اجماع آنان علیه ما این 
است که ما این حرف را می زنیم و اصرار داریم این حرف را در دنیا حاکم کنیم که 
برخالف اصرار غرب، حکومت می تواند دینی باشد و سکوالریسم راه نجات بشریت 
نیس��ت. البته خیلی  ها از این حرف ما خوشش��ان آمده و از آن استقبال کرده اند. با 
این مشکل اساسی که این ها داشتند، هربار به یک بهانه ای سعی کردند که ایران را 
اذیت کنند. از جنگ تحمیلی عراق علیه ما بگیرید تا مسائل تروریسم و حمایت از 

منافقین و از جمله مسئله هسته ای. 

ش�یخ عط�ار: ارزیاب�ی دنی�ا ای�ن 
اس�ت ک�ه ای�ران در س�ال 1393 
خیل�ی حرف�ه ای برخ�ورد ک�رده 
اس�ت. یعن�ی دنی�ا می گوی�د که 
دیپلمات های ایرانی بسیار کارآمد 
برخورد می کنن�د. بنابراین از نظر 
حرفه ای گ�ری می ت�وان گف�ت که 
سیاس�ت خارج�ی ما خ�وب عمل 

کرده است.
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مسئله هسته ای اتفاقا برخالف تحلیل های سطحی 
که گاهی ش��نیده مي شود، بر سر مس��ائلی مثل نطنز 
نبود. من در دهه 90 میالدی سفیر بودم و پیگیر خیلی 
از بحث های��ی ک��ه در وین و آژان��س بین المللی انرژی 
هس��ته ای انجام می ش��د و همچنین ش��اهد بحث های 
رس��انه ای در غرب ب��ودم. همین نیروگاه اتمی بوش��هر 
که ما هنوز ساختش را ش��روع نکرده بودیم وتازه براي 
س��اخت آن با روس ها به توافق رس��یده بودیم، موضوع 
گزارش سی ان ان و بی بی سی بود و نه یکبار بلکه چندین 
برنامه س��اختند و مدعي شدند که ایران به دنبال سالح 
هس��ته ای است. خوب یادم اس��ت که نمایي از خیابان 
بیرون دانش��گاه از ساختمان آزمایشگاه فیزیک دانشگاه 
ش��ریف را نش��ان می دادند که من خودم دانشجوی آن 
بودم و می ش��ناختمش، و می گفتند ایران در این محل 
به دنبال س��اخت بمب هسته ای اس��ت. شما مذاکرات 
دهه نود آژانس را که نگاه کنید، می بینید اس��رائیلی  ها 
و امریکایی  ه��ا و متحدین ش��ان دائ��م می گفتن��د ک��ه 
حرکت های ایران مشکوک است و باید با آن مقابله کرد، 
چرا؟ چون دارد نیروگاه بوشهر را می سازد. آن موقع که 
م��ا نه فردو را داش��تیم، نه نطنز را و ن��ه اراک را. یعنی 
همان موقع هم آنها می خواستند موضوع هسته ای را به 

یک معضل علیه ما تبدیل کنند. تا سال 2003 که بحث ها بر سر نطنز شروع شد. 
در آن زمان ما هنوز پروتکل الحاقی را امضا نکرده بودیم، مثل خیلی از کشورهای 
دیگر و به همین دلیل نطنز را قبل از س��اختش اعالم نکردیم، وقتی س��اختیم و به 
یک مرحله ای رس��یدیم و آقای البرادعی را هم ب��رای مذاکره دعوت کردیم، بردیم 
و نطنز را هم نش��انش دادیم. از همین زمان دیگر سر و صدا شروع شد. اتفاقا آقای 
البرادعی خاطراتش را نوشته است، »عصر فریب« که خیلی کتاب آموزنده ای است 
و خیلی خوب رفتار آمریکایی  ها و اروپایی  ها با ما را تحلیل می کند. از همان زمان، 
چه در دوران مسئولیت آقای دکتر روحانی در شورای عالی امنیت ملی و مسئولیت 
ایش��ان در پرونده و چه بعد از آن در دوران آقای الریجانی و س��پس آقای جلیلی، 
ما همیش��ه یک حرف از طرف مقابل می ش��نیدیم و آن اینکه شما نباید تکنولوژی 
هس��ته ای داشته باشید. امروز بحث سانتریفیوژها مطرح است، اما اساس ماجرا این 
بود که شما اصال نباید تکنولوژی هسته ای داشته باشید. این را هم نه از منظر خود 
موضوع هس��ته ای که به خاطر همان ضدیت سیاس��ی با ما مطرح مي کردند. دلیلم 
این اس��ت که کره جنوبی علی رغم اینکه پروت��کل الحاقی را قبول کرده بود، بدون 
اطالع آژانس تا نزدیک 90 درصد غنی سازی کرد و بعد هم با یک عذرخواهی گفت 
ببخشید و تمام شد. مصر هم همینطور. پس موضوع صرفا پرونده هسته ای نیست و 
این را تنها به عنوان یک بهانه مطرح می کنند، چرا که به نظر آنها این بهانه خوبی 
است که ایران را که بعد از انقالب توانسته جای خود را در جامعه جهانی به دست 
آورد، گوش��ه رینگ قرار دهند. اتفاقا در درون آمریکا یک بحث این اس��ت که االن 
که ایران در گوشه رینگ قرار گرفته، بزنیم و کار را تمام کنیم. برخی هم می گویند 
باید پذیرفت که االن ایران یک قدرت است و نمی توان با یک ضربه کارش را تمام 
کرد، بلکه باید یکجوری کنار هم زندگی کنیم. حتي کري در جلسه پارلمان آمریکا 
گفته اس��ت ایرانیان به دانش هس��ته اي دست یافته اند و این را نمي شود با بمباران 
ناب��ود ک��رد. االن هم در زمان آقای روحانی که مذاکره کننده ارش��د ما آقای دکتر 

ظریف هستند، این بحث ها ادامه دارد. 
اما ما چه می گوییم؟ بحث ما فقط هسته ای نیست. حرف ما بحث حق است، در 
گذشته هم این بود، االن هم همین است، ما می گوییم یکی از تجلیات عدالت این 
اس��ت که نباید با ما به عنوان یک عضو ان پی تی برخالف سایر اعضا و تبعیض آمیز 
برخورد شود. ما این تبعیض را عین بی عدالتی می دانیم و چون بی عدالتی با مبانی 
فکری ما که غیرسکوالر است، مغایر است و ما رئالیسم از نوع مورگنتایي به معني 
پذیرش واقعیت قدرت ها صرف نظر از حق بودن آنها و تس��لیم شدن به قدرت را در 
دیپلماس��ی قبول نداریم، مقابل این قضیه می ایس��تیم. پایه  های فکری ما این گونه 
رئالیسم نیست. االن هم اگر شما دسترسی به محتوای جلسه مذاکره داشته باشید 
که گاه حتی تلخ می ش��ود و آقای ظریف و یا عراقچی گاه به حالت اعتراض جلسه 

را ت��رک کردند یا تهدید به ترک کردند، همین اس��ت 
که چرا ب��ا ما تبعیض آمی��ز برخورد می کنی��د. قوي تر 
بودن طرف هاي مذاکره به معني چشم پوشي ما از حق 
ما نیس��ت. بنابراین می خواهم بگوی��م اصل قضیه فرق 
نک��رده اما تاکتیک های مذاکره تغییر کرده اس��ت. االن 
گفته می ش��ود که تعلیق 20 درصد شروع تفاهم بود اما 
موضوع تفاهم یا نزدیک ش��دن ب��ه تفاهم در دوره قبل 
هم مطرح بود و حتی قبل تر از آن در دوره مس��ئولیت 
آقای الریجانی هم مطرح بود. من خودم ش��اهد بودم و 
با سوالنا صحبت داشتم که به من گفت اگر آمریکایی  ها 
در تواف��ق می��ان من و آقای الریجانی بر س��ر »فریز به 
فری��ز« مداخله نمی کردند و خراب��ش نمی کردند، االن 
ما خیلی جلو بودیم. ما همیش��ه انعطاف منطقی نشان 
دادی��م. در دوره ای ک��ه ترکیه و برزیل ه��م وارد ماجرا 
شدند موضوع تامین سوخت راکتور تهران که رادیودارو 
تولید مي کند و اورانیوم 20 درصد اس��ت توس��ط غرب 
در قب��ال خ��روج اورانیوم 5 درصد غني ش��ده ما مطرح 
ب��ود و حتی مع��اون وزیر انرژی آمریکا با س��فیر ما در 
آژانس در حضور البرادعی مذاکره کردند که ما بخش��ی 
از اورانیوم غنی شده را بدهیم و آنها به ما سوخت بدهند. 
آن زمان ما اورانیوم 20 درصد غنی ش��ده نداش��تیم اما 
آمری��کا علیرغم قولي که به رهبران ترکیه و برزیل داده بود زیر این توافق زد. االن 
هم چون آنها س��وخت را به ما ندادند ما 20 درصد غنی س��ازی کردیم. حاال هم بر 
اساس منطق قبلي خودمان پذیرفتیم براي رسیدن به توافق این 20 درصد را رقیق 

و به سوخت تبدیل می کنیم. 
منظ��ورم این اس��ت که ما در مبانی حرف جدیدی نزدی��م و همچنان داریم بر 
ارزش هایي مثل عدالت و حق ایستادگی می کنیم. علتش هم این است که باالخره 
اداره کنن��ده مذاکره، مقام معظم رهبری اس��ت. این را هم بگویم که تصور نش��ود 
چون ایش��ان در جایگاه رهبری است، دیگران چشم و گوش بسته می پذیرند بلکه 
به این دلیل که ایشان بحث هایشان را به صورت منطقی و خیلی با استدالل مطرح 
می کنند و یک آدم حرفه ای، هر نگاهی هم که داش��ته باش��د، این اس��تدالل ها را 
می پذیرد. بر این اساس ما پایه حرف هایمان همان است. طرف مقابل هم در مجموع 

همان حرف سابق را مي زند، البته یک تفاوت هایی کرده است. 
 لطف�ا این تفاوت ها را تش�ریح کنید. ش�ما می فرمایید در 
همه دوره  ها، مذاکرات تحت هدایت رهبری پیش می رفته است، پس 

تفاوت های دوره  های مختلف از کجا نشأت می گیرد؟
شیخ عطار: تفاوت ها یک بخشی منشأ داخلی دارد و خواست خود ما بوده است، 
بخشی هم نشأت گرفته از وقایعی در دنیا بوده که تحت کنترل ما نبودند. آنهایی که 
دست خود ما بوده، بخشی مربوط به شیوه رفتار مذاکره کنندگان دوره  های مختلف 
بوده است، مثال در دوران حاضر مذاکره کنندگان ما حرفه ای تر عمل کرده اند، حاال 
چه در رفتارهای ظاهری و سالم وعلیک و چه در بحث استدالل های حقوقی و فنی. 
در گذشته اینطور تبلیغ می شد که گروه مذاکره کننده ایراني نمی خواهند مذاکره 
کنند تا مشکل حل ش��ود بلکه به دنبال امتیازگیري از طریق کش دادن مذاکرات 
هس��تند. از آن سو آن ها هم متقابال می گفتند که نه، غربي  ها زیاده خواهی می کنند 
و ما در مقابل زیاده خواهی می ایستیم. من فکر می کنم بخشی از این اختالف ها به 
شیوه  هاي رفتاری برمی گردد، چون آن ها همان حرف ها را می زنند و حتی تیم های 
مذاکره کننده را خیلی تغییر نداده اند. اش��خاصي مانند گري سیمور که االن ظاهرا 
کنار اس��ت، هنوز مش��اور مذاکره کنندگان آمریکایي هستند و هنوز حرفشان برای 
آن ها همچنان معتبر اس��ت. ما در دوره فعلی توانس��تیم با شیوه  های رفتاری نشان 
دهیم که به دنبال حل مسئله هستیم و نمی خواهیم وقت تلف کنیم، اما راه حل باید 
به گونه ای باش��د که ما به حقوق خود برسیم، به همان تعبیر جناب رئیس جمهور 
و وزی��ر خارجه مبنی بر توافق »برد- برد« یا به تعبیر مقام معظم رهبری که بارها 
گفته اند، همراه با حفظ عزت ما باشد. تیم جدید طوری رفتار نکرد که آنها بتوانند 

این شبهه را ایجاد کنند که ایران به دنبال اتالف وقت است. 
بخش��ي از تغییرات ه��م برمی گردد به وضعیت منطقه چ��ون اوضاع منطقه به 

ش�یخ عطار: ک�ره جنوب�ی علی رغم 
اینکه پروت�کل الحاقی را قبول کرده 
بود، ب�دون اطالع آژان�س تا نزدیک 
90 درصد غنی س�ازی ک�رد و بعد هم 
ب�ا یک عذرخواهی گفت ببخش�ید و 
تمام ش�د. مص�ر هم همینط�ور. پس 
موضوع صرفا پرونده هسته ای نیست 
و ای�ن را تنها ب�ه عنوان ی�ک بهانه 
مط�رح می کنند، چرا ک�ه به نظر آنها 
این بهانه خوبی اس�ت که ایران را که 
بعد از انقالب توانسته جای خود را در 
جامعه جهانی به دس�ت آورد، گوشه 

رینگ قرار دهند.
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گونه ای پیش رفت که برای همه ثابت شد ایران عقالنیت 
باالیی دارد. برای مثال رفتار ما در سوریه و عراق این را 
نش��ان داد. در حالی که در همان ابتدای بحران سوریه 
خیلی  ها انتق��اد می کردند که چرا م��ا باید آنجا حضور 
داش��ته باش��یم و همه را با خود بد کنیم اما امروز همه 
حتی مخالفین ما فهمیده اند که ایران بهترین رویه را در 
سوریه داش��ت. در عراق هم همینطور. در عکس العمل 
در مقابل بهار عربی و ی��ا به تعبیر مقام معظم رهبری، 
بیداری اس��المی، همه مواضع ما بر پایه همان عقالنیت 
بوده و ما بدون اینکه احساس��اتی و دستپاچه شویم، با 
بحران ها مواجه ش��دیم. این عقالنیت به نظر من ریشه 
در تفکر ش��یعی دارد و حتی در دوره صفویه هم برخی 
سیاس��ت های خارجی ما بر اساس همین عقالنیت بوده 
اس��ت. در س��ال هاي اخیر هم در منطق��ه اتفاقاتی رخ 
داد ک��ه عکس العمل ما در برابر ای��ن اتفاقات بر مبنای 
عقالنی��ت بود. این امر کمک ک��رد که فارغ از چگونگی 
رفتار تیم مذاکره کننده، دنیا بفهمد که ایران اوال قدرت 
و نف��وذ دارد، ثانیا عقالنی برخورد می کن��د، ثالثا روی 
اصول��ش معامله نمی کند. این نکات فارغ از ترکیب تیم 
مذاکره کننده، حتما در نحوه مذاکرات تأثیر می گذارد.

 فرات�ر از تیم مذاکره کننده و پایین تر از نظام، می خواهیم 
ب�ه تأثیر دولت ه�ا بپردازید. البته ش�ما می توانید معتقد باش�ید که 

دولت ها خیلی در این موضوع تأثیرگذار نیستند.
شیخ عطار: تیم مذاکره کننده که از دولت جدا نیست، بلکه بخشی از آن است. 

وزارت خارجه بخشی از دولت است.
 اما تفاوت در این است که در این دولت، مذاکرات به وزارت 
خارجه واگذار ش�د و پیش از آن ش�ورای عالی امنیت ملی مس�ئول 
مذاکرات بود. این کار یعني مذاکرات هس�ته اي را دیگر امنیتي تلقي 
نمي کنیم بلکه یک امر متعارف در حوزه سیاس�ت خارجي مي دانیم. 
برخ�ي افراد، اتهام�ی را متوجه بخش�ی از نظام، یعن�ی دولت آقای 
احمدی ن�ژاد مي دانند و معتقدن�د که به دلیل زمان نشناس�ی، روند 
وارد کردن فش�ار به ایران را تس�هیل کرد. آنان انگیزه دش�منان در 
گوشه رینگ قرار دادن و حذف ایران را قبول دارند اما در عین حال 
معتقدن�د قدرت مانور ما می تواند در کامیابی یا ناکامی دش�منان در 
رس�یدن به اهدافش�ان مؤثر اس�ت و به همین دلیل، نقدهایی علیه 
دولت قبل مطرح اس�ت مبني بر این که دولت قبل در افزایش فشار 
بر ایران و شکل گیری اجماع علیه ما مؤثر بوده است. این نقد متوجه 

دولت کنوني نیست. در این مورد نظر شما چیست؟
شیخ عطار: در علوم انسانی همه فاکتورها مؤثرند، البته وزن شان فرق می کند. 
برخی می گویند گفته  های رئیس جمهور س��ابق که این تحریم ها کاغذپاره ای بیش 
نیس��تند، در افزایش تحریم ه��ا مؤثر بود، بنده معتقدم ک��ه البته گفتن این جمله 
هی��چ ضرورتی نداش��ت و مثال اگر من رئیس جمهور ب��ودم هیچوقت این حرف را 
نمی زدم اما اگر ایش��ان ه��م این حرف را نمی زد، تهدید به این تحریم ها همیش��ه 
بود. اجازه بدهید به گذش��ته برگردیم. مذاکره دکتر روحانی با وزرای خارجه س��ه 
کش��ور اروپایی چرا شروع ش��د؟ چون وقتی ماجرای نطنز پیش آمد، آن ها تهدید 
کردند که ما این را به ش��ورای امنیت می بریم و ش��ما را تحریم می کنیم. بنابراین 
تهدید به تحریم آن زمان هم بود. در آن دوره هم اروپایی  ها یک نامه نوش��ته و به 
نوعی تهدید کرده بودند. در واقع نمی گفتند که بیایید دور هم جمع ش��ویم اما به 
دلیل تدبیری که شد، آنها گفتند قبل از ارجاع به شورای امنیت بیایید با هم حرف 
بزنیم که نتیجه اش مذاکرات بروکس��ل و پاریس و س��عدآباد و چند مورد دیگر بود. 
اما چه اتفاقی افتاد؟ در دوران حضور دکتر روحانی در شورای عالی امنیت، من در 
دبیرخانه شورا بودم و تا حدي در جریان مذاکرات قرار داشتم. حرف دکتر روحانی 
در مالقات با وزرای خارجه س��ه کش��ور اروپایی یا معاونین شان این بود که شما در 
سعدآباد گفتید که شیر گاز را روی چند سانتریفیوژ موجود ببندید، بعد از چندماه  
اعتمادس��ازی و ماجرا حل می شود، اما االن بحث های جدیدی مطرح می کنید که 

کل فعالیت هاي صلح آمیز هس��ته اي را تعطیل کنیم و 
ما نمی توانیم قبول کنیم. سه وزیر اروپایي صریح گفته 
بودند که ما نمی توانیم تفس��یر شما از توافق سعدآباد را 
ادامه بدهیم و اگر قبول نکنید ما موضوع را به ش��ورای 
امنیت می بریم و تحریم را تصویب می کنیم. البته توقف 
مذاکرات آن دوره با فک پلمب از تاسیس��ات هس��ته اي 

نطنز و اصفهان در اواخر دولت آقاي خاتمي رخ داد.
دول��ت ه��م که ع��وض ش��د، در اولین جلس��ه در 
نیویورک بین دکتر الریجانی، دبیر جدید ش��ورای عالی 
امنیت ملی و آقای متکی، وزیر خارجه جدید با سه وزیر 
خارجه اروپایی، همین گله  ها مطرح ش��د که ادامه این 
روند امکان ندارد. در آن جلسه آقای یوشکا فیشر، وزیر 
خارجه آلمان صراحتا گفت که ش��ما حتی باید تحقیق 
و تدریس دروس هسته ای را در دانشگاه هایتان تعطیل 
کنید. س��ند این حرف االن هس��ت. یعن��ی می خواهم 
بگوی��م که وقت��ی آن ها برخالف مذاکرات س��عدآباد به 
س��مت زیاده خواهی  ها رفتند و همان تیم دکتر روحانی 
قبل از دولت نهم گالیه  ها را شروع کرده بود، پیش بینی 
می شد که ماجرا به سمت تحریم برود. حاال این تحریم 
می توانست کمی زودتر یا دیرتر اتفاق بیافتد. حتی دکتر 
ظری��ف در خاطراتش به نام »آقای س��فیر«، تأکید کرده که من آن زمان می گفتم 
که این پرونده اگر به ش��ورای امنیت برود، بیرون آمدنش کار سختی است، اما این 
حرف من تأثیر نداش��ت زیرا در آن زمان آنهایی که مسئول بودند حقوق بین الملل 
را نمی دانستند که از نظر من، این حرف درستی است. یعنی شاید باید تالش هایی 
می شد که پرونده به شورای امنیت نرود اما اینکه این تالش ها چقدر جواب می داد، 
نامعلوم است. به این دلیل که ارزیابی طرف مقابل این بود که  می شود ایران را در 
همین حد متوقف کرد. ما در آن زمان با 12 عدد س��انتریفیوژ ش��روع کردیم و در 
مذاکرات  به داش��تن 6 آبشار که می شد 1000 عدد س��انتریفیوژ راضي بودیم اما 
آن ها با ما کنار نمي آمدند. آن ها فکر می کردند که با آمدن دولت جدید، اختالفات 
داخلی شکل خواهد گرفت. آن ها آن زمان یک ارزیابی از ایران داشتند که با ارزیابی 
امروزش��ان متفاوت اس��ت. االن ایران را از درون قدرتمند می دانند، در منطقه هم 
قدرتمند می دانند، صاحب 19هزار س��انتریفیوژ هم می دانند. جان کری در همین 
صحبت های اخیرش به کمیته سیاس��ت خارجی س��نای آمریکا پاسخ داده و انتقاد 
کرده از دولت قبلی امریکا که در آن زمان ایران تنها یک آبش��ار داش��ت، اما دولت 
قبل نتوانست کاری کند، اما امروز ایران 19هزار سانتریفیوژ دارد. بنابراین ما امروز 
می توانیم بگوییم صاحب تکنولوژی هس��ته ای هس��تیم اما آن زمان نمی توانستیم 
بگوییم. االن ما می توانیم بگوییم که یک قدرت منطقه ای هستیم اما آن زمان مانند 
امروز نبودیم. بنابراین اگر هم قرار اس��ت نحوه رفت��ار دولتمردان قبلی را در ایجاد 
تحریم ها مؤثر بدانیم، باید وزنی مناس��ب با تأثیرش به آن بدهیم، نه اینکه بگوییم 
اگر آن حرف ها زده نمی شد، امروز تحریمی در کار نبود. من به عنوان کسی که هم 
آن زمان در جریان بودم و هم حاال، می توانم به شما قول بدهم که با آن ناراحتی که 
همان زمان در شورای عالی امنیت ملی و دولتمردان همان زمان از خلف وعده سه 
کشور اروپایی به وجود آمده بود و خرابکاری  های آمریکا که البرادعی در خاطراتش 
کامل به آن می پردازد، عکس العمل  های ما همین می ش��د و عکس العمل های آن ها 

هم خیلی فرقی نمی کرد.
 نکته مهمی را جناب ش�یخ عطار مطرح کردند. جناب واله! 
ارزیابی ش�ما از این موضوع چیست تا بتوانیم درک درستي از سهم 

دولت ها بر روند تحوالت پرونده هسته ای داشته باشیم. 
واله: اگر س��ؤال ش��ما االن در حوزه سیاس��ت داخلی و یا اقتصاد داخلی بود، 
م��ن خیلی راحت می توانس��تم بحث کنم و نظرم را بگوی��م و عیب های دولت قبل 
را بش��مارم اما چون موضوع بحث ما سیاست خارجی و به خصوص بحران سیاست 
خارجی اس��ت و از آنجا ک��ه ما هنوز در حال مذاکره هس��تیم و به قولی دو طرف 
همچنان دارند یک سر طناب را به سمت خود می کشند، به خیلی از سؤال های شما 
من نمی توانم پاس��خ بدهم. گفتن خیلی حرف ها خوب اس��ت و می تواند به بحث ها 
کمک کند اما احس��اس می کنم االن وقت مطرح کردن خیلی از حرف ها نیس��ت. 

شیخ عطار: دکتر ظریف در خاطراتش 
به ن�ام »آقای س�فیر«، تأکی�د کرده 
ک�ه م�ن آن زم�ان می گفتم ک�ه این 
پرون�ده اگر به ش�ورای امنی�ت برود، 
بیرون آمدنش کار س�ختی اس�ت، اما 
این ح�رف من تأثیر نداش�ت زیرا در 
آن زم�ان آنهای�ی که مس�ئول بودند 
حق�وق بین الملل را نمی دانس�تند که 
از نظر من، این حرف درس�تی اس�ت. 
یعنی ش�اید باید تالش هایی می ش�د 
که پرون�ده به ش�ورای امنی�ت نرود 
اما اینک�ه این تالش ه�ا چقدر جواب 

می داد، نامعلوم است.



62

پرونده دوم

شماره هفتم/ فروردین ماه 1394

االن وقت این نیست که ما در جبهه داخل خود به دنبال مقصر بگردیم، چون باید 
تم��ام جبهه در داخل کنار هم و در مقابل جبهه مقابل قرار بگیریم زیرا هر ذره ای 
که بتوانیم امتیاز بیشتری بگیریم، قطعا به نفع ملت ایران است و هرچه این طرف 
یکپارچه تر باشد، امتیازات بیش��تری می توان گرفت و هرچقدر این یکپارچگی کم 
ش��ود، امتیازاتی را از دست خواهیم داد. در گذشته هم ما از این موارد داشتیم که 
در مواجهه با غرب، کش��مکش های داخلی به ضرر کشور تمام شده است. بنابراین 
امروز نباید از یک س��وراخ دوبار گزیده ش��ویم، چون موضوع شما سیاست خارجی 
است، من معتقدم که االن وقت پاسخ دادن به این سؤال نیست که تقصیر چه کسی 
بود. اما در این باب که امروز چه باید بکنیم که در حوزه دیپلماسی بتوانیم امتیازات 

بیشتری بگیریم، قابل بحث است و می تواند راهگشا باشد. 
من معتقدم که ما مقداری به تصحیح نگاه نیاز داریم، به این معنا که موقعیت های 
مختل��ف، تأکیدهای مختلفی را بر پارامترها طلب می کنند. اگر ما منجمد بش��ویم 
روی یک الگوی معینی از نگاه کردن، نمی توانیم پدیده ها را خوب بشناس��یم. یک 
فرقی هس��ت بین نحوه برخورد ما با موضوعات دیپلماتیک، با نحوه برخورد طرف 
مقابل. ما در ایران یک میل به سمت یک کاسه   کردن همه مسائل داریم و اصال خلق 
ما در ایران اینطور است و در همه بخش ها تقریبا همینطور است. ما میل داریم همه 
چیز را با هم در یک ظرف بزرگ بریزیم و یک راه حل بزرگ هم برایش ارائه دهیم. 
معموال هم این راه حل ها درس��ت در نمی آیند و یا هزینه اش خیلی زیاد اس��ت. در 
طرف مقابل اما در دیپلماسی برای هر پرونده ای حکم خودش را باز می کنند و همه 

قضایا را قاط��ی نمی کنند. االن تمام 
غرب و اروپا بر سر اوکراین در مقابل 
روسیه ایس��تاده است اما همین االن 
بر س��ر مثال کنوانس��یون خلع سالح 
اتمی با روس��یه هم��کاری می کنند. 
نمونه اش در همین پرونده هس��ته ای 
ایران، روسیه و کشورهای غربی با هم 
همکاری می کنند. اصال اینطور نیست 
که اگر غرب بر سر اوکراین با روسیه 
اختالف دارد، بخواهد اصطالحا دخل 
روسیه را در همه جا بیاورد. اصال این 
نحوه برخورد در دنیا رسم نیست. ما 
ام��ا در ایران همه بحث ها را در یکجا 
جمع می کنی��م، موضوعات مختلفی 
ک��ه ربطی به هم ندارند را به هم ربط 
می دهیم و می خواهیم با یک راه حل، 
هم��ه را یکج��ا ح��ل کنی��م. این در 

روحیات ما و دست کم در برخورد اجتماعی ما بیش و کم هست. در سیاست داخلی 
هم همین ضعف دیده می ش��ود، یعنی ما وقتی با معضالت کشور مواجه می شویم، 
به جای اینکه معضالت را تفکیک کنیم و دانه دانه برای هر کدام پرونده ای مجزا باز 
کنیم و علل و ریشه  های هر یک را پیدا کنیم، دائم مشکالت را با هم جمع می کنیم 
و به هم اضافه می کنیم و بعد می گوییم بزنیم از اس��اس خرابش کنیم تا بعدا یک 
بهش��تی را بسازیم، اما نتیجه این می ش��ود که می زنیم و مشکالت را به هم اضافه 
می کنیم و آخر هم از اس��اس خراب می کنیم و در نهایت هم نمی توانیم بهش��تی 
که می خواس��تیم درس��ت کنیم. به نظر من این روش و خلق وخوی ما دست کم در 

سیاست خارجی خیلی خطرناک است و نباید اجرا شود.
ما با آمریکا در خیلی جاها دعوا داریم، در برخی جاها هم با هم منافع مشترک 
داریم، با روسیه همینطور. باید این موارد را پیدا کنیم و هر کدام را از دیگری جدا 
کنیم و برایش برنامه ای داش��ته باشیم. با همسایگانمان هم همینطور. فرقی ندارد. 
اگ��ر نتوانیم این تفکیک را ایجاد کنیم، یک مش��کل ب��زرگ پیش می آید و طرف 
مقابل نمی تواند خیلی از رفتارهای ما را درک کند که با چه هدفی انجام می ش��ود. 
در مقابل ما هم نمی توانیم خیلی از رفتارهای طرف مقابل را درک کنیم. دیپلماسی 
مثل دادگاه نیس��ت و فرق می کند. در دادگاه ها یک اتهامی مطرح می ش��ود، وکیل 
مدافع متهم می آید ادله خود را برمی شمرد و همه جزئیات را با هم طرح می کنند 
و در نهای��ت قاض��ی یک رأی صادر می کند اما در سیاس��ت خارج��ی اصال اینطور 
نیس��ت. در سیاس��ت خارجی ش��ما اول باید نیت طرف مقابل را بفهمی. هیچوقت 

هم طرف مقابل خودش نیت اش را نمی گوید، بلکه ش��ما باید آن را کشف کنید. بر 
اساس تصوری که از نیت طرف مقابل دارید هم باید تصمیم بگیرید. مثل شطرنج. 
در ش��طرنج هم ش��ما بر اس��اس تصوری که از حرکات بعدی طرف مقابل دارید، 
مهره  هایتان را حرکت می دهید و هرچه کش��ف شما از حرکات طرف مقابل بیشتر 
باش��د، قطعا موفق ت��ر خواهید بود. در هیج جا هم نمی آیند یک مجمعی تش��کیل 
دهند و هم مسائل را بررسی کنند و بگویند که حق این است و باطل این است. در 
آنجا اراده  ها با هم دعوا دارند و اصال بحث حق و باطل مطرح نیست بلکه بحث نبرد 
اراده  هاس��ت. یک اراده ای در یکجا شکل می گیرد و می خواهد حرفش را به کرسی 
بنش��اند. در مقابلش هم یک اراده متضاد دیگری ش��کل می گی��رد و این آغاز یک 
رویارویی است. هر کدام هم میزان هزینه و فایده خود را می سنجند و بر اساس آن 
تصمیم می گیرند، حتی اگر سودش��ان در جنگ باشد، ابایی ندارند و یک جنگ راه 
می اندازند، با هر میزان خسارتی که ممکن است داشته باشد و اگر ببینند سودشان 
در جنگ نیس��ت، از آن اجتناب می کنند. در اینجا متأس��فانه اصال اخالق و حق و 

باطل مهم نیست و موضوعیت ندارد. 
بگذارید یک پرانتز باز کنم که ش��اید گفتنش مفید باش��د. فرق بزرگی هس��ت 
بین دیالوگ و مذاکره. در دیالوگ هدف شما این است که ببنید حرف طرف مقابل 
چیست و او هم همینطور تا در نهایت حق را پیدا کنید. دیالوگ هدفش این است. 
اما مذاکره اصال اینطور نیس��ت. در مذاکره ش��ما از اول تصمیم خود را گرفته اید و 
میدانی��د چه می خواهید، ط��رف مقابل هم همینطور. مذاک��ره می کنید تا بتوانید 
تا جایی که امکان دارد خواس��ت تان را به 
طرف مقابل تحمی��ل کنید. طرف مقابل 
ه��م می خواهد تا جایی که مقدور اس��ت 
خواس��ت خودش را بر شما تحمیل کند. 
سیاس��ت خارجی و دیپلماسی هم از این 
جنس اس��ت. اصال بحث اینک��ه بفهمند 
حق ک��دام اس��ت و باطل ک��دام مطرح 
نیس��ت. حرف من این اس��ت وقتی راجع 
به سیاس��ت خارجی بحث می کنید، باید 
م��وارد را از هم تفکی��ک کنید. من تصور 
می کنم مشکل دنیا با ایران بیش از اینکه 
برایش مبنا باش��د که نوع حکومت ایران چگونه اس��ت، این است که رفتار ما 
چطور اس��ت و رفتار ما با سیاس��ت های آنها چقدر س��ازگاری یا ناسازگاری 
دارد. این برای آنها مسئله است. کاری هم به اینکه چه کسی در ایران حاکم 
اس��ت ندارند، بلکه با مشی و خواس��ت ایران است که مسئله دارند. بر اساس 
این س��خن، می خواهم نتیجه بگیرم که آنچه در سیاست خارجی ما متحول 
ش��ده، همین اس��ت که به نظر من، تفکیک موضوعات کمي بیشتر از دولت 
قبل انجام می ش��ود. االن در سیاست خارجی ما در قیاس با گذشته، آن میل کلی 
دیدن و همه موضوعات را باهم دیدن کاهش پیدا کرده و حرکت در جهت تفکیک 
موضوعات و پرونده  ها از یکدیگر است. با این حساب ما یک قدم از آنچه من به آن 

»ابهام مفهومی در برخورد دیپلماتیک« می گویم، فاصله گرفته ایم. 
جمهوری اس��المی ایران اه��داف و آرمانهایی دارد، مردم ای��ران هم ظرفیت ها 
و توانایی  هایی دارند، عده ای هم در دنیا هس��تند که از این ها خوشش��ان نمی آید. 
خیلی از آن ها هم که از ایران خوشش��ان نمی آید، مس��لمان هس��تند اما خوششان 
نمی آید به این دلیل که منافعش��ان به خطر می افتد. البته برخي از کش��ورها هم از 
این موارد خوشش��ان می آید که اتفاقا برخی از آن ها اساسا بی دین هستند، اما چرا 
خوشش��ان می آید؟ چون منافعش��ان را تأمین می کند. بنابراین در دیپلماسی همه 
بر اس��اس منافع تصمیم می گیرند و کاری هم به اینکه اعتقاد شما چیست ندارند. 
بح��ث حکومت دینی برای ما در داخل خیلی مهم اس��ت، اما می خواهم بگویم که 
مناقش��ات و راه حل های سیاست خارجی بر پایه این ها تأمین نمی شود بلکه بر پایه 
مناف��ع ملی، مناف��ع طرف های درگیر و البته زور تعریف می ش��ود. هر کس زورش 
بیش��تر اس��ت، منافع بیش��تری می برد. البته منظور از زور در اینجا مجموعه توان 
اقتصادی و سیاس��ی و نظامی اس��ت و زور نظامی به تنهایي خیلی به کار نمی آید. 
توان نظامی الزم اس��ت اما کافی نیس��ت. اینکه چقدر بتوانیم بر افکار عمومی دنیا 
تأثیر بگذاریم و چقدر بتوانیم مداخله سیاسی و حضور اطمینان بخش داشته باشیم، 
اینها پارامترهای قدرت در دوره معاصر اس��ت. بناب��ر این اگر من بخواهم تفاوت را 

واله: ما میل داریم همه چیز را با هم 
در ی�ک ظرف ب�زرگ بریزیم و یک 
راه حل بزرگ هم برایش ارائه دهیم. 
معموال ه�م این راه حل ها درس�ت 
در نمی آین�د و ی�ا هزینه اش خیلی 
زیاد اس�ت. در طرف مقاب�ل اما در 
دیپلماسی برای هر پرونده ای حکم 
خودش را باز می کنند و همه قضایا 

را قاطی نمی کنند. 
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بدون وارد ش��دن به مس��ائل داخلی مطرح کنم، باید بگویم که در دولت جدید ما 
ش��اهد مقداري تفکیک گرایی هس��تیم درحالی که در گذشته اینطور نبود و کمتر 

تفکیک گرایی می دیدیم و بیشتر جمع کردن موضوعات مختلف با یکدیگر بود.
 جناب واله! تغییراتی را االن ما می بینیم، مثل اصل مذاکره 
با آمریکایی ها، شما با توجه به رویکرد عمل گرایانه ای که در سیاست 
خارجی به آن معتقد هس�تید، طبعا این تغییرات را عقب نش�ینی از 
اص�ول و گذش�تن از خط قرمزها نمی دانید. اما گروهی ممکن اس�ت 
خ�الف این فک�ر کنند و این را مغای�ر با آرمان ها بدانن�د. مثال ما در 
گذشته حتی اگر در مذاکره اي، آمریکایی ها حضور داشتند، وارد آن 
مذاکرات نمی ش�دیم. مدتی گذش�ت تا حضور آن ه�ا در مذاکرات را 
بپذیریم. امروز به این نتیجه رسیده ایم که اصال در طرف مقابل، اصل 
کار آمریکا اس�ت و ما الزم اس�ت بیش از دیگران ب�ا آمریکا مذاکره 
کنی�م و حتی اگر الزم ش�د، با مس�ئوالن آمریکایي ق�دم هم بزنیم. 
برخ�ی چه در مجلس و چ�ه در تریبون های دیگر، ای�ن را به معنای 
شکست چارچوب  ها و عبور از خط قرمزها دانستند. سؤال این است 
که آیا ش�ما این موارد را اساس�ا چارچوب نمی دانید یا فکر می کنید 

الزم بود این چارچوب  ها شکسته شود؟
واله: این سؤال شما به من این امکان را می دهد که 
گفته هایم را بیشتر تشریح کنم. اگر سیاست خارجی را 
به یک نردبان تش��بیه کنیم ک��ه ده پله دارد، از این ده 
پله دوتا ثابت و هش��ت تا متغیرند. نباید ثابت ها را زیاد 
افزایش داد و بزرگ کرد. به معنای بهتر نباید دس��ت و 
پای خود را در چارچوب یک سلس��له انگاره  های زمانی 
و مکانی ببندید. سیاس��ت خارجی با این روش ش��دنی 
نیس��ت. اما چرا این اتفاق می افتد که به گفته ش��ما که 
کامال درست هم هست، عده ای در کشور ما معتقدند که 
ما از مواضعمان عقب نشس��تیم، ما آرمان ها را از دست 
دادی��م و داریم تمام دس��تاوردهای انقالب را می بازیم؟ 
من می خواهم توضیح دهم که چرا آن ها این احساس را 
دارند و بگویم که چه اتفاقی افتاده که به اینجا رسیده اند 

و چطور می توانیم این مشکل را حل کنیم. 
من یک مثال می زنم. ام��ام تا روزی که قطعنامه را 
پذیرفت، با تمام قوا و بدون کمترین تردید می فرمودند: 
جن��گ جنگ تا رفع فتنه از عالم. در آن زمان درس��ت 
هم همین بود، اما از یک مقطعي به این نتیجه رسیدند 
که قطعنام��ه را بپذیرند و جنگ را تمام کنند و گفتند 

قطعنامه را می پذیریم، با عراق هم مذاکره می کنیم، یک وجب هم جلوتر نمی رویم. 
در این ش��رایط آن کس��انی که خالف این فکر می کردند، بهت زده شدند. اما اگر از 
من بپرسید که چرا امام این تصمیم را گرفت، خواهم گفت به این دلیل که ایشان 
عاقل بود. وقتي ایشان بر اساس تحلیل درستی از واقعیات و اطالعاتی که داشتیم، 
به این نتیجه رسیدند که هنوز باید بجنگیم، در این هنگام شما باید تمام امکاناتتان 
را اه��م از مادی و معنوی برای جنگیدن بس��یج کنید، اینج��ا جای بحث کردن و 
تقسیم امکانات و منافع نیست، چراکه اگر ذره ای سستی کنید، بازنده خواهید بود. 
خیلی ش��عارها را باید بدهید، خیلی حرف ها را باید بزنید، چرا که تبلیغات جنگ و 
جنگ روانی خود بخشی از جنگ است، به دلیل روحیه ای که به سربازان و نیروهای 
نظام��ی می ده��د و به خاطر تضعیف��ی که در طرف مقابل ایج��اد می کند. این کار 
عاقالنه است و شما باید انجامش بدهید، کما اینکه دیگران هم این کار را می کنند. 
بگذاری��د به زبان اصولگرایان حرف بزنم. در جن��گ صفین حضرت امیر)ع( در 
جمع س��ربازان با صداي بلند مي فرمودند که »واهلل القتلن معاویه و اصحابه« یعني 
واهلل قسم معاویه و یارانش را مي کشم و بعد با صداي آرام مي فرمودند »انشااهلل« و 
این را هم از این باب می گفتند که بحث وعده و قول پیش نیاید که اگر نشد، بگویند 
امام خالف واقع سخن گفته است. خودشان هم می دانستند که این اتفاق نمی افتد 
اما برای روحیه دادن به سپاه الزم بود این گونه سخن گفته شود. البته من شخصا 
خیلی موافق این ادبیات و این روش اس��تدالل نیس��تم اما چون در فضای رسانه ای 
ما مطرح است، الزم است گاهی هم اینگونه صحبت کنیم و بنابراین می خواهم این 

دو را با هم مقایس��ه کنم. امام تا روزی که قطعنامه را نپذیرفته بود، قرص و محکم 
از جنگی��دن و لزوم اعزام نیرو به جبهه  ها می گفتند، اما روزی که مصلحت کش��ور 
اقتض��ا می کرد که قطعنامه را بپذیرند، با هم��ان قدرت از این تصمیم دفاع کردند. 

االن هم همینطور است. 
یک روزی ش��رایط کش��ور به گونه ای اس��ت که ش��ما باید در تمام جبهه  ها با 
آمریکا مقابله کنید. دلیلش هم روشن است، همانطور که جناب شیخ عطار گفتند. 
ببینی��د در یک نقطه ای ایران و طرف مقابل در پاریس به توافق رس��یدند، اما بعدا 
آقای جک اس��تراو در مصاحبه ای گفتند که آمریکایی  ه��ا آن توافق را به هم زدند 
و گفتند که این س��ه کش��ور بی خود کردند که با ایران توافق کرده اند. وقتی جنگ 
افغانس��تان پیش آمد، هم��کاری دولت ایران با آمریکا همکاری بس��یار مهمی بود 
و نق��ش این همکاری در شکس��ت طالبان فوق العاده مهم ب��ود و اگر این همکاری 
نبود، بحران افغانس��تان به مراتب بیش��تر از آن چیزی می شد که اتفاق افتاد. هنوز 
جوهر این همکاری خش��ک نش��ده بود که آقای بوش در کنگره آمریکا گفتند که 
ایران محور ش��رارت است. حاال ش��ما به جاي یک مقام ایرانی، اصال به عنوان یک 
شهروند ایرانی، چه برخوردی با این موضع آمریکا باید بکنید؟ وقتی طرف مقابل در 
پاس��خ به آن سطح از همکاری  های شما، همه آن ها را با یک جمله به باد می دهد، 
ش��ما چه می توانید بکنید؟ مش��خص است که باید واکنش نشان بدهید و با امریکا 
مقابله کنید، حتی باید وقتی آن ها در جایی حضور پیدا 
کردند، ش��ما آنجا را ترک کنید. این روشن است. وقتی 
طرف ش��ما اینطور برخورد می کند، شما هم در مقابل 
باید متناسب با همان برخورد واکنش نشان دهید. آن ها 
هر وقت ما می خواستیم با کشوری قرارداد امضا کنیم، 
ف��ورا یک فردي را می فرس��تادند که فش��ار وارد کند و 
مانع ش��ود. نمونه بارز آن هم همین ماجرای لوله گازی 
که قرار بود از مس��یر پاکس��تان به هند برود. در حالی 
آمریکایی   ها دخالت کردند و جلوی این قرارداد و پروژه 
را گرفتند که این موضوع برای هند و پاکس��تان حیاتی 
بود. وقتی دولت آمریکا در مقطعی دارد هرجا که ش��ما 
در هر زمینه ای یک قدم به جلو می روید، مانع می شود، 
ش��ما هم باید در هرجا که ممکن است با آمریکا مقابله 
کنید و هر میزان که او به ش��ما آسیب می زند، شما هم 
به او آسیب بزنید. قرآن می فرماید »َفَمن اعتَدی َعلَیکم 
َفاعَتُدوا علیه بمثِل ما اعتدی علیکم« هرکس به ش��ما 
تجاوز کرد شما هم به همان میزان به او تعدی کنید.  

اگر روزی طرف مقابل از این سیاست دست بر  دارد 
یعنی دش��من ش��ما اس��لحه را زمین بگذارد، شما باید 
سیاس��تی متناسب با همین اتخاذ کنید. آقای ش��ییخ عطار اشاره کردند که طرف 
مقابل روزی می گفت که ش��ما اصال نباید تکنولوژی هس��ته ای داشته باشید، حتی 
نباید آنرا تدریس کنید. آن زمان اگر ش��ما می گفتید چشم، فردایش می گفتند که 
تکنولوژی هوایی هم نباید داش��ته باش��ید. آن وقت باز اگر بگویید چشم، پس فردا 
ممکن اس��ت بگویند شما اصال ساختمان بیش��تر از 22 طبقه نباید داشته باشید! 
منظورم این اس��ت که آن زمان دیگر این زیاده خواهی  ها پایانی ندارد. وقتی او این 
ح��رف را می زند، ش��ما باید عکس آن عمل کنید، یعنی اگر می گوید بیش��تر از 3 
درصد غنی نکنید، ش��ما باید 20 درصد غنی کنید. این مس��لم است اما یک روزی 
می آید و می گوید ش��ما ما را قانع کنید که بمب نمی خواهید بسازید، تا پنج درصد 
هم غنی س��ازی کنید، 15درصد هم حاال ایرادی ندارد! بیایید با هم این ابهام ها را 
برطرف کنیم. حال اگر طرف شما این رفتار را انجام داد، شما چه باید بکنید؟ باید 
بگویی��د که چون آنها 15 س��ال پیش آن کلک را به ما زدن��د، ما امروز هم نباید با 
آن ها تعامل کنیم؟ این که منطقی نیس��ت. حاال اگر آمریکا آمد و پذیرفت که شما 
تکنولوژی هسته ای داشته باشید، ولو هنوز بر حق غنی سازی براي رو نشدن دست 
خودش تصریح نکرده باش��د و اگر آن اصل دش��منی را با آن ش��دت کنار گذاشت، 
شما هم باید متناسب با آن واکنش نشان دهید. اگر روزی شما تصمیم گرفتید که 
در خیابان ه��ا و اجتماعات بگویید »مرگ بر آمریکا«، خب این دلیل دارد، بی دلیل 
که نمی گویید مرگ بر آمریکا، اما اگر شما به این دلیل توجه نکنید و به منشأ این 
شعار دادن توجه نکنید، این شعار برای شما مطلق می شود و ارزش ثابتی می شود 

واله: اگر سیاس�ت خارج�ی را به 
یک نردبان تش�بیه کنی�م که ده 
پل�ه دارد، از این ده پله دوتا ثابت 
و هش�ت تا متغیرند. نباید ثابت ها 
را زیاد افزای�ش داد و بزرگ کرد. 
به معنای بهتر نباید دس�ت و پای 
خود را در چارچوب یک سلس�له 
انگاره  های زمانی و مکانی ببندید. 
سیاس�ت خارج�ی ب�ا ای�ن روش 

شدنی نیست.
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و اگر یک زمانی شرایط تغییر کرد، تصور می کنید که از اصول عدول کرده اید. این 
مشکل به دلیل مقدس کردن امر نامقدس یا ثابت کردن امر متغیر بروز مي کند که 
متأسفانه در فضای کشور ما زیاد هست. در فضای فرهنگی کشور ما هم وجود دارد 
و منحصر به سیاست هم نیست. مثال یک مرجع تقلیدی فتوایی می دهد که ادکلن 
نجس است چون در آن الکل وجود دارد. او فکر می کند که الکل های صنعتی مثل 
الکل های معمولی مست کننده است، بعد یک مرجع دیگری می گوید که نه ادکلن 
نجس نیس��ت، در این بین ش��اید عده ای که نگاه عوامانه دارند بگویند که این چه 
دینی است که دو حرف کامال مقابل هم می زند! این یک حرف عوامانه است چون 
باید دید که آن که می گوید نجس است به چه علت این حرف را می زند و مبناي آن 
فقیهي که پاک مي داند، چیست. بنابراین موضوعی که به آن اشاره کردید، منحصر 

به سیاست خارجی و دیپلماسی نیست و در جا های دیگر نیز با آن مواجه ایم. 
ب��ه عنوان جمع بن��دي حرفم باید بگویم تلقی افرادی که در سیاس��ت خارجی 
معتقدند اگر ما با ش��رایط جدی��د، موضع جدیدی گرفتیم یعن��ي از اصول و دین 
و انق��الب و آرمان ها برگش��ته ایم و همه چی��ز را بر باد داده ای��م، مبتنی بر همان 
خلط مفهومی اس��ت و مش��خص نمی کنند که وقتی چنین موضعی در سیاس��ت 
خارجی اتخاذ ش��د، علت آن چه بود. فکر می کنم اگر این توجه را داش��ته باش��یم 
آن ابهامات که حقیقی هم است، به راحتی حل خواهد شد. البته پاره ای از مواردی 

که به این گونه انتقادها و اعتراض ها اشاره دارد، حقیقی 
نیست و یک نوع بهانه گیری سیاسی است. مثال ممکن 
اس��ت یک جریان و گروه سیاس��ی به این نتیجه برسد 
ک��ه اگر این مس��یر به خوبی ادامه پی��دا کند، دکان ما 
تعطیل خواهد ش��د ل��ذا تا آنجایی که می ش��ود تالش 
می کنند با آن مقابله کنند. بنابراین ممکن است کسانی 
به این ه��دف برای خراب کردن این فرآیند دس��ت به 
اقدامات��ی بزنند. اگر این گونه باش��د با ای��ن تحلیل ها 
چیزی حل نمی ش��ود و باید به گونه دیگری آن را حل 
کرد. چنین فردي می داند که سیاس��ت امروز جمهوری 
اسالمی ایران نسبت به چند سال گذشته تغییر کرده و 
می داند که علت آن چه بوده اس��ت و می داند که چرا با 
آمریکا مذاکره می کنی��م، اما با این اوصاف می گوید که 
وااسالما و واانقالبا! مش��کل چنین فردي را نمی توان با 
ای��ن توضیحات حل کرد چون مواضع این فرد، »علت« 

دارد و نه »دلیل«!
 آق�اي ش�یخ عطار! ظاهرا ش�ما 

درباره سخنان آقاي واله نظراتي دارید؟
شیخ عطار: بله. اگر اجازه بدهید من چند نکته به 
بحث ایش��ان اضافه کنم. این که گفته شد نوع حکومت 
برای طرف مقابل مهم نیس��ت و این رفتار ها اس��ت که 

اهمیت دارد، از یک منظر درست است که آیا این نوع حکومت برآوردنده خواسته ها 
و نیاز ه��ای آنان هس��ت یا نه. همانطور که غربی ها که خود را محافظ و پش��تیبان 
ارزش های دموکرات و حقوق بشر می دانند با حکومت عربستان مشکلی ندارند، در 
صورتی که در آنجا هیچ چیزی از دموکراس��ی دیده نمی شود. به این لحاظ درست 
اس��ت اما در بحث سکوالر و غیرسکوالر بودن، آن ها خیلی حساس هستند چون از 
سکوالر یا غیرسکوالر بودن حکومت ها، دو رفتار مختلف ایجاد می شود و این گونه 
نیس��ت که یک آدم س��کوالر با یک آدم دین دار ش��بیه هم رفتار  کنند. حتی آدم 
س��کوالری که نماز هم می خواند – چون سکوالریسم به معنای بی دینی نیست- و 
یک غیرسکوالر، خیلی از رفتار های سیاسی اجتماعی شان متفاوت است زیرا ریشه 
رفتار های سیاس��ی و اجتماعی در اندیش��ه های پایه ای است. سیاست خارجی یک 
حکومت سکوالر بر اساس رئالیسم و نورئالیسم قرار داده شده است. با کمال تاسف 
کسانی که در وزارت خارجه ما هستند، چه کساني که در دانشگاه وزارت خارجه یا 
دیگر دانشگاه ها درس خوانده اند و چه کساني که به صورت تجربی دیپلماسی را یاد 
گرفته اند، آن ها هم مانند دیپلمات های آمریکایی و غربی اس��اس تفکرشان رئالیسم 
است. این اندیشه اصال با اندیشه دینی جور در نمی آید. من مطلع هستم خود آقای 
ظریف به عنوان یک پژوهشگر و صاحب نظر در روابط بین الملل معتقد است که ما 
باید در وزارت خارجه خود یک مکتب سیاس��ت خارجی در مقابل رئالیس��م داشته 

باش��یم چون هر خراب��کاری در وزارت خارجه ما به علت این نگاه رئالیس��تي بوده 
اس��ت. این حرف خیلی حرف درست و حکیمانه ای است. ایشان در رشته خودشان 
فرد دانشمند و صاحب نظری است. براي یک حکومت غیرسکوالر، موضوع ارزش ها 
مطرح اس��ت ولی این هم مهم اس��ت که آیا می خواهیم با این ارزش ها مانند مثال 
ادکلن��ی که جناب واله زدند، عوامانه برخ��ورد کنیم یا عالمانه؟ اتفاقا یکی از منابع 
اندیشه ای ما عقالنیت است، عقالنیتی که برای خودش اصول غیرمتغیری دارد. مگر 
روش ائمه ما چیز دیگری بود؟ پیامبر در صلح حدیبیه و یا موارد دیگر مگر چگونه 
عمل می کردند؟ عقالنیت هم بخشی از اندیشه دینی ما است. البته در خود غرب در 
طرف مقابل رئالیسم، ایده آلیسم ویلسونی مد نظر است که مد نظر ما نیست زیرا آن 
هم با اندیشه ما فرق می کند. آن ها می آیند منافع و قدرت و ... را در نظر می گیرند 
ولی ما که نباید ش��بیه آنان باشیم. ما در سیاس��ت خارجی باید مبانی خودمان را 
داش��ته باشیم که بر اساس آموزه هاي دیني ماست یعني عدالت و عقالنیت و رشد 
و تعالي انس��ان ها. البته معتقدم رفتار های سیاس��ی کالن و نه رفتار های تریبونی و 
خیابانی ما بعد از انقالب، عمدتا بر مبنای این مباني ارزشی بوده است. ضمن آن که 
غربي ها هم خیلی شلخته و بی مبنا نیستند و بسیاری از تصمیمات آن ها بر اساس 

همین مبانی غیرسکوالرشان شکل گرفته است. 
بگذارید یک خاطره بگویم. من وقتی در روزنامه همش��هری بودم، با یک گروه 
رسانه اي سفري به فرانسه داشتم. در آنجا »لوموند« ما را 
به جلسه شورای تیتر که از اهمیت باالیی در مطبوعات 
برخوردار است، دعوت کرد، در آن سال این بحث مطرح 
بود که قوانین حقوقی کیفری اتحادیه اروپا یکسان شود 
و مسئول س��رویس حقوقی لوموند داد و بیداد می کرد 
که در اروپا ما مهد الئیس��یته هستیم و کشور های دیگر 
این گونه نیس��تند و نمی ش��ود قوانین خ��ود را با آن ها 
یک��ی کنیم. این رفتار کامال ایدئولوژیک اس��ت و آن ها 
هم بر اس��اس مبانی ثابتي تصمی��م می گیرند، هر چند 
ارزش های آنان با ما متقابل اس��ت یا منافع آن ها زود تر 

از ما تغییر می کند.
این که گفته شد هر جا که آمریکایی ها بودند، اصول 
دیپلماس��ی ما این بود که آنجا حضور نداش��ته باشیم، 
شاید در دوره ای به خاطر احتیاط هایی که وجود داشت، 
صحیح باشد اما در عمل به شکل تعمیم یافته این گونه 
نبود. می توان از جنگ ای��ران و عراق تا روی کار آمدن 
دول��ت فعلی مثال های��ی را مطرح کرد. ما در س��طوح 
مختلف مذاکراتی داشته ایم. »مسیر دو« که خیلی زیاد 
وجود داش��ت. در سطح اندیش��کده ها که به وفور شاهد 
آن بوده ایم. حداقل در دورانی که من آلمان بودم شاهد 
بودم ک��ه مقاماتی از دو ط��رف می آمدند – نه مقامات 
رس��می آن ها بلکه مقامات تاثیرگذار- و در حاش��یه جلسات مالقات هایی داشتند. 
مگر مالقات مس��قط که اولین قرار ما با آمریکایی ها بود، در اواخر دوره قبل نبود؟ 
این گونه نیس��ت که مذاکره با آمریکا یک تابویی باشد و تصمیم گیران کالن کشور 
نتوانند در این زمینه کاری بکنند. عملکرد ما در عراق و افغانس��تان که اش��اره شد، 
به گونه ای نبود که یک فرمانده خودش تصمیم گرفته باش��د. مذاکرات سفیر ما در 
عراق با س��فیر آمریکا از دیگر موارد اس��ت. مقام معظم رهبری هم دائما اشاراتی به 

در نظر گرفتن اقتضائات داشته اند. 
 در عی�ن ح�ال مقطعی را داش�ته ایم که یک نویس�نده یا 
سیاس�ت مداری وقتی حرف از »مذاکره مستقیم« با آمریکا  زد، موج 

گسترده ای علیه او در رسانه ها ایجاد  شد.
شیخ عطار: خوب این موج را هم یک نویسنده دیگری مانند او به راه انداخت 
یا یک نماینده مجلس. رفتار های سیاس��ی را باید از رفتار ها تریبونی و رس��انه ای 
تفکیک کرد. اگر با کسی برخوردی شده آیا به معنی کالن سیاست خارجی کشور 
اس��ت؟ اگر این کار را بکنیم تصمیم گیرندگان سیاست خارجی را به دوگانه گویی 
متهم کرده ایم. آن ها بر اس��اس یک مبانی تصمی��م می گیرند. بحث بهانه گیری ها 
جداست. من به جد معتقدم که تصمیم گیری های کالن سیاست خارجی جمهوری 
اس��المی بر اساس مبانی محکمی گرفته ش��ده و بر اساس بهانه گیری نبوده است. 

ش�یخ عطار: با کمال تاس�ف کسانی 
که در وزارت خارجه ما هس�تند، چه 
کساني که در دانشگاه وزارت خارجه 
یا دیگر دانش�گاه ها درس خوانده اند 
و چ�ه کس�اني که به ص�ورت تجربی 
دیپلماسی را یاد گرفته اند، آن ها هم 
مانند دیپلمات های آمریکایی و غربی 
اساس تفکرش�ان رئالیسم است. این 
اندیش�ه اصال با اندیش�ه دینی جور 
در نمی آی�د. چن�د وق�ت پیش خود 
آق�ای ظریف به من گف�ت که ما باید 
در وزارت خارج�ه خ�ود یک مکتب 
سیاس�ت خارجی در مقابل رئالیسم 

داشته باشیم.
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علی هذا بنده معتقدم که ش��یوه های رفتاری بی تاثیر نیست ولی طرف مقابل ما از 
نیات و اهداف خود دست بر نداشته و ما هم از ارزش های خود دست نکشیده ایم. 
آن ها هم یک واقعیت هایی را در مورد ما پذیرفته اند. در سندی که شورای امنیت 
ملی آمریکا در چند وقت پیش انتش��ار داد، گفته ش��د که در شرایط کنوني نظام 
بین المل��ل دیگ��ر آمریکا نمی تواند در اداره بحران ها به تنهایی وارد عمل بش��ود و 
نیاز است شرکای خود را نیز بسیج کند. االن هم در دوران انتقال نظم بین المللی 
هستیم. دنیای امروز یک نظم سیال دارد و آمریکا دیگر آن آمریکای سابق نیست. 
من در دهه 70 میالدی آنجا بودم. در آن دوران آمریکایی اصیل و تاثیرگذار تعریف 
داشت. یک انسان سفید پوست، انگلیکن، بسیار وطن پرست و معتقد به حاکمیت 
آمریکا بر سراس��ر جهان که به هر قیمتی باید در مقابل رقیبش که شوروی است، 
بایس��تد اما امروز این گونه نیس��ت. س��رباز هایی که امروز به عراق می آیند، بخش 
اعظم آنان مهاجران اس��پانیایي و آمریکای التین هس��تند که به انگیزه هایي مانند 
دریافت فوق العاده عملیاتي زیاد یا س��همیه دانش��گاهي به ارتش پیوس��ته اند. در 
ویتن��ام آمریکا کش��ته های زیادی داد ول��ی در عراق که مقدار کشته هایش��ان در 
مقایس��ه با ویتنام رقم بس��یار کمی بود، با اعتراضات گس��ترده  تري از زمان جنگ 
ویتنام روبرو ش��د. آمریکا دیگر آن آمریکا نیست. خود آمریکایی ها معترف هستند 
که قدرت های در حال ظهور دیگر مانند گذش��ته در س��یطره آن ها نیس��تند. به 

هر حال رفتار هایی که ما بروز می دهیم بر اس��اس این 
ش��رایط و واقعیت ها است و واقعیت از عقالنیت می آید 
و عقالنیت هم عین دین اس��ت. م��ا روایات زیادی در 
رابطه با نس��بت عقل و دین داریم. گمان من این است 
که تصمیم گیرندگان خط مش��ی کلی سیاست خارجی 
کش��ور ما به ش��دت دین مدار و معتقد به این هس��تند 
که نباید س��کوالر بود و بر اساس عقالنیت دینی عمل 
می کنند. گاهی برداش��ت غلطي از مردم و مسئولین ما 
ایجاد می شود. مردم و مسئولین ما دینی هستند و هیچ 
تصمیمی در کشور بر مبنای سکوالریسم نبوده و نباید 
باشد. یکی از نگرانی های مقام معظم رهبری نیز همین 
اس��ت که اگر ما این مبانی را ع��وض کنیم دیگر مانند 
خیلی از کش��ورها تاثیرگذاری نداری��م. ما به این علت 

الهام بخش هستیم که سکوالر نیستیم.
البت��ه تفاوتی ه��م بین این دولت و دولت گذش��ته 
مخصوص��ا در قیاس با اواخر عمر آن دولت وجود دارد و 
آن بحث انس��جام درونی است. گمان من این است که 
انس��جام درونی حاکمیت، االن بیشتر است و این امر را 
غربی ها متوجه ش��ده اند. در گذشته مثال اگر در مسقط 
مس��ئله ای شروع می ش��د، حرفی که آن ها می زدند این 
بود که این حرف های ش��ما است و نظام شما این گونه 

فکر و عمل نمی کند اما امروز دیگر این گونه نیست و یک توفیقی در زمینه انسجام 
دروني ایجاد ش��ده اس��ت که باید آن را مدیون درایت رهب��ری و رئیس جمهوري 
دانس��ت. اینکه امروز اوباما در س��خنرانی عمومی اش موضوع فتوا را مطرح می کند، 
خیلی پیروزی بزرگی اس��ت. برای آن ها مس��لم ش��ده که ما یک حکومت سکوالر 
نیس��تیم و فتوا هم چیز خوبی اس��ت ولی باید به آن مبن��اي حقوقی بدهیم. االن 
خیلی مهم است که آنها می گویند روحانی و ظریف اگر حرفی می زنند از خودشان 
نمی گوین��د و یک حرفي را می زنند که حرف نظام اس��ت. در طرف آمریکایی این 
گونه نیس��ت یعن��ي حرفی را که جان کری می زند، نمی ت��وان به پای نظام آمریکا 
گذاشت زیرا دولت آمریکا هم با نظام آنجا متفاوت است و در این کشور مجموعه ای 
از مراکز قدرت وجود دارد. این وضعیت کش��ورمان را آمریکایي ها یک مزیت نسبی 

ما مي دانند که شاید در دوره قبل به این میزان به آن قائل نبودند. 
 انحصار بحث سیاست خارجی در بحث هسته ای متاسفانه 
بحث های دیگ�ر را کم رنگ می کند. به هر حال سیاس�ت خارجی ما 
ابعاد دیگری نیز دارد. مس�ایل منطقه ای یا جهت گیری های ش�رقی، 
اروپایی، جهان س�ومی و ... . در این ح�وزه هم ارزیابی خودتان را به 
ما بگویید. اگر خواستید در بین صحبت های خود در مورد توانمندی 
وزارت خارجه و نیروهای به کار گرفته شده و به تاثیرات این اقدامات 

هم اشاراتی داشته باشید.
ش�یخ عطار: اگر بخواهیم به وضعیت سیاس��ت خارجی کشور انتقادی داشته 
باش��یم در همین موردي ک��ه گفته اید یعنی منحصر کردن بخ��ش زیادی از نیرو 
و انرژی دس��تگاه دیپلماسی به مسئله هس��ته ای که البته از سر ناچاری بوده است 
که یک علت دیگر هم دارد و آن بر می گردد به بخش دوم س��وال ش��ما. االن گروه 
مح��دودی در وزارت خارجه هس��تند که مس��ایل را مدیری��ت می کنند، چه انجام 
مذاک��ره و چه تهیه خوراک و اطالعات. نتیجه این می ش��ود که بار زیادی بر دوش 
افراد قرار می گیرد و حتی باعث لطمات جسمی و عصبی می شود. این امر دو علت 
دارد. یکی طبقه بندی موضوع اس��ت که توافق شده افشا شدن زودهنگام وارد این 
روند نش��ود ولی موضوع دیگر، عدم کادرسازی ما است. این هم به دولت های فعلی 
یا قبلی و ماقبل بر نمی گردد. اگر به تاریخ وزارت خارجه مراجعه کنیم مشکلی که 
از دوران پیش از مش��روطیت تا االن با آن روبرو هستیم این است که حرف آخر را 
در سیاس��ت خارجی، وزارت خارجه نمی زد. البته در همه جای دنیا این گونه است 
ک��ه حرف آخر را رهبران می زنند اما مج��ری و برنامه ریز و خوراک دهنده ها وزارت 
خارجه اي ها هستند. شما اگر به خاطرات اسداهلل علم رجوع کنید متوجه می شوید 
که ش��اه اصال وزارت خارجه را حساب نمی کرده است. وزارت خارجه ای های ما هم 
به خاطر همین نگاه حکومت ها، بس��یار محتاط و محافظه کار و فاقد ش��جاعت ابراز 
نظر ش��ده اند. متاسفانه یکی از ایرادهاي سیستم وزارت 
خارجه ما از گذش��ته تاکنون این است که جسارت در 
کارمن��د وزارت خارج��ه کم رنگ اس��ت. دیپلمات های 
کشور هاي قدرتمند معموال راحت تر ابراز نظر می کنند 
و منافع کشورش��ان را هم توجه دارند. البته دانش��کده 
وزارت خارجه محصوالت خوبی داش��ته اس��ت. همین 
آقای عراقچی فارغ التحصیل آنجاس��ت ولی نگاه حاکم 
بر وزارت خارجه همان نگاه محتاطانه اس��ت که چیزی 
مطرح نشود تا بخواهد برای آن ها مشکلی ایجاد شود. بر 
عکس فارغ التحصیالن دانشگاه امام صادق که جسورتر 
بودند. مرحوم آقای مهدوی کنی در دانشگاه امام صادق 
در آن دوران اولیه، حتی اساتید پاک سازی شده دانشگاه 
تهران را می آوردند و بچه های امام صادق آزادمنشانه تر 

بحث می کردند تا دانشجویان دانشگاه های دیگر. 
بنابرای��ن چون موضوع هس��ته ای مهم ترین موضوع 
پیش رو اس��ت، وزیر و معاونین و باقی کادرها روی این 
موضوع متمرکز می ش��وند. البت��ه به تازگي توجهات به 
جاه��ای دیگر دنیا هم دارد جلب می ش��ود. اینکه آقای 
دکت��ر ظریف با یک هیات اقتصادی بعد از یک س��ال و 
نیم به آفریقا می روند، کار بس��یار خوبی است ولی باید 
زودتر انجام می شد. از نظر ساختار تشکیالتي هم اینکه 
ما می بینیم یک دفع��ه در وزارت خارجه بخش اقتصادی را منحل می کنند، پیامد 
منفي دارد چون نتیجه این می ش��ود که مس��ائل اقتصادي خارجي بدون اظهارنظر 
کارشناسي به بانک مرکزی یا وزارت نفت واگذار می شود و کارشناس وزارت خارجه 
نیست تا ببیند این موضوعی که مطرح می شود تا چه حد در چارچوب منافع کشور 
و سیاس��ت کلی ما اس��ت. انتقاداتی که به مذاکره ژنو می ش��ود به نحوه مذاکره یا 
توافقات سیاس��ي آن نیس��ت بلکه به نحوه اجرای آن مربوط است و علت آن هم به 
توافقات اقتصادي و نحوه اجراي آنهاست که کار تقریبا به دستگاه هایي مانند بانک 
مرکزي و وزارت نفت واگذار ش��د و نتایج آن با نتایج سیاس��ي توافق ژنو هماهنگ 

نیست و در وزارت خارجه هم کسی نبود که بتواند نظرات آن ها را ارزیابی کند. 
باز هم مثالي می زنم. در آلمان شخصی به صورت جدایي ناپذیر در کنار مسئول 
آن  کش��ور در مذاکرات 5+1 حاضر بود که دکتری فیزیک اتمی داش��ت و کارمند 
وزارت خارجه بود. در بیشتر وزارت خارجه های کشور های بزرگ، معاونت اقتصادی 
قوی وجود دارد. اینکه ما تصور کنیم که وزارت خارجه باید یک دستگاه کوچک و 
در حد کلیات باشد و این که در جای دیگری تصمیمات اصلی گرفته می شود، یک 
مغالطه است که از زمان قاجار بوده و سبب شده که بسیاری از ظرفیت های پرسنل 
وزارت خارج��ه مغف��ول بماند و بعد از آن هم رفته رفت��ه از بین برود. ایرادی که از 
قدیم وارد است این موضوع است و متاسفانه آقاي ظریف هم به علت درگیری هایش 

وال�ه: تلق�ی افرادی که در سیاس�ت 
خارج�ی معتقدن�د اگر ما با ش�رایط 
گرفتی�م  جدی�دی  موض�ع  جدی�د، 
یعن�ي از اص�ول و دی�ن و انق�الب و 
آرمان ها برگش�ته ایم و هم�ه چیز را 
بر باد داده ای�م، مبتنی بر همان خلط 
مفهومی اس�ت و مش�خص نمی کنند 
که وقتی چنین موضعی در سیاس�ت 
خارجی اتخاذ ش�د، علت آن چه بود. 
البته پاره ای از مواردی که به این گونه 
انتقاده�ا و اعتراض ه�ا اش�اره دارد، 
حقیقی نیست و یک نوع بهانه گیری 

سیاسی است.
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در مسئله هسته اي نتوانسته در این زمینه اصالحي انجام دهد. 
 جناب واله! ش�ما هم اگر جدای از بحث هسته ای در مورد 
موضوعات دیگر حوزه سیاس�ت خارجي از جمله در زمینه س�اختار 

وزارت امور خارجه نکاتی دارید، مطرح بفرمایید.
واله: این حرف درس��تی اس��ت که وزارت خارجه را نباید به مس��ئله هسته ای 
منحص��ر کرد اما من می خواهم ب��ه گونه دیگری این ح��رف را بگویم. اصال باید به 
گونه ای پیش می رفتیم که مساله اتمی، مساله اتمی نشود. حال بخشی از آن دست 
ما بوده و بخش دیگر دس��ت دیگران و امروز خیلی اهمیت پیدا کرده اس��ت و آقای 
روحانی نیز با همین شعار بر سر کار آمد که سانتریفیوژها باید در کنار چرخ اقتصاد 
بچرخند. اگر فردی در شعار های انتخاباتی اش این موضوع را مطرح کرده و بر همین 

اساس هم رای آورده باشد، طبیعی است که تمرکز خود را بر روی آن قرار بدهد. 
بدون آنکه بخواهم در این شرایط از آقای روحانی انتقاد بکنم باید بگویم که شرط 
موفقیت در سیاس��ت خارجی چند چیز است. یکی همان انسجامی است که به آن 
اشاره شد. نکته دیگر تولید قدرت ملی است. سیاست خارجی شما زمانی قوی است 
که قدرت ملی ش��ما به چشم بیاید. انس��جام هم بخشی از همین قدرت ملی است. 
سیاست خارجی یک واحد یکپارچه است و این گونه نیست که با یک بخشی از دنیا 
در ارتباط باشیم و به بخش دیگر توجهی نکنیم. شاید زمانی در دنیا سیاست خارجي 

تنها ارتب��اط بین دربارها بوده اما ای��ن امر کامال تغییر 
کرده و سیاس��ت خارجي اکنون فقط به معنای ارتباط 
مس��ئولین کشور ها با یکدیگر نیست و دولت ملت ها هم 
که با هم ارتباط دارند، به ش��کل سابق نیست. اگر اروپا 
امروز می تواند نسبت به 20 سال پیش که هنوز اتحادیه 
شکل نگرفته بود، بهتر عمل کند به این خاطر است که 
شهروندان اروپایی نسبت به سیاست خارجی کشورشان  
مداخله و حساسیت بیشتري پیدا کرده اند. اگر این گونه 
نباشد سیاست ها به این صورت شکل نمی گیرد. باید در 
داخل کشور تجمیع قدرت کرد که این امر در درجه اول 

وظیفه دولت است. 
نکت��ه دیگر اینکه وقتی در سیاس��ت خارجی کاری 
انجام می ش��ود، برای گروهی خوش��ایند هست و برای 
گروهی نیس��ت. نمی ش��ود که این ها را نادیده گرفت و 
بای��د به آن ها توجه ک��رد. مثال در 80 س��ال پیش به 
اس��تناد مصونیت دولت ها می ش��د این حرف را زد که 
کس��ی حق دخالت در قلمرو کشور دیگر را ندارد و این 
جزو اصولی اس��ت که از قدیم به ارث رس��یده است اما 
امروز نمی ش��ود این حرف را زد و اگر هم گفته ش��ود 
ش��عاری بیش نیست و هیچ کس در عمل به آن وفادار 
نمي ماند. در دولت بحرین شیخ علی سلمان را بازداشت 
می کنند و خیلی ابلهانه اس��ت ک��ه صاحبان قدرت در 
بحرین انتظار داشته باشند که کسی چیزی نگوید. این 
اقدام، احساس��ات تعداد زیادی از انس��ان ها در ایران و 
پاکس��تان و لبنان و کشور های اس��المی یا غیراسالمی 

را تحری��ک می کند و نمی ش��ود گفت که به تو چه مربوط! اص��ال در دنیای امروز 
»به تو چه مربوط« به معنای س��ابق آن وجود ندارد. آن مصونیت دولت ها هم که 
در گذش��ته ایجاد کرده بودند با معاه��دات بین المللی که به صورت کمی و کیفی 
گس��ترش پیدا کرده، تقریبا منتفی شده است. الزمه این بحث این است که وقتی 
در پ��روژه ای پی��ش می رویم تمام تاثی��رات جانبی را هم ببینی��م و دنبال کنیم و 
متناس��ب با آن سازمان بدهیم. نمی شود که به گونه ای عمل کرد که انگار نه انگار 

در جهان چه می گذرد. به این معنی باید همه جوانب را دید.
از حیث داخلی هم اگر مردم و بخصوص دانش��جویان و معلمین و فرهیختگان 
و ... در موضوعات مربوط به سیاس��ت خارجي فعال باش��ند و بپرس��ند و دنبال و 
پیگیری کنند و این امر عمیق و عالمانه باش��د، قدرت ملی در کش��ور افزایش پیدا 
می کند و سیاس��ت خارجی بهت��ری را پیش رو خواهیم داش��ت اما به میزانی که 
بی تفاوتی و بی اعتنایی و ... باشد به همان میزان ضعف به وجود می آید. باید بتوان 
محیط را مدیریت کرد. مدیریت نه مهندس��ی. به این معنی که ایده را توضیح داد 

و منافع را ش��رح کرد و مردم را به صحنه آورد و اگر این کار انجام نش��ود دیگران 
در جهت منافع خودش��ان به خوبی این کار را خواهند کرد یعني رقبا و دش��منان 
این کار را می کنند و میدان ما را محدود می کنند. این نکته نه در جامعه سیاسی 
م��ا وج��ود دارد و نه در دولت. رس��انه ها هم که بهتر می دانید اگر به این مس��ایل 
بپردازند عمقی نیس��ت و بیشتر سطحی است. به جای نگاه سطحی باید به سمت 
عمق مطالب رفت و اجازه داد که مشارکت ایجاد شود و هر چقدر هم که گسترش 
مش��ارکت داشته باش��یم نتایج طبیعتا بهتر خواهد شد. من فکر می کنم جای این 
مباحث در رسانه های ما خالی است. به نظر من پاره ای از مسایل سیاست خارجی 
باید به یک گفتگوی ملی تبدیل ش��ود. مس��ایل خیلی مهمی است که نباید آن را 
به ش��عار تبدیل کرد. یک زمانی تکلیف خیلی روش��ن بود. در زمان نظام دوقطبی 
همه تکلیفش��ان روش��ن بود. ایران هم نمی خواست عضو هیچ کدام از این قطب ها 
باش��د و جزو بی طرف ها بود. اما االن همه چیز ب��ه هم ریخته و تکلیف هیچ کس 
روشن نیست و باید در موضوعات مهم آن یک گفتگوی ملی ایجاد شود. مثال اگر 
توس��عه اقتصادی با نگاه صنعتی جزو اهداف کشور قرار بگیرد، به یک سری لوازم 
در سیاس��ت خارجی نیاز دارد و با هر سیاست خارجی نمی شود در این زمینه کار 
ک��رد. بر فرض اگر بخواهیم سیاس��ت پولی خاصی را در کش��ور ایجاد کنیم با هر 
سیاس��ت خارجی نمی ش��ود آن را انجام داد و به تصمیمات خاص خود نیاز دارد. 
این امر در همه مس��ایل از جمله سیاست های فرهنگی 
و اجتماعی و .... نیز صادق اس��ت. دنیا به گونه ای شده 
اس��ت که هر کاری که فردی در دولتی انجام دهد، بر 
دولت همس��ایه حتي دولتی بس��یار دور اثر می گذارد. 
باید ت��الش کرد همه این ه��ا را پیش بینی کرد. ما که 
پیامبر نیستیم و در بین ما هم پیامبر وجود ندارد پس 
باید چ��ه کنیم؟ باید عقل هایم��ان را روی هم بریزیم. 
یعنی موضوعات مهم را در چارچوب یک گفتمان ملی 
تبیین کنی��م و بخواهیم که مردم و کارشناس��ان و ... 
نظ��ر بدهند. عقل تعداد آدم های بیش��تر از عقل تعداد 
آدم های کمتر همیش��ه نتیجه بهتری داده اس��ت. باید 
ای��ن کار را در رس��انه ها و مدارس و دانش��گاه ها انجام 
داد. باید به این گس��یختگی پایان دهیم تا هر گروهی 
هر تصمیمی بخواهد بگیرد به صورت خودس��ر، کارش 
را انج��ام ندهد و ب��ه بخش های دیگر ه��م توجه کند. 
ای��ن کار ه��م از عهده دولت ب��ر نمی آی��د و باید یک 
برنام��ه اجتماعی فراهم کرد ت��ا ارتباطات اجتماعی به 
این گونه ایجاد ش��ود. زمانی صحبت شد که تحقیقاتی 
که در دانشگاه ها می ش��ود باید با صنعت ارتباط برقرار 
کن��د و این کار خوب��ی خواهد بود. باید ش��بیه این را 
در سیاست خارجی هم داش��ته باشیم. فکر نکنیم اگر 
قوی ترین و بهترین آدم ها را در وزارت خارجه استخدام 
کنیم و از آن ها بخواهیم که برنامه سیاس��ت خارجی را 
تنظیم کنند، این نتیجه حاصل خواهد شد که بهترین 
تصمیم ه��ا گرفته  ش��ود. اصال این گونه نیس��ت. این از 
س��طح کار کارشناسی فراتر است و نیاز به یک خودآگاهی و آگاهی ملی دارد. چرا 
اینقدر حیاتی اس��ت زیرا ما که دنبال به وجود آوردن امپراتوری ایرانی نیس��تیم و 
خودم��ان می دانیم که این را نمی خواهیم اما دیگران فکر می کنند که ما به دنبال 
س��اختن امپراتوری ایرانی هس��تیم و متناس��ب با آن برای 25 س��ال آینده گارد 
می گیرند. وقتی ما در این زمینه به فکر نباش��یم اتفاقات خوبی براي ما نمی افتد. 
به همین دلیل من معتقدم آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهاد هایی است که 
مس��تقیم ترین تاثیر را در نسل جدید می گذارد و ما هر چقدر در این زمینه کار و 
تالش کنیم و آموزش و مطالعه و درک پدیده ها را در دانش آموزان داشته باشیم و 
بتوانیم آنان را از تحت تاثیر قرار گرفتن فضای رسانه ای جوزده حاکم بر کشور دور 
کنیم، خیلی پیش��رفت کرده ایم. این ها جزو مسایلی است که اگر کار کنیم نتیجه 
خوبی می توان از آن گرفت. اگر بنا باشد جامعه ایران از این پیچ تاریخی که حدود 
150 س��ال در آن گیر کرده است، به س��المت عبور کند به مشارکت عمومی نیاز 

دارد. افراد باید جور دیگر نگاه، فکر و عمل کنند. 

برنام�ه در ح�وزه  وال�ه: تنظی�م 
نیازمن�د  خارج�ی  سیاس�ت 
خودآگاه�ی و آگاهی ملی اس�ت. 
م�ن معتق�دم آم�وزش و پرورش 
یکی از مهم ترین نهاد هایی اس�ت 
که مستقیم ترین تاثیر را در نسل 
جدی�د می گ�ذارد و ما ه�ر چقدر 
در این زمین�ه کار و تالش کنیم و 
آموزش و مطالعه و درک پدیده ها 
را در دانش آموزان داشته باشیم و 
بتوانی�م آنان را از تحت تاثیر قرار 
گرفت�ن فض�ای رس�انه ای جوزده 
حاکم بر کش�ور دور کنیم، خیلی 

پیشرفت کرده ایم.
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نام گذاری س��ال 93 با محوریت اقتصاد و فرهنگ از ابتدای امس��ال این سؤال 
را ایج��اد کرد که در این دو عرصه باید به س��راغ چه فعالیت ها و اقداماتی رفت تا 
به اهداف مورد نظر مردم و نظام دس��ت یافت. در زمینه فرهنگ که همواره تأکید 
زیادی بر آن می ش��ود با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و س��پردن مس��ئولیت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به علی جنتی، بیم و امیدهایی در دل سیاسیون و 
اهالی فرهنگ ایجاد ش��د. بعضی ها خوشحال از اینکه فضای رکود و امنیتی حاکم 
بر فرهنگ از بین می رود و نشاط و تولیدات از نو ایجاد می شود و گروهی دیگر از 

ترس ایجاد تساهل فرهنگی و عدم نظارت درست نگران ارزش ها بودند.
به هر حال، جنتی کار خود را ش��روع کرد و البته زمان زیادی نگذش��ت که در 
دی ماه 92 با کارت زرد مجلس روبه رو ش��د. حمید رس��ایی، نماینده مردم تهران 
با طرح سؤالی از جنتی و قانع نشدن و رأی گیری در مجلس باعث شد جنتی هم 
به لیست کارت زردی های کابینه روحانی اضافه شود. اگر بخواهیم چند موضوع و 
چهره جنجالی در دولت حس��ن روحانی را بشماریم قطعاً موضوع فرهنگ و هنر و 

علی جنتی در این دسته بندی جای می گیرد.
سال 93 نیز برای جنتی و وزارت خانه اش جنجال های کمی نداشت؛ از ماجرای 
تک خوان��ی زن و فیل��م خانه پدری تا اظهارنظر مراج��ع در مورد وزارت فرهنگ و 

فشارهای جناحی از مجلس شورای اسالمی.

هیچ جا »خانه پدری« آدم نمی شود
»پدري همراه پسر نوجوانش دختر جوانش را می کشد و در خانه دفن مي کند. 
فیلم روایت ظلم خانواده در طول سال ها و مقاطع مختلف به دختران و زنان است 
که باعث خودکشي یکي از دختران، مرگ مادر خانواده و بدبختي یکي از دختران 

مي ش��ود. در تمام این س��ال ها همه اعضاي خانواده از محل دفن دختر در عمارت 
قدیمي مطلع هس��تند، اما س��کوت مي کنند. در نهایت پس از گذشت بیش از 50 
س��ال از ماجرا اس��تخوان هاي دختر درحالي که عمارت در آستانه فروپاشي است، 
پیدا مي شود.« این داستان فیلم خانه پدری -یکی از فیلم های جنجال برانگیز سال 
93- بود که صحنه های خش��ونت آمیز و برداشت های مختلف از پیام آن باعث شد 
این فیلم چهار سال توقیف شود و بعد از این همه مدت بیشتر از دو روز نتواند به 

نمایش عمومی درآید.
مخالفان نمایش خانه پدری خشونت حاکم بر فیلم و نشان دادن فرزندکشی را 
به گونه ای ضد ایرانی بودن این فیلم تلقی کردند و بالطبع معتقد بودند باید جلوی 
اکران این فیلم گرفته ش��ود. به عنوان نمونه، جمال ش��ورجه از کارگردانان سینما 
در این باره می گوید: »خانه پدری با توجه به این که مس��تقیماً در نمایش تضییع 
جامعه ایرانی با عقبه دینی و اعتقادی اس��ت، مستمس��ک منادیان دروغین حقوق 

بشر علیه ایران قرار می گیرد«.
در رسانه ها صحبت هایی مبنی بر اینکه اگر آن 11 دقیقه سکانس اول فیلم را 
بردارن��د می توان به آن اجازه اکران داد مطرح ش��د که کیانوش عیاری، کارگردان 
خان��ه پدری بصراحت با آن مخالف��ت کرد و همچنین در اعتراض به توقیف اکران 
این فیلم گفت: »این فیلم در 10، 11 سانس روز پنجشنبه نه فقط نشان داد هیچ 
مشکلي ندارد بلکه برعکس با اقبال فوق العاده اي هم مواجه شد. خب چرا باید این 
فرصت و ش��انس از فیلم گرفته ش��ود ولي لودگي هاي فراوان و فیلم هایي که براي 

ذهن تماشاگر مضرند نمایش داده شوند؟«
ام��ا در این بین علی جنتی از دو طرف تحت فش��ار ب��ود. از طرفی عده ای به 
دنب��ال آن بودند که جلوی اکران محدود این فیلم را بگیرند و عده ای دیگر تالش 

93 فرهنگ
مخالفت با 
عملكرد فرهنگى 
با چاشنى سياست

 رسول شکوهی
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می کردند ای��ن فرصت به فیلم داده ش��ود تا بتواند به 
اکران عمومی درآید. جنتی نیز اصالح بخش��ی از فیلم 
را غیرممکن دانس��ت، زیرا معتقد بود به کل داس��تان 
لطمه می زند. او در این باره گفت: »به نظر شخصی من 
ای��ن فیلم به دالیل اینکه بعض��ی از نقش ها بخش های 
خش��ونت باری دارند قاب��ل اکران عمومی نیس��ت و بر 
اساس قوانینی که بر عهده ماست، یعنی مصوبات هیئت 
دولت برای نمایش فیلم های سینمایی قطعاً مواردی که 
حاوی خشونت باشد، آن هم خشونت شدید قابل اکران 
عمومی نیس��ت به همین دلیل اعالم کردیم نمی توانیم 
اک��ران عمومی کنیم. ول��ی در حد محدودی به صورت 
خصوصی مثل موزه س��ینما می توانیم اکران کنیم. آن 
هم با ش��رایط ویژه س��نی یعنی افراد کمتر از 16 سال 
نمی توانن��د در نمای��ش و اکران حضور یابن��د.« اما در 

عمل، اکران فیلم در حد همان دو روز باقی ماند.

دشمن »نادان« بلندت می کند
»ت��و را ای کهن بوم و بر دوس��ت دارم« نام آلبومی 
بود که یک��ی از جنجالی ترین اتفاقات س��ال 93 را در 
حوزه فرهنگ رقم زد. محس��ن کرامتی و نوشین طافی 

در این آلب��وم چند تصنیف 
را به ص��ورت همخوانی اجرا 
کرده ان��د ام��ا عک��س خانم 
طاف��ی به عن��وان طرح روی 
جلد این اثر انتخاب شده که 
باعث شبهاتی شد که وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی به 
تک خوانی زن��ان مجوز داده 
رسانه ای  فضاسازی  با  است. 
شرایط به گونه ای پیش رفت 
که جنت��ی در معرض اتهام 
ق��رار گرفت که گوی��ا واقعاً 
اس��ت.  افتاده  اتفاقی  چنین 
این ش��رایط تا حدی پیش 
رفت که بعضی مراجع عظام 
تقلید مانن��د آیت اهلل مکارم 
ش��یرازی و نوری همدانی و 

همچنین آقای محمد یزدی علیه وزارت ارش��اد و عل��ی جنتی موضوع گیری های 
ج��دی کردند. از جزییات صحبت های مراجع اگر بگذریم، باید در داخل پرانتز در 
صحبت های آقای یزدی تأمل کرد. ایش��ان به صورت کلی موس��یقی را در اس��الم 
ح��رام اعالم کردند و به وزیر تذکر دادند جلوی ای��ن امر را بگیرد. جدای از اینکه 
با رجوع س��اده به این آلبوم موسیقی توس��ط این بزرگان می شد فهمید خبری از 
تک خوانی زنان نیس��ت. آقای یزدی هم اگر به رساله بعضی از مراجع تقلید رجوع 

می کردند نمی توانستند به این قطعیت چنین حکمی را صادر کنند.
در مقابل علی جنتی نیز س��اکت ننشس��ت و اصل این خبر را که به تک خوانی 
زنان مجوز داده شده دروغ خواند و بصراحت اعالم کرد این آلبوم تک خوانی نیست 
و بلکه همخوانی به حس��اب می آید که به تأیید س��خنگوی کمیس��یون فرهنگی 
مجلس نیز رسید. البته جنتی به نکات مهم دیگری نیز پرداخت. جنتی از گروهی 
گفت که در اقلیت هس��تند و نمی خواهند با مردمی که در 24 خرداد دولت تدبیر 
و امید را انتخاب کردند همراه ش��وند و در حوزه های فرهنگی، هنری، اقتصادی و 
سیاس��ت خارجی اتاق عملیاتی تش��کیل داده اند و به دنبال این هستند که به هر 
صورتی دولت را تحت فش��ار قرار دهند. هیچ کس منکر این نیس��ت که در دولت 
روحانی و وزارت ارش��اد ایرادی وجود ندارد ولی حتی اگر گروهی به دنبال ضربه 
زدن به دولت هس��تند به جای دروغ س��ازی به سراغ ایرادها بروند تا حداقل با این 

کارها خودزنی نکرده باشند.

کنسرت موسیقی »مطرب بازی« است؟
»کنس��رت موس��یقی، مطرب ب��ازی اس��ت و چون 
تمام شهر مش��هد حرم امام رضا)ع( است لذا برگزاری 
کنس��رت در مش��هد، مطرب بازی در حرم آن حضرت 
اس��ت.« این بخش��ی از صحبت های عل��م الهدی، امام 
جمعه مشهد در رد برگزاری کنسرت در این شهر بود.

لغو کنس��رت ها یکی دیگر از مسائلی بود که امسال 
در حوزه فرهنگ با آن روبه رو بودیم. مس��ئله ای که در 
ماه های آخر سال به یک امر طبیعی تبدیل شده بود و 
کس��ی از این خبر تعجب نمی کرد. اگر به سراغ آمارها 
برویم این نتیجه از آن حاصل می شود که در یک سال 
و نیم دولت حس��ن روحان��ی تقریباً به اندازه 8 س��ال 
دولت محمود احمدی نژاد ش��اهد لغو کنسرت ها بودیم. 
جالب تر از آن این موضوع اس��ت ک��ه تقریباً اغلب این 
کنسرت ها از طرف نهادهایی خارج از وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی لغو شده اند.
اگ��ر بنا باش��د به لیس��تی از کنس��رت هایی که در 
یک س��ال اخیر به دالیل گوناگون لغو ش��دند اش��اره 
کنیم قطعاً برای ش��مارش آن به بیش از انگش��تان دو 
دس��ت نیاز پیدا می کنیم اما به چند نمونه از آن اشاره 

می کنیم:
قرار ب��ود علیرضا قربانی، 
برجسته  از خوانندگان  یکی 
موسیقی اصیل ایرانی ششم 
و هفتم اسفند ماه در مشهد 
کنس��رتی برگزار کند که با 
دستور دادستانی مشهد این 

کنسرت لغو شد.
گ��روه  کنس��رت  لغ��و 
»لیان« که بعد از 16 س��ال 
توانس��ته بود مجوز برگزاری 
خ��ود  زادگاه  در  کنس��رت 
بوش��هر را دریاف��ت کند از 
دیگر موارد لغو کنسرت بود. 
تبعات این موضوع به شیراز 
هم رسید و کنسرت آنها که 
قرار ب��ود روزهای 21 و 22 
دی   در این ش��هر برگزار ش��ود، با مخالفت مصطفی امیری، فرماندار شیراز روبه رو 
ش��د. از سوی دیگر جریان لغو کنسرت های بوشهر محدود به لیان نشد و کنسرت 
س��یروان خس��روی، خواننده پاپ هم که عنوان ش��ده بود 17 و 18دی در سینما 

بهمن برگزار می شود، لغو شد.
در اوایل دی ماه خبر لغو کنس��رت عماد طالب زاده، دیگر خواننده پاپ در اراک 

هم دیگر نمونه ای از جریان لغو کنسرت ها بود.
کنسرت شهرام ناظری هم که قرار بود مهرماه در نیشابور به روی صحنه برود، 
لغو شد تا نام او در کنار غالمعلی پورعطایی و حسین علیزاده که کنسرت شان قباًل 

در نیشابور لغو شده بود، ثبت شود.
قرار بود گروه »آرون« در مشهد اجرا داشته باشند اما یک روز قبل از اجرا لغو 
ش��د. حجت دهباشی، سرپرست این گروه موسیقی به ایسنا گفته بود: »شب قبل 
از اجرا، در تاریخ 17مهر، آقای عباس نژاد )مسئول اداره امور هنری ارشاد خراسان( 
در تماس��ی تلفنی با سرپرس��ت گروه، لغو مجوز اجرای گروه را به صورت شفاهی و 
بدون بیان هیچ دلیلی اعالم کرد و خطاب به سرپرست فرمود: »فردا باید در سالن 
ادیب پارچه نوش��تی با این عنوان نصب کنید: اجرای پژوهشی گروه موسیقی آرون 

به دالیل فنی لغو شد«.
گ��روه »عرفان« هم که قرار بود مهر ماه در هنرس��رای »خورش��ید« اصفهان 
روی صحنه برود، به دلیل حضور نوازندگان زن نتوانس��ت برنامه خود را اجرا کند. 

لغ�و کنس�رت ها یک�ی دیگ�ر از 
مسائلی بود که سال 93 در حوزه 
فرهن�گ ب�ا آن روب�ه رو بودی�م. 
مسئله ای که در ماه های آخر سال 
به یک امر طبیعی تبدیل شده بود 
و کسی از این خبر تعجب نمی کرد. 
اگ�ر به س�راغ آماره�ا برویم این 
نتیج�ه از آن حاصل می ش�ود که 
در یک س�ال و نیم دولت حس�ن 
روحان�ی تقریبًا به اندازه 8 س�ال 
دولت محمود احمدی نژاد ش�اهد 

لغو کنسرت ها بودیم.
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اینه��ا ج��دای اخالل هایی 
اس��ت که مثاًل گروهی در 
کنس��رت همایون شجریان 
در اصفه��ان به علت حضور 
نوازن��ده خان��م روی س��ن 

ایجاد کردند.
چن��دی پیش حس��ین 
س��خنگوی  نوش آب��ادی، 
ی��ک  در  ارش��اد  وزی��ر 
نشس��ت خبری در پاس��خ 
به این سؤال که چرا برخی 
داشتن  وجود  با  کنسرت ها 
شهرس��تان ها  در  مج��وز 
لغ��و می ش��وند، گف��ت: ما 
هم نس��بت به این اتفاقات 
گله مند هستیم و معتقدیم 

وقت��ی یک کنس��رت مراحل قانونی خودش را طی می کن��د و از نهادهای ذی ربط 
مج��وز می گیرد، دلیلی بر لغو آن نباید وجود داش��ته باش��د. متأس��فانه اتفاقات، 
حاش��یه ها و دخالت ه��ای بی موردی ک��ه نگرانی های امنیتی در پ��ی دارد، باعث 
می شود مقامات سیاسی و امنیتی برای حفظ نظم و جلوگیری از اخالل در جامعه 

مجبور به تعطیلی کنسرت ها شوند.
همچنی��ن حمیدرض��ا نوربخ��ش، مدیرعام��ل خانه موس��یقی با گل��ه از لغو 
کنس��رت ها، مش��کالت پیش آمده برای زنان نوازنده و ادام��ه تعطیلی کالس های 

موسیقی فرهنگسراها، از مسئوالن فرهنگی کشور انتقاد کرد.
علی جنتی هم نتوانس��ت ساکت بنشیند و با اشاره به اینکه خودش بشدت به 
موازین دینی و اعتقادی پایبند اس��ت تالش کرد به نگرانی دلواپسان پاسخ دهد و 
همچنین همگان را به تبعیت از قانون دعوت کرد. او لغو بسیاری از کنسرت ها را 

مورد تأیید خودش ندانست و به این امر اعتراض کرد.
آیا همه نباید به مجوزی که از طرف نهاد قانونی آن صادر شده احترام بگذارند 
و بر اس��اس آن عم��ل کنند؟ آیا نباید به این فکر کرد که اگر کنس��رت در داخل 
کش��ور براحتی برگزار نشود، هنرمندان و مخاطبان آنها برای حل این مشکل خود 
از کش��ور خارج می ش��وند و مشکالت دیگری ایجاد می ش��ود؟ آیا وقت آن نیست 
ک��ه نگاه های متحجران��ه را کنار بگذاریم و هنر را با بی بن��د و باری و مطرب بازی 
هم ردیف نبینیم؟ آیا وزارت ارش��اد نباید از مجوزهای��ی که صادر کرده دفاع کند 

و نگ��ذارد هر گروه و جناح خودس��ری آن را مخدوش 
کند؟ آیا نیروهای انتظامی با افرادی که برخالف قانون 
عمل می کنند نباید برخورد کند؟ آیا افرادی در داخل 
و بی��رون از دولت تدبی��ر و امید نباید به این فکر کنند 

که پیام مردم در 24 خرداد 92 چه بود؟

احیای انجمن صنفی یا ایجاد تشکیالت جدید
انجمن صنفی روزنامه ن��گاران ایران با مجوز وزارت 
کار در مه��ر ماه 76 تأس��یس ش��د و ب��ه مانند دیگر 
س��ندیکاها به فعالیت در حوزه تخصصی خود پرداخت. 
این انجمن در مرداد 88 به دس��تور دادس��تانی تهران 
پلمپ ش��د. ب��ا روی کار آمدن دولت حس��ن روحانی 
یکی از اصلی ترین مطالبات جامعه رسانه ای کشور این 
بود که این انجمن فعالیت خود را از س��ر بگیرد، چون 
روحانی نیز در دوران تبلیغات به این موضوع اش��اراتی 

داشت.
اوایل بهمن ماه س��ال 92 نام��ه ای به امضای 772 
روزنامه نگار خطاب به رئیس جمهور در رسانه ها منتشر 
ش��د. در آن نام��ه از روحانی خواس��ته بودند در زمینه 
رفع پلمپ این انجمن اقداماتی انجام شود. در این نامه 
آمده است: » ش��رایطي که به پلمب ساختمان انجمن 

صنفي روزنامه نگاران منجر 
موضوعی��ت  دیگ��ر  ش��د، 
ن��دارد و ض��رورت وج��ود 
انجمني که پیوس��ته پیگیر 
و حرفه اي  مس��ائل صنفي 
روزنامه نگاران کش��ور بوده 
است، بس��یار بیشتر از قبل 

احساس مي شود«.
یک ماه بعد از انتش��ار 
این نامه در اواخر سال 92 
علی جنتی خبرهای خوبی 
برای اهالی رس��انه داشت: 
»تعطیل��ی انجم��ن صنفی 
اس��اس  بر  روزنامه ن��گاران 
ش��کایت وزارت اطالعات و 
اقدام دادگس��تری مبنی بر 
پلمپ آن، انجام شده است اما هم اکنون وزارت اطالعات شکایت خود را پس گرفته 
و بی��ن وزارت خانه های فرهنگ، کار و اطالعات تفاه��م کامل در این زمینه وجود 
دارد و انجمن می تواند با تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید کار 
خود را آغاز کند و از نظر این س��ه وزارتخانه مش��کلی در این زمینه وجود ندارد«. 
در همان دوران بود که محس��نی اژه ای، س��خنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 
خود در پاس��خ به س��ؤالی در مورد انجمن صنفی روزنامه نگاران و ش��کایت وزارت 
اطالعات با ذکر این نکته که وزارت اطالعات شاکی نیست که بخواهد رضایت دهد 
گفت: »اگر انجمن صنفی روزنامه نگاران بر اس��اس همان ترتیب که تحت تعقیب 
ق��رار گرفته ان��د مجدداً به همان صورت بخواهند فعالیت کنند قطعاً نمی ش��ود اما 
اگر نخواهند کار سیاس��ی انجام دهن��د می توانند به کار خود ادامه دهند؛ بنابراین 
رضایت وزارت اطالعات شرط نیست زیرا او فقط به دستگاه قضایی مواردی را که 

تشخیص بدهد اعالم می کند«.
ب��ار دیگر روزنامه نگاران در تابس��تان 93 با انتش��ار نامه خط��اب به روحانی از 
عملکرد وزارت کار انتقاد کردند و خواس��تار پیگیری هایی از سوی این وزارت خانه 
در چارچ��وب پرونده انجمن صنفی روزنامه نگاران و بازگش��ایی مجدد این انجمن 
ش��دند. ماجرا به این جا خاتمه نیافت و روحانی در آس��تانه روز خبرنگار در مرداد 
93 نکاتی درباره تهیه الیحه ای در زمینه انجمن مربوط به صنف خبرنگاران طرح 
کرد که با واکنش روزنامه نگاران روبه رو ش��د. آنان معتقد بودند که روزنامه نگاران 
و خبرنگاران نیازی ب��ه ایجاد یک صنف جدید ندارند، 
زیرا خودش��ان انجمن صنفی روزنامه نگاران را با سابقه 
طوالنی و تعداد اعضای زیاد دارند و بهتر اس��ت دولت 

در این زمینه اقدام کند.
همچن��ان فع��االن رس��انه ای در این خ��وف و رجا 
هس��تند که آخر آیا دولت می خواهد برای این انجمن 
کاری بکند یا خیر و یا این موضوع هم نیاز به مساعدت 

دیگر نهادها در کنار دولت دارد.
س��ال 93 اتفاق��ات دیگ��ری نیز داش��ت. برگزاری 
نمایشگاه ها و جشنواره های مختلف که برنامه هر ساله 
ای��ن وزارت خانه اس��ت. اما همچن��ان در بخش تولید 
کااله��ای فرهنگ��ی به مانند دیگر بخش ه��ای تولیدی 
دچ��ار رکود بود و باید صبر ک��رد و دید چه زمانی این 
رک��ود به اتمام می رس��د و هم از لح��اظ کمیت و هم 
کیفیت مس��یر رو به جلویی را داشته باشیم. باید صبر 
کرد و دید در س��ال 94 چه اتفاقات دیگری در رابطه با 
بخش فرهنگ که دغدغه همه جامعه به ش��مار می آید 
خواه��د افتاد. آیا جنتی در وزارت فرهنگ می ماند؟ آیا 
دلواپسی ها ادامه پیدا می کند؟ آیا عزم جدی در جهت 
حمایت از هنرمندان در این وزارت خانه به وجود می آید 

یا همین مسیر کج دار و مریز ادامه پیدا خواهد کرد؟ 

در قبال لغو کنسرت ها، مشکالت 
پیش آمده ب�رای زن�ان نوازنده و 
ادامة تعطیلی کالس های موسیقی 
فرهنگس�راها،  عل�ی جنت�ی هم 
نتوانست ساکت بنشیند و با اشاره 
به اینکه خودش بشدت به موازین 
دین�ی و اعتق�ادی پایبند اس�ت 
تالش ک�رد به نگرانی دلواپس�ان 
پاس�خ دهد و همچنین همگان را 
ب�ه تبعیت از قانون دعوت کرد. او 
لغو بسیاری از کنسرت ها را مورد 
تأیی�د خودش ندانس�ت و به این 

امر اعتراض کرد.
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 محمد عباسی
س��ال 1393 به عنوان نخس��تین س��الی که دولت یازدهم از ابتدا تا پایان سال 
مدیریت اقتصاد کش��ور را در اختیار داش��ت، به صورت ش��فاف اهدافی را در حوزه 

اقتصاد برای خود تعریف کرد.
رئیس جمهور در جشنواره شهید رجایی  به سه وزیر »بیژن نامدار زنگنه؛ وزیر 
نفت«، » محمد جواد ظریف؛ وزیر امور خارجه« و »سید حسن قاضی زاده هاشمی؛ 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی« لوح تقدیر داد تا نشان دهد که سه بخش 

اقتصاد، سیاست خارجی و بهداشت و درمان برای او مهم و در اولویت هستند.
دول��ت برنامه ها و الگوهای مختلفی را برای اقتصاد کش��ور در س��ال 1393 در 

دستور کار خود قرار داد که به نظر می رسد دو عامل شاخص:
• تاثیر بلندمدت برنامه های دولت قبل

• انتظارات عقالیی فعاالن حوزه اقتصاد 
نتای��ج را تح��ت تاثیر قرار داده اس��ت برای مثال جامعه به ش��دت تحت تاثیر 

انتظارات ناشی از نتایج مذاکرات  هسته ای است. 
در بازار پول دولت با سیاس��ت انقباض پولی سعی کرد پایه پولی را کنترل کند 
و با این ابزار نرخ تورم را مهار کند. این سیاس��ت به صورت رس��می از سوی رئیس 

جمهور اعالم شد.
در حوزه بازار سرمایه می توان گفت تغییرات مدیریتی در بورس یکی از عواملی 
بود که بازار س��رمایه را تحت تاثیر انتظارات قرار داد. علي صالح آبادي از 84 به این 
س��و هدایت بازار سرمایه را برعهده داش��ت و در سال 1393 این مدیریت به عهده 

محمد فطانت فرد قرار گرفت.
اتخاذ این تصمیم بعد از یک سال از تصدی امور توسط دولت نشان دهنده آن 
اس��ت که به هر دلیلی دولت قصد ندارد با تصمیمات آنی و پیش بینی نش��ده، بازار 
سرمایه را دچار شوک کند. بخصوص آنکه در سال 93 بحث حضور صاحبان سرمایه 

خارجی در بازار سرمایه جدی تر شد.

تورم، اولویت اول دولت
کنت��رل شاخص تورم یا هم��ان شاخص کل بهاي کاالها و خدمات مصرفي که 
در ادبی��ات عمومی به عنوان مقابله با تورم از آن یاد می شود، یکی از شاخص ترین 
شعاره ای دولت یازدهم اس��ت. به نحوی که طی 18 ماهه مدیریت کش��ور توسط 
دول��ت یازدهم در مصاحبه ه��ای مختلف رئیس جمهور به ای��ن موضوع به صورت 
مستقیم اشاره شد و در نهایت کنترل نرخ توم به عنوان یکی از موفقیت های دولت 

بارها مورد اشاره قرار گرفته است.
در آذرماه سال 1393 رئیس جمهور با اعالم اینکه »در سال گذشته اعالم کردم 
کاهش تورم با بازگرداندن ثبات به بازار اولویت اول من اس��ت،  ما س��عی کردیم به 
جای کنترل دستوری قیمت ها، با کنترل مهمترین عوامل ایجاد تورم یعنی کنترل 

رشد پایه پولی و کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم«.
دکتر روحانی نرخ تورم زیر 20 درصد را در پایان س��ال 93 وعده داد. وعده ای 

که در ماه های پایانی سال محقق شد.
دول��ت در شهریور ماه 1392 زمام ام��ور را در اختیار گرفت و این در شرایطی 
ب��ود که تورم در این ماه به 36 درصد رس��یده بود. )جدول یک( و روند به گونه ای 
بود که نرخ تورم در مهرماه )نخس��تین ماه مدیریت مس��تقل دولت یازدهم( از مرز 

36 درصد نیز گذشت.
شرایط تورمی در کش��ور از یک روند رو به رشد تبعیت می کرد )نمودار یک( به 
نحوی که می توان از اواسط سال 1391 روند رو به رشد نرخ تورم را مشاهده کرد.

بررسی این روند نشان دهنده آن است که در نیمه دوم سال 1392 و کل سال 
1393 شاهد نزول نرخ تورم هستیم به نحوی که در بهمن ماه )آخرین نرخ ماهانه 
اعالم شده( نرخ تورم به حدود 15درصد رسید که 21 درصد کمتر از نرخ تورم در 
زمان تحویل گرفتن دولت توسط دکتر روحانی است. با توجه به اینکه نرخ تورم در 
ابتدای سال بیش از 32 درصد بوده است، می توان گفت که دولت توانست نرخ تورم 

را در پایان سال به کمتر از نصف نرخ تورم در ابتدای سال برساند.

دولت موفق در اقتصاد
 اقتصاد در انتظار سال آينده

93اقتصاد
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جدول یک- نرخ تورم ماهانه طی سه سال )درصد)

139113921393ماه/ سال
26,529,832,5فروردین

26,33130,3اردیبهشت
25,832,627,7خرداد

25,533,925,3تیر
25,135,123,3مرداد

24,73621,1شهریور
24,836,219,4مهر
25,135,918,2آبان
25,635,517,2آذر
26,33515,8دی

27,433,715,2بهمن
28,632,1اسفند

بررس��ی آمار در دوره هیجده ماهه پایانی دولت دهم نشان دهنده آن است که 
به مرور از فروردین ماه 1391 نرخ تورم روند صعودی خود را آغاز کرده است و در 
شهریورماه 1392 به اوج  خود نزدیک شده است. این درحالی است که این شاخص 
در یک دوره هیجده ماه دولت یازدهم، روند نزولی را تجربه کرده است. )نمودار 2(
عم��ده منتقدان دولت در اعالم نتایج حاصل از کنترل تورم، نمایندگان مجلس 
بودند که با یک تجاهل س��اده کنترل نرخ ت��ورم را معادل کنترل افزایش قیمت ها 
فرض کرده و بارها اعالم کردند که آمار اعالم شده واقعی نیس��ت و آنچه در جامعه 

مشاهده می شود برخالف نتایج اعالم شده است.
درکن��ار آن برخی شاخص های دیگر مانند ت��ورم تولید کننده یا تورم کاالهای 
صادراتی نیز مطرح شد که عمال به بروز ابهاماتی در خصوص آمار اعالم شده توسط 
دول��ت منجر شد. برای مثال در بهمن ماه اعالم ش��د که »شاخص بهای تولید در 
دی ماه امس��ال تغیی��ری نکرد تا تورم ماهانه این بخ��ش در صفر ثبت شود« یا در 

شرایط��ی که دولت از کاهش نرخ تورم س��خن می گفت، رس��انه ها نوشتند »تورم 
کاالهای صادراتی در آذر ماه 3,9 درصد افزایش یافت«.

این درحالی اس��ت که برخی بر این باور بودند که دولت کنترل نرخ تورم را به 
بهای رکود اقتصادی به دس��ت آورده اس��ت. این ابهامات در خصوص آثار سیاست 
ضدتورم��ی دولت در شرایط��ی مطرح شد که دولت الیحه ای ب��ا موضوع خروج از 

شرایط رکودی بدون تورم به مجلس ارایه کرد.
براس��اس نظریه های اقتصادی سیاس��ت های ضدتورمی عمال به رکود نیز منجر 
می شود که منتقدان دولت بر این باورند که دولت اشتغال و رونق را فدای سیاست 

ضدتورمی خود کرده است. 
همین اثر در خصوص بازار سرمایه نیز مطرح است به نحوی که گفته شده است 
» دولت سیاست فریز قیمت ها را در پیش گرفته است و به شکلی به تعمیق رکود 
دامن زده است. بهتر بود کنترل تورم را با روش دیگری انجام می داد. درست است 
که به سرعت توانست با این سیاست تورم را مهار کند و پایین بیاورد اما باعث افت 

بازار سرمایه شده است«.
این درحالی است که برخی گروه ها از جمله »موسسه تحقیقاتی بیزنس مونیتور 
اینترنشنال)BMI(« در گزارشی اعالم کرد که همزمان با کاهش نرخ تورم، نرخ رشد 

اقتصادی ایران افزایش خواهد یافت.

اشتغال 
جمعیت جوان کش��ور به طور طبیعی نیازمند شغل و فرصت های شغلی اس��ت 
و رئی��س جمهوری یکی از مهم ترین وعده ها و رویکردهای خود را در بحث داخلی 
اشتغال زای��ی و مب��ارزه با بیکاری عنوان کرده و مقابه با بیک��اری را یکی از چالش 

برانگیزترین و جدی ترین موضوعات پیش روی دولت تدبیر و امید می داند.
این درحالی اس��ت که براساس مباحث بنیادی اقتصادی، اشتغال در سایه رونق 
اقتصادی و توسعه فعالیت هایی که ماهیت توسعه تولید دارند ، حاصل می شود و در 
شرایط رکودی انتظار افزایش س��طح اشتغال منطقی نیست. جالب آنکه در اسفند 

ماه رئیس جمهور اعالم کرد که »اشتغال بدون رونق اقتصادی ممکن نیست«.
ای��ن در شرایطی بود که دولت کنترل شاخص تورم یا همان شاخص کل بهاي 
کاالها و خدمات مصرفي را ب��ه عن��وان هدف اول خود مد نظر داشت که براس��اس 
مبانی علم اقتصاد احتمال اینکه دولت بتواند همزمان با کاهش نرخ تورم به افزایش 
اشتغال نیز دست یابد زیاد نیست. برای مثال در دیدگاه مبتنی بر ارتباط بین نرخ 
تورم و نرخ بیکاری )به صورت خاص منحنی فیلیپس( »رابطه معکوس��ی بین نرخ 
ت��ورم و بیکاری وجود دارد ... باید دانس��ت بیکاری کمتر با پذیرفتن تورم بیش��تر 

امکان خواهد یافت«.
در ای��ن شرای��ط نرخ بیک��اری به عنوان ی��ک شاخص مهم ب��رای جامعه بارها 
مورد توجه رس��انه ها قرار گرفت و رئیس دولت در ارایه گزارش یک س��اله خود در 
شهریورماه 93  اعالم کرد »آمار بیکاری در کش��ور تکان دهنده اس��ت و از سال 86 
ت��ا 91 اشتغال خالص نداشتیم به نح��وی که تعداد بیکارشدگان با تعداد ورودی ها 
به بازار کار برابر بوده اس��ت. با این وجود، مقامات دولت س��ابق مکررا بر ایجاد تا 7 
میلیون فرصت جدید شغلی در فاصله سال های فعالیت دولت های نهم و دهم تاکید 
می کردند« و معاون اول رئیس جمهور هم اعالم کرد »اشتغال جدی ترین مس��ئله 
پیش روی نظام اس��ت«. این در حالی اس��ت که » هدف برنامه پنجم، کاهش نرخ 
بیکاری به 10,4 درصد است. این رقم در 92 به 10,4 درصد رسیده است. که این 

نرخ برای مردان 8,6 و برای زنان 19,8درصد است.«
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری بهار و تابستان 93 را به ترتیب 10,7 و 9,5 درصد 

اعالم کرد که کاهش 1,2درصدی در تابستان را نشان می دهد.
البته در پاییز 1393 مرکز آمار اعالم کرد: » نرخ بیکاری در نقاط شهری 11,7 
درصد و در نقاط روستایی 7,4 درصد است. چنانچه جمعیت فعال 15 ساله و بیشتر 

باشد نرخ بیکاری 10,5 درصد می شود.«
در همین رابطه عادل آذر، رئیس مرکز آمار اعالم کرد که »هنوز در نقطه بحران 
بیکاری هس��تیم« و در توضیح این س��خن خود گفته »هرگاه نرخ بیکاری جوانان، 
حداقل 2 برابر نرخ بیکاری کلی بود )نرخ بیکاری جوانان 15 تا 20 سال 21 درصد 
اس��ت( شما به نقطه بحران رسیده اید که در حال حاضر ما در چنین وضعیتی قرار 
داریم. البته در یک زمانی این رقم تا 2,5 برابر هم افزایش پیدا کرد اما اکنون در 2 

برابر نرخ بیکاری کلی قرار داریم«. 
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تحریم ها و زیان های بادوام
یک��ی از نکات چالش برانگیز دولت طی س��ال 1393 تاثیرات مس��تقیم یا غیر 

مستقیم تحریم ها بر اقتصاد کشور است.
تحریم ها از دو منظر اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد:

الف: محدودیت منابع و محدودیت دسترسی به بازارهای هدف
ب: ایفای نقش به عنوان یک عنصر ایجاد انتظار

جامع��ه ایرانی انتظار دارد تحریم ها نقض شود تا آثار مثبت آن در اقتصاد دیده 
ش��ود و  اگرچه در آبان ماه رئی��س جمهور اعالم کرد که »اراده ملت آثار تحریم را 
ب��ه صفر نزدیک کرد« ولی یکی از برنامه ه��ای شاخص مذاکره کنندگان ایرانی در 
مذاکرات هس��ته ای لغو هم��ه تحریم ها بیان شد تا نش��ان از اهمیت موضوع برای 

ایران باشد.
البته موضوع تحریم موضوع جدیدی نیست و از سال های نخست بعد از پیروزی 

انقالب اسالمی در ایران این تحریم ها شروع شده است.
اغل��ب تحریم هایی که در س��ال 1393 علی��ه ایران در حال اج��را بود به بهانه 
جلوگیری از تولید س��الح هس��ته ای صورت گرفت که از سوی نهادهای مختلف بر 

ایران تحمیل شده اند از جمله:
• تحریم های شورای امنیت سازمان ملل

• تحریم های اتحادیه اروپا
• تحریم های یک جانبه دولت ها

• تحریم های کنگره آمریکا
• تحریم ه��ای دولت های محلی )مث��ل ایاالت های 

مختلف امریکا(
کش��ورهای زیادی در این تحریم ها حضور دارند که 
اغل��ب تحت تاثی��ر و تابعیت تحریم ه��ای مصوب دیگر 
کش��ورها یا نهادهای بین المللی هس��تند. این کشورها 
عبارتند از: ایاالت متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا، روسیه، 
هلند، بلژیک، آلمان، فرانس��ه، سوئیس، امارات متحده 
عرب��ی، مصر، ژاپن، بحرین، چی��ن، آذربایجان، مالزی و 
هند. البته حضور کشورهایی مانند روسیه، هند و امارات 
متحده عربی به عنوان کش��ورهایی که در گروه شرکای 
تجاری اصلی ایران به شمار می روند بس��یار قابل توجه 

است.
تحریم ه��ا حوزه های تخصص��ی مختلفی را پوشش 
داده ان��د که طیف آن از نف��ت و فن آوری های نوین )به 
عنوان مهمترین بخش های هدف( شروع شده به موارد 
خاص مصداقی خ��اص )مثال فروش ی��ک نوع دوربین 

خاص( می رسد.
در واقع باید به این نکته توجه داشت که تحریم ها به 

صورت یکسان و هم ارز مورد توجه نیستند و اثرات مشابه ندارند. برای مثال شاهد 
تحریم افراد حقیقی زیادی هس��تیم و در کنار آن تحریم های حوزه نفت نیز مطرح 
است که به گفته بیژن نامدار زنگنه )وزیر نفت( در آذرماه 1393 »اگر تحریم نفتی 

برداشته نشود به این معناست که هیچ تحریمی برداشته نشده است«.
صرف نظر از اینکه ممکن است سخنان وزیرنفت تا حدودی تحت تاثیر دغدغه 
وی ب��رای بخش تح��ت مدیریت خود باشد ام��ا این ادبیات نش��ان دهنده اهمیت 

تحریم های نفتی و اولویت آن بر بسیاری از تحریم هاست.
در خصوص تحریم های جدید در سال 1393 می توان گفت مورد شدید و قابل 
توجهی به لیس��ت تحریم های قبلی اضافه نشده است ولی این به معنای آن نیست 
که ماشین تحریم س��ازی علی��ه ایران توقف کرده باشد و گفت��ه می شود که تعداد 

تحریم های جدید دو رقمی شده است.
ب��رای مث��ال در بهمن ماه انگلی��س شرکت ملي نفتکش ای��ران را تحریم کرد. 
ای��ن تحری��م در شرایطی صورت گرفته که اتحادیه اروپ��ا در یک هفته قبل از آن، 
تحریم ه��ای لغو شده در خصوص این شرکت را مجددا برقرار کرد. نکته قابل توجه 
آنک��ه در مهر ماه شرکت مل��ی نفتکش ایران اعالم کرد تحریم ه��ای اتحادیه اروپا 
علی��ه این شرکت با توجه به عدم اعتراض اتحادیه اروپا در مهلت تعیین شده برای 

تجدیدنظر لغو شده است.

در دی م��اه 1393 و در شرایط��ی که مذاکرات جدی در حال در جریان بود، 9 
شخص و نهاد در لیس��ت  تحریم  جدید آمریکا علیه ایران قرار رفتند. این اتفاق در 

خصوص 8 نفر دیگر در شهریور ماه رخ داده بود.
 تحریم ها به دلیل ساختار کالن خود دارای آثار بلندمدت است و می توان گفت 
اگر قرار است آثار تحریم ها بر اقتصاد ایران در سال 1393 مورد بررسی قرار گیرد، 
الزم اس��ت تحریم های صورت گرفته طی س��ال های گذشته )که اکنون نیز درحال 
اجرا هس��تند( مد نظر باشد. به همین دلیل اس��ت که بسیاری از کارشناسان عدم 
افزایش نرخ رشد و همچنین شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران را ناشی از تحریم ها 
می دانند که برخی نشانه ها می تواند این دیدگاه را تایید کند. برای مثال در شرایط 
تحریم و رکود اقتصادی، انگیزه و امکان س��رمایه گذاری از سوی داخل نیز به شکل 
قاب��ل  توجه��ی وجود ندارد و در نتیج��ه امکان چندانی برای ایج��اد رشد از طریق 

افزایش سرمایه به وجود نمي آید.
این درحالی اس��ت که آثار تحریم به صورت مس��تقل قابل برآورد نیست. برای 
مثال جهانگیری معاون اول رئیس جمهور معتقد است: ما شاهد بودیم با سوء مدیریت 
آث��ار تحریم باال رفت، رک��ود حاکم شد و درآمدهای هنگفتی از هزینه های نفتی از 
دس��تمان رفت. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در یک س��خنرانی رس��می اعالم 
می کند که تحریم ها تاثیر منفی داشته اس��ت که نمی توان انکار کرد اما کمتر عدد 
یا گزارش قابل ارزیایی در این خصوص ارایه شده است.

صادرات 
ص��ادرات به عنوان منبع تامین ارز مورد نیاز اقتصاد 
ایران بارها طی س��ال 1393 مورد توجه بوده اس��ت و 
نکته قابل توجه آن اس��ت که این ص��ادرات به صورت 

ویژه تحت تاثیر تحریم هاست.
شانا )خبرگزاری رس��می وزارت نفت( در دی ماه و 
همزمان با بررس��ی الیحه بودجه س��ال 93 کل کشور 
نوشت »براس��اس الیح��ه بودجه س��ال 93 ارزش کل 
صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال آینده حدود 
51 میلیارد دالر خواهد بود، این در حالی اس��ت که در 
سال 92 تنها 35 میلیارد دالر درآمد نفتی محقق شده 
اس��ت«. این صادرات براس��اس برآورد قیمت نفت صد 

دالری بود.
وزی��ر نیرو در اواخر بهمن ماه اعالم کرد »اقتصاد ما 
در شرایط س��خت و ویژه ای قرار گرفت��ه ...« و »میزان 
صادرات نفتی ما به دلیل تحریم های ظالمانه دشمن از 
2,5 میلیون بش��که در روز به یک میلیون بشکه رسیده 
است و قیمت نفت هم با توطئه دشمنان از میزان باالی 
100 دالر به 40 دالر کاهش پیدا کرده اس��ت... درآمد 

صادرات نفتی ما در حال حاضر به کمتر از یک پنجم کاهش یافته است«.
این شاید رس��می ترین اظهار نظر یک عضو هیات دولت در خصوص درآمدهای 

حاصل از فروش نفت خام است
اما صادرات غیرنفتی نیز شرایط متفاوتی داشت.

در س��ال 1393 وزارت نفت در بازار جهانی نفت به مقابله با سیاست عربستان 
تح��ت عنوان عدم کاه��ش عرضه نفت پرداخ��ت و با کاهش قیمت نفت توس��ط 
عربس��تانی ها ایران نیز وارد جنگ قیمت با این کش��ور شد، سیاس��تی که هر چند 
بارها تکذیب شد اما در عمل از س��وی دو گروه مخالف و موافق حفظ س��طح تولید 

نفت، دنبال می شد.
صادرات غیرنفتی در نه ماهه نخس��ت به مرز 34 میلیارد دالر رسید که نسبت 
به دوره مش��ابه سال قبل 20 درصد افزایش داشت و براساس گزارش ارایه شده در 
جلس��ه شورای عالی صادرات طی 10 ماهه نخست امسال میزان صادرات غیرنفتی 
کش��ور نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته 25 درصد افزایش داشته و این رقم به 

46 میلیارد دالر رسیده است.
طبیعی است که حجم صادرات می توانست بیشتر از این باشد و براساس اظهار 
نظرهای فعاالن این حوزه، صادرات غیرنفتی در ایران مشکالت زیادی دارد. به گفته 
عسکراوالدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی »مشکالت بانکی و نوسانات 

در  نف�ت  وزارت  در س�ال 1393 
ب�ازار جهان�ی نف�ت ب�ه مقابله با 
سیاس�ت عربس�تان تحت عنوان 
عدم کاه�ش عرضه نفت پرداخت 
و ب�ا کاه�ش قیمت نفت توس�ط 
عربستانی ها ایران نیز وارد جنگ 
قیمت با این کشور شد، سیاستی 
که هر چند بارها تکذیب ش�د اما 
در عمل از س�وی دو گروه مخالف 
و موافق حفظ س�طح تولید نفت، 

دنبال می شد.
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نرخ ارز بزرگترین چالش صادرکنندگان است«.
به نظر می رسد دولت این نوع پیام ها را دریافت کرده 
است چون کمتر از 35 روز به پایان سال 1393 معاون 
اول رئی��س جمهور در نشس��ت وی��ژه ای از عزم و اراده 
ج��دی دولت برای رفع موانع پیش روی صادرکنندگان 
خبر داد و به صورت رسمی اعالم کرد دولت می خواهد 
به هم��راه صادرکنندگان و بخش خصوصی، مس��ائل و 

مشکالت را شناسایی و نسبت به حل آن اقدام کند.

بس�ته سیاس�ت های اقتص�ادی دولت ب�رای خروج 
غیرتورمی از رکود 

س��تاد هماهنگی ام��ور اقتصادی دول��ت در تیرماه 
1393 بسته سیاس��ت های اقتصادی دولت برای خروج 
غیرتورمی از رکود طی س��ال های 1393 و 1394 را به 
دولت تقدیم کرد که که این بسته در اختیار کارشناسان 
مختلف اقتص��ادی قرار گرفت تا نظ��رات خود را اعالم 

کنند.
تدوین کنندگ��ان ای��ن س��ند تاکی��د کرده ان��د که 
»مجموع��ه تهیه شده یک برنامه توس��عه نیس��ت؛ لذا 
نمی ت��وان از آن انتظار جامعیت داش��ت. این مجموعه 

هرچن��د مالحظ��ات بلندمدت و میان م��دت را مد نظر ق��رار داده، اما یک س��ند 
»کوتاه م��دت« اس��ت و تمرکز خود را معطوف به س��ال های 1393 و 1394 کرده 

تا بتواند حداکثر تحّرک اقتصادی غیرتورمی و اشتغال زای ممکن را ایجاد کند«.
این بسته شامل موارد زیر است: 

1- سیاس��ت های اقتص��اد ک��الن )سیاس��ت های پولی- سیاس��ت های ارزی- 
سیاست های مالی(

2- بهبود فضای کسب و کار
3- تأمین منابع مالی )سیاست های بانکی و اعتباری - بازار سرمایه(

4- فعالیت ه��ا و محرک های خروج از رکود )بخش انرژی - صادرات غیرنفتی - 
صنعت و معدن - مسکن(

هیئت دولت در اول مردادماه در دو جلسه صبح و بعدازظهر، گزارش سیاست های 
اقتص��ادی دولت را برای خروج غیرتورمی از رکود طی س��ال های 1393 و 1394 
بررسی کرد. گزارش مذکور مشتمل بر 173 بند در چهار حوزه سیاست های اقتصاد 
کالن، بهبود فضای کسب و کار ، تامین منابع مالی و فعالیت ها و محرک های خروج 

از رکود بود.
در همان ماه این طرح در قالب یک الیحه به مجلس تقدیم شد. این الیحه در 
کمیسیون های تخصصی مجلس بررسی شد و در نهایت در آبان ماه در اختیار هیات 

رئیسه مجلس قرار گرفت.
در جلس��ه علنی روز 16 آذرماه مجلس شورای اس��المی نمایندگان با بررس��ی 
اولوی��ت دار الیح��ه رفع موانع تولی��د رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور که به 
عن��وان یک الیحه یک فوریتی خروج از رکود از س��وی دولت تقدیم مجلس شده 

بود، موافقت کردند.
نمایندگان با 156 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 195 
نماینده در نشس��ت علنی روز 18 آذر مجلس شورای اسالمی کلیات الیحه خروج 

از رکود را به تصویب رساندند.
بررسی دیدگاه ها و ایرادات شورای نگهبان در خصوص این الیحه صورت گرفت 
و در اواسط بهمن ماه به شورای نگهبان ارایه شد و رسانه ها از تصویب قریب الوقوع 

آن توسط شورای نگهبان خبر دادند.
نکته قابل توجه آن اس��ت که بخش قابل توجهی از آنچه در نهایت در مجلس 
تصویب شد، در چارچوب الیحه ارایه شده توسط دلت نبود و مجلس موارد زیادی 

را به الیحه اضافه کرد که از جمله آنها در سرفصل تعرفه حامل های انرژی است.
برخ��الف دولت، مرک��ز پژوهش های مجلس در تحلیلی اع��الم کرد: »برخالف 
عنوان گزارش، اجرای موثر بیشتر سیاست های پیشنهادی بسته در سالهای 1393 
و 1394 مقدور به نظر نمی رس��د. موضوع اشتغ��ال و افزایش کیفیت اشتغال زایی 
رشد اقتصادی که عالوه بر اصالح س��اختار بازار کار مس��تلزم کاهش وابس��تگی به 

نفت، مدیریت منطقی واردات و در نظر گرفتن مقیاس 
بنگاه ها در سیاست گذاری های مرتبط است، کمتر مورد 

توجه قرار گرفته است«.

گران شدن حامل های انرژی
س��ال 1393 در شرایط��ی شروع شد که براس��اس 
ادعای منتقدان، دول��ت با چراغ خاموش فاز دوم قانون 

هدفمندی یارانه ها را به اجرا گذاشته بود. 
در ابتدای اردیبهشت ماه جدول افزایش قیمت 14 
حامل ان��رژی پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها 
منتشر شد تا افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت 
رسمی از یک ماه بعد از شروع سال 1393همراه باشد.

نکت��ه قابل توجه آنکه یک ماه مانده به پایان س��ال 
نیز با ابالغ معاون اول رئیس جمهور از اول اس��فند برق 
خانگی و کش��اورزی حداکثر 10 درصد و برق تجاری و 

سایر بخش ها هم تا سقف 20 درصد گران شد.
ای��ن درحالی بود که ب��ه گفته جهانگی��ری، دولت 
به دلیل شرایط س��ختی که مردم دارند، علی رغم اینکه 
از سال گذشته مجوز افزایش 37درصدی قیمت برق را 

داشت، این مصوبه را اجرا نکرد.
این ابالغ در  ماه پایانی در شرایطی بود  که از مهر ماه مقامات وزارت نیرو بارها 
ب��ر لزوم افزایش قیمت برق و آب اشاره کردند و بارها خواس��تار افزایش تعرفه آب 

و برق شده بودند.

جدول افزایش قیمت 14 حامل انرژی پس از اجرای فاز دوم هدفمندی 
یارانه ها )اردیبهشت ماه)

قیمت قدیم نام حامل انرژی
 )تومان(

قیمت جدید
درصد افزایش )تومان(

 75 درصد400700بنزین معمولی )یارانه ای(
 60 درصد 800 500 بنزین سوپر یارانه ای
 43 درصد 1000 700 بنزین معمولی آزاد

 37 درصد 1100 800 بنزین سوپر آزاد
 43 درصد 1000 700 بنزین دولتی

 66 درصد 250 150 گازوئیل سهمیه ای
 42 درصد 500 350 گازوئیل آزاد

 45 درصد 450 310سی.ان.جی
 20 درصد 650 540 گاز مایع

 50 درصد 150 100نفت سفید
 25 درصد 250 200 نفت کوره

 20 درصد+ هزینه عوارض 100 70 گاز طبیعی خانگی
 24 درصد + هزینه عوارض 114 75 برق
 20 درصد )متوسط( به صورت پلکانی به صورت پلکانی آب

نان گران شد
در گذشت��ه نه چن��دان دور، گران شدن ن��ان یکی از حساس��یت برانگیز ترین 
تصمیمات دولت ها بود. این درحالی اس��ت که در سال 1393 در کنار نان بسیاری 

از مواد غذایی گران شدند.
با تصویب هیئت وزیران در 14 آبان ماه سال 93 افزایش30 درصدی قیمت نان 
رسمیت پیدا کرد و به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، قرار شد که در 
هیچ استانی سقف قیمت های نان باالتر از 30 درصد نرود و نانوایی ها حداکثر نان را 
با افزایش 30 درصدی به مردم عرضه کنند. سرانجام پس از حدود یک ماه سکوت، 
دولت 10 آذرماه از افزایش 30 درصدی قیمت نان در کشور و آغاز آزادسازی قیمت 

این محصول خبر داد.
سخنگوی دولت پیش از آن اعالم کرد »امسال نیز بالغ بر 7000 میلیارد تومان 

هیئ�ت دول�ت در اول مردادم�اه 
در دو جلس�ه صب�ح و بعدازظهر، 
اقتصادی  سیاس�ت های  گ�زارش 
دول�ت را برای خ�روج غیرتورمی 
از رک�ود ط�ی س�ال های 1393 و 
1394 بررسی کرد. گزارش مذکور 
مشتمل بر 173 بند در چهار حوزه 
سیاس�ت های اقتصاد کالن، بهبود 
فضای کس�ب و کار ، تامین منابع 
مال�ی و فعالیت ه�ا و محرک های 

خروج از رکود بود.
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برای خرید نان یارانه اختصاص یافته 
اس��ت. دولت گندم را از کشاورزان هر 
کیلو 1050 تومان خریداری می کند 
و ب��ا وجود قیمت تم��ام شده آن که 
ب��ه رق��م 1160 تومان می رس��د آن 
را ب��ه قیمت 465 توم��ان در اختیار 
کارخانه های آردسازی و نانوایی ها قرار 
می دهد«. در اسفند ماه نیز مدیرعامل 
اتحادیه ن��ان حجیم و نیمه حجیم از 
قطع ش��دن س��همیه آرد یارانه ای به 

واحدهای نان حجیم خبر داد که این امر به افزایش 50 درصدی قیمت نان فانتزی 
منجر شد. علت این تصمیم این گونه اعالم شد که »دولت اعالم کرد که 20 درصد 
آرد کل نانوایی ها باید آزادس��ازی شود، چون نتوانس��ت این 20 درصد نانوایی های 
سنتی را پوشش دهد به همین دلیل سهمیه آرد نانوایی های حجیم را قطع کرد«.

البته طی سال 1393 برخی  اقالم دیگر مصرفی مردم نیز گران شد که از جمله 
آنها  گوشت قرمز بود که 15 درصد افزایش یافت. علت افزایش گوشت گوسفندی 

نیز خروج غیرمجاز دام عنوان شد.
در کنار آن یکی دیگر از اقالمی که افزایش قیمت محسوس��ی را در س��ال 93 
تجرب��ه کرد، گوجه فرنگی بود. عل��ت گرانی گوجه فرنگی که در پاییز امس��ال به 
کیلویی هش��ت هزار تومان هم رسیده بود، س��رمازدگی و انجام نشدن تنظیم بازار 
اع��الم شد. البته در ادامه قیم��ت گوجه فرنگی نیز با ورود می��وه تازه از شهرهای 

مختلف کشور کاهش چشم گیري یافت.
در پایان س��ال، وزیر جهاد کشاورزی از مردم خواست مرغ گران نخرند. مرغ تا 
پایان بهمن ماه، افزایش قیمت قابل توجهی پیدا کرد، چنانچه از کیلویی پنج هزار 

تومان در آذر ماه به کیلویی هشت هزار و 500 تومان در پایان بهمن ماه رسید.

فساد اقتصادی و اختالس
اختالس و فساد اقتصادی ضمن زیان به منابع ملی، اعتماد عمومی را به عنوان 

یک سرمایه اجتماعی تخریب می کند.
در سال 1393 پرونده های مالی شاخصی توسط نظام قضایی کشور مورد بررسی 
قرار گرفت که شاید بتوان در آن میان پرونده های افرادی مانند محمدرضا رحیمی 
)معاون اول رئیس جمهور س��ابق(، مهدی هاشمی )فرزند رئیس مجمع تش��خیص 

مصلحت نظام( و بابک زنجانی را به عنوان نمونه های کالن مورد توجه قرار دارد.
محمدرضا رحیمی در ماجرای فساد مالی در بیمه ایران )فساد شش هزار و 500 
میلیارد تومانی( به عنوان یک متهم مورد بازجویی قرار گرفت و در دادگاه نخس��ت 
به 15 سال حبس، پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد 
تومان جزای نقدی محکوم شد این حکم با اعتراض رحیمی به دیوان عالی کش��ور 
رف��ت که دیوان ضمن تایید محکومیت او، مجازات حبس وی را به 5 س��ال و 91 
روز کاه��ش داد و مجازات نقدی وی را نیز تعیین کرد و همچنین حکم انفصال از 

خدمت را نیز برای او صادر کرد.
بابک زنجانی متهم فساد اقتصادي دیگري است که پرونده وي در دست بررسي 
است. وي به عنوان تاجري شناخته شده است که به بهانه دورزدن تحریم ها بیش از 
دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی بدهکار است. در زمان رسیدگی 

به پرونده او نام افرادی مانند رضا ضراب )تاجر( و سعید مرتضوی نیز مطرح شد.
ماجرای پدیده شاندیز با محوریت محسن پهلوان مقدم، مدیرعامل شرکت پدیده 
هنگام��ي عمومي شد که این شرکت متهم به بدهکار بودن حدود 94 هزار میلیارد 
توم��ان ش��د. نکته قابل توج��ه آنکه این تخلف ب��ا ابزار تغییر کارب��ری غیرمجاز و 
پیش فروش غیرمجاز انجام شده است و طی آن تبلیغات گسترده در صدا و سیما و 
سطح شهرهای مختلف داشته است. اکنون از طرف مقامات قضایی به شرکت پدیده 
تاکید شده است که باید پروژه هایش ادامه یابد چرا که جز پایان دادن به پروژه های 

عمرانی راه دیگری برای پاسخگویی به سهامدارانش، ندارد.
اما مهدی هاشمی، پس از بازگشت از خارج و طی شدن یک دوره بازداشت در 
دادگاه حاضر شد. وي به اس��تفاده از 2 میلیارد تومان بودجه س��ازمان بهینه سازی 
مصرف س��وخت در تبلیغات نهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری برای پدرش 
متهم است و درکنار آن بحث گرفتن رشوه از شرکت استات اویل نیز در رسانه ها به 

عنوان اتهام او اعالم شده است. مهدی 
هاشم��ی با ق��رار وثیق��ه 10 میلیارد 

تومانی آزاد است.
البته موضوع به چند نفر اختصاص 
نداش��ت و ب��ه گفت��ه علی یونس��ی، 
دستیار ویژه رئیس جمهور: »در دوره 
8 ساله رئیس جمهور پیشین موضوع 
اختالس نهادینه شده است و اختالس 
تنها به مباحث مالی ختم نشده بلکه 
اختالس ه��ا در خص��وص عزت ملت 

ایران نیز شکل گرفته است«.
برخی گزارش های رسمی منتشر شده می تواند تاییدکننده حرف دستیار رئیس 

جمهور باشد: 
در بهمن ماه 1393 به نقل از ناظر گمرکات اس��تان و مدیر کل گمرک بوشهر 
اعالم شد که تاکنون 480 میلیارد ریال اختالس در گمرک بوشهر تایید شده است 
و در مجم��وع پیش بینی می شود مبلغ ک��ل اختالس از گمرک بوشهر670 میلیارد 

ریال باشد.
مدیرکل کمیته امداد اس��تان همدان از اختالس ی��ک میلیارد و 200 میلیون 
تومانی یکی از کارشناسان حوزه اشتغال کمیته امداد شهرستان تویسرکان خبر داد.

جعفرزاده، عضو هیات تحقیق و تفحص از بنیاد شهید نیز گفته است: اختالس 
1700میلیاردی گوشه ای ازفساد رخ داده در بنیاد شهید است.

در آب��ان م��اه فرمانده انتظامی گلس��تان از کش��ف اختالس 2 میلیارد و 400 
میلیون ریالی از یک شرکت دولتی در این استان خبر داد.

مالیات
تامین منابع مالی مورد نیاز دولت توسط مالیات یکی از رخدادهای شاخص در 

سال 1393 است.
در بهمن ماه رهبر انقالب گفت: پرداخت مالیات یک فریضه اس��ت و این اظهار 

نظر دست دولت را برای تمرکز بیشتر بر موضوع مالیات باز گذاشت.
دول��ت قبال اعالم کرده بود که »کاهش 40 درصدی ف��رار مالیاتی، رمز تحقق 
درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده است« و »پیش بینی درآمدهای مالیاتی در سال 
جاری هفتاد هزار میلیارد تومان اس��ت که 68 درصد آن در 9 ماه اول سال محقق 
ش��ده و با توج��ه به آنکه معموال در چهار ماهه پایانی س��ال درآمدهای بیش��تری 
وصول می شود پیش بینی ها حاکی از وصول درآمدی مالی س��ال 93 اس��ت«. این 
موضوع یک پدیده برنامه ریزی شده است به گونه ای که در فروردین ماه طیب نیا در 
نخستین نشست شورای راهبردی نظام مالیاتی ضمن تشریح وضعیت اقتصاد کالن 
کشور از نقش  درآمدهای مالیاتی و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی سخن گفت 

و آن را ابزاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.
البته س��خنگوی کمیس��یون تلفیق مجلس در این خصوص دیدگاه خاص خود 
را دارد: »س��ازمان ام��ور مالیاتی بیان می کند که تنها 40 درصد از اقتصاد کش��ور 
مالی��ات پرداخت می کنند. 60 درصد اقتصاد کش��ور مالیات پرداخت نمی کنند که 
شامل معافیت های مالیاتی مربوط به 40 درصد از بخش ها مانند بخش کش��اورزی 
است و در 20 درصد از اقتصاد فرار مالیاتی وجود دارد که سازمان مالیاتی باید آن 

را وصول کند«.
یک��ی از ایراده��ای نظام مالیاتی ایران تمرکز بی��ش از حد به حقوق کارکنان و 
تولید کنندگان اس��ت و شاید با توجه به این مقدمه اس��ت که طیب نیا اعالم کرد 

»فشار مالیات بر تولید و درآمد را کاهش خواهیم داد«.
به نظر می رس��د بتوان این اظهار نظر طیب نیا، وزی��ر امور اقتصادی و دارایی را 
برنامه اجرا شده دولت  درس��ال 1393 و س��ال های بعد دانست که: »درآمد پایدار 
ب��رای دولت ایجاد کنی��م و بهترین نوع درآمد، درآمدهای مالیاتی اس��ت. بنابراین 
جهت گیری اصلی دولت و وزارت اقتصاد افزایش س��هم درآمدهای مالیاتی اس��ت. 
جهت گیری اصلی دولت و وزارت اقتصاد افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه 
اس��ت اما این به معنای افزایش نرخ مالیات نیست. مقرر است مالیات های جدید از 
محل شناسایی کسانی که از پرداخت مالیات فرار می کنند وصول شود و در آینده 

بنا داریم با انجام اقداماتی، فشار مالیات را بر تولید و درآمد کاهش دهیم«.
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هنرمندان و اصحاب رس��انه بیشترین تأثیر را در جهان جدید بر افکار عمومي 
گذاشته ان��د. امروز مردم، بویژه نس��ل جوان بیش از آنک��ه در فضاي واقعي زندگي 
کنند، در فضاهاي مجازي حضور دارند. اگر به تعبیر عارفان بودن شخص در جایي 
ی��ا در میان افرادي با مالک حاضر بودن و حض��ور معني پیدا مي کند، باید اذعان 
کنی��م ام��روزه نوجوانان و جوانان در عین آنکه در خان��واده حضور فیزیکي دارند، 
درحقیقت، در خانه نیس��تند. مالک حضور، حضور در دل و اندیش��ه و ذهن و در 
یک کلمه روح و جان انس��ان است. رس��انه ها از این خأل و غیبت به خوبي استفاده 
می کنند و با ابزار هنر، بویژه س��ینما و ادبیات داس��تاني و موسیقي پیام هاي خود 
را چ��ه مثبت و چه منفي در دل ها و جان ها وارد مي کنند. ما آدم ها چون چش��م  
حس مان س��الم اس��ت، درحقیقت مي توانیم نگاه کنیم که چ��ه غذایي مي خوریم 
و نگران هس��تیم مب��ادا گوشتي که مي خوریم یا آبي ک��ه مي نوشیم آلوده نباشد، 
ام��ا چون روح و جان را مانند بدن حس نمي کنی��م از این امر غافلیم که روح نیز 
گرسنه مي شود و غذا مي خواهد. غذاي روح چیست، فکر و اندیشه و آن چیزهایي 
که تمایالت و خواهش هاي ما را ارضاء مي کند. ما به اعتماد به نفس نیاز داریم، به 
توجه دیگران نیاز داریم، به آرامش، موفقیت در کارها، قدرت و محبت نیاز داریم، 
و ده ها نیاز روحي که لزوماً ریش��ه جس��ماني ندارند. این نیازها همچون دهان هاي 

بازي هستند که به قول موالنا غذا مي خواهند.

ای��ن غذاها را از کجا تأمی��ن مي کنیم، از کتاب ها، شنیدن موس��یقي، دیدن 
تلویزیون، رفتن به س��ینما، ارتب��اط با رفقا، پیدا کردن ک��ار موفق، پولدار شدن 
و... روح همه ما احس��اس تش��نگي و گرس��نگي مي  کند. مهم آن اس��ت که من 
به عن��وان نویس��نده، دیگري به عنوان معلم، س��ومي به عن��وان روحاني، چهارمي 
به عن��وان والدین، و پنجمي نظام آموزشي و در یک کلمه جامعه دیني چه غذایي 
براي نس��ل جدید فراهم می کند. البته در این نکت��ه نمي توان تردید کرد که اگر 
مس��ئوالن فرهنگي و هنري غذایي نداشته باشند یا غذا باب طبع پس��ر یا دختر 
من نویس��نده نباشد، آنها خواهند رفت و غذاي مناس��ب خود را حتي اگر آلوده 
باشد، پیدا خواهند کرد و خود را س��یر و س��یراب خواهند کرد. مگر ما بزرگ ترها 
در مورد غذاهاي جس��م مان چنین نمي کنیم. اگر در جامعه اي غذا نباشد و افراد 
از بي غذای��ي در مع��رض مرگ ق��رار گیرند، خوردن مردار جای��ز مي شود. همین 
قاعده در غذای روحي نیز جاري اس��ت. راه مبارزه با ماهواره و موس��یقي و فیلم 
آلوده یا کتاب مبتذل آن نیس��ت که گروه هاي هوابرد از باال به پشت بام ها بریزند 
و ماهواره ه��ا را جمع کنند، ی��ا کتابفروشي  را آتش بزنند. در برابر کاري از جنس 
فرهنگ باید مقابله به مثل فرهنگي کرد. همان طور که در جنگ مسلحانه در برابر 
اس��لحه دشمن نمي توان کتاب به دست گرفت و حتي در برابر مسلسل نمي توان 
شمش��یر برداشت، بلکه باید س��الح ها از یک جنس باشن��د، در عرصه فرهنگي و 

شه
اندی

 علی تاجدینی

بازخوانى
 هنر و رسانه در انديشه 
استاد مطهرى



اجتماعى
پرونده اول

اندیشه

شماره هفتم/ فروردین ماه 761394

هنري و نیز براي آنکه نس��لي فیلم هاي آلوده نبینند، 
باید فیلم خوب س��اخت. در برابر موسیقي مبتذل هم، 
اگر راس��ت مي گوییم که دغدغه مند هستیم، به جاي 
آه و تأسف باید زحمت بکشیم و دنبال خلق موسیقي 
خوب بروی��م. همین طور خلق رمان خوب، برنامه هاي 
تلویزیون��ي خ��وب و طنزه��اي ج��ذاب. خوشبختانه 
اکثر انس��ان ها چون حالت طبیعي ش��ان، بر فطرت ها 
و س��رشت هاي اخالق��ي نیک، خوب، زیب��ا و خداجو 
اس��توار شده، از فیلم ها، موسیقي ها، کتاب ها، رمان ها  
و برنامه هایي که از نظر تکنیکي در سطح عالي باشند 
و محت��واي خ��وب داشته باشند، بی��ش از برنامه هاي 
جذاب، اما مبتذل استقبال مي کنند. خداوند به آدمي 
خی��ر و ش��ر را الهام کرده و قلب انس��ان طالب کتاب 
خ��وب، فیلم خوب، موس��یقي خ��وب، معماري خوب 
و... اس��ت. ام��ا البته خ��وب و زیبا چ��ه از نظر معنا و 
چ��ه تکنیک معیارهایي دارد که آدم هاي بدس��لیقه و 

بي ذوق قادر به درک آن نخواهند بود.
ای��ن مقدم��ه را براي آن آوردم ک��ه روشن کنم ما 
چ��ه بخواهیم و چه نخواهیم دنبال غذا مي رویم، چون 
روحمان گرس��نه و تشنه مي شود و نمي توانیم به جاي 
آنک��ه به او غذا بدهیم، با نصیح��ت و موعظه بخواهیم 

گرسنگي و تشنگي را فراموش کند.
ادعاي مس��ئوالن آن اس��ت که جامعه ایران، جامعه اي دیني است. در گذشته 
باره��ا امام خمیني در زمان رژیم پهلوي مي گفت، ما اگر یک موج رادیویي داشته 
باشیم مملکت را اصالح مي کنیم. و چون چیزي در اختیار نداشتیم، صحت و سقم 
این س��خن هم معلوم نبود تا اینکه انقالبي به نام اس��الم در این سامان درگرفت. 
ادع��اي انقالبیون آن بود که نظام شاهنش��اهي رفته و به جاي آن نظام اس��المي 
جایگزی��ن شده اس��ت. اکنون صاحب وزارت آموزش وپرورش اس��المي، دانش��گاه 
اسالمي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان تبلیغات اسالمي و ده ها و صدها 
مرکز اسالمي هستیم که درحقیقت آشپزهاي آشپزخانه فرهنگ و هنرند و در کار 

آماده کردن غذاي روح.
رقبا چه مي کنند، آنها نیز بیکار ننشسته اند و صدها آشپزخانه درست کرده اند 
و آنه��ا هم غذا تولید مي کنند. مرزها هم تقریباً بي معنا شده و در کمتر از ثانیه اي 
مي توان غذایي معنوي را از امریکا و اروپا در دل بچه  اي در نازي آباد س��رو کرد. و 
همین طور غذایي را به یک فرانسوي یا چیني عرضه کرد. غذاهای متنوع، دسترسي 
آس��ان و مخاطب در انتخاب آنچه مي خواهد آزاد اس��ت. اما آیا در این میان ما در 
زمین��ه تولید غذاي خوب از طریق نهاده��اي فرهنگي، از جمله آموزش وپرورش و 
رس��انه ملي موفق بوده ایم؟ به نظر بنده پاس��خ به طور قطع منفي اس��ت. آمارها و 
شواهد گواه این مطلب اس��ت. آنچه اهمیت دارد این اس��ت که بفهمیم چرا موفق 

نبوده ایم و راه موفقیت چیست؟
به اعتقاد بنده، وجه غالب انقالب اسالمي سال 57 رنگ و بوي سیاسي داشت 
و همچنان هم این رنگ و بو غالب است. مسئوالن انقالب متوجه اهمیت فرهنگ 
و رسانه آن هم با ابزارهاي هنري روز نظیر موسیقي، فیلم و سینما، تئاتر، داستان 
و رم��ان، نبوده و نیس��تند. هن��وز هم بعد از گذشت س��ال هاي طوالني از انقالب، 
مجالت س��رگرم این بحث هستند که آیا اسالم با س��ینما جمع مي شود، یا خیر؟ 
شنیدن موس��یقي خوب اس��ت یا بد، و این در حالي است که جامعه با همه وجود 
در موس��یقي و فیلم و داستان و تلویزیون و تصویر و ماهواره و اینترنت و وایبر و... 
غرق اس��ت. امروز ما س��ینما داریم و البته به لطف و زحمت چهار تا کارگردان و 
فیلمنامه نویس که انگیزه هاي شخصي دارند، کارهاي خوبي هم ساخته شده است، 
اما باید بدانیم همین مقدار محصوالت فرهنگي خوب داخلي توان رقابت با جنس 

خارجي را ندارد.

اکنون چه باید کرد؟
به نظر مي رس��د پیدا شدن تحرک در عرصه رسانه و هنر که خوب غذا به روح 
جوانان خود برساند مستلزم اموري است. مهم ترینش آن است که مربیان و مبلغان 

دین��ي بای��د تکلیف خود را ب��ا هنره��اي تأثیرگذاري 
همچون موس��یقي و س��ینما و فیلم و داستان و رمان 

و تئاتر روشن کنند.
اوالً مبلغ��ان دیني باید با ای��ن هنرها آشتي کنند. 
از طعنه و تحقیر و متلک گفتن دس��ت بردارند. حتي 
وارد میدان شوند، درس��ت مانند استعاره اي که عالمان 
مس��یحي و یهودي از هنر و رسانه مي کنند. مگر آنکه 
به س��لک روحانیت درمي آید، به دنبال پیشرفت دین 
محمد و اهل بیت او نیس��ت. اگر امروز هنرهاي مدرن 
بیش��ترین تأثیر را در مخاطب ملي و جهاني دارد، من 
طلبه یا دانش��جوي متدین دغدغه مند به اس��الم، باید 
دنبال میل و س��لیقه و هواي نفس خود بروم، یا دنبال 

آنچه خدا مي خواهد؟
س��خن یکی از کارگردانان که زماني گفته بود اگر 
پیامب��ري در ق��رن حاضر مبعوث مي ش��د، معجزه اش 
سینما بود، س��خن حقي بود که همچنان پابرجاست. 
منبر و موعظه در برابر قدرت موسیقي و سینما محلي 
از اعراب ندارد. حاف��ظ علیه الرحمه چه خوب با رندي 

قدر هنر را مي دانست که هفت قرن قبل فرمود:
چه نسبت است به رندي صالح و تقوي را

س��ماع وع��ظ ک�ج�ا نغ�مه رب�اب ک�ج�ا
پس اولین قدم حل مس��ئله در عرضه ذهن و اندیش��ه است. باید به طور جدي 
این س��ؤال در جامعه مطرح شود که آیا خداوند و اولیای او از ابالغ دین از طریق 
خل��ق موس��یقي، تئاتر، فیلمنامه و نمایش��نامه و رمان راضي هس��تند؟ بنده فکر 
مي کنم تکلیف دینداران هنوز با این س��ؤال یا روشن نیس��ت و یا پاسخ شان منفي 
است. و جالب است بدانیم در این مصیبت فقط دیدگاه هاي سنتي مقصر نیستند، 
بلکه روشنفکران دیني بیش از جامعه س��نتي تقصیر دارند. چون روحانیون سنتي 
از طریق س��ایت ها، مطبوعات و اظهار فضل هاي برخي کارگردان هاي مقدس مآب 
مثاًل مي شنوند سینماي ایران را یک مشت فاسد پر کرده اند. از این رو، به وحشت 
مي افتند و تصور مي کنند فضاي موسیقي، سینما و تئاتر ما پاتوق هایي براي فسق 
و فجور اس��ت. و روشن اس��ت که اگر جواني به یک مرجع تقلیدي با تفکر سنتي 
و اخب��اري مراجع��ه کند که مي خواه��م درس طلبگي را رها کن��م و بازیگر شوم، 
انتظاري جز آن نمي توان داشت که آن مرجع دلس��وزانه بر آشوبد و احتماالً وي را 
نهي کند.1 اما روشنفکران دیني ما خود در این فضاها بوده اند و از نزدیک شناخت 
دارند. مس��ئله روشنفکران فضاهاي آلوده نیست، بلکه تئوري پردازي هایي است که 
به نام اس��الم عرضه مي کنند که متکي به دالیل دیني هم نیست. موجي است که 
از خود غرب علیه ماهیت رس��انه و فیلم برخاس��ته، به دیار ما رس��یده و ما آن را 
گرفت��ه و بومي کرده ایم. مثاًل بخش��ي از روشنفکران دیني م��ا در ده ها مجله و با 
امکانات دولتي و از طریق نهادهاي دیني اعالم مي کنند تکنولوژي شر اس��ت و از 
جمله مظاهر بارز تکنولوژي رسانه ها و سینماست. وقتي روشنفکري اعالم مي کند 
تعبیر سینماي اس��المي نظیر »عرق فروشي اسالمي« است و براي این ادعایش از 
اسالم مایه مي گذارد و حرفش را به عنوان تئوري اسالم به خورد خلق اهلل مي دهد، 
فضای��ي پدید مي آید که حقیقت��اً آدم هاي دردمند متدین و ب��ا تعهد در ورود به 
عال��م داستان نویس��ي، بازیگري و کارگرداني دچار ش��ک مي شوند. و حال آنکه از 
خواص جامعه تا عوام ترین س��طح مردم عادی س��اعت ها پاي تلویزیون یا ماهواره 
سر مي کند. آیا مي توان فیلم تولید نکرد، برنامه تلویزیوني نساخت، تئاتر را تعطیل 
کرد و از همه مهم تر هنر قدرتمندي مانند موس��یقي که مطابق آخرین تحقیقات 
در ایران بیش��ترین وقت را جوانان براي آن صرف مي کنند، نادیده گرفت. چه آن 
جماع��ت س��نتي و چه این روشنفکران به نظر مي رس��د خ��وب در کنه موقعیتي 
که ما در آن هس��تیم، تعمق و تعقل نمي کنن��د. و حال آنکه اتفاقاً در آرای برخي 
بزرگان دیني، نظیر امام خمیني، بصراحت آمده که ما با س��ینما مخالف نیستیم، 
با فس��اد در س��ینما مخالفیم. البته امام این مطلب را به صورت تئوري پردازانه اي 
جایي ننوشت، لیکن شاگرد بزرگوارش، مرحوم مطهري که فیلسوفي اجتماعي بود 
و بس��یار روشن اندیش، مباني عمیقي متکي به قرآن و روایات و عقل را در آثارش 
مطرح کرد که نظرات دیگران از اخباریون س��نتي حوزه ها تا روشنفکران دیني از 

مرزها تقریباً بي معنا شده و در کمتر 
از ثانیه اي مي توان غذایي معنوي را 
از امری�کا و اروپ�ا در دل بچه  اي در 
نازي آب�اد س�رو ک�رد. و همین طور 
غذای�ي را ب�ه ی�ک فرانس�وي ی�ا 
چیني عرضه کرد. غذاهای متنوع، 
در  و مخاط�ب  آس�ان  دسترس�ي 
انتخاب آنچه مي خواهد آزاد است. 
ام�ا آیا در ای�ن میان م�ا در زمینه 
تولید غذاي خوب از طریق نهادهاي 
فرهنگي، از جمله آموزش وپرورش 

و رسانه ملي موفق بوده ایم؟
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سنت گراها و هاید گري هاي وطني در برابر آن توان ایستادگي ندارد.2
خالصه نظر مطهري آن اس��ت که گرایش به هنر � بدون آنکه ایشان سینما و 
تئاتر و موس��یقي را استثنا کرده باشد �  گرایشي مقدس است که خداوند در جان 
همه انسان به صورت بارز و بالقوه قرار داده و انسان وظیفه شرعي دارد همان طور 
که حس کنجکاوي خویش را از طریق کس��ب آگاهي ارضا می کند و حس عاشقي 
را از طریق عبودیت و نیکي به مردم به صورت بالفعل درمي آورد، گرایش به زیبایي 
را از طریق کارهاي هنري تقویت کند. به عبارت دیگر، انسان مؤمن جامع، انساني 
است که اهل ذوق و هنر و زیبایي شناسي هم است و دیانت متدین بي ذوق، ناقص 
اس��ت و البته این مطلب به این صراحت از س��وي کمت��ر متفکر دیني اعالم شده 
است. بنابراین، حداقل یک نظریه مهم دیني از سوي یکي از اسالم شناسان درجه 
یک با ادبیات دیني درباره سینما و موسیقي و داستان و سایر هنرها ابراز شده که 
وجود آن بسیار مغتم است و تمامي متدینان که در معرض پیام هاي غیرواقع بینانه 
از اس��الم قرار دارند که نتیجه اي جز ضرر به رش��د ذوق و هنرهاي بصري و ادبي 

ندارد، مي توانند با اطمینان خاطر به این نظریه تکیه کنند.
به نظر حقیر، روشن شدن نظر دین درباره هنرهاي مدرن اهمیت زیادي دارد. 
از آنجا که دین در جامعه ایراني ریشه دار است، طبیعتاً روشن بودن حکم موسیقي 
یا س��ینما و نظای��ر آن نوعي اطمین��ان رواني ایجاد مي کند. خیلي تفاوت اس��ت 

میان انگیزه مردم��ي که یقین دارند دین دعوت کننده 
به هنر است آن هم نه فقط هنر خوشنویسي و تذهیب 
و معم��اري که محل نزاع نیس��ت، بلکه هنر س��ینما و 
موس��یقي با مردمي که احساس کنند اسالم نسبت به 
موسیقي و سینما نظر خوشي ندارد. یقیناً در جامعه اي 
که احساس شود دین روي خوشي با هنرهاي نمایشي 

ندارد شاهد رشد این هنرها نخواهیم بود.3
پ��س از آنکه نظر اس��تاد مطه��ري را به عنوان یک 
نظری��ه صائ��ب دین��ي برگزیدی��م و دانس��تیم که هر 
مس��لماني همان طور ک��ه وظیفه دارد عل��م بیاموزد، 
موظ��ف و مکلف اس��ت ذوق هنري و ادب��ي پیدا کند، 
س��ؤال بعدي آن خواهد بود که چگونه این ذوق را باید 
پرورش داد. روشن اس��ت که دامن��ه بحث در این باره 
وسیع است، اما حداقل آن است که نظام اسالمي باید 
به عنصر »آزادي« در رشد خالقیت هنري بهاي زیادي 
بده��د، حتي اگر این بها با غرامت هاي س��نگیني توأم 

باشد.
خالقیت هن��ري در پرتو آزادي به دس��ت مي آید. 
هر گونه اعمال س��لیقه شخصي به نام مصلحت دیني 
ک��ه منطق و دلیل محکمي پش��ت آن نباشد، به مرگ 
خالقیت منج��ر خواهد شد. از ای��ن مقدمه واجب که 

بگذریم، نهادهاي گوناگوني در تربیت نس��لي خوش ذوق و با قریحه س��الم هنري 
تأثیرگذارند که از این میان دو نهاد بیشترین سهم را در سلیقه سازي مردم دارند؛ 
یکي سیماي ملي و دیگري آموزش وپرورش. تلویزیون به عنوان نهاد رسمي از بازي 
یک بام و دو هوا باید دست بردارد و تکلیف خود را باید با هنرهاي نمایشي و بویژه 

موسیقي روشن کند.
در ح��وزه فیلم، بوی��ژه فیلم هاي تلویزیوني باید تصنع را ک��ه مرگ فیلم را به 
همراه دارد کنار گذاشت. شریعت پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( س��هل و آس��ان است 
و بن بس��تي در دین وجود ن��دارد. بنابراین، اینکه م��ردم در تلویزیون مجاز باشند 
صوت را بش��نوند، اما س��از را نبینند چیزي جز هجو دین نیست. آنچه روي انسان 
اثر مي گذارد، صوت اس��ت که از رس��انه در حال پخش است، چرا دیدن ساز باید 
ممن��وع باشد؟ بر فرض هم ک��ه فقیهي اخباري به چند روایت تمس��ک کند، آن 
روایت ها را در برابر حکم عقلي و عرضه آن روایت ها نس��بت به زمان و مکان قادر 

به مقاومت نخواهد بود.
نظارت زیبایي شناس��انه ب��ر تلویزیون و س��ینما و حوزه ادبی��ات باید کیفیت 
مناسبي پیدا کند. بسیاري از اوقات تلقي تلویزیون از نظارت بر برنامه ها به نظارتي 
س��طحي تقلیل مي یاب��د. مدیران فرهنگي تلویزیون فک��ر مي کنند نظارت داشتن 
یعني یک س��ري خط  قرمزها از س��وي برنامه س��از. اما اینکه حرف فیلم درنهایت 

چیس��ت و از نظر تکنیک نورپردازي، صدابرداري، شخصیت پردازي در چه سطحي 
باید قرار داشته باشد، براي شان مهم نیست و حال آنکه براي اصالح ذائقه مخاطب 
باید س��خن خوب را با تکنیکي عالي عرضه کرد. روشن اس��ت کسي که ذائقه اش 
عادت کرده آب گوارا بنوشد، نس��بت به آب هاي کثیف حساس��یت نشان مي دهد. 
وظیفه تلویزیون استانداردسازي در حوزه تولید فیلم و موسیقي و مستند و نظایر 

آن است.
اما قدم بنیادي آن است که تربیت هنري از مدارس شروع شود. باید در مدارس 
درس هنر حداقل در حد درس فیزیک و ریاضي اهمیت پیدا کند. در حال حاضر یا 
درس هنر در مدارس نیست، یا آن قدر کم فروغ است که انگار نیست. نظیر ورزش 
که آن هم سرنوشتي شبیه هنر دارد و حال آنکه آنچه عماًل به کار زندگي و آینده 
بچه ها مي آید، داشتن بدن سالم و ذوق و احساس هنري سالم است. اگر بچه ها را 
آموزش وپ��رورش و معلمان محترم خوش ذوق بار بیاورند و مثاًل از کودکي با اشعار 
سعدي و حافظ و موالنا به عنوان استاندارد ذوق ایراني- اسالمي انس داشته باشند 
و در یکي از رشته هاي هنري متخصص شوند و مثاًل در طول دوازده سال حداقل 
یک ساز یاد بگیرند، یا در داستان نویسي، فیلمنامه نویسي و یا خوشنویسي مهارت 
پیدا کنند، قدرت تش��خیص زیبایي ها را در آینده پیدا خواهند کرد و شعر خوب، 
موس��یقي خوب، فیلم خوب را از نمونه مبتذل و س��طحي آن به درستي تشخیص 
خواهن��د داد. چنی��ن دانش آموزان��ي چش��م و گوشي 
تربیت شده پیدا خواهند کرد و مانند معده س��المي که 
غذاي ناگوار را دفع مي کند، از جواني سراغ هنر مبتذل 
نخواهند رف��ت. دانش آموزي ک��ه از کودکي با مثنوي 
و حاف��ظ و شاهنامه و ادبیات غني فارس��ي انس پیدا 
ک��رده باشد، در بزرگي یک نخبه فرهنگي خواهد شد. 
با کمال تأسف مس��ئوالن تصمیم گیر ما چقدر غافلند 
ک��ه ذهن بچه ها را از انباني پ��ر مي کنند که در آینده 

آنها کمترین سهم را دارد.
س��خن خود را با کالمي از مطهري به پایان مي برم 
که دردمندانه بر اهمیت و نقش��ي که ادبیات و هنر در 

تحوالت اجتماعي دارد، تأکید مي کند:
»تأثیر ادبی��ات در روحیه و اخالق و اوضاع زندگي 
بش��ر و در تح��والت تاریخ��ي که در مجتمع بش��ري 
رخ داده، اگر بیش��تر از تأثیر عقل و اس��تدالل نباشد، 
کمتر نیس��ت. گاه اتفاق مي افتد ک��ه یک شعر یا یک 
ضرب المث��ل که فقط ارزش شع��ري و ادبي دارد، یک 
پایه روحیه ملتي را تشکیل مي دهد. به شهادت تاریخ، 
غالب تح��والت و انقالبات علمي و فلس��في و صنعتي 
که در دنیا پدید آمد، ب��ه دنبال انقالب هاي ادبي بود، 
در تم��دن جدید ی��ا تأثیر وجود شعرا و نویس��ندگان 
کش��ورهاي اروپای��ي کمت��ر از تأثیر وجود علم��اي طبیعي و ریاضي و فالس��فه و 
مخترعین و مکتش��فین نبوده اس��ت.« )اصول فلسفه و روش رئالیسم، جلد 2، ص 
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پانوشت:

1. این طرز نگرش به مسئله، به قول مرحوم مطهري مبتني بر »تقواي پرهیز« 
است. بر فرض که محیط هاي هنري درجه اي از فساد را داشته باشند، وظیفه اهل 
دیانت آن اس��ت که با یاد گرفتن س��ینما و رمان عماًل وارد این فضاها شوند و آن 
را اص��الح کنند، نه آنکه خود را کنار بکش��ند و به فح��ش و طعن قناعت کنند. و 
جالب آن است که گروه هاي سنتي متدین جامعه در عین داشتن چنین نظري به 
اهل هنر مي نش��ینند پاي تلویزیون و از کساني که آنها را نمي پسندند، غذاي روح 

خود را طلب مي کنند.
2 . جهت اطالع بیشتر به کتاب حکمت زیبایي و هنر در اندیشه شهید مطهري 

به قلم نویسنده مراجعه فرمایید.
3. دین به دلیل ارتباط عمیق با وجود انس��ان در همه جوامع انساني مهم ترین 
عنصر تأثیرگذار اس��ت و لذا اگر جوامع غربي امروز موس��یقي، س��ینما و ادبیاتي 
حرفه اي و درجه یک و جهاني دارد به دلیل آن بوده که مس��یحیت مشوق نقاشي 

و موسیقي بوده است.

قدم بنیادي آن اس�ت ک�ه تربیت 
هنري از مدارس ش�روع شود. باید 
در م�دارس درس هن�ر حداقل در 
حد درس فیزیک و ریاضي اهمیت 
پی�دا کند. در ح�ال حاضر یا درس 
هنر در مدارس نیس�ت، یا آن قدر 
کم فروغ اس�ت ک�ه انگار نیس�ت. 
نظیر ورزش که آن هم سرنوش�تي 
ش�بیه هنر دارد و حال آنکه آنچه 
عماًل ب�ه کار زندگي و آینده بچه ها 
مي آید، داشتن بدن سالم و ذوق و 

احساس هنري سالم است.
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آتش بس شکنن��ده از26 بهمن 1393)15 فوریه  
2015 ( در ش��رق اوکرای��ن برقرار شده اس��ت، اما 
مناقشه گاه و بیگاه بین دو طرف داخلی بحران یعنی 
دولت مرکزی در کی یف و جدایی طلبان شرق از یک 
طرف و منازع��ه لفظی بین طرف های بین المللی نیز 
از طرف دیگر ادامه دارد. این در حالی اس��ت که در 
نشس��ت چ هارجانبه رهبران روسیه، آلمان، فرانسه و 
اوکراین در مینس��ک در23 بهمن 1393 )12 فوریه 
2015( توافقی حاصل شد که به نظر می رسید تمام 
مف��اد و بندهای الزم برای پای��ان دادن بحران شرق 

اوکراین را در برمی گیرد. در مینسک توافق شد:
  * آتش بس از نخستین دقیقه بامداد یکشنبه  از 
26 بهمن 1393 )15فوریه( به وقت محلي آغاز شود
  * عملیات خروج تسلیحات سنگین از منطقه از 
روز27 بهم��ن 1393)16 فوریه 2015( آغاز شده و 

در دو هفته پایان یابد. 
* همه اس��یران آزاد شده و همه افراد درگیر در 

جنگ عفو شوند
* هم��ه نیروها و تس��لیحات خارج��ي از خاک 

اوکراین خارج شوند
  * همه گروه هاي غیرقانوني خلع سالح شوند

  * محدودیت ه��ا از س��وي اوکرای��ن رفع شده و 
زندگ��ي عادي به مناطق تح��ت تصرف شبه نظامیان 

بازگردد
* قانون اساس��ي اوکراین تا پایان سال 2015 با 
ه��دف اعطاي خودمختاري ب��ه مناطق شبه نظامیان 

اصالح شود
 * و در نهای��ت اوکرای��ن بر مرز خود با روس��یه 

تسلط کامل یابد.
موضوع مهم این توافق، تحقق فدرالیس��می است 

که روس��یه از ابتدای بحران اوکراین پیش��نهاد داده 
بود تا به این ترتیب ب��رای روس گراهای شرق، اهرم 

فشاری بر غرب گرایان غرب اوکراین حاصل شود. 
پیشینه بحران

اعتراض ه��ا در اوکرای��ن در تاریخ  س��ی ام آبان 
1392 )21 نوامب��ر 2013( آغ��از ش��د، زمان��ی که 
ویکتوریانوکووی��چ رئی��س جمهور س��ابق اوکراین، 
امضای موافقتنامه تجاری با اتحادیه اروپا را به تعویق 
انداخت و اندکی بعد در مقابل دریافت وام از روسیه، 
از الحاق به اتحادیه گمرکی روس��یه خبر داد. روسیه 
ب��ه دولت وقت اوکراین وع��ده داده بود که به همراه 
کاهش بهای انرژی صادراتی به کی یف، وام مورد نیاز 
کی ی��ف را نیز تامین می کند؛ اگر اوکراین به اتحادیه 
اوراس��یایی بپیوندد. به نظر می رس��د اینگونه بود که 
اتحادی��ه اروپا نی��ز به حمایت از مخالف��ان غربگرای 

بين الملل

 عفیفه عابدی

روسيه و آينده بحران اوكراين
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کی یف برخواس��ت. همزمان افزای��ش اعتراض ها در 
میدان اس��تقالل کی یف که با واکنش خشونت آمیز 
نیروه��ای امنیتی اوکراین مواج��ه شد، به اختالف ها 
دام��ن زد. تظاه��رات مخالفان در فق��ط در روز 29 
بهم��ن 1392 )18 فوری��ه 2014( در حدود 82 نفر 
کشته و صدها نفر زخمی شدند. در این میان آمریکا 
و رهب��ران اتحادیه اروپا از نارضایت��ی عمومی مردم 
سوءاستفاده کرده و به دخالت آشکار در مخالفت های 
مردم��ی وارد شدند.  بعد از آن برخی تغییرات حتی 
اس��تعفای میکوال آزاروف، نخست وزیر اوکراین خشم 
معترض��ان را کاهش نداد. بعد با میانجی گری فرانک 
والت��ر اشتاین مایر که آن زم��ان به تازگی وزیرخارجه 
آلم��ان ش��ده بود، چن��د دور مذاکره بی��ن مخالفان 
اوکراین��ی و ویکت��ور یانوکووی��چ رئی��س جمهوری 
اوکرای��ن برگزار شد که در نهایت در شب جمعه دوم 
اس��فند 1392 )21 فوری��ه 2014( توافقنام��ه برای 
برگ��زاری انتخابات زودهنگام ریاس��ت جمهوری در 
اردیبهش��ت 1393 )ماه می 2014( به امضا رس��ید 
اما س��یر  حوادث با ش��ورش معترضان و تصرف کاخ 
ریاس��ت جمهوری اوکرای��ن در روز بعد همه چیز را 
تغییر داد. یانوکووی��چ از اوکراین گریخت و زندانیان 
سیاس��ی از جمله یولیا تیمش��نکو نخست وزیر سابق 
اوکراین آزاد شدن��د و پارلمان رای به خلع قدرت از 
یانوکووی��چ داد تا دولت موقت در اوکراین تش��کیل 
شود. در پ��ی تحوالت کی ی��ف، اعتراض ها در شرق 
اوکراین که اکثریت روس تبار آنجا س��اکن هس��تند، 
آغاز ش��د. با اس��تقرار یگان های نظامی روس��یه در 
کریمه که در کمال س��کوت و به گفته منابع روسی 
با نزاکت تمام هم��ه نهادهای دولتی کریمه را تحت 
کنترل گرفتند، اعالم شد همه پرس��ی خودمختاری 
شب��ه جزیره کریم��ه در در 26 اس��فند 1392 )17 
م��ارس 2014( برگ��زار می ش��ود. ب��ا موافق��ت 96 
درصدی س��اکنان این منطقه، بالفاصله درخواس��ت 
الحاق این شبه جزیره که قبال بخشی از خاک روسیه 
بود، به مام روس��ی به مس��کو ارس��ال شد و پارلمان 
روس��یه با تصویب فوری آن و والدیمیرپوتین رئیس 
جمهور روس��یه با امضای آن، پاس��خ سخت خود به 
کی یف را رقم زدند. البته روس��یه، کریمه را در سال  
1783 به اشغال خود درآورد و از س��لطه امپراتوری 
عثمانی آزاد نمود. روسیه  برای بخش اعظم دویست 
سال گذشته، قدرت اصلی در کریمه بوده است. ولی 
در س��ال 1954 مس��کو این منطقه را که بخشی از 
اتح��اد جماهیر ش��وروی بود به دس��تور خروشچف 
رهبر اوکراینی تبار شوروی،  به اوکراین واگذار کرد. 
بسیاری از س��اکنان روس تبار کریمه این کار را یک 

اشتباه تاریخی می دانند.
با پیوس��تن کریمه به روس��یه که خشم اوکراین، 
اتحادی��ه اروپا و آمریکا را در پی داشت، مناطق دیگر 
شرقی دو منطقه لوهانس��ک و دونتسک نیز خواستار 
خودمختاری و الحاق به روس��یه شدند. با رای مردم 
این مناطق به خودمختاری در می 2014، بحران در 
اوکراین تش��دید شد. این بار روسیه درخواست الحاق 
ای��ن دو منطقه را به دلیل نگرانی از واکنش شدیدتر 
بین الملل��ی معلق نگه داش��ت و در مقابل به حمایت 
نظامی از جدایی طلبان بس��نده ک��رد. اکنون بحران 

در اوکراین با کش��ته شدن حدود 6 هزار نفر تبدیل 
به یک آتش بس شکننده ختم شده اس��ت و به رغم 
کاه��ش شدید تبادل آتش بین طرف های درگیر، اما 
همچنان جس��ته و گریخته آتش باری انجام می شود 
و تلف��ات جانی ادامه دارد و بندهای مهم دیگر چون 
عقب راندن تسلیحات سنگین و تبادل اسرا به شکل 

نیم بند اجرا شده است.

مواضع بین المللی کنونی
ب��رای آمریک��ا و اتحادیه اروپا ادامه مناقش��ه در 
ش��رق اوکراین مس��وولیت بزرگی اس��ت. اوکراین با 
چالش های سیاسی و اقتصادی بزرگ خود، نه شرایط 
پیوستن به اتحادیه اروپا را دارد و نه بروکسل قادر به 
بی اعتنایی به بحران در منتهاالیه شرقی خود اس��ت 
و از س��وی دیگر دولت باراک اوباما تمایلی به صرف 
هزینه زیاد برای اوکراین نیس��ت اما از سوی محافل 
جمهوری خواه��ان جنگ طلب به شدت تحت فش��ار 
قرار دارد که کمک های نظامی س��نگینی به اوکراین 
اعطا کند.  به نظر می رسد به همین دالیل، آتش بس 
شکننده ای که اکنون بر شرق اوکراین حکمفرماست، 
بیم ه��ای زیادی ب��رای طرف ه��ای بین المللی یعنی 
اتحادی��ه اروپ��ا، آمریکا و روس��یه برانگیخته اس��ت. 
این مس��اله موجب تهدیده��ای متقابل این بازیگران 
بین الملل��ی شده اس��ت ت��ا جایی ک��ه »جنگ« به 
ادبیات دو طرف وارد شده با آنکه، با وجود وحش��ت 
از آرماگدون هس��ته ای و امتیاز همجواری منطقه ای 
روس��یه، احتمال درگیری نظامی متحدان دوس��وی 
آتالنتیک و روسیه بر سر اوکراین بسیار ناچیز است. 
اوکراین عضو ناتو نیس��ت و اوبام��ا تاکید دارد برای 
شروع جن��گ پیش ق��دم نمی شود. اما بس��یاری از 
همس��ایگان اوکراین مثل لهستان، رومانیا، اسلواکی، 
و همینطور کش��ورهای بالتیک مثل لیتوانی، التویا، 
استونیا که عضو ناتو هستند به اقدامات سختگیرانه تر 
علیه روس��یه اصرار دارند. اما شواهد نش��ان می دهد 
روسیه عالقه ای به تش��دید بحران ندارد، اگر چه در 

عین حال برای بازگرداندن ثب��ات به اوکراین امتیاز 
می خواه��د. موضوع مهم برای مس��کو، لغو تحریم ها 
علیه روسیه است. تحریم های آمریکا و اتحادیه  اروپا 
اقتصاد روسیه را با بحران فزاینده ای روبرو کرده اند. 

هر چند در توافق مینس��ک، روس ها به بسیاری 
از خواسته های خود دست یافتند. اکنون اصل الحاق 
کریمه به روس��یه در ادبیات اتحادی��ه اروپا و آمریکا 
وجود ندارد. به عبارتی به نظر می رسد غرب پذیرفته 
است هیچ راهی برای مناقشه با روسیه بر سر کریمه 
ندارد و ای��ن موضوع به تحوالت غیر قابل پیش بینی 
آینده سپرده شده است. در همین حال روسیه مجوز 
قانونی برای خودمخت��اری مناطق روس گرا در شرق 
اوکراین را کس��ب ک��رده و این امتی��از می تواند در 
آینده عامل فش��ار مسکو بر کی یف و بروکسل باشد. 
اما روس��یه از تحریم های اقتص��ادی اتحادیه اروپا و 
آمریک��ا رنج می برد. اقتصاد روس��یه با کاهش شدید 
رشد و سلسله عوامل بحران زا مواجه شده است. این 
در حالی اس��ت که روس ها از زم��ان فروپاشی اتحاد 
جماهیر ش��وروی عالقه من��د به افزایش مناس��بات 

سیاسی و اقتصادی با غرب هستند.

محاصره اقتصادی روسیه 
آمریکا و اتحادیه اروپ��ا حداقل بطور بارز تاکنون  
روس��یه را در 4 دور تحری��م کرده ان��د. در دور اول 
تحری��م که بالفاصله پس از الحاق کریمه به روس��یه 
در اسفند 1392مارس 2014 تصویب شد، 21 مقام 
روس��ی از س��وی اتحادیه اروپا و 20 مقام روس��ی از 
س��وی آمریکا شدند. بر اس��اس این دور تحریم هاي 

اتحادیه اروپا علیه مقامات روسی قرار شد: 
تمامی وجوه و منابع اقتصادی متعلق به اشخاص 
حقیق��ی یا حقوقی مندرج در فهرس��ت و نیز وجوه و 
منابع اقتصادی تحت کنترل یا نگهداری آنها توقیف 
ش��ود.  ضمن اینکه قرار دادن ه��ر نوع وجه یا منبع 
اقتصادی، به طور مس��تقیم یا غیرمستقیم در اختیار 
اشخ��اص مزبور ممنوع شد. در س��ند تحریم آمریکا 
علیه مقامات روس��ی نیز آمده بود: تحریم شدگان از 
هرگون��ه معامله که ب��ا ارز دالر آمریکا صورت گیرد 
مح��روم خواهن��د ش��د، دارایی های آنه��ا در آمریکا 
مسدود می شود و فعال از دادوستد اقتصادی با آمریکا 

منع خواهند شد.
ب��ه همی��ن ترتی��ب دور دوم تحریم ه��ا ک��ه در 
ماه فروردی��ن 1393  آوریل 2014 ب��ا ادامه بحران 
اوکرای��ن اعمال شد، یک گ��ام تهاجمی تر غرب علیه 
روسیه بود. در این دور محدودیت ها عالوه بر مقامات 
شامل شرکت های روس��ی نی��ز می شد. در این دور از 
س��وی آمریکا 7 مقام و 17 شرکت روسی  و از سوی 
اتحادیه اروپا 15 مقام روس��ی در فهرس��ت تحریم ها 
قرار گرفتند. این در حالی بود که با حذف نام روسیه 
از فهرست کشورهای صنعتی، گروه 8 تبدیل به گروه 
7 شده بود.   این تحریم ها در دور سوم در تیر 1393 
جوالی 2014، شامل کمپانی های بزرگ روس��ی هم 
شد. آمریکا دو شرکت نفتی بزرگ روس��ی روس نفت 
و نوات��ک و دو بانک گازپروم بانک و نش اکونوم بانک  
را به فهرس��ت تحریم های خود علیه روس��یه افزود و 
اتحادیه اروپا این فهرس��ت را با افزودن نام 15 نفر و 

با پیوس�تن کریمه به روسیه که خشم 
اوکرای�ن، اتحادی�ه اروپ�ا و آمریکا را 
در پ�ی داش�ت، مناطق دیگر ش�رقی 
دو منطقه لوهانس�ک و دونتسک نیز 
خواس�تار خودمخت�اری و الح�اق به 
روسیه شدند. با رای مردم این مناطق 
به خودمختاری در م�ی 2014، بحران 
در اوکراین تشدید شد. این بار روسیه 
درخواس�ت الح�اق ای�ن دو منطقه را 
به دلی�ل نگرانی از واکنش ش�دیدتر 
بین المللی معلق نگه داشت و در مقابل 
ب�ه حمای�ت نظام�ی از جدایی طلبان 

بسنده کرد. 
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9 نهاد روس��ی و اوکراینی مرتبط بسط داد. بر اساس 
این تحریم ها فروش اوراق قرضه و مایملک بانک های 
دولتی روس��یه در بازاره��ای اروپایی ممنوع شد. بعد 
از ای��ن چند فرم��ان تحریم دیگر نیز توس��ط برخی 
کش��ورهای همپیمان غرب از جمله ژاپن، استرالیا و 
کانادا و... علیه روسیه صادر شد. ضمن این که دولت 
و کنگره آمریک��ا نیز در مصوبات جدید این تحریم ها 
را بسط دادند. در واکنش به این تحریم ها روسیه نیز 
وادارات م��واد غذایی خود از آمریک��ا، اتحادیه اروپا و 
استرالیا را ممنوع کرد. اما نکته حائز اهمیت این است 
که تحریم های غرب علیه روس��یه تاثیر خود را خیلی 
زود از آنچ��ه پیش بینی می شد، نش��ان داد. در حالی 
که درست 4 روز پس از توافق مینسک در 12 فوریه 
2015 و ی��ک روز پ��س از شروع رس��می آتش بس، 
اتحادیه اروپا از اعمال تحریم های جدید علیه مقامات 
دیگری از روس��یه و روس��گراهای شرق اوکراین خبر 
داد. مطابق این لیس��ت جدید، 19 شخص حقیقی و 
9 سازمان روسی دیگر امتیاز ورود به اروپا و مراودات 
تجاری و اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا را 
از دس��ت دادند. به عبارت دیگر ای��ن تحریم ها برای 
مسکو این پیام را داشت که با وجود چهارچوب توافق 
شده در مینسک، آرام شدن فضا در شرق اوکراین به 
معن��ای کاهش فش��ارها و محدودیت های غرب علیه 
مسکو نیست. این در حالی است که روسیه به شدت 

از تحریم های غرب گله مند است. 

شاخصه های رکود اقتصادی در روسیه 
شاخصه های رکود اقتصاد روسیه به شدت بازتاب 
رس��انه ای که این موضوع خود ب��ه عامل دیگر برای 
تش��دید فشار سیاس��ی و اقتصادی علیه مسکو شده 
است. روبل بیش از 50 درصد ارزش خود را از دست 
داده اس��ت، با کاهش س��ریع قیمت نفت تا زیر 50 
دالر ی��ک شوک دیگری نیز به اقتصاد تک محصولی 
روس��یه یعنی اقتصاد متکی به ص��ادرات انرژی وارد 
شده اس��ت. داده های اخیر مربوط به تولید ناخالص 
داخلی )GDP(، شاخص بازار سهام و هزینه استقراض 
روس��یه به عنوان شاخص هایی نام برده می شوند که 
نشان دهنده تاثیر تحریم ها بر اقتصاد روسیه هستند. 
در ابتدای س��ال 2014 پیش بینی می شد که اقتصاد 
روس��یه دو درصد رشد می کند ام��ا اکنون برآوردها 
نش��ان می دهند که اقتصاد روس��یه در پایان 2014 
تنها 0,7 درصد بوده است و پیش بینی می شود رشد 

اقتصادی روسیه در سال 2015 صفر باشد.
دالی��ل و عوام��ل تاثیرگذار تحریم ه��ای غرب بر 
اقتصاد روس��یه را می توان چنی��ن برشمرد؛ اگر چه 
روس��یه یک��ی از صادرکنندگان تس��لیحات نظامی 
به جهان اس��ت اما عمده کارشناس��ان بر این باورند 
اقتصاد روس��یه متکی به صدور انرژی است. ساختار 
اقتص��ادی روس��یه هنوز شبه س��رمایه داری اس��ت. 
نهادهای اقتصادی این کش��ور که به بخش خصوصی 
واگ��ذار شده، در اختیار الیگارش��ی نزدیک به دولت 
قرار دارد. به عبارت دیگر تحریم الیگارشی اقتصادی 
روسیه، ضربه سنگینی به این کشور وارد کرده است. 
از س��وی دیگر تحریم اقتص��ادی، موجب کاهش 
اعتبار جهانی، توقف فوری جریان س��رمایه و سپس 

معکوس شدن جریان حرکت آن یعنی فرار س��رمایه 
شده اس��ت. بخش تاثیرگذار تحریم ها این اس��ت که 
آمریک��ا و متحدان��ش این پیغام را به روس��یه و بازار 
جهانی و شرکای اقتصادی و سیاس��ی روسیه مخابره 
کرده ان��د که آم��اده اقدامات تحریمی بیش��تر علیه 
روسیه هستند، پیغامی که باعث ایجاد عدم اطمینان 
نس��بت به اقتصاد روس��یه شده و اقتصاد روس��یه را 
متزل��زل نموده اس��ت. ضمن اینکه تحریم سیس��تم 
بانکی روس��یه عالوه بر فرار س��رمایه، موجب مشکل 
نقدینگی و ذخایر ارزی، در نتیجه استقراض و تاخیر 
در پرداخ��ت تعهدات خواهد ب��ود . در حالی که این 
تحریم ها به دنبال بحران مالی جهانی رخ می دهد که 

بر اقتصاد روسیه نیز تاثیر داشت. 
در مجم��وع بررس��ی های ب��ه عمل آمده نش��ان 
می ده��د تحریم ه��ا حداق��ل ب��ر شش ح��وزه مهم 
اقتصادی شامل موسس��ات مالی ، بازارهای س��رمایه ، 
بخش واقعی اقتصاد ، قیمت نفت خام و حجم تجارت 
خارجی روسیه اثر مستقیم داشته باشد. فرار سرمایه، 
مشکل نقدینگی و کاهش ذخایر ارزی، تورم، کاهش 
درآمد، کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش سرعت 
و یا توقف نوس��ازی از جمل��ه پیامدهای تحریم ها بر 

حوزه های اقتصادی یاد شده است.
البته در این میان روس��یه ت��الش کرد با تحریم 
کااله��ای صادرات��ی آمریک��ا و اتحادیه اروپ��ا و نیز 

ندادن ویزا به بعضی از مقام های آمریکایی و اروپایی 
تحریم ه��ای متقابلی را در براب��ر غرب اعمال کند. از 
آنجا که روس��یه ت��ا قبل از شروع بح��ران در حدود 
400 میلی��ارد دالر با اتحادی��ه اروپا مبادالت تجاری 
داش��ت و نیز در ح��دود 20 میلی��ارد دالر با آمریکا 
مبادالت بازرگانی داشت. تحریم متقابل روسیه برای 
غ��رب بویژه اتحادیه اروپا تاثیرات س��وء داشت اما نه 
به میزانی که روسیه از تحریم های طرف مقابل تاثیر 

پذیرفت. 

جمع بندی بحث 
چش��م انداز آتش بس کنونی در شرق اوکراین، به 
مناس��بات دوجانبه روس��یه و اتحادیه اروپا و آمریکا 
بس��تگی دارد. غرب به دنبال تنش بیش��تر با روسیه 
در اوکراین نیست اما به دنبال بهانه ای برای تمدید و 
افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر مسکو است 
تا روسیه را وادار سازد به شرایط قبل از الحاق کریمه 
بازگ��ردد. باید گفت مس��ئله ای که فرات��ر از بحران 
اوکراین، غرب دنبال می کند تضعیف روس��یه است. 
به نظر می رس��د مسکو با علم به این هدف، به دنبال 

دفع فشارهای غرب از طریق تعامل است. 
در چنی��ن شرایطی دغدغه اصل��ی کرملین تاثیر 
سیاس��ی و اجتماعی بحران اقتصادی روس��یه ناشی 
از تحریم ها اس��ت. به عقیده برخی کارشناس��ان در 
پ��ی مخاطرات اقتص��ادی ، چالش های سیاس��ی نیز 
قابل پیش بینی است . مخالفان پوتین ابراز امیدواری 
می کنن��د زمانی که بح��ران بر حوزه ه��ای مختلف 
روس��یه تاثی��ر بگ��ذارد خی��ز اجتماعی علی��ه رژیم 
فعلی این کش��ور افزایش یافته و فروپاشی این رژیم 

قریب الوقوع خواهد بود . 
دولت روسیه قتل بوریس نمتسف مخالف رئیس 
جمهوری این کش��ور را هم عاملی تحریک کننده در 
راس��تای همین اهداف ارزیاب��ی می کند. با این حال 
از مجموع رفتارهای سیاسی روسیه ارزیابی می شود 
مسکو به دنبال یافتن راه حلی برای کاهش تنش ها با 

آمریکا و اتحادیه اروپا است.
موضوعی ک��ه بصورت قاطع می ت��وان بیان کرد 
م��ردم اوکراین بی��ش از بازیگران اصل��ی بحران که 
عمدتا روس��یه، آمریکا و اتحادیه اروپا هستند، زیان 
دی��ده و خواهن��د دید. بنابراین پی��دا کردن راه حلی 
جامع برای بحران اوکراین از یکس��و وضعیت اسفبار 
اقتصادی اوکراین و روس��یه را بهبود می بخش��د و از 
سوی دیگر مانع توس��عه نفوذ ناتو در مرزهای غربی 

روسیه در شرق اروپا خواهد شد.  

موضوعی که بصورت قاطع می توان 
بیان کرد م�ردم اوکرای�ن بیش از 
بازیگ�ران اصلی بح�ران که عمدتا 
روس�یه، آمری�کا و اتحادی�ه اروپا 
هستند، زیان دیده و خواهند دید. 
بنابراین پیدا کردن راه حلی جامع 
ب�رای بح�ران اوکرای�ن از یکس�و 
وضعیت اس�فبار اقتصادی اوکراین 
و روس�یه را بهبود می بخش�د و از 
س�وی دیگر مانع توسعه نفوذ ناتو 
در مرزهای غربی روس�یه در شرق 

اروپا خواهد شد.  
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مقدمه 
پ��س از آنکه منطقه خاورمیان��ه شاهد اوج گیری 
بحران های��ی مانند بحران س��وریه و ع��راق در طول 
س��ال های گذشته بوده اس��ت، اکنون یمن به عنوان 
عرصه جدیدی از بحران و منازعه س��ر برآورده است. 
این تح��ول به مفهوم گس��ترش جغرافیای بحران از 
منطقه شام��ات و بین النهرین ب��ه درون شبه جزیره 
عربس��تان و هم مرز شدن برخی از کش��ور های مهم 
منطق��ه مانند عربس��تان س��عودی ب��ا بحرانی نوین 
و رو به گس��ترش است. هر چند س��طح خشونت ها 
و هزینه ه��ای انس��انی و اقتص��ادی بح��ران یمن از 
بحران های��ی مانند ع��راق و س��وریه به مراتب کمتر 
اس��ت و جغرافی��ای بحران و نوع ارتب��اط تحوالت با 
مس��ائل و قضایای کالن بین المللی نس��بت به دیگر 
بحران ه��ا محدودتر محس��وب می شود، ام��ا از نظر 
حساس��یت های ژئوپلیتیک، پیچیدگی های درونی و 
همچنین نقش آفرینی و اثرگذاری بازیگران خارجی، 
بحران یمن تفاوت چندانی با سایر بحران های منطقه 
ندارد. کشور یمن به رغم عبور از مرحله اولیه جنبش 

مردمی و تغییر نظام سیاس��ی و وارد شدن به مرحله 
گذار سیاس��ی تحت ابتکار ش��ورای همکاری خلیج 
فارس، در بازس��ازی درونی و کسب موفقیت در این 
مرحله دستاورد چندانی را نداشت. بدتر اینکه مرحله 
انتقال��ی در یمن با بن بس��ت ها و ناکامی هایی مواجه 
شد که باعث گس��ترش شکاف ها و منازعات درونی و 
رفتن آن به س��مت نوع��ی از جنگ داخلی و بحرانی 
تمام عیار شد. بر این اس��اس است که می توان عنوان 
کرد یمن به صورت آشکار به یکی دیگر از عرصه های 
بحرانی در س��طح خاورمیانه در کنار عراق و س��وریه 
پیوس��ته است و احتماال برای س��ال ها با مشکالت و 

چالش های اساسی مواجه خواهد شد.
به رغم اینکه بس��یاری سعی دارند بحران کنونی 
در یم��ن را تنه��ا ب��ه گس��ترش ق��درت حوثی ها و 
تس��لط آنها بر برخی از ارکان سیاس��ی و عرصه های 
جغرافیای��ی یمن مرتبط س��ازند، نگاهی عمیق تر به 
بح��ران و ابع��اد و متغیرهای مختل��ف دخیل در آن 
نش��انگر عمق و پیچیدگ��ی جدی بحران اس��ت به 
گونه ای که امکان بررس��ی آن ذیل یک متغیر خاص 

مانند قدرت گی��ری حوثی ها نمی توان��د بیان کننده 
تمامی واقعیت های ای��ن عرصه باشد. در صورتی که 
بخواهیم باز هم نگاه خود به تحوالت یمن را عمیق تر 
کنی��م می توانیم بر این نکته تاکی��د کنیم که ظهور 
حوثی ه��ا در شکل کنونی آن خود نتیجه شکس��ت 
روندهای سیاس��ی و اقتصادی- اجتماعی س��ال های 
گذشته و به عبارت صحیح تر ورشکس��تگی دولت در 
یمن بوده اس��ت. اما این ظهور حوثی ها واکنش های 
مهم��ی را در پ��ی داش��ت ک��ه یم��ن را در شرایط 
چندپارگ��ی سیاس��ی و اجتماعی ق��رار داد و اکنون 
تجزی��ه یمن به یک��ی از س��ناریو های محتمل برای 
آینده این کش��ور تبدیل شده اس��ت. با توجه به این 
تحوالت آنچه در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت 
در وهله نخس��ت ظهور و ق��درت گرفتن حوثی ها و 
عوام��ل آن و همچنین رویکرده��ای این جنبش در 
یمن اس��ت. سپس منازعات و کشاکش های انصاراهلل 
با دولت بررس��ی می شود و در نهایت تحوالت مربوط 
به انحالل دولت هادی و تشکیل دو دولت موازی در 

یمن بحث خواهد شد.

بحران يمن
از ورشكستگى دولت تا حكومت موازى

 دکتر علی اکبر اسدی
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1- ظهور حوثی ها در پرتو دولت ورشکسته
حوثی ه��ای یم��ن یک��ی از جریان ه��ای اصل��ی 
عقیدت��ی و سیاس��ی یم��ن محس��وب می شوند که 
در یک س��ال اخیر توانس��ته اند ب��ه اصلی ترین گروه 
سیاسی و نظامی حاکم بر یمن تبدیل شوند. هر چند 
حوثی ها به عنوان نماینده اصلی زیدی ها از سابقه ای 
طوالنی در یمن برخوردارند، اما همواره با مش��کالت 
و محدودیت ه��ای مهم��ی ب��رای حض��ور در عرصه 
سیاس��ی و اجتماع��ی داشته اند. اما به اوج رس��یدن 
رون��د شکنندگی و ورشکس��تگی دول��ت در یمن و 
ناکارآمدی سیاس��ت های اتخاذ شده در دوره انتقالی 
پس از کن��ار رفتن علی عبداهلل صالح از قدرت باعث 
ش��د تا جری��ان حوثی ها در قالب انصار اهلل و س��پس 
کمیته های مردمی ب��ا رهبری عبدالمالک الحوثی به 
پدی��ده مهم یمن تبدیل شوند. ب��ه رغم تحلیل های 
مختلفی که به خصوص در میان اعراب مطرح اس��ت 
و سعی دارد بحران کنونی را به تالش حوثی ها برای 
تس��لط بر یمن و ارکان سیاس��ی و نظامی این کشور 
مربوط س��ازد، آنچه با بررس��ی شرایط یمن می توان 
به آن دس��ت یاف��ت تاثیر دو عامل مه��م در شدت 
گرفتن بحران در یمن است: اول، ورشکستگی دولت 
در یم��ن و دوم، ناکارآمدی دوره انتقالی بعد از کنار 
رفت��ن علی عب��داهلل صالح از قدرت. ه��ر چند ظهور 
حوثی ها به عنوان واکنش��ی در براب��ر این دو متغیر 
اصلی تلقی می شود، ام��ا رویکردها و توانمندی های 
خاص انصاراهلل نیز نقش مهمی در قدرت گرفتن آن 

در چهارچوب تحوالت سال های اخیر داشته است.
بح��ران یمن بی��ش از ه��ر چیز بح��ران دولتی 
ورشکسته و ناتوانی رهبران گذشته در سامان بخشی 
به شرایط سیاس��ی و اقتص��ادی آن به شمار می رود، 
به گونه ای که تداوم چالش ها و مش��کالت اساس��ی 
یم��ن را ه��ر روز وارد بحران های شدیدت��ری کرد. 
واژه دولت های ورشکس��ته برای توصیف دولت هایی 
اس��تفاده می شود که دچ��ار فروماندگی و ضعف در 
برخی از وظایف و مسئولیت های بنیادین اداره دولت 
هستند. بر این اساس، این طیف از دولت ها با تنش، 
درگی��ری و کش��مکش های جنگ طلبان��ه در عرصه 
اقتدار دولتی مواجه هستند، عارضه هایی که در ابتدا 
زمینه های تضعیف، ناتوانی و س��پس ورشکس��تگی 
دول��ت را موجب می شوند. خی��زش مردمی یمن در 
س��ال 2011 واکنشی جمعی و گس��ترده و در عین 
حال مس��المت آمیز به چالش های بنیادین سیاسی، 
اقتص��ادی و اجتماع��ی در این کش��ور ب��ود. به رغم 
سرس��ختی های علی عبداهلل صال��ح در برابر خیزش 
مردمی، این انقالب با رویکردی مس��المت آمیز کنار 
رفت��ن صالح از قدرت را در پی داشت و س��رانجام به 
تش��کیل دولت انتقالی به ریاست جمهوری »هادی« 
منج��ر ش��د. به رغ��م حمایت های خارج��ی عربی و 
غرب��ی از حکومت ه��ادی و روند انتقالی سیاس��ی، 
این حکومت نتوانس��ت در برط��رف کردن چالش ها 
و مش��کالت اساس��ی مردم یمن و توجه نس��بی به 

مطالبات آنها اقدام موثری انجام دهد. 
یمن از جمله  فقیرترین کش��ورهای جهان عرب 
ب��ه شمار می آید که 40 درصد از مردم آن با دو دالر 
در روز یا کمتر از آن روزگار می گذرانند و یک س��وم 

از جمعی��ت آن با گرس��نگی شدی��د و مزمن مواجه 
شده ان��د. هماهن��گ کننده س��ازمان مل��ل در یمن 
عنوان می کند این کش��ور بی��ش از 25 میلیون نفر 
جمعی��ت دارد که 14 میلی��ون و هفتصد هزار نفر از 
آن��ان در حال حاضر به هر گونه کمک بشردوس��تانه 
نیاز مبرم دارند. ای��ن افراد بیش از نیمی از جمعیت 
یمن را تش��کیل می دهند. به گفته این مقام سازمان 
مل��ل، میلیون ها تن از مردم یم��ن به آب آشامیدنی 
دسترسی ندارند و از خدمات کافی انتقال فاضالب و 

نیز کمک های بهداشتی محروم مانده اند.
ت��داوم فقر و چالش های اقتصادی و اجتماعی در 
یمن در کنار مشکالت سیاسی و فساد در حاکمیت، 
چالش های امنیتی، کمب��ود منابع و اقدامات ناکافی 
و غیر موثر حکومت، مردم یمن را نس��بت به توانایی 
دول��ت انتقالی برای حل و فصل بخش��ی از چالش ها 
تا حد زیادی ناامید س��اخت. ای��ن ناامیدی هنگامی 
که با تصمیم دولت برای حذف یارانه مشتقات نفتی 

همراه شد، موج جدیدی از اعتراضات و خشم مردمی 
را باع��ث شد که با مرکزی��ت و مدیریت حوثی ها به 
مرحل��ه جدیدی از بحران انجامید. بر این اس��اس به 
رغم تاکیدها بر نق��ش حوثی ها در اعتراضات کنونی 
یمن، قرار گرفتن بخش های گس��ترده ای از مردم در 
کنار هواداران حوثی ها  و شعارهای مطرح شده مانند 
فس��اد حکومت نشاندهنده آن اس��ت که چالش ها و 
مش��کالت بنیادین مردم یمن همچنان تداوم داشته 
و امید چندانی به برطرف کردن آن از س��وی دولت 

کنونی یا آینده وجود نداشته است.
ناکارآمدی ابتکار ش��ورای همکاری خلیج فارس 
نی��ز به نوبه خ��ود تاثیر مهمی در تش��دید بحران و 
برآم��دن حوثی ها در یمن داشت. اس��تقرار حکومت 
انتقالی هادی در یمن بیش از آنکه نتیجه مس��تقیم 
اقدام��ات انقالبی و اعتراض��ات مردمی باشد، تالشی 
بود که از س��وی بازیگران خارجی-  شورای همکاری 
خلی��ج فارس و غ��رب- برای پای��ان دادن به بحران 

و ممانعت از ایجاد تغییرات اساس��ی در این کش��ور  
دنبال ش��د. هر چند حضور بخ��ش عمده گروه های 
سیاس��ی در روند سیاس��ی و گفتگوه��ای ملی مورد 
توج��ه واقع شد، با این حال ای��ن گروه ها و مدیریت 
روند سیاسی با مطالبات مردمی و بحران های واقعی 
یم��ن ارتباط قویی نداشتند. عربس��تان س��عودی به 
عنوان رهبر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 
با جلب حمایت غرب، خواستار حفظ ساختار قدرت 
گذشت��ه و ممانعت از تغییرات اساس��ی در یمن در 
راستای نیازها و دغدغه های امنیتی خود بود. بر این 
اساس رئیس جمهور و روند سیاسی جدید یمن بیش 
از آنک��ه مطابق مطالبات و چالش ه��ای درونی یمن 
باشد، در راس��تای دغدغه های امنیتی و استراتژیک 
خارجی قرار داشت. مهمتر اینکه رئیس جمهور مورد 
حمای��ت خارجی عالوه بر اینکه در داخل از وضعیت 
باثب��ات برخوردار نبود و نیروه��ای وفادار جدی هم 
نداشت، از طرف بازیگران خارجی نیز از پش��تیبانی 
الزم برای برآورده ساختن حداقل بخشی از نیازهای 
داخلی بهره مند نشد. این روند به از سر گرفتن دوباره 
اعتراضات مردمی و تش��دید بحران در یمن انجامید 
و ت��ا زمانی که ترتیبات سیاس��ی نوینی با نمایندگی 
گروه ه��ای مردمی و با هدف پرداختن به چالش های 
اساس��ی شکل نگیرد، این بحران با فراز و فرودهایی 

تداوم خواهد یافت.
هرچند حوثی ه��ا فعالیت خود در یمن را از دهه 
1990 آغاز کردند اما تنها پس از شکل گیری جنبش 
مردمی در سال 2011 و به اوج رسیدن ورشکستگی 
دولت بود که حوثی ها به تدریج بر بخش های مهمی 
از این کشور مسلط شدند. این جنبش بعد از تثبیت 
خود در  اس��تان صعده به عن��وان پایگاه اصلی خود، 
فعالیت های خود را به اس��تان های مجاور گس��ترش 
داد. در این دوره حوثی ها به گسترش فعالیت هایشان 
در اس��تان های حجه، جوف، عمران و ذمار پرداختند 
و به خصوص تس��لط آنها بر اس��تان عم��ران بعد از 
شکس��ت فرزندان شیخ عبداهلل بن حس��ین االحمر، 
شی��خ قبایل حاش��د، مرحل��ه مهمی در پیش��روی 
نیروهای حوثی بود. اما نقطه عطف دیگر گس��ترش 
فعالیت ه��ای حوثی ها در پایتخت بع��د از برداشتن 
یارانه مش��تقات نفتی از سوی دولت هادی بود که با 
همراهی قشرهای گسترده مردمی همراه شد و دولت 

یمن را در بن بست جدی قرار داد.

2- کشاکش انصاراهللا با دولت ناکارآمد 
 در حال��ی ک��ه در دوره پس از کن��ار رفتن علی 
عبداهلل صال��ح از قدرت، اعتراضات در یمن به دالیل 
مختلف و از جمله دالیل اقتصادی و محقق نش��دن 
اهداف انقالب مردمی ادامه داشت، اعتراضات مردمی 
در مورد حذف یارانه س��وخت به رهبری انصاراهلل به 
نقطه عطف مهمی در تحوالت این کشور تبدیل شد. 
در واقع این اعتراضات باعث کاهش جدی مشروعیت 
رهبران حاکم و قدرت گیری حوثی ها شد که مرحله 
جدی��دی از رقابت و کش��اکش بین دولت و انصاراهلل 
بوده اس��ت.  قی��ام مردم��ی در پی افزای��ش قیمت 
س��وخت در یمن در اواخر ژوئیه و اوایل اوت 2014 
میالدی کلید خورد و سپس به تغییرات اساسی تری 

یمن از جمله  فقیرترین کش�ورهای 
جهان عرب به ش�مار می آید که 40 
درصد از مردم آن با دو دالر در روز 
یا کمت�ر از آن روزگار می گذرانند و 
یک سوم از جمعیت آن با گرسنگی 
ش�دید و مزم�ن مواج�ه ش�ده اند. 
هماهن�گ کننده س�ازمان ملل در 
یمن عنوان می کند این کشور بیش 
از 25 میلی�ون نفر جمعیت دارد که 
14 میلی�ون و هفتص�د ه�زار نفر از 
آنان در حال حاضر به هر گونه کمک 

بشردوستانه نیاز مبرم دارند.
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در این کش��ور انجامید. در این مرحله مردم به ویژه 
شیعی��ان از سراس��ر یمن به صنع��ا آمدند و تحصن 
کردند، ت��ا جایی که بزرگترین تظاه��رات تا آن روز 
در 18 اوت به دعوت عبدالملک حوثی رهبر انصاراهلل 
در صنعا برگزار شد. ای��ن روند تحت رهبری جریان 
حوثی قرار داشت و در22 اوت وارد مرحله دوم  و در 

اول سپتامبر وارد مرحله سوم شد.
حوثی ه��ا که بدنه اصل��ی معترضان را تش��کیل 
می دادند ب��رای پایان اعتراضات س��ه شرط گذاشته 
 بودند: اول لغو دستور آزادسازی حامل های سوخت، 
دوم اج��رای نتای��ج کنفرانس گفتگوی ملی و س��وم 
س��رنگونی دولت که آن را فاسد می خواندند. با ادامه 
قیام مردم��ی، کمیته های انقالبی نزدیک به انصاراهلل 
یمن که مس��لح بودند برای محافظ��ت از مردم وارد 
صنعا شدن��د و در پی تش��دید اختالفات و درگیری 
در 21 س��پتامبر صنع��ا و از جمله س��اختمان رادیو 
و تلویزی��ون یم��ن را تص��رف کردن��د. پ��س از این 
درگیری ه��ا منص��ور هادی به توافق ب��ا انصاراهلل تن 
درداد و با خواس��ته های آنان موافقت کرد و آنان نیز 
ساختمان های دولتی را به دولت تحویل دادند. سپس 
دولت جدید یمن با مشارکت گروه های سیاسی یمن 
پ��س از نزاع ف��راوان و ب��ا وجود اعت��راض حوثی ها 
تش��کیل شد. همزمان کمیته های انقالبی وابسته به 
انصاراهلل بیش��تر اس��تان های شمالی یمن را تصرف 
کردند. آنان همچنین با القاعده و انصارالش��ریعه که 
چن��د شهر یمن را در تص��رف خود داشتند، در چند 
جبهه به شدت درگیر بودند. چندین انفجار در یمن 
و کشته شدن یکی از سران انصارهلل نیز از پیامدهای 

درگیری ها بود.
پ��س از روی کار آمدن دول��ت جدید دور تازه ای 
از مذاک��رات در هیئت ملی نظارت ب��ر گفتگو برای 
تدوین پیش نویس قانون اساس��ی تازه یمن با حضور 
گروه های سیاس��ی یمن تش��کیل شد. پس از اصرار 
ه��ادی و برخ��ی گروه ها بر تقس��یم یم��ن به شش 
منطقه ف��درال، انصاراهلل و حزب کنگره مردمی یمن 
مذاک��رات را با اعتراض به آنچه ت��الش برای تجزیه 
یمن خوان��ده  بودند، ت��رک کردند. انص��اراهلل اصرار 
داشت که طبق توافق بای��د پیش نویس جدید مورد 
تواف��ق همه گروه ها باشد. انصاراهلل، احمد بن مبارک 
رئیس دفتر رئیس جمهور یمن را در 17 ژانویه 2015 
دستگیر و اعالم کردند بن مبارک برای جلوگیری از 
توق��ف اجرای توافقنامه ماه س��پتامبر بازداشت شده 
 است. وی بر تقس��یم یمن که انصاراهلل با آن مخالف 
بود، تاکید داشت. با دس��تگیری بن مبارک در صنعا 
دوب��اره درگیری رخ داد و نیروه��ای انصاراهلل مجدداً 
ساختمان های دولتی را تصرف کردند. چهار روز بعد 
)20 ژانوی��ه( مجدداً انصاراهلل با هادی توافق کردند و 
قرار شد که پیش نویس قانون اساس��ی با توافق همه 
گروه ه��ا تعدیل و بن مبارک نیز آزاد شود و نیروهای 
وابس��ته به انصاراهلل از س��اختمان های دولتی خارج 

شوند.
ف��ردای امضای توافق ب��ا انص��اراهلل )21 ژانویه( 
ناگه��ان خالد بحاح نخس��ت وزیر، اس��تعفای خود را 
تقدیم رئیس جمهور کرد و چند س��اعت بعد منصور 
هادی رئیس جمهور نیز اس��تعفای خود را به مجلس 

تحویل داد. رئیس مجلس با اس��تعفای وی مخالفت 
کرد و قرار شد مجلس با تش��کیل جلس��ه، استعفای 
وی را بررسی کند اما جلسه مجلس عقب افتاد و در 
نهایت هم تشکیل نش��د. در حالی که انصاراهلل یمن 
این استعفا را برای تضعیف انقالب می نامید، پیشنهاد 
تشکیل شورای ریاست جمهوری را داد ولی گروه های 

سیاسی به توافقی در این باره نرسیدند.
در ای��ن شرایط که یمن با بحران خالء سیاس��ی 
قدرت روبه رو بود، با دعوت انصاراهلل نشس��تی به نام 
»کنفران��س ملی یمن« در صنعا با حضور نمایندگان 
گروه های سیاس��ی یمن و س��ران نظام��ی و امنیتی 
برگزار شد و پس از س��ه روز نتیج��ه همایش اعالم 
ش��د که مهمترین بند آن ای��ن بود: »ما به گروه های 
سیاس��ی در یمن س��ه روز مهل��ت می دهیم تا خالء 
کنونی در کش��ور را پ��ر کرده، راهک��اری برای حل 
بحران کش��ور بیابند و در صورت شکست گروه های 
سیاس��ی، رهبران انقالب اوضاع کش��ور را به دست 
می گیرن��د.«. مذاکرات گروه های سیاس��ی از جمله 
ح��زب اصالح و ح��راک جنوبی و انص��اراهلل و حزب 
کنگره ملی با نظارت جمال بن عمر فرستاده سازمان 
ملل انجام شد و مذاک��رات تا نزدیک موفقیت پیش 

رفت ولی توافقی حاصل نشد.
س��رانجام یک روز پس از پایان مهلت سه روزه و 
عدم توافق، انصاراهلل یمن که کنترل صنعا پایتخت و 
بیشتر اس��تان های شمالی را در دست داشت، ششم 
فوریه با قرائت بیانیه ای هادی رئیس جمهور مستعفی 
را برکنار کردند و اع��الم کردند مجلس ملی انتقالی 
شامل 551 نماینده با افزودن 250 نماینده دیگر به 
ترکیب مجلس نمایندگان جایگزین آن خواهد شد و 
مجلس انتقالی، شورای پنج نفره ریاس��ت جمهوری را 
تعیین خواهد کرد. بر این اس��اس بود که با به نتیجه 
نرسیدن گفتگوهای بین دولت هادی، انصارهلل و سایر 
گروه های سیاس��ی و تداوم بن بست در روند سیاسی، 
حوثی ه��ا ب��ه انحالل دول��ت و ایجاد روند سیاس��ی 
جدید مب��ادرت کردند. این تحول ک��ه مخالفت ها و 

واکنش ه��ای متع��ددی را در پی داش��ت باعث روبه 
رو ش��دن یمن با مرحله نوینی شد که س��رانجام به 

چندپارگی جدی این کشور منجر شد.

3- از انحالل حکومت هادی تا شرایط دو حکومتی
 انحالل حکومت ه��ادی و تالش برای ایجاد روند 
و شرایط سیاس��ی نوین از س��وی انص��اراهلل با صدور 
بیانیه جدید قانون اساس��ی از س��وی این گروه همراه 
ب��ود. این بیانیه به منزله پایان روند سیاس��ی گذشته 
و ابتکار شورای همکاری خلی��ج فارس و آغاز مرحله 
جدی��دی در یمن بود. بر این اس��اس ب��ود که در این 
مرحله واکنش ها و اقدامات مختلفی برای جلوگیری از 
موفقیت انصاراهلل طراحی و مورد اجرا گذاشته شد. این 
اقدامات و واکنش ه��ا را می توان در تالش های درونی 

یمن و همچنین واکنش های خارجی خالصه کرد.
- فشارهای سیاسی منطقه ای و بین المللی

 در س��طح منطق��ه ای و بین المللی انحالل دولت 
هادی با واکنش برخی از دولت ها از جمله دولت های 
غربی و کش��ورهای حاشیه خلی��ج فارس مواجه شد 
و آنه��ا این اقدام را کودت��ا خواندند و محکوم کردند 
و دول��ت جدید را به رس��میت نش��ناختند. چندین 
س��فارت خانه غربی و عربي بس��ته شد. البته روسیه 
متن پیش��نهادی کش��ورهای عرب ش��ورای امنیت 
برضد تغییر حکومت یمن را وتو کرد. بر این اس��اس 
تحرکات مختلف برای تعطیلی سفارت خانه ها و ایجاد 
فض��ای ناامن در صنعا از تالش های مهم برای مقابله 
با روند انحالل دولت و ایجاد روند سیاس��ی جدید در 
یمن بوده است. کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، 
ایتالیا، آلمان، اس��پانیا، هلند، عربس��تان س��عودی و 
امارات عربی متحده از جمله کش��ورهایی هستند که 
سفارتخانه های خود را به بهانه نبودن امنیت در صنعا 

تعطیل کردند. 
تعطیلی س��فارتخانه ها با واکنش منفی انصاراهلل 
مواج��ه و به عن��وان اقدامی ب��رای مقابل��ه با مردم 
یم��ن و انقالب آن��ان قلمداد شد. از جمله حس��ین 
الع��زی مس��ئول روابط خارج��ی جنب��ش انصاراهلل 
گفت تصمیم برخی کش��ورهای غرب��ی در خصوص 
بس��تن سفارت خانه هایش��ان در یمن به هیچ عنوان 
قاب��ل توجیه نیس��ت. آنها با چنی��ن اقدام هایی فقط 
می خواهند بر مردم یمن که اخیرا دست به تحوالت 
بزرگ��ی در کش��ور خود زدن��د تا ع��زت و کرامت و 
حاکمیت و اس��تقالل و قدرت تصمیم گیری سیاسی 
خود را بازیابند، فشار وارد کنند. العزی اضافه کرد: ما 
اطمینان داریم دولت ها و کش��ورهای دوست و برادر 
عالقه مند به تقویت روابط خود با کشور ما هستند و 
همه بزودی متوجه خواهند شد به نفعشان است که 
برخورد و رفتار درس��تی با اراده و خواسته های مردم 

یمن داشته و به آن احترام بگذارند.
-  عربستان و تالش برای تغییر موازنه قدرت 

ام��ا در س��طح منطق��ه ای بعد از ای��ن تحوالت، 
عربس��تان س��عودی تالش های نوینی را برای ایجاد 
تغییر در توازن قدرت درونی یمن آغاز کرد. آل سعود 
در راس��تای تضعیف دولت انقالب��ی یمن، در تالش 
ب��رای متحد س��اختن قبائ��ل یمنی علی��ه جنبش 
انص��ار اهلل و آموزش نظامی فوری آنان اس��ت. در این 

انص�اراهللا یم�ن ک�ه کنت�رل صنعا 
پایتخت و بیشتر استان های شمالی 
را در دست داشت، ششم فوریه با 
قرائت بیانیه ای هادی رئیس جمهور 
مس�تعفی را برکنار کردند و اعالم 
کردند مجلس ملی انتقالی ش�امل 
 250 اف�زودن  ب�ا  نماین�ده   551
نماین�ده دیگر ب�ه ترکیب مجلس 
نماین�دگان جایگزی�ن آن خواهد 
ش�د و مجل�س انتقال�ی، ش�ورای 
پنج نفره ریاست جمهوری را تعیین 

خواهد کرد.
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زمین��ه، گزارش ها حاکی  از حضور ریش س��فیدان و 
س��ران قبیله »آل احم��ر« در ریاض و طائف اس��ت. 
اهمی��ت این نکت��ه، پیش��ینه طوالن��ی آل احمر در 
ریاس��ت بر کش��ور یمن و مبارزه با شیعیان انصاراهلل 
اس��ت. در همین زمینه، یک��ی از شیوخ آل احمر )که 
به آن قبیله حاشد هم می گویند( می گوید: »آل احمر 
همواره حوثی ها را سرکوب می کرده است. تقریبا دو 
دهه قبل بود که زعمای ریاض در اثر س��اده انگاری، 
پش��تیبانی خود را از ما کم کردند و برای نخس��تین 
بار در صعده )شمال یمن، مرکز شیعیان( از حوثی ها 
شکس��ت خوردیم. با تکرار اتحاد آل احمر- آل سعود، 
می توان شورشیان )اش��اره به جنبش انصاراهلل( را به 

خانه های شان بازگرداند.« 
همزم��ان ب��ا حضور س��ران آل احم��ر در ریاض، 
آل س��عود برای هماهنگ س��اختن قبائل یمنی برای 
جن��گ داخلی علی��ه شیعیان مرک��ز و شمال تالش 
وس��یعی را آغاز کرده اس��ت. در این زمینه، اقدامات 
مقدماتی برای تشکیل »مجلس سران قبائل جنوب« 
آغاز شده اس��ت و این طرح به صورت جدی از سوی 
ری��اض دنبال می ش��ود. همچنین گفت��ه می شود تا 
کنون ع��الوه بر آل احمر، قبائل حضرموت، آل فرید و 
کن��دة نیز موافقت خود را برای حضور در این ائتالف 
آم��اده کرده اند و مذاکرات ب��ه صورت جدی با قبیله 

»بکیل« نیز ادامه دارد. 
 همچنی��ن پیش بینی می ش��ود با توجه به ضعف 
و وابس��تگی اقتص��ادی یم��ن به عربس��تان، تحریم 
اقتصادی از جمله اقداماتی باشد که ریاض و متحدان 
آن در جهت تحت فشار قرار دادن قیام مردمی یمن 
ب��ه ک��ار گیرند. حمای��ت از جنگ داخل��ی و تجهیز 
جدایی طلبان مناطق جنوبی برای تجزیه و استقالل 
از یمن از دیگر اقداماتی اس��ت که به پشتوانه قدرت 
مال��ی فراوان از س��وی مقامات س��عودی و متحدان 
ع��رب آن مورد توجه ق��رار خواهد گرف��ت. اهمیت 
این موضوع به این دلیل اس��ت ک��ه مناطق جنوبی 
به لحاظ س��نتی خاستگاه سنتی القاعده و گروه های 
تروریس��تی اس��ت و حتی این احتم��ال وجود دارد 
که ریاض با جذب جنگجوی��ان خارجی آنها را برای 
مقابله با انصاراهلل و شیعیان س��ازمان دهی کند. علت 
حساس��یت بیش از حد آل س��عود نسبت به شیعیان 
یم��ن، مجاورت و ارتباط این گ��روه با شیعیان شرق 
عربس��تان است که در صورت سازمان دهی می توانند 
دسترس��ی بزرگتری��ن تولید کننده نف��ت جهان به 
غنی ترین مناطق نفت خیزش را دچار مخاطره کنند. 
باید به این موارد، تالش آل س��عود برای تشکیل 
ارت��ش واحد مخالفان انص��اراهلل )مانن��د ارتش آزاد 
س��وریه( را اف��زود. آخری��ن فرمانده ارت��ش یمن تا 
پی��ش از ورود انص��اراهلل ب��ه پایتخت، ژن��رال »علی 
محس��ن االحمر« بود ک��ه از قضا او نی��ز از فرزندان 
قبیله آل احمر اس��ت. علی محس��ن االحمر، یکی از 
فاس��دترین شخصیت های نظام سابق یمن است که 
پس از فرار از کش��ور، تنها در خانه وی بیش از 400 
میلیون دالر طال و ارز یافت شد. فرمانده سابق ارتش 
یمن و دشمن قس��م خورده انصاراهلل اکنون در ریاض 
زندگ��ی می کند و به صورت رس��می اعالم کرده در 
ص��دد تدارک یک ارتش فراگیر در جنوب یمن برای 

مبارزه با انصاراهلل و دول��ت انقالبی یمن در پایتخت 
است. 

مسئله مهم دیگر تالش سعودی ها برای نزدیکی 
بیش��تر به ح��زب اخوانی اصالح به منظ��ور مقابله با 
انص��اراهلل اس��ت. گزارش ه��ا حاکی از س��فر هیئتی 
متشکل از اعضای اخوان المسلمین یمن به عربستان 
اس��ت. اخوان یمن، حزب اصالح اس��ت. گفته شده 
آن ها برای رایزنی در خصوص تحوالت یمن به ریاض 
رفته ان��د. پیش تر نیز س��عود الفیص��ل وزیر خارجه 
س��عودی گفته بود که ما با اخوان المسلمین مشکلی 
نداریم بلکه مشکل ما فقط با مجموعه کوچکی است 
که به این جماعت وابس��ته اند. اگ��ر منظور او اخوان 
مصر بوده باشد که این محتمل اس��ت، این اخوان نه 
کوچک، ستون اخوان در جهان است. تا پیش از این، 
عربس��تان زمینه نزدیکی به تجم��ع اصالح یا همان 
اخوان یمن به خود را فراهم نمی کرد و نگاه سعودی 
به حزب اص��الح ذیل همان رویک��رد کلی ریاض به 
جمعیت اخ��وان قرار داشت. البته این نگاه پیش تر و 
قب��ل از کودتای مصر، مثبت ت��ر بود اما از آن به بعد، 
تنش ها بیش��تر شد. حاال که حوثی ه��ا بیانیه قانون 
اساس��ی صادر ک��رده و در مس��ند قدرت اند، شرایط 
متفاوت شده اس��ت. عربس��تان با توجه ب��ه جایگاه 
میدانی و گفتمانی تجمع اصالح، ترجیح داده تا خود 
را به این گروه نزدیک س��ازد بلکه خطر حوثی ها رفع 

شود. 
- فرار هادی و تالش برای تشکیل دولت موازی

در شرایطی که فشارها و مخالفت ها در برابر روند 
جدید سیاس��ی تحت رهبری انصاراهلل در یمن رو به 
افزای��ش بود، فرار »عبدربه ه��ادی منصور« به عدن 
در یم��ن جنوب��ی و تالش برای بازگش��ت به موضع 
قدرت گذشته خود باع��ث وارد شدن عملی یمن به 
مرحل��ه دو حکومتی شد. در حالی ک��ه »جمال بن 
عمر« نماینده سازمان ملل از توافق گروه های یمنی 
با انص��اراهلل برای برون رفت از بح��ران خبر می داد و 
اعالم شد که طی این توافق یک شورای ملی متشکل 

از پارلم��ان و مجلس ملی انتقالی تش��کیل می شود، 
ای��ن خبر مطرح ش��د که، »عبدرب��ه منصور هادی« 
رئیس جمهور مستعفی یمن از صنعا گریخته و شبانه 
وارد »عدن« در جنوب یمن شده است، حادثه ای که 
در روز جمعه 20 فوریه رخ داد و به تحوالت جدیدی 

در بحران یمن منجر شد.
در ای��ن روز همزم��ان با اعالم تواف��ق گروه های 
یمنی با انصاراهلل، هیأتی متشکل از بیش از ده نفر از 
مسئوالن یمنی و کشورهای عربی خلیج فارس، وارد 
اقامت گ��اه »منصور هادی« می شوند. گفتنی اس��ت 
پیش از آن منصور هادی به اصرار از انصاراهلل خواسته 
بود تا ورود و خروج هیأت های دیدار کننده با وی را 
آس��ان کند و انصار اهلل نیز پذیرفته بود که از بازرسی 
آنان خودداری کند. هنگامی که این هیأت یمنی که 
برخی از مس��ئوالن کشورهای عربی خلیج فارس نیز 
در آن حضور داشتن��د، از منزل منصور هادی خارج 
می شوند، منصور هادی نیز ب��ه همراه آنان، با لباس 
مبدل که شبیه لباس هیأت دیدار کننده بود، خارج 
می شود و به علت س��هل گیری انصاراهلل در بازرس��ی 
آن��ان، به س��رعت خود را ب��ه مکانی ام��ن در صنعا 
می رس��اند و ساعت یک نصف شب، خود را به دروازه 
جنوبی پایتخت می رس��اند و سپس به همراه گروهی 

از افراد نظامی عازم عدن می شود.
منصور هادی، بالفاصله پس از رس��یدن به یمن، 
در بیاینه ای، با معرف��ی خود به عنوان رئیس جمهور 
یمن، در حالی که پیش از این تحت فش��ار عربستان 
اس��تعفا کرده بود، تمامی توافقات جنبش انصاراهلل با 
گروه های یمنی را باطل دانست و اعالم کرد، به روند 
سیاسی بر اساس طرح شورای همکاری خلیج فارس 
پایبند است. طرح شورای همکاری خلیج فارس، که 
به ابتکار خلیجی معروف اس��ت، در س��ال 2011 از 
س��وی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 
و اعضای دائم شورای امنیت، برای حل بحران انقالب 
علیه عل��ی عبداهلل صالح پی ریزی ش��د که طی آن، 
عبداهلل صالح از قدرت برکنار و منصور هادی، معاون 
وی به جای او به ریاس��ت جمهوری یمن رسید و در 
اصل انقالبیون به هیچ یک از خواسته های اصلی خود 
نرسیدند. منصور هادی، همچنین التزام خود به طرح 
فدرال��ی کردن یمن را نیز اع��الم کرد که این موضع 
وی ب��ا واکنش شدید جنبش اعتراضی جنوب همراه 
شد، جنبش��ی که سعی دارد جنوب یمن را از شمال 

جدا کرده و حکومت مستقلی تشکیل دهد.
ه��ادی عالوه بر این تس��لط حوثی ها بر پایتخت 
یمن را کودتا توصیف کرد و خواهان خروج حوثی ها 
از شه��ر صنع��ا شد. او گف��ت: خواه��ان پایان حصر 
نخس��ت وزیر و هم��ه دولتمردان یمن هس��تیم و از 
جامع��ه جهانی می خواهی��م اقدام��ات الزم را برای 
حمایت از روند سیاس��ی و مخالفت ب��ا کودتا به کار 
بگیرن��د. رئیس جمه��ور یمن با اشاره ب��ه انتصابات 
حوثی ها ادامه داد: خواهان برگزاری نشس��ت هیات 
ملی گفتگو در شهره��ای عدن یا تعز تا زمان خروج 

شبه نظامیان از صنعا هستیم.
بعد  از این تحول کش��ورهای عربی خلیج فارس 
حمایت ه��ای خ��ود از هادی را آغ��از کردند. شورای 
همکاری خلیج فارس از همه احزاب یمنی خواس��ت 

پیش بینی می شود با توجه به ضعف و 
وابستگی اقتصادی یمن به عربستان، 
تحریم اقتص�ادی از جمل�ه اقداماتی 
باشد که ریاض و متحدان آن در جهت 
تحت فش�ار قرار دادن قی�ام مردمی 
یمن ب�ه کار گیرن�د. حمایت از جنگ 
داخلی و تجهیز جدایی طلبان مناطق 
جنوبی برای تجزیه و استقالل از یمن 
از دیگر اقداماتی است که به پشتوانه 
ق�درت مالی فراوان از س�وی مقامات 
س�عودی و متح�دان ع�رب آن مورد 

توجه قرار خواهد گرفت.
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از عبدرب��ه منصور ه��ادی رئیس جمهور مس��تعفی 
این کش��ور حمای��ت کنند. ش��ورای همکاری خلیج 
فارس با صدور بیانیه ای با اس��تقبال از خروج عبدربه 
منصور هادی از صنعا، رفتن او را به عدن گام مهمی 
توصیف کرد. شورای همکاری همچنین بر لزوم پایان 
حب��س خانگی خالد بحاح نخس��ت وزیر یمن و دیگر 
شخصیت های سیاسی این کشور در صنعا تاکید کرد. 
ای��ن بیانیه ب��ر حمایت از روند سیاس��ی در یمن در 
چارچوب پیش��نهاد شورای همکاری خلیج فارس و 
مصوبات گفتگوهای ملی این کش��ور تاکید می کند. 
ش��ورای همک��اری خلیج ف��ارس از ش��ورای امنیت 
خواست به مسئولیت خود در برابر امنیت یمن عمل 
و از عبدرب��ه منصور هادی حمای��ت کند. این بیانیه 
با متهم ک��ردن حوثی ها به اشغ��ال صنعا، این گروه 
را مس��ئول اوضاع خطرناک کنون��ی در یمن معرفی 
می کن��د. همچنین عبداللطیف بن راشد الزیانی دبیر 
کل شورای همکاری خلیج فارس با هادی دیدار کرد. 
ه��ادی عالوه بر وی با نماینده س��ازمان ملل در امور 
یمن و بس��یاری از مقامات محلی، سیاسی و امنیتی 
دیدار و رایزنی هایی داشته اس��ت. وی که خواس��تار 
انتقال مذاک��رات میان گروه های سیاس��ی یمنی به 
خ��ارج از صنع��ا و همچنین انتقال س��فارتخانه های 
غربی و عربی - که پیش��تر در صنعا به حالت تعطیل 
درآمده اس��ت - به عدن شده است، سعی در مطرح 
کردن خود به عنوان رهبر اصلی حکومت یمن دارد.

 ب��ا توج��ه به شرای��ط جدید در ح��ال حاضر در 
یمن دو دول��ت وجود دارد. دول��ت اول به پایتختی 
صنعا توس��ط حوثی ها تش��کیل شده اس��ت و دولت 
دوم به ریاس��ت جمهوری عبدرب��ه هادی منصور که 
ب��ه مرکزی��ت شهر عدن تش��کیل شده اس��ت. شهر 
ع��دن در جنوب یم��ن و در س��احل اقیانوس هند، 
پایتخت کشور »یمن جنوبی« بود. یمن جنوبی سال 
1967 به عضویت س��ازمان مل��ل متحد درآمد و  در 
س��ال1990  به یمن شمالی پیوس��ت و کشور یمن 
تش��کیل شد. این معضل نشان از دوپارگی یمن دارد 
و با توجه به سطح قدرت هر یک از این دو جریان و 
فقدان ابتکار عمل سیاس��ی مناسب، به نظر می رسد 

که این شرایط همچنان ادامه داشته باشد.
نتیجه گیری

کشور یمن با توجه به تحوالت سیاسی- اجتماعی 
و اقتص��ادی چن��د س��ال گذشته اکنون ب��ه یکی از 
کانون های مهم بحران در منطقه تبدیل شده اس��ت. 
یمن از سابقه تاریخی مهمی در شبه جزیره عربستان 
برخوردار اس��ت و تا قبل از برپایی نظام جمهوری در 
اواسط قرن بیستم، تحت حکومت امامان زیدی بود. 
شیعیان زیدی که بیش از 40 درصد جمعیت یمن را 
تشکیل می دهند از فعالترین و موثرترین جریان های 
یمن��ی هس��تند ک��ه در دهه ه��ای اخی��ر در قالب 
جنبش حوثی ها خودنمایی کرده اس��ت. حوثی ها که 
دیدگاه ها و س��اختارهای فرهنگی و سیاسی و حتی 
نظامی خاص خود را دارن��د، در دوره صالح بارها در 
مقابل این حکومت جنگیدند. با این حال کنار رفتن 
صال��ح از قدرت در جریان قیام مردمی س��ال 2011 
و تح��والت بعدی، فرصت های مهمی را برای جنبش 

حوثی ایجاد کرد که باعث قدرت گرفتن جدی آن و 
تسلط جنبش بر ارکان قدرت شد.

در یک نگ��اه عمیق و کالن می توان گفت بحران 
یم��ن بیش از هر چیز بحران ناشی از ورشکس��تگی 
دول��ت در این کش��ور و ناتوانی رهب��ران گذشته در 
سامان دهی امور سیاسی و اقتصادی این کشور است. 
همچنین این بحران، ناکارآمدی روند سیاسی ناشی 
از ابتک��ار شورای همک��اری خلیج ف��ارس و ناتوانی 
هادی در پاسخ به مطالبات مردمی را نشان می دهد. 
بر این اس��اس بود که اعتراضات گسترده مردمی به 
رهبری حوثی ها باعث تغییر شرایط شد که در نهایت 
تسلط انصاراهلل بر ارکان سیاسی و نظامی و نهادهای 
دول��ت را در پی داشت. هر چن��د مذاکرات مختلفی 
بین دولت و انصاراهلل و س��ایر گروه های یمنی صورت 
گرفت اما با توجه به گستردگی اختالفات و چالش ها 
و سس��ت شدن پایه های دولت، این مذاکرات هرگز 
نتوانس��ت به تفاه��م و اجماع کالن منج��ر شود. در 
نتیجه استعفای منصور هادی و دولت و خارج شدن 
کنت��رل امور، در نهایت آغاز روند سیاس��ی جدید از 

سوی حوثی ها را در پی داشت.
ام��ا انحالل رون��د سیاس��ی و دول��ت گذشته و 
شکل گی��ری روند سیاس��ی نوین از س��وی انصاراهلل، 
واکنش ه��ای محتلف��ی را در پی داشت. از یک س��و 
برخی بازیگران غربی و عربی تالش کردند با تعطیلی 
س��فارتخانه های خود در صنعا، فشارهای سیاسی بر 
انصاراهلل را افزایش دهند و از س��وی دیگر بازیگرانی 
مانند عربستان س��عودی با برخی طرح ها و اقدامات 
ت��الش کردند تا موازنه قدرت داخلی یمن را به زیان 
حوثی ه��ا تغییر دهن��د. ایجاد هم گرای��ی بین قبایل 
س��نی مخالف حوثی ها و تشکیل و آموزش گروه های 
نظامی و نزدیکی به اخوانی های یمن در حزب اصالح 
از جمل��ه این اقدامات بوده اس��ت. ب��ا این حال فرار 
هادی به عدن و اعالم بازگش��ت از اس��تعفا و تداوم 
حیات به عنوان رئیس جمهور یمن که مورد حمایت 
ش��ورای همکاری خلی��ج فارس ق��رار گرفت، تحول 
جدیدی اس��ت ک��ه نتیجه آن تش��کیل دو حکومت 

موازی در یمن است.

بح�ران یمن بیش از هر چیز بحران 
ناشی از ورشکستگی دولت در این 
کش�ور و ناتوانی رهبران گذش�ته 
سیاس�ی  ام�ور  س�امان دهی  در 
و اقتص�ادی اس�ت. ای�ن بح�ران، 
ناکارآم�دی روند سیاس�ی ناش�ی 
از ابتکار ش�ورای هم�کاری خلیج 
فارس و ناتوانی هادی در پاس�خ به 
مطالبات مردمی را نش�ان می دهد. 
بر این اس�اس اعتراضات گس�ترده 
مردم�ی به رهب�ری حوثی ها باعث 

تغییر شرایط شد.
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اشاره: آنچه مي خوانید متن تنظیم شده میزگردي است که با حضور سه تن از مدیران کل آموزش و پرورش سه استان کشور 
برگزار شده است. در این میزگرد آقایان دکتر سیدجواد حسیني مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوي، علیرضا کمرئي 
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران و محمدحسن قائدیها مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان حضور 
دارند. در این میزگرد ضمن مطرح شدن نظرات شرکت کنندگان درباره راهکارهاي فعال کردن همه بخش هاي آموزشي و پرورشي 
براي تربیت نسل جدید جامعه، ابتکارهایي که در زمینه تمرکززدایي و نیز مشارکت دادن معلمان و دانش آموزان در زمینه 
بهبود نظام آموزش و پرورش در این استان ها مورد توجه بوده، ارائه شده است. امیدواریم این گونه گفتگوها و میزگرد را با دیگر 
صاحب نظران در این حیطه ادامه دهیم و براي خوانندگان هم مفید باشد. 

اشاره: آنچه مي خوانید متن تنظیم شده میزگردي است که با حضور سه تن از مدیران کل آموزش و پرورش سه استان کشور 

ابتكارهايى براى ايجاد تحول در 
نظام تعليم و تربيت

گفت وگو
میزگردی با حضور:
 سیدجواد حسینی)مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی)
 علیرضا کمرئی )مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های تهران)
و محمدحسن قائدیها )مدیر کل  آموزش و پرورش اصفهان)

  بس�م اهللا الرحمن الرحیم. با تش�کر از دوس�تان حاضر در 
جلس�ه. اولین پرس�ش را در مورد بحث تربیت به مفهوم عام آن طرح 
می کنم. البته سند تحول تا حد زیادی کار ما را راحت کرده است و در 
واقع این سند، مبنایی برای تفاهم به حساب می آید. از جمله دوگانگی 
»پ�رورش« و »آم�وزش« دیگر در ذهن کس�ي نیس�ت، چ�ه در ذهن 
نیروهای پرورشی و چه مسئوالن آموزشی. پرسشی که مطرح می شود 
این است که آیا مکانیزم های موجود این امکان را فراهم می کند که ما 
از بخش های آموزش همان انتظاراتی را در حوزه تربیت داش�ته باشیم 
که از حوزه پرورشی داریم؟ اگر نه، از نظر شما ایراد در کجاست و اگر 

بخواهید آسیب شناسی کنید، به چه نکاتی اشاره می کنید؟
حس�ینی: بس��م اهلل  الرحمن  الرحیم. من هم از این فرصتی که ایجاد شد کمال 
تشکر را دارم. قبل از هر چیز خوشحالی خودم را در رابطه با بازآفرینی مجله تربیت 
سیاس��ی اجتماعی اعالم کنم که بعد از یک م��دت مدید که ما شاهد این نوع کارها 

نبودیم، حضور مجدد این مجله در آموزش و پرورش نکته بسیار مثبتی است. 
در ح��وزه تربیت همان طور که گفتید س��ند تحول بنیادین ی��ک آرمانی را برای 
تربیت در نظر گرفته است و آن این است که انسان ها زمانی تربیت یافته هستند که 
به »حیات طیبه« برسند. حیات طیبه را هم این سند تعریف کرده که در شش عرصه 

خود را نشان می دهد: اعتقادي و اخالقي، سیاسی و اجتماعي، شناختی، تربیت بدنی 
و زیستی، اقتصادی و فناوری. اگر بخواهیم در مورد سند تحول بنیادین یک توضیحی 
بدهیم و محتوای آن را مشخص کنیم به نظر من در عباراتی کوتاه این گونه می شود: 

»تغییر رویکرد نظام آموزش زدِه صرف، به یک نهاد تربیتی و فرهنگی«. 
وقتی حرف از نهاد تربیتی و فرهنگی زده می شود، بحث آموزش در دل آن وجود 
دارد. باید بپذیریم که با یک آفتی روبرو هستیم و آن این است که در تمام دوره های 
آم��وزش و پرورش، ما به یک نهاد آموزش زده تبدیل شده ایم. یعنی مجموعه عناصر 
تعلیم و تربیت از معلم، مدیر، وزیر، معاون و همچنین اولیای دانش آموزان به س��مت 
نوعی کنکور زدگی، المپیاد گرایی، کالس زدگی، نمره محوری و امثالهم پیش رفته ایم. 
نتیجه این شده اس��ت که یک نگاه س��طحی و کمی و غیر فرآیندی به تربیت شکل 
گرفته که آسیب هایی جدی در پی داشته است. حتی این آسیب ها در دوره های بعد 
خود را نشان داده است. چند وقت پیش به بعضی از دوستان آموزش عالی گفتم که 
مش��کل اصلی آموزش و پرورش شما هس��تید که کل دوران 12-13 ساله آموزش و 
پرورش را با 300 س��وال تس��تی می سنجید. در نتیجه خانواده و بچه و معلم و ... در 
این چارچوب فعالیت می کنند. به همین علت ما در دوران دوم متوسطه کمتر فرصت 
این را داریم که وارد مسائل تربیتی شویم چون همه چیز باید در چارچوب کنکور باشد. 
ما می خواستیم جش��نواره نوجوان خوارزمی را در دوره متوسطه گسترش بدهیم اما 
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متوجه شدیم که اقبالی به آن نمی شود لذا در استان خودمان آن را در دوره متوسطه 
اول قرار دادیم. در این وضعیت، هر کاری بخواهیم در حوزه تربیتی انجام دهیم باید 
به دوره متوسطه اول رجوع کنیم به این علت که در دوره متوسطه دوم، کنکور زدگی 
بر همه چیز سایه افکنده و این یکی از اصلی ترین اشکاالت در آموزش و پرورش است.

 جناب کمرئی، پاسخ شما به این پرسش چیست؟
کمرئ�ی: بس��م اهلل  الرحمن  الرحیم. بنده هم اب��راز خوشحالی می کنم که در این 
جلسه حضور پیدا کردم. من با توجه به تعریفی که در حوزه تربیت وجود دارد، هیچ 
تفکیک��ی در رابطه با آموزش و پرورش در مت��ون تربیتی ندیده ام. این تفکیک فقط 
به خاطر کار و تقس��یم و تس��هیل کردن آن ایجاد شده است. اگر تربیت را به مفهوم 
فراهم س��اختن زمینه های رشد استعدادهای بالقوه آدمی در نظر بگیریم، نمی توانیم 
تفکیکی را اعمال کنیم. اگر نگاه به مفهوم عام تربیت باشد ما هم از طریق آموزش و 
هم موضوعات ویژه تربیتی می توانیم بدون در نظر گرفتن تفکیک، فعالیت های خود 
را پی��ش ببری��م. البته همان طور که گفتید من س��احت های شش گانه تربیتی را که 
دوستان به آن اشاره کردند، به عنوان اجزای تکمیل کننده ابعاد وجودی انسان تلقی 
می کنم که وقتی با هم جمع شوند می توانند مفهوم تربیت و رشد استعدادهای آدمی 
را دام��ن بزنند و اگر هر کدام از اینها نباشد با پیک��ره ای بی قواره روبرو می شویم که 

نتیجه آن، نقص در تربیت آدمی خواهد بود.
 از منظر آسیب شناس�انه چرا ما هنوز نتوانس�ته ایم از همه 
توان خود از جمله در بخش آموزش برای این فعالیت ها استفاده کنیم؟ 
آقای حس�ینی از آفت »آموزش زدگی« گفتند، ش�ما آسیب را در کجا 

می بینید؟
کمرئی: برداشت من این است که آنچه در عملکرد ما بروز پیدا می کند ریشه در 
مبانی فکری و نظری ما دارد زیرا پراکندگی ذهنی در حوزه های مختلف و موضوعات 
نظری تعلیم و تربیت، لزوما چنین نقیصه ای را به وجود مي آورد یعنی ما در ذهنمان 
و در غال��ب موضوعات نظری، چنین تفکیکی را قائل می شویم. وقتی این تفکیک را 
در نظ��ر بگیریم، مجبوریم در حوزه عمل و اج��را هم چنین رویکردی داشته باشیم. 
اگر س��ند تحول را از این جهت که به ابع��اد شش گانه تصویب شده در حوزه تربیت 
می پردازد، جامع بدانیم، چنین پیوس��تگی و انس��جامی در حوزه نظر و تئوریک هم 

مورد نیاز اس��ت. شاید اشکال اصلی این اس��ت که ما 
به لحاظ تئوریک ای��ن تلقی را داشته ایم که در حوزه 
دان��ش و مهارت ه��ا و حوزه های تربیت��ی و اعتقادی 
چنین تفکیکی وجود دارد و به همین دلیل متولیانی 
برای هر کدام در نظر گرفتیم که مس��ائل را پیگیری 
کنند و طبیعتا در حین اجرا هم متوجه این آمیختگی 
نبوده ایم و در نهایت این اعتقاد به وجود آمده که باید 
به همین شکل دنبال شود. حاال هم این نکته که افراد 
ب��ه صورت تک بعدی بار آم��ده و می آیند، ما را به این 
فک��ر انداخته که احتماال در ی��ک جایی دچار اشتباه 
شده ایم و با جمع س��احات مختلف تربیتی، به دنبال 

رفع اشکاالت هستیم.
 جن�اب آق�ای قائدیه�ا! آقاي 
کمرئ�ي معتقدند که »نگرش« موجود در 
زمینه تفکیک آم�وزش و پرورش باعث 
ش�د که ما نتوانی�م راهکارهایی طراحی 
کنیم که امکان تربیت همه جانبه را فراهم 
بیاورد و حال که این نگاه تصحیح ش�د، 
ای�ن احتمال وجود دارد ک�ه راهکارهای 
جدید با این هدف تناس�ب پیدا کند. به 
نظ�ر حضرت عالی راهکارهای�ی که االن 
وجود دارد و ما به س�مت آن می رویم، ما 
را به آن هدفی که در سند توصیف شده 

خواهد رساند؟
قائدیه�ا: بس��م اهلل  الرحمن  الرحیم. ب��ا شرایط و 
س��ازوکارهای فعلی خیر. همین ام��روز که توافق نامه 
فعالیت های پرورشی استان ها را به عنوان یک فعالیت 

یک س��اله امضا کردیم، شاخص هایی که اس��تان ها با آن ارزیاب��ی می شوند و بالطبع 
ما نیز در اس��تان ها ادارات را بر اس��اس آن ارزیابی می کنیم، کامال کمی اس��ت و نه 
شاخص های تحلیل رفتاری. اگر هدف تربیت بر اس��اس همان چیزی که دوس��تان 
گفتند و در سند تحول هم آمده، »حیات طیبه« باشد باید منجر به تغییر رفتار بشود 
اما آنچه ما با آن ارزیابی می شویم بر اس��اس شاخص های کمی اس��ت، مانند این که 
چند نمازخانه ساخته شده، چند جلسه برگزار شده، چه تعداد دانش آموز به سفرهای 
راهیان نور اعزام شده اند و امثال اینها. نمی خواهم بگویم که اینها اصال منجر به تغییر 
رفتار نمی شود ولی شاخص هایی که ما با آن ها ارزیابی می شویم ما را به سمت موارد 
کّمی سوق می دهد. البته ارزیابی تغییر رفتار کار مشکلی است و ارزیابی امور کیفی 
کامال دشوار است. بنابراین همان طور که دوستان گفتند، خانواده ها به سمتی حرکت 
کردند که خودشان مس��یر آموزش و پرورش را تعیین می کنند، نه مدیران مدارس. 
به عنوان مثال بنده قبل از شروع س��ال تحصیلی یک بخش��نامه محرمانه برای کلیه 
مدیران مدارس فرس��تادم که اجازه فروختن کتاب های کمک درس��ی و تس��ت را در 
مدارس ندارند، اما عجیب اس��ت که هنوز به 15 مهر نرس��یده بودیم که خانواده ها را 
در مقابل خودم دیدم یعني تلفن ها و مراجعات مکرر داشتیم که چرا اجازه نمی دهید 
بچه های ما از دوران ابتدایی تس��ت کار ک��ردن را شروع کنند؟ می بینید که ما هیچ 
چیزمان با یکدیگر هم خوانی ندارد. در این ساختمان مباحث تربیتی را رصد می کنید 
و در کنار شما س��اختماني دیگر کار دیگری را انجام می دهد که تماما متفاوت است. 
االن س��ازوکاری که در دانشگاه فرهنگیان داریم و دانشجویان را برای فردای آموزش 
و پرورش تربیت می کنیم چقدر با شاخص هایی که به آن رس��یده ایم مطابقت دارد؟ 
متأسفانه کار با همان سبک و شیوه سی سال پیش در حال انجام است و خروجی ها 
نی��ز در خوشبینانه تری��ن حالت ممک��ن، همانند خواهند بود. ای��ن موضوعات با هم 
هم خوانی ندارند؛ کاری که در دانش��گاه فرهنگیان  انجام می شود، انتظاراتی که شما 
از ما دارید، کاری که ما می کنیم. حتی ارزیابی های ما هم از مدیران و مربیان تبدیل 
به ارزیابی های کّمی شده اس��ت. تا وقتي هر کس��ی کار خودش را انجام می دهد، نه 
بحث جداسازی مشکل را حل می کند و نه بحث تلفیق. ما با حفظ انتظارات گذشته 

از جامعه فرهنگیان، در اجرا و عملیاتی کردن به راهبرد های مناسب نرسیده ایم.
  بح�ث مهم�ی را مطرح کرده ای�د. اگر ارزش یابی نداش�ته 
باشیم که گزینه خوبی نیست. اگر بخواهیم داشته 
باش�یم هم قاعدتا مالک های کمی در اولویت قرار 
می گیرند. آیا نمی توان شاخص هایی که جنبه کیفی 
دارند را به مالک های ارزشیابی موجود اضافه کنیم 
تا شما و همکارانتان در سطح استان ها به آن سمت 

گرایش پیدا کنید؟
قائدیها: ب��ه هر حال صاحب نظران هس��تند که 
بای��د این موضوع را تبیین کنند. اما به عنوان مثال در 
ارزیابی فعالیت کیفی یک معلم آیا نظرات دانش آموزان 
را تأثیر می دهند؟ مثال س��والی ط��رح شود که میزان 
تأثیرپذی��ری شم��ا از فالن معلم فیزی��ک چقدر بوده 
است، آیا چنین چیزی داریم یا شاخص هایی که پیش 
روی ما اس��ت چیز های دیگری اس��ت؟ مانند به موقع 
حاضر بودن، امتحانات، مس��ائل ظاهری و مواردی از 
این قبیل. امس��ال برای انتخاب معلمین تا حدی این 
را تغییر دادند و نظرات دانش آموزان را تا حدی اعمال 
کردند که قطعا تأثیر خود را خواهد گذاشت. معلم ما 
به ج��ای آنکه مدارکی را جمع کند و برای ما بیاورد تا 
بتوان��د به یک معلم نمونه تبدیل ش��ود، با تغییر این 
فرآیند احساس می کند که باید با دانش آموزانش بهتر 

کار کند زیرا نظرات آنها تأثیر خواهد داشت.
 یک�ی از سیاس�ت هایی که دکت�ر فانی 
وزیر آم�وزش و پرورش در نظ�ر گرفته اند و بر آن 
تأکی�د می کنند تمرکز زدایی اس�ت. ف�رض کنید 
که بنا نیس�ت وزارت خانه برای مناط�ق و مدارس 
تصمیم گیری کند و الزمه این سیاست این است که 
بخش بزرگی از فعالیت ها به مدارس س�پرده شود. 

سید جواد حسینی 
تحصیالت: دکتری جامعه شناسی

س�وابق مدیریت�ی: فرماندار مشهد مقدس، 
نماینده مردم س��بزوار در شورای شهر، رئیس 
انجمن کتابخانه های عمومی مش��هد، رئیس 
انجمن میراث فرهنگی شهرس��تان مش��هد، 
رئی��س ش��ورای فرهنگ عمومی شهرس��تان 

مشهد
مسوولیت فعلی: مدیر کل آموزش و پرورش 

استان خراسان رضوی
فعالیت های علمی و پژوهشی: عضو هیات 
علمی دانش��گاه فرهنگیان مش��هد، چاپ 46 
مقاله علمی-پژوهشی در مجالت معتبر علمی 

داخلی وخارجی، تألیف 8 کتاب



88

ت وگو
گف

شماره هفتم/ فروردین ماه 1394

نیاز اجراي این سیاس�ت این است که ما 
مدیران توانمند و کارآمد داش�ته باشیم 
و بر همین اس�اس طرح تعالی مدیران را 
طراحی و پیاده کرده اند. ش�ما مجموعه 
سیاس�ت هایی را که وزارت خانه در نظر 

گرفته، تا چه میزان عملیاتی می دانید؟
حسینی: اگر اجازه بدهید ابتدا یک جمع بندی در 
مورد صحبت های دوستان داشته باشم. دکتر کمرئی 
در م��ورد مبانی نظری نکاتی را فرمودند. نکته دیگري 
که به صورت عینی می شود بررسی کرد، همین نظام 
ارزیابی ما است. نظام ارزیابی کنوني در سطح مدارس، 
ادارات و حتی وزارت خانه، همه را به سمت رفتارهای 
نابه هنجار تربیتی، کمی گرا، س��طحی گرا و نمره محور 
هدایت می کن��د. مثال اگر ما به عن��وان شورای نمونه 
آموزش و پرورش در س��طح کش��ور انتخ��اب شویم، 
حتما بر اساس تعداد جلس��ات و تعداد مصوبات بوده 
است. خوشبختانه امروزه می شود با تکنیک هایی تمام 
پارامتره��ای کیفی را در موارد کّمی گنجاند و ارزیابی 

کرد. انشااهلل بتوانیم به  این سمت حرکت کنیم.
اما در مورد س��ؤال شما بای��د بگویم که آموزش و 
پرورش کشور امروز به سه دلیل به خودش حق داده، 
یا از او مطالبه شده، که در مس��یر ارتقای کیفیت گام 
ب��ردارد. امکانات ما در مقایس��ه با 20 س��ال پیش به 
لحاظ تجهیزات، نیروی انسانی و تکنولوژی، 2/5 برابر 
شده است. تعداد دانش آموزان هم از آن میزان اوجش 
که حدود 19 میلیون بود، به حدود 13 میلیون رسیده 
اس��ت. برای اولین بار یک سند جامع را هم پیش روی 
خود داریم و می توانیم بر اس��اس آن عمل کنیم. این 

س��ه مؤلفه این ضرورت را ایجاد کرده اس��ت که آموزش و پرورش به سمت تحول و 
پیش��رفت کیفی حرکت کند. اینکه راهبرد آم��وزش و پرورش بهبود وضعیت کیفی 
شده اس��ت به لحاظ نظری اتفاقی مبارک اس��ت. باز هم از نگاه نظری پیرامون اینکه 
این کیفیت چگونه محقق شود، جناب آقای دکتر فانی پنج سیاست را مطرح کردند. 
م��ن قبل از اینکه این مباحث مطرح شود بررس��ی هایی ک��رده بودم که چگونه 
می شود وضعیت آموزش و پرورش را بهبود داد. به مباحثی مانند منابع انسانی، منابع 
اعتباری، چابک س��ازی سازمانی، مشارکت دستگاه ها و مردم و تغییر رویه ها رسیدم. 
به عبارت دیگر ما باید س��ه نوع استاندارد در آموزش و پرورش داشته باشیم که این 
کیفیت محقق بش��ود. نخست؛ اس��تاندارد فضا و تجهیزات و امکانات، دوم؛ استاندارد 
نیروی انسانی و سوم هم تعداد فراگردها و رویه ها. طبیعتا این پنج سیاست آقای دکتر 
فانی به لحاظ روش و مدلی که برای ارتقای کیفیت الزم اس��ت، به درستی تشخیص 

داده شده است. 
م��ن واقعا اعتقاد دارم که در آم��وزش و پرورش تغییر کیفی محقق نخواهد شد، 
مگر اینکه از دامان به شدت متصلب و به شدت متمرکز آموزش و پرورش تمرکززدایی 
شود. ما خوشبختانه در استان خراسان رضوي تجارب خوبی داشته ایم. به عنوان مثال 
ما یک هنرستان داریم به نام هنرستان شهید بهشتی که قدیمی ترین هنرستان کشور 
اس��ت. من دیدم که 220 مهندس فنی دارای مدرک فوق لیس��انس و دکتری آنجا 
هستند. مدیر آنجا هم از من قوی تر است. روبروی این هنرستان یک اداره ای است که 
12 کارمند دیپلم ناقص دارد. آن 12 کارمند برای کل استان تصمیم گیری می کنند 
ولی ما نمی گذاریم که آن هنرستان برای خودش تصمیم گیری کند. به فکر فرو رفتم 
که من تا کجا می توانم مس��ائل را بفهمم و بررس��ی کنم و برای این سازمان عریض 
و طویل بخش��نامه صادر کنم؟ در راستای تمرکززدایی طرحي به ذهنمان رسید که 
اکن��ون به صورت تجربی در حال اجراس��ت. طرح این بود که ه��ر یک از مدارس را 
دبیرخانه یکی از ادارات کل قرار بدهیم. اس��م طرح را هم گذاشتیم »صد دبیرخانه، 
صد مدرس��ه«. این هنرس��تان را دبیرخانه صنعت و معدن و تجارت قرار دادیم. حال 
این هنرس��تان چه ک��اری باید بکن��د؟ آن را با اداره کل صنع��ت و معدن و تجارت 
پیون��د دادیم و گفتیم محورهایی را که آموزش و پ��رورش و این اداره کل می توانند 

فعالیت مشترک داشته باشند، پیدا کنند. دیگر اینکه 
م��دارس تجربی که در گذشته ب��رای تعلیم و تربیت 
بود، به نظر من قابلیت گس��ترش فعالیت در مباحث 
مختلف را دارند مثال مدرس��ه تجربی صنعت و معدن 
هم مي تواند ایجاد شود و این طرح پس از ارزیابی و در 
صورت نتیجه خوب دادن، به کل مدارس تعمیم یابد. 
ضمن��ا آن اداره کل صنعت و معدن و تجارت هم این 
هنرس��تان را به صورت وی��ژه پوشش بدهد. به همین 
ترتی��ب ما دبیرخانه ایجاد کردیم مثال در هنرس��تان 
تربی��ت بدنی می ت��وان دبیرخان��ه ورزش و جوانان را 
ایجاد کرد. هنرس��تان گردشگری دبیرخانه س��ازمان 
میراث فرهنگی، مدرس��ه شاهد دبیرخانه بنیاد شهید 
و قس علی هذا. در ای��ن فرآیند اتفاقات مهم می افتد. 
مس��ئوالن و کارشناس��ان مدارس این ح��س را پیدا 
می کنند که می توانند مؤثر باشند و تصمیمات خوبی 
بگیرند. این یک راه تمرکززدایی اس��ت. تمرکززدایی 
اصوال با مشارکت پیوند دارد. این دو مورد را نمی توان 

از هم جدا کرد. 
از بع��د نظ��ري ی��ک نف��ر را در کل کش��ور پیدا 
نمی کنید که بگوید معلمان را نباید در فرآیند تعلیم و 
تربیت مشارکت داد اما در عمل کمتر راه های مناسب 
را پی��دا کرده ایم. ما در اس��تان خود در این زمینه هم 
کاری انجام دادیم. اول مهر شورای معلمان تش��کیل 
می ش��ود و یک نماین��ده انتخاب می ش��ود. ما با این 
رأی گیری »پارلمان معلمان خراسان« را ایجاد کردیم 
که دومین سال خود را می گذراند و هشت کمیسیون 
دارد. این کمیسیون ها محورهای عمده تعلیم و تربیت 
را بررس��ی می کنند، درست مانند یک پارلمان واقعی 
اساسنامه دارند و جلسات منظم و علنی برگزار می کنند. کار آنها چیست؟ مثال معاون 
ابتدایی اس��تان می رود و برنامه هایش را ارائه می دهد و آنها بعد از بررس��ی و حضور 
معاون مربوطه در صحن علنی جلسات خود، طرحی را به رأی می گذارند و اگر رأی 
آورد، ما آنرا اجرا خواهیم کرد. اگر در کمیس��یون، معاون مربوطه را متقاعد نکردند، 
مخبر کمیسیون حق دارد به کمیسیون برنامه ریزی برود و اگر آنجا توانستند متقاعد 
کنند، به صحن می آید و اگر رأی آورد، اجرا می شود. ضمنا به سبک مجلس شورای 
اسالمی، حق استیضاح خودم و هشت معاونم را به این پارلمان دادم چون معتقدم من 
تا زمانی می توانم مدیر کل آموزش و پرورش باشم که به حق یا ناحق من را بخواهند. 

حتی اگر به ناحق هم من را نخواهند، من قابلیت مدیریت کردن ندارم. 
یک نمونه دیگر را در سطح دانش آموزان ذکر مي کنم. ما در استان خراسان رضوي 
بر اس��اس الگوی مجلس دانش آموزی، طرح مجلس دانش آموزی را در سطح استان 
پیاده کرده ایم. در اس��تان های دیگر متأسفانه پارلمان دانش آموزی نداریم. شورا های 
دانش آموزی را داریم ولی پارلمان اس��تانی خیر. مدتي قبل هم در ادامه این رویکرد، 
پارلمان اولیا را با 68 عضو ایجاد کردیم. شعار من »دماس��نج« اس��ت یعني معتقدم 
دانش آموزان و تش��کل های آنان، معلمان و تش��کل های آنان، اولیا و تشکل های آنان 
دماسنج مدرسه هستند و حرارت مدرسه را باید با آنها سنجید، همان گونه که مدرسه 
دماس��نِج حرارت جامعه اس��ت و وضعیت های مختلف جامعه را می توان در مدارس 
هم دید؛ نابه هنجاری و مشکالت یا پیشرفت و توسعه. بنابراین ما معتقدیم از طریق 

مشارکت واقعی خیلی کارها می توان کرد. 
ما سه نوع مشارکت داریم، مشارکت شعاری، مشارکت محدود و مشارکت واقعی. 
مشارکت واقعی مشارکت تقاضامحور است نه عرضه محور. مشارکتی است که مبتنی 
بر نیاز اس��ت نه تشخیص. مشارکت نظام مند اس��ت نه توده ای و اتمیزه شده. اتمیزه 
شده یعنی فالن کار خوب است، همه بیایند و مشارکت کنند. خوب یک عده می آیند 
و یک عده نمی آیند. باید اول تقاضای مشارکت کننده را در نظر گرفت و در ثانی باید 
نظام مند باشد. من اگر اعتقاد دارم که معلم باید مشارکت کند، باید نظام آن را پیدا 
کن��م. این نظامات خوشبختانه در س��ند تحول بنیادین هس��ت و ما فقط باید آن را 

عملیاتی کنیم. از 131 راه کار سند تحول 16 مورد آن مشارکت جویانه است. 

علیرضا کمرئی
تحصیالت: کارشناس��ی ارشد علوم سیاسی، 

دکتری آینده پژوهی
وکارشناس  کارشن��اس  س�وابق مدیریتی: 
مس��ئول متوس��طه در رباط کری��م، معاونت 
آموزش��ی ) دوره های س��ه گان��ه( در منطقه 
بهارس��تان، رئیس اداره آموزش و پرورش ری 

و رباط کریم
مسوولیت فعلی: مدیرکل آموزش وپرورش 

شهرستان های استان تهران
عناوین برخی مقاالت: انقالب اسالمی روایتی 
ناگفت��ه برای نس��ل جدید، قان��ون شوراهای 
آم��وزش وپ��رورش، بررس��ي تأثی��ر اج��زای 
دارایی ه��ای نامش��هود بر چابکی س��ازماني ، 
بررسی رابطه بین سالمت روانی ومهارت های 

شناختی و فراشناختی دانش آموزان
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  آقای حس�ینی بحث خوبی را 
بر اس�اس تجارب خود مطرح کردند. اگر 
در پاسخ به س�ؤاالت، دوستان دیگر هم 
موارد مش�ابه را مطرح کنند، خوش�حال 
مي ش�ویم. در مسیر تمرکززدایی مسلما 
بخش�ی از اختیارات به مدرس�ه واگذار 
می ش�ود. جن�اب کمرئي! ت�وان مدیران 
کنونی ما را برای  بر عهده گرفتن چنین 
مس�ئولیت س�نگینی چق�در مناس�ب 

می دانید؟
کمرئی: اگر اج��ازه بدهید یک تکمله ای در ادامه 
صحبت ه��ای دوس��تان مطرح کنم. به ه��ر حال باید 
باور کنی��م که موضوع تربیت، پیچیدگی های خودش 
را دارد و یک فرایند س��ختی اس��ت که خیلی راحت 
نمی ش��ود آن را تحلی��ل کرد. نه تأثی��رات یک عمل 
تربیت��ی را می توان راحت تحلی��ل و اندازه گیری کرد 
و نه این کار به وس��یله هر کس��ی امکان پذیر اس��ت. 
یعنی فهم دشوار بودن موضوع تربیت می تواند کمک 
زیادی به ما کند زیرا  متأسفانه افرادی که توانایی الزم 
ب��رای ورود به بحث تربیت را ندارند، به این حوزه وارد 
می شوند و ما با عناصر ناهم خوانی مواجه هس��تیم که 
مدعی هس��تند که می توانند به نح��و خوب و مؤثری 
جریان تربیت را پیش ببرند اما نهایتا آثار و پیامدهای 

خوبی حاصل نمی شود. 
در م��ورد موضوع خ��اص آموزش و پ��رورش آن 
چی��زی ک��ه بن��ده احس��اس می کنم این اس��ت که 
پیچیدگِی موضوع متأس��فانه فهم نشده است، هم از 
ناحیه کس��انی که بیرون از نظام تربیتی هستند و هم 

توس��ط ما. ما عادت کرده ایم و بر اساس عادت هایمان عمل می کنیم. وقتی هم که از 
ما انتظار تغییر رویکرد را دارند، مقاومت می کنیم و بر اساس باورها و رویه های گذشته 
خود عمل می کنیم. اگر فرض کنیم که قادر شدیم این تغییر نگرش را از طریق انتقال 
دانش الزم به مربیان و از طریق تکرار روش های تربیتی و یا با معلمان و مربیانی که 
می خواهند تغییر رویکرد داشته باشند، اجرا کنیم، آنگاه می توانیم وارد فاز دوم شویم 
و آن اولویت بندی اس��ت. می دانید که ما در بحث تربی��ت با مباحث متعددی روبرو 
هس��تیم. اگر بخواهیم لیستی از مفاهیمی که در حوزه تربیت قابل بررسی و تحقیق 
است تهیه کنیم، احتماال تعداد زیادی از مفاهیم در ذهن ما شکل خواهند گرفت که 
باید دید کدام یک از آنها در اولویت است. اگر سند تحول را هم نگاه کنید، می بینید 
شهرون��دی که در نهایت به عنوان خروجی مطلوب در نظر گرفته شده اس��ت، دارای 
چه خصایص و ویژگی هایی است. در واقع فرایند تربیت، یک شبه و کوتاه مدت عملی 
نمی شود. 12 سال دوران مدرسه می گذرد و نهایتا یک فرد دیپلمه ای خارج می شود 
ک��ه خصوصیات خ��ود را دارد و می توان گفت این ویژگی ها در فرد نهادینه شده و بر 
اساس آن است که عمل می کند. بنابراین نمی توان گفت اگر فالن برنامه را اجرا کنیم، 
قادر هس��تیم آثار تربیتی مؤثری برجای بگذاریم. اینکه ما اقدامات کوری که اهداف 
نامعینی را دنبال می کند، در آموزش و پرورش داریم، قابل کتمان نیست. گاهی اوقات 
اقداماتی را انجام می دهیم که اگر با یک سیس��تم ارزش یابی درست آن را بسنجیم، 
خواهیم دید که نس��بت به هزینه های صورت گرفته، هیچ خروجی خوبی نداشته که 

بتوان گفت فرایند تربیت در نهایت اثر قابل مالحظه ای داشته است. 
به نظر بنده باید در ابتدا مفاهیم را دقیقا مورد شناسایی قرار دهیم. باید مفاهیمی 
مث��ل تعهد، حق��وق، آزادی و مصادیق��ی که برای یک شهروند خ��وب شمرده شده 
را اس��تخراج کنی��م و بگوییم در ای��ن مقطع کدام یک اولویت بیش��تری دارد، زیرا با 
وج��ود مطلوبیت همه آنها، توانایی رس��یدن به همه آنها وج��ود ندارد. در یک کالم، 
باید مفاهی��م انتزاعی در حوزه تربیت را به مفاهیم انضمامی تبدیل کنیم. اولین کار 
این اس��ت. اگر به طور مثال مفهوم تربیت پذیری را به عنوان یک مفهوم انتزاعی برای 
دانش آموزان دنبال می کنیم، در صورت تبدیل به مصادیق مش��خصی در عالم خارج، 
شامل چه مواردی خواهد شد؟ س��پس آنها  باید به یک برنامه عملیاتی تبدیل شود 

و آنرا در یک الگوي ارزش یابی قرار بدهیم و بررس��ی 
کنیم. به عنوان مث��ال، ده موضوع انضمامی مرتبط با 
یک موضوع انتزاعی مانند مسئولیت پذیری، قادر است 
مسئولیت پذیری را افزایش دهد. خالءاي که در نظام 
تربیتی ما وجود دارد این اس��ت که ما االن نمی دانیم 
سلس��له کارهایی که به دنبال آن هستیم، در راستای 
کدام مفهوم انتزاعی است. وقتی به این موضوع توجه 
نمی کنیم در ارزشیابی خود هم به سمت رویکردهایی 

می رویم که صرفا مبتنی بر آمار است. 
بناب��ر این خالءاي که احس��اس می کنم در حوزه 
عملی ضم��ن آن بحث نظری وجود دارد، این اس��ت 
که در سلس��له م��وارد مباحث تربیت��ی هم هیچ گونه 
در  تئوری��ک  یعن��ي خ��الء  نداری��م  اولویت بن��دی 
برنامه ریزی های ما وجود دارد و ما روش ها و الگوهای 
معین��ی برای مس��ائل تربیتی خل��ق نکرده ایم. قطعا 
موضوعات تربیتی هر جامعه بر اساس نظام های ارزشی 
و نظری همان جامعه شکل می گیرد که متأسفانه در 
کش��ور ما این مهم ایجاد نش��ده، مگر اینکه به سراغ 
مدل های دیگران برویم که معلوم نیس��ت پاسخگوی 

نیازهای جامعه ما باشد.
اج��ازه دهی��د اش��اره کوتاه��ی هم ب��ه موضوع 
تمرکززدای��ي داشت��ه باش��م. جناب دکتر حس��ینی 
ب��ه صورت مصداق��ی به موضوع نگ��اه کردند و من از 
زاوی��ه مفهومی آن را ط��رح می کنم. برداشت من این 
اس��ت که ما در حوزه تمرکززدایی اگ��ر بخواهیم آنرا 
کامل و جامع انجام بدهیم، مشکل جدي داریم یعنی 
نیروی انس��انی ما ب��رای تمرکززدای��ی و قبول برخی 
مسئولیت ها، چه در حوزه تصمیم گیری و چه در حوزه 
اجرا، با دشواری هایی مواجه اس��ت. به هر ح��ال تمرکزگرایي برآمده از یک فرهنگ 
اس��ت. متأس��فانه رویکرد فعلی در نظام آموزشی ما به یک باور تبدیل شده است که 
بای��د ه��ر کاری را به ما بگوین��د و دیکته کنند. اگر به ما اختی��ار هم بدهند، منتظر 
دس��تور و بخش��نامه می مانیم تا کاری انجام شود. این یک ویژگی فرهنگی ما شده 
است و چون موضوع فرهنگی است، به سرعت نمی توان کارها را به افراد واگذار کرد. 
در این زمینه ها هم باید اولویت ها را دسته بندی کرد. اولین مانعی که وجود دارد، در 
ذهن افرادی اس��ت که می خواهند اختیارات را تفویض کنند. برخی تفویض کنندگان 
معتقدن��د که کارها را خودشان بهت��ر می توانند انجام دهند و احتماال در کار دیگران 
نقص و کاس��تی هایی وجود دارد. فرایند تفویض اختیار هم باید مراحلی را طی کند 
و مدی��ر بداند باید چه چیزهایی را واگذار کرده یا نکند یا وقتی تمرکززدایی را انجام 
دادیم، چه حوزه هایی از کار، مثال در حوزه اس��تانی یا منطقه ای قابل واگذاري است 
و هیچ ضرورتی که از باال در موردش دس��تور صادر شود، وجود ندارد. بتدریج تغییر 
رفتاره��ا باعث تغییر نگرش می شود. رابطه دوس��ویه دارند، ه��م تغییر نگرش باعث 
تغیی��ر رفت��ار می شود و هم در مواردی این رفتار اس��ت که باع��ث تغییر در نگرش 
می ش��ود. به همین علت اس��ت که می گویی��م دانش آموزان را در مس��ائل اجتماعی 
ی��ا اعتقادی مش��ارکت بدهید. رفته رفته این تکرار در رفت��ار می تواند بر روی نگرش 
آنان از جمله بر نگرش آنان به مس��ائل اجتماعی یا اعتقادی تأثیر بگذارد یا دانش و 
شناخت دانش آموزان را افزایش بدهد و در درازمدت شاید روی رفتارشان اثر بگذارد. 
ای��ن تأثی��ر متقابل رفتار و نگرش بر روی هم، ما را به این می رس��اند که به س��مت 
تمرکززدایی در سطوح پایین حرکت کنیم. چاره ای غیر از این نداریم، چون ما تقریبا 
ای��ن را فهمیده ایم که آفت نظام اداری ما انباشته شدن آن در مرکز و عدم اختیار در 
پیرامون اس��ت. چون یک آفت اس��ت، باید به تدریج به سمت اصالح آن حرکت کرد. 
اما معتقدم توانمند س��ازی نیروی انس��انی برای قبول اختیارات ضروري است و حتی 
باید در تصمیم گیری و برنامه ریزی و مدیریت بحران که از ابتدایی ترین امور اس��ت، 
نیروها و مدیران را توانمند کرد چون بدون فهم این مس��ائل مدیریت دشوار خواهد 
بود. به همین صورت باید درجه ای از توانمندس��ازی را برای آن میزان از تمرکززدایی 
ک��ه می خواهیم به وجود بیاوریم، شکل دهیم. بنابراین چون منتظر بودن برای صدور 
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دستور از باال به یک فرهنگ تبدیل شده، تغییرش به زمانی طوالنی نیاز دارد.
 جناب آقای قائدیها، شما هم نظرتان را در مورد تمرکززدایی 
و سیاس�ت هایی ک�ه باید در پی�ش گرفت، مطرح کنی�د. ضمن اینکه 
خوشحال می ش�ویم اگر بحث های تکمیلی در مباحث قبلي مطروحه 

هم داشته باشید. 
قائدیها: نزدیک دو س��ال از فعالیت آموزش و پرورش در دولت یازدهم گذشته 
است. یکی از مباحث اصلی آقای دکتر فانی هم تمرکززدایی بوده است که حتما یکی 
از راهکارهای خروج از بحران های حاکم بر آموزش و پرورش است. شما تیتر کرده اید 
که چه مقدار از امور را در استان ها و در حوزه پرورشی تفویض کرده اید؟ پنج مصداق 
اگ��ر امروز بیاورید، ما می توانیم آنرا به بیس��ت مصداق تبدیل کنی��م. نمی دانم چرا 
جس��ارت این کار در فکر وجود دارد اما در عمل اتفاقی نیافتاده است؟ مثال در بحث 
مسابقات فرهنگی و هنری که سال ها است انجام می شود، تغییراتی ایجاد شده اما در 
مجموع چارچوب خود را حفظ کرده است و هر سال استان ها آن را برگزار می کنند. 
ما یک کاری را تحت عنوان جش��نواره میراث فرهنگ��ی مناطق انجام می دهیم و به 
ادارات آموزش و پرورش اعالم کردیم که چه میراثی دارند و می توانند ارائه دهند. آیا 
نمی شود کش��ور اعالم کند که به جای مس��ابقات فرهنگی هنری تکراری، این میزان 
اعتبار را می دهیم تا استان ها جشنواره هایی بر اساس بافت بومی و جغرافیایی خودش 
اب��داع و برگزار کنند؟ شما تهران و خراس��ان و فارس و اصفهان را به صورت شاخص 

دارید که فعالیت های برجسته در آنها انجام می شود. در 
تابس��تان درگیر کارهای روتین می شویم ولی چارچوب 
اختیارات ما خیلی کم اس��ت، به صورت��ی که اختیارات 
دوس��تانی که برای نظارت می آیند از من به عنوان مدیر 

کل بیشتر است.
مثال دیگری از تجربیات خودم را می گویم، ما گفتیم 
صنایع صاایران چه بهره ای برای ما می تواند داشته باشد؟ 
ب��ا مدیرعامل آنها صحبت کردی��م و گفتیم ما گروهی از 
دانش آموزان را می فرس��تیم و شما ب��ا توجه به امکاناتی 
که در زمینه نجوم دارید، مباحثی از خداشناسی را برای 
آنه��ا تبیین کنی��د. باور کنید در ارزیاب��ی که االن انجام 
می دهیم، می بینیم بیش از چهارسالی که دانش آموز سر 
کالس تعلیمات دینی نشس��ته، جواب داده است و حتي 
تغییر رفتار اتفاق افتاده اس��ت. البته ارزیابی و تشخیص 
این موضوع مش��کل است اما من هم از مدیران مدارسی 
که دانش آموزان آنها در این برنامه حضور داشتند، سؤال 
کردم و هم خودم دانش آموزان را ارزیابی کردم و احساس 
ک��ردم می شود حرکت هایی از این دس��ت انجام داد. اما 
چقدر مدیر ما اختیار دارد که در دل برنامه های درس��ی، 

چنین برنامه هایی را بگنجاند؟ اصال چقدر فرصت دارد؟ چقدر در برنامه های درس��ی 
ما زمانی گنجانیده شده که مدیران بتوانند با اختیار خود برای آن برنامه ریزی کنند؟ 
برنامه درس��ی ما کامال مش��خص اس��ت، حتی در بحث نماز در دولت قبل در بعضی 
استان ها آمدند ده دقیقه از ساعت آموزشی کم کردند و به نماز دادند. یعنی برای ایجاد 
یک زمان، میزانی از زمان برنامه های دیگر کم شد و برای حل یک مش��کل، مش��کلی 
دیگر پدید آمد. اختیارات و میزان سیال بودن برنامه که در اختیار مدیر است، چقدر 
اس��ت؟ ما اگر می خواهیم تمرکززدایی کنیم باید الاقل بیس��ت درصد زمان تحصیل 

یک دانش آموز را سیال در نظر بگیریم تا مدیر بتواند خود برای آن برنامه ریزی کند.
در سند تحول اگر دقت کرده باشید، در مورد کتب درسی  آمده است که هشتاد 
درصد حجم آنها در اختیار س��ازمان پژوهش و بیس��ت درصد هم در اختیار استان ها 
باشد، منتها این عملیاتی نش��ده اس��ت. من فکر می کنم یکی از موانع عدم واگذاری 
مس��ئولیت ها به رده های پایین تر این اس��ت که در پایین آمادگي براي این امر وجود 
ن��دارد و هن��وز همه چیز متمرکز اس��ت. اگر کالن به موضوع نگ��اه کنیم، وقتی در 
مجموعه آموزش و پرورش یک اتفاق تلخ می افتد، مثال در روستایی یک بخاری آتش 
می گیرد و یا یک معلم، دانش آموزی را تنبیه می کند، متأسفانه رسانه ها چنان موضوع 
را بزرگ می کنند که وزیر آموزش و پرورش باید برود در مجلس و پاسخگو باشد. در 
حالی که مس��ئول محلی که حادثه در حوزه مدیریت او اتفاق افتاده پاسخگو نیست. 
من فکر می کنم برای تمرکززدایی نخست باید زمینه های آن فراهم شود، یعنی وزیر 

شخصا نباید پاس��خگوی تمام اتفاقاتی که در این وزارتخانه می افتد باشد. وقتی وزیر 
قرار است به تمام مطالبات و کاستی ها پاسخ دهد، طبیعی است که بخواهد خودش 
هم تصمیم بگیرد و نظارت کامل را هم خودش انجام دهد. اما اگر به س��متی برویم 
که هر کس��ی پاسخگوی مس��ئولیت خودش باشد، به این معنا که اگر در مدرسه ای 
یک اتفاق افتاد، مدیر همان مدرس��ه باید پاس��خگو باشد، امکان تحقق تمرکززدایی 

وجود دارد.
 بحثي را که آقای کمرئي اش�اره کردند، یک مش�کل نظری 
اس�ت که وجود دارد. این که ش�ما گفتید به میزان توانمندی مدیران 
م�ا در قب�ول اختیارات مربوط اس�ت و این که طبعا پاس�خگویی باید 
متناس�ب با میزان اختیارات باشد. شما در تجربه استان خودتان برای 
توانمندس�ازی مدیران چه برنامه ای در دس�ت اجرا دارید؟ آیا اساسا 
ابتکاری دارد رخ می دهد یا مثل گذش�ته بخش�نامه هایی از باال برای 

تعالي و ارتقای مدیران وجود دارد و دست شما بسته است؟ 
قائدیها: در بحث توانمندس��ازی مدیران، شبیِه کاری که برخی کش��ورها انجام 
می دهن��د، ما هم یک برنامه به قول مع��روف برادرخواندگی یا خواهرخواندگی ایجاد 
کردیم. به این معنا که چهار مدرس��ه با هم یک قطب تشکیل داده اند و حتی گفتیم 
که این چند مدرس��ه، جلس��ات انجمن اولیا و مربیان را هم با هم برگزار کنند. این 
موضوع در مورد مسائل مالی هم می تواند کمک حال مدارس درون یک قطب باشد. به 
این شکل که مثال یک مدرسه که کمک مردمی بیشتری 
دریافت کرده، میزبان مثال جلسه آموزش خانواده می شود 

و اولیای دانش آموزان هر سه مدرسه را دعوت می کند. 
مشکل دیگری که داریم، مشکل اعتبارات دوره های 
ضمن خدمت برای همکاران فرهنگی اس��ت یعني هیچ 
اعتباری در اختیار استان ها نیست. براي حل این مشکل، 
مدارس را با هم »هم خوان« کردیم و گفتیم دو مدرس��ه 
میزبان دوره های ضمن خدمت مثال ده مدرس��ه باشند. 
اینه��ا البته کارهای کوچکی اس��ت که در این چارچوب 
می شود انجام داد. وقتی جلوتر برویم، کارهای بزرگتری 
را می ش��ود واگ��ذار کرد. مث��ال چیزی مانن��د مدیریت 
مجتمع ه��ا، البته نه به آن شکلی ک��ه در گذشته انجام 
گرف��ت و باع��ث تخریب شد و در نتیج��ه، مجتمع های 

آموزشی به یک سمت و سوی دیگری رفتند. 
مدیریت شورایی پنج مدرس��ه هم ج��وار که مدیران 
می نش��ینند و هر پنج مدرس��ه را با هم اداره می کنند، 
طرحي است که ما داده ایم. برای مثال قرار است اردویی 
برگزار شود، از هر کدام از پنج مدرسه ای که مدیرانشان 
با هم تش��کیل یک شورا می دهند، تعدادی دانش آموز را 

با هم به اردو برده و برایشان آموزش هایی همسان در نظر گرفته مي شود. 
بای��د در این مس��یر حرکت کرد و وزارتخانه هم باید کم��ک کند و این اعتقاد را 
داشته باشد که استان ها می توانند در صورت تفویض اختیار، خیلی از کارها را انجام 
دهند. اگر در شاخص ها و ارزیابی ها به جای یک سری مباحث کلی، به سمت مسائلی 
از این دس��ت برویم، فکر می کنم می شود در آموزش و پرورش کارهای بزرگی انجام 
داد. منته��ا در بح��ث مدیران هم باید این تصور بش��کند ک��ه ورود اولیا و همکاران 
به معنای دخالت در کار آنها اس��ت. به قول دکتر حسینی این دماسنج باید مرتب باال 
برود و در ارزیابی باید دید که مدیر چقدر دیگران را در مدیریت مشارکت داده است. 

باید به این سمت حرکت کرد.
 آق�ای وزیر در یک مصاحبه گفته ان�د که 20 درصد از تعداد 

بخشنامه ها کم کرده اند، آیا این امر محسوس بوده است؟
حس�ینی: بله، مث��ال 170 فعالیت پرورشی و تربیتی ب��ه 70 مورد کاهش پیدا 

کرده است. 
اما راجع به سؤال قبلی نکته ای دارم که اگر اجازه بفرمایید بگویم. 

در ارتب��اط با بحث تمرکززدایی و مش��ارکت، من به دلیل رشته تحصیلی خودم، 
می بینم که از عوارض و آسیب های جلسات ما از جمله همین جلسه، این است که ما 
ایرانی ها یک فرهنگ کلی گویی و تشریحی، انتزاعی و توصیفی داریم. مثال در همین 
بحث تمرکززدایی که من از فرمایش��ات عزیزان استفاده کردم، همیشه می گوییم که 

کمرئی: م�ا در ح�وزه تمرکززدایی اگر 
بخواهیم آنرا کامل و جامع انجام بدهیم، 
مشکل جدي داریم یعنی نیروی انسانی 
م�ا ب�رای تمرکززدایی و قب�ول برخی 
مسئولیت ها، چه در حوزه تصمیم گیری 
و چه در ح�وزه اجرا، با دش�واری هایی 
مواجه اس�ت. به هر ح�ال تمرکزگرایي 
برآمده از یک فرهنگ اس�ت. متأسفانه 
رویک�رد فعلی در نظام آموزش�ی ما به 
یک باور تبدیل ش�ده است که باید هر 

کاری را به ما بگویند و دیکته کنند. 
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باید این ظرفیت ایجاد بش��ود. هر کاری که می خواهیم شروع کنیم، همین جمله را 
می گوییم اما مسئله این است که چه زمانی ظرفیت ایجاد می شود؟ نگاه من این است 

که ظرفیت را باید خوِد ما ایجاد کنیم. 
در یونان باس��تان و آتن آرزوی انس��ان این بود که همه مردم بیایند و در مسائل 
تصمیم گی��ری کنند. اما دیدند که نمی شود چندین میلیون نفر را یک جا جمع کرد. 
ام��ا امروزه دنیای مجازی این معضل را حل کرده اس��ت. در واقع تعدد امواج به جای 
تعدد افکار، زمینه ایجاد دموکراسی مستقیم را فراهم کرده است. ما در استان خراسان 
»پارلمان مجازی معلمان« را ایجاد کردیم و اولین اقدام من تأس��یس همین پارلمان 
مجازی بود. خیلی ها می گفتند معلمان روزهای اول می آیند و بعد دیگر نخواهند آمد. 
اما برخالف این تصور، آمار شرکت کنندگان به صورت  تصاعدی باال رفته است و امروز 
از 90 هزار معلم خراس��ان رضوی، 60 هزار نفر در پارلمان مجازی شرکت می کنند 
و پیرامون مس��ائل نظر می دهند. این آمار باالیی اس��ت. مثال می گوییم جلسه بعدی 
شورای آموزش و پرورش پیرامون این سه دستور خواهد بود، معلمان می آیند و نظر 
می دهند. بنده یک تیم پنج نفره از نیروهای جوان و متخصص را گذاشته ام که تمام 
این نظرات را جمع کرده و تحلیل محتوا می کنند. در نهایت نتیجه این نظرات را به 
جلس��ه شورا می بریم و می گوییم مثال 30 درصد معلمان این طور فکر می کنند و یا 
10 درصد این طور. مصوبات هر جلس��ه را هم در پارلمان مجازی منعکس می کنیم. 
60 هزار کاربر هم عضو این پارلمان مجازی هس��تند. ای��ن پارلمان در کنار پارلمان 

واقعی قرار دارد. این یک تجربه اس��ت. چرا نباید وزارت 
آن را انجام دهد؟ 

تجرب��ه دوم ما هم پیرامون بحث معیش��ت معلمان 
بود. دیدیم بحث منزلت و معیش��ت ب��رای معلمان یک 
دغدغه و مش��کل اس��ت. ما یک موضوع به ن��ام ارتقای 
منزل��ت و معیش��ت معلمان را مطرح کردی��م و از تمام 
رؤس��ای ادارات مان خواس��تیم راجع به این موضوع فکر 
و نظراتش��ان را دس��ته بندی کنند. از رؤسای آموزش و 
پ��رورش خراس��ان شمالی هم خواس��تیم ک��ه این کار 
را بکنند. ما قطِب پنج کش��وری و شامل شش اس��تان 
هس��تیم. آقای بطحایی را نیز دع��وت کردیم. در این دو 
روز گفتیم کس��ی هیچ صحبتی غیر از موضوع معیشت 
معلمان نکند. فقط در این مورد نظراتتان را بگویید. یک 
تیم گذاشتم که بحث ها را تحلیل محتوا کنند. بر اساس 
آن هم »منشور منزلت و رفاه معلمان« را تدوین کردیم. 
من از آقای دکتر کفاش خواس��تم ک��ه بگذارند من این 
موضوع را در جلس��ه شورای معاونین مطرح کنم. این را 
در همه س��طوح از شهرها و شهرستان ها گرفته تا سطح 
کش��ور می شود انجام داد. یک بخشی به کمک دولت و 

بخشی هم به کمک مجلس نیاز دارد. بالفاصله یک نامه هم نوشتم که یکی از راه های 
تمرکززدایی و باال بردن مشارکت همین موضوع است. ما االن شش قطب در سراسر 
کش��ور داری��م، به همه این قطب ها اعالم کنید که موض��وع رفاه و منزلت معلمان را 

به بحث بگذارند، جمع بندی کنند و نتیجه را به شورای معاونین وزارت خانه ببرند. 
ب��ه عنوان یک مثال دیگر، چ��را فکر می کنیم که فقط م��ا موضوعات تربیتي را 
می فهمیم؟ من به معلمان هم گفته ام که تنها مزیت من نسبت به شما این است که 

من این را فهمیده ام که شما  بیشتر از من می فهمید. غیر از این هیچ مزیتی ندارم.
ای��ن فرهن��گ کلی گویی در جلس��ات ما باعث شده که ما یک مش��کل متورم را 
متورم ت��ر می کنیم. دائم می گوییم باید ظرفی��ت ایجاد شود، در حالی که برای ایجاد 
ظرفیت باید از یک جایی شروع کرد. مدل های نظری هم مشخص است. مثال در بُعد 
ارتقا، پنج سیاست مدیریتی دکتر فانی بسیار درست تشخیص داده شده است، اما ما 
فقط روی یکی از آنها کار کرده ایم و آن هم سیاست ساماندهی نیروی انسانی است که 
البته به دلیل اجبار است چون این سیاست را مجبوریم اجرا کنیم. مثال در سیاست 
ارتقا و مدیریت آموزشگاهی، عملیاتی نمودن بودجه ریزی مدارس، توسعه مشارکت ها 
و تمرکززدایی کار نظام مندی انجام نشده است. در بحث ارتقا و تعالی مدیریت چند 
درصد از مدارس این طرح ها را انجام می دهند، اما من بیم دارم که همین سیاست ها 
هم به شدت دچار روزمر گی شوند. من این را در جلسه تعالی مدیریت هم گفتم که 

نباید این طرح به روزمر گی بیافتد. اینها را باید از استان ها شروع کرد. 

ما در زمینه مشارکت به عنوان مثال، سه اقدام انجام دادیم. همه همکاران را جمع 
کردیم و گفتیم همه ما باید از مفهوم مش��ارکت ی��ک دیدگاه واحدی داشته باشیم. 
جنس مش��ارکت باید مش��ارکت واقعی باشد، نه محدود و شعاری. مش��ارکت واقعی 
این اس��ت که مشارکت کننده تقاضا داشته باشد که در تصمیم گیری، تصمیم سازی، 
بهره برداری و نظارت، شراکت داشته باشد. اگر غیر از این باشد، مشارکت هست، اما 
نه مش��ارکت واقعی، بنابر این نهادینه نخواهد شد. دوم گفتیم مشارکت زمانی شکل 
می گیرد که شما بعد از طرح ایده، ستاد الزم برای تحقق ایده را هم شکل دهید. این 
مجلس هایی که من گفتم در واقع ستادهایی هستند برای تحقق عملی ایده مشارکت. 
سوم هم گفتیم که چه کسانی مشارکت کنند؟ نخست؛ دانش آموزان، دوم؛ معلمان، 
س��وم؛ اولیا، چهارم؛ مدیران، پنجم؛ کارشناسان، شش��م؛ پیشکسوتان، هفتم؛ بخش 
خصوصی و هش��تم هم بخش دولتی. برای تک تک اینها ه��م راه کارهای مجزا برای 
مش��ارکت تعیین کردیم، مثال برای معلمان توانستیم 47 راه کار مشارکت پیدا کنیم. 
بر همین اساس منشور مشارکت را تدوین کردیم و گفتیم حاال شروع کنید. شاید این 
ایده تا به حال به ذهن مدیران ارشد نرسیده باشد، ما که نباید دائم منتظر آنها باشیم. 
این چیزی است که در سند تحول هم هست، در سیاست های دکتر فانی هم هست. 
پس 90 هزار معلم استان خراسان بر همین اساس وارد میدان مشارکت شدند. اینها 
که راجع به مشارکت معلمان گفتم، بخشی از مجموعه روش های مشارکت آنهاست. 
مثال االن در تمام کارگروه های اداره کل آموزش و پرورش خراس��ان، معلمان حضور 
دارند. لیست کارگروه ها رابه معلمان داده ایم و گفتیم بر 
اساس توانمندی های آنها، در هر کارگروه الاقل دو معلم 
حضور داشته باشند. در واقع هیچ تصمیمی نیس��ت که 
بدون حضور معلمان اتخاذ شود. بنابراین ما االن سرمان 
پیش معلمان پایین نیس��ت، چرا ک��ه می گوییم اگر ما 
ک��اری نکردیم به این دلیل اس��ت که شم��ا نگفتید. آیا 
شما چیزی گفتید و ما انجام ندادیم؟ بنابر این می بینیم 
که ایجاد مش��ارکت عینی کامال شدنی است. مثال برای 
پیشکسوتان ما نظام پیشنهادات را داریم. این نظام قبال 
یک طول و عرضی داشت که االن از بین رفته. ما گفتیم 
که ممکن اس��ت روزی چندین نفر ن��زد من یا معاونانم 
بیاین��د و ایده ای را بخواهند مطرح کنند. پولی هم برای 
ارائه این ایده ها نمی خواهند. ما آن نظام عریض و طویل 
گذشت��ه را که خیلی هم هزین��ه داشت، کنار گذاشتیم. 
گفتیم باید یک جایی را س��امان بدهی��م و به این افراد 
بگوییم ایده خ��ود را آنجا مطرح کنند. این ایده در آنجا 
بررسی می شود و اگر عملی بشود، شخص ایده پرداز هم 
تش��ویق می شود و می فهمد مرجعی برای رس��یدگی به 
پیشنهاد او وجود داشته و روی آن فکر کرده است. بنابر 
این بعد از مشخص کردن جنس مشارکت، مدل جاری شدن مشارکت و ارکان آن و 

راه کار عملی شدنش را مشخص کرده ایم.
در ارتباط با توانمندس��ازی مدیران، یک نکته را مطرح کنم. یکی از سیاست های 
وزیر، ارتقای مدیریت آموزشگاهی اس��ت. ما برای عملی شدن این سیاست در استان 
خ��ود ابتدا یک کمیته بهبود و اصالح مدیریت تش��کیل دادیم، چ��را که به هرحال 
عملیاتی شدن آن به ستاد نیاز دارد. من به عنوان مدیرکل درگیر همه مسائل هستم، 
اما یک مرجعی باید با تمرکز کامل روی این موضوع کار کند. بنابراین کمیته بهبود و 
اصالح مدیریت با سه کارگروه تشکیل شد. کارگروه توانمندسازی و آموزش مدیران، 
کارگروه ارزیابی و نظارت بر مدیران، کارگروه کیفیت بخشی در امور مدیریت. همین 
کارگروه آمد و 25 کش��ور مختلف را بررس��ی کرد و شاخص های مدیریت کیفی در 
مدارس را به دست آورد. برای کشور خودمان هم یک تجربه گردانی کردیم. بالفاصله 
بر این اس��اس، شاخصه های مدیران کیفی را استخراج کردیم و دقیقا در تابستان بر 
اس��اس همین شاخص ها و در همین کارگروه، در مدیریت آموزشگاه ها تغییر صورت 

گرفت که ارتقای کیفیت آنها نیز مشهود است. 
طرح »حامی« را که جناب قائدیها فرمودند، در اس��تان خودمان اجرایي کردیم. 
مدارسی هستند که قدرتمندند و مدارسی هم ضعیفند. در قالب همین طرح، مدارس 
ضعی��ف به کمک مدارس قوی تقویت شدند. یا طرح »همتا«، تجربه گردانی مدیران، 
کار خوب آقای قائدیها که من اس��مش را تجربه گردانی مدیران مجاور گذاشته ام که 

قائدیها: در بحث توانمندسازی مدیران، 
ش�بیِه کاری که برخی کش�ورها انجام 
می دهند، ما هم یک برنامه به قول معروف 
برادرخواندگی یا خواهرخواندگی ایجاد 
کردیم. به این معنا که چهار مدرس�ه با 
هم یک قطب تش�کیل داده اند و حتی 
گفتیم که این چند مدرس�ه، جلس�ات 
انجمن اولیا و مربیان را هم با هم برگزار 
کنند. این موضوع در مورد مسائل مالی 
هم می تواند کمک حال م�دارس درون 

یک قطب باشد.



92

ت وگو
گف

شماره هفتم/ فروردین ماه 1394

بر اساس آن، ده مدرسه با هم تجربه گردانی کنند. حتی 
گفتیم عوامل یک مدرس��ه در یک روز به یک مدرس��ه 
دیگ��ر بروند تا هم مدرس��ه را ارزیابی کنند و هم تجربه 

خود را انتقال دهند. اینها کامال شدنی است. 
یکی دیگر از مش��کالتی که م��ا داریم نبود مدیریت 
دانش در جامعه ما اس��ت، هم دانش صریح س��ازمانی و 
ه��م دانش ضمنی س��ازمانی. االن مدیری با تجربیاتش 
م��ي رود و مدیر بعدی مي آی��د و از اول شروع مي کند و 
بر اس��اس عنصر نفی که در فرهنگ م��ا وجود دارد، در 
گام اول تمام اقدامات مدیر قبل را نفی مي کند و س��عي 
دارد چیزی را خودش بس��ازد. چیزی را که ما به آن نیاز 
داریم، مستندس��ازی تجربه مدیران است. ما االن چهار 
جل��د کتاب در این زمینه داریم که در آنها تجارب تمام 
مدیران کل بعد از انقالب و معاونین آنها جمع آوری شده 
اس��ت. مثال از آنها پرسیده شده که آقای فالنی در چند 
سالي که در جایگاه مدیریتی بوده ای، مهمترین کاری که 
فکر می کنی انجام داده ای و ویژه است، چیست؟ پاسخ ها 
جمع آوری شده است. عالوه بر این، جشنواره تجارب برتر 

مدیران را جدی گرفتیم.
ک��ار دیگری که همین اواخر آغاز ک��رده ام، راه اندازی گروه های تخصصی مدیران 
اس��ت. مث��ال گفتیم برخی مدی��ران عالئق اقتصادی و مش��ارکتی دارن��د، برخی در 
هوشمندسازی، برخی در نماز و قرآن و عترت، اینها بیایند و در این گروه تجربه های 
خ��ود را به دیگر مدیران هم انتقال دهند. از این طریق ها می توان هم مدیریت و هم 
مشارکت را ارتقا داد، همان طور که در سال گذشته ما با همین رویکرد مشارکت جویانه، 

10 درصد مدیران آموزشگاه های استان را توسط شورای دبیران انتخاب کردیم. 
 جناب کمرئی! ظاهرا شما هم در این زمینه مطالبی را دارید.

کمرئی: امروزه در مدیریت یک نگاهی وجود دارد که تمایل دارد مفهوم س��ازی 
کند تا اینکه تکلیف معین کند. در واقع مدیر با مفهوم سازی کردن، انتظارات خود را 
مش��خص می کند و این فرصت را به کارکنان خود می دهد که از روش های ابداعی و 
خالقانه برای پاس��خ دادن به انتظارات مدیر استفاده کنند. در این روش کمتر گفته 
می شود که دقیقا چه کاری باید انجام شود، بلکه انتظارات بیان می شود که این خود 

می تواند باعث ارتقای سطح مشارکت شود. 
اما پیرامون توانمندس��ازی مدیران باید بگویم که یکی از سیاس��ت های پنج گانه، 
همان طور که دوستان گفتند، بهبود مدیریت آموزشگاهی بوده است. ما همواره انتقاد 
می کنیم که به دلیل مشکالت مالی و کمبود امکانات خیلی از برنامه ها را نمی توانیم 
انج��ام دهی��م. اگر فرض کنیم به ما بگویند که شما با فالن بانک یک قرارداد ببندید 
و هرچق��در که نیاز دارید، بدون محدودیت می توانید برداشت کنید، ما کدام طرح را 
در اولویت قرار می دهیم؟ کدام دس��ته از برنامه های توانمندس��ازی مدیران را دنبال 
می کنیم؟ تصور من این است که باز هم تجارب قبلی مدیران سابق را تکرار خواهیم 
کرد! شاید همان ها را در وسعت بیشتر انجام دهیم. اگر قرار باشد مدیران آموزشگاهی 
را در راستای همان سیاست بهبود مدیریت آموزشگاهی ارتقا بدهیم، چه باید بکنیم؟ 
به زعم بنده در اغلب عرصه های اقتصادی و صنعتی، برای ارتقای مدیران الگو داریم، 
اما در آموزش و پرورش فاقد این الگوها هس��تیم. یعنی اگر بخواهیم اس��تانداردهای 
حرفه ای توس��عه مدیری��ت آموزشگاهی را مش��خص کنیم، به ک��دام منبع مراجعه 
می کنیم؟ جز اینکه یک س��ری اقدامات پراکنده پیرامون آموزش های ضمن خدمت 
و برگزاری همایش ها و یا برنامه هایی که دوس��تان اشاره کردند و ما نیز چون الگوی 
دیگری نداریم، از همان ها استفاده می کنیم، چه چیزی داریم؟ تمام این طرح ها مثل 
طرح »همتا« و دید وبازدیدهای متقابل مس��ئولین مدارس هدفش��ان این است که 
همان توسعه مدیریت دانش را جاری کند، سازمان یادگیرنده و محیط یادگیرنده را 
گسترش دهد. یادمان نرود که ما دو دهه قبل با این مفاهیم سر و کار نداشتیم، بلکه 
نیازهای دنیای امروز است که ما را مجبور به وارد کردن این مفاهیم در حوزه آموزش 

و پرورش کرده است. 
ما در س��ازمان خودم��ان برای این ک��ار، ابتدا س��فارش تعیین اس��تانداردهای 
مدیران را در س��ال جاری به یک از دانش��گاه ها دادیم تا برایمان مش��خص کنند که 
چه اس��تانداردهایی وجود دارد که باید برای تحقق توس��عه حرفه ای مدیران، به آنها 

پرداخ��ت؟ ضمن اینکه از کارکرده��ای دوره های ضمن 
خدمت نیز غافل نیس��تیم اما بر اساس روش سفارش به 
نخبگان، مشخص کردن استانداردهای مدیران را دنبال 
می کنی��م که تصور می کنم تا تابس��تان س��ال آینده به 

نتیجه برسد. 
کار دیگری که باز مرتبط با این موضوع است، بحث 
مدیریت دانش اس��ت. همان طور که گفتم در س��اختار 
اداری ما، اقداماتی مثل برگ��زاری همایش ها زیاد انجام 
می ش��ود اما خروجی این همایش چیس��ت؟ آیا ما یک 
ارزیابی دقیق از این همایش ه��ا داریم؟ من که این طور 
فک��ر نمی کنم. اگر هم ارزیابی انج��ام می دهیم، در واقع 
نظرات شرکت کنندگان را استخراج می کنیم. مثال اینکه 
آیا همایش خوب برگزار شد، پذیرایی خوب بود، س��الن 
خوب بود و امثال اینها که در واقع نظرس��نجی اس��ت. 
اما نمي دانیم که آیا ای��ن همایش، موجب تغییر نگرش 
شرکت کنندگان هم ش��د یا نه زیرا باید با روش دیگری 
ارزیابی شود. اگر خود من بخواهم سؤاالت نگرش سنجی 
را ط��رح کنم، تخصصی در این زمین��ه ندارم که دریابم 
مثال برگزاری همایش��ی با موضوع اعتیاد آیا موج��ب تغییر نگرش مدیران مجموعه 
من شده یا خیر. بنابراین اگر بخواهم این کار را انجام دهم، نتیجه نخواهد داد. برای 
اینکه مدیریت دانش را جاری کنیم، باز یک سفارش به نخبگان دادیم که مدل بومی 
مدیریت دانش در آموزش و پرورش چگونه باید باشد؟ نکته ای را دکتر حسینی اشاره 
کردند که دانش ضمنی کارکنان ما کم نیس��ت، نیروهایی که بازنشس��ته می شوند و 
دانش ش��ان با خودشان می رود. البته با مستندس��ازی و ثب��ت آنها می توان آنها را به 
دان��ش آشکار تبدیل کرد، اما ما ب��رای تبدیل دانش ضمنی و پنهان به دانش آشکار 
چه باید بکنیم؟ مثال وقتی در یک همایش��ی یک س��خنران می آید و درباره »الگوی 
برتر تدریس« س��خن می گوید، دارد دانش پنه��ان خود را با بیان کردن و اجرا کردن 
ب��ه دانش ضمنی کارکنان تبدیل می کند و آنها در یک ارائه دیگر، این دانش ضمنی 
را به دانش آشکار تبدیل می کنند و این گردش آنقدر تکرار می شود که یک سازمان 
یادگیرن��ده شکل بگیرد. تصور می کنم ما در س��ازمان خود این جهت را در عمل در 
پیش گرفته ایم، به این معنا که می بینیم اگر قرار اس��ت همایشی برگزار کنیم، برای 

رسیدن به کدام هدف است؟ 
کار دیگری که انجام شده اس��ت، تدوین برنامه استراتژیک استان است. در داخل 
این برنامه برای 780 برنامه، اس��تراتژی تدوین شده است که ناظر بر 15 هدف کلی 
اس��ت که هم هدف های عمومی دس��تگاه ها و هم اهداف اختصاصی دستگاه ها و هم 
پنج سیاس��ت اصلی وزیر را شامل می شود که البته هنوز عملیاتی نش��ده اس��ت. در 
سطح سازمان آن را طراحی و مدیران مناطق را توجیه کرده ایم و همه در راستای آن 
780 برنامه مشغول فکر کردن و ایده دادن هستند. البته این با برنامه محوری اشتباه 
نش��ود، ما استراتژی محوری را جایگزین برنامه محوری کرده ایم. تمرکز بر روی تحقق 
استراتژی ها است. تدوین برنامه فی نفسه ارزشی ندارد و این تحقق برنامه ها است که 
مهم است. به همین دلیل در حال تالش برای همسوسازی همه ارکان سازمان هستیم 
که فکر می کنم تا یک س��ال دیگر بتوان آثار مثبت آن را در همس��و شدن مجموعه 

نیروهای ما مشاهده کرد.
کار دیگری که ما انجام دادیم، غنی سازی همین برنامه هایی است که اکنون انجام 
می شود. به هرحال تجربه ای پشت این طرح هاست و اینطور نیست که همه آنها غلط 
باش��د. مثال اگر یک همایش��ی انجام می شود، حتما ناظر به یک هدفی اس��ت، حال 
ما باید چه کنیم که آنرا کیفی کنیم؟ این کار دقیقا در همین راس��تای غنی س��ازی 

برنامه های فعلی است.
کار دیگر ما ایجاد یک انظباط مالی اس��ت که هم زمان در سراس��ر کشور در حال 
اجرا است و تالش می کنیم در این وانفسای اقتصادی به درآمدهای خود سروسامان 

بدهیم که خوشبختانه موفق بودیم و 4 برابر افزایش درآمد داشتیم.
جناب کمرئی! ش�وراهای دانش آموزی در حوزه ش�ما جدی 
هس�تند؟ آیا می شود به شکل عینی مشارکت دانش آموزان و فعالیت 

آنان در شوراهای دانش آموزی را مشاهده کرد؟
کمرئی: اینکه مشارکت جدی است یا نه، باید دید که کدام سطح از مشارکت مد 

حسینی: فرهنگ کلی گویی در جلسات 
ما باعث ش�ده که ما یک مشکل متورم 
را متورم تر می کنیم. دائم می گوییم باید 
ظرفیت ایجاد ش�ود، در حالی که برای 
ایجاد ظرفیت باید از یک جایی ش�روع 
کرد. مدل های نظری هم مشخص است. 
مثال در بُعد ارتقا، پنج سیاست مدیریتی 
دکتر فانی بسیار درست تشخیص داده 
ش�ده اس�ت، اما ما فق�ط روی یکی از 
آنه�ا کار کرده ای�م و آن هم سیاس�ت 

ساماندهی نیروی انسانی است.
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نظر است؟ مشارکت را در یک تعریف به معنای درگیری ذهنی، فکری و عاطفی همگان 
در موض��وع مورد بحث می دانن��د. اگر این مفهوم را در ذهن داشته باشیم که درگیری 
ذهن��ی و فکری را نیز نوعی مش��ارکت تلقی کنیم، بله این گونه اس��ت. حداقل اینکه 
دانش آموزان یک تمرینی از مشارکت را در قالب رأی دادن در انتخابات شوراها دارند.

جن�اب قائدیها! در زمان اجرای ط�رح مجلس دانش آموزی، 
اعتراض�ی از س�وی برخی مطرح ش�د مبني بر این که اول مش�ارکت  
دانش آم�وزان را در مدارس عینی و ملم�وس کنید و بگذارید مجلس 
دانش آموزی سرشور این مشارکت و در واقع آخرین مرحله آن باشد، 
نه اینکه به ش�کل گلخانه ای، عده ای را جم�ع کنیم و بگوییم مجلس 
دانش آموزی تش�کیل شده اس�ت. از این منظر می پرسم که آیا با آن 
تقسیم بندی که دکتر حسینی اشاره کردند، مشارکت دانش آموزی در 

استان شما اتفاق می افتد؟
قائدیها: آنچه که در اهداف شورای دانش آموزی پیش بینی شده اس��ت، من فکر 
نمی کنم در هیچ اس��تانی اتفاق بیافتد. من خود دوبار به صورت آزمایش��ی پیش از 
دوران مدیریت، در دورانی که معاون بودم، مدیر را قانع کردم که به مدت سه روز ما 
اداره مدرسه را بدهیم به شورای دانش آموزی. از معلم یار گرفته تا اینکه صبح بیایند 
نظافت را انجام بدهند، زنگ را بزنند، صبح گاه را اجرا کنند و هر کاری که به نظرشان 
می رس��د باید انجام شود. به س��ختی مدیر را متقاعد کردم که ای��ن کار انجام شود. 
نتای��ج جالبی داشت. مثال یکی از بچه ها در جایگاه من به عنوان معاون قرار گرفت و 
کاری را انجام داد که به ذهن من نرس��یده بود، دیدم که بچه ها چقدر متفاوت فکر 
می کنن��د و به یاد روایتی از حضرت امیر افتادم که می فرمایند جوانان را بر اس��اس 
نیازهای خودتان آموزش ندهید، چرا که اینها برای فردا  باید آموزش ببینند. بچه ها 
برنام��ه ثابت هر روز ما را که انجام می دادی��م، کنار گذاشتند و برنامه ها را با ابتکار و 
جذابیت بسیار بیشتری انجام دادند، حتی در کالس های درس. مثال در درس شیمی 
دانش آموزی که در این درس تبحر داشت به عنوان معلم یار در کنار معلم قرار گرفت 
و ب��ه دانش آموزان درس داد. البته معلمان به س��ختی حاضر به پذیرش این موضوع 

بودند اما این اتفاق افتاد و نکات مثبتی داشت. 
در دوره مدیریت اخیر هم از معاون پرورشی خواس��تم که این کار را در س��طح 
استان در دستور کار قرار دهد. این فرصت تا کنون در اختیار بچه ها قرار نگرفته است 
اما در همان س��ه روز تجربه این کار در مدرس��ه، می دیدم که حتی در مسائل مالی 
هم بچه ها، آن هم در آن سن چقدر با تدبیر عمل می کردند و حتی به بهترین شکل 
با هم یاری هم برای ناهار از معلمان پذیرایی می کردند. بنابراین، این فرصت از پایین 

باید در اختیار آنها قرار بگیرد. 
آیا شما مشاور دانش آموزی دارید؟

قائدیها: بله
آیا پارلمان دانش آموزی دارید؟

قائدیها: با دانش آموزان جلس��ات زیادی داریم اما 
اینکه تش��کلی تحت عنوان پارلمان دانش آموزی باشد، 

خیر
آی�ا دانش آموزان ج�دی گرفته 

مي شوند؟
قائدیه�ا: اگ��ر بخواه��م صادقانه پاس��خم بدهم، 

چندان نه.
 اگ�ر ق�رار باش�د که ب�ه صورت 
ابتکاری، بسترهای تازه ای جهت مشارکت 
دانش آم�وزان پیش�نهاد بدهی�د، چه چیز 
در ذه�ن داری�د؟ مث�ال در ش�رایط فعلی 
تش�کل هایی مث�ل ه�الل احم�ر، انجمن 
اس�المی، بس�یج دانش آموزی، پیشتازان 
و فرزان�گان و امثاله�م هس�تند. گروه�ی 
معتقدند اگر اجازه شکل گیری تشکل های 
جدیدی در قال�ب انجمن های دانش آموزی 
داده شود، اتفاقات خوبی خواهد افتاد. شما 

در این زمینه چه تجربه ای دارید؟
قائدیها: ما انجمن هایی مثل انجمن های ادبی داریم، 

ی��ا انجمن دانش آموختگ��ان مدارس مختلف که خود دانش آم��وزان راه انداخته اند و 
بس��یاری از آنها االن دانش��جو هستند و به مدرس��ه دوران تحصیل شان می آیند و با 

دانش آموزان فعلی ارتباط برقرار می کنند. اما اینها هیچ کدام مدون نیستند.
 از بع�د نظ�ری چه مختصات�ی را برای کار تربیت سیاس�ی 

دانش آموزان در ذهن دارید؟ 
قائدیها: من فکر می کنم دانش آموزان را باید وارد این منظر کنیم که نگاهش��ان 
ب��ه سیاس��ت باید از دیدگاه فرهنگ، منطق، اعتدال و نق��د منصفانه باشد. اگر اجازه 
برگزاری جلس��ات دانش آموزی چه به صورت مجزا و چه به صورت نشس��ت مشترک 

تشکل های مختلف برگزار شود، می تواند خیلی خوب جواب بدهد.
 قبال جلس�ات پرسش و پاسخ سیاس�ی در مدارس سراسر 

کشور برگزار می شد، آیا این جلسات هم اکنون برقرار مي شود؟
قائدیها: خیر، به صورت نیمه تعطیل درآمده است.

 در دوره ای در گذشته، تعدادی مدرس سیاس��ی برای سراس��ر کشور 
تربیت شده بودند، آیا اکنون از آنها استفاده می شود؟

قائدیها: در چند سال گذشته از آنها استفاده می شد اما ایرادش این بود که کامال 
در یک جهت خاص بود!

 جناب کمرئی! پرس�ش هایی را که به صورت خاص و موردی 
از جناب قائدیها پرس�یدیم، مجددا تکرار نمی کنیم زیرا رکودی که در 
سال های اخیر در حوزه تربیت سیاسی اجتماعی ایجاد شد، در سراسر 
کش�ور با شرایطی مش�ابه قابل مشاهده اس�ت. واقعیت این است که 
ضرورت و نیاز به تربیت سیاسی اجتماعی را همه درک کرده اند، اصول 
و چارچوب ها نیز تقریبا مش�خص است، برای مثال، تربیت سیاسی به 
معنای تربیت جناحی و خطی نیست. این را به عنوان مثال گفتم. شما 
اگر چارچوب های دیگری در این زمینه در ذهن دارید، بفرمایید و برای 

ما تبیین کنید.
کمرئی: واقعیت این اس��ت که مشارکت هم مشارکت جوینده می خواهد. شورای 
دانش آموزی، منجر به تبیین نقش شده اس��ت ام��ا منجر به شکل گیری یک مرجع 
تصمیم گیر در میان ارکان مدرسه نشده است، در عین حال ژست هایی برای مشارکت 

وجود دارد. 
من به نشریه اخیر تربیت سیاسي اجتماعي نگاه اجمالی داشتم و نظرات دوستان 
را هم پیرامون اینکه در تربیت سیاس��ي چه چیزهایی را نمی خواهیم، مطالعه کردم. 
اما به نظر من وجوه ایجابی مس��ئله مهم تري اس��ت یعنی اینکه چه چیزهایی را باید 
در کانون توجه تربیت سیاس��ی قرار دهیم و اینکه اصال تربیت سیاسی چطور اتفاق 
می افتد. رویکرد تربیت سیاس��ی می تواند متأث��ر از پارادایم های جدیدی باشد که در 
جامعه شکل گرفته است همان گونه که در دو دهه قبل در همین جمهوری اسالمی 

با رویکردي متفاوت به مقوله تربیت سیاسی توجه مي شد. 
فکر می کنم اگر تربیت سیاسی را به صورت کلی برای 
عموم جامعه در نظر بگیریم، مفهومي است که خود نظام 
سیاس��ی با نوع جهت گیری ها و نوع اعمال حاکمیت، آن 
را انج��ام می دهد چون هدفش، افزایش وفاداري به نظام 
و آرمان هاي آن است اما اگر تربیت سیاسي اجتماعي به 
عنوان یک برنام��ه نظام یافته و براي گروهی خاص مثل 
جوان��ان و نوجوانان بخواهد دنب��ال شود، عالوه بر هدف 
وفاداري به کش��ور، موضوع جامعه پذیری سیاس��ی هم 
مورد نظر خواهد بود. البته خوِد جامعه پذیری سیاس��ی 
هم از فرهنگ سیاسي کشور اثر مي پذیرد و خود فرهنگ 
سیاسی را هم باید متأثر از ساختار نظام سیاسی دانست. 
آنچه در ارتباط با دانش آموزان و جوانان قرار است اتفاق 
بیافتد، باید با روشی باشد که هم انتقال دانش نسبت به 
موضوعات و مسائل سیاسی صورت بگیرد و هم منجر به 
تغییر نگرشی شود که بعدا عمل سیاس��ی را دامن بزند. 
به نظر من نشریات تربیت سیاس��ی عمدتا می توانند در 

زمینه انتقال دانش سیاسی مؤثر باشند.
 از ش�ما بابت وقتی که گذاش�تید تش�کر 

می کنیم.

کمرئی: در س�اختار اداری ما، اقداماتی 
مث�ل برگ�زاری همایش ها زی�اد انجام 
می ش�ود ام�ا خروج�ی ای�ن همای�ش 
چیست؟ آیا ما یک ارزیابی دقیق از این 
همایش ه�ا داریم؟ من ک�ه این طور فکر 
نمی کنم. اگر هم ارزیابی انجام می دهیم، 
را  نظ�رات ش�رکت کنندگان  واق�ع  در 
اس�تخراج می کنی�م. مث�ال اینک�ه آیا 
همایش خوب برگزار شد، پذیرایی خوب 
بود، سالن خوب بود و امثال اینها که در 
واقع نظرس�نجی است. اما نمي دانیم که 
آیا ای�ن همایش، موج�ب تغییر نگرش 

شرکت کنندگان هم شد یا نه.
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بازخوانی یک درد و انتقال یک تجربه

ما براى اين نسل 
چه كرده ايم؟

 زهرا طاهری
 دبیر ادبیات دبیرستان های تهران

نگاه مهربان اما لبریز از سوال جوانی که هر روز روبروی من می نشیند و دستانش 
را زیر چانه می زند و فرصتی برای لبریز شدن می خواهد، چیزی نیست که با سکوت 
یا بی اعتنایی بتوان از کنار آن گذشت. او ثروت ناشناخته جامعه امروز و فردای ماست. 
زخم های��ش بارها و بارها رخ نش��ان داده و ما با داروهای خانگی خاله خان باجی های 
غیرحرف��ه ای بر آن مرهم نهاده ایم اما عفونت این زخم آزاردهنده تر از آن اس��ت که 
ب��ا این چیزها التیام یاب��د. او تکریم خود را می خواهد و مجال��ی برای آن که بودن 
خ��ود را با دریایی از اس��تعدادهای نهفته به ما اثبات کند. فه��م این حقیقت برای 

همه کس��انی که شوالی مادربودن یا پدر بودن بر تن کرده اند چندان دشوار نیست. 
هم��ه ما زاویه گرفتن های پاره های تنمان را از باورهایمان به عیان دیده ایم. از س��ر 
برداشتن و از اماواگرهای جوانانه اش ترسیده ایم و او را به نگفتن و ندیدن و نخواستن 
و ندانستن های مصلحتی سوق داده ایم. سال ها بر این مدار گشته ایم و خرسند از این 
که راه چاره مان جواب داده اس��ت. غافل از این که او در س��کوت چون آب باریکه ای 
سرگردان  به هر روزنه ای که به او لبخند زده، سرک کشیده است. دستش در دستان 
کس��انی گرم شده که عفریت وار ویرانی فردای این س��رزمین را در ذهن پرورده اند و 
ویرانی این س��رزمین یعنی تباه شدن همه خون دل هایی که برای ساختن و بالیدن 
آن خورده ایم. خلوت ها و تنهایی های او گاهی رنگ دین ندارد، حتی رنگ وطن نیز 

مقاله

بسترهايتوليديككتاب
»آشتی با نسل چهارم« بر آمده از چند پرسش است:

1- چرا نمی توان با جوانان امروز رابطه متقابل برقرار کرد؟
2- چرا نسل امروز  فداکاری های نسل گذشته را کم اهمیت جلوه می دهد؟

3- چرا نسل گذشته جوانان امروز را کمتر باور دارد؟
4- چگونه می توان شعار برپایی کرس��ی های آزاداندیش��ی را در مدارس اجرا 

نمود؟
5- فاصله بین نسلی چه عواقبی برای کشور ها دارد؟

آذر م��اه 1392 در یکی از کالس ها بحثی در گرفت. بحثی که برخاس��ته از 
یک س��وال بود: چرا نسل امروز با داس��تان محنت بار جنگ هشت ساله مثل یک 

قصه تکراری برخورد می کند؟
س��وال دردمندانه من واکنش��ی در خور داشت. موجی از حرف های نگفته و 
واژه های کمتر شنیده به گوش می رسید که در فضای کالس امکان شنیدن همه 

آن ها نبود. جمالتی نظیر این که:
- ما همه گذشته این سرزمین را تکریم می کنیم ولی نخواهید که در گذشته 

توقف کنیم.
- مگر بزرگتر ها به ما اعتنا می کنند که از ما توقع همدلی دارند؟

- نس��ل شما می دانست که با چه دشمنی رودررو است اما نسل ما با دشمن 
نادیدنی مواجه است که بی رحمانه همه فکر و ذهن ما را نشانه گرفته است.

...... -

من به عنوان معلم ادبیات این بار هم مثل همیش��ه در حس��رت زنگ انش��ا 
که به تیغ حذف گرفتار شد، در جس��تجوی راه چاره، از دانش آموزان خواس��تم 
تا نظراتش��ان را به وبالگ شخصی ام ارس��ال کنند تا زمان بیش��تری برای طرح 

نظراتشان داشته باشند و من نیز با دقت الزم نظرات را بررسی و واکاوی کنم.
طی مدت دو هفته، 230 دانش آموز از دو مدرس��ه تهران در مناطق 13 و4 
نظرات صادقانه خود را در پاسخ به سواالت و متنی که من در وبالگ خود نوشته 
بودم، ارس��ال کردند و من با وس��واس، همه آن نظرات را خواندم و به تدریج در 
ک��الس، زمان اندکی را به بحث و پاس��خگویی اختص��اص دادم. ویرایش نظرات 
ارس��ال شده زمان زیادی را به خود اختصاص داد اما پا در مس��یر بی بازگش��تی 
گذاشته بودم و دوس��ت نداشتم اشتیاق به وجود آمده در میان دوس��تان جوانم 
ابت��ر و بی نتیجه باقی بماند. پ��س از تعطیالت نوروز 93 حاصل کار را برای یکی 
از ناشران ارس��ال کردم و مقدمات چ��اپ کتاب فراهم شد. دانش آموزان من این 
ط��ور تص��ور می کردند ک��ه دامنه بحث دیگر جمع شده اس��ت و پ��س از پایان 
س��ال تحصیل��ی اتفاق جدی��دی رخ نخواه��د داد اما در بهم��ن 1393 کتاب با 
س��رمایه گذاری شخصی من چاپ شد ودر برابر چشمان مشتاق دانش آموزان در 
21 بهم��ن 93 در تاالر بزرگ کوثر واقع در منطقه 13 تهران با حضور جمعي از 
مس��ئوالن آموزش و پرورش رونمایی گردید. شمارگان این کتاب با سرعتی باور 
نکردنی ظرف مدت کمتر از س��ه هفته به پایان رس��ید و بار دیگر ثابت شد که 
کت��اب می تواند از باریک راه پی��ش رو در دل خانواده نفوذ کند و پیام خود را به 
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ندارد. درد هایش چقدر با درد های ما فرق دارد واژه های 
او نیز رنگ دیگری گرفته است. 

صاحب این قلم معلمی است که سال ها با این نسل 
نشست و برخاست داشته و مدعی است که بی پروا ترین 
حرف هایشان را شنیده است بی آن که آنان را به نگفتن 
و س��کوت وادارد. ما کدام وقت از س��کوت و س��رکوب 
نتیجه گرفته ایم که امروز کالس درس، این مقدس ترین 
جایگ��اه پرواز ذهن را بخواهیم با اس��تبداد اداره کنیم؟ 
جوانی که امکان گفتن، پرسیدن و ارتباط برقرار کردن 
کالم��ی با معلم خود را نداشته باشد بدون تردید دل به 
مهر نااهالن می س��پارد و در دنیای رنگارنگ مجازی به 
دنبال گوشی برای شنیدن و دلی برای تپیدن می گردد. 
دنی��ای مجازی البته تهدید صرف نیس��ت بلکه فرصت 
بی نظیر برای دامن زدن به دانسته های معقول و منطقی 

و باال بردن امکان ارتباط با جوان امروز است.
ام��ا دریغ و هزاران دریغ ک��ه معلمان امروز غالبا در 

اس��تفاده از این امک��ان ناتوانند و جوانان ما کامال به این ضع��ف واقفند. وجه غالب 
جامعه معلمان و نیز والدین،  تقابل ناخواس��ته با هر دگرگونی و پیش��رفتی دارند و 
ساده ترین توجیه برای این عدم همراهی این است که مگر معلمان گذشته و والدین 
ما با این ابزارها آشنا بودند که این همه قدر و منزلت داشتند؟ این استدالل کهنه و 
نخ نما چیزی نیس��ت جز کاهلی سنتی و عدم تحرک و پویایی دیرپایی که دامن گیر 
مردمان س��رزمین ما شده است. از این روست که شتاب بی امان تغییرات به سادگی 
دیده نمی شود و جوان بی پناه ما مثل ماهی گم گشته ای هر روز از بستر این سرزمین 

به سوی دیگران لیز می خورد و تغییر آبشخور می دهد.
نیاز امروز جامعه ما این اس��ت که اتفاقات پیش رو را پیش بینی کنیم و آموزش 
و پرورش را در اختیار کس��انی قرار دهیم که ه��م خود ذهنی خالق دارند و هم به 
خالقیت ها و تفاوت ها و اس��تعدادهاي دانش آموزان اعتنا می کنند. س��پردن امور به 
کس��انی که هیچ اعتقادی به تحول در روش ها ندارند، س��م مهلکی است که درمان 

دردها را ناممکن می کند.
طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک

چ��و درد در ت��و نب��یند که را دوا بکند
در بدن��ه آموزش و پرورش خمودی و انجماد م��وج می زند. گاه انتخاب افراد در 

کلیدی تری��ن مناصب فرهنگی کش��ور براس��اس روابط 
دوس��تی و حزبی صورت می گیرد. اف��راد بی انگیزه تاب 
اف��راد نوگرا و خ��الق را ندارند و از بیم از دس��ت دادن 
پس��ت ها و موقعیت های خود، فرهیختگ��ان را منزوی 
می کنند تا بی شانی شان برمال نش��ود. به اعتقاد نگارنده 
مدیران و مس��ئوالن آموزش و پرورش باید برای گرفتن 
مناص��ب، ایده های نو ارائه دهند و پیش از مواجه شدن 
با موج مشکالت، آن ها را به رسمیت بشناسند و راهکار 
مناس��ب را پس از واکاوی های دلس��وزانه و ب��ه دور از 
تنگ نظری های معمول ارائه دهند. مدیر بخش��نامه ای 
و متصلب، ویران کننده بنیاد آزاداندیش��ی اس��ت. او نه 
خود بر مدار اندیشه حرکت می کند، نه راه را برای افکار 
تعالی خواهانه ب��از می کند. در چنی��ن شرایطی آن که 
مایوس تر و نامرادتر از همیش��ه سر به گریبان می کشد، 
جوان رو به آینده ماس��ت که دوس��ت دارد صدایش را 
کس��انی بشنوند که شریان های برنامه ریزی برای فردای 
او را در اختیار دارند. بی تردید فصل مش��ترک غفلت های تکراری و مالل آور امروز و 
دریغ های پرتکرار فردا، ندانستن ها و گاهی نخواستن هاي ماست. تا زمانی که دردها 
را نشناس��یم و وجودش را کتمان کنیم از کار فروبس��ته این نس��ل گرهی گش��وده 

نخواهد شد.
نکته اساسی این است که ما گمان می کنیم برای همیشه می توانیم جزیره وار در 
محیط ایزوله شده و در یک قرنطینه خودس��اخته، پایه های این انقالب را به تنهایی 
از آس��یب ها  مصون نگه داریم. من در چنی��ن فضایی در حیرتم از آن انقالبی عزیز 
و مومن��ی که به صراحت اعالم می کند که »با این جوان ها کاری از پیش نمی رود« 
و باز درمی مانم از پاس��خ آن جوانی که می گوید »اگر ما شایستگی های نسل شما را 
نداریم برای این است که خود شما ما را تربیت کرده اید«. این گفتگو را جدی بگیریم. 
فرتوت شدن نس��ل انقالبي، واس��پاری امور را ناگزیر می کند. اکنون درس��ت همان 
لحظه ای است که باید از خود بپرسیم که برای ساختن جوانانی کارآمد و دلسوز که 
ساختار آینده این سرزمین را خواهند ساخت، چه کرده ایم؟ پرده ها را نکشیم. شیشه 
شفاف خواس��تن ها را »ها« نکنیم. غبار ها را بنش��انیم و به فردایی نگاه کنیم که در 
س��کوت و حیرانی ما، دیگران جای خالی پرسش های این نسل را آن گونه که خود 

بپسندند، پر خواهند کرد.

در راستای شفاف کردن نیاز ها و ایجاد 
فضایی مناسب برای گفتگو و پر کردن 
فاصله ه�ای بین نس�لی، نی�از بود که 
نظرات نس�ل جوان در فضایی مناسب 
ش�نیده ش�ده و پ�ژواک آن به گوش 
بزرگان برس�د. ش�اید بهترین امکان 
می توانس�ت همان زنگ انشایی باشد 
که قریب س�ی سال اس�ت از معلمان 
ادبی�ات و دانش آموزان دهه های اخیر 

دریغ اش کرده اند.

گوش خواهندگان و خوانندگانش برساند.
بازتاب این کار بی نظیر و غیرمنتظره، ارس��ال نظرات مادران و پدرانی بود که 
از این اقدام حمایت کرده و سپاسگزار بودند و برای دانش آموزان جوان من غرور 
و اعتماد به نفس، تمایل روزافزون به کتاب و کتاب خوانی، باور توانس��تن پس از 
خواستن، دوری از یاس و ناامیدی، منطقی تر کردن خواسته ها و حس تواضع در 

برابر کسانی بود که در دیروز این سرزمین جانشان را نثار کردند.
درس��ی که شاگردان من ب��ه معلم شان آموختند این بود ک��ه اگر یک رنگی 
و صداق��ت ببینند بی دریغ همراهی می کنند و اگر دوروی��ی و نامردمی ببینند، 
س��د س��کندر می شوند و ویران می کنند. س��رمایه اجتمایی هر کشور جوانان و 
فرهیختگانی هس��تند که توانایی شان نه به زور بازو که به قدرت اندیش��ه آن ها 
است. نمی توان این سرمایه های بی نظیر را به حال خود رها کرد و در برابر آتش 

گرفتن شان ایستاد و دست ها را گرم کرد.
من معلمانه در برابر این روح های س��رکش و اندیشه های لبریز از سوال ثابت 
کردم که به عهدی که با آنان بس��ته ام وفادار خواهم بود و از آنان نیز می خواهم 

که در زندگی:
1- خوب گوش کنند.

2- در قضاوت شتاب نکنند.
3- از تندروی و کندروی بپرهیزند.

4- برای رفع مشکالت به جای ستیز، راه گفتگو را در پیش بگیرند.
5- به آنان که فداکارانه از خود گذشتند وفادار بمانند.

6- قلم را پاس بدارند وکتاب را مونس خود بدانند. 

7- در عرصه فرهنگ یک مجاهد خستگی ناپذیر باشند.
8- ذهنشان را از توهمات خالی کنند و پیاده نظام لشکر بیگانه نباشند.
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ایده اي نو برای برون رفت از شرایط موجود
در راس��تای شفاف ک��ردن نیاز ه��ا و ایجاد فضایی 
مناس��ب برای گفتگو و پر کردن فاصله های بین نسلی، 
نیاز ب��ود که نظرات نس��ل جوان در فضایی مناس��ب 
شنی��ده ش��ده و پژواک آن ب��ه گوش بزرگان برس��د. 
شاید بهترین امکان می توانس��ت همان زنگ انش��ایی 
باشد که قریب س��ی س��ال اس��ت از معلمان ادبیات و 
دانش آم��وزان دهه های اخیر دری��غ اش کرده اند. هیچ 
ک��س به ان��دازه معلم��ان ادبی��ات از ج��ای خالی این 
زنگ پرخاط��ره رنج نمی برد؛ فرصتی که می توانس��ت 
همه خواس��ته ها، گفتگوها، آرمان ها و روح س��رکش و 
پرسش گر دانش آموزان را در قالب نوشته در خود جای 

دهد و به مهار روح متالطم آنان کمک کند. 
نگارن��ده برای جبران این امکان نداشته، از دی ماه 
1392 اق��دام به ایجاد یک وبالگ نمود و با طرح چند 
س��وال و برانگیختن وجدان آگاه دانش آموزان فهیم و 

صریح خود، از آنان خواست با استفاده مطلوب از فضای مجازی، آرا و نظرات خود 
را ارسال کنند. نکته قابل توضیح این که اکنون فضای مجازی یک فرصت بی نظیر 
برای تداوم تعلیم و تربیت در س��اعات خارج از مدرس��ه و عمق بخشیدن عملی به 
دانسته های عملیاتی نشده دانش آموزان است. نتایج تجربه اینجانب در بهره گیری 
از امک��ان فضای مجازی بس��یار جالب و درخور اعتنا اس��ت ک��ه بازخوردهای آن 

همچنان ادامه دارد.
ظرف دوهفته نظرات بس��یار جالب��ی از دانش آموزان دریاف��ت شد که پس از 
ویرای��ش و بازبینی های چندباره و تایی��د نهایی خود دانش آموزان، در قالب کتابي 
شکی��ل و ج��ذاب تحت عنوان »آشتی با نس��ل چهارم« به ناشر س��پرده شد و با 
دریافت مجوز های الزم س��رانجام در 21 بهمن 93 جش��ن رونمایی آن کتاب در 
منطق��ه 13 تهران با حضور معاونت محترم پرورشی و مش��اور مدیرکل آموزش و 
پرورش شهر تهران و مس��ئوالن این منطقه برگزار شد. در این جلس��ه غرور ناشی 
از احترام گذاشتن به این جوانان فرهیخته، قابل وصف نبود. نتیجه قابل تامل این 
اقدام، دریافت نظراتی بود که بررس��ی و تحلیل آن ها به زمان و کار بیش��تری نیاز 
داشته باشد. اولیای محترمی که در کمال ناباوری با نظرات صادقانه فرزندانش��ان 
مواج��ه ش��ده بودند، قدردان این اقدام بودند و اب��راز می داشتند که ما باور کردیم 

که فرزندانمان تا چه حد بزرگ شده  و نیاز های خود را به خوبی بیان کرده اند.
ریشه همه باید ها و شاید ها در مدرسه است

تجربه همه کش��ورهای پیش��رو نش��ان می دهد ک��ه هر رخداد خ��وِب فکری، 
فرهنگ��ی، صنعت��ی و اعتقادی  و هر تح��ول و تغییر و اصالحی بای��د از آموزش و 

پرورش آغاز شود.
اگر بنا به توصیه مقام رهبری اقتصاد ایران نیاز به مقاوم سازی در برابر بیگانه دارد؛ 
اگ��ر فرهنگ باید بنیادی قوی و مس��تحکم داشته باشد تا از س��وی هیوالهای 

دنیای مدرن بلعیده نشود؛ 
اگر سیاس��ت مبنایی درس��ت می طلبد تا از اخالق فاصله نگیرد و گزینش های 

مردم براساس خرد و نه شعار و احساس باشد؛ 
اگر پژوهش ریشه های فکری و دانش عمیق می طلبد؛
اگر زندان ها قرار است از بزه کاران جوان خالی شود؛ 

اگر نزاع های خیابانی و اس��یدپاشی و ناهنجاری های روحی و رفتاری قرار است 
اصالح شود؛ 

اگ��ر آمار طالق، قتل، تجاوز، کالهبرداری، و بی اخالقی های رایج باید به حداقل 
برسد و.... 

این همه را باید از درون مدارس پی ریزی کرد که بنای محکم را از بام نمی سازند. 
در کن��ار هم��ه این امور توجه ب��ه یک نکته دیگر نیز الزم اس��ت. معلمانی که 
قرار اس��ت فضایل اخالقی را به فرزندان این س��رزمین بیاموزن��د باید ذهنی آرام 
و دل��ی مطمئ��ن داشته باشند تا دانش آم��وز هر روز با معلم��ی پژمرده و محزون 
مواجه نش��ود. همچنین معلم نباید به دانش آموز به عن��وان امکانی برای تحصیل 
مال بیش��تر در س��اعات خارج از مدرس��ه نگاه کند. دانش آموزی که معلم خود را 
در حل مسائل معیش��تی ناتوان می بیند نمی تواند از او انتظار ویژه ای داشته باشد 

زیرا خط رنج و درماندگی چهره معلم،  مس��یر آینده او 
را در بس��تری غیر از دانایی ترسیم می کند. نگاه کنید 
به رشد قارچ گونه بنگاه های داللی که اداره کنندگانش 
جوانان��ی هس��تند که دل از تحصی��ل بریده اند و برای 
آن ارزشی قائل نیس��تند. از چنی��ن معلمی نمی توان 
خواس��ت ک��ه  دانش آم��وز جوان��ش را درک کند، در 
برابر سرکش��ی هایش صبور باشد، چشم بر خطاهای او 
گاه��ی ببندد یا در جای خود با او به گفتگو بنش��یند، 
از مزه پرانی های او نرنجد، از بی انصافی های او به خشم 
نیاید، ناسپاسی هایش را نادیده بگیرد، به شکوفا کردن 
اس��تعدادهایش اهتمام ورزد وخود نیز از نظر س��طح 

دانش  به روز باشد و مطالعه اش را متوقف نکند....
همه این زیبایی ها آرامش می خواهد و بی نیازی که 
معلم��ان امروز ما از آن محرومند. در فضای پرتبعیض، 
چنی��ن معلم��ی نمی تواند شاگردان��ی خردمند و ویژه 
تربیت کند. باور کنید که هر چه در این موضوع بیشتر 
پی جوی��ی کنیم باز به همان نکته آغازین می رس��یم که دانش آموز آرام و منطقی، 
معلم آرام می خواهد. اگر معلمان نجیب ما با وجود کوهی از مشکالت، فداکارانه بار 

تربیت این نسل را به دوش می کشند، شایسته احترامی روزافزونند.
تربیت هوش هیجانی در مدرسه

اغلب ما درک درس��تی از هوش نداریم. ما به اشتباه دانش آموزی را که نمرات 
برت��ری می آورد ودرس ه��ا را به خوبی می آموزد و تکالیفش را درس��ت و به موقع 
انجام می دهد، دانش آموزی باهوش و مثبت می دانیم. اما به تجربه دیده ایم که گاه 
در زندگی اجتماعی، افراد با هوش قدرت برخورد با مش��کالت و موانع پیش رو را 
ندارند. آمار طالق  و س��ایر ناهنجاری ها در بی��ن افراد تحصیل کرده نمایان گر این 
باور اس��ت که بین هوش تحصیلی و ه��وش رفتاری باید مرزی قائل شد. مدیریت 
خش��م و هیجان، تدبیر کردن هنگام برخورد با موان��ع اجتناب ناپذیر، نگریختن از 
جس��تجوی یک راه حل مناس��ب و تالش برای به دس��ت آوردن چیزی که خود را 
شایس��ته آن می دانند، ب��دون نزاع ودرگیری و همراه داشت��ن دائمی قوه عقل در 
نامالیمات، پرهیز از دست زدن به اقدامات هیجانی نظیر خودکشی، فاصله گرفتن 
از یاس و دل مردگی و نکاتی از این دس��ت ما را وامی دارد که تربیت EQ  )هوش 
هیجاني( را مانند IQ )هوش شناختي( مهم بدانیم و حتی اهمیت دوچندان برای 

این وجه از وجود انسان قائل باشیم.
جوان تا جایی اهل مدارا است که افق پیش روی خود را روشن و پرامید ببیند. 
ظرف س��ینه او کوچک تر از آن است که بتواند با تدبیر و تحلیل گردنه های دشوار 
را از س��ر بگذران��د. برای افزودن به حجم درک و فهم او بای��د او را درگیر تجارب 
عملی کرد. بزه کاران جوانی که از مدرسه راهی  زندان شده اند با خوبان و فرزانگان 
ننشسته اند و محترم انگاشته نشده اند. آن ها حرف های ناگفته خود را از افراد صالح 
پنهان نگه داشته اند زیرا شاید گوشی برای شنیدن نیافته اند. هر گاه سخن گفته اند 
س��رکوب شده اند و انزوا و حاشیه نش��ینی را بر هر چیز دیگر ترجیح داده اند. عدم 
ارتباط با دیگران، حس حق به جانبی به افراد می دهد. افراد در تنهایی خود محکمه 
تش��کیل می دهند و افراد را متهم می کنند و به قضاوت و صدور رای می نش��ینند. 
واضح اس��ت که طرد شدن، واکنش های هیجان��ی و غیرمنطقی می آفریند و الزم 
است مشاوران قوی و حرفه ای به پاالیش این موارد بپردازند و از افتادن جوانان به 

بی راهه ها جلوگیری کنند.
نتیجه:

کوتاه مقال این که جوان دوست دارد دیده شود، فهمیده شود، توانایی هایش باور 
و بارور شود، حرف هایش شنیده شود، قضاوت نش��ود، تحقیر نش��ود، طرد نگردد، با 
کوچکترین خطایی متهم نش��ود، به او به چشم یک نیروی مخرب و بی منطق نگاه 
نشود، نیازهایش بی پاسخ نماند، با ترش رویی با او برخورد نشود، اراده و قدرت انتخاب 
از او گرفته نشود، به خواسته هایش به دیده احترام نگریسته شود، بی تجربگی هایش، 
حماقت انگاشته نش��ود، راه برون رفت از تنگناها به او نمایانده شود، دستان مهرآمیز 
والدی��ن و معلم��ان نوازش گر آرزوهای��ش باشد، به او برای اثب��ات بد یا خوب بودن 
باورهایش زمان داده شود، به او امکان آزمون و خطا داده شود، به خاطر حمایت ها بر 

او منت ننهند و سرانجام به او مانند یک ثروت بی نظیر و سازنده نگاه شود.

اغلب ما درک درستی از هوش نداریم. 
ما به اشتباه دانش آموزی را که نمرات 
برتری می آورد ودرس ه�ا را به خوبی 
می آم�وزد و تکالیفش را درس�ت و به 
موق�ع انج�ام می ده�د، دانش آموزی 
باهوش و مثبت می دانیم. اما به تجربه 
دیده ایم ک�ه گاه در زندگی اجتماعی، 
اف�راد ب�ا ه�وش ق�درت برخ�ورد با 

مشکالت و موانع پیش رو را ندارند. 
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گزارش

تاکن��ون بارها از شهدای آموزش و پ��رورش، 36هزار دانش آموز و 5500 معلم 
شهید تجلیل شده بود، اما امس��ال هش��تم اس��فندماه، همزمان با سالروز تأسیس 
معاون��ت ام ور تربیت��ی در آموزش و پرورش، اولین کنگره شه��دای امور تربیتی با 
ه��دف تجلیل از این شهدا و تقدی��ر از خانواده های آنها در مرکز همایش های برج 
میالد برگزار شد. از دیگر اهداف این همایش زنده نگه داشتن و گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای گرانقدر امور تربیتی و تقویت و ترویج روحیه جهاد و ایثار در بین 

معلمان، مربیان و متولیان تعلیم و تربیت اعالم شده بود.
مدتی پیش از این مراس��م اعضای س��تادهای »کنگره شه��دای امور تربیتی«، 
»کنگره شهدای دانشجو« و »کنگره شهدای هنرمند« به دیدار مقام معظم رهبری 
رفتن��د. در این دی��دار که فیلم آن در ابتدای کنگره شهدای امور تربیتی منتش��ر 
شد، کت��اب س��رگذشت پژوهی 411 شهید امور تربیتی که در س��ه مجلد نفیس 
مستندس��ازی شده، از س��وی وزیر آموزش و پرورش به مقام معظم رهبری تقدیم 
شد و ایش��ان ضمن اس��تقبال از این کت��اب، فرمودند برگ برگ ای��ن نوشته ها را 

خواهم خواند.
برای به ثمر رس��اندن این کتاب ابتدا پس از شناس��ایی شهدای امور تربیتی با 
توج��ه به اطالعات موج��ود در آموزش و پرورش و بنیاد شهی��د و امور ایثارگران، 
دفترچه ثبت سرگذشت این شهدا از طریق راه اندازی گروه های پژوهشگر و مراجعه 
ب��ه خانواده، دوس��تان، شاگردان و همرزمان آنها تدوین ش��د و پس از تکمیل آن 
کتاب سرگذشت پژوهی شهدای امور تربیتی منتشر شد و در دسترس عالقه مندان 

قرار گرفت.
در بخش��ی از مقدم��ه کت��اب مربی��ان آس��مانی 
)س��رگذشت پژوهی شهدای امور تربیتی( به قلم دکتر 

فانی آمده است:
»هشتم اس��فند متعلق به شهیدان واالمقام رجایی 
و باهنر اس��ت که ن��ام و یاد بلندشان ب��ر تارک تاریخ 
ای��ن دیار می درخش��د. میزبانان و میهمان��ان این بزم 
بی همانند خیل شهیدان مخلص امور تربیتی هستند... 
هشتم اسفند در فرهنگ تعلیم و تربیت معاصِر ما یک 

مکتب تربیتی است«.
در پای��ان نی��ز آمده اس��ت: »ما به س��هم کوچک 
خ��ود، در جهت تکریم و تعظیم این برنامه س��ترگ و 
تأثیرگ��ذار با هدف معرفی بهتری��ن الگو برای زندگی 
س��عادتمندانه و تعمیم روحی��ه الگوپذیری در جامعه 
دانش آموزی، ضمن شناسایی شهدای امور تربیتی در 
سراسر کشور و جمع آوری میراث فرهنگِی به جا مانده 
از آن عزی��زان به انتش��ار این مجموعه در س��ه مجلد 

وزین اهتمام نمودیم«.

سخنان مقام معظم رهبري
مق��ام معظم رهبری در دیدار با اعضای س��تادهای کنگ��ره بر ضرورت تجلیل 
از مق��ام شهدا تأکید کردند و فرمودند: »جلس��ات بزرگداشت شهدا در واقع ادامه 
حرکت جهادی و شهادت است و باید یاد شهدا و نکته یابی از زندگی آنان روزبه روز 

در جامعه رواج پیدا کند«.
رهب��ر انقالب ب��ا اشاره به نقش اساس��ی مجاه��دت و شهادت حض��رت امام 
حس��ین)ع( در ماندگاری اس��الم، قرآن و معارف اس��المی افزودن��د: »چنانچه در 
جامعه ای یاد شهدا و مس��ئله شهادت، به عنوان یک حقیقت ماندگار مطرح باشد، 
شکس��ت معنایی نخواهد داشت و آن ملت، بدون خوف و حزن در مسیر پیشرفت 
حرکت می کند«. ایش��ان در ادامه، کار بزرگ ملت ایران را نفی تقس��یم بندی غلط 
جهان به »سلطه گر و س��لطه پذیر« خواندند و گفتند: »اگرچه امروز سلطه گران با 
ابزارهای فراوان خود، امکان تسلط بیشتری بر مظلومان و مستضعفان یافته اند، در 
مقابل این وضعیت، هویتی به نام انقالب اس��المی با تکیه بر مبانی الهی و اخالقی 

سر بلند کرده و شجاعانه در مقابل نظام سلطه ایستاده است«.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به حرکت مس��تمر انقالب اسالمی به سمت 
قله ه��ا و ناکامی دشمنان در متوقف ک��ردن این حرکت، گفتند: »برخی در دوران 
دفاع مقدس معتقد بودند که با عزیمت دانش��جویان به جبهه ها، دانشگاه ها خالی 
و در حرکت علمی کش��ور خأل ایجاد می شود، اما معلوم شد که برکات شهادت و 
جهاد در راه خدا بس��یار زیاد اس��ت و همان تالش ها و مجاهدت ها موجب شد که 
امروز وضعیت علمی کشور، افتخارآمیز و جلوتر از سایر 

بخش ها باشد«.
رهبر انقالب زنده نگ��ه داشتن نام شهدا و فرهنگ 
شهادت را حیاتی و از نیازهای اساسی کشور برشمردند 
و گفتن��د: »فرهنگ شهادت یعنی فرهن��گ ایثار و از 
خودگذشتگی برای اهداف بلندمدت و مش��ترک مردم 
و همه بش��ریت، و این فرهنگ، درست در نقطه مقابل 
فرهنگ فردگرایی غربی است که همه چیز را برای خود 

و با محاسبه شخصی و مادی می سنجد«.
ایش��ان در پایان تأکی��د کردند: »فرهن��گ ایثار و 
شهادت در ه��ر جامعه ای عموم��ی و فراگیر شود، آن 
جامع��ه به پیش خواهد رفت و هرگز در آن توقف و یا 

عقبگرد وجود نخواهد داشت«.

پیام دکتر روحاني
دکتر روحانی، رئیس جمهور نیز به مناسبت برگزاری 
ای��ن کنگره، پیامی ص��ادر کردند ک��ه در ادامه برنامه 
توس��ط دکتر فانی، وزیر آموزش و پرورش قرائت شد. 

در اولین کنگره بزرگداشت شهدای امور تربیتی

تجليل از مربيان آسمانى

رهب�ر معظ�م انق�الب: »فرهن�گ 
ش�هادت یعن�ی فرهن�گ ایث�ار و 
اه�داف  ب�رای  خودگذش�تگی  از 
بلندمدت و مش�ترک مردم و همه 
بش�ریت، و این فرهنگ، درس�ت 
در نقط�ه مقابل فرهنگ فردگرایی 
غربی اس�ت که همه چی�ز را برای 
خود و با محاس�به شخصی و مادی 

می سنجد«.
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رئیس جمهور در این پیام ضمن ادای احترام به تمامی 
شهدای دفاع مقدس، به شهدای امور تربیتی در طول 
حماس��ه دفاع مقدس اش��اره کردند و نق��ش آنان را 
همواره ماندگار و شورآفرین خواندند: »سخن گفتن از 
سلحشورانی که با تکیه بر عشق و ایمان و اخالص در 
حس��اس ترین و خطیرترین برهه تاریخ خونبار انقالب 
اس��المی به صحنه ه��ای حق علیه باط��ل شتافتند و 
حماسه های جاودان آفریدند کار آسانی نیست. در این 
میان نقش بزرگمردان تربیتی که در لحظات حساس 
و سرنوشت س��از دفاع مقدس از کالس های امن درس 
و مدرس��ه گذشتند تا در مدرسه ای بزرگ تر از سنگر 
شرف و عزت ملت ایران محافظت کنند هماره ماندگار 
و شورآفرین اس��ت. اینان که به حق، مربیان آس��مانی 
نام گرفته اند جاودانگان تاریخ ما و ستارگان درخشانی 
برای آس��مان دانش و معرفت و کهکش��ان همیش��ه 

تابناک ایثار و فداکاری خواهند بود«.
رئیس جمهور در بخش دیگری از پیام خود، با ادای 
احترام به شهیدان رجایی و باهنر، به عنوان پایه گذاران 
امور تربیتی، پاسداری از خون پاک شهدای این حوزه را 
از وظایف خود و دولت تدبیر و امید دانست: »پاسداری 
از خون پ��اک مربیان شهید امور تربیت��ی در کنار نام 
عزی��ز معلمان و اس��وه های بلندآوازه آن��ان »شهیدان 
رجایی و باهنر« که س��نگ بنای ای��ن عمارت آباد و با 
عظم��ت یعنی امور تربیتی م��دارس را بنیان نهادند و 
احترام به دس��تاوردهای آنان را که به شکرانه الهی در 
س��نوات اخیر بنا به توصیه های مقام معظم رهبری در 
حال احیا و بالندگی است از وظایف خود و دولت تدبیر 
و امید می شناسم و امیدوارم به برکت انفاس ملکوتی و 
ارواح پاکشان رایحه شکوفایی و سربلندی در جای جای 

کشور عزیزمان ایران بگسترد«.
ایش��ان در پای��ان نیز ضم��ن تجدید احت��رام به 
خانواده ه��ای این شهدا و آرزوی س��المتی برای آنان، 
از مس��ئولین وزارت آم��وزش و پ��رورش، بخص��وص 
مسئولین معاونت پرورشی و فرهنگی به دلیل برگزاری 

این همایش تشکر کردند.
در بخ��ش دیگری از این مراس��م دکتر فانی، وزیر 
آم��وزش و پرورش دقایق��ی با حضار س��خن گفتند. 
ایش��ان در این سخنرانی با اشاره به تعبیر قرآن کریم 
از شه��دا که آنان را »عند ربهم یرزقون« می داند، این 
درجه را عالی ترین مقام انسانی و کمال نهایی دانست 
که در صورت رسیدن به آن دیگر حائلی میان خداوند 

و انسان وجود نخواهد داشت.
ایش��ان با اشاره به فرموده امام)ره( مبنی بر اینکه 
خدم��ت به شهید خدم��ت به نبی اکرم)ص( اس��ت، 
گفتن��د: »امروز در بی��ن پدران رنج کش��یده، مادران 
مؤم��ن و پرمهر و فرزندان گرامی شهدای امور تربیتی 
می گوی��م که شما نیز در شم��ار واالمقام های شهدای 

انقالب هستید«.
در پایان این مراسم هدایایی به خانواده 411 شهید 
امور تربیتی اهدا شد که از هر اس��تان، خانواده یکی از 
شهدا به شکل نمادین با حضور در جایگاه، هدیه خود را 

از مسئولین حاضر در جلسه دریافت کرد.
در نهای��ت نیز اعالم ش��د که ب��رای خانواده های 
شه��دای امور تربیتی در اردیبهش��ت و خرداد آینده، 
برنامه سفر به مشهد مقدس تدارک دیده شده است.

ش
گزار
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