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سرمقاله
امسال نيز طبق سنت هر ساله مقام معظم رهبرى و رئيس جمهور ايران همزمان با آغاز سال نو براى مردم ايران پيام نوروزى فرستادند.

ــال «دولت و ملت،  ــال جديد را س ــال نو به ملت ايران و همه ملت هايى كه نوروز را گرامى مى دارند، س آيت اهللا خامنه اى در پيام نوروزى خود، ضمن تبريك س
همدلى و هم زبانى» نامگذارى كردند.

ايشان با اشاره به تقارن سال نو با ايّام شهادت حضرت زهرا (سالم اهللا عليها) ابراز اميدوارى كردند «اين ايّام و اين سال از بركات فاطمى سرشار و برخوردار 
باشد و نام مبارك اين بزرگوار و ياد ايشان تأثيرات عميق و ماندگار خود را در زندگى مردم ما در سال 1394 بگذارد».

ايشان همكارى هاى گسترده دولت و ملت را ضرورى برشمردند و تأكيد كردند: «براى تحقق شعار سال 94 يعنى «دولت و ملت، همدلى و همزبانى» بايد هر 
دو كفه اين شعار يعنى ملت عزيز، بزرگ، شجاع، بصير، دانا و با همت ايران و همچنين دولت خدمتگزار، به يكديگر اعتماد، و صميمانه با هم همكارى كنند».
ــرفت اقتصادى، اقتدار و عزت منطقه اى و  ــاره كردند و گفتند:«پيش ــال جديد اش ــت يافتنى فراروى ملت ايران در س آيت اهللا خامنه اى به آرزوهاى دس
بين المللى، جهش هاى علمى به معناى واقعى، عدالت قضايى و اقتصادى و از همه مهم تر ايمان و معنويت آرزوهاى بزرگى هستند كه در اين سال براى ملت 

ايران داريم و البته همه اين خواسته ها و آرزوها نيز دست يافتنى است و خارج از ظرفيت عظيم ملت ايران و سياست هاى نظام نيست».
ــتغال، بويژه براى جوانان را هدف دولت  رئيس جمهور نيز در پيام نوروزى خود، رونق پايدار، افزايش صادرات غيرنفتى و ايجاد فرصت هاى جديد اش
در سال جديد اعالم كرد و گفت: در اين زمينه با كمك شما مردم در سال جديد، قدم هاى نويى برخواهيم داشت، صادرات غيرنفتى را افزايش خواهيم 

داد و زمينه اشتغال را فراهم خواهيم كرد.
ايشان ضمن تبريك سال نو به اقشار مختلف هم ميهنان، ايرانيان خارج از كشور و همه آنهايى كه در كشورهاى منطقه سنت نوروز را پاس مى دارند، 
و ضمن تشكر از ملت فرهيخته و بزرگ ايران در حمايت از دولت گفتند: «اين كارى كه شما مردم در زمينه اقتصاد مقاومتى كرديد مسيرى شد براى 
پيروزى مذاكره كنندگان در برابر قدرت هاى جهانى. ملت ما در شرايط تحريم و فشار به اين موفقيت هاى بزرگ دست يافت و اين بدان معناست كه 

حركت مردم، تحريم ناپذير است. اتصال دولت و ملت و اعتماد به يكديگر تحريم ناپذير است و ملت ما اين مسير را تا پيروزى ادامه خواهد داد».
رئيس جمهور در ادامه افزود: «ما حقوق هسته اى اين ملت را تثبيت كرده ايم. سازمان تحريم را درهم شكسته ايم و اين ملت در مسير اهداف 
بلند خود موفق خواهد بود. رابطه مان را با همسايگان در همه زمينه ها گسترش داديم. سياست ما با همسايگان، سياست مودت و دوستى است. 
سياست ما نسبت به ساير كشورها تنش زدايى و گسترش همكارى هاست، هم با شرق هم با غرب بويژه كشورهاى منطقه. كار بزرگ ديگرى كه 
ملت ما در سياست خارجى انجام داد، قهرمانى اين ملت در برابر تروريزم، افراطى گرى و خشونت بود، ما دوستانمان را در مبارزه با تروريزم تنها 
نگذاشتيم و در همه جاى منطقه، هر كجا كه دوستان ما و كشورهاى منطقه در فشار تروريزم قرار گرفتند آنها را يارى كرديم و اين كمك را 

تا ريشه كن كردن افراطى گرى و تروريزم در منطقه و جهان ادامه خواهيم داد».
ايشان با خطاب قرار دادن مردم عزيز ايران تأكيد كردند: «سال جديد، سال انتخابات است بايد فضاى بهترى را براى فعاليت احزاب به 
وجود آوريم، آستانه تحمل را باالتر ببريم، سربلندى اين ملت را به رخ بدخواهان بكشيم. به همه نشان دهيم كه افكار مختلف را تحمل 
ــت هم دهيم، مجلسى را بسازيم كه شايسته اين ملت بزرگ ايران است و مجلس خبرگانى را به وجود آوريم كه  ــت به دس مى كنيم. دس

ثبات بيشتر براى كشور و آرامش بيشتر براى افكار عمومى جامعه ما به وجود آورد و اين كار با همكارى يكديگر امكان پذير است».
عنوان سال جديد تاكيد بر ضرورتى است كه در سال 94 سخت به آن نيازمنديم يعنى ايجاد همدلى و همزبانى ميان دولت و ملت 
ــى در داخل يعنى برگزارى انتخابات  ــته اى و نيز يك حضور حماس در وضعيتى كه يك تصميم بزرگ بين المللى يعنى توافق مهم هس
مجالس خبرگان و شوراى اسالمى را در اين سال در پيش داريم. اميد كه به ايجاد اين فضاى همدلى و همزبانى دوسويه ميان مردم 

و مسئوالن بخصوص دولت خدمتگزار به اندازه توان خود كمك كنيم.  

تجليل واقعى از معلم
دوازدهم ارديبهشت در ايران «روز معلم» است و بهانه اى براى تجليل از مقام واالى معلم، گرامى داشت زحمات و شناخت ارج 

او و تكريم شخصيت اين چهره هاى خدومى كه به گفته معمار انقالب، شغل انبيا را دارند. 
ــته است. مى توان به انتخاب معلمان  ــكل نمادين از معلمان تجليل كرد كه كارى بايس ــبتى، مى توان به ش در چنين مناس
نمونه  مبادرت كرد و با آنان به ديدار مقامات و مسئوالن كشور رفت. مى توان معلمان را در سالنى نشاند و براى آنان سخنرانى 
و به آنان جوايزى اهدا كرد. مى توان با سرودن شعر در وصف مقام معلم، تا حدى رفعت جايگاه معلم را نشان همگان داد و ... 
ــرى كه دغدغه مند معيشت است و نگران  ــت و به دغدغه هاى واقعى و نگرانى هاى بزرگ اين قش اما آيا اين اقدامات كافى اس

منزلت، پاسخ مناسبى مى دهد؟
اكنون با روى كار آمدن دولت تدبير و اميد شايسته است به اين سنت تكرارى هر ساله بسنده نشود و به جاى سخن 
گفتن و تمجيد از مقام موجودى انتزاعى كه شباهت چندانى به معلمان واقعى كشورمان ندارد، گام هاى عملى در جهت 
رفع مشكالت شان برداشته شود. چه اشكالى دارد اگر در اين گونه مراسم، از معلمان بخواهيم به جاى مسئوالن پشت 
تريبون بيايند و مشكالت شان را براى دستيابى به راه حلى منطقى بازگويند تا شايد با همدلى و هم انديشى معلمان و 

مسئوالن، افق روشنى پيش روى آنها قرار گيرد و نيازهاى مادى، معنوى و آموزشى شان برآورده شود؟ 
اولين تجريه عملى و عينى در تحقق عنوان سال جديد را بايد در ايجاد همدلى و همزبانى ميان معلمان و مسئوالن 
ــنهادهاى اصالحى خود بپردازند و مسئوالن با  ــت معلمان به طرح نظرات انتقادى و پيش ــان داد. يعنى نيكوس نش
حمايت از مطالبات منطقى و صواب اين قشر فرهيخته، مشكالت آنان را در حد وسع و توان خود از ميان بردارند. 

اگر سير جريان امور بدين ترتيب پيش رود، تجليل پسنديده اى از اين قشر صورت گرفته است. 
مدير مسئول

سالى با هدف ايجاد همدلى و همزبانىسالى با هدف ايجاد همدلى و همزبانى
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پاى سخن رهبرى

ــينيم و صحبت ها و  ــل از هرچيز پاى صحبت رهبرى مى نش ــم هر ماه قب به رس
ديدارهاى مهم ايشان را در ماهى كه گذشت مرور خواهيم كرد.

انتقاد نبايد موجب بى اعتمادى عمومى شود
به مانند هر سال حرم مطهر رضوى محل سخنرانى ابتدايى سال مقام معظم رهبرى 
ــت و هر ساله جمعيت زيادى براى شنيدن صحبت هاى ايشان به مشهد مى روند.  اس
ــان با حضور پرشور مردم در سخنان مهمى به تبيين شعار امسال، «دولت و ملت،  ايش
ــه  حمايت مردم از دولت  ــى» پرداختند و با تاكيد بر وظيفه  دوجانب ــى و همزبان همدل
ــروع و همچنين لزوم سعه صدر مسئوالن در مقابل انتقادهاى منطقى، به  قانونى و مش
ــه نظام اسالمى و فرصت ها و چالش هاى پيش روى نظام اشاره  چهار پايه اصلى هندس
كردند و گفتند: هدف گذارى و برنامه ريزى مسئوالن براى پيشرفت و رونق اقتصادى و 
كمك آحاد مردم به ويژه فعاالن اقتصادى و رسانه ها به اقتصاد ملى، وظيفه اى بزرگ و 
همگانى است و امروز عرصه اقتصادى، عرصه كارزارى خاص است كه نيازمند حركتى 
ــيج توانايى ها و ابتكارات درونى و با استفاده از ابزارها، شيو ه ها و  ــاس بس جهادى، بر اس

سياست هاى خاص اين كارزار است.
ــاخِص«نماز،  ــاره به آيه اى از قرآن كريم، چهار ش ــرت آيت اهللا خامنه اى با اش حض
زكات، امر به معروف و نهى از منكر» را به عنوان «ترجمان و شاخص هاى شكل دهنده 
هندسه نظام اسالمى» برشمردند و افزودند: خداوند متعال وعده داده است، هر ملتى را 
كه داراى اين شاخص ها باشد، نصرت دهد و از زير سلطه قدرت مندان جائر خارج كند.

ــد يعنى «دولت و ملت،  ــال جدي ــعار س مقام معظم رهبرى در ادامه، در تبيين ش
همدلى و همزبانى»، انتخاب اين شعار را بر پايه همين چهار شاخص اصلى و در راستاى 
ــجام ملى و اجتماعى ميان آحاد مردم در نظام اسالمى خواندند و گفتند: اسالم از  انس
تمام سليقه هاى اجتماعى، انسجام، هم افزايى و كمك كردن به يكديگر را مى خواهد، 
ــتيبانى همه مردم، حتى  ــالمى بايد مورد حمايت و پش بنابراين هر دولتى در نظام اس

كسانى كه به آن راى نداده اند، قرار بگيرد.

رهبر انقالب، اتحاد كلمه مردم و دولت را، بخصوص در مواقعى كه كشور با چالش هاى 
ــت، ضرورى دانستند و افزودند: امروز وظيفه آحاد ملت اين است كه به  مهمى روبروس
ــئولين كشورى و دولتى كمك و از آنها حمايت كنند .ايشان، همكارى و كمك به  مس
دولت ها را يك اصل ثابت و هميشگى برشمردند و در تبيين ضرورت اين مسئله خاطر 
نشان كردند: دغدغه اصلى و اساسى همه دولت ها، حل مشكالت مردم و كشور در حد 

توان است، بنابراين همه بايد به دولت ها براى حل اين مشكالت كمك كنند.
ــپس در تبيين چارچوب هاى «انتقاد منطقى» گفتند: انتقاد نبايد  رهبر انقالب س
ــد كه اعتماد عمومى را از مسئولينى كه مشغول به كار هستند، سلب كند  طورى باش
ــود، همچنين انتقاد نبايد همراه با اهانت و روش هاى  و موجب بى اعتمادى عمومى ش

خشم آلود باشد.
ايشان، رفتار بر مبناى برادرى اسالمى و همراهى و همدلى و با نگاه مهربانانه را يكى 
ديگر از معيارهاى الزم در بيان انتقادها خواندند و افزودند: البته اين توصيه ها دو طرفه 
است، و مسئوالن كشور در هر سه قوه نيز بايد اين حدود را رعايت كنند و با منتقديِن 
ــب و به دور از تحقير و اهانت داشته باشند، زيرا تحقير مخالفان از  خود، رفتارى مناس

سوى مسئوالن، خالف تدبير و حكمت است.
ــال قبل خود مبنى بر  ــادآورى پيش بينى چند س ــرت آيت اهللا خامنه اى با ي حض
ــدن دشمن بر موضوع اقتصاد و لزوم آمادگى مسئوالن، خاطر نشان كردند:  متمركز ش
بدخواهان ملت ايران صريحاً گفته اند كه هدف آنها از فشار اقتصادى، يك هدف سياسى 
ــور با قرار دادن مردم در مقابل  يعنى ايجاد نارضايتى در مردم و برهم زدن امنيت كش

دولت و نظام است. 
ايشان با تاكيد بر اينكه مقابله با اين چالش، نيازمند همراهى و همدلى همه نيروها 

و مسئوالن و جدى گرفتن موضوع اقتصاد است، چهار نكته را متذكر شدند.
تاكيد بر لزوم حركت جهادى براى مقابله با سياست هاى خصمانه آمريكا در عرصه 
كارزار اقتصادى، اولين نكته اى بود كه حضرت آيت اهللا خامنه اى بيان و در همين زمينه 
به دو ديدگاه موجود در كشور، در خصوص چگونگى حل مسائل و مشكالت اقتصادى 

مقام معظم رهبرى:

هر دولتى در نظام اسالمىهر دولتى در نظام اسالمى
 بايد مورد حمايت همه مردم قرار بگيرد بايد مورد حمايت همه مردم قرار بگيرد

پاى سخن رهبرى
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پا ــور معتقد است كه پيشرفت و رونق  ــان گفتند: يك ديدگاه در كش ــاره كردند. ايش اش

اقتصادى را بايد با استفاده از ظرفيت ها و توانايى هاى درونى كشور كه تا به حال كمتر 
به آن ها توجه شده و يا اصًال مورد استفاده قرار نگرفته اند، تأمين كرد.

ــرفت  ــت رونق و پيش رهبر انقالب افزودند: ديدگاه دوم در نقطه  مقابل، معتقد اس
ــت، بنابراين بايد سياست خارجى را  اقتصادى با نگاه به بيرون از مرزها امكان پذير اس
تغيير دهيم و با مستكبر كنار بياييم و زورگويى هاى او را بپذيريم تا مشكالت اقتصادى 
ــوند ! حضرت آيت اهللا خامنه اى تاكيد كردند: اين نگاه دوم، كامًال غلط، عقيم و  حل ش

بى فايده است.
ايشان در بيان دليِل غلط بودن نگاه دوم خاطر نشان كردند: تحريم هاى كنونى غرب 
ــنى بر غلط بودن ديدگاه رونق اقتصادى با نگاه به بيرون  بر ضد ملت ايران، دليل روش
است، زيرا قدرت هاى خارجى به هيچ حدى از تحميل و زورگويى قانع نيستند، ضمن 
ــائل ناگهانى و غير قابل انتظار همچون طراحى براى كاهش قيمت  آنكه برخى از مس

جهانى نفت و ضربه زدن به اقتصاد كشور را نيز ايجاد مى كنند.
ــومين نكته اى كه رهبر انقالب در خصوص مسائل اقتصادى متذكر شدند، لزوم  س
ــدن به روزمره گى بود. حضرت  ــئوالن و گرفتار نش ــت گذارى مس هدف گذارى و سياس
آيت اهللا خامنه اى گفتند: مهم ترين هدفى كه امسال بايد مورد توجه مسئوالن و مردم 

قرار بگيرد، اهتمام ويژه براى تقويت توليد داخلى است.
رهبر انقالب با تاكيد بر اينكه انجام اين كارها و عملياتى كردن آن ها دشوار است، 
ــان كردند: مسئوالن بايد اين كارهاى دشوار را انجام دهند زيرا  در عين حال خاطر نش

مسئله اقتصاد و رونق اقتصادى مهم است.
ايشان در بيان چهارمين و آخرين نكته در موضوع اقتصاد ملى تاكيد كردند: تحريم 
تنها ابزار دشمن براى مقابله با ملت ايران است، بنابراين اگر با تدبير صحيح و با تكيه بر 
نيروهاى داخلى، برنامه ريزى و عمل شود، تاثير تحريم ها كاهش خواهد يافت و سپس 

بى نتيجه خواهند شد.
رهبر انقالب اسالمى افزودند: اگر مسئوالن دولتى و آحاد مردم و فعاالن اقتصادى 
ــانه هاى عمومى نيز به كمك بيايند، خواهيم ديد كه تحريم ها قادر  همت كنند و رس

نخواهد بود ملت ايران را از پيشرفت باز بدارد. 

حفظ امنيت مهم ترين وظيفه نيروهاى نظامى
ــى ام فروردين، در  ــالمى صبح س حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اس
ــهداى ارتش، نيروهاى مسلح را  ديدار جمعى از فرماندهان، كاركنان و خانواده هاى ش
ــى و افزايش توان دفاعى  ــت بصيرت و جهت گيرى هاى دينى و انقالب ــه حفظ و تقوي ب
ــالمى ايران  ــليحاتى و آمادگى روحى توصيه مؤكد كردند و گفتند: جمهورى اس و تس
هيچ گاه تهديدى براى منطقه و كشورهاى همسايه نبوده و نخواهد بود اما در برابر هر 

گونه تعرضى كامال مقتدرانه عمل خواهد كرد.
ــتادن ارتش به  ــالمى با تأكيد بر اينكه 29 فروردين به معناى ايس رهبر انقالب اس
ــت، خاطرنشان كردند: يكى از  ــير خدمت به هدف هاى مردم اس پاى انقالب و در مس

خصوصيات ارتش جمهورى اسالمى، پايبندى به تعهدات و موازين دينى است.
ــيارى از ارتش هاى جهان  ــاره به پايبند نبودن بس ــرت آيت اهللا خامنه اى با اش حض
ــت، افزودند: نمونه بارز  ــانى هنگام پيروزى يا شكس به قوانين بين المللى و موازين انس
ــت كه هيچ اعتنايى به قوانين  اين موضوع، رفتار قدرت هاى جهانى و به ويژه آمريكا اس

بين المللى و موازين انسانى نمى كنند و دست به هر جنايتى مى زنند.
ــالمى افزودند: اينكه جمهورى اسالمى ايران تأكيد كرده به دنبال  رهبر انقالب اس

سالح هسته اى نمى رود، در همين چارچوب و بر اساس تقيدات دينى است.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به برخى تبليغات و اتهامات مبنى بر دخالت ايران 
در مسائل كشورهاى منطقه، خاطرنشان كردند: اين اتهام زنى ها خالف واقع است، زيرا 

ايران در مسائل كشورها دخالت نكرده و نخواهد كرد.
ايشان گفتند: ما از كسانى كه به غيرنظاميان و زنان و كودكان حمله مى كنند متنفر 
ــانى بى خبرند، اما در مسائل كشورها  ــالم و وجدان انس و بيزاريم و معتقديم آنها از اس

دخالت نمى كنيم.
رهبر انقالب اسالمى خصوصيت بارز پايبندى نيروهاى مسلح ايران به مبانى اسالم 
و قوانين الهى را علت اصلى محبوبيت آنان در ميان مردم دانستند و گفتند: خصوصيت 
ــالمى ايران، ارتقاء روزافزون آمادگى هاى دفاعى و  ــلح جمهورى اس ديگر نيروهاى مس
تجهيزاتى و تسليحاتى است كه به پشتوانه آيه شريفه «و اَِعّدوا لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقوَّه» 

انجام مى شود.

حضرت آيت اهللا خامنه اى با تأكيد بر اينكه پيشرفت هاى نظامى و دفاعى نيروهاى 
ــلح، در ميان پيشرفت هاى برجسته علمى و فناورى كشور، نمونه و جزء برترين ها  مس
است، خاطرنشان كردند: اين پيشرفت ها و توانمندى ها در شرايط فشارها و تحريم هاى 
كم سابقه و كمبود منابع به دست آمده كه كار بسيار فوق العاده اى است و بايد همچنان 

پرشتاب ادامه يابد.
 ايشان با اشاره به ناخرسندى بدخواهان ملت ايران از پيشرفت هاى دفاعى نيروهاى 
ــت كه آنها  ــاس اس ــلح و تالش براى جلوگيرى از اين روند، افزودند: بر همين اس مس
ــرفت ها در عرصه هاى  ــود را بر اين موضوع به ويژه پيش ــار تبليغاتى خ بيش ترين فش
موشكى و پهپادها متمركز كرده اند اما منطق صحيح عقاليى به پشتوانه آيه شريفه قرآن 

به ما مى گويد كه بايد اين مسير را با قدرت ادامه دهيم.
ــاره كردند و گفتند:  ــالمى به تهديدهاى وقيحانه آمريكايى ها اش رهبر انقالب اس
ــراً بار ديگر از گزينه هاى  ــكوِت طرف مقابل، يكى از مقامات آنها اخي ــد از مدتى س بع
روى ميز سخن گفته است. آنها از يك طرف اينگونه «الف» مى زنند و از طرف ديگر 
ــرفت هاى دفاعى خود را متوقف كند كه  ــالمى ايران بايد پيش مى گويند جمهورى اس

سخنى ابلهانه است.
ــتگاه ها اعم از وزارت  ــلح گفتند: همه دس ــده كل قوا خطاب به نيروهاى مس فرمان
ــازماندهى هاى رزمى و  ــپاه بايد آمادگى هاى نظامى و دفاعى و س ــاع تا ارتش و س دف
ــتورالعمل  ــاى روحى خود را روزبه روز افزايش دهند و اين به منزله يك دس آمادگى ه

رسمى است.
رهبر انقالب اسالمى با تأكيد بر اينكه روحيه نيروهاى مسلح كشور از جمله ارتش 
بسيار باال است، خاطر نشان كردند: جمهورى اسالمى ايران با وجود ارتقاى توان دفاعى 

و نظامى خود اما هيچ گاه تهديدى براى كشورهاى منطقه و همسايه نخواهد بود.
ايشان حوادث تأسف آور يمن و حمايت آمريكا و غرب از متجاوز را نمونه اى از رفتار 
ــان كردند: جمهورى اسالمى ايران، بر خالف  ــمردند و خاطرنش ناامن كننده دنيا برش
قدرت هاى بى مهار، امنيت را بزرگ ترين نعمت الهى مى داند و براى حفظ امنيت خود 

و ديگران، مى ايستد و دفاع مى كند.
ــالمى در پايان تأكيد كردند: حفظ امنيت كشور، مرزها و زندگى  رهبر انقالب اس

عمومى مردم از مهم ترين وظايف مسئوالن نظامى و انتظامى است.

تهران، خانه برادران افغانستانى
ــى ام فروردين ماه در  ــالمى، س حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اس
ــرف غنى رئيس جمهورى افغانستان با اشاره به ارتباطات و  ديدارى با آقاى محمد اش
اشتراكات فرهنگى و تاريخى فراوان ميان دو كشور، نقش عالمان و اديبان افغانستان 
ــالمى و زبان فارسى را بسيار برجسته خواندند و افزودند:  ــد و ترويج معارف اس در رش
ــانى و فرهنگى غنى، منابع طبيعى سرشارى نيز دارد،  ــتان، عالوه بر منابع انس افغانس
كه مجموعه اين ظرفيت ها و اشتراكات بايد در خدمت ارتقاى سطح همكارى هاى دو 

كشور قرار گيرد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با تأكيد بر ضرورت اراده و تصميم به تقويت همكارى و 
همدلى ميان ايران و افغانستان خاطرنشان كردند: البته آمريكايى ها و برخى كشورهاى 
ــند و موافق همدلى و همكارى هاى دو  ــتان را نمى شناس منطقه، ظرفيت هاى افغانس
ــايه خود افغانستان را، امنيت و  ــور نيز نيستند، اما ايران، امنيت و پيشرفت همس كش

پيشرفت خود مى داند.
ايشان همچنين با يادآورى پيشرفت هاى فراوان ايران در بخش هاى مختلف علمى، 
فناورى، فرهنگى و ديپلماسى به عنوان زمينه هاى همكارى دو كشور، گفتند: مسائل 
ــل و امنيت» نيز همگى قابل حل  ــور از قبيل «مهاجرين، آب، حمل ونق ميان دو كش
ــده،  ــائل را با جديت و در قالب يك جدول زمان بندى ش ــتند و بايد همه اين مس هس

بررسى و حل كرد.
ــئله مهم مهاجرين، با اشاره به  حضرت آيت اهللا خامنه اى در خصوص لزوم حل مس
ــتانى در مقاطع مختلف تحصيلى ايران،  ــل صدها هزار نفر از مهاجرين افغانس تحصي
گفتند: مردم افغانستان بسيار با استعداد و هوشمند هستند و اين استعداد در كسب 
دانش، بايد به درستى به كار گرفته شود، زيرا تحصيل كردگان افغانستانى براى بازسازى 

كشور شما مورد نياز هستند.
ــاره به  ــتانى خواندند و با اش ــر انقالب، همچنين تهران را خانه برادران افغانس رهب
ارتباطات و دوستى هاى پايدار و قديمى با دولت همسايه، اظهار اميدوارى كردند روز به 

روز موفقيت ها و توانايى هاى داخلى دولت و ملت افغانستان افزايش يابد.
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بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحمدهللا رب العالمين و صلى اهللا على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين و صحبه 
المنتجبين. السالم عليك يا فاطمه يا بنت رسول اهللا يا سيده النساء العالمين من االولين 

و االخرين.
ــير توسعه، علم، دانش و پيشرفت  ــيار مباركى براى ملت بزرگ ايران در مس روز بس
است. البته امسال روز فناورى هسته اى با ايام والدت بانوى بزرگ اسالم حضرت صديقه 
ــران امام راحل مقارن و  ــالمى اي ــرى(س) و همچنين والدت بنيانگذار جمهورى اس كب

همراه شده است.
ــت جوانان،  ــور هر كجا كه با هم ــعه كش ــير توس ــالمى ايران در مس جمهورى اس
دانشمندان و با ايثار و فداكارى شبانه روزى آنان اراده و تصميمى را گرفت، بحمداهللا به 
نتيجه رسيد و قدرت هاى دنيا موافق يا مخالف بودند، تأثيرى در اراده اين ملت نداشت.

يك مثالى مى خواهم بزنم. ما در زمان جنگ در سيستم پدافندى موشكى زمين به 
ــكل شديم معموالً المپ هاى قدرت اين طور گفته مى شد  هوا در المپ قدرت دچار مش
كه قابل احياى مجدد نيستند و بايد كنار گذاشته شوند و يك المپ نو بخريم و سيستم 
ــى حاضر نشد كه اين المپ را به ما بفروشد. يكى  ــياه هم كس آمريكايى بود. در بازار س
ــورهاى منطقه هم كه مشابه آن سيستم را داشت و تصميم گرفت تعدادى از آن  از كش
ــد. ما عده اى از دانشمندان  المپ ها را به ما بدهد، از فروش آن محصول به ايران منع ش
ــازمان انرژى اتمى فعاليت مى كردند،  ــته را كه اتفاقاً عده   اى از آنان در همين س اين رش
ــمندان گفتند كه ما قادر  ــان توضيح داديم. اين دانش ــتان را برايش دعوت كرده و داس
ــا اين تجهيزات  ــاه وقت و يك كارگاه ب ــاء كنيم. 3 الى 4 م ــن المپ را احي ــتيم اي هس
ــمندان آمدند  مى خواهيم. اين كارگاه را ظرف يك هفته بوجود آورديم و همه اين دانش
و به ما گفتند در كنار اين سوله بزرگ يك محل استراحت هم ايجاد كنيد ، ما از اينجا 
به خانه نخواهيم رفت تا المپ قدرت را احياء و از آسمان ايرانمان و از فضاى كشورمان 

دفاع كنيم.
ــك از آن ها به خانه نرفتند.  ــد. هيچ ي ــدنى نباش به نظر مى آمد اين كار در ظاهر ش
شبانه روز ماندند، در كمتر از سه ماه اولين المپ قدرت احياء شد و ما به داخل سيستم 
ــت. البته با آن المپ قدرت نو يك مقدار كمى متفاوت بود  ــت اس برديم و ديديم درس
ــور آماده نگاه داريم. آن  ــتم را براى دفاع از كش ــتيم سيس اما در عين حال ما مى توانس
ــنهاد داديم قبول نكرد. خانه،  ــمندى كه اين كار را انجام داد، ما هر چه به او پيش دانش
 ماشين قبول نكرد و گفت من اين كارم را با هيچ چيز معامله نمى كنم و فقط يك چيز 
مى خواهم كه به زيارت امام بروم و اين كار شد و به خدمت امام رفت، امام پيشانى شان 

را بوسيد. وقتى آمد گفت من اين بوسه را با دنيا عوض نمى كنم.
ملت ما و دانشمندان ما از آغاز، اين مسير را انتخاب كردند. آن روزى كه ما به دنيا 
ــوخت مى خواهيم، اگر مى آمدند  ــازى را براى س ــازى و فناورى غنى س گفتيم ما غنى س

ــايد هيچ بحثى نبود منتها گفتند اوال ما اين فناورى را  اين فناورى را به ما مى دادند، ش
نمى دهيم تا اينجا هم مهم نبود اما حرف دوم آنان مهم بود كه مى گفتند ما نمى گذاريم 
ــيد، اين حرف دوم حرفى بود كه ملت ما زير بار آن  ــازى برس ــما در ايران به غنى س ش
ــعه، دنيا اگر بيايد بگويد برخالف مقررات بين  نرفت. امروز هم در هر فناورى براى توس
المللى با منطق زور در برابر ملت ايران مى ايستم، ترديد ندارم كه تمام قدرت هاى جهان 
ــه همان دليل كه تمام  ــك ندارم ب ــت خواهند خورد. هيچ ش در برابر ملت ايران شكس
قدرت هاى دنيا پشت سر صدام ايستادند تا ملت ايران را شكست بدهند و موفق نشدند. 
ــرق و غرب عالم به عفلقيان و صداميان كمك كردند و ما دست تنها بوديم. انواع  ش
ــك ها و سالح هاى شيميايى كه ممنوع بود، تانك ها و موشك زمين به  هواپيماها و موش
زمين برد بلند، همه را به صدام دادند اما يك چيز را از ما نتوانستند بگيرند و آن اراده، 
ــتادگى و مقاومت و ما نه در برابر عراق كه در برابر  انگيزه و ايمان ملت ايران براى ايس
ــديم. نگذاشتيم يك ميليمتر مربع از خاك اين سرزمين در  همه حاميان عراق پيروز ش

اشغال، اشغال گران قرار بگيرد.
ــور  ــه منظور از دنيا قدرتمندان و چند كش ــم، دنيا اراده اش البت ــن فناورى ه در اي
ــا ايران، فكر ايران و  ــورهاى دنيا ب ــت واال اكثريت قاطع كش زورمند و قدرتمند دنيا اس
ــن المللى اين را اذعان  ــراه بودند و ده ها بار در مجامع بي ــح آميز ايران هم ــاورى صل فن
ــد. در غير متعهدها در مجامع ديگر ولى خوب يك تعداد زورمند و قدرتمندى كه  كردن
ــا و منطق زور آنها بايد بر دنيا حكومت كند، تالش كردند تا  ــه فكر مى كنند اراده آنه ك
ــليم كنند. آنچه در اين مذاكرات هسته اى  ــت خودشان تس ملت ايران را در برابر خواس
ــده، آنچه در اين مذاكرات در طول  ــر ش ــت كه بيانيه اى منتش ــت آمده اين نيس به دس
15-16 ماه گذشته با تالش پيگير به دست آمده، همان است كه رييس جمهور آمريكا 
ــار،   ــيديم ملت ايران در برابر فش در همين روزها به صراحت گفت كه به اين نتيجه رس

تحريم و زور تسليم نمى شود. 
ــت كه بزرگ ترين قدرت نظامى و اقتصادى  ــت، پيروزى ما آن اس پيروزى ما اين اس
دنيا يعنى آمريكا و رييس جمهور اين كشور اين واقعيت را مورد اذعان قرار مى دهد. اين 
يعنى ملتى كه در راه خودش و در مسير خودش پيروز شده، رييس جمهور آمريكا اعالم 
و اعتراف كرد، نظام ايران قابل سرنگونى نيست، ماهيت نظام ايران كه نظام مردم ساالر 

دينى است، قابل تغيير نيست. 
ــت،  ــور تأثيرگذار و مهم در منطقه مورد پذيرش همگان اس ايران به عنوان يك كش
ــتاد و  ــان مى دهد كه اگر ملتى ايس ــتيد. اين نكته به ما نش ــما باالتر از اين مى خواس ش
ــكا اعتراف كرد كه ملت ايران غرور  ــت كرد كه همين نكته را رييس جمهور آمري مقاوم
ــليم نخواهد شد. ما در  ــار، تس ملى خودش را با همه توان حفظ خواهد كرد در برابر فش

8 سال دفاع مقدس اين واقعيت را مبرهن كرديم.
امروز هم تقريباً حدود 14 سال است از سال 81 تا 94، ملت ما ايستادگى و مقاومت 

همراه با رئيس جمهور

ملت ايران غرور ملى خود را حفظ خواهد كردملت ايران غرور ملى خود را حفظ خواهد كرد
متن سخنان حجت االسالم والمسلمين دكتر حسن روحانى در مراسم روز ملى فناورى هسته اى ايران
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ــته اى ما، يعنى اقتدار  ــت كه دانشمندان هس ــت، امروز به اعتقاد من روزى اس كرده اس
ــى، اقتدار علمى و اقتدار  ــى ما يعنى اقتدار سياس ــرداران بزرگ خط ديپلماس علمى، س
ــما امروز مى بينيد كه اين دو اقتدار، اقتدار  ــت و ش ــى در كنار هم قرار گرفته اس سياس

ملى ما را آفريده است.
ما امروز به جهانيان اين را مى گوييم، ما مى گوييم كه مسير اعتدال، منطق مذاكره، 
صلح، آرامش، كرامت انسان ها و ثبات اين منطقه بر افراطى گرى، منطق زور، خشونت و 

تحريم غلبه كرد و پيروز شد. اين چيزى است كه ما به عيان مى بينيم.
دنيا امروز مسير تكريم ملت ايران را شروع كرده است. مسير تحريم، فشار و تهديد 
ــت. ما هيچ گاه نمى خواهيم در اين مذاكرات  ــتن اس را قدم به قدم در حال كنار گذاش
ــود ما دنبال شكست كسى نيستيم ما دنبال باخت  ــى را شكست بدهيم، اشتباه نش كس
ــان و دنبال مذاكراتى  ــال احقاق حقوق خودم ــتيم، ما دنب ــى در اين مذاكرات نيس كس
ــان و منطقه. ما  ــم به نفع جه ــد و ه ــد، هم به نفع ما باش ــه برد - برد باش ــتيم ك هس
نمى خواهيم به دنيا بگوييم ما در يك مذاكراتى قدم گذاشته ايم كه پيروز اين مذاكرات 
هستيم و طرف مقابل ما شكست خورده است. ما مى دانيم در دنيايى قرار گرفته ايم كه 
ــت و باقى نمى ماند آن مذاكراتى باقى مى  ــتمرار نخواهد داش مذاكرات برد – باخت اس

ماند كه برد – برد باشد.
ــالح  ــد ما در اين مذاكرات كارى كرده ايم و خواهيم كرد كه ايران س ــى گوي 1+5 م
ــالح اتمى نبوده، امروز نيست و فردا هم نخواهد  ــازد. ايران از روز اول دنبال س اتمى نس
ــتار جمعى بوديم و چنين خواستى داشتيم ساخت سالح  ــالح كش بود. اگر ما دنبال س
شيميايى كه به مراتب آسان تر از سالح اتمى است. ما كه قربانى سالح شيميايى بوديم، 
ــتفاده كردند نه در ميدان جنگ كه در شهر سردشت عليه  ــالح شيميايى اس عليه ما س
ــالح شيميايى و ساخت  ــتفاده كردند اما ما مقابله به مثل نكرديم، دنبال س مردم ما اس
ــيون منع سالح شيميايى پيوستيم، پس اين ملت  آن نرفتيم بلكه به معاهده و كنفوانس

دنبال سالح كشتار جمعى نبوده،  نيست و نخواهد بود.
ــى و عملكرد و گزارش آژانس بعد از  ــن دليل ما عالوه بر معاهدات بين الملل باالتري
14 سال بازرسى هاى مستمر و عالوه بر همه اين ها فتواى رهبر معظم انقالب است كه 
رييس جمهور آمريكا هم به اين فتوا استناد مى كند. اين فتوا نشان مى دهد اين مردم از 
ــالح نيست و نخواهد بود. اگرشما  لحاظ دينى، اعتقادى، اخالقى و مذهبى دنبال اين س
ــالح اتمى  ــيده ايد كه ايران به دنبال س ــد به اين خاطر به پيروزى رس در 1+5 مى گويي
نخواهد رفت، معتقدم شما پيروز شديد و پيروز بوديد، قبل از آنكه بدانيد، پيروز بوديد. 

ما دنبال سالح نبوديم و نخواهيم بود.
اما اگر در گذشته دنبال اين بوديد كه ملت ايران را از اراده و از توسعه و اقتدار علمى 
بازداريد، ديديد كه نتوانستيد، نخواهيد توانست و تا ابد هم نخواهيد توانست. ملت ما در 
مسير توسعه علمى راه خود را ادامه خواهد داد همان طور كه مذاكره كنندگان توانمند، 
شجاع و غيور ما در صدها جلسه به صراحت گفتند ما دست از فناورى صلح آميز هسته 

اى برنمى داريم.
ــازى در نطنز ادامه خواهد  ــودش ادامه خواهد داد و غنى س ــز ما به فعاليت خ نطن
ــتقر باقى خواهد ماند. ما  ــتقر بوده و مس ــانتيريفيوژ در فردو مس يافت. بيش از هزار س
ــكى خواهيم داشت و  ــنگين براى توليد دارو و مصارف پزش در اراك يك رآكتور آب س
ــمندان و طبق اهداف ملى خودمان  ــعه را بر مبناى توانمندى علمى دانش تحقيق و توس

ــچ توافقى را امضاء نخواهيم كرد  ــه خواهيم داد. ما هي ادام
ــق، تمامى تحريم هاى  ــر آنكه در اولين روز اجراى تواف مگ

اقتصادى همان روز لغو شود.
ــه ملت تعيين  ــيرى ك ــه حول و قوه الهى در مس ما ب
ــت ملى ماست و در چارچوب رهنمودهاى  كردند و خواس
ــالش مى كنيم. ما  ــالش كرده و ت ــام معظم رهبرى، ت مق
ــت  ــه در اين راه دولت پيروز ميدان اس ــتيم ك مدعى نيس
ــدان خواهد بود، اين ملت و رهبر و اراده ملت  يا پيروز مي
ــوده و پيروز ميدان خواهد  ــت كه پيروز ميدان ب ايران اس
ــره كننده به عنوان  ــت و ازجمله تيم مذاك ــود. البته دول ب
ــخصيت ها و چهره هايى كه خود را از طرف مردم  خادم، ش
ــتند  ــرى ماموريت ملت ايران هس ــور مى دانند و مج مأم
ــام دادند و انجام خواهند  ــان را انج آن ها هم تالش خودش
ــداكار و خادمان خود را  ــربازان ف داد و ملت ما هيچ گاه س
ــكر خودش را با بزرگوارى  فراموش نمى كند و تقدير و تش

نثار خادمانش مى كند و امروز هم اين چنين خواهد بود.
ما اين مسير را تا موفقيت نهايى كه امروز در لوزان يك 
ــده، گام هاى بعدى هم به  ــته ش گام بزرگ به پيش برداش
حول و قوه الهى برداشته خواهد شد. همه مذاكره كنندگان 
ــجاع از وزارت خارجه از سازمان انرژى اتمى،  توانمند و ش
ــتند و  حقوقدانان،  اقتصاددانان، همه آنهايى كه همراه هس

ــير را تا امروز هموار كردند، از مجلس شوراى  كمك مى كنند و همه آنهايى كه اين مس
ــلح ما كه باعث اقتدار  ــالمى، قوه قضائيه، همه نيروها و همه قدرت ها، نيروهاى مس اس
ــجم، آن هم در سال همدلى و همزبانى  ــور و اقتدار دولت هستند همه ما منس اين كش

بوده ايم و منسجم خواهيم بود .
ــهدا و شهداى  ــتيم به روان همه ش كار زيادى در پيش داريم. امروز ما درود مى فرس
هسته اى و تجليل مى كنيم از تالش همه انديشمندان و دانشمندان ما در سازمان انرژى 
ــگاه ها و در سراسر كشور امروز اين نمونه مجتمع سوخت نشان آن است  اتمى، در دانش
ــتاوردهاى امروز كه بيشتر آن اتفاقا  كه ما راه علمى خود را ادامه خواهيم داد. همه دس
در زمينه پزشكى، درمان و تشخيص براى بيماران است، در زمينه صنعت و رشد توسعه 
ــان مى دهد كه انديشمندان و دانشمندان بزرگ ما با شجاعت راه يارانشان را  ــت، نش اس

كه جانشان را فدا كردند، ادامه مى دهند.
شما برخى از قدرت هايى كه مدعى انسانيت هستيد، چرا دانشمندان ما را كشتيد. 
ــته شدند، چرا خون هاى اين ها را ريختيد، چرا ملت ما را تحريم كرديد،  چرا اين ها كش
چرا دارو و گندم، پول و گردش مالى را بر اين مردم تحريم كرديد. شما كار غير انسانى 
ــير ناصحيح بود. فكر كرديد با تحريم غيرقانونى و غلط و فشار  ــيرتان مس كرديد و مس
ــاز و مسلمان و فرهنگ ساز را تسليم  ــجاع، تاريخ س مى توانيد يك ملت بزرگ، غيور، ش

كنيد. چه اشتباه بزرگى. 
ــتى ما به سمت شما دراز است.  ــت دوس اگر مى خواهيد با اين ملت كار كنيد، دس
ــورهايى كه مى خواهند در چارچوب قانونى و احترام و منافع مشترك با ايران  تمام كش
ــته اى را اولين گام در  ــالمى كار كنند، ما هم حاضريم با آنها كار كنيم ما تفاهم هس اس
ــير تعامل سازنده با جهان مى دانيم هدف ما تعامل سازنده است اين تعامل سازنده  مس

به نفع همه خواهد بود به نفع شرق و غرب و منطقه خواهد بود. 
كشورهاى منطقه بياييد برادرى و به ملت ها احترام كنيد. با بمباران ملتى تسليم 
نمى ِشود. بچه هاى بى گناه را نكشيد. با بمباران، يك ملت بزرگ مثل ملت يمن تسليم 
ــال كمك هاى نوع دوستانه  ــود، بياييد همه به فكر پايان جنگ، آتش بس و ارس نمى ش
ــه يمنى با يمنى در ميز  ــيم. بياييم فضايى آماده كنيم ك ــراى مردم مظلوم يمن باش ب
ــتار مردم مى پردازيد. شما كشور ضعيف را از  مذاكره آينده تصميم بگيرند. چرا به كش
لحاظ نظامى پيدا كرديد كه آن كشور از لحاظ اراده كشور بزرگى است. نمى دانيد پايان 
ــت از اين راه غلط برگرديد شما در لبنان، سوريه و  كار چه خواهد بود اين راه غلط اس
ــتباه كرديد. نه دير بلكه به زودى خواهيد فهميد كه  عراق امتحان كرديد، فهميديد اش
ــير درست، راه برادرى و دوستى است. بياييم صلح و  ــتباه مى كنيد. مس در يمن هم اش

ثبات در منطقه مستقر كنيم. 
ــت كه هر كس به كمك  ــى و تروريزم راه ناصحيحى اس ــونت، افراط، آدم كش خش
ــت صدام درس بياموزيد. اگر  ــت. از سرنوش ــت ها رفته در پايان ضرر كرده اس تروريس
بمباران و اگر حمالت شيميايى و تجاوز جواب مى داد، صدام جواب مى گرفت. آن مسير 
ناصحيح را ادامه ندهيد و ما همه كشورهاى منطقه را دعوت به دوستى، برادرى، صلح 
ــت به هم بدهيم  ــت از تجاوز بردارند و دس و امنيت مى كنيم و از همه مى خواهيم دس
ــم و بدانيم آينده يمن به  ــه برقرار كنيم، به مردم يمن كمك كني ــش بس در منطق آت

دست مردم يمن خواهد بود نه كس ديگر.
ــت  ــما راس ــتيم، ش ــوز منطقه هس ــرف دنيا ادعا نكند كه ما د لس ــى از آن ط كس
ــوز منطقه هستيد، چرا متجاوزين را  نمى گوييد، اگر دلس
ــوز منطقه هستيد،  ــويق كرده ايد و مى كنيد. اگر دلس تش
ــتى دارد و قرن ها آن راه را ادامه  منطقه راه صحيح و درس
داده است. در منطقه قرن ها زندگى كرديم شيعه و سنى 
ــم زندگى كردند  ــف و اقوام مختلف با ه ــب مختل و مذاه
ــما آمديد تحريك مى كنيد. دنبال  ــتانه. ش برادرانه و دوس
ــتيد اگر دنبال منافع خودتان هم هستيد اين راه  چه هس
ــتباه است. اگر مى خواهيد كاالى خودتان را در منطقه  اش
ــير اعتدال و  ــتباه است. مس ــيد باز هم اين راه اش بفروش
ــازنده را در پيش بگيريد. به ملت ها احترام كنيد  تعامل س

و بدانيد سرنوشت ملت ها در اختيار ملت ها خواهد بود.
ــمندان  ــمندان و دانش ــن يكبار ديگر از همه انديش م
هسته اى و از همه آنهايى كه در سراسر كشور براى توسعه 
ــور كار و تالش مى كنند، از همه مذاكره كننده شجاع  كش

و با تدبير تشكر و سپاسگزارى مى كنم.
ــول مى دهم كه دولت  ــه ملت بزرگ ايران وعده و ق ب
ــت ملى آنها قدم به قدم به كمك،  خدمتگزار براى خواس
ــت و تالش و هدايت هاى مقام معظم رهبرى گام هاى  هم
ــان كار بى ترديد  ــد گرفت و پاي ــدى را در پيش خواه بع

موفقيت ملت ايران خواهد بود.
والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته 

آنچه در اين مذاكرات هسته اى به 
دست آمده اين نيست كه بيانيه اى 
منتشر شده، آنچه در اين مذاكرات 
در طـول 15-16 مـاه گذشـته بـا 
تالش پيگير به دسـت آمده، همان 
اسـت كه رييس جمهور آمريكا در 
همين روزها بـه صراحت گفت كه 
به اين نتيجه رسـيديم ملت ايران 
در برابر فشار،  تحريم و زور تسليم 

نمى شود. 
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انتخابات مجلس بعد از انتخابات رياست جمهورى 
ــور ما از اهميت بااليى برخوردار است. اسفند  در كش
ــوراى  ــن دوره انتخابات مجلس ش ــاهد دهمي 94 ش
اسالمى خواهيم بود و چند وقتى است كه در رسانه ها 
و مجامع عمومى و سياسى صحبت از اين انتخابات و 
ــى است. اما  حضور گروه ها و چهره هاى مختلف سياس
اين بار صحبت از استانى شدن انتخابات به ميان آمد. 
ــالمى به  ــوراى اس طرحى كه كليات آن در مجلس ش

تصويب رسيد. 
ــس پنجم بر مى گردد  ــابقه اين ايده به مجل اما س
ــا و تبادل  ــف مجلس صحبت ه ــاى مختل و در دوره ه
ــت ولى به  ــده اس ــى پيرامون اين موضوع ش نظرهاي
داليل مختلف از جمله رد كردن طرح از سوى شوراى 
ــيده بود. اما اين بار گويا  نگهبان به نتيجه نهايى نرس
ــود. از مجموع 233  ــرى مى ش ــرا جدى تر پيگي ماج
ــت علنى روز دوم ارديبهشت  نماينده حاضر در نشس
ــدن انتخابات با 149راى موافق، 69  ــتانى ش طرح اس
ــد. در حال  ــع تصويب ش ــف و 9 راى ممتن راى مخال
ــوراها و امور داخلى مجلس  ــيون ش حاضر نيز كميس
ــى موارد مختلف اين طرح و همچنين  مشغول بررس
ــى مجدد آن در  ــكاالت و ابهامات براى بررس رفع اش
صحن علنى است اما مانند ديگر پديده هاى سياسى و 
اجتماعى موجود در كشور اين موضوع نيز با موافقت ها 

و مخالفت هاى مختلفى روبرو شده است.
ــر تقويت احزاب،  ــن اين طرح مواردى نظي موافقي
ــى، جايگزينى نگاه كالن به جاى نگاه  ــعه سياس توس
ــه نمايندگان  ــدن اصلى ترين وظيف خرد، محورى ش

يعنى قانون گذارى به جاى امور اجرايى، جلوگيرى از 
ــاد انتخاباتى و ... را در موافقت با اين طرح عنوان  فس
ــايل نظير باال  ــل مخالفين به مس ــد و در مقاب مى كنن
ــدن پل ارتباطى مردم  بردن هزينه انتخابات، قطع ش
ــاى محلى،  ــول ماندن نيازمندى ه ــت، مغف و حاكمي
بسط درگيرى هاى قومى به سطح استان، نبود احزاب 
ــردن انتخابات عنوان  ــتانى ك ــجم و ... در رد اس منس

مى كنند.

موافقان
حسين گروسى نماينده مردم شهريار در مجلس به 
عنوان اولين موافق كليات طرح استانى شدن انتخابات 
ــرايطى  ــروز مجلس، گفت: در ش ــه علنى دي در جلس
ــراى 150 ميليون نفر فرصت  ــور ما مى تواند ب كه كش
ــيارى  ــاهديم كه بس ــتغال ايجاد كند ما هر روز ش اش
ــتند كه  از مراجعين به دفاتر نمايندگان جوانانى هس
جوياى شغل هستند، نماينده مجبور است به بسيارى 
از امور غير از وظايفش بپردازد تا مشكل مردم برطرف 
ــود. او همچنين گفت كه اين طرح على رغم اعتقاد  ش

بسيارى باعث بروز اختالفات قوميتى نمى شود.
علي مطهري از جمله نمايندگان موافق اين طرح 
است كه در جريان بررسي كليات طرح استاني شدن 
ــالمي در موافقت با اين  ــوراي اس انتخابات مجلس ش
ــرورت طرح مذكور  ــرح گفت: براي پي بردن به ض ط
ــروز نمايندگان  ــود، ام ــدا توضيحاتي ارائه ش بايد ابت
ــكالت شخصي موكالن خود  مجلس مجبورند به مش
ــت كه وظيفه نمايندگان  ــد و اين در حالي اس بپردازن

ــركت  ــت، حتي گاهي نمايندگان ناچار به ش اين نيس
ــم ترحيم خانواده هاي موكالن خود هستند.  در مراس
مطهري افزود: گاهي اوقات فشارهاي كاري سنگيني 
به نمايندگان شهرستان ها وارد مي شود كه نتيجه آن 
ــت كه طرح ها و لوايح مورد مطالعه نمايندگان  اين اس
ــوراهاي شهرستان  ــي از بار كار ش قرار نگيرد و بخش
ــئوالن  ــئوليت هاي مس ــن مس ــتاها و همچني و روس
ــتاني به دوش نمايندگان افتاده است، بنابراين  شهرس
بايد وضعيت موجود اصالح شود. او در تشريح مزاياي 
ــود  ــن طرح باعث مي ش ــم گفت: اي ــرح مذكور ه ط
ــتري  ــه قانون گذاري وقت بيش ــدگان در زمين نماين
ــته باشند و وقت خود را صرف مسائل كالن، ملي  داش
ــطح كاري  ــتاني كنند كه اين موضوع ارتقاي س و اس
ــت. همچنين از خريد و  مجلس را در پي خواهد داش
ــروش احتمالي آرا در حد بااليي جلوگيري مي كند،  ف
ــتان ها كار بسيار مشكلي  زيرا خريد و فروش آرا در اس
است. طرح مذكور همچنين باعث مي شود از وعده هاي 
محلي كانديداها در جريان انتخابات جلوگيري شود و 
از اينكه يك نماينده به دليل رأي هاي طايفه اي چند 
دوره نماينده مجلس شود، جلوگيري مي كند و نتيجه 
آن ايجاد احزاب قوي و تشكيل اتاق فكرهايي است كه 
مي توانند كانديدا در انتخابات معرفي كنند. وى افزود: 
ــس باعث تقويت  ــدن انتخابات مجل ــتاني ش طرح اس
مجامع استاني خواهد شد و اين موضوع كه نمايندگان 
ــس مطرح كرده اند، يك  ــرح را به نفع خود در مجل ط

سخن گزاف است.
امير خجسته رئيس كميســيون شــوراها درباره 

رويداد

استانى شدن انتخابات مجلساستانى شدن انتخابات مجلس
  فرصتى براى تقويت ساختار حزبى
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ــتاني شدن انتخابات يك طرح  اين طرح مي گويد: اس
ــور به آن  ــت كه نجات كش كامال موفق و اثر گذار اس
ــتگي دارد. او با اشاره به مشورت هايي كه با ديگر  بس
ــخيص  ــن اعضاي مجمع تش ــدگان و همچني نماين
ــت، مى افزايد: ايــن  مصلحت نظام صورت گرفته اس
ــدگان را تغيير دهد.  ــگاه نماين ــد جاي ــرح مي توان ط
خجسته همچنين با اشــاره به 149راي نمايندگان 
ــدن انتخابات  ــتاني ش به اين طرح تاكيد مى كند: اس
ــرار دارد و در  ــتقبال اكثريت نمايندگان ق ــورد اس م
ــد اين طرح  ــوال كه برخي معتقدن ــخ به اين س پاس
ــود  ــهرهاي كوچك مي ش ــب ناديده گرفتن ش موج
ــد؛ به اين  ــاله حل ش ــان مى كند: اين مس خاطرنش
ــتاني است به  ــتاني- اس صورت كه اين طرح شهرس
ــل 15درصد راي  ــت حداق گونه اي كه افراد الزم اس
ــند و بعد راي استان اعمال  ــتان را داشته باش شهرس
ــود. اين نماينده مجلس همچنين درباره باال رفتن  ش
ــاد به اين  ــات مى گويد: اين انتق ــاي انتخاب هزينه ه
ــه بعد از اين طرح احزاب  ــــت چرا ك طرح وارد نيس
ــمت تحزب مي رود و  ــوند و حركت به س فعال مي ش
ــيون  ــت. رئيس كميس ــا بر عهده احزاب اس هزينه ه
شوراها همچنين مى افزايد: با اجرايي شدن اين طرح 
ــهر نيز جايگاه خود را پيدا مي كند بدين  ــوراي ش ش
ــاي ريز و جزئي  ــدگان ديگر به كاره ــا كه نماين معن
ــمت نظارت و پيگيري مشكالت  نمي پردازند و به س
اساسي استان ها حركت مي كنند و كارهاي جزئي در 
شوراي شهر يا پارلمان شهري فعال مي شود. او تاكيد 
ــفانه امروز بيش ترين دغدغه و مشغله  مى كند: متاس
ــت و  ــكالت حوزه انتخابيه اس نمايندگان متوجه مش
ــاله قانون سازي است. خجسته  كمتر معطوف به مس
ــالش صورت گرفته  ــان اضافه مى كند: تمام ت در پاي
ــفند ماه امسال عملياتي  تا اين طرح در انتخابات اس
شود و حتي رايزني هايي هم با شوراي نگهبان صورت 

گرفته است.
مسعود پزشكيان، نماينده مردم تبريز در مجلس 
نيز با بيان اينكه طرح استانى شدن انتخابات مجلس 
دو قدم پيشرفت در زمينه مردم ساالرى است معتقد 
ــاى انتخابات تنها  ــت: با تحقق اين طرح نامزده اس
ــد در آن منطقه  ــت كه مى توانن از طريق ائتالف اس
استانى و سراسر حوزه انتخابى خود به پيروزى دست 
ــاس زمينه براى فعاليت حزبى فراهم  يابند براين اس

خواهد شد.

مخالفان
ــرح گروه هاى مخالف  ــن اين ط ــل موافقي در مقاب
ــود را  ــه نظرات خ ــتند ك ــز حضور داش ــى ني مختلف
ــرح دولت  ــن مخالف اين ط ــد. مهم تري ــرح كردن مط
ــالم مجيد انصارى، معاون پارلمانى  ــت. حجه االس اس
ــتانى  رئيس جمهور با بيان اينكه دولت با اين طرح اس
ــت گفت: اين طرح ممكن  شدن انتخابات مخالف اس
ــجام ملى دچار مشكل كند.  ــت ما را از حيث انس اس
ــان كنونى را وقت  ــد براينكه دولت زم ــا و تاكي وى ب
ــيدگى به اين طرح نمى داند گفت:  مناسبى براى رس
ــب اين موضوع با ارائه اليحه  اميدواريم در زمان مناس
ــى قرار گيرد. وى با تاكيد  و يا طرح جامع مورد بررس
ــكاالت متعددى است، به  بر اينكه اين طرح داراى اش

ــتانى شدن محض نيست بلكه  طورى كه اين طرح اس
تلفيقى از شهرستانى و استانى شدن انتخابات است در 
نتيجه معايب برگزارى انتخابات در حوزه شهرستان ها 
ــن برگزارى انتخابات به صورت  ــده و محاس حفظ ش
استانى از بين رفته است و از سوى ديگر در اين طرح 
ــده كه اگر در يك شهرستان صالحيت  ــخص نش مش
ــتانى بعد از  ــود و يا نماينده شهرس ــى رد ش نامزدهاي
ــل حادثه اى از دنيا  ــتعفا داده و يا به دلي انتخابات اس
رود در انتخابات دوره بعد براى جايگزين كردن چنين 
فردى در مجلس مجددا انتخابات در سطح شهرستان 
ــود و يا كل استان مخالفت دولت با اين  برگزار مى ش
طرح را اعالم مى كند. معاون پارلمانى رئيس جمهور با 
ــاى تبليغات نامزدها به  بيان اينكه اين طرح هزينه ه
ــيار افزايش مى دهد، به  ــتقل را بس خصوص افراد مس
موضوع مسائل سياسى و امنيتى اين  طرح اشاره كرد 
و يادآور شد: اين مسائل نبايد دور از توجه نمايندگان 
ــا، مذاهب و  ــور ما داراى قوميت ه ــد چرا كه كش باش
ــال حاضر از تمامى  ــت كه در ح زبان هاى مختلف اس
ــت با  آنها در مجلس نماينده وجود دارد اما ممكن اس
تصويب چنين طرحى اين وضعيت دچار اخالل شود و 

از حيث انسجام ملى دچار مشكل شود.
ــان ضمن  ــردم اصفه ــالك، نماينده م ــد س احم
ــتانى شدن انتخابات اجراى آن را  مخالفت با طرح اس
ــهرهاى كوچك به  موجب درگيرى هاى قوميتى از ش
استان ها دانست و با بيان اينكه اين طرح تاكنون فاقد 
ــتوانه هاى محكمى چون شوراى عالى امنيت ملى  پش
كشور، مركز پژوهش هاى مجلس و مراكز ذى ربطى كه 
ــى و اثبات كرده باشد است، مى گويد:  آثار آن را بررس
به طور طبيعى اين طرح باعث كم شدن ارتباط مردم 
ــوئى است كه  ــود و داراى آثار س و قانون گذاران مى ش

اكنون از نظر پنهان بوده و بعدا ديده خواهد شد.
ــژاد، نماينده مردم مالير،  همچنين احمد آريايى ن
ــگاه خبرنگاران مى گويد كه تصويب اين طرح  به باش
ــه ارتباطى مردم با حاكميت را قطع خواهد كرد.  حلق
او مى افزايد: يكى از كارهاى اصلى نمايندگان مجلس 
ــكالت مردم است تا  حضور در بين مردم و لمس مش
ــى بتوانند قوانين مورد نياز را  با حضور در صحن علن
ــيون  اعمال و بر اجراى آن نظارت كنند. عضو كميس

ــد: اگر بنا  ــان مجلس تصريح مى كن ــت و درم بهداش
ــند پس چه نياز به  ــد نمايندگان از مردم دور باش باش
نمايندگى مردم در مجلس است. آريايى نژاد مى گويد: 
ــزء وظايف ملى  ــكالت مردم نيز ج ــيدگى به مش رس
ــه كه «وظيفه  ــت و نبايد با اين جمل ــدگان اس نماين
نمايندگان ملى است» از زير بار رسيدگى به مشكالت 

مردم شانه خالى كنند.
ــه در روزنامه  ــتى ك ــد رحيم پور در يادداش حام
ــه نقد اين  ــيد از چند زاويه ب ــان به چاپ رس خراس
ــرح زير است:  ــى از آن به ش طرح پرداخت كه بخش
ــخص اين طرح تا حد زيادى باعث ايجاد  به طور مش
ــگان و حضور آن ها در  ــالل در روند گردش نخب اخت
فرآيند انتخابات خواهد شد. كسانى كه درحال حاضر 
نماينده مجلس هستند با استفاده از ابزار رسانه مانند 
ــايت ها و ... كه تا به حال  ــيما، س روزنامه ها، صدا وس
ــتانى از  ــايى اس ــان بوده يك نوع شناس در اختيارش
ــور كنيد افراد  ــت. حال تص ــا صورت گرفته اس آن ه
ــواد و توانايى بيشتر و بهتر  ــه و س جديدى با انديش
ــابقه، تصميم به حضور در صحنه  ــاى با س از گزينه ه
ــه بيش تر در  ــانى ك ــال دارند. آيا كس انتخابات امس
ــتند و به عناصر قدرت و ثروت  ــانه ها مطرح هس رس
نزديك ترند شانس بيشترى براى وكالت مردم دارند 
ــده نبوده اند اما  ــناخته ش ــه تاكنون ش ــانى ك يا كس
ــابه دارند؟ به  توانايى و تحصيالت باالتر يا حتى مش
ــد با اين روند شاهد نوعى بى عدالتى در  نظر مى رس

امكان ورود به مجلس خواهيم بود.
ــور در  ــابقه كش نعمت احمدى از حقوق دانان با س
ــتى مشابه كه در روزنامه آرمان به چاپ رسيد  يادداش
به نكاتى در نقد اين طرح اشاره كرده است. او در اين 
ــت: يكى از انتقادات مطرح شده  ــت نوشته اس يادداش
ــرح و برگزارى  ــا تصويب نهايي اين ط ــت كه ب آن اس
ــتقل يا  ــتاني، افراد مس انتخابات مجلس به صورت اس
ــتند و به يك  افرادي كه در منطقه اي كه محبوب هس
ــخن آن عده از افرادي كه بودجه اي براي تبليغات  س
ــــمگير  ــان چش ندارند ولي در عين حال مقبوليت ش
ــــورا راه پيدا  ــت، نخواهند توانست به مجلس ش اس
ــاني نماينده مردم خواهند شد كه  كنند. بنابراين كس

بتوانند هزينه تبليغات در استان را پرداخت كنند.
ــاى موافقان و مخالفان كه بگذريم در  از صحبت ه
اينكه روند فعلى انتخابات مجلس و نمايندگى در آن 
ــكى در آن نيست و  ــت ش با ايرادات زيادى روبرو اس
اينكه بايد در آن تغييرات زيادى اعمال شود هم، نظر 
ــت. اما اينكه شيوه اين  ــيارى از صاحب نظران اس بس
تغييرات به چه شكل است و آيا در عمل اين تغييرات 

عملى مى شود يا خير محل بحث هاى زيادى است. 
مهم ترين مشكل اين طرح نبود سازوكار منسجم 
ــرح بتواند  ــت كه اگر اين ط ــور ما اس احزاب در كش
بهانه اى شود كه ما باالجبار هم كه شده تن به ساختار 
ــيار مثبت ديد. اگر  ــم، مى توان آن را بس حزبى بدهي
ــان نمايندگى مجلس را به مجلس  اين طرح بتواند ش
ــگاه كالن را جايگزين  ــد و همچنين بتواند ن بازگردان
ــد مى توان در جهت منافع ملى  نگاه خرد و قومى كن
گام هاى مثبتى برداشت. در هر صورت بايد صبر كرد 
ــت و در  ــد كه جزئيات اين طرح به چه صورت اس دي

عمل چه نتايجى را به بار خواهد داشت. 

مردم  نماينده  پزشـكيان  مسـعود 
تبريـز در مجلـس بـا بيـان اينكه 
انتخابـات  شـدن  اسـتانى  طـرح 
مجلس دو قدم پيشـرفت در زمينه 
مردم ساالرى است، گفت: با تحقق 
اين طرح نامزدهاى انتخابات تنها از 
طريق ائتالف است كه مى توانند در 
آن منطقه اسـتانى و سراسر حوزه 
انتخابيـه خـود به پيروزى دسـت 
يابنـد. براين اسـاس زمينـه براى 

فعاليت حزبى فراهم خواهد شد.
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چند سالى است آيت اهللا هاشمى به بيان خاطرات 
ــالمى  ــس از پيروزى انقالب اس ــال هاى پ خود از س
ــورت روزانه و در  ــت. ابتدا خاطراتش به ص كرده اس
مجلدهاى جداگانه مربوط به هر سال منتشر شد، تا 
ــى از خاطرات در سايت رسمى  سال 69 و بعد بخش
ايشان منتشر شد و يا در سخنرانى ها و مالقات هايش 
ــبت هاى متفاوت  با افراد و گروه هاى مختلف به مناس

بيان شد و هر بار جنجالى به پا كرد.
ــئت مى گيرد كه چند سالى  جنجال ها از آنجا نش
ــت ميان رئيس مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام و  اس
ــى از اصولگرايان، شكاف جدى ايجاد شده و هر  بخش
بار هم با چنين اتفاقاتى اين شكاف عميق تر مى شود، 
ــايند انتخابات  از جمله حوادث و رويدادهاى ناخوش
رياست جمهورى دهم اين شكاف را عميق تر و نكات 

آن را برجسته تر كرد.
ــمى رفسنجانى  آخرين خاطره گويى آيت اهللا هاش
ــت بانوى انقالب، خديجه ثقفى  در همايش بزرگداش
ــالن اجالس سران و با حضور بيت امام  بود كه در س
ــم انقالب و مقامات و  ــل، رئيس دفتر رهبر معظ راح

شخصيت هاى مختلف برگزار شد.
ــنجانى درباره خاطره خود  ــمى رفس آيت اهللا هاش
ــت جمهورى سال 84  به حضورش در انتخابات رياس
ــاً راضى نبودم  ــال واقع ــاره كرد و گفت: در آن س اش

ــت جمهورى حاضر شوم، مقامات مختلفى  براى رياس
ــخنرانى هاى متعددى انجام مى شد اما  مى آمدند و س
ــر امام(ره) صدايم كرد و  من زير بار نمى رفتم. همس
ــپرده است شما  ــما س گفت، امام اين انقالب را به ش
ــپاريد؟ چقدر  ــى بس ــه چه كس ــد آن را ب مى خواهي
ــانى را كه مى خواهند بيايند مى شناسيد. من از  كس
ــدم در انتخابات  حرف خانم تكان خوردم و حاضر ش

شركت كنم.
هاشمى سپس افزود: ايشان اهل تملق، چاپلوسى 
و تظاهر به زهد نبود، صحبت هاى واقعى را مى گفت 
ــان يك خانم پارسا،  ــايعات را منكر مى شد. ايش و ش
ــائل بود و خدمت  ــنا به مس صبور، تحصيلكرده و آش

بزرگى به انقالب كرد.

آغاز جنجال
ــخنان  ــار س ــد. پس از انتش ــروع ش بعد جنجال ش
ــمى، تندروهاى اصولگرا حمالت خود را متوجه  هاش
ــت كه  ــد. اين روزها گويى روال بر اين اس وى كردن
ــته به ميان  ــنجانى نقلى از گذش هر گاه هاشمى رفس
ــد، همواره گروهى  ــى آورد و خاطره اى طرح مى كن م
ــان را به  ــا اين خاطره ها را رد كرده و ايش از تندروه

دروغگويى متهم مى كنند.
از جمله حسين شريعتمدارى طى سرمقاله اى در 

ــان را به دروغ گويى متهم  روزنامه كيهان، تلويحاً ايش
ــت خاطراتى را  ــن و كنايه از او خواس ــرد و به طع ك
بازگو كند كه امكان بررسى صحت وسقم آن از سوى 

آنها كه در قيد حيات هستند، فراهم باشد.
او در بخشى از سرمقاله خود نوشت: «چرا جناب 
هاشمى رفسنجانى در نقل خاطرات و مسائل گذشته 
ــه پى بردن به  ــتناد مى كنند ك ــتگان اس به درگذش
ــى به آنان است و  ــقم آن نيازمند دسترس صحت وس
اين دسترسى امكان پذير نيست؟ آقاى هاشمى پيش 
ــرت امام(ره) نقل كرده بودند  از اين هم از قول حض
ــعار مرگ بر آمريكا بوده اند!  كه آن بزرگوار مخالف ش
ــوط حضرت امام(ره) با  ــه البته آثار مكتوب و مضب ك
ــبت داده اند  ــمى به آن حضرت نس ــه آقاى هاش آنچ
ــارات ديروز هم  ــت. در اظه كامًال مغاير و متضاد اس
ــخنانى را به همسر امام نسبت داده اند كه مراجعه  س
و پرس وجو از آن مرحومه نيز امكان پذير نمى باشد!»
ديگر مخالفان اصولگرا نيز وارد ميدان شدند و ضمن 
ــمى مدعى شدند، ديگر نمى توان به  رد خاطرات هاش
ــمى اعتماد كرد. هاشمى رفسنجانى اما  خاطرات هاش
ــت: «نگران اين  ــانه اى گف در واكنش به اين موج رس
هجمه ها نيستم و همه اين حرف ها را سابق نيز گفته 
ــرايط احساس  بودم، اما جريان هاى افراطى در اين ش

نگرانى بيشترى مى كنند». 

باز هم خاطره گويى آيت اهللاباز هم خاطره گويى آيت اهللا
و به صحنه آمدن مخالف و موافقو به صحنه آمدن مخالف و موافق
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ــام(ره) به يارى  ــان با اين هجمه ها بيت ام همزم
ــرا مصطفوى  ــام، زه ــوه ام ــد. دختر و ن ــان آم ايش
ــره  ــدند و خاط ــرا ش ــردى وارد ماج ــى بروج و ليل
ــوى انقالب را به  ــنجانى در همايش بان هاشمى رفس
ــود، تأييد  ــان روايت كرده ب ــان ترتيبى كه ايش هم
ــى كه براى يادبود همسر امام، برگزار  كردند. همايش
ــنجانى، موجى  ــره هاشمى رفس ــده بود، اما خاط ش
ــت اهللا روانه كرد و تمامى  ــوى آي از انتقادات را به س

خبرهاى همايش را تحت الشعاع قرار داد.
ــخنان  ليلى بروجردى در گفت وگوى كوتاهى س
ــمى  ــمى را تأييد كرد و گفت: «آنچه آقاى هاش هاش
از سال 84 به نقل از مادربزرگ ما در همايش بانوى 
ــان پيش  ــت كه ايش انقالب طرح كردند، همانى اس
ــال 88 نقل  ــر امام در س ــن نيز در چهلم همس از  اي
ــادرم، خانم زهرا  ــه من و م كرده بودند. در آن جلس
مصطفوى نيز حضور داشتيم و خاطره آقاى هاشمى 
ــه مطرح شد  ــت كه در آن جلس ــخنانى اس همان س
ــان فرمودند». او در پاسخ  ــر امام(ره) به ايش و همس
ــره آن روز را خودش نقل كند، گفت:  ــه اينكه خاط ب
ــه همان بود كه آقاى هاشمى گفتند. چيز  «آن جلس
ــت كه بخواهم به سخنان آقاى هاشمى  ديگرى نيس

اضافه كنم و صحبت هاى ايشان سند است».
ــوى بيت امام،  با وجود تأييد خاطره آيت اهللا از س
ــه وى همچنان ادامه  ــمى و افترا ب هجمه ها به هاش
ــت. از جمله احمد توكلى، نماينده مردم تهران  داش
ــالمى در واكنش گفت: يكى  ــوراى اس در مجلس ش
ــكالت آقاى هاشمى اين است كه مطالب خود  از مش
ــانى مستند مى كند كه اكنون ديگر در قيد  را به كس

حيات نيستند.
ــمى  ــاى هاش ــم آق ــرد: نمى خواه ــد ك وى تأكي
ــت مطالبى  ــم، اما بهتر اس ــنجانى را متهم كن رفس
ــون منابعى براى تأييد آن وجود  مطرح نكند كه اكن
ندارد، زيرا اين نحوه رفتار، ارزش تاريخى كتاب هاى 

خاطرات ايشان را هم زير سؤال مى برد.
ــس بنياد  ــى، رئي ــد روحان ــالم حمي حجت االس
تاريخ پژوهى ايران معاصر نيز در اين باره گفت: آقاى 
ــمى به قدرى خاطرات ضد و نقيض، خالف واقع  هاش
ــت كه ديگر نمى توان  و خالف حقيقت بيان كرده  اس

حرف وى را معتبر دانست.
وى ادامه داد: خبرها، حرف ها و خاطراتى كه وى 
ادعا مى كند رخ داده يا توسط امام راحل گفته شده، 
با در نظر گرفتن بعضى از حرف هاى قبلى كه اشتباه 
ــان مى دهد  ــت نش ــن اس بودن آن ها بر همگان روش
ــود به آقاى هاشمى در خصوص خاطرات  كه نمى ش

نقل شده اعتماد كرد.
ــت: در اظهاراتى كه وى اخيراً  ــن تاريخ دان گف اي
ــر  ــود دارد كه اگر همس ــن نكته وج ــت اي گفته اس
ــام خمينى نقل  ــخنى را از ام حضرت امام چنين س
ــو ثقفى بازگو  ــرا در زمان خود حيات بان كرده اند چ
ــر امام اين  ــد از فوت همس ــتند بع ــد، چرا گذاش نش

خاطره را نقل كنند؟
ــر امام  ــال 84 همس وى در خصوص اينكه در س
ــره اى را به وى گفته اند، گفت: اگر  خمينى(ره) خاط
ــال 84 براى وى نقل  ــر امام خاطره اى را در س همس
كرده است، چرا آقاى هاشمى تا اين اندازه صبر كرده 

ــان  و پس از فوت اين بانوى بزرگوار صحبت هاى ايش
را نقل كرده است؟

ــنى اژه اى نيز در پاسخ به سؤال خبرنگارى  محس
ــبت به اظهارات  ــتگاه قضايى نس مبنى بر موضع دس
ــت نظام گفت:  ــخيص مصلح اخير رئيس مجمع تش
ــود اگر بدون اسناد و مدارك  مطالبى كه گفته مى ش
باشد، يك نوع افترا و تهمت است و چه بسا تشويش 

اذهان عمومى نيز باشد.
ــى  وى افزود: همواره توصيه كرده ايم كه اگر كس
مطلبى دارد مستنداً ارائه كند و به طور قطع موضوع 
از سوى دستگاه قضايى دنبال مى شود و با هر كسى 
ــد برخورد مى شود. به طور  كه تخلفى انجام داده باش
ــت و  ــائل خالف قانون اس ــان اين گونه مس ــع بي قط

صحيح به نظر نمى رسد.

ــيد داوودى،  ــوى ديگر در طيف مخالف، رش از س
ــتى  ــن خمينى، در يادداش ــيد حس ــاگردان س از ش
ــم مصطفوى  ــاره از خان ــه در اين ب ــتعالمى را ك اس
ــت.  ــمى نوش ــخنان هاش به عمل آورده در تأييد س
ــاور آيت اهللا هاشمى رفسنجانى،  غالمعلى رجايى، مش
هم طى يادداشتى در روزنامه شرق، به گفت وگويش 
با خانم مصطفوى و تأييد خاطره آيت اهللا اشاره كرد؛ 
خاطره اى كه به گفته رشيد داوودى، آيت اهللا هاشمى 
ــه ثقفى هم نقل  ــم چهلم بانو خديج آن را در مراس

كرده بود.
ــا بعد از  ــن روزه ــت: اي ــى نوش ــى رجاي غالمعل
ــالگرد  ــم س ــمى در مراس ــى كه آقاى هاش حرف هاي
ــه ثقفى زد،  ــوى امام، خانم خديج ــت بان و بزرگداش
ــبت به  ــان نس ــانه اى دلواپس ــى رس ــالت تبليغ حم
ــگاه مطرح  ــان گاه وبي ــاى تاريخى كه ايش حقيقت ه

مى كنند بسيار گسترده شده است.
ــه  ــود ب ــت خ ــرى از يادداش ــش ديگ وى در بخ
تماسش با نوه امام اشاره مى كند و مى نويسد: به نوه 
ــى امام خانم ليلى بروجردى تلفن زدم و گفتم،  گرام
هرچند آقاى هاشمى گفته اند نيازى به پاسخ به اين 
ــت ولى براى درج در تاريخ  اهانت ها و تهمت ها نيس

ــان  ــاى تهمت تخريب گرانى كه منتظرند ايش و افش
ــى آن بپردازند،  ــا هم به نف ــزى بگويد تا همه ب چي
ــما حقيقت امر را  ــن باره از زبان ش ــد دارم در اي قص
ــن تأييد گفته هاى  ــم... نوه گرامى امام ضم بيان كن
ــب من و دختر خردسالم  آقاى هاشمى گفت: آن ش
ــت خانم امام بوديم. خانم، ميهمان  و مادرم در خدم
ــتند. غروب كه ميهمانان رفتند و هوا تاريك شد  داش
جناب آقاى هاشمى و خانم شان به منزل امام آمدند. 
ــمى و خانواده تشريف آوردند، پس  وقتى آقاى هاش
ــما  ــان گفت ش ــى متعارف، خانم به ايش از احوالپرس
نمى خواهيد براى رياست جمهورى اسم نويسى كنيد؟ 
ــن قصدى ندارم.  ــمى گفتند: نه، من چني آقاى هاش
ــان مى كنم. خانم  ــتند و من هم كمك ش افرادى هس
ــمى گفتند: آقا- امام- به  خيلى محكم به آقاى هاش
ــما مى خواهيد اين مملكت و  ــماها بودند. ش اميد ش
ــت كى ها بسپاريد؟ شما اينها را  اين انقالب را به دس
مى شناسيد؟ بعد از اين جمالت آقاى هاشمى گويى 
ــكوت سنگينى بر  يكه اى خوردند و براى لحظاتى س
ــد. چون اساساً خانم كم حرف  اتاق و جمع حاكم ش
ــمى و خانم شان  مى زد. بعد از دقايقى كه آقاى هاش
رفتند، به خانم گفتم: خانم، شما چرا اين قدر قرص و 
محكم با آقاى هاشمى حرف زديد؟ گفتند: براى اين 
انقالب دلم مى سوزد. آخر من مى دانم آقا چقدر براى 
ــن انقالب خون دل خورد. انقالب مثل بچه برايش  اي
عزيز بود. گفتم: تا به حال نديده بودم اين قدر نگران 
ــوخى گفتم  ــيد و به ش درباره انقالب حرف زده باش
ــتر از آقا دوست  ــود شما انقالب را بيش معلوم مى ش

داريد.

تكذيب خاطره پروين احمدى نژاد
در بحبوحه نقد ها و هجمه ها به هاشمى رفسنجانى، 
پروين احمدى نژاد، خواهر محمود احمدى نژاد، وارد 
ــمى را  ــخنان هاش ــد و با بيان خاطره اى س ماجرا ش
تكذيب كرد؛ هرچند طبق گفته ليلى بروجردى، اين 

سخن خواهر محمود احمدى نژاد تكذيب شد.
ــته  پروين احمدى نژاد در خاطره خود چنين نوش
ــال 85 در سالروز وفات حضرت امام  بود: «خرداد س
ــاق چند نفر  ــر احمدى نژاد به اتف ــى(ره)، دكت خمين
ــر  ــر از جمله اين جانب، به منظور ديدار با همس ديگ
ــور يافتند.  ــاران حض ــام در جم ــه حضرت ام مكرم
ــاى خانواده،  ــل خدمه و برخى از اعض خانم در مقاب
ــر اين گونه ابراز  ــود را از انتخاب دكت ــحالى خ خوش
ــه بودند اگر دكتر  ــد كه در زمان انتخابات گفت كردن
ــيد و  ــيرينى انتخاب، مهمان من باش رأى بياورد، ش
ــان  ــه مى خواهيد غذا از بيرون تهيه كنيد. ايش هرچ
ــزل گفته ام تلويزيون را براى  مى گفتند به خادمه من
ــخنرانى دكتر و يا مقام معظم  من فقط در صورت س

رهبرى روشن كنيد».
ليلى بروجردى اما درباره اين خاطره گفت: «پس 
ــد، با همسرش غروب به  از اينكه او رئيس جمهور ش
مالقات خانم آمد. خانم خيلى صريح به ايشان گفت، 
ــمى  ــما رأى ندادم، البته من به آقاى هاش من به ش
ــناختم. شما هم جوان  ــما را نمى ش رأى داده ام و ش
هستيد و ان شااهللا بتوانيد به كشور خدمت كنيد. اين 

همه ماجراى ديدار ايشان با خانم بود».

 پس از انتشـار سـخنان هاشـمى، 
مخالفـان اصولگرا حمـالت خود را 
متوجـه وى كردنـد. همزمان با اين 
هجمه هـا بيت امـام(ره) بـه يارى 
ايشـان آمـد. دختـر و نـوه امـام، 
زهـرا مصطفوى و ليلـى بروجردى 
خاطـره  و  شـدند  ماجـرا  وارد 
هاشمى رفسنجانى در همايش بانوى 
انقالب را به همان ترتيبى كه ايشان 

روايت كرده بود، تأييد كردند.
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ــا رحمت از  ــت اهللا محمدرض ــر آي ــوى ديگ از س
ــاره خاطره آيت آهللا  ــاگردان امام خمينى(ره) درب ش
ــى (ره) تأكيد كرد:  ــام خمين ــر ام ــمى از همس هاش
«همين نقل قولى كه آقاى هاشمى مى گويد درست 
ــت. ولى بايد دقت شود كه نه آقاى هاشمى و نه  اس
خانم ثقفى در اين موضوع نام كسى را بيان نكردند، 
حال چرا يك عده اين را به خود نسبت مى دهند».

حمايت با سابقه زهرا مصطفوى از هاشمى
پس از وسعت گرفتن ابعاد ماجرا، برخى نزديكان 
ــراغ زهرا مصطفوى  آيت اهللا و بيت امام باز هم به س
ــدند، زيرا قبًال  رفتند و صحت ماجرا را از او جويا ش
هم سابقه حمايت از هاشمى را در پرونده خود دارد.

ــت  ــراى رد صالحي ــد از ماج ــال 92 بع در س
ــت جمهورى  رياس انتخابات  در  ــنجانى  هاشمى رفس
ــت و  ــه اى خطاب به مقام معظم رهبرى نوش 92 نام
ــت كمك كرد تا اين موضوع حل  از ايشان درخواس
ــن آورده بود:  ــى از اين نامه چني ــود. او در بخش ش
ــان روزى كه تأييد امام بر رهبرى حضرت عالى  «هم
ــنيدم و همواره آن نظريه را در  ــان ش را از زبان ايش
مواقع الزم بيان كرده ام، تأييد صالحيت برادر، آقاى 
هاشمى را هم شنيدم زيرا امام بعد از نام جناب عالى 
ــان  ــم ذكر كردند». اين بار نيز ايش ــان را ه نام ايش

خاطره آيت اهللا را تأييد كردند.
ــتاد علوم سياسى در دفاع از  صادق زيباكالم، اس
ــت، حتى يك مورد ساختگى  خاطرات هاشمى نوش
ــده و ادامه داد: «عمًال هر بار كه  بودن هم اثبات نش
ــته نقل مى كنند  ــان خاطره اى و كالمى از گذش ايش
ــه به مذاق برخى تندروها خوش نمى آيد، به دنبال  ك
ــمت آقاى  ــنام و افترا به س آن توپخانه توهين، دش
ــنجانى به كار مى افتد. كمترين توهينى  هاشمى رفس
ــت كه  ــود آن اس ــبت داده مى ش ــان نس كه به ايش
مشاراليه را متهم به «دروغ گويى» مى كنند. با وجود 
ــمى به هزاران صفحه  آنكه حجم خاطرات آقاى هاش
بالغ مى شود اما تا به امروز اصولگرايان نتوانسته اند با 
دليل و سند و مدرك، حتى يك مورد را نشان دهند 
ــاختگى بوده و رئيس جمهور دوران سازندگى،  كه س
ــت نگفته اند. تا به امروز حتى يك مورد در اين  درس
ــه تنظيم و نشر آثار  ــوى مؤسس هزاران صفحه، از س
ــالف واقع و  ــت، خ ــام(ره) به عنوان خاطره نادرس ام

ناصحيح مطرح نشده است.»
اين استاد دانشگاه در بخشى ديگرى از يادداشت 
خود آورده است: «مشكل خاطرات آيت اهللا هاشمى 
ــنجانى در اين است كه آنچه نقل شده، با خط   رفس
ــراد و جريانات  ــى امروز برخى اف ــاى سياس و ربط ه
ــمى نقل مى كردند،  نمى خواند. اگر آنچه آقاى هاش
با چارچوب هاى سياسى و جناحى تندروها مطابقت 
ــام خالف گويى  ــان با اته ــدا مى كرد، نه تنها ايش پي
ــتند ها  ــه از اين خاطرات، مس ــد بلك ــه نمى ش مواج

مى ساختند».
به نظر مى رسد سلسله خاطرات آيت اهللا همچنان 
ــان ابايى از بيان خاطرات  ــت؛ ايش ادامه خواهد داش
ــد ابراز  ــه مصلحت بدان ــه را ب ــدارد و هرچ ــود ن خ
ــى و  ــى دارد.و طبعاْ خود را با چارچوب هاى سياس م
ــى خاصى نيز مطابقت نمى دهد و به مصلحت  جناح

آنها نمى انديشد.

ــك اس 300 و  ــر همه ايرانى ها با موش حاال ديگ
ــتند؛ مى دانند قرارداد خريد آن  كاربرد آن آشنا هس
ــده اما هنوز از  ــال پيش با روسيه بسته ش ــت س هش
ــاله  ــت. كش و قوس هشت س تحويل آن خبرى نيس
ــالمى ايران و روسيه و  اين قرارداد ميان جمهورى اس
بازى رئيس جمهور روسيه با اين كارت در برابر غرب، 
ــت  از موضوعات رايج در مطبوعات ايران در اين هش
ــال بوده است. اما اصل ماجرا چيست و چرا اكنون  س
ــيه تصميم  ــوزان رئيس جمهور روس ــس از توافق ل پ
ــنا  ــك آش گرفت يك باره ممنوعيت فروش اين موش

براى ايرانيان را لغو كند؟

ايران و ماجراى خريد موشك اس300
ــن امنيت  ــراى تأمي ــالمى ايران ب ــورى اس جمه
تأسيسات هسته اى و مقابله با حمالت هوايى دشمن 
ــتار دريافت اين سامانه موشكى از روس ها شد.  خواس
ــراردادى به ارزش  ــال 2007 ق ــاس، در س بر اين اس
ــتم اس300  800ميليون دالر براى فروش پنج سيس
ــيه به ايران امضا شد كه بدون تحويل  ــوى روس از س
ــك از طرف روس ها به طور يك جانبه فسخ شد.  موش
ــال  ــيه در س ــرى مدودف، رئيس جمهور روس ديميت
ــوراى  ــتاى اجراى قطعنامه 1929 ش 2010 در راس
ــه موجب آن،  ــادر كرد كه ب ــتورى را ص ــت دس امني

موشك اس موشك اس 300300
كارت زردى كارت زردى 
در دست روسيهدر دست روسيه
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ــك و جنگ افزارهاى ديگر چون  فروش هرگونه موش
تانك هاى جنگى، خودروهاى زرهى، ادوات توپخانه اى 
ــتى و هواپيما و هليكوپترهاى نظامى  كاليبر باال، كش
به ايران ممنوع شد. ايران نيز يك درخواست غرامت 
4ميليارد دالرى به ديوان بين المللى داورى فرستاد.

ــخصات اين سامانه آمده، اين  طبق آنچه در مش
موشك توانايى رهگيرى بيش از صد هدف و درگيرى 
ــان دارد. اس  ــش از 12 هدف را به طور همزم ــا بي ب
ــازى اهداف بالستيك  300 همچنين قادر به نابودس
ــداف زمينى را نيز دارد.  ــت و قابليت حمله به اه اس
حداكثر برد آن 200 كيلومتر است. مهم ترين ويژگى 
ــامانه آماده شدن در پنج دقيقه است. اس300  اين س
ــامانه پدافند امريكايى پاتريوت  ــباهت زيادى با س ش
ــا و رسانه اى شدن اين قرارداد ميان  دارد. پس از افش
ايران و روسيه، فشارهاى غرب در اوج تنش در رابطه 

با پرونده هسته اى ايران افزايش پيدا كرد.
ــرايطى كه همه شواهد از  ــال 89 در ش اوايل س
ــتم  ــراييل براى عدم تحويل سيس ــار امريكا و اس فش
ــت، نيويورك  دفاعى اس 300 به ايران حكايت داش
ــزارش داد، امريكا با  ــفيد گ ــز به نقل از كاخ س تايم
ــتم هاي  ــي و از جمله سيس ــليحات روس فروش تس
ــران مخالفتي ندارد. مقام هاي  دفاعي اس 300 به اي
ــنگتن اعالم كردند، موافقت امريكا در ارتباط با  واش
ــوراى امنيت نيست، بلكه  ــر قطعنامه ش توافق بر س
ــور براى  ــت رئيس جمهور اين كش ــودى از سياس نم
ــاركت بيشتر امريكا و روسيه است. با  همكارى و مش
اين حال، روسيه به تمامى طرف هاى غربى اطمينان 

داد اين ممنوعيت بر سر جاى خود باقى است.
ــاى غربى،  ــب رضايت طرف ه ــا براى جل روس ه
ــل نكردن به تعهد خود  ــه 1929 را بهانه عم قطعنام
ــت 167ميليون دالر پيش پرداخت از  با وجود پرداخ
سوى ايران قرار دادند. سرگئى الوروف، وزير خارجه 
ــد در مسئله  ــال 1389مدعى ش ــيه در بهار س روس
ــكى اس 300 به  ــتم هاى پدافند موش ــل سيس تحوي
ــوراى امنيت  ــاً مفاد قطعنامه ش ــيه قطع ايران، روس
ــال ايران را رعايت خواهد  ــازمان ملل متحد در قب س
كرد. شهريور   همان سال مدودف، رئيس جمهور وقت 
ــخ يك طرفه اين قرارداد را صادر  ــيه فرمان فس روس
ــا، اين موضوع به  ــن اقدامات روس ه ــرد. پس از اي ك
ــد. وزارت دفاع  ــه اى ميان دو طرف تبديل ش مناقش
ــكايت برد  ايران به دادگاه حكميت بين المللى ژنو ش
ــيدگى كننده به پرونده شكايت ايران،  كه دادگاه رس
ــامانه  ــخ يك طرفه قرارداد س ــيه را به دليل فس روس

موشكى، به پرداخت 4ميليارد دالر محكوم كرد.
ــراى صرف نظر كردن ايران از  روس ها در تالش ب
ــتم تور ام 1 را به جاى آن  ــت غرامت، سيس درخواس
ــنهاد دادند كه ايران آن را رد كرد. آنتى 2500  پيش
ــق گفته روس ها  ــود كه طب ــنهاد ديگرى ب نيز پيش
ــب باشد. اما  ــت براى نيازهاى ايران مناس مى توانس
ــفرى كه  محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران در س
ــى ندارد به  ــت گفته بود تهران تمايل ــكو داش به مس
ــامانه آنتى2500 دريافت  ــامانه اس 300 س جاى س
ــد هيئتى از سوى  كند. اما در دى ماه 1393 اعالم ش
ــتم جايگزين  ــى دريافت يك سيس ايران براى بررس

براى اس300 به روسيه خواهد رفت.

ــته (آخر دى 93) با تغيير  ــال گذش ــتان س زمس
ــورهاى غربى  معادالت در اوكراين و تحريم هاى كش
ــيه، موضع روسيه تغيير كرد  بويژه امريكا عليه روس
ــامانه به ايران در اقدامى  ــيه به ارسال اين س و روس
ــه با غرب توجه كرد. به اين ترتيب، پس  مقابله جويان
ــار فراوانى براى دريافت غرامت  از آنكه ايران نيز فش
ــتى روسيه گزارش  اعمال كرد، خبرگزارى رويانووس
ــيه به تعهدات خود مبنى بر  ــت روس داد، ممكن اس
ــكى اس300 كه به دليل  ــامانه دفاع موش تحويل س
ــا با تأخير مواجه  ــارهاى غرب تحويل آن مدت ه فش
شده، عمل كند. ريانووستى به نقل از مقامات نظامى 
ــتاى همكارى  ــرد: «اين گام در راس ــيه اعالم ك روس
اقتصادى و فناورى تسليحاتى اتخاذ شده و دست كم 
سامانه هاى دفاعى نظير اس300 و اس400 احتماالً 
ــد». البته اين گفته ها  ــه آنها تحويل داده خواهد ش ب
ــران چنين  ــد و برخى صاحب نظ ــه نش جدى گرفت
ــتاى بازى دوباره با كارت  رفتارهايى را صرفاً در راس
ــش از اين نيز  ــد؛ اقدامى كه پي ــران قلمداد كردن اي

روسيه از آن استفاده كرده بود.
ــم و در پى  ــت يازده ــر دول ــا تدابي ــت، ب درنهاي
ــال منجر  ــته اى كه فروردين امس گفت وگوهاى هس
ــد، پوتين حكم لغو فروش  ــار بيانيه لوزان ش به انتش
ــران را داد. 24 فروردين ماه  ــامانه اس 300 به اي س
ــدن بمب خبرى توافقات  چند روز پس از منفجر ش
هسته اى لوزان، خبرها در اين باره حاكى از آن بود كه 
والديمير پوتين دستور لغو ممنوعيت تحويل سامانه 
ــت. البته روسيه  اس 300 به ايران را صادر كرده اس
اعالم نكرد چه زمانى اين سيستم موشكى را به ايران 
ــزارش تلويزيون دولتى  ــل خواهد داد، اما به گ تحوي
ــامانه  ــيه، كرملين براى تحويل بى درنگ اين س روس
ــت. دفتر مطبوعاتى كرملين  اعالم آمادگى كرده اس
ــند لغو ممنوعيت تحويل  ــتى در مورد س در يادداش
ــالم كرد: «فرمان  ــك هاى اس 300 به ايران اع موش
ــيه، ممنوعيت انتقال سامانه هاى  رئيس جمهور روس
ــى اس 300 را از طريق خاك  ــاع هواي ــكى دف موش

ــيه از جمله به شكل هوايى، انتقال از فدراسيون  روس
ــالمى ايران و نيز انتقال به  ــيه به جمهورى اس روس
ــيون  ــالمى ايران خارج از قلمرو فدراس جمهورى اس

روسيه به صورت دريايى و هوايى لغو مى كند».
ــفر على  ــازه كرملين همزمان با س ــتور ت اين دس
ــكو واكنش هاى مختلفى را در پى  ــمخانى به مس ش
ــت، اما از آنجايى كه پوتين در آخرين كنفرانس  داش
ــفر به  ــته ميالدى از س ــال گذش ــرى خود در س خب
ــال جديد خبر داده بود، به نظر مى رسد  ايران در س
ــتاى عمل به  ــتن در راس وى قصد دارد با گام برداش
تعهدات گذشته، زمينه سفر به تهران را فراهم كند.

در تحولى ديگر، زمستان سال گذشته نيز وزيران 
دفاع ايران و روسيه طى مذاكراتى كه در ستاد وزارت 
ــد، توافقنامه نظامى امضا  ــورمان برگزار ش دفاع كش
كردند. در اين توافقنامه كه به امضاى سردار حسين 
ــرگئى  ــبد س ــورمان و ارتش ــان، وزير دفاع كش دهق
شويگو، وزير دفاع جمهورى فدراسيون روسيه رسيد، 
ــى و افراط گرايى،  ــم، تجزيه طلب بر مقابله با تروريس
منافع دو كشور و ارتقا و بسط سطح همكارى ها براى 

تأمين صلح و امنيت منطقه تأكيد شده است.
اكنون پس از تحول اخير در اين ماجرا، والديمير 
ــيه با حضور در يك برنامه  پوتين، رئيس جمهور روس
ــاعته كه طى آن به سؤاالت  تلويزيونى زنده چهار س
ــورش پاسخ  مردم درباره حوادث اخير مرتبط با كش
ــكده ارتباطات  ــؤال رئيس دانش ــخ به س داد، در پاس
ــال اس300 به ايران  ــكو در مورد ارس بين الملل مس
ــى انعطاف پذيرى بااليى  ــركاى ايران گفت: «امروز ش
ــتيابى به  ــكار براى دس ــد و تمايل آش ــان داده ان نش

مصالحه ابراز مى دارند».
ــى نگران شده است  پوتين تأكيد كرد: «اگر كس
ــم، به نظر  ــروع كرده اي ــا را ش ــو تحريم ه ــه ما لغ ك
مى رسد آنها نمى دانند در ليست تحريم هاى سازمان 
ــتند. ما با  ــليحاتى جاى نداش ــل متحد چنين تس مل
ــن ممنوعيت را وضع كرديم. ما  تصميم يك جانبه اي
ــى را در اين ارتباط متحمل  ــارات و ضررهاي چه خس

خواهيم شد؟»
ــور مطلقاً  وى گفت: «در ارتباط با ايران، اين كش
ــالحى منحصراً  ــراييل را تهديد نمى كند، اين س اس
ــاب به  ــر اينكه ضمن احتس ــالوه ب ــت. ع دفاعى اس
ــك عامل كامًال  ــال اس300 ي ــوادث در يمن ارس ح

بازدارنده است».

آغاز مخالفت هاى بى پايه
در پى اعالم خبر لغو ممنوعيت فروش اس 300 
ــرى، وزير  ــالم كرد جان ك ــفيد اع ــه ايران، كاخ س ب
ــا الوروف، همتاى  ــه در مكالمه تلفنى ب ــور خارج ام
روسى اش مراتب مخالفت واشنگتن را با اين تصميم 
ــخنگوى  ــت. مارى هارف، س ــكو اعالم كرده اس مس
ــاره به اين موضوع گفت،  وزارت خارجه امريكا با اش
اين كار در ميانه مذاكرات، اقدام سازنده اى نبود، ولى 
به نظر نمى رسد تحويل چنين موشك هايى برخالف 

مفاد تحريم هاى شوراى امنيت (عليه ايران) باشد.
ــاالت متحده در واكنش به خبرها  وزارت دفاع اي
مبنى بر تالش ايران براى خريد موشك هاى اس300 
ــيه، با نگران كننده خواندن چنين معامله اى،  از روس

در پى اعالم خبر لغو ممنوعيت فروش 
اس 300 بـه ايران، كاخ سـفيد اعالم 
كـرد جـان كـرى، وزير امـور خارجه 
در مكالمـه تلفنى بـا الوروف، همتاى 
روسى اش مراتب مخالفت واشنگتن را 
با اين تصميم مسكو اعالم كرده است. 
مارى هارف، سخنگوى وزارت خارجه 
امريكا با اشـاره به اين موضوع گفت، 
ايـن كار در ميانـه مذاكـرات، اقـدام 
سـازنده اى نبود، ولى به نظر نمى رسد 
تحويـل چنين موشـك هايى برخالف 
مفاد تحريم هاى شوراى امنيت (عليه 

ايران) باشد.
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ــالمى  ــاال رفتن توان دفاعى نظامى جمهورى اس از ب
ايران، ابراز نگرانى شديد كرد.

ــا،  اوبام ــاراك  ب ــه  ك ــت  اس ــى  حال در  ــن  اي
ــد صادقانه  ــت: باي ــورى امريكا گفته اس رئيس جمه
بگويم بسيار متعجب شدم كه لغو ممنوعيت فروش 
ــامانه موشكى اس300 به ايران اين همه به تأخير  س
ــالح هاى دفاعى جزو  ــرا فروش اين گونه س افتاد، زي

تحريم ها نبوده  است.
ــراييل نيز در واكنش به احتمال انجام چنين  اس
ــار گرفتن  ــى از در اختي ــراز نگران ــا اب ــه اى، ب معامل
ــك هاى اس 300 از سوى ايران اعالم كرد، اگر  موش
ــد، اين حمله بايد پيش از  قرار به حمله به ايران باش
ــكى ضد هوايى اس 300 صورت  نصب سامانه موش

گيرد.
وزير اطالعات رژيم صهيونيستى در بيانيه اى در 
ــتور رئيس جمهور روسيه گفت: «اين  واكنش به دس
نتيجه مستقيم مشروعيتى است كه ايران از توافقى 
ــت، و ثابت مى كند  ــرد كه در حال تنظيم اس مى گي
ــد اقتصادى ايران در پى رفع تحريم ها، براى  كه رش
مسلح شدن و نه رفاه مردم ايران به كار گرفته خواهد 

شد.
ــيه گفت،  در همين حال، وزير امور خارجه روس
سامانه اس300 يك سامانه دفاعى است و تهديدى 
ــرگئى الوروف  ــوب نمى شود. س عليه منطقه محس
ــتى نسبت  ــخ به ابراز نگرانى رژيم صهيونيس در پاس
ــت تحويل  ــراى رفع ممنوعي ــيه ب ــه تصميم روس ب
ــامانه شامل  ــامانه اس300 به ايران، گفت: اين س س
ــت كامًال  ــت كه ماهي ــن به هواس ــك هاى زمي موش
ــده  ــد. اس300 براى حمله طراحى نش دفاعى دارن
ــه از جمله رژيم  ــچ تهديدى عليه منطق ــت و هي اس

صهيونيستى محسوب نمى شود.
ــرفت  ــه به پيش ــا توج ــد: ب ــادآور ش الوروف ي
ــته اى اخير در لوزان  ــده در مذاكرات هس حاصل ش
ــه ممنوعيت تحويل اين  ــوييس لزومى براى ادام س

سامانه به ايران وجود ندارد.

موضع گيرى ايرانى
ــس كميته  ــد احمدى، رئي ــالم وحي حجت االس
ــت   ــيون امنيت  ملى و سياس ــط خارجى كميس رواب
ــيه در  ــاره تغيير موضع روس ــى مجلس، درب خارج
تحويل سامانه اس 300 به ايران، اظهار كرد: با توجه 
ــال هاى اخير  ــرايط موجود و اتفاقاتى كه در س به ش
ــاد و برخوردهايى كه غربى ها در موضوع اوكراين  افت
با روس ها داشتند، شايد دولت روسيه با واقعيت هاى 
ــاس  ــده و احس ــه بين الملل روبه رو ش ــى جامع عين
ــورها از  ــى كه در قبال برخى كش ــرده تصميم هاي ك
ــالمى ايران گرفتند تصميم هاى  جمله جمهورى اس
ــوده و در تصميم گيرى  ــى و غيرحقوقى ب غيرمنطق

خود تجديدنظر كردند.
ــيون امنيت ملى و سياست خارجى  عضو كميس
ــس همچنين گفت: عالوه بر اين موارد با توجه  مجل
ــعه ارتباط با ايران  ــرايط حساس منطقه، توس به ش
براى روسيه اهميت فراوانى دارد، همان طور كه اين 

رابطه و تعامل براى ما نيز حائز اهميت است.
از سويى، سردار احمد وحيدى، وزير سابق دفاع 

ــتيبانى نيروهاى مسلح، در اين باره گفت: اين  و پش
ــالى ايران در  ــان از قدرت جمهورى اس موضوع نش
ــداف راهبردى دفاعى  ــه دارد. رئيس مركز اه منطق
ــلح، همچنين درباره تأثير  ــتاد كل نيروهاى مس س
ــت بنيه دفاعى  ــكى اس 300 در تقوي ــامانه موش س
ــورمان گفت: بنيه دفاعى و نظامى ايران آن قدر  كش
قوى و گسترده است كه موشك هاى اس 300 اثرات 

تعيين كننده اى براى كشورمان نخواهد داشت.
على شمخانى، دبير شوراى عالى امنيت ملى كه 
ــوراى امنيت  ــدار با رئيس جمهور و دبير ش براى دي
ــوراى  ــن اجالس دبيران ش ــيه در دهمي ــى روس مل
امنيت ملى كشورهاى عضو و ناظر سازمان همكارى 
شانگهاى به روسيه سفر كرده بود، در پاسخ به سؤال 
ــو حكم ممنوعيت  ــگاران مبنى بر چگونگى لغ خبرن
فروش موشك هاى اس300 به ايران از سوى روسيه 
گفت: خوشبختانه و در چارچوب مذاكرات فشرده و 
پيگيرى هاى مستمرى كه انجام شد دستور لغو حكم 
ــك هاى پدافندى اس300 با  ممنوعيت فروش موش

حسن نيت رئيس جمهورى روسيه صادر شد.
ــان  ــر زم ــش از ه ــروز بي ــزود: ام ــمخانى اف ش
ــازنده و  ــت رويكردهاى س ــه حقاني ــرى دنيا ب ديگ
ــده و  ــالمى واقف ش ــاركت جويانه جمهورى اس مش

ــت هاى مقابله جويانه با اهداف صلح آميز ايران  سياس
با انزوا و تحقير مواجه مى شوند.

تحويـل اس 300 بـه ايـران تا پايان سـال جارى 
ميالدى

ــاع جمهورى  ــان، وزير دف ــين دهق ــردار حس س
ــاه براى ديدار  ــه اواخر فروردين م ــالمى ايران ك اس
ــركت در چهارمين كنفرانس امنيتى  ــه روزه و ش س
ــور سفر كرده بود، در  بين المللى مسكو، به اين كش
ــايگو، همتاى روسى خود توافق  ديدار با سرگئى ش
ــامانه پدافند هوايى اس300  ــائل فنى س كردند مس
را بررسى و تا پايان سال جارى ميالدى تحويل اين 

تسليحات به ايران را عملياتى كنند.

چرا روسيه اين تصميم را گرفت؟
ــان و تحليلگران با  ــن بين برخى كارشناس در اي
ــگاه نمى كنند و به  ــه اين ماجرا ن ــبينى زياد ب خوش
ــيه باور ندارند، از جمله  ــدن تصميصم روس اجرا ش
ــناس مسائل  ــگاه و كارش ــتاد دانش الهه كواليى اس
ــت  ــيه اين گمانه را مطرح كرده كه ممكن اس روس
ــال اس 300 تعلل كند و با  ــيه در ارس ــاز هم روس ب
ــد. او در اين  ــل غرب بازى كن ــران در مقاب كارت اي
ــان داده اند در تنظيم رابطه  باره گفت: «روس ها نش
خود با غرب، بويژه امريكا از اهرم ايران همواره بهره 
ــايه اين رفتار بر  گرفته اند. بنابراين، در اين زمينه س
ــت و نمى توان  ــاى موجود افتاده اس تصميم گيرى ه
ــه داد. چرا كه ما اطالع  ــنى در اين زمين تصوير روش
ــت در حال رخ  ــى از آنچه در پس پرده سياس دقيق
ــن، پيش از هر چيز بايد  ــت، نداريم. بنابراي دادن اس

منتظر پيامدهاى رفتارى اين دستور باشيم».
ــبين تر  ــى تحليلگران خوش ــوى ديگر برخ از س
ــه مهلك به  ــيه اولين ضرب ــد اين عمل روس معتقدن
ــه مى تواند به  ــت ك ــاى يك جانبه امريكاس تحريم ه
ــى نظام تحريم ها منجر شود. آنان معتقدند  فروپاش
ــخ به تحريم هايى است كه  اين اقدام روسيه در پاس
ــر جريانات اوكراين بر  غرب به رهبرى امريكا، بر س
ــته، در اوج  ــت. سال گذش ــيه تحميل كرده اس روس
ــان  ــرب، برخى كارشناس ــيه و غ اختالف بين روس
ــت  امريكايى پيش بينى مى كردند پوتين ممكن اس
از كارت اس300 و فروش آن به ايران استفاده كند؛ 

پيش بينى اى كه درست از آب درنيامد.
ــخنان  ــى از س ــه ديگر را مى توان در بخش نظري
سرگئى الوروف، وزير امور خارجه روسيه جست وجو 
كرد. الوروف، افزايش شديد تنش در يمن و تحوالت 
ــايه  ــورهاى همس نظامى در هفته هاى اخير در كش
يمن را دليل استحقاق ايران براى برخوردارى از يك 
سيستم دفاع هوايى مدرن دانست؛ عاملى كه پوتين 

نيز در سخنانش به آن اشاره كرد.
ــوزان و افزايش  ــول تفاهم در ل ــروه ديگر حص گ
ــى بين ايران و  ــيدن به يك توافق نهاي احتمال رس
1+5، خارج شدن ايران از انزواى سياسى و اقتصادى 
ــر روى بازيگران  ــدن بازار ايران ب ــت، بازش و درنهاي
بين المللى را دليل اين اقدام روسيه مى دانند. به هر 
ــال جارى ميالدى منتظر ماند  حال، بايد تا پايان س
و ديد اين بار روس ها به وعده خود عمل مى كنند؟

شمخانى: خوشـبختانه و در چارچوب 
پيگيرى هـاى  و  فشـرده  مذاكـرات 
مسـتمرى كه انجام شـد دسـتور لغو 
حكـم ممنوعيت فروش موشـك هاى 
حسـن نيت  بـا  اس300  پدافنـدى 
رئيس جمهـورى روسـيه صادر شـد. 
امروز بيـش از هر زمـان ديگرى دنيا 
بـه حقانيـت رويكردهاى سـازنده و 
مشـاركت جويانه جمهـورى اسـالمى 
واقف شده و سياست هاى مقابله جويانه 
با اهـداف صلح آميـز ايران بـا انزوا و 

تحقير مواجه مى شوند.
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ــه يكى از  ــال اخير ب ــرى در چند س ــى مطه ع ل
ــده  ــانه هاى مختلف تبديل ش ــوژه هاى اصلى رس س
ــى او در مجلس، نه  ــت. علت اين امر نه نمايندگ اس
ــبت فاميلى اش با على الريجانى، نه فرزند شهيد  نس
ــى چيز هاى ديگر  ــودن و نه خيل ــى مطهرى ب مرتض
ــود على مطهرى  ــى اين موضوع خ ــت. علت اصل اس
ــال ها براى خود به يك  ــخصيتى كه اين س است. ش
ــر او را با  ــت و ديگ ــده اس ــتقل تبديل ش چهره مس
ــند و على  ــيه اى تعريف نمى شناس اين عناوين حاش

مطهرى هويت خاصى پيدا كرده است. 
ــبت به دولت  ــا و نقد هاى او نس ــع گيرى ه موض
گذشته از نكاتى است كه مطهرى در آن بسيار فعال 
بود. در شرايطى كه خيلى ها با تخلفات دولت گذشته 
ــات مى كردند، اين على مطهرى بود كه بدون  مماش
ــود را مطرح مى كرد و براى اولين  ترس، انتقادات خ
ــالمى سوال از رئيس جمهور  بار در تاريخ انقالب اس

را عملى كرد. 
ــورى  ــت جمه ــات رياس ــه در دوران انتخاب او ك
ــن روحانى بود، بعد  ــال 92 از حاميان دكتر حس س
ــمت  ــكيل دولت تدبير و اميد هيچ وقت به س از تش
ــت از جانب دولت نرفت و حتى در موارد  گرفتن پس
ــائل فرهنگى و جريانات وزارت  مختلفى از جمله مس
ــت و  علوم از منتقدين جدى دولت روحانى بوده اس
ــتقل خود را حفظ كند.  ــالش كرده اين روحيه مس ت
ــر او در رابطه با جايگاه واليت  موضع گيرى هاى ديگ

ــراد با ولى فقيه نيز  ــبت ديگر اف فقيه و همچنين نس
از جمله مواردى است كه شايد خيلى ها اين موضوع 
ــز على مطهرى  ــوارد جنجال برانگي ــز از ديگر م را ني

مى دانند.
ــز در رابطه با  ــوع جنجال برانگي اصلى ترين موض
ــاى مختلف او در رابطه با  ــى مطهرى اظهار نظره عل
ــت. او به جد معتقد است كه ادامه  بحث «حصر» اس
دادن اين ماجرا به مصلحت كشور و انقالب نيست و 
ــود.  بايد هر چه زودتر به اين موضوع خاتمه داده ش
ــن جدى دارد كه  ــن اظهار نظرها مخالفي طبيعتا اي
ــده است.  ــيارى از موارد به جنجال تبديل ش در بس
چندى پيش او در نطق خود در صحن علنى مجلس 
ــا اعتراض بعضى  ــاره كرد ب ــى به اين موضوع اش وقت
ــيد  ــد و كار به آنجا كش نمايندگان مجلس روبرو ش
ــاهد درگيرى و زد و  ــه در صحن علنى مجلس ش ك
ــدگان و مطهرى بوديم.  ــورد بين تعدادى از نماين خ
ــا از طرفى به دنبال قطع صحبت هاى مطهرى و  آن ه
ــت  حتى گرفتن برگه هاى او بودند و او هم مى خواس
ــيد  ــه صحبت هاى خود ادامه دهد. كار به آنجا رس ب
ــد و خبرنگاران از  كه مجلس براى دقايقى تعطيل ش

صحن علنى مجلس خارج شدند. 
ــال 93 اما كلكسيون اتفاقات  در روزهاى آخر س
ــد. در آن روز ها كه  جنجالى على مطهرى تكميل ش
كشور در شور و اشتياق روزهاى آخر اسفند و منتظر 
ــال جديد بود، خبرى در رسانه ها توجه همگان را  س

ــيراز.  به خود جلب كرد؛ حمله به على مطهرى در ش
ماجرا از آنجا شروع شد كه انجمن فرهنگ و سياست 
دانشگاه شيراز از على مطهرى دعوت مى كرد تا طى 
مراسمى در موضوع «اسالم و آزادى» سخنرانى كند. 
طبق گفته هاى مطهرى اين برنامه مجوز هاى الزم را 
هم كسب كرده. از اينجا به بعد ماجرا را اگر به سراغ 
ــايت ها منتشر شده است  ــته مطهرى كه در س نوش
ــت: «ساعت 4/5 بعدازظهر  برويم خالى از لطف نيس
ــفند وارد فرودگاه شيراز شدم.  ــنبه 18 اس روز دوش
ــجويان دعوت كننده به  طبق معمول چند تن از دانش
استقبال آمدند و از سالن فرودگاه خارج شديم. ديدم 
ــى زردرنگ برويم.  ــا اصرار دارند كه با يك تاكس آنه
ــده اى مى خواهند  ــده بودند كه ع ــراً متوجه ش ظاه
ــانند، مى خواستند خودروى ما شناسايى  آسيب برس
ــودم و در فكر مطالب  ــرا نب ــود. من متوجه ماج نش
ــخنرانى بودم. حدود صد متر كه جلو آمديم ديدم  س
عده اى بين سى تا چهل نفر روبروى ما هستند و يك 
ــودرو انداخت. راننده به  ــود را روى كاپوت خ نفر خ
ــنگ  هر زحمتى بود او را رد كرد ولى كمى جلوتر س
ــمت ما مى  آمد.  ــى بود كه به س ــر و گوجه فرنگ و آج
شيشه عقب و شيشه هاى دو طرف خودرو كامال خرد 
ــر و صورت و دست ما  ــد و ذرات آن به س و پودر ش
ــالح ديگر  ــيد و برخى فرورفت. گاز فلفل هم س پاش
ــتفاده كردند و حدود يك  ــا بود كه از نزديك اس آنه
ــى از آن ضربات  ــم بند آمده بود. اگر يك دقيقه نفس

افراطى گرىافراطى گرى
دل سوزى براى نظامدل سوزى براى نظام

نيستنيست



18

رويداد

شماره هشتم/ ارديبهشت ماه 1394 18

رويداد

شماره هشتم/ ارديبهشت ماه 1394

ــود معلوم نبود  ــن اصابت كرده ب ــنگ به م آجر و س
ــتن يا ناقص  كه اكنون زنده بودم. ظاهرا به قصد كش
ــه هر ترتيب بود از ميان  ــردن آمده بودند. راننده ب ك
آنها گريخت اما آنها با موتورهاى سنگين و يك وانت 
ــياء ديگر و  ــنگ و اش ما را تعقيب مى كردند و باز س
دشنام هاى ناموسى و كلماتى مانند «حرامزاده» بود 
ــده ناچار وارد كالنترى  ــمت ما مى آمد. رانن كه به س
ــد. ما خيال مى كرديم االن  ــيراز ش ــرخ ش 20 گل س
نيروهاى كالنترى اين افراد را بازداشت مى كنند ولى 
ديديم هيچ عكس العملى نشان ندادند و فقط از ورود 
ــد. ظاهراً يك اصل  ــا به كالنترى جلوگيرى كردن آنه
ــان  ــود كه اين افراد كه از تجهيزاتش ــده ب پذيرفته ش
مانند موتورهاى سنگين و گاز فلفل معلوم بود از چه 
ــتور گرفته اند در اين گونه كارها آزادند و  نهادى دس
كسى حق مزاحمت براى آنها ندارد مگر اين كه فرد 

مورد تهاجم از شدت ضربات از دنيا برود.»
ــگاه شيراز  ــخنرانى مطهرى در دانش ــه س جلس
ــديد او  ــت. اعتراض ش ــد و او به تهران بازگش لغو ش
ــاى انتظامى  ــارس و نيروه ــتان ف ــتاندارى اس به اس
ــوردى نكردند و  ــيراز كه با مهاجمين برخ ــهر ش ش
ــد. واكنش هاى  ــروع ش ــه نگارى هاى مطهرى ش نام
ــون اين  ــراد مختلف پيرام ــرف اف ــترده اى از ط گس
ــاره كرد.  ــه آن ها اش ــد كه بايد ب ــوع ايجاد ش موض
مهم ترين اين واكنش ها از جانب حسن روحانى بود. 
در نامه اى كه با امضاى محمد نهاونديان، رئيس دفتر 
ــر شده است خطاب به وزراى  رئيس جمهورى منتش
كشور و اطالعات نكاتى گفته شده است. متن نامه به 
ــرح زير است: «سالم عليكم. نامه مورخه 20/ 12/  ش
93 جناب آقاى مطهرى نماينده محترم مردم تهران 
ــوراى اسالمى و ضميمه آن درخصوص  در مجلس ش
ــخنرانى ايشان در شيراز به دنبال حمله  لغو برنامه س
ــت محترم  ــتحضار رياس ــه نامبرده، به اس ــده اى ب ع
جمهورى رسيد. پى نوشت فرمودند: گزارش پيوست 
از طرف جناب آقاى دكتر على مطهرى نماينده مردم 
ــالمى كه در دلسوزى،  ــوراى اس تهران در مجلس ش
ــور يكى از  آزادى بيان و دفاع از منافع و مصالح كش
نمايندگان نمونه و مورد عالقه و حمايت شديد مردم 
است و ماجراى حمله به ايشان توسط اوباش آن هم 
در شهر شيراز كه شهر ادب و فرهنگ و تمدن است، 
تكان دهنده و مايه تاسف شديد اينجانب گرديد. اين 
ــان از برنامه ريزى جديد افراطيون منحرف  ماجرا نش
ــالق محمدى و  ــت، آزادى، اخ ــه امني ــور علي و منف
ــت كه براى ملت بزرگ ايران و  ــالمى اس فرهنگ اس
ــد. فورا دستور  دولت خدمتگزار قابل تحمل نمى باش
ــرور، ناقض قانون  ــر دو وزارتخانه، عوامل ش دهيد ه
ــن نيروهاى حامى و آمر  ــادكن و همچني و دشمن ش
ــت پرده را شناسايى كنند و جهت اجراى عدالت  پش
به قوه قضائيه بسپرند. ضمنا مسئولين امنيتى استان 
ــته اند تحت  ــور يا تقصير داش ــه در اين ماجرا قص ك
تعقيب قانون قرار گيرند. هر چه سريع تر گزارش امر 
به اينجانب و هيئت وزيران ارائه گردد.» موضع گيرى 
رياست جمهورى در قبال اين اتفاق تا اين حد جدى 
ــت كه اين نامه حتى به على شمخانى، دبير  بوده اس
ــت شده است.  ــوراى عالى امنيت ملى نيز رو نوش ش
حسين فريدون، دستيار ويژه رئيس جمهور نيز براى 

عيادت و دلجويى از مطهرى به منزل او رفت و پيغام 
رياست جمهورى را به او ابالغ كرد. 

ــوه مجريه باقى نماند و  ــا فقط در حد ق واكنش ه
ــالمى نيز  ــوراى اس على الريجانى، رئيس مجلس ش
ــى مجلس عليه اين اقدام موضع گيرى  در صحن علن
ــت  ــرد و آن را برخالف اصول انقالب و نظام دانس ك
ــند و  ــر قابل بحث اقدام ناپس ــت: موضوع ديگ و گف
ــتى بود كه عده اى نسبت به همكار گرامى آقاى  زش
ــه همين جا الزم  ــرى انجام دادند ك دكتر على مطه
ــوه قضائيه كه  ــت ق ــم ازرئيس جمهور و رياس مى دان
ــكر  ــى موضوع دادند تش ــتورات اكيد براى بررس دس
ــدى اين گونه اقدامات  ــم و اميدوارم با پيگيرى ج كن
ناصحيح در كشور ريشه كن شود. وى در ادامه به نظر 
ــح مقام معظم رهبرى در قبال اين گونه اقدامات  صري

ــاره كرد كه فرمودند خالف است و كسانى كه به  اش
ــان تعهد دارند بدانند و مسئولين را موظف  نظر ايش
ــات را بهم  ــد كه با اين گونه اقدامات كه جلس فرمودن
ــمى  ــود. همچنين آيت اهللا هاش ــد برخورد ش مى زنن
رفسنجانى نيز از اين اتفاق ابراز تاسف كرد و برخورد 
ــيراز را حادثه اى ننگين و كامًال  با على مطهرى در ش
ــفانه كسانى  ــت و گفت: متأس برخالف مصالح دانس
ــت به چنين اقدامى زده اند كه ادعاهاى دينى و  دس

انقالبى دارند.
سيدمحمد احمدى، استاندار فارس يك روز پس 
ــگاران نكاتى ديگرى از  ــن حادثه در جمع خبرن از اي
ــگاه شيراز  اين ماجرا را بيان كرد. او با انتقاد از دانش
ــيراز  ــم مخالفت با حضور مطهرى در ش كه على رغ
ــئله را  اين كار را كردند تالش كرد تا حدى اين مس
ــف از اين ماجرا اعالم كرد كه  توضيح دهد. او با تاس
ــايى افرادى كه دست  تمام تالش خود را براى شناس
ــتاندار فارس كه چند  ــه اين اقدام زدند مى كند. اس ب
ــه تهران آمد، به  ــد براى توضيحات تكميلى ب روز بع
ــى از او دلجويى  ــرى رفت و با عذرخواه ديدار مطه

كرد. 
ــا اظهار نظر هاى عجيبى نيز روبرو  اما در مقابل ب

ــديم. محمد رضا باهنر، ديگر نماينده مردم تهران  ش
ــالمى با اينكه تاسف خود را  ــوراى اس در مجلس ش
ــاى ديگرى نيز  ــه اعالم كرد اما حرف ه از اين حادث
مطرح كرد: « آقاى مطهرى بعضا حرف هايى مى زنند 
ــى دارند كه به قول معروف، فرياد مى زنند  و رفتارهاي
«پليس بيا منو بگير». اگر ايشان خودشان هم بيشتر 
ــان مفيد خواهد  رعايت كنند، براى خود و خانواده ش
ــه رفتارهاى  ــم تاكيد مى كنم ك ــود. هرچند باز ه ب
صورت گرفته با ايشان اصال قابل تاييد كردن نيست ... 
ــوال من كارى نمى كنم كه اين گونه با من برخورد  اص
ــذارم اين طور  ــل دارم تا نگ ــرى عق ــود و مختص ش
ــود». اما اظهارات اين چنينى به باهنر خالصه نشد  ش
ــداهللا ايمانى نيز در  ــيراز، آيت اهللا اس و امام جمعه ش
ــهر با طرح اين موضوع  خطبه هاى نماز جمعه اين ش
كه بايد مسايل را از ابتدا بررسى كرد و نگاه برشى و 
مقطعى كار غلطى است گفت: «چرا مسائل را مقطعى 
ــى مى كنيد؟ همه چيز بايد با هم مورد ارزيابى  ارزياب
قرار گيرد. چرا مى خواهيد دولت را مصادره كنيد؟ ... 
ــت اگركسى حريم واليت و خبرگان و  سوالم اين اس
ــت بايد انتظار داشته باشد كه ديگران  فتنه را شكس
حريم او را نشكنند؟ اگر باد را كاشتيد طوفان را درو 
مى كنيد.» در اين بين آيت اهللا حائرى شيرازى، عضو 
ــرى نيز در پيامى نكات جالبى  مجلس خبرگان رهب
ــيراز آن كردند كه  ــرح كردند: «آنها كه در ش را مط
كردند اراذل و اوباش نبودند، جوان نمازخوان واليتى 
جان بركف براى اسالم بودند. گمان مى كردند با اين 
ــالم مى بندند. گمان  ــمنان اس كار راه رخنه را بر دش
مى كردند وقتى سخنرانى مى آيد و حرف هايى مى زند 
ــت كه  ــر مى گردد و معنايش اين اس ــالمت ب و به س
ديوارى از ديوار شيرازى ها كوتاه تر نيست. مى خواهد 
ــيراز هم بلند است.»  ــتباه كرديد؛ ديوار ش بگويد اش
ــيت  اين عضو مجلس خبرگان در اين پيام به حساس
ــبت به انقالب و جايگاه واليت اشاره كرد و  مردم نس
تذكر داد كه نبايد روى اين حوزه كه مردم حساسيت 
ــبت به آن دارند شبهاتى وارد كرد. حائرى  بااليى نس
شيرازى در بخش ديگرى از اين پيام آورده است: «نه 
آن سخن و نه آن عمل هيچ كدام به نفع نظام نيست. 
ــئله نمى دانند بايد مسئله دان شوند. اما  اگر مردم مس
ــدم تمكين خود  ــئله مى دانند چرا به ع آنها كه مس
ــبت به نظام افتخار مى كنند؟ در جلسه خصوصى  نس
ــت ولى بعد از  ــر رهبر، جاى گفت وگو هس در محض
ــت.» اگر بخواهيم  تصميم، جاى تمكين و تبعيت اس
ــزرگان نگاهى  ــورت كلى به صحبت هاى اين ب به ص
بيندازيم دو نكته اصلى در آن نهفته است. اول اينكه 
افراد مختلف در اظهارات و عقايد خود دقت بيشترى 
ــند و نكته بعدى هم مردم در برخورد با  ــته باش داش

اين گونه مسائل روش هاى بهترى را انتخاب كنند!
ــه دارد و خبرهاى ضد  ــرا همچنان ادام اين ماج
ــتگير  و نقيضى مبنى بر اينكه عامالن اين اتفاق دس
ــود. گزارش اين اتفاق به  ــده اند يا نه شنيده مى ش ش
ــده است و طبق گفته هاى  رئيس جمهور نيز داده ش
ــه ويژه اى  ــور كميت ــات مختلف در وزارت كش مقام
ــئول رسيدگى به اين پرونده شده است. مطهرى  مس
ــخت پيگير اين ماجراست چون بر اين عقيده  نيز س
ــت كه اگر جلوى اين امر گرفته نشود بايد شاهد  اس

مقـام معظم رهبـرى: اينكه شـما 
يـك نفر را بـه عنـوان ضد واليت، 
ضد بصيرت، ضد چه، مشخص كنيد، 
بعـد يك عده اى راه بيفتند عليه او 
شعار بدهند، مجلس را به هم بزنند، 
بنده با اين كارها هم مخالفم؛ اين را 
من صريح بگويـم. اين كارهايى كه 
در قـم اتفاق افتاد، بنـده با اينجور 
كارهـا مخالفـم. آن كارهايـى كـه 
در مرقـد امام اتفاق افتـاد، بنده با 

اينجور كارها مخالفم.
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اتفاقاتى از اين دست در آينده باشيم.
ــت و در  ــور ما امر تازه اى نيس ــن اتفاق در كش اي
ــبيه به اين  ــاهد اتفاقاتى ش ــف ش ــاى مختل دوره ه
ــى  بوده ايم. در دهه هفتاد حمله به چهره هاى سياس
ــگاه ها از  ــخنرانى ها در دانش مختلف و برهم زدن س
مسائلى بود كه متاسفانه براى افكار عمومى تبديل به 
يك امر عادى شده بود. در سال هاى اخير هم بر هم 
زدن سخنرانى على الريجانى در قم يا سخنرانى سيد 
ــر امام خمينى از ديگر  ــن خمينى در حرم مطه حس
ــبيه به اين موضوع است كه خوشبختانه  مسائلى ش

تلفات جانى ايجاد نكرده است. 
ــته در اظهار نظرى  ــام معظم رهبرى در گذش مق
ــاره كرده و به صورت  ــه ماجراى قم و حرم امام اش ب
ــما  ــات را رد كرده بودند: « اينكه ش ــى اين اقدام كل
يك نفر را به عنوان ضد واليت، ضد بصيرت، ضد چه، 
ــده اى راه بيفتند عليه او  ــخص كنيد، بعد يك ع مش
ــد، بنده با اين  ــس را به هم بزنن ــعار بدهند، مجل ش
ــح بگويم. اين  ــن را من صري ــم مخالفم؛ اي كارها ه
ــى كه در قم اتفاق افتاد، بنده با اينجور كارها  كارهاي
ــد امام اتفاق افتاد،  ــم. آن كارهايى كه در مرق مخالف
ــئولين و  ــا اينجور كارها مخالفم. بارها به مس بنده ب
ــا را بگيرند،  ــانى كه مى توانند جلوى اين چيزه كس
ــن كارها را مى كنند،  ــانى كه اي تذكر داده ام. آن كس
اگر واقعاً حزب اللّهى و مؤمنند، خب نكنند. مى بينيد 
كه تشخيص ما اين است كه اين كارها به ضرر كشور 

است، اين كارها به نفع نيست.»
ــود كه آزادى  ــى كالن بايد گفته ش ــا در نگاه ام
ــى در  ــه عنوان يكى از اصول اساس ــده و بيان ب عقي
قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران كه بارها مورد 
تاكيد مردم قرار گرفته است مسئله اى است كه بايد 
ــود. اين درك عمومى كه شايد  به آن توجه جدى ش
ــائل زيادى اختالف نظر وجود داشته باشد و  در مس
اين نبايد باعث تنش و درگيرى و ... شود از نيازهاى 
ــت. از  ــور اس ــى كش اصلى جامعه و نيروهاى سياس
طرفى برخورد نهاد هاى نظارتى با اين موضوعات آن 
ــى هاى  ــم به صورت جدى و بدون مصلحت انديش ه
خاص نيز مى تواند جلوى اين گونه اقدامات را بگيرد. 
ــخنرانى ها در دانشگاه ها را عده اى  اگر آن زمان كه س
خاص بهم مى ريختند و شاهد حمله به افراد مختلف 
ــات خاصى كه اين كار ها را مى كردند  بوديم با جريان
ــاهد چنين مسائلى نبوديم.  برخورد مى شد امروز ش
ــنيدن و احترام به  ــر نمايندگان مجلس تمرين ش اگ
ــرار مى دادند و  ــتور كار خود ق ــر مقابل را در دس نظ
ــده اى در خود  ــاى نماين ــاهد بهم زدن صحبت ه ش

مجلس نبوديم، شايد اين اتفاق صورت نمى گرفت. 
ــد و نظرات على مطهرى  ــداى از اينكه با عقاي ج
ــراز عقايد  ــيم نبايد جلوى اب ــا مخالف باش ــق ي مواف
ــم. اگر حرف  ــى به او حمله كني ــم و حت او را بگيري
مخالف نظر او داريم در رسانه ها يا هر تربيون ديگرى 
ــكار عمومى و نخبگان  ــوان آن را مطرح كرد. اف مى ت
ــوه قضاييه دارند  ــى اين انتظار را از دولت و ق سياس
ــته باشند  كه با عامالن اين اتفاق برخورد جدى داش
ــطح كشور شاهد اتفاقاتى از اين دست  تا ديگر در س
ــان را آنطور كه در قانون  ــيم و بتوانيم آزادى بي نباش

اساسى و دين مبين اسالم آمده است عملى كنيم.

ــته تا به امروز به عنوان دو  ايران و تركيه از گذش
قدرت منطقه اى همواره با هم در رقابت و كشمكش 
ــا بعد از  ــر و مخصوص ــال اخي ــد س ــد. در چن بوده ان
تحوالت منطقه اين رقابت شديد تر شد و در موضوع 
سوريه مشكالت به اوج خود رسيد. به نظر بسيارى از 
صاحب نظران، ايران در دولت قبلى به علت اشتباهات 
ــن اجازه را به  ــت خارجى اي متعدد در زمينه سياس
ــان دهد و توجهات را  تركيه داد تا بتواند خودى نش
به سمت خود جلب كند. اما با روى كار آمدن دولت 
تدبير و اميد و تغيير رويكرد ايران در زمينه سياست 
ــكالت مختلف تركيه هم در  خارجى و همچنين مش
ــت خارجى، اين ترس در  بعد داخلى و هم در سياس
ــده است كه ايران  ميان دولت مردان تركيه ايجاد ش
ــدرت اول و بدون رقيب منطقه تبديل  مى تواند به ق

شود.
ايران و تركيه به عنوان دو همسايه قديمى جداى 
ــه رقابت ها و اختالفاتى با هم دارند، در موارد  از اينك
ــتراك منافع هم هستند و اين فهم  زيادى داراى اش
در دو طرف وجود دارد كه با توجه به تمام اختالفات، 
ــتراكات را  ــت كه بتواند اش ــى موفق اس آن ديپلماس
ــور قرار دهد و بتواند از دل آن به حل نقاط مورد  مح

اختالف نيز بپردازد. 

ــوب همين تفكر  ــن روحانى در چارچ دكتر حس
ــور تركيه به دنبال  ــوت از اردوغان رئيس جمه با دع
ــده بين دو  ــكالت پيش آم ــود روابط و حل مش بهب
كشور بود. اما سفر اردوغان به تهران بى حاشيه نبود. 
ــد كه اردوغان در مصاحبه با  ــروع ش ماجرا از آنجا ش
شبكه خبرى فرانس 24، ضمن اعالم حمايت تركيه 
از حمله عربستان به يمن، از نقش ايران در تحوالت 
عراق و يمن انتقاد كرد. رئيس جمهور تركيه با متهم 
كردن ايران به تالش براى تسلط بر منطقه خاورميانه 
ــد كه تالش هاى تهران؛ تركيه، عربستان و  مدعى ش
ــتوه  ــيه خليج فارس را به س ــورهاى عرب حاش كش
آورده است. پيش از اين مصاحبه نيز اردوغان در يك 
ــس مطبوعاتى اعالم كرد كه «ايران در تالش  كنفران
براى تسلط بر منطقه است، آيا مى شود اين را تحمل 
كرد؟ اين موضوع تركيه، عربستان و كشورهاى عرب 
ــيه خليج فارس را به ستوه آورده است. اين امر  حاش
ــران بايد متوجه اين  ــت و اي واقعا تحمل كردنى نيس
ــد و  ــد». اين اظهارات به اينجا ختم نش ــئله باش مس
ــاره به تالش عراق براى نابودى داعش  اردوغان با اش
ــا داعش، افزايش نفوذ  ــت: هدف ايران از مبارزه ب گف
ــت. در واقع ايران در حال تعقيب داعش  در عراق اس

است تا جاى آن را در منطقه بگيرد.

سفر اردوغان به تهرانسفر اردوغان به تهران
 و حاشيه هاى آن و حاشيه هاى آن
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اما در مقابل صحبت هاى نسنجيده رئيس جمهور 
ــا موضع گيرى كامال  ــه ايران ب ــه، وزارت خارج تركي
ــخ داد. محمد جواد  ــن صحبت ها پاس ــى به اي عقالن
ــخ به  ــورمان در پاس ــف، وزير امور خارجه كش ظري
سوالى در خصوص سخنان اخير رئيس جمهور تركيه 
اظهار داشت: ما براى روابط استراتژيك خود با تركيه 
ــف اهميت و احترام زيادى قائل  در زمينه هاى مختل
ــتيم. در شرايط فعلى بايد تالش تمامى كشورها  هس
ــترش  ــات و جلوگيرى از گس ــتقرار ثب در جهت اس
ــانى كه با  ــد. ظريف افزود: كس ناامنى در منطقه باش
ــت هاى بلندپروازانه  ــتراتژيك و سياس اشتباهات اس
ــارات جبران ناپذيرى به بار آورده اند، بهتر  خود، خس
ــت با اتخاذ سياست هاى مسئوالنه از ظرفيت هاى  اس
ــش و هم گرايى در منطقه  ــود جهت ايجاد آرام موج

استفاده كنند.
ــخ گويي مسئوالن وزارت خارجه،  همزمان با پاس
ــديد  ــدگان مجلس نيز در اظهاراتى ش ــى نماين برخ
ــدند. در  ــه تهران ش ــفر اردوغان ب ــتار لغو س خواس
ــا توجه به  ــرى گفت: «ب ــماعيل كوث ــن رابطه اس اي
ــفر وى  ــان عليه ايران بايد س ــاى اردوغ اظهارنظره
ــود كه اگر سخنانى  ــود تا متوجه ش به تهران لغو ش
ــود». اما اظهار  ــورد مى ش ــى بزند با آن برخ بى ربط
ــدگان مجلس  ــن نماين ــرى از بي ــاى افراطى ت نظره
ــبات  ــادى با مناس ــد زي ــه تا ح ــد ك ــنيده مى ش ش
ديپلماتيك نسبتى نداشت. منصور حقيقت پور، عضو 
ــت خارجى و امنيت ملى مجلس  ــيون سياس كميس
ــت: «به نظر  ــار نظرى گف ــالمى در اظه ــوراى اس ش
ــه ايران بيايد.  ــرايط اردوغان نمى تواند ب ما با اين ش
ــالح كند و هر  ــد اظهاراتش را اص ــان باي اوال اردوغ
ــت و از هزيان گويى و  ــت اعالم كرد غلط كرده اس وق
ــت برداشت مى توانيم حضور وى در  عربده كشى دس
ــى كنيم». حتى در رسانه ها خبرهايى  ايران را بررس
ــد كه گروهى در صورت  ــنيده مى ش مبنى بر اين ش
ورود اردوغان به تهران مى خواهند دست به اقداماتى 

– به تعبير خودشان «عمل انقالبى» - بزنند.
اين ماجرا ها نتوانست به عزم ديپلماتيك طرفين 
ــان به تهران آمد در  ــرانجام اردوغ ضربه اى بزند و س
ــتقبال محمود  بدو ورود در فرودگاه مهرآباد مورد اس
ــد از آن به  ــات قرار گرفت. بع ــى، وزير ارتباط واعظ
سعدآباد  رفت و در آنجا حسن روحانى از او استقبال 
ــاعته بين  كرد. بعد از گفت وگو ها و مذاكرات چندس
ــور به جمع  ــراه، دو رئيس جمه ــران و هيئت هم س
ــع خبرنگاران  ــى در جم ــد. روحان ــگاران آمدن خبرن
ــيار مهمى در زمينه  ــات و تفاهمات بس گفت: توافق
ــل ونقل و  ــرژى، حم ــئله ان ــه، مس ــط دوجانب رواب
ــش خصوصى دو  ــرمايه گذارى هاى بخ ــت، س ترانزي
ــور  ــورهاى يكديگر و همچنين در كش طرف در كش
ــارت و تعرفه  ــائل مربوط به تج ــتيم و مس ثالث داش
ــورد بحث و  ــارت ترجيحى را م ــى و نيز تج ترجيح
ــور گفت: همچنين  ــى قرار داديم. رئيس جمه بررس
ــه در خصوص مسائل فرهنگى و توسعه  در اين جلس
روابط فرهنگى، كاالهاى فرهنگى، دانشگاه ها، مراكز 
علمى و تحقيقاتى و همچنين راجع به توسعه مسائل 
ــته  ــى در زمينه مرز كه مرزهاى امن ترى داش امنيت
ــيم و درباره همكارى عليه تروريسم در مرزهاى  باش

دو كشور با هم تفاهم و توافق داشته باشيم. روحانى 
ــور اين است كه  ــان كرد: خواست دو كش خاطر نش
ــته 14  ــال گذش روابط تجارى دو طرف را كه در س
ــانيم و  ميليارد دالر بوده به مرز 30 ميليارد دالر برس

اين هدف را دنبال كنيم.
ــه براى  ــت تركي ــه از دول ــور در ادام رئيس جمه
حمايت هايى كه هميشه از ايران در موضوع هسته اى 
ــه همچنين از  ــكر كرد و گفت: تركي ــته اند تش داش
ــوئيس انجام شد استقبال  تفاهم هايى كه در لوزان س
ــزود: معتقدم اين تفاهم ها بين ايران  كرد. روحانى اف
ــاط اقتصادى و تجارى ايران  و 1+5 مى تواند به ارتب
ــترى براى  ــهيالت بيش ــك كند و تس ــه كم و تركي

سرمايه گذاران به وجود آورد.

ــا تحوالت  ــن در رابطه ب ــر روحانى همچني دكت
ــوريه و  ــائل عراق، س ــه گفت: در خصوص مس منطق
ــكالت آنها بحث و تبادل نظر كرديم  فلسطين و مش
ــتيم.  ــئله يمن بحث مفصلى داش و در خصوص مس
ــتركى در زمينه يمن  روحانى با بيان اينكه نقاط مش
ميان ايران و تركيه وجود دارد گفت:  رؤساى جمهور 
ــريع تر جنگ  ــور معتقديم كه بايد هر چه س دو كش
ــه متوقف، آتش بس كامل  ــزى در اين منطق و خونري

برقرار و حمالت متوقف شود.
ــب اردوغان رئيس جمهور تركيه نيز در  رجب طي
اين نشست خبرى گفت: در اين جلسه 8 سند و يك 
بيانيه مشترك امضا خواهد شد كه گام بسيار مهمى 
ــعه دو كشور خواهد بود. رئيس جمهور  در جهت توس
ــدار افزود: در  ــحالى از اين دي ــراز خوش ــه با اب تركي
ــاد و اينكه چه  ــارت، اقتص ــگ، تج ــوص فرهن خص
كارهايى مى توانيم انجام دهيم در اين سند گنجانده 
شده است. اردوغان در ادامه با بيان اينكه هم اكنون 
ــت كه در آتش مى سوزد، افزود:  منطقه مثل اين اس
ــم مذاكره و  ــت كه با ه ــده اس ــن امكان فراهم ش اي
ــى كنيم. رئيس جمهور تركيه  ــائل را با هم بررس مس
ــى در صحنه هاى  ــات سياس ــاره موضوع ــت: درب گف

بين المللى با همديگر رابطه داريم و مذاكره كرديم.
ــور، اردوغان به ديدار  ــد از ديدار با رئيس جمه بع

ــرى رفت. حضرت آيت اهللا خامنه اى  مقام معظم رهب
ــترك  ــاره به منافع و مصالح مش ــن ديدار با اش در اي
ــان كردند:  ــران و تركيه از تقويت روابط، خاطرنش اي
قدرت هر يك از كشورهاى مسلمان در دنياى اسالم، 
ــت و سياست كلى  ــالمى اس در واقع قدرت امت اس
ــورهاى  ــت كه كش ــالمى ايران اين اس جمهورى اس
اسالمى يكديگر را تقويت و از تضعيف هم خوددارى 
ــه نيز به تحقق  ــد، و تقويت روابط ايران و تركي كنن
ــاره به  ــان با اش ــك مى كند. ايش ــن هدف كم همي
ــه و فعاليت هاى  ــورهاى منطق ــوالت برخى كش تح
ــتى در عراق و سوريه،  ــيانه گروه هاى تروريس وحش
ــمن را در اين  ــت پنهان دش ــى دس گفتند: اگر كس

قضايا نبيند، خود را فريب داده است.
حضرت آيت اهللا خامنه اى، در ادامه، قضاياى يمن 
ــالم  ــكالت جديد دنياى اس را يك نمونه ديگر از مش
ــران يمن، تأكيد  ــد و در خصوص راه حل بح خواندن
ــالمى در خصوص تمام  ــد: موضع جمهورى اس كردن
ــت با دخالت خارجى  ــورها از جمله يمن، مخالف كش
ــران يمن نيز  ــن، از نظر ما راه حل بح ــت، بنابراي اس
ــه مردم اين  ــت خارجى علي ــف حمالت و دخال توق
ــتند كه بايد براى  ــت و اين، يمنى ها هس ــور اس كش

آينده كشورشان تصميم گيرى كنند.
ــى، رئيس جمهور  ــه آقاى روحان ــن ديدار ك در اي
ــب اردوغان  ــب طي ــت، آقاى رج ــور داش ــز حض ني
ــاره به مذاكرات خود در  رئيس جمهورى تركيه با اش
ــائل دوجانبه را مورد  ــفر مس تهران، گفت: در اين س
ــى،  ــم و در خصوص روابط سياس ــى قرار دادي بررس
اقتصادى و همچنين مسائل منطقه گفت وگو كرديم. 
ــاره   ــه روابط تهران و آنكارا در حوزه انرژى اش وى ب
كرد و گفت: شوراى همكارى اقتصادى ايران و تركيه 
ــتور داده ايم كه  ــده و به وزيران خود دس تشكيل ش
ــتر، انتظاراتى  كارها را دنبال كنند، تا با فعاليت بيش
نظير افزايش مبادالت اقتصادى به سطح 30 ميليارد 
ــا تاكيد بر  ــود. رئيس جمهور تركيه ب دالر محقق ش
ــكالت دنياى اسالم در درون  لزوم حل مسائل و مش
ــكالت زيادى در  آن و بدون دخالت غرب، گفت: مش
ــك يكديگر، آنها  ــود دارد كه بايد با كم ــه وج منطق
ــائل منتظر  ــم و نبايد براى حل اين مس ــل كني را ح
ــه، همچنين با بيان  ــد. رئيس جمهور تركي غرب مان
ــتى داعش را محكوم  اينكه جنايت هاى گروه تروريس
ــلمان نمى دانم  مى كند، تأكيد كرد: من داعش را مس

و عليه آن نيز موضع گيرى كرده ام.
سفر اردوغان با كم ترين حاشيه اى به پايان رسيد 
ــى در  ــى در زمينه  هاى سياس ــاى خوب و گفت وگوه
ــن توافقات اقتصادى  ــائل منطقه و همچني مورد مس
ــد. اينكه ما با  ــور انجام ش ــع دو كش ــت مناف در جه
ــايه اختالفات و تضاد منافع داشته  ــور همس يك كش
ــت اما  ــت امرى طبيعى اس ــيم در عرصه سياس باش
ــى رابطه با يك  اينكه بخواهيم با كنش هاى احساس
ــور تاثيرگذار در سطح منطقه را خدشه دار كنيم  كش
ــت. مصلحت انديشى در اين  طبعا امرى عقالنى نيس
ــار مقام معظم رهبرى  ــه را بايد در گفتار و رفت زمين
ــن رئيس جمهور و وزارت خارجه ديد كه از  و همچني
ــيار  موضع عزت در جهت منافع ملى ما قدم هاى بس

مثبتى برداشتند.

همزمان با پاسـخ گويي مسـئوالن 
وزارت خارجـه، برخـى نمايندگان 
مجلـس نيـز در اظهاراتى شـديد 
خواستار لغو سفر اردوغان به تهران 
شدند. در اين رابطه اسماعيل كوثرى 
گفت: «بـا توجه بـه اظهارنظرهاى 
اردوغان عليه ايران بايد سـفر وى 
به تهران لغو شـود تا متوجه شـود 
كه اگر سخنانى بى ربطى بزند با آن 

برخورد مى شود». 
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و  ــز  جنجال برانگي ــالح  اصط ــف»؛  كثي ــول  «پ
ــانه اى آن نخستين  ــت كه موج رس مردم پسندى اس
ــار سخنان وزير كشور در همايش تخصصى  بار با انتش
رؤساى پليس مبارزه با مواد مخدر در دوم اسفند سال 
گذشته در مطبوعات توفان به پا كرد و باعث شد پاى 
وزير كشور اصولگراى دولت روحانى به مجلس كشيده 
شود و البته وقتى جناب وزير در برابر سؤال كنندگان 

قرار گرفت هر آنچه را گفته بود منكر شد.
رحمانى فضلي در همايش تخصصى رؤساى پليس 
ــارزه با مواد مخدر با بيان اينكه پول هاى كثيف در  مب
ــت قرار مى گيرد، گفت:  ــير انتقال قدرت و سياس مس
ــت وارد مى شود و  ــى از اين پول در حوزه سياس بخش
افراد در قالب انتخابات و غيره به آن ورود مى كنند، از 

اين رو حوزه قدرت آلوده مى شود.
البته گويا وزير كشور، اين سخنان را در جلسه اى 
گفته كه گمان مى رفته خبرنگارى در آن حضور ندارد 
و هنگامى متوجه حضور اصحاب رسانه شده كه كار از 
كار گذشته و ديگر امكان بازگرداندن آب رفته به جوى 

وجود نداشته است.
ــد على  ــا واكنش تن ــى فضلى ب ــخنان رحمان س
ــه گفت:  ــد ك ــس همراه ش ــس مجل ــى، رئي الريجان
ــرف زدن چه فايده اى جز  «اين گونه گنگ و مبهم ح
ــبهات بالوجه براى كشور دارد؟ مگر مملكت  ايجاد ش
ــى از اين گونه اقدامات اطالعى  ــون ندارد؟ اگر كس قان
ــيدگى  دارد بايد در اختيار قوه قضاييه قرار دهد تا رس
شود». از همين جا بود كه مجلسى ها تصميم گرفتند 
ــور سؤال كنند كه چه اسناد و  در اين باره از وزير كش

مداركى براى اثبات ادعاى خود دارد.
ــر  ــدى، وزي ــى پورمحم ــر، مصطف ــوى ديگ از س
ــخنان وزير، ريشه اين امر  دادگسترى ضمن تأييد س
ــوزه هزينه هاى انتخاباتى  ــفاف در ح را نبود قوانين ش

دانست.
ــور كه گويى خود را آماده پاسخگويى به  وزير كش
مجلس درباره ادعاى دوم اسفند سال گذشته مبنى بر 
ــت مى كرد، اول  ورود پول هاى كثيف به عرصه سياس
ــال در حاشيه هفتاد و يكمين جلسه  ارديبهشت امس
شوراى اجتماعى كشور به خبرنگاران گفت همه اسناد 
ــان دهنده ورود پول هاى كثيف در  و مداركى را كه نش
حوزه قاچاق مواد مخدر، قاچاق كاال و بقيه روزنه ها در 
ــت، آماده كرده تا در مجلس به  حوزه «اقتصادى» اس

نمايندگان ارائه دهد.
ــه غيرعلنى را چاره  ــور توضيح در جلس وزير كش
اختالفش با مجلس دانست و گفت حاضر است در يك 

ــه يك  ساعته در صحن غيرعلنى فرايند پول هاى  جلس
كثيف را در اقتصاد براى نمايندگان توضيح دهد. وي 
در نامه اى به رئيس مجلس درخواست برگزارى جلسه 
غيرعلنى كرد تا به گفته خودش ارقام و اعدادى كه در 
مجلس ارائه مى شود، مورد سوءاستفاده دشمنان قرار 
نگيرد. اما مجلس با اين توضيح كه «در حوزه برخورد 
ــت هيچ اغماضى  با جريان پول كثيف در حوزه سياس
نداريم»، خواستار جلسه علنى شد. به اين ترتيب، وزير 
ــد و در محضر مردم و با  ــور در مجلس حاضر ش كش

حضور اصحاب رسانه توضيحاتى ارائه كرد.

عقب نشينى وزير
اما رحمانى فضلى ناگهان تصميم گرفت چرخشى 
ــاى خود ايجاد كند و به اين ترتيب، او كه قرار  در ادع
بود با حضور در مجلس درباره ورود «پول هاى كثيف» 
ــت و روند انتخابات شفاف سازى كند و  به حوزه سياس
اسنادى در اين رابطه ارائه دهد، اظهارات پيشين خود 
را تكذيب كرد و گفت، اصحاب رسانه حرف هايش را بد 

فهميده اند و منظورش بيشتر يك هشدار بوده است.
عبدالرضا رحمانى فضلى گفت: «در حوزه سياسى 
ــئله را مطرح كردم كه اگر ما مراقب نباشيم،  اين مس
ــه دنبال  ــانى ك ــاج به حامى و كس ــان محت قاچاقچي
پول هاى كثيف هستند به دنبال حامى خود در حوزه 
قدرت مى گردند و اگر هوشيار نباشيم امكان دارد اين 
افراد از طرق مختلف حوزه سياسى، من جمله از طريق 
انتقال قدرت اعمال نظر و اعمال نفوذ داشته باشند».

ــفند 93 در جمع  ــن در اس ــش از اي ــت، پي او گف
ــتاد مبارزه با مواد مخدر سخنرانى كرده  فرماندهان س
ــبت به ورود «پول هاى كثيف» حاصل از قاچاق  و نس
ــخن گفته كه ورود آنها به حوزه سياست مى تواند  س
ــيار به اقتصاد كشور وارد كند و درنهايت  ضررهاى بس

به فرار سرمايه ها بينجامد.
البته عبدالرضا رحمانى فضلى، تنها كسى نبود كه 
درباره «پول هاى كثيف» و نقش آن در سياست سخن 
ــد رئيس جمهور و  ــاور ارش گفته بود. اكبر تركان، مش
مصطفى پورمحمدى، وزير دادگسترى نيز پيش از اين 
در مورد ورود اين پول ها به حوزه سياست، بويژه نقش 
اين پول ها در انتخابات آتى مجلس و خبرگان كه قرار 

است اواخر امسال برگزار شود، هشدار داده بودند.
ــط تكذيب  ــى در مجلس فق ــه رحمانى فضل البت
ــادهاى مالى و  ــاره برخى فس ــارى هم درب ــرد؛ آم نك
اقتصادى و همچنين ماليات گريزى ارائه داد. به فساد 
ــويى، قاچاق  ــاى قاچاق مواد مخدر و پولش در حوزه ه

كاال، واردات خودروهاى لوكس، واردات دارو به صورت 
غيرقانونى و واردات داروهاى تقلبى و همچنين قاچاق 

سوخت اشاره هاى كوتاهى كرد.
ــدند و نه  ــا توضيحات وزير نه نمايندگان قانع ش ب
ــت دارندگان «پول هاى  ــنيده اس افكار عمومى كه ش
كثيف» ستادهاى انتخاباتى بر پا كرده اند و قصد دارند 
عامالن خود را وارد مجلس آتى كنند و اكنون در اين 
ــه است كه به چه كسانى مى شود اعتماد كرد و  انديش
ــند، نه دارندگان  ــه حامى منافع مردم باش رأى داد ك

پول هاى كثيف.
ــكار كرد، رئيس  ــه وزير در مجلس ان ــى ك در حال
ــور با اصرار به روزنامه  ــانى وزارت كش مركز اطالع رس
ــاي  ــس از آق ــوت مجل ــد از دع ــت: بع «اعتماد»گف
رحماني فضلي نامه اي از سوي ايشان به مجلس نوشته 
ــور خواهان حضور در جلسه غيرعلني  شد و وزير كش
مجلس شد، اما به نظر من قطعاًٌ براي عدم پذيرش اين 
درخواست از سوي نمايندگان هم استدالل هايي وجود 
داشته است. آن قدر فضا مسموم شده بود كه اين تصور 
اشتباه وجود داشت كه قرار است وزير كشور با اسامي 
ــتفاده  ــئوالني كه از پول هاي كثيف اس تعدادي از مس
كرده اند به مجلس بيايد كه هرگز چنين قراري وجود 

نداشت.
ــيار  ــا پرونده ها و آمارهاي بس ــزود: «وزير ب وى اف
ــت از چگونگي  ــس رفته بود كه حكاي ــي به مجل خوب
ــويي آنها  ــف و فرآيند پولش ــاي كثي ــل پول ه تحصي
ــه علني بود  ــت اما از آنجايي كه جلس ــور داش در كش
ــد بسياري از اين اطالعات را ارائه داد. ما حتي  نمي ش
نتوانستيم دو كيس بسيار مهم در مورد مواد مخدر با 
گردش مالي حدود 2هزار و 300ميليارد تومان را كه 
بتازگي كشف شده بود، براي نمايندگان مطرح كنيم 
كه قرار شد در جلسه اي اختصاصي اين اطالعات را به 
نمايندگان ارائه بدهيم. به هر حال، فكر مي كنم علني 
ــه مانع از بيان اين اطالعات كه جنبه هاي  بودن جلس

امنيتي، قضايي و اطالعاتي داشت، شد».
خواه وزير كشور مداركي در اختيار داشته باشد يا 
ــته باشد و خواه آنها را در اختيار نمايندگان قرار  نداش
ــود انكار كرد كه  بدهد يا ندهد، اين واقعيت را نمي ش
به دليل شفاف نبودن مسائل مالي تبليغات انتخاباتي 
افراد و احزاب و جريان هاي سياسي، اين شائبه وجود 
ــه بيت المال يا  ــت از طريق نقب ب دارد كه ممكن اس
ورود پول كثيف اين هزينه ها تامين مي شود كه براي 
پاسخ دادن به اين نگراني ها، شفاف كردن محل تامين 

هزينه هاي انتخاباتي اصلي ترين راه حل است. 

پول كثيفپول كثيف

ا اصرار؟
 انكار ي

ا اصرار؟
 انكار ي
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اسم و رسم امام آنقدر با عظمت است كه وجود و حضور بسياري از اطرافيان خود را 
تحت الشعاع قرار مى دهد. از مقطع پيروزي انقالب اسالمي تاكنون، پيرامون شخصيت 
ــطح منطقه و جهان صدها همايش و اجالس    امام خمينى نه تنها در ايران بلكه در س
ــده و تاليفات فراواني منتشر شده است اما درباره كسي كه در تمام عمر امام  برگزار ش
ــده، كار بايسته اي تا امسال انجام  ــايه او كمتر ديده ش خميني در كنارش بوده و در س
نشد. سركار خانم خديجه ثقفي مشهور به «قدس ايران» در سال هاى مختلف تحصيل، 
مبارزه، تبعيد، پيروزى و رهبرى، تاثيرات خوبى بر روى شخصيت امام خميني داشت. 
ــال ها جاى خالى پرداختن به اين شخصيت و خاطرات و انديشه هايش  در طول اين س
ــد كه در نهايت  ــاس مى ش ــدت احس ــال هاى زندگى با امام خمينى، به ش در طول س
ــيارى از بزرگان در 23  ــد ماهه نهاد هاى مختلف و همت و لطف بس ــا تالش هاى چن ب
فروردين 94 همايشى تحت عنوان «بزرگداشت بانوى انقالب اسالمى، خديجه ثقفى» 

در سالن اجالس سران با حضور چهره هاى برجسته كشور برگزار شد.

زندگينامه قدس ايران
ــركار خانم خديجه ثقفى در سال 1292 ه.ش. در  ــر حضرت امام خمينى، س همس
ــان مرحوم آيت ا... ميرزا  ــود. پدر ايش تهران، در خانواده علم و ادب ديده به جهان گش
محمد ثقفى صاحب تفسير روان جاويد، از علماى متجدد تهران و از شاگردان مرحوم 
ــل تهرانى، صاحب كتاب  ــان ميرزا ابوالفض ــت... العظمى حائرى يزدى بود. جد ايش آي
ــورا از نوابغ دوره خود بوده است. پدر ميرزا  ــفاءالصدور در شرح زيارت عاش ــهور ش مش
ــيخ انصارى و از  ــم كالنتر، صاحب تقريرات ش ابوالفضل تهرانى، مرحوم ميرزا ابوالقاس
ــاى تهران بوده اند. خانم ثقفى از ناحيه مادرى با خانواده هاى متجدد قاجار مرتبط  فقه

بوده و به همين دليل دو ويژگى ديندارى و تجدد در ايشان يكجا جمع شده بود.
ايشان از نعمت هوش و استعداد ذاتى، حافظه اى فوق العاده، پشتكار و عالقه وافرى 
به تحصيل دانش برخوردار بودند و تحصيالت كالسيك علوم جديد را در دبيرستان هاى 
تازه تأسيس در آن دوره، كسب كرده بودند. زبان فرانسه را به خوبى در مدرسه آموخته 
بودند و زبان عربى را نزد حضرت امام آموخته و بعد از تبعيد به عراق، ادامه داده بودند. 
بر شعر و ادب فارسى، مانند غزليات حافظ و سعدى يا كتاب بوستان و گلستان سعدى 
ــلط و تا اواخر عمر نيز بسيارى از اشعار ايشان را  و كليله و دمنه و ديگر كتب ادبى تس
در خزانه حافظه خويش داشتند. پس از ازدواج نيز دروس حوزوى را به مدت 15 سال 
ــه تحصيل ايشان مورد تشويق و استعداد و كمال  نزد حضرت امام فرا گرفتند و هميش

فهم ايشان مورد اعتراف امام بوده است.
ــر بركت ميان آن دو  ــتگارى هاى مكرر، ازدواجى پ ــال 1308 ه.ش. با خواس در س
ــخصيت ويژه كه حقيقتا كفو و همتراز يكديگر بودند در ماه مبارك رمضان، در شاه  ش
ــه  ــت. س ــر و 5 دختر بوده اس عبدالعظيم منعقد  گرديد كه حاصل آن 8 فرزند؛ 3 پس
ــيدند:  ــان به كمال رس ــان در دوران كودكى از دنيا رفتند و 5 فرزند از ايش فرزند ايش
شهيد آيت ا... حاج آقامصطفى (همسر خانم معصومه حائرى)، صديقه مصطفوى (همسر 
ــن  ــر محمدحس ــراقى)، دكتر فريده مصطفوى (همس ــهاب الدين اش مرحوم آيت ا... ش
ــود بروجردى) و مرحوم  ــر مرحوم دكتر محم اعرابى فرد) دكتر زهرا مصطفوى (همس

حجت االسالم و المسلمين حاج احمدآقا (همسر دكتر فاطمه طباطبايى).
ايشان اگرچه در خانه اى روحانى چشم به جهان گشودند دوران طفوليت و نوجوانى 
ــر برده بودند. پس از  ــرافى مادربزرگ خويش و در رفاه كامل به س خود را در منزل اش
ازدواج با حضرت امام، خود را آماده زندگى ساده طلبگى و رعايت همه شئون روحانيت 
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نمودند و در طول حيات خويش نسبت 
ــتند و در  ــيت داش به اين نكته حساس
ــل زندگى اجتماعى امام؛ از  تمام مراح
دوران طلبگى تا زمانى كه مدرس تراز 
ــوزه علميه قم بودند و در دوران  اول ح
ــد، دوران رهبرى و  ــت و تبعي مرجعي
پس از پيروزى انقالب اسالمى، بر خود 
ــب با آنچه  ــتند تا متناس الزم مى دانس
ــردم از زندگى امام  ــرايط زمان و م ش
انتظار دارند، رفتار كرده، بيت حضرت 
ــايل منزل يا خوراك  امام را از نظر وس
و پوشاك، در سادگى كامل و در كمال 

نظم و سليقه حفظ كنند.
ــى  ــتگيرى  و زندان ــان دس در جري
ــال 42 و با  ــدن حضرت امام در س ش
ــم اعدام براى امام،  احتمال صدور حك
ايشان شجاعانه اين مرحله را پشت سر 
ــتند و منزل ايشان محل رفت و  گذاش

ــتيبانى همه مردمى بود كه نگران حال و  آمد و اظهار پش
وضعيت امام بودند.

ــان در منطقه  پس از آزادى امام از زندان و حصر ايش
ــر  ــه، دوران جديدى از آزمون صبر و تحمل همس قيطري
ــام آغاز گرديد. مهاجرت به تهران، براى حضور  محترم ام
ــر خانگى براى  ــش در كنار امام و تحمل حص آرامش بخ

مدت نامعلوم، در حفظ و تقويت روحيه امام مؤثر افتاد.
آزادى كامل حضرت امام و انتقال به قم، منزل ايشان 
را محل هجوم سيل عاشقان و دلسوختگان امام قرار داد و 
حفظ شئون بيت امام در پذيرايى از زنانى كه براى عرض 
ــت آداب و احترام براى  ــد و رعاي ــريف مى بردن ارادت تش
ــوم مردم و نيز خانواده هاى علما و محترمين، نيازمند  عم
ظرافت و دقتى بود كه با مديريت همسر امام، مورد توجه 

همه مراجعين قرار مى گرفت.
سخنرانى مشهور حضرت امام پيرامون كاپيتوالسيون 
ــبانه نيرو هاى نظامى براى دستگيرى  و هجوم ناگهانى ش
ــد حضرت امام، دوران بى اطالعى از وضعيت امام،  و تبعي
دستگيرى و تبعيد حاج آقا مصطفى از جمله حوادث سال 

ــجاعت و روحيه صبور و  ــطه ش 43 بود كه تحمل آن براى بانوى انقالب، تنها به واس
هوشمندانه ايشان ممكن بود.

ــق خود را در ايران رها كردند و  ــر امام همه عالئ پس از انتقال امام به عراق، همس
ــتان، راهى  براى همراهى امام و حضور در كنار امام، به دور از فرزندان، نزديكان و دوس
ـــِكوه، با شكيبايى گذراندند و همدل  نجف گرديدند و طعم تلخ غربت را بدور از هر ش
ــان در همان دوران تبعيد نيز توانستند با ايجاد  ــه كردند. ايش و همراه با امام صبر پيش
ــهيد  رابطه محترمانه با بيوت مراجع و علماى نجف از قبيل بيت آيات عظام خوئى، ش
صدر و..... و حتى خانواده فضال و طالب نجف اشرف، در حفظ حرمت بيت حضرت امام 

در ميان حوزه نجف، نقش مهمى ايفا كنند.
ــمند ايشان، مرحوم شهيد حاج آقا مصطفى در غربت،  ــهادت فرزند عزيز و دانش ش
ــى بود كه بر قلب مادر انقالب آتش زد و تا آخر ياد و خاطره تلخ آن  ــن داغ جانگدازتري
ــر فداكار امام  ــالمى بار ديگر همس ــان همراه بود. پس از اوج گرفتن انقالب اس با ايش
ــط نيروهاى امنيتى عراق براى امام و خانواده  نگرانى هاى حاصل از حصر خانگى توس
ــه ايران و روزهاى پر حادثه دهه فجر  ــان، هجرت به پاريس و خطر پرواز انقالب ب ايش

انقالب را پشت سر گذاشتند و فضاى آرامى را در بيت امام فراهم آوردند.
ــب با بيت امام در برخورد با  ــالمى، رعايت آداب متناس پس از پيروزى انقالب اس
ــت از انقالب و امام  ــتان و نزديكان، حماي ــتاق، حفظ احترام الزم براى دوس مردم مش
ــادگى زندگى و بيت امام متناسب با شئون رهبرى و فراهم  در رفتار و گفتار، حفظ س
كردن سفره اى ساده و مطبوع براى حفظ سالمت جسمى امام نيازمند دقت، وسواس و 

سعه صدرى بود كه همسر محترم امام 
بر اساس تيزهوشى و موقعيت شناسى 
خاص خويش، مديريت آن را بر عهده 

داشتند.
ــام، اگرچه  ــال حضرت ام ــا ارتح ب
ايشان همدمى شصت ساله و پشتيبانى 
ــا به دليل  ــت دادند، ام عزيز را از دس
ــخصيت و روحيه محكم و مستقلى  ش
كه داشتند و به دليل فرزندان دلسوزى 
كه هرگز مادر را در هيچ مرحله اى تنها 
ــه در خدمت  ــتند و هميش نمى گذاش
ــالش بودند، صبر  ــان حاضر و پرت ايش
ــه كردند و موقعيت ممتاز ايشان  پيش

با عزت و احترام حفظ گرديد.
ــت حضرت امام، همه  پس از رحل
ــام معظم  ــئولين نظام؛ مق ــاله مس س
رهبرى، رؤساى جمهور، رؤساى قواى 
ــئولين  ــه و ديگر مس ــه و قضائي مقنن
ــور به طور مكرر، براى ابراز محبت و احترام در بيت  كش
ــدند و با ايشان مالقات داشتند و ايشان  امام حاضر مى ش
ــمندى و متانت خاص خود، به تكريم، حمايت و  با هوش
ــازنده اى مى پرداختند و معتقد بودند كه  گاه انتقادات س
ــى در نظام جمهورى اسالمى كه نتيجه زحمات  هر كس
ــهيد پرور ايران است،  ــائبه حضرت امام و مردم ش بى ش
ــئوليت باشد، بايد مورد حمايت و تكريم بيت  داراى مس

امام قرار داشته باشد.
ــگام حاج احمدآقا كه از محبوبيت خاصى  رحلت نابهن
ــود از اركان اصلى  ــوردار بود و خ ــان خانواده برخ در مي
ــه جبران ناپذيرى بر دل  ــام بود، لطم ــاع خانواده ام اجتم
ــاخت. گويى خداوند متعال  ــوى داغدار انقالب وارد س بان
ــكيبايى  ــدر فرموده بود تا بانوى انقالب را با صبر و ش مق
بيازمايد و غم از دست دادن عزيزان، يكى از موارد امتحان 
ــهادت اولين فرزند و بعد  الهى بود به طورى كه پس از ش
ــرا دوره آرامش و پايان يافتن  ــروزى انقالب كه ظاه از پي
ــكالت و نگرانى هاى ايشان بوده است، ده  بسيارى از مش
ــت دادند؛ پدر، مادر،  نفر از نزديك ترين هاى خود را از دس

همسر، فرزند، خواهران، برادر و داماد.
ــواده و فرزندان چنان بود كه تا اواخر عمر  ــگاه ويژه بانوى انقالب در ميان خان جاي
ــخص بود كه  ــان فراهم بود، كامال مش ــروج از منزل براى ايش ــان كه توان خ شريفش
برنامه ريزى براى سفر، پذيرش ميهمان و ديدار آشنايان، توسط ايشان انجام مى گرديد 
ــان  ــان بودند و همه برنامه هاى زندگى خود را با ايش و ديگران مطيع و تابع برنامه ايش
ــنين باال، تحت  ــم مى كردند، برخالف عموم خانواده ها كه پدران و مادران در س تنظي

نظارت و اداره فرزندان زندگى مى كنند.
دوره كسالت ايشان كه بيش از هفت ماه طول كشيد يكى ديگر از مراحل شكيبايى 
ــتر بيمارى بدون شكايت از وضعيت به وجود آمده، ناراحتى هاى  ــان بود كه در بس ايش
ــل از انواع بيمارى ها را تحمل فرمودند و در اول فروردين 1388 دار فانى را وداع  حاص

گفتند. پيكر ايشان در كنار مرقد مطهر امام به خاك سپرده شد. 

گزارش يك همايش 
ــالمى،  ــت بانوى انقالب اس ــن 94 همايش «بزرگداش ــنبه 23 فروردي در روز يكش
ــالن اجالس سران با حضور چهره هاى برجسته كشور برگزار شد.  خديجه ثقفى» در س
ــت 60 سال همراهى، همدلى و همرازى  ــد: پاسداش هدف اين همايش چنين اعالم ش
مرحومه ثقفى در زندگى پر فراز و نشيب رهبر كبير انقالب اسالمى و خدمات بى نظير 
ــالمى و  ــكل گيرى انقالب اس ــن بانو در عرصه هاى مختلف نهضت، دوران تبعيد، ش اي
ــتقرار جمهورى اسالمى و همزمان تالش وافر در تربيت فرزندانى شايسته، باكرامت  اس

سـخنرانى مشـهور حضـرت امام 
پيرامـون كاپيتوالسـيون و هجوم 
ناگهانـى شـبانه نيرو هـاى نظامى 
بـراى دسـتگيرى و تبعيد حضرت 
امام، دوران بى اطالعى از وضعيت 
امام، دسـتگيرى و تبعيد حاج آقا 
مصطفـى از جملـه حوادث سـال 
43 بـود كه تحمـل آن براى بانوى 
انقالب، تنها به واسـطه شجاعت و 
روحيه صبور و هوشـمندانه ايشان 

ممكن بود.
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ــته در جامعه. در عين حال سخنرانان اين  ــه ورز براى نقش آفرينى مؤثر و بايس و انديش
ــان و اولويت هايي كه براي خود قائل بودند،  ــي بودن جايگاهش همايش به دليل سياس
صرفا درباره همسر امام خميني سخن نگفتند بلكه بسياري از موضوعات روز را نيز در 

سخنان خود مطرح كردند كه بعضا واكنش هايي را هم به همراه آورد. 
ــى، رئيس جمهور و  ــن روحان ــم مهمانان بلندپايه اى چون دكتر حس در اين مراس
آيت اهللا هاشمى رفسنجانى، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و همچنين اسحاق 
جهانگيرى، معاون اول رئيس جمهور، سيدمحمود علوى، وزير اطالعات، على اصغر فانى، 
وزير آموزش و پرورش، محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت و معدن و تجارت، عبدالرضا 
رحمانى فضلى، وزير كشور، على جنتى، وزير ارشاد، سيد محمدعلى شهيدى محالتى، 
رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران، مسعود سلطانى فر، رئيس سازمان ميراث  فرهنگى، 
ــگرى، رضا صالحى اميرى، رئيس مركز اسناد و كتابخانه ملى،  ــتى و گردش صنايع دس
ــت جمهوري، مجيد انصارى،  ــهيندخت موالوردى، معاون امور زنان و خانواده رياس ش
ــژه رئيس جمهورى،  ــتيار وي ــين فريدون، دس ــاون پارلمانى رئيس جمهورى، حس مع
ــام الدين آشنا، مشاور فرهنگى رئيس جمهور، ميرزاده، رئيس دانشگاه آزاد اسالمى  حس
و شخصيت هايى همچون آيت اهللا موسوى بجنوردى، آيت اهللا رى شهرى و حجج اسالم 
ــيدعلى خمينى، على اكبر محتشمى پور، مرتضى اشراقى، مسيح  سيدياسر خمينى، س
ــترى، آشتيانى، محمدعلى ابطحى، محسن مهرعليزاده، امير  بروجردى، اخترى، شوش
ــر  ــش، فاطمه طباطبايى، صاحبه عربى، همس ــده نيروى زمينى ارت ــتان فرمان پوردس

رئيس جمهور و... حضور داشتند.
همايش با خيرمقدم و سخنرانى كوتاه دبير همايش، دكتر حميد انصارى آغاز شد. 

ــالم و المسلمين  در ادامه همايش، يادگار امام حجت االس
سيدحسن خمينى، دكتر موالوردى، معاون رئيس جمهور 
ــارى، دبير همايش  ــوان و خانواده، حميد انص در امور بان
ــحاق  ــر آثار امام و اس ــه تنظيم و نش ــم مقام مؤسس و قائ
جهانگيرى، معاون اول رئيس جمهور و دبير عالى همايش 
در جايگاه هيئت رئيسه همايش حاضر شدند. يادگار امام 
ــت را برعهده داشت با سخنان  ــت نشس خمينى كه رياس
كوتاهى با تشكر از رياست جمهورى كه با وجود مشكالت 
ــتند در اين همايش حضور پيدا  و مشغله زيادى كه داش
ــخنران اين همايش جهت  كردند، از او به عنوان اولين س

ايراد سخنرانى دعوت كرد. 

دكتر روحاني: مقامى همسنگ مادر وجود ندارد
ــت بانوى  ــى در همايش بزرگداش ــن روحان دكتر حس
انقالب اسالمى، خديجه ثقفى گفت: در اسالم زن ساالرى يا 
مردساالرى نداريم بلكه بر شايسته ساالرى تاكيد شده است.
وى با قرائت آيه شريفه المومنين و المومنات بعضهم 

اولياء بعض، اظهارداشت: نكته مهمى در اين آيه است كه كمتر نسبت به آن فكر شده 
ــائل اجتماعى هستند و در امر به معروف و نهى از  ــت، مرد و زن در كنار هم در مس اس
منكر هم اين گونه هستند. رئيس دولت تدبير و اميد ادامه داد: اما متاسفانه در جامعه 
امروز ما عده اى نهى از منكر را فقط و فقط به برخى از خيابان ها و عليه زنان اختصاص 

داده اند.
ــت، تأكيد  ــور ما بيكارى اس روحانى با بيان اين كه امروز بزرگ ترين منكر در كش
ــعه است، بزرگ ترين منكر نيز كم آبى و بى آبى  كرد: بزرگ ترين معروف در جامعه توس
ــى اين فريضه را به چند فرع  ــت و چرا منكر و معروف اين قدر پايين آمد و چه كس اس
ــت، تنزل داد. وى با بيان اين كه نيازهاى جامعه  ــالمى كه البته مورد احترام ما اس اس
ــت و مقام  ــت، ادامه داد: آن وعده بهش ــر به معروف و نهى از منكر كجا رفته اس در ام
ــت. ما بايد انقالب اجتماعى امام  را  عقبه الدار مربوط به زن و مرد در كنار يكديگر اس

مدنظر قرار دهيم.
رئيس جمهورى تأكيد كرد: ما الگوى امام را در مسائل سياسى مد نظر قرار مى دهيم 
و بايد اين الگو از رفتار امام  در منزل هم مدنظر قرار گيرد. وى تصريح كرد: خانه امام 

خانه ايمان بود اما آزادى هم در آن وجود داشت.
روحانى يادآور شد: در اسالم جنس اول و دوم يا فرادست و فرودست وجود ندارد، 
ممكن است از نظر روحى و جسمى زن و مرد تفاوت داشته باشند اما از نظر انسانيت، 
فضايل و رشد زن با مرد تفاوتى ندارد و گاهى زن داراى ويژگى هايى است كه در مرد 

نيست.
ــى كجا مى توان واژه اى  ــى و ارزش وى با بيان اين كه از نظر عاطفى، زييايى شناس
ــنگ  ــادل مادر پيدا كرد، گفت: نمى توان مقامى هم س مع
ــن مقام ويژه زنان و  ــادر را در جامعه پيدا كرد، اي مقام م

بهشت زيرپاى مادران است.
ــوراى عالى انقالب فرهنگى همچنين اظهار  رئيس ش
ــت: اين راه را امام باز كرد، امام به جامعه گفت زنان  داش
ــت كنند و در عين  مى توانند از ايمان و عفت خود حراس
ــى و اجتماعى  ــائل مهم علمى، سياس ــال در تمام مس ح
حضور داشته باشند. روحانى تصريح كرد: امروز افتخار ما 
است كه نيمى از جامعه دانشگاهى ايران را دختران جوان 

و زنان تشكيل مى دهند.
وى تأكيد كرد: در خانه امام به رغم اين كه شخصيتى 
ــر  ــران هم دختران و هم همس همچون امام بود، هم پس
ــوال مى كردند.  ــرف مى زدند و آزادانه س ــام  آزادانه ح ام
ــرگاه حركت هاى مهم  ــد: ه ــادآور ش ــورى ي رئيس جمه
ــران بزرگ اجتماعى انجام  ــى و اقداماتى را كه رهب تاريخ
ــواده و بويژه نقش  ــم، نقش خان ــى مى كني داده اند بررس

همسران را كمتر مد نظر قرار مى دهيم.
ــت كه انسان در  روحانى ادامه داد: مگر امكان پذير اس
ــد اما در  ــع زندگى كند هر چند هم مقامش باال باش جم
ــرد؟ وى افزود:  ــواده تاثير نگذارد يا تاثير نگي ــط خان محي
ــى و ائمه اطهار(ع) كه داراى مقام عصمت  حتى انبياء اله
ــت، مى بينيم كه  بودند، علم و دانش مقام آنها برترين اس
پيامبر عظيم الشان اسالم(ص) تا پايان عمرش تحت تاثير 
همسر باوفايش، خديجه كبري(س) بود و پيامبر(ص) در 
ــداكارى او، از اخالق و  ــبت هاى مختلف از ايثار و ف مناس

فضايل او به نيكى ياد مى كرد.
ــد اضافه كرد: مگر موالى ما  رئيس دولت تدبير و امي
ــن(ع) در طول زندگى كه با فاطمه اطهر(س)  اميرالمومني
ــت آن خانه منور و با صفاى با نور فاطمى در روحيه  داش
ــت و مگر خود نفرمود هر وقت  اميرالمومنين(ع) اثر نداش
غم و اندوهى داشتم با فاطمه سخن مى گفتم و غم و اندوه 
از دلم برداشته مى شد؟ روحانى تصريح كرد: همسران در 
ــتند اما  زندگى بزرگان، مصلحان و رهبران تاثيرگذار هس
ــوال آفتاب وجود رهبران كمتر مى گذارد تا اين چراغ  معم

پرفروغ منزل و خانه تابش خود را به نمايش بگذارد.

 ايـن راه را امـام باز كـرد، امام به 
جامعـه گفـت زنـان مى تواننـد از 
ايمان و عفت خود حراست كنند و 
در عين حال در تمام مسـايل مهم 
علمى، سياسـى و اجتماعى حضور 
داشته باشند. روحانى تصريح كرد: 
امـروز افتخار ما اسـت كه نيمى از 
جامعه دانشگاهى ايران را دختران 

جوان و زنان تشكيل مى دهند.
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ــالمى از  وى با يادآورى فراز و فرودهاى نهضت انقالب اس
ــال 41 به بعد و نقش همسر امام در نهضت انقالب، گفت:  س
ــجاعت، شهامت و يك شخصيت استثنايى  امام دنيايى از ش
در تاريخ ما بود، هيچگاه كالمى نشنيديم كه همسر امام بانو 
ــهامت در آن شرايط  ــجاعت، ايستادگى و ش ثقفى با همه ش

ترسيده باشد يا گاليه كرده باشد.
روحانى اضافه كرد: هيچ كجا سراغ نداريم كه همسر امام 
در زمان دستگيرى امام التماس كرده باشند يا ترس و لرزى 
ــند. وى با اشاره به ايستادگى، متانت  ــان داده باش از خود نش
ــر امام در تمام اين فراز و نشيب ها، اظهارداشت:  و صبر همس
در تمام اين مراحل همسر امام در كنار امام با شهامت، وقار، 

طمئنينه و ايمان ايستادگى كرد.
ــخنان خود در  ــش ديگرى از س ــورى در بخ رئيس جمه
ــالب خود را از  ــالمى گفت: امام انق ــريح ابعاد انقالب اس تش
ــروع نكرد بلكه از انقالب معرفتى شروع  ــى ش انقالب سياس
ــالم و ايرانى كه به آن افتخار  كرد. روحانى ادامه داد: امروز اس
مى كنيم بى ياد و نام امام معنايى نخواهد داشت. او ايران توام 
ــران همواره داراى  ــزت و عظمت را آفريد. البته تاريخ اي با ع
ــت بوده و ملت ايران عظيم بوده اند اما در دهه هاى قبل  عظم
از انقالب عده اى نوعى تحقير را به مردم تحميل مى كرده اند.

روحانى ادامه داد: امام عزت، سرافرازى و آزادگى را براى 
ــى و  ــالم سياس ــالم واقعى، اس اين مردم به ارمغان آورد. اس
ــالمى كه مى تواند دنياى امروز را مديريت كند. وى افزود:  اس
امام همواره بر اين نكته تاكيد داشت از اسالمى سخن بگوييد 
ــد. امام انقالب را  ــد جامعه امروز را مديريت كن كه قادر باش
ــروع و انقالب اجتماعى را آغاز كرد. زنان محور  از معرفت ش
ــفانه در خانه محبوس بودند. امام  ــتند اما متاس خانواده هس

آزادى زنان را به ارمغان آورد.
رئيس جمهورى ادامه داد: برداشت شخصى من اين است 

ــبت به زنان نمى توانست بى تاثير از رفتار همسر امام و خانواده امام  كه ديدگاه امام نس
ــد. اخالق همسر امام، شرايط خانه و ويژگى هاى اين همسر نمى تواند در ديد امام  باش

بى تاثير باشد. واقعيت هاى جامعه در برداشت هاى ما اثر دارد.
ــالمى گفت: قيام 15 خرداد قم  رئيس جمهورى با يادآورى نقش زنان در انقالب اس
را بايد مرهون قيام زنانى بدانيم كه با چادر به جمع اجتماع كنندگان در حرم حضرت 
فاطمه معصومه(س) پيوستند و آن اجتماع را به نقطه عطفى در تاريخ انقالب اسالمى 
تبديل كردند. روحانى با بيان اين كه در آن زمان شاهد شهادت چندين نفر از زنان در 
حادثه 15 خرداد 42 بودم، گفت: چه كسى اين زن ها را به صحنه آورد؟ مگر مى شود 50 
درصد جامعه در خانه محبوس بمانند؟ اين مسير را امام به روى زنان جامعه ما باز كرد.
ــتيم كه  ــاهد هس ــت: در راهپيمايى 22 بهمن ش رئيس دولت يازدهم اظهار داش
ــد، نيمى از صف  ــد و اگر انتخاباتى هم برگزار ش ــادوش مردان حضور دارن ــان دوش زن
انتخابات را زنان جامعه تشكيل مى دهند. در كالس دانشگاه ها، دبيرستان ها، دبستان ها، 
بيمارستان ها و مراكز تحقيقاتى و حتى در صف نامزدهاى مجلس و شوراى شهر، زنان 

دوشادوش مردان در صحنه حضور دارند.
ــام مى بريم، نيمى از آن را زنان  ــتادگى ملت ايران ن روحانى تاكيد كرد: اگر از ايس
ــكيل مى دهند. در روزهاى دشوارى و مشكالت هم زنان در كنار مردان قرار دارند.  تش
رئيس جمهورى يادآور شد: بعضى ها فكر مى كردند ايمان زنان با حضور آنها در جامعه 
ــا از وقتى كه امام انقالب كرد، زن در اداره جامعه، علم و دانش و تمام  ــات دارد ام مناف

مسائل اجتماعى حضور دارد و ايمانش را با كمال غيرت نگه مى دارد.
روحانى اظهار داشت: در زمانى كه امام در پاريس بود، يكى از علماى بزرگ تهران 
به امام زنگ زد كه آيا جايز است زن ها در تظاهرات شركت كنند و با صداى زنان شعار 
ــى كه اين تفكر را شكست و  ــود؟ تفكر اين چنينى در جامعه ما حاكم بود. كس داده ش

مردم را به اسالم راستين برگرداند، امام بود.
رئيس جمهورى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به محبت و مودت موجود 
ــان مشهود  ــر ايش در منزل امام كه از گفته هاى فرزندان امام، نامه ها و اظهارات همس
است، گفت: برگزارى اين همايش اقدام بسيار خوبى است. ياد، نكوداشت و بزرگداشت 

بانوى انقالب ايران خديجه ثقفى، فردى كه يار و همراه 
ــختى ها را با روح بلندش  و در كنار امام بود و همه س
تحمل كرد. او ايمانش را حفظ كرد و در عين حال زني 
ــت حتى در  آزاده بود. در برابر امام هم اگر نظرى داش

مسائل سياسى مى گفت.
رئيس دولت تدبير و اميد تصريح كرد: امروز دولت 
ــير  وظيفه خود مى داند براى اين كه زنان جامعه مس
ــى كنند و بتوانند در  ــرفت و تعالى را راحت تر ط پيش
صحنه هاى مختلف جامعه حضور يابند و از فرصت هاى 
ــد، اقدامات الزم را انجام  ــتفاده كنن اجتماعى برابر اس
ــد كرد: دولت تالش خواهد كرد تا  دهد. روحانى تاكي
ــد جامعه ما بيكار و منزوى نمانند و در مقام  50 درص

عمل هم به عنوان جنس دوم باقى نمانند.
ــر مى گوييم همدلى و همزبانى؛  وى ادامه داد: اگ
ــى بايد در تمام جامعه تحقق يابد از اين رو بايد  همدل
ــت همدلى در سطح عالى انجام  ــود. اگر بناس ــطوح حفظ ش احترام به زنان در تمام س
شود، در داخل خانه ها هم زن ها بايد محور خانواده باشند و بايد اجازه داشته باشند در 

چارچوب اسالم در جامعه فعاليت كنند.
ــت كه از تمام نيروى  ــرد: اقتصاد مقاومتى زمانى امكان پذير اس روحانى تصريح ك
ــران و بانوان  ــم. نيمى از تحصيل كردگان دخت ــتفاده كني ــانى جامعه به خوبى اس انس

هستند. اگر به آنها فرصت ندهيم چگونه اقتصاد مقاومتى محقق مى شود؟
وى در پايان سخنان خود از خداوند خواست تا بتوانيم قدردان نعمت انقالب باشيم 
ــبت به بيت مكرم امام ادا كنيم و از دختران، نوادگان به ويژه افتخار  و دين خود را نس
جمع فضال، علما و بزرگان در حوزه علميه قم، حجت االسالم و المسلمين سيد حسن 
ــاد امام را و هم راه امام خمينى را براى  ــتفاده و بهره بردارى كنيم تا هم ي خمينى اس

هميشه زنده نگه داريم.
هاشمي رفسنجاني: بيت امام، محور اميد مردم

بعد از دكتر روحانى اين آيت اهللا هاشمى رفسنجانى درباره خانواده امام و همچنين 
همسر ايشان به سخنرانى پرداخت. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تجليل از 
شخصيت همسر امام خمينى گفت: بيت، آثار و فرزندان امام راحل مى توانند همچنان 

محور اميد مردم باشند.
آيت اهللا اكبر هاشمى رفسنجانى در اين همايش گفت: بيت امام و آثار ايشان كانون 
خوبى در كشور است كه مردم آن را مى شناسند. وى ادامه داد: عالمه حجت االسالم و 
المسلمين حاج حسن آقا خمينى مجتهد نمونه اى است كه با هوش باال به خوبى مسائل 
را تحليل مى كند و درس خارج ايشان در قم مورد توجه است و از جمله كارهاى ايشان 
و برادران شان سيدياسر و سيدعلى كه تفاوت بين آنها نمى بينم، اين است كه آثار امام 

و اسناد مربوط به ايشان را حفظ كنند. 
ــك مقدس ها و دلواپسان اذيت مى كنند كه قبال هم  وى اضافه كرد: اگر برخى خش
امام راحل را اذيت مى كردند، اما توده مردم اين خانواده را قبول دارند و نبايد بگذاريم 
ــمع وجود امام است، توسط آدم هاى حسود و نادان  ــب كه با محور ش اين كانون مناس

رئيس جمهور: برداشت شخصى من 
اين اسـت كه ديدگاه امام نسبت به 
زنان نمى توانسـت بى تاثير از رفتار 
همسـر امام و خانواده امام باشـد. 
اخالق همسر امام، شـرايط خانه و 
ويژگى هاى اين همسر نمى تواند در 
ديد امام بى تاثير باشد. واقعيت هاى 

جامعه در برداشت هاى ما اثر دارد.
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ــس گرفته اند. رئيس  ــه هرچه تاكنون تالش كرده اند نتيجه عك ــود كه البت تضعيف ش
ــود چرا كه  ــخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: راه امام خمينى بايد حفظ ش مجمع تش
جامعه به آن نياز دارد، از اين رو حفظ آثار امام راحل و به خصوص كانون بيت ايشان 

اهميت بااليى دارد.  
آيت اهللا هاشمى رفسنجانى در بخش ديگرى از سخنان خود به مقام زن اشاره كرد 
و گفت: در انحرافى كه در اسالم ايجاد شد متاسفانه تاكنون نتوانسته ايم زن را در مقام 
ــد: وظيفه مهم ما اين است كه نصف جامعه را  واقعى خودش قرار دهيم. وى يادآور ش

كه بايد گفت هنوز مظلوم هستند به مقام خودشان برسانيم.   
هاشمى ادامه داد: حضرت زهرا  الگوى واقعى زنان و مردان ما هستند. عضو مجلس 
خبرگان رهبرى به تقارن ميالم امام خمينى(س) و حضرت زهرا اشاره كرد و گفت: اين 
نقطه درخشان تاريخ هديه اى را به ايران داد كه اين همه آثار عظيم خلق كرد و ظهور 
اين شخصيت ممتاز در قرن ما اتفاق بزرگى بود، يك تحول عميقى كه در زمان مناسب 
امام راحل و كسانى كه به ايشان يارى مى كردند، توانستند در تاريخ اسالم و مكتب اهل 

بيت(ع) كه همان اسالم ناب است، ايجاد كنند.  
ــهادت پدر امام خمينى و سختى هايى كه امام  ــمى رفسنجانى به ش  آيت اهللا هاش
ــروطه از نزديك ديده بود، اشاره كرد و اظهار داشت: اشكال بزرگى  راحل در زمان مش
كه انقالب مشروطه با آن مواجه بود اين است كه آن انقالب به عامه مردم متكى نبود. 
انقالبى كه ريشه در توده مردم نداشته باشد، بى معنا است. آن موقع اين موضوع اثبات 

ــابقه اى  ــد و خيلى زود آن انقالب به ديكتاتورى بى س ش
ــاهد آن نبوديم و بهانه اين  ــد كه تا آن زمان ش تبديل ش
ــود. وى ادامه داد: رضاخان به محض  ديكتاتورى امنيت ب
تسلط همه چيز را به هم ريخت، مراكز دينى مكتب تشيع 
ــانى كه به اصطالح متجدد بودند حمله  را نابود كرد و كس

شديدى را به روحانيت شروع كردند.  
رئيس مجمع تشخيص مصلحت به نقش همسر امام 
ــر امام   ــاره كرد و گفت: همس ــارزات نيز اش در دوران مب
ــيارى سواد خواندن و  نازپرورده بود و در آن زمان كه بس
نوشتن نداشتند ايشان در حال آموختن زبان فرانسه بود 
و با كالسكه جابه جا مى شد اما هنگامى كه با طلبه اى كه 
از قم به خواستگاريش آمده بود ازدواج كرد و سختى هاى 
ــيارى را در قم تحمل كرد اما با نشاط فراوان در كنار  بس

امام  زندگى كردند.  
ــنجانى با يادآورى دوران پس  ــمى رفس آيت اهللا هاش
ــوزه علميه قم  ــس ح ــت اهللا حائرى، موس ــال آي از ارتح
ــور آيت اهللا  ــام  براى حض ــه حضرت ام ــى ك و تالش هاي
ــت: متاسفانه مثل  ــتند، اظهارداش بروجردى در قم داش
هميشه افرادى اطراف آيت اهللا بروجردى رشد كردند كه 
ــد كه امام راحل  افكار امام را برنمى تابيدند و اين گونه ش

ــعه حوزه علميه قم مرهون تالش  ــكيالت را ايجاد كرده بود و توس نيز كه خود آن تش
ــان بود، كم كم امام  را برنتابيد و كسانى در امور مختلف دخالت كردند و تا جايى  ايش
پيش رفتند كه به بهانه اين كه امام  فلسفه درس مى دهد، كوزه اى كه فرزند مرحومش 
ــت دادند. وى  ــيده بودند را حكم نجاس آيت اهللا حاج مصطفى خمينى از آن آب نوش
ــتقامت ها باعث رسيدن  ادامه داد: با همه اينها امام تحمل كرد و همين تحمل ها و اس
ــخت است انسان ببيند چيزى را كه خود ساخته  ــيار س امام  به عرفان بود چرا كه بس
ــيده آن را تصرف كنند و نگذارند به مسير واالى خود  ــت عده اى تازه به دوران رس اس

نايل شود.  
ــخيص مصلحت نظام با بيان اين كه در مدت تلمذ از محضر امام  رئيس مجمع تش
ــرايط آن زمان سواالتى را از ايشان مى پرسيدم، گفت: آن روزها  خمينى به اقتضاى ش
ــد آن بود كه امام خمينى  ــان روحانيت و مانن ــالم، دگرانديش بحث درباره فداييان اس
ــود بقيه مسائل حل نمى شود. اول اين كه  مى فرمودند دو عيب بزرگ داريم تا حل نش

استبداد بايد از اين كشور برود.  
ــنجانى ادامه داد: استبداد نمى گذارد استعدادهاى ملت رشد  آيت اهللا هاشمى رفس
يابد و به ثمردهى برسد. ترس هم عامل بدبختى مردم جامعه است. ملتى كه بترسد و 

براى پيشرفت زندگى خود تملق بگويد هيچ وقت نمى تواند به جايى برسد. 
ــت و نمى گذارد ملت آزاد باشد. استعمار  ــتعمار اس ــئله دوم اس وى اضافه كرد: مس

ملت ها را دچار استبداد مى كند و امام راحل همواره مى فرمودند كه استعمار و استبداد 
دو لبه قيچى هستند كه حقوق، حيات و توسعه ملت را قيچى مى كنند.  

ــد: امام خمينى اين سخنان را در شرايطى  عضو مجلس خبرگان رهبرى يادآور ش
مطرح مى كرد كه كسى جرئت بيان آن را نداشت و تعبيراتى كه امام درباره شاه داشت 
همچون بمب هسته اى بود آنگاه كه خطاب به شاه فرمودند: كارى نكن كه اين ملت تو 
را از كشور بيرون كنند. آيت اهللا هاشمى رفسنجانى با بيان اين كه امام بر آگاهى مردم 
تاكيد داشت، افزود: امام  400 يا 500 شاگرد در قم تربيت كرد كه حتى در دوره تبعيد 
ــان كار خود را درباره آگاهى مردم انجام دادند و مردم را با دانش، اطالع و آگاهى  ايش
وارد مبارزه كردند. وى، سه كار اساسى و عوامل مهم نهضت امام  را شكستن استبداد، 
بيرون راندن استعمار و به صحنه كشاندن مردم عنوان كرد و اظهارداشت: فكر مى كنم 
جامعه اى كه اين سه عامل را داشته باشد هرگز شكست نمى خورد، مقهور نمى شود و 

توسعه خود را روزافزون مى كند. 
وى يادآور شد: البته همواره عوامل داخلى و خارجى وجود دارند كه به اين مسائل 
ــش خود را  ــود كه چرا چند نفر خانم پوش توجه نمى كنند و همه مصيبت اين مى ش
رعايت نمى كنند. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تأكيد: البته رعايت فروع دين 
ــت و هيچ فقيهى منكر آن نيست اما بقيه مسائل همچون ظلم ها، سركوب ها،  الزم اس

زندانى هاى بى جا و تضييع حقوق مردم چه مى شود؟  
آيت اهللا هاشمى رفسنجانى افزود: رهبر معظم انقالب درباره انتخابات به صراحت 
گفته اند كه راى مردم حق الناس است، اين حرف رهبرى 
ــت، چه طور به  ــى نيست يك حرف اجتهادى اس سياس
ــى كه مردم  ــم نگذاريم آن كس ــق مى دهي ــان ح خودم
ــوند و آن كسى كه مردم نمى خواهند  مى خواهند وارد  ش
را مسلط كنيم؟ وى تاكيد كرد: رعايت نكردن حق الناس 
ــود،  ــت كه در جامعه مى تواند پيدا ش ظلم و منكرى اس
اين حقوق در قانون اساسى ما هم آمده است و من فكر 
مى كنم كه حق الناس هاى موجود در قانون اساسى كافى 
است. هاشمى تصريح كرد: من معتقدم كه به فروع بايد 
پايبند شويم اما به بهانه برخى فروع، اصول را بى اهميت 
ــل را توجه به  ــر ويژگى هاى امام راح ــم. وى از ديگ نكني
ــت و گفت: امام  با شيوه هايى كه شايد  پس از فوت دانس
ــد براى پس از فوت خود انديشيد.  ــى متوجه نمى ش كس
ــخيص مصلحت نظام براى برون رفت از  ايجاد مجمع تش
اختالفات مجلس و شوراى نگهبان و پايان دادن به جنگ 
ــى  ــت كس ــيدن جام زهر، چرا كه مى دانس با جمله نوش
ــگ را اداره كند، نمونه هاى  ــان جن نمى تواند پس از ايش

آن است.  
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين درباره 
ــت: اين خانواده به گردن  ــواده و بيت امام  اظهارداش خان
انقالب، اسالم و ايران حق دارند و همسر امام  نيز با تحمل آن شرايط سخت حتى پس 

از رحلت امام  اعالم آمادگى كردند تا اگر كمكى مى توانند، انجام دهند.  
ــمى رفسنجانى دو خاطره از همسر امام  نيز بيان كرد كه مورد اول  آيت اهللا هاش
ــبى كه فوت كرده بود خبر  ــب رحلت امام  بود. وى گفت: امام در آن ش مربوط به ش
ــد، جنگ هنوز تمام نشده بود و ما احساس خطر مى كرديم. در محوطه  آن اعالم نش
ــتان  ــده بود و از داخل منزل صداى گريه بلند بود، دوس ــر و صدا بلند ش جماران س
ــند.  ــتند تا به منزل امام راحل مراجعه كنم و از آنها بخواهم تا آرام باش از من خواس
ــرايط را گفتم و همسر امام خمينى اشاره كردند پس از آن خانه آرام شد.  من هم ش
فرداى آن روز جلسه خبرگان داشتيم كه وسط هاى جلسه دكتر روحانى كه آن زمان 
ــده است تا از  ــيده كه صدام آماده ش معاون من بود، گفت كه خبرهايى از جبهه رس
ــئله تمام  چند منطقه حمله كند. موضوع را به خبرگان اطالع داديم و همان روز مس

شد و خوب هم تمام شد.  
آيت اهللا هاشمى رفسنجانى دومين خاطره خود را به حضورش در انتخابات رياست 
ــى نبودم كه براى  ــال واقعا راض ــال 84 اختصاص داد و گفت: در آن س ــورى س جمه
ــوم، مقامات مختلفى مى آمدند و سخنرانى هاى متعددى  ــت جمهورى حاضر ش رياس
انجام مى شد اما من زير بار نمى رفتم. همسر امام  صدايم كرد و گفت امام اين انقالب را 
به شما سپرده است شما آن را به چه كسى سپرده ايد؟ چه قدر كسانى كه مى خواهند 

همسر امام  نازپرورده بود و در آن 
زمان كه بسـيارى سـواد خواندن 
در  ايشـان  نداشـتند  نوشـتن  و 
حـال آموختـن زبان فرانسـه بود 
و بـا كالسـكه جابه جا مى شـد اما 
هنگامـى كه بـا طلبه اى كـه از قم 
به خواستگاريش آمده بود ازدواج 
كرد و سختى هاى بسيارى را در قم 
تحمل كرد اما با نشـاط فراوان در 

كنار امام  زندگى كردند.  
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ــدم كه در انتخابات  ــيد؟ من از حرف خانم تكان خوردم و حاضر ش بيايند را مى شناس
شركت كنم.  

ــخيص مصلحت نظام در پايان صحبت هاى خود در مورد مرحوم  رئيس مجمع تش
ــه زهد نبود، صحبت هاى  ــان اهل تملق، چاپلوس و تظاهر ب خديجه ثقفى گفت: ايش
واقعى را مى گفت و شايعات را منكر مى شد. ايشان يك خانم پارسا، صبور، تحصيلكرده 

و آشنا به مسائل بود و خدمت بزرگى به انقالب كرد.

جهانگيري: نقش همسر امام در تاريخ انقالب مغفول مانده است
ــتاد  ــحاق جهانگيرى، معاون اول رئيس جمهور كه رئيس س ــه همايش اس در ادام
ــخنرانى پرداخت. او در سخنرانى خود  ــت بانوى انقالب نيز بود به س همايش بزرگداش
ــت ايران حق بزرگى دارد و در مقطعى كه براى  ــت: امام(ره) به گردن همه ما و مل گف
خيلى از افراد اين تصور كه انقالبى به نام اسالم در تاريخ شكل بگيرد، امكان نداشت؛ 

انقالب اسالمى ايران را مستمر كرد و از فكر و تصور به منصه ظهور رساند. 
ــن انقالب هنوز هم  ــوى انقالب ادامه داد: اي ــت بان ــتاد همايش بزرگداش رئيس س
ــعه و رو به رشد خود را ادامه مى دهد و يكى از مسائل  ــمنى ها مسير توس برخالف دش
ــر  ــل جوان وجود دارد و تاكنون مغفول مانده، نقش همس ــؤال نس جدى كه مورد س

امام(ره) در طول مبارزات بوده است.
ــت به جهت  ــده اس ــايد بتوان گفت كه در اين باره جفا ش جهانگيرى ادامه داد: ش

ــام(ره) و خانواده امام در آن  ــتند كه بدانند ام ــن كه زنان جامعه ما نيازمند آن هس اي
شرايط سخت اين انقالب و مبارزه را چگونه مديريت كردند. وى با يادآورى سفر چند 
ــهر، اظهار داشت:  ــرف و بازديد از بيت امام(ره) در آن ش ــته خود به نجف اش ماه گذش
ــپزخانه اى كه براى اين منزل كوچك وجود داشت در زير پله بود و همسر امام(ره)  آش

در واقع 14 سال زندگى شخصى خود را در چنين فضايى اداره كرد. 
ــه چنين  ــورهاى ديگر ب ــه در كش ــان اين ك ــا بي ــورى ب ــاون اول رئيس جمه مع
ــخصيت ها بايد به عنوان الگو  ــيار اهميت مى دهند، گفت: اين ش ــخصيت هايى بس ش
معرفى شوند كه در چه شرايط سختى اين انقالب توسط امام(ره) و بيت امام اداره شد. 
جهانگيرى درباره زمان درگذشت همسر امام(ره) هم گفت: يكى از مظلوميت هاى 
خانم ثقفى اين بود كه در سال 88 به دليل شرايط ويژه كشور، مراسم متناسب با شان 
ــرايط اين مراسم را بسيار ساده  ــد و بيت امام(ره) در آن ش ــان برگزار نش و جايگاه ايش
ــزار كرد. او در صحبت هاى خود اظهار اميدوارى كرد برگزارى چنين همايش هايي  برگ

بتواند در معرفى شخصيت ايشان موثر واقع شود.

ابتكار: نگاه اعتدالى به زن در انديشه امام
ــت و معاون رئيس جمهورى سخنران  ــازمان محيط زيس معصومه ابتكار، رئيس س
ــى بايد بار ديگر نگاه  ــاى خود گفت: در دوره كنون ــم بود. او در صحبت ه بعدى مراس

اعتدالى امام(ره) نسبت به زنان در ابعاد داخلى و بين المللى مورد توجه قرار گيرد.
معاون رئيس جمهوري با انتقاد از چهره اسالم داعشى افزود: عده اى با برداشت غلط 
ــبت  ــعى مى كنند اختالفات را ترويج دهند و از آن به عنوان ابزارى تحقير كننده نس س

به زنان استفاده كنند.
رئيس سازمان محيط زيست تصريح كرد: نگاه اعتدالى ما نسبت به زنان از الگوى 
ــمه مى گيرد كه امام(ره) نيز در اين  ــيار وااليى به نام حضرت فاطمه(س) سرچش بس
ــه اقدامات زيادى انجام داد؛ از اين رو ما بايد به ارائه چهره اعتدالى و تعالى از زن  زمين

ادامه دهيم.
ــالمى گفت: با وجود انقالب  ــاره به نقش زنان در انقالب اس ابتكار همچنين با اش
اسالمى راه براى زنان باز شد. البته اين به آن معنا نبود كه انقالب اسالمى همه موانع 
ــرفت موثر بودند و بسيارى از  ــد چون زنان خود در پيش ــته باش را از مقابل زنان برداش
ــبختانه در دولت تدبير و اميد نسبت به زنان  ــتند. وى تاكيد كرد: خوش موانع را برداش
نگاه ويژه اى وجود دارد و اميدواريم كه بتوانيم در مسير حل مسائل و معضالت سريع تر 

گام برداريم.

ديگر برنامه هاي همايش و رونمايي از چند كتاب
ــاعران صاحب نام كشورمان  ــين عال از ش همچنين دكتر فاطمه راكعى و دكتر افش
اشعارى در وصف مقام شامخ حضرت زهرا(س) و مقام زن و مقام بانوى فقيد خديجه 

ثقفى و حضرت امام خمينى(ره) قرائت كردند.
ــر امام خمينى (ره)  ــان اين همايش يك روزه از پنج كتاب درباره همس در پاي
ــمى رفسنجانى رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و  با حضور آيت اهللا اكبر هاش
ــلمين محمدى گلپايگانى، رئيس دفتر مقام معظم رهبرى  ــالم و المس حجت االس
ــته سيدعلي  ــامل «يك قرن زندگى پرماجرا» (نوش ــد. اين كتاب ها ش رونمايى ش
قادري)، بانوى انقالب خديجه اى ديگر (بر اساس دستنوشته ها و خاطرات)، بانوى 
ــاد و يادگار (خاطرات  ــناد، ي ــالب در خاطره انقالب، بانوى انقالب به روايت اس انق

مقام معظم رهبرى از بانو خديجه ثقفى) و نيز مجموعه مقاالت همايش است.
ــى از اين مراسم حجت االسالم خسروى رئيس كميته علمى همايش  در بخش
ــال  ــى از روند فعاليت كميته علمى اين همايش طى دو س ــوى انقالب، گزارش بان
ــه منبع بود. يكى  ــاى ما در تهيه اين كتب س ــه كرد و گفت : مبن ــته را ارائ گذش
ــته هاى خانم خديجه ثقفى كه در سال 62 و در دفترى كه مرحوم حاج  دست نوش
سيداحمدآقا به ايشان هديه داده بودند و با اصرار مرحوم حاج سيد احمد در حدود 
ــته شده بود و تا كنون منتشر نشده است. دوم خاطرات بيت امام  صد صفحه نوش
ــنايان ايشان و سوم اسناد و مدارك و مكتوبات موجود كه سعى شد به موقع  و آش
ــد كه منبع خوبى  جمع آورى و تدوين گردد و در مجموع تبديل به پنج كتاب ش

براى شناخت انديشه، اخالق و روحيات خانم خديجه ثقفى است.

ابتـكار: عـده اى با برداشـت غلط 
سـعى مى كنند اختالفات را ترويج 
دهنـد و از آن بـه عنـوان ابزارى 
زنـان  بـه  نسـبت  تحقير كننـده 
اسـتفاده كننـد. نـگاه اعتدالى ما 
نسـبت به زنـان از الگوى بسـيار 
وااليى به نام حضـرت فاطمه(س) 
سرچشمه مى گيرد كه امام(ره) نيز 
در اين زمينه اقدامات زيادى انجام 
داد؛ از اين رو ما بايد به ارائه چهره 
اعتدالى و تعالى از زن ادامه دهيم.
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مرداد سال 1337 شخصيت اصلى اين نوشتار با چند ماه كم و زياد 45 ساله بود 
و من كه وارد 5 سالگى مى شدم بى آنكه نامش را بدانم 4 يا 5 بار او را از باالى ديوار 
ــم  ــت و گلى باغى كه به خانه اجاره اى ييالقى آنها در محله امامزاده قاس كوتاه خش
شميران اشراف داشت، ديده بودم. اولين بار خجالت كشيدم سالم كنم. لب پاشويه 
حوض، روبروى آينة آب، پارچه اى را كه شايد چادرشب يا ملحفه اى بود، مى شست. 
ــر داشت و دنباله  ــرى ِكِرم رنگى كه گل هايى تيره تر آن را تزيين كرده بود به س روس
گره روسرى اش گردنش را كامًال پوشانده بود. احساس كردم به عمه ام شباهت دارد. 
ــم افتاد. به  ــمش به چشش وقتى پارچه را چابك اما باوقار روى بند مى آويخت چش
ــمم را  ــالمم كرد. اس ــايد به تصور خود، به جاى خود س تصور من، به جاى من؛ و ش
ــيد. گفتم. پرسيد پسر چه كسى هستى؟ نام پدرم را گفتم، حتماً نمى شناخت  پرس
كه پرسيد كدام قادرى؟ و من نمى توانستم نشانى درستى بدهم اما در عالم كودكى 
ــد! سپس نام مادرم را. او را هم نمى شناخت  تعجب كردم كه چرا پدرم را نمى شناس
ــتر شد! پرسيد خواهر و برادر هم دارى؟ چون هنوز برادر كوچكم  و تعجب من بيش

ــم آنها را هم پرسيد. سئواالت ديگرش را يادم  تولد نيافته بود، گفتم دوتا خواهر. اس
نيست. اگر چه حافظه كودكى ام زبانزد اقوام بود شايد، به آن دليل سئواالت ديگرش 
ــش هايش بود، بر  ــالم و پرس به محاق ذهنم رفت كه انرژى مثبتى كه در آهنگ س
ــغال كرد. لذا بابت آنكه پدر و مادرم را  ــيد و آن را اش ــى از مهر كش دلم خط و نقش

نمى شناخت، او را بخشيدم. 
وقتى سكوت كرد، به غريزه دريافتم كه كارهاى ديگر هم دارد اما نمى خواهد به 
كودكى كه بر تنه خوابيده درختى پا گذارده تا قدش برسد كه سرك بكشد و بداند 
ــت، بى اعتنايى كند و  انتظار مى كشد تا او خود  ــايه جديد چه شكلى اس اين همس
ــردم و او نيز با تكان دادن  ــت به صورت «باى باى» وداع ك ــى كند. با دس خداحافظ
دست و نيز گفتن خداحافظ مرا به خدا سپرد. تا فردا و پس فردا و چند فرداى ديگر 
ــرك كشيدن به خانه ديگران را چنان با لطافت توام با  ــتى س كه مادرم فهميد و زش
قاطعيتى كه در كالمش بود برايم بيان داشت كه دانستم ديگر نبايد اين ديدارهاى 

كودكانه كه اگر عادت شود فضول مسلكانه است، تكرار شود. 

اشاره:
تصميم داشتيم به مناسبت رونمايي از كتاب دو 
جلدي «يك قرن زندگي پرماجرا» با نويسنده آن 
گفت وگو كنيم. «دكتر سيدعلي قادري» پيشتر با 
كتاب «روح اهللا» خود را معرفي كرده بود و اينك 
در اين كتاب، سال شماري توصيفي از زندگي قدس 
ايران، همسر امام خميني را فراهم آورده كه باز 
هم مانند كتاب قبلي، بر اساس «خاطرات و خيال» 
نوشته شده است. با اين هدف، پرسش هايي را 
براي ايشان فرستاديم ولي دكتر قادري به جاي 
پاسخ دادن به اين پرسش ها، يك متن منتشر 
نشده را براي ما فرستاد كه قبال قرار بود به عنوان 
مقدمه كتاب انتشار يابد اما در نهايت به داليلي 
خودخواسته، منتشر نشد. از آنجا كه ما پاسخ 
غالب سئواالت خود را در اين متن يافتيم، اقدام به 
نشر آن مي كنيم با اين توضيح كه به دليل طوالني 
بودن، كمي تلخيص شده است. سيدعلي قادري در 
اين مقدمه، به نحوه آشنايى اش با همسر امام در 
دوران كودكى خود اشاره دارد و مخاطب با خواندن 
آن متوجه خواهد شد كه نويسنده در چه فضاى 
روحى و با چه نوع نگاهى وارد موضوعات مرتبط با 
شخصيت هاى محبوب جامعه شده است. 

بانوى كودكى من!
مقدمه منتشرنشدة دكتر سيد على قادرى براى كتاب «يك قرن
پزندگى پرماجرا» (سال شمار توصيفى زندگى قدس ايران همسر امام خمينى)

پ

كقق اك ك ا قاق ل ك ة نش ش ق
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مادرم مى د انست به تازگى مردى با همسرش تابستان را به عنوان ييالق، با فاصله 
ــده  است و اگر چه مى دانست مردم محل مرد خانه  ــايه ش يك باغ و يك خانه، همس
ــند، اما نامى از او به زبان نياورد ولى چند  ــتر با نام حاج آقا روح اهللا مى شناس را بيش
روز بعد نام آن مرد را خود فهميدم. نام همسرش را هم يا نمى دانست يا پيش نيامد 
ــت بيشتر است. شايد به اين علت كه  كه برايم بگويد و البته احتمال آنكه نمى دانس
مردم محل او را با عنوان «زن آقا» و خانم هاى مؤدى به آداب، او را «آقا زاده خانم» 
خطاب مى كردند. مادرم مى دانست آن خانم و آن آقا هم پسر دارند، هم دختر، هم 
ــت. البته اين را  ــش نوه حائرى بزرگ اس ــت كه عروس داماد و هم عروس و مى دانس
سال ها بعد كه حدود هجده ساله بودم برايم گفت. روزى كه مرا از سرك كشيدن به 
ــايد دختران  خانه آنها منع كرد، فقط برايم گفت كه هم او و هم آن زن هايى كه ش
يا عروس او هستند بايد خيلى خانم هاى خوبى باشند كه ترا بابت سرك كشيدن به 

خانه اشان دعوا نكرده اند.
در آخرين ديدار كه دقايقى بعد توبيخ و منع اخالقى شدم، عصرهنگام بود كه با 
ــماور ذغالى به جوش  چند خانم ديگر روى تخت در نزديكى حوض منتظر بود تا س
ــخ داد كه انگار يكى از نوه هاى اويم. اين  ــالمم را چنان به گرمى پاس آيد. آن روز س

رفتار در خودآگاهم با منع مادر جور در نمى آمد.
قبل از آنكه آخر بار به ديدارش بروم چند گيالس قرمزرنگ كه از شدت پختگى، 
قهوه اى تيره  شده بود از سبدى كه پدربزرگ از باغش آورده بود، برداشتم تا از باالى 
ديوار برايش پرتاب كنم. اما وقتى دستم را به لبه ديوار گرفتم كه خود را باال بكشم، 

لهيده شدند.
چون چند روز قبل نامم را پرسيده بود، در اين ديدار اراده كرده بودم حتماً نامش 
ــال 56 نيز  ــئوالى كنم. تا ديماه س ــم اما خجالتى تر از آن بودم كه چنين س را بپرس
نامش را نمى دانستم و اول بار كه اسمش را شنيدم، به خيال خود كه تصور مى كردم 
ــى كنم، «قدس ايران» با آن تواضع  ــاس نامشان روانشناس حق دارم آدم ها را بر اس
ــر از او ديده بودم، جور در نمى آمد. يا به تعبير  ــى كه در ديدار اول و آخ و صميميت

امروزى تر پازلم جور نمى شد.
ــاس نامم  ــال 60 خودم را بر اس ــدم كه چرا تا س ــگفت زده ش بعدها از خود ش
ــام خانوادگى ام  ــيد» و ن ــوند «س ــى نكرده بودم. مگر «على» آنهم با پيش روانشناس

پرطمطراق نيست؟
ــال41 دوباره به منزلى ديگر در همان كوچة درمان به ييالق آمدند  ــتان س تابس
ــتانى محل بين درب منزل ما و آن خانواده چندين كوچه فاصله  اما طبيعت كوهس
ــبها وقتى كمى هوا تاريك مى شد نور يك المپ مهتابى كه در ايوان  مى انداخت. ش
ــد و بلند چنار و  ــاخه هاى درختان تنومن ــتند، برگ ها و مقدارى از سرش خانه داش
ــن و دلم را چراغانى  ــك اطراف دو باغى كه در كنار خانة ما بود را روش زبان  گنجش
مى كرد. چرا كه درختان بلند هردو باغ اگر چه در روزها باالخص وقتى پرندگان در 
ــب هنگام براى ما بچه ها وهم انگيز بود.  آنها غوغا مى كردند دل انگيز اما در تاريكى ش
ــگاه كودكانه ام درختان و دلم را چراغانى  ــبى كه نور مهتابى خانه آنها در ن اولين ش
ــم را برانگيخته بود كه به قول نافذ مادرم فضولى و به عقل ناقص خود  كرد، احساس

كشف كنم كسانى كه به آن خانه آمده اند چه شكلى اند؟ 
اما مدت زيادى شايد بيش از يك ماه طول كشيد تا راه 

سرك كشيدن به آن خانه را ياد بگيرم.
ــن چند ديدار مرد خانه را در اين خانه نديدم و  در اي
ــجد محل ديدم. هيچ تصويرى نيز از ديگر  البته در مس
ــته بودند، در  ــه در ديدار آخر روى تخت نشس زنانى ك
ذهنم نقش نبسته است. اما نوروز سال 88 حدود پنجاه 
ــال بعد، وقتى پيكر اين خانم را در قبر مى گذاشتند،  س
ــم ايستاده بودم و  كمى دورتر از گودال كه مزاحم نباش
ــانى كه بيل  ــت جلو روم و به كس هرگز دلم نمى خواس
ــاك در قبر بريزند، حتى در حد  از هم مى گرفتند تا خ
ــت قلم  ريختن نوك بيلى كمك كنم. اما دلم مى خواس
ــردارم و در وصف اولين و آخرين ديدار كه فقط همان  ب
ــال 37 بود، چيزكى بنويسم. آرى مجموعه آن چند  س
ــد، به  ــده باش ــاعت هم نش ــايد يك ربع س ديدار كه ش
ــورد او يك ربع قرن حرف براى گفتن  گمان خود در م
داشتم. البته حرف هايى كه مى دانم نمى توانم همه آنها 
ــتند به سندى  ــيارى از آنها مس را بر قلم برانم. زيرا بس
ــت و تصويرهاى ذهنى كسى است كه همواره او را  نيس
ــايه يك زندگى طوفانى و پرحادثه تصور كرده  در نيم س

ــم را  ــتم كه آيا مى توانم همه احساس ــت. با اين حال همواره دنبال راهى مى گش اس
ــبى همسرم گفتارى از  ــبت به او در يك فنجان كوچك جمله بريزم؟ تا اينكه ش نس
ــوطى داده بود، يادم  ــرح مبس پيامبر رحمت را كه در نوجوانى مادرم پيرامون آن ش
آورد: مضون آن گفتار چنين است: آن دسته از خوبانى كه خدا خيلى دوستشان دارد 

در اولين نگاه، به دل مى نشينند.
البته شرم مى كنم توضيحات مادرم را پيرامون اين جمله بيان دارم. چرا كه بيم 
دارم كه در بيان آن، اين معنا نيز به ذهن بيايد كه قصد خودستايى دارم. پس بايد آن 
را با اين تبصره بگويم كه اگر چه مادر گفت: منظور پيامبر(ص) اين بود كه كسانى 
ــان مى نشينند و اال خوبتر از ابراهيم خليل(ع)،  ــان خوبند، خوبان به دلش كه خودش
ــاى كليم(ع)، عيسى مسيح(ع)، پيامبر(ص)، على(ع) و فاطمه(س)... سراغ چه  موس

كسى را بايد گرفت؟ با اين حال از اين خوب ترين ها، ... ابوجهل ها  تنفر داشته اند.
تبصره ام اينكه آرى وقتى كودك بودم و هنوز به بدى هايى اختيارى ناآلوده، آنگاه 
ــت. و البته كودك نيز مى تواند نه گناه ولى كار بد كند اما نه از روى  او به دلم نشس
تعمد كه از روى جهالت. چنانكه سرك كشيدن بى اجازه به خانه ديگران، مگر جزو 

زشت ترين كارها نيست؟
در نوشتن اين زندگينامه نيز گاه با خود كلنجار بسيار  رفتم كه آيا سرك كشيدن 

به زواياى پنهان زندگى خصوصى او، جواز اخالقى دارد يا نه؟ 
به هر حال وقتى نوجوان بودم و كمى با قبح برخى گناهان آشنا مى شدم، هر گاه 
ــه آن باغ مى رفتم و ياد آن ديدارهاى كودكانه مى افتادم، ذهنم درگير اين موضوع  ب
ــرى بالغ بودم يا مردى سى ساله، با چه عكس العملى مواجه  ــد كه اگر پس نيز مى ش

مى شدم؟ 
ــف  ــناريوهاى مختل ــئوالم گاه س ــخ س ــراى پاس ب
ــاختم. مثًال آيا آنها خانه خود را عوض مى كردند؟  مى س
ــا چك و لگد  ــتادند تا ب ــا مردى قوى هيكل مى فرس آي

تنبيهم كنند... ؟ 
حدود 16 ساله بودم كه شبى از مادر پرسيدم وقتى 
ــرك مى كشيدم  كودك بودم و به خانه آقاى خمينى س
ــاد آورد كه يادش بود  ــاد مى آورى؟ نه تنها به ي را به ي
ــيدم  ــه مطالبى در مورد قبح موضوع گفته بود. پرس چ
ــرك  ــال بودم و به خانه آنها س ــن و س اگر در همين س
مى كشيدم، آنها چه مى كردند؟ گفت: مى دانم كه خودم 
ــردم اما عكس العمل آدم ها در  با تو چه برخوردى مى ك
موضوعات مختلف، متفاوت است ولى آن خانمى كه من 
ــو چيزى نمى گفت بلكه چون  ديدم تصور مى كنم به ت
ــان مشرف به خانه آنها  ــد باغ كنار خانه ش متوجه مى ش
ــوض مى كردند يا به مالك باغ  ــت، يا خانه خود را ع اس

مى گفتند ديوار آن قسمت را بلندتر كند.
وقتى در حال نوشتن اين زندگينامه بودم، احساس 
مى كردم آن خانم مرا همچنان كودك و محرم مى داند 
و اجازه مى دهد او را در حاالت غيررسمى نيز ببينم اما 

حدود 16 سـاله بودم كه شـبى از 
مادر پرسـيدم وقتى كـودك بودم 
و بـه خانـه آقـاى خمينى سـرك 
مى كشـيدم را به ياد مى آورى؟ نه 
تنها به يـاد آورد كه يادش بود چه 
مطالبى در مورد قبح موضوع گفته 
بود. پرسـيدم اگر در همين سن و 
سـال بـودم و به خانه آنها سـرك 

مى كشيدم، آنها چه مى كردند؟
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ــانى هم هستند كه در جست وجوهايم براى كشف  كس
ــاى بلندى بر ديوارهاى حياط  رموز زندگى اش چينه ه

حياتش مى چينند. 
ــيدم مگر شما خانم  به هر حال آن روز از مادر پرس
ــن حدس مى زنيد؟  ــاى خمينى را ديده ايد كه چني آق
گفت سه بار. يك بار در مجلس روضه محله حصارفرج؛ 
ــوم در منزل خانم  ــجد جامع محل، بار س يكبار در مس
ــان. با اين  ــخنرانى خانم كاتوزي ــگام س ــارى هن قنده
ــتان 41 بود و نه  ــه ديدار در تابس ــادآورى كه هر س ي
ــت،  ــال 37 در مورد او مى دانس ــال 37. آنچه س در س

شنيده هايش بود.
ــه توضيح اينكه: حصارفرج محله كوچكى است  س
ــم و خيابان دربند. وقتى امام در سال  بين امامزاده قاس
ــود، خانه  ــاكن ش ــد در خيابان دربند س 58 مجبور ش
ايشان با حدود 50 متر فاصله در ضلع جنوب غربى اين 
محله قرار داشت و بين منزل ايشان و آن محله، عرض 
خيابان دربند فاصله مى گذاشت. وقتى هم كه در سال 

ــالق آمد، خانه اش در  ــه درمان به يي 37 و 41 در كوچ
ضلع شمال شرقى حصار فرج قرار داشت كه بين كوچه 
ــان و آن محله، رود گالبدره فاصله مى انداخت  خانه ايش
ــم و  و با يك پل طويل چوبى لغزان، محله امامزاده قاس
حصار فرج به هم متصل مى شد. در اين محله كوچك در 
ايام محرم روضه خوانى برقرار بود. از آن روضه خوانى هاى 
ــوم كه امام خمينى(ره) را ديدم  به ياد ماندنى كه بار س
ــولى بين ما گذاشت كنارش  و با فاصله اى كه آقاى رس
نشستم در اين محل بود. آن زمان كه محرم به تابستان 
ــت  ــم  دوس ــاى اهل امامزاده قاس ــاده بود، خانم ه افت
ــتند از اين پل لغزان كه عبور از آن پر مخاطره اما  داش
ــد و به مجلس روضه بروند.  هيجان انگيز بود، عبور كنن
ــال 41 مادر و مادربزرگم اول بار خانم را در  تابستان س

چنين مجلسى ديده بودند و البته آقا را در سال 37. 
توضيح دوم آنكه: خانم قندهارى يكى از بنيانگذاران 
ــاالن كهريزك بود كه خانه اى نسبتاً  ــگاه بزرگس آسايش
ــرافى در خيابان دربند نزديك پيچ گالبدره داشت و  اش
جلسات مذهبى هفتگى در خانه برگزار مى كرد. جلسات 

ــه و روضه خوانى و نيز  ــزى بين مجالس موعظ ــبيه كالس بود. البته چي ــه او ش خان
ــيار  ــيار متدين، خوش خلق و از آن خانم هاى بس كالس درس. زنى متجدد و نيز بس
دوشت داشتى. نمونه زنى كه وقتى فضاى حاكم بر ادبيات انقالبى بشدت ضد تمول 
ــبتاً اشرافى داشت اما از خيلى از فقيران  مالى بود، وجود چنين زنى كه خانه اى نس
ــت به هر كس كه وضع مالى خوبى داشت، بدبينانه  خاكى تر و مردمى تر، نمى گذاش

بنگرم. 
آن زمان خانه ييالقى خانم، با خانه خانم قندهارى حدود 450 متر فاصله داشت. 
ــاى كامًال متفاوت را پيش روى  ــت اما دو فض ــه اين مقدار فاصله اگر چه كم اس البت
ــوى كوچه درمان به سوى خانه خانم قندهارى حدود  ــت. از س گذركننده مى گذاش
350 متر راه آن آسفالت نشده شبيه راه هاى روستايى بود و 100 متر بعدى از جلوى 
ــعدآباد مى گذشت و آسفالتى داشت كه ده ها سال حتى  ــمال شرقى كاخ س درب  ش
يك ترك روى آن نبود. مادرم متوجه شده بود كه وقتى خانم مسير خاكى را پياده 
طى كرده، پس بايد روى كفش هايش خاك نشسته باشد اما وقتى وارد مجلس شد 
ــته بود. مادرم  ــى كه كفش ها را تحويل  گرفت، با تعجب به تميزى آنها نگريس و كس
حدس مى زد كه يا نزديك خانه و يا وقتى وارد بخش آسفالت شده، آن را با پارچه اى 

تميز كرده است. مادرم از تميزى و آراستگى او خوشش آمده بود. 
توضيح سوم آنكه: طراح مسجد جامع امامزاده قاسم لرزاده بود؛ معمارى كه درك 
ــتى از رموز مسجدسازى داشت و سوله اى با نام مسجد نمى ساخت. آن مسجد  درس
ــيار روح انگيز داشت. چرا كه هم از حيث معمارى اگر چه ظاهراً ساده اما  فضايى بس
پررمز و راز بود و وقتى ساعت ها در آن مى نشستيم، درب و ديوارش نمى گفت ديگر 
بس است بيرون رويد، بلكه نه تنها بزرگترها را كه حتى ما بچه هاى پرتحرك را هم 
ــتر ماندن دعوت مى كرد. البته در سال 58 بى دليل موجه، نوسازى و بزرگتر  به بيش

شد اما بهتر از گذشته نشد.

ــجد  ــادرم خانم آقا را در اين مس ــك روز ظهر م  ي
ديده بود. هاجر خانم مدير داخلى قسمت زنانه از خانم 
ــيده بود:  چرا شما به اين مسجد نمى آييد؟ پاسخ  پرس
شنيده بود: راهش كمى برايم دور است اما امروز آمده ام 
ــد از پله هاى گلدسته آن  تا بعد از نماز اگر ممكن باش
ــد كه باالخره چنين امكانى  باال روم. مادرم متوجه نش
براى او فراهم شد يا نه. چون مجبور بود به خانه بيايد 
و ناهار را آماده كند اما از اينكه يك زن حدود 50 ساله 
ــت داشته از مناره مسجد باال رود، خيلى خوشش  دوس
آمده بود. اين طور فهميده بود كه اين زن واقعاً زنده دل 

و پردل و جرئت است. 
اكنون كه اين عبارات را مى نويسم، با خود مى گويم 
ــت و البته تا اين  الحق كه بچه پامنار بودن برازنده اوس
ــوان، جوان يا  ــا وقتى كودك، نوج ــاعت نمى دانم آي س
ــال بود از مناره مسجد زادگاهش كه پدرش نيز  ميانس
ــت دارم  امام جماعت آن بود، باال رفته يا نه! ولى دوس

شاهدى بيابم كه تأييد كند آرى! نه يك بار كه بارها.
ــالگى دوست داشتم به باالى  من خود از حدود 5 س
ــال حسرت به  ــجد محله خود بروم و چهار س مناره مس
ــال 42 عبداهللا، اولين  ــه اول بار در س ــدم تا آنك دل مان
ــتم يواشكى مرا از پله هاى تاريك آن باال برد و بعد  دوس
ــيدن به مقصد، مناظرى ديدم كه جز از باالى آن  از رس
ــد. پس از آن تا بعد از انقالب بيش از  يكجا ديده نمى ش
هزار بار ديگر گاه با دوستانى و غالباً به تنهايى از باالى آن 
مناره، به اطراف نگريسته ام. در زمستان گاه چند دقيقه 
بيشتر تحمل سرماى آن را نداشتم و در فصول گرم گاه 
ــاعت ها مى نشستم و در حالى كه موها و گونه هايم از  س
نوازش نسيم خنك توچال متأثر مى شد، حس مى كردم 

در آن باال به خداوند و فرشتگان نزديك ترم.
ــع محل طى دو دهه يكى  ــجد جام  به هر حال مس
ــتان آن با نگرش  ــم دل انگيزم بود. در شبس از پاتوق هاي
شخصيت هايى آشنا مى شدم كه برخى از آنها بعدها در 
سطح ملى شهره شدند و در باالى منارة آن با جغرافياى 
ــراى آبيارى بذر  ــم و نيز محلى خلوت ب اطراف زادگاه

سئواالت خام فلسفى ام.
ــجد ما بر كل تهران و بر بخش عمده اى از شميران به استثناى  باالى مناره مس
ــرق آن قله دماوند ديده  ــانات اشراف كامل داشت. از ش ــى از شرق و نيز لواس بخش
ــوله روى تپه بنا  ــمال خانه هايى كه مانند ماس ــد و از غرب، قله توچال. از ش مى ش
ــده بودند؛ و چشم انداز قوس غرب تا شرق آن، پس قلعه، كاخ سعدآباد، تجريش...  ش
ــت. خانه آن آقا و خانمى كه به  ــهر تهران آن روز، قرار داش و در افق دورتر تمام ش
دلم نشسته بودند نيز از باالى اين مناره بخوبى پيدا بود و البته در بخشى از پاييز و 
زمستان. چرا كه در فصول گرم، حياط و اتاق ها در زير شاخ و برگ درختان مخفى 
مى شدند. پس از برگريزان هم حق نداشتم از باالى گلدسته مسجد به خانه هايى كه 

نزديك تر بودند و رفت و آمد ها در آنها ديده مى شد، به دقت نگاه كنم.
ــنيدم آن خانم دوست داشته از اين مناره باال رود، با او  با اين اوصاف از اينكه ش
ــت به گيريبان بودم كه آيا  ــليقگى احساس كردم. البته با اين سئوال هم دس هم س
ــر يك روحانى، در ميان زنانى سنتى با چه جرئتى چنين خواسته اى را مطرح  همس
ساخته؟ و آيا اگر از مناره باال رفته باشد، به تنهايى بوده يا با يك همراه؟ كدام همراه 
ــانى او را از پايين ديده باشند، چه قلقله  يا  ــت از آن باال رود؟ اگر كس زن جرئت داش
ــت نداشتم  ــده، دوس غلغله اى در محله پيش مى آمد؟ اگر هم موفق به باال رفتن نش

حسرت به دل مانده باشد.  
از مادر پرسيدم در اين سه ديدار او را چگونه زنى ديدى؟ گفت يك پارچه خانم! 
گفتم به نظر شما شبيه به چه كسى بود؟ شايد بى آنكه نام شناسنامه اى او را بداند، 

گفت: در هر سه ديدار ياد خديجه كبرى(س) افتادم. 
تصويرى كه مادرم از او گرفته بود و در كوتاه ترين جمله بيان شد، برايم يك عالم 
حرف داشت. زيرا شب هاى زمستان كه زير كرسى لم مى داديم تا قصه هاى پرهيجان 
ــنويم، يك شب  ــنيده بود، بش مادر را كه با ذكر جزئياتى كه يا خوانده يا از منابر ش
آنگاه كه به داستان زندگى خديجه كبرى(س) رسيد، سرم را زير لحاف بردم  تا مادر 

در ايـن محله كوچـك در ايام محرم 
آن  از  بـود.  برقـرار  روضه خوانـى 
روضه خوانى هـاى بيـاد ماندنى كه بار 
سـوم كه امام خمينـى(ره) را ديدم و 
با فاصلـه اى كه آقاى رسـولى بين ما 
گذاشت كنارش نشستم در اين محل 
بـود. آن زمان كـه محرم به تابسـتان 
افتـاده بـود، خانم هاى اهـل امامزاده 
قاسـم  دوسـت داشـتند از ايـن پل 
لغـزان كه عبور از آن پـر مخاطره اما 
هيجان انگيـز بـود، عبور كننـد و به 

مجلس روضه بروند. 



31

ول
ده ا

رون
پ

31شماره هشتم/ ارديبهشت ماه 1394

ول
ده ا

رون
پ

13941 شماره هشتم/ ارديبهشت ماه 

ــمه سرازير شده بود: از شور حماسه عشق  ــكم از دو سرچش گريه ام را نبيند. نهر اش
و از رگبار غمام غم. البته به تعبيرى كه شايد براى خواننده تا حدودى مبهم باشد: 

تركيبى از حماسه و غزل.
با داستان هاى مادر، خديجه(س) برايم نامى مترادف با عظمت، شكوه و در عين 
ــى فراوان خويش را به  ــرى كه تمام اعتبار اجتماعى و داراي ــال لطافت بود. همس ح
ــه در درة ابوطالب دوران تبعيد را مى گذراند،  ــق ريخت و آن هنگام ك پاى يك عش
ــب هايى بسيارى را پى در پى گرسنه سر به  ــنگى ممتد و مزمن كه ش باالخره گرس
بالين  گذاشت او را از پاى در آورد و هنگامة تقديم جان، حتى كفن براى پوشانيدن 
ــت، پاييز دل  ــت. با اين حال همواره لبخند رضايتى كه از چنين انتخابى داش نداش
ــگفت را به ياد مى آوردم و به ياد  محمد(ص) را بهارى مى كرد. هر گاه نام اين زن ش
ــه و لطافت عشق او، اگر تنها باشم، آسمان  ــور و عظمت حماس مى آورم، در قبال ش

ديده ام بارانى مى گردد.
ــانزده ساله بودم و  ــد كه حدود ش اين گفت وگوى من و مادرم زمانى انجام ش
شش سال از تبعيد آقا مى گذشت. در آن زمان هنوز نمى دانستم نام شناسنامه اى 

ــا اينكه مادرم  ــت ام خانم مورد گفت وگو، خديجه اس
ــتر  ــد خديجه(س) ديده بود، با او كمى بيش او را مانن
ــاوندى كردم. البته تصوير اوليه ام از او  احساس خويش
ــرار گرفت، هنوز  ــالگى در قاب نگاه دلم ق كه در 5 س

شبيه عمه ام بود.
ــتر  عمه براى من ضمن آنكه مظهر تجدد بود، بيش
ــد اما بزرگ شده  نماد مهر بود. در محله خودمان زاده ش
ــع مالى  ــرد، كم كم وض ــى ازدواج ك ــود. وقت ــران ب ته
ــد. همچنين فرزندانشان با  خانواده شان نسبتاً خوب ش
فرهنگى غير فرهنگ سنتى ما بزرگ شدند. اهل گذشت 
و گذار در كشورهاى اروپايى بودند و مظاهر تجدد مانند 
راديو و تلويزيون خيلى زود به خانه آنها راه  يافت. با اين 
حال، صفات بارزى كه اهالى محل هم او را با آن صفات 
مى ستودند، خوش خلقى، همزبانى با ديگران، همدلى و 
ــورد با هر كس  ــود كه در اولين برخ ــى او ب مهربانى هاي
ــت. از شگفتى هاى خودمانى  به راحتى به دل مى نشس
ــدنش با مردم اينكه به عنوان مثال اگر رفتگر محله  ش
ــد، درب خانه آنها را مى زد و اگر درب  ــنه اش مى ش تش
ــه اجازه بگيرد.  ــت از عم ــاط باز بود، الزم نمى دانس حي
خودش به آشپزخانه مى رفت درب يخچال را باز مى كرد.
ــا مانند پدرم  ــردن حتى به بچه ه ــالم ك عمه در س

ــى بچه ها خرابكارى  ــد حتى وقت ــته نمى ش پيش قدم بود. لبخند نيز از لبش برداش
مى كردند يا وسيله ضرورى زندگى را مى شكستند و مجبور مى شد آنها را دعوا كند، 

باز هم لبخند پنهانش از وراى اخم آشكارش ديده مى شد. 
ــدم آن خانمى كه شبيه  به هر حال، حدود ده روز پس از آن ديدارها، متوجه ش
ــت كه بعضى روزهاى جمعه به مسجد جامع  ــر همان مردى اس عمه ام ديده ام همس
محل مى آيد. و چون از شويش هم خوشم آمده بود، خوش آمدن از خودش در دلم 
مضاعف شد. از پنج سالگى براى امام جماعت محل كه مرحوم آيت اهللا سيد حسين 
ــولى محالتى بود، تكبير مى گفتم. البته در ابتدا براى نماز  ظهر و عصر، چرا كه  رس
هنگام مغرب بچه هاى بزرگتر براى تكبير گفتن با هم رقابت مى كردند و تا چهار سال 
بعد جايى براى كوچكترهايى مانند من خالى نبود اما خوش اقبالى ام اين بود كه حاج 
ــجد محل ما اقامه  آقا روح اهللا فقط بعضى روزهاى جمعه نماز ظهر و عصر را در مس
مى كرد. در پنج سالگى در ميدان جاذبه اش قرار گرفتم. داستان اولين ديدارهايم را با 
ايشان در چند مصاحبه و مقاله اى به تفصيل گفته ام اما در آنها هيچ سخنى از خانم 
ــرك  ــتم. فقط خاطره چند س به ميان نيامد، چرا كه ظاهراً چيزى براى گفتن نداش
ــتم كه بابت آن توبيخ هم شده بودم. اما يك خاطره ديگر  ــيدن را در ذهن داش كش
ــال به بايگانى راكد ذهن رفته بود. آن  ــايد مهم بود اما چند ده س ــتم كه ش هم داش

خاطره چنين بود:
ــواب رفتيم. هنوز  ــه رختخ ــب ب ــهريور 1341 زودتر از هر ش ــب يازدهم ش ش
ــده بود كه خود را در بغل پدربزرگ حس كردم. به آب  ــم هايم بخوبى گرم نش چش
ــتم كه موج برمى داشت و در هر موجى  مقدارى بيرون مى ريخت.  حوض مى نگريس
اول بار بود كه زمين لرزه را تجربه مى كردم. فرداى آن روز دريافتيم كه مركز اصلى 
ــاند، بويين زهرا بوده و  ــبى به خيابانها كش زلزله كه تهرانى ها را نيز از ترس، چند ش
بعدها اعالم شد كه قدرت آن 7/2 ريشتر بوده كه بخش وسيعى از روستاهاى استان 

قزوين را لرزانده و حدود بيست و پنج هزار نفر كشته و ده ها هزار زخمى و بى خانمان 
ــت. وسعت تخريب چهل هزار كيلومتر مربع تخمين زده شد كه  برجاى گذارده اس

110 روستا را تلى از خاك كرد.
ــرك  ماجراهاى بعد از زلزله را از جهتى ديگر در مقاله اى با عنوان «توحيد و ش
معرفتى» آورده ام اما در اينجا از وجهى ديگر باز مى گويم. آن زمان حاج آقا روح اهللا از 
حدود 5 ماه قبل مرجع تقليد شده بود و اكثر اهالى شميران باالخص اهالى محله ما، 
دربند، دركه، تجريش، جماران و... از ايشان تقليد مى كردند. چند روزى رفت و آمد 
مردم شميران و تهران به خانه ايشان خيلى زياد شده بود و جسته گريخته متوجه 
ــتر براى چگونگى كمك به زلزله زدگان است. بچه هاى  ــدم اين رفت و آمدها بيش ش
ــدر آقاى مهدى امام جمارانى با دو گونى پول  ــل گفتند مرحوم امام جمارانى، پ مح
ــان رفته و مرحوم حاج توكلى، متمول  كه از جمارانى ها جمع كرده بود به خانه ايش
ــه امام بود، براى كمك به  ــش اندكى از ديوار باغ بزرگش روبروى خان ــل كه بخ مح
ــده بود.  ــكناس پنج تومانى وارد منزل آقاى خمينى ش زلزله زدگان با يك گونى اس
ــتم كه خانه اين همسايه تابستانى مركز  در عالم بچگى جزو افتخارات خود مى دانس

كمك به زلزله زدگان شده است.
ــتم كه  ــوم زلزله، عبداهللا، اولين دوس  روز دوم يا س
ــته بندى  ــايه بوديم مرا به خانه خود برد تا در بس همس
ــده بود،  ــى كه براى زلزله زدگان تهيه ش برنج و حبوبات
كمك كار شوم. كارى كه به ما سپردند خيلى ساده بود. 
ــده را يك تا مى كرديم و سه  بايد باالى پاكت هاى پرش
ــتمان نمى رسيد و من منگه  منگه مى زديم كه زور دس
ــداهللا با لگد آن  ــتم و عب ــه پاكت نگه مى داش را روى لب
را مى فشرد. حدود نيم ساعت مشغول بوديم كه عبداهللا 
غيبش زد. در غيبت او عمويش حاج منصور اسفنديارى 
كه تا زمان شهادتش در سال 62 همچنان همسايه ديوار 
ــد گونى حبوبات و برنج به خانه  ــه ديوار مانديم، با چن ب
ــيار رئوف و  ــد. او اهل ورزش و مردى پهلوان بود. بس آم
ــا روح اهللا نيز رفت و آمد  ــلك؛ به خانه حاج آق عارف مس
داشت. چند بار عبداهللا را صدا زد و چون پاسخى نشنيد 
ــى «تختى» را ببينى بيا!  ــه من گفت: اگر مى خواه رو ب
ــهيد مهدى عراقى، داماد مرحوم حاح حسن ايجادى  ش
كه همسايه روبرويى بود، نيز به ما محلق شد. قدم هاى 
بلند آنها در سربااليى ميدان باعث مى شد تا ميدان محل 

نفس نفس زنان بدوم.
برادر غالمرضا تختى در همان كوچه امام جماعت ما 
خانه داشت و فرزندش على با من و عبداهللا همكالس بود. غالمرضا تختى از شهرتى 
ــتفاده مى كرد و با كاميون به محالت مختلف تهران  ــب كرده بود حسن اس كه كس
مى رفت تا براى آسيب ديدگان زلزله، پول، لباس و مايحتاج زندگى جمع آورى كند. 
آن روز با يك بلندگوى دستى روى چارپايه اى كنار مغازه پدر عبداهللا نشسته بود و 

مردم دورش جمع شده بودند. لحظاتى بعد دكتر مدرسى هم سر رسيد.
ــى، فرزند شهيد مدرس در همان كوچه امام جماعت محل همسايه  دكتر مدرس
ــك به جد فعاليت مى كرد. با  ــرادر تختى بود. او نيز در جمع آورى دارو و اعزام پزش ب
هم به طرف خانه امام(ره) راه افتادند. من نيز با حاج منصور به دنبال آنها. وقتى به 
درب خانه امام رسيديم، آنها داخل شدند و من كه خجالتى بودم كنار جمعيتى كه 
اطراف درب حياط اجتماع كرده بودند، منتظر ماندم. بيش از ده دقيقه طول نكشيد 
ــط آنها بودند ولى  ــى در وس كه عده اى از منزل بيرون آمدند و تختى و دكتر مدرس
حاج مهدى عراقى بيرون نيامد. دكتر مدرسى به ديوار تكيه داد، سينه صاف كرد و 
با صداى بلند گفت: آقا فرمودند: «مردم نبايد به اين حرفها اعتنا كنند؛ وظيفه دينى 
و انسانى حكم مى كند هر كس به هر مقدار امكان دارد به زلزله زدگان كمك كند.» 
به ديگران هم بگوييد كمك وظيفه دينى و انسانى آنها است و ما هم بعد از نماز به 
ــت مى تواند با ما بيايد. هر كس حرف مرا  مناطق زلزله زده مى رويم. هر كس خواس

شنيد، صلوات بفرستد.
ــدم مردم نبايد به كدام حرفها اعتنا كنند اما فهميدم كه آن مرجع گفته  نفهمي
ــه خانه آمدم تا موضوع را به مادر بگويم.  ــد به كمك زلزله زدگان رفت. با عجله ب باي
ــت امروز به بويين زهرا بروند. باالخره با  ــادر گفت: آقاجون (پدرم) و دايى قرار اس م
دل نگرانى مادر، من نيز با پدر همراه شدم. پدرم يك بنز 170 داشت كه اوراق شده 
بود و به جاى تعمير آن، فقط برقش مى انداخت. آن روزها حال خودش هم چندان 
خوب نبود و سرفه هاى پى در پى مى كرد. اما خودروى دايى كه يك پابدا بود، وضع 

اين گفتگوى من و مادرم زمانى انجام 
شـد كه حدود شـانزده سـاله بودم و 
شـش سـال از تبعيد آقا مى گذشت. 
در آن زمـان هنـوز نمى دانسـتم نام 
شناسـنامه اى خانـم مـورد گفتگـو، 
خديجه اسـت امـا اينكه مـادرم او را 
ماننـد خديجـه(س) ديده بـود، با او 
كمى بيشـتر احسـاس خويشـاوندى 
كردم. البته تصوير اوليه ام از او كه در 
5 سالگى در قاب نگاه دلم قرار گرفت، 

هنوز شبيه عمه ام بود.
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مرتبى داشت. مردم محل چنان مشتاق بودند خود را به بوئين زهرا برسانند كه روى 
ــين معيوب را تحمل مى كردند. در خودروى  ــتن آن هم در يك ماش پاى هم نشس
پدرم 11 نفر نشستيم كه مرا سمت چپ خود به زور جا داد و دستگيره درب راننده 
ــت  ــديم تا خواب رفتگى دس ــار مى آورد. چند بار در ميان راه پياده ش به پهلويم فش
ــدنى بود  ــود. اما چه تحمل ناش ــك ش و پا را از خود دور كنيم و عرق بدنمان خش
ــتاها باالخص آن هنگام كه خورشيد غروب مى كرد و فريادهاى  مناظر مخروبه روس

جگرخراش داغديدگان...  
ــيدند و  ــر رس ــانى را كه با پدرم آمدند و ده نفرى كه با دايى س هيچ كدام از كس
ــش نفرى را كه آقاى احمد مرزوقى نانواى سنگكى محل با يك كاميون اثاث  نيز ش
ــك در گونه  ــود، نديدم كه با ديدن آن مناظر رقت بار قطره هاى اش ــه آورده ب و آذوق

خاك گرفته آنها نهرى باز نكرده باشد. 
ــرداى آن روز كه پدرم مرا  ــى آمده بود اما ف ــى با چه كس نمى دانم دكتر مدرس
همراه دايى روانه خانه كرد، دكتر مدرسى مجروحى را در صندلى عقب نشاند و خود 

كنارش نشست و من به تنهايى در صندلى جلو كنار دائى نشستم.
ــم منظور از اينكه آقا فرمودند  ــى بپرس حاال فرصت خوبى بود كه از دكتر مدرس

«مردم نبايد به اين حرف ها اعتنا كنند» چيست؟
ــالم كردن  ــابقه زودتر س اگر چه در كودكى هر گاه با عبداهللا او را مى ديديم مس
ــتيم و او چنان گرم و صميمى پاسخ مى داد كه قند در دلمان آب مى شد،  مى گذاش

ــك جا با هم بوديم و جاده  ــا براى اول بار بود كه در ي ام
ــن، حدود نيم روز  ــت انداز تهران - قزوي قديمى و پردس
ــت تا چه  ــايد او نمى دانس مرا به او نزديك تر مى كرد. ش
ــتانى را مطابق با  ــخ يك بچه دبس ــت پاس حد مجاز اس
ــنم تصور مى كرد،  ــع بدهد. دايى كه مرا بزرگتر از س واق
ــى راحت تر بتواند پاسخم  مقدمه اى چيد تا دكتر مدرس
ــد. البته گه گاه بحث هاى آنها دو طرفه و از خالل  را بده
ــد و فقط  ــتگيرم مى ش بحث هاى آنها نيز چيزهايى دس
ــئواالت من و مباحثات آن دو وقتى قطع مى شد كه  س
ــراغ زن و  ــيون كنان س آن مجروح، آخى مى گفت يا ش

فرزندانش را مى گرفت.
ــى در لفافه به زبان  ــره از حرف هايى كه برخ باالخ
ــروح هم لبخندى مى زد،  ــا مى چرخيد و گاه آن مج آنه
ــايع كرده بودند كه يكى  ــدم كه در ميان مردم ش فهمي
ــى را كه در مورد  ــر، لطيفه هاي ــان مثًال اهل ِس از صوفي
ــاس آن خواب  ــاخته اند باور كرده و بر اس قزوينى ها س
ديده كه چنين مردمى بايد به سرنوشت قوم لوط دچار 
شوند كه شده اند. پس هر كمكى به آنها خالف مشيت و 

قضا و قدر الهى است!
حوادث مرتبط با زلزله موجب شد كه مسائل زيادى 
براى فكر كردن داشته باشم. برخى لطيف و شادى آور و 

برخى بشدت آزاردهنده و زجرآور.
آنچه درونم را شاد مى ساخت اينكه در روزهايى كه بايد به كمك آسيب ديدگان 
شتافت، تختى پهلوان و دكتر مدرسى خوش اخالق را در ارتباط با محبوبى مى ديدم 
كه سال 37 وقتى پنج ساله بودم او را ديدم و عاشقش شدم و اولين جمله اى كه از 

او آموختم اينكه «دل به دل راه دارد».
بعدها كه شنيدم امام شاعرانه گفته است: «كمك از بهشت آمده» اولين موضوعى 
كه تداعى ام شد، همان روزهاى جهنمى زلزله بود كه يك سوى ديگرش كمك هاى 
مردم بود كه رفتار پرهيجان بهشت را داشت. چرا كه مى گويند اگر در بهشت اراده 
كنى ميوه اى از درخت برچينى، خودش به دستت مى آيد. آن روزها دست هاى مردم 
مانند خوشه هاى بهشتى، پربار بود و هر كس تصور مى كرد چيزى به درد زلزله زدگان 
مى خورد، به ميدان محل مى آورد. حتى مريم دختر همسايه ما عروسكش را كه به 

سختى به خواهر كوچكترم مى داد، سخاوتمندانه هديه داده بود.
ــود، اينكه خداى مهربانم در كمتر از يك  ــيار دردناك و زجرآور ب آنچه برايم بس
دقيقه 110 روستا را بر سر مردمش ويران كرده بود و هنوز كسانى زير آوار بودند... به 
چه جرمى؟ با چه حكمتى؟ آيا به اتهامى كه براى لطيفه گويى به آن شهره شده اند؟  
ــدرس بود و هم  ــهيد م ــى كه هم فرزند مردى برومند همچون ش دكتر مدرس
ــنا، نه تنها نتوانست به  ــت و با معارف دين نيز آش ــگاهى داش تحصيالت عاليه دانش
ــئوالى پاسخ دهد كه چرا خداوند مهربان زلزله را آفريد، بلكه اصرار داشت  چنين س
بگويد چون و چرا در چرايى و چگونگى كار خداوند، مجاز نيست، بلكه بايد به رضاى 

خداوند راضى بود اما كمك به مصدمين هم جزو دستورات خداست.
ــدارم از چرايى كيفيت خلقت  ــا همه كودكى ام به كتم فرو نمى رفت كه حق ن ب
ــئوال كنم اما وقتى در چنين افكارى غرق مى شدم احساس گناه  به طور بنيادين س
مى كردم و مادرم به دادم مى رسيد و تذكر مى داد كه نه تنها گناه نمى كنى كه يك 
ــاعت فكر كردن از هفتاد سال عبادت بى تفكر برتر است ولى هر گاه نتوانستى به  س
ــتى  ــوى، دو ركعت نماز بخوان و از خالق هس ــئواالتى كه از خلقت دارى قانع ش س
ــئوال هايت را به دلت مى اندازد يا  ــخ س ــئوال كن، به ذهنت نيرو مى دهد يا پاس س

پاسخ دهنده اى را در مسيرت قرار مى دهد. 
هرگاه ذهنم اين گونه سئوال خيز مى شد و به توصيه مادر عمل مى كردم، اگر چه 
كمى از لحاظ روانى آرام مى شدم اما غالباً به حجم سئواالتم افزوده مى شد اما هنوز 
ادراكى از اين موضوع نداشتم كه گاه شكل گيرى سئواالت جديد، پاسخ سئوال هاى 
ــه در برخى از آنها علت  ــالت آن روزها را مى خواندم ك ــد. چنانكه وقتى مج قبلى ان
ــى ذكر مى كردند، ذهنم  حجم انبوه ويرانى را خانه هاى بى قاعده معمارى و مهندس
درگير شد كه آيا مى توان جلوى زلزله را گرفت؟ درحقيقت، به بخشى از اين سئوال 
پاسخ داده بودم كه اگر معماران و مهندسان به وظايف خود عمل مى كردند، خرابى 
خانه ها و زجركش شدن و آوراگى بازماندگان را به خداى مهربان نسبت نمى داديم. 
اما همين سئوال كه بخشى از سئوال قبلى را پاسخ مى گفت، سئوال ديگرى را رقم 
مى زد كه آيا تاوان مسامحه كارى معماران و مهندسان را مردم بيچاره بايد بپردازند؟
ــرادر خانم قدس ايران  ــه آقاى على ثقفى، ب روزى ك
چنين جمالتى را از روى مانيتورم مى خواند، اضافه كرد 
ــى از گناه چنين تخريب هايى به گردن كسانى  كه بخش
ــت كه مى خواهند در آن زندگى كنند. چرا كه اگر به  اس
خانه اى كمى كوچكتر اما محكم تر بينديشند، از اين نوع 
باليا كه به طبيعت نسبت مى دهيم، كاسته خواهد شد. 
با اين حال يكى از پيروان آن صوفى مسلك كه زياد 
خواب مى ديد و البد خواب هايش همه حجت! دست بردار 
ــتاده در صف نانوايى يا نشسته روى يكى از  نبود و ايس
تخت هاى قهوه خانه كنار ميدان محل معركه مى گرفت 
ــخن مى گفت و  ــيت الهى س و همچنان از تقدير و مش
اينكه نبايد در مقابل مشيت خداوند اقدامى صورت داد.

اولين بارى بود كه نفرت از يك اعتقاد را با عمق جان 
حس مى كردم و مانند اكثريت مردم ايران خيالم راحت 
ــود كه كمك به زلزله زدگان بوئين زهرا وظيفه بندگان  ب
ــتگان زلزله كار خود  ــت، هر چند فرستادن فرش خداس
ــد. چرا كه هم شخصيتى مانند دكتر مدرسى؛  خدا باش
هم پهلوانى مانند تختى جديت به خرج مى دادند و هم 
ــا نكنند و البته  ــه بود به آن حرف ها اعتن محبوبم گفت
ــرنگ و  ــرت هم رفتار آنها را نه تنها توجيه كه خوش فط

خوش آهنگ مى ساخت.
ــه بوئين زهرا به خانم ارتباط مى يافت آنكه روزى جواد طالقانى كه  آنچه در زلزل
ــولى بود، چادرشبى را بر دوش مى كشيد و هن هن كنان از شيب  خدمتكار آقاى رس
ــى باال مى آورد تا آن را به بازارچه ميدان مانند محله كه محل  سه راهى مصالح فروش
ــه خميره جانش را با  ــاورد. باقرآقا مصالح فروش ك ــده بود، بي جمع آورى اعانات ش
ــته بودند، كمكش كرد. من و عبداهللا هم دنبالشان تا ميدان  كمك به ديگران سرش
آمديم. وقتى چادرشب را باز كردند تا آنچه در آن است را كنارى بچينند، حاج جعفر 
ــگفت زده به لحاف، پتوها و بالش ها مى نگريست. چنان  ــفنديارى، پدر عبداهللا ش اس
ــاس كرد. وقتى آنها را بار  ــايد ديگران را حس تعجب كرده بود كه من و عبداهللا و ش
ــگفت زده نگاهش را از آن ها بر نمى داشت. حاج  كاميون كردند، هنوز حاج جعفر ش
منصور برادر حاج جعفر پرسيد: چرا يك جورى به اينها نگاه مى كنى؟! پاسخش چنان 
مهم برايم جلوه كرد كه نتوانستم صبورى پيشه سازم و به سرعت به خانه شتافتم تا 

به خيال خود، مادرم را نيز هيجان زده كنم. 
ــت كه صبح زود گاه به  ــن قرمزرنگ داش حاج جعفر آن زمان يك جيپ استيش
ــوپرمانندش را  بازار و گاه به ميدان تره بار در خيابان رى مى رفت تا اجناس مغازه س
ــولى به قم رفته بود تا  ــت آقاى رس ــتان 41 بنا به درخواس خريدارى كند. اول تابس
مقدارى اثاثيه منزل حاج آقا روح اهللا را به امامزاده قاسم بياورد. حاال مى نگريست كه 
ــك ها و بالش ها و همه آنچه براى خواب آورده، در چادرشبى به ميدان آمده تا  تش
به بويين زهرا منتقل شود. او چند بار گفت: پس امشب خانواده حاج آقا روح اهللا چه 

دارند كه روى خود يا  زير بياندازند و يا سر بر كدام بالش بگذارند؟

مى سـاخت  شـاد  را  درونم  آنچـه 
اينكـه در روزهايـى كـه بايـد به 
شـتافت،  آسـيب ديدگان  كمـك 
تختـى پهلـوان و دكتر مدرسـى 
بـا  ارتبـاط  در  را  خوش اخـالق 
محبوبـى مى ديـدم كه سـال 37 
وقتى پنج سـاله بودم او را ديدم و 
عاشقش شدم و اولين جمله اى كه 
از او آموختم اينكه «دل به دل راه 

دارد».
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ــهدا توفيق ديدار زنى صبور به نام  ــال 74 كه براى ديدار با خانواده ش عيد س
زهرا خانم،  مادر احمد ذوالفقارى دست داد - زنى خودساخته كه خود بر پيشانى 
ــت و به جبهه روانه كرد- برخى خاطرات  ــنانى بند «ياحسين» بس فرزندش پيش
ــد. آن زمان كه در حال نوشتن كتاب خمينى روح اهللا بودم، به  ــته مرور ش گذش
ــتم خاطره اى از اين خانواده دارد، سِر  ــيدم كه محتمل مى دانس هر كس مى رس
ــم زياد منتظرم  ــخنى آغاز كند. زهرا خان ــايد او نيز س ــخن باز مى كردم تا ش س
ــت. اول آنكه گفت: آقاى رسولى بزرگ از من خواسته بود كه هر سال كه  نگذاش
ــه آنها بروم كه اگر خانم  ــم مى آيد هر از چندى به خان ــام(ره) به امامزاده قاس ام
كارى دارند، كمكش كنم و سال 41 پرخاطره ترين روزهاى عمرم هست. بى آنكه 
ــبى كه زلزله بويين زهرا رخ داد، خانم امام  ــم خود گفت: فرداى آن ش من بپرس
ــت، از من  ــيده بود و در بقچه اى گذاش ــالوه بر لباس هاى نويى كه هنوز نپوش ع
ــيدم پس شما امشب  ــائل خواب را در چادرشب بپيچم. پرس ــت تمام وس خواس
ــك تخته فرش اما  ــا االن هم گليم داريم و هم ي ــد؟ گفت: م ــه مى خوابي روى چ
ــت. ما اكنون سر پناه داريم  ــن و خاك بيابان اس فرش زلزله زدگان هم اكنون ش
واگرچه تابستان است اما بيابان هاى روستاهاى قزوين در سحرگاه، سرد مى شود 
ــرپناه ندارند، به لحاف محتاج ترند. من چادر دارم آقا هم عبا؛ كه  و آنهايى كه س

براى روانداز فعلى ما بس است تا شب هاى ديگر هم خدا بزرگ است.
ــتباه از من است كه آنگاه كه چادرشبى را از منزل حاج آقا  حال نمى دانم اش

ــگفت زده  ــه ميدان آوردند و حاج جعفر را ش روح اهللا ب
ــته  كرد، روز اول زلزله بود يا وقتى از بويين زهرا برگش
بوديم اما زهراخانم اصرار داشت بگويد همان روز اول. 
اينكه كسى همه لوازم خواب خود را به زلزله زدگان 
ــم را برمى انگيزد اما احساساتى ام  هديه كند، احساس
نمى كند. چرا كه چشم و گوشم پر است از نمونه هاى 
ــندگى ها كه صدها نمونه اش را  عالى از اين نوع بخش
ــم و به حصر عقل بايد  ــراغ داري در جنگ تحميلى س
ــر پهنه  ــهير يا گمنام در سراس بدانم كه ميليون ها ش
ــال، از اين نوع  ــول زمان از قديم تا ح ــن و در ط زمي
ــه اگر چنين  ــته اند ك ــادت هاى اخالقى كم نداش رش
ــتان همانند  ــر به سنگس ــرادى نبودند، زندگى بش اف
ــه اين خانم از  ــم مهم بود اينك ــد اما آنچه براي مى ش
ــتنى احساسى  جنس همين نوع آدم هاى دوست داش
است و به رغم عقالنيتى كه از او بسيار گفته اند، گاهى 
احساساتى هم مى شد. هميشه احساس داشتن و آن 
را دون عقل ندانستن خوب است اما گه گاه احساساتى 
ــم. اما همه مطلب اين  ــدن را هم نمك روح مى دان ش
نيست. كار كوچك او در چنين شرايطى برايم معنايى 
ــت. با اين وصف،  ــندگى ساده داش بيش از يك بخش
ــد مورد همطراز  ــش عاطفه چن در آن روزهاى جوش

ــازده نفر در يك  ــودم. چنانكه چپيدن و چمبه زدن ي ــى را ديده ب چنين بخشش
ــوارى آن هم راندن در جاده قديم پردست انداز تهران – قزوين براى  خودروى س
ــتند  ــين معيوب كه از ابتدا مى دانس ــانى به همنوع آن هم در يك ماش كمك رس
ــت و گه گاه بايد آن را هل داد، همتى ستودنى بود. فراتر  ــتارت آن خراب اس اس
ــك خود را بخشيد كه شايد اگر بخششى  ــايه هم عروس از آن مريم، دختر همس

حاتم وارتر نباشد، الاقل از نظر كيفيت كمتر نبود.
ــت هاى امروزين من است كه بين كمك او و ديگران تفاوتى  البته اين برداش
ــى ذهنم را آلوده نكرده بود  ــوم، آن زمان كه هنوز محتواى كتاب هاي قائل مى ش
ــم را از جنس مردم و از جنس  ــر تصوير مى گرفتم، همين كه اين خان و فطرى ت

عمه ام مى ديدم، كافى بود به او عالقه مند شوم.
ــت و  در واقع، آنچه بين كمك او با كمك برخى ديگر كمى تفاوت مى گذاش
ــم و ماهيت چنين  ــته باش من آن زمان كوچكتر از آن بودم كه از آن اطالع داش
ــانه اى زيست و  ــم اينكه او از كودكى تا نوجوانى در رفاهى افس تمايزى را بشناس
ــيد. البته اين  ــك پِر قو خوابيد و جز حرير نپوش ــه در تش به قول معروف هميش
ــوند و هر چه دارند را  ــاتى ش ــرافى ناگهان احساس نيز نمونه دارد كه افرادى اش
ــدى مردمى كه از  ــن بود كه كمك هاى نق ــند. تفاوت مهم تر اي ــى ببخش به كس
ــه هاى بزرگ و گونى به خانه او مى آمد و  ــد، با كيس محالت مختلف جمع مى ش
ــد هزاران رختخواب خريد اما  با ديدن انبوه اين  بيرون مى رفت؛ كه با آنها مى ش
ــده بود. نكته بسيار  كمك ها، واجب عينى در ذهن او، به واجب كفايى تبديل نش

ــت! چرا كه در هنگامه هايى كه بايد براى رفع مشكل ها قيام كرد، اين  مهمى اس
ــبقت  ــود و بالعكس از هم س پا و آن پا نكردن تا واجبى عينى به كفايى بدل ش
ــابُِقوَن  ــت: َو السَّ ــوره واقعه اس گرفتن، يكى از انواع مصاديق آيات 10 و يازده س

بُوَن. ابُِقوَن - أُولِئَك الُْمَقرَّ السَّ
ــتان زندگى اش را بنويسم، اگر چه  ــد داس ــهاد ش با چنين وصفى وقتى پيش
خاطرات فراوانى را در مورد ايشان شنيده يا خوانده بودم اما مقدار اطالعاتى كه 
ــيه زندگى همسرش بود و اگر چه با آن اطالعات  ــان داشتم غالباً در حاش از ايش
حاشيه اى، دست به قلم بردن دور از صواب مى نمود ولى چون از آن خانم خاطره 
ــى در ذهن و دل داشتم، بى انگيزه براى نوشتن نبودم و همان انگيزه كافى  خوش
ــره اى را كه در ارتباط با  ــه نگويم. لذا تالش كردم جاى دقيق هر خاط ــود كه ن ب
ــان نقل شده بيابم و البته چون بر اساس شواهدى دريافته بودم كه بسيارى  ايش
از خاطراتى كه از محبوب ها نقل مى گردد، بيش از خاطراتى كه از غير محبوب ها 
ــمار را برگزيدم و با اين روش  ــت فاصله دارد، روش سالش ــود با واقعي نقل مى ش

دانستم كه بسيارى از نقل هايى كه شنيده ام، خياالت ناقلين بوده است.
ــان نقل هاى متفاوت و يا حتى  گاه نيز چند ناقل از يك واقعه و حادثه از ايش
معارض داشته اند، لذا يا آنها را در خم خيال خود با هم تركيب كرده ام و يا چون 
ــى دارد كه بايد  ــت يا هر كدام نقص ــرده ام كه يكى بر ديگرى ارجح اس ــور ك تص
ــد رفوگر قالى، تار و پود داد، اين رفع و رجوع كارى ها را نيز از  ــص آن را مانن نقاي

جنس خيال پنداشته ام. 
ــتن كردم، كسى پرسيد: آيا خانم  وقتى قبول نوش
قدس ايران بيش از آنكه همسر امام خمينى باشد، از 
ــته باشد در  ــت كه ارزش آن را داش خود چيزى داش

مورد او كتابى نوشته شود؟ 
ــازى نبود و گفتم: وقتى  ــخ، به درنگ ني براى پاس
ــخ داد: زن طلبه  ــتگارى كرد، پاس عارفى از او خواس
ــوم و نيز از قم بدم مى آيد و ده ماه او را معطل  نمى ش
ــاخت اما آن خواهنده دست از خواستگارى مجدد  س
بر نداشت، پس حتماً چيزى از خود داشت كه مردى 
ــتگارى  ــت از خواس عارف ده ماه به انتظار وصلت دس
ــه چنين  ــتم ك ــت، اما خود مى دانس ــدد برنداش مج
ــازد و اصوالً چنين  ــتداللى همگان را قانع نمى س اس
ــت و براى  ــگان ممدوح نيس ــراى هم ــى ب قناعت هاي
ــئوال كنندة احتمالى ديگر، على الحساب  قانع سازى س
گفتم: به حسب اتفاق نام شناسنامه اى اش «خديجه» 
ــه وار برايش  ــى خديج ــا در تقدير نقش ــت. و گوي اس
ــورد خديجه كبرى(س)  ــته اند. اما دريغ كه در م نوش
هم كوتاهى كرده ايم و او را نيز غالباً در حاشيه زندگى 
ــرم(ص) ديده ايم البته با اين تفاوت كه اين  پيامبر اك
ــل كردند. چرا كه خديجه كبرى(س)  ــتگارى عكس هم عم دو در موضوع خواس
ــتگارى محبوب خويش رفت و  شايد چنان انتخاب آگاهانه اى كه  خود به خواس
ــد كه جزو چهار زنى گردد كه به  ــت، موجبى ش ــنت روزگار بود و هس خالف س
ــويش كه البته با كمال  ــيدند اما آگاهى اين خديجه به كماالت ش اوج كمال رس
ــيد، قابل مقايسه نيست، پس از وصلت  ــى كه به «قاب قوسين او ادنى» رس كس
ــتقالل رأى را در  ــويش، هرگز اس بود. اما هنر او اين بود كه به رغم همراهى با ش
ــت نداد و خود را در شخصيت پرآوازة همسر، هضم نكرد.  ــهرت شويش از دس ش
ــت اما زندگى  ــى از زندگى امام خمينى نيز هس پس ضمن آنكه زندگى او بخش
امام خمينى نيز، بخشى از زندگى او بود و نه تمام ابعاد حياتش. چرا كه استقالل 
ــه و رأى را به خوبى حفظ مى كرد اما به گونه اى كه نه تنها موجب  فكر و انديش
ــعت زندگى مى افزود. پس ارزش آن را دارد كه  ــد كه بر ابعاد و وس تنش نمى ش
ــوان همگام و مكمل هم بود اما  ــه عنوان نمونه اى مطرح گردد كه چگونه مى ت ب

طفيل وجود ديگرى نبود. 
ــت  ــيدند: چرا او در صحنه سياس ــانى كه مى پرس ــن كم نبودند كس همچني
ــت كه پاسخش را بايد در متن  ــدنى نداشت؟ سئوال به حقى اس حضورى تيترش
كتاب ديد اما براى پاسخ اجمالى مى توان از لسان الغيب مدد جست كه در وصف 

چنين كسانى سروده است:
  آشنايان ره عشق در اين بحر عميق      غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده.

بـراى پاسـخ، بـه درنـگ نيـازى 
نبـود و گفتـم: وقتى عارفـى از او 
داد:  پاسـخ  كـرد،  خواسـتگارى 
زن طلبـه نمى شـوم و نيـز از قـم 
بدم مى آيـد و ده مـاه او را معطل 
سـاخت اما آن خواهنده دسـت از 
خواسـتگارى مجـدد بر نداشـت، 
پـس حتمـًا چيزى از خود داشـت 
كه مـردى عارف ده ماه بـه انتظار 
وصلت دست از خواستگارى مجدد 

بر نداشت
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مسئوالن محترم ماهنامه خوب تربيت سياسى اجتماعى
ــر مي كنيد. تاكنون چند  ــكر از اين كه نشريه مفيدي را منتش ــالم و تش با س
ــه مطالعه كردم و بهره  ــي اجتماعي را در مدرس ــماره از ماهنامه تربيت سياس ش

بردم. 
من واليت فقيه را به اين خاطر كه در قانون اساسي كشور هست، قبول دارم 
ــود كه نمي توانم بپذيرم. برخي از آقايان  ولي بحث هايي در اين باره مطرح مي ش
ــت و اصال هيچ قانوني نمي تواند  ــت ولي فقيه اس ــور دس مي گويند همه چيز كش
ــان باشد. براي من اين برداشت اصال قابل قبول نيست  محدود كننده اختيار ايش
ــد و اختيارات او در چارچوب قانون اساسي  ــته باش ــي اختيار مطلق داش كه كس

كشور نباشد. بر اين اساس چند سئوال را مطرح مي كنم:
ــاير اصول قانون اساسى است يا فراتر از  1- آيا واليت فقيه هم اصلى مانند س

اصول ديگر و حتى فراتر از خوِد قانون اساسى؟
2- آيا واليت مطلقه فقيه به معناي حكومت يك فرد نيست و آيا نمي توان آن 

را با حكومت ديكتاتوري مشابه دانست؟
ــوراى بازنگرى قانون اساسى در سال 68 «واليت  ــتناد تاريخ، در ش 3- به اس
ــد. آيا پذيرش مطلقه بودن واليت فقيه  فقيه» به «واليت مطلقه فقيه» تبديل ش
خود به خود به معناى بى اعتبار كردن ساير اصول قانون اساسى نيست؟ آيا مطلقه 
ــت كه ولى فقيه به دليل مطلقه بودن واليتش مى تواند هر  بودن به اين معنا نيس
ــخ منتقدان نيز به قانون  كدام از اصول ديگر را كه بخواهد زير پا بگذارد و در پاس

اساسى استناد كند كه اين حق را قانون اساسي به او داده است؟ 
ــد كه بتوانيم در سطح  ــكر مي كنم و آرزو دارم روزي برس ــما تش مجددا از ش
ــئواالت با ديگران  ــخ اين س آموزش و پرورش بدون هيچ نگراني براي يافتن پاس

بحث و گفت وگو كنيم.
با تشكر
حسن چمازكوتي (اسم مستعار است)
مازندران

برخورد انديشه

اشاره:
در شماره قبل پرسشي را براي صفحه «برخورد انديشه» در نظر گرفتيم كه 
به مقوله واليت مطلقه فقيه مربوط بود. در آن مطلب عمدتا روي اين موضوع 
متمركز شديم كه معناي كلي مطلقه بودن واليت فقيه چيست و چرا و در كدام 
بستر تاريخي از سوي امام خميني اين مفهوم مطرح شد. طبعا به اين موضوع 
از زواياي ديگري هم مي توان پرداخت اما از آنجا كه در اين زمينه پرسش هاي 
متعددي به دست ما رسيده، براي تكميل آن مباحث يكي ديگر از سئواالت 
دريافتي را موضوع بحث قرار مي دهيم. در زير ابتدا متن نامه يكي از خوانندگان 
را در همين زمينه درج مي كنيم و سپس توضيحات نشريه در پاسخ به ايشان را 
در معرض مطالعه خوانندگان گرامي قرار مي دهيم.  
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همكار گرامي 
ــد يافتيد  ــي اجتماعي را مفي ــريه تربيت سياس ــم. از اين كه نش ــالم عليك س
ــما دعوت مي كنيم  ــئواالت مطروحه،  از ش ــخ به س ــحاليم. پيش از ارائه پاس خوش
ــفه تبديل واليت فقيه به واليت مطلقه فقيه  ــه شماره قبل را (فلس برخورد انديش
ــدن بحث  ــته، در ذكر روند تاريخي مطرح ش ــت؟) بخوانيد چون در آن نوش چيس
ــاراتي داشتيم  واليت مطلقه فقيه در دوران امام راحل، به معنا و مفهوم آن هم اش

و به عنوان مقدمه پاسخ به سئواالت شما مي تواند مفيد باشد.

مباني مشروعيت نظريه واليت فقيه
ــالمي در حقوق  ــه اختصاصي جمهوري اس ــت فقيه را بايد انديش ــه والي نظري
ــي كشورهاي ديگر، چنين نظريه اي وجود  ــي آن دانست زيرا در قانون اساس اساس
ــيعي دارد هر چند برخي از  ــه در تشيع و نظريه امامت ش ــه ريش ندارد. اين انديش
ــتند و آن را با «واليت  ــت مجتهد» هس ــنت هم معتقد به «خالف ــاي اهل س علم
فقيه» بسيار نزديك و مشابه ارزيابي مي كنند. در اين باره كه فقهاي واجد شرايط 
ــهور را  ــه ديدگاه مش ــراي حكومت را از كجا اخذ مي كنند، س ــروعيت خود ب مش

مي توان مورد توجه قرار داد:
ــاني كه معتقد به نصب فقهاي صالح از سوي امامان معصوم هستند و  اول، كس
ــر اين باورند كه ائمه بزرگوار ما به صورت «نصب عام» و «نصب عنواني»، فقهاي  ب
صالح را به زعامت و سرپرستي مردم برگزيده اند و مردم بايد از آنان تبعيت كنند. 
ــوي ائمه  ــروعيت ولي فقيه به نصب از س از نظر طرفداران اين نظريه، مبناي مش
ــا در تحقق خارجي حكومت آنان موثرند و  ــر خداوند باز مي گردد و مردم تنه و ام

نقشي در مشروعيت وي ندارند. 
ــا مفهوم «واليت» را قبول ندارند و بر اين نظر هستند  ــاني كه اساس دوم، كس
ــوي مردم براي تصدي  ــه «وكالت» جريان دارد يعني فقها بدين دليل كه از س ك
اموري خاص برگزيده مي شوند، مورد توجهند نه آن كه يك دسته از مسئوليت ها 
ــوي خ داوند و  ــب مي كنند از س ــارات به خاطر صالحيت هايي كه فقها كس و اختي
ــده باشد و مردم در چارچوب  ــطه ائمه معصومين بر دوش آنها گذاشته ش به واس
ــئوليت ها، موظف به تبعيت از فقهاي واجد شرايط باشند. در واقع آنان  همين مس
ــروعيت خود را از  ــتند نه «ولي» مردم و مش معتقدند كه فقها «وكيل» مردم هس

راي مردم اخذ مي كنند. 
ــاني كه واليت را قبول دارند اما ولي فقيه را منصوب ائمه نمي دانند  سوم، كس
ــن عده، مردم هم  ــطه مردم مي دانند. از نظر اي ــطه يا بي واس بلكه منتخب با واس
ــم تنها از صالحيت آنان بر  ــا نقش دارند و نفوذ راي فقيه حاك ــروعيت فقه در مش
ــداران اين نظريه، با  ــت. در نزد طرف ــته اس نمي خيزد بلكه به راي مردم هم وابس
بودن فقهاي صالح و شايسته نمي توان امر حكومت را به غيرفقيه سپرد و بنابراين 

انتخاب مردم در باره غيرفقيه، معتبر نيست اما از ميان 
ــت و حق  ــاي صالح تنها آن فقيهي مورد قبول اس فقه
ــت كردن دارد كه مردم او را به رهبري برگزيده  حكوم

باشند. 
ــه نظريه را بپذيريم، نوع نگرش  هر كدام از اين س
ــي تغيير خواهد كرد.  به رابطه ولي فقيه و قانون اساس
ــود، طبعا  ــت اگر مورد قبول واقع ش ــال نظريه وكال مث
ــد نه «ولي»  ــل» مردم مي دان ــري را «وكي چون رهب
ــدار رهبري محدود به ميزاني  ــان، بنابراين حوزه اقت آن
خواهد شد كه مردم در چارچوب قانون اساسي تعيين 
ــم مانند بقيه مردم بايد  مي كنند و بنابراين رهبري ه
ــي باشد و تابع آن است نه  ملزم به اجراي قانون اساس
حاكم بر قانون اساسي. پذيرش نظريات ديگر هم نتايج 

متفاوتي را به بار خواهد آورد.
ــي  ــد كه آنچه در قانون اساس چنين به نظر مي رس
ــاي نظري آن  ــيده و مبن ــه تصويب رس ــا ب ــي م كنون
محسوب مي شود، نظريه «وكالت» نيست بلكه «واليت 
ــت يعني فقهاي صالح در امر حكومت داراي  فقيه» اس
ــروعيت آنان صرفا به مردم  تقدم هستند و مبناي مش
ــد قانون  ــن حال به نظر مي رس ــاز نمي گردد. در عي ب

ــه «نصب» قابل جمع  ــالمي در وضعيت كنوني هم با نظري ــي جمهوري اس اساس
ــير از اين قانون  ــت و هم با نظريه «انتخاب» و به همين دليل، هر دو گونه تفس اس

صورت مي گيرد. 
ــتر آشنا شويد، نظر دو تن از  براي آن كه با تفاوت ديدگاه ها در اين زمينه بيش

انديشمندان و علماي حوزه را در اين زمينه به اطالع شما مي رسانيم.
ــاني است كه مبناي مشروعيت واليت فقيه را راي  آيت اهللا مصباح يزدى از كس
مردم نمي داند بلكه معتقد به نصب ولي فقيه از سوي امام معصوم است و به همين 
دليل، براي وي قانون اساسي هيچ گونه موضوعيت باالصاله ندارد بلكه تنها به اين 

دليل كه مورد قبول ولي فقيه است، داراي اعتبار است. وي مي نويسد:
ــالمى ايران را معتبر مي دانيم نه  ــى فعلى جمهورى اس «... اگر ما قانون اساس
ــى يك كشور است و درصد زيادى از مردم هم  ــت كه قانون اساس به لحاظ اين اس
ــى به امضا و تأييد  ــت كه اين قانون اساس به آن رأى داده اند بلكه به اين دليل اس
ــت كه به اعتقاد ما منصوب از جانب امام  ــى اس ــيده و ولّى فقيه كس ولّى فقيه رس
ــالم نيز منصوب از جانب خداست و  ــت و امام زمان عليه الس ــالم اس زمان عليه الس
ــر بن حنظله فرمود، رد كردن حكم ولّى فقيه  ــور كه حضرت در مقبوله عم همانط
رد كردن حكم امام معصوم است و رد كردن حكم امام معصوم نيز رد كردن حكم 
ــد، قانون  ــد و امضا و تأييد ولّى فقيه در كار نباش ــت و اگر غير از اين باش خداس
اساسى ارزش و اعتبار ذاتى براى ما ندارد. و اگر احياناً بر پاي بندى به آن به عنوان 

ــت  ــود به جهت آن اس ــر ميثاق ملّى تأكيد مي ش مظه
ــروعيت بخشيده و  ــى مش كه ولّى فقيه به قانون اساس
ــروعيت، از ولّى فقيه به قانون اساسى سرايت كرده  مش
ــى به واليت فقيه وجهه و اعتبار  نه آن كه قانون اساس
ــن مي شود  ــد... اكنون از آن چه گفتيم روش داده باش
ــت اّما فوق  ــه ولّى فقيه، فوق قانون و حكم خدا نيس ك
قانون اساسى، با توضيحى كه داديم، هست و اين فقيه 
ــت كه حاكم بر قانون اساسى است نه آن كه قانون  اس
اساسى حاكم بر واليت فقيه باشد. و نيز روشن مي شود 
كه آن چه از وظايف و اختيارات در قانون اساسى براى 
ــت تمثيلى، و نه احصايى،  ــمرده شده اس ولّى فقيه ش
ــزدى، «نگاهى گذرا بر  ــت». (محمد تقى مصباح ي اس

نظريه واليت فقيه»، صص117 و 118)
ــزدي،  ــاح ي ــت اهللا مصب ــه آراي آي ــه ب ــا مراجع ب
ــراي مردم در  ــاني ب ــود كه وي چون ش ــوم مي ش معل
ــت، حتي  ــي به واليت فقيه قائل نيس مشروعيت بخش
ــوي ولي فقيه را هم قائل  انحالل مجلس خبرگان از س
ــري ندارند و در  ــت در حالي كه ديگران چنين نظ اس
مقوله صالحيت ولي فقيه، خبرگان را حاكم بر رهبري 

مي دانند. 

فقهاي  نصـب  بـه  معتقد  كسـاني 
صالـح از سـوي امامـان معصـوم 
هسـتند و بـر اين باورنـد كه ائمه 
بزرگوار ما به صـورت «نصب عام» 
و «نصـب عنواني»، فقهـاي صالح 
را به زعامـت و سرپرسـتي مردم 
برگزيده انـد و مـردم بايـد از آنان 
تبعيت كنند. از نظر طرفداران اين 
نظريه، مبناي مشروعيت ولي فقيه 
به نصب از سوي ائمه و امر خداوند 
باز مي گردد و مردم تنها در تحقق 
و  موثرند  آنـان  حكومـت  خارجي 

نقشي در مشروعيت وي ندارند. 
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ــويد، مواضع آيت اهللا  ــنا ش ــه با نظر فقيهي ديگر در اين زمينه آش ــراي آن ك ب
ــان هم نظريه نصب عام فقها به واليت را  جوادي آملي را هم تقديم مي كنيم. ايش
قبول دارند اما در عين حال معتقدند كه قانون اساسي به صورت ميثاق مشترك و 
عهدي ميان امام و امت بايد مورد اجراي طرفين قرار بگيرد و بنابراين رهبري هم 

بايد كامال مطابق قانون اساسي عمل كند. ايشان در اين زمينه معتقدند:
«كشور، نمى تواند شاهد هرج و مرج باشد و مردم، بايد بدانند كه با چه قانونى 
روبرو هستند و رهبر چگونه مى خواهد جامعه را اداره كند و تعهدهاى متقابل امام 
ــت كه فقيه جامع الشرايط، به مردم اعالم كند  ــت. قانون، براى آن اس و امت چيس
ــيوه اداره جامعه و اعمال واليت اسالمى، چگونه است. تعهد متقابل، پس از  كه ش
ــت، ليكن اين قانون  ــيد، وفاى به آن واجب اس ــلمين رس آنكه به امضاى والى مس
ــى، در عين حال كه فقيهان و مجتهدان و متخصصان آن را تنظيم كرده اند،  اساس
چون ساخته  دست بشر است، «نقص » يا «عيب » يا هر دو را دارد... اگر رهبر يك 
ــوان امت آن امام، تعهد متقابل  ــور به عن ملت به عنوان امام آنان، و ملت يك كش
ــرايط رهبرى نخست  ــى تدوين نموده اند و فقيه جامع ش را به صورت قانون اساس
به عنوان يك شهروند، با استفاده از شخصيت حقيقى خود، در همه پرسى شركت 
ــى راى داد و ثانيا پس از رأى قاطع ملت، به عنوان فقيه  كرد و به آن قانون اساس
ــخصيت حقوقى خويش، آن قانون اساسى و نيز  ــتعانت از ش ــرايط، با اس جامع الش

ــول آراء ملت را تنفيذ كرد، وفاى به چنين تعاهد  محص
متقابل، بر امام و بر امت واجب خواهد بود و نقض آن، 
ــرايط رهبرى، با  ــت. بنابراين، فقيه جامع ش جايز نيس
جمهور مردم چنين تعهد كرده است كه واليت خويش 
ــال مى كند و حدود  ــى اعم را در محدوده قانون اساس
ــول معين در  ــارات خود را، برابر اص ــف و اختي و وظائ
ــول آن قانون رعايت مى نمايد؛ چه اينكه امت  طى فص
ــر اصول مضبوط در  ــف و حقوق خود را، براب نيز وظائ
ــى اعمال مى كند. لذا تعدى از  چند فصل قانون اساس
قانون اساسى، نه براى رهبر رواست و نه براى جمهور». 
ــت اهللا جوادى آملى، «واليت فقيه، واليت فقاهت و  (آي

عدالت»، صص506 و 508)
ــوادي آملي  ــارات آيت اهللا ج ــه از اظه همچنان ك
ــي فقيه را  ــان ولو آن كه ول ــر مي آيد، ايش ــا ب صراحت
منصوب بدانند باز معتقدند كه وفاي به تعهد دوجانبه 
ايجاب مي كند كه ولي فقيه هم قانون اساسي را مبناي 
عمل خود قرار دهد و مبناي اداره كشور، اجراي همان 
ــان،  ــد كه همه پذيرفتند. طبعا در نظر ايش قانوني باش
ــت و مجلس خبرگان  ولي فقيه حاكم بر خبرگان نيس
ــت و  ــروعيت براي واليت فقيه موثر اس ــاد مش در ايج
ــا نمايندگان  ــت او در عزل نماينده ي ــن «دخال بنابراي

ــل مجلس؛ زيرا  ــد به انحالل اص ــذور قانوني دارد؛ چه رس ــس خبرگان، مح مجل
ــد نه آراء  ــروعّيت واليت فقيه، در صورتي كه فقط از راه مجلس خبرگان باش مش
ــطه، مرتبط به مجلس مزبور است و با انحالل آن، اصل واليت  عمومي و بدون واس

فقيِه ياد شده، زير سؤال قرار مي گيرد...» (همان، ص481)

مشروعيت دوپايه
ــود به اين  ــايد در مجموع از نظريات امام خميني و مقام معظم رهبري بش ش
نظريه رسيد كه مشروعيت در جمهوري اسالمي، تك پايه اي نيست بلكه دوپايه اي 
ــت و هم راي مردم و  ــتن صالحيت ها و نصب الهي موثر اس ــت يعني هم داش اس
ــت عمومي. در واقع مشروعيت را شايد بشود به دو قسمت مشروعيت ديني  خواس
ــد. به  ــيم كرد كه ولي فقيه بايد از هر دو برخوردار باش ــروعيت مردمي تقس و مش
تعبيري ديگر، «مشروعيت» حاصل جمع يا محل تالقي «حقانيت» و «مقبوليت» 
ــد نمي تواند در جايگاه رهبري  ــت و اگر فقيهي از هر دو عنصر برخوردار نباش اس
ــالمي قرار بگيرد. در اين زمينه شايد سخن مقام معظم رهبري كامال  جمهوري اس

گويا باشد:
«هيچ كس حق حاكميت بر مردم را ندارد مگر آن كه داراي معيارهاي پذيرفته 
ــد و مردم او را بپذيرند. امروز در جمهوري اسالمي ايران مقاماتي كه به  ــده باش ش

ــتقيم منتخب مردم  ــتقيم يا غيرمس نحوي در كار مردم دخالت دارند به طور مس
هستند و اين مسئله حتي در مورد رهبري نيز صدق مي كند و اين بدان معناست 
كه در نظام اسالمي، دارا بودن معيار كافي نيست بلكه انتخاب مردم نيز از شرايط 

الزم آن است». (13بهمن 70)
ــروعيت دوپايه را مبناي تفسير قانون اساسي قرار دهيم، در آن  اگر همين مش
ــه موضوعيت پيدا مي كند يعني اصل  ــي به صورت اولي صورت اجراي قانون اساس
ــيم و از جمله  ــي باش ــرايط عادي، همگان پايبند قانون اساس ــت كه در ش اين اس
ــي با همين نگاه، بر  ــاس قانون اعمال واليت كند. امام خمين ــي فقيه هم بر اس ول
ــتند و عليرغم آن كه در  ــي و ايجاد نهادهاي قانوني تاكيد داش تدوين قانون اساس
ــرايط جنگي كشور را اداره مي كردند، اصرار بر اجراي قانون اساسي داشتند. در  ش
ــال هاي پاياني عمر امام خميني، جمعي از نمايندگان نامه اي به ايشان نوشتند  س
ــت و برخي از امور به  ــي كارهايي صورت گرف ــه بر خالف قانون اساس ــن ك و از اي
ــخيص مصلحت نظام واگذار شد و آن  ــوراي اسالمي به مجمع تش جاي مجلس ش
ــكايت كردند. در پاسخ به اين نامه امام خمينى  نهاد اقدام به قانون گذاري كرد، ش
ــت است. ان شاءاهللا تصميم دارم در  ــته ايد كامًال درس فرمودند: «... مطلبى كه نوش
ــى حركت كنيم.  ــام زمينه ها وضع به صورتى درآيد كه همه طبق قانون اساس تم
آنچه در اين سال ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام 
ــالم اقتضا مى كرد تا گره هاى كور قانونى سريعا به  و اس

نفع اسالم و مردم بازگردد».
ــرورت اجراي  ــري هم بارها بر ض ــام معظم رهب مق
ــي تاكيد داشته و دارند و از جمله در سال  قانون اساس
ــتان كرمانشاه در سخناني به  90 و در سفرشان به اس
ــريح جايگاه واليت مطلقه فقيه پرداختند  تبيين و تش
ــده اى در تعبير امام  ــاره به مغالطه ع ــه با اش و از جمل
ــعى  ــه، فرمودند: آنها س ــت مطلقه فقي ــى بر والي مبن
ــاى بى اعتنايى واليت فقيه  ــد نظر امام را به معن كردن
ــوار ملت، ضمن  ــير كنند اما امام بزرگ ــه قوانين تفس ب
ــتر از همه به  ــر واليت مطلقه فقيه، خود بيش تأكيد ب
ــرعى  رعايت قوانين، اصول، مبانى و جزييات احكام ش

مقيد بود.
ــخنان  ــاره به س ــا اش ــان ب ــخنراني ايش در آن س
ــئله بدون نظر رهبرى  ــى در مورد اينكه فالن مس برخ
تصميم گيرى نمى شود، افزودند: مسئوالن قوه مجريه، 
ــئوالن قوه قضاييه، با اختيارات  نمايندگان مجلس، مس
كامل و قانونى، وظايف خود را انجام مى دهند و ممكن 
ــا آن مخالف  ــه رهبرى ب ــى بگيرند ك ــت تصميمات اس
ــه مى تواند و نه قادر  ــرى نه حق دارد، ن ــد اما رهب باش
ــت كه در اين مسائل دخالت كند مگر در جايى كه  اس
ــدن راه انقالب منجر مى شود كه طبعا در اين هنگام به  ــتى، به كج ش اتخاذ سياس

مسئوليت هاى خود عمل خواهد كرد. (24 مهر 90 – كرمانشاه)
ــود  ــتنباط مي ش از اين مواضع امام خميني و نيز مقام معظم رهبري چنين اس
كه اصل اوليه در جمهوري اسالمي، پاي بندي همگان از جمله ولي فقيه به قانون 
ــي است اما در عين حال اگر به هر دليلي قانون رسا نباشد يا بن بست ايجاد  اساس
ــد كه بتواند از جايگاه شرعي  ــته باش كند، بايد براي ولي فقيه اقتداري وجود داش
ــتفاده كند و آن بن بست ها را از ميان بردارد و ضعف قانون را جبران كند.  خود اس
البته به هنگام اصالح قانون اساسي، براي اين موارد هم راهكار قانوني تدارك ديده 
شد تا مطابق قانون اساسي، رهبري اموري را كه از طرق عادي قابل حل نيستند، 
به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دهند تا مشكلي سر راه نظام باقي نماند. 
ــه اصالح قانون  ــد ما قادر ب ــرعي تلقي نمي ش ــر ولي فقيه داراي اختيار ش اگ
اساسي اول نبوديم چون متاسفانه نويسندگان قانون اساسي اول در هنگام تدوين 
ــى را پيش بيني نكرده بودند و به همين دليل  و تصويب آن، راه اصالح قانون اساس
امام خميني با استفاده از جايگاه و شان شرعي خود، شوراي بازنگري قانون اساسي 
را تشكيل دادند تا بن بست قانوني موجود از ميان برداشته شود. عين اين اتفاق در 
ــخيص مصلحت نظام براي حل اختالف ميان مجلس و  ــكيل مجمع تش هنگام تش
ــوراي نگهبان هم رخ داد و باز هم امام خميني با بهره گيري از شان شرعي ولي  ش

كسـاني ولـي فقيـه را منصـوب ائمه 
نمي داننـد بلكه منتخب با واسـطه يا 
بي واسـطه مردم مي داننـد. از نظر اين 
عـده، مردم هـم در مشـروعيت فقها 
نقش دارند و نفوذ راي فقيه حاكم تنها 
از صالحيـت آنان بر نمي خيزد بلكه به 
راي مـردم هم وابسـته اسـت. در نزد 
طرفداران اين نظريـه، با بودن فقهاي 
صالح و شايسته نمي توان امر حكومت 
را به غيرفقيه سپرد اما از ميان فقهاي 
صالح تنها آن فقيهي مورد قبول است 
و حـق حكومت كردن دارد كه مردم او 

را به رهبري برگزيده باشند. 
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فقيه مبادرت به گره گشايي و بن بست شكني كردند. 
ــه صورت  ــازه بدهيد كه ب ــات اج ــن توضيح با اي
ــراغ پرسش هاي شما برويم و توضيحاتي  جداگانه به س

را عرضه كنيم:
ــه نظري  ــه واليت فقيه يك اصل و انديش 1- نظري
ــت و براي شيعيان جنبه  ــتقل از قانون اساسي اس مس
ايماني و اعتقادي دارد. به هنگام تدوين قانون اساسي، 
ــد و در برخي از  ــون در آم ــاد به صورت قان ــن اعتق اي
ــي گنجانيده شد و به عنوان نهادي  اصول قانون اساس
ــور زير نظر اين  ــر نهادها و قواي كش ــد كه ديگ در آم
ــوراي  نهاد انجام وظيفه مي كنند. در ابتداي انقالب، ش
ــي فقيه را همان  ــارات قانوني ول ــان، حوزه اختي نگهب
ــي آمده است  ــت كه در قانون اساس مواردي مي دانس
اما بتدريج نظر اين شورا تغيير كرد و طبعا با تفسيري 
كه االن از سوي شوراي نگهبان ارائه مي شود، آنچه در 
ــالمي آمده است تنها كف  قانون اساسي جمهوري اس
ــقف آن و بنابراين اگر  ــت نه س اختيارات ولي فقيه اس
در مواقعي مداخله رهبري در امري به مصلحت باشد، 
ــراي تامين مصالح  ــت رهبري را ب ــي دس قانون اساس
ــرعيه هم  نظام نمي بندد، همان گونه كه احكام اوليه ش
دست حاكم اسالمي را به هنگام تامين مصلحت نظام 

نخواهد بست. 
ــاي حكومت يك فرد  ــد، واليت مطلقه فقيه به معن ــق آنچه گفته ش 2- مطاب
ــت و هيچ نسبتي ميان اصل واليت فقيه با نظام حكومت فردي و ديكتاتوري  نيس
ــد و هم تحت نظارت  ــته باش ــخصي داش وجود ندارد. ولي فقيه هم بايد عدالت ش
خبرگان به انجام وظيفه خود مبادرت كند و هم بايد پاسدار قانون اساسي و خود 
ــي  ــد. طبعا احتمال ظهور ديكتاتوري در همه نظام هاي سياس اول مجري آن باش
وجود دارد اما مفروضات نظريه واليت فقيه به گونه اي است كه هم كنترل بيروني 
بر ولي فقيه اعمال مي شود و هم خويشتنداري و نظارت دروني و تقواپيشگي مانع 
ــود. نهادهاي سياسي دخيل در  ــد جنبه هاي فردي و شخصي در قدرت مي ش رش
ــي به انجام وظيفه خود مبادرت مي كنند و همان گونه  قدرت مطابق قانون اساس

كه مقام معظم رهبري فرمودند رهبري نه حق دارد و نه مي تواند و نه 
قادر است در امور ديگر نهادها مداخله نمايد. 

3- مطابق مطالبي كه گفته شد، ولي 
فقيه يك نظريه پيشيني است و تعريف 

ــي نمي گيرد  خود را از قانون اساس
بلكه اين نظريه در قانون اساسي 
به صورت اصولي سامان يافته 
ــورت گرفته  ــازي ص و نهادس

ــت فقيه با  ــت. در واقع والي اس
تفسيري كه از نظريه امام خميني 

صورت گرفته، هميشه «مطلقه» است اما مطلقه بودن 
ــه معناي ديكتاتوري و نفي نهادهاي قانوني و دخالت  ب
ــت. مطلقه  رهبري در حوزه وظايف نهادهاي ديگر نيس
ــي در  ــت نظام سياس ــت كه دس ــودن به اين معناس ب
ــرعي يا ظاهر قانون بسته نيست و براي  احكام اوليه ش
ــوان به جعل قانون و  ــن مصالح نظام و مردم مي ت تامي
ــت گذاري پرداخت و فلسفه احكام و روح قانون  سياس
را فداي ظاهر شرع و قانون نكرد. بنابراين حتي اگر در 
ــال 68 و در شوراى بازنگرى قانون اساسى، «واليت  س
فقيه» به «واليت مطلقه فقيه» تبديل نمي شد باز هم 
تفسير شوراي نگهبان از اصول قانون اساسي و برداشت 
ــود كه ولي فقيه  ــل واليت فقيه اين ب ــن نهاد از اص اي
ــت. البته آمدن اين عبارت در  داراي واليت مطلقه اس
ــوراي نگهبان در استناد قانوني  ــي، كار ش قانون اساس
ــرد و اال حتي اگر در  ــان تر ك واليت مطلقه فقيه را آس
ــي هم نيامده بود باز هم اطالق اقتدار ولي  قانون اساس

فقيه سر جاي خودش باقي بود. 
همكار گرامي

اجازه دهيد بحث خود را خالصه كنيم. 
ــي  ــي خود در قانون اساس ــوي اختصاص ــا از الگ م
ــتيم كه اين كامل ترين  برخورداريم و البته مدعي نيس
ــر دولت هاى جديد  ــاختار نظام دينى در عص ــت كه از س ــو يا تنها الگويي اس الگ
مي توان ارائه كرد. سازوكار حكومت در عصر دولت هاي جديد بسيار تغيير كرده و 
نو شده است و جمهوري اسالمي هم مي تواند از اين سازوكارها براي تعالي و رشد 
ــد برخي از محورهاي نظام را در  ــي خود بهره بگيرد. در عين حال باي نظام سياس
ــاختارهايي كه به كار مي گيريم، رعايت كنيم از جمله تقدم فقهاي صالح  همه س
ــايد در آينده  ــود ش در امر زعامت حكومت بر مردم عادي. اگر اين اصل رعايت ش
ــي ما در تحقق اصل واليت فقيه، ساختارهاي ديگري را تجربه كند و  قانون اساس
ــاختار حكومت  نهادهاي قدرت و س
در جمهوري اسالمي متناسب با 
شرايط و دستاوردهاي عام بشر، 
تغيير كند. در اين زمينه از شما 
ــخنان مقام  دعوت مى كنيم به س
ــان به  معظم رهبرى در سفرش
ــاه (24 مهرماه سال  كرمانش
ــه  ــد ك ــه كني 90) مراجع
احتمالى  نوسازى  چارچوب 

نظام را تببين فرمودند.  

واليت مطلقه فقيه به معناي حكومت 
يك فرد نيسـت و هيچ نسـبتي ميان 
اصـل واليت فقيـه با نظـام حكومت 
فـردي و ديكتاتوري وجود ندارد. ولي 
فقيه هم بايد عدالت شـخصي داشته 
باشـد و هم تحت نظـارت خبرگان به 
انجام وظيفه خـود مبادرت كند و هم 
بايد پاسـدار قانون اساسي و خود اول 
مجري آن باشـد و همان گونه كه مقام 
معظم رهبري فرمودند رهبري نه حق 
دارد و نه مي تواند و نه قادر اسـت در 

امور ديگر نهادها مداخله نمايد. 
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آموزش

اشاره:
 آنچه در درس هاى قبلى ارائه شد

در پنج قسمت گذشته با مفهوم «تحليل» به طور كلى و به طور خاص «تحليل سياسى» آشنا شديم و توضيحات مبسوطى درباره ريشه 
لغت تحليل در زبان فارسى ارائه شد. سپس مراحل تحليل را به صورت عام توضيح داديم. همچنين شش مؤلفه مهمى كه بايد در نتيجه 
ارائه هر تحليل سياسى در نظر گرفته شود، تشريح شد. عالوه بر اين، با شش پرسش اساسى كه در برابر هر تحليلگر سياسى قرار دارد، 
آشنا شديم. در ادامه در درس چهارم تالش كرديم يكى از ده ها روشى كه براى تحليل سياسى وجود دارد، به زبان ساده ارائه شود. در اين 
ارتباط سه ويژگى مهم اين روش، يعنى سادگى، آزمايش پذيرى و زيربنايى بودن آن براى مراحل بعدى تحليل تشري ح شد. درنهايت، مراحل 
هشت گانه اين روش ارائه شد. در درس پنجم با اركان تحليل سياسى آشنا شديم.و نشان داديم چگونه آشنايى با اركان و اصول تحليل 
سياسى به تحليلگران كمك مى كند تا با استفاده از آنها، بخوبى بتوانند در تشريح و تبيين مطالب اولويت هاى اصلى را از اولويت هاى فرعى 
تفكيك كنند و در تشخيص مؤلفه هاى تأثيرگذار و تأثيرپذير اشتباه نكنند. در اين ارتباط با اركان اصلى تحليل سياسى كه عبارتند از: خبر، 
اطالعات مربوط به همان خبر و ارتباط بين عناصر اصلى و فرعى ايجادكننده و تشكيل دهنده يك پديده آشنا شديم و درباره اركان فرعى يك 
تحليل كه عبارتند از: تجزيه، تركيب و ارائه استدالل و مستندات تحليلى نيز توضيحات مشروح ارائه شد. در اين درس مى خواهيم با مفاهيم 
جديدى مانند احتمال، فرضيه و سناريو آشنا شويم و ضمن شناخت كاربرد آنها در تحليل سياسى از تفاوت آنها نيز آگاه شويم.

 حسن بهشتى پور، تحليل گر ارشد مسائل بين الملل

آشنايى با روش هاى تحليل سياسى/ درس ششم

آشنايى با كاربرد قانون احتماالت آشنايى با كاربرد قانون احتماالت 
در تحليل سياسىدر تحليل سياسى
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چكيده درس ششم
ــاالت در تحليل  ــا كاربرد قانون احتم ــما را ب ــم تالش مى كنيم ش در درس شش
سياسى آشنا كنيم و درباره استفاده از روش هاى احتماالت، فرضيه ها و سناريوها به 

پرسش هاى اساسى ذيل پاسخ دهيم:
ــتفاده  ــي اس ــت و چگونه از نظريه احتماالت در تحليل سياس 1. احتمال چيس

مي شود؟
2. رابطه قوانين منطق با نظريه احتماالت و كاربرد آنها در تحليل سياسي چيست؟

3. آشنايى با مفاهيم پايه احتمال سازى و كاربرد آنها در تحليل سياسى.
4. چگونه از قانون احتماالت در تحليل سياسى استفاده مى كنيم؟

5. مهم ترين قوانين عمومى منطق كه در تحليل سياسى كاربرد دارند كدامند؟

1. تعريف احتمال
ــوع يك رويداد يا  ــانس وق ــت كه ش مفهوم احتمال زمانى براى ما قابل درك اس
حادثه را بين دو امر محال و حتمى بررسى كنيم، يعنى براى تعيين احتمال وقوع يك 
ــد، احتمال  رويداد مورد دلخواه فرض مى گيريم اگر اقبال وقوع يك حادثه محال باش
ــد،  ــر» در نظر مى گيريم. اما اگر اقبال وقوع يك حادثه حتمى باش ــوع آن را «صف وق
ــود. بر اساس اين قانون كلى، مفهوم احتمال  احتمال آن «يك» در نظر گرفته مى ش

وقوع يك حادثه امرى نسبى بين صفر تا يك در نظر گرفته مى شود.
مثال

ــك را به عنوان  ــن صفر و ي ــددى بي ــان ع رياضي دان
ــير  ــداد تصادفى مي دانند. احتمال ش ــال يك روي احتم
ــت، همان طور كه  ــكه ½ اس ــك س ــاب ي آوردن در پرت
احتمال خط آوردن هم ½ است، زيرا دو وضعيت بيشتر 
براى پرتاب يك سكه سالم اتفاق نمى افتد. اگر وضعيت 
زمين عادى باشد، احتمال نيامدن شير يا خط صفر است 
و احتمال آنكه شير يا خط بيايد يك است، زيرا جمع ½ 

به عالوه ½ مي شود يك.
2,1. قانون احتماالت

ــد،  ــوع يك حادثه حتمى نباش ــر زمان كه وق در ه
ــال وقوع آن و يا تعيين ميزان  براى تعيين درصد احتم
خطرپذيرى در برنامه ريزى هاى آينده به قانون احتماالت 
ــاخه اى از رياضيات  ــه مى كنيم. قانون احتماالت ش توج
ــود كه با تحليل وقايع تصادفى سروكار  ــوب مى ش محس
ــاالت را متغيرهاى  ــون احتم ــزى قان ــته مرك دارد. هس
ــكيل  ــامدها تش ــى و فرآيندهاى تصادفى و پيش تصادف
ــى، مى توان گفت نظريه احتماالت  مى دهند. به طور كل

بر پايه دو اصل كلى بنيان گذاشته شده است:
1. احتمال وقوع يك حادثه يا رويداد همواره عددى 

بين صفر و يك است.
ــن برابر صفر در  ــامد ناممك ــامد قطعى برابر يك و احتمال پيش 2. احتمال پيش
ــل كلى، راه هاى صحيح  ــاس اين دو اص ــود. نظريه احتماالت بر اس نظر گرفته مى ش
ــرايط مختلف به ما  ــبه درصد احتمال وقوع حادثه يا پديده مورد نظر را در ش محاس

نشان مى دهد.
مثال

ــش صد در صد و  ــى را پرتاب مى كنيم. احتمال آمدن عددى بين يك تا ش تاس
ــه  ــت، اما احتمال آمدن عدد س ــش صفر درصد اس احتمال آمدن عددى باالتر از ش

معادل يك ششم يا همان حدود 17درصد است.
3,1. كاربرد قانون احتمال در تحليل سياسى

بر اساس قانون احتماالت مى توانيم عالوه بر توضيح پديده هاى تصادفى به بررسى 
ــا تكرار زياد دفعات آزمايش،  ــتند، ولى ب پديده هايى بپردازيم كه لزوماً تصادفى نيس

نتايج آنها از الگويى مشخص پيروى مى كند.
ــى كه روزانه اتفاق مى افتد، موارد  ــى تحوالت سياس از جمله اين موارد در بررس
ــت ما  ــده و يا به دس ــه علت آنكه اطالعات تكميلى منتشرنش ــيارى داريم كه ب بس
نرسيده، مجبوريم با استفاده از قانون احتماالت، تحليل خود را بر مبناى فرضيه ها و 
يا سناريوهايى در نظر بگيريم كه جوهر اصلى آن بر اساس قانون احتماالت و قوانين 
منطقى حاكم بر آن است. امروزه از اين قانون در پيش بينى رفتارهاى سياستمداران 

ــود. همچنين در سنجش موفقيت احزاب سياسى براى كسب  بخوبى استفاده مى ش
آراى شركت كنندگان در انتخابات يك كشور استفاده  مى شود.

4,1. چگونه از قانون احتماالت در تحليل سياسى استفاده مى كنيم
ــى  ــى را بررس براى آنكه يك تحليلگر بتواند تحوالت مربوط به يك پديده سياس
كند، از جنبه هاى مختلف مى تواند از قانون احتماالت كمك بگيرد. در اينجا پنج مورد 
از مهم ترين و بيشترين كاربردهاى آن را يادآور مى شويم. اما بايد توجه داشت كه اين 
قانون در سطوح مختلف تحليلى كاربردهاى متعددى دارد. هرچه از سطوح مقدماتى 
ــتر اهميت پيدا  ــطوح عالى پيش مى رويم، كاربرد قانون احتماالت بيش تحليل به س
ــتر استفاده  مى كند. در هر صورت، مهم ترين كاربردها را كه معموالً در تحليل ها بيش

مى شود، مى توان در موارد ذيل خالصه كرد:
اّول: بررسى حدس و گمان ها در مورد داليل وقوع يك حادثه

ــعودى به يمن حمله هوايى كرده است. درباره داليل  ــتان س به طور مثال عربس
ــتان به يمن مى توان احتمال هاى مختلف را در نظر  و انگيزه هاى حمله هوايى عربس
گرفت، از جمله آنكه اگر به اهداف بلندمدت عربستان در يمن توجه كنيم، مى توانيم 
اين احتمال را مطرح كنيم كه عربستان به دليل در خطر قرار گرفتن مرزهاى مشترك 

خود با يمن، دست به چنين اقدام ماجراجويانه اى زده است.
دّوم: بررسى احتماالت موجود در قالب فرضيه هايى كه ممكن است در نظر گرفته 

شوند
ــتان به يمن  ــا در نظر گرفتن مثال قبلى، مى توان گفت، همزمانى حمله عربس ب
ــك در لوزان  ــروه پنج به عالوه ي ــا مذاكرات ايران و گ ب
ــرح مى كند كه  ــى را مط ــن فرضيه تحليل ــوئيس، اي س
ــته از حذف گروه متحد  ــتان با اين اقدام مى خواس عربس
خود در يمن به رهبرى رئيس جمهور سرنگون شده عبد 

ربه منصور، جلوگيرى كند.
ــى فرضيه هاى تحليلى درباره علل و يا  ــوم: بررس س
ــى كه مى تواند بر  ــادى يك رويداد يا تأثيرات عوامل ايج

ساير پديده هاى مرتبط با همان رويداد، بگذارد.
با در نظر داشتن مثال قبلى در اين مورد نيز مى توان 
درباره عوامل ايجادكننده بحران در يمن و يا علل عقلى 
و نقلى مربوط به انگيزه هاى عربستان براى حمله هوايى 
به يمن احتمال هاى مختلف را در قالب فرضيه ها مطرح 
ــده  ــن مى توان براى فرضيه هاى مطرح ش كرد. همچني

استدالل هاى عقلى و يا مستندات ارائه كرد.
ــاير  ــتان بر س ــذارى اين اقدام عربس ــاره تأثيرگ درب
ــاى مرتبط مى توان اين فرضيه را در نظر گرفت  پديده ه
كه احتمال دارد عربستان به دنبال تأثيرگذارى منفى بر 
روند مذكرات لوزان بوده است، زيرا آنها تصور مى كردند 
ــت  حوثى هاى طرفدار ايران در يمن به اقدام متقابل دس
ــاس و  ــدت گرفتن درگيرى ها در منطقه حس مى زنند كه در اين صورت، عمًال با ش
ــود. چراكه در  ــردى باب المندب، روند مذاكرات لوزان با چالش جدى روبه رو ش راهب
ــدن منطقه باب المندب در درياى سرخ، امريكا، انگليس و فرانسه از  صورت بحرانى ش
ــيه، چين و ايران واكنش نشان مى دادند. در اين فرض  ــو و از سوى ديگر، روس يك س

روند مذاكرات لوزان سوئيس كًال به هم مى ريزد.
ــدس و گمان درباره  ــوان براى ارائه ح ــون احتمال همچنين مى ت ــارم: از قان چه
ــكيل دهنده يك رويداد و تأثيراتى كه مى تواند از ساير رويدادها  ــناخت عوامل تش ش

بپذيرد ارائه كرد.
يكى ديگر از كاربردهاى مهم قانون احتماالت در تحليل سياسى استفاده از مبانى 
اصلى اين قانون در ارائه حدس و گمان و يا فرضيه درباره عوامل تشكيل دهنده يك 
ــى است. به عنوان نمونه، اگر به موضوع حمله عربستان به يمن بار ديگر  پديده سياس
ــتان موجب  ــكيل دهنده اين اقدام و يا عواملى كه از درون عربس ــه عناصر تش از زاوي
ــت توجه كنيم، مى توان به فرضيه بازى خوردن وزير  ــده اس اتخاذ چنين تصميمى ش
دفاع جديد عربستان كه جوان بى تجربه اى در امور نظامى است، به عنوان يك فرضيه 
تحليلى اشاره كرد، زيرا محمد بن سلمان، فرزند پادشاه جديد عربستان تنها 35 سال 
دارد و در كارنامه گذشته خود هيچ گونه سابقه نظامى و امنيتى نداشته است. از آنجا 
ــت،  ــكاندار اصلى عمليات نظامى در يمن اس كه او به دليل بيمارى پدر، در واقع، س
ــتان امريكايى – انگليسى  ــت كه او با توصيه دوس مى توان اين احتمال را در نظر داش

مفهـوم احتمـال زمانـى بـراى ما 
قابل درك اسـت كه شـانس وقوع 
يـك رويداد يـا حادثـه را بين دو 
امـر محال و حتمى بررسـى كنيم، 
يعنى بـراى تعيين احتمـال وقوع 
يـك رويداد مـورد دلخـواه فرض 
مى گيريـم اگـر اقبال وقـوع يك 
حادثه محال باشـد، احتمال وقوع 

آن را «صفر» در نظر مى گيريم.
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خود وارد چنين بازى خطرناكى در منطقه شده باشد.
اگر چنين فرضى درست باشد، از لحاظ تأثيراتى كه 
اين اقدام ماجراجويانه بر منطقه درياى سرخ و كشتيرانى 
ــيار مهم و خطرناك  ــى بين المللى مى گذارد بس بازرگان

ارزيابى مى شود.
پنجم: ارائه سناريوهاى مختلف درباره تحوالت آينده 
يك پديده سياسى و احتماالتى كه ممكن است در مورد 

آن پديده در آينده رخ دهد
يكى از مهم ترين و در عين حال، دشوارترين مسائلى 
ــت، پيش بينى  ــى مطرح اس ــر تحليل سياس ــه در ه ك
ــت.  ــه همان پديده در آينده اس ــوالت آتى مربوط ب تح
ــناريوهاى مختلف  ــن پيش بينى ها معموالً در قالب س اي
كه امكان تحقق داشته باشد، مطرح مى شود. تحليلگر با 
استفاده از مستندات موجود و مطالعه روندهاى گذشته، 
ــناريوهاى مختلف را در نظر مى گيرد و بر اساس آنكه  س
ــانس تحقق دارند درصد احتمال تحقق همان  چقدر ش

سناريو را مشخص مى كند.
ــتان به يمن، رهبر  ــال مربوط به حمله عربس در مث

معظم انقالب در ديدار با مداحان و شاعران اهل بيت عليه السالم در روز پنج شنبه 20 
فروردين 1394 پيش بينى خود را چنين ابراز داشتند:

«يقيناً سعودى ها در اين مسئله خسارت و ضرر خواهند كرد و به هيچ وجه پيروز 
ــت، زيرا توانايى نظامى صهيونيست ها  ــد. دليل اين پيش بينى واضح اس نخواهند ش
ــعودى ها و منطقه غزه نيز يك منطقه كوچك بود، اما آنها نتوانستند  چندين برابر س
ــت.  ــورى پهناور و با جمعيت ده ها ميليونى اس ــوند، درحالى كه يمن، كش ــق ش موف
سعودى ها در اين ماجرا قطعاً ضربه خواهند خورد و بينى آنها به خاك ماليده خواهد 

شد». (1)
ــت  ــدگاه مقام معظم رهبرى درباره سرنوش ــاس دي يك تحليلگر مى تواند بر اس
ــناريوهاى گوناگونى را در نظر بگيرد، از جمله  ــتان در يمن س عمليات نظامى عربس
ــناريو تبديل جنگ در يمن مانند آنچه در زمان جنگ ايران و عراق اتفاق افتاد. يا  س
سناريو درگيرشدن حوثى ها در مناطق جنوبى عربستان و پيوستن شيعيان عربستان 
در اين مناطق به حوثى ها و شايد ده ها سناريو ديگر كه مى توان بر اساس احتماالت 
مختلف و فرضيه هاى منطقى طراحى كرد. بر اين اساس، الزم است با قوانين عمومى 

منطق و كاربرد آنها در احتماالت تحليلى آشنا شويم.

2. كاربرد منطق در بررسى احتمال هاى مختلف درباره يك رويداد
ــى احتماالت صحيحى را در نظر  ــراى آنكه بتوانيم در تحليل يك رويداد سياس ب
بگيريم، الزم است از قوانين عمومى«منطق» در جاى مناسب خود استفاده كنيم. بر 
ــاده تر هستند و براى  ــاس اين ضرورت، در اينجا تعدادى از قوانين منطق را كه س اس
احتمال هاى گوناگون و فرضيه سازى و احتمال پردازى در يك تحليل سياسى كاربرد 
فراوان دارند، مرور مى كنيم. همين جا يادآور مى شويم كه اگر بخواهيد در اين زمينه 
ــت به كتاب هاى معرفى شده در پايان اين درس  ــراف بيشترى پيدا كنيد، الزم اس اِش

حتماً مراجعه كنيد.
ــتاى كشف  ــى در راس ارائه داليل منطقى و عقلى براى تحليل يك رويداد سياس
علل يا عواملى كه موجب به وجود آمدن رويداد يا پديده مورد نظر شده و نيز عناصر 
تشكيل دهنده آن پديده بسيار حائز اهميت است. همچنان كه ارائه مستنداتى درباره 

ــاير تحوالت مرتبط با  تأثيراتى كه پديده مورد نظر بر س
آن خواهد گذاشت و متقابًال تأثيراتى كه از ساير تحوالت 
ــردازى و  ــد در قالب احتمال پ ــه مى توان ــرد، هم مى پذي

سنجش احتماالت گوناگون مطرح شود.
ــوع يك رويداد يا  ــف دليل يا داليل وق اما براى كش
ــى مى توان از  ــكيل دهنده يك پديده سياس ــر تش عناص
ــن اقدام از جمله  ــن عمومى منطق بهره گرفت. اي قواني
مهم ترين فعاليت هاى ذهنى است كه يك تحليلگر بايد 
انجام دهد. تحليلگر هر چقدر اشراف دقيق تر و بيشترى 
ــازى هاى  ــد، در فرضيه س ــته باش بر قوانين منطق داش
منطبق با واقعيت هاى موجود موفق تر خواهد بود. به تبع 
آن، بهتر مى تواند واقعيت هاى موجود در جهان سياست 
ــل كند و نه آن گونه كه  ــتند، تحلي را همان گونه كه هس
ــند. در اين حالت، فرضيه سازى تحليلگر،  مى خواهد باش
ــودن آن  ــكان غلط ب ــت و ام ــت نزديك تر اس ــه حقيق ب
ــت براى احتمال سازى(2)،  ــت. بايد توجه داش كمتر اس
ــد از قوانين  ــناريوپردازى(4) باي ــازى(3) و س فرضيه س
احتماالت و منطق استفاده كرد تا در اين راه، راحت تر و 

دقيق تر و مطمئن تر گام برداريم.
1,2. مهم ترين قوانين عمومى منطق كه در تحليل سياسى كاربرد دارند

قانون اول: اجتناب از شبيه سازى هاى غلط
«هر گردويى ِگرد است، اما هر ِگردى گردو نيست.» اين ضرب المثل ساده يكى از 
پايه اى ترين مباحثى را كه هر تحليلگر بايد در مباحث احتمال سازى و فرضيه سازى 
ــود. پيام اصلى اين قانون آن است كه  در نظر بگيرد، به همه تحليلگران يادآور مى ش
نبايد هر رويدادى را به صرف شباهت هاى ظاهرى با رويداد ديگر، به آن ارتباط دهيم 

و نتايج يكسانى از آن به دست آوريم.
مثال

ــبيه جنگ يمن با آنچه در ويتنام اتفاق افتاد اگرچه ظاهرى بسيار شبيه هم  تش
ــبيه دو پديده اى هستند كه الزاماً نتايج مشتركى ندارند،  دارند، به داليل مختلف تش
ــتى با متجاوزان فرانسوى به  زيرا اوالً در جنگ ويتنام مردمى با ايدئولوژى ماركسيس
مدت نُه سال و با تجاوزگران امريكايى به مدت 20 سال جنگيدند. درحالى كه مقاومت 
مردم يمن در برابر تجاوز عربستان يك جنگ عقيدتى نيست؛ جنگ بر سر مقاومت 
ــانده براى اين كشور از طرف عربستان و  مردمى در برابر تحميل يك دولت دست نش

متحدان غربى اش است.
ــتند و اين جنگ را دچار  ــايه هس ــور همس ــتان و يمن دو كش دوم اينكه عربس
ــه و بعدا امريكا از هزاران  ــايه مى كند، درحالى كه فرانس ــور همس مالحظات دو كش

كيلومتر آن طرف اقيانوس ها به ويتنام آمده بودند.
سوم، جنگ عربستان با حمايت امريكا و متحدان غربى اش عليه يمن جريان دارد، 
ــتعمارى  ــه و امريكا عليه ويتنام در چارچوب جنگ هاى اس درحالى كه جنگ فرانس
تعريف مى شود. البته انگيزه هاى مردم ويتنام و يمن هردو، دفاع از استقالل و تماميت 
ارضى كشورشان است و هردو با جنگ داخلى نيز روبه رو بودند. با اين حال، نتايج اين 

دو جنگ با توجه به مواردى كه گفته شد، نمى تواند مشابه باشد.
قانون دوم: شناسايى و استفاده از شباهت ها و نقاط اشتراك پديده ها

ــبيه حميد است و حميد شبيه سعيد، احتماالً وحيد شبيه حميد  «اگر وحيد ش
ــا اين تفاوت كه  ــت؛ ب ــت برعكس قانون اول اس ــاده درس خواهد بود.» اين قانون س

تحليلگر هر چقدر اشراف دقيق تر 
و بيشـترى بر قوانين منطق داشته 
باشد، در فرضيه سازى هاى منطبق 
بـا واقعيت هـاى موجـود موفق تر 
بهتـر  آن،  به تبـع  بـود.  خواهـد 
مى توانـد واقعيت هـاى موجود در 
جهـان سياسـت را همان گونه كه 
هسـتند، تحليل كند و نه آن گونه 

كه مى خواهد باشند.

تمرين هاى درس ششم
ــتفاده از اخبار و اطالعات موجود درباره حمله  1. با اس
عربستان به يمن تالش كنيد ارتباط منطقى بين اين 

حمله با تحوالت عراق، سوريه و لبنان پيدا كنيد.
2. با استفاده از يكى از تحليل هاى ارائه شده در ماهنامه 
ــى اركان اصلى اين تحليل را از يكديگر  تربيت سياس
تفكيك كنيد و بكوشيد صحت احتمال هاى مطرح شده 
ــتفاده از معيارهاى ارائه شده در  در اين تحليل را با اس

درس ششم بررسى كنيد.

3. تالش كنيد با بهره گيرى از سوابق گذشته جنگ در 
يمن، بويژه از سال 1390 به بعد كه بيدارى اسالمى در 
اين كشور آغاز شد، تحوالت آتى آن را پيش بينى كنيد.
ــكا در يمن،  ــتان و امري ــه اهداف عربس ــا توجه ب 4. ب
ــران در يمن را تجزيه  ــاى مربوط به مداخله اي اتهام ه
ــانه ها  ــل كنيد. چرا اين اتهام ها در تبليغات رس و تحلي
ــود. درنهايت، با اين تبليغات چه اهدافى  مطرح مى ش

را دنبال مى كنند.

ــن ادعا را كه ايران در حال حاضر چهار پايتخت  5. اي
عربى (عراق، سوريه، لبنان و يمن) را اداره مى كند با 
ــش درس گذشته  ــده در ش توجه به مطالب مطرح ش
ــخ دهيد كه  ــؤال مهم پاس ــى كنيد و به اين س بررس
مطرح شدن اين گونه ادعاها در رسانه هاى كشورهاى 
ــورهاى غربى به دور از صحت و سقم آن،  عربى و كش
به نفع ايران است و يا در راستاى ايران هراسى مطرح 

مى شود، چرا؟
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ــت  ــى و ماهيتى بين دو پديده اى اس ــباهت هاى واقع ش
ــوند. ضمن آنكه نتايج حاصل از  كه با هم مقايسه مى ش
ــود، بلكه  ــباهت ها به صورت مطلق مطرح نمى ش اين ش
ــتفاده از  ــود. اس به صورت احتمالى در نظر گرفته مى ش
ــاس آن بتوانيم  ــن قانون به ما كمك مى كند تا بر اس اي
ــك حادثه  ــورد داليل وقوع ي ــود در م ــاالت موج احتم
ــازى يا  ــاس آن، فرضيه س ــم و بر اس ــايى كني را شناس

سناريوپردازى كنيم.
مثال

ــى جوان تونسى در اين  حوادثى كه پس از خودكش
ــب فرار بن على،  ــور به وجود آمد و درنهايت، موج كش
ــيار نزديكى  ــور شد، شباهت بس رئيس جمهور اين كش
ــارك از  ــت، بركنارى مب ــر و درنهاي ــوالت مص ــه تح ب
ــت. اگرتحليلگرى حوادثى را كه در  رئيس جمهورى داش
ــه كند  بحرين مى گذرد با تحوالت تونس و مصر مقايس
ــل خود نتيجه بگيرد در بحرين نيز درنهايت،  و در تحلي
احتماالً حكومت سقوط خواهد كرد، يك احتمال منطقى 
ــت. فقط بايد دوره زمانى مشخصى را  را مطرح كرده اس

تعيين و درصد وقوع احتمال را نيزتعيين كند.
قانون سوم: تعميم خصوصيات كلى يك پديده بر عناصر جزئى همان پديده

«هر تهرانى ايرانى است و هيچ ايرانى چينى محسوب نمى شود، پس هيچ تهرانى 
ــت.» در اين قانون كلى به جاى تهرانى، ايرانى و چينى مى  به طور قطع چينى نيس
ــرايط منطقى قرار داد. روشن است  ــب را با در نظر گرفتن همه ش توان كلمات مناس
ــده است بنابراين، براى  اين مثال صرفاً براى بيان يك قانون عمومى منطقى ارائه ش
ــتفاده دقيق از آن بايد به شرايط زمانى، مكانى و محتوايى مفاهيم به كاربرده شده  اس
ــده كسانى تهرانى محسوب  ــود. به عنوان نمونه، در مثال فوق فرض ش دقت كافى ش
ــور ديگرى،  ــور به تهران نيامده اند و تابعيت مضاعف كش ــوند كه از خارج كش مى ش
ــر آنكه در حال  ــا نيامده اند. مهم ت ــد. و قبًال در چين به دني ــن را ندارن ــه چي از جمل
حاضر در تهران مقيم هستند. معموالً زمانى از اين قانون منطقى در احتمال سازى و 
فرضيه پردازى ها استفاده مى شود كه مى خواهيم شرايط كلى يك پديده را به اجزاى 

همان پديده تعميم دهيم.
مثال

نظام حاكم بر يمن بر اساس يك ساختار سياسى قبيله اى و عشيره اى است. بدون 
توجه به اين نظام سياسى و قبيله اى نمى توان واقعيت هاى موجود در صحنه تحوالت 
يمن را بخوبى درك كرد. درست است كه قبيله «حوثى ها» متشكل از شيعيان زيدى 
است و اقليت اندكى از آنها شيعيان دوازده امامى به شمار مى روند، نمى توان مشتركات 
آنها را با خصوصيات قبيله «حاشد» كه بزرگ ترين قبيله اين كشور محسوب مى شود، 
ــتيالى  ــر نگرفت. درواقع، امروز حوثى ها در يمن از همان خصوصيات ضد اس در نظ
ــر قبايل يمنى در جنوب  ــد و اكث ــى و مقابله با تجاوز بيگانگان در قبيله حاش خارج
اين كشور برخوردار هستند. به همين دليل است كه مى توانند اكثريت مردم يمن را 

تشويق به مقابله با متجاوزان عربستان سعودى كنند.

3. راه هاى ارزيابى احتماالت، فرضيه هاى مطرح شده با استفاده از قوانين منطقى
از آنجا كه ممكن است يك تحليلگر به دليل توجه نكردن به مفاهيم اساسى و يا 
ــرايط زمانى و مكانى يك رويداد، در مصداق يابى آن فرمول هاى كلى اشتباه كرده  ش
ــيوه هاى صحيح احتمال سازى، فرضيه سازى و  ــد، الزم است قوانين مربوط به ش باش
ــنجش احتمال ها، فرضيه ها و سناريوهاى  ــناريوپردازى را بياموزد و آنها را براى س س
ــده به كار گيرد. بنابراين، كافى است ابتدا اين فرمول هاى كلى را شناسايى  مطرح ش
كنيم و سپس در مصداق يابى آنها دقت الزم را به كار گيريم. از آنجا كه اين فرمول ها 
ــاس منطق عقلى شكل گرفته اند، مى توان به نتايج حاصل از آنها تا حد زيادى  بر اس

اطمينان كرد.
1,3. فرمـول اّول: تعميـم دادن رابطه علـت و معلولى بين سـه پديده از طريق 

برقرارى رابطه منطقى
در ارزيابى شناخت عوامل به وجود آورنده يك خير يا حادثه مورد نظر اگر عامل 
«الف» موجب به وجود آمدن رخداد «ب» شده باشد و اگر بدانيم رخداد «ب» خود 
ــت، احتماالً رابطه منطقى بين دو عامل «الف»  عامل به وجود آمدن پديده «ج» اس

ــت. بنابراين، مى توانيم در تحليل خود  و «ج» برقرار اس
ــود آمدن عامل «ج»  ــال آنكه «الف» عامل به وج احتم

بوده را مطرح كنيم.
بايد توجه داشت اين فرمول كلى زمانى كارايى الزم 
را براى ارزيابى احتمال ها و فرضيه هاى مطرح شده دارد 
كه اوالً تنها براى شناخت علل به وجود آورنده يك پديده 
ــى در نظر گرفته شده باشد و ثانياً در مصداق يابى  سياس

شرايط زمانى و مكانى اشتباهى رخ نداده باشد.
مثال

اگر سقوط دولت عبده ربه منصور، هوادار عربستان 
ــتان به  در يمن را يكى از عامل هاى حمله هوايى عربس
ــن بدانيم (علت الف) اين عامل مى تواند علتى براى  يم
ــتان  ــبه جزيره عربس ايجاد بحران در يمن و منطقه ش
ــت ب). از آنجايى كه  ــود (عل ــى خليج فارس ش و حت
يكى از داليل تداوم بحران در يمن مداخله كشورهاى 
ــت (علت ج)، مى توان مداخله عربستان در  خارجى اس
يمن (علت ب) را عامل تشديد مداخالت ساير كشورها 

در يمن بدانيم.
تذكر مهم

نتايج فرمول اّول را نمي توان به حالت عكس آن تعميم داد. يعني در اين فرمول 
ــت، پس نمي توان نتيجه  ــف) علت (ب) و (ب) علت به وجود آمدن (ج) اس ــت (ال عل
ــد. بنابراين، احتماالً (ج) علت به  گرفت (ج) هم علت (ب) و (ب) هم علت (الف) باش

وجود آمدن (الف) است.
در بررسى تحوالت سياسى معموالً به دليل پيچيدگى هاى موضوع، نمى توان تنها 
يك علت را براى ايجاد و شكل گرفتن يك پديده سياسى در نظر گرفت، زيرا به طور 
معمول چند علت و عامل موجب بروز يك حادثه يا شكل گرفتن يك پديده سياسى 
ــى و آموزش  ــاده كردن تحليل يك پديده سياس ــوند. اما در اين بحث، براى س مى ش
ــتفاده از قوانين عمومى منطق  ــازى با اس ــازى و فرضيه س راه هاى مختلف احتمال س
ــوند و يا فرض مى گيريم كه  ــاير متغيرها يا ناديده گرفته مى ش و قانون احتماالت، س
ــى به مرور زمان فرامى گيرد چگونه  ــند. تحليلگر سياس ثابت وبدون تأثيرگذارى باش
ــاده و قابل فهم كند. آنچه  ــى پيچيده را با فرمول هاى منطقى، س پديده هاى سياس
اهميت دارد، دانستن اين واقعيت است كه نمى توان قوانين عمومى منطق را به همه 

پديده ها در همه زمان ها و مكان ها تعميم داد.
ــت كه با تمرين و ممارست زياد قوانين عمومى، منطق  اين تحليلگر سياسى اس
ــود. در  ــه همراه قانون احتماالت خوب فرامى گيرد تا به اصطالح ملكه ذهنش ش را ب
ــايى كند و در  اين مرحله مى تواند عوامل مختلف را در وضعيت هاى گوناگون شناس
ــب با وضعيت و شرايط هر پديده سياسى از آن قواعد منطق  تحليل هاى خود متناس
ــتفاده كند، آنها را با مبانى تحليلى ارائه شده تطبيق  و قوانين مربوط به احتماالت اس

دهد و درنهايت، نتايج دقيق و صحيحى از آنها در اختيار مخاطب خود قرار دهد.
2,3. فرمـول دّوم (شـناخت عوامل عليت بين پديده ها از طريق كشـف عوامل 

سازنده يك پديده و ميزان تأثيرگذارى و تأثيرپذيرى آن از ساير پديده ها)
ــل ب هم بر عامل ج تأثير  ــر عامل ب تأثير بگذارد و بدانيم عام ــر عامل الف ب اگ
ــت. اين قالب  دارد، مى توان نتيجه گرفت، احتماالً عامل الف بر عامل ج تأثيرگذار اس
ــت كه در بررسى تأثيرات متقابل پديده ها بر هم كاربرد  كلى يكى از فرمول هايى اس

بسيار زيادى دارد.
مثال

در ماجراى يمن حمله هوايى عربستان به يمن (عامل الف) بر افزايش بحران در 
منطقه خاورميانه عربى تأثير مستقيم دارد (عامل ب). از آنجا كه گسترش بحران در 
خاورميانه (عامل ب) بر افزايش قيمت نفت در بازارهاى جهانى (عامل ج) تأثير قابل 
ــتان به يمن  ــى دارد، مى توان نتيجه گرفت احتماالً در كوتاه مدت حمله عربس توجه

(عامل الف) بر قيمت جهانى بازار نفت (عامل ج) اثر افزاينده خواهد داشت.
ــّوم: شناخت عوامل عليت بين پديده ها از طريق كشف عوامل به وجود  فرمول س

آورنده و مطالعه روندهاى گذشته درباره رويدادهاى مشابه و نتايج حاصل از آنها
ــان مي دهد،  ــي از عوامل مهمى كه قدرت تحليلگر را در مباحث تحليلى نش يك
ــته و سوابق يك رويداد و كشف عوامل اصلى به وجود آورنده  مطالعه روندهاى گذش
ــاير  ــت. درنهايت، تعميم دادن نتايج حاصل از آن پديده به س يك پديده و رويداد اس

 تحليلگر سياسـى به مـرور زمان 
پديده هـاى  چگونـه  فرامى گيـرد 
سياسـى پيچيده را بـا فرمول هاى 
منطقـى، سـاده و قابل فهـم كند. 
آنچه اهميـت دارد، دانسـتن اين 
واقعيت اسـت كه نمى توان قوانين 
عمومى منطـق را به همه پديده ها 
در هــمـه زمـان هـا و مكان هـا 

تعميم داد.
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ــترى دارد، پيش بينى  ــابه خواهد بود. آنچه در اين ميان اهميت بيش پديده هاى مش
ــل ارتباط تنگاتنگ  ــت. به دلي ــته اس ــوالت آتى از طريق مطالعه روندهاى گذش تح
ــه معموالً در قالب  ــى» ك ــن «احتماالت» و «فرضيه ها» و «پيش بينى هاى سياس بي
سناريوپردازى و سناريوسازى مطرح مى شود، شناخت اين فرمول به ما كمك مى كند 

راحت تر تحوالت آتى را پيش بينى كنيم.
مثال

اگر عامل الف شرايط تاريخى يا ماهيتى مشتركى با عامل ب دارد، احتماالً همان 
نتايجى كه براى عامل ب در گذشته پيش آمده و يا اتفاق افتاده، در مورد عامل الف 
ــد، به شرط آنكه از لحاظ عوامل تشكيل دهنده پديده سياسى يا  هم تكرار خواهد ش
تأثيرگذارى بر ساير عوامل با يكديگر شبيه باشند. در اين صورت، تحليلگر مى تواند با 
استفاده از اين شباهت تاريخى نتايج مترتب بر پديده سياسي مورد نظر را در آينده، 

پيش بينى كند.
ــداد را از نظر ماهيت و نتايج حاصل از  ــگ در يمن مى توان اين روي ــورد جن در م
ــتور تجاوز نظامى عراق به ايران مقايسه كرد. هم  ــين در دس آن با حركت صدام حس
ــايه بود. در ايران پيروزى  ــايه است و هم عراق با ايران همس ــتان با يمن همس عربس
ــاس تهديد كند، زيرا  ــرنگونى شاه موجب شده بود صدام احس ــالمى و س انقالب اس
ــت به قيام عليه رژيم صدام بزنند. در يمن  ممكن بود مردم عراق نيز مانند ايران دس
نيز سقوط رژيم عبده ربه منصور، متحد عربستان اين نگرانى را در عربستان به وجود 
آورد كه نفوذ سنتى خود را در يمن از دست بدهد و با قدرت گرفتن شيعيان زيدى 
در يمن، شيعيان عربستان، بويژه در استان هاى هم مرز يمن شورش كنند. هم عراق 
و هم عربستان هردو كشور اقدام شان از طرف كشورهاى امريكا و متحدانش حمايت 
ــه حركت كور صدام در تجاوز  ــد. بنابراين، مى توان نتيجه گرفت همان گونه ك مى ش
نظامى به ايران با شكست روبه رو شد، به احتمال زياد حركت عربستان در يمن نيز با 

شكست روبه رو خواهد شد.
توجه مهم

ــباهت هاى تاريخى استفاده كرد كه شرايط محيطى و مكانى  زماني مي توان از ش
ــى با پديده اى كه  ــكيل دهنده يك پديده سياس ــل به وجود آورنده و عوامل تش و عل
ــبيه باشند. چه بسا در  ــت كامًال يا تا حد زيادى با هم ش ــته اتفاق افتاده اس در گذش
ــتفاده مى شود، اما بعد از گذشت  تحليل هاى بعضي از تحليلگران از وقايع تاريخى اس
ــتفاده اى غلط بوده، به خاطر آنكه شرايط الزم براى  ــود چنين اس زمان معلوم مي ش

تكرار تجربه هاى تاريخى در تحليل مالحظه نشده است.
ــايد بتوان ده ها فرمول ديگر نيز در اين مورد  در يك نگاه كلى مى توان گفت، ش
ــطح از مباحث تحليل سياسى قابل ذكر نيست. در اينجا به  مطرح كرد كه در اين س

همين حد بسنده مى كنيم.
جمع بندى بحث

ــت آوردن تمامى  ــى در هر تحليلى به دس يكى از كارهاى اصلى تحليلگر سياس
ــت كه قصد  ــى اس «احتمال هاى ممكن» درباره يك حادثه، خبر يا يك پديده سياس
ــيارى از موارد اطالعات دقيق با جزئيات درباره علل به  تحليل آن را دارد، زيرا در بس
وجود آمدن يك رويداد به دست تحليلگر نمى رسد. بنابراين، ناچار مى شود به حدس 
ــاى تحليلى درباره علل وقوع آن رويداد، بپردازد. براى ارائه اين فرضى  هاى  و گمان ه
تحليلى نياز دارد اوالٌ قوانين منطق را بخوبى بشناسد و ثانياً بتواند از قوانين احتماالت 
ــتفاده كند. در اين ميان ارائه  ــنجش احتمال هاى مختلف و فرضيه سازى اس براى س
ديدگاه هاى تحليلگر درباره تحوالت آتى آن خبر يا پديده بر اساس قانون احتماالت 
به شرط آنكه دوره زمانى معينى را مشخص كند و هم درصد احتمال وقوع آن را در 

آينده تعيين نمايد، امكان پذير خواهد بود.

پانوشت ها
1. به نقل از سايت دفتر مقام معظم رهبرى، به تاريخ 94/1/20

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=13060
ــازى، يعنى در نظر گرفتن همه احتمال هاى منطقى ممكن الوقوع  2. احتمال س
ــناخت عوامل يا  ــه احتمال ها درباره ش ــده و يا در نظر گرفتن هم ــراى يك پدي ب
علت هاى وقوع يك رويداد و يا شناخت عناصر تشكيل دهنده يك پديده سياسى.

ــازى به معناى در نظر گرفتن همه احتمال هاى ممكن الوقوع و ارائه  3. فرضيه س
ــت، يعنى در زمانى كه تحليلگر حدس و  ــاس همان احتماالت اس يك نظر بر اس
گمان هاى خود را درباره علل وقوع يك حادثه يا عناصر تشكيل دهنده همان پديده 

يا حادثه در قالب يك نظر به مخاطبان خود ارائه مى كند.
ــف  ــاى واقعى و پردازش آنها و كش ــتخراج داده ه ــى اس ــازى، يعن 4. سناريوس
ــازى هاى خبرى به دست  ــناريوهايى كه بر اساس روندهاى گذشته و جريان س س
ــت درباره آينده يك پديده يا يك  ــناريوهاى مختلفى كه ممكن اس آمده و تهيه س

رويداد اتفاق بيفتد.
منابع جهت مطالعه بيشتر

1. آموزش منطق، محسن غرويان، انتشارات دارالعلم، چاپ سوم، قم، 1382.
ــات و تدوين كتب علوم  ــازمان مطالع ــق كاربردى، على اصغر خندان، س 2. منط
انسانى دانشگاه ها (سمت) و مؤسسه فرهنگى طاها، چاپ سوم، تهران؛ قم، تابستان 

.1384
3. مبانى منطق جديد، لطف اهللا نبوى، ويراستار سيمين عارفى، سازمان مطالعات 
و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاه ها (سمت)، چاپ دوم، تهران، تابستان 1383.
ــارات دارالعلم، قم 1385. كتاب  ــن غرويان، انتش ــفه، محس ــنايى با فلس 4. آش
ــنايى با فلسفه  ــان و مختصر و روان براى آش ــفه كتابى است آس ــنايى با فلس آش
ــن غرويان كه خود سال هاست  ــط محس ــالمى و موضوعات آن. اين كتاب توس اس
ــفه مشغول است براى دانش آموزان و دانشجويانى كه  به تدريس و تحقيق در فلس
خيلى با زبان فلسفى و اصالحات بعضاً دشوار آن آشنايى ندارند، نوشته شده است.

ــى، دكتر بهاء الدين پازارگاد، در سه جلد، انتشارات زوار،  5. تاريخ فلسفه سياس
.1382

6. فلسفه سياسى، آنتونى كوئينتين (مجموعه مقاالت)، ترجمه مرتضى اسعدى، 
انتشارات بين المللى المهدى، تهران، 1368.

7. فلسفه تحليلى و تقريرات استاد دكتر مهدى حائرى يزدى، به كوشش عبداهللا 
ــتان  ــه معاصر، چاپ اول، زمس ــه فرهنگى دانش و انديش ــارات مؤسس نصرى، انش

.1379
ــين همدانى،  ــن، غالمحس ــه احتماالت و نتيجه گيرى، هرولد ج. الرس 8. نظري
ــريف، چاپ هفتم،  ــارات علمى دانشگاه صنعتى ش ــتار احمد بيرشك، انتش ويراس

تهران، 1386.
ــر مهاجر، تهران،  ــهريارى، انتشارات نش ــنايى با نظريه احتمال، پرويز ش 9. آش

آبان 1377.
ــم بزرگ نيا و  ــيد ابوالقاس ــداس بات، س ــدرن، بي. رام ــال م ــه احتم 10. نظري

محمدحسين عالمت ساز، انتشارات مانى، چاپ اول اصفهان، آذر 1375.
11. چشم انداز: چگونه رهبران آن را مى سازند، انتقال مى دهند و برقرار مى دارند، 
ــا همكارى مرضيه كيقبادى،  ــريعتمدارى، عقيل ملكى فر ب ترجمه و تأليف نادر ش

انتشارات انديشكده صنعت و فناورى (آصف)، چاپ اول، تهران، پاييز 1388.
ــارات علمى دانشگاه شريف، چاپ  12. آينده پژوهى و انرژى، عباس ملكى، انتش

اول، تهران، 1392.

پرسش هاى درس ششم

1. تعريف احتمال چيست؟
ــى  ــاالت در تحليل سياس ــون احتم ــرد قان 2. كارب

چيست؟
3. رابطه قوانين عمومى منطق با قانون احتمال در 

تحليل سياسى چيست؟
ــل صحيحى از تحوالت  ــراى آنكه بتوانيم تحلي 4. ب
ــى ارائه دهيم،  جارى و يا آينده يك پديده سياس

قبل از هر چيزى بايد چه اقدامى انجام داد؟
ــنايى با قوانين عمومى منطق چگونه به يك  5. آش
ــتفاده  تحليلگركمك مى كند ازقانون احتماالت اس

كند؟
6. چرا نمى توانيم قوانين عمومى منطق را براى همه 

پديده ها در همه زمان ها و مكان ها تعميم دهيم؟
7. فرق احتمال سازى با فرضيه سازى چيست؟

ــازى و  ــخيص صحت احتمال س ــاى تش 8. معياره
ــناريوپردازى در تحليل سياسى  ــازى و س فرضيه س

كدامند؟
9. چه ارتباطى بين قوانين احتماالت با سناريوسازى 

وجود دارد؟
و  ــازى  فرضيه س ــا  ب ــازى  احتمال س ــه  رابط  .10

سناريوسازى چيست؟
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كار تيمي در عمل – قسمت هشتم

مديريت و رهبرى در تيممديريت و رهبرى در تيم
تفاوت ها و ويژگى هاتفاوت ها و ويژگى ها

 احمدرضا قلى پور
مدرس دانشگاه و كارشناس ارشد مديريت و كارآفرينى

اشاره
در قسمت گذشته انواع تيم را كه عبارتند از تيم حل مسئله، تيم خودگردان، 
تيم متخصص و... معرفى كرديم و كاركردها و اثربخشى هريك از آنها را بررسى 
كرديم. در اين بخش به معرفى انواع رهبرى و مديريت تيم مى پردازيم كه هريك 
معنايى متفاوت و كاركرد و اهداف منحصر به خود را دارد. براى موفقيت يك تيم 
داشتن رهبرى اثربخش و مديرى فعال ضرورى است. در اين نوشتار ضمن اشاره 
اجمالى به اين تفاوت، ويژگى ها، مهارت  ها، سبك هاى رهبرى و نحوه بهره ور كردن 
آن را تشريح خواهيم كرد.
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ــتن رهبرى  ــتلزم داش ــب موفقيت در تيم مس كس
ــرى را ابتدا  ــت. «اصطالح رهب ــد و توان مند اس كارآم
ــتوردهى»  هنرى فايول تحت عنوان «جهت دهى و دس
ــف پنج گانه مديريت مطرح كرد.  به منزله يكى از وظاي
ــى راه يافت و  ــون مديريت ــت به مت ــپس واژه هداي س
باالخره عبارت فوق با تطور معنايى، ارتباطات، انگيزش 
ــروز از واژه رهبرى به جاى  ــد و ام ــرى معنى ش و رهب
ــود».1 رهبر تيم  ــتفاده مى ش ــت و جهت دهى اس هداي
ــش كليدى ايفا مى كند. عالوه بر  در ايجاد موفقيت، نق
ــد  مواردى كه در فصل قبل درباره تيم مطلوب بيان ش
براى موفقيت يك تيم داشتن رهبرى اثربخش ضرورى 
است. رهبر اثربخش به توليد چشم انداز و مأموريت در 
ــم مى پردازد و زمينه هاى الزم را براى تعهد اعضا به  تي
ــك از اعضاى تيم را  ــداف تيم فراهم مى آورد و هري اه
ــف به ارزش هاى تيم كرده و آنها را ترغيب مى كند  واق
ــمارند. رهبر تيم مديريِت  ــا آن ارزش ها را محترم ش ت
فراينِد تدويِن شرِح وظايف تيمى را بر عهده مى گيرد، 
ــن مى كند و آنها را  ــراى هريك از اعضا وظايفى معي ب

ــارت بر عملكرد  ــد. رهبر تيم فرايند نظ ــاركت مى ده ــن وظايف خود مش در تدوي
ــرد تيم و كميته هاى  ــد، به طور همزمان بر عملك ــم نهادينه مى كن ــا را در تي اعض
ــارت و ارزيابى به عمل مى آورد. عموم  ــى و نيز عملكرد هريك از اعضا نظ تخصص
ــازمان ها قائل  ــران به تفكيك دو نقش رهبرى و مديريت در تيم ها و س صاحب نظ
ــيوه كامًال جداگانه و متفاوت از يكديگر براى  ــتند. «مديريت و رهبرى دو ش هس
ــازماندهى و كنترل افراد به شمار مى روند».2 در اينجا به طور اجمالى به تفاوت  س

اين دو نقش اشاره مى شود.

رهبرى و رهبر تيم
ــخصى  ــف رهبرى در تيم به معنى تمركز بر اهداف تيم و رهبر ش ــام وظاي انج
ــر، رهبرى به يك فعاليت  ــن نقش مى پردازد. به عبارت ديگ ــت كه به ايفاى اي اس
ــود و رهبر، يك شخص است. رهبرى طبق يك تعريف به منزله انجام  اطالق مى ش
ــت. در اينجا تأكيد بر كارهاى درست است. به عبارت ديگر، رهبر  ــت اس كار درس
تيم كارهاى نادرست و ناصواب را در برنامه كارى خود و تيم قرار نمى دهد. دورى 
از كارهاى غيرعرفى و مغاير قانون به طور ذاتى از وظايف كليدى رهبرى تيم است. 
نقش رهبرِى تيم، صاحب اين نقش را موظف مى كند همواره مراقب باشد كه تيم 
در مسير اهدافش حركت كند. همچنين پرهيز از عملكردهاى مغاير عرف و قانون 
ــتگذارى و نظارت بر اجراى  ــود. نقش رهبرى به انجام وظيفه سياس رعايت مى ش

سياست ها اشاره و تأكيد دارد.

مديريت و مدير تيم
انجام وظايف مديريت در تيم به معنى تمركز بر كسب بيشترين راندمان تيمى 
در تحقق اهداف است و مدير شخصى است كه نقش مديريت را ايفا مى كند. مدير 
تيم وظيفه مديريت را با انجام درست كارها به پيش مى برد. ايفاى نقش مديريت 
به منزله شناسايى و يافتن راه هاى رسيدن به اهداف تيمى و انتخاب بهترين راهكار 
ــت. به كارگيرى  ــود و درنهايت، اجراى بهترين راهكار اس ــن راهكارهاى موج از بي
ــت.  ــت در اجراى راهكارها خود وظيفه مهم مديريت اس ــت روش هاى درس درس
ــازماندهى تيمى و  ــرى تيم در ايفاى نقش مديريت به وظايف برنامه ريزى، س رهب

هدايت تيمى و اجراى سياست ها مى پردازد.

گفت وگو
ــازمانى ملزم  ــتورالعمل هاى ادارى و س «در مديريت، افراد تحت ضوابط و دس
ــخصى  ــتند ولى اطاعت از رهبر، ارادى و بر مبناى ميل ش به اطاعت از مدير هس
ــتاقانه) صورت مى گيرد و اجبارى در كار نيست» (رضاييان، 1384).3 رهبران  (مش
ــم در انجام وظايف تيمى به طور همزمان به ايفاى نقش هاى رهبرى و مديريت  تي
تيمى مى پردازند. تفكيك اين دو نقش در تيم ها گرچه بسيار دشوار اما امكان پذير 
ــد و نقش هاى بيشترى داشته باشد تفكيك  ــت. به ويژه هرچه تيم بزرگ تر باش اس
ــد. رهبر تيم هنگامى كه مى بيند نمى تواند  ــايد ضرورى تر هم به نظر برس نقش ش

نقش هاى خويش را به درستى ايفا كند يا از عهده كارها 
ــى را واگذار كند؛ به  ــد، بايد نقش هاى مديريت برنمى آي
ــد. «تفاوت رهبرى  ــر، تفويض اختيار نماي عبارت ديگ
ــت نفوذ در ديگران  ــت كه مديري و مديريت در آن اس
ــازمانى است. در رهبرى، اهداف  براى كسب اهداف س
مى تواند گوناگون باشد اما در مديريت اهداف سازمانى 
ــت دارد، براى مثال اگر فردى در رده عملياتى بر  اولوي
ــذارد در اين صورت  ــازمان اثر گ تصميم مدير عالى س
ــت و مدير عالى، پيرو.  اين فرد، در اين مورد، رهبر اس
ــد. در رهبرى  ــازمان نباش ــر عضو س ــكان دارد رهب ام
ــر اينكه هدف  ــت، افزون ب ــله مراتب مطرح نيس سلس
ــت با هدف سازمان همگام يا برخالف  رهبر ممكن اس
آن باشد» (هرسى و بالنچارد، 1382).4 در اين نوشتار 
ــود، مقصود نقش  ــتفاده مى ش وقتى از واژه رهبرى اس
ــان رهبرى و مديريت در يك مفهوم كلى رهبرى  توأم

تيم است.

ويژگى هاى رهبر تيم
ــوند. آنها بعضاً  ــته اى كه دارند متمايز مى ش رهبران به دليل ويژگى هاى برجس
ــال، در عين انعطاف پذيرى بايد قاطعيت  ــاى متضادند، به عنوان مث داراى ويژگى ه
ــند. دروزى (2008) ويژگى هايى نظير رويارويى، برقراركننده ارتباط،  ــته باش داش
ــهيل كننده و يكپارچه كننده را براى رهبرى ذكر مى كند.5 در  انجام دهنده كار، تس

اينجا به صفات و ويژگى هاى مهم رهبرى اشاره مى شود:

الهام بخشى
رهبر تيم الهام بخش اعضاى تيم است. بر اساس يك تحقيق ميدانى اين ويژگى 
همواره بين رهبران مؤثر جايگاه مهمى دارد. الهام بخشى در رهبرى از ميان شانزده 
ــت. توانايى الهام بخشى  ويژگى رهبرى همواره در ميان مهم ترين ويژگى ها بوده اس
ــران الهام بخش  ــا را به وجود مى آورد. رهب ــاركت و تعهد اعض ــطح مش باالترين س
ــعه افراد زيرمجموعه  ــوطى براى تيم خود تعيين مى كنند و براى توس اهداف مبس
ــم خود همكارى  ــيار بااليى با اعضاى تي ــت مى گذارند. آنها با تعامل بس ــود وق خ
ــويق مى كنند خالقيت بيشترى از خود نشان دهند. رهبران  مى كنند و آنها را تش
ــى با افراد زيرمجموعه خود ماهرتر هستند. آنها  الهام بخش در ايجاد روابط احساس
ــن موفق تر عمل مى كنند. در ارتباطات خود تأثيرگذارتر  در ايجاد يك تصوير روش
ظاهر شده  و زمان بيشترى را به ايجاد ارتباط اختصاص مى دهند. اين افراد همواره 
ــتند و خود يك الگوى تأثيرگذار در سازمان محسوب  ــگام هس در ايجاد تغيير پيش
ــوند. هرچه رهبران تيم ها چنين رفتارهايى را بيشتر از خود نشان دهند، در  مى ش

اذهان افراد، الهام بخش تر جلوه مى كنند.6

الگوبودن
ــم الگو مى پذيرند. آنها  ــور ناخودآگاه و طبيعى از رهبران تي ــاى تيم به ط اعض
ــت زير نظر اعضاى تيم قرار دارند. تمام رفتارها و گفتارهاى آن زير تيغ نگاه  به دق
ــاس يادگيرى اجتماعى، رهبران تيم ها الگوى تيم خود  نقادانه آنها قرار دارد. بر اس
ــود كه يادگيرى  ــتند. «در نظريه يادگيرى اجتماعى اين فرضيه مطرح مى ش هس
ــود. طبق اين نظريه،  ــى مى ش ــاهده عمل ديگران و نتايج حاصل از آن ناش از مش
ــى از تعامل و اثرگذارى متقابل و دائم ميان فرد و محيط اجتماعى  يادگيرى، ناش
ــم از رهبران خود ياد مى گيرند چگونه رفتار  ــت».7 بنا بر اين نظريه، اعضاى تي اس
ــكنات رهبران تيم، همواره مورد توجه ديگران است، در  كنند. گفتار، حركات و س
ــود.  ــرد ديگران بازتاب خواهد يافت و نيز در رفتار ديگر اعضا بازتوليد مى ش عملك
ــد در رفتار خويش پياده كنند تا  ــران مؤثر بايد آنچه را از ديگران انتظار دارن رهب

آنها درعمل، امكان پذيرى انتظارات رهبر تيم را مشاهده كنند.

تشريك مساعى
مشاركت جويى رهبر تيم مى تواند سبب مداخله اعضا در تمام مراحل كار تيمى 
ــاركت اعضاى تيم باعث مى شود خود را در تمام فرايندها سهيم بدانند.  ــود. مش ش

رهبـر تيـم كارهـاى نادرسـت و 
ناصواب را در برنامـه كارى خود و 
تيم قرار نمى دهد. دورى از كارهاى 
غيرعرفـى و مغاير قانـون به طور 
ذاتى از وظايف كليدى رهبرى تيم 
اسـت. نقش رهبرِى تيـم، صاحب 
اين نقش را موظف مى كند همواره 
مراقـب باشـد كـه تيم در مسـير 
اهدافـش حركـت كنـد. همچنين 
پرهيـز از عملكردهاى مغاير عرف 

و قانون رعايت مى شود.
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تيم هايى كه اعضاى آن در هدف گذارى، برنامه ريزى، اجرا و نظارت مشاركت داده 
ــان مى دهند. سازمان ها زمانى مى توانند  ــوند انگيزه هاى بيشترى از خود نش مى ش
ــتعدادها و انرژى خالق كاركنان اميدوار باشند كه اعضا  ــتفاده مطلوب از اس به اس
ــازمان و نقش خود در تعيين اهداف شناخت و آگاهى داشته  ــبت به اهداف س نس
ــود، زيردستان كمتر به آن  ــند. اگر اهداف به تنهايى از جانب مديران تعيين ش باش
ــتيابى به آن خواهند كرد.8 رهبران اثربخش  تعهد دارند و تالش كمترى براى دس

قويا مشاركت جو هستند و اعضاى تيم را در تمام مراحل كار مداخله مى دهند.

اعتمادآفرينى
از ويژگى هاى مهم رهبران اثربخش ايجاد محيط سرشار از اعتماد بين اعضاى 
ــال و پويا ضرورى و از ويژگى هاى تيم هاى  ــت. اعتماد براى يك محيط فع تيم اس
ــت. افراد قابل اعتماد در تيم باعث توليد اعتماد مى شوند. يك فرد زمانى  عالى اس
ــت كه رفتارهاى قابل پيش بينى داشته باشد. عالوه بر وجود اعضا و  قابل اعتماد اس
ــرط اساسى براى ايجاد اعتماد، اطمينان داشتن  رهبر قابل پيش بينى در تيم، «ش
از وجود اهداف اجرايى روشن است، به طورى كه خواسته هاى كاركنان نيز در آن 
ــد.9 رهبران تيم هاى اثربخش از طريق  ــاركت آنان تعيين شده باش منظور و با مش
ــتم قدردانى، ارتباطات باز و صادقانه و گردش آزاد، سريع و صحيح اطالعات  سيس

مى توانند محيط تيم را آكنده از اعتماد كنند.

تمركز بر نياز
ــاره دارد، وقتى چيزى  ــوم نياز به كمبودها اش مفه
ــتاندارد خود باشد مفهوم نياز  كمتر از مقدار الزم و اس
را در اذهان متبادر مى كند. رهبر تيم بر نياز مخاطبان 
ــناخت كمبودها و نيازهاى  و جامعه تمركز مى كند. ش
ــت. تكيه بر  تيم و اعضا جزو وظايف ذاتى رهبر تيم اس
ــى و همزبانى بين رهبر و اعضاى تيم  نياز باعث همدل
مى شود. با عنايت به نيازهاى جامعه رهبر تيم مى تواند 

خواسته هاى آنها را تأمين كند.

انگيزه مندى و انگيزانندگى
انگيزش تمايل به انجام كار است و در گرو توانايى 
ــود.10 هرچه  ــيله نوعى نياز تأمين ش ــرد، تا بدان وس ف
ــديدتر انگيزه مندى فرد باالتر و  تمايل به انجام كار ش
هرچه تمايل به انجام كار كمتر باشد، انگيزه مندى فرد 
ــديدى به انجام كار و  ــت. رهبران ميل ش ضعيف تر اس
ــالوه، رهبران اثربخش قدرت  تحقق اهداف دارند. به ع
به حركت درآوردن اعضا و تهييج آنان به انجام فعاليت 

در راستاى تحقق اهداف تيم را دارند.

ازخودگذشتگى
ــخصى  ــود رهبر تيم از منافع ش ــا باعث مى ش ــم و هم تيمى ه ــع كالن تي مناف
ــت. مفهوم  ــراى موفقيت تيم ضرورى اس ــتگى رهبر ب ــت بردارد. ازخودگذش دس
ــت و به امورى مثل گذشتن از دانش، ثروت،  ــتگى معادل فداكارى اس ازخودگذش
ــردى و امثالهم براى تحقق اهداف تيم، جامعه و ديگران  ــى، اعتبار و منافع ف داراي
ــد. رهبر فداكار باعث فداكارى  ــتگى باش ــاره دارد. رهبر بايد الگوى ازخودگذش اش
اعضاى تيم مى شود. وقتى اعضاى تيم مشاهده كنند رهبر تيم عالوه بر منافع خود 
ــى، تجربى و اجتماعى و... براى موفقيت تيم مايه مى گذارد، به  از توان فنى، دانش
ــابه راغب مى شوند. طبيعى است جو تيمى نيز تحت تأثير ازخودگذشتگى  كار مش
رهبر تيم قرار مى گيرد. به اشتراك گذشتن توان و تجارب به دليل ازخودگذشتگى 

رهبر تيم است. فداكارى صفت بارز و برجسته رهبر اثربخش است.

گفت وگو
ــده است بنابراين،  در اين بخش بر موضوع رهبرى و مديريت در تيم تمركز ش
ــود را براى رهبرى تيم نامزد مى كند  ــث حول آن مى چرخد. وقتى فردى خ مباح
ــود بايد ببيند آيا واجد ويژگى هاى  ــاً نقش رهبرى تيم را عهده دار مى ش و يا اساس

ــت يا خير؟ رهبر تيم  ــد هس ــاره ش رهبرى كه تعدادى از مهم ترين آنها در باال اش
ــد. براى آنها نقش الگوى پايدار را ايفا كند، بكوشد  بايد الهام بخش ديگر اعضا باش
ــد و  ــاعى نمايد، قادر به ايجاد اعتماد در تيم باش ــريك مس با همه اعضاى تيم تش
ــاير اعضا  ــر نيازهاى تيم عمل كند. وى بايد ضمن انگيزه مندى براى س متمركز ب
انگيزاننده و نماد ازخودگذشتگى باشد. داشتن توأمان اين ويژگى ها به طور مطلق 
دشوار است، اما مى توان انتظار داشت هريك از ويژگى ها به طور نسبى در رهبران 

تيم ها موجود باشد.

مهارت هاى رهبرى
ــه مجموعه اى از  ــت و بهينه وظايف خود ب ــران تيم هاى براى انجام درس رهب
ــب، مهارت ها و  ــرى موفقيت آميز به رفتار مناس ــتند. «رهب مهارت ها نيازمند هس
ــه  ــخصى او. اصوالً رهبران به س ــتگى دارد، نه به ويژگى هاى ش عملكرد رهبر بس
ــتلزم  ــب اين مهارت ها مس ــانى و اداركى».11 كس نوع مهارت نياز دارند: فنى، انس
گذراندن دوره هاى آموزشى كوتاه مدت و حتى بلندمدت و انجام كار سخت كوشانه 
ــود. اين مهارت ها  ــاره مى ش ــت. در اين بخش به تعدادى از آنها اش ــتمر اس و مس

مهم ترين آنهاست:

مهارت هاى سنتى مديريت
ــاز دارند:  ــوع مهارت ني ــه ن ــوال رهبران به س «اص
ــى به دانش و  ــانى و اداركى. مهارت هاى فن ــى، انس فن
ــخص اطالق مى شود.  توانايى هاى فنى و يا حرفه اى ش
ــاب داران، پزشكان و امثالهم  مهارت هاى اكتسابى حس
ــتند. مهارت هاى  ــى از مهارت هاى فنى هس نمونه هاي
ــانى عبارتند از: توانايى كار با انسان ها به نحو مؤثر  انس
ــد. مهارت هاى ادراكى  ــكيل گروه هاى كار كارآم و تش
ــد از: توانايى تفكر در قالب مدل ها، چارچوب ها  عبارتن
ــترده كه در سطوح باالى سازمانى اهميت  و روابط گس
ــروكار دارند،  ــاى اداراكى با ايده ها س ــد. مهارت ه دارن
ــروكار داشتن با  ــانى به س در حالى كه مهارت هاى انس
ــان ها و مهارت هاى فنى به سروكار داشتن با اشيا  انس

مربوط مى شود.12

مهارت هاى راهبردى
رهبر تيم بايد قادر باشد تيم و اعضايش را در آينده 
به پيش ببرد و افق هاى زمانى فعاليت هاى تيم را براى 
آينده طراحى و آن افق ها را به كمك اعضا تدوين كند 
ــامل افق هاى كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت  كه ش
مى شوند. بايد بتواند براى تيم چشم انداز، مأموريت، منشور اخالقى، اهداف روزمره 
ــوزش دهد. «برنامه ريزى راهبردى مراحلى به  ــردى تعريف كند و آنها را آم و راهب
ــازمان، تعيين هدف ها و مقاصد  ــرح ذيل دارد: تعريف و تبيين مأموريت هاى س ش
بلندمدت، پيش بينى وضعيت اقتصادى آينده، تهيه و تنظيم برنامه هاى بلندمدت، 

تهيه و تنظيم برنامه هاى كوتاه مدت».13

مديريت
ــامل برنامه ريزى، سازماندهى، هدايت، كنترل و  پنج وظيفه سنتى مديريت ش
ــب مهارت هاى آن براى رهبر تيم  ــوب مى شوند كه كس بازنگرى از وظايفى محس
بسيار ضرورى است. وظايف مهم ديگرى نظير مديريت تغيير، خالقيت و نوآورى، 
مديريت دانش، مهندسى ارزش، مديريت كيفيت و امثالهم بر عهده مديريت است 

كه كسب مهارت هاى آنها نيز براى هر مدير تيم الزامى است.

تيم وركينگ
آشنايى با مفاهيم، دانش و فرايندهاى كار تيمى و كسب مهارت و آمادگى هاى 
الزم براى اعمال مديريت صحيح بر فعاليت ها و نيز بر اعضا براى رهبران و مديران 
ــت  ــت. ويژگى هاى فراوانى وجود دارد كه يك مدير تيم الزم اس تيم ها الزامى اس

براى انجام صحيح تيم ورك آنها را طى تمرينات سخت در خويش نهادينه كند.

از ويژگى هاى مهم رهبران اثربخش 
ايجاد محيط سرشار از اعتماد بين 
اعضـاى تيم اسـت. اعتمـاد براى 
يـك محيط فعـال و پويـا ضرورى 
عالـى  تيم هـاى  ويژگى هـاى  از  و 
اسـت. افـراد قابل اعتمـاد در تيم 
باعث توليد اعتماد مى شـوند. يك 
فرد زمانـى قابل اعتماد اسـت كه 
رفتارهـاى قابل پيش بينى داشـته 

باشد.
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حل مسئله
ــوند. داشتن آگاهى علمى الزم براى  ــائل تازه روبه رو مى ش تيم ها همواره با مس
ــئله و توان حل خالقانه آن از جمله مهارت هايى است كه رهبر تيم  مواجهه با مس
بايد واجد آن باشد. رهبران تيم بايد همواره آمادگى و روحيه روبه روشدن با مسائل 

را دارا باشند.

سبك هاى رهبرى در تيم هاى كارى
ــت. در اينجا براى  ــده اس ــبك هاى مديريت نظريات مختلفى ارائه ش درباره س
ــود.  ــاره مى ش ــن بهتر نقش رهبر تيم به يكى از نظريه هاى موجود و مهم اش تبيي
بليك و موتون تحقيقاتى انجام دادند و «به اين نتيجه رسيدند كه توجه به توليد و 
توجه به كاركنان، هر دو، در مديريت مهم هستند و براى نشان دادن اهميت اين 
دو عامل در رهبرى نظريات شان را تحت عنوان شبكه مديريت بيان كردند».14 اين 
ــبكه در بعضى از مآخذ با عنوان «سبك سنج مديريت»15 نام گذارى شده است.  ش
ــبكه در مديريت رسيدن به پنج سبك مديريت است كه در ادامه  محصول اين ش

به تشريح مختصر هريك از آنها مى پردازيم:

رهبرى نامحسوس
در اين سبك مديريت، رهبر تيم هيچ گونه مديريتى اعمال نمى كند. تيم تقريباً 

به حال خود رها شده است. رهبر تيم نه به اعضا و نه به 
فعاليت هاى تيم توجه چندانى نشان نمى دهد.

رهبرى باشگاهى
ــبك مديريت، رهبر تيم توجه ويژه اى به  در اين س
ــه طور جدى توجه  ــان دارد و به رضايت آنان ب كاركن
ــئوليت هاى  ــا به وظايف تيمى و انجام مس مى كند، ام

محوله توجهى ندارد.

رهبرى وظيفه گرا
ــط به  ــم فق ــر تي ــت، رهب ــبك مديري ــن س در اي
ــئوليت هاى كارى تيم و انجام دقيق شرح وظايف  مس
ــت كاركنان و اعضاى  ــاً به رضاي توجه مى كند و اساس

تيم بى توجه است.

رهبرى انسانى
ــم به هردو جنبه  ــبك مديريت، رهبر تي در اين س
ــه مى كند، اما  ــى و رضايت كاركنان توج ــف تيم وظاي

هدف گذارى تيمى در سطح نازل ترى انجام مى گيرد.

رهبرى تيم گرا
ــى و رضايت  ــردو جنبه وظايف تيم ــت، رهبر تيم به ه ــبك مديري ــن س در اي
ــه با سبك رهبرى انسانى با مشاركت اعضا و  كاركنان توجه مى كند، اما در مقايس
ــطح  ــازى، هدف گذارى تيمى در س مداخله دادن آنان در تصميم گيرى و تصميم س

عالى ترى قرار مى گيرد.

گفت وگو
ــبك مديريت  ــت رهبر تيم نيازمند يك س با توجه به مباحث فوق ضرورى اس
ــراى تيم هاى  ــد. ب ــه اعضاى تيم و وظايف تيمى باش ــه به هردو جنب ــد توج از بع
ــانى و براى تيم هايى كه مراحل تكاملى را طى مى كنند،  ــيس رهبرى انس تازه تأس
ــانى به سمت رهبرى تيم گرا  ــود. هرچه از رهبرى انس رهبرى تيم گرا توصيه مى ش
ــاركت  ميل مى كنيم، ميزان بهره ورى تيمى و مداخله كاركنان در تصميمات و مش
ــى و رضايت درونى اعضا افزايش  ــا در امور تيمى و به تبع آن، انگيزهاى تيم اعض
مى يابد. شوراها و تشكل هاى دانش آموزى مى توانند بر اساس شبكه مديريت بليك 
ــبك هاى مديريت خود را ارزيابى كنند. سه سبك رهبرى نامحسوس،  و موتون س
ــانى و  ــبك مديريت انس ــگاهى مطلوبيت چندانى ندارند، اما دو س وظيفه اى و باش
ــنهاد مى شود تيم ها  تيم گرا به ترتيب مطلوبيت خوب و عالى دارند. بنابراين، پيش

در ابتداى فعاليت و بدو تأسيس از سبك رهبرى انسانى و سپس در مراحل رشدى 
ــبك رهبرى تيم گرا استفاده كنند و آنها را در تشكل هاى خود  و تكاملى خود از س

مستقر كنند.

قدرت و اختيار رهبرى تيم
قدرت

ــاى فكرى و عملكرد  ــوذ بر عقايد ارزش ه ــروه و رهبر و اعضا در نف ــى گ تواناي
ــانگر قدرت تيم  ــران يا وادار كردن آنان به انجام اعمال خاص يا منع آنان نش ديگ
ــت از توانايى اعمال نفوذ بر ديگران و نفوذ عبارت  ــت. «اصوالً قدرت عبارت اس اس
ــت از اعمالى كه مستقيم يا غيرمستقيم باعث تغيير در رفتار يا نظرات ديگران  اس

مى شود».16

اختيار
ــتر اثر  ــران معتقدند «اختيار بيش ــت. صاحب نظ ــازمانى اس نوعى از قدرت س
سازمانى دارد و به اين ترتيب، اختيار را مى توان به قدرت شغلى تعريف كرد كه با 
استفاده از آن شاغل مى تواند از طريق اعمال نظر در تصميم گيرى ها در سرنوشت 
ــت كه پايگاه سازمان دارد و از  ديگران اثر بگذارد. بنابراين، اختيار نوعى قدرت اس
ــمه مى گيرد17 و در اثر شغل يا مقام سازمانى ايجاد  ــغل و مقام سازمانى سرچش ش
مى شود. به عنوان مثال، بايد گفت وقتى يك دانش آموز 
به مقام رياست شوراى دانش آموزى مى رسد ناخودآگاه 
ــأ آن نيز قانون است.  ــت و منش ــده اس داراى قدرت ش
بنابراين، قدرت وى قانونى است و به تبع كسب قدرت 
ــه تا قبل از  ــده ك ــورا واجد اختياراتى نيز ش رئيس ش
ــت. اين قدرت نيز  ــب اين جايگاه فاقد آن بوده اس كس
ــى از قانون است. بنابراين، هم قدرت و هم اختيار  ناش

هردو نمادى از قدرت قانونى اند.

منشأ قدرت رهبر در تيم
ــأ  صاحب نظران مديريت منابع گوناگونى براى منش
ــايد كامل ترين  ــف كرده اند. «ش ــدرت تعيين و تعري ق
ــت،  ــده اس ــدرت تهيه ش ــع ق ــه از مناب ــتى ك فهرس
طبقه بندى پنج گانه قدرت باشد. در زير به اجمال انواع 

قدرت ها تبيين مى شود:18

قدرت قانونى
ــر را در نقش رهبر  ــى از قانون كه مدي توانايى ناش
ــذارد و به  ــود اثر بگ ــان خ ــازد بر مرئوس ــادر مى س ق
ــر تيم از جايگاه  ــى گويند. قدرت قانونى رهب ــت دهد، قدرت قانون ــان جه رفتارش
ــاذ تصميمات را  ــرد اجازه انجام كار و اتخ ــمه مى  گيرد و به ف ــى وى سرچش قانون
مى دهد. وقتى رهبر شوراى دانش آموزى در يك انتخابات درون سازمانى به رياست 
ــود، جايگاه قانونى براى اتخاذ تصميمات پيدا مى كند.  ــوراى انتخاب مى ش اين ش
ــازه مى دهد در چارچوب وظايف  ــوراى دانش آموزى اج قدرت قانونى به رئيس ش

و اختيارات خود عمل كند. ساير اعضاى شورا نيز به قدرت وى تمكين مى كنند.

قدرت تخصص
ــت كه او را بر ديگران نافذ  ــى از توانايى تخصص و كاردانى مدير اس قدرت ناش
ــاص، كاردانى يا مهارت ويژه  ــد. قدرت تخصص از دانش، اطالعات عام و خ مى كن
فرد ناشى مى شود. قدرت تخصص «قدرت دانش»19 نيز خوانده مى شود. اگر رئيس 
ــكتبال، يا يك فوتباليست  ــوراى دانش آموزى شاگرد اول كالس، مربى تيم بس ش
ــش، صاحب تخصص  ــك مهارت يا دان ــد وى را از نظر ي ــم باش ــه اى و امثاله حرف
ــان مى دهد و اين امر وى را در ميان اعضاى تيم برجسته مى كند، نزد ديگران  نش

قدرت مند نشان مى دهد و تأثير تصميمات وى را تشديد خواهد كرد.

قدرت مرجعيت
ــوان مرجع و الگو  ــيله ديگران به عن ــر تيم به وس ــى از قبول رهب ــى ناش تواناي

توانايـى گـروه و رهبـر و اعضا در 
نفوذ بـر عقايد ارزش هـاى فكرى 
و عملكرد ديگران يـا وادار كردن 
آنان به انجام اعمـال خاص يا منع 
اسـت.  تيم  قـدرت  نشـانگر  آنان 
«اصـوالً قـدرت عبـارت اسـت از 
توانايـى اعمال نفوذ بـر ديگران و 
نفـوذ عبـارت اسـت از اعمالى كه 
باعث  غيرمسـتقيم  يـا  مسـتقيم 
تغييـر در رفتار يـا نظرات ديگران 

مى شود».
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ــوراى  ــود. اگر رئيس ش قدرت مرجعيت خوانده مى ش
ــته يا افكار و  ــوزى داراى رفتار خاص و برجس دانش آم
ــاخص  ــد كه وى را نزد افراد ديگر ش عقايد مهمى باش
ــان دهد، باعث جاذبه شخصى وى در بين سايرين  نش
خواهد شد. قدرت مرجعيت نفوذ كالم رهبر را تقويت 
ــن مقاومت تصميمات  ــد و اعضاى تيم با كمتري مى كن

وى را مى پذيرند.

قدرت پاداش
ــان  توانايى دادن پاداش مادى يا معنوى به مرئوس
ــور تحقق اهداف  ــى به رفتار آنان به منظ و جهت بخش
ــود. رهبر تيم بايد  ــازمان قدرت پاداش گفته مى ش س
ــد.  ــويق ديگران باش داراى قدرت اعطاى پاداش و تش
ــكر و  ــوان گفت، تش ــاده مى ت ــوان يك مثال س به عن
ــورا  ــوراى دانش آموزى از اعضاى ش قدردانى رئيس ش
ــم رسمى كه  ــاير دانش آموزان در يك مراس يا حتى س
ــه يا حتى يك كالس درس  تمامى دانش آموزان مدرس
ــپاس به آنان  ــداى لوح س ــند و اه ــته باش حضور داش

نمادى از اعطاى پاداش معنوى رهبر تيم به اعضا تلقى مى شود.

قدرت تنبيه
ــار آنان به منظور  ــى در رفت ــان و جهت بخش قدرت تنبيه توانايى تنبيه مرئوس
تحقق اهداف تيم است. اين قدرت تقريباً نقطه مقابل پاداش است و منشأ هردوى 
ــود  ــروه بتواند مانع رفتار عضوى ش ــت. اگر رئيس گ ــا قدرت قانونى رهبر اس آنه
ــت. به عبارت ديگر، وقتى حق يك شخص در انجام  درواقع، وى را تنبيه كرده اس
ــود، روى وى تنبيه اعمال  ــلب مى ش ــته آزادانه انجام دهد س رفتارى كه مى توانس

شده است.

رهبرى بهره ورانه تيمى
ــت  ــا مى خواهند به اهداف تيمى خود دس ــا، رهبران و اعضاى آنه ــه تيم ه هم
ــت. آنان  ــيدن به اهداف كافى نيس پيدا كنند. مديران كاردان آگاهند كه فقط رس
ــيدن به اهداف تيم خود حداقل هزينه ها و ضايعات و تلفات  مى خواهند در راه رس
ــوند. تيم هايى كه بتوانند با كمترين ضايعات، تلفات و هزينه ها  تيمى را متحمل ش
ــت پيدا كنند تيم هاى بهره ور هستند. دستيابى به بهره ورى  به حداكثر اهداف دس
تيمى بسيار دشوار و مستلزم رهبر و اعضاى كارآمد است. براى اينكه يك رهبر در 
تيم ها نقش مؤثر ايفا كند و به سطح بااليى از بهره ورى برسد، الزم است اقداماتى 
انجام دهد. رهبران بهره ور چه مراحلى را طى مى كنند؟ در اينجا به استناد تجارب، 
مراحلى پيشنهاد مى شود. اجراى اين مراحل به طور نسبى مى تواند شرايط را براى 
ــازى رهبران و اعضاى كارآمد فراهم كند و تيم را به سمت عملكرد بهينه  آماده س

رهنمون شود.

گام اول، خودارزيابى
ــاخص هايى نظير ويژگى هاى  در اين گام رهبر تيم بايد خود را ارزيابى كند. ش
ــخصى، توانايى هاى علمى و مهارتى را مد نظر قرار  ــاليق ش كار تيمى، عاليق و س
ــناخت،  ــد مراحلى را طى كند؛ مرحله اول ش ــن كار، رهبر تيم باي ــد. براى اي ده
ــناخت رهبر  ــوم بهبود. در مرحله ش ــه دوم ارزيابى و اندازه گيرى، مرحله س مرحل
ــى قرار مى دهد.  ــد و آنها را در جداول ــايى مى كن ــاخص هاى خود را شناس تيم ش
ــاخص هاى شناسايى شده را اندازه گيرى مى كند و نمره مى دهد.  در مرحله دوم ش
نمره دهى مى تواند بر مبناى 20 يا 100 باشد. نمره دهى بايد واقعى و سخت گيرانه 
ــاخص هايى كه نمرات زير 10 (از 20) يا 50  ــوم به بهبود ش ــد. در مرحله س باش
ــود. در اين مرحله به حذف  ــت اقدام مى ش (از 100) را به خود اختصاص داده اس
ــود. رهبر تيم به بهبود  ــاى منفى و ارتقاى ويژگى هاى مثبت اقدام مى ش ويژگى ه
ــتمر خويش اقدام مى كند و با قبول برنامه هاى دشوار و تمرينات سخت، براى  مس
كسب توانايى هاى جسمى و ويژگى هاى روحى اقدام مى نمايد. رهبر تيم بايد مثل 
ــى، هنرى و علمى و امثالهم  ــخت قهرمانان ورزش قهرمانان عمل كند، تمرينات س

ــر قرار دهد تا تصوير ذهنى دقيق ترى در ذهن  را مدنظ
تصويرسازى شود.

گام دوم، انتخاب
ــاس هدف گذارى اوليه  در اين گام رهبر تيم بر اس
ــاى هم تيمى و همكاران اقدام مى كند.  به انتخاب اعض
انتخاب اعضا در تشكل هاى دانش آموزى محققاً مقدور 
نيست بنابراين، اعمال اين مرحله، فقط براى تيم هاى 
غيررسمى است. در اين گام رهبر تيم بر اساس مرحله 
خودارزيابى اقدام مى كند، يعنى همان گونه كه خويش 
را در معرض ارزيابى و اعمال مراحل آن قرار داده است 
ــاير اعضاى انتخابى  بايد عيناً تمام مراحل را درباره س
ــاخص محور باشد.  نيز اعمال كند. انتخاب اعضا بايد ش
رعايت اصل ويژگى محورى مبتنى بر ويژگى هاى مورد 

نياز تيم ضرورى است.

گام سوم، آموزش براى ارتقا
ــخصاً و يا از طريق ايجاد  در اين گام رهبر تيم يا ش
ساختار و سازوكارى مناسب به آموزش اعضا به منظور ارتقاى توان مندى هاى آنان 

اقدام مى كند.

گام چهارم، ساختارسازى و استقرار تيم
ــرود. در اين گام رهبر تيم به  ــوم به پيش ب اين گام مى تواند به موازات گام س
ــازى و تدوين سازوكار مورد نياز اقدام مى كند. هدف گذارى و انتشار آنها  ساختارس
ــد و ارزيابى هدف ها در اين مرحله اتفاق  ــاركت گيرى در تدوين و نق در تيم و مش
ــه فعاليت ها و كميته هاى  ــايى توانايى هاى اعضا و تخصيص آنها ب ــد. شناس مى افت

تخصصى از جمله موارد مهمى است كه در اين مرحله اتفاق مى افتد.
 

گام پنجم، كنترل و ارزيابى عملكرد
ــرل فعاليت هاى اعضا و كميته هاى تخصصى تيم  ــن گام رهبر تيم به كنت در اي
اقدام مى كند. راستى آزمايى كاركرد تيم در انطباق با اهداف تيمى از اقدامات اين 
ــت. عالوه بر كاركرد تيم و كميته هاى تخصصى، عملكرد اعضا هم از نظر  مرحله اس

كاركرد و هم از نظر شاخص ها مورد توجه و رسيدگى قرار مى گيرد.

پانوشت ها
ــر دفتر پژوهش هاى  ــكاران، موفقيت كار تيمى و گروهى، نش ــدى، پرويز، و هم 1. احم

فرهنگى، 1390، ص 151.
2. همان.

3. همان، ص 152.
4. همان.
5. همان

6. مرسلى، رويا، ويژگى مديران الهام بخش، روزنامه دنياى اقتصاد، ش 3447
7. سعادت، اسفنديار، مديريت منابع انسانى، نشر سمت، 1383، ص 183.

ــر دفتر پژوهش هاى  ــكاران، موفقيت كار تيمى و گروهى، نش ــدى، پرويز، و هم 8. احم
فرهنگى، 1390، ص 104.

9. همان، ص 163.
10. رابينز، استيفن، مبانى رفتار سازمانى، نشر دفتر پژوهش هاى فرهنگى، چاپ چهارم، 

1380، ص 72.
ــر  ــازمان و مديريت از تئورى تا عمل، نش ــژاد پاريزى، مهدى و همكاران، س 11. ايران ن

مؤسسه عالى بانكدار بانك مركزى، ص 433.
12. همان

13. همان، ص 161.

14. همان، ص 438.
15. رضاييان، على، مبانى رفتار سازمانى، نشر سمت، ص 386.

16. الوانى، سيد مهدى، مديريت عمومى، نشر نى، 1385، ص 142.
ــر  ــازمان و مديريت از تئورى تا عمل، نش ــژاد پاريزى، مهدى و همكاران، س 17. يران ن

مؤسسه عالى بانكدار بانك مركزى، ص 270.
18. همان

19. همان، ص 271.

همـه تيم ها، رهبـران و اعضـاى آنها 
مى خواهنـد بـه اهـداف تيمـى خود 
كاردان  كننـد. مديـران  پيدا  دسـت 
آگاهنـد كه فقط رسـيدن بـه اهداف 
كافى نيسـت. آنان مى خواهند در راه 
رسـيدن به اهداف تيم خـود حداقل 
هزينه ها و ضايعـات و تلفات تيمى را 
متحمل شـوند. تيم هايى كه بتوانند با 
كمتريـن ضايعات، تلفـات و هزينه ها 
به حداكثـر اهداف دسـت پيدا كنند 

تيم هاى بهره ور هستند.
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سال ها است كه احياء زنگ انشا براى معلمان و صاحب نظران عرصه آموزش به 
يك آرزوى دست نيافتنى تبديل شده است. به همين دليل كوچك ترين مجال براى 
بيان مضرات اين حذف بى دليل، غنيمتى است كه نمى توان از آن صرف نظر كرد. 
ــگ گفتگو  ــرورش ايجاد «زن ــوزش و پ ــئولين محترم آم ــوى مس ــرا از س اخي
ــده است. نگارنده به عنوان  ــاعات درسى مدارس پيشنهاد  ش وكتاب خوانى» در س
ــته است، ضمن استقبال از  ــابقه اى سى ساله را پشت سر گذاش معلم ادبيات كه س
ــيار راهگشا از برنامه ريزان محترم عاجزانه مى خواهم كه به دور از  اين ايده نو و بس
هرگونه شتاب زدگى، زواياى اين ايده را در معرض نقد و بررسى اهل نظر قرار دهند 
و آسيب ها و فوايد آن را باز بشناسند و سپس با تدوين آيين نامه اى محكم از اجراى 

دقيق و مسئوالنه آن اطمينان حاصل كنند.
ــل  ــادل نظر در مدارس و ارج نهادن به نس ــراى اولين بار گفتگو وتب ــن كه ب اي
ــه عنوان يك اصل مهم مورد مداقه قرار  ــوان براى اظهار نظر در امور اجتماعى ب ج
ــال ها است  ــت. همه مى دانيم كه س ــيار مبارك و ميمونى اس مى گيرد، موضوع بس
بزرگان اين سرزمين بر ايجاد كرسى هاى آزادانديشى در دانشگاه ها پاى مى فشرند. 

ــت كه از هر  ــراوالن اين فكر مقام رهبرى اس از پيش ق
ــوع مهم بهره مى برند. اما  ــى  براى بيان اين موض فرصت
همه ما بايد بدانيم كه بنياد كرسى هاى آزادانديشى در 
ــود. دانش آموز، لذت بيان آزاد  ــته مى ش مدارس گذاش
ــراط و تفريط وگرايش به مطالعه  ــرات و پرهيز از اف نظ
و تحليل و دورى از جزم انديشى، فرقه گرايى و باور هاى 
ــه اى را بايد از مدرسه و در سال هاى  بى منطق و كليش
نوجوانى بياموزد و تمرين كند. نگارنده گاهى در ساعت 
ــات به مقتضاى درس، فضا را براى گفتگو  تدريس ادبي
باز كرده و از دانش آموزان مى خواهم كه نظرات خود را 
ــكات دقيق و منطقى از  ــاهد بيان ن بيان كنند. بارها ش
جانب جوانان عزيز بوده ام كه خود سرمايه اى شگرف و 
بى نظير است. اما گاه مشاهده نموده ام كه بحث هاى اين 
چنينى به تهديد و دعوا و پرخاش گرى منجر مى شود. 

دليل اين نوع برخورد آن هم در چارچوب كالس، عدم تمرين گفتگو و مدارا است. 
ــنويم و به آراى  ــرف بزنيم اما نياموخته ايم كه خوب بش ــا ياد گرفته ايم خوب ح م
ــيدن به يك نقطه  ــف حقيقت و رس ــران احترام بگذاريم و قدم به قدم تا كش ديگ

مشترك پيش برويم.
ــت كه به  ــيارى اس ــيب پذير و در عين حال فوايد بس اين ايده داراى نقاط آس

اختصار به آن اشاره مى كنم:
الف) نكات مثبت:

1- خارج نمودن دانش آموز از انزواى اجتماعى و فضاى صرفا تئوريك آموزشى
2- باز كردن فرصتى براى مطالعه و شناخت آثار ارزشمند مكتوب 

3- تسهيل روند توليد كتاب با توجه به باال رفتن ساعت مطالعه و ايجاد فضايى 
مناسب براى عرضه آثار مكتوب به انتخاب معلم

4- تلطيف فضاى آموزشى و تمرين دمكراسى با شنيدن آرا مخالف
5- پرهيز از جزم انديشى و فرقه گرايى و نقد و بررسى آزادانه تئورى هاى نظرى 

مطرح موجود
6- كاهش فشار درسى و برون رفت از فضاى قالبى و غيرمنعطف موجود

ــتن قالب هاى فردگرايانه و افزايش تمايل به حضور در جمع به جاى  7- شكس
انزوا طلبى هاى رايج در ميان دانش آموزان

8- آگاهى از ناگفته ها و گرايشات نسل جوان و ايجاد فرصت براى روان شناسان 
و جامعه شناسان در جهت جلوگيرى از بروز ناهنجاريهاى اجتماعى.

ب) نكات منفى و آسيب هاى احتمالي:

ــكل صورى در برنامه درسى و پر  1- قرار دادن زنگ گفتگو و كتاب خوانى به ش
كردن اين زمان با دروس ديگر

ــزه، دانش كافى، صبر و حوصله و  ــود معلم مجرى طرح كه داراى انگي 2- كمب
تجربه بوده و به ضرورت ايجاد چنين زنگى در مدارس اعتقاد راسخ داشته باشد.

ــه در تضاد با اصل  ــه اى و خاص- ك ــه اى كليش 3- تحميل كتاب، جزوه، انديش
گفتگو وآزاد انديشى است - و مقرر نمودن آزمون از مباحث تعيين شده كه همان 

خواص تحميلى را تداعى كند.
4- عدم دقت در اجراى اين ايده سبب حذف تدريجى و بى سروصداى اين طرح 

در مدارس شده و اين تجربه را براى هميشه محكوم به طرد شدن مى كند.
ــا از ديد صاحب نظران دور نخواهد  ــر موارد باال و نيز نكات ديگرى كه حتم ذك
ــى جوانب مختلف طرح  ــى دارد كه ضمن بررس ــئولين محترم را برآن م ماند، مس
ــل اين زنگ مهم و  ــع قوانينى دقيق از تبدي ــيب ها و فوايد آن با وض ــل آس و تحلي
ــى صرف جدا  ــاعت جبران دروس ديگر و جزوه نويس ــمند به زنگ تفريح و س ارزش

جلوگيرى كنند.

ضـرورت تفكيـك زنـگ انشـا از زنـگ گفتگـو و 
كتاب خوانى

ــت كه زنگ گفتگو و  نكته مهم در اين مقال اين اس
ــا (كه اميد است در سال  كتاب خوانى نبايد با زنگ انش
ــتباه گرفته شده و  ــاهد احياى آن باشيم) اش آينده ش
ــا زمان نگارش حرف ها  ــود. زنگ انش در هم آميخته ش
ــه ها و از منظرى ديگر فرصتى براى  گفتگوى  و انديش
ــل من و نيز نسل پيش از  ــت. نس مكتوب و ماندگار اس
ــيرينى اين زنگ جان دار و پرشور را بارها و بارها  من ش
تجربه كرده و لطف آن را هنوز از ياد نبرده است. توليد 
ــتعدادهاى نو و خالق  ــف اس آثار فرهنگى ماندگار، كش
ــانى، تجربه لذت بخش  ــه خصوص در عرصه علوم انس ب
ــكوت  ــتن باورها و تجربيات فردى مس در ميان گذاش
ــم با  ــاالن و دريافت بازخوردى دلپذير از ديگران، كنترل خش مانده در جمع هم س
ــنا  بيان ناگفته ها، پرهيز از درون گرايى و انزواطلبى، بهره گيرى از خرد جمعى و آش
ــدن با گرايش هاي متنوع اجتماعى، ايجاد هم دلى و تقريب آراء همگن، ضرورت  ش
مطالعه و تورق هر چند مختصر كتاب هاى متنوع و افزايش ساعت مطالعه، تمرين و 
ممارست در نوشتن و اصالح غلط هاى اماليى فراوان به مرور زمان و... همه و همه 
ــت با احياى اين ساعت مهم و اثر گذار،  ــمار فوايد زنگ انشا است كه الزم اس در ش

نسل جوان را از فوايد آن محروم نسازيم.
ــگ گفتگو و  ــا» و «زن ــى «زنگ انش ــايه تحوالت نوين آموزش ــد كه در س امي
ــده و درس  ــى گروه ادبيات در مدارس گنجانده ش ــاعات درس كتاب خوانى» در س
ــته هاى نه چندان دور، دوست داشتنى نموده و فرصتى دوباره  ادبيات را مانند گذش
ــد فكرى دانش آموزان، ترغيب آنان به سوى پژوهش  ــه ها و رش براى باليدن انديش
ــتدالل و مقاومت در برابر  ــتر، ايجاد نظم فكرى و باال بردن قدرت اس و مطالعه بيش

انديشه هاى انحرافى و بى ريشه بيافريند .
ــود  ــنهاد مى ش ــخصى نگارنده در اين زمينه پيش در پايان با توجه به تجربه ش
ــيله فرهنگيان همان منطقه تشكيل شده و در  ــر به وس در هر منطقه يك گروه نش
ــا تاليفات دانش آموزان و معلمان  ــا ي كوتاه ترين زمان آثار برآمده از كالس هاى انش
ــب در اختيار مدارس قرار گيرد تا در  ــده و با قيمتى مناس نخبه و اهل قلم چاپ ش
صورت لزوم در زنگ كتاب خوانى مورد استفاده قرار گرفته و يا معرفى شود. اجراى 
ــى بى بديل براى تربيت  ــر كتاب بوده و فرصت ــن طرح انقالبى بزرگ در بازار نش اي

نويسندگانى خالق و با انگيزه ايجاد خواهد كرد.

مقاله

 ما ياد گرفته ايم خوب حرف بزنيم 
اما نياموخته ايم كه خوب بشـنويم 
و به آراى ديگران احترام بگذاريم 
و قـدم به قدم تا كشـف حقيقت و 
رسيدن به يك نقطه مشترك پيش 

برويم.

زنگ انشا، زنگ گفتگو و كتاب خوانىزنگ انشا، زنگ گفتگو و كتاب خوانى
 زهرا طاهرى، دبير ادبيات دبيرستان هاى تهران
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متن بيانيه قرائت شده توسط موگريني در لوزان
ــران همراه با وزراى امور  ــده عالى اتحاديه اروپا و وزير امور خارجه اي ــا نماين م
ــه، آلمان، فدراسيون روسيه، انگليس و آمريكا) از  خارجه گروه 3+3 (چين، فرانس
ــيزدهم فروردين) 2015 در سوئيس  ــم فروردين) تا 2 آوريل (س 26 مارس (شش
ــده بود، ما  ــال 2013 توافق ش با يكديگر ديدار كرديم. همان گونه كه در نوامبر س
در اينجا جمع شديم تا راه حل هايى براى دستيابى به يك راه حل جامع بيابيم كه 
ــته اى ايران و لغو كامل تحريم هاى اين كشور را  ماهيت صرفا صلح آميز برنامه هس

تضمين مى كند.

امروز ما يك گام تعيين كننده برداشته ايم و به راه حل هايى در مورد پارامترهاى 
ــى،  ــت پيدا كرديم. عزم سياس ــترك (برجام) دس ــدى برنامه جامع اقدام مش كلي
ــن امر را ممكن كرد.  ــخت تمام طرف هاى مذاكره كننده اي ــن نيت و تالش س حس
ــان  اجازه دهيد از تمام هيئت هاى نمايندگى به خاطر تالش هاى خستگى ناپذيرش

تشكر كنيم.
اين يك تصميم بسيار مهم است كه مبانى مورد توافق براى متن نهايى برنامه 
ــترك را تعيين مى كند. ما اكنون مى توانيم مجددا نگارش متن و  جامع اقدام مش
ــت  ضمائم اين توافق را با بهره گيرى از راه حل هايى كه در اين چند روز به آن دس

 دوم
ونده

پر

سى بين ايران و 5+1 
پس از قرائت بيانيه تفاهم سيا

 منتقدان مذاكرات هسته اى متن 
در لوزان سوييس برخى

وگرينى، مسئول سياست 
قرائت شده از سوى فدريكا م

يه اروپا و محمد جواد ظريف وزير امور 
خارجى اتحاد

زير ابتدا ترجمه 
شورمان را متفاوت خواندند. در 

خارجه ك

وگرينى را كه از سوى 
متن بيانيه قرائت شده توسط م

شده مي آوريم و سپس متن 
ديه اروپا منتشر 

سايت اتحا

دكتر محمدجواد ظريف را.
قرائت شده از سوي 

ت ايران و 
يجة مذاكرا

س دوخته شد تا نت
همة مردم جهان به سوئي

دهم فروردين 1394 چشم 
در تاريخ سيز

 مجموعه يك توافق نامة جامع 
د. انتظار مى رفت حاصل مذاكرات طوالنى مدت اين

شش ابرقدرت جهانى را درياب

ل نشد و به جاى آن يك 
ص كند اما اين تفاهم حاص

آن را مشخ
فاهم و هم جزئيات اجرايى 

كه هم كليات ت
باشد 

يه اروپا قرائت 
 و نمايندة سياسى خارجى اتحاد

ــى جمهورى اسالمى ة ديپلماس
ــوى نمايند ية مطبوعاتى از س

بيان

ــده  ــطح جهانى اعالم ش ن و هم در س
ى هم در ايرا

اضع متفاوت
 تاكنون مو

ــار ان انتش
 بيانيه از زم

د. دربارة اين
ــ ش

د دارد. بر اين 
جامعه وجو

تيم كه در 
ن از منظرهاى متفاوتى هس

رصدد تبيين محتواى آ
ن پرونده د

ت. ما در اي
اس

ما مجموعه اى 
 دارند و كافى است 

ــائل مهم بين المللى را ندگان گرامى، بر خود قدرت تحليل مس
باوريم كه خوان

رار دهيم. اين پرونده چنين 
ــان ق يارش

گون در اخت
ا از منظرهاى گونا

خبار و تحليل هاى مرتبط ر
ــات و ا از اطالع

ه گرفته است.
ى را برعهد

رسالت

بيانيه اى كه دو طرف خواندند!بيانيه اى كه دو طرف خواندند!

دوخت همة مردم جهان به سوئيس
فروردين 1394 چشم 

ات د. انتظار مى رفت حاصل مذاك
را درياب

آ ا اج هم و هم جزئيات
ا ن ى

يانيه سوئيس
ب

يانيه سوئيس
ب
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يافتيم آغاز كنيم.
ــود را دنبال مى كند، ظرفيت  ــته اى صلح آميز خ همچنان كه ايران برنامه هس
ــازى و ميزان ذخيره آن براى مدت زمان هايى  ــازى اين كشور سطح غنى س غنى س
مشخص محدود خواهد شد و هيچ تأسيسات ديگرى غير از نطنز براى غنى سازى 
ــانتريفيوژها نيز بر اساس يك  ــعه ايران بر س ــت. تحقيق و توس وجود نخواهد داش

سطح و جدول زمانى توافق شده از سوى هر دو طرف انجام خواهد شد.
ــته اى ، فيزيك و فناورى  ــازى به يك مركز هس ــات غنى س فردو از يك تأسيس
ــق مورد توافق   ــاى بين المللى در حوزه هاى تحقي ــد. همكارى ه تبديل خواهد ش

تشويق خواهد شد. هيچ ماده شكافت پذيرى در فردو نخواهد بود.
ــترك  ــنگين اراك با كمك همكارى مش ــرفته آب س ــور تحقيقاتى پيش راكت
ــليحاتى  ــطح تس ــد، به گونه اى كه پلوتونيوم در س بين المللى بازطراحى خواهد ش
ــد و سوخت مصرفى صادر  توليد نخواهد كرد. بازفرآورى در ايران انجام نخواهد ش

خواهد شد.
ــترك  ــر اجراى مفاد برنامه جامع اقدام مش ــه اقداماتى براى نظارت ب مجموع
شامل كد اصالحى 1/3 و اجراى داوطلبانه پروتكل الحاقى مورد توافق قرار گرفته 
ــت. آژانس بين المللى انرژى اتمى اجازه استفاده از فناورى هاى مدرن را خواهد  اس
ــترى كه مورد توافق قرارگرفته، از جمله به منظور  ــت و از دسترسى هاى بيش داش

شفاف سازى در خصوص مسائل گذشته و كنونى برخوردار خواهد بود.
ــاركت  ــته اى صلح آميز مش ــران در همكارى بين المللى در زمينه انرژى هس اي
ــاخت نيروگاه هاى برق هسته اى و راكتورهاى  خواهد داشت كه مى تواند شامل س
ــد. يك حوزه مهم ديگر همكارى در زمينه امنيت و ايمنى هسته اى  تحقيقاتى باش

خواهد بود.
اتحاديه اروپا اجراى تمام تحريم هاى مالى و اقتصادى مرتبط با مسئله هسته اى 
ــام تحريم هاى مالى و اقتصادى ثانويه  ــان خواهد داد و آمريكا نيز اجراى تم را پاي
مرتبط با هسته اى را همزمان با اجراى تعهدات هسته اى كليدى ايران كه از سوى 

آژانس مورد راستى آزمايى قرار گرفته است خاتمه خواهد داد.
ــوراى امنيت سازمان ملل برنامه جامع اقدام مشترك را  يك قطعنامه جديد ش
ــته اى را لغو خواهد كرد  ــئله هس ــين مرتبط با مس تأييد و تمام قطعنامه هاى پيش
ــراى يك دوره زمانى موردتوافق  ــخص ب و در آن برخى اقدامات محدودكننده مش

تعيين خواهد شد.
ما در هفته ها و ماه هاى آينده روى نگارش متن يك برنامه جامع اقدام مشترك 

كه شامل جزييات فنى است در سطوح سياسى و كارشناسى كار خواهيم كرد.
ما متعهد هستيم تا تالش هاى مان را تا سى ام ژوئن تكميل كنيم.

ــخاوتمندانه اش در ميزبانى اين مذاكرات  ــوئيس براى حمايت س ما از دولت س
تشكر و قدردانى مى كنيم.

متن بيانيه قرائت شده توسط ظريف در لوزان 
ــى اتحاديه اروپا،  ــالمى ايران و نماينده عال ــا، وزير امور خارجه جمهورى اس م
ــه، آلمان،  ــه 3 (چين، فرانس ــور اروپايى به اضاف ــا وزراى خارجه 3 كش ــراه ب هم
ــيون روسيه، آمريكا، بريتانيا و اياالت متحده) از ششم تا سيزدهم فروردين  فدراس

1394 در سوئيس ديدار كرديم.
ــرده بوديم، ما به اين منظور در اينجا  ــور كه در آذرماه 1392 توافق ك همان ط
ــل جامعى كه  ــتيابى به حل و فص ــا راه حل هايى به منظور دس ــرد هم آمديم ت گ

ــته اى ايران را تضمين نموده و كليه تحريم ها را  ماهيت صرفا صلح آميز برنامه هس
به صورت كامل لغو نمايد، پيدا كنيم.

ــه راه حل هايى در مورد مؤلفه هاى  ــتيم: ب امروز ما يك گام تعيين كننده برداش
مهم برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) دست يافتيم. اين امر مديون عزم سياسى، 
حسن نيت و تالش جدى همه طرف ها بوده است. اجازه فرماييد از همه هيئت هاى 

نمايندگى به خاطر تالش هاى خستگى ناپذيرشان تقدير نماييم.
ــى برجام را پايه ريزى  ــورد توافق براى متن نهاي ــم امروز ما كه مبانى م تصمي
ــن توافق نهايى و  ــون مى توانيم مجددا نگارش مت ــت. اكن ــيار مهم اس مى كند بس
ــت  ــن از راه حل هايى كه در اين چند روز به آنها دس ــا بهره گرفت ــم آن را ب ضماي

يافته ايم، شروع كنيم.
ــطح و  ــته اى خود را دنبال مى كند، س همچنان كه ايران برنامه صلح آميز هس
ــخص، محدود  ــازى و ميزان ذخاير ايران براى دوره هاى زمانى مش ظرفيت غنى س
ــعه  ــران خواهد بود. تحقيق و توس ــازى اي ــد و نطنز تنها مركز غنى س ــد ش خواه
ــاس يك جدول زمانى و  ــين هاى سانتريفيوژ بر اس ــازى در ايران روى ماش غنى س

سطح توافق شده، انجام خواهد شد.
فوردو از يك سايت غنى سازى به يك مركز هسته اى، فيزيك و فن آورى تبديل 
ــد. در اين مركز همكارى بين المللى در حوزه هاى تحقيق و توسعه مورد  خواهد ش

توافق تشويق خواهد شد. مواد شكافت پذير در فوردو نخواهد بود.
رآكتور تحقيقاتى پيشرفته آب سنگين در اراك با همكارى مشترك بين المللى 
ــازى خواهد شد، به گونه اى كه پلوتونيوم با قابليت تسليحاتى در  بازطراحى و نوس
ــده صادر  ــوخت مصرف ش ــد نگردد. بازفرآورى صورت نخواهد گرفت و س آن تولي

خواهد شد.
ــامل كد اصالحى 3,1  ــه تدابيرى براى نظارت بر اجراى مفاد برجام ش مجموع
ــده است. آژانس بين المللى  و اجراى داوطلبانه پروتكل الحاقى مورد توافق واقع ش
ــتفاده خواهد كرد و از دسترسى هاى  انرژى اتمى از فن آورى هاى مدرن نظارتى اس
ــن كردن موضوعات گذشته و حال  ــترى از جمله به منظور روش ــده بيش توافق ش

برخوردار خواهد شد.
ــته اى صلح آميز مشاركت  ايران در همكارى هاى بين المللى در حوزه انرژى هس
خواهد كرد كه مى تواند شامل ساخت نيروگاه هاى هسته اى و رآكتورهاى تحقيقاتى 

شود. يك حوزه مهم ديگر، همكارى در زمينه ايمنى و امنيت هسته اى است.
اتحاديه اروپايى، اعمال تحريم هاى اقتصادى و مالى مرتبط با هسته اى خود را 
ــز اجراى تحريم هاى مالى و اقتصادى ثانويه  ــه خواهد داد و اياالت متحده ني خاتم
ــته اى ايران به نحوى  ــته اى را، همزمان با اجراى تعهدات عمده هس مرتبط با هس

كه توسط آژانس بين المللى انرژى اتمى راستى آزمايى شود، متوقف خواهد كرد.
ــازمان ملل متحد صادر خواهد شد كه  ــوراى امنيت س يك قطعنامه جديد ش
در آن برجام تاييد شده، تمامى قطعنامه هاى قبلى مرتبط با موضوع هسته اى لغو 
ــاز مشخص را براى يك دوره زمانى مورد  ــد و برخى تدابير محدوديت س خواهد ش

توافق، لحاظ خواهد كرد.
ــامل جزئيات فنى  ــا در هفته ها و ماه هاى آينده، براى نگارش متن برجام ش م
آن، در سطوح سياسى و كارشناسى كار خواهيم كرد. ما خود را متعهد به تكميل 
ــه خاطر حمايت هاى  ــوئيس ب ــا تاريخ 11 تيرماه مى دانيم. از دولت س ــا ت تالش ه
سخاوتمندانه در ميزبانى اين مذاكرات تقدير و تشكر مى كنيم. از خبرنگاران عزيز 

كه در اين مدت همراه ما بودند نيز سپاسگزاريم.
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بيانيه لوزان، نقشه راهى براى 
«توافق جامع هسته اى» 

حسن بهشتى پور
تحليل گر مسائل بين الملل

ــط خانم موگرينى،  ــوزان، متن بيانيه توس ــان مذاكرات نفس گير ل ــس از پاي پ
ــاى ظريف،  ــى و آق ــه اروپايى به زبان انگليس ــت خارجى اتحادي ــئول سياس مس
ــى در روز پنج شنبه سيزدهم فروردين خوانده شد.  وزيرخارجه ايران به زبان فارس
ــايى ابعاد موضوع در بين  ــن اين بيانيه به منظور شناس ــان زمان تحليل مت از هم

تحليلگران سياسى آغاز شد.
در متن پيش رو تالش شده است ضمن توجه به ابعاد سياسى، حقوقى و فنى 

بيانيه لوزان به اين دو پرسش اصلى پاسخ دهيم:
1- اهميت اين بيانيه چيست و چه تفاوتى با توافق ژنو دارد؟

ــئولين ايرانى مطرح  ــه آمريكايى ها ادعا مى كنند با آنچه مس ــرا بين آنچ 2- چ

كردند، تفاوت وجود دارد؟
الف: داليل اهميت بيانيه 

ــت. با وجود آنكه  ــى برخوردار اس ــن بيانيه از ابعاد حقوقى، فنى و سياس 1- اي
ضمانت اجرايى ندارد اما از آنجا كه نقشه راه براى رسيدن به توافق جامع هسته اى 
را بين ايران و گروه پنج به عالوه يك مشخص مى كند، از اهميت اساسى برخوردار 

است.
ــيزدهم  ــنبه س 2- مى توان گفت اين بيانيه پايانى اجالس لوزان در روز پنج ش
فروردين 1394  مانند نقشه يك ساختمان است كه معماران ديپلماسى هسته اى 
ــاركت هم آن را طراحى كرده اند. جزئيات بخش هاى مختلف اين ساختمان  با مش
ــت در سه ماه آينده به بحث هاى كارشناسى بين دو طرف گذاشته شود و  قرار اس

در نهايت به توافق جامع همكارى برسد.
ــه وضعيت پيش از توافق در  ــت ب 3- هر دو طرف حق خود را در مورد بازگش
ــق توافق جامع بپذيرند،  ــت طب صورت تخلف طرف مقابل از تعهداتى كه قرار اس
ــر  ــن حق با ترتيباتى خواهد بود كه بر س ــته اند. البته اعمال اي ــوظ نگه داش محف

اشاره: 
از زمان انتشـار بيانيه سـوئيس در 13 فروردين 94 تا مدت هاي مديد، شـاهد انتشـار ارزيابي هاي 
متفـاوت از نتايج اين بيانيه و مذاكـرات بوده ايم. در اين ارزيابي ها، داليل موافقان و مخالفان اين توافق 
اوليه ذكر شـده و بنابراين مي توان با بازنشـر تحليل هاي گوناگون از شـخصيت هاي متعدد، جمع بندي 
خوبـي از ادله طرفين موافق و مخالف ارائه كـرد. در اين بخش نظرات تعدادي از صاحب نظران داخلي و 

خارجي را به صورت برگزيده در معرض مطالعه خوانندگان گرامي قرار مي دهيم. 

ارزيابى هاى متفاوت ارزيابى هاى متفاوت 
از نتايج انتشار بيانيه سوئيساز نتايج انتشار بيانيه سوئيس
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ــوى  ــود. يعنى هر دو طرف نمى توانند به صرف ادعاى تخلف از س آن توافق مى ش
طرف مقابل، اجراى توافق را متوقف كنند. اين اصل يكى از مهم ترين موضوع هاى 

حاكميتى در روند مذاكرات به شمار مى رفت.
ب:دستاوردهاى پيش بينى شده در بيانيه لوزان براى ايران

ــطح  ــازى اورانيوم در ايران در س 1- در اين بيانيه بر حق ايران در ادامه غنى س
ــهر الزم  ــه و 67 صدم درصد (ميزانى كه براى توليد برق در راكتورى مانند بوش س
است) تصريح شده است. اين بخش پاسخ دقيق به همه كسانى است كه مى گفتند 
ــازى ايران تاكيد نشده است. عالوه بر اين اوباما نيز در  در توافق ژنو بر حق غنى س
ــمى بيانيه،  ايراد كرد بر اين نكته  ــار رس ــخنرانى خود كه بالفاصله بعد از انتش س
ــازى اورانيوم در راستاى اهداف صلح آميز بهره مند  تاكيد نمود ايران از حق غنى س
ــران از انرژى صلح آميز  ــتفاده اي ــد بود. در حالى كه پيش از اين مرتبا بر اس خواه

هسته اى و نه الزاما غنى سازى تاكيد مى شد.
ــعه ايران درباره ساخت سانتريفيوژهاى نوع پيشرفته تا  2- روند تحقيق و توس
ــت كه در  ــطح IR 8 ادامه پيدا خواهد كرد. اين يكى از مهم ترين دستاوردهاس س
دوران جديد دانشمندان هسته اى ايران همچنان به كار توسعه و پژوهش خود در 

راستاى ارتقاى دانش هسته اى در ايران ادامه مى دهند.
ــد و همه مراكز  ــته اى ايران تعطيل نخواهد ش ــات هس 3- هيچ كدام از تاسيس

در سطحى تعريف شده كه بعدا مشخص خواهد شد، به كار خود ادامه مى دهند.
ــورهاى دارنده فناورى  ــاير كش ــى براى ايران با س ــاى بين الملل 4- همكارى ه

ــد و در صورت  ــته اى بوجود مى آي هس
ايجاد اعتماد متقابل گسترش و ارتقاء 

نيز پيدا خواهد كرد.
ــدن توافق  5- در صورت نهايى ش
ــروع اجرايى شدن آن، تحريم هاى  و ش
ــود  ــادى و مالى يكجا لغو مى ش اقتص
اقتصادى  ــر  ــاى غي تحريم ه ــاير  س و 
ــب با اجراى شدن ساير مراحل  متناس

توافق لغو مى گردد
ــه مصوب  ــك قطعنام ــى ي 6- ط
ــل هفت  ــازمان مل ــوراى امنيت س ش

ــت، لغو مى شود. بدين  ــورا كه چهار مورد آن تحريمى اس ــين ش قطعنامه پيش
ــازمان ملل فراهم  ــور س ــراى خروج ايران از فصل هفتم منش ــب زمينه ب ترتي

مى شود .
پ: پذيرش كنترل ها، محدوديت ها و نظارت هاى بيشتر

ــه چرخه كامل  ــتيابى ب ــيدن به هدف خود كه دس ــال ايران براى رس متقاب
ــته اى و برخوردارى از انرژى هسته اى  بدون اعمال تحريم هاست،  سوخت هس

كنترل ها، نظارت ها و محدوديت هايى را براى فعاليت هاى صلح آميز هسته اى خود 
در چارچوب توافق جامع هسته اى خواهد پذيرفت كه عبارتند از:

محدوديت ها
1- توقف غنى سازى اورانيوم در سطح 20 درصد

در اين مورد بايد به سه موضوع مهم توجه داشت:
الف: ترجيح اقتصادى براى ايران واردات اورانيوم غنى شده 20 درصد است

 ايران زمانى شروع به غنى سازى 20 درصد كرد كه كشورهاى مشاركت كننده 
ــوخت راكتور هسته اى تهران ُخلف وعده كرده و  در مناقصه آژانس براى تامين س
ــو اورانيوم 20 درصد مابه ازاى دريافت  1200  ــه بهانه واهى از تحويل 300 كيل ب
ــو اورانيوم پنج درصد خوددارى كردند. بنابراين اگر ايران بتواند منابع اورانيوم  كيل
ــور وارد كند، صرف اقتصادى بيشترى برايش  ــده 20 درصدى از خارج كش غنى ش
ــان داد هر زمان بخواهند در اين مورد محدوديت  ــت. ايران به دنيا نش خواهد داش
ايجاد كنند ايران توان و فناورى الزم را براى غنى سازى اورانيوم با هر درصدى كه 

نياز داشته باشد بصورت بالقوه داشته و خواهد داشت.
ب: منابع شناخته شده اورانيوم در ايران نامحدود نيست

بايد توجه داشت منابع سنگ اورانيوم ايران نامحدود نيست كه هرچه خواست 
ــايه همكارى  ــازى كند. بنابراين ايران ترجيح مى دهد در س و به هر ميزان غنى س
ــتند وارد تعامل  ــورهايى كه داراى معادن اورانيوم متعددى هس بين المللى با كش

ــود و به ازاى واردات اورانيوم خام، اورانيوم غنى شده به آنها  ــازنده و همكارى ش س
تحويل بدهد.

پ: منابع موجود غنى شده  براى مصرف چند سال آينده كفايت مى كند
 ذخاير موجود اورانيوم 20 درصدى كه به دى اكسيد اورانيوم تبديل شده است 
ــازمان انرژى هسته اى براى چندين سال آينده ايران كفايت  به گفته مسئولين س
ــده براى قرارگرفتن در صفحات يا ميله هاى سوخت، بايد  مى كند. اورانيوم غنى ش
ــود بنابراين تبديل آن، هم پايدارى اش را افزايش  ــيداورانيوم تبديل ش به دى اكس
ــته اى در راكتور  ــوخت هس ــد و هم ضرورتى اجتناب ناپذير براى مصرف س مى ده

تهران يا هر مركز ديگر است.
2- كاهش تعداد سانتريفيوژهاى ايران

اگرچه در توافق جامع تعداد دقيق سانتريفيوژها مشخص خواهد شد اما يادمان 
ــته اى ايران بدون تحريم الزمه اش ايجاد فضاى مناسب براى  نرود كه فعاليت هس
ــت كه توان هسته اى ايران محدود  ــازنده است. بدين ترتيب، صحيح اس تعامل س
مى شود اما با توجه به آنكه براى مصرف اورانيوم پنج درصد در ايران در حال حاضر 
فقط نيروگاه بوشهر را داريم كه اين نيروگاه هم بر اساس توافقى كه با روسيه شده 
است تا سال 2021 سوختش از روسيه مى آيد و پسماند سوخت مصرف شده نيز به 
روسيه بازمى گردد، بنابراين توليدات ايران در حداقل هفت سال آينده براى مصرف 
بعد از سال 2021 ذخيره مى شود. به همين دليل كاهش تعداد سانتريفيوژها  در 
يك دهه آينده مشكل ساز نخواهد بود. فقط بايد در توافق جامع متناسب با افزايش 
ــداث راكتورهاى دارخوين يا  نياز داخلى ايران، اح
فاز 2و3 بوشهر امكان غنى سازى بيشتر به صورت 

پلكانى پيش بينى شده باشد.
3- بـه كار نگرفتن سـانتريفيوژهاى نوع 

پيشرفته تر در ايران
اين يك امتياز بزرگ است كه 
ــى براى آنكه بهانه را از  طرف ايران
ــت طرف مقابل خارج كند در  دس
ــاال مى پذيرد.  ــق جامع  احتم تواف
اما بايد توجه كنيم بر اساس آنچه 
ــت  تحقيق و  ــه آمده اس در بياني
توسعه در ايران توسط دانشمندان 
هسته اى براى ارتقاء دادن به انواع 
ــانتريفيوژهاى پيشرفته تر ادامه  س
ــت. بنابراين ايران در  خواهد داش
ــعه  ــير توس ــال هاى آتى به مس س
ــورد ادامه  ــود در اين م ــى خ علم
ــورها   ــاير كش مى دهد. ضمن آنكه امكان همكارى ايران پس از توافق جامع با س

پيش بينى شده و اين همكارى براى توسعه علمى مفيد خواهد بود.
4- تغيير كاربرى فردو از يك سـايت غنى سـازى اورانيوم به يك سايت 

هسته اى تحقيقاتى
ــايت فردو به عنوان يك سايت مكمل سايت نطنز، داراى امكانات محدودى  س
ــايت به دليل قرارگرفتن در زيركوه غيرقابل  ــه با سايت نطنز بود. اين س در مقايس
ــت اما براى بازديد هاى بازرسان  ــى براى حمله دشمنان ايران بوده و هس دسترس
ــايت از يك سال قبل از شروع به كار تا هم اكنون زير نظر آژانس به  آژانس اين س
فعاليت هاى خود ادامه مى دهد. بنابراين آن گونه كه تبليغات رسانه هاى غربى ادعا 
ــايت مى تواند با  ــت. ضمن آنكه اين س مى كنند  به هيچ وجه مخفى نبوده و نيس
ــور هاى هسته اى پيشرفته به فعاليت هاى صلح آميز خود ارتقاء علمى  همكارى كش
دهد. همچنين قرار است هزار سانتريفيوژ در اين سايت به فعاليت غير غنى سازى 
خود ادامه دهد. البته بايد در نظر داشت ظرفيت اين سايت حداكثر حدود 3 هزار 

سانتريفيوژ است.
5- بازسازى قلب راكتور آب سنگين اراك و تحويل پسماند سوخت اين راكتور

ــنگين اراك كه مى تواند با استفاده از تكنيك هاى  ــازى قلب راكتور آب س بازس
ــود، محدوديت به وجود  ــته اى ايران انجام ش ــوى دانشمندان هس ــده از س ارائه ش
ــته اى اين راكتور را در  ــوخت هس ــماند س آمده در توليد پلوتونيوم موجود در پس
راستاى اعتمادبخشى در جهت صلح آميز بودن توليدات اين راكتور تحقق مى دهد. 

وقتـى دو طـرف از امتياز هايى 
كـه به دسـت آورده اند صحبت 
مى كنند به صـورت طبيعى اين 
امتيـازات را برجسـته مى كنند 
امـا وقتـى بحـث امتيازهايـى 
كه به طـرف مقابـل داده اند به 
ميـان مي آيـد، از اهميـت آنها 

مي كاهند. 
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بنابراين ايران از يك سو ماهيت آب سنگين اين راكتور را حفظ مى كند و از سوى 
ــته و نخواهد  ديگر به طرف مقابل اطمينان مى دهد كه مقاصد غيرصلح آميز نداش
داشت. در واقع بهانه را از دست طرف مقابل خارج كرده است. عالوه بر اين ايران 
ــازى قلب راكتور و همچنين ارتقاى  ــتاى باز س از همكارى هاى بين المللى در راس

كيفيت راكتور اراك بهره مند خواهد شد.
كنترل ها

ــاس بيانيه منتشر شده در لوزان، ايران كنترل هاى بيشترى را به معناى  بر اس
ــتى آزمايى فعاليت هاى صلح آميز هسته اى خود نسبت به گذشته مى پذيرد. به  راس
اين معنا كه ايران به آژانس بين المللى انرژى هسته اى اجازه مى دهد تا كنترل هاى 
ــترى در سايت هاى هسته اى ايران اعمال نمايد. همچنين در مهم ترين بخش  بيش
ــران مى پذيرد كه به آژانس اجازه دهد كد 3/1 را كه مربوط به ترتيبات اجرايى  اي
ــت به  ــن ترتيب آژانس اجازه خواهد داش ــت، اجرا كند. بدي ــته اى اس پادمان هس
ــته اى به صورت مديريت شده دسترسى داشته  ــايت هاى هس مكان هايى غير از س
ــت در توافق جامع هسته اى  ــد. در اين مورد به دليل اهميت موضوع الزم اس باش
ترتيبات مشخص و دقيقى براى اعمال اين كد با آژانس مشخص گردد. به عبارت 
ديگر نبايد دست آژانس در اين مورد كامًال باز باشد زيرا آژانس بر اساس همين كد 
مايل است از تأسيسات پارچين كه مركز نظامى اما غير هسته اى است بازديد كند.

نظارت ها
ــترى را  براى ايران نظارت هاى بيش
در مقايسه با پيمان NPT در چارچوب 
ــر گرفته اند كه  ــكل الحاقى در نظ پروت
ــته اى  ــت در توافق جامع هس قرار اس
گنجانده شوند. در مورد نظارت ها ذكر 

چند مورد ضرورت دارد:
1- براى ايران كه هدف اساسى اش 
ــته اى  ــتفاده صلح آميز از انرژى هس اس
ــتر  بيش ــاى  نظارت ه ــال  اعم ــت،  اس
ــران  اي ــد.  نمى كن ــاد  ايج ــئله اى  مس
ــل نظارت ها  ــب اعتماد متقاب براى جل
ــن نظارت ها  ــرا كه اي ــرد چ را مى پذي
ــام فعاليت هاى ايران وارد  خللى بر انج

نمى كند.
ــن نظارت ها نه از طرف گروه  2- اي
ــوى آژانس بين المللى  1+5 بلكه از س
ــود كه  ــته اى اعمال مى ش ــرژى هس ان

ــاى صلح آميز دارند،  ــورهاى عضو آژانس كه فعاليت ه ــالوه بر ايران بر همه كش ع
ــال آينده  ــارت مى كند. با اين تفاوت كه اين نظارت ها براى ايران ظرف 10 س نظ

بيشتر خواهد بود.
3- نظارت هاى آژانس به صورت مديريت شده خواهد بود يعنى آژانس نمى تواند 

بدون نظارت و هدايت مسئولين ايرانى به هر كجايى كه مى خواهد برود.
ــوب ترتيباتى انجام  ــته اى ايران در چارچ ــاى آژانس بر مراكز هس 4- نظارت ه
ــته اى با گروه 1+5، توسط سازمان  ــد كه پس از امضاى توافق جامع هس خواهد ش

انرژى اتمى ايران به صورت جداگانه با آژانس به امضاء خواهد رسيد.

جمع بندى بحث
ــترك بر اساس ُمدل برد برد، دو  ــيدن به راه حل مش در هر مذاكراتى براى رس
طرف بايد به سمت يكديگر حركت كنند و به ازاى امتيازى كه به دست مى آورند 
امتيازهايى نيز بدهند. يعنى نمى شود انتظار داشت يك طرف همه امتيازها را مال 
ــن وقتى دو طرف از امتياز هايى  ــود كند و طرف ديگر فقط امتياز بدهد. بنابراي خ
ــته  ــت آورده اند صحبت مى كنند به صورت طبيعى اين امتيازات را برجس كه بدس
ــد اما وقتى بحث امتيازهايى كه به طرف مقابل داده اند به ميان مي آيد، از  مى كنن
ــاس همين برداشت است كه مى بينيم اظهارات  اهميت آنها مي كاهند. دقيقاً بر اس
ــا مقام هاى ايرانى با هم متفاوت و حتى در مواردى متناقض  مقام هاى آمريكايى ب

به نظر مى رسد.

ــه ماه آينده بيش از هر زمان ديگرى  ــان در س ــت كه كار كارشناس در اينجاس
ــان فنى، حقوقى و سياسى هستند كه بايد  اهميت پيدا مى كند زيرا اين كارشناس
ــير تنظيم  ــفاف و غيرقابل تفس ــته اى را به گونه اى دقيق، ش متن توافق جامع هس

كنند تا نتوان بهره بردارى هاى سوء و نامربوط از آن داشت.
ــتاورد مهم  ــك بيانيه لوزان يك دس ــد بى ش ــا توجه به مواردى كه آورده ش ب
ــته در برابر زورگويى و تحريم هاى  ــال گذش ــت كه در 12 س براى مردم ايران اس
ناجوانمردانه غرب مقاومت كردند. اين توافق با وضعيت مطلوب براى هر دو طرف 
فاصله دارد اما با توجه به مقدورات و امكانات قابل تحقق، بيانيه اى مثبت بر اساس 

مدل برد-برد براى هر دو طرف ارزيابى مى شود. 

توافق ايران و پيامدهاش
هنرى كيسنجر و جرج پى شولتز
 (وزراى سابق خارجه آمريكا)

ــيل ايجاد  ــته اى ايران از پتانس ــده براى توافقنامه برنامه هس چارچوب اعالم ش
ــاز برخوردار است. حاميان اين طرح از محدوديت هاى  يك بحث ملى سرنوشت س
ــته اى ايران اعمال خواهد شد به وجد آمدند. منتقدان  ــته اى كه بر برنامه هس هس
ــرى اين محدوديت ها و تاثير طوالنى مدت آن را بر روى منطقه و ثبات و  اثبات پذي

پايدارى جهانى را بررسى كردند.
ــى اين توافقنامه و  اهميت تاريخ
ــدارى آن به اين موضوع  در واقع پاي
بستگى دارد كه آيا اين هيجانات كه 
به نوبه خود معتبر هستند، مى توانند 

سازگار باشند.
ــات فنى  ــورد جزيي ــث در م بح
ــع از تحقيق و  ــون مان ــق تاكن تواف
ــم  مفاهي ــورد  م در  الزم  ــى  بررس
ــت. به مدت  ــده اس ــر آن ش عميق ت
ــه رئيس جمهور از هر دو  20سال س
ــد و اصلى ادعا كردند  حزب قدرتمن
كه سالح هسته اى ايران برخالف منافع جهانى و آمريكاست و تالش كردند 

تا با استفاده از زور مانع دستيابى ايران به آن شوند.
با اين حال، مذاكراتى كه از 12 سال قبل به منظور جلوگيرى از توسعه 
زرادخانه هسته اى ايران و دستيابى اين كشور به سالح هسته اى آغاز شد، 
به توافقنامه اى ختم شد كه اين قابليت را، البته كمتر از ظرفيت كامل در 

10 سال نخست توافق، تصديق كرد.
ــى زيركانه در كنار مخالفت با قطعنامه هاى سازمان  ايران با آميختن ديپلماس
ــانتريفيوژهاى ايران كه در  ــل روند مذاكرات را به نفع خود تغيير داد. تعداد س مل
آغاز مذاكرات 100 دستگاه بود امروزه تقريباً به 20هزار دستگاه نيز افزايش يافته 
است. امروز تهديد جنگ  بيش از آنكه ايران را محدود كند، دست غرب را از پشت 
ــت. در حالى كه ايران واقعيت محض از تمايلش براى انجام مذاكرات را  ــته اس بس
ــت،  غرب احساس كرده با ارائه يك  ــازش و امتياز مطرح كرده اس به عنوان يك س

پيشنهاد جديد ملزم به شكستن هرگونه بن بست است.
ــيده است كه طبق آمار  ــته اى ايران به مرحله اى رس در اين فرآيند، برنامه هس

رسمى ظرف مدت دو تا سه ماه قادر به ساخت سالح هسته اى خواهد بود.
ــنهادى در اين 10 سال ايران هرگز بيش از يك سال  ــاس توافقنامه پيش بر اس
ــت و پس از يك دهه به طرز قابل  ــته اى فاصله نخواهد داش ــاخت سالح هس تا س

توجهى نزديك تر خواهد شد.
 

بازرسى ها و اجراييات
... پيشرفت هايى در زمينه كاهش ميزان ذخاير اورانيوم غنى سازى شده، محدود 
ــروگاه و محدود كردن  ــازى اورانيوم و اختصاص آنها تنها به يك ني ــردن غنى س ك
ــت. با اين حال، ميزان نهايى اثرگذارى  ــازى صورت گرفته اس ابعاد فرآيند غنى س

چارچوب به قابليت راستى آزمايى و اجرايى بودن آن بستگى دارد.
ــدت چالش برانگيز خواهد بود زيرا هنوز  ــر توافقنامه نهايى به ش مذاكرات بر س

هنوز يك متن رسـمى از چارچوب 
توافقنامه منتشـر نشـده اسـت و 
اين چارچوب معـروف يك گزارش 
يك جانبه آمريكايى را نشان مى دهد 
و بسـيارى از بندهـاى آن توسـط 
مذاكره كننده اصلى ايران به عنوان 
«چرخش» رد شدند. بيانيه مشترك 
ايـران و اتحاديـه اروپـا در جهات 
مهمـى با بيانيه مطبوعاتى منتشـر 

شده از سوى آمريكا تفاوت دارند.
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ــمى از چارچوب توافقنامه منتشر نشده است و اين چارچوب معروف  يك متن رس
ــان مى دهد و بسيارى از بندهاى آن توسط  يك گزارش يك جانبه آمريكايى را نش
مذاكره كننده اصلى ايران به عنوان «چرخش» رد شدند و همچنين بيانيه مشترك 
ــوى  ــده از س ــر ش ايران و اتحاديه اروپا در جهات مهمى با بيانيه مطبوعاتى منتش
ــوه ادامه فعاليت  ــش تحريم ها و نح ــوص نحوه كاه ــاوت دارند، به خص ــكا تف آمري

تحقيقات و توسعه از موارد ابهام اين بيانيه ها هستند.
ــاله براى گريز فرضى ايران به كار  ــه با آستانه گريز يك س ابهامات قابل مقايس
گرفته مى شوند. اين مفهوم كه تقريباً در اواخر مذاكرات بيان شد جايگزين مفهوم 
اصلى كه پيشتر مدنظر بود- يعنى صدور مجوز غنى سازى با قابليت فنى متناسب 

با يك برنامه هسته اى صلح آميز و غيرنظامى قابل قبول، شده است.
ــطه ابهام در معيارها، اين  ــتى آزمايى جديد پيچيده تر شده و به واس روند راس
ــى خواهد بود. در مفهوم جديد، ايران هيچ يك از زيرساخت ها  ــتر سياس روند بيش
ــتيابى  ــكاف پذير خود را به طور موقتى براى دس ــات اصلى و محصول ش و تاسيس
ــته است و تنها آنها را تحت محدوديت  ــنهادى كنار نگذاش به محدوديت هاى پيش
ــوارد به مهر و موم درب انبارها يا  ــيارى م موقت و پادمانى قرار مى دهد كه در بس

بازديدهاى سرزده بازرسان از سايت هاى اعالم شده خواهد بود.
ــانى براى انجام  ــا آژانس بين المللى انرژى اتمى از ظرفيت فنى و منابع انس آي

اين حجم گسترده از بازرسى ها در كشور بزرگى همچون ايران برخوردار است؟
ــات متعدد و تجربه كافى در زمينه  ــور بزرگى با تاسيس به طور طبيعى در كش

ــته اى  ــاى هس ــان كارى فعاليت ه پنه
ــا  ــات ب ــخيص تخلف ــايى و تش شناس
ــود. ايجاد  ــه رو خواهد ب ــوارى روب دش
ــورد  م ــى  بازرس ــورى  تئ ــاى  مدل ه
ــق، به  ــراى تطاب ــت. اج ــرى اس ديگ
ــود بحران هاى  ــورت هفتگى، با وج ص
ــى و انحرافات داخلى  رقابتى بين الملل
ــى در  ــت و حت ــر دشوارى هاس از ديگ
صورت تشخيص هرگونه نقض احتماالً 
ــته  اين مورد با ايران به مذاكره گذاش

مى شود تا به آن رسيدگى شود.
ــنگين اراك در طول دوره توافقنامه  ــابقه فعاليت ايران در راكتور آب س س
ــو مثبت در فضاى  ــق را با هدف ايجاد ج ــى كه موارد نقض تواف ــت- زمان موق
ــت. با تركيب اين دشوارى  مذاكرات كم اهميت جلوه دادند- دلگرم كننده نيس
بعيد است كه آستانه گريز، واقعه روشنى باشد. به احتمال زياد اگر اتفاق بيفتد 

از طريق مجموعه  تدريجى از بهانه هاى مبهم رخ خواهد داد.
 زمانى كه اختالف نظرهاى غيرقابل اجتناب بر سر ميزان و نحوه بازرسى ها 
بروز پيدا كند، ما بر سر چه معيار و چه ميزانى حاضر به پافشارى خواهيم بود؟ 
اگر مدارك ناقص بود، چه كسى مى خواهد وظيفه اثبات آن را به گردن بگيرد؟ 

براى حل اين مسئله به آرامى قرار است چه روندى طى شود؟
ــم اجراى اوليه توافقنامه، تهديد به افزايش تحريم ها، تاكيدى است  مكانيس
ــران در ازاى اعمال  ــب كاهش تحريم هاى اي ــترده كه موج بر عدم تقارن گس

محدوديت هاى موقتى بر فعاليت هاى هسته اى اش مى شود.
ــت فورى تحريم ها روشن و به صورت خودكار باشد بعيد  احتمال اينكه بازگش
ــت تحريم ها نيازمند همكارى هاى بين المللى است،  است. با توجه به اينكه بازگش
ــا تصميم اجرايى  ــن توافقنامه را ب ــرار دارد كه  مى تواند اي ــران در جايگاهى ق اي
ــا مقاومت كرده و  ــه از ابتدا در برابر اجراى تحريم ه ــورهايى ك نقض كند. در كش
ــت هاى عمومى از بازگشت فورى يا حتى خودكار تحريم ها  بى ميل بودند، درخواس
ــرايط را بدون هيچ ابهامى تعريف  جلوگيرى مى كند. اگر اين روند ادامه دار اين ش
ــال مجدد تحريم ها خطر منزوى كردن آمريكا و نه ايران را  ــد، تالش براى اعم نكن

به همراه خواهد داشت. 
ــته اى ايران، اين كشور را قادر مى سازد  لغو تدريجى محدوديت ها از برنامه هس
ــته اى پيچيده و ظرفيت نهفته تسليحاتى شدن،  تا در اين مدت با ارتقا برنامه هس
در زمان تصميم گيرى به يك قدرت هسته اى، صنعتى و نظامى مهمى تبديل شود.

ــده بودند.  ــعه ايران به طور علنى اعالم نش محدوديت ها بر روند تحقيق و توس
ــته اى پيشرفته  بنابراين ايران در موقعيتى قرار مى گيرد كه مى تواند تكنولوژى هس

ــت توافقنامه  خود را در طول دوره توافقنامه تقويت كند و يا پس از پايان يا شكس
ــرفته ترى را -دستكم پنج برابر ظرفيت نمونه هاى  ــرعت سانتريفيوژهاى پيش به س

فعلى- به كاراندازد.
ــوه كاهش ذخاير اورانيوم ايران از 10هزار كيلوگرم كنونى به 300كيلوگرم،  نح
ــازى شده ايران پس از 10 سال و نگرانى هاى آژانس  ميزان ذخاير اورانيوم غنى س
ــته از  ــليحاتى ايران در گذش ــى انرژى اتمى در خصوص فعاليت هاى تس بين الملل
ــود. توانايى حل  ــت كه بايد در مذاكرات آتى به دقت به آنها پرداخته ش مواردى اس
اين موضوعات و موارد مشابه مى تواند تعيين كند كه چه زمانى ممكن است آمريكا 

از پاى ميز مذاكرات فاصله بگيرد.
 

چارچوب توافقنامه و بازدارندگى طوالنى مدت
ــوند، مجموعه ديگرى از مشكالت  ــائل حل و فصل ش حتى زمانى كه اين مس
ــراه خواهد  ــاى خود را به هم ــد مذاكرات واقعيت ه ــرد، زيرا رون ــروز خواهند ك ب
ــازى در ايران پذيرفته شده است و در  ــت. بر اساس توافقنامه موقتى، غنى س داش
ــت.  ــده اس ــاختار بدل ش توافقنامه جديد اين امر به بخش جدايى ناپذير از اين س
اعمال محدوديت طوالنى مدت بر قابليت هسته اى ايران براى آمريكا يك ميان پرده 

احتمالى اميدواركننده است. 
برخى از بازيگران اصلى در خاورميانه معتقدند كه آمريكا قصد واگذارى قابليت 
ــوب  ــورى را دارد كه براى بقاى آنها تهديدى مهم محس ــته اى به كش نظامى هس
مى شود. برخى از اين كشورها به حفظ اين قابليت 

براى خودشان پافشارى مى كنند.
عربستان سعودى تاكيد كرده كه وارد اين ليست 
ــد؛ به احتمال زياد ديگران نيز اين كار را  خواهد ش
ــه تعبيرى،  ــال خواهند كرد. ب دنب
ــت ناپذير  ــم مذاكرات برگش مفاهي
ــل  مح ــه  خاورميان ــتند.اگر  هس
گسترش سالح هاى هسته اى شود 
و ميزبان مجموعه  اى از كشورهاى 
ــته اى شدن شود،  ــتانه هس در آس
ــته اى  هس ــى  بازدارندگ ــوم  مفه
ــتراتژيك امنيت  ــدارى اس ــا پاي ي
ــتوار  ــى بر چه پايه اى اس بين الملل

خواهد شد؟ 
تئورى هاى قديمى بازدارندگى 
ــرى از موازنه هاى دوجانبه را  يكس
به همراه داشته است. آيا هر برنامه 
جديد هسته اى، با يك برنامه ديگر 
ــازى مى كند؟  در منطقه موازنه س
ــتراتژى  تفكر قبلى در خصوص اس
ــت بازيگران  ــز ماهي ــته اى ني هس
پروپاقرص را مفروض داشته است.

ــبتاً بزرگ  ــته اى، فواصل جغرافيايى و اندازه نس در ميان قدرت هاى بزرگ هس
برنامه  با نفرت شديد اخالقى تركيب شده اند تا حمله غافلگيرانه و غيرقابل تصورى 
ــى هاى  ــه منطقه اى كه حمايت از پروكس ــن دكترين چگونه ب ــاد كنند. اي را ايج
ــت و مرگ از  ــاختار دولتى تحت حمله و تاخت و تاز اس ــت، س غيردولتى رايج اس

طرف جهادى ها نوعى پيروزى محسوب مى شود، تعبير مى شوند؟
ــته اى خود  ــترش چتر هس ــنهاد داده اند كه آمريكا مى تواند با گس برخى پيش
ــورهاى همسايه ايران را از توسعه قابليت هاى بازدارندگى فردى منصرف كند.  كش
ــد؟ چه عواملى اجراى آنها را به دست  اما اين تضمين ها چگونه تعريف خواهند ش
ــتفاده از تسليحات هسته اى يا هرگونه  خواهند گرفت؟ آيا اين تضمين ها عليه اس
ــلطه و تفوق ايران  ــته اى افزايش يافته اند؟ آيا آن س ــه نظامى متعارف يا هس حمل
ــتيم يا روشى است براى دستيابى به آن؟ چه مى شود  ــت كه ما مخالف آن هس اس
ــته اى به عنوان ابزارى براى ارعاب روانى به كار گرفته شوند؟  ــليحات هس اگر تس
ــيوه هاى قانون  ــوند يا با افكار عمومى و ش و چگونه چنين تضمين هايى بيان مى ش

اساسى وفق داده مى شوند؟ 

كه  داده انـد  پيشـنهاد  برخـى 
آمريـكا مى توانـد با گسـترش 
كشورهاى  خود  هسـته اى  چتر 
توسـعه  از  را  ايـران  همسـايه 
فردى  بازدارندگى  قابليت هـاى 
منصـرف كند. اما اين تضمين ها 
شـد؟  خواهند  تعريف  چگونـه 
چـه عواملـى اجراى آنهـا را به 
دسـت خواهند گرفت؟ آيا اين 
از  اسـتفاده  عليـه  تضمين هـا 
تسليحات هسـته اى يا هرگونه 
حمله نظامى متعارف يا هسته اى 

افزايش يافته اند؟ 
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نظم منطقه اى
ــم انداز پايان گرفتن يا حداقل  ــه نظر برخى، مهمترين فايده يك توافق، چش ب
ــات بين المللى و  ــمنى با غرب و نهادها و موسس ــال خصومت و دش كاهش 35 س
ــت.  ايجاد موقعيتى براى ترغيب ايران به تالش براى ايجاد ثبات در خاورميانه اس
ــران و آمريكا و برخوردارى  ــتراتژيك اي ــا با انجام اين كار در دوره اى از اتحاد اس م
ــا مى توانيم تا حد زيادى از نتيجه  ــور و همچنين خاورميانه از اين مزاي هر دو كش
چنين توافقى استقبال كنيم. ايران با داشتن يك فرهنگ تاريخى غنى، هويت ملى 
شديد، جمعيتى نسبتاً جوان و تحصيل كرده يك كشور ملى مهم محسوب شده و 

شراكت درباره آن با آمريكا مى تواند رويداد مهمى تلقى شود.
ــايند نباشد،  ــايد چنين همكارى چندان خوش اما همكارى در چه مواردى؟ ش
ــان دهد ايران و  ــت. هيچ مدركى وجود ندارد كه نش اما متضمن ثبات و امنيت اس
ــده اند. ايران حتى در حال جنگ با  ــناختى نزديك ش آمريكا به چنين درك و ش
ــام هم از قبول اهداف مشترك  ــمنان مشترك مانند دولت اسالمى عراق و ش دش
خوددارى كرد. مقامات ايران (از جمله رهبر عالى آن كشور) همچنان از يك مفهوم 
ضدغربى انقالبى از نظم بين المللى صحبت مى كنند و در داخل ايران هم برخى از 
ــته اى را به عنوان شكلى از جهاد به روش هاى  ــد ايرانى، مذاكرات هس مقامات ارش
ــديد و  ــته اى با تالش هاى ش ديگر توصيف مى كنند. مراحل انتهايى مذاكرات هس
ــترش و تثبيت قدرتش در كشورهاى همسايه همزمان شده  جدى ايران براى گس
ــى برجسته  ــت. اكنون ايران و نيروهاى تحت امرش، از عناصر نظامى يا سياس اس

و  ــوده  ب ــى  عرب ــور  كش ــن  چندي در 
عمليات هايشان از كنترل مقامات ملى 
ــده است. تهران  ــورها خارج ش آن كش
ــگ ديگرى در  ــدان جن ــه اخيراً مي ك
يمن به راه انداخته، تمام مواضع را در 
امتداد آبراه هاى استراتژيك خاورميانه 
ــخير و رقيب اصلى اش عربستان  را تس
ــعودى كه از متحدان آمريكاست را  س
احاطه كرده است و اگر محدوديت هاى 
ــى  ــته اى به محدوديت هاى سياس هس
ــق ايران را از  ــوند، يك تواف مرتبط نش
ــك  ــر تحريم ها خالص كرده و ريس ش
ــاى هژمونيك ايران را  تقويت تالش ه

افزايش مى دهد.
ــد كه اين  ــتدالل كرده ان برخى اس
ــت  نگرانى ها در درجه دوم اهميت اس
ــوى  ــته اى راهى به س ــرا توافق هس زي

ــاد و دلگرمى را به ما  ــا چه چيز اين اعتم ــت. ام ــول داخلى احتمالى ايران اس تح
ــبت به اوضاع ويتنام، افغانستان،  مى دهد كه در پيش بينى اوضاع داخلى ايران نس

عراق، سوريه، مصر يا ليبى هوشمندانه تر خواهيم بود؟
متحدان سنتى آمريكا در نبود ارتباط ميان محدوديت هاى هسته اى و سياسى 
به اين نتيجه خواهند رسيد كه آمريكا همكارى هسته اى موقت را با قبول هژمونى 
ــه دنبال ايجاد  ــور فزاينده اى ب ــت. در آن صورت آنها به ط ــت زده اس ــران تاخ اي
توازن هاى هسته اى خود رفته و در صورت ضرورت از ديگر قدرت ها خواستار تاييد 
تماميت و صداقت خود خواهند شد. آيا آمريكا هنوز اميد به متوقف كردن تمايالت 
ــالمى و  ــرنگونى دولت اس ــوط به ناآرامى ها و درگيرى هاى فرقه اى منطقه ، س مرب
تزلزل قدرت تهران را دارد يا اينكه در حال حاضر اين كشور را به عنوان يك جنبه 

غيرقابل استرداد از تعادل منطقه اى قبول كرده است؟
برخى از طرفداران توافق گفته اند كه اين توافق مى تواند راهى براى دور كردن 
آمريكا از درگيرى هاى خاورميانه بوده و به عقب نشينى نظامى از منطقه كه توسط 
ــود. با وجودى كه كشورهاى عربى براى مقابله  دولت كنونى آغاز گرديده، منجر ش
ــد خالف اين موضوع  ــيج شده اند، به نظر مى رس ــيعه بس با يك امپراتورى تازه ش
ــود را تثبيت خواهد كرد و نه يك توازن قدرت خود  ــاق بيفتد. نه خاورميانه خ اتف
ــنى ها عرض وجود خواهد كرد (حتى اگر هدف ما هم آن  بخود و بدون ايران و س
ــنتى تئورى قدرت، ضرورت تقويت طرف ضعيف تر و نه قدرت به پا  بود، توازن س
خواسته يا رو به گسترش را توصيه مى كند). وراى ثبات، جلوگيرى از وقوع جنگ 

هسته اى و نتايج و پيامدهاى فاجعه بار آن، به لحاظ استراتژيكى به نفع آمريكاست. 
نبايد اجازه داد تسليحات هسته اى به سالح هاى متعارف و رايج تبديل شود. تلفيق 
مسائل و معضالت منطقه با سالح هاى كشتار جمعى ممكن است به دخالت بيشتر 

آمريكا منتهى شود.
ــد، آمريكا بايد يك  ــفتگى هاى بدتر خالصى ياب ــر آش ــر دنيا مى خواهد از ش اگ
دكترين استراتژيك براى منطقه پرورش دهد، زير ا ايجاد ثبات نيازمند نقش فعال 
آمريكاست. اگر از طرفى ايران مى خواهد عضو ارزشمندى از جامعه بين الملل باشد، 
ــش در بى ثباتى خاورميانه و به چالش  ــت كه با محدوديت قابليت الزمه اش اين اس
ــى  ــيدن نظم بين المللى موافقت كند. تا زمانى كه يك مفهوم راهبردى سياس كش
ــخص نشده باشد، توافق هسته اى احتمالى با ايران، چالش هاى  آمريكا به وضوح مش
ــته اى به جاى آنكه  ــه را تقويت خواهد كرد نه حل. چارچوب هس ــان در منطق جه
امكان جدايى آمريكا از خاورميانه را فراهم آورد به احتمال زياد لزوم دخالت در آنجا 
با تركيبى پيچيده تر را تعميق مى كند. تاريخ وظيفه ما را به جاى ما انجام نمى دهد 

بلكه تنها به كسانى كه مى خواهند به خود كمك كنند، كمك مى كند. 

تحليل واقعيت بيانيه سوئيس و پاسخ به منتقدان
دكترمحمد حسن دريايى 
پژوهشگر ارشد موضوعات خلع سالح و امنيت بين الملل

ــت كه با تالش هاى  واقعيت اين اس
ــبانه روزى تيم مذاكراتى،  گسترده و ش
ــتراحت و  ــه همه در حال اس زمانى ك
ــوروزى بودند  ــالت ن ــتفاده از تعطي اس
ــكل گرفت و آن  يك تحول تاريخى ش
تحول اين بود كه بعد از بيش از هجده 
ــد مقامات عالى بين  ــاه مذاكره در ح م
ــورهاى 5+1 و ايران، چشم اندازى  كش
براى رسيدن به راه حل هاى مورد تأييد 
ــدا  و اصطالحا نور در پايان  دو طرف پي
ــر يك توافق  ــد و تصوي تونل نمايان ش

جامع از دور، رخ نمايى كرد.
اما با توجه به طرح انتقادات و ارائه برخى پاسخ ها در سطح مطبوعات و 
ــيما كه هر دو مبتنى بر گرايش هاى سياسى و با جهت گيرى هاى  صدا و س
ــوئيس به فيل داستان  ــتند، تصوير واقعيت بيانيه س كالن و متعارض هس
ــى از آن را با توجه به برداشت خود  ــى بخش ــد و هر كس مولوى تبديل ش
روايت مى كند. لذا بر حقير واجب شد  به بررسى دقيق و كار شناسى بيانيه 
ــوئيس و دستاوردهاى آن بپردازم و نظريا ت منتقدان را مورد واكاوى قرار دهم؛  س
باشد  كه مردم فهيم ايران قضاوت كنند كه بيانيه سوئيس يك دستاورد بوده يا نه.

ــند يك  ــد  اين س ــدان معتقدن ــت؟ منتق ــوئيس چيس ــند س ــت س 1 ـ ماهي
ــت و دولت دارد موضوع را از مردم پنهان مى كند. در پاسخ بايد  «موافقت نامه» اس
ــوئيس كامال گوياى اين موضوع است و  ــند منتشر شده در س گفت،  اوال عنوان س
ــنايى مختصرى با ادبيات روابط بين الملل داشته باشد مى داند كه بيانيه  هر كه آش
ــترك Joint Statement به هيچ وجه نمى تواند ماهيت يك «موافقت نامه» به  مش
ــترك براى توصيف آخرين تحوالت و ثبت آخرين تفاهمات  خود بگيرد. بيانيه مش
ــت تا تصوير موجوديت در حال شكل گيرى بيشتر روشن شده و نشان دهد كه  اس
آيا اساسا امكان رسيدن به يك توافق وجود دارد يا خير. در بيانيه سوئيس تصوير 
كلى راه حل هاى مشترك براى حل و فصل موضوع هسته اى بعد از 18 ماه مذاكره 
ــت. هنوز هيچ «موافقت نامه اى» تدوين نشده و قرار است مذاكرات  ــده اس ثبت ش
روى تدوين متن برنامه جامع اقدام مشترك ظرف هفته هاى آينده آغاز شود. تيم 
ــتاى رهنمودهاى مقام معظم رهبرى  ــورمان در راس ــته اى كش مذاكره كننده هس
تفاهم بر جزئيات و كليات برنامه جامع اقدام مشترك را به مذاكرات تدوين برنامه 
اقدام مشترك موكول نمود؛ اما بيانيه اى كه در پايان اجالس سوئيس توسط خانم 
موگرينى و آقاى ظريف قرائت شد تنها تصويركلى از توافق جامع را ارائه مى كند تا 

بر اساس يك درك مشترك كار تدوين متن تفاهم جامع آغاز شود.
ــان مى دهد كه براى همه موضوعات اصلى در برنامه  ــاس، بيانيه نش بر اين اس

در بيانيـه سـوئيس تصوير كلى 
راه حل هاى مشترك براى حل و 
فصل موضوع هسته اى بعد از 18 
ماه مذاكره ثبت شده است. هنوز 
تدوين  «موافقت نامـه اى»  هيچ 
نشده و قرار است مذاكرات روى 
تدوين متن برنامـه جامع اقدام 
مشـترك ظرف هفته هاى آينده 

آغاز شود.
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ــترك وجود دارد و متن تفاهم جامع نيز بر  جامع آتى براى تيرماه راه حل هاى مش
ــد. بيانيه مشترك مطبوعاتى منتشر ه براى  ــاس اين را ه حل ها تدوين خواهد ش اس
ــترك دو طرف روى راه حل هاست و صرفا نشانگر پيشرفت در انجام  ثبت درك مش
ــدن تصوير نهايى متن توافق جامع است. هيچ سند حقوقى  ــن ش مذاكرات و روش
ــده باشد، وجود  ــد و بين دو طرف مبادله ش الزام آورى كه حاوى تعهد حقوقى باش
ــت، ديگر نياز به مذاكره براى تدوين  ــندى وجود داش ندارد، زيرا چنانچه چنين س
ــد  ــع در چند ماه باقى مانده بى معنا بود؛ بنابر اين، به نظر مى رس ــن تفاهم جام مت
ــويش اذهان  ــت تش ــده  و القاى اين مطلب ممكن اس واقعيتى از مردم پنهان نش

عمومى براى رسيدن به اغراض سياسى تلقى شود.
ــى هدفمند با اقداماتى كه بوى سفسطه  ــوئيس در تالش 2ـ  منتقدان بيانيه س
ــردن «agree» در متن بيانيه  ــق ك ــد كه وجود فعل تواف ــد تالش نموده ان مى ده
ــوه داده و نتيجه گيرى نمايد كه  ــه «legal agreement» جل ــادل توافق نام را مع
ــت؛ اوال عبارتى كه برخى دوستان بزگوار  ــند منتشر ه يك توافق نامه حقوقى اس س
ــتان از  ــود ندارد. ثانيا گويا هراس دوس ــد صراحتا در متن وج ــد ادعا مى كن منتق
ــت كه از اين به بعد ديگر حتى نبايد از فعل «توافق  ــته اى به حدى اس توافق هس
ــتفاده كنيم. سؤال اينجاست كه اگر  كردن» حتى در بيانيه هاى مطبوعاتى هم اس
ــترك روى موضوعات را ثبت كنيم از چه فعلى كه در قاموس  بخواهيم درك مش
دوستان مطلوب باشد استفاده نماييم. به هر حال خواهش حقير از دوستان منتقد 
ــراى وارونه جلوه دادن  ــتى را پايه منطق خود ب ــت كه چنين مطلب سس اين اس
ماهيت بيانيه مطبوعاتى مشترك سوئيس قرار ندهند، چون به هيچ وجه نقشى در 
ــترك ايفا نمى كند. اين بيانيه كماكان همان طور كه خود  تغيير ماهيت بيانيه مش

دوستان منتقد هم اذعان كرده اند ماهيتى سياسى دارد.
ــتان منتقد موضوع قابل بررسى است. لذا   3 ـ ادعاى توافق دو مرحله اى دوس
ــالش كردم دريابم آيا مى توانم دليلى براى اثبات وجود دو توافق پيدا كنم يا نه.  ت
ــه بى نتيجه ماند چون همان گونه كه صراحتا در متن  ــه تالش هايم در اين زمين ك
بيانيه مشترك ايران و 5+1 اذعان شده است، تنها و تنها يك توافق وجود خواهد 
داشت و آن متن برنامه جامع اقدام مشترك است كه در صورت به نتيجه رسيدن 
مذاكرات و حصول توافق در تير ماه، منتشر مى شود و مذاكراتش در آينده نزديك 

شروع مى شود.
ــت كه توافق يك  ــته اس ــواس زيادى داش ــد تيم مذاكراتى وس به نظر مى رس
مرحله اى و با بررسى همه جزئيات باشد موضوعى كه مد نظر مقام معظم رهبرى 
ــى در مذاكرات حضور  ــاس هم جناب آقاى دكتر صالح ــت. بر همين اس بوده اس
ــتند و با حضور ايشان و تيم فنى سازمان انرژى اتمى همه جزئيات الزم مورد  داش
مذاكره قرار گرفت تا ابتدا بررسى شود  آيا با وجود همه اين جزئيات و پيچيدگى ها، 
ــود دارد يا نه. بيانيه  ــه اقدام جامع وج ــكان توافق در خصوص برنام ــا ام آيا اساس

ــوئيس از اين نظر مهم است كه نشان داد كه امكان  س
ــيدن به توافق در يك مرحله و درقالب توافق جامع  رس
وجود دارد. بيانيه سوئيس تنها گامى در راستاى توافق 
جامع است و به هيچ وجه به معناى دو مرحله اى كردن 
ــى جزئيات نيست. كليات و جزئيات  آن و يا عدم بررس
برنامه جامع اقدام مشترك پس از نهايى شدن در قالب 
ــن تفاهم جامع  ــده در يك مرحله در مت مذاكرات آين

تدوين خواهند شد.
ــازى غرب در قطعنامه هاى  4 ـ با توجه به ادبيات س
شوراى امنيت عليه سايت فردو، راه حل پيدا شده براى 
ــايد بتوان راهكارى مطلوب دانست،  ــايت فردو را ش س
ــد، اوال تحقيق و  ــتان منتق ــرا بر خالف ادعاى دوس زي
ــايت فردو  ــازى هرگز در س ــعه فعاليتهاى غنى س توس
ــده است كه حاال هم بخواهد ادامه يابد، بلكه  انجام نش
ــورمان تنها در سايت  ــعه غنى سازى كش تحقيق و توس
ــتان منتقد  ــرد. ثانيا هرچند  دوس ــز صورت مى گي نطن
ــعه در زمينه  ــك تحقيق و توس ــالش كرده اند بين ي ت
ــعه در زمينه غنى سازى  ــته اى و دو تحقيق و توس هس
ــن تالش ها كمكى به  ــاد نمايد اما اي ــط مبحث ايج خل
ــى  ــبرد منطق آن ها نمى كند. چرا كه با يك بررس پيش

كار شناسى، تفكيك اين دو عرصه كامال روشن مى شود. ثالثا اين سايت خط قرمز 
ــورهاى غربى و آمريكا بوده  و تعطيلى آن تا آخرين مراحل مذاكرات مهم ترين  كش
هدف طرف مقابل بوده است. تيم مذاكره كننده كشورمان نه تنها به تعطيلى اين 
سايت تن نداده بلكه با تالش به عمل آمده موفق شد بيش از 1000 سانتريفيوژ را 
ــار آن در حال چرخش خواهد بود. رابعا  در آن حفظ نمايد كه از اين ميان دو آبش
با راه حل پيدا شده براى سايت فردو ارزش استراتژيك اين سايت به مراتب بيشتر 
ــود و حفظ فعاليت آن تضمينى براى تداوم فعاليتهاى غنى سازى  از گذشته مى ش
ــايت به يك مركز پيشرفته مجهز  ــا همزمان اين س ــورمان خواهد بود. خامس كش
ــود كه بر اهميت آن مى افزايد؛  ــته اى و فناورى هسته اى تبديل مى ش فيزيك هس
ــته اى جداى از  ــورمان در زمينه هس ــعه كش ــن، مى تواند به تحقيق و توس بنابر اي

تحقيق و توسعه در زمينه غنى سازى كمك نمايد.
ــتان منتقد در خصوص وجود 20 هزار سانتريفيوژ فعال كامال  5 ـ ادعاى دوس
ــانتريفيوژهاى فعال كشورمان حدود 9100 تا است.  ــت است، زيرا تعداد س نادرس
ــتقر در نطنز تنها در  ــانتريفيوژهاى مس ــه نمائيم كه تعداد زيادى از س ــد توج باي
ــتان بزرگوار منتقد  ــده اند و كامال راه اندازى نشده اند. دوس ــات نصب ش آن تأسيس
ــرفته نوع 2، 4، 5، 6، و 8 متوقف و  ــانتيفيوژهاى پيش ــند  چرا فعاليت س مى پرس
ــكال است چرا كه اوال  ــاس دچار اش ــت. اين موضوع نيز از اس ــده اس يا محدود ش
ــانتريفيوژ نسل 1 است.  ــازى ايران، س ــين عملياتى موجود در برنامه غنى س ماش
ــعه هستند و هنوز  ــانتريفيوژ در حد تحقيق و توس ــرفته تر س ــل هاى پيش ثانيا نس
ــل هاى  ــعه روى نس ــروع نكرده اند. ثالثا تحقيق و توس عمال كار صنعتى خود را ش
ــرفته سانتريفيوژ همچنان ادامه مى يابد و هيچ محدوديتى در زمينه تحقيق و  پيش
توسعه روى نسل هاى پيشرفته تر سانتريفيوژ توسط كشورمان پذيرفته نشده است 
ــل هاى جديد در سايت نطنز  ــعه در خصوص نس و مراحل مربوط به تحقيق و توس

تداوم خواهد يافت.
ــده از سوى دوستان منتقد در زمينه كاهش ذخاير اورانيوم  6 ـ مطلب ارائه ش
ــور، از سوى برخى كار شناسان، مصداق وارونه جلوه دادن حقايق و  غنى شده كش
ــبت به يك موضوع پيچيده فنى است. سؤال مهم اين است كه  يكسويه نگرى نس
ــازى و ذخيره اين مواد چيست؟ آيا ما مواد را غنى مى كنيم كه  هدف ما از غنى س
صرفا آن ها را در انبار نگه داريم و يا اينكه هدف ما همانطور كه اعالم كرده ايم براى 
ــوخت هسته اى است. همانطور كه بياد داريم در راه حلى كه در مذاكرات  توليد س
دولت قبل مطرح شده بود و مورد حمايت تركيه، برزيل و آفريقاى جنوبى نيز قرار 
داشت، قرار بود همه اين مواد از كشور خارج شود و ضمن اينكه كل اين ذخاير به 
خارج از كشور منتقل مى كردند همه اين مواد دور از دسترس كشورمان در انبارى 
تحت نظارت آژانس بين المللى نگهدارى مى شد. اين موضوع در آن زمان با سكوت 
ــد، اما به دليل تحوالت بعدى در  ــتان منتقد فعلى جشن گرفته ش و حمايت دوس

صدور قطعنامه شوراى امنيت عملى نشد.
ــورمان با يك راه  ــم مذاكره كننده كش  حال كه تي
ــت غربى ها،  ــى اجازه نداده  بر خالف خواس حل منطق
ــترس كشورمان خارج شود چرا نبايد آن  ماده اى از دس
را  واقع بينانه مورد بررسى قرار دهيم. شايد با توجه به 
ــتان منتقد مواد هسته اى را بايد به خارج  سخنان دوس
ــه در انبارى به دور از هر  ــور منتقل مى كرديم ك از كش
ــت كه را ه  ــه بهره بردارى بماند. اما حقيقت اين اس گون
ــره كننده در اين موضوع پيدا كرده  حلى كه تيم مذاك
ــورمان مى تواند به عنوان يك كشور داراى  ــت، كش اس
ــوخت  ــازى صنعتى يا اين مواد را به مجتمع س غنى س
ــته اى خود به كارگيرى  تبديل نموده و در نيروگاه هس
ــده را در بازارهاى  ــه اين مواد غنى ش ــد و يا اينك نماي
بين المللى مواد غنى شده در سطح و طراز كمپانى هاى 
ــف و يورنكو به قيمت تجارى و با  ــى مانند يورودي بزرگ
محاسبه واحد غنى سازى (سو) بفروشد و در عوض آن 
ــور نموده و فرآيند غنى سازى  اورانيوم طبيعى وارد كش
ــت كه صادرات اورانيوم  ــايان توجه اس را ادامه دهد. ش
غنى شده و واردات آن در شرايط فعلى براى كشورمان 
ممنوع است و چنانچه اين راه حل عملياتى شود، شايد 

دريايـى: بـه نظـر مى رسـد كـه 
دوسـتان و اسـاتيد منتقد، نقش 
آژانـس در مـورد تأييـد اقدامات 
انجام شـده از سوى كشورمان در 
قالب برنامه اقدام مشـترك جامع 
را بـا موضوعات پادمانى اشـتباه 
گرفته انـد و همين اشـتباه مبناى 
ادعاهاى بعدى شـده است كه در 
  نهايـت كل ارزيابى بـه خطا رفته 

است. 
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اين روش زيركانه ترين روش براى تكميل فرآيند غنى سازى در سطح مجتمع هاى 
سوخت و يا ورود به بازارهاى سوخت هسته اى بدون ايجاد نگرانى در مورد برنامه 
ــت. بنابراين با لحاظ جميع جهات، راه حل تفاهم شده  ــورمان اس غنى سازى كش
ــت كه قطعا يك  ــوان بهترين گزينه در اين زمينه دانس ــايد بت در اين زمينه را ش
ــورمان در زمينه  ــورمان جهت حركت در راستاى تثبيت نقش كش ــتاورد كش دس

غنى سازى صنعتى است.
ــتان منتقد در توصيف تعهدات طرف مقابل  ــه اى برخى دوس 7ـ  عبارات كليش
ــتان منتقد يك بار به صورت  ــت كه كاش دوس قابل انتظار بود. اما واقعيت اين اس
ــوئيس را مى خوانند تا براى آن ها كامال مشخص شود  كامل و دقيق متن بيانيه س
ــت. اتحاديه اروپا  ــن و بدون هيچ ابهامى اس كه تعهدات طرف مقابل صريح، روش
متعهد شده  كه به محض اجراى توافق همه تحريمهاى اقتصادى و مالى مربوط به 
ــته اى را خاتمه دهد و آمريكا هم متعهد شده  كه اجراى اين تحريم ها  موضوع هس
را متوقف نمايد. در هيچ كجا صحبت از تعليق نشده است. دليل تفاوت در عبارات 
مربوط به آمريكا و اروپا وجود دو نوع تحريم در آمريكاست يكى تحريم هاى ناشى 
از بخش نامه هاى اجرايى كه بالفاصله لغو مى شوند و ديگر قانون مصوب سنا كه تا 
ــط رئيس جمهور متوقف مى شود. عالوه  طى مراحل داخلى لغو آن اجراى آن توس
بر اين تمامى قطعنامه هاى تحريمى شوراى امنيت نيز با صدور يك قطعنامه جديد 

كه متن توافق جامع را مورد تأييد قرار مى دهد كامال خاتمه مى يابد.
ــوئيس در  ــده اند كه عبارت تعليق در متن بيانيه س ــتان منتقد مدعى ش  دوس

ــده است كه  خصوص تحريم ها ذكر ش
اساسا صحت ندارد و هيچ جاى بيانيه 
مشترك سوئيس عبارت تعليق موجود 
ــه در باال  ــه همان طور ك ــت. بلك نيس
 Terminate ــه ــد عبارت خاتم ذكر ش
ــا و  ــه اروپ ــاى اتحادي ــراى تحريم ه ب
 the ــارت توقف ــت و عب ــوراى امني ش
ــاى  ــراى تحريم ه application cease ب
ــت. اين موضوع  آمريكا به كار رفته اس
ــت ظرف 10  كه لغو تحريم ها قرار اس
ــال انجام شود هم تنها ادعاى  تا 15 س
دوستان منتقد است و سندى براى آن 
ــت. چون تفاهم مشترك به دست  نيس
آمده اين است كه لغو همه تحريم هاى 
ــته اى به صورت كلى و همزمان با  هس
ــورمان در خصوص  اجراى تعهدات كش

توافق جامع انجام مى شود.
ــاتيد منتقد، نقش آژانس در مورد تأييد  ــد كه دوستان و اس 8 ـ به نظر مى رس
ــورمان در قالب برنامه اقدام مشترك جامع را با  ــده از سوى كش اقدامات انجام ش
ــتباه مبناى ادعاهاى بعدى شده  ــتباه گرفته اند و همين اش موضوعات پادمانى اش
ــت. بايد توجه داشت كه منظور از  ــت كه در   نهايت كل ارزيابى به خطا رفته اس اس
اينكه اجراى اقدامات هسته اى آينده ايران «مورد راستى آزمايى آژانس قرار گيرد» 
اين نيست كه آژانس صلح آميز بودن برنامه هسته اى كشور را مورد تأييد قرار دهد 
ــد بلكه  ــوابق تعامالت ما با آژانس، يا PMD مربوط باش كه بعد از آن موضوع به س

مقصود تأييد انجام تعهدات كشورمان طبق برنامه اقدام مشترك جامع است.
ــوى ايران پذيرفته  ــب توافق نامه جامع از س ــن تعهداتى كه در قال يعنى همي
ــتان منتقد، آژانس قبال اين كار را در زمينه توافق  ــود. بر خالف تصور دوس مى ش
ــته است، به نحوى كه  ــابقه خوبى از خود به جا گذاش ژنو به خوبى انجام داده  و س
شروع كار ظرف يك هفته بود و هر ماه  منظم آژانس اعالم داشته  كه ايران تعهدات 
ــت. درگير كردن آژانس، براى اهداف پادمانى  خود را در اين زمينه انجام داده اس
ــت، بلكه چون آژانس تنها نهاد ذيصالح بين المللى در زمينه نظارت بر مواد و  نيس
ــت و تعهدات ايران در زمينه توافق جامع ماهيت هسته اى  ــته اى اس تجهيزات هس
ــته اى كشورمان را در  ــت جز اينكه اين نهاد اجراى تعهدات هس دارد چاره اى نيس

زمينه توافق جامع تأييد نمايد.
ــى از خلط  ــكى و مطالعات ادعايى ناش  موارد مندرج در خصوص مباحث موش
ــتنباط منتقدان در اين زمينه است. جمهورى اسالمى ايران از ابتدا  مبحث در اس

ــكى در مذاكرات  ــرح مباحث موش ــدم موافقت خود در خصوص ط ــواره بر ع هم
هسته اى به عنوان يك خط قرمر تأكيد كرده  و تيم مذاكرات هسته اى نيز تا پايان 
ــاره به اين گونه مباحث كه زاييده ذهن  ــت. اش ــتوار مانده اس بر همين موضع اس
ــاتيد محترم منتقد است، شايد بتوان مصداق بارز آب ريختن به آسياب دشمن  اس
ــتان داخلى تالش دارند به طرف هاى خارجى يادآورى نمايند  تلقى كرد. گويا دوس

كه چرا از طرح مباحث موشكى در مذاكرات غفلت كرده ايد.

نامه اى درباره مذاكرات لوزان و نتايج آن
احمد توكلى نماينده مجلس شوراى اسالمى

ــن 1394، كه بيانيه لوزان را دكتر ظريف  ــاعات بامداد 12 فروردي  از اولين س
ــالم كردند،  ــى اع ــى و انگليس ــتركا ولى به دو زبان فارس ــم موگرينى، مش و خان
ــون و دعاوى  ــكل تهاجمى مت ــرب و به ويژه آمريكا، به ش ــى عمومى غ ديپلماس
ــى را پيرامون نتايج مذاكرات مطرح كردند كه ابهامات زيادى را برانگيخت.  متفاوت
ــاى مذاكره كنندگان و  ــترك و برخى رفتاره ــد برخى منتقدان بيانيه مش نوع نق
حاميانشان  نيز بر اين شبهات افزود. آن چه در اين گزارش تقديم ميشود حاصل 
ــده و  ــناد، برخى نقدها يا حمايت هاى تأييدى، انتظارات برانگيخته ش دقت در اس

واكنش هاى رفتارى اين ده روز است.
ــت. به كدام  ــده اس ــر ش  1. در باره نتايج مذاكرات لوزان متون متفاوتى منتش
ــت  ــتناد كرد؟ بديهى اس متن بايد اس
ــتركى كه ظريف از طرف  كه بيانيه مش
ايران  و موگرينى از طرف 5 + 1 رسما 
ــود.  ــتند واقع ش ــه كردند، بايد مس ارائ
ــرعى و عقلى وجود ندارد  هيچ دليل ش
ــئوِل مأمور از طرف نظام  كه سخن مس
ــار بگذاريم، و  ــمن كن در مذاكره با دش
ــمن را مستند قرار دهيم، مگر  قول دش
مى شود كسى كه خود را پايبند به نظام 
ــمن را ترجيح دهد؟ به  بداند و قول دش
ــن وزارتخارجه  ــژه آن كه اين جا مت وي
ــمى آمريكا و  ــنديت متن موگرينى را كه نماينده رس ــكا نمى تواند س آمري
ــد برخى  ــور ديگر بود، كاهش دهد. اگر به همين نكات توجه مى ش 5 كش
انتقادات تند و بى مبناى شرعى و عقلى انجام  نمى شد و مردم را ناراحت 

و دودل نمى كرد.
ــتاوردى  ــراى ايران دس ــترك ب ــا اين بيانيه مش ــا همين ج ــا ت  2. آي
ــت؟ اگر به ياد آوريم كه ما از اول چه مى خواستيم و آنان چه  ــته اس نداش
ــش داده مى شود. ما از ابتداء مى گفتيم غنى سازى و  ــتند، پاسخ اين پرس مى خواس
ــت و به هيچ وجه از اين حق صرف  ــته اى حق ملت ايران اس ــتن فناورى هس داش
ــت.  ــم تضمين دهيم كه برنامه ما كامال صلح آميز اس ــر نمى كنيم. ولى حاضري نظ
ــته اى حرف هم نزنيم و  ــتند كه ما مطلقا از فناورى هس در مقابل، آنان مى خواس
ــات  ــازى داريم، مانند ليبى بايد تمام تاسيس مدعى بودند كه ما چون قصد بمب س
ــيدن  ــتيم. و براى رس ــى پيچ و مهره ها را هم براى آن ها بفرس ــم و حت را برچيني
ــت يازيدند. البته  ــان، فلج كننده دس به اين مقصود به تحريم هاى به قول خودش
تحريم هايشان ما را فلج نكرد ولى به دليل آن كه اين تحريم ها را ظالمانه و موجب 

زيان مردم خود مى دانستيم، لغو تحريم ها نيز بر خواسته هاى ما اضافه شد.
حال در بيانيه مشترك به صراحت مى آيد كه:

ــل فراگيرى براى برنامه  ــن منظور در اينجا گرد هم آمديم تا راه ح ــا به اي  «م
ــود. و راه حل  ــته اى ايران بيابيم كه ماهيت صرفا صلح آميز آن بايد تضمين ش هس

جامعى نيز براى لغو همه تحريم ها به دست آوريم.»
در اين جمالت به روشنى آنان به حق ملت ايران تمكين كرده اند. و همچنين 
بيانيه، از اين صريح تر از حق غنى سازى و حق تحقيق و توسعه در اين حوزه براى 

ايران ياد مى كند ولى از محدوديت ها نيز سخن مى گويد:
ــته اى صلح آميز خود را دنبال مى كند، ظرفيت   «همچنان كه ايران برنامه هس
ــده] براى دوره مشخصى  ــازى، سطح غنى سازى و ذخائر [محصول غنى ش غنى س
محدود خواهد بود. ... تحقيق و توسعه ايران بر روى سانتريفيوژها مطابق قلمرو و 

دولـت بايد بـراى امـرى بدين 
تبليغـات  پيوسـت  اهميـت 
تيمى  باشـد.  داشته  رسـانه اى 
روزنامه نـگاران  قوى تريـن  از 
بايد بـا هدايت يك مقام دولتى 
كاردان، مسـئول تهيه و اجراى 
اين پيوست شود. اين كار، كارى 

صددرصد ملى است.



58

پرونده دوم

شماره هشتم/ ارديبهشت ماه 1394

برنامه زمان بندى  توافق شده، صورت خواهد گرفت.»
ــات قلدرمآبانه و  ــه كنيد با آن توقع ــن را مقايس  اي
استكبارى 12 سال پيش كه ما تعليق را براى دو سال 
ــم و پروتكل الحاقى را داوطلبانه قبول كرديم،  پذيرفتي
ــد به هيچ وجه حق  ــال، آنان گفتن ولى در پايان دو س
غنى سازى را در هيچ سطحى نداريد و حتى مى گفتند 
ــانتريفيوژ براى كارهاى تحقيقاتى  ــتگاه س كه چند دس
ــت! حاال اذعان خواهيد كرد  ــما ممنوع اس هم براى ش

كه اين يك دستاورد سترگ است. خداى را سپاس.
ــت؟ به داليل  ــتاورد در خطر نيس ــا اين دس  3. آي
ــت كامال پايدار نماند.  مختلف اين دستاورد ممكن اس
ــح كرده اند كه اين بيانيه  ــت آن كه طرفين تصري نخس
ــت؛ دوم آن كه  براى هيچ يك از دو طرف الزام آور نيس
طبق اصل توافق شده در مذاكرات ژنو(آذر ماه 1392)، 
ــور توافق  ــت تا در همه ام ــى معتبر نيس ــچ توافق «هي
ــورت بگيرد»  و چون هنوز مذاكره در تمام موارد به  ص
نتيجه نرسيده است، اين تصميمات هم معلق است؛  و 
سوم آن كه جزئيات بسيار تعيين كننده اى باقى مانده 
ــت كه عدم توافق در هر يك از آن ها مى تواند عدم  اس
ــد و باعث انكار  ــته باش پذيرش ما يا آنان را در پى داش

مجدد تمامى حقوق ما از طرف 5+1 گردد.
ــتاورد ما را شكل مى دهد، چنان  البته تا همين جا اين اعترافات جدى، كه دس
ــن و تغيير موضع غرب نسبت به سال هاى اول منازعه به قدرى فاحش است  روش
كه تجديدنظر احتمالى بعدى غرب، در افكار عمومى جهانى، ما را تا اندازه زيادى 

محق نگاه مى دارد.. الحمدهللا رب العالمين.
ــده فقط ثمره زحمات آقاى ظريف، همكارانش  ــتاورد تثبيت نش 4. آيا اين دس
ــخ  ــش چنين پاس ــت؟ آقاى ظريف خود به اين پرس در وزارت خارجه و دولت اس
ــتادگى دولت ها  ــال تالش و ايس ــت آمده ثمره 12 س ــت: «آن چه به دس داده اس
ــت.»  واقعيت اين است كه كار از سال 1369 در دولت آقاى  هاشمى آغاز شد  اس
ــاى خاتمى همين تيم، از آقاى روحانى تا آقاى ظريف  ــى كه در دولت آق و روزهاي
مسئول مذاكره بودند و به دليل آن كه دستشان در چانه زنى خالى بود، تعليق را 
ــيد محمد خاتمى به دليل نقض عهد طرف غربى،  پذيرفتند، تا روزى كه آقاى س
ــارى نهاد و نطنز را مجددا  ــازى را بكن در روزهاى پايانى صدارتش، تعليق غنى س
براه انداخت؛ و سال هاى مسئوليت آقاى احمدى نژاد كه با اقدامات گسترده، سطح 
غنى سازى به 20 درصد و تعداد سانتريفيوژها به 19 هزار رسانده شد و در نتيجه 
ــت،  ــده اس ــت تيم ظريف و دولت روحانى براى چانه زنى و مذاكره پر ش امروز دس
همه، در اينكه امروز تيم دكتر ظريف بتواند هنر خويش را نشان دهد، موثر بوده اند 
ــت).  ــر از انتقاداتى كه به عملكردها در هر يك از دوره ها مى توان داش ــرف نظ (ص
ــختى ها و مقاومت جانانه آنان، همچنين تالش  حمايت بى دريغ مردم و تحمل س
خستگى ناپذير دانشمندان جوان ما، به ويژه شهيدان گرانقدر هسته اى نيز، تعيين 
ــت كه بگوييم تدابير شجاعانه و هدايت هاى  ــت. البته انصاف آن اس كننده بوده اس
ــد. سپاسگزار همه  ــوزانه رهبرى چون روحى در تمام اين فرايند دميده مى ش دلس

آنان هستيم. شكر تنها خداى راست.
ــده  ــده رعايت ش ــا خطوط قرمز كه براى حفظ منافع ملى ما تعيين ش  5. آي
ــت از همين بيانيه  ــت؟  ادعاهاى متفاوتى در طرفين وجود دارد كه در برداش اس
مشترك خودنمايى مى كند. اين تفاوت ها و كلى گويى در بيانيه، ابهاماتى را سبب 
ــه همين داليل جزييات  ــت كه اجازه نقد محكم و نهايى را نمى دهد.  ب ــده اس ش
ــت وزارت  ــاهده كرديم كه برداش ــيارى زيادى مى يابد. چنان كه مش ــت بس اهمي
ــت ما متفاوت و به همين دليل از نظر ملت و دولت  خارجه آمريكا چقدر با برداش
ايران به هيچ وجه قابل پذيرش نيست. به عنوان مثال، دو مرحله اى بودن كه نبايد 

پذيرفته شود و نخواهد شد، تكليفش روشن نيست.
دو مرحله اى بودن به معناى دو بار بيانيه دادن نيست؛ بلكه بدين معناست كه 
ــد از انجام تعهدات ما. دليل  ــود به زمانى بع انجام تعهدات طرف مقابل موكول ش
ــكنى  ــده عهدش ــل پذيرش بودن دو مرحله اى نيز همين روحيه نهادينه ش غيرقاب
ــت. حتى  ــران و جهان در قرون اخير گواه بر آن اس ــه تمام تاريخ اي ــت ك 5+1 اس

ــق را پذيرفتيم و به  ــان آقاى خاتمى كه ما تعلي در زم
ــل كرديم، آنان تعهدات خويش را نقض كردند.  آن عم
ــور از خط قرمز به نظر  ــه ديگر از ابهاماتى كه عب نمون
ــد، پذيرش پروتكل الحاقى است كه مجلس آن  مى رس

را ممنوع كرده است.
حاال دوستان ما مى گويند ما داوطلبانه پذيرفته ايم و 
الزام آور نيست تا تصويب مجلس را بخواهد! در حاليكه 
چه داوطلبانه بپذيريد چه از سر اكراه بپذيريد، باالخره 
چون پذيرفته ايد، ملزم به عمل بر اساس آن هستيد. در 
ــيار مهم امنيت ملى  اين فرض يكى از خطوط قرمز بس
كه حفظ اسرار نظامى كشور است شكسته خواهد شد 
كه نه مردم نه رهبرى ونه مجلس رضايت نخواهند داد. 
ــعه كه از جمله طبيعى ترين حقوق هر  يا تحقيق و توس

فرد و جامعه اى است و با جمله:
ــده،  ــق قلمرو و برنامه زمان بندى  توافق ش  «مطاب
صورت خواهد گرفت.»  قيد خورده است، در  هاله ابهام 
قرار دارد؛ امرى كه باز از نظر ايران غير قابل صرف نظر 

كردن است.
 6. آمريكا و اروپا عهدشكنند و قابل اعتماد نيستند. 
ــكن و غيرقابل اعتماد مى توان  ــا با دولت هاى عهدش آي
ــود،  ــته ش ــِت؟ اگر بنا بود كه تنها با متعهدان پيمان بس مذاكره كرد و پيمان بس
ــتر پيمان ها در طول تاريخ بسته  نمى شد. در سوره توبه خداوند به مسلمانان  بيش
ــركان در باره شما هيچ خويشاوندى و پيمانى را مراعات  زمان نزول مى فرمايد مش
ــًة َوأُولَِئَك ُهُم  ــى ُمْؤِمٍن إِالًّ َوَال ِذمَّ ــد «َال يَْرُقُبوَن فِ ــد و بعد ادامه مى ده نمى كنن
ــاوندى و عهد و پيمانى را رعايت  ــُدوَن(10) در باره هيچ مؤمنى هيچ خويش الُْمْعَت
ــا عهدشكن و تجاوزگرند» در عين حال دستور مى دهد  نخواهند كرد و آنان اساس
ــما هم پيمان را  ــتوارند، ش ــتيد تا زمانى كه آنان بر پيمان اس ــه اگر پيمان بس ك

نگسليد.
ــكنى و شايسته اعتماد نبودن، هم مذاكره و هم  يعنى به رغم آن وصف عهدش
معاهده مجاز است البته به شرط آن كه مصلحت عمومى اقتضاء بكند. رهبر فرزانه 
ــه فرمود: «با اينكه به مذاكره  ــرايط مصلحت را در مذاكره ديد ك ما در مجموع ش
ــن مذاكرات موردى با تمام وجود حمايت كردم  ــبين نبودم اما از اي با امريكا خوش
ــا به خاطر مذاكره  ــم.» (94/01/19) بنابراين، نه تنه ــون نيز حمايت مى كن و اكن
ــت (چنانكه برخى منتقدان ادعا كردند) بلكه  مالمتى متوجه ظريف و تيمش نيس
براى 16 ماه مذاكرات نفسگير به طورى كه نه قطع و قهرى پيش آيد و نه تسليم 
ــاكر بود و از اين مجاهدت سنگين و هنرمندانه  و ذلتى به بار آيد، بايد خداى را ش

تيم ظريف و رئيس جمهور تشكر كرد.
 7. آيا تحريم ما را به پاى ميز مذاكره كشانده است؟ اين ادعاى ِآمريكا و اروپا 
و برخى از وادادگان غربگرا است، كه با واقعيات تأييد نمى شود. مذاكره وقتى آغاز 
ــتن فناورى  هسته اى صلح آميز اصرار  ــد كه ما بر حق خويش كه كسب و داش ش
ــتيم و غرب مارا به داشتن مقاصد نظامى متهم مى كرد. و آن سال 82 بود در  داش
حالى كه تحريم هاى به قول آنان فلج كننده چهار پنج سال بعد آغاز شد. واقعيت 
ــت كه به چند دليل شوق 5+1، به ويژه آمريكا برتى مذاكره بيشتر بود كه  اين اس

بحمداهللا اين روزها بر زبان اوباما، كرى و يا تحليلگران متعدد غربى آمده است:
 1) جايگزين پر هزينه و كم نتيجه مذاكره يعنى جنگ، آنان تصريح كردند كه 

ايران نشان داد كه هشت سال هم الزم باشد مقاومت خواهد كرد.
ــته اى و ساخت  ــتر در فناورى هس ــرفت بيش  2) ادامه فرصت ايران براى پيش
ــانى كه ترك ميز مذاكره را به آمريكا توصيه  ــنى به كس بمب به زعم آنان، به روش
ــه كرديم غناى صفر درصد به  ــخ مى دادند كه يك بار اين را تجرب ــد، پاس مى كردن

20،و 100 سانتريفيوژ به 19 هزار رسيد. نبايد اشتباه را تكرار كرد.
ــن. البته اين هم يك  ــران در منطقه از لبنان تا يم ــده نفوذ اي ــد فزاين  3) رش
واقعيت است كه ما نيز به مذاكره عالقه مند بوديم تا يكى از دو حسن را به دست 
آوريم: يا توافق صورت مى گيرد كه با رفع تحريم هاى ظالمانه و تثبيت مشروعيت 
ــت مى آيد؛ يا با لجاجت و بدعهدى  ــته اى به دس ــى هس حق ما، پيروزى ديپلماس
طرف مقابل، منطقى بودن و مظلوميت ما در افكار عمومى جهانى تثبيت مى شود 

توكلى: به رغم آن وصف عهدشـكنى 
و شايسـته اعتماد نبودن، هم مذاكره 
و هم معاهده مجاز است البته به شرط 
آن كه مصلحت عمومى اقتضاء بكند. 
بنابرايـن، نه تنهـا به خاطـر مذاكره 
مالمتى متوجه ظريف و تيمش نيست 
(چنانكـه برخى منتقدان ادعا كردند) 
بلكه براى 16 ماه مذاكرات نفسگير به 
طـورى كه نه قطـع و قهرى پيش آيد 
و نـه تسـليم و ذلتى به بـار آيد، بايد 
خداى را شـاكر بود و از اين مجاهدت 
سـنگين و هنرمندانـه تيـم ظريف و 

رئيس جمهور تشكر كرد.
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ــد كه خود باعث كاهش  ــت مى آي ــى عمومى به دس كه الاقل پيروزى در ديپلماس
تدريجى مشروعيت تحريم ها مى گردد و فشار ها كم مى شود. اميدواريم اولى بشود 

ولى هر كدام شد ما خدا را ستايش مى كنيم.
ــود،  ــه لوزان با رعايت خطوط قرمز تمام ش ــاس بياني ــا اگر كارها بر اس  8.  آي
ــكالت اقتصادى حل مى شود؟ فرض كنيد كارها بر وفق مراد پيش برود و اگر  مش
ــاءاهللا تمام خطوط قرمز  كه تعيين  ــتاورد هايى صرف نظر مى كنيم، انش چه از دس
ــت، رعايت شود، قاطعانه بايد گفت مشكالت  كننده حداقل منافع ملت و نظام اس
ــد. چون انتظارات مثبت مى گردد،  بيكارى و تورم، فقر و نابرابرى مرتفع نخواهد ش
ممكن است در همان روزها و هفته هاى اول كاهشى در قيمت ها را شاهد باشيم.

ــن بعد از چند ماه به تدريج هزينه هاى تحريم كه خود را در باال بودن  همچني
ــان مى داد، كاسته شده و شاخص قيمت ها را متمايل به  قيمت كاالى وارداتى نش

پائين نمايد. همچنين ميل به توليد و سرمايه گذارى افزايش خواهد يافت.
ــب  ــاختارى نامناس ــدت ديدگاه ها و واقعيت هاى رفتارى و س ــى در بلند م ول

خودشان را بر همه چيز تحميل مى كنند. تا وقتى:
ــد و بنى آدم كه اعضاى يك پيكر بودند حاال  ــده باقى باش  • فردگرايى رايج ش

ديگر پاره هاى گسسته از هم باشند
 • اشرافيت ادارى و خانوادگى زشتى اش را باز نيابد

ــى و قومى  ــا جناحى يا حزب ــكل تبارى ي ــاوارد و ناصالح به ش ــت ن  • مديري
وابسته ساالرى را بجاى شايسته ساالرى بنشاند
 • فساد سيستمى موجود ادامه داشته باشد

 • پيوند بين ثروت و قدرت تداوم يابد
 • علم و دانش، دين و اخالق در اداره كشور حضور جدى نداشته باشند و امور 

سليقه اى حتى توسل به امور مغيباتى بى پايه وجود داشته باشد
 • مدل هاى بومى براى فهم و تدبير امور بكار گرفته نشود و مدلهاى تحميلى 

ديگران معمول باشد
• وابستگى به نفت ادامه داشته باشد

 • چشم و همچشمى در مصرف و تنبلى در توليد بر نيفتد
 • كار تقدس نيابد و بيكارگى منفور نشود
 • عزت مندى فردى و ملى تقويت نشود

 • آزادى بيان و دسترسى به اطالعات تقويت نگردد
 • نظام پارلمانى با نظام حزبى و انتخابات حزبى تكميل نگردد

 • تمايالت منطقه اى و نگاه خرد بر تقنين و نظارت مجلس حاكم باشد
• قانون بر روابط مردم با مردم و مردم با حكومت حاكم نباشد

 • اقتصاد دولتى جايش را به اقتصاد مردمى نسپارد
 • ... و اقتصاد مقاومتى جانشين اقتصاد رانتى نفتى دولتى نگردد

 مشكالت كم و زياد مى گردند ولى 
به طور اساسى حل نمى شوند.

ــه به دولت  ــان چند توصي  در پاي
دارم:

ــت ندارد بلكه  1. مذاكره موضوعي
ــره براى  ــى مذاك ــت دارد. يعن طريقي
ــم  مى خواهي ــه  بلك ــت  نيس ــره  مذاك
ــا حداقل  ــى را ب ــع مل ــاءاهللا مناف انش
ــن چرا  ــم. بنابراي ــن كني ــه تأمي هزين
ــت كه نبايد  ــت اس عجله؟ كامال درس
ــار  ــم ولى تحت فش ــوزى كني زمان س
ــكل  ــب هاى آخر به ش ــا و ش در روزه
ــا كار كردن نه با دستورات  طاقت فرس
اخالق كار در اسالم سازگار است چون 
ــود، و نه با  موجب خرابى نتيجه مى ش
ــى كار. به ويژه با  ــتورات روانشناس دس
دشمن مكارى روبرو هستيم كه همين 
مى تواند تكنيك خسته كن فريب بده 

باشد.
ــرى بدين  ــت بايد براى ام  2. دول

ــد. تيمى از قوى ترين روزنامه نگاران  ــت تبليغات رسانه اى داشته باش اهميت پيوس
بايد با هدايت يك مقام دولتى كاردان، مسئول تهيه و اجراى اين پيوست شود. اين 
كار، كارى صددرصد ملى است. از تمام رسانه هاى وفادار و كاردان و زيرك مى توان 
ــته  ــكل تيمى و ملى نه صنفى، در اين مجاهدت حضور داش دعوت كرد كه به ش
ــران است.  ــند. در عصر انفجار اطالعات بى اعتنايى بدين موضوع موجب خس باش
چنانكه در همين ماجرا ديديم كه آمريكايى ها چگونه با آمادگى بالفاصله با انتشار 
ــترك به همه، حتى داخلى ها خط دادند و اختالفات  ــت! خود از بيانيه مش برداش
ــت كه باالخره گزاره برگ  داخلى را دامن زدند، ولى وزارتخارجه ما هنوز نگفته اس

(فكت شيت) فارسى منتشر مى شود يا نه.
ــدان تعيين كند. چگونه  ــد راهبرد جديدى براى رفتارش با منتق ــت باي 3. دول
است كه روزها و ماه ها مذاكره با دشمنان صورت مى گيرد ولى دولت از همنشينى 
ــمن خارجى مى نشينيد از دوست  ــما با دش با منتقدان مذاكره كناره مى گيرد؟ ش
ــما را واقعا و در برابر  ــدرت چانه زنى ش ــز داريد؟ اصالح اين روش ق ــى پرهي داخل
ــدان مهم افزايش  ــم ملى را در  اين مي ــرد و از آن مهمتر، تفاه ــمن باال مى ب دش

مى دهد و با دعاوى دولت در تحمل نقد سازگار است.
ــده پيش از ظريف را با خود همراه ببريد. تيم جليلى  ــاى مذاكره كنن  4. تيم ه
ــاختن تيم ظريف از تجربيات گذشته  و تيم الريجانى را. اين كار غيراز بهره مند س
ــين، نشانه سعه صدر دولت است كه رياستش را تحكيم  كان و منافع بندهاى پيش
ــى و  ــلط به زبان انگليس ــد. همچنين تيمى از قويترين دبپلمات هاى مس مى بخش

حقوق بين الملل را.
ــنى  ــدگان بايد چنان مذاكره كنند كه بتوانند در داخل به روش  5. مذاكره كنن
ــم تير يا مدتى بعد از  ــف از كار خود دفاع كنند. باالخره روز ده ــطوح مختل در س
ــرفرازى مذاكره  ــاءاهللا بايد روز س ــود. آن روز انش آن بايد همه چيز كامال علنى ش

كنندگان ما باشد.
6. براى دولت زيبنده نيست كه اين تصور شايع شود كه با توافق همه مشكالت 
ــاره شد  ــود. چون اوال اين موضوع چنانكه در بند هاى قبلى اش اقتصادى حل مى ش
ــتى به دنبال دارد  ــت و ثانيا و به همان دليل حق نبودن، انتظارات نادرس حق نيس
ــود، حرمان و نااميدى در پى دارد و سرمايه اميد را كه اين  كه چون محقق نمى ش

دولت دستمايه خويش قرار داده، كاهش مى دهد.

بررسي فرصت ها و دستاوردهاى تفاهم هسته اى 
سوئيس در كنگره آمريكا

حسين موسويان
 عضو اسبق تيم مذاكره كننده 
هسته اي

ــتى با  ــويان در نشس ــين موس حس
ــان سياسى  حضور جمعى از كارشناس
ــورهاى  ــى از كش ــره و نمايندگان كنگ
ــته اى آمريكا  ــان هس عربى و كارشناس
ــه در يكى از  ــانه ها ك و نمايندگان رس
سالن هاى اجتماعات كنگره برگزار شد، 

به بررسى تفاهم سوييس پرداخت.
ــين كشورمان با  اين ديپلمات پيش
بيان اين كه «چهارچوب توافق هسته اى 
ــوييس از نظر ايران برد- برد است چون پنج خواسته ايران تأمين شده  س

است»، به تشريح اين پنج خواسته پرداخت.
ــنگين و آب  ــازى و آب س 1- ايران مجاز خواهد بود تكنولوژى غنى س

سبك را در خاك خود داشته باشد.
2- تحريم ها برداشته خواهند شد.

ــا پرونده ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى عادى خواهد  3- نهايت
شد.

ــوراى امنيت خارج  ــتور كار ش ــته اى ايران از دس 4- نهايتا پرونده هس
خواهد شد.

كنگـره امريـكا مدعـى مخالف 
سياسـت  از  هسـته اى،  بمـب 
هسته اى اسرائيل دفاع مى كند و 
همه تحريم ها و فشـارها را روى 
ايران مى گذارد. كنگـره بايد به 
اين سياسـت هاى دوگانه خاتمه 
دهد. اگر اسرائيل و اعراب همين 
چارچـوب توافـق هسـته اى را 
بپذيرند، خاورميانه براى هميشه 
منطقه عارى از سـالح هسته اى 

باقى خواهد ماند.
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ــته اى با ايران خواهند  ــاى بزرگ نيز همكارى هاى تكنولوژيك هس 5- قدرت ه
داشت.

ــت و  وى همچنين به چهارچوبى كه از نظر قدرت هاى جهانى نيز برد- برد اس
پنج خواسته اصلى آن ها كه تأمين شده است اشاره كرد و گفت:

1- ايران حداكثر تعهدات راستى آزمايى در چارچوب معاهده ان پى تى و آژانس 
را پذيرفته است.

ــاى احتمالى نظامى در  ــه كه در مورد رفع ابهامات فعاليت ه ــران پذيرفت 2- اي
گذشته با آژانس همكارى و دسترسى هاى الزم را بدهد.

ــمت ساخت بمب را  ــاز در مورد عدم انحراف به س 3- ايران اقدامات اعتمادس
پذيرفته است.

4- ايران اقدامات مربوط به دوره زمانى «يكسال عدم گريز» را پذيرفته است.
ــاز در برنامه  ــاله را براى اقدامات اعتمادس 5- ايران يك دوره زمانى 10-20 س

هسته اى اش پذيرفته است.
وى ادامه داد: با اين وجود من معتقدم كه اگر اين توافق هسته اى نهايى شود، 

پنج دستاورد بزرگ متقابل با تاثيرات جهانى خواهد داشت:
1- از بروز يك جنگ خانمان سوز در منطقه جلوگيرى مى شود.

ــور آمريكا در مورد  ــت رئيس جمه ــت عملى در زمينه سياس ــن موفقي 2- اولي
«تعامل با ايران» به دست خواهد آمد.

ــاعه  ــتى آزمايى براى رژيم عدم اش ــتم جديد راس 3- توافق با ايران يك سيس
ــتم را به  ــند مى توانند اين سيس ــد بود كه اگر قدرت هاى جهانى صادق باش خواه

استانداردهاى جهانى عدم اشاعه تبديل كنند.
4- اين توافق يك معيارهاى نوين براى اطمينان از عدم انحراف به سمت بمب 
ــاى جهانى اين معيارها را جهانى  ــته اى را معرفى خواهد كرد كه اگر قدرت ه هس

كنند، براى أبد راه ساخت بمب هسته اى در جهان بسته خواهد شد.
5- موفقيت در مذاكرات هسته اى در را به روى همكارى هاى ايران و قدرت هاى 

جهانى در حل بحران هاى منطقه و محورهاى منافع مشترك باز خواهد كرد.
ــويان در عين حال گفت: هنوز كارهاى زيادى تا توافق نهايى مانده است.  موس
ــرائيل نگران هستند كه ايران و آمريكا با توافق هسته اى  أعراب متحد آمريكا و اس
به ماه عسل خواهند رفت. من به آن ها مى گويم خيال تان راحت باشد. خصومت ها 
ــد و  ــته اى مرتفع نخواهد ش و عدم اعتماد متقابل ايران و آمريكا با يك توافق هس

تهران و واشنگتن هم با اين توافق به رختخواب نخواهند رفت.
ــين كشورمان خطاب به كنگره آمريكا گفت: شما يك درك  اين ديپلمات پيش
اشتباه در مورد ايران داريد كه هنوز هم فكر مى كنيد با فشار و تهديد، ايران را به 
ــته اى هم صورت نگيريد نه ايران و نه آمريكا  زانو در خواهيد آورد. اگر توافق هس
ــت. در  ــنگتن هم تغيير رژيم نخواهيم داش از پا در نخواهند آمد و در تهران يا واش
ــار در باالترين سطح ممكن  ــال گذشته همه راه هاى نظامى و تحريم و فش 35 س
عليه ايران استفاده شده و امروز أعراب متحد امريكا و اسرائيل و تندروهاى كنگره 
ــه قدرتمندتَر و با نفوذتر شده است؛ لذا بايد درك  ناله مى كنند كه ايران از هميش
كنيد كه فشار و تحريم هرچه عليه ايران بيشتر شود ايران تهاجمى تر عمل خواهد 
ــته اى با احترام و تعامل رفتار كنيد، ايران  كرد. اگر با ايران مثل اين مذاكرات هس

را منعطف خواهيد يافت.
ــته اى نيز با بيان اين كه  ــرائيل به تفاهم هس ــويان در مورد اعتراضات اس موس
«ايران و اسرائيل در سياست هسته اى در پنج مورد اختالف اساسى دارند» گفت:

1- ايران معاهده ان پى تى را پذيرفته و اسرائيل نمى پذيرد.
2- ايران بمب هسته اى ندارد و اسرائيل 400 بمب هسته اى دارد.

3- ايران در 10 سال گذشته از تمام اعضاء آژانس بيشتر اجازه بازرسى داده و 
اسرائيل يك مورد هم اجازه نداده است.

4- ايران بانى خاورميانه عارى از سالح هسته اى است و اسرائيل مانع آن.
ــازى خاورميانه از كل سالح هاى كشتار جمعى است و  5- ايران حامى عارى س

اسرائيل مخالف آن.
وى افزود: در عين حال كنگره امريكا مدعى مخالف بمب هسته اى، از سياست 

هسته اى اسرائيل دفاع مى كند و همه تحريم ها و فشارها را روى ايران مى گذارد.
موسويان گفت كنگره بايد به اين سياست هاى دوگانه خاتمه دهد. اگر اسرائيل 
و اعراب همين چارچوب توافق هسته اى را بپذيرند، خاورميانه براى هميشه منطقه 

عارى از سالح هسته اى باقى خواهد ماند.

ــنبه  ــالمى صبح روز پنج ش ــرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اس حض
ــران اهل بيت عليهم  ــاعران و ذاك ــن) در ديدار جمعى از بانوان، ش (20 فروردي
السالم ضمن تبريك سالروز ميالد حضرت فاطمه زهرا (س)، با تاكيد بر حمايت 
ــان از توافق عزتمندانه فرمودند: «از مذاكرات هسته اى با تمام وجود حمايت  ايش

مى كنم».
ــر انقالب، آيت  ــر آثار رهب ــانى دفتر حفظ و نش ــه گزارش پايگاه اطالع رس ب
ــزت ملت ايران را تأمين كند،  ــه اى تصريح كردند: من از توافقى كه ع اهللا خامن
ــيدن به توافق  ــى بگويد كه رهبرى با رس ــد حمايت مى كنم و اگر كس صددرص

مخالف است، سخن خالف واقع گفته است.
ــان با توافقى كه منافع ملت و  حضرت آيت اهللا خامنه اى با تأكيد بر اينكه ايش
ــور را تأمين كند، كامًال موافق هستند، افزودند: «البته اين را هم گفته ام كه  كش
ــت، زيرا قبول نكردن توافقى كه بخواهد منافع  توافق نكردن بهتر از توافق بد اس
ــرف دارد بر توافقى كه  ــت ايران را پايمال كند و عزت ملت را از بين ببرد، ش مل

بخواهد ملت ايران را تحقير كند».
 عدم موضع گيرى درباره مذاكرات اخير

ــته اى سخن  ــان درباره علت عدم موضع گيرى درباره مذاكرات اخير هس ايش
به ميان آوردند و فرمودند:

ــت كه جايى براى موضع گيرى وجود ندارد  «علت موضع گيرى نكردن اين اس
ــته اى مى گويند هنوز كارى انجام نگرفته و  ــئوالن كشور و مسئوالن هس زيرا مس
ــت. چنين وضعيتى نياز  هيچ موضوع الزام آورى ميان دو طرف بوجود نيامده اس

به موضع گيرى ندارد».
ــود كه شما موافق مذاكرات  ــؤال ش آيت اهللا خامنه اى افزودند: «اگر از من س
ــتيد يا مخالف، مى گويم نه موافق هستم و نه مخالف، چون  ــته اى هس اخير هس

هنوز اتفاقى نيفتاده است».
تحريم ها بايد در همان روز توافق به طور كامل لغو شود

رهبر انقالب، لغو يكجاى تحريم ها را يكى ديگر از مطالبات از مسئوالن بيان 
ــت و تحريم ها بايد در همان روز  ــيار مهم اس كردند و افزودند: «اين موضوع بس

توافق به طور كامل لغو شوند».
ــان كردند: «اگر قرار باشد لغو تحريم ها به  حضرت آيت اهللا خامنه اى خاطرنش
يك فرآيند جديد مرتبط شود، اساس مذاكرات بى معنا خواهد بود، زيرا هدف از 

مذاكرات برداشته شدن تحريم هاست».
ــاره و  ــى ها اش حضرت آيت اهللا خامنه اى در بيان مطالبه بعدى به بحث بازرس
ــود كه به بهانه نظارت، به حريم امنيتى  تأكيد كردند: «مطلقاً نبايد اجازه داده ش
و دفاعى كشور نفوذ كنند و مسئولين نظامى كشور نيز به هيچ وجه اجازه ندارند 
ــعه  ــى، بيگانگان را به اين حريم راه دهند و يا توس ــه به بهانه نظارت و بازرس ك

دفاعى كشور را متوقف كنند».
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ايشان افزودند: «الزم است توانايى دفاعى كشور و مشت محكم ملت در عرصه 
ــود. همچنين به هيچ وجه  نظامى همچنان محكم بماند و روز بروز نيز محكم تر ش
ــه  ــد در مذاكرات، حمايت از برادران مقاومت مان در نقاط مختلف مورد خدش نباي

قرار گيرد».
ــته اى ايران نيز  ــيوه نظارت بر برنامه هس ــالمى در خصوص ش رهبر انقالب اس
ــور  ــارت غيرمتعارف كه ايران را به يك كش ــيوه نظ ــد كردند: «هيچ گونه ش تاكي
ــت و نظارت ها بايد تنها  اختصاصى از لحاظ نظارت ها تبديل كند، مورد قبول نيس
در محدوده همان نظارت هاى متعارفى كه در همه دنيا انجام مى شود اعمال شود، 

نه بيشتر».
مذاكره با آمريكا فقط درباره موضوع هسته اى

رهبر انقالب اسالمى در ادامه بار ديگر با تأكيد بر اين كه مذاكره با امريكايى ها 
فقط در مورد موضوع هسته اى است و نه هيچ موضوع ديگرى، خاطر نشان كردند: 
«البته مذاكرات در خصوص موضوع هسته اى يك تجربه است. اگر طرف مقابل از 
كج تابى هاى خود دست بردارد، اين تجربه را مى توان در مسائل ديگر ادامه داد اما 
ــر طرف مقابل به كج تابى هاى خود ادامه دهد، تجربه قبلى ما در بى اعتمادى به  اگ

امريكا تقويت خواهد شد».
ــه از برخى موضع گيرى ها  ــه اى همچنين با اظهار گالي ــرت آيت اهللا خامن حض
ــرف مقابل ملت ايران  ــه بين المللى مى داند افزودند: «ط ــه طرف مقابل را جامع ك
ــت و نه جامعه بين المللى.  ــور اروپايى اس ــه كش كه بدعهدى مى كند، امريكا و س
ــا و نمايندگان ارشد آنها  ــورى هستند كه رؤس جامعه بين المللى همان 150 كش
ــركت كردند و اينكه گفته  ــالس غيرمتعهدها در تهران ش ــال پيش در اج چند س
ــت كه بايد به ما اعتماد كند، سخن  ــود طرف مقابل ما جامعه بين المللى اس مى ش

بى موردى است».
طرف مقابل اهل فريب و دروغ و عهدشكنى است

رهبر انقالب اسالمى در ادامه گفتند: «من هيچ گاه درخصوص مذاكره با امريكا 
ــبين نبودم و اين موضوع هم بواسطه يك توهم نيست بلكه بدليل تجربه اى  خوش

است كه در اين باره وجود دارد».
ــائل و حوادث و  حضرت آيت اهللا خامنه اى افزودند: «اگر در آينده جزئيات مس
ــت هاى مذاكرات هسته اى اين روزها منتشر شود، همه متوجه خواهند شد  يادداش

كه اين تجربه ما از كجا نشأت مى گيرد».
ــت كه بايد درباره  ــكل بعد از اين اس ــالمى گفتند: «همه مش  رهبر انقالب اس
ــوج، بدعهد، بدمعامله و اهل از  ــود زيرا طرف مقابل، لج جزئيات بحث و گفتگو ش
پشت خنجر زدن است و ممكن است در دوره بحث درباره جزئيات، كشور و ملت 

و مذاكره كنندگان را در حصار قرار دهند».
ــل فريب و دروغ و  ــاره به طرف مقابل كه اه ــت اهللا خامنه اى با اش ــرت آي حض
ــه جدى را اين  ــت، علت دغدغ ــير صحيح اس ــكنى و حركت درخالف مس عهدش
موضوع دانستند و گفتند: «يك نمونه از چنين رفتارهاى طرف مقابل در مذاكرات 
ــت حدود دو ساعت از پايان مذاكرات،  ــفيد بعد از گذش اخير اتفاق افتاد و كاخ س
ــر كرد كه در اغلب موارد خالف  بيانيه چند صفحه اى را در تبيين مذاكرات منتش

واقع بود».
ــان افزودند: «نگارش چنين بيانيه اى در مدت 2 ساعت امكان پذير نيست  ايش
ــغول تدوين  ــال مذاكره با ما بودند، مش ــان زمانى كه در ح ــن آنها در هم بنابراي

بيانيه اى مخدوش، غلط و برخالف محتواى مذاكرات بودند».
ــالمى خاطرنشان كردند: «نمونه ديگر اين است كه آنها بعد از  رهبر انقالب اس
ــپس خصوصى مى گويند، اين  ــخنان علنى بيان مى كنند و س هر دور مذاكرات، س
ــت در حالى كه اين  ــخنان براى آبرودارى در داخل و براى مقابله با مخالفان اس س

مسائل به ما ربطى ندارد».

ــان ضرب المثل معروف  ــاس هم حضرت آيت اهللا خامنه اى افزودند: «آنها براس
ــه كافر همه را به كيش خود پندارد، مى گويند اگر رهبرى ايران هم مخالفتى با  ك
ــخن واقعى آنها نيست بلكه براى آبرودارى داخلى است در حالى  مذاكرات كند، س

كه آنها واقعيات داخل ايران را نمى فهمند».
ــخنان رهبرى با مردم براساس اعتماد متقابل است و  ايشان تأكيد كردند: «س
همانطور كه مردم به بنده حقير اعتماد دارند، من هم نسبت به مردم اعتماد كامل 
ــت خدا با اين مردم است. من نسبت به نحوه رفتار  دارم و معتقدم كه همواره دس

طرف مقابل در ادامه مذاكرات دغدغه دارم».
ــته اى خاطر  ــاره به برخى موافقت  ها و مخالفت ها با مذاكرات هس ــان با اش ايش
نشان كردند: «نبايد در اين خصوص مبالغه و عجله شود بلكه بايد صبر كرد و ديد 

كه چه اتفاقى خواهد افتاد».
ــتم  ــبت به مذاكرات بى تفاوت نيس حضرت آيت اهللا خامنه اى افزودند: «من نس
اما تا بحال در جزئيات مذاكرات دخالت نكرده ام و از اين پس هم دخالت نخواهم 

كرد».
ايشان خاطر نشان كردند: «من مسائل كالن، خطوط اصلى، چارچوب ها و خط 
ــى موارد محدود به وزير امور خارجه  ــا را عمدتاً به رئيس جمهور و در برخ قرمزه

گفته ام اما جزئيات در اختيار آنها است».
رهبر انقالب اسالمى تأكيد كردند: «بنده به مجريان مذاكرات هسته اى اعتماد 
ــته ام و ان شاءاهللا كه در آينده هم، اين  ــبت به آنها نداش دارم و تاكنون ترديدى نس

چنين باشد اما در خصوص مذاكرات هسته اى، دغدغه جدى دارم».
نياز كشور به صنعت پيشرفته هسته اى

ــات خصوصى از  ــان در جلس ــپس به مواردى كه ايش ــالمى س رهبر انقالب اس
مسئوالن در موضوع هسته اى مطالبه كرده اشاره كردند و گفتند: «من اصرار دارم 
ــتاوردهاى كنونى هسته اى را بسيار با اهميت تلقى كنند و آنها  ــئوالن، دس كه مس

را كم ارزش و سبك نشمارند».
حضرت آيت اهللا خامنه اى با تأكيد بر اين كه صنعت هسته اى يك ضرورت براى 
كشور است، افزودند: «اينكه برخى روشن فكرنماها بگويند صنعت هسته اى را براى 

چه مى خواهيم؟، يك فريب است».
 ايشان با اشاره به نياز كشور به صنعت پيشرفته هسته اى در عرصه هاى انرژى، 
توليد راديودارو، شيرين كردن آب دريا و كشاورزى خاطرنشان كردند: «مهمترين 
ــت كه دستيابى به اين صنعت بسيار مهم،  ــته اى كشور اين اس ويژگى صنعت هس
ــتعدادهاى ذاتى جوانان ايرانى بوده است، بنابراين روند پيشرفت  نتيجه انفجار اس

در صنعت هسته اى بايد ادامه يابد».
ــالمى با اشاره به ادعاهاى چند كشور جنايتكار همچون امريكا  رهبر انقالب اس
ــته اى خطرناك  ــه كه آزمايش هاى هس ــتفاده كرده و يا فرانس كه از بمب اتمى اس
ــاخت بمب اتمى  ــم به تالش براى س ــد: «آنها ما را مته ــت، گفتن ــام داده اس انج
ــرعى و همچنين بر  ــالمى ايران بر مبناى فتواى ش مى كنند، در حالى كه نظام اس
ــته اى نبوده و نخواهد بود و آن را مايه  ــالح هس مبناى عقالنى، هيچگاه بدنبال س

دردسر مى داند».
ضرورت تداوم توسعه فنى برنامه هسته اى

ــون بايد ادامه يابد  ــعه علمى و فنى در ابعاد گوناگ ــان تاكيد كردند: «توس ايش
ــه برخى محدوديت ها را قبول  ــت الزم بداند ك البته تيم مذاكره كننده ممكن اس
كند كه در اين زمينه حرفى نداريم اما توسعه فنى بايد حتماً ادامه يابد و با قدرت 

پيش رود».
ــته ها برعهده  ــان كردند: «تأمين اين خواس حضرت آيت اهللا خامنه اى خاطرنش
مذاكره كنندگان است و بايد با بهره گيرى از نظرات افراد مطلع و امين و همچنين 

نظرات منتقدان، شيوه هاى درست مذاكراتى را پيدا و دنبال كنند».

از توافق عزتمندانه با تمام وجود حمايت مى كنماز توافق عزتمندانه با تمام وجود حمايت مى كنم
نظرات فصل الخطابى رهبر معظم انقالب دربارة بيانية سوئيس
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ــيزدهم فروردين در  ــواد ظريف در غروب س ــه اى كه محمدج ــان لحظ از  هم
ــد حدس زد كه  ــبكه هاى اجتماعى اعالم كرد: «راه حل را يافتيم» مى ش يكى از ش
ــته هاى دو طرف را برآورده كند،  ــد و حتى اگر تمام خواس اين راه حل هرچه باش
مخالفانى جدى در تهران و واشنگتن خواهد داشت كه براى ضربه زدن به راه حل 

موجود، يك لحظه هم ترديد به خود راه نمى دهند.
ــرد كه تنها چند دقيقه  ــايد همين موضوع رئيس جمهور آمريكا را مجاب ك ش
ــفيد، روبروى  ــف و موگرينى، در حياط كاخ س ــط ظري ــس از قرائت بيانيه توس پ
دوربين هاى تلويزيونى قرار بگيرد و با تمام توان خود از آنچه در لوزان اتفاق افتاد 

دفاع كند.

ــه مخالفان انتقادات خود را  ــيار زودتر از آنك ــا در اين نطق تالش كرد بس اوبام
ــد كرد كه تحريم ها  ــد. او تأكي ــتدالل هاى آنان را به چالش بكش مطرح كنند، اس
ــعه برنامه  ــه در آمدن ايران به پاى ميز مذاكره تأثيرگذار بوده، اما مانع توس اگرچ
ــاپيش طرح گروه هاى تندروى مخالف مبنى  ــته اى آن نشد. در ادامه نيز پيش هس
ــتفاده از گزينه نظامى را به چالش كشيد و گفت، حمله نظامى به تأسيسات  بر اس

هسته اى تنها براى مدتى كوتاه برنامه هسته اى ايران را متوقف مى كند.
او با تأكيد بر مطلوب بودن آنچه در لوزان اتفاق افتاد، به نظر مثبت دانشمندان 
و كارشناسان اتمى آمريكا پيرامون بيانيه لوزان اشاره كرد. در واقع او با استناد به 
ــت ثابت كند كه او در  ــمندان اتمى درباره نتيجه مذاكرات، خواس نظر مثبت دانش

 مهرداد جهانگيرى

تهران و واشنگتن تهران و واشنگتن 
 واكنش ها به بيانيه سوئيس واكنش ها به بيانيه سوئيس
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ــه نفع خود و حزبش  نبوده و به  ــى ب اين مذاكرات تنها به فكر بهره بردارى سياس
راه حلى دست يافته كه كارشناسان اتمى نيز درستى آن را تأييد مى كنند.

حال و هواى دو پايتخت
ــنگتن بود، چراكه پيش از اظهار نظر هر مقام  در تهران اما فضا متفاوت از واش
ــادمانى پرداختند.  ــه اى، گروهى از مردم با حضور در بعضى خيابان ها به ش بلندپاي
ــناس مذاكرات تالش كردند كه اين  ــد در روزهاى بعد برخى مخالفان سرش هرچن
ــور آنان در خيابان  ــت جلوه دهند و حتى بگويند حض ــع را معدود و كم اهمي جم
ــته و تنها در حال بازگشت از گردش روز سيزده فروردين  ربطى به مذاكرات نداش
ــران به اين  ــبكه هاى اجتماعى و واكنش كارب ــده در ش ــر منتشرش ــد، تصاوي بودن
ــنى نشان مى داد كه بخش قابل توجهى از جامعه از اتفاقات لوزان  موضوع، به روش

خوشحالند.
ــق و مخالف چهره ها در تهران  ــوئيس، واكنش هاى مواف فرداى قرائت بيانيه س
ــاعات پس از قرائت بيانيه در نطقى تلويزيونى  ــد. دكتر روحانى در اولين س آغاز ش
ــيدن به تفاهم سياسى  ــت آمده در لوزان دفاع كرد و گفت: روز رس از نتيجه به دس
ــد ماند. روحانى در ادامه نيز تأكيد  ــته اى در حافظه تاريخى مردم ايران خواه هس
ــم تحريم ها لغو  ــده، ه ــته اى ايران حفظ ش ــرد در اين مذاكرات هم حقوق هس ك

مى شود و هم ايران به تعامل سازنده با جهان دست يافته است.
توافق بر سر غنى سازى در داخل كشور نيز از نكات 
ــود و او در اين ارتباط گفت: «با  ــورد تأكيد روحانى ب م
ــت كه ايران در خاك  ــى، 1+5 پذيرف اين تفاهم سياس
ــازى كند، در حالى كه تا ديروز مى گفتند  خود غنى س
ــازى داخل خاك ايران تهديدى براى منطقه و  غنى س

جهان است».
نكته مهم ديگر در سخنان رئيس جمهور اين بود كه 
ــاز دوره اى جديد در روابط خارجى  ــا تأكيد بر آغ وى ب
كشورمان، گفت كه جمهورى اسالمى «دست دوستى» 
ــورى دراز مى كند كه با آن بر اساس  ــوى هر كش به س
ــل رفتار كند به طورى كه اگر روابط آن با  احترام متقاب
كشورى سرد است، مى خواهد آن را بهبود بخشد و اگر 
ــورى روابط خصمانه و تنش آميز دارد، اكنون  هم با كش

خواستار پايان تنش و خصومت است.
ــه موقت تهران  ــانى، امام جمع آيت اهللا امامى كاش
ــه 14 فروردين از بيانيه  ــز در خطبه هاى نماز جمع ني
ــاره به  ــوئيس به عنوان يك موفقيت ياد كرد و با اش س
ــه اين موفقيت،  ــيدن ب نقش تيم مذاكره كننده در رس
ــى مذاكره كنندگان  ــت كه مقام معظم رهبرى حام گف
ــت. وى در تمجيد از تيم مذاكره كننده تأكيد كرد:  اس

ــت و آن چنان  كه مقام  ــده متين، باحكمت و بامتانت اس ــا تيم مذاكره كنن «انصاف
معظم رهبرى در مورد نرمش قهرمانانه فرمود، عمل كرد».

ــوئيس، از تريبون نماز جمعه تهران اتفاقى  حمايت از مذاكره كنندگان و بيانيه س
ــين  ــد. در ابتدا حس معنادار بود اما مانع از تاختن مخالفان به تيم مذاكره كننده نش
شريعتمدارى، مدير مسئول كيهان دستاورد مذاكرات را تنها در حد يك «افسار پاره» 

دانست و گفت تيم مذاكره كننده اسب زين شده را با افسار پاره عوض كرده است.
ــز منتقد ديگرى بود كه به تندى  ــيون امنيت ملى مجلس ني نايب رئيس كميس
ــان داد و  ــف بيانيه از جمله پذيرش پروتكل الحاقى واكنش نش ــه بندهاى مختل ب
ــت. گروهى  ــه حيطه وظايف نمايندگان مجلس دانس ــدى وزير خارجه ب آن را تع
ــى اشاره  ــى و انگليس از منتقدان نيز همچون توافق ژنو، به تفاوت ميان متن فارس
ــا واكنش تند عباس عراقچى، مذاكره كننده  ــد. موضوعى كه بعد از يك روز ب كردن
ــد و وى در گفت و گوى زنده تلويزيونى به صراحت از بد  ــد كشورمان مواجه ش ارش

ترجمه شدن قرائت انگليسى بيانيه توسط صدا و سيما انتقاد كرد.
ــت يك روز از قرائت بيانيه سوئيس، رفته رفته فضا عوض  در آمريكا هم با گذش
ــترى به اظهار نظر  ــان با هيجان و انرژى بيش ــم موافقان و هم مخالف ــد و ه مى ش
ــا ايران نه بر پايه  ــه آمريكا در اظهاراتى اعالم كرد توافق ب ــد. وزير خارج  پرداختن

اعتماد كه بر پايه اسناد و مدارك شفاف استوار است.

ــور وزير خارجه  ــى خبر از حض ــانه مل ــبكه هاى مختلف رس ــاى ش زيرنويس ه
كشورمان در برنامه نگاه يك مى داد. هم مردم و هم ناظران منتظر آغاز اين برنامه 
ــد و در برنامه اى تقريبا طوالنى  بودند تا اينكه ظريف بر صفحه تلويزيون ظاهر ش
ــش هاى مجرى و نگرانى هاى افكار عمومى پاسخ داد. وى   ــاعت به پرس حدود دوس
ــت به اين نكته اشاره كرد كه بر اساس راه حل موجود، هيچ يك از تأسيسات  نخس
ــد. بحث فكت شيت آمريكايى نيز چند بار  ــته اى كشورمان تعطيل نخواهند ش هس
ــوى مجرى برنامه مطرح شد و ظريف با همان لبخند ديپلماتيك هميشگى،  از س
ــع آن از ديگر بحث هاى  ــا و چگونگى رف ــخ داد. موضوع تحريم ه ــؤاالت پاس به س

مطرح شده در اين برنامه بود.
ــن البته براى مخالفان راضى كننده نبود، كما اينكه محمود نبويان، نماينده   اي
ــه امام خمينى(ره)  ــدارى، پانزدهم فروردين در مؤسس ــس و عضو جبهه پاي مجل
ــم مذاكره كننده تمام  ــد كه تي ــت به توافق حمله كرد و تلويحا مدعى ش به صراح
ــته اى را معامله كرده است و با توافق به عمل آمده، چيزى عايد  ــتاوردهاى هس دس
ــورمان نشده است. بعد از نبويان نيز حميد رسايى، يكى ديگر از اعضاى جبهه  كش
ــوئيس حمله كرد و با  ــدت به بيانيه س پايدارى، در مناظره  با صادق زيباكالم به ش
لحنى طعنه آميز گفت: غربى ها هم مذاكرات را بردند، هم تأسيسات هسته اى ما را 

بردند و اين همان «بُرد-بُرد» مد نظر رئيس جمهور است!
اولين جلسه علنى مجلس پس از تعطيالت نوروز، براى بسيارى از ناظران حائز 
اهميت بود، چرا كه در پايان اين جلسه مى شد سنجيد 
ــر موضوع مذاكرات  ــس اصولگراى نهم در براب كه مجل
ــه، ابوترابى كه  چه موضعى دارد. در همان ابتداى جلس
ــت جلسه را بر عهده داشت از  در غياب الريجانى رياس
ــت آمده دفاع كرد و آن را مثبت دانست.  نتيجه به دس
در طول جلسه چند تن ديگر از نمايندگان نيز به اظهار 
نظر درباره اين موضوع پرداختند تا در پايان اين جلسه 
ــود كه گويا مجلس نيز على رغم مخالفت  ــخص ش مش
ــدود زيادى از نتيجه مذاكرات  برخى از اعضايش، تا ح
ــد. آنچه اين موضوع را تقويت كرد،  راضى به نظر مى رس
اظهارات على الريجانى، رئيس مجلس بود كه در جلسه 
ــوئيس را «نشانه خوبى» از حل  بعدى مجلس بيانيه س
ــت. اهميت اين سخنان در اين  ــئله هسته اى دانس مس
بود كه على الريجانى خود براى مدتى و پيش از سعيد 
ــته اى بود و اتفاقا پيش  ــئول مذاكرات هس جليلى مس
ــگاه، انتقادات تندى به تيم  ــرار گرفتن در اين جاي از ق
ــرى رئيس جمهور  ــل از خود به رهب ــده قب مذاكره كنن
فعلى و دبير وقت شوراى عالى امنيت ملى داشت. اتفاق 
ــس رخ داد، درگيرى لفظى  ــه در مجل ــم ديگرى ك مه
ــه  ــى در جلس محمدجواد ظريف و جواد كريمى قدوس
ــى از تنش ميان اين دو به  ــت ملى بود. به گونه اى كه فيلم كوتاه ــيون امني كميس
ــانه ها راه پيدا كرد. بر اساس اظهارات حاضران در جلسه، گويا كريمى قدوسى  رس
ــما  ــه اى محرمانه به ش خطاب به ظريف گفته بود كه مقام معظم رهبرى در جلس
تذكر داده است و ظريف در واكنش به اين سخنان، ضمن تأكيد بر كذب بودن اين 
ادعا، خطاب به كريمى قدوسى گفت شما كه در آن جلسه حاضر نبوديد چطور از 
محتواى آن خبر داريد؟ و در ادامه هم اعالم كرد كه اجازه نمى دهد كسى مطلبى 

را به دروغ به مقام معظم رهبرى نسبت دهد.
ــر خارجه و رئيس  ــى با حضور وزي ــه اى غيرعلن ــد نيز مجلس جلس دو روز بع
سازمان انرژى اتمى كشورمان برگزار كرد كه بر اساس گفته هاى برخى نمايندگان، 

فضاى اين جلسه مثبت بوده است.
ــفيد جهت اثبات كارايى  ــترده كاخ س در آمريكا على رغم كارزار تبليغاتى گس
ــد و بار  ــى اوباما و كرى رفته رفته تندتر  ش ــه مذاكرات، انتقادات از ديپلماس نتيج
ــكلى جدى از سوى  ــورمان به ش ديگر بحث مداخله كنگره در توافق نهايى با كش

مخالفان مطرح مى شد. 
ــرات كه مدتى پيش از آغاز مذاكرات اخير،  مخالفان غالباْ جمهورى خواه مذاك
ــتند و گفتند كه عمر توافق تنها  ــورمان نامه نوش در اقدامى عجيب به رهبران كش
ــفيد خواهد بود، بر اين نكته تأكيد كردند  محدود به دوران حضور اوباما در كاخ س

 دكتر روحانى در اولين ساعات پس 
از قرائـت بيانيه در نطقى تلويزيونى 
از نتيجـه به دسـت آمـده در لوزان 
دفاع كـرد و گفت: روز رسـيدن به 
تفاهم سياسـى هسته اى در حافظه 
تاريخى مـردم ايران خواهـد ماند. 
روحانى در ادامـه نيز تأكيد كرد در 
ايـن مذاكرات هم حقوق هسـته اى 
ايران حفظ شـده، هم تحريم ها لغو 
مى شود و هم ايران به تعامل سازنده 

با جهان دست يافته است.
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ــد. آنها  كه توافق نهايى با ايران بايد به تصويب كنگره برس
ــنا  ــن هدف طرحى را در مجلس س ــتيابى به اي براى دس
ــازه لغو تحريم ها  ــورت تصويب، اج ــه كردند كه در ص ارائ
ــا مى گرفت. اوباما كه  ــت كنگره از اوبام ــدون رأى مثب را ب
ــرده بود با هر طرحى  ــش از اين نيز به صراحت اعالم ك پي
ــت و آن را وتو  ــه مذاكرات را به خطر بيندازد مخالف اس ك
ــد كرد، در برابر اين گفته هاى مخالفان موضع گرفت  خواه
و در مصاحبه  با يكى از روزنامه ها، تهديد جمهورى خواهان 
ــى بر لغو توافق را «ابلهانه» خواند و گفت كه خيلى از  مبن
ــرات ندارند و فارغ  ــن، هيچ توجهى به نتايج مذاك مخالفي
ــرى راجع به  ــان چه نظ ــمندان و كارشناس از اينكه دانش
موضوع دارند، به لحاظ سياسى با توافق مخالفت مى كنند. 
ــبت به احتمال  ــفيد نيز به سرعت نس ــخنگوى كاخ س س
ــان داد و آن را  ــنا واكنش نش تصويب چنين طرحى در س
ــدن اعتبار بسيارى از دستورالعمل هاى  باعث مخدوش ش
اجرايى رؤساى جمهور مختلف آمريكا و همچنين تضعيف 
ــت و مجددا از عزم  ــى اين كشور دانس ــتگاه ديپلماس دس
رئيس جمهور براى وتوى مصوبه احتمالى سنا سخن گفت.

ــز به محلى براى  ــنگتن، تل آويو ني جدا از تهران و واش
ــد و نخست وزير  مخالفت با نتيجه مذاكرات اخير تبديل ش
ــتى كه در روز قرائت بيانيه، نتيجه را بسيار  رژيم صهيونيس
بدتر از آنچه تصور مى كرد خوانده بود، در واكنش به اظهارات 
رئيس جمهور آمريكا كه راه حل جنگ را ناكارآمد خوانده و 
ــته بود، گفت: نه مذاكره و توافق  مذاكره را بهترين راه دانس
ــار بر ايران به وسيله  و نه جنگ بلكه بهترين راه، افزايش فش
تحريم هاست؛ راه حلى كه اوباما در همان نطق اولش پس از 
قرائت بيانيه، آن را ناكارآمد خوانده و گفته بود تحريم ها مانع 

از توسعه برنامه اتمى ايران نشده است.
ــكر  ــه ديگر در تهران، تبريك سرلش ــاق جالب توج اتف
ــتاد مشترك نيروهاى مسلح به مقام  فيروزآبادى، رئيس س
ــرات و همچنين دفاع  ــه مذاك ــرى بابت نتيج ــم رهب معظ
ــداران از تيم  ــپاه پاس ــكر عزيز جعفرى، فرمانده س سرلش

مذاكره كننده بود.
ــرانجام مقام معظم رهبرى در ديدار با مداحان اهل بيت  در پايان هفته نيز س
ــنيدن آن بودند، بيان  ــرات خود را كه خيلى ها از همان ابتداى هفته منتظر ش نظ
كردند. ايشان در اين ديدار، دليل سكوت خود را اين گونه عنوان كردند كه به گفته 
ــد. در  ــئولين مذاكره كننده هنوز اتفاقى رخ نداده كه الزم به موضع گيرى باش مس
ــان با يادآورى موارد خلف وعده آمريكايى ها، ضمن  ــخنان نيز ايش ادامه همين س
ــكنى  ــبت به احتمال كارش ــاع مجدد از اصل مذاكرات و تيم مذاكره كننده، نس دف
طرف مقابل در مورد جزئيات توافق هشدار دادند اما به اين نكته نيز اشاره كردند 
ــورمان را حفظ كند، حمايت  ــك از نتيجه اى كه حقوق و منافع ملى كش كه بى ش

خواهند كرد.
ــخنان ايشان، درخواست از دولت مبنى بر برگزارى  نكته جالب توجه ديگر در س
جلسات مشترك با منتقدان مذاكرات بود، چرا كه شايد انتقادات مطرح شده بتواند 

براى مذاكره كنندگان راه گشا باشد.
ــان مى داد كه روند اتفاقات به سود مخالفان  ــده از واشنگتن، نش  اخبار منتشرش
است و دست باال با آنهاست. رهبر اكثريت جمهورى خواه سنا كه حزبش 53 كرسى 
سنا را در اختيار دارد، با اعتماد به نفس باال از اين مى گفت كه طرح مورد نظر حتما 
ــوم سناتورها را خواهد داشت و بر اساس قانون، رئيس جمهور نمى تواند از  رأى دوس
ــتفاده كند. جمهورى خواهان براى يك سره كردن كار و تصويب  حق وتوى خود اس
ــتند. طراحان اين  ــناتور دموكرات نياز داش ــوم، به 14 رأى 47 س قانون با رأى دوس
طرح به گفته خود توانسته بودند نظر مثبت 12 سناتور دموكرات را نيز جلب كنند 

و كسب دو رأى ديگر را نيز قطعى مى دانستند.
ــدا درآورد. اوباما از همان ابتدا  ــفيد به ص ــن موضوع زنگ خطر را براى كاخ س اي
ــانه اى گسترده اى به راه انداخت كه طى آن بسيارى از چهره ها، از رئيس  جنگ رس

سابق سيا تا سياستمداران سرشناس جمهورى خواه 
ــئله اتمى ايران  ــع دولت آمريكا در قبال مس از موض
ــنا به گوش  دفاع مى كردند. اما زنگ خطرى كه از س
ــيد، اوباما را وادار كرد كه دو تن از وزراى مربوط  رس
ــه و وزير خزانه دارى را  ــه موضوع، يعنى وزير خارج ب
ــاختمان در  ــوى س جهت رايزنى با نمايندگان به س
دست تعميِر كاپيتال (محل كنگره آمريكا) روانه كند.

ــان وزراى دولت و  ــات طوالنى متعددى مي جلس
ــانه مثبتى به چشم  ــد اما نش اعضاى كنگره برگزار ش
ــاى كنگره به  ــه يكى از اعض ــورد تا حدى ك نمى خ
ــخن  ــكلى س ــت كه جان كرى به ش ــگاران گف خبرن
ــين به ما  ــد دارد يك ماش ــه گويى قص ــد ك مى گوي
ــد. اظهاراتى از اين دست، بسيارى از موافقان  بفروش
مذاكرات چه در آمريكا و چه در خارج از آن را نسبت 
ــكنى كنگره نگران مى كرد. تا اينكه همچون  به كارش
ــان بيم ها و اميدها و در  ــوِد مذاكرات لوزان، در مي خ
ــه رسمى سنا  حالى كه تنها چند دقيقه به آغاز جلس
ــد كه  و رأى گيرى مورد نظر باقى مانده بود، اعالم ش
ــت و در نتيجه، آنها طرحى متفاوت از  ــيده اس دولت اوباما با منتقدان به توافق رس
ــل اوباما نيز آن را وتو  ــنا مى برند و در مقاب ــخت گيرانه قبلى را به صحن س طرح س

نخواهد كرد.
طرح جديد هنوز فاصله زيادى با تبديل شدن به يك قانون رسمى دارد، اما آنچه 
ــان مى دهد كه اين طرح  ــان و دولت مردان آمريكا برمى آيد، نش ــاى طراح از گفته ه

نمى تواند مزاحمتى براى اوباما و كرى در موضوع توافق با ايران ايجاد كند.
مقامات ايران از همان ابتدا نسبت به اختالف ميان كنگره و دولت آمريكا موضع 
واحدي گرفتند و آن اينكه اختالفات داخلى آمريكاييان مشكل خودشان است. حتى 
رئيس جمهور در سخنرانى خود در جمع مردم رشت، از اين فراتر رفت و گفت: طرف 
ــى همچون تمام اين مدت بر  ــت، نه كنگره و حتى دولت آمريكا. روحان ــا 1+5 اس م
موضوع رفع يك باره تحريم ها تأكيد كرد و گفت تا تحريم ها پايان نگيرد هيچ توافقى 

در كار نخواهد بود.
چگونگى لغو تحريم ها يكى از اصلى ترين موارد اختالف طرفين مذاكره است كه 

حتما در مذاكره بر سر جزئيات به صورت شفاف به آن پرداخته خواهد شد. 
با گذشت چند هفته از قرائت بيانيه سوئيس، به نظر مى رسد در مجموع حاميان 
مذاكره و ديپلماسى در ايران و آمريكا دست باال را دارند و تا حدود زيادى توانسته اند 
ــمى درباره اين  مخالفت ها را مهار كنند. براى مثال، اوباما در آخرين اظهار نظر رس
ــوع بعد از تمام كش و قوس ها به صراحت اعالم كرد كه لغو تحريم ها عليه ايران  موض
ــت كه او حتى اختيار لغو يك باره  نيازى به مصوبه كنگره ندارد و اين به اين معناس

تحريم ها را دارد.
ــيارى از مخالفان را وادار  ــرى از تيم مذاكره كننده، بس ــران نيز دفاع رهب در اي
ــريعتمدارى هم بعد از ماجراى اسب  ــتر كرد، كما اينكه حسين ش به آرامش بيش
ــده و افسار پاره، در موضعى بسيار ماليم تر، از لزوم مداواى لوزه هاى عفونى  زين  ش

لوزان سخن گفت!

سـرانجام مقام معظـم رهبرى در 
ديدار بـا مداحان اهل بيت نظرات 
خود را كه خيلى ها از همان ابتداى 
هفتـه منتظر شـنيدن آن بودند، 
بيان نمودند. ايشان در اين ديدار، 
دليـل سـكوت خـود را اين گونه 
عنوان كردند كه به گفته مسئولين 
مذاكره كننـده هنـوز اتفاقـى رخ 
نـداده كـه الزم بـه موضع گيرى 

باشد.
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اشاره
ى مربوط به پذيرش قطعنامه 598 و 

امه اتمى ايران پس از گفت وگوها
برن

ين المللى ايران 
سازترين بحران ب

ق پيچيده ترين و سرنوشت 
آتش بس با عرا

ونده اتمى ايران در جريان اجالس نيمه اول سال1382 
محسوب مى شود. پر

ا اجماع اعضا به 
ا كرد، زمانى كه شوراى حكام ب

د بين المللى پيد
شوراى حكام بع

اهده منع گسترش سالح هاى اتمى 
وتكل الحاقى مع

ايران 50 روز مهلت داد پر

كى از محورهاى شرارت خواند و ارتش 
امريكا ايران را ي

را امضا كند. همزمان 

سايگى ايران را ظرف 
راه نيروهاى ائتالف، حكومت عراق در هم

امريكا به هم

مدتى كوتاه ساقط كرد...

گران با توجه به 
ز كه اين پرونده هنوز در جريان است و تحليل

تا امرو

ى افق روشنى را در انتهاى بيش از يك 
برخى توافقات انجام شده با خوشبين

ن المللى موضوع 
ن پرونده مهم بي

رصد مى كنند. اي
ره و گاه مواجهه 

دهه مذاك

و از مواضع مختلف در جريان 
 نويسندگان آن در پست ها 

كتاب هايى بوده كه

ن مذاكره كننده 
 روحانى، نخستي

س گير بوده اند، از جمله حسن
اين مذاكرات نف

ى به موضوع تحت بررسى آژانس بين المللى 
ز تبديل پرونده هسته ا

ارشد پس ا

حمد البرادعى، دبيركل 
انرژى هسته اى طى آبان 1382 تا مرداد 1384 و م

للى انرژى اتمى طى سال هاى 1997 تا 2009، سيد حسين 
آژانس بين الم

 پيشين ايران و جك 
اكره كننده اتمى

موسويان، سخنگو و عضو ارشد هيئت مذ

شر وزيران امور خارجه انگليس و آلمان كه در دور اول 
تراو و يوشكا في

اس

مذاكرات، از جمله نشست سعدآباد شركت داشتند.

 فيروزه درشتى

65 13941 ا ش ا /

يروز

ا ا اتم برنامه

كتاب هاى مذاكرات هسته اى كدامند 
كتاب هاى مذاكرات هسته اى كدامند 

و چه مى گويند؟و چه مى گويند؟
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امنيت ملى و ديپلماسى هسته اى روحانى
ــوراى عالى امنيت ملى ايران در اواخر دولت  ــن روحانى، نخستين دبير ش حس
محمد خاتمى و همزمان با باال گرفتن تنش ها بر سر برنامه اتمى ايران مسئول اين 
ــد. او در پاييز 1390 خاطرات خود را از 22 ماه مديريت مذاكرات اتمى  پرونده ش
ايران در كتابى با نام امنيت ملى و ديپلماسى هسته اى در 999 صفحه منتشر كرد 

كه به چاپ ششم رسيد.
ــابقه در ايران بود، زيرا خاطرات يكى از رهبران  ــار اين كتاب اقدامى بى س انتش
ــكلى  ــى را نه تنها در زمان حيات وى، بلكه در هنگام باز بودن پرونده، به ش سياس
ــفاف در دسترس قرار مى دهد. روحانى در اين كتاب، خاطرات خود را از مسائل  ش
ــئوليتش در اين پرونده و چالش هاى به  و حوادث به وجود آمده در 678 روز مس
وجود آمده از سوى كشورهاى غربى، بخصوص امريكا و سه كشور اروپايى فرانسه، 
آلمان و بريتانيا بيان مى كند. در اين كتاب به تاريخچه فناورى هسته اى در كشور 

و فرايند دستيابى كشور به چرخه سوخت هسته اى نيز پرداخته شده است.
ــت؛ موافقان از جامع بودن اين اثر  ــار اين كتاب انتقادهايى به دنبال داش انتش
ــه خاطرات روحانى به  ــود در آن تقدير كردند، از جمله اينك ــكات مثبت موج و ن
ــت و تصميم هايى كه  ــى مى پردازد كه هنوز از مهم ترين مباحث روز اس موضوعات
ــى آن گرفته اند، آثار و تبعاتش همچنان ادامه  ــات و رهبران بلندپايه ايران ط مقام
دارد و با سرنوشت 75 ميليون ايرانى گره خورده است. همچنين با توجه دادن به 
جامعيت نسبى در موضوعات پرداخته شده با ذكر متن مذكرات و مستندات، آن را 

در زمره كتاب هاى تاريخ شفاهى ايران قرار مى دهند.
ــار اين  ــوى ديگر، مخالفان انتش از س
ــرار محرمانه، بيان  ــر از فاش كردن اس اث
ــور و مسائل  ــئوالن كش نگرانى هاى مس
ــط  ــتفاده احتمالى آن توس داخلى و اس
ــران گله  ــده با اي ــاى مذاكره كنن طرف ه
ــن كتابى را خالف  ــار چني كردند و انتش
ــتند.  ــور و امنيت ملى دانس مصالح كش
همچنين اين كتاب را تك بعدى دانستند 
ــمت هايى را كه  و اظهار كردند مؤلف قس
ــته  با منافع خود يا تيم وى مغايرت داش

به طور كامل بيان نكرده است.
ــه موضوعات كليدى و مهمى  ــارغ از همه اين انتقادها كتاب روحانى ب ف

اشاره كرده است، از جمله:
ــكالت پيش رو در ايران در گفت وگوهاى ملى. حسن روحانى  ــرح مش ش
ــتانه گفت وگو در سطح  ــد آس بصراحت از اين موضوع گاليه دارد و مى نويس
ملى در ايران پايين است و با اين وضع «دستيابى به اجماع ملى ممكن است 

چند سال طول بكشد».
او با اشاره به تجربيات 22 ماهه اى كه به عنوان مذاكره كننده ارشد اتمى ايران 
ــم و درنتيجه چند  ــه گفت وگو و توافق عادت نداري ــد، در ايران «ب دارد، مى نويس
ــيده مى شود و طرف ها يكديگر را  ــه، به دعوا و تخاصم كش بحث پس از چند جلس
ــى محكوم مى كنند و مذاكره  ــاده لوحى، انفعال، مرعوب بودن و افراطى گراي به س

برچيده مى شود».
روحانى به بازديد محمد البرادعى، مديركل وقت آژانس بين المللى انرژى اتمى 
از نطنز و گزارش داليل آلودگى به اورانيوم غنى شده اشاره مى كند و مى نويسد، با 
ــكالت جدى براى كشور شروع شد». و  ــف آلودگى 79درصدى در نطنز، «مش كش
ــازمان انرژى اتمى از وجود آلودگى ها بى خبر بود و دستگاه هايى  ادامه مى دهد، س
كه اين سازمان براى تشخيص آلودگى در اختيار داشت قديمى بود و نمى توانست 
ــخيص دهد. سطح آلودگى هاى كشف شده در حدى بود  آلودگى هاى موجود را تش
كه سازمان انرژى اتمى هم از وجود آن تعجب كرده بود و اين موضوع كشور را در 
شوك فروبرده برد. به نوشته آقاى روحانى با كمك كشورهايى كه ايران تجهيزات 
ــى از  ــود تا حدودى داليل وجود بخش ــت دوم را از آنها خريده ب ــازى دس غنى س
ــن شد، اما نكته جالب در اين ميان همكارى  آلودگى هاى متنوع براى آژانس روش
ــت معمر قذافى رهبر وقت ليبى با آژانس بين المللى انرژى اتمى و برچيدن  حكوم
ــنده سانتريفيوژها در بازار سياه را به  ــت اتمى اين كشور بود. قذافى فروش تأسياس
آژانس معرفى كرده بود و آژانس با دستگيرى اين فرد در يكى از كشورهاى آسياى 

جنوب شرقى، به ليست خريدهاى ايران رسيده بود.
ــه اي خصوصي به حسن روحاني  ــرايطي محمد البرادعي در جلس در چنين ش
ــنهادي دارم. شما با اين كاري كه  ــلمان و برادر شما هستم و پيش گفت: «من مس
ــكل درست كرديد اما اتفاق خوبي هم برايتان پيش آمده  كرديد براي خودتان مش
ــيه هم كه  ــما نيروگاه اتمي بدهد، روس و آن اينكه تاكنون غرب حاضر نبود به ش
ــرايط خوبي هستيد، بياييد با  ــت در نهايت چه كار مي كند، االن در ش معلوم نيس
اروپا معامله كنيد بگوييد ما به چند رآكتور هسته اي نياز داريم. اروپا با شما معامله 
ــازي را متوقف مي كنيد،  ــما اعالم كنيد كه تا اطالع ثانوي غني س مي كند. اگر ش
ــروصداها مي خوابد و چند سال بعد در فضاي  ــكالت حل مي شود، س همه اين مش
ــروع كنيد». راجع به تأمين سوخت اتمي  ــازي را ش آرام بتدريج مي توانيد غني س
ــوخت نيروگاه اتمي در دهه هاي آينده  ــما راجع به تأمين س نيز مي گفت: «اگر ش
ــم و تصويب مي كنيم تا  ــوراي امنيت مي بري ــدي داريد، ما قطع نامه اي به ش تردي

سوخت كشور ايران براي هميشه تضمين شود».
ــن روحاني در پاسخ به منتقدان اصولگرا از پشت صحنه مذاكرات تهران و  حس
ــعدآباد خبر مهمى مي  دهد: «منتقدان هرگز نمي  گفتند يا نمي گويند  توافق نامه س
ــود چه كند؟ يا  ــرات، نظام قرار ب ــت مذاك ــوت نكردن وزرا يا شكس ــرض دع در ف
ــواردي را كه در  ــود؟ تصميم نظام اين بود كه م ــوالً تصميم نظام چه ب ــه اص اينك
ــور يك جانبه اعالم  ــت مذاكرات به ط ــد در صورت شكس مذاكرات تهران اعالم ش
ــران نظام اين بود كه اگر اروپايي ها به تهران نيايند يا  ــه س كند... قرار ما در جلس
ــود، بالفاصله طي بيانيه اي همه موارد را  ــت منجر ش اگر مذاكرات تهران به شكس
ــه و بدون اينكه تضميني از  يك طرف
ــيم اعالم  طرف اروپايي ها گرفته باش
كنيم. در آن صورت نه تضمين عدم 
ــوراي امنيت مطرح بود  ارجاع به ش
ــا به ما در  ــه تضمين كمك اروپ و ن

آژانس.»
پايانى  ــاى  بخش ه در  ــى  روحان
ــژاد  احمدى ن ــاب  انتخ ــه  ب ــاب  كت
ــد.  مى كن ــاره  اش او  ــنهاد  پيش و 
ــه  احمدي نژاد از روحاني علت جلس
ــيد «گفتم مي خواهند  آژانس را پرس
ــي كنند.  ــئله راه اندازي را بررس مس
گفتند آژانس حق ندارد چنين كند 
ــا كار خالفي نكرده ايم خوب  چون م
ــي صحبت  ــا البرادعي تلفن ــت ب اس
ــت كه  ــم اين طور نيس ــد. گفت كني
ــفراي 35 كشور هستند كه بر  ــوراي حكام س ــد. اعضاي ش مديركل همه كاره باش
ــه آژانس تحت نفوذ  ــد ك ــاس گزارش مديركل تصميم مي گيرند. بعد بحث ش اس
ــت. پرسيدند چرا آژانس تحت نفوذ آنهاست؟ گفتم براي اينكه هم بيشتر  غرب اس
ــورهاي عضو نفوذ دارند. ايشان گفتند  بودجه آژانس را مي دهند و هم بر اكثر كش
هزينه هاي آژانس در سال چقدر است؟ گفتم نمي دانم مثًال چند صدميليون دالر. 
ــما همين حاال به البرادعي زنگ بزنيد و بگوييد ما كل مخارج آژانس را  گفتند ش
ــراي مخارج آژانس و بودجه  ــم. گفتم اوالً آژانس نمي تواند بپذيرد چون ب مي دهي
ــن حق و اختياري نداريم چون اگر به  ــي وجود دارد و ثانياً ما هم چني آن، مقررات
ــما  جايي بخواهيم كمك بالعوض كنيم مجلس بايد تصويب كند. گفتند من به ش
ــت و من چنين  ــما چه كار داريد! گفتم روش كاري من اين طور نيس مي گويم ش

كاري نمي كنم».
ــا علي الريجاني تماس گرفت و گفت ظاهراً  ــه كارى ب روحاني بعد از اين جلس
بايد زودتر دبيرخانه را تحويل بگيريد. همان ماه در جلسه شوراي عالي امنيت ملي 
ــتراحت كنند و بدين ترتيب  ــت آقاي روحاني كمي اس احمدي نژاد گفت خوب اس

16 سال دبيري حسن روحاني در اين شورا پايان يافت.

بحران هسته اى ايران موسويان
ــار كتاب خاطرات حسن روحانى، كتاب خاطرات  كمتر از يك ماه پس از انتش
ــوى مؤسسه صلح  ــته اى ايران در 612 صفحه از س ــويان با عنوان بحران هس موس

در ايـران «بـه گفت وگـو و توافق 
عـادت نداريـم و درنتيجـه چنـد 
بحث پس از چند جلسه، به دعوا و 
تخاصم كشـيده مى شود و طرف ها 
يكديگر را به سـاده لوحى، انفعال، 
افراطى گرايـى  و  بـودن  مرعـوب 
محكوم مى كنند و مذاكره برچيده 

مى شود».
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كارنگى منتشر شد.
ــى از مطالب كتاب به ويژگى هاى كار با محمود احمدى نژاد اختصاص دارد.  يك
موسويان با ذكر تمام جزئيات، مالقات خود با رئيس جمهور جديد ايران را در روز 
نوزدهم ژوئيه 2005 كه در دفتر كار موقت رئيس جمهور در ساختمان مجلس در 
تهران انجام شد، تشريح مى كند. مالقاتى كه قرار بود پانزده دقيقه باشد اما حدود 

دو ساعت طول كشيد.
ــائل  ــد: «رئيس جمهور منتخب و من نه فقط در مورد مس ــويان مى نويس موس
ــيع تر درباره مناسبات ايران با  ــته اى، بلكه در ابعادى وس مربوط به برنامه هاى هس
ــائل مورد گفت وگو حتى يك نقطه نظر  غرب صحبت كرديم. ما در هيچ يك از مس
ــت  ــتيم. در اين فرصت من با ديدگاه هاى وى در مورد سياس ــترك نيز نداش مش
ــرى در ميان مواضع  ــن تندروانه ترين موضع گي ــدم كه به نظر م ــنا ش خارجى آش

سياستمداران ايرانى از زمان روى كار آمدن جمهورى اسالمى در ايران بود».
وى در ادامه مى افزايد: «آقاى احمدى نژاد با صراحت به من گفت احكام آژانس 
ــوراى امنيت  ــته اى ايران به ش بين المللى انرژى اتمى و احتمال ارجاع پرونده هس
ــوراى امنيت،  ــازمان ملل متحد، تصويب قطعنامه هاى تنبيهى عليه ايران در ش س
موضع گيرى كشورهاى غربى عليه ايران و به طور كلى مناسبات ايران با كشورهاى 

غربى براى وى هيچ اهميتى ندارد».
ــويان مى گويد از اعمال تحريم هاى  ــود احمدى نژاد در اين ديدار به موس محم
ــار ها باعث خواهند شد  ــتقبال مى كند، چون اين گونه فش بين المللى عليه ايران اس

ــتقالل و خودكفايى بيشترى  ايران اس
پيدا كند.

ــويان در ادامه  ــين موس سيد حس
مى نويسد: «پس از اين مالقات متوجه 
ــك بحران و  ــمت ي ــدم ايران به س ش
ــطح منطقه و  ــى جديد در س روياروي
ــطح بين المللى حركت  همچنين در س
ــتم  ــكى نداش خواهد كرد. من هيچ ش
ــژاد بدون هيچ گونه  كه آقاى احمدى ن
ــورتى با آژانس بين المللى  توافق و مش
انرژى اتمى و جامعه بين الملل دستور 
ــادر  ــوم را ص ــازى اوراني ــاز غنى س آغ
ــكى نداشتم با چنين  خواهد كرد... ش
پروژه هسته اى ايران  تصميماتى حتماً 
ــازمان ملل متحد  به شوراى امنيت س
ارجاع خواهد شد و بزودى تحريم هايى 

عليه ايران به تصويب خواهد رسيد».
ــات  ــن مالق ــس از اي ــويان پ موس
استعفاى خود را اعالم كرد. وى سپس 
ــت  ــه روابط خارجى و سياس در عرص

ــته اى به جاسوسى متهم شد، ولى درنهايت، در دو دادگاهى كه برگزار شد، از  هس
اين اتهامات تبرئه شد.

ــح مى كند: «انگليس با  ــش ديگرى از كتاب خاطراتش تصري ــويان در بخ موس
اصرار امريكا در سال 2005، پيشنهاد ايران مبنى بر تبديل اورانيوم غنى سازى شده 
به ميله سوخت در خارج از كشور را كه كاربرد نظامى را ناممكن مى كرد، وتو كرد. 
ــه و انگليس و آلمان در 15 نوامبر  اين اتفاق چند ماه پس از توافق ايران با فرانس
ــازى و ديگر فعاليت هاى هسته اى روى  ــال 2004 براى تعليق داوطلبانه غنى س س
داد. هدف غايى اروپا پايان بخشيدن به تمام فعاليت هاى غنى سازى در ايران بود».

ــى پس از چند هفته دريافت  ــويان در خاطرات خود مى گويد، طرف ايران موس
اروپايى ها به هيچ مذاكره اى كه در آن توافق بر سر هرگونه غنى سازى در ايران ولو 

20 عدد سانتريفيوژ پديد آيد، هيچ تمايلى نشان نمى دهند.
ــت اين كتاب بزودى از سوى انتشارات تيسا با ترجمه فارسى وارد بازار  قرار اس

كتاب شود.

عصر فريب البرادعى
كتاب خاطرات هسته اى محمد البرادعى دربرگيرنده خاطرات ناظر فعاليت هاى 

ــامل يك مقدمه و 14 بخش است؛ بحران  ــته اى در جهان است. اين كتاب ش هس
ــته اى عراق و حمله امريكا به اين كشور،  ــمالى، فعاليت هاى هس ــته اى كره ش هس
ــته اى پاكستان، تنش در پرونده هسته اى ليبى و همچنين پرونده  فعاليت هاى هس
هسته اى ايران فصل هاى مختلف اين كتاب را تشكيل مى دهد. چهار بخش از 14 
ــورهاى  ــت. از اين رو، مى توان ايران را از جمله كش ــش كتاب درباره ايران اس بخ

پرحضور در خاطرات البرادعى دانست.
او كتاب خود را عصر فريب؛ ديپلماسى اتمى در دوران خيانت نام نهاده است؛ 
ــناك. با اين حال اگر فريب نامش را نخوريد، آن  عنوانى پرطمطراق و اندكى ترس
ــرح خاطرات او در دوران تصدى اش  را كتابى خواندنى خواهيد يافت. اين كتاب ش
ــت. وى كه كار خود را در  ــه عنوان دبيركل در آژانس بين المللى انرژى اتمى اس ب
ــيد. دوران  ــاور حقوقى آغاز كرده بود، به دبيركلى اين نهاد رس آژانس به عنوان مش
دوازده ساله رياست او بر آژانس را از حساس ترين دوران پس از جنگ سرد ارزيابى 

مى كنند.
البرادعى در جا جاى كتاب تالش مى كند به مخاطب نشان دهد رويكرد امريكا 
ــئله هسته اى، متناقض و دوگانه است؛ از سويى با اينكه خود داراى  و غرب به مس
ــتان  ــورهايى كه آنها را دوس ــتند، در كش بزرگ ترين زرادخانه هاى اتمى دنيا هس
ــانه هاى گسترش تسليحات هسته اى هستند  خود نمى دانند، در جست وجوى نش
ــابه در كشورهاى دوست مى بندند. در  ــم خود را روى اتفاقات مش و درمقابل، چش
عراق نيز قبل از آنكه داليل روشنى بر وجود گسترش تسليحات هسته اى و كشتار 
ــه آن حمله مى كنند؛  ــى بيابند، ب جمع
گويى «ائتالف مشتاقان جنگ» تصميم 
ــط  به حمله را قبل از هر تحقيقى توس
ــكام و حتى  ــازمان انرژى اتمى، آنس س

شوراى حكام، در واشنگتن مى گيرند.
سپس البرادعى اين سئوال را پيش 
روى خواننده قرار مى دهد كه با امريكا 
ــدون توجه به  ــا كه جنگ را ب و بريتاني
ــه بايد كرد؟  ــاز كرده اند، چ حقايق آغ
ــد، با  اگر اين جنگ غيرقانونى بوده باش
ــوه غيرنظامى كه به  توجه به تلفات انب
ــى كند كه اين  ــد دادگاه جنايى بين المللى بررس ــت، آيا نباي بار آورده اس
ــئول آن معرفى  ــت، يا نه و آيا نبايد مس موضوع، يك «جنايت جنگى» اس

شود؟
ــيايى و افريقايى  ــا مى خواهد مذاكره خود را با يكى از مقامات آس هرج
توضيح دهد، در چند سطر درباره شخصيت آنها توضيح مى دهد. از سبك 
ــد و حكاياتى  ــور مى نويس ــرد» قذافى در اداره دولت و كش ــر به ف «منحص
ــران جهان تعريف مى كند؛ از ورود يك بز  خنده دار از مالقات هاى وى با س
ــيراك تا صداى جانوران وحشى در بيابان  ــرگردان به چادر مالقات با ش س
ــتن او  پرپيچ و خم و تاريكى كه كوفى عنان را مى آزارد، تا منتظر نگه داش
ــاق گرم براى مالقات با قذافى و يا  ــرد و بعد راهنمايى او به يك ات در يك اتاق س

ممنوع كردن سلمانى در ليبى به عنوان يك كار غيرمولد.
ــاى البرادعى به كره  ــود: وقتى پ ــا حكايات به همين چند مورد ختم نمى ش ام
شمالى مى رسد، از اينكه پرواز ايمن و بدون سانحه اى داشته، خدا را شكر مى كند؛ 
ــين تشريفاتى با يك ماشين دولتى وولوى قديمى  وقتى در خيابان ها به جاى ماش
ــوار شدن ندارند، حتى  مى چرخد، مردم فقيرى را نظاره مى كند كه چيزى براى س
ــهر  ــهر به آن طرف مى روند. اما ش ــه، و با پاى پياده از اين طرف ش ــك دوچرخ ي
ــر» و پدر كيم  ــانگ، «رهبر كبي ــمه هاى عظيم كيم ايل س ــودى از نظر مجس كمب

جانگ ايل، ندارد.
ــمالى، ليبى و عراق سوژه تفريح خواننده كتاب هستند،  با آنكه مقامات كره ش
ــد حكايت فرق مى كند. هرچند كتاب موضوعاتى چون پرونده  به ايران كه مى رس
ــته اى عراق، ايران، كره شمالى و ليبى را دربرمى گيرد، بيش از نيمى از حجم  هس
ــا مقامات ايرانى اختصاص دارد.  ــفرها و مالقات هاى البرادعى ب آن به رايزنى ها، س
صفحات كتاب پر است از نام هاى آشنا كه يكى پس از ديگرى ايفاى نقش مى كنند.
نخستين شخصيت ايرانى كه نامش در اين كتاب آمده، «سيد محمد خاتمى» 

است. او از خاتمى تجليل مى كند و او را «مردى با عباى شكالتى» مى نامد.

احكام  گفت  احمدى نژاد  «آقاى 
آژانس بين المللى انرژى اتمى و 
احتمال ارجاع پرونده هسته اى 
ايران به شوراى امنيت سازمان 
ملل متحد، تصويب قطعنامه هاى 
تنبيهى عليه ايران در شـوراى 
كشورهاى  موضع گيرى  امنيت، 
غربى عليه ايران و به طور كلى 
كشـورهاى  با  ايران  مناسـبات 
غربى بـراى وى هيـچ اهميتى 

ندارد».
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ــد: «به نظر مى رسيد داناترين  ــنجانى مى نويس ــمى رفس البرادعى درباره هاش
سياستمدار گروه باشد، با شور و غيرت صحبت مى كرد».

ــرد و گرمش با مقامات ايران مى گويد؛ اينكه بعضى مواقع به آنها  او از روابط س
ــت. مى گويد درعمل، نقش واسطه ميان ايران و  ــان ناراضى اس فهمانده از رفتارش
ــار بوده،  ــوى هر دو دولت تحت فش امريكا را بازى مى كرده و در عين حال، از س
ــت. پاى ثابت همه اين مباحثات، خاتمى، خرازى و  ولى خم به ابرو نمى آورده اس

روحانى هستند.
ــؤال برانگيز،  ــدد كوتاهى هاى س ــه موارد متع ــى در كتابش «ب ــد البرادع محم
عملكرد دستپاچه و انكارهاى بيهوده اوليه ايران در 9 ماه اول سال 2003» اشاره 
مى كند. از جمله اين موارد، كشف آلودگى سطح باالى اورانيوم غنى شده در برخى 

تأسيسات سازمان انرژى اتمى ايران بود.
ــش هاى  ــى در جاى جاى كتاب از تالش امريكا براى كم اثر كردن كوش البرادع
ــور اروپايى انتقاد مى كند. از جمله به جهتگيرى خصمانه جان  ــه كش آژانس و س
ــته اى ايران و اصرار وى  ــبت به پرونده هس بولتون، معاون وزارت خارجه امريكا نس

به ارجاع پرونده به شوراى امنيت اشاره دارد.
البرادعى از پيشنهاد سه كشور اروپايى به ايران مى نويسد و مى گويد، اروپايى ها 
در پيشنهاد خود خواسته بودند به سبك بازارى هاى ايران عمل كنند و همه منافع 

و امتيازها را در ابتدا و يك جا ارائه ندهند. نتيجه از ديدگاه او يك فاجعه بود.
ــنهاد مزبور نه تنها ناچيز و كم محتوا  ــين آژانس مى نويسد، پيش مديركل پيش
ــرد كه اروپايى ها  ــت را ايجاد مى ك ــه و تحقيرآميز بود و اين برداش ــه متكبران بلك

ــف آن را مطرح  ــر لط با بى ميلى و از س
كرده اند. تحقير ايران در اين پيشنهاد تا 
ــور قول  ــه كش آنجا پيش رفته بود كه س
ــازى،  داده بودند در صورت توقف غنى س
از دانشمندان بيكارشده ايرانى نگهدارى 
ــد كرد. تضمين عينى كه ايران بر  خواهن
ــران و توافق پاريس  ــاس اطالعيه ته اس
ــنهاد  پذيرفته بود به غرب بدهد در پيش
ــازى  ــه توقف كامل غنى س ــا ب اروپايى ه

تفسير شده بود.
ــه مى گيرد كه تعليق  البرادعى نتيج

ــت. موافقتنامه پاريس  ــتيابى به توافق اس داوطلبانه فرصتى طاليى براى دس
ــوراى  ــد. پس از آن هم ش ــد روحانى بر حقوق ايران به امضا مى رس ــا تأكي ب
ــاندرز، نوچه بولتون را  ــر مى كند كه جكى س حكام قعطنامه نوامبر را منتش

خشمگين مى كند.
ــورها از ديد او پنهان  ــوى ديپلمات ها و مقامات كش ــر حركتى از س كمت
مى ماند. او از گوش هايش هم مدد مى گيرد. يك بار جورج بوش، رئيس جمهور 
ــات او عبارتى را مى گويد كه زنگ ها را در گوش البرادعى به  امريكا، در مالق

ــرائيلى ها شايد بخواهند عليه ايران از زور استفاده كنند.  صدا درمى آورد؛ اينكه اس
البرادعى منتظر مى شود بفهمد جزئيات تهديد اسرائيل چيست، ولى بوش يا از آن 
ــته يا نمى خواسته او چيزى بفهمد. يادش مى آيد كه در درون دولت  اطالعى نداش

امريكا هم عده اى از حمله نظامى به ايران حمايت مى كنند.
كمى بعد، در ماه ژوئن، محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور ايران مى شود؛ كسى 
كه به اعتقاد البرادعى «كامًال مذهبى و از تندخوترين تندورها در ميان نامزدهاى 
ــكان رياست جمهورى را در دست  ــت جمهورى» بود. او در ماه اوت 2005 س رياس
ــير  ــود و گفت وگوها س ــرد، تيم على الريجانى جايگزين تيم روحانى مى ش مى گي
ــد: «در محافل ديپلماتيك بسرعت وضعيت  نزولى طى مى كند. البرادعى مى نويس

تغيير كرد. ديگر اميدى به آينده نبود».
ــز او را از غرب نااميد  ــش از هر چي ــاى ماه هاى آتى بي ــا اين حال، رويداده ب
ــارى غرب و مخالفت هاى امريكا، «مصلحت گرايى را مغلوب  مى كند، چرا كه پافش
اصول مى كند. ايران به عمليات تبديل اورانيوم و بعدها غنى سازى ادامه داد. هرچه 

زمان مى گذشت قيمت ايران هم افزايش مى يافت».
ــد، مى توان احساس  وقتى بحث به نااميدى هاى گاه و بى گاه او از غرب مى رس
ــاختن از خود  ــا حدى درك كرد، ولى گاه تالش او براى قهرمان س ــى را ت البرادع
ــى اش هم ترديد  ــبت به صحت ادعاهاى قبل ــت كه خواننده نس ــدر واضح اس آن ق

ــعى دارد بفهماند امريكا براى نامزدنشدن او در يك دوره  مى كند. مثًال آنجا كه س
ــى درنهايت، در مقابل  ــيج مى كند، ول ــت آژانس همه نيروهايش را بس ديگر رياس
ــود با  ــت بر قضا اين اتفاق متعاقب مى ش متحدان غربى اش هم تنها مى ماند و دس

دريافت جايزه صلح نوبل.
ــد؛ دوران  ــى را طى مى كن ــم روند معكوس ــا ايران ه ــا ب ــس، ماجراه از آن پ
ــيه براى رهايى از بن بست  ــت و پا زدن روس «غافلگيرى» هاى مقامات ايران، و دس
ــنهاد  ــه را مى گيرد. على الريجانى همان پيش ــود. البرادعى جانب ميان آغاز مى ش
روحانى را تكرار مى كند كه تهران آماده مذاكره با امريكاست و تالش هاى البرادعى 
و گفت وگوهايش با كاندوليزا رايس به ثمر مى رسد و چند روز بعد واشنگتن اعالم 
مى كند آماده گفت وگوى مستقيم با تهران است، به شرط تعليق همه فعاليت هاى 

غنى سازى.
ــود، پر از هول و هراس، بيم و نوميدى،  آخرين فصلى كه به ايران مربوط مى ش
ــتمداد از ديپلمات ها و رئيس جمهورى سابق است. البرادعى  ــتعفا، چالش، و اس اس
كه يك بار از خاتمى رنجيده و سعى كرده بود به او نشان دهد آزرده است، اكنون 
ــفته است كه  از اظهارنظر رئيس جمهور وقت ايران، محمود احمدى نژاد، آن قدر آش
ــود. به او مى گويد كارى كند كه  ــت به دامان خاتمى مى ش در اجالس داووس دس

شرايط از اين كه هست، بدتر نشود.
ــك مصلحت گراى مقاوم با ذهنى منطقى، تيز و صريح  از الريجانى به عنوان ي
ــد، مى گويد: «او غرب را با بى اعتمادى كامل  نام مى برد، ولى به جليلى كه مى رس
مى ديد و بخصوص از خاوير سوالنا، همتايش در سه كشور اروپايى انتقاد داشت».
ــود با  ــات خ ــتين مالق از نخس
احمدى نژاد در كاخ رياست جمهورى 
ــدار  دي آن  ــاى  بده و  ــوب  خ و 
ــن مالقاتش،  ــد؛ از مهم تري مى نويس
ــد  مالقات با مقام رهبرى، مى نويس
ــام بلندمرتبه اش،  ــود مق ــا وج كه ب
ــًال معمولى كه خيلى  در مكانى كام
ــت،  ــاده تر از دفتر احمدى نژاد اس س

فعاليت مى كند.
كتاب با بازنشستگى البرادعى به 
پايان مى رسد. او در شرايطى دفترش 
ــنهادهاى  ــرك مى كند كه پيش را ت
ــوخت هسته اى از بين  ايران براى س
ــنود كه  نرفته بود. اندكى بعد مى ش
ايران، برزيل و تركيه بيانيه مشتركى 
ــر كرده اند و در زمينه سوخت  منتش
هسته اى به توافق رسيده اند ولى اين 
ــر راه تصويب چهارمين  مانعى بر س
ــود؛ چيزى كه البرادعى از آن به عنوان  ــوراى امنيت عليه ايران نمى ش قطعنامه ش

«شاهكارى از بيهودگى ديپلماسى» ياد مى كند.

جك استراو؛ سياستمدار جان سخت
ــتراو متولد سوم اوت 1946 سياستمدارى از حزب كارگر بريتانياست  جك اس
ــال 1997 تا  ــت. از س ــال 1979 عضو پارلمان از منطقه بلكبرن بوده اس كه از س
2010 عضو كابينه بريتانيا در دو دوره تونى بلر و گوردون براون بود. وى دو پست 
ــال 1997 تا 2001 دبير كابينه و از 2001 تا 2006  ــت: از س مهم را بر عهده داش
ــال 2007 تا 2010 پست مهم لرد مشاور را كه مشاور  وزير امور خارجه بود. از س
ــت و در دوره براون نماينده دولت در دادگسترى  ــتقيم نخست وزير است داش مس
ــتراو  ــت داد، اس ــال 2010 قدرت را از دس ــس از اينكه حزب كارگر در س ــود. پ ب

به عنوان معاون سايه نخست وزير فعاليت كرده است.
ــت كه اولين  ــفير اروپايى اس ــه س ــين انگليس يكى از س وزير امور خارجه پيش
ــوراى عالى  ــن روحانى بر ش ــته اى با ايران را در زمان دبيرى حس دور مذاكرات هس
ــفرهاى متعددى كه به تهران داشت از سوى  امنيت ملى انجام داد. وى به خاطر س
منتقدانش به «جك تهرانى» معروف شد. وى در كتاب خاطرات 456 صفحه اى اش 
ــپتامبر 2012 از سوى انتشارات «مك ميالن» بريتانيا به بازار آمد، فصل  كه 27 س

به نظر البرادعى رويكرد امريكا 
و غـرب به مسـئله هسـته اى، 
بـا  سـويى  از  اسـت؛  دوگانـه 
اينكـه خـود داراى بزرگ ترين 
در  هستند،  اتمى  زرادخانه هاى 
كشـورهايى كه آنها را دوستان 
خود نمى دانند، در جست وجوى 
و  هستند  هسـته اى  نشانه هاى 
درمقابـل، چشـم خـود را روى 
اتفاقات مشـابه در كشـورهاى 

دوست مى بندند. 
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مفصلى را به روابط با خاورميانه و ايران و مذاكرات اتمى اختصاص داده است.
ــخت،  ــتمدار جان س ــل از كتاب آخرين بازمانده، خاطرات يك سياس يك فص
ــته جك استراو مربوط به ايران است. او خود را وزير جسور و نومحافظه كاران  نوش
ــتابزده كه همگى بازيگران يك دوره  ــى در دولت جورج بوش را افرادى ش امريكاي
ــز خوب پيش مى رفت،  ــط بين المللى بودند كه اگر همه چي ــى مهم در رواب تاريخ
ــور اسالمى در قلب  ــتاورد تاريخى در بهبود روابط غرب و يك كش ــايد يك دس ش

خاورميانه بود.
ــفر كرد: «ديگر  ــام مذاكره پنج بار به ايران س ــاه براى انج ــه اى كوت او در فاصل
ــت، كارمندان زن همراه  ــنا بودم، وقتى هواپيما مى نشس ــه جريان عادى كار آش ب
ــرى و  ــردمدارش بودم - بايد روس ــيار - كه من هم معموالً س ــوخى هاى بس با ش
مانتوهاى خود را به تن مى كردند. ترافيك تهران وحشتناك بود و بيشتر ماشين ها، 
ــوده بودند كه در اصل ساخت يك كمپانى تعطيل شده انگليسى  خودروهايى فرس

بود».
ــا درك دقيق ترى از  ــد: «اگر امريكايى ه ــتراو در ادامه كتاب مى نويس ــاى اس آق
ــتند - نه ديدگاهى تك بعدى كه ايران كشورى  وضعيت پيچيده نخبگان ايران داش
ــت - درمى يافتند موضعى چنين دفعى (گنجاندن نام ايران در محور  ديكتاتورى اس
ــوى جورج بوش) قدرت مردى را  ــرارت كنار كشورهاى عراق و كره شمالى از س ش
ــف مى كند و در برابر،  ــازه اى با غرب آغاز كرده تا چه حد تضعي ــه روابط بهتر و ت ك
ــان به شيطان و اهريمن نشان دادن امريكا  قدرت هاى تيره و تيره تر را كه موقعيت ش

وابسته است، تقويت مى كند».
ــا  بريتاني ــبق  اس ــه  خارج ــر  وزي
ــوص  بخص و  ــى  امريكاي ــاى  تندروه
ــاالنه جورج دبليو بوش  ــخنرانى س س
ــران را محور  ــكا كه اي ــره امري در كنگ
ــود، از جمله عوامل  ــرارت خوانده ب ش
ــتاوردهاى مذاكرات  تخريب كننده دس
ــته اى با ايران كه به مراحل خوبى  هس
ــيده بود، ذكر مى كند. وى در اين  رس
ــق داوطلبانه  ــاب همچنين به تعلي كت
ــازى اورانيوم و امضاى پروتكل  غنى س
ــارت دقيق تر  ــازه نظ ــه اج ــى ك الحاق
ــاره  ــه آژانس مى داد، اش ــر ب و جزئى ت
ــد: «تندورى هاى  ــد و مى نويس مى كن
ــدند  جناح محافظه كار امريكا باعث ش
ــر برنامه هسته اى ايران به  توافق بر س
ــون و ديگر  ــد و جان بولت ــه نرس نتيج
ــكا آن چيزى را درو  ــاى امري نئوكان ه

كردند كه كشته بودند».

يوشكا فيشر متقاعد نشد
ــدم» يا I’m not convinced جمله معروفى در تاريخ سياست  «من متقاعد نش
خارجي امريكا و اروپاست كه نشان از اراده اي است كه در منطق بين المللي وجود 
دارد؛ جمله اي كه يوشكا فيشر، وزير خارجه سابق آلمان زمان جنگ عراق خطاب 
ــي آلمان براي حضور در جنگ بود.  ــفلد، وزير دفاع امريكا گفت و نه نهاي به رامس
ــته آلماني كتابى با همين عنوان در پايان دوره وزارت خود منتشر  ديپلمات برجس
ــتين سياستمدارانى بود كه در  ــين آلمان يكى از نخس كرد. وزير امور خارجه پيش
خاطرات خود به برنامه اتمى ايران و مذاكرات اتمى پرداخت. كتاب فيشر هنوز به 

فارسى ترجمه نشده است.
ــر در خاطراتش نوشته است، در سال 2003 به ضرورت وجود يك ابتكار  فيش
ــبت به اينكه دوستان بريتانيايى در  اروپايى در پرونده اتمى ايران پى بردم، اما نس
ــردم بريتانيا بتواند خود را از  ــتم. «تصور نمى ك ــند، ترديد داش اين باره همراه باش
ــخت واشنگتن آزاد كند، اما در اين مورد تصور من اشتباه بود. بريتانيا و  موضع س
ــتراو، وزير خارجه آن دوره، بعد از فاجعه عراق تمايل نداشت وارد  به ويژه جك اس

يك ماجراجويى بسيار بزرگ تر و خطرناك تر از پيش شود».
به نوشته يوشكا فيشر، «در گفت وگوهاى مقدماتى ما سه وزير خارجه كشورهاى 
ــى توافقى بين ما  ــدون توقف فعاليت هاى اتم ــى همواره تأكيد مى كرديم ب اروپاي
ــازى نبودند و گفت وگوهاى  ــد. ايرانى ها حاضر به تعليق غنى س حاصل نخواهد ش
ــدون قبول تعليق فعاليت هاى اتمى  ــيد كه ما به ايرانى ها گفتيم ب ما به جايى رس
ــبى حاصل نخواهد شد و  راه حل مناس
ــرودگاه مى رويم  ــدون معطلى به ف ما ب
ــورهاى مان برمى گرديم. اين  ــه كش و ب
ــه شد.  گفته هاى ما منجر به قطع جلس
ايرانى ها با دست پاچگى شروع به تلفن 
ــد و باالخره در اين مورد هم  زدن كردن

به توافق رسيديم».
ــره در زمان  ــه دوره مذاك ــر ب فيش
ــاره كرده و  محمود احمدى نژاد هم اش
ــته است: «من شخصاً احمدى نژاد  نوش
ــار ديگر در  ــى الريجانى را يك ب و عل
ــپتامبر 2005 در نيويورك مالقات كردم. در همان برخورد اول نسبت  س
ــد مذاكرات بر اين بدبينى من  ــدم. بعدها، رون به آينده با ايران بدبين ش
ــت. الريجانى، دبير وقت شوراى عالى امنيت ملى به محض  صحت گذاش
ــالم و احوالپرسى و نشستن شروع به صحبت كرد و  ــيدن و قبل از س رس
ــت نفت در دهه 1950 ميالدى  ــه اتمى ايران را با ملى كردن صنع برنام
ــه قدرت هايى كه امروز مى خواهند  ــه كرد. الريجانى مى گفت، هم مقايس
توسعه برنامه اتمى ايران را متوقف كنند، همان نقشى را ايفا مى كنند كه 
ديروز بريتانيا و امريكا عليه محمد مصدق داشتند و با كودتا عليه مصدق، 

شاه را به قدرت برگرداندند».

درك  امريكايى هـا  «اگـر 
دقيق تـرى از وضعيـت پيچيده 
داشـتند   ايـران  نخبـگان 
درمى يافتنـد موضعـى چنيـن 
دفعـى (گنجاندن نـام ايران در 
محور شـرارت كنار كشـورهاى 
عـراق و كره شـمالى از سـوى 
جورج بـوش) قدرت مـردى را 
كه روابط بهتر و تازه اى با غرب 
آغاز كـرده تا چه حـد تضعيف 

مى كند.
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ــهادت معلم و  ــتيم. اين هفته به بهانه ش ــتانه هفته تعليم و تربيت هس در آس
استادي كم نظير، نام گذاري شده است. امروز كه سي  و اندي سال از شهادت استاد 
ــت انديشه هاي  ــته و بهتر اس مطهري مي گذرد، زمان تعريف و تمجيد از وي گذش
ــتاد براي  ــتاد را در حوزه تعليم و تربيت بازكاوي كنيم تا دريابيم درس هاي اس اس
ــت؟ آيا آموزش و پرورش و آموزش عالي به منزله دو نهاد تأثيرگذار در  امروز چيس
ــه راه مطهري رفته اند؟ يا آنكه  ــه تعليم و تربيت آن چنان كه ادعا مي كنند ب عرص
ــهيد مطهري  ــبتي با نظريات ش نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي ما هيچ نس

ندارند؟

مباني تعليم و تربيت در انديشه مطهري
ــي» وي  ــتاد در حوزه تعليم و تربيت به نظريه «انسان شناس ــه نظريه اس ريش
بازمي گردد. ايشان برخالف هگل معتقد بود هويت انسان، مقدم بر جامعه و تاريخ 
ــت. مطهري از اين نظريه به «فطرت» تعبير كرده است. واژه «فطرت» واژه اي  اس
ــوره روم به كار رفته: فطره اهللا التي فطرالناس عليها  ــت و در آيه 30 س قرآني اس

التبديل لخلق اهللا ذالك الدين القيم.
ــت كه خداوند انسان را بر آن الگو خلق كرده  فطرت الهي، آن چنان فطرتي اس

و اين روش قيم است.
روشن است كه درباره اين آيه و واژه فطرت تفسيرهاي گوناگوني شده و نظريه 
ــت؛ با اين تفاوت كه هيچ متفكري در طول تاريخ به  ــتاد هم يكي از اين آراس اس
ــت. مطهري، نظريه  فطرت را  ــتاد مطهري درباره فطرت بحث نكرده اس اندازه اس
ــي بتواند اين ريشه و  ــه افكار خويش قرار داده، به طوري كه اگر كس زيربنا و ريش

مبنا را در انديشه استاد سست كند، بناي انديشه مطهرى فرومي ريزد.
ــد نظريه اصالت وجود  ــه  مطهري مانن درواقع، نظريه فطرت براي بناي انديش
براي انديشه مالصدراست. بنابراين، فهم اين نظريه كه تفسير استاد از انسان است، 

براي فهم نظريه تعليم و تربيت ضروري است.
به طور خالصه، حرف استاد در موضوع فطرت آن است كه انسان داراي دو بعد 
مادي و مجرد است. بعد مادي وجود او همان جسم است كه در اين بعد با حيوانات 
ــان مانند حيوانات غرايزي بالفعل نظير خوردن،  ــترك است. در اين جنبه انس مش
خوابيدن، غريزه جنسي، غريزه خشم و... دارد. در بعد روحي وجود انسان دو جنبه 
ادراكات و گرايش ها قابل مشاهده است؛ ادراكاتي كه با ذهن سروكار دارد و شامل 

سه مرتبه ادراك حسي، خيالي و عقلي است. حيوان و انسان در حوزه ادراكات در 
دو مرتبه ادراك حسي و عقلي مشتركند. تفاوت انسان با حيوانات از نظر ادراكات 
ــازد. انسان موجودي  ــت كه كليات را مي س ــت. عقل قوه اي اس در ادراك عقلي اس
ــت كه مي تواند قانون و نظام بسازد چون به وسيله قوه عقل قادر خواهد بود از  اس

مقايسه جزئيات، امر كلي بسازد.
در حوزه گرايشات و تمايالت، آدمي سه دسته تمايل دارد: نخست، تمايالتي كه 
ــم وابسته است، مانند ميل به خوردن و خوابيدن و شهو ت راني  صد در صد به جس
ــروت كه از توهم آدمي  ــي مانند ميل به قدرت، ميل به ث ــالت وهم و... دوم، تماي
ــي مي شود. دسته سوم، گرايش و اميالي كه اختصاص به انسان دارد و مبناي  ناش

گرايش هاى انساني در آدمي است.
ــان در جهان خارج، چه در حوزه تمدن سازي، چه  ــتاد، محصول انس به نظر اس
ــات و نظامات اجتماعي، و چه پيشرفت علمي  ــاخت معابد، چه تأسيس در حوزه س
ــود، بلكه نتيجه ميل  ــت كه خود به خود و بدون دليل انجام ش و فني، امري نيس
ــاده. مثًال اگر ميل  ــان در درون وي نه ــت كه خداوند در آفرينش انس و قوه اي اس
ــب در آدمي وجود  ــود، ازدواج امر عبثي بود. اگر قوه غض ــهوت در آدمي نب ــه ش ب
ــان غريزه كاوش  ــت، جنگ و دفاعي هم وجود پيدا نمي  كرد. اگر در انس نمي داش
وجود نداشت، هرگز تأسيسات علمي و پژوهشگاه ها و دانشگاه ها پديد نمي آمدند.

ــتش نبود، معابد و پرستشگاه ها به  ــق و پرس ــان گرايش به عش چنانچه در انس
ــوف، روان شناس و روانكاو آن است  وجود نمي آمدند. بنابراين از زمره وظيفه فيلس

كه تحقيق كند چه گرايش ها و ادراكاتي در انسان وجود دارد؟
ــت تعليم و تربيت بايد بر اساس قواي دروني  ــاس، معتقد اس ــتاد بر اين اس اس
ــؤال مهمي را مطرح مي كند. آيا مربي در تربيت انسان بايد  ــان باشد. ايشان س انس
ــتري فراهم كند كه استعدادهاي  ــان را مطابق تصور خويش بسازد يا بايد بس انس
ــان مانند ماده اي در  ــد. در تصور اول انس ــد كند و به فعليت برس آدمي در آن رش
نظر گرفته مى شود كه مربي او را براي مقصودي كه دارد مي سازد. مانند يك نجار 
ــت. در اين صورت مثًال مربي كه  ــاختن ميز و صندلي اس كه هدفش از درخت س
مي خواهد آدم هاي قسي القلب آدمكشي توليد كند، كاري به استعدادهاي وجودي 
ــاختن آدمكش اهميت دارد و براي اين مقصود روش هايي  آدمي ندارد، براي او س

را اتخاذ مي كند كه به آن هدف برسد.
ــتعدادها و  ــدارد، بلكه خود را تابع اس ــي از خود تصوري ن ــور دوم مرب در تص

انديشه

 على تاجدينى

بازخوانى 
 نظريه تعليم و تربيت 
در انديشه استاد مطهرىدر انديشه استاد مطهرى
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تمايالت وجود مربي مي داند. او زمينه اي را فراهم مي كند كه مثًال گرايش اخالقي 
ــان وجود دارد به فعليت برساند يا گرايش به حقيقت را كه در انسان  را كه در انس

هست، به مرتبه فعليت برساند.
ــت. پس در اين  ــه خويش برگزيده اس ــه دوم را به عنوان نظري ــري نظري مطه
ــه موضوع مورد  ــد، بلك ــناس باش ــناس و خودش مرحله مربي بايد نه تنها انسان ش
ــي و  ــد و به علوم متعددي از جمله روان شناس ــت خويش را به خوبي بشناس تربي

زيست شناسي مسلط باشد.
ــت كه نزد استاد «محبت عامل تربيت است و نه ترس»  نكته مهم ديگر آن اس
ــق و محبت به تربيت  ــجو بايد از طريق عش ــي براي تربيت دانش آموز يا دانش مرب
بپردازد و نه از طريق ارعاب و زور. مربي كه مي خواهد به زور دانش آموزي را تربيت 
ــي است كه مي خواهد گياهي را رشد دهد اما فكر مي كند  كند حالتش مانند كس

اگر ساقه گياه را بكشد، گياه رشد مي كند.
مطلب بعدي آن است كه مربي در زماني كه هدفش رشد دانش آموز يا دانشجو 
ــه عامل دخيل است: تربيت، آزادي و  ــت بايد توجه داشته باشد كه در رشد س اس
ــد نيروهاي دروني كه بالقوه وجود دارد. براي تربيت نبايد  امنيت. تربيت يعني رش
ــير رشد گياه نبايد عايق و مانعي قرار داشته  ــته باشد. مثًال در مس مانع وجود داش
ــد. انسان هم براي رشد نبايد مانع داخلي يا خارجي داشته باشد. و نبود مانع،  باش
يعني آزادي. آزادي درحقيقت، معناي سلبي دارد و به معني نبود مانع است. عامل 
سوم امنيت است، يعني براي رشد انسان في المثل بايد دشمنان انسان دفع شود.

پس تربيت يعني رشد استعدادهاي انساني. اما سؤال اين است كه استعدادهاي 
ــي، بويژه آراى  ــتند؟ مطهري در اينجا از فلسفه و آراى روان شناس ــاني چيس انس
يونگ كمك گرفته است. يونگ برخالف فرويد كه معتقد بود روان خودآگاه تحت 
ــت، عقده هاي  تأثير روان ناخودآگاه قرار دارد و تمام آنچه در روان ناخودآگاه هس
ــكل و قيافه عوض  ــت كه وقتي به سطح خودآگاه مي آيند ش ــده اي اس سركوب ش
ــاختار و  ــت. به نظر يونگ، س مي كنند، اين نظريه را رد نمي كرد اما ناقص مي دانس
ــعور باطن به گونه اي طراحي  شده كه عالوه بر آنكه پديده هاي رواني سركوفته،  ش
ــاختار شعور باطن  ــت، بلكه در س ــعور باطن اين نيس به آنجا مي روند، اما تمام ش
ــوب مي شود. وي با تشخيص  ــتعدادهايي است كه مالك انسانيت انسان محس اس
ــاكله روان ناخودآگاه برمي شمرد. نظير قوه  روانكاوانه، چند ميل و غريزه را جزو ش
ــتعداد اخالقي، استعداد زيبايي و استعداد عشق و پرستش و  استعداد عقالني، اس
ــر دنبال هنرها رفته،  ــتعداد خالقيت و ابداع. به نظر يونگ، اگر بش همين طور اس
ــت كه در شعور باطن وي وجود دارد. بنابراين، وي با  ــتعداد زيبايي اس به دليل اس
ــك هنرمند به دليل عقده هاي فروخفته اي  ــت كه يك عابد با ي فرويد هم نظر نيس
ــي  ــده اي خود را مي نماياند، خدا را عبادت مي كند يا نقاش ــكل تصعيدش كه به ش
مي كند، بلكه هنرمند شدن يا عابد بودن دليل نمي خواهد و واضح است از اين سه 
ــت كه رابطه  ــؤال آن اس مبناي مهم كه بگذريم، در مقوله تعليم و تربيت اولين س

ــت يا  ــت؟ آيا تعليم اصل اس تعليم و تربيت چگونه اس
ــت، يعني در  ــت؟ آيا تعليم و تربيت دو هدفي اس تربي
ــت دارد و هم تربيت.  ــم و تربيت هم آموزش اصال تعلي
ــت اصالت دارد و علم در خدمت  به نظر مطهري، تربي
ــت. علم درحقيقت،  ــتعداد عقالني انسان اس تربيت اس
مانند مواد خامي است كه براي توليد محصول انساني، 
الزم است، علم يا آموزش در خدمت تربيت قوه عقالني 
ــان تفكر كند ولي اطالعاتش  آدمي قرار دارد. «اگر انس
ــد مثل كارخانه اي است كه ماده خام ندارد  ضعيف باش
ــد كار بكند يا  ــت قهراً نمي توان ــا ماده خامش كم اس ي
ــتگي دارد به  ــم خواهد بود. محصول بس محصولش ك
ــاده خام زياد  ــر كارخانه م ــد. اگ اينكه ماده خام برس
ــد ولي كار نكند، باز فلج است و محصولي  ــته باش داش
نخواهد داشت. بنابراين علم به منزله تحصيل مواد خام 
ــت، عقل تفكر و استنتاج و تجزيه و تحليل است.»  اس
(م.آ.ا. ج 22، ص 708) اسالم دنبال انسان عاقل است، 
ــيدن به نهايت  ــم و البته عقل براي رس ــان عال نه انس
درجه خود نيازمند دانايي نسبت به خيلي چيزهاست. 
ــته باشد، اما قدرت  اما اگر آدمي معلومات زيادي داش

ــد و به عبارت ديگر، فاقد نقادي باشد، چنين  ــخيص خوب از بد را نداشته باش تش
انسان عالمي ارزشمند نيست.

ــتاد در حوزه آموزش مطرح مي كند، نقد آموزش هاي  نكته مهم ديگري كه اس
ــنتي و دفاع از آموزش در دنياي مدرن است. به نظر استاد، در سيستم آموزشي  س
ــبت به آن  ــتعداد يا به علت نقص تعليم و تربيت نس قديم افراد يا به علت نقص اس
ــت حكم ضبط صوت را دارند. كتابي را درس گرفته،  معلوماتي كه آموخته اند، درس
ــه درس آن را حفظ كرده و  ــم دقت كرده، درس ب ــم كار كرده، خيلي ه ــي ه خيل
ــته و ياد گرفته اند  و بعد مثًال مدرس شده و مي خواهند همان درس را بدهند.  نوش
ــيه ها و شرح آن بوده، همه را مطالعه كرده و از استاد  آنچه در اين كتاب و در حاش
ــيه بپرسيد، خوب جواب  ــرح و اين حاش فراگرفته اند. هر چه راجع  به اين متن و ش
ــتند. معلوماتشان  مي دهند، يك ذره كه پايتان را آن طرف بگذاريد، ديگر گنگ هس
فقط همين معلومات است و اگر مطلب ديگري در جاي ديگري باشد كه بخواهند 
ــتند (همان، ص22). استاد  از مايه هاي معلومات خود نتيجه گيري كنند، عاجز هس
ــاد گرفته اند آنجا  ــرادي را كه بر ضد آنچه اينجا ي ــد: «بلكه من ديده ام اف مي گوين
ــما مي بينيد كه يك عالم مغزش جاهل است. عالم است  قضاوت مي كنند. و لذا ش
ــما مسئله اي  يعني خيلي چيزها را ياد گرفته، خيلي اطالعات دارد ولي آنجا كه ش
خارج از حد و معلوماتش طرح مي كنيد، مي بينيد كه با يك عوام صد در صد عوام 

طرف هستيد» (همان).
به نظر استاد، هدف آموزش نبايد حفظ باشد بلكه «وظيفه معلم باالتر از اينكه 
ــت كه كاري كند قوه تجزيه و تحليل او قدرت بگيرد نه  به بچه ها ياد بدهد اين اس
اينكه فقط در مغز وي معلومات بريزد كه اگر معلومات خيلي فشار بياورد ذهن بچه  

راكد مي شود» (همان).
ــت كه آيا قواي انسان به قوه عقالني محدود است يا قواي  ــؤال آن اس دومين س
ــود. درحقيقت، گرايش هايي  ــان بايد به صورت بالفعل تربيت ش ديگري هم در انس
كه در وجود انسان بالفعل هستند، موضوع تربيت نيستند. مثًال انسان داراى غريزه 
جنسي است. غريزه جنسي در آدمي و حيوانات بالقوه و به صورت استعداد نيست و 
اساساً مربي دنبال آن است كه انسان را انسان تر كند و آدمي را از جنبه حيواني به 
مرتبه انساني ارتقا دهد. روشن است كه همه افراد حيوان هستند، اما انسان نيستند. 
ــانيت را كه در نهاد انسان است با تربيت و تالش به  ــدن بايد بذر انس براي انسان ش
درخت انسانيت تبديل كرد. اگر بپذيريم استعداد هنري در انسان وجود دارد، انسان 

به دنبال هنر برود، اگر استعداد پرستش در انسان باشد، معابد شكل مي گيرد.
اگر بخواهيم فهرست مطالب گفته شده را به طور مختصر بيان كنيم، نتايج ذيل 

حاصل مي شود:
ــتاد و مربي در تعليم و تربيت كودك، دانش آموز و دانشجو،  1. هدف معلم و اس
ــتعداد هايي باشد كه در او وجود دارد. چيزهايي كه مخالف  ــد و پرورش اس بايد رش
ــرار گيرد. از  ــالمي ق ــدف آموزش و پرورش اس ــتند نبايد ه ــتعداد دروني هس اس
ــات عقل را به ركود  ــت محفوظ جمله فراگيري و انباش
ــاند، و در تضاد با تعليم و تربيت اسالمي است.  مي كش
ــت كه خاصيت  مقلد بار آوردن بچه ها مقابل تحقيق اس
ــيقي و  ــعر تا موس ــت و مقابله با ذوقيات از ش عقل اس
ــي  ــتعداد زيبايي شناس ــاير هنرها در نقطه مقابل اس س

انسان است.
ــاني، به مثابه شاخص در نظام  ــتعدادهاي انس 2. اس
ــود و هر برنامه اي بر اساس  آموزش و پرورش لحاظ ش
ــود. حداقل اين  ــاخص ها بايد طراحي ش ــد اين ش رش
شاخص ها عبارتند از: استعداد عقالني و تفكر، استعداد 
ــتعداد زيبايي شناسي و هنر، استعداد عشق  اخالقي، اس

و پرستش، استعداد ابتكار و خالقيت.
ــه هدف  ــوزش في نفس ــالمي آم ــه اس 3. در انديش
ــت و عقل  ــد عقل اس ــت، بلكه مقدمه اى براي رش نيس
ــل و نقادي و  ــه كارش تجزيه و تحلي ــت ك ــوه اي اس ق
ــت. هدف آموزش و پرورش  استنباط نظريه پردازي اس
ــه بتوانند با  ــت ك ــوزش عالي بارآوردن افرادي اس و آم
ــخن جديد بگويند و  ــه معلوماتي كه دارند، س توجه ب
ــمس تبريزي، اينها كه  حرف جديدي بزنند. به قول ش

نكتـه مهم ديگـري كه اسـتاد در 
حـوزه آمـوزش مطـرح مي كنـد، 
نقد آموزش هاي سـنتي و دفاع از 
آموزش در دنياي مدرن اسـت. به 
نظر اسـتاد، در سيسـتم آموزشي 
قديـم افـراد يـا بـه علـت نقـص 
اسـتعداد يـا به علت نقـص تعليم 
و تربيت نسـبت بـه آن معلوماتي 
حكـم  درسـت  آموخته انـد،  كـه 

ضبط صوت را دارند. 
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ــخن قرآن است يا حديث پيامبر(ص) و يا  مي خواني س
اقوال بزرگان، خيلي هم خوب است، تو چه براي عرضه 

داري، سخن تو چيست؟ نظر خودت را بگو.
ــت نقش آتش گيره را براي عقل  4. معلم خوب اس
دانش آموز بازي كند؛ سعي كند همچنان كه معلومات 
ــجو مي آموزد، قوه عقالني وي را  را به دانش آموز و دانش
ــد روي معلوماتي كه ياد  ــك كند و او را وادار كن تحري
ــقم  گرفته فكر كند و نظر خويش را از نظر صحت و س
مطالب مطرح كند. در يك كلمه دانش آموز و دانشجوي 
نقاد بار بياورد كه بتواند وقتي سخني شنيد، تفكر كند 
و بخش هاي درست آن سخن را از بخش هاي نادرست 

تشخيص دهد.

تطبيق نظرات استاد و وضعيت فعلي
ــتاد در حوزه  ــور خالصه ديدگاه اس ــال كه به ط ح
ــد، خوب است تأمل كنيم آيا  تعليم و تربيت روشن ش
اين نظرات در اهداف آموزشي و پرورشي نظام اسالمي 
ــت مخالف حركت  ــت و يا در جه ــاري اس جاري و س

كرده ايم؟
ــئله بايد دانست تعليم و تربيت از خانه شروع مي شود  ــخ به اين مس قبل از پاس
ــت  ــن اس و در آموزش و پرورش ادامه يافته و در آموزش عالي امتداد مي يابد. روش
ــتند و  ــيما نيز در حال آموزش و تربيت كردن هس نهادهاي پرقدرتي مانند صداوس
ــد دهد و يا  ــي حاكم بر جامعه مي تواند جامعه اي را رش از همه مهم تر، نظام سياس
ــد، وجود افراد صالح  ــتاد اگر سيستمي ناصالح باش ــاند. به نظر اس به انحطاط بكش
ــه و يا دروغ  ــتمي قانون ظالمان ــش ببرد. مثًال اگر در سيس ــد كاري از پي نمي توان
ــت.  ــاخته نيس ــود، نه از آموزش و پرورش و نه آموزش عالي كار زيادي س رايج ش
ــد مي كنند و با همان دو  ــر(ص) مي فرمايند افراد يك جامعه با دو عامل رش پيامب
عامل رو به قهقرا مي روند. آن دو عامل عالمان و حاكمان يك جامعه اند. عالم خوب 
ــوء و حاكم ظالم  ــند و برعكس، عالم س ــتر جامعه را اعتال مي بخش و حاكم دادگس
جامعه را به فساد مي كشانند. زبان عمل قوي تر از زبان گفتار است. اگر در جامعه اي 
بي عدالتي و بي قانوني باشد و تصور مردم اين باشد كه دزدهاي معتبر رها هستند، 
هر قدر در مذمت دزدي از راديو و تلويزيون و منابر و مطبوعات آيات قرآن و روايات 
ــت. مردم تحت تأثير حاكمان و گروه هاي  ــود بي تأثير اس معصومين(ع) خوانده ش
ــتي رابطه حاكمان با مردم را  ــتند. متفكران معنوي، نظير موالنا به درس مرجع هس
ــمان و زمين»، «روح و  ــبت حكومت با مردم را به «آس ــن كرده اند. موالنا نس تبيي
جسم»  و «حوض و لوله هاي آن» تشبيه مي كند. وي مي گويد همان گونه كه سپهر 

سبز، خاك زمين را سرسبز مي كند، اخالق حاكمان نيز در رعيت اثر مي گذارد.
ــا خبر ــوب ب ــاه خ ــف ش ــه لط ــدزآن ك ــا كن ــت ج ــاهان در رعي ــوي ش خ
ــو لوله ها ــه چو حوضي دان و هر س چون كه آب جمله از حوضي است باكش
ــور ست و پليد ز آن كه پيوسته است هر لوله به حوضور در آن حوض آب ش
ــر ــه اركان اث ــدر هم ــوده ان ــرده ب ــرا كندك ــاك را خض ــر، خ ــرخ اخض چ
ــا گوله ه ــون  چ روان  آب  ــه  هم ــوش ذوقناكوز  ــد خ ــي آبي ده هر يك
ــد پدي آرد  ــان  هم ــه  لول ــي  يك ــر  خوض كن در معني اين حرف، خوضه

از اين مطلب مهم كه بگذريم، در اين مجال خوب است نظرات استاد را بر نظام 
آموزش و پرورش رسمي فعلي تطبيق دهيم:

1. در حال حاضر، در طول سي و چند سالي كه از انقالب مي گذرد تمام هم و 
غم ، آموزش و پرورش معطوف آن بوده است كه دانش آموزان را براي كنكور آماده 
ــد كنكور بوده است. پس از كنكور هم  ــتن س كند. درحقيقت، غايت معلمان شكس
ــي و  ــال ها، معطوف به پاس كردن واحدهاي درس تمام هم آموزش عالي در اين س
دادن مدرك بوده است. همه تالش ها در آموزش و پرورش عالي معطوف به اين دو 
ــگاه بوده است. براي اين  غايت، يعني رتبه آورى در كنكور و گرفتن مدرك از دانش
ــجو در بهترين وضعيت، كتابي را كه آموزش مي بينند  هدف هم دانش آموز و دانش
خوب حفظ مى كنند و در بهترين حالت آن كتاب را مي فهمند. و اين درست همان 
ــهيد مطهري در آموزش مطرح كرده اند. كتاب هاي درسي و  ــداري است كه ش هش
ــجو را از انبان اطالعاتي كه بسياري از آنها  توضيحات معلم ذهن دانش آموز و دانش

در زندگي نقشي ندارد پر مي كنند و همين امر به دفن 
قوه تفكر و تعقل منجر مي شود.

ــرورش و آموزش عالي، مجالي براي  در آموزش و پ
كنفرانس هاي علمي از سوي دانش آموزان وجود ندارد، 
ــط  مجالي براي نقد متني كه دانش آموز مي خواند توس
ــتابزدگي و تمام كردن  ــت؛ همه چيز در ش خود او نيس
دروس مي گذرد و حال آنكه تفكر به فضاي آزاد و زمان 
آزاد نياز دارد. به قول استاد «مغز انسان، درست حالت 
معده انسان را دارد. معده انسان بايد غذا را از بيرون به 
اندازه بگيرد و با ترشحاتي كه خودش روي غذا مي كند 
ــده اين قدر آزادي و جاي خالي  ــازد. و بايد مع آن را بس
ــاني بتواند غذا را زير و رو كند،  ــته باشد كه به آس داش
ــيره هايي را كه بايد، ترشح نمايد و بسازد.  اسيدها و ش
معده اي كه مرتب به آن غذا تحميل مي كنند و تا آنجا 
ــه جا دارد به آن غذا مي دهند، ديگر فراغت و فرصت  ك
ــت  ــود كه اين غذا را درس ــكان برايش پيدا نمي ش و ام
حركت بدهد و بسازد. آن وقت مي بينيد اعمال گوارشي 
اختالل پيدا مي كند و عمل خوب هم در روده ها درست 
انجام نمي گيرد. مغز انسان هم قطعاً اين طور است. در 
ــود و او به فكر كردن  ــال فكر كردن به دانش آموز داده ش ــم و تربيت بايد مج تعلي

ترغيب گردد» (همان، ص 691).
ــي، «امور تربيتي»  ــتم تعليم و تربيت فعل ً  در سيس ــت ظاهرا ــوزه تربي 2. در ح
ــامحتاً چنين تفكيكي را در  ــت. اگر مس ــه اس متولي تربيت دانش آموزان در مدرس
ــاً نهاد  ــؤال روبه رو خواهيم بود كه اساس حوزه آموزش و پرورش بپذيريم، با اين س
امور تربيتي در مقابل نهاد آموزشي چه شأن و جايگاهي دارد. آنچه عمًال در مدارس 
ــاهد هستيم آن است كه امور تربيتي از نظر ارزشگذاري عملي، در برابر آموزش  ش

شأني ندارد.
ــت و پرورش مقدم بر  ــد، تربيت بر تعليم مقدم اس ــه مطهري گفته ش در نظري
ــي كشور است. پرورش در حال  ــتم آموزشي و پرورش آموزش و اين برخالف سيس
حاضر در ذيل آموزش قرار دارد و آن قدر كمرنگ است كه برخي درباره مفيد بودن 

امور تربيتي در مدارس «ان قلت» دارند.
ــته ام  ــال هاي اخير نقد جدي داش بنده هم به وضعيت امور تربيتي، بويژه در س
ــود كه  ــه تدريس قرآن و معارف و اخالق محدود ش ــر امور تربيتي ب ــدم اگ و معتق
ــد و حداكثر بردن بچه ها به اردو و كوه،  ــاب مي آي خود در محدوده آموزش به حس
ــت امور تربيتي حذف شود. اما اگر نظام اسالمي حقيقتاً براي تربيت نسل  بهتر اس
جوان همت گمارد و تربيت را غايت تعليم و تربيت به حساب آورد و در نظام كلي 
آموزشي و پرورشي كشور عقيده راسخ به تربيت باشد و آموزش را متناسب با تربيت 
ــدا مي كند و مربي تربيتي عالوه  ــي كنند، آنگاه امور تربيتي اهميت زيادي پي معن
ــد، بايد بهره وافري از دانش هايي چون  ــته باش ــتگي اخالقي داش بر آنكه بايد وارس
ــي، روان شناسي، روان شناسي اجتماعي، جامعه شناسي و فلسفه داشته  انسان شناس
ــتعداد نقادي را در كودك، نوجوان و  ــد. مربي تربيتي بايد بداند مثًال چگونه اس باش
ــنايي با روش هايي است كه روزبه روز در  جوان پرورش دهد. آنچه اهميت دارد، آش
ــد. و يا چگونه بايد ذوق زيبايي شناسي  ــود و بايد مربي از آن آگاه باش دنيا نو مي ش
ــق به خداوند را در نهاد  ــد داد. مربي بايد بتواند عش را در كودكان و نوجوانان رش
ــد تا بچه ها از  ــد(1). مربي بايد مربي اخالق باش ــرز و بوم وارد كن ــدان اين م فرزن
رفتارش بياموزند. آدم ها نسبت به اعمال يكديگر حس قوي دارند. اگر خداي ناكرده 
ــته باشد، يا دروغ بگويد و يا رياكاري كند، آشكار مى شود و  ــي داش مربي غل و غش

تمام تالشش بيهوده خواهد بود.

پانوشت:
ــال هاي اخير، آموزش ديني عمدتاً بر اساس «خوف از خدا»  1. متأسفانه در س
ــته اند به دختران حجاب را  ــق به خداوند. مثًال وقتي خواس ــده است، نه عش بنا ش
بياموزند در مجازات بي حجابي از جهنم و آتش گفته اند و آيات عذاب را خوانده اند. 
به همين دليل اكنون ما با نسلى روبه رو هستيم كه از خدا مي ترسد، به جاي آنكه 

خدا را دوست داشته باشد.

پيامبـر(ص) مي فرمايند افراد يك 
جامعـه با دو عامل رشـد مي كنند 
و بـا همـان دو عامل رو بـه قهقرا 
مي رونـد. آن دو عامـل عالمـان و 
حاكمان يك جامعه اند. عالم خوب 
و حاكم دادگسـتر جامعـه را اعتال 
مي بخشـند و برعكس، عالم سـوء 
و حاكـم ظالـم جامعه را به فسـاد 
مي كشـانند. زبان عمـل قوي تر از 

زبان گفتار است.
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ما بايد تركيه را ما بايد تركيه را 
از بحران سوريه خارج كنيماز بحران سوريه خارج كنيم

فيروز دولت آبادي سفير اسبق جمهوري اسالمي ايران در تركيه
 در گفت وگو با تربيت سياسي اجتماعي:

اشاره:
مناسبات جمهوري اسالمي ايران و دولت تركيه در طي سال هاي بعد از انقالب اسالمي، دوره هاي گوناگوني را طي كرد. در مواردي 
گرم و صميمانه بود و در مراحلي هم سرد و حتي همراه با كدورت. در آستانه سفر اردوغان به ايران در فروردين ماه، گفت وگويي را با 
فيروز دولت آبادي انجام داديم و مناسبات دو كشور را به بحث گذاشتيم. دولت آبادي در دولت اصالحات سفير جمهوري اسالمي در 
آنكارا بود و هر چند مدت مديدي است كه از حوزه سياست خارجي فاصله گرفته است اما همچنان مشاور بسياري از مسئوالن در اين 
حوزه محسوب مي شود. وي بر اين باور است كه اگر دولت جمهوري اسالمي در سياست خارجي خود داراي نظريه و تحليل مشخص 
باشد و آن را در تعامل با دولت هاي ديگر ارائه دهد، قادر به تصحيح رفتار آنان در جهت تامين منافع ملي ايران خواهد بود. متن اين 
گفت وگو را مي خوانيد. 
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گفتگـو شـركت كرديد. مناسـبات ايران و تركيه در طى سـال هاى  بسـم اهللا الرحمـن الرحيـم. خيلـى ممنونيم كـه در اين 
بعد از پيروزى انقالب نوسـانات زيادى داشـته اسـت. از آنجايى كه 
شـما سفير ايران در تركيه بوده ايد و با تحوالت اين منطقه به خوبى 
آشنا هسـتيد، عالقه منديم ارزيابى شما را در مورد مناسبات ايران 
و تركيـه بدانيـم. بحـث خود را از اينجا شـروع مى كنيـم كه وقتى 
جريانات اسـالم گرا – اردوغان و حزب عدالت و توسعه- به پيروزى 
رسـيدند، بخش زيادى از نيرو هاى سياسي ما در داخل كشور بسيار 
خوشـحال شدند و برداشت شان اين بود كه جريانى همسو با انقالب 
اسـالمى به پيروزى رسيده است. به تدريج به خاطر تفاهماتى كه با 
آمريكا داشـتند و ميل زيادى كه براى پيوسـتن به اتحاديه اروپا در 
آن ها وجود داشت و همچنين مناسباتى كه با اسراييل ايجاد كردند، 
باعث  شـد جمهورى اسـالمى از آنها برنجد و كم كـم فاصله ها زياد 
شـد به گونه اي كه حس رقابتى بين ايـران و تركيه به مثابه دو الگو 
در منطقه ايجاد شـد. جنابعالي اگر بخواهيد از نظر فكرى، اعتقادى، 
سياسـى و ... جريان حاكم بر تركيه را تحليل كنيد و نسـبت آن را 
با انقالب اسالمى بيان كنيد، به چه چيز هايى تاكيد خواهيد كرد؟

ــكرم و  ــما متش ــم اهللا الرحمن الرحيم. من هم از دعوت ش دولت آبـادى: بس
اميدوارم كه بحث هاى خوب و مفيدى داشته باشيم. 

ــال هاى رابطه را خالصه مى كنيم در چند  وقتى س
ــته باشيم خيلى زياد  ــتباه داش جمله احتمال اينكه اش
ــت و  ــت. ما بايد خط رابطه مان را همانطور كه هس اس
در ظرف زمانى كه اتفاق مى افتد بررسى كنيم. بخشى 
ــاى اردوغان به  ــا در انتخاب آق ــاد م ــحالى زي از خوش
ــى در  ــات كم ما از واقعيات صحنه سياس دليل اطالع
ــت. ما واقعا جريانات و احزاب تركيه را  تركيه بوده اس
ــت  ــناختيم و در تاريخ انقالب هم با يك برداش نمى ش
ــعى  ــانه اى س ــطحى و از دور و متكى بر جنگ رس س
داشتيم تركيه را بشناسيم. طبيعى بود كه اين شناخت 
ــالم خواهى  ــد. مثال به دليل حس اس عميق نبوده باش
ــت، نزديكى زيادى با مرحوم  قوى كه در ما وجود داش
ــا را از همكارى با  ــتيم و همين نزديكى م اربكان داش
ساير احزاب و جريانات سياسى در تركيه دور و همين 
ــناخت ما را محدود مى كرد. مثال تصور ما  دورى نيز ش
به اين صورت بود كه دولت اربكان به گونه اى است كه 
همه حاكميت را در اختيار گرفته است و طبيعى است 
ــى با كودتا در  ــى نمى كرديم چنين قدرت كه پيش بين

سرزمينى مثل تركيه كه سابقه انتخابات و تجربه دموكراسى را هر چند با ايراداتى 
ــود. كودتا عليه اربكان موفق شد و بازگشت مجددش به  ــته است، سرنگون ش داش
ــى تركيه عليه او شود. در  ــتم سياس ــت مانع از مقاومت سيس حاكميت باز نتوانس
ــر حزب كرده بود، محكوم  ــد و به دليل تخلفى كه به خاط ــت نيز محاكمه ش نهاي

به زندان شد. 
ــناختيم تصورمان اين بود كه  ــبات حكومتى را در تركيه نمى ش ما چون مناس
ــر كار هستند به شدت ضداسالمى اند و مواضع تندى  جرياناتى كه در تركيه بر س
ــحال شديم.  ــيار خوش عليه ما دارند و به همين دليل از پيروزى آقاى اردوغان بس
ــرده بوديم كه او  ــودم. ما پيش بينى ك ــهيم ب ــحالى س ــه من نيز در اين خوش البت
ــود. ما همكارى هاى  ــا در آن دوران نيز اينطور ب ــت. برآورد م ــروز انتخابات اس پي
ــتيم و توانستيم ركود رابطه را  خوبى در دوران ماموريت بنده با آقاى اردوغان داش
ــته باشيم به  ــكنيم. قرارداد امنيتى امضاء كنيم و روابط رو به جلو و خوبى داش بش
ــامل رايزنى ها در سطوح مختلف و  ــبات سياسى دو كشور - ش اين علت كه مناس
ــى ها از سفارتخانه ها به نهاد هاى حاكميتى و مشاركت فعال  انتقال تحليل و بررس
بخش هاى تحقيقى در محافل علمى و رسانه ها در مناسبت دوجانبه و منطقه اى و 
بين المللى - وضعيت خوبي داشت. توسعه ارتباطات شناخت دوطرفه را بين ايران 
ــور شد. رابطه اى كه  ــتحكام روابط دو كش و تركيه زياد  كرد و همين امر باعث اس
ــيد. قوانينى  ــون دالر بود به حدود 10 ميليارد دالر رس ــد 400 – 500 ميلي در ح

ــد، محدوديت هاى  ــت لغو ش كه عليه روابط تجارى بين ايران و تركيه وجود داش
ــال هاي قبل كشيده شده  ــد. خط لوله گاز كه س ترانزيتى تا حد زيادى بر طرف ش
ــعه پيدا كرد. هيات هاى مختلف مكررا در  ــد و توس ولي راكد مانده بود، برقرار ش
تماس و مسافرت بودند. فضاى رسانه اى تركيه شديدا گرايشات ايرانى پيدا كرد به 
گونه اى كه ايران قبل از دوران ما دشمن اصلى در نظرسنجى ها عنوان شده بود و 
بعد از فعاليت هاى گسترده ما كامال اين قضاوت تغيير كرد و بر اساس نظرسنجي 
ــه مارشال، ايران به عنوان بهترين دوست تركيه شناخته مى شد و اسراييل  موسس
دشمن اصلى و آمريكا دشمن دوم و عربستان دشمن سوم در نظرسنجى ها عنوان 
شد. آمريكا نيز بالفاصله دو ميليارد دالر براى تغيير فضاى رسانه اى و افكار عمومى 
ــبكه هاى تلويزيونى پخش كرد ولى  ــه اختصاص داد و بين روزنامه ها و ش در تركي

تاثيرى نداشت و ايران همچنان محبوب ترين كشور در بين مردم تركيه بود.
 اين سـوال مطرح اسـت كه تمايزات اسالمى كه در تركيه 
وجـود دارد و جريـان حاكم از آن دفاع مى كند با اسـالمى كه ما در 

ايران و دوران جمهورى اسالمى مى شناسيم، در چيست؟ 
ــت كه بين نگاه اهل سنت  دولت آبادى: دقيقا مى توان گفت همان تفاوتى اس
به حكومت و جامعه با نگاه شيعى كه فقيه مبسوط اليد در راس حاكميت آن قرار 
ــور هاى اسالمى به عنوان مثال  ــيعيان در بين كش دارد، وجود دارد. به نظر من، ش
از لحاظ رفتار ظاهرى شرعى، مقدارى ضعيف تر از اهل سنت نشان داده مى شوند 
ــت كه به لحاظ باطن دينى بسيار  ولي واقعيت اين اس
ــتند. جامعه ايرانى حتي  سخت گيرتر و متعصب تر هس
ــم برخورد جدى با  ــالمى ه قبل از پيروزى انقالب اس
ــيراز كرد يا هنوز هم اقدامات غيرديني  ــن هنر ش جش
ــد. در مقابل اگر  ــي را بر نمي تاب ــت هاي خارج توريس
ــراغ كشور هاى سنى برويم، مشاهده  همين امروز به س
ــائل بسيار سهل تر برخورد  مي كنيم كه با اين گونه مس
ــيعيان كه  ــي اين گونه پايبندى ديني ش مى كنند يعن
ــت كه فضاى بيرونى  ــده اس مقدارى هم باعث اين ش
ــنت از  ــد، در غالب اهل س ــبت به ايران منفى باش نس
ــائل  ــش مي تواند مس ــت. دليل ــه در تركيه نيس جمل
گوناگوني باشد. شايد به دليل نزديكى تاريخى فقهاى 
ــان در قدرت  ــاركت آن ــه حكومت و مش ــنت ب اهل س
ــتن قدرت از سوي  ــد. شايد به دليل مشروع دانس باش
ــد مستقل از آنكه چگونه به دست آمده است.  آنان باش
ــنت در توجيه رفتار حاكمان  ــه هر دليل، فقه اهل س ب
بسيار راحت تر عمل مى كند در مقابل شيعيان چون به 
عدالت در رديف اصول دين اعتقاد دارند، كسب قدرت 
ــي و با هر روشي را توجيه نمي كنند.  ــوي هر كس از س
شايد علماي شيعه هم با برخي از حكومت ها متناسب 
با نياز و شرايط، همكاري كرده باشند يا دستكم با آن مبارزه نكرده باشند اما براي 
ــن زمينه با حكومت  ــنت در اي ــروعيت هم قائل نبودند اما علماي اهل س آنها مش

راحت تر كنار مي آيند. 
 شايد بتوان گفت اسالمى كه در تركيه وجود دارد سكوالر 
اسـت. يعنى رابطه اى كه بين دين و حكومت برقرار مى كند بسـيار 
متفاوت با آن چيزى است كه ما در ايران مى بينيم. نكته ديگر اينكه 
سـقف انتظارات مسـلمانان آنجا به خاطر سـال ها حكومت توسـط 
الييك ها كه حتى تا حدى ضددينى هم بودند، محدود اسـت. يعنى 
مسـلمانان تركيه همين كه بتوانند حجاب داشـته باشند يا فارغ از 
اجبار هاى حكومتى، ديندارى شـخصى خود را داشته باشند، راضي 
هسـتند. آخرين نكته هم اين اسـت كه دين در تركيه بسيار جنبه 
طريقتى دارد تا شـريعتى و فقهي. مثال نفوذ علوى ها و بكتاشـيه و 
مولويه و ديگر فرق صوفي مسـلك در تركيه خيلى زياد اسـت. نظر 

شما در اين مورد چيست؟
ــريعت  ــد نكته وجود دارد. بعد از انقالب، ش ــن زمينه چن دولت آبـادى: در اي
ــت و اين ضمن اينكه رفتار بيرونى را  ــده اس مميزه رفتارى دينى در ايران تلقى ش
كنترل مى كند و مى خواهد به آن جهت دينى بدهد، مشكالتي هم ايجاد مى كند. 

مواضع تركيـه در حوادث سـوريه از 
بينش دو يا سـه نفر ايجاد شده و يك 
امر ملى نيست. اتفاقا فضاى ملى نيز از 
ابتدا بـا آن مخالف بود. حتى فضاهاى 
روشنفكرى نيز مخالف اين امر بودند. 
آن هـا نيـز مى گفتند كه ايـن خالف 
استراتژى شما در رابطه با همسايگان 
است. ما اگر ذهنيت چند نفر خاص را 
اصالح مى كرديم و آن ها را نسـبت به 
حقايق سوريه روشن مى كرديم كار به 

اينجا نمى كشيد.
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يكي از اشكاالت اين است كه جنبه هاى خشك تر دين 
ــد، در قياس با جنبه هاى  ــه تجلى پيدا مى كن در جامع
رحمانى آن. به دليل همين تسلط شريعت بر حكومت 
ــال هاى اخير، ما نتوانستيم  دينى به خصوص در اين س
ــت، به  ــره رحمانى دين را كه ماهيت دين اس آن چه
ــى در جامعه خود عرضه كنيم و مثال همان تجلى  خوب
دين را برجسته كنيم كه از سال 55 تا 59 يك جامعه 
ــاخت. در  دينى را عليرغم همه اختالفات دروني آن س
تركيه رعايت شريعت بيشتر در محدوده احكام فردى 
است و به حوزه روابط سياسى و اجتماعى نيامده است. 
ــى  ــابقه تاريخى يا مربوط به بينش يا به دليل همان س
ــياري از جوامع اهل  ــه از غزالى به بعد در بس ــت ك اس
ــت. مثال آنجا نماز جمعه برگزار  ــنت حاكم شده اس س
ــتر مجمعى  ــى ندارد و بيش ــود ولى جنبه  سياس مى ش

است براى تذكر اخالقى تا اعمال حاكميت دينى. 
ــما  ــئله اى كه در تركيه وجود دارد و ش دومين مس
ــت.  ــاره كرديد، بحث طريقتى ها اس به خوبى به آن اش
ــتند.  طريقتى ها در جامعه تركيه اقليت محدودى نيس
ــتند.  ــدود 20 تا 23 ميليون نفر هس ــال علوى ها ح مث
ــا 4 ميليون نفر  ــن 3 ت ــيعى بي ــاى مختلف ش فرقه ه
ــتند. فرقه هاى صوفيه كه هم در بين اهل سنت و  هس

هم تشيع وجود دارند، جمعيت زيادى را دارند. بنابراين وجه غالب در نظام دينى 
ــت. در اين بين فرهنگ ايرانى در  ــنى نبوده اس ــلفى س تركيه، يك نظام دينى س
ــرقى تركيه يعنى بخش هاى كردنشين آن كه هميشه با حاكميت مشكل  بخش ش
ــته در دوره هاى مختلف فرهنگ تاريخى آن ها  ــته است و حاكميت نيز نتواس داش
ــت. بنابراين جامعه تركيه آن وضعيت  را از بين ببرد، از ديگر عوامل تاثيرگذار اس

تصلب و بسته بودن را ندارد. 
ــت كه حاكميت براى جلوگيرى از تسلط اهل سنت بر  ــومين مسئله اين اس س
ــره امپراطورى عثمانى را از ذهن هاى  ــاى مختلف زندگى، تالش كرد خاط بخش ه
ــته و نظام جهانى نيز  ــور كاربردى نداش ــد زيرا ديگر براى آن كش ــه دور كن جامع
ــالم تركيه تا حدى  ــرايط ايجاد آن فضا را ديگر ندارد. بنابراين تجلى بيروني اس ش
سكوالر جلوه مى كند اما در واقع هر مسلمان داراى انديشه سياسى كه مى خواهد 
ــود و در موضع قدرت قرار گيرد، سكوالر باقى نمى ماند.  در فضاى حكومت وارد ش
ــيحى و يهودى نيز سكوالر نمى ماند. اكنون يك  كما اينكه به عقيده من هيچ مس
ــرف نهاد هاى حاكميتى در حفظ  ــى از لحاظ قانونى و از ط ــله محدوديت هاي سلس
ــد، آن بعد  ــود ولى هر زمان كه فرصت باش ــكوالر حكومت حس مى ش ماهيت س

ــدا مى كند كه  ــكوالر و دينداري مردم تجلى پي غيرس
ــت  ــا معتقدند اين خود خطرى براى تركيه اس خيلى ه
ــمت فروپاشى ديگرى ببرد  ــت آن را به س و ممكن اس
يا ساختار سياسى آن را درگير يك بحران عميق كند.
 يك سـوال ديگر كه بـه اين موضوع ربط 
دارد اين اسـت كـه جريانى را كه امـروز در تركيه 
قدرت را در دست دارد، بخشى از اخوان المسلمين 
جهان اسالم مى دانند. البته اخوانى كه در اين كشور 
وجود دارد با ديگر كشـور ها فرق دارد. چه ميراثى 
از اخوان در تركيه از سوي جريان اسالم گراي حاكم  

نمايندگى مى شود؟
ــايد بتوان گفت اخوان المسلمين  دولت آبادى: ش
اولين جريان منسجم مدعى حكومت يا اصالح حكومت 
ــه هاى عميقى  ــمار مى رود و ريش در جهان عرب به ش
ــالم تمام روشنفكران از  دارد و تقريبا در كل جهان اس
ــه  دهه 50 ميالدى تا امروز يك گونه ارتباطى با انديش
ــته اند. البته اخوان ديگر جريان  ــلمين داش اخوان المس
ــالمي هم نيست.  ــجمى نيست و حتى جريان س منس
ــور هاى مختلف تفاوت آشكارى  رفتار اين گروه در كش
ــلمين در سوريه با دولتي كه در  دارد. مثال اخوان المس
خط مقدم مبارزه با اسراييل است وارد جنگ مى شود، 
ــته و بدترين رفتار ها را با  ــراييل داش ــازش ها را با اس ــديد ترين س در اردن كه ش
ــت، در حاكميت سياسى دخالت مى كند و همين اخوان در  فلسطينى ها كرده اس
ــه هاى تفكر اخوانى در  ــت فاصله مى گيرد. در تركيه ريش مصر از حكومت و سياس
ــت. در دولت اردوغان هم مهم ترين  ــلمان موجود بوده اس بين متفكرين ترك مس
ــت كه  ــن عنصرى كه از اين گرايش حمايت مى كرد آقاى داود اوغلو اس و قوى تري

اكنون نخست وزير است. 
ــد كه آن رابطه  ــوم كه چه ش از همين جا مى خواهم به همان بحث اصلى وارد ش
ــد؟ ايدئولوژى در شرع مقدس اسالم  ــيار خوب ميان دو كشور به اينجا كشيده ش بس
ــاير ايدئولوژى ها دارد يعنى در ايدئولوژى هاى ديگر در مورد اصول  ــى با س فرق اساس
ــرع مقدس، اصول بايد مورد بحث قرار گيرد و در  ــود در حالى كه در ش بحثى نمى ش
فروع بحثى نيست. اين تفاوت در اهل سنت و شيعه هم بروز كرده است. در اهل سنت 
ضمن اينكه قبول دارند بايد در مورد اصول بحث شود اما در حقيقت اين گونه نيست 
در حالى كه بين متفكرين شيعه اين امر هميشه موضوع اصلى بوده است. زيرساخت 
نظرى و فلسفى به دين و مواضع ايدئولوژيك و سياسى در تشيع خيلى منطقى تر است 

و تغييرات ناگهانى در اين مسائل به نسبت اهل سنت بسيار كمتر است. 

مسـئله  مهمى كـه در تركيه وجود 
اسـت.  طريقتى هـا  بحـث  دارد، 
طريقتى هـا در جامعه تركيه اقليت 
محدودى نيسـتند. مثـال علوى ها 
حدود 20 تا 23 ميليون نفر هستند. 
فرقه هاى مختلف شـيعى بين 3 تا 
4 ميليـون نفر هسـتند. فرقه هاى 
صوفيه كـه هم در بين اهل سـنت 
و هم تشـيع وجود دارند، جمعيت 
زيادى را دارند. بنابراين وجه غالب 
در نظـام دينـى تركيه، يـك نظام 

دينى سلفى سنى نبوده است.
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ــالمى يا  ــى در جهان عرب تحت عنوان بيدارى اس به دنبال بروز تحول سياس
ــي  ــتم سياس ــات اخوانى در سيس بهار عربى كه هنوز ابعاد آن معلوم نبود، گرايش
تركيه بخصوص نزد آقاي داوداوغلو به شدت اوج گرفت. داوداوغلو نگاه ايدئولوژيك 
نسبت به سياست نداشت هر چند به عنوان يك مسلمان به سياست نگاه مى كرد 
ــتراتژى او بحران صفر با همسايگان بود و اين استراتژى باعث توسعه تركيه،  و اس
تقويت دولت، كاهش وابستگى تركيه به خاطر عضويت در اتحاديه اروپا، استقالل 
ــناخت  ــده بود اما با اوج گيرى گرايش اخواني و به خاطر عدم ش راى تركيه و ... ش
ــن تصور كردند كه اگر ما  ــوريه و عراق و منطقه، چني ــت تركيه از اوضاع س حكوم
ــته باشيم و آن را با يك تحرك نظامى پيوند بزنيم،  ــش ايدئولوژيك داش يك كوش
ــم و جريان اخوانى را كه  ــريع علويان را از حكومت خارج كني ــم خيلى س مى تواني
ــابقه مبارزاتى نيز دارد، حاكم كنيم. آن ها دقت نداشتند كه سوريه  ــوريه س در س
سكوالر ترين سيستم سياسى در منطقه خاورميانه است و خانواده اسد گرچه جزو 
ــنت در سوريه  ــته ترين حاكميت را با اهل س ــتند، نزديك ترين و وابس علويان هس
ــازنده را در حكومت و حاكميت و  ــيار مثبت و س ــاركتي بس ايجاد كرده اند و مش
ــته اند. آن اشتباه ايدئولوژيك كسى را كه استراتژى اش «بحران صفر»  اقتصاد داش
ــاند يعنى سوريه و تا حدى عراق و امكان اين كه  ــايگانش كش بود به جنگ با همس
ــت كه ما  ــاند، وجود دارد. اين چيزى نيس اين حالت را به چچن و بالكان هم بكش
ــفى قرار  ــش هاى فلس ناديده بگيريم. وقتى اين ايدئولوژى كه مبانى آن مورد پرس
ــت، بينش سياسى را كور مى كند و از ميدان تعقل خارج مى كند، آن ها  نگرفته اس

ــاند. تصور اينكه به  را به اينجا مى كش
ــيد باعث  زودى مى توان به نتيجه رس
ــاى حاكميتى  ــر نهاد ه ــه ديگ ــد ك ش
ــن اقدام حمايت كنند.  تركيه هم از اي
ــت كه آقاى داوداوغلو  در خاطرم هس
گفته بود دو تا سه هفته ديگر كار اسد 
تمام است اما امروز چند سال از گفتن 
ــته و بشار اسد قوى تر  اين حرف گذش
ــده  ــش ضعيف تر از آن زمان ش و داع
ــت. به نظرم آن خطاى استراتژيك  اس
ــه در راهبرى آن تعقل  و حاكميتى ك
و درك و فهم همزيستى مسالمت آميز 
ــايگان وجود نداشت تا تفكرات  با همس
ــبات اجتماعى  اخوانى را حاكم و مناس
را به زور دگرگون كنند از يك طرف و 
اشتباهى كه ما داشتيم از طرف ديگر، 

باعث ايجاد اين وضعيت شد. 
اشتباه ما متاسفانه اين بود كه در دولت آقاى احمدى نژاد كه اين اتفاقات افتاد، 
ــت خارجى بوديم. در دولت سابق اصال نمى فهميدند كه همسايگان ما  فاقد سياس
ــايگانمان و چه  ــهمى در اصالح روابط خود با همس چه اهميتى دارند و ما چه س
ــبات منطقه اى داريم. دولت تركيه دولتى است كه با ما به حدود  ــهمى در مناس س
10 ميليارد دالر تجارت رسيده و با ما قرارداد امنيتى امضا كرده است و گرايشات 
همكارى زيادى با ما دارد و طبعا ما نبايد اين دولت را رها كنيم كه هر جا خواست 
ــه بايد قوى ترين مهره هاى خود را از لحاظ سياسى به تركيه بفرستيم  برود. هميش
ــته باشيم. در دولت قبل سياست خارجى ما در تركيه وجود  و در آنجا حضور داش
ــت خارجى  ــوع اصلى رييس جمهور ما نيز سياس ــت و به صورت كلى موض نداش
ــاهد چيزى  نبود. او دنبال چيز هاى ديگرى بود. در دور دوم او نيز در اين عرصه ش
نيستيم به مانند مسايل ديگر. بحران هسته اى را درست كرد و بعد آن را رها كرد. 
ــيار بهم ريخته بود. ما نبايد اجازه مى داديم كه تركيه در  ــايگان بس روابط با همس
ــود و در نتيجه روابط با تركيه تا اين حد تيره  اين بحران برود و اگر رفت غرق ش
ــه همراه با احترام بوده به سمتى برود كه در شان دو  ــود و فرآيندى كه هميش ش

كشور نباشد. 
فراموش نبايد كرد كه اردوغان براى آنكه روابطش با ايران خوب شود هزينه هاى 
ــان پرداخت كرد. مصوبات شوراى امنيت تركيه را براى  ــتم خودش زيادى در سيس
ــى رود. من وقتى در اولين  ــه به ديدار رهبرى م ــدار با رهبرى لغو كرد و هميش دي
ــنهاد كردم كه با مقام معظم رهبرى ديدار داشته باشد، گفت كه ما  ــفر او پيش س

ــوراى امنيت تركيه مصوبه اى داريم كه با رهبر ايران مالقاتى نداشته باشيم.  در ش
حتى آقاى اوزال هم كه آمد با مرحوم منتظرى كه قائم مقام رهبرى بودند، ديدار 
ــكنم و نبايد طورى شود كه به من  كرد. اردوغان گفت كه بايد اين مصوبات را بش
ــدار رهبرى رفتند. پس  ــود. موانع را برطرف كردند و به دي ــت مالقات داده نش وق
قطعا هزينه هاى زيادى را پرداخت كردند براى بهبود روابط. در يكى دو سال اخير 
با روى كار آمدن دكتر روحانى تغييرات مثبتى صورت گرفته است و روابط از آن 
ــرد و بى روح دارد بيرون مى آيد. ضمن اينكه بايد توجه داشت كه  ــيار س حالت بس
دولت تركيه شكست سياست هاى منطقه اى خود و هزينه هاى بى فايده اى كه كرده 
است را به دليل استحكام و مقاومت ايران مى داند. اين مشكل هم هست كه وقتى 
مراوده و گفتگو نداريم كسانى كه مى خواهند ذهنيت و برخورد آن ها را نسبت به 
ــان بسيار باز است. در دوران  رفتار منطقه اى و بين المللى ايران آلوده كنند دستش
من اجازه داده نمى شد كه چنين ذهنيتى شكل بگيرد چون مدام در ارتباط بوديم.
امروز نبود. مثال مسـئله سوريه و اشتباه استراتژيك و ايدئولوژيك  سـطح بحران هـاى منطقه اى هـم در آن دوران به صورت 
تركيـه در اين زمينه در آن دوران وجود نداشـت. در آن سـال ها و 
در مقاطـع مختلف به علت مواضع ضداسـراييلى تركيـه ما به آنها 
بسـيار نزديك شديم. آن نمايشى كه نخست وزير تركيه در داووس 
نشـان داد و آن كشـتى كه تركيه به غزه فرستاد و قطع روابطى كه 
ايجاد شـد و تظاهرات گسترده ضداسراييلى و ... همسويى خوبى با 
جمهورى اسـالمى ايجاد كرد. اما در 
دفاعى  سيسـتم  اسـتقرار  در  مقابل 
ناتـو يا تالش براى سـرنگونى اسـد، 
تضعيـف دولـت مالكـى و ... قاعدتا 
تعارض منافع ملموسـى وجود دارد و 
شايد با ديپلماسى صرف نشود كارى 

به پيش برد. 
دولت آبادى: من وقتى مى خواستم 
ــروم، مقام معظم رهبرى در  به تركيه ب
سمينار سفرا گفته بودند كه از وضعيت 
رابطه با تركيه راضى نيستند چون اين 
ــويم. ترك ها سردشت را  ــت كه گويا وارد جنگ مى ش روابط به گونه اي اس
ــده بودند، ارتش  ــته ش بمباران كرده و تعداد زيادى از هم وطن هاى ما كش
ــدى با تركيه  ــيار ب ــده بودند و روابط بس ــتقر ش تركيه در مرز هاى ما مس
ــت مى كردند كه مورد قبول ما نبود و ما  ــتيم. آن ها از جرياناتى حماي داش
ــز در مقابل چنين كارى مى كرديم. بحران مهم تر، بحران كرد ها بود كه  ني
ــتقيم با آن درگير بودند. از آن باالتر مساله بحران عراق پيش  آن ها به صورت مس
آمد كه تركيه در مقابل آمريكا به درخواست ما پاسخ مثبت داد و ايستاد تا ارتش 
ــد و به آمريكايى ها كمك نكرد و اجازه نقل و انتقال  تركيه وارد جنگ با عراق نش

تسليحات از خاك خود را نداد و فقط براى مجروحين اقداماتى را انجام داد. 
ــده و يك  ــه نفر ايجاد ش ــوريه از بينش دو يا س ــع تركيه در حوادث س مواض
ــود. حتى فضاهاى  ــز از ابتدا با آن مخالف ب ــت. اتفاقا فضاى ملى ني ــر ملى نيس ام
روشنفكرى نيز مخالف اين امر بودند. آن ها نيز مى گفتند كه اين خالف استراتژى 
شما در رابطه با همسايگان است. ما اگر ذهنيت چند نفر خاص را اصالح مى كرديم 
و آن ها را نسبت به حقايق سوريه روشن مى كرديم كار به اينجا نمى كشيد. حركت 
ــده چند فرد  ــازماندهى ش ــى براى اقدام عملى در زمينه اي خاص با حركت س مل
خاص با بينشى خاص كه تلقى نادرستى از ساختار سوريه داشتند، متفاوت است. 
ــى نتواند در اين مواقع  ــى نيز به همين چيز ها است. اگر ديپلماس ارزش ديپلماس
ــود، ديگر به چه درد مى خورد.  ــث تخفيف بحران و هزينه ها و اصالح رفتار ش باع
ــم ها را باز مى كند. خيلى چيز ها نيز در چارچوب تحوالت  ــت كه چش رايزنى ها اس
ــى است و نبايد به آن نگاه ايدئولوژيك داشت. مثال آن چيزى كه در تونس  سياس
ــوالت مصر ماهيت ايدئولوژيك  ــاد مگر تحولى ايدئولوژيك بود؟ مگر تح اتفاق افت
ــر داد. ما اگر باب اين  ــد به راحتى آن را تغيي ــت؟ اگر اينگونه بود كه نمى ش داش
مباحثات را بين سياست مداران خود و ديگر كشور ها باز نكنيم مذاكرات كليشه اى 
ــت كه  ــود كه نتيجه اى نيز در بر ندارد. اين مباحثات اس ــى ايجاد مى ش و بى ارزش
ــكالت را كاهش  ــى را به هم نزديك مى كند و هزينه ها و مش ــتم هاى سياس سيس

 در سياست خارجى بايد بتوان 
مبانـى  و  كـرد  توليـد  نظريـه 
تحليلى داشـت تا طـرف مقابل 
در چارچـوب مبانى شـما عمل 
كند يا به عبـارت بهتر بتوان بر 
روى مبانى ذهنـى طرف مقابل 
اثر گذاشت و آن را در چارچوب 

منافع خود جهت داد.
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ــوريه خارج  ــال ها گفته ام كه ما بايد تركيه را از بحران س مى دهد. بار ها در اين س
ــت. اگر اين كار صورت نگيرد هزينه زيادى به  ــى ما اس كنيم. اين وظيفه ديپلماس

تركيه، سورى ها و ما بار مى شود.
عـراق و سـوريه تغيير وضعيـت نداده اسـت بلكـه على رغم تمام  در ايام اخير دولت تركيه نه تنها نسـبت به مسايل شمال 
جناياتى كه داعش كرده اسـت و على رغم همـه ائتالف هايى كه در 
سـطح بين المللى ظاهرا عليه داعش ايجاد شـده و حس ترسـى كه 
در بسـيارى از كشـور هاى منطقه ايجاد شـده اسـت، گويا تركيه با 
داعش ميانه خوبى دارد و بين داعش عراق و داعش سـوريه تمايزى 
قائل مى شـود تا به تثبيت دولت اسـد منجر نشـود. حتى در بعضى 
از بخش هاى مرزى خودش مانند گرفتن «ادلب» توسـط داعشى ها، 
چند هزار نيرو از خاك تركيه وارد سوريه شده است. به نظر مى رسد 
كه تركيه همچنان اسـتراتژى سـرنگونى اسد را به صورت جدى در 
دسـتور كار دارد و حتى عنوان كردند در ائتالفى كه ظاهرا در سطح 
بين المللـى عليه داعش شـكل گرفت شـركت نمى كنند مگر اينكه 
حذف اسد در دستور كار باشد. به نظر مى رسد بستر هاى اختالف ما 
با دولت تركيه همچنان پر رنگ است. به چه محور هايى در مناسبات 
ايـران و تركيه مى توان همچنان اميـدوار بود و آن ها را به هم پيوند 

زد و سـفر اردوغـان براى تحكيـم كدام 
مناسبات مى تواند صورت گرفته باشد؟

ــير  دولت آبادى: اول بايد بگويم كه تركيه يك مس
ــتباهى را رفته و بازگشت از آن آسان نيست. كسى  اش
هم سعى نمى كند كه به تركيه كمك كند. حتى به نظر 
من آمريكايى ها نيز تمايلى به اين كار ندارند و ترجيح 
ــتر آلوده به اين جريان  مى دهند كه تركيه هر چه بيش
ــرعت اين بحران، پيامد هايى را  ــود براى اينكه به س ش
وارد تركيه مى كند كه مجددا از شكل گيرى يك دولت 
ــرد. امروز  ــه جلوگيرى خواهد ك ــى در تركي غيرائتالف
گرايشات ملى در تركيه نسبت به آقاى اردوغان خيلى 
ــت. در همين انتخابات  ــر از دوران انتخابات اس پايين ت
رياست جمهورى اردوغان 52 درصد آرا را كسب كرده 
ــت. اين 52 درصد براى او چيزى نزديك به فاجعه  اس
ــود. در انتخاباتى كه رقيب او يك شخص  بايد تلقي ش
علمى خوش اخالقى است كه رئيس سازمان كنفرانس 
ــان فعال و منشاء اثرى نيز  ــالمى بوده و خيلى انس اس
ــا در انتخابات  ــت، اين ميزان راي دارد حتم نبوده اس
ــوارترى خواهد داشت. همانطور كه  بعدى شرايط دش
ــت از طالبان را مى دهد و  ــتان دارد هزينه حماي پاكس

ــت و گويا حاكميت در قسمت غربى  ــده اس ــتان درگير ش حكومت و ارتش پاكس
ــور بى معنى است، تركيه نيز بايد پيامد هاى حمايت از داعش را بپردازد و  اين كش
احتمال رشد داعش ها و سلفى ها نيز در داخل خاك تركيه وجود دارد. طبعا با يك 
ــه از طريق انتخابات و روى كارآمدن يك جريان ليبرال و  ــر در حكومت تركي تغيي
نرم تر كه بخواهد جلوى اين فعاليت ها را بگيرد، خود تركيه هدف حمالت سلفي ها 
ــود. باقى  ــت كه خارج ش ــخت اس ــير افتاده و س قرار مى گيرد. تركيه در اين مس
ــير را ادامه دهد. عربستان بحران هاى  ــور ها نيز سعى مى كنند تركيه اين مس كش
اقتصادى تركيه را مى شناسد و با پول هايى كه به تركيه مى دهد خواستار اين است 
كه آن ها به مسير خود ادامه دهند. از نظر تاريخي ترك ها عربستان را عامل تجزيه 
ــت به عثماني  ــتند و معتقد بودند كه آنها بودند كه از پش ــت عثمانى مى دانس دول

خنجر زدند اما اكنون همان خنجر را عربستان دارد به تركيه مى زند. 
من نمى گويم كه خارج كردن تركيه از اين بحران كار آسانى است، به خصوص 
ــت چون سه يا چهار سال پيش  ــرايطى كه پيش آمده كار دشوارتر اس امروز با ش
ــت هاى بدى خورده اند و بدتر از اين  ــان تر بود. امروز كه شكس حل اين موضوع آس
ــوريه، حتما مواضع راديكال ترى اتخاذ  هم خواهند خورد، چه در عراق و چه در س
ــبات خود تالش كنيم و اجازه  ــت كه حتما در مناس مى كنند اما وظيفه ما اين اس
ــبات دوجانبه و بين المللى ما را  ــوريه بخش ديگرى از مناس ــئله س ندهيم كه مس

تحت الشعاع قرار دهد. دولت تركيه به اندازه كافى تحت فشار است و ما بايد تالش 
كنيم كه آن ها از اين باتالق خارج شوند زيرا اين امر هزينه كمترى براى همه دارد. 
توجه داشته باشيد كه ما در تركيه با يك دولت سر و كار داريم. اين فرق مى كند با 
كشورهايى كه در حوزه جنوبى خليج فارس هستند. آن ها در ماهيت خود دولت- 
ــتند و نمى توان آن ها را در چارچوب دولت–كشور ديد. اما تركيه كشور  ــهر هس ش
است و مناسبات ما با آن ها قابليت توسعه دارد. ما اگر مناسبات اقتصادى خودمان 
ــعه داده بوديم و دولت آقاى احمدى نژاد به اين مسائل مهم توجه داشت و  را توس
ما در شرايط بسيار خوب مالى - چيزى نزديك به 800 ميليارد دالر درآمد ارزى - 
اگر 100 تا 150 ميليارد دالر سرمايه گذارى با تركيه انجام مى داديم، خيلى كار ها 
ــان تر مى شد و امروز پيوند ها قوى تر بود. اين حقيقت را بايد مد نظر داشت كه  آس
ــه هيچ گاه زير بار تحريم هاى تحميلى آمريكا در رابطه با ايران نرفت و حتى  تركي
ــايد در آينده نيز  همين امروز هم با ايجاد برخي مجارى به ما كمك مى كند و ش
مشكالت ما را حل كند. ما نبايد بگذاريم تحت تاثير تحوالت گوناگون، رابطه ما با 
ــود. دوگانه «رقابت» و «همكارى» در رابطه با تحوالت  تركيه دستخوش تغيير ش

منطقه يك امر گريزناپذير است و نمى توان كشورى را حذف كرد. 
 گرايشـى در داخـل كشـور مـا وجـود دارد كه بـا اولين 
تعارضـي كـه در موضع گيرى سياسـت مداران كشـور هاى ديگر با 
مواضـع انقالب اسـالمى ايجاد مى شـود، فشـارهايى را عليه دولت 
ايجاد مى كنند تا قطع رابطه شود يا دعوت از رئيس 
دولت فالن كشـور براي سـفر به ايـران پس گرفته 
شود يا محدوديت هايي عليه دولت هاي ديگر ايجاد 
شـود. گويى ما تمام قـدرت بين المللى را در اختيار 
داريم و با تصميم ما فشـار سنگينى به كشور مقابل 
وارد مى شـود. اين نگاه در رابطه با كشـورى خاص 
نيسـت و شـايد همزمـان در رابطه با چند كشـور 
چنين ادعايى مطرح شـود. تعبيرى كه شـما به كار 
برديد اين بـود كه تركيه در گذشـته بر آن بود كه 
بحران با همسايگان را به صفر برساند. اين امر طبعا 
جزو اسـتراتژى هر دولتى است اگر بخواهد امنيت 
پيرامونى خودش را تامين و قاعدتا حجم دشـمنان 
خودش را كم كند. عالقه منديم اين نكته آموزشـى 

را براي خوانندگان ما تبيين بفرماييد. 
دولت آبادى: سياست به خصوص وقتى در محيط 
ــى محافظه كار  ــرار مى گيرد به صورت اصول خارجى ق
ــى در ديگر  ــت. به دليل اينكه ماهيت رفتار سياس اس
ــم كه دقيقا  ــاى مقابل را نمى داني ــورها يا گروه ه كش
ــالن موضع به  ــه ف ــل مى كنيم ك ــا تحلي ــت. م چيس
ــت با واقعيت  ــت. ممكن اس ــت اس خاطر فالن برداش
ــد يا نداشته باشد. شما وقتى خاطرات ديپلمات هاى خارجى را  تطبيق داشته باش
ــويد تفاوت زيادى مى كند با زمانى كه آن ها سر كار بودند  مى خوانيد متوجه مي ش
ــايل را تحليل مى كرديم. مثال خاطرات نيكسون يا كسينجر را اگر بخوانيد و  و مس
آن را تطبيق دهيد با تحوالت پاكستان و ببينيد كه تلقى تحليل گران در آن زمان 
چه بوده و اين خاطرات كه بخش زيادى از واقعيت را نشان مى دهد را هم بررسى 
ــاس مى كنيد. به دليل همين فاصله ها و تفاوت ها  كنيد، تفاوت هاى زيادى را احس
ــون مى داند كه اين مواضع  ــا محافظه كار رفتار مى كند چ ــت خارجى اصالت سياس
معلوم نيست ثابت و پايدار بماند. اما در هر كشورى جرياناتى هستند كه اين ها يا 
به خاطر تعلقات ملى و مذهبى و يا هر نوع نگرش خاصى، متوجه اين امر نيستند 
ــور ديگر اعالم مى كند، مواضع  ــه مواضعى كه فرد، حزب يا جناحى در يك كش ك
ــت. ممكن است به دليل برنامه ريزى كشور ثالثى، اطالعات  دائمى و پايدارى نيس
ــت به خاطر خوراك داخلى خود حرفى را بزنند. مثال در  غلطى بدهند، ممكن اس
ــده بود كه تركيه با اسرائيل پيوند هايى استراتژيك عليه  دوره اى در ايران تبليغ ش
ايران دارد. من وقتى به تركيه رفتم مسئله اى پيش آمده بود در مورد روابط تركيه 
ــئله اى  ــرائيل. همه به من گفتند كه تو بايد موضع بگيرى. من گفتم اين مس و اس
است در مورد روابط تركيه و اسرائيل و ضرورتي ندارد ما حتما وارد ماجرا بشويم. 
ــت. بعد كه بررسى كردم  آنقدر اصرار كردند كه من فهميدم حتما چيز خاصى اس

 دولـت آقـاى احمدى نـژاد اصـال 
سياسـت  عنـوان  تحـت  چيـزى 
خارجى نداشت. او التماس مى كرد 
بـا آمريكايى هـا حرف بزنـد و اين 
تحقيرآميز بود. رفتار هاى غلط در 
جهت بى اعتبار كردن ايران توسط 
دولت گذشـته آنقدر زياد است كه 
جاى هيچ توجيهى ندارد و در شان 
هيچ كـدام از دولت ها و مردم  ما و 

رهبران ما نبود.
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ديدم خبرهاى تحريك آميزى توليد مى شد كه ما خبر ها را به ايران بفرستيم و در 
ــتند با  ــرائيلى ها مى خواس ايران هم فضا براى چنين كارى وجود دارد. در واقع اس
ــرائيل نيز  ــود چون رابطه اس توليد اين نوع خبرها، رابطه ايران با تركيه تخريب ش
ــت كه رابطه داشتند ولى واقعا افكار  ــت اس با تركيه در وضعيت خوبى نبود. درس

عمومى تركيه و سياست مداران آن ها از نشستن با اسرائيلى ها نفرت دارند. 
ــبات توجه ندارند.  ــتند به اين مناس ــور ها هس ــن گروه هايى كه در همه كش اي
ــت را نمى شناسند. آنان مانند پوست بدن هستند كه وقتى يك  براى اينكه سياس
ــان مى دهند. عمق مسايل را نمى دانند  ــريع واكنش نش ــوزن به آن مى خورد س س
ــور ها از الگوى رقابت  ــرى مى كنند. توجه نمى كنند كه روابط بين كش و موضع گي
ــى  ــكارى به صورت هم زمان پيروى مى كند. اين جنس واكنش ها يا احساس و هم
ــت يا خدايى نكرده براى ايجاد مسئله در دولت خودمان يا در مناسبات دولت  اس
ــت. خيلى هم نمى توان اين حرف ها را بر صحت حمل كرد. اتفاقا  ــور ها اس با كش
اين جزو حوزه هايى است كه رهبران فكرى، نخبگان و گروه هاى جامعه مسئوليت 
ــورد كنند و اجازه ندهند كه اين ها رفتار دولت را تحت تاثير قرار  ــد با آن برخ دارن
ــايل قرار نگيرند. مثال  ــند و تحت تاثير اين مس ــد. دولت ها هم بايد عاقل باش دهن
در آمريكا در مورد مسئله هسته اى ايران، گروه هاى مختلف دولت آمريكا را تحت 
ــار قرار دادند ولى اوباما بر روى مواضع خودش ايستاد، افكار عمومى آمريكا را  فش

ــن كرد و اجازه نداد تيم مذاكره كننده آمريكايى  روش
تحت فشار اين مسايل قرار گيرد. ارزش سياست مدار ها 
ــند و پيشرو  ــته باش ــت كه قاطعيت داش در همين اس
ــه زودتر پرداخت  ــا در ايران بايد هر چ ــند. مثال م باش
يارانه نقدى را به اتمام برسانيم چون همه كارشناسان 
معتقدند كه به ضرر كشور است. سياست مداران ما بايد 

روي اين مواضع درست ايستادگي كنند. 
 نكتـه ديگـرى كـه در بحـث 
سياسـت خارجـى مهـم اسـت همكارى 
دولت ها روى حداقل ها اسـت. در بيشـتر 
مـوارد دولت هـا مجبورند روى مـوارد و 
محورهـاي اندكـى كـه اتفاق نظـر دارند 
همـكارى كننـد و از اختالفـات فاصلـه 
بگيرند. مثال بارز آن مناسبات بين ايران 
و عربسـتان اسـت كـه علي رغـم وجود 
اختالفات شـديد در مواضـع و منافع، در 
حوزه هايـي مانند نفت، حجـاج و امنيت 
خليج فارس با هم همكاري مي كنند. نظر 

شما در اين مورد چيست؟
دولت آبادى: بله. سياست خارجى به خاطر همان 
ــارى متناقضى  ــرض كردم پايه هاى رفت نكته اى كه ع
ــد و از  ــوب درك كرده ان ــن را خ ــا اي دارد. آمريكايى ه
ــما  ــد. در همان زمان كه به ش ــرار نمى كنن ــض ف تناق
ــالن كار را مى كند،  ــته اى ف ــد در موضوع هس مى گوي

ــتان  ــع در موضوع ديگرى كار ديگرى را مى كند. با ايران در افغانس ــان موق در هم
ــان تحريم هم عليه ما تصويب مى كند. ماهيت روابط  همكارى مى كند ولى هم زم
ــى هدف رهبران  ــع ملى به صورت اصول ــراى اينكه امنيت و مناف ــت. ب همين اس
ــروعيت خود را از نظام ملى  ــت و به دليل اينكه رهبران كشورها مش ــورها اس كش
ــد و بايد به پايه هايى مثل امنيت و  ــد، بايد از منافع ملى نيز حمايت كنن مى گيرن
ــود. متاسفانه ما خيلى درگير احساسات هستيم. هنوز  منافع ملى توجه ويژه اى ش
ــنجيده دوريم. البته منظور من در سطوح پايين جامعه است  از رفتار عقاليى و س

ولى در سطوح باال ما در شرايط نسبتا خوبى به سر مى بريم. 
سياسـت خارجى احساس مى كنيم. چنين به نظر مى رسد كه دولت  تفاوتـى بيـن دولت جديـد و دولـت گذشـته در زمينه 
قبـل سياسـت خارجى را بـراى مصـرف داخلى اسـتفاده مى كرده 
اسـت. حضور در يك كنفرانس و سخنرانى و ... عمدتا براى مصارف 

داخلـى و نفـوذ بر مخاطبين خـودش بوده اسـت. در حالى كه يك 
ديپلمات و سياسـت مدار خبره و دلسـوز براى كشـور، ممكن است 
اعتبـار و حيثيت داخلـى اش را نيز در معرض خطر بگـذارد ولى از 
منافع ملى نگذرد. اكنون چنين چرخشـى را با تغيير دولت در بحث 
سياست خارجى شاهديم. مثال آقاى روحانى مى داند كه ممكن است 
تبليغاتى عليه دولت ايجاد شـود و بعضى از پايگاه هاى اجتماعى اش 
را از دسـت بدهد اما در سياسـت خارجى آن چيزى را كه درسـت 

مى داند، ادامه مى دهد. اين تغيير را شما هم احساس مى كنيد؟
ــكالتى را كه در دوره  ــود مش دولت آبادى: به نظر من به اين زودى ها نمى ش
ــادى كه به منافع ملى  ــد، اصالح كرد. ضربه زي ــور ما ايجاد ش احمدى نژاد در كش
ــد و مصرف آن در جهت منافع شخصى، پررنگ ترين نكته اين دوران تاريخ  زده ش
ــالمى به حساب مى آيد. چنين چيزى در تاريخ ما بى سابقه است كه  جمهورى اس
ــت كه مديريت،  ــيس كند. دولت قبل اين فهم را نداش ــردى دولت يك نفره تاس ف
ــت كه محيط هاى كارشناسى شجاعت اين را داشته باشند كه به  ايجاد فضايى اس
ــتباه مى كنيد. يك مدير بايد از اين امر استقبال كند نه اين كه  مديران بگويند اش
صحبت از عدالت اقتصادى بكند ولى فساد و حيف و ميل به وفور ايجاد شود. حرف 
ــور بزند ولى يك پروژه ملى ايجاد نشود. ميليارد ها ثروت در اختيار  از اعتالى كش
ــورى باشد كه ارزش پولش  ــته باشد ولى تنها كش داش
يك سوم شده باشد. درآمد هاى نفتى 8 برابر شده باشد 
ــور نفتى و  ــود. در هيچ كش ــوم ش و ارزش پول يك س
ــول ملى آن ها  ــر پ ــتان چنين باليى بر س حتى افغانس
ــي چنين دولتى اصال  ــت خارج نيامد. در مورد سياس
ــاى احمدى نژاد اصال  ــوان صحبت كرد. دولت آق نمى ت
ــت. فردى  ــت خارجى نداش چيزى تحت عنوان سياس
ــرف بزند و اين  ــاس مى كرد با آمريكايى ها ح كه التم
تحقيرآميز بود. امام مى فرمود هيچ تصويرى زشت تر از 
اين نبود كه پهلوى دوم حالت التماس داشت و رئيس 
ــور به  ــاه يك كش ــور آمريكا او را نگاه مى كرد. ش جمه
جاى اقتدار، استيصال داشت. رفتار هاى غلط در جهت 
ــط دولت گذشته آنقدر زياد  بى اعتبار كردن ايران توس
است كه جاى هيچ توجيهى ندارد و در شان هيچ كدام 

از دولت ها و مردم  ما و رهبران ما نبود. 
ــت خارجى يك مشكل دارد  دولت جديد در سياس
ــت خارجي در يك موضوع  ــه كردن سياس و آن خالص
ــته اي است. دكتر روحانى حس  مهم به نام پرونده هس
ــته اى را ببندد مى تواند خيلى  مى كند اگر پرونده هس
ــادى و اجتماعى جامعه  ــى و اقتص ــكالت سياس از مش
ــت  ــيار مهم اس ــاله بس ايران را حل كند. اين يك مس
ــر خارجه بر روى  ــز زياد وزي ــه همين دليل تمرك و ب
ــت منطقه اى ما و  ــت و سياس ــته اي اس مذاكرات هس
ــت خارجى ما در دو سال اخير بسيار محدوديت  سياس
براى خودش ايجاد كرده است. يعنى در توسعه روابط 
ــته اى  منطقه اى به علت تمركز وزير امور خارجه و دو معاونش بر روى پرونده هس
ــده است. معاون وزير خارجه هم تاثيرگذارى آنچنانى در حد وزير  ضعيف عمل ش
ــفانه ظرفيت الزم را براى تاثيرگذارى منطقه اى ندارند.  ندارد. معاونين ما نيز متاس
ــت تا طرف  ــت خارجى بايد بتوان نظريه توليد كرد و مبانى تحليلى داش در سياس
ــارت بهتر بتوان بر روى مبانى  ــما عمل كند يا به عب ــل در چارچوب مبانى ش مقاب
ــت و آن را در چارچوب منافع خود جهت داد. وزارت  ذهنى طرف مقابل اثر گذاش
ــل مختلف كه خود جاى بحث مفصل  ــه ما و نيروهاى حاضر در آن به دالي خارج
دارد، در وضعيت خوبى به سر نمى برد. به جز رئيس جمهورى و وزير امور خارجه 
و چند فرد معدود، ديگر افرادى نيستند كه بتوانند تاثيرگذارى خوبى در سياست 
خارجى داشته باشند. چه در سطح معاونين و مديران ادارات  و چه در سطح سفرا 

و براي اين نقيصه بايد فكري شود.  
 ممنون از اينكه در اين گفتگو شركت كرديد.

به دنبـال بروز تحول سياسـى در 
جهـان عرب تحت عنـوان بيدارى 
اسـالمى يا بهـار عربى كـه هنوز 
ابعـاد آن معلـوم نبود، گرايشـات 
تركيه  سياسي  سيستم  در  اخوانى 
بخصوص نـزد آقـاي داوداوغلو به 
شـدت اوج گرفـت. آنـان چنيـن 
تصور كردند كه اگر ما يك كوشش 
ايدئولوژيك داشـته باشيم و آن را 
با يك تحـرك نظامى پيوند بزنيم، 
مى توانيم خيلى سـريع علويان را 
از حكومـت خارج كنيـم و جريان 
اخوانـى را كه در سـوريه سـابقه 

مبارزاتى نيز دارد، حاكم كنيم.
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اشاره:
تاكنون در دو شماره نشريه به اوضاع يمن پرداختيم و اطالعات فراواني در باره اين كشور و تحوالت 
تاريخي و سياسي آن را در معرض مطالعه خوانندگان گرامي قرار داديم. با شروع جنگ عربستان عليه 
مردم يمن، بر آن شديم تا با يكي از تحليلگران مسائل خاورميانه در اين زمينه گفت وگو كنيم. «محمد 
ايراني» سفير سابق جمهوري اسالمي در اردن و لبنان از صاحب نظراني است كه خواندن تحليل ها و 
نظرات وي قطعا بر اطالعات و توان تحليلي خوانندگان گرامي خواهد افزود. متن گفت وگوي تربيت 
سياسي اجتماعي با محمد ايراني را در پي مي آوريم.

تاثير جنگ تحميلىتاثير جنگ تحميلى
 عربستان بر يمن عربستان بر يمن

 و تصوير سياسى خاورميانه و تصوير سياسى خاورميانه

گفت وگوى تربيت سياسى اجتماعى با محمد ايرانى
 سفير سابق جمهورى اسالمى در لبنان  و اردن و تحليگر مسائل خاورميانه

 بسـم اهللا الرحمن الرحيم. از شما سپاسگزاريم كه در اين 
گفت وگو شركت كرديد. اوضاع منطقه خاورميانه طى چند سال اخير 
بسـيار متفاوت تر از آن تصويرى اسـت كه در سـال هاى قبل از آن 
داشـتيم. منطقه اى كه نسبتًا آرام بود و عمده ترين تعارض آن اگر از 
جنگ هشت سـاله ايران و عراق بگذريم، بين اعراب و اسراييل بود، 
امـروز به يكى از ناامن ترين مناطق جهان تبديل شـده اسـت. دوره 
جديد اين مناقشـات را بايد از شـروع بهار عربى يا بيدارى اسالمى 
بدانيم. سرنوشـت تك تك كشـورهايى كه شـاهد اين حركت بودند 
نشـان مى دهد مردم به آن مطالباتى كه داشـتند نرسـيدند. شـايد 
بتوان تونس را مستنثا كرد. امروز نيز در سوريه و عراق و يمن شاهد 
درگيرى هاى جدى حتى با حضور كشـورهاى همسايه عليه يكديگر 
هستيم. لطفا در آغاز گفتگو فضاى سياسى موجود در منطقه را براى 
مخاطبـان مـا تصوير كنيد تـا در ادامه در همين زمينه سـؤاالتى را 

مطرح كنيم.
ــما تشكر مى كنم. انگيزه شكل گيرى بهار عربى يا بيدارى  ايرانى: بنده نيز از ش
ــاهد آن بوديم منطقه  ــود؛ اينكه چرا تحولى كه ش ــى ش ــالمى بايد بدقت بررس اس
خاورميانه را دربرگرفت و نه جاهاى ديگر را. اين منطقه چه ويژگى هايى داشت كه 

ــتند.  ــر قرار داد و مردمى كه به صحنه آمدند، چه انگيزه هايى داش آن را تحت تأثي
تصور من اين است كه اگر بتوانيم به اين پرسش پاسخ دهيم، سؤال هاى بعدى كه 

به كجا رسيدند و چه چيزهايى مانع شد، خود به خود مشخص مى شود.
ــم قرار مى دهيم،  ــن حوزه رخ داد كنار ه ــوع تحوالتى را كه در اي ــى مجم وقت
يك سرى تشابهاتى دارند و البته تفاوت هايى هم دارند كه تشابهات آن بيشتر است. 
در رأس اينها موضوع مقابله با استبداد قرار دارد. اين مطالبه در اولويت اصلى بود. 
در اين كشور ها يا حاكميت نظامى بوده، يا شخصى در رأس نظام جمهورى به عنوان 
رئيس جمهور بوده است و نوعاً در حوزه هايى اتفاق افتاد كه مردم از لحاظ اقتصادى 
در وضعيت خوبى به سر نمى بردند، و يا محدوديت هايى داشتند. اين محدوديت ها 
ــتراك اين تحوالت  ــت. اين ها موارد اش در زمينه آزادى هاى اجتماعى نيز بوده اس
ــت. خيلى ها معتقدند باز شدن فضاى مجازى و راهيابى  ــور هاى مختلف اس در كش
تفكرات سياسى از جهان پيرامونى به اين كشور ها از عوامل تأثيرگذار در اين رخداد 
ــان به فضاى مجازى و شبكه هاى  ــت. انقالب ويكى ليكس و دسترسى آس بوده اس
ــاً از عوامل تأثيرگذار بر اين اتفاقات بود. با ايجاد يك تحول مقطعى  اجتماعى قطع
ــرى تحوالت بزرگ بوديم. به هيچ وجه نمى توان موضوع بوعزيزى را  ــاهد يك س ش
كه در تونس رخ داد (فردى كه خودش را آتش زد) با داليل صرفاً اقتصادى تحليل 
ــال هاى زيادى به  ــرد. بوعزيزى نمادى از اعتراض كل جامعه اعراب بود كه در س ك
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ــده بود و آن ها نيز مجبور به اطاعت از حاكميت بودند. اين اعتراض كه  آنها ظلم ش
ــرخوردگى  ــور هاى منطقه رخ داد. س ــادش بوعزيزى بود، بالفاصله در ديگر كش نم
ــدن  ــى در اين جوامع، بى توجهى به مطالبات طوالنى مدت آن ها، مواجه ش اجتماع
ــد،  ــان داده مى ش ــا واقعيت هايى كه معموالً از طرف دولت ها به گونه ديگرى نش ب
ــط حاكمان و... عواملى  ــكالت به گردن عوامل ديگر توس ــن تقصيرها و مش انداخت
بود كه وقتى كنار هم قرار مى گيرد چنين نتايجى را حاصل مى كند. در كشور هاى 
ــراردادى بين مردم و حاكم وجود دارد كه فرد حاكم به عنوان  ــورى يك نوع ق جمه
ــد و اگر به اين  ــيدگى كن ــته هاى آن ها رس ــده مردم مى آيد و بايد به خواس نماين
نتيجه برسند كه فرد مناسبى براى اين كار نيست، بعد از سپرى كردن يك دوران 
ــود و  ــخص، فرد ديگرى را مى توان جايگزين كرد. وقتى اين روند متوقف مى ش مش
ــرايت  ــدن و ثبات حاكم پيش مى رود و حتى به درون خانواده حاكم س به دائمى ش
مى كند، مى توان گفت اين توقع در جامعه ايجاد مى شود كه بنا نبوده به اين صورت 
باشد و مى توان فرد حاكم را با خواست مردم تغيير داد. در كشور هايى كه شاهد اين 
ــئله بوديم، نگاه آزادانه اى هم به تحوالت پيرامون خود، بخصوص در كشورهاى  مس
ــا دنياى غرب از لحاظ  ــس به دليل ارتباطات نزديكى كه ب ــته اند. در تون غربى داش
ــه اى داشت، آن انفجار در اين حوزه ها اتفاق افتاد، زيرا اين دوگانگى را حس  انديش
مى كردند. اما در كشور هاى پادشاهى در بين اعراب يا اين اتفاق ها نمى افتد و يا اگر 

هست بسيار كم رنگ است. سطح مطالبات با كشور هاى 
ــت. اوالً مردم  ــيار متفاوت اس داراى نظام جمهورى بس
ــه در نظام جمهورى  ــن حوزه ها آن انتظارى را ك در اي
ــتى  ــائل معيش ــتر درگير مس وجود دارد، ندارند و بيش
ــاه و دربار با  ــتند، در چنين وضعيتى معموالً پادش هس
ــت وزير را  ــد تغييرى كه ايجاد مى كند و مثًال نخس چن
عوض مى كند و... مردم تا حدى قانع مى شوند و پادشاه 
هم دردسر آن چنانى ندارد. نوع ارتباطات بين پادشاهان 
ــته  ــنتى وجود داش و رهبران مخالفين كه به صورت س
ــور ها رهبران  ــائل را حل كند. در اين كش مى تواند مس
احزاب و گروه ها به نوعى با دربار در ارتباط بودند و اين 
ــاه بوده و اين سياست را در جامعه  باعث آرامش پادش
دنبال مى كنند. اوج خواسته هاى آن ها اگر وارد مسائل 
ــتر در پارلمان  ــهم خواهى بيش ــى هم بشوند، س سياس
است، يا اعتراض به فالن انتخابات. اين مسائل بسادگى 
رسيدگى مى شود و جلوى اينكه تحوالت بزرگى ايجاد 
ــود. دوم اينكه متأسفانه اين روند كه  شود گرفته مى ش
به جلو مى رفت، وقتى مردم وارد خيابان ها شدند شدت 
آن زياد شد، ولى خيلى ها معتقد بودند رهبرى منسجم 
و عميقى نداشتند كه اين مسائل را مديريت كند. شايد 

ــيدند اولين بحرانى كه با  ــد كه وقتى حتى به پيروزى رس يكى از علت ها اين باش
ــدند همين بى تجربگى سياسى و عدم رهبرى منسجم بود. جابه جايى  آن روبه رو ش
ــك وضعيت انقالبى به مديريت  ــدت (14 روز و 28 روز) از ي ــى و در كوتاه م ناگهان
ــت و  ــدند. عدم توانايى و نگرانى در اين زمينه وجود داش ــى منتقل ش عرصه سياس
ــت منجر به هرج ومرج و  ــائلى از اين دس ــهم خواهى و مس ــاهد آن بوديم كه س ش
به هم ريختگى هاى اساسى شد. چالش هاى زيادى وجود داشت، اما نكته مهم به نظر 
من اينجاست كه با تحوالتى كه رخ داد، كسانى كه به خيابان آمدند و براى اسقاط 
ــى و مديريتى  ــدند، وقتى وارد عرصه سياس ــان وارد عرصه ش نظام به تعبير خودش
ــخگوى  ــدند موضوع كامًال فرق مى كند. اوال ديدند هيچ كس پاس ــدند متوجه ش ش
ــته ها و مطالباتى كه داشتند نيست و ريشه هاى باقى مانده نظام هاى گذشته  خواس
ــاى اول از ماجرا فاصله  ــه خود را جمع كنند و هرچند در روز ه ــتند رفته رفت توانس
ــور را در  ــتند كنترل كش ــتند، بتدريج خود را نزديك كردند و درنهايت، توانس داش
ــى اينجاست كه سرخوردگى اى كه  اختيار بگيرند، با انتخابات يا كودتا. نكته اساس
ــد، مايه اصلى شكل گيرى افراطى گرى در اين كشور هاست.  در اين ملت ها ايجاد ش
يعنى وقتى مى بينند به اهداف خودشان نمى رسند و پاسخى دريافت نكرده اند، وارد 
ــيارى از افرادى كه به عنوان رهبران گروه هاى افراطى  مرحله افراطى مى شوند. بس
ــابقه مذهبى نداشته باشند و به هيچ گروه مذهبى وابسته  ــايد هيچ س مى بينيم، ش
نبودند ولى صرفاً تحوالت بعدى باعث شد دچار سرخوردگى شوند و به اين نتيجه 

ــود ندارد. وقتى روش دموكراتيك و  ــند كه راهى جز اقدامات افراط گرايانه وج برس
استبدادى نتيجه اى نداشت، به اين سمت گرايش پيدا كردند. وقتى فردى موضوع 
خالفت اسالمى را مطرح مى كند، مى بينيم موج عظيمى به حمايت از آن برمى آيد. 
ــكوالر تا مذاهب  ــود دارد؛ از رويكرد هاى س ــات مختلفى وج ــن اين ها گرايش در بي
ــالمى، در اين بين به دنبال اهداف خودشان هستند. به نظر من در اين  مختلف اس
ــوريه رخ مى دهد كامًال  ــور ها با هم متفاوتند. آنچه در مصر و س بين بعضى از كش
ــود با رشد افراطى گرى و  ــت. يا در عراق يكى از عواملى كه باعث مى ش متفاوت اس
ــكل طايفه گرى در اين ناحيه به  ــويم، به اين برمى گردد كه ش ــونت مواجه ش خش
گذشته برمى گردد و شايد به دنبال انتقام و جبران است. اين حس كه شيعيان در 
گذشته هيچ بودند، ولى االن اهل سنت در حال نابودى است، بر اين شكاف ها دامن 
مى زند و نگرانى هاى زيادى ايجاد مى شود. در سوريه به طور مستقيم عوامل درگير 
ــمت كشانده شدند.  هيچ وقت اين بحث را دنبال نمى كردند، ولى بتدريج به اين س
ــتند، در ابتدا اين مطالبات اكثراً  آنجا در ابتدا مخالفانى بودند كه مطالباتى نيز داش
ــد كه مسير را كامًال عوض كرد كه خود جاى  برحق بود، اما بتدريج عواملى وارد ش
ــور هاى  ــث دارد. جنگ قدرت ها و طايفه ها و... در رأس قرار گرفت. دخالت كش بح
خارجى از ديگر عوامل تأثيرگذار بر سوريه است كه پرونده را بشدت پيچيده كرد، 

به طورى كه خروج از آن هر روز بسيار دشوارتر مى شود.
ــور  ــكل قبيله اى كه در اين كش در يمن به دليل ش
ــغول به فعاليت است،  ــر فقيرى كه مش وجود دارد، قش
ــت،  ــورهاى عربى اس ــزان در بين كش ــن مي بيش تري
ــور كه كمترين درآمد نيز در بين اعراب متعلق  همان ط
ــالح در بين  ــت. از طرفى ميزان بااليى از س به يمن اس
مردم وجود دارد. بعضى آمارها از وجود سه قطعه سالح 
ــد. همچنين به خاطر تاريخ  ــر خانواده خبر داده ان در ه
ــه در پى درگيرى ها بين جناح ها و  خونبارى كه هميش
ــده است،  قبايل و طايفه ها و گروه هاى مذهبى ايجاد ش
ــتند كه در يمن شاهد يك جريان  خيلى ها انتظار داش
ــونت بار غير قابل كنترل باشيم، ولى يمنى ها يك  خش
ــان دادند تا  مدنيت ويژه اى در روزهاى اول از خود نش
ــكل تظاهرات ها و اعتراضات را  اين حد كه زيباترين ش
ــكل هاى معترض و  ــن مى ديديد، بيش ترين تش در يم
ــن بودند، حتى بيش ترين تعداد حضور  مخالفان در يم
ــاى مخصوص آن  ــن تظاهرات را با لباس ه ــان در اي زن
ــاهد بوديم،  ــت ش ــه چادر كامل و روبند اس منطقه ك
اتفاقاً كمترين خون ها هم در يمن ريخته شد و براحتى 
ــد. عوامل ديگرى  قدرت از على عبداهللا صالح منتقل ش
ــتند. به نظر من، عربستان  نيز در اين فرآيند نقش داش
ــبك را  ــت و اين س ــعودى از روز اول با اين ادعا كه مخالف جريانات انقالبى اس س
قبول ندارد، وارد عرصه شد. دليل آن هم به ساختار حكومتى در عربستان سعودى 
ــاختار در آنجا اين گونه است كه حاكم، يعنى حاكم همه چيز مردم.  برمى گردد. س
ــه و تفكر كه حاكم  ــد. اين انديش ــت كه همه چيز را به مردم مى بخش اين حاكم اس
ــندد حكومت هاى مردمى در هر كجا كه بخواهد  حق دارد هر كارى بكند، نمى پس
ــود و با آن مخالفت مى كند. اولين داعيه هاى مخالفت با حركات مردمى را  ايجاد ش
ــورها و بخصوص عربستان سعودى شاهد هستيم. روز اول با  از جانب اين گونه كش
جريان ضد انقالب هاى مردمى مطرح شدند و خودشان نيز به آن اعتراف مى كردند. 
بسيارى از مؤسسات تحقيقاتى و علمى و سياسى نيز در سطح دنيا اين كشور ها را 
ــات مردمى در آن دوران تحليل مى كردند.  به عنوان اصلى ترين جريانات ضد انقالب
ــتان در  ــنتى نفوذ عربس ــن عالوه بر اين بحث، وقتى آن را به عنوان حوزه س در يم
ــل از ورود دولت هاى  ــى مى كنيم، مى بينيم در دوره هاى مختلف و قب ــخ بررس تاري
ــت. اما عمده تحوالت بعد از پيدايش  ــته اس فعلى درگيرى هاى قبيله اى وجود داش
ــعودى را بر يمن ايجاد كرد و آن ها تحت سلطه  ــت كه برترى عربستان س نفت اس
ــتعمار انگليس از منطقه و بعد ها تجزيه يمن  قرار گرفتند و بويژه بعد از خروج اس
ــت گرفتن قدرت و حمايت سنتى عربستان  ــتى و به دس و ورود جريانات كمونيس
ــعودى از حكومت امامان زيديه و درنهايت، استقالل شمال يمن در سال 1962  س
ــلطه عربستان سعودى بر  ــتقالل جنوب در 1967. در مجموع اين اتفاقات، س و اس

 در هميـن نشسـت شرم الشـيخ در 
ابتـداى دخالـت عربسـتان، خيلى ها 
فكـر مى كردند يك اجمـاع عربى در 
حال شـكل گيرى اسـت و قرار است 
يك نيروى مشترك عربى ايجاد شود 
ولي وقتى مسـائل را به صورت دقيق 
سخنرانى هاى  در  و  مى كنيد  بررسـى 
دقيـق  سـلمان  ملـك  و  السيسـى 
مى شويد، مى بينيد اختالفات از همان 
جا مشخص است و خيلى بيشتر از آن 

چيزى است كه فكر مى كنيم.
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ــن كامًال وجود دارد. بعد از اين تحوالت، يمن حياط  يم
خلوت عربستان شده بود. عربستان با تأثيرگذارى روى 
جريانات و قبايل يمن توانست نقش بسزايى در تحوالت 
ــن وضعيت ادامه پيدا كرد تا  ــور بازى كند و اي اين كش
رسيديم به انقالبات عربى. عربستان عالوه بر آن نگاهى 
ــى) مايل نبود  ــت (مبارزه با انقالب هاى مردم كه داش
ــود كه منجر به  ــى ش ــوزه تحت نفوذش درگير تنش ح
ــتان به لحاظ ارتباطات قديمى  بى ثباتى مى شود. عربس
ــت – حدود دو  ــيب پذيرى كه از طرف يمن داش و آس
ــتان و مرز مشتركى كه  ميليون يمنى شاغل در عربس
ــن بى ثباتى در يمن ايجاد  ــا هم دارند – مايل نبود اي ب
ــود و به نوعى با اين وضعيت مدارا مى كرد. و خيلى  ش
ــت هزينه بدهد براى اينكه وضعيت داخلى  تمايل نداش
ــت  آنجا را مديريت كند، لذا از على عبداهللا صالح خواس
پست خود را ترك كند و به رياض برود و به نوعى يك 
ــكلى در آنجا ايجاد شود و معاون او، منصور  حكومت ش
ــد و از قبايل خواست با آن ها  ــته باش هادى حضور داش
ــالى وضعيت به اين صورت ادامه  همكارى كنند. دو س
پيدا كرد و مردم به خاطر دريافت بعضى از مطالباتشان، 

ــتند، اما آنچه مى خواستند اين نبود كه  ــده رضايت داش آن هم به صورت هدايت ش
ــكيالت ادامه يابد. ما  ــتم و تش ــح بيرون بيايد و همان سيس ــاون صال از دل آن، مع
شاهد اين هستيم كه با تحوالتى كه در سال سوم منصور هادى رخ داد، با افزايش 
ــود. جريانات منتسب  قيمت انرژى ناگهان موج دوم اعتراض رفته رفته ايجاد مى ش
به زيديه يا حوثى ها كه امروز با عنوان انصاراهللا شناخته مى شوند چون در ارتفاعات 
ــعده (يكى از استان هاى نسبتاً دور به مركز) بودند از روز اول انگيزه زيادى براى  س
ــدن به پروسه قدرت نداشتند، هر چند كه در اعتراضات حضور داشتند. در  وارد ش
ــد،  ــلمينى كه تحت عنوان حزب اصالح هدايت مى ش آن دوران جريان اخوان المس
ــتند،  ــكل مى داد. بخصوص جوانانى كه با فضاى مجازى ارتباط داش تظاهرات را ش
ــتر خواسته حوثى ها اين بود كه بتوانند  ــايد بيش در اين فرآيند تأثيرگذار بودند. ش
ــى هاى بيشترى كسب كنند و به  ــته باشند و كرس ــترى داش در پارلمان نقش بيش
دنبال مطالبات حكومتى نبودند و ترجيح مى دادند نقش نظارتى داشته باشند. ولى 
تظاهرات سال 2013 كه بخش عظيمى از مردم صنعا در اعتراض به رويكرد منصور 
هادى وارد خيابان ها شدند، جريانات حوثى را از ارتفاعات پايين كشيد و رفته رفته 
ــكيالت و تجربياتى  ــد از آن به نوعى به خاطر تش ــدند و بع ــتان عمران ش وارد اس
ــوند و تظاهرات مردم را مديريت كنند.  ــتند بر اين موج سوار ش ــتند توانس كه داش
بتدريج كه پيش آمدند متوجه شدند حكومت منصور هادى ضعيف تر از آن چيزى 
ــدند و در كميته هاى  ــت كه فكر مى كردند. ابتدا در بحث و گفت وگو ها وارد ش اس

اجرايى و سياسى تأثير گذاشتند. البته به نظر من، نقطه 
عطف حركات آن ها زمانى بود كه تحركات نظامى شكل 
ــالمت آميز بود. يك  گرفت و تا قبل از آن همه چيز مس
ــادى و جريانات آن،  ــينى منصور ه ماه قبل از خانه نش
ــتى بود. اما وقتى  ــته آن ها مطالبات معيش اولين خواس
ــائل گذشته  ــدند مى توانند مس ــدند متوجه ش وارد ش
ــيدند  ــت رس را هم مجدد مطرح كنند و به اين برداش
ــى ارتش به  ــت. وقت ــه حكومت ضعيف تر از آن هاس ك
ــن االحمر وارد شد، تعداد زيادى  فرماندهى على محس
ــد  ــه طور طبيعى باعث ش ــت و ب ــان را كش از معترض
ــالح هايى كه در اختيار گروه هاى مخالف بود بيرون  س
آمد و توانستند بر مسئله سوار شوند. على عبداهللا صالح 
ــه دولت كنار رود تا در زمان  ــه بنا بود مدتى از صحن ك
مناسبى باز مطرح شود، احساس كرد در يك معامله اى 
ــه يمن بازگردد. بايد  ــده و ديگر نمى تواند ب فروخته ش
يادآورى كنيم آن زمانى كه عبداهللا صالح روى كار آمد، 
ــاخه داشت؛ يكى خود او بود  ــه ش حاكميت در يمن س
كه به دليل شخصيتى كه داشت بخش هايى از جامعه را 
مديريت مى كرد؛ دوم، جريان قبيله حاشد كه در رأس 
آن ها شيخ عبداهللا احمر بود و گرايشات حزب اصالحى داشت ولى بيشتر اين قبيله 
ــت كه ضلع ديگر قدرت بود و سوم، فرماندهى على محسن  در پارلمان حضور داش
االحمر كه پسرعموى صالح بود. صالح با شيخ عبداهللا نيز پسرعمو بود و اين سه يك 
مجمع خانوادگى تشكيل داده بودند. در اين آخرين مرحله اى كه به آن اشاره شد، 
ــن االحمر كه فرماندهى ارتش را بر عهده داشت، ظاهراً با برداشت على  على محس
ــن االحمر بود،  ــداهللا صالح كه آن كودتا و بمب گذارى عليه او كار ارتش و محس عب
ــرد كه بتواند در اولين فرصت از او انتقام بگيرد. به همين  ــه اى براى او ايجاد ك كين
ــات انصاراهللا و حوثى ها قرار  ــداهللا صالح امروز با تمام قوا در كنار جريان ــورت، عب ص
ــت. صالح در سال 2006 توانسته بود اكثريت مجلس و پارلمان را كسب  گرفته اس
ــاس كرد حوثى ها از ارتفاعات پايين آمدند و سالح هم  كند و به محض اينكه احس
در اختيار دارند و بتدريج مكان هاى نظامى و امنيتى را در اختيار مى گيرند، شروع 
ــن االحمر  ــى كه فروريخت، محس كرد به همكارى با آن ها. يكى از دو مراكز اساس
احساس كرد ديگر نمى تواند كارى كند و به عربستان فرار كرد. جريانات نزديك به 
صالح در ارتش پررنگ شدند و در كنار حوثى ها توانستند بتدريج كل امور حاكميت 
ــتان مايل نبود موضوع فراتر از  ــايد در اين مرحله هم عربس را در اختيار بگيرند. ش
ــمت خط قرمز عربستان يعنى بى ثباتى  اين پيش برود و همان طور كه گفتم، به س
ــاهد اينكه وارد قضاياى يمن بشود نبوديم. در عين حال، به  رود. بنابراين، خيلى ش
ــترده اى كه از گذشته داشت تالش مى كرد با حوثى ها كنار بيايد و  خاطر نفوذ گس

 تحوالت يمن پيچيده است و فاصله اى 
كـه بين خواسـته هاى طرفيـن وجود 
دارد بسـيار زياد اسـت. سـعودى ها 
مى خواهنـد همه چيز بـه حالت عادى 
بازگـردد تا مذاكـره انجام شـود، اما 
هميـن  در  اسـت  معتقـد  انصـاراهللا 
شـرايطى كه هسـتيم بايـد مذاكرات 
انجـام شـود. لـذا قطعًا ايـن وضعيت 
تـا مدتى ادامـه پيدا خواهـد كرد اما 
درمجموع، روند دارد به سمت راه حل 

سياسي كشيده مى شود.
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ــتان اين بود كه منصور هادى دولتى تشكيل دهد  با هم مذاكره كنند. اصرار عربس
كه آن ها در آن شركت داشته باشند. اين اتفاق نيفتاد و بنا بود قانون اساسى تغيير 
ــد و بعد از آن، مجلس جديد تشكيل  كند. براى اين كار بايد مجلس تعطيل مى ش
ــد. حوثى ها قبل از اينكه كميته پنج نفره  ــد كه قانون اساسى جديد را بنويس مى ش
ــت جمهورى تشكيل دهند، به اين سمت رفتند كه منصور هادى را  را در كاخ رياس
ــكيل  ــى با 551 نفر تش خلع يد كنند و بعد از آن اعالم كنند كه مى خواهند مجلس
ــته تا  ــند كه تركيب گذش ــد كه گويا با على عبداهللا صالح به يك توافقى برس دهن
حدى حفظ شود، حدود 300 نفر. باقى، از افراد جديد تشكيل شوند و هم اكثريت 
ــود و هم بتوانند قانون اساسى جديدى را بنويسند كه  ــته ش طرفداران صالح شكس

بعد شاهد تحوالت بعدى بوديم.
  سـؤالى كه اينجا مطرح مى شود اين است كه على عبداهللا 
صالـح به عنوان نوك تيز اعتراضات مردم چگونه توانسـت دوباره به 

قدرت بازگردد؟
ــاله اى كه افتاد، يمن به سمت بى ثباتى و افزايش  ايرانى: با فاصله زمانى سه س
ــر صورتى كه بود  ــن بود كه به ه ــى از ويژگى هاى عبداهللا صالح اي ــت. يك ــر رف فق
نيازهاى مردم را تأمين مى كرد. مردم احساس كردند بى ثباتى به آن ها ضربه زيادى 
ــد كه قدرت داشته باشد و  ــيدند كه اگر حاكمى باش ــت و به اين نتيجه رس زده اس
بتواند مسائل را مديريت كند و امنيت را برقرار كند، بهتر از اين است كه بى ثباتى 
ــث ديگر هم اين بود  ــند. بح ــد و مردم به هيچ چيزى نرس و عدم امنيت حاكم باش

ــه عبداهللا صالح با توجه به ثروتى كه  ك
داشت در اين سال ها هزينه زيادى كرد 
و توانست قبايل زيادى را به خود جلب 
ــت  كند. در مورد خانواده االحمر توانس
ــادى از آن ها را به خود جلب  تعداد زي
ــه را فراموش  ــا نبايد يك نكت ــد. ام كن
ــرد؛ او چرا جريان زيدى ها و انصاراهللا  ك

را انتخاب كرد.
ــاى جامعه  ــق قضاي ــى عم اگر كس
ــت كه  ــخ يمن را بداند، واقف اس و تاري
در يمن تركيب جمعيتى به اين شكل 
ــا 40درصد آن  ــت كه حدود 30 ت اس
ــتند و چهار امامى. باقى به  زيدى هس
ــود زيدى ها  ــنت تعلق دارد. خ اهل س
ــته مى شوند. بخشى  ــه دس هم دو تا س
از آن ها نزديك به ديدگاه دوازده امامى 
ــتند، بخش ديگرى از آن ها معتزله  هس

ــتند و درواقع، خيلى از اتفاقات را قبول ندارند و در عين حال سياسى نيستند.  هس
بخش ديگر آن ها با اينكه زيدى هستند، به حنفى ها و اهل سنت نزديكند. اما نكته 
ــت كه در جامعه يمن خانواده هاشميون نفوذ و قدرت زيادى دارد و  اصلى اينجاس
خيلى ها خودشان را هاشمى مى دانند. اين هم مختص زيدى ها نيست، بلكه بخشى 
ــمى مى دانند. حدود 50درصد مردم يمن خودشان  ــنت نيز خود را هاش از اهل س
ــه وقتى گفته مى شد  ــادات مى دانند. در تاريخ هميش ــمى و س را جزو خانواده هاش
ــد. يكى به اين دليل كه خود را  جزيره العرب در كنار آن يمن بود كه مطرح مى ش
ــوب به خانواده هاشمى مى دانستند و اين نگاه امروز نيز وجود دارد كه بيشتر  منس
ــز روى موج خانواده  ــند. حوثى ها ني ــوب باش مردم مى خواهند به اين خانواده منس
هاشمى سوار شدند و اهل سنتى كه در كنار اين ها هستند هم جزو خانواده هاشمى 
هستند و عبداهللا صالح از اين وضعيت به نفع خود استفاده مى كند. يعنى احساس 
ــر بروم، حتى در بخش  ــت. اگر از اين جلوت ــمت اس مى كند بدنه مردمى به اين س
جنوب كه عموماً سكوالر هستند يا سابقه چپ دارند، مثل على ناصر محمد و حيدر 
ــمى مى دانند، يعنى در اين مجموعه قرار مى گيرند.  ــان را هاش العطاس نيز خودش
ــتر از اينكه با حوثى ها مشكل داشته باشند، با  ــاهده مى كنيد بيش امروز هم كه مش
جريان اصالح كه اخوانى است و به سلفى گرى گرايش دارد و عربستان هم از آن ها 
ــكل دارند. حتى در بحث تقسيم هم اين احساس وجود دارد.  حمايت مى كند، مش
ــتر درگير تقسيم هستند و اتفاقاً  ــانى كه در جنوب يمن زندگى مى كنند، بيش كس
ــتند و معتقدند يمن را بايد در چارچوب  ــته جنوب به دنبال اين نيس رهبران گذش

ــكل دهند  ــد. حداكثر اين طور فكر مى كنند كه يك نظام فدرالى ش ــدت آن دي وح
ــته باشد و يك مركزيت و بتوانند در قدرت مشاركت كنند. اين را  كه دو اقليم داش
بيشتر به صالح خود مى دانند. در گذشته نيز در نظام بين الملل متفاوت بودند. مورد 
حمايت جريان عمده اى از نظام بين الملل بودند، مورد حمايت مصرى ها بودند، ولى 
االن چنين وضعيتى وجود ندارد و خودشان متوجه هستند. در عين حال، مركزيت 
ــد و رياض را به عنوان مركزيت  ــره و «حراك جنوب» قرار دادن ــان را در قاه خودش
ــتند، به  ــاى علي ناصر محمد و حيدر ابوبكر العطاس كه آنجا هس ــول ندارند. آق قب
ــم هستند و به لحاظ اصولى هم مشكلى با جريان حوثى ها ندارند. به  دنبال فدراليس
ــابقه تاريخى نيز با  ــتراك نگاهى كه بين اين دو گروه وجود دارد، يك س غير از اش
هم دارند. در زمانى كه يمن دو بخش بود و بنا بود وحدت پيدا كنند، مخالفت هايى 
ــت جمهورى اسالمى در  ــده بود كه مخالف وحدت بودند. سياس از جنوب ايجاد ش
ــود، همين جريانات حوثى در مقابل  آن زمان اين بود كه در يمن وحدت ايجاد ش
ايران ايستادند و مخالفت كردند و بر تقسيم و جدايى تأكيد كردند. از اين ابزار هم 
ــتفاده مى كنند و عبداهللا صالح به طبع اين قضيه امروز در كنار حوثى هاست و از  اس

اين شرايط استفاده مى كند.
 چطور عربسـتان سـعودى به اين نتيجه رسيد كه بايد به 
يمـن حمله نظامـى كند؟ به تعبيرى چرا برخي از نيروهاي سياسـي 
در يمن از اين كشور دعوت كردند كه در اوضاع يمن مداخله كند؟

ــتان مخالف هرگونه  ــت عربس ايرانى: چند نگاه وجود دارد. يك نگاه معتقد اس
ــت. در  ــى در منطقه اس ــده مردم پدي
ــن باقى  ــز يم ــرب به ج ــبه جزيره ع ش
ــتند و اگر يمن  ــورها پادشاهى هس كش
ــاالرانه را  ــام مردم س ــك نظ ــد ي بخواه
ــتان قابل  ــراى عربس ــرى كند، ب پيگي
ــوزه عراق و  ــت. در دو ح ــل نيس تحم
ــاس مى كند كه از تحوالت  سوريه احس
ــده و احتماالً در يمن  ــه عقب مان منطق
ــش مى آيد و  ــن وضعيتى پي ــم چني ه
ــنگر خود را از دست مى دهد  آخرين س
ــه كارى بزند.  ــت ب ــت دس و ناگزير اس
ــت و روزبه روز جريان انصاراهللا گسترش  ــى جواب نداده اس اقدامات سياس
پيدا مى كند و مى خواهد وارد عدن شود. ديگر ناگزير مى شود و با دو دليل 
ــود: يكى اينكه يمن حياط خلوت داخلى است و من اجازه  وارد يمن مى ش
نمى دهم وارد خط قرمز من شويد. دليل ديگرى هم دارد كه اگر قرار باشد 
ــد كه  ــتى ها و... در اختيار گروهى باش موضوع تنگه باب المندب و تردد كش
خطر ايجاد كند اين اجازه را دارم كه وارد شوم و كشورهاى حاشيه درياى 
ــرخ مانند سودان را در كنار خود داشته باشم و ائتالفى را با حجت بين المللى از  س
ــوراى امنيت ايجاد كنم كه هم منافع خود را حفظ كرده و هم در مقابل  طريق ش
ــت كه  حاميان انصاراهللا قدرت نمايى كنيم. نگاه ديگرى هم وجود دارد و آن اين اس
ــتان ديگر چاره اى نداشت و آيا مى شد اقدامى در داخل يمن صورت بگيرد و  عربس
ــمت  ــتان دخالت نكند؟ به نظر من اين امكان وجود دارد و تحليل به اين س عربس
ــباتى از جريان انصاراهللا و ارتش وجود  ــتباه محاس گرايش دارد كه احتمال يك اش
ــهرها و  دارد، چرا كه پيش روى آن ها به صورتى بود كه بالفاصله بعد از ورود به ش
ــتان ها به نتيجه مى رسيدند و آنجا را در اختيار خود قرار مى دادند. اما عدن يك  اس
ــاب مى آيد و حساسيت زيادى درباره آن  ــتراتژيك براى كل جهان به حس مركز اس
ــن نقطه با همان نگاه كه مى آيد مكان هاى مختلف ديگر را  ــود دارد. نبايد در اي وج
ــرايط خاص خودش را دارد. هزاران سال  مى گيرد بتواند عدن را نيز بگيرد. عدن ش
تاريخ يمن نشان مى دهد بحث عدن و جنگ هاى اين منطقه هميشه وجود داشته 
است. االن اين منطقه محاصره شده و پيشروى در آن كار مشكلى نيست. اما اينكه 
ــت. اگر اين محاسبه به اين شكل انجام  ــت يا نه، بحث ديگرى اس به مصلحت هس
ــور هاى مختلف به مذاكره بپردازند، با  ــت با گروه ها و كش ــد كه اگر قرار اس مى ش
محاصره عدن بحث گرفتن امتيازات بيشتر از طرف مقابل مى تواند تأثيرگذار باشد. 
ــانند، بحث حيثيتى  ــتخوان مى رس ــوند و كارد را به اس وقتى وارد اين حوزه مى ش
ــود و عربستان فكر مى كند كل يمن را از دست داده است. يك عده معتقدند  مى ش
امريكايى ها با آن ها موافق بودند كه اگر اين منطقه در اختيار عربستان و حاميان آن 

 عربسـتان از حربه جنگ شيعه 
و سني استفاده مى كند و خيلى 
از جامعه اهل سـنت را به سمت 
خود كشانده اسـت، اما در اين 
معادلـه مانـده كـه در جريـان 
اكثريتى كه پشـت سر عبداهللا 
صالح هسـتند و ارتش كه بدنه 
اصلى آن را اهل سـنت تشكيل 

مى دهد، چه كار بكند.
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باشد، براى امريكا بهتر است، در مقايسه با گروه هايى كه معلوم نيست به چه سمتى 
حركت مى كنند. درمقابل، عده ديگرى معتقدند تحوالت دارد به سمتى مى رود كه 
نگاه امريكايى ها درازمدت است و عربستان در منطقه بشدت در موضع ضعف است 
ــت كه حداقل در  ــن منطقه را ندارد و ترجيح بر اين اس ــر قابليت كنترل اي و ديگ
ــورهاى همين منطقه باشد. مصرى ها توانايى بيشترى براى كنترل اين  اختيار كش
ناحيه دارند. نكته دوم اين است كه هرگونه بى ثباتى در يمن موجب رشد جرياناتى 
ــود. همان طور كه اكنون شاهد آن هستيم كه  افراطى مانند داعش و القاعده مى ش
ــت. اين به نفع امريكايى ها  ــتان را داعش در اختيار گرفته اس بخش هايى از يك اس
ــتند و نتيجه كسب  ــت و اتفاقاً تنها گروه هايى كه مى توانند جلوى اين ها بايس نيس
كنند حوثى ها و انصاراهللا هستند. شايد به تعبيرى موزى است كه زير پاى عربستان 
انداخته اند كه درگير شود و مجبور شود كوتاه بيايد و كنار رود. در همين تحليل هم 
معتقدند عربستانى ها وارد معامله اى شدند كه از قبل برد و باخت آن را نمى دانستند 

و احتماالً طنابى كه امريكايى ها براى آن ها انداخته اند بسيار سست است.
 به نظـر مى آيد يك اتفـاق در جنگى كه عربسـتان عليه 
يمن شروع كرده، قابل تأمل است و آن اين است كه اين جنگ رنگ 
ايدئولوژيك پيدا كرده و حمايت از منظر اعتقادى اين حركت صورت 
مى گيرد. به عنوان مثال، تقريبًا اكثر كشورهاى اهل سنت از عربستان 
حمايت كردند؛ دولت هاى منطقه و كشـورهاى عربى حمايت كردند؛ 

حتى تونس و جريان النهضه، فلسـطين و 
جريان حماس و در افغانستان هم دولت و 
هم بخشي از مخالفان از عربستان حمايت 
كردنـد زيـرا در آنجا يك جنـگ مذهبى 
خاص را مى بينند. اين اتفاق متفاوتى است 
كه عربستان سعودى توانسته شكل دهد. 

نظر شما چيست؟
ــت است، اما با همان شكلى كه به نظر  ايرانى: درس
ــوريه حضور عربستان را شاهد  ــيد در عراق و س مى رس
ــت و اتفاقاً  ــنت كار مى كرده اس بوديم و قطعاً با اهل س
ــى از اهل سنت به سمتى مى روند كه عربستان را  بخش
در كنار خود داشته باشند، گروه هايى كه به اين جريان 
ــه در عراق در حال اجرا  ــته اند با همين تفكرى ك پيوس
ــت، يعنى تحريك طايفه اى كه مثًال بخشى از  شدن اس
ــت  ــنت بود هم دارد از دس ــن كه در اختيار اهل س يم
ــل از اينكه رنگ  ــه نظر من اين اختالفات قب مى رود. ب
ــد رنگ قومى دارد. بايد دانست كه  ــته باش مذهبى داش
ــيعى  ــتند كه بيش از آنكه تفكر ش حوثى ها قومى هس
ــند و ايدئولوژيك نگاه كنند، بيشتر قومى  ــته باش داش
ــتند، يعنى يكى بحث قبايل خودشان است و بحث  هس

ــت كه حتى در دوران صفويه بهترين رابطه را با ايران داشتند.  ديگر تاريخ زيديه اس
هميشه اين تفاوت وجود داشته ولى اينكه قائل باشيم نگاه صرف ايدئولوژيك وجود 
ــتان از اين حربه استفاده مى كند و  ــتان مشكل ساز مى شود. عربس دارد، براى عربس
ــمت خود كشانده  ــنت را به س ــاره كرديد، خيلى از جامعه اهل س همان طور كه اش
ــر عبداهللا صالح  ــت س ــت، اما در اين معادله مانده كه در جريان اكثريتى كه پش اس
هستند و ارتش كه بدنه اصلى آن را اهل سنت تشكيل مى دهد، چه كار بكند. خيلى 
تالش مى كند كه طايفه اى شود. اين گونه مى گويد كه شيعيان مى خواهند در اينجا 
حكومت تشكيل دهند و ايران از آن ها حمايت مى كند. مشكالتى نيز در بين حاميان 
ــت كه تا حدى با آن ها همكارى مى كند و  خودش دارد، فقط هم حزب اصالح هس
باقى با عربستان مشكل دارند. يادمان نرود كه به دليل سابقه اى كه عربستان در تاريخ 
ــبت به عربستان سعودى منفى  ــته حافظه تاريخى اكثريت مردم يمن نس يمن داش
ــد، حتى يمنى هايى كه در عربستان كار مى كنند نيز  ــت. به داليلى كه گفته ش اس
ــاس خوبى به عربستان ندارند. وقتى وارد اردن مى شويد اكثر مردم دل خوشى  احس
ــت. حال وقتى در غالب دولت ها به مسئله  ــتان ندارند. مصر نيز اين گونه اس از عربس
ــت كه به خاطر ابزارهايى كه برخى دولت ها دارند، مى توانند  نگاه مى كنيم واضح اس
ديگر دولت ها را به خود جذب كنند. امروز بحثى بين عربستان و مصر اختالف انگيز 
شده و در شرايطى كه به مصر نياز دارند، مصرى ها كنار مى كشند. چند وقت پيش 

ــترده اى در مقابل سفارت عربستان در مصر عليه اقدامات عربستان در  تظاهرات گس
ــكل گرفت؛ مصرى هايى كه هميشه با شيعيان جنگ اساسى داشتند. همه  يمن ش
ــتگاه  معتقدند در مصر هيچ تحولى از جنس تظاهرات رخ نمى دهد، به جز اينكه دس
ــته باشند. در بعضى خبر ها آمده كه حاكمان  دولت و امنيتى آنجا بر آن نظارت داش
مصر زبان اعتراض خود را به اين شكل نشان مى دهند. هيچ وقت اعتراض مستقيم 
ــت كه وقتى از مصر مى خواهيد نيروى نظامى خود را  ــان اين اس ندارند، ولى حرفش
وارد يمن كند، با اين مقدار پول اندك كه نمى شود اين كار را كرد. همه داليل وجود 
ــر قرار گيرند براحتى  ــتان يا قرار نمى گيرند، يا اگ ــه مصرى ها در كنار عربس دارد ك
نخواهد بود. معتقدم عربستان تمام تالش خود را مى كند كه گروه هاى مختلف را با 
حمايت هاى مالى جذب كند. اما مسئله يمن متفاوت است، به اين خاطر كه مسئله 
ــده و شايد نتواند از آن  ــات ايدئولوژيك تركيب ش طايفه گرايى و قوم گرايى با گرايش

روشى كه در عراق استفاده مى كند اينجا هم همان كار را بكند.
  يكى از اتهامات جدى كه به جمهورى اسـالمى ايران زده 
مى شـود، اين اسـت كه در اوضاع داخلى يمن مداخله كرده است و 
اتفاقًا به همين دليل، اين حوادث پيش آمد و دولت عربسـتان هم به 
همين دليل توانست ائتالف شكل دهد. واقعًا حجم مداخالت ايران به 

اين اندازه است كه بتواند اين ادعا را ثابت كند؟
ايرانى: دخالت مستقيم به صورت فرستادن نيروى نظامى از جانب ايران وجود 
ندارد. اما در بحث توسعه قدرت منطقه اى همه كشور ها 
ــت.  حضور دارند و طبعاً ايران هم يكى از آن كشورهاس
ــال پيش شروع  رابطه با جريانات حوثى از حدود 25 س
ــتر بحث كمك به آن ها به  ــده كه در آن دوران بيش ش
ــته  ــر مى بردند وجود داش ــن خاطر كه در فقر به س اي
ــاركت در عرصه سياست  ــت. خود آن ها هم به مش اس
ــتند. اما تحوالت امروز كامًال متفاوت است.  تمايل نداش
ــران از اين جريانات وجود دارد،  به هر حال، حمايت اي
ــن  ــى نوع و حجم و كميت و كيفيت آن خيلى روش ول
نيست. ايران به دليل مسائلى كه واضح است (در منطقه 
ــتان سعودى و ايران وجود  دو جبهه با محوريت عربس
ــده وارد رقابت با عربستان در  ــروع ش دارد) و از قبل ش
يمن شده است. اين چيزى نيست كه بشود آن را انكار 
كرد. نمى دانم ميزان دخالت ايران تا چه حد است، ولى 
شايد اگر بخواهيم به اظهاراتى كه از طرف مقابل مبنى 
ــه كنيم خيلى  ــتقيم ايران در يمن توج ــر حضور مس ب
دقيق نيست. ولى اينكه حوثي ها حمايت مى شوند قابل 
ــت. االن حمايتى كه حوثى ها مى توانند از آن  انكار نيس
ــاى حمايت هاى مادى و نظامى  ــوند، به ج برخوردار ش
بيشتر حمايت سياسى است. هرچه طرف مقابل بتواند 
ــترى مانند روسيه را در كنار خود قرار بدهد طبيعتاً تقويت مى شود.  نيروهاى بيش
ــورد. در بحث حمايت هاى  ــتر به درد آن ها مى خ ــى قطعاً بيش حمايت هاى سياس
ــش و تجهيزات را در كنار خود دارد و اينكه ايران بخواهد  ــى عبداهللا صالح ارت نظام
ــتى ديگر  ــد. بحث معيش كمك نظامى به آن ها بكند خيلى منطقى به نظر نمى رس
موضوع مهم در يمن است. اگر كسى بخواهد در يمن حاكم شود و معيشت مردم را 
در اختيار بگيرد، به دليل نبود درآمد با بحران بزرگى روبه رو خواهد شد. نزديك به 
50 درصد بيكار و زير خط فقر فقط در يمن وجود دارد. خود حوثى ها هم مى دانند 
ــكالت زيادى  ــورت كامل در اختيار بگيرند با مش ــه اگر بخواهند قدرت را به ص ك
ــايد عبداهللا صالح بتواند راه حلى پيدا كند. شايد مشاركت  ــد و ش روبه رو خواهند ش
همه گروه ها اين فشار را كم كند. ضمن اينكه تاريخ يمن نشان داده كه هيچ زمانى 
ــته است قدرت را در اختيار بگيرد. فقط مشاركت  يك گروه به صورت كامل نتوانس

جمعى بوده كه توانسته يمن را به سرانجام برساند.
  تغيير و تحوالتى كه در حاكميت عربستان رخ داده تا چه 
حد بر سياسـت هاى آن ها تأثيرگذار بوده است؟ يعنى به نظر مى آيد 
رهبران جديد عربسـتان شايد متانت و جايگاهى را كه ملك عبداهللا 
ايجاد كرده بود، نتوانسـتند حفظ كنند و به تعبيرى، بچگى كردند و 

وارد اين ماجرا شدند.

رابطـه با جريانـات حوثى از حدود 
25 سال پيش شـروع شده كه در 
آن دوران بيشـتر بحـث كمك به 
آن ها بـه اين خاطر كـه در فقر به 
سـر مى بردند وجود داشـته است. 
خـود آن هـا هم بـه مشـاركت در 
عرصه سياسـت تمايل نداشـتند. 
اما تحـوالت امروز كامـًال متفاوت 
اسـت. به هر حال، حمايت ايران از 
ايـن جريانات وجود دارد، ولى نوع 
و حجم و كميت و كيفيت آن خيلى 

روشن نيست.
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ايرانى: چنين تحليلى اخيراً مطرح شده كه برخى از بزرگان جهان عرب مانند 
حسن هيكل به آن پرداخته اند. آنها اشاره دارند كه عربستان هميشه سعى مى كرده 
ــائل منطقه اى و بين المللى خود را با متانت و صبر پيش ببرد، هيچ وقت اقدام  مس
مستقيم چكشى و رويارويى نداشته است. اگر هم اعتقادى به اين مسئله داشته به 
صورت نيابتى انجام مى داده و سعى مى كرده خودش مستقيم وارد نشود. مثال هاى 
مختلفى در اين زمينه وجود دارد. مصر و بحرين و... اينكه اين اتفاق در يمن افتاده 
ــن احتمال وجود دارد كه اگر عبداهللا زنده بود اين اتفاق نمى افتاد،  ــى آن، اي و چراي
زيرا او يك شخصيت جاافتاده و سياسى بود كه خيلى از مسائل را با دقت پيگيرى 
مى كرد. اينجا يك اختالف وجود دارد كه هيئت حاكمه جديد هم به نوعى بازيچه 
ــدند كه در حال گرفتن نقش هستند و  ــعود ش ــت جريان جوان خانواده آل س دس
تجربه ندارند. بيش ترين اتهام متوجه محمد بن سلمان، پسر پادشاه است. در مقابل 
او افرادى مانند محمد بن نايف هستند كه هم وزير كشور و هم وليعهد دوم است. 
ــران عبداهللا كه هنوز حضور دارند مخالف دخالت مستقيم  ــود پس حتى گفته مى ش
ــاعت در روز بيشتر هشيار نيست و  ــلمان كه گفته مى شود چند س بودند. ملك س
آلزايمر دارد، بيشتر اختيارات را به پسرش مى دهد و مسئوليت وزارت دفاع را دارد. 
ــاس وجود دارد كه در دور بعدى انتقال قدرت در عربستان كسى كه  گويا اين احس
اقدام متفاوتى در منطقه انجام داده است مى توان مطرح باشد. گفته مى شود كليت 
ــوده و باقى افراد زياد موافق اين امر نبودند.  ــلمان ب اين اقدام از طرف محمد بن س

ــكل  ــيار مش ــى در اين دام افتادند و خروج از آن بس ول
ــدت نگران بودم كه اگر  ــت. من در روزهاى اول بش اس
ائتالفى شكل بگيرد، ممكن است اوضاع داخلى يمن به 
اين سمت برود كه از شدت بى ثباتى هيچ آينده اى براى 

آن متصور نباشيم.
  چشم انداز آينده اين منازعه را 
چگونه مى بينيد؟ به نظر مى آيد اگر شرايط 
به هميـن صورت ادامـه يابد، عربسـتان 
تعارض خود را با مردم يمن حادتر مى كند 
و گروه هايـى كه عليه عربسـتان به وجود 
مى آيند بيشـتر خواهند شـد و بعد خارج 
شدن عربستان از اين ماجرا بسيار دشوار 

خواهد شد.
ــراى آينده يمن  ــناريو هاى مختلفى ب ايرانـى: س
ــتان يك قمارى را شروع  مى تواند به وجود بيايد. عربس
ــى ندارد. همه اميدش اين بود  كرده كه برد آن ضمانت
ــورهاى عربى كه  ــه بتواند اوالً در كنار خودش از كش ك
تأثيرگذار هستند مانند كشور هاى نزديك درياى سرخ 
ــتفاده كند. دوم، كشورهاى غيرعرب مانند پاكستان  اس

و تركيه را در كنار خود داشته باشد. در داخل ايران بحث هايى بود كه آقاى ظريف 
كه درگير ماجرا هاى هسته اى بود، گويا مسائل منطقه اى فراموش شد. خيلى توصيه 
وجود داشت كه اگر مى شود وارد مذاكراتى با كشور هاى منطقه شويم كه تا حدى 
ــتان از طريق تركيه براى  ــم اين اتفاق افتاد. پيام هاى متقابلى كه از طرف عربس ه
ــد و يا اعالم آمادگى عمانى ها براى مركز قرار دادن مسقط براى  ــتاده ش ايران فرس
ــت. ما با تركيه در مورد  ــانه اى از اين اقدامات اس ــائل نش مذاكرات و حل اين مس
مسائل منطقه اى اختالف نظر زيادى داريم، ولى اولويت هاى ما و تركيه اين است كه 
وارد چنين مناقشاتى نشويم و در مورد مسائل اقتصادى زمينه هاى اشتراك زيادى 
ــتان مشخص است و نبايد بگذاريم از آن دور  داريم. اولويت كار ما با تركيه و پاكس
ــعودى ها را با خود داشت و اين  ــفر اردوغان كه گفته مى شد پيام س ــويم. در س ش
تفسير از آن مى شد كه اين تمايل را دارند كه مسائل به سمت راه حل سياسى برود، 
نشانه خوبى است. بعد از اينكه اردوغان به تهران آمد، مواضع تركيه خيلى به ايران 
ــى حمايت كردند. نتايجى مبنى بر توقف  ــد و آن ها هم از راه حل سياس نزديك ش
درگيرى ها در كنار خروج نيروهاى خارجى و از سر گرفتن مذاكرات و تشكيل دولت 
ملى نيز از دل مذاكرات درمى آيد. وزير خارجه تركيه هم در آنكارا مى گويد، بعد از 
ــد و ما هم معتقديم بايد مذاكرات  ــفر به ايران مواضع ما با ايران كامًال منطبق ش س
انجام شود. اين نكته كه راه حل هاى سياسى مطرح مى شود، يعنى تحركات نظامى 
از جانب تركيه در حمايت از عربستان بى معنى مى شود. عربستانى ها به دنبال اين 

ــته باشند، ولى االن كه بتدريج  ــور غيرعرب نيز در كنار خود داش بودند كه چند كش
پيش مى رويم، شرايطى پيش آمده كه ائتالف دارد از بين مى رود. هرچند كه گروهى 
ــكل نگرفت، به اين علت كه معتقدند ائتالف زمانى ايجاد  معتقدند ائتالفى از ابتدا ش
ــود كه چند كشور به دنبال اهداف مشتركى باشند و يك خطر مشتركى آن ها  مى ش
ــيارى از كشور ها وارد اين صحنه شدند كه اصًال تهديدى از جانب  را تهديد كند. بس
يمن براى آن ها به وجود نيامده بود. امروز هم بيشتر اقدامات را خود عربستان انجام 
مى دهد. عمان كه از ابتدا با اين اتفاق مشكل داشت و عربستان به سمت اتحاديه عرب 
ــيخ رفت. خود ملك سلمان به همراه منصور هادى در اين اجالس  و اجالس شرم الش
شركت كردند و رهبران عرب همه حضور داشتند. اولين سخنرانى را السيسى انجام 
ــت كه در همان نشست  ــلمان و منصور هادى. جالب اينجاس داد و بعد از آن ملك س
ــتان بود و خيلى ها فكر مى كردند يك اجماع عربى در حال  كه ابتداى دخالت عربس
شكل گيرى است و قرار است يك نيروى مشترك عربى ايجاد شود و... وقتى مسائل 
را به صورت دقيق بررسى مى كنيد و در سخنرانى هاى السيسى و ملك سلمان دقيق 
مى شويد، مى بينيد اختالفات از همان جا مشخص است و خيلى بيشتر از آن چيزى 
است كه فكر مى كنيم. اولويتى كه السيسى عنوان مى كند، بحث مقابله و جلوگيرى 
ــن موضوع در اولويت  ــت، بخصوص جريانات داعش و افراطى كه اي ــم اس از تروريس
ــتان نيست. بعد مى گويد، ريشه هاى اجتماعى آن را هم بايد بررسى كرد؛ فقر،  عربس
ــقوط اخالقى در جامعه عرب. عين حرف هايى كه بعضى انديشمندان  بى سوادى، س
غربى مطرح مي كنند را مى توان ديد. بعد هم سراغ مسئله 
ــكر مى كند كه  عراق مى آيد، از رهبران عراق تقدير و تش
ــى و داعش را بگيرند.  ــته اند جلوى جريانات افراط توانس
اين نگاه كامًال با سعودى ها متفاوت است. بعد هم كه به 
سراغ مسائل سوريه مى رود و مى گويد من از دو منظر به 
ــوريه نگاه مى كنم؛ يكى از منظر مردم سوريه  مسائل س
ــود. ولى  و مطالبات به حق آن ها كه بايد به آن ها داده ش
ــوريه اولويت  يادآورى مى كند آن چيزى كه امروز در س
ــتى  ــاب مى آيد، برخورد با گروه هاى تروريس اول به حس
است، چون تمام نيروهاى تروريستى منطقه وارد سوريه 
ــك و تر را با هم مى سوزانند و بايد  شده اند و امروز خش
ــود. ضمن اينكه بايد  ــود كه اين مسئله حل ش كمك ش
ساختار و ارتش در سوريه حفظ شود. السيسى همچنين 
ــت هاى دوطرفه در حل اين بحران ها  از مذاكرات و نشس
حمايت جدى مى كند. شايد مصرى ها احساس مى كنند 
سعودى ها با اين ائتالف به دنبال اين هستند كه رهبرى 
جهان عرب را به دست بگيرند و از رقباى اصلى يكديگر 
به حساب مى آيند. ملك سلمان هم صحبت هاى خود را 
ــيار كوتاه انجام مى دهد و در وسط اجالس با منصور  بس
ــان  ــمت رياض پرواز مى كنند. از لحاظ ظاهرى هم اختالفات خود را نش هادى به س
مى دهد. ضرب المثل «اعراب توافق كرده اند كه هيچ وقت توافق نكنند» هم تا حدى 

نشان دهنده اين موضوع است.
  يعنى شـما فكـر مى كنيد كـه درنهايت، به يـك راه حل 

سياسى براى حل اين موضوع خواهند رسيد؟
ايرانى: بله، دير يا زود اين اتفاق خواهد افتاد، اما يك تفاوتى كه دارد اين است 
ــت و مسائلى كه با آن روبه رو هستيم، در بعد ميدانى  كه تحوالت يمن پيچيده اس
ــت. سعودى ها  ــيار زياد اس ــته هاى طرفين وجود دارد بس و فاصله اى كه بين خواس
ــود، اما انصاراهللا  ــادى بازگردد تا مذاكره انجام ش ــد همه چيز به حالت ع مى خواهن
ــت در همين شرايطى كه هستيم بايد مذاكرات انجام شود. لذا قطعاً اين  معتقد اس
وضعيت تا مدتى ادامه پيدا خواهد كرد و زمان بر است. اما درمجموع، روند دارد به 
اين سمت كشيده مى شود و بيش تر كشور ها و حتى آن هايى كه در كنار عربستان 
ــوراى همكارى امارات و كويت  ــتند از اين راه حمايت مى كنند. حال اگر در ش هس
كه اختالفات پنهانى زيادى با سعودى ها دارند و اين اختالف ها تشديد شود، به نظر 
ــور خوبى براى ميانجى گرى است، چون هم كشورى عرب است و از  من عمان كش
ــتان و يمن و ايران و باقى كشور هاست و هميشه  لحاظ جغرافيايى نزديك به عربس

مى خواهد در تحوالت منطقه نقش پررنگى داشته باشد.
 ممنون از اينكه در اين گفتگو شركت كرديد.

همه چيز  مى خواهنـد  سـعودى ها   
به حالت عادى بازگـردد تا مذاكره 
انجام شود، اما انصاراهللا معتقد است 
در همين شـرايطى كه هستيم بايد 
مذاكرات انجام شـود. لذا قطعاً اين 
وضعيت تا مدتى ادامه پيدا خواهد 
كرد و زمان بر اسـت. اما درمجموع، 
روند دارد به سمت مذاكره كشيده 
مى شـود و بيش تر كشور ها و حتى 
آن هايـى كـه در كنـار عربسـتان 
هستند از اين راه حمايت مى كنند.
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  بسـم اهللا الرحمن الرحيم. با تشكر از شما كه اين وقت را 
در اختيار نشريه قرار داديد. براى آشنايى بهتر خوانندگان در ابتدا 

از خودتان و سوابق فعاليت هايتان بگوييد.
ــم اهللا الرحمن الرحيم. من هم تشكر مى كنم كه اين فرصت فراهم  مددى: بس
ــد تا با همكاران عزيزم در سراسر كشور از طريق نشريه شما ارتباط برقرار كنم.  ش
ــيم كنم.  ــه فراز تقس ــال حضور خود در آموزش و پرورش را به س مى توانم 30 س
ــى و فعاليت هاى مرتبط با كارهاى گروهى و  ــال را در بخش معاونت پرورش 22 س

ــال مديريت آموزش و پرورش يكى از مناطق  ــپرى كردم، پنج س دانش آموزى س
ــال هم در دانشگاه فرهنگيان مشغول تدريس  ــتم و چهار س تهران را بر عهده داش
ــدم. بنابراين، مى توانم بگويم حدود 70درصد  ــته ش بودم و پس از آن هم بازنشس
ــى و فعاليت هاى  ــورم در آموزش و پرورش را در حيطه امور پرورش از دوران حض

دانش آموزى سپرى كردم.
ــران در بخش  ــرورش ته ــوزش و پ ــان 74 در آم ــا پاي ــال 60 ت ــاً از س تقريب
ــگاهى و فعاليت هاى  ــش اردوها، بازديدها، تعاونى هاى آموزش دانش آموزى در بخ

اشاره: 
رضا مددى براى همة كسانى كه در حوزة امور تربيتى فعاليت داشته اند چهره اى شناخته شده است 
و در عين حال براى كسانى كه كمتر با سوابق فعاليت هاى ايشان آشنا هستند از زبان خودشان سوابق 
فعاليت هاى پرورشى و دانش آموزى ايشان مورد اشاره قرار گرفته است. آنچه در گفت وگوى با ايشان 
مد نظر بوده است تبيين فلسفة فعاليت هاى گروهى دانش آموزان است. به دليل اهميت آشنايى مربيان 
با فلسفة فعاليت هاى گروهى از جمله اردوهاى دانش آموزى و نيز شوراهاى دانش آموزى مدارس و 
تشكل هاى دانش آموزى خوانندگان گرامى را به مطالعة اين گفت وگو دعوت مى كنيم.

ضرورت ايجاد رونقضرورت ايجاد رونق
 در فعاليت هاى گروهى مدارس در فعاليت هاى گروهى مدارس

مصاحبه با رضا مددى، اولين رئيس سازمان دانش آموزى
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ــغول به كار بودم، بعد هم در حوزه  ــت، مش نظامى كه در امور تربيتى وجود داش
ــغول به كار شدم، بعد از آن  ــتادى وزارت در بخش تشكيالت دانش آموزى مش س
ــى تربيتى بودم و در ادامه كار هم در  ــم مديركل اردوگاه ها و كانون هاى فرهنگ ه
ــكل گيرى آن در كنار ديگر مسئوالن آموزش و  ــور و ش ــازمان دانش آموزى كش س
پرورش توفيق خدمت داشتم و درنهايت هم به اجبار به عنوان اولين رئيس سازمان 

دانش آموزى كشور مشغول به كار شدم.
  ما هم به همين دليل به سراغ شما آمديم تا درباره جنس 
فعاليت هايـى كه مى توانـد دانش آمـوزان را در حـوزه فعاليت هاى 
اجتماعـى تقويت كند، صحبـت كنيم. يكى از سـاحت هاى تربيتى 
را سـاحت تربيت سياسى، اجتماعى تعريف كرده اند. ما فعاليت هاى 
اجتماعـى و جامعه پذيرى را اصل مى دانيم. جامعه پذيرى سياسـى، 
يكـى از ابعاد جامعه پذيرى اسـت. درواقع، اجتماعى شـدن اولويت 
دارد. فعاليت هـاى دانش آمـوزى قاعدتـًا بايـد بـه اين نيـاز اصلى 
دانش آموزان يعني جامعه پذيرى كمك كند. آيا شـما در آنچه انجام 
مي داديـد، ايـن بعد تربيـت را مد نظر داشـتيد؟ آيا فكـر مى كنيد 

آموزش و پرورش چنين رسالتى بر دوش دارد؟
ــما بايد بگويم دانش آموزان داراى ابعاد  ــؤال ش ــخ بهتر به س مددى: براى پاس
ــند تحول بنيادين آموزش و پرورش  ــتند كه اين ابعاد در س وجودى متفاوتي هس
ــان ديگر، وجه  ــش زيرمجموعه دارد. به بي ــت و ش ــده اس ــاحت» معنا ش به «س

انسان شناسى سند تحول همين شش 
ــت. بعد اعتقادى، عبادى و  ساحت اس
اخالقى يكى از اين ساحت هاست، بعد 
ــتى و  ــى و اجتماعى و بعد زيس سياس
ــى و هنرى و  ــد زيباشناس ــى و بع بدن
ــه اى و درنهايت،  بعد اقتصادى و حرف
ــا اين نگاه كه  ــد علمى و فناورى. ب بع
ــند وجود دارد، بديهى است كه  در س
ــد در فرآيند  ــش گانه باي اين وجوه ش
ــت گذارى و برنامه ريزى آموزش  سياس
ــرد. از اين  ــرورش مد نظر قرار گي و پ

جهت، در سند تحول اشاره شده است كه برنامه ريزى براى تربيت دانش آموزان 
ــود. لذا بر انواع تربيت كه مبتنى بر  ــاحت انجام ش ــش س بايد بر مبناى اين ش
ــخص، با عنوان تربيت  ــتند اشاره شده و به طور مش ــش ساحت هس همين ش
ــتى و ديگر  ــى، اجتماعى، تربيت زيس اعتقادى، عبادى و اخالقى، تربيت سياس
موارد كه مجموع اين ها مورد نظر سند تحول است. اگر از اين زاويه نگاه كنيم 
ــت كه  ــم تربيت مورد نظر آموزش و پرورش يك تربيت همه جانبه اس مى بيني

ــند تحول  ــت كه در س ــى اس يكى از جنبه هاى آن همين تربيت اجتماعى، سياس
ــت. با اين مقدمه،  ــده اس ــخص ش ــده و حدود و انتظارات از آن نيز مش تعريف ش
ــرورش و درواقع، در  ــه در آموزش و پ ــر نوع فعاليتى ك ــاره كنم ه مى خواهم اش
مدرسه قرار باشد اتفاق بيفتد (من آموزش و پرورش را در مدرسه مى بينيم. اساس 
آموزش و پرورش مدرسه است و باقى موارد همه در جايگاه پشتيبانى مدرسه قرار 
ــه در سند  ــد بنابراين، مدرس دارند) بايد با نيازهاى مورد نظر فراگيران مرتبط باش
ــت كه بايد به همه جنبه هاى تربيتى انسان توجه كند و مجموع  تحول كانونى اس
ــخگوى نيازهاى دانش آموزان باشد.  فعاليت ها را به نحوى برنامه ريزى كند كه پاس
يكى از همين وجوه هم همان طور كه گفتيد، بحث تربيت سياسى، اجتماعى است. 
ــت كه در يك فرآيند صحيح  ــاً از اهداف مهم ما در آموزش و پرورش اين اس قطع
ــود و بتوانند مهارت هاى الزم را در تعامالت  وجه اجتماع پذيرى در افراد تقويت ش
ــب كنند. از اين جهت، طراحى و تدارك فعاليت هايى كه  اجتماعى با ديگران كس

در مدارس امكان محقق شدن اين بعد را فراهم كند، بسيار اساسى و مهم است.
  در دوران فعاليت خود، با نسـل هاى مختلف دانش آموزان 
در ارتبـاط بوده ايد. به نظرتان آيا در ايـن زمينه موفق بوده ايد و به 
بيـان ديگر، آيا آموزش و پرورش موفق بوده اسـت؟ اگر به خروجى 
آمـوزش و پـرورش از اين بعد نـگاه كنيـم، آيا مى توانيـم بگوييم 
مجموعه آموزش و پرورش به سـاحت تربيـت اجتماعى توجه كرده 

است؟ بيشتر مايليم اين موضوع را آسيب شناسى كنيم.

ــؤال الزم است دوره هاى زمانى را از هم تفكيك  ــخ به اين س مددى: براى پاس
ــصت را كه سال هاى شكوفايى و فعاليت در آموزش و پرورش و  كنيم. من دهه ش
ــى بود، در اين مورد دهه موفقى ارزيابى مى كنم. به اين  بخصوص در حوزه پرورش
جهت كه نگاه به آموزش و پرورش يك نگاه محدود و بسته نبود و تمام تالش ها بر 
اين بود كه هم فعاليت ها در مدرسه بخوبى انجام شود و هم يك نگاه غالبى وجود 
ــه  ــت كه آنچه دانش آموزان الزم دارند بياموزند، تنها در محيط محدود مدرس داش
محقق نخواهد شد، لذا محيط يادگيرى را محيطى فراتر از مدرسه تلقى مى كردند. 
ــت كه مدرسه موقعيت يادگيرى است و  ــند تحول هم هس همين نگاه امروز در س
ــت. در آن  ــده اس ــه پرداخته ش به يادگيرى در همه زواياى درون و بيرون مدرس
ــندى، نگاه غالب سياست گذاران و برنامه ريزان  زمان على رغم وجود يك چنين س
اين بود كه براى تكميل فرآيند تعليم و تربيت الزم است هم از فرصت هاى درون 
ــتفاده شود. آن زمان با توجه به وضعيت  ــه و هم فرصت هاى خارج از آن اس مدرس
ــا پيوند عميقى با  ــود و مى توان گفت، مدارس م ــن فرصت پديد آمده ب ــور اي كش
ــئوليت چهارده ساله اى كه در تهران  ــتند. من با توجه به مس محيط اجتماعى داش
داشتم، خاطرات بسيارى از آن دوران دارم. جنب وجوش دانش آموزان كه بيرون از 
مدرسه در جامعه شكل گرفته بود، ناشى از همان نگاه مسئوالن بود كه امر تربيت 
ــمى نمى تواند تنها در چارچوب مدرسه اتفاق بيفتد و بايد محيط بيرون را نيز  رس
ــه درآورد. اين روند در دهه هاى بعد به داليل مختلف كم رنگ  ــتخدام مدرس به اس
ــكل گرفته بود كه تربيت  ــتاد، گويى اين ذهنيت ش ــد تا جايى كه در دهه هش ش
ــه اتفاق بيفتد. به نظر من،  بايد در چارچوب مدرس
پاشنه آشيل مدارس ما و اين ركود و خمودگى كه 
در سطح مدارس وجود دارد ناشى از اين نوع نگاه 
است كه فعاليت هاى گسترده بيرون از مدرسه، به 
ــا بهانه هايى مثل كمبود  نوعى و ب
امكانات و احتمال خطر و امثالهم 
ــد و از اين بدتر  ــته ش كنار گذاش
ــاً  ــئوالن اساس اينكه برخى از مس
ــتند كه ما در  چنينى باورى نداش
خارج از مدرسه مسئوليتى نسبت 
به دانش آموزان داريم و به اسنادى 
ــه مى گفت  ــد ك ــتناد مى كردن اس
ــه  آموزش و پرورش تنها در مدرس
ــئوليت دارد. لذا آن روند دهه  مس
شصت و اوايل دهه هفتاد، به دليل 
غالب بودن همان نگاه كه نخست 
ــردم، فعاليت هاى  ــاره ك به آن اش
ــود. مثال هاى فراوانى هم  ــيار پر جنب وجوش ب گروهى و جمعى دانش آموزان بس
ــترده، حضور  ــطحى گس مى توانم بزنم. حضور دانش آموزان در راهپيمايى ها در س
ــود اردوهاى  ــى و مذهبى، خ ــون اجتماع ــبت هاى گوناگ ــوزان در مناس دانش آم
ــرى. بازديدهاى  ــت جامعه پذي ــدام عملى بود در جه ــًال يك اق ــوزى كام دانش آم
گسترده اى كه بچه ها از مراكز علمى، فرهنگى، هنرى، حرفه اى و مذهبى در سطح 
ــور تربيتى تهران  ــط ام ــال 69 يا 70 مطالعه اى توس تهران انجام مى دادند. در س
انجام داديم و ديديم در تهران بيش از 120 امامزاده وجود دارد. آن ها را شناسايى 
ــر كرديم و آن را در  ــنايى با امامزاده هاى تهران منتش كرديم و كتابى هم با نام آش
ــه اين امامزاده ها ببريد. يا در مورد  ــار مدارس قرار داديم و گفتيم بچه ها را ب اختي
ــت كه پاى بچه ها  ــاى تهران همين طور. آن زمان حمايت جدى وجود داش موزه ه
ــود و به واقعيت هاى زندگى اجتماعى گره بخورند،  ــه هم باز ش به بيرون از مدرس
ــذا بخش مهمى از يادگيرى ها در حضور دانش آموزان در اين عرصه هاى بيرون از  ل
مدرسه در تابستان و غير آن اتفاق مى افتاد. حتى ما در مسير استانداردسازى اين 
ــالى چندبار بايد از مدرسه خارج شود و در يكى  مطلب بوديم كه هر دانش آموز س
ــد كه مدارس همواره براى  از اين فعاليت ها حضور پيدا كند. اين روند باعث مى ش
ــند. ديگر بچه احساس نمى كرد بايد تمام نُه ماه را درون مدرسه  بچه ها جذاب باش
باشد و ابتدا صبحگاه و بعد به كالس برود و هر روز فقط همين كار را انجام دهد.

ــيع برگزار مى كرديم. همه مناطق آموزش و پرورش  ــتان اردوهاى وس در تابس
ــور، على رغم تمام محدوديت هايى كه در دوران جنگ و سازندگى  ــر كش در سراس

 اگـر مى خواهيـم دانش آموزان 
آينـده  و  خـود  سرنوشـت  در 
و  كننـد  دخالـت  كشورشـان 
حسـاس باشـند، بايـد تجربـه 
زيباى مشـاركت و نقش پذيرى 
را در مدرسـه براى آن ها ايجاد 
كنيم. اگر اين امور در مدرسـه 
وجود نداشـته باشـد، بيرون از 

آن نمى شود كار خاصى كرد.
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داشتيم، بسيج مى شدند. يادم نمى رود، وقتى قطعنامه 
ــتانى رامسر جريان  ــد، اردوهاى تابس 598 پذيرفته ش
ــت و به هنگام حمله مجدد عراق به ايران و اقدام  داش
منافقين در مرصاد و نياز جبهه ها به نيروي انساني، ما 
ــه جبهه ها رفتيم. يعنى  ــل كرديم و ب آن اردو را تعطي
ــئولين وقت وجود داشت كه على رغم  اين درك در مس
شرايط سخت ناشى از جنگ، در ميان اينكه در جبهه 
ــازى فرزندان و  جنگ بجنگيم و همزمان براى غنى س
ــور اردو برگزار كنيم، هيچ تعارضي  ــازان كش آينده س
ــت. با همه سختى هاى دوران جنگ، منابع  وجود نداش
مالى براى برگزارى اين اردوها در مناطق زيباى كشور 
ــوز درك مى كرد در  ــد و دانش آم در نظر گرفته مى ش
ــرايط هم تعليم و تربيت او در اولويت  ــخت ترين ش س
ــت. اين نوع فعاليت ها محصول همان نگرش است.  اس
در سال هاى بعد از 76 تشكيل شوراى دانش آموزى يك 
اتفاق مهم ديگر بود كه رخ داد. شوراهاى دانش آموزى 
ــه مى گويد  ــت ك ــرى محكمى اس ــتوانه نظ داراى پش
ــد در فرآيند تعليم و تربيت  ــوزان خود نيز باي دانش آم
ــود دارد كه دانش آموزان  مداخله كنند. ديدگاهى وج

ــط مربيان تربيت شوند. ديدگاه ديگرى هم مى گويد دانش آموزان بايد در  بايد توس
فرآيند تعليم و تربيِت خود، نقش ايفا كنند. شوراهاى دانش آموزى درواقع، يكى از 
خروجى هاى اجرايى اين ديدگاه دوم است. يعنى دانش آموزان بيايند در سرنوشت 
مدرسه نقش ايفا كنند. تشكيل شوراهاى دانش آموزى دقيقاً در مسير جامعه پذيرى 
ــطح مدرسه آغاز مى شد و بعد در  ــاركت اجتماعى دانش آموزان بود كه از س و مش
ــطوح منطقه و استان و درنهايت، مجلس دانش آموزى عينيت مى يافت. هرچند  س
مجلس دانش آموزى ضمانت اجرايى ندارد، همين كه دانش آموزان از سراسر كشور 
دور هم جمع مى شوند و به بحث و تبادل نظر مى پردازند، نشان دهنده يك رويكرد 
ــطح مدارس، وجود تشكل هاى مختلف  ــت. بنابراين، وجود شوراها در س مثبت اس
ــازمان دانش آموزى كه اين  ــازمانى به نام س ــكيل س دانش آموزى و درنهايت، تش
ــه  مجموعه فعاليت ها را مديريت كند، از همين منظر بود كه تربيت تنها به مدرس
ــالمى،  ــيج دانش آموزى، انجمن اس ــكل هاى مختلف مثل بس ــد. تش محدود نباش
ــوراى  ــتازان، پويندگان، فرزانگان، هالل احمر را قانونمند جلو برديم و در ش پيش
ــيد فعاليت هاى گوناگونى كه قرار است داخل  عالى انقالب فرهنگى به تصويب رس
ــكالت اجرايى ايجاد  ــود كه مش ــه اتفاق بيفتد، در يك مركزى هماهنگ ش مدرس
ــود. در همان زمان البته گروهى هم معتقد بودند كه اين فعاليت ها در انحصار  نش
ــتدالل منطقى درباره مضرات تربيتى ايجاد  ــد كه با اس ــكل ها باش يكى از اين تش
ــور هم اين بود كه در مدارس  ــئوالن ارشد كش ــيه رفت. نگاه مس انحصار، به حاش
ــير نظام رسمى تعليم و تربيت كشور  ــكل هاى متنوعى كه البته همگى در مس تش
گام برمى دارند حضور داشته باشند كه دانش آموزان با سليقه هاى گوناگون بتوانند 
در هريك از اين تشكل ها فعاليت كنند. چنين نگاهى باعث شد در برهه اى از زمان 
ــترش پيدا  ــاى دانش آموزى هم در بعد كميت و هم در بعد كيفيت گس فعاليت ه
ــترده اى هم ايجاد شد. بيش از هزار  ــترش امكانات گس كرد، به موازات همين گس
كانون فرهنگى- تربيتى در سراسر كشور ايجاد شد، اردوگاه هاى مختلف منطقه اى 
ــى، اين ها همه  ــيج، دارالقرآن ها، فضاهاى ورزش ــق به بس ــتانى، اماكن متعل و اس
محصول همان نگاه كمك به تربيت دانش آموزان در خارج از چارچوب مدرسه بود.
  شـما عمدتًا تا دوران اصالحات را گفتيد، بعد از آن را نيز 

بفرماييد.
ــاره كردم كه در دهه اخير، بخصوص شش، هفت  مددى: در اوايل صحبت اش
ــد به دليل محدوديت هايى مثل بودجه و امثالهم، بسيارى از  سال آخر گفته مى ش
ــات وزارت آموزش و پرورش  ــد. هرچند از يكى از مقام ــن فعاليت ها كم رنگ ش اي
نقل مى شد كه گفته بود: «مگر من به اين اردوها رفته ام كه به اينجا رسيدم؟ من 
حتى به يك اردو هم نرفتم اما اكنون در اين جايگاه اجتماعى، سياسى قرار دارم»! 
ــت كه تلقى محدودى  ــت. تصور من اين اس ــن نگاه هاى محدود هم وجود داش اي
ــى تربيت  ــروه از جريان تربيت و بخصوص جنبه هاى اجتماعى و سياس كه اين گ
ــت، تعجب برانگيز بود. اگر  ــتند كه يكى از مأموريت هاى آموزش و پرورش اس داش

ــه رقم نزنيم  ــب را در مدرس يك تعامل اجتماعى مناس
ــته باشيم در دانشگاه ها و اجتماع مان،  نبايد انتظار داش
ــد. بخش مهمى از زندگى آموزشى  اوضاع مطلوب باش
بچه ها، يعنى دوازده سال، در آموزش و پرورش سپرى 
ــن محيط دريافت  ــود، لذا نوع فرهنگى كه از اي مى ش
مى كنند، در رفتار آنان در بزرگسالى بسيار مؤثر است. 
ــت كه نگاه محدودى كه به آن اشاره  تصور من اين اس
ــدن اين فعاليت ها در آموزش و  شد، باعث كم رنگ ش
ــاره مى كنم.  ــد. براى مثال، به اردوگاه ها اش پرورش ش
بسيارى از اين اردوگاه ها در اوج تنگناهاى كشور و در 
دوران جنگ ساخته شدند، به گونه اى كه امروزه حتى 
ساختن يكى از اين اردوگاه ها كار بسيار دشوارى است. 
ــيارى از اين اردوگاه ها به دليل  ــال ها بس اما در اين س
ــه ارگان هاى  ــود آن ها، ب ــرورت وج ــى به ض بى توجه
ــف دارد  ــيار جاى تأس ــد و اين بس ديگر اجاره داده ش
كه آموزش و پرورش با بيش از 12ميليون دانش آموز، 
ــن دانش آموزان  ــود را كه متعلق به اي ــاى خ اردوگاه ه
ــاره بدهد و دلش خوش  ــت، به ارگان هاى ديگر اج اس
ــد كه از محل اجاره اين اماكن، درآمدى نصيبش  باش

مى شود. فلسفه ايجاد اين اردوگاه ها اين بود كه مكمل مدرسه باشند. 
ــا در چارچوب  ــده، تنه ــند تحول بر آن تأكيد ش ــت همه جانبه كه در س تربي
ــه اى  ــد. مدرس ــى با متراژهاى محدود و امكانات محدود محقق نخواهد ش مدارس
ــته باشد، نه زمين ورزش و نه آزمايشگاه كه مدرسه محسوب  كه نه كتابخانه داش
نمى شود. متأسفانه يكى از معضالت هم همين نگاه غلط در ساخت مدارس است، 
ــر چند اتاق  ــت با كالس درس و اگ ــه مترادف اس ــكل كه گويى مدرس به اين ش
ــه بايد فضاى فرهنگى  ــه ساخته شده است. درحالى كه مدرس ــاخته شد، مدرس س
ــته باشد، محيط كار عملى و آزمايشگاهى داشته  داشته باشد، فضاى ورزشى داش
ــده بودند، اين فضاها را نداشتند، از آنجا  ــد. مدارسى كه در گذشته ساخته ش باش
ــى با تمام فضاهاى الزم امكان پذير  ــاختن مدارس كه تخريب تمام آن مدارس و س
ــد فضاهايى مكمل كالس هاى مدرسه بنا شوند. كانون هاى  نبود، تصميم گرفته ش
فرهنگى، دارالقرآن ها، فضاهاى ورزشى و اردوگاه ها درواقع، همين نقش را داشتند. 
ــكيل مى دهند. درواقع، مدرسه مركزى است كه  ــه را تش همه اين ها با هم مدرس
اين فضا ها پيرامون آن شكل مى گيرد و مجموعه اين ها با هم مدرسه اى را تشكيل 
ــد كه مى تواند در جهت تربيت همه جانبه گام بردارد، وگرنه اردوگاه بدون  مى دهن

مدرسه كه معنا ندارد. 
اتفاق بدترى كه افتاد اين بود كه در چند سال اخير و تغييراتى كه در ساختار 
ــد، گفتند مى خواهيم  ــم به وجود آم ــد و كالس شش ــاى تحصيلى ايجاد ش پايه ه
مدارس دونوبته را يك نوبته كنيم. اين شعار كه مدارس دونوبته نداريم، باعث شد 
فضاهايى مانند آزمايشگاه ، كارگاه، كتابخانه و... همه به كالس درس تبديل شدند 
تا گفته شود كه مدرسه دونوبته ديگر وجود ندارد. خب، اين همان تلقى است كه 
مدرسه و هدف آن را تنها در بعد علمى مى بيند. اتفاقاً در اين زمينه هم توفيقى به 
دست نيامد، زيرا به ناچار تراكم كالس ها باال رفت و كالس هايى كه درنهايت، بايد 
ــد. مسلم  ــت به كالس هايى 40نفره تبديل ش 25 دانش آموز در آن حضور مى داش
ــته  ــى تا اين حد باال مى رود، از كيفيت آموزش هم كاس ــت وقتى تراكم كالس اس
ــود. اتفاقاً يك بخشى از فرايند اجتماعى شدن در كالس درس اتفاق مى افتد.  مى ش
ــى هاى  ــت، همه ما همكالس ــى ها نمودى از اين فرآيند اس ــط ميان همكالس رواب
ــكل مى گيرد كه  ــوب و اجتماعى زمانى ش ــاد مى آوريم. اما رابطه خ ــود را به ي خ
ــى ها را  ــكل گيرى روابط اجتماعى ميان همكالس ــش آن اجازه ش كالس و گنجاي
ــيب ديد،  ــيد، هم بعد علمى آس ــد. اما وقتى تراكم كالس ها به چهل نفر رس بده
ــيب هاى اجتماعى در  ــر اينكه باعث پيدايش آس ــم بعد اجتماعى و از همه بدت ه
ــد. بر اساس مطالعه اى كه انجام شد، مشخص شد اين فشردگى و  دانش آموزان ش
تراكم باالى كالس ها موجب اخالل در رابطه معلم و دانش آموز شده است. در ميان 
ــت كه وقتى فضا محدود است، زمينه بروز  دانش آموزان هم همين طور. طبيعى اس
ــاى اجتماعى، اخالقى و رفتارى رخ مى دهد. بنابراين، تبديل فضاهايى  ناهنجارى ه
ــگاه، نمازخانه، فضاهاى ورزشى، اتاق بهداشت و پرورشى به  مثل كتابخانه، آزمايش

تربيـت همه جانبـه كـه در سـند 
تحـول بر آن تأكيد شـده، تنها در 
چارچـوب مدارسـى بـا متراژهاى 
محدود و امكانـات محدود محقق 
نخواهـد شـد. مدرسـه اى كـه نه 
كتابخانه داشـته باشـد، نـه زمين 
ورزش و نه آزمايشـگاه كه مدرسه 
يكى  متأسفانه  نمى شود.  محسوب 
از معضالت هم همين نگاه غلط در 

ساخت مدارس است.
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كالس درس نشان دهنده نگاه محدودى است كه برخى تصميم گيرندگان به مقوله 
ــاً اين نوع نگاه ديگر تربيت زيستى و اجتماعى و سياسى  ــته اند و اساس تربيت داش
ــه را فقط به عنوان  در آن موضوعيت ندارد و تنها چيزى كه در اين نگاه كه مدرس
ــت كه البته  كالس درس مى بيند وجود دارد، توجه به آن بُعد علمى و فناورانه اس
ــود. اين نگاه ها باعث شد بسيارى از دانش آموزان ديگر  آن هم دچار اختالل مى ش
ــى  نمى روند، ديگر فعاليت هاى  ــروز تجربه اردو ندارند، ديگر به بازديد هاى علم ام
مختلف در سطح مدارس وجود ندارد. اين امر باعث مى شود كه آموزش و پرورش 

تك بعدى شود و دانش آموزان آن هم تك بعدى بارمى آيند. 
ــب دانش از طريق مدارس نيست و هزار راه ديگر وجود  امروز ديگر فرآيند كس
دارد كه مى توان از طريق آن به دنبال مسائل علمى رفت. اعتقاد من اين است كه با 
توجه به رقبايى كه براى آموزش و پرورش وجود دارد، با توجه به فضاهاى ديگرى 
ــائل علمى دست پيدا كرد ديگر نگاه كالس محور  كه مى توان از طريق آن ها به مس
و آموزش محور صرف نمى تواند كاركرد اصلى آموزش و پرورش باشد. كاركرد اصلى 
بايد به سمت همه ساحت هاى تربيت و بخصوص تربيت سياسى و اجتماعى باشد. 
ــت كشورشان  ــت كه دانش آموزان به سرنوش منظور من حاكم كردن اين تفكر اس
ــه وجود داشته  ــند. زمانى اين اتفاق مى افتد كه امكان آن در مدرس ــاس باش حس
باشد. وقتى در مدرسه كه جزئى از جامعه است اين امكان فراهم شود كه بچه ها در 
ــاركت داشته باشند مى توان انتظار داشت فردا در سرنوشت  سرنوشت مدرسه مش

جامعه نيز احساس مسئوليت كنند، وگرنه وقتى بچه ها 
ــه كه با سرنوشت خودشان نيز  ــت مدرس را در سرنوش
ــا زبان بى زبانى به  ــاركت نمى دهيد ب گره مى خورد مش
ــود در اجتماع  ــت خ ــا مى گوييد كارى به سرنوش آن ه
نداشته باشيد. يعنى آن بعد تربيت سياسى و اجتماعى 
ــود. چون غيرمستقيم به  ــاره شد محقق نمى ش كه اش
ــت خود نداشته  ــود كارى به سرنوش آن ها گفته مى ش
ــه در سنين پايين به آن ها القا  باشيد. وقتى در مدرس
ــت خود ندارند اين در  ــود كه نقشى در سرنوش مى ش
ــذارد و به بى تفاوتى  ــنين باال نيز تأثير خود را مى گ س
ــكل ها و كارهاى  ــوراها و تش ــد. وقتى ش ــن مى زن دام
ــرود با زبان  ــد و يا از بين ب ــته باش گروهى رونق نداش
بى زبانى حساسيت آن ها را نسبت به آينده خودشان و 

جامعه از بين مى رود.
  بـه بحث خوبى اشـاره كرديد، 
ولـى نگران كننـده اسـت. از ايـن جهت 
نگران كننـده اسـت كـه آن زمانـى كـه 
بـود  فعاليت هـا  اين گونـه  رونـق  دوره 
مـا دسـتاورد هاى خيلـى قابـل اتكايـى 
نداشـتيم. اما امـروز با ايـن توصيفى كه 

كرديد و اين مسـائل كم رنگ شـده اسـت نبايد توقع داشته باشيم 
آموزش و پـرورش نقش جدى در تربيت اجتماعى نسـل جوان ايفا 
كند. دو آفت را ذكر مى كنيم و خوب اسـت شـما نظرتان را در اين 
مـورد بگوييـد. به نظر مى رسـد برخـى از اين فعاليت هـا را در حد 
ظاهر و شـكلى انجام مى دهيم، اما پشـتوانه نظرى براى آن نداريم. 
يا دسـت اندركاران آمـوزش و پرورش كه بايد مجـرى اين برنامه ها 
باشند به اين نظريه ها مسلط نيسـتند. دوم، خود نيروى انسانى كه 
در آمـوزش و پرورش بايد مجرى اين طرح ها باشـد، به اندازه كافى 
آموزش نديده و نيروهاى باانگيزه و پرشـورى وجود ندارند. مثًال هر 
سـاله شـوراهاى دانش آموزى انتخابات برگزار مى كنند و در سـطح 
مدارس افـرادى انتخاب مى شـوند اما وقتى بررسـى هاى جدى در 
اين زمينه مى شـود در اكثر استان ها و شهرها و مدارس فعاليت هاى 
جدى و تعريف شده اي را كه نوعى مشاركت عمومى دانش آموزان را 
نشـان بدهد، شاهد نيستيم. براى اينكه بخش عمده اى از نيروهايى 
كـه در آمـوزش و پرورش وجـود دارند متوجه نيسـتند و اعتقادى 
ندارند كـه از طريق اين فعاليت ها، دانش آمـوزان از طريق آزمون و 
خطا با فعاليت هاى گروهى و اجتماعى آشنا  مي شوند. گويى به مثابه 

يك بخشـنامه آن را اجرا مي كنند. از اين رو، به نظر مي رسد بخشى 
از فعاليت ها به صورت اسم باقى مانده و محتواى مورد نظر را ندارد. 

نظر شما در اين باره چيست؟
ــاره كرديد با توجه به همه  مـددى: نمى دانم در مورد آن دوره دهه60 كه اش
ــا نتايج قابل قبولى نداريم، با چه معيارى اين را مى گوييد. ولى مى خواهم  تالش ه
به يك نمونه اشاره كنم. يكى از ضعف هاى آموزش و پرورش كه بايد در جاى خود 
ــاً ارزيابى تربيتى از فعاليت هاى خودش ندارد.  ــت كه اساس به آن پرداخت اين اس
آن چيزى كه در حوزه ارزيابى انجام مى شود كه بيشتر در حوزه كتاب هاى درسى 
ــاب نمى آيد. اما  ــت، ارزيابى خوبى براى فعاليت هاى آموزش و پرورش به حس اس
ــانه هاى تعليم و تربيت پويا اين  ــتم عرض كنم. يكى از نش آن مثالى كه مى خواس
ــت كه بچه ها نشاط و شادابى و تحرك داشته باشند، اقتضاى سن دانش آموزان  اس
ــل و دل مرده  ــند. ما نسل كس ــته باش ــادابى داش ــت كه بايد تحرك و ش اين اس
ــور و هيجان و تالش  ــال ها بازگرديد، واقعاً با ش ــما اگر به آن س ــم. ش نمى خواهي
ــگ روبه رو بوديم، على رغم  ــويد. على رغم اينكه با جن ــدارس مواجه مى ش و... در م
ــور در جبهه ها بودند، على رغم اينكه هر روز در  اينكه بخش مهمى از نيروهاى كش
ــييع جنازه شهدا بود، باز هم با همه اين درد ها، باور من اين است كه  كوچه ها تش
ــت. انگيزه هاى زيادى در بين  ــته اس مدارس انرژى و جنبش و جوش زيادى داش
ــود در سال 67 همچنان در  ــت. چه طور مى ش معلمان و دانش آموزان وجود داش
جبهه ها مشغول جنگ هستيم ولى همچنان اردوها به 
ــط اردوهاى زيارتى، بلكه  ــت؟ نه فق قوت خود باقى اس
ــمال  ــاى تفريحى آموزش و پرورش تهران در ش اردوه
ــئوالن نظام اين فهم را دارند كه  ــود و مس برگزار مى ش
ــرورش بدهند و آن را از  ــه خوبى به آموزش و پ بودج
ــرزندگى  ــور و س ــاط و ش بودجه جنگ جدا كنند. نش
ــى از داليل موفقيت  ــوزش و پرورش يك آن دوران آم
ــند كدام دوران  ــاب مى آيد. اگر از من بپرس ما به حس
ــترى  ــدام دوران لذت بيش ــوده و ك ــر ب موفقيت آميزت
ــاً از آن دوران ياد مى كنم. مثًال اردو هاى  برده اى، قطع
آموزش نظامى هم كه داشتيم با سرزندگى بود. همين 
سرزندگى و اميد به آينده و هيجان بود كه به نظر من 
ــد. اين موضوع مالك  باعث موفقيت ما در آن دوران ش

بسيار مناسبى است.
  ما هم با شما موافقيم كه در مقام مقايسه 
هرچـه بـه گذشـته برمى گرديـم موفقيـت ما هم 
بيشـتر مى شـود. اما چرا امروز آن شور و هيجان و 

سرزندگي وجود ندارد؟
مـددى: چون معتقدم آن روح پويايى و زندگي در 
ــون از نزديك با  ــدارد. اين نكته را چ ــدارس وجود ن م
ــدارس جاذبه هاى الزم را ندارد.  ــتم، مى گويم. م مدارس و معلمان در ارتباط هس
ــا را ندارد كار را  ــدا كرده و قابليت رقابت با آن ه ــوص چون رقباى جدى پي بخص
ــكل تر كرده است. يكى از عواملى كه اين خمودگى را ايجاد مى كند اين است  مش
كه مدارس از فعاليت هاى هدفمند گروهى و پرورشى تهى شده است. دانش آموزى 
كه چهار يا پنج سال يك بار هم پايش را از مدرسه بيرون نمى گذارد طبيعى است 
ــور و انرژى كمى خواهد داشت. بگذاريد وارد بحث ديگر هم بشوم. فضاهاى  كه ش
ــه انجام داده ايم به اين نتيجه  ــدارس ما هم جاذبه الزم را ندارد. در مطالعاتى ك م
ــدارس خود ناراضى  ــى م ــيده ايم كه 80درصد معلمان ورزش از فضاى ورزش رس
ــتند. به همين نسبت، دانش آموزان هم از امكانات موجود ناراضى هستند. اين  هس
مطالعه اى كه عرض كردم در يك جامعه آمارى 6هزار نفره است، هم دانش آموزان 
ــب ورزشى در مدارس وجود ندارد، معلم تربيت  و هم معلمان. وقتى امكانات مناس
ــن آن ها  ــت بپردازد؟ دانش آموزانى كه اقتضاى س ــا چه انگيزه اى به فعالي بدنى ب
ــر كوچه ها محل بازى  ــبك زندگى ديگ ــت و با تغيير س تحرك و جنب وجوش اس
ــت و خانه ها آپارتمانى شده و تكنولوژى هاى روز بچه ها را درگير كرده  بچه ها نيس
است، چه بكنند؟ در اين شرايط فعاليت هاى زنده اى كه باعث تحرك دانش آموزان 
ــت. وقتى امكانات به اندازه كافى نيست، طبيعى است  ــود بيش از پيش نياز اس ش
ــرك در جامعه و دانش آموزان  ــت بدنى به اين روز مى افتد. تح ــت تربي كه سرنوش

وقتى در مدرسـه كـه جزئى از جامعه 
است اين امكان فراهم شود كه بچه ها 
در سرنوشت مدرسه مشاركت داشته 
باشـند مى تـوان انتظار داشـت فردا 
در سرنوشـت جامعـه نيـز احسـاس 
مسئوليت كنند، وگرنه وقتى بچه ها را 
در سرنوشـت مدرسه كه با سرنوشت 
خودشـان نيز گره مى خورد مشاركت 
نمى دهيـد با زبـان بى زبانـى به آن ها 
مى گوييد كارى به سرنوشـت خود در 

اجتماع نداشته باشيد.
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ــيارى از بيمارى ها در سنين پايين به سراغ آن ها مى رود. اين از  ــود و بس كم مى ش
بحث تربيت بدنى.

برويم سراغ فعاليت هاى فرهنگى و هنرى. چند درصد از مدارس كتابخانه هاى 
خوب و مجهز دارند؟ چند درصد از مدارس سالن اجتماعات براى انجام فعاليت هاى 
هنرى دارند؟ با تغييراتى كه در اين چند سال اخير با آن روبه رو بوده ايم كه بيشتر 
ــاهد تعطيلى كانون ها و اردوگاه ها و  ــده است، ش فضاها به كالس درس تبديل ش
ــتيم در حالي كه اين ها به عنوان موارد مكمل آموزش و پرورش  ــكل ها و... هس تش
ــناخته مى شوند و از فضاهاى اصلى فرايند تعليم و تربيت به حساب مى آيند. ما  ش
ــتقيم و رسمى داريم و يك تربيت و آموزش غيرمستقيم  يك تربيت و آموزش مس
ــكيل مى دهد. بعضى از  ــم كار آموزش و پرورش را تش ــى. اين ها در كنار ه و فرع
ــمى  ــت اندركاران آموزش و پرورش اين تصور را دارند كه به اين چارچوب رس دس
بايد بسنده كرد و مأموريت خود را در همين حد مى بينند. از اين جهت، بايد بگويم 
ــيارى از امكانات از دانش آموزان  ــعه فعاليت هاى اجتماعى و... بس در رابطه با توس
ــده مدارس خمودگى و كسالت داشته باشند. باز  ــده است و اين باعث ش گرفته ش
هم تأكيد مى كنم كه امروز براى آموزش فيزيك و شيمى و زبان و رياضى و... ديگر 
ــت سال به دانش آموزان آموزش  ــه باشد. ما هش لزومى ندارد دانش آموز در مدرس
ــت  زبان مى دهيم ولى با كم ترين اطالعات در اين مورد ديپلم مى گيرند. كافى اس
ــه بگذرانند و به توانايى قابل قبولى  ــگاه هاى بيرون از مدرس چند ترم را در آموزش
برسند. امروز آموزش حرفه هاى مختلف به راحتى صورت مى گيرد. لذا ديگر انگيزه 
صالحيت هاى علمى در مدارس انگيزه اصلى نيست؛ به اين دليل كه مى توانند در 
جاى ديگر به آن برسند. امروز حتى دانش پايه اى را كه در مدارس كسب مى كنند، 
ــت آن ها ندارد. معتقدم آن جاذبه هاى الزم كه بايد در  كاربرد آن چنانى در سرنوش
ــما گفتيد كه خروجى  ــد، ديگر نيست و نكته اى كه ش ــته باش مدارس وجود داش
امروز ما آن چيزى نيست كه قابل قبول باشد، موافقم. اما در مورد آن نكته اى كه 
ــت، بايد برگردم به همان دهه هاى گذشته.  گفتيد فعاليت ها به صورت ظاهرى اس
ــروز نبود، اما از آن امكانات كم خوب  ــته امكانات ما به اندازه ام در دهه هاى گذش
ــتيم براى  ــال هاى 65 يا 66 داش ــكالتى كه در س ــتفاده مى كرديم. با همه مش اس
مربيان تربيتى دوره 90ساعته آموزش فعاليت هاى اردويى برگزار مى كرديم. امروز 
ــى آموزش اردويى  ــر از مربيان تربيت ــال اخير چند نف ــى كنيد كه در ده س بررس
ديده اند؟ براى اينكه در مدرسه فعاليت هاى صورى اتفاق نيفتد، بايد مربى آموزش 
ــا به صورت مرتب  ــت و مربى ه ــدت الزم اس ببيند. آموزش هاى حين خدمت بش
ــند. براى مربى هزينه نمى كنيم و  ــته باش بايد آموزش ببينند و تغذيه فكرى داش
ــرايط روز آموزش نبيند،  ــت كه وقتى با ش او را به روز نگه نمى داريم و طبيعى اس
ــته هم به ناچار بخشنامه مى فرستاديم، ولى  ــنامه مى بيند. در گذش به صورت بخش
تأكيد روى مسائل ديگر بود. بنده معتقدم امروز به آموزش نيروى انسانى اعتقادى 
ــود، نه فقط در بخش پرورشى،  وجود ندارد كه براى آن هزينه اى هم انجام نمى ش

ــت. با توجه به تجربه اى كه من  ــى هم به همين صورت اس بلكه در بخش آموزش
ــال هاى  ــزارى دوره هاى ضمن خدمت كم ترين هزينه را دارد. رويكرد س دارم، برگ
ــازى نيروها بپردازد.  ــر آموزش و پرورش به اين صورت نبوده كه به توانمندس اخي
ــال كار كرده اند، هيچ دوره اى براى  ــه كه چند س گاهى پيش آمده مديران مدرس
ــت و امسال چون مدرس يكى از اين دوره ها بودم ديدم كه  ــده اس آن ها برگزار نش
مديران چند منطقه با هم تشكيل يك كالس داده اند به اين خاطر كه در اين چند 
ــده بود، به بهانه اينكه بودجه كافى وجود  ــال هيچ دوره اى براى آن ها برگزار نش س
ــوم، ولى نبايد اين  ــدارد. من منكر محدوديت هاى مالى آموزش و پرورش نمى ش ن
ــانى تسرى دهيم. نيروى انسانى  محدوديت ها را در بخش مهم آموزش نيروى انس
با توجه به تحوالت مختلفى كه در سطح كشور و جهان مى افتد، بايد دائم آموزش 
ببيند و به روز شود. امروز كار كردن در مدارس بشدت مشكل است و اين موضوع 
ــى  ــود. محدوديت ها را نبايد به فعاليت هاى پرورش بدون آموزش ديدن حل نمى ش

مكمل آموزش تسرى دهيم. 
آموزش و پرورش اگر توانايى الزم را داشته باشد، مردم براى رونق فعاليت هاى 
ــا آموزش و پرورش توانايى  ــى حاضرند كمك كنند و پول پرداخت كنند. ام جانب
ــا مديران را آموزش نمى دهيم كه مثًال 300  ــتفاده از اين ظرفيت ها را ندارد. م اس
ــت، نمى تواند  خانواده را به كار بگيرند. مديرى كه الفباى اوليه مديريت را بلد نيس
مشاركت اوليا را به كار بگيرد. استفاده از اين ظرفيت باال در مدارس نياز به آموزش 
دارد. چه طور است كه خانواده ها در مدارس غيردولتى با رضايت پول مى دهند؟ ما 
هم اگر در مدارس دولتى شرايط خوبى را فراهم كنيم، طبيعتاً خانواده ها براى بهتر 
ــاركت مى كنند. بخش زيادى از اين مشكالت به اين علت  ــدن امور مدرسه مش ش
است كه آموزش و پرورش نمى تواند از ظرفيت هايى كه دارد بخوبى استفاده كند. 
ــن ظرفيت هايى را كه دارد،  ــت كه اگر آموزش و پرورش بتواند اي باور من اين اس
ــاركت مردمى را جلب كند. مشاركت حق مردم  بخوبى مديريت كند مى تواند مش
ــت، ما نمى توانيم حق نظارت آن ها بر تعليم و تربيت را سلب كنيم. بايد امكان  اس
ــود. همچنين بايد تالش كنيم مردم را  نظارت مردم بر آموزش و پرورش فراهم ش
ــان هاى باسوادى هستند كه  ــاركت دهيم. بخصوص امروز بسيارى از اوليا انس مش
ــد و مى توانند به فرآيند تعليم و تربيت كمك هاى زيادى  تخصص هاى خوبى دارن
ــت. بسيارى از مهارت ها و  ــاركت مردم فقط به معناى پول گرفتن نيس كنند. مش
ــتفاده است، ولى بايد سازوكار آن را ايجاد كرد.  دانش هايى كه اوليا دارند قابل اس
ــر آن نظارت كنند و هم  ــند و ب ــردم بايد هم از فرآيند تعليم و تربيت آگاه باش م
مشاركت فعاالنه اى داشته باشند تا بتوانند تأثيرات خوبى بگذارند و هم از مشكالت 
ــن ظرفيت هاى مردم را به  ــوند. اگر اي ــاى آموزش و پرورش آگاه ش و محدوديت ه
كار بگيريم، نگاه هاى محدود كه تعليم و تربيت فقط در كالس است عوض شود و 
ــت استفاده كنيم، قطعاً مى توانيم شرايط بهترى را در  از امكانات و تجهيزات درس
آموزش و پرورش شاهد باشيم. خوشبختانه همه اين مسائل در سند تحول وجود 
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ــند آمده است كه مدرسه كانون فكرى تربيتى محله به حساب مى آيد.  دارد. در س
مدرسه بايد با محيط اجتماعى پيوند بخورد، چرا مدرسه ها را از زندگى مردم دور 
ــنا شوند. اگر اين  ــه آش كرده ايم؟ بچه ها بايد از واقعيت هاى زندگى از طريق مدرس
نگاه ها اصالح شود، هم ظرفيت آن وجود دارد، هم عالقه مندى از سوى خانواده ها 
هميشه خواهد بود و بچه ها هم از آن استقبال خواهند كرد. معتقدم امروز بيش از 
ــته به اين مسائل نياز داريم، زيرا رقباى آموزش و پرورش به مراتب زياد شده  گذش
ــاره كنم كه چرا سازمان ها و دستگاه هاى خصوصى در  ــت. براى نمونه، بايد اش اس
بخش كمك آموزشى و فعاليت هاى علمى غيررسمى به راحتى مى توانند براى خود 
ــمى آموزش و  ــودآورى و مخاطب و بازار كار جمع كنند؟ چرا بايد از نظام رس س
پرورش نيازمندى هاى مخاطبان تأمين نشود و چنين بخش هايى ايجاد شود؟ من 
ــو با آموزش و پرورش  مخالفتى با اين بخش ها ندارم، ولى اين بخش ها بايد همس
باشند، چون آموزش و پرورش نظام رسمى و متولى اين امر در كشور است. امروز 
حتى در بعد علمى هم دستگاه هاى خارج از آموزش و پرورش هستند كه روى ما 
اثر مى گذارند و تعيين كننده هستند. چه طور مى شود آموزش و پرورش با اين همه 
نيروى انسانى باسواد و امكانات و... متأثر از بيرون مى شود؟ به نظر من، اين توانايى 
در ما وجود ندارد كه از اين امكانات استفاده كنيم. آموزش و پرورش بايد خودش 

را قدرتمند كند تا بتواند اثرگذار باشد و بتواند مخاطبان را به خود جذب كند.
  شـما سـال ها در زمينـه اردوهـا فعاليـت كرده ايـد. در 
صحبت هـاى امروزتـان هم در ايـن مـورد تأكيد زيادى داشـتيد. 
مى خواهيم به روح بخشـى و فلسـفه اين فعاليت ها اشـاره كنيد كه 
اگـر اين ها نباشـد، همان طور كه شـما گفتيد خيلى از اين مسـائل 
در سـطح ظاهر باقى مى ماند. مثًال در زمانـى كه مديركل اردوگاه ها 
بوديد، براى اردو فلسـفه خاصى داشتيد؟ تبيين شده بود و آموزش 
خاصى برنامه ريزى شـده بود؟ آيا اردو يـك فعاليت تفريحى صرف 
اسـت يا در كنـار آن انـواع فعاليت ها در حوزه تعليـم و تربيت هم 

محقق مى شود؟
ــال هاى قبل از وارد شدن به آن مسئوليت با اين مسائل  مددى: ما حتى در س
سروكار داشتيم. عرض كردم كه ما در دهه شصت دوره هاى آموزشى براى مربيان 
ــتيم. آن زمان كه دوره هاى ضمن خدمت آن چنان ايجاد  تربيت در مورد اردو داش
ــتيم.  ــى آموزش فعاليت هاى اردويى داش ــود، دو دوره مقدماتى و تكميل ــده ب نش
ــاره كرديد اردو يك فعاليت است كه درون خودش ده ها فعاليت  همان طور كه اش
ــوزان را فراهم كند ممكن  ــى نيازهاى دانش آم ــر را كه مى تواند تمام ــل ديگ مكم
ــد  ــفه اى دوره هاى ضمن خدمت معلمان برگزار مى ش ــازد. لذا با چنين فلس مى س
ــنا شوند. حتى قبل از من هم دوستان  ــفه و اهداف اردوهاى مختلف آش كه با فلس
تالش زيادى كردند كه آموزش هاى الزم داده شود. قطعاً براى برگزارى اردوها در 
ــائل وجود داشت و اين نگاه وجود  ــته اين تعاريف و مس آموزش و پرورش در گذش

ــت كه بچه ها بخش زيادى از تجارب عملى را كه  داش
ــد تجربه مى كردند. ما  ــعى و خطا در آن باش امكان س
ــاً رخ دهد تا دانش آموزان با  معتقديم امكان بايد حتم
ــب مى كنند بتوانند در موقعيت هاى  تجربياتى كه كس
ــد بهترين عملكرد  ــابه كه در زندگى اتفاق مى افت مش
ــطوح مختلف  ــان دهند. آن زمان اين نگاه در س را نش
ــت. از سطح ستادى تا استانى وجود داشت.  وجود داش
ــركت در دوره هاى  ــاعت سابقه ش من بيش از هزار س
ضمن خدمت در اين موضوع دارم. هيچ مقام مسئولى 
ــران مدارس هم  ــن دوره ها را رد كند. مدي نبود كه اي
گواهى هاى الزم را در اين حوزه داشتند. از يك زمانى 
ــد، به  ــا به مثابه يك ابزار ش ــد كه نگاه به اردو ه به بع
جاى آنكه اردو يك فعاليت تربيتى باشد به صورتى شد 
ــب درآمد كنند. اين  كه از محل اردو ها براى خود كس
انحراف بسيار بزرگى است. اردو كه يك فعاليت تربيتى 
ــيار مؤثرى داشته باشد  است كه مى تواند اقدامات بس
ــب درآمد تبديل شد. اردو ها از محل هاى  به محل كس
طبيعى به سمت هتل ها و رستوران ها و... كشانده شد. 
ــت اندركاران تصميم گير  تقاضاهاى غلط اجتماعى دس

ــر كاركرد الزم را  ــد اردو ها ديگ ــات غلط آن ها باعث ش ــرد و مطالب ــرف ك را منح
ــت. مثًال از طريق برگزارى اردوها بايد زمينه  ــفانه بدآموزى داش ــت و متأس نداش
ــختى را تجربه كنند، روابط اجتماعى متعدد را  ــالم را تجربه كنند، س ــت س زيس
تجربه كنند و... در مدرسه يك زمان بندى در مكان مشخصى است ولى در اردوها 
ــتى كسب مى كنند. اين امكان به هيچ وجه  تجربيات مختلف را در گروه هاى دوس
در مدرسه فراهم نمى شود. دانش آموزانى كه به خانواده وابستگى دارند، استقالل را 
ــته هستند، ولى تجربيات ديگر  تجربه مى كنند. امروز بچه ها كامًال به خانواده وابس
ــرد دانش آموز در موقعيت هاى  ــب كنند. همه اين ها كمك مى ك را نمى توانند كس
ــفر كردن  ــئوليت پذيرى و كار گروهى را ياد بگيرد. س ــف نقش پذيرى و مس مختل
ــت، وقتى در كنار گروه هاى دوستى باشد، تجربيات  خوب به تنهايى تجربه آموز اس
ــا روى عملكرد و آموزش مربيان هم  ــى را نيز به وجود مى آورد. اين اردوه مختلف
ــيارى از تجربيات مربيان در اردوها حاصل شد. اولين  ــت. بس ــزايى داش تأثير بس
ــال 60 بود. قبل از آن در مناطق جنگ زده  تجربه اردويى من هفته اول مهرماه س
ــى از معلمان و مربيان 600 نفر از بچه هاى  ــتان بودم. در پايان آن، با جمع خوزس
ــهيد باهنر برنامه هاى  جنگ زده آنجا را يك هفته به تهران آورديم و در اردوگاه ش
ــالگى يك هفته مدير اين  ــنين 21، 22س مختلفى براى آن ها برگزار كرديم. در س
ــال  ــاب مى آمد. همان يك هفته اندازه ده س اردو بودم و اولين تجربه من به حس
تجربه براى من داشت و از آنجا بود كه با فعاليت هاى اردويى گره خوردم. آن اردو 
ــگاه بود كه آموزش هاى خوبى به من داد. لذا اردو  ــال دانش براى من مانند چند س
هم براى مربى و هم براى دانش آموز مانند كالس درس است. بايد اعتراف كنم كه 
ــب مى كردم. شايد بيش از  ــد، يك تجربه جديد كس از هر اردويى كه برگزار مى ش
500 اردو در شكل هاى مختلف برگزار كردم با تعداد افراد باال. هر اردو يك تجربه 
ــاب مى آيد. اگر يك  ــازى به حس جديد براى من بود. اردو يك كارخانه توانمندس
ــت با 200 دانش آموز يك هفته زندگى كند، قادر خواهد بود  ــه توانس مدير مدرس
يك مدرسه 500نفره را به نحوه احسن مديريت كند. به نظر من آموزش و پرورش 
بايد اين نگاه را داشته باشد كه عالوه بر فعاليت هاى مختلف براى دانش آموزان در 
چارچوب اردو براى توانمندسازى نيروى انسانى خود حتماً اردو ها را جدى بگيرد. 
ــب تجربه عملى براى آن ها ايجاد كرد.  كجا بهتر از اردو مى توان پيدا كرد كه كس
ــت كه اردو اين بستر  ــى هم نياز به تجربيات متعددى اس براى فعاليت هاى پرورش
ــيارى از مسئوالنى كه  ــانى آموزش و پرورش ايجاد مى كند. بس را براى نيروى انس
ــايد در حد  ــد قطعاً مى توانند در قالب مديريتى خود كه ش ــن تجربياتى دارن چني

استان هم باشد عملكرد خوبى را نشان دهند.
تابستان امسال توفيق داشتم در اردوى آموزشى مربيان در رامسر شركت كنم. 
ــادابى زيادى بر اين اردو حاكم بود. طبيعت هم مى تواند تأثير خوبى  ــاط و ش نش
ــنهاد مى كنم مديران مناطق و مديران مدارس را به  ــته باشد. پيش روى افراد داش
ــا بپردازند. چرا به جاى برگزارى  ــازى آن ه اردو ببرند و در اين حين به توانمندس
ــيده  ــمت هتل ها كش همايش ها در اردوگاه باهنر به س
شدند؟ آموزش و پرورش چه نسبتى با هتل دارد؟ اين 
ــنه در سال هاى قبل وجود داشت و اين امر  سنت حس
ــت فرهنگ اردو رفتن و چنين فعاليت هايى  باعث تقوي
ــد. اگر مى گويند آموزش و پرورش كمبود بودجه  مى ش
دارد، پس چرا به هتل ها مى روند؟ مگر ما اين امكانات 
ــت از فضاهاى  را نداريم؟ آموزش و پرورش مجاز نيس
ــب  ــد وقتى خودش فضاهاى مناس ــتفاده كن ديگر اس
ــبتى  ــم و تربيت را دارد. هتل ها هيچ نس ــد تعلي فرآين
ــن فرآيند ندارند. فكر مى كنم از آن روزى كه اين  با اي
انحراف انجام شد كه اجالس ها به هتل ها برده شد، به 
ــبى  ــد كه اردوگاه ها مكان مناس زبان بى زبانى گفته ش

براى فعاليت هاى اردويى نيست.
  يكـى ديگـر از حوزه هايى كـه مى تواند 
در فرآينـد تربيتى دانش آموزان تأثيرگذار باشـد، 
حوزه تشكل هاسـت. شـما بانى يكى از تشكل هاى 
دانش آموزى هسـتيد. حسن اين تشـكلى كه شما 
راه انداختيد اين اسـت كه بر يك فلسـفه درستى 
بنـا شـده. سـازمان دانش آمـوزى به ايـن صورت 

از يـك زمانى بـه بعد كه نـگاه به 
اردو هـا به مثابه يك ابزار شـد، به 
جاى آنكه اردو يك فعاليت تربيتى 
باشـد به صورتى شـد كه از محل 
اردو هـا بـراى خود كسـب درآمد 
كنند. ايـن انحراف بسـيار بزرگى 
است. اردو كه يك فعاليت تربيتى 
اسـت كه مى تواند اقدامات بسيار 
مؤثرى داشته باشد به محل كسب 

درآمد تبديل شد.



گو
ت و

گف

91 شماره هشتم/ ارديبهشت ماه 1394

بـه وجود آمد كه تشـكل هاى بيرون از چارچوب رسـمى آموزش و 
پـرورش را به وجـود آورد و در كنار ديگر تشـكل ها قادر به جذب 
بخش هايى از دانش آموزان شـد كه عالقه مندى هاى متفاوتى دارند. 
شـايد بسيج گروه مشـخصى از دانش آموزان را جذب كند. اتحاديه 
انجمن هـاى اسـالمى دانش آمـوزان هم بـه همين صـورت. اما همه 
دانش آموزان به اين دو تشـكل نخواهند رفت. اين احسـاس نياز كه 
به سـمت تشكل هايى برويم كه جنبه رسـمى كمى دارند و در عين 
حال، تشكل هستند و سـازماندهى دارند و مى توانند دانش آموزان 
را در جهت خاصى هدايت كنند و ارزش هاى خاصى را به آن ها ارائه 
كننـد. از اين منظر، سـازمان دانش آموزى پديد آمـد. در آن زمان 
تحقيقى وجود داشـت كـه مى گفت، فعاليت بهتر از آموزش اسـت؛ 
كار گروهـى بهتـر از كار فردى اسـت؛ كار دائم بهتـر از كار موردى 
اسـت؛ كار داوطلبانه بهتر از كار اجبارى است و كار غيررسمى بهتر 
از كار رسـمى است. اين پنج مورد شايد فلسفه شكل گيرى سازمان 
دانش آموزى بود. از تجربه خودتان در سازمان دانش آموزى بگوييد.
ــاره كرديد تقريباً جزو  ــكل هاى دانش آموزى كه به خوبى به آن اش مددى: تش
ــت. به هر حال، همه ما بعد از  تجربيات خوب امور تربيتى و آموزش و پرورش اس
چند سال فعاليت هاى اول انقالب به اين نتيجه رسيديم كه يك سرى فعاليت هاى 
ــه يك فعاليت عام  ــود. اما در كنار اينك ــراى دانش آموزان بايد ايجاد ش ــى ب عموم
ــدت و بنيادين اين  ــد كه با يك نگاه بلندم ــد، مى طلب ــته باش و فراگير وجود داش
ــا به اهداف ديگر خود  ــود در رهگذر اين فعاليت ه ــا را تدارك ديد تا بش فعاليت ه
ــكل ها بود. اداره تشكل ها در سطح كشور  ــيم. يكى از اين فعاليت ها ايجاد تش برس
ــكل  ــوه ش ــال هاى 64، 65 طرح اس ــروع به فعاليت كرد. مثًال در تهران در س ش
ــت. كامًال به  ــوه محصول يكى از طرح هاى امور تربيتى تهران اس گرفت. طرح اس
ــيدن دانش آموزان مى پرداخت. بعد آرام آرام طرح  طرح سازماندهى و تشكل بخش
ــكل گرفت و بحث انجمن هاى اسالمى و بسيج به ميان آمد. هركدام  پويندگان ش
ــد. مى خواهم به چند نكته  ــذب دانش آموزان بودن ــا ظرفيت هايى براى ج از اين ه
ــه بايد  ــه هر دانش آموزى در مدرس ــت ك ــاره كنم. يك اينكه باور من اين اس اش
ــتوانه  ــد. اين حرف هم پش نقش ايفا كند. هيچ دانش آموزى نبايد بدون نقش باش
تربيتى دارد و هم سازوكارى است براى يك جريان سازى تربيتى. هر دانش آموزى 
ــب با ويژگى هاى او باشد.  ــه ايفا كند؛ نقشى كه متناس ــى در مدرس بايد يك نقش
ــد، يعنى از دايره تعليم و تربيت بيرون  ــه بدون نقش باش دانش آموز اگر در مدرس
است. شايد گفته شود اينكه دانش آموز در كالس درس حضور دارد، خودش نوعى 
ــت. بله، ولى بايد هركدام در كنار اين نقش عمومى يك نقش خاص نيز  نقش اس
ــت كه هيچ دانش آموزى نبايد  ــند. منظور من از نقش داشتن اين اس ــته باش داش
ــد كه در سرنوشت مدرسه دخيل نباشد. چون نقش  ــه حضور داشته باش در مدرس
ــگرفى دارد. نقش پذيرفتن، يعنى ديده شدن  ــپردن به دانش آموزان تأثيرات ش س

ــود و به او  ــدن، يعنى هيچ دانش آموزى نبايد ديده نش همه دانش آموزان. ديده ش
توجه نشود. يكى از نياز هاى مهم انسان از بعد روانشناختى ديده شدن است و اين 
امر در نظام تعليم و تربيت نوعى جريان تربيتى براى فرد ايجاد مى كند. آن نقشى 
كه من تأكيد مى كنم، مى تواند هر چيزى باشد. شايد در ذهن مخاطبان شما اين 
ــود براى هر فردى يك نقش تعريف كرد. معتقدم  ــؤال ايجاد شود كه مگر مى ش س
ــراى كار در مدارس وجود دارد به گونه اى  ــه چون عرصه و ظرفيت هاى زيادى ب ك
است كه همه مى توانند نقشى داشته باشند. پشتوانه اين ادعا تجربه چندين ساله 
من در آموزش و پرورش است. اگر نظام آموزش و پرورش اين نقش را به رسميت 
ــان داخل  ــد، از طريق نقش دادن به بچه ها آن ها را در روند تربيتى خودش بشناس
ــند تحول اين است كه هر دانش آموز در فرآيند تربيتى  مى كند. نگاه تربيتى در س
ــت. به جاى تربيت كردن بايد روند تربيت شدن را فراهم كرد. اين  خود دخيل اس
ــش به بچه ها امكان  ــپردن نق ــدن را فراهم مى كند. س نقش امكان روند تربيت ش
ــتم تعليم و تربيت در مدرسه ايجاد مى كند. من فقط  ــاركت آن ها را در سيس مش
ــت كه تعليم و تربيت شكل  ــه صحبت مى كنم. در مدرسه اس در چارچوب مدرس
مى گيرد. در ادارات و سازمان ها و وزارتخانه ها هيچ اتفاقى نمى افتد، جز پشتيبانى 
ــى كند، بايد در داخل  ــرورش اگر بخواهد خودش را معرف ــت. آموزش و پ و حماي
ــه هر حرفى كه زده مى شود و در مدرسه  ــه اين كار را بكند. بيرون از مدرس مدرس
ــدارد. پس اوالً اين نقش تأثير  ــت، هيچ ربطى به آموزش و پرورش ن ملموس نيس
تربيتى و پشتوانه معرفتى و علمى دارد و همچنين در سند تحول وجود دارد. ثانياً 
ــاركت را فراهم مى كند. اگر مى خواهيم دانش آموزان در سرنوشت خود  امكان مش
ــند، بايد تجربه زيباى مشاركت و  ــان دخالت كنند و حساس باش و آينده كشورش
نقش پذيرى را در مدرسه براى آن ها ايجاد كنيم. اگر اين چيز ها در مدرسه وجود 
ــت كه ما در  ــود كار خاصى كرد. براى اين اس ــد، بيرون از آن نمى ش ــته باش نداش
ــع معظم تقليد كمك بگيريم مردم را پاى  ــان انتخابات تالش مى كنيم از مراج زم
صندوق هاى رأى بياوريم. مخالفتى با اين عمل بزرگان ندارم، اما اگر در يك فرآيند 
طبيعى عمل كرده باشيم، بدون نياز به اين مسائل مى توان مردم را به مشاركت در 
ــت خود دخيل كرد. مدرسه بهترين جا براى ايجاد مشاركت است. مدرسه  سرنوش
ــوزان از اين طريق با حاكميت در  ــت و دانش آم هم به نوعى نماينده حاكميت اس
ــتند. نوع عملكرد حاكميت در مدرسه مى تواند نوع تلقى دانش آموزان  ارتباط هس
ــت كه بايد به آن توجه  ــازد. اين نكته بسيار مهمى اس ــبت به حاكميت بس را نس
ــود. پس درمجموع، نقش پذيرى و دادن مسئوليت و همچنين مشاركت  زيادى ش

دانش آموزان در مدارس مى تواند نتايج بسيار خوبى در آينده داشته باشد.
ــاركت  ــد بگويم اگر ايفاى نقش و مش ــكل ها برويم، باي ــراغ تش حال اگر به س
ــاى متنوع علمى،  ــام فعاليت ه ــود، انواع و اقس ــتوانه تربيتى دارد عملى ش كه پش
ــه دنبال  ــى، اجتماعى و... را مى توان در مدرس ــى، فرهنگى و هنرى، ورزش آموزش
ــيار خوبى است و من در استان تهران در  ــالمى كه تشكل بس كرد. انجمن هاى اس
شكل گيرى آن نقش داشتم، بخشى از نيازهاى دانش آموزان را مى تواند تأمين كند. 
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هركدام از تشكل هاى ديگر هم بخشى از نيازها را مى تواند تأمين كند. هالل احمر، 
بسيج و... تلقى من اين نيست كه سازمان دانش آموزى يك تشكل است، بلكه فكر 
ــكل ايجاد كند، يعنى سازمان دانش آموزى  ــازمان دانش آموزى بايد تش مى كنم س
ــكل هاى  ــت اوالً براى حمايت از همه تش ــازوكار مديريتى آموزش و پرورش اس س
ــا تغيير مى كند بايد  ــائل و نيازه ــرايط و مس موجود و ثانياً در رهگذر زمان كه ش
ــب با آن تغييرات امكان تشكل هاى دانش آموزى  ــازمان رصد كند و متناس اين س
متعدد را فراهم كند. سازمان دانش آموزى يك تشكل نيست، بلكه سازوكارى است 
ــته باشيم كه تشكل هاى  ــكل هاى مختلف. اما بايد اين تصور را داش براى خلق تش
ما در مدارس كامًال كاركرد صنفى دارد، كامًال كاركرد تربيتى و آموزش دارد. اين 
تشكل ها به آن معنايى كه در جامعه مرسوم است، مانند تشكل هاى سياسى نيست. 
ــت كه كاركرد تربيتى دارد. چرا در آموزش و  ــكل هاى اجتماعى اس گونه اى از تش
ــوزى را ايجاد كنند. چون به  ــازمان دانش آم ــيدند كه س پرورش به اين نتيجه رس
ــازمان مى توان آن نقيصه موجود در نظام  ــيدند كه از طريق اين س اين نتيجه رس
ــازمان دانش آموزى با اين  ــمى را برطرف كرد. از اين جهت، معتقدم س تربيت رس
نگاه شكل گرفت. البته بعدها در برخى دوره ها كاركرد سياسى پيدا كرد كه كسى 
كه اين مسير را طى كرد، خواسته يا ناخواسته فرصت خوبى را كه در اثر يك بلوغ 
ــازمان دانش آموزى محصول تجربيات چندساله ما  اتفاق افتاده بود از آن گرفت. س
ــازمان پيشاهنگى قبل از انقالب نقش خوبى ايفا مى كرد و از لحاظ تربيتى  بود. س
على رغم مسائلى كه داشت، عملكرد خوبى داشت. بسيارى از تشكل هاى ما بعد از 

انقالب از تجربيات پيشاهنگى استفاده 
ــوراى اسالمى  كردند. وقتى مجلس ش
ــاهنگى را  ــازمان پيش ــال 64 س در س
ــرد، وزارت آموزش و پرورش  منحل ك
ــازمان  ــف كرد جايگزين آن س را موظ
ــد. آن هايى  ــابهى را راه اندازى كن مش
ــازمان دانش آموزى  ــد س ــه معتقدن ك
ــال 76  محصول دولت اصالحات در س
ــت غلطى دارند. درست  ــت، برداش اس
ــه در آن دوران بوده ولى اين  ــت ك اس
ــمند تربيتى بود كه  ــك تجربه ارزش ي

طى 20 سال فراهم شده بود، ولى در دوران اصالحات شرايط كشور به گونه اى 
ــت كه بايد  ــد. توصيه اكيد من اين اس ــكل گيرى آن فراهم ش بود كه امكان ش
ــفانه در دوره جديد كه دو سال از  ــازمان دانش آموزى را جدى گرفت. متأس س
ــه بين اعضاى هيئت امناى سازمان دانش آموزى  آن مى گذرد، هنوز يك جلس
ــكيل نشده است. اين سازمان براى خود سازوكارى دارد و االن كه آموزش  تش
ــى را  ــت هاى 20گانه بخش پرورش ــرورش رويكردهاى خوبى دارد و سياس و پ

ــور  ــتفاده كند. همه بزرگان كش ــالم كرده، بيش از پيش بايد از اين فرصت اس اع
ــاركت دانش آموزان تأكيد كرده اند و اين امكان در سازمان دانش آموزى  هم به مش
وجود دارد و بايد با به روز رسانى و امكاناتى كه وجود دارد فعاليت كنند و قطعاً با 
ــبكه هاى اجتماعى راه اين گونه فعاليت ها هموار مى شود.  تكنولوژى هاى جديد و ش
ــال پيش را تكرار كند كامًال  ــازمان دانش آموزى همان كارهاى بيست س اينكه س
ــكيل اتاق هاى فكر مى توان با به روز رسانى، فعاليت ها را از سر  ــت و با تش غلط اس
گرفت. يكى از انتقاداتى كه به روند گذشته و موجود دارم اين است كه ستاد هاى 
وزارت آموزش و پرورش به جاى آنكه اتاق فكرى براى جريانات مجرى باشد، خود 
به عامل اجرا تبديل شده است. ستاد آموزش و پرورش در اين بخش بايد اتاق فكر 
داشته باشد و جريان سازى كند. امروز بيش از گذشته دانش آموزان مشتاق هستند 
ــوند و اين مى تواند به مدارس رونق دهد. امروز ذائقه  ــكل هايى ش جذب چنين تش
دانش آموزان در قياس با 20 سال پيش تغيير كرده است و اگر اين از طريق نظام 
ــمى فراهم شود، رونق خوبى به مدارس بازخواهد گشت، وگرنه  تعليم و تربيت رس
ــيم. ما با الزامات قانونى افراد را به مدارس  بايد روزبه روز منتظر ركود مدارس باش
ــدارس چه ميزان جذابيت  ــد، م ــم. اگر اين الزامات حقوقى و قانونى نباش مى آوري
ــود؟ چرا چند روز مانده به عيد  دارند؟ چرا در بين التعطيلين، مدارس خالى مى ش
ــود؟ براى  ــت، تعطيل مى ش على رغم اينكه حاكميت تأكيد مى كند مدارس باز اس
ــت مدارس دخالت  ــه الزم وجود ندارد. اگر دانش آموزان را در سرنوش اينكه جاذب
دهيم و كار بچه ها را در مدرسه به دست خودشان پيش ببريم، قطعاً جذابيت الزم 

ــد. وقتى ديده مى شود كه نياز ها از طريق مدارس تأمين مى شود،  ايجاد خواهد ش
ــوند. فضاهاى مدارس ما جذابيت الزم را ندارد.  ــت كه جذب آن مى ش طبيعى اس
نخستين نقطه تماس دانش آموز با مدارس فضاى آن است. در و ديوار ما رغبت به 
بار نمى آورد. اين خطر وجود دارد كه با تغيير سبك زندگى شهرى و تغييراتى كه 
در ساختمان سازى ها و نوسازى ها انجام مى شود، ساختمان هاى آموزش و پرورش 
ــاير فضا ها در موضع ضعف قرار گيرد. فضا  ــه با س كامًال قديمى و مرده و در مقايس
ــد آن را جذاب كرد و اين رغبت را از طريق فضاى  ــك كاركرد تربيتى دارد و باي ي
ــب هم در دانش آموزان ايجاد كرد. بسيارى از حقوق و نياز هاى دانش آموزان  مناس
ــت در  ــود. براى نمونه، حقوق دانش آموزان چپ دس در اين محيط ها رعايت نمى ش
ــدن حقوق شان  ــود. دانش آموزان با نياز هاى ويژه با ضايع ش مدارس رعايت نمى ش
ــتان منتقل مى كنند، يا  ــوزان ابتدايى را به يك دبيرس ــوند. دانش آم روبه رو مى ش
ــبز تأثير بسيار بدى مى گذارد. خوب  بالعكس. حياط هاى كوچك و بدون فضاى س
وقتى دانش آموز وارد فضايى شود كه ببيند حقوقش در آن رعايت نمى شود و حتى 
تضييع مى شود، چه تلقى از نظام آموزش و پرورش به دست خواهد آورد؟ همه اين 
ــود ذهنيت خوبى در ذهن مخاطب كه دانش آموز باشد ايجاد  ــائل باعث مى ش مس
ــا در اين مورد گفته ايم ولى همين  ــود. ما بر نقش معلم تأكيد مى كنيم و باره نش
ــبى بايد براى معلمان خود فراهم كنيم، نه اينكه  معلم اقتضائاتى دارد. دفتر مناس
اتاقى كوچك را با 20 معلم به عنوان دفتر معلمان داشته باشيم. آموزش و پرورش 

براى جذابيت بايد روى فضاها و بهبود آن متمركز شود.
  در پايـان صحبت هـاى خـود يـك 
جمع بنـدى از نقش، امكانات و تـوان آموزش و 
پرورش در حوزه تربيت اجتماعى داشته باشيد. 

آيا آن را شدنى مى دانيد؟
ــت  مددى: اعتقاد من اين اس
ــرورش امكانات  ــوزش و پ ــه آم ك
ــه دارد. اين  ــن زمين الزم را در اي
ــانى  امكانات در زمينه نيروى انس
وجود دارد، ولى بايد تحت آموزش 
و بازآموزى و به روز رسانى باشند. 
در بعد امكانات فيزيكى كه بخشى 
به فضا  ــى حتماً  از تربيت اجتماع
ــاز دارد، آموزش و  ــزات ني و تجهي
پرورش در وضعيت مناسبى است. 
مهم ترين مشكل آموزش و پرورش 
ــت. اگر  در اين بخش نوع نگاه اس
اين نگاه اصالح شود، يعنى تربيت 
ــتگاه تعليم و تربيت قرار گيرد، بخصوص در  اجتماعى دانش آموزان مورد توجه دس
ــى صورت مى گيرد، در بعد برنامه هاى درسى يا فضا ها  جايى كه تصميم هاى اساس
ــوزش و پرورش  ــش عمده اى از منويات آم ــى كه بخ ــد برنامه هاى درس و... در بع
ــود. اينكه آموزش  ــه صورت جدى ديده ش ــود، بايد اين موضوع ب ــامل مى ش را ش
ــت و  ــته اس ــى گذاش ــرورش همه انرژى خود را در بعد دانش افزايى و آموزش و پ
ــت. نه فقط در بخش هاى  ــازنده نيس ــاير بخش ها غافل مانده، س از پرداختن به س
ــائلى مثل تربيت زيستى بدنى و مسائل ايمنى و بهداشتى  اجتماعى، كه روى مس
هم تأكيد زيادى دارم. امروزه در آموزش و پرورش اين امور متوازن نيست و از همه 
مهم تر در ارزيابى آموزش و پرورش از عملكرد خود غالباً بر جنبه هاى دانش محور 
ــرورش پرداخته  ــرد تربيتى آموزش و پ ــود. چرا به عملك ــى تأكيد مى ش و آموزش
ــى، ارزيابى آموزش و پرورش در  ــود؟ يكى از راهكار ها براى تربيت اجتماع نمى ش
همه جنبه هاست. اگر اين ارزيابى ها جدى گرفته نشود و از قالب سنتى خود خارج 
ــت. دانش آموز هم در همين  ــال ها ادامه خواهد داش ــود، مسير تكرارى اين س نش
مسير ارزيابى ما پيش مى رود و خود را بر اساس ارزشيابى ما كه بر اساس آموزش 
ــنجد. و بعد اين تلقى ايجاد مى شود كه وقتى انتظار اين است،  ــت مى س و نمره اس
ــا آن تطبيق مى دهند؛ از معلم و مدير تا دانش آموز و خانواده ها هم  ــه خود را ب هم
اين گونه عمل مى كنند. اين باعث مى شود آموزش و پرورش عامدانه يا غيرعامدانه 

از پاسخگويى درست فرار كند.
 ممنون از اينكه در اين گفتگو شركت كرديد.

عيـد  بـه  روز مانـده  چنـد  چـرا 
على رغـم اينكـه حاكميـت تأكيد 
مى كنـد مدارس باز اسـت، تعطيل 
مى شـود؟ براى اينكـه جاذبه الزم 
دانش آموزان  اگـر  نـدارد.  وجـود 
دخالت  مـدارس  سرنوشـت  در  را 
دهيم و كار بچه ها را در مدرسه به 
دست خودشـان پيش ببريم، قطعًا 

جذابيت الزم ايجاد خواهد شد.
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مفهوم سبك زندگي
ــن مفاهيم  ــى از پردامنه تري ــى يك ــبك زندگ س
ــه ها،  ــت كه الگويى از انديش حوزه علوم اجتماعى اس
ــناخت ها و كنش ها محسوب مي شود  ــات، ش احساس
ــخصى فرد را  ــى و ش ــت اجتماع ــوع، هوي و درمجم
ــاماندهي زندگي براي  ــازد كه به معنى نحوه س مى س
تحقق نيازها و خواسته ها با به كارگيري مجموعه اي از 
رفتارهاست. بروز و ظهور سبك زندگى از طريق نحوه 
ــذران اوقات فراغت،  ــان، پول و چگونگى گ صرف زم
ــياى مصرفي، انتخاب عاليق و ترجيحات  انتخاب اش
ــورت مي گيرد. فاضلى  ــليقه) و نظاير خاص آن ص (س
در كتاب مصرف و سبك زندگى، ديدگاه هاى موجود 
درباره سبك زندگي را به دو دسته كلى تقسيم كرده 
ــامل تعاريفى كه سبك زندگى را  ــت. گروه اول ش اس
مجموعه اى از رفتارها مى دانند و ارزش ها و نگرش ها و 
جهت گيرى هاى ذهنى افراد را از دل اين مفهوم احصا 
ــد و گروه دوم تعاريفى كه ارزش ها و نگرش ها  مي كنن
را بخشى از سبك زندگى مى دانند. رويكرد اول بيشتر 
ــت و رويكرد دوم  ــى و مطالعات فراغ در جامعه شناس
ــى و مطالعات بازاريابى مرسوم  ــتر در روان شناس بيش

بوده است.
ــبك زندگي را روش  ــازمان بهداشت جهاني س س
ــردم و بازتابي كامل از ارزش هاي اجتماعي،  زندگي م
طرز برخورد و فعاليت ها، همچنين تركيبي از الگوهاي 
رفتاري و عادات فردي در سراسر زندگي (فعاليت بدني، 
تغذيه، و...) مي داند كه در پي فرايند جامعه پذيري به 
وجود آمده است. ليزر سبك زندگى را براى اولين بار 
الگوى خريد كاال معرفى مى كند و آن را شيوه زندگى 
متمايز جامعه يا گروه اجتماعى مي داند؛ شيوه اى كه 
ــده  ــد مصرف كننده و مصرف كاالى خريدارى ش خري
ــبك زندگى شخص است. كريسمن  بازتاب دهنده س
ــى كه فرد يا گروه  ــبك زندگى را طيف فعاليت هاي س
ــى مى كند. به عقيده  ــاركت مى كنند معرف در آن مش
ــبك زندگى را مجموعه اى كم  گيدنز مــى تــوان س
ــرد كه فرد  ــع از عملكردهايي تعبير ك ــش جام و بي
ــت خاص كه وى  ــا را به كار مى گيرد و روايتي اس آنه
ــت. گيدنز در  ــخصى خود برگزيده اس براى هويت ش
ــبك زندگي و پردازش هويت شخصي اظهار  مورد س
مي دارد، هريك از تصميم گيري هاي كوچك شخصي 
ــه بخورم، در  ــم، چ در زندگي روزانه مانند چه بپوش
ــس از پايان كار با  ــط كار چگونه رفتار كنم، و پ محي
ــه در تعيين امور  ــي مالقات كنم، همه و هم چه كس
ــاركت دارند؛ عملكردهايى كه در  زندگي روزمره مش
نوع پوشش، خوراك، روش كار و محيط هاى مطلوب 
ــد و در پرتو  ــم مى يابن ــراى مالقات با ديگران تجس ب
ــور بازتابى در  ــخصى به ط ماهيت متحرك هويت ش

برابر تغييرات احتمالى، باز و پذيرا هستند.
ــبك زندگي را مي توان  ــت س روزنگرن معتقد اس
ــاي اجتماعي مختلف  ــيوه زندگي طبقات و گروه ه ش
ــراد جامعه با پيروي  ــرد كه در آن اف ــه تعبير ك جامع
ــا و ارزش هاي  ــاري، باورها، هنجاره ــاي رفت از الگوه
ــاي فرهنگي و منــزلتـي  اجتماعي با انتخاب نماده
ــبت به آن هويدا مي كنند.  خـاص، تعلقات خود را نس
وي اصطالح هاي سبك زندگي و هويت را ابزاري براي 
درك چگونگي تغيير افراد و جامعه مي داند. در جوامعي 

ــنت گرايي را كنار گذاشته اند، سبك زندگي به  كه س
ــده است و همان طور كه  معضلي براي مردم تبديل ش
گيدنز اشاره مي كند هرچه موقعيت هايي كه افراد در 
ــد كند، سبك زندگي بيشتر  آن قرار دارند بيش تر رش
ــي مي پردازد. تمايزات يادشده  ــته خودشناس به هس
ــات، زندگى  ــيقى، ارزش ها، هنر، ادبي ــان، موس در زب
ــذارى، زندگى  ــن، غذا، نام گ ــى، مذهب، آيي خانوادگ
عمومى و به عبارتى فرهنگ مادى و غيرمادى تعريف 
ــولومون اعتقاد دارد، هر جامعه اي داراي  مى شوند. س
ــبك و شيوه زندگي متفاوت است كه فعل و انفعال  س

فرد را در محيط زندگي او نشان مي دهد.
در جوامع سنتي انتخاب هاي مبتني بر مصرف به 
شكلي گسترده بر اساس طبقه، كاست، محيط روستا 
يا خانواده ديكته مي شود، درحالي كه در جوامع مدرن 
مردم آزادي عملي بيشتر در انتخاب كاالها و خدمات 
و فعاليت هايي دارند كه به نوبه خود هويت اجتماعي 
ــراي تعريف واژه  ــابرگر ب را خلق مي كنند. به نظر آس
ــبك زندگى با واژه اي ذى شمول روبه رو هستيم كه  س

از سليقه فرد در زمينه آرايش مو و لباس، تا سرگرمي 
ــامل  و تفريح و ادبيات و موضوعات مربوط ديگر را ش
مي شود. كلمه سبك، مد را تداعي مي كند پس سبك 

زندگي درواقع مد يا حالت زندگي يك فرد است.
سبك زندگي معموالً با طبقه اقتصادي - اجتماعي 
ــازد  ــري كه فرد از خود مي س ــد دارد و در تصوي پيون
بازتاب مي يابد. به هر حال، چه سبك زندگى را شيوه 
ــم و چه معيارى براى  ــاوت زندگى در نظر بگيري متف
تمايز افراد از يكديگر، درواقع روش الگومند مصرف و 
ــت  درك و ارزش گذارى فرهنگ مادى و غيرمادى اس
ــليقه ها  كه در نحوه ارتباط فرد با محيط و عاليق و س
ــتفاده از اوقات  ــز مصرف فرهنگى و چگونگى اس و ني
فراغت قابل مشاهده است. از طرف ديگر، نحوه گذران 
اوقات فراغت و چگونگى استفاده از ابزار مختلف براى 
پر كردن زمان هاى غيركارى افراد نيز سبك زندگى و 

فرهنگ آنها را دستخوش تغيير مى كند.

ــن، طبقه اجتماعى،  ــان معتقدند س جامعه شناس
قوميت و جنسيت در سبك زندگى فرد اثرگذار است. 
ــبك زندگى مشتركاتى را براى شمارى  عناصر يك س
ــراد پديد مى آورد كه ديگرانى كه آن ويژگى ها را  از اف
رعايت نمى كنند جزو آن گروه به حساب نمى آيند؛ به 
ــتر به يك نوع  عبارت ديگر، گروه هاى اجتماعى بيش
سبك زندگى گرايش دارند كه شاهد مثال آن سبك 
ــت منظور اين  ــت. پرواضح اس ــى كولى هاس زنــدگـ
ــبك زندگى تغييرناپذير و انعطاف ناپذير  نيست كه س
ــخص خواهى نخواهى دائماً در  است، بلكه برعكس ش
پى عقايد قبلى خود، با معيار و محك اطالعات جديد 
ــت و با ادغام اطالعات قديمى و جديد، ناخودآگاه  اس
اعتقادات گذشته و بينش كنونى خود را تقويت مى كند 
ــا تغيير آن مى تواند  ــت كه ب و اين همان نقطه اى اس
احساسات، ارزش ها، افكار و رفتار خود و در يك كالم 
ــبك زندگى خود را تغيير دهد و درباره ارزش ها و  س
ــات و افكار آتى خود به ديدگاه هايي  درنتيجه احساس
ــر تصميم گيرى هاى  ــد؛ ديدگاه هايى كه ب جديد برس
ــى و انتخاب هاى آتى وي مؤثرند.  نهايى فرد در زندگ
ــات، روزنامه ها و جهان  ــن ميان تلويزيون، تبليغ در اي
ــبك هاى جديد زندگى را به  ــعى دارند س اينترنت س
ــردم معرفى كنند و دنياى ارتباطات به مردم امكان  م
مى دهد با سبك هاى ديگر زندگى آشنا شوند، تصميم 
ــتر راضى مى كند  ــد و هر چيزى كه آنها را بيش بگيرن
انتخاب كنند و بر مبناى اميال شان بسازند. تكنولوژى 
ــه چالش پيدا  ــتقيم با باورهاى يك جامع گرچه مس
ــى، باورها و  ــگ و ارزش هاى اجتماع نمى كند، فرهن
رفتارهاى افراد جامعه را تحت تأثير قرار مى دهد. اين 
تغيير رفتارها ابتدا منجر به تغيير سبك زندگى افراد 
ــاليق و نيازهاى افراد متأثر از  ــود و به تبع آن س مى ش
ــوزه باورها را  ــود و در درازمدت مى تواند ح آن مى ش

نيز متأثر كند.
برخى معتقدند ابزار و تكنولوژى هاى جديد را بايد 
ــوازم فرهنگى آن پذيرفت و تنها در صورت ملتزم  با ل
ــدن به فرهنگ همراه با ابزار جديد استفاده بهينه  ش
ــرد اما بروز برخوردهاى متفاوت  از آن صورت مي پذي
ــى در فرهنگ هاى مختلف در مقابل ابزارهايى  فرهنگ
ــوان نقطه قابل نقد اين ديدگاه  چون اينترنت را مى ت
ــت.  ــى در مقابل فرهنگ بيگانه دانس و نوعى وادادگ
ــرد افرادى كه براى  ــتنباط ك به طور كلى مى توان اس
ــانه اى مانند اينترنت برنامه و شناخت  استفاده از رس
ــتى ندارند، مقهور آن مي شوند و تحت تأثير آن،  درس
ــان نيز دستخوش تغيير مي شود چرا  سبك زندگى ش
ــايل ارتباط جمعى  ــواره، اينترنت و ديگر وس كه ماه
ــبك زندگى و نوع  ــر فناورى تالش مى كند س در عص
پوشش و رفتار مردم در دهكده جهانى را تا حد زيادى 
مشابه كند اما هيچ كس بدون پذيرفتن هويت واقعى 
ــنت و رسوم كشورش است  خود كه متأثر از دين، س
ــت يابد.  ــبك صحيحى از زندگى دس نمى تواند به س
ــتفاده از اينترنت وجود  ــهورى در مورد اس جمله مش
ــد در اينترنت به  ــى كه نمى دان دارد كه مى گويد كس

دنبال چيست، درواقع دنبال همه چيز است.
ــت كه وجود جذابيت بسيار زياد  حقيقت اين اس
ــرق اطالعات  ــر زرق و ب ــترده و پ ــيار گس و ارائه بس
ــود  ــخصى را كه بدون هدف وارد آن ش ــانه هر ش رس

سبك زندگي معموالً با طبقه اقتصادي 
- اجتماعـي پيوند دارد و در تصويري 
كه فرد از خود مي سازد بازتاب مي يابد. 
به هر حال، چه سبك زندگى را شيوه 
متفاوت زندگـى در نظر بگيريم و چه 
معيارى براى تمايز افـراد از يكديگر، 
و  مصـرف  الگومنـد  روش  درواقـع 
درك و ارزش گـذارى فرهنـگ مادى 
و غيرمادى اسـت كه در نحوه ارتباط 
فرد با محيط و عاليق و سليقه ها و نيز 
مصرف فرهنگى و چگونگى اسـتفاده 

از اوقات فراغت قابل مشاهده است.
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ساعت ها ميخكوب مي كند. درواقع ذهن فرد به مانند 
ــام اطالعات را در اين فضا  يك جاروبرقى انواع و اقس
جذب مى كند؛ اطالعاتى كه معلوم نيست هركدام چه 
تأثيرى در تفكر، رفتار و سبك زندگى وى مى گذارد. 
ــت كه برخى از بزرگان آشنا با فضاى  اين در حالى اس
ــانه معتقدند در جامعه دينى، بايد فرهنگ دينى  رس
رسانه هاى كارآمد و جديد مانند اينترنت را به خدمت 
ــر معارف و فرهنگ خويش  درآورد و از آن جهت نش
استفاده كند و حال اينكه انجام بررسى مختصر روى 
جامعه اينترنتى ايران شرايط را به گونه اى ديگر نشان 
ــاهد غالب شدن سبك  مى دهد؛ چنان كه روزبه روز ش
ــهروندان هستيم تا جايي  زندگى اينترنتى بر كاربر ش
كه برخى از كارشناسان آن را به گارد باز جامعه ايرانى 

در مقابل اينترنت تعبير مى كنند.
بديهى است ايجاد تغييرات اساسى در سبك هاى 
زندگى در سطوح فردى و خانوادگى مستلزم تغيير در 
ــروعيت هاى فرهنگى و اجتماعى است.  ارزش ها و مش
با اين تعريف از سبك زندگى مى توان از تقابل و جدال 
ميان دو سبك زندگى سخن گفت؛ يك سبك زندگى 
ــروع  ــدرت حاكميت را در ابعاد مختلف آن مش كه ق
ــج و تحميل آن دارد  ــعى در تبليغ، تروي مى داند و س
ــيع از جامعه  ــي وس ــبك زندگى بخش و درمقابل، س
ــط كه بيشتر در فضاهاى خصوصى  بويژه طبقه متوس
ــت و از ارزش ها و مشروعيت هاى  ــاهده اس قابل مش
ــى را تا حد  ــبك زندگ ــروى مى كند. اين س ــود پي خ
ــيون آموزش،  ــول دمكراتيزاس زيادى مى توان محص
ــانه هاى جديد، نقش  ــى، رس ــاى ارتباط تكنولوژى ه
ــت.  ــدن جامعه و غيره دانس اجتماعى زنان، جوان ش
چندين دهه است كه الزام از طرق مختلف براى ترويج 
ــخص از سبك زندگى  و در مواردى تحميل نوعي مش
برگرفته از قرائتى خاص از باورها بوضوح قابل مشاهده 
ــت. به اين ترتيب، نوعى سبك آرمانى براى فرد يا  اس
خانواده در جزئى ترين ابعاد آن، از نوع پوشش، آرايش 
و پيرايش چهره، نوع خوراك، تفريحات و سرگرمى ها 
ــى و علمى(در  ــط اجتماعى تا محتواى آموزش و رواب
ــرى و محصوالت فرهنگى  ــطوح مختلف)، آثار هن س
ــتفاده، و باورها تعريف، تبليغ و ترويج شده در  قابل اس
دوره هاى مختلف و به شيوه هاى گوناگون با هر آنچه 
ــد. اما حاصل الزام در يك سبك  جز آن بود مقابله ش
ــترده و با ارزش ها و  زندگى به جامعه اى بزرگ و گس
فرهنگ هاى متفاوت، ايجاد گسستي آشكار و شكافى 
عميق و روزافزون بين سبك زندگى در فضاى عمومى 
ــلطه و سبك زندگى در فضاى خصوصى نسبتاً  زير س
آزاد، در ميان قشري وسيع از جامعه شد. با گذر زمان، 
ــتر و بزرگ تر شد  ــت روزبه روز بيش هرچند اين گسس
ــى زندگى اجتماعى افزايش  و ابعاد مخفى و زيرزمين
ــدن حلقه  ــويي ديگر، بتدريج با تنگ تر ش يافت، از س
ــطه آن عادى شدن  الزام ها در فضاى عمومى و به واس
ــاى خصوصى و در عين  ــتر آنچه در فضاه هرچه بيش
ــرادى كه در اين فضاها  ــدن حلقه اف حال، بزرگ تر ش
ــتند، برخى  ــر پا مى گذاش ــا را زي ــده و الزام ه وارد ش
ــروعيت پيدا كرد كه  ــى ناپيدا آن قدر مش ابعاد زندگ
ــردارى از آن  ــروز و به تعبيرى پرده ب ــراد خواهان ب اف
ــروعيت زدايى از  ــى و درواقع مش ــاى عموم در فضاه
سبك هاى تحميل شده شدند. تا زمانى كه رسانه هاى 

جمعى در جامعه حضور نداشتند، سنت ها و هنجارهاى 
قومى و قبيله اى تعيين كننده چارچوب سبك زندگى 
ــى يكنواختى و  ــبك زندگ ــود. در چنين فضايى، س ب
ــت و تغييرات در آن به كندى انجام  ثباتي زيادى داش
ــات اجتماعى در يك محدوده  مى گرفت، زيرا ارتباط
ــى به منابع اطالعاتى  ــخص و دسترس جغرافيايى مش
محدود بود. در اين شرايط ارزش ها، هنجارها و عاليق 
ــاختارهاى قبيله اى و قومى به طور  فردى از طريق س
ــه هر عامل، متغير و  ــده ب مداوم بازتوليد و آموخته ش
عنصري بيگانه اجازه ورود داده نمى شد، مگر اينكه با 
ساختارهاى قبلى همخوانى داشت اما با فراگير شدن 

رسانه ها وضع تغيير كرد.
ــنا كه عضوى از خانواده  رسانه غريبه اى است آش
مى شود و براى همه داستان مى گويد، اطالع رسانى و 
آگاهى بخشى مى كند، چيزهايى را كه تاكنون نخوانده، 
نشنيده و نديده اند حتى چيزهايى مغاير با ارزش هاى 
ــده را برايشان بيان مى كند و به آنها نشان  پذيرفته ش
مي دهد. ارزش ها و نوآورى هاى جديد، بويژه در تقابل 

ــنتى را به افراد خانواده ارائه مى كند،  با ارزش هاى س
بدون آنكه كسى به اين بيگانه ايرادى بگيرد و چنين 
كارى تنها از او برمى آيد. ارزش هاى سنتى را به چالش 
ــى مى كند، اوقات  ــد، افراد را دچار تضاد ارزش مى كش
فراغت آنها را پر و آنها را سرگرم مى كند. تا زمانى كه 
رسانه هاى جمعى، اعم از مطبوعات، راديو و تلويزيون، 
ــده محتواهاى فكرى، عقيدتى و  نخبه گرا و توليدكنن
سياسى بودند نمى توانستند آن چنان بر سبك زندگى 
ــتند  عامه تأثير بگذارند، چون مخاطباني محدود داش
ــانه هاى  ــانه هاى نخبه گرا و ظهور رس ــا با زوال رس ام
عامه پسند پرتيراژ، مسئله تغيير عاليق و سبك زندگى 
مورد توجه قرار گرفت. محتواى رسانه هاى عامه پسند 
عالوه بر خبررسانى به تبليغات، ترويج مصرف گرايى و 
ــاليق متنوع مخاطبان روى آوردند  ــخ گويى به س پاس
ــادى ارتباطات  ــات انتق ــه مكاتب مطالع ــا جايى ك ت
ــانه اى  ــژه فرانكفورت و بيرمنگنام، محصوالت رس بوي
ــى برون رفت جامعه غرب از  و فرهنگى را عامل اساس

وضع طبيعى و از خود بيگانگى و نظاير آن مى دانند.
ــد مفهوم رسانه با تغيير گره خورده  به نظر مى رس
است. مواجهه زياد با رسانه هاى جمعى در تغيير فكر، 
ارزش، هويت و عاليق فردى و جمعى تأثيرگذار است. 
ــانه تثبيت عقايد  ــيار محدود كار رس ــواردي بس در م
موجود است؛ ليكن كار اصلى رسانه معرفى نوآورى ها، 
ــت. اين كاركرد  ــا و ارزش هاى نو به جامعه اس ايده ه
جديد، نياز و خواسته اي تازه در سبك زندگى مردم به 
وجود آورد و فرهنگ هاى زورمند، فرهنگ هاى بومى 
ــت تأثير قرار داد. اين موضوع در داخل مرزهاى  را تح
ــور هم قابل تصور است؛ زمانى كه اصحاب رسانه  كش
ــى آن بازنمايى مى كنند  ايده هاى مركز را براى حواش
ــرگرم كننده مانند فيلم و  ــاى س ــا پخش محتواه و ب
ــينى را  ــبك زندگى روستانش ــريال هاي متعدد، س س
ــبك زندگى شهرنشيني قرار مى دهند.  تحت تأثير س
ــى جابه جايى در  ــاالرى كنونى، نوع در دوره رسانه س
گروه هاى مرجع رخ داده كه در جامعه پذيرى و تعيين 
ــيار تأثيرگذار است. اگر تا قبل از  الگوهاى زندگى بس
ــى، همساالن و نهادهاي  اين والدين، نهادهاى آموزش
ــي پراهميت در جامعه پذيرى افراد  ديني گروه مرجع
ــانه پراهميت ترين گروه مرجع است  بودند، اكنون رس
ــر را كم اثر كرده و يا  ــش گروه هاى مرجع ديگ كه نق
ــت. در دوران كنونى عالوه بر  ــاي آنها را گرفته اس ج
ــن نمونه بارز آن  ــانه ها كه مهم تري ــدن رس فراملى ش
ــت، رسانه هاى اجتماعى  تلويزيون هاى ماهواره اى اس
ــدا كرده اند. ميزان  ــعه پي ــا نيز ظهور و توس رايانه مبن
ــانه هاى نوين به حدى  ــوذ و ارتباط افراد با اين رس نف
ــت دارد كه عده اى از آن با عنوان «زندگى دوم»  اهمي
ياد مى كنند. اكنون فراغت نسل نوجوان و عاليق آنها 
در تاالرهاى گفت وگوى تعاملى و شبكه هاى اجتماعى 
مجازى صرف مي شود، يعنى نوع زندگى تغيير كرده و 
نظام ارزشى و هنجارى افراد تحت تأثير رسانه هاست.

ضرورت پديد آمدن سبك زندگي
ــري  نظ ــات  ادبي در  ــي  زندگ ــبك  س ــوم  مفه
ــناختي، گذشته چندان شفافى ندارد. گرچه  جامعه ش
ــفافيت به نحوه  ــاس عدم ش ــه گمان مك كوايل اس ب
ــي از طبقه اجتماعي بر ساليق، عادات،  اختالفات ناش
ــيدن و رفتارها مبتني شده است،  ــيوه لباس پوش ش
ــبك زندگي با منزلت اجتماعي پيوندي  ــته س گذش
ــبك زندگي را  ــن منوال، كوئن س ــم دارد. بر اي محك
ــه مي داند، به  ــات گوناگون جامع ــيوه زندگي طبق ش
ــبك زندگي ويژه و رويكردها  گونه اي كه هر طبقه، س
ــت هاي خاص و قابل قبول خود را دارد. اين  و باورداش
ــه ماركس مرزهاي  ــتند تا آن جا ادامه مي يابد ك مس
ــل اقتصادي بين  ــخص طبقاتي را با تكيه بر عام مش
ــاره به شيوه زندگي آنان  طبقات پرولتار و بورژوا با اش
تعيين مي كند. دنياي اواسط قرن نوزدهم كه ماركس 
ــر تحليل آن همت گمارد، درگير فرايند توليد بود و  ب
حول ارزش ها و فرايندهاي مرتبط با آن سامان گرفته 
ــي مفهومي بود كه  ــا طبقه اجتماع ــود. در اين دني ب
تحليل جايگاه آدميان در نظام سرمايه داري را ممكن 
ــه نوظهور  ــتي جامع ــرد و در تحليل ماركسيس مي ك
موقعيتي مسلط يافت. حال كه مهم ترين تحول پديد 
ــترش تاريخي مصرف است، به  آمده در قرن اخير گس

در دوره رسانه سـاالرى كنونى، نوعى 
جابه جايـى در گروه هـاى مرجـع رخ 
داده كـه در جامعه پذيـرى و تعييـن 
تأثيرگذار  بسـيار  زندگـى  الگوهـاى 
اسـت. اگـر تـا قبـل از ايـن والدين، 
و  همسـاالن  آموزشـى،  نهادهـاى 
نهادهاي ديني گروه مرجعي پراهميت 
اكنون  بودند،  افـراد  جامعه پذيرى  در 
رسـانه پراهميت تريـن گـروه مرجع 
اسـت كه نقش گروه هاى مرجع ديگر 
را كم اثـر كرده و يا جاي آنها را گرفته 

است.
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ــد به مفاهيمي جديد براي تحليل جامعه  نظر مي رس
نيازمنديم كه بتوانند تحول پديدآمده را در خود بروز 
ــي جديد را نيز پيش روي علوم  دهند و برنامه پژوهش
ــبك زندگي  ــد. ظاهراً مفهوم س ــي قرار دهن اجتماع

چنين خصايصي دارد.
ــمندي كه  ــتم تنها انديش ــرن بيس ــداي ق در ابت
ــود قرار داد آدلر  ــبك زندگي را در كانون نظريه خ س
ــي بلكه از ديد  ــود كه او هم نه از زاويه جامعه شناس ب
روان شناسي به اين مفهوم نگريست. در سال هاي پس 
ــده مصرف گرايي ظهور كرد  از جنگ هاي جهاني پدي
ــناخت  كه اين امر بازاريابي محصوالت، توليد انبوه، ش
ــده را الزامي كرد و در نتيجه  بازار و رفتار مصرف كنن
رشد اقتصادي، ماشيني شدن كار، افزايش دستمزدها 
ــت، جامعه اي در  ــايل تفريح و فراغ ــترش وس و گس
ــد آمد كه به مقوله تفريح و فراغت  غرب صنعتي پدي
ــيار اهميت مي داد. پيامد اين امر ظهور جامعه اي  بس
ــدازه زيادى محو  ــنتي در آن تا ان بود كه تمايزات س
ــهرها موجد گمنامي آدم ها در شهر بودند  شد. كالنش
ــناخت افراد بر مبناي شاخص هاي منزلتي  و چون ش
گذشته ناممكن شد، مقوله هويت اهميت پيدا كرد و 
شواهدي در دست است كه نشان مي دهد ديگر افراد 
ــيدند  بر مبناي جايگاه خود در نظام توليد نمي انديش
ــنتي كه  و رفتار نمي كردند. ارزش ها و هنجارهاي س
ــدازه اي كارآمدي خود را  ــش بودند تا ان راهنماي كن
ــش از هر زماني ديگر  ــت دادند و عمل افراد بي از دس
ــور اقتصادي  ــد. وف ــته ش به انتخاب هاي فردي وابس
ــرايطي را پديد آورد كه تحليل كنش هاي افراد بر  ش
ــه اجتماعي بيش از حد  ــاي مفاهيمي چون طبق مبن
ــيد و ظاهراً بايد جايي  ــاختارگرايانه به نظر مي رس س
براي تحليل خالقانه تر كنش تحليلي كه آزادي بيشتر 

براي فرد قائل شود باز مي شد.
ــيك چون زيمل به  اگر چه جامعه شناسان كالس
ــبك زندگي توجه كردند، هيچ گاه  ابعادي از مفهوم س
ــتفاده نكردند.  ــتقيم از آن اس ــتقل و مس به طور مس
ــوالت نظام  ــه به تح ــي با توج ــبك زندگ ــوم س مفه
سرمايه داري غربي در آثار انديشمندان علوم اجتماعي 
تغييراتي عمده يافت، به طوري كه از الگوهاي منزلتي 
ــاي اقتصادي و  ــام و تمام به مؤلفه ه ــتگي ت كه وابس
ــبك زندگي را  ــادي و ثروت دارند و س ــاي م ارزش ه
در طبقاتي مشخص مطالعه مي كنند تا الگوهايي كه 
مبتني بر مؤلفه هاي مصرف كاالهاي فرهنگي هنري 
و نحوه گذران فراغت هستند و در قشرها و گروه هاي 
متفاوت اجتماعي گونه هايي متنوع به خود مي گيرند، 
ــبك هاي زندگي گوناگون خلق مي شوند كه گاه به  س
ــي حركت مي كنند.  ــر چني فراتر از مرزهاي مل تعبي
ــبك زندگي در اين تعبير از مشخصه هاي  بنابراين، س
جوامع مدرن تلقي مي شود و كساني كه در اين جوامع 
ــي مي كنند براي توصيف كنش و اعمال خود از  زندگ
ــبك زندگي  ــره مي گيرند. در واقع، س اين مفهوم به
الگويي براي رفتارهايي است كه مردم را از هم متمايز 
ــد. الگوهاي مختلف اجتماعي غالباً در اصطالح  مي كن
ــود و فرهنگ را اين گونه مي توان  فرهنگ جمع مي ش
توضيح داد كه مجموعه اي از سبك هاي زندگي مردم 
ــامل آداب، نگرش ها، ارزش ها و دركي مشترك كه  ش
آنها را به منزله جامعه اي به جامعه ديگر پيوند مي دهد. 

ــبك  ــته از ديدگاه هاي نظري، س ــا توجه به اين دس ب
زندگي مجموعه اي از اعمال و نگرش هايي است كه به 
ــتگي دارد و به شيوه مصرف  جنبه هاي فرهنگي وابس
كاال و خدمات وابسته است لذا اين مفهوم در سال هاي 

دهه1980 تداوم يافت.
ــي در  ــبك زندگ ــده رواج س ــه توضيح دهن آنچ
ــي است تغييرات ساختي  ادبيات جديد جامعه شناس
ــي و اهميت  ــه رواج مصرف گراي ــده از جمل حادث ش
ــتقالل عمل فردي و آزادي هاي افراد براي انتخاب  اس
ــت. اين ويژگي ها تفاوتي آشكار با زمينه هاي رواج  اس
خرده فرهنگ دارند كه افراد از آن براي رفع تعارضات 
ــتفاده مي كردند؛ به  اجتماعي و هويت يابي جمعي اس
اين ترتيب، سبك زندگي را بايد پاسخي كاركردي به 
نوگرايي دانست. سبك زندگي، امكان تعامل شخص با 
شرايط ساختاري اجتماعي را فراهم مي كند و انطباق 
ــبك هاي  ــي آن نتيجه اين س ــاختار يا دگرگون با س
زندگي است. افراد محدوديت هاي اجتماعي را تجربه 
ــد و در همان حال آزادي عمل نيز دارند. اين  مي كنن
ــي به خوبي متجلي  ــبك زندگ ــت در مفهوم س واقعي
ــا در دو جامعه  ــن محدوديت ه ــت. البته اي ــده اس ش
ــعه يافته و در حال توسعه واجد اختالفاتي آشكار  توس
ناشي از چگونگي مطالعه سبك زندگي در آن جوامع 
ــت. به نظر مي رسد در جوامع توسعه يافته مطالعه  اس
سبك هاي زندگي بر اساس سازمان اجتماعي مصرف، 
ــيعى از طبقه متوسط جامعه را در برگيرد،  طيف وس
ــعه به دليل وجود  درحالي كه در جوامع در حال توس
فقر و بنيان هاي ضعيف طبقه متوسط، سبك زندگي 
بيشتر در دو شكل فقر و رفاه جلوه مي كند. در سبك 
ــي مدرن مؤلفه هايي دال بر حضور عناصر مدرن  زندگ
ــانه آينده نگري و  ــود دارند كه نش ــي امروز وج زندگ
ــتگاه هاي  ــتفاده از ابزار و دس ــتند. اس رو به جلو هس
ــدرن و توجه به  ــري و فراغت م ــكال هن ــن و اش نوي
ــاوري، برابري زن و مرد،  ــي چون قدرت، فن ارزش هاي
ــاخص هايي از اين نوع، الگوي زندگي مدرن  رفاه و ش
را شكل مي دهند. در سبك زندگي سنتي مؤلفه هاي 
ــته تاريخي و نمادهاي فرهنگي وجود  مربوط به گذش

دارد و سبك و سياق آن نوع زندگي به تصوير كشيده 
ــات و رفتار  ــا، ابزار، امكان ــود كه مصرف، الگوه مي ش
ــنتي است، در عين حالي  بيانگر روش هاي زندگي س

كه كارايي خاص خود را دارد.
امتياز مفهوم سبك زندگي در اين است كه اساساً 
ــتلزم پرداختن به رابطه  هر گونه بحث درباره آن مس
ــه معضل و مقوله  ــاخت و عامليت به منزل پيچيده س
ــبك زندگي پلي  ــي جامعه شناسي است كه س اساس
ــبك هاي  ــن اين دو مفهوم برقرار مي كند. البته س بي
ــاختي چون پايگاه  ــي منحصراً به متغيرهاي س زندگ
اجتماعي، قوميت، نژاد، جنسيت و... وابسته نيستند. 
ــبك  ــر، انتخاب و جهتگيري فردي س ــوي ديگ از س
ــي جامعه  ــاختي و فرهنگ ــرايط س ــي نيز با ش زندگ
ــوص با تحوالت  ــت. اين ويژگي بخص بي ارتباط نيس
ــرب و تحوالتي كه  ــه مابعد مدرن و صنعتي غ جامع
ــته شدن از اهميت مقوله اجتماعي در  در جهت كاس
ــت، همخواني بيشتر  ــاختار اين جوامع مطرح اس س
ــي چنان كه  ــبك زندگ ــاز ديگر مفهوم س دارد. امتي
جنكينز اشاره مي كند در اين است كه مفهوم سبك 
ــي فاصله  ــه فرهنگي معن ــه به عرص ــي از توج زندگ

مي گيرد و بر عمل تأكيد مي ورزد.

ديدگاه وبلن درباره سبك زندگي
آثار وبلن و بورديو را بايد نقطه آغاز هر گونه بحث 
ــت. وبلن مبناي افتخار را  درباره سبك زندگي دانس
ــت و جايگاه اجتماعي ثروتي مي داند كه حاصل  منزل
ــت. هر گونه ثروت براي آنكه  ــتقيم فرد نيس كار مس
بيشترين شأن و منزلت را براي صاحبانش به ارمغان 
آورد بايد خودنمايانه يا متظاهرانه به نمايش گذارده 
ــاي ابتدا از  ــود. به نظر وبلن، طبقه مرفه يا تن آس ش
طريق كسب مال و ثروت تشكيل شد و ثروت بيشتر 
ــراه آورد.  ــن طبقه به هم ــتر را براي اي ــي بيش قدرت
ــع منزلت بود، نمايش آن  ــتن ثروت اگر چه منب داش
ــر وي فراغت خودنمايانه اي  ــت. به نظ افتخارآميز اس
ــاي غيرتوليدي  ــرد به كاره ــتغال ف كه از طريق اش
ــد نشان دهنده ثروت فرد بود. كار  نمايش داده مي ش
ــان مي داد فرد براي فراغت و تفريح  غير توليدي نش
كار مي كند و اشتغال به كار مولد به طبقات پايين تر 
ــه در اجتماعات  ــت خودنمايان ــاص دارد. فراغ اختص
ــت ولي در جامعه شهري امكان  كوچك كاربرد داش
ــود. در مرحله  ــر نب نمايش ثروت از اين طريق ميس
شهرنشيني اين مصرف خودنمايانه در خدمت نشان 
ــروت قرار مي گيرد. وبلن فكر مي كرد طبقات  دادن ث
مرفه به اين وسيله به اقتدار هنجاري دست مي يابند 
و خود را به الگوي جامعه تبديل مي كنند. وى پديده 
مد را نيز به كمك انگيزش اجتماعي رفتار رقابت آميز 
ــت كه  تبيين مي كرد. مد مختص به طبقه بااليي اس
ــب درآمد مجبور به  ــان دهد براي كس مي خواهد نش
كار كردن نيست. مد در سطح جامعه توسعه مي يابد 
ــود. طبقات  ــوي طبقات پايين تر تقليد مي ش و از س
باالتر نيز همواره براي حفظ موقعيت اجتماعي خود 
ــرف مي آفرينند.  ــر از الگوهاي مص ــيوه اي جديدت ش
ــه براي  ــه طبقه مرف ــت ك ــه روز بودن معياري اس ب
ــلط خود تعريف مي كند.  بازتوليد جايگاه مرفه و مس
ــده ديگر كه وبلن آنها را به كمك نظريه خود  دو پدي

در واقـع، سـبك زندگـي الگويي 
بـراي رفتارهايي اسـت كـه مردم 
را از هم متمايـز مي كند. الگوهاي 
مختلف اجتماعي غالبًا در اصطالح 
فرهنگ جمع مي شود و فرهنگ را 
اين گونـه مي توان توضيـح داد كه 
مجموعـه اي از سـبك هاي زندگي 
نگرش هـا،  آداب،  شـامل  مـردم 
ارزش ها و دركي مشـترك كه آنها 
را به منزله جامعه اي به جامعه ديگر 

پيوند مي دهد. 
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ــن مي كند عبارتند از تجمل گرايي زنان و برخي  تبيي
فعاليت هاي ثروتمندان. در نظر وبلن مردان امريكايي 
ــان نمايش  ــود را از طريق زنان ش ــدرت و ثروت خ ق
ــاالري در  ــن بازتوليد پدرس ــد. اين ايده وبل مي دادن
ــت. زنان هم از طريق اقتباس  قالب هاي زيركانه تر اس
ــزل و خانه اي  ــب دادن من ــي و ترتي ــوي مصرف الگ
ــوهر  ــران را براي قدرت و ثروت ش ــه احترام ديگ ك
ــاالري موروثي را بازتوليد مي كردند.  برانگيزد، پدرس
وبلن سبك زندگي را پديده اي گروهي مي داند؛ امري 
ــتقل  ــت و ماهيتي مس كه محصول تعلق طبقاتي اس
ــت. به هر حال،  ــدارد و نمودي از وجود طبقاتي اس ن
وبلن تنها جامعه شناس كالسيكى است كه به تحليل 
پديده مصرف مى پردازد و به همين دليل در مباحث 
ــي جايگاهي خاص  ــبك زندگ مربوط به مصرف و س
دارد. وبلن در جايي سبك زندگي فرد را الگوي رفتار 
ــوم، عادات  جمعي مي داند. اين رفتارها از جنس رس
ــد و در جايي ديگر  ــاي فكري ان ــي و روش ه اجتماع
ــبك زندگي فرد را تجلي رفتاري مكانيسم روحي،  س

عادات فكري و معرفت او قلمداد مي كند.

مؤخره
ــث نفس  ــى حدي ــاى ايران ــه بچه پولداره صفح
ــتاني است كه از نمايش عادات اجتماعي خود  فرادس
مفتخرند و بدين سان با رونمايى از ساعت رولكس تا 
ــوئيچ مازراتى خود را در موقعيت اجتماعي مسلط  س
ــود را به رخ آفتاب  ــبك زندگي خ قرار مى دهند و س
مى كشند. نمايش اين تظاهرات مصرف گرايانه آنان را 
به الگوي جامعه بدل مى كند و اقتدار هنجاري شان را 
در حصن و حصارى از هر گونه گزند مصون مى دارد و 
در مقابل فرودستان جامعه به دليل رؤيت اين شكاف 
ــبك زندگي اي همسنگ  عميق چون امكان تقليد س
ــد روش فكري كژمدارانه  ــا آن را در خود نمي بينن ب
ــت حقد و نفرت را الگوي رفتار  توأم با توليد و انباش
ــت در پى  جمعي خود قرار مى دهند و از طرقى ناراس
ــتيفاى حق خود روان مى شوند. آنچه تأكيد بر آن  اس
ضروري مي نمايد اين است كه گرچه شكاف طبقاتى 
ــراى جامعه در پي دارد، مهم تر  خطرهايى هولناك ب
از آن، ايجاد شكاف عاطفى بين زيردستان و مرفهان 
ــي در فضاي آن الين  ــت كه وجود چنين صفحات اس

بدان دامن مي زند.
ــاخت  ــانه در چارچوب گفتمان حاكم با برس رس
ــا تفاوت  ــا مي كند نه تنه ــت الق ــت به فرودس واقعي
فاحش سبك زندگي اش با اغنيا از سرا تا به ثرياست 
ــبك زندگي مصرف گرايانه تن آسايان حاصل  بلكه س
ــت. بنابراين،  ــان آنهاس ــك ديده كس خون دل و اش
رسانه ابزاري مي شود براي آنكه وقتى فردي از طبقه 
ــه يك مرفه مى نگرد در ارتباط  پايين جامعه به پورش
درون فردي جسم و جانش به دو گونه زخم مى خورد: 
ــين فرد مرفه صدها برابر ماشين او و  ابتدا اينكه ماش
ــش را دارد مى ارزد كه اين مهم موجد  يا آنچه آرزوي
برجسته شدن شنعت شكاف در سبك زندگي است؛ 
و ديگر اينكه ماشين مزبور به قيمت سرشك خونين 
اقرباي فرد فرودست در كف مرفه است كه اين حالت 
ــت و شعله هاي خشم و  ــكاف عاطفى اس نيز عامل ش
ــتعل مى كند و لهيب آن  ــتيز را ميان طبقات مش س

ــربندي اجتماعي در دو  را برمي افروزد. پارادكس قش
ــديد بسامد اين  فضاي آن الين و آف الين موجب تش
ــود چرا كه در فضاي آف الين علي العموم  مهم مي ش
قشربندى اجتماعى بيشتر در سه طبقه باال، متوسط 
ــي در فضاي  ــا بي طبقگ ــود ام ــن انجام مي ش و پايي
آن الين زمينه ساز بروز و ظهور تحركاتي مي شود كه 
ــايد در آن فضا توجيه پذير به نظر رسد اما كشيده  ش
ــن موجب بروز  ــدن تظاهرات آن به فضاي آف الي ش

درهم ريختگي هاي اجتماعي مي شود.
ــان تحت تأثير  ــر جه ــانه در سراس مأموريت رس
ــان آن با توجه  ــت و صاحب ــب اس ــرار دادن مخاط ق
ــانه هاي  ــه محبوبيت و قدرت اجتماعي خود از رس ب

ــبك زندگي مورد نظر خود  ــاعه س گوناگون براي اش
استفاده مي كنند، لذا سبك زندگي مي تواند به مثابه 
ــود يابد.  ــانه نم ــاي مالكان رس ــگ يا ارزش ه فرهن
ــال پيام هاي يكسان  امروزه هيچ گاه نمي توان با ارس
ــود آورد.  ــي واحد به وج ــبك زندگ در جامعه اي س
ــبك زندگي زماني به وجود مي آيد كه رسانه هاي  س
ــوع را مبتني بر  ــدد و متن ــي متع ــف، پيام هاي مختل
ــي يك پيام به  ــر كنند. وقت ارزش هاي جامعه منتش
طور متعدد به گيرنده ارسال شود حتي اگر ذهن آن 
را نپذيرد، تكرار باعث مي شود مخاطب نسبت به آن 
ــود و از طريق ايجاد نوعي  ــام بي حس و منفعل ش پي
ــي اش تحت تأثير  ــبك زندگ ــردرگمي و ترديد س س
ــدن قالب هاى جنسيتى  قرار گيرد. البته شكسته ش
ــاالرانه  ــبك زندگى غيربومي نگاه مردس بر مبناى س
ــا كه دختران  ــؤال برده، آنج ــى وبلن را زير س موروث
پولدار ايراني با پوشش هاي آن چناني در كنار استخر 
ــب به ايام هالوين و... با عرضه  و يا آرايش هاي منتس
مستقل و حداكثري خود در فضاى آف الين سعى در 

ربودن گوى سبقت از جنس مقابل را دارند.
ــايه و نماياندن  ــروج بچه پولدارهاي ايران از س خ
ــدن صداي  ــت طنين افكن ــتر خود جه ــه بيش هرچ
ــمي در جامعه است. آنها منتظر  ساحت جديد مراس
ــان  ــراي نمايش اقتدارش ــت ب ــم حوزه سياس تصمي
ــه داوري و  ــانه هاي نوين را براي ارائ ــد و رس نماندن
تغيير مسير مصرف كاالي فرهنگي شان به استخدام 
ــار اجتماعي  ــر ويژگي هاي اين رفت ــد. از ديگ گرفتن
مي توان به حوزه اى بودن آن اشاره كرد، يعني كمتر 
ــدن آن در سطح كالن و ملى وجود  امكان فراگير ش
ــه فرهنگى و اجتماعى  ــتر صبغ دارد. دوم اينكه بيش
ــوم اينكه طى زمان شكل گرفته و با جامعه  دارد. س

از  ايـران  بچه پولدارهـاي  خـروج 
سـايه و نمايانـدن هرچه بيشـتر 
خود جهت طنيـن افكندن صداي 
ساحت جديد مراسـمي در جامعه 
اسـت. آنهـا منتظر تصميـم حوزه 
اقتدارشان  نمايش  براي  سياسـت 
نماندند و رسـانه هاي نوين را براي 
ارائه داوري و تغيير مسـير مصرف 
كاالي فرهنگي شـان به اسـتخدام 

گرفتند.
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ــت و با ناديده  باقى مي ماند. چهارم اينكه ماندگار اس
ــبك  ــود. پنجم اينكه س ــدن ناپديد نمي ش گرفته ش
ــكان ميرايى  ــمى مربوط ام ــاحت مراس زندگى و س
ــم اينكه  ــراى رفتاركنندگان فراهم نمى كند و شش ب
محورى ترين دغدغه اين نوع جلوه گري ها زندگى در 

جهان مدرن با تمامي ابعاد و شئونات آن است.
ــت فهم چنين رخدادهايي، توجه  درمجموع، جه
به بوم ايرانى بسيار اهميت دارد، زيرا بايد روشن كرد 
ــت. نمايش اغراق گونه  جامعه ايرانى چه جامعه اى اس
ــان از جواني جامعه  ــبك زندگي بچه پولدارها نش س
ــد اجتماعي  ــاي جدي ــه در آن گروه ه ــران دارد ك اي
ــاً جامعه بايد در معرض  ــور كرده اند، پس طبيعت ظه
وقايع جديد قرار گيرد. جامعه اي كه به نظر مي رسد 
دچار دگرديسى فرهنگي شده و بسيارى از گروه هاى 
ــائل مبنايي راهى  اجتماعى به جاي پرداختن به مس
ــر را دنبال مى كنند  ــر مى روند و بحث هايي ديگ ديگ
ــمايل و  ــكل و ش ــي جديد با رنگ و ش و جريان هاي
آرزوها و نيازها و تمايالت جديد مطرح مي شوند. اين 
ــان از تغييراتي  رفتارها بدون هرگونه بار قضاوتي نش
ــده در ارزش ها و نگرش هاي جامعه ايراني و بروز  عم

و ظهور سبك هاي جديد زندگي دارد.

منابع
1. اباذري، ي. و چاوشيان، ح.، از طبقه اجتماعي 
ــن در تحليل  ــاي نوي ــي، رويكرده ــبك زندگ ــا س ت
جامعه شناختي هويت اجتماعي، نامه علوم اجتماعي، 

سال پنجم، شماره20، 1381.
2. افراسيابي، م.، مطالعات شبكه هاي اجتماعي و 
سبك زندگي جوانان، انتشارات سيماي شرق، تهران، 

.1392
ــن  ــه حس ــي، ترجم ــبك زندگ ــي، د.، س 3. چن
ــماره 10 و  ــيان، فصلنامه فرهنگ عمومي، ش چاوش

11، بهار و تابستان 1376.
4. خادميان، ط.، سبك زندگى و مصرف فرهنگى، 

انتشارات جهان كتاب، تهران، 1387.
ــبك زندگي و  ــي، س.، خرده فرهنگ س 5. ذكاي
هويت، مجموعه رشد آموزش علوم اجتماعي، شماره 

20 و 21، 1381.
ــى در دوران  ــه جامعه شناس ــزر، ج.، نظري 6. ريت
ــارات علمى،  ــن ثالثى، انتش ــر، ترجمه محس معاص

تهران، 1374.
ــيابي، م.، مطالعات شبكه هاي اجتماعي  7. افراس
ــيماي شرق،  ــارات س ــبك زندگي جوانان، انتش و س

تهران1392.
ــبك زندگي و  8. خواجه نوري، ب و همكاران، س
مديريت بدن، فصلنامه علمي پژوهشي زنان، 1390.

ــذران  ــت گ ــى، ن.، وضعي ــى، م. و رضاي 9. فاضل
ــات در ايران، مركز تحقيقات  ــات فراغت و تفريح اوق
ــام،  ــت نظ ــخيص مصلح ــع تش ــتراتژيك مجم اس

تهران1391.
10. فاضلي، م.، مصرف و سبك زندگى، انتشارات 

صبح صادق، چاپ اول، تهران، 1382.
ــبك زندگى و  ــى، س.، مفهوم س 11. مهدوى كن
ــى، فصلنامه تحقيقات  ــتره آن در علوم اجتماع گس

فرهنگ، 1386.

برگه اشتراك

«ضميمه سياسي اجتماعي ماهنامه تربيت»، براي عالقه مندان به دريافت نشريه، اقدام به ايجاد 
سازوكار اشتراك شش ماهه و يك ساله كرده است. در صورت تمايل به دريافت نشريه به نشاني 
منزل يا محل كار خود، مي توانيد اطالعات خواسته شده در برگه زير را كامل و همراه با فيش 

پرداختي به نشاني موسسه فرهنگي منادي تربيت ارسال كنيد.

اطالعات متقاضي اشتراك نشريه
مشخصات:

نام و نام خانوادگي:   سن: 

شغل:    ميزان تحصيالت: 

نشاني متقاضي اشتراك:
استان:   شهرستان: 

كدپستي: 

تلفن ثابت:   تلفن همراه:

براي اشتراك شش ماهه مبلغ 30000 تومان و براي اشتراك ساالنه مبلغ 60000 تومان به 
شماره حساب 0102656677003 بانك صادرات شعبه سپهبد قرني به نام «موسسه فرهنگي 
منادي تربيت» واريز نموده و اصل رسيد را همراه اين برگه به نشاني: تهران، خيابان استاد 

نجات اللهي، كوچه بيمه، پالك 26 ارسال فرماييد.

يادآوري:
* در صورت تغيير نشاني، حتما دفتر نشريه را مطلع فرماييد.

* خواهشمند است، تصوير رسيد بانكي را تا پايان مهلت اشتراك نزد خود نگه داريد.
* اطالعات خواسته شده را مي توانيد در هر برگه اي ثبت و به نشاني موسسه ارسال كنيد.

تلفن امور مشتركان: 88912729
دورنگار: 88894290  


