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بنده دلم می خواهد این جوانان 
ما شما دانش��جویان؛ چه دختر، 
چه پس��ر و حتّ��ی دانش آموزان 
م��دارس روی ای��ن ریزتری��ن 
پدیده ه��ای سياس��ی دني��ا فکر 
کني��د و تحلي��ل بدهي��د. گيرم 
ک��ه تحليل��ی ه��م بدهي��د که 
خالف واقع باش��د؛ باش��د! خدا 
لعنت کن��د آن دس��ت هایی را 
ک��ه تالش کرده ان��د و می کنند 
که قش��ر جوان و دانشگاه ما را 

غيرسياسی کنند.

آقایان که بچه ه��ا را تربيت 
مي کنند، مسائل سياسي روز 
را ه��م به آنه��ا تعليم بکنند. 
نمي گویم همه آن، این باشد. 
هم��ه چي��ز باید باش��د. یک 
بچ��ه اي که از یک مدرس��ه 
بي��رون مي آید، باید مس��ائل 
دین��ي اش را بداند. مس��ائل 
نماز و روزه اش را بداند. هم 
تربيت هاي علمي بش��ود ... و 

هم تربيت سياسي. 
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اولين شماره ضميمه سياسی اجتماعی ماهنامه تربيت، در معرض 
مطالعه دست اندرکاران تعليم و تربيت قرار گرفته است. در شروع اين 
کالن  سياست هاي  و  رويکردها  است  تربيتي، ضروري   تازه  فعاليت 
حاکم بر اين نشريه را براي خوانندگان تبيين و مسير حرکت خود را 

به صورت شفاف و صريح ترسيم کنيم. 
مطابق تعاليم اسالم، خداوند انسان را آگاه و انتخاب گر خلق کرده 
و بر همين اساس، او را مسئول و پاسخگو خواسته است. اين امر بار 
افزايش  و  آگاهي  با کسب  نهاده که جز  آدمي  بر دوش  را  سنگيني 
آزادي اش در انتخاب راه صحيح و اداي وظايفش نسبت به خداوند و 
انجام مسئوليتش در قبال خود و ديگران، قادر به برداشتن آن نيست. 
نظام تعليم و تربيت در اسالم، با هدف ساختن انساني چنين مسئول 
و انتخاب گر و آگاه، طراحي شده و تالش دارد صفت »خليفه اللهي« 

انسان را جامه عمل بپوشد و خداگونه اي را در زمين تربيت کند. 
ايران،  در  اسالمي  جمهوري  تشکيل  و  اسالمي  انقالب  پيروزي 
قرار  ايران  ملت  اختيار  در  که  است  تاريخي  و  استثنايي  فرصتي 
ظهور  و  اسالمي  و  انساني  آرمان هاي  کردن  پياده  براي  تا  گرفت 
اقدام کند. در  اين عصر،  انسان مکتبي و آگاه و آزاد و خداگونه در 
همه  ميثاق مشترک  عنوان  به  اساسي  قانون  تازه تاسيس،  نظام  اين 
ايرانيان، مبناي عمل واقع شد که در آن براي تحقق و عيني شدن 
آن آرمان هاي  بزرگ، بر »باال بردن سطح آگاهی های عمومی در همه 
زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسايل 
ديگر« تاکيد شده است و اين همان هدفي است که ما در انتشار اين 

ماهنامه مد نظر داريم. 
عالوه بر قانون اساسي، در سند چشم انداز بيست ساله و در ذيل 
سياست های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسالمی ايران هم بر 
»سالم سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهی و فضايل اخالقی و اهتمام 
به امر معروف و نهی از منکر« و همچنين »مقابله با تهاجم فرهنگی« 
در  پرورش«  و  آموزش  از جمله  آموزشی کشور  نظام  نيز »اصالح  و 
و  سند  همين  در  است.  شده  تاکيد  چشم انداز  اهداف  تحقق  جهت 
در ذيل بند مربوط به »امور اجتماعی، سياسی، دفاعی و امنيتی«، از 
جمله به ضرورت »تقويت هويت ملی جوانان متناسب با آرمان های 

انقالب اسالمی« اشاره شده است.
ساحت هاي  از  يکي  پرورش،  و  آموزش  بنيادين  تحول  سند  در 

سياسي«  و  اجتماعي  تربيت  و  »تعليم  تربيت،  و  تعليم  شش گانه 
تعيين شده است. هر چند در اين سند، محوريت با »تعليم و تربيت 
اعتقادي، عبادي و اخالقي« است اما در مرتبه بعد، تعليم و تربيت 
اجتماعي و سياسي قرار دارد که سخت به تعليم و تربيت اعتقادي 

و عبادي و اخالقي، نزديک و وابسته است.
فصل  در  که  باشد  همان  تربيت  و  تعليم  کالن  هدف  اگر 
چهارم »سند تحول« آمده است )يعني تربيت انسانی موحد 
و مؤمن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئوليت ها و 
وظايف در برابر خدا، خود، ديگران و طبيعت، حقيقت جو و 
عاقل، عدالت خواه و صلح جو، ظلم ستيز، جهادگر، شجاع و 
ايثارگر و وطن دوست، مهرورز، جمع گرا و جهانی انديش، 
واليت مدار و منتظر و تالشگر در جهت تحقق حکومت 
دارای  و  خودباور  اميدوار،  و  اراده  با  جهانی،  عدل 
با حياء،  و  پاکدامن  توانا،  و  دانا  امانتدار،  عزت نفس، 
اسالمی،  اخالق  به  متعلق  آزادمنش،  و  انتخابگر 
خالق و کارآفرين و مقتصد و ماهر، سالم و بانشاط، 
زندگی  به  ورود  آماده  و  نظم پذير  و  قانون مدار 
براساس  اجتماعی  و  خانوادگی  فردی،  شايسته 
بايد بخش  نظام معيار اسالمی(، در آن صورت 
دانش،  ايجاد  به  را  پرورشي  فعاليت هاي  مهم 
در  اجتماعي   - سياسي  گرايش  و  بينش 
مقدمه  طبعا  داد.  اختصاص  دانش آموزان 
اين  شدن  عملي  و  تحقق  براي  ضروري 
هدف، ايجاد همين بستر در سطح معلمان 
و مربيان و همه کساني است که در درون 
سروکار  جوان  نسل  با  کشور  مدارس 
همه جانبه  تربيت  مسئوليت  و  دارند 
گرفته اند.  دوش  بر  را  دانش آموزان 
اجتماعي  سياسي  ضميمه  انتشار 
در  اميدواريم  که  تربيت  ماهنامه 
مستقلي  نشريه  صورت  به  آينده 
براي  اوليه  تالشي  شود،  منتشر 
متعالي  هدف  اين  به  رسيدن 

به بهانه انتشار اولين شماره ضميمه سياسي  اجتماعي ماهنامه تربيت

منشور ما
سرمقاله

 همه امکانات 
موجود اعم از 
فرصت آموزشي، 
امکانات مادي، 
فضاي مدرسه و اداره، 
نيروهاي فعال در نظام 
آموزش و پرورش و 
....، بخشي از بيت المال 
محسوب مي شوند و 
هيچکس حق ندارد از 
اين امکانات عمومي براي 
فعاليت حزبي و جناحي 
خود بهره بگيرد. البته در 
مقابل، آموزش و پرورش هم 
بايد امنيت شغلي کساني را 
که همکار ما در نظام تعليم 
و تربيت هستند اما در بيرون 
از چارچوب نظام اداري، اقدام 
به فعاليت سياسي جانبدارانه 
مي کنند، مراعات کند. اين يک 
تعهد دوجانبه است و ما پيش و 
بيش از همگان به اين اصل وفادار 
خواهيم ماند.
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سرمقاله

راهکاري  تدارک  و 
شور  ايجاد  براي 
بينش  و  شعور  و 
سياسي و اجتماعي در 
مربيان  و  معلمان  جمع 
و  است  مدرسه  اولياء  و 

اميد که کامياب شود.
مسيري  در  ما  کاميابي 
که انتخاب کرده ايم، نيازمند 
همه  همراهي  و  همکاري 
و  تعليم  امر  دست اندرکاران 
به  ما  همه  پايبندي  و  تربيت 
که  است  ارزش هايي  و  اصول 
فعاليت ها حاکم  اين گونه  بر  بايد 
و  راه  شدن  روشن  براي  باشد. 
محتوايي  حرکت  چهارچوب  تعيين 
ماهنامه، چند اصل زير را مد نظر قرار 

خواهيم داد:

اول- رويکرد آموزشي و تحليلي
و  سمت  تعيين  در  عامل  مهمترين 
اقدام رسانه اي، رويکرد کلي آن  سوي هر 
رسانه است و طبعا سمت و سوي بسياري 
از مطالب و محتواي توليدي را همين عامل 
سياسي  تربيت  ماهنامه  کرد.  خواهد  تعيين 
تحليلي   – آموزشي  رويکرد  داراي  اجتماعي، 
با هدف  بنابراين ماهيت خبري ندارد و  است و 
هدف  واقع  در  نمي شود.  منتشر  هم  تبليغاتي 
و  مقاالت  و  مطالب  از  مجموعه اي  که  است  اين 
تا  آوريم  گرد  را  مخاطبان  براي  مفيد  تحليل هاي 
اجتماعي  پيچيده  مسائل  تحليل  و  شناخت  امکان 
در  شود.  فراهم  آنان  براي  جهان  و  ايران  سياسي  و 
رويکرد آموزشي، سعي در ارائه علمي و تبيين مسائل 
است و نه عرضه جانبدارانه و تبليغي آنها و بنابراين هر 
مقاله و نوشته و حتي گفتگو و مصاحبه و ميزگردي بايد 
اطالعات زيادي را به خواننده منتقل و تحليل هاي غني و 
کاري  تبليغات،  کند.  عرضه  را  مسائل  آن  از  همه جانبه اي 
تحليلي،  رويکرد  در  اما  است  جانبداري  با  همراه  و  متفاوت 
حتما از سطح اخبار روزانه فراتر خواهيم رفت و در مسائل مهم 
ايران و جهان، ژرف انديشانه به ارزيابي خواهيم نشست و تبليغ 

و ترويج هيچ گرايش سياسي خاص، مد نظر نخواهد بود.

دوم – رويکرد فراجناحي و فراحزبي
محمل  طبعا  نباشد  تبليغ  نشريه،  يک  انتشار  از  هدف  وقتي 
کافي براي جانبداري هم پيدا نمي شود و نتيجه آن، گزينش رويکرد 
فراجناحي و فراحزبي خواهد بود. ضميمه سياسي اجتماعي ماهنامه 
هيچ  از  بنابراين  و  نيست  سياسي  جريان  و  يک حزب  ارگان  تربيت، 
گروه و طيف سياسي خاص، جانبداري نخواهد کرد. بر اين باوريم که کار 
تربيت اعم از اعتقادي و اخالقي يا سياسي و اجتماعي، بسيار ارزشمندتر 
و شريف تر از کار حزبي و جناحي است و نبايد فعاليت براي آموزش مسائل 
سياسي و اجتماعي را با کار جانبدارانه خطي و گروهي اشتباه کرد. از سويي 
بر اين باوريم که همه امکانات موجود اعم از فرصت آموزشي، امکانات مادي، 
فضاي مدرسه و اداره، نيروهاي فعال در نظام آموزش و پرورش و ...، بخشي 
از بيت المال محسوب مي شوند و هيچکس حق ندارد از اين امکانات عمومي 
براي فعاليت حزبي و جناحي خود بهره بگيرد. البته در مقابل، آموزش و پرورش 

هم بايد امنيت شغلي کساني را که همکار ما در نظام تعليم و تربيت هستند اما 
در بيرون از چارچوب نظام اداري، اقدام به فعاليت سياسي جانبدارانه مي کنند، 
تربيت  اين يک تعهد دوجانبه است و طبعا دست اندرکاران نشريه  مراعات کند. 

سياسي اجتماعي، پيش و بيش از همگان به اين اصل وفادار خواهند ماند. 

سوم – پايبندي به خط امام و مواضع رهبري
در کنار همه منابع اعتقادي و ارزشي )اسالم و تشيع( و نيز اسناد باالدستي 
)قانون اساسي جمهوري اسالمي، سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسالمي، سند 
تحول نظام آموزش و پرورش، سياستهاي کالن ابالغي از سوي رهبري(، مسير 
کلي حرکت ما را مواضع اعتقادي و سياسي حضرت امام خميني و مقام معظم 
از محوري ترين  و  نظام  اختصاصي  فقيه، سازوکار  واليت  تعيين مي کند.  رهبري 
است.  داده  نشان  عمل  در  هم  را  خود  کارآمدي  و  ماست  سياسي  نظام  ارکان 
حضرت امام خميني نسبت به کليت انقالب، داراي شأن تأسيسي است و پايبندي 
به مواضع ايشان، تضميني براي بقاي هر حرکت سياسي و فرهنگي و اجتماعي در 
صراط مستقيم ارزش هاي اسالمي و مواضع انقالبي است. مقام معظم رهبري نيز 
تداوم خط امام را نمايندگي مي کنند و همچون تيرک مياني چادر امت، وحدت 

جامعه را قوام مي بخشند و مواضع ايشان، راهنماي عملي ما در اين عصر است.

چهارم- حمايت از دولت
ابعاد  که  رسانه اي  تازه  حرکت  اين  در  ما  توجه  مورد  چارچوب هاي  از  يکي 
سياسي، اجتماعي و فرهنگي دارد، قطعا مواضع رئيس جمهوري و سياست هاي 
دولت و برنامه هاي وزارت آموزش و پرورش است. رئيس جمهوري با راي قاطع 
و  است  کشور  اجرايي  مقام  باالترين  رهبري،  از  بعد  قانونا  و  شد  انتخاب  مردم 
موفقيت  موجبات  ايشان،  اجرايي  سياست هاي  با  همراهي  و  برنامه ها  از  حمايت 
کشور را در حوزه هاي گوناگون فراهم خواهد کرد. مقبوليت برنامه ها و شعارهاي 
دولت نزد اقشار مختلف، با راي مردم به دکتر حسن روحاني، اثبات شد و کارآمدي 
اين برنامه ها نيز در عمل و بتدريج در حال اثبات است. در اين ميان »گفتمان 
اعتدال«، بيش از ديگر شعارهاي مطروحه از سوي ايشان مورد توجه جامعه قرار 
گرفت و ما نيز بر اين گفتمان تاکيد خواهيم کرد يعني اعتدال، رويکرد حاکم بر 

محتوا و مواضع نشريه خواهد بود. 
در نهايت، براي توفيق اين کار رسانه اي جديد و افزايش اثرگذاري آن بر فضاي 
سياسي و فرهنگي جامعه و مشخصا آموزش و پرورش، از همه همکاران صاحبنظر 
و انديشمند و کارشناس خود در مدارس و ادارات، انتظار داريم در اين مسير ياور 

ما باشند و در چند زمينه زير:
- نوشتن مقاالت و تحليل هاي تخصصي و کارشناسانه، 

- اظهارنظر در باره محتواي هر شماره و بيان اشکال ها و ايرادها،
- پيشنهاد موضوعات تازه و طرح ايده هاي مفيد،

- معرفي نشريه به همکاران و افزايش جامعه مخاطب، 
به ياري ما بيايند و بر غناي نشريه و دامنه اثرگذاري آن بيفزايند. 

اميد است نتيجه اين تالش ها، همان گونه که در »سند تحول« آمده، تربيت 
يعني »پرورش  نياز دارد  آنها  به  انقالب  و  آينده جامعه و کشور  باشد که  نسلي 
قانون«  به  »احترام  و  سياسی  و  اجتماعی  مفاهيم  درک  با  که  تربيت يافتگانی 
تحوالت  با  خردمندانه  و  مسئوالنه  رويارويی  شايستگی  آنها،  در  انديشه ورزی  و 
اجتماعی و سياسی را کسب می کنند و با رعايت وحدت و تفاهم ملی، در دفاع 
و  تعالی خواهی  و  مسئوليت پذيری  روحيه  با  و  می کوشند  ملی  اقتدار  و  عزت  از 
برخوردار از مهارت های ارتباطی، در حيات خانوادگی و اجتماعی )در سطوح محلی 

تا جهانی( با رعايت اصول برگرفته از نظام معيار اسالمی، مشارکت موثر دارند«.
منشور خود را با تکرار سخني پراهميت از مقام معظم رهبري )12 آبان 72( 

به پايان مي بريم:
 »خدا لعنت کند آن دست هايی را که تالش کرده اند و می کنند که قشر جوان 
و دانشگاه ما را غيرسياسی کنند. کشوری که جوانانش سياسی نباشند، اصاًل توی 
باغ مسائل سياسی نيستند، مسائل سياسی دنيا را نمی فهمند، جريان های سياسی 
دنيا را نمی فهمند و تحليل درست ندارند، مگر چنين کشوری می تواند بر دوش 

مردم، حکومت و حرکت و مبارزه و جهاد کند؟«.  
مدير مسئول

ضميمه سياسي اجتماعي ماهنامه 
تربيت، ارگان يک حزب و جريان 
سياسي نيست و بنابراين از هيچ 

گروه و طيف سياسي خاص، 
جانبداري نخواهد کرد. بر 
اين باوريم که کار تربيت 

اعم از اعتقادي و اخالقي يا 
سياسي و اجتماعي، بسيار 

ارزشمندتر و شريف تر از 
کار حزبي و جناحي است 

و نبايد فعاليت براي 
آموزش مسائل سياسي 

و اجتماعي را با کار 
جانبدارانه خطي و 

گروهي اشتباه کرد.
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به مناسبت هفته دولت، دکتر حسن روحانی رييس جمهور به همراه کابينه دولت 
تدبير و اميد  به ديدار مقام معظم رهبری رفتند. حضرت آيت اهلل خامنه ای در اين 
ديدار با ياد و خاطره شهيدان رجايی و باهنر، جهت گيری و روحيه  انقالبی و طلب 
رضای الهی را از مهم ترين ويژگی های اين دو شهيد بزرگوار دانستند و افزودند: بايد 
همه  ما به عنوان مسئوالن نظام  همواره جهت گيری و روحيه  انقالبی را حفظ کنيم 

و هدف نيز کسب رضای الهی باشد.
رهبر معظم انقالب در ادامه صحبت های خود 15 توصيه مهم را نسبت به دولت 

مطرح کردند: 
1. کار و فعاليت و خدمت مستمر به مردم و پرهيز از حاشيه سازی ها

2. حفظ انسجام درونی و شنيده شدن يک صدا از دولت:
بايد مراقبت شود تا در سخنان مسئوالن دولتی تعارض وجود نداشته باشد و 
واحد در مسائل مختلف  از دولت صدای  است که  اين  تعيين سخنگو هم  فلسفه 

شنيده شود.
۳. پرهيز از دو قطبی کردن جامعه با شعارها و دعواهای سياسی:

تبديل  قطب  دو  به  را  جامعه  نبايد  اما  ندارد  اشکالی  سياسی  جناح بندی های 
کرد زيرا اين کار موجب دل زدگی و خستگی مردم و شکننده شدن محيط جامعه 

می شود.
۴. عبور دولت از جناح بندی ها در مسائل سياسی:

عالئق اعضای دولت به برخی جناح های سياسی اشکالی ندارد اما دولت و اعضای 
آن نبايد اسير جناح بندی ها شوند. در موضوع جناح بندی های سياسی همواره تأکيد 
بر رفاقت و اُنس با يکديگر است اما در برخی موارد هم مسئله متفاوت است و بايد 
حتماً خطوط قرمز و خطوط فاصل رعايت شوند. مسئله فتنه و فتنه گران، از مسائل 
مهم و از خطوط قرمز است که آقايان وزرا بايد همان گونه که در جلسه  رأی اعتماد 

خود بر فاصله گذاری با آن تأکيد کردند، همچنان بر آن پايبند باشند.

5. رعايت سعه  صدر و آرامش در قبال انتقادهای منصفانه:
آقای رئيس جمهور از برخی انتقادها ناراحتند که البته در برخی موارد هم واقعاً 
حق با ايشان است و برخی انتقادها، تند و گاهی غيرمنصفانه هستند. لزومی ندارد 
که انسان بخواهد به هر مطلب يا انتقادی، پاسخ دهد زيرا در برخی موارد سکوت 
بهتر است ضمن آنکه هر حرفی هم که بر ضد ما زده شود اين گونه نيست که حتماً 
در ذهن افراد جامعه تأثير بگذارد و مورد قبول قرار گيرد. انتقاد بايد باشد اما انتقاد 
بايد با لحن خوب و منصفانه باشد و هدف از آن نيز بی آبرويی و سبک کردن طرف 
مقابل نباشد که اين روش قطعاً غلط است. پاسخ به انتقادها هم بايد منطقی و با 

خونسردی داده شود. 
۶. رعايت انصاف در انتقاد از اقدامات و سياست های دولت های گذشته:

همواره دولت ها نسبت به دوره های گذشته خود منتقد بوده اند که ايرادی هم 
ندارد اما اين انتقاد نبايد حالت اغراق آميز و تخريب پيدا کند زيرا در روحيه  مردم 
تأثير بد می گذارد و آنان را نسبت به آينده نيز نامطمئن می کند. اگر در اين اظهار 
نظرها بی انصافی شود، قطعاً در آينده نيز نسبت به عملکرد ما هم بی انصافی خواهد 
شد. اگر برخی سياست ها يا عملکردهای دوره گذشته را قبول نداريم، بهترين شيوه، 

اصالح آن در عمل است و اين روش، بهتر از اظهار نظر است.
7. موضع گيری صريح و قاطع در قبال مسائل منطقه ای و بين المللی

موضع گيری صريح و قاطع در مسائلی همچون فلسطين، رژيم صهيونيستی، غزه، 
سوريه، عراق، تکفيری ها و دخالت های امريکا، به نفع نظام جمهوری اسالمی است و 
منافاتی هم با زبان ديپلماسی و مذاکره ندارد. موضع گيری صريح و شفاف درخصوص 
اين مسائل شاکله کلی نظام اسالمی و عقبه راهبردی نظام در ميان ملتها را حفظ 

خواهد کرد.
۸. ادامه پرشتاب رشد علمی کشور و حمايت از شرکت های دانش بنيان و نقش 

تعيين کننده تحقيقات کاربردی و تحقيقات بنيانی

هبري
ن ر

ي سخ
پا

پانزده توصيه رهبري به دولت
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پاي سخن رهبري

۹. پشتيبانی از طرح نظام سالمت:
برخی  شود  مراقبت  آنکه  ضمن  يابد،  ادامه  و  شود  پشتيبانی  طرح  اين  بايد 

تصميم ها، اين طرح را به ضد خود تبديل نکند.
10. تکيه بر توان و ظرفيت های داخلی و حمايت از توليد:

کليد رونق اقتصادی که مورد تأکيد رئيس جمهور محترم نيز است، مسئله توليد 
تا  درآورد  به حرکت  را  توليد  داخلی،  فراوان  از ظرفيت های  استفاده  با  بايد  است. 
رونق اقتصادی و افزايش صادرات غيرنفتی محقق شود. دولت بايد بسته سياست های 
که  را  مواردی  و  دهد  تطبيق  مقاومتی  اقتصاد  سياست های  با  را  خود  اقتصادی 

غيرمنطبق با اين سياستها است، حذف کند. 
11. توجه ويژه به بخش کشاورزی و صنايع تبديلی در روستاها:

صنايع بخش کشاورزی، يکی از بخش های راهبردی است که در همه کشورها به 
آن کمک ويژه می شود و دولت بايد به بخش کشاورزی مساعدت ويژه ای داشته باشد. 

راه توسعه روستاها، ايجاد صنايع تبديلی در روستاها است.
12. اهميت ويژه بخش معدن و ارزش افزوده و اشتغال زايی اين بخش

1۳. پرهيز از واردات بی رويه و تاثير منفی آن بر توليد داخلی:
دولت بايد درخصوص واردات کاالهای غيرضروری و تجملی سخت گيری بيشتری 

انجام دهد و اِعمال قدرت کند.
1۴. حل مشکل آب کشاورزی:

يکی از راه حل های جدی برای مشکل آب در کشور، صرفه جويی در آب کشاورزی 
از طريق استفاده از شيوه های نوين آبياری بويژه آبياری تحت فشار است.

15. توجه جدی برای تکميل مسکن مهر
اگر احتماال با اصل طرح مسکن مهر و يا نحوه تزريق اعتبارهای بانکی به آن 
مخالفتی وجود دارد اما اين را هم بدانيم که اکنون چند ميليون نفر چشم انتظار 
تکميل مسکن مهر هستند و بايد اين کار بطور جدی پيگيری شود و به اتمام برسد.

نظم جدیدی در حال شکل گيری است
حضرت آيت اهلل خامنه ای در 1۳ شهريور ماه با اعضای مجلس خبرگان رهبری 
دو روز بعد از شانزدهمين اجالس خبرگان رهبری در غياب آيت اهلل مهدوی کنی 

ديدار داشتند. 
رهبر انقالب اسالمی در اين ديدار به بيان تحليل کالن از شرايط کنونی جهان، 
منطقه و کشور پرداختند و گفتند: تحوالت کنونی حاکی از تغيير نظم جهانی 70ساله  
پايه گذاری شده به وسيله  غربی ها -اعّم از اروپا و آمريکا- و شکل گيری نظمی جديد 
است. حضرت آيت اهلل خامنه ای به دو پايه  »فکری و ارزشی« و »نظامی و سياسی« 
نظم مستقر در جهان در هفتاد سال گذشته اشاره کردند و افزودند: تحوالت سال های 
اخير جهان و منطقه، آشکارا نشان می دهد که هر دو پايه  اقتدار غرب دچار چالش و 
تزلزل جدی شده  است. بحران اخالقی، گرايش روزافزون به مذهب و به ويژه اسالم و 
توجه به قرآن در غرب، حمايت غرب از کودتاها،  استفاده از زور و خشونت و سرکوب 
و  استفاده از ترور و راه انداختن جريان های تروريستی و لشکرکشی های نظامی و  
جريان سازی هايی همچون »القاعده و داعش« را عوامل اصلی  به چالش کشيده  شدن 

ارزش ها و شعارهای مورد ادعای غربی ها عنوان کردند. 
حضرت آيت اهلل خامنه ای حوادث منطقه - از جمله جنگ ۳۳ روزه در لبنان، 
جنگ های 22 روزه و هشت  روزه در غزه و جنگ اخير 50 روزه در غزه - را از مسائل 
تأکيد کردند: جنگ  و  دانستند  نظامی و سياسی غرب  اقتدار  تزلزل  تأثيرگذار در 
اخير در غزه نمونه ای معجزه آسا است، زيرا ايستادگی مردم در يک منطقه  کوچک و 
محدود، موجب شد تا رژيم صهيونيستی که نماد قدرت غرب در منطقه است، به زانو 
دربيايد و مردم غزه با وجود اصرار رژيم صهيونيستی برای پذيرش آتش بس، آن را تا 

برآورده شدن شروط خود نپذيرفتند.
رهبر انقالب اسالمی پس از بيان عوامل تزلزل جدی مبانی اقتدار سلطه  غرب 
گفتند: همه  اين عوامل و داليل نشان گر آن است که نظام فعلی جهانی قابل استمرار 
نيست و نظم جديدی در حال شکل گيری است، اما سؤال اصلی اين است که وظيفه  
ما در اين برهه  حساس چيست؟ حضرت آيت اهلل خامنه ای در پاسخ به اين سؤال، 
دو نکته را متذکر شدند؛ نکته  اول: درک درست واقعيات جهان و منطقه و پرهيز از 
تحليل غلط و واژگونه، نکته دوم: آمادگی برای نقش آفرينی در نظم جديد جهانی از 

طريق قوی تر کردن کشور.
حضرت آيت اهلل خامنه ای  افزودند: برخی افراد در منطقه و حتی کشور معتقدند 

که »ما در مقابل غرب يک راه بيشتر نداريم و آن هم تسليم است! اگر با رضايت و 
خواست خود تسليم نشويم، آنها ما را با فشار تحريم سياسی و اقتصادی و زور نظامی 
وادار به تسليم خواهند کرد«. ايشان تأکيد کردند: اين تحليل، غلط و خطرناک است 
زيرا واقعيات جهان و منطقه نشان گر تزلزل جدی مبانی اقتدار غرب است. بنابراين 

بايد واقعيات را به درستی درک کرد تا گرفتار تحليل اشتباه نشويم. 
ظرفيت های  همه   از  استفاده  را  کشور  تقويت  الزمه   خامنه ای  آيت اهلل  حضرت 
داخلی و خارجی دانستند و گفتند: طرفداران نظام جمهوری اسالمی در منطقه، 
عمق راهبردی ما هستند، ضمن آن که در امريکای التين و قسمت های مهمی از 
آسيا نيز عمق راهبردی داريم که بايد از آنها به درستی استفاده شود. ايشان »علم و 
فناوری«، »اقتصاد« و »فرهنگ« را سه عنصر کليدی برای افزايش اقتدار کشور بيان 
کردند و افزودند: دولت، مسئوالن و متنفذين کشور بايد در هر سه بخش فعال شوند 

و با کار پرتالش و پيگير، زمينه  تقويت بيش  از پيش کشور را فراهم کنند.
رهبر معظم انقالب در مورد اهميت وحدت و همدلی در شرايط کنونی  افزودند: 
اگرچه در مسائل سياسی اختالف سليقه وجود دارد، اما اين موضوع نبايد وحدت و 
همدلی کشور را از بين ببرد. رهبر انقالب اسالمی با تأکيد بر لزوم حمايت همه جانبه 
قوه   دولت،  در  مسئوالن  همه ی  خداوند،  لطف  به  کردند:  خاطرنشان  مسئوالن  از 
قضائيه و ساير دستگاه ها در حال کار و تالش هستند و دولت محترم نيز در اين يک 

سال کارهای زيادی انجام داده و توفيقات فراوانی داشته است. 
حضرت آيت اهلل خامنه ای با تأکيد بر سختی کارهای اجرايی و اداره  کشور گفتند: 
حمايت از دولت و دستگاه های اجرايی وظيفه  همه است. ايشان افزودند: البته اين 
به معنای انتقاد نکردن و مطرح  نشدن نقاط ضعف برنامه ها و سياست های اجرايی 

نيست، اما اين انتقادها نبايد به  صورت تخريب باشد.
رهبر انقالب اسالمی در پايان تأکيد کردند: همان گونه که بارها گفته ام، افق آينده 

بسيار روشن است و آينده  کشور از همه ی جهات بهتر خواهد بود.

تکفير حربه دشمنان اسالم براي ایجاد تفرقه
در شانزدهم شهريور کارگزاران حج به ديدار رهبر معظم انقالب رفتند و ايشان 
در رابطه با حج موضوعات مهمی را مطرح کردند. مقام معظم رهبری موسم حج را 
فرصتی بزرگ و مغتنم به منظور اصالح امور دينی و معنوی و اصالح مسائل مهم 
جهان اسالم دانستند و افزودند: مسلمانان بايد در ايام حج، از معنويات اين سفر الهی 
بهره  کامل ببرند و رابطه  خود را با خدا به  گونه ای مستحکم کنند که بعد از سفر حج، 

تغيير حقيقی در حج گزار مشاهده شود.
ايشان در خصوص استفاده از فرصت حج برای بررسی مسائل مهم دنيای اسالم و 
تبادل نظر به  منظور برطرف کردن مشکالت، افزودند: امروز جهان اسالم در شرايط 
قدرت های  و شگردهای  تالش  آن،  مسائل  مهم ترين  از  يکی  و  دارد  قرار  خطيری 
سلطه گر برای ايجاد اختالف و  سوءظن ميان مسلمانان است. رهبر انقالب اسالمی  با 
تأکيد بر اين که بايد در ايام حج، با تمام توان در جهت صاف کردن دل ها و کم کردن 
کينه ورزی های مصنوعی تالش شود، گفتند: متأسفانه برخی از مسلمانان - اعم از 
شيعه و سنی- از روی غفلت، با تهمت زنی ها و دروغ پردازی ها به دشمنان امت اسالم 

کمک می کنند و در خدمت منافع آمريکا و صهيونيسم قدم برمی دارند.
حضرت آيت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: مسلمانان بايد با هوشياری و همدلی، 
حربه دشمن را از دست او بگيرند. ايشان  تکفير را در شرايط کنونی، يکی از حربه ها 
و عوامل دشمنان اسالم برای ايجاد اختالف ميان مسلمانان و مشغول کردن آنها به 
يک ديگر به  منظور غفلت از مسئله  فلسطين و خدمت به منافع رژيم صهيونيستی 
برشمردند و تأکيد کردند: مسئله  فلسطين، مسئله  اول دنيای اسالم است که بايد در 

حج مورد توجه قرار گيرد.
رهبر انقالب اسالمی خاطر نشان کرد که با توجه به اينکه امروز مسلمانان در 
مساله فلسطين دست برتر را دارند و پيروزی در جنگ 50 روزه غزه نشان داد که 
مسلمانان قوی هستند و توانايی های زيادی دارند و می توانند هرگونه دشمنی را به 
چالش بکشند و از خود دفاع کنند، گفت: قدرت اسالم، قرآن، ايمان و امت اسالمی را 

دست کم نگيريم و بدانيم که می توانيم با ظلم نظام های مستکبر مقابله کنيم.
رهبر انقالب اسالمی در پايان با اشاره به ارتقای خدمات رفاهی و معنوی به حجاج 
ايرانی در سال های اخير خاطرنشان کردند: نبايد به اين حد راضی بود، بلکه بايد با 
برطرف کردن خألهای باقی مانده، شرايطی را به  وجود آورد که بتوان از فرصت موسم 

حج، بيشترين استفاده را کرد.



9 شماره اول / مهر ماه 1393

هور
 جم

ا رئيس
راه ب

هم

بسم اهلل الرحمن الرحيم
و  الطاهرين  آله  و  نبينا محمد  و  العالمين و صلی اهلل علی سيدنا  الحمدهلل رب 

صحبه المنتجبين 
بسيار خوشحالم که در اولين روز هفته دولت اين فرصت پيش آمد تا لحظاتی در 
محضر شما معلمين فرهيخته، مسئولين مناطق و شهرستانها در آموزش و پرورش 

باشم که رسالت بسيار مهم و سنگينی را بر دوش داريد.
مسئوليت آموزش و پرورش يا آموزش عمومی در واقع در دولت های مدرن بر 
دوش دولت قرار گرفته است. شما اگر برگرديد به يک قرن و دو قرن پيش، آموزش 
و پرورش و تعليم و تربيت به مفهوم امروزی بر دوش دولت يا حتی دولتها نبود و 
معموال در هر جمع و جامعه ای، افرادی اتاقی را معموال از منزل خودشان به عنوان 
مکتب و مکتب خانه داير می کردند و افراد عالقه مند در آن کالسها شرکت می کردند. 
گاهی تنها آموزش قرآن مجيد و يادگيری روخوانی قرآن بود. گاهی هم تعليم در حد 
سواد خواندن و نوشتن بود. رياضيات در حد محدود، ادبيات فارسی در حد محدود. 

معموال مثال به خواندن گلستان در خيلی از مکتب خانه های قديم اکتفا می شد. 
به  تربيت  و  تعليم  يا  امنيت عمومی و آموزش و پرورش  در دولت های مدرن، 
عنوان يک وظيفه بر دوش دولت گذاشته شده است و به تدريج به شکل امروزی در 
آمد. پايه های آموزشی به صورت ابتدايی و به صورت متوسطه در کشورهای ديگر هم 
تقريبا به همين صورت است. دوران ابتدايی و دوران متوسطه، بعدها دوره ای هم به 

عنوان دوره پيش دبستانی به آن اضافه شده است.
هم در ايران و هم در کشورهای ديگر خيلی از وظايف به عنوان وظايف دولتها 
اجتماعی و  تامين  اقتصاد کشور، موضوع  برای  برنامه ريزی  از جمله  تلقی می شود 
از مسئوليت هايی که امروز تحت عنوان وزارتخانه ها، نهادها، دستگاهها و  بسياری 
ارگانهای مختلف بر دوش دولت قرار گرفته است. آموزش و پرورش يکی از مهمترين 
نهادهايی است که دولتها می توانند افکار خودشان و يا گاهی حتی اقتدار خودشان 
برخی  اين قدرت در  از  تزريق کنند. گاهی هم  و جوان  نوجوان  ميان نسل  را در 
برای  از مدارس  آلمان  از زمانها سوء استفاده شده. مثال در  از کشورها و در برخی 

متن کامل سخنان ریيس  جمهوری در اجالس روسای آموزش و پرورش مناطق کشور

باید ویژگی های اعتدال را
 در روح و ذهن جوان  استقرار بخشيد

اشاره:
در تاریخ یکشنبه دوم شهریور 1393 دکتر حسن روحاني رئيس محترم جمهوري در اجالس روساي آموزش و 
پرورش سراسر کشور شرکت کرد و در سخنانش، به مسائل مختلف مرتبط با تعليم و تربيت و تحول در نظام 
آموزشي و ضرورت گسترش فرهنگ دیني و انقالبي و اعتدال در ميان دانش آموزان و نيز ضرورت مشارکت همه 
اقشار و نهادها در امر تعليم و تربيت پرداخت. متن کامل سخنان رئيس جمهوري را به دليل اهميت محتواي آن 

براي مخاطبان، در زیر مي خوانيد.



ملت پرستی افراطی در دوران نازيسم سوء استفاده شد و در کشورهای سوسياليستی و 
کمونيستی در دوره هايی از مدارس برای نشر الحاد سوءاستفاده شد.

در دوران رژيم گذشته از مدارس برای شاه دوستی و حتی شاه پرستی و امثال 
اينها سوءاستفاده شد تا جايی که گاهی برخی ترجيح می دادند از مدرسه جدا شوند 
و فاصله بگيرند. مدارس را تحريم کنند و ارتباط خود را با مدارس به طور جدی 
قطع کنند و برخی به فکر تشکيل مدارسی با شرايط خاص بيافتند. بسياری از افراد 
فرهيخته در شهر تهران و در شهرستانهای مختلف و در قم به فکر افتادند که مدارس 

غير دولتی تاسيس کنند.
درود و رحمت خداوند بر شهيد بهشتی. همان ايامی که در قم طلبه بوديم ايشان 
مدرسه ای را تحت عنوان »دين و دانش« که به اين نام عنايت داشت، سرپرستی و 
اداره می کرد و خيلی از مدارس ديگری که در تهران و شهرستانهای مختلف، تاسيس 
شده بود برای اينکه بتوانند نسل جوان و نوجوان را حراست بکنند، از شرايط آن روزی 
که بر مدارس حاکم بود. حتی در دوره ای امثال شهيد بهشتی و شهيد باهنر رفتند 
برای برخی از عناوينی که در کتابهای درسی بود، کمک کردند، با وجودی که آن 
وقتها خيلی اين کار سخت بود اما به رغم اينکه در موضع اتهام قرار می گرفتند، برای 

نجات نوجوان ها و نسل جوان جامعه ما وارد عمل شدند.
البته رژيم گذشته در اهداف نادرست خود برای سوءاستفاده از مدارس، موفقيت 
چندانی نداشت، به دو دليل. اوال وجود معلمين بسيار شريف، متدين و دلسوز، در 
يادم هست،  جوانی  و  نوجوانی  دوره  در  دبستان،  دوره  در  خود  من  دوران.  همان 
معلمين بسيار شريف، فداکار و متدين حضور داشتند. واقعا يک معلمی در دوره 
دبستان بود که غير از درس تخصصی خود، مسلط به اشعار و تاريخ اسالم بود و وقتی 
کالس تمام می شد همه ناراحت بودند. گاهی اصرار می کردند زنگی که برای تنفس 

می باشد، همه بمانند و او ادامه بدهد، اينقدر نفوذ کالم داشت و تاثيرگذار بود. 
شما معلمين فرهيخته ای را به ياد داريد. ما وقتی که در صدا و سيما بوديم در 
سالهای 5۹ تا ۶2 يکی از معلمين فرهيخته کالس اول را آورديم در آنجا و يکی از 
درسهايی را که می داد ضبط کرديم و در تلويزيون پخش کرديم. البته ايشان در حد 
افراد استثنايی بود. با جان درس می گفت و با همه روح و با همه وجودش. معلمی 
اينها نيست که  از شغل عادی و ساده است. اجر معلم  اينگونه است. معلمی غير 
حقوقی می دهيم. اينها که چيزی نيست. اجر معلمی با خداست. اگر يک نفر را شما 
تربيت کنيد و هدايت کنيد در همه عمرتان، اصال نمی شود آن اجر و ثواب را محاسبه 
کرد. از همه دنيا برتر و باالتر است به تعبير پيامبر)ص( و اميرالمومنين)ع( هدايت 

يک فرد، يک انسان. 
از يک طرف معلمين فرهيخته، متدين و دلسوز که عددشان بسيار زياد بود، 
باعث شد که رژيم در کار خودش موفق نشود و از همان مدارس، نسل انقالب ظهور 

و بروز کرد. 
از طرف ديگر اگر چيزی را ما می خواهيم به جوانها و نوجوانان بياموزيم راهش نه 
طريق القايی، نه تنبيه و نه اقتدارگرايی است، راه آن تدبير و دلسوزی است. من يک 
نکته ای را می خواهم بگويم. گاهی واقعا ممکن است انسان کاری را بخواهد از روی 
دلسوزی انجام بدهد در مدرسه برای دانش آموزان، جوان ها و نوجوان ها اما به دليل 
عدم آشنايی به شيوهای تربيتی طوری گفته می شود و تکرار می شود که دل زدگی 

ايجاد می کند و اثر معکوس می گذارد.
در تعليم و تربيت از شيوه های بسيار درست بايد بهره برداری و استفاده بشود. حاال 
البته من اگر بگويم بزرگترين معلم پيامبر اسالم)ص( و بزرگترين دانش آموز علی ابن 
ابيطالب)ع( در تاريخ بشريت بود، اين سخن هم حق است و هم منطبق بر واقعيت 
است. البته خيلی فاصله داريم با آن معلم و آن دانش آموز که گفت هر روزی که 
گذشت درسی را از اخالق و علمی را از اخالق از استادم پيامبر ياد گرفتم و آموختم و 
به کجا رسيد اين دانش آموز بزرگ مدرسه تعليم و تزکيه و کتاب و حکمت که وقتی 
جنگ بدر تمام شد، به پيغمبر گفت يا رسول اهلل من به شهادت نرسيدم. با تاسف 
اين جمله را گفت، وقتی که حمزه در خون خود غلطان بود. پيغمبر فرمود به اين 
مقام می رسيد، به منزل شهادت می رسيد. بعد پيغمبر فرمود که در آن مقطعی که تو 
به شهادت می رسی، صبر تو چگونه است، گفت: يا رسول اهلل شهادت از مواطن صبر 
نيست از مواطن بشرا و شکر است. اين شاگرد درس پس می دهد به استاد بزرگش 
گفت اين از مواطن صبر نيست. البته شايد رسول خدا به نکته ای عنايت داشت و آن 
مسئله شمشير مسموم و سم در بدن اميرالمومنين در آن ۴۸ ساعت بود به هر حال 
فرمود آنجا جزء  مواطن صبر نيست. مواطن شکر و مواطن بشارت است. خوب آن 

استاد است و اين شاگرد. ما کجا می خواهيم برويم؟ ما می خواهيم وارد کالسی بشويم 
که جای رسول خدا و پيامبر اکرم)ص( را بگيريم. کار بسيار عظيم و بزرگی است.

امروز اين رسالت، يک رسالت سنگينی است بر دوش دولت، اما معنايش اين 
نيست که اين کار را دولت به تنهايی انجام بدهد. اوال اجازه بدهيد بگويم که تنها کار 
مدرسه نيست. شما در کالس هايتان از سال اول و همه سالها مواجه با دانش آموزان 
مختلف هستيد که از خانه ها و خانواده های مختلف می آيند و شما حس می کنيد اثر 
خانه و خانواده چقدر زياد است. آن معلم اول مادر و پدر می باشد برادر بزرگ و خواهر 
بزرگ، عمه و عمو و دايی و اقوام، مدرسه اول آنجاست. شما مرتبه دوم و مدرسه دوم 
را بر عهده می گيريد. چند ساعت چند روز اين دانش آموز در مدرسه است و همان 
موقع در مدرسه چند ساعت در 2۴ ساعت و بقيه غير خانه کجاست؟ در جامعه و در 
اجتماع است. پس خانواده از يک طرف، مدرسه از يک طرف، جامعه از سوی ديگر 
که در آن جامعه فرهنگ عمومی، رسانه ها و دولتها حاکمند. مردم هم حضور دارند 

همه اينها بايد دست به دست هم بدهند. چطور اينها را بايد تلفيق کنيم و نقش هر 
کدام بايد چقدر باشد؟ اوال بدون همکاری امکان پذير نيست. اگر صدا و سيما چيزی 
بگويد، روزنامه ها چيز ديگر بگويند و رسانه های مجازی چيز ديگری بگويند - که 
امروز حتی نسل نوجوان ما هم با آن مواجه و متصل است-  )مي پرسند( آنجا چه 
خبر است و در جامعه ما چه خبر است؟ همه اينها بايد دست به دست هم بدهند. کار 
تعليم و تربيت در دنيای امروز پيچيده است. چگونه ما بايد نسل جوانمان را تربيت 
کنيم. شما نسل جوانمان را برای امروز که تربيت نمی کنيد درس می دهيد برای 15، 
20 يا 25 سال ديگر. آن وقت وارد کار و فعاليت و مديريت جامعه می شوند. پس 
شما می خواهيد نسلی را تربيت کنيد برای جامعه فردا. خود اين کار را بسيار سخت 
می کند. از طرف ديگر در دنيايی ما زندگی می کنيم که اين دنيا به هم وصل است و 
به هم ارتباط دارد. ترس از دنيا مشکل را حل نمی کند. بعضی می گويند اين جامعه 
را بايد کاری بکنيم که اتصال آن را با دنيا ضعيف يا قطع کنيم! نه با قطع اتصال نه 
با تضعيف اتصال، اين راه، راه حل نيست. ما بايد نسل بيدار و هوشيار و آگاه از دنيای 
امروز، نسلی که تعلق خاطر کافی به دين، ايمان و فرهنگ خود و توجه کافی به دنيای 
امروز و ويژگی های دنيای امروز داشته باشد، )تربيت کنيم(. افرادی در اين دبستان ها، 
دبيرستان ها، دانشگاهها تربيت شده اند که وقتی رفتند خارج و دانشگاه های خارج 
رفتند نه تنها آن محيط و آن جامعه نتوانست آنها را منحرف کند بلکه به عکس 
آنها روی هم شاگردی ها و هم دانشگاهی ها و حتی روي معلمين خود تاثير گذاشتند. 
شهيد بابايی يکی از آنهايی بود که رفت آمريکا دوره خلبانی ديد، آن هم نه در يک 
محيط عادی دانشگاهی بلکه در محيط نظامی آن هم در محيط نظامی در امريکا. 
همه دوستان ايشان و هم دوره ای ايشان تعريف می کنند که در طول مدتی که ايشان 
آنجا بود، نه نمازش ترک شد نه روزه. حتی يکی از دوستانش گفت که ايشان سعی 

می کرد نماز شب خود را هم ترک نکند.
بعد از انقالب من از روزهاي اول انقالب با اين جوان خلبان آشنا بودم تا روز 
واقعا  و  واال  اين شخصيت  بوديم.  شهادت، مخصوصا در دوران جنگ در کنار هم 
کم نظير، کجا تربيت شد؟ توی همين مدارس و همين خانواده ايرانی ما آنچنان رشيد 
بار آمد که نه محيط غرب و نه محيط نظامی در آمريکا نتوانست در ايشان اثر بگذارد. 
روی معلم خودش اثر گذاشته بود، روی هم شاگردی های خودش اثر گذاشته بود. 
بنابراين ما اينجا در يک شرايطی هستيم که در دنيای امروز سيستم جديد آموزشی 
را در اختيار داشته باشيم اما در عين حال فرهنگ دينی و فرهنگ ايرانی هم از ياد 

دانش آموز کليش��ه اي دور انش سپري ش��ده. ما امروز باید 
دانش آموزي را تربيت کنيم براي توليد فردا، توس��عه فردا و 
تحقيق و تفکر فردا، این رسالت و وظيفه ما است و براي این 

کار ما باید خودمان را آماده بکنيم.
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ما نرود و بتوانيم هويت اسالمی و ايرانی را در نسل نوجوان و جوان خودمان زنده نگاه 
داريم. برای اين کار هر چه ما بتوانيم آموزش و پرورش را به جامعه نزديک و متصل 
کنيم و نهاد دين و نهاد خانواده و نهادهای غيردولتی، سازمانهای غيردولتی مسجد، 
حسينيه، هيئت، اجتماعات و انجمن ها و از آن طرف با شرايط دنيای امروز، بتوانيم 

آنها را در کنار هم قرار دهيم، می توانيم در کار خودمان موفق تر باشيم.
خوب امروز شرايط خاصی در اين کشور داريم، قرار است در مدارس کاری بکنيم 
که نسل نوجوان و جوان ما از انقالب و تاريخ خود با خبر باشد، از دفاع مقدس و 
ايستادگی ملتش در برابر متجاوزين مطلع باشد، همان آموزش و پرورشی که در دفاع 
مقدس، معلم و دانش آموزان آن همه نقش داشت با آن عدد باال که گفته شد ۳۴ 
هزار دانش آموز و 5 هزار معلم در اين راه شهيد شدند. ما بايد بتوانيم کاری بکنيم که 
نسل جوان ما از اين فرهنگ با خبر باشد. تنها بحث اين نيست که اين کتاب درسی 
را خوب ياد بگيرد، خوب حفظ کند و سواالت امتحانی را خوب پاسخ دهد. بزرگترين 
مشکل مدارس ما در گذشته اين بود که مدارس ما حفظ محور بود بچه ها کتاب را 
می خواندند، می آموختند و حفظ می کردند و سر امتحان به سواالت پاسخ می دادند و 
آنچه ياد گرفته را پس از مدتی فراموش می کردند. امروز بايد مدارسمان تغيير بکند. 
بازسازی مدارس، درست است که  بنيادين داريم. می گويند  به يک تحول  نياز  ما 
ساختمان مدارس ما بايد بازسازی بشود، سيستم تعليم و تربيت ما هم بايد بازسازی 
شود، محيط مدارس ما هم بايد بازسازی بشود. اين بازسازی، بازسازی عامی است اگر 
بتوانيم مدارس را بازسازی بکنيم و بدانيم دولت به تنهايی قادر نيست مسائل آموزش 
و پرورش را به طور کامل حل کند. نه اينکه دولت مسئول نيست، دولت مسئول 
است اما در عين حال مردم بايد بدانند ما با کمک هم می توانيم اين امر مهم را به 
مقصد و ثمر برسانيم. برای اين کار اگر قدم به قدم ما اين کار را به تدريج به نهادهای 
البته سالها طول دارد و زمان می برد، دولت هم مخارج و  غيردولتی واگذار کنيم 
اعتباراتی که بر دوش دارد را بر دوش داشته باشد. يک دانش آموز هر مقدار که امروز 
خرج می کنيم فردا هم خرج کنيم. اما اگر به تدريج بتوانيم مدارس غيردولتی را 
توسعه بدهيم امروز اگر دوتا است بشود ۴ تا. نهادهای ديگر هم تحت نظارت آموزش 
و پرورش مدارسی را بر عهده بگيرند. اگر يک کارخانه بزرگ، اگر يک مرکز توليدی 
بزرگ يک مدرسه ای هم خودش ايجاد بکند از داوطلبان استفاده بکند يا از خود 
معلمين استفاده کند، اگر شهرداری هم بتواند مدرسه ای ايجاد کند، اگر نهاد حوزه 
هم بتواند مدرسه ای ايجاد بکند يک رقابت سالمی را ايجاد کنيم بين وزارت آموزش و 
پرورش و نهادهای ديگری که به تدريج آنها هم آموزش و پرورش فرزندان جامعه را بر 
عهده بگيرند، دولت هم همان اعتبارات را هزينه بکند منتها از طريق ديگر و با شکل 
ديگر. البته در يک جلسه مفصلی با وزير محترم آموزش و پرورش و معاونين ايشان 
در اين زمينه صحبت کرديم تا چه قدم هايی بايد برداريم البته اين قدم ها طوالنی 

است و بايد زمان زيادی را پيش رو و مدنظر قرار دهيم.
حتی اگر معلمين بازنشسته ما نه فقط آنهايی که شغل معلمی داشته بلکه همه 
تحصيلکرده های بازنشسته ما، آنهايی که دوره دانشگاهی را طی کرده اند و حتی استاد 
دانشگاه بودند بيايند مدرسه ای تاسيس کنند که همه آن داوطلبانه باشد، همه آنهايی 
که تدريس می کنند داوطلبانه تدريس کنند و ببينيم از آب در می آيد يک مدرسه 
در کنار 100 تا مدرسه تاسيس بشود، دولت امکانات آن مدرسه را در اختيار بگذارد 
و بگويند توی اين شهر چه کسی داوطلب است برای يک سال نه برای 10 سال 
فقط برای يک سال داوطلب شود شما ببينيد اثرش چی می شود. اين بسيج که ما 
می گوييم بسيج يعنی داوطلبی. خود شما هم در کار خود بسيجی و داوطلب هستيد. 
من خبر دارم که بسياری از معلمين و بسياری از دبيران داوطلب هستند برای اين 
شغل و با داوطلبی آمدند نه به خاطر حقوق. لذت می برند از کاري که انجام می دهند 
لذت می برند از اينکه می بينند يک جوانی از اين مملکت را تربيت کرده اند. بيايم اين 

بسيج را توسعه بدهيم و بياييم نهادهای غيردولتی را وارد بکنيم. 
خوب اين کتابهای درسی که رونمايی می شد من بايد تقدير و تشکر بکنم از همه 
عزيزانی که اين زحمت را کشيدند اما اشکالی دارد ما از نخبگان جامعه بخواهيم 
بجای اين کتاب، خودشان يک کتاب ديگری را به ما پيشنهاد بدهند؟ حتما بدانيد 
اگر ما اعالم بکنيم و جايزه ای هم اعالم کنيم برای بهترين ها، حتما نخبگان جامعه 
ما و آنهايی که تجربه دارند در کار آموزش و پرورش در سراسر اين کشور بزرگ 
قادرند يک کتاب بهتر را به ما ارائه بدهند. چه اشکالی دارد به مناطق مختلف کشور 
بگوييم که کتابهايی متناسب با فرهنگ آن منطقه تهيه شود؟ يک جا منطقه، منطقه 
عشايری است، يک جا منطقه، منطقه کشاورزی است. يک جا صنعتی است. زبانهای 

مختلف، لهجه های مختلف، فرهنگ های مختلف، اشکال دارد کتاب درسی ما برای 
استان ديگر و يا فالن استان يک تفاوتی داشته باشد؟ حتی برخی از کتابها در برخی 
از زمينه ها شبيه دانشگاه، می توانيم چند کتاب را در اختيار دانش آموز قرار دهيم و 
اعالم کنيم از اين کتابها هر کدام را می خواهيد انتخاب کنيد. آنها خودشان مطالعه 
کنند و سر کالس بيايند و آنها درس بدهند. حتما بايد شيوه تدريس قديمی باشد؟ 
بايد بگذاريم آنها کتابی را، فصلی را، مطالعه کنند و سرکالس تبيين کنند و تشريح 
کنند و معلم نيز بنشيند و هدايت گر و ارشادگر باشد. البته همه کالسها را نمی شود 
اين شيوه اداره کرد. می خواهم بگويم شيوه های متنوع را مد نظر قرار دهيد. نترسيم 
از اينکه يک دانش آموز ۳ کتاب بخواند. ببينيد! دانش آموز کليشه ای دورانش سپری 
شده. ما امروز بايد دانش آموزی را تربيت کنيم برای توليد فردا، توسعه فردا و تحقيق 
و تفکر فردا. اين رسالت و وظيفه ما است و برای اين کار ما خودمان را آماده بکنيم. 
متوسطه  دوره  از  امروز  ما  دانش آموز  داريم.  فراوانی  مشکالت  حال  هر  به  ما 
فارغ التحصيل می شود، ديپلم می گيرد می آيد در جامعه کار و فعاليت بکند. درسی 
که خوانده با نياز جامعه و معضالت جامعه ما گاهی منطبق نيست. نمی شود دنيا در 
حال تحول باشد و مدرسه ثابت باشد. نمی شود دنيا متغير باشد و مدرسه ثابت باشد. 
ما نياز به مدرسه متحول در دنيای امروز داريم. همه چيز در حال تغيير و تحول است. 
ما باب می خواهيم برای علم، ما طريق می خواهيم برای علم. شما بايد در دبستان و 
دبيرستان راه فراگيری، راه مطالعه و راه تحقيق و شيوه کار و مهارتهای الزم را برای 
جامعه فردا به اين دانش آموز ياد بدهيد تا او بتواند فردا برای جامعه ما مفيدتر باشد. 
دولت در اين زمينه هر توانی که داشته باشد با کمال خلوص و بی منت تقديم معلمان 

عزيز کشورمان خواهد کرد.
همانطور که من در آغاز سال تحصيلی گفتم ما نياز داريم به کالس گفتگو، به 
کالس انشاء، به قرائت کتاب، به تشويق دانش آموزان به خواندن کتاب، به دانش آموز 
و  مشارکت جو  و  خودش  حقوق  از  مدافع  و  منتقد  روح،  و  جسم  لحاظ  از  سالم 
جامعه پذير و اخالقی و مسلمان و شجاع و ايثارگر. همه اين جوانهايی که رفتند در 
جبهه جنگ و فداکاری کردند در همين مدارس شما پرورش يافتند و داوطلب شدند. 
شجاعت، ايثار و ايستادگی و وطن دوستی و عشق به کشور، عشق به انقالب و امام و 
رهبر و روحانيت و فرهنگ و هويت ملی همه از کالسهای درس شما بوده است. شما 
آموزگاران اخالق و مهارت اجتماعی و مدنيت جامعه و ضمناً علم و دانش هم هستيد. 
کار و بار بزرگی بر دوش شما است. دولت نه تنها در زمينه اعتبارات و نه تنها در زمينه 
اجرای سند تحول بلکه هر کاری که از دست خود بر بيايد، برای اين طبقه فرهيخته 
و اين قشر فرهيخته معلمان عزيز )انجام خواهد داد( که امروز جامعه و فردای جامعه 

در اختيار شماست؛ دولت آينده، کشور آينده.
ما نيازمند هستيم به يک شرايط بسيار جديد. شما بايد آن ويژگی های اعتدال را 
در مدارس و در روح جوان ها و در ذهن آنها استقرار ببخشيد. خيلی ما از افراط ضرر 

کرديم. افراط اين طرف و آن طرف فرق نمی کند، از افراط ما ضرر کرديم.
امروز که حتما اينطور نيست ولی من دوره هايی سراغ دارم معلمان و مدارسی 
را سراغ دارم البته حتما انشااهلل امروز وجود ندارد که به دانش آموزی به خاطر اينکه 
پدرش، جزء اين جناح بود يا آن جناح بود نمره کمتر يا بيشتر داده شد و اين فاجعه 

است.
مدرسه، همه انجمن های علمی و فرهنگی، روي چشم ما است اما کالس درس، 
نحوه آموختن به دانش آموز، ارتقاء دانش آموز و برخوردی که با دانش آموز می کنيد، 
چهره حتی لبخند و خشمتان آنجايی که الزم است بايد مساوی باشد. مبادا نسبت 
به يک دانش آموزی به خاطر قوميت، به خاطر زبان، به خاطر حزب، به خاطر جناح 

درکالس تفاوتی قائل شويم.
ما نياز به اعتدال داريم اين اعتدال با دست شما، با زبان شما، با فکر شما، با تعليم 
و تربيت شما در جامعه امکان پذير است. ما نياز به اميد داريم. همه جوانها را اميدوار 

و با نشاط بار بياوريد.
انشاءاهلل و به حول و قوه الهی و با کمک شما، با هدايت های رهبری، با اتفاق و 
وحدت، ما از همه مشکالت عبور خواهيم کرد و شماييد که بايد نشاط و اميد را در 
کالسهای درس تان جاری کنيد و باالخره مدرسه بايد پناهگاه نسل جوان و نوجوان ما 
باشد و نه خدای ناکرده گريزگاه و اين شما هستيد که بايد نسل جوان ما را با نشاط 
و دين باور )دين نمايی به درد ما نمی خورد، دين باوری بدرد می خورد(،  اميدوار، عالم، 
اخالقی، مشارکت جو، جامعه پذير برای توليد توسعه و تحقيق آينده کشور تحويل ما 

دهيد.                                             والسالم عليکم و رحمه اهلل و برکاته
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صبح روز دوش��نبه 17 شهريور بود که خبر جراحي حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر 
معظم انقالب تيتر اول رس��انه ها را به خود اختصاص داد. خبري که باعث نگراني خيل 
عظيمي از عالقه مندان به ايشان شد اما پوشش رسانه اي بسيار خوب، لحظه اي و دقيق 

پايگاه خبري ايشان و صداوسيما و رسانه هاي ديگر از نگراني ها کاست. 
به گفته دکتر عليرضا مرندي مس��وول تيم پزش��کي رهبري، ايش��ان دچار عارضه 
پروستات بودند که اين امر در مردان رده سني ميانسال و سالمند، يک امر طبيعي است 
و با اين عمل جراحي و به اميد خداوند، مش��کل به صورت کامل رفع خواهد شد. رهبر 
معظم انقالب نيز قبل از عمل جراحي در مصاحبه اي با واحد مرکزي خبر خاطر نشان 

کردند که جاي نگراني نيست و عملي معمولي و عادي است. 
دکتر حس��ن روحاني رييس جمهوري اولين کسي از مسئولين عالي رتبه نظام بود 
که به عيادت رهبر معظم انقالب رفت. او که در س��فر هاي استاني به سر مي برد و عازم 
قزاقستان نيز بود، قبل از سفر به عيادت مقام معظم رهبري رفت و حال عمومي ايشان 
را خوب توصيف کرد و گفت: در کنار دعا براي سالمتي ايشان، همه بايد شکرگزار وجود 

ذي جود و سالمت رهبر معظم انقالب باشند.
از عص��ر همان روز، عيادت ها و ديدار ه��اي گروه هاي مختلف با رهبر معظم انقالب 
شروع شد و تا چند روز ادامه يافت. از جمله مسوولين عالي رتبه نظام مانند روساي قوا 
و رييس مجمع تش��خيص مصلحت نظام تا علما و مراجع عظ��ام تقليد، وزرا و اعضاي 
هيات دولت، ش��هردار و اعضاي شوراي شهر تهران، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، 
مسوولين نهاد هاي نظامي و انتظامي، علماي خارجي شرکت کننده در اجالس حمايت از 
فلسطين، جمعي از اهالي هنر و فرهنگ و رسانه و ورزش، چهره هاي سياسي از جناح ها 
و گرايش��ات مختلف، همه و همه در طي چند روز  به ديدار مقام معظم رهبري رفتند 

و با ايشان مالقات داشتند.
چهره ها و مقامات بين المللي نيز با ارسال پيام هايي جوياي حال رهبر معظم انقالب 
شدند و براي ايشان آرزوي سالمتي کردند. سيد حسن نصراهلل دبير کل حزب اهلل لبنان، 
رجب طي��ب اردوغان رييس جمهور ترکيه، الهام عل��ي اف رييس جمهور آذربايجان و 
ديگر مقامات خارجي از جمله کس��اني بودند که براي بهبود حال ايشان ابراز اميدواري 

کردند. 
نکت��ه قابل توجه در جريان عمل جراحي مقام معظم رهبري و همچنين ديدار هاي 
بع��د از آن، حضور چهره هاي مختلف سياس��ي و همچنين صدور بيانيه ها از جناح هاي 
مختلف بود که نش��ان داد همه نيروهاي سياس��ي عليرغم تمام اختالفات موجود، باز 
هم حول محور رهبري نظام جمع مي ش��وند و دعوت به وحدت مي کنند. در اين ميان 
اظهارات آيت اهلل هاش��مي رفس��نجاني در عيادت از رهبري مبني بر اين که »من براي 
ديدن عش��ق خودم آم��دم« و نيز بيانيه مجمع روحانيون مبارز با امضاي س��يدمحمد 
خاتمي رئيس جمهور اسبق کشورمان و دعا براي سالمتي و طول عمر و توفيق رهبري 
و نيز حضور چهره هاي ش��اخص اصالح طلبي از جمله علي اکبر محتشمي پور بر بالين 
رهبري، بيش از بقيه قابل ذکر اس��ت. اين موارد نش��ان دهنده اين حقيقت اس��ت که 
جريانات سياس��ي مختلف حاضر در کش��ور، همچنان بر اصول اوليه انقالب اسالمي و 
آرمان هاي امام خميني وفادارند و براي خدمت به مردم و اعتالي کشور تالش مي کنند 
و جايگاه واليت فقيه در حفظ وحدت امت اسالمي را درک مي کنند ولو آن که نظرات 
متفاوت داشته باشند و براي رسيدن به هدف، راهکارهاي متفاوتي مد نظر آنان باشد. 

بيماري مقام معظم رهبري از نظر پزش��کي چندان مهم نيس��ت و ايش��ان پس از 
بهبودي نسبي، از بيمارستان مرخص شدند. همچنين با خبررساني بجا و درست، زمينه 
هر گونه شايعه س��ازي هم از ميان رفت اما در حاشيه اين ماجرا، اتفاقاتي افتاد که بوي 
نزديکي نيروهاي انقالب به يکديگر مي دهد. اميد است اين روند همگرايي و تعامل ادامه 
پيدا کند و ديگر شاهد واگرايي و تضاد نباشيم و همه نيرو هاي انقالب در کنار يکديگر 
تالش کنند تا ايران اسالمي هميشه سرافراز باشد. همچنين براي سالمتي، طول عمر و 

توفيقات مقام معظم رهبري هم دعا مي کنيم.

بيماري مقام معظم رهبريرویداد
 و وزش نسيم همگرایي
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در آخر مردادماه امسال وقتي دکتر حسن روحاني 
در اردبي��ل از ضرورت اجراي قانون اساس��ي س��خن 
گفت، پرونده اي گش��وده شد که پيش��تر نيز از سوي 
روس��اي جمهوري قب��ل، بارها ورق خ��ورد اما هر بار 

بايگاني شد. 
دکتر روحانی در سفر دو روزه به اردبيل در جلسه 
ش��ورای اداری استان »رياس��ت قوه اجرايی کشور« و 
از آن مهم تر »مس��ئوليت اجرای قانون اساسی« را دو 
وظيفه مهم رئيس جمهوری دانس��ت و اظهار داش��ت: 
زمان��ی که خواس��تم انجام وظيفه مس��ئوليت اجرای 
قانون اساسی را شروع کنم ، برای مردم توضيح خواهم 
داد چ��را اي��ن کار دارد با تأخير انج��ام می گيرد. وي 
افزود: اجرای اين وظيفه از آن کارهای مهمی است که 
برای خيلی ها خوشايند نيست و ممکن است ناراحت و 
عصبانی شوند، اما قانون اساسی کشور بايد اجرا شود و 
هرکسی با هر مسئوليتی بايد بداند اين دولت به حول 
و ق��وه اله��ی در ادامه راه برای اجرای قانون اساس��ی 

مصمم خواهد بود.
 روحانی گفت: وقتی دولت اعالم کند فالن دستگاه 
و يا نهاد دارد از قانون اساس��ی تخلف می کند، ممکن 
اس��ت برای آن نهاد و يا دس��تگاه خوشايند نباشد اما 
اي��ن وظيفه رئيس جمهور اس��ت و من ب��ه وعده هايم 
به م��ردم عمل خواهم ک��رد و در اي��ن راه هيچ چيز 

نمی تواند مانع شود.
رئيس جمهور اظهار داش��ت:  مردم با رأی و اعتماد 

خ��ود، وظيفه مهمی را به رئيس جمهور محول کردند . 
مردم رأی ندادند که رئيس جمهوری رئيس دس��تگاه 
اجرايی باشد، رأی دادند که اول مجری قانون اساسی 

باشد  .
 آغاز يک جدال سياسی قديمی

بع��د از س��خنرانی دکت��ر روحان��ی در اي��ن باره، 
واکنش ه��ای متفاوتی را از س��وی موافقان و مخالفان 
ش��اهد بودي��م و مواض��ع مواف��ق )اعتدال گراي��ان و 
تحول خواه��ان( و مخالف )مخالفان دولت( به س��رعت 
بر س��ر اين موضوع اعالم ش��د و بحث قديمی دولت، 
مجلس و شورای نگهبان اين بار از سوی رئيس جمهور 
تدبير و اميد س��ر برآورد؛ بحثی که در همه دولت های 

پيشين نيز مطرح بوده است. 
از زمان رياست جمهوری آيت اهلل خامنه ای تاکنون، 
مس��ئله اجراي قانون اساس��ي به عن��وان يک وظيفه 
قانوني رئيس جمهوري به نحوی مطرح بوده اس��ت. با 
تالش آيت اهلل خامنه اي در س��ال 1۳۶5، قانون حدود 
اختيارات و مسئوليت هاي رئيس جمهوري به تصويب 
مجل��س و ش��وراي نگهبان رس��يد که نش��ان مي داد 
رئيس جمهوري در زمينه اجراي قانون اساس��ي حتي 
در حيطه قواي ديگر هم به نوعي مس��ئوليت دارد. در 

مواد 1۳ تا 1۶ آن قانون آمده بود:
ماده 1۳ - به منظور پاس��داری از قانون اساس��ی 
جمهوری اس��المی ايران و در اجرای اصل 11۳ قانون 
اساس��ی، رئيس جمه��وری از طريق نظارت، کس��ب 

اطالع، بازرس��ی، پيگي��ری، بررس��ی و اقدامات الزم 
مسئول اجرای قانون اساسی است.

ماده 1۴ - در صورت توقف يا عدم اجرای اصلی از 
اصول قانون اساسی، رئيس جمهوری در اجرای وظايف 
خويش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام 
می کند و برای اين منظور می تواند مراتب را به اطالع 
باالترين مقام مس��ئول مربوطه برس��اند و علت توقف 
يا عدم اجرا را خواس��تار گردد. مقام مس��ئول موظف 
اس��ت پاسخ خود را مش��روحاً و با ذکر دليل به اطالع 
رئيس جمهوری برساند. در صورتی که پس از بررسی 
به تش��خيص رئيس جمهوری توقف يا عدم اجرا ثابت 
گردد، نس��بت به اجرای اص��ل يا اصول مربوطه و رفع 
عوارض ناش��ی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف 
مربوط به نخست وزير و وزرا باشد، به مجلس شورای 
اسالمی ارجاع می دهد و در غير اين صورت پرونده امر 

به مرجع صالح ارسال خواهد شد.
م��اده 15 - به منظور اجرای صحيح و دقيق قانون 
اساس��ی، رئيس جمهوری حق اخطار و تذکر به قوای 

سه گانه کشور را دارد.
ماده 1۶ - رئيس جمهوری می تواند س��الی يکبار 
آمار موارد توقف، ع��دم اجرا و نقض و تخلف از قانون 
اساسی را با تصميمات متخذه تنظيم کند و به اطالع 

مجلس شورای اسالمی برساند.
اين قانون تا س��ال 1۳۶۸ و اصالح قانون اساسي، 
مبن��اي عمل بود ولي از اين س��ال با ح��ذف عبارت 

»مسئوليت اجرای قانون اساسی«

 پرونده اي که بارها مختومه شد!

داد
روی
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رویداد

»تنظي��م روابط قواي س��ه گانه« از اص��ل 11۳ قانون 
اساسي، عمال کنار گذاشته شد.

در دوره رياس��ت جمه��وري س��يدمحمد خاتمي 
هم اين موضوع مطرح ش��د و با ارائه لوايح موس��وم به 
دوقل��و به مجلس، به جنجال کش��يد. وي با تش��کيل 
هيئ��ت نظارت بر اجراي قانون اساس��ي، س��عي کرد 
مس��ئوليت اجراي قانون اساسي را انجام دهد اما اين 
امر با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد. دولت نهم و 
دهم به رياس��ت احمدی ن ژاد هم تنها در دو سال آخر 
رياس��ت جمهوری خود خواستار اجرای اين مسئوليت 
ش��د و در پ��ی آن به احيای هيئت نظ��ارت بر اجرای 
قانون اساس��ی اق��دام کرد ک��ه خود آن را در س��ال 
اول رياس��ت جمهوری اش منح��ل و مجلس نيز آن را 

غيرقانونی اعالم کرده بود.
در حالي که برخي معتقدند اجرای قانون اساس��ی 
وظيفه ای اس��ت که نمی ت��وان آن را تعطي��ل کرد يا 
نادي��ده گرفت اما مخالفان اين نظ��ر بر اين باورند که 
هر نهادي خودش مس��ئول اجراي قانون اساسي است 
و ني��ازي به مداخله رئيس جمهوري نيس��ت. در نظر 
اين افراد، تفس��ير ش��وراي نگهبان از اين قانون، مويد 

نظر آنان است.
در اين زمينه س��خنگوی جديد ش��ورای نگهبان 
می گويد: تفاس��يری درباره اص��ل 11۳ درياره وظيفه 
رئيس جمهور در نظارت بر اجرای قانون اساسی وجود 
دارد و فعاًل ضرورتی نس��بت به تفس��ير جديد از اين 

اصل احساس نشده است.
نجات اهلل ابراهيميان در نخس��تين نشس��ت خبری 
خود به  عنوان سخنگوی شورای نگهبان گفت: آخرين 
تفس��يری که در اين اصل آمده مربوط به 17/ ۳/ ۹1 
است، منتها اگر مجريان قانون،  مجلس يا دولت به اين 
نتيجه رس��يدند که زوايای پنهانی در اجرای اين اصل 
وجود دارد، يک راه اين است که متنی را در قالب طرح 
يا اليحه تهيه کنند و در آن پيچيدگی های اصل 11۳ 
را عنوان کنند. وی افزود: حدود اختيارات رئيس جمهور 
در مورد اجرای قانون اساسی در تفاسير به عمل آمده 
در اين اصل مشخص شده، ولی اگر احساس شود هنوز 
در رابط��ه با آن پيچيدگی وج��ود دارد، برخی مقامات 

حق درخواست تفسير اين اصل را دارند.
از س��وی ديگر حجت االسالم والمسلمين منتظری 
در جلس��ه هيئت عموم��ی ديوان، ب��ه موضوع حدود 
مس��ئوليت رئيس جمهور در قانون اساسی پرداخت و 
گفت: در اصل 11۳ و به موجب اصالحيه سال 1۳۶۸ 
آمده: »پس  از مق��ام  رهبری،  رئيس جمهور عالی ترين  
مقام  رس��می  کش��ور است  و مس��ئوليت  اجرای  قانون  
اساس��ی  و رياس��ت  ق��وه  مجريه  را ج��ز در اموری  که  

مستقيماً به  رهبری  مربوط می شود، بر عهده  دارد«.
وی اف��زود: اينکه اجرای اين اصل چگونه باش��د، 
همواره در دولت های گذشته نيز مورد بحث و اختالف 
نظر بوده و برداشت های متفاوتی از اين اصل می شود، 
ب��ه نحوی که برخ��ی رئيس جمهور را مس��ئول »اجرا 
ش��دن« قانون اساس��ی می دانند و ن��ه »اجرا کردن« 
آن. ضم��ن اينکه برخی ني��ز معتقدند با توجه به اصل 
تفکيک قوا، رئيس جمهور تنها مس��ئول اجرای اصولی 

است که بر عهده قوه مجريه نهاده شده است.
رئي��س دي��وان عدال��ت اداری با اش��اره به حذف 

عبارت »تنظيم روابط قوای سه گانه« از مسئوليت های 
اجرايی رئيس جمهور در اصل 11۳ قانون اساسی پس 
از اص��الح، تصريح کرد: در اين عبارت ش��ائبه دخالت 
بوده که حذف ش��ده اس��ت. بنابراين آن��ان که مدعی 
هس��تند، رئيس جمهور می تواند در همه مسائل ورود 

يابد، بايد به اين مسئله توجه کنند.
وی تأکي��د ک��رد: با توج��ه به اينکه اي��ن موضوع 
هم��واره از س��وی دولت های مختلف مطرح ش��ده و 
بيم آن م��ی رود که به موضع اختالفی غيرقابل قبولی 
منتهی ش��ود، پسنديده اس��ت که دولت و مجلس با 
همکاری هم حدود اختيارات رئيس جمهور را در اصل 

11۳ قانون اساسی تعيين کنند.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت نيز در حاشيه 
س��ومين نشست اس��تانداران سراسر کش��ور در جمع 
خبرنگاران در پاس��خ به اين س��ؤال که رئيس جمهور 
بيان کردند مس��ئوليت اجرای قانون اساسی با ايشان 
اس��ت، برنامه هيئت دولت برای اين مسئله چيست؟ 
گفت: رئيس جمهور طبق اصل 11۳ قانون اساسی هم 
مسئوليت مديريت قوه مجريه و هم مسئوليت اجرای 
قانون اساس��ی را بر عهده دارد. بر اس��اس اصل 11۳ 
قانون اساسی رئيس جمهور اختيار دارد درباره اجرای 

کامل قانون اساسی اقدام کند.
معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور 
با بيان اينکه هم اينک هر مش��کلی که در کشور وجود 
دارد ن��ه به خاطر نقص قانون اساس��ی، بلکه به دليل 
عدم اجرای کامل قانون اساس��ی است، يادآور شد: اگر 
مطالباتی از س��وی م��ردم وج��ود دارد و رضايت آنها 
حاصل نش��ده به خاطر اين اس��ت که قانون اساسی را 

کامل اجرا نکرده ايم.
ديدگاه های موافق و مخالف

با گرم ش��دن بح��ث در اين بين س��رمقاله نويس 
روزنام��ه دولت طی يادداش��تی راهی ب��رای حل اين 
مش��کل پيشنهاد داد و نوش��ت: مطابق قانون اساسی، 
اج��رای قان��ون اساس��ی از جمل��ه مس��ئوليت های 
رئيس جمهوری اس��ت. در عين حال اصل تفکيک قوا 
نيز در کش��ور جاری اس��ت و همه قوا و دستگاه های 
حکومتی در چارچوب قانون، اين مسئوليت را بر دوش 
دارند و همين امر منجر به بروز اختالفاتی درباره نحوه 
اجرای قانون اساسی و ميزان مسئوليت رئيس جمهور 

در اين زمينه شده است.
وی در ادامه با طرح اين پرسش که با کدام تفسير 
از قانون اساسی می توان مسئوليت اجرای قانون اساسی 
را با اصل تفکيک قوا جمع کرد؟ نوشت: در اين زمينه 
برخی بر اين باورند که بايد اجرای قانون اساسی را جز 
در حيطه ای که مس��تقيماً به رهبری مربوط است، به 
رئيس جمهوری واگذار کني��م و رئيس جمهوری را در 
اجرای قانون اساسی در قوای ديگر هم مسئول بدانيم 
و برخ��ی ديگر، تفکيک قوا را مح��ور تلقی می کنند و 
بر اين نظرند ک��ه عماًل رئيس جمهوری، مس��ئوليتی 
در زمين��ه اجرای قانون اساس��ی ن��دارد، مگر آنچه به 
قوه مجريه و دولت مربوط اس��ت. اما به نظر می رس��د 
برداشت سومی هست که می تواند رافع مشکل باشد و 

جمع بين اين دو بعد قانون اساسی را ممکن سازد.
علی ش��کوهی در ادامه يادداشت خود در روزنامه 
ايران آورده اس��ت: برای رس��يدن به تفسير مناسب، 

بايد ميان »اجرا کردن« قانون اساسی و »اجرا شدن« 
آن تمايز قائل ش��د و تأکيد ک��رد که رئيس جمهوری 
مس��ئول »اجرا کردن« همه قانون اساس��ی نيست و 
نهادها و قوای ديگر هم در اين زمينه مسئوليت دارند 
اما قطعاً مس��ئول »اجرا شدن« قانون اساسی، شخص 
رئيس جمهوری است. اين تفسير از قانون، نه مسئوليت 
رئيس جمه��وری را زاي��ل می کن��د و نه ب��ه مداخله 
رئيس جمه��وری در وظاي��ف و مس��ئوليت های قوای 
ديگر می انجامد. اين تفسير همان نگرشی است که در 
هنگام تدوي��ن و تصويب »قانون تعيين حدود وظايف 
و اختيارات و مسئوليت های رياست جمهوری اسالمی 
ايران« در سال ۶5 مقبول شورای نگهبان و مجلس و 
دولت بود و بر اين اس��اس، برای رئيس جمهوری حق 
س��ؤال و تحقيق و تذکر و اخطار و گزارش به مردم و 

مجلس در زمينه اجرای قانون اساسی قائل بودند.
وي در پايان نتيجه گرف��ت: مطابق قانون مصوب 
س��ال 1۳۶5 مجلس شورای اسالمی، رئيس جمهوری 
مسئول »اجرا ش��دن« قانون اساسی است ولو آن که 
مس��ئول »اجرا کردن« تمام آن نباشد. اين توضيح را 
نيز باي��د بيفزاييم که برخی از اف��راد قانون مذکور را 
در ش��رايط کنونی منسوخ فرض کرده اند زيرا با تغيير 
قانون اساس��ی، تصور می کنند ک��ه قانون اختيارات و 
مس��ئوليت های رئيس جمهوری کاًل بالموضوع ش��ده 
اس��ت، درحالی که چنين نيس��ت و صرفاً آن بخش از 
اين قانون را می توان منسوخ ش��ده تلق��ی کرد که به 
مس��ئوليت »هماهنگی س��ه قوه« مربوط اس��ت. در 
واقع در س��ال ۶۸ با اصالح قانون اساس��ی، مسئوليت 
هماهنگ��ی ميان قوا ب��ه رهبری واگذار ش��د و طبعاً 
قواني��ن مرتب��ط با اي��ن مس��ئوليت رئيس جمهوری، 
اکنون منس��وخ ش��ده اند اما مس��ئوليت اجرای قانون 
اساس��ی، پس از اصالح قانون اساس��ی ه��م بر عهده 
رئيس جمهوری است و قوانين مرتبط با اين مسئوليت 

را همچنان بايد معتبر تلقی کرد.
مخالف��ان اما اين س��خنان روحان��ی را به گونه ای 
تهديدآميز می دانند و معتقدند او می گويد از اين پس 
به نهادهايی که قانون اساس��ی را اج��را نکنند، تذکر 
می دهد. قاعدت��اً منظور روحانی نهادهايی اس��ت که 
خارج از حوزه حاکمي��ت دولت قرار دارند، هرچند به 

اين نهادها اشاره نکرده است.
آنه��ا می گوين��د، اين س��خنان روحان��ی مواضع 
س��يدمحمد خاتم��ی و محم��ود احمدی ن��ژاد را در 
دو س��ال آخ��ر رياس��ت جمهوری اش در ذه��ن زنده 
می کن��د؛ جايی که خاتم��ی لوايح دوقل��وی افزايش 
اختي��ارات رئيس جمه��ور را ارائ��ه ک��رد و محم��ود 
احمدی ن��ژاد معاونت اجرای قانون اساس��ی را در نهاد 
رياست جمهوری تشکيل داد تا بر حسن اجرای قانون 
اساسی نظارت داشته باشد. اما روحانی خيلی زودتر از 
دو رئيس جمهور پيش��ين وارد جدال بر سر مسئوليت 

دولت در اجرای قانون اساسی شده است.
روزنامه کيهان نيز در سرمقاله خود به قلم قدرت اهلل 
رحمانی، اس��تاد حقوق دانش��گاه عالمه طباطبايی به 
تفس��ير س��خنان روحانی و حدود اختيارات دولت در 
اج��رای قانون اساس��ی پرداخت و نوش��ت: »البته که 
قانون اساسی کش��ور بايد اجرا شود و مسئول اجرای 
هر بخش��ی از قانون اساسی هم در خود قانون اساسی 
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معلوم ش��ده است. س��ه قوه مجريه و قضاييه و مقننه 
به اضافه ساير نهادها و مقامات رسمی نظير نيروهای 
مس��لح و رس��انه مل��ی و ش��ورای نگهب��ان و مجمع 
تش��خيص مصلحت و... هرکدام مسئول اجرای فصول 
و اصولی از قانون اساس��ی هستند. همه قوا و نهادهای 
لشکری و کش��وری از جمله خود آقای رئيس جمهور 

تحت نظارت عاليه رهبری قرار دارند.«
بر اس��اس نوش��ته روزنامه کيهان با وجود شورای 
نگهبان و قوه قضاييه- که ش��ئون سياس��ی و قضايی 
صيانت از قانون اساسی را عهده دار هستند- هيچ مقام 
يا نهاد ديگ��ری نمی تواند در اجرا يا نظارت بر اجرای 

قانون اساسی، صالحيت ويژه ای برای خود قائل شود.
در مقاب��ل بهمن کش��اورز، حقوق��دان نيز در اين 

زمينه می نويسد:
1- عالوه بر اصل 11۳ قانون اساسی که مسئوليت 
اجرای قانون اساسی را بر عهده رئيس جمهور گذاشته، 
در اصل 121 اين قانون نيز رئيس جمهور س��وگند ياد 
می کند که »... پاسدار... قانون اساسی کشور...« باشد 
و »... از آزادی و حرمت اش��خاص و حقوقی که قانون 
اساسی برای ملت ش��ناخته است حمايت...« کند. به 
اين ترتيب، به نظر می رسد در مورد مسئوليت اجرای 
قانون اساسی نوعی تداخل و تعارض بين قوای سه گانه 
وجود داش��ته باش��د. به ويژه با توجه به اينکه اختيار 
تنظيم روابط قوای س��ه گانه که به موجب اصل 11۳ 
سابق جزو اختيارات رئيس جمهور بود در اصالح سال 
1۳۶۸ از اصل 11۳ حذف ش��د و داخل در اختيارات 

رهبری قرار گرفت.
2- يکی از حقوقدانان معاصر آقای دکتر ش��ريعت 
باق��ری، رئيس دانش��گاه علوم قضايی ق��وه قضاييه به 
اين س��ؤال پاسخی داده که درخور توجه است. ايشان 
عقيده دارند منظور از مسئوليت اجرای قانون اساسی 
»مسئوليت اجرا شدن« اين قانون است نه »مسئوليت 
اجرا کردن آن«. يعن��ی رئيس جمهور می تواند و بايد 
»اجرا ش��دن« قانون اساسی را نه تنها در قوه مجريه، 
بلک��ه در دو قوه ديگر نيز تحت نظر داش��ته باش��د و 
به اصط��الح آن را رص��د کن��د و در صورت مش��اهده 
موردی از اجرا نشدن -  اعم از اينکه از آغاز اجرا نشده 
يا اجرای آن در مقطعی از زمان معطل مانده باشد- به 
وظايف خود عمل و اختياراتی را که دارد اعمال کند.

شايد بهانه رئيس جمهور برای اجرای اين مسئوليت 
به نوعی رفتارهای يک طرفه سازمان صدا و سيما باشد 
اما ظاه��راً روحانی برنامه جدی تری برای اجرای قانون 
اساس��ی دارد؛ برنامه ای که مش��خص نيست همچون 
دو رئيس جمهور س��ابق کش��ور به تشکيل يک هيئت 
برای نظارت بر قانون اساس��ی خالصه می شود يا آنکه 
روحان��ی حقوق��دان در اين مورد هم ن��وآوری خواهد 
داش��ت؟ رئيس جمهور همان طور که بار ها اعالم کرده 
»حقوقدان« اس��ت و بدون شک اين بار رئيس جمهور 
حقوق��دان تصميم ج��دی و نهايی را در م��ورد قانون 
اساسی که از نگاه او مدت هاست مغفول مانده، می گيرد. 
هنوز مشخص نيست روحانی در فکر افزايش اختياراتش 
اس��ت يا تنها به ايجاد هيئتی مانن��د هيئت نظارت بر 
اجرای قانون اساس��ی بس��نده می کند؟ يا اينکه ماجرا 
ب��ه اصطکاک ميان قوه مجريه و ديگر نهادها کش��يده 

می شود و سرنوشتی مانند گذشته پيدا می کند؟

بيست وس��وم مرداد ۹۳ رهبر معظ��م انقالب طي 
پيامي، رياس��ت آيت اهلل آملي الريجاني بر قوه قضاييه 
را ب��راي يک دوره پنجس��اله ديگر تمدي��د کردند. در 
حکم مق��ام معظم رهبري خطاب ب��ه آملي الريجاني 
آمده اس��ت: »بهره مندي از زيرساخت هاي فراهم شده 
در دهه هاي گذشته، اس��تفاده از تجارب دوره نخست 
مس��ئوليت، تعامل و همکاري قواي س��ه گانه، اهتمام 
به تحقق سياس��ت هاي کلي و رويکردهاي اعالم ش��ده 
نظام در امور قضايي بويژه در ايجاد س��ازوکار مناسب 
براي دسترسي آس��ان همگان به عدالت، کوتاه کردن 
مس��ير دادرس��ي، اصالح قواني��ن و تهي��ه لوايح مورد 
ني��از قوه، تأمين س��المت ارکان قوه ب��ا اعمال نظارت 
مناس��ب، مبارزه اساسي با فساد و از همه مهم تر ايجاد 
امنيت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم با معاضدت 
دس��تگاه هاي مس��ئول، در پرتو اغتن��ام از فرصت هاي 
پرشتاب، خواهد توانس��ت توقع شکوفايي و جهش در 
قوه قضاييه و تحقق اصول مربوط در قانون اساس��ي را 
برآورده س��ازد و تحقق قضاي اسالمي و اجراي عدالت 
ب��ه معناي واقعي و جلب رضايت پروردگار متعال را به 

عمل نزديک کند، باذن اهلل تعالي«.
آمل��ي الريجاني که پنج س��ال پيش در همين ايام 

به عنوان رييس قوه قضاييه انتخاب ش��د، در اين مدت 
اقدامات مختلفي در جهت بهبود عملکرد آن قوه انجام 
داد. اگر بخواهي��م اقدامات صادق آمل��ي الريجاني را 
در چند محور اصلي دس��ته بندي کنيم، ش��امل موارد 
زير مي ش��ود: ح��وزه فن��اوري اطالعات، ح��وزه ثبت 
اس��ناد و امالک، ايجاد معاونت ه��اي جديد، برخورد با 
مفاس��د اجتماعي و اقتصادي، جذب قضات و افزايش 

نظارت ها.
يک��ي از کار هاي اصلي و مهم ک��ه در دوران آملي 
الريجاني انجام شد، اس��تفاده از فناوري هاي نوين در 
زمينه رسيدگي به پرونده هاي قضايي است، به گونه اي 
که در تهران تمامي دادخواست ها به صورت الکترونيکي 
به قوه قضاييه واصل مي ش��ود و در باقي نقاط کش��ور 
رفته رفت��ه اين سيس��تم در حال اجراس��ت. همچنين 
ثبت و صدور اس��ناد به صورت الکترونيکي و آني انجام 
مي ش��ود که اين موض��وع از جعل اس��ناد جلوگيري 

مي کند و دقت در صدور سند را باال مي برد.
از ديگ��ر اقدامات آي��ت اهلل آمل��ي الريجاني ايجاد 
معاون��ت راهبردي با ه��دف برنامه ري��زي مطالعات و 
نظارت بر ميزان اجرا و پيشرفت برنامه هاي تدوين شده 
و همچني��ن ايج��اد معاونت اجتماعي و پيش��گيري از 

تغييرات در قوه قضایيه
 و انتظارات بر زمين مانده
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رویداد

وقوع جرم به منظور کاهش جرايم در س��طح کش��ور 
است.

رياس��ت قوه قضاييه با در نظر گرفتن کمبود کادر 
قضايي که نتيجه آن اطاله دادرس��ي اس��ت، سياست 
ج��ذب قضات را هم در دس��تور کار قرار داد و در اين 
پنج س��ال نزديک به 2500 قاضي به دستگاه قضايي 
جذب ش��دند. در کنار موضوع جذب قضات، مس��ئله 
ديگري که در دستور کار قرار گرفت، نظارت بر قضات 
و روند قضايي در کشور بود و بخش نظارتي در ديوان 
عالي کش��ور براي نظارت بر محاکم و معاونت نظارت 
در دادس��تاني براي نظارت بر دادس��راها فعال شد. در 
کنار آن، دادسراي انتظامي قضات و دفتر بازرسي ويژه 

قوه قضاييه نيز وجود دارد.
در اين دوره با پرونده هاي مهم و چالش برانگيزي در 
قوه قضاييه روبه رو بوده ايم؛ از ماجراي اختالس ۳هزار 
ميلياردي تا پرونده بيمه ايران و نزديکان رئيس جمهور 
قبل تا قاچاقچيان مواد مخدر و متجاوزان و س��ارقان 
مس��لح. تالش ق��وه قضاييه در اين م��دت اين بود که 
بدون در نظر گرفتن مس��ائل حاشيه اي، به سراغ اين 
پرونده ها ب��رود تا نتايج قابل قبولي حاصل ش��ود و از 

همه مهم تر به عدالت نيز نزديک تر باشد.
اما در کنار اقدامات انجام ش��ده در قوه قضاييه در 
اين مدت، هنوز مس��ائل زيادي وجود دارد که بايد در 
دس��تور کار قرار گيرد تا روند دستگاه قضايي بهتر به 
پيش برود. يکي از مس��ائل اصلي اطاله دادرسي است. 
طبق آمار ارائه ش��ده روند رس��يدگي ب��ه پرونده هاي 
قضايي در کمترين زمان ممکن تقريباً س��ه ماه است 
ک��ه اين موضوع مش��کالت عدي��ده اي را پديد آورده 

است.
از ديگر مطالبات افکار عمومي که قوه قضاييه بايد 
به آن توجه جدي داش��ته باشد، برخورد با پرونده هاي 
کالن مفاس��د اقتصادي است؛ پرونده هايي که احتمال 
حضور اش��خاص سياس��ي يا وابس��ته به جريان هاي 
سياس��ي در آنها وجود دارد و نبايد اين ش��بهه مطرح 
ش��ود که اولويت اصل��ي قوه قضايي��ه در اين موضوع 
عدالت نيس��ت و با تبعيض در جامعه مقابله نمي کند. 
اين امر بخصوص درباره برخي از وابس��تگان به رئيس 
قوه قضاييه هم به صورت جدي مطرح است و انتظار از 

آملي الريجاني براي دفع اين شبهات بجاست. 

موض��وع مهم ديگ��ر افزايش جراي��م و به تبع آن 
پرونده هاي قضايي اس��ت. طبق آم��ار  مختلف نزديک 
به 15ميليون پرونده قضايي در کش��ور وجود دارد که 
اين آمار نگراني هاي زيادي را ايجاد کرده و وظيفه قوه 
قضاييه و معاونت پيش��گيري از جرم آن را دش��وارتر 

مي کند.
خل��وت ک��ردن زندان ها و ندامتگاه ه��ا از مجرمان 
مهري��ه و تصادف از ديگر مس��ائلي اس��ت که با توجه 
ب��ه اقدام��ات الريجاني همچن��ان نياز به رس��يدگي 
به اين موضوع احس��اس مي ش��ود زيرا برخي محاکم 
قضايي همچنان طبق رويه سابق، مثاًل به »حبس الي 

يوم االدا« پايبندند.
يکي ديگ��ر از انتظارات از قوه قضاييه، تالش براي 
اج��راي اصول معط��ل مانده قانون اساس��ي در فصل 
حقوق ملت اس��ت. در حالي که جمهوري اس��المي از 
س��وي کميسيون حقوق بشر س��ازمان ملل و نماينده 
آن يعني احمد شهيد دائما به نقض حقوق بشر متهم 
مي ش��ود، بجاس��ت که مس��ئوالن قوه قضاييه تنها به 
برخورد س��لبي و انتقادي از عملکرد اين کميس��يون 
بس��نده نکنند و خ��ود با اجراي تمام��ي اصول قانون 
اساسي، پيش��تاز رعايت حقوق بشر باشند و مخالفان 

داخلي و خارجي را در اين زمينه خلع سالح کنند.
يکي از اص��ول معطل مانده قانون اساس��ي، اصل 
1۶۸ در زمينه رس��يدگي به جرايم سياس��ي اس��ت. 
مطابق قان��ون برنامه پنجس��اله چه��ارم، تهيه قانون 
جرم سياس��ي ب��ر دوش قوه قضاييه ق��رار دارد. طبعا 
مطابق قانون اساس��ي، به جرايم متهمان سياسي بايد 
در محاکم دادگس��تري و به ص��ورت علني و با حضور 
هيئت منصفه رسيدگي ش��ود و اين امر، ضمن حفظ 
حق��وق اقليت منتقد ي��ا مخالف، بخش��ي از اتهامات 

محافل مخالف را دفع مي کند. 
دوره جديد رياست الريجاني با ايجاد تغييراتي در 
قوه قضاييه نيز همراه ش��د. يک هفت��ه بعد از تمديد 
حکم توسط مقام معظم رهبري، انتصابات جديدي در 
اين قوه صورت گرف��ت. رئيس قوه قضاييه در حکمي 
حجت االس��الم والمس��لمين حس��ين کريمي، معاون 
قضايي ديوان عالي کش��ور را به س��مت رئيس ديوان 
عالي کش��ور منصوب ک��رد. آيت اهلل آمل��ي الريجاني 
همچنين در احکام ديگري حجت االسالم والمسلمين 
غالمحسين محس��ني اژه اي را به س��مت معاون اول 
قوه قضاييه و حجت االس��الم والمسلمين سيد ابراهيم 
رئيس��ي را نيز به سمت دادس��تان کل کشور منصوب 
کرد. در دوره پيش، اژه اي مس��ئوليت دادس��تاني کل 
کش��ور و رئيسي مس��ئوليت معاون اولي اين قوه را بر 
عهده داشتند. وي همچنين حجت االسالم والمسلمين 
عليرضا اميني، معاون آموزش و تحقيقات قوه قضاييه 
را به عنوان معاون منابع انس��اني اين قوه منصوب کرد. 
از اي��ن انتصاب��ات مي توان فهميد تغييرات در س��طح 
مديران اين قوه، اساسي نبوده و الريجاني از منصوبين 
قبلي خود رضايت داش��ته و تنها به تغيير جايگاه آنها 

رضايت داده است.
بايد ديد در دوره پنج س��ال دوم چه تغييراتي در 
قوه قضاييه ايجاد مي ش��ود و چه نتايجي به بار خواهد 
آم��د و تا چه ح��د به نيازها و مطالبات جامعه پاس��خ 

داده خواهد شد.

اوايل امسال بود که سعيد نورمحمدي، عضو شوراي 
مشاوران س��يدمحمد خاتمي در مصاحبه اي انتخابات 
مجلس ده��م را »انتخابات نس��ل دوم اصالح طلبان« 
خوان��د. آن روزها اما هنوز خبري از تش��کيالت جديد 
در جن��اح اصالحات نبود و گم��ان مي رفت گفته هاي 
نورمحمدي بخش��ي از برنامه مجموع��ه اصالح طلبان 
براي انتخابات آينده است. شايد به همين دليل بود که 
اين گفته ه��ا، واکنش هاي چنداني را برنيانگيخت و يا 

الاقل واکنش منفي چنداني در پي نداشت.
در گرماگرم مرداد امس��ال اما اوضاع متفاوت ش��د 
چرا که حاال در محافل سياس��ي و به مرور در رسانه ها، 
اخب��اري از اع��الم موجودي��ت تش��کيالتي جديد در 
مي��ان اصالح طلب��ان به گ��وش مي رس��يد. گروهي از 
جوانان اصالح طلب که اکثراً س��ابقه فعاليت در احزاب 
شناخته ش��ده جبه��ه اصالح��ات را در کارنام��ه خود 
داش��تند، اين بار با محوريت ص��ادق خرازي به ميدان 
آمدند تا مشخص شود گفته هاي نورمحمدي پيرامون 
انتخاب��ات مجلس آينده بر اس��اس ط��رح و برنامه اي 

مشخص بوده است.
از اين مقطع واکنش ها نس��بت به اين گروه جديد 
که خ��ود را نس��ل دوم اصالح��ات و به اختصار »ندا« 
مي ناميد، در رس��انه ها شدت گرفت. منتقدان ندا ابتدا 
محوريت صادق خرازي را در اين تش��کيالت چندان با 
جريان کلي اصالحات همسو نمي دانستند زيرا معتقد 
بودن��د هرچند خ��رازي در مقاطعي ب��ه اصالح طلبان 
نزدي��ک بوده، هيچ گاه در اين جن��اح نقش کليدي بر 
عهده نداش��ته است که حاال بتواند در اين جايگاه قرار 
گيرد. گروهي ديگر حتي از اين فراتر رفته و با يادآوري 
طعنه وار حضور خرازي در جمع حاميان قاليباف، او را 
خ��ارج از اردوگاه اصالح طلبي قلمداد کردند؛ حضوري 

که البته به سرعت از سوي وي تکذيب شد.
با اعالم مواضع اعضاي هيئت مرکزي ندا، انتقادها 
ش��کل ت��ازه اي به خود گرف��ت. برخي اعضاي هس��ته 
مرک��زي ندا در اظهار نظرهاي خود،  کم کردن فاصله 
مي��ان اصالح طلبان و ارکان نظ��ام از جمله رهبري را 
از اصلي تري��ن اهداف اين تش��کل نوپ��ا مي خواندند؛ 

يکي از اصول معطل مانده قانون اساس�ي، 
اص�ل 168 در زمين�ه رس�يدگي ب�ه جرايم 
سياسي اس�ت. مطابق قانون برنامه پنجساله 
چهارم، تهيه قانون جرم سياسي بر دوش قوه 
قضاييه قرار دارد. طبعا مطابق قانون اساسي، 
ب�ه جرايم متهمان سياس�ي باي�د در محاکم 
دادگس�تري و به ص�ورت علن�ي و با حضور 
هيئت منصفه رسيدگي شود و اين امر، ضمن 
حفظ حقوق اقليت منتقد يا مخالف، بخش�ي 

از اتهامات محافل مخالف را دفع مي کند. 

ظهور نسل دوم 
اصالح طلبان

»ندا«
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هدف��ي که با اعالمش، چرايي محوريت صادق خرازي 
نيز تا حدود زيادي مش��خص ش��د زيرا وي علي رغم 
ارتب��اط با اصالح طلب��ان و در رأس آنها س��يدمحمد 
خاتم��ي، در تمام اين س��ال ها ارتباط حس��نه خود را 
ب��ا رهبري نيز حفظ کرده اس��ت. به احتمال قريب به 
يقين، همين ارتباط حس��نه بود که پس از چند سال 
غيبت اصالح طلب��ان در ديداره��اي عمومي رهبري، 
پاي اعضاي هسته مرکزي »ندا« را به ديدار عيد فطر 

رهبري با کارگزاران نظام باز کرد.
پس از اي��ن ديدار چهره هاي اصلي ندا با اش��تباه 
خواندن فاصله ايجادش��ده مي��ان اصالحات و رهبري، 
گفت وگو و مذاکره ب��ا ارکان نظام و نهادهاي مختلف 
داراي نف��وذ را به عنوان روش تش��کيالت خود براي از 

ميان برداشتن اين فاصله اعالم کردند.
انتق��اد از اصالح طلب��ان و راهکار م��ورد نظر ندا، 
انتق��اد گروه��ي ديگر از فع��االن اصالح طل��ب را نيز 
برانگيخت. اين گروه از منتقدان با اش��اره به گفته هاي 
نداييان درب��اره مذاکره با ارکان ق��درت، به اين نکته 
مي پرداختند که اعضاي اين تش��کيالت مي توانستند 
همي��ن روش را درون جبه��ه اصالح��ات و در ارتباط 
با س��ران اح��زاب اصالح طلب در پي��ش گيرند. دليل 
منتقدان نيز اس��تقبال پررنگ مخالف��ان اصالحات از 
انشعاب صورت گرفته در ميان اصالح طلبان و نگراني از 
سوءاس��تفاده رقبا از اين تشکيالت بود. علي رغم اينها، 
بودن��د اصالح طلباني که تعارضي ميان تش��کيل ندا و 
اصالح طلب��ان نمي ديدند. براي مث��ال مرتضي حاجي 
از چهره هاي شناخته ش��ده اصالح طل��ب، ورود ندا به 

صحنه رقابت هاي سياسي را به فال نيک گرفت.
عالوه بر حاجي، محمدرضا تاجيک که بسياري او 
را يکي از تئوريس��ين هاي اصالحات مي دانند، با اعالم 
اينکه هر حرک��ت نويي را مثب��ت ارزيابي مي کند، از 
شکل گيري ندا اس��تقبال کرد. هرچند برخي رسانه ها 
در ابتدا تاجيک را مغ��ز متفکر ندا خواندند، خود وي 

با تکذيب هرگونه ارتباط تش��کيالتي با اين مجموعه، 
ب��روز چني��ن س��وءتفاهمي را نتيج��ه ط��رح مبحث 

»نواصالح طلبي« از سوي خود دانست.
ام��ا بي ش��ک مهم ترين اظهار نظ��ر در اين ارتباط 
را بايد گفته هاي س��يدمحمد خاتمي بدانيم. موقعيت 
ويژه خاتمي در جناح اصالح طلب از يک س��و و حضور 
چهره هاي نزديک به خاتمي، از جمله جوان ترين عضو 
گروه مش��اوران وي در جمع نداييان از س��وي ديگر، 
بس��ياري را در انتظار ش��نيدن نظرات وي گذاش��ته 
ب��ود. خاتمي ضمن تأکيد بر دف��اع تفکر اصالح طلبي 
از تکثرگرايي، به ش��کل گيري ن��دا نيز از همين منظر 
نگريس��ت اما آنچه باعث شد خيلي از ناظران خاتمي 
را ني��ز با منتقدان ندا هم نظ��ر بدانند اين گفته او بود: 
»اين طور تلقي نش��ود که اصالح طلبي بد بوده و حاال 
قرار اس��ت اصالح طلبي، خوب ش��ود اما متأسفانه اين 

شائبه ايجاد شده است«.
رفته رفت��ه و ب��ا نزديک تر ش��دن پايان تابس��تان، 
بحث ه��ا درباره ندا کمرنگ و س��رد ش��د؛ گويي هم 

موافق��ان و هم منتق��دان نظر خود را اع��الم کرده اند 
و ديگ��ر ضرورتي براي ادامه بح��ث نمي بينند. اما در 
حاش��يه مجلس ختم خواهر دکتر محمدعلي نجفي، 
صادق خرازي به خبرن��گاران گفت که به زودي اخبار 
خوبي از ندا خواهد رس��يد. اما نکته مهم تر در سخنان 
خرازي که تا حدودي تصوير ذهني به دس��ت آمده از 
ن��دا را به ه��م ريخت، اين بيان بود: »ندا هم به نس��ل 
اول و ه��م نس��ل دوم اصالحات متعلق اس��ت و اصاًل 
مگر مي ش��ود اين دو نسل را از هم جدا کرد؟«. البته 
مش��خص نيست آيا از ابتدا نيز قرار بر همراهي هر دو 
نس��ل بوده يا فش��ار انتقادها، خرازي را وادار به اتخاذ 

چنين موضعي کرده است؟
وراي تم��ام اي��ن نقدها و يا همراهي ه��ا، مي توان 
گفت هنوز براي پيش بيني آينده سياس��ي اين تشکل 
زود اس��ت زي��را تاکنون بيش��تر صحبت ه��ا در مورد 
مس��ائلي بوده که به تنهايي نمي تواند معيار مناس��بي 
براي سنجش ميزان قدرت و نفوذ يک تشکل سياسي 
باشد. در ش��رايط فعلي، تنها گذر زمان نشان مي دهد 
آيا ندا به تقويت جريان اصالحات و تحقق ش��عارهاي 
آن خواهد انجاميد يا به نقيض خود بدل خواهد شد؟ 
تاريخ احزاب سياس��ي ايران به روش��ني نشان داده که 
انش��عاب جمعي از اعضاي يک حزب در قالب تشکلي 
جديد به هر انگيزه و با هر هدفي، در نهايت، همفکران 
و دوس��تان دي��روز را در مقاب��ل هم قرار داده اس��ت. 
ش��ايد آگاهي از همي��ن روال تاريخ��ي، اصالح طلبان 
منتقد ندا را نگران کرده اس��ت چرا که رويارويي اين 
تش��کل با اصالح طلبان مي تواند بهترين فرصت را در 
اختي��ار مخالفان اصالحات قرار دهد؛ اتفاقي که اولين 
نشانه هايش را مي توان در استقبال گسترده رسانه هاي 

مخالف اصالحات از تشکيل ندا به عينه ديد.
ح��ال باي��د منتظر بود و دي��د آيا ندا ني��ز تجربه 
تاريخي انش��عابات را تکرار مي کند، يا به برهان ُخلف 

آن بدل خواهد شد.

در  ن�دا  مرک�زي  هس�ته  اعض�اي  برخ�ي 
اظه�ار نظرهاي خ�ود،  کم ک�ردن فاصله ميان 
اصالح طلبان و ارکان نظام از جمله رهبري را از 
اصلي ترين اهداف اين تشکل نوپا مي خواندند؛ 
هدفي ک�ه با اعالمش، چراي�ي محوريت صادق 
خرازي نيز تا حدود زيادي مشخص شد زيرا وي 
علي رغ�م ارتباط با اصالح طلبان و در رأس آنها 
س�يدمحمد خاتمي، در تمام اين سال ها ارتباط 

حسنه خود را با رهبري نيز حفظ کرده است.
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رویداد

اي��ن روز ها ديگر ن��ه معاون اول��ي احمدي نژاد به 
کارش مي آيد و نه اس��تانداري کردستان و نه رياست 
ديوان محاس��بات. ديگر از حاش��يه امن احمدي نژاد و 
خط قرمز ناميدن کابينه هم خبري نيست. اين روز ها 
تنها چيزي که به گوش مي رس��د جمالتي اس��ت که 
در آنه��ا کلماتي مانند حب��س، جزاي نقدي و... وجود 

دارد. 
دهم شهريور ۹۳ بود که محسني اژه اي، سخنگوي 
قوه قضاييه در يک نشس��ت خب��ري در مورد »م. ر« 
يعني همان محمدرضا رحيمي توضيحاتي را ارائه کرد 
و گفت: »حکم معاون اول رئيس جمهوري سابق صادر 
ش��ده اما از بيان جزئيات آن معذور هس��تم. تا زماني 
که حکم قطعي نشده نمي توانيم در مورد جزئيات آن 
صحب��ت کنيم اما حبس و جزاي نقدي ش��امل حکم 

وي مي شود«.
رحيمي که روزي رئيس س��تاد مبارزه با مفاس��د 
اقتص��ادي بود و طبق گفته س��خنگوي ق��وه قضاييه 
باي��د به زودي محکوميت خ��ود را بگذراند، در نامه اي 
سرگش��اده خطاب به رئيس قوه قضاييه از اينکه هنوز 
حکمي به او ابالغ نش��ده، ولي موضوع رس��انه اي شده 
است، انتقاد کرد. رحيمي در اين نامه گفت درخواست 
علني بودن دادگاه هايش را داشته ولي به اين موضوع 
رس��يدگي نش��ده اس��ت. او خود را از اتهام��ات وارده 
مب��را دانس��ت و آنها را ع��اري از حقيق��ت اعالم کرد 
و مدعي ش��د اتهامات وارده هي��چ ارتباطي به دوران 
مس��ؤليت هاي مختلفش در دولت ه��اي نهم و دهم و 
حتي رياس��ت ديوان محاس��بات ندارد و اين موضوع 
به مس��ئوليت چندين س��اله اش خارج از س��مت هاي 
دولتي و در برگزاري انتخابات شوراها، مجلس شوراي 
اس��المي و رياس��ت جمهوري بازمي گردد. او در بخش 
آخ��ر نامه اش به آملي الريجاني اعالم مي کند: »فردي 
که بخش��ي از کمک مردمي جهت برگزاري انتخابات 
مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم 
و محاکمه ش��دم، توس��ط تني چند از مسئوالن وقت 

دس��تگاه قضا و برخي نماين��دگان محترم مجلس به 
اينجان��ب معرفي گرديد... قابل توجه آنکه کمک مورد 
اش��اره، هيچ گونه ارتباطي با بحث اختالس در شرکت 
بيم��ه ايران که در س��ال ۸2 و به بعد صورت پذيرفته 
نداشته است... مضافاً آنکه مبالغ مذکور براي کمک به 
تبليغات داوطلبان نمايندگي در مجلس هش��تم بوده 
که فهرس��ت اسامي آنها به همراه شماره چک و مبالغ 
دريافت��ي، موجود و نس��خه اي از آن به دادگاه محترم 

تسليم شده است«.
در اس��فند س��ال ۸۸ آيت اهلل صادق الريجاني در 
اظهار نظري مهم از فس��اد مالي گس��ترده در يکي از 
ش��رکت هاي دولتي خب��ر داد اما اين الي��اس نادران، 
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي بود که 
در فروردين ۸۹ افشاگري کرد و نام محمد رضا رحيمي 
را در پرونده موسوم به اختالس از بيمه ايران در دوران 
رياست ديوان محاسبات بر سر زبان ها انداخت. نادران 
در اظهار نظ��ري گفت: »آقاي رحيم��ي رئيس حلقه 
فساد در خيابان فاطمي است که نسبت به جمع آوري 
مناب��ع از محل منابع فاس��د و توزيع آن تصميم گيري 
مي کرده و اکنون تقريباً همه اعضاي اين ش��بکه فاسد 
اقتصادي در خيابان فاطمي دستگير شده اند اال معاون 
اول فعلي رئيس جمهور«. نادران از اش��خاص ديگري 
مثل جابر ابدالي، الياس محمودي و مس��عودي که از 
اش��خاص مطرح ديگر اين پرونده هستند، نام برد. در 
همان روزها احمد توکل��ي، ديگر نماينده مجلس نيز 
در اظهار نظري از کس��اني که جلوي رسيدگي به اين 
پرونده را مي گيرند، انتقاد کرد. در آن زمان محمد رضا 
رحيمي هم س��اکت نبود و از الياس ن��ادران به اتهام 
نش��ر اکاذيب و افترا ش��کايت کرد، البته شکايتي که 

نتيجه اي جز تبرئه نادران نداشت.
رئي��س  پورمحم��دي،  مصطف��ي  روزه��ا  آن  در 
وق��ت س��ازمان بازرس��ي کل کش��ور از پيچيدگي و 
گس��تردگي اين پرونده خبر داد تا اين حد که بعضي 
از دستگيرشدگان حتي يکديگر را نمي شناسند. اواخر 

سال ۸۹ نخستين جلس��ه دادگاه اين پرونده تشکيل 
شد و در س��ال ۹0 جلسات دادگاه به طور پياپي ادامه 
داش��ت. در ابتدا اين پرونده 5۴ متهم داشت و پس از 
ايراد نقض و بازگش��ت به دادس��را و تکميل تحقيقات 
براي 2۴ متهم ديگر نيز در اين پرونده کيفرخواس��ت 
صادر شد که اکنون درمجموع 7۸ متهم دارد. اتهامات 
اصلي آنها مش��ارکت در اختالس، معاونت در اختالس 
توأم با تش��کيل ش��بکه چندنفره به واسطه همکاري با 
کارمندان بيمه، وصول وجه چک هاي ناشي از اختالس 
ش��رکت بيمه و تحصيل مال نامش��روع از محل وجوه 
اين چک ها بود. ش��کل اختالس هم به اين صورت بود 
که چند تن از مديران بيمه ايران، ش��عبه هاي کرج و 
فاطمي تهران، با به کاربردن ترفندهاي گوناگون مانند 
صدور دو چک بابت خسارت و ديه در يک پرونده، يکي 
براي زيان ديده و ديگري براي خود،  اقدام به تش��کيل 
پرونده هاي خس��ارت واهي و ص��دور چک هايي به نام 
بس��تگان و آش��نايان خود به عنوان زيان ديده کرده اند 
و حق بيم��ه برخي بيمه گذاران را ني��ز واريز نکرده و 
درعين حال به برداش��ت وجوه از حساب شرکت بيمه 

ايران اقدام کرده اند.
نکت��ه جالب توجه آن بود که در ابتدا هيچ نامي از 
محمد رض��ا رحيمي در اين پرونده وجود نداش��ت. اما 
آنچه اين پرون��ده را به تيتر اول رس��انه ها بازگرداند، 
ط��رح نام محمد رضا رحيمي توس��ط يکي از متهمان 
در دادگاه بود. اين متهم که به جعبه سياه اين پرونده 
معروف ش��د، ادعاهايي مبني بر آش��نايي »ج. الف« با 
»م. ر« مط��رح کرد و با واکنش ه��اي مختلفي روبه رو 
ش��د. در جريان سومين جلس��ه دادگاه، وکيل متهم 
رديف اول اعالم کرد، موکلش يک ونيم ميليارد تومان 
به حس��اب ش��خصي »م. ر« ريخته اس��ت. اين متهم 
در جري��ان دفاعي��ات خود جزئيات��ي از پرداخت هاي 
ميلياردي به برخي مس��ئولين را فاش کرد و از ارتباط 
آق��اي خاص يا هم��ان »ج. الف« با برخ��ي مقامات و 

مديران پرده برداشت.
بعد از ي��ک وقفه حدوداً يک س��اله رس��يدگي به 
اي��ن پرونده اول خرداد ماه س��ال ۹1 در ش��عبه 7۶ 
دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي سيامک 
مديرخراساني بار ديگر آغاز شد. در دور دوم رسيدگي 

محاکمه کسي که روزي خط قرمز بود!

»م. ر« ک�ه به کرات نام او در دادگاه ها مطرح 
مي ش�د، ب�ه دادگاه نرفت و ش�ايد اين موضوع 
ب�ه خاطر حاش�يه امني ب�ود که رئي�س دولت 
س�ابق براي اطرافيانش ايجاد کرده بود و ديگر 
مس�ئولين نظام، مصلح�ت را در اين ديدند که 
حدود يک سال باقي مانده مسئوليت او را صبر 
کنند تا بتوانند در زمان مشخص و مناسب با او 

برخورد کنند.
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داد
روی

پرونده بيمه ايران، ده متهم اين پرونده در بازداشت و 
بقيه نيز با قرار مناس��ب آزاد بودند. تا اواسط تير ماه، 
س��يزده جلسه دادگاه تمام شد. س��رانجام چهارم مهر 
1۳۹1 حکم200 صفحه اي متهمان پرونده صادر و به 
واحد تايپ دادگستري فرس��تاده شد. بر اساس حکم 
دادگاه »ج. الف«، مع��روف به آقاي خاص در رابطه با 
يک��ي از اتهاماتش به حبس ابد، اتهام ديگرش به پنج 
سال و سومين اتهامش، به دو سال زندان محکوم شد. 
وي همچني��ن به پرداخت بي��ش از 101ميليارد ريال 
جزاي نقدي و بيش از 2۸ميليارد ريال رد مال محکوم 
ش��ده اس��ت. در اين حکم »ح. ن«، مدي��ر وقت بيمه 
اي��ران در کرج به حبس ابد، انفص��ال دائم از خدمات 
دولت��ي، پرداخت ۶۴ميلي��ارد ريال جريم��ه نقدي و 
۳۳ميليارد ريال رد مال محکوم ش��ده است؛ »د. ف«، 
مع��اون مالي وقت ش��عبه بيمه اي��ران در کرج  نيز به 
حبس اب��د، انفصال دائم از خدم��ات دولتي، پرداخت 
۶۶ميلي��ارد ريال جزاي نق��دي و ۳5ميليارد ريال رد 
مال محکوم ش��ده است. بر اساس اين حکم »د. س«، 
معروف به جعبه س��ياه پرونده نيز به 2۳ سال زندان ، 
50ميليارد رد مال و جريمه نقدي محکوم شده است؛ 
»ي. د«، مع��اون عمراني اس��تاندار ته��ران نيز به 11 
س��ال زندان محکوم ش��د؛ بخش��ي از پرونده وي نيز 
براي رفع نقص به دادس��را بازگردانده شد؛ » الف. م«، 
ديگر معاون س��ابق استانداري تهران در اين پرونده به 
ده س��ال زندان محکوم شده، بيش��تر اتهامات وي در 

پرداخت هاي استانداري بوده است.
ام��ا »م. ر« که به کرات ن��ام او در دادگاه ها مطرح 
مي ش��د، ب��ه دادگاه نرف��ت و ش��ايد اي��ن موضوع به 
خاطر حاش��يه امني بود که رئيس دولت س��ابق براي 
اطرافيان��ش ايجاد کرده ب��ود و به دلي��ل تجربيات و 
شناختي که ديگر مسئولين نظام داشتند، مصلحت را 
در اين ديدند که حدود يک سال باقي مانده مسئوليت 
او را صبر کنند تا بتوانند در زمان مش��خص و مناسب 

با او برخورد کنند.
ب��ا روي کار آم��دن دولت دکتر حس��ن روحاني و 
رنگ باختن خ��ط قرمز هاي احمدي نژاد، دادس��تاني 
تهران چهاردهم دي ۹2 با انتشار بيانيه اي اعالم کرد، 
از محمدرض��ا رحيمي تحقيق به عمل آمده و در حال 
حاض��ر با صدور قرار وثيقه  مناس��ب و تأمين آن، آزاد 
اس��ت. اوايل خرداد ۹۳ رحيم��ي به همراه وکيل خود 
در دادگاه حاضر شد و به اتهامات وارده پاسخ داد و از 
خود دفاع کرد. اما بعد از جلسات دادگاه وقتي حکم او 
اعالم شد، اظهار نظر جالبي کرد: »من فقط محمدرضا 
رحيمي نيس��تم، من معاون اول اين نظام هستم. بنده 
۳۴ س��ال س��ابقه خدمت در جمهوري اسالمي ايران 
دارم؛ بنابراي��ن نبايد اين قدر س��اده ب��ه موضوع نگاه 
کرد«. معلوم نيس��ت منظور رحيمي از س��اده برخورد 
کردن چيس��ت ولي برخ��ورد قوه قضاييه ب��ا يکي از 
درش��ت ترين دانه هاي اي��ن پرونده بعد از پنج س��ال 
آن چنان هم س��اده به نظر نمي رس��د و با سختي هاي 

زيادي روبه رو بوده است. 
اميد مي رود قوه قضاييه کش��ور به مس��ير خود در 
اي��ن زمينه ادامه بدهد و ديگر هيچ خط قرمزي نتواند 
مانع از برخورد با دانه درش��ت هاي مفاس��د اقتصادي 

بشود.

ماجرا از زماني ش��روع ش��د که روابط عمومي کل 
سپاه طي اطالعيه اي اعالم کرد: يک فروند هواپيماي 
جاسوس��ي بدون سرنش��ين رژيم صهيونيستي پس از 
رهگيري توس��ط پدافند نيروي هوافضاي س��پاه مورد 

اصابت موشک قرار گرفت و سرنگون شد.
   بر اساس اطالعيه س��پاه، هواپيماي منهدم شده 
از نوع پنهان��کار و رادارگريز بود و قصد نفوذ به حريم 
منطقه  هس��ته اي نطنز را داش��ت که با هوش��ياري و 
اقدام به موقع ش��بکه پدافندي، قبل از ورود به منطقه 

با موشک زمين به هوا هدف قرار گرفت.
   س��ردار شريف، سخنگوي سپاه پاسداران در اين 
باره گفت: پهپاد ساقط شده از پيشرفته ترين پهپادهاي 
جاسوسي اسرائيل و س��رنگون کردن آن کار دشواري 
اس��ت.وي تصريح کرد: بخش هايي از پهپاد سالم است 

و قابليت رمزگشايي آن وجود دارد.
واکنش هاي خارجي

 اي��ن خبر بالفاصله پس از انتش��ار در صدر اخبار 
رس��انه هاي منطق��ه اي و بين المللي، از جمله س��ايت 
خبري اس��رائيلي دبکا فايل، ش��بکه خبري راشاتودي 
روس��يه، ش��بکه خبري العربيه، خبرگ��زاري رويترز، 
خبرگزاري فرانسه، خبرگزاري الجزيره، پايگاه سعودي 

ايالف و... قرار گرفت.
 اين در حالي بود که ارتش اس��راييل از اظهار نظر 
درباره سرنگوني پهپاد اسرائيلي بر فراز نطنز خودداري 
ک��رد و روزنامه اس��رائيلي جروزالم پس��ت در خبري 
نوشت، ارتش اسرائيل از هر گونه اظهار نظر درباره اين 
خبر خ��ودداري کرده و اعالم کرد، درباره گزارش هاي 

خارجي هيچ گونه اظهارنظري نمي کند.
 ام��ا روزنامه صهيونيس��تي هاآرت��ص در واکنش 

به انتش��ار ه��دف قرارگرفتن يک فرون��د پهپاد رژيم 
صهيونيستي در آس��مان ايران نوشت، در صورتي که 
اين خبر تأييد ش��ود، پهپاد ساقط شده احتماالً از نوع 
»هرون« يا »هرون تي پي« بوده اس��ت. وي همچنين 
نوش��ت: مقامات از اظهارنظ��ر در اين رابطه خودداري 

کرده اند.
   پهپ��اد مورد اش��اره روزنامه هاآرت��ص از جمله 
پيش��رفته ترين هواپيماه��اي ب��دون سرنش��ين رژيم  
صهيونيس��تي به ش��مار مي آيد. »ه��رون تي پي« که 
»ايت��ان« ني��ز خوانده مي ش��ود، قادر اس��ت به مدت 
70 س��اعت در ارتفاع بيش از ۴5 ه��زار پا پرواز کند. 
ب��رد عملياتي اين پهپاد نيز بي��ش از 7000  کيلومتر 
اعالم شده اس��ت. پهپاد »هرون تي پي« قابليت پرواز 
در تمام��ي ش��رايط آب و هواي��ي را دارد و مجهز به 

سامانه هاي تيک آف و فرود خودکار است.
   ب��ه نوش��ته  روزنام��ه هاآرتص، مقام��ات نظامي 
اس��رائيل پيش ت��ر، اي��ن مدل پهپ��اد را ب��راي انجام 
عمليات ه��اي جاسوس��ي در ايران و ديگر کش��ورها، 

مناسب توصيف کرده اند.
   پايگاه اينترنتي کوارتز نيز در گزارش��ي نوش��ت، 
پهپاد سرنگون شده رژيم صهيونيستي در ايران احتماالً 
موجب پيش��رفت برنام��ه هواپيماي بدون سرنش��ين 

تهران مي شود.
   اي��ن گزارش ادامه داد: هرگونه دسترس��ي ايران 
به فناوري به ش��دت رمزگذاري شده درون اين وسيله 
احتم��االً نگراني عظيمي را در تل آويو به وجود خواهد 
آورد. اگ��ر ايران بتواند به حس گرهاي آن که بس��يار 
پيش��رفته و در تعيي��ن دقت مأموري��ت حائز اهميت 
است، دست پيدا کند، احتمال دارد بتواند مدل ايراني 

شکار پهپاد پيشرفته
 رژیم صهيونيستي 
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رویداد

آن را با قابليت ه��اي بلندبرد که بتواند مأموريت هايي 
را برفراز س��رزمين اش��غالي صورت دهد، بازمهندسي 

کند.
   اين گزارش س��پس ب��ه توانمندي هاي ايران در 
زمينه پهپاد اش��اره کرد و نوش��ت نوامبر سال گذشته 
مي��الدي، ايران اولين پهپاد ش��کاري به نام »ش��اهد 
12۹« را رونمايي کرد. در سال 2011 نيز ايران پهپاد 
جاسوس��ي آر کيو 170 امريکا را شکار کرد و در يک 
مراس��م رسمي در ماه مه يک نسخه از اين هواپيما را 

که بازمهندسي کرده بود، رونمايي کرد.
 رونمايي از پهپاد جديد ايراني

   همه اين اتفاقات در حالي بود که حسن روحاني، 
 رئيس جمهوري درس��ت همان روز و در دومين روز از 
هفته دولت با حضور در سازمان صنايع هوايي نيروهاي 
مس��لح از چهار دس��تاورد جديد دفاعي رونمايي کرد. 
اين دستاوردها شامل دو فروند موشک کروز دريايي و 

دو فروند هواپيماي بدون سرنشين )پهپاد( بود.
   پهپاد رهگير کرار ۴ که در اين مراس��م رونمايي 
ش��د، نس��ل جديد پهپادهاي جت جمهوري اسالمي 
ايران است که در س��ازمان صنايع هوايي وزارت دفاع 
طراحي و س��اخته ش��ده اس��ت. اين پهپاد مأموريت 
رهگي��ري هوايي، پرنده هاي متج��اوز را بر عهده دارد. 
نيروهاي مسلح ايران با در اختيار داشتن پهپاد رهگير 
ک��رار ۴، قابليت هاي عملياتي مختلفي را براي پدافند 
هواي��ي در ارتفاع ب��اال و دفاع از حريم هوايي کش��ور 
خواهند داش��ت. پهپاد فت��و گرامت��ري مهاجر ۴ نيز 
براي سامانه نقشه برداري هوايي نيز واجد قابليت هاي 
برجس��ته اي اس��ت که توس��ط محققان و صنعتگران 
سازمان هاي جغرافيايي و صنايع هوايي وزارت دفاع و 
با مشارکت فرهيختگان دانشگاهي ساخته شده و قادر 
است نقشه هاي هوايي را با کاربري نظامي و غيرنظامي 

در اختيار کاربران قرار دهد.
   موش��ک قدي��ر از ديگر دس��تاوردهايي بود که 
توس��ط رئيس جمهور رونمايي شد و از نسل جديدي 
از موش��ک هاي کروز جمهوري اسالمي ايران است که 
تا برد ۳00 کيلومتر اهداف دريايي دش��من را با دقت 
و ق��درت تخريب ب��اال منهدم مي کند. موش��ک کروز 
دريايي نصر بصير نيز عالوه  بر قابليت چاالکي و قدرت 
عملياتي با داش��تن سر جست وجوگر بدون انتشار، به 
ويژگي هاي عمليات در سکوت و هوشمندي نيز مجهز 

شده است.
    واکنش هاي داخلي

   روز بعد از سرنگوني پهباد جاسوسي اسراييل در 
نزديکي نطنز، مرضيه افخم س��خنگوي وزارت خارجه 
در اي��ن زمينه موضع گرفت و با اش��اره به اين ماجرا 
گفت: ما در مقابل نقض آش��کار تماميت س��رزميني 
خ��ود، اق��دام دفاعي متناس��ب و همچني��ن پيگيري 
موضوع در س��طح مراجع حقوق��ي و بين المللي را بر 
اس��اس نتاي��ج بررس��ي ها، الزم و در چارچوب قواعد 

بين المللي حق خود مي دانيم.
   س��ردار اميرعلي حاج��ي زاده، فرمان��ده نيروي 
هوافضاي سپاه نيز جزئيات جديدي از پهپاد ساقط شده 
ارائه داد و گفت: در خصوص اين نوع هواپيما اطالعات 
قبلي وجود نداش��ت و تنها يک نمونه آن در س��وريه 
س��اقط ش��ده بود، اما اين از نوع پيش��رفته تري با نام 

هرمس و س��اخت رژيم صهيونيستي بود. وي تصريح 
کرد: برد عملياتي اين پهباد جاسوس��ي نشان مي دهد 
از سرزمين هاي اشغالي حرکت نکرده، بلکه مبدأ پرواز، 
يکي از کشورهاي منطقه بوده است. وي نام آن کشور 
را اعالم نکرد اما گفت پاس��خ م��ا کوبنده خواهد بود. 
وي افزود: ما تس��ليح کرانه باختري را تسريع خواهيم 
کرد و حق هرگونه پاسخي را براي خود قائل هستيم.
   فرمانده نيروي هوافضاي سپاه با ارائه توضيحاتي 
درباره نحوه س��اقط کردن اين پهپاد جاسوس��ي گفت: 
پ��س از اعالم خبر از س��وي ش��بکه يکپارچه پدافند 
کش��وري که مسئوليت آن با ارتش است و رهگيري از 
سوي رادارهاي منطقه، اين پهپاد جاسوسي با موشک 
زمين به هواي پدافند نيروي هوافضاي سپاه سرنگون 

شد.
   وي گفت: اين پهپاد در ش��عاع ۸00 کيلومتري 
عمليات مي کند و با يک بار س��وخت گيري قادر است 
1۶00 کيلومت��ر پرواز کند. باتوجه به س��وخت زياد و 
اصابت موش��ک به آن، هواپيم��ا آتش گرفته و منهدم 
شده است اما قطعاتي از آن سالم به دست آمده است 
که در حال تجزيه و تحليل آن هستيم. ابعاد بال تا بال 
اين پهپاد حدود 5/5 متر اس��ت. اين پهپاد 2 دوربين 

دارد و قادر است با کيفيت باال تصاوير را تهيه کند.
   به عالوه، وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح 
ني��ز پس از س��رنگون ش��دن پهپاد جاسوس��ي رژيم 
صهيونيس��تي در آس��مان نطنز به آن واکنش نش��ان 
داد و چند س��اعت پس از اطالعيه سپاه پاسداران در 
برنام��ه گفت وگوي ويژه خبري حض��ور يافت و گفت: 
سرنگوني پهپاد اس��رائيلي از سوي ايران نشان دهنده 
»پاس��خ کوبنده« ايران به هر تجاوزي است. اسرائيل 
و امري��کا عالقه مندند براي خ��ود هدفي تعيين کنند 
و بگويند در هر زم��ان و هر جايي، به خصوص در هوا 
و فضا حاضر مي ش��ويم. به گفته وزير دفاع، اين پهپاد 
هم ب��راي گرفتن اطالع��ات، تصويربرداري، ش��نود و 

جاسوسي مخابراتي فرستاده شده بود.
   دهقان با يادآوري اينکه جمهوري اسالمي ايران 
هم��واره به صراحت اعالم کرده هر ن��وع تجاوز در هر 
وض��ع و موقعيت مکان��ي را »کوبن��ده و تمام کننده« 
پاس��خ خواه��د داد، گف��ت: س��رنگوني اي��ن پهپ��اد 
نشان دهنده استحکام ايران است. وي تأکيد کرد: اگر 
کسي تجاوز کند هيچ ابايي براي پاسخ دادن نخواهيم 
داشت که س��رنگوني پهپاد اس��رائيلي هم اين ادعا را 

اثبات مي کند.
   س��ردار سالمي، جانش��ين فرمانده کل سپاه نيز 
گفت: پهپاد متجاوز اس��رائيل به محض ورود به کشور 

رهگيري شد و براي اينکه از نيت اطالعاتي آنها باخبر 
ش��ويم، مديريت ش��د تا به داخل بيايد و در موقعيت 

مناسب آن را هدف قرار داديم.
   وي همچنين گفت: نيازي به مهندسي معکوس 
اي��ن پهپاد نداريم هرچند ق��درت و توان آن را داريم. 
وي ادام��ه داد: اينک��ه برخي مي گويند اي��ن پهپاد از 
اس��رائيل به پرواز درآمده درس��ت نيست زيرا برد آن 
طوري نيس��ت که بخواهد از سرزمين هاي اشغالي به 
مرک��ز ايران آمده و برگردد. م��ا از مبدأ آن به صورت 

تقريبي مطلعيم ولي فعاًل قضاوتي نمي کنيم.
توان دفاعي ايران، چالش جديد اسراييل

   ام��ا آنچ��ه بي��ش از همه در اين مي��ان اهميت 
دارد، عمليات ناموفق رژيم صيونيس��تي از يک س��و و 
ق��درت باالي دفاعي ايران از س��وي ديگر اس��ت. اين 
حادثه نش��ان مي دهد تل آويو حتي در ميانه  جنگ با 
غزه نيز از اقدامات س��وء و خصمان��ه خود عليه ايران 
دس��ت برنمي دارد و از هر حربه اي براي جاسوس��ي و 
ضربه زدن ب��ه امنيت کش��ورمان بهره مي ب��رد. البته 
ايران نيز نش��ان داد نيروهاي نظام��ي و دفاعي کاماًل 
هوش��يارند و توان دفاعي بس��يار بااليي براي مقابله با 

تجهيزات فوق مدرن دارند.
   با وجود توانايي باال و سامانه هاي قدرتمند پهپاد 
اس��رائيل، س��پاه توانس��ت نه با جنگنده و پهپادهاي 
رزمي، بلکه با س��امانه هاي راداري موش��کي اش آن را 
شناس��ايي و منه��دم کند و اين يعن��ي اصاًل نيازي به 
پرواز جنگنده براي هدف قراردادن اين پهپاد نبوده و 

سپاه پاسداران بسيار موفق عمل کرده است.
   اکن��ون رژيم صهيونيس��تي با يک چالش جديد 
مواج��ه ش��ده و آن ت��وان ب��االي دفاع��ي و نظامي و 
تجهيزاتي ايران است. ايران توانسته يکي از تجهيزات 
نظامي فوق مدرن اس��رائيل را با ردگيري ساقط کند 
و اي��ن پيروزي بزرگي براي مقاومت و شکس��ت براي 

غرب است.
  همچني��ن باي��د دانس��ت تهدي��دات و خطرات 
عليه کش��ورمان هميش��ه وجود دارد و دس��تيابي به 
فناوري هاي جديد ضروري اس��ت، البته در سال هاي 
اخير به دليل رش��د گسترده علم و فناوري در کشور، 
توانمندي ه��اي دفاعي نيز به حد قابل قبولي رس��يده 
اس��ت. ضرورت خودکفايي ايران در هشت سال جنگ 
تحميلي کش��ور را به جايي رسانده که امروز نام ايران 
در کنار قدرت ه��اي برتر توليد تجهيزات دفاعي ديده 
مي شود و همين مسئله منجر به افزايش نفوذ ايران در 
منطقه و همچنين بهبود ش��اخص هاي امنيتي کشور 

شده است.
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روابط دولت و رسانه ملي رفته رفته وارد فاز تازه اي 
مي شود. اگر تا به حال اعضاي کابينه بودند که به تلويح 
و در م��واردي همچ��ون وزي��ر ارش��اد به صراحت، از 
عملکرد رسانه ملي در زمينه پوشش اخبار دولت انتقاد 
مي کردند، اين بار ش��خص رئيس جمهور در س��خناني 
صريح به رس��انه  ملي به خاطر عدم پوش��ش خدمات 
دولت در ش��بکه هاي مختلف صدا و سيما انتقاد کرد. 
رئيس جمه��ور که مدتي اس��ت با منتق��دان، صريح تر 
از پيش س��خن مي گويد، در جلس��ه ش��وراي اداري 
اس��تان اردبيل با بيان اينکه دول��ت در زمينه تبليغات 
دست تنهاس��ت، افزود: »چرا صن��دوق بين المللي پول 
بگوي��د کار دولت اي��ران در زمينه اقتص��اد، در تاريخ 
کشورهاي در حال توسعه کم سابقه است؟ چرا صدا و 
سيما نگويد؟« و البته وعده داد به مردم خواهد گفت 

چرا نمي خواهند خدمات دولت به ملت اعالم شود.
اگرچه اين نخس��تين باري است که رئيس  جمهور 
ب��ا اين صراحت از رس��انه ملي انتق��اد مي کند، اما بر 
کسي پوشيده نيست که رويارويي دولت تدبير و اميد 
و رسانه ملي بس��يار زودتر از اين ها و به تعبيري حتي 
پيش از تشکيل دولت و به طور مشخص از برنامه به ياد 
ماندني گفت وگوي ويژه خبري با حضور دکتر روحاني 
در ايام تبليغات انتخابات آغاز ش��د، آن جا که مجري 
برنام��ه از قول منتقدان خطاب به دکتر روحاني گفت: 
»در دوران مسئوليت شما در پرونده هسته اي همه چيز 
تعطيل ش��د« و همين يک جمل��ه کافي بود که دکتر 
روحاني چن��ان صريح و البته دقيق ب��ه اين اظهارات 
پاس��خ دهد که بسياري همان برنامه را سرآغاز و موج 

اول جلب توجه رأي دهندگان به ايشان بدانند.

پوشش کم رنگ سفرهاي تبليغاتي دکتر روحاني و 
عدم انعکاس مناسب اس��تقبال مردم از اين سفرها در 
مقايس��ه با ساير رقبا، به روشني نشان مي داد که تفکر 
حاکم بر رس��انه ملي و مديران آن، رغبتي به پيروزي 

ايشان در انتخابات ندارد.
اما با مشخص شدن نتيجه  انتخابات و پيروزي دکتر 
روحاني و در واقع پيروزي گفتمان اعتدال گرايي، صدا 
و سيما نيز ناگزير شد با دعوت از رئيس جمهور منتخب 
و برگزاري مراسمي در مرکز همايش هاي اين سازمان، 
به حماي��ت از منتخب ملت بپردازد. اما همان طور که 
پيش بيني مي شد، اين رويه دوام چنداني نداشت و به 
فاصله کوتاهي از تش��کيل دولت تدبي��ر و اميد، تقابل 

رسانه ملي با دولت بر ناظران آشکار شد. 

حاميان دولت بر اين باورند که برنامه هاي مختلف 
صدا و سيما با باالبردن توقع مردم از عملکرد اقتصادي 
دولت و برجسته س��ازي حل مش��کل تورم در صد روز 
اول عمر دولت روحاني و از س��وي ديگر با برشمردن 
شکست هاي تاريخي ايران در مذاکره با دَول خارجي، 
کوش��يدند اصلي ترين برنامه هاي دولت را زير س��ؤال 
ببرن��د. پرداخت��ن به مش��کالت اقتص��ادي و تورم به 
برنامه ه��اي خبري همچ��ون »20:۳0« و نقد رويکرد 
دولت در سياس��ت خارجي نيز به برنامه هاي سياسي 
همچون »ديروز، امروز، فردا« واگذار ش��د، آن قدر که 
بسياري از حاميان دولت معتقدند مصوبه شوراي عالي 
امنيت ملي درباره ممنوعيت انتقاد رس��انه ها از توافق 
ژنو، بيش��تر ناظر بر عملکرد رس��انه ملي در اين حوزه 

بود.
برخورد منتقدانه  صدا و سيما و در مقابل، انتقادهاي 
هر از گاه دولتيان ادامه داشت تا اين که انتخاب مجري 
گزارش زنده عملک��رد صد روزه رئيس جمهور، بار ديگر 
اختالف��ات را علن��ي ک��رد. ماجرا از اين ق��رار بود که 
مش��اوران رئيس جمه��ور با مجري انتخاب ش��ده  صدا 

و س��يما مخالف و خواس��تار اجراي گفت وگو توس��ط 
مجري مورد نظر خ��ود بودند. اختالفات تا آنجا پيش 
رفت که در نهايت گفت وگو با دو ساعت تأخير و البته 
مطاب��ق با نظر رئيس جمهور و مش��اورانش آغاز ش��د. 
همين کاف��ي بود تا عزت اهلل ضرغامي ش��بانه نامه اي 
خطاب به اعضاي هيئت نظارت بر صدا و سيما بنگارد 
و با لحني از سر دلخوري، از آنان بخواهد درباره نحوه  
انتخاب مجريان گفت وگوهاي رؤس��اي قوا اظهار نظر 
کنند. هيئت نظارت نيز در پاس��خ به اين نامه، حق را 
ب��ه ضرغامي داد، اگرچه از وي نيز خواس��ته بود براي 

انتخاب مجري با رؤساي سه قوه مشورت کند.
در همي��ن گي��رودار پخش گسترده مس��تند »من 
روحاني هس��تم« در دي ماه س��ال گذش��ته آغاز شد؛ 

مس��تندي که البته هيچ گاه از ش��بکه هاي تلويزيوني 
صدا و س��يما پخش نشد اما به روش��ني نشان مي داد 
س��ازندگان آن ج��ز از طريق دسترس��ي نامحدود به 
آرشيو اين سازمان، امکان توليد اين فيلم را نداشتند؛ 
موضوع��ي که بعدها و با افزايش دامنه انتقادات به اين 
فيلم، رس��ماً از سوي توليدکنندگان آن نيز تأييد شد. 
عالوه  بر اين، آنچه نقش صدا و سيما را در حواشي اين 
مس��تند پررنگ تر کرد، توزيع گس��ترده  »من روحاني 
هس��تم« در فروش��گاه هاي عرضه محصوالت سروش 
ب��ود؛ موضوع��ي که عالوه ب��ر انتقاد حامي��ان دولت، 
واکنش تعدادي از نمايندگان مجلس را نيز برانگيخت 
و در نتيجه  همين واکنش ها، سرانجام شرکت سروش 
و درواقع س��ازمان صدا و س��يما ناچار به عقب نشيني 
ش��د و با جمع آوري اين فيلم از فروش��گاه هاي خود، 

توزيع آن را متوقف کرد.
در مي��ان اعضاي دولت نيز وزير فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي سهم بيشتري در انتقاد از صدا و سيما داشت، 
البته در کنار انتقادها، مجموعه عملکرد اين س��ازمان 
در ارتباط با دولت را مثبت مي  دانست. اما هيچيک از 
اين انتقادها و يا تأييدهاي گاه و بي گاه به اندازه  پاسخ 
کوتاه وي به خبرنگار رس��انه ملي در حاشيه همايش 
»م��ا دل آراميم« در رس��انه ها انع��کاس نيافت، آن جا 
که در پايان همايش، علي جنتي در پاس��خ به س��ؤال 
خبرنگار صدا و س��يما تنها به اين نکته بسنده کرد که 
»شما که مصاحبه را پخش نمي کنيد، براي چه سؤال 
مي پرس��يد؟«. اين پاس��خ اگرچه کوتاه بود، از وجود 
چنين پيش زمينه اي در ذهن وزير فرهنگ و ارش��اد و 

احتماالً مجموعه  مديران دولت حکايت مي کرد.
در ش��رايطي رئيس جمه��وري اين چني��ن صريح 
عملکرد صدا و س��يما را زير سؤال مي برد که بر اساس 
ش��واهد، کمت��ر از ص��د روز ديگر ع��زت اهلل ضرغامي 
جام ج��م را ترک خواهد کرد. ح��ال اين نکته به ذهن 
مي رس��د که انتقاد اخير رئيس جمهور از رس��انه  ملي، 
آن هم در چنين شرايطي را بايد ادامه  انتقادات صريح 
وي به تندروها دانس��ت، يا اين که رئيس جمهور قصد 
دارد ب��ا تبيين نگاه خود به تفکر فعلي حاکم بر صدا و 
سيما، پيشاپيش بر رفتار جانشين ضرغامي و مجموعه 
مديران آينده  رس��انه ملي در برخ��ورد با دولت تأثير 

بگذارد؟
اما عالوه ب��ر گفته هاي رئيس جمهور در ش��وراي 
اداري اردبي��ل، ناگفته هاي وي ني��ز از اهميت بااليي 
برخوردارن��د، چرا که وي پ��س از انتقاد از عدم تبيين 
خدمات دولت در رسانه ملي، وعده داد به موقع خواهد 
گفت چرا نمي گذارند خدمات دولت براي مردم تبيين 
ش��ود. اعالم اين چرايي از سوي دکتر روحاني و البته 
زمان اعالم آن نيز مي تواند به بس��ياري از پرس��ش ها 
پاس��خ دهد. عالوه بر اين، اين نکته نيز مطرح اس��ت 
که آيا انتقادهاي روحاني از رس��انه ملي و بخش مهم 
ديگري از گفته هاي وي در همان جلسه درباره وظيفه  
رياس��ت جمهوري در اجراي قانون اساس��ي و نقد وي 
به نگاهي که رئيس جمه��ور را تنها رئيس قوه  مجريه 
مي داند، به يکديگر مرتبطند؟ به بيان بهتر، آيا از نظر 
رئيس جمهور به عنوان مس��ئول اجراي قانون اساسي، 
عملکرد س��ازمان صدا و سيما بر خالف قانون اساسي 

است؟

دولت 
و رسانه ملي
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رویداد

»من اين چند روزه - اين دوسه روز آخر - تفريحی 
داشتم و آن تفريح عبارت از اين بود که گوش می کردم 
ب��ه حرف های آمريکايی ها در زمينه  داعش و مبارزه  با 
داع��ش و حرف هاي��ی که می زنن��د؛ حرف های پوچ و 
توخال��ی و جهت دار...«. اين ه��ا جمالتی بود که رهبر 
معظم انقالب هنگام مرخص ش��دن از بيمارستان در 
مصاحبه با واحد مرکزی خبر در مورد مس��ائل منطقه 
و داع��ش و اقدامات غربی ها بيان کردند و نخس��تين 
موضع گيري صريح ايش��ان پس از برخاس��تن از بستر 
بيم��اري، عليه آمري��کا و تبيين نيت اين کش��ور در 

اقدامات مرتبط با گروه داعش بود.
همزمان با انتشار اين سخنان يعني در 2۴ شهريور، 
اجالسی در پاريس به منظور مقابله با گروه تروريستی 
داعش در عراق با حض��ور نزديک به ۳0 وزير خارجه 
از کش��ور های مختلف برگزار ش��د. نکت��ه قابل توجه 
عدم دعوت از ايران و س��وريه به عنوان همس��ايه های 
تاثيرگ��ذار ع��راق در اي��ن جريان ب��ود؛ اقدامی که با 
واکنش ف��واد معصوم رييس جمهور ع��راق و ابراهيم 
جعفری وزير امور خارجه اين کش��ور روبرو ش��د. فواد 
معصوم در مصاحبه ای پيش از نشس��ت پاريس گفته 
ب��ود: به نظرم الزم بود که اي��ران در کنفرانس حضور 
می داش��ت. ما حدود هزار کيلومتر مرز مشترک داريم 
و از اولي��ن روز حمالت داعش ب��ه موصل، ايران به ما 
کمک های بشردوس��تانه و نظامی داده است. جعفری 
ني��ز در اظهار نظری ب��ر اين موضوع تاکي��د کرد: ما 
معتقدي��م ک��ه همه کش��ورهای جهان نگ��ران خطر 
تروريس��م هستند. ايران همس��ايه ماست، به ما ياری 
رس��انده و بايد حاضر می بود اما ما مس��ئول دعوت از 

کشورها نبوديم.
پيش از ش��روع اجالس صحبت هايی از فرانسه به 
عن��وان ميزبان و مس��وول هماهنگی های اين اجالس 
مبن��ی بر دعوت از ايران ش��نيده می ش��د، با اين قيد 
که در مورد دعوت از اي��ران، بايد موافقت هم پيمانان 
فرانس��ه کسب ش��ود. در همين روزها جان کری وزير 
امور خارجه آمري��کا، در اظهار نظ��ر تعجب برانگيزی 
گفت: با توجه به ش��رايط کنون��ی و با توجه به خيلی 
مسائل ديگر و از جمله دخالت ايران در سوريه و نقاط 
ديگر، حضور ايران در نشست پاريس مناسب نيست. 

س��رانجام اين اجالس بدون حضور ايران و سوريه 
برگزار ش��د بدون آن که نتيجه قطعی و منسجمی در 
بر داش��ته باش��د. نمايندگان حدود سی کشور جهان 
که در اج��الس پاريس در مورد ع��راق گرد هم آمده 
بودن��د، توافق کردند به بغداد با هدف مقابله با داعش 
کمک نظام��ی کنند. در يک اعالميه مش��ترک که از 
س��وی کشور های غربی و عرب منتشر شد، آمده است 
که مقابله با داعش يک نياز عاجل اس��ت ولی در اين 
اعالميه در مورد نح��وه ارائه اين کمک نظامی چيزی 
گفته نشده است. در اين بين مسئله پراهميت، موضع 

اي��ران در قبال اين اجالس بود. رهب��ر معظم انقالب 
در زم��ان ترخي��ص از بيمارس��تان، در گفتگوي��ي به 
افش��ای بعضی مسائل از جمله درخواست آمريکا براي 
مذاک��ره با ايران در باره داع��ش پرداختند و آمريکا را 
دچار چالش کردند. ايش��ان در اي��ن مصاحبه گفتند: 
»از جمل��ه  آن چيزهايی که برای من واقعا مايه  تفريح 
ب��ود، اين بود که ديدم، هم وزي��ر خارجه آمريکا، هم 
سخنگويشان صريحا گفتند که ما از ايران برای ائتالف 
علي��ه داعش دعوت نمی کنيم! اوال چه افتخاری باالتر 
از اين برای ما که آمريکا در يک کار دس��ته جمعی، در 
يک کار خالِف غلط��ی که دارند انجام می دهند، از ما 
مأيوس باشد و نخواهد که ما باشيم؛ اين برای ما مايه  
افتخار اس��ت، مايه  تأّسف نيست. ثانيا ديدم همه شان 
دروغ می گوين��د؛ برای اينکه هم��ان روزهای اّولی که 
مسئله  داعش در عراق پيش آمد، آمريکايی ها به وسيله 
سفيرشان از س��فير ما در عراق، درخواست کردند که 
بياييد بنش��ينيم درباره داعش با هم هماهنگی کنيم. 
س��فير ما اين را منعکس کرد؛ بعضی از مس��ئولين ما 
هم حرفی نداش��تند، من مخالفت کردم. گفتم در اين 
قضّي��ه، ما بخصوص با آمريکا همراهی نمی کنيم چون 
اين ها خودش��ان دستشان آلوده اس��ت؛ در اين قضّيه 
ما چطور بياييم با کس��انی که دستش��ان آلوده است 
و نّيتش��ان آلوده اس��ت همکاری کنيم؟ بعد از آن هم 
همين آقای وزيرخارجه ای که اين حرف را آمد جلوی 
چش��م همه دنيا پش��ت دوربين گفت که »ما از ايران 
همکاری نمی خواهيم«، همين ايشان، شخصاً از آقای 
دکتر ظريف درخواست کرده بود که بياييد ما در اين 
قضّيه همکاری کني��م؛ دکتر ظريف رد کرد. معاون او 
ه��م از آقای عراقچی در مذاکراتش درخواس��ت کرده 
بود ک��ه بياييد ما همکاری کنيم؛ اينها رد کردند. بعد 
از آنک��ه آنها رد کردند و ما صريحا گفتيم با ش��ما در 
اين قضّيه همکاری نمی کنيم، حاال می گويند ما ايران 

را نمی خواهيم وارد کنيم!« 
مق��ام معظ��م رهب��ری با ط��رح اين موض��وع که 
آمريکايی ها در گذشته نيز با تشکيل ائتالفی به دنبال 
اين بودند که عليه سوريه دست به اقداماتی بزنند ولی 
موفق نش��دند و در عراق هم نمی توانند کاری بکنند، 
گف��ت: »آن حرکت��ی که عليه داع��ش انجام گرفت و 
کمر داعش را در عراق شکس��ت، اين کار آمريکايی ها 
نبود؛ خود آنها هم خوب می دانند، داعشی ها هم خوب 
می دانند، مردم عراق هم خوب می دانند؛ می دانند کار 
م��ردم عراق ب��ود، کار ارتش عراق ب��ود، کار نيروهای 
مردم��ی ای بود که به خوبی ياد گرفته بودند چه جوری 
باي��د با داعش مبارزه کنند و مبارزه کردند و تا اينجا، 
ضربه های جدی ای را وارد کردند، بعد از اين هم ضربه 

را اينها وارد خواهند کرد؛ حاال خواهند ديد«.
مقامات آمريکايی در پاسخ به اين سخنان رهبری 
هر گونه درخواس��ت همکاری با ايران در مورد داعش 

را تکذيب کردند ولی نتوانس��تند درخواس��ت گفتگو 
از اي��ران در مورد موضوع داع��ش را انکار کنند. ماری 
هارف س��خنگوی وزارت امور خارج��ه آمريکا در اين 
باره گفت: داعش تهديدی اس��ت علي��ه ايران و ديگر 
کشورهای منطقه اما مقابله با آن در عراق و سوريه دو 
مقوله جداگانه اس��ت. ما با ايرانی ها در عراق همکاری 

نداريم اما گفت وگو با آنها به معنی همکاری نيست.
نکته مهم ديگري که از س��وي رهبر معظم انقالب 
مطرح ش��د، تببين هدف آمريکا از اين گونه اقدامات 
اس��ت. ايش��ان هدف آمري��کا را از اي��ن اقدامات، اين 
مس��ئله دانستند که می خواهند شرايط عراق و سوريه 
را مانند ش��رايط پاکستان درآورند. ايشان در اين باره 
خاطر نش��ان کردن��د: »آمريکا با اي��ن کار، می خواهد 
بهانه ای پيدا کند که همچنان که در پاکستان با وجود 
دولت مس��تقر، با وجود ارتش قوی ب��دون اجازه وارد 
پاکستان می ش��ود و هرجا را دلش می خواهد بمباران 
می کند، می خواهد در عراق و سوريه هم چنين کاری 
را انج��ام بدهد؛ بدانند که اگ��ر چنانچه چنين اقدامی 
بکنن��د، همان مش��کالتی بر س��ر راهش��ان به  وجود 
خواهد آمد که در اين ده سال گذشته در قضيه  عراق 
برايش��ان به وجود آمد.« اقدام��ات آمريکايی ها در اين 
رابطه، س��واالت زيادی را برجسته مي کند که مقامات 
اين کش��ور در اين رابطه بايد به افکار عمومی پاس��خ 
بدهند. س��واالتی از اين دست که گروه داعش و ديگر 
س��ازمان هاي تروريس��تي در کدام بستر ايجاد شده از 
سوي آمريکا رش��د کردند؟ چرا آمريکا از اين گروه ها 
در سوريه حمايت کرده و مي کند؟ به چه دليل داعش 
را ب��ه صورت يکپارچه نمي بين��د و مقابله با داعش در 
عراق را متفاوت از مقابله با داعش در سوريه مي داند؟ 
چرا حاميان ديروز داعش در سوريه امروز با اين گروه 
اظهار دشمني مي کنند و کنفرانس تشکيل مي دهند؟ 
به چه دليل نبايد کش��ورهايي مانند سوريه و ايران در 
کنفرانس پاريس حضور نداش��ته باش��ند در حالي که 
مقامات عراقي، اين دو کش��ور را بهترين دوستان خود 
در مبارزه با تروريسم ارزيابي مي کنند؟ آيا آمريکايی ها 
نمی خواهند از اشتباهات گذشته خود در افغانستان به 

بهانه مقابله با تروريسم درس بگيرند؟ و ...
همه اين پرسش ها انگيزه حاميان ديروز داعش در 
مبارزه با اقدام��ات کنوني اين گروه را مخدوش و اين 
پرسش اساسي را برجسته مي سازد که آيا هدف واقعي 
آمري��کا در مقابله با داعش، مبارزه جدي با تروريس��م 
اس��ت يا تامين مناف��ع درازمدت اين کش��ور با ايجاد 
تفرقه و جنگ و برادرکشي در سرزمين هاي اسالمي و 
تثبيت موقعيت و امنيت رژيم اش��غالگر قدس؟ به نظر 
مي رسد که حق با رهبر معظم انقالب باشد که از عدم 
همکاري ايران و آمريکا در اين موضوع هم اس��تقبال 
کردند و مقابله با تروريسم داعشي را به دست مردم و 

ارتش و گروه هاي مسلح عراق، شدني تر دانستند. 

»حاميان دیروز داعش« 
در اجالس پاریس
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داد
روی

»دخت��ران جامعه ما خ��ود، حافظ حجاب و عفاف 
هس��تند«. اين جمله بخشي از نطق دکتر روحاني در 
همايش انتخاباتي ايش��ان بود که درس��ت يک هفته 
پيش از جش��ن پيروزي هواداران، در ورزشگاه شهيد 

شيرودي برگزار شد.
اي��ن گفته دکتر روحاني، آن ه��م در جمع جوانان 
بيش از هرچيز نش��ان دهنده اهميت موضوع چگونگي 
برخورد حکومت با مس��ئله حجاب نزد جوانان اس��ت. 
پيش از اين نيز در آس��تانه ه��ر انتخاباتي در دو دهه 
اخير، اين موضوع يکي از محورهاي تبليغات نامزدهاي 

مختلف بوده است.
ام��ا چگونگي مواجهه با اين موضوع در يک س��ال 
گذش��ته متفاوت تر از قبل اس��ت. به فاصله کوتاهي از 
آغاز ب��ه کار دولت تدبير و اميد، مخالفان دولت که در 
روزه��اي اول پس از انتخابات، دکتر روحاني را متعلق 
به جريان خود مي دانس��تند، رفته رفته تعارف را کنار 
گذاش��تند و با زباني صريح به نقد دولت پرداختند. در 
چنين فضايي، موضوع حجاب به اصلي ترين محورهاي 
انتقادات بدل شد. با گذشت زمان، روزبه روز بر صراحت 
منتقدان افزوده شد. در مقابل، رئيس جمهور هم وارد 
ميدان ش��د و با بيان اينکه »نمي توان با ش��الق مردم 
را به بهش��ت برد«، به منتقدان پاس��خ داد و با اش��اره 
به »بش��ير و نذير« بودن پيامب��ر اکرم)ص( از همگان 

خواست در ارتباط با مردم اين گونه باشند.
ام��ا اين گفته ه��اي رئيس جمه��ور کاف��ي بود تا 
منتقداني از جمله آيت اهلل سيد احمد خاتمي اين گونه 
به آن پاس��خ دهن��د: »حکومت بايد ج��اده صاف کن 
بهش��ت« باشد. واکنش ش��ديدتر اما از سوي آيت اهلل 
علم الهدي بيان ش��د: »شالق که س��هل است با همه 
ق��درت جلوي کس��اني که قصد دارند جلوي بهش��ت 

رفتن مردم را بگيرند، خواهيم ايستاد«.
اما به فاصل��ه کوتاهي از اين واکنش ها، س��خنان 
رئيس جمه��ور در جم��ع کارکنان س��ازمان حفاظت 
ازمحيط زيست، نش��ان داد وي الاقل در بيان نظرات 
خ��ود درباره اين موض��وع، قصد عقب نش��يني ندارد. 
روحاني در اين مراس��م ضمن تأيي��د »دولت ديني«، 
نسبت به مثبت بودن »دين دولتي« اظهار ترديد کرد 
و از عده اي س��خن گفت که مدام غصه دين و آخرت 
م��ردم را مي خورند اما فهم درس��تي از هيچ کدام آنها 

ندارند.
واضح بود اين س��خنان هم بدون واکنش نخواهد 
مان��د. حاال ديگر تنها طيف��ي از روحانيون نبودند که 
به اين بخش از مواضع رئيس جمهور انتقاد مي کردند، 
چ��را که گروه��ي از نمايندگان مجل��س نيز به جمع 
منتقدان پيوس��تند و در ي��ک حرکت جمعي، ۴0 تن 

از آنان باب��ت آنچه »بي توجهي ب��ه موضوع حجاب و 
عفاف« دانستند، به وزير کشور تذکر دادند.

سخنان رئيس جمهوري در جمع نخبگان خراسان 
رض��وي، ب��ار ديگر بحث ه��ا در مورد اي��ن موضوع را 
برانگيخ��ت. رئيس جمهور اين بار با صراحتي بيش��تر 
از هميش��ه به انتقاد از روش ه��اي نيروي انتظامي در 
برخورد با پديده بدحجابي پرداخت و گفت: »مش��کل 
حجاب با ون و ميني بوس و پاس��بان حل نمي شود«. 
دکتر روحاني با بيان اينک��ه راه ارتقاي فرهنگ، علما 
و فرهيخت��گان هس��تند، از نخبگان خواس��ت در اين 
راه به دولت ياري رس��انند ام��ا با بيان اينکه »آدم اگر 
يک راهي را رفت و نش��د، فردا ديگر نبايد عين آن را 
انج��ام دهد« بار ديگر انتق��اد صريح خود را به نيروي 
انتظامي بيان کرد. با اين حال، فرمانده نيروي انتظامي 
در اظهاراتي بيان کرد که ميان سخنان رئيس جمهور 

و عملکرد نيروي انتظامي تناقضي احساس نمي کند.
البت��ه اين ب��ار پي��ش از آن که منتقدان س��نتي 
رئيس جمهور اظهار نظر کنند، دبيرکل انصار حزب اهلل 
از تصمي��م گ��روه خود مبن��ي بر اعزام ۴ه��زار تن از 
نيروهايش به س��طح جامعه ب��راي مقابله با بدحجابي 
سخن گفت؛ سخناني که البته با واکنش وزير کشور و 
سخنگوي اين وزارتخانه مبني بر برخورد با هر حرکت 

غيرقانوني مواجه شد.
علي رغم صراحتي ک��ه در انتقادات دو طرف موج 
مي زن��د، به نظر مي رس��د نکات مهم��ي از ديد عموم 
جامعه پنهان مانده است. از جمله اينکه مخالفان تالش 
دارند با برجسته سازي نظرات منتقدانه رئيس جمهور و 
حاميانش در مورد اين موضوع، آنان را در مقابل طيف 
مذهبي و ارزش��ي جامعه ق��رار دهند، حال آنکه حتي 
در همين س��خنراني اخير رئيس جمهور در مشهد نيز 
حساس��يت ايشان نس��بت به پديده بدحجابي و لزوم 

رویکرد سياسي در مسئله حجاب 
ناکارآمد است
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رویداد

رفع آن به بهترين نحو، مشهود بود. اما به نظر مي رسد 
هدف منتقدان از برجسته س��ازي اين موضوع در يک 
سال گذشته، بيش از آنکه ناظر بر حساسيت هاي ديني 
و عقيدتي باشد، حکايت از رويکرد سياسي در مواجهه 
با دولت دارد. در واقع کساني در صدد هستند با طرح 
ش��عاري مقبول مانن��د مقابله ب��ا بدحجابي، مجموعه 
نيروه��اي منتق��د دولت را در يک جبه��ه قرار دهند. 
آنچ��ه بي��ش از هرچيز اين گمان��ه را تقويت مي کند، 
س��کوت هشت س��اله اين گروه در قبال اين پديده در 
دولت گذشته است، درحالي که هيچ شاهدي مبني بر 
وخيم تر ش��دن بدحجابي در يک سال گذشته نسبت 

به هشت سال گذشته وجود ندارد.
اما جداي از نيات سياسي گروهي از منتقدان، بايد 
پذيرفت بخش مذهبي و ارزش��ي جامع��ه به موضوع 
بدحجابي حساس و نسبت به رشد آن در جامعه نگران 
اس��ت. بنابراين الزم است دولت با تبيين ديدگاه خود 
مبني بر مخالفت ب��ا روش هايي که نه تنها به رفع اين 
معضل نينجاميده، که حتي بس��ياري را آزرده اس��ت، 

نسبت به رفع نگراني هاي اين گروه اقدام کند.
شکي نيس��ت که از نظر رئيس جمهور حجاب يک 
ارزش واالس��ت و منتقدان سياس��ي ايشان هر چقدر 
ه��م تالش کنن��د نمي توانند خالف اي��ن را به جامعه 
القاء کنند. کافي اس��ت بار ديگ��ر و البته بدون غرض 
به س��خنان رئيس جمهور در مش��هد توجه کنيم تا به 
اهميت حجاب در نظر ايش��ان پ��ي ببريم: »جامعه ما 
حجاب و عفاف مي خواهد، اين همه عاش��قان علي بن 
موسي الرضا)ع( و اهل بيت)ع(، اين همه عاشقان وجود 
دارد، اخالق و عفاف به نفع همه ما اس��ت، اس��تحکام 
خانواده هاي ما را حفظ مي کند، قرآن، فلس��فه حجاب 
را امنيت ذکر مي کند«. اين س��خنان به روشني نشان 
مي ده��د که حجاب و عفاف ب��راي رئيس جمهور يک 
دغدغه اساس��ي اس��ت اما از نظر ايش��ان اين معضل، 
معضلي اجتماعي - فرهنگي اس��ت و به همين دليل، 

حل آن نيز راهکاري فرهنگي و اجتماعي مي طلبد. 
اي��ن مهم اس��ت ک��ه از ک��دام منظر ب��ه معضل 
بدحجابي نگريسته شود؟ از منظر سياسي يا فرهنگي؟ 
زيرا هريک از اينها نتايجي متفاوت در پي خواهد شد. 
نگريس��تن به هر موضوع��ي از دريچه سياس��ت اين 
آفت را در پي دارد که بس��ته به ش��رايط سياسي روز، 
ممکن اس��ت افراد را ناگزير به اتخاذ مواضعي دوگانه 
نماي��د. در موضوع حجاب ني��ز همين  وضعيت صادق 
است چرا که به عينه ش��اهديم امروز افرادي به انتقاد 
پرح��رارت از دولت در اين زمين��ه مي پردازند که در 
هشت سال گذشته در اين زمينه مانند تمام زمينه ها، 
کوچک تري��ن انتقادي به دولت وقت نداش��تند. آفت 
ديگر نگاه سياس��ي اين است که اگر در ميان حاميان 
سياس��ي رئيس جمه��ور نيز گروه��ي منتقد وضعيت 
حج��اب در جامعه باش��ند که البته هس��تند، به دليل 
آگاهي از اغراض سياس��ي منتقدان، ترجيح مي دهند 
انتقادهاي خ��ود را به صورت خصوصي مطرح کنند تا 

مبادا به بازي سياسي مخالفان وارد شوند.
اما اگر تمام��ي جناح هاي سياس��ي در همه ادوار 
بپذيرن��د ک��ه موضوع��ات فرهنگ��ي - اجتماع��ي را 
وجه المصالح��ه نيات سياس��ي خود نکنن��د، مي توان 
انتظ��ار داش��ت ک��ه هم��ه نيروه��ا ف��ارغ از مش��ي 

سياسي ش��ان، به اظهار نظر کارشناسانه بپردازند و در 
نتيجه اين تبادل افکار و آراء، دستگاه هاي متولي امور 
فرهنگي، کارشناس��ي ترين تصميم ها را اتخاذ نمايند. 
اتفاقي که متأس��فانه امروز، به دلي��ل غالب بودن نگاه 
سياس��ي در موضوع مورد بحث، رخ نداده اس��ت. در 
صورت��ي که با رويکرد فرهنگ��ي - اجتماعي به مقوله 
بدحجابي نگريس��ته شود چه بسا افرادي از طيف هاي 
سياسي متفاوت، در اين مقوله نظر يکساني پيدا کنند 
و راه حل کارشناسانه مشابهي را مد نظر داشته باشند. 

هم اکنون کم نيس��تند هم فکران سياس��ي منتقدان 
دولت که به برخورد انتظامي با اين پديده انتقاد دارند 
و مانن��د رئيس جمه��ور معتقدند اين ش��يوه تا امروز 
نتوانسته است از حجم اين معضل بکاهد. همچنين در 
ميان حاميان دولت نيز هس��تند افرادي که بدحجابي 
را نوع��ي هنجارش��کني مي دانند و بر همين اس��اس 
ش��يوه هاي انتظامي را تأيي��د مي کنند. اما هردو گروه 
از بيم متهم ش��دن به مخالف خواني از سوي هم فکران 
سياسي خود، تا حد ممکن از اعالم صريح نظرات خود 

پرهيز مي کنند.
از سويي رويکرد و مواضع انصار حزب اهلل و مشخصاً 
دبير کل آن نش��ان مي دهد که کامال با انگيزه سياسي 
به سراغ مقوله حجاب رفته اند. نگاهي به ادبيات به کار 
رفته از  س��وي دبير کل اين تشکل نشان مي دهد که 
رهبران انصار حزب اهلل با اين تصور که موضوع حجاب 
و عفاف يک موضوع ارزشي است و همچنين نظر اين 
گ��روه به نظر ني��روي انتظامي در اين م��ورد نزديک 
اس��ت، آنان مجازن��د تحت عنوان »امر ب��ه معروف و 
نهي از منکر«، افراد خود را به خيابان ها بفرس��تند و با 
بدحجابي مبارزه کنند و نيازي به مجوز وزارت کشور 
ندارند. با اين استدالل، هر حرکت اجتماعي و سياسي 
را مي ت��وان مبتن��ي بر امر به مع��روف و نهي از منکر 
تفس��ير کرد و انجام هر کاري را ب��دون مجوز قانوني 
مجاز دانس��ت. حال اگر هر گروه يا شخصي بخواهد با 
همين نگاه، نيروها و هواداران خود را به صحنه بياورد، 
آي��ا مي توان نظمي براي جامعه متصور بود؟ به  همين 
جهت اس��ت که اين سخنان دبيرکل انصار حزب اهلل با 
واکنش مس��ئولين وزارت کشور مواجه شد، زيرا اتفاقاً 
برخ��ورد برابر قانون در قبال نزديکان نظام اس��ت که 

مي تواند عدالت نظام را اثبات کند.

جم�ع  در  رئيس جمه�وري  س�خنان 
نخبگان خراسان رضوي، بار ديگر بحث ها 
در م�ورد اي�ن موض�وع را برانگيخ�ت. 
رئيس جمه�ور اين بار با صراحتي بيش�تر 
از هميش�ه به انتق�اد از روش هاي نيروي 
انتظام�ي در برخورد با پدي�ده بدحجابي 
پرداخت و گفت: »مش�کل حجاب با ون و 
ميني بوس و پاسبان حل نمي شود«. دکتر 
روحاني با بيان اينکه راه ارتقاي فرهنگ، 
علم�ا و فرهيختگان هس�تند، از نخبگان 
خواست در اين راه به دولت ياري رسانند 
اما ب�ا بيان اينکه »آدم اگ�ر يک راهي را 
رفت و نش�د، فردا ديگر نبايد عين آن را 
انجام دهد«، ب�ار ديگر انتقاد صريح خود 

را به نيروي انتظامي بيان کرد.
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بيت اول:

 مجلس ميلی به »ميلی« نداشت
وزارت عل��وم، تحقيق��ات و فناوری از 
عمده تري��ن چالش هايی اس��ت که دولت 
تدبي��ر و امي��د از ابتدای عمر خ��ود با آن 
روبرو بوده اس��ت. عبداهلل جاس��بی رييس 
اسبق دانشگاه آزاد اسالمی، جعفر توفيقی 
وزير علوم دولت اصالحات و همچنين رضا 
فرجی دانا، رييس اس��بق دانشگاه تهران از 
گزينه هايی بودند که گمانه زن ها، احتمال 
معرف��ی آنان ب��ه مجلس را ب��رای تصدی 
مسئوليت اين وزارت خانه مطرح می کردند 
اما در نهاي��ت نام جفع��ر ميلی منفرد، در 
ليس��ت وزرای پيش��نهادی رئيس جمهور 

قرار گرفت. 
جعفر ميلی منفرد اس��تادی دانش��گاه 
صنعت��ی اميرکبير و تص��دی معاونت های 
مختلف وزارت علوم از جمله معاونت های 
دانش��جويی، فرهنگ��ی و فن��اوری را در 
دولت های گذش��ته تجربه کرده است. وی 
در دولت دوم س��يدمحمد خاتمی پس از 
استعفای مصطفی معين، مدتی سرپرست 

وزارت علوم بود. 
کميس��يون های  در  جلس��اتی  ط��ی 
مجلس شورای اس��المی در روز های قبل 
از بررس��ی صالحي��ت وزرا که ب��ا حضور 
وزرای پيش��نهادی برگزار شد، نمايندگان 
نگرانی هايی را در مورد چند وزارت خانه از 
جمله وزارت خانه علوم مطرح کردند. اهم 

نگرانی ها ش��امل حضور مجدد مس��ئولين 
مرتبط با فتنه س��ال ۸۸ در وزارت خانه و 
سياس��ی شدن دانش��گاه ها به جای ايجاد 
فض��ای علمی بود که با مطرح ش��دن اين 
مباح��ث در صحن علنی مجل��س در روز 
بررس��ی صالحيت ها، مش��خص ش��د که 

نمايندگان در اين جلسات قانع نشدند.
در روز بررس��ی صالحيت ميلی منفرد 
ب��ه عنوان وزير پيش��نهادی وزارت علوم، 
تحقيق��ات و فناوری، چه��ار مخالف و دو 
موافق حرف زدند که خود نش��ان دهنده 
اين ب��ود که فض��ای کلی مجل��س عليه 
ميلی منفرد اس��ت. مخالفان اش��اراتی به 
برنام��ه پيش��نهادی ميلی منف��رد کردند 
که عملياتی نيس��ت و فاق��د راهکار های 
عملی و شفاف اس��ت. همچنين مخالفان 
به نقش ميلی منفرد در حوادث تير 7۸ و 
انتخابات ۸۸ و تحصن ها در دانشگاه اشاره 
داشتند. نکته قابل توجه نشان دادن فيلم 
و عکس��ی مبنی بر حضور ميلی منفرد در 
يکی از تحصن های دانشگاه اميرکبير بود. 
اما موافقان در مقابل س��عی می کردند که 
با طرح مسائلی نظير سابقه خوب و بدون 
اش��کال ميلی منف��رد در کنار ش��خصيت 
انقالبی و مديريت��ی او جواب مخالفان را 
بدهند و معتقد بودند که بايد به اختالفات 

گذشته پايان داد.
وقتی نوب��ت به دف��اع  ميلی منفرد از 
خود رسيد، او با ذکر نکاتی در مورد اينکه 
دانش��گاه با نشاط می تواند انسان و جامعه 

با نش��اط بس��ازد، گفت تالش می کند تا 
در دانش��گاه ها، فضای گفتگو شکل بگيرد 
و قطعا مانع اعمال س��ليقه های سياس��ی 
خاصی می ش��ود. او همچني��ن حضور در 
جنگ تحميل��ی را بزرگ ترين افتخار خود 
عن��وان و اعالم کرد ک��ه تا به حال از هيچ 
نهاد امنيتی، قضايی، سياس��ی حتی يک 
تذکر ه��م نگرفته و از اين نظر از اتهاماتی 

که به او نسبت داده شد، دفاع کرد.
اما در پايان ميلی منفرد نتوانست رای 
اعتماد نمايندگان مجلس شورای اسالمی 
را کس��ب کند و با  105 رأی موافق، 1۶5 
رأی مخال��ف و 15 رأی ممتنع نتوانس��ت 
راه��ی وزارت علوم ش��ود. ب��ه اين صورت 
وزارت علوم، تحقيق��ات و فناوری در کنار 
وزارت خانه های آموزش و پرورش و ورزش 
و جوانان بدون وزير ماندند و دکتر حس��ن 
روحانی برای اين وزارت خانه ها سرپرس��ت 
انتخاب کرد که جعفر توفيقی سرپرس��ت 
وزارت علوم ش��د؛ انتصابی که البته بدون 

واکنش  نبود.
بيت دوم: 

»توفيقی« هم توفيقی نداشت
جعف��ر توفيقی در انتخابات س��ال ۹2 
رييس ستاد انتخاباتی محمدرضا عارف بود 
و همچنين در دوران اصالحات بعد از آنکه 
مجلس شش��م به رضا فرجی دانا به عنوان 
وزير پيش��نهادی وزارت علوم رای نداد، به 
مجلس معرفی شد و توانست در دولت دوم 
سيد محمد خاتمی مسووليت وزارت علوم 

را برعهده بگيرد.
انتخ��اب توفيقی به عنوان سرپرس��ت 
وزارت عل��وم در دول��ت روحان��ی به علت 
داش��تن مشی اصالح طلبانه و اتخاذ بعضی 
موضع گيری ه��ا در جريانات س��ال ۸۸ با 
واکنش تند نمايندگان اصول گرای مجلس 
روبرو ش��د. البت��ه برخ��ی از جمله احمد 
توکل��ی نماين��ده اصول گ��رای مجلس به 
نوعی از جعفر توفيق��ی حمايت کردند. او 
در اظهارنظرش، بيش��ترين اعضای وزارت 
علوم را طرفدار جريان اصالح طلبی دانست 
و گف��ت: برای اي��ن وزارتخان��ه نمی توان 
ي��ک اصول گرا را انتخاب ک��رد. البته بايد 
از اصالح طلبی اس��تفاده ک��رد که پايبند 
ب��ه انق��الب و اصول نظام باش��د. او با اين 
اس��تدالل ک��ه توفيقی پايبند ب��ه نظام و 
انقالب است و اگر در جريان انتخابات سال 
۸۸ موضعی گرفته، در آن فضای احساسی  
ب��وده و بايد از آن بگذريم، حمايت خود را 

نسبت به انتخاب توفيقی اعالم کرد. 
توفيقی در دوران سرپرستی اش بعضی 
از روسای دانش��گاه ها از جمله صدرالدين 
شريعتی رئيس دانشگاه عالمه طباطبايی را 
تغيير داد و همچنين اقدام به بازگرداندن 
دانشجويان س��تاره دار و استادانی کرد که 
به اجبار بازنشسته شده بودند و به همين 
دليل، در شصت و هفت روز سرپرستی اش 
با انتقادها و اعمال فش��ار های گسترده ای 
روبرو شد. همه اين ها باعث شد که رييس 
جمهور جعفر توفيقی را به مجلس معرفی 

ه اول
پروند

معلوم نيست فرجی دانا از ابيات دیگر آن شعری که در انتهای صحبت هایش در جلسه استيضاح خواند 
آگاه بود یا نه اما این غزل حافظ ابيات دیگری هم دارد که خود حاوی معانی گسترده ای است: 

که وعظ بی عمالن واجب است نشنيدن  عنان به ميکده خواهيم تافت زین مجلس  
که دست زهدفروشان خطاست بوسيدن مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ   

داستان وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در دولت دکتر حسن روحانی نيز ابيات زیادی دارد.

اولين استيضاح!
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پرونده اول

نکند و به جای او رض��ا فرجی دانا را برای 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری بر گزيند.

بيت سوم:
 این بار هم فرجی نشد

فرجی دانا که دکترای مهندسی برق از 
دانشگاه واترلوی کانادا دارد، مدتی رياست 
دانش��گاه تهران را بر عهده داش��ت. او در 
دولت هش��تم از سوی سيدمحمد خاتمی 
به عنوان وزير علوم به مجلس معرفی شد 
ولی نتوانس��ت رای اعتم��اد نمايندگان را 
کسب کند. علت اصلی رای ندادن مجلس 
شش��م اصالح طلب به فرجی دانا که در پی 
استعفای مصطفی معين به مجلس معرفی 
شده بود، روشن نبودن مواضع اصالح طلبانه 
او عنوان شده بود. نکته جالب اين بود که 
در آن زمان، بخشی از اصالح طلبان مجلس 
با وزارت فرجی دانا مخالفت می کردند و به 
او رای ندادند اما بخش��ی از اصولگرايان از 
وی حمايت می کردند و از جمله غالمعلي 
حدادعادل رئيس فراکسيون اقليت مجلس 
ششم، از کس��انی بود که برای رای آوردن 
دکتر فرجی دانا تالش ک��رد و بعد از عدم 
رای اعتماد مجلس ششم هم در مورد رأي 
عدم اعتماد ب��ه فرجي دانا گفت: از فضاي 
مجل��س اين گونه اس��تنباط مي ش��د که 
بعضي ها نگران از دست دادن دانشگاه ها به 
عنوان ابزار سياسي هستند. وي گفته بود: 
انتظ��ار مي رفت مجلس ب��ا رئيس جمهور 
همراهي کند زيرا مسلماً رئيس جمهور با 
در نظر گرفتن همه جوانب وي را پيشنهاد 
کرده بود و رأي منفي نش��انه اين اس��ت 
ک��ه تلقي مجلس با تلق��ي رئيس جمهور 
يکي نيس��ت. حداد عادل گفت: با انتخاب 
فرجي دانا، دانشگاه از سياست زدگي خارج 
مي ش��د ام��ا اين ب��ه منزله خارج ش��دن 

دانشگاه از سياست نبود.
فرجی دان��ا ک��ه از اول جزو گزينه های 
وزارت عل��وم در دولت روحانی بود، اين بار 
به مجلس معرفی ش��د و نمايندگان که به 
هر نحوی دوس��ت نداشتند توفيقی بر سر 
کار بيايد، به او رای اعتماد دادند. اما روابط 
خوب مجلس و فرجی دانا دوام نداش��ت و 
در پ��ی بعضی انتصابات، تحت فش��ار  قرار 
دادن وزير ش��روع ش��د. فرجی دانا در 12 
آبان 1۳۹2، طی حکمی جعفر ميلی منفرد 
را به عنوان معاون آموزشی و جعفر توفيقی 
را به عنوان مشاور ارشد وزير علوم منصوب 
کرد. در پی اين اقدام ۸2 نماينده مجلس 
به وزير تذکر کتبی دادند و همچنين 150 

نماين��ده مجلس طی يک نام��ه از رئيس 
جمهور تقاضا کردند که در انتصابات وزارت 
علوم دخالت کند. فش��ار ها ادامه پيدا کرد 
تا اين که با س��وال از وزير و قانع نش��دن 
نماين��دگان از توضيحات فرجی دانا، او هم 
ب��ه جم��ع وزرای دارای کارت زرد کابينه 

اضافه شد. 
موضوع جنجال برانگيز ديگر، بازگشت 
دانش��جويان ستاره دار به دانش��گاه ها بود؛ 
موضوعی که از دوران سرپرس��تی توفيقی 
ش��روع ش��د و فرجی دانا آن را ادامه داد و 
مورد اعتراض نمايندگان مجلس قرار گرفت. 
همين موارد کافی بود که مسئله استيضاح 
وزير علوم در دستور کار بخشی از مجلس 
قرار بگيرد. البته تالش ميانجی گرانه برای 
ايجاد تفاه��م ميان فرجی دانا و نمايندگان 
اس��تيضاح کننده آغاز ش��د اما ب��ا اضافه 
شدن برخی موضوعات ديگر به محورهای 
اختالف، اين تالش ها بدون ثمر باقی ماند 

و مسئله استيضاح، جدی تر شد.
پ��ر س��روصداترين موضوع��ی که به 
چالش عمده فرجی دانا تبديل ش��د، بحث 
بورسيه ها بود. مجتبی صديقی معاون وزير 
علوم و رييس س��ازمان امور دانش��جويان 
روز چهارم خرداد ماه ۹۳ در يک نشس��ت 
خبری از پاره ای از تخلفاتی که زير عنوان 
بورسيه بيش از ۳000 دانشجوی دکتری 
رخ داده، پ��رده برداش��ت. اي��ن تخلف��ات 
مواردی مانند تبدي��ل دوره دکتری خارج 
به داخل، نداش��تن حداقل معدل در دوره 
کارشناسی و کارشناسی ارشد، عدم رعايت 
ش��رط س��نی و ... را ش��امل می ش��د. در 
همين روزها ليست هايی پخش شد مبنی 
بر اينکه تع��دادی از نمايندگان مجلس و 
نزدي��کان مس��ئوالن دولت قبل��ی از اين 
بورسيه های غيرقانونی استفاده کرده اند و 
همين امر اعتراض نمايندگان به وزير علوم 
را مضاعف کرد زيرا دليل پخش اين شايعه 
را مقابله وزارت علوم با نمايندگان طرفدار 
استيضاح کننده می دانستند. هر چند اين 
ليست ها از س��وی وزارت علوم تاييد نشد 
اما همه اين مسائل دست به دست هم داد 
ت��ا در 21 مرداد ۹۳ طرح اس��تيضاح وزير 
عل��وم، تحقيقات و فناوری ب��ا امضای 51 
نماينده اعالم وصول شود که طيف اصلی 
امضاءکنن��دگان اين طرح را اعضای جبهه 

پايداری تشکيل می دادند.
داليل اس��تيضاح که به هيئت رييسه 

مجلس ارائه شد، به شرح زير است:

س��رگردانی  و  پذي��رش  ع��دم   -1
بورس��يه های  قانون��ی  پذيرفته ش��دگان 
تحصيالت تکميلی و متاسفانه ارايه پذيرش 
مج��وز اف��راد رد صالحيت ش��ده در اين 
دوره ها علی رغم تاکي��د مراجع ذيصالح و 
قانونی در کشور و بازگرداندن برخی اساتيد 
اخراج شده توسط هيات های رسيدگی به 

تخلفات و مراجع ذيربط دانشگاه ها.
2 - اعزام گروه های سياسی بعضا دارای 
سوابق تندرو در قالب کارشناسان ارزيابی 
عملکرد روسای دانشگاه ها که زمينه ايجاد 
تنش را در دانشگاه ها فراهم کرده و تغيير 
شيوه انتخاب روسای دانشگاه ها بر خالف 
رويه جاری ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
و خ��الف دس��تور صريح رياس��ت محترم 

جمهوری. 
۳ - منصوب کردن عناصر دارای سابقه 
مش��خص فتنه ۸۸ در مسووليت های مهم 
س��تادی وزارتخانه و عزل اش��خاص عالم، 
متعه��د و مدي��ر از برخ��ی دانش��گاه ها و 
منصوب کردن برخی افراد افراطی و تند به 

ويژه در مسووليت های ميانی دانشگاه ها.
۴- ع��دم مواجهه درس��ت با تحرکات 
سياس��ی ضدنظ��ام و برخ��ی عناص��ر در 
دانشگاه ها و ميدان دادن به برخی نشريات 
دارای رويکرد ضددينی و گرايشات شديدا 
قوم��ی و تجزيه طلبان��ه در محيط ه��ای 
دانش��گاهی و احي��ای برخی تش��کل های 

افراطی و آشوب طلب.
چهارش��نبه 2۹ مرداد ۹۳ در آس��تانه 
هفته دولت، روزی بود که فرجی دانا بدون 
حض��ور رئيس جمهور به بهارس��تان رفت 
تا در جلس��ه اس��تيضاح ش��رکت کند اما 
فرجی دان��ا تنها نبود. اس��حاق جهانگيری 
معاون اول رئيس جمه��ور در کنار وزرای 
برجس��ته کابينه مانند محمد جواد ظريف 
وزي��ر امور خارج��ه و عل��ی طيب نيا وزير 
اقتص��اد و ديگ��ر وزرا و همچني��ن ديگر 
معاوني��ن رئيس جمهور در کنار فرجی دانا 

در جلسه استيضاح حضور داشتند. 
در جلسه اس��تيضاح، مطابق آيين نامه 
ابت��دا مخالف��ان ب��ه ط��رح نظ��رات خود 
پرداختند. موافقين استيضاح ۸ نفر بودند 

که ۶ نفر قبل از وزير سخنرانی کردند.
در هيچ استيضاحی نمايندگان

 مانند اين استيضاح
 تحت فشار نبودند

عليرضا زاکانی نماينده تهران به عنوان 
اولين موافق استيضاح پشت تريبون رفت. 
او با اظهار تاسف نسبت به اينکه در آستانه 
هفته دولت راهی جز استيضاح برای اصالح 
روند موجود در وزارت علوم نداشته، داليل 
اصلی استيضاح را قانون شکنی، دامن زدن 
ب��ه تعارضات قومی، سياس��ی، امنيتی و... 
معرفی کرد. او در ادامه از بکارگيری برخی 
مسئوالن وزارتخانه بدون رعايت آيين نامه 
حراس��ت ها و همچنين بازگش��ت عناصر 
بی صالحيت به دانش��گاه ها گفت. نماينده 

م��ردم تهران در ادامه صحبت های خود به 
موضوع هيئت های اعزامی به دانش��گاه ها 
برای  انتخاب روس��ای دانش��گاه ها اشاره 
کرد ک��ه علی رغم اعتراض ش��ورای عالی 
انقالب فرهنگ��ی اين رويه غلط ادامه پيدا 
ک��رد و باعث ايجاد التهاب در دانش��گاه ها 
ش��د. زاکانی با اش��اره به اينک��ه اتفاقاتی 
ش��بيه به اتفاقات اواخر دهه 70 و ۸0 در 
دانش��گاه ها در حال رخ دادن است، گفت: 
آقای فرجی دانا بايد در برابر نش��رياتی که 
درخواست تجزيه ايران را دارند و با دعوت 
از آش��وب بی اخالق��ی را رواج می دهن��د، 
جواب دهند که آيا اين نشريات دانشجويی 
است، چرا که در اين نشريات مبانی انقالب 
اس��المی و وحدت ايران زير س��وال رفته 
است. او همچنين از بازگشت اساتيدی که 
مشکالت اخالقی داشته اند، گفت و از عدم 
پيگيری اين موض��وع علی رغم اعتراضات 

نمايندگان انتقاد کرد. 
نماينده تهران در مجلس خاطرنش��ان 
کرد: اعتراض ديگر ما به رويه وزارت علوم 
در بکارگيری عناصر آشوبگر و فتنه گر بود. 
وی افزود: صحبت نمايندگان مجلس اين 
بود که همين سياست ها را که در جلسات 
می گويي��د اعالم کنيد و همچنين فتنه گر 
از نظ��ر نمايندگان کس��ی بود ک��ه بعد از 
س��خنرانی مق��ام معظم رهب��ری در 2۹ 
خرداد ۸۸ در آش��وبگری شرکت و دعوت 
به آشوبگری کرده باشد اما وزير محترم از 
اعالم اين سياست خودداری کرد تا جايی 
ک��ه االن در وزارت و برخ��ی دانش��گاه ها 
کس��انی مسئوليت مستقيم و غيرمستقيم 
گرفته ان��د که از عناصر آش��وبگر و فتنه گر 

هستند. 
زاکانی دغدغه ديگر استيضاح کنندگان 
را انس��داد در توليد علم و کند شدن روند 
آم��وزش و پژوهش که مرتبط با توس��عه 

کشور است مطرح کرد. 
موض��وع ديگری ک��ه زاکان��ی به آن 
اش��اره ک��رد موضوع بورس��يه ها ب��ود. او 
گف��ت: مخالفت ما با کاره��ای غيرقانونی، 
غيراخالقی، سبک، مجرمانه و سياسی کاری 
مثل بورس بود. بحمداهلل بنده و دوس��تانم 
هيچ بهره ای از رويه قانونی بورس نداشتيم 
و نداري��م. البت��ه بخش زي��ادی از وزرای 
محترم، معاونين ايش��ان و رياست محترم 
جمهور از اين موهبت و مرجع قانونی بهره 
برده اند که بهره ای مطلوب است لذا بورس 
ش��دن شيوه قانونی است اما اشکال ما اين 
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پ بود که شورای عالی بورس در دوره گذشته 
با تمهي��دات قانونی عده ای را بورس کرده 
اس��ت و اينها بورس هستند و وزارت علوم 
حق معل��ق کردن ۳500 نف��ر از نخبگان 
کش��ور را ندارد و ايجاد تشويش برای آنها 
جايز نيس��ت. زاکانی در ادامه گفت: البته 
احتمال خالف هس��ت ولی بايد کميته ای 
تشکيل دهند و با رسيدگی به تخلفات آنها 
برخورد ش��ود و مجلس هم از آنها حمايت 
خواهد کرد اما معاونين و مسئولين وزارت 
علوم با بی تدبيری آبروی نخبگان کشور را 
بردند و حتی رسانه های وابسته با تبانی با 
برخی مس��ئوالن وزارت علوم، اسامی اين 
عزيزان را رسانه ای کردند. زاکانی همچنين 
از فضای رس��انه ای که عليه مجلس شکل 
گرفته انتقاد کرد و گفت: من چندين سال 
اس��ت که به عنوان نماينده مجلس هستم 
ولی در هيچ استيضاحی نمايندگان مانند 
اين اس��تيضاح تحت فش��ار نبودند. اخيرا 
شاهد حمايت رسانه های خارجی و بيگانه 
از روندی که در وزارت علوم در حال انجام 
است هستيم. اين کار باعث آزار شده است. 
زاکانی گف��ت:  آيا وزير نبايد تامل کند که 
چط��ور دش��منان انقالب را ش��اد کرده و 

مسير اشتباه را در پيش گرفته است.
در پاي��ان صحبت های زاکانی، گفته او 
مبنی بر اس��تفاده از بورس توسط رييس 
جمه��ور با واکنش مجيد انص��اری معاون 
پارلمان��ی رييس جمهور روبرو ش��د که با 
دادن يادداش��تی به رياس��ت مجلس اين 
موضوع را تکذيب کرد. علی الريجانی نيز 
با ذکر اين مطلب اع��الم کرد که با رجوع 
به صدای صحبت های زاکانی و مقايس��ه با 
متن ديده ش��د که در متن چنين چيزی 
وجود ن��دارد ولی در صدا به اش��تباه اين 

مطلب گفته شده است.
به جای اينکه مديريت کنيد

 مديريت شديد
موس��ی غضنفرآبادی نماينده مردم بم 
در مجلس شورای اس��المی دومين نفری 
ب��ود که در موافقت با اس��تيضاح نکاتی را 
مطرح کرد. او با تاکيد به اينکه هنوز وزير 
را فردی متدين، محترم و دانشمند می داند 
گفت: با داليلی که آنها را بررس��ی کرده ام 
متن اس��تيضاح را امضا ک��ردم و به دنبال 
اين بودم که پس از بررس��ی های مجددم 
اگر داليل را قابل اعتنا نديدم امضا را پس 
بگيرم ولی امروز با بررس��ی هايی که انجام 
دادم، اعتم��ادم به وزيری ک��ه به وی رای 
داده بودم س��لب ش��د. غضنفری با ادعای 
اينکه وزير نتوانس��ت فضای دانشگاه ها را 
مديري��ت کن��د گفت: آقای وزير ش��ما به 
جای اينکه مديريت کنيد مديريت شديد 
به طوری که برخی می گويند با رفتن وزير 
علوم هم تغيي��ری در روند حرکت وی به 

وجود نمی آيد. 
غضنفرآبادی نيز نس��بت به انتصابات 
وزي��ر انتقاداتی را مطرح کرد و گفت: وزير 

علوم بدون اس��تعالم از نهاده��ای قانونی 
انتصابات را انجام داده اس��ت و با لجبازی 
و ناتوانی دو نفر را که رد صالحيت ش��دند 
و در فتنه هم حضور داشتند، برکنار نکرده 

است. 
به موضوع سرپرس��ت  غضنفرآب��ادی 
دانش��گاه ها هم اش��اره کرد ک��ه برخالف 
قان��ون بعض��ی از سرپرس��ت ها بيش از ۶ 
ماه مس��ووليت داش��ته اند. نماينده مردم 
ب��م عالوه بر اي��ن موضوع به مس��ائلی در 
مورد بازگرداندن دانش��جويان س��تاره دار 
اش��اره کرد و گفت: ش��ما 1۴7 نفر از رد 
صالحيت ش��دگان را در مقطع کارشناسی 
ارش��د و 2۳ نفر ديگر را در مقطع دکتری 
پذيرفتيد. از ش��ما نقل شده است که اينها 

در زمان سرپرستی آقای دکتر توفيقی بوده 
است. سوال ما اين است که نسبت شما با 
آقای توفيقی چيس��ت؟ آيا در اعتراض به 

عملکرد او برخوردی با ايشان داشتيد؟ 
او همچنين در مورد اعزام هيئت های 
انتخاب روس��ای دانش��گاه ها ب��ه مناطق 
مختلف انتقاداتی را مطرح کرد و گفت: شما 
بازی دموکراسی هدايت شده ای را با اعزام 
هيأت های منتخب خود به دانشگاه ها انجام 
داديد. چرا ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
را از حق قانونی خود محروم کرديد؟ شما 
اعضای اين ش��ورا را مقابل دانش��گاهيان 
ق��رار داديد که اگر مطابق نظر ش��ما رای 
دهند، خ��الف منويات و قانون عمل کرده 

باشند و اگر طبق قانون به گزينه های شما 
رای نداده اند، مشروعيت ش��ان در چش��م 

دانشگاهيان مخدوش شود. 
نايب رئيس کميسيون قضائی مجلس، 
حمايت رس��انه های بيگانه از وزير علوم و 
عدم مرزبندی با اين رسانه ها را مورد انتقاد 
ق��رار داد و گفت: آقای وزي��ر! ما نگرانی و 
دغدغه رس��انه های ضدانقالب برای ماندن 
ش��ما در اين س��مت را درک کرديم ولی 
ش��ما چرا واکنش نشان نداده و از حمايت 
آنها اعراض نکرديد؟ همين يک مورد برای 
عدم صالحيت ش��ما کافی نيست؟ موسی 
غضنفرآبادی در پاي��ان صحبت های خود 
عن��وان کرد ک��ه  فرجی دان��ا اولين نفری 
است که چرخ های اعتدال دولت يازدهم را 

از مس��ير خارج کرده و ماندن او در وزارت 
علوم به مصلحت نيست.

دانشگاه ها دارد آبستن
 فتنه جديدی می شود

سيدحس��ين نقوی حس��ينی نماينده 
مردم ورامين در مجلس ش��ورای اسالمی 
س��ومين نف��ری ب��ود ک��ه در موافقت با 
اس��تيضاح موضوعاتی را طرح ک��رد. او با 
طرح اين مسئله که دولت و مجلس تعامل 
خوبی ب��ا هم دارند و در گذش��ته نيز اين 
موضوع را ثابت کرده اند، مدعی شد که به 
خاطر اين اس��تيضاح، مجلس تحت فشار 
بود. وی گف��ت: اين همه توهين، تهديد و 
تهمت به استيضاح کنندگان برای چيست؟ 

استيضاح کنندگان مگر چه می گويند و چه 
می خواهند؟ مگر چه اتفاقی افتاده است که 
نمايندگان مجلس را زير س��وال می برند؟ 
مگر اس��تيضاح يک امر قانونی نيس��ت و 
مردم به نمايندگان مجلس رای ندادند تا از 
حقوق آنها دفاع کند؟ او همچنين افزود: ما 
همه اصولگرا هس��تيم و بايد از اصول خود 
دف��اع کنيم. نبايد برای ما مهم باش��د که 
نتيجه انتخابات بعد چه خواهد ش��د  و آيا 
م��ا رای خواهيم آورد يا خير يا اينکه ما را 
تهديد کنند و به ما تهمت بزنند. ما بايد در 
راستای قسمی که خورده ايم تالش کنيم. 
او با ادعای اينکه دانش��گاه ها دارد آبستن 
فتنه جدي��دی می ش��ود، از تش��کل ها و 
نشرياتی گفت که به تازگی مجوز گرفته اند 

و فعاليت هايی بر ضد نظام انجام می دهند. 
او با ذکر مثال هايی در مورد همايش��ی در 
يک دانش��گاه و حضور افراد خاصی و طرح 
مس��ائلی ضد نظام در اين همايش و عدم 
نظ��ارت وزارت علوم بر اين مس��ائل انتفاد 
کرد و گفت: انجمن اس��المی دانش��گاهی 
در تهران مراسم افطاری  برگزار می کند که 
نوری زاد نيز در اين افطاری دعوت بود. چه 
کس��ی نوری زاد را نمی شناسد؟ شهدای ما 
خون خود را برای اين انقالب دادند. حال آيا 
اين انجمن اسالمی دانشگاه های ما است؟ 
چه کسی اجازه داد نوری زاد در اين مراسم 
دعوت شود؟ او که در حين صحبت هايش 
بارها برگ��ه ای را به علی الريجانی رئيس 
مجلس تحويل می داد عل��ت اين موضوع 
را با س��ند حرف زدن و همچنين ش��رم از 
مطرح کردن اين مسائل در تريبون مجلس 
عنوان کرد. نقوی حس��ينی ني��ز در مورد 
اعزام هيات های انتخاب روسای دانشگاه ها 
نکاتی را مطرح کرد: شما هيات هايی را به 
دانش��گاه ها اعزام کرديد تا برای مشورت و 
نظرس��نجی از دانشجويان و اعضای هيات 
علمی در مورد انتخاب روس��ا به دانش��گاه 
بروند. ظاهر کار بسيار خوب است، هيات ها 
می روند و ب��ا دانش��جو ها و اعضای هيات 
علمی صحبت می کنند، اين مسئله کامال 
دموکراتيک اس��ت ولی عضو اين هيات ها 

نقوی حسينی:
 انجمن اس��المی دانش��گاهی در تهران مراس��م افطاری  برگ��زار می کند 
ک��ه ن��وری زاد ني��ز در این افط��اری دعوت بود. چه کس��ی ن��وری زاد را 
نمی شناسد؟ شهدای ما خون خود را برای این انقالب دادند. حال آیا این 
انجمن اس��المی دانشگاه های ما اس��ت؟ چه کسی اجازه داد نوری زاد در 

این مراسم دعوت شود؟
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چه کسانی هستند؟ ماهيت چيست؟ عضو 
هيات س��ه نفره اعزام شده به دانشگاه های 
کشور سه سال است که به خاطر معاندت 
ب��ا نظام بازداش��ت ب��وده اس��ت. نماينده 
م��ردم ورامين هم ب��ه انتصابات فرجی دانا 
انتقادات��ی را مطرح کرد و با ذکر اين نکته 
که حتی طرفداران وزير معتقدند که همه 
مس��ووليت ها بر عهده وزير نيست و جعفر 
توقيقی همه کار ه��ا را برعهده دارد گفت: 
پيام های ما در مورد معاونان و مشاوران تان 
به شما رسيد وقتی صحبت آقای توفيقی 
بود ک��ه با افش��اگری های نماين��دگان از 
معرفی او منصرف شدند آقای ميلی منفرد 
معرفی ش��د و نمايندگان اسناد و مدارک 
او را منتش��ر کردن��د و در نهايت ش��ما را 
معرفی کردند اما ش��ما همه امور را به اين 
دو نفر س��پرده ايد. انتص��اب اين دو نفر بر 
خالف نظر مجلس چه پيامی دارد؟ همين 
برای استيضاح شما کافی است. او باپخش 
فيلمی از صحبت های فرجی دانا که در آن 

از دس��تگاه اطالعات��ی انتقاداتی کرده بود 
و همچنين حضور بعض��ی منصوبان او در 
تحصن های دانشگاه ها انتقادات ديگری را 

مطرح کرد.
حداقل دين و فرهنگ خود را

 حفظ کنيم
بعد از نقوی حس��ينی نوبت به قاس��م 
جعف��ری نماينده مردم بجنورد در مجلس 
ش��ورای اس��المی رس��يد. او در ابت��دای 
صحبتش از فشار هايی که بر نمايندگان در 
جريان اس��تيضاح اعمال شده و گروه هايی 
با تش��ويق و تطميع به دنب��ال تغيير نظر 
نماين��دگان بودن��د گله ک��رد. جعفری از 
نگرانی هايش در مورد س��رعت رشد علمی 
کش��ور گفت و خاطر نش��ان ک��رد: اقتدار 
علم��ی يک اقت��دار درون زا اس��ت و ما در 
اين 10 س��ال گذش��ته پيش��رفت علمی 
خوبی را ش��اهد بوديم ام��ا اين روند نبايد 
کند ش��ود. او با ذکر اين نکته که عده ای 
می گويند به جای استيضاح به فکر مشکل 
معيشت و وضع اقتصادی مردم بود گفت: 
برنامه ی اقتصادی روش��ن و کاربردی که 
از دول��ت نديده ايم حداقل دين و فرهنگ 
خود را حف��ظ کنيم. نماين��ده بجنورد با 
ارائه ی آماری در مورد کاهش رتبه علمی 
دانشگاه های برتر ايران و همچنين کاهش 
بودجه پژوهش��ی و عدم پيگيری دولت در 
اين زمينه انتقاداتی را مطرح کرد. جعفری 
ب��ا ذکر اي��ن نکته ک��ه اطرافي��ان وزير او 
را مش��غول کرده اند ن��کات ديگری را نيز 
مطرح ک��رد: برخی افراد ک��ه موضع تند 
دارند اگر کنار ش��ما نباشند چه می شود؟ 
افراد خاص را کن��ار بگذاريد، در خصوص 
بورس��يه ها هم اصل بر صحت اس��ت مگر 
آنک��ه خالفش ثابت ش��ود. رفت��ار خطی 
در اي��ن س��طوح واگرايی ايج��اد می کند. 
وزير مصاحبه کند و جايگاه س��ازمان های 
تصميم گير مثل شورای انقالب فرهنگی را 
رسميت ببخشد. او در پايان صحبت هايش 
خط��اب به فرجی دانا گف��ت: آقای وزير ما 
دوست شما هس��تيم و خيلی ها خواستند 
ش��ما را به حاش��يه مش��غول کنند و اين 

حاشيه ها آن شد که نبايد می شد. 
امروز صد نشريه دانشجويی 

غيرهمسو با نظام منتشر می شود
محمد حس��ن آصفری نماينده مردم 
اراک در مجلس ش��ورای اس��المی موافق 
بعدی استيضاح بود. او با ذکر اين نکته که 
از اول انقالب و مخصوصا بعد از س��ال 7۶ 
دشمن به دنبال رسوخ در دانشگاه ها بوده و 
همواره در تالش برای فاصله انداختن بين 
نظام و دانشگاه ها بوده تا دانشگاه را مقابل 
نظام قرار دهد، بر اهميت دانشگاه ها تاکيد 
ک��رد. او همچنين گفت: نظام در حالی که 
دانش��گاه و دانشجو را سياسی، اجتماعی و 
صاحب بصيرت و تفکر می داند براين اصل 
ني��ز تاکيد دارد که دانش��گاه محيط علم، 
عالم و پيش��رفت اقتصاد دانش بنيان باشد 

و درگيری های جناحی و مس��ائل سياسی 
محيط علمی دانشگاه را آشفته نکند. با اين 
بی  در و پيکری در فضای دانشگاه نمی شود 
فضا را علمی کرد. نماينده مردم اراک معتقد 
اس��ت که اين فضای حاکم بر دانش��گاه ها 
شرايط را برای دشمن آماده کرده تا بتواند 
در اين ش��رايط به اهداف خود برسد. وی 
با بيان اينکه بخش��ی از اتفاقات يک ساله 
گذشته دانشگاه را براساس مستندات ارائه 
می دهد گف��ت: توزيع ش��ب نامه منافقان 
و همچني��ن ش��ب نامه هايی در حمايت از 
آش��وب گران و عامالن فتن��ه، انکار علنی 
معاد و باوره��ای دينی، زير س��وال بردن 
واقعه عظيم عاش��ورا، ممانعت از برگزاری 
مراس��م 1۳ آب��ان روز مبارزه با اس��تکبار 
جهانی، جمع آوری بنرهای ضد آمريکايی 
ک��ه بنا به فرمايش رهب��ر معظم انقالب و 
تمام ملت ايران آمريکا دش��من درجه يک 
انقالب اس��ت و همچنين ترويج کتب ضد 
انقالب و تالش برای آشوب در دانشگاه ها 
از اتفاقات يک سال گذشته دانشگاه ها بوده 
اس��ت. او با انتقاد از بازگش��ت دانشجويان 
س��تاره دار که بعض��ی از آنه��ا قاچاقچی 
مواد مخدر هس��تند، اي��ن عمل را خالف 
نظر وزارت اطالع��ات عنوان کرد. نماينده 
مردم اراک مدعی ش��د که نشرياتی بيرون 
از دانش��گاه با صفحات رنگی و کيفيت باال 
توليد می شوند و قصد تخريب ارکان نظام 
را دارن��د. او همچني��ن در اين مورد گفت: 
امروز صد نش��ريه دانش��جويی غيرهمسو 
با نظام منتش��ر می ش��ود که تعداد آن نيز 
در حال افزايش اس��ت و اين نشريات برای 
جريان دانش��جويی حاشيه درست خواهد 
ک��رد. آقای فرجی دانا نس��بت به انتش��ار 
اين نش��ريات عنوان می کنند که تمام آنها 
درهيأت نظ��ارت و کميته انضباطی مورد 
بررسی قرار می گيرد، اين درحالی است که 

بعضی نشريات اصاًل مجوز نگرفته اند اما با 
پول بيت المال و امکانات دانش��گاه مطالب 
التقاطی را چاپ می کنند. عضو کميسيون 
امني��ت ملی مجل��س مدعی ش��د که در 
دانشگاه ها ترويج فرقه ضاله بهايت و وهابيت 
می شود و همچنين به ساحت مراجع عظام 
تقليد توهين می ش��ود. او با توجه به آنچه 
در يک س��ال گذش��ته در وزارت علوم رخ 
داده اس��ت گفت: در اين مدت سياه نمايی 
عليه مجلس و صدا و سيما، تطهير برخی 
چهره های سياس��ی مس��ئله دار، کمرنگ 

کردن نقش استعمار در کودتای 2۸ مرداد، 
زير سؤال بردن پشتوانه نظری واليت فقيه، 
تمجيد از آقای منتظری، مخدوش دانستن 
نظريه واليت فقي��ه و ده ها موارد ديگر در 
دانشگاه ها وجود دارد که امروزه در برخی 
از نش��ريات دانش��گاهی، اين موارد انتشار 
می يابد. آصف��ری در پايان صحبت هايش 
ب��ا توجه به تعامل دول��ت و مجلس گفت: 
امروز مجلسی دارد وزير علوم را استيضاح 
می کن��د که تعامل باالی خ��ود را با دولت 
نش��ان داده اس��ت و حال اگر نمايندگان 
تصميم به استيضاح گرفتند بنا به تکليف 

بوده است.
بد اخالقی ها 

ما را به استيضاح رساند
علی اصغر زارع��ی آخرين نماينده ای 
بود که در بخش اول صبحت های موافقين 
اس��تيضاح پش��ت تريبون مجلس رفت و 
ن��کات مورد نظر خود را مط��رح کرد. او با 
ذکر اين نکته ک��ه جزو حاميان فرجی دانا 
ب��وده ولی روند مديريت��ی او مخصوصا در 
چهار ماه گذشته به گونه ای پيش رفته که 
امروز جزو موافقين استيضاح او است ابراز 
تاس��ف کرد. زارعی با توجه به اينکه بحث 
خود را محدود به موضوع بورسيه ها می کند 
گفت: بنده خود دو روز پرونده را از نزديک 
مطالع��ه کردم و از اول هم مش��خص بود 
که ليس��ت های تهيه شده با عجله تدوين 
شده است و فقط نام و نام خانوادگی بدون 
هيچگون��ه اطالعات ديگری مطرح ش��ده 
است. او خاطر نشان کرد که با بررسی های 
انجام ش��ده عدد سه هزار بورسيه به 1۹0 
نفر کاهش پيدا کرد و همچنين از اعتراض 
نمايندگان به وزارت علوم گفت که به چه 
علت عدد بدون استناد سه هزار بورسيه را 
مطرح کردند و اف��زود: به آنها گفتيم چرا 
فضای کش��ور را خراب می کنيد و چرا در 

پايگاه های اطالع رسانی مطلب می نويسند 
که بورس��يه دوستان نمايندگان مجلس با 
مش��کل مواجه شده اس��ت. نماينده مردم 
تهران در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
در م��ورد خود من ک��ه گفته اند که برادرم 
در فهرست بورسيه های غيرقانونی هستند، 
بايد بگويم که من س��ه برادر دارم که يکی 
از آنها در ابتدای انقالب ش��هيد شده و دو 
نفر ديگر نيز بازنشس��ته هستند و اصاًل به 
دانش��گاه نرفته اند. اين موافق استيضاح در 
پاي��ان گفت: همين روش ها و بداخالقی ها 

آصفری عضو کميس��يون امنيت ملی مجلس مدعی شد که در دانشگاه ها 
ترویج فرقه ضاله بهایت و وهابيت می ش��ود و همچنين به ساحت مراجع 

عظام تقليد توهين می شود.
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پ جزء داليلی اس��ت که م��ا را به اين نقطه 
يعنی استيضاح وزير علوم رساند.

عزم وزارت علوم
 برای ايجاد عدالت آموزشی

پس از پاي��ان صحبت ه��ای موافقين 
اس��تيضاح دو نماينده مجل��س در دفاع از 
فرجی دان��ا نکاتی را مط��رح کردند. جواد 
ه��روی نماينده مردم قائن��ات در مجلس 
ش��ورای اس��المی اولين نفری بود که در 
مخالفت با استيضاح صحبت کرد. او با ذکر 
اي��ن نکته ک��ه در روز رای اعتماد به وزير 
جزو مخالفي��ن او بوده ولی عملکرد خوب 
فرجی دانا باعث شده است که امروز در دفاع 
از او و کارنام��ه اش نکاتی را مطرح کند. او 
در دفاع از کارنامه ی وزارت علوم در دوران 
وزارت فرجی دان��ا نح��وه ی صحيح توزيع 
اعتبارات دانشگاهی را نکته ی پر اهميتی 
ذک��ر ک��رد و از اصالح روند غل��ط در اين 
زمينه خبر داد و گفت: جلسات عديده ای 
پيرامون توزيع اعتبارات دانشگاه ها داشتيم 
که حاکی از ع��زم وزارت علوم برای ايجاد 
عدالت آموزشی اس��ت و اين وزارتخانه در 
تحقق عدالت آموزش��ی کارهای خوبی را 
انجام داده است. هروی از ديگر نقاط قوت 
وزارت علوم را پرداخت��ن به بحث اقتصاد 
مقاومتی دانست که در اين وزارت خانه به 
صورت منسجم و چاپ کتاب های ارزشمند 
در اين زمينه تالش کرده اند. نماينده مردم 
قائنات با بيان اين مس��اله که موضوع مهم 
ارتباط دانشگاه و صنعت برای اولين بار در 
اين دولت به طور جدی مطرح شده است 
از توافق نامه های مختلفی بين وزارت علوم 
و وزارت خانه ه��ای ديگر نظير وزارت نفت، 
صنعت؛ دفاع و ... خبر داد. وی با اش��اره به 
بحث بورسيه های غيرقانونی گفت: مشکل 
اساسی اين است که اساساً ما در کنار بحث 

آزمون و سنجش رسمی کشور برای بورس 
با يک رانت غيرقانونی مواجه هس��تيم که 
براساس آن دانش��جو بدون داشتن سطح 
علمی باال بورس می ش��ود. اي��ن نماينده 
مجلس شورای اس��المی در ادامه سخنان 
خود اظهار داشت:  چگونه ۳ هزار نفر بدون 
آزمون سر کالس دکترا نشسته  اند؟ چگونه 
بعضی ه��ا اين قضيه را توجيه می کنند؟ او 
با ذکر جزئياتی در مورد بحث بورس��يه ها 
گفت: افرادی وجود دارند که معدل مدرک 
کارشناسی آنان زير 12 است کسانی نيز با 
معدل زير 1۴ کارشناس��ی ارشد گرفته اند 
حال با اين وضعيت وارد دوره دکترا شده اند 
اين اقدام پا روی قانون گذاش��تن است. او 
در ادام��ه ی بحث��ش پيرامون بورس��يه ها 
خاطر نش��ان ک��رد: در بحث بورس��يه ها 
بی قانونی صورت گرفته اين بوده است که 

ورود ب��ه دوره دکترا ب��دون آزمون صورت 
گرفت��ه و اس��تخدام بع��د از آن نيز بدون 
ضابطه بوده اس��ت حال اگ��ر وزارت علوم 
مس��ئله بورس��يه های غيرقانونی را مطرح 
کرده باي��د قدردان آن باش��يم. هروی در 
مورد آمار هايی که بعضی موافقان استيضاح 
در مورد کاهش س��طح علمی کشور ارائه 
کردن��د انتقاد کرد و گف��ت: ما در مراجعه 
به آمارها به پايگاه هايی اس��تناد می کنيم 
که معتبر باش��ند که يک��ی از آنها پايگاه 
استنادی جهان اسالم ISC است. با توجه 
به آماری ک��ه ISC عنوان کرده توس��عه 
علمی کش��ور از روند معقول��ی برخوردار 
بوده چرا کس��انی ک��ه در اين حوزه اطالع 
اندکی دارند،  اظه��ارات ناصواب می کنند؟ 
او در پايان س��خنان خود نمايندگان را از 
گرفتن تصميمات پر هزينه بر حذر داشت 
و گفت که استيضاح وزير باعث تالطم در 
دانشگاه ها می ش��ود که گروه های افراطی 

می توانند از اين فضا سوء استفاده کنند.
وزير بايد تشويق شود نه استيضاح

غالمعلی جعف��ر زاده نماين��ده مردم 
رشت در مجلس ش��ورای اسالمی دومين 
کسی بود که در مخالفت با استيضاح وزير 
پش��ت تريبون رفت. او از اينکه استيضاح 
ب��د تري��ن راه موجود اس��ت و نمايندگان 
می توانس��تند به سراغ راه های ديگر بروند، 
اس��تيضاح وزي��ر را ماي��ه ی خوش��حالی 
افراطيون، معاندان و ضدانقالب ها خواند. او 
همچنين اف��زود: اگر آقای فرجی دانا امروز 
ابقا ش��ود بداند که اي��ن رأی را از مجلس 
و جري��ان اصولگرا گرفته اس��ت و نه هيچ 
جريان ديگری و ديگ��ران نمی توانند اين 
فضا را مصادره ب��ه مطلوب کنند. نماينده 
مردم رش��ت در مجلس ش��ورای اسالمی 
درباره بحث بورس��يه ها بيان کرد: ۳ هزار 
نفر به هر دليلی بورس��يه ش��ده اند. آقای 
فرجی دانا بعد از تص��دی وزارت گفتند ما 
آنها را به احترام دولت قبل می پذيريم، اما 
فهرس��ت را با قانون تطبي��ق دهيد. از اين 
ليس��ت بورس��يه 700 نفر با هيچ قاعده و 
قانونی منطبق نيست، در پرونده 270 نفر 
از آنه��ا حتی يک برگه وجود ندارد، ما چه 
جوابی به مردم و دانشجويان خواهيم داد، 
در حال��ی که از 270 نفر از اين فهرس��ت 
نمی توان دفاع ک��رد. جعفر زاده در دفاع از 
هيئت ه��ای اعزامی برای انتخاب روس��ای 
دانشگاه ها گفت: جرم فرجی دانا اين است 
که از جامعه ای ک��ه می خواهد مدير برای 
آنها منصوب کند نظرخواهی کرده اس��ت. 
او ب��ا ذک��ر اين نکت��ه که ام��روز بايد روز 
تشويق وزير باشد نه استيضاح گفت: آقای 
فرجی دان��ا در انتصاب  ه��ا ورود کرده و از 
جامعه دانشگاهی نظر گرفته و نظر آنها را 
به شورای عالی انقالب فرهنگی برده است. 
او در مورد انتصاب��ات وزارت علوم تصريح 
کرد: ۶۴درصد از کسانی که در اين دوران 
از گردونه مديريت دانشگاه ها کنار رفته اند 

پايان مديريتشان بوده است و ۸درصد نيز 
استعفا داده اند و در اين ميان 2۸درصد نيز 
برکنار شده اند که اين حق هر دولتی است 
که تيم خود را سرکار بياورد. جعفرزاده در 
مورد بحث نشريات دانشجويی بر اين نکته 
تاکيد کرد که نهاد ديگری هم در امر مجوز 
دهی به نشريات دخيل هستند که بايد از 
آنها س��وال ش��ود. او بر اهميت حمايت از 
دولت نکاتی را مطرح کرد و در پايان گفت: 
همه بايد به اين دولت کمک کنيم؛ هشت 
سال به آن دولت کمک کرديد و يک سال 

هم به اين دولت کمک کنيد. 
ارايه گزارش از فعاليت نه ماهه 

و پاسخ به شبهات
بعد از صحبت های نمايندگان موافق و 
مخالف استيضاح نوبت به خود وزير رسيد 
که پش��ت تريبون بهارستان برود و از خود 
دفاع کند. فرجی دانا ب��ا ذکر اين نکته که 
اگر چه به علت استيضاح در مجلس حاضر 
ش��ده اما فرصتی حاصل شد که گزارشی 
از عملکرد نه م��اه وزارت علوم، تحقيقات 
و فن��اوری در دوران تصدی گری اش ارايه 

بدهد.
فرجی دانا بعد از صحبت های مقدماتی 
خود به اولين بحثی که پاس��خ داد موضوع 
رکود علمی و پيش��رفت علمی کشور بود. 
او با مطرح کردن اين موضوع که براساس 
آمار و با توجه به اينکه ايران يک درصد از 
جمعيت جهان را دارد به جای اينکه سهم 
يک درصد در حوزه مقاالت علمی داش��ته 
باشد سهمش در سال 201۴ به 1.۶ درصد 
رسيده اس��ت گفت: آنچه در سال 201۴ 
ديده می ش��ود بعضا نتيجه کاری است که 
2 تا ۴ سال پيش انجام شده است و اين به 
فرآيند توليد علم برمی گردد، من می خواهم 
نتيجه بگيرم آنچه در صحنه آموزش عالی 
با آن دس��ت و پنجه ن��رم می کنم نتيجه 
سياس��ت ها و عملکردهايی است که ۴ تا 
۶ سال قبل آغاز شده است. وی همچنين 
گفت:  اگر رکودی می بينيم که هنوز ديده 
نمی ش��ود به واسطه سياس��ت های است 
که س��ال ها قب��ل آغاز ش��ده و من خوف 
آن را دارم ک��ه چني��ن رک��ودی در حوزه 
فناوری ايجاد شود. فرجی دانا که در حين 
صحبت هايش با ارايه اساليد هايی به دنبال 
مستدل و مس��تند کردن حرف هايش بود 
به روند رش��د علمی از سال 2000 به بعد 
اش��اره کرد و گفت: االن به جايی رسيديم 
که اس��تناد به مقاالت ما قابل توجه است. 
يعنی از زير يک اس��تناد به 7.۹ اس��تنداد 
رس��يده ايم و اين برای کشور غرور آفرين 
اس��ت. او در ادام��ه ی بحث های اوليه اش 
تاکيد کرد که نمی خواهد اين دس��تاورد ها 
را به پ��ای خودش بگ��ذارد بلکه اين يک 

روند است. 
فرجی دانا که در بين صحبت هايش بر 
همدلی و همگرايی و حل مشکالت تاکيد 
می کرد اختالف را ش��يطان ناميد و گفت: 

هروی: 
اف��رادی وج��ود دارن��د ک��ه معدل 
مدرک کارشناس��ی آن��ان زیر 12 
است کس��انی نيز با معدل زیر 14 
کارشناس��ی ارش��د گرفته اند حال 
ب��ا ای��ن وضعي��ت وارد دوره دکترا 
ش��ده اند ای��ن اقدام پ��ا روی قانون 

گذاشتن است.
جعفر زاده:

 همه باید به این دولت کمک کنيم؛ 
هش��ت س��ال به آن دول��ت کمک 
کردید و یک سال هم به این دولت 

کمک کنيد.
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پرونده اول

من امروز اينجا هس��تم ت��ا ارتباط خود را 
تحکيم بخش��يم و اگ��ر خطايی هم از من 
سر زده است از نصايح نمايندگان استفاده 
کن��م. او با اراي��ه آم��اری در زمينه تعداد 
دانشگاه ها به دنبال روشن کردن وضعيت 
وزارت عل��وم ب��ر آمد. فرجی دانا با نش��ان 
دادن اس��اليدی گفت: در ميان سال های 
۸۴ تا ۹2 تعداد موسسات آموزش عالی ما 
رشد جهش��ی داشتند و از ۹50 به 2500 
موسس��ه رسيدند. 72 س��ال عمر آموزش 
عالی در کش��ور ۹50 موسسه داشته و در 
۸ س��ال به 2500 رس��يده است اما کاسه 
ما همان کاس��ه بوده است و هميشه 2.5 
درصد بودجه آموزش عالی داش��ته ايم که 
نتيج��ه خ��ود را بعدا نش��ان می دهد. اگر 
نتواني��م قدم های کيفيت بخش برداريم در 
آينده دچار مشکل خواهيم شد. او در جای 
ديگری از صحبت هاي��ش گفت: مجموعه 
دانش��گاه های ما س��ال گذشته که تحويل 
گرفتي��م حدود 1۳00 ميلي��ارد تومان به 
واسطه عدم تخصيص جاری در سال های 

۹0و ۹1 بدهی داشته و دارند. 
فرجی دانا با ذکر اين نکته که در سال 
اقتص��اد و فرهنگ با ع��زم ملی و مديريت 
جه��ادی ق��رار داريم بر اهمي��ت فرهنگ 
تاکيد کرد و به سراغ مباحث فرهنگی که 
استيضاح کنندگان مطرح کردند رفت. او با 
توج��ه به ديدار مقام معظم رهبری در اول 
مرداد ماه امسال با دانشجويان و ذکر نکاتی 
از ايش��ان مبنی بر اينکه فضای دانشگاه ها 
با نشاط اس��ت از عملکرد خود دفاع کرد. 
بخشی از صحبت های رهبری در اين ديدار 
بدين شرح اس��ت: »در محيط دانشجويی 
رقاب��ت گفتمان��ی چي��ز خوبی اس��ت در 
صورتی که با تحمل مخالف همراه باشند. 
از وجود مخالف نبايد انس��ان تعجب کند. 
نبايد خشمگين و نبايد بيمناک شود. هيچ 
کدام از اين سه حالت در قبال مخالف قابل 
قبول نيست بنابراين محيط های دانشجويی 
با همين نش��اطی که امروز دارند ادامه کار 

خواهد داد«
از  مثال هاي��ی  ذک��ر  ب��ا  فرجی دان��ا 
بيانيه های بسيج دانشجويی در دوران قبل 
به دنبال مقايسه فضای دانشگاه ها در اين 
دوره و دوره ی گذشته پرداخت. فرجی دانا 
با اش��اره به بيانيه ی بس��يج دانش��جويی 
دانش��گاه عالمه طباطباي��ی در تاريخ ۳1 
تي��ر ۸۸ مبنی ب��ر اخراج اعضای بس��يج 
دانش��جويی تا کار گذاشتن شنود در دفتر 
بسيج دانشجويی و تا تمرد از اجرای حکم 
دي��وان عدالت مبنی بر لغو بازنشس��تگی 
اساتيد گويای فضای نامتعارف و نامناسب 
دانس��ت.  دوران  آن  در  دانش��گاه  اي��ن 
همچنين در بيانيه ی بس��يج دانشجويی 
دانشگاه تهران در ارديبهشت ماه سال ۹1 
در مورد اينکه مس��وولين دانشگاه به بهانه 
ی ايجاد آرامش در دانشگاه اجازه هر گونه 
فعاليت سياس��ی و اجتماعی را می گرفتند 

نکاتی ذکر شده اس��ت. پرسش فرجی دانا 
از نمايندگان که چرا در آن دوران اقدامی 
نکردن��د از نکات قاب��ل توجه اين بخش از 

صحبت های او بود.
فرجی دان��ا در مورد ايجاد فضای آرام و 
بی تنش در دانش��گاه ها به گفته رحمانی 
فضلی وزير کش��ور که دانش��گاه ها در آرام 
ترين وضعيت خود قرار دارند اش��اره کرد. 
او ب��ا ارايه آماری در مورد کاهش تحرکات 
تنش زا در ۹ ماهه گذش��ته گفت: دانشجو 
جوان اس��ت و ممکن اس��ت خطا کند اما 
م��ا برخورد جذب��ی می کنيم ن��ه دفعی و 
دانش��جويی ک��ه در س��ن 2۳ س��الگی با 
محروميت س��نگين انضباطی مواجه شود 

ديگ��ر نمی توان��د زندگی کن��د. او با گله 
از نماين��دگان که با پخ��ش فيلم در مورد 
اشخاصی که در جلسه حاضر نيستند ابراز 
تاس��ف خ��ود را اعالم کرد و افش��اگری را 

چيزی منفی و غير اخالقی عنوان کرد.
فرجی دانا در رابطه با بحث تش��کل ها 
و نش��ريات دانش��جويی با ارايه آمار هايی 
گفت: بيشترين فضای عملياتی تشکل های 
منتس��ب به جريان اصولگراي��ی ۳۳ مورد 
بوده که اين مورد در خصوص تشکل های 
منتس��ب به جريان اصالح طلبی 20 مورد 
و همچنين تش��کل های صنفی ۴0 مورد 
بوده است که اين نشان می دهد فضا برای 
دانشجويان اصولگرا بازتر است. کل تعداد 
نش��ريات دانش��جويی فعال ۳هزار و ۶۸1 
اس��ت که يک س��وم آنان متعلق به بسيج 
اس��ت و از ۳هزار و 5۹5 نش��ريه تخلفاتی 
که نمايندگان نام بردند، نداش��ته اس��ت. 
همه ما می دانيم که نشريات قبل از انتشار 
مميزی نمی شوند. حال ما بياييم نشريه ای 

که تا 100 شماره منتشر می شود را مالک 
سياه نمايی ها در عرصه دانشگاه قرار دهيم. 
اين در حالی است که تنها ۸۶ نشريه تخلف 
داش��تند. فرجی دانا با ابراز تاسف در مورد 
اينکه در طول اين مدت نتوانس��ته خود را 
به نمايندگان بشناساند اتهام ميدان دادن 
به نش��ريات و تشکل های ضد دين توسط 

شخص وزير را تلخ توصيف کرد.
او در پاسخ به موضوع گروه های اعزامی 
به دانشگاه ها برای انتخاب روسای دانشگاه ها 
گفت: درباره تغييرات روس��ای دانشگاه ها، 
اينجور مطرح شده است که برای اخالل در 
روند آموزش��ی و پژوهشی هيئت سه نفره 
اعزام کرديم. در حالی که وزارت علوم چه 

طرفی می برد از اينکه دانشگاه شلوغ شود؟ 
مگر من پاس��خگو نيس��تم؟ دولت تغيير 
کرده تمامی دانشگاه ها مطالبه حداکثری 
داشتند که بايد رئيس عوض شود. گفتيم 
حرفت��ان را ش��نيديم و هيئت هاي��ی را با 
مراتب علمی بس��يار باال اعزام کرديم. 50 
درصدش��ان اس��تاد و ۳2 درصد دانشيار و 
بقيه استاديار بودند. فرجی دانا در رابطه با 
تغيير روسای دانشگاه ها هم اذعان کرد که 
فقط در موارد معدودی قبل از پايان زمان 
حکم رييس دانش��گاه او را عوض کرده اند 
و به مدت زمان حکم احترام گذاش��ته اند. 
او در مقايسه با مدت مشابه در دولت قبل 
تعداد تغيير روسای دانشگاه ها را در دولت 
يازده��م کمتر اعالم ک��رد. وی همچنين 
تعامل و همکاری با ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگ��ی در دوران وزارت خ��ود را خوب 
توصيف کرد و گفت: 1۶ مورد از کس��انی 
که به شورای عالی انقالب فرهنگی معرفی 
کرده اي��م رأی گرفته ان��د، 1۴ نفر هم در 

آس��تانه گرفتن رأی هس��تند که به خاطر 
تعطيلی تابس��تان معطل شده است، هيچ 
مخالفتی با ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 

نداريم و نمی کنيم و نخواهيم کرد. 
فرجی دان��ا در م��ورد اي��ن ادع��ا ک��ه 
سرپرس��ت های دانشگاه ها نبايد بيش از ۶ 
ماه سرپرست باش��ند و در مواردی تخلف 
شده است با ارايه آمار هايی از دولت گذشته 
ک��ه در آن ش��خصی ۹0 ماه سرپرس��ت 
دانش��گاهی بوده و هيچ تذک��ری به وزير 
وقت داده نشده ولی در دوران وزارت او که 
۹ ماه بيشتر نشده است فشار ها شروع شده 
انتق��اد کرد. او در رابطه ب��ا انتصاباتش در 
وزارت علوم و انتخاب افراد مرتبط با فتنه 
۸۸ خاطر نش��ان کرد که اين انتصاب ها بر 
اساس استعالم وزارت اطالعات بوده و اين 
وزارتخان��ه اين افراد را تاييد کرده اس��ت. 
فرجی دانا تمام اس��تعالم ها و نامه هايی که 
از طرف وزارت اطالعات دريافت کرده بود 
را به علی الريجان��ی تحويل داد و با مزاح 
الريجانی که اينجا صندوقچه اس��رار شده 

است روبرو شد.
فرجی دانا با بيان اينکه فضای ش��ايعه 
توسط برخی سياسيون در دانشگاه ها القاء 
می ش��ود، گفت: ما و شما در دو سوی يک 
مي��ز نيس��تيم بلکه هر دو در يک س��وی 
ميز عل��م و فناوری نشس��ته ايم اما برخی 
با جوس��ازی های خ��ود به گون��ه ای القاء 
می کنند که گويا فتنه گران وزارت علوم را 
اداره می کنند. وی در اظهار نظری تعجب 
برانگير ادامه داد: امروز اين افراد که پس از 
طی فرآيندهای الزم استعالمات شان انجام 
گرفته اس��ت اعالم می کنم که هيچ نقشی 
در فتنه نداشتند اما اگر اين افراد همچنان 
مورد حساس��يت برخی اف��راد و جريان ها 
قرار داش��ته باش��ند حاض��رم از حق خود 
گذش��ت کنم و از اختياراتم استفاده کنم. 
بنده عملکرد، دغدغه ها و استعالمات انجام 
شده را هم اکنون به رييس مجلس می دهم 
هر چه ايشان تصميم گرفتند همان کار را 

انجام می دهم.
او در رابط��ه به دانش��جويان س��تاره 
دار ب��ا توجه ب��ه اينکه طب��ق قانون فقط 
افرادی که طبق اس��تعالم وزارت اطالعات 
ج��زو گروه های الح��ادی و معاندين نظام 
جمه��وری اس��المی و ن��ه معترضي��ن و 
همچنين مص��رف کنندگان م��واد مخدر 
در دس��ته محرومين قرار می گيرند گفت: 
من کپی پاسخ وزارت اطالعات را به رئيس 
مجلس شورای اسالمی می دهم که در آن 
خطاب به من در مورد دانشجويانی که به 
تحصيل بازگشته اند نوشته است در صورتی 
که مصاديق بندهای س��ه گانه نباش��ند و 
چيزی در اين مورد اعالم نش��ده باشد، به 
معنای بی اشکال بودن ادامه تحصيل است. 
فرجی دان��ا با طرح اين موضوع که عده ای 
به دنب��ال تخريب چه��ره ی وزارت علوم 
هس��تند در مورد بازگش��ت بعضی اساتيد 

فرجی دانا: اگر این افراد همچنان مورد حساس��يت برخی افراد و جریان ها 
قرار داش��ته باشند حاضرم از حق خود گذشت کنم و از اختياراتم استفاده 
کنم. بنده عملکرد، دغدغه ها و استعالمات انجام شده را هم اکنون به ریيس 

مجلس می دهم هر چه ایشان تصميم گرفتند همان کار را انجام می دهم.
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پ به دانش��گاه ها گفت: بنده خ��ودم در نماز 
جمعه حضور داش��تم که خطيب محترم 
گفت ش��کی نيس��ت که وزارت علوم دارد 
افراد اين چنينی را برمی گرداند. بنده وزير 
علوم در آنجا نشس��ته و مرجع رسمی اين 
هس��تم که به بنده بگوييد و توضيح دهند 
البت��ه بعدا توضيح��ات را خدمت خطيب 
محترم ارسال کردم. فهرست استادان هم 
به کميسيون امنيت ملی و هم به آموزش 
و تحقيقات داده شد و از انگشتان دو دست 

فراتر نمی رود.
افشای جريان رسانه ای  

بع��د از پايان بخ��ش اول صحبت های 
فرجی دان��ا، دو نماينده موافق اس��تيضاح 
پش��ت تريبتون بهارس��تان رفتند و نکات 
مورد نظر خود را مطرح کردند. بيژن نوباوه 
نماينده مردم ته��ران صحبت های خود را 
ب��ا پخش کليپی آغاز ک��رد که با مخالفت 
علی الريجانی روبرو ش��د. کليپ ش��امل 
صحبت های رس��انه های خارجی از جمله 
بی بی سی فارسی و صدای آمريکا بود که 
در رابطه با استيضاح وزير علوم اظهار نظر 
کرده بودند. نوباوه يکی از مهمترين مباحث 
خود را افشای جريان رسانه ای و هماهنگی 
ستاد داخلی وزير علوم و جريانات رسانه ای 
خارج از کشور اعالم کرد و گفت که بدون 
پخش کليپ حرفی برای گفتن ندارد. علی 
الريجانی با مخالف��ت در مورد پخش اين 
فيلم گفت: چرا حرف های بی ربط را اشاعه 
می دهيد؟ يک رسانه، يک بحث مزخرفی 
را می گويد و ممکن اس��ت رسانه ای حرف 
بی ربط بزند. نماينده مردم تهران در ادامه 
از پخ��ش فيل��م منصرف ش��د و به طرح 
مباحث خود پرداخت. نوباوه مدعی ش��د: 
هماهنگی گس��ترده ای ص��ورت گرفت تا 
ي��ک دروغ کثيف به عنوان بورس��يه ها به 
جای مطالبات اصلی نمايندگان جايگزين 
کنن��د. وی در ادام��ه ی اظهاراتش گفت:  

ما می خواهيم بگوييم در جريان تبليغاتی 
يک هماهنگ��ی ميان داخ��ل و خارج رخ 
داده ک��ه مجلس را ناکارآمد نش��ان دهد 
و مطالب��ات برحق نماين��دگان ملت را به 
عنوان خواسته های کاسبکارانه جلوه دهد 
همانط��ور که آقای وزير نيز اين صحبت را 
در جمع دانشجويان کرده و گفتند اگر به 
خواسته های برخی نمايندگان تن می دادند 
استيضاح نمی شدم. نوباوه با ابراز نگرانی در 
مورد بحث فرار مغز ها مدعی شد که بعضی 
استادان دانشگاه ها هستند که طريقه اپالی 
کردن را به دانشجويان ياد می دهند و بايد 
جلوی اين امر گرفته شود. او با ذکر نمونه 
ای از نش��ريات دانش��جويی که عليه سپاه 
پاس��داران مطالبی را نوشته بودند از رويه 
وزارت علوم انتق��اد کرد. وی همچنين در 
مورد اعالم ليس��ت بورسيه ها انتقاد کرد و 
اين امر را مخالف کرامت انس��انی دانست. 
نوباوه در پاي��ان صحبت هايش با توجه به 
اينک��ه قطع رگ اميرکبير ش��ريان علمی 
کش��ور را قط��ع کرد گف��ت: نمی خواهيم 
دانش��جو تربيت کنيم که سر از استانفورد 

دربياورد.
ستاد جنگ در وزارت علوم

الياس ن��ادران آخرين ف��ردی بود که 
در موافق��ت با اس��تيضاح فرجی دانا نکات 
مورد نظر خود را مطرح کرد. او با ذکر اين 
نکته که مس��ايل دانشگاهی تحت الشعاع 
مس��ايل انحرافی و سياس��ی ق��رار گرفته 
اس��ت گفت: از زمانی که در اس��فند ماه به 
جمع بندی رسيديم که کار وزارت علوم جز 
با اس��تيضاح به نتيجه نمی رسد اين امر را 
اعالم کرديم ک��ه تالش نمايندگان بر اين 
بود ک��ه در اين زمينه موارد را اصالح کند 
اما لجبازی ها نسبت به تصميمات گذشته 
در اين امر مانع شد. نادران با خاطر نشان 
کردن اين مساله که وزير را فردی متدين 
می دان��د اظهار ک��رد که وزي��ر در دوران 

وزارتش مديريت نکرد و مديريت ش��د و با 
تغيير چند فرد در وزارتخانه مش��کلی حل 
نمی شود و بايد رويه حاکم در وزارت علوم 
تغيي��ر کند. اين نماينده مجلس ش��ورای 
اس��المی با انتقاد از اينکه دانش��گاه تهران 
توسط سرپرس��ت اداره می ش��ود تصريح 
ک��رد: در بين اين همه مدي��ران هيچ فرد 
اليق و همفکری با شما وجود نداشت که از 
وی در اداره دانشگاه تهران استفاده کنيد. 
ن��ادران در رابط��ه با اس��تعالم های وزارت 
اطالع��ات و اينکه وزير به اين اس��تعالم ها 
توج��ه ای نکرده انتقادات��ی را مطرح کرد 
و گف��ت: ش��ما می گوييد که اگ��ر وزارت 
اطالعات جواب منفی به استعالم ها بدهد 
آن اف��راد را کنار می گذاري��د، بايد بگوييد 
ک��ه در رابطه با س��منانيان چ��ه کرديد؟ 
فردی که از وزارت اطالعات استعالمش را 
گرفتيد و مشکل هم داشت. اينکه استعالم 
بگيري��د و جواب آن منفی ش��ود و دوباره 
بخواهيد اس��تعالم بگيري��د و تالش کنيد 
تا اس��تعالم مثبت ش��ود، چه معنی دارد؟ 
ن��ادران در بخش ديگری از صحبت هايش 
با اب��راز نگرانی از اينکه فتن��ه ديگری در 
دانشگاه ها ايجاد ش��ود گفت: وزارت علوم 
و س��تاد جنگی که در وزارت علوم اس��ت 
آب به آسياب دش��من می ريزند. نادران با 
پخش فيلمی از فرجی دانا که اظهار نظری 
در مورد استيضاح کرده بود صحبت هايش 
را به پاي��ان می برد. فرجی دانا در اين فيلم 
اش��اراتی به اين موضوع می کند که اگر او 
هم رشته و دانش��گاه به افراد خاصی داده 

بود امروز استيضاح نمی شد.
صحبت های پايانی وزير

پس از پاي��ان صحبت ه��ای موافقين 
اس��تيضاح دوباره نوبت به فرجی دانا رسيد 
ت��ا در بخش پايانی از خ��ود و عملکردش 
دف��اع کند. او ک��ه در اين بخش محوريت 
حرف هاي��ش را ب��ه موض��وع بورس��يه ها 

اختص��اص داده بود با ذک��ر مقدماتی در 
م��ورد قوانين ب��ورس بحث خ��ود را آغاز 
ک��رد. فرجی دانا اعالم ليس��ت افراد را کار 
نادرس��تی اعالم کرد و اعالم اين اسامی را 
از طرف وزارت علوم تکذيب کرد. او با ذکر 
اي��ن نکته که اولين بار ديوان محاس��بات 
گزارشی در اين باره تدوين کرده، در مورد 
تخلفات صورت گرفته در مورد شرط سنی 
و مع��دل اطالعاتی ارايه ک��رد: 222 نفر با 
معدل پايين تر از حد الزم ليسانس بورسيه 
ش��دند، 222 نفر نيز معدل ارشدشان کم 
ب��وده و اگر فرمول ه��ای الحاقی را در نظر 
بگيريم ۳1۴ نفر فاقد معدل الزم هس��تند 
و50۶ نفر شرايط س��نی کافی ندارند و از 
اي��ن تعداد برخ��ی همپوش��انی دارد و در 
مجموع 70۳ نفر فاقد شرايط الزم هستند. 
فرجی دانا با ذکر اين نکته که تبديل بورس 
خ��ارج به داخل يک��ی ديگ��ر از اقداماتی 
بوده که انجام ش��ده در مورد رش��ته هايی 
که ش��امل بورس بوده گف��ت که اکثريت 
آنها رش��ته های علوم انسانی مانند ادبيات 
فارس��ی، فقه و حديث و ... می شدند. او با 
طرح اين موضوع که در سه مرحله اعزام به 
خارج از کشور، پرداخت شهريه و استخدام 
تخلف صورت گرفته، جذب چنين افرادی 
را در سيستم آموزشی يکی از اصلی ترين 
داليل رکود علم��ی و همچنين پديده ی 

فرار مغز ها ياد کرد.
فرجی دانا در ج��واب الياس نادران که 
گفت��ه ب��ود در وزارت علوم س��تاد جنگی 
علي��ه نظام کار می کند گف��ت: چگونه در 
وزارت علوم س��تاد جنگ تش��کيل ش��ده 
است و آيا اساس��ا وزارتخانه می تواند عليه 
دولتی ک��ه درون آن اس��ت کار کند؟ آيا 
دولت می تواند اپوزيس��يون نظام باش��د؟ 
او همچني��ن در رد اته��ام تهدي��د کردن 
نمايندگان خاطر نش��ان کرد که هميش��ه 
به دنبال تعامل با مجل��س محترم بوده و 
اين امر را در نه ماه مسووليتش ثابت کرده 
اس��ت. او در پاي��ان صحبت هايش خطاب 
به نمايندگان گفت که اگر در مس��ووليت 
خود باقی بماند تمام توان خود را در جهت 
خدمت به مردم و جامعه ی دانشجويی به 
کار بن��دد و اگر رای مجلس به اس��تيضاح 
بود او هيچ وقت از دانش��گاه جدا نمی شود 
و باز به س��راغ فعاليت ه��ای علمی اش باز 
می گردد. فرجی دانا صحبت هايش را با اين 
بيت حضرت حافظ به پايان برد: وفا کنيم 
و مالمت کش��يم و خوش باش��يم/ که در 

طريقت ما کافری است رنجيدن.
در پاي��ان صحبت های فرجی دانا، علی 
الريجان��ی رييس مجلس در م��ورد اينکه 
فرجی دان��ا او را به عن��وان َحَکم در بعضی 
اختالفات اعالم ک��رده و حرف او را حرف 
نهاي��ی اعالم کرده بود گف��ت که اگر نظر 
من را می خواهيد تغيير در بعضی انتصابات 
خلل��ی ايجاد نمی کند که اي��ن موضوع با 
تاييد فرجی دانا و اسحاق جهانگيری روبرو 
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شد. اما به تعبير حميد رسايی که کاغذی 
در دس��تش داش��ت و روی آن نوشته بود 
دوپين��گ الريجان��ی اثر نک��رد فرجی دانا 
نتوانس��ت رای اعتماد مجل��س را بگيرد و 
اس��تيضاح با 1۴5 رای مواف��ق، 110 رای 
مخال��ف و 15 رای ممتن��ع رای آورد و 
فرجی دانا از سمت وزارت علوم، تحقيقات 

و فناوری کنار گذاشته شد.
انتقادات و حمايت ها

واکنش های قابل توجه ای نس��بت به 
اس��تيضاح وزير علوم صورت گرفت. دکتر 
حس��ن روحانی اس��تيضاح را حق مجلس 
دانس��ت ول��ی از لحن موافقان اس��تيضاح 
رفس��نجانی  آيت اهلل هاش��می  کرد.  انتقاد 
نيز در اجالس روس��ای آموزش و پرورش 
سراسر کشور گفت: شاهد بوديم که وزيری 
که بر امور وزارتخانه مس��لط ش��ده بود را 
استيضاح و عزل می کنند که براين اساس 
انگيزه خدمت از انس��ان ها گرفته می شود. 
محمد جواد ظريف وزير امور خارجه که در 
روز استيضاح در مجلس حاضر بود ناراحتی 
خود را نسبت به استيضاح فرجی دانا اعالم 
کرد و گفت: يکی از بهترين وزيران کابينه 
که دانشمندی برجسته، متعهد و واليتمدار 
و متخصص هس��تند و کسی که در زمان 
مس��ووليتش در دانش��گاه ها آرامش را به 
آن بازگرداند اس��تيضاح شد. علی مطهری 
نماينده مجلس عدم حضور رييس جمهور 
در جلسه ی استيضاح را يک خطا دانست 
و فرجی دانا را قربانی رقابت های سياس��ی 
خوان��د و  ع��زل او را نقط��ه ی منف��ی 
در کارنام��ه ی مجل��س نهم اع��الم کرد. 
عال الدين بروجردی ديگر نماينده مجلس 
شورای اس��المی حمايت علی الريجانی از 
وزير را بس��يار دير اع��الم کرد و گفت اگر 
اين اتفاق روز قبل از جلس��ه ی استيضاح 
اعالم می ش��د احتماال نتيجه ی جلسه نيز 
چيز ديگری می شد. صادق زيبا کالم استاد 
دانش��گاه تهران اس��تيضاح فرجی دانا را به 
ضرر جريان اصولگرايی اعالم کرد و خاطر 
نش��ان کرد که جريان پاي��داری نمی تواند 
آزادی در دانشگاه ها را ببيند، زيرا می داند 
که فضای دانشگاه ها عليه اين جريان است 
و می خواهند که دانشگاه ها را ساکت کنند. 

آي��ت اهلل عل��م الهدی امام جمعه مش��هد 
هم گفت: در جريان اس��تيضاح وزير علوم 
صرفا ش��خص وزير مورد اس��تيضاح نبود، 
بلکه بحث بر سر جريانی بود که بر فضای 
دانشگاه حاکم شده بود. آنچه گريبان وزير 
علوم را گرفت حاکميت يک جريان خاص 
در دانشگاه بود. روزنامه کيهان نيز با تيتر 
»مجلس ش��اخ فتنه را شکس��ت« از اقدام 

مجلس شورای اسالمی حمايت کرد.
داستان وزارت علوم دولت روحانی اما 
همين ج��ا به پايان نرس��يد.روحانی چند 
س��اعت بعد از جلس��ه ی اس��تيضاح  در 
احکامی رضا فرجی دانا را به عنوان مشاور 
رييس جمهور در امور آموزشی و پژوهشی 
و محمد علی نجفی را به عنوان سرپرست 

وزارت علوم انتخاب کرد. 
بيت چهارم:

 شاید توفيق داشت و فرجی شد
 مجلس ميلی به »نجفی« نشان داد

نجفی در ابتدای دول��ت تدبير و اميد 
به عنوان وزير پيشنهادی وزارت آموزش و 
پرورش به مجلس شورای اسالمی معرفی 
ش��د که با يک رای کمتر نتوانس��ت راهی 
اي��ن وزارت خانه ش��ود. پ��س از عدم رای 
اعتم��اد مجلس ب��ه وی با حک��م رييس 
جمهور به معاونت رئيس جمهور و رياست 
س��ازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردشگری کش��ور منصوب نمود اما پس 
از گذش��ت شش ماه در 10 بهمن 1۳۹2، 
از رياس��ت س��ازمان ميراث فرهنگی رفت 
و حس��ن روحانی وی را به عنوان مش��اور 
رئي��س جمه��ور و دبير س��تاد هماهنگی 
اقتصادی جمهوری اسالمی ايران منصوب 
ک��رد و اکن��ون پ��س از اس��تيضاح دکتر 
فرجی دان��ا ب��ه سرپرس��تی وزارت عل��وم 
منصوب ش��د. نجفی که بعد از 2۹ سال به 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری بازگشت 
در دولت ش��هيد باهنر، دولت موقت آيت 
اهلل مهدوی کنی و دولت اول ميرحس��ين 
موس��وی تصدی وزارت فرهنگ و آموزش 
عال��ی را بر عهده داش��ت. او همچنين در 
کارنام��ه ی خود س��ابقه وزارت آموزش و 
پرورش در دولت  هاش��می رفس��نجانی و 
مديريت سازمان برنامه و بودجه در دولت 

خاتمی را دارد.
انتخ��اب نجف��ی ني��ز مانن��د ديگ��ر 
انتخاب های اي��ن وزارتخانه بدون واکنش 
مجل��س  نماين��دگان  از  برخ��ی  نب��ود. 
واکنش های تندی نس��بت به اين انتخاب 
داش��تند و اين اقدام را مان��ع از همکاری 
خوب دولت و مجلس اعالم کردند. محمد 
اس��ماعيلی عضو کميسيون امنيت ملی و 
سياس��ت خارجی مجلس در اي��ن رابطه 
گفت: دولت نبايد با لجبازی کارهای خود 
را پيش ببرد، آقای نجفی يک بار از مجلس 
رای عدم اعتماد گرفته بود و معرفی دوباره 
وی به عنوان سرپرست کارصحيحی نبود و 
دولت بهتر از اين بايد عمل می کرد. الياس 
نادران از اس��تيضاح کنن��دگان فرجی دانا 
در اظهار نظری گف��ت: انتصاب نجفی بی 
توجه��ی به مجلس اس��ت، انتصاب نجفی 
پ��س از رای عدم اعتم��اد مجلس به وی 
اقدامی ب��ر خالف اخالق هم��کاری و بی 
توجهی به چارچوب ه��ای منطقی تعامل 
دولت و مجلس اس��ت. س��يد علی رياض 
سخنگوی انجمن اسالمی پزشکان ايران با 
ادعای اينکه نجفی بعد از مدت کوتاهی که 
در س��ازمان ميراث فرهنگی حضور داشت 
به علت آنچه که بيماری قلبی عنوان ش��د 
از اين مسووليت کناره گيری کرد، انتخاب 
او به عنوان سرپرست وزارت علوم را جای 

تامل دانس��ت. اما در مقابل غالمعلی حداد 
ع��ادل رييس فراکس��يون اص��ول گرايان 
مجلس اين اق��دام را لجب��ازی با مجلس 
اعالم نک��رد و گفت: به نظ��رم در فرصت 
کمی ک��ه رئي��س جمهور ب��رای انتخاب 
سرپرست برای اين وزارتخانه داشت کسی 
را آم��اده تر از آقای نجفی پيدا نکرد و اين 
انتخاب را در مرحله سرپرستی، لجبازی با 

مجلس قلمداد نمی کنم.
به عقيده بعضی از موافقين و مخالفين 
دول��ت تدبير و اميد، دکت��ر روحانی قصد 
ندارد که سياس��ت هايش را در اين زمينه 
تغيير ده��د. او همچنين در اي��ن باره در 
جمع علما، فضال و روحانيون استان اردبيل 
گفت که از محمدعلی نجفی می خواهد راه 
فرجی دانا را در وزارت علوم ادامه دهد. اين 
راه، راه ب��اال بردن کيفيت در دانش��گاه ها، 
توسعه مسائل فرهنگی و اخالقی و همچنين 
حفظ آرامش در سطح دانشگاه های کشور 
اس��ت. نجفی نيز در اولي��ن اظهار نظر ها 
در مس��ووليت جديد به ايج��اد کميته ای 
در جهت رس��يدگی به ماجرای بورسيه ها 
اش��اره کرد و گفت: م��ا برنامه های خود را 
با شفافيت دنبال می کنيم و با شفافيت به 
پرونده بورسيه ها رسيدگی می کنيم و همه 
را در جريان نتايج بررس��ی های خود قرار 
می دهيم. اس��حاق جهانگيری معاون اول 
رييس جمهور نيز در جلسه معارفه نجفی 
با اعالم اين موض��وع که اگر ده وزير علوم 
تغيير بکنند دولت باز هم بحث بورسيه ها 
را پيگيری خواه��د کرد حمايت خود را از 
وزارت عل��وم و سياس��ت های حاکم بر آن 

اعالم کرد.
حال بايد ديد ک��ه آيا نجفی به عنوان 
وزي��ر به مجلس معرفی می ش��ود يا مانند 
توفيقی فقط مس��ووليت سرپرس��تی را بر 
عهده می گيرد و دولت ش��خص ديگری را 
به مجلس معرفی می کند؟ آيا سياست های 
حاکم بر وزارت علوم دس��ت خوش تغيير 
می شود يا بر همين روال ادامه پيدا خواهد 
ک��رد؟ آي��ا دول��ت و نماين��دگان مجلس 
ب��ه خواس��ت يکديگر تن می دهن��د يا باز 
کشاکش بر سر اين وزارتخانه ادامه خواهد 

داشت؟ آيا ...

به عقيده بعضی از موافقين و مخالفين 
دولت تدبي��ر و اميد، دکتر روحانی 
قصد ندارد که سياست هایش را در 
ای��ن زمينه تغيير ده��د. او همچنين 
در این ب��اره در جمع علما، فضال و 
روحانيون اس��تان اردبيل گفت که 
از محمدعلی نجف��ی می خواهد راه 
فرجی دان��ا را در وزارت علوم ادامه 

دهد.
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مسئله فلسطين چه ربطي به ایرانيان دارد؟

اشاره: 
این روزها در ذهن بسياري از مردم و بخصوص نسل جوان جامعه، پرسش هایي مطرح هستند که »پرسش 
امروز« محسوب مي شوند و شاید در دوره اي از تاریخ کشور ما و براي نسل هاي گذشته، اساسا موضوعيت 
نداشتند و مطرح نبودند. در عين حال پرسش هایي وجود دارند که در گذشته هم در بسياري از دوره ها 
مطرح بوده و هنوز هم هستند و در واقع »پرسش هر روز« ما به حساب مي آیند. شاید براي این پرسش ها 
تا االن پاسخ هاي درخوري فراهم آمده باشد اما به دالیل گوناگون، هنوز هم نيازمند تامل و یافتن پاسخ 
تازه هستند. ما در این شماره در پيرامون یکي از این موضوعات مطرح، تامل و جوانب آن را در قالب 
تربيت  ماهنامه  بعدي  در شماره هاي  اميدواریم  کرد.  خواهيم  بررسي  همکاران،  از  یکي  نامه  به  پاسخ 

سياسي – اجتماعي هم توفيق تداوم این تامالت در باره پرسش هاي دیگر فراهم باشد.

به نام خدا
هم�واره گمان می کنم، اصلی کردن موضوع فلس�طين در کش�ور با منظور 
خاصی صورت می گيرد که من از درک آن عاجزم. البته منظورم اين نيست که 

جناياتی که در آنجا می شود تاييد شود ولی همواره از خودم می پرسم که:
1- چ�را س�اير موضوع�ات بش�ری، جنايت ه�ا و تجاوزاتی که در سراس�ر 
دني�ا ص�ورت می گيرد، کش�تن و قتل عام ها در آفريقا يا ش�رق آس�يا يا حتی 
آمريکا موضوع حساس�يت برانگيزی برای ما نيس�ت و در مقابل آن حداکثر به 

محکوم کردنی خشک و خالی بسنده می کنيم.
2- چ�را کم تري�ن اتفاق در فلس�طين موضوع اصلی ماس�ت ب�ه نحوی که 
گاهی گمان می کنيم حتی خون شهروندان فلسطينی از خون هموطنانمان نيز 
رنگين تر اس�ت، برای آنها حاضريم همه ج�ور هزينه بپردازيم از کمک نقدی و 
نظامی و سياسی تا حمايت بين المللی و دادن انواع و اقسام هزينه های سنگين 
در حالی که آنهايی که در خط اول مبارزه با اسراييل هستند و ما از هيچ کمکی 

در حقشان دريغ نمی کنيم؛
 اوال: موضوع فلسطين را موضوع عربی می دانند و ما را عجم می شمارند.

ثاني�ا: حت�ی به لح�اظ مذهب�ی نيز رافض�ی خطابم�ان می کنن�د و خودی 
نمی دانند.

ثالث�ا: رفتار آنها دس�ت کم طی س�ال های اخير نش�ان داد که ب�ا ما الفت و 
پيوند اس�تراتژيک ندارند بلکه هرگاه خالف ميل ش�ان کاری کنيم، به سادگی 
دوستانش�ان را ع�وض می کنند. )اختالف ايران و حماس در موضوع س�وريه و 

پناه بردن حماس به دامن قطر(
رابع�ا: رهبران مب�ارزه به عن�وان ش�ريان های ارتباطی ما با فلس�طين در 

سخنانش�ان در کش�ورهای عربی حتی م�ا را تحقير کرده ان�د )اظهارات خالد 
مش�عل در جمع کش�ورهای عربی مبنی بر عربی دانس�تن موضوع فلسطين، 
خلي�ج خواندن خلي�ج فارس و آنچه در رس�انه ها به نقل از مفتی هايش�ان در 

دشنام به شيعيان منتشر شده است(.
3- بس�ياری از مبارزان ريش�ه دار فلس�طينی که منطقا موضوع بايد برای 
آنان از اهميت بيشتری برخوردار باشد و ای بسا خون دل ها خورده اند و جان ها 
داده اند مانند مجموعه گروه های مبارز از جمله فتح به اين تشخيص رسيده اند 
که بايد برای دفاع از ملت فلس�طين، طريق ديگری از جمله صلح را برگزينند. 
اين عالوه بر آن دس�ته از فلس�طينيانی است که حق ش�هروندی و زندگی در 
آنجا را پذيرفته اند و در مجلس و بخش هايی از حاکميت نيز نقش دارند. معلوم 
نيس�ت ما به چه دليل کاتوليک تر از پاپ ش�ده ايم و همچن�ان بر طبل مبارزه 

می کوبيم.
4- سال هاست که ما در نظام بين الملل هزينه مبارزه با اسراييل را می دهيم 
در حال�ی که هيچ منفعت روش�نی از اين کارمان به دس�ت نياورده ايم. از اين 
س�بب م�ا را متهم به دفاع از تروريس�م کرده  و ان�واع محدوديت ها را برايمان 

ايجاد نموده اند.
5- معلوم نيست حاکمان ما از کجا دريافته اند که مبارزه با اسراييل مطالبه 
اصلی ش�هروندان ايرانی اس�ت؟ به عبارت روشن تر هيچ دليل و اماره ای مبنی 
بر اينکه مردم تا اين اندازه حمايت  از فلس�طين را موضوع اصلی بدانند، وجود 

ندارد. آيا بنا نيست حاکميت مدافع خواست ملت باشد؟
6- خود موضوع اش�غال فلسطين، مس�اله قابل بحثی است، اينکه کيفيت 
حض�ور صهيونيس�ت ها در منطق�ه چگونه ب�وده از موضوعاتی اس�ت که يک 
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پايه اش در تاريخ و پايه ديگرش نيز در اقدامات خود فلسطينی هاست. باالخره 
ق�وم يهود خود را متعلق به اين س�رزمين می داند و بازگش�تش به س�رزمين 
معهود و موعود را حق تلقی می کند. اين قوم هجرت کرده و دوباره به سرزمين 
آب�ا و اجداديش برگش�ته اس�ت. بعالوه گام های نخس�ت بازگش�ت هم ظاهرا 
کامال توافقی بوده اس�ت )وج�ود يهوديان در منطقه قب�ل از هجرت، اقدام به 
خريد زمين در فلس�طين در موج های اوليه بازگش�ت( و از پس اين باالگرفتن 
اختالفات قومی بوده که معرکه به پا شد و منجر به تضعيف يک  طرف و تقويت 
طرف ديگر ش�ده اس�ت. با اين مقدمه ما چگونه خيلی قطعی سخن از تجاوز و 

اشغال به ميان می آوريم؟
7- آنچه مس�لم اس�ت، دنيا در يک توافق رس�می کش�ور اس�راييل را به 
رس�ميت شناخته، آن هم در سازمانی که ما نيز در آن عضويت داشته و داريم. 

معلوم نيست چرا در عين حال علم مخالف برداشته ايم؟
8- از پس گذشت 70 سال از ماجرای فلسطين عده ای آواره شده اند، نسلی 
که از فلس�طين بي�رون آمده يا اخراج ش�ده االن دوره ميانس�الی خود را نيز 
گذرانده اس�ت و زندگی نس�ل بعدی نيز در کشور جديد شکل گرفته و سپری 
ش�ده است و از آن طرف نس�لی جديد يهوديان اس�راييلی خود را متولد اين 
کش�ور می دانند که اطالق متجاوز بر آنها درس�ت به نظر نمی رس�د. به عبارت 
ديگ�ر در حالی که ممکن اس�ت زندگی برخالف آنچه برخ�ی از ما می خواهيم 
در آنجا جريان داش�ته باش�يم، ما چه نفعی می بريم که اهتمامی داريم موضوع 

همچنان پرآشوب دنبال شود؟
با اين همه چرا فلسطين برای ايران همچنان موضوع اصلی است؟!

يک معلم

همکار گرامي
پرس��ش ش��ما ممکن اس��ت براي گروهي ديگر از هموطنان ما هم مطرح باش��د و 
احتماال در ميان نس��ل جوان و مخاطبان شما در مدرسه،  شيوع بيشتري دارد. بنابراين 
س��عي مي کنيم در اين توضيحاتي که خدمت ش��ما ارائه مي شود، به محتواي پرسش يا 
پرس��ش هاي ش��ما بپردازيم و اميدواريم در جهت اقناع شما و تکميل تحليل تان از اين 

مسئله موثر باشد.
براي يافتن پاسخ اين پرسش و تامل در باره جوانب آن، بايد به چند نکته مقدماتي 

توجه کرد:
اول- در جوامع انس��اني يک دس��ته اصول و ارزش ها و مبان��ي اخالقي وجود دارد 
که فراديني و فراملي اس��ت يعني نزد همه انس��ان ها يکسان است و به دين و اعتقادات 
مردم بس��تگي ندارد. همه انس��ان ها ظلم و ستم را زش��ت و بد مي دانند و طرفداري از 
مظلوم را س��تايش مي کنند و اين امر به دليل مس��لمان بودن يا نبودن آنان نيس��ت. به 
قول متکلمان، حس��ن و قبح امور ذاتي و عقلي اس��ت و انسان ها با مباني مستقل عقلي، 
در مي يابند که چه چيزي خوب و چه کاري زشت است. اين نکته به اين دليل بيان شد 
که بدانيم در مقوالتي مانند تجاوز به يک کشور يا کشتن مردم بي گناه يا سلب آزادي و 
حقوق مردم و موارد مش��ابه، انسان ها تنها به دليل اعتقاد و دين خود موضع نمي گيرند 

بلکه به دليل انسان بودن و زشت دانستن ظلم و جانبداري ذاتي آنان از مظلوم است.
دوم- ما در جهان به هم پيوس��ته و در جوامع مرتبط با يکديگر به س��ر مي بريم و 
هيچ مس��ئله و موضوعي نيس��ت که در جاهاي ديگر جهان مطرح باش��د و بر سرنوشت 
و زندگي و وضعيت ما کمابيش اثر نگذارد. در گذش��ته، جوامع به اين ش��کل با يکديگر 
مرتب��ط نبوده اند و سرنوش��ت هر ملت��ي در همان حيطه جغرافياي��ي رقم مي خورد که 
زندگي مي کردند. ش��ايد افراد جهان گشايي مانند اس��کندر يا داريوش يا چنگيزخان و 
ديگران هم بودند که از مرزهاي جغرافيايي خود پا را فراتر مي گذاش��تند و سرنوش��ت 
مردم در کشورها و سرزمين هاي ديگر را تغيير مي دادند اما اين موارد استثنا بود. اکنون 
به خاطر انقالب صنعتي و توس��عه وس��ايل ارتباطي و حمل و نقل، فاصله بين جوامع و 
مردم کش��ورهاي مختلف بسيار کم و ارتباط فرهنگي و سياسي و اقتصادي و اجتماعي 
ميان جوامع، بسيار تسهيل شده است و به همين دليل هر رخدادي در هر گوشه جهان 
را مي توان در نزديکي و کنار خود حس کرد و تاثير آن را بر سرنوش��ت خود شاهد بود. 
در دنياي جديد، مسائل و مشکالتي ظهور کرده که کامال فراگير و جهاني است و راه حل 
آن هم جهاني و مش��ترک خواهد بود و هيچ ملتي نمي تواند آنها را به تنهايي حل کند 

زيرا در ايجاد آن هم تنها يک ملت موثر نبوده است.
س�وم- گذشت زمان توجيه کننده ستم و ظلم به افراد و جوامع نيست و نمي توان 
مدعي ش��د که با گذش��ت زمان، حق به ناحق و ظلم به عدل تبديل مي شود. در سطح 
جوامع نيز چنين است و هر گونه تجاوز يا اشغال نظامي يا استعمار سرزمين ها، محکوم 
است و نمي توان مدعي شد که به دليل طوالني شدن مدت تجاوز يا اشغال يا استعمار، 

ديگر اين عمل زشتي گذشته را ندارد و بايد آن را به رسميت شناخت. ممکن است در 
طول تاريخ تجاوزات زيادي صورت گرفته و اکنون بس��ياري از آنها فراموش شده باشند 
اما در محکوميت هميش��گي آنها ترديدي وجود ندارد. ش��ايد اکنون نه آن ظالمان زنده 
باشند و نه آن مظلومان و کسي هم نباشد که آن ظلم هاي تاريخي را پي بگيرد و براي 
بازگرداندن حق به مظلوم، کاري کند اما در زش��ت و نادرس��ت بودن اين گونه اقدامات 
ضدانس��اني نمي توان شبهه کرد و گذش��ت زمان را نمي توان عامل تبديل ناحق به حق 
دانس��ت. ظلم براي هميش��ه تاريخ و نزد همه انسان ها محکوم است ولو اين که واقعيت 
داش��ته باش��د و براي مقابله با آن نش��ود کار موثري انجام داد. طبعا در جايي که هنوز 
مظلوم��ان واقعي در صحنه هس��تند و با ظلم مبارزه مي کنند، قطع��ا نمي توان به بهانه 

طوالني شدن مدت مبارزه، مدعي گذشت زمان شد و ماجرا را فراموش کرد.
چهارم- مرزهاي جغرافيايي موجود، مالک خوبي براي تقس��يم انس��ان ها نيستند. 
مرزها واقعيت امروز جهان هس��تند و چارچوب دول��ت – ملت ها را تعيين مي کنند اما 
مالک مناس��ب و درستي براي تعيين ارزش انسان ها نيستند يعني اين گونه نيست که 
انسان ها در اين سوي مرز، خوب باشند و در بيرون از اين مرزهاي جغرافيايي، بد. نبايد 
چنين القا کرد که ما هيچ نس��بتي با مردم بيرون از مرزهاي جغرافيايي خودمان نداريم 
و هر باليي سر آنها بيايد به خودشان مربوط است و ما فقط نسبت به انسان هاي درون 

اين مرز مسئوليم. 
پس از ذکر اين مقدمات که مباني پاسخ ما را در بر دارند، به سراغ مسئله فلسطين 

و اسرائيل مي رويم و جداگانه به برخي از پرسش ها، پاسخ مي دهيم.
چرا مسئله فلسطين، مسئله ماست؟

ما به داليل زياد نمي توانيم مسئله فلسطين را مسئله خودمان ندانيم زيرا:
1- ما انسانيم و هيچ انساني نبايد نسبت به ظلم و ستم بي تفاوت باشد. هم سرنوشتي 
انس��ان ها، ايجاب مي کند که ما نس��بت به رنج مردم در کش��ورهاي ديگر هم احساس 
مس��ئوليت کنيم. بارها به درج شعر سعدي در سازمان ملل متحد به خود نازيده ايم که 
»بن��ي آدم اعض��اي يک پيکرند / که در آفرينش ز يک گوهرند / چو عضوی به درد آورد 
روزگار / دگ��ر عضوها را نماند قرار« و ح��ال نبايد به گونه اي عمل کنيم که گويي هيچ 
حساس��يتي نس��بت به ظلم به آدميان نداريم و در باره ديگران صرفا بر اس��اس منافع و 
س��ود مادي خودمان قضاوت و عمل مي کنيم. مردم فلس��طين از زم��ان پيدايي دولت 
صهيونيس��تي در سرزمين فلس��طين تاکنون، دائما در تحت ستم و ظلم صهيونيست ها 
قرار دارند و طبعا انسان بودن حکم مي کند که جانب مظلوم را بگيريم و در حدي که از 

دست ما بر مي آيد، براي رهايي آنان و رفع اين ستم تاريخي کمک کنيم.  
2- »التزام به حقيقت« يکي ديگر از خصوصيات انسان است و طبعا هيچ انساني به 
خود اجازه نمي دهد جانب فريب و دروغ را بگيرد. اين حقيقت در منازعه ميان اسراييل 
و فلسطينيان قطعي است که در کمتر از 70 سال قبل، گروه هايي از يهوديان با حمايت 
دولت هاي اس��تعماري غرب، خود را به فلسطين رس��اندند و مردم آن سرزمين را آواره 
کردند تا خود مالک آن سرزمين شوند و دولت صهيونيستي را تاسيس کنند و بعد از آن 
هم در طي بيش از ۶0 س��ال گذشته در حال سرکوب قيام مردم و کشتار آنان هستند. 
مگر مي ش��ود اين حقيقت را بدانيم و ملتزم به آن نباش��يم؟ اگر حق با مردم فلس��طين 
نبود، حمايت از آنان هم مش��روعيت نداشت اما وقتي به هزاران دليل و سند، حق را به 

فلسطينيان مي دهيم، چاره اي هم جز حمايت از آنان نداريم. 
۳- مس��لمان بودن نيز بر بار مسئوليت ما نس��بت به همه انسان ها به صورت عام و 
همه مسلمانان به صورت خاص مي افزايد. در تعاليم ديني ما به وفور با دستوراتي مواجه 
مي ش��ويم که ما را به حمايت از مظلوم و مقابله با ظالم فرا مي خوانند و تاکيد دارند که 
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ب مس��لمان نيست کسي که صداي فرياد دادخواهي انسانی را بشنود اما براي کمک به او 

کاري نکند. اس��الم و تشيع، دين و مذهب مس��ئوليت پذيري اجتماعي و تکليف انساني 
است و تنها به نجات و رستگاري انسان به صورت فردي تاکيد ندارد. در اين آيين الهي، 
انسان ها در قبال يکديگر مسئوليت دارند و سرنوشت هر انساني در هر نقطه اي از جهان، 
با سرنوش��ت ديگران پيوند خورده اس��ت. دقيقا به همين دليل است که مسلمانان دنيا 
بيش از ديگر مردم جهان در باره س��تمي که بر فلس��طينيان مي رود، حساس��يت نشان 
مي دهند زيرا فلس��طين س��رزمين مسلمانان است و مردمي که در آنجا در مقابل سلطه 

صهيونيست ها ايستاده اند، هم دين و هم کيش آنان هستند. 
۴- نفي س��لطه ديگ��ران بر مس��لمين و جلوگيري از حاکميت يافت��ن بيگانگان بر 
سرزمين هاي اسالمي، يکي از تعاليم برجسته قرآن است که بر آن تاکيد مستقل داريم. 
مسلمانان ممکن است در درون خودشان، ضعف هاي سياسي و مديريتي و نيز اختالفات 
متعددي داش��ته باش��ند اما اين امر توجيه کننده اين امر نيس��ت که بخشي از سرزمين 
اس��المي، اشغال و حاکميت مس��لمانان در آن حيطه، توس��ط صهيونيست ها مخدوش 
شود. س��لطه  بيگانگان بر يک گوشه از سرزمين اس��المي مي تواند مقدمه اشغال ديگر 
سرزمين هاي مسلمين باشد همان گونه که صهيونيست ها اگر با مقاومت مردم مسلمان 
منطقه و خصوصا فلسطيني ها مواجه نمي شدند، درصدد تحقق روياي »از نيل تا فرات« 
بودند و س��رزمين موعود خود را به وسعت تمام کش��ورهاي مسلماني مي خواستند که 
در اين منطقه قرار گرفته اند. مطابق تعاليم دين اس��الم، »نفي سبيل« بايد کرد و با هر 
گونه س��لطه بيگانگان بر مقدرات و سرزمين مس��لمين بايد به مبارزه برخاست و اقتدار 

مس��لمانان را قرباني رفاه طلبي و عافيت خواهي نکرد بلکه بايد با جهاد و مبارزه، دس��ت 
بيگانگان و دشمنان را از سر ملت مسلمان کوتاه کرد. 

مسئله فلسطين و منافع ملي ما
ارتباط مسئله فلس��طين به وضعيت خودمان را از منظر ديگري هم مي توانيم مورد 
توجه قرار دهيم. برخی از منتقدان از اين نظر اين موضوع را مورد بررسي قرار می دهند 
که آيا منافع ملي جمهوري اسالمي و مردم ما در حمايت از فلسطين تامين مي شود يا با 
جدا کردن خودمان از سرنوشت اين مردم؟ ممکن است اين افراد قبول داشته باشند که 
از بعد انساني و اسالمي و نيز التزام به حقيقت، ما بايد مدافع مردم فلسطين باشيم و در 
مقابل اسراييل بايستيم ولي اين امر از منظر تامين منافع ملي کشور، شايد به مصلحت 
نباشد. برخي از اين افراد معتقدند ما بايد اساسا تعارض خود با اعراب را جدي و تعارض 
اصلي بدانيم و حتی با اسراييل متحد شويم و از اين طريق حمايت آمريکا و غرب را هم 
به خودمان جلب کنيم تا منافع ملي ما تامين شود اما برخي ديگر تا اين حد، به تغيير 
سياست خارجي کشورمان اعتقاد ندارند و فقط می گويند ما نبايد تعارض اصلي سياست 
خارجي خودمان را رژيم اش��غالگر قدس قرار بدهيم بلکه بايد مانند ترکيه و عربستان و 
مصر عمل کرده و با آمريکا رابطه داشته و اسراييل را هم به رسميت بشناسيم تا هزينه 

دشمني با اسراييل بر ما تحميل نشود. 
در اين زمينه ذکر چند نکته را مفيد می دانيم:

اول- مناف��ع ملی هر کش��ور را ده ها عامل عينی از جمله مس��ائل تاريخی در کنار 
آرمان های اعتقادی و ارزش��های ملی و مذهبی هر مل��ت رقم می زند و نبايد تصور کرد 
که سياس��تمداران هر کشور می توانند منافع ملی کشورشان را به هر صورتی که دلشان 
بخواهد تعريف کنند. ايران يک کش��ور مس��لمان اس��ت و در کنار ده ها کشور مسلمان 
ديگر زندگی می کند و هيچ دولتی در ايران نمی تواند بدون در نظر گرفتن هم سرنوشتی 

خودش با ديگر کشورهای منطقه، اقدام به تعريف منافع ملی ايران کند. 
دوم- جمه��وری اس��المی پيگي��ر آرمان هايی مانند وحدت کش��ورهای اس��المی، 
قدرتمندی مس��لمين و اقتدار ايران اس��ت و ما مجبوريم در تعيين منافع ملی کش��ور، 

ب��ه اي��ن آرمان ها توجه کنيم. تحلي��ل کالن از وضعيت جهان و منطقه نش��ان می دهد 
که جمهوری اس��المی اگر بخواهد به آرمان های اعتقادی و سياسی خودش در جهان و 
منطقه وفادار بماند، نمی تواند کشورهای استکباری و دست نشاندگان منطقه ای آن را به 
عنوان متحدان خود برگزيند. غرب و در راس آن آمريکا با هدف س��يطره بر جهان، در 
گام نخست بايد بر خاورميانه و منابع انرژی منطقه خليج فارس مسلط شود و به همين 
دليل نمی تواند قدرتمندی و اس��تقالل و اقتدار و وحدت کش��ورهای اس��المی را ببيند. 
هدف آمريکا در حمايت از غده س��رطانی خاورميانه يعنی اس��راييل، سلطه بر منطقه از 
طريق ايجاد اختالف بين کشورهای اسالمی و نيز حاکم کردن رژيم های وابسته به خود 
اس��ت و طبعا منافع آمريکا و اسراييل اساسا در راستای منافع ملی يک دولت انقالبی و 

مردمی مانند جمهوری اسالمی نيست.
سوم- هيچ دولتی نمی تواند در تعيين چارچوب منافع ملی کشورش، به خواست و 
نظر مردمش بی اعتنا باشد و صرفا بر اساس منافع کوتاه مدت مادی که ممکن است از 
طريق يک رابطه سياسی موقت کسب شود، اقدام به ايجاد رابطه با کشورها کند. رژيم 
شاه سياست دوستی با آمريکا و اسراييل را در پيش گرفت اما اين سياست مورد قبول 
مردمش نبود. مردم ايران يکي از داليل مخالفت خود با شاه را تبعيت وي از آمريکا و 
حمايت او از اسراييل مي دانستند و هرگز اين مواضع را با منافع و مصالح خود، سازگار 
نمي ديدند. اين مردم اکنون نيز با اسراييل دشمنند و هر حکومتي که در ايران روي کار 
بيايد، مجبور است اين خواست عمومي را مد نظر قرار دهد و طبعا حکومتي که از متن 
اراده مردم برخاسته باشد، حتما ماهيتي همسو با اسراييل و حاميانش نخواهد داشت و 

در مقابل ملت خودش نخواهد ايستاد.
چهارم- منافع ملي هيچ کشوري را نمي توان تنها در چهارچوب مرز ملي آن کشور 
ديد زيرا تحوالتي که در مناطق ديگر بخصوص در اطراف  هر سرزمين رخ مي دهند، 
بر سرنوشت آن کشور از جمله بر امنيت و منافع ملي آن موثرند و بنابراين بايد به آن 
تحوالت توجه کرد و سود و زيان درازمدت آن کشور را در رخدادهاي امروز منطقه و 
جهان، مورد توجه قرار داد. مثال پيروزي طالبان بر ديگر نيروهاي سياسي در افغانستان 
و رشد دامنه نفوذ داعش در عراق يا تجزيه شوروي سابق يا مداخله آمريکا در منطقه 
و مواردي مانند آن، درست است که در بيرون از جغرافياي سرزمين ما اتفاق افتادند 
اما خارج از جغرافياي منافع ملي ما نبودند و به همين دليل ما نمي توانستيم و نبايد 
باشيم و تنها تماشاگر ماجرا بمانيم. دقيقا به همين دليل  اين موضوعات بي توجه  به 
در مواردي مجبور به مداخله بوديم و در برخي از آنها، کمک کرديم و در همه موارد 
کامال هشيار بوديم که آن رخدادها، منافع ملي و امنيت ما را در آينده با تهديد روبرو 
نسازد. مسئله تشکيل يک کشور تازه در بخشي از سرزمين اسالمي با هدف ايجاد دولت 
يهودي در حوزه نيل تا فرات، از همين اتفاقاتي است که در جغرافياي منافع ملي ما 
قرار دارد و طبعا با توجه به اصول ارزشي و اعتقادي و انساني و نيز منافع ملي جمهوري 
اسالمي، نمي توان از کنار آن گذشت و با آن مقابله نکرد و طبيعي است که حتما از 
اين اقدام ضدانساني حمايت نبايد کرد. کشورهايي که در دنيا از موجوديت اسراييل 
با  حمايت مي کنند، عمدتا همان دولت هايي هستند که منافع ملي خود را در پيوند 
اين کشور تعريف کرده اند و همان گونه که قبال عرض شد، منافع ملي آنان با منافع 

ملي ما همسو نيست.
پنجم- منافع ملي هر کشور در سطح جهان توزيع شده است و هر کشوري بايد 
تالش کند تا به بهترين صورت و با تکيه بر اصول مورد قبول و توافق، آنها را پي بگيرد. 
به همين دليل است که کشورهاي قدرتمند جهان براي تامين منافع ملي و افزايش 
قدرت خود، حاضر مي شوند ميلياردها دالر کمک بالعوض را در اختيار کشورهاي ديگر 
قرار دهند و براي تامين امنيت برخي از کشورها، هزينه پرداخت کنند. آمريکا اکنون 
چندين برابر کل بودجه کشور ما را به فعاليت هاي برون مرزي خود اختصاص داده زيرا 
بر اين باور است که بايد منافع ملي خود را در خاورميانه و آسياي دور و آمريکاي التين 
و اروپاي شرقي و ... هم حفظ کند. اين کشور هم اکنون سالي چندين ميليارد دالر 
کمک بالعوض به اسراييل پرداخت مي کند تا بر قدرت اين کشور بيفزايد و چند ميليارد 
هم به مصر مي دهد تا به صلح خود با رژيم اشغالگر قدس، پايبند بماند. در کشورهاي 
مختلف شاهد حضور آمريکاييان هستيم که مداخله نظامي مي کنند و توجيه آنها هم 
اين است که اگر با برخي دولت ها يا سازمان هاي مخالف، امروز در درون مرزهايشان 
آنان  با  غرب  دوست  کشورهاي  درون  در  يا  آمريکا  داخل  در  مجبوريم  فردا  نجنگيم 
راه اندازي رسانه هاي  آموزش،  به جنگ،  را  ميلياردها دالر  آنان  واقع  درگير شويم. در 
با نفوذ، جذب نخبگان جهان سوم، تاسيس دانشگاه آمريکايي، حمايت از سازمان ها و 
احزاب سياسي خاص، جاسوسي، کودتا و براندازي دولت هاي مستقل و اقداماتي از اين 
آنان  آينده منافع ملي  اين کار در  با  دست، اختصاص مي دهند چون يقين دارند که 
تامين و تضمين مي شود. ما نيز براي تامين منافع ملي خود بايد با حساسيت بيشتر 
با مسائل اطراف خود برخورد کنيم و اگر انگيزه انساني و اسالمي در حمايت از مردم 

ما انسانيم و هيچ انساني نبايد نسبت به ظلم و ستم بي تفاوت 
باشد. هم سرنوشتي انسان ها، ايجاب مي کند که ما نسبت به رنج 
مردم در کش�ورهاي ديگر هم احساس مسئوليت کنيم. بارها به 
درج ش�عر س�عدي در س�ازمان ملل متحد به خود نازيده ايم که 
»بن�ي آدم اعض�اي يک پيکرند / که در آفرين�ش ز يک گوهرند 
/ چ�و عضوی ب�ه درد آورد روزگار / دگر عضوه�ا را نماند قرار« 
و ح�ال نبايد به گون�ه اي عمل کنيم که گويي هيچ حساس�يتي 
نسبت به ظلم به آدميان نداريم و در باره ديگران صرفا بر اساس 

منافع و سود مادي خودمان قضاوت و عمل مي کنيم.
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پرونده اول

درازمدت  ملي  منافع  تامين  خاطر  به  دست کم  داريم،  حتما  که  نداريم  هم  فلسطين 
کشورمان، به کمک مبارزان فلسطيني برويم و باور کنيم که آنان به نمايندگي ما و همه 
مردم آزاديخواه دنيا با ظلم مبارزه مي کنند و اگر امروز در درون اسراييل با اشغالگران 
صهيونيست مبارزه نکنيم فردا مجبوريم در ديگر سرزمين هاي اسالمي و حتي در کنار 

مرزهاي کشورمان با اين دولت درگير باشيم.
ششم- کشورهايي مانند مصر و عربستان و اردن و ديگر کشورهاي عربي منطقه، 
در درون خود دچار تعارض هستند و ضمن ادعاي مخالفت با اسراييل و به رسميت 
نشناختن اين کشور، به صورت پنهاني با اين کشور مراوده دارند و دست کم در مقابل 
نيروهاي مبارز و انقالبي ضداسراييلي، مي ايستند زيرا اين جريان هاي سياسي را تنها 
دشمن اسراييل تلقي نمي کنند بلکه براي موجوديت و حکومت خودشان هم خطرناک 
مي دانند. آنان در حالي که مدعي دشمني با اسراييل هستند اما حاميان اين رژيم غاصب 
را دوستان و حتي اربابان خود مي دانند و طبيعي است که قادر به انجام هيچ کاري 
جدي به نفع مردم فلسطين و پايان دادن به سلطه ظالمان بيش از ۶0ساله اسراييل 
بر يک سرزمين اسالمي و بازگرداندن ميليون ها آواره فلسطيني به کشور مادري شان 
نيستند. آنها اساسا به دليل وابستگي به آمريکا، با موجوديت اسراييل کنار آمده اند و 
اين ميزان مواضع ضداسراييل را هم از ترس مردم مسلمان خودشان اعالم مي کنند زيرا 
مي دانند که مردم منطقه، با اسراييل دشمني بنياني دارند. جمهوري اسالمي در مواضع 
خود، صادق بوده و دچار تناقض نيست و مسئله فلسطين را به صورت جدي در سياست 
صادقانه  هم  منطقه  مسلمان  کشورهاي  ديگر  اگر  طبعا  مي داند.  دخيل  خارجي خود 
برخورد مي کردند، تاکنون اسراييل بدون توسل به هيچ جنگي، از روي نقشه حذف شده 
بود. در واقع، اسراييل موجوديت خود را مرهون قدرت خودش نيست بلکه حمايت غرب 

و خيانت کشورهاي بزرگ عرب است که اين امر را ميسر ساخته است.
همکار گرامي!

بگذاريد مستقيما به سراغ پرسش هاي مطروحه از سوي شما برويم و در کنار اين 
مقدمات مفصلي که عرض شد، به جزييات بحث شما هم پاسخ بدهيم:

اين همه حساسيت به فلسطين چرا؟
ما نسبت به همه ظلم هايي که در سراسر جهان صورت مي گيرد، در حد خودش و 
توان خودمان، واکنش نشان مي دهيم اما مسئله فلسطين براي ما مهمتر است چون در 
منطقه ما و در کنار گوش ما واقع شده و عالوه بر هم سرنوشتي انساني، هم سرنوشتي 

قابل  دارد،  فلسطين جريان  در  که  ابعاد ظلمي  از طرفي  ماست.  اسالمي هم محرک 
و  برمه  و  اقليت هاي مسلمان در هند  به  نيست. ممکن است  با ديگر مناطق  مقايسه 
چچن و چين و ... هم ظلم شود ولي در فلسطين، يک ملت از يک سرزمين آواره شد تا 
يک عده مهاجر از کشورهاي مختلف، اين سرزمين را اشغال و دولت خودشان را مستقر 
کنند. دولت اسراييل از اساس نامشروع است و مبتني بر قتل و کشتار و آواره کردن 
يک ملت شکل گرفت و هنوز هم اين کشتارها ادامه دارد. شايد با قاطعيت بتوان گفت 
که از سال 1۹۴۸ تاکنون، روزي نيست که يک فلسطيني در جنگ با اشغالگران به 
شهادت نرسد يا از سرزمين مادري اش اخراج نشود يا در حبس و زندان گرفتار نباشد. 
بسيار مناسب بود که در سطح سازمان ملل، امکان اتخاذ تصميم جمعي از سوي همه 
دولت هاي عضو سازمان ملل وجود داشت چون در آن صورت، اين احتمال وجود داشت 
که با تصميم جمعي سازمان ملل، به عدالت برسيم و ظلم صهيونيست ها عليه مردم 
با وجود »حق وتو« در شوراي امنيت سازمان ملل،  اما متاسفانه  يابد  پايان  فلسطين 
آمريکا تمامي قطعنامه هاي عليه اسراييل را وتو مي کند و مانع اتخاذ تصميم در اين 
نهاد بين المللي عليه اسراييل مي شود. بنابراين راهي جز مبارزه مستقيم براي تامين 
حقوق مردم فلسطين باقي نمانده است و ما هم گريزي جز حمايت از اين مبارزاتي که 

شب و روز جريان دارد، نداريم. 
آيا فلسطينيان ما را از خود مي دانند؟

ما و مردم فلسطين در محورهاي اساسي با يکديگر مشترکيم هر چند ممکن است 
در  موردي  اختالفات  وجود  طبعا  باشيم.  نداشته  يکساني  نظر  نيز  زمينه ها  برخي  در 
برخي موضوعات، بهانه مناسبي براي همکاري نکردن در مسائل کالن مشترک نيست. 
فلسطينيان عربند و سني مذهب و به همين دليل با ما در برخي مسائل اختالف نظر 
دارند. ما مشابه همين اختالفات را با بسياري از کشورهاي ديگر هم داريم اما باز با آنان 
در حوزه هاي مشترک، همکاري مي کنيم. کدام کشور را سراغ داريد که در تمام مسائل 

با يکديگر داراي وحدت نظر باشند؟ 
و  ما  ميان  نظر  اختالف  سر  بر  که  کنيم  تاکيد  بايد  نکته  يک  بر  حال  عين  در 
فلسطينيان،  از سوي صهيونيست ها و حاميان اين کشور از يک سو و نيز مخالفان نظام و 
منتقدان حکومت، بزرگنمايي مي شود تا افکار عمومي مردم را عليه نظام تحريک کنند 
و حمايت از مردم فلسطين را از دستور کار حکومت خارج سازند. قطعا فلسطيني ها، 
به  ما  تعلق خاطر  اين سرزمين،  از سازمان هاي مبارز  را مسلمان دانسته و بخشي  ما 
اسالم و ارزش هاي ديني را از بسياري از سران سازشکار عرب بيشتر ارزيابي مي کنند. 
شايد تعدادي از سلفي هاي فلسطيني، شيعيان را تکفير کنند اما قريب به اتفاق آنان، 
شيعيان از جمله حزب اهلل لبنان را انقالبي ترين جريان اسالمي مي دانند و الگوبرداري از 
مبارزات ما را به عيان نشان مي دهند. مواضع سياسي گهگاهي آنان در همراهي با سران 
سازشکار عرب يا عربي  دانستن جزاير سه گانه و مخالفت با متحدان ايران از جمله سوريه 
را نبايد آنقدر بزرگ کرد که مسئله اشغال سرزمين فلسطين از سوي صهيونيست ها را 
تحت الشعاع قرار دهد. ما يقين داريم که با همه مسلمانان جهان از منظرهاي گوناگون 
اختالف نظر داريم ولي مشترکات ما آنقدر زياد است که ما را هم سرنوشت مي کند و 

در کنار هم قرار مي دهد. 
فلسطيني تر از فلسطيني!

پرسيده ايد که چرا ما با سازش ميان فلسطين و اسراييل مخالفت مي کنيم در حالي 
که خود فلسطينيان به اين امر رضايت داده اند؟ چنين به نظر مي رسد که به واقعيت 
مبارزات موجود فلسطيني ها با رژيم اشغالگر قدس توجه کافي نداريد و اال اين سخن را 
بر زبان نمي آورديد. اين درست است که بخشي از فلسطيني ها به سوي مذاکره رفته و 
خواستار تشکيل دو کشور در يک سرزمين هستند و به مرزهاي 1۹۴۸ رضايت داده اند 
اما اين امر بيش از اين که از سر يک انتخاب باشد، يک سياست خاص براي خروج از 

سياسي  گروه هاي  و  احزاب  و  ما  مردم  اکثريت  که  مورد  اين  در 
نفع مردم فلسطين  به  و  با اسراييل هستند  کشور ما خواهان مبارزه 
»نه  شعار  که  کساني  همان  حتي  نيست.  ترديدي  مي گيرند،  موضع 
دلشان  کردند،  مطرح  سياسي  باانگيزه  و  غلط  به  را  لبنان«  نه  غزه، 
مطرح  از  بعد  اسراييل.  جنايتکار  نه حکومت  است  فلسطين  مردم  با 
شدن اين شعار هم غالب معترضان آن روز از جمله چهره هاي شاخص 
اصالح طلب، بر نادرست بودن اين شعار تاکيد کردند و مسئله فلسطين 

را مسئله مردم ما دانستند. 

برخورد اندیشه
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بحران هايي بوده که بر سر مبارزات مردم فلسطين قرار داده بودند. در واقع براي خلع 
از سرزمين  آوردن بخشي  به دست  با هدف  نيز  و  اسراييل در مذاکرات  سالح کردن 
قرار گرفت ولي در  فلسطين  از سران  کار بخشي  استراتژي در دستور  اين  فلسطين، 
عمل نتيجه نداد و به همين دليل، مبارزات مبتني بر انتفاضه و جنگ مسلحانه در غزه 
مورد توجه قرار گرفت. آنان اکنون دريافتند که اسراييل به هيچ وجه به تشکيل يک 
کشور فلسطيني در مرزهاي 1۹۴۸ رضايت نخواهد داد و به بهانه هاي مختلف، به اشغال 
بقيه فلسطين و آواره کردن بيشتر مردم ادامه خواهد داد و بنابراين چاره اي جز جنگ 
مسلحانه و مقاومت در مقابل اسراييل وجود ندارد. اگر مردم و سازمان هاي قدرتمند و 
بانفوذي مانند جهاد اسالمي و حماس به اين شيوه مبارزه اعتقاد نداشته باشند و آنان 
هم اسراييل را به رسميت شناخته باشند، ما از کدام مبارزات و کدام مبارزان مي توانيم 

دفاع کنيم؟
البته بر اين نکته هم بايد تاکيد کنيم که حتي اگر تمام مردم فلسطين هم اسراييل 
را به رسميت بشناسند و مبارزه عليه اشغالگران هم پايان يابد و ديگر مسئله فلسطين 
به صورت امروزي هم مطرح نباشد، باز ما حق داريم که آن رژيم را به دليل نامشروع 
بودن اساس پيدايي آن و جنايات بيش از ۶0 ساله اش، به رسميت نشناسيم و در حد 
توان خودمان با آن کشور مقابله و مبارزه کنيم که البته ابعاد آن مانند امروز نخواهد 

بود زيرا بايد مبارزاني باشند تا حمايت از آنان معنا پيدا کند. 
شايعه خريد زمين توسط صهيونيست ها

به يک مسئله تاريخي اشاره کرديد که صحت ندارد. جنبش صهيونيسم با توافق 
انگليس و بعد حمايت آمريکا و فرانسه و ديگر کشورهاي غربي، کشور فلسطين را در 
فاصله ميان دو جنگ جهاني اول و دوم براي تشکيل يک کشور صهيونيستي در نظر 
گرفت. در آن زمان سرزمين فلسطين با اکثريت مطلق عرب فلسطيني و اقليت ناچيز 
يهودي و مسيحي، تحت اشغال انگليس قرار داشت و اين کشور زمينه تشکيل اسراييل 
را فراهم کرد. بهانه کشتار يهوديان در جنگ جهاني دوم از سوي نازي ها، اين امکان 
را ايجاد کرد که مهاجرت يهوديان به سوي فلسطين شروع شود و بتدريج کلوني هاي 
ندارد که  ترديد  انگليس، مسلح شوند. هيچ مورخي  با حمايت  و  تاسيس  يهودي هم 
از سرزمين  آواره کردن ميليون ها فلسطيني  و  اسراييل حاصل قتل و کشتار  تشکيل 
مادري و مهاجرت ميليون هاي يهودي از ديگر کشورها به فلسطين بوده است. خريد 
برخي از زمين ها توسط يهوديان مهاجر – که در مورد آن، بزرگ نمايي هم شده است - 
توجيه اشغال يک کشور و آواره کردن مردم آن سرزمين نيست. به فرض که چند قطعه 
از زمين مسکوني يا کشاورزي در يک شهر و روستا را صهيونيست ها خريده باشند آيا 
مي توانند مدعي خريدن همه زمين هاي اين کشور اعم از رودها و جنگل ها و مراتع و 
معادن و ... بشوند؟ از طرفي بايد دانست که در خريد زمين، مالکيت منتقل مي شود نه 
حاکميت و بنابراين معنا ندارد که مدعي تشکيل حکومت در آنجا بشوند. آيا ايراني هاي 
مقيم کاليفرنيا مي توانند با خريد زمين در آمريکا، در آنجا عالوه بر مالکيت، حاکميت 

هم کسب کنند و بتدريج يک کشور در آنجا تشکيل بدهند؟
رسميت اسراييل در سازمان ملل

نهاد  اين  عضو  که  ما  و  شناخته  رسميت  به  ملل  سازمان  را  اسراييل  که  نوشتيد 
بين المللي هستيم، نمي توانيم با موجوديت اسراييل مخالف باشيم. اين سخن هم دقيق 
قدرت  توانستند  پيروز  کشورهاي  دوم،  جهاني  جنگ  از  بعد  ملل  سازمان  در  نيست. 
جهاني را ميان خود تقسيم کنند و براي خود سهم بيشتري قائل شدند که نماد آن، 
وجود حق وتو براي 5 کشوري است که عضويت دائم در شوراي امنيت سازمان ملل 
به  وتوي مصوبات شورا مي گيرند.  با  را  زيان خود  به  آنان جلوي هر تصميمي  دارند. 

همين دليل است که قريب به اتفاق کشورهاي جهان در مجمع عمومي سازمان ملل، 
عليه اسراييل موضع مي گيرند اما در شوراي امنيت سازمان ملل، کاري نمي توان عليه 
اين کشور انجام داد. به رسميت شناخته شدن اسراييل در سازمان ملل، حاصل اين ظلم 
نهادينه شده در شوراي امنيت سازمان ملل است که ما با آن موافق نيستيم. اين نيز يک 
رويه است که کشورهاي عضو يک سازمان مي توانند از »حق تحفظ« استفاده کنند و 

عليرغم عضويت در آن، برخي از مصوبات آن را به رسميت نشناسند. 
تخريب وجهه جمهوري اسالمي

نوشته ايد که به دليل حمايت ما از مبارزات مردم فلسطين، وجهه جمهوري اسالمي 
به نظر مي رسد در سطح برخي  ناميده اند.  را تروريست  را در دنيا تخريب کرده و ما 
از جوامع، اين گونه دروغ هاي آمريکا و اسراييل موثر بوده ولي در کليت جهان، کسي 
باور نمي کند که مردم فلسطين و حاميان مبارزات مردم اين کشور، تروريست هستند. 
اقدامات اسراييل عليه مردم فلسطين به قدري ضدانساني است که در محافل بين المللي 
آن را جنايت عليه بشريت ناميدند و حتي در کنفرانس دوربان، »صهيونيسم به مثابه 
نژادپرستي« به تصويب رسيد. ما با آمريکا بر سر مفهوم تروريسم اختالف اساسي داريم 
با تفسير ما موافقند و تروريسم دولتي رژيم غاصب  و يقين داريم که بيشتر ملت ها، 
قدس را محکوم مي کنند و دفاع از سرزمين و موجوديت و مردم فلسطين را يک حق 
تروريسم  مصداق  نمي توانند  هم  مبارزات  اين  حاميان  طبعا  و  مي کنند  تلقي  مشروع 

باشند، در حالي که حاميان اسراييل را حتما مي توان مدافعان تروريسم معرفي کرد. 
مردم ما و اسراييل

در اين مورد که اکثريت مردم ما و احزاب و گروه هاي سياسي کشور ما خواهان 
نيست.  ترديدي  فلسطين موضع مي گيرند،  نفع مردم  به  و  اسراييل هستند  با  مبارزه 
حتي همان کساني که شعار »نه غزه، نه لبنان« را به غلط و باانگيزه سياسي مطرح 
کردند، دلشان با مردم فلسطين است نه حکومت جنايتکار اسراييل. بعد از مطرح شدن 
اين شعار هم غالب معترضان آن روز از جمله چهره هاي شاخص اصالح طلب، بر نادرست 

بودن اين شعار تاکيد کردند و مسئله فلسطين را مسئله مردم ما دانستند. 
البته حکومت بايد به وظيفه خودش عمل کند و منافع ملي کشور را متناسب با 
ارزش هاي مقبول همگان و قانون اساسي پي بگيرد و نمي تواند به خاطر مطرح شدن 
برخي شعارهاي غلط، از انجام وظيفه خود شانه خالي کند. در عين حال بايد تاکيد 
با توان  بايد متناسب  کنيم ميزان باري که قرار است در اين قضيه بر دوش بگيريم، 
از  را  اسراييل  نابودي  به همين دليل،  و  ما  بلند  آرمان  با  نه متناسب  و  باشد  ما  ملي 
طريق نظامي پيگيري کردن، معلوم نيست به مصلحت ما و مردم منطقه باشد. دقيقا 
به همين دليل است که جمهوري اسالمي ايران يک طرح معقول را به دنيا پيشنهاد 
کرده است که اگر اجرايي شود، هم حقوقي است و هم داراي روش دمکراتيک و هم 
مي تواند فلسطينيان را به هدفشان برساند. مطابق طرح پيشنهادي جمهوري اسالمي، 
بين المللي  نهادهاي  نظارت  تحت  فلسطين  سرنوشت  تعيين  براي  رفراندوم  يک  بايد 
برگزار شود تا مردم اين سرزمين – اعم از مسلمان و يهودي و مسيحي - بگويند که 
فلسطيني هستند يا اسراييلي و کدامين دولت بايد در اين سرزمين حاکم باشد. البته 
براي اجراي درست و عادالنه اين رفراندوم، بايد شرايط را به گونه اي در نظر گرفت که 
همه فلسطيني ها – خواه کساني که اکنون در سرزمين فلسطين هستند يا کساني که 
در کشورهاي ديگر آواره شده اند – بتوانند راي بدهند و در عين حال، صهيونيست هايي 
که از کشورهاي ديگر به اين سرزمين آمده و اساسا فلسطيني نيستند، حق مشارکت و 
راي دادن نداشته باشند. اگر اين اتفاق بيفتد، خود بخود اسراييل از نقشه جهان محو 
مي شود و کشور فلسطين دوباره در تمامي سرزميني که قبل از سال 1۹۴۸ به اين مردم 

تعلق داشت، تاسيس خواهد شد.   
همکار گرامي!

از مواضع شما و دوستاني مانند شما، از سر اعتراض به  باوريم که بخشي  اين  بر 
عملکرد مسئوالن است و از پشتوانه هاي فکري و نظري و کارشناسي کافي برخوردار 
نيست. ما مي توانيم با بسياري از مواضع و عملکرد مسئوالن کشورمان مخالف باشيم 
و از موضع انتقادي با آن مواجه شويم اما نبايد در اين مسير، مواضع اصولي و درست 
از بديهيات و مسلمات  خودمان را به کناري نهاده و در اموري تجديد نظر کنيم که 
است. مگر مي شود فردي خود را انسان و مسلمان بداند و واقعيت امروز فلسطين را هم 
ببيند و جانبدار اين مبارزات نباشد؟ حتي اگر در باره ميزان تعهدي که در اين قضيه 
بايد بپذيريم، اختالف نظر وجود داشته باشد، در اصل اين ماجرا ترديدي نيست که ما 
با مردم فلسطين هستيم و جنايات اسراييل را تاييد نمي کنيم و در حد وسع خودمان 
هم به کمک مظلوم خواهيم شتافت. »راشل کوری« آمريکايي معترض به سياست های 
اسرائيل، در سال 200۳ ميالدی زير تانک های رژيم صهيونيستی جان سپرد، آن وقت 

ما مي توانيم اين ملت را تنها بگذاريم؟ بسيار بعيد است. 

آن،  مورد  در  که   – مهاجر  يهوديان  توسط  زمين ها  از  برخي  خريد 
بزرگ نمايي هم شده است - توجيه اشغال يک کشور و آواره کردن 
زمين مسکوني  از  قطعه  که چند  فرض  به  نيست.  آن سرزمين  مردم 
باشند  خريده  صهيونيست ها  را  روستا  و  شهر  يک  در  کشاورزي  يا 
رودها  از  اعم  کشور  اين  زمين هاي  همه  مدعي خريدن  مي توانند  آيا 
و جنگل ها و مراتع و معادن و ... بشوند؟  از طرفي بايد دانست که در 
خريد زمين، مالکيت منتقل مي شود نه حاکميت و بنابراين معنا ندارد 
که مدعي تشکيل حکومت در آنجا بشوند. آيا ايراني هاي مقيم کاليفرنيا 
مي توانند با خريد زمين در آمريکا، در آنجا عالوه بر مالکيت، حاکميت 

هم کسب کنند و بتدريج يک کشور در آنجا تشکيل بدهند؟
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برخورد اندیشه

مقدمه
شدت و سرعت تغييرات در همه عرصه های علمی، 
کامال مشهود  زندگی  ساير جنبه های  نيز  و  تکنولوژيک 
مقايسه  در  جوانان  و  نوجوانان  در  تغييرات  اين  است. 
هم  بارز  پيچيدگی های  از  و  محسوس تر  اقشار  ساير  با 
برخوردار است. يکی از نيازها و رفتارهای دوران حساس 
گروه  به  پيوستن  به  گرايش  و  ميل  جوانی  و  نوجوانی 
ايفای  به  تيم  يا  گروه  به  پيوستن  با  آنها  است.  تيم  يا 
به نمايش می گذارند  نقش می پردازند، استعداد خود را 
دانش آموزان  وقتی  می رسانند.  اثبات  به  را  خويش  و 
قبلی  هويت  از  زمانی  کوتاه  در  می شوند  مدرسه  وارد 
پيدا  جديدی  هويت  آرام  آرام  و  می گيرند  فاصله  خود 
می کنند که با تسامح می توان نام هويت مدرسه ای بر آن 
نهاد و عمدتا مبتنی بر تيم يا گروه رسمی يا غيررسمی 
است. چند ساعت يا چند روز حداکثر مدت زمانی است 
که هويت فردی يک دانش آموز جای خود را به هويت 
که  دانش آموز  دو  بين  مکالمات  اولين  می دهد.  جديد 
اسم  حول  و  می ايستند  يا  می نشينند  هم  مجاورت  در 
و فاميلی و نام محله خود سخن می گويند يا حتی نگاه 
مرموز يک دانش آموز به کالس و خنديدن يا خنداندن 
همشاگردی ها و ده ها شاهد از اين دست، همگی نشان 
از آغاز اين جابجايی هويت است و اين ها همان انگيزه ها 
و موتورهای محرکه اوليه ای است که افراد را در تيم ها و 

گروه های خاص جای می دهد. 
اولياي مدرسه عالوه بر آن که خود دست اندرکار ايجاد 
دانش آموزان  برای  خاص  تيم های  يا  رسمی  گروه های 
و  رسمی  گروه های  و  تيم ها  تشکيل  پديده  با  هستند 
برای مديران  اينک  آنان مواجه هستند.  بين  غيررسمی 
و مربيان مدرسه آشنايی با تيم، ميل به تيم، و تيم سازی 
مهارت  يک  جوانان  و  نوجوانان  در  آنها  فرايندهای  و 
ضروری محسوب می گردد. ما بر اين باوريم کسب دانش 

و مهارت تيم سازی و کار تيمی برای اوليا که مدارس آنها 
در معرض تهاجم فرهنگی و آسيب های جدی اجتماعی 
مصونيت  ايجاد  برای  حداقلی  راهکار  يک  دارند،  قرار 
است. مباحث پيش رو اين پديده را از زوايای مديريتی، 
با تکيه بر کاربرد عملی  جامعه شناختی و روان شناختی 
نوشتارها  سلسله  اين  و  می دهد  قرار  بحث  مورد  تيم ها 
در حوزه  و تخصصی  کليدی  بحث های  آغازگر  می تواند 
آموزش و پرورش باشد. بديهی است مشارکت مديران، 
مربيان و کارشناسان دخيل و صاحب نظر در اين حوزه ها، 

می تواند مباحث آينده را غنی تر کند.
گروه چيست؟

در ابتدا ضروري است برخي تعاريف و نکات محوري 
در باره گروه و تيم را بازخواني کنيم و به وجوه مشترک 

و تمايزات آن دو بپردازيم.
تعريف: 

گروه با دو نفر تشکيل می شود. وقتی حداقل دو نفر 
اينکه کيفيت تجمع شان چگونه  از  نظر  بيشتر صرف  يا 
است، گرد هم آمده اند، گروه تشکيل شده است. اعضاي 
می دهند  انجام  را  هدفمندی  فعاليت های  ظاهرا  گروه 
اما در واقع فاقد هدف واحدی هستند. اعضای گروه در 
انتخاب اعضای گروه، هدف گذاری، اندازه و کيفيت ايجاد 

آن نقشی ايفا نمی کنند.
مثال هايی از گروه:

وقتی در خيابان يا جاده، حادثه، تصادف يا آتش سوزی 
برای کمک  بالفاصله  باشد مردم  افتاده  اتفاق  امثالهم  و 
وقتی  است.  ايجاد شده  اينجا گروه  در  تجمع می کنند، 
حادثه به اتمام برسد افراد پراکنده می شوند. کالس های 
درس مدارس، مثال های مناسبی از گروه های مدرسه ای 
ناخودآگاه  نام در مدارس،  ثبت  با  دانش آموزان  هستند. 
آن  اعضای  ديگر  ماهيت  از  که  گروه هايی شده اند  عضو 
در  نمی دانند  ندارند،  آن هم خبر  تعداد  از  ندارند،  خبر 

چه گروه بندی مدرسه ای قرار می گيرند. صف اتوبوس يا 
نانوايی يا هر صف ديگر، نمونه های ديگری از گروه است. 
است. يک  از گروه  نمونه  صف خوراکی در مدرسه يک 
جمعيت تظاهر کننده سياسی يا اجتماعی، يک نمونه از 

يک گروه سياسی است.
مثال تيپ يک گروه:

تبيين  برای  مباحث  اين  در  که  است  اين  بر  سعی 
بهتر از مثال تيپ استفاده شود. مثال مناسب برای تبيين 
يک  دانش آموزان  يا  دانشجويان  مجموعه  گروه،  مفهوم 
بر  می توان  دانشگاه هاست.  و  مدارس  در  درسی  کالس 
سال  ورودی  دانش آموزان  يا  دانشجويان  گروه  نام  آنها 

... ناميد. 
ويژگی گروه ها:

مرتبط،  رشته های  و  مديريت  علوم  نظران  صاحب 
تبيين  را  آنها  ابعاد  و  داده  قرار  بررسی  مورد  را  گروه ها 
گروه  مهم  ويژگی های  از  تعدادی  به  اينجا  در  نموده اند 

اشاره می شود.
پيش  از  و  مشخص  اهداف  فاقد  گروه ها  هدف: 
اهداف  تعيين شده مشترک هستند. حتی ممکن است 
اوليای  که  وقتی  مثل  گردد  تنظيم  ديگران  توسط  آنها 
انجام  را  يا پرورشی  برنامه فرهنگی، هنری  مدرسه يک 
می دهند. علی رغم همه اينها، گروه ها دارای هدف های 
يا حتی يکسان هستند. مثال  به هم  نزديک  ناخودآگاه، 
فرزندان  برای  را  خاصی  مدرسه  يک  که  والدين  همه 
خود انتخاب می کنند، در واقع هدفی خاص مثال کيفيت 
مدرسه يا معلمان مدرسه را مد نظر قرار داده اند. در هر 
هدفمند  ملموسی  بطور  تشکيل  از  پس  گروه ها  صورت 
می شوند. هر چند گروه ها دارای هدف مشخص نيستند 
اما اعضای گروه هر يک به تنهايی دارای هدف هستند. 
اعضا در گروه به دنبال تحقق اهداف خود هستند و سعی 
سازماندهی  خود  اهداف  راستای  در  را  گروه  می کنند 

آموزش

کار تيمی در عمل
تعريف، کارکرد، شباهت ها و تفاوت هاي »گروه« و »تيم«

 احمدرضا قلي پور
مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد مديريت و کارآفريني
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کنند. دانشجويان يک کالس به عنوان يک گروهی که 
هدف  يک  فاقد  باشند،  هم  کنار  سالها  تا  است  ممکن 
هر  اما  هستند.  مشترک  شده  تعيين  پيش  از  مشترک 
يک از بچه های کالس احتماال دارای هدف باشند و حتی 
کالس  بر  را  خود  هدف های  نمايند  تالش  است  ممکن 

تحميل نمايند.
و  ناگهانی  بصورت  عمدتا  گروه ها  تشکيل:  نحوه 
تشکيل  تصادفی  بصورت  گاهي  و  نشده  برنامه ريزی 
اتفاق  تهران  در  دربی  فوتبال  مسابقه  وقتی  می شوند. 
آزادی  ورزشگاه  در  نفر  هزار  يکصد  به  نزديک  می افتد، 
گرد هم می آيند و اين بازی را با هيجان دنبال می کنند. 
پرانرژی اند،  و  انگيزه  با  بسيار  که  تماشاچی  گروه  اين 
بعد از اتمام بازی از هم می پاشند و ديگر تا بازی بعدی 
خبری از آنان نيست. در بازی بعدی ترکيب ديگری از 
تماشاچيان بر روی همان صندلی ها می نشينند و الخ. در 
نحوه  که  است  روشن  کامال  هم  مبحث  اين  تيپ  مثال 
آن  اعضای  و  نشده  برنامه ريزی  درس،  کالس  تشکيل 

بطور تصادفی کنار هم قرار گرفته اند.
اعضای  باره  در  معموال  انتخاب اعضای هم گروه: 
باعث  ديگری  عوامل  نمی گيرد.  صورت  انتخابی  گروه 
اين  تيپ  مثال  در  می شوند.  گروه  در  اعضا  چيدمان 
يا  دانش آموزی  گروه  يک  درس،  کالِس  يک  مبحث، 
دانشجويی است. اين گروه از دانش آموزان و دانشجويان 
چه  اينکه  ندارند.  نقشی  خود  همکالسی  انتخاب  در 
کسانی در يک کالس درس مدرسه می نشينند، ممکن 

است با حروف الفبا تعيين شود. 
اندازه  است.  متغير  گروه ها  اعضای  تعداد  اندازه: 
نفر و حداکثر آن  تعداد آن دو  ندارد. حداقل  مشخصی 
نامعلوم است. ممکن است به صدها و هزاران نفر يا بيشتر 
با هم ساندويچ می خورند، يک  برسد. دو دانش آموز که 
گروه دو نفری را تشکيل داده اند. يک جمعيت تظاهرات 
و  می رسند  نفر  هزار  صدها  بر  بالغ  که  خيابانی  کننده 
بزرگ  گروه  يک  می دهند،  سر  را  واحدی  شعارهای 
حادثه  يک  از  پس  که  بزرگ  جمعيت  يک  هستند. 
بر خود  را  گروه  نام  امداد هستند،  در حال  آتش سوزی 
اعضای  تعداد  اندازه خاص خود هستند.  دارای  و  دارند 
يک کالس درس بستگی به نوع مدرسه، رشته تحصيلی، 
دولتی يا خصوصی بودن مدرسه يا دانشگاه و امثال اين 

عوامل دارد. 
ترکيب: اعضای گروه فاقد ترکيب تخصصی هدفمند 
هستند. چون اعضای گروه همديگر را انتخاب نمی کنند 
و عمدتا تشکيل گروه ها بصورت تصادفی است، ترکيب 
می افتد  اتفاق  تصادفی  بصورت  هم  گروه ها  تخصصی 
تا  متجانس  ترکيب های  انواع  بروز  خاطر  همين  به 
وقتی  مثال  است.  محتمل  گروه ها  در  غيرمتجانس 
خودجوش  گروه های  کنار  در  می افتد  اتفاق  حادثه ای 
برای  فنی  توان  هرگونه  فاقد  که  کمک رسان  مردمی 
امدادند، گروه های تخصصی امدادگر با فراخوان يکديگر، 
می کنند  بسيج  را  امدادگران  از  متجانس  گروه  يک 
يا  دانشجويان  ترکيب  نمايند.  مديريت  را  حادثه  تا 
دانش آموزان کالس درس فرضی از همگن تا غير همگن 
از نظر ادراک، انگيزش، توان تحصيلی، عاليق ورزشی و 

... را در بر می گيرند.
جو گروهی: اين عامل، نوعی ويژگی گروهی است که 
فرايند انجام کار تيمی را در تحقق اهداف گروه تسهيل 
و  درگيری  باعث  مثبت،  گروهی  جو  می کند.  دشوار  يا 
اهداف و جو گروهی منفی،  برای تحقق  اعضا  مشارکت 
اعضا  بين  تعارض  و  مسئوليت  قبول  از  اجتناب  باعث 

غير  گروه،  در  ويژگی  اين  می شود.  اهداف  از  دوری  و 
گروه،  درون  در  جو  است.  شناور  بصورت  و  ساختارمند 
بين جو مثبت و منفی در نوسان است. يک کالس درس 
است.  منفی گروهی  تا جو  مثبت  از وجود جو  نمايشی 
کالس  در  مسئول  غير  و  مسئوليت پذير  دانش آموزان 
در  تفاهم  وجود  تا  تعارض  وجود  می شوند.  ديده  درس 

کالس درس کامال قابل درک است. 
قانون و ساختار است.  فاقد  ابتدا  ساختار: گروه در 
اما  است  خاصی  انضباط  و  نظم  فاقد  اعضا  بين  روابط 
بتدريج بويژه اگر عمر گروه طوالنی شود، قواعد و نظام 
نسبتا پايداری شکل می گيرد و افراد را تحت تاثير قرار 
خواهد داد. افراد دارای نقش شده و متناسب با توان و 
عالقه خود به ايفای آن خواهند پرداخت. برای نقش ها، 
و  ساختار  نيز  گروه  بر  و  می شود  تدوين  وظايف  شرح 
مقررات حاکم شده و برای گروه يا بخشی از گروه رئيس 
تعيين خواهد شد که نقش هدف گذاری، هدايت و کنترل 
گروه را بر عهده خواهد داشت. بررسی يک کالس درس 
فاقد  ابتدا  در  بويژه  که  می دهد  نشان  ساختار  بعد  در 
يک ساختار است. هر چه از عمر آن می گذرد مالحظه 
می شود شکل ضعيفی از يک ساختار شکننده در کالس 
درس پديد می آيد که تا حدی مفهوم ساختار را به ذهن 
متبادر می کند اما بعضا می تواند به سهولت از بين برود. 

تيم چيست؟ 
تعريف:

دو يا چند نفری که بطور هدفمند گرد هم می آيند 
تا با انجام فعاليت های مشترک به هدف از پيش تعيين 
شده ای دست پيدا کنند، تيم را تشکيل داده اند. تعداد 
تيم  از  است.  متنوع  آنها  اهداف  و  محدود  تيم  اعضای 
آنها  از  تعدادی  به  اينجا  در  است.  شده  زيادی  تعاريف 

اشاره می شود:
برای  با همديگر  افراد هستند که  از  تيم، گروهی   -
انجام يک کار مشخص در يک چهارچوب زمانی معين 

همکاری دارند )رابينز، 1۳۸۶; رحمانپور، 1۳۸2(. 
تعامالت  که  گرفته  شکل  نفر  چند  يا  دو  از  تيم   -
مشترک هستند  اهدافی  دارای  دارند،  متقابل  اجتماعی 
که مجموعه ای از وظايف مرتبط سازمان يافته را انجام 
و  اهداف  کار،  فرايند  در  متقابل  وابستگی  می دهند، 
متفاوتی  نقش های  و  مسئوليت  و  دارند  دستاوردهايی 
جامع  سيستم  در خصوص  خود  سازمانی  محيط  در  را 
محيط کاری بر عهده می گيرند )کوزولوسکی و ايلگون، 

.)200۶
مکمل  مهارت های  دارای  افراد  از  تعدادی  به  تيم   -
اهداف  به  دارند،  واحدی  مقصد  که  می شود  گفته 
عملکردی مشترک متعهدند، رهيافت واحدی نسبت به 
پاسخگو  رهيافت خود  به  نسبت  و همگی  دارند  مسائل 

هستند )رضائيان، 1۳۸۶(.
مثالهايی از تيم:

بين  در  می توان  را  تيم ها  برای  مثال  واضح ترين 
گروهی  ورزش های  در  نمود.  جستجو  ورزشی  تيم های 
که تعداد بازيکنان بايد از يک نفر بيشتر باشد، تيم سازی 
اتفاق می افتد. تيم فوتبال، واليبال و بسکتبال و امثالهم 
ساختار  دارای  که  هستند  تيم  از  روشنی  نماد  هريک 
شده  تعريف  فرايندهای  و  مشخص  اهداف  مستحکم، 
فعاليت  به  معينی  مناسبات  و  مديريت  تحت  و  هستند 
تيم های  نظير  پژوهشی  علمی-  تيم های  می پردازند. 
المپيادی و مطالعات مشاور و تيم های علمی- کاربردی 
روباتيک،  و  دانش بنيان  محصوالت  توليد  تيم های  نظير 

مثال های ديگری از انواع تيم هستند.
مثال تيپ براي تيم:

اذهان  در  تيم  مفهوم  تبيين  برای  مناسب  مثال 
است.  فوتبال  ملی  تيم  دانشجويان،  و  دانش آموزان 
ويژگی هايی که در ذيل برای تيم ها ذکر می گردد عموما 
کشورهای  ملی  تيم های  در  بويژه  فوتبال  ملی  تيم  در 

جهان کامال مشهود است. 
ويژگی های تيم:

 پژوهش های زيادی درباره تيم ها و ويژگی های آنها 
مطالعات  اساس  بر  صاحب نظران  است.  گرفته  صورت 
خود، ويژگی های مهمی را برای تيم ها بر می شمارند. در 

اينجا به مهم ترين آنها اشاره می شود.
تيم ها، وجود هدف  از ويژگی های مهم  هدف: يکی 
مشترک بين اعضای تيم است. هر يک از اعضا ابتدا از 
هدف يا اهداف تيمی مطلع می گردند و سپس نسبت به 
قبول آن مبادرت نموده، به عضويت تيم در می آيند. به 
اهداف  دارای  اعضا  عضويت  از  قبل  تيم ها  ديگر  عبارت 
هدف هايی  همان  دارای  تيم  اعضای  هستند.  معين 
هستند که تيم به دنبال آن است. به عبارت ديگر، نوعی 
هم راستايی در هدف بين اعضا و کليت تيم وجود دارد اما 
اين هم راستايی بين اهداف کليت گروه و اعضا در گروه 
ديده نمی شود. درباره مثال تيپ کامال روشن است که 
از اهداف  ابتدای همکاری  از  هم تيم و هم اعضای تيم 
مشترک تيمی مطلع بوده و در جهت تحقق آنها تالش 
می کنند. اهداف مهمی نظير رفتن به جام جهانی، صعود 
به مراحل باالتر يا فينال يا حتی قهرمانی برای هر يک 
از  از تيم های ملی تعريف شده و دستيابی به سطوحی 

اهداف برای هر تيم نيز تعيين می گردد. 
نيست.  تصادفی  تيم،  در  اعضا  عضويت  عضويت: 
هريک از اعضا از بين گزينه های مختلف، مورد مطالعه، 
اساس  بر  اعضا  انتخاب  قرار می گيرند.  انتخاب  و  آزمون 
توانايی عضو از يک طرف و نياز تيم از طرف ديگر بوده، 
تاييد  صاحب نظران  از  معينی  گروه  يا  رهبر  وسيله  به 
می گردد. سپس زمينه ورود عضو به تيم فراهم می گردد. 
اعضای تيم به طور دقيق انتخاب می شوند. مبنای انتخاب 
بر  مبتنی  و  فردی  و  فنی  اساس صالحيت های  بر  آنها 
شاخص های هدف گذاری شده است. فرايند انتخاب اعضا 
مستقيم  نظارت  تحت  يا  تيم  رهبر  توسط  مستقيما  يا 
وی انجام می پذيرد. عضويت در تيم يا باشگاه به صورت 
يا رويدادی نيست. عضويت  بر اساس حادثه  تصادفی و 
تعهدات  سپردن  مستلزم  و  داوطلبانه  آگاهانه،  تيم  در 
از  کشور  هر  ملی  تيم  در  عضويت  مثال  است.  دوجانبه 
جمله ايران، به سادگی امکان پذير نيست. داشتن سوابق 
بازی های درخشان در تيم های ليگ برتر، رضايت مديران 
تيم از بازيکن، آمادگی جسمی و روحی کافی و داشتن 
نقاط مثبت و همکاری تيمی و اخذ تاييديه های فراوان 

مدرسه  مربيان  و  مديران  برای  اينک 
و  تيم سازی  تيم،  به  ميل  تيم،  با  آشنايی 
يک  جوانان  و  نوجوانان  در  آنها  فرايندهای 
مهارت ضروری محسوب می گردد. ما بر اين 
باوريم کسب دانش و مهارت تيم سازی و کار 
معرض  در  آنها  مدارس  که  اوليا  برای  تيمی 
تهاجم فرهنگی و آسيب های جدی اجتماعی 
ايجاد  برای  حداقلی  راهکار  يک  دارند،  قرار 

مصونيت است.
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از مربيان و حتی تماشاچيان  و ويژگی های بسيار ديگر، 
برای عضويت در تيم ملی ضروری است.

است که  اين  تيم ها  تمايز  از وجوه  حس وفاداری: 
در بين اعضای تيم حس وفاداری قوی وجود دارد. اين 
حس وفاداری در ابتدای عضويت چندان قوی نيست اما 
را  همبستگی  و  شده  بيشتر  اعضا  بين  تعامل  مرور،  به 
تقويت می کند. همبستگی نيرويی است که بر اعضا اثر 
می کند و آنها را در گروه نگه می دارد. اين نيرو از دو بعد 
کاری،  بعد  از  تاثير می گذارد.  بر عضو  کاری  و  شخصی 
باعث  بعد شخصی  از  و  کاری شده  تعهد  افزايش  باعث 
ايجاد تمايل و جذابيت بين اعضا می گردد و آنها را به هم 
بسيار  تيم  اعضاي  بين  وابسته می کند. روح همبستگی 
باورند که  اين  بر  نظران  است. صاحب  از گروه  شديدتر 
دارد  قرار  همبستگی  تاثير  تحت  مستقيما  تيم  عملکرد 
)احمدی و حسينی، 1۳۹0(. يکی از ويژگی های عضويت 
در تيم ملی وجود حس وفاداری وافر نسبت تيم ملی و 
ميهن اسالمی است به طوری که بازيکن اين حس را از 
طريق کيفيت بازی خود به نمايش می گذارد و آنان را در 

ميدان سبز، جنگنده و چابک می سازد.
هم افزايي نيرو: هر يک از اعضای تيم دارای توان 
با  بايد  می گيرند  قرار  تيم  در  آنها  وقتی  مشخصی اند. 
را پوشش  اعضا  نقاط ضعف ساير  توانايی خود،  بر  تکيه 
بيافزايند.  از اين طريق به توان هم تيمی خود  دهند و 
از  تيم  توان  کل  که  می گردد  فراهم  زمينه ای  بنابراين 
مجموع توان تک تک اعضای تيم بيشتر شود. در چنين 
حالتی هم نيروزايی يا هم افزايی اتفاق می افتد. هم افزايی، 
تيمی  در  اگر  می شود.  محسوب  تيم ها  مهم  ويژگی 
هم افزايی اتفاق نيافتد، بقای تيم کامال در معرض خطر 
قرار می گيرد. در مثال تيپ اين بخش، بازيکنان تيم ملی 
از طريق پاس کاری دقيق و رساندن توپ به عمق خطوط 
دفاعی حريف، قدرت تيمی هر يک از بازيکنان را بشدت 
افزايش می دهند و آنان را در دستيابی به هدف که همانا 

کسب کامل امتياز بازی است، ياری می رسانند.
س�اختار: در مقايسه با گروه ها، تيم ها دارای ساختار 
مس��تحکم تری هس��تند. وقتی درباره س��اختار صحبت 
می ش��ود مقصود آن اس��ت که بدانيم چه کس��ی در تيم 
دستور می دهد، هريک از اعضا در قبال چه کسی مسئولند، 
چه ش��رح وظايفی بر عهده آنهاست، چه کسی نقش های 
متع��دد تيم را تعريف و تقس��يم می کن��د و ارتباطات در 
درون س��ازمان تي��م به چه صورت انج��ام می پذيرد؟ در 
تيم ها، نقش های متعددی تعريف ش��ده است. اعضا، هر 
يک برای ايفای نقش خاصی مورد انتخاب قرار می گيرند. 
تيم ها دارای س��اختار تيمی مش��خص بوده و نقش رهبر 
تيم و ساير اعضا و شرح وظايف آنها از پيش تعيين شده 
اس��ت. در مثال تيپ اين بخش، به وضوح روش��ن است 
که تيم ملی کامال س��اختارمند بوده و از س��اختار بسيار 
محکم��ی هم برخوردار اس��ت. وجود نقش ه��ای فراوانی 
نظير سرمربی، مربيان، بازيکنان مدافع، ميانی، مهاجم و 
دروازه بان و فورمول های اس��تقرار در زمين بازی و ...)که 
هريک از بازيکنان مس��ئول اجرای دقيق نقش های خود 
هس��تند و عدم اجرای آن مس��توجب تنبيه است(، همه 
حکايت از وجود ساختار محکم و پيچيده اين تيم دارد. 

 جو تيمی: نوعی ويژگی تيمی است که فرايند انجام 
دشوار  يا  تسهيل  گروه  اهداف  تحقق  در  را  تيمی  کار 
می کند. جو تيمی مثبت، باعث تسهيل امور و جو منفی 
باعث دشواری فرايند انجام کار می شود. اين ويژگی در 
فرايند  که  می گيرد  قرار  هدايت  مورد  گونه ای  به  تيم 

انجام کار تيمی را در تحقق اهداف گروه تسهيل می کند، 
جو تيمی مثبت را حاکم می کند و باعث درگير شدن و 
تيمی  جو  از  و  اهداف شده  تحقق  برای  اعضا  مشارکت 
می شود.  اعضا  بين  تعارض  مانع  کرده،  اجتناب  منفی 
و  به طور ساختارمند  در  را  ويژگی  اين  تيم ها  مديريت 
باثبات ايجاد می کنند. بسياری از ايرانيان، بازی منحصر 
به فرد تيم ملی در مقابل استراليا را فراموش نمی کنند. 
باعث  استراليا   - ايران  بازی  در  مثبت  تيمی  جو  وجود 
در  گرديد،  جهانی  جام  به  صعود  و  ايران  تيم  پيروزی 
نظر  از  هم  و  بود  ميزبان  هم  استراليا،  تيم  که  حالی 

تکنيکی و تاکتيکی دست برتری داشت.
اندازه: انداره تيم در حقيقت به معنای تعداد اعضای 
اساسا  است.  محدود  تيم ها  اعضای  تعداد  است.  تيم ها 
تيم ها نسبتا اندازه مشخصی دارند. حداقل تعداد آن، دو 
نفر و توصيه می شود حداکثر آن از 15 نفر تجاوز نکند. 
 12 الی   ۶ بين  مغزی«  »توفان  تيم های  اعضای  تعداد 
نفر هستند. تيم های »حل مسئله« بين 12 الی 15 نفر 
واليبال،  فوتبال،  تيم های ورزشی در رشته های  هستند. 
را دارند.  استانداردهای خويش  ... هر کدام  و  بسکتبال، 
اندازه تيم ملی فوتبال از قوانين فيفا تبعيت مي کند ولي 

تعداد بازيکنان در زمين 11 نفرند. 
ترکيب: ترکيب اعضای تيم از نظر تخصصی ناهمگن 
است. انواع تخصص ها برای ايفای نقش های گوناگون در 
تيم مورد نياز است. بنابراين چيدمان تيم بايد به گونه ای 
باشد که همه مهارت های مورد نياز تيم را تحت پوشش 
قرار دهد. تفاوت تخصص ها در تيم فوتبال کامال مشهود 
و محرز است. هر يک از بازيکنان تيم ملی فوتبال دارای 
تخصص های منحصر به فرد هستند. تخصص دروازه بانی، 
حائز  بسيار  هريک  کاپيتانی،  و  مهاجم  ميانی،  دفاعی، 
اهميت اند به طوری که به هيچ وجه نمی شود بين آنها 

جابجايی نقش اتفاق بيافتد.

ويژگی های عمومی: اعضای تيم از نظر ويژگی های 
عمومی هم مورد بررسی قرار می گيرند. توجه به رفتار، 
می شود  باعث  انتخاب  حين  در  اعضا  بينش  و  نگرش 
اعضای منتخب تيم، ويژگی ها و خصيصه های نزديک به 
هم داشته باشند. نتيجه حاصله اين است که جو حاکم بر 
تيم نيز همگن و نزديک به هم خواهد شد. ويژگی هايی 
پاس کاری،  خودگذشتگی،  از  تيمی،  همکاری  نظير 
و  داور  از  اطاعت  اخالق مداری،  پشتيبانی،  هم پوشانی، 
 ... و  خستگی ناپذيری  تيمی،  تمرينات  اجرای  مربيان، 

برای اعضای تيم ملی و هر تيمی ضروری اند.
و  هدفمند  بصورت  عمدتا  تيم ها  تشکيل:  نحوه 
تيم ها  تشکيل  می گردند.  تشکيل  شده  برنامه ريزی 
دربی  فوتبال  مسابقه  وقتی  نيست.  تصادفی  و  ناگهانی 
نفر  هزار  صد  يک  به  نزديک  می افتد،  اتفاق  تهران  در 
با  را  بازی  اين  و  می آيند  هم  گرد  آزادی  ورزشگاه  در 
هيجان دنبال می کنند. اين گروه تماشاچی که بسيار با 
انگيزه و پرانرژی اند، بعد از اتمام بازی از هم می پاشند و 
ديگر تا بازی بعدی خبری از آنان نيست. در بازی بعدی 
صندلی ها  همان  روی  بر  تماشاچيان  از  ديگری  ترکيب 

می نشينند.
تفاوت تيم و گروه چيست؟ 

معموال و به ويژه در عرف عامه، واژه های تيم و گروه 
يکسان ديده شده و گاهی به جای يکديگر به کار گرفته 
از  هريک  زيادی  حد  تا  شده  داده  توضيحات  می شوند. 
بحث  مورد  را  هريک  ويژگی های  و  تيم  و  گروه  واژگان 
قرار داده و آنها را تبيين کرده است. مطابق توضيحات 
فوق و نيز از ديدگاه صاحب نظران اما تفاوت های بسياری 
بين آنها ديده می شود که برای رعايت اختصار و پرهيز 
در جدول  مهم  واژه  دو  اين  عمده  تفاوت های  تکرار،  از 

زير ذکر می گردد. 

 

رابطه  يک  تبديل پذيری،  و  دگرديسی  نظر  از 
دوطرفه ای بين اين دو واژه وجود دارد يعنی هم قابليت 
تبديل گروه به يک يا چند تيم و هم امکان تبديل تيم 
اين  اين پس در  از  به گروه وجود دارد. همچنين آنچه 
سلسله نوشتارها مورد بررسی و گفتگو قرار می گيرد، واژه 
»تيم« و موضوعات مرتبط با آن است و اگر به تساهل 
واژه »گروه« استفاده شده، منظور همان مفهوم »تيم« 

است.
ادامه دارد

تيمگروهشرح

فاقد هدف هدف
معين اوليه

دارای هدف 
معين اوليه

محدود از 2 تا نامحدوداندازه
15 نفر

فاقد ساختار ساختار
اوليه

دارای ساختار 
اوليه 

هدفمندتصادفینحوه تشکيل

از نظرتخصصی ترکيب
نامعلوم

از نظر تخصصی 
نامتجانس

فاقد برنامه انتخاب اعضا
شاخص محورانتخاب

هم افزايشی تا بهره وری
هم افزايیهم کاهشی

شديدضعيفحس وفاداری

اثر  اعضا  بر  که  است  نيرويی  همبستگی 
اين  می دارد.  نگه  گروه  در  را  آنها  و  می کند 
نيرو از دو بعد شخصی و کاری بر عضو تاثير 
تعهد  افزايش  باعث  کاری،  بعد  از  می گذارد. 
ايجاد  باعث  شخصی  بعد  از  و  شده  کاری 
تمايل و جذابيت بين اعضا می گردد و آنها را 

به هم وابسته می کند.
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ماجراي گروه داعش حکایت مردماني امروزي است که در دیروز خود مانده اند. گروهي 
که نگاهي آرماني به جهان پيراموني دارند و سوداي خالفت بر سرزمين هاي اسالمي. 

مي گویند که مسلمانان باید حاکميت خليفه داعشي را بپذیرند.
 اما و اگر هم ندارد و مخالف این ایده باید به مجازات خود برسد. آنان را افراطي ترین 

جریان رادیکالي خاورميانه مي دانند و  قرینه هاي فراواني براي این ادعا وجود دارد. 
داعشي ها راحت آدم مي کشند و بدون عذاب وجدان سر مي برند.

 کاري هم ندارند که مخالف آنها سني باشد یا شيعه. هر کسي که مواضع آنها را در اصول 
و فروع نپذیرد، از نظر آنها از دین خارج شده است. 

در این که این گروه از دل القاعده بيرون آمده، شبهه اي وجود ندارد منتهي از بس در روند 
اقدامات خود قساوت به خرج مي دهد، حتي کمتر مجموعه اي از افراطي هاي سلفي مایل به 

هواداري از این جریان است.

 داعش
سوداي خالفت، نماد خشونت

◀فتاح غالمي

دوم
ده 

پرون
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پرونده دوم

بنيان هاي سلفي گري
جريان تکفيري ش��اخه اي از سلفي گري است که 
در بين افراطيون اهل س��نت طرف��داران زيادي دارد. 
س��لفيون از ابتداي شکل گيري در پي پااليش افکار و 
اعتقادات مسلمانان بودند. سلفي ها معتقدند که دنياي 
اسالم به واسطه دوري از قرآن و وجود افکار خرافي و 
انحرافي و حضور و نفوذ بيگانگان، از اصل دين فاصله 
گرفت��ه و بايد در جهت اصالح آن کوش��يد. برغم نگاه 
مالي��م و اصالح گرايانه مناديان اوليه جريان س��لفي، 
بعدها عناصري با افزودن چاشني خشونت در شيوه و 

سلوک خود، تبليغ دين را با تهديد درهم آميختند. 
 س��لفي هاي معتقدند بحران اخالق��ي، اعتقادي و 
سياسي کش��ورهاي اس��المي را فراگرفته است. علت 
اصلي  وجود چنين ناهنجاري هايي از نظر آنان ناش��ي 
از حضور دش��من اس��ت که بايد در هدم و حذف آن 
کوش��يد. از اين منظر سلفي ها دو دشمن را از يکديگر 

تفکيک مي کنند:
1- دش��من داخلي )العدو القريب( که در استبداد 
و فرقه گراي��ي خ��ود را نمايان کرده اس��ت. آنها حتي 
معتقدند که استبداد، ناشي از فرقه گرايي هاي مذهبي 
اس��ت بنابراين به تکفير س��اير فرقه ها روي مي آورند. 
س��لفي هايي که اين گون��ه اعتقاد دارند، س��لفي هاي 

تکفيري ناميده مي شوند.
2- دشمن دور )العدو البعيد( که عبارت از استعمار 
و بوي��ژه قدرت هاي بزرگ اس��ت. بنابراي��ن به مفهوم 
جهاد با بيگانگان روي مي آورند. اين دست از سلفي ها، 
با تاثيرپذيري از انديش��ه هاي ابوالعلي مودودي، سيد 
قطب، عبدالسالم فرج، به مبارزه با حکومت هاي حاکم 
بر کشورهاي اسالمي پرداختند و از جمله، انورسادات 

رئيس جمهور مصر را ترور کردند. 
اين دس��ته از س��لفي ها، هدف خ��ود را مبارزه با 
بيگان��گان و حاکم��ان ظال��م مي دانس��تند و گرچه با 
فرقه گرايي ميان��ه خوبي ندارند ام��ا اقدامي هم براي 
ح��ذف فيزيک��ي مخالف��ان نمي کنند. با اي��ن وجود، 
انحراف در انديشه هاي بخشي از سلفيه جهادي زماني 
آغاز ش��د که اين جريان در خدمت اهداف سلفي هاي 
تکفي��ري قرار گرفت و س��ازمان هايي مانن��د القاعده 
ب��ه جاي مب��ارزه با بيگان��گان، وارد مب��ارزه عقيدتي 

درون ديني شدند. 
در اي��ن ارتباط، حمله ش��وروي به افغانس��تان را 

بايس��تي نقط��ه عطفي مهم دانس��ت. اش��غال نظامي 
افغانس��تان از سوي ش��وروي رويدادي مهم در دنياي 
اس��الم بود زيرا براي اولين بار کشوري مسلمان تحت 
اش��غال نظام کمونيس��تي ق��رار گرفته ب��ود.  از اين 
رو، گروه ه��اي اس��المي طرفدار ح��رکات جهادي که 
داعيه هاي جهاني مبارزه با دش��منان اسالم را داشتند 
و کمونيس��م را دشمن سرس��خت خود مي دانستند، 
نسبت به اش��غال افغانستان حساسيت شديدي نشان 
دادند. بنابراين کس��اني چون عب��داهلل العزام اردني -  
فلس��طيني، ايمن الظواهري مصري و اسامه بن الدن 
س��عودي با ورود به افغانس��تان ب��ه تدريج زمينه هاي 
س��ازماندهي و تش��کيل القاع��ده به عنوان س��ازماني 
جهادي را فراهم کردند. در واقع در جنگ افغانستان، 
آنچه ش��کل گيري س��ازماني راديکال به نام القاعده را 
سرعت بخش��يد، مالقات اس��الم گرايان شرق و غرب 
عرب��ي با يکديگر در افغانس��تان ب��ود و اين مالقات و 
آش��نايي س��بب ترکي��ب ديدگاه ه��اي ايدئولوژيک و 
مهارت هاي سازماني اس��الم گرايان شد. در اين ميان، 
جنبش هاي راديکال مغ��رب عربي)مصر(، مهارت هاي 
سازماني و تش��کيالتي خود را در اختيار اسالم گرايان 
س��عودي قرار دادند و س��عودي ها ه��م از طريق نفوذ 
گسترده مالي خود توانس��تند ديدگاه هاي تند وهابي 
و فرقه گ��راي خود را وارد چارچ��وب فکري گروه هاي 

اسالم گراي حاضر در افغانستان کنند.
با توجه به اهميت موضوع افغانس��تان شاهد بوديم 
که از اواسط  دهه 1۹۸0 به بعد، از دامنه فعاليت هاي 

گروه هاي عمل گراي عربي در کشورهاي عرب کاسته 
شد و با انتقال مرکز فعاليت هاي راديکال به افغانستان 
و پاکستان، اين کشورها به کانون عمده رشد جريانات 
افراط��ي با نماد اس��المي در س��ال هاي دهه 1۹۹0 و 
پس از آن تبديل ش��دند. در اين ميان، گروه داعش را 
بايستي يکي از مهمترين گروه هاي جهادي بر مبناي 
نگاه تکفيري در کش��ورهاي اس��المي بوي��ژه عراق و 
سوريه دانست که با اقدامات  خود به ترور، خشونت و 

جنايت دامن مي زند.
پيشينه داعش

ريش��ه اصلي ش��کل گيري گروه هايي مانند داعش 
را بايس��تي در تحوالت آخر قرن بيستم در افغانستان 
دانس��ت زيرا با روي کار آمدن طالبان در افغانس��تان، 
اين رژي��م از القاعده حمايت کرد و القاعده توانس��ت 
پايگاه هاي متعددي را در سراسر افغانستان داير کند.

با سقوط طالبان در س��ال 2001  ميالدي، تداوم 
فرماندهي ش��بکه هاي زنجي��ره اي القاع��ده در بيش 
از ۶0 کش��ور جهان حفظ ش��د.  اين گروه توانس��ت 
بواسطه وضعيت آشفته اي که عراق داشت، پايگاه هاي 
متع��ددي را در اين کش��ور ايجاد کن��د و به اقدامات 

خشونت بار دست بزند. 
ريشه بس��ياري از تحرکات گروه هاي پيکارجو در 
اين منطقه به دوران سقوط صدام باز مي گردد. زماني 
که ديکتاتور عراق سقوط کرد، آمريکايي ها براي اداره 
اين کشور با مشکالت زيادي روبرو بودند. خالء قدرتي 
که ايجاد ش��ده بود، ش��رايط را براي حضور بازيگران 
داخلي و خارجي در عراق فراهم آورد. حضور گسترده 
ش��يعيان در س��اختار سياس��ي عراق بعد از س��قوط 
ص��دام، با واکنش منفي جريان هاي س��ني نزديک به 
تفکرات س��لفي روبرو شد. سني ها در دوران حاکميت 
رژيم بعث از آزادي عمل بيش��تري نسبت به  شيعيان 
برخ��وردار بودن��د و در نقط��ه مقابل، مراک��ز ديني و 
حوزه هاي مذهبي ش��يعي فعاليت محدودي داشتند. 
حضور آمريکا در منطقه و س��رنگوني ديکتاتور بغداد، 
هوشمندي مرجعيت در برخورد با رويدادهاي سياسي 
و مهار برخي از حرکت هاي احساسي و تندروانه برخي 
از گروه هاي شيعي مثل جريان مقتدي صدر، باعث شد 
که کارگ��زاران آمريکايي براي اداره اوضاع در عراق از 
نيروهاي شيعي در ساختار سياسي و شوراي حکومتي 
بهره بيشتري ببرند.  با اين وصف کاخ سفيد همچنان 
نگران نزديکي جريان هاي ش��يعي عراق به ايران بود. 



دغدغه هاي که ملي گرايان عراقي و باقي مانده بعثي ها 
و گروه هاي تندرو س��ني در آن سهيم بودند. از سوي 
ديگر، آمريکايي ها گمان مي کردند که با پذيرش نقش 
مرجعيت در تحوالت سياسي عراق، شايد زمينه براي 
رقابت جدي ميان حوزه علميه نجف و قم فراهم شود 
ک��ه البته اين گونه نش��د و متوليان ديني و سياس��ي 
ش��يعي دو کش��ور با درک موقعيت و ش��رايط زمانه، 
رابطه هنرمندانه اي را با يکديگر برقرار کردند. در ديگر 

سو، جريان هاي رقيب هم دست اتحاد به هم دادند.
زمينه پيدايش س��ازمان القاعده در عراق به دوران 
زعامت صدام ب��از مي گردد. برخي از چهره هاي تندرو 
س��ني که کفر ش��يعيان را اعالم ک��رده بودند بعد از 
حادثه يازده س��پتامبر، هس��ته هاي پنهاني را تشکيل 
دادند. اين افراد ش��امل محمد احم��د الخاليله ملقب 
ب��ه ابومصع��ب الزرق��اوي )اردني(، مصطفي يوس��ف 
مصطفي صي��ام ملقب به ابويوس��ف )اردن��ي(، معمر 
الجغيفر)اردني(، ابوانس الش��امي، رشيد حميد عباس 
الجميلي ملقب به ابوعايش��ه)عراقي( برغم دستگيري 
از س��وي مقامات اردني با چراغ س��بز حکومت عراق 
آزاد ش��دند. همين چند نفر، مقدمات تشکيل سازمان 
القاعده در ع��راق را فراهم آوردند. از اين پس بود که 
گروههاي همس��و با اسامي »سازمان قاعده الجهاد في 
بالد الرافدين«، »ارتش انصار السنه«، »ارتش اسالمي 
عراق«، »حزب التحرير«، »جيش الطائفه المنصوره«، 
گروه ياران اهل س��نت )مناصر و اهل الس��نه(، »سپاه 
عمر«، گروه االنصار وابس��ته به گ��ردان انتحاري براء 
بن مال��ک، جيش محمد )الحق( و دهه��ا گروه ديگر 
سلسله اقدامات ش��امل، بمب گذاري خودروها، ترور و 
آدم ربايي، کشتن بي گناهان، س��ربريدن و مثله کردن 
اجساد را بين سالهاي 2005 تا 201۳ در عراق به راه 
انداختند. عمده فعاليت اين گروه ها در مناطقي چون 
انبار، موصل، بصره، تکريت، ديالي و حومه هاي جنوبي 
و ش��مالي و غربي بغداد، الطارميه، المشاهده، التاجي، 
الطيفيه، و عويريج، منطقه الدوره و ابورش��يد،  مناطق 

ابوغريب، الرضوائيه، خان ضاري و الزيدان بود.
گ��روه داعش که نام اصلي آن »الدوله االس��الميه 
في العراق و الشام« است از بطن گروه هاي تروريستي 
ع��راق برآمد. ه��دف اصل��ي اين گروه تاس��يس يک 
دولت مس��تقل ش��امل بخش��ي هايي از عراق و ش��ام 
اس��ت.  اين گروه در 15 اکتبر 200۶ تش��کيل شد و 
ابوعم��ر البغدادي را به عن��وان رهبر خود تعيين کرد. 
در نوزدهم آوريل 2010 نيروهاي مش��ترک عراقي و 
آمريکايي در عمليات��ي در منطقه الثرثار منزلي را که 
ابوعمر البغدادي و ابوحمزه المهاجر در آن پناه گرفته 
بودند، هدف قرار دادند. با ش��دت گرفتن تبادل آتش، 
جنگنده ه��ا آن منزل را بمب��اران کردند که در نتيجه 
اين دو تروريست از پ���������اي در آمدند و اج�ساد 
آنها در معرض ديد عموم گذاش��ته ش��د. بعد از مرگ 

ابوعمر، ابوبکر بغدادي جايگزين او شد.
ابوبکر البغدادي کيست؟

وي هويت نامش��خصي دارد. اطالعات زيادي از او 
در دست نيست و محتواي اخبار و گزارش هاي منتشر 
شده در مورد او با يکديگر تناقض دارد. عکس هايي که 
از او در رسانه ها منتشر ش��ده، با يکديگر تفاوت هايي 
دارد. اسم هاي بسياري هم براي او برشمرده اند: حامد 

داوود محمد جليل الزاوي، ابوعبداهلل الراشد البغدادي، 
ابوحمزه البغدادي، ابوعمر القريشي البغدادي و ...

برخي مدعي هس��تند که کس��ي به نام البغدادي 
وج��ود خارجي ن��دارد. بر مبناي اين ادعا، س��اختگي 
بودن ش��خصيت البغ��دادي در ژوئيه س��ال 2007 از 
سوي ارتش آمريکا اعالم ش��د. به گفته ارتش آمريکا، 
البغدادي يک ش��خصيت س��اختگي از سوي ابوايوب 
المصري )رهبر القاعده عراق( است که نقش آن را يک 

بازيگر عراقي به نام ابوعبداهلل النعما بازي مي کند.
گزارش هايي هم وجود دارد که داستان زندگي اين 
ش��خصيت را به گونه اي ديگر نقل مي کند. مي گويند 
ک��ه وي به عنوان مدرس ديني در برخي از حوزه هاي 
اهل س��نت فعاليت داشت. مدتي امامت مسجد جامع 
احمد بن حنبل در س��امرا را بر عهده داشت و سپس 
به مس��جد جامع بغداد رفت و در نهايت ساکن فلوجه 
ش��د. نيروهاي آمريکايي وي را در ۴ ژانويه 200۴ به 
مدت سه سال بازداشت کردند. بغدادي پس از آزادي 
از زندان گروهي به نام ارتش اهل س��نت را راه اندازي 

کرد و سپس به القاعده پيوست.

روزنامه آمريکايي واش��نگتن تايمز در گزارشي در 
مورد س��رکرده داعش به نقل از س��رهنگ بازنشسته 
آمريکايي به نام »درک هارفي« آورده اس��ت: خطاي 
اطالعاتي نظامي در سال 200۴ منجر به آزادي ابوبکر 
بغدادي رهبر داعش شد و واشنگتن گمان مي کرد که 

بغدادي  در عملياتي کشته شده است.
هارف��ي که ب��ا پترائ��وس فرمانده ني��روي نظامي 
متحدان آمريکا، در س��ال 2007 به عنوان کارشناس 
امور عراق شروع به همکاري کرد، همچنين مي گويد: 
درحالي که نيروهاي آمريکاي��ي  بغدادي را در فوريه 
200۴ دس��تگير کردند اما در دس��امبر همان س��ال 
کميته بررس��ي به سبب شکست حقيقي وي چاره اي 
جز آزادي بدون قيد وشرط وي نمي بيند. به گفته وي، 
بغدادي به سرعت و درعرض چند ماه شروع به بهبود 
روند اطالعاتي در ع��راق مي کند و فرماندهي مرکزي 
متوجه مي گردد که بغدادي يکي از خس��ارت بارترين 

عناصر در گروه زرقاوي است.
 هارف��ي تاکي��د ک��رد: در س��ال 2005 نيروهاي 
آمريکايي موش��ک هايي را به يک خانه در شمال عراق 
شليک کردند و بيانيه اي منتشر کردند و اعالم نمودند 
که بغدادي احتماال در اين بمباران کش��ته شده است 
اما يک هفته بيش��تر طول نکش��يد که معلوم شد وي 

هنوز زنده است.
رهبر داعش هر که بود مانند اس��الف خود، اسامه 
ب��ن الدن و ابومصعب زرقاوي که در مواقع حس��اس 
با  انتش��ار پيام هاي صوت��ي و تصويري  مواضع صريح 
خود را نس��بت به تحوالت روز بي��ان مي کردند، ميانه 
با اين امور نداش��ت. همين مس��اله هم باعث تشديد 
گمانه زني ها در مورد چنين ش��خصيتي مي ش��د. اين 
روند ادامه داشت تا ابومحمد عدناني، سخنگوي گروه 
داع��ش در يک فايل صوتي، به عن��وان »نماينده اهل 
حل و عقد« با اعالم برپايي آنچه »خالفت اس��المي« 
ناميد، بر بيعت اعض��اي گروه داعش با ابوبکر بغدادي 
به عنوان خليفه مس��لمانان تاکيد کرد. عدناني با بيان 
اين که بزرگان و سران و مجلس شوراي داعش برپايي 
»خالفت اسالمي« را تصويب کرده اند، افزود: اين عده 
بيعت خود را با شيخ مجاهد ابوبکر بغدادي اعالم کرده 
و او را به عنوان خليفه مس��لمانان منصوب کرده اند و 
وي نيز با پذيرش اين منصب، رهبر و خليفه مسلمانان 
در سراس��ر جهان شده است. در اين فايل صوتي آمده 
است: بدين ترتيب از اين لحظه پسوند »عراق و شام« 
از انته��اي نام »دولت اس��المي عراق و ش��ام« حذف 
مي ش��ود و در تمامي عناوين و مکاتبات رس��مي تنها 

نام »دولت اسالمي« ذکر خواهد شد.
ب��راي باور پذير ش��دن اين ادعا، داعش با انتش��ار 
ويدئوي��ي در توئيت��ر مدعي ش��د که ابوبک��ر بغدادي 
خليف��ه خودخوانده آن ها در يکي از مس��اجد موصل 
حاضر ش��ده و ب��ه ايراد خطب��ه پرداخته اس��ت. اين 
ويدئوي بيست دقيقه اي در يکي از سايت هاي وابسته 
به داعش منتشر و در شبکه هاي اجتماعي به اشتراک 
گذاش��ته ش��د. مردي با ريش انبوه و قباي س��ياه که 
پوش��ش مخصوص خلفاي عباسي است، در اين ويدئو 

ديده مي شود.
فردي که در اين تصوير ويدئويي ديده مي شد،  بنا 
بر ادعاي داعش، ابوبکر بغدادي سرکرده اين گروه بود  

گ�روه داعش که ن�ام اصل�ي آن »الدوله 
االس�الميه في العراق و الش�ام« است از 
بطن گروههاي تروريس�تي عراق برآمد. 
هدف اصلي اين گروه تاسيس يک دولت 
مس�تقل ش�امل بخش�ي هايي از عراق و 
شام اس�ت.  اين گروه در 15 اکتبر 2006 
تش�کيل ش�د و ابوعمر البغ�دادي را به 

عنوان رهبر خود تعيين کرد.
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پرونده دوم

که در حال س��خنراني روي منبري سنگي در مسجد 
جام��ع نورالدين، يکي از مش��هورترين اماکن مذهبي 
ش��هر موصل اس��ت که تمام مس��لمانان را به تشکيل 
خالفت اس��المي دعوت مي کن��د و از آن ها مي خواهد 

قيام کنند و به دولت اسالمي عراق و شام بپيوندند.
او در عي��ن ح��ال ک��ه ماه رمض��ان را م��اه جهاد 
مس��لمانان مي خواند، تاکيد کرد: »خداوند ما را خلق 
کرده است تا او را بپرستيم و دينش را تبليغ کنيم، ما 
را امر کرده است تا با دشمنانش بجنگيم. براي خدا و 
براي دين«. او در ادامه س��خنانش گفت: »مسلماناني 
که در اين راه تالش نکنند گناهکار هستند. من براي 
اين وظيفه بزرگ و سنگين مورد اعتماد واقع شده ام، 
براي اينکه پيشوا و امام شما باشم. من بهترين در بين 
ش��ما نيز نيس��تم. در همين حال اگر شما من را فرد 
الي��ق مي بينيد بايد به من کمک کنيد و اگر مرا اليق 
نمي بينيد، بايد به من ياري برس��انيد. تا زماني که من 
از خدا اطاعت مي کنم ش��ما بايد از من اطاعت کنيد و 
اگر زماني من از دس��تورات خدا سرپيچي کردم، شما 

ديگر نبايد از من پيروي کنيد«.
 بعد از طرح اين ادعا و انتش��ار اين فايل تصويري، 
دول��ت عراق  اعالم کرد که اين فيلم را مورد بررس��ي 
و تجزي��ه و تحليل کامل از لحاظ محتوايي و فني قرار 
داده و از نظ��ر آن��ان، اين ويدئو ص��د در صد جعلي و 
ساختگي است. عراقي ها معتقد بودند فردي که بيش 
از ده  ميليون دالر براي يافتن او جايزه تعيين کرده اند 
و همه در جستجوي اويند، چگونه مي تواند به راحتي 
و با آرامش، بيس��ت دقيقه در يک م��کان پرجمعيت 
حض��ور پيدا کند و به آرامي س��خن بگويد؟ از س��وي 
ديگر به گفته مقامات عراقي، ابوبکر بغدادي روز جمعه 
در عراق و ش��هر موصل نبوده که ب��االي منبر برود و 
پس از خطبه خواني ب��ه اقامه نماز جمعه بپردازد چرا 
که وي يک روز قبل از آن و در حمله هوايي نيروهاي 
ارتش عراق به محل نشس��ت رهبران داعش در ش��هر 
قائم واقع در غرب اس��تان االنبار، به ش��دت زخمي و 
ب��ه همراه تني چند از اعضاي داع��ش، خاک عراق را 
ترک و به سوريه فرار کرده است. چنانکه حتي برخي 
گمانه زني ه��ا وج��ود دارد که احتم��ال مي دهند، در 
نتيجه جراحت شديدي که در اثر اين حمله هوايي به 
بغدادي وارد شده است، وي جانش را از دست بدهد.

جال��ب اينجا بود که در کن��ار اصرار و ابرام داعش 
بر واقع��ي بودن اي��ن فايل تصوي��ري و خطبه خواني 
ش��خص ابوبکر بغ��دادي، وزارت ام��ور خارجه آمريکا 
هم اعالم کرد که در مورد صحت و س��قم  و درس��تي 
فايل مذکور شکي ندارد. جن ساکي، سخنگوي وزارت 
خارجه آمري��کا در گفت وگويي مطبوعاتي اعالم کرد: 
ما طبيعت��ا اخبار مربوط به فايل ويدئويي س��خنراني 
ابوبکر بغدادي، رهبر گروه داعش را شنيده ايم و از آن 
اطالع داريم. هيچ دليلي براي شک و ترديد در صحت 

تصاوير و فايل ويدئويي مذکور وجود ندارد.
اينک��ه اين تصوير ويدئوي متعلق به خليفه داعش 
بود يا نبود ش��ايد خيلي محل اخت��الف و اصرار زياد 
واقع نش��د. مهمت��ر از اعالم خالفت دولت اس��المي، 
واکنش هاي صورت گرفته نسبت به اين خبر بود. بعد 
از اع��الم خالفت ابوبکر بغدادي، موجي از ش��ادي در 
بين هواداران داعش در مناطق اشغالي اين گروه پديد 

آمد. در عين حال برخي از واکنش هاي هم حکايت از 
نارضايتي گروههايي نسبت به اين موضوع داشت.

ب��ه نق��ل ازپاي��گاه خبري ش��بکه العالم، ش��اخه 
مغرب عربِي تش��کيالت القاعده با انتش��ار بيانيه اي بر 
روي اينترن��ت  اع��الم کرد که بر بيع��ت خود با ايمن 
الظواهري پايبند اس��ت و اين بيعت هم با هدف جهاد 
براي بازپس گيري س��رزمين هاي مس��لمانان و ايجاد 
حاکميت ش��ريعت اسالمي و حاکميت مجدد خالفت 
راش��ده ص��ورت مي گيرد. تش��کيالت مذک��ور که در 
ش��مال و غرب افريقا فعالي��ت مي کند، اعالم  خالفت  
از س��وي داعش را مورد انتقاد قرار داده و اين س��وال 
را مط��رح کرد ک��ه چگونه ممکن اس��ت چنين امري 
بدون مشورت با س��ران مجاهدين که صداقت، تجربه 
و دلسوزي ش��ان براي امت اس��المي و تالششان براي 
برپايي خالفت راشده  ثابت شده است، اعالم شود؟ در 
اين بيانيه همچنين مقايسه هايي بين ابوبکر البغدادي 
و مال عمر، ايمن الظواهري و رهبران شاخه القاعده در 

ساير نواحي صورت گرفته است.
روش��ن اس��ت که اين گونه واکنش ها و همچنين 
اعالم اين مطلب از سوي ايمن الظواهري که داعش از 
ما نيست، نشان از وجود اختالف جدي ميان اين گروه 
تندرو با ساير جريان هاي تکفيري دارد. مطابق برخي 
از تحليل ها، علت اختالف ميان داعش با گروه طالبان، 
ش��دت و ميزان خش��ونت هاي گروه موسوم به دولت 
اسالمي عراق و شام است در حالي که به نظر مي رسد 
علت اصلي اين اختالفات، جنگ قدرت درون سازماني 
و جاه طلبي هاي خليفه خود خوانده داعش باش��د. در 
وص��ف بکار رفته براي ابوبکر البغ��دادي، طرفداران او 
س��نگ تمام گذاش��تند و او را با لق��ب اميرالمومنين 
مي خوانن��د. اين در حال��ي بود که  بع��د از پايان ماه 

مبارک رمضان، در تبريک عيد فطر، ياران مال عمر او 
را »خادم اسالم اميرالمؤمنين« معرفي کردند.

در مورد اين عبارت و توصيفات بکار رفته، روزنامه 
الشرق االوس��ط، چاپ لندن نوشت: اين مساله سبب 
شده است تا ده ها نفر از بنيادگرايان افراطي طرفدار مال 
عمر، حمالت کالمي شديداللحني را متوجه البغدادي 
کنن��د و او را به دليل اين که خود را »اميرالمومنين« 
ناميده اس��ت، به چالش بکشند. براي نمونه، شخصي 
ک��ه خود را عزالدين المصري معرفي کرده، در صفحه 
فيسبوک خود نوشت: »اين امير  المومنين از کجا آمده 
اس��ت؟ چه کس��ي او را به اين س��مت منصوب کرده 
اس��ت؟ چه کسي با او بيعت کرد؟ و چه کسي نشست 
و بررس��ي کرد که آيا او نس��بت به ديگران شايسته تر 
اس��ت يا خير؟ نمي توان يک جا حرفي را زد و از همه 
در ديگر کش��ورها و مناط��ق بخواهيم که آن حرف را 
قبول کنند. هر کس حتي اگر امير يک شهر هم باشد 

نمي تواند به خود لقب اميرالمومنين بدهد«.
گام هاي نخستين براي تشکيل امارت

اس��تان االنبار در غ��رب عراق از نظ��ر جغرافيايي 
بزرگ ترين استان اين کشور محسوب مي شود. اهميت 
اين اس��تان از آنجا ناشي مي ش��ود که صحراي االنبار 
نزديک به يک س��وم مساحت عراق را شامل مي شود. 
اين صحرا در س��ه کشور سوريه، اردن و عربستان نيز 
ادامه پيدا کرده اس��ت و در داخل عراق هفت اس��تان 
يعن��ي نينوا، صالح الدين، کربال، باب��ل، بغداد، نجف و 
المثن��ي را در بر مي گيرد. از اي��ن رو، بخش زيادي از 
گروه هاي تروريس��تي و کمک هاي مالي و لجستيکي 
به آنها طي ده س��ال گذشته از طريق اين منطقه وارد 
عراق مي ش��دند. االنبار در دوران حکومت حزب بعث، 
يکي از مهمتري��ن مراکز حماي��ت از حکومت بود. از 
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پ نظر سياس��ي اهالي اين استان حامي رژيم بعث بودند 
ک��ه حکومت اقليت س��ني عراق را بر اکثريت ش��يعه  

تضمين مي کرد.
بيش��تر س��اکنان اس��تان االنبار از طايفه دوليمي 
هستند و اکثريت قاطع آنها را اهل سنت عراق تشکيل 
مي دهند. در دوران اشغال عراق توسط ايالت متحده، 
االنبار و بويژه ش��هر فلوجه مهمترين پايگاه نيروهاي 
ش��به نظامي درگير  ب��ا آمريکايي ها ب��ود و اکنون نيز 
اصلي ترين پايگاه داعش محسوب مي شود. اين استان 
يکي از مراکز اصلي تجمع و تحرکات سياسي گروه هاي 
مخالف دولت ش��يعي عراق بود. طوايف س��ني حاضر 
در اين اس��تان بعدها با راه ان��دازي تحصن و تجمعات 
مختلف، مخالفت خود را با ادامه فعاليت نوري المالکي 
به عنوان نخست وزير عراق اعالم کردند. گروه داعش 

در اين منطقه نفوذ ويژه داشت. 
گام بع��دي داع��ش نف��وذ درخ��اک س��وريه بود. 
البغ��دادي با گس��ترش فعاليت هاي خود در س��وريه، 
س��ازمان خود را به دولت اس��المي عراق و ش��ام که 
مخفف آن داعش است، تغيير نام  داد. با به کار بردن 
نام شامات به جاي سوريه که منطقه اي به گستردگي 
س��وريه، اردن، لبنان و فلسطين و بخش هايي از غرب 
عراق و صحراي سينا را شامل مي شود، ريشه هاي فکر 
اين سازمان نمايان مي ش��ود. به عبارت ديگر رهبران 
داعش با برگزيدن اين نام، آرمان بازگش��ت به دوران 
اقتدار خالفت اموي را به عنوان آرمان اين سازمان در 

سر مي پرورانند. 
س��يطره بر شهر الرقه در ش��رق خاک سوريه آغاز 
قدرت نماي��ي داع��ش بود. اي��ن گروه بع��د از تصرف 
ش��هر، مراک��ز، ادارات و س��ازمان هايي را ب��راي اداره 
مناطق اش��غال شده، داير و کليساي ارامنه را به دفتر 
فعاليت هاي خود تبديل کرد. اتفاقات عجيبي در شهر 
رقه رخ داد. داعش��ي ها سالن اصلي همايش ها در رقه 
را به کميسيون خدمات اسالمي تبديل کردند. دادگاه 
ش��ريعت و پليس جنايي  هم در ساختماني که پيشتر 
وزارت دارايي بود، مس��تقر ش��دند. پليس راهنمايي و 
رانندگي در يکي از مدارس ابتدايي مستقر شد. گرچه 
در ابتداي کار، داعشي ها سعي مي کردند با فعاليت هاي 
تبليغي و ارائه خدمات عمومي و کمک رساني به مردم، 
نگاه ها را به س��مت خود جل��ب کنند اما در ادامه اين 
رون��د، اقدامات خش��ونت آميز جايگزي��ن فعاليت هاي 

فرهنگي و اجتماعي شد.
قدرت گرفتن داعش در س��وريه با حمايت آمريکا 
و متحدانش ص��ورت مي گرفت. ابتدا اين نقش آفريني 
ب��ه جبهه النصره واگذار ش��د. در ب��دو امر، گروههاي 
مخالف و معارض سوري هدفي جز سرنگوني بشار اسد 
نداشتند؛ نيتي که البته با حمايت هاي مالي و لجستيکي 
برخي از کشورهاي همجوار پي گرفته مي شد. آمريکا 
و متحدانش هم موافق برقراري نظام جديد سياس��ي 
در سوريه بودند. حمايت از مقاومت لبنان و همسويي 
با ايران و تهديد اس��رائيل از س��وي س��وريه از جمله 
داليل اصلي براي اجرايي کردن اين نقش��ه بود. جبهه 
النصره برغم پيش��روي هاي اولي��ه، در مواجهه نظامي 
بعدي نفس��ش به شماره افتاد و با کمرنگ شدن نقش 
النصره، نوبت به داعش رسيد تا در سوريه قدرت خود 
را افزاي��ش دهد. حاال داع��ش تنها اميد غرب و برخي 

متحدان منطقه اي براي شکس��ت دادن ارتش سوريه 
شده بود. برخي منابع خبري به نقل از احزاب مخالف 
دول��ت ترکيه فاش کردند ک��ه رهبران اين گروه چند 
نشست با سرويس اطالعاتي اين کشور و چند نشست 
مش��ترک با مقامات اطالعاتي ترکيه، عربستان و قطر 
داش��ته اند و با تس��لط بر منابع نفت��ي، توان اقتصادي 
خ��ود را افزاي��ش دادند. با اين ح��ال حضور حزب اهلل 
لبنان در س��وريه و تقويت ارتش اين کش��ور، مانع از 
س��قوط دمشق و قدرت گرفتن داعش شد و به همين 
منظور داعشي ها که با شکست پياپي کنفرانس هاي به 
 اصطالح صلح در س��وريه، ديگر مجالي براي موفقيت 
در اين کشور نمي ديدند، به تدريج از زمستان ۹1 وارد 
عراق شدند. در اين وضعيت، چادرهاي تحصن االنبار 
بهترين مکان براي س��ازماندهي آنان در شمال عراق 
محسوب مي شد. مالکي که متوجه اين نفوذ تدريجي 
ش��ده بود، شتابان به واش��نگتن رفت تا در چارچوب 
توافقنام��ه امنيت��ي، آمري��کا را براي مه��ار داعش در 
عراق مجاب کند اما پاس��خ سرد اياالت متحده به اين 
درخواست، گمانه هايي را در مورد هماهنگي داعش با 

سياستمداران کاخ سفيد ايجاد  کرد.
چادرهاي اعتراضي برخي از اهل تس��نن در عراق، 
يک سال برپا بود تا فضا براي عرض اندام داعش در روز 
20خرداد ۹۳ و س��قوط موصل مهيا ش��ود و اين آغاز 

مأموريت ديگر داعش بود.
سازماندهي  داعش 

اين گروه ش��امل يک رهبر و يک ش��وراي نظامي 

است . کادر اصلي اين گروه به صورت کامل از عراقي ها 
ش��کل گرفته است زيرا البغدادي هيچ تابعيت ديگري 
را در اين شورا نمي پذيرد. تعداد اعضاي شوراي نظامي 
کم و زياد مي ش��ود و معموال بين ۸ تا 1۳ نفر است و 
فرماندهي ش��ورا بر عهده يک افسر سابق ارتش بعثي 
عراق اس��ت. اين افس��ر،  حجي بکر س��رهنگ س��تاد  
ارتش س��ابق عراق بود. وي در زمان فرماندهي ابوعمر 
البغ��دادي، بعد از توبه از فعاليت در حزب بعث عراق،  
وارد تش��کيالت اين گروه ش��د و تمام تجربه نظامي و 
مناس��بات خود را در خدمت اين گ��روه قرار داد. وي 
مدتي بعد مش��اور نظامي ابوعمر البغدادي و معاون او 

ابوحفص المهاجر شد.
ابوبکر البغدادي در آن زمان در شوراي فرماندهي 
س��ابق دولت اس��المي عراق نبود بلکه تنها عضوي از 
اين دولت بوده و در ش��هر فلوجه اقامت داش��ت. بعد 
از کش��ته ش��دن ابوعمر و معاون وي و تعداد ديگري 
از مقامات ارش��د القاعده،  حجي بکر اعضاي ش��وراي 
نظام��ي را با بيعت با ابوبکر البغ��دادي به عنوان رهبر 

اين گروه  غافگير کرد.
به اين ترتي��ب، فعاليت گروه وارد مرحله جديدي 
شد که در آن ابوبکر البغدادي به عنوان فرمانده اصلي 
و حجي بکر به عنوان فرمانده در سايه کار خود را آغاز 
کردند. البته حضور س��رهنگ ستاد با ريش تراشيده و 
قيافه اي غربي در کنار ابوبکر البغدادي، حساسيت هايي 
را در مي��ان اعضاي دولت اس��الم عراق ايجاد مي کرد. 
از اين رو، وي  به س��رعت تغيير ظاهر داد. محاس��ني 
گذاشت و حتي نحوه صحبت کردنش را تغيير داد. در 
اين مرحله دولت اس��المي عراق از سويي در پي ايجاد 
يک هس��ته امنيتي و مطمئن براي ساختن اليه هاي 
اوليه امارت خود و از سوي ديگر در پي يافتن راه هايي 
ب��راي ورود منابع مال��ي  بود. همچني��ن البغدادي و 
البک��ر در خصوص توقف ديدارهاي س��ران درجه اول 
اي��ن گروه با فرماندهان فرع��ي و درجه دوم به توافق 
رسيدند. به اين ترتيب مناس��بات فرماندهان ميداني 
با س��ران، در ح��د دريافت دس��تورهاي امير از طريق 
اعضاي مجلس شورا که سران آن را تشکيل داده بود، 

منحصر شد. 
اق��دام ديگ��ر در ايجاد يک دس��تگاه امنيتي براي 
اج��راي ترورهاي محرمانه بود که در ابتدا ش��امل 20 
نف��ر ش��د و در يک ماه ب��ه بيش از 100 نفر رس��يد. 
اين ترورها از س��وي شخصي به نام  ابوصفوان الرفاعي 

حض�ور ح�زب اهلل لبنان در س�وريه و تقويت 
ارتش اين کش�ور، مانع از س�قوط دمش�ق و 
ق�درت گرفتن داعش ش�د و به همين منظور 
داعشي ها که با شکست پياپي کنفرانس هاي 
به  اصطالح صلح در سوريه، ديگر مجالي براي 
موفقيت در اين کش�ور نمي ديدند، به تدريج 
از زمس�تان 91 وارد ع�راق ش�دند. در اي�ن 
وضعي�ت، چادره�اي تحصن االنب�ار بهترين 
مکان براي س�ازماندهي آنان در شمال عراق 

محسوب مي شد.
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رهبري مي شد و به صورت مستقيم زير نظر فرماندهي 
دولت اس��المي عراق قرار داش��ت. اين گروه هر کسي 
را که احس��اس مي ش��د س��وداي جدايي ي��ا تمرد از 
دس��تورهاي فرمانده��ي يا مقام��ات ميداني يا قضات 

شرعي را در سر دارد، ترور مي کرد.
منابع مالي

تامين منابع مالي همانن��د دوره ابوعمر البغدادي 
صورت مي گرفت و مصادره امول شيعيان و مسيحيان و 
غيرمسلمانان و کساني که مزدوران نظام عراق خوانده 
مي شدند، يکي از رايج ترين روش تامين نيازهاي مالي 
آنان بود. بخش��ي از اهل سنت نيز از تامين کنندگان 
مناب��ع مالي گروه داعش بودند. اين پرداخت پول يا با 
ميل و رغبت صورت مي گرفت يا کساني از اهل تسنن 
که اعتقادي به فعاليت گروه داعش نداش��تند بواسطه 
تهديد، مجبور به پرداخت مبالغي و تامين هزينه هاي 

دولت اسالمي عراق مي شدند.
تسلط بر منابع دولتي از ديگر درآمدهاي اين گروه 
تروريس��تي بود. چيزهايي که امکان مالکيت و تسلط 
کامل بر آن نبود نيز با تهديد مالک آن به قتل و غارت 
و انفجار ش��رکت، به صورت ماهيانه اموالي از آن را به 

عنوان ماليات به سرقت مي برند.
از طرفي کمک هاي مالي خارجي ازجمله عربستان 
و کويت هم به س��وي اين گروه س��رازير مي شد و به 
اي��ن ترتيب اموال اين گروه به ان��دازه اي باال رفت که 
توانس��ت حقوق بس��يار بااليي به عناصر خود بدهد و 
هزينه ه��اي زيادي را نيز ص��رف عمليات نظامي خود 
کند. به همين دليل گرايش براي پيوستن به اين گروه 
نيز افزايش پيدا کرد و سازمان روز به روز گسترده شد 

و به سوريه نيز تسري يافت.
تشکيالت اداري

نظاميان داعش را ۶ تا 17 هزار نفر برآورد کرده اند، 
ب��ا اين حال آماري مطمئن و رس��مي از تعداد آنها در 
دسترس نيس��ت اما بنا به گزارشاتي که اخيرا منتشر 
ش��ده، آمار نيروهاي اين سازمان بس��يار فراتر از اين 
ارقام اس��ت. در فضاي نابس��امان سياسي و اجتماعي 
عراق که گروه هاي سرکوبگر امکان فعاليت و اقدامات 
ايذاي��ي دارند س��الح گ��رم راحت به دس��ت مي آيد، 
بنابراين، امکان پيوس��تن گروه هاي افراطي به داعش 

زياد اس��ت بخصوص اين که برخي گروه هاي افراطي 
حاضر در ع��راق، عمليات داع��ش را در برهم ريختن 
اوضاع عراق مناس��ب با منافع خود تشخيص داده و از 

اقدامات اين گروه حمايت مي کنند.
رنگ رس��مي که داع��ش به عنوان نم��اد انتخاب 
کرده، س��ياه است. از اين رو، ساختمان ها، خودروها و 

پرچم داعشي ها به همين رنگ است.
بخش ديگري از امور داعش به وس��يله هيات هاي 
شرعي س��اماندهي و اين ش��وراها يکي از بخش هاي 
اصلي دول��ت خودخوانده داعش تلقي مي ش��ود. آنها 
وظيفه ارش��اد، تبلي��غ و پيگيري رس��انه اي اقدامات 
گروه را ب��ه عهده دارند. در بيانيه هاي صادر ش��ده از 
طرف داعش، مردم مناطق اش��غالي موظف به رعايت 
دس��تور هيات هاي شرعي هس��تند که تخطي از آن، 
مس��توجب مجازات س��نگين خواهد بود. »اندلس« و 

»فرقان« دو موسسه اي هس��تند که فعاليت رسانه اي 
داعش را مديري��ت مي کنند. س��ازمان اطالعاتي اين 
گروه، مسئوليت حفظ امنيت سران داعش و حفاظت 

از گروه در برابر نفوذي هاي دشمن را به عهده دارد.
داعش��ي ها در ش��اخه نظامي خود اتب��اع عراقي، 
تونس��ي و ليبياي��ي را هم��راه کرده اند. ع��الوه براين 
گروه��ي از مس��لمانان قفقاز هم هس��تند که تفکرات 
افراط��ي دارن��د. قفقازي ها ک��ه با چچني ه��ا ارتباط 
مس��تقيم داشتند در جريان آشوب سوريه در تحوالت 
اخي��ر نقش عمده بازي مي کردند. اين افراد در جريان 
حوادث سوريه به قس��اوت قلب شهره و بارها با ديگر 
معارضان دولت سوريه نيز درگير شدند. مضاف بر اين، 
برخي مس��لمانان اروپايي که در جريان آش��نايي آنان 
با اس��الم، وهابيون نقش عمده اي داش��تند، در شمار 
صف��وف داعش��ي ها در آمدند. در کن��ار اين مجموعه 
بايد از برخي افس��ران بعث عراق ي��اد کرد که درباره 
نفوذ ش��يعه بخصوص نفوذ ايران در عراق، نگراني هاي 
مش��ترکي با داعش��ي ها دارند و به همين دليل با اين 
گ��روه همکاري مي کنند. برخ��ي تخمين مي زنند که 
در ح��ال حاضر نزديک ب��ه 10 هزار مب��ارز خارجي 
در س��وريه وجود دارد اما چچني ها به دليل س��ال ها 
جنگ با روسيه در منطقه قفقاز، از زبده ترين مبارزان 

خارجي در سوريه به شمار مي آيند.

الکس��اندر بورتنيک��وف، رئيس س��رويس امنيتي 
ف��درال روس��يه )جانش��ين ک.گ.ب( مي گويد تا ماه 
اکتبر گذش��ته حدود 500 ش��به نظامي از روس��يه و 
صدها نفر ديگر از مناطق شوروي سابق در حال جنگ 
در س��وريه بودند. به عنوان نمونه، الشيشاني که اسم 
واقعي اش »ترخان باتيراش ويلي« اس��ت، يک چچني 
از منطقه قفقاز گرجستان است. او در سال 201۳ و از 
طريق زميني و با لقب »عمر چچن« وارد سوريه شد. 
او در آن زمان رهبري يک گروه وابس��ته به القاعده به 
نام »ارتش مهاجران و چريک ها« را بر عهده داش��ت. 
بسياري از اعضاي اين گروه، مبارزاني از اتحاد جماهير 
ش��وروي بودند. بنا به گزارش روزنامه لبناني االخبار، 
او به س��رعت دي��داري با البغدادي داش��ت و با رهبر 
داعش پيمان بس��ت. الشيشاني قدرت خود در ميدان 
نبرد را در آگوس��ت 201۳ نش��ان داد و آن زماني بود 
که گروه هاي مخالف نظام س��وريه در حال نبرد براي 
کنترل پايگاه هوايي مناطق در ش��مال کش��ور بودند. 
بنا به گفته ابوالحس��ن مراعي يک��ي از خبرنگاران در 
منطقه، شورش��يان ماه ها بود ب��راي کنترل اين پايگاه 
ناموفق بودند اما با ورود الشيشاني به ميدان نبرد، اين 

مکان به کنترل شورشيان در آمد.
باوجود اين که داعشي ها مدعي تشکيل يک امارت 
اس��المي در بخش هايي از س��رزمين عراق و س��وريه 
هس��تند، اما هنوز اعتماد چنداني از سوي عراقي ها يا 
سوري ها نس��بت به چنين برنامه اي ابراز نشده است. 
ش��ايد يکي از داليل اصلي اختالف جبه��ه النصره با 
داعش��ي ها نيز همين باش��د. درگيري خونين اين دو 
گروه، نارضايتي ايمن الظواهري را در پي داش��ت و به 
صدور بيانيه اي از سوي او مبني بر خروج داعشي ها از 

جريان القاعده منجر شد.
دولت اس��المي عراق و ش��ام ب��راي اداره مناطق 
متصرفه، نواحي را به واليات متعدد تقس��يم مي کند. 
ب��ه اين ترتيب که ب��راي هر واليت ي��ک امير تعيين 
مي شود. همچنين هر واليت يک دادگاه اسالمي براي 
حل و فصل ش��رعي اختالفات و مس��ائل قضايي دارد. 
شوراي خدمات اس��المي نيز شوراي ديگري است که 
تقريب��ا همان امور مربوط به ش��هرداري ها را پيگيري 
مي کند و براي اداره واليت تاس��يس مي ش��ود. شروع 
فعاليت داعش��ي ها از اس��تان هايي بود ک��ه به لحاظ 
فرقه اي با اين جريان هماهنگي و همفکري بيش��تري 
داش��تند و به همين دليل براحتي توانس��تند الرقه و 

ديرالزور را تصرف کنند.
حاميان و مخالفان

برخ��ي گزارش ها حاکي اس��ت، داعش هزينه هاي 
خ��ود را از طري��ق کمک هاي مالي قطر و عربس��تان 
س��عودي تامين مي کن��د. همچنين براي اس��تفاده از 
راه ها و خطوط مواصالتي که تحت کنترل آنهاس��ت، 
عوارض��ي تعيين ک��رده و به اين وس��يله بخش هايي 
از هزين��ه گروه ش��ان را تامين مي کنن��د. خبرهايي از 
حمايت ترکيه از اين گروه نيز در دس��ت اس��ت. طبق 
برخي گزارش ها حمايت دولتمردان ترک از معارضان 
س��وري، زمينه برقراري ارتباط اين کشور با داعشي ها 
را فراهم کرده اس��ت. ظاهرا حمايت هاي لجس��تيکي 
ترکيه از اين گروه، مس��اله اي نيس��ت که بتوان آن را 

کتمان کرد.
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ب��ا توجه ب��ه ادعاهاي م��رزي داعش ک��ه متوجه 
تماميت ارضي برخي کش��ورهاي منطقه است، برخي 
دولت هاي حاشيه اي خليج فارس، رسما نگراني خود را 
از گسترش نفوذ داعش اعالم کردند. دولت امارات جزو 
اولين دولت هايي بود که باوجود حمايت از جريان هاي 
افراطي سوريه که عليه بشار اسد مي جنگيدند، اين بار 
در صف مخالفان داعش درآمد و از تماميت ارضي عراق 
دفاع کرد. آمريکا هم از حمالت داعشي ها ابراز نگراني 
ک��رد و آن را خطري براي ثب��ات عراق و تمام منطقه 
خواند در حالي که بسياري آمريکا را پرورش دهنده و 

حامي اصلي گروه هايي مانند داعش مي دانند.
بريتانيا نيز ضمن محکوم کردن اش��غال موصل از 
سوي داعش از دولت مالکي خواست داليل ناامني در 
عراق را بررسي کند. وزارت خارجه بريتانيا بر حمايت 
خ��ود از دولت مالکي در جنگ عليه تروريس��م تاکيد 

کرد و خواستار تشکيل دولت جديد در عراق شد.
اقدامات داعش خواب ها را چنان از س��ر پراند که 
منتق��دان س��ابق مالکي هم به فکر اتخ��اذ يک تدبير 
مشترک با دولت عراق در برخورد با اين گروه افتادند. 
مقتدا صدر به عنوان يکي از فعاالن عرصه عراق اظهار 
ک��رد، نيروهاي نظامي طرفدار وي با ارتش عراق عليه 
شورشيان همکاري خواهند کرد. وي پيشتر از تصدي 
مجدد منصب نخست وزيري عراق توسط نوري مالکي 
انتق��اد کرده ب��ود اما براي رهايي از ش��رايط بد فعلي 
در عراق، نشس��ت هايي را با عم��ار حکيم ديگر منتقد 
سياس��ت هاي نخس��ت وزير عراق برگزار کرد. درکنار 
اين نشست ها، مقتدا صدر طرفدارانش را دعوت کرد تا 
تحت گردان هايي به نام »س��رايا االسالم« سازماندهي 
شوند و براي نبرد با گروه هاي تروريستي و حمايت از 

اماکن مقدسه به ارتش عراق بپيوندند.
با اين همه پيش��روي سريع داعشي ها موجب شد، 
برخي کش��ورهاي همجوار ابراز ش��ادماني کنند و در 

فکر آن باش��ند که از اين موقعيت به نفع مطامع خود 
استفاده کنند. گزارش هاي رسيده حاکي است، چندي 
پيش گروهي از هواداران دولت اس��المي عراق و شام 
در کويت )حداکثر ۳0 نفر( تجمعي برگزار کردند. آنان 
در تجمع خود، عالوه بر س��ر دادن شعار »اهلل اکبر« و 
»الاله االاهلل«، در دفاع از گروهک تروريستي تکفيري 
"دولت اس��المي عراق و ش��ام" شعار س��ر مي دادند و 

خواستار اشغال کامل عراق توسط »داعش« شدند.
تصاوير اين تجمع فورا در فضاي مجازي و صفحات 
س��ايت هاي اجتماعي منتشر ش��د. در واکنش به آن، 
بس��ياري از کاربران کويتي و کاربران ديگر کشورهاي 
عرب��ي ب��ه انتق��اد از اين تجم��ع و تجم��ع کنندگان 
پرداختن��د و آن��ان را حاميان تروريس��م ناميدند و از 
دولت و دس��تگاه قضايي کويت خواستند فورا آنان را 

شناسايي و با آنها برخورد کند.
 تجمعي مشابه و در همين حجم نيز از سوي برخي 
سلفي هاي اردن برگزار ش��د که با واکنش هاي منفي 
زيادي روبه رو گرديد. اتحاديه جهاني علماي مسلمين 
مستقر در دوحه قطر نيز با »انقالبي« خواندن حرکت 
داعش، درخواس��ت آيت اهلل سيستاني مرجع شيعيان 
عراق را براي جنگ با ش��به نظاميان افراطي در شمال 
اين کش��ور مورد انتقاد قرار داد. در بيانيه اين اتحاديه 

که رهبرش يوس��ف القرض��اوي آن را امضا کرده ادعا 
شده است: فروپاش��ي کامل نيروهاي نظامي، امنيتي 
و پلي��س در عراق از »هيچ« به وج��ود نيامده و تنها 

مي توان علت آن را انقالبي مردمي دانست.
در مقابل اين اظهارات، خالد المال، رئيس جماعت 
علماي عراق با تاکيد بر اين که داعش هنگام ورود به 
موصل ب��ه زنان تجاوز کرده و اموالي را ربوده اس��ت، 
به بيانيه اتحاديه جهاني علماي مس��لمين پاسخ داد و 
گفت: اگر اين رخدادها انقالبي مردمي به حساب آيد، 
امري مغاير با واقعيت خواهد بود. وي تاکيد کرد: آنچه 
در عراق رخ داده، خيانتي از س��وي استاندار موصل و 

برخي نظاميان بوده است. 
اينها همه نشان مي دهد گروهي به نام داعش بازي 
خطرناکي را آغاز کرده اس��ت. ممکن اس��ت اين بازي 
طرفداراني در س��طح منطقه داش��ته باش��د و کساني 
نسبت به آينده آن ابراز خوش بيني کنند اما واقعيت ها 
حکاي��ت از چيز ديگري دارد. ب��ازي خطرناک داعش 
منطقه را بيش از آنچه هس��ت ب��ي ثبات خواهد کرد 
و اين بي ثباتي فقط محدود به کش��ور عراق يا سوريه 

نخواهد ماند.
توانمندي هاي نظامي و گستره نفوذ داعش 

داع��ش با توجه ب��ه ارتباطي که ب��ا القاعده برقرار 
کرده، بديهي است که همه تجارب و توان رزمي، مالي 
و لجس��تيکي القاعده را پشت س��ر خود داشته باشد. 
اين گ��روه در درگيري خود با س��اير گروه ها، بويژه با 
ارتش آزاد س��وريه، نشان داده است که از توان بااليي 
برخوردار بوده و تس��ليحات و نيروه��اي زيادي را در 

اختيار دارد.
در اين راستا س��ازمان ناظر حقوق بشر سوريه در 
گزارش��ي که در سال 201۳ ارائه کرد ابراز داشت که 
داعش قوي ترين گروه شورشي فعال در شمال سوريه 
است. پيکارجويان داعش که عموما از جوانان ماجراجو، 
کم س��واد و محروم تشکيل شده اند، تحت آموزش هاي 
چريکي قرار گرفته و از س��الح هاي پيشرفته سبک و 
گاه متوسط بهره مي گيرند. نکته مهم در ميان عناصر 
داعش آن است که با توجه به انگيزه هاي ايدئولوژيک، 
روحيه رزمي بااليي دارند و بنابراين در عمليات خود، 
ريس��ک پذيري زيادي به خ��رج داده و معموال تا پاي 

جان مي جنگند.
يکي از مهمترين عوامل قدرت رزمي باالي داعش 
عالوه بر دريافت انواع تسليحات پيشرفته از طرف هاي 
منطقه اي نظير عربستان سعودي، به تجارب عراق باز 
مي گردد. داعش در عراق و در درگيري هاي مستمر با 
ارتش آمريکا کامال آب ديده ش��ده و شيوه درگيري با 
ارتش هاي کالسيک را خوب مي داند. نکته قابل توجه 

گروه داعش، بازي خطرناکي را آغاز کرده است. ممکن است اين بازي طرفداراني 
در سطح منطقه داشته باشد و کساني نسبت به آينده آن ابراز خوش بيني کنند 
اما واقعيت ها حکايت از چيز ديگري دارد. بازي خطرناک داعش منطقه را بيش 
از آنچه هس�ت، بي ثبات خواهد کرد و اين بي ثباتي فقط محدود به کشور عراق 

يا سوريه نخواهد ماند.
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آن اس��ت که يک سوم از کش��ته هاي سربازان آمريکا 
در دوران اش��غال عراق، در استان االنبار يعني کانون 
ق��درت داعش جان خود را از دس��ت دادن��د. اجراي 
عمليات انتحاري توسط اين گروه و يا ساير گروه هاي 
وابسته به القاعده نيز نشان گر آن است که عناصري را 
به گونه اي تربيت کرده ان��د که حاضرند در راه اهداف 
مورد ادعاي خود دست از جان شسسته و به استقبال 

مرگ بروند.
داعش به لحاظ سازماندهي و آموزش و تسليحات 
در سطح بااليي قرار دارد. سابقه نبرد طوالني در عراق 
و پيش از آن در خارج عراق )افغانس��تان، چچن و ...( 
از عناصر و به وي��ژه فرماندهان داعش، افراد آبديده و 
باتجربه اي ساخته اس��ت که در سخت ترين شرايط و 
خصوصا در جنگ هاي چريکي قادر به مبارزه س��خت 
هس��تند. تعداد اف��راد اين گروه ح��دود ۳0 هزار تن 
برآورد ش��ده است، با اين حال به لحاظ کيفي کارآيي 
بااليي دارند و به همين دليل به آساني ارتش عراق را 

شکست داده اند.
اياالت متحده آمريکا و داعش

در خبرهاي آمده اس��ت که دول��ت ايالت متحده 
با خطرناک تش��خيص دادن اقدام��ات گروه داعش و 
بحران��ي خواندن اوض��اع منطقه به منظ��ور کمک به 
دول��ت عراق، مواضع و محل اس��تقرار اين گروه را در 
مناطقي با جنگنده هاي خود بمباران کرده است. اين 
اقدام ديرهنگام آمريکا گرچه ضربات سختي را به توان 
رزم��ي اين گروه پيکارجو وارد کرده و باعث کندي در 
روند پيش��روي آنان و حتي عقب نش��يني از بعضي از 
مناطق عراق ش��ده اس��ت اما به هر صورت نمي تواند 
نقش آمريکا را در شکل گيري و رشد اين گروه پنهان 

سازد.
ماجرا از زماني آغاز مي ش��ود ک��ه رهبر داعش در 
يکي از زندان هاي آمريکايي در عراق بود و بعدها آزاد 
ش��د. آمريکايي ها اعالم کردند که به اشتباه البغدادي 
را آزاد کردند؛ نکته اي که قبول آن س��خت مي نمايد. 
رهبر داعش که س��وداي خالفت داش��ت پيش از اين 
در س��ال 200۸ در موصل تش��کيل امارت اسالمي را 
اع��الم کرده بود و بعيد به نظر مي رس��د اين مس��ئله 
از نگاه آمريکايي ها پنهان مانده باش��د. حضور داعش 
در س��وريه و درگيري با ارتش س��وريه تنها در س��ايه 
حمايت هاي تس��ليحاتي آمريکا ممکن و ميس��ور بود. 
اخيرا عکس هايي منتش��ر ش��ده ک��ه در آن مک کين 
س��ناتور جمهوري خواه و رقيب باراک اوباما در اولين 
دوره انتخابات رياس��ت جمهوري او در کنار چهره اي 
منس��وب به ابوبکر البغدادي ديده مي شود. در صورت 
انتساب اين عکس به رهبر داعش، نشان از هماهنگي 
بخش هاي��ي از کارگ��زاران آمريکاي��ي با اي��ن جريان 
تروريس��تي دارد. همراه��ي آمري��کا و متحدان��ش با 
شورشيان سوريه با توجه به مواضع اعالم شده رسمي، 

امري غير قابل انکار است.
روزنام��ه لوموند به تازگي نوش��ته اس��ت که اوالند 
تأييد ک��رده فرانس��ه »تجهيزاتي مطابق ب��ا تعهدات 
اروپايي ها« در اختيار شورش��يان س��وريه ق��رار داده 
اس��ت. صحبت از همان س��الح هايي است که حاال از 
س��وريه به عراق منتقل ش��ده و از داعش، يک ارتش 
افراطي اما مس��لح ساخته است. گروهي که در ابتدا با 

س��الحهاي نيمه سنگين و سبک با رويارويي با ارتش 
عراق مي پرداخت حاال گزارش هايي دريافتي حاکي از 
آن اس��ت که امکان استفاده از بمب هاي خوشه اي نيز 
ب��راي اين گروه فراهم ش��ده و حتي اخباري نيز از در 

اختيار داشتن »پهپاد« وجود دارد.
وقت��ي موصل س��قوط ک��رد و رهب��ر داعش خود 
را خليف��ه ناميد در رس��انه هاي تصوي��ري و فضاهاي 
مجازي  به حد فراوان عکس هايي از س��ر بريدن، شقه 
ک��ردن، دونيم ک��ردن و زنده بگور کردن اس��يران از 
س��وي نيروهاي داعشي ها منتشر ش��د.  اخبار حاکي 
از خش��ونت در حد باال پيکارجويان بود که در محافل 
بين  المللي تا مدت ها واکنشي جز اعالم تاسف نداشت. 
سکوت آمريکا در برابر همه اين جنايت ها تا زماني که 
مالکي از قدرت کنار کش��يد، ادامه يافت و حتي باعث 

صدور يک قطعنامه شوراي امنيت نيز نشد.
در حالي که داعش در حال پيش��روي بود و برغم 
توافقات پنهاني ميان دست اندرکاران اقليم کردستان 
و داعش��ي ها که با آگاهي دولتم��ردان ترکيه صورت 
گرف��ت و به گم��ان بارزاني، ش��رايط را ب��راي اعالم 
اس��تقالل اين اقلي��م آماده و مهيا کرد، ب��ه يک باره، 
داعش بازي را به هم زد و به توافق پشت کرد. نزديک 
ش��دن به قلمرو اقليم کردستان، تسلط بر منابع نفتي 
را براي پيکارجويان تروريس��ت در پي داش��ت. از اين 
رو اق��دام به اش��غال چند منطقه از اقليم کردس��تان 
کردند. پيش��مرگان ک��رد که قبال س��ال ها در مقابل 

ارتش عراق مقاومت سرس��ختانه اي نشان داده بودند، 
اين بار به آس��اني بازي را باختند و س��نگر به س��نگر 
عقب نش��يني کردند. داعش به پيشروي ادامه داد و به 
اربيل نزديک شد. تس��لط داعش بر اربيل براي اقليم 
کردس��تان گران تمام مي ش��د و روياروي��ي کردهاي 
متحد آمري��کا با تروريس��ت ها به مرحل��ه خطرناکي 
رسيده بود. آمريکا مي بايست اقدامي صورت مي داد و 
ب��راي همين، حمالتي نه نابودکننده بلکه مهارکننده، 
عليه داعش انجام داد تا روش��ن ش��ود اياالت متحده، 
حفظ منافع متحد کردس��تاني خود را بر س��کوت در 

مقابل پيشروي هاي داعشي ها ترجيح مي دهد.  
نکت��ه ديگري که باعث تش��ديد نگران��ي آمريکا و 
متحدان غربي اش در مورد فعاليت داعش ش��ده بود، 
بي��م از گس��ترش نف��وذ و عمليات نظام��ي اين گروه 
تروريس��ي در فرات��ر از مرزهاي عراق و س��وريه بود. 
بروز جنگ در عراق و س��وريه باعث مهاجرت بسياري 
از اتباع اين دو کش��ور به کش��ورهاي همجوار ش��د و 
در همين راس��تا  اردن بيش از ديگر کش��ور پذيراي 
آوارگان ب��ود. همين مس��اله بهانه مناس��بي را فراهم 
آورد تا برخي از عناصر هسته هاي جهادي در پوشش 
آواره به اردن وارد ش��وند. پيش از اين بارها از س��وي 
کادر رهبري داعش اعالم شده بود که سرنگوني ملک 
عبداهلل يکي از اهداف ما اس��ت.  مشابه اين تهديدات 
در مورد لبنان و عربس��تان نيز تکرار ش��ده بود. ادامه 
اين روند، باعث تش��ديد نگراني هاي غرب از گسترش 
نفوذ گروه داعش ش��د. نقطه عطف اين تغيير رويکرد، 
س��ر بريدن خبرنگار آمريکاي��ي در مقابل دوربين بود. 
اقدامي که گفته مي ش��ود پس از آن صورت گرفت که 
تروريست هاي داعش پول درخواستي بابت آزادي اين 

خبرنگار را دريافت نکردند.
عمليات هايي ش��بيه به اين، ممکن اس��ت در هر 
نقط��ه اي از خ��اک آمري��کا و متحدانش تکرار ش��ود. 
شايد براي همين است که ديويد کامرون نخست وزير 
انگلي��س، دو ماه پ��س از جنايات داع��ش در عراق و 
س��ه س��ال پس از خشونت هايش��ان در س��وريه، در 
سرمقاله روزنامه ساندي تلگراف نوشت: »اگر پيشروي 
اي��ن گروه تن��درو متوقف نش��ود، ممکن اس��ت ما را 
در خيابان هايم��ان در انگلي��س هدف ق��رار دهند« و 
داگالس الکساندر وزير خارجه دولت سايه انگليس هم 
در ديلي تلگراف تأکيد کرد: »اعالم خالفت اس��المي 
در عراق و س��وريه همزمان با س��يل جذب جهاديون 
از غرب، نگراني امنيتي درجه دوم محس��وب نمي شود 

بلکه نخستين تهديد امنيتي است«.
سرويس هاي امنيتي غرب که به ياد دارند القاعده 
چگونه در يازدهم سپتامبر عليه مهم ترين حامي خود 
دست به عمليات زد و به ياد مي آورند در ليبي، النصره 
چطور آبروي ديپلماتيک واشنگتن را به خطر انداخت، 
حاال نگران خيانت س��ومين گروه تروريس��تي هستند 
چراکه به تجربه دريافته اند چاقوي تروريسم، هميشه 

دسته خود را مي بُرد.
ام��روز درک اين نکته خيلي س��خت نيس��ت که 
داع��ش دس��ت پرورده آمريکاس��ت براي ب��ه انحراف 
کشاندن بيداري اس��المي و سرنگوني اسد در سوريه. 
استفن گريفين تارپلي تاريخ نگار و نويسنده آمريکايي 
در همي��ن  ب��اره در گفت وگو با پرس ت��ي وي تصريح 

داع�ش به لح�اظ س�ازماندهي و آم�وزش و 
تسليحات در س�طح بااليي قرار دارد. سابقه 
نب�رد طوالني در عراق و پيش از آن در خارج 
ع�راق )افغانس�تان، چچ�ن و ...( از عناصر و 
ب�ه وي�ژه فرماندهان داعش، اف�راد آبديده و 
باتجربه اي س�اخته اس�ت که در سخت ترين 
شرايط و خصوصا در جنگ هاي چريکي قادر 

به مبارزه سخت هستند.
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پ کرده اس��ت: »گروه تروريستي داعش همانند القاعده 
محصول و دست پرورده سازمان هاي اطالعاتي غرب از 
جمله سيا است. کشورهاي عضو ناتو از جمله آمريکا و 
انگليس و فرانسه از حاميان اصلي و عوامل شکل گيري 
داعش بوده اند. عناص��ر داعش در اردوگاه هاي ناتو در 
اردن آموزش ديدند و در پايان سال 2011 از ليبي به 

ترکيه و از آنجا به شمال سوريه آورده شدند«.
جالب ت��ر اينکه حتي جان نگروپونته مدير س��ابق 
اطالعات ملي آمريکا هم در مصاحبه با ديلي بيس��ت 
گفت��ه که »آمريکا مس��ئول و مقصر در پيدايش گروه 
دولت اس��المي عراق و س��وريه بوده است«. او درباره 
روابط واش��نگتن با ابوبکر البغدادي هم تاکيد کرد که 
»م��ا او را آزاد کرديم و حاال او براي انتقام گيري آمده 

است«.
اي��ن اعتراف��ات پس از آن مطرح ش��د که داعش، 
حام��ي اصل��ي خ��ود را ه��دف ق��رار داد و خبرنگار 
آمريکايي را س��ر بُريد. حزب اهلل لبنان در بيانيه اي که 
در محکومي��ت س��ر بُريدن خبرن��گار آمريکايي صادر 
کرده ب��ه ياد آمريکايي ها آورده اس��ت ک��ه "حمايت 
مالي و تسليحاتي رس��انه اي از گروه هاي تروريستي و 
س��کوت هولناک در قبال جنايت هاي آشکار اين گروه 
در س��وريه و عراق و ديگر کشورها، عامل اصلي چنين 
جنايت هاي وحش��تناکي اس��ت که همگان را تهديد 

مي کند."
به دنبال رس��وايي داعش، حاال کم کم کش��ورهاي 
حامي تندروهاي اسد در سوريه، مواضع خود را تعديل 
ک��رده و به عنوان مثال، وزير خارجه قطر با بيان اينکه 
دوحه از گروه هاي تندرو از جمله داعش به هيچ وجه 
حمايت نمي کند، گفته است: ديدگاه گروه هاي تندرو 
نس��بت به منطقه ب��ا ديدگاه دوح��ه همخواني ندارد. 

س��عودالفيصل وزي��ر امور خارجه عربس��تان که گفته 
مي شود کش��ورش تأمين کننده مالي داعش بوده، در 
عقب نش��يني تاکتيکي در قبال بحران منطقه، پا را از 
اين هم فراتر نهاده و تاکيد کرده است که رياض ديگر 

در پي تغيير دولت سوريه نيست. 
ب��ا وجود اي��ن اعترافات و کنايات، معلوم نيس��ت 
واشنگتن به اين زودي ها بخواهد پرونده گروهکي که 
قريب به ده س��ال براي پيدايش آن وقت صرف ش��ده 
را ببندد. به همين دليل اس��ت ک��ه برخي مي گويند 
آنچه همکاري امنيتي واش��نگتن با اسد براي غلبه بر 
داعش خوانده شده، نمايش��ي است و آمريکا به بهانه 
حضور داعش در س��وريه، قصد توسعه عمليات نظامي 
در خاک سوريه را دارد. اقدامي که معلوم نيست تا چه 

اندازه با دولت اين کشور هماهنگ است.
همچني��ن برخ��ي ديگر داع��ش را بهتري��ن ابزار 
براي انح��راف افکار عمومي آمري��کا از بحران داخلي 
اين کش��ور عليه فقر و تبعيض نژادي مي دانند. ش��ايد 

به همين خاطر اس��ت که هنوز واشنگتن ضربه نهايي 
را ب��ه داعش وارد نکرده و احتم��ال آن مي رود که در 
پش��ت پرده به همراهي خود با اين تروريست ها ادامه 

مي دهد.
مرگ ابوبکر بغدادي؟

 در روز 15 ش��هريور ۹۳ يک��ي از خبرهاي مهمي 
که در اکثر رسانه ها منتشر شده بود، خبر کشته شدن 
ابوبکر بغدادي بود. تقريبا يک س��ال پيش هم خبري 
مبني بر کش��ته ش��دن وي منتشر ش��ده بود. در اين 
ميان پايگاه اينترنتي روزنامه اليوم الس��ابع چاپ مصر 
اعالم کرد که تصاويري که حکايت از کش��ته ش��دن 
بغدادي دارند، منتش��ر شده اس��ت. عکسي که از فرد 
مقتول منتشر شده شباهت زيادي با کسي داشت که 
ب��ه عنوان خليفه داعش، در يک��ي از روزها جمعه در 
موصل خطبه خوانده بود. ش��ايد شباهت اين عکس با 
آن فرد، س��بب شده بود تا کساني که اين خبر را نقل 
مي کردند به صحت آن اعتماد بيشتري داشته باشند.

 برخي از رس��انه ها ه��م تاکيد دارند ک��ه دو روز 
پ��س از انتش��ار فيلم »اس��تيون س��وتلوف« خبرنگار 
آمريکاي��ي، هواپيماه��اي جنگي آمريکا ب��ه مقرهاي 
گروه��ک تروريس��تي داعش حمله کردن��د که منجر 
به کش��ته شدن س��ه نفر از اعضاي مهم داعش مانند 
»ابوهاجر الس��وري« مشاور ابوبکر بغدادي شد. در اين 
ميان رس��انه ها اع��الم کردند که »جان ک��ري« وزير 
امور خارجه آمريکا، کش��ته ش��دن اين س��ه نفر را به 
»باراک اوباما« رئيس جمهور اين کش��ور اطالع داده و 
به احتمال فراوان اوباما در بازگش��ت به واشنگتن اين 

خبر را بطور رسمي تائيد خواهد کرد.
در اي��ن ميان »س��ي ب��ي اس نيوز« ني��ز خبري 
را منتش��ر کرد که تيتر آن حکايت از کش��ته ش��دن 
البغ��دادي دارد ام��ا در مت��ن خبر آمده ک��ه ابوهاجر 
الصوفي يکي از فرماندهان ارش��د داع��ش که ارتباط 
نزديکي با بغدادي داش��ته، کشته شده است. عليرغم 
هم��ه اين موارد، هيچ خبري قطعي از کش��ته ش��دن 
ابوبکر البغدادي که قابل اعتماد باشد و از سوي منابع 
داعش به تاييد رسيده باش��د، منتشر نشد و به اخبار 

موجود هم بايد به ديده ترديد نگريست.
اجالس حاميان ديروز!

س��رانجام آمريکا بعد از ک��ش  و قوس  زياد، داعش 
را خطري براي منطقه ناميد و براي ايجاد يک ائتالف 
جهان��ي عليه اين گروه تروريس��ت، وارد ميدان ش��د. 
نکته جالب اين اس��ت که با دس��تياري آمريکا، چهل 
کش��ور براي تشکيل ائتالف عليه داعش اعالم موافقت 
کردند در حالي که بس��ياري از اين کش��ورها، همان 
حامي��ان ديروز داعش هس��تند. در حالي که مقامات 
آمريکاي��ي هر گونه همکاري با جمهوري اس��المي در 
مب��ارزه با داعش را منتفي دانس��تند، ه��دف از  اين 
ائتالف، هماهنگي و هم��کاري در مورد تهديدات اين 
گروه اعالم ش��د. س��خنگوي وزارت خارجه آمريکا در 
اي��ن زمينه تصريح کرد: ائت��الف به دنبال قطع درآمد 
و جلوگيري از حماي��ت خارجي و ايدئولوژيک داعش 
اس��ت. بايد ديد آيا واقعا آمريکا مي تواند از سياس��ت 
دوگانه خود نس��بت به اين گروه دست بردارد و ضمن 
مخالف��ت با عملکرد اين گروه در ع��راق، از اين گروه 

عليه سوريه حمايت نکند؟

ج�ان نگروپونت�ه مدير س�ابق اطالعات ملي 
آمريکا  در مصاحبه با ديلي بيس�ت گفته که 
»آمريکا مس�ئول و مقص�ر در پيدايش گروه 
دولت اس�المي عراق و سوريه بوده است«. او 
درباره روابط واشنگتن با ابوبکر البغدادي هم 
تاکي�د کرد که »م�ا او را آزاد کرديم و حاال او 

براي انتقام گيري آمده است«.
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ظهور داعش و چشم انداز سياسي منطقه
ميزگردي با حضور دو صاحب نظر مسائل خاورميانه

اشاره:
تحليل محتواي رسانه هاي خاورميانه در تابستان اخير نشان مي دهد که از هيچ موضوعي به اندازه 
»داعش« در فضاي رسانه اي منطقه سخن به ميان نبوده است. گروهي که با طوالني شدن بحران 
سوریه، با سوداي حکومت بر عراق و شام وارد عرصه شد و خود را »دولت اسالمي عراق و شام« 
و به اختصار »داعش« ناميد. اما با تصرف موصل عراق در آستانه رمضان گذشته، عين و شين را 
از آخر نام خود حذف کرد تا همزمان با اعالم خالفت رهبرش ابوبکر البغدادي، نشان دهد که به 

تشکيل حکومتي فراتر از مرزهاي عراق و شام مي اندیشد.
را  این گروه  نيست که  تردیدي  اما  بحران سوریه جست،  ميانه  باید در  را  هرچند ظهور داعش 
چگونه شکل  و  چيست  سلفي گري  اما  دانست.  »سلفي گري«  نام  با  تاریخي  جریاني  امتداد  باید 
گرفته است؟، چه عواملي موجب رشد آن در خاورميانه بوده است؟ و چه تأثيري بر آینده منطقه 
خواهد گذاشت؟ این ها و سوأالتي دیگر پيرامون همين مبحث، بهانه تشکيل ميزگردي در »تربيت 
سياسي اجتماعي« شد تا با حضور دو کارشناس خبره حوزه خاورميانه، حسين جابر انصاري و اصغر 

محمدي، به تشریح این مبحث مهم بپردازیم.
گفتني است حسين جابر انصاري پيش از این سفير جمهوري اسالمي ایران در ليبي بوده و اصغر 
محمدي، سوابقي همچون مدیر کلي خاورميانه عربي وزارت خارجه و رئيس دفتر حافظ منافع ایران 

در قاهره را در کارنامه خود دارد.

مهرداد جهانگيري
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پ   بس�م اهلل الرحم�ن الرحيم. با تش�کر از ه�ر دو بزرگوار که 
دع�وت ما را براي ش�رکت در اي�ن ميزگرد پذيرفتيد، گفتگ�وي خود را با 
طرح يک پرس�ش تاريخي آغاز مي کنيم. مشکالتي که اين روزها در عراق 
توس�ط گروه داعش به وجود آمد، تا حدود زيادي متأثر از تفکر سلفي گري 
اس�ت. اگر بخواهيم به ريش�ه يابي اين تفکر بپردازيم، تا کجاي تاريخ بايد 

به عقب برگرديم؟
◀محمدي: اگر بخواهيم نحله هاي گوناگون فکري در تاريخ اس��الم را بررسي 
دقيق کنيم، نمي توانيم نس��بت به ش��رايط اجتماعي در دوره ه��اي مختلف تمدن 
اس��المي و جهان اس��الم که موجب پيدايش و يا رش��د انديشه هاي خاص در ميان 
انديشمندان مسلمان شد، بي توجه باشيم. شايد بتوان گفت، نوع خاصي از نظرات و 
ايده هاي ارتدوکس��ي براي نخستين بار از سوي احمد ابن حنبل، يکي از چهار امام 
مذاهب اربعه  اهل تس��نن، مطرح شد؛ نظراتي که نس��بت به  نظرات سه امام ديگر 
اهل تسنن يعني ابوحنيفه، ش��افعي و مالک، سمت وسوي کاماًل متفاوتي دارد. اگر 
به لحاظ تاريخي به اين موضوع بنگريم، درمي يابيم ريشه هاي اين تفاوت را بايد در 
شرايط خاص اجتماعي جهان اسالم در دوران حکومت عباسيان جست وجو کنيم.

در دوران عباسيان در درون شيعه نيز جريان باطني گري رشد مي کند و فرقه اي 
مانند اس��ماعيليه پديدار مي شود. در واقع فرقه  اس��ماعيليه يک واکنش رفتاري - 
امنيتي به حاکميت سرکوبگري است که در آن زمان وجود دارد و آن ها را وامي دارد 
در مقابل س��رکوب ش��ديدي که از سوي حکومت اعمال مي ش��ود، به يک زندگي 
تش��کيالتي روي بياورند. زندگي تش��کيالتي تأثير خود را حتي ب��ر تفکر عقيدتي 
اس��ماعيليه نيز مي گذارد، به طوري که نوعي باطني گري توسط اين جريان تئوريزه 

مي شود و درنهايت، به شکل گيري فرقه و يا فَِرق اسماعيلي مي انجامد.
افراطي گ��ري در آن دوران نوعي عکس العمل به رفتار س��هل انگارانه حکومت در 
تقي��د به برخي مس��ائل مذهبي بود چرا ک��ه با تبديل تدريجي نظ��ام خالفتي به 
پادش��اهي در دوران امويان، رفته رفته حکومت با حفظ ش��کل و پوسته  اسالمي، از 
باطن اس��الم فاصله گرفته بود و با بس��ياري از مسائل به شکلي متساهالنه برخورد 
مي کرد. اين تس��اهل البته در برخي موارد بس��يار مفيد بود و توانس��ت زمينه  رشد 
انديش��ه و علم را فراهم کند و شکوفايي جهان اسالم در همين دوره اتفاق مي افتد 
اما در ابعاد ديگر، موجبات تحريک جريانات مقيد به اس��الم را فراهم کرد و همين 
مسئله زمينه  پذيرش افکار فردي همچون احمد ابن حنبل را فراهم کرد. البته اين 
گرايش همواره در اقليت بود و هرگز از س��وي اکثريت پذيرفته نش��د اما بعدها اين 
تفکرات با عنوان هاي بسيار زيبايي همچون پيرايش اسالم از پيرايه ها، خالص سازي 
اسالم، برگشت به اسالم اصيل و بازگشت به سلف صالح مطرح شد که مورد پذيرش 
تمامي افراد و جرياناتي بود که به احياي اس��الم فکر مي کردند. ش��ايد بتوان گفت 
درعم��ل، افراط اين جريانات در تقيد به برخي ظواهر به نوعي اخباري گري س��ني 

انجاميد، البته نه به دقت اخباريون شيعه.
بعد از اين دوره و با توجه به ش��رايط خاصي که در ش��امات وجود داش��ت، اين 
تفکر توس��ط ابن تيميه تئوريزه ش��د. البته پيش از وي ابن حزم آندلسي که امروزه 
براي ما کمتر شناخته شده است، در اين زمينه کارهايي انجام داده بود اما ابن تيميه 
به طور مشخص اين تفکرات را تئوريزه کرد و از اينجاست که ما شاهد ظهور نسبتاً 

قدرتمند تفکرات سلفي هستيم. 
در اينج��ا الزم اس��ت دو نکت��ه را بي��ان کنم: نخس��ت اينکه در ط��ول تاريخ، 
جريان هاي گوناگون افراطي که در جهان اس��الم به وجود آمدند، هرگز مورد اقبال 

اکثريت مس��لمانان ق��رار نگرفتند چرا که تفکر اين جريان��ات با خصلت و طبيعت 
مسلمانان در تعارض کامل بود. البته اين به آن معنا نيست که اين جريانات از بين 
رفتند اما در حاشيه قرار داشتند. نکته ديگر اينکه برخالف تصور خيلي ها، خاستگاه 
تفکرات س��لفي هرگز جزيره العرب نيس��ت بلکه ظهور اين جريانات در عراق و رشد 
آن در شامات بوده است. بعدها در دوران محمد ابن عبدالوهاب اين تفکر در »نجد« 
فرصتي براي تش��کيل حکومت پيدا مي کند و حکومت سعودي بر پايه تفکرات وي 
ش��کل مي گيرد. البته اين را نيز بايد بگويم که بخش عمده فعاليت هاي محمد ابن 

عبدالوهاب در عراق بوده و سپس به جزيره العرب مي رود.
در اينجا نظر جناب جابر انصاري را به عاريت مي گيرم که در حوزه هاي مختلف 
به تأثيرپذيري انديش��ه از محيط پيرامون معتقدند. اس��تناد ايشان هم به اين گفته 
استاد شهيد مطهري است که فتواي روحاني روستايي بوي روستا و فتواي روحاني 
ش��هري بوي ش��هر مي دهد. بر همين اس��اس بايد گفت از اين مقطع، يعني ورود 
انديشه سلفي به »نجد« توسط محمد ابن عبدالوهاب، خوي و خصلت نجدي تأثير 
خود را بر اين انديش��ه گذاشت. خصلت نجدي دو ويژگي مهم دارد: ويژگي نخست 
آن فريب��کاري و نيرنگ و ويژگي دوم، بَدوي بودنش اس��ت. در صدر اس��الم تعداد 
ش��هدايي که با نيرنگ نجدي ها به ش��هادت رس��يدند، به مراتب بيشتر از شهدايي 
بود که در جنگ رو در رو با کفار مکه ش��هيد شدند. براي مثال گروهي به حضرت 
رس��ول)ع( مراجعه کردند و از ايشان خواستند تعدادي از مسلمين را براي آموزش 
آداب و آيين اس��الم نزد قبايل آنها بفرستند اما وقتي مبلغان فرستاده شده به ميان 
قبايل رفتند، يکايک آنان را به شهادت رساندند. شايد شأن نزول آيه 7۹ سوره توبه 
نيز همين خصلت نجدي ها باش��د: »االعراب اش��د کفراً و نفاقا«، البته »اعراب« در 

اينجا به مفهوم اعراب باديه نشين است.
حکومت س��عودي در آغاز پيدايش، يک حکومت محدود محلي است که حتي 
براي گذران امور خود تا س��ال 1۹52 نيازمن��د کمک هاي مالي دولت مصر بود اما 
با گذش��ت زمان و با تکيه بر شمش��ير و پس از جنگ هاي ف��راوان، از جمله حمله 
به کربال و نجف اش��رف که البته با مقاومت ش��يعيان، ناگزير به عقب نش��يني شد، 
توانس��ت خ��ود را تثبيت کند. با تثبيت حکومت س��عودي، حاکم��ان در يافتند که 
انديشه هاي وهابي نمي تواند با ضرورت هاي حکومت داري همسو باشد و از همين جا 
شاهد يک رنسانس در وهابي گري هستيم. شايد اصلي ترين تغييري که پس از اين 
دوره ش��اهديم، برقراري نوعي تعادل در رفتار با ديگران از سوي حکومت آل سعود 
است چرا که حکومت نياز دارد خود را روزآمد کند. به تناسب همين تغيير رويه ها، 

روحانيون وهابي نيز از حکومت سعودي فاصله مي گيرند.
آنچه موجب تالش جريان سلفي براي بازسازي خود در عصر حاضر شد، پيروزي 
انقالب اسالمي بود. انقالب اسالمي بعد از پيروزي خود را به منزله يک ايده کارآمد 
امروزي که مي تواند بر اساس اسالم عمل کند و موفقيت هاي بزرگي کسب نمايد و 
در عين حال امروزي باشد، مطرح کرد. در اين شرايط انديشه َسلَفي با انگيزه رقابت 
با انقالب اس��المي، به بازسازي خود مي انديش��د و در اين مسير، بحران افغانستان 
اي��ن فرص��ت را در اختيار آن قرار مي دهد. بنابراين س��لفي گري اين بار با محوريت 
افغانس��تان به بازس��ازي خود در زمينه هاي سياسي، تشکيالتي و فکري پرداخت و 

پيدايش و تکثير جرياناتي مانند القاعده، از پيامدهاي اين بازسازي است.
 جن�اب محم�دي روند تاريخي و پيش�ينه فک�ري جريانات 
سلفي را مطرح کردند. جناب آقاي جابر انصاري! ما مي دانيم جريان وهابي 
که توانست در عربستان به قدرت برسد، در جهت گيري هاي سياسي خود 

محمدي: انقالب اسالمي بعد از پيروزي خود را به منزله يک ايده کارآمد امروزي که مي تواند بر اساس اسالم عمل کند و موفقيت هاي بزرگي 
کسب نمايد و در عين حال امروزي باشد، مطرح کرد. در اين شرايط انديشه َسَلفي با انگيزه رقابت با انقالب اسالمي، به بازسازي خود مي انديشد. 

پيدايش و تکثير جرياناتي مانند القاعده، از پيامدهاي اين بازسازي است.

جابر انصاري: آنچه از آن با نام بيداري اسالمي نام مي بريد، در واقع نتيجه تراکم مجموعه اي از شرايط در جهان عرب است که در گذر زمان روي 
هم انباشته شده و در اتفاقات چند سال اخير، خود را نشان داده است. اگر تصور شود دولت ايران و يا جرياناتي در داخل ايران به صورت کنترل 
از راه دور و با فشار دادن يک دکمه، تحوالت را کنترل مي کنند، يک توهم بي جاست اما تجربه انقالب اسالمي ايران و تحول انديشه اي که ذيل 

گفتمان شيعي منجر به پيروزي انقالب اسالمي شد، به طور طبيعي باعث شکل گيري مجموعه روندهايي در جهان عرب شده است.
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کاماًل متمايل به غرب اس�ت درحالي که جريان س�لفي ب�ه همان ميزان که 
ضدشيعي است، ضدغرب هم اس�ت. سؤال اينجاست که با توجه به مباني 
نظري مشترک ميان وهابيت و س�لفي گري، چگونه رفتارهاي سياسي اين 

دو جريان با هم متفاوت است؟
◀جابر انصاري: بايد در نظر داش��ته باش��يم که سلفي گري به مثابه يک نحله 
عمومي، يک عنوان عام است که در عين حال اجزاي مختلفي دارد. جزئي از پاسخ 
به پرس��ش ش��ما و تناقضي که مطرح کرديد، در اين نهفته اس��ت که ذيل عنوان 
عمومي س��لفي گري، شاهد تجربه هاي متفاوت سياسي و اجتماعي هستيم. در اين 
س��ير تاريخي که در عربس��تان و سپس افغانستان مطرح ش��د، تکمله اي به تجربه  
مصر معاصر مي زنم. آنچه تجربه القاعده ناميده مي ش��ود به يک معنا حاصل پيوند 
دو تجربه و س��ير تفکر سياسي، اجتماعي در عربستان و مصر است که محصول آن 
س��ازمان القاعده اس��ت. تجربه مصر معاصر که با مرحوم س��يد قطب به عنوان يک 
نقطه عطف در انديش��ه تاريخي جنبش اخوان المس��لمين  اتفاق مي افتد، در پيوند 
با تحوالت سياس��ي، اجتماعي اس��ت. فک��ر اخواني در مرحله اج��را با واقعيت هاي 
تل��خ دوران ناصري مواجه مي ش��ود و علي رغم اينکه اخوان ه��م به لحاظ فکري و 
هم تش��کيالتي نقش قابل توجهي در تحوالت معاصر مصر و بعدها در قالب جنبش 
افس��ران آزاد دارد و خود را ش��ريک تحوالت مي داند اما انحصار قدرت در دس��ت 
گروهي خاص و قلع وقمع رقبا بويژه اخوان، موجب ش��کل گيري نطفه اي در انديشه 
اخوان مي شود که از دل آن با نقطه عطف سيد قطب، جريان ديگري بيرون مي آيد 
ک��ه تعريف��ي جاهلي از جامعه و حاکميت دارد و حکم به تکفير آنها مي دهد و وارد 
مبارزه با واقعيات پيراموني خود مي ش��ود. جريان هاي سياسي � اجتماعي در بستر 
اين تحول فکري در محيط مصر ش��کل مي گيرند. بعد از اش��غال افغانستان توسط 
ش��وروي که خود پيامد پيروزي انقالب اسالمي ايران و بروز انديشه سياسي تشيع 
به منزله يک نقطه عطف در مس��ير تحوالت فکري سياس��ي انديش��مندان اسالمي 
اس��ت، ضرورت هايي به وجود آمد که پاره هاي مختلف اين جريان را از کش��ورهاي 

گوناگون اسالمي جمع کرد.
نياز دولت عربس��تان س��عودي و همچنين اياالت متحده امري��کا در برخورد با 
اتحاد جماهير ش��وروي از يک سو، و اشغال کشور اسالمي افغانستان از سوي ديگر، 
باعث ش��کل گيري مجموعه اي از حرکت هاي جهادي در افغانس��تان شد که نياز به 

حمايت داشتند.
عالوه بر اين، جرياني که در مصر آغاز شده بود، همان طور که پيش تر اشاره شد، 
با پيرامون خود درگير بود اما محيط مصر پاسخگوي پتانسيل در حال گسترش اين 
جريان نيست. مجموعه اين مسائل در کنار هم باعث ايجاد يک حرکت عمومي در 
جهت جمع آوري نيروهاي جهادي از پايگاه هاي سلفي در کشورهاي عربي و انتقال 
آن ها به افغانس��تان براي جنگ با کفار کمونيست ش��د. در اين جا ترکيب نيازهاي 
سياس��ي بازيگران منطقه اي و بين المللي با يک بس��تر اجتماعي فکري که هم در 
عربس��تان و هم در مصر پا گرفته، به يک مس��ئله سياسي براي حکومت هاي عربي 
بدل مي ش��ود و به همين دليل اس��ت که دولت هاي عربي نياز به صدور اين مسئله 
سياس��ي به نقطه اي ديگر را حس مي کنند. بهترين نقطه جايي است که اصطکاک 
مس��تقيم بين اسالم و انديش��ه ديگري که به راحتي ذيل عنوان کفر قرار مي گيرد، 

وجود دارد، يعني افغانستان تحت اشغال شوروي کمونيست.
نکته ديگر در بررس��ي اي��ن روند، مجموعه سياس��ت هاي بازيگران منطقه اي و 
بين المللي براي مقابله با انقالب اس��المي به عنوان يک نيروي تازه نفس پيش رونده 
در قالب جهاد افغانستان است. اما با پايان اشغال افغانستان و تبعاتي که اين اتفاق 
براي اتحاد جماهير ش��وروي داشت، مجموعه تحوالت سياسي که با گذشت زمان 
اتف��اق مي افتد، فرزندي را که بازيگران منطقه اي و بين المللي نقش زيادي در تولد 
و رشد آن داشتند، در مواجهه با خود آن ها قرار مي دهد و به تعبير عرب ها "انقلب 
الِسحر علي الساحر" اتفاق مي افتد، يعني سحر انجام شده، خود ساحر را تحت تأثير 
قرار مي دهد. از اين به بعد ش��اهد ش��کل گيري القاعده اي هستيم که تا به حال در 
قالب جهاد افغانستان در برابر شوروي کمونيست و کافر مي جنگيد اما از اين پس با 
حضور نيروهاي نظامي امريکا و غرب در سرزمين وحي، باز هم به عنوان کفار - که 
نزد اين تفکر از جهت آلوده ش��دن س��رزمين وحي به کفار، منطقه ممنوعه است - 

باعث تغيير مسير اين جريان مي شود.
بنابراين بايد گفت، مس��ئله اي که مطرح کرديد، تناقض نيس��ت بلکه در بس��تر 
واقعيت ه��اي پيراموني و نيازها و هدف گيري هاي سياس��ي مجموعه بازيگران، اين 

تغيير مسير تدريجي اتفاق افتد. مسيري که با هم پوشاني منافع در جنگ افغانستان 
بين مجموعه بازيگران، در بستر اجتماعي فکري � سياسي موجود در مصر، عربستان 
و جهان اس��الم که نگاه خاصي به داراالس��الم و دارالکفر دارد، با نيازهاي سياس��ي 
بازيگران منطقه اي و دولت هاي غربي آغاز مي شود و در طول مسير، اين هم پوشاني ها 
تغيي��ر مي کند و برخي واقعيت هاي دروني در بين اين مجموعه خودنمايي مي کند 

و به تناقضي که شما به آن اشاره کرديد، دامن مي زند.
 اصلي تري�ن س�ازمان تبليغات�ي جري�ان وهابيت�ي ک�ه در 
عربستان به قدرت رسيد، سازمان رابطة  العالم االسالمي است. درون مصر 
نيز جرياني ظهور مي کند که به دنبال تش�کيل حکومت اس�ت و مش�خصًا 
س�يد قطب مبلغ اين انديش�ه اس�ت و در کتاب "ما چه مي گوييم" به نقد 
تمدن غربي و بيان چرايي تش�کيل حکومت اسالمي مي پردازد. اما به نظر 
مي رس�د جريان َس�َلفي از هر دوي اينها گذش�ته، يعني از بس�ط فرهنگ 
اس�المي و تئوري تش�کيل حکومت فراتر مي رود و اي�ده جهاد و تکفير را 
حول محور بازگشت به سيره سلف صالح پيگيري مي کند. نظر شما در اين 

ارتباط چيست؟
◀جابر انصاري: برمي گردم به بحثي که در ابتدا به آن اشاره کردم. سلفي گري 
يک عنوان عام اس��ت که اج��زاي مختلفي ذيل آن قرار مي گيرد. اگر س��لفي گري 
وهابي را جزئي از مدرس��ه سلفي بدانيم، سلفي گري جهادي و سلفي گري تکفيري 
هم اجزاي ديگر اين مدرسه را تشکيل مي دهند. همه اين اجزا در نقاطي و در واقع 
در هسته مرکزي تفکر خود، هم پوشاني دارند و در نقاطي نيز به افتراق مي رسند.

 ام�ا به لحاظ تاريخي، س�لفي گري جه�ادي، متأخر ترين اين 
تفک�ر اس�ت، بعد اخوان ق�رار مي گي�رد و متقدم ترين جزء اي�ن تفکر هم 

وهابي گري است. برداشت شما هم همين طور است؟
◀جابر انصاري: عمداً اخوان را ذکر نکردم چرا که اگر سلفي گري را به معناي 
عام، بازگش��ت به س��لف صالح معنا کنيم، حتي برخي جريانات شيعه نيز ذيل اين 
عنوان قرار مي گيرند. اخوان را به معناي خاص يک جريان س��لفي نمي دانم اگرچه 
در انديش��ه اساس��ي، به تعبير جناب محمدي، سلف گرايي يکي از شعارهاي اخوان 
اس��ت اما س��لفي گري يک معناي خاص دارد که در چارچ��وب اين معنا، نيروهاي 
جهادي و تکفيري ذيل آن تعريف مي شوند. جريان اخوان يک مدرسه متمايز است 
که نه در طول، بلکه در عرض مدرس��ه س��لفي گري ق��رار مي گيرد. به همين دليل 
بايد در بررس��ي ها، اخوان را علي رغم اشتراکاتي که در هسته مرکزي انديشه اش با 
انديشه سلفي دارد، از آن جدا کنيم و اال دچار خلط مفهومي و سياسي مي شويم که 

هم در تحليل و هم در انطباق تحليل ها با واقعيات، ما را به بن بست مي رساند.
 البته اخوان در کشورهاي مختلف، شاخه هاي متفاوتي دارد 

و هر کدام هم مشي و تحليل و عملکرد متفاوتي دارند.
◀جابر انصاري: بله. اخوان هم يک مدرسه عام است که جريانات مختلف آن 
از يک سو به سلفي گري نزديک و از سوي ديگر از آن دور مي شوند. بنابراين مي توان 
گفت اخوان يک جريان عام است با تجربيات مختلف که معدل آن، به اعتبار انديشه 

و مباني و تجربه سياسي � اجتماعي، متمايز از انديشه سلفي گري است.
 جن�اب آقاي محمدي! مي خواهيم نظر ش�ما را نيز در همين 
ارتباط بدانيم. چگونه اس�ت که يک گرايش اصلي در جريان سلفي گري با 
عنوان وهابيت و حکومت عربس�تان س�عودي کاماًل به غرب متمايل است 

ولي جريانات ديگر جهادي و تکفيري در مقابل غرب قرار مي گيرند؟
◀محمدي: به اعتقاد من، اطالعات ما از مسائل دروني عربستان سعودي بايد 
تکميل شود. اتفاقاً سازمان روحانيت وهابي به لحاظ بنيان هاي فکري، امروز تفاوتي 
ب��ا آنچه در گذش��ته بود، ندارد از جمله و براي مث��ال در بحث هايي مثل ضديت با 
آموزه هاي غربي، نگاه به مس��ئله فلس��طين يا عدم پذيرش رابطه با يهود روحانيت 
س��لفي عربستان همان نظر س��ابق را دارد و حکومت عربس��تان سعودي علي رغم 
ارتباط گس��ترده با امريکا ت��ا همين چند وقت پيش ناچار ب��ه حفظ ظاهر بود. به 
مرور زمان و به نس��بت قدرتمند ش��دن حکومت سعودي، از نقش روحانيت وهابي 
در تصميم گيري هاي سياس��ي کاسته مي شود اما اين به معناي تغيير مباني فکري 

آنها نيست.
روزنامه اي به نام »الندوه« در مکه منتش��ر مي ش��ود. ب��راي من باعث تعجب و 
مس��ئله بود که چگونه در کشوري مثل عربس��تان که آزادي بيان وجود ندارد، اين 
روزنامه با اين موضع ش��ديد ضد امريکايي منتشر مي شود. با گذشت زمان دريافتم 
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پ وهابيت همچنان عقايد بنيادين خود را حفظ کرده و الزاماً با حکومت موافق نيست. 
اين اختالف بين عقايد وهابيت و اقتضاي حکومت داري، گاه حتي دولت سعودي و 
وهابيت را در مقابل هم قرار داد، از جمله در ماجراي پيمان صلح ميان عبدالعزيز و 
ش��يعيان شرق عربستان با وساطت انگليس، روحانيت وهابي به شدت در مقابل اين 
پيمان موضع گرفت و حتي به جنگ شيعيان رفت و اختالف تا جايي باال گرفت که 
عبدالعزيز در دفاع از شيعيان، در مقابل وهابيون ايستاد و جنگيد. اما علي رغم همه 
اختالفات، چون دو طرف بر سر کسب قدرت با يکديگر تفاهم بنيادين دارند، براي 
حفظ آن نيز با هم مماش��ات مي کنند. در مجموع، بايد بگويم وهابيت به حکومت 
س��عودي نگاه حداکثري ندارد، بلکه به چش��م فرصتي به آن مي نگرد که مي تواند 

انديشه سلفي را تبليغ کند.
دو نکت��ه را ه��م اضافه کن��م. اول اين که در کنار جريان نوس��لفي جهادي که 
جناب انصاري بس��يار دقيق به آن پرداختند، جريان س��لفي ليبرال هم هس��ت که 
در کش��ورهاي حاش��يه خليج فارس حضور دارد و البته قدرت چنداني ندارد. نکته 

ديگر اينکه در س��ي و پنج سال اخير، سلفي گري با محوريت تحوالت افغانستان به 
بازسازي خود پرداخت و اخوان هم در ابتدا وارد اين جريان شد اما خيلي زود خارج 
ش��د و بازس��ازي خود را با محوريت فلسطين و پذيرش جريان مقاومت سامان داد. 
اين تمايز در رفتار اين دو جريان ديده مي شود اما به طور طبيعي مسئله ضديت با 

غرب، در تفکر بنيادين اين جريانات چيز جديدي نيست.
 آقاي محمدي به نگاه حداقلي وهابيون به حکومت عربستان 
اش�اره کردند. حال سؤال اينجاس�ت که در طرف مقابل نگاه چگونه است؟ 
به بيان ديگر آيا حکومت س�عودي نيز با همين رويکرد حداقلي و به منظور 
بس�ط قدرت سياس�ي خود در منطقه به وهابيت اتکا دارد؟ درمجموع، آيا 

حکومت سعودي به جريان سلفي گري به ديده ابزار مي نگرد؟
◀جابر انصاري: در اينجا سعي مي کنم ضمن تکميل بحث قبل، به اين سؤال 
هم پاس��خ دهم. بايد توجه داش��ت، همان گونه که سلفي گري يک عنوان عام است 
ک��ه بايد ميان آن و س��لفي گري به منزله يک عنوان خاص تمايز قائل ش��د، تجربه 
حکومت عربس��تان س��عودي به منزله يک نظام سياسي نيز با وهابيت به عنوان يک 
انديش��ه متمايز است. هرچند اشتراکاتي آن ها را به هم شبيه مي کند اما درمجموع 

از يکديگر متمايزند.
آنچه به عنوان دولت، نظام سياس��ي و واقعيتي که جزئي از جغرافياي سياس��ي 
جهان اس��الم است و با نام عربستان سعودي ش��ناخته مي شود، بر دو پايه اساسي 
داخلي و خارجي ش��کل گرفته اس��ت. پيوند ميان آل س��عود و آل شيخ )محمد ابن 

عبدالوه��اب( در داخ��ل و توافق ميان اين دو طرف بر س��ر اي��ن موضوع که نظام 
سياسي به يک موتور متحرک ايدئولوژيک نياز دارد که مي تواند هم ِعّده و هم ُعّده 
فراهم کند، پايه داخلي اين بنا را ش��کل مي دهد. از س��وي ديگر، نوعي هم پيماني 
با قدرت هاي جهاني، نخس��ت انگلستان و س��پس اياالت متحده امريکا، بنيان دوم 
آن اس��ت. حال اگر اين دو پايه قدرت عربس��تان را به دقت بررسي کنيم، به همان 
تناقضي مي رس��يم که شما در سؤال قبل به آن اشاره کرديد. اين تناقضي است که 
دولت عربستان سعودي با آن مواجه است و القاعده نيز با آن مواجه مي شود. اشاره 
کرديم که دولت عربس��تان س��عودي بر اساس پيوندي که در داخل با وهابيت دارد 
و خدماتي که در خارج، براي تأمين نيازهاي خود در مقابل انقالب اس��المي ايران 
و همچني��ن براي مقابله با بلوک ش��رق به غرب مي داد، از جريان س��لفي جهادي 
حمايت کرد و تجربه افغانستان شکل گرفت اما بالفاصله بعد از افغانستان، با حضور 
نيروهاي امريکايي در عربستان سعودي در جريان اشغال کويت توسط عراق، بستر 
اجتماعي جريان سلفي در داخل خوِد عربستان ظهور مي کند. اگر در جريان جنگ 
افغانس��تان، مقابله با نيروهاي اتحاد جماهير ش��وروي به عنوان دشمني که کفرش 
بَيِّن اس��ت، اولويت جريانات سلفي بود، با حضور نيروهاي امريکايي در عربستان و 

سرزمين وحي، مقابله با غرب به اولويت اول اين گروه ها تبديل شد.
مشکل عربس��تان س��عودي نيز حل همين تناقض و اختالفي است که بين دو 

پايه ق��درت اين نظام وجود دارد. توفيق دولت عربس��تان در تثبيت حکومت خود 
نيز در گرو حل نس��بي اين تناقض اس��ت. مدرسه وهابيت به عنوان جزئي از جريان 
سلفي سنتي به حکومت عربستان به مثابه يک مدل تمام و کمال نمي نگرد و همين 

موضوع، حاشيه بازي براي نظام سياسي عربستان ايجاد مي کند.
نکته ديگر در بررس��ي وهابيت، توجه به اين موضوع است که معموالً آن دسته 
از مدرس��ه هاي ديني و مذهبي که ب��ا قدرت پيوند مي خورن��د، همراهي با قدرت 
به عن��وان ام��ر واقع را در عمل مي پذيرند. بنابراين انديش��ه وهابي به مرور زمان در 
پيوند با قدرت تا حدود زيادي به يک انديشه محافظه کار تبديل شده که خود را با 

ضرورت هاي اين پيوند سياسي موجود، سازگار مي کند.
پس از رخدادهاي موس�وم به بيداري اسالمي و يا بهار عربي، 
بحثي در رس�انه هاي ايران درگرف�ت که اين تحوالت تح�ت تأثير انقالب 
اس�المي بوده اس�ت. درمقابل، گروهي نيز معتقدند تحوالت در کشورهاي 
عرب�ي نه تنها تحت تأثير انقالب ما نبوده بلکه اساس�ًا در رقابت با انقالب 

اسالمي رخ داده است. نظر شما در اين ارتباط چيست؟
◀محمدي: به نکته بسيار مهمي اشاره کرديد. اين بحث که آيا آنچه در جهان 
عرب و خاورميانه مي گذرد، از انقالب اسالمي الگو گرفته و يا در بحث هاي گفتماني 
تحت تأثير انقالب اس��المي بوده، از چند جهت قابل بررسي است اما اينکه هدف و 

انگيزه چه بوده، خود بحث ديگري است.
به نظر مي رس��د انقالب اسالمي ايران، خود تحت تأثير بعضي انديشه هاي نو در 
جهان اس��الم، به خصوص مصر بوده اس��ت، به اين معنا که در برخي مقوله ها پيش 
از پيروزي انقالب، ش��رايطي که در ايران پيش آمد با انديش��ه هايي که اش��اره شد، 

هم خواني داشت.
 بل�ه. نهضت ترجمه از متفکران مصري در س�ال هاي قبل از 
انقالب، قوي بود و در کتابخانه هاي بس�ياري از انقالبيون ما در آن سال ها، 

جابر انصاري: سلفي گري يک عنوان عام است که اجزاي مختلفي 
ذيل آن قرار مي گيرد. اگر س�لفي گري وهابي را جزئي از مدرسه 
س�لفي بدانيم، س�لفي گري جه�ادي و س�لفي گري تکفيري هم 
اجزاي ديگر اين مدرس�ه را تش�کيل مي دهند. همه اين اجزا در 
نقاطي و در واقع در هس�ته مرکزي تفکر خود، هم پوشاني دارند 

و در نقاطي نيز به افتراق مي رسند.
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پرونده دوم

آثار ترجمه شده فراواني از انديشمندان مصري و پاکستاني وجود داشت.
◀محمدي: بله، درست است. در بحثي که با يک سلفي مصري داشتم، خطاب 
به من گفت: چرا ش��ما مي گوييد تحوالت ما در امتداد انقالب شماس��ت؟ در پاسخ 
ب��ه وي گفتم: ما اين را نمي گوييم، بلکه حتي مي گوييم براي پيش��برد انقالب مان 
در ب��اروري فک��ري نيروهاي انقالبي بعض��اً از مصر الگو گرفته ايم، آي��ا اين ايرادي 
دارد؟ گفت: نه. گفتم: حال اگر متقاباًل ما گفتماني توليد کرده باش��يم و شما از آن 
اس��تفاده کرده باش��يد، ايرادي دارد؟ براي مثال شما در مصر علي رغم اينکه سلفي 
و اخواني هس��تيد، از مردم ساالري ديني س��خن مي گوييد، آيا موافقيد؟ گفت: بله، 
خواس��ته ما دموکراسي مبتني بر آموزه هاي اسالم، فرهنگ اسالم و احکام اسالمي 
اس��ت. گفتم: خب، اين گفتمان انقالب اسالمي است. از همين تأثيرات مي توان به 
استکبارس��تيزي اش��اره کرد که آن هم تحت تأثير انقالب اسالمي در اين کشورها 

مطرح شد.
در بحث روش، اگر دقت کنيم، مي بينيم تحوالت اساسي در نظام هاي سياسي، 
از چند مدل خاص پيروي مي کنند. نخستين روش، جنگ هاي چريکي و پارتيزاني 
اس��ت. روش ديگر هم کودتاس��ت. اما اينکه مردم بدون سالح و با حضور گسترده 
خياباني باعث تغيير يک نظام سياس��ي ش��وند، اتفاقي اس��ت ک��ه در منطقه براي 

نخستين بار در ايران رخ داد. اصاًل بحث اين نيست که آنچه در مصر و تونس اتفاق 
افتاد، مو به مو از سوي ايران مديريت شده، يا در امتداد انقالب اسالمي بوده، بحث 
اين اس��ت که انقالب اسالمي به مثابه يک اتفاق بزرگ در تاريخ منطقه، تأثيراتي بر 
پيرامون خود داش��ته اس��ت. دولت هاي غربي در واکنش، با هدف مقابله با انقالب 
اس��المي اقداماتي انجام دادند. در منطقه نيز برخي رقبا با همين هدف درمجموع 
اقداماتي را اجرا کردند اما در عمل شاهد بوديم و هستيم که حتي سلفي هاي تندرو 
که ما را دشمن خود مي دانند، به روش هايي متوسل شده اند که در انقالب اسالمي 

ايران مورد توجه بود و البته محل ايراد هم نيست.
 جناب آقاي انصاري! ارزيابي شما از بيداري اسالمي چيست؟ 
رخدادهاي کش�ورهاي منطقه مانند مصر، تونس، يمن، ليبي و... که منطقه 
را با تالطم هاي فراوان مواجه کرده، ريشه در جرياني دارد که موضوع بحث 
ماس�ت. با توجه به ريش�ه هاي فکري اين تحوالت، نسبت شان را با انقالب 

اسالمي ايران چطور ارزيابي مي کنيد؟
◀جاب�ر انصاري: جريان هاي سياس��ي � اجتماعي در خالء زيس��ت نمي کنند 
بلک��ه در پيون��د با واقعيات پيراموني و نوعي داد و س��تد با اين واقعيت ها به حيات 
خود ادامه مي دهند. واقعيت اين اس��ت که مدرسه اسالم سياسي در ايران از برخي 

انديش��ه هاي سياس��ي پيرامون خ��ود در منطقه تأثير پذيرفت ام��ا پس از پيروزي 
انقالب، تجربه عملي جمهوري اس��المي، خواسته يا ناخواسته، هم در حوزه انديشه 
و هم در فعل سياس��ي بر پيرامون خود تأثير گذاش��ته است. درواقع مي توان گفت، 

انقالب اسالمي نوعي اميد و اراده تغيير را در منطقه ايجاد کرد.
اگر بخواهيم از س��طح اين عناوين کلي و نظري خارج ش��ويم و به واقعيت هاي 
سياس��ي � اجتماعي منطقه پس از پيروزي انقالب اس��المي بپردازيم، مي توانيم به 
جنبش مقاومت اس��المي فلس��طين )حماس( اش��اره کنيم. حماس از دل جريان 
تاريخي اخوان المس��لمين پديد آمد اما بايد به اين نکته نيز توجه داشت که اگرچه 
اخوان در فلسطين نيز شاخه اي داشته است اما تأسيس حماس به عنوان يک جنبش 
جهادي، به طور مس��تقيم تحت تأثير انقالب اسالمي و شکل گيري جنبش مقاومت 
لبن��ان و پيش از آن حزب اهلل بوده اس��ت. درواقع، تجمي��ع برخي کادرهاي اخوان 
تاريخي، جنبش هاي ملي و حتي چپ فلسطيني معاصر و پيوند آن ها با واقعيت رخ 
داده يعني انقالب اس��المي، تحت رهبري چهره هاي شاخصي همچون شهيد دکتر 
فتحي شقاقي که به صراحت به اين تأثيرپذيري اذعان داشت، شکل گرفت. جنبش 
جهاد اسالمي فلسطين وقتي در بعد نظري و عملي تحت تأثير انقالب اسالمي قرار 
گرفت، محيط سنتي فکري و عملي اخوان فلسطين را با چالش هايي مواجه کرد که 
از دل آنها حماس پديد آمد. در مسير حرکت نيز شاهديم حتي در افعال سياسي و 
تاکتيک ه��اي مقاومت و عمليات، باز هم جنبش حماس تحت تأثير حزب اهلل لبنان 
است. براي مثال مي توان به عمليات استشهادي اشاره کرد که به مثابه يک تاکتيک 
از سوي نيروهاي اسالم گرا و دقيقاً با همين تعبير "استشهادي" به کار برده مي شود 

که متضمن يک مفهوم خاص ديني است. اين تاکتيک ابتدا در دوران دفاع مقدس 
از س��وي رزمندگان ايران در مواردي مانند باز کردن راهي در ميدان مين استفاده 
شد و بعد از آن توسط گروه هاي شيعه در جنبش مقاومت لبنان به کار گرفته شد. 
در جنبش مقاومت فلسطين نيز بارها شاهد استفاده از اين گونه عمليات عليه رژيم 

اشغالگر صهيونيستي بوده ايم.
آنچه از آن با نام بيداري اسالمي نام مي بريد، در واقع نتيجه تراکم مجموعه اي 
از شرايط در جهان عرب است که در گذر زمان روي هم انباشته شده و در اتفاقات 
چند س��ال اخير، خود را نش��ان داده اس��ت. حال اگر تصور ش��ود دولت ايران و يا 
جريانات��ي در داخ��ل ايران به صورت کنترل از راه دور و با فش��ار دادن يک دکمه، 
تحوالت را کنترل مي کنند، يک توهم بي جاس��ت اما تجربه انقالب اس��المي ايران 
و تحول انديش��ه اي که ذيل گفتمان ش��يعي منجر به پيروزي انقالب اسالمي شد، 
به ط��ور طبيعي باعث ش��کل گيري مجموعه روندهايي در جهان عرب ش��د که اين 

روندها در تحوالت مورد نظر شما نقش داشتند.
 جريان س�لفي در س�ايه تحوالت منطقه به شدت رشد کرده 
اس�ت. اگر تونس را جدا کني�م، مي بينيم در مصر و ليب�ي حضور پررنگي 
دارد و در س�وريه نيز در حال حاضر نقش�ي محوري ايفا مي کند. در عراق 
ه�م که در يکي دو ماه اخير بس�يار فعال تر از قب�ل در صحنه حضور دارد. 

علت چيست؟
◀محمدي: بيداري اس��المي، به��ار عربي و يا به تعبي��ري خيزش هاي اخير 
منطقه از دس��امبر 2010 در تونس آغاز ش��د و اوايل ژانويه 2011 در اين کش��ور 
به نتيجه رس��يد. اوخر ژانويه در مصر آغاز ش��د و 11 فوريه به نتيجه رس��يد و 1۴ 

محمدي: در بررس�ي س�ال هاي حکومت صدام، به دوره اي 
برمي خوريم که به اعتقاد من، تحولي در منش و ش�خصيت 
ص�دام رخ داد و در نتيجه از رفتارهاي دين س�تيزانه خود 
پش�يمان ش�د. البته اين تحول نه به داليل معنوي و ديني 
بلکه بر اساس نيازهاي او براي حفظ قدرت، نمايان شد. در 
نتيجه، صدام که در دوره اي همه جريانات ديني و مذهبي، 
اعم از ش�يعه و سني را س�رکوب کرده بود، به هم پيماني با 

سلفي ها سوق پيدا کرد.
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پ فوريه و به طور هم زمان در ليبي و يمن آغاز ش��د. اما رش��د جريان سلفي به قبل از 
اين تحوالت برمي گردد. ظهور علني و قدرتمند س��لفي ها در منطقه پس از اشغال 

عراق اتفاق افتاد.
پس از جهاد افغانس��تان، پدي��ده اي در جوامع عربي به وج��ود آمد که از آن به 
»افغان الع��رب« نام مي برند. به اين صورت که با پايان جنگ افغانس��تان، نيروهاي 
عربي که براي جنگ به افغانستان رفته و در آنجا آموزش ديده بودند، به کشورهاي 
خود باز گش��تند؛ کش��ورهايي مثل الجزاير، مصر، تونس )کمتر(، مغرب )بيش��تر(، 
موريتاني و کش��ورهاي حاش��يه خليج فارس اما اين نيروها در بازگش��ت به کشور 
خود، فضاي جديدي فراهم آوردند و در همين فضا ش��اهد درگيري هاي گس��ترده 
نيروهاي س��لفي با دولت مصر و همچنين دولت الجزاير بوديم. البته بخش��ي از اين 
نيروه��ا براي جنگ به بوس��ني يا چچن هم رفتند. دولت ه��ا نيز تمايل دارند که با 
فرس��تادن آن ها به خارج از کشور، دردسر و شّر اين گروه ها را از سر خود باز کنند. 
نيروهاي سلفي بالفاصله پس از اشغال عراق جمع شدند تا با اشغالگران امريکايي و 

متحدان به زعم آنها کافر امريکا - که مقصود شيعيان است - بجنگند.
فرصت بيداري اسالمي و يا بهار عربي، تنها نقش اين جريان را پررنگ تر کرد اما 
سلفي ها سيطره اي بر تحوالت تونس و مصر ندارند بلکه به مثابه يک ابزار در دست 

جريان هاي مختلف که به دنبال تقويت خود هستند، استفاده مي شوند.
البت��ه در مورد عراق، اوضاع متفاوت اس��ت. گرچه تفکر س��لفي در عراق ظهور 
کرد اما همان طور که اشاره کردم، در سوريه شاهد تئوريزه شدن و رشد آن بوديم. 
به لحاظ تاريخي، هيچ گاه تفکر سلفي در عراق پايگاه محکمي نداشته است. هرچند 
هنوز هم در برخي قبايل اين کشور شاهد بَدويسم هستيم، در جامعه نخبگان عراق 
و درکل در محيط بغداد و حتي موصل، زمينه افکار افراطي س��لفي وجود نداش��ته 

و هنوز هم ندارد.
در بررس��ي س��ال هاي حکومت صدام، به دوره اي برمي خوريم که به اعتقاد من، 
تحولي در منش و شخصيت صدام رخ داد و در نتيجه از رفتارهاي دين ستيزانه خود 
پش��يمان ش��د. البته اين تحول نه به داليل معنوي و ديني بلکه بر اساس نيازهاي 
او ب��راي حفظ قدرت، نمايان ش��د. در نتيجه، صدام ک��ه در دوره اي همه جريانات 
ديني و مذهبي، اعم از شيعه و سني را سرکوب کرده بود، به هم پيماني با سلفي ها 
س��وق پيدا کرد و براي نخستين بار پس از اشغال کويت، شاهد موضع گيري برخي 
س��لفي ها عليه عربس��تان س��عودي و حضور نيروهاي نظامي امريکا در اين کشور 

هستيم. همين اتفاقات فرصت فعال شدن در عراق را به سلفي ها داد. 
حال اگر با در نظر گرفتن اين موارد به جنايات اخير سلفي ها و به طور مشخص 
داع��ش در عراق بنگريم، ش��باهت هاي رفتاري فراواني بين جري��ان بعثي عراق و 
نيروهاي س��لفي مش��اهده مي کنيم که کاماًل متأثر از بَدويس��م اس��ت. گردن زدن 
و برخوردهاي خش��ن بر اس��اس تفکر »النصر بالرعب« صورت مي گيرد که درواقع 
سياست آنهاست. بر همين اساس شاهد انتشار گسترده تصاوير جنايات آنها توسط 
خودش��ان هس��تيم که درواقع يک جنگ رواني اس��ت. عالوه بر اي��ن، وجود تفکر 
فاشيس��تي عربي و ضديت آنها با ما ايراني ها به عنوان عجم، از ديگر ش��باهت هاي 

رفتاري بعثي ها با سلفي هاست.
اما ايس��تگاه دوم که اهميتش کمتر از ايس��تگاه قبل نيست، رفتار دولت سوريه 
در قبال نيروهاي س��لفي اس��ت. پس از حمله امريکا به افغانس��تان و سپس عراق 
در س��ال هاي پس از 2هزار، دولت س��وريه احساس کرد مي تواند با تسهيل فعاليت 
س��لفي ها، امري��کا را از حمله احتمالي به س��وريه بازدارد چرا که در اين س��ال ها، 
صداهاي فراواني مبني بر حمله به کشورهاي مختلف از امريکا به گوش مي رسيد. از 
اين مقطع پاي سلفي ها به سوريه باز شد و کمک دولت سوريه به تسهيل آمدوشد 
اين نيروها به عراق انجاميد و از آنجا که س��هولت آمدوش��د، در تقويت يک جريان 
نظامي - امنيتي عامل مهمي به شمار مي رود، روز به روز به قدرت نيروهاي سلفي 

در اين منطقه افزوده مي شود.
 يعن�ي ش�ما معتقديد دولت س�وريه کاماًل آگاهانه به رش�د 

سلفي  گري در منطقه دامن زد؟
◀محمدي: به نظر من، اين يک اشتباه بزرگ محاسباتي از سوي دولت سوريه 
بود، در همان زمان به آنها تذکر هم داده ش��د و گفته شد که اين مصيبت دامنگير 

خودشان خواهد شد.
 از گفته ه�اي آقاي محمدي چنين برداش�ت مي ش�ود که در 
واقع رد پاي گروه داعش را بايد در عراق جس�ت وجو کنيم، نه در س�وريه. 

اگرچه به گفته ايش�ان، دولت س�وريه فعاليت س�لفي ها را تسهيل و بستر 
خوبي براي آنها فراهم کرد اما ايش�ان هم اذعان دارند که حضور پرقدرت 
س�لفي گري، در عراق و بعد از اش�غال اين کش�ور اتفاق افتاد. جناب آقاي 

انصاري! برداشت شما چيست؟
◀جاب�ر انصاري: مي خواه��م از مدخل ديگري به موض��وع بنگرم که مکمل 
بحث هاي��ي خواهد بود که تاکنون ارائه ش��د. س��لفي گري به  عنوان يک مدرس��ه 
متوقف مان��ده در ظواه��ر نصوص ديني ک��ه منجر به نوعي خش��ک مغزي و جمود 
انديشه اي شده است، در بستر ارتباط با برخي پديده هاي سياسي- اجتماعي به يک 
جريان فعال سياسي و اجتماعي بدل شد که در بعضي مواقع جلودار برخي تحوالت 
است. اين زمينه سياسي و اجتماعي که در بحث هاي ما با نمونه هاي مختلف مطرح 
ش��د، در نتيجه اس��تبداد و سرکوب داخلي و اش��غال خارجي، بستر مناسبي براي 
بازتوليد و تکثير خود به شکل سلول هاي سرطاني پيدا مي کند. جريان هاي شورشگر 
عليه نظام هاي سياسي، ناظر به استبداد و سرکوب داخلي است و اشغال افغانستان 
توس��ط اتحاد جماهير ش��وروي و بعد حضور نيروهاي ناتو در شبه جزيره عربستان، 
اش��غال عراق و آنچه از آن با عنوان پيشروي نيروي شيعي و ايران در منطقه عربي 
تصويرسازي مي شود، به منزله عنصر خارجي در فراهم کردن اين بسترها مؤثر بوده 
است. به اين معنا که جريان جمودانديش در حوزه فکر و انديشه، در بستر سياسي 
و اجتماعي و در پيوند با دو واقعيت اس��تبداد و سرکوب داخلي و استعمار و تهاجم 
خارج��ي، زمينه باروري و تکثير س��رطاني پيدا مي کند. اگ��ر با اين نگاه به موضوع 
بنگريم، درواقع جريان اوليه القاعده که هنوز عنوان القاعده را ندارد و با عنوان جهاد 
افغانس��تان از آن ياد مي ش��ود و عرب هاي افغان يا افغان هاي عرب که بعدها متأثر 
از اش��غال افغانس��تان و حضور نيروهاي خارجي در س��رزمين وحي و اشغال عراق، 
تش��کيالت بين المللي القاعده و شاخه هاي مختلف آن را تأسيس کردند، يک موتور 
محرکه اساس��ي در بعد سياسي اجتماعي براي آنهاست. موضوع ديگر هم رويارويي 
با نظام هاي استبدادي عربي است که مي خواهند همه تناقض هاي داخلي خود را با 
ابزار سرکوب و در نطفه خفه کردن و ميراندن جريان هاي سياسي اجتماعي مختلف 
حل کنند. اگر اين گونه بنگريم، تلقي من اين است که همان طور که مبارزه با پشه 
ماالريا بدون خش��کاندن باتالق هايي که اين پش��ه در آنها رشد مي کند، امکان پذير 
نيس��ت و برخورد با معلول اس��ت، آنچه به گس��ترش طولي و عرضي اين جريان ها 
منجر ش��ده، رويارويي آنها با اين دو واقعيت اس��ت. در کنار آن، فقر و جهل منتشر 
و گس��ترده در محيط عربي پيرامون ما، به طور طبيع��ي نمي تواند محصولي غير از 
جريان هاي افراطي توليد کند. درمان واقعي اين مس��ئله و متوقف کردن رش��د اين 
جريان��ات ني��ز در کوتاه مدت به ص��ورت مقابله نظامي اتفاق مي افت��د اما به معناي 
عميق ت��ر وقتي اتفاق خواهد افتاد که موتورهاي محرکه اين جريانات از آنان گرفته 
شود. يعني بستر اجتماعي جهل و فقر ترميم شود تا قدرت نيروگيري کاهش پيدا 
کند و س��پس دو موتور محرکه و اساس��ي، يعني اس��تبداد بي حد و مرز نظام هاي 
رس��مي عربي در برخورد ب��ا توده مردم و جريان هاي مختلف سياس��ي- اجتماعي 
و نيز تهاجم خارجي و حضور مس��تقيم قدرت ه��اي بيگانه در منطقه از کار بيفتد. 
در غير اين صورت، اين مجموعه ش��رايط بارور ش��دن و رشد اين جريانات را فراهم 
مي کند و اگر اراده اي براي ريش��ه کني اين جريانات وجود دارد، بايد به اين مسائل 

توجه کند.
 ش�ما به ارائه راه حل رس�يديد اما قبل از آن خوب اس�ت که 
نقش دولت س�وريه را در بس�ط اين جريان س�لفي خش�ن که تا نزديکي 
مرزه�اي ما رس�يده، بهت�ر بي�ان بفرماييد. تا چ�ه حدي عملک�رد دولت 
س�وريه و حاميان اين کش�ور را در رشد جريانات خش�ن نظامي از جنس 
س�لفي گري موثر مي دانيد؟ چنين به نظر مي رسد که اگر اشغال افغانستان 
در مقطعي، زمينه ساز رشد القاعده در جهان و منطقه بوده، اکنون عملکرد 
دولت س�وريه و حاميانش در رش�د س�لفي گري در منطق�ه تعيين کننده 

است. 
◀جابر انصاري: شما به دنبال اين هستيد که بعضي نمونه هاي عيني به  شکل 
کاماًل شفاف زير ذره بين گذاشته شود، وگرنه از ابتدا تا کنون ما به صراحت به کنش 
و واکنش، يا تعامل مس��تمر بين جريانات فکري و مدرس��ه هاي سياسي اجتماعي 
پرداختيم. طبيعي اس��ت در بستر بحران هاي عميق، زمينه براي گسترش اين گونه 
جريان ها فراهم مي ش��ود. شما به بحران اخير سوريه اشاره مي کنيد، بله همين طور 
اس��ت. اگر بحران افغانس��تان در قالب اش��غال، در رش��د القاعده موثر بود، بحران 
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پرونده دوم

حضور نيروهاي غربي در س��رزمين وحي بعد از اش��غال کويت توس��ط دولت بعثي 
عراق، بحران اش��غال افغانس��تان و عراق پس از يازده س��پتامبر، بحران سوريه و از 
نمونه هاي آخر، آنچه بر سر انقالب مصر در قالب کودتا عليه رئيس جمهور منتخب 
آم��د، همه اين تحوالت سياس��ي  اجتماعي با گس��ترش نيروه��اي افراطي، هم در 
حوزه فکري و هم در تجربه عملي رابطه مستقيم دارد. بحران سوريه که مورد نظر 
شماس��ت، درواقع زمينه تجميع نيروهاي سلفي جهادي و نيروهاي سلفي تکفيري 
از اقصي نق��اط دنيا را در بس��تر يک رويارويي درون س��وري و داخلي فراهم کرد و 
بعد ابعاد گس��ترده منطقه اي، پيدا کرد و بازيگران مختلف براي تسويه حساب هاي 

مختلف وارد اين بازي شدند. 
براي مثال عربستان سعودي در اين تصور بود که با ورود به اين بحران و دامن 
زدن به آن مي تواند چند نياز خود را تأمين کند: نخس��ت، تس��ويه حساب تاريخي 
با دولت س��وريه که در تعامل با نظام جمهوري اسالمي ايران در چند دهه گذشته، 
راه متمايزي از ساير نظام هاي رسمي کشورهاي عربي در پيش گرفته بود. درواقع، 
بحران سوريه از نگاه عربس��تان فرصت مناسبي براي تسويه حساب با نظام سوريه 
ب��ود. نکته دوم براي عربس��تان اين بود که صدور بحران کن��د يعني همان تناقض 
بزرگي که در اين کش��ور وجود دارد و در اين بحث هم به آن اش��اره کرديم، مانند 
زماني که آن را به افغانس��تان صادر کرده بود، اين بار احس��اس کرده و مي کند که 
در پرتو جنگ خونين و فرسايش��ي س��وريه، بهترين راه مواجه با اين تناقض عميق 
دروني، صادر کردن آن به نقاط ديگر است. بنابراين از ديد عربستان فرصت مناسب 
بود که با يک تير چند نشان بزند؛ هم با ايران و سوريه که در اين دهه ها با يکديگر 
هم پوشاني داشته اند، تس��ويه حساب تاريخي کند و هم تناقض عميق داخلي خود 
را ص��ادر کند و هم امواج پيش��رونده جديد دموکراس��ي خواهي و تغييرخواهي در 
منطقه عربي را از طريق درگير کردن مجموعه بازيگران رقيب و يا دشمنانش - که 
مي توانند از اين فضاي تغييرخواهي براي ايفاي نقش در مقابل عربس��تان سعودي 
استفاده کنند - متوقف کند. اين نياز سوم عربستان بود که تصور مي کرد مي تواند 
در س��ايه جنگ سوريه آن را تأمين کند. همچنين از نظر عربستان، جريان عمومي 
اخوان المس��لمين به عنوان جريان پيش��رو و پيروز در تحوالت کشورهاي عربي در 
انتخاب��ات و فراينده��اي دموکراتيک و ني��ز روند عمومي مطالب��ات آزادي خواهانه 
و اس��تقالل خواهانه در جهان عرب، با درگير ش��دن نيروه��ا در يک بحران خونين 
فرسايش��ي متوقف مي شود يعني بحران فرعي خلق مي شود و اولويت هاي بازيگران 
منطقه را به هم مي ريزد. در اين وضعيت، اخوان المس��لمين، انقالب اسالمي ايران، 
جنبش مقاومت لبنان، حزب اهلل، جريان هاي جهادي و تکفيري که با مدرسه سنتي 
س��لفي به مرکزيت عربس��تان سعودي در رقابت هس��تند، همگي در بحران سوريه 
درگير مي ش��وند و يک صحنه فرسايشي جديد خلق مي شود. مشکلي که عربستان 
س��عودي با آن مواجه اس��ت، اين اس��ت که چون به ش��دت از ايجاد هرگونه تغيير 
احس��اس نگراني مي کند، تنها به تدبير امور روزم��ره خويش مي پردازد، يعني تنها 
تح��والت منجر به تغيير را به تأخير مي اندازد و هزينه آن را باال مي برد درحالي که 
همين موجي که به آن دامن مي زند، دامنگير خودش خواهد ش��د. کما اينکه نطفه 
داعش از يک منظر در عراق و در پيوندي که با جريان بعثي بعد از سال 200۳ پيدا 
کرد، بس��ته شد و يک عنوان ذيل جريان س��لفي گري معاصر پيدا شد اما با بحران 
سوريه، حوزه عملياتي خود را در يک بستر مستعد از مرزها عبور داد و وارد سوريه 
شد اما به محض يافتن فرصت مناسب، به عراق بازگشت و در اين رفت و برگشت ها 
در مرحله اخير وقتي احساس کرد فرصت مناسب را يافته، در منطقه اي که بخشي 
از س��وريه و بخشي از عراق را دربرمي گيرد، بر اساس تئوري خالفت، اعالم خالفت 
اس��المي کرد. با اعالم خالفت اسالمي از س��وي داعش، عربستان سعودي احساس 
ک��رد فرزن��دي را که ب��راي مقابله با امواج تغييرخواهي رش��د داده ب��ود - چه در 
مقابل موج اول که پيشروي جمهوري اسالمي ايران و هم پيمانانش در جنبش هاي 
مقاوم��ت اس��ت و چه در مقابل موج دوم تغييرخواهي ک��ه بعد از انقالب هاي اخير 
اتفاق افتاد - به نقيض خود تبديل ش��ده و کارکرد ضد س��عودي پيدا کرده و مثل 
تجربه جهاد افغانس��تان، باز هم »انقلب السحر علي الساحر« در مسير اتفاق افتادن 

است.
 ب�ا اوج گيري بح�ران داع�ش در عراق و به خص�وص پس از 
تصرف موصل از سوي آنها، مقامات بسياري از کشورها چه در منطقه و چه 
در جهان، معتقد بودند بحران عراق يک بحران سياس�ي است و در صورت 
تشکيل يک دولت فراگير، بحران اخير نيز مرتفع خواهد شد. حال با توجه 

به مجموعه بحث هايي که داش�تيم، مي خواستيم نظر شما را در اين ارتباط 
بداني�م. همچنين براي پايان ب�ردن اين ميزگرد، بفرماييد که چش�م انداز 

آينده منطقه را چگونه مي بينيد؟
◀محمدي: بنده آنچه را به نام داعش ظهور کرده حلول روح صدام در کالبدي 
جديد مي دانم، يعني صدام تغييرشکل داده که همگرايي با سلفي ها و آشتي با دين 
را آغاز مي کند، درنهايت منجر به پيدايش داعش مي شود. اين صدام بازگشته، البته 
با تس��امح، بر چه مناطقي س��يطره دارد؟ در س��وريه بر منطقه جزيره که به لحاظ 
تاريخي، امتداد فرهنگي عراق اس��ت، تس��لط دارد. حتي لهجه اهالي اين منطقه با 
لهجه مردم ش��امات و حلب متفاوت اس��ت. اگر س��وريه را به چهار منطقه شامات، 
س��احل، حلب و جزيره تقسيم کنيم، مي بينيم جزيره تفاوت چنداني با عراق ندارد 
و تنها به لحاظ جغرافياي سياس��ي در مرزهاي سوريه قرار گرفته است. البته به اين 
معنا نيس��ت که داعش در مناطق ديگر س��وريه حضور ندارد، بلکه به اين معناست 
که در مناطق ديگر نتوانسته مسلط شود. اين مسئله دال بر اين است که يک بستر 
پذي��رش عمومي و پيش زمينه فرهنگي براي تس��لط چنين جرياني در اين منطقه 
وجود داشته است. چرا داعش نتوانسته بر مناطق شيعه نشين مسلط شود و تنها در 
مناطق عربي سني نشين سيطره دارد؟ به اين دليل که در اين مناطق، محيط با اين 
جريان همراه بوده است. اينکه گفته مي شود بحران عراق يک راه حل سياسي دارد، 
درست است و بي ترديد منکر اين نيستم که براي حفظ وحدت و يکپارچگي عراق، 

به مفهوم مش��ارکت سني ها، شيعيان و کردها در قدرت و استمرار آن، علي  االصول 
بايد به يک راهکار سياس��ي مناسب انديش��يد اما اينکه اين اتفاق بتواند مشکالتي 
مث��ل داعش امروز را حل کند، بنده مطمئن نيس��تم چون معتق��دم بحران عراق، 
عميق تر از مس��ئله داعش است. داعش، ديروز اس��م ديگري داشت. داعش قبل از 
سال 200۶ باز اسم ديگري داشت و در جريان سقوط اول موصل در آن ايام، پرچم 
زرقاوي و القاعده باال بود و امروز ابوبکر البغدادي اما تفاوتي نمي کند زيرا نيروهايي 
که امروز موصل را تصرف کرده اند، همان نيروهايي هس��تند که در آن ايام توانسته 
بودند اين شهر را به کنترل خود درآورند. اين نيروها در عراق امروز هستند و مسائل 
درازمدت خود را در يک همگرايي سياس��ي به مفهوم تفاهم بر سر احترام گذاشتن 
به حقوق ش��هروندي آحاد ملت عراق، قابل حل نمي دانند. لذا من گرچه داعش را 
پايان يافتني مي دانم ولي مي پرسم آيا واقعاً بحران عراق به پايان مي رسد؟ من کمي 
به اين امر خوشبين نيستم، گرچه معتقدم اين بحران ها نمي توانند آسيبي بنيادين 
به موجوديت شيعيان عراق وارد کنند. شيعيان از مرحله تثبيت موجوديت خود در 

حاکميت عراق گذشته اند و ديگر نمي توان منکر اين واقعيت شد.
در مورد چش��م انداز کلي منطقه، اعتقاد من اين اس��ت ک��ه جهان عرب دوران 
افول سياس��ي س��نگيني را تجربه خواهد کرد و ديگ��ر دوران حکومت هاي مقتدر 
عربي که بتوانند بر سرنوش��ت منطقه تأثير بگذارند، س��پري شده است. شايد تنها 
دولت عربي که همچنان اين نقش اساس��ي خود را حفظ کرده، عربس��تان سعودي 
اس��ت. مصر درگير مشکالت دروني است و مشکالت ليبي مي تواند الجزاير و بيشتر 
مص��ر را تحت تأثير قرار دهد. نوعي نابس��اماني و البته زاي��ش را در آينده خواهيم 
دي��د. خاورميانه همان طور که صحنه يک منازعه بين المللي اس��ت، صحنه اي براي 

رقابت هاي استراتژيک منطقه اي نيز خواهد بود.
 ش�کل گيري يک رويکرد اعتدالي در کشورهاي عربي سني 

را چقدر محتمل مي دانيد؟
◀محم�دي: تجربه به من مي گويد ت��ا زماني که اف��کار ارتجاعي افراطي در 

جاب�ر انصاري: علي رغ�م تمام خش�ونت ها و خونريزي ها، فضاي 
منطقه عربي رو به جلوس�ت و امکان بازگش�ت به گذشته وجود 
ن�دارد. وضعيت امروز نيز نمي تواند ادامه پيدا کند زيرا مجموعه 
بازيگران، ت�وان پرداخت هزينه هاي س�نگيني را که ادامه روند 
فعل�ي برجاي مي گذارد، ندارند. بنابراين مس�ير کلي بر اس�اس 

مطالبات جوامع عربي رو به پيش است.
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صحنه باش��د، جايي براي تفکر اعتدالي نخواهد ب��ود. به طور طبيعي وقتي صحنه 
متشنج و غبارآلود باشد، بهترين فضا براي رشد جريان هاي افراطي فراهم مي شود. 
ام��ا از آنجاي��ي که اين جريان��ات افراطي در باورهاي اساس��ي و نوع زندگي مردم 
در کش��ورهاي منطقه ريش��ه ندارند، به محض پيدايش يک تحول اساسي مثبت 
در منطقه، وارد دوران افول مي ش��وند. البته ممکن اس��ت حتي در مثاًل انتخابات 
اول، نتايج اين تحول ديده نش��ود اما در انتخابات بعدي، جريان هاي افراطي حذف 
مي شوند و جاي خود را به جريانات معتدل و البته اسالم گرا خواهند داد زيرا بحث 
اسالم گرايي و موج اسالم گرايي در منطقه که به طور مشخص بعد از پيروزي انقالب 

اسالمي اوج گرفت، همچنان مورد پذيرش مردم منطقه است.
 بحران س�وريه از ي�ک منظر ديگر نيز با نمونه هاي مش�ابه 
گذش�ته، مثل جهاد افغانس�تان متف�اوت بود و آن حض�ور پرتعداد اتباع 
اتحادي�ه اروپ�ا و حت�ي امري�کا در بين نيروهاي س�لفي اس�ت. داليل و 

پيامدهاي اين مسئله را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
◀محم�دي: باز بايد به بحث مديريت صحنه توجه کنيم. فرض کنيد ش��ما 
به جاي تصميم گيران غربي باش��يد و مي بينيد به هر دليلي، يک بحران در سوريه 
ش��کل گرفته اس��ت. احتماالً به اي��ن فکر مي کنيد که از اي��ن فرصت به نفع خود 
اس��تفاده کنيد. از يک سو نيروهاي تندروي اسالمي در کشورهاي خود را به جنگ 
ارتش سوريه که بعد از ارتش صدام، قوي ترين ارتش منطقه بود و اساساً براي جنگ 
با اسراييل توسط حافظ اسد شکل گرفت، مي فرستيد و در يک نبرد فرسايشي هم 
تندروها را از سر خود باز مي کنيد و هم ارتش سوريه را ضعيف مي کنيد. عالوه بر 
اين، تصور مي کنيد با جدي تر شدن بحران، ايران و حزب اهلل هم به صحنه مي آيند 
و به مرور آنها را نيز در س��وريه زمين گير مي کنيد. از س��ويي با تحريک ترکيه به 
مداخل��ه در صحنه، بلندپروازي هاي آنان را نيز کنترل مي کنيد و در نهايت، وقتي 
همه طرف هاي درگير به ش��دت تضعيف شدند، دولتي دست نشانده نزديک به خود 
را بر سر کار مي آوريد. فرض کنيد چنين عقل مدبري در غرب وجود داشته باشد، 
چرا که در گذش��ته نيز در ماجراي فرس��تادن يهوديان به فلس��طين شاهد چنين 
برخوردي از س��وي غرب بوده ايم. البته ممکن اس��ت در ميانه کار، شرايط به گونه 
ديگ��ري رقم بخورد و همان طور که جناب جابر انصاري فرمودند، »انقلب الس��حر 

علي الساحر« رخ دهد و کنترل اوضاع از دست طراحان صحنه خارج شود.
بح��ث ديگري که بايد به آن توجه کنيم و جناب جابر انصاري نيز به درس��تي 
اشاره کردند، بحث رشد و توسعه اجتماعي در کشورهاي منطقه است. اگر با دقت 
به منطقه بنگريم، مشاهده مي کنيم کشورهايي که نسبت باسوادي در آن ها باالتر 
است، کمتر در معرض رشد افکار ارتجاعي و افراطي قرار مي گيرند. بيداري اسالمي 
و يا خيزش هاي اخير منطقه، حاصل ميل ملت هاي منطقه براي رسيدن به رشد و 
توسعه اجتماعي است اما چون تمام مراحل به درستي طي نشده، شاهد مشکالتي 
در رس��يدن به هدف هس��تيم، وليکن آن هدف اصلي که همانا دموکراسي خواهي، 

چرخش قدرت و تثبيت نقش مردم در تعيين سرنوشت خود است، همچنان براي 
ملت ها اولويت دارد.

 جناب انصاري، شما چشم انداز منطقه را چطور مي بينيد؟
◀جاب�ر انصاري: منطقه آبس��تن حوادث و به تعبيري ک��ه من همواره به کار 
مي برم، در حال "شدن" است. وضعيت منطقه پيراموني ما به شدت سيال و در حال 
پويايي و حرکت است اما هنوز به مرحله ثبات نسبي و ايستايي موقت نرسيده ايم. 
مجموعه اي از روياروي ها در س��طوح مختلف سياس��ي، اجتماعي و انديش��ه اي در 
جريان اس��ت و اينکه صورت بندي منطقه بعد از اين رويارويي چگونه خواهد بود، 
به عنوان يک تحليل گر نظرم را عرض مي کنم. البته کار يک تحليل گر سياس��ي از 
س��نخ پيشگويي نمي تواند باشد اما يک تحليل سياسي مبتني بر مقدمات احتماالً 
صحي��ح، قاعدت��اً بايد بتواند يک افق کل��ي را حدس بزند و اي��ن حدس تا حدود 

قابل توجهي مي تواند درست باشد.
م��ن ني��ز معتقدم م��وج تغيير خواه��ي، ه��م در ابع��اد آزادي خواهان��ه و هم 
استقالل خواهانه آن که درواقع پاسخي به نياز انسان عرب امروزي منطقه پيرامون 
ماس��ت، مسير پيشرونده خود را طي مي کند و بخش��ي از اين رويارويي ها، نتيجه 
طبيعي اين تغيير اس��ت. به عبارتي، مجموعه اي از نيروها که وضعيت سابق منافع 
آنان را تأمين مي کرد، در برابر تغيير مقاومت مي کنند. برخي از کانون هاي قدرت، 
اص��ل تغيي��ر را قبول دارن��د اما در پي اين هس��تند که مهر خود را ب��ر آن بزنند 
يعن��ي به نوع��ي مي خواهند حجم و ابعاد تغيير را خود تعيين کنند و آن را در يک 
مسير تعريف شده قرار دهند. برخي بازيگران و به طور مشخص رژيم صهيونيستي و 
عربستان سعودي، همچنان اصل تغيير را نفي مي کنند، گرچه ممکن است به مرور 
در مسير تحوالت، نسخه دوم را در مواجه با امر واقع بپذيرند، به اين معنا که سعي 
کنند به تغييرات جهت بدهند اما در حال حاضر در هر دو بعد اس��تقالل خواهانه و 
آزادي خواهان��ه، همچنان اصل تغيير را نفي مي کنند. درمجموع، فکر مي کنم روند 

پيش رونده تحول، اجتناب ناپذير است. 
اگر بخواهيم موردي بررسي کنيم، معتقدم براي مثال در عراق، امکان بازگشت 
به گذش��ته و برقراري يک نظم متمرکز وجود ن��دارد. عمليات نقل وانتقال از عراق 
س��ابق به عراق جديد، الجرم در حال رخ دادن اس��ت. آنچه نيروهاي سياسي چه 
داخل عراق و چه در پيرامون مي توانند در مس��ير آن نقش داش��ته باشند، طوالني 
کردن روند و سمت وس��و دادن به اين تغيير است اما نمي توانند اصل تغيير را نفي 

کنند و نيروهاي مخالف تغيير، در طول مسير ناگزيرند اصل تغيير را بپذيرند.
درمجموع، علي رغم تمام خش��ونت ها و خونريزي ها، فضاي منطقه عربي رو به 
جلوست و امکان بازگشت به گذشته وجود ندارد. وضعيت امروز نيز نمي تواند ادامه 
پيدا کن��د زيرا مجموعه بازيگران، توان پرداخت هزينه هاي س��نگيني را که ادامه 
روند فعلي برجاي مي گذارد، ندارند. بنابراين مس��ير کلي بر اساس مطالبات جوامع 

عربي رو به پيش است.
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داعشپرونده دوم
 کاریکاتوری از اسالم سياسی

در چن��د ماه گذش��ته که گروه افراطی و تروريس��تی داعش در ع��راق به برخی 
موفقيت های نظامی دس��ت يافته، دو ديدگاه درباره  منش��أ پيدايش اين گروه مطرح 
شده است: عده ای اين گروه را مانند القاعده ساخته و پرداخته سازمان های اطالعاتی 
و امنيتی غربی، بويژه س��يا و موس��اد و ام آی س��يکس می دانند و از منظر سياسی و 
امنيتی به موضوع می نگرند و عده ای اين گروه را مانند طالبان برآمده از واقعيت های 
موجود در جهان اس��الم، از جمله افراطی گرايی و بنيادگرايی اس��المی می دانند و از 

زاويه فرهنگی و تاريخی به آن می نگرند.
هر دو دس��ته برای اثبات ادعای خود شواهدی ارائه می کنند. گروه اول به برخی 
اس��ناد و اعترافات مقامات غربی در مورد نقش سرويس های اطالعاتی و امنيتی آنها 
در ش��کل گيری داعش، بويژه در جنگ س��وريه اشاره می کنند و حمايت های مالی و 
لجستيکی و حتی تبليغاتی غرب از داعش را در جنگ سه ساله در سوريه مهم ترين 
دلي��ل ادعای خود می دانن��د که البته قابل انکار نيس��ت اما رويکردی يک س��ويه و 

تک بعدی است.
برخ��ورداری داعش از منابع مالی وس��يع، به گونه ای که به حدود ۶0 هزار نيروی 
نظامی و جان برکف وابس��ته به خود ماهانه بين 2 تا ۸ هزار دالر دس��تمزد پرداخت 
می کند و همچنين مجهزبودن به خودروهای جديد و تسليحات مدرن، حکايت از اين 
واقعيت دارد که داعش کاماًل به حمايت های کشورهای بزرگ و قدرتمند و ثروتمند 

وابسته است.
ام��ا گروه دوم معتقدند علت اصلی موفقيت های داعش در ماه های اخير بويژه در 
عراق، ايمان و باور عميق اعضای داعش به ايدئولوژی تکفيری و ستيزه جويانه رهبران 
اين گروه اس��ت، به گونه ای که اعضای داعش بدون هراس از مرگ برای رس��يدن به 

اهداف گروه از هيچ جانفشانی و اقدامی دريغ نمی کنند.
به نظر می آيد تقابل اين دو ديدگاه و اس��تمرار اقامه  ادله و ش��واهد عليه يکديگر 
پايانی ندارد، اما بايد توجه داش��ت ريش��ه يابی علت شکل گيری داعش هرچند مهم 
است، مهم ترين مسئله قابل تأمل درباره داعش نيست و حتی توجه به اين موضوعات 
می توان��د تا حدودی گمراه کننده باش��د؛ کاری که برخی رس��انه ها با بمباران خبر و 
تحليل مرتکب می شوند و توجه افکار عمومی را از »اهم« به »مهم« منحرف می کنند. 
به نظر می آيد مهم ترين مسئله در اين باره که کمتر به آن توجه می شود، ظهور داعش 
به مثابه کاريکاتوری از اسالم سياسی است و دو جريان مؤثر، يعنی جريان واپس گرای 
تکفيری و وهابی و جريان س��رمايه داری ليبرال غربی مانند دو تيغه قيچی س��عی در 
نابودی تفکر اس��الم سياسی دارند که اين مهم با شکل دادن و بهره برداری از گروهی 
مانند داعش ميسر است. به  عبارت  ديگر، داعش جايی است که منافع اين دو جريان 
به ظاهر متضاد به هم می رسند؛ دو جريانی که اگر هيچ نقطه اشتراکی نداشته باشند، 
با قرائت سياس��ی از اس��الم مخالفند. اين دو جريان با ظهور و حضور اس��الم به مثابه 
يک گفتمان همه جانبه برای معنابخش��ی و جهت دهی ب��ه حيات فردی و اجتماعی 

انسان ها مخالفند. 
گفتمان واپس گرايی وهابی و س��لفی از آنجا که س��ر سازگاری با تحوالت دنيای 
جدي��د ندارد، با تجدد به س��تيز برمی خيزد و بنيادگراي��ی نيز از همين تفکر منحط 
س��ر برم��ی آورد. بنيادگراها عميقاً معتقدند برای دس��تيابی به س��عادت بايد زندگی 
دنيوی را از انحرافات و بدعت ها زدود و مهم ترين بدعت از نظر آنها سياست و قدرت 
اس��ت. از اين رو، اگر به لحاظ ش��رعی جواز س��رپيچی در برابر قدرت حاکم را بيابند، 
همواره در س��تيز با قدرت و نظم مس��تقر موفق اند اما در نهادسازی و استقرار، ناکام 
و ناتوان هس��تند. آنان حتی با مظاهر دنيای جديد سر عناد و تخاصم دارند و توسل 
به فناوری های مدرن مانند هواپيما، موبايل و اس��لحه نيز به مصداق اکل ميته برای 

تأمين هدف برتر )مانند حادثه 11س��پتامبر( اس��ت. ازاين رو، تفکر حامل مؤلفه های 
اس��الم سياس��ی، با جهان بينی و ايدئولوژی بنيادگرايی س��لفی در تضاد است. تقابل 
وهابيت س��عودی با انقالب اسالمی در سی سال گذشته در همين تضاد ايدئولوژيک 
ريش��ه دارد؛ تضادی که گذر زمان و برخی نزديکی ها و قرابت های مقطعی منجر به 
رفع و حتی کم رنگ ش��دن آن نشده است. اسالم سياسی که انقالب اسالمی در ايران 
يکی از عرصه های تجلی آن بود، واجد گفتمان جامع نظری و س��بک زندگی عملی 
اس��ت، به گونه ای که باور به اين گفتمان و عمل به اين سبک زندگی نمايانگر هويتی 
متفاوت از انس��ان و زندگی در جهان اس��ت که هيچ سنخيت و نسبتی با بنيادگرايی 

سلفی ندارد، اما اين فقط يک روی سکه است.
هويت برآمده از اس��الم سياسی با انديشه و سبک زندگی برآمده از سرمايه داری 
ليبرال غربی ناس��ازگار است و با آن اختالفات بنيادين و ريشه ای دارد و تمدن غربی 
نيز با نگاهی به تاريخ، بويژه قرون ميانه که مس��لمانان دس��ت برتر را نسبت به غرب 
داش��تند، از برآمدن مجدد و رشد و پيشرفت تمدن اسالمی به شدت در هراس است، 
هرچن��د اين ت��رس را به انواع حيل پنه��ان می کند. غربی ها ب��اور دارند هيچ يک از 
نحله ها و جريان های فکری در جهان اس��الم، جز رهيافت اسالم سياسی، به برآمدن 
مجدد تمدن اسالمی نمی انديشد و ازاين رو، هيچ کدام برای تمدن غرب تهديد بالقوه 
محسوب نمی شوند. با همين تفکر است که واشنگتن و لندن با ارتجاعی ترين حکومت 
جهان، يعنی عربس��تان س��عودی متحدند و با دمکرات ترين کشور خاورميانه، يعنی 
جمهوری اس��المی در تخاصم هس��تند و در برابر اين پارادوکس سکوت می کنند. از 
همين رو تمدن غربی و داعيه داران صيانت از آن، يعنی امريکا، انگلستان و...، تخريب 
و تحريف و تضعيف اسالم سياسی را بهترين استراتژی حفظ و استمرار هژمونی خود 
می دانن��د و بهترين راهبرد در اين ميان ارائه تصويری کاريکاتوری و تحريف ش��ده از 
اسالم سياسی در هيئت و شاکله ای شبيه داعش است. تلقين اين گزاره که اگر اسالم 
سياسی به قدرت دست پيدا کند، توليدی جز خشونت و افراطی گری نخواهد داشت، 
مهم ترين هدف محتوايی غربی هاس��ت. ازاين رو، در بازنمايی تاريخ جمهوری اسالمی 
نيز به شکل يک سويه و تحريف شده ای می کوشند تصويری خشن و بنيادگرا از انقالب 

اسالمی ارائه دهند.
نکته جالب اينجاست که اين مترسک سازی غربی ها از جريانات افراطی، مسبوق 
به سابقه است و همچنان به عنوان يک سياست مؤثر در دستور کار سياست سازان آنها 
ق��رار دارد و تنها زمانی تاريخ مص��رف يک گروه افراطی از نظر غربی ها پايان می يابد 
که به منافع غرب لطمه وارد کند و برخالٍف چاقو، دس��ته  خود را ببرد. برای مثال تا 
زمانی که داعش در س��وريه عليه دولت دمشق س��تيزه می کرد، غرب از آن حمايت 
می کرد و حتی امريکا تا آس��تانه همراهی با داعش عليه بش��ار اس��د گام برداشت اما 
وقتی داعيه کشورگش��ايی به عراق پيدا کرد و خبرنگار امريکايی را در عراق به قتل 
رساند، امريکا دغدغه تقابل با داعش را پيدا کرد. همان طور که القاعده تا زمانی که در 
قالب مجاهدين عليه شوروی می جنگيد، مورد حمايت غرب بود اما زمانی که شمشير 
به روی غرب کش��يد، به نماد تروريس��م بين المللی تبديل شد. البته نبايد فريب اين 
تغيير تاکتيک ها را خورد زيرا راهبرد غرب در قبال اس��الم سياس��ی تغييری نکرده و 
همچنان به قوت خود باقی اس��ت. خدشه  واردکردن به آن اسالم سياسی که کارآمد 
و انعطاف پذير و پاس��خگوی نيازها و اقتضائات زندگی انسان هاست، مهم ترين راهبرد 
غرب در ايجاد و حمايت از گروه های افراطی بنيادگراس��ت و روشنفکران و متفکران 
جهان اس��الم نبايد از آن غفلت کنند. بنابراين، چه بسا داعش به زودی در سراشيبی 
س��قوط و نابودی قرار گيرد اما در س��ال های آينده نيز باي��د منتظر ظهور گروه های 

افراطی و انحرافی تازه ای از جنس القاعده و طالبان و داعش باشيم.

◀دکتر امير دبيری مهر
مدرس و پژوهشگر علوم سياسی
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پ گفتگو با سيد علي موجاني پژوهشگر حوزه عراق

سرنوشت عراق، سرنوشت ماست

 موض�وع اي�ن گفت وگ�و اوضاع ع�راق و تح�والت چند ماه 
اخي�ر در اين کش�ور اس�ت اما چنين ب�ه نظر مي رس�د که ش�ما از منظر 
آسيب شناس�ي، به رويکرد غالب در ترسيم منافع ملي و تنظيم مناسبات 
ما با جهان پيرامون، نقد داريد. اگر مناس�ب مي دانيد گفتگوي خودمان را 
از همين موضوع ش�روع کنيم زيرا براي مخاطبان نش�ريه ما يعني مربيان، 
معلمان، مديران و ديگر دست اندرکاران امر تعليم و تربيت، ورود و اشراف 

بر اين مسئله ضروري است. 
در ارتباط با کش��ورمان و محيطي که در آن زندگي مي کنيم، چند نکته وجود 
دارد که بايد به آن توجه کنيم: نخس��ت، ما کشوري هستيم که خود را از پيرامون 
مج��زا مي دانيم. به بي��ان ديگر، خود را داراي تاريخي چندهزار س��اله مي دانيم که 
برجس��تگي هاي فراواني دارد. ش��کي نيس��ت که در توليد فکر و انديشه نسبت به 
پيرامون خود نمونه هاي درخشاني داريم که در توليد و ساخت علم نقش داشته اند؛ 
از افرادي چون شهاب الدين سهروردي که در علوم متافيزيکي بسيار شاخص است، 
تا ابوعلي س��ينا که در علم پزش��کي نابغه اس��ت. اما ايراد کار اينجاس��ت که فکر 
مي کنيم ديگران چنين مفاخري ندارند و اين تصوير چنان بر ذهن ما سايه انداخته 
ک��ه غالباً هيچ پيوندي با پيرامون خود احس��اس نمي کنيم. وقتي س��خن از »ما« 
مي گوييم، مرزهاي امروزي خود را در نظر مي گيريم و بر همين اساس، در مواجهه 
ب��ا واقعيت هاي امروزي، پيرام��ون را بيگانه تلقي مي کنيم و مي گوييم يک طرف ما 
اعراب هس��تند و يک طرف اتراک و طرف ديگر هندوه��ا و قس علي هذا. اما جالب 
اينجاس��ت که وقتي با تبختر و غرور از گذشته س��خن مي گوييم، تمام اين اقوام و 

ملت ها را جزئي از خود مي دانيم.
فکر مي کنيم اصفهان نصف جهان اس��ت و هنر هم فقط نزد ايرانيان اس��ت، اما 
اگ��ر »ما«ي نوعي را به بخارا ببرند و مس��اجد و مدارس آنج��ا را با قدمتي بيش از 
بناهاي اصفهان در دوران صفويه نش��ان دهند، دچار اين تناقض مي ش��ويم که آيا 
ما از آنها الهام گرفته ايم؟ پس چرا دو ش��يوه معماري کاماًل شبيه هم و با فاصله اي 

چندصد ساله بنا شده اند؟
تص��ور مي کنم اين وضعي��ت از وقتي به وجود آمد که م��ا در اطراف خود، تنها 
مرزهاي سياس��ي را ديديم و رابطه خود را با پيرامون گسستيم و به صورت طبيعي 
گ��روگان هم��ان چيزي ش��ديم که ما را به وج��ود آورد، يعني تاري��خ  و تمدن مان. 
به عبارتي بايد گفت، پيوست هاي تاريخي، فرهنگي و تمدني خود را از دست داديم 

و به آنها توجه نکرديم؛ پيوست هايي که الزاماً در همه وجوه با ما يکسان نيستند.

مث��اًل ب��ا کردها هم نژادي��م، ولي هم زب��ان و همين طور هم مذهب نيس��تيم؛ با 
هزاره هاي افغانس��تان هم مذهب هس��تيم، اما هم نژاد نيس��تيم؛ با عرب هاي شيعه 
بحرين و جنوب عراق و احس��ا، هم مذهب هس��تيم، ولي هم نژاد و هم زبان نيستيم؛ 
ب��ا اقوامي مانند ارامنه و گرجي ها، نه هم زبانيم، ن��ه هم مذهبيم و نه هم نژاديم، اما 
به لحاظ فرهنگي پيوستگي داريم. اينها ظرفيت هاي تمدني ما هستند که تنها يک 
تعري��ف تئوريک از آنها در ذهن داريم، اما در ترجمه اين تعريف تئوريک و تطبيق 
آن با واقعيت هاي امروز دچار مش��کل هس��تيم و نمي توانيم با پيرامون خود ارتباط 
برقرار کنيم. اينجاس��ت که متأس��فانه رفتارهاي ما گاهي تأثيرات متناقض بر جاي 

مي گذارد.
بگذاري��د با يک مثال از اتفاقات روز منظورم را روش��ن کنم. مثاًل رئيس جمهور 
براي اجالس ش��انگهاي به تاجيکس��تان مي رود. يکي از دغدغه ه��اي امروز در آن 
منطقه که بين دو کش��ور ازبکس��تان و تاجيکستان وجود دارد، موضوع احداث سد 
روي رودخان��ه اي اس��ت که از کوه هاي تاجيکس��تان سرچش��مه مي گيرد. احداث 
اين س��د نيز توس��ط ما انجام مي شود. آبي که پشت س��د جمع مي شود در اختيار 
تاجيک هاس��ت، اما چه کس��ي از اين آب منتفع مي شود؟ در تصوير امروزي، ازبک، 
اما در تعريف تمدني، مردم وادي زرافش��ان، يعني پنج کنت و سمرکنت )سمرقند( 
و امثالهم. اگر بخواهيم در ازبکس��تان يک پيوس��ت جدي فرهنگي پيدا کنيم، غير 
از فارس��ي زبانان س��مرقند و بخارا، چه کساني هس��تند؟. اما درست در نقش جدار 
بي��ن اين دو طرف ظاهر مي ش��ويم که به خاطر حفظ آب ب��راي يک طرف، حيات 
طرف ديگر را تحت تأثير قرار مي دهيم و چون ش��ناخت نداريم و نمي دانيم وادي 
زرافش��ان به لحاظ فرهنگي به تمدن ايراني و تاجيک پيوس��ته است و تاجيکستان 
هم به ما پيوس��ت مي ش��ود، خودمان ي��ک انقطاع به وجود مي آوريم و اين س��بب 
مي ش��ود سياست هاي ما توسط ديگران بد معنا شود. چگونه بايد فکر کنيم، سپس 
بيان کنيم و س��رآخر عمل کنيم که کرد، تاجيک، هزاره، پشتون، عرب، ارمني و يا 
آذري، همگي با اقدامات ما احس��اس همبس��تگي کنند؟ اگر بتوانيم به اين فرمول 
برسيم، فرمولي که البته بر اساس شناخت درست به دست مي آيد و اين شناخت را 
به صورت پايه اي به سطوح مياني جامعه، مثل نسل نوجوان منتقل کنيم، يک دهه 
بعد به جايي مي رس��يم که رفتار و عمل ما تأثير منفي بر اين پيوست هاي فرهنگي 

بر جاي خواهد گذاشت.
گويا مخاطب نشريه شما، معلمان عزيز کشورمان هستند. اگر اين عزيزان سعي 
کنند مطالعه متوس��طي از فرهنگ و تاريخ پيرامون مان داشته باشند، و هنگام اين 

اشاره:
تحوالت  است.  فراوانی  تحوالت  دستخوش  اين روزها  عرب  عراق 
و  آغاز شد  صدام  و سقوط  آمريکا  توسط  عراق  اشغال  با  که  ناخوشايندی 
در سال های  تروريستی  اقدامات  اولين  از شکل گيری  دارد.  ادامه  همچنان 
ورود  از  گذشته،  دهه  ميانه  در  موصل  اول  اشغال  تا  جديد،  نظام  ابتدايی 
خودروهای انفجاری به عراق تا اعالم خالفت اسالمی از سوی داعش، همه 
و همه نشان مي دهد که عراق سرزمينی بس پيچيده است و شناختش نياز 
بيشتر  وقتی  شناخت  اين  اهميت  دارد.  معمول  حد  از  بيشتر  مطالعه ای  به 
می شود که در نظر بگيريم عراق در ميان کشورهاي همسايه، بيشترين مرز 

مشترک را با کشورمان دارد.
پژوهشگر  موجانی،  علی  سيد  سراغ  به  شماره  اين  در  جهت  همين  به  
حوزه عراق رفتيم. گفتنی است موجانی از پژوهشگران و کارشناسان مجرب 
حوزه عراق است که تاکنون چندين تأليف از وی در باره تاريخ و رجال اين 

کشور به چاپ رسيده است.
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پرونده دوم

مطالعه، تاريخ همس��ايگان را متف��اوت از تاريخ ما نبينن��د و درواقع، تاريخ محيط 
پيرامون را نه در طول، که در عرض تاريخ ما ببينند، آن وقت در بيان و آموزش هاي 
خود مي توانند ادبياتي را به کار گيرند که نس��ل در حال پرورش آينده با آن نگاه و 
ادبيات رش��د کند. براي مثال، معلمي را تصور کنيد که در ميان عش��اير ش��يراز به 
عشاير قشقايي که اصالتاً فارس نيستند، درس مي دهد. حال بايد به اين بينديشيم 
که اين معلم در يک محيط کاماًل فارسي چگونه از تاريخ ايران باستان بگويد که اين 
بخش از جامعه )ايل قش��قايي( احساس نکند چون ترک زبان است، اينجا سرزمين 
مادري او نيس��ت و او غريبه اس��ت؟ اگر بتوانيم پاس��خ مناسب اين سؤال را بيابيم، 
مي بينيم آن قش��قايي نيز درک مي کند اين زمين، بخش��ي از تاريخ او هم اس��ت و 

بايد حفظ شود.
بر اس�اس اين گفته ها، آيا عراق را هم جزئي از تاريخ تمدني 

ايران مي دانيد؟
به لح��اظ تاريخي بايد نخس��ت قلمرو تمدني خود را شناس��ايي کنيم. وقتي در 
وزارت خارج��ه، از مرز س��خن مي گوييم، به مفاهيمي مث��ل نقطه صفر مرزي و يا 
ميله مرزي برمي خوريم. طبيعي اس��ت که فرهنگ هم بايد ش��اخص هاي نماديني 
داشته باشد، اما اين شاخص ها چگونه تعريف مي شود؟ به اعتقاد من، بايد پيرامون 
خود را رصد کنيم، اين ميله هاي فرهنگي را پيدا کنيم و سپس با اتصال اين نقاط 
اش��تراک، قلمرو تمدني خود را پيدا کنيم. اما اين نقاط يا شاخص ها چه چيزهايي 
مي تواند باش��د؟ عناصري که هويت کلي ما را نمايندگي کند، مانند زبان، مذهب، 
عناص��ر نژادي، عناصر تأثيرگذار فرهنگي مانند موس��يقي و معماري و مانند آنها و 
هم عناصري که الزاماً قابل احصا نيس��تند، مثل مکاتب فکري، نس��خه هاي خطي، 
کتيبه هاي فارسي و يا سنگ هاي قبور ايرانيان کجا وجود دارد؟ وقتي از ايران سخن 
مي گوييم، مي تواند شيعه اماميه را شامل شود، بنابراين قبرستان علماي طبري که 
در صعده يمن وجود دارد، يکي از نقطه هاي مورد نظر ماس��ت. نس��خه هاي خطي 
م��ا را به کتابخانه هايي در هند مي رس��انند که صدها و بلکه هزاران نس��خه خطي 
فارسي در آنها موجود است. کتيبه هاي سادات ترمذ در شمال افغانستان، يا مساجد 
بدخش��ان، هريک مي تواند نقاطي باش��د که ما به دنبال آن مي گرديم. مي توانيم با 
اتصال اين نقاط، تصوير مناس��بي از قلمرو فرهنگي خود ترس��يم کنيم. حال آيا اين 
قلم��رو عراق را هم دربرمي گي��رد؟ حتي پيش  تر از عراق، دولت بني رس��تم که در 
تلمس��ان الجزاير نزديک به 200 س��ال حکومت کرد، از ايرانياني بودند که در فتح 
آندلس ش��رکت داش��تند و پايه هاي يک حکومت 200ساله را در شمال الجزاير بنا 
نهادند. اين نيز بخش��ي از همين قلمرو فرهنگي ماست. اخشيدياني که در حلب از 
فرغانه رفتند و حکومت تشکيل دادند نيز همين طور و انواع و اقسام مواردي از اين 
دس��ت را مي توان جزئي از همان قلمرو دانست. درست است که اين قلمرو پيوسته 
نبوده، اما تأثير خود را گذاشته و امروز مي تواند ما را به چند ملت ديگر با نژادهاي 

متفاوت وصل  کند.
طبيعي است که عراق درون اين بسته است و حتي فراتر از آن، از نظر من عراق 
حتي مي تواند قلب ايران باشد، همان طور که ماوراءالنهر چنين است. اصاًل نمي توان 
اي��ران و ع��راق يا به عبارتي، عراق عجم و عراق ع��رب را از هم منفک کرد، چرا که 

درهم آميخته شده و تنيده شده هستند.
به عن�وان يک محقق که س�ال ها روي وج�وه گوناگون عراق 
مطالعه کرده و تأليفاتي نيز داشته ايد، تصوير سياسي امروز عراق را چگونه 

مي بينيد؟
تصوير عراق را سياسي نمي بينم، بلکه معتقدم بايد از تصوير اجتماعي-سياسي 
عراق س��خن بگوييم، زيرا در عراق، جامعه حرف نهايي را مي زند، نه سياست. عراق 
در نظر عراقي ها )که من در ده س��ال گذش��ته سعي کرده ام بيشتر با ايشان مأنوس 
باش��م( يک مجتم��ع و جامعه متکثر اس��ت. اخيراً مفاهيم جدي��دي را براي خود 
به کار مي برم و س��عي مي کنم آن ها را جايگزين مفاهيم س��ابقي کنم که در ذهن 
داش��ته ام، مثاًل »بيت ش��يعي« که ترجيح مي دهم به جاي اين، از مفهوم »صنف« 
ش��يعي استفاده کنم، زيرا احساس مي کنم گروه هاي هم سودي هستند که در کنار 
هم يک صنف را تشکيل داده اند و مناسبات، ديگر مناسبات يک خانه نيست که در 
آن مرجعيت در جايگاه اعلي باش��د و نظرش صائب باش��د، کما اينکه در ماجراهاي 

اخير عراق، برخي گروه هاي شيعي نظر مرجعيت را نپذيرفتند.
عراق يک مجتمع ش��امل مس��لمان و غيرمس��لمان ب��ا انواع دامن��ه مذهبي و 
فکري اس��ت؛ از مندايي تا مس��يحي، از آش��وري تا ايزدي، از ش��بک تا جرياناتي 

که جمعيت ش��ان خيلي کم اس��ت، ولي وجود دارند، مثل زرتشتي ها. درون همين 
بسته ها هم ش��اهد تفرق هاي مختلف هستيم، مثاًل وقتي از کردهاي عراق صحبت 
مي کنيم، تصوير ما اين اس��ت که کردها يک نژاد مش��خص و يکپارچه درون عراق 
هس��تند، در صورتي که اصاًل اين طور نيس��ت. کردها خود به ش��عب مختلفي مثل 
کرد مس��تعرب که عرب شده و کردي که کرد مانده، کرد سادات و کرد غيرسادات 
تقسيم مي ش��وند، مثاًل کرد برزنجي، کرد سادات است که شأن بااليي دارد، و کرد 
طريقتي مثل کرد نقشبندي و کرد قادري و کرد ضدطريقت مثل جريانات کريکار 
و کرد سکوالر و کرد به شدت مذهبي که از درونش جرياني مثل انصارالسنة به وجود 

مي آيد. در تشيع و تسنن هم به همين ترتيب است.
در خانواده ش��يعي عراق، که البته بايد عنوان »خانواده« را با تس��امح بپذيريم، 
مي بيني��م ه��م جريان ش��يخي با جمعيتي نزدي��ک به نيم ميليون نفر در اس��تان 
بص��ره وج��ود دارد و هم جريانات ديگري که مفهوم صنف مورد نظر ما را تش��کيل 

مي دهند.
بنابراين، در درجه اول عراق يک مجتمع اس��ت که نسبت اکثريت به اقليت در 
آن دائم در حال تغيير اس��ت که باز يک ويژگي عجيب است. براي مثال مي گوييم 
اکثريت جامعه عراق را شيعيان تشکيل مي دهند، اما از زاويه ديگر مي بينيم عشاير 
در عراق داراي اکثريت هس��تند. مناس��بات عشايري گاه آن قدر تأثيرگذار است که 

فارغ از شيعه يا سني بودن آن، مي تواند سرنوشت عراق را تغيير دهد.
در تصويري که امروز بايد بدهيم، عراق جامعه اي است که به لحاظ تاريخي از ما 
قديمي تر اس��ت، يعني بين النهرين به لحاظ تاريخي از ما عميق تر و قديمي تر است. 
به لحاظ ترکيب و تغيير نيز هم از ما متغيرتر و هم مرکب تر بوده است. اگر ما تاريخ 
خ��ود را ب��ا حمله عرب و مغول و تاتار و ترک و افغان به گونه اي تصوير مي کنيم که 
امتزاج��ي از اين چند مجموعه هس��تيم، در مورد عراق اين عدد بي ش��ک کميتي 
دو رقم��ي خواهد بود. در ژرفاي تاريخ عراق مي توان انواع و اقس��ام نمونه ها را مثال 

زد، البته مقصود من عراق به معناي جغرافياي امروزي آن است.
محيطي که امروز عراق ناميده مي شود، مجموعه اي است که از جهاتي بسيار به 
هم نزديک و پيوسته و از جهاتي ديگر کاماًل از هم دور و قابل انفکاک است. تاريخ 
عراق به ما نشان مي دهد هرگاه عراق با اشغال مواجه شود و يا نظامي متمرکز بر آن 
حاکم شود، حس همبستگي در مجموعه به وجود مي آيد و تقويت مي شود و زماني 
که عراق احساس انفتاح مي کند، اين مجموعه از هم دور مي شود و عراق وارد يک 
دوره بدوي مي شود. دکتر علي الوردي، مهم ترين جامعه شناس عراق اين عبارت را 
به کار مي برد که تاريخ عراق يا تمدن ساز بوده و يا بدويت مطلق و اين در همه ادوار 
قابل مش��اهده اس��ت. هرگاه دولت مرکزي و مرکزيت تقويت شده، عراق تمدن ساز 
بوده اس��ت، مانند تمدن اسالمي دوران عباسي؛ هروقت از هم پاشيده شده، چنان 
طوفان و غباري برپا ش��ده که س��رزمين هاي زيادي را تحت تأثير قرار داده اس��ت. 
براي مثال وقتي عراق با حمله مغول مواجه مي ش��ود، از يک س��و تا انتهاي شامات 
و مصر و از س��وي ديگر تا جنوب ش��به جزيره عربستان را تحت تأثير قرار مي دهد. 
اينها ويژگي هاي اين قلمرو و جغرافياس��ت که به اعتقاد من بايد بر اس��اس همين 

ويژگي ها به عراق بنگريم.
ش�ما از منظ�ر اجتماع�ي ب�ه ع�راق و پيش�ينه تاريخي آن 
پرداختي�د، اما اگر موافق باش�يد، به تحليل عراق ام�روز بپردازيم. به طور 
مش�خص مي خواهم اين پرسش را مطرح کنم، شرايطي که امروز در عراق 

وجود دارد، معلول چه علت هايي است؟
براي تحليل اوضاع سياس��ي عراق، نخست بايد ببينيم عراق مدرن از چه زماني 
شکل گرفت. در تصوير تاريخي ما، عراق بخشي از قلمرو خالفت عثماني و جغرافياي 
بينابين دولت عثماني و صفوي اس��ت. بسياري معتقدند جدال ميان اين دو دولت، 
ج��دال مذهب��ي و عراق قلمرو اين جدال و درگيري بوده اس��ت. با ذکر دو ش��اهد 
تاريخي روشن مي توانم بگويم در بيش از صد سال جنگ ميان ايران و عثماني، غير 
از تقريباً يک دهه که اين جدال پوشش��ي مذهبي گرف��ت، کاماًل ژئوپولتيکي بوده 
اس��ت. در مقاطعي از اين دوران، دولت صفوي بر عراق مس��لط ش��د، اما قبور ائمه 
اهل س��نت و يا مراکزي مانند عبدالقادر گيالني نه تنها مورد آس��يب قرار نگرفت، 
بلک��ه بدون هي��چ تعرضي همواره پابرجا بوده اند. بنابراين دولت ش��يعي صفوي که 
مروج تش��يع بود، نس��بت به اين اماکن جس��ارتي به خرج نداد. در سوي مقابل هم 
ش��اهديم وقتي س��ليمان خان قانوني در زمان شاه طهماسب بر عراق تسلط يافت، 
وارد کاظمين ش��د، پرس��يد مناره )بارگاه امام موس��ي کاظم( چرا نيمه کاره است؟ 
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پ گفتند، از زمان ش��اه اس��ماعيل نيمه کاره مانده. دستور داد هم مناره عتبه حسيني 
در کربال و هم عمارت عتبه کاظمي را بازس��ازي کنند. درحالي که اگر جدال بر سر 
مذه��ب بود، دو طرف بايد آثار مذهبي طرف مقابل را مي زدودند، اما اين اتفاق رخ 
نداد. البته به غير از ده تا پانزده س��ال در دوران عبدي بيک که مي بينيم يک تقابل 
مذهب��ي مبتني بر فتاوي دو ط��رف عليه هم اتفاق مي افتد که باز آن هم به نظر من 
تنها يک پوش��ش مذهبي ب��ر همان جدال ژئوپولتيک ديرينه بوده اس��ت. بنابراين 
به لحاظ سياس��ي، عراق داراي يک موقعيت خاص ژئوپولتيکي بوده که بس��ياري از 
هماوردي ها در آن اتفاق افتاده اس��ت. به م��رور موقعيت صفوي در عراق تضعيف و 
موقعيت عثماني در اين سرزمين تقويت شد، تا 200 سال پيش که عنصر جديدي 
وارد سرنوشت سياسي عراق شد؛ غالمان گرجي و داغستاني که مسلمان شده بودند 
و يا به اس��الم تظاهر مي کردند و در عضوي��ت ارتش عثماني بودند، مقارن با دولت 
قاجار حکومتي در عراق تأس��يس کردند. از اين زمان نظام سياس��ي در عراق شکل 
متفاوتي گرفت که از سياس��ت هاي کلي عثماني متفاوت بود و حتي در سياس��ت 
خارجي نيز روابط مستقيم و مستقل از حکومت عثماني را مثاًل با دربار ايران برقرار 
کرد. با يک فاصله ۳0 تا ۴0 س��اله از اين، همي��ن اتفاق در مصر نيز رخ مي دهد و 

محمدعلي خديو پاشا حکومت خديويان را در مصر بنيان مي گذارد.
عراق مدرن در 200 س��ال گذش��ته گاه ضعيف و گاهي قوي بوده اس��ت، اين 
وضعيت تا جنگ جهاني اول ادامه پيدا کرد، يعني زماني نزديک به فروپاشي دولت 
عثمان��ي. در جريان جنگ جهاني اول، سرنوش��ت عراق به سرنوش��ت تمام اجزاي 
محي��ط عرب��ي و محيط دولت عثماني گ��ره خورد و چون ناگهان نظام و س��اختار 
عثمان��ي از کار افتاد، هرکدام از اين اجزا بايد يک هويت و ش��اکله اي پيدا مي کرد. 
طبيعي بود که عراق، شام، حجاز، نجد، فلسطين، يا مصر بر اساس همان تقسيمات 
اداري دول��ت عثماني با هم ممزوج ش��ده بودند، اما م��رزي ميان آنها نبود و نه تنها 
مرزي نبود، درک سياس��ي مناس��بي ه��م پيرامون اين مورد در مي��ان آنان وجود 
نداش��ت. به همين دليل مي بينيم در جريان اقدام لورنس در بس��يج عشاير و قبايل 
عربس��تان و بردن آنان به دمشق و س��پس تشکيل دولت هاي عربي، هيچ شاخصي 
برتر از ديگر شاخص ها نيست و تنها شاخص »عروبت« است که نقش ايفا مي کند. 
ع��راق نيز جزئي از همين جري��ان بود. نتيجه اين جريان اين بود که حساس��يتي 
روي عراق، ش��ام، اردن يا حجاز نبود و فرقي نمي کرد که مثاًل فيصل، پس��ر شريف 
حسين، والي کدام يک از اين سرزمين ها شود. هنوز مفهوم زمين يا سرزمين شکل 
نگرفته بود و تا امروز هم ش��کل نگرفته اس��ت. آن چيزي هم که به عنوان مرز ميان 
اين مناطق تعيين ش��د، يک توافق بود که هي��چ انطباقي با خطوط طبيعي مرزي 
ميان دو کش��ور نداشت، چراکه نه مرز طبيعي بود، مانند مثاًل يک کوه يا رودخانه، 
ن��ه م��رزي ميان دو فرهنگ و جامعه جدا از هم و ن��ه مرزي که حاصل يک رخداد 
تاريخي باش��د. هيچ کدام اينها مبنا قرار نگرفت و تنها دو قدرت استعماري با توافق 
هم خطوطي فرضي رسم کردند و اين خطوط اساس جغرافياي سياسي دولت هايي 

را شکل داد که نزديک به ۹0 سال از تأسيس آنها مي گذرد.
هم اکنون ش��اهديم اين خطوط در حال محو شدن است و اين به اين معناست 
که عراق مرز سياس��ي را نپذيرفته است. همين که داعش مي گويد مرز ميان عراق 
و س��وريه را از بين مي برد و خالفت اس��المي مرز ن��دارد، يعني اين خطوط واقعي 
نبوده اند. بنابراين شکل سياسي مشخصي از عراق نداريم. دليل ديگر اين مدعا اين 
نکته اس��ت که افکار سياس��ي دنياي عرب هم بعد از فروپاشي عثماني مرز نداشت. 
مثاًل تفکر بعث در تمام کش��ورهاي عربي مثل سوريه و عراق که دو رقيب تاريخي 
بودند، ش��کل گرفت. بعد از اين هم شاهديم با ورود تفکر ناصري، تمام جهان عرب 
از آن متأثر مي شود. بنابراين چهره سياسي عراق، چهره اي است که هيچ گاه تکوين 
نياف��ت و تثبيت نش��د و نمي توانيم بگوييم در اين 200 س��ال ک��ه تاريخ مدرن و 
مستقل از عثماني عراق است که طي آن يک رابطه ملي و جغرافيايي شکل گرفت، 

مرز و چهره سياسي مشخصي داشته است.
مهم ترين تغييري که در سرنوش��ت سياسي عراق در اين دوران رخ داد اين بود 
که نظام سياسی شکل خود را از مملوکی به پادشاهی عوض کرد، البته در گذشته 
نيز تغييراتي مثل تبديل به نظام پادشاهي و يا جمهوري اتفاق افتاده بود. اما همه 
اين تغييرات توس��ط حکومت ها و نه جامع��ه متکثر عراق اتفاق مي افتاد. اين تغيير 
در س��ال 2005 با فتواي مهم آيت اهلل سيستاني مبني بر »هر نفر يک رأي« اتفاق 
افتاد. درواقع، تاريخ عراق جديد از س��ال 2005 شکل گرفت و اتفاقاً تمام بحران ها 
ه��م از همين زم��ان اتفاق افت��اد. بحران هايي مثل انفجار يا مس��ائل طائفي اولين 

نمونه مصائبي بود که همچنان دامنگير عراق اس��ت. تمام اين بحران ها هم به اين 
دليل اس��ت که بخشي از جامعه نمي خواهد اين ش��کل جديد را بپذيرد. بخشي از 
جامعه که منافعش در گرو بازگشت به عراق سابق است، در مقابل اين شکل جديد 
مقاومت مي کند. در درجه اول شيوخ عشاير که پيش از اين بر سر جزئيات حکومت 
توافق مي کردند و اعضاي هر عشيره نيز ملزم به تبعيت از شيخ عشيره خود بودند، 
حاال قرار اس��ت هر ش��خص يک رأي داش��ته باش��د که آن هم مخفي است و اين 
بيش از هر چيز اقتدار ش��يوخ عشاير را خدش��ه دار مي کند. اين پديده را به روشني 
در کردس��تان مي توان ديد. به صورت طبيعي کردستان ميان دو جريان سليمانيه و 
اربيل و به تعبيري اتحاديه ميهني و حزب تقس��يم شده بود. وقتي اين تقسيم بندي 
ش��کاف خورد، از ميانش جريان تغيير يا گوران سر بر آورد که بر اساس مؤلفه هاي 
س��ابق قابل تحليل نبود، زيرا نه قادري بود و نه نقشبندي و از منظري، هم قادري 
بود و هم نقش��بندي، هم کرد عرب بود و هم کرد مس��تعرب. هم ديندار و متشرع 
بود و هم سکوالر. اين ويژگي قابل تعميم به محيط شيعه و سني عراق نيز هست.

بنابراين اگر بخواهيم گذش��ته سياس��ي عراق را بررسي کنيم، مي بينيم تجارب 
ناموفقي داش��ته است که هيچ يک منطبق بر واقعيت نبودند. اما از سال 2005 يک 
نظام سياس��ي منطبق بر آراي مردم ش��کل گرفت که البته در اين شکل جديد هم 
شاهد برخي تجارب ناموفق بوديم. مثاًل اينکه مردم بر اساس همان فتواي »هر نفر 
يک رأي« در انتخابات شرکت کردند و انتظار مي رفت اين شکل جديد تا رسيدن به 
رأس حاکميت تداوم يابد، اما با شکل گيري مجلس، ديديم که خود مجلس به مثابه 
يک فيلتر عمل کرد و مناصب اصلي مثل رياست جمهوري، نخست وزيري و رياست 
پارلمان را به ش��کل توافقي ميان جريانات مختلف تقسيم کرد. در انتخابات 2010 
اوضاع از اين هم بدتر ش��د، به اين معنا که گفتند ليس��ت ها مالک قرار مي گيرند و 

در 201۴ اساساً کليت مشارکت مستقيم مردم به چالش کشيده شد.
اما روش دموکراسي مشارکتي پيش از عراق در همين منطقه 
و به طور مشخص در لبنان اجرا شده بود و اتفاقًا موفق هم بود. شما به چه 

دليل اجراي اين روش را در عراق اشتباه مي دانيد؟
با ش��ما موافقم، اما به اين ش��رط که تجربه تمرين سياس��ي اين الگو در جامعه 
وجود داش��ته باش��د. نمي توان يک باره الگويي را ارائه کرد و گفت از امروز اين الگو 
مالک شکل گيري نظام سياسي است. در لبنان که شما اشاره کرديد، به مرور زمان 
يک تفاهم ميان س��ه جريان ش��يعه، سني و مسيحي ش��کل گرفته و حتي قلمرو 
هريک مشخص اس��ت. اما در عراق اين گونه نيست، زيرا مثاًل مي بينيم يک محيط 
سني در يک اقليم شيعي وجود دارد و بالعکس. اما در لبنان، حتي در خود بيروت 
مي بينيم مناطق نيز بين جريانات گوناگون تقس��يم و اين تقسيم مورد توافق همه 

طرف ها واقع شده است.
با ش�ما موافقم که اين تجربيات به تدريج شکل مي گيرد. اما 
چه دليلي باعث مي ش�ود امروز و با گذش�ت يک دهه از آغاز دوران جديد 
در تاريخ عراق، به جاي اينکه عراق چند گام به جلو بيايد، در شرايطي قرار 
مي گيرد که نيرويي مثل داعش مي تواند بخش بزرگي از آن را تصرف کند؟ 
چ�را جريانات گوناگون حاضر در صحنه نتوانس�تند به همان ش�يوه اي که 

قدرت را تقسيم کرده بودند، عمل کنند؟
دليل اين عدم موفقيت يا شکس��ت از نظر من بسيار روشن است. عدم احترام به 
رأي اکثريت از سوي اقليت، و عدم مراعات حقوق اقليت از سوي اکثريت، دو دليل 

اصلي اين اتفاق است.

نباي�د در برخوردم�ان با ملت عراق تفاوتي ميان ش�يعه و س�ني قائل 
باشيم زيرا آن مرزها، مرزهاي ما هم است. به همين دليل وقتي عشاير 
سني به بيت آيت اهلل سيستاني مي آيند، ايشان با احترامي بسيار ويژه 
و حت�ي در ش�أن احترام به مراجع ش�يعه با آنها برخ�ورد مي کند. اين 
نش�ان مي دهد ايشان واقعيت عراق را درک کرده اند، اما از آنجا که در 
دوران جنگ و تا س�قوط صدام بين م�ا و عراق فاصله افتاده بود، هنوز 

در درک اين واقعيت ها ضعيف هستيم
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پرونده دوم

اهل س��نت به عنوان اقليت، مش��روعيت الگوي جديد شکل گيري نظام سياسي 
را نپذيرفتند و معارضه با اين واقعيت را که ش��يعيان داراي اکثريت هس��تند، آغاز 
کردند. مي گفتند اينها ش��يعه نيس��تند و صفوي هس��تند، يا عراقي نيستند. عين 
اين عبارات را درباره ش��يعياني ب��ه کار مي بردند که در جنگ ايران و عراق به ايران 
مهاجرت کرده بودند، يا کردهايي که بنا به ش��رايط دوران صدام به ايران و س��وريه 
رفته بودند و حاال به عراق بازگش��ته بودند. در طرف مقابل هم اين احس��اس وجود 
داشت که اساساً تقسيم قدرت معنا ندارد و تنها بايد عطايايي از قدرت را بين اقليت 
توزيع کرد. درواقع، اکثريت نمي خواس��ت حقوق اجتماعي ديگران را به رس��ميت 
بشناس��د. يک مثال واضح اين نگاه، اتفاقات موس��وم به س��ياه چادرها است که در 
س��ال 201۳ در رمادي رخ داد. اوايل س��ال 201۳ شاهد برافراشته شدن مجموعه 
زيادي از سياه چادرهاي عشايري در جاده رمادي به اردن که منطقه اي سني نشين 
اس��ت بوديم. اما برخورد و ش��يوه مواجهه دولت با اين پديده اعتراضي بسيار قابل 
تأمل است. اين س��ياه چادرها تنها يک اعتراض براي احقاق حقوق اجتماعي اهالي 
منطقه بود، اما متأس��فانه ارتش عراق به ش��ديدترين و خشن ترين شيوه ممکن با 
اين اعتراضات برخورد کرد. اکثريت در اين تصور بود که اين افراد اساساً حق ورود 
ب��ه اين مقوالت را ندارند، بنابراين گفت وگو با آنها را نيز بي دليل مي دانس��ت. حال 
بياييم اين شيوه برخورد را با جوامع توسعه يافته مقايسه کنيم. من مدتي در پاريس 
زندگي مي کردم. پاريس شهري است با ۴ميليون جمعيت از ۸2 مليت مختلف که 
۸1 مليت غيرفرانس��وي تنها ده درصد جمعيت اين ش��هر را تشکيل مي دهند. اما 
جالب است بدانيد ش��هردار پاريس هيچ يک از مصوبات شورا را اجرا نمي کند، مگر 
اينکه کميس��يوني متشکل از نمايندگان تمامي اين ۸2 مليت نيز آن را تأييد کرده 
باش��د. دليل اين موضوع چيست؟ پاسخ شهردار پاريس چنين بود: ما براي ساختن 
زيرس��اخت ها هزينه کرده ايم، مثاًل براي جداس��ازي زباله خش��ک از زباله تر، حال 
فرض کنيد ده درصد جامعه اين را نپذيرد، نتيجه اين مي ش��ود که همه چيز به هم 
مي خورد و يک تعارض اجتماعي به وجود مي آيد. همين مثال را مي توان در تمامي 
ابعاد بس��ط داد. اما در عراق ش��اهديم اکثريت کاماًل نسبت به اقليت بي توجه بود. 
براي مثال دولت قانوني وضع کرد که به موجب آن، يک درصد از درآمد نفت بصره 
متعلق به همين ش��هر اس��ت. نتيجه اين تصميم اين بود ک��ه عراقي اهل االنبار يا 
کردس��تان احساس مي کرد از حقوق مساوي برخوردار نيست، بنابراين آمادگي يک 

تعارض علني با اکثريت در وي ايجاد مي شد.
آيا شکل گيري داعش را نيز در همين بستر مي بينيد؟

خير.
پس اي�ن نارضايتي حول چ�ه مصاديقي ش�کل مي گيرد که 
بعده�ا مي تواند باعث ش�کاف عميقي ش�ود که امروز داع�ش از آن بهره 

مي برد؟
بعد از حادثه تلخ انفجار حرمين شريفه در سامرا )تفجير( يک حصار به دور عتبه 
کش��يده ش��د که رابطه عتبه با شهر را قطع کرد. شهر س��امرا دو اثر تاريخي دارد، 
يکي عتبه که براي ش��يعيان حائز اهميت است و ديگري مساجد و قصرهاي دوران 
عباسيان. کشيدن اين جدار به دور عتبه ارتباط تاريخي ميان ساکنان سامرا و عتبه 
را قطع کرد. س��اکنان سامرا  اکثراً سني هاي ش��افعي مذهب هستند که بسياري از 
آنان عميقاً به عتبه اعتقاد دارند. با کش��يدن اين ديوار متأس��فانه بين اين دسته از 
اهالي سامرا و عتبه فاصله ايجاد شد. مورد ديگر اين بود که در بازسازي عتبه پس 
از انفجار، غرفه عش��يره اي که آن را »غرفه الش��يوخ العش��اير« مي نامند، جمع شد. 
کارکرد اين غرفه مي تواند اهميت تعطيل ش��دن آن را براي ما روش��ن کند. غرفه 

عش��يره اي، يک يا دو اتاق در مجموعه حرم اس��ت که وقتي شيخ عشيره اي از انبار 
يا زبير يا س��اير مناطق، به س��امرا مي آيد و به اصطالح به يکي از عشيره هاي سامرا 
وارد مي ش��ود، يکي از کارهايي که رئيس عش��يره ميزبان اهل سامرا انجام مي دهد 
اين اس��ت که ضمن پذيرايي مفصل و ميهماني، ش��يخ ميهمان را به اماکن تاريخي 
و مذهبي س��امرا مي برد که يکي از برنامه هاي اصلي زيارت عتبه است. چند رکعت 
نماز خوانده مي شود  و فارغ از شيعه يا سني بودن اين شيوخ سالمي داده مي شود و 
سپس شيوخ به غرفه شيوخ عشاير مي روند با چاي و قهوه از آنان پذيرايي مي شود. 
اما پس از حادثه انفجار اين غرفه ها جمع ش��د. حيثيت شيخ عشيره اي در عراق به 
اين بس��ته اس��ت که در قلمرو خود بتواند از شيوخ مناطق ديگر ميزباني کند. حال 

اگر اين حق از او سلب شود، بي شک براي اين شيخ قابل تحمل نيست.
بنابراين مي بينيم بحران اساس��ي عراق، اتفاقاً از همين مسائل بديهي و به ظاهر 
س��اده سرچش��مه مي گيرد؛ بحران هاي اجتماعي بسيار س��اده اي که نه ديده و نه 
س��نجيده مي ش��د. من چهار سال پيش، پش��ت عتبه نشس��ته بودم و اتفاقاً لباس 
عربي به تن داش��تم. پس��ر جواني کنار من بود، بدون اينکه بگويم ايراني هستم، از 
او پرس��يدم اين بنا چيس��ت؟ گفت: عتبه اس��ت و برايم توضيح داد. پرسيدم، پس 
چرا اين ديوار را اينجا کش��يده اند؟ ماجراي انفجار را برايم تعريف کرد و گفت، در 
حال بازس��ازي هس��تند و قرار اس��ت گنبد طاليي برايش نصب کنند. گفتم، پس 
خيلي زيبا خواهد بود، اما پس��ر در جوابم گفت: خودم آن را خواهم انداخت. من با 
تعجب و حيرت به او نگاه کردم و پرسيدم چرا؟ گفت: مگر مي شود در پنجاه متري 
من گنبد طاليي وجود داش��ته باش��د، اما من برق نداشته باشم و يا کفش به پايم 
نباش��د؟ درست است که انفجار حادثه بس��يار تلخ و بدي بود، اما اين بدي براي ما 
احساس��ي، عاطفي و ديني بود، اما براي عشيره س��امرا حيثيتي بود. درست مانند 
ماجراي هولوکاست براي آلمان ها که هر بار مطرح مي شود سريعاً زانو مي زنند، زيرا 
حيثيت ش��ان را تحت تأثير ق��رار داد که چرا اين حادثه بايد ب��ه نام آنان در تاريخ 

ثبت شود.
در سال 69 که برخي از دوستان به عراق رفته بودند، ميهمان 
شيخ يکي از اين عشاير بودند. شيخ قبيله توماري براي آنان آورد که گويا 
نسب نامه اش بود و نشان مي داد نسب شان به امام حسن عسگري مي رسد. 
بعد از س�قوط صدام هم شاهديم عشاير حامي صدام براي او مقبره اي برپا 
مي کنند و درکل ش�اهد احترام زيادي از س�وي اين عشاير به ديکتاتوري 
هستيم که توسط حکومت جديد اعدام شد. فارغ از عوامل اين نوع رابطه، 
چيزي که روش�ن است قدرتي اس�ت که اين بخش از جامعه براي اجرايي 
کردن خواس�ته هايش دارد. نظر ش�ما در اين ارتباط، يعني نقش عشاير در 

صحنه سياسي-اجتماعي عراق چيست.
ما از درک مس��ائل عشيره اي عاجزيم. تا وقتي ش��ما در عراق و در همان بافت 
عش��يره اي با آنان زندگي نکرده باش��يد، از درک آن عاجز هس��تيد. مثاًل عشيره اي 
هس��ت که نيمي سني و نيمي ش��يعه اس��ت، ما به عنوان ناظر مي بينيم در برخي 
موارد اين عش��يره اعم از ش��يعه و س��ني، کاماًل متحد و مجتمع است و در برخي 
موارد برعکس، اينجاس��ت که در قضاوت اين پديده ها با مش��کل مواجه مي شويم و 
نمي دانيم اين مناس��بات را بايد چگونه تحليل کنيم. در مس��ائل عش��يره اي عراق، 
عناص��ر ريزي وجود دارند که هريک مي تواند ش��کل ب��ازي و نقش بازيگران آن را 
تغيير دهد. عراق جامعه بس��يار پيچيده اي است. به تاريخ هم که بنگريم، مي بينيم 
تنوعي که در عراق بود، حتي اميرالمومنين)ع( را مجاب کرد پايتخت حکومت را از 
مدينه به کوفه منتقل کند، زيرا اگر عراق از دست مي رفت، اسالم به خطر مي افتاد. 
عراق منطقه اي بود که قوه جهاد را توزيع مي کرد. دليل اينکه امروز داعش به عراق 
وارد مي شود نيز اين است که اين زيرساخت يعني توزيع قوه جهادي در دنياي اهل 

سنت، به صورت ظرفيت نهفته در آن وجود دارد.
اي�ن روزه�ا تحليل هاي زي�ادي درباره نقش ح�زب بعث در 
تح�والت اخي�ر و پيش�روي داعش مط�رح مي ش�ود. آيا با اي�ن تحليل ها 

موافقيد؟ اگر موافقيد، اين نقش آفريني را چطور ارزيابي مي کنيد؟
متأس��فانه بايد بگوي��م هم ما و هم بس��ياري ديگر از کش��ورها در اين باره در 
درک درس��ت اوضاع دچار مش��کل ش��ده ايم. نظام جديد عراق قانون بعث زدايي را 
به اجرا درآورد، بر اس��اس اين قانون، در دواير دولتي هر ش��خصي که سابقه بعثي 
داش��ت نخس��ت بايد از کار کنار مي رفت و اگر در بررسي هاي بعدي تأييد مي شد، 
مي توانس��ت به کار بازگردد. اما مش��کل اينجا بود که افراد در دواير و ادارات دولتي 
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پ دوران ص��دام، به اين دليل به عضويت حزب بع��ث درمي آمدند که بتوانند مراحل 
ترفيع و ارتقاي جايگاه شغلي را سريع تر طي کنند. درواقع، عضويت در حزب بعث 
ب��راي اکث��ر اين افراد به منزله اعتقاد به مباني فکري ح��زب بعث نبود، بلکه ابزاري 
بود که از طريق آن بتوانند به منافع بيشتر مادي دست پيدا کنند. به همين دليل 
مي بينيم نيروهاي تکنوکرات بس��ياري به عضوي��ت حزب بعث درمي آمدند. پس از 
اين مرحله، نظام عراق تصور کرد براي هميشه معضل حزب بعث را حل کرده است، 
درحالي ک��ه ني��روي مولد حزب بعث در دوران صدام در جاي ديگري قرار داش��ت. 
بايد توجه داش��ت اصلي ترين گروهي که از حزب بعث منتفع مي ش��د، کارمندان و 
حقوق بگيران دولتي نبودند. از آنجا که عراق منطقه اي کش��اورزي است، بيشترين 
منفعت عايد گروهي مي ش��د که از کانال حزب بعث مش��کالت کشاورزي خود، از 
جمله دسترسي به موقع به کود و بذر و ماشين آالت کشاورزي را حل مي کرد، يعني 
همان عش��اير. بنابراين مي بينيم در سال 200۳ با اجراي قانون بعثي زدايي عماًل به 

موتور مولد حزب بعث کوچک ترين توجهي نشد.
آيا شيعيان نيز در اين گروه قرار مي گرفتند؟

صد البته. انتخابات پارلماني 2010 به روش��ني اين موضوع را نشان مي دهد. در 
آن انتخاب��ات ديديم که در کربال به عنوان محيطي ش��يعي، يک فرد بعثي به عنوان 
سرليس��ت کربال وارد پارلمان شد زيرا همين ش��خص در دوران صدام توانسته بود 
رضايت کش��اورزان و س��ران عش��يره اي را در مواردي که به آنها اش��اره شد، جلب 

کند.
شما به عنصري اش�اره مي کنيد که فراتر از تمام مؤلفه  ها، از 
جمل�ه مذهب عمل مي کند؟ آيا واقعًا ت�ا اين حد به تأثيرگذاري اين عنصر 

باور داريد؟
بله، همين طور اس��ت و مي توانم ش��واهد فراواني براي اثبات آن ارائه دهم. بعث 
تفکري است که نياز اجتماعي زنده در اين منطقه است، يعني در شامات، عراق و تا 
حدي هم در حجاز. به لحاظ تاريخي هم ريشه دارتر از نظام هاي سياسي منطقه است 
و به نوعي به دوران اموي برمي گردد. يعني جايي که بحث »عروبت« مطرح مي شود، 
يعني »عرب« به يک جنس متمايز در دنياي اس��الم تبديل مي ش��ود و سايرين در 
اين دس��ته بندي ذيل عنوان »موالي« قرار مي گيرن��د. فراتر از اين، رفته رفته حتي 
عنصر دين هم در اين دسته بندي رنگ مي بازد و مي بينيم که ميشل عفلق مسيحي 
هم به مبلغي براي تفکر بعث تبديل مي شود، زيرا از نظر اين تفکر، »عروبت« مقدم 
است. اسالم از جنس عرب، يعني پيامبر اکرم)ص( و از زبان عرب، يعني قرآن کريم 
استفاده کرده، بنابراين چون اين دو برگزيدگان خداوند بودند، بنابراين کالبدي که 
اين هر دو از ميان آن برآمد بايد بس��يار مهم تر باش��د، اينجاست که هم مسيحي و 

هم حتي شيعه مي تواند عضو حزب بعث باشد.
در رخدادهاي بعد از س�قوط صدام و اينکه حاکميت ش�يعي 
در برقراري ارتباط با اقليت ناموفق بود، بس�تر مناسبي براي سازمان دهي 
حزب بعث به وجود آمد، اما آيا از نظر شما پيوند مشخصي بين سازماندهي 

دوباره جريان بعث و داعش هم وجود دارد؟
ابتدا بايد برگرديم به حوادث لبنان و سوريه. کتابي به نام »تاريخ معاصر سوريه« 
به قل��م »جمال ديب« وجود دارد که نويس��نده در اين کت��اب مي گويد: بعد از قتل 
حريري که قرار ش��د نيروهاي بعثي از سوريه خارج شوند، اين نيروها وارد دير الزور 
و رقه شدند. البته مقصود او، حزب بعث سوريه است و اين نيروها هم عموماً خارج 
از چارچوب هاي حزب بعث س��وريه عمل مي کردن��د، زيرا پرونده لبنان براي حزب 

بعث سوريه يک پرونده امنيتي بود.
در جريان س��قوط صدام ش��اهد مجموعه تغييراتي در کالم صدام هم هس��تيم 
که البته برمي گردد به شکس��ت صدام در اشغال کويت. در اين مقطع شاهد بوديم 
دولت عراق در يک فضاي نزديک تر به واقعيات اجتماعي منطقه عمل مي کرد. البته 
نمي خواهم بگويم مس��لمان شده بود، چون همچنان حزب بعث نمي خواست اسالم 
را به عنوان يک شاخص، موجه بداند، بلکه سعي داشت فضاي اسالمي را درک کند. 
حال اگر به روزهاي منتهي به س��قوط صدام برسيم، مي بينيم در بيانيه هاي دولت 
عراق به ش��کلي فزاينده از آيات قرآن اس��تفاده مي ش��د. بعد از سقوط و در جريان 
دادگاه ه��اي صدام نيز حتماً به خاط��ر داريد که او با ظاهري متفاوت، يعني با ريش 
و درحالي که قرآن در دس��ت داش��ت، وارد دادگاه مي شد. تصور من اين است که از 
مقطعي حزب بعث درک کرد بايد فضاي اسالمي را بپذيرد. جرياناتي از بعث سوريه 
ک��ه بعد از ترور حريري از لبنان خارج ش��ده بودند، ب��ه مناطق مرزي بين عراق و 

سوريه آمدند. بعد از سقوط صدام، بعثي هاي عراق نيز تنها جايي که مقدور بود در 
آن حضور داشته باشند، همين منطقه بود. بنابراين تفکر بعثي در اين منطقه حالت 
منس��جمي به خود مي گيرد. دقيقاً همان منطق��ه اي که امروز مرکزيت قلمرو داعش 
اس��ت. ظهور پديده داعش در اين منطقه و جمع ش��دن نيروه��اي بعثي در آن در 
سال هاي گذشته، به ما نشان مي دهد در اين سال ها فعل و انفعاالت مهمي در آن رخ 
داده است که ما و بسياري از ناظران از آن غافل بوديم. بنابراين مي بينيم اين منطقه 
به نقطه تماس بقاياي بعث و جريانات سلفي تبديل مي شود. از همين زمان، 2005 
و 200۶ مي بيني��م پدي��ده خودروهاي انفجاري در ع��راق رخ مي دهد. بي ترديد در 
نتيجه اين هم نشيني، هر دو طرف بر يکديگر تأثير گذاشته اند. به اين معنا که نسل 
جديد نيروهاي بعثي، تفاوت هاي زيادي با بعثي هاي دوران سقوط صدام دارند و اين 
تفاوت خود را در ادبيات اين جريان هم نش��ان مي ده��د، به تعبير ديگر، در گردونه 
زمان گش��ته اند و امروز از منظري متفاوت نس��بت به بعثي هاي پيشين به واقعيات 
پيراموني مي نگرند، اما هيچ تغييري در الگوي مطلوب و هدف غايي آنان ايجاد نشده 
اس��ت. الگوي مطلوب تفکر بعث، ش��کل گيري يک حکومت عربي در منطقه است، 
ولي با شکل سکوالر. نظام مطلوب داعش هم شکل گيري يک حکومت عربي است، 
ولي به شيوه خالفت. حال اگر از منظر بعث به داعش بنگريم، مي بينيم داعش پلي 
اس��ت که مي تواند آن را به هدفش برس��اند. البته اين نوع نگاه تنها مختص به بعث 
نيس��ت، زيرا نقشبنديه نيز همين گونه مي انديشد، عشاير هم همين طور. زيرا از نگاه 
عش��يره اي، مرزبندي منطقه پس از جنگ جهاني اول اقدامي نادرس��ت بود و حاال 
داعش اين مرزها را از ميان برداش��ته است. بنابراين بايد گفت داعش نقطه اشتراک 
تمام واقعيت هايي است که در آن منطقه وجود دارد. از سوي ديگر هم داعش نقطه 

اشتراک تمام سيستم هاي امنيتي منطقه و حتي فرامنطقه اي نيز است.
به نق�ش بازيگ�ران بين المللي اش�اره کرديد. نق�ش امريکا 
را در پيداي�ش بح�ران داع�ش چطور مي بيني�د؟ زيرا برخ�ي تحليلگران 
معتقدند داعش تا وقتي فقط در س�وريه بود، نه تنها از سوي امريکا تهديد 
تلقي نمي ش�د که حتي همس�و با خواس�ته هاي دولت امريکا براي سقوط 
اس�د مي جنگيد. اما ب�ا ورود داعش به عراق، اوض�اع در نظر دولت امريکا 
متفاوت ش�د. درحالي که مثاًل هم ما و هم عربستان سعودي، وراي موافقت 
يا مخالفت، مواضع نس�بتًا يکس�اني در برابر داعش چه در سوريه و چه در 
عراق داش�ته ايم. عالوه بر اين درمجموع نوع رابطه ميان کشورهاي منطقه 

و داعش را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
اول بايد تصريح کنم امروز عربستان هم ديگر حاضر به حمايت از داعش نيست، 
زيرا با اعالم خالفت اس��المي از س��وي داعش، مشخص اس��ت که هدف غايي آنها 
تس��لط  بر مکه و مدينه است، به اين دليل واضح که اصوالً خالفتي جز با تسلط بر 

مکه و مدينه شکل نخواهد گرفت.
در مورد امريکايي ها هم بايد دقت داش��ت که در يک سال و نيم پيش، خواست 
دولت امريکا الزاماً س��قوط حکومت س��وريه و براندازي اسد نبود. خلع سالح دولت 
س��وريه يکي از اصلي ترين خواس��ته هاي امريکا بود که بدون نياز به جنگ و حتي 
بدون مصوبه شوراي امنيت، تنها با گرفتن ژست جنگ، به اين هدف رسيد. در يک 
رويارويي بزرگ اگر به حداقلي از خواسته هاي خود هم برسيد، برنده ايد. در ماجراي 
خلع تجهيزات شيميايي سوريه، امريکا به لحاظ حيثيتي عقب نشيني نکرد و به اعتقاد 
من دولت س��وريه در محاس��به واقعيت ها دچار يک اش��تباه اساسي شد. از نظر من 
براي تحليل سياس��ت امريکا در قبال داعش گفته هاي اوباما در اجالس ناتو بس��يار 
مهم است. اوباما مي گويد: ما براي تشکيل يک ائتالف عليه داعش به تصميم جمعي 
رسيده ايم، البته با اين خط قرمز که پوتين سربازان امريکا به زمين نخورد و تنها از 
راه هوا با داعش مقابله خواهيم کرد. سپس سعي مي کنيم به نيروهاي داعش اجازه 
پيش��روي ندهيم. در مرحله بعد داعش را عقب برانيم و درنهايت هم کشتن رهبران 
آن را اجرا کنيم. با اين حس��اب آيا نمي توان متصور بود که حضور داعش در همين 

قلمرو فعلي از نظر امريکا اگر مطلوب نباشد، خيلي هم نامطلوب نيست؟
حال اگر همين س��ه مرحله، يعني جلوگيري از پيش��روي، عقب راندن و از بين 
ب��ردن رهب��ران داعش، را با س��وريه مطابقت دهيم، مي بينيم امريکا به بخش��ي از 
خواسته هايش رس��يده است. اگر سقوط اسد را هدف امريکا در سوريه بدانيم، بايد 
اذعان کنيم يکي از گام هاي مهمي که امريکا برداشت خلع سالح سوريه در تابستان 
201۳ ب��ود. در عراق هم از نظر امريکايي ه��ا، اگر در همين مرحله اول، يعني تنها 

جلوگيري از پيشروي داعش هم موفق شوند، به هدف رسيده اند.
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پرونده دوم

از منظر ديگر، واقعيت امروز عراق اين است که داعش با تصرف تعداد زيادي از 
پادگان هاي عراق و س��وريه، تعداد فراواني اسلحه به دست آورده است، اما هيچ کدام 
از قدرت هاي منطقه اي و جهاني وارد عمل نش��دند که با بمباران اين پادگان ها اين 
امکان را از داعش بگيرند، درحالي که همگي قدرت اين کار را داشتند. بنابراين دور 
از ذهن نيس��ت اگر فکر کنيم دس��تيابي داعش به تجهيزات جنگي از جمله تانک، 
بخش��ي از طرح قدرت ها بود، زيرا مي توانس��تند مانع آن ش��وند و نشدند. اما وقتي 
احتمال مي رود داعش به س��مت اربيل برود بايد مانعش شد. به مجرد تهديد حمله 
داعش به کردس��تان، آلمان ها و فرانس��وي ها گفتند بايد به کردها نيز اس��لحه داد. 
بنابراين چه بخواهيم، چه نخواهيم، امروز س��ه ارتش در کش��ور عراق وجود دارد. 
ارتش رس��مي عراق، ارتش داعش و ارتش اقليم کردس��تان سه ارتشي هستند که 
به لحاظ نيرو و توان نظامي نيز تقريباً باهم برابرند. در اين وضعيت خوشبينانه ترين 
تحليل اين است که در عراق، اقليم هاي مستقل از هم شکل خواهند گرفت. حالت 
بدبينان��ه نيز تجزيه عراق اس��ت، زيرا هرکدام از اين س��ه گ��روه ارتش، جمعيت و 
جغرافياي خود را دارد. اما حالت واقع بينانه، بروز يک جنگ داخلي درازمدت است، 
زيرا همان طور که پيش تر گفتم، هيچ کدام از اين گروه هاي س��ه گانه کاماًل يکدست 

نيستند، بلکه هرکدام يک صنف جدا هستند.
ام��ا در مورد اينکه در منطقه چه کس��اني از داع��ش حمايت مي کنند، نظر من 
اين اس��ت که تمامي کش��ورهاي منطقه ناخواس��ته باعث تقويت داعش مي شوند. 
همه کش��ورهاي منطقه، به خصوص همسايگان عراق مي دانند که داعش براي آنها 
هم يک تهديد جدي اس��ت، اما تضادهاي عميق سياسي در کنار کدورت ها و بعضاً 
کينه هاي به وجود آمده در چند دهه اخير، چنان بر روابط ميان آنان سايه انداخته 
که هيچ کدام حاضر نيس��تند به سرنوش��ت جمعي فکر کنند. نه تنها داعش، که هر 

جريان مشابه ديگري هم مي تواند از اين اختالفات سوءاستفاده کند.
ميزان نف�وذ اجتماعي داع�ش در منطقه را در چه س�طحي 

مي بينيد؟
براي ارائه يک پاس��خ دقيق به اين پرس��ش، تنها بايد به منطقه رفت و در بطن 
جامع��ه و تحوالت قرار گرفت، ام��ا در حال حاضر تنها مي توان به بررس��ي فضاي 
مجازي در منطقه اکتفا کرد. متأسفانه فضاي مجازي نشان مي دهد داعش در جذب 
نيرو موفق بوده، بخشي از اين موفقيت هم به ترس و وحشتي که اين جريان ايجاد 
کرده برمي گردد و بخشي هم به تحليل مسئوليت هاي داعش نسبت به قلمروي که 
به دس��ت آورده اس��ت. از طرفي آغاز فعاليت القاعده در شبه قاره هند هم نشان از 
موفقيت داعش دارد. به بيان ديگر، موفقيت داعش القاعده را وا مي دارد در رقابت با 

اين گروه، شاخه جديدي تأسيس کند.
آيا شما ميان القاعده و داعش حس رقابت مي بينيد؟

فراتر از رقابت، حتي مي توانم بگويم احس��اس دش��مني بين اين دو گروه وجود 
دارد. القاع��ده احس��اس مي کند اگر منفعالنه عمل کن��د، نيروهايش جذب داعش 
مي ش��وند. ع��الوه بر القاع��ده، اخواني ها هم همين احس��اس را دارن��د، زيرا بخش 
قابل توجه��ي از اعضاي داعش را جوانان اخواني مصري تش��کيل مي دهند. اتفاقات 
تابس��تان گذش��ته در مصر و برخورد خش��ونت بار دولت جديد ب��ا حاميان اخوان 
و ص��دور حکم اع��دام براي رهب��ران آن، باعث به وجود آمدن موج��ي از هيجان و 
غليان احساس��ات جوانان اخواني و حتي غيراخواني ش��د. هيچ جرياني هم در مصر 
نتوانس��ت اين موج فزاينده هيجانات و احساس��ات را مديري��ت کند. درنتيجه، اين 
نيروه��ا که در وضعيت بالتکليف��ي بودند، انجام مجموع��ه اي از اقدامات نامتعارف 
را آغاز کردند و بخش زيادي هم به داعش پيوس��تند. اگر بخواهيم مثال مش��ابهي 

در تاري��خ معاصر خود بيابي��م، مي توانيم به حوادث خونين 15 خرداد ۴2 اش��اره 
کنيم. پس از تبعيد امام خميني به عنوان رهبر نيروهاي معارض ش��اه، جريان هاي 
مختلف مبارزه مسلحانه يکي پس از ديگري شکل گرفت و نيروي جوان و پرانرژي، 
جذب گروه هايي ش��دند که با نهضت اس��المي، تعارض داشتند. در مصر هم حذف 
اخوان المس��لمين و صدور احکام س��نگين براي رهب��ران آن، فضا را براي يارگيري 

گروه هاي جهادي، به خصوص داعش فراهم کرد.
نمي توان در مورد اوضاع عراق سخن گفت و به نقش مرجعيت 
شيعه در اين کشور اشاره نکرد. در گذشته اين نگاه وجود داشت که مراجع 
نجف در قياس با مثاًل علماي قم، اصوالً سياس�ي نيستند. اما هم در جريان 
انتفاض�ه جنوب عراق ش�اهد ورود آيت اهلل خويي ب�ه ماجرا و مديريت آن 
بوديم و هم در س�ال هاي اخير ش�اهد حضور مؤثر آيت اهلل سيس�تاني در 
بزنگاه هاي سياس�ي اجتماعي عراق هستيم. از نظر شما مرجعيت به عنوان 

يک پارامتر، چقدر در تحوالت عراق مؤثر است؟
ابت��دا بايد تأکيد کنم مرجعيت ش��يعه در عراق نه در چارچوب »بيت« و نه در 
آن چارچ��وب »صنفي« که عرض کردم، قرار نمي گي��رد، بلکه مرجعيت، مرجعيت 
اس��ت. اما در مورد نقش آن در عراق، بايد گفت هر زمان که اوضاع در عراق به هم 
مي ريزد و به وجه »بَدوي« خود نزديک مي ش��ود، اختالفات چنان باال مي گيرد که 
ش��يخوخيت معنا پيدا مي کند و به صورت طبيع��ي، در جامعه اي که اکثريت آن با 

شيعيان است، مرجعيت شيعه نقش پررنگي در تحوالت ايفا مي کند.
در ط��ول تاريخ عراق هم مي بينيم مراجع بزرگ و تأثيرگذار در دوران تالطم و 
آشوب ظهور مي کنند. مثاًل فتواي ضد تنباکوي مرحوم ميرزاي شيرازي، زيرا عالوه 
بر ايران، مانند يک بمب در قلمرو دولت عثماني هم اثر گذاش��ت. يا فتواي ميرزاي 
دوم و فت��واي جهاد با بريتانيا. و مثال هاي تاريخي ديگر مثل انقالب مش��روطه در 
ايران، يا جنگ ايران و روس که براي مراجع از حيث دفاع از حدود و ثغور مسلمين 
بسيار مهم بود. پس مي بينيم مراجعي تأثيرگذار بودند و نامشان تا مدت ها در تاريخ 
ماند که در روزهاي بحراني توانس��تند آن نقش شيخوخيت را ايفا کنند. در شرايط 
فعل��ي ني��ز بي ترديد بايد گفت چ��ه از لحاظ نبوغ و چه از لحاظ ش��ناخت جامعه، 
حضرت آيت اهلل سيس��تاني متمايز از مراجع ديگر است، اما يقين بدانيد اگر ايشان 
نبودن��د هم، مجموعه ش��رايط، يک مرجع ديگر با نقش مح��وري به وجود مي آورد. 
البته من با تعبير سياس��ي در مورد اين مراجع مخالفم، زيرا شرايط اجتماعي است 

که مراجع را به صحنه مي آورد.
 براي س�ؤال آخر مي خواه�م نظر ش�ما را در ارتباط با نقش 
کش�ورمان در عراق بدانم. از نظر شما ما چگونه مي توانيم هم منافع ملي و 

هم اصول اعتقادي و ايدئولوژيک خود را در عراق پي بگيريم؟
به اعتقاد من، اگر بخواهيم نگاه منفعت گرا به عراق داش��ته باشيم، برمي گرديم 
ب��ه هم��ان بحث اول که عراق را بيگان��ه و جدا از خود مي داني��م. بنابراين نبايد از 
اين منظر به عراق بنگريم. از نظر من سرنوش��ت عراق سرنوش��ت ماست. سرنوشت 
عشاير س��ني و يا کردهاي عراق سرنوشت ماست، زيرا پيوندهاي تاريخي آن چنان 
محکم اس��ت که اگر ما با اين نگاه به عراق ننگريم، حتي در داخل کش��ور خودمان 
عواقبي خواهد داش��ت. اما در ارتباط با مناف��ع اعتقادي، حتماً بايد عراق در مقابل 
موج توحش وهابيت در 200 س��ال اخير، به همين ش��کلي ک��ه اکنون وجود دارد 
حفظ ش��ود. حتي در دوران صفويه هم از قبور ائمه مذاهب سني حفاظت شد. اين 
حفاظت از سر ترس نبود، بلکه به اين دليل بود که هيمنه حکومت عثماني که خود 
را مدافع اهل س��نت مي دانست نزد سني هاي عراق شکس��ته شود. بنابراين ما نيز 
راهي جز حمايت و احترام به اهل سنت عراق نداريم. بايد درک کنيم عراق براي ما 
تنها عتبات نيس��ت، سنگريزه هاي صحراي عراق در نزديکي مرز عربستان هم براي 
ما به همان ميزان بايد حائز اهميت باشد. نبايد در برخوردمان با ملت عراق تفاوتي 
ميان شيعه و سني، کرد و عرب قائل باشيم، زيرا آن مرزها، مرزهاي ما هم است. به 
همين دليل وقتي عشاير سني به بيت آيت اهلل سيستاني مي آيند، ايشان با احترامي 
بسيار ويژه و حتي در شأن احترام به مراجع شيعه با آنها برخورد مي کند. اين نشان 
مي دهد ايش��ان واقعيت عراق را درک کرده اند، اما از آنجا که در دوران جنگ و تا 
س��قوط صدام بين ما و عراق فاصله افتاده بود، هنوز در درک اين واقعيت ها ضعيف 
هس��تيم و بايد اين ضعف را برطرف کنيم. به اعتقاد من اهل س��نت عراق براي ما 
حتي از بزرگ ترين تجهيزات نظامي و موشک هايمان مهم تر است. هيچ اقدامي بهتر 

از حفظ اهل سنت عراق نمي تواند باعث حفظ اقتدار ما در جهان اسالم باشد.

ه�ر زمان ک�ه اوض�اع در عراق به ه�م مي ري�زد و به وجه 
»بَدوي« خود نزديک مي شود، اختالفات چنان باال مي گيرد 
که ش�يخوخيت معن�ا پيدا مي کند و به ص�ورت طبيعي، در 
جامعه اي که اکثريت آن با ش�يعيان است، مرجعيت شيعه 

نقش پررنگي در تحوالت ايفا مي کند.
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دور سوم انتخابات رياست جمهوري افغانستان به 
يکي از جنجالي ترين و در همان حال به طوالني ترين 
و پرمس��ئله ترين انتخابات اين کشور مبدل شد. اعالم 
نتايج بيش از ش��ش ماه طول کشيد و اختالف نظرها 
درب��اره چگونگي ش��مارش آرا و اع��الم نتايج نهايي، 
افغانس��تان را دچار يک بن بس��ت واقع��ي و خطرناک 
تا س��طح اعالم دو دولت موازي، بروز جنگ داخلي و 
احتماال تجزيه قومي و سرزميني ساخت. پرسش اين 
است که چرا انتخابات رياست جمهوري افغانستان به 
چنين سرنوشت بي س��ابقه اي روبرو شد؟ براي درک 
واقع بينانه اين موضوع نياز خواهد بود که افغانس��تان 
و تح��والت آن را در بس��تر تاريخ��ي حداقل يک صد 
س��اله اخير آن در نظر گرفت زيرا در طول اين مدت، 

افغانس��تان درگي��ر چندين چالش بزرگ بوده اس��ت 
که باعث ش��ده اند همواره چرخش قدرت بر بس��تري 
از خش��ونت و جنگ قدرت عملي شود. مي توان گفت 
افغانس��تان در يک قرن گذش��ته تمامي ساختار هاي 
قدرت شناخته ش��ده و حتي کم سابقه را تجربه کرده 
و در تمامي آنها شکس��ت خورده اس��ت. ساختار هاي 
قدرت شکست خورده سياسي يا ايدئولوژيک طي يک 

صد سال گذشته را مي توان چنين خالصه کرد:
1. نظام سلطنت/ خاندان سروزايي و بارکزايي
2. نظام جمهوري ملي گرايي/ سردار داودخان

۳. نظ��ام مارکسيس��تي- لنينيس��تي/ نورمحم��د 
تره کي

۴. نظام جمهوري اسالمي/ برهان الدين رباني

5. نظام امارت اسالمي- طالباني/ مال محمد عمر
۶. نظام ليبرال دموکراسي/ حامد کرزي

ب��ا نگاهي ب��ه نظام ه��اي سياس��ي و ايدئولوژيک 
شکس��ت خورده افغانستان مي توان گفت که دو عامل 
اساسي در ناکامي اين نظام ها نقش اصلي را ايفا کرده 
است: اول، ساخت قومي و انحصارگرانه داخلي قدرت. 

دوم، دخالت منابع قدرت خارجي.
بنابراي��ن براي آنکه بن بس��ت انتخاباتي کنوني به 
درس��تي درک ش��ود، مي بايد اين بح��ران را در عمق 
تاريخ اين کشور جستجو کنيم و موقعيت استراتژيک 
جغرافيايي و انس��اني آن را در نظ��ر بگيريم تا بتوانيم 
تصوير واقع بينانه اي به دس��ت آوريم. در اين خصوص 
ي��ک مقطع تاري��خ قابل اتکا وج��ود دارد و آن قدرت 

الملل
بين 

افغانستان؛ ابهام در سرنوشت
◀پيرمحمد مالزهي

کارشناس امور افغانستان
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بين الملل

گرفتن امير عبدالرحمن خان، پادش��اه وقت افغانستان 
و عاق��د قرارداد مش��هور »ديورند« اس��ت که قوميت 
پش��تون را در دو واحد سياس��ي جداگان��ه قرار داد و 
بنا به برداش��ت خودش، خنجري اس��ت که از وس��ط 
قلب پش��تون عبور کرده اس��ت. اين معاهده در سال 
1۸۹۳ بين امير عبدالرحمن خان و دولت اس��تعماري 
انگليس که هندوس��تان را تحت استعمار خود داشت، 
امضا ش��د و بعد از تاسيس پاکستان و تجزيه شبه قاره 
هند در سال 1۹۴7 به کشور پاکستان به ارث رسيد و 
امروزه يکي از مهم ترين مسائل مورد اختالف پاکستان 
و افغانستان است که حدود بيش از نيمي از خاک اين 
کش��ور را شامل مي ش��ود و در مقابل پاکستان از اين 
متاسف اس��ت که چرا انگليسي ها مرز اين کشور را تا 
آمودريا يا آس��ياي مرکزي تعيين نکردند تا افغانستان 
امروز بخشي از خاک پاکستان باشد و عمق استراتژيک 

اين کشور در مقابل هندوستان تامين شود.
قدرت گرفتن امير عبدالرحمن خان و امضاي خط 
مرزي ديورند يک نتيجه مهم ديگر هم داش��ت که از 
قضا در تحوالت امروز افغانس��تان در قالب چالش هاي 
قومي بسيار موثر است. امير عبدالرحمن خان با حمايت 
انگليس جاه طلبي هاي قومي پشتون ها را که آن زمان 
همواره در قالب لشکرکش��ي ها به طرف هندوستان و 
در قال��ب جهاد بود و با امض��اي معاهده ديورند ديگر 
نمي توانست عملياتي شود، به طرف شمال و مرکز که 
قوميت هاي غيرپشتون ساکن بودند، هدايت کرد و به 
مش��کل قومي دامن زد که در حال حاضر اصلي ترين 
مساله کشور اس��ت. تهاجم قوميت پشتون به مرکز و 
ش��مال، قوميت هاي هزاره ش��يعه مذهب و تاجيک و 
ازبک س��ني مذهب را به ش��دت تحت فشار قرار داد و 
از مرغوب ترين زمين هاي مزروعي و امکانات اقتصادي 
مح��روم کرد و منابع درآمدي آنه��ا را در اختيار اقوام 
کوچ داده ش��ده پشتون قرار داد. انحصار قومي قدرت، 
ث��روت و منزلت افغانس��تان، چن��د ق��وم را بارها در 
معرض جنگ داخلي و کش��تار هاي قومي قرار داد و از 
شکل گيري يک ملت با ساختار هاي سياسي و حقوقي 

الزم جلوگيري کرد. 
اهميت اين موضوع زماني به درستي درک خواهد 
شد که بدانيم در افغانس��تان امروز، مرزهايي با زبان، 
س��نت هاي قوم��ي و مذهب متفاوت وج��ود دارند که 

برخ��ي از آنها ادامه قوميت بزرگتري هس��تند که در 
کش��ورهاي مجاور مليت ه��اي خاص خ��ود را دارند. 
مي توان گفت پش��تون ها با قوميت پش��تون پاکستان 
آن ط��رف خط م��رزي ديورند، تاجيک ه��ا با قوميت 
تاجيک کشور تاجيکستان، ازبک ها با ازبک هاي کشور 
ازبکس��تان، ترکمن ها با مردم کش��ور ترکمنس��تان، 
فارس��ي دان هاي هرات با فارس هاي اي��ران، ايغور ها با 
ايالت س��ين کيانگ چين و باالخره بلوچ ها با بلوچ هاي 
ايران و پاکس��تان، پيوند هاي زباني و قومي به مراتب 
قوي تري از احس��اس تعلق ملي افغان��ي دارند. وقتي 
اين موقعيت خاص جغرافياي انس��اني افغانس��تان را 
در کن��ار موقعيت اس��تراتژيک جغرافياي طبيعي آن 
در نظر بگيريم، به درس��تي مي توانيم به عمق بحران 
سياس��ي- اجتماعي و فرهنگي اين کش��ور پي ببريم. 
چرخ��ش ناآرام قدرت و خش��ونت آميز ب��ودن آن که 
همواره از طريق جنگ و زور اس��لحه عملي شده است 
ناشي از همين س��اختار ناهمگن قومي است و همين 
س��اختار قومي است که وسيله و دس��ت آويز دخالت 
کش��ورهاي همسايه افغانس��تان و باالتر از آن دخالت 
کش��ورهاي فرا منطقه اي و قدرت ه��اي جهاني را نيز 
فراهم کرده اس��ت. در چنين نگاه تاريخي به قدرت و 
سياست در افغانستان مي توان گفت که چالش بر سر 
قدرت همواره قومي بوده ولي در همان حال پوش��ش 

ايدئولوژيک يافته است. 
به لحاظ قوم��ي چهار قوميت اصل��ي و مطرح در 
افغانس��تان وجود دارد که بر سر قدرت و منزلت وارد 
چالش ش��ده اند و ترکي��ب جمعيتي آنه��ا به گونه اي 
نامت��وازن بوده که در هيچ مقطعي اجازه نداده اس��ت 
يک قدرت ملي با ثبات شکل بگيرد. به عبارت روشن تر 
روند ساختن »دولت - ملت« در افغانستان هنوز شکل 
نهاي��ي و قابل قبول خود را نيافته اس��ت و تحوالت بر 
م��دار قوميت و انحصارطلبي قوم��ي مي چرخد. چهار 
قومي��ت مطرح در افغانس��تان که بر س��ر قدرت وارد 

چالش شده اند عبارتند از: 
1. قوم پشتون با حدود ۳۸ درصد جمعيت کشور
2. قوم تاجيک با حدود 25 درصد جمعيت کشور

۳. قوم هزاره با حدود 1۹ درصد جمعيت کشور
۴. قوم ازبک با حدود ۶ درصد جمعيت کشور

در عي��ن حال از اي��ن ترکيب جمعي��ت مي توان 

چنين اس��تنباط ک��رد که مجم��وع اقليت هاي قومي 
غيرپش��تون بي��ش از جمعيت قومي پش��تون مدعي 
ق��درت اس��ت و در اين بي��ن قوميت تاجي��ک در دو 
مقطع توانس��ته اس��ت انحصار قومي قدرت پشتون ها 
را بش��کند. در يک مقطع قيام حبيب اهلل خان کلکاني 
)بچه س��قا( بود که عليه اصالحات امان اله خان پادشاه 
وق��ت قيام کرد و تاجيک ها به مدت ۹ ماه کابل را در 
اختيار داش��تند و مقطع دوم، تشکيل دولت جمهوري 
اسالمي برهان الدين رباني بود تا پس از پيروزي جهاد 
افغانستان و سقوط رژيم مارکسيستي دکتر نجيب اهلل، 
تاجيک ها به مدت دو س��ال در راس قدرت بودند ولي 
با قيام قوميت پش��تون و برآمدن طالبان، قدرت را از 
طريق جنگ داخلي به پش��تون ها واگذار کردند. ساير 
قوميت ه��ا تاکن��ون در کابل به قدرت مس��لط تبديل 
نش��ده اند و غير از اين دو مقطع کوتاه زماني، از س��ال 
17۴7 يعني پس از قتل نادرش��اه افشار پادشاه وقت 
ايران در قوچان که احمدخان دّراني با تصاحب بخشي 
از خزانه س��لطنتي به قندهار بازگش��ت و در اين شهر 
سلطنت مستقل دّراني افغانستان را بنيان گذاري کرد، 
به مدت حدود س��يصد سال پش��تون ها در افغانستان 

حاکم بوده اند.
واقعيت اين اس��ت که ذهنيت ق��درت تاريخي در 
قوميت پش��تون بس��يار قوي اس��ت و اگر در شرايط 
کنوني مش��اهده مي ش��ود ک��ه انتقال مس��المت آميز 
ق��درت از طري��ق س��ازوکار هاي دمکراتي��ک نظي��ر 
انتخابات رياست جمهوري به بن بست مي رسد، ريشه 
در چني��ن واقعيت هاي تاريخي دارد. در واقع مي توان 
گفت افغانس��تان درگير ذهنيت انحصارطلبانه قدرت 
قومي پش��تون باقي مانده است و اجازه نمي دهد ساير 
قوميت ها به قدرت در موضع برتر دس��ت يابند. چنان 
ک��ه در همين انتخابات دور س��وم رياس��ت جمهوري 
مش��اهده ش��د بنا به ادعاي تيم »اصالح و همگرايي« 
دکتر عبداهلل عبداهلل، وي در دور اول انتخابات با حدود 
5۶ درصد آرا برنده شده است ولي با دخالت مشترک 
دول��ت حامد کرزي، کميس��يون مس��تقل انتخابات و 
تيم »تحول و تداوم« دکتر اش��رف غني احمدزي و با 
تقلب هاي گسترده، انتخابات به دور دوم کشانده شده 
اس��ت. اين اتهام از طرف دولت، کميس��يون مستقل 
انتخابات و تيم اشرف غني احمدزي رد شده ولي اعالم 



67 شماره اول / مهر ماه 1393

لل
الم

ن 
بي نتايج را با مش��کل مواجه کرد و بعد از گذش��ت شش 

ماه اقدام شد. 
در چنين نگاهي مي توان چالش هاي جديد بر سر 
قدرت را در افغانس��تان از دو منظر م��ورد توجه قرار 

داد: 
الف( انحصارطلبي قومي قدرت. 

ب( انحصارطلبي ايدئولوژيک قدرت. 
واقع امر آن است که اين دو نوع از انحصارطلبي در 
همان حال که از ثبات سياس��ي و اجتماعي افغانستان 
جلوگي��ري کرده، عام��ل مهم��ي در دخالت خارجي 
قدرت ه��اي منطقه اي و بين المللي نيز بوده اس��ت. از 
اين رو مي توان بحران قدرت در افغانس��تان را از ابعاد 
متفاوت ت��ري مد نظر ق��رار داد. ابع��ادي که مي توان 
تبل��ور عين��ي آنها را در دور س��وم انتخابات رياس��ت 
جمهوري افغانس��تان به نحو برجس��ته تري رديابي و 
تحوالت آينده اين کش��ور را ب��ا ضريب اطمينان قابل 
قبول تري پيش بيني کرد. با اين حال واقعيت آن است 
که آگاهي قوميت هاي غيرپش��تون به حقوق سياسي 
و اجتماعي ش��ان و ش��رکت فعال آنها در جهاد در پي 
اش��غال افغانستان به وسليه ارتش سرخ شوروي سابق 
و آش��نايي با سالح و مسلح ش��دن آنها، ديگر انحصار 
قدرت در ش��کل س��نتي و تاريخي آن عملي نيست و 
اين واقعيت در انتخابات اخير رياست جمهوري کامال 
خ��ود رابه نماي��ش گذاش��ته و از موضع گيري دو تيم 
انتخابات��ي اصالح و همگرايي دکت��ر عبداهلل عبداهلل و 
تيم تحول و تداوم دکتر اشرف غني احمد زي مي توان 
اين واقعيت را به درس��تي فهم کرد. از اين رو تحوالت 
جاري افغانس��تان را مي توان در س��ه س��رفصل مورد 

بحث قرار داد:
ال��ف. چگونگي انتقال مس��المت آميز ي��ا قهرآميز 

قدرت
ب. چگونگي طراحي ساختار قدرت، تمرکز قدرت 

و توزيع قدرت
ج. چگونگي دخالت يا عدم دخالت خارجي

در اينجا تالش مي ش��ود در نگاهي واقع بينانه و به 
دور از پيش داوري اين سه سر فصل مهم مورد ارزيابي 
ق��رار گيرند و در نهايت آين��ده تحوالت تا حد مقدور 
پيش بيني ش��ود، هر چند به دليل سيال بودن شديد 

صحنه سياس��ت در افغانس��تان، هرگون��ه پيش بيني 
ب��ه غايت دش��وار و با ضريب خطاي زي��اد امکان پذير 
خواهد بود و هر پيش بيني ممکن اس��ت اشتباه از کار 

در بيايد.
الف. چگونگي انتقال مسالمت آميز يا قهرآميز 

قدرت
در اين ب��اره که قدرت بعد از اع��الم قطعي نتايج 
انتخابات دور سوم رياست جمهوري افغانستان بتواند 
به طرف ثبات سياسي نسبي متمايل شود، ترديد هاي 
جدي وجود دارد. علت آن اس��ت ک��ه اختالف نظر ها 
بين دو تي��م رقيب هم جنبه هاي قوم��ي يافته و هم 
جنبه هاي ايدئولوژيک خ��اص خود را دارد. به عبارت 
روشن تر دکتر عبداهلل عبداهلل در واقع نامزد قوميت هاي 
غيرپش��تون - به رغم تبار پدري پشتون وي - است و 
دکتر اشرف غني احمدزي قوميت پشتون را نمايندگي 

مي کند. اين دو نامزد رقيب هر چند که خود را متعهد 
به دموکراس��ي ليب��رال غربي مي دانن��د ولي در يک 
موضوع بس��يار مهم و حساس اختالف نظر هاي شديد 
دارند و آن چگونگي اداره متمرکز يا غيرمتمرکز قدرت 
است. اش��رف غني احمد زي از قوميت کوچي پشتون 
است که نماينده تفکر انحصار طلبي قدرت در قوميت 
پشتون و خواهان تمرکز قدرت در دست پشتون ها در 

کابل اس��ت و عبداهلل عبداهلل خواهان نظامي رياستي، 
احياي پست نخست وزيري و اداره فدرالي کشور است 
و آن را براي کش��ور چند قومي افغانس��تان مناسب تر 
مي داند. مش��کلي که در اعالم نتاي��ج انتخابات پيش 
آمد به خوبي نشان داد که انتقال مسالمت آميز قدرت 
از قوميت پش��تون به قوميت هاي غير پش��تون با چه 
مش��کالت و دشواري هاي عملي روبرو است و در عمل 
نمي توان اميدوار بود که از طريق س��ازوکار هاي مدرن 
نظير انتخابات امکان پذير ش��ود. در همين جا اس��ت 
که ن��وع پيچيده تري از چالش ها در افغانس��تان خود 
را ب��ه نمايش مي گ��ذارد. چالش بين تفکر س��نت گرا 
و انحصارطل��ب قومي پش��تون و تفکر م��درن طبقه 
متوس��ط قوميت هاي غيرپش��تون. اهميت اين چالش 
در آن اس��ت ک��ه اين دو تفک��ر، نهاد ه��اي مدرن يا 
س��نتي خاص خود را دارند و مش��روعيت قدرت را از 
نگاه متفاوتي مورد توج��ه قرار داده اند. بدين معنا که 
تفکر س��نتي، مش��روعيت قدرت را از لويه جرگه، نهاد 
سنتي مشروعيت دهنده قدرت،  طلب مي کند و تفکر 
مدرن به مجلس ش��وراي ملي- اسالمي نظر دارد که 
از طريق دخالت مس��تقيم م��ردم، نمايندگان خود را 

بر مي گزيند.
اين تفاوت در نگاه به منابع مشروعيت دهنده قدرت 
هنگامي ک��ه جنبه هاي قومي مي يابد، دش��واري هاي 
آن چند برابر مي ش��ود. چنان ک��ه در حال حاضر نيز 
تمام��ي تالش ها براي آنکه نوعي مش��روعيت ترکيبي 
س��نتي و مدرن از طريق دخالت دادن لويه جرگه نهاد 
س��نتي مشروعيت دهنده قدرت و مجالس نهاد مدرن 
مش��روعيت دهنده قدرت به وسيله نخبگان سياسي و 
فکري افغانستان به وجود آيد، راه به جايي نبرده است 
و افغانس��تان با هر دو منبع مشروعيت دهنده قدرت 
روبرو اس��ت. همين موضوع اس��ت که نتايج انتخابات 
رياست جمهوري را به بن بست کشاند و ابتکار عمل را 
به آمريکا داد تا با دخالت در امور داخلي افغانس��تان، 
خود مدلي را ب��راي مصالحه به دو تيم رقيب تحميل 
کن��د ولي فرمول آمريکا ش��کننده تر از آن اس��ت که 
بتوان اميدوار بود به چالش قومي قدرت در اين کشور 

پايان دهد.
ب. چگونگي طراحي س�اختار قدرت، تمرکز 

قدرت و توزيع قدرت
دومي��ن موضوع مهمي ک��ه در افغانس��تان امروز 
وجود دارد و انتخابات دور سوم رياست جمهوري را به 
بن بست کشاند، تفاوت در نگاه دو تيم انتخاباتي قومي 
ش��ده بود. نگاه تيم دکتر عبداهلل عبداهلل به س��اختار 
ق��درت با ن��گاه دکتر اش��رف غني احم��دزي متاثر از 
چالش هاي قومي قدرت است. در نگاه عبداهلل عبداهلل 
قدرت بايد توزيع شود و از حالت تمرکز کنوني که در 
انحصار قوميت پشتون قرار گرفته به سود قوميت هاي 
ديگر مطرح تعديل شود. پيشنهاد مشخص تيم اصالح 
و همگرايي دکت��ر عبداهلل، جايگزين کردن س��اختار 
فدرالي اداره کش��ور به جاي س��اختار متمرکز کنوني 
برآم��ده از توافق »بن« اول اس��ت ک��ه در آن تمرکز 
ق��درت در قالب ن��وع مقدماتي از ليبرال دموکراس��ي 
م��د نظر ب��ود و از طري��ق توافق داخل��ي منطقه اي و 
بين المللي قابل حصول ش��د. حکومت س��يزده س��اله 
حامد کرزي با گرايش قومي پش��تون محصول همين 

مش�کلي ک�ه در اع�الم نتاي�ج انتخابات 
پي�ش آمد به خوبي نش�ان داد که انتقال 
مسالمت آميز قدرت از قوميت پشتون به 
قوميت هاي غيرپش�تون با چه مش�کالت 
و دش�واري هاي عمل�ي روبرو اس�ت و در 
عمل نمي ت�وان اميدوار ب�ود که از طريق 
انتخاب�ات  نظي�ر  م�درن  س�ازوکار هاي 

امکان پذير شود.
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بين الملل

توافق بوده اس��ت. بن بس��ت انتخابات��ي نيز محصول 
جب��ري همين س��اختار قدرت متمرکز قومي اس��ت. 
مقاومت در مقابل پي��روزي مورد ادعاي دکتر عبداهلل 
که معتقد است در دور اول انتخابات رياست جمهوري 
با 5۶ درصد آرا برنده بوده اس��ت و با تقلب گس��ترده 
و اعالم تع��داد راي دهندگان حدود 1.5 تا 2 ميليون 
نفر بيش از راي دهندگان واقعي، انتخابات به دور دوم 
کش��انده ش��ده اس��ت، در همين ارتباط قرار دارد. در 
واقع بحث اصلي دو نگاه متضاد »توزيع قومي قدرت« 
با »تمرکز قومي قدرت« است که انتقال مسالمت آميز 
آن را از طريق س��ازوکار هاي دمکراتيک با مانع روبرو 
کرده اس��ت و باعث دخالت آمري��کا و دور زدن اصل 
انتخابات و گرايش به مصالح��ه خارج از صندوق هاي 

راي شده است.
فرمول��ي ک��ه »جان ک��ري« پ��س از چندين دور 
مذاک��ره و رف��ت و آمد ب��ه کابل در پيش گذاش��ت، 
حکايت از آن داشت که برنده و بازنده اي در انتخابات 
وجود ندارد و دولت وحدت ملي بايد با ش��رکت هر دو 
نامزد و هر دو تيم رقيب، س��ازماندهي شود. طبق اين 
فرمول که بسيار شکننده است نفر اول رييس جمهور 
و نفر دوم رييس اجرايي مي ش��ود و پس��ت هاي اصلي 
بين دو تيم بر اس��اس توافق تقس��يم مي ش��ود. حتي 
صحبت از تقس��يم قدرت به نس��بت ۴0 و ۶0 درصد 
بين ريي��س جمهوري و رييس اجراي��ي به ميان آمد 
ولي نتوانست به مش��کل اصلي توزيع نامتوازن قدرت 
پاس��خ مناس��ب بدهد. علت اصلي در نامشخص بودن 
جايگاه رييس اجرايي به لحاظ قانوني است. در قانون 
اساسي افغانس��تان چنين پستي تعريف نشده است و 
عبداهلل عبداهلل و اش��رف غني احمدزي، برداش��ت هاي 
متفاوت��ي از آن دارن��د. در نگاه دکت��ر عبداهلل، رييس 
اجرايي معادل پست نخست وزيري در نظام سياسي و 
اداري فدرالي اس��ت و در نگاه دکتر اشرف غني مقامي 
معادل رييس دفتر يا دبيرخانه رياست جمهوري است 
ک��ه به حکم رييس جمهوري ب��ه اين مقام منصوب و 
تحت نظارت او فعاليت خواهد کرد. اين دو نگاه آنقدر 
از هم فاصله دارند که هر گونه همکاري بلندمدت تر را 
با مشکل روبرو خواهند کرد و همواره نيازمند دخالت 

و ميانجي گري آمريکا باقي خواهند ماند.
در عي��ن حال پيش بيني تش��کيل لوي��ه جرگه و 
اص��الح قانون اساس��ي جاري به گونه اي که س��اختار 
قدرت متمرکز کنوني را تبديل به نظامي رياستي و با 
احياي پست نخس��ت وزيري و ساختار اداري فدرالي 
نمايد، با ابهامات جدي روبرو اس��ت و اين به رغم آن 

اس��ت که در طرح دولت وح��دت ملي جان کري، دو 
س��ال مهلت براي عملي کردن آن در نظر گرفته شده 
اس��ت. ظن غالب در اين خصوص آن است که قوميت 
پش��تون نه در بخش سياس��ي و حاکميت کنوني و نه 
در بخش مخالفان اصلي نظير طالبان، حزب اس��المي 
گلبدين حکمتيار و ش��بکه حقاني که در نظر دارند از 
طريق جنگ مس��لحانه به قدرت در کابل دست يابند، 
زير ب��ار چنين تحولي نرود و توزي��ع قدرت و فدرالي 
کردن افغانس��تان در ن��گاه تمرکزگرايانه قدرت قومي 
پش��تون ها - ب��ه بهانه تجزيه قومي ق��درت - با موانع 
جدي و ساختاري روبرو شود و نتواند عملياتي شود. از 
طرف ديگر قوميت هاي غير پشتون که در دوره جهاد 
با ارتش س��رخ اتحاد شوروي سابق با حقوق سياسي و 
اجتماعي خود آشنا تر شده و تجربه جنگ و دسترسي 
به س��الح يافته ان��د، هرگز رضايت ب��ه تجديد انحصار 
قدرت قومي در دس��ت قوميت پش��تون نخواهند داد. 
زمزمه هايي مبني بر اين که مناس��ب ترين گزينه براي 
قوميت هاي غيرپش��تون تجزيه قومي افغانستان است 
و تا س��طح رس��انه هاي عمومي هم راه يافته است، در 

همين ارتباط قابل تامل به نظر مي رسد. 
در همي��ن دور از انتخابات رياس��ت جمهوري که 
عب��داهلل عبداهلل خ��ود را برنده انتخابات دانس��ت ولي 
قوميت پش��تون از واگذاري قدرت ب��ه وي خودداري 
ک��رد، بحث تش��کيل دولت م��وازي و حت��ي تصرف 
قهر آميز قدرت از طريق مسلح شدن نيروهاي جهادي 
س��ابق در کابل مطرح ش��د و ش��خصيت هاي موثر و 
بانف��وذي همچون محم��د محق��ق و عطامحمد نور، 

وال��ي قدرتمند بلخ از آن حمايت کردند. دولت موازي 
معناي ديگري جز تقس��يم افغانس��تان به دو منطقه 
شمال- مرکز و جنوب - شرق بر خطوط قومي ندارد. 
در واق��ع در چنين فرمولي افغانس��تان به دو کش��ور 
پشتونستان و خراس��ان تقسيم مي شود ولي از آن جا 
ک��ه جغرافياي قومي از يک دس��تي قوم��ي برخوردار 
نيس��ت، خود مي تواند به دور جديدت��ر و خطرناک تر 
جنگ هاي قومي منجر شود که به صالح هيچ کدام از 

قوميت هاي مدعي قدرت نيست.
البته به دليل بن بس��ت ش��کل گرفت��ه در جنگ 
افغانس��تان و ضرورت مصالحه ملي بين دولت مرکزي 
افغانس��تان و طالبان و گروه هاي مس��لح ضد حکومت 
آمري��کا و انگليس، دو ط��رح تمرکززداي��ي از قدرت 
پيش��نهاد کرده اند که به طرح B و C شهرت يافته اند. 
طبق يکي از اين طرح ها ک��ه ژنرال پترائوس فرمانده 
نظامي آمريکا و ناتو در افغانستان مطرح کرد، مناطق 
پشتون نش��ين ش��رق و جنوب افغانس��تان در اختيار 
طالبان قرار داده مي ش��ود که حکومت اسالمي مورد 
نظ��ر خود را ب��ه وجود بياورند و بخش��ي از قدرت در 
کاب��ل نيز ب��ه آنها اختصاص ياب��د و در مقابل طالبان 
دست از سالح بردارند و تبديل به حزب سياسي شوند 
و تالش نمايند از طريق ش��رکت در روند دمکراتيک و 
انتخابات، بخت خود را براي کس��ب قدرت به آزمايش 
بگذراند. دکتر عبداهلل همين فرمول را گس��ترش داده 
و به مناطق قومي تاجيک ها، ازبک ها و هزاره ها تسري 
داده اس��ت. نظام فدرالي مورد نظر دکتر عبداهلل براي 
چهار قوميت مطرح پش��تون، تاجي��ک، ازبک و هزاره 

قابل قبول تر جلوه داده شده است.
ط��رح ژن��رال پترائ��وس راه حلي ب��راي اختالفات 
افغانستان و پاکستان بر سر خط مرزي ديورند در نظر 
داشت که هر چند توضيح داده نشد و عملياتي کردن 
آن زير سوال بود ولي در هر حال حکايت از آن داشت 
که مرز ديورند براي قوميت پش��تون برداشته مي شد 
و تنه��ا ب��راي دو دولت کابل و اس��الم آباد موضوعيت 
مي ياف��ت. منتقدان اي��ن طرح بر اين ب��اور بودند که 
آمريکا درصدد تجزيه قومي پاکس��تان و افغانستان و 
تشکيل کشور بزرگ پشتون ها مطابق نگاه سنتي قوم 
محور هاي پش��تون اس��ت که از سال 1۸۹۳ با امضاي 
معاهده ديورند به وسيله امير عبدالرحمن خان پادشاه 
وقت افغانس��تان با قدرت استعماري انگليس، قوميت 
 C پش��تون را به دو قسمت تقس��يم کرده است. طرح
انگليس، افغانستان را در هشت منطقه اداري خارج از 
قوميت ه��ا در نظر گرفته که نوع��ي توزيع قدرت بين 
اين هش��ت منطقه و دولت مرک��زي از طريق دولت و 
مجالس محلي در مناطق هش��ت گانه و حضور آنها در 
مجل��س ملي و دولت مرک��زي از طريق اصالح قانون 
اساس��ي قابل حصول خواهد بود. منتهي حقيقت آن 
اس��ت که همه اين طرح ها روي کاغذ باقي مانده و در 

عمل اجراي آنها دشواري هاي جدي دارد.
ج. چگونگي دخالت يا عدم دخالت خارجي 

دخالت خارجي در افغانس��تان س��ابقه اي حداقل 
دويست ساله دارد. افغانستان به عنوان کشور حائل در 
قرن نوزدهم و بيستم، دو قدرت غربي و شرقي انگليس 
و امپراطوري هاي تزاري و کمونيس��تي بعدي را از هم 
جدا مي کرد تا از جنگ مس��تقيم بين آنها جلوگيري 

ه�ر دول�ت و با ه�ر س�اختاري که در 
افغانس�تان ش�کل بگي�رد ب�ه دلي�ل 
سياس�ي،  س�اختار هاي  ضعف ه�اي 
اقتص�ادي و فرهنگي و ني�از به منابع 
قدرت هاي خارجي، نمي تواند استقالل 
عمل خ�اص خ�ود را بياب�د و همواره 
نيازمن�د مناب�ع بيروني ق�درت باقي 

خواهد ماند.
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الم

ن 
بي کن��د. بعد از شکس��ت امپراط��وري تزار هاي روس در 

جريان جنگ جهاني اول و پيروزي بلش��ويک ها و بعد 
از شکس��ت انگليس و عقب نشيني از ش��به قاره هند 
و جايگزين ش��دن قدرت امپرياليس��تي آمريکا بعد از 
جنگ جهاني دوم، رقابت ها بين دو بلوک شرق و غرب 
با محوريت آمريکا و اتحاد جماهير ش��وروي س��ابق، 
افغانس��تان را کانون توجه دو بلوک ق��درت قرار داد. 
حاصل اين رقابت قدرت هاي خارجي براي افغانستان، 
س��ه دوره جنگ و اشغال به وس��يله انگليس در قرن 
نوزده��م و اوايل قرن بيس��تم، جنگ و اش��غال اتحاد 
ش��وروي در حمايت از نظام مارکسيستي اين کشور و 
در نهايت اش��غال جاري به وسيله ارتش هاي آمريکا و 
ناتو بعد از حادثه 11 سپتامبر و حمله سازمان القاعده 
به نيويورک و س��اختمان هاي دو قلوي تجارت جهاني 
و مقر پنتاگون وزارت دفاع آمريکا در واشنگتن بود که 

تا به امروز ادامه يافته است.
اين که تحول قدرت در افغانستان در طول اين مدت 
به صورت قهرآميز بوده، بخش��ي از آن به دليل همين 
دخالت منابع جهاني قدرت در رقابت آنها بر سر تسلط 
بر افغانس��تان و آسياي مرکزي اس��ت که از آن به نام 
»بازي بزرگ« ياد مي شود. در کنار دخالت قدرت هاي 
بزرگ و بين المللي طي چهار دهه اخير، افغانستان در 
مع��رض دخالت قدرت هاي منطق��ه اي نيز قرار گرفته 
اس��ت که هر کدام در جس��تجوي مناف��ع خاص خود 
بوده اند بطوري که  بعضي از صاحب نظران، افغانس��تان 
امروز را در معرض تهاجم سياس��ي و ايدئولوژيک سه 

منظومه قدرت بزرگ جهاني تصور کرده اند: 
1. روسيه و متحدان آسياي مرکزي آن
2. چين و متحد منطقه اي آن پاکستان

۳. آمريکا و متحدان آن ناتو، انگليس و اسراييل
در همين نگاه تصور ش��ده اس��ت که افغانس��تان 
در چن��د منظومه امنيت��ي و اهداف مناب��ع جهاني و 

منطقه اي قدرت قرار دارد: 
1. تماي��ل آمري��کا، انگليس و اس��راييل به طرف 

آسياي مرکزي
2. تمايل روسيه به سوي آب هاي گرم

۳. تمايل چين به س��وي کشور هاي خليج فارس، 

آسياي ميانه و ايران
۴. تمايل پان اسالميستي کشور هاي عرب به سوي 

آسياي مرکزي
5. تمايل پان ترکي ترکيه به سوي آسياي مرکزي

روش��ن اس��ت که هر کدام از منابع قدرت جهاني 
و منطقه اي دخيل در تحوالت افغانس��تان، امکانات و 
محدوديت ه��اي عملي خاص خ��ود را دارند ولي قدر 
مس��لم آن اس��ت که تح��والت سياس��ي و اجتماعي 
افغانس��تان به ش��دت تحت تاثير همي��ن رقابت هاي 
مناب��ع خارج��ي ق��رار دارد و در عين ح��ال هر کدام 
از مناب��ع جهاني و منطقه اي ق��درت، متحدان خاص 
سياس��ي يا ايدئولوژيک خود را ني��ز در جمعيت هاي 
قومي افغانستان دارند و از طريق آنها است که اهداف 

استراتژيک خود را پيگيري مي نمايند.
س�ناريو هاي پيش روي آينده ساخت قدرت 

در افغانستان
هر چند که به دليل پيچيدگي اوضاع در افغانستان 
و عناص��ر دخيل در تحوالت آن هم به لحاظ داخلي و 
هم به لحاظ خارج��ي، با ضريب اطمينان قابل قبولي 
نمي توان آينده افغانس��تان را پيش بيني کرد ولي اگر 
مالک قضاوت را بن بس��ت انتخاباتي ش��کل گرفته در 
جريان انتخابات دور سوم رياست جمهوري افغانستان 
ق��رار دهيم، چند س��ناريو براي آينده افغانس��تان در 
سطح رسانه هاي اين کشور مطرح شده اند که اختالف 
نظر و برداش��ت در قبال آنها بسيار زياد و عميق است 
ولي در يک موضوع حداقل مي توان وحدت نظر نسبي 
ياف��ت و آن ادامه رقابت قدرت هاي ب��زرگ جهاني و 
منطق��ه اي و تاثي��رات خاص آنها بر س��اخت قدرت و 
چگونگي و ش��کل آن در آينده است. در چنين نگاهي 

افغانستان با چند احتمال روبرو خواهد بود: 
1. ت��داوم ق��درت انحص��اري قوم��ي پش��تون و 

ايدئولوژيک مکتب ديوبندي طالباني
2. توزيع قدرت قومي در نظامي فدرالي

۳. تجزيه قومي به دو بخش پشتونستان و خراسان 
بزرگ

۴. تشکيل دولت توافقي وحدت ملي
با توجه به اين گونه احتماالت اس��ت که آمريکا به 

عن��وان داور نهايي و حافظ وض��ع موجود، خود را در 
قالب ميانجي در قبوالندن دور زدن صندوق هاي راي 
و ط��رح دولت وحدت ملي به رغم ادعا هاي حمايت از 
روند دموکراس��ي و نظام ليبرالي، به مردم افغانس��تان 
تحميل کرده است و شکس��ت هاي نظامي خود را در 
قال��ب حضور نظام��ي و احداث پاي��گاه نظامي پنهان 
مي کند. رييس جمهور افغانس��تان ناچار است معاهده 
امنيتي با آمري��کا امضا کند و حداقل 5 پايگاه نظامي 
در اختيار آمريکا قرار دهد؛ امري که بدون شک سطح 
رقابت هاي بين المللي و منطقه اي را در افغانس��تان به 
نحو محسوسي افزايش خواهد داد و اشغال اين کشور 
را در قالب هاي نوين و قابل توجيه سياس��ي - امنيتي 
طوالني تر خواهد س��اخت. در چنين برداشتي قدرت 
قومي پشتون با اندک تعديل هايي قابليت تدوام خواهد 
ياف��ت و واگذاري ق��درت به غيرپش��تون ها از طريق 
انتخابات و س��ازوکار هاي مدرن تا آين��ده اي غيرقابل 
پيش بيني به تعويق خواهد افتاد و نوعي انحصار طلبي 
قومي قدرت در پوش��ش ظاهري دموکراس��ي ليبرال 
ام��کان تدوام پيدا خواهد کرد. مش��روعيت قدرت هم 
چنان از طريق سازوکار هاي سنتي نظير »لويه جرگه« 
تامين ولي ظاهر آن در شکل مدرن و انتخابات رياست 

جمهوري و يا مجالس خواهد بود.
ب��ا اين حال هر دول��ت و با هر س��اختاري که در 
افغانستان شکل بگيرد نمي تواند استقالل عمل خاص 
خ��ود را ب��ه دليل ضعف هاي س��اختار هاي سياس��ي، 
اقتصادي و فرهنگي و نياز به منابع قدرت هاي خارجي 
بيابد و همواره نيازمند منابع بيروني قدرت باقي خواهد 
مان��د. در غياب چنين حمايت بيروني، افغانس��تان در 
معرض تداوم جنگ داخلي قومي و ايدئولوژيک ش��ده 
ترکيب��ي تفکر طالباني و قومي پش��تون و به بهانه آن 
اشغال خارجي باقي خواهد ماند. دولت وحدت ملي و 
دور زدن انتخابات، در واقع ابتکاري آمريکايي بود و نه 
افغاني و به همين دليل با ابهامات جدي روبرو اس��ت. 
هر چن��د که اين طرح به ص��ورت موقت خطر جنگ 
داخلي و تجزيه س��رزمين افغانس��تان را بر طرف کرد 
ولي در حل تضاد ها و رقابت هاي قومي بر سر قدرت و 
تضاد هاي بين ساختار هاي سنتي و ساختار هاي مدرن 
مشروعيت دهنده قدرت ناکام ماند و جامعه افغانستان 
را هم چن��ان در معرض دخالت خارجي منابع جهاني 
قدرت و مناب��ع منطقه اي قدرت باقي گذاش��ت و در 
نهايت خطر تجزيه قومي را نيز نتوانست بر طرف کند 
بطوري که مي ت��وان گفت در صورتي که بحث انتقال 
مس��المت آميز قدرت قومي حل نشود، طرح تجزيه با 
حمايت مناب��ع خارجي قدرت وجود خواهد داش��ت. 
طرح تجزيه ش��مال مورد حمايت احتمالي روس��يه با 
قصد حفاظت از آس��ياي ميانه در مقابل تفکر راديکال 
اس��المي طالبان��ي- القاعده اي و ط��رح تجزيه جنوب 
پش��تون در صورت عدم پذيرش کامل قدرت پشتون 
به وس��يله ساير قوميت ها در افغانستان که مي تواند از 
حمايت آمريکا، انگليس و پاکستان نيز برخوردار شود. 
عملياتي ش��دن طرح ژنرال پترائ��وس مي تواند تجزيه 
جنوب و عملياتي نش��دن طرح فدرالي دکتر عبداهلل، 
مي تواند طرح تجزيه ش��مال افغانس��تان بر مبنا هاي 
قوم��ي را کلي��د بزند. دولت توافق��ي وحدت ملي حد 

ميانه است. 
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بين الملل

رد ميراث عثمانی
پس از انقراض خالفت عثمانی و تاسيس جمهوری 
ترکيه به دست مصطفی کمال آتاتورک، عصر جديدی 
در فرهن��گ و هوي��ت مردمان ترکيه آغاز ش��د که از 
دوران قبل از جمهوريت متمايز است. در تلقی جديد، 
ترکيه کش��وری ترک، الئيک و مدرن به شيوه اروپايی 
معرفی شد که با مفهوم عثمانی که بر محور اسالميت 
و خالفت آل عثمان می چرخيد، تفاوت و حتی تعارض 
داشت. از منظر آتاتورک و موسسان جمهوری ترکيه، 
عصر عثمانی يادآور تجزيه و تالش��ی کش��ور و انتزاع 
سرزمين های بسيار از پيکره امپراتوری عثمانی، رخنه 

و اش��غال کشور و س��رانجام نابودی امپراتوری بود. از 
اين رو، عصر عثمانی دوره ای سراسر شکست و ناکامی 
ب��ود که حتی نش��ان ها و يادمان های آن در خور طرد 
و مذم��ت ب��ود. در نتيجه، ميراث عثمانی با تاس��يس 
جمهوری نفی ش��د و دوره ای آغاز ش��د که در تاريخ 
نگاری ترکيه به دوران »رد ميراث« معروف اس��ت. بر 
پاي��ه اين ديدگاه جمهوری ترکي��ه با رد پيوند خود با 
مواريث عصر عثمانی صرفا خود را ش��هروند جمهوری 
ترکيه می دانس��ت که به جای تکيه بر ميراث عثمانی 
با سرشت تمدن جديد اروپايی بيشتر همذات پنداری 

می کرد.

اين روند تا پايان ده��ه پنجاه که حزب دموکرات 
ب��ه  آتات��ورک، موس��وم  آزاد ح��زب  انتخابات��ی  در 
جمهوری خ��واه خلق را کنار زد و قدرت را به دس��ت 
گرفت ادامه داش��ت. در دوره حاکمي��ت کوتاه حزب 
دموکرات از ض��رورت توجه به تاريخ و فرهنگ ترکيه 
قب��ل از جمهوری س��خن به ميان آمد و از اس��الم به 
مثاب��ه يکی از عناصر مقوم هويت ترکيه ياد ش��د و به 
اين ترتيب، پايه های انديشه رد ميراث آرام آرام سست 
و ف��رو ريخت. با اين حال، تا ده��ه 70 به طور جدی 
سخنی از بازگشت به عصر عثمانی يا به عبارت ديگر، 

عثمانی گری به ميان نيامد.

ترکيه، از نوعثمانيسم
تا اردوغانيسم

اشاره
اندیش��ه و رویک��رد حزب عدالت و توس��عه طی دوران حاکميت این حزب از س��وی تحليلگ��ران و محققان حوزه ترکيه ب��ا صفت های مختلفی چون 
سکوالر های مسلمان، اسالم آناتوليایی، دموکرات های مسلمان و محافظه کاران نوعثمانی ناميده شده است. اگرچه ممکن است حزب عدالت و توسعه 
واجد تمام یا اکثر آنها باشد، بيش از هر چيز خاستگاه نوعثمانی دارد که با تعدیل الئيسم آتاتورکی به سکوالریسم اسالمی، تعریف جدیدی از نقش 
و هویت ترکيه در هزاره س��وم ارائه داده اس��ت. آنچه در این نوش��تار می آید، مروری اس��ت بر چگونگی احيای نوعثمانيسم در ترکيه بعد از انقراض 
امپراتوری عثمانی و تاسيس جمهوری ترکيه در عصر جمهوریت و اینکه حزب عدالت و توسعه و در راس آن، شخصيت کاریزماتيک اردوغان چگونه 
توانست نوعثمانيسم را بتدریج و پله پله به سوی اردوغانيسم سوق دهد، چرا که به باور راقم این سطور، اردوغانيسم با مولفه هایی که ارایه داده، تنها 
منش و رفتار اردوغان نيست بلکه مکتبی است که هواخواهان بسيار دارد و اردوغان در صدد است با تکميل پروژه ریيس جمهور مقتدر، آن را به سر 

منزل مقصود برساند.

◀ددکتر رضا دهقاني
استاد دانشگاه و کارشناس حوزه ترکيه
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لل
الم

ن 
بي احيای عثمانی گری

وقت��ی ترکيه بخش ش��مالی جزيره قب��رس را از 
طريق حمله نظامی اشغال کرد، تحليلگران يونانی در 
آن دوره از اصطالح »عثمانی گری« برای توصيف اين 
عمل بلندپروازانه استفاده کردند و اين عمل ترکيه را 
احيای امپراتوری عثمانی از طريق تصرف سرزمين ها 
نام نهادند که بيش��تر به جنب��ه تهاجمی عثمانی گری 
اش��اره داش��ت تا ابعاد تمدنی آن. ب��ا روی کار آمدن 
تورگوت اوزال در دهه ۸0 بار ديگر اين اصطالح رواج 
يافت و بر جنبه های اس��المی عثمانی گ��ری به مثابه 
نقطه پيوند مردمان سرزمين های تحت سلطه عثمانی 
تاکيد ش��د. تورگوت اوزال در يکی از س��خنرانی های 
خود درباره نقش اسالم در پيوند مردمان قلمرو سابق 

عثمانی چنين می گويد: 
»قوی ترين عنصر اين ائتالف را بدون ش��ک اسالم 
تشکيل می دهد. مس��لمانان آناتولی را با بالکان پيوند 
زننده يک دين است، به همين دليل اسالم برای تمام 
گروه های مختلف مسلمانان يک عنصر قوی و با ارزش 

و تکميل کننده برای با هم زندگی کردن است«.
انديش��ه عثمانی گری پ��س از مرگ اوزال هر چند 
در محاق رفت، فراموش نشد و کم کم انديشه اسالمی 
که شاخصه مهم عثمانی گری بود از حاشيه وارد متن 
جامعه سياسی ترکيه ش��د، به نحوی که در انتخابات 
1۹۹5 حزب اسالم گرای رفاه با کسب 21 درصد آرا و 
ائتالف با حزب راه راست يک حکومت ائتالفی تشکيل 
داد. به اين ترتيب، برای نخس��تين بار دولتی تشکيل 
شد که به طور آشکار از اصول عثمانی الهام می گرفت؛ 
هر چند عمر اين دولت کوتاه بود و پای کودتای پست 
مدرن نظامي��ان که خود را پاس��دار جمهوری ترکيه 
می دانس��تند به عمر آن خاتمه داده ش��د، واقعيت آن 
بود که انديشه عثمانی گری که اسالم درون مايه اصلی 
آن محس��وب می ش��د در جامعه ترکيه راه خود را باز 

کرده بود و مقبوليت بااليی داشت.
با توجه به چنين پيشينه و فضای گفتمانی ای با به 
قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه، عثمانی گری به 
منزله گفتمان غالب در ترکيه در ابتدای قرن بيس��ت 

و يکم مطرح شد.
بورژوازی اسالمی گولن

 و حزب عدالت و توسعه
دو دهه پي��ش از اينکه حزب عدالت و توس��عه با 
رويکرد و برداش��تی متف��اوت از اس��الم از بطن رفاه 
تش��کيل ش��ود و قدرت را در دس��ت گي��رد، جريان 
گولن با گس��ترش فعاليت های آموزشی- تجاری خود 
توانس��ت بر ش��کل گيری طبقه ای از تجاز مس��لمان 
آناتولی، موس��وم به ببر های آناتولی بسيار تاثير گذارد. 
اين طبق��ه در حقيق��ت، بورژواهای مس��لمان بودند 
ک��ه در عين تقيد به آموزه های دين��ی کار و تالش و 
خدمت به خلق خدا را باالترين عبادت می دانس��تند و 
تسامح و تس��اهل را الگو و مرام خود قرار داده بودند. 
اعضای جوان و موس��س حزب عدالت و توسعه چنين 
رويک��ردی را با محافظه کاری سياس��ی در آميختند و 
مدلی از تعامل اس��المی با جريان های مختلف فکری، 
مانند جريان های کماليس��ت، سکوالر و سوسياليست 
ارائه دادند. آنچه در اين ميان بيش از همه بر دستگاه 
فکری رهبران حزب عدالت و توس��عه تاثير نهاد و نوع 

برداشت پراگماتيک آنها را از اسالم شکل داد، جريان 
گولن بود که در واقع می توان آن را پدر معنوی حزب 

عدالت و توسعه دانست.
درباره جريان گولن گفته ها بس��يار است، به ويژه 
اينک��ه رهبر اين جريان، فت��ح اهلل گولن در قيد حيات 
است و ديدگاه ها و اظهار نظرهای وی می تواند تجديد 
نظری در انديشه های اين جريان باشد، اما آنچه شاکله 
فکری اين جريان را ش��کل می دهد، می توان به شرح 

زير بيان کرد:
جنبش گولن در درجه اول جنبش��ی غير سياسی 
اس��ت، ليکن نوع جهت گيری آن پيامد های سياسی 
مهم��ی در پی دارد. تربيت مس��لمان م��درن، دارای 
اخالق اسالمی و آموزش ديده در علم و دانش معاصر 
نتيجه فعاليت های اين جنبش بوده اس��ت که الجرم 
اثرگذاری سياس��ی در پی داشت. جنبش گولن نوعی 
اخ��الق اس��المی را به وجود آورد که پاي��ه و مايه آن 
مساله آموزش اس��ت. پيروان اين جنبش با مشارکت 
در نهاد های آموزشی به بخشی از جامعه مدرن ترکيه 

تبديل می شوند.
وج��ه اهميت جنبش گولن را می توان انعکاس آن 
در شکل گيری فرهنگ توسعه در ترکيه دانست. گولن 

آموزش با کيفيت با ارزش های اسالمی – ترکی را راه 
خدمت مسلمانان به جامعه می داند. اخالقی که گولن 
مفهوم پردازی می کند، بس��يار به اخالق پروتس��تانی 
ش��بيه اس��ت. به عقيده ماکس وبر، يکی از علل مهم 
انباشت سرمايه در غرب و عدم شکل گيری اين فرآيند 
در ش��رق به وج��ود آمدن نوعی زهد اي��ن دنيايی در 

چارچوب تفسيری کالوينيستی از جهان است. 
اخالق گولن نيز با ترس��يم مرگ پيش روی انسان 
بر ل��زوم خدمت تاکيد بس��ياری دارد. اين خدمت در 
درجه اول در قالب کار بی امان متبلور می شود. شکل 
گيری چنين گفتمانی باعث شده مسلمانان در فرآيند 
توسعه در ترکيه با نيرو و توان بسياری مشارکت کنند. 
تبلور اين امر را می توان در حضور پر رنگ مسلمانان، 
به خصوص اعضای برجسته فرقه نقشبنديه در صنعت 

نساجی مستقر در آناتولی ديد.
گولن به ش��خصه فردی سختکوش و ساعی است 
و تاکي��د بر کار و خدم��ت را به تمامی با مرگ در هم 
می تن��د. او در موعظه هاي��ش بس��يار به مرگ اش��اره 
می کند و می گويد، چون مرگ در پيش است، بايد به 
ش��دت کار کنيم تا سعادت و رستگاری مان را تحقق 
بخش��يم. در گفتمان گولن کار ک��ردن عملی مذهبی 
اس��ت. او اين آم��وزه را اين گونه توجي��ه می کند که 
هر چه بيش��تر کار شود، پول بيشتری برای صرف در 
راه اس��الم اندوخته می شود، پس بديهی است هر چه 
بيشتر کار کنيم، بيشتر به اسالم خدمت کرده ايم. کار 

همچنين گونه ای تهذيب نفس است.
انديش��ه های گول��ن در باب بورژوازی اس��المی از 
تجربه اس��الم در عصر عثمانی س��ر چشمه می گيرد؛ 
اسالمی متس��اهالنه، طريقت مسلک و طرفدار کسب 
و کار هر چه بيش��تر با نيت خدمت به خلق. در همين 
راس��تا نهاد های اقتص��ادی، مانند انجم��ن بازرگانان 
مس��تقل)MUSIAD( مش��هور به ببره��ای آناتولی 
ش��کل می گي��رد. اين انجم��ن در جزوه ای ب��ا عنوان 
»انس��ان اسالمی« به زندگی حضرت محمد و اشتغال 
به تجارت پرداخته است. گولنی ها در خصوصی سازی 

نيز به دين استناد می کنند.
غلبه ديدگاه خدمت به مردم نزد گولن باعث شده 

در جري�ان گولن به ج�ای مجتهد 
و عالم دينی، مراد و مرش�د وجود 
دارد و از مثل�ث اح�کام، اعتقادات 
و اخ�الق، احکام جاي�گاه نازل تری 
دارد. از ديدگاه گولن کش�ورداری 
مقول�ه ای عرفی اس�ت ت�ا دينی و 
جامعه بايد بر اساس عقل مديريت 

شود. 
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بين الملل

تفس��يری که وی از عقالنيت دارد، متمايز از عقالنيت 
مدرن باشد. وی عقالنيت را به گونه ای تفسير می کند 
ک��ه خادم انس��ان هم در اين جه��ان و هم در آخرت 
باشد. سرمايه داری گولنی بر خالف سرمايه داری غربی 
برای جلب ثروت صرف فردی نيست بلکه برای منافع 
اس��الم و خدمت به مردم است. گولن با تعريف نوعی 
پروتستانيسم اسالمی و تغيير نگرش به مساله اقتصاد 
و ثروت به تقويت اقتصاد اس��المی پرداخته است. نگاه 
طريقتی و عمل گرای جريان گولن نوع برداشت و فهم 

اسالم را نزد اين جريان متفاوت کرده است.
در جري��ان گول��ن به جای مجته��د و عالم دينی، 
مراد و مرشد وجود دارد و از مثلث احکام، اعتقادات و 
اخالق، اح��کام جايگاه نازل تری دارد. از ديدگاه گولن 
کشورداری مقوله ای عرفی است تا دينی و جامعه بايد 
بر اس��اس عقل مديريت شود. گولن دولت را مقدم بر 
اس��الم می داند. گولن تجربه ترکيه عثمانی را که برابر 
اس��ت با تساهل و تسامح مذهبی و نيز سياست عرفی 
جريان نو عثمانی را که از آن به اسالم آناتوليايی تعبير 
می کند برتر از اس��الم اعراب می داند. تمدن اس��المی 
را همان تمدن عثمان��ی می داند و به گفت وگوی بين 
مذاهب اس��المی و در س��طحی باالتر گفت وگوی بين 
اديان��ی و حتی فرات��ر از آن گفت وگ��وی بين ايمانی 

معتقد است.
ش��ايد بزرگ ترين تاثير انديش��ه ها و مواضع گولن 
اين بود که به اسالم گرايان کمک کرد آزادانه در حوزه 
عمل انتخاب های جديدی داش��ته باشند، بدون اينکه 
با محدوديت های اخالقی و ش��رعی مواجه شوند. ولی 
علت تغييرات رويه حزب عدالت و توسعه افکار ايشان 

نيست که چندوجهی و فرصت طلبانه است.
از ناسيوناليس�م آتاتورک�ی تا عثمانی گری 

اردوغان
در ط��ول تاري��خ همواره رابطه ای همبس��ته ميان 
فرهن��گ اس��المی و مفهوم ترک بودن وجود داش��ته 
است و اين جزيی از ضمير ناخودآگاه ترکان را تشکيل 
می دهد؛ به همين دليل، هيچ گاه کماليس��م نتوانست 
آن را از بين ببرد. در حقيقت، احزاب اسالم گرای رفاه، 
س��عادت، عدالت و توسعه و جريان گولن همان ضمير 
ناخ��ودآگاه را به ترک ها يادآور ش��دند. با قدرت گيری 
حزب عدالت و توس��عه، اين حزب به روايتی جديد از 
ناسيوناليس��م ترکی رس��يد که هم با قرائت های قبلی 
تفاوت هايی داشت و هم با تاريخ و جامعه ترکيه قرابت 
بيشتری می توانست داشته باشد. پذيرش تکثر هويتی 
و قوم��ی در ترکي��ه و همين طور ارائه بس��ته راه حل 
دموکراتيک در سال 200۹ در همين چارچوب بود. در 
عين حال، اردوغان مدعی قرائتی ديگر از ناسيوناليسم 
ترکی است که رگه های قدرتمندی را از عثمانی گری 
حمل می کند. نوعثمانی گری مورد نظر اردوغان بيش 
از ه��ر چيز خود را در قالب الگوی سياس��ت خارجی 
حزب عدالت و توس��عه نش��ان داد که بعد از انتصاب 
احمد داوود اوغلو به س��مت وزارت خارجه به صورت 
جدی در محافل سياس��ی و بررس��ی های استراتژيک 
مط��رح ش��د. اردوغان با اع��الن علنی سياس��ت های 
نوعثمانی، پيروزی های حزب عدالت و توس��عه را طی 
انتخابات دوازده س��ال اخير ترکيه که حزب عدالت و 
توسعه بر سر کار بوده است، پيروزی مردم اردن، مصر، 

تونس، شام، ساريوو، قبرس و ديگر قلمرو های پيشين 
عصر عثمانی دانست و به آنها تبريک گفت.

داوود اوغل��و به عنوان نظريه پرداز نوعثمانيس��م و 
وزي��ر خارجه ترکي��ه در کتاب خود ب��ا عنوان »عمق 
اس��تراتژيک« مولفه های اين دکترين را به ش��رح زير 

مشخص کرد:
1. ترکيه باي��د نقش پررنگ، فعال و متناس��ب با 
فرهنگ و گذشته پرشکوه و موقعيت جغرافيايی خود 

ايفا کند.
2. ترکيه ب��رای اجرايی کردن نقش های خود بايد 
روی ق��درت نرم س��رمايه گذاری کند، زي��را به نظر او 
کش��ورش با مناطق اروپا، خاورميان��ه، قفقاز و بالکان 

دارای روابط تاريخی و فرهنگی است.
۳. نهاد های سياسی داخلی کشور می توانند الگويی 

برای کشور های اين مناطق باشند.
۴. اقتصاد قدرتمند ترکيه بازوی قدرتمندی برای 

پشتيبانی از اين روابط است.
5. ترکي��ه بايد بکوش��د در مديري��ت بحران های 

منطقه ای و بين المللی نقش مهمی ايفا کند.
۶. ترکي��ه بايد ب��ا همکاری اقتصادی، سياس��ی و 
امنيتی با کشور های منطقه نياز به مداخله قدرت های 

خارجی را از بين ببرد.
7. ترکيه به جای التماس و صرف هزينه های گزاف 
برای پيوس��تن به اتحاديه اروپا، بايد روی کش��ور های 
منطقه س��رمايه گذاری کند؛ به ويژه کش��ورهايی که 

زمانی جزو امپراتوری عثمانی بودند.
اين دکترين خوش بينانه که داوود اوغلو در مسند 
وزير خارجه ش��انس اجرايی کردن آنها را يافت، بدون 
در نظر گرفتن اس��تراتژی »صفر کردن مش��کالت با 
همسايگان« ش��کل گرفت و پيش رفت و سرانجام نه 
تنها به رويای نوعثمانيس��م جامه عمل نپوشاند، بلکه 
سبب شد روابط اين کشور با طيفی از کشورهای منطقه 
بحرانی و تنش زا ش��ود، روابطش با سوريه بحرانی شد 
و با ديگر همس��ايه مهمش، يعنی ايران نيز به سردی 
گرايد. آثار اتخاذ سياست خارجی ماجراجويانه، آن هم 
در قبال همس��ايگان، تاثير بالفصلی در مسائل داخلی 
ترکيه داش��ت؛ از اثرات اقتصادی تا برانگيخته ش��دن 
اعتراض و مخالفت نسبت به دخالت ترکيه در سوريه. 

نارضايتی برخی ش��هروندان ت��رک، از جمله علويان، 
به دليل سياس��ت خارجی اين کشور در سوريه، روی 
ديگر اثری اس��ت که بر فضای سياس��ی داخلی ترکيه 

گذاشت.
در کن��ار اتخ��اذ چني��ن سياس��ت های خارج��ی 
ماجراجويان��ه و فرصت طلبان��ه، از منظ��ر سياس��ت 
داخلی به رغم رونمايی از بس��ته دموکراتيک، ترکيه با 
چالش های جدی چندی مواجه شد. سرکوب مخالفان 
دولت در جريان واقعه پ��ارک گزی که جرقه ای برای 
اوج گيری مخالفت ها ش��د، يکی از تناقض های رفتاری 
دولت اردوغان بود. افش��ای پرونده فس��اد مالی بزرگ 
در ترکيه که موجب بازداش��ت ۴۹ شخصيت برجسته 
در يک روز و تحت نظر قرار گرفتن بيش از ۸0 نفر و 
دستگيری فرزندان وزرای کشور، اقتصاد و شهرسازی 
و همچنين ش��هردار منطقه فاتح، يک��ی از مهم ترين 
مناطق اس��تانبول، ريي��س بانک دولت��ی خلق، چند 
تاجر و کارآفرين بزرگ و ميلياردر و ... ش��د، عالوه بر 
برانگيختن تعجب عمومی، ضربه س��همگينی بر پيکر 

حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان بود.
ع��الوه ب��ر اين ه��ا رويک��رد ديکتاتورمابانه حزب 
عدالت و توس��عه، به ويژه ش��خص اردوغان، انتقادات 
بس��ياری را در ترکيه و حت��ی اتحاديه اروپا که ترکيه 
خواستار پيوستن به آن اس��ت، به دنبال داشت، مثال 
در حوزه آزادی رس��انه ها ب��ه رغم اينکه مقامات ترک 
س��عی دارند ترکيه را به عنوان الگويی برای پيشرفت 
و توس��عه کشورهای اس��المی مطرح کنند و در صدد 
هس��تند در ميان متحدان غرب��ی نيز خود را به اصول 
دموکراس��ی متعهد جلوه دهند، آمار های سازمان های 
حقوق بشری حکايت ديگری را بيان می کند. به عنوان 
نمونه »کميته حمايت از روزنامه نگاران« مدعی ش��ده 
اس��ت ترکيه در اوايل ماه اوت سال 2011، تعداد 7۶ 
روزنامه نگار را به زندان انداخته که اين آمار بيش از هر 
کشور ديگری در جهان است. اين نهاد بين المللی، در 
گزارش خود آورده: »رجب طيب اردوغان، نخست وزير، 
با اب��راز نارضايتی علنی از روزنامه نگاران، رس��انه ها را 
وادار به تبعيت از نظر دولت يا اخراج کارکنان خاطی 

کرده است«.
ع��الوه بر اي��ن، تاکيد بيش از اندازه بر اس��الم در 
جامعه الئيک ترکيه ش��ک و بدبينی اقشار مختلفی از 
جامعه را برانگيخته اس��ت، زي��را دليل اصلی اقبال به 
اردوغان و رش��د چشمگير نفوذ حزب عدالت و توسعه 
به توجهی که نخس��ت وزير به اس��الم داش��ته مربوط 
می ش��ود و اين برخالف افراطی اس��ت که پيش از او 
عليه سياس��ت های اس��المی اعمال می شده؛ با وجود 
اين، به نظر می رس��د اين بار اردوغان در مسير توجه 
بيش از اندازه به سياست های اسالمی دست به افراط 
زده؛ به گونه ای که حساس��يت بسياری از سکوالر ها را 

بر انگيخته است.
در جامعه ای که هنوز اصول الئيس��يته، به واسطه 
سياس��ت های آتات��ورک، ريش��ه و جايگاه��ی ديرينه 
دارد، بس��ياری از مردم به اقدام��ات اردوغان در توجه 
بيش از اندازه ب��ه مذهب، به گونه ای نگران می نگرند؛ 
به خص��وص الئيک ها و س��کوالر ها نگاه��ی بدبينانه 
به اقدام��ات اردوغان در اين زمين��ه دارند و معتقدند 
در برخی م��وارد وی از مذهب برای پيش��برد اهداف 

 آثار اتخاذ سياست خارجی ماجراجويانه، 
آن هم در قبال همسايگان، تاثير بالفصلی 
در مس�ائل داخلی ترکيه داشت؛ از اثرات 
اقتص�ادی ت�ا برانگيخته ش�دن اعتراض 
و مخالفت نس�بت ب�ه دخال�ت ترکيه در 
سوريه. نارضايتی برخی شهروندان ترک 
از جمله علويان به دليل سياست خارجی 
اي�ن کش�ور در س�وريه، روی ديگر اثری 
اس�ت که بر فضای سياسی داخلی ترکيه 

گذاشت.
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لل
الم

ن 
بي سياسی خود استفاده ابزاری کرده است.

با اين اوضاف و به رغم تمامی اين نارس��ايی ها، به 
نظر می رس��د علل اصلی اقبال م��ردم ترکيه به رجب 
طيب اردوغان طی سيزده سال حکومت حزب عدالت 
و توس��عه ناشی از رش��د متوازن اقتصادی آن کشور، 
کنترل تورم تاريخی و لجام گس��يخته و سير صعودی 
درآمد س��رانه و ش��اخص های رفاه و توسعه در جامعه 
ترکيه اس��ت. اکثريت ش��هروندان ترکيه، با طرز رفتار 
خود در انتخابات اخير رياست جمهوری، اثبات کردند 
خواهان داش��تن رهبری اقتدارگرا و قوی هس��تند که 
بتواند از پس س��امان دهی سياسی و اقتصادی ترکيه 
برآيد و چنين رهبری را حتی اگر ش��ائبه فساد مالی و 
روحيه اقتدارگرا داشته باشد، به رهبران ناتوان پيشين 

ترجيح می دهند.
رياست جمهوری اردوغان

 و تغيير نوعثمانيسم به اردوغانيسم
رقابت ه��ای  در  گام  حال��ی  در  اردوغ��ان 
رياس��ت جمهوری گذاشت که از اعضای موسس حزب 
حاک��م عدالت و توس��عه ب��ود و س��ه دوره نمايندگی 
مجل��س، ي��ک دوره ناتم��ام ش��هرداری کالن ش��هر 
اس��تانبول و س��ه دوره نخس��ت وزيری را در کارنامه 
سياسی خود داشت و مردم ترکيه به کارآمدی، ثبات 
و آرامش ايجاد ش��ده توس��ط حزب حاک��م عدالت و 
توس��عه، اعتماد و اعتقاد پي��دا کردند و خواهان حفظ 
سياس��ت های محافظه کاران��ه اين ح��زب بودند که با 
انتخاب اردوغان به رياست جمهوری آن را ثابت کردند. 
واقعيت آن است که رياست جمهوری در ترکيه همواره 
جايگاهی غيرسياس��ی و تش��ريفاتی بوده که از زمان 
اعالن جمهوري��ت در ترکيه تا امروز در مجموع يازده 
رييس جمهور و س��ه کفيل رييس جمه��ور را به خود 
ديده است که هيچ کدام با رای مستقيم مردم انتخاب 
نش��دند، بلکه يا با رای مجلس يا به وسيله کودتا روی 
کار آمدن��د. در دهه های ۸0-70 يکی از عوامل تعيين 
کننده انتخاب رييس جمهور در مجلس ترکيه، توصيه 
و پيش��نهاد نيروهای مس��لح بود. نظام سياسی ترکيه 
يک نظام پارلمانی اس��ت و حزبی که بيشترين تعداد 
نماين��ده را وارد مجل��س کند، مامور تش��کيل دولت 
و انتخ��اب نخس��ت وزير می ش��ود. رييس جمهور نيز 
با کس��ب اکثري��ت رای مجلس به اين مق��ام انتخاب 
می ش��د. اما روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در 
2002 و جن��گ قدرتی که بين اين ح��زب با احزاب 
مخالف بر سر انتخاب رييس جمهور رخ داد، باعث شد 
عبداهلل گل بعد از برگ��زای رفراندوم 2007 به عنوان 
رييس جمهوری انتخاب ش��ود و متعاقب آن در س��ال 
2010 با اصالحاتی که در قانون اساسی ترکيه صورت 
گرفت، مقرر ش��د بع��د از گل انتخاب رييس جمهور با 

رای مستقيم مردم و کسب اکثريت آرا باشد.
به طور خالصه اصالحاتی که در قانون اساس��ی در 
سال 2007 اتفاق افتاد، عبارت بود از اصول 101 و 102 
قانون  اساسی که به موجب آن دوره رياست جمهوری 
از هفت س��ال به پنج س��ال کاهش ياف��ت و انتخاب 
رييس جمهور با رای مس��تقيم مردم ممکن ش��د. بنا 
به اصل 10۴ قانون اساس��ی ترکيه، رييس جمهور سه 
وظيف��ه عمده دارد: قاونگذاری )امضای قوانين و يا رد 
قوانين مجلس و ساير قوانين، تجديد انتخابات مجلس 

و پيش��نهاد تغيير قانون اساس��ی(، اجرايی )رياس��ت 
بر هيات دولت و ش��ورای امنيت مل��ی، عزل و نصب 
وزيران و نخس��ت وزير، فرمانده کلی نيروهای مس��لح 
و ...( و قضاي��ی )تعيين اعضای دادگاه قانون اساس��ی، 
انتخاب يک چهارم ديوان محاسبات، تعيين دادستان 
کل ترکي��ه(. انتخاب اعضای دادگاه قانون اساس��ی و 
عدم مراجعه به دادگاه قانون اساس��ی يا س��اير مراجع 
قضاي��ی علي��ه رييس جمه��ور در م��ورد تصميمات و 
دستور هايی که شخصا امضا می کند از ديگر اختيارات 

رياست جمهوری است.
به موجب اصل 101 قانون اساس��ی، رييس جمهور 
نمی توان��د عضو هيچ حزبی باش��د و حت��ی اگر عضو 
مجل��س نمايندگان باش��د، حتما بايد اس��تعفا دهد. 
اما با ش��ناخت از ش��يوه مديريتی و رهبری اردوغان 
می ت��وان چنين نتيج��ه گرفت که او قب��ل از تحويل 
رياست جمهوری، به دنبال انتخاب اين دو مقام خواهد 
ب��ود، همان طور که اوزال و دمي��رل نيز در دوره های 
پيش��ين چنين کردن��د و آق بولوت و تانس��و چيلر را 
ک��ه نيروهای تابع و منفعلی بودن��د، انتخاب کردند و 
شايد انتخاب داوود اوغلو به سمت نخست وزيری بيش 
از اينک��ه تداعی کننده مدل پوتين – مدودف باش��د، 
مدل نخس��ت وزير تابع رييس جمهور مقتدر باشد که 
اردوغان قصد دارد در آينده با ايجاد تغييرات در قانون 
اساسی آن را محقق کند. اگر چه او نامی بر اين مدل 
حاکميتی ننهاده اس��ت اما با درک ش��اخصه های آن 
می ت��وان از آن به اردوغانيس��م تعبير کرد که ماهرانه 
طی س��يزده سال حاکميت عدالت و توسعه از منبع و 

آبشخور اصلی خود، نوعثمانيسم منشعب شد و به نظر 
می رسد آينده ترکيه را به دنبال خود خواهد کشاند.

چشم انداز اردوغانيسم
اردوغان به صراحت اعالم کرده است، صرفا در مفام 
امض��ای قوانين نخواهد ب��ود و در موارد الزم به هيات 
دولت ترکيه رياست خواهد کرد و يا هيات دولت را به 
تشکيل جلسه به رياس��ت خود دعوت خواهد کرد. با 
توجه به رابطه اردوغان با حزب حاکم عدالت و توسعه 
می توان گفت با آغاز دوره رياس��ت جمهوری اردوغان 
و ام��کان و فرصت وی برای تحق��ق وعده هايی که در 
مبارزات انتخاباتی عنوان کرده، تحقق اين امر به ادامه 
رهب��ری معنوی وی در ح��زب حاکم و حرکت آن در 

راستای سياست های اردوغان بستگی دارد.
بر اين اس��اس، کارشناسان سياس��ی معتقدند در 
صورتی که حزب عدالت و توس��عه همچنان خواستار 
حضور قدرتمند در صحنه های سياس��ی ترکيه باشد، 

بايد رابطه خود را با اردوغان حفظ کند.
در هر ح��ال، حزب حاکم  ترکيه بايد بتواند دوران 
گذار تا انتخابات عمومی را که در س��ال آينده برگزار 
می ش��ود، با انس��جام فعلی، مديريت کن��د و در اين 
انتخاب��ات ش��مار کرس��ی های الزم را در مجلس ملی 
برای تغيير قانون اساسی و نظام سياسی افزايش دهد 
تا بتواند بخش دوم روياهای اردوغان را تا سال 2015 
محقق کند و با کس��ب اکثري��ت الزم اصالحات مورد 
نظر را در قانون اساسی اعمال کند تا نه تنها وی يک 
رييس جمهور عادی باقی نماند، بلکه عمال نخس��تين 
رييس جمه��ور فعال ب��ا اختيارات ويژه در کش��ورش 

شود.
او در اي��ن راه ب��ر همکاری ه��ای هم حزبی هايش 
نيز حس��اب ويژه ای ب��از کرده اس��ت، از جمله احمد 
داوود اوغل��و، وزي��ر امور خارجه س��ابق که يک چهره 
فرهنگی، اس��تاد دانشگاه و چهره سياسی بارزی است 
که بس��ياری او را استراتژيس��ت فک��ری اردوغان در 
پيشبرد اهداف سياسی اش می دانند، با وجود اينکه در 
برخی پرونده ها، از جمله موضوع سوريه و تالش برای 

سرنگونی بشار اسد شکست خورده است.
ام��ا آنچه در جري��ان انتخابات رياس��ت جمهوری 
و ادام��ه حمايت م��ردم ترکيه از زمام��داری اردوغان 
به وقوع پيوس��ت نش��ان می دهد برخالف آنچه گفته 

با ق�رار گرفت�ن اردوغان در جايگاه رياس�ت 
 جمهوری، حزب عدالت و توسعه رهبر مقتدر 
و کاريزماتي�ک خ�ود را از دس�ت داد و اي�ن 
فرص�ت خوب�ی برای اح�زاب ديگر اس�ت که 
بتوانند با عدالت و توسعه به رقابت برخيزند و 

احتماال  پيروز انتخابات شوند.
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می ش��د، حزب عدالت و توس��عه محافظه کار است، نه 
اسالم گرای صرف، آنطور که برخی مسلمانان و اعراب 
تص��ور می کنن��د. اين ح��زب بر حفظ دموکراس��ی و 
سکوالريس��م ترکيه که اس��اس حکومت کشور است، 
تاکي��د دارد و اين مس��اله باعث می ش��ود محبوبيت 
مردمی اش نه تنها ش��امل اس��الم گرايان ترکيه، بلکه 
ش��امل ليبرال ه��ا و س��کوالر ها نيز بش��ود. به همين 
دلي��ل آنها بر اين اعتقادند که ش��خصيت داوود اوغلو 
به عنوان نخست وزير جديد ترکيه، حتی اگر اردوغان 
نتواند اصالحات قانون اساس��ی را به س��ود خود پيش 
ببرد و اختيارات رييس جمه��وری را افزايش دهد، به 
او کم��ک بس��ياری می کند تا بتواند جاي��گاه اکثريت 
مردم��ی اش را حف��ظ کند. به نظر می رس��د انتخابات 
مجلس قانون گذاری که قرار اس��ت سال آينده برگزار 
ش��ود هم سرنوش��ت اردوغان و هم ادامه راه عدالت و 

توسعه را مشخص می کند.
در ادامه اگر بخواهيم تحليلی از چشم انداز تحوالت 
ترکيه که از آن با عنوان اردوغانيس��م ياد کرديم، ارائه 

دهيم می توانيم به مولفه های زير اشاره کنيم:
1. انتخاب��ات اخير رياس��ت جمهوری ب��رای همه 
احزاب درس های آموزنده ای داش��ت ک��ه می تواند به 
تغيي��ر و تح��ول درونی اي��ن اح��زاب در دوره پس از 
اردوغان منجر ش��ود. حزب جمه��وری خلق دريافت 
در ص��ورت ع��دم توجه ب��ه خواس��ته های طرفداران 
خود ام��کان برگش��ت رای آنان به گفتمان��ی فراگير 
و دموکراس��ی خواه زياد اس��ت. يا حزب حرکت ملی 
متوجه ش��د ب��رای جلوگيری از حرکت آرا به س��مت 

عدالت و توس��عه بايد به باز تعريف گفتمان ملی گرای 
خود بپردازد که پيش تر ريشه قومی و مذهبی داشت. 
حزب کردی دموکراتيک خلق نيز به خوبی دريافت با 
ايجاد گفتمانی مدرن و فراگير قابليت تبديل به حزب 

در سطح ملی و رقابت در کل ترکيه را دارد.
2. ب��ا ق��رار گرفتن اردوغ��ان در جايگاه رياس��ت 
 جمه��وری، ح��زب عدالت و توس��عه رهب��ر مقتدر و 
کاريزماتيک خود را از دس��ت داد و اين فرصت خوبی 
برای احزاب ديگر اس��ت - البته در صورت بازتعريف و 
بازسازی خود- که بتوانند با عدالت و توسعه به رقابت 
برخيزن��د و احتماال هم پيروز انتخابات ش��وند، همان 
طور که در دوره اوزال و دميرل چنين شد، البته نبايد 

تک عاملی به موضوع نگريست.
۳. ضع��ف و بعض��ا نزاع های داخل��ی درون حزب 
عدالت و توس��عه با خروج اردوغان شروع خواهد شد، 
البت��ه تدبير کادر رهبری و ش��خصيت های تاثيرگذار 
حزب چون بولينت آرنج، علی باباجان، جميل چيچک 
و تا حدودی داود اوغلو شدت اين اختالفات را کاهش 
خواهد داد، زيرا برخ��الف اردوغان که جناح تندروي 
حزب بود، اينان خواهان مش��ی معتدل هستند؛ کاری 
که عبداهلل گل طی س��ال های اخي��ر انجام داد. او اگر 
چ��ه از بنيانگذاران حزب عدالت و توس��عه در ترکيه 
بود، هميش��ه از اقدامات دولت در اين کشور حمايت 
نکرد، به خصوص طی يک سال گذشته که اعتراضات 
مردمی علي��ه دولت افزايش يافت، گل برخالف دولت 
از جايگاه ق��وه قضاييه حمايت کرد و با طرح دولت با 

فيلترينگ شبکه های اجتماعی مخالفت کرد.
۴. شيوه های رهبری اردوغان در مقايسه با تمامی 
روسای جمهور س��ابق بسيار متفاوت خواهد بود، زيرا 
وی منتخب بيش از 20 ميليون نفر است و همان طور 
که وعده داده، در پست رياست جمهوری نيز به دنبال 
ريش��ه کن کردن دولت در س��ايه خواهد بود. اين بار 
چون اختيار تعيين ش��ورای عالی قضايی و دادس��تان 
کل ترکيه را نيز داراست، به وضوح در سازمان قضايی 
ترکيه نيز اعمال نظر خواهد کرد که چندان منطبق با 

اصل تفکيک قوا نيست.
5. انتخ��اب اردوغان ب��ه عن��وان رييس جمهور را 
می ت��وان ادامه ثبات اقتص��ادی ترکيه و پيگيری روند 
س��ازش با کردها دانس��ت؛ روندی که از 2011 باعث 
ايجاد صلح در اس��تان های جنوب ش��رقی ترکيه شد 
و داوود اوغل��و تداوم و تکمي��ل آن را بخش مهمی از 

برنامه تقديمی خود به مجلس اعالم کرد.
۶. منش رفت��اری و روحيه اقتدارگ��رای اردوغان 
نش��ان داد علی رغم پيروزی در تمامی انتخابات ترکيه 
در س��يزده س��ال اخير، ميانه خوبی با دموکراس��ی و 
منتق��دان خويش ندارد و تا آنها را از س��ر راه برندارد، 
آرام نمی نش��يند. به طور مثال، می توان آخرين اقدام 
اردوغان در کنار گذاشتن منتقدان را استعفای سردبير 
روزنامه حريت دانست که با فشار روی مديريت روزنامه 
حريت، باعث استعفای س��ردبير اين روزنامه شد. اين 
تنها نمونه ای از رفتارهای ماه های اخير اردوغان است؛ 
از همي��ن رو، اين نگرانی وج��ود دارد که آيا اردوغان 

می تواند رييس جمهوری برای تمام ترکيه باشد؟
7. اس��تقرار اردوغان در مقام رياس��ت جمهوری را 
می توان نقطه آغازی بر تغيير ساختار سياسی ترکيه از 
س��اختار پارلمانی به ساختار سياسی رياستی دانست، 
چرا که اعالم کرد، بعد از انتخابات آتی مجلس که ده 
ماه بعد برگزار خواهد شد، بعد از کسب اکثريت مطلق 
در مجل��س به دنبال اص��الح قانون اساس��ی و تغيير 
س��اختار سياسی به رياستی خواهد بود؛ چيزی که در 
آرزوهای اردوغان جايگاه ويژه ای دارد، زيرا تمايل دارد 
مانند خلفای نامی عثمانی و همانند آتاتورک، در تاريخ 
سياسی ترکيه ماندگار شود و دست کم تا سال 202۳ 
که مصادف با يک صدمين سالگرد تاسيس جمهوری 
نوين ترکيه است، قدرت را در دست داشته باشد، حال 
بايد ديد آي��ا اردوغان می تواند به اين رويا جامه عمل 

بپوشاند، يا در ادامه راه ناکام خواهند ماند؟

منش رفتاری و روحيه اقتدارگرای 
علی رغ�م  داد  نش�ان  اردوغ�ان 
پي�روزی در تمامی انتخابات ترکيه 
در سيزده س�ال اخير، ميانه خوبی 
با دموکراس�ی و منتق�دان خويش 
ندارد و تا آنها را از سر راه برندارد، 

آرام نمی نشيند.
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در جنگی که اسرائيل  پشت سر گذاشت بار ديگر 
ضعف های نظامی و استراتژيک ارتش اسرائيل  نمايان 
گرديد  و مشخص ش��د که اين رژيم توان جنگ های 
طوالنی و طاقت فرسا را ندارد.  در گذشته نيز اسرائيل 
در جنگ سی و سه روزه در سال 200۶ با چالش های 
عمده ای روبه رو گرديد و نتوانس��ت در برابر راکت ها و 
موشک های کوتاه برد حزب اهلل دوام بياورد و ناگزير به 

قبول آتش بس شد.
اما جنگ اخير که به بهانه ربايش و کش��تن س��ه 
نوجوان اسرائيلی آغاز شد و طی آن به طور شبانه روزی 
غزه زير آتش جنگنده ها و موش��ک های اسرائيلی قرار 
گرفت، بيش از پيش اي��ن ضعف ها را نمايان نمود. از 
نقطه نظر  استراتژيک، اس��رائيل با وجود آنکه مدعی 
ش��د تونل های زيرزمينی حزب اهلل را تخريب کرده اما 
در عمل  در باتالقی  گرفتار ش��د ک��ه بعد از چندين 
دوره آتش ب��س  و نقض آن باالخ��ره مجبور به قبول 
آن گردي��د. جن��گ غزه به لحاظ تاکتيکی نيز نش��ان 
داد اس��رائيل نمی تواند به تاکتيک ه��ای جنگی خود 

اطمينان کند. 
چندي��ن نکت��ه را باي��د از جن��گ غزه ب��ه عنوان 
عبرت ه��ای اس��رائيل از اين نبرد ياد ک��رد. اين نکات 

عبارتند از:
- ضعف  توان عملياتی  و دفاعی اسرائيل

- فقدان مديريت استراتژيک جنگی در يک جنگ 
کوتاه مدت

- ع��دم اطمينان به س��الح  های پيش��رفته و توان 
نيروی زمينی ارتش

- اثبات شکس��ت پذيری پروژه گنبد آهنين و زير 
سوال رفتن قدرت بازدارندگی آن

- عدم تحمل جامعه اس��رائيلی برای تداوم شرايط 
جنگ��ی پايدار و تمايل به برقراری حفظ ثبات نس��بی  

و امنيت.
واقعيت آن اس��ت که تهاجم اخير به فلسطينی ها 
در نوار غزه برای نتانياهو گران تمام شد. درست است 
ک��ه وی رهبر حزب راس��ت گرای ليکود اس��ت اما در 
اسرائيل به عنوان فردی ميانه رو محسوب می شود  و از 
اين روی، بسياری از صاحب منصبان در اسرائيل ضمن 
محکوم کردن کش��تار مردم غزه از س��وی نتانياهو، از 
وی ب��ه دليل قصور در وارد کردن ضربه ای س��خت به 
فلس��طينی ها انتق��اد کردند و حت��ی ليبرمن با حفظ 
حضور  حزب »اس��رائيل، خانه ما« در دولت نتانياهو، 

به ائتالف حزب خود با ليکود پايان داد. 
 در حقيقت  نتانياهو با مجموعه ناخوش��ايندی از 
گزينه های سياس��ی در رابطه با غ��زه و کرانه باختری 
مواجه بود. وی می توانس��ت  به کشتار فلسطينی ها در 
غزه ادامه دهد و با يک آتش بس معقول مخالفت کند. 
اين گزينه، ادامه ش��ليک راکت های حماس و احتمال 
بسته شدن دوباره تنها فرودگاه بين المللی اسرائيل را 
افزايش می داد، احتمالی که نتانياهو بش��دت از آن در 
هراس اس��ت. پذيرش آتش بس، گزينه ديگری بود که 
نتانياه��و در رابطه با غزه پيش رو داش��ت که احتماال 
برای فلسطينی هايی که به نظر می رسد حاضر به دست 
کشيدن از اصول اساسی خود نيستند، فوايد بيشتری  
داش��ت زيرا نتانياهو با تقويت حماس و فلسطينی ها و 
به خاطر قربانی کردن سربازان اسرائيلی، به بی کفايتی 

متهم شد.
در چني��ن حالت��ی  احتم��ال وج��ود دارد ک��ه 
سياس��ت مداران يهودی اس��رائيل، بوي��ژه چهره هايی 
مانند »بنت« و »ليبرمن« در هر فرصتی از اين روزنه 
ايجاد ش��ده برای تضعي��ف نتانياهو اس��تفاده کرده و 
حت��ی برگزاری انتخابات را تس��ريع کنند. البته هنوز 
نمی توان با قاطعيت گفت که دوره زمامداری سياسی 

نتانياهو به پايان رس��يده زيرا در حال حاضر يهوديان 
اس��رائيل � از هر حزب و گروهی � از ماجراجويی وی 
در غ��زه حمايت می کنند. با اين حال، قريب به يقين، 
ماجرای اخير غزه به عنوان بزرگ ترين شکس��تش در 
مدت زمان نخس��ت وزيری او محسوب می شود و اين، 
فرصتی را برای دس��ت کم دو نفر از وزرای کابينه اش 
فراهم می کند تا تداوم نخس��ت وزيری اش را به چالش 

بکشند..
 از سوی ديگر جنگ اخير شديدترين جنگی بود که 
اسرائيل تاکنون در آن شرکت داشته است و درست در 
همان نقطه ای به پايان رسيد که شروع شده بود بدون 
اين که هيچ دستاوردی داشته باشد.  مهم ترين درس 
اي��ن جنگ که هرگز نبايد فراموش ش��ود، محدوديت 
ق��درت نظامی اس��ت. بمب ه��ای هوش��مند و صدها 
هواپيم��ای مدرن اس��رائيل در اين جنگ هيچ کمکی 
به آن نکردند. وجود اين همه تجهيزات و تس��ليحات 
باعث نش��د که اس��رائيل برنده جنگ باشد. زمانی که 
ارت��ش در جنگ به مرحله ای رس��يد که آپارتمان ها و 
مجتمع های مسکونی را ويران کند، ديگر نمی توان آن 

ارتش را ارتشی توانمند محسوب کرد.
با وجود تالش های تبليغاتی گسترده اسرائيل برای 
انکار و نادي��ده گرفتن حماس، اين گ��روه در جريان 
اين جنگ قدرتمندتر ش��د و حداقل در شرايط زمانی 
کنونی اين حقيقت  آش��کار ش��د ک��ه قدرت حماس 
ناشی از موشک های آن نيست. اسرائيل موقعيت خود 
را در جامعه جهانی از دس��ت داد و اکنون حماس در 
برابر اس��رائيل يک  گزينه مهم محس��وب می ش��ود و 

برای مردم فلسطين هم نماد مقاومت است. 
 اسرائيل س��رانجام تسليم ش��د و درخواست های  
حم��اس را  قبول کرد و مذاک��ره درباره آينده مناطق 
اش��غال شده را شروع کرد و  اين بدان معنی است که 

◀ مريم السادات اميرشاکرمي

درس هایی که غزه به رژیم صهيونيستي آموخت
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بين الملل

تنه��ا اتخاذ يک رويکرد جديد درب��اره غزه، حماس و 
همه مردم فلس��طين می تواند فض��ای جديد را ايجاد 
کند. اين وضع شايد باعث شودکه اسرائيل برای اولين 
بار در تاريخ، رويکرد خود را بطور بنيادين تغيير دهد. 
جنگ اخير غزه نش��ان داد که هرچند اسرائيل ارتش 
بزرگی س��ازماندهی کرده اما اين ارتش باهوش نيست 
و  با وج��ود باالبردن بودجه هنگف��ت ارتش، تخريب 
تونل های حماس با موفقي��ت همراه نبود و حماس با 
تع��داد تونل ها، ن��وع و عمق ارت��ش را غافلگير کرد و 
بدون سالح دريايی، هوايی و خودروهای زرهی، ارتش 
اس��رائيل را  شکس��ت داد و همه معادالت اسرائيل را 

زير سوال برد.  
علی رغم آنکه حزب  اهلل برای ارزيابی و نتيجه گيری 
کامل از درگيری های اخير در غزه به زمان بيش��تری 
نياز دارد، دس��تگاه اطالعات ارتش اس��رائيل اطالعات 
دقيقی درمورد موش��ک های حماس و ساير نيروهای 
مقاوم��ت فلس��طين ندارد. ب��ا توجه به اي��ن موضوع 
مش��خص می ش��ود که چرا اس��رائيل پس از بمباران 
تل آويو و اورش��ليم توسط نيروهای مقاومت فلسطين 
کاماًل غافلگير ش��د. بارديگر به نظر می رسد که نيروی 
هوايی اس��رائيل قادر نيست شرايط جنگ را به خوبی 
اداره کند، اين درحالی است که نيروی زمينی اسرائيل 
نيز از درگي��ری در هرگونه جن��گ زمينی خودداری 

می کند.
به رغم تمام تالش های اس��رائيل به منظور تقويت 
جبهه داخلی کش��ور، اين جبهه همچنان ش��کننده و 
آسيب پذير اس��ت. در واقع اسرائيل تاکنون مانورهای 
آموزش��ی متع��ددی را اجرا نموده اس��ت ام��ا مردم 
اسرائيل پس از شنيدن صدای آژير خطر در تل آويو و 
اورش��ليم و حتی پيش از شليک موشک های حماس، 
خونسردی خود را از دس��ت داده و دچار هرج و مرج 
ش��دند. می توان گفت موش��ک های حم��اس باعث از 
بين رفتن اعتماد مردم اس��رائيل به رهبران خود شد. 
موشک های اندکی که به سوی شهرهای اصلی اسرائيل 

شليک شد، تعادل و هماهنگی نيروهای اسرائيلی را به 
هم ريخت. در نتيجه، اسرائيل خواستار يک آتش بس 
فوری ش��د تا بتواند نفسی تازه کرده و نيروی از دست 
رفته خود را جبران کند. اين موضوع ضعف دشمن به 
وي��ژه در زمينه هماهنگی و کنترل نيروها را به خوبی 
نش��ان می دهد. به رغم هزينه های فراوان، س��پر دفاع 
موشکی اس��رائيل موسوم به »گنبد آهنين« نتوانست 

از اسرائيلی ها به طور کامل محافظت کند.
منابع نزديک به حزب  اهلل معتقدند که اس��رائيل به 
وي��ژه پ��س از تجربه اخير در غزه، بعيد اس��ت که در 
فک��ر آغاز يک جنگ جديد عليه ايران و لبنان باش��د. 
از دي��دگاه اين منابع، اس��رائيل بر اين عقيده اس��ت 
که حزب  اهلل با بزرگ جل��وه دادن توانايی های نظامی 
خ��ود قصد دارد تا يک جنگ روان��ی تمام عيار به راه 
بياندازد. با توجه به موشک های استفاده شده از جانب 
نيروهای مقاومت فلسطينی درجنگ اخير غزه، بدون 
ش��ک حزب  اهلل از تجهيزات نظامی بس��يار پيچيده و 
پيش��رفته تری نسبت به فلس��طينيان برخوردار است. 

اين منابع همچنين براي��ن عقيده اند که »واقع گرايی 
سياسی« قطعاً مالحظات سياسی اسرائيل را در آينده 

تحت تأثير قرار خواهد داد.
با اين حال، ح��زب  اهلل همواره بايد مراقب اقدامات 
دش��من در زمينه جبران ضعف های خود از طريق به 
راه انداختن جنگ های داخلی باش��د. اسرائيل اميدوار 
اس��ت تا با ايجاد جنگ های داخلی در س��اير کشورها 
بتواند به اهداف مورد نظر خود نايل ش��ود، اهدافی که 
در ميدان نبرد مس��تقيم نمی تواند به آنها دست يابد. 
عالوه براين، اسرائيل ممکن است برای دست يابی به 
اهداف خود، ترورهای بيش��تری را در دستورکار خود 
قرار ده��د. بنابراين، مردم لبنان بايد تمام تالش خود 
را انجام دهند تا از دس��ت يابی اسرائيل به اهداف خود 

جلوگيری به عمل آورند.
چند نتيجه جنگ اخير

نخس�ت: تج��اوز و جنگ اس��رائيل علي��ه مردم 
فلسطين تقاطع تفکر صهيونيزم و انديشه های جهانی 
را ب��ه نمايش گذاش��ت؛ به اين معنی ک��ه صهيونيزم 
تنها ب��ا مردم فلس��طين و مس��لمانان در جنگ قرار 
ندارد بلکه اساس��ا انديش��ه ای برضد تمام انديشه های 
جهانی است. هيچ انديشه ای در جهان معاصر با مبانی 
تفکر صهيونيزم قابل جمع نيس��ت و نمی تواند ديدگاه 

تاريخی »بندگان برگزيده« را تحمل نمايد. 
دوم: اس��رائيل بيش��تر از اينکه گرداننده سياست 
غرب به نفع خودش باشد )آنطوری که تصور می شود( 
اهرمی در دس��ت غرب، بخصوص امريکا است. طالی 
سياه توجيه کننده استفاده دايمی از اين اهرم می تواند 
باش��د. برای اينک��ه خاورميانه با همه پتانس��يل های 
مثبتش برا ی جهان اس��الم و منطقه، به صورت منبع 
تأمين کننده انرژی و تج��ارت برای غرب باقی بماند. 

اسرائيل نيز بايد حمايت و تقويت گردد.
س�وم: صهيونيزم ثابت کرد ک��ه در تضاد با تمام 
مبانی همزيس��تی مس��المت آميز ميان بشريت است. 
موضع گيری اکثر کشورهای کاتوليک آمريکای جنوبی 
نش��ان داد که جهان نيز در حال درک اين اصطکاک 
اس��ت و امکان ندارد که اس��رائيل بتواند قدرت درک 

جهانيان را بيش از اين به مسخره گيرد.
چهارم: نس��بت به ه��ر جنايتکار ديگ��ر، نتانياهو 
بی پرده اعالم کرد که با وجود هش��تاد درصدی بودن 
تلف��ات غيرنظامي��ان در جن��گ غزه ، به اي��ن جنايت 
ادام��ه می ده��د و توجهی به تلف��ات بی گناهان ندارد 
اما موضع گي��ری نهادهای جهانی مانند حقوق بش��ر 
و امث��ال آن به صورت خنثي گونه نش��ان داد که اين 
مفاهيم، رياکارانه است تا واقع گرايانه جنگ غزه بيشتر 
از اصطالح ديگر، اصطالحاتی چون کرامت انس��انی و 
حقوق انسانی را به محاق فرستاد و نشان داد که اينها 
پوشش��ی اند برای تحکيم هر چه بيشتر هژمونی غربی 
و نمی ت��وان به افراد رياکاری ک��ه در رأس يا تنه اين 

سازمان ها قرار دارند، اميدی داشت.
پنجم: غ��زه باريکه ای با حدود ده کيلومتر عرض، 
برای س��ومين بار است که مقاومت می کند و اسرائيل 
نمی توان��د به اهدافش برس��د. در اين ماجرا هم س��ه 
مسئله افشا ش��د: ضعف اسرائيل، سازماندهی حماس 
و بی غيرتی اعراب. بنا بر داده های اطالعاتی اس��نودن، 
ش��اهان س��عودی و امارات عربی، مص��ارف دو طرفه 

غزه باريک�ه ای با ح�دود ده کيلومتر 
ع�رض، ب�رای س�ومين بار اس�ت که 
مقاومت می کند و اس�رائيل نمی تواند 
به اهدافش برس�د. در اي�ن ماجرا هم 
سه مسئله افش�ا شد: ضعف اسرائيل، 
بی غيرت�ی  و  حم�اس  س�ازماندهی 

اعراب. 
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ن 
بي جنگ اس��رائيل و حماس را می پردازن��د. اين دالالن 

بی خاصيت، بزرگترين خيانت را در قبال امت مسلمان 
و وجدان بشری مرتکب گرديدند و از آن بدتر مفتيان 
درباری ش��ان ب��ا بدعت خوان��دن حت��ي تظاهرات به 
نفع مردم غزه، اس��تفاده اب��زاری از دين را به نمايش 

گذاشتند.
شش�م: مقاوم��ت حماس ي��ک امر ديگ��ر را نيز 
واض��ح کرد و آن تف��اوت فاحش »جه��اد عليه مردم 
خ��ود« )مانند طالب��ان، داعش و امثاله��م( با »جهاد 
علي��ه متجاوزين« بود. ش��اهان عربی، گروه اول را که 
علي��ه مردم خود جهاد می کنند، حمايت مي کنند و از 

حماس حتي پشتيبانی لفظی نيز نمي کنند.
هفتم: مس��لمانان نش��ان دادند که بيدار شده اند. 
چ��ون عکس العمل عمومی ميان مس��لمانان بس��يار 
برجس��ته بود و اين مس��ئله، دو ام��ر را نويد می دهد: 
يکی بيداری اس��المی در قالب انديشه جهانی اسالم؛ 
اگرس��لفی گرايان اين انديشه را از داخل ضربه نزنند و 
دوم هم باال رفتن همبستگی ميان مسلمانان صرفا در 
قالب اس��الم. وضعيت فلس��طين و جهان اسالم نشان 
داد که به گفته مرحوم سلجوقی، سلفی گرايان بيشتر 
از اينکه به خير جهان اسالم عمل کرده باشد، به ضرر 
آن عمل نموده اند و موتور درگل فرورفته امت مسلمان 
ب��ه عق��ب برگرداندند. امروز ما ش��اهد چندين جنگ 
تحت زعامت فکری اينها در داخل کشورهای اسالمی 
هس��تيم: جنگ شيعه و سنی، جنگ صوفی وسلفی و 
جن��گ ظاهرگرايی و عقل گرايی؛ ب��ا نمونه هايی مانند 

بوکوحرام، داعش و الشباب.
 هشتم: نوعی از اتحاد امت مسلمان تحت زعامت 
غيرعرب ها در راه است که می تواند نويد دهنده عزت 
دوباره اين امت شود. نزديکی موضع سياسی �� فکری 
ترکيه، ايران، مالزی و پاکس��تان نشان دهنده همين 

امر می تواند باشد. 
سرانجام پس از گذشت 51 روز از تهاجم وحشيانه 
و همه جانبه صهيونيس��ت ها به نوار غزه و کشتار زنان 
و کودکان فلسطينی و به بار آوردن خرابی های بسيار 
در اين منطقه، رژيم نژادپرس��ت صهيونيستی مجبور 
به قبول شرايط اعالم شده از سوی گروه های مقاومت 
فلس��طين گرديد و با توافقی که ميان نمايندگان اين 
گروهها و رژيم صهيونيس��تی ب��ا ميانجيگری مقامات 
مصری حاصل ش��د، آتش بس نامح��دود در غزه آغاز 
گرديد. در پی اعالم اين آتش بس، مردم فلس��طين در 
غ��زه و کرانه باختری و فلس��طينيان س��اکن در ديگر 
کش��ورها به جش��ن و پايکوبی پرداختن��د. يقينا اين 
جش��ن و پايکوبی بيش از آنکه به خاطر خاتمه يافتن 
حمالت ددمنشانه رژيم جنايتکار صهيونيستی به غزه 
باشد، نش��انه تکريم و بزرگداشت راه و روشی بود که 
توانست اراده مردم س��تم ديده فلسطين و رزمندگان 
مقاومت را بر سران جنايت پيشه صهيونيستی تحميل 

نمايد.
اتکا به خدا و تقويت روح معنويت، همبستگی ملی 
با رزمندگان مقاومت، دس��ت شس��تن از راه حل های 
سازش��کارانه، بکارگيری ابتکارات و نوآوری ها توس��ط 
رزمندگان مقاومت، آش��کار ش��دن خيانت های سران 
برخی از کش��ورهای عربی به آرمان فلسطين و مردم 
غزه، شناخت دوستان واقعی ملت فلسطين، وحدت و 

پايداری يکپارچه فلسطينيان در ميدان نبرد، ايمان به 
توانمندی خود برای آزادسازی قدس شريف و تمامی 
سرزمين فلسطين، از مهم ترين دستاوردهای نبرد 51 
روزه مردم س��رافراز فلسطين بخصوص ساکنان مقاوم 

غزه بود.
فلس��طين و مقاومت همه چيز به دست آوردند و 
اش��غالگران هيچ! صهيونيس��ت ها در اين نبرد نه تنها 
دستاوردی نداشتند بلکه با ارتکاب اعمال جنايتکارانه 
مانن��د؛ حمله به مناطق مس��کونی و به خاک و خون 
کش��يدن غيرنظاميان بخصوص کودکان معصوم غزه، 
حمله به مس��اجد و اماکن مذهب��ی، هدف قرار دادن 
آمبوالنس ها و نيروهای امدادی، بمباران بيمارستان ها 
و مراک��ز درمانی و ده ها جنايت ديگ��ر بيش از پيش 
ن��زد افکار عموم��ی ملت ها، منفورتر ش��دند.  بمباران 
وحش��يانه متراکم ترين منطقه مس��کونی دنيا، هدف 
ق��راردادن مدارس متعلق به س��ازمان مل��ل با علم به 
موقعي��ت غيرنظامی آن ها، قط��ع آب و برق و تخريب 
گس��ترده زيرس��اخت های منطقه غ��زه و ديگر اعمال 
ددمنشانه نتوانست صهيونيس��ت ها را به اهداف خود 
در غ��زه برس��اند. در مقابل، ملت مظلوم فلس��طين با 
مقاوم��ت جانانه و ايثار و فداکاری  کم نظير خود باعث 

شکست دشمن و بر هم ريختن محاسباتش گرديد.
هم��ه م��ردم دنيا ش��اهد بودن��د که اش��غالگران 
صهيونيس��ت تهاج��م به غزه را با ه��دف از بين بردن 

گروه های مقاومت فلسطينی از طريق بمباران هوايی، 
زمين��ی و دريايی آغاز کردند و در طول 51 روز از هر 
نوع تجهيزات حتی بمب ها و س��الح های غيرمتعارف 
نيز اس��تفاده نمودند و جنايات و کشتارهای هولناکی 
را انجام دادند اما کوچکترين دستاوردی در اين زمينه 
کس��ب ننمودند و نيروهای مقاومت تا آخرين ساعات 
درگيری به ش��ليک موش��ک و انجام عمليات نظامی 
عليه صهيونيس��ت ها ادامه دادند. در اين جنگ نابرابر، 
آمريکا و ديگر قدرت های بزرگ، آش��کارا به حمايت از 
نژادپرستان صهيونيست پرداخته و توجيه گر جنايات 
آنان ش��دند و نظام های عربی نيز عملکرد منفعالنه و 
خفت باری از خود نشان دادند. سازمان های بين المللی 
در انج��ام مس��ئوليت های خ��ود کوتاهی ک��رده و به 
همدستی با اشغالگران پرداختند ولی هيچکدام از اين 
رفتارها نه تنها باعث تضعيف روحيه مردم فلس��طين 

نشد بلکه اراده آنان را برای مقاومت قوی تر نمود.
پي��روزی در جن��گ 51 روزه ثابت ک��رد که ملت 
فلس��طين اعم از س��اکنان غزه، کرانه باختری، قدس، 
اراضی اش��غالی ۴۸ و فلسطينيان ساکن ساير کشورها 
ي��ک پيکر واحد هس��تند و در ص��ورت حفظ وحدت 
می توانند با هزينه ای کمتر نس��بت به آزادسازی ساير 
مناطق سرزمين خود اقدام نمايند. رزمندگان مقاومت 
با توان دفاعی باال و بکارگي��ری ابتکارات، بروز کردن 
تس��ليحات، ايجاد تونل های زيرزمينی، نفوذ در پشت 
خطوط دش��من و غافلگير نمودن آنان، راه پيروزی بر 

صهيونيست ها را نشان دادند. 
مقاوم��ت در عرصه سياس��ی نيز پاي��داری کرد و 
از اص��ول و آرمان های ملت فلس��طين دفاع نمود و با 
همين روحيه توانس��ت خواس��ته های خود را بر طرف 
مقابل تحميل نمايد. خواس��ته هايی که در راس آنها، 
پايان بخشيدن به محاصره نوار غزه قرار دارد. نيروهای 
مقاومت و حاميان آنان در عرصه رسانه ای نيز پيروزی 
را از آن خود کردند و توانستند جنايات صهيونيست ها 
را به مردم دنيا نش��ان دهند. رزمن��دگان مقاومت در 
عرصه اطالع رس��انی موفق شدند دس��تاوردهای ملت 
فلس��طين را با صدا و تصوير مناس��ب ب��ه دنيا منتقل 

نمايد. 
هم��ه اي��ن توفيق��ات، نويدبخ��ش آزادی کام��ل 
فلس��طين و رهايی قدس شريف است و اين امر قطعا 

مقاوم�ت در عرصه سياس�ی نيز پايداری 
کرد و از اصول و آرمان های ملت فلسطين 
دفاع نم�ود و ب�ا همين روحيه توانس�ت 
خواس�ته های خ�ود را ب�ر ط�رف مقاب�ل 
تحميل نمايد. خواس�ته هايی که در راس 
آنها، پايان بخشيدن به محاصره نوار غزه 

قرار دارد. 



شماره اول / مهر ماه 781393

بين الملل

تحقق خواهد يافت اما ضروری اس��ت ملت فلس��طين 
و بويژه رهبران سياس��ی آن برنامه ريزی دقيقی برای 
حفظ دستاوردهای عظيم نبرد 51 روزه داشته باشند؛ 
دس��تاوردهايی که به به��ای 21۴2 نفر از جمله 700 
کودک ش��هيد و نزدي��ک به 11 هزار نف��ر مجروح و 

معلول به دست آمده است.
پي��ش از هم��ه، نبايد آتش اخت��الف مجددا ميان 
گروه های فلسطينی شعله ور شود. سازشکاران با رژيم 
صهيونيستی نبايد فرصت دوباره ای برای ادامه حيات 
سياس��ی يافته و راه پر اشتباه س��ازش را ادامه دهند. 
رهبران سياسی فلسطين بايد روابط خود را با دوستان 
واقعی ملت فلسطين مستحکم و از دولت های خائن و 

ترسو دوری نمايند. 
داليل نپذيرفتن آتش بس از سوي حماس

حماس که بر پيش��رفت های دفاعی و تس��ليحاتی 
خود واقف بود ش��ايد منتظر فرصتی ب��ود تا بار ديگر 
پرچم خود را در دستان طرفداران مقاومت در منطقه 
ببيند. اکن��ون می توان اذعان نمود ک��ه اين پرچم تا 
حد زيادی مجددا هويت س��از ش��ده و شايد به همين 
خاطر است که حماس تمايلی به پايان بخشی به جنگ 
نداش��ت و اتفاقا به  پنج  دليل تصميم درس��تی بنظر 

می رسد:
1- توقف نوار سريالی جنگ های اسرائيل- حماس: 
هم تحليلگران صهيونيس��تی و هم اکث��ر تحليلگران 
حوزه فلس��طين معتقدن��د که جنگ های اس��رائيل-

حم��اس به صورت يک س��ريال تمام نش��دنی بوده و 
به صورت اپيزودی ادامه خواهد داش��ت. همانگونه که 
در تعري��ف »اپيزود« در ادبيات نمايش��ی می خوانيم: 
»م��کان و زم��ان و کاراکتر ه��ا عوض می ش��وند ولی 
بازيگ��ران و موض��وع اصلی عوض نمی ش��ود«، اکنون 
مکان جنگ از هوا به زمين منتقل شده و کاراکترها از 
نيروی هوايی به نيروی زمينی تغيير کرده است. پس 
جنبش حماس با علم بر اين مسئله اين بار قصد دارد 

تا دخالت بيشتری در فيلم نامه جنگ 201۴ داشته و 
متن آن را به نفع خود بنويسد.

2- تبدي��ل حدفاصل جنگ های آتی از کوتاه مدت 
ب��ه بلندمدت: حم��اس قصد دارد ت��ا ميانگين فاصله 
جنگ های خود با صهيونيس��ت ها را از چند س��ال به 
حداقل يک دهه ارتقا ببخشد. جنگ  200۸ ، محاصره 
شديد غزه 2010 و جنگ 2012 نشانگر الگوی 2 ساله 
بين فواصل آتش بس اس��ت که بايد تغيير کند. ضمن 
آنکه حتی در اهداف نانوشته مقامات صهيونيستی نيز 
از مفهوم انجام جنگ شديد بر عليه غزه برای رسيدن 
به آرامش و امنيت طوالنی تر اس��تفاده ش��ده بود که 

دوسويه بودن هدف مذکور را می تواند تائيد کند.
۳- اثب��ات رش��د و بل��وغ حماس ب��دون »کمک 
چرخ «ه��ای س��اير کش��ورها: حماس تماي��ل دارد تا 
نش��ان ده��د ک��ه ب��دون حمايت ه��ای ژئوپلتيکی و 
معنوی س��وريه و مصر مرس��ی و مب��ارک می تواند به 

مقاوم��ت ادامه دهد و حتی بدون دخالت تش��کيالت 
خودگردان، قطر، ترکيه، اردن و نظام جديد مصر اقدام 
به نگارش و تنظيم پيش نويس و پيش شرط برون رفت 
از جن��گ نماي��د. البته حماس باي��د بداند که ممکن 
اس��ت پيروزی های حاضر و آتی در جنگ، مجددا اين 
جنبش را مست کرده و دچار همان اشتباهی شود که 
در عرصه سياس��ی با اخوان مصر مرتکب شد. بنابراين 
در اينکه اس��تقالل حماس بايد در اولويت کشورهای 
حامی مقاومت قرار داشته باشد، هيچ شکی نيست اما 
ت��ا حصول کامل آن بايد همچنان به چرخ های کمکی 

تکيه نمود.
۴- يافتن فرصت تنفس در عرصه داخلی: با جنگ 
201۴ در واق��ع حماس از ش��رايط بحران اقتصادی-

اجتماع��ی که دچار آن ش��ده بود بط��ور موقت خارج 
گردي��د. نپرداختن چندي��ن ماهه حق��وق کارمندان 
دولت، رشد چش��مگير بيکاری و فقر و نارضايتی های 
اجتماعی م��ردم غزه، از جمله مس��ائلی مهم ديگری 
بود ک��ه حماس را در موضع ضعف ق��رار داده بود اما 
اکنون با ش��روع جنگ، نه تنها به عنوان متهم آغازگر 
مشقت و بدبختی از منظر داخلی و بين المللی معرفی 

نمی شود بلکه به عنوان منجی مطرح شده است.
5- با دس��تاوردهای ش��گفت انگيزی که گروه های 
مقاومت چ��ه به لحاظ نظامی و چ��ه روانی در جنگ 
201۴ بدس��ت آوردن��د، به نوع��ی موفق ب��ه  اثبات  
حضور قدرتمند خود در منطقه ش��ده اند. در مجموع 
پيش بينی ه��ای انج��ام گرفت��ه در م��ورد کوتاه مدت 
بودن جن��گ 201۴ همچون جنگ های قبلی و اعالم 
آتش بس در کمتر از 10 روز تا حدودی درست از آب 
در آم��د زيرا درس��ت در روز هفت��م جنگ، طرح های 
جدی ب��رای آتَش بس با ميانجيگری مصر ارائه گرديد 
ک��ه گمان می رف��ت همچ��ون جنگ ه��ای قبلی نيز 
بالفاصله از جانب گرو های مقاومت پذيرفته ش��ود که 

چنين نشد. 

صهيونيس�ت ها در اي�ن نب�رد ن�ه تنه�ا 
دس�تاوردی نداش�تند بلک�ه ب�ا ارتکاب 
اعمال جنايتکارانه مانند؛ حمله به مناطق 
مس�کونی و ب�ه خ�اک و خون کش�يدن 
غيرنظامي�ان بخص�وص ک�ودکان، حمله 
به مس�اجد و اماکن مذهب�ی، هدف قرار 
دادن آمبوالنس ه�ا و نيروه�ای امدادی، 
بمب�اران بيمارس�تان ها و مراکز درمانی و 
ده ها جنايت ديگر بيش از پيش نزد افکار 

عمومی ملت ها، منفورتر شدند.
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عقل اس��تعداد و موهبتی است که خداوند به همه  افراد بشر اعطا فرموده است. 
از اين عقل به »عقل مش��ترک« تعبيبر می کنند. آحاد بش��ر با وجود فرهنگ های 
متفاوت براساس عقل مشترک امکان گفتگو پيدا کرده و براساس استدالل و منطق 
عقالنی می توانند حقيقت را از خطا تش��خيص دهند. تمام علوم بش��ری ريش��ه در 
همين عقل مشترک دارد. قرآن بر عقل و تعقل و تفکر و تدبر در آيات زيادی تأکيد 
نموده اس��ت. در روايات هم عقل دارای جايگاه بلندی است. تا اينجای مطلب مورد 
وفاق اکثريت مس��لمانان اعم از شيعه و سنی است. آنچه شگفت آور و تأمل برانگيز 
است خاصيت و لوازم عقل است که در جوامع اسالمی از جمله جامعه شيعی ايرانی 
التزام به آن کمتر مش��اهده می ش��ود. ممکن است در اينجا خواننده سوال کند که 
چگونه همگان بر س��ر عقل توافق دارند اما جامعه فاقد عقالنيت است؟ اين مسئله 
چندان پيچيده نيس��ت. کافی است به صدها ساعت پيامی که از رسانه ملی هر روز 

در م��دح اخالق، خانواده، نظم و انضباط و وجدان کار پخش می ش��ود، بنگريم. آيا 
لزوماً جامعه ايران در حال حاضر به اين صفات آراس��ته اس��ت؟ پاس��خ قطعاً مثبت 

نيست.
عقالنيت، عدالت، آزادی، معنويت و اخالق، تنها ش��أن مفهومی ندارند و صرف 
تعريف و تمجيد کردن از اين مفاهيم مورد نظر ش��ارع مقدس نبوده اس��ت. آنچه 
منظور قرآن و روايات و سيره پيشوايان دينی است اقامه عقالنيت يا عدالت و اخالق 
اس��ت. ق��رآن در يکی از صريح ترين آياتش می فرمايد: آيا م��ردم را به نيکی فرمان 
می دهيد و خودتان را فراموش می کنيد؟ اتامرون  الناس بالبر و تنس��ون انفس��کم 

)بقره/ ۴۴(.
گويی اين آيه برای امروز جامعه ما نازل ش��ده اس��ت. در حقيقت ما با ماجرايی 
کمدی در جامعه روبرو هس��تيم. ش��ايد در هيچ جای دنيا به اندازه رسانه های ما از 

شه
اندی

»لوازم عقالنيت«
 در اندیشه استاد مطهری
◀علي تاجديني
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اندیشه

ربا و رانت خواری و اختالس و فس��اد اداری و رشوه داد سخن ندهند اما شايد هيچ 
کشوری هم مثل ما مبتال به اين مفاسد نباشد. بنابراين آنچه اهميت دارد حقيقت 
عدال��ت، عقالنيت، اخ��الق و مقوله های اين چنينی اس��ت و ااّل درباره لفظ عدالت 
و بحث کردن در اين  زمينه که عدالت از ريش��ه »عدل« اس��ت و فرق آن با قس��ط 
چنين اس��ت يا عدل چيست؟ ظلم چيست؟ به اندازه کفايت مطلب و مقاله نوشته 

و سخنرانی شده است.
موضوع مقاله حاضر حقيقت، خواص يا لوازم عقل اس��ت. اما چرا عقل؟ به دليل 
آنکه عقل س��تون جامعه اسالمی است. مس��لمانی که عقل و خرد ندارد در منطق 

پيامبر اکرم)ص( دين ندارد. )اصول کافی، باب اول(
اما چرا از منظر ش��هيد مطهری؟ به دليل آنکه در ميان متفکرين دينی معاصر 
هيچ ي��ک مانند مطه��ری به خواص عقالني��ت و خردورزی به هم��ان معنای عقل 

مشترک همگانی پايبند نيست.
دينداری مطهری دينداری عقالنی و اس��تداللی اس��ت و نگاه مطهری به حوزه 
دين از منظر عقل و استدالل است. مهمترين شکوه مطهری از جامعه اش پايبندی 
به اصولی اس��ت که در ديانت به آن تصريح ش��ده است. از اين رو مطهری به جای 
لفاظی که س��ّکه رايج است، با دغدغه دنبال آن است که چگونه می توان خردورزی 
کرد. درباره تعريف از موضوعات انسانی گاهی از طريق لفظ و اصطالح آن موضوعات 
را  معنا می کنيم و گاهی از طريق لوازم موضوع را تعريف مي کنيم. تعريف به لوازم 
ي��ک موضوع، عميق تر از ص��رف تعريف لفظی و اصطالحی اس��ت. در حقيقت اگر 
لفظ و معنا را به جس��م و روح تش��بيه کنيم، تعريف لفظی همچون جسم است اما 
تعريف به معنا و حقيقت شی، روح لفظ است. در قرآن کريم تعاريف از جنس دوم 
اس��ت. قرآن کريم وقتی می خواهد نفاق يا ايمان و کفر را تعريف کند از واژه شروع 

نمی کند، آثار آن را بر می شمرد. مثاًل می گويد از جمله آثار نفاق، بيماری روحی يا 
رياکاری اس��ت. همچنين درباره ايمان، کارهای مومنين را مطرح می کند. مثاًل در 
س��وره مومنون از همان ابتدا که ايمان را تعريف می کند، چند خاصيت اهل ايمان 
را بر می ش��مرد از جمله می فرمايد در نمازهايشان خشوع دارند، زکات می دهند، از 

لغو پرهيز می کنند، وفا دارند و ...
در حقيقت قرآن مالک ها و معيارها را مطرح  می کند. به مسلمانان می آموزد که 
قدرت تش��خيص داشته باشند و فريب ظاهر را  نخورند. براين مبنا اگر دروغ گويی، 
فس��اد اقتصادی، غيبت، تهمت، کينه توزی، بی عدالتی و ... نشانه جامعه ضداسالمی 
و ضدش��يعی اس��ت، بايد اعتراف کنيم که غربی ها از ما مسلمان تر هستند چون ما 
درباره راست گويی حديث می خوانيم، آن ها شايد اين احاديث را هم نشنيده باشند 

اما به روح حديث که عمل به حديث است، پايبندترند.
در مقاله حاضر س��وال جدی آن اس��ت که اگر عقل در اسالم محترم است  بايد 
انتظار چه رفتارهايی را در جامعه اس��المی داش��ت. از آنجا که فضای مقاله محدود 

است به ذکر نمونه هايی چند اکتفا می کنيم.
عقل در عرصه تبليغ دين

در حوزه تبليغات دينی عقالنيت چه آثاری دارد؟ به اعتقاد شهيد مطهری يکی 
از شاخص های خردورزی در اين حوزه ها، استدالل گرايی و منطقی بودن است.

آي��ا عالم��ان دينی برای آنچه می گويند اس��تدالل عميق ارائ��ه می کنند؟ آيا با 
مخالف منطق خويش، با لس��ان زور س��خن می گويند يا با زبان منطق؟ آيا در برابر 
آدم های پرسشگر يا به قول آدم های بدبين »شبهه پرداز« پاسخ منطقی می دهند يا 
انگ می زنند يا آن ها را با انواع و اقسام روش ها مورد آزار و بی مهری قرار می دهند؟ 
آيا در برابر افکار و اعمال غلط عوام الناس می ايس��تند و مانند اس��رافيل در ش��يپور 

بيداری می دمند يا ترجيح می دهند عوام الناس در خواب خرگوشی خود بمانند؟
روشن اس��ت که استدالل، روش عقل ورزی است و عقل، اهل پرسش و چون و 
چراس��ت. حدی هم نمی شناسد. نس��ل جديد حق دارد برای سواالت دينی، پاسخ 
اس��تداللی طلب کند. در جامعه اسالمی مطابق انديشه مطهری، تفکر آزاد است و 
اساس��اً مقوله هايی مانند فکر کردن، ايمان آوردن به خدا و عش��ق ورزی، زور بردار 

نيست.
مطهری در تحليل آيه ال اکراه فی الدين معتقد است ذات دين داری، زور و اکراه 

بر نمی دارد و بايد به سواالت دينی نسل جوان با استدالل و منطق پاسخ داد.
در منطق استاد مطهری، ايمان بايد متکی به استدالل باشد وگرنه ارزشی ندارد. 
ايشان معتقدند خداوند ايمان هايی را که مبتنی بر تقليد و تلقين و يا بر اساس زور 
و فشار باشد، نمی پذيرد. نه تنها ايمان به خداوند که ايمان به پيامبر)ص( )نبوت( و 
ايمان به معاد و عدل و امامت هم چنين است. در منطق ايشان اصول دين، تحقيقی 
اس��ت نه تقليدی و البته اين کالم اگر چه از س��وی عالمان ديگر نيز گفته شود اما 

تفاوت در همان قصه باطن و ظاهر و پای بندی به اين سخن است.
ايمان مس��لمان بايد تحقيقی باش��د نه تقليدی و در اصول دين نبايد مقلد بود 
بلکه انس��ان مسلمان خود بايد مس��ئله اصول دين را به روش تحقيقی و نه تعبدی 
برای خوي��ش حل کند و آنگاه منطق عقالنی خود درباره توحيد، نبوت، معاد را به 
مرتبه قلب رسانده و به صورت باور و ايمان در آورد. اين ايمان آن چيزی است ک 

خداوند در قرآن از انسان طلب کرده است.
عقالنيت و نقادی

استاد مطهری در کتاب تعليم و تربيت، »نقادی« را الزمه عقل ورزی دانسته اند. 
نقادی در تعريف ايش��ان از صرافی گرفته ش��ده اس��ت. عرب ها »ص��راف« را نقاد 
می گوين��د. تخصص صراف آن اس��ت ک��ه می تواند پول های تقلب��ی را از پول های 
حقيقی و س��که های طالی خالص را از س��که های معيوب تش��خيص دهد. به نظر 
ايشان الزمه عقالنيت داش��تن جامعه اسالمی، قدرت تشخيص است. الزمه جامعه 
عقالنی، نقادی اس��ت. جامعه ای که قرآن تصوير می کند، جامعه اي بيدار اس��ت که 
اهل تش��خيص است. نقادی در ادبيات دينی به امر به معروف و نهی از منکر تعبير 
ش��ده اس��ت. اين احکام مترقی که روح آن در ملل غربی وجود دارد اما اس��م آن 
متاس��فانه در ميان ماس��ت، بر عقالنيتی عميق بنا شده اس��ت. خداوند برای حفظ 
جامعه اسالمی از آسيب ها و پريشان حالی از همه مسلمانان از پيامبر)ص( گرفته تا 
عامی ترين فرد کش��ور اسالمی خواسته است که امر به خوبی ها و زيبايی ها کرده و 
از بدی ها و زشتی ها نهی کنند. خوبی و بدی را هم به صورت مطلق مطرح کرده و 
هيچ حوزه ای را اس��تثنا نکرده اس��ت. روشن است که برای امر به خوبی ها و نهی از 
بدی ه��ا، بايد ديد عقل، چه چيز را خ��وب و چه چيزی را بد می داند. گاهی جامعه 
بين خوبی و بدی قرار می گيرد. روشن است که تشخيص راست گويی و دروغ گويی 
از هر آدم عامی بر می آيد اما هميش��ه مس��ئله بدين وضوح نيس��ت. گاهی امر داير 
اس��ت بين فاسد و افسد. در اين موارد عقل و فهم عميقی الزم است. از اين مهم تر 
آن است که بر فرض تشخيص معروف و منکر، عقل بايد روشن کند که با چه روشی 
می توان معروف ها را در س��طح جامعه جاری کرد و منکرها را دفع نمود. ساده ترين 

مثال که سال هاست برای متدينين نگران کننده است، مسئله »حجاب« است. 
خداوند از مس��لمانان خواس��ته اس��ت که حجاب فی المثل در جامعه به صورت 
فرهنگ - و نه اجبار و زور که دوامی ندارد و صدها بيماری اخالقی و روحی نيز در 
پ��ی دارد - درآيد و مردم به صورت طبيعی حجاب را انتخاب کنند اما آيا در طول 
بيش از سی سال گذشته که همگان قصد داشته اند جامعه را اسالمی کنند، حداقل 
در س��طح ظواهر يعنی حجاب موفق بوده اند؟ وقتی در س��طح کشور به وفور شاهد 
بدحجابی هس��تيم و مسئولين دائماً نگران هس��تند، می توان دريافت که حداقل از 

مطه�ری در تحلي�ل آي�ه ال اک�راه فی الدين معتقد اس�ت ذات 
دين داری، زور و اکراه بر نمی دارد و بايد به س�واالت دينی نسل 
جوان با اس�تدالل و منطق پاس�خ داد. در منطق استاد مطهری، 
ايمان بايد متکی به اس�تدالل باشد وگرنه ارزشی ندارد.  ايشان 
معتقدند خداوند ايمان هاي�ی را که مبتنی بر تقليد و تلقين و يا 
بر اس�اس زور و فشار باشد، نمی پذيرد. نه تنها ايمان به خداوند 
ک�ه ايمان به پيامبر)ص( )نبوت( و ايمان به معاد و عدل و امامت 
هم چنين اس�ت. در منطق ايش�ان اصول دين، تحقيقی است نه 
تقليدی و البته اين کالم اگر چه از س�وی عالمان ديگر نيز گفته 
مي شود اما تفاوت در همان قصه باطن و ظاهر و پای بندی به اين 

سخن است.
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نظر معتقدين به حجاب، نظام در باحجاب کردن زنان موفق نبوده است. سال هاست 
ک��ه به قول امروزی ها در »اتاق های فکر« حداکثر روش��ی که ارائه ش��ده و حاضر 
نيستند از آن دست بردارند، »گشت ارشاد« است. وقتی به آمارها مراجعه می کنيم 
با افزايش بی حجابی روبرو هستيم. آيا الزمه خردورزی آن نيست که از خود سوال 
 کنيم ش��ايد اش��کال در روش  های ماست و ش��ايد برای حل مشکل بی حجابی بايد 
کارهای ديگری کرد؟ الزمه خردورزی آن اس��ت که از خود بپرس��يم چرا در ترکيه 
روز به روز بر تعداد زن های با حجابش افزوده می شود و روش هايی همچون گشت 

ارشاد وحی منزل نيست.
روح اص��ل »امر به معروف و نهی از منکر« آن اس��ت ک��ه تک تک افراد جامعه 
بتوانند نس��بت به خطاهای همديگر به ويژه خطاهای مديران و مسئوالن احساس 
مس��ئوليت کرده و بدون لکنت و با ش��هامت آنان را دعوت ب��ه خوبی ها کنند و از 

کارهای بد بازدارند. 
عقالني��ت اقتضا می کند که برای دفع يک منکر و اجرای کارهای خوب بهترين 

روش ها را برگزينيم. اما روش ها را از کجا بايد اخذ کرد؟ از علم .
عقالنيت اقتضا می کند که برای دفع منکر با علل آن مبارزه کرد. 

آدم عاقل دائماً سواالت را دنبال می کند تا به بهترين راه حل ممکن برسد.
خردورزی در عرصه تعليم و تربيت

آيا آموزش و پرورش ما خردورز است؟ اگر عقالنيت در آموزش و پرورش ايران 
وجود دارد، آثار مش��هودش چيست؟ يک نظام آموزش��ی و تربيتی بی خرد ممکن 

اس��ت خود را عاقل و خردمند بپندارد اما با ادعا مس��ئله تمام نمی ش��ود. بر فرض 
کس��ی اسم فرزندش را »حس��ن« بگذارد آيا به صرف نامگذاری صورت و سيرتش 

نيز حسن می شود؟
در منطق مرحوم مطهری نش��انه های خردورزی در حوزه تعليم و تربيت متعدد 

است.
نخس��تين اثر خردورزی در نظام آموزش��ی و پرورش��ی خردمند آن اس��ت که 
هدفش تربيت استعداد عقالنی باشد. به عبارت ساده تر بچه هايی با خرد بار بياورد؛ 
دانش آموزان و دانش��جويانی که از عق��ل بهره مندند . الزمه نظام آموزش و پرورش 

عقالنی، پرسش از چرايی امور است.
در اين نظام ها بچه های پرسشگر تشويق می شوند.

در اين نظام ها دانش  آموزان و دانشجويان مقلّد نيستند.
در اين  نظام ها شخصيت پرستی جايی ندارد.

در اين نظام ها پيروی از اکثريت، استدالل منطقی برای انجام کاری نيست.
در اين نظام ها علم به معنای اطالعات منظم و بامعنا در خدمت پرورش استعداد 

عقالنی است.
در اين نظام ها با عوامل ضد عقل مبارزه می شود.

دانش آموزان و دانشجويان جامعه ای که عقالنی اداره می شوند، پرسش گرند. به 
»ما قال« توجه دارند. اهل اس��تدالل و منطق هس��تند. روحيه نقادی دارند. در اين 
نظام، جواب دانش آموز و دانشجويی که مخالف نظر معلم و استادش سخن می گويد 
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با منطق داده می ش��ود. فض��ای گفتگو در کالس حاکم و فض��ای کار جمعی قابل 
مش��اهده اس��ت. در چنين نظامی برای اظهار نظر، سيستم اطالعات آزاد در اختيار 
اس��ت. در اين نظام ها مديران آموزش��ی بايد کار خود را بلد باشند. دانش آموزان و 

دانشجويان به دنبال حل مسئله اند نه سرگرم کردن خود.
در اين نظام ها به دنبال تربيت دانش��جويان و دانش آموزانی هس��تند که سخن 
نو دارند و رس��اله هايی که در نظام عقالنی آموزش و پرورش نوش��ته می شود صرفاً 

برای رفع تکليف نيست.
اي��ن نظام ه��ا بر يادگيری محفوظات بنا نش��ده اس��ت بلکه بر فه��م اثر تأکيد 

می شود. 
در انديش��ه مرحوم مطهری عقالني��ت در نظام تعليم و تربيت اس��المی اقتضا 
می کند که آدمی در رش��ته ای که استعداد دارد حرکت کند. الزمه خردمندی يک 
اس��تاد آن اس��ت که متنی را که تدريس می کند عميقاً فهميده باش��د و همچنين 
دانش آموز خردمند، دانش آموزی اس��ت که متن درس��ی را به خوبی بفهمد. اما اگر 
اس��تاد چه در حوزه و چه در دانش��گاه به صورت طوطی وار کتابی را خوانده باشد و 
دانش آموز هم برای گرفتن نمره همان مطلب را حفظ کرده باشد، چنين نظامی در 

منطق استاد مطهری ضدعقل و خرد است.
مرحوم مطهری در مس��ئله اجتهاد در کتاب تعليم و تربيت اس��المی، معتقدند 
که اجتهاد يعنی ابتکار و آدم مجتهد آدمی اس��ت که از خود رای و نظری داش��ته 

باشد. و حال آنکه مطهری معتقد است اکثر مجتهدين ما به يک معنا مقلدند، يعنی 
از خود رايی ندارند و حداکثر صرفاً ش��ارح نظر گذشتگان اند. همين داستان درباره 

اساتيد دانشگاه نيز صدق می کند. 
در نظ��ام تعليم و تربيتی عقالنی اس��المی، ارزش گذاری چ��ه به لحاظ مادی و 
چه معنوی متعلق به فهم و تحقيق و اثر علمی اس��ت و مدرک گرايی و مس��ابقه در 
گرفتن مدرک چه در دانش��گاه ها و چه در حوزه های علمی، چيزی جز گس��ترش 

نادانی نيست.
عقالنيت در نظام آموزش��ی اقتضا می کند که فضاهای آموزش��ی چه در حوزه و 
دانش��گاه و آموزش و پرورش، فضای بحث آزاد باشد. در اين محيط ها تمام عواملی 
ک��ه در اي��ن زمينه محدوديت ايجاد کند، ضد عقل اس��ت و بايد با آن مبارزه کرد. 
در اي��ن محيط ها خط قرمزی برای بحث کردن وجود ن��داردو هيچ کس نمی گويد 
رای من آخرين  رای اس��ت. آدم های نقاد در چنين نظامی ارج می بينند و بر صدر 
می نش��ينند. در اين نظام ه��ا همان طور که خط قرمزی برای نق��ادی وجود ندارد، 

همين طور از آدم های نقاد، دليل و برهان خواسته می شود. 
استاد مطهری عقيده دارد عامل تربيت محبت است نه ترس و اين نکته ای است 
که يک دنيا حرف در آن است. نتيجه منطقی سخن مطهری آن خواهد شد که در 

محيط های تعليم و تربيت از خانه گرفته تا مدرسه و دانشگاه و حوزه مصاديقی که 
القای ترس می کنند بايد حذف شوند و بچه ها و دبيرها و دانشجويان و اساتيد  بايد 

با تمام وجود احساس آزادی و امنيت می کنند.
معلم، اس��تاد دانشگاه، مرجع تقليد، دانش آموز که همگی در امر تعليم و تربيت 
ش��ريک هس��تند، نبايد فهم خود را کتم��ان کنند. عقل اقتضا می کند که اس��تاد 
برداشت خود را از مسئله ای و نظر واقعی خويش را از مطلبی ابراز کند و دانش آموز 
و دانشجو نيز برای رسيدن به فهم و درک و حقيقت همه ابزارها در اختيارش باشد. 
به محض آنکه عاملی بخواهد در اين روند خلل ايجاد کند عنصر ترس پا به ميدان 
تعليم و تربيت می گذارد و آن گاه کار خراب می شود. همه چيز از مسير طبيعی خود 
خارج ش��ده و همه چيز ش��کل تصنعی به خود می گيرد. روشن است که در چنين 
حوزه و دانش��گاه و آموزش و پرورش��ی فهم و درک حقيقت صورت نمی گيرد بلکه 
اساس��اً تالش برای فهم امری بيهوده تلقی می ش��ود. وقتی در نظام تعليم و تربيت 
فهم و استنباط عميق و خوب درس خواندن ذره ای ارزش نداشته باشد، نه استاد و 
نه دانشجو نه دانش آموز به دنبال فهم نمی روند و نقطه مقابل فهم چيست؟ جز بد 

فهمی و نفهمی که از ريشه و تبار نادانی اند.
عقالنيت در عرصه نظام سياسی کشور

مرحوم مطه��ری چون به لوازم عقالنيت پايبند بود در حوزه سياس��ت تصميم 
جمعی را بر تصميم فردی ترجيح می داد. از اين رو آثارش به سيستم صالح معتقد 
اس��ت و نه فرد صالح. به نظر مطهری از فرد صالح در سيس��تم ناکارآمد و ناصالح 
کاری بر نمی آيد. وی در مقام تش��بيه، سيس��تم را به خيابان بندی تشبيه می کند. 
ش��ما ب��رای آن   که مثاًل از ميدان ون��ک بخواهيد به ميدان ش��هدا برويد نمی توانيد 
از روی س��اختمان ها پرواز کنيد، مجبوريد که از راه هايی که درس��ت ش��ده برويد. 

سيستم و دستگاه اداره کشور هم چنين است.
در نظر مطهری مش��ورت در نظام حکومتی اصلی پايه ای اس��ت و بايد در جای 

جای دستگاه های اجرايی کشور رعايت شود.
مطهری در کتاب »اسالم و مقتضيات زمان« بحثی دارند تحت عنوان »حاجات 
اوليه و حاجات ثانويه« که اگر اين بحث عميقاً فهميده شود دستگاه های حکومتی 

از جمله دستگاه سياسی کشور دچار تحول خواهد شد.
به نظر ايش��ان محور فعاليت بشر احتياج است. بش��ر با يک سلسله احتياجات 
واقعی به دنيا آمده اس��ت. بش��ر به خوراک، پوشاک، مس��کن، کشاورزی، خياطی، 

حمل و نقل، مسافرت، علم آموختن، معنويت و... احتياج دارد.
 يک سلسله از اين احتياجات ثابت است و در همه زمان ها يک جور است. مثاًل 
بش��ر بايد به اجتماع خودش نظمی دهد. بشر بايد به رابطه ای که با خدای خودش 
دارد نظم��ی دهد. همين طور احتياجاتی که بش��ر با موضوع��ات ديگر نظير زمين، 
درخت و حيوانات و در يک کلمه محيط زيس��ت دارد. انسان حقی بر محيط زيست 

دارد، محيط زيست حقی بر انسان دارد اين ها نمونه های احتياجات ثابت اند.
اما انس��ان برای تأمين  همين احتياجات نياز به ابزار دارد. وسايل در هر عصر و 

زمانی فرق می کند. چون وسايل در ابتکار خود بشر است.
در انديش��ه مطهری »دين به وسيله )البته مش��روع( کاری ندارد. دين هدف را 
معين می کند و راه رس��يدن به هدف را، اما تأمين  احتياجات در قلمرو عقل است. 
عقل کار خودش را به تدريج تکميل می کند و هر روز وسيله بهتری انتخاب می کند 
و بش��ر به حکم قانون اتم واکمل )به قول عالمه طباطبايی( می خواهد از هر راه که 
س��اده تر و کم خرج تر باش��د به هدف خودش برسد. در جايی  که احتياج انسان به 
وسيله عوض می شود، يعنی وسيله ای که امروز مورد احتياج است و فردا که تکميل 
شد ديگر مورد احتياج واقع نمی شود، بايد تقاضای زمان تغيير کند. اين جور چيزها 

واقعاً تقاضای زمان است. )م / 21/ 125(
بر اين مبنا مطهری معتقد است وسايل مقدس نيستند، بلکه غايات هستند که 
مقدس اند. وی در تحليل جمهوريت و اس��الميت نظام، اسالم را غايت و جمهوريت 
را وس��يله می داند. اسالم نسبت به ش��کل، تعصبی ندارد بلکه از آن جا که وسايل و 
اش��کال، متناسب با زمان تغيير می کنند، کارآمدترين وسيله ای که می تواند اهداف 
اس��المی را به سرانجام برساند، در جامعه اسالمی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
بر اين مبنا مطهری معتقد اس��ت در حال حاضر دموکراس��ی مطابق مدل هايی که 
علوم سياس��ی ارائه داده اس��ت، عقالنی ترين و کارآمدترين مدل حکومتی است که 
نه تنها اسالم با آن مخالفتی ندارد بلکه آن را به عنوان بهترين وسيله تأمين غايات 

اسالمی مورد توجه قرار می دهد. 

مطهری معتقد است وسايل مقدس نيستند، بلکه غايات 
هستند که مقدس اند. وی در تحليل جمهوريت و اسالميت 
نظام، اس�الم را غايت و جمهوريت را وسيله می داند. اسالم 
نس�بت به ش�کل، تعصبی ندارد بلکه از آن جا که وس�ايل 
و اش�کال، متناس�ب با زمان تغيير می کنن�د، کارآمدترين 
وسيله ای که می تواند اهداف اسالمی را به سرانجام برساند، 
در جامعه اسالمی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بر اين 
مبنا مطهری معتقد است در حال حاضر دموکراسی مطابق 
مدل هايی که علوم سياس�ی ارائه داده است، عقالنی ترين 
و کارآمدترين مدل حکومتی اس�ت که نه تنها اسالم با آن 
مخالفتی ندارد بلکه آن را به عنوان بهترين وس�يله تأمين 

غايات اسالمی مورد توجه قرار می دهد. 
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شايد کمي غير منطقي به نظر برسد اما حقيقت آن است که دولت يازدهم يک 
سال زمان صرف کرد تا يک بسته اقتصادي براي رفع مشکالت اقتصاد ايران تدوين 
ارايه و مقرر شد که نظرات گرفته  کند. اين بسته براي دريافت نظر کارشناسان 

شده مورد توجه قرار گيرد.
دراين روند چند نکته شاخص مشاهده شد:

* شرايط اقتصاد ايران
* مراجعه دولت به نظر کارشناسان براي اجرا

* بسته اقتصادي و ماهيت آن 
اين سه گزاره از آن رو مورد توجه است که:

- شرايط اقتصاد ايران به طور مشخص ناشي از عملکرد هشت سال دولت به 
رياست محمود احمدي نژاد است.

- دولت نهم و دهم طي هشت سال حاضر به پذيرش نامه اقتصاددانان نشد.
- بسته اقتصادي به طور مشخص بر محور رفع کاستي هاي به جامانده از دولت 

قبلي و پرهيز از تکرار اشتباه ها بنا شده است.
شرايط اقتصاد ايران در آستانه دولت يازدهم

آن  تورمي"  "رکود  اخير،  سال هاي  در  ايران  اقتصاد  خصوصيت  شاخص ترين 
نگاه  به موضوع  نهم  و دهم  از منظر طرفداران دولت  باشد  قرار  اگر  است. حتي 
کنيم، تنها در مورد علت ها عدم توافق وجود دارد و اکثر قريب به اتفاق افراد، تورم 

و رکود را به عنوان مشخصه اقتصاد ايران پذيرفته اند.
نرخ تورم در شهريور ماه 1۳۹2 به ۴1.۶ درصد رسيد در حالي که متوسط اين 

شاخص طي شش ماه نخست سال حدود ۴2.۹ درصد بوده است.
براساس اعالم بانک مرکزي، نرخ برابري دالر- ريال )به عنوان يک نرخ شاخص( 
در سال 1۳۹1 برابري يک دالر با 2۶07۸ ريال را نشان مي دهد که اين نرخ در 

را  نهم دالر  اين درحالي است که دولت  ريال رسيد.  به ۳۳72۳  شهريور 1۳۹2 
۹0۴2 ريال تحويل گرفت و سال قبل از آن )يعني سال 1۳۸۳( هم اين نرخ برابري 

۸7۴۸ ريال بوده است.
عملکرد اقتصاد ايران در سال 1۳۹0 در خصوص متغيرهاي کالن عبارت است 

از: 
- رشد اقتصادي ۶ درصدي

-  رشد صنعتي 10 درصدي
-  تورم 2۳ درصدي 

- نرخ بيکاري 11 تا 1۴ درصدي
اين درحالي است که بانک مرکزي در گزارش خود در خصوص سال 1۳۹1 

اعالم کرد:
* رشد توليد ناخالص داخلي کشور منفي ۸.5 درصد

*  ک�اهش نرخ رشد تشکيل سرمايه ناخالص به مي�زان ۹/21 درص�د نس�بت 
به سال قبل

* کاهش ۴.12 درصدي صادرات 
* کاهش  5.2۳ درصدي واردات

نامه هاي بي جواب
بي ترديد نمي توان آنچه بر سر اقتصاد ايران آمده است را ناشي از بي اطالعي 
مسئوالن دولت از تاثير برنامه ها و نحوه اداره کشور دانست. از 25 خرداد 1۳۸5 تا 
اسفند 1۳۹1، اقتصاددانان شش نامه خطاب به رئيس دولت را امضا کردند و اگر 
محتواي نامه ششم را مبنا قرار دهيم مي توان استنباط کرد که حداقل 5 نامه از ۶ 
نامه، مورد پذيريش تيم اقتصادي دولت قرار نگرفت. البته عملکرد دولت نشان داد 
که نامه ششم هم به سرنوشت بهتري نسبت به نامه هاي قبلي دچار نشد و عمال 

صادي
اقت

تاملي در بسته اقتصادي دولت روحاني
          براي مبارزه با رکود

اقتصادي که   
      دولت جدید

      تحویل گرفت!
◀محمد عباسي

 کارشناسي مسائل اقتصادي
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اقتصادي

مواردي مانند مهار تورم، بيکاري، رشد اقتصادي، کاهش سرمايه گذاري دولت در 
حوزه هاي عمراني و بحران روابط خارجي، روند قبلي خود را ادامه داد.

خرداد 1۳۸5 مصادف با اولين سالگرد انتخاب رئيس جمهور دولت نهم، 50 
اقتصاددان ايراني که در بين آنها نام دو رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي 
نيز به چشم مي خورد )دکتر ستاري فر  و دکتر برادران شرکا( طي نامه اي رئيس 
به  اقتصادي دولت، نسبت  برنامه هاي  با نقد  جمهور وقت را مخاطب قرار داده و 

پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي سياست هاي اقتصادي دولت نهم هشدار دادند.
کنند،  القا  مي کردند  سعي  نهم  دولت  مدافعان  و  موافقان  آنچه  برخالف 
و عملکرد دولت  از شرايط  ناشي  تنها  را  ايران  اقتصاد  نامه مشکالت  نويسندگان 
محمود احمدي نژاد نمي دانستند و در نامه خود قيد کردند که »مشکالت ساختاري 
اقتصاد ايران يک شبه به وجود نيامده و دولت نهم در ايجاد مشکالت ساختاري 
اقتصاد کشور عامل نخستين نبوده است« اما آنچه مبناي نگارش اين نامه معروف 
شد، نگراني از اين نکته بود که »سياست هاي دولت در صورت تداوم مي تواند به 

ايجاد وضعيت دشوارتري در اقتصاد کشور بينجامد«.
در بين شش نامه نوشته شده به محمود احمدي نژاد، نامه نخست را مي توان 
اقتصادي ترين نامه دانست. مباحثي که در اين نامه بيان شد در نامه هاي بعدي به 

صورت موردي مد نظر قرار گرفت.
نگاهي به نکات شاخصي که توسط اقتصاددانان نسبت به آنها هشدار داده شده 
بود، نشان دهنده آن است که براساس علم اقتصاددان ها، آنچه در سال هاي پاياني 

دولت دهم در حوزه اقتصاد مشاهده شد، در سال 1۳۸5 قابل حدس بود.
فهرست اين نکات قابل توجه است:

* اتخاذ سياست مالي انبساطي
* افزايش بي رويه واردات
* بحران در بازار سرمايه

* سياست پولي انبساطي و نرخ تورم باال
* سياست هاي منطقه اي

* عدم پايبندي دولت نهم به قواعد حکمراني خوب
* مداخله بي رويه در بازار کار

* نامساعد کردن فضاي سرمايه گذاري و محيط کسب و کار در کشور
* نحوه تعامل با جامعه جهاني  
* وضعيت نابسامان نظام بانکي

تورم، عامل اصلي
تاريخ  بود و طنز  با تورم  يازدهم مقابله  از شاخص ترين شعارهاي دولت  يکي 
آنکه يکي از ابزارهاي حمله محمود احمدي نژاد به دوران سازندگي، نرخ تورم باالي 

۴0 درصد بود.
اين روش باعث شد که اين شاخص به يکي از سياسي ترين شاخصهاي اقتصادي 
تبديل شود و جالب آنکه در ماه هاي پاياني دولت دهم باز هم اين شاخص، مبناي 

چالش دولت با منتقدان آن شد.
واقع  در  دست  اين  از  شاخص هايي  که  کرد  فراموش  نبايد  را  حقيقت  اين 
آثار  آنها  در  مي توان  نوعي  به  و  اقتصاد هستند  ماهوي  و  بعد کالن  نشان دهنده 

کارکردي متغيرهاي مختلف اقتصاد را ديد.
نکته قابل توجه آنکه رئيس دولت نهم کشور را با نرخ تورم 10.۴ درصد تحويل 
گرفت و با نرخ باالي ۴2درصد  به دکتر روحاني تحويل داد که اين امر به طور 

طبيعي هر دولتي را در معرض اتخاذ سياست هاي انقباضي قرار مي دهد.

نيز  صنايع  و  توليد  در خصوص  شده  اعالم  آمار  و  بيکاري  نرخ  آن،  کنار  در 
نشان هايي از بروز رکود شديد داشت که سياست هاي ضد تورمي را با چالش جدي 

مواجه مي کرد.
تورم باالي 1۸ درصد از سال 1۳۸۶ دامن گير اقتصاد ايران شد و درحالي که در 
سال ۸۸ و ۸۹ انتظار مي رفت که اين شاخص روند نزولي پيدا کند و حتي به عدد 
10 نيز نزديک شد اما به نظر مي رسد اين وضعيت ناشي از تاثيرپذيري از انتخابات 
رياست جمهوري بوده و نوعي تالش براي مهار موقت قيمت ها محسوب مي شود 
چرا که در سال هاي ۹0 تا ۹2 نرخ تورم از مرز 21 گذشت و به سطح ۳0.5 درصد 

در سال ۹1 رسيد. نرخي که در شهريورماه 1۳۹2 به مرز ۴۳ درصد رسيد. 
معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اولين گزارش رسمي خود از 
وضعيت اقتصاد ايران در سال ۸۹ اعالم کرد که »رشد نقدينگي از جمله مهم ترين 
عوامل داخلي مؤثر بر تورم در اقتصاد ايران بوده است. اگر چه نرخ رشد نقدينگي 
در سال 1۳۸۹ )با رقمي معادل 25/2 درصد( از متوسط ده ساله اخير کمتر بود، 
ليکن تأثير آن بر افزايش نرخ تورم قابل توجه مي باشد«. اين به معناي آن است که 
معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي رسما به اينکه نرخ رشد نقدينگي 

طي سالهاي 1۳7۹ تا 1۳۸۹ بيش از 25 درصد بوده است، مهر تاييد مي زند.
تورم چيست؟

اخير  اقتصادي است که طي سال هاي  از مشهور ترين شاخص هاي  تورم يکي 
شنيده شده است. يک تعريف ساده از تورم و اندازه گيري آن مطرح است که »تورم 

نرخ رشد شاخص قيمت ها طي يک دوره اندازه گيري است«.
اين تعريف چند مشخصه بارز دارد که امکان محاسبه نرخ تورم متفاوت را در 

يک اقتصاد فراهم مي کند:
* الف: دوره زماني: طبيعي است که مي توان با انتخاب دوره زماني مثال ماهانه 

يا ساالنه، نرخ تورم متفاوتي را محاسبه کرد.
محاسبه  است،  مطرح  قيمت ها  شاخص  بحث  وقتي  قيمت ها:  شاخص  ب:   *
کننده اين امکان را دارد که سبد مشخصي از کاالها را انتخاب کند و همين موضوع 
باعث مي شود که با تغيير سبد کاال يا سهم هر کاال در سبد قيمتي محاسبه شده، 

نرخ تورم متفاوت باشد.
در واقع نرخ تورم اولين چالش دولت با منتقدان در اين بخش بود. در اين دوره 
دولت به تغيير سبد کاالي مورد محاسبه براي تورم دست زد  و در مواردي به 
عبارت هايي مانند »تورم نقطه به نقطه« متوسل شد که در واقع بازي با دو مشخصه 
فوق است. براي محاسبه شاخص سبد هزينه خانوار، بيش از ۳00 کاال و خدمت 
به عنوان نماينده هزينه ها انتخاب شده که يکي از راه هاي ساده پايين نشان دادن 
نرخ تورم، انتخاب کاالها و خدماتي در سبد هزينه خانوار است که به دليلي رشد 
قيمت کمتري نسبت به ديگر کاالها و خدمات داشته و با دادن سهم قابل توجه به 
اين نوع کاالها و خدمات، طبيعتا شاخص کل قيمت ها در حد پايين تري نسبت به 

واقعيت نشان داده مي شود. 
طبعا تا زماني که مرکز آمار و بانک مرکزي، همراستا با دولت حرکت مي کردند 
اين امکان فراهم بود که شاخص ها به روش مطلوب دولت محاسبه شوند ولي بعد 
از تغيير مديريت، محاسبه شاخصها به روش گذشته نشان داد که روند نرخ تورم 

در اين سالها شرايط مطلوبي نداشته است.
براساس آمار رسمي منتشر شده، نرخ باالي تورم در سالهاي دولت نهم و دهم 
يکي از مشخصه هايي است که دولت يازدهم در سال نخست از دولت قبل تحويل 
گرفت. اقتصاددانان داليل متفاوتي را براي افزايش قيمت ها و نرخ باالي تورم اعالم 

بي ترديد نمي توان آنچه بر سر اقتصاد ايران آمده است را ناشي از بي اطالعي مسئوالن دولت سابق از تاثير برنامه ها و نحوه اداره 
کشور دانست. از 25 خرداد 1385 تا اسفند 1391، اقتصاددانان شش نامه خطاب به رئيس دولت را امضا کردند و اگر محتواي نامه 
ششم را مبنا قرار دهيم مي توان استنباط کرد که حداقل 5 نامه از 6 نامه، مورد پذيرش تيم اقتصادي دولت قرار نگرفت. البته 
عملکرد دولت نشان داد که نامه ششم هم به سرنوشت بهتري نسبت به نامه هاي قبلي دچار نشد و عمال مواردي مانند مهار تورم، 

بيکاري، رشد اقتصادي، کاهش سرمايه گذاري دولت در حوزه هاي عمراني و بحران روابط خارجي، روند قبلي خود را ادامه داد.
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صا

اقت

مي کنند.
چرا تورم؟

در چارچوب مفاهيم اقتصادي مي توان برخي موارد زير را مشخصه اين تورم 
دانست:

* تورم  ناشي از پايه پولي
افزايش حجم پول و نقدينگي در جامعه است و رشد  از  اين نوع تورم ناشي 
شديد پايه پولي در دولت نهم به طور طبيعي مي تواند يکي از علل نرخ تورم باال و 

پيوسته طي سالهاي بعد از آن باشد.
* تورم ناشي از بحران بخشي

زماني که در يک بخش اصلي اقتصاد، قيمت ها افزايش يابد، باعث افزايش قيمت 
اثرگذاري زماني که يک بخش خاص  اين  اقتصادي مي شود.  در ساير بخش هاي 
مانند انرژي يا حمل و نقل تحت تاثير افزايش شديد قيمت ها باشند، قابل تصور 
تورم در حوزه قيمت حامل هاي  بروز يک  براي  اين مقدمه  است. در دولت دهم 
انرژي پايه ريزي شد و طبيعي بود که ساير بخش ها مثل حمل و نقل يا توليد، تحت 

تاثير مستقيم قرار گيرند.
* تورم رواني )انتظارات تورمي(

بارها در تحليل ها و توضيح هاي مديران اقتصادي اين عبارت به چشم خورده 
است که »ما هر کاري که براي مقابله با تورم است، انجام داده ايم يا انجام مي دهيم« 
و سوال اين است که چرا اين »هرکاري« جواب نمي دهد؟  بي ترديد  نمي توان به 
راحتي مديران اقتصادي را به بي سوادي متهم کرد و علت اين بي اثري را بايد در 
انتظارات مردم و اطمنيان عمومي بررسي کرد. زماني که مردم به برنامه ها يا آينده 
اقتصاد، اطمينان نداشته باشند يا مشکالت ناشي از برنامه هاي کنوني، آنها را نسبت 
به آينده بي اطمينان کرده باشد، انتظارات تورمي شکل مي گيرد يعني مردم تحت 
هر شرايطي و با هر برنامه اي، انتظار دارند که نرخ تورم روند خود را حفظ کند و اين 
امر باعث مي شود که به دليل بدبيني نسبت به آينده، تقاضاکنندگان تقاضاي آينده 
خود را اکنون طلب کنند و عرضه کنندگان نيز عرضه خود را به تعويق اندازند. بدين 

ترتيب عدم توازن عرضه و تقاضا رخ مي دهد و  تورم تشديد مي شود.
وزيران  تغيير  بود.  فعال  بسيار  بي اعتمادي  بستر  ايجاد  در  دهم  و  نهم  دولت 
مصوب،  قوانين  به  پايبندي  عدم  برنامه ها،  به  پايبندي  عدم  اقتصادي،  مديران  و 
جمله  از  دولت  اقتصادي  رويه هاي  نبودن  مشخص  و  غيرتخصصي  انتصاب هاي 

عوامل اوليه اين موضوع محسوب مي شود.
* تورم وارداتي مدل ايراني

مبدا  داده در کشورهاي  تورم رخ  از  ناشي  بيشتر  را  وارداتي  تورم  در گذشته 
کاال مي دانستند اما در دولت نهم و دهم يک تجربه جديد رخ داد. افزايش شديد 
تمام شده محصوالت  قيمت  که  باعث شد  قيمت دالر(  )بخوانيد  ارز  برابري  نرخ 
سهم  به  توجه  با  طبيعي،  طور  به  حالت  اين  در  يابد.  افزايش  شدت  به  وارداتي 
افزايش  نيز  قيمت ها  داخلي، شاخص عمومي  کاالهاي مصرفي  تامين  در  واردات 

واردات در خصوص  باال رفتن قيمت  اين  اينکه  به  با توجه  مي يابد. در کنار آن  
کاالهاي واسطه اي و سرمايه نيز صادق است، شاهد تشديد تورم ناشي از عرضه 

نيز خواهيم بود.
طبيعي است که همه اين عوامل تورمي در ميان مدت باعث افزايش هزينه هاي 

توليد و تورم ناشي از هزينه خواهند شد.
تورم رکودي

اقتصاد ايران دچار رکود است. يا اگر قرار باشد سخن دکتر روحاني را مبنا قرار 
دهيم تا مرداد ماه در رکود اقتصادي به سر مي برد. اين درحالي است که به صورت 
همزمان دچار تورم باال نيز بود. اين شرايط را به صورت عام رکودتورمي يا تورم 

رکودي يا به قول يکي از اساتيد اقتصاد »تورک« مي نامند.
زماني که اقتصاد دچار رکود است، نهادها و بخشهاي محرک اقتصاد مانند دولت 
سعي مي کند با ايجاد تقاضا، طرف عرضه را تحريک کند و يا با کاهش هزينه هاي 
طرف عرضه، باعث تقويت عرضه در اقتصاد شود. در اين شرايط اگر اقتصاد دچار 
تورم باال باشد، هر نوع سياست از نوع فوق، به تشديد تورم منجر مي شود. اين همان 

شرايطي است که مدت هاست اقتصاد ايران دچار آن است.
گفته مي شود در بسياري از موارد، در صورت عدم مديريت مناسب،  تورم ناشي 
از فشار هزينه منجر به تورم رکودي مي شود. در کنار آن برخي عوامل ديگر مانند 
ميزان کارآيي سياست هاي پولي و مالي، ساختار بودجه اي دولت، ساختار اقتصاد 

کالن و انتظارات، در اقتصاد  نيز نقش موثري را بر عهده دارند.
البته دکتر مهدي تقوي در اين خصوص نگاه مشخص تري دارد و معتقد است 
»يکي از مهمترين داليل تورم رکودي واردات بي رويه است. اين واردات برخي از 
بانک ها  از سوي ديگر  را متالشي کرده است.  قند و شکر  و  صنايع مثل نساجي 
به  تسهيالت  پرداخت  سمت  به  توليد  درجهت  خود  منابع  از  استفاده  جاي  به 
بخش خدمات حرکت مي کنند. بنابراين بخش توليد پس از مدتي کوچک و الغر 

مي شود«.
درمان رکود تورمي

بر اساس مباني اقتصادي- با توجه به سهم باالي ۹0 درصدي دولت در اقتصاد 
ايران- دولت در چنين مورادي بايد  مشکل تقاضاي موثر )از مفاهيم اقتصاد کينزي 
است( را حل کند که با سياست هاي مالي و پولي انبساطي قابل انجام است. اما 
با توجه به اينکه سياست پولي انبساطي باعث تشديد تورم مي شود و نيز با توجه 
به عدم استقالل سيستم بانکي ايران و از جمله بانک مرکزي، مي توان از سياست 

مديريت منابع بانکي )اداره وجوه( استفاده کرد.
اما اين مباحث در فضاي اجرايي کمي متفاوت است. دولت با توجه به اولويت هاي 
عام، برنامه ريزي مي کند. طبيعي است که در قدم اول، بحث تورم را در اولويت قرار 
دهد. در طي يک سال گذشته، دولت با کاهش هزينه هاي عمراني و تمرکز خاص 
بر سياست هاي انقباضي تالش کرد نرخ تورم را کنترل کند که اين امر نشان دهنده 
آن است که اين اولويت بندي در عمل رعايت شده است. طبعا در مراحل بعدي، 
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اقتصادي

دولت با توسعه بخشي تالش خواهد کرد که رکود  را کاهش دهد.
بسته اي براي درمان 

عنوان  با  را  متني  دولت   اقتصادي  امور  هماهنگي  ستاد    1۳۹۳ تيرماه  در 
"سياست هاي اقتصادي دولت براي خروج غير تورمي از رکود طي سالهاي 1۳۹۳ 

و 1۳۹۴" به هيات دولت تقديم کرد.
اين متن که به »بسته پيشنهادي دولت براي شکستن رکود و رونق اقتصادي« 
شهرت يافت، در هفته سوم تيرماه به صورت رسمي منتشر شد و نکته قابل توجه 
آنکه براي دريافت نظرات کارشناسي به صورت کامل روي خروجي خبرگزاري ها و 

پايگاه اطالع رساني دولت نيز قرار گرفت.
نام اين طرح به صورت مشخص بر شرايط رکودي اقتصاد ايران تاکيد داشت 
و شاخص تورم نيز از جمله نشانه هايي بود که رئيس دولت بارها مقابله با آن را 

اعالم کرده بود.
بسته مذکور به منظور »بررسي موشکافانه داليل رکود تورمي کشور در ساليان 
گذشته«، شرايط اقتصادي دولت قبل را مورد بررسي قرار داده و بر مبناي شرايط 
از رکود تورمي« را  پيش بيني کرده  اقتصاد کشور، »راهکارهايي براي برون رفت 

است.
در مقدمه بسته پيشنهادي دولت براي شکستن رکود و رونق اقتصادي آمده 
است: »اقتصاد کشور در سال هاي 1۳۹1 و 1۳۹2 در وضعيت ويژه  اي قرار گرفت 
که اثرات آن همچنان بر فضاي اقتصادي کشور حاکم است. شرايط ذکر شده به 
اين دليل ويژه تلقي مي شود که مشابه آن را نمي توان در سه دهه گذشته مشاهده 
نمود. »بروز رکود عميق در کنار تورم باال در دو سال متوالي« نه تنها در سه دهه 
انقالب  پيروزي  ابتدايي  )سال هاي   1۳۶0 تا   1۳57 سال هاي  اگر  بلکه  گذشته، 
اسالمي( کنار گذاشته شود، از آغاز انتشار آمارهاي حساب هاي ملي بانک مرکزي 
نيز  تحميلي  جنگ  زمان  در  حتي  است.  نداشته  سابقه  تاکنون   1۳۳۸ سال  در 
نمي توان دو سال پي در پي را مشاهده نمود که رشد توليد ناخالص داخلي منفي 
بوده و همزمان تورم بيش از ۳0 درصد باشد. البته بايد توجه داشت پيش از وقوع 
رکود و تورم باال در سال هاي 1۳۹1 و 1۳۹2، عالئم اوليه اين دو پديده از سال هاي 
قبل قابل مشاهده و پيشگيري از بروز آنها امکان پذير بوده است. لذا بررسي دقيق تر 
شرايط دو سال گذشته و شناسايي عواملي که منجر به بروز آن شده است، عالوه 
بر آنکه منجر به انباشت تجربه در جهت بهبود سياست گذاري هاي اقتصادي کشور 
را  اين دو سال  آثار مخرب شرايط  از  مي شود، مي تواند مسير عبور موفقيت آميز 
نيز ترسيم نمايد زيرا بدون داشتن تحليلي درست از چگونگي بروز اين وضعيت 
در دو سال گذشته، نمي توان در مورد چگونگي برون رفت از آن، تصميم درست 

اتخاذ کرد«.
اين بسته همانگونه که در مقدمه آن اشاره شده بر مبناي شناخت گذشته و 

ارايه راه حل براي آينده است.
اين طرح اقتصاد ايران را در چهار دوره زماني مورد بررسي قرار مي دهد:

*  دوره اول: سال هاي نيمه دوم دهه ۸0 )سال هاي 1۳۸5 تا 1۳۸۹)
* دوره دوم: از دي ماه 1۳۸۹ تا انتهاي مردادماه 1۳۹2

*  دوره سوم: از شهريورماه 1۳۹2 تا زمان حاضر )تيرماه 1۳۹۳(
*  دوره چهارم: ماه هاي پيش رو از سال 1۳۹۳ )مرداد تا اسفند ماه 1۳۹۳(

استخراج شده  قبل  از دولت  به جامانده  اقتصادي  در دوره نخست، مشکالت 
است از جمله:

* شرايط ويژه اقتصادي کشور در سال هاي 1۳۹1 و 1۳۹2 و تداوم اثرات آن.
* »بروز رکود عميق در کنار تورم باال در دو سال متوالي« که حتي در دوران 

دفاع مقدس نيز سابقه نداشته است.
* رشد توليد ناخالص داخلي منفي  به مدت دو سال.

* عدم توجه به نشانه هاي بروز بحران )رکود و تورم باال در سال هاي 1۳۹1 و 
1۳۹2 و غفلت نسبت به جلوگيري از بروز آن

* افزايش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي طي سالهاي ۸5 تا ۸۹
* تغيير ماهيت و ساختار نهادهاي تأثيرگذار اقتصادي کشور از جمله سازمان 

مديريت و برنامه ريزي
* افزايش شديد پايه پولي و حجم نقدينگي

* افزايش مصرف انرژي بر اثر تثبيت قيمت انرژي و در نتيجه کاهش قيمت 
افزايش  تورم  با  همراه  آن ها  قيمت  که  کاالهايي  ساير  به  نسبت  انرژي  حقيقي 

مي يافت.
* کاهش توليد نفت طي سال هاي 1۳۸5 تا 1۳۸۹ به گونه اي که طي اين دوره 

حدود 500 هزار بشکه در روز از توليد نفت ايران کاسته شد.
* برهم زدن ثبات بازار ارز با مداخله در اين بازار و تثبيت نرخ ارز 

* افزايش هزينه هاي توليد و قيمت محصوالت توليدي و کاهش قدرت رقابت 
صنايع داخلي با صنايع خارجي

* سياست هاي متناقض و غيرکاربردي در خصوص نرخ هاي سود بانکي 
* مشکالت کارشناسي در خصوص توجيه اقتصادي طرح ها 

* کاهش قدرت کنترل بانک مرکزي در مديريت بدهي بانک ها 
* اجراي بد و ناقص هدفمندي يارانه ها 

* کاهش اعتبار نظام بانکي با آشکار شدن فساد بانکي در نيمه سال 1۳۹0
شد  مواجه  درصدي   ۴7 منفي  رشد  با   ۹1 سال  در  دولت  عمراني  بودجه   *

)حدود نصف بودجه عمراني سال 1۳۹0(
در بسته مذکور برخي موضوعات به صورت شاخص مورد توجه قرار گرفت:

* بهبود مبادالت خارجي
* بهبود نسبي محيط کسب و کار

* بهبود وضعيت بانک ها
* تخصيص مناسب منابع بودجه عمراني و افزايش مخارج عمراني دولت

* تسهيل و تشويق صادرات
* تقويت سازوکار مالي تجهيز پس انداز )بازار سرمايه(

* تقويت نقش بنگاه هاي پيشرو در بازار داخلي
* توسعه بخش مسکن
* توسعه صنايع معدني

* توسعه گردشگري
* توسعه نفت، گاز، پتروشيمي  و توسعه صنايع پايين دستي انرژي

* ثبات نسبي بازار ارز
* صادرات صنعتي و خدمات پيمان کاري و مشاوره اي

* صرفه جويي در مصرف انرژي
* کاهش مستمر تورم

* کاهش ماليات بخش توليد
 نکات مثبت 

توسط  مثبت  نکات  عنوان  به  مختلفي  نکات  پيشنهادي  بسته  خصوص  در 
کارشناسان مطرح شده است که از آن ميان مي توان به موارد زير اشاره کرد:

* به نظرخواهي عمومي گذاشته شد 
* توجه اصلي اين طرح به توليد است و اين رويکرد صحيحي است. 

* توجه به کم کاري هاي نظام بانکي است.
* در تحليل شرايط دقيق است.

* فراگير  به مسائل نگاه شده است.
* طرح تحول تا مرحله شناخت بيماري، خوب پيش رفته است 

نکات منفي
در کنار نکات مثبت مطرح شده، برخي موارد به عنوان نقطه ضعف بيان شده 
بتوان گفت  و شايد  بوده  بسته  اين  انتشار  اهداف  از  يکي  موارد  اين  که شناخت 
هجمه رسانه اي طرفداران دولت قبل به اين بسته مي تواند به دولت در کشف بهتر 

مباحث کمک کند:
راه حل هاي کوتاه مدت است که مي تواند  ارائه شده،  راه حل هاي  از  * بسياري 

دولت را در دستيابي به اهدافش با مشکل روبرو سازد.
نه  و  معلول هاست  به  پرداختن  بيشتر  دولت  توسط  شده  ارائه  راه حل هاي   *

علت ها. 
* عوامل موثر ديگري براي بروز رکود و تورم در کشور وجود دارد. بايستي به 

آنها هم توجه و از تکرار آنها جلوگيري شود.
* پيش فرض تدوين کنندگان، اين بوده که هر طرح و برنامه اي که در سال هاي 

1۳۸۴ تا 1۳۹2 انجام شده، قطعاً نادرست است و بايد کنار گذاشته شود.
* خالي از برنامه زمان بندي و اعداد و ارقام درباره وضع مالي کشور است

* به رونق منجر نمي شود.
* مسئله اصلي که درمان بيماري است، کمتر ديده شده است.
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دي
صا

اقت

طرح هدفمندي يارانه ها از مهمترين طرح هاي اقتصادي س��ه دهه اخير کش��ور 
اس��ت که با همراهي بي نظير متوليان اداره کش��ور در س��ال ۸۹ ش��روع و در حال 

اجراست.
گرچ��ه بررس��ي مبان��ي، آثار و نتاي��ج عملي اج��راي قانون مذک��ور از اهميت 
فوق العاده اي برخوردار اس��ت اما اين نوش��ته منحصراً به اساسي ترين چالش قانون 
هدفمندي يعني »تعيين گروههاي هدف« اشاره دارد و ذکر سوابق و بررسي نتايج 
عمل��ي اجراي قانون و همچنين ذکر نظرات موافقين و مخالفينِ  اجراي هدفمندي 

يارانه، در جهت تبيين بهتر اين موضوع است.
ب��ه باور ما تا وقتي پاس��خي درخور به مکانيزم تعيي��ن »گروههاي هدف« داده 
نش��ود ن��ه تنها قانون فعل��ي هدفمندي بلکه هر قانون مش��ابه ديگ��ر که عهده دار 
سامان بخش��ي به يارانه باشد، به نتيجه مطلوب نائل نخواهد شد و چه بسا با ا يجاد 
ت��ورم و رک��ود به موج بيکاري فزاين��ده دامن زده، اقتصاد کش��ور ر ا به مرز از هم 

گسيختگي خواهد کشاند.
در موضوع »تعيين گروههاي هدف« دو رويکرد قابل تصور است :

1- کليه آحاد ملت را در اس��تفاده از درآمد حاصل از حذف يارانه از حامل هاي 
ان��رژي ذي حق بدانيم و بنا بر قبول چنين حقي، دولت را موظف نماييم که درآمد 
حاصله را به نس��بت مساوي ميان آنان تقسيم کند و اگر تقاضايي هم براي انصراف 

از دريافت يارانه مي شود تقاضا از ذي حقي است که با ايثار و انفاق، منافع متعلق به 
خود را به نيازمندان صدقه مي دهد.

2- فرض را بر طبيعي دانستن نظام اقتصادي کشور گذارده و اصل را بر بي نيازي 
آحاد ملت قرار داده و وظيفه اصلي دولت را ايجاد بس��تر مناسب براي فعاليت هاي 
اقتصادي مردم معرفي کنيم. در چنين فرضي، حمايت دولت  از اقش��ار آسيب پذير 
جامعه به عنوان تکليف ثانوي و به نمايندگي از جامعه تلقي ش��ده و منحصراً قابل 
ارائ��ه به گروههايي اس��ت که نيازمند بوده و به دليل ش��رايط خ��اص اقتصادي از 
اداره حداقل��ي زندگي خود ناتوانن��د. از اين منظر دادن يارانه و کمک هاي دولت به 
مستحقان، نه يک حق عمومي مکتسبه براي تمامي آحاد مردم بلکه ابزار حمايتي 
جامعه براي افراد نيازمند اس��ت و به همين دليل از ابتدا ثروتمندان و متمولين را 

حقي در آن نيست.
طرح هدفمندي در آغاز راه

طرح موس��وم به »تحول اقتصادي« يکي از مهمترين طرح هاي اقتصادي کشور 
در س��ه دهه گذش��ته بوده و اجراي آن با نويد رونق، پيشرفت و رشد اقتصادي باال 

شروع شد.
احمدي نژاد، رييس دولت وقت به هنگام ش��روع اجراي قانون هدفمندي يارانه 
چن��ان تصويري از آينده اقتصادي ترس��يم نمود که گويا قرار اس��ت با اجراي آن، 

تعيين گروه هاي هدف
 پاشنه آشيل اجراي قانون هدفمندي !

◀حسين جعفري فوتمي
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اقتصادي

تمامي ايران به گلس��تاني از رفاه و پيش��رفت تبديل شود. ايشان از پدرها و مادرها 
خواس��ت که پول يارانه فرزندانش��ان را پس انداز کنند تا بتوانند بعد از مدتي که به 

50 ميليون و 100ميليون رسيد، با آن آينده فرزندانشان را بسازند.
احمدي ن��ژاد حت��ي پيش بيني نمود که در پايان دولت ده��م، يارانه ها هدفمند 
شده، معضل مسکن و بيکاري، حل و نظام مالياتي و گمرکي اصالح خواهد شد. کار 
تا بدانجا پيش رفت که از شب شروع اجراي هدفمندي به عنوان »شب بيادماندني 
اقتصاد ايران« نام برد و در جايي ديگر گفت: »من يقين دارم حضرت ولي عصر)عج( 
اج��راي موفق اين طرح را مديريت کرده و هداي��ت مي کنند«. وي افزود: »عدالت، 
صاح��ب دارد و صاحب طرح هدفمند ش��دن يارانه ها که مبناي آن عدالت اس��ت، 
حض��رت مهدي )عج( اس��ت«. احمدي نژاد اضافه کرد: »من پي��ش از اجراي طرح 
هدفمند ش��دن يارانه ها خدمت مقام معظم رهبري رس��يدم و ايشان فرمودند: پول 

يارانه ها پول امام زمان است و برکت دارد«.
نگاهي به پيش��ينه طرح هدفمندي روشن مي سازد که گرچه هدف طرح بهبود 
فرآيند توليد و افزايش بهره وري در نظام اقتصادي و همچنين اصالح الگوي مصرف 
و تقاض��ا بوده اما در همان گام هاي اول به تغيير در فرآيند اعطاي يارانه معطوف و 

به هدفمندي يارانه ها تغيير جهت داد.
ح��ذف تدريجي يارانه از حامل هاي انرژي، م��واد خوراکي، آب، برق و ...از اوائل 
ده��ه 70 جزء سياس��ت هاي اقتصادي دولت هاي وقت بود ام��ا اين  دولت نهم بود 
که  در زمس��تان ۸7 طي اليحه اي از مجلس ش��وراي اس��المي تقاضا کرد تا اجازه 
داش��ته باش��د از محل درآمد ناشي از آزادس��ازي قيمت ها، به توزيع پول نقد ميان 

مردم اقدام کند.
مطاب��ق قانون، ش��انزده قلم از کاالها مش��مول حذف ياران��ه و عرضه به قيمت 
بين المللي ش��دند و دولت موظف ش��د ظرف پنج سال يارانه کاالهايي چون بنزين، 
گازوئي��ل، نفت، برق، آب، گندم، ش��کر، برنج، روغن و ش��ير را ح��ذف و به قيمت 

بازارهاي  منطقه خليج فارس عرضه کند.
پيش بيني قانون آن بود که دولت 50درصد درآمد حاصل از آزاد س��ازي را براي 
مقابل��ه با گراني و ت��ورم به صورت نقدي ميان مردم توزي��ع کند و ۳0درصد را به 
منظور کمک به تولي��د به صنايع وکارخانه ها اختصاص دهد و 20درصد مابقي نيز 
براي جبران خس��ارت ناش��ي از افزايش س��وخت  به دولت برسد اما آنچه در عمل 
اجرا ش��د، پرداخت کليه درآمد حاصله از حذف يارانه ها به تمامي آحاد ملت بود و 

حمايت  از توليدکنندگان به فراموشي سپرده شد.
دولت دهم از همان ابتدا قانون هدفمندي را به کناري نهاد و مستقاًل به رتق و 
فتق امور پرداخت که منحصر در پرداخت نقدي پول به مردم ش��ده بود. اين رويه 
خالف قانون چنان ناموزون بود که تذکرات نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي را 
به همراه داش��ت. صريح ترين اعتراض به شيوه مذکور را احمد توکلي نماينده مردم 

تهران بيان داشت. به گفته توکلي:
»1- دول��ت مکلف بود تدريج را در افزايش قيمت بنزين، گازوئيل، گاز، برق... و 

نان رعايت کند، نکرد.
2- دول��ت مکل��ف ب��ود ۳0 درصد درآمد حاص��ل از افزايش قيمت ه��ا را براي 
جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي و بيکاري کارگران، به آن ها اختصاص دهد، 

ولي فقط يک هشتم آن را داد.
۳- دولت مجاز بود 20 درصد از درآمدهاي به دس��ت آمده را به بودجه عمومي 

دولت تخصيص دهد، نداد.
۴- دولت مجاز بود »حداکثر تا 50 درصد« از درآمد حاصل شده را به خانوارها 

اختصاص دهد، تقريباً همه درآمد را به اين کار اختصاص داد.
5- قرار بود پرداخت نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار باش��د،  همه را مساوي 

پرداخت.
۶- قرار بود سهمي را که به خانوارها تخصيص مي دهد عالوه بر پرداخت نقدي، 
ب��راي تامين اجتماعي )مانند گس��ترش بيمه( نيز صرف کن��د، ولي همه را صرف 

يارانه نقدي کرد.
7- ق��رار ب��ود از هيچ محل ديگري از بودجه کل کش��ور ب��راي اين پرداخت ها 
اس��تفاده نکند ولي با باال گرفتن مبلغ نقدي پرداختي )ماهانه ۴۴500 تومان براي 
ه��ر نفر که ۴ هزار تومان آن يارانه نان ب��ود(، پول کم آورد و از منابع ديگر بودجه 

استفاده کرد.
بدي��ن ترتي��ب دولت در ۹ مورد حکم قانون را زير پا گذاش��ت و در 2 مورد نيز 

روح آن را ناديده گرفت«.
البته بنا به نقل همين نماينده، پاس��خ رييس دولت به انتقادهاي مذکور چيزي 
نبود جز اينکه تقاضا نمود: »بگذاريد گران کنيم تا درآمد بيش��تري کس��ب شود و 
يارانه نقدي را اضافه کنيم«. اين پاسخ نشان مي داد که دولت بيش از آنکه به اصالح 
ساختار توليد و اصالح رفتار مصرفي مردم براي صرفه جويي در انرژي چشم داشته 

باشد، به دادن پول نقد بيشتر به مردم توجه داشت.
دفاع احمدي نژاد از نتايج اجراي طرح

گرچه بررس��ي اينک��ه اجراي مرحل��ه اول طرح هدفمندي موفق ب��ود يا خير؛ 
موضوع اصلي اين نوش��ته نيس��ت اما ضرورت دارد قب��ل از ورود به موضوع تعيين 

گروههاي هدف، به نتايج حاصل از اجراي طرح اشاراتي گردد.
رييس دولت دهم در ديماه ۹1 ارزيابي خود را از اجراي طرح اين گونه توضيح 
مي دهد: "همه دس��ت به دس��ت هم داديم و با ياري خدا و عنايات امام عصر)عج(، 
هوش��مندي مردم و حضور مل��ت، گام اول هدفمندي را با هم برداش��تيم که آثار 
خوبي داش��ت.وي افزود: برخي از آثار هدفمندي يارانه ها در مرحله اول اين اس��ت 
که در طرحي که روي آن بحث ش��د، قرار بر اين بود که در درآمد خانوار ها به نفع 
طبقات کم برخوردار تعديل ايجاد کنيم و قرار بود بين بنگاه ها تعادل ايجاد ش��ود، 
يعني از بنگاه هاي ناکارآمد به بنگاه هاي کارآمد و البته قرار بود، تعديلي در بودجه 
دولت انجام ش��ود و خوش��بختانه با همکاري که اتفاق افتاد هر س��ه اين موارد در 

بودجه مطرح شد.
احمدي نژاد با اش��اره به اين که در گام اول هدفمندي يارانه ها بخش مهمي از 
اهداف محقق ش��د، تصريح کرد:  امروز مدل هدفمندي يارانه ها در ايران در مجامع 
جهان��ي به عنوان يک الگو و مديريت کالن اقتصادي، کامال ايراني ثبت ش��ده و به 
رسميت شناخته شده اس��ت که جزو معدود طرح هايي است که الگوهاي مديريت 

اقتصادي ما را از شيوه هاي رايج سرمايه داري و سوسياليستي خارج کرده است.
احمدي ن��ژاد ب��ا تاکيد بر اينکه طرح هدفمندي يارانه ه��ا طرح موفقي بود و در 
اين راس��تا دنيا، ملت ايران را تحسين کرد و موجب افتخار دولت و ملت جمهوري 
اس��المي ش��د، گفت: همزمان با ارائه اين طرح، دش��منان نگران ش��دند و ديدند 
بزرگتري��ن ط��رح تحولي که همه آنها مي گفتند موجب بحران و آش��وب اجتماعي 
مي شود و هيچ دولت و نظامي در ايران نمي تواند آن را اجرا کند، با موفقيت کامل 

اجرا شد.
نظرات منتقدين

ام��ا در مقابل، گروه ديگري هس��تند ک��ه با وجود قبول اص��ل ضرورت اجراي 
طرح هدفمندي يارانه ها، نس��بت به نحوه اجراي فاز اول اين طرح انتقاداتي را بيان 
مي دارن��د. نماين��دگان مجلس که در جايگاه قانونگذاري ق��رار دارند، عموما چنين 
اعتقادي دارند. اين گروه، برخي مشکالت به وجود آمده در شرايط کنوني را نتيجه 
اجراي فاز اول هدفمندي مي دانند؛ مش��کالتي مانند نرخ باالي تورم و يا اختالالت 
ارزي، رک��ود بخش توليد و... که در دوره اجراي ف��از اول هدفمندي يارانه ها اتفاق 

افتادند.
نماين��دگان مجلس، انتق��ادات ديگري را نيز درباره نح��وه اجراي فاز اول طرح 
داش��تند مانند اين که بر اس��اس قانون هدفمندي يارانه ها، اين طرح بايد طي پنج 
س��ال و با يک ش��يب ماليم انجام مي ش��د تا گام اول در اجراي طرح يعني اصالح 
قيمت ها، کوتاه تر برداش��ته ش��ود و افراد جامعه و فعاالن اقتصادي بتوانند عالوه بر 
تحمل فشار هزينه اي، رفتار اقتصادي خود يا ساختار توليدي بنگاه خود را متناسب 
با ش��رايط جديد تعديل کنند. همچنين عدم ش��فافيت و انضب��اط مالي دولت در 
اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها، يکي ديگر از انتقادهاي نمايندگان به دولت بود. 

البته دولتمردان اين انتقادات را نمي پذيرفتند.
ارزيابي داود دانش جعفري وزير اقتصاد دولت نهم نيز جالب اس��ت. وي معتقد 
اس��ت: »هم اکنون دولت در اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها دچار مش��کل 
اس��ت و همانطور که مش��اهده مي ش��ود، هرچند وقت يکبار براي پرداخت مبالغي 
که تعهد دارد، دچار مش��کل مي ش��ود و به ناچار از منابع ديگري برداشت مي کند. 
بنابراين اگر بخواهد در فاز دوم نيز تعهدات خود را بيش��تر کند، معنايش کس��ري 
بودجه اس��ت و کس��ري بودجه نيز تورم و بسياري از مش��کالت ريشه اي را در پي 

دارد«.
نظر مسعود ميرکاظمي، وزير سابق نفت و بازرگاني و نماينده فعلي مجلس نيز 
قابل توجه اس��ت: »مخالف اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه در ش��رايط فعلي 
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هستم. دولت با کسري بودجه فعلي چطور مي تواند 200 هزار ميليارد تومان يارانه 
ب��ه مردم بدهد. دولتي ک��ه نمي تواند خودش را با منبع ديگ��ري غير از نفت اداره 
کن��د، چه طور مي تواند 200 هزار ميليارد تومان يارانه دهد. با بهم ريختن بازار ارز 

5 قدم به عقب بازگشتيم«.
براي روش��ن ش��دن بيش��تر نتايج عملي اج��راي هدفمندي، توج��ه به نظرات 
بهمني رييس کل بانک مرکزي در دولت دهم مفيد است. وي مي گويد: »با اجراي 
هدفمن��دي يارانه ها و تحريم هايي که به آن اش��اره ش��د، تورم در پايان س��ال ۹1 
به ۳0.5 درصد رس��يد«. بهمن��ي در مورد رکود فعلي حاکم ب��ر اقتصاد هم گفت: 
»کارخانج��ات توليدي با ظرفي��ت ۴0 و 50 درصد فعالي��ت مي کنند و توان مالي 
ظرفي��ت ب��اال براي توليد را ندارن��د و چون با ظرفيت پايي��ن کار مي کنند، تعديل 
نيرو انجام مي دهند. در اين ش��رايط اين واحدهاي توليدي، نيروهاي کار را اخراج 
مي کنند و اگر نيرو اخراج نکنند، قيمت تمام شده کاال براي آنها باال مي رود، چون 
ظرفيت پايين اس��ت و نرخ س��ربار باال است. از س��وي ديگر چون توان مردم بر اثر 

افزايش قيمتها کاهش مي يابد، اين وضعيت ايجاد رکود مي کند«.
البت��ه در پاي��ان کار دولت دهم اعالم ش��د که دولت بي��ش از درآمد حاصل از 
افزاي��ش قيمت حامل هاي ان��رژي، يارانه نقدي مي دهد و حتي اين نکته قابل تامل 
هم وجود دارد که 2 ميليون بيش��تر از جمعيت کش��ور يارانه مي گيرند؛ افرادي که 
هنوز مش��خص نيس��ت چه کساني هستند. از س��وي ديگر، نرخ تورمي که پيش از 

قان��ون هدفمند کردن يارانه ها تقريبا داش��ت تک رقمي مي ش��د، به مرز ۴0 درصد 
نزديک شد، نقدينگي به بيش از 500 هزار ميليارد تومان رسيده و نرخ رشد منفي 

5/۸ درصد هم در اقتصاد تجربه شد.
با توجه به آنچه گفته شد، در واقع دولت قبل اجراي قانون هدفمندي را به دو 

مورد زير تقليل داد:
1- حذف يارانه و افزايش قيمت حامل هاي انرژي.

2- بازتوزيع درآمد حاصله ميان گروههاي هدف يعني همه مردم.
پرسش اساسي هدفمندي

دول��ت قبل در اولين گام خود ب��راي اجراي قانون نياز به اطالعاتي داش��ت تا 
بتواند گروههاي هدف را شناس��ايي و بر مبناي آن ب��ه بازتوزيع درآمد اقدام نمايد 
و چون چنين آماري وجود خارجي نداش��ت لذا ناگزير ش��د از مردم براي تکميل 
پرسش��نامه هاي اقتص��ادي دعوت به عم��ل آورد. دولت در اين انديش��ه بود که با 
اتکاء به آمارهاي بدس��ت آمده خواهد توانس��ت با تقسيم بندي مردم در دهک هاي 
درآمدي يک تا ده، نسبت به اعطاي کمک به دهک هاي نيازمند اقدام و دهک هاي 
پردرآمد را از ليس��ت دريافت يارانه حذف کند اما بدليل شرايط خاص ايران، همان 
گونه که جناب صمصامي سرپرس��ت وزارت اقتصاد دولت نهم نوشت: »به پشتوانه 
اين اطالعات به استقبال توزيع يارانه نقدي بين خانوارها رفتن، به منزله »با طناب 
پوس��يده به چاه رفتن« بود«، دولت دهم اما بجاي تامل و اصالح ش��يوه هاي کسب 
اطالع��ات و يا تغيي��ر مبناي خود در پرداخت يارانه،  با اي��ن توجيه که پايگاه هاي 
اطالعاتي قوي در دس��ت ندارد به تمام اقشار کش��ور اعم از فقير و ثروتمند، يارانه 
نق��دي پرداخت ک��رد. اين در حالي  اس��ت که اين مي��زان از يارانه ه��اي نقدي با 
درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه ها هيچ هماهنگي نداشت و بدين ترتيب وارد 

چاه بي انتهاي پرداخت نقدي يارانه شد.
به نظر مي رس��يد دولت س��ابق، قبل از اينکه به اين س��وال اساسي پاسخ گويد 
ک��ه منطقاً چه گروههايي شايس��ته دريافت کمک هاي نق��دي دولتند، به بازتوزيع 
درآمد حاصله پرداخت و با حذف صورت مسئله،  هدفمندي يارانه ها را وارد مرحله 

بي بازگشت کرد.
اين پرس��ش چنان س��ترگ اس��ت ک��ه گام اول دولت يازدهم نيز ب��ا فراخوان 
»خودانصراف��ي« رو بس��وي حل اين معض��ل دارد؛ معضلي که ريش��ه آن در اقدام 

عجوالنه دولت دهم نهفته ا ست.
فرشاد مومني اقتصاددان، به موضوع يارانه ها  نگاه ديگري دارد که با آن مي توان 
به موضوع تعيين گروههاي هدف از منظر تازه اي نگريس��ت. ايش��ان معتقد اس��ت: 
»در دول��ت قبل ديديم که ب��ا افزايش قيمتي معادل 10 براب��ر افزايش هاي فعلي 
نرخ حامل هاي انرژي، به جاي اينکه ش��اهد کاهش مصرف سوخت باشيم، افزايش 
مصرف رخ داد، بنابراين نتيجه مي گيريم که سياس��تهايي از اين دست هيچ کمکي 

به کاهش آلودگي هوا نخواهد کرد«.
در يک��ي از گزارش ه��اي اخير مرک��ز پژوهش هاي مجلس که مربوط اس��ت به 
مطالعات انرژي در بخش صنعت و معدن، عنوان ش��ده که ميزان هدر رفت برق در 
ش��بکه هاي توليد، انتقال و توزيع برق ايران، بخش قابل توجهي از س��رمايه گذاري 
کش��ور در اين ش��بکه را ناکارآمد کرده اس��ت: »ايران از نظر سطح هدررفت انرژي 
در ش��بکه توزيع در س��ال 2010 در ميان 101 کشور، جايگاه ۸۴ را داشته است و 
اين يعني ما يکي از بدترين و ناکارآمدترين سيس��تم هاي توليد برق را داش��ته ايم. 
باتوجه به ظرفيت اس��مي نيروگاه هاي کشور در سال ۹2 و مصرف سوخت تا تاريخ 
1۶ اس��فندماه همان س��ال، کاهش هر يک درصد از اين هدررفت در مجموع، بالغ 
بر س��ه هزار ميليارد تومان ب��راي اقتصاد ايران عاي��دي دارد. دولت به جاي اينکه 
اين مس��ير اصول��ي را انتخاب کرده و مش��کل اصلي را هدف ق��رار دهد، از طريق 
تنبيه مصرف کنندگان با مس��ئله برخورد مي کند. اين امر عمال باعث مي ش��ود که 
توليدکننده ناکارآمد تش��ويق به اس��تمرار ناکارآمدي خودش ش��ود. از سوي ديگر 
فقر و فالکت بيش��تر نصيب مصرف کنندگاني مي ش��ود که در اين اسراف و اتالف 
غيرعادي انرژي، هيچ س��همي نداش��تند. اين جهت گيري از اساس نادرست بوده؛ 
اينها آمدند با دس��تکاري مفاهيمي مثل يارانه اس��مي، ياران��ه حقيقي و امثال اين 
کلمات، ماجرا را به نحوي ديگر نشان داده و در واقع باعث شدند که کشور در يک 

ورطه مخرب گرفتار شود«.
به نظر مي رس��د دولت وقت ب��ا فراموش کردن وظيفه خ��ود در قبال پرداخت 
۳0درصد از درآمد حاصله به توليدکنندگان، همچنين توزيع برابر و بواقع ناعادالنه 

آن ميان همه مردم، فاحش ترين خطاي استراتژيک خود ر ا مرتکب شده است. 
اگر اين  نگاه مورد اجماع قرار گيرد که اصالح ساختار توليد و افزايش بهره وري 
اصل بوده و به هنگام ضرورت، اقدامات حمايتي دولت منحصراً بعنوان تکليف ثانوني 

مورد اهتمام قرار دارد، آنگاه »تعيين گروه هاي هدف« اهميت ويژه اي مي يابد.
معيارهاي شناسايي 

در ي��ک نگاه کلي دو راه براي تش��خيص و تعيي��ن  گروه هاي هدف قابل تصور 
است :

1-تعيين و شناسايي کساني که به دليل مالئت و تمکن مالي؛ شايسته دريافت 
کمک هاي نقدي دولت نبوده و نيازي هم به دريافت نقدي يارانه ندارند.

2-تعيين کس��اني که مستحق دريافت يارانه اند و به هنگام اجراي قانون اجراي 
هدفمندي، نياز مبرم به استفاده از چتر حمايتي دولت دارند.

 در رويکرد اول فرض اساسي آن است که تمام آحاد ملت محق دريافت يارانه اند 
مگر آنکه به دليل تمکن مالي باال، عدم نيازشان به اثبات برسد و در چنين حالتي 

نيز انصراف از دريافت يارانه، لطف و ايثار آنان نسبت به دولت و نيازمندان است. 
در رويکرد دوم چنين فرض مي ش��ود که کمک حمايت��ي دولت منحصراً براي 
کساني است که به دليل مشکالت معيشتي، قادر به تامين حداقل هاي يک زندگي 
نيس��تند و در ص��ورت ع��دم حمايت دولت ي��ا فقيرند و يا در فق��ِر مطلق، زندگي 

زجرآوري را سپري مي کنند.
از آثار پذيرش رويکرد اول آن است که ما براي اخراج گروه هاي متمکن، نيازمند 
به اثباِت غنا و ثروتمندي ش��ان هس��تيم درحالي که اگر مبنا را  بر روش دوم قرار 

دهيم، احراز نياز، مالک دريافت کمک هاي دولت است.
در اي��ران ب��ا توجه به فرهنگ عمومي و عنايت به س��ابقه تعامل و اعتماد ميان 
ش��هروندان و دولت ه��ا، پنهان ک��ردن آمار اموال و ثروت، امري مرس��وم و معمول 
اس��ت و به همين جهت اثبات تمکن افراد اگر نگوييم محال، امري دش��وار اس��ت. 
اين در حالي اس��ت که نيازمندان )کس��اني که فقيرند و يا در همس��ايگي خط فقر 
زندگ��ي مي کنند( چون چيزي براي پنه��ان کردن ندارند لذا در اثبات ناتواني خود 
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اقتصادي

توانا هس��تند و به همين دليل، کش��ف و شناس��ايي خانوارهاي مستحق به نسبت 
خانوارهاي متمکن، امري س��هل تر است. ش��ايد به همين جهت  است که در نظام 
فقهي - حقوقي ايران، اصل بر مالئت و تمکن افراد اس��ت و »اعس��ار« که خارج از 

اصل تلقي مي شود، نيازمند به اثبات است. 
آنچه دولت بطور عام مکلف به انجام و موظف به رعايت آن است ايجاد زمينه هاي 
رش��د اقتصادي براي آحاد مردم است تا هرکس به فراخور استعداد، سرمايه و توان 
مديريتي خود، به کس��ب درآمد بپردازد  اما چت��ر حمايتي دولت منحصراً در ارائه 

کمک هاي اقتصادي به نيازمندان است نه آحاد مردم!
ب��ه عبارت ديگر دريافت يارانه يک حِق عاِم اجتماعي نيس��ت که از منصرفين، 
انتظار داشته باشيم آن را با ايثار، به نيازمندان انفاق کنند بلکه ابزاِر حمايتِي خاِص 
دولت )به نيابت از جامعه( است که به افراد نيازمند اعطا مي شود. در حقيقت، نوعي 

انفاِق اجتماعي است که از کانال و معبر دولت به دست نيازمندان مي ر سد.
به نظر مي رسد سردرگمي در تعيين گروه هاي هدف، عامل اصلي شکست دولت 
دهم در اجراي فاز اول هدفمندي بوده و پاش��نه آش��يل دول��ت يازدهم نيز همين 
معضل است. توجه به برخي اظهارات مسئولين دولت يازدهم،  نشان از سردرگمي 

متوليان امر ميان دو راه پيش گفته دارد.
دکت��ر طيب نيا وزير اقتصاد مي گويد: »ما معتقدي��م که پرداخت نقدي به همه 
افراد جامعه به يک ش��کل، نه عادالنه و نه کارآمد است و اگر اين مبلغ را بياوريم و 
ص��رف توليد کنيم به راحتي مي توانيم از رکود خارج ش��ويم«. وزير اقتصاد با بيان 
اينکه به هر حال ما در مقابل يک کار انجام شده قرار گرفته ايم، گفت: پرداخت هايي 
به مردم در پي س��ال هاي اخير انجام ش��ده و براي بخش��ي از مردم به يک حقوق 
مکتس��به تبديل ش��ده اس��ت. برآوردهاي اوليه حاکي از اين بود که شايد بتوانيم 
10 ميلي��ون نف��ر را از دريافت يارانه ح��ذف کنيم که قرار بود کارگ��روه خانوارها 
اين اطالعات را بررس��ي کند که متقن اس��ت يا خير. وي تاکيد کرد: کس��اني که 
دست اندرکار سامانه هاي مهم کشور هستند از جمله مرکز آمار به وضوح گفتند اگر 

بخواهيم به صورت قطعي و بدون خطا عده اي را از دريافت يارانه حذف کنيم 200 
هزار نفر قابل حذف کردن هستند«.

همچنين وزير تعاون،کار ورفاه اجتماعي گفت: »شناس��ايي پردرآمدها دش��وار 
است و نمي توانيم با اتکا به شاخص دريافت حقوق، پردرآمدها را شناسايي کنيم«. 
علي ربيعي درباره شناس��ايي دهک هاي درآمدي مش��مول دريافت يارانه گفت: در 
اي��ن زمينه دو مورد خطاي جامعيت و مانعيت وجود دارد که افرادي که مش��مول 
دريافت يارانه نقدي مي ش��وند يا نمي شوند بايد شناسايي شوند. متاسفانه در کشور 
ما مانند کش��ورهاي ديگر، بانک اطالعاتي درس��تي وجود ندارد  اما کار شناس��ايي 
خود را آغاز کرده ايم. از بانک هاي اطالعاتي س��ازمان امور مالياتي، س��ازمان تأمين 
اجتماعي، نيروي انتظامي و س��ازمان امالک از زماني که الکترونيکي ش��ده اس��ت 
اطالعاتي جمع آوري کرده ايم و مي توانيم اکنون تعدادي از افراد را با درصد خطاي 
پايين��ي اع��الم کنيم.  وزير تعاون، کار و رفاه اجتماع��ي تاکيد کرد: در مورد تعداد 

و آمار افراد مش��مول بايد بگويم برنامه ريزي براي شناس��ايي حدود 25 ميليون نفر 
از کم درآمدها را داريم و اليه هاي پايين درآمدي، راحت تر شناس��ايي مي ش��وند اما 
در مورد شناس��ايي پردرآمدها بايد به نتيجه برس��يم که م��الک را چه عددي قرار 
دهي��م. نمي توانيم دريافت حقوق را ش��اخص قرار دهيم. در حال حاضر افرادي که 
درآم��د باالي چند ميليوني دارند، از هدفمندي اس��تفاده مي کنند اما واقعيت اين 
اس��ت که بايد برخي از ش��اخص ها را در مسير شناسايي ضريب دهيم تا به درستي 

شناسايي کنيم.
متاس��فانه در نگاه وزراي مربوطه،  تعل��ق يارانه به تمامي آحاد جامعه به عنوان 
يک حق مکتس��به، فرض گرفته شده و لذا خود را نيازمند داشتن اطالعات متقني 
مي دانند تا بتوانند تمکِن ثروتمندان را به اثبات رسانده و دليل موجهي براي خروج 
از ليس��ت يارانه بگيرها ارائه دهند در حالي که اين فرض از اساس غلط و نادرست 

است.
متولي��ان امر اگر اصل ضروري مورد قبول هر جامعه متعادل را که فرِض مالئت 
و تمک��ن اقتصادي آحاد جامعه اس��ت، به عنوان اصل اولي��ه بپذيرند و در گام بعد 
ني��ز مبناي پرداخت يارانه نقدي را احراز اس��تحقاق و نيازمن��دي افراد قرار دهند، 
آنگاه نياز نخواهند داش��ت به شناس��ايي دش��وار ثروتمندان اقدام کنند زيرا در آن 
صورت، احراز استحقاق نيازمندان مالک عمل قرار مي گيرد که به اعتقاد مسئولين  
مربوط��ه احرازش راحت تر اس��ت  زيرا اصوالً اقشارآس��يب پذير چيزي براي پنهان 
کردن نداش��ته و از ارائه آمار فعاليت هاي اقتصادي و اعالم  رقم واقعي درآمد خود 

پرهيز ندارند.
اگر تجربه س��اير کش��ورها در موضوع ارائه کمک هاي حمايت��ي را مدنظر قرار 
دهيم، روش��ن مي ش��ود در کش��وري مثل آمريکا که در س��ال 201۳ به بيش از  
۴7 ميلي��ون نفر - مع��ادل 15درصد جمعيت کش��ور- درهر م��اه،  يارانه خوراک 
داده نيز بر مبناي احراز نيازمندي اس��ت. در اين کشور،  براي شناسايي گروههاي 
مش��مول دريافت يارانه از دولت، بانک هاي اطالعاتي تش��کيل داده و به کمک آن 
افراد مستحق  را مورد شناسايي قرار مي دهند. شيوه  عمل نيز چنان است که افراد 
نيازمند با تکميل فرم ثبت نام و ارائه اسناد مثبته در خصوص ميزان درآمد و تعداد 
خانوار، واجد ش��رايط بودن خود را اعالم مي نمايند. بديهي اس��ت در صورت کشف 

مطالب خالف واقع، برخورد هاي تنبيهي در دستور کار قرار مي گيرد.
در حقيقت در کش��ورهاي پيش��رفته نيز دريافت کمک هاي نقدِي دولت نه به 
عن��وان حق مف��روض براي همه آحاد م��ردم که فقط براي نيازمن��دان پيش بيني 
ش��ده  است و تنها نيازمندان ِ واقعي اند که اس��تحقاق دريافت اين انفاق اجتماعي 

را دارند.
در شرايط امروز ايران مي توان پذيرفت که گروه هاي هدف در هدفمندي يارانه، 
گروههايي هستند که زير خط فقر و يا با فاصله اي نزديک به آن،  زندگي مي کنند 

و دولت نيز منحصراً موظف به حمايت از اين گروه هاست.
با بررس��ي هاي صورت گرفته توس��ط برخي از اقتصادانان، هزينه متوس��ط يک 
خان��واده )۳/5 نف��ري( در ايران بي��ن 2/۳ ميليون تومان ت��ا ۳/25 ميليون تومان 
تخمين زده ش��ده است لذا مي توان به دولت توصيه کرد در مرحله اي اول، با فرِض 
يک حاش��يه امن در مورد درآمد ها و  با اس��تفاده از اطالعات سازمان هاي حمايتي 
همانند بهزيس��تي و کميته امداد و همچنين آمار مربوط به درآمد کارکنان دولت 
وکارگ��ران تحت پوش��ش تامين اجتماعي که بي��ش از 70 درصد جمعيت ايران را 
شامل مي شوند، به شناسايي گروههاي نيازمند اقدام  کند. در مرحله دوم،  افرادي 
که بدليل نقِص اطالعات، در ليست يارانه بگيران منظور نشده اند خواهند توانست با 
ارائه اطالعات صحيح، از کمک هاي دولت بهره مند ش��وند. با چنين اقدامي، حدس 
زده مي ش��ود انتظ��ار دولت در خ��روج 10ميليون نفر از درياف��ت يارانه نيز محقق 

شود.
ممکن اس��ت اين س��وال مطرح شود اگر در بررسي ها مش��خص شود که بيش 
از ۹0درص��د از مردم ايران مس��تحق دريافت يارانه باش��ند؛ چ��ه افقي پيش روي 
قرار مي گيرد؟ پاس��خ اين س��وال را بعضي از اقتصاددانان چنين داده اند: »وقتي در 
کش��وري تعداد زيادي از مردم زير خط فقر باش��ند، يارانه ه��ا بهتر از پرداخت هاي 
مس��تقيم خواهد بود. اگر بخواهي��د به 70 درصد از مردم ياران��ه  بدهيد تا هزينه 
زندگي آن ها را تامين کنيد، اين کار پرهزينه، پرچالش و اش��تباه خواهد بود چون 
باي��د اين 70 درصد را از ميان 100 درصد انتخ��اب و پيدا کنيد. در اين مواقع در 

بحث هاي پخته شده و تخصصي اقتصاد گفته مي شود يارانه ها را حذف نکنيد«.

در کش�ورهاي پيش�رفته نيز درياف�ت کمک هاي نقدِي 
دولت ن�ه به عنوان حق مفروض براي هم�ه آحاد مردم که 
فقط براي نيازمندان پيش بيني شده  است و تنها نيازمندانِ  
واقعي اند که استحقاق دريافت اين انفاق اجتماعي را دارند. 
در شرايط امروز ايران مي توان پذيرفت که گروههاي هدف 
در هدفمندي يارانه، گروههايي هستند که که زير خط فقر 
و يا با فاصله اي نزديک به آن،  زندگي مي کنند و دولت نيز 

منحصراً موظف به حمايت از اين گروه هاست.
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 بن�ا داريم در اي�ن گفت وگو به آسيب شناس�ی ام�ور تربيتی و 
فعاليت های پرورش�ی در م�دارس بپردازيم، با اين نيت که ب�ه اميد خداوند با 
تبادل نظ�ری که با صاحب نظران اين حوزه انج�ام می دهيم، نتايج خوبی برای 
آينده به دست آوريم. مناسب است با يادی از شهيدان بزرگوار رجايی و باهنر 
ش�روع کنيم که به تعبيری بانيان امور تربيتی محس�وب می ش�وند. اگر صالح 
می داني�د با ذکر خاطره ای از اين عزيزان بحث را ش�روع کني�د تا در ادامه در 
قالب پرس�ش هايی که ممکن اس�ت در ذهن مخاطبان مطرح شود، سؤاالتمان 

را با شما مطرح کنيم.
در مورد زندگی ش��هيد رجايی آنچه زياد از آن ياد می شود، ساده زيستی ايشان بود 
ک��ه به قدری دقيق و روش��ن بود ک��ه همه می ديدند و بعد ها هم زياد از آن نقل ش��د، 
ام��ا آنچه به کار تعليم و تربي��ت، بحث نظری آن و نظام تعليم و تربيت می آيد، عالوه بر 
ساده زيس��تی، وجود تفکری با عنوان انس��ان مکتبی در ايش��ان اس��ت. می گفتند، بايد 
ش��اخص های انس��ان مکتبی را از قرآن، روايات و متون دينی اس��تخراج کرد که البته 
 ايش��ان اين شاخص ها را استخراج کرده و تعليم و تربيت را بر اساس جهت دادن انسان 
به س��وی انسان مکتبی، طراحی کرده بود. می گفت، فرق انسان مکتبی با ساير انسان ها 
اين اس��ت که ممکن است انسان مکتبی نتواند زياد ادعا کند، نتواند نظريه پردازی کند، 
نتواند زياد شعار بدهد، ولی عمل، رفتار، تفکر، منش، انديشه و راهش را حتماً با مکتب 

قرآن و اهل بيت تطبيق مي دهد.
مطابق برداش��ت از س��وره کافرون، ايشان دين را عبارت ديگری از يک مکتب کامل 
ترجمه می کرد و می گفت، جهان کفر و س��کوالر هم مکتب و انديشه و جهان بينی دارد 
و بر اس��اس آن حرک��ت می کند. آنها هم بدون مکتب نيس��تند و اگر می گويند آزادی، 
منظورشان آزادی از مکتب نيست، منظور همان آزادی ای است که در مکتب شان گفته 
شده و اگر کسی آزادی را چيزی جز آنچه در مکتب آنها گفته شده معنی کند، آن قدر 
با اين تفکر می جنگند تا آن را نابود کنند يا او را با خودش��ان هم عقيده کنند که عمدتاً 
در آزادی سکس��ی و آزادی شهوات و خوشگذرانی خالصه می شود. اما اگر کسی آزادی 
ديگ��ری را مطرح کند، حتی درون جبهه خودش��ان، با آنها به ش��دت برخورد می کنند، 
مانند ديويدی ها و ديگران که همگی ش��ان را کشتند به خاطر اينکه حرف جديد مطرح 

نشود و وضعيت همان طور که خودشان گفتند، باشد.
به تعبير ديگر، جهان غرب يا جهان کفر و سکوالر، مکتب خاصی دارند که آن را با 
عناوي��ن مختلف در عرصه های مختلف حيات مطرح می کنند؛ در عرصه فلس��فه حيات 

انس��انی با عنوان اومانيس��م، در عرصه روابط اجتماعی با عنوان ليبراليس��م و در عرصه 
روابط سياس��ی- اجتماعی با عنوان دموکراسی و حتی زود تر از انقالب ما، در کشور های 
اس��المی مانند مصر و لبنان و... مراکزی تأس��يس کردند با عنوان توس��عه دموکراسی. 
اگر دموکراس��ی ادعايي، يک دموکراس��ی واقعی باشد، طبيعت بشر به سمت آن می رود 
و نيازی به هزينه و دفتر و... ندارد. دموکراس��ی چيزی نيس��ت که با زور ايجاد ش��ود. 
اين دموکراس��ی با تفسير خودشان است؛ دموکراس��ی با طعم ليبراليسم و سکوالريسم 
و پلوراليس��م الزم داشتند. آنها دموکراس��ی را نمی خواستند که حقيقتاً تمام آحاد بشر 
راحت به عقيده خودش��ان برسند. به همين دليل در کشور حجاز، آل سعود را گذاشتند 
و به ش��دت از آن پش��تيبانی می کنند که به هيچ وجه در آنجا دموکراس��ی وجود ندارد، 
بحرين هم به همين صورت. پس مکتبي که آنها به دنبالش هستند، مکتب دنياپرستی 
و منفعت پرس��تی شخصی و حزبی و گروهی است؛ مکتب س��رمايه داری است که البته 

منظور از سرمايه داری، سرمايه ساالری است.
ما هم مکتب داريم. اگر جمهوری اس��المی بخواهد در مس��ير صحيح حرکت کند، 
بايد در مسير مکتب اسالمی خود باشد، واال نه از جمهوری اسالمی چيزی می ماند و نه 
از اس��الم جز پوسته ای، اگر بماند. مکتب ما هم در همه عرصه ها نظر دارد و من بايد بر 
اساس مکتب خود عمل کنم. مکتب ما هم برنامه و مهندسی دارد و نمی شود از چيزی 
استفاده کنيم که متعلق به ديگران است و آنها هم از فرهنگ و منش و آگاهی و ايمان 
ما اس��تفاده نخواهند کرد، زيرا اين ش��ئون انس��انی چنان با هم تنيده است که ممکن 

نيست گوشه ای از يک مکتب را بگيريم و گوشه ای ديگر را رها کنيم.
ايشان در اين زمينه انديشه بسيار ظريفی داشتند و خيلی هم به آن اعتقاد داشتند؛ 
انس��انی سياس��ی، اجتماعی و بس��يار کارآزموده و خبره بودند و به تمام روابط و رفتار 
خودش��ان آگاه بودن��د. رفتارش با خ��ود، خانواده، جامعه و جهان و... بر اس��اس مکتب 
خودش بود و می گفت، بايد انس��ان مکتبی تربيت کنيم. اين عنوانی بود که در تعليم و 
تربيت تعقيب می کردند. متأسفانه کمتر ايشان را شناختند. ايشان فوق ليسانس رياضی 
و اس��تاد دانش اجتماعی، سياس��ی بود. منتهی همچنان که همه جا اين وضعيت ناگوار 
وجود دارد، انسان هايی که ذاتاً و فطرتاً نبوغ خاصی در يک موضوع دارند، معموالً استاد 
دانش��گاه در آن رشته نيستند و استادی در دس��ت کسانی است که به صورت حرفه ای 
يک عمر مس��ائلی را دنبال کرده اند و خودش��ان را اس��تاد آن رش��ته می دانند و راه را 
برای کس��ی باز نمی کنند. ايشان مانند کس��ی که ذاتاً شاعر است يا ذاتاً مدير است و يا 
فرمانده است، استاد بودند، ولی از انديشه های سياسی- اجتماعی ايشان کمتر حرف زده 

 گو
ت و

گف
آسيب شناسي فعاليت هاي پرورشي

درگفتوگوبااستادمرتضيزاهدي

اشاره
امور تربيتي و فعاليت هاي پرورشي در کشور ما عمري تقریبًا همسان انقالب دارد و طي این سال ها، دچار 
افت وخيزهایي هم شده است. هرگونه برنامه ریزي در این زمينه براي آینده، نيازمند شناخت فلسفه امور 
براي  است.  گوناگون  حوزه هاي  در  پرورشي  فعاليت هاي  آسيب شناسي  نيز  و  آن  اوليه  اهداف  و  تربيتي 
پاسخگویي به این نياز، بر آن شدیم در اولين شماره ماهنامه تربيت سياسي- اجتماعي، به سراغ استاد 
مرتضي زاهدي برویم که از بنيانگذاران امور تربيتي است و در دولت شهيدان رجایي و باهنر مدیریت 
دفتر امور تربيتی را بر عهده داشت. وي که اولين معاون پرورشي شهر تهران محسوب مي شود، در زمينه 
مسائل تعليم و تربيت صاحب نظر است و البته چه بسا برخي از نظرات و دیدگاه هاي ایشان مورد قبول 

دیگر صاحب نظران نباشد.
اميدواریم فرصت داشته باشيم با همين نگاه، در آینده با دیگر صاحب نظران هم در این باره گفت وگو کنيم 
و مجموعه اي مفيد از دیدگاه های مدیران سابق امور تربيتي را براي رسيدن به راهکارهاي تقویت جایگاه 

فعاليت پرورشي در نظام تعليم و تربيت کشور فراهم آوریم.
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ت و گو
گف

ش��ده؛ کسی که شهادتش موجب حرکت ميليونی اجتماع شد. جامعه انعکاس نگاه های 
اجتماعی- سياسی ايشان بود. اين طور نبود که مردمی  بيکار و منتظر يک انفجار باشند 
و برای دلسوزی و نعش کشی بيايند. متأسفانه مسؤالن نفهميدند ايشان چه نگاه عميقی 
به مسائل داشتند. به نظر من بايد در کرسی های علمی و آزادانديشی، انديشه های ايشان 

در دانش اجتماعی- سياسی مطرح شود.
مگر چند نفر داريم که فهم سياس��ی را با فهم دينی در کنار هم داش��ته باشند. آن 
زمان که حضرت امام حکم رياس��ت جمهوری ايش��ان را امضا کرد و از بيت معظم امام 
آمدند بيرون، در س��رازيری آن کوچه با حکم رياس��ت جمهوری که در دس��ت داش��ت، 
دست ها را رو به آسمان باال برد و خطاب به خداوند گفت، ولی تو حکم مرا امضا کرد و 
من برای شهادت حاضرم. اين يعنی اوج مبارزات سياسی که ديگر شديد تر از آنچه بين 
بنی صدر و شهيد رجايی وجود داشت،  در تاريخ ايران وجود ندارد. در حدی که بنی صدر 
تمام تالش��ش را کرد که هم انقالب را براندازی کند و هم اين عقيده را ريش��ه کن کند 
و اين بزرگواران آن چنان مبارزه کردند تا نقاب نفاق از چهره بنی صدر انداختند. ايش��ان 
از آن س��رازيری جماران که پايين می آيد، می گويد خدايا من در رياست جمهوری برنده 
شدم و اين حرکت هم، حرکت مکتبی من، دقيقاً مطابق مهندسی مکتب اسالم بوده و 
رهبرم که در وجودش سياس��ت و ديانت يک جا متبلور اس��ت، آن را امضا کرد. حاال من 
از اين اوج مبارزات سياسی، اوج مبارزات عرفانی يعنی شهادت را می طلبم، يعنی کسی 
بتواند در اوج مبارزات سياس��ی فکر عرفانی بکند. اين امر در بين ما انسان های معمولی 
خيلی قابل درک نيس��ت؛ ما فکر مي کنيم کس��ی که عارف است نمی تواند سياستمدار 
باش��د؛ کسی که سياستمدار باش��د نمی تواند جامعه شناس الهی باشد. اين انديشه ها در 
بس��ياری جاها با هم تالقی و تضارب دارند، نه تجامع. گاهی حاالت اجتماعی- سياسی 
با حاالت عرفانی، اخالقی و حاالت درونی س��لوکی تطبيق نمی کند. ايشان اين قدر نبوغ 
سياس��ی- اجتماعی داش��ت که سلوک خود را با س��لوک اجتماعی و سياسی هماهنگ 
می کرد و از آن نتيجه اين چنين عجيبی می گرفت. ما بعد از ايشان هيچ کسی را نداشتيم 
که چنين درک و فهمی از رياس��ت جمهوری داش��ته باش��د؛ حاالت عرفانی و س��لوک 
شخصی و معنوی اش را کاماًل بدون ذره ای انحراف و اشتباه با سلوک اجتماعی- سياسی 
تطبي��ق دهد و عمل کند، نه فقط حرف بزند. ايش��ان درعمل چنين بود، نه در حرف و 

اين کار را بسيار دشوارتر می کرد.
 اج�ازه بدهيد از همين بحث پلی بزنيم به بحث اصلی. اگر فرض 
را بر اين بگيريم که با اهدافی که شهيد بزرگوار رجايی در ذهن داشت و آن هم 
انطباق داش�ت با آرمان های کالنی که مکتب ما برای ايجاد تحول در انس�ان ها 
تعري�ف کرده، و اگر مفروض بگيريم امور تربيتی در آموزش و پرورش با چنين 
رس�التی ش�کل گرفته بود، امروز که بعد از س�ی و چند س�ال از عمر اين نهاد 
می گ�ذرد - با همه تغيير و تحوالتی که در آن ب�ه وجود آمده - خروجی هايی 
دارد که هم در کادر آموزش و پرورش- مربيان و معلمان- بايد جست وجو کنيم 
و هم در دانش آموزانی که از اين مجموعه خارج می شوند و ما به صورت طبيعی 
انتظ�ار داري�م هر دو گروه تح�والت فکری، روحی و خلقی پيدا کرده باش�ند. 
ام�ا ش�ايد منتقدانه بتوان گفت، بس�يار از آن آرمان ها فاصل�ه داريم. در واقع 
می خواهم کمی سياست ها و رويکرد ها و همچنين برنامه هايمان آسيب شناسی 
ش�ود تا در هرکدام از اين حيطه ها بتوانيم با گزينش های درست، طراحی های 
درست تري بکنيم. اگر بخواهيد کاميابی ها و ناکامی های امور تربيتی را ارزيابی 

کنيد، چه مواردی را ذکر خواهيد کرد؟
فهم پاس��خ اين س��ؤال به فهم صحيح از امور تربيتی نياز دارد. غمی که همواره به 
دوش کشيديم از ابتدای تأسيس تا کنون، اين است که نه هيچ وزيری و نه هيچ معاون 
و مديرکلی س��عی نکردند فهم درس��تی از امور تربيتی پيدا کنند. خود ش��هيد رجايی 
همه مدتی که در وزارت بود مگر چقدر بود؟ شهيد باهنر چقدر بود؟ اما عظمت روحی 
و سياس��ی اجتماع��ی آن بزرگواران موجب می ش��ود از آنها زياد ي��اد کنيم، ولی مدت 
زمانی ک��ه آنها مجری بودند و مديريت کردند کوتاه بود. پس در آسيب شناس��ی وقتی 
می خواهيم بررس��ی انتقادی داشته باش��يم، بايد از اعمال خودمان اشکال بگيريم، نه از 

ايده های آنها چون اصاًل فرصتی دست نداد که به ايده های آنها برسيم. 
با تمام احترامی که برای تمام وزيران آموزش و پرورش دارم، به خصوص وزير فعلی 
که مرد متين و مؤدبی است، برويد و بپرسيد از امور تربيتی چه می دانند، از خود معاون 
پرورش��ی و س��اير معاونان بپرس��يد از امور تربيتی چه می دانند. واقعيت اين اس��ت که 
هيچ وقت نگذاشتند امور تربيتی صورتی پيدا کند که شهيد رجايی و باهنر می خواستند. 
فکر می کردند اين هم ش��اخه ای از ش��اخه های اجرايی و ادارات س��تادی است که بايد 
ضرورت��اً مثل بقيه يک ني��رو را بگذارند يا بردارند يا هر وزير، نيروی خودش را بياورد يا 
هرکس��ی دلش خواس��ت هر برنامه ای را اجرا کند. اصاًل هيچ وزير يا معاونی را در طول 
تاريخ انقالب نمی بينيد که حتی يک ساعت برای اينکه بدانند امور تربيتی چيست وقت 

گذاشته باشند. از بنده که طراح امور تربيتی بودم ياد بگيرند. بپرسند آنچه شهيد رجايی 
و باهنر می خواستند چه بود که ما دنبال کنيم. با فرض اينکه امور تربيتی يعنی تربيت و 
ما هم تربيت را بلد هستيم. آموزش داريم و تربيت که يک نفر اينها را از هم جدا می کرد 
و ديگری آنها را به هم می چس��باند. مرحوم عالقبندان زير نظر آقای نجفی، يا زير نظر 
آقای مرتضی حاجی آمد امور تربيتی را حذف کرد و به جای آن س��ازمان دانش آموزی 
گذاشت و گفت تربيت نبايد از تعليم جدا شود، بايد امور تربيتی را حذف کنيم و هرچه 

داريم بگذاريم روی مسائل آموزشی.
من در آن موقع اصراری به حرف زدن نداشتم، ولی تلويزيون گفت اگر چيزی نگويی 
چون طراح اين موضوع بودی، پس با موافقت تو بوده است. من هم مجبور شدم تلفنی 
صحبت کنم که در صدا و س��يما منعکس ش��د. بنده گفتم، حرف ش��ما در سه ساحت 
غلط است: اول، شما که فکر می کنيد امور تربيتی را با آموزشی هماهنگ کنيد، آيا امور 
تربيتی و تربيت از آموزش جداس��ت يا يکی هس��تند؟ اگر فکر کنيد جدا هستند همين 

جا نقطه اش��تباه شماس��ت، نه اينکه ما بگوييم يا ديگران بگويند. اصاًل تربيت محصول 
آموزش است. آموزش سلول های وجود تربيت است. هيچ تربيتی بدون آموزش نمی تواند 
ش��کل بگيرد. تربيت بدون آموزش وجود ندارد و هيچ آموزش��ی هم بدون نتايج تربيتی 
نمی تواند باشد. چون هرچيزی که آموزش داده شود، آثار تربيتی نيز دارد، چون مهارت 
ايج��اد می کند و مهارت خود آثار تربيتی اس��ت. يعنی هر جمله ای که از دهان اس��تاد 
بيرون می آيد، اثری روی ذهن می گذارد که اسمش آموزش است؛ اثری روی شخصيت 
می گذارد که اس��مش پرورش اس��ت. چگونه اين دو موضوع را از هم جدا می بينيد که 
می خواهيد آنها را به هم بچسبانيد؟ اين در ساحت تفکر که نقطه ضعف شان اينجاست. 
نقطه ضعف دوم اين اس��ت ک��ه معاونتی به نام معاونت ورزش تأس��يس کرديد. ورزش 
تربيت اس��ت، يا آموزش؟ اگر آموزش اس��ت که آموزش وجود داش��ت. در کنار معاونت 
آموزش معاونتی در اين زمينه تأس��يس کردند که خود تضاد اس��ت. اگر ورزش تربيت 
اس��ت که ش��ما می گوييد ما تربيت را حذف می کنيم تا با آموزش يکی ش��ود، پس چرا 
يک معاونت ديگر در اين زمينه  ايجاد کرديد و به اجرا گذاشتيد؟ اين اشکال در ساحت 
اجرا در رفتار و برنامه ريزی پيداس��ت. ساحت سوم، س��احت برنامه ريزی است. سازمان 
دانش آموزی چيس��ت؟ سازمان تربيتی است، يا آموزش��ی؟ اگر سازمانی آموزشی است 
که س��ازمان های آموزشی کم نيستند. اگر تربيتی است که شما گفته بوديد می خواهيد 
اين دو را ترکيب کنيد؟ يعنی در هر س��ه ساحت نه تنها اشتباه می رويد، بلکه به وضوح 
نشان می دهد ذات تعليم و تربيت و آموزش را نمی شناسيد. االن هم شنيدم يک جايی 
پ��روژه ای را به يک گروه علمی در دانش��گاهی داده اند که ضعف ها و آس��يب های  فوق 
برنامه را بررس��ی کنند. مش��خص اس��ت که همچنان درگير اين ذهنيت ها هستند. نه 
اس��م می آورم و نه اش��اره می کنم که جسارت به آن عزيزان نشود. آن گروه هم علمی و 

دانشگاهی است، ولی از اين انديشه ها بی خبر هستند.
آنچ��ه را در امور تربيتی مطرح بود، بر اس��اس تربيت انس��ان مکتبی طراحی کرده 
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بوديم که بچه ها به صورت عملی و به زبان علمی همه چيز را ياد بگيرند، حتی دروس��ی 
مثل زبان، رياضی و علوم اجتماعی و... چون بزرگ ترين ضعف نظام آموزش��ی موجود از 
قبل از انقالب اين بود که همه چيز به صورت حفظی برای دانش آموزان مطرح می ش��د، 
آن هم به روش های بس��يار خسته کننده. ما همه چيز را به صحنه عمل و اجرا آورديم و 
صورت اجرايی و عملی داديم که نش��ان های تربيت��ی و علمی در بچه ها رخ بدهد. مثاًل 
برای درس ادبيات آن را به کتابخانه ها برديم و کتابخانه ها را در مدارس تأسيس کرديم. 
مث��اًل دينی را به زن��گ نماز آورديم، يعنی زنگ نماز را کرديم آزمايش��گاه درس دينی. 
نماز جمعه را گذاش��تيم آزمايش��گاه درس اجتماعی؛  راهپيمايی را گذاشتيم آزمايشگاه 
درس اجتماعی؛ کوهنوردی و اردو های علمی را گذاش��تيم آزمايشگاه درس علوم؛ انواع 
مسابقات را گذاشتيم برای آزمايشگاه های دروس مربوط. يعنی درس انشا هم آزمايشگاه 
داش��ت. ما حتی تئاتر را هم آورده بوديم برای آزمايش��گاه درس سخنوری. يعنی برای 
تمامی دروس آزمايش��گاه تأسيس کرديم؛ همان چيزی که امروزه متأسفانه به تقليد از 
غرب با افتخار در درس فنی و حرفه ای مطرح اس��ت،  يعنی در درس فنی و حرفه ای يا 
کشاورزی يک دهم آن چيزی که درس می دهند در کالس است و ما بقی در آزمايشگاه. 
يعنی اگر کشاورزی است، در صحرا ها با علف و گاو و گوسفند است و اگر فنی است، در 
کارگاه ها آموزش داده می شود. ما قبل از اينکه اين رشته ها در آموزش و پرورش تأسيس 

ش��ود، تمام دروس را به اين ش��کل درآورديم. درس تعاون را با تعاونی های مدارس که 
االن اثری از آن نيست ايجاد کرديم. يعنی تمام فنون، انديشه ها و محتوای علمی دروس 
را چه از اجتماعی و چه از سياس��ی، مذهبی، رياضی، علوم و... به س��مت آزمايش��گاه ها 
کشانديم. حال اين انديشه هر آسيبی داشته باشد فکر می کنيد که مجريان نفهميده اند، 
يا خود اين انديش��ه اساس��اً می تواند آسيب داشته باشد که ما آسيب شناسی کنيم. امور 
تربيت��ی، بخش های مختلفی دارد. همين ي��ک موضوع را که به اجرا درآورديم از عرصه 

ذهن گرايی محض و خسته کننده به عرصه های نشاط آور آورديم.
 موضوعی که ش�ما فرموديد در مقام طراحی روی کاغذ و نسبت 
برق�رار ک�ردن بين نظر و عمل مطلوب اس�ت. ش�ايد اين ايده را به هرکس�ی 
بدهيد حتمًا می پذيرد که فعاليت بهتر از آموزش جواب می دهد و ما بايد حتما 
مسائل آموزش�ي را در قالب فعاليت تعريف کنيم تا مؤثرتر و کاربردی تر باشد 
و اس�تفاده از اين مباحث نظری در عمل محک بخورد اما در آن زمان که ش�ما 
با کمک دوس�تان اين بحث را طراحی کرديد، به چه ميزان اجرايی ش�ده بود و 

اساسًا حتی اگر پياده می شد تا چه حد به تأثيرات تربيتی آن اميدوار بوديد؟
دقيق��اً ما به اجرا درآورديم، دقيقاً نش��اط ايجاد کردي��م، دقيقاً يک تحول عظيم در 
آموزش و پرورش رخ داد و هرچه مش��کل داش��تيم از مسؤالن بود، نه از مجريان، يعنی 
مسؤالن ياد نمی گرفتند و حوصله ياد گرفتن هم نداشتند و اين امر حيرت آور بود. يک 
خاطره عجيبی بگويم. در ش��ورای معاونت وزير که خود شخص وزير- مرحوم پرورش- 
هم حضور داش��تند، معاونت آموزشی شکايتی که در اين شورا از امور تربيتی )که بنده 
طراح و مجری آن بودم( داشت. گفت، شما چه کار می کنيد که تمام نيرو های آموزشی 
ما تقاضای حضور در بخش پرورش��ی را دارند؟ ش��ما همه بخش های آموزشی را داريد 
به س��مت تعطيلی می بريد. اين سندی اس��ت که اگر نزد کارشناسان دانشمند تعليم و 
تربيت ببريد، متوجه می ش��وند امور تربيتی در چه فضای رش��د و نشاط و شکوه به سر 
می برد و مهم ترين مس��ؤالن تعليم و تربيت کشور، يعنی معاونان وزير در يک بی خبری 
از محتوای امور تربيتی به س��ر می بردند. آيا اين نشان دهنده ضعف در فهم مسائل امور 
تربيتی نيس��ت؟ اينکه ما دروس را در آزمايش��گاه خودش مط��رح می کنيم آموزش را 
پيش��رفت می دهيم، نه آن که تعطيل کنيم. آن که دارد تعطيل می شود، سيستم مرده 
و ضعيف نظام آموزش��ی اس��ت که بر اس��اس »بنويس و حفظ کن« است. همه در اين 
سيس��تم خس��ته ش��ده اند و روی می آورند به تنبيه کردن، فش��ار از طريق نمره، رفوزه 

کردن و ما نش��اط انسانی- اجتماعی را برای نظام تعليم و تربيت به ارمغان آورديم. اين 
موجب جذب ش��دن بود، واال اسم ما امور تربيتی بود ولی نمی فهميدند اوالً تعليم که از 
تربيت جدا نيست؛ ثانياً آنچه ما انجام می دهيم تقويت خود شماست، چرا ما را تضعيف 
می کنيد؟ اين س��ندی اس��ت برای ش��ما که در آموزش و پرورش نبوديد، ببينيد ما به 

عرصه های مختلفی توجه کرده بوديم.
يک موضوع وقت های آزاد دانش آموزان بود. بر اس��اس روان شناسی و انسان شناسی 
حتی در جهان غرب اس��تعدادهای انس��ان در ش��رايط آزاد و مختار بيشتر از زمانی که 
مجبور اس��ت، شکوفا می شود. در کالس مجبور است بخشی را بخواند، بنويسد يا حفظ 
کند و... ولی ما انتخاب آزاد می گذاش��تيم. ۳5 رش��ته را مشخص می کرديم و می گفتيم 
کدام يک را دوس��ت داريد؟ برنامه و مس��ابقات هنری، ادبی، عبادی، اجتماعی و... خوب 
معلوم اس��ت که جوان و نوجوان بر اس��اس روان شناس��ی و انسان شناسی با اجبار و زور 
مخالف اس��ت و دوران بحران آنها به همين داليل ش��روع می ش��ود. خوب ما را انتخاب 
می کرد. اين س��اده بود. يعنی اگر کسی روان شناسی غربی را با تمام ضعف هايش خوب 
بل��د بود، می فهميد. فقط اگر ژان ژاک روس��و را خوانده ب��ود می فهميد حرکت ما يک 
حرکت جذاب اس��ت چون با فطرت و روان انس��ان، آن هم ج��وان و نوجوان هماهنگی 
دارد. ولی نظام آموزش��ی اين هماهنگی را نداشت، نمره و امتحان و زور بود. خوب حاال 

کدام يک بهتر است؟
اما عرض کردم، ما اجرا کرديم، بهترين نتايج را هم گرفتيم اما بدترين و سخت ترين 
ش��رايط م��ا مربوط بود به مدي��ران، به خصوص مديران ارش��د ناکارآمد. ب��ه جای آنکه 
آگاه ترين افراد به تعليم و تربيت باش��ند، عقب مانده ترين آدم ها در اين زمينه بودند. در 
انديشه و مطالعات تعليم و تربيتی خيلی ضعيف بودند. اساساً کاری که می کردند رقابت 
با امور تربيتی بود. نقش��ه می کش��يدند و اعالم می کردند چگونه می توان امور تربيتی را 
محدود کرد. گاهی به وزير می گفتند، مگر ش��ما س��پاه هستيد که می خواهيد در مقابل 
ارت��ش عمل کني��د. ما هم چيزی فراتر از اختيارات و قان��ون عمل نمی کرديم. ما که از 
ج��ای ديگری تصمي��م نمی توانيم بگيريم، چرا اين گونه برخ��ورد می کنيد؟ توفيقات ما 
را می بيني��د که اين مربوط به محتواس��ت، تصميمات ما را می بينيد که با ش��ما گرفته 
می شود، چرا به فکر رقابت هستيد؟ مشکل ما آنجا بود. از ابتدای کار امور تربيتی کسی 

نبود که رفتار مسؤالن با امور تربيتی را آسيب شناسی کند، چپ و راست هم نداشت.
يکی ديگر از اشتباهاتی که در اين زمينه اتفاق افتاد اين بود که راستی ها می گفتند 
ام��ور تربيتی چپی اس��ت و چپی ها می گفتند راس��ت اس��ت. بزرگ تري��ن و مهم ترين 
ضرب��ه را از آنهايی که مدعی جناح راس��ت بودند خورديم و بعد چپ ها ش��روع به زدن 
ضربه های س��نگين کردند. يعنی هيچ کدام از جريانات سياس��ی با تفکرات تشکيالتی و 
حزبی نمی توانس��تند مسائل ما را درک کنند. نمی توانستند هيچ مجموعه ای را خارج از 
تش��کيالت خود هضم کنند. می گفتند چون به نفع ما عمل نمی کند، پس با ما نيس��ت. 
آنهايی که خيلی حرفه ای سياسی بودند، در پيدا و پنهان به امور تربيتی ضربه می زدند. 
م��ا می گفتيم چ��را خود امور تربيتی را با عنوان خ��ودش نمی فهميد؟ امور تربيتی امور 
است، تشکيالت نيس��ت، امور که سازمان نيست. شما می خواهيد آن را به يک سازمان 
تبدي��ل کنيد و برای انتخابات اين فرد يا آن فرد کار کنيد. اولين گروهی که اسم ش��ان 
را نمی برم فش��ار آوردند و خواس��تند وزير تعيين کنند و ام��ور تربيتی را در اين جهت 
حرک��ت بدهند و من مقاومت کردم. آن گروه که در حوزه معاونت های وزرا بودند، با ما 
سخت درافتادند و از ما جدا شدند و هنوز هم جدا هستند. با اينکه هر دو به هم احترام 
می گذاريم و يکديگر را متدين می دانيم، آنها يک احس��اس جدايی داشتند از ما. بعد ها 
هم گروه مخالف آنها اين بال به سرش آمد. زمانی به مجلس رفتم و به من گفتند  دارند 
امور تربيتی را منحل می کنند. مرحوم دکتر حبيبی بودند، وزير آموزش و پرورش اسبق 
آقای دکتر سيد کاظم اکرمی که آن موقع نماينده مجلس بود و آقای پرورش هم بودند. 
در آنج��ا ديدم از امور تربيتی خيلی چيز ها می گويند. به آنها گفتم ش��ما اطالع نداريد. 
کتاب ها و اطالعات امور تربيتی را به آنها دادم. چپ و راس��ت در آن کميس��يون بودند 
و همه آنها در س��طح باالی آگاهی و دانش بودند. با نادانس��ته های خود می خواستند در 
مورد امور تربيتی تصميم بگيرند. من دو جلسه شرکت کردم و کتاب ها و چيز های ديگر 

امور تربيتی را به آنها نشان دادم و ماجرا منتفی شد.
مشکل اصلی در تمام نقاط تاريخ امور تربيتی خود مسئوالن بودند و با عدم آگاهی از 
روح و محتوای امور تربيتی کار های خودشان را اجرا می کردند که هرکدام در هر سطحی 
که بود برای خودش عمل می کرد. يکی از وزرای اخير که نمی خواهم اس��م بياورم، امور 
تربيتی را يک فوق برنامه می دانست و من وزيری را با تفکرات سياسی مختلف نديده ام 
که حتی امور تربيتی را بشناسد، درحالی که فلسفه امور تربيتی هستی شناسی بود. يعنی 
امور تربيتی می خواس��ت آگاهی، دانش، تخصص و... را با هستی شناسی هماهنگ کند. 
ما حتی طرحی ريخته بوديم که امور تربيتی در دانش��گاه ها نيز اجرا ش��ود که عمر امور 
تربيتی برای اين کار کفايت نکرد. يعنی انس��ان در همان جا که هس��ت خود و دنيای 

بدتري�ن و س�خت ترين ش�رايط ما مرب�وط بود ب�ه مديران، 
به خصوص مديران ارش�د ناکارآمد. به جای آنکه آگاه ترين افراد 
به تعليم و تربيت باش�ند، عقب مانده تري�ن آدم ها در اين زمينه 
بودن�د. در انديش�ه و مطالعات تعلي�م و تربيت�ی خيلی ضعيف 
بودند. اساسًا کاری که می کردند رقابت با امور تربيتی بود. نقشه 
می کش�يدند و اع�الم می کردند چگونه می توان ام�ور تربيتی را 

محدود کرد. 
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پيرامونش را بشناسد؛ همان طور که قرآن فرمود. ما آن موقع اين قدر به روز بوديم؛ چيزی 
که امروزه به دنبالش هستند؛ چيزی که دنيای غرب با تمام عظمتش به دنبال آن است. 
يعنی اين تحول نه تنها عقب مانده نيس��ت، بلکه مفهوم آينده را دارد، نه گذشته. جوان 
و نوجوان با هس��تی آش��نا شود، نظم و انضباط را از هس��تی بگيرد، آگاهی و شعور را از 
هستی بگيرد، برنامه و هدف را از هستی بگيرد. يعنی ببيند در هستی چه قدر همه چيز 
دقيق و مثل يک س��اعت است، منتهی اين س��اعت روح دارد، انديشه دارد، شعور دارد. 
فرانس��يس بيکن می گويد، مثل ساعت، اما س��اعتی که فکر می کند، می تواند هر کاری 
می خواهد با آن بکند، س��اعت بودن عالم را از نظر نظم خوب ش��ناخت، ولی از نظر فهم 
نتوانس��ت به درک درستی برسد، اما اسالم ضمن اينکه دقت حرکت هستی را از ساعت 
بسی دقيق تر می شناسد، بلکه روح، حيات و آگاهی را به شدت در هستی ترويج می کند. 
امور تربيتی می دانست اگر دروس را به آزمايشگاه ها ببرد و اجرا کند، دانش آموز از همان 
اول متوجه می شود همه چيز هماهنگ است. يعنی وقتی يک دانه لوبيا را می کارد و سبز 
می شود، هماهنگی اين دانه را با آب، نور، حيات، اکسيژن و خاک مشاهده می کند و آن 
را مب��دأ حرکت همه چي��ز می بيند. چيزی که ما در ژاپن می بينيم، چون من همه جای 
جهان را رفتم، ولی هنوز که هنوز است در کشور خودمان آن را نمی بينيم. فکر می کنيم 
مثاًل هوش��مندی تعليم و تربيت اين اس��ت که کامپيوتری کنيم و بعد می گوييم کالس 
هوش��مند؛ نه معلم می فهمد کامپيوتر چيس��ت، نه تخته های هوشمند را می شناسد، نه 
امکانات تدارکاتی. مسئول کامپيوتر اطالعاتی را که خودش هم نمی فهمد، ارائه می دهد 
و نمی تواند هيچ ارتباطی با آموزش برقرار کند. ولی در آخر اسم مدرسه می شود مدرسه 
هوش��مند. االن وضعيت هوشمندی مدارس هوش��مند به وضعيت قرآنی مدارس قرآن 
ش��بيه است که از هر دو هيچ خروجی مناسبی حاصل نمی شود. ولی ما همه اينها را به 
سمت آزمايشگاه داشتيم می برديم و رشد و ترقی کرد، ولی مسئوالن آن قدر عقب مانده 

هستند که مسائل را سياسی کردند.
ي��ک وقتی تصادف کردم و بعد از چند ماه با عصا رفتم دفترم. بعد از من يک آقايی 
را که فرد محترم و متدين و بزرگی هم اس��ت، مس��ئول کرده بودند. او را ديدم و گفتم، 
ش��ما که نه ازدواج کردی که بدانی بچه چيس��ت و نه يک ساعت در آموزش و پرورش 
بودی، چه کسی به شما گفته جای من بنشينی و تعليم و تربيت را اداره کنی؟ گفت، به 
من تکليف کردند. اين چماِق تکليف کردن هم چيزی بود که افراد برای اجرای منويات 
تش��کيالت و حزب خود از آن استفاده می کردند. آن زمان حزب جمهموری مسلط بود 
و اين آقا از آن جهت احس��اس تکليف کرده بود و آخر هم به اينجا رس��يد. يعنی نه آن 
کس��ی که با تکليف بر س��ر کار آمده بود فهميده بود امور تربيتی چيست و بايد چه کار 
کرد، نه آن کس��ی که او را حذف کرد. آقايی که تا زمان مرتضی حاجی بود، جلس��ات 
سياسی وحشتناکی در اردوگاه شهيد باهنر می گذاشت. افرادی مثل آقای گنجی که در 
زندان بودند، جزو اس��تاد های کالس شان بود. مس��ير را گم کرده بود و نمی دانست بايد 
چه کند. امور تربيتی را با امور تش��کيالت سياس��ی، و نه امور سياسی و آگاهی سياسی 
جابه جا کرده بود. می خواس��تند فضای آش��وبی را که در آن زمان در دانش��گاه ها وجود 
داش��ت، به مدارس هم بکش��انند. خالصه اينکه آسيب شناس��ی امور تربيتی را بنده که 
کارش��ناس و مؤسس امور تربيتی هستم می گويم بايد در رفتار مسئولين با امور تربيتی 

جست وجو کرد.
همان طور که ش��ما گفتيد اين مسائل در بعد انديش��ه ای خوب است، پس می ماند 
بحث اجرا. اجرا هم از دو حالت خارج نيس��ت، يا بخش��ی يا همه آن موفق بوده يا نبوده 
است. غير از اين دو حالت که نداريم. بايد بررسی کرد در نقاط قوت و ضعف چه عواملی 
تأثيرگذار بوده اند. بايد به س��راغ مجريان رفت، نه خود ام��ور تربيتی. بايد ديد مجريان 
چه کس��انی بودند. من سه سال اجرای امور تربيتی را در اختيار داشتم و با انديشه های 
سياس��ی ما را کنار گذاش��تند. من دعوای جناحی ندارم. آن زمان راس��تی ها ما را کنار 
گذاشتند، هرچند که چپ و راست فرقی نمی کند و هر دو بر سر امور تربيتی بال آوردند. 
امور تربيت کردن فرزندان اس��الم را نبايد با مس��ائل تش��کيالتی ترکيب کرد و آنها را 
ابزار رس��يدن به اهداف سياس��ی خود قرار داد. هرچه ما در آسيب شناسی با آنها درگير 
هس��تيم، همين نقطه اس��ت، ولی آن قدر خود اين آسيب شناسی دچار آسيب است که 
باز هم آدرس غلطی به مردم داده می ش��ود. به مردم می گويند بايد ببينيم امور تربيتی 
چ��ه ايرادی داش��ت، درحالی که بايد بگويند آنهايی که آن را اج��را کردند، چه ايراداتی 
داش��تند. مسير آسيب شناسی را دارند به سمت اشتباه می برند. فکر می کنم کسانی که 
آدرس غلط می دهند، آگاهی و دانش تعليم و تربيت ندارند و يا عميقاً درگير انديشه های 
تش��کيالتی سياسی هس��تند. اين موضوع مثل اين اس��ت که ما به جای آسيب شناسی 
مسلمانان به سراغ آسيب شناسی اسالم برويم. قرآن و اسالم که اشکالی ندارند، مسلمانی 

است که ايراد دارد.
 در اي�ن موضوع که فه�م ما از مقوله تربيت دچار تحول ش�ده، 
تردي�دی نداريم ام�ا اين تجربيات تلنبارش�ده دوران مختلف می توانس�ت به 

کارآمدت�ر کردن امور تربيتی منجر ش�ود. مثاًل ش�ما به موردی اش�اره کرديد 
ک�ه »فعاليت« بهتر از »آموزش صرف« جواب می دهد. نکته ديگری که اش�اره 
کرديد اي�ن بود که »فعاليت داوطلبانه« در مقايس�ه ب�ا »کار اجباری«، نتيجه 
بهتری به بار خواهد آورد. می خواهيم پارامتر های ديگری را به آن اضافه کنيم 
که امور تربيتی به آن رس�يد. مثاًل به اين جمع بندی رسيد که کار گروهی بهتر 
از کار ف�ردی جواب می ده�د. کار مداوم بهتر از کار مقطعی جواب می دهد. کار 
غيررس�می بهتر از کار رس�می و حکومتی جواب می دهد. ب�ه همين دليل در 
طراح�ی راهکار های تربيت�ی، به دنبال »فعاليت های گروه�ی داوطلبانه مداوم 
غيررس�می« بايد بود تا از اين طريق بت�وان جذابيت هايی برای مخاطب ايجاد 
کرد. منظورمان اين اس�ت که از نظر فهم ماجرا به دليل تلنبار ش�دن تجربيات 
و همچنين افزايش دانش، ممکن اس�ت به راهکار های کارآمدتری هم رس�يده 
باشند اما درعمل ميزان کارآمدی امور تربيتي کاهش يافته باشد. شما بخشی از 
آسيب شناسی امور تربيتي را به سمت عدم فهم و آگاهی مسئولين تصميم گير 
در آموزش و پرورش برديد. ما اين موضوع را کامال انکار نمی کنيم اما معتقديم 
بخش زيادی از اين مسائل با ظرف زمان و مکان مرتبط است. در مقطع پيروزی 
انق�الب و آن موجی که انقالب اس�المی ايجاد کرده ب�ود و با آن حرکت عظيم 
حضرت امام که دس�ت ملت را گرفت و آنها را به س�مت آينده تاريخ رهنمون 
ش�د، شرايط بسيار آسان بود. امور تربيتی در يک سرازيری کار خود را شروع 

ک�رده بود. هم در رده معلمان و مربيان ک�ه امور تربيتی را اداره می کردند، هم 
در پذيرش نس�لی که از پ�س انقالب ظهور کرده بود و ه�م ايجاد فعاليت های 
بزرگ با امکانات کم و پذيرفتن اين موضوع. اما به تدريج بستر از آن سرازيری 
خارج ش�د و در مسير ، دشواری هايی پيدا ش�د و برخی ناکامی ها ظهور کرد و 
انگيزه ها کاهش يافت. با اينکه بعد ها امکانات وسيع تر شد و سطح تأثيرگذاری 
اين امکانات هم بيش�تر شد اما ممکن است نتيجه ای که از آن گرفتيم، کاهش 
يافته باش�د. لذا برداش�ت ما اين اس�ت که با توجه به پيچيدگ�ی امر تعليم و 
تربيت، تحليل تک عاملی از ماجرا ما را به نتيجه درستی نمی رساند، ولو اينکه 
در بحث آسيب شناسی باشد و حتی جای درستی را نشانه گرفته باشيد، يعنی 
مس�ئولينی که مجريان امور تربيتی هس�تند. عوامل ديگر را هم قطعًا بايد مد 
نظر قرار داد که بخش�ی از آن در دس�ت ما نيس�ت و بخشی در اختيار ماست. 
مثاًل در اين روز ها اگر به س�راغ ام�ور تربيتی برويد و کار تربيتی را در مدارس 
تجرب�ه کنيد متوجه خواهيد ش�د االن جذابيت پيام ما ب�راي دانش آموزان به 
ان�دازه آن زمانی که ش�ما در امور تربيتی فعاليت می کرديد، نيس�ت. در واقع 
ارتباط برقرار کردن با اين نس�ل جوان امروز اصاًل به راحتی آن س�ال ها نيست 
به دليل اينکه بس�تر ها و زمينه ها دگرگون ش�ده و نسل تغيير کرده و آنچه در 
آن دوران برای ما و شما زندگی بود، برای نسل امروز به تاريخ و خاطره تبديل 

شده و همين امر، کار را بسيار دشوار کرده است. 
در تمام مدت زمان کارمان )در س��ه س��الی که بوديم( برخالف گفته های ش��ما که 
بايد آسان ترين زمان می بود، سخت ترين زمان بود. نيرو، بودجه، کتاب، دکترين، برنامه، 
مجری و... نداشتيم و فهم صحيح هم از مسئله وجود نداشت. به طور کلی ابزار های اين 
کار وجود نداش��ت. موانعی مثل جنگ، خيلی از برنامه ها را به هم می ريخت. کس��ی که 
برنامه داش��ت از دانش آموز يک محقق بسازد، در اين شرايط ديگر نمی توانست اين کار 
را بکند. منافقين که وارد مدارس می ش��دند و نزاع و درگيری و حتی کشتن بسياری از 
نيرو های امور تربيتی مانع کار می شد. ما در چنين شرايطی کار کرديم. اصاًل شرايط به 

اين پيچيدگی را بايد در آشفتگی ذهنی مسئولين جست وجو 
کرد. اگر دس�تگاه امور تربيتی همي�ن امروز به من فرصت دهد، 
هشت ساعت، يعنی هشت جلسه، مسائل امور تربيتی را توضيح 
بدهم و همه افراد وزارتخانه درست گوش بدهند، معتقدم از همه 
اين پيچيدگی ها و س�ردرگمی ها بيرون می آيند. چون اول از هر 
چيز بايد دس�تگاه فکری امور تربيتی را ش�ناخت. بايد بررسی 
کرد آيا اين دستگاه، دس�تگاه درستی است؟ مشکل اينجاست 

که هيچ کدام حاضر نيستند وقت بگذارند و آموزش ببينند.
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گونه ای که شما آسان تصوير کرديد، نبود.
 اما بستر اجتماعی برای فهم پيام ما فراهم بود.

بس��تر اجتماعی هم آماده نب��ود. چون نگاه امور تربيتی رو به آين��ده بود. نيرو ها از 
معلمان تا مديران چون در گذشته بودند، پيام ما را متوجه نمی شدند. اعتراض می کردند 
چرا وقت آموزش��ی را می گيريد. يعنی نظام آموزش��ی با تمام قوا روبه روی امور تربيتی 
می ايس��تاد. توجيه افراد آسان بود اما در مقابل نهادی مثل وزارت آموزش و پرورش که 
چند ميليون معلم و کادر آموزش��ی داش��ت، توجيه کار آسانی نبود و اين نيرو ها توجيه 
نشده بودند و مقاومت می کردند. در شعار ها جامعه همراهی می کرد ولی در برنامه ريزی 
و اجرايی کردن مسائل اصاًل اين گونه نبود. مثل اتومبيل پيشرفته ای بود که بخواهد در 
کوچه پ��س کوچه های خيلی باريک و قديمی حرکت کند. همه از زيبايی و پيش��رفته 
بودن اين اتومبيل تعريف می کردند ولی در آن بستر به اندازه يک گاری حرکت می کرد. 

ما در همه سطوح با مشکالت عظيمی روبه رو بوديم.
مس��ئله ديگر همان چيزی اس��ت که ش��ما فرموديد، اينکه زمان گذشته و مسائل 
پيش��رفته تر و پيچيده تر شده است. اگر مطالعه و آگاهی و فهم از تعليم و تربيت نباشد، 
مس��لماً اين مشکالت ايجاد می شود. يعنی کس��ی که نه می خواهد نظام تعليم و تربيت 
شاهنش��اهی را بپذيرد، نه می خواهد نظام ضعيف آموزش و پرورش را بپذيرد، نمی داند 
باي��د چ��ه کار کند. می آيد راه رفتن کبک را بيام��وزد، راه رفتن خودش را هم فراموش 
می کند. نه می تواند مثل کشور های توسعه يافته غربی باشد و طبق نظام تعليم و تربيت 

آنها عمل کند، نه می تواند به روش های قديمی گذشته عمل کند.
اين پيچيدگی را بايد در آشفتگی ذهنی مسئولين جست وجو کرد. اگر دستگاه امور 
تربيتی همين امروز به من فرصت دهد، هش��ت ساعت، يعنی هشت جلسه، مسائل امور 
تربيتی را توضيح بدهم و همه افراد وزارتخانه درست گوش بدهند، معتقدم از همه اين 
پيچيدگی ه��ا و س��ردرگمی ها بيرون می آيند. چون اول از هر چيز بايد دس��تگاه فکری 
امور تربيتی را ش��ناخت. بايد بررس��ی کرد آيا اين دس��تگاه، دستگاه درستی است؟ اگر 
درست است، چه روش هايی را انتخاب کرده و آيا اين روش ها درست است؟ ممکن است 
ابزار های پيش��رفته تری را برای انتخاب روش ها به کار ببريم اما برنامه ها و اس��اس تفکر 
امور تربيتی را به شدت تأييد خواهيم کرد. مشکل اينجاست که هيچ کدام حاضر نيستند 
وقت بگذارند و آموزش ببينند. اصاًل از ش��أن خودشان کمتر می دانند که اين مسائل را 
ياد بگيرند، حتی مس��ئولين امور تربيتی. فکر می کنم اگر مسئولين امور تربيتی را بنده 

امتحان کنم ۹۹درصدشان مردود می شوند. 
مجلس با اش��اره رهبر معظم مصوبه بس��يار عجيبی را در اختيار معاونت پرورش��ی 
آموزش و پرورش گذاشت. مقام معظم رهبری گفته بودند اگر امور تربيتی نمی داشتيم 
هم بايد آن را تأس��يس می کرديم که بعد از حذف امور تربيتی در دوران آقای مرتضی 
حاجی، دوباره اين کار انجام ش��ود. از زمان آن وزير تا وزير کنونی، س��ه وزير و حدود 
پنج يا ش��ش معاون پرورش��ی وزير تغيير کرده است. معلوم است که نه آموزشی، حتی 
پرورشی هم نمی داند چه کار می خواهد بکند. با گذشت زمان که انسان تغيير نمی کند. 
انس��ان ها نياز های ثابت و مش��خصی دارند که تاريخ و زمان بردار نيس��ت، مثل تنفس، 
تغذيه و... اما همين تغذيه ممکن اس��ت ش��کلش عوض شود. جست وجوگری و انتخاب 
جزو نياز های انسان است. در طول زمان هيچ تغييری در اين مسائل ايجاد نمی شود. اين 
موضوع ربطی به اول و آخر انقالب ندارد. اين مس��ائل با فطرت و ذات انس��ان هماهنگ 
اس��ت. طراحان امور تربيتی دست به فلسفه ای بردند که با فطرت انسان هماهنگ است 
و با زمان تغيير نمی کند. زمان انقالب، حزب جمهوری اس��المی قدرت اصلی بود و آن 
زمان مش��کل اصلی ما حزب جمهوری اس��المی بود. جريان های سياسی چون به منافع 
وابس��ته هستند، متناسب با زمان تغيير می کنند، اما فطرت و ذات بشری با اين مسائل 
دچار تغير نمی شود. محبت، آزادی و نياز به نشاط جزو نياز های ذاتي انسان هاست. امور 
تربيتی، امور اس��ت. يک امور ثابت فطری بشری که جابه جايی و تغيير در آن راه ندارد. 
دختر هميش��ه دختر اس��ت و پسر هم هميشه پسر. اين دو جنس به هم کشش دارند و 
می خواهند با هم ازدواج کنند. نبايد با اين جريان جنگيد و بايد برنامه و طرح داشت. 

هم��ه اينها را ام��ور تربيتی در نظر گرفت��ه بود اما اين مجريان بودند که از کيس��ه 
می خوردن��د و می خورند و هيچ وقتي برای مطالعه و تحقيق ندارند. اگر جايی کالس��ی 
می روند برای اين است که دکترای دولتی به آنها داده شود. حوصله تبديل شدن به يک 
محقق و داش��تن ذهن محققانه را از دست داده اند. اگر بخواهند خيلی متفکرانه با امور 
تربيتی برخورد کنند، در چارچوب ذهن تش��کيالتی سياس��ی خودشان می فهمند و بر 
اساس آن می خواهند با امور تربيتی برخورد کنند. اين کار را هم به لباس سياست شناسی 
و جامعه شناس��ی و علم درمی آورند و به خيال خودشان حرف های بزرگی زده اند. کسی 
ه��م روبه روی آنها نيس��ت. مردم هم يا از ت��رس يا از عدم آگاهی چي��زی نمی گويند و 
معلوم اس��ت چه اتفاقی می افتد. يعنی از اين حدود س��ی س��الی که از انقالب گذشته، 
فقط سه سال از آن در دست طراحان اصلی بوده، سی سال کافی است برای انجام يک 

کار اساس��ی. جوانان 20 س��اله آن موقع االن پير ش��ده اند. اين افراد از امور تربيتی چه 
می دانند؟ نه آن موقع را درست فهميده اند، نه االن را.

 مديران م�ا امروزه از کمبود مربيان باانگي�زه مي نالند. در واقع 
با  گذش�ت زمان، آن مربياني که فهم و درکش�ان از مسائل تربيتی بيشتر بوده 
و تجاربی هم اندوخته بودند، بازنشس�ته ش�ده  و از امور تربيتی کنار رفته اند و 
از اين نظر با مش�کل مواجه ش�ديم. االن با مجموعه هايی سر و کار داريم که از 
جهاتی نمي توانند مثل مربيان گذش�ته عمل کنند. به تعبيری، امور تربيتی در 
يکی دو دهه اخير از سرمايه باخته است و اصلی ترين سرمايه اش هم آن نيروی 
انسانی خوش فکر باانگيزه ای بود که االن در دسترس نيست. البته شايد بخشی 
از آن نيروها در صف بندی های سياس�ی که ش�ما فرموديد هدر رفته باش�ند و 
همديگر را از دور خارج کرده باشند و بخشی هم به علت باال رفتن سن و بروز 
محافظه کاری و کاهش انگيزه ها، ديگر در امور تربيتی نباش�ند و بخشی هم به 
علت کهولت سن و بازنشستگی ديگر در فرآيند تعليم و تربيت حضور نداشته 
باش�ند. تربيت مربی تربيتی کارآمد و با انگيزه، مس�ئله اصلی امروز ماست. با 

اين موضوع تا چه حد موافق هستيد؟

بله، تربيت مربی تربيتی مس��ئله روز ماس��ت اما قبل از آن، ش��ناخت مس��ئله امور 
تربيتی مس��ئله همه زمان های ماس��ت. يعنی نمی ش��ود امور تربيت��ی را جدای از امور 
آموزشی بررسی کرد. بايد ديد دکترين امور تربيتی چيست؟ يک روز بنده صبح تا عصر 
رفتم پيش مرحوم عالقه مندان. ايش��ان تنها مس��ئول َقدری بود که محکم جلوی امور 
تربيتی ايس��تاده بود. ضربه هايی که به امور تربيتی وارد می ش��د يا از طرف معاونين و 
مسئولينی بود که جاهل بودند يا از طرف ايشان. او عاقل ترين و فهيم ترين دشمن امور 
تربيتی بود. چون حداقل باش��عور بود و می فهميد چه می گويد. بعد از آن جلسه به من 
گفت تا به حال از حرف های کسی اين قدر يادداشت بر نداشته است. ديدم آن کسی که 
بتواند امور تربيتی را نجات بدهد ايشان است چون جزو آگاه ترين و فهيم ترين معاونين 

وزير بود ولی عمرش کفاف اين امر را نداد. 
اول از هر چيز بايد ديد امور تربيتی چه حرفی دارد؛ در ارتباط با آموزش، در ارتباط 
با جهان جديد و در رابطه با مسائل مختلف چه می گويد، حرف های امور تربيتی را بايد 
ش��نيد. اول بايد ديد اين حرف ها را می پذيريم، يا نه. اگر می پذيريم اين يک دس��تگاه 
است. اين دستگاه ديگر به يک تشکيالت خاصی از مربيان تربيتی اختصاص ندارد بلکه 
به يک دس��تگاه تفکری در آموزش و پرورش تبديل می ش��ود. بخشی از اين دستگاه را 
بايد آموزش��ی بر عهده بگيرد، بخش��ی را پرورش��ی و... آن زمان است که بايد هم مربی 
آموزشی را تربيت کرد و هم مربيان تربيتی را. اگر بخواهيم گروهی را تربيت کنيم، ولو 
اينکه درست تربيت کنيم - که نمی شود بدون شناخت درست از امور تربيتی گروهی را 
تربيت کرد- باز امکان درگيری با نيروی آموزش��ی وجود دارد. بايد از ابتدا يک شورايی 
ش��امل وزير و معاونان و مديرکل ها را جمع کنيم تا هش��ت ساعت آموزش ببينند. بعد 
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خودشان کميسيون تشکيل دهند و مسائل را به پيش برند. 
کلمه امور تربيتی يک فهم س��نتی دارد و يک فهم علمی. فهم سنتی بر اين اساس 
است که امور تربيتی ابتدا در يک جمعی مطرح شد و تصور خيلی ها اين است که امور 
تربيتی يک جمع اس��ت، يک گروهی مثل پيش��اهنگی ، مثل س��ازمان دانش آموزی. اما 
يک فهم علمی دارد. امور جمع امر اس��ت؛ همه اموری که مربوط به آموزش می ش��ود و 
آموزش مقدمه تربيت است. امور تربيتی بايد به صورت علمی به آنها آموزش داده شود. 
کميس��يون هايی تشکيل ش��ود و طراحی کنند. اين س��ند تحول راهبردی مجموعه ای 
جهانی اس��ت که حتی در ترکيه الئيک هم قابل اجراس��ت؛ در عربس��تان سعودی هم 
قابل اجراس��ت؛ در جمهوری اس��المی هم به همين صورت. اين موضوع همان طور که 
نقطه مثبت است، به همان صورت نقطه منفی نيز محسوب می شود. مفاهيمی دارد که 
می توان آن را در نقاط مختلف اجرا کرد. مثاًل از حيات طيبه خيلی اس��تفاده کرده اند، 
ولی گفته نش��ده که چيس��ت؛ ش��اخص های روش��نی ندارد، نظام ندارد و نمی داند چه 
چيز هايی بايد مبنی بر اين حرکت باشد. نمی داند از کجا بايد شروع شود و به کجا ختم 
شود. اينها بايد شناسايی شود و شروع شود به حرکت کردن. امور تربيتی هم خود را در 
اين دستگاه نشان دهد؛ دستگاهی که سند تحول راهبردی ابهامات و اشکاالتش برطرف 

شده باشد و حداقل برای مجريان آن روشن شده باشد.
 بخشی از بحث هاي ما مانده که اگر اجازه دهيد، وارد آن مباحث 
بش�ويم. می دانيم فرزندان ما در دوران کودکی عمدت�ًا با هويت فردی تعريف 
می ش�وند ولی وقتی بزرگ می ش�وند به دنبال نقش اجتماع�ی می گردند و به 
دنب�ال تعريف هويت جمعی خودش�ان هس�تند. به همين دلي�ل به گروه هايی 
ملحق می شوند و پيوند می خورند و به سمت فعاليت های جمعی مي روند چون 
در اين گروه ها، برای آنها هم هويت تعريف می ش�ود و هم نقش. اين مقوله که 
تح�ت عنوان جامعه پذيری و جامعه پذيری سياس�ی برای آنها موضوعيت پيدا 
می کند، می تواند نگاه مش�خصی را در کار پرورش�ی تعيي�ن کند. ما می توانيم 
مش�کالت نس�ل امروز را جزئی تصور کنيم و با مشاوره و رويکرد روانشناسانه 
به سراغ آنها برويم و مورد به مورد آنها را بررسی کنيم و احتماالً راه حل نشان 
دهيم. اما واقعيت نس�ل جوان ما نش�ان می دهد که مس�ئله ای عام اس�ت و با 
رويکرد ه�ای فردی و روانشناس�انه نمی توان کاری از پيش ب�رد بلکه نيازمند 
راهکار های جامعه شناسانه و جمعی هستيم يعني موج آفرينی برای نسل جوان 
تا بتواند در يک بس�تر مناس�ب، هم جمع پذيری پيدا کند و هم هويت جمعی 
خود را تعريف کند و هم با نياز های جامعه، مش�اغل اجتماعی، کار گروهی و... 
آشنا شود و به هر حال، در مسيری اين چنينی قرار گيرد. شما با همان دستگاه 
فکری و فهمی که نس�بت به مقوله امور تربيت�ی داريد، چگونه فعاليت هايی را 

در اين زمينه مؤثر مي دانيد؟
اين هم يکی از چيز هايی اس��ت که در ذات بش��ر اس��ت، ن��ه واقعيت های امروزی. 
واقعيت اين اس��ت که انس��ان از مرحل��ه کودکی به نوجوانی و جوان��ی که پا می گذارد، 
دوس��ت دارد اجتماعی ش��ود. در همه زمان ها چنين بوده. اسالم از روز اول انديشه های 
جمعی و گروهی داشته و عرصه  های عظيمی را طراحی کرده است. خدای خالق می داند 
اين بش��ر به محض اينکه به س��ن تکليف می رسد، به مسائل جمعی عالقه پيدا می کند. 
بحث های تعاون و حرکت های گروهي به ميزان زيادی در اس��الم توس��عه دارد. خداوند 
هم يک ش��اخص گذاش��ته برای اينکه ما را از رفتار های تشکيالتی سياسی راحت کند. 
متأسفانه گروه های سياس��ی که می توانيم از آنها به عنوان گرگ های سياسی نام ببريم، 
از اين ذاتيات انس��انی بس��يار سوءاس��تفاده کردند. منافقين يک گروه از اين بچه ها را 
بردند، کمونيست ها گروه ديگری را و به همين صورت گروه های ديگر. مبارزه با هرگونه 
س��کوت، سازش کاری و زور جزو مسائل ذاتی سنين جوانی انسان است؛ دفاع از مظلوم 
جزو ذات جوان اس��ت، توليد و توزيع و تجلی عدل جزو ذات جوان اس��ت؛ همين طور 
براب��ری و ب��رادری. خداوند فرموده: »تعاونوا علی البر و التق��وی و ال تعاونوا علی االثم و 
العدوان«. خداوند می داند يک عده فرصت طلب هستند که از اين صفت زيبای نوجوانی 
و جوانی در جهت تشکيالت سياسی خود استفاده می برند. اين تعاون می تواند در مسائل 
مختلفی باشد؛ از توليد و توزيع تا تعاون در فکر و انديشه و... و با اين تعاونی ها می توان 
نوجوانان و جوانان را تغذيه کرد، به ش��رط آنکه مس��ئولين از پش��ت ميز هايشان بيرون 
بيايند. طبق نظريات روان شناسی نوجوان در اين سنين در حال جوشش و حرکت است. 
آيا يک مجموعه در حال حرکت را می توان از پشت ميز اداره کرد؟ نمی شود اداره کرد. 
يا بايد با سياست بازی و حقه بازی آن را اداره کرد که همه را به جان هم بيندازد و بگويد 
با اين روش اداره می کنم؛ يا بايد از پشت ميز بيرون آمد، با نوجوانان و جوانان همراهی 
کرد و حرکت های گروهی آنها را توسعه داد، مثاًل تمام آزمايشگاه ها و کالس های درسی 
را ب��ه کار های گروهی تبديل کرد. ژاپن به همين ش��کل اس��ت، اص��اًل کالس فردی يا 
کالس��ی که استاد درس بدهد و تمام دانش آموزان فقط گوش کنند، ندارند. پنج دقيقه 

درس می دهند و باقی زمان را بايد در آزمايشگاه ها به صورت گروهی مشغول کار باشند. 
خوب اگر اين کار را بکنند حرکت بزرگی است و نشاط بااليی ايجاد می شود. خوب اين 

مسئله را امور تربيتی داشت؛ نگذاشتند اين فضا ادامه پيدا کند.
بخشنامه ای دارم با امضای شهيد باهنر، نوشته طرح آموزش و پرورش تابستانی، نه 
طرح هاي��ی که امروزه مطرح می کنند که کالس هايی برگزار می ش��ود. منظور آموزش و 
پرورش تابس��تانی بوده، يعنی ما نيرو های خوب و فعال آموزش و پرورش را جمع کنيم 
و حقوق اضافی به آنها بدهيم و ش��روع کنيم به کار هاي��ی با گروه های مختلف. بگوييم 
اول، اصل در اين فعاليت ها گروهی بودن اس��ت، دوم، اصل بر انتخاب اس��ت و الی آخر. 
قباًل اين کار ها طراحی ش��ده. بايد تمام اين فعاليت ه��ا را گروهی کرد و خيلی هم زيبا 

و جالب می شود. 
کجا گفته ش��ده اين حرف ها را بايد با امور تربيتی زد؟ ش��ما اين سؤال را از آموزش 
و پرورش بپرس��يد؟ چرا اين سؤاالت را از امور تربيتی می پرسيد؟ مگر آموزشی نيست؟ 
آموزش��ی که ۹0درصد وقت دانش آموز و ۹۹درصد بودجه و امکانات آموزش و پرورش 
را در اختيار دارد. اين موضوعات که به امور تربيتی مربوط نيس��ت. وقتی بيش��تر وقت 
دانش آم��وز صرف آموزش می ش��ود، خوب هم��ان را تعاونی و گروه��ی کنيد. اين نگاه، 
عقب ماندگی نظام آموزش��ی را نشان می دهد؛ چه از نظر محتوا و چه از لحاظ مسئولين 
اين حوزه. وقتی ۹۹ درصد در اختيار شماس��ت، چرا از امور تربيتی در اين باره س��ؤال 
می پرس��يد؟ بايد از خودتان بپرسيد چگونه بايد فعاليت ها را گروهی کرد. يک تلويزيون 
س��ر کالس می گذاريد و می گوييد کالس را هوشمند کرديم. وقتی هوشمندی و برنامه 
آن را تعريف نمی کنيد تا ديروز همه به يک معلم نگاه می کردند، امروز به آن تلويزيون 
نگاه می کنند. اين حالت بد تر هم است. در گذشته معلم می توانست ابتکاری از خود ارائه 
ده��د اما در اين حالت آن ابتکار هم ديگر وجود ندارد. پس آدرس غلط داده می ش��ود. 

نظام دست آنهاست، چرا از امور تربيتی می پرسيد کار گروهی خوب است، يا نه؟ 
در عين حال، تمام کار های امور تربيتی گروهی است. اصاًل کار فردی در امور تربيتی 
نداري��م. اگر نماز جمعه، اردو، راهپيمايی، کتابخانه، بازی، مس��ابقه و... اس��ت همه آنها 
گروهی است. اين را بايد از نظام آموزشی پرسيد که چرا در چنين وضعی هستند؟ اگر 
می فهميد که بايد به شکل ديگری باشد، چرا نمی کنيد؟ اگر نمی فهميد، پس چرا سراغ 
امور تربيتی می رويد و از آنها س��ؤال می کنيد؟ امور تربيتی به شدت به روز است ولي در 
مقابل آموزش��ی چون عقب مانده است همه س��نگ ها را می اندازد تا امور تربيتی نتواند 

مسير خود را ادامه دهد. آنها به نتايج شگرفی هم رسيده اند. به اين نتيجه رسيده اند که 
امور تربيتی چيز بی خاصيتی ش��ده اس��ت. مربی ها همه پير و ضعيف و افسرده هستند. 

بهترين مربی های امور تربيتی سال آخر بازنشستگی آنهاست.
 برخالف گذشته، االن اين تمايل در مربيان هست که از پرورشی 

به آموزشی کشيده شوند.
يکی از نتايج ش��گرفی که آموزش و پرورش به آن رس��يد، همين موضوع اس��ت که 
باالخره توانس��ت امور تربيتی را خنثی و بی خاصيت کند و از بين ببرد. در ش��رايطی که 
۹۹درصد بودجه و امکانات را در اختيار داش��ت، مثل جنبش ۹۹درصدی وال اس��تريت 
که دس��ت شماست، امور تربيتی که کسی نيس��ت و چيزی ندارد، شما چرا هنوز هم با 
ام��ور تربيتی می جنگيد؟ هنوز هم به دنبال اين هس��تيد که همي��ن مقدار را هم پاک 

کنيد. مشکل شما کجاست؟
 خوش�حاليم که نظرات شما را در اولين ش�ماره ماهنامه تربيت 
سياس�ي اجتماعي منتش�ر مي کني�م. از اين که در اين گفتگو ش�رکت کرديد 

مجددا متشکريم.

ي�ک تلويزيون س�ر کالس می گذاريد و می گوييد کالس 
را هوش�مند کرديم. وقتی هوشمندی و برنامه آن را تعريف 
نمی کنيد تا ديروز هم�ه به يک معلم نگاه می کردند، امروز 
به آن تلويزيون نگاه می کنند. اين حالت بد تر هم است. در 
گذش�ته معلم می توانست ابتکاری از خود ارائه دهد اما در 

اين حالت آن ابتکار هم ديگر وجود ندارد.
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حتی پيش از آن که مرک��ز پژوهش های مجلس، 
مهر محرمانه را از روی گزارش��ی درباره روابط جنسی 
نامتعارف ش��ماری از نوجوان های کش��ورمان بردارد، 
افش��ای اخباری درباره آزار جنسی در برخی مدارس 
کش��ور، زنگ خطر را برای رسيدگی هرچه سريع تر به 
آسيب های اجتماعی تهديدکننده دانش آموزان به صدا 
در آورده بود اما بس��ياری از مسئوالن با تصور اين که 
واکنش نش��ان دادن نس��بت به چنين مسايلی، دامنه 
آسيب رسانی را وسيع تر می کند، سياست سکوت را در 

برخورد با آن در پيش گرفتند. 
در گزارش منتشر شده مرکز پژوهش های مجلس 
که ب��ا عن��وان » ازدواج موقت و تاثي��ر آن بر تعديل 
روابط نامش��روع جنس��ی« بر روی تارنمای اين مرکز 
قرار گرفت، مس��ائل دانش آموزان محوری فرعی است 
اما گاهی حاشيه ها از اصل هم پر رنگ تر می شوند، به 
طوری که به محض ق��رار گرفتن اين گزارش بر روی 
تارنمای مرکز پژوهش های مجلس، توجه رس��انه ها و 
منتقدان ب��ه آمارهای مربوط به 1۴1 هزار و 55 هزار 
دانش آموز دختر و پسر دوره متوسطه در آن جلب شد 

که البته مربوط به سال های 1۳۸۶ و 1۳۸7 است. 
چه خبر از بچه های مان؟!

رفتاره��ای نامتعارف در اين پژوه��ش به دو گروه 
فردی و جمعی تقسيم شده اند. در نوع فردی اين قبيل 
رفتارها، به خودارضايی، مش��اهده تصاوير مستهجن، 
چش��م چرانی و بدحجابی و خودآرايی تحريک کننده 
اشاره شده و رفتارهايی همچون داشتن روابط جنسی 
نامش��روع، گفتگوه��ای ش��هوانی، همجنس گرايی و 
تن فروش��ی جزو رفتارهای نامتعارف گروهی قرار داده 

شدند. 
بر اين اس��اس  7۴ درصد از جمعيت دانش آموزان 
مورد مطالعه که جمعيتی بيش از 105 هزار نفر دختر 
و پس��ر را تش��کيل می دهند، رابطه غيرمجاز با جنس 
مخالف داش��ته اند و کمی کمتر از 25 هزار نفر که 5/ 
17 درصد از اين جمعيت را تش��کيل می دهند، روابط 
همجنس گرايان��ه ای همچون لواط ) ارتباط جنس��ی 
ميان دو مرد( يا مس��احقه )ارتباط جنس��ی ميان دو 

زن( داشته اند.  
بخ��ش ديگ��ر از رفتار جنس��ی غيرمتعارف فردی 
ديدن تصاوير جنس��ی مس��تهجن اس��ت ک��ه به آمار 
منتشر شده از سوی ارتش سايبری سپاه استناد کرده 
است و ثابت می کند استان های تهران، يزد و اصفهان 
در رده ه��ای اول ت��ا س��وم بازديد از اين س��ايت های 

مستهجن قرار دارند. 
در زمينه بدحجاب��ی و خودآرايی تحريک کننده، 
اين گ��زارش اخبار ني��روی انتظامی را مورد اس��تناد 

قرار داده اس��ت که بر مبن��ای آن حدود ۸0 درصد از 
دستگيرش��دگان در طرح جم��ع آوری زنان و دختران 
بدحجاب، کمتر از 15 س��ال س��ن و حدود 10 درصد 
بين 1۶ تا 20 س��ال س��ن داش��ته اند که يعنی جمع 

کثيری  از آنها دانش آموز بوده اند. 
گفته های دکتر محمود گلزاری، پژوهش��گر و عضو 
هيات علم��ی دانش��گاه عالمه طباطباي��ی نيز بخش 
ديگ��ری از اين گزارش را در بررس��ی مي��زان ارتباط 
غيرمجاز دانش آموزان با جنس مخالف تشکيل می دهد. 
اين متخصص گفته اس��ت بالغ ب��ر ۸0 درصد دختران 
دبيرس��تانی يک دوست پسر دارند و حتی امکان دارد 
ارتباط جنس��ی هم داشته باش��ند. از سوی ديگر ۴0 
درصد دختران دانشجو، رابطه با جنس مخالف را تاييد 
کرده اند که به گفته خودشان، اولين دوستی هايشان را 

در سن راهنمايی و زير 1۴ سال آغاز کرده اند. 
اگرچ��ه در ش��کل گيری چنين مس��ايلی، عوامل 
درونی اخالق��ی و اعتقادی اين گروه از نوجوانان حائز 
اهميت بوده اس��ت اما به هر حال نوجوانان، در مرحله 
سرنوشت س��ازی از رش��د اجتماع��ی – جنسی ش��ان 
هس��تند که بخش عمده ای از آن تابع محيط آنهاست 
و اگر آموزش آنها درباره اين مس��ايل صحيح باشد تا 

حد زيادی از خطر مصون می شوند. 
جرمش اين بود که اسرار هويدا می کرد؟

هرچند انتش��ار اخباری که بخش هايی از اطالعات 
ارائه ش��ده پژوهش را منتش��ر کردند می توانس��ت به 
افزايش س��طح آگاه��ی خانواده ها، مدي��ران آموزش 
و پ��رورش، معلم��ان و مربيان و دانش آم��وزان منجر 
ش��ود اما در همان زمان هم برخی کارشناسان، مرکز 
پژوهش های مجلس را به باد انتقاد گرفتند که چرا راه 

و رسم پرده پوشی را رعايت نکرده اند. 
اين منتقدان همان هايی هس��تند که سال هاس��ت 
ش��مار زيادی از اين دس��ت اخبار را به شکل رازهای 
مگ��و با يکديگر مطرح می کنند چون بر اين باورند که 
انتشار چنين اطالعاتی شايد اذهان عمومی را مغشوش 
و احس��اس امنيت را از جامعه سلب کند حال آن که 
می ش��ود به اين موضوع از زاويه ای ديگر نيز پرداخت. 
مثال اين ک��ه چقدر احتمال دارد اي��ن پنهان کاری ها 
ش��رايط مساعدی برای افزايش ناهنجاری های جنسی 
در م��دارس فراهم کن��د و عالوه بر آن، اگر ش��رايط 
اجتماع��ی بي��ش از ح��د آرام و بی خطر نش��ان داده 
شود آموزش و پرورش��ی ها و والدين، خطری را حس 
نمی کنن��د تا برای مصون ماندن فرزندان ش��ان از آن، 

اقدامی انجام دهند. 
در ماج��رای ناظم��ی که متهم به تج��اوز به چند 
دانش آموز بود، يکی از گاليه های اعضای هيات مديره 

انجمن حمايت از حق��وق کودکان در همين باره بود. 
به طوری که شيوا دولت آبادی مدير عامل اين انجمن 
در نخستين روزهای به جريان افتادن اين پرونده، در 
نشس��تی خبری از وزارت آموزش و پرورش خواس��ت 
با هش��دارهايی »قوی و س��ازنده« دانش آموزان را در 
براب��ر رفتارهای پرخطر آگاه کند. او البته مس��ئوليت 
اطالع رسانی را فقط متوجه آموزش و پرورش ندانست 
و به خانواده ه��ا توصيه کرد با ارائه »اطالعات کافی«، 
بدون ترس��اندن کودکان و نوجوان��ان، آنها را در برابر 

خطرهای مختلف محافظت کنند. 
حرف های دولت آبادی البته فقط در زمينه مصون 
مان��دن دانش آموزان از تجاوز جنس��ی کاربرد ندارد و 
چه بس��ا اگر رفتار جنس��ی صحيح متناس��ب با رشد 
اجتماعی – جنس��ی دانش آموزان به آنها آموزش داده 
شود، در بزرگسالی درگير رفتارهای جنسی نامتعارف 
مانن��د گرايش به همجنس نش��وند ي��ا نظام حمايتی 
خانواده را آنقدر قوی احس��اس کنند که والدين ش��ان 
را بهترين دوستان ش��ان بدانند و از سن کم، نيازی به 

دوستی با جنس مخالف نداشته باشند. 
آن که در تاريکی ايستاده است .... 

در مساله پنهان کاری درباره آسيب های اجتماعی 
تهديدکننده دانش آم��وزان، بويژه رفتارهای نامتعارف 
جنس��ی، آس��يب ديگری ه��م وج��ود دارد: مديران 
ارش��د نيز در برنامه ريزی های کالن خود برای تعيين 
سياس��ت های کلی نظام آموزش و پرورش به واس��طه 
بی اطالعی از ابعاد اين نوع آس��يب ها، جايی برای آنها 

در سياستگذاری هايشان در نظر نمی گيرند. 
به عبارتی ديگ��ر، ناديده گرفتن چنين مس��ايلی 
باعث می ش��ود مس��ئوالن برنامه ای مشخص و دقيق 
برای برخورد با آنها و مهارشان نداشته باشند حال آن 
ک��ه به حکم خرد، آن که در تاريکی و بی خبر از خطر 
ايستاده، آس��يب پذيرتر است چرا که نمی داند خطری 
در کمينش نشس��ته اس��ت و بايد برای برخورد با آن 

چاره انديشی کند. 
نکت��ه نگران کننده ت��ر اين اس��ت ک��ه گاه برخی 
مس��ئوالن حتی پس از درج اخب��اری هرچند خالصه 
ش��ده و کوتاه، صورت مساله را پاک می کنند و دست 
به انکار می زنند. يکی از نمونه های جالب در اين زمينه 
مربوط به زمانی است که حميدرضا حاجی بابايی، وزير 
آموزش و پرورش دولت دهم، نسبت به اعالم آمار ۳0 
هزار نفری مربوط به دانش آم��وزان معتاد در مدارس 
که از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم شده بود،  
واکنش نش��ان داد و اعالم کرد »آم��ار دقيقی در اين 
زمين��ه وجود ندارد« و س��پس آموزش و پرورش را به 
»يک باغ گل« تش��بيه کرد که بايد »نسيم خنک« بر 

ماعي
اجت هشدار به اوليا و مربيان و مسئوالن

 به بهانه انتشار گزارش مرکز پژوهش های مجلس از وضعيت اخالقي دانش آموزان 

چشم بستن، خطر را دور نمی کند 
◀مريم يوشی زاده 
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 اجتماعي

آن بوزد اما ارائه آماری از اين دس��ت، »بادی آتشين« 
است. اين در حالی است که ستاد مبارزه با مواد مخدر 
معتبرتري��ن مرجع برای ارائه آم��ار مربوط به معتادان 
است و در ارائه آمارهای اينچنينی از هر مرجع ديگری 
قابل اعتمادتر اس��ت و بنابر اين وزير س��ابق آموزش و 

پرورش نمی بايست اين آمار را به چالش می کشيد. 
در نمونه ديگری، پس از افشای ماجرای ناظم متهم 
به تجاوز در مدرسه پسرانه، مظفر الوندی، مشاور وزير 
دادگس��تری که دبير مرجع ملی کودک نيز هست، در 
گفتگو با ايلن��ا، از اعتقاداتش درباره اين پرونده حرف 
زد؛ اعتقادات��ی ک��ه همه را ش��گفت زده کرد. او گفت 
»تمامی موارد به زور نبوده و در برخی موارد گرايشی 

دو طرفه وجود داشته است«. 
البت��ه پس از اي��ن ماجرا برخی گم��ان کردند که 
حکم غير قطعی س��بک اين ناظم هم مربوط به همان 
اظهار نظر عجيب اس��ت اما اين ايده درست نبود چرا 
که به نظر می آمد جرم ناظم مذکور، لواط تش��خيص 
داده نش��ده و احتماال تفخيذ، تقبيل يا مالمس��ه بوده 
ک��ه در چني��ن مواردی حکم قانون، ش��الق اس��ت و 
اعدام در کار نيس��ت و اين همان پاشنه آش��يل قانون 
در حمايت از کودکان در برابر آزار جنس��ی اس��ت که 
بس��ياری از کودک آزارها از آن خبر دارند و به همين 
علت با اعمال تغييراتی در ش��يوه آزار جنسی ش��ان از 
چنگ قانون می گريزند. به هر حال اما نمی شود اظهار 
نظ��ر الوندی را در اين م��ورد خاص فراموش کرد چرا 
ک��ه گفته های او هم نوعی پاک کردن صورت مس��اله 

محسوب می شود.  
پژوهش ها چرا به روز نمی شوند ؟ 

آمار ارائه ش��ده از سوی مرکز پژوهش های مجلس 
مرب��وط به س��ال های 1۳۸۶ و 1۳۸7 اس��ت که ثابت 
می کند تنها پژوهش جامع درباره رفتارهای نامتعارف 
جنسی دانش آموزان مربوط به 7 يا ۸ سال پيش است 
در حالی که آمار آس��يب های اجتماعی در کشورمان، 
ساالنه در حال رشد است پس مسلما همه اين آمارها 
هم اکنون چند برابر ش��ده اس��ت. نهادهای مس��ئول 
در طول اين س��ال ها چن��ان رازداری و حتی از انجام 
پژوهش هاي��ی در اين زمينه پرهي��ز کرده اند که کمتر 
کسی به فکر پيشگيری و حل مساله افتاده يا توانسته 

پژوهشی در اين باره را به انجام برساند. 
بخش عمده آن معدود پژوهش هايی که هم اکنون 
از س��وی مراکز دانش��گاهی در قال��ب پايان نامه انجام 
می گيرند يا از س��وی نهادها و س��ازمان های گوناگون 

سفارش داده می شوند نيز قابل اعتماد نيستند. 
به هر حال به نظر می رس��د پرهيز از پرده پوش��ی 
درباره آس��يب های اجتماع��ی ويژه م��دارس و انجام 
پژوهش های ساالنه معتبر و قابل اعتماد در اين زمينه، 
باعث می شود نه تنها والدين، مديران و معلمان مدارس 
برای آموزش و آگاه س��ازی دانش آم��وزان اقدام کنند 
بلکه سياستگذاران در سطح کالن نيز با احساس خطر 
درباره وضعيت دانش آموزان، برای حل مسايل مربوط 
به آنها به دنبال راه حل بگردند و بويژه سياس��ت هايی 
پيش��گيرانه را در اي��ن زمينه اتخاذ کنن��د تا با صرف 
هزينه های کمتر، نس��ل های آينده را که  سرمايه های 
اجتماعی کش��ور محسوب می ش��وند، سالم و شايسته 

کشوری اسالمی تربيت کنند. 
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