
صاحب امتياز: معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش
مديرمسئول: دکتر حميدرضا کفاش

زير نظر شوراي نويسندگان

چاپ و توزيع: موسسه فرهنگي منادي تربيت
نشاني دفتر ماهنامه: تهران- ميدان فردوسي، خيابان شهيد قرني، نبش چهارراه سميه،

وزارت آموزش و پرورش، ساختمان عالقه مندان، طبقه سوم
نشاني مرکز توزيع: تهران- خيابان استاد نجات اللهي، کوچه بيمه، پالک 26

تلفن: 88912729                    نمابر: 88894290

همکاران اين شماره:
علي اشرفي- فيروزه درشتي- مهرداد جهانگيري- رسول شکوهي- فتاح غالمي- علي تاجديني- محمدعلی عسگری 

علی اکبر اسدی- مرتضی مکی- احمدرضا قلي پور- حسن بهشتی پور- محمد عباسی- جواد رضائی
صفحه آرايي و طراحی جلد: آتليه ماهنامه دستخط

پست الکترونيکی:
tarbiat30ya30@gmail.com

خوانندگان گرامی برای ارسال مقاالت و اعالم نظر و طرح پيشنهادها می توانند از طريق نشانی فوق اقدام کنند.

امام خميني: مکتب های توحيدی نمی خواهند فتح کنند بالد را و نمی خواهند 
با مردم با خش�ونت رفت�ار کنند. آنها می خواهند م�ردم را از ظلمت های ماده 
به نور بکش�ند؛ به طرف خدا بکش�ند. توجه به خدا بدهن�د و لهذا تا آنجا که 
امکان دارد در مکتب های غيرمادی، مدارا هست، خوش رفتاری هست، دعوت 

هست، تا آنجايی که ممکن است با دعوت، مردم را برگردانند به عالم نور.

آي�ت اهلل خامنه اي: اگر جمهوري اس�المي ايران مي خواهد پرچم اس�الم را در 
دست بگيرد و دنيا و آخرت خود را آباد کند و ياري رسان، شاهد و مبشر براي 
ملت هاي ديگر باش�د، بايد انس�ان هايي مؤمن، متوکل، شريف، مبتکر، شجاع، 

حليم، داراي استعدادهاي جوشان و قدرت خطرپذيري باال، تربيت کند.



دراينشمارهميخوانيد:
سرمقاله

رسالت زينبی ماندن )مدير مسئول( 5
پايسخنرهبري

اتحاد مسلمين در صدر وظايف ملی و بين المللی ماست 7
همگامبارئيسجمهور

افزايش اميد به گام های سنجيده اقتصادی دولت 9
رويداد

فقدان يار صادق انقالب 11
مجلس و هيئت نظارت بر مطبوعات 12

ايران در انفجار آميا دست نداشت 13
امام جمعه ای که سخت منتقد بود 15

خاطره گويی متفاوت دو آيت اهلل 17
مجادله دو کارگردان بر سر دفاع مقدس  18

پايان جنگ، بهانه ای برای تسويه حساب سياسی 19
تحرک زودهنگام احزاب برای انتخابات مجلس21

مقاله
اعتدال، آرمان خواهی واقع بينانه )فيروزه درشتی( 23

پروندهاول
حاشيه های يک سفر: از مذاکرات ناتمام هسته ای تا ديدارهای جنجالی سياسی 25

آموزش
تيم به مثابه يک سيستم زنده )احمدرضا قلي پور( 33

پروندهدوم
وقتی سفارت تبديل به »النه جاسوسی« شد

)مصاحبه با ابراهيم اصغرزاده، طراح اصلی اشغال النه جاسوسی آمريکا 38
مهمتر از اسناد »اسنودن« و »آسانژ« )فتاح غالمی(  49

برخورد انديشه: آيا اشغال النه جاسوسی به زيان ما تمام شد؟ 53
بينالملل

يمن، رقابت های استراتژيک و تداوم بحران )دکتر علی اکبر اسدی( 57
بريتانيا نجات يافت! تاملی در همه پرسی استقالل اسکاتلند از انگليس )مرتضی مکی( 63

ريشه يابی بحران اوکراين و مناسبات روسيه با غرب )حسن بهشتی پور(68
ائتالف ضدداعش و اهداف متناقض بازيگران )محمدعلی عسگری( 74

انديشه
اسالم، انسان قالبی نمی خواهد، نقش »آزادی« در تربيت از ديدگاه شهيد آيت اهلل بهشتی 77

نقد و نقادی در انديشه شهيد مطهری )علی تاجدينی( 80
اقتصادي

رويای اول شدن در منطقه يا پايان کابوس رشد منفی؟83
نفت در دولت يازدهم، تکرار آزموده ها يا آزمون های جديد؟ )محمد عباسی(85

گفتوگو
در تبليغ دين و تربيت دينی، دچار روحيه قيم مابانه هستيم )گفتگو با استاد جبار رضايی(91

نامهوارده
نيمه پنهان يک دلسوزی ساده انگارانه )ابوالقاسم جامه بزرگ(97



5 شماره دوم / آبان ماه 1393

سرمقاله

رسالت زینبی ماندن

1
عاش��ورا و محرم را از هر زاويه که بنگريم، به مظلوميت حس��ين)ع( مي رس��يم. از رحلت 
پيامبر اس��الم)ص( حدود نيم  قرن و از ش��هادت امام علي)ع( تقريبا 20 سال گذشته بود که 
واقعه تلخ شهادت مظلومانه امام حسين)ع( در تاريخ رقم خورد و اين زمان بسيار کمي براي 
تغيي��ر ماهيت يک حکومت ديني و تحول رفتاري يک ملت اس��ت. چگونه مي توان باور کرد 
مردمي که پيامبرشان را ديده و پيام او را مستقيما شنيده بودند، در اين زمان کم، اين همه 
از محتواي اس��المي و مضامين انقالب نوپاي ديني، خالي ش��ده باش��ند که وارثان اصيل آن 
پيامبر الهي را به فراموشي سپرده و در حمايت از حاکمان جوري که به ناحق بر منبر پيامبر 
نشس��ته اند، با فرزندان آن رس��ول خداوند بجنگند؟ چگونه مي توان تصور کرد که آن نهضت 

بزرگ ديني در زماني چنين کوتاه، کامال به ضد خود تبديل شده باشد؟ 
در عاشورا عصاره همه خوبي ها در مقابل همه پليدي ها قرار گرفت تا ماهيت ظلم را براي 
هميش��ه افشا کند. حس��ين)ع( و ناب ترين يارانش به افشاي ستمگراني قيام کردند که لباس 
دين پوش��يده بودند و برداش��تن نقاب از چهره آنان، بزرگ ترين رس��التي بود که پاکان کربال 
به انجام رس��اندند. از آن پس، ديگر س��تم، تاب ايس��تادن نيافت و نشس��تن ظالمان بر منبر 
پيامبر)ص(، توجيه ناپذير شد و خون افشاگر حسين)ع( و يارانش، براي هميشه تاريخ جاودانه 
گرديد و علم عدالت خواهي و ظلم س��تيزي برافراش��ته ماند. از آن پس هر روزي عاشورا شد و 
هر سرزميني، کربال و هر ماهي، محرم و انسان ها در نسبت با اين واقعه، يا حسيني شدند و يا 
يزيدي. زينبي ماندن نيز رسالت همه کساني شد که پيام مظلوميت حسين)ع( را به آيندگان 
منتقل کرده و با افزايش بصيرت و آگاهي اجتماعي، از تکرار کربال و مظلوم واقع شدن پاکاني 

ديگر، جلوگيري مي کنند.  
خداوند ما را ش��يعه آن امام مظلوم قرار دهد و تاب برکش��يدن رسالت زينبي را به ما عطا 

کند.

2
آيت اهلل مهدوي کني بعد از عمري مجاهده و مبارزه و بعد از سال ها تحمل زندان و تبعيد 
و بعد از انجام خدمات بزرگي در مصادر گوناگون امور کش��ور، دار فاني را وداع گفت. درباره 
اين بزرگ در اين روزها، زياد س��خن گفته ش��د اما وظيفه خود مي دانم ضمن عرض تسليت 
رحل��ت اين روحان��ي مجاهد و يار صادق امام خميني و مقام معظ��م رهبري، بر بعد اعتدالي 
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ش��خصيت و مواضع عاقالنه سياسي ايشان تاکيد و از خيرخواهي و تالش ايشان براي اصالح 
ذات البين در جمع نيروهاي انقالب، تقدير کنم. صفاتي همچون انصاف و اعتدال و عقالنيت، 
همان ارزش هايي اس��ت که اين روزها جامعه ما بيش از هميش��ه به آنها نياز دارد و آيت اهلل 

مهدوی کنی به آن صفات متخلق و عامل بود.
خداوند اين عالم عامل و روحاني مبارز را با سيدالشهدا و اهل بيت محشور نمايد.

3
دومين ش��ماره ضميمه سياس��ي اجتماعي ماهنامه تربيت را در حالي منتشر مي کنيم که 
هنوز ش��ماره اول نشريه در بس��ياري از مدارس، ديده نش��د و محک نقد خوانندگان گرامي 
بر محتواي آن نخورد. در عين حال، اولين واکنش ها از س��وي جمعي از خوانندگان، نش��ان 
مي دهد که اين نش��ريه، به س��راغ يک نياز واقعي مربيان و معلمان و اولياء مدرس��ه رفته و 
اس��تقبال از انتشار آن در همين بادي امر، محسوس اس��ت. بسياري نيز محتواي نشريه را با 
نيازهاي فکري و تحليلي مخاطبان، منطبق يافته  و تقويت و مداومت در انتشار آن را طالبند.

بر اين باوريم که مس��ئله تربيت سياس��ي اجتماعي، امري اس��ت که بايد بر يک پژوهش 
نس��بتا جامع درباره نيازهاي فکري و ذهني مخاطبان تکيه کند و دقيقا به سراغ پرسش هاي 
ذهن خوانندگان برود و جامعه هدف نهايي را که دانش آموزان مدارس هستند،  مد نظر داشته 
باش��د. از اين روي در چند ماه آينده و بعد از انتش��ار چند ش��ماره از ضميمه تربيت سياسي 
اجتماعي، حتما با روش علمي و بر منطق درست، در باره محتواي تمامي شماره هاي منتشره، 
نظرسنجي خواهيم کرد و تداوم کار نشريه را بر اساس نقدها و پيشنهاد هاي گردآوري شده، 
س��امان خواهيم داد. اين کار بايد هر چند ش��ماره به نوعي تکرار ش��ود تا نسيم نقد و انتقاد 

خوانندگان، بر مطالب اين ضميمه بوزد و محتواي توليدي را شاداب و نو کند.

4
معاونت پرورش��ي و فرهنگي در انجام رس��الت خود در جهت زمينه س��ازي براي ارتقاي 
آگاهي سياس��ي و اجتماع��ي مخاطبان، به همکاري فعاالنه همه مربي��ان و معلمان و تمامي 
مديران مدارس نيازمند اس��ت. همچنان که در ش��ماره اول نشريه مطرح شد، اينک بار ديگر 
تاکي��د مي کنيم که »در نهايت، براي توفيق اين کار رس��انه اي جديد و افزايش اثرگذاري آن 
بر فضاي سياس��ي و فرهنگي جامعه و مشخصا آموزش و پرورش، از همه همکاران صاحبنظر 
و انديش��مند و کارش��ناس 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«.

همکاران مطلع هستند که در کشور ما حدود 105 هزار مدرسه وجود دارد و اگر مدارس 
روس��تايي را کنار بگذاريم، دستکم 80 هزار مدرسه به معناي خاص آن موجود است که بايد 
براي ارتقاء آگاهي معلمان و مربيان و اولياء آن مدارس تالش کرد. اگر در هر مدرسه تنها يک 
شماره از ماهنامه تربيت و ضميمه سياسي اجتماعي آن از سوي مسئوالن مدرسه تهيه و در 
اختيار همکاران قرار گيرد، ما بايد ش��اهد انتشار يکي از پرشمارگان ترين ماهنامه هاي کشور 
باشيم. متاسفانه چنين نيست و اين را هيچ بياني توجيه نمي تواند بکند. انتظار مي رود تالش 

همکاران در سراسر کشور، اين حداقل مورد نياز مدارس را تامين کند.

مدير مسئول 
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اعتقاد به دفاع مقتدرانه با دست خالی
دستاورد دفاع مقدس

حضرت آيت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب چهارش��نبه، دوم مهرماه 93 در 
دي��دار جمعی از فرماندهان عالی رتبه نظام��ی و انتظامی که در روز های اول هفته 
دف��اع مقدس صورت گرفت، اي��ن دوران را مايه  آبرو برای ملت ايران دانس��تند و 
تأکيد کردند: »تجربه  هشت سال دفاع مقدس نشان داد که با وجود همه تنگناها 
و فشارها و نبود اعتبارات مالی و مشکالت فراوان، می توان با عزم راسخ و توکل بر 

خدا، در مقابل زورگويی و توقعات بی جای قدرت های جهانی ايستاد«. 
حضرت آيت اهلل خامنه ای با اش��اره به تشکيل جبهه  گسترده نظامی متشکل از 
غرب و شرق و کشورهای وابسته  آن ها در منطقه در مقابل جمهوری اسالمی ايران 
در زمان جن��گ تحميلی، افزودند: قصد اين جبهه گس��ترده، تضعيف و بی آبرويی 
نظام اسالمی و گرفتار کردن آن به مشکالت داخلی و در نهايت زمينه سازی برای 
فروپاش��ی جمهوری اس��المی بود اما نظام اس��المی و ملت ايران، با وجود کمبود 
امکان��ات و تجهيزات و مش��کالت فراوان آن زمان، در مقابل اين جبهه ايس��تاد و 
س��ربلند از ميدان خارج شد. ايش��ان گفتند: به واسطه  ايس��تادگی ملت ايران در 
هش��ت سال دفاع مقدس، بسياری از ش��خصيت های اثرگذار و ذهن های فعال در 
کش��ورهای اسالمی و غيراس��المی، به دفاع مقتدرانه با دست خالی، اعتقاد راسخ 
پيدا کردند. رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به هزينه های جنگ تحميلی به ويژه 
شهدای گرانقدری که تقديم انقالب اسالمی شد، افزودند: با وجود آنکه هزينه های 
مادی و معنوی جنگ تحميلی باال بود اما دستاوردهای ملت ايران در هشت سال 

دفاع مقدس، در مقابل هزينه ها، بسيار عظيم است. 
حضرت آيت اهلل خامنه ای در پايان همه فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس را 

به ثبت خاطرات و واقعيات اين دوران سفارش کرد. 

اسالم آمريکايی
پوشاندن لباس اسالم بر نوکری اجانب 

امسال نيز مانند سال های قبل مقام معظم رهبری در پيامی به حجاج بيت اهلل 
الحرام نکات مهمی را مطرح کردند. ايشان با ذکر اين نکته که حج فرصت عظيمی 
برای تطهير معنوی و روحی است، توجه به مسائل جهان اسالم را در صدر وظايف 
و آداب حج گزاران دانستند. رهبر انقالب در اين پيام که در تاريخ 8 مهرماه منتشر 
ش��د، به س��ه موضوع مهم اتحاد مسلمين، مسئله  فلس��طين و نگاه هوشمندانه به 
تفاوت اس��الم ناب محّمدی و اس��الم آمريکايی به عنوان سه اولويت اصلی جهان 

اسالم پرداختند.
آيت اهلل خامنه ای مس��ئله اتحاد مسلمانان و گشودن گره های فاصله افکن ميان 
بخش های امت اسالمی را از موضوعات مهم و دارای اولويت جامعه اسالمی عنوان 
کردن��د و گفتند: »حج، مظهر وح��دت و يکپارچگی و کانون ب��رادری و همياری 
است. در حج بايد همگان درس تمرکز بر مشترکات و رفع اختالفات را فرا بگيرند. 
دست های پليد سياست های استعماری از ديرباز تفرقه افکنی را برای تأمين مقاصد 

شوم خود در دستور کار داشته اند«.
ايش��ان با توج��ه به اين موضوع که دش��منان ب��ه دنب��ال اختالف افکنی بين 
مس��لمانان هس��تند تا رژيم صهيونيستی را در حاش��يه امن نگاه دارند، فرمودند: 
»دش��من مّکار بر آن است که با افروختن آتش جنگ های خانگی ميان مسلمانان، 
انگيزه های مقاومت و مجاهدت را در آنان به انحراف کشانده، رژيم صهيونيستی و 
کارگزاران اس��تکبار را که دشمنان حقيقی اند، در حاشيه  امن قرار دهد. راه اندازی 
گروه های تروريستی تکفيری و امثال آن در کشورهای منطقه  غرب آسيا ناشی از 
اين سياس��ت غّدارانه است. اين هشداری به همه  ماست که مسئله  اتّحاد مسلمين 

را امروز در صدر وظايف ملّی و بين المللی خود بشماريم.«

رهبر معظم انقالب:

اتحاد مسلمین در صدر وظایف مّلی و بین المللی ماست
اشاره: 

در يک ماه گذشته، مواضع مقام معظم رهبري در چند ديدار و با انتشار يک پيام مطرح شده است. محوري ترين نکته در اين 
اظهارات، هش�دار نسبت به نقشه دش�من آمريکايي – اسرائيلي براي ايجاد اختالف ميان مسلمين و ضرورت ايجاد وحدت ميان 
فرق مس�لمان از س�وي شيعه و سني است. با توجه به جايگاه مواضع ايشان در ترسيم خطوط حرکتي همه مسئوالن و مردم، در 

زير گزيده اين مواضع را در معرض مطالعه خوانندگان گرامي قرار مي دهيم.
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پرونده اول

8

پاي سخن رهبري

موضوع ديگری که مقام معظم رهبری به آن اش��اره داش��تند، مسئله فلسطين 
اس��ت. از نظر ايش��ان با گذشت 65 س��ال و فراز و فرود های فراوان در اين مسئله 
حساس و همچنين حوادث خونين سال های اخير، دو حقيقت بر همه آشکار شده 
است: »اّول آنکه رژيم صهيونيست و پشتيبانان جنايتکار آن، در قساوت و سبعّيت 
و پايم��ال کردن همه  موازين انس��انی و اخالقی هيچ حّد و مرزی نمی شناس��ند. 
جنايت، نسل کش��ی، ويران گری، کش��تار کودکان و زن��ان و بی پناهان و هر تعّدی 
و ظلمی را که از دستش��ان برآيد، برای خود مباح می ش��مرند و به آن افتخار هم 
می کنند. دّومين حقيقت آن اس��ت که اين س��ّفاکی و فاجعه آفرينی ها نتوانس��ته 
اس��ت هدف سردمداران و پشتيبانان رژيم غاصب را برآورده سازد. برخالف آرزوی 
احمقانه  اقتدار و اس��تحکامی که سياس��ت بازان خبيث برای رژيم صهيونيستی در 
س��ر می پروراندند، اين رژيم روزبه روز به اضمحالل و نابودی نزديک تر شده است. 
ايستادگی پنجاه روزه  غّزه  محصور و بی پناه در برابر همه  توان به  صحنه  آورده رژيم 
صهيونيس��ت، و سرانجام، ناکامی و عقب نشينی آن رژيم و تسليم شدنش در برابر 

شروط مقاومت، نمايشگاه آشکار اين ضعف و ناتوانی و بی بنيگی است«. 
ايشان در ادامه فرمودند: »توجه اين بدان معنی است که ملّت فلسطين بايد از 
هميشه اميدوارتر باشد، مبارزان جهاد و حماس بايد بر تالش و عزم و هّمت خود 
بيفزايند، کرانه  غربی راه پرافتخار هميشگی را با قدرت و استحکام بيشتر پی گيرد، 
ملّت های مسلمان پشتيبانی واقعی و جّدی از فلسطين را از دولت های خود مطالبه 

کنند و دولت های مسلمان صادقانه در اين راه گام نهند«.
س��ومين موضوعی که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند، بحث اسالم ناب 
محمدی و اس��الم آمريکايی است. ايشان در اين زمينه فرمودند: اسالم آمريکايی، 
پوشاندن لباس اسالم بر نوکری اجانب و دشمنی با اّمت اسالمی است. اسالمی که 
آتش تفرقه ميان مسلمين را دامن بزند، به جای اعتماد به وعده  الهی، به دشمنان 
خدا اعتماد کند، به جای مبارزه با صهيونيس��م و استکبار با برادر مسلمان بجنگد، 
با آمريکای مس��تکبر عليه ملّت خود يا ملّت های ديگر مّتحد ش��ود، اسالم نيست؛ 

نفاق خطرناک و مهلکی است که هر مسلمان صادقی بايد با آن مبارزه کند«.
واقعه  غدير

نافي نگاه سکوالر به دين 
آيت اهلل س��يد علی خامنه ای، رهبر معظم انقالب روز دوش��نبه 21 مهرماه در 
ديدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت عيد غدير، واقعه  مهم و پرمغز غدير خم را 
جزء مسلّمات تاريخ اسالم خواندند و خاطرنشان کردند: »هيچ يک از پيروان فرق 
اس��المی در اصل وقوع غدير خم و جمله  شريف پيامبر ختمی  مرتبت يعنی »َمن 

ُکنُت َموالُه َفَهذا َعلیٌّ َموالُه« ترديدی ندارد. 
آيت اهلل خامنه ای با اش��اره به تبليغات دش��منان امت اسالمی برای جدا کردن 
اس��الم از سياس��ت افزودند: واقعه غدير خم، منطق روش��ن و مستحکم اسالم در 
نف��ی اين نگاه س��کوالر اس��ت، چرا که غدير خ��م مظهر توجه و تأکيد اس��الم بر 

حکومت داری و سياست به شمار می رود. 
رهبر معظم انقالب مس��ئله  غدير را مس��ئله ای اعتقادی و پايه و اس��اس تفکر 
شيعه برشمردند و در عين حال افزودند: جای بحث و بررسی منطق قوی و حجت 
قاطع شيعه در باب غدير خم، محافل علمی و تخصصی است و نبايد اين موضوع، 
در زندگی عمومی مس��لمانان و برابری و برادری آنان اثر منفی بگذارد. ايش��ان از 
همين زاويه به سياس��ت های اختالف افکنانه کشورهای خارجی ميان فرق اسالمی 
مخصوصا ش��يعه و سنی اشاره کردند و گفتند: بروز اختالف ميان مسلمانان، طبعاً 
باع��ث می ش��ود همت، نيرو و انگيزه ه��ای آنان صرف دعواهای داخلی ش��ود و به 
دشمنان بزرگ و اصلی خود توجهی نکنند و اين همان هدفی است که استعمار و 

استکبار برای آن برنامه ريزی کرده است.
حض��رت آيت اهلل خامن��ه ای مقابله ب��ا »تفکر ج��ذاب و جهت بخش جمهوری 
اس��المی« را عامل اصلی س��رمايه گذاری بيشتر اس��تکبار در زمينه  ايجاد اختالف 
ميان مس��لمانان برشمردند و خاطرنش��ان کردند: آمريکا، صهيونيزم و »متخصص 
کهن��ه کار تفرقه انگي��زی يعنی دولت خبي��ث انگليس«، پس از پي��روزی انقالب، 
تالش های خود را برای اختالف انگيزی و انحراف اذهان ش��يعه و ُسنی از دشمنان 

اصلی، به شدت افزايش داده اند.
 رهبر انقالب بروز جريان تکفيری در عراق، س��وريه و برخی کش��ورهای ديگر 
را حاصل برنامه ريزی مس��تکبران برای ايجاد اختالف در ميان مسلمانان خواندند 
و افزودن��د: آن ه��ا القاعده و داعش را ب��رای تفرقه انگي��زی و »مقابله با جمهوری 

اسالمی« ايجاد کردند اما اکنون دامن خودشان را گرفته است.
آيت اهلل خامنه ای تأکيد کردند: هر کسی به اسالم پايبند است و حاکميت قرآن 
را قبول دارد، چه شيعه باشد چه سنی، بايد آگاه باشد که سياست های آمريکايی– 

صهيونيستی، دشمن واقعی و اصلی اسالم و مسلمانان است.
رهب��ر معظم انقالب مراقب��ت و پرهيز کامل از تحريک احساس��ات فِرق ديگر 
را وظيفه  مهم همه  مس��لمانان برش��مردند و افزودند: ش��يعه و س��ّنی بدانند هر 
اق��دام يا حرفی از جمله توهين به مقدس��ات يکديگر، باعث حساس��يت برانگيزی 

و آتش افروزی می شود و اين قطعاً به سود دشمن مشترک همه  مسلمانان است.
اسراييل از ناحيه کرانه باختري

بايد احساس نگراني کند
صبح پنج شنبه 24 مهرماه رهبر معظم انقالب ميزبان رمضان عبداهلل، دبيرکل 
جهاد اس��المی فلس��طين و هيئت همراه بود. آيت اهلل خامنه ای با اظهار خرسندی 
ف��راوان از پيروزی غزه  مقاوم در جنگ 51 روزه و اظهار عجز رژيم صهيونيس��تی 
در برابر مردمی محاصره ش��ده، اين پيروزی بزرگ را مصداق »وعده  نصرت الهی« 
و بش��ارت دهنده  تحق��ق پيروزی های بزرگ تر خواندن��د و تأکيد کردند: جمهوری 
اسالمی و مردم ايران به پيروزی و ايستادگی شما افتخار کردند و اميدواريم سلسله  

پيروزی های مقاومت تا پيروزی نهايی ادامه يابد.
رهب��ر معظ��م انقالب با اش��اره به بعيد نب��ودن احتمال تکرار تج��اوزات رژيم 
صهيونيس��تی، تاکيد کردند: جري��ان مقاومت بايد روز بروز ب��ر آمادگی های خود 
بيفزاي��د و ذخاي��ر قدرت را در داخل غزه افزايش ده��د. آيت اهلل خامنه ای در بيان 
راهب��رد دوم، برنامه ري��زی برای همراه ش��دن بخش س��احل غربی فلس��طين در 
رويارويی با رژيم اش��غالگر را يک پروژه  اساسی برشمردند و تأکيد کردند: جنگ با 
رژيم صهيونيس��تی، يک جنگ سرنوشت است که بايد تکليف را نهايی کند و بايد 
کاری کرد که دش��من همان نگرانی هايی را که از ناحيه  غزه دارد، از طرف ساحل 

غربی نيز احساس کند.
آيت اهلل خامنه ای در پايان، ش��رايط منطقه را بسيار پيچيده خواندند و افزودند: 
البته چشم انداز تحوالت، چشم انداز روشن و خوبی است و اميدواريم خداوند متعال 
همه  ما را به آنچه صالح امت اسالمی و فلسطين و خنثی کننده  توطئه های دشمن 

است، راهنمايی کند.
اتکا به نيروی هوش جوانان

به جای درآمدهای نفتی
مقام معظم رهبری در تاريخ 30 مهر در ديدار با  شرکت کنندگان در هشتمين 
هماي��ش ملی نخبگان جوان گفت: »نخبگی مجموعه ای از س��ه ويژگی »هوش و 
استعداد«، »همِت برجسته برای مطالعه و کار و تالش«، و »حوصله تحسين برانگيز 
برای پيگيری و مداومت« اس��ت و نگاه عالمانه و حکيمانه به اين ويژگی ها، روشن 

می کند که همه  آنها نعمت و رزق الهی است«.
رهبر معظم انقالب با اشاره به پيشرفت های علمی کشور در يک دهه اخير، بار 
ديگر استمرار حرکت علمی پرشتاب را نيازی واقعی برشمردند و افزودند: همانگونه 
که در حکم اخير ش��ورای عالی انقالب فرهنگی تأکيد شد، حرکت علمی نبايد به 

هيچ دليلی دچار وقفه شود چون هر وقفه ای، عقبگرد به همراه می آورد.
حض��رت آيت اهلل خامنه ای اداره کش��ور بر مبنای فروش ذخاي��ر زيرزمينی را 
ب��ه »بچه پولداری ملی« تش��بيه کردند و افزودند: بچه پولداره��ا، قدر پول خود را 
نمی دانند و آن را بيهوده خرج می کنند که اداره  کش��ور برمبنای فروش نفت خام 

نيز شبيه همين ماجراست.
حضرت آيت اهلل خامنه ای با اس��تناد به واقعيات ياد ش��ده تأکيد کردند: ايران 
بجای تکيه بر درآمدهای نفتی بايد با اتکای به نيروهای درونی و ذخائر روی زمين 
يعنی هوش و اس��تعداد جوانان و توليد علم و دانش اداره ش��ود که در اين صورت 

هيچ قدرتی در دنيا قادر نخواهد بود اقتصاد کشور را به بازی بگيرد.
رهب��ر انقالب همچنين با اش��اره به ضرورت تفکيک تولي��د علم با توليد مقاله 
افزودن��د: البته توليد مقاالت مرجع و با ارزش علمی، با ارزش اس��ت اما اين همه 

قضيه نيست.
ايشان توصيه کردند: مقاالت علمی توليد شده به ثبت ابداع بيانجامد و ناظر به 
نيازهای درونی کش��ور باشد. حضرت آيت اهلل خامنه ای تالش برای پيشرفت علمی 
را مس��ئوليت همه دس��تگاه ها و وزارتخانه ها خواندند و افزودند: نقشه جامع علمی 

کشور می تواند وظايف همه بخش ها را در اين روند مشخص کند.
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دوش��نبه 21 مهر ماه 93 دکتر حس��ن روحانی مهمان رس��انه ملی بود و در 
گفتگوی زنده تلويزيونی به تش��ريح دستاوردهای دولت در اين مدت سپری شده 

در بخش های اقتصادی، سياسی و فرهنگی پرداخت.
روحانی در ابتدای بحث به س��راغ مسائل اقتصادی رفت و با ذکر اين نکته که 
در ابتدای ش��روع به کار دولت يازدهم، کشور در شرايط رکود تورمی بوده و رشد 
اقتصادی ايران در س��ال های 91و92 به ترتيب برابر منفی 6/8 و منهای 2/9 بوده 
اس��ت گفت: هيچ زمانی اين چنين رکودی توأم با ت��ورم باالی40 درصد را تجربه 
نکرده بوديم  و وقتی رکود عميق می شود، خروج هم سخت و مشکل است. روحانی 
داليل خارج شدن از اين وضعيت سخت را مشورت با صاحب نظران و متخصصان و 

حمايت عامه مردم و هدايت های مقام  معظم رهبری دانست.
دکتر روحانی با بيان اينکه آثار اوليه خروج کش��ور  از رکود اقتصادی از زمستان 
سال گذشته ، نمايان شد، گفت: اولين بخشی که زمستان سال گذشته از رکود خارج 
شد، بخش نفت بود، به گونه ای که رشد صادرات نفت به 13/7رسيد. همچنين در 
زمس��تان سال گذشته، واردات کشور در مجموع به اندازه 22/2 درصد رشد داشته 
اس��ت. روحانی همچنين ميزان رشد بخش های گردشگری ، صنعت و معدن، توليد 
خودرو، نفت و کشاورزی در سه ماهه اول سال93 نسبت به سه ماهه اول سال92 را 
به ترتيب واجد رشدهای2 برابری، حدود10 درصد،80 درصدی، بيش از 6 درصدی 
و3/3 درصدی اعالم کرد و گفت: البته در بخش های ديگر اقتصادی کشور نيز اين 
رش��د نمايان است و بر اساس محاس��بات اوليه و پيش بينی ها، پايان سال هم رشد 

مثبتی خواهيم داشت تا به نقطه ای برسيم که بتوانيم اعالم بکنيم.
رئيس جمهور اولين عامل ش��روع حرکت اقتص��ادی در ايران را اعتماد و اميد 
مردم دانس��ت و گفت: مردم به دولت اعتماد کردند و دولت هم به کارشناس��ان، 
صاحب نظ��ران، دانش��گاهيان و کل ملت ايران که حامی اش بودن��د، اعتماد کرده 
اس��ت که اين اصلش، سرمايه اجتماعی است. ريشه حرکت ما در اقتصاد، سرمايه 

 اجتماعی است يعنی دولت و ملت به هم نزديک تر شدند و اين اساس کار بود.

حجت االسالم والمس��لمين دکتر روحانی با بيان اينکه خوشبختانه ما گام های 
اصلی در اقتصاد  را قبل از آنکه تحريم ها رفع و در مسئله هسته ای به توافق برسيم، 
برداشته ايم، گفت: در زمينه رکود قبل از اينکه به توافق هسته ای برسيم و تحريم 
به طور کامل برداشته شود، از رکود عبور کرديم و امروز هيچ ترديدی وجود ندارد 
ک��ه ما از رکود عبور کرده ايم. روحانی همچني��ن تاکيد کرد که خروج از رکود به 
معنای دس��تيابی به رونق مطلوب نيس��ت و بايد برای رس��يدن به رونق مورد نظر 

تالش بيشتری انجام شود.
دکتر حس��ن روحانی، رئيس جمهوری ايران با ذکر آماری در زمينه واردات و 
صادرات در 6 ماهه اول امسال که نشان دهنده خارج شدن کشور از شرايط رکود 
اس��ت، گفت: در 6 ماهه اول امس��ال ما رش��د قابل مالحظه ای در زمينه واردات و 
صادرات داش��تيم. حدود 26 ميليارد واردات و 23 ميليارد دالر صادرات داش��تيم، 
صادرات و واردات غيرنفتی ما حدود 50 ميليارد دالر اس��ت و با اين روند تا پايان 

سال يک واردات و صادرات حدود 100 ميليارد دالری غيرنفتی خواهيم داشت.
روحانی در ج��واب به منتقدان برنامه اقتصادی دول��ت که مي گويند دولت به 
دنب��ال مهار تورم به بهای افزايش رکود اس��ت، گفت: خيلی ها به ما نقد داش��تند 
و معتق��د بودند دولت در مس��ير اش��تباه حرکت می کند. می گفتن��د کنترل تورم 
معنايش اين اس��ت که رکود هيچ وقت حل نمی ش��ود اما در جلس��ات اقتصادی 
مفصل حتی پيش از انتخاب شدن از سوی مردم، به اين نتيجه رسيديم که بدون 
کنترل تورم نمی توانيم مسئله رکود را هم حل بکنيم. تورم مردم را هر روز نگران 
می کرد. گاهی می گويند که دولت مرتب می گويد تورم را مهار کرديم اما جنس ها 
که ارزان نشده است. برخی مهار تورم را به مفهوم ارزان شدن اجناس در مغازه ها 
می دانند. مهار تورم معنايش اين است که ما اسب سرکش را مهار کرديم نه اينکه 

آن را متوقف کرديم و معنايش اين نيست که اصاًل تورم نداريم.
رئيس جمهوری با اشاره به تالش های همزمان دولت يازدهم برای کاهش تورم 
و خ��روج از رکود اقتصادی، گفت: همزمان با مهار تورم، توانس��تيم از رکود خارج 

افزایش امید به
گام هاي سنجیده اقتصادي دولت
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شويم. بنابراين اظهارات برخی دوستان که عنوان می کردند، دولت تورم را کاهش 
داده اما به قيمت تعميق رکود، حرف دقيقی نبوده است. 

دکتر روحانی همچنين از تالش دولت برای رس��يدن نرخ تورم به 20 درصد تا 
پايان سال 93 خبر داد و تصريح کرد: البته قباًل  به مردم قول داده بوديم که تورم 
تا پايان سال 93 به 25 درصد برسد اما امروز به مردم قول می دهيم که ان شاء اهلل 

به زير 20 درصد خواهد رسيد.
رياس��ت شورای عالی اقتصاد در مورد اش��تغال زايی و آمار هايی که دولت ارائه 
داده اس��ت، گفت: وزارت کار ميزان ايجاد اش��تغال در 6 ماهه اول سال 93 را بالغ 
بر 400 هزار اش��تغال جديد اعالم می کند، بنابراين اش��تغال خالص ما رقم بسيار 
خوبی است. همچنين روحانی کاهش درخواست متقاضيان بيمه بيکاری را گواهی 

ديگر بر اين مدعای دولت دانست.
روحانی با ذکر اين نکته که هدف دولت تک رقمی کردن تورم در پايان س��ال 
95 اس��ت و همچنين دستيابی به رشد اقتصادی باالی 6 درصد تا پايان سال 94 
ديگر هدف دولت اس��ت، گفت: البته به طور طبيعی مس��ئله رش��د و اشتغال يک 
مقدار با تأخير انجام می گيرد اما در عين حال آمار و ارقامی که دولت اعالم می کند 
درست است، اين دولت به مردم وعده داده که هر چه واقعيت است به مردم بگويد.

رئيس جمهوری مسئله محيط زيست را مهم توصيف کرد و با اشاره به بحران 
آب در کش��ور، اظهار داش��ت: مهم ترين راه حل برای مواجه��ه با بحران کم آبی در 
کش��ور، مدرن کردن بخش کشاورزی اس��ت. در دهه های قبل و توسط دولت های 
پيش��ين مجموعه زمين های کشاورزی که مجهز به آبياری مدرن شد يک ميليون 

و 330 ه��زار هکتار اس��ت اما اين 
دولت تا پايان سال 93، 284 هزار 
هکت��ار از اراضی کش��ور را تحت 
پوش��ش آبياری مدرن قرار خواهد 

داد. 
دکت��ر روحان��ی در خص��وص 
طرح ه��ای توس��عه ريلی کش��ور، 
گف��ت: از قدم ه��ای مه��م دولت، 
توسعه خطوط ريلی کشور و اتصال 
خط راه آهن کشور به ترکمنستان، 
اس��ت.  آذربايج��ان  و  قزاقس��تان 
طرح هايی ني��ز در زمينه دو خطه 
ک��ردن و برق��ی ک��ردن خط��وط 

راه آهن داريم.
دکت��ر روحان��ی در پاس��خ به 
پرسش��ی در زمينه يارانه ها گفت: 
اولين مش��کلی که در دولت با آن 

مواجه شديم اين بود که ديديم برای اينکه يارانه نقدی را پرداخت کنيم، ماهيانه 
1500 الی 2 هزار ميليارد کسری داريم، ضمن اينکه هدفمندی يارانه برای انجام 
خيلی از کارهای ديگر بود و برای اين نبود که يارانه نقدی به مردم پرداخت شود... 
اما ما چاره ای نداش��تيم و بررس��ی کرده و ديديم راه ديگری نداريم جز اينکه قدم 

دوم را برداريم البته اين قدم به دليل شرايط اقتصادی کشور بلند نبود. 
دکتر روحانی با اش��اره به اقدامات دولت در بخش های توليد، سالمت و امنيت 
غذايی اظهار داش��ت: در بخش س��المت تقريباً می توانم بگويم که خوشبختانه به 
همه وعده هايی که در دوران انتخابات به مردم دادم، امس��ال عمل ش��د. به مردم 
وعده داده بودم که همه مردم زير پوش��ش بيمه ق��رار بگيرند و 6 ميليون و 200 
هزار نفر را تحت پوش��ش بيمه قرار داديم. البته تعداد ديگری متقاضی هستند که 
در حال بررس��ی اس��ت. از طرف ديگر به منظور امنيت غذايی برای اقش��ار بسيار 
آس��يب پذير جامعه، شروع به ارائه يارانه کااليی به اين اقشارکرديم. يک بار امسال 
پرداخت ش��ده، بار دوم هم در هفته جاری و هفته آينده پرداخت خواهد ش��د و تا 

پايان سال 4 نوبت اين يارانه را پرداخت می کنيم.
رئيس جمهور کش��ورمان با توضيح بيش��تر در مورد بخش سالمت و اقدامات 
انجام ش��ده تصريح کرد: امس��ال 4 هزار و 800 ميليارد تومان به عنوان يارانه به 
بخش س��المت می دهيم که آثارش در بيمارستان های دولتی قابل مشاهده است. 
امروز افرادی که بستری می شوند و حتی اگر عمل جراحی دارند مقداری که مردم 

از جيب ش��ان بايد پرداخت کنند زير 10 درصد اس��ت و مقداری که بيمه و دولت 
پرداخت می کند، باالی90 درصد است.

روحانی درباره اتمام طرح های نيمه تمام گفت: ما امسال دنبال اتمام طرح های 
نيمه تمام هس��تيم. طرح های بسياری در کشور نيمه تمام باقی مانده است. 246 
طرح مهم را که می توانس��تيم امسال تکميل کنيم مد نظر قرار داديم و بودجه به 

آنها اختصاص داديم.
رئيس ش��ورای عال��ی امنيت ملی در م��ورد موضوع هس��ته ای و مذاکرات با 
کش��ور های غربی ب��ا بيان اينکه اعض��ای 1+5 پذيرفته اند که اي��ران بايد دارای 
فناوری هس��ته ای باش��د و مس��ئله هس��ته ای ايران بايد از طريق مذاکره حل و 
فصل ش��ود، اظهار داش��ت: همه قب��ول دارند که اين تفاهم ب��رد - برد و به نفع 

همه خواهد بود.
دکتر روحانی با اش��اره به ديدارهايش با مقامات ارشد کشورهای طرف مذاکره 
در حاش��يه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نيويورک و در اجالس شانگهای، 
گفت: همه آنها بر اين مس��ئله اعتراف داش��تند که اين مسئله بايد حل شود. حتی 
يکی از سران اين کشورها گفت ما خسته شديم و بايد مسئله را هر طور که هست 
تمام کنيم. اين نش��ان می دهد که ش��رايط عوض شده و ش��رايط را ملت ما عوض 
کرده است. رئيس جمهوری ادامه داد: دنيا می داند که اراده دولت و ملت بر چه قرار 
گرفته است. ما اميدواريم مسئله هسته ای ايران در مسير حل خودش و مسيری که 
به نفع همه منطقه و جهان اس��ت قرار بگيرد. ما همه تالش مان را به کار گرفته ايم 

و به کار خواهيم گرفت.
روحان��ی در ادامه تاکيد کرد: 
امروز کليات مس��ئله مورد اتفاق 
نظر دو طرف اس��ت و هيچ کس 
دنب��ال اي��ن نيس��ت ک��ه ايران 
غنی س��ازی نکن��د و اي��ن بحث 
فراموش ش��ده و منتفی و حذف 
شده اس��ت. در اينکه ايران برای 
اراک  در  راديوداروه��ا  تولي��د 
نيروگاه داشته باشد، بحثی وجود 
ندارد. حت��ی اينکه ايران در کنار 
غنی سازی از ساير تکنولوژی های 
مدرن هس��ته ای برخوردار باش��د 
يکی از مس��ائل م��ا در مذاکره با 
1+5 اس��ت. کش��ورهايی از 5+1 
داوطلب هس��تند ک��ه به محض 
توافق، در اين عرصه با کشورمان 

همکاری کنند.
حجت االس��الم و المس��لمين دکتر روحانی در ادامه اين گفتگو  برموضوعات 
اجتماع��ی و اهمي��ت توجه به اين موضوعات تاکيد کرد و اظهار داش��ت: مس��ائل 
اجتماعی، حقوق شهروندی مردم و مسائل سياسی جامعه مهم است. مردم بايد در 
اين عرصه ها احس��اس راحتی کنند. دکتر روحانی با بيان اينکه در برخی از موارد، 
دول��ت به تنهايی نمی تواند کار را تمام کند، تصري��ح کرد: اقتضائات حکومت اين 
اس��ت که بتوانيم با اجماع نظر و با هماهنگی با قوای ديگر و با جلب نظر ديگران 
به نقطه مطلوب برس��يم. رئيس جمهوری مانند گذشته بر اين موضوع تاکيد کرد 
ک��ه »من هيچ چي��ز را فراموش نکردم. بعضی ها برای م��ن از طريق ايميل و نامه 
می نويس��ند که فالن موضوع يادت رفته ولی من هيچ چيز يادم نرفته اس��ت. اما 

برخی از موارد را همه بايد دنبال کنيم تا به نتيجه برسيم«.
دکت��ر روحانی با بيان اينکه تا به حال هر موفقيتی داش��ته ايم، ملت ايران اين 
کار را انجام داده اس��ت، تصريح کرد: اگر در مذاکرات، موفقيتی به دس��ت آورديم 
به خاطر ملت ايران بوده اس��ت و ما به عنوان نماينده کل ملت ايران در مذاکرات 
حضور پيدا می کنيم. وی همچنين افزود: ما ممکن است اشتباه کنيم اما به مردم 
خواهيم گف��ت و از مردم به صراحت عذرخواهی کرده و به عذرخواهی مان افتخار 
می کنيم چون مردم صاحب مملکت هس��تند. قيم مملکت خود مردم هس��تند و 
همه مس��ئولين افتخارشان اين اس��ت که خدمتگزار و خادم مردم باشند و ما هم 

افتخار داريم و اميدواريم با خدمتگزاری رضايت مردم را جلب بکنيم.

در بخش س�المت تقريبًا می توانم بگويم که 
خوشبختانه به همه وعده هايی که در دوران 
انتخابات به مردم دادم، امس�ال عمل ش�د. 
به مردم وع�ده داده بودم که همه مردم زير 
پوش�ش بيمه قرار بگيرند و 6 ميليون و 200 
هزار نفر را تحت پوش�ش بيم�ه قرار داديم. 
البته تعداد ديگری متقاضی هس�تند که در 

حال بررسی است.
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آي��ت اهلل مهدوي کن��ي، رئيس مجل��س خبرگان 
رهب��ري که از چهاردهم خردادماه امس��ال در حالت 
اغم��ا به س��ر مي بردن��د، در صبح روز بيس��ت و نهم 
مهرم��اه دعوت ح��ق را لبيک گفتن��د و به ديار حق 

شتافتند.
ايش��ان يکي از مطرح تري��ن روحانيوني بودند که 
از ابت��داي نهضت در س��ال 42 حض��رت امام)ره( را 
همراهي کردند و سختي هاي فراوان مبارزه از جمله 
زن��دان و تبعي��د را به جان خريدند. پ��س از پيروزي 
انق��الب نيز از همان ابت��دا در هر منصبي که انقالب 
نياز داش��ت، بدون هرگونه حاشيه اي حاضر شدند و 

به  انقالب و کشور خدمت کردند.
در روزهاي نخس��ت انقالب، مديريت کميته هاي 
انقالب از حساس ترين مناصبي بود که حضور مديري 
ضعيف در آن مي توانست انقالب را با مشکالت عديده 
مواجه کند. به  همين دليل حضرت امام با ش��ناختي 
ک��ه از توانايي هاي ايش��ان و اطالعي که از ارتباطات 
آيت اهلل مهدوي کني با ش��بکه گسترده اي از جوانان 
مذهبي انقالبي داش��تند، مديري��ت کميته انقالب را 
به ايش��ان واگذار کردند و ايشان نيز   به  بهترين شکل 

اين وظيفه خطير را انجام دادند.
با انتخاب ش��هيد رجايي به عنوان نخس��ت وزير، 
ايش��ان مس��ئوليت وزارت کش��ور را ب��ه آي��ت اهلل 
کوت��اه  زم��ان  م��دت  در  س��پردند.  مهدوي کن��ي 
نخس��ت وزيري ش��هيد باهنر نيز ايش��ان در همين 
منصب ابقاء ش��دند. ب��ا ترور ناجوانمردانه ش��هيدان 
رجايي و باهنر، مسئوليت سنگين اداره دولت مطابق 
با قانون به ايش��ان واگذار شد. برکناري و فرار رئيس 
جمهور اول پس از يک سال و شهادت رئيس جمهور 
دوم و نخست وزير وقت در کمتر از دوماه، مي توانست 
بحران��ي جدي را پي��ش روي انقالب ق��رار دهد اما 
ايش��ان در جايگاه وزير کش��وري که به موجب قانون 
اساس��ي بايد پ��س از فقدان نخس��ت وزير، به صورت 
موق��ت رياس��ت دولت را تا انتخ��اب رئيس جمهور و 
نخس��ت وزير جديد برعهده مي گرفتند، موفق شدند 
کش��ور را به  س��المت از اين بحران عب��ور داده و با 
برگ��زاري انتخابات رياس��ت جمه��وري ظرف مدتي 
کوتاه، دولت را به رئيس جمهور جديد تحويل بدهند.

پ��س از انتخ��اب رئيس جمهور جدي��د و تثبيت 
نظام، ايش��ان ترجيح داد با کناره گي��ري از مناصب 
سياس��ي و ب��ا تمرک��ز ب��ر فعاليت علمي بر اس��اس 
آرمان هاي انقالب و آموزه هاي اس��الم، در دانش��گاه 
امام صادق)ع( به  تربيت دانشجوياني بپردازد که پس 
از فراغ��ت از تحصيل بتوانند نياز انقالب و نظام را به 

مديراني متعهد و متخصص برطرف نمايند.

حض��ور در همه ادوار مجلس خب��رگان رهبري، 
يک��ي ديگر از مش��خصه هاي ايش��ان ب��ود که خود 
نش��ان دهنده اعتماد اقش��ار مختلف جامعه به ايشان 
اس��ت. ايش��ان در تمام ادوار همواره از برجسته ترين 
و تأثيرگذارترين اعضاي مجلس خبرگان بودند و در 
س��ال89 پس از انصراف آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
از رياس��ت اين مجلس، ب��ا رأي قاطع اکثريت اعضاء 
به رياس��ت مجلس خبرگان رس��يدند و تا پايان عمر 

پربرکتشان، در اين جايگاه به نظام خدمت کردند. 
مهدوي کن��ي  آي��ت اهلل  زندگ��ي  ديگ��ر  وج��ه 
فعاليت ه��اي سياس��ي ايش��ان در جاي��گاه دبيرکل 
جامعه روحانيت مبارز و رهبري معنوي اصولگرايان 
اس��ت. در دو دهه اخي��ر آي��ت اهلل مهدوي کني در 
بزنگاه ه��اي زي��ادي توانس��تند از ايج��اد افتراق در 
ميان اصولگراي��ان جلوگيري کنند ام��ا آنچه بيش 
از فعاليت هاي جناحي باعث افزايش اعتبار ايش��ان 
ش��د، نقش برجس��ته اي اس��ت که در حفظ روحيه 
اعتدال در بخش بزرگ��ي از اصولگرايان ايفا کردند. 
در سال هاي گذش��ته که برخي چهره هاي اصولگرا 
به شديدترين شکل ممکن به حمايت از دولت وقت 
مي پرداختند، ايش��ان در برابر اقدام��ات ناصحيح و 
سوء مديريت هاي مديران آن دولت اصولگرا، موضع 
مي گرفتند. اين گفته ايشان مشهور است که »تورم 
چهل درصدي را امام زمان مديريت نکرده اند«. اين 
انتقاد پس از آن بيان ش��د که برخي اعضاي دولت 
س��ابق و برخي از هواداران سرشناس آنها، عملکرد 
آن دول��ت را م��ورد تأييد حضرت ام��ام زمان)عج(   

اعالم مي کردند!
در جري��ان حوادث تلخ پ��س از انتخابات88 نيز 
ايش��ان از جمله شخصيت هايي بودند که تمام تالش 
خ��ود را ب��راي رفع اختالف��ات ميان طرفي��ن به کار 
بس��تند. اوج اين اعتدال گرايي را مي توان در جريان 
انتخابشان به رياست مجلس خبرگان ديد. درست در 
روزهايي که بخشي از تندروها به صورت علني به نقد 
و حتي هتک حرمت آيت اهلل هاش��مي مي پرداختند، 
وی در نطقي تاريخي به تمجيد از شخصيت آيت اهلل 
هاش��مي پرداختن��د و به صراحت اع��الم کردند که 
حاضر به رقابت با ايش��ان بر س��ر رياس��ت خبرگان 
نبودند. پس از اصرار آيت اهلل هاش��مي رفسنجاني به 
آيت اهلل مهدوي کني براي پذيرش مسئوليت رياست 
خبرگان، ايشان بارها از سر انصاف تاکيد داشتند که 
سمت رياست خبرگان را آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 

با انصراف خود در واقع به ايشان تفويض کرده اند.
بي ش��ک فقدان اين روحاني برجس��ته براي همه 
نيروه��اي انق��الب از هر جناح��ي تألم انگيز اس��ت 

زيرا آنان يک��ي از تأثيرگذارتري��ن چهره هايي را که 
مي توانس��ت جناح ه��اي مختل��ف را به ه��م نزديک 
کند، از دس��ت داده اند. اين تألم و تأثر را مي توان در 
تن��وع فکري گروه ها و ش��خصيت هايي که در همان 
ساعت هاي نخس��ت، فقدان ايشان را تسليت گفتند، 

به روشني ديد. 
مقام معظم رهبري در پيام تسليت خود، با تعبير 
»عالم مجاهد و پارس��ا« و »از چهره هاي تأثيرگذار و 
ياران صميمي نظام جمهوري اس��المي و از وفاداران 
غي��ور و صادق ام��ام بزرگوار« از ايش��ان ياد کرد که 
»هم��ه جا و همه وقت در موضع ي��ک عالم ديني و 
يک سياس��تمدار صادق و ي��ک انقالبي صريح ظاهر 
شد و هرگز مالحظات شخصي و انگيزه هاي جناحي 
و قبيله  اي را به حيطه  فعاليت هاي گسترده و اثرگذار 

خود راه نداد«.
رئيس جمه��وري نيز ضمن اع��الم دو روز عزاي 
عموم��ي در پيام خ��ود تاکيد ک��رد: »آن مرحوم به 
راس��تی ب��زرگ قوم ب��ود؛ از مجاهدان زجرکش��يده 
نهضت اس��المی و از س��ابقون انقالب و پيشکسوت 
نهاد روحانيت ب��ود که همواره بر فراحزبی بودن اين 
قش��ر و بی طرفی در منازعاِت قدرت، تأکيد می نمود. 
مش��ی اعت��دال او ب��ه خص��وص در فض��ای انقالبی 
تأسيس نظام جمهوری اسالمی ايران بسيار ارزشمند 
و الهام بخ��ش بود و نم��ادی از پيوند مفهوم انقالب و 
اعت��دال بود. او همواره با تدبير س��خن می گفت، راه 
اعتدال و ميان��ه روی را برمی گزيد و چراغ اميد را در 

دل مشتاقان راه هدايت، پرفروغ نگاه می داشت«.
آيت اهلل هاشمي نيز ايشان را »همسنگر سال هاي 
مب��ارزه، همبند زندان ه��ا و همکار مس��ئوليت هاي 

متفاوت در سنگرهاي مختلف« خواند.
دکتر الريجاني، رئيس مجلس ش��وراي اس��المي 
نيز ايشان را »ذخيره گران سنگ نظام و مظهر وفاق« 

خواند.
سيد محمد خاتمي نيز در پيامي ايشان را عالمي 
جليل الق��در و فقيه مجاهدي خواند که »از س��ابقان 

انقالب و شخصيتي مؤثر در همه عرصه ها بود«.
مجمع روحانيون مبارز نيز ايش��ان را از شاگردان 
و ياران ديرين حضرت امام خميني)ره( دانست که از 

پيشگامان نهضت اسالمي بود.
محم��ود احمدي نژاد نيز ايش��ان را ش��خصيتي 
دانس��ت که در طول دوران مبارزه و پس از پيروزي 

انقالب اسالمي، همواره در کنار مردم بود.
خداوند اين عالم بزرگوار و چهره  سياسي معتدل 
انقالب را رحمت کند و سلوک ايشان را مبناي رفتار 
همگان در تنظيم مناسبات خود با يکديگر قرار دهد.

فقدان
یار صادق
انقالب
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رویداد

مجلس و هیئت نظارت بر مطبوعات

کمتر کس��ی تصور می کرد انتخ��اب نماينده قوه 
مقنن��ه در هيئت نظارت بر مطبوع��ات به موضوعی 
جنجال��ی در صح��ن علنی مجلس تبديل ش��ود اما 
وقتی پای علی مطهری در ميان باش��د، هر موضوعی 
می تواند به چالش��ی اساس��ی بين جريانات مختلف 
مجلس بدل ش��ود، به خصوص اگ��ر بدانيم که جبهه 
پايداری و اعضای شاخص آن در مقابل علي مطهری 

قرار مي گيرند و به زيان او موضع مي گيرند.
علی مطهری در چند دوره گذش��ته توانسته بود 
با جلب نظ��ر مثبت اکثري��ت نماين��دگان، نماينده 
ق��وه مقننه در هيئت نظارت بر مطبوعات باش��د اما 
داس��تان اين دوره، متفاوت از گذشته بود. منشأ اين 
تفاوت نيز تغييراتی اس��ت که پس از روی کار آمدن 
دولت يازدهم در وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی و 
سياس��ت های اين وزارتخانه رخ داد. تا سال گذشته 
مطه��ری ي��ک رأی از مجموع هفت رأيی را داش��ت 
ک��ه اکثريتش با اصولگرايان بود، بنابراين تک رأی او 
نمی توانست تأثير چندانی در روند تصميم گيری های 
هيئت داش��ته باش��د. با روی کار آمدن دولت جديد 
اما داس��تان متفاوت ش��د زي��را حاال وزير ارش��اد يا 
نماين��ده تام االختي��ار او، به ع��الوه نماينده اس��اتيد 
دانش��گاه که ب��ا نظر وزير عل��وم و تحقيقات انتخاب 
می ش��ود، با اصولگرايان همس��و نيس��تند، بنابراين 
رأی نماينده مجل��س در هيئت نظارت بر مطبوعات 
می توانس��ت تأثير زيادی بر تصميم گيری های نهادي 
داش��ته باشد که اصولگرايان تندرو و به طور مشخص 
جبهه پايداری، انتقاد زيادی به عملکرد آن داش��تند. 
جبهه ای که اگرچه به گفته خيلی ها در اقليت محض 
مجلس اس��ت، با حضور هش��ت عض��و آن در ميان 
دوازده عضو کميس��يون فرهنگی، اکثريت مطلق اين 

کميسيون را در اختيار دارد.
اهمي��ت اين موضوع زمانی مش��خص می ش��ود 
که بدانيم بر اس��اس آيين نامه داخل��ی مجلس، اين 
کميسيون های تخصصی هستند که به ازای هر کرسی، 
الاق��ل دو نامزد را برای انتخاب نهايی نمايندگان قوه 

مقنن��ه در ش��وراها و هيئت ه��ای مختلف، به صحن 
علنی مجل��س معرفی می کنند. همي��ن موضوع در 
نهاي��ت باعث ايج��اد اختالف در مجلس ش��د، چرا 
که کميس��يون فرهنگ��ی در رأی گيری داخلی خود، 
حميد رس��ايی و محس��ن نبويان، دو چهره شاخص 
جبه��ه پاي��داری را به عن��وان نامزده��ای نهايی به 
مجلس معرفی کرد؛ دو نماينده ای که هيچ يک عضو 

کميسيون فرهنگی مجلس نبودند.
معرفی دو عضو جبهه پايداری برای انتخاب نهايی، 
ب��ا واکنش تند تع��دادی از نماين��دگان، به خصوص 
رئيس مجلس مواجه شد. الريجانی نيز برای بررسی 
بيش��تر موضوع، مانع رأی گيری برای انتخاب رسايی 
يا نبويان ش��د و با گرفتن رأی استمزاجی از مجلس 
ک��ه نتيجه اش مخالف نظر کميس��يون فرهنگی بود، 
تصميم گيری نهايی را به بعد از تعطيالت تابس��تانی 

مجلس موکول کرد.
در پاس��خ به اين واکنش، اعض��ای جبهه پايداری 
با دادن نس��بت »ديکتاتوری« به الريجانی، وابستگی 
فاميلی او و علي مطه��ری را دليل مخالفت الريجانی 
با تصميم کميس��يون فرهنگی دانس��تند. انتقادها به 
عملکرد کميس��يون فرهنگی در حالی بيان می ش��د 
که به لحاظ حقوقی، اين کميسيون برخالف آيين نامه 
داخل��ی مجل��س و قان��ون کاری انجام ن��داده بود اما 
منتق��دان اين نکته را مط��رح می کردند که اين رفتار 
کميس��يون نتيجه رويکرد جناحی اعضای آن اس��ت، 
ت��ا جايی ک��ه حتی برخ��ی دو نامزد معرفی ش��ده را 
نامزده��ای جبهه پاي��داری برای عضوي��ت در هيئت 
نظارت بر مطبوعات د انستند، نه نامزدهای قوه مقننه.

روزنامه ايران در يادداش��تي به قلم علي شکوهي 
در انتق��اد از عملک��رد کميس��يون فرهنگي مجلس 
در اين زمينه نوش��ت: »نمايندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی دارای گرايش های سياسی متفاوتی هستند 
و گزين��ش نماين��ده اين ق��وه در هي��أت نظارت بر 
مطبوع��ات، طبعاً با توافق کام��ل نمايندگان صورت 
نخواهد گرفت ولی کافی اس��ت کسی در اين هيأت 

باش��د که بتوان��د بخ��ش بزرگ ت��ری از نمايندگان 
مجل��س و ب��ه تب��ع آن م��ردم را نمايندگ��ی کند. 
متأس��فانه گروهی از نمايندگان مجل��س که پايگاه 
اجتماع��ی آنان زياد نيس��ت و در مجلس اصولگرای 
کنونی هم اقليت محس��وب می شوند، در کميسيون 
فرهنگ��ی مجلس تجمع کرد ه ان��د و اکثريت اعضای 
اي��ن کميس��يون را نمايندگان اين جريان تش��کيل 
می دهند. آنان در واقع در يک انتخاب درون گروهی، 
دو ت��ن از اعضای خود را به عن��وان گزينه های مورد 
قبول کميس��يون به صح��ن علنی مجل��س معرفی 
کرده اند تا هر کدام از آنان انتخاب ش��وند، يک عضو 
جبهه سياس��ی آنان وارد هيأت نظارت بر مطبوعات 
شده باش��د. با اين تصميم، علی مطهری که تاکنون 
در دو دوره ب��ه عن��وان نماينده قوه مقنن��ه در اين 
هيأت فعاليت داش��ت، اکنون ام��کان عرضه خود به 
نماين��دگان مجلس را پيدا نخواهد کرد تا دس��ت کم 
ب��ا بودن ايش��ان در اين زمينه رأی گيری ش��ود. اگر 
تمهي��د نمايندگان اين جبهه سياس��ی، نتيجه بدهد 
و يکی از نمايندگان معرفی شده از سوی کميسيون 
فرهنگی ب��ه هيأت نظارت راه پي��دا کند، بايد اعالم 
کرد که اقلي��ت مورد نظر، ديدگاه خود را بر اکثريت 
نماين��دگان مجلس تحميل کرده و نماينده منتخب، 
آينه افکار اکثريت نمايندگان مجلس و افکار عمومی 
نخواهد ب��ود. پيش ني��از مهم نظارت ب��ر مطبوعات 
همين اس��ت که نماينده عضو اي��ن هيأت، برگزيده 
اکثري��ت نماين��دگان در يک انتخابات آزاد باش��د و 
نمايندگان مجبور نباش��ند از ميان دو نماينده عضو 

يک جبهه سياسی، يکی را برگزينند«.
کميسيون فرهنگی اما همچنان ترجيح می داد با 
تکيه بر آيين نامه داخلی مجلس از عملکرد خود دفاع 
کند و انتقادات مطرح ش��ده را نتيجه نسبت فاميلی 
رئي��س مجلس و علی مطهری و دلخوری وی از عدم 

انتخاب مطهری بداند.
در چني��ن فضايی مطهری تصميم گرفت با توزيع 
نام��ه ای در ميان نماين��دگان، از نامزدی برای حضور 
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س��خنان کريس��تينا فرناندز کرچنر در ش��ورای 
امنيت س��ازمان ملل به ش��دت و حدت همان بمبی 
بود ک��ه آميا را لرزاند. او در س��خنانش ب��ه انتقاد از 
اس��تانداردهای دوگان��ه امريکا در برخورد با مس��ائل 
پرداخت و گفت،  دولتش تا کنون هيچ مدرکی دال بر 
دست داشتن ايران در انفجار مرکز فرهنگی يهوديان 

به دست نياورده است.
رئيس جمهور آرژانتين در شورای امنيت سازمان 
مل��ل در س��خنانی که سانس��ور خبری ش��د، ضمن 
اعالم حمايت از دولت مس��تقل فلس��طينی، رويکرد 
کش��ورهايی همچ��ون اياالت متح��ده را در حمله به 
داعش که پيش��تر عليه دولت س��وريه مورد حمايت 

واشنگتن بود، زير سئوال برد.
کرچنر با طرح اين س��ؤال ک��ه »داعش و القاعده 
س��الح های خود را از کج��ا آورده ان��د؟« و بيان اين 
حقيقت که »مبارزان آزاديخواه ديروز، تروريست های 
ام��روز هس��تند«، از سياس��ت های بين المللی اياالت 
متحده و مواضع ش��ورای امني��ت در صدور قطعنامه 

مربوط به مبارزه با داعش به شدت انتقاد کرد.
س��خنان او البته در يک اقدام کاماًل غيرمتعارف و 
بر خالف عرف شورای امنيت سازمان ملل، قطع شد 
و ترجم��ه همزمان آن نيز برای حاضران در نشس��ت 
همراه با قطع پخش زنده، قطع ش��د. اين اتفاق برای 
يک نهاد بين المللی که قرار است بلندگويي برای بيان 
مشکالت کشورهای جهان باشد، بسيار دور از ذهن و 

غيرقابل قبول بود.
رئيس جمهور آرژانتين در سخنان خود به تشکيل 
ائتالف مبارزه با تروريسم اشاره کرد و گفت: »ما يک 
س��ال پيش هم جمع ش��ده بوديم و ش��ماها مدعی 
شديد نظام بشار اسد يک نظام ديکتاتوری است و در 
آن زمان به مخالفان کم��ک کرديد و از آنها حمايت 
کرديد. شما از مخالفانی حمايت می کرديد که مدعی 

بوديد انقالبی هستند، اما امروز چه شده است؟«.

وي اف��زود: »باز هم گردهم آمده اي��م، اما اين بار 
جمع ش��ده ايم ت��ا انقالبيونی را که س��ال قبل از آنها 
حمايت می کرديم س��رکوب کني��م؛ با اين تفاوت که 
امس��ال مطمئن ش��ده ايم اين انقالبيون تروريس��ت 
هس��تند، بنابراين االن متوجه ش��ده ايد بس��ياری از 
گروه هاي��ی که تا دي��روز انقالبی خوانده می ش��دند 
گروه های فعال تروريس��تی هس��تند. آنها از تندرو به 

گروه های بسيار تندروتر تغيير موضع داده اند!«.
کرچن��ر در بخ��ش ديگ��ری از س��خنانش تأکيد 
ک��رد: »ت��ا همين چند وق��ت قبل ح��زب اهلل را جزو 
فهرس��ت های تروريس��تی قرار داديد و بعد از مدتی 
دريافتي��د حزب بزرگی اس��ت و از پذيرش و حمايت 
گس��ترده مردمی برخوردار است، حتی در لبنان هم 

رسميت دارد«.
رئيس جمه��ور آرژانتي��ن همچنين ب��ه جنايات 
اس��راييل در نوار غزه اش��اره کرد و گفت: »از طريق 
حمالت هوايی جنگنده های اس��راييلی ب��ه نوار غزه 
متوجه عمق فاجعه اسراييل در حق اهالی اين منطقه 
از خاک فلسطين بوديم و ديديم که اسراييل تعدادی 

از اهالی بی دفاع غزه را قتل عام کرد«.
وی تصريح کرد: »ش��ما قطعنامه جنگ با القاعده 
را پس از حوادث يازده سپتامبر سال 2001 ميالدی 
صادر کرديد، مجوز ورود نظامی به چندين کش��ور را 
داديد و مردمان آنها مانند عراق و افغانس��تان به اين 
بهانه کشته شدند، درحالی که اين دو کشور همچنان 

از تروريسم رنج می برند«.
رئيس جمه��ور آرژانتين گفت: »در س��ال 1994 
جمهوری اسالمی ايران را به دست داشتن در حادثه 
انفجار در س��فارت اس��رائيل در بوينس آيرس متهم 
کرديد، اما تحقيقات و بازرس��ی های ما اين مسئله را 

ثابت نکرد«.
وی در پايان بار ديگر به موضوع داعش بازگش��ت 
و درباره تصميمی که جلس��ه برای رس��يدگی به آن 

بمبی که رئیس جمهور آرژانتین در سازمان ملل منفجر کرد

ایران در انفجار آمیا دست نداشت

در هيئت نظارت کناره گيری کند تا ديگر کميس��يون 
فرهنگی و اعضای جبهه پايداری نتوانند با ربط دادن 
انتقاده��اي وي از تصميم کميس��يون به نبودن نام او 
در ميان نمايندگان پيشنهادي، بر تصميم خود اصرار 
ورزند. مطهری همچنين باز گذاشتن دست نمايندگان 
را برای انتخاب نماينده قوه مقننه در هيئت نظارت بر 

مطبوعات، دليل ديگر انصراف خود دانست.
تعطيالت تابستانی مجلس هرچند تصميم گيری 
نهاي��ی را به تأخي��ر انداخت و مانع بروز کش��مکش 
بيش��تر در صح��ن علنی مجلس ش��د اما نتوانس��ت 
از ط��رح اين موض��وع در فضای رس��انه ای کش��ور 
جلوگي��ری کند. ب��ا پايان تعطي��الت، همان طور که 
پيش بينی می ش��د، اين طرح به س��رعت در دس��تور 
کار ق��رار گرفت. رئيس مجلس که پيش از اين، روند 
طی شده در معرفی نامزدها از کميسيون فرهنگی را 
مبهم دانس��ته بود و کميسيون فرهنگی که علی رغم 
رأی استمزاجی مجلس، همچنان بر صحيح و قانونی 
بودن تصميم خود اص��رار می کرد، رضايت دادند که 
بار ديگر کميسيون در اين زمينه تشکيل جلسه دهد 
و نامزدهای خود را به مجلس معرفی کند. با توجه به 
اينکه يکی از انتقادها به عملکرد کميس��يون، معرفی 
تنه��ا دو نامزد ب��ود، اين بار تصميم بر اين ش��د که 
تعداد بيشتری از سوی کميسيون به مجلس معرفی 
شوند. تفاوت اصلی روند جديد با مرتبه پيش در اين 
ب��ود که اين بار ديگر خبری از علی مطهری نبود. در 
حال��ی که اگر از همان ابتدا کميس��يون می پذيرفت 
بي��ش از دو نامزد را به مجلس معرفی کند، مطهری 
نيز در ليس��ت قرار می گرفت و ش��ائبه سياسی کاری 

کميسيون مطرح نمی شد.
بر اس��اس رون��د جدي��د، در نهايت کميس��يون 
فرهنگ��ی، حميد رس��ايی، محمود نبويان و حس��ن 
کامران را برای انتخاب نهايی به مجلس معرفی کرد. 
نبوي��ان اما در روز رأی گيری احتماال براي جلوگيري 
از تقس��يم راي ه��واداران جبهه پاي��داري، تصميم 
گرفت با ارس��ال نامه ای به هيئت رئيس��ه مجلس از 
نامزدی انص��راف دهد تا در نهاي��ت مجلس از ميان 
حميد رس��ايی و حس��ن کامران، يک��ی را به عنوان 
نماينده خود در هيئت نظارت بر مطبوعات برگزيند.

نهايتاً در اولين روز پاييز اين موضوع در دس��تور 
کار مجل��س قرار گرفت و حس��ن کام��ران، نماينده 
اصفهان که در دوره هاي گذش��ته نيز سابقه عضويت 
در هيئت نظارت بر مطبوعات را داش��ت، توانست با 
کس��ب 108 رأی از 203 رأی، ب��ه عضوي��ت هيئت 

نظارت برمطبوعات درآيد.
هرچند حس��ن کامران به لحاظ سياسی ارتباطی 
ب��ا جبه��ه پاي��داری ن��دارد، بی ترديد فاصل��ه اش با 
سياس��ت های دولت جديد و به طور مشخص وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی از مطهری بيش��تر است؛ 
موضوع��ی که اگرچ��ه می تواند ب��رای مطبوعات به 
خاط��ر انتخاب نش��دن ي��ک نماينده عض��و جبهه 
پاي��داري، اميدوارکننده باش��د اما باي��د صبر کرد و 
دي��د در ماه های آينده و ب��ا حضور کامران در هيئت 
نظارت، آيا تغييری در سياس��ت های اين هيئت، چه 
در ح��وزه اعط��ای مجوزها و چه در ح��وزه نظارت و 

توقيف احتمالی مطبوعات، پديد می آيد؟
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رویداد

تش��کيل ش��ده بود اش��اره کرد و گفت: »امروز برای 
ص��دور قطعنامه ای ضد داعش گرده��م آمده ايم ولی 
به خوبی می دانيم قرار اس��ت ب��ا گروهی بجنگيم که 
بس��ياری از کشورهايی که می شناسيد از آن حمايت 
می کردند. داعش با بسياری از کشورهای عضو شورای 

امنيت هم پيمان بوده است«.
اش��اره رئيس جمه��ور آرژانتين به انفج��ار آميا و 
متهم کردن جمهوری اس��المی اي��ران در اين حادثه 
به تابستان س��ال 1994 ميالدی بازمی گردد؛ زمانی 
که انفجاری مهيب مرکز شهر بوينس آيرس، پايتخت 
آرژانتين را لرزاند و آميا،  کانون همياری يهوديان اين 
کش��ور را منهدم کرد و 85 تن کشته و بيش از 300 
زخمی برجای گذاش��ت. در تاريخ آرژانتين، رسيدگی 
به هي��چ پرونده قضايی به اندازه پرون��ده انفجار آميا 
طول نکشيد و اين پرونده، سياسی ترين پرونده تاريخ 
قضايی اين کشور ش��د، به طوری که تاکنون بيش از 
هزار و دويس��ت نفر برای ادای ش��هادت در مورد اين 

پرونده به دادگاه احضار شده اند.
اي��ن انفجار در ي��ک عمليات انتح��اري و در اثر 
برخ��ورد ي��ک دس��تگاه ون بمب گذاري ش��ده با اين 
مرک��ز ص��ورت گرفت. دو س��ال قبل از اي��ن انفجار، 
در 17 مارس 1992 س��فارت رژيم صهيونيس��تي در 
بوينس آي��رس نيز منفجر ش��ده بود ک��ه در اثر اين 
انفجار، 22 نفر کش��ته و ده ها ت��ن )اغلب آرژانتيني( 

مجروح شده بودند.
از همان س��اعات اوليه انفج��ار، بدون وجود هيچ 
مدرکي، انگش��ت اتهام به س��وي جمهوري اسالمي 
ايران نشانه رفت. جمهوری اسالمی همواره اين اتهام 
را قاطعانه رد کرده و به طور مداوم هر گونه دخالت در 

اين حمله تروريستی را تکذيب کرده است.
ايران در انفجار آميا نقشي نداشته است

اکنون کريستينا فرناندز اعالم کرد، وی به همراه 
نس��تور کرچن��ر، رئيس جمهور س��ابق آرژانتين جزو 
افرادي بوده اند که بيش��ترين س��عي را ب��راي يافتن 
مجرم��ان واقعي اي��ن حادثه داش��ته اند و خطاب به 
مقامات امريکايي و اسراييلي که ايران را متهم اصلي 
اين حادث��ه قلمداد مي کنند، گف��ت: برخالف ادعاي 
برخي کش��ورها و همچنين تحقيقات صورت گرفته 
از جان��ب دولت آرژانتين، اي��ران در اين بمب گذاري 

دخالتي نداشته است.
فرنان��دز در ط��ول س��خنراني خود ضم��ن دفاع 
از امض��اي تفاهم نامه با اي��ران ب��راي افزايش دامنه 
تحقيق��ات درباره اين پرونده، تأس��ف خ��ود را از رها 
کردن رس��يدگي هاي قضايي به آن اعالم کرد. خانم 
فرناندز به جريان متهم شدن ايران از سوي آرژانتين 
در پرون��ده انفجار آميا اش��اره ک��رد و گفت، کرچنر، 
رئيس جمه��ور وق��ت آرژانتين با وج��ود متهم کردن 
اي��ران به دخالت در اين پرونده، ب��ه خود جرئت داد 
از ايران بخواهد در زمين��ه تحقيق بين المللي درباره 

آميا همکاري کند.
به گفته رئيس جمهور آرژانتين از سال 2007 اين 
درخواس��ت آرژانتين از ايران هر سال تکرار مي شد تا 
اينکه درنهايت در س��ال 2010 ايران اين درخواست 
را پذيرف��ت. او گفت: اين در حالي بود که ما پيش از 
اين آنها را حتي بخش��ي از دس��تور کار نيز محسوب 

نمي کرديم. به گفته رئيس جمهور آرژانتين، اين روند 
منجر به امضاي تفاهم نام��ه همکاري قضايي بين دو 
کشور در زمينه آميا شد. او سپس اين سؤال را مطرح 
کرد: بع��د از امضاي اين تفاهم نامه چه ش��د؟ همان 
نهادهاي يهودي که هر سال ما را همراهي مي کردند، 
يک باره عليه ما ش��دند و ما را به همدس��تي با ايران 

متهم کردند.
اش��اره رئيس جمه��ور آرژانتي��ن ب��ه تفاهم نامه 
همکاري قضايي بين دو کش��ور، تفاهم نامه ای اس��ت 
که قرار ب��ود طی آن ايران و آرژانتين برای بررس��ی 
اين حادثه و شناسايی عوامل آن يک کميته مشترک 
تحقي��ق از حادثه انفجار آميا در ش��هر ژنو س��وييس 

تشکيل دهند.
امض��ای اي��ن تفاهم نامه با واکنش س��خت رژيم 
اسراييل روبه رو شد و تنها يک روز بعد ييگال پالمور، 
س��خنگوی وقت وزارت خارجه رژيم اس��رائيل گفت: 
»اي��ن خبر ما را حيرت زده ک��رد و از دولت آرژانتين 
می خواهي��م توضيح کاملی در مورد آنچه مورد توافق 
ق��رار گرفت، در اختي��ار ما بگذارد زي��را اين موضوع 

مستقيماً روی امور اسراييل اثر می گذارد.«
مطابق تفاهم نامه امضاش��ده بين ايران و آرژانتين 
که در بهمن ماه س��ال 91 ب��ه امضای وزرای خارجه 
دو کش��ور رسيد، قرار شد دو کشور با تشکيل کميته 
مش��ترک درباره حادثه انفجار ساختمان يهوديان در 
بوينوس آي��رس تحقيق کنند. اي��ن تفاهم نامه همان 
زم��ان به تصويب مجلس آرژانتين رس��يد اما مراحل 
و فرايندهای قانونی تصويب آن در مجلس ايران طی 
نش��د تا اينکه ايران در سال 2013 آن را پذيرفت. اما 
دادگاه فدرال آرژانتين توافق بين ايران و اين کشور را 

بر سر مسئله »آميا« غيرقانونی اعالم کرد.
اين دادگاه همچنين رأی به لغو اليحه تصويب شده 
کنگره آرژانتي��ن در همين مورد داد و فرمان اجرايی 
صادر ش��ده از طرف رئيس جمه��ور آرژانتين را ملغی 
اعالم کرد. دادگاه فدرال آرژانتين همچنين خواستار 
صدور حکم اس��ترداد مقامات ايرانی متهم به دخالت 
در اين حادثه ش��د و از پليس بين الملل خواست قرار 
تعقيب مقام��ات ايرانی مظنون به هم��کاری در اين 

پرونده را دوباره بررسی کند.

استقبال ايران از مواضع کرچنر
در پ��ی اعالم اين موضوع از س��وی خانم کرچنر،  
مع��اون اول رئيس جمه��وري اي��ران گفت: س��خنان 
رئيس جمهوری آرژانتين در مجمع عمومی س��ازمان 
مل��ل مبنی بر اينکه ايران هيچ نقش��ی در انفجار اين 
کشور نداشته است، بمب خبری در دنيا به راه انداخت.

وی علت اين فضاسازی عليه ايران را اين موضوع 
دانس��ت که به دليل ايران هراسی و فضايی که ايجاد 
کرده بودند کس��انی هم که می دانستند ايران در اين 
انفجار نقشی ندارد، شهامت اعالم آن را نداشتند، اما 

امروز اين شهامت به وجود آمده است.
اما مشخص نيست اين شهامت تا چه موقع ادامه 
خواهد داش��ت. آدريان سالبوچي، تحليلگر سياسي و 
نويس��نده آرژانتيني مارس س��ال 2008 در مقاله اي 
با عن��وان »جنگ در خاورميانه: ش��مارش معکوس« 
اذع��ان کرد، قوه قضاييه آرژانتين طبق ميل و فش��ار 
دولت بوش و سازمان هاي البي قدرتمند صهيونيست 
کار مي کند که انگش��ت اتهام را به سمت ايران نشانه 
گرفته ان��د. ش��اهد اين گفته هم اين امر اس��ت که با 
گذشت بيش از 19 سال از بمب گذاري مرکز يهوديان 
آرژانتين هنوز هيچ مدرکي دال بر نقش ايران در اين 

حادثه منتشر نشده است.
در ادام��ه اين مقاله آمده، دول��ت آرژانتين تحت 
فش��ار ش��ديد مرکز آميا و پروپاگانداي رس��انه هاي 
غرب��ي عليه اي��ران ب��وده و البي هاي صهيونيس��تي 
رئيس جمهور آرژانتين را براي کمپين انتخاباتي سال 
2007 تحت فشار قرار داده بودند و جالب اينجاست 
ک��ه خانم رئيس جمهور در آن زمان يا نظری مخالف 
نظر امروز داش��ته ي��ا اينکه در آن زم��ان با در نظر 
گرفتن منافع سياس��ی و حزبی خود برای به دس��ت 
آوردن رأی بيش��تر، نظر کنونی خود را اعالم نکرده 
است. بنابراين چنين اظهارنظرهايی در اصل موضوع 
تأثي��ری نخواه��د داش��ت: اينکه غ��رب و البی های 
صهيونيستی، ايران را متهم می کنند و ايران همواره 
اين اتهام را رد کرده است و سياستمداران آرژانتينی 
ه��م در زمان ه��ای مختلف، مواض��ع متفاوتی اتخاذ 

کرده اند.
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داد
روی

حجت االس��الم والمس��لمين محس��ن دعاگو در 
بيس��ت ونهم ش��هريور 93 در س��ن 62 س��الگی به 
دليل بيماری قلبی و نارس��ايی کليه در بيمارس��تان 

خاتم االنبياي تهران درگذشت.
محس��ن دعاگ��و را همگان به عن��وان امام جمعه 
ش��ميرانات و لواس��انات و ب��ا خطبه ه��ای صريح و 
انتقادی اش می شناس��ند ام��ا او تنها يک امام جمعه 
نبود؛ يک کنش گر و تحليل گر تمام عيار سياسی بود.

وي در س��ال 1331 در شهرستان تربت حيدريه 
متولد شد. بخش��ی از دروس مقدماتی را در مدرسه 
و حوزه علميه تربت حيدريه گذراند و س��پس جهت 
ادام��ه تحصيل به مش��هد رف��ت. در ح��وزه علميه 
مش��هد از کالس های درس اس��تادانی مانند آقايان 
اديب نيش��ابوری، س��يد حجت هاش��می، غالمعلی 
غالمعلی پور، واعظی خاوری، رضازاده، واعظ طبسی، 
صالحی، اشکذری و مقام معظم رهبری بهره مند شد.

در ته��ران از محض��ر آقاي��ان حاج مي��رزا احمد 
آشتيانی و س��يد محمدتقی خوانساری استفاده کرد 
و در ق��م از ح��وزه تدريس آقايان حاج ش��يخ جواد 
تبريزی، وحيد خراسانی و آقا موسی شبيری زنجانی 

کسب فيض کرد.
در دوران نوجوانی با انديشه های امام خمينی)ره( 
و نهض��ت و انقالب اس��المی آش��نا ش��د و به صف 
نيروهای انقالبی پيوس��ت و سپس تالشی پيوسته و 
بی وقف��ه  را برای تبليغ و گس��ترش نهضت امام آغاز 

کرد.
به دلي��ل فعاليت های مبارزاتی در س��ال 1351 
در مش��هد بازداشت و زندانی ش��د. پس از آزادی به 
فعالي��ت ادامه داد و در س��ال 1353 در پی تعقيب 
نيروهای س��اواک از مش��هد متواری شد و حدود دو 
سال بعد ساواک در قم ايشان را دستگير و در تهران 
زندانی کرد. وي بيش از دو س��ال شکنجه شد و آثار 
ش��کنجه مانند جای سوختگي س��يگار و ضربه های 
شالق تا آخر عمر بر بدن وی وجود داشت. در آذرماه 
س��ال 57 همزمان ب��ا اوج گيری انقالب اس��المی و 

آزادی زندانيان سياسی، وي نيز از زندان آزاد شد.
در زمانی که تحت تعقيب بود، سفرهای تبليغاتی 
متعددی به استان های خراس��ان، مازندران، گيالن، 
هرم��زگان، يزد، مرکزی و تهران داش��ت و با نام های 
مستعار اخالقی، خالصی، سيدآبادی و فيض آبادی به 

سخنرانی و فعاليت های سياسی می پرداخت.

پس از پيروزی انقالب و تش��کيل نظام جمهوری 
اسالمی مسئوليت هايی مانند امام جمعه شميرانات، 
معاون��ت پرورش��ی و نيروی انس��انی وزارت آموزش 
و پ��رورش، نماينده اول قوه مجريه در صداوس��يما، 
رئيس کميته انقالب اس��المی شهرستان شميرانات، 
رئيس ش��ورای سياس��تگذاری صداوس��يما، معاونت 
بررس��ی دفت��ر مقام معظ��م رهبری، نماين��ده مقام 
معظم رهبری در امور دانش��جويان آسيا و اقيانوسيه، 
عضويت ش��ورای سياس��تگذاری ائمه جمعه سراسر 
کش��ور، عضويت در هيئت منصفه مطبوعات، دادگاه 
وي��ژه روحاني��ت، جامعه روحانيت مب��ارز و... به وی 

سپرده شد.
دعاگو با ش��هيد بهش��تي نيز در حزب جمهوري 
اس��المي همکاري مي کرد و در اين حزب مس��ئول 
واح��د ايدئولوژي بود. ن��ام وی در آغاز دهه 60 و در 
جوانی، زمانی که پس��ت معاونت پرورش��ی و نيروی 
انس��انی وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشت، 
به رسانه ها راه پيدا کرد يعني  وقتی مرحوم علی اکبر 
پ��رورش، وزير وقت آموزش و پرورش تصميم گرفت 
معاونان دوران ش��هيد رجايی و شهيد باهنر را تغيير 
ده��د و آموزش و پرورش از چپ به راس��ت متمايل 

شد.
در اي��ن تغيي��ر و تح��ول، حس��ين مظفری نژاد، 
قائم مقام دکت��ر باهنر در وزارت آم��وزش و پرورش 
از معاون��ت کنار رفت و محس��ن دعاگو ج��ای او را 
گرفت. س��يد علی اکبر حس��ينی نيز به جای حسين 
پ��رورش  و  آم��وزش  کل  اداره  در  خوشنويس��ان 
تهران نشس��ت و س��مت محمدجعف��ر نجفی علمی، 
مديرکل دفت��ر آموزش ضمن خدمت نيز تغيير کرد. 
مظفری ن��ژاد، خوشنويس��ان و نجفی علم��ی ياران و 
همراه��ان رجايی و باهنر در آموزش و پرورش بودند 
و تغيير آنان به منزله موفقيت جناح راست در رقابت 
با جناح چپ دولت اول مهندس موس��وی تلقی شد. 
بعدها در دولت دوم، اوضاع برگش��ت و پرورش جای 

خود را به سيد کاظم اکرمی داد.
اي��ن چهره روحان��ی در جامع��ه روحانيت مبارز 
ته��ران هم فعاليت داش��ت ام��ا معتقد ب��ود جامعه 
روحاني��ت و جامعه مدرس��ين و هر تش��کل روحانی 
ديگر نبايد وارد موضع گيری های سياس��ی شود و در 
دايره جناح بندی های سياسی قرار گيرد. او از همين 
منظ��ر نقدهايی را به تش��کل متبوعش وارد می کرد 

و می گف��ت: »گرچه امام حزب را قبول داش��تند اما 
معتقد به آن نبودند که کش��ور با نگرش حزبی اداره 

شود«.
دعاگ��و در دوره بع��د از جنگ و رحل��ت امام، از 
مدافعان همزمان رهبري آيت اهلل خامنه اي و رياست 
جمهوري آيت اهلل هاشمي رفسنجاني بود و از کساني 
به حس��اب مي آمد که به نقد جري��ان چپ مبادرت 
مي کرد. دعاگو که رئيس جمهور محبوبش هاش��می 
ب��ود، در دوره اصالح��ات، اکثر خطبه ه��ای خود را 
به نقد سياس��ت های دولت اصالح��ات معطوف  کرد. 
وي از جمل��ه، منتق��د سفت وس��خت اصالح طلب��ان 
مجلس شش��م ب��ود. در هم��ان زم��ان و در جري��ان 
ردصالحي��ت نماين��دگان مجلس شش��م از س��وي 
ش��وراي نگهب��ان، دعاگو معتقد بود ش��ورای نگهبان 
نباي��د از موضع خ��ود کوت��اه بياي��د و رييس وقت 
مجلس )کروب��ي( و رييس جمهوری )خاتمي( را هم 
بابت حمايت و پيگيری ش��ان ب��رای تاييد صالحيت 

نمايندگان متحصن، سخت مورد انتقاد قرار داد. 
دعاگو کتابي دارد با عنوان »اصالحات؛ نگرش��ي 
تحليلي به مقوله اصالح��ات در فرهنگ ديني، نظام 
حکومت��ي و جامعه جهاني«. اين کتاب بيش از ديگر 
آثار، در برگيرنده منش و خط مش��ی سياس��ی او در 
دوره اصالح��ات اس��ت. وی در اين کتاب با اش��اره 
ب��ه بنيان های انقالب اس��المی و روند ش��کل گيری 
آن، انتخاب��ات رياس��ت جمه��وری س��ال 1380 را 
به واس��طه آن که توس��ط جبهه اصالح��ات، عنوان 
»همه پرس��ی اصالحات« را به خود می گيرد، خالف 
موازين عقالنی، قانونی و س��وگند وف��اداری به نظام 
می داند. وی همچنين در اين اثر، جريان دوم خرداد 
را فرصتی برای واپس گرايان و فرصت طلبان سکوالر 
معرفی می کند که با سوءاستفاده از اعتماد مردمی به 
رئيس جمهوری منتخب و قانون اساسی، نظام دينی 
و ارکان حاکمي��ت ملی را مورد تعرض قرار می دهند 
و هم��ه ابعاد اين پروژه را اصالحات می نامند. در اين 
اثر، دعاگ��و با نقد صريح روش اصالح��ات در ايران، 
اصالح��ات را مغاير ب��ا قانون اساس��ی و منافع ملی 
می دان��د و آن را صرفاً ش��عاری سياس��ی و جناحی 
تلق��ی می کند ک��ه در پی فري��ب اف��کار  عمومی و 
تخريب رقبای سياس��ی اس��ت؛ حرکتی که به جای 
پيگيری اصالحات مدنی و بسترسازی رشد و پويايی 
در چارچوب قانون اساس��ی، توان تشخيص نيازها و 

امام جمعه اي
که سخت منتقد بود!
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رویداد

اولويت های کش��ور را ندارد و رس��ماً ب��ه نام اصالح، 
افس��اد و به جای خدمتگزاری، خيانت به ميثاق های 
ملی را پ��ی می گيرد. همچنين دعاگ��و، کتاب خود 
را تالش��ی برآم��ده از مس��ئوليت آگاهی بخش��ی و 
روش��نگری ب��رای شفاف س��ازی مفاهي��م، گونه ها، 
مصادي��ق، عرصه ها و بس��ترهای اصالحات و جايگاه 
حقيق��ی آن در آيين مدن��ی و فرهنگ دينی معرفی 
می کند که ناظر ب��ه مفاهيمی نظير »اصالح نفس«، 
»کدورت زدايی از مناسبات اجتماعی«، »اصالح نظام 
حکومتی«، »اصالح امت اسالمی« و »اصالح جامعه 

جهانی« است. 
از س��وی ديگر نقد دعاگو از اصالحات به اين اثر 
محدود نمی ش��ود و او در کتاب »پاسخ به خاتمي«، 
مجدداً به رد مباني جبهه اصالحات می پردازد و نامه 
س��يد محمد خاتمی، رئيس جمهوری وقت را که در 
سال 1383 با عنوان »نامه ای برای فردا« نگارش يافته 
است، نقد و بررس��ی می کند. جبهه شناسي سياسي، 
ام��ام خميني،  م��درس و کاش��اني، مردم س��االري، 
اصالحات، آزادي ، اس��تبداد، امني��ت، جوان باوري و 
جوان گرايي، مدنيت فرهنگي، رش��د اقتصادي، مليت 
ايراني، ش��وراي نگهبان، تمدن غ��رب و گفت وگوي 

تمدن ها محورهای اين اثر را تشکيل می دهند.
البت��ه بعده��ا مواضع دعاگ��و در ب��اره خاتمي و 
اصالح طلب��ان تعدي��ل ش��د و از جمل��ه گفت��ه  بود 
»اخت��الف بين اصالح طلب��ان و اصولگراي��ان ناچيز 
است و مبنايی نيس��ت و همه اصالح طلبان حقيقی، 
اصولگرايند و همه اصولگرايان حقيقی، اصالح طلب«.

دعاگو گرچ��ه نقدهايی به تفکرات لبيراليس��تی 
و س��کوالر طيف��ي از اصالح طلب��ان داش��ت و حتي 
معتقد بود نش��انه هايی از اي��ن تفکر را در گفتارهای 
س��يدمحمد خاتمی نيز ديده، اما بر اين باور بود که 
اگ��ر خاتمی نگاهش را اصالح کن��د، مريد او خواهد 
ش��د. ظاهرا او در دولت احمدی ن��ژاد دريافت که در 
حق هم لباس��ي خود تندروی کرده است به گونه اي 
که در مصاحبه های س��ال های 90 به بعد، کم مانده 
بود رس��ماً از خاتمی عذرخواهی کند و بعيد نيس��ت 

به طور خصوصی از وی حالليت هم طلبيده باشد.
او خرداد امسال به رسانه ها گفت: »تحمل خاتمی 
خيل��ی بيش��تر از احمدی نژاد بود. خاتمی توانس��ت 
رابط��ه سياس��ی جمهوری اس��المی با کش��ورهای 
همسايه را س��ازماندهی کند و بهبود بخشد و اعتبار 
جمهوری اس��المی را در دنيا باال ببرد. مواضع ايشان 
عاقالنه ب��ود، ادبيات خوبی داش��تند و فردی مودب 

بودن��د. من از اين مواضع و اين ادبيات ايش��ان دفاع 
کردم. حتی معتقدم خاتم��ی با رهبری همراه تر بود 

تا احمدی نژاد«.
درست در همان زمان در مورد احمدی نژاد گفت: 
»در زمان آقای خاتمی فتنه مطرح شد، که من همان 
زمان آن را نقد کردم و گفتم اين روش ها نادرس��ت 
اس��ت. ولی يک جريانی در زم��ان آقای احمدی نژاد 
بود که معتقدم اساس��اً فتنه يک سر بيشتر نداشت و 
آن س��ر احمدی نژاد بود. احمدی نژاد در تاريخ ايران 

فتنه ساز بود«.
در باره عملک��رد اقتصادی دولت احمدی نژاد هم 
منتقدانه مي گف��ت: »در حوزه اقتصاد، ثروتمندترين 
کش��ور به لحاظ ذخاي��ر ارزی را ب��ه بدهکارترين در 
پاي��ان دوره هشت س��اله تبديل کردن��د و بر گرانی، 
تورم، بی ثباتی اقتص��ادی و غم و رنج مردم افزودند. 
در بس��تر مديريت بی بهره از درايت، نظارت و تدبير 
منحرفان، فس��ادهای اقتصادی پرحج��م، کم نظير و 
نگران کنن��ده مانند اختالس 3ه��زار ميلياردی پديد 
آمد و يکی از عوامل بزرگ تورم و گرانی و فشارهای 

اقتصادی روزافزون بر اقشار ملی را نمايان کرد«.
دعاگو که در س��ال 88 از رقيب احمدي نژاد دفاع 
ک��رده و در س��تاد »اصول گرايان حامي ميرحس��ين 
موسوي« فعاليت ضمني داشت، در نقد احمدي نژاد 
بس��يار صريح و تند نظر مي داد و از جمله گفته بود: 
»من حتی يک لحظه در طول مدت رياست جمهوری 
ايشان احساس نکردم ايشان مناسب رئيس جمهوری 
هس��تند و به درد اين پس��ت می خورند. معتقدم اگر 
دانش��گاهی بخواهد ب��رای از بين بردن يک کش��ور 
متخص��ص تربي��ت کند ک��ه باالترين ق��درت برای 
به هم ريختگی فرهنگی، سياسی و اقتصادی را داشته 
باش��د، بهتر از آق��ای احمدی ن��ژاد نمی تواند تربيت 

کند«.
وي در انتخاب��ات رياس��ت جمهوري س��ال 92 
از مدافع��ان حض��ور آيت اهلل هاش��مي رفس��نجاني 
بود ولي ب��ا رد صالحيت آقاي هاش��مي، دعاگو هم 
مانند بس��ياري ديگر، به دفاع از دکتر حسن روحاني 
پرداخت و تا زنده بود مدافع دولت جديد محس��وب 
مي ش��د. وي همين امس��ال در گفت وگو با رسانه ها 
درباره روحانی گفت: »با ش��ناختی که از آقای دکتر 
روحانی دارم، فردی باتقوا و طبعاً اعتدال گراست، بايد 
از خدای بزرگ اس��تمداد بطلبد و ب��ا تقويت تقوا و 
دوری از وسوس��ه های شياطين در خط اعتدال باوری 
و اعتدال گراي��ی ثابت قدم بماند و در هيچ ش��رايطی 

به سمت وس��وی حزب، جناح و جريان های سياسی 
افراط گرا و تفريط گرا منحرف نش��ود«. وي همچنين 
گفته ب��ود: »با دول��ت روحانی کاهش مش��کالت و 
ش��کوفايی فرهنگی، سياس��ی، اقتصادی، اجتماعی، 
علم��ی و فنی، اطالعات��ی و امنيتی از ش��فاف ترين 

مسائل قطعی است«.
دعاگو که در اواخر عمر آشکارا از گفتمان راست 
سنتی فاصله گرفته و از گفتمان اعتدال گرايی با خط 
و نش��ان هاشمی رفس��نجانی دفاع مي کرد، از دولت 
روحانی هم که آن را ش��بيه ترين دولت به هاش��می 
مي دانس��ت، حماي��ت و منتقدان دولت را ناآش��نا با 
مس��ائل جاري اي��ران و جهان قلم��داد مي کرد و بر 
اين ب��اور بود که تندروهای منتق��د دولت را جريان 
احمدي نژاد حمايت مي کند: »معتقدم هس��ته اصلی 
جريان احمدی نژاد اين تندروی ها را کنترل می کند. 
تندروهايی که سرمايه ای جز تندروی ندارند و از اين 
طري��ق خود را مطرح می کنند، وارد انتقادات مخرب 
می ش��وند و دول��ت را تخريب می کنن��د. انتقاد بايد 

سازنده باشد«.
اما وقتي صحبت از آيت اهلل هاش��می رفسنجاني، 
سياس��تمدار محبوبش می ش��د، اعتقاد داش��ت که 
»ايش��ان دومين ش��خصيت سياس��ی کش��ور بعد از 
رهبری اس��ت« و به برخ��ی اقدامات که تالش دارند 
دو قطبی رهبری - هاش��می را در کشور جا بيندازند 
تا از اين طريق منافع ش��ان تأمين شود، انتقاد جدی 

داشت.
طبع��ا هاش��مي رفس��نجاني هم از درگذش��ت 
حجت االس��الم و المس��لمين دعاگو بيش از بسياري 
ديگر متاثر ش��د زيرا به واقع يک��ي از حاميان جدي 
خود در اين سال هاي پرتنش را از دست داد. در پيام 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني تعابيري مانند »همسنگر 
س��ال های مبارزه و همکار صميمی فراز و فرودهای 
پس از انقالب«، »روحانی انقالبی و خطيبی توانا که 
شجاعت، صداقت و صراحت بيانش در دوران مبارزه و 
پس از پيروزی انقالب در مقام امام جمعه شميرانات، 
در اذهان جاودان اس��ت«، به کار رفته که بيانگر تاثر 

عميق ايشان در سوگ مرحوم دعاگو است. 
مقام معظم رهبري نيز در پيام خويش در سوگ 
مرح��وم دعاگو، ايش��ان را »روحانی مب��ارز و غيور« 
ناميد و از وي به خاطر »تالشهای ارجمند در دوران 
مبارزات نهضت اسالمی در مشهد و خدمات گسترده 
در مس��ئوليت های گوناگون پ��س از انقالب«، تقدير 

کرد. خدايش رحمت کناد.
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تعارض مواض��ع بين آيت اهلل هاش��می و آيت اهلل 
مصباح چيز تازه ای نيست. خيلی ها می دانند که هم 
از لحاظ انديشه و هم از لحاظ نحوه عملکرد، نگاه اين 
دو نف��ر با هم تفاوت دارد اما اين بار با مرور خاطرات 
و بازگشت به سال 48 تعارض بين آنها دوباره بر سر 

زبان ها افتاد.
ديدار هاش��می رفس��نجانی ب��ا خانواده ش��هيد 
قدوس��ی و طرح خاطره ای از س��وی او مقدمات اين 
ماجرا را فراهم کرد. 25 شهريور بود که پايگاه اطالع 
رس��انی آيت اهلل هاش��می گزارش��ی از ديدار اعضای 
خانواده ش��هيد قدوس��ی منتش��ر ک��رد. طبق گفته 
اين گزارش در جري��ان ديدار بحثی مبنی بر جايگاه 
روحاني��ت ک��ه يک��ی از دغدغه های اصل��ی آيت اهلل 
هاشمی اس��ت ايجاد می شود که هاشمی رفنسجانی 
با طرح خاطره ای از کس��انی که دي��روز مبارزه عليه 
ش��اه را حرام می دانس��تند ولی امروز خود را انقالبی 
و پيرو اس��الم می دانند انتقاد ک��رد. در اين گزارش 
آمده: »دو نفری – به اتفاق آقای خامنه ای- صبحانه 
رفتي��م منزل آقای قدوس��ی. اين آقا ه��م آنجا بود. 
نشس��تيم تا ظهر با او بح��ث کرديم تا قانعش کنيم. 
برای ادامه مبارزه. آخرش هم گفت من اين مبارزه را 
حرام می دانم!، به جامعه مدرسين هم گفته ام، مبارزه 
با ش��اه حرام اس��ت!، آقای خامنه ای از او پرسيدند: 
دليلت چيه؟. آن آقا در جواب گفته بود: مبارزه ای که 
مجاهدين و چپی ها در آن باش��ند، حرام است!. آقای 
خامنه ای هم به تلخی به او گفته بود: اگر اهل مبارزه 
نيس��تی، خب مبارزه نکن ولی الاقل مبارزه را با اين 
حرف ها خراب نکن!. آقای هاشمی در ادامه می گويد 
رهبری از سال 48 تا سال 57 با آن آقا يک کلمه هم 
ح��رف نزد. در اين گزارش بدون ذکر نام از روحانيت 
کم فروش��ی ک��ه در دوران انقالب صحن��ه مبارزه را 
خالی کردند انتقاد ش��د و از اينکه آن هايی که ديروز 
مبارزه را حرام می دانس��تند و اما امروز انقالبی شده 

اند و دم از امام می زنند گفته شد.«

اما در مقابل پايگاه اطالع رس��انی آيت اهلل مصباح 
يزدی ساکت نماند و با انتشار گفتگوی منتشر نشده 
مصباح يزدی با مرحوم عس��گر اوالدی در س��ال 90 
به اين خاطره اش��اره کرد و در جواب نکاتی را مطرح 
کرد: »پيش از پيروزي انقالب، مقام معظم رهبري و 
آقاي هاش��مي رفسنجاني توسط آقاي قدوسي وقتي 
تعيين کردند که براي صبحانه به منزل ما تش��ريف 
مي آورند. در آن جلسه صبحانه غير از اين دو بزرگوار، 
شخص ديگري نبود. آقاي هاشمي عنان سخن را به 
دست گرفتند و از اين جا شروع کردند که: ما سال ها 
با هم همکاری هاي فرهنگي و سياس��ي داشتيم، اما 
مدتي است که تو کنار کشيدي و با ما نيستي. امروز 
ما يک جبهه ضدامپرياليس��م تش��کيل داديم و همه 
کس��اني که با امپرياليسم و اس��تعمار مخالفند بايد 
براي پيروزي در اين جبهه مشارکت کنند. ايشان در 
سخن هايشان روي جبهه ضدامپرياليسم بسيار تأکيد 
کردند. بنده به ايش��ان عرض کردم: آقاي هاش��مي! 
من طلبه اي هستم که دغدغه ام اسالم است. اگر اين 
يک حرکت اسالمي است و بناست کاري براي اسالم 
ش��ود، بنده هم هستم. حال، بنده در اين جبهه ضد 
امپرياليس��م بايد چه کار کنم؟ ايشان گفتند: مسأله 
ش��ريعتي و ش��هيد جاويد و... را بايد کنار گذاش��ت. 
حتي ما با مارکسيس��ت ها بايد اتحاد داش��ته باشيم! 
ما بايد با تمام گروه هايي که ضد امپرياليسم هستند 
از مارکسيس��ت ها، مجاهدين، طرفداران شريعتي تا 
طرفداران صالحي نجف آبادي و ديگران اتحاد داشته 
باشيم و مخالفت را کنار بگذاريم و فقط با امپرياليسم 
مبارزه کنيم! گفتم: مط��رح کردن صالحي که ديگر 
معنا ندارد، ولي از من چه مي خواهيد و پيشنهادتان 
چيس��ت؟ گفتند: بي��ا و با مجاهدي��ن همکاري کن! 
گفت��م: من آن ه��ا را نمي شناس��م. چيزهايي درباره 
آن ه��ا ش��نيده ام، اما ت��ا آن  ها را نشناس��م همکاري 
نمي کنم. گفتند: ما مي شناس��يم. گفتم: من کار شما 
را تخطئه نمي کنم. ش��ما پيش خ��دا حجت داريد و 

کارت��ان را بکنيد، اما من تا آن ها را نشناس��م، تأييد 
نمي کنم. گفتند: نماز شبشان ترک نمي شود، ماهيانه 
دوازده ه��زار تومان حق��وق مي گيرند و از اين مقدار 
فقط پانص��د تومانش را مص��رف و بقيه اش را صرف 
مبارزه مي کنند، چنينند و چنانند. گفتم: همه اين ها 
را که فرموديد درس��ت اس��ت، اما براي شما حجت 
اس��ت و براي م��ن حجت نيس��ت. من تا کس��ي را 
نشناس��م که براي اس��الم کار مي کند،  با او همکاري 
نمي کن��م. از اول ت��ا آخر اين گفت وگ��و مقام معظم 
رهبري هم نشس��ته بودند و هيچ نمي گفتند و فقط 
صحبت  هاي آقاي هاشمي بود و جواب هاي بنده. پس 
از اين گفت وگو آقاي هاش��مي با نارحتي منزل ما را 
ترک کردند و رفتند. البته کمک هاي آقاي هاش��مي 
به منافقين را ني��ز نبايد فراموش کرد. چه پول هايي 
ک��ه به آن ه��ا داد. در حال حاضر ه��م نمي گويم که 
آن ها کار بدي کردند. شايد وظيفه شان در آن شرايط 
همان بود، اما من چون حجتي نداش��تم، مش��ارکت 
نکردم. ش��ايد من اش��تباه کرده باشم، اما اگر اشتباه 

هم کرده ام، خودم را معذور مي دانم.«
چن��د روز بعد از انتش��ار اين صحبت ه��ا پايگاه 
اطالعرس��انی آي��ت اهلل هاش��می رفس��نجانی نيز با 
انتشار صحبت های تند و کم سابقه امام خمينی)ره( 
پيرام��ون روحانيت��ی ک��ه در قبل از انق��الب مقابل 
انقالبی ها می ايستادند و همچنين نگاه های متحجرانه 
روحانيون، تلويحا پاس��خی به مصباح يزدی داد. در 
صحبت ه��ای امام خمينی که در اين پايگاه منتش��ر 
ش��ده اس��ت آمده: » ديروز مقدس  نماهای بيشعور 
می گفتند مبارزه با شاه حرام است و مشروبفروشی و 
فس��اد و فحشا و فسق و حکومت ظالمان برای ظهور 
امام زمان- ارواحنا فداه- مفيد و راهگشا است، امروز 
يک مرتبه متدين ش��ده اند و فرياد »وااس��الما« سر 
می  دهند! ... روحانی  نماهايی که قبل از انقالب دين 
را از سياس��ت جدا می  دانستند و سر به آستانه دربار 
می س��اييدند يک مرتبه متدين شده و به روحانيون 

خاطره گویي متفاوت دو آیت اهلل 
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ج��دال بين دو نوع نگاه در س��ينمای ايران چيز 
تازه ای نيس��ت. س��ينمای به اصطالح روش��نفکری 
و س��ينمای به تعبي��ری انقالبی يا س��ينمای دفاع 
مقدس، بار ها و بار ها در مقابل همديگر قرار گرفتند 
و مدعيان اين دو جريان، طرف مقابل را مورد حمله 
و نق��د قرار دادند اما اين ب��ار جنجال بين دو چهره 
شاخص اين دو سبک سينمايی، بيشتر از بقيه جلب 

توجه کرده است. 
ابراهي��م حاتمی کيا به بهان��ه پخش خانگی فيلم 
سينمايی »چ« که به بخشی از زندگی شهيد چمران 
پرداخته است، به برنامه سينمايی »هفت« شبکه سه 
دعوت ش��د و در مورد اين فيلم و مخصوصا سينمای 
دفاع مقدس و مشکالتی که در اين حوزه وجود دارد، 
صحبت کرد. او از طرفی نوک پيکان انتقاداتش را به 
طرف مس��ئولين فرهنگی کش��ور گرفت و همچنين 
جامعه س��ينمايی کش��ور را نيز بی نصيب نگذاشت. 
نکته جنجال برانگيز اين مصاحبه، دسته بندی فيلم ها 
و فيلم ساز ها از نگاه او بود. حاتمی کيا در اظهارنظری 
گفت: »ما سه نوع فيلمساز در ايران داريم، دسته اول 
کسانی هس��تند که در زمينه سينمای بدنه فعاليت 
می کنند و برای گيش��ه فيلم می سازند که اتفاقا نان 
آن ها حالل ترين نان اس��ت. دس��ته دوم س��ينمای 

جش��نواره ای و روشنفکری اس��ت که فيلمسازانش 
ب��رای مخاط��ب آن ط��رف آب فيل��م می س��ازند و 
ديده بان آنها برای آن طرف و نگاه چشم آبی هاست.« 
حاتمی کيا دس��ته سوم را فيلم س��از هايی دانست که 
ب��رای ارزش های دينی و مل��ی کار می کنند و برای 
گفتن درد ها وارد س��ينما شده اند و خود را جزو اين 

گروه دسته بندی کرد.
او در ادامه در نقد دو دس��ته ديگر گفت: »وضع 
آن ها که مش��خص اس��ت و خيلی هم خوب زندگی 
می کنند، چ��ون دالرها از آن ط��رف می آيد و مثل 
مارکوپولو همه جا هم می روند، در سينمای بدنه هم 
که گاهی يک فيلم را 12 روزه می سازند و حرفی هم 
در اين زمينه نيست.« حاتمی کيا اعالم کرد بايد اين 
سينمايی که به دنبال ارزش های بومی و ملی است، 
نوک پيکان سينمای ما باشد و هم سياست گذاران و 

هم بخش خصوصی از آن حمايت کنند.
حاتمی کيا که در گذش��ته نيز حرف هايی از اين 
دس��ت زده بود و ديدگاه ها و انتقادات خود را طرح 
کرده بود اين بار نيز با تکرار آن حرف ها واکنش هايی 
را رقم زد. س��ردار قاسم سليمانی در نامه ای حمايت 
آمي��ز خطاب به حاتمی کيا گفت: »برادرم از طعنه ها 
و س��رزنش ها نهراسيد و به س��يمرغ های دنيوی هم 

عزيز و شريفی که برای اسالم آن همه زجر و آوارگی 
و زن��دان و تبعيد کش��يدند تهمت ها می زنند. طالب 
جوان بايد بدانند که پرونده تفکر اين گروه همچنان 
باز است و ش��يوه مقدس مآبی و دين فروشی عوض 
شده است شکس��ت خوردگان ديروز، سياست بازان 

امروز شده اند.«
مثل هميش��ه اين ماجرا فقط دو طرف نداشت و 
رس��انه ها و افراد ديگری نيز وارد اين ماجرا ش��دند. 
بعض��ی از رس��انه ها به اين موضوع اش��اره کردند که 
بي��ان اين خاط��ره از جان��ب مصباح ي��زدی دارای 
بعضی ايرادات روشی اس��ت. به عنوان مثال حمايت 
هاش��می از مبارزات و سازمان مجاهدين خلق در آن 
دوران که از آن ها تعبير منافقين ش��ده است، دارای 
ايراداتی اس��ت. تا س��ال 54 که س��ازمان مجاهدين 
خلق تغييرات ايدئولوژيک نداش��ت و به مارکسيسم 
گرايش پيدا نکرده بود، بيشتر شخصيت های انقالبی 
مانند مرحوم طالقان��ی از آنها حمايت می کردند. اما 
بعد ها با اقدامات منافقانه شان ديگر هيچ حمايتی از 
آن ها صورت نگرفت. در مقابل س��يد حميد روحانی 
رئيس بني��اد تاريخ پژوهی اي��ران معاصر در دفاع از 
آي��ت اهلل مصباح برآم��د و گفت: واقع��اً اين اظهارات 
از آقای هاش��می درب��اره آقای مصباح بوده باش��د، 
عجيب اس��ت چرا که خود ايش��ان هم می  دانند که 
آقای مصباح از ش��اگردان ممتاز و مبارز حضرت امام 
بود ک��ه از آغاز نهضت مبارزه، امام را ياری کرد. کی 
از اختالفات آقای مصباح و هاش��می درباره سازمان 
مجاهدين يا همان س��ازمان منافقي��ن بود؛ آيت اهلل 
مصباح بنا به بصيرتی که داشتند، حمايت از سازمان 
مجاهدين)منافقي��ن( را حرام می دانس��تند اما آقای 
هاش��می در برهه ای برخالف نظر آقای مصباح بعضاً 
از اين گروه حمايت می کرد. لذا آقای مصباح حمايت 
از اين سازمان را حرام می دانست نه مبارزه با شاه را. 
محمد هاش��می برادر آيت اهلل هاشمی رفسنجانی 
ني��ز در اظهار نظ��ری به دفاع از ب��رادرش پرداخت: 
»آن ه��ا از م��واردی که آي��ت اهلل هاش��می می داند 
وحش��ت دارند. به همين دليل اس��ت که دائما سعی 
دارند خاطرات آيت اهلل هاش��می را زير سوال ببرند و 
بگويند برای نقض آن اسناد و مدارک داريم. آيت اهلل 
هاشمی اطالعات زيادی دارند. از ابتدا با امام بوده اند 
و نسبت به اشخاص و مسائل اطالعات دقيقی دارند. 
س��ينه آق��ای هاش��می در حقيقت گنجينه اس��ناد 
انق��الب آن هم به روايت امام راحل اس��ت. اين افراد 
کسانی هستند که از افشای اين اسناد وحشت دارند. 
اين اف��راد می دانند که اگر آيت اهلل هاش��می چيزی 
بگويد ممکن اس��ت خيلی مسائل رو شود. بعضی هم 
پيشدس��تی می کنند. هدفش��ان هم اين است که به 
خاطرات آقای هاش��می خدش��ه وارد کنند به خاطر 
اين که اگر روزی بعضی مسائل از طرف آقای هاشمی 

افشا شد بگويند ما قبال تکذيب کرده بوديم«.
تعارض بين اين دو چهره سياس��ی اين بار به اين 
صورت جلوه پيدا کرد. بايد منتظر ماند و ديد که آيا 
ب��ار ديگر اين ماجرا ادامه پي��دا خواهد کرد يا خير؟ 
همچنين بايد منتظر ماند تا معلوم ش��ود که اگر اين 
تع��ارض ادامه يابد، در چه قالبی نم��ود پيدا خواهد 

کرد.

مجادله دو کارگردان بر سر دفاع مقدس

حاتمی کیارستمی
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فک��ر نکنيد و اين راه را ادامه دهيد. س��يمرغ ش��ما 
وجدان های بيدارش��ده بر اثر اين حقيقت ارزش��مند 
ارائه ش��ده و اش��ک های غلتانی اس��ت که بر گونه ها 

جاری ساختيد.« 
در ميان اين واکنش ها در رسانه ها، صحبت هايی 
از عباس کيا رستمی کارگردان شناخته شده سينمای 
اي��ران پخش ش��د که جنجال های زي��ادی را در پی 
داشت. حدود ش��ش ماه پيش عباس کيارستمی در 
يک جلس��ه پرسش و پاسخ با دانش��جويان دانشگاه 
س��يراکيوز آمريکا گفته بود: »يک هفته قبل از اينکه 
اينجا بيايم يکی از فيلمسازانی که سال ها فيلم جنگی 
س��اخته فيلم های پرهزينه جنگی و البته با مخاطب 
کمتر- ب��رای اينک��ه مخاطب ايران��ی ديگر حوصله 
جنگ نداش��ت، بنابراين بودجه های خيلی س��نگين 
می گي��رد و فيلم های جنگی می س��ازد، گوش من را 
پيچان��ده بود که زمانی که ما داش��تيم می جنگيديم 
کيارستمی داشت دنبال دفترچه دوستش می گشت. 
خان��ه دوس��ت کجاس��ت يک��ی از پربيننده تري��ن 
فيلم هايی بود که من ساختم، درواقع همه جای دنيا 
آن را می شناسند. خانه دوست کجاست ماندگار شد 
چون راجع به يک ارزش انس��انی صحبت می کرد اما 
فيلم ه��ای تو نماند چون ت��و راجع به يک پريودی از 
تاري��خ ايران حرف زدی که تازه آن پريود هم بچه ها 
را ب��ه هيجان آورد. احمدپور )ش��خصيت فيلم خانه 
دوس��ت کجاست( رفت دفترچه را پس داد، اما تو به 
هيجان آوردی و احمدپورهای ديگر رفتند در جنگ 
و کش��ته ش��دند و حاال پس از سال ها می شود راجع 
ب��ه آنها فکر کرد که چط��وری از بين رفتند. در يک 

جنگی که هيچ مفهومی نداشت.«
اي��ن صحبت ه��ا، حاتمی کيا را ب��ر انگيخت و در 
اختتامي��ه جش��نواره مقاوم��ت که جاي��زه بهترين 
کارگردانی را برای فيلم »چ« کسب کرد، تاسف خود 
را نس��بت به گفته های کيارس��تمی مطرح کرد و از 
رئيس جمهور،  وزير ارش��اد، حج��ت اهلل ايوبی رئيس 
س��ازمان س��ينمايی، محمدرض��ا جعفری جلوه مدير 
بنياد س��ينمايی فارابی و تمام کس��انی که دس��تی 
بر جريان س��ينما دارند خواس��ت که نس��بت به اين 

ديدگاه ها موضع بگيرند. 
در همي��ن زمان ه��ا ب��ود ک��ه خبرگ��زاری مهر 
مصاحبه ای با عباس کيارستمی منتشر کرد که کامال 
بر خالف حرف هايی است که در باال ذکر شد. حبيب 
احمدزاده از فيلم نامه نويسان و هنرمندان حوزه دفاع 
مقدس مصاحبه ای با عباس کيارستمی انجام داده و 
آن را در اختيار خبرگ��زاری مهر قرار داد. احمدزاده 
در اين مصاحبه ذکر می کند که در گذش��ته وقتی با 
کيارس��تمی در رابطه با دف��اع مقدس صحبت کرده 
اس��ت نگاه او را نس��بت به اين موضوع مثبت ديده و 

اين گفته ها برای او مايه تعجب شده است. 
کيارس��تمی در اين مصاحبه ب��ه صراحت اعالم 
می کند: »من جنگ را اساس��ا بيه��وده مي دانم و به 
اين نمي ش��ود شک داش��ت. اما مسئول جنگ کسي 
اس��ت که آغازش مي کند نه کسي که دفاع مي کند. 
بل��ه هنوز ه��م مي گويم و از اين جمل��ه خود ذره اي 
عقب نش��يني نمي کنم که ما درگير جنگي شديم که 
هيچ مفهومي نداشت. اما اين جنگ به ما تحميل شد 

و نمي خواستيم درگير اين جنگ بي مفهوم شويم. 
درس��ت اس��ت که هردو طرف در جنگ س��هيم 
هستند اما مسئول کسي است که آغاز مي کند.« 
کيارس��تمی در ج��ای ديگ��ر اي��ن مصاحبه 
می گويد: »مگر کسي مي تواند مدعي باشد که آنها 
حماسه نيافريدند... مگر مي توان ارادتمند کساني 
نب��ود که در آن جنگ ش��هيد ش��دند و اين رفاه 
نس��بي را براي ما فراهم کرده اند. اظهار علني اين 
چيزها به قول ش��ما ريا محسوب مي شود. چيزي 

که عيان است چه حاجت به بيان است«.
از اظه��ار نظرهای س��طحی ک��ه بعضی افراد 
مانن��د رييس ديوان عدالت اداری - که از عبارت 
»پري��ود« به معن��ای دوره زمانی در صحبت های 
کيارس��تمی تعبير ديگری ک��رده بود – بگذريم، 
افرادی که با حاتمی کيا هم فکر هس��تند مواضع 
کيارس��تمی را دوگانه اعالم می کنند و معتقدند 
که باي��د با اين گونه اظه��ارات ضد دفاع مقدس 
مقابل��ه ک��رد. در مقاب��ل مخالفي��ن حاتمی کيا 
معتقدند که او به جايگاه کيارستمی در سينمای 
جهان حس��ادت می کند و اين اصلی ترين دليلی 
اس��ت ک��ه بارها مس��تقيم و غير مس��تقيم به او 
حمله کرده اس��ت. با همه اي��ن اوصاف و به دور 
از هر گونه قضاوت بايد مد نظر داش��ت که دفاع 
مق��دس ن��ه جايگاهی برای مس��ائل سياس��ی و 
تسويه حساب های سياس��ی است و نه جايگاهی 
برای طرح مسائل شخصی. دفاع مقدس با ارزش 
تر از هر چيزی اس��ت که بخواهيم با آن به سراغ 
مس��ائل ش��خصی برويم و از ارزش ه��ای آن کم 
کنيم و هيچ کس نمی تواند اين موضوع را ابزاری 
ب��رای خود کن��د و يا با نگاه های ب��ه اصطالح نو 

انديش��انه به آن حمله کند.

  چگونگی پذيرش قطعنامه 598 و پايان جنگ از 
موضوعاتی اس��ت که هنوز و با گذشت نزديک به سه 
دهه، برای افکار عمومی جذاب است. به همين دليل 
وقتی هر از گاه، يکی از مس��ئولين وقت در اين باره 
اظهار نظر می کند، به سرعت توجه رسانه ها را به خود 

جلب می کنند. 
 ام��ا چگونگ��ی پرداخت��ن ب��ه اين موض��وع در 
س��ال های اخير، وجه تازه ای نيز يافته اس��ت که در 

ادامه به آن می پردازيم. 
ب��ا روی کار آمدن دولت تدبي��ر و اميد، انتقادها 
از رويک��رد اين دولت در سياس��ت خارجی از همان 
روزه��ای نخس��ت و حتی در جلس��ه رأی اعتماد به 
وزرای پيشنهادی آغاز ش��د. انتقادهای پراکنده اما، 
پس از س��فر سال گذشته رئيس جمهور به نيويورک 
و گفتگوی تلفنی وی با رئيس جمهور آمريکا، شکلی 
منسجم به خود گرفت. به گونه ای که هنگام بازگشت 
دکتر روحانی به کش��ور، گروه��ی از مخالفان دولت، 
که مشخصه اصلی  ش��ان نزديکی به جريانات افراطی 
بود، با س��ر دادن ش��عارهايی بر عليه ايش��ان، از وی 

استقبال کردند!
 با آغاز مذاکرات فشرده هسته ای و علی الخصوص 
پ��س از امضای توافق ژن��و، اقدامات اين گروه روز به 
روز تندتر شد. در ميان اين انتقادات روز افزون، يک 
ب��ار ديگر ماج��رای پذيرش قطعنامه ب��ه ترجيح بند 

گفته های جريانی خاص بدل شد. 
اوايل تابستان امسال جبهه پايداری، که در سال 
گذشته نيز همايش »دلواپسان« را برگزار کرده بود، 
همايش��ی را با عنوان »خط قرمز« برگزار کرد. سعيد 
قاس��می، که يکی از س��خنرانان اصلی اين مراس��م 

پایان جنگ؛ 
بهــانه ای 
بــــرای  
تسویه حساب 
ســیاسـی
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بود، با حمله ش��ديد به وزي��ر خارجه، رئيس جمهور 
و آيت اهلل هاشمی، مدعی شد؛ همان جريانی که امام 
را مجب��ور به پذيرش قطعنامه و نوش��يدن جام زهر 
کردند، امروز هم می خواهند در مذاکرات هس��ته ای 

همين کار را بکنند!
بعد از سعيد قاسمی نوبت به يحيی رحيم صفوی، 
فرمانده س��ابق س��پاه، رس��يد که پايان جنگ را به 
بهان��ه ای برای تخريب آيت اهلل هاش��می بدل کرده و 
وی را مته��م کن��د که؛ به اين دليل خواس��تار پايان 
جنگ بود که به در دس��ت گرفتن قدرت بعد از امام 

می انديشيد!
پس از انتشار اين مطلب، غالمعلی رجايی، مشاور 
فرهنگی آيت اهلل هاش��می،  تنه��ا به ذکر اين خاطره 
پرداخت که پس از س��قوط ف��او برخی از نمايندگان 
و س��ران نظام به دنبال محاکم��ه و اعدام فرماندهانی 
بودند که باعث اين شکس��ت ش��دند اما اين آيت اهلل 
هاش��می بود که مانع آنان ش��د و ج��ان اين افراد را 

نجات داد!
در ادام��ه واکنش ه��ا و ظه��ار نظ��رات مختلف، 
روزنام��ه جوان که از رس��انه های س��پاه پاس��داران 
است، در س��رمقاله خود خطاب به منتقدان پذيرش 
قطعنام��ه گف��ت: » دفاع مق��دس مح��ل منازعه با 

موسوی و خاتمی نيست« 
اين س��رمقاله که در هفته دف��اع مقدس به چاپ 
رس��يده بود، بر اين نکته تأکيد داش��ت که انتقاد از 
پايان جنگ در واقع انتقاد از تصميم امام راحل است 
و ب��ا اين ادعا که »امام بهترين تصميم را گرفت« در 
تناقض آش��کار اس��ت و تأکيد می کند: »واقعاً حيف 
نيس��ت آن حماس��ه را به تنش يا تس��ويه حس��اب 
سياسی با کسانی که امروز اعمال، رفتار و گفتارشان 

را نمی پسنديم يا نمی پذيريم تقليل دهيم و در عين 
ح��ال امام را صاحب بهتري��ن تصميم در پايان دادن 

به جنگ بدانيم«
در ادام��ه اين مطلب، نويس��نده برای روش��ن تر 
شدن نيت اصلی منتقدان، به اين نکته اشاره می کند 
که: » بدون ترديد موس��وی جفای بزرگی به انقالب 
ک��رد و ظلم وی و دوس��تانش تا ابد ب��ه عنوان يک 
نقطه تاري��ک خواهد ماند. اما اينک��ه ظلم 1388 را 
به س��ال 1362 ببريم و آنجا تس��ويه کنيم، با سيره 
امام سازگار نيس��ت، چرا عملکرد موسوی در جنگ 
از 1367 )پاي��ان جنگ( تا س��ال 1388 نقد نش��د؟ 
اگر اقدامات خود س��رانه ای داشته يا معتقد به مبارزه 
با دش��من نبوده است چرا در اين 21 سال مورد نقد 

قرار نگرفته است؟« 
آسيب شناس��ی اين گون��ه اظه��ار نظ��رات ه��م 
موض��وع ديگری بود که س��رمقاله روزنامه جوان به 
آن پرداخت: »رفتارهای اينگونه نش��ان می دهد که 
آل��وده کردن دفاع مقدس ب��ه خاطر مطامع امروزی 
رخ می نمايد و غفلت از محوريت امام در جنگ باعث 
می ش��ود به اين وادی وارد ش��ويم که مردم بگويند 
»اين ها فرزندان ما را ب��ه ميدان جنگ می بردند؟ و 

ب��ه فرم��ان اين ه��ا...؟«
اما ورای محتوای انتقادات مطرح ش��ده، نکته ای 
که دور جديد انتقادات به پذيرش قطعنامه را از موارد 
مشابه پيشين متمايز می کند، زمان مطرح شدن آن 
و پرداخت��ن پر رن��گ و لعاب برخی رس��انه ها به آن 
اس��ت زيرا پيش از اين معم��والً در تيرماه و همزمان 
با سالگرد پذيرش قطعنامه اين مسائل مطرح می شد 
ام��ا اين بار جدای از پرداخت��ن بيش از حد برخی به 
اين موضوع، زمان طرح مس��ئله نيز بجای س��الگرد 

پايان جنگ به سالگرد آغاز آن موکول شد!
حال اگ��ر زمان طرح موضوع را در کنار نوع بيان 
مس��ئله از س��وی جريانی خاص بگذاريم و همچنين 
به ياد بياوريم که مهلت يک س��اله مذاکرات هسته ای 
ني��ز در پاييز به پايان می رس��د، می توانيم علت اين 

تغيير در زمان و لحن را دريابيم!
روزنام��ه ج��وان به درس��تی به اين نکته اش��اره 
می کن��د که هدف منتقدان بيش از هرچيز، تس��ويه 
حس��اب با افرادی اس��ت که مواضع امروزشان مورد 
پس��ند آنها نيس��ت! اما اين تمام ماجرا نيست. زيرا 
لح��ن و بيان منتقدان اين را نيز نش��ان می دهد که 
آنها در تالش��ند تا با شبيه س��ازی توافق هس��ته ای 
محتمل با قطعنام��ه 598، موافقان مذاکره و توافق 
را ب��ه عقب نش��ينی متهم کنند و با تبليغ گس��ترده 
بر روی اي��ن موضوع بتوانن��د در انتخابات های آتی 
از مي��زان آراء آن��ان بکاهن��د! حال آنکه بر اس��اس 
همين استدالل روزنامه جوان که »انتقاد به پذيرش 
قطعنامه، انتقاد و توهين به امام است« انتقاد به تيم 
مذاکره کننده، آن هم با لحنی سخيف، انتقاد از مقام 

معظم رهبری اس��ت.
به اي��ن دليل که همگان به ياد دارند وقتی س��ال 
گذش��ته همين منتقدان و هم فکران سياس��ی آنان 
تي��م مذاکره کننده را آماج حم��الت خود قرار داده 
بودن��د، مق��ام معظم رهب��ری در س��خنانی تاريخی 
تأکيد کرد که اينها فرزندان انقالب هس��تند و کسی 
نباي��د آنها را تخري��ب کند. عجيب اينجا اس��ت که 
علی رغ��م س��خنان صريح مقام معظ��م رهبری، يک 
جريان خاص می کوشد به اسم دفاع از ايشان، دولت 
و علی الخصوص تيم سياس��ت خارج��ی آن را متهم 

نمايد!
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تا انتخابات دهمين دوره مجلس شورای اسالمی 
در اس��فند م��اه 1394 حدود يک س��ال و چهار ماه 
زمان باقی مانده اس��ت اما گروه ها و احزاب سياس��ی 
مختلف، از هم اکنون و به صورت غيررسمي، فعاليت 
خود را در اين زمينه ش��روع کرده اند. در اين مرحله، 
اصلی تري��ن جناح ه��ای سياس��ی در کش��ور يعنی 
اصول گرايان و اصالح طلبان، بيش از آن که با يکديگر 
رقاب��ت کنن��د، در درون خ��ود و با يکديگ��ر رفاقت 
مي کنن��د تا با وح��دت و همگرايی بتوانند به صورت 
فعاالن��ه در انتخابات مجلس آتي ش��رکت کنند. هر 
دو گ��روه خوب می دانند که بدون وحدت نمی توانند 
به اهداف خود برس��ند. اصالح طلبان تجربه شکست 
در انتخاب��ات رياس��ت جمهوری س��ال 84  به علت 
چند دس��تگی را دارن��د و اصول گرايان نيز به همين 
صورت در انتخابات رياس��ت جمهوری 92 با حضور 
کانديدا های متعدد، همين تجربه را کسب کرده اند. 

نشست همگرايی اصول گرايان 
19 مهر ماه مجتمع فرهنگی 13 آبان )س��فارت 
س��ابق آمريکا در ايران و مش��هور به النه جاسوسی( 
محل برگزاری مراس��می تحت عنوان جش��ن واليت 
بود. در کنار عنوان اين مراس��م چيز ديگری جريان 
داشت که توجهات را به خود جلب می کرد: »نشست 
همگرايی اصول گرايان با س��خنرانی حضرت آيت اهلل 

مصباح يزدی«. 
در اين جلس��ه پ��س از مديحه س��رايی اهل بيت 
توسط سعيد حداديان، سيدرضا تقوی رئيس شورای 
سياس��ت گذاری ائمه جمعه به س��خنرانی پرداخت. 
او ب��ا ذکر اين نکته که نزديک به يک س��ال اس��ت 
که در جه��ت همگرايی اصول گراي��ان فعاليت هايی 
را انج��ام داده اند، توضيحات��ی را مطرح کرد و گفت: 
»بع��د از انتخابات عده ای از اصولگرايان نزد ما آمدند 
و گفتند که در داخل دولت به کار گرفته نمی ش��وند 
و حتی مس��ئوليت های برخی نيز گرفته ش��ده بود و 
اظهار می کردند که سرخورده شده اند.  ما اين پيام را 
خدمت آيت اهلل مهدوی کنی برديم و ايش��ان نگران و 
ناراحت بودند و پيشنهاد دادند يکی از اعضای جامعه 
روحاني��ت اين کار را به عه��ده بگيرند و به هر حال 
قرعه فال به نام من خورد و حدود يک س��ال اس��ت 
جلس��ات همگرايی اصول گرايان را تش��کيل داده ايم.  
نشس��ت اول در مصلی و به مناسبت سالگرد پيروزی 
انقالب و با س��خنرانی آيت اهلل ن��وری همدانی برگزار 
ش��د. نشست دوم به مناس��ب والدت ساالر شهيدان 
و با س��خنرانی آيت اهلل موحدي کرمانی برگزار ش��د. 
نشس��ت س��وم نيز با حضور حدود ه��زار نفر از زنان 

اصولگرا به مناس��بت تولد حض��رت فاطمه)س( و با 
سخنرانی آيت اهلل جنتی تشکيل شد«.

تق��وی در ج��ای ديگر صحبت هاي��ش هدف اين 
اق��دام را تجميع تمام س��الئق جري��ان اصول گرايی 
اعالم کرد و از جلس��ات ي��ک هفته در ميان بين 50 
ت��ا60 نفر از چهره ه��ای اصول گرايی و هم فکری آنها 
خبر داد. اين عضو جامعه روحانيت خاطر نشان کرد 
که اگر بخواهيم گزارشی از فعاليت های خودمان ارائه 
دهيم اين گزارش را ب��ه جامعتين و آيت اهلل مصباح 

تقديم می کنيم. 
پس از آن نوبت به س��خنرانی آيت اهلل محمدتقی 
مصباح يزدی رس��يد. او در ابت��دا مقدماتی در مورد 
ح��رکات اجتماعی در طول تاري��خ و حرکات الهی و 
غيراله��ی و تف��اوت روش و منش راه انبي��اء با باقی 
انسان ها گفت و عامل اصلی اختالف را جهل دانست. 
عض��و جامعه مدرس��ين ح��وزه علميه قم، با اش��اره 
به ش��اخصه های اف��راد جامعه در اصولگ��را بودن و 
غيراصولگرا بودن تصريح کرد: اصولگرا يعنی کسانی 
ک��ه ارزش ه��ا را قبول کرده ان��د و حاضرن��د بر آنها 

پايداری کنند.
وی ادام��ه داد: اما نبايد اينگونه باش��د که امروز 
برخی ها بگويند ما خودمان آقا را رهبر کرديم و حاال 
بيايي��م حرف او را گوش کنيم؟ فرض بر اينکه ش��ما 
هم مؤثر بوديد در اينکه ايشان اين حق را در اختيار 
بگيرد ولی س��وال اين اس��ت که آيا آنها که با پيامبر 
و اميرالمومني��ن بيعت کردند، حضرت محمد)ص( و 

اميرالمومنين را به جايگاه نبوت و امامت رساندند؟
آي��ت اهلل مصباح يزدی تصريح ک��رد: ما بايد خدا 
را ش��کر کنيم که در اين آس��مان و زمين کس��ی را 
شايس��ته تر از ايشان س��راغ نداريم و ما اين را نعمت 
خدا می دانيم که اين شناخت را به ما داده است و با 
خدا عهد می بنديم که از ايشان تبعيت کنيم زيرا آن 

را شعاعی از واليت غدير می دانيم.
حداد عادل هم در اين نشست حضور داشت و در 
حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران، اعالم ليست 
واح��د برای انتخابات مجلس را ب��ه علت فاصله زياد 
تا انتخابات، ش��تاب زده توصيف کرد. او در پاس��خ به 
سوالی مبنی بر اينکه گروهی که در انتخابات رياست 
جمهوری نتوانسته به وحدت برسد، چگونه می تواند 
در انتخابات مجلس اين موضوع را عملی کند، گفت: 
اين دو انتخابات متفاوت هستند. در انتخابات رياست 
جمه��وری يک نفر انتخاب می ش��ود اما در انتخابات 
مجلس چون تعداد نامزدها بيشتر است، زمينه برای 

وحدت نيز بيشتر فراهم است. 

عليرض��ا زاکانی نماينده م��ردم تهران در مجلس 
ني��ز با تاکي��د بر اينکه بايد از گذش��ته عبرت گرفت 
و تفرقه عامل شکس��ت و بهره ب��رداری ديگران بوده 
اس��ت، در مورد س��ازوکار رس��يدن به وحدت گفت: 
س��ازوکار وحدت بايد در مس��ير مش��خص شود اما 

جامعتين هميشه يک نقش ويژه دارند.
در اي��ن هماي��ش ع��الوه ب��ر آي��ت اهلل مصباح، 
آيت اهلل موح��دی کرمان��ی، غالمعلی ح��داد عادل، 
س��عيد جليل��ی، محمد نبی حبيبی ، س��قای بی ريا، 
روانبخ��ش، محس��ن کوهک��ن، اس��داهلل بادامچيان، 
حسين فدايی، مهرداد بذرپاش، فاطمه  آليا، مصطفی 
ميرس��ليم، حجت االس��الم ابراهيمی، رض��ا تقی پور، 
ج��واد ش��مقدری، اميری فر، رامين، ترق��ی، اهلل کرم، 
حميدرضا حاجی بابايی، مصطفی نجار، قديری ابيانه، 
حس��ين ط��ال، حمي��د رس��ايی، علی اصغ��ر زارعی، 
آقاتهرانی،  حجت االسالم ش��يرمردی، حجت االسالم 
محمد س��ليمانی، صادق محصولی، حجت االس��الم 
شجونی، حجت االسالم نبويان، مجتبی رحماندوست، 
زريبافان، س��عيد لو، س��يدمحمد حس��ينی، مسعود 
مير کاظمی، نقوی حس��ينی، صدر الدين ش��ريعتی، 
نيکزاد، کامران دانش��جو، روح اهلل حسينيان و کريمی 

اصفهانی حضور داشتند.
جري��ان  ش��اخص  چهره ه��ای  حض��ور  ع��دم 
اصول گرايی مانند محمدباقر قاليباف، علی الريجانی، 
علی اکبر واليتی، محس��ن رضايی، محمدرضا باهنر 
و احمد توکلی از نکات مهم اين جلس��ه بود. حضور 
پررنگ وزرای دولت محمود احمدی نژاد و همچنين 
اعضای جبهه پايداری در اين مراس��م از ديگر نکات 

قابل ذکر است. 
نقش جامعتين در جريان اصول گرايی بس��يار پر 
رنگ اس��ت اما در کنار اين دو گروه روحاني، جريان 
پاي��داری و آيت اهلل مصباح يزدی ق��رار دارند که در 
جريان انتخابات رياس��ت جمهوری سال 92 حساب 
خ��ود را از جامعتين تا حدي جدا کردند و به همين 
دليل، از س��وي ديگر جريان هاي جبهه اصول گرايي، 
به عنوان عامل شکس��ت در انتخابات معرفي شدند. 
دور هم جمع شدن آنها در اين همايش نقطه روشنی 
در وحدت جريان اصول گرايی محس��وب می شود. اما 
باي��د ديد که در آخر نقش نهايی را چه گروهی بازی 
می کند؟ آيا همچن��ان جامعتين به عنوان محور اين 
جريان عمل می کنند يا جبه��ه پايداری می تواند به 
اين مهم دست پيدا کند؟آيا در نبود آيت اهلل مهدوی 
کنی اي��ن آيت اهلل مصباح يزدی اس��ت که به چهره 
شاخص تبديل می ش��ود؟ ديگر چهره های غايب در 

تحرک زودهنگام احزاب
براي انتخابات مجلس
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رویداد

اين مراسم چه نقشی را ايفا می کنند؟
همايش حزب اعتماد ملي

جريان اصالح طلبی نيز بدون تحرک نبود و چند 
روز بعد از همايش همگرايی اصول گرايان، موسس��ه 
اله��ادی در 21 مه��ر 93 ميزب��ان اصالح طلبان بود. 
همايش »امتداد اعتماد« از طرف دفتر استان تهران 
ح��زب اعتماد ملی با حض��ور چهره های مختلف اين 

حزب و ديگر اصالح طلبان برگزار شد. 
ح��زب اعتماد ملی که بر خ��الف دو حزب ديگر 
اصالح طلب )مش��ارکت و مجاهدين انقالب اسالمي( 
داراي مجوز فعاليت است، در غياب دبيرکلش بعد از 
پنج س��ال با اين همايش، فعاليتش را از س��ر گرفت. 
پيشتر منتجب نيا قائم مقام اين حزب اعالم کرده بود 
که تا رفع حصر از مهدي کروبي دبيرکل اين تش��کل 
اصالح طلب، فعاليت حزب اعتماد ملي از س��ر گرفته 
نخواهد ش��د اما اخيرا اين پيام از سوي دبيرکل اين 
حزب منتش��ر ش��د که منتظر رفع حصر وي نمانند 
و در کن��ار ديگ��ر اصالح طلبان، فعاليت سياس��ي و 

انتخاباتي را از سر بگيرند. 
در اين مراس��م برخی از چهره های اصالح طلب و 
اعضای اين حزب از جمل��ه محمدرضا عارف، الياس 
حضرتی، عيسی س��حرخيز، محمدجواد حق شناس، 
محس��ن رهامی، ه��ادی غفاری، عليرض��ا محجوب، 
مصطفی کواکبيان و رسول منتجب نيا حضور داشتند. 
منتجب ني��ا ب��ه عن��وان قائم مقام ح��زب اعتماد 
ملی، اولي��ن نفری بود که به س��خنرانی پرداخت. او 
در صحبت هايش خواس��تار فضای سياس��ی مناسب 
برای فعاليت سياس��ی شد و همچنين موضوع آزادی 
زنداني��ان سياس��ی و محصورين را ني��ز مطرح کرد. 
رسول منتجب نيا گفت: پيام غدير تنها موضوع واليت 
نيس��ت که صرفا ب��ر آن تاکيد می ش��ود بلکه حفظ 
وحدت امت اس��المی بين ش��يعه و سنی و بين همه 
ساليق حاضر در يک جامعه است، نه  تنها حمايت از 

يک سليقه خاص. 
پس از او محس��ن رهامی دبيرکل انجمن اسالمی 
مدرس��ين دانشگاه ها به لزوم از سرگيری فعاليت های 
احزاب در کشور و نيز نقش آنها در دموکراسی اشاره 
ک��رد. وی همچني��ن اف��زود: ما در س��ال 92 تجربه 
بس��يار موفقی داش��تيم و ياد گرفتيم چطور عقلمان 
را کنار هم بگذاريم تا شکس��ت تاريخی س��ال 84 را 
تک��رار نکنيم. انتخابات س��ال 84 درس بزرگی بود و 
مش��خص کرد اصالحات به دليل عدم رعايت قوانين 
بازی سياس��ی، با اينکه اکثريت را به همراه داش��ت، 
شکست خورد. رهامی همچنين به هدايت و همکاری 
آقايان هاش��می و خاتمی در اين انتخابات و فداکاری 

و بزرگواری دکتر عارف نيز اشاره کرد. 
پ��س از اين دو نفر، هادی غفاری بود که پش��ت 
تريبون رفت. الياس حضرتي نيز از ديگر س��خنرانان 
اين نشس��ت ب��ود و مواضع خود را اع��الم کرد. علی 
مطه��ری نيز از ديگر س��خنرانان اين جلس��ه بود که 
طب��ق گفته مجری اين برنامه به خاطر مش��غله های 
کاری فراوان نتوانسته است در اين جلسه حضور پيدا 

کند. 
پيامی نيز از س��يد محمد خاتمی در اين همايش 
خوانده شد. در بخشی از اين پيام آمده است: »امتداد 

اعتم��اد، بزرگداش��ت غدير اس��ت و حرمت نهادن به 
انس��ان که صاحب حق و کرامت است و حق بزرگ او 
حق حاکميت بر سرنوشت خويش است که غديريان 
و آزادی خواه��ان و خيرخواه��ان بايد برای تحقق آن 
تالش کنند. باشد که شاهد فضای مالطفت و کاهش 
و رف��ع محدوديت ها به خصوص برای دلبس��تگان به 
انقالب و خواستاران س��ربلندی ايران و ايرانی و رفع 
خطر های ف��راوان بيرون��ی برای مس��لمانان و ايران 

باشيم«.
شايد اين همايش نيز مقدمه فعاليت اصالح طلبان 
باش��د.  اس��فند 94  در  مجل��س  انتخاب��ات  ب��رای 
اصالح طلب��ان که بع��د از انتخابات س��ال 88 مقدار 
زيادی منفعل شده بودند و رويکرد واحدی نداشتند، 
در انتخابات رياس��ت جمهوری سال 92 باز به صحنه 
آمدند و اين بار توانس��تند با ائتالف ضمنی با کانديد 
تفکر اعتدالی، خود را به عرصه سياس��ت بازگردانند. 
محمد رضا عارف که قبال اعالم کرده بود قصد شرکت 
در انتخابات مجلس را دارد، اين روزها به عنوان چهره 
شاخص جريان اصالح طلبی بعد از سيدمحمد خاتمی 

شناخته می شود. 
مطابق معمول، نشست اصالح طلبان بدون پيامد 
نبود. در اين نشس��ت مانند همه نشس��ت هاي ديگر 
اصالح طلبان، شعارهايي براي رفع حصر از ميرحسين 
موس��وي و مهدي کروبي داده شد و همين امر باعث 

برانگيخت��ن اعت��راض محافل سياس��ي و رس��انه اي 
اصول گرايان شد. حتي صدا و سيما نيز در برنامه هاي 
خب��ري متعددي به اين امر اعتراض کرد و از اين که 
در اين گونه نشس��ت ها، به نفع »س��ران فتنه« شعار 

داده مي شود، شکايت کرد. 
در مورد جريان اصالح طلبی نيز س��واالت زيادی 
مطرح می ش��ود: آيا باز هم اصالح طلبان و اعتداليون 
ب��ا هم ائت��الف می کنن��د ي��ا جداگان��ه وارد رقابت 
انتخاباتی می شوند؟ آيا اصالح طلبان محوريت عارف 
را می پذيرند يا به س��راغ ش��خص ديگری می روند؟ 
آيا ش��ورای نگهب��ان در مقابل جري��ان اصالح طلبی 
می ايس��تد و به ردصالحي��ت نامزده��اي اين طيف 
مبادرت مي کند؟ آيا هاش��می و خاتمی باز هم مسير 
انتخاب��ات را هداي��ت می کنند؟ نقش دکتر حس��ن 
روحان��ي به عن��وان رئي��س جمهور، در ه��ر ائتالف 
احتمالي مي��ان اصالح طلبان و اعتداليون چه خواهد 

بود؟
طبعا هنوز که يک س��ال و چن��د ماه تا انتخابات 
مجل��س مان��ده، صحبت در اين مورد زود اس��ت اما 
ش��کی نيس��ت که اتحاد و ائتالف گروهي و داشتن 
انس��جام دروني، در ش��رايطی که گروه های مختلف 
حضور دارند، کليد موفقيت در انتخابات اس��ت. بايد 
ديد کدام جريان سياسی می تواند به اين مهم دست 

پيدا کند. 
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داد
روی

از روزی که دکتر حسن روحانی با شعار اعتدال پا 
به عرصه انتخابات گذاش��ت و از آن روزی که منتخب 
مردم ش��د و دولت تدبي��ر و اميد را بنا نهاد، بحث ها و 
نظرهای مختلفی درباره مفهوم اعتدال مطرح ش��د و 
هر کسی در اين ميان از ظن خود تعريفی از آن ارائه 
داد و در مورد آن بحث کرد. اما به نظر می رسد دکتر 
حس��ن روحاني، پايه گذار موج جديد اعتدال گرايی در 
صحنه سياسی ايران، به روشنی تعريف مورد نظر خود 
را از اعت��دال در حوزه های مختلف ارائه کرده اس��ت. 
ب��رای مثال روحان��ی در پيامی به هماي��ش »تبيين 
مفهوم اعتدال« در ش��هريور م��اه 92 به اين موضوع 
اش��اره کرد و در همان جا تأکيد داشت، تدبير و اميد 
نتيجه هر تعريفی نيس��ت و بايد به تعريف درس��تی 
دست پيدا کرد و افزود: »اکنون اين واژه، ُملکی است 
ک��ه هر جوينده، در آن ب��رای خود ِملکی می جويد؛ و 
ظرفی اس��ت که هر گوينده برای آن مظروفی تدارک 
می کند. اما نيک می دان��م که تدبير، بر هر معنايی از 

اعتدال مترتب نمی ش��ود و اميد، با هر خوانش��ی از اعت��دال در قلب های مردمان 
سرزمينم جاری نمی گردد«.

در اين ميان اصول گرا و اصالح طلب هريک سعی کردند اعتدال گرايی را بخشی 
از انديش��ه خود اعالن کنند. از جمله احمد پورنجاتی، فعال سياس��ی اصالح طلب، 
در مصاحبه با ايس��نا گفته بود: من به عنوان کسی که به رويکردهای اصالح طلبانه 
و انقالب اس��المی اعتقاد دارم، بيان می کنم که اعتدال گرايی بيان ديگری از مشی 

اصالح طلبی است.
وی سپس با بيان اينکه گفتمان اعتدال گرايی پس از انتخابات رياست جمهوری 
92 به وجود نيامد، بلکه دارای شناس��نامه اس��ت، گفت: اي��ن گفتمان به داليلی 
در چند س��ال گذش��ته دچار س��کته تاريخی ش��ده بود. به نظر من آغاز گرايش 
اعتدال گرايی در جامعه ايران به دوران امام خمينی)ره( بازمی گردد. با وجودی که 
گرايش های تندروانه چپ و راس��ت در زمان امام وجود داش��ت، خط مشی ايشان 

به خصوص در سال های پايانی عمرشان، اعتدال گرايی و درک واقعيات زمانه بود.
پورنجاتی گفت: جبهه اعتدال نه به عنوان يک جبهه سياسی، بلکه به عنوان يک 
جبهه اجتماعی، ش��کل گرفته است و در اين جبهه، اصالح طلبان واقعی با ماهيت 
تحول خواه��ی می توانند در کنار اصول گرايانی که رويکرد عقالنی دارند و از افراط 
پرهيز می کنند، قرار بگيرند و با رعايت اصول گفتمان اعتدال، س��ليقه های خاص 

خود را در کنار يکديگر داشته باشند.
رس��ول منتجب  ني��ا، سياس��ت مدار اصالح طل��ب و از اعض��ای مؤس��س حزب 
اعتماد مل��ی نيز اصالحات را تعبير ديگری از اعتدال گرايی می داند و می نويس��د: 
»اعتدال گرايی يعن��ی اصالحات و اصالحات هم يعنی اعتدال گرايی. همان طور که 
اگر اصول گرايی واقعی را بررس��ی کني��م، يعنی اصالحات و اصالحات واقعی يعنی 
اصول گراي��ی. مفهوم اين س��ه واژه اعتدال گرايی و اصالحات و اصول گرايی در يک 
معنا درهم تنيده ش��ده و الزم و ملزوم هم هس��تند و به معنای دقيق تر، هر س��ه 
واژه يک مفهوم را می رس��انند. افراط گرايی و تفريط گرايی مغاير با اعتدال گرايی و 

مخالف با اصالحات و منافی با اصول گرايی است. از اين 
جهت دو قطب سياسی موجود کشور، اصالح طلبان و 
اصول گرايان با مشخص کردن مرز خود از افراط گرايان 
و تفريط گرايان هر دو يک خانواده و دارای يک ريشه 
و مبن��ا و يک هدف و مس��ير هس��تند. هرچند از دو 
مسير موازی حرکت می کنند، افراطی گری بالی جان 
اصالح طلبان و اصول گرايان خواهد بود، لذا بايد مرزها 

را مشخص کنيم«.
ام��ا به نظ��ر می رس��د اصول گراي��ان هيچ کدام از 
تفس��يرها و تحليل های اصالح طلب��ان را قبول ندارند 
و از هم��ان ابت��دا قاطعانه اع��الم کردن��د: »روحانی 
اصول گراس��ت«، از جمله اين افراد می توان از اسداهلل 
بادمچي��ان، يک��ی از فع��االن جري��ان اصول گراي��ی، 
محمدحسن ابوترابی فرد، نايب رئيس مجلس و جعفر 
شجونی، عضو پرحاشيه جامعه روحانيت مبارز نام برد 
که گفت، اينکه می گويند روحانی اصالح طلب اس��ت 
يک اش��تباه و دروغ بزرگ است، روحانی اصول گرای 

سنتی و از جامعه روحانيت مبارز و خودش هم در لباس روحانيت است.
از س��وی ديگر هادی ن��وری، عضو حزب اعت��دال و توس��عه، اعتدال گرايی را 
به عن��وان يک نيروی مس��تقل می دان��د که در حد واس��ط دو جريان اصالح طلبی 
و اصول گرايی قرار می گيرد و می نويس��د: »اصالح طلب��ی از ابزارهای آرمانی برای 
اهدافی واقع بينانه اس��تفاده می کند. اصولگراي��ی از ابزارهايی آرمانی برای اهدافی 
آرمان��ی بهره می ب��رد، اما اعتدال گراي��ی از ابزارهايی واقع بينانه برای رس��يدن به 
اهدافی آرمانی اس��تفاده می کند. آرمان اصول گرايی »توس��عه اجتماعی« و آرمان 
اصالح طلبی »توس��عه سياسی« اس��ت. اعتدال گرايی می خواهد به پروژه »توسعه 
اقتص��ادی ارتقا يافته« حاوی عناصری از توس��عه سياس��ی، مانند منش��ور حقوق 
شهروندی و عناصری از توسعه اجتماعی، مانند طرح بيمه سالمت همگانی دست 
يابد و در اين مسير به واقعيت های موجود نظام و چارچوب های آن توجه می کند. 
در واقع، اصالح طلبی تعريف نظام بر مبنای اراده خود است اما اعتدال گرايی شامل 
اراده گرايی در چارچوب نظام اس��ت. برای اصالح طلبی، اراده در جايگاه نخس��ت و 
س��پس چارچوب ها قرار می گيرند اما برای اعتدال گرايی ابتدا چارچوب است، بعد 
اراده کارگزاران. اعتدال گرايی در س��طح نخبگان بيشتر به سوی اصول گرايی تمايل 
دارد اما در س��طح توده ها به س��مت اصالح طلبی متمايل اس��ت. نخبگان سياسی 
اعتدال گرا که شناسنامه و طاليه داران انديشه اعتدال گرايی بوده اند، مانند آيت اهلل 
هاش��می رفس��نجانی، روحانی و نوبخت از جناح اصول گرايی برخاسته اند، اما بدنه 
اجتماعی اعتدال گرا در حال حاضر از اردوگاه اصالح طلبی برمی خيزد. لذا می توان 
چنين گفت که اعتدال گرايی از دنده راس��ت برخاس��ت، اما با دنده چپ به حرکت 

افتاد«.
با تمام تعبيرها و تعريف هايی که از اعتدال گرايی ارائه شده و هر جناحی سعی 
کرده خود را به آن نزديک نش��ان دهد،  اگر از معن��ای لغوی آن همان طور که در 
فرهنگ لغت های مختلف آمده، يعنی »ميانه روی« بگذريم و معادل انگليس��ی آن، 
يعنی Moderation و مشتقات آن را رها کنيم و به سراغ معنايی که اين روزها 

اعتدال؛ آرمان خواهی واقع بینانه

قاله
م

دکتر روحانی: اعتدال  گرايی به معنای 
توازن ميان آرمان و واقعيت و ترجيح 
منافع ملی بر منافع حزبی و جناحی 
اس�ت و ب�ر بردب�اری و قانون گرايی 
و اجم�اع ملی در تعامالت سياس�ی 
تأکيد می کند. بنيان اين مرام فکری 
و عملی فاصله گرفتن از تخيل و توهم 
و تمرکز بر تفکر، برنامه، ش�فافيت و 

استفاده از تخصص هاست.

 فيروزه درشتی
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مقاله

از آن ي��اد می ش��ود برويم، اولين پارامتر مورد بحث از نظر روحانی اين اس��ت که 
اعتدال در مقابل افراط و تفريط گرايی قرار دارد. همان طور که در مراس��م تحليف 
خ��ود به صراحت اعالم کرد، مردم ايران به اعتدال گرايی و دوری از افراط و تفريط 

رأی دادند.
انتخابات رياس��ت جمهوری س��ال 1392 البته عرصه تقابل دو مفهوم »اعتدال 
و اف��راط« ب��ود، چنان ک��ه گويی حيات آنها ب��ه يکديگر گره خورده اس��ت. از آن 
زم��ان، ب��ا نقد افراط گرايی و افراطي��وِن دو جناح اصول گ��را و اصالح طلب، جريان 
اعتدال به محوری ترين اصل فکری دولت تدبير و اميد تبديل ش��د. به اين معنا که 
فهم افراط گرايی به جزء الينفک فهم اعتدال گرايی تبديل ش��د. بر اس��اس ديدگاه 
کارشناس��ان، آنچه اعتدال گراي��ی را از افراط گرايی متمايز می کند، اين اس��ت که 
افراط گرايی به دوقطبی ش��دن جامعه منجر می شود و اعتدال گرايی به چندقطبی 
شدن آن؛ افراط گرايی باعث انحصار می شود و اعتدال گرايی باعث تکثر؛ افراط گرايی 
ب��ه دنبال فصل اس��ت و اعتدال گرايی به دنبال وصل؛ افراط گرايی ديوار می کش��د 
ام��ا اعتدال گراي��ی پل می زن��د. افراط گرايی به رغم محدود کردن جامعه سياس��ی 
ب��ه فعاليت ه��ای دو جناح اصلی در جهت انش��قاق ميان آنها حرک��ت می کند اما 
اعتدال گرايی به رغم تشويق تکثر گروه های مختلف سياسی، از اتحاد آنها دم می زند.

رئيس جمهور بالفاصله پس از پيروزی در انتخابات، در مراس��م تنفيذ بار ديگر 
بر اين مفهوم تأکيد کرد و با اش��اره به اينکه دور ش��دن از افراط و افراطی گری در 
سياس��ت گذاری و مديريت و تمرکز ب��ر حاکميت قانون و قانون گرايی به عزم ملی 
ني��از دارد، افزود: گفتمانی ک��ه در انتخابات نيز رأی اکثري��ت را از آن خود کرد، 
»اعتدال و تعامل« بود که س��خن مش��ترک همه جريان های سياسی و اجتماعی 

است.
روحانی با اش��اره به شعار اعتدال که در انتخابات رياست جمهوری مطرح کرده 
بود، گفت: اعتدال مش��خصه بارز فرهنگ ايرانی اس��المی است. اعتدال به معنای 

عدول از اصول و محافظه کاری در برابر تغيير و تحول نيست.
دکت��ر روحانی همچنين اعتدال را رويک��ردی خردورزانه، فعاالنه و صبورانه در 
جامعه برای دور ش��دن از ورطه افراط و تفريط می داند: مس��ير استقرار و استمرار 
مردم ساالری دينی از اعتدال می گذرد و تحول خواهی نيز بر مدار اعتدال می چرخد. 
اعتدال همان تحقق مشيت الهی است که برای امت، وسط بودن را برگزيده است.

رئيس جمهور اعتقاد دارد  مردم ايران به اعتدال  گرايی و دوری از افراط و تفريط 
رأی دادن��د، بنابراين کانون فکری و اجرايی دولت بايد بر محور اعتدال و عقالنيت 
بنا ش��ود و اعتدال گرايی را اين بار اين گون��ه تعريف کرد: »اعتدال  گرايی به معنای 
توازن ميان آرمان و واقعيت و ترجيح منافع ملی بر منافع حزبی و جناحی است و 
بر بردباری و قانون گرايی و اجماع ملی در تعامالت سياس��ی تأکيد می کند. بنيان 
اي��ن مرام فکری و عملی فاصله گرفت��ن از تخيل و توهم و تمرکز بر تفکر، برنامه، 

شفافيت و استفاده از تخصص هاست«.
دکتر حسن روحانی در پيامش به »همايش تبيين مفهوم اعتدال« تأکيد کرد: 
اعتدال، واژه ای اس��ت که آن  را بر مردمان وطنم عرضه کردم تا آنان را به ضرورت 
آغاز راهی نو فرابخوانم و اميد را در دل افراد جامعه ايشان زنده کنم. من با ادراک 
خوي��ش از اعتدال، آن را محملی برای بهتر زيس��تن ايرانيان می دانم. باور داش��تم 
ک��ه اعتدال آرمان خواهی واقع بينانه اس��ت؛ از اميرمؤمن��ان آموخته بودم که »هر 

که همراه آرزوی خويش 
ت��ازد، مرگ��ش به س��ر 
دراندازد« و می دانس��تم 
که آرزوه��ا را بايد با بند 
مق��دورات اس��ير کرد تا 
رعايت  اعت��دال  جان��ب 
ش��ود. هم از او آموخته 
و  اعت��دال  ک��ه  ب��ودم 
وثي��ق  نس��بتی  ع��دل 
دارند و »ع��دل بر چهار 
ش��عبه اس��ت: بر فهمی 
ژرف نگرن��ده، و دانش��ی 
پی به حقيق��ت برنده، و 
نيک��و داوری فرمودن، و 

در بردباری اس��توار بودن.« و آن شق از دولتمردی که بر فهم ژرف، دانش، داوری 
بر مدار اخالق و انصاف و بردباری استوار نباشد، اعتدال ندارد و خالئق را می آزارد.

ايش��ان طی س��خنانی در س��ی و دومي��ن همايش افق رس��انه مل��ی از همه 
صاحب نظران، روش��نفکران و اهل تحقيق خواس��ت گفتمان اعتدال را بارور کنند 
و تصري��ح کرد: »معتقدم همواره ملت ايران راه ميانه روی را از مش��روطه تا امروز 
پس��نديده است و باور دارم مردم همواره از افراط و تفريط رنج  برده اند و مشکالت 
فراوانی را تحمل کرده اند. هيچ کس در ايران فراتر از قانون نيس��ت و همه مقامات 
بدون استثناء ذيل قانون تعريف می شوند؛ قانون خدا يعنی اسالم و قانون جمهوری 

اسالمی که برای همه الزم االتباع است«.
طبق تعريف ايش��ان، اعتدال طيف وس��يعی دارد و از باوره��ا و اعتقادات آغاز 
می شود تا هنجارها، رفتارها و اعمال و از مسائل سياسی و اقتصادی شروع می شود 

تا مسائل اجتماعی و فرهنگی.
رئيس جمهور بر اين عقيده اس��توار اس��ت که اعت��دال در اقتصاد نه به معنای 
تصدی گ��ری دول��ت و نه به معنی حذف نقش دولت اس��ت و اعتدال اقتصادی در 
دولت به معنای داش��تن اقتصاد آزاد، مردمی و عادالنه اس��ت که دولت بايد آن را 

نظارت، هدايت و حمايت کند.
وی مفهوم اعتدال را در سياس��ت خارجی جمهوری اسالمی ايران، تعامل مؤثر 
با جهان می داند و اعالم می کند، ايران به عنوان قدرتمندترين کشور در خاورميانه 

با به کار بردن سياست اعتدال، در راه تأمين منافع ملی گام برمی دارد.
رئيس ش��ورای عالی امنيت ملی، اعتدال در سياس��ت خارجی را نه ستيز و نه 
تس��ليم و نه تقابل و نه انفعال مطرح می کند و می کوش��د با نفی هرگونه تندروی، 

مشی اعتدالی دولت خود را به جامعه معرفی کند.
مس��ئله اساس��ی در موضع اعتدالی روحانی در زمينه تع��ادل ميان عقالنيت و 
آرمان گراي��ی اس��ت. وی در اين زمين��ه عقل گرايی و واقع نگ��ری را يکی از اصول 
سياس��ت خارجی خود مطرح می کند، اما عقل گرايی را در تناقض با آرمان خواهی 

قرار نمی دهد بلکه معتقد است بايد ميان اين دو، تعادل برقرار شود.
روحانی تعادل بين واقع بينی و توجه به آرمان ها و ارزش های جمهوری اسالمی 
اي��ران همراه با خودباوری و تکيه بر توان ملی را از اصول سياس��ت خارجی دولت 
می داند و معتقد اس��ت، در عرصه بين الملل جمهوری اس��المی ايران بايد تعامل با 
ديگ��ران را با نگاه ب��ه منافع، احترام و تنش زدايی متقاب��ل، ايجاد اعتماد همراه با 
اعتمادس��ازی متقابل با تأکيد بر حقوق، خواست و عزت ملی مردم ايران پيگيری 

کند.
روحان��ی با اين تعاريف نش��ان داده اس��ت که به بحث تع��ادل در تعاريف نيز 
می انديشد و بدون نفی اصول، سعی می کند جايگاه هريک از مفاهيم و ارزش های 
اصيل حکومت اسالمی را تعريف کند و نظمی در اين زمينه برقرار کند. اما مسئله 
اصلی در تعاريف روحانی حفظ ارزش هاست؛ مسئله ای که بسياری از صاحب نظران 
ني��ز بر آن تأکي��د دارند و در اين زمينه بيان ش��ده که نباي��د اعتدال گرايی را به 
معنای فراموشی ارزش ها قلمداد کرد. قانون گرايی نيز مسئله ديگری است که خود 
ترازويی برای ايجاد تعادل در جامعه اس��ت. روحانی در اين زمينه نيز قانون گرايی 
را مبن��ای حرک��ت دولت خ��ود معرفی می کند و بر آن اس��ت ک��ه اعتدال بدون 

قانون گرايی امکان پذير نيست.
روحان��ی تا کن��ون در هر 
در  و  نشس��تی  و  س��خنرانی 
ه��ر پيام��ی ب��ه همايش  های 
مختلف، گريزی هم به مفهوم 
اعت��دال زده و از آن س��خن 
گفت��ه، ضرورتی ک��ه از نظر 
وی داروی ش��فابخش جامعه 
کنونی ايران است. اميد است 
رئيس جمهور محت��رم با اين 
نس��خه ای ک��ه ب��رای جامعه 
نوشته، بتواند مرحمی بگذارد 
بر زخم های ناش��ی از افراط و 
تفريط که نتيجه ای جز يأس 

و دلزدگی ندارد.

معتقدم همواره ملت ايران راه ميانه روی را از مشروطه 
تا امروز پس�نديده اس�ت و باور دارم م�ردم همواره از 
افراط و تفريط رنج  برده اند و مشکالت فراوانی را تحمل 
کرده اند. هيچ کس در ايران فراتر از قانون نيست و همه 
مقامات بدون اس�تثناء ذي�ل قانون تعريف می ش�وند؛ 
قانون خدا يعنی اس�الم و قانون جمهوری اس�المی که 

برای همه الزم االتباع است.
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حاشیه های یک سفر

امس��ال نيز در اواخر ماه سپتامبر مصادف با اول 
مهرماه، سران و مقام هاي ارشد افزون بر 190 کشور 
دنيا براي ش��رکت در بزرگترين رويداد ديپلماتيک، 
يعني ش��صت ونهمين مجمع عمومي سازمان ملل در 
نيويورک زير يک س��قف گرد ه��م آمدند؛ رويدادي 
که هر س��ال تکرار مي شود و مقام هاي ارشد دولت ها 
از اي��ن فرص��ت براي بيان و به اش��تراک گذاش��تن 
ديدگاه هاي خود درباره رخدادهاي بين المللي با همه 

جهان استفاده مي کنند.
مجمع عمومي س��ازمان ملل دو س��الي است که 
حس��ن روحان��ي را به عنوان رئيس جمه��ور ايران در 
جمع خود دارد. وي در س��ال گذشته طرح »جهاني 
سراس��ر صلح و عاري از خش��ونت و افراط گرايي« را 
مط��رح ک��رد و اين بار ني��ز درب��اره دو موضوع مهم 
پرونده هس��ته اي ايران و مس��ئله افراط گري و گروه 

داعش سخن گفت.
ورود به نيويورک و استقبال از رئيس جمهور

رئيس جمه��ور در حال��ي در س��اعات اولي��ه اول 
مهرماه وارد نيويورک شد که جمهوري اسالمي ايران 
نماينده اي در سازمان ملل متحد نداشت. طبق روال 
هر س��اله، رئيس جمهوري ايران بايد در بدو ورود به 
فرودگاه جان اف کندي، مورد اس��تقبال نماينده دائم 
ايران در سازمان ملل قرار مي گرفت. سال گذشته نيز 
خزاعي، س��فير وقت ايران در سازمان ملل از روحاني 
اس��تقبال ک��رد و پي��ش از آن هم همواره رؤس��اي 
جمهور در بدو ورود به خاک امريکا با استقبال سفير 
دائم ايران در سازمان ملل روبه رو مي شدند اما در اين 
س��فر، محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه که خود 
نيز مهمان اين اجالس بود، به استقبال رئيس جمهور 

رفت.
اس��فند س��ال گذش��ته مأموريت محمد خزاعي، 
سفير جمهوري اسالمي ايران در سازمان ملل متحد 
پس از 7 س��ال به پايان رس��يد و حمي��د ابوطالبي، 
معاون سياسي دفتر رئيس جمهور که سابقه سفارت 
جمهوري اس��المي اي��ران در کش��ورهايي همچون 
ايتاليا، بلژيک، اس��تراليا و اتحاديه اروپا را در کارنامه 
خود داشت، به عنوان جايگزين خزاعي معرفي شد اما 
امري��کا با صدور ويزا براي ابوطالبي به بهانه همکاري 
وي با تسخيرکنندگان سفارت سابق امريکا در ايران 
مخالفت کرد. اين مخالفت در حالي بود که مذاکرات 
هس��ته اي ميان ايران و غرب با ه��دف جلب اعتماد 
طرفين برگزار مي ش��د و هنوز هم در جريان اس��ت 
اما همچنان پس از گذش��ت ح��دود 7 ماه ايران در 

سازمان ملل سفير دائم ندارد.
رئيس جمه��ور در بدو ورود به ف��رودگاه جان اف 
کندي گفت: »س��ال گذش��ته مس��ئله خش��ونت و 
افراطي گ��ري که جه��ان بايد از آن عاري باش��د، از 
س��وي ايران مطرح شد. امروز مي بينيم که افراط چه 
بي��دادي در منطقه مي کند و پيش بيني ما درس��ت 
بوده اس��ت و امس��ال درب��اره راه حل ه��اي مقابله با 

تروريسم و خشونت بحث و بررسي خواهيم کرد«. 
رئيس جمه��ور همچني��ن اظهار امي��دواري کرد 
بتواند از نشس��ت مجمع عمومي در راستاي رساندن 
ص��داي ملت و ص��داي نظام درباره مس��ائل مهم به 

گوش جهانيان، استفاده کند.
آغاز سفر دوم و هشدار مخالفان

س��فر اول روحان��ي يک ماه پ��س از تصدياش بر 
کابين��ه يازده��م ب��ود. روحاني در آن س��فر مواضع 

کشورمان را درباره مسئله هسته اي و رابطه با امريکا 
صريحاً مط��رح کرد، اما در دقايق پاياني اين س��فر، 
ارتباط تلفني دو رئيس جمهور حاش��يه اي پررنگ تر 
از متن آفريد. روحاني پس از بازگش��ت از اين س��فر 
شش��روزه در ف��رودگاه مهرآباد در م��ورد اين تماس 
تلفني تأکيد کرد، اين امريکايي ها بودند که تمايل به 
ايجاد اين ارتباط داشتند و گفت: در همان روزهايي 
که به اين س��فر عازم بودم اولي��ن خبرها را دريافت 
ک��ردم که مقامات امريکايي اب��راز تمايل کردند با ما 
مالقاتي داشته باشند. وقتي وارد نيويورک شدم اين 

مسئله مفصل تر مطرح شد.
اي��ن بار با گذش��ت 12 ماه از اي��ن تماس تلفني 
درحالي  که برخي تحليلگران از احتمال ديدار اوباما و 
روحاني خبر ميدادند و برخي سياس��تمداران داخلي 
هم هش��دار  داده و رئيس جمهوري را از اين ديدار بر 
حذر مي داشتند، سخنگوي دولت همه شايعات را رد 
کرد و گفت: رئيس جمهور هيچ برنامه اي براي ديدار 
ب��ا اوباما ندارد. خ��ود روحاني ني��ز در مصاحبه اي با 
شبکه تلويزيوني ان بي سي امريکا در پاسخ به سؤالي 
درب��اره مالقات با اوباما در صورت س��فر به نيويورک 
گفت: فع��اًل در برنامه من چيزي ب��ه عنوان مالقات 
ب��ا رئيس جمهور اوباما وج��ود ندارد، ام��ا در دنياي 

سياست همه  چيز امکان پذير است.
مه��دي کوچ��ک زاده، نماين��ده مجل��س يکي از 
اف��رادي ب��ود ک��ه در اين ب��اره هش��دار داد: »نکند 
روحاني و اوباما در حاشيه نشست سازمان ملل با هم 
روبه رو ش��وند«. وي در يادداش��تي نوشت، اگر اتفاق 
ممکن التص��ادف رخ ده��د، نتايج و تبع��ات اتفاقات 

ممکن، حتمي و قطعي است. 

از مذاکرات ناتمام هسته اي تا دیدارهاي جنجالي سیاسي
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عليرض��ا زاکاني، ديگ��ر نماينده مجل��س نيز در 
نطق ميان دس��تور خود در مجلس، يک روز پيش از 
سفر روحاني به نيويورک گفت: »ما ضمن هشدار به 
رعايت مصالح انقالب اس��المي و منافع ملي، مجدانه 
از رياس��ت جمهوري خواس��تاريم احساسات شخصي 
خود را دخيل در مراودات دس��تگاه ديپلماسي کشور 
ب��ه نمايندگي از مردم رش��يد و انقالبي کش��ورمان 
ننمايند«. او در پايان نط��ق خود به رئيس جمهوري 
اخط��ار کرد: »در پاي��ان به صراحت بي��ان مي داريم 
مجلس ش��وراي اسالمي در راستاي صيانت از حقوق 
مردم و دس��تاوردهاي انقالب اس��المي ب��ا هر کژي 
مخالف مصالح انقالب اسالمي برخورد خواهد کرد و 
از ظرفيت هاي قانوني خود در اين راستا بهره خواهد 

برد«.
اس��تفاده از »ظرفيت ه��اي قانوني« م��ورد نظر 
اي��ن نماين��ده را برخ��ي از بيانيه نويس ها به ش��کل 
ديگري بي��ان کردند و درواقع چي��زي را که زاکاني 
و دوس��تانش نتوانس��تند به صراح��ت بگوين��د، آنها 
تصريح کردند. در مهرماه س��ال گذشته، هنگامي که 
اولين س��فر رئيس جمهوري ب��ه نيويورک در جريان 
بود، کميته اي با حماي��ت برخي نمايندگان تندروي 
مجلس ش��کل گرفت که اس��م خ��ودش را »کميته 
صيان��ت از مناف��ع ايران« نه��اد و با تنظي��م بيانيه 
خطاب به تيم مذاکره کننده و نوشتن نامه سرگشاده 
به محمدجواد ظريف اع��الم موضع کرد. اين کميته 
در هنگام بازگش��ت رئيس جمهور از س��فر نيويورک، 
تجمعي را در فرودگاه مهرآباد ش��کل داد که مسئله 
پرتاب کفش به سوي ماشين رئيس جمهوري در اين 
تجمع، جنجال آفرين ش��د. امس��ال همين کميته به 
ج��اي نماين��دگان تن��دروي مجل��س، به صراحت از 
پيگيري طرح عدم کفايت حس��ن روحاني در صورت 
ديدار با اوباما س��خن گفت و از جمله در بيانيه خود 
در اين زمينه نوش��ت: »آيا تالش براي تبديل کردن 
رابطه  مان با امريکا، از دش��مني به دوس��تي، معنايي 
غي��ر از براندازي نرم جمهوري اس��المي دارد؟ و آيا 
انتظار واکنش قاطع مسئولين و به خصوص منتخبين 
مردم در مجلس به اقدامات در جهت براندازي بنيان 
جمهوري اسالمي و  خالي کردن آن از محتوا، انتظار 
بي جايي است؟ و آيا انتظار پيگيري طرح عدم کفايت، 
در مجل��س، در صورت ديدار با اوباما  و دراز ش��دن 
دست دوس��تي به ش��يطان بزرگ، حداقل انتظاري 
نيس��ت که مردم ح��ق دارند از نمايندگان ش��ان در 

مجلس شوراي اسالمي داشته باشند؟«.
فراکس��يون اصولگرايان مجلس ش��وراي اسالمي 

نيز به مناسبت س��فر رئيس جمهور به نيويورک طي 
بيانيه اي خطاب به رئيس جمه��ور اعالم کرد: »ملت 
اي��ران انتظار دارد رئيس جمهور و وزير امور خارجه و 
تيم مذاکره کننده ايران در مذاکراتي که در نيويورک 
با اعضاي گروه 5+1 دارند با هوش��ياري و صالبت، به 
رفتار ظالمانه و سخنان بي منطق و اهانت هاي زشت 

مقامات امريکايي پاسخي شايسته دهند«.
در اي��ن بياني��ه همچني��ن تأکي��د ش��ده ب��ود: 
»خوش��بختانه جناب آقاي روحاني هم قبل از س��فر 
و ه��م بعد از ورود ب��ه امريکا صريحاً اعالم کردند که 
قص��د دارند از مواضع به حق نظام باالخص در حقوق 
هس��ته اي و خطوط قرمز مشخص شده دفاع کنند و 

اين دقيقاً همان توقع ملت ايران از ايشان است«.
در اين بين در راهروهاي مجمع عمومي سازمان 
ملل، جايي که حاش��يه بر متن غلب��ه مي کند، همه 
منتظ��ر بودند ببينند روز بعد از س��خنراني اوباما در 
راهروها چه خواهد گذشت. درست همان روز حسن 

روحاني سخنراني کرد.
غرب ستيزي امروز، واکنش به نژادپرستي ديروز 

رئيس جمهور در س��خنان خود در جمع س��ران 
کش��ورهاي جهان، مواضع جمهوري اس��المي ايران 
را در عرصه ه��اي منطقه اي و جهاني تش��ريح کرد و 
گفت: م��ن از منطقه اي مي آيم که بخش هاي مهمي 
از آن در آتش تندروي و افراط مي س��وزد. در شرق و 
غرب کشور من، افراطي گري، همسايگان ما را تهديد 

مي کند، خشونت مي ورزد و خون مي ريزد.
دکتر روحاني ادامه داد: با کمال تأسف، تروريسم، 
جهاني شده؛ از نيويورک تا موصل، از دمشق تا بغداد، 

از شرقي ترين تا غربي ترين نقطه جهان، از القاعده تا 
داعش، افراطيون جهان، يکديگر را يافته اند و ندا سر 
داده اند که »متحد شويد« اما آيا ما در برابر افراطيون 
متحديم؟ افراطي گري يک مس��ئله منطقه اي نيست 
ک��ه فقط ملت ه��اي منطقه ما با آن درگير باش��ند، 
افراطي گري، مس��ئله اي جهاني است. برخي کشورها 
در پيداي��ش آن مؤثر بودن��د و در مبارزه با آن ناکام 
و اکن��ون ملت هاي م��ا، تاوان آن را پ��س مي دهند. 
غرب س��تيزي امروز، فرزند استعمارگري ديروز است. 
غرب س��تيزي ام��روز، واکنش به نژادپرس��تي ديروز 

است.
رئيس جمه��ور ب��دون اش��اره ب��ه ن��ام خاتمي، 
رئيس جمهوري اس��بق ايران، به پيش��نهاد ايش��ان 
در زمينه گفت وگوي تمدن ها اش��اره ک��رد و اظهار 
داش��ت: به ياد داشته باش��يم ايران، روزي همه را به 
»گفت وگو« دعوت کرد که هنوز جنايت 11 سپتامبر، 
رخ نداده بود و روزي به »جهان عاري از خش��ونت و 
افراطي گ��ري« خوان��د که هنوز خش��ونت هاي اخير 
ظهور نکرده بود. ش��ايد س��ال گذشته، تعداد اندکي، 
آتش ش��علهور ش��ده کنوني را پيش بيني مي کردند، 
اما امروز خش��ونت و افراطي گري بدون مهار، خود را 
به  صورت يک تهديد قطعي جهاني، نمايان س��اخته 
اس��ت. به طور مس��لم، اگر چرايي بروز پديده کنوني 
را به درس��تي تحليل نکنيم، نخواهيم توانست راه حل 

درست برونرفت از آن را پيدا کنيم.
رئيس جمهور در بخش ديگري از س��خنان خود 
درباره موضوع هسته اي گفت: ما در يک سال گذشته، 
ب��ه ش��فاف ترين گفت وگوها، براي اعتمادس��ازي در 
موضوع هسته اي ايران دست زديم و نه در اثر تهديد 
و تحريم که بر مبناي اراده ملت خود، مذاکره جدي 
و صادقانه را در دس��تور کار ق��رار داديم، زيرا بر اين 
باوريم که موضوع هسته اي، يک راه حل بيشتر ندارد 
و آن هم فقط مذاکره اس��ت و اگ��ر برخي در تخيل 
خويش، به راه هاي ديگري مي انديش��ند، س��خت در 

اشتباهند.
روحاني تأکي��د کرد: هرگونه تأخي��ر در حصول 
تواف��ق نهاي��ي، تنها هزينه ه��ا را باال مي ب��رد و اين 
هزينه ه��ا نه فقط بر ما، که بر اقتصاد و تجارت طرف 
مقابل و بر توسعه و امنيت منطقه اي تحميل مي شود 

زاکانی:  به صراحت بيان مي داريم مجلس شوراي اسالمي 
در راس�تاي صيان�ت از حق�وق مردم و دس�تاوردهاي 
انقالب اسالمي با هر کژي مخالف مصالح انقالب اسالمي 
برخورد خواهد کرد و از ظرفيت هاي قانوني خود در اين 

راستا بهره خواهد برد.
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پ و هيچ ک��س نباي��د در اين حقيقت ترديدي داش��ته 
باش��د که مصالحه و توافق با اي��ران، به نفع همگان، 

به ويژه کشورهاي منطقه است.
وي گف��ت: روند مذاکرات هس��ته اي ميان ايران 
و کش��ورهاي 5+1 در ماه ه��اي گذش��ته، با جديت 
و امي��دواري متقابل به پيش رفته اس��ت. جمهوري 
اس��المي ايران به گواهي هم��ه ناظران بين المللي، با 
صداقت و اقتدار به تعهدات خويش عمل کرده است. 
اگرچ��ه طرف مقابل، با برخي اظهارات و اقدامات، به 
تردي��د در عزم و واقع بيني خويش دامن زده اس��ت. 
اميدواريم مذاکرات جاري در فرصت کوتاه باقيمانده، 
به توافق نهايي بينجامد. ما به ادامه برنامه هس��ته اي 
صلح آميز خود، ش��امل اعمال حق غني سازي و ساير 
حقوق هسته اي در خاک ايران، در چارچوب مقررات 
بين الملل��ي، مصمم هس��تيم. م��ا با انگي��زه مثبت، 
حس��ن نيت و جديت، به تداوم مذاکرات هسته اي با 
کش��ورهاي طرف مذاکره، بر مبناي اعتماد متقابل، 
رفع دوس��ويه ابهامات، موضع برابر، احترام متقابل و 

اصول پذيرفته شده بين المللي، پايبنديم.
رئيس جمهور در پايان تأکيد کرد: طرح مس��ئله 
سلطه ايران بر کشورهاي مسلمان منطقه، افسانه اي 
بيش نيس��ت ک��ه در قالب پ��روژه ايران هراس��ي در 
س��ال هاي اخي��ر بر آن دميده ش��ده اس��ت. آنها که 
در اي��ن ش��يپور مي دمند، ني��از به جعل دش��مني 
موه��وم دارند تا تنش ها را تداوم دهند و با تش��ديد 
تض��اد و تفرقه، منابع توس��عه ملت ه��ا را به انحراف 
کش��ند. رويکرد اصولي ما، پايان بخش��يدن به توهم 
ايران هراس��ي و زمينه سازي براي مشارکت راهبردي 

با همسايگان است.
يک ديدار چالش برانگيز

درحالي که ق��رار بود نتيجه يک س��ال مذاکرات 
هس��ته اي با 5+1، موسوم به توافقات ژنو، در حاشيه 
اين اجالس مشخص شود و ش��ايد به نتيجه مثبتي 
برس��د و حتي ش��نيده ها حاکي از آن بود که ممکن 
است اين نشست در سطح رؤساي جمهور برگزار شود 
و حضور روحاني در نيويورک نيز مي توانس��ت بر اين 
مذاکرات بس��يار تأثيرگذار باشد، اما همه چيز مطابق 

پيش بيني ها جلو نرفت.
انتش��ار خبر ديدار ديويد کامرون،  نخس��ت وزير 

انگلس��تان با رئيس جمهور کشورمان از سوي برخي 
رس��انه هاي خارجي، ديدگاه ه��ا و موضع گيري هاي 
موافق و مخالف بس��ياري را در پي داش��ت و اين بار 
نيز تندروها و دلواپسان در صف مقدم مخالفت ظاهر 

شدند.
اين دي��دار از ديدگاه بس��ياري از تحليل گران از 
جه��ات مختلف اهميت داش��ت،  به خص��وص اينکه 
نخس��تين ديداري ب��ود که بعد از 36 س��ال در اين 
س��طح بين رئيس جمهور ايران و نخستوزير انگليس 
صورت مي گرفت، به ويژه اينکه تاريخ روابط سياس��ي 
ايران و بريتانيا در اين چند دهه همواره با مناقش��ات 
مختلفي روبه رو بوده است و مورد اخير آن به مسئله 
س��فارت بريتانيا در تهران برمي گ��ردد که رابطه دو 

کشور را به پايين ترين سطح رساند.
آنچ��ه روحان��ي و کامرون را به س��ر ميز مذاکره 
نشاند، دو مسئله حياتي بود؛ مسئله پرونده هسته اي 
اي��ران و موضوعات منطقه اي همچون بحران امنيتي 
در عراق و خطر داعش و تروريس��ت هاي ديگري که 
امني��ت کش��ورهاي منطقه و خ��ارج از آن را تهديد 
مي کنند و ايران مي تواند براي از بين بردن اين خطر 
کمک کند؛ خطري که يک سال پيش رئيس جمهور 
اي��ران آن را به همگان گوش��زد کرد و در قالب طرح 
»جهان عاري از خشونت و افراطي گري« هشدار داد 
و گف��ت، بايد در حرکتي فراگير و جهان ش��مول در 
برابر اين تهديد جهاني ايستاد. حال با قدرت گرفتن 
داع��ش در منطقه و اقدام��ات هولناک آن، اين خطر 
بيش از هميش��ه دنيا را در معرض تهديد قرار داده و 
نکته بيني رئيس جمهوري ايران را بر همگان آش��کار 

کرده است.
متن ديدار

رئيس جمهور کش��ورمان و نخست وزير انگليس، 
در اين ديدار طبق پيش بيني ها در موضوع هسته اي 
ايران، خطر تروريس��م در سوريه و عراق و مناسبات 

دوجانبه به بحث و تبادل نظر پرداختند.
حسن روحاني در اين ديدار که در روز دوم اقامت 
ايشان در نيويورک )دوم مهر( انجام شد، گفت: دولت 
ايران در پي تعامل سازنده با جهان بر مبناي احترام 
و منافع مش��ترک اس��ت و نس��بت به انگلستان هم 
عالقه مند به ايجاد رابطه خوب و توس��عه مناس��بات 

هستيم.
رئيس جمهور با اش��اره به مذاکرات ايران و 1+5 
درباره موضوع هسته اي گفت: ما در ايران اراده جدي 
براي به نتيجه رسيدن مذاکرات به شکل جامع داريم 
و در پي فعاليت هاي صلح آميز هسته اي در چارچوب 

ان پي تي هستيم.
روحان��ي گف��ت: اميدواري��م با اراده کش��ورهاي 
مذاکره کننده، دستيابي به توافق جامع محقق شود، 
زيرا هيچ راه��ي براي حل وفصل مس��ئله جز تفاهم 
وجود ندارد. راه تحريم نه تنها ثمري نداش��ت، بلکه 
به ضرر همه طرفين ب��ود. پايان تحريم و آغاز توافق 
مي توان��د به روابط گس��ترده و پاي��دار ميان طرفين 

کمک کند.
روحان��ي با اش��اره به تحوالت منطق��ه، بي ثباتي 
و ناامن��ي را ناش��ي از توحش گروه هاي تروريس��تي 
دانس��ت و با اش��اره به ضرورت خشکاندن ريشه هاي 
فعاليت تروريس��ت ها گف��ت: بايد بپذيري��م فعاليت 
تروريس��ت ها به نفع کس��ي نيس��ت و تروريسم ابزار 
مناسبي براي رسيدن به منافع نيست و اگر کسي در 
اي��ن جهت حرکت کند، خودش نيز در امان نخواهد 
بود و براي مب��ارزه با تروريس��م نيازمند همکاري و 

همفکري هستيم.
ديويد کامرون نيز با اش��اره ب��ه اختالف نظرهاي 
ايران و انگلس��تان در سال هاي اخير، فرصت را براي 
بازس��ازي روابط دوجانبه ايران و غرب مهم دانس��ت 
و گف��ت: ظرفيت ه��اي زي��ادي در ح��وزه اقتصاد و 
موضوع��ات علمي براي همکاري و گفت وگو ميان دو 

کشور وجود دارد.
نخس��ت وزير انگلس��تان با بيان اينکه ايران مانند 
همه کش��ورها حق برخورداري از ان��رژي صلح آميز 
هسته اي را دارد، اراده جدي ايران براي دستيابي به 
توافق جامع هس��ته اي را مثبت خواند. وي در بخش 
ديگر س��خنانش از کم��ک ايران به اس��تقرار دولت 

جديد عراق قدرداني کرد.
آغاز چالش بزرگ

بالفاصله بعد از اين ديدار،  نخست وزير بريتانيا در 
سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل گفت: 
»ايران بايد فرصت داش��ته باشد نشان دهد مي تواند 
بخشي از راه حل منطقه )در مبارزه با داعش( باشد و 

باي�د بپذيريم فعاليت تروريس�ت ها 
ب�ه نفع کس�ي نيس�ت و تروريس�م 
اب�زار مناس�بي ب�راي رس�يدن ب�ه 
مناف�ع نيس�ت و اگر کس�ي در اين 
جهت حرک�ت کند، خ�ودش نيز در 
ام�ان نخواه�د ب�ود و ب�راي مبارزه 
ب�ا تروريس�م نيازمن�د هم�کاري و 

همفکري هستيم.
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پرونده اول

نه بخش��ي از مشکل. صبح امروز من با رئيس جمهور 
روحاني ديدار ک��ردم. ما اختالف نظرهاي ش��ديدي 
داريم. ايران از گروه هاي ترويس��تي حمايت مي کند. 
حمايت ايران از گروه هاي مقاومت، برنامه هس��ته اي 
اين کشور و موضوع حقوق بشر، همه اينها بايد تغيير 

کند«.
کام��رون پس از ط��رح اين اتهام��ات همکاري با 
ايران را نيز مشروط کرد و افزود: با اين حال رهبران 
ايران مي توانن��د براي نابودي تهدي��د داعش کمک 
کنن��د. آنها مي توانند براي عراق��ي امن تر و باثبات تر 
و نيز س��وريه اي امن و فراگير کم��ک کنند. اگر آنها 
آماده اين کار هس��تند، ما بايس��تي از همراهي آنها 

استقبال کنيم.
همه اينها در حالي بود که جک استراو، وزير امور 
خارجه پيش��ين انگليس روز قب��ل از آن در مقاله اي 
در ديلي تلگراف با اش��اره به وضعيت مناس��ب ايران 
در منطقه، به کش��ورهاي غربي توصيه کرده بود اگر 
خواهان توافق با ايران هس��تند، بايد ريس��ک کنند. 
کامرون خود نيز ده روز پيش از بيان اين سخنان، در 
مقاله اي در نشريه ساندي تلگراف نوشته بود: موقعيت 
فعلي مقطعي اس��ت که ايران مي تواند به همکاري با 
جامع��ه جهاني در مقابله با تهديدي مش��ترک روي 

بياورد.
بسياري از تحليل گران اين شيوه برخورد کامرون 
را مورد نقد قرار دادند و اين س��ؤال را مطرح کردند 
ک��ه اگر قرار ب��ود کامرون موضع گي��ري اين چنيني 
نس��بت به ايران داشته باش��د، چه ضرورتي به ديدار 
و مالق��ات حض��وري با آق��اي روحاني ب��ود؟ وي با 
بداخالقي و با چه��ره اي عبوس در اين ديدار حضور 
پي��دا کرد و رفتار وي حتي از نظر آداب ديپلماس��ي 
هم يک رفتار ناپس��ند بود. ب��ه گمان منتقدان، حال 
ک��ه مالقاتي صورت گرفت��ه بود، بهتر ب��ود کامرون 
اظهارنظرهايش را طي همان مالقات بيان مي داشت.

ب��ه هر حال،  ب��ا وجود آنکه تصور مي ش��د ديدار 
روحاني با کامرون تاريخي ش��ود، س��خنان کامرون 
در س��ازمان مل��ل باعث ش��د پيش بيني ه��ا در اين 
باره محقق نش��ود. اين رفتار باعث ش��د کارشناسان 
و تحليل گ��ران بر اين عقيده اتفاق کنند که تالش��ي 
در دولت انگليس جهت ايجاد موج يا تنش در عرصه 
سياس��ت خارجي و به طور مشخص مذاکرات 5+1 با 
اي��ران و در پي آن اس��تفاده از آثار آن در اين عرصه 
در جريان اس��ت. به عالوه، با توجه به مس��ائل جاري 
اروپا ح��ول بريتانيا و دولت انگلس��تان، لندن تالش 
کرد با يک اقدام س��نجيده ام��ا خالف اصول و عرف 

ديپلماتي��ک، توافقات احتمالي گ��روه 5+1 با ايران 
را در فضاي��ي ک��ه اغلب از آن به عن��وان يک فرصت 
مناسب و مغتنم ياد مي شد، ناممکن کند و به تأخير 
اندازد. به اين ترتيب، آخرين جلس��ه نشست ايران با 
5+1 که در جريان بود،  به دليل نرس��يدن به نتيجه 

خاصي برگزار نشد.
صف بندي مجدد مخالفان

همي��ن اظهارات کامرون در مجمع عمومي کافي 
بود تا ب��ار ديگر مخالفان تندرو و دلواپس��ان نگران، 
روحاني و اعضاي تيم مذاکره کننده را به خوش بيني 
متهم کنند و واکنش تندي عليه اظهارات کامرون از 
خود نشان دهند. واکنش رسمي جمهوري اسالمي از 
سوي س��خنگوي وزارت خارجه مطرح شد که گفت: 
انگليس خود، منطقه و جهان را به ش��ر داعش مبتال 
کرده اس��ت. مرضيه افخم اظهار داش��ت: سخنراني 
نخس��ت وزير انگليس در مجم��ع عمومي ملل متحد 
نش��ان دهنده تداوم ديدگاه خودمحورانه دولتي است 
که سابقه نابس��اماني در منطقه ما دارد و بسياري از 
مش��کالت اين منطقه به دليل سياست هاي نادرست 

آن دولت است.
وي افزود: باعث تأسف است دولتي که با اقدامات 
و حمايت هاي خود از تروريست ها، منطقه ما و جهان 
را به ش��ر داعش مبتال کرده ب��ه خود اجازه مي دهد 
درباره کش��وري که همواره در مب��ارزه با اين پديده 

شوم پيش قدم بوده، قضاوت نابه جا کند.
در پ��ي اين اظه��ارات  عراقچي، عضو ارش��د تيم 
مذاکره کننده هس��ته اي کش��ورمان نيز با بيان اينکه 
متأس��فانه اين مواضع برآمده از روحيه برخي سران 
کشورهاي غربي اس��ت، افزود: در حالي نخست وزير 
انگلي��س به مس��ائل داخلي اي��ران اش��اره مي کند 
که دولت اين کش��ور ب��ه حماي��ت از اقدامات رژيم 
صهيونيس��تي در غ��زه متهم اس��ت و در اين زمينه 
سياس��ت هاي دولت هاي غربي، به وي��ژه انگليس زير 

سؤال است.
وي ب��ا اش��اره به دي��دار نخس��ت وزير انگليس و 
رئيس جمهور کش��ورمان گفت: اي��ن مالقات در جو 
بس��يار خوبي بود و مس��ائل مه��م بين المللي در آن 
بح��ث ش��د که در برخي م��وارد اش��تراک نظر و در 
برخي ديگر نيز اختالف نظر وجود داشت. در موضوع 
هس��ته اي و نحوه برخورد با افراط گرايي مسلماً ما با 

انگليس اختالف نظر داريم.
اسماعيل کوثري، نماينده مردم تهران در مجلس 
شوراي اس��المي در گفت وگويي با اشاره به اظهارات 
خصمانه ديويد کامرون، گفت: ديداري ميان س��ران 

دو کش��ور به ص��ورت خوش بينان��ه برگزار ش��د ولي 
همان طور که احتمال آن داده مي ش��د مشخص شد 
نبايد به مسئوالن انگليس جنايتکار چندان اطمينان 

کرد.
وي عکس العم��ل نخس��ت وزير انگلي��س پس از 
دي��دار ب��ا رئيس جمهور را هش��داري به مس��ئوالن 
جمه��وري اس��المي اي��ران خواند و گفت: دس��تگاه 
سياس��ت خارجي ما نبايد ساده لوحانه و خوش بينانه 

به انگلستان، اين روباه پير و مکار اعتماد کند.
محمد دهقان، نماينده مردم چناران و طرقبه در 
مجلس شوراي اسالمي نيز در اين باره موضع گرفت 
و گفت: تکليف انگلستان روشن است و ما از کشوري 
که قرن ها دستش به خون مردم مظلوم آغشته بوده 
انتظ��اري جز اين نداريم. انگليس ديگر با چه زباني و 
چن��د بار بايد اعالم کند که برخي سياس��تمداران ما 

پي به واقعيت و ماهيت دولت آن ببرند؟
وي ب��ا تأکيد ب��ر اينکه ماهيت انگلس��تان تغيير 
نک��رده، گفت: انتظار م��ا از دولت انگليس نيس��ت، 
بلکه از دس��تگاه سياست خارجي کشورمان است که 
متأسفانه به جاي تمرکز روي منافع نقد، تالش هايي 
ب��راي برجس��ته کردن مناف��ع مبهم و نس��يه انجام 

مي دهد.
رئيس مجلس شوراي اسالمي نيز به جمع ناقدان 
سخن کامرون پيوست و با اشاره به تفرعن کشورهاي 
غربي در فرهنگ که به دليل پيش��رفت آنها در حوزه 
صنعت حاصل ش��ده اس��ت، گفت: ما نمون��ه آن را 
چندي پيش در سخنان عجيب و غريب نخست وزير 
انگليس در س��ازمان ملل ديدي��م، به خصوص حوزه 
مربوط به ايران که در آن نوعي تفرعن وجود داشت. 
دس��تور داد که بايد ايران اين کار را بکند، ش��ما چه 
کسي هستيد که اين گونه حرف مي زنيد؟ اين بايدها 

از کجا آمده است؟
وي افزود: قدرت ش��ما بيشتر شده که اين چنين 
س��خن مي گوييد؟ پنج روز پيش کش��ورتان در حال 
جدايي بود. ش��ما نبايد اين گونه صحبت کنيد. شما 
اضطراب داريد و جري��ان داعش باعث اين اضطراب 
اس��ت چرا که خودتان کمک کرديد و حاال مشکلي 

پيش آمده است.
وي افزود: ش��ما از جريان تروريست ترسيده ايد؛ 
س��خنان شما ظاهراً تفرعن اس��ت، اما باطنش ترس 
اس��ت. ش��ما براي مقابله ب��ا تروريس��ت ها نيازمند 
هستيد، اما نبايد نيازتان را به طرف مقابل بفروشيد. 
ش��ما نمي توانيد زرنگي کني��د و نيازتان را به عنوان 

امتياز به ما بفروشيد.
اعتراض رسانه اي جريان منتقد

در حالي که روزنامه هاي اصالح طلب و اعتدال گرا 
و مدافع��ان دول��ت دکت��ر روحاني، از اي��ن مالقات 
اس��تقبال و آن را در راس��تاي تح��رک ديپلماتيک 
رئيس جمهوري ارزيابي کردند، روزنامه هاي مخالف 
و منتقد دولت نيز به اين مس��ئله پرداختند و درباره 

آن موضع مخالف گرفتند.
روزنامه جمهوري اس��المي که عمدتاً حمايت از 
دولت را در دس��تور کار خود دارد، در سرمقاله خود 
با عنوان »دروغ هاي کام��رون« درباره اين مالقات و 
سخنان کامرون نوش��ت: درباره ديدار رئيس جمهور 

 کوثری عکس العمل نخس�ت وزير انگليس پس از ديدار 
ب�ا رئيس جمه�ور را هش�داري به مس�ئوالن جمهوري 
اس�المي ايران خواند و گفت: دستگاه سياست خارجي 
ما نبايد س�اده لوحانه و خوش بينانه به انگلس�تان، اين 

روباه پير و مکار اعتماد کند.
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پ ايران با نخس��ت وزير انگليس، نکته اصلي اين اس��ت 
که اين ديدار براي تش��ريح مواضع روش��ن ايران در 
موضوعات مهم بين الملل��ي از جمله برخورد با گروه 
تروريس��تي داعش و مذاکرات هسته اي ايران و 5+1 
الزم ب��ود تا هي��چ بهانه اي باقي نمان��د و دولتمردان 
انگليس��ي در موضع گيري هاي انحرافي خود در قبال 
جمهوري اس��المي ايران، به عدم اطالع از واقعيت ها 
متوس��ل نش��وند. هرچند بالفاصله بعد از اين ديدار، 
ديويد کامرون با دروغ هايي که عليه ايران گفت نشان 
داد نمي تواند از مس��ير انحرافي بازگردد، ولي هم او 
و هم ما مي دانيم و بر اين دانس��ته خود حجت داريم 
که کامرون اين بار بعد از ش��نيدن واقعيت ها از زبان 
رئيس جمهوري اسالمي ايران باز هم به دروغ متوسل 
شده و هيچ توجيهي براي اين خالف گويي هاي خود 

ندارد.
روزنامه خراس��ان که به گ��روه منتقدان ماليم و 
نرم دولت تعلق دارد، در يادداشت روز خود با عنوان 
»گس��تاخي کامرون و چند پرس��ش« نوشت: ديويد 
کامرون، نخس��ت وزير انگليس چند س��اعت پس از 
ديدار ب��ا رئيس جمه��ور کش��ورمان در نيويورک از 
تريبون س��ازمان ملل در س��خناني ک��ه البته خيلي 
طوالني هم نبود، آن قدر گستاخانه درباره ايران حرف 
زد که به س��رعت به يک��ي از موضوع هاي مورد بحث 
مردم و رسانه ها تبديل ش��د. برخي سؤال مي کردند 
چرا دکت��ر روحاني با کامرون ديدار کرده اس��ت؟ و 
برخي هم شگفت زده مي پرسيدند چرا کامرون چنين 

حرف هايي درباره ايران زده است؟
س��رمقاله روزنامه رس��الت با عنوان »انگليس از 
امري��کا بدتر، امريکا از انگلي��س بدتر« هم به همين 
موضوع اشاره داشت. در اين سرمقاله آمده است: اين 
جمل��ه تاريخي امام)ره( در ذهن ملت ايران در قضيه 
کاپيتوالسيون هميشه زنده است که فرمود: »امريکا 
از انگليس بدتر، انگليس از امريکا بدتر و ش��وروي از 
هر دو بدتر و...«. انگليس در طول يکصد س��ال اخير 
تاري��خ ايران بزرگ ترين ظلم ها را به ملت ايران کرده 
اس��ت. خيانت آنها در تاريخ مشروطيت و قبل از آن 

در قراردادهاي ننگين تنباکو و نفت محرز است.
»آوار کاخ آرزوه��اي ذوق زدگان ب��ا توهين هاي 
کام��رون« ني��ز عنوان يادداش��ت روزنام��ه »جوان« 

وابس��ته به بسيج س��پاه در همين زمينه بود. در اين 
يادداش��ت با اشاره به گفت وگوي تلفني سال گذشته 
ميان رؤساي جمهور ايران و امريکا آمده است: اکنون 
که يک س��ال از آن گفت وگ��وي تلفني مي گذرد، در 
دومين س��فر هيئت ديپلماتيک به نيويورک، گرچه 
»برخي از آنچه در سفر سال قبل نيويورک پيش آمد 
و به ج��ا نبود« تکرار نش��د، ديدار و گفت وگوي دکتر 
روحاني با نخست وزير انگليس و حواشي آن کمتر از 

آن حادثه نبود.
به نوش��ته جوان، البته اين بار ه��م روزنامه هاي 
وابس��ته به جريان تجديدنظرطلب داخلي که معموالً 
»آرزوهاي« خود را براي م��ردم »خبر« مي کنند، با 
نوعي ذوق زدگي مف��رط ضمن اختصاص عکس يک 
خ��ود به دي��دار دکتر روحاني و کام��رون، با انتخاب 
تيترهايي چ��ون: »ديدار تاريخ��ي«، »ديدار پس از 
36 سال«، »تحول تاريخي« و »نخستين ديدار پس 
از س��ه دهه«، به اس��تقبال اين دي��دار رفتند. غافل 
از اينک��ه اين ذوق زدگي هم چندان دوام نداش��ت و 
نخس��ت وزير استعمار پير تنها به فاصله چند ساعت 
از اي��ن ديدار، کاخ آرزوه��اي وادادگان غربي را روي 

سر آنها آوار کرد.
»تاري��خ ديگري ک��ه کامرون درس��ت کرد« هم 
عنوان س��رمقاله روزنامه »سياس��ت روز« بود که در 
آن با انتقاد از بازتاب خبري بس��يار خوشبينانه ديدار 
روحاني با کامرون در نيويورک در روزنامه هاي ايران 
آمده اس��ت: اين ديدار از سوي بس��ياري رسانه ها و 
شخصيت هاي سياسي که عمدتاً اصالح طلب بوده اند، 
به عنوان ي��ک اتفاق تاريخي بزرگ ياد ش��د و آن را 
فصل��ي تازه در روابط دو کش��ور تحليل کرده بودند. 
ذوق زدگي و نش��ان دادن اش��تياق زياد براي چنين 
اتفاقي که به خاطر بس��ياري از مس��ائل در سال هاي 
گذش��ته و حتي اکنون، آن چن��ان قابل توجه و مهم 
جلوه نمي کند، نش��ان دهنده اين موضوع اس��ت که 
ذوق زدگان در ق��درت، تحلي��ل درس��ت، منطق��ي، 
عقالن��ي و حتي در چارچوب قوانين روابط بين الملل 
هم، ضعف بسيار شديدي دارند که اين ضعف درباره 

ايران و امريکا هم از آنها ديده شده است.
سياس��ت روز افزود: دي��دار روحاني و کامرون در 
حاش��يه اجالس مجمع عمومي س��ازمان ملل براي 

مورد س��وم يعني »برون رفت از روابط س��رد" انجام 
شد. اما در ميان سوابق تيره طرف مقابل که انگليس 
است، هيچ روزنه اي را براي چنين اتفاقي باز نگذاشته 
است. اشتباه محاسباتي، هم براي ما سود دارد و هم 
زيان. سود آن اين است که براي آنهايي که ذوق زده 
بودند، ثابت خواهد ش��د که ذوق زدگي آنها بي مورد 
بوده و ش��ايد به خود آيند و در تحليل هاي سياس��ي 
خود کمي واقع گرايانه تر عمل کنند و اين قدر از خود 

بي خود نشوند.
»موج خون در دل لعل« هم عنوان »يادداش��ت 
روز« روزنامه کيهان به قلم حس��ين ش��ريعتمداري، 
مديرمس��ئول اي��ن روزنامه بود ک��ه در آن به انتقاد 
نک��ردن حس��ن روحان��ي از کامرون در س��خنراني 
خود در مجمع عمومي س��ازمان ملل متحد تاخته و 
نوشته اس��ت: انتظار اين بود که آقاي دکتر روحاني 
در نطقي که از تريبون مجمع عمومي س��ازمان ملل 
متحد در نيويورک ايراد کردند، به اظهارات س��خيف 
و اهانت ه��اي بي ش��رمانه نخس��ت وزير بي س��روپاي 
جزيره انگليس عليه کش��ورمان پاسخ دندان شکن و 
پشيمان کننده اي مي دادند ولي متأسفانه ايشان حق 
امانتي را ک��ه به عنوان رئيس جمهور ايران اس��المي 
و مردم انقالبي و حماسه س��از آن بر عهده داش��تند، 
به جاي نياورده و از کنار س��خنان گس��تاخانه ديويد 
کامرون ب��ا بي تفاوتي غيرقابل توجيه که براي دولت 
و ملت اين مرز و بوم تحقيرآميز بود، به سادگي عبور 
کردند و نه فقط به تصريح، بلکه به اشاره و تلويح نيز 
پاس��خي به آن همه وقاحت و بي شرمي نخست وزير 

انگليس ندادند.
واکنش نمايندگان

در ادام��ه م��وج موضع گي��ري در اي��ن زمين��ه، 
مجلس��ي ها نيز بي��کار ننشس��تند و در ي��ک اقدام 
دس��ته جمعي 224 نفر از آنه��ا در حمايت از مواضع 
رئيس جمه��ور در نيوي��ورک و ني��ز اع��الم انزجار از 
سخنان نخس��ت وزير انگليس بيانيه اي صادر کردند. 
نمايندگان مجلس از مواضع حق طلبانه رئيس جمهور 
در دف��اع از حقوق ملت ايران، به ويژه حق اس��تفاده 
از ان��رژي صلح آميز هس��ته اي و نيز مواضع ايش��ان 
نس��بت به مداخالت امريکايي ها تحت عنوان ائتالف 
ضدداعش در سوريه و عراق و نمايش مضحک مبارزه 

افراطي گ�ري يک مس�ئله منطقه اي 
نيس�ت که فقط ملت ه�اي منطقه ما 
ب�ا آن درگي�ر باش�ند، افراطي گري، 
برخ�ي  اس�ت.  جهان�ي  مس�ئله اي 
کش�ورها در پيدايش آن مؤثر بودند 
و در مب�ارزه ب�ا آن ن�اکام و اکن�ون 
پ�س  را  آن  ت�اوان  م�ا،  ملت ه�اي 
مي دهند. غرب س�تيزي امروز، فرزند 

استعمارگري ديروز است. 
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با تروريسم س��پاس گزاري کردند و افزودند: »سخنان 
رئيس جمهور نش��انه عزم و اراده ملت موحد ايران در 
مقابله با خوي استکبارطلبي سلطه طلبانه و حامي اين 
پيام اس��ت که تحريم ها و تهديدها نتوانسته رخنه اي 
در س��نگر استوار ايس��تادگي اين ملت بزرگوار ايجاد 

کند«.
در اي��ن بيانيه درباره س��خنان کامرون هم چنين 
اع��الم موضع ش��د: »اظهارات س��خيف نخس��ت وزير 
انگليس در مجمع عمومي س��ازمان ملل متحد نشان 
داد که روباه پير انگليس��ي که مدت هاس��ت در مسير 
اس��تعمارگري، دنباله رو بي اراده امريکا و صهيونيس��م 
ش��ده، هنوز واقعيت انقالب اس��المي را درک نکرده 
و ب��ه ميزان نف��رت ملت ايران از انگلي��س و به تعبير 
دقيق و درس��ت رهبر معظم انق��الب انگليس خبيث 

پي نبرده است«.
اراده سياسي، الزمه  دستيابي به توافق

دکت��ر روحانی، رئيس جمهور کش��ورمان در اين 
سفر با مقامات 15 کشور و سازمان های جهانی ديدار 

و گفت وگو کرد.
وی در ديدار ب��ا وزير خارجه آلمان به عنوان يکي 
از اضالع تروئيکاي اروپايي تصريح کرد: منافع طرفين 
ايجاب مي کند گام هاي نهايي هرچه سريع تر برداشته 
ش��ود و در عين حال حق��وق ملت اي��ران نيز بدون 

تبعيض و بر اساس قوانين بين المللي رعايت شود.
رئيس جمهور از وزير خارجه آلمان خواست نقش 
کليدي اين کشور در گروه 5+1 را پيگيري کند و در 
باال بردن اراده طرف مقابل جهت ادامه صحيح مسير 

مذاکرات تا نقطه مطلوب گام بردارد.
رئيس جمهور ضمن تأکيد مجدد بر اين نکته که 
مذاکره و گفت وگو بهترين ش��يوه براي رس��يدن به 
نتيجه نهايي اس��ت،  تصريح کرد: اگر اراده سياس��ي 
وجود داش��ته باشد،  دس��تيابي به توافق امکان پذير 

است.
فرانک والتر اشتاين ماير، وزير خارجه آلمان نيز 
با اش��اره به اين نکته که سال هاس��ت پيگير پرونده 
هس��ته اي است، تأکيد کرد: هرگز تا اين حد به حل 

مسئله نزديک نبوده ايم.
وي با بيان اينکه در يک س��ال گذشته مذاکرات 
اي��ران و 5+1 به لطف تالش ه��اي ايران با جديت و 
پيش��رفت واقعي روبه رو بوده، گفت: ما اکنون اجازه 

نداريم اين مذاکرات را به شکست بکشانيم.
او ني��ز مانند رئيس جمهور معتقد بود حل وفصل 

پرون��ده هس��ته اي، زمينه همکاري بيش��تر با ايران را 
براي حل مسائل منطقه اي و جهاني مهيا مي کند.

ايران، مرکز انرژي مطمئن براي اروپا
رئيس جمه��ور اي��ران در ديدار ب��ا رئيس جمهور 
اتريش بر گسترش همکاري هاي اقتصادي ميان ايران 
و اتريش تأکيد کرد و گفت: ايران براي تکميل برنامه 
توس��عه خود در صدد گسترش شبکه راه آهن، توسعه 
بن��ادر و صنايع اس��ت و در اين زمين��ه از همکاري با 

اتريش استقبال مي کند.
روحان��ي با بيان اينکه ايران در زمينه انرژي داراي 
ش��رايط بي نظيري اس��ت به طوري ک��ه مي تواند مرکز 
ان��رژي مطمئني ب��راي اروپا باش��د، گفت: م��ا آماده 
اجرايي ش��دن ش��بکه انتق��ال گاز به اروپ��ا از طريق 
اتريش هستيم. مناس��بات علمي و فرهنگي دو کشور 
ني��ز بايد مانند س��اير عرصه ها در ش��أن اين دو ملت 

بزرگ ارتقا  يابد.
روحاني در بخش ديگري از س��خنانش با تش��ريح 
اوض��اع عراق و س��وريه گف��ت: برخي کش��ورها فکر 
مي کردن��د ب��ا تزريق کمک ه��اي مالي و تس��ليحاتي 
مي توانند در زمان کوتاهي حکومت سوريه را سرنگون 
کنند. متأس��فانه همي��ن گروهي که ام��روز در عراق 
جنايت مي کند، ظرف س��ه س��ال گذش��ته در سوريه 
جنايت مي کرد و همزمان با عراق جنايت هايش را در 

سوريه ادامه مي دهد.

رئيس جمه��ور اف��زود: اينک��ه م��ا يک گ��روه را 
مس��لح کنيم و آموزش بدهيم، کار اش��تباهي است. 
اي��ن گروه ها گاه با م��ردم و گاه ب��ا نيروهاي دولتي 
مي جنگن��د و نمي توان ب��ا تروريس��ت ها جنگيد اما 
مرکزيت آن کش��ور را ناديده گرف��ت. اگر چه ممکن 
اس��ت به حکومت مرکزي يک کش��ور انتقاد داشت، 
وليک��ن بايد اول تروريس��م را نابود کرد ت��ا آوارگان 
ب��ه خانه هايش��ان بازگردن��د و از طري��ق دمکراتيک 
هر اقدام��ي که مي خواهند انجام دهن��د. به نظر من 
کش��ورهاي فراواني در مسئله سوريه اشتباه کردند و 

هنوز هم به نحوي اشتباه خود را ادامه مي دهند.
رئيس جمهور اتريش نيز با اشاره به روابط ديرينه 
و تاريخي دو کش��ور از ارتقاي مناس��بات اقتصادي، 
فرهنگ��ي و علمي في مابين اس��تقبال ک��رد و گفت: 
ه��دف اتحاديه اروپا اين اس��ت ک��ه در زمينه تأمين 
ان��رژي، خطوط متنوعي در اختيار داش��ته باش��د و 

همکاري با ايران براي اتحاديه اروپا ثمربخش است.
رئيس جمه��ور اتريش با تأکي��د بر نقش و جايگاه 
اي��ران در مبارزه با تروريس��م و تش��ريح ديدگاه هاي 
خود، حضور جمهوري اسالمي ايران در تأمين صلح و 

ثبات در منطقه را ضروري ارزيابي کرد.
ديدار با رئيس جمهور فرانسه

حس��ن روحان��ي در دي��دار ب��ا فرانس��وا اوالند، 
رئيس جمهور فرانس��ه گفت: مذاک��رات اين روزهاي 
ايران و 1+5 براي ساختن آينده، اهميت بسياري دارد 
و اميدواريم با در نظر گرفتن حقوق و نگراني هاي ملت 
ايران، مس��ئله هسته اي به ش��کلي متوازن حل وفصل 

شده و نتيجه برد - برد براي طرفين حاصل شود.
رئيس ش��وراي عالي امنيت ملي با تأکيد بر اينکه 
اعتماد، سنگ بناي روابط دوجانبه است، تصريح کرد: 
اي��ران قدرتي تأثيرگذار در منطقه اس��ت و غرب بايد 

اين واقعيت را درک کند.
رئيس جمهور فرانس��ه نيز با بي��ان اينکه مذاکرات 
?+? با ايران بايد هرچه سريع تر به توافق نهايي برسد، 
گفت: اين توافق مي تواند روابط في مابين را در س��ايه 

اعتماد به سطحي باالتر از گذشته برساند.
اوالن��د بر ض��رورت همکاري دو کش��ور در زمينه 
مبارزه با تروريس��م تأکيد ک��رد و گفت: پاريس مانند 
تهران تصميم گرفته اس��ت در برابر تروريسم از دولت 
ع��راق حمايت کن��د. وي با بيان اينک��ه ايران جايگاه 
وي��ژه اي در مبارزه با تروريس��م در منطقه دارد، ابراز 
امي��دواري ک��رد در پ��ي دس��تيابي به تواف��ق جامع 

اوالند: پاريس مانن�د تهران تصميم 
گرفت�ه اس�ت در برابر تروريس�م از 
دول�ت ع�راق حماي�ت کن�د. ايران 
ب�ا  مب�ارزه  در  وي�ژه اي  جاي�گاه 
تروريس�م در منطقه دارد. همچنين 
اميدواريم در پي دستيابي به توافق 
جام�ع هس�ته اي در س�اير زمينه ها 
ني�ز دو کش�ور با يکديگ�ر همکاري 

قابل توجهي داشته باشند.
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پ هسته اي در س��اير زمينه ها نيز دو کش��ور با يکديگر 
همکاري قابل توجهي داشته باشند.

ديدار با »اردوغان رئيس جمهور«
رئيس جمه��ور در ديدار با رج��ب طيب اردوغان 
ب��ا تأکيد ب��ر جديت در ت��داوم قدم ه��اي مثبت در 
روابط همه جانبه ايران و ترکيه، توافقات کميس��يون 
راهبردي روابط دو کش��ور براي ش��تاب بخشيدن به 

همکاري ها و حل برخي مشکالت را يادآوري کرد.
روحان��ي از رج��ب طي��ب اردوغان ک��ه اين بار 
به عن��وان رئيس جمهور منتخب م��ردم ترکيه با وي 
مالق��ات مي کرد،  براي س��فر به اي��ران دعوت کرد تا 
دومين جلسه شوراي راهبردي روابط دو کشور برگزار 
و روند توافقات آنکارا و همکاري هاي دو کشور بررسي 

شود و شتاب يابد.
رئيس جمهور با تأکيد بر حمايت از توس��عه روابط 
اتاق هاي بازرگاني ايران و ترکيه يادآور ش��د: ايران از 
حضور س��رمايه گذاران و بخ��ش خصوصي ترکيه در 
پروژه هاي خود اس��تقبال مي کند و ب��ه توافق ايران و 
ترکيه براي س��رمايه گذاري بخش خصوصي ترکيه در 
بخش هاي مختلف انرژي و حمل ونقل و صنعت ايران 

پايبند هستيم.
رئيس جمه��ور مس��ائل نگران کنن��ده منطق��ه را 
نيازمند همکاري و مش��ورت بيشتر کشورهاي منطقه 
دانس��ت و تأکيد کرد: منطقه بايد روي ثبات و آرامش 
پايدار را ببيند و حق کش��ورهاي بزرگ منطقه اس��ت 
ک��ه براي اين موضوع تصميم گي��ري کنند. امنيت در 
منطقه يک موضوع يکپارچه اس��ت و مش��کل در هر 
نقطه اي از منطقه وجود داش��ته باش��د، روي وضعيت 

کل منطقه تأثير خواهد گذاشت.
روحاني با ي��ادآوري اينکه ايران و ترکيه در عمده 
مسائل داراي نظرات مشترک هستند، تصريح کرد: دو 
کشور بايد در زمينه موارد جزئي که اختالف نظر وجود 

دارد، به گفت وگو و همفکري ادامه دهند.
رجب طي��ب اردوغان ني��ز در اين دي��دار، روابط 
دوجانبه اي��ران و ترکيه را در مرحله مهمي دانس��ت 
و بر پيگيري عملياتي ش��دن توافقات قبلي دو کشور 
در ش��وراي راهبردي روابط ايران و ترکيه تأکيد کرد 
و ابراز اميدواري نمود حجم مبادالت ايران و ترکيه تا 

پايان سال 2015 به 30ميليارد دالر برسد.
دعوت از ژاپن براي حضور در اقتصاد ايران

رئيس جمه��ور در ديدار با نخس��ت وزير ژاپن، نگاه 
اي��ران به ژاپ��ن را مانند ن��گاه به يک دوس��ت قلمداد 
کرد و ضمن دعوت از ژاپ��ن براي ورود فعال تر به بازار 

اقتصاد ايران، ب��ر لزوم همکاري هاي دوجانبه در زمينه 
محيط زيست و به خصوص مسئله کمبود آب تأکيد کرد.

ش��ينزو آبه، نخس��ت وزير ژاپن نيز از روحاني براي 
حضور در کنفرانس مديريت بحران محيط زيس��ت که 
در ماه مارس آينده در ژاپن برگزار مي شود، دعوت کرد.

خشونت محصول تبعيض  و نبود عدالت
حس��ن روحاني در ديدار بان کي م��ون، دبيرکل 
س��ازمان ملل متح��د گفت: جهان امروز با مش��کالت 
فراوان��ي از قبي��ل تروريس��م، خش��ونت و تهديدهاي 
زيس��ت محيطي مواجه اس��ت اما بزرگ ترين مشکل، 
هژموني قدرت هاي بزرگ و بي عدالتي در دنياي امروز 

است.
رئيس جمه��ور با تأکيد بر اينکه خش��ونت بيش از 
ه��ر چيزي از تبعيض ، نبود عدالت و از بين رفتن اميد 
نشأت مي گيرد، گفت: س��ال گذشته در سازمان ملل 
گفتم معضل بزرگ، خش��ونت و افراطي گري اس��ت و 
همه بايد ب��ا عزم واحد در برابر اين تهديد مش��ترک 
ايس��تادگي و مقابله کنند که خوشبختانه آن طرح به 
اتفاق آرا در مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شد.

روحاني با اش��اره به اينکه امروز براي همه روشن  
ش��ده که خش��ونت و افراطي گ��ري و تروريس��م چه 
فجايعي به وجود مي آورد، گفت: مشکالت امروز عراق 
و س��وريه از مسائلي که سه سال پيش در سوريه آغاز 
شد، نشأت مي گيرد و اگر در همان مرحله، سرچشمه 
فعالي��ت اين گروه جنايتکار خش��ک مي ش��د، امروز 
شاهد اين فجايع نبوديم. متأسفانه در آن زمان برخي 
کش��ورها، تص��ور مي کردند با حماي��ت از اين گروه ها 

مي توانند دولتي را که نمي پسندند، سرنگون کنند.
رئيس جمه��وري ب��ا انتقاد از رفت��ار دوگانه برخي 
کشورها گفت: برخي کشورها وقتي اعمال تروريست ها 
را به نفع خودش��ان مي بينند، در برابر کشتار انسان ها 
س��کوت مي کنن��د و هنگامي که اين اعم��ال به ضرر 
خودشان است، ش��روع به مقابله به مثل مي کنند، اما 
قدرت هاي بزرگ امروز نمي توانند حقايق را از ملت ها 

پنهان کنند.
رئي��س ش��وراي عالي امني��ت ملي س��پس لزوم 
اس��تفاده همه طرفي��ن از فرصت  به وج��ود آمده در 
مذاکرات هس��ته اي را يادآور ش��د و گفت: گاهي فکر 
مي کنن��د با فش��ار عليه اي��ران ما پاي مي��ز مذاکره 
آمده ايم، اين خطاي بزرگي اس��ت زي��را ايران با اراده 
جدي و ب��ه خاطر تأمين منافع خ��ود و ديگران وارد 

مذاکره شد.
رئيس جمهور ادامه داد: م��ا به مقررات بين المللي 
و معاهدات آژانس بين المللي انرژي هس��ته اي احترام 
مي گذاري��م و همچون گذش��ته در مس��ير صلح آميز 
فعالي��ت مي کنيم و در صورتي ک��ه حقوق ملت ايران 
مورد خدش��ه قرار نگيرد، آماده توافق هستيم. ايشان 
اب��راز اميدواري کرد دبيرکل س��ازمان ملل به وظايف 
خود براي به نتيجه رسيدن فرصتي که منجر به توافق 

برد - برد مي  شود، عمل کند.
ب��ان کي مون ني��ز با اش��اره به اين ک��ه ميزباني 
رئيس  جمه��وري اي��ران افتخ��ار بزرگ��ي اس��ت، به 
بحران هايي ک��ه امنيت و ثبات جه��ان را به مخاطره 
انداخت��ه اش��اره کرد و گفت: من در بحث هس��ته اي، 
تعامل مفيد ايران ب��ا آژانس بين المللي انرژي اتمي و 
مشارکت فعال در مذاکرات با 1+5 را ستايش مي کنم.

دبيرکل س��ازمان ملل با اش��اره به اينکه مذاکرات 
آرام آرام به خانه نهايي نزديک مي شود، گفت: اميدوارم 
همه طرفي��ن فرصت موجود را از دس��ت ندهند زيرا 
دس��تيابي به توافق جامع به نفع همگان اس��ت و اين 
امر جز با انعطاف و اتخاذ راه حل هاي ميانه روانه محقق 

نخواهد شد.
بان کي مون با اش��اره به موضوع تروريس��م گفت: 
متأس��فانه اعتماد م��ردم عادي ب��ه توانمندي جامعه 
بين الملل در مبارزه با تروريس��م از بين رفته اس��ت و 
م��ا خواهان حضور جدي ت��ر و ايفاي نقش راهبردي و 

سازنده از ايران در اين زمينه هستيم.
مذاکره مي تواند نتيجه بخش باشد

رئيس جمه��ور در ديدار ب��ا وان رامپ��وي، رئيس 
ش��وراي اروپايي با اش��اره به اهتم��ام تمام عيار دولت 

روحانی در ديدار با بان کی مون: سال 
گذشته در سازمان ملل گفتم معضل 
بزرگ، خشونت و افراطي گري است 
و همه بايد با عزم واحد در برابر اين 
تهديد مش�ترک ايستادگي و مقابله 
کنن�د ک�ه خوش�بختانه آن طرح به 
اتفاق آرا در مجمع عمومي س�ازمان 

ملل تصويب شد.
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اي��ران بر مذاکرات منطقي، تأکيد کرد: توافق ژنو هم 
نشان داد که مذاکره مي تواند نتيجه بخش باشد.

وي ه��ر گونه تواف��ق تبعيض آمي��ز را رد کرد و 
تصريح داش��ت: ملت ايران ملتي ب��زرگ و بافرهنگ 
است و هرگز توافقي را که امضا کرده، نقض نمي کند.

روحاني يادآور ش��د: توافق هسته اي صرفاً مربوط 
به موضع هسته اي نيست بلکه مهم فضايي است که 
به وجود خواهد آورد. در آن فضا بسياري از مشکالت 
مي توان��د در قالب همکاري، راه حل هاي س��ريع تري 

پيدا کنند.
وي نقش اي��ران را در ثبات منطقه بس��يار مهم 
دانس��ت و افزود: اگر تالش ه��اي ايران در کنار مردم 
عراق نبود، چه بس��ا تروريس��ت ها سرنوشت عراق را 
در دس��ت مي گرفتند. ايران همه شرايط الزم را براي 

کمک به صلح و ثبات در منطقه دارد.
وان رامپوي،  رئيس ش��وراي اتحاديه اروپايي نيز 
در اين ديدار خواس��تار حل ش��دن هرچه س��ريع تر 
پرونده هس��ته اي ش��د و گفت: در يک سال گذشته 
تغييرات فوق العاده مثبتي رخ داد و اگر توافق جامع 
صورت گي��رد، مرحله جديدي از رواب��ط بين ايران، 

اروپا و جامعه بين الملل آغاز مي شود.
در جمع ايرانيان مقيم آمريکا

رئيس جمهوري همچنين طبق روال هميش��گي 
در س��فر نيويورک با هموطنان مقي��م امريکا ديدار 
و گفت وگو کرد. رئيس جمهور با اش��اره به شکس��ت 
س��ازمان تحريم ها تأکيد کرد: وضعيت قابل برگشت 

به يک سال پيش نيست.
وي با اشاره به مخالفت هاي داخلي و تندروي هاي 
خارجي گفت: اکنون همگان معترفند که در شرايط 
فعلي راه حل موضوعات جز از معبر تعامل س��ازنده با 
جهان از سوي ايران و نيز پذيرش جايگاه ويژه ايران 

در منطقه و جهان از سوي غرب،  نمي گذرد.
رئيس شوراي عالي امنيت ملي با تأکيد بر اينکه در 
موضوع هسته اي، کارها در مسير درست پيش مي رود 
و کارشناس��ان پيش��برد کار را در دس��ت گرفته اند، 
وح��دت دروني را مهم ترين مؤلف��ه پيروزي بخش در 

مواجهه با مسائل مهم بيروني اعالم کرد.
رئيس دولت با اش��اره به تغيير نگرش دنيا نسبت 
ب��ه ايران،  تأکيد کرد: امروز روابط ما با همه بازيگران 
بين المللي از جمله همسايگان، يک گام حساب شده 

و مؤثر به پيش رفته است.

روحاني با اش��اره به موفقيت هاي دولت در عرصه 
اقتصاد و آرام بخش��ي ب��ه حوزه هاي مختلف برخالف 
پيش بيني ه��ا، اين موفقيت ه��ا را حاصل بهره گيري 
از کارشناس��ان و پرهيز از تصميمات خلق الس��اعه و 

يک شبه عنوان کرد.
ديدار با سران جامعه اسالمي آمريکا

دکتر حس��ن روحان��ي در جمع ش��خصيت ها و 
رهبران برجسته جامعه اسالمي اياالت متحد امريکا 
گفت: وقوع انقالب اس��المي در ايران سرآغاز بيداري 
اسالمي در کل خاورميانه بود. عده اي براي مبارزه با 
اين حرکت کوشيدند چهره اسالم را مخدوش کنند.

رئيس جمه��ور ايج��اد تفرقه و نف��اق و مبارزه با 
اس��الم سياس��ي را از اهداف راه ان��دازي حرکت هاي 
تروريستي با نام دين و جهاد عنوان کرد و افزود: اين 
بربريت و توحش با هدف س��رافکنده کردن اسالم در 

دنياي متمدن امروز به اجرا گذاشته مي شود.
روحاني اس��الم را دين ن��ور و رحمانيت خواند و 
اشاره کرد: تالش براي خشن جلوه دادن اسالم، ناکام 
خواهد ماند. وي با اش��اره به ارائه طرح جهان عاري 
از خش��ونت و افراط گري گفت: همواره پرچم رحمت 
و نور بر دوش مس��لمانان بوده است و نبايد بگذاريم 

ديگران به دروغ اين پرچم را به دوش بگيرند.
رئيس جمهور با تأکيد بر اين نکته که ايران بناي 
مداخله در سرنوش��ت هيچ کش��وري را ندارد، افزود: 
اگر کش��وري از ما براي مقابله با تروريسم درخواست 
کم��ک کن��د، در حد توان خ��ود عليه تروريس��م و 

خشونت به آنها کمک خواهيم کرد.
روحان��ي در پاي��ان ب��ه حض��ور مس��لمانان در 
بزرگ ترين مراک��ز علمي تأکيد کرد و گفت: هرچند 
عده اي در حال ضربه زدن به اس��الم هس��تند، عده 
زيادي هم هس��تند که به اس��الم عزت مي بخش��ند، 

 بنابراين نبايد نااميد باشيم.
دعوت از سرمايه گذاران آمريکايي

دکتر حس��ن روحان��ي در جمع س��رمايه گذاران 
ش��رکت هاي امريکايي گفت: سرمايه گذاري خارجي 
پلي ب��راي ارتباط بهتر ميان دو ملت اس��ت. اقتصاد 
اي��ران مي تواند به ش��اهراهي براي تج��ارت جهاني،  
حل وفصل مش��کالت سياس��ي،  ايجاد اعتماد بيشتر 
مي��ان ملت ها و اس��تقرار امنيت در کل کش��ورهاي 

خاورميانه بدل شود.
رئيس دولت با اش��اره به پيشرفت هاي اقتصادي 

کش��ور طي يک سال گذش��ته، بزرگ ترين موفقيت 
را ايج��اد ثب��ات و آرام��ش در بازار ايران دانس��ت و 
تحريم ه��اي ظالمان��ه را باعث تضييع حقوق بش��ر و 

تخريب روابط خواند.
وي عزم جدي دولت را واگذاري امور اقتصادي به 
بخش خصوصي و ارائه تسهيالت براي سرمايه گذاري 
خارجي عن��وان کرد و ايران را برخ��وردار از مزاياي 
عالي براي س��رمايه گذاران خارج��ي، به خصوص در 

زمينه هاي نفت و پتروشيمي دانست.
سفري نه چندان متفاوت

ع��الوه  بر اي��ن ديدارها، رئيس جمه��ور در جمع 
سياس��ي  نخب��گان  امري��کا،  رس��انه هاي  مدي��ران 
انديشکده هاي امريکايي حضور يافت و در دو مصاحبه 
اختصاصي با ش��بکه س��ي ان ان و پي ب��ي اس، مواضع 

جمهوري اسالمي و دولت يازدهم را تشريح کرد.
رويکرد کلي س��خنان دکتر روحاني را سه محور 
زير تش��کيل م��ي داد: تأکيد بر حف��ظ حقوق مردم 
اي��ران و عدم برخورد انفعالي، ارس��ال اي��ن پيام به 
طرف مقابل که فرص��ت تاريخي موجود براي تعامل 
و توافق اندک است و بايد اراده جدي و سرعت عمل 
ب��ه آن افزوده ش��ود و البته تأکيد بر اي��ن نکته که 
اگر توافق در موضوع هس��ته اي حاصل شود، اين امر 
مي توان��د نقطه عزيمت براي تحوالت تازه در منطقه 

و هم افزايي بين ايران و ديگر اضالع قدرت باشد.
واقعيت اين است که س��فر امسال دکتر روحاني 
به س��ازمان ملل را نمي توان س��فري متفاوت نسبت 
به س��فرهاي ديگر رؤس��اي جمهوري ب��ه نيويورک 
ارزياب��ي کرد. فض��اي جهان��ي تحت تأثير مس��ائل 
منطق��ه از جمله جنايات داعش در عراق و س��وريه، 
زمينه پذيرش بهتري نس��بت به جمهوري اس��المي 
داش��ت اما مسائل حل ناش��ده ميان ايران و غرب و 
مش��خصاً مسائل هس��ته اي، امکان مانور بيشتر براي 
ايفاي نقش تعيين کننده در س��طح سازمان ملل را از 
جمهوري اسالمي گرفت و به همين دليل، مذاکرات 
دو و چندجانبه هيئت اعزامي به سازمان ملل، مهم تر 
از مس��ائلي بود که در سطح مجمع عمومي و محافل 

رسمي مطرح شد.
رئيس جمهور اما در پايان س��فر امري��کا را نه به 
مقصد ايران،  که به مقصد آس��تاراخان روس��يه ترک 
کرد تا در نشست سران کشورهاي حوزه درياي خزر 

شرکت کند.
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يکی از مکاتبی که پس از ارائه توسط لودويگ فون برتاالنفی )1901 تا 1972( 
مبنای تفس��ير بس��ياری از پديده     ه��ای مديريتی قرار گرفته و همچنان س��يطره 
بالمنازعی دارد، مکتب سيستمی است. يکی از تئوری های مکتب سيستمی يعنی 
»سيس��تم به مثابه يک موجود زنده« نيز در اينجا استفاده می شود. از ترکيب اين 
دو با هم ديدگاه تازه ای به دس��ت می آيد: اين که تيم به مثابه يک سيس��تم زنده 
اس��ت. بر اساس اين نگرش، تيم به مثابه يک سيستم زنده و کامل تلقی می گردد 
يعني يک تيم، يک سيس��تم اس��ت. مثال وقتی راجع به تيم فوتس��ال مدرس��ه يا 
دانش��گاه صحبت می کنيم، واقعيت اين اس��ت که يک سيستم کوچک مورد بحث 
قرار می گيرد. يا وقتی تيم صبحانه دانش آموزی يا دانشجويی موردکاوی می شود يا 
يک تيم مطالعه درسی مورد کنکاش محقق است، در واقع يک سيستم موردکاوی 
می شود. اگر يک ش��ورای دانش آموزی هم مورد ارزيابی قرار بگيرد، چنين اتفاقی 

می افتد. 
نکته اساس��ی اين است که کليه قواعدی که بر يک سيستم جاری است، روی 
اي��ن تيم ها هم جري��ان دارد. قبل از اينکه برای اين مبحث مثال های نمونه مطرح 
گ��ردد، ابتدا قواعد حاکم بر سيس��تم را مورد بحث ق��رار می دهيم تا معلوم گردد 
چه انتظاری از تيم ها و تش��کل های دانش آموزی بايد داش��ته باشيم و نيز تيم ها و 

تشکل های بهره ور چگونه بايد عمل کنند. 
الف( قواعد حاکم بر سيستم 

بر اس��اس اين نگرش يک تيم يک موجود زنده است. يک تيم مثل يک انسان 

است. مثل يک جانور يا يک گياه است. به دنيا می آيد، تغذيه می شود، رشد کرده 
و می ميرد. مطابق اين مکتب چون  تيم به منزله يک موجود زنده اس��ت، بالمآل از 

قواعد کلی حاکم بر موجودات زنده تبعيت می کند. 
مثال تيپ: مثال تيپ برای اين مبحث يک تيم مطالعه درس��ی است که يکی 
از تيم های رايج در مدارس و دانش��گاه ها محس��وب می گردد. اين تيم ها گاهی به 
صورت يک تيم رس��می و اغلب به صورت يک تيم غيررس��می يا »خودتش��کيل« 
تاس��يس می ش��وند. تعداد اعضای تيم ه��ای مذکور معموال کمت��ر از 5 نفر بوده و 
بندرت از اين تعداد فراتر می روند. در اين تيم ها معموال يک نفر به عنوان هماهنگ 
کنن��ده حض��ور دارد و وظيفه اش ايج��اد هماهنگی بين اعضا و معلم يا موسس��ه 
آموزشی است. اگر تيم صرفا دانش آموزی باشد، در اين صورت مدرس گروه هم يک 
دانش آموز زرنگ کالس است. تيم هايی هم پيدا می شود که توسط اوليای مدرسه 
س��اخته می ش��ود. در اين حالت روش کار بدين  صورت اس��ت که کالس توس��ط 
معلم، گروه بندی شده و برای هر گروه يک شاگرد زرنگ به عنوان سرگروه تعيين 
می گردد. هدف کلی اين دس��ته تيم ها، ارتقاي توانمندی علمی اعضای گروه است 

که در حين آموزش کالسی، موفق به يادگيری مطلوب نمی شوند. 
در اين مبحث الزم اس��ت به تعدادی از قواعد مهم تر که بر همه سيس��تم ها از 

جمله سيستم های زنده حاکم است به اختصار اشاره  شود.
- پيوس�تگی، ارتب�اط و وابس�تگی متقابل: اجزای سيس��تم ب��ا هم دارای 
وابستگی و پيوستگی هستند. عناصر غيرمرتبط و مستقل نمی توانند يک سيستم 

اشاره:
يکي از اشکال فعاليت در مدارس و در ميان دانش آموزان، کار گروهي و کار تيمي است اما موضوع تشکيل يک تيم و انجام کار جمعي، 
نيازمند دانش و مهارت است و هر کسي نمي تواند به صرف عالقه شخصي و با کنار هم قرار دادن چند دانش آموز در کنار يکديگر، مدعي 
کار گروهي و تيمي ش��ود. در اين سلس��له مقاالت بر آنيم تا با تش��ريح مباحث نظري پيرامون کار تيمي، ضمن عرضه مثال هاي مرتبط با 

فعاليت مدارس و کار با دانش آموزان، مهارت الزم در اين زمينه را براي معلمان و مربيان و مديران مدارس ايجاد کنيم.

کار تیمي در عمل – قسمت دوم

»تیم« به مثابه یک سیستم زنده

موزش
آ

 احمدرضا قلی پور
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پويا تش��کيل دهند. اعضای يک تيم مطالعه درس��ی دانش آموزی بايد با هم دارای 
پيوستگی و وابستگی متقابل باشند. اگر اعضا نخواهند يا نتوانند اين ويژگی را دارا 

شوند، تيم دچار مشکل می شود.
- تبادل اطالعات: سيستم های زنده در درون خود با اعضا و اجزا و در بيرون 
از خود با محيط سيستم بطور مرتب در حال تبادل داده، اطالعات و انرژی هستند. 
اين تبادالت بطور مس��تمر ادامه دارد. تبادالت بين سيس��تم و محيط و اجزا اگر 
متوقف شود، منجر به مرگ سيستم می شود. اعضای يک »تيم مطالعه درسی« بر 
اساس اين ويژگی بايد از يک سو با هم در تبادل اطالعات و داده باشند و از ديگر 
سو با محيط خود به تبادل اطالعات و انرژی بپردازند. تبادل اطالعات به هم افزايی 
دانش��ی منجر می گردد. توقف تبادل اطالعات بين اعضای تيم مطالعه درسی، در 

واقع به معنی از هم پاشيدگی تيم است.
- فراين�د: همه سيس��تم ها برای تحقق اه��داف خود مناب��ع ورودی را طی 
مراح��ل مختلف و عمليات گوناگون به محصوالت مورد نياز ذی نفعان خود تبديل 
می کنند. در يک تيم مطالعه درس��ی، خدمات آموزشی توسط يک يا چند معلم يا 
مدرس ارائه شده و دانش آموزاِن گروه به فرد يادگيرنده تبديل می شوند. مجموعه 
اقدامات آموزش��ی نرم افزاری و سخت افزاری مورد اس��تفاده، برنامه های آموزشی، 
معلم يا معلمان، روش تدريس، س��اير امکانات و دستورالعمل ها و ... برای رسيدن 

به دانش آموز توانمند، همگی مبين مفهوم فرايند است.
- مراحل رش�د: تيم همانن��د يک موجود زنده، بالقوه تمام مراحل زيس��تی 
ش��امل ايجاد، تولد، رش��د، بلوغ، تکامل، افول و مرگ را تجرب��ه می کند. »مرحله 
ايجاد«، مرحله قبل از تولد و مربوط به زمان توليد ايده تشکيل تيم است. بنيانگذار 
تي��م در اين مرحله ايده خود را با دوس��تانش در ميان می گ��ذارد. »مرحله تولد« 
تيم وقتی اس��ت که اعضای بالقوه تيم، موافقت خ��ود را به بنيان گذار اعالم کرده 
و در اولين جلس��ه گروه شرکت می کنند. »مرحله رش��د« تيم پس از اين مرحله 
اس��ت و تيم در اين مرحله کامال به بنيان گذار متکی اس��ت، ايده های وی تبديل 
به عمليات می ش��ود، تيم با جديت به فعاليت ادامه می دهد و به هدف هايش يکی 
پس از ديگری دس��ت می يابد. در »مرحله بلوغ«، تيم به زندگی خود بدون نياز به 
بنيان گذار ادامه می ده��د. در »مرحله تکامل« بين کنترل پذيری و انعطاف پذيری 
تيمی، يکس��انی پديدار می ش��ود. در اين مرحله تيم به بهترين ش��کل ممکن و با 
حداکثر بهره وری به فعاليت ادامه می دهد. در »مرحله افول«، تيم اهداف کارکردی 
خود را از  دس��ت می دهد و در »مرحله مرگ«، فعاليت های گروه به حالت تعطيل 

در می آيد. به اين مراحل منحنی عمر يا سيکل حيات هم می گويند. 
- آنتروپ�ی: يکی از ويژگی های سيس��تم، ميل بی نظمی اس��ت. مرحله افول 
کامال مويد اين ويژگی است. وقتی سيستم )در اينجا تيم( به مرحله افول می رسد، 
ميل به بی نظمی تش��ديد می شود. برای جلوگيری از افول الزم است بطور مستمر 
نسبت به بازنگری و اصالح )مهندسی مجدد تيم( اقدام شود. آگاهی از اين ويژگی 

به رهبران سيستم ها کمک می کند که پيش بينی های الزم را به عمل آورند. 

- هدف مندی: همه سيستم ها دارای هدف معين يا اهداف متعدد اما از پيش 
طراحی ش��ده هس��تند که بايد محقق گردند. سيستم فاقد هدف، در مرحله ايجاد 
دچ��ار نقصان می گ��ردد. تيم با موتور محرکه هدف مندی ب��ه حرکت ادامه داده و 
مراحل زيس��تی خود را طی می کند. تعيين هدف باي��د با دقت الزم انجام پذيرد. 
ويژگی ه��ای الزم برای تعريف هدف بايد مد نظر قرار گيرد. نحوه تعيين هدف در 
مبح��ث هدف گذاری تبيين خواهد ش��د. در مثال اين مبح��ث يعنی تيم مطالعه 
درس��ی، »ارتقای توان مندی دانش آموزاِن گ��روه در يک درس خاص«، هدف تيم 
تعريف ش��ده است که از جهات مختلف، ويژگی های الزم يک هدف صحيح را دارا 
است. در جای خود در باره ويژگی های الزم يک هدف صحيح سخن خواهيم گفت.

- هم پايانی و چندپايانی: سيس��تم های باز )در اينجا تيم ها به مثابه سيستم 
زن��ده( برای تحقق اه��داف خود از راه های متفاوت اس��تفاده می کنند. در صورتی 
که راه های متعارف نتواند تيم را به اهدافش برس��اند، راه های جانشين مدنظر قرار 
می گيرد. اگر راه جانش��ين موجود نباش��د، رهبران تيم ها و سيس��تم ها نسبت به 
تولي��د آنها اقدام می کنند. تحقق اهداف يک تي��م از طريق يک راهکار، به مفهوم 
»هم پايان��ی« و تحقق اهداف از طريق چند راهکار به مفهوم »چندپايانی« اس��ت. 
در مثال تيپ اين بخش تحقق هدف تيم يعنی توانمندس��ازی دانش آموزان لزوما 
از ي��ک راهکار يا روش آموزش��ی ثابت و مفروض حاصل نمی ش��ود بلکه می تواند 
راه کاره��ای متعددی را به خود اختصاص ده��د. اين ويژگی به تيم، قدرت پويايی 

می دهد و طول عمر تيم را طوالنی می کند.)1(  
مجموعه مباحث فوق نش��ان از آن دارد که می بايس��ت تيم به  منزله موجودی 
زن��ده، دارای نظم، دارای روابط باز با محيط، خودتنظيم و هدف مند در نظر گرفته 
ش��ود و ب��ه جای توجه ب��ه اجزا بر کليت  تي��م تاکيد گردد و بر  آن تمرکز  ش��ود. 
ويژگی های ديگری هم برای سيس��تم ها وجود دارند که عالقه مندان را به پيگيری 

آن در مآخذ مربوطه ارجاع می دهيم. 
ب( اجزای سيستم

سيستم  از پنج جزء مهم تشکيل می شود. اين اجزا عبارتند از: ورودی، مراحل 
عمليات، خروجی، بازخور و محيط. در اين بخش، اين اجزا، با تکيه بر تيم ها مورد 
بررس��ی قرار می گيرند. همان طوری که پيش تر گفته ش��د، نگاه ما به تيم به مثابه 
سيس��تم است. بنابراين وقتی راجع به تيم گفتگو می کنيم، در واقع اشاره عميق و 
دقيق به سيس��تم، قواعد و اجزای آن داريم و به طريق اولی قصد داريم آنها را بر 
هم منطبق کنيم. لهذا مطابق اين استدالل، تيم ها نيز دارای اجزای 5گانه  موصوف 
در اين مبحث هس��تند. يعنی هر تيم دارای 5 جزء سيس��تم است. براي شناخت 
درست تر اين اجزا، ابتدا مثال تيپ اين مبحث را مطرح شده و سپس بر اساس آن، 

اجزاي سيستم مورد توجه قرار مي گيرد. 
مثال تيپ:

 مثال تيپ اين مبحث ش��ورای دانش آموزی اس��ت. شوراي دانش آموزي يکي 
از ارکان مدرس��ه و يک بازوي مش��ورتي براي مدير مدرسه است. قوانين اين شورا 

فراين�د توانمندس�ازی مهمتري�ن و 
دش�وارترين عملي�ات ب�رای تبديل 
»س�رمايه  ب�ه  انس�انی«  »ني�روی 
انسانی« است که در اندازه  کوچکتر 
قاب�ل  دانش آم�وزی  ش�ورای  در 

برنامه ريزی و تحقق است.
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در مدرس��ه الزم االجراست. ش��ورای دانش آموزی يک تشکل درون مدرسه ای اما با 
کارکردی فراتر از مدرس��ه اس��ت. در کارکرد فراتر می توان به نقش اين ش��ورا در 
ايجاد فرصت مناس��ب برای دانش آموزان برای تمرين دمکراسی در دوران مدرسه 

اشاره کرد. 
ش��وراي دانش آموزي يک تش��کل صنفي اس��ت که به منظور جلب مش��ارکت 
بيش��تر دانش آم��وزان در توليد و اج��راي مطلوب برنامه هاي آم��وزش و پرورش و 
ايجاد ارتباط صحيح و مستقيم بين دانش آموزان و اوليای مدرسه تشکيل مي شود. 
طبق آئين نامه، شوراي دانش آموزي در کليه مدارس ابتدايي، راهنمايي و متوسطه 
اعم از ش��هري، روستايي، عش��ايري، دخترانه، پسرانه، دولتي و غيرانتفاعي تشکيل 
مي ش��ود. اين انتخابات ب��ه صورت هماهنگ در کليه مدارس کش��ور در هفته اول 
آبان ماه برگزار مي ش��ود. اين ش��ورا دارای س��اختار مدون و م��ورد حمايت وزارت 
آموزش و پرورش بوده و دارای کميته های تعريف شده است. تعداد اعضاي شوراي 
دانش آموزي هر مدرس��ه متناس��ب با تعداد دانش آموزان همان مدرسه است. بدين 
ترتيب تعداد اعضای ش��ورا از 5 نفر الی 11 نفر تغيير مي کند. در هر مدرس��ه س��ه 
نفر به عنوان عضو علي البدل انتخاب مي ش��وند. شوراي دانش آموزي در هر مدرسه 
در اولين جلس��ه خود 3 نفر را به ترتيب به عنوان مس��ئول، معاون و منش��ي شورا 

انتخاب مي کند. 
ش��وراي دانش آموزي پس از تشکيل موظف به ايجاد کميته هاي مختلف براي 
انجام وظايف پيش بيني ش��ده در آئين نامه اجرايي است. اين کميته ها عبارتند از: 
1- کميته قرآن و معارف اس��المي 2- کميته فرهنگي و ادبي 3- کميته سياس��ي 
و اجتماعي 4- کميته ورزش��ي 5- کميته علمي- آموزش��ي 6- کميته پشتيباني 
)مالي- اداري(  7- کميته هنري 8- کميته انضباطي 9- کميته تعاون 10- کميته 

بهداشت 11- کميته صلح دوستي 12- کميته مکمل و فوق برنامه. 
عالوه برکميته هاي مذکور ش��وراي دانش آموزي مي تواند با مش��ورت ش��وراي 
مدرس��ه بر اس��اس نيازها و ش��رايط فرهنگی و منطقه ای، کميته هاي مختلفي را 

تشکيل دهد. 
برای ش��ورای دانش آموزی اهداف کلی مهمی تعيين گرديده اس��ت. با رعايت 

اختصار اهداف شورا به شرح زير بيان می شود:
الف( تشکيل شورا به منظور تصد ی گری، شامل اهداف: آماده سازي دانش آموزان 
ب��راي جامعه پذي��ري و تمرين مش��ارکت اجتماع��ی، اس��تفاده از توان مندي هاي 
مختل��ف دانش آموزان به مثابه منابع انس��اني در اجراي برنامه هاي درس��ي، ايجاد 
روحيه مس��ئوليت پذيری و مش��ارکت دانش آموزان، تمرين کار گروهي و آمادگي 
دانش آموزان براي ايجاد س��ازمان های کارآفرين، صرفه جويي در هزينه هاي نيروي 
انس��اني موظف، ايج��اد حس رقابت بي��ن کالس ها در امر مش��ارکت در کارهاي 
مدرسه، کاهش فاصله بين مسئولين و دانش آموزان و حذف فاصله کالس و دفتر  
ب( تش��کيل شورا در عرصه انديشه ورزی، ش��امل اهداف: شناسايی نقاط قوت 
و ضعف دبيرس��تان از ديد دانش آموزان )بازخوردگيری(، مش��ارکت در ش��ناخت 
نيازه��ای روزآمد دانش آموزان )ايده يابی و تصميم س��ازی(، رهيافت اجرايی جهت 

رف��ع نيازه��ای ف��وق )تصميم گيری(، مش��ارکت در 
جمع آوری تجارب ديگران، تقويت بنيه انديش��ه ورزی 
دانش آموزان، همسوسازی دانش آموزان با سياست های 

مديريت.
ح��ال با مبن��ا قرار دادن مثال تيپ يعني ش��ورای 
دانش آموزی، اجزاي آن را به عنوان يک سيستم مورد 

بررسی قرار می دهيم. 
ورودي: 

نظر به اينکه ش��ورا يک سيس��تم اس��ت بنابر اين 
اجزای مورد نظر سيس��تم را داراست که يکي از آنها، 
ورودي اس��ت. ورودی  سيستم که در ادبيات مديريت 
به آنها درون داد هم گفته می شود، عبارت از عناصري 
است که وارد سيستم ش��ده و باعث تحرک و پويايی 
می شوند. ورودی ها در واقع مواد خام سيستم هستند 
و عمدتا از بين منابع انتخاب می ش��وند. در بس��ياری 
از موارد، خروجی يک سيس��تم، ورودی سيستم های 
ديگر اس��ت. در هر حال ب��دون تزريق ورودی، امکان 

حيات و پويايی يک سيستم تقريبا محال است. 
ح��ال ببينيم ورودی های ش��ورا کدامن��د. در نگاه اول، »اولي��ن ورودی« های 
ش��ورای دانش آموزی، »اعضای شورا« هستند. اعضای شورا با انتخابات مدرسه ای 
به عضويت ش��ورا در می آيند. عالوه بر اعضای ش��ورا، مهمترين ورودی های ديگر 
شورا، سبک مديريت، روش عمليات و نيز داده ها هستند. امکانات و تجهيزات، نيز 
جزء ورودی های اين سيستم به حساب می آيند. اينکه کدام يک از ورودی ها، دارای 
اهميت بيش��تری هستند جای بحث بس��ياری دارد اما روشن است که در مباحث 
مديريتی، ورودی مديريت و سبک مديريتی، اعضا و روش عمليات از ساير عناصر 

ورودی حائز اهميت بيشتری هستند. 
نکته مهمی که در اينجا بايد به آن اشاره شود اين  است که در هر مبحثی که 
وارد می شويم در پيوستگی و يکپارچگی تام و تمام با ساير مباحث قرار دارد. يعنی 
در اين مبحث که درباره اجزای سيس��تم گفتگ��و می کنيم همزمان مبحث قواعد، 
ويژگی های سيستم و ... را هم بايد در اينجا وارد کنيم. به عبارت ديگر بايد بدانيم 
که مثال اولين قاعده سيس��تم يعنی »پيوستگی، ارتباط و وابستگی متقابل« و نيز 
ساير قواعد و ويژگی های سيستم، در اينجا يعني در درون شورا الزاما جاری است. 
يعنی يک ش��ورای دانش آموزی زمانی يک سيس��تم کارآمد محسوب می شود که 
از يک طرف بين اعضا در درون ش��ورا، اين قاعده حاکم باش��د و از طرف ديگر نيز 
بين اين شورا و محيط شورا يعنی مدرسه و جامعه، پيوستگی، ارتباط و وابستگی 
متقابل وجود داش��ته باشد و اال ش��ورای دانش آموزی ناهم بسته و حتی گسسته، 
خروجی مورد نظر در اساسنامه را نه تنها نخواهد داشت بلکه خود به محل منازعه 
تبديل خواهد شد. بنابراين تاکيد مي کنيم چون مديريت و اعضای شورا، مهمترين 
عناصر ورودی به حساب می آيند انتخاب اعضای شورای دانش آموزی، چه به لحاظ 
صالحيت س��نجی و چه به لحاظ انتخاب توس��ط دانش آم��وزان، يکی از مهمترين 
عمليات محسوب می ش��ود. به همين خاطر، مسئوليت »شوراي تاييد صالحيت« 
که متش��کل از معاون فرهنگي، مديريت داخلي دبيرس��تان و مسئول پايه بوده و 
وظيفه بررس��ي صالحيت کانديداهاي مديري��ت کالس و معاونين وي را بر عهده 

دارند، بسيار حياتی است.
مراحل عمليات

فرايند يا مراحل عمليات عبارت اس��ت از جرياِن عمليات يک سيس��تم که بر 
روي ورودی ي��ا درون داد ص��ورت می گي��رد و بر ارزش و س��ودمندي آنها افزوده 
مي ش��ود.)2( مجموعه عمليات يعنی همه کارهای س��اده و پيچيده ای که بايد بر 
روی تک تک ورودی ها به طور دقيق انجام شود تا به خروجی يا خروجی های مورد 

نظر بيانجامد. 
همان طوری ک��ه در مبحث ورودی بيان گرديد، ورودی ها ماده خام سيس��تم 
هستند و مواد خام تنها پتانسيل عملکرد را دارا هستند نه خود عملکرد را. بنابراين 
نبايد فکر ش��ود حال که شورای دانش آموزی تشکيل ش��ده است، ديگر کار تمام 
اس��ت بلکه تازه شروع کار اس��ت. يکی از ورودی ها را مثال می زنيم. اعضای شورا 
يعني اينکه ش��ورا متشکل از اس��تعدادهای فراوان، پرانرژی و انگيزه مند در اختيار 
شما است، فقط همين و ديگر هيچ. بايد روی اينها بر 
اس��اس اصول علمی و فنی و متناسب با اهداف شورا، 
اقدامات و عمليات صورت گيرد تا آماده عمليات واقعی 
گردند. بر اين نکته تاکيد مي کنيم که اعضای ش��ورا، 
وقتی تازه وارد شورا می شوند از نظر مفاهيم مديريت، 
نيروی انسانی ساده يا - صفر سازمانی- برای سازمانی 
به نام ش��ورای دانش آموزی هس��تند. زمانی که کليه 
عمليات مورد نظر سيس��تم روی اعض��ا انجام گيرد، 
آرام آرام ورودی ها يا همان اعضا به س��رمايه انس��انی 
تبديل می شوند. حال سوال اساسی اين است که چه 
عملياتی بايد روی اعضای ش��ورا انجام ش��ود؟ مبنای 
عمليات کدام اس��ت؟ در پاس��خ بايد گفت مهم ترين 
کاری ک��ه بايد ب��ر روی ورودی های مه��م – اعضای 
ش��ورا- انجام گيرد، اين  است که اعضای شورا را برای 
تحق��ق اه��داف، توانمند نماييم. پس توانمندس��ازی 
اعضای ش��ورا بر مبنای تحقق اهداف شورا، مهم ترين 
عمليات پيش روی ماست. راهکار اين  است که اهداف 

وقت�ی سيس�تم ب�ه مرحل�ه اف�ول 
می رس�د، ميل به بی نظمی تش�ديد 
می شود. برای جلوگيری از افول الزم 
است بطور مستمر نسبت به بازنگری 
و اص�الح )مهندس�ی مج�دد تي�م( 
اقدام ش�ود. آگاهی از اين ويژگی به 
رهبران سيستم ها کمک می کند که 
پيش بينی های الزم را به عمل آورند.  
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بر اس�اس اصول سيس�تمی، تحقق 
توفي�ق  س�نجش  مبن�ای  اه�داف 
می آين�د.  ب�ه حس�اب  سيس�تم ها 
بررسی عملکرد شورای دانش آموزی 
و اندازه گي�ری مي�زان تحقق اهداف 
آن می توان�د نش�ان ده�د ک�ه چه 
ميزان از اهداف تاسيس و راه اندازی، 
برآورده شدند و ميزان کارآمدی اين 

تشکل ها سنجيده شوند.

ش��ورای دانش آم��وزی را پيش روی خود بگذاريم و بر اس��اس آن ه��ا، فرايندهای 
»آم��وزش و تمرين« را در دس��تورکار ق��رار دهيم. تع��دادی از عناوين آموزش ها 
عبارتند از: آموزش های مديريت، اداره جلس��ه، تصميم س��ازی، تصميم گيری، کار 

تيمی، حل مسئله، مشارکت جويی، مديريت شکايات. 
فرايند توانمندس��ازی مهمترين و دش��وارترين عمليات ب��رای تبديل »نيروی 
انس��انی« به »سرمايه انسانی« است که در اندازه  کوچکتر در شورای دانش آموزی 

قابل برنامه ريزی و تحقق است.
خروجی

خروجی که در ادبيات مديريت به آنها برون داد هم گفته می شود، به چيزهايي 
اطالق می گردد که يک سيس��تم به محيط خود يا سيستم هاي مجاور خود صادر 
مي کن��د. ب��ه زبان س��اده تر همه آن  چيزهايی ک��ه به دنبال تحقق آنها هس��تيم، 
برون دادهای سيس��تم اند. به عبارت ديگر هدف ها نيز همان خروجی های سيستم 

است. 
اينک س��وال اساس��ی اين  اس��ت که ش��ورای دانش آموزی به دنبال چيست؟ 
طراحان ش��ورای دانش آموزی چه اهدافی را برای آن تدوين کرده اند؟ يکبار ديگر 
بي��ان خالصه اهداف مدون ش��ورای دانش آموزی خالی از لطف نيس��ت. با رعايت 

اختصار دو هدف مهم شورا به شرح زير است: 
الف( تشکيل شورا به منظور تصدی گری، شامل اهداِف: ... جامعه پذيري ... ايجاد 
روحيه مس��ئوليت پذيری و مش��ارکت ... تمرين کار گروهي ... ايجاد سازمان های 
کارآفرين، ... ايجاد حس رقابت بين کالس ها در امر مشارکت در کارهاي مدرسه، 

کاهش فاصله بين مسئولين و دانش آموزان و حذف فاصله کالس و دفتر  
ب( تشکيل ش��ورا در عرصه انديشه ورزی ش��امل اهداِف: ... بازخوردگيری، ... 

ايده يابی و تصميم سازی، ... تصميم گيری، ... انديشه ورزی دانش آموزان... . 
ب��ا توجه به اه��داف فوق بايد تاکيد نماييم که بر اس��اس اصول سيس��تمی و 
نتيجه گرايی در سيس��تم ها، تحقق اهداف مبنای توفيق يا عدم موفقيت سيستم ها 
به حس��اب می آيند. ش��وراهای دانش آموزی از اين منظر قابل رس��يدگی هستند. 
بررس��ی عملکرد اين تش��کل ها و اندازه گيری ميزان تحقق اهداف در سطح ادارات 
آموزش و پرورش کش��ور می تواند نش��ان دهد که چه ميزان از اهداف تاس��يس و 
راه اندازی ش��وراهای موصوف، برآورده ش��دند و از  اين طريق ميزان کارآمدی اين 

تشکل ها سنجيده شوند. 
بازخورد 

بازخور يا بازخورد به معنی کسب اطالعات الزم درباره عملکرد تيم يا سيستم 
ي��ا ميزان تحقق اهداف اس��ت. به عبارت ديگ��ر انطباق نتايج سيس��تم با اهداف 
پيش بينی ش��ده اس��ت. بازخور به دو صورت مثبت و منفي اس��ت که نوع منفي 
از اطالعاتي حاکي مي ش��ود که تفاوت و انحرافي از هدف سيس��تم وجود دارد که 
نياز به تصحيح دارد تا سيس��تم را در راس��تاي اهداف و مواضع پيش��ين نگه دارد. 
بازخورد مثبت، نشان دهنده اين است که انحرافي در برون داد نيست و پيشنهادي 
ب��راي تغيير اصالحی ضرورت ندارد. به عبارت ديگ��ر، بازخور فرآيند خودکنترلی 

سيستم است. 
     براساس بازخورد عملکرد شورای دانش آموزی مورد بررسی قرار می گيرد و 
ميزان انطباق آن با اهداف از پيش تعيين شده، اندازه گيری می شود. اگر عملکرد با 
طراحی تطابق دارد، بازخورد مثبت است و نشان دهنده آن است که شورا درست 
کار می کند اما اگر عملکرد با طراحی تطابق ندارد، بازخورد ش��ورا منفی اس��ت و 
مبين آن اس��ت که شورا در تحقق اهداف ناکام است. در اين شرايط سيستم وارد 
مرحله بازنگری می گردد. در مرحله بازنگری دو احتمال اساسی برای ناکامی مورد 
بررسی قرار می گيرد. اول بررسی ورودی های شورا و دوم بررسی فرايند عمليات. 
الزم به ذکر است که برای تحقق نتايج مطلوب بطور توامان هم به ورودی های 
مطلوب نياز هس��ت و هم به فرايند عمليات بهره ور. در صورتی که يکی از اين  دو 

ناکارآمد باشند به ناکامی سيستم منجر می گردد.
محيط سيستم

سيستم از عوامل محيطی تاثير می پذيرد و بر آن اثر می گذارد. به عبارت ديگر، 
سيستم و عوامل محيطی )مانند عوامل طبيعی، فرهنگی، ايدئولوژيکی، اجتماعی، 
سياس��ی، اقتصادی و...( بر هم کنش و واکنش متقابل دارند. به اين ترتيب محيط 
سيستم را عواملی تش��کيل می دهند که اگرچه جزء سيستم نيستند اما تغيير در 
هر يک از آن ها می تواند موجب تغييراتی در سيستم شود. بنابراين محيط سيستم 
ش��امل کليه متغيرهايی اس��ت که می توانند در وضع سيس��تم موثر باشند و يا از 
سيستم تاثير پذيرند. برای شوراهای دانش آموزی، مدرسه و اجزای آن و نيز بيرون 
از مدرس��ه، محيط شورا محسوب می گردد. محيط سيس��تم ها به دو دسته دور و 
نزديک تقس��يم می شوند. مدرسه و آموزش و پرورش برای شوراهای دانش آموزی، 
محيط نزديک و محيط سياس��ی، اجتماع��ی، اقتصادی و فناوری محيط دور تلقی 

می گردند. 
عوامل فراوانی در مدرس��ه و بيرون مدرسه وجود دارند که بر فعاليت های شورا 
تاثير مثبت يا منفی دارند. ش��وراها نيز ضمن تاثيرپذيری از محيط البته می توانند 
تا حدی بر آن اثر بگذارند. نکته کليدی اين است که اگرچه محيط ابدا در کنترل 
اعضا و رئيس شورا قرار ندارند اما هميشه بين شوراهای دانش آموزی و محيط شان 
کنش و واکنش متقابل اتفاق می افتد. رئيس ش��ورا و اعضای شورا تمايل شديدی 
دارند که محيط را تس��خير کرده يا حتی ناديده بگيرند اما اعضای ش��ورا بتدريج 

ياد می گيرند که محيط، تسخيرپذير نبوده حتی قابل ناديده گرفتن هم نيست. 
نکته حائز اهميت اين اس��ت که بين ش��ورا و محيط بطور مستمر تبادل داده، 
اطالعات و انرژی رخ می دهد. تغييرات محيط بر همه اجزای ش��وراها اثر گذاشته، 

موجب تغييرات در تصميمات و عملکرد شوراها می شود.
ادامه دارد

پانوشت:
1- زورق، محمدحس��ن، ارتباطات و آگاهی )مفاهيم، مبانی و روش��ها( تهران، 

انتشارات دانشکده صدا و سيما، 1386، جلد اول، ص60.
2- همان
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بازخوانی تحلیلی »انقالب دوم«

اشاره: 
امام  که  بود  عنوانی  دوم«  »انقالب 
جاسوسی  النه  تسخير  به  خمينی)ره( 
داد.  امام  خط  پيرو  دانشجويان  سوی  از 
متعدد  محافل  سوی  از  اکنون  انقالب  اين 
پرسش های  با  کشور،  خارج  و  داخل  در 
پاسخ  که  است  شده  روبرو  متفاوتی 
تحليل های  اشکال  اصلی ترين  می طلبند. 
است  اين  جاسوسی  النه  اشغال  از  موجود 
که با منطق امروز به محاکمه تاريخ ديروز 
که  آن  بدون  می شود  مبادرت  کشورمان 
وضعيت آن روز کشور درک شود و تحليل 
دانشجويان پيرو خط امام در آن مقطع از 

تهديدات عليه انقالب مد نظر قرار گيرد.
بازخوانی  برای   شماره،  اين  پرونده  در 
صورت  به  ابتدا  دوم«،  »انقالب  تحليلی 
صريح و مفصل با ابراهيم اصغرزاده، طراح 
اصلی اشغال النه جاسوسی گفتگو کرده ايم.
النه  اسناد  درباره  گزارشی  همچنين 
جاسوسی و اهميت اين اسناد را آورده ايم 
که در اين سال هُا کمتر به آن مراجعه و به 

اهميت آن توجه می شود.
از  تعدادی  به  هم  انديشه«  »برخورد  در 
پرسش ها در همين زمينه پاسخ داده شده 

است.
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پرونده دوم

 بس�م اهلل الرحمن الرحيم. آبان ماه هر س�ال، زمانی است 
که ماجرای تس�خير النه جاسوسی برای مردم ما تداعی می  شود. ما 
نيز در اين ش�ماره تربيت سياسی اجتماعی تصميم گرفتيم در قالب 
ي�ک پرونده ويژه به اين موضوع بپردازيم. به همين دليل به  س�راغ 
حضرتعال�ی آمديم تا در اين گفتگو، از زبان ش�ما هم اصل ماجرا را 
بش�نويم و هم تحليل ش�ما را از چرايي وقوع آن حادثه تاريخ س�از 
بدانيم. بنابراين اجازه دهيد که پرسش هاي خودمان را اينگونه آغاز 
کنيم: چه ش�د که دانش�جويان تصميم به تسخير س�فارت آمريکا 
گرفتن�د و اي�ن دانش�جويان دقيقًا چ�ه طيفی را به  لح�اظ فکری و 

سياسي نمايندگی می  کردند؟
اصغ�رزاده: بنام خدا. به  باور من، اش��غال س��فارت در 13 آب��ان 58 که بعدا 
»تس��خير النه جاسوسی« ناميده شد واکنش��ی طبيعی  در برابر مداخله جويی های 
امريکا در ايران بود که در گذشته روی داده و دانشجويان احساس می کردند تا آن 
روز نيز ادامه داشته است. از ديد دانشجويان نقش سفارتخانه امريکا در تصميمات 
و حوادثی که آزادی و استقالل ايران را الاقل برای يک ربع قرن پس از کودتای 28 

مرداد 1332 گروگان گرفته کليدی بود. نگاه ايرانيان 
نس��بت ب��ه فعاليت ه��ای فراديپلماتي��ک امريکايی ها 
بقدری منفی شده بود که شايد اگر دانشجويان دست 
بکار نمی  شدند دير يا زود گروه ديگری از همين مردم 
س��فارت امريکا را اشغال می  کردند و چه بسا با شدت 
و خش��ونت بيشتری که خسارات جانی و مالی جبران 
ناپذيری هم در بر می داش��ت. از همين زاويه نبايد آن 
را پديده ای تصادفی و مجرد از انقالب دانس��ت. برای 
پ��ی بردن ب��ه اين نکته که چرا از نظ��ر من آن اتفاق 
تدافعی و طبيعی بود، الزم اس��ت تاريخ دويست ساله 
معاص��ر و علی الخص��وص دوران حکومت پهلوی دوم 
با دقت بيش��تری و البته ن��ه با عينک امروزی مطالعه 
شود. نگاه رايج اين است که با معيارهای فعلی به نقد 
حوادث گذشته پرداخته شود که همان  قدر خطاست 
که بخواهيم با معيارهای گذشته به نقد شرايط امروز 
بپردازيم. متاس��فانه تاريخ معاصر ايران ماراتن رقابت 

دولت های بيگانه و دس��ت اندازی س��فارت های خارجی در امور داخلی اس��ت. اين 
وضعيت، ناخودآگاه جمعی ايرانيان اعم از حاکمان و شهروندان را به بيگانه هراسی 
و در برخی مقاطع بيمارگونه  به وس��واس »توهم توطئ��ه« يا تئوری توطئه مبتال 

ساخته است.
اس��تبداد صغير، به توپ بستن مجلس، هرج و مرج و متعاقبش نحوه به قدرت 
رس��يدن رضا شاه، اش��غال ايران حين جنگ جهانی دوم، عدم تمکين ارتش سرخ 
به خروج از ايران و س��اقط شدن دولت مصدق، ردپای بيگانه را چنان در تحوالت 
داخلی ايران پررنگ کرد که رفته رفته کابوس »کار، کار خارجی ها است« در ذهن 
و روان ناخودآگاه جامعه رسوب کرد. حتی در دوران انقالب مشروطه شاهد بوديم 
که متأس��فانه برخی سياستمداران ما برای در امان ماندن از استبداد حاکم، پرچم 
يک کش��ور بيگانه يا عالمت وابس��تگی به يک سفارتخانه خارجی را به نشانه تحت 
حمايت آن کش��ور بودن يا بعبارت��ی تحت الحمايگی، بر س��ردر منزل خود نصب 

می  کردند. 
دوران 37 ساله پهلوی دوم اما هيچ سفارتی به اندازه سفارت آمريکا در مقدرات 
و سرنوشت کشور تأثيرگذار نبود. ساقط کردن دولت ملی مصدق و بازگرداندن تاج 
و تخت ش��اهی، مبنا و مقدمه وابستگي شديدتر شاه 
ايران به آمريکا ش��د و شاه خودش هم شخصاً چنين 
احساسي را در طول سلطنت خود داشت. اسداهلل علم 
از دوس��تان و نزديکان شاه در س��ال 1345 )1966( 
اين احساس را براي وابس��ته سياسي سفارت آمريکا 
آنطور که در اسناد آمده چنين بيان مي کند که: »شاه 
احس��اس مي کند که آمريکا با او مثل يک نوکر رفتار 

مي کند.«
تحقير ملت ايران به اين ش��کل، زيربناي احساس 
نفرت و کينه مردم در برابر شيدايی بی حساب و کتاب 
طبقات حاکم به امريکا ش��د. اي��ن نفرت و انزجار در 
مقاطع��ی گاه بصورت غلوآميز و وس��واس گونه تا مرز 
توهم توطئه هم می  رس��يد. عنوان چنين وسواس��ی 
هم��ان »توهم توطئه« يا تئوری توطئه اس��ت که در 
نوع خود نوعی بيماری جمعی شمرده می شود. کسی 
که به توهم توطئه در مفهوم اخير آن مبتالست تمام 
رويداده��ای عمده سياس��ی و تاريخی را در دس��تان 

اشاره:
آنچ�ه مي خواني�د گفتگوي مفص�ل »ضميمه سياس�ي اجتماعي ماهنامه تربي�ت« با »ابراهي�م اصغرزاده«، يک�ي از چهره هاي اصلي 
دانش�جويان پيرو خط امام و از فاتحان النه جاسوس�ي است. ابراهيم اصغرزاده را شايد بتوان به عنوان طراح اصلي اشغال النه جاسوسي 
آمريکا در ايران در سال 1358 دانست زيرا او بود که ايده ورود به سفارت آمريکا و اشغال آن را در جمع شوراي مرکزي تحکيم وحدت 
مط�رح ک�رد و به دنبال آن، ديگر دانش�جويان عضو اين ش�ورا با موافقت خود با اين پيش�نهاد، اين حادثه ب�زرگ را خلق کردند. طبعا 
اصغرزاده مانند بس�ياري ديگر از دانش�جويان پيرو خط امام، ممکن اس�ت اکنون مانند قبل نينديشد اما در اين گفتگو، از وي خواستيم 
ک�ه با روش جامعه شناس�ي تفهمي يا درون فهمي، خوانندگان را به ش�رايط آن مقطع از تاريخ کش�ورمان بب�رد و ضمن روايت حوادث و 

رويدادهاي اشغال سفارت آمريکا در تهران، داليلي که آنان را به اشغال سفارت يک کشور خارجي سوق داد، بيان کند. 

مصاحبه با ابراهیم اصغرزاده، طراح اصلي اشغال النه جاسوسي آمریکا 

وقتي »سفارت«
تبدیل به »النه جاسوسي« شد!

 به  اعتقاد من، اتفاقی که در آبان 58 
تحت عنوان »تسخير النه جاسوسی« 
افتاد، طبيعی ترين واکنش�ی بود که 
جامعه ايران می توانس�ت نس�بت به 
مجموع�ه حوادث�ی که در گذش�ته 
اتفاق افتاده بود و تا آن روز نيز ادامه 

داشت، از خود نشان دهد. 
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پ پنهان و پر قدرت سياست بيگانه و دستگاه های مخوف جاسوسی خارجی می  پندارد. 
به گم��ان او همه جنگ ها، قحطی و ش��ورش ها، عقب ماندگی ها، وابس��تگی های 
اقتصادی و سياس��ی، افزايش قيمت س��که و دالر، کاه��ش ارزش پول ملی، تورم، 
بيکاری، اعتياد و فساد و حتی اختالس های چندين و چند ميلياردی را دست های 
ناپيدای بيگانه کارگردانی می  کند و رجال سياس��ی کشور و دستگاه ها، اراده ای از 
خود برای حل بحران و عبور از آنها ندارند. بی ترديد منش��اء پيدايش اين بيماری، 
خودکامگی و استبداد داخلی است که قرن ها در اين سرزمين ريشه داشته و منجر 
به بيگانه هراس��ی اکثريت و بيگانه پرستی اقليتی شده است. غرب ستيزی سال های 
پ��س از کودت��ا، تأثير عميقی بر جنبه های گوناگون زندگ��ی ايرانيان، از فرهنگ و 
هنر، اقتصاد و سياس��ت گرفته تا نگاه و بهره آنان از سنت گذاشته است. از اين رو 
آراء و عقايد نويس��ندگانی نظير جالل آل احمد و دکتر شريعتی و ده ها نويسنده و 
هنرمند ديگر که به نقد مدرنيته پرداختند و بر مدار بازگش��ت به خويشتن تاکيد 

گذاشتند، با استقبال کم نظير مردم بی شماری مواجه شد.
اينکه گفته ش��ود توهم توطئه، وس��واس يا بيماری است بدين معنا نيست که 
اساس��ا هيچ توطئه ای در هيچ موردی در کار نبوده و نيست و آنچه توطئه خوانده 
می  ش��ود، همه از باب خواب و خيال اس��ت. خير. منظور غلو و پررنگ کردن بيش 
از حد آن است وگرنه بر اساس مدارک و شواهد تاريخی و بخصوص اسناد بدست 
آمده از فعاليت س��فارت به دس��ت دانشجويان، خود آش��کار می  سازد که توطئه و 
مداخل��ه امريکا تحقيقا ام��ری قابل اثبات و غير قابل انکار اس��ت و در اين زمينه 
ني��ازی به جانبداری ايدئولوژيک و يا خصومت عاطف��ی که قابل اثبات و انکار هم 

نباشد نيست. 

 يعنی می  خواهيد بگوييد دشمنی و خصومت ميان ايران 
و امريکا نمی  تواند صرفا ايدئولوژيک و فاقد مبانی عينی باشد؟

اصغرزاده: منظورم اين اس��ت که بی دقتی در توضيح و تبيين علی و منطقی 
ماجرای س��فارت امريکا و علل و انگيزه های دانش��جويان می تواند منجر به تشديد 
بيماری توهم توطئه در تعامل با دنيای خارج ش��ود و بهتر اس��ت براي تحليل آن، 
قبل از هر چيز آن رويداد را در متن همان جامعه و تاريخ و زمان خودش تجزيه و 
تحليل کرد. جدا کردن يک رويداد از متن اجتماعي و سياسي معينی مانند دوران 
جنگ سرد و قرار دادن آن در متن و تاريخ ديگری و تجزيه و تحليل کردن آن در 
متن جديد، يک خطاي روش شناختي مسلم است. کساني که آن واقعه را در متن 
امروزي جامعه ايران تحليل مي کنند، دقيقاً همان خطايي را مرتکب مي ش��وند که 
ع��ده اي ديگر رفتارها و هنجارهای امروزي را می خواهند در متن 35 س��ال پيش 

جامعه قرار  دهند و نسبت به آن قضاوت  کنند.
در آن زمان جهان س��اختار سياس��ی دو قطبی داشت. بسياری کشورها در دو 
اردوگاه س��رمايه داری و سوسياليستی جا می  گرفتند. کشورهای عالم به سه گروه 
اصلی بلوک غرب، بلوک ش��رق و غيرمتعهدها يا کشورهای خارج از پيمان نظامی 
آن دو بلوک تقس��يم می شدند. ميان دو ابرقدرت ش��وروی و امريکا با توانايی های 
نظامی نس��بتا برابر و با آبش��خورهای نظری و ايدئولوژي��ک کامال متفاوت، رقابتی 
س��خت در جريان بود. عمال هر يک در صدد کسب سهم بيشتر از قدرت جهانی و 
تسلط بر ديگر کشورها بود. همه در يک آماده باش اعالم نشده دائمی بسر می بردند 
و مترصد دفاع در مقابل حمله غافلگير کننده رقيب و تقويت دائم موقعيت خود در 
برابر اين تهديد بودند. نزد دو ابرقدرت و قدرتمندان متحدشان هيچ ابهامی بر سر 
مشخصات دش��من اصلی وجود نداشت و در برابر دشمن اصلی تمام دشمنی های 

ديگر فرعی تلقی می شد. 
ده��ه ش��صت و هفتاد ميالدي دوران تس��لط و تف��وق پاراداي��م ذهنيت ضد 
آمريکايي اس��ت که بخش��ي از اين امر پروپاگاندای چپ و بخش بيشتری ناشي از 
عملک��رد خ��ود اياالت متحده در جهان بود، به طوري که حتي در اروپا نيز جريان 
عليه امريکا بسيار قوي بود. بخشی نيز معلول اوج گيري جنبش هاي آزادي بخش و 
استقالل طلب بود که امريکا در مواجهه با شوروي سياست خود را در تقابل با اين 
جنبش ها تعريف می کرد، چرا که کمونيست ها اعم از روسي يا چيني آن در مقابل 
و ب��راي تغيير اوض��اع جهان از اين جنبش های مل��ی و آزاديخواه دفاع مي کردند. 
بارزترين نمونه آن جنگ ويتنام بود که آثار گس��ترده اي در ضديت با سياست هاي 
آمري��کا حت��ي درون جامع��ه آمريکا بجا گذاش��ت و موجب ش��کل گيري نهضت 
ضدجنگ ش��د. حمايت های بی دري��غ از حکومت های نظام��ی و انجام کودتاهای 

نظامي نظير آنچه بر سر مصدق آمد يا کودتای ژنرال پينوشه عليه آلنده در شيلي 
و م��وارد ديگر ک��ه زخم اين حکومت ها کماکان هم ب��ر حافظه تاريخی مردم اين 
کش��ور ها باقی مانده اس��ت، دفاع همه جانبه از رژيم نژادپرست و آپارتايد آفريقای 
جنوبی و اس��راييل، تماماً به نحوي بود که اياالت متحده را در آن دو دهه در يک 
کفه ترازوي سياس��ت جهاني قرار داده بود که مخالف دموکراس��ي بود. آن فضای 
دوقطب��ی فرصتي را در اختيار گروه های دانش��جويی و جريانات روش��نفکري قرار 
می داد که تحت عناوين آزادی خواهی و عدالت خواهی با حمله به مظاهر سياس��ت 
امريکايی که نمونه برجس��ته اش س��فارتخانه های آن کش��ور بود از استقالل طلبی 
ممال��ک جهان س��وم، جنبش هاي مدنی، جنبش سياه پوس��تان، جنبش زنان و يا 
جنبش  ض��د جنگ ويتنام، دفاع کنند. هر حرکت ضد سيس��تم س��رمايه داری با 

استقبال محافل دانشجويی مواجه می شد. 
در چني��ن جوی بس��يار طبيع��ی بود وقتی انق��الب ايران به پيروزی رس��يد، 
انقالبيون ايران آمريکا را که هم پيمان استراتژيک و به لحاظ تسليحاتی و نظامی 
حامی رژيم ش��اه بود کنار او قرار دهند و بگويند »بعد از ش��اه نوبت آمريکاست«. 
ول��ی واقعيت اين ب��ود که به رغم تمام اي��ن حال و ه��وای ضدآمريکايی، رهبران 
انقالب ايران خويش��تنداری زيادی از خود نش��ان دادند، به گونه ای که وقتی چند 
روز بعد از پيروزی انقالب اسالمی، گروهی مسلح به سفارت آمريکا در تهران وارد 
ش��دند، رهبران انقالب، به شدت با آنان برخورد کردند و سفارت آمريکا را از دست 
مهاجمين آزاد کردند. در ماه های اول انقالب ش��اهد بوديم که سفارت کشورهای 
خارجی با آزادی عمل کار می  کردند و هيچ مش��کلی نداشتند. بنا به همين شواهد 
می  توان گفت اين نظر که انقالب و رهبرانش از ابتدا نگاه ايدئولوژيک و قصد تقابل 

و قطع روابط با آمريکا را داشتند، نمی تواند درست باشد. 

  آق�اي اصغرزاده! در بخش�ی از صحبت های ش�ما نوعی 
تناقض ديده می ش�ود که بهتر است پيرامون آن صحبت کنيم. شما 
در مقدمه، از مجموعه ش�رايط و اتفاقات�ی گفتيد که باعث پيدايش 
ح�س آمريکاس�تيزی در جامعه ش�ده ب�ود و اين را کام�الً  طبيعی 
می دانيد. از طرف ديگر معتقديد که آمريکاس�تيزی در ذات انقالب 
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نبود اما اگر به تاريخ ماه های نخست انقالب و پيش از انقالب بنگريم، 
می بينيم که عزم مبارزه با آمريکا نه تنها در گروه های چپگرا که بعد 
از 15 خ�رداد 42 در ميان روحانيون انقالبی نيز وجود دارد. ش�اهد 
اي�ن مدعا نيز آن جمله معروف امام خميني اس�ت که »آمريکا بدتر 
از شوروی، شوروی بدتر از آمريکا، انگليس بدتر از هر دو، اما امروز 
س�ر و کار ما با آمريکاس�ت«. جريانات مختلف سياس�ی نيز به اين 
جمع بندی رس�يده بودند که بعد از ش�اه نوبت آمريکاست. بنابراين 
تعميم مبارزه از شاه به آمريکا يک امر طبيعی به نظر می رسيد. البته 
اين نگاه مخالفانی نيز داشت. برای مثال مرحوم مهندس بازرگان در 
کتاب »انقالب ايران در دو حرکت« معتقد اس�ت مبارزه با استبداد، 
يک جريان هم گرای  درونی اس�ت اما مب�ارزه با آمريکا باعث ايجاد 
واگرايی در ميان نيروهای انقالب ش�ده و اين امر انحراف در انقالب 
است. برداشت ما اين است که تعميم مبارزه به آمريکا ادامه منطقی 
انقالب بوده است و نمی توان آن را به انحراف در انقالب تعبير کرد. 
اصغرزاده: اوال نگاه امام و روحانيت نس��بت به امريکا ذات گرايانه و در ضديت 
با امپرياليس��م آنگونه که مراد چپ هاس��ت نبود بلکه اعتراض ايش��ان بيش از هر 
چيز معطوف به حمايت بی دريغ امريکا از ش��اه و دربار بود ثانيا چه کس��ی گفته 
انقالب الزاما بر اساس يک نقشه دقيق از پيش طراحی شده و با ديسيپلين رياضی 
پيش رفته اس��ت. هر انقالب يا تح��ول اجتماعی می تواند ذاتا واجد تنوع نظرات و 
ديدگاه های گاه متناقض و متضاد باش��د. مثال همي��ن انتصاب مهندس بازرگان با 
مش��ی ليبرالی به نخس��ت وزيری دولت انقالبی خودش امری پارادوکس��يکال بود. 
خود من متعلق به نس��لی از دانش��جويان بودم که تنها راه نج��ات را مبارزه برای 

تغيي��ر رژيم و س��رنگونی ش��اه 
می دانست. ولی مرحوم مهندس 
بازرگان به نسلی از دانشگاهيان 
تعلق داش��ت که معتق��د بودند 
ش��اه نبايد حکوم��ت کند ولی 
می تواند س��لطنت داشته باشد. 
ب��ا اينکه خود ايش��ان در پايان 
دهه چهل خطاب به رژيم گفته 
بود نس��ل بعدی با زبان ديگری 
با ش��ما س��خن خواه��د گفت 
ک��ه معنايش عبارت از انس��داد 
و  اصالح طلبان��ه  فعاليت ه��ای 

پارلمانتاريستی بود. 
فراتر از اين، چرا خشونتی که 

روحانيون تندرويی همچون نواب صفوی يا گروه های چريکی قبل از انقالب اعمال 
می کردن��د و مورد تأييد ام��ام قرار نمی گرفت بعد از انقالب در برخورد با مخالفين 
مجاز دانس��ته شد؟ چه کسی اس��ت که باور نداشته باشد که اگر قرار بر مناسبات 
خصومت آمي��زی با امريکاس��ت دولت موقت با کوچکترين اش��اره حضرت امام در 
س��فارت امريکا را می بس��ت و روابط سياس��ی با آن کش��ور را به حالت تعليق در 
می آورد. بخشی از پاسخ به اين سواالت را بايد در رفتار دولت امريکا و عکس العمل 

طبيعی نيروهای داخلی جبهه انقالب جستجو کرد. 
تاريخ نسبی هس��ت ولی جزيره جزيره نيست بلکه وقتی معنا پيدا می کند که 
رويدادهای بظاهر جدا از هم و مجرد درون متن و زمينه  های سياس��ي و اجتماعي 
مانند پازلی چيده شوند مثال شما احتماال پيرامون ده ها مورد خودسوزی اعتراضی 
خوان��ده يا ش��نيده ايد و آنه��ا را فرام��وش کرده ايد تنها يک مورد از خودس��وزی 
دس��تفروش تونس��ی به نام محمد بوعزيزی اس��ت که در يادها مان��ده، زيرا تمام 
تحليل های رس��انه ای انقالب تونس با سقوط رژيم بن علی و شروع بهار عربی را به 
خودس��وزی او نس��بت مي دهند که در واقع صحيح هم هست، اما اين خودسوزی 
را هيچ کس عل��ت بهار عربی يا انقالب تونس نمي داند، علت آن چيزهاي ديگري 
بود و جامعه تحقير شده عربی دير يا زود اعتراضات خود را شروع مي کرد و چنين 
نبود که اگر آن خودسوزی انجام نمي شد، بهار عربی هم رخ نمي داد، پذيرفتن شاه 
در خاک امريکا يا اشغال سفارت هم کارکردی مشابه بوعزيزی داشت که در بستر 

تاريخی و زمينه ای از بی اعتمادی منجر به خشم و غليان عمومی شد.

نکت��ه ديگر اين که به علت غيرقابل تکرار بودن وقايع تاريخي، نمي توان وقايع 
رخ داده بعدي را ناش��ي از عامل معيني در گذشته دانست، همچنان که نمي توان 
چنين ادعايي را رد کرد و منکر ش��د، بلکه بايد کوشيد با ارائه داليل و قرائن براي 

هر يک از استدالالت مستندات کافي ارائه کرد.
وقتی می گويم عمل ما تنها يک رديف به ديوار بی اعتمادی ميان ايران و آمريکا 
اضافه کرد به اين دليل است که پايه های ديوار بی اعتمادی خيلی قبل ترها ريخته 

شده بود.  اشغال سفارت اين ديوار را جابجا کرد و جلوی چشم آورد. 
شما اشاره کرديد به نگاه ضدامريکايی روحانيون انقالبی در 15 خرداد 42 اوال 
اکثريت روحانيان نه با غرب مشکل داشتند و نه حتی با دربار. تا زمانی که مرحوم 
آيت اهلل بروجردی در قيد حيات بود، جريان مخالف با شاه در ميان روحانيون رشد 
نکرد. زيرا ايش��ان معتقد بود که حفظ تاج و تخت ش��اه به نفع تشيع و حوزه های 
علميه اس��ت، ثانيا بعد از فوت ايش��ان که امام خمينی توانس��ت اسالم سياسی را 
ترويج کند در هيچ يک از گفته ها و نوشته های خود حرفی از مبارزه با امپرياليسم 
ن��زد. در ادبيات امام خمينی نيز امپرياليس��م جايی نداش��ت. ضديت روحانيت با 
آمريکا نه از منظر ضديت با امپرياليس��م، که به دليل حمايت آمريکا از اس��رائيل و 
شاه بود. در ضمن اگر قرار بر ضديت انقالب با امپرياليسم بود، راهی جز ائتالف با 
جبهه ضدامپرياليس��م يا همان جبهه کمونيزم نبود. ولی ضديت با غرب در سطح 
شعارها و سخنرانی ها باقی ماند و در سياست داخلی و خارجی انقالب جنبه عينی 
پيدا نکرد. از نظر امام، مجموعه سياس��ت های فرهنگی حکومت باعث ترويج فساد 
و تضعيف اعتقادات مردم متدين می ش��د. حت��ی در حالی که بن مايه جنبش های 
انقالبی تضاد با نظام س��رمايه داری بود روحانيان انقالبی در ايران اساسا مالکيت را 

محترم می  شمردند و با نظام بازار البته نوع سنتي آن تعارض نداشتند.

اس�الم    
قطع�ا  را  س�رمايه داري 
قبول نداش�ت اما مالکيت 
و  مي ش�مرد  محت�رم  را 
قبول داشت. در سال هاي 
غال�ب  انق�الب،  از  قب�ل 
انقالبيون اس�المگرا مانند 
ش�هيد محمدباق�ر ص�در 
و  طالقان�ي  آي�ت اهلل  ي�ا 
ديگراني که درباره اقتصاد 
نوش�تند،  کتاب  اس�المي 
نوع�ی  ت�الش  کردن�د 
س�رمايه داری،  ن�ه  ن�گاه 
ن�ه سوس�ياليزم را به عن�وان نظر اس�الم تبيين کنند ام�ا عليرغم 
مخالفت با س�رمايه داری، مالکيت را به رس�ميت می شناختند. اين 
نگاه بر پايگاه اجتماعي مبارزان مس�لمان هم اثر داشت. مثال مازيار 
بهروز در کتاب »شورش�يان آرمان خواه« از بيژن جزنی نقل می کند 
که آي�ت اهلل خمينی می تواند رهبری انقالب را در اختيار بگيرد زيرا 

حمايت هر دو طبقه بورژوا و پرولتاريا را توأمان دارد.
اصغرزاده: جای بحثش اينجا نيس��ت گذرا بگوي��م روحانيت انقالبی به خرده 
بورژوازی س��نتی بيش��تر نزديک بود. از ديرباز هم ميان روحانيت ش��يعه و خرده 
بورژوازی يا بازار س��نتی نوعی هم پيمانی ناگسس��تنی وجود داش��ته است. حتی 
در هم آميختگی اماکن مذهبی و مس��اجد جامع با اماکن کس��ب و بازار در فضای 
کالبدی ش��هرها حکايت از اين پيوس��تگی دارد. اگر بخواهيد تحوالت طبقاتی را 
پيگيری کني��د می بينيد يک دهه بعد از انقالب روابط س��رمايه داری دچار ضعف 

شده و در عوض خرده بورژوازی و روابط خرده کااليی رشد کرده است. 
اگ��ر بخواهيم بلحاظ طبقاتی دو دوره پيش و پس از انقالب را مقايس��ه کنيم 
می بيني��م پيش از انقالب برغم دو دهه توس��عه اقتص��ادی 40 درصد نيروی کار 
ش��اغل را طبقه کارگر تش��کيل می داد. ام��ا بعد از انقالب ک��ه جابجايی طبقاتی 
صورت می گيرد و اهميت خرده بورژوازی از نوع پيش��امدرن و سنتی زياد می شود 
و به 40 درصد بازار کار می رس��د طبقه کارگر کوچک می شود يعنی از ميزان 40 
درصدی که داشت به 24 درصد نيروی کار شاغل می رسد. طبقه متوسط در بخش 

متأسفانه برخی با  نگاه بيمارگونه و توهم توطئه ای، 
حتي کار اش�غال س�فارت را به خود آمريکايي ها 
نس�بت مي دهند و می  گويند آمري�کا برای اينکه 
بتواند دارايی های ايران را در بانک های آمريکايی 
مس�دود کند، اين اقدام را از کانال دانش�جويان 

انجام داد!
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خصوصی کوچک و در بخش دولتی بزرگ می شود. نسبت کارگران مزدبگير يعنی 
طبقه کارگر به س��رمايه داران که پيش از انقالب 16 کارگر به يک سرمايه دار بوده 

در سال 1365 می رسد به 5 کارگر به يک سرمايه دار.

 انق�الب م�ا طبقاتی نبود بلکه فراطبقات�ی بود و در همه 
عرصه ها اثر خود را گذاشت. 

اصغرزاده: البته پيروزی انقالب تنها به تغيير رژيم و جابجايی طبقاتی محدود 
نماند. انقالب به س��رعت تمامی عرصه ها را درنورديد. فرهنگ، هنجارها، ارزش ها، 
ن��وع نگاه به جه��ان و کل عرصه ها دچار ي��ک تحول بنيادين ش��د. بنابراين ما با 
يک انقالب جام��ع به مفهوم واقعی کلمه مواجه بوديم. اما همين انقالب دچار فقر 
تش��کيالتی و فاقد قدرت سازمان دهی حزبی بود، توده ها در کوره مبارزات خونين 
درازمدت آبديده نشده بودند بلکه انقالب بسيار آسان به پيروزی رسيده بود. البته 
اين نقصان بعدا در طول جنگ با عراق مرتفع گرديد. امام با هوش��مندی تمام در 
ط��ول مبارزه اجازه ورود به فاز نظام��ی را نداد و هيچگاه عليه کليت ارتش موضع 
نگرفت و حتی از مردم خواس��ت به ارتش��ی ها گل هديه بدهند. به اين دليل است 
که می گويم انقالب عظيم ما در مقايس��ه با انقالب های بزرگ ديگر، بس��يار آسان 
به پيروزی رس��يده بود. قصد تخفيف مبارزات نيروهای چپ، سکوالر  و ملی گرا در 
انقالب را ندارم، اما بايد قبول کرد که اگر امام خمينی و مکتب سياس��ی ش��يعی 
او نبود، احتمالی برای س��قوط رژيم سراپا مسلح شاه و پيروزی انقالب قابل تصور 

نبود. 

  خوش�حاليم که گفتگوي ما با بحث پيش زمينه تاريخی 
آغاز شد تا مخاطبان ما نيز درک کنند اقدام دانشجويان تنها از سر 
احس�اس نبود. اما می خواهم کمی عينی ت�ر به اصل ماجرا بپردازيم. 
منتقدان اقدام ش�ما در اين س�ال ها، مشخصًا دو مس�ئله را مطرح 
می کنند؛ يک اينکه دانشجويان چون از واکنش دولت موقت به عمل 
خود آگاهی داش�تند، اين کار را کردند تا دولت موقت س�قوط کند. 
دوم اينکه دانشجويان پيرو خط امام برای اينکه نشان دهند و ثابت 
کنند از جريانات چپ، ضدآمريکايی تر هس�تند، س�فارت را اشغال 

کردند.
اصغرزاده: بارها من يا دوس��تانم به اين سواالت پاسخ داده ايم منتقدان اشغال 
س��فارت ش��رايط زمانی آن اتفاق را نادي��ده می گيرند. متأس��فانه گاهی انتقادات 
متوجه حاش��يه ها و فرعياتی می گردد که جنبه های اصلی ماجرا را تحت الش��عاع 
ق��رار می ده��د و گاهی به همان نگاه دايی جان ناپلئونی نزديک می ش��ود که قبال 
اش��اره کردم، جديدا برخی منتقدان می  گويند آمريکا برای اس��تنکاف از پرداخت 
بدهی هاي��ش ب��ه ايران و اي��ن که بتوان��د دارايی های موجود اي��ران در بانک های 
آمريکايی را مس��دود نمايد، با ترفندهايی به دانش��جويان خط داده که سفارت را 
اش��غال کنند. سلطنت طلبان حتی می گويند چون ايران داشت به ژاپن خاورميانه 
تبديل می شد و از طرفی شاه سرمايه های زيادی در بانک های غربی داشت که اگر 

سرمايه اش را از اين کشورها خارج می  کرد، غرب دچار بحران می  شد. پس تصميم 
گرفتند او را س��رنگون کنند. حتی خود ش��اه در آخرين کتابی که منتشر کرد، به 
اين توهم توطئه دامن زد که انقالب اساس��ا زاده تبانی کش��ورهای شرکت کننده 
در نشس��ت »گوآدلوپ« است که تصميم به حذف ش��اه از معادالت داخلی ايران 
گرفتند. در واقع س��لطنت طلبان، شاه و معتقدان به توهم توطئه هيچ نقشی برای 

مردم و عوامل داخلی انقالب متصور نبوده و نيستند. 
اين گفته که اش��غال س��فارت به قصد انحالل و اس��قاط دولت موقت و تقويت 
جناح راديکال بوده اس��ت، صحيح نيس��ت. بنابه تأييد شخص مرحوم بازرگان که 
علي القاعده خالف واقع نگفته اس��ت، ايشان چند بار قبل از اشغال سفارت استعفا 
داده بود و لذا دير يا زود اين اتفاق مي افتاد. البته در مورد تاثير آن واقعه بر رش��د 
راديکالي��زم، اين ادعا می تواند هم درس��ت و هم غلط باش��د زيرا اين کار خودش 
محصول روند رو به رش��د راديکاليزم بود و نه عامل آن. الزم اس��ت يادآوری کنم 
که در جريان انتخابات رياس��ت جمهوری که چند ماه بعد از اشغال سفارت برگزار 
ش��د، آقای بنی صدر که روش��نفکری تحصيل کرده از دانش��گاه های غربی و دارای 
ديدگاه های ليبرالی در اقتصاد و سياس��ت بود، به پيروزی رس��يد. راجع به تقليد 
يا رقابت دانش��جويان با گروه های مارکسيس��ت ضدامريکا ني��ز بايد بگويم اولويت 
ما اساس��ا حفظ انقالب بود و در محيط دانش��گاه ني��ز از همين منظر به همکاری 
و همزيس��تی با اکثر گروه های انقالبی از مس��لمان و مارکسيس��ت می پرداختيم. 
پايگاه دانشجويی ما در محيط دانشگاه بقدری مستحکم و بزرگ بود که هيچوقت 
احس��اس نمی کرديم حضور گروه های رقي��ب، جا را برايمان تنگ می کند و از اين 

بابت احتياجی به قلمرو بيشتری نداشتيم.
مش��کل عمده ای که در آن ايام ذهن ما را بخود مش��غول ک��رده بود رقابت با 
ديگر گروه های سياس��ی دانشجويی نبود بلکه اين بود که انقالب با آن ابعاد وسيع 
و مردمی اش بس��رعت دچار هرج و مرج و از هم گسيختگی می شد و دولت موقت 

بدليل ناتوانی و ندانم کاری، سهم زيادی در ايجاد چنين وضعيتی داشت.

 پس می تواند يکی از اهداف دانش�جويان مقابله با دولت 
موقت بوده باشد؟

اصغرزاده: برای تضعيف دولت قطعا راه های سهل الوصول تری هم وجود داشت 
ولی انگيزه اصلی دانش��جويان در اش��غال سفارت صرفا اعتراض به پذيرش شاه در 
خ��اک امري��کا بود. ما می  دانس��تيم دولت موقت توان نظم دادن به امور کش��ور و 
سامان بخش��ی اجتماعی را ندارد و دنبال بهانه اس��ت تا مس��ئوليتی را که بعهده 

گرفته بود، وا نهد.
دولت که به دليل آنکه محافظه کار و نخبه گرا بود و در انحصار نيروهای نهضت 
آزادی قرار داشت از همان روزهای نخست در تقابل با نيروهای انقالبی و روحانيت 
قرار گرفته بود. ليکن نيروهای دانش��جويی اس��تقالل سياسی خود را از دو طرف 
منازعه حفظ کرده بودند. مشکل جای ديگری بود. اساسا بلحاظ اجتماعی نهضت 
آزادی و ملي��ون دارای بدنه پر جمعيتی نبودند. اگر دکتر مصدق اعتقاد داش��ت و 
بر زبان می آورد »مجلس همان جاس��ت که مردم هستند«، اما مهندس بازرگان با 

مواضع حضرت امام نسبت به آمريکا 
روز ب�ه روز راديکال ت�ر می ش�د. در 
واق�ع ام�ام ک�ه در ابت�دا حاضر به 
س�فارت  تحم�ل  و  خويش�تن داری 
آمري�کا ب�ود، رفته رفت�ه و البته به 
مواضعش  آمري�کا،  رفت�ار  تناس�ب 

نسبت به  اين کشور تندتر  شد.
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توده مردم رابطه نداشت و حقيقتا آنان را نمی ديد. با اين حال ما در ارزيابی ابتدايی 
از اقدام خودمان پيش بينی می کرديم دولت ايش��ان زير بار سياسی اشغال سفارت 
تاب تحمل نياورد و اس��تعفا دهد ولی اين مس��ئله دخالتی در انگيزه ما نداشت. ما 
حتی استعفای مهندس بازرگان را از لحاظ سياسی قابل دفاع نمی دانستيم، از اين 
رو قصدمان هم به هيچ وجه ساقط کردن دولت نبود. اتفاقا من سماجت های آقای 
بازرگان را بلحاظ ش��خصی می پسندم. يک روشنفکر مذهبی نبايد دست به دامن 
تئوری بقاء شود تا به هر قيمتی در قدرت بماند. اما آقای بازرگان به خاطر خصلت 
روش��نفکری و سوابق علمی نبود که نخست وزير انقالب شده بود بلکه چون گرمی 
سردی روزگار  را چشيده و سياستمدار کهنه کاري بود که بايد چرخ اداره کشور را 
راه می انداخت، رييس دولت شد. طبعا انتظار همگان اين بود که در مقابل طوفان 
و بحران بايستد و مناسبات کشور با دنيای خارج را برغم سختی ها تنظيم کند. باور 
ما آن زمان اين بود که او دو وجه متضاد دارد. سياست ورزي اخالقگرا  که  صداقت 
و پاکدامنی را بر سياس��ت ورزي معطوف به محاس��به سود و زيان ترجيح می دهد. 
اما در قضيه رفتن ش��اه به امريکا تنزه طلبانه و تا حدی ساده انديشانه عمل کرده و 
بعد از اش��غال سفارت هم با اس��تعفا خواسته است شانه از زير بار مسئوليت خالی 

کند. با اين حال او واقعا به نام بازرگان بود نه به صفت. 

 آيا ب�ازرگان اگر اس�تعفا نمی داد مس�ئله گروگان گيری 
زودتر حل و فصل می شد؟

اصغرزاده: قطعا تاثير خودش را می گذاش��ت. بازرگان ذهن روش��ني داش��ت 
و برخ��الف جوان��ان و روحانيون انقالب��ي آن روزگار درک روش��ني از حکومت و 
روابط بين الملل داش��ت. در صورت باقی ماندن می توانس��ت در ايجاد ارتباط قابل 
دسترس و سريع تر و کاهش تبعات مناقشه تا حدودی نقش خودش را ايفا و حتی 
موقعيتش را بهبود بخش��د زيرا با اقدام دانشجويان وحدت ملی حول يک موضوع 
فراطبقاتی و فراجناحی ايجاد می ش��د که موجب کاهش هرج و مرج و بلبش��ويی 

می شد که آن روزها دامن مملکت را گرفته بود. 

 يعنی می فرماييد ش�يرازه امور از دس�ت دولت در رفته 
بود؟

اصغرزاده: به هرحال هر روز اتفاقی می افتاد و باليی نازل می ش��د. در ماه های 
تابس��تان 58 هر روز به  ما خبر می رس��يد که صندوق ها و جعبه های بس��ته بندی 
ش��ده س��فارت آمريکا با مجوز برخی مقامات، براحتی از طري��ق فرودگاه مهرآباد 
خارج می گردد. هر روز خبر می رس��يد جمعی از نيروهای سرکوبگر بقايای ساواک 
و ژنرال های ارتش ش��اه دور هم نشسته و برای کودتا نقشه می کشند. تصور مردم 
از ورود شاه به آمريکا اين بود که اياالت متحده با اين اقدام، گروه شکست خورده 
و پراکنده س��لطنت طلبان و ضدانقالب را به لحاظ رواني دارد بازس��ازي مي کند و 

همين امر مقدمه اجراي اقدامات توطئه گرانه عليه انقالب خواهد بود. 
فراموش نکنيم که در تابس��تان 1358 )1979( يعن��ي چند ماه قبل از رفتن 
ش��اه به آمريکا، تشکيالت وسيعي در ارتش ايران دستگير شدند که اقدامات خود 
را براي انجام کودتا به مرحله پاياني رس��انده بودند. اعضاي اين گروه با ش��نيدن 
برنامه ه��ا و پيام هاي مش��خصي از راديو صدای آمريکا، اطمين��ان يافته بودند که 
دولت اياالت متحده از اقدامات آنها حمايت مي کند. در عين حضور وزرای کابينه 
در وزارتخانه ها و مناس��ب اداری، کش��ور در ش��رايط بی دولتی بسر می برد. بحران 
ناکارآمدی و ندانم کاری عمال داشت انقالب را به بن بست می کشاند. مجموعه اين 
اتفاق��ات اين حس را القاء می کرد که داريم به اتفاقی دردناک نزديک می ش��ويم. 
اتفاق��ی ک��ه با جنگ داخل��ی ميان اقوام ناراضی و ش��ورش های محل��ی به از هم 

گسيختگی وحدت ارضی و شيرازه کشور و بازگشت سلطنت منجر می  گرديد. 
از طرف ديگر ش��اهد بوديم مواضع حضرت امام نس��بت ب��ه آمريکا راديکال تر 
می ش��د. در واقع رهبری که در ابتدا حاضر به خويش��تن داری و تحمل س��فارت و 
مناس��بات ديپلماتيک با آمريکا بود، رفته رفته و به تناس��ب رفتار خصمانه آمريکا 
کاس��ه صبرش لبريز ش��ده و مواضعش روز ب��ه روز تندتر می ش��د. کنگره آمريکا 
ادبيات پرخاش��گرانه ای عليه انقالب داش��ت. دولت آمريکا سفير معرفی نمی کرد و 
عمال حاضر نمی ش��د انقالب ايران را به رسميت بشناسد. طی چند ماه اول انقالب 
ش��اه توانسته بود با پناه بردن از اين کشور به آن کشور خود را به مرزهای آمريکا 
نزديک و نزديک تر کند و در نهايت نيز با اجازه دولت آمريکا، وارد آن کشور شود، 
بنابراين بسيار طبيعی بود که ما به اين نتيجه برسيم اتفاق بزرگی که در انتظارش 
بوديم، در شرف وقوع است. برای جامعه دانشجويی به هيچ وجه قابل باور نبود که 
بيماری ش��اه يا مقاصد انسان دوستانه دولت آمريکا را وادار به پذيرش کرده باشد. 
البت��ه حاال معتقدم که دولت آمريکا در آن زم��ان تصميم جدي براي دادن اجازه 
ورود شاه به آمريکا را نداشته بلکه کيسينجر، راکفلر و دوستان جمهوري خواه شاه، 
براي اثبات قدرشناسي خويش نسبت به الطاف بي حد و حصر شاه، دولت آمريکا را 
تحت فشار پذيرش چنين تصميمي قرار داده  بودند. دولت اياالت متحده عالقه مند 
ب��ود که به دول��ت و مردم ايران اطمينان دهد که رفتن ش��اه به آمريکا صرفاً يک 
امر انسان دوس��تانه اس��ت ولی ما باور نداشتيم و شاه را هنوز تنها آلترناتيو و بديل 
برای زنده کردن س��ازمان اداری نظامی به ارث رس��يده و دست نخورده به حساب 

می آورديم. شما بگوييد چه  عکس العملی ما بايد از خود نشان می داديم؟
اصاًل فراتر از اين گمان و تحليل، ش��ما می توانيد به اس��ناد سفارت آمريکا که 
بعدا منتش��ر شد، رجوع کنيد. در گزارشاتی که مسئولين سفارت آمريکا در همان 
روزهای منتهی به اش��غال برای واشنگتن ارس��ال کرده اند، می توان به وضوح آثار 
قابل پيش بينی چنين تصميمی را ديد. آقاي وارن کريس��توفر طي پيامي به دولت 
ايران رس��ماً اقرار مي کند که: »ما از احساسات تندي که در رابطه با رهبر پيشين 
کشور وجود دارد، مطلع هستيم«. اين تصميم در حالي اتخاذ شد که بيش از 40 
درصد ش��هروندان آمريکايي در ژوئن 1979 با دادن ويزا براي ورود شاه به آمريکا 

رفت�ار آمري�کا پ�س از انق�الب نيز 
همچن�ان  آمري�کا  م�ی داد  نش�ان 
به دنبال بازگش�ت به  شرايط گذشته 
اس�ت. ب�ه  همي�ن دلي�ل اس�ت که 
بس�يار  انقالب  می گوي�م حکوم�ت 
برخورد  با آمري�کا  خويش�تن دارانه 
کرد. از نظر ما دولت آمريکا همچنان 
می خواس�ت در امور داخل�ی ايران 

دخالت کند. 
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پ مخالف بودند و يک مقام عالي 
آمري��کا در گزارش  س��فارت 
6 م��رداد 1358 )28 ژوئي��ه 
تأکيد مي کند  1979( خ��ود 
ک��ه »از نظر م��ن فوق العاده 
اهميت دارد ک��ه ما خودمان 
را با مواضع حس��اب نشده در 

برابر شاه خراب نکنيم«.
مقامات وزارت امور خارجه 
آمريکا و نيز س��فارت آنها در 
اي��ران کاماًل واق��ف بودند که 
اجازه ورود به شاه حتي اگر با 
باشد،  بشردوستانه  انگيزه هاي 
از نظ��ر اف��کار عموم��ي ايران 

مورد پذيرش نيس��ت و به طور قطع سفارت و کارکنان آمريکايي آن در خطر قرار 
خواهن��د گرفت. اين موضوعي بود که در اکثر مکاتبات ميان وزارت خارجه آمريکا 

و سفارت آنها در ايران بر آن تأکيد شده بود.

 آي�ا ب�ه نظ�ر ش�ما، دول�ت دمک�رات امري�کا در تل�ه 
جمهوريخواهان افتاد؟

اصغ�رزاده: حزب دموکرات و کارتر با ش��عار دفاع از حقوق بش��ر به پيروزی 
رس��يدند اما در حمايت از رژيم سرکوبگر ش��اه همه اصول ابتدايی انسان دوستانه 
را زير پا گذاش��تند. وقتی کش��تار ميدان ژاله در هفده شهريور 57 رخ داد، دولت 
آمريکا کوچک ترين واکنش��ی به آن نش��ان ن��داد. از آن بدتر وقتی بعد از س��قوط 
ش��ريف امامی، يک ژنرال ارتش��ی مثل ازهاری به نخست وزيری رسيد و يک دولت 
نظامی تش��کيل داد، باز هم آمريکا سکوت کرد. در حالی  که روی کار آمدن دولت 
نظاميان قطعاً با مبانی دموکراسی و حقوق بشر در تناقض است. يک سال پيش از 
انقالب هم، در شرايطی که تظاهرات ها آغاز شده بود، کارتر در شب اول ژانويه به 
 ايران آمد و بس��يار شديد از شاه حمايت کرد و ايران را جزيره ثبات ناميد. تجهيز، 
آموزش و تأسيس ساواک به همت امريکا صورت گرفت. سازمان مخوفی که از بدو 
تأسيس هر روز قوي تر مي شد و نقش موثري در سرکوب آزاديخواهان و مردم ايفا 
مي کرد. در دهه هفتاد فعاليت هاي س��اواک عليه شهروندان ايراني حتي به داخل 
خاک آمريکا نيز کش��يده ش��د. يعنی ساواک جلوی چش��م همين دموکرات ها به 
تعقيب و شکار ايرانيان مقيم امريکا می پرداخت و به شهادت اسناد سفارت آمريکا، 
حمايت هاي صريح وزارت امور خارجه وقت آمريکا مانع از برخورد دستگاه قضايي 

آن کشور با اين اقدامات شد.
تم��ام اين موارد ما را به  اين نتيجه رس��اند که دول��ت آمريکا به هيچ وجه قصد 
ن��دارد ک��ه به  به��ای دفاع از حقوق بش��ر، از منافع خود در ايراِن ش��اهی دس��ت 
بکش��د. رفتار آمريکا پس از انقالب نيز نش��ان می داد که آمريکا همچنان به دنبال 
بازگشت به شرايط گذشته است. به همين دليل است که می گويم حکومت انقالب، 
بس��يار خويش��تن دارانه با آمريکا برخورد کرد. اما از نظر ما دولت آمريکا همچنان 
می خواس��ت در امور داخلی ايران دخالت کند. حال ما چه طور می توانس��تيم برای 
م��ردم خود و دنيا ثابت کنيم که آمري��کا در امور داخلی ما دخالت می کند؟ بارها 
ام��ام خمين��ی در موضع گيری های خود به آمريکا هش��دار داد که در امور داخلی 
اي��ران دخالت نکند. حتی دول��ت موقت و مهندس بازرگان از طريق امير انتظام از 
مسئولين سفارت آمريکا خواسته بود که آمريکا از ميانه روها در ايران حمايت کند. 

اما هيچ کدام اينها به نتيجه نرسيد. 

 آيا با همين استدالل نمی شد از امام تقاضا کنيد به دولت 
دستور دهد که رابطه با امريکا را قطع و سفارت آن کشور را ببندد؟

اصغرزاده: ش��ايد، ولی اعتراض ما جنبه س��مبوليک داش��ت. به هر حال بايد 
پذيرف��ت که ما هم جوانان��ی رمانتيک و يوتوپيايی بودي��م يعنی تصور می کرديم 
می توان به  سرعت جامعه و دنيا را به نفع عدالت و آزادی تغيير داد و به نتايج دلخواه 
انقالب رسيد. فکر می کرديم بايد حتما همه دولتمردان مو به مو شعارهای انقالب 
را اجرا و عملياتی کنند. هرگونه ضعف و سهل انگاری در برابر ارزش های انقالبی را 

موجب از دست رفتن اعتماد 
البته  عموم��ی می دانس��تيم. 
اين نگاهی اس��ت که انقالب 
ب��ه م��ا داده ب��ود. انقالب ها 
رمانتيک  ن��گاه  اي��ن  همواره 
را ب��ه انقالبي��ون می دهن��د. 
رمانتيسيس��م انقالبی ما را از 
عملگرايی و پراگماتيسم مورد 
نظر دولت موقت دور می کرد. 
فک��ر می کردي��م حتم��ا بايد 
اقدام غلط  امريکا مس��ئوليت 
خ��ود را بپذيرد. ب��ا اين نگاه 
خير و ش��ری و صفر و صدی، 
ما بوديم و شاه و آمريکا. پس 
بايد واکنش نش��ان می داديم. منظورم از »ما« مجموعه ای از دانش��جويان انقالبی 
سراس��ر کش��ور اس��ت که در س��ال های پيش از انقالب، بخ��ش مذهبی جنبش 
دانشجويی را تش��کيل می داد. ارتباط بسيار خوبی با روشنفکران مذهبی همچون 
دکتر ش��ريعتی داش��تيم، با روحانيت نيز ارتباط خوبی داش��تيم، امام را نيز قبول 
داش��تيم. عالقه ما به  دکتر ش��ريعتی به گونه ای بود که وقتی در س��ال 56 مرحوم 
ش��هيد مطهری و مهندس بازرگان تفکر و انديش��ه دکتر ش��ريعتی را نقد کردند، 
بسيار ناراحت شديم و اين دو بزرگوار را محکوم کرديم. اما هرچه به جلو می رفتيم 
و بهمن انقالب سنگين و سنگين تر می شد، خود ما به نوعی به روشنفکران ارگانيک 

انقالب تبديل شديم.

 مگر شما تمام جامعه دانشجويی را نمايندگی می کرديد؟ 
شما چه کسری از جامعه دانشجويی کشور بوديد؟ 

اصغرزاده: مرجعيت ما در دانش��گاه های سراسر کشور برسميت شناخته شده 
بود. قوی و پر جمعيت بوديم و از پشتوانه اکثريت دانشجويان برخوردار می شديم. 
ب��ا فرا رس��يدن انقالب تصميم به س��ازمان دهی خود گرفتيم. انجمن  اس��المی و 
س��ازمان دانش��جويان قالبی بود که از قبل از انقالب وجود داش��ت، در انتخابات 
س��ازمان دانشجويان دانش��گاه صنعتی آريامهر که بعدا ش��ريف ناميده شد من و 
دوس��تانم چند برابر مريم عضدانلو )مريم رج��وی( و ديگر کانديداهای مجاهدين 

خلق رای آورديم.
بع��د از انقالب وقتی تصميم به تجديد س��ازمان خود گرفتي��م از انجمن های 
دانشگاه های سراسر کشور دعوت کرديم که برای گردهمايی به تهران بيايند. البته 
پي��ش از نوروز 58 جلس��اتی با مهندس بازرگان و دولت موقت ش��کل گرفت که 
گروهی از دانش��جويان به نمايندگی از دانش��گاه های سراسر کشور در آن شرکت 
داش��تند که من نيز در آن جلس��ات حضور می يافتم. بعد از نوروز به  اين مس��ير 
افتاديم که انجمن های اسالمی را تجميع و به اتحاديه تبديل کنيم. يک فرآيندی 
را تعريف کرديم که بر اس��اس آن؛ در بهار و تابس��تان اساسنامه اتحاديه نوشته و 
تصويب ش��د. س��پس تالش کرديم با حضرت امام ارتباط برقرار کنيم. نگاه ما اين 
بود که اين تشکيالت به جنبش دانشجويی ارگانيک انقالب تبديل شود. يک اتاق 
فکر داش��ته باشد که با امام در ارتباط باشد و بتواند بدنه جنبش دانشجويی را در 

جهت منافع انقالب و خواست حضرت امام مديريت کند.
در نهايت امر شورايی متشکل از هفت تن از دانشجويان سراسر کشور به عنوان 
ش��ورای مرکزی انتخاب شدند. آقايان سيد نژاد، ميردامادی، احمدی نژاد، بی طرف، 

بنده و دو نفر ديگر که االن در ذهن ندارم.
بر اس��اس تصميم دانشجويان در تابستان 58، قرار شد شورای مرکزی از ميان 
روش��نفکران همسو با انقالب که با رويکرد کلی دانشجويان همسو بودند، تعدادی 
را برای وارد شدن به اتاق فکر تشکيالت انتخاب کنند. در نتيجه آيت اهلل خامنه ای 
و آقايان موس��وی خوئينی ها، بنی صدر، مجتهد شبستری و حسن حبيبی انتخاب 
ش��دند و آقای پيمان هم عضو ذخيره ش��د. مرحوم حاج احمدآقا نيز از طرف امام 
در اين جلسات شرکت می کرد. اين جلسات در تابستان 58 تشکيل شد و صحبت 
از اين بود که نقش جنبش دانش��جويی در انق��الب را تبيين کند. هم زمان با اين، 
ديداری با حضرت امام ترتيب داديم و بر اس��اس فرمايش��ات ايشان در آن جلسه، 

به  اين نتيجه رس�يديم که آمريکا به هيچ وجه قصد 
ندارد که به  بهای دفاع از حقوق بشر، از منافع خود در 
ايراِن شاهی دست بکشد. رفتار آمريکا پس از انقالب 
نيز نشان می داد که همچنان به دنبال بازگشت به شرايط 
گذشته است. به همين دليل است که می گويم انقالب، 

بسيار خويشتن دارانه با آمريکا برخورد کرد.
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پرونده دوم

تصمي��م گرفتي��م نام اين تش��کل را »دفتر تحکيم وحدت« بگذاريم. اين تش��کل 
پاي��گاه قدرتمن��دی در تمام دانش��گاه ها و مدارس عالی داش��ت. در انتخاباتی که 
در دانش��گاه ها برگزار می شد، عموما با اس��تقبال مواجه شده، تعداد بسيار زيادی 
از دانش��جويان ش��رکت می کردند. با ش��کل گيری دفتر تحکيم، از همان ابتدا اين 
موضوع تقويت جنبش مستقل دانشجويی در دستور کار قرار گرفت. در آن شرايط، 
نه نهضت آزادی، نه حزب جمهوری و نه هيچ حزب و جناح ديگری نمی توانس��ت 

خدشه ای به اين استقالل طلبی وارد کند.

 تصميمات اوليه طرح اش�غال س�فارت در کجا و چگونه 
گرفته شد؟  

اصغرزاده: جلس��ات ما در ساختمانی واقع در ميدان 24اسفند که االن ميدان 
انقالب نام دارد،  برگزار می ش��د. هم زمان جهاد س��ازندگی نيز که همين بچه ها در 
آن حضور داش��تند، در آنجا دفتر داش��ت. در يکی از جلس��ات اول مهرماه 58 که 
دانشگاه ها تازه باز شده بود، من بر اساس گزارشات و داده های موجود، اين تحليل 
را ارائ��ه دادم که انق��الب دارد به رکود و انحراف می افتد و اين وضعيت ناش��ی از 
مداخله جوي��ی آمريکا و ناتوانی دولت اس��ت. در يکی از همين جلس��ات در اواخر 
مهر بود که خبر ورود قريب الوقوع ش��اه به خاک امريکا را دادم. ميان من و آقايان 
ميردامادی و بيطرف هماهنگی کاملی وجود داش��ت اما آقای احمدی نژاد نماينده 
دانش��گاه علم و صنعت و س��يدنژاد نماينده تربيت معلم، به لحاظ تحليلی در برابر 
اين تحليل ها موضعی متفاوت داش��تند. برای آنها کمونيست ها و مارکسيست های 
بی خدا، تضاد اصلی بش��مار می آمدند. احمدی نژاد نماين��ده نوعی تفکر دينی بود 
که ما آن را ش��به انجمن حجتيه می دانس��تيم. يک نشريه ای هم در دانشگاه علم 
و صنعت منتش��ر می کردند به نام »جيغ و داد« که محصول فکری گروه همراهان 
آقای احمدی نژاد مثل آقای محصولی و ثمره هاشمی بود. اينها را متهم می کرديم 
که هميشه به حاشيه می روند و مسائل فرعی را به  جای مسائل اصلی می بينيد. 

 مسئله مالقات بازرگان با برژينسکی چه بود چون ظاهرا 
اين مالقات هم در تشديد فضاي سياسي عليه آمريکا موثر بود؟

اصغ�رزاده: ديدار آقايان مهندس بازرگان، ابراهي��م يزدی و مصطفی چمران 
با زبيگنيو برژينس��کی مش��اور پرخاش��گر و جنگ افروز امنيت ملی کاخ سفيد در 
الجزاير، بعد از پذيرش ش��اه در امريکا انجام ش��د که از ديد ما نوعی دهن کجی به 
موقعيت انقالب و مطالبه عمومی برای اخراج ش��اه از امريکا بود. اين ديدار پش��ت 
درهای بس��ته و بی اطالع امام، ما را در تصميم مان راسخ تر کرد. اعتراضات عمومی 

که به ديدار الجزاير شروع شد اجرای طرح اشغال سفارت را سرعت بخشيد.
مالق��ات و يا مذاکره بازرگان و برژينس��کی برای ما آنق��در مهم نبود که عدم 
رعايت ش��ئونات انقالبی و پروت��کل مالقات، حائز اهميت بود. م��ا می گفتيم چرا 
شورای انقالب در جريان اين مالقات قرار نگرفته است يا چرا رهبر انقالب از چنين 
مالقات مهمی بی اطالع است. يک ماه پيش از آن آقای ابراهيم يزدی وزير خارجه 
ايران و س��ايروس ونس وزير خارجه آمريکا در حاشيه مجمع عمومی سازمان ملل 
ب��ا يکديگر مالقات و مذاکره کرده بودند که از نظر ما کامال طبيعی بود و چون به 
اطالع عموم رسيد، حساسيتی ايجاد نکرد. اما مالقات مخفيانه الجزاير آن هم زمانی 
که مردم ايران از اقدام امريکا بش��دت عصبانی بودند، جای تامل داشت. در همان 

روزها سراس��ر ايران پر بود از 
امريکا.  اق��دام  تظاهرات عليه 
در تهران هم پس از نماز عيد 
قرب��ان که آي��ت اهلل منتظري 
جن��وب  ترمين��ال  در  را  آن 
زيادي  راهپيمايان  اقامه کرد، 
مسير ترمينال جنوب تا محل 
کيلومتر(  ده  )نزديک  سفارت 
را پياده طي کردند و در آنجا 

تجمعي را تشکيل دادند.

ش�ما   
چ�را از قالب ه�ای 

اعتراضی مرسوم عليه امريکا استفاده نکرديد؟
اصغرزاده: حمله س��مبوليک به مظاهر امريکا و اش��غال سفارت آن روزها در 
سراس��ر دنيا مرسوم بود و کار عجيبی به حساب نمی  آمد ضمن آنکه برد تبليغاتی 
آن، گس��ترده تر از راه پيمايی و دادن اطالعيه بود. تصور ما اين بود که با توجه به 
مش��روعيت چنين اقدامی، اف��کار عمومي و مقامات آمريکايي را وادار به تس��ليم 
خواهي��م ک��رد و زمين��ه براي خروج ش��اه از اي��االت متحده فراهم خواهد ش��د. 
دانش��جويان تصور مي کردند نقش��ي که افکار عمومي در آمريکا، در پايان دادن به 
جنگ ويتنام و برگرداندن صلح به آن منطقه داش��ته، مي تواند اين بار هم مجددا 
تکرار ش��ود. ما تصور مي کرديم که اين اقدامات، حداکثر ظرف دو يا سه روز انجام 
مي شود و روابط دو کشور به حالت عادي برمي گردد. ايده های اوليه اين بود که به 
تبعيت از حلقه های محافظين انسانی در اطراف راهپيمايی های قبل از انقالب، يک 
زنجيره انسانی مرکب از دانشجويان معترض، اطراف سفارت آمريکا بکشيم و عبور 
و مرور کادر س��فارت را با مشکل مواجه کنيم. حمله با رنگ يا گوجه فرنگی به در 
و ديوار س��فارت و امثال آن هم مطرح گرديد که در نهايت طرح من برای اش��غال 

کوتاه مدت سفارت و به دست آوردن اسنادی از داخل آن پذيرفته شد.

 بدست آوردن اسناد نيز از اهداف شما بود؟
اصغ�رزاده: بله، نيت ما به دس��ت آوردن مدارکی از دخالت اياالت متحده در 
امور داخلی ايران بود که هم تحليل های ما را اثبات می کرد و هم به اشغال سفارت 
مش��روعيت می بخشيد. بنابراين بايد اس��نادی را به دست می  آورديم که کارمان را 
توجي��ه کند. پس با يک ارگان نظامی هماهنگ کرديم که يک وانت در اختيار ما 
ق��رار دهد. در نهايت هم در همان روز نخس��ت توانس��تيم حجم قابل مالحظه ای 
از اس��ناد را از محل س��فارت به خارج انتقال دهيم تا بعد از پاي��ان پروژه بتوانيم 
افشاگری کنيم. همين قضيه بخوبی نشان می دهد که قصد ما اشغال طوالنی مدت 
سفارت نبوده است. در سال های اخير با انتشار اسناد ويکی ليکس و افشاگری های 
اس��نودن، توجه جهانيان به جاسوسی و ش��نودهای غيرقانونی امريکا جلب شد و 
اعتراضات بين المللی را برانگيخت ولی در زمان اشغال سفارت، اسنادی که توسط 
دانشجويان به دست آمد، بشدت بايکوت و مشمول ممنوعيت ورود به امريکا شد. 
از آن اس��ناد تا کنون نزديک به هشتاد جلد کتاب منتشر گرديده که در نوع خود 
می توانست به افزايش سطح آگاهی های سياسی عمومی بينجامد اما تنها بر افشای 

چهره های سياسی رقيب تمرکز يافت.

 آيا همه اسناد را منتشر می کرديد؟
اصغرزاده: متاس��فانه ما صرفا به بخش اندکی از اس��ناد داخل سفارت دست 
يافتيم. ما اين را نمی  دانستيم که طبق ديسيپلين امنيتی داخل سفارت های امريکا، 
بنا به درجه تهديدی که از بيرون صورت می  گرفت، مس��ئولين و کادرهای داخل 
سفارت می  بايستی بسرعت اقدام به نابود کردن اسناد طبقه بندی شده بنمايند. در 
ش��رايط قرمز اقداماتی صورت می  گيرد که اسناد مهم به دست مهاجمين نيفتد. بر 
طبق همين هشدار امنيتی، بخش زيادی از اسناد سفارت در همان ساعات نخست 
بدون آنکه ما متوجه ش��ويم، بس��رعت رشته رشته و پودر ش��دند. عليرغم از بين 
رفتن حجم زيادی از اطالعات که علی القاعده مهم تر از اسنادی بودند که به دست 
م��ا افتاد، م��دارک متقن و مهمی از مداخالت امريکا در ايران و منطقه به دس��ت 
ما افتاد که نش��ان می داد در 
تمام س��ال های حکومت شاه، 
آمريکا چگونه و از طريق چه 
اف��راد و گروه هايی، اراده خود 
را تحميل می ک��رد. عالوه بر 
اينه��ا اس��نادی دال بر تالش 
برای برقراری ارتباط مستقيم 
و  مخالف  ب��ا سياس��تمداران 
اوليه  ماه ه��ای  در  ضدانقالب 
انق��الب به دس��ت آم��د که 
کامال نش��ان می دهد عمليات 
سفارت فراتر از وظايف و عرف 

ديپلماتيک بوده است.

وقتی دانشجويان سفارت را اشغال کردند،  تمامی 
جريان�ات روش�نفکر از ملی گ�را گرفت�ه تا چپ، 
ليب�رال و حتی همان ش�اخه از نهضت آزادی که 
منتقد کلي�ت مواضع دولت موقت بودند، از اقدام 
دانش�جويان دفاع کردند که اين واقعًا يک اتفاق 

منحصر به فرد بود. 
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پ اسناد پرده از فعاليت های 
ايس��تگاه س��يا و نمايندگ��ی 
نظامی پنتاگون و فعاليت های 
از  ش��نود  الکتروني��ک 
همس��ايگان ايران و همچنين 
مقام��ات  تلفن ه��ای  ش��نود 
ايران��ی بر م��ی  دارد. البته در 
دانش��جويان  اس��ناد،  انتشار 
دچ��ار ش��تابزدگی و گاه��ی 
اف��راط ش��دند ول��ی هيچگاه 
اجازه ندادند در اسناد، دست 
برده شود يا در ترجمه آنها به 
عمد اشتباهی صورت گيرد و 
افکار عموم��ی را از اين طريق 

گمراه کند.

 در آن روزها ش�اهد استقبال عمومی مردم از اقدام شما 
بوديم. برخي از جريان ها، اين حمايت ها را پوپوليس�تي و احساسي 

ارزيابي مي کنند. نظر شما در اين باره چيست؟
اصغرزاده: ش��ايد ب��راي بعضی که امروز به گذش��ته می نگرن��د، واکنش ها و 
حمايت های مردم پوپوليس��تي و عاطفی تلقی شود در حالي که حمايت هاي اوليه 
دقيقا از جانب اليت ها، گروه ها و احزاب سياس��ي صورت گرفت، گروه ها و احزابي 
که نه تنها با حاکميت مخالف بودند، بلکه در گوش��ه و کنار کش��ور حتی عليه آن 
دست به شورش برداشته بودند اما در مورد اشغال سفارت همه احزاب و گروه هايي 
ک��ه در جريان انقالب فعال بودند، از اين واقعه حمايت کردند. حتي بخش مهمي 
از نهضت آزادي که به داليلي مي بايس��ت با آن رويداد مخالف باشد، صريحاً از آن 
حمايت کرد. احزاب و گروه هاي چپ اس��المي و غيراسالمي در اين حمايت، گوي 
سبقت را از ديگران مي ربودند. البته برخي از گروه ها هم از موضع راديکال مخالف 
بودند و دانشجويان مس��لمان را شايسته چنين پيشتازی نمي دانستند و از موضع 

انقالبي تر، خواهان اقداماتي تندتر بودند.

  آن طيف حامي ش�ما در نهضت آزادي، به اس�م نهضت 
آزادی هم اطالعيه دادند و از اش�غال س�فارت از سوي دانشجويان 
دفاع کردند زيرا در آن مقطع، دفتر سياسی نهضت آزادي در دست 
اين طيف بود و مهندس عزت اهلل س�حابی رياس�ت آن   را در اختيار 

داشت. 
اصغرزاده: بله همين طور اس��ت. زيرا با سربرگ نهضت آزادی بيانيه دادند و از 
اقدام ما دفاع کردند. می خواس��تم ش��اهد بياورم که عقالنيت و خرد جمعی به اين 
دليل از آن اقدام حمايت می کردند که آن  را دفاعی مش��روع در جهت احقاق حق 
تلق��ی می کردند. ش��ايد راز ماندگاری اش در خاطره ها همي��ن منطق حاکم بر آن 

باشد.
وقتی حضرت امام اقدام دانش��جويان را تأييد کرد و آن را »انقالب دوم« ناميد، 

اعتماد بنفس و اتحاد عمل به جامعه برگشت. 

 بازرگان در کتاب »انقالب در دو حرکت« شما را متهم به 
تفرقه اندازی در صفوف ملت می کند. اين را قبول داريد؟

اصغرزاده: اتفاقا برعکس اس��ت. صفوف ملت پس از اقدام دانشجويان متحدتر 
ش��د. توده ه��ای مردم حمايت يکپارچه کردند هزاران نف��ر فقط به صورت پياده و 
دس��ته جمعی از اقصي نقاط کش��ور برای ابراز حمايت به اطراف سفارت می  آمدند. 
اين حمايت تنها در سطح ايران محدود نشد بلکه به مردم و دانشجويان کشورهاي 
ديگر هم سرايت کرد. حقيقت اين است که تا پيش از 22 بهمن همه می  دانستيم 
چه نمی خواهيم ولی بعد از پيروزی، نمی دانستيم چه می خواهيم. قبال با هم متحد 
بوديم و می گفتيم شاه بايد برود. اما بعد از پيروزی انقالب بر سر چگونگی استقرار 
نظام جديد و دولت س��ازی اختالف پيدا کرديم. مذهبيون ارتدوکس، سنت گراها، 
ملي��ون، نهضت آزادی ه��ا، ليبرال ها، الييک ها، مارکسيس��ت ها و ديگر گروه ها هر 

مي��ان  و  يکديک��ر  ب��ا  ي��ک 
خودش��ان اختالف داش��تند. 
ميان شورای انقالب که نقش 
تقنينی داشت و دولت موقت 
قوه مجري��ه دوگانگی  بعنوان 
افتاده بود. بين سپاه و ارتش، 
بين کميته ها و س��پاه تعارض 
پيش آمد. حتی منسجم ترين 
ح��زب برخاس��ته از انق��الب 
يعنی حزب جمهوری اسالمی 
به تفرقه مبتال ش��ده بود مثال 
مرح��وم حس��ن آيت ک��ه با 
مظفر بقايی مرتبط بود، عليه 
مهندس ميرحس��ين موسوی 
سم پاشی می کرد. ميان طيف هايی از مجاهدين انقالب اسالمی و ميان بخش هايی 
از روحانيت مرزبندی بوجود آمد. در همه جا می ش��د آثار اين دو دس��تگی و چند 
دس��تگی ها را ديد. شکاف ها روزبه روز داشت برجسته تر می  شد. تصرف سفارت اما 
قاطعانه بر تمام اين صف بندی ها خط بطالن کش��يد و باعث انس��جام و استحکام 

ملی شد.
به همين دليل در همان جلسات اتاق فکر، در تابستان58، از واژه  سياسی »خط 
امام« برای تش��خيص صف انقالبيون اس��تفاده کردم که ب��ا واکنش بعضی اعضاء 
مواجه ش��د. در يکی از جلس��ات گفتم که امام »خط« دارد و اگر خط امام محور 
حرکت انقالب شود، جامعه از فروپاشی و آشفتگی دور خواهد شد. آقای بنی صدر 
با اين حرف به ش��دت مخالف کرد و  گفت اين حرف بی معنی است. امام يک سری 
نظرات کلی راجع به انقالب دارد ولی خط ندارد. در همان جلسه آيت اهلل خامنه ای 
و آقای موسوی خوئينی ها از موضع من حمايت کردند. ما معتقد بوديم که می توان 

مختصات نظری امام را به عنوان خط سياسی انقالب تبيين و ترويج کرد. 

 برگردي�م به تس�خير النه جاسوس�ی. آي�ا در آن روزها 
ب�ا نيروها و تش�کل هايی خ�ارج از مجموعه خودتان ب�رای اين کار 

هماهنگ کرده بوديد؟
اصغرزاده: بله. تحليل ما اين بود که احتمال دارد امام به شکل علنی با اقدام ما 
مخالفت کند که در اين صورت اعتبار سياس��ی مان را از دست می داديم. ولی بحث 
ديگر اين بود که اگر همان ساعات اوليه مردم عادی و يا نيروهای کميته و سپاه با 
ما درگير می ش��دند، بايد تدبيری می انديشيديم. تصميم گرفتيم يکی از روحانيون 
سرشناس را به جمع خود دعوت کنيم. يک پيشنهاد اين بود که اتاق فکر يا همان 
ش��ورای مشورتی را دعوت کنيم و موضوع را با ايشان در ميان بگذاريم که ديديم 
اگ��ر مخالفتی صورت گيرد، در محذوريت اخالقی ق��رار خواهيم گرفت. مضاف بر 
اينک��ه آن زمان آيت اهلل خامنه ای که يکی از اعضای موثر و طبيعتا مدافع طرح ما 
بودند - به همراه آقای هاش��می در حج مش��رف بودند. بنابراين تصميم گرفتيم از 
ميان اعضای ش��ورای مش��ورتی تنها  با آقای موسوی خوئينی ها، که خودمان را به 
ايش��ان نزديکتر می ديديم، مش��ورت کنيم. علت نزديکی هم جلسات تفسير قرآن 
پيش از انقالب ايش��ان در مس��جد جوس��تان واقع در نياوران بود که مورد عالقه 
جوانان و دانش��جويان واقع ش��ده بود. ما تفسير ايشان را از اين جهت که تفسيری 
انقالبی بود، دوست داشتيم و احساس صميميت بيشتری با او می  کرديم. از طرفی 
ايشان در آن مقطع نماينده امام در صدا و سيما هم بود که با امام و حاج احمدآقا 
ارتباط مس��تمر داشت. به همين دليل تصميم گرفتيم موضوع را با ايشان در ميان 

بگذاريم. 
با آقای موسوی خوئينی ها در صدا و سيما چند جلسه  گذاشتيم. ايشان از همان 
ابتدا مشوق ما شد زيرا طرح را بشدت پسنديد. در يکی از جلسات به ايشان گفتيم 
مشکل مهم ما اين است که دانشجويان از عالقه مندان به امام هستند، ترديد دارند 
آيا اشغال سفارت يک ابرقدرت به نفع انقالب است يا به ضرر؟ ما به ايشان گفتيم 
که برای اطمينان خاطر آنان می خواهيم ش��ما موضوع را با امام درميان بگذاريد. 
آقای موس��وی خوئينی ها معتقد بود معنی ندارد که امام در جريان قرار گيرد زيرا 
در برابر دولت و ش��ورای انقالب مورد حمايت��ش، دچار محذوريت اخالقی خواهد 

بر اس�اس تصميم دانش�جويان در تابس�تان 58، 
قرار ش�د ش�ورای مرکزی از ميان روش�نفکران 
همس�و با انقالب، تعدادی را برای وارد ش�دن به 
ات�اق فکر تش�کيالت انتخ�اب کنن�د. در نتيجه 
آي�ت اهلل خامنه ای، بنی صدر، مجتهد شبس�تری، 
موسوی خوئينی ها و حسن حبيبی انتخاب شدند.
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گرديد که چرا از حرکتی حمايت کرده اس��ت که عمال می خواهد کارش را بيرون 
از چارچوب قواعد مرس��وم دنبال کند. چون قرار بود س��فارتی اش��غال شود که با 
کوچکترين اش��اره امام می توانست رسما توس��ط دولت تعطيل گردد. مسائلی که 
آقای موسوی خوئينی ها مطرح کرد ما را قانع نمود که الزامی به اطالع و تاييد امام 
نيس��ت. بالفاصله اما اين نکته مطرح شد که ما به دانشجويان چه بگوييم؟ به آنها 
که نمی  توانيم بگوييم ما درصدد کس��ب نظر امام برنيامده ايم. دانش��جويان معتقد 
بودن��د بايد امام يا مهندس بازرگان که منصوب امام اس��ت، در جريان قرار گيرند. 
اين دغدغه را که مطرح کرديم، ايشان گفت: شما برويد به دانشجويان بگوييد امام 
را در جريان گذاش��ته ايد. ما تصور می  کرديم که آقای موسوی خوئينی ها از طريق 
حاج احمدآقا، به صورت غيرمستقيم، به گوش امام خواهد رساند اما نمی  دانستيم 

که ايشان اين کار را بعد از اشغال سفارت انجام خواهد داد. 
يک��ی ديگر از تمهيدات ما مذاکره با دوس��تانمان در س��پاه پاس��داران بود که 
نيرويی انقالبی و تازه تاس��يس بش��مار می رفت. نگرانی ما آنج��ا بود که نيروهای 
نظام��ی و انتظامی مثل ارتش، ش��هربانی ي��ا کميته بخواهند با ما درگير ش��وند. 
بنابراين با سپاه هم موضوع را مطرح کرديم و از آنها خواستيم در خارج از سفارت 
ما را حمايت و پش��تيبانی کنند. با واحد اطالعات س��پاه که مس��ئوليتش بر عهده 
آقای محسن رضايی بود، تماس گرفتيم و نشستی با ايشان در دفتر مرکزی سپاه، 
محل فعلی وزارت اطالعات برگزار کرديم. در ديدار با آقای محس��ن رضايی ما سه 
خواسته را مطرح کرديم. نخست اين که يک وانت برای انتقال اسناد سفارت به ما 
بدهد که اس��ناد را به بيرون منتقل کنيم. دوم آنکه برای حداقل دو روز از طريق 
يکی از واحدهای اداری تابعه که نزديک به س��فارت باش��د، مواد غذايی در اختيار 
ما قرار دهد و سوم اين که اگر از خارج سفارت خواستند با ما برخورد کنند، مانع 
ش��ود و بنوعی دورادور از ما محافظت کند. آقای رضايی هم ضمن تاييد اش��غال 

سفارت، تمام سه خواسته را پذيرفت.
در آن زمان، عالوه بر دولت موقت و ش��ورای انقالب، جلسات مجلس خبرگان 
تدوين قانون اساس��ی هم برگزار می ش��د ک��ه تريبون مهمی به حس��اب می آمد. 
تصميم گرفتيم هم زمان با حرکت دانش��جويان به سمت س��فارت امريکا، هيئتی 
ب��ه نمايندگانی از طرف دانش��جويان جهت توجيه و تاييد گرفتن، س��راغ مجلس 
خبرگان و هيئت رئيس��ه آن بروند. قرار ش��د يک اطالعيه اعالم مواضع با ادبيات 
رايج دانش��جويی هم نوش��ته و تکثير گردد که در بدو ورود به س��فارت در اختيار 
رس��انه ها گذاشته شود. متن آن را من ش��ب قبل از اشغال نوشتم. در آن اطالعيه 
به صراحت گفتيم که اين عمل را به نش��انه اعتراض به پذيرش شاه در امريکا انجام 
می  دهيم. به صراحت گفتيم که ما دانشجو هستيم و به ورود شاه به آمريکا اعتراض 

داريم. 

 آن دو عضو ش�ورای مرک�زی که گفتيد با تصميم ش�ما 
مخالفت کردند، ديگر در جلس�ات ش�ما 

شرکت نکردند؟
اصغ�رزاده: از وقتی ک��ه آقاي��ان احمدی نژاد و 
س��يد نژاد با تصميم ما مخالف��ت کردند، من و آقايان 
ميردام��ادی و بی طرف تصمي��م گرفتيم که موضوع 
اش��غال س��فارت را در قالب همکاری س��ه دانشگاه 
عمده تهران دنبال کنيم. ما س��ه نفر خود نشستيم و 
تصميم گرفتيم که دانشگاه صنعتی شريف، دانشکده 
فنی دانشگاه تهران، دانشگاه پلی تکنيک و در نهايت 
هم با کمک دانش��گاه ش��هيد بهش��تی اين برنامه را 
جلو ببريم. بنابراين چهار دانشگاه اصلی تهران، کاماًل 
مس��تقل از دفتر تحکيم وحدت اين ط��رح را انجام 
دادند. در واقع از همان جلسه ای که آقای احمدی نژاد 
پيش��نهاد داد که سفارت شوروی را اشغال کنيم، ما 
تصميم گرفتيم ديگر در نشس��تی سياس��ی با ايشان 
ش��رکت نکنيم و ديگر آن جلس��ات هم برگزار نشد. 
اين رون��د جدايی بعدها به جري��ان انقالب فرهنگی 
کش��يده شد که سرآغاز آن دو دانشگاه علم و صنعت 
و تربيت معلم بودند. حدود چهار ماه بعد از اش��غال 

س��فارت، در اسفند 58 بود که ش��کاف ها عميق تر و پررنگ تر شد و درگيری های 
داخل دانشگاه به خيابان کش��يد. بعضی امکانات دانشگاه ها در خدمت لجستيک 
گروه های سياسی حرفه ای قرار گرفته بود که اين برای دانشجويان طرفدار انقالب 
و نظام قابل پذيرش نبود. حتی گفته شد اين گروه ها در داخل دانشگاه ها اسلحه 
نگهداری می  کنند. دانش��جويان مقيم س��فارت با هر اقدامی که ذهنيت مردم را 
از امريکا و مس��ائل اصلی منحرف می کرد، مخالف بودند. آقای س��يد نژاد از طرف 
دانش��جويان بيرون به داخل س��فارت آمد و دو ساعت با يکديگر راجع به تعطيلی 
دانش��گاه ها و انقالب فرهنگی گفتگو کردي��م. من به صراحت به وی گفتم که هر 
نوع درگيری و اغتش��اش به نفع امريکاس��ت. حتی از ما خواستند به دليل ارتباط 
با حاج احمدآقا، از طريق ايش��ان نظر امام را جويا شويم. ما نيز اين کار را کرديم 
و حاج احمدآقا گفت که امام با تعطيلی دانش��گاه ها مخالف  اس��ت. نظر امام را به 
آنها منتقل کرديم اما آنها کار خودش��ان را کردند. در دانش��گاه ها درگيری شد و 
به جنگ و گريز خيابانی هم کش��يد. اين اتفاقات در آخرين روزهای سال 58 رخ 
داد و مجدداً فضای سياس��ی جامعه دچار التهاب و تشنج گرديد. به مناسبت عيد 
س��ال نو از طرف حضرت امام بيانيه ای صادر ش��د ک��ه در آن از انقالب فرهنگی 
حمايت قاطع ش��ده بود. از اين مقطع ما نيز به  پيروی از امام، از انقالب فرهنگی 

حمايت کرديم.
البته کار انقالب فرهنگی نيز بدانجا کشيد که آقای مصباح و شاگردانش بيايند 
دروس دانشگاهی را اسالميزه کنند. برخی درس ها حذف و اصالح شد، گروهی از 
اس��اتيد تسويه شدند، برخی دانش��جويان از تحصيل ممنوع شدند و خالصه اينکه 

نظام دانشگاهی دچار انقطاع و گسست شد.

 سازمان دهی دانشجويان پيرو خط امام چگونه بود؟
اصغرزاده: در فاز اوليه که قرار بود اش��غال کوتاه مدت باشد دارای سازماندهی 
بس��يط و ساده بود ولی پس از اينکه مش��خص گرديد کار به درازا خواهد کشيد، 
ديسيپلين سازمانی مان را عوض کرديم. در بادی امر ما سه نفر )من، ميردامادی و 
بی طرف( به اين نتيجه رسيديم که برای عملياتی کردن طرح، نياز است يک گروه 
مش��ورتی بزرگتری فراهم کنيم. پس هر يک از ما، پنج تن از دانشجويان دانشگاه 
خودمان را که به آنها اعتماد داشتيم، وارد جمع کرديم و در نتيجه جمعی هيجده 

تا بيست نفره تشکيل شد. 
ما اطالعی از موقعيت اداری، امنيتی داخل سفارت نداشتيم و اين اطالعات را 
از مجاری رس��می نمی توانستيم کسب کنيم زيرا به محض اطالع مقامات رسمی، 
طرح با خطر شکس��ت مواجه می شد. خبرهايی هم می  رسيد که گروه های ديگری 
ني��ز در تکاپوی اعتراضات مش��ابه اند. جالب اين که يکی از دانش��جويان که عضو 
ش��ورای عمومی دفتر تحکيم هم بود، وقتی ش��ب قبل، از نقشه اشغال باخبر شد، 
گفت من به مهندس بازرگان خبر می دهم که در آن صورت بايد برنامه را متوقف 
می کرديم. ولی ظاهرا او موفق به افش��ای طرح نش��ده 

بود.
 از ي��ک هفته قبل، از طريق س��اختمان های بلند 
اطراف سفارت، داخل سفارت را رصد  کرديم تا بفهميم 
داخل آن چه خبر اس��ت. يکشنبه س��يزده آبان، يعنی 
اولين س��الگرد ش��هادت دانش آموزان مقابل دانشگاه 
ته��ران به عنوان روز اجرای طرح انتخاب ش��د. به اين 
دلي��ل که قرار ب��ود در آن روز دانش آموزان تظاهرات 
داش��ته باش��ند. ما اين تظاهرات را برای پوشش طرح 
مناس��ب ديديم. قرار ش��د مس��ير چند صد متری با 
ب��ا دانش آم��وزان حرکت کنيم و درس��ت روبروی در 
اصل��ی س��فارت راهم��ان را از آنها ج��دا کنيم. اعالم 
کرديم که هيچ يک از دانش��جويان حق حمل سالح را 
ندارند. نمی خواستيم به دانشجويی بودن اعتراض مان 

خدشه ای وارد شود.
تنها ابزاری که به همراه داش��تيم يک فقره آهن بر، 
دوربين فيلمبرداری و عکاسی، بلندگو دستی، تعدادی 
اعالمي��ه و تعدادی پ��الکارد و بازوبندهايی که عکس 
امام بر روی آن نقش بس��ته بود. بر اساس ارزيابی ما، 

ما بايد مشروعيت خود و تأييد امام را 
بازتوليد می کرديم. بنابراين به سرعت 
ترجمه اس�نادی را که به دست آورده 
بوديم، آغاز کرديم. خيلی س�ريع به 
اسنادی دست يافتيم و آنها را ترجمه 
کرديم که وقتی آنها را بيان می کرديم،  
اف�کار عموم�ی جامع�ه می پذيرفت 
ک�ه اقدام دانش�جويان درس�ت بود. 
اس�نادی که دخالت آمري�کا در امور 

داخلی ما را اثبات می کرد. 
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باي��د حدود يکصد نفر امريکايی به همراه چند تفنگدار دريايی در داخل س��فارت 
حضور می داشتند.

تمرکز اصلی ما بيش از گروگان گيری بر روی جمع آوری اس��ناد بود. وقتی به 
س��مت در اصلی يورش برديم و وارد سفارت شديم، همه چيز به هم ريخت. بخشی 
از مردم هم همراه ما وارد حياط س��فارت ش��دند. پليس هم که در مقابل سفارت 
حضور داش��ت، کاماًل غافلگير شد. س��اعت ده و نيم بود که تقريباً محوطه سفارت 
به اش��غال ما درآمد،  ساختمان اصلی س��فارت اما به دليل موانع حفاظتی مقاومت 
 کرد. ساختمان اصلی همان ساختمانی بود که اسناد در آن نگهداری می شد. دفاتر 
و ساختمان های زياد بی حفاظی در محوطه سفارت وجود داشت که سريع تصرف 
شد. اما ساختمان اصلی دارای حفاظ های فيزيکی و الکترونيک بود. حفاظت چند 
الي��ه و وجود چندين در و بخصوص تفنگداران مجهز به گاز اش��ک آور و اس��لحه 
کار را س��خت می کرد. اتاق شيشه ای ضد امواج الکترومغناطيس و اتاق مخصوص 
نابودس��ازی اسناد طبقه بندی ش��ده و کيت ها و حافظه های کامپيوتری در همين 
س��اختمان قرار داش��ت. متاس��فانه هنگامی آن را کش��ف کرديم که در طول سه 

ساعت، بيشترين حجم از اسناد و ميکروفيلم ها نابود گرديده بود.
تا اينجای کار، سازمان دهی ما کامال دانشجويی و غيرحرفه ای بود. 

هنگامی که فهميديم قرار اس��ت برای مدت طوالنی داخل س��فارت بمانيم يا 
اي��ن احتمال وجود دارد که آمريکا برای نجات گروگان ها دس��ت به حمله نظامی 
بزند، س��ازمان دهی دانش��جويان تغيير کرد و کم کم تش��کيالتی حرفه ای چيديم. 
واحدهای گوناگونی طراحی کردي��م. عمليات و حفاظت از گروگان ها بزرگترين و 
اطالعات و ترجمه اس��ناد حساس ترين واحد شد. از همين زمان آموزش نظامی به 
 اين چهارصد دانش��جو را آغاز کرديم. از سپاه خواستيم که برای نگهبانی در داخل 
س��فارت، تعدادی اسلحه به ما بدهد. مس��ئوليت نگهبانی در بيرون سفارت را نيز 
خود سپاه به عهده گرفت. حاال ديگر به گروهی تبديل شده بوديم که بايد تا آزادی 

گروگان ها، مانند يک پادگان سفارت را مديريت کنيم.

 نحوه تصميم گيری در داخل سفارت چگونه بود؟
اصغرزاده:  در حوزه های عمومی سانترال دموکراتيک و در حوزه های اطالعات 
و اس��ناد و عمليات سلس��له مراتبی. برای اين منظور يک قراردادی ميان خودمان 
تنظيم کرديم. ش��ورای مرکزی که نفوذ زيادی در ميان دانش��جويان داش��ت و از 
طرف��ی با ح��اج احمدآقا و امام در ارتباط بود، به همراه آقای موس��وی خوئينی ها 
ک��ه ديگر پای ثابت تصميم گيری ها بود، مديريت کالن را به عهده داش��ت. آقايان 
ميردامادی، بی طرف، سيف اللهی، باطنی و من شورای مرکزی را تشکيل می داديم. 
هر کدام از ما عالوه بر مديريت واحدهای مختلف، مسئوليت هماهنگی دانشجويان 
دانش��گاه خودمان را نيز برعهده داش��تيم. عالوه بر اين شورا، يک جمع ده نفره با 
عنوان ش��ورای بازو بر فعاليت های دانش��جويان نظارت داشت. هر کدام از واحدها، 

يک مس��ئول و يک معاون داشت. برای مثال مس��ئوليت واحد عمليات و آموزش 
نظام��ی با آقای زحمتکش و ش��هيد عباس ورامينی معاون ايش��ان ب��ود. از ميان 
چهارصد دانش��جوی خط امام، حدود س��ی و پنج تن در دوران جنگ به ش��هادت 

رسيدند که باالترين درصد در نوع خود در مقايسه با ديگر گروه ها بود.
م��ا به عنوان دانش��جويان پيرو خط امام که بايد مقي��د و متصف به ارزش های 
اخالقی و انس��انی باشيم در نهايت مالطفت با گروگان ها رفتار می  کرديم، بهترين 
غذا را برای آنها آماده می  کرديم و در کل به عنوان نمايندگان انقالب، تمامی تالش 
خود را مبذول می داش��تيم تا با توجه به امکانات و ش��رايط بهترين محيط را برای 

گروگان ها فراهم کنيم. 

 آيا سازماندهي مناسبي داشتيد که از سوي دانشجويان 
اشتباهاتی صورت نگيريد؟

اصغرزاده: مراقب بوديم از اين خطاها نکنيم چون يک اشتباه می توانست تمام 
دس��تاوردها را بر باد دهد. اگر جان يکی از گروگان ها به خطر می افتاد، آبروی مان 
ريخته می ش��د. اگر خبر می  رسيد مثال فالن س��ند از سفارت آمريکا خارج شده و 
به دس��ت فالن روزنامه يا فالن گروه سياسی افتاده، همه چيز زير سوال می رفت. 
به همين دليل اعالم کرديم دانشجويانی که عضو گروه ها و احزاب سياسی هستند،  
به س��رعت س��فارت را ترک کنند. تقريباً اين کار صورت گرفت و فقط در يکی دو 
مورد اين اتفاق نيفتاد که ش��ورای مرکزی حکم به خروج آنها از جمع دانشجويان 

داد و  آنها را از سفارت اخراج کرديم.
بايد اعتم��اد امام را هم به بهترين نحو جلب می کرديم. چند ش��اخه ارتباطی 
تعريف کرده بوديم. يکی ش��خص آقای موس��وی خوئينی ها بود که حضرت امام و 
حاج احمدآقا به او اعتماد داش��تند. بيانيه ها و اطالعيه های دانش��جويان نيز رسانه 
قدرتمندی جهت ارتباط با مردم و جهان خارج بود. اشخاص حقيقی و نمايندگان 
گروه های سياسی و فرهنگی در برنامه های مختلفی که برگزار می کرديم، در مقابل 

سفارت مشارکت می کردند. 
فعالي��ت تبليغاتی حرفه ای داش��تيم و با رس��انه های بين الملل��ی نيز همکاری 

می کرديم. 
اش��کالی که به وجود آمد اين بود که  به دليل س��قوط دولت موقت، کشور فاقد 
دولت ش��د. بنابراين اساس��اً کانال  ارتباط رس��می دنيای خارج با حکومت ايران از 
بين رفته بود. شبکه های اجتماعی هم وجود نداشت. البته خبرنگاران آمريکايی در 

ايران زياد رفت و آمد می  کردند. 

 نسبت دخترهای داشجو به پسرها چگونه بود؟
اصغ�رزاده:  انقالب و فرهنگ ما برغ��م نقش پر رنگ زنان، انقالبی مذکر بود، 
به همين نسبت هم در ميان ما، الاقل 25 درصد کل جمعيت را دانشجويان دختر 

ما به عن�وان دانش�جويان پيرو خط 
ام�ام ک�ه باي�د مقي�د و متص�ف به 
ارزش های اخالقی و انس�انی باشيم 
در نهايت مالطفت با گروگان ها رفتار 
می  کرديم، بهتري�ن غذا را برای آنها 
آم�اده می  کردي�م و در کل به عنوان 
نمايندگان انقالب، تمامی تالش خود 
را مبذول می داش�تيم ت�ا با توجه به 
امکانات و ش�رايط بهترين محيط را 

برای گروگان ها فراهم کنيم.



شماره دوم / آبان ماه 481393

اندیشه

شماره دوم / آبان ماه 481393

پرونده دوم

تش��کيل می داد. اما اين نسبت مع االس��ف در تصميم گيری ها و مديريت کالن به 
صفر می رسيد.

 در آن زمان خاطرم هس�ت شورای انقالب، شهيد باهنر 
را برای مذاکره به سفارت فرستاد و شما ايشان را نپذيرفتيد. ماجرا 

از چه قرار بود؟
اصغ�رزاده: چني��ن چيزی را به ياد  ندارم. اما به ي��اد دارم که ما را چند بار از 
شورای انقالب بيرون انداختند. از منظر رسمی و اداری، ما کاره ای نبوديم. شورای 

انقالب اصاًل ما را به رسميت نمی شناخت. 
اعضای ش��ورای انق��الب به صورت ف��ردی به مح��ل س��فارت می  آمدند. ولی 

هيچ کدام شان با ممانعت ما مواجه نمی شدند.

 هيچ پيش زمينه ای از اين مسئله در ذهن نداريد؟
اصغرزاده: چنين چيزی بعيد از ذهن اس��ت. اساس��اً ميزان الحراره ما نيات و 
عالئق شخص امام بود. بنابراين بعيد می دانم دست به کاری زده باشيم که مثال به 

روحانيون بخصوص دوستان و نزديکان ايشان جسارتی شده باشد.
حتی در موردی که امام دس��تور دادند گروگان های سياه پوست و گروگان های 
زن را آزاد کني��د. م��ا اي��ن موضوع را در جلس��ه ای با دانش��جويان مطرح کرديم. 
دوس��تان می گفتند که اينها همه جاسوس هس��تند و با بقيه فرقی ندارند. ما بايد 
پرونده اينها را بررسی کنيم و ببينيم اگر مشکلی ندارند آزادشان کنيم. موضوع را 
به حاج احمدآقا اطالع داديم. ايشان هم آمد داخل سفارت و با دانشجويان صحبت 

کرد بالفاصله تعداد سيزده گروگان آزاد شدند.
آن نشست با حاج احمدآقا از اين جهت بسيار مهم بود که دانشجويان پذيرفتند 
تنه��ا نقش مجری و نه تصميم گير را ايفا می  کنند و دانس��تند در تصميم گيری ها 
نقش��ی ندارن��د. حتی وقتی امام می گويند که مس��ئله گروگان ها بايد حل ش��ود، 
تأکي��د می کنن��د که مجلس بايد اين مس��ئله را حل کند. يعنی مجلس تش��کيل 
ش��ود، مردم نمايندگان خود را تعيين کنند و در آنجا اين موضوع حل ش��ود. باز 
ما هيچ کاره بوديم. در مجلس هم يک کميته ويژه تش��کيل ش��د تا تعيين کند که 
گروگان ها چگونه آزاد ش��وند. اصاًل نظر ما را نخواس��تند و از ما مشورت نگرفتند. 
بعدها که قرارداد الجزاير مطرح ش��د و دولت مس��ئول اجرای قرارداد الجزاير شد، 
مرحوم شهيد رجايی و آقای بهزاد نبوی باز هم ما را به بازی نگرفتند. دانشجويان 
خط امام جز 48 س��اعت ابتدايی که مس��ئول کار خودشان بودند، در بقيه مقاطع 
مسلوب االختيار بودند. بنابراين ما وظيفه ای جز اين که کار نگهداری از گروگان ها 
را خوب انجام دهيم، نداشتيم. در مورد انتشار اسناد و افشاگری ها نيز غيرمستقيم 
مديريت می ش��ديم. اگر در مورد اس��ناد تند می رفتيم يا پايمان را از حدود جلوتر 

می گذاشتيم، توبيخ می شديم. 

 ولی سرنوشت گروگانها کامال در اختيار شما بود. نبود؟
اصغر زاده:  به هيچ وجه. تنها اختياری که داش��تيم وقتی بود که س��فارت در 
معرض خطر تهاجم کماندوهای امريکايی قرار گرفت و ما گروگان ها را به شهرهای 
مختلف فرستاديم. مسئله آزادی يا سرنوشت آنها مطلقا از دستان ما خارج بود. در 
افش��اگری ها هم تا آنجا که به ما مربوط می ش��د، دچار اشتباهاتی در نحوه انتشار 

اسامی شديم.

  اينجاس�ت که بايد گفت دانش�جوی خط امام افش�ا کن 
افشا کن!

اصغ�ر زاده: )می  خندد( همين اتفاق هم افتاد. اگر در خاطر داش��ته باش��يد، 
من وآقای باطنی مس��ئول افشاگری در مورد اسنادی بوديم که به اسامی اشخاص 
باز می گش��ت. در آنجا دوس��ت بنده، تند رفت و اتهاماتی را متوجه نهضت آزادی 
کرد، يعنی افش��اگری را از رفتار نامتعارف فردی به سطح سياست های ميانه روانه 
نهضت آزادی کشاند. آن شب خيلی به ما اعتراض کردند. وقتی برگشتيم بسياری 
از دوس��تان م��ا نگ��ران بودند. می گفتند که ش��ما پای خود را فرات��ر از حد مجاز 
گذاش��ته ايد. نهضت آزادی را متهم به همکاری با آمريکا و جاسوس��ی کرده ايد. از 
آن ش��ب ما تصميم گرفتيم که ديگر افش��اگری نکنيم. من و آقای باطنی هم در 
اطالعيه ای اعالم کرديم که حاضريم در دادگاه محاکمه شويم. اعالم کرديم که در 
محل س��فارت خود را حبس می  کنيم و هيچ فعاليتی نمی  کنيم تا دادگاه مشخص 
کن��د که حکم ما چيس��ت. اعتراض مهندس ب��ازرگان و نهضت آزادی گس��ترده 
ش��د و روز بعد ما علنا اعالم کرديم که افش��اگری ها را متوقف می کنيم. اما مردم 
آمدند اطراف س��فارت و اين ش��عار ش��ما را تکرار کردند و خواستار اين شدند که 
افش��اگری های ادامه پيدا کند. امام خمينی هم به ما گفتند افش��اگری ها را بدون 
لجن مال کردن افراد ادامه بدهيد وگفتند که اگر عليه من هم س��ندی بود، افش��ا 

کنيد. 
فارغ از اينها، بگذاريد سخنم را با اين بحث ختم کنم که بخش مهمی از اسناد 
س��فارت آمريکا به لحاظ بار اطالعاتی و از جنبه آموزش��ی، ب��ه مراتب با اهميت تر 
از اس��ناد ويکی ليکس يا اسنادی اس��ت که ادوارد اسنودن افشا کرد. ولی به دليل 
بعضی از اش��تباهات ما، افش��اگری به درگيری های سياس��ی و تس��ويه حساب با 

ميانه روها و ليبرال ها تقليل داده شد که اين خطا بود.
در صورتی که اسناد به دست آمده در حضور متهمان و با لحاظ کردن حق دفاع 
آنان از خودش��ان صورت می گرفت، به مراتب نتيجه بخش تر می  بود و می  توانس��ت 
باعث افزايش دانش عمومی و آگاهی سياس��ی مردم ش��ود. همين نزديک بينی در 
محاس��به منجر به بی توجهی افکار عمومی دنيا ش��د. متاسفانه اين اسناد که بايد 
حقانيت دانشجويان را اثبات می کرد و به اقدام آنان مشروعيت می بخشيد، از سوی 

جامعه جهانی ديده نشد.

 بار اطالعاتی و آموزشي بخش مهمی 
از اسناد س�فارت آمريکا، به مراتب 
بااهميت تر از اس�ناد ويکی ليکس يا 
اسنادی است که اسنودن مطرح کرد 
ول�ی به دلي�ل بعضی از اش�تباهات، 
اينطور تصور ش�د ک�ه می خواهند با 
ليبرال ها تس�ويه حس�اب کنند و به 
همين دليل، انتشار اين اسناد خيلي 
دان�ش عمومی م�ردم را از عملکرد 

آمريکا و سفارت آمريکا باال نبرد.
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يکی از اقدامات مهم دانش��جويان تسخير کننده 
س��فارت آمري��کا در ايران، انتش��ار مجموعه مدارک 
موج��ود در اين س��فارتخانه بود که بعده��ا با عنوان 
اس��ناد النه جاسوسی ش��هرت يافت. در حين اشغال 
سفارت، بس��ياری از اسناد کاغذی و ميکروفيلم ها از 
س��وي کارکنان سفارت در آستانه نابودی قرار گرفت 
اما دانش��جويان ب��رای خوانش اين م��دارک مجدانه 
کوش��يدند و آن را منتشر کردند. اسناد قبل از ورود 
دانشجويان به محلی امن برده شده بود تا در صورتی 
که اوضاع به حالت اضط��راری درآمد، اقداماتی الزم 

برای از بين بردن آن صورت گيرد.  
دانش��جويان بعد از  ورود به س��اختمان سفارت 
در انته��ای يکی از راهروها ب��ا ديوار  فوالدی بلندی 
روبرو می شوند که صداهای مشکوکی از پشت آن به 
گوش می رس��يد. بعد از کمی دق��ت در مي يابند که 
يک دستگاه خردکن اس��ناد در حال امحای مدارک 
است. در جريان بازجويی ها از گروگان های آمريکايی 
متوجه می ش��وند که يکی از گروگان ه��ا توانايی باز 
ک��ردن قفل های رم��زدار را دارد و با اص��رار زياد از 
او مي خواهن��د ک��ه در باز کردن اي��ن در فوالدي به 
دانش��جويان کمک کن��د. برغم مخالفت ه��اي اوليه، 
باالخره گروگان آمريکايي حاضر به همکاري مي شود 
و دانش��جويان موفق به باز کردن در مي ش��وند. بعد 
از باز کردن در آهني،  دانش��جويان متوجه مي شوند 
ک��ه چند آمريکايي با امکاناتي ک��ه در اختيار دارند، 
مش��غول خرد کردن تعداد زي��ادي از ميکروفيلم ها،  
ميکروفيش ها و اسناد و مدارک هستند که بالفاصله، 
آمريکايي ها دستگير و دستگاه خردکن هم خاموش 
مي ش��ود. با اين وصف، بخش قابل توجهي از اس��ناد 

تا آن موقع امحا ش��ده و از بين رفته بود. )امير رضا 
س��توده، بحران 444 روزه در تهران، موسس��ه نشر 

ذکر، 1378، ص 90-89( 
بازيابي و ترميم اسناد

اسناد امحا شده و سالمي که به دست دانشجويان 
رس��يد، به لحاظ طبقه بندي به چند دس��ته تقسيم 
مي ش��د. بخشي از اسناد که سالم مانده بودند شامل 
اس��ناد عادي به ش��مار مي آمدند و البته در بين آنها 
اسناد طبقه بندي شده نيز وجود داشت. بخشي از اين 
اس��ناد عادي، گزارش هايي بود که به مسائل مختلف 
اقتص��ادي،  سياس��ي و فرهنگي کش��ور و موضوعات 
مرتبط با انقالب مي پرداخت. اسناد طبقه بندي شده 
هم ظاهرا در اولويت امحاء از سوي کارمندان سفارت 
قرار داشت و دانشجويان به محض ورود به سفارت و 
بازکردن اتاق مخصوص اس��ناد، با بشکه هاي مختلف 
و دستگاه هاي متعددي روبرو شدند که حاوي اسناد 
پودر ش��ده بود و قابل بازس��ازي نب��ود. )مصاحبه با 
مهندس رضا سيف اللهي،  فصلنامه مطالعات تاريخی، 

شماره 30، پائيز 1389( 
در اطالعيه شماره يک دانشجويان در مورد اسناد 
بجای مانده سفارت آمريکا، اين اسناد به اين صورت 

دسته بندی شده است:
1- بعضی از اسناد مهم باقی مانده، کامال سری بوده 

و با حروف رمز نوشته شده است.
2- اس��ناد راجع به موضوعات پيچيده ای اس��ت که 
نمی ت��وان بدون صرف چندي��ن روز وقت، اطالعاتی 

کسب نمود.
3- بسياری از اس��ناد دنباله دار و سيستماتيک است 
و احتياج به زمانی طوالنی جهت کش��ف ارتباط بين 

آنها دارد.
4- بسياری از اسناد احتياج به تخصص های نظامی و 
اطالعاتی دارد که از قدرت ما خارج است. )اسناد النه 

جاسوسی ، جلد اول، اطالعيه اول، ص 27(
  دکتر محمد هاشم پوريزدان پرست از دانشجويان 
مس��لمان پي��رو خط ام��ام در خصوص اس��ناد النه 
می گويد: يکس��ری از اس��ناد و ميکروفيلم  ها که زير 
دس��تگاه پودر ش��د، هنوز هم بازس��ازی اش ممکن 
نشده است. يک س��ری هم رشته شده بود که بچه  ها 
رش��ته  ها را کنار هم چيدند و با تالش ش��بانه روزی 
آن را بازس��ازی کردند و يک س��ری اس��ناد هم در 
نوار های کاست به رمز تبديل شده بود که جاسوسان 
آمريکايی به علت عجله، نتوانس��ته بودند اين نوار ها 
را از بي��ن ببرند. پش��ت کامپيوتر ها افت��اده و از ديد 
آن��ان پنهان ش��ده بودن��د. در دفت��ر کار کاردار هم 
مقداری اس��ناد پيدا ش��د که  اينها هم دس��ت اول و 
فوق س��ری بود. کاردار زمان تسخير رفته بود وزارت 
خارجه و يک س��ری اسناد بس��يار مهم و فوق سری 
را ب��ا بی مباالتی روی ميز کارش گذاش��ته بود. بعداً 
در آمريکا اظهار کرده اس��ت که اين اس��ناد را در گاو 
صندوق ويژه گذاش��ته بودم و چون مأموران امحای 
اس��ناد، رمز آن صندوق را نداشتند، نتواستند آنها را 
بي��رون آورده و خرد کنند و اي��ن دروغ بزرگی بود. 
برای فرار از مجازات بی مباالتی در نگهداری اس��ناد، 
اين دروغ را بافته  است. به هر حال اسناد اوليه که ما 
منتشر کرديم، بيش��تر درباره دخالت آمريکا در امور 
ايران بود. يکس��ری اس��ناد هم در آم��د که ما صالح 
نمی ديديم آنه��ا را مطرح کنيم چون فکر می کرديم 
اختالف بوجود می آورد. با امام که مشورت شد. امام 

مروري بر نحوه گردآوري و محتواي اسناد النه جاسوسی

مهم تر از اسناد »اسنودن« و »آسانژ«
◀فتاح غالمي
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گفتند: »همه اس��ناد را همان گونه که هس��ت برای 
مردم بخوانيد«. )پايگاه خبری سحر، 20آبان 1388(

با اين وصف کار دانش��جويان س��خت ب��ود. بايد 
اس��نادي را بازياب��ي مي کردند و انجام اي��ن امر نياز 
به ي��ک کار تخصصي داش��ت. از بين دانش��جويان،  
گروهي براي انجام اين کار داوطلب شدند و کار براي 
بازس��ازي اسناد شروع شد. دانش��جويان، اسناد امحا 
شده را جمع آ وري کردند و برخي از اسناد پودر شده 
را با توجه به رنگ و جنس کاغذ و اندازه حروف کنار 
يکديگر قرار دادند و با اين شيوه توانستند بسياري از 

مدارک را بازيابي کنند. 
براي اين کار برخي از دانشجوياني که معلم بودند، 
از شاگردان کالس هاي درس خود کمک گرفتند. اين 
گروه از دانش آموزان به همراه دانش��جويان، ساعت ها 
براي ترميم اسناد زحمت کشيدند. )مصاحبه حسين 

شيخ االسالم با خبرگزاري فارس، 1388/8/13(
علي اصغر فاني وزير فعل��ي آموزش و پرورش در 
اي��ن زمينه مي گويد: وقتی النه جاسوس��ی توس��ط 
دانش��جويان پيرو خط امام تس��خير شد اعضای آن 
تعدادی از اس��ناد را به صورت رشته رشته درآورده و 
داخل بش��که گذاشته بودند.  آن سال من معلم يکی 
از مناط��ق جنوب تهران بودم ک��ه ماموريت يافتم با 
کم��ک تعدادي دانش آموز، اين رش��ته ها را کنار هم 
ق��رار داده و جم��ع آوری کنيم. آن زم��ان تعدادی از 
دانش آموزان منطقه 16 تهران را به النه جاسوس��ی 
آوردم و آنها اين رش��ته های يک ميلی متری را کنار 
هم قرار دادند. به اين ترتيب اس��ناد النه جاسوس��ی 
گردآوری شد. )شبکه ايران، شنبه 12 بهمن 1392(

ابراهيم اصغرزاده چند سال بعد از اين و در حالي 
که هنوز کار انتش��ار همه اسناد به اتمام نرسيده بود، 
گفت��ه بود: »هنوز تعدادی س��ند از آنهايی که به هم 
می چس��بانند، اوراق رش��ته رشته ش��ده هستند که 
تقريباً به آخر رس��يده و کار بسيار مشقت باری بوده 
 است. چون از آن دس��ته  از رشته هايی هستند که با 
هم مخلوط شده اند و به دست آوردن آن وقت و دقت 
فراوانی را می برد زيرا به  هم چس��باندن رش��ته هايی 
که عرض ش��ان عمدتاً کمتر از ي��ک دوم عرض يک 
حرف انگليس��ی اس��ت، کار بس��يار طاقت فرس��ايی 
اس��ت. يکس��ری ميکروفيلم هايی هم بود که بچه ها 
طرح  هايی را دنبال می کردند تا از آنها استفاده کنند. 
ولی اينها هيچکدام به جای خيلی بااليی که بتوانيم 
آن را به عنوان دس��تاورد های عظيم محسوب کنيم، 
نرسيده اس��ت. به هر حال ش��ايد چند جلد از اسناد 
بيش��تر برای انتشار باقی نمانده باشد. يکسری اسناد 
فنی هم هس��ت که در امور کارشناس��ی بيشتر موثر 
است و بايد ارگان های مربوط از آن استفاده کنند از 
قبي��ل وزارت دفاع، وزارت نفت يعنی وزارتخانه هايی 
که اين اس��ناد به نوعی به  آنها مربوط می شده است«. 

)فصلنامه حضور ، پاييز 1370، شماره 2(
بعد از بازيابي اسناد، مدارکي که تکميل شده بود 
به معصومه ابتکار ارائه شد تا وي اين اسناد را ترجمه 
و در اختيار دانش��جويان بگذارد. )ش��يخ االسالمي،  

همان(
نحوه انتشار اسناد و  واکنش ها

گرچه بس��ياري از مدارک بجای مانده در سفارت 

در آس��تانه انهدام و امحا قرار گرفته ب��ود اما انگيزه 
دانشجويان و تالش ش��بانه روزی آنان برای رمزيابی 
اس��ناد، بر اين مش��کل فائق آمد و مدارک مرحله به 
مرحله انتش��ار پي��دا  کرد. اين افش��اگری ها در قالب 
ش��ش جزوه و 20 اطالعيه برای انتشار در دسترس 

عموم قرار گرفته بود.
اش��غال النه جاسوسی فرصتی به دانشجويان داد 
ت��ا برای گمان ها و فرضيات خ��ود در زمينه مداخله 
آمري��کا در ام��ور داخلي ايران و ني��ز مبنی بر اينکه 
برخ��ی از عناصر دولتی ب��ا آمريکاييان ارتباط دارند، 
داليلی محک��م بيابند. از همان ابت��دا معلوم بود که 
سمت و س��وی اين افشاگری بيش��تر متوجه عوامل 
دولتی و مقامات بلندپايه کابينه دولت موقت اس��ت 
و اولين ترکش های آن ب��ه عباس اميرانتظام اصابت 
کرد. او که در مقام س��خنگوی دولت بازرگان ايفای 
نقش می کرد متهم به جاسوسی عليه نظام و ارتباط 
ب��ا عوامل بيگانه ش��د. اتهامی که گرچ��ه در نهايت 
ب��ه صدور حک��م محکوميت و حب��س او انجاميد اما 
اميرانتظ��ام را از تکاپ��و نيانداخت و تا به حال وی بر 
آن اس��ت از هر فرصت ممکن برای اثبات بی گناهی 

خود بهره بگيرد.
در همان زمان، عده ای از سياس��يون از اين نحوه 
اطالع رس��انی که بعدها نام افشاگری به خود گرفت، 
ناراضي بودند اما غالب جريان هاي سياسي و مردمي 
ک��ه هر روز در مقابل س��فارت س��ابق آمري��کا و در 
حمايت از اشغال النه جاسوسي تظاهرات مي کردند، 

خواستار تداوم افشاگري ها بودند.
کم��ی بعد آي��ت اهلل موس��وی خوئينی ها در يک 
موضع گي��ری رس��می در مورد انتش��ار اس��ناد النه 
جاسوسی اعالم کرد که افش��اگری ها نشان می دهد 

آمري��کا از »سياس��ت گام به گام« ب��ازرگان حمايت 
می ک��رد. اين ت��ازه اول ماجرا ب��ود و از اين پس نام 
بس��ياری از دولتيان از درون اسناد و مدارک موجود 
در س��فارتخانه بيرون آمد. آن چه بيش از همه باعث 
عصبانيت کارگزاران دولت می ش��د اعالم اسامی آنان 
از رادي��و و تلويزيون بود که اين هم بواس��طه حضور 
موس��وی خوئينی ها در صدا و سيما و مسئوليتش در 
اين س��ازمان صورت می گرفت. از همان ابتدا معلوم 
ش��د که دانش��جويان ب��ه هيچ وج��ه از مواضع خود 
عقب نمی نش��ينند و احکام دولتم��ردان را مبنی بر 
توقف روند افشاگری بر نمی تابند. بنابراين فشارهای 
زيادي از جوانب مختلف به شورای انقالب وارد آمد و 
نهايتا اين شورا با صدور بخشنامه ای، ادامه افشاگری 
دانشجويان را در راديو و تلويزيون ممنوع اعالم کرد. 
البت��ه به اين مصوبه در عمل اعتنا نش��د و موس��وی 
خوئينی ها در واکنش به آن اظهار داشت: »ما از هيچ 
تهديدی نمی هراسيم. ليبرال ها و افشاشدگان، من و 
دانش��جويان را به اتهام اشغال النه جاسوسی تهديد 
به محاکمه می کنند. نه از محاکمه ترس��ی داريم نه 

از بازداشت«.
در مقطع��ی ديگ��ر ک��ه موس��وي خوئيني ها به 
مناسبتی در مقابل سفارت آمريکا سخنرانی می کرد، 
در پاس��خ به اعتراض برخی عليه افش��اگری ها گفت: 
مس��ئله جاسوسی يک فرد نيست. اگر جاسوسی يک 
ف��رد بود چن��دان فاجعه دردناکی نب��ود. فاجعه اين 
است که يک جريان انحرافی می رفته است همه چيز 
انقالب را قبضه کند و چه بس��ا اين جريان انحرافی، 
عناصر صادقی را هم به درون خود جذب کرده باشد.

اين اش��ارات و کناي��ات متوجه اعض��ای نهضت 
آزادی بود که بيش از س��اير گروه های سياسی مورد 
انتق��اد بودن��د. البته آنها ه��م در مقابل اين حمالت 
س��اکت ننشس��تند. برخی از آن��ان دانش��جويان را 
نيروهای تن��د و افراطی که هيچ قاع��ده و قانونی را 
نمی پذيرند، ناميدند. برخی ديگر برداشت اشغالگران 
سفارت را از محتوای اسناد، سطحی و غلط دانستند 
و عده اي ديگر، حتی اصل س��ند را مورد خدشه قرار 
داده و بس��ياری از مدارک منتشر شده را ساختگی و 
جعلی عنوان کردند .)نشريه بينش سبز، شماره 12، 

کتاب ضميمه،  پرونده موسوي خوئيني ها(
مجموعه اسناد النه جاسوسي از سوي دانشجويان 
پيرو خط امام بعدها در 74 جلد منتش��ر ش��د و در 
س��ال هاي بعد، »موسس��ه مطالعات و پژوهش��هاي 
سياس��ي« کليه اسناد تحت اختيار دانشجويان را در 
ده جلد به همراه يک جلد منتش��ر نش��ده که حاوي 
زندگينامه تعدادي از رجال سياسي بود، منتشر کرد. 

اهميت اسناد منتشر شده
مدارک منتشر شده حاوی اسناد زيادی در مورد 
روابط ايران و با آمريکا، نوع تعامالت شاه و درباريان 
با دولت ه��ای اياالت متح��ده، ارتباط��ات تجاری و 
اقتصادی ميان دو کش��ور،  کارگزاران دولتی همسو 
با سياس��ت های آمريکا،  ارائه گزارشهايی مبسوط از 
ش��خصيت های انقالبی، ميانه رو يا بی طرف در ميان 
کارگ��زاران حکومتی بعد از اس��تقرار نظام جمهوری 
اسالمی و... است. عالوه بر گزارشهای عادی، مدارک 
منتشر شده حاوی گزارش های بسياری با طبقه بندی 

ب�ه  ورود  از   بع�د  دانش�جويان 
انته�ای  در  س�فارت  س�اختمان 
يکی از راهروه�ا با ديوار  فوالدی 
بلندی روبرو می شوند که صداهای 
مش�کوکی از پش�ت آن به گوش 
می رس�يد. بع�د از کم�ی دقت در 
مي يابند که يک دس�تگاه خردکن 
اس�ناد در ح�ال امح�ای مدارک 

است.
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پ محرمانه اس��ت که نش��ان از اهميت زياد اين اسناد 
دارد. مطالعه اسناد موجود، خوانندگان را با بسياری 
از شيوه های ارتباط گيری کارمندان سفارت آمريکا با 

عناصر انقالبی و غيرانقالبی آشنا می کند. 
انتش��ار اين اس��ناد در زمان خود ضربه مهمي به 
سياس��ت خارجی آمريکا محس��وب می ش��د و خلل 
بزرگی را در سيس��تم اطالعاتی و امنيتی اين کشور 
وارد ک��رد. اين اتفاق که برای اولين بار رخ داده بود، 
نگرانی هايی را در س��اير کشورها نسبت به شيوه های 
جاسوسی سفارت خانه های آمريکايی دامن زد و باعث 
افزايش هوش��ياری دولت ها درباره عملکرد ماموران 
ديپلماتيک دولت اياالت متحده در ممالک ديگر شد. 
در مقام مقايسه می توان انتشار اسناد النه جاسوسی 
را با افشای اس��ناد آسانژ در سايت »ويکی ليکس« و 
نيز افشاگري هاي اسنودن برابر دانست با اين تفاوت 
که سرعت انتش��ار اطالعات و خبررس��انی در مورد 
چني��ن پديده ای در زمان خود ب��ا ارائه اطالعات در 
زمان فعلی برابر نيس��ت. در واقع اگر هنگام انتش��ار 
اسناد النه جاسوسي، امکاناتي مانند فضاي مجازي و 
اينترنت امروزي وجود داش��ت، قطعا تاثير و انعکاس 
جهاني آن بيش��تر ب��ود زيرا براي نخس��تين بار بود 
که اس��ناد پش��ت پرده دولت آمري��کا در حوزه هاي 
گوناگون، به صورت علني منتش��ر مي شد و برنامه ها 
و شيوه عملکرد دستگاه ديپلماتيک و جاسوسي اين 

کشور را برمال مي کرد. 
محورها و محتواي اسناد

اين اس��ناد ش��امل موضوعات مختلفی می شدند. 
برخ��ی از اين اس��ناد مرب��وط به خان��دان پهلوی و 
در راس آن محمدرض��ا ش��اه ب��ود. موضوعاتی چون 
خري��د اس��لحه از آمري��کا از س��وی رژي��م پهلوی، 
ايج��اد پايگاه هاي��ی ب��رای آمريکا در ايران، مس��ئله 
کاپيتوالس��يون، دس��تگيری و تبعي��د ام��ام، مقابله 
س��اواک با انقالبيون، تخلفات گس��ترده در انتخابات 
مجلس، وجود فساد در بين خاندان سلطنت و دربار، 
از مهمترين مواردی اس��ت که در اين بخش از اسناد 

مورد توجه است. 
در بين وابس��تگان به شاه، اش��رف خواهر توامان 
محمدرضا پهلوی از جمله افرادی است که بخش های 
قابل توجهی از اس��ناد سفارت آمريکا به او اختصاص 
داده ش��ده است. تاکيد بر خوش��گذرانی های خواهر 
ش��اه، اس��تفاده از نفوذ خود برای انعقاد قراردادهای 
تج��اری، ع��دم واکنش ش��اه در براب��ر فعاليت های 
اقتصادی اش��رف و پسرش شهرام از  موضوعات قابل 

ذکر در اين اسناد است. 
کارگزاران حکومت پهل��وی از هر يک به فراخور 
دوری و نزديکی ش��ان به دربار و ش��خص محمدرضا 
ش��اه مورد توج��ه ماموران س��فارت آمري��کا بودند 
و  در اس��ناد الن��ه هم گزارش های مهم��ی در مورد 
آنان وجود دارد. سرلش��کر حس��ين فردوست رئيس 
بازرسی شاهنش��اهی، امير اس��داهلل علم وزير دربار، 
دکتر عبدالکريم ايادی پزش��ک مخصوص شاه، دکتر 
منوچهر اقبال رئيس هيئت مديره شرکت نفت، امير 
عباس هويدا نخس��ت وزير، حسن امامی امام جمعه 
ته��ران، جعفر ش��ريف امامی رئيس س��نا، اردش��ير 
زاهدی س��فير ايران در آمريکا، نص��رت اهلل معينيان 

رئي��س دفت��ر مخصوص ش��اه، تيمس��ار محمدامير 
خاتمی ش��وهر خواهر ش��اه و فرمانده نيروی هوايی، 
جمشيد اعلم س��ناتور، امير هوش��نگ دولو سناتور، 
فليکس آقايان سناتور، هوشنگ انصاری وزير اقتصاد 
و دارايی، پرويز ثابتی رئيس امنيت داخلی س��اواک، 
نعمت اهلل نصيری رئيس ساواک و فرح پهلوی همسر 
ش��اه از جمله چهره هايی هستد که در مورد هر يک 
از آنه��ا گزارش هايی ارائ��ه و از اين اف��راد به عنوان 

حلقه هاي اصلی ارتباط با شاه، نام برده شده است. 
در گزارش هايی متعددی از اسناد سفارت آمريکا 
به موض��وع پروژه هم��کاری امنيتی نظامی اش��اره 
ش��ده است. با توجه به همسايگی کشورمان با اتحاد 
جماهير ش��وروی و رقابتی که دو ابرقدرت آن زمان 
در دوران جنگ سرد داشتند، اهميت اين ارتباط را 
بيش از بيش روشن می کند. ايران يکی از مهمترين 
تولي��د کنن��دگان نفت در دنيا ب��ود و آمريکا هم به 
عن��وان  يکی از اصلی ترين خري��داران اين محصول 
کش��ورمان شناخته می ش��د. از اين رو می طلبد که 
در کن��ار رواب��ط بازرگانی و تج��اری و نظامی،  باب 
همکاری ه��ای امنيتی نيز بين دو کش��ور باز ش��ود. 
آمريکا، ايران را به حض��ور در مجمع امنيتی حامی 
غ��رب ترغيب کرد و از س��ويی ديگ��ر دولتهايی که 
در اياالت متحده بر س��ر کار آمدن��د، به ايران برای 
فراه��م آوردن امکانات دفاعی و رزمی کمک کردند. 
ايجاد س��دی مس��تحکم در برابر نفوذ کمونسيم در 
منطق��ه از جمله اهداف��ی بود که آمري��کا با کمک 
ايران می خواست به آن جامه عمل بپوشاند.  مسئله 
اس��راييل ه��م از ديگر نکاتی اس��ت ک��ه در تحليل 
رواب��ط ايران و آمري��کا حائز اهميت اس��ت. اياالت 
متح��ده حفظ منافع اس��راييل را ج��زو اولويت های 
خود می دانست و از اين رو، در اسناد النه جاسوسی 
بحث روابط ايران و اسراييل بسيار مورد توجه است. 
برابر با يکی از اس��ناد، ايران تامين کننده 70 درصد 
از نفت اسراييل بود. )اسناد النه جاسوسی، ج 1، ص 
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يک��ی ديگر از محورهای اس��ناد النه جاسوس��ی 
گزارش های مشروح در مورد روحانيون انقالبی است. 
در اي��ن گزارش ها به اس��ناد فراوانی برمی خوريم که 
درباره امام خمينی تهيه ش��ده است. در اين مدارک 

توصيف��ات جالب��ی در مورد قاطعيت ام��ام و تفاوت 
ايش��ان با س��اير روحاني��ون و بی تاثير ب��ودن روش 
»بده و بس��تان« با ايش��ان ذکر شده است. همچنين 
گزارش هاي��ی مبنی ب��ر تفاوت های رهب��ر انقالب با 
دول��ت موق��ت و ضعف کابين��ه در براب��ر امام وجود 
دارد. ميان��ه روی دولت موقت در برابر آمريکا و عدم 
انعطاف رهبر انقالب در مقابل اياالت متحده از نکات 

برجسته اسناد النه جاسوسی است. 
ديگ��ر ش��خصيتی مهم��ی ک��ه در اس��ناد النه 
جاسوسی گزارشهای در مورد او وجود دارد آيت اهلل 
سيد محمد حسينی بهشتی است. در اين گزارش ها 
به دو ديدار آمريکايی ها در اسفند 57 و تابستان 58 
اشاره شده است. خبرگی در سياست و نظم و انسجام 
در صحبت و اس��تقبال از مذاک��ره و گفتگو و اعتماد 
به نفس فوق العاده از جمله خصوصيات دکتر بهشتی 
است که در گزارش های موجود از آن ياد شده است.

آيت اهلل س��يدمحمود طالقانی از ديگر چهره هايی 
است که در مورد شخصيت و ديدگاه های سياسی او 
گزارش هايی در اسناد ياد شده وجود دارد. در اسناد 
از وی ب��ه عنوان ش��خصيت ميانه رو ياد ش��ده که بر 
جنبه های اقتصادی قانون اساسی جديد تاکيد دارد و 
مطابق با برداش��ت و تفسير او از ميزان حمايت مردم 
از ام��ام خمينی، در صورت ص��دور حکم جهاد عليه 
شاه  از س��وی رهبر انقالب ، مردم با هواداری کامل 
و بدون توجه به آس��يب های احتمال��ی از اين حکم 

پشتيبانی خواهند کرد.
مح��ور ديگر اين اس��ناد در مورد افرادی اس��ت 
ک��ه رابطه خوبی ب��ا آمريکايی ها دارند. در فهرس��ت 
ارائه ش��ده اين اسناد نام بس��ياری از شخصيت ها و 
گزارش��هايی از دي��دار و گفتگوی مقامات س��فارت 
آمريکا با اين اش��خاص به چش��م می خورد. آيت اهلل 
س��يدکاظم ش��ريعتمداری مرج��ع دين��ی، عب��اس 
اميرانتظام س��خنگوی دولت موقت، رحمت اله مقدم 
مراغه اي، ابوالحس��ن بني صدر در اين فهرس��ت قرار 

دارند.
در کتاب هفدهم النه جاسوسی با عنوان رابطين 
خوب آمريکا، از برخی از چهره های رژيم گذشته هم 
به عنوان مرتبطين با س��فارت و دوس��تان خوب ياد 
ش��ده است. در اين فهرس��ت به افراد چون سيروس 
غنی، داريوش همايون، س��ناتور احمد متين دفتری، 
احس��ان نراقی، جعفر شريف امامی، محمود طلوعی، 
حميد عنايت، منوچهر اقبال، منوچهر فرمانفرمائيان، 
پرويز رائين، حسين نصر و پرويز راجي، بهرام چوبين 

و  پرويز مينا اشاره شده است. 
اس�ناد الن�ه  فهرس�ت موضوع�ی مجل�دات 

جاسوسی
جلد اول کتاب منتش��ر ش��ده از سوی  موسسه 
مطالع��ات و پژوهش��های سياس��ی کت��اب اول ت��ا 
دوازدهم اس��ناد را در بر می گيرد. در اين مجلد ابتدا 
20 اطالعيه دانش��جويان پيرو خط ام��ام که عنوان 
افشاگری گرفته بود، درج شده است.   در کتاب اول 
تا ششم اسناد که در اين جلد آمده، شامل موضوعاتی 
چون ديد کلی آمريکا راجع به انقالب اسالمی،  امام 
خمينی، مردم، کميته، اطرافيان امام، سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی، ديدگاه آمريکا در مورد ميانه روها و 

الن�ه  اس�ناد  انتش�ار  می ت�وان 
جاسوس�ی را ب�ا افش�ای اس�ناد 
آس�انژ در سايت »ويکی ليکس« و 
نيز افش�اگري هاي اس�نودن برابر 
دانس�ت با اين تفاوت که س�رعت 
انتش�ار اطالعات و خبررسانی در 
م�ورد چني�ن پدي�ده ای در زمان 
خ�ود با ارائ�ه اطالع�ات در زمان 

فعلی برابر نيست.
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جريان های اقتصادی ، منابع و ش��بکه های جاسوسی 
آمري��کا در ايران،  نگاه اياالت متحده به ارتش ايران، 
فراريان خارج از کش��ور، دادگاه های انقالب اسالمی، 
مواجه آمريکا با روحانيت، دولت موقت، جعل پول و 

شبکه پول های تقلبی می پردازد.
کتاب هفتم به روابط آمريکا و شاه اختصاص دارد 
و گزارش هايي ش��امل ارزيابی ها و اس��نادی در مورد 
نخب��گان ايرانی، ش��اه و دومان او و درباريان اس��ت. 
در اي��ن بخش به رواب��ط ايران با آمريکا، ش��وروی، 
چين، عراق، اسرائيل، کش��ورهای عربی، پيمان های 
بين المللی نيز اشاره شده است. در بخش داخلی هم 
به بيان جزئياتی در مورد تش��کيالت امنيتی ايران و 
ساواک و نيروهای مسلح و احزاب سياسی  اختصاص 
داده شده است. همچنين در اين بخش، گزارش هايی 
در مورد دولت موقت و حضور ش��اه در آمريکا وجود 

دارد.
کتاب هش��تم در م��ورد دخالت ه��ای آمريکا در 
ايران اس��ت که حاوی مطال��ب و موضوعاتی از قبل 
گزارش هاي��ی از خريد تس��ليحات نظام��ی و داليل 
ف��روش آن به اي��ران، برنامه همکاری ه��ای امنيتی، 
بررس��ی محافل مذهبی، ارائه گزارش هايی در مورد 
گروه های قومی مثل کرد، بختياری، قشقايی، عرب ها 

و موضوع حقوق بشر در ايران قبل از انقالب است.
کت��اب نه��م ب��ا عن��وان بنی ص��در دربرگيرنده 
مجموع��ه ای از اطالعات و اس��ناد در مورد بنی صدر 

است.
کتاب ده��م با عنوان مالقات ش��امل موضوعاتی 
مانن��د موضع گيری ه��ای نهض��ت آزادی در قب��ال 
رويدادهای منتهی به انقالب و حوادث بعد از انقالب 
و مالقات برخی از ش��خصيت های منتسب به دولت 

مثل اميرانتظام با ماموران آمريکا است.
کتاب يازدهم به عنوان آمريکا حامی اش��غالگران 
قدس، دربرگيرنده گزارش هايی متعدد از فعاليت های 
س��ازمان جاسوس��ی اس��رئيل در منطق��ه و س��اير 
کشورهای مسلمان است. در ادامه، اخبار و اطالعاتی 
از فعاليت ه��ای جاسوس��ی رژيم صهيونيس��تی ارائه 
می ش��ود که تحت پوشش ديپلماتيک و تحت عنوان 
کارگزاران صهيونيسم در سفارتخانه های اسرائيل در 

سراسر جهان صورت می گيرد.

 کتاب دوازدهم با عن��وان دخالت های آمريکا در 
ايران)2( شامل اطالعات و گزارشهايی است در مورد 
وضعيت کلی ايران، ش��کل گيری جريان های انقالبی 
و بررسی نهصت ش��يعی، مذهب و سياست، خالصه 
مذاکرات هيات مس��ائل مملکت��ی، مذهب و تجدد و 

وضعيت اقتصادی است.
جلد دوم اس��ناد النه جاسوس��ي محدوده زماني 
بين تش��کيل دولت نظامي و پيروزي انقالب اسالمي 
در 22 بهم��ن 1357 را در ب��ر مي گي��رد. اين مجلد 
دربرگيرن��ده کتاب های س��يزدهم تا بيس��ت و دوم 
اس��ت و عناوين آن عبارتن��د از: دخالت های آمريکا 
در اي��ران)4، 5، 6 و 7(، رابطين خوب آمريکا، دولت 
موق��ت، آمري��کا حامی اش��غالگران ق��دس و احزاب 

سياسی در ايران)1، 2 و 3(
جلد س��وم اسناد النه جاسوسی شامل کتاب های 
بيس��ت و س��وم تا سی و يکم اس��ت. کتاب بيست و 
س��وم به احزاب سياسی در ايران)4( اختصاص  دارد 
و حاوی  اس��نادی در مورد هدايت اهلل متين دفتری، 
نهض��ت رادي��کال، کانون وکال و حزب زحمتکش��ان 
اس��ت. کتاب بيس��ت و چه��ارم هم درب��اره احزاب 
سياس��ی در ايران)5( اس��ت. در اين بخش اسنادی 
درباره نهضت آزادی، حزب کارگران سوسياليس��ت، 

چريک ه��ای فدايی و مجاهدين و حزب توده موجود 
است.

کتاب بيستم و پنجم تا بيست و هشتم  با عنوان 
خط ميانه اس��ت. در  اين بخش در مورد اشخاص و 
جريان هايی که روشی ميانه روتر را در حوادث انقالبی 
در پيش گرفته اند، مورد بررسی قرار گرفته و اسنادی 
در م��ورد جبهه ملی، آيت اهلل ش��ريعتمداری، اوضاع 
داخلی ايران، ش��ورای س��لطنت، ناصرخان قشقايی، 
زمزمه های ورود امام، دولت بازرگان، بررسی وضعيت 

دانشگاه در اين زمينه وجود دارد.
کتاب بيستم و نهم و سی ام  به موضوع افغانستان 
اختص��اص دارد و اطالعات��ی در م��ورد وضعيت اين 
کش��ور، اح��زاب و گروه ه��ای افغانس��تان، موقعيت 
سياس��ی و نظامی، روابط آمريکا و افغانستان و نقش 
روسيه در اين کشور و وضعيت پناهندگان افغانی در 

ممالک همجوار ارائه می دهد.
کتاب س��ی ويکم هم ح��اوی اس��نادی در مورد 
کردس��تان، موض��وع کرده��ا، موقعي��ت اقتصادی و 
اجتماع��ی، عناص��ر جدايی طل��ب، کرده��ای عراق، 

بارزانی و اطرافيان وي است.
جلد چهارم ش��امل کتابهای سی و دوم تا سی و 
نهم اس��ت که عناوين آن عبارتند از کردس��تان)2(، 
غيرمتعهده��ا، اس��تعمار سياس��ي آمري��کا، ح��کام 
جزيره الع��رب بازيچ��ه ش��يطان، اش��غالگران قدس، 
مس��لک های سياس��ی اس��تعمار، پاري��س پناهگاه 

جاسوسان آمريکا و کويت)1( 
جلد پنجم اس��ناد الن��ه جاسوس��ی دربرگيرنده 
کتاب ه��ای چهلم تا پنجاهم اس��ت با اي��ن عناوين: 
کويت)2(، ترکيه،  فلسطين)1، 2 و 3(، پاکستان )1 

و 2(، شوروی شرق تجاوزگر در دو بخش
جل��د شش��م ح��اوی کتاب ه��ای پنجاه ويک��م 
ت��ا ش��صت ودوم اس��ت که عالوه ب��ر اين ک��ه ادامه 
موضوع ش��وروی ش��رق تجاوزگر ش��امل بخش های 
س��وم و چه��ارم را در ب��ر می گيرد، ب��ه بحث مصر، 
خ��ط ميانه)5و6(، مصر، صنع��ت بين المللی نفت در 
س��ال 1980، بازار نفت تا پايان 1985، فعاليت های 
اقتصادی نظامی کشورهای کمونيستی و دخالت های 

آمريکا در ايران می پردازد.
جل��د هفت��م ش��امل کتاب های شصت وس��وم تا 
هفتادودوم اس��ت و عناوين آن عبارت از دخالت های 
آمريکا در ايران)13(، سياست جهانی آمريکا از ادعا تا 
واقعيت، روندهای سياسی و اقتصادی در شبه جزيره 
عربس��تان، اعتص��اب در صنعت نفت اي��ران، دالالن 
اسلحه واسطه های نفوذی، توهم براندازی، کشورهای 

روبه رشد، و مستشاری نظامی در ايران)1، 2 و 3(
جلد هش��تم هم به کتاب هفتادوهفتم اختصاص 
دارد و موض��وع آن ع��راق اس��ت. در اي��ن مجل��د 
زندگينام��ه جمعی از رجال پهلوی نيز آمده که جزو 

اسناد منتشر نشده محسوب می شود.
مجلدات نهم و دهم اسناد النه جاسوسی از سری 
انتش��ارات موسس��ه مطالعات و پژوهشهای سياسی 
با تاخير منتش��ر ش��د و  ش��امل اس��نادی بودند که 
به صورت روزش��مار تنظيم ش��ده و ب��ازة زماني 19 
دي 1356 ت��ا 13 آب��ان 1358 )زمان تس��خير النه 

جاسوسي( را پوشش مي دهند.

موس�وي خوئيني ها به مناسبتی در 
مقابل س�فارت آمريکا س�خنرانی 
می کرد، در پاسخ به اعتراض برخی 
علي�ه افش�اگری ها گفت: مس�ئله 
جاسوس�ی يک ف�رد نيس�ت. اگر 
جاسوسی يک فرد بود چندان فاجعه 
دردناکی نبود. فاجعه اين اس�ت که 
يک جريان انحرافی می رفته اس�ت 

همه چيز انقالب را قبضه کند.
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دست اندرکاران محترم ماهنامه تربيت سياسي اجتماعي
با س�الم. خوش�حالم که نش�ريه اي با اين محتوا از س�وي معاونت پرورش�ي وزارت 
آموزش و پرورش منتش�ر مي ش�ود. اميدوارم انتش�ار آن تداوم داش�ته باشد و هر روز 
پرمحتوات�ر از قب�ل ش�ود. مطالعه »برخورد انديش�ه« در ش�ماره اول اين نش�ريه، مرا 
واداش�ت تا پرسش هايي را که در باره ماجراي اشغال النه جاسوسي در ذهن دارم، براي 

دست اندرکاران اين نشريه بنويسم تا در اين باره نيز نظرات کارشناس شما را بدانم.
 1- آيا حمله به س�فارت يک کش�ور ديگر که در عرف بين الملل، جزئی از خاک آن 
کشور محسوب می ش�ود، حرکتی مغاير با اخالق اسالمی که انقالب شکوهمند اسالمی 

بر پايه آن شکل گرفت، نبود؟
 2- اگر اين اتفاق رخ نمی داد و به تبع آن، روابط ايران و آمريکا قطع نمی شد، آيا صدام باز 

هم به ايران حمله می کرد؟
3- رهبران دانشجويان خط امام در مصاحبه های سال های اخير خود مدعی شده اند 
که قصد اش�غال بلندمدت سفارت آمريکا را نداش�تند. پس چه پيش آمد که در حدود 

يک سال و نيم در سفارت ماندند؟
4- آيا اساسا آمريکاستيزی از شعارها و اهداف انقالب بود؟ اگر چنين بود چرا قطع 
روابط با اين کش�ور، به محض پي�روزی انقالب صورت نگرفت؟ چرا پيش از 13 آبان 58 
وقتی گروه ديگری به قصد اشغال، وارد سفارت آمريکا شدند، حضرت امام)ره( و کميته 
انقالب اسالمی، واکنش تندی به آن نشان دادند و آن گروه را از سفارت اخراج کردند؟

از اين که به پرسش هاي فوق پاسخ خواهيد داد، پيشاپيش متشکرم. 
مهرداد . ج . گلستان

خواننده گرامي
از اين که شماره اول اين نشريه مورد توجه شما قرار گرفت، خداوند را شاکريم. 
پرسش مطرح شده از سوي شما، اين روزها از سوي بسياري از منتقدان به اشکال 
مختلف مطرح و حتي دامن زده مي ش��ود و به همين دليل ممکن اس��ت اکنون به 
پرس��ش ذهني بس��ياري از خوانندگان تبديل شده باش��د. طبعا براي ما نيز مهم 
اس��ت که به موضوعات مورد توجه بخش بزرگتري از مخاطبان بپردازيم و در باره 

مسئله اي سخن بگوييم که دغدغه ذهني مهمتري محسوب مي شود.
براي ورود به بحث، توجه شما را به چند نکته مقدماتي جلب مي کنيم:

اول – براي فهم درس��ت و دقيق هر پدي��ده تاريخي و اجتماعي، بايد از منظر 
کس��اني به ماجرا نگاه کرد که در ش��رايط وقوع همان حادثه زيسته  و آن ماجرا يا 
واقعه را از درون درک کرده اند. اساس��ا اين درس��ت نيس��ت که ما با منطق امروز، 
تاريخ ديروز خودمان را محاکمه و عليه گذش��تگان خود حکم صادر کنيم. از کجا 
معلوم که اگر به گذش��ته برگرديم و بس��ياري از رخدادهايي که در طي دهه ها رخ 
داده اند، اساس��ا واقع نمي ش��دند و بر قضاوت ما اثر نمي گذاشتند، ما هم نسبت به 
بس��ياري از مسائل مانند کس��اني که در آن زمان بوده اند، نمي انديشيديم؟ از کجا 
معلوم که اگر ما هم جاي گذشتگان خودمان بوديم، همان گونه عمل نمي کرديم؟ 
دوم – ماهيت پديده ها ثابت نيس��ت و در ش��رايط تاريخي گوناگون، متفاوت و 
گاهي حتي به ضد خود هم تبديل مي ش��ود. در تحليل رخدادها حتما بايد به اين 
ماهيت متغير و متحول پديده ها توجه داش��ت. مثال در مورد آمريکا و ماهيت اين 
کشور و سياست هاي جهاني دولت هاي آن، هميشه نمي توان حکم واحدي داشت 

برخورد اندیشه

آیا اشغال النه جاسوسي به زیان ما تمام شد؟

اشاره: 
در اين شماره »ضميمه سياسي اجتماعي ماهنامه تربيت«، بنا داريم همزمان با 
آبان ماه يعني ماه تس�خير النه جاسوسي آمريکا در ايران از سوي دانشجويان پيرو 
خط امام، به س�راغ يکي از پرس�ش هاي روز ذهن مخاطبان برويم و در پيرامون آن 
مطالبي را مطرح کنيم. بهانه اين برخورد انديش�ه، پرسش�ي است که از سوي يکي 
از همکاران مطرح شده و به همين مقوله مربوط است. اميد که خوانندگان گرامي با 
مطالعه اين توضيحات و انعکاس نظرات خود، بر غناي اين گونه مباحث در ماهنامه 

بيافزايند. 
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و چه بس��ا يک پديده در طول زمان تغيير کند و نقش متفاوتي بيابد. مثال آمريکا 
در هنگام ورود به ايران يعني در اواخر قاجار و اوايل پهلوي، کش��ور دمکراتي بود 
که از اس��تقالل همه کشورهاي جهان سوم دفاع مي کرد و خواستار آزادي ملت ها 
ب��ود و به همي��ن دليل، جز رخدادهاي مربوط به کش��تار سرخ پوس��تان آمريکا و 
برده داري سياهان آفريقا که نقطه منفي تاريخ اين کشور بود، تصوير منفي و سابقه 
اس��تعماري بارزي در ذهن مردم ما نسبت به اين کشور و سياستمداران آن وجود 
نداشت اما بتدريج اين کشور، کارکردهاي ديگري از خودش بروز داد و وارد حوزه 
استعمار شد و به سلطه بر ملت هاي ديگر پرداخت. طبعا نمي توان درباره اين کشور 
در ه��ر دو مقطع، حکم ثابتي را بيان کرد و اين تحوالت جدي در کارکرد و نقش 

جهاني آمريکا را در ارزيابي مسائل و تحليل امور دخالت نداد.
س��وم – در مورد همين مثال يعني کشور آمريکا، عالوه بر عنصر زمان، عنصر 
مکان نيز در ارزيابي ماهيت و رفتار اين نظام سياسي موثر است و به همين دليل، 
در کش��ورهاي مختلف، نگاه يکساني نس��بت به آمريکا وجود ندارد. بنابراين عالوه 
بر تاثير عنصر زمان در ش��ناخت ماهيت يک پديده سياس��ي، حتما بايد به عنصر 
م��کان و محيط سياس��ي هم توجه کرد. مثال مردم کش��ور ما ي��ک گونه قضاوت 
نسبت به آمريکا داشته و مردم کويت، قضاوت ديگري دارند. مردم ما وقتي تمامي 
سياس��ت ها، کارکردها و مواضع آمريکا را در باره مس��ائل گذش��ته کش��ورمان در 
نظر مي گيرند، دچار انزجار و خش��م مي ش��وند و از آمريکا، احساس نفرت و کينه 
مي کنند ولي ممکن است مردم ديگر کشورهاي جهان، به چنين قضاوتي نرسيده 
باشند. س��ال ها قبل هيئتي از سياستمداران و روشنفکران و اصحاب رسانه کشور 
کويت، س��فري به ايران داش��تند و در ديدار با اصحاب قلم کش��ورمان به صراحت 
مي گفتند ما ش��عار »مرگ بر اس��راييل« و »م��رگ بر ص��دام« ايراني ها را خوب 
مي فهميم اما ش��عار »مرگ بر آمريکا«ي ايراني ها براي ما ملموس نيست. به آنان 
گفته ش��د طبعا شما که تمام موجوديت کشورتان را بعد از اشغال کويت از سوي 
عراق، مديون ارتش آمريکا هستيد و آمريکا، کويت را از اشغال صدام بيرون آورد، 
نمي توانيد مانند ما قضاوت کنيد که آمريکا را در مقاطع گوناگون تاريخ کشورمان، 
در مقابل ملت و حامي ديکتاتوري ش��اه مي ديديم و عامل س��رنگوني دولت ملي 

مصدق و ده ها اقدام ديگر مي دانيم. 
چه��ارم – تاري��خ را نبايد از »انتها« به »ابتدا« نوش��ت بلکه بايد مقدمات را با 
روش درس��ت، بررسي و به س��وي نتايج حرکت کرد. متاس��فانه اين روزها، ديده 
مي ش��ود که کساني با در نظر گرفتن »نتايج«، به صدور حکم مي پردازند و داليل 
اوليه و مقدماتي را که منجر به اتخاذ يک تصميم مي شود، مدنظر قرار نمي دهند. 
با اين روش، همه اقدامات گذشتگان را اگر نتايج امروزش، خوب جلوه کند، مورد 
قب��ول مي دانن��د و همه تصميمات آنان را اگر به نتايج ظاهرا مورد قبول نرس��يده 
باش��د، منفي ارزيابي مي کنند. در اين روش، متاس��فانه دالي��ل عيني اجتماعي و 
تاريخي که در گذشته منجر به اتخاذ تصميمي خاص شد يا وقوع يک رخداد مهم 
را توجيه مي کرد، مورد توجه قرار نمي گيرد. مثال صاحبان اين روش تحليلي، اصال 
کاري ندارند که چرا مردم ايران در س��ال 57 در اوج انس��جام ملي، انقالب کردند 
و س��لطنت شاه و اساسا رژيم سلطنتي را از ميان برداشتند. آنان با در نظر گرفتن 

نتاي��ج حاصل��ه از وقوع انقالب - که ممکن اس��ت از نظر آنان مثبت نباش��د – به 
قضاوت درباره اصل انقالب مي پردازند در حالي که اساسا معلوم نيست بتوان نتايج 
م��ورد نظر آنان را منطقا، محصول انقالب دانس��ت. در واقع اگر به روش درس��ت 
تاريخي در تحليل رخدادهاي بزرگ جامعه خودمان متوس��ل نشويم، مسائل امروز 
جامعه و کش��ور را که از منظر خودمان ممکن اس��ت منفي باش��د، جايگزين آن 
انگيزه ه��ا و داليل تاريخ��ي مي کنيم و تاريخ را از انتها به ابتدا خواهيم نوش��ت و 

معلوم است که اين ديگر تاريخ نيست.
پنج��م – از آنجا که ح��وادث تاريخي فقط يک ب��ار رخ مي دهند – ولو آن که 
سنت هاي تاريخي دائما در حال تکرار باشند – ما نمي توانيم درک کنيم اگر فالن 
اتفاق در گذشته نمي افتاد يا بهمان تصميم گرفته نمي شد، اکنون وضعيت چگونه 
بود و االن درباره گذشتگان خود چگونه بايد قضاوت مي کرديم؟ مثال ما نمي دانيم 
که اگر سفارت آمريکا اشغال نمي شد و توطئه هاي اين سفارت ادامه مي يافت، چه 
اتفاقي ممکن بود رخ دهد. آيا احتمال نداشت مانند سال 1332 و سرنگوني دولت 
مصدق، طرح کودتايي موفق، اين بار عليه انقالب به اجرا در آيد؟ اين مثال را زديم 
چون موضوع بحث ماست اما مي توان در مورد همه رخدادهاي تاريخي اين موضوع 
را مطرح کرد. در واقع اگر رخدادهاي تاريخي را از منظر »عدم وقوع« مد نظر قرار 
دهيم و بخواهيم نتايج عدم وقوع آن حادثه را تحليل کنيم، دچار مش��کل خواهيم 
شد و به همين دليل، واقع بينانه آن است که نه بر اساس نتايج فرضي و نه از منظر 
پيامدهاي عدم وقوع، بلکه از منظر داليل وقوع حادثه در زمان خودش، به س��راغ 
هر مقوله تاريخي برويم و بقيه موارد را به عنوان فرع بر اين اصل، در نظر بگيريم. 

همکار محترم
اجازه بدهيد با ذکر اين مقدمات بعضا کلي، به س��راغ پرس��ش هاي مطروحه از 

سوي شما برويم.
نقض قوانين بين المللي

پرس��يده ايد که »آيا حمله به سفارت يک کش��ور ديگر که در عرف بين الملل، 
جزئی از خاک آن کش��ور محس��وب می ش��ود، حرکتی مغاير با اخالق اسالمی که 
انقالب شکوهمند اسالمی بر پايه آن شکل گرفت، نبود؟«. در پاسخ شما و در اين 
م��ورد خاص، به صراحت عرض مي کنيم: خي��ر! البته توضيحات ما را هم مالحظه 

کنيد.
اخالق اس��المي حکم مي کند که ما به قواعد درس��ت اخالقي و حقوق عادالنه 
پايبن��د بماني��م و از جمل��ه تعهدات دوجانب��ه را مراعات کنيم. طبع��ا اگر قوانين 
بين المللي بر اس��اس حقوق مورد قبول همگان باش��د و عدالت در آن رعايت شده 
باشد و نيز اگر دولت ها به تعهدات دوجانبه جاري ميان ما و خودشان، پايبند مانده 
باشند، حتما جمهوري اسالمي هم بر اساس حکم عقل و اخالق، بايد آن قوانين را 

مراعات کند اما متاسفانه در اين زمينه چند اشکال جدي وجود دارد.
اشکال اول اين است که بخشي از قواعد بين المللي بر اساس عدالت بنا نشده اند 
زيرا س��ازمان هاي جهاني از جمله سازمان ملل، بر اساس خواست کشورهاي پيروز 
جنگ جهاني دوم ش��کل گرفته اند و به همين دليل، سهم بيشتري از قدرت را به 
کش��ورهايي مثل آمريکا داده اند و همين امر منجر به ظهور ظلم نهادينه ش��ده در 

ب�راي فه�م درس�ت و دقيق ه�ر پديده 
تاريخي و اجتماعي، بايد از منظر کساني 
ب�ه ماجرا ن�گاه کرد که در ش�رايط وقوع 
همان حادثه زيسته  و آن ماجرا يا واقعه را 
از درون درک کرده اند. اساسا اين درست 
نيست که ما با منطق امروز، تاريخ ديروز 
خودمان را محاکمه و عليه گذشتگان خود 

حکم صادر کنيم.
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پ اين س��ازمان هاي جهاني شده اس��ت. به همين دليل، آمريکا مي تواند از اين ظلم 
نهادي در س��ازمان ملل، بهره ببرد و سياس��ت جهاني را به س��وي منافع خودش، 
جهت بدهد و مثال اتخاذ تصميم جمعي کش��ورها عليه اس��راييل و به نفع عدالت 

را ناممکن کند.
اش��کال دوم اين اس��ت که ابرقدرت ها و کش��ورهاي س��يطره جو، خودشان به 
بس��ياري از قوانين بين المللي پايبند نمي مانند و در صورتي که ميس��ر باش��د، با 
اس��تفاده از محمل هاي حقوقي و نهادهاي بين المللي و حتي با راه اندازي بس��اط 
جاسوس��ي و مداخله مستقيم، همان حقوق متعارف را هم زير پا مي گذارند و حق 

حاکميت ملت ها را ناديده مي گيرند. 
در م��ورد اول، طبيعي اس��ت که ما به قوانين بين المللي ت��ا زماني بايد پايبند 
بمانيم که عادالنه و انس��اني باش��د و به همين دليل، در برخ��ي از زمينه ها، براي 
خودم��ان »حق تحفظ« قائليم يعني عليرغم عضويت در س��ازمان هاي بين المللي، 
ت��ن به تمام��ي مصوبات ناعادالنه آنها نمي دهيم و بر اس��اس منطق خودمان و در 
ح��د توانايي مردم و منطبق با منافع ملي کش��ور، براي احقاق حق خود و دفاع از 

مظلوم هم مبارزه مي کنيم.
در مورد دوم، اگر دولتي قصد مداخله در امور داخلي کشور ما را داشته باشد، 
دليل��ي ن��دارد که ما به ظاهر قواني��ن بين المللي وفادار بماني��م و فعاليت هاي آن 
کش��ور را خنثي نکنيم. اين واقعيت را نمي توان انکار کرد که آمريکا تنها کشوري 
ب��وده که در دهه هاي اخير، در امور داخلي کش��ور م��ا مداخله مي کرد و اقداماتي 
مانند سرنگوني يک دولت قانوني، تشکيل ساواک و آموزش دستگاه هاي امنيتي و 
اطالعاتي، طراحي و اجراي برنامه هاي اقتصادي مطلوب غرب، همراهي در سرکوب 
مردم از سوي رژيم شاه، طراحي کودتا عليه انقالب و مواردي از اين دست را انجام 
داده اس��ت. طبعا وقتي س��فارت يک کشور به محلي براي توطئه عليه يک ملت و 
انقالب آنان تبديل شده باشد، حرمتي ندارد و اقدام واکنشي دانشجويان عليه اين 

سفارت، توجيه پذير مي شود. 
حمله عراق به ايران، حاصل اشغال سفارت!

پرسيده ايد که اگر اشغال س��فارت صورت نمي گرفت، آيا صدام به ايران حمله 
مي کرد؟ از قرائن و ش��واهد چنين بر مي آيد که بله و احتمال ش��روع جنگ عليه 
ايران از سوي عراق، به داليل ديگري بسيار باال بوده است زيرا مسئله جنگ عراق 
عليه ايران، ريش��ه در س��ال هاي طوالني کش��مکش هاي منطقه اي دارد و خالصه 

کردن آن در يک ماجرا مانند اشغال سفارت، ساده کردن ماجراست. 
رژيم شاه و حزب بعث در سال هاي قبل از انقالب، با يکديگر کشمکش سياسي 
داش��تند و حتي عليه يکديگر اقدامات نظامي هم ک��رده بودند. عراق در مقطعي، 
تس��ليم ش��د و با توجه به ش��رايط منطقه اي که باعث انزواي اين کشور شده بود، 
ب��ا ايران صلح کرد و ق��رارداد 1975 را پذيرفت ولي مترصد بود که در ش��رايطي 
ديگر، کل توافقات را زيرپا بگذارد و حتي اگر بتواند بخش هاي از س��رزمين ايران 
را ب��ه ع��راق منضم کند. پيروزي انقالب در ايران و حذف يک رژيم دست نش��انده 
آمري��کا، اي��ن فرصت را براي ع��راق ايجاد کرد ک��ه آن آرزوي تاريخي خود را پي 

بگيرد. طارق عزيز معاون صدام در شروع جنگ سخني 
را مطرح کرد که تمامي داليل تصميم عراق براي جنگ 
را توجي��ه مي کند. وي گفته بود: »کش��وري که ارتش 
قدرتمن��دي ندارد، در ميان ابرقدرت ها متحدي ندارد و 
در درون حاکميت خود هم يک دس��ت نيست، محکوم 
به شکس��ت است«. اين موارد نشان مي دهد که عراق از 
فرصت پي��روزي انقالب و درگيري ميان ايران و آمريکا 
و تصفيه صورت گرفته در ارتش و ش��کل جدي نگرفتن 
س��پاه و بسيج و کشمکش سياسي درون جبهه انقالب، 
بهره برد تا حتما در جنگ پيروز شود. البته عراق منابع 
قدرت ديگر مردم ايران را ناديده گرفت و غافلگير شد و 
عليرغم حمايت همه کش��ورهاي شرق و غرب از صدام، 

نتوانست در جنگ به اهداف خود برسد. 
بنابراي��ن اگر قرار باش��د به عامل��ي در ايجاد انگيزه 
در صدام براي ش��روع جنگ تاکيد شود، بايد بيشتر بر 
نفس پيروزي انقالب در ايران و فاصله گرفتن جمهوري 
اس��المي از سياس��ت آمريکا و فرصتي که اين امر براي 

عراق ايجاد کرد، اشاره کرد نه اشغال سفارت که يک اقدام فرعي در قياس با اصل 
انقالب محس��وب مي ش��ود. البته اميدواريم با همان روش غل��ط تحليلي، اين بار 
مردم کش��ورمان را مالمت و س��رزنش نکنند که چرا عليه رژيم شاه مبارزه کردند 
و س��رنگوني نظام پادش��اهي در ايران را رقم زدند و با اين کارش��ان، خشم آمريکا 

را برانگيختند!
چرا 444 روز؟

نوش��ته ايد که مطابق اظهارات دانشجويان تس��خيرکننده سفارت آمريکا، قرار 
بود دانش��جويان سفارت را اش��غال و بعد از رساندن صداي اعتراض خود به گوش 
جهانيان و بعد از به دس��ت آوردن برخي از اس��ناد مداخله اين کشور در ايران، از 
آنجا خارج شوند ولي در عمل، ماجرا ابعاد گسترده اي به خود گرفت و اينک براي 

شما اين پرسش مطرح است که چرا اينقدر ماجرا به طول کشيد؟
چنين به نظر مي رس��د که اقدام دانشجويان با شعارهاي اسالمي و انقالبي و با 
عنوان »پيرو خط امام«، آنقدر مورد قبول و حمايت مسئوالن و جريان هاي سياسي 
و اقش��ار مختلف مردم قرار گرفت که ماجرا را از س��طح يک گروه دانش��جويي، به 
س��طح ملي ارتقا بخشيد. در واقع با حمايت امام خميني از دانشجويان، عمال کل 
نظام اسالمي پشت سر ماجراي اشغال النه جاسوسي قرار گرفت و ابعاد آن متفاوت 
ش��د. در اين مرحله، دانش��جويان در حاش��يه قرار گرفتند و از س��وي مسئوالن، 
پيام هايي به عنوان مطالبات مردم ايران به آمريکا اعالم ش��د که اخراج شاه از اين 
کشور و تحويل وي به ايران، آزادسازي اموال مصادره شده جمهوري اسالمي، عدم 
مداخل��ه در اوضاع داخلي ايران و مواردي مش��ابه از جمله اين مطالبات بود. طبعا 
آمريکايي ها که خودشان را ابرقدرت و هر گونه کوتاه آمدن در اين قضيه را خالف 
پرس��تيژ ابرقدرتي خود مي دانستند، حاضر به کوتاه آمدن نبودند و دست به اقدام 
نظامي زدند که در طبس به شکست انجاميد. از آن پس مذاکره هم در دستور کار 
آمريکايي ه��ا قرار گرفت و در نهايت با وس��اطت الجزاير، مصالحه اي صورت گرفت 
و آمريکا با قبول برخي مطالبات ايراني ها، زمينه آزاد شدن گروگان ها فراهم آمد. 
اي��ن واقعي��ت را نمي توان انکار کرد که مس��ئله گروگان گي��ري ديپلمات هاي 
آمريکاي��ي در اي��ران، تنها در يک��ي دو روز اول جنبه کام��ال مردمي و خودجوش 
و دانش��جويي داش��ت اما از آن پس، رنگ حکومتي گرفت و تصميم گيري در باره 
سرنوش��ت گروگان ها به شوراي انقالب و س��رانجام به نمايندگان مجلس و دولت 
س��پرده شد. البته هميشه غالب مردم و گروه هاي سياسي، حامي اقدام دانشجويي 
بودند اما تداوم بازداش��ت گروگان ها، بيش از آن که يک تصميم دانشجويي باشد، 
تصمي��م عموم��ي نظام بود و کل حکومت پش��ت س��ر اين اقدام ق��رار گرفت. در 
آن مقط��ع، مس��ئوالن نظام درص��دد تامين برخي از حقوق مردم و کش��ور بودند 
و توانس��تند ت��ا حدي نيز آن را تامي��ن کنند و بر اين باور بودن��د که اگر مقامات 
آمريکاي��ي، زودتر از اين تن به خواس��ته هاي ايران مي دادن��د، حتما گروگان هاي 

آمريکايي، زودتر هم آزاد مي شدند.  
مبارزه با آمريکا، تداوم مبارزه با شاه؟

پرس��يده ايد: آيا اساسا آمريکاستيزی از شعارها و اهداف انقالب بود؟ اگر چنين 
ب��ود چرا قطع روابط با اين کش��ور، به محض پيروزی 
انق��الب ص��ورت نگرفت؟ چ��را پي��ش از 13 آبان 58 
وقتی گروه ديگری به قصد اشغال، وارد سفارت آمريکا 

شدند، آن گروه را از سفارت اخراج کردند؟
در اين زمينه چند نکته قابل توجه وجود دارد:

از  بيگانه س��تيزي  و س��پس  بيگانه هراس��ي  اول- 
واقعيت هاي سياس��ي در ميان مردم ماس��ت و از بعد 
از مش��روطه به بعد که دخالت برخي از کشورها مانند 
انگلي��س و آمريکا ب��ه صورت مس��تقيم در آمد، ابعاد 
جدي ت��ري به خود گرف��ت. مردم س��رزمين ما هرگز 
ب��ه بيگانه اعتم��اد نکردند و هنگامي ک��ه آمد و رفت 
سياستمداران کش��ورمان نيز به اراده خارجي ها پيوند 
خورد، حساس��يت آنان مضاعف ش��د. در گذش��ته در 
پايتخت کش��ور س��ه قدرت دربار، بازار و روحانيت در 
کنار يکديگر مي زيستند )تئوري کاخ شاه، بازار سنتي 
و مس��جد جامع( و روحانيت در کنار بازار س��نتي در 
کنار مردم مي ايس��تادند و قدرت دربار و شاه را کنترل 

اگ�ر دولت�ي قص�د مداخل�ه در امور 
داخل�ي کش�ور ما را داش�ته باش�د، 
دليلي ن�دارد که ما به ظاه�ر قوانين 
بين المللي وفادار بمانيم و فعاليت هاي 
آن کشور را خنثي نکنيم. طبعا وقتي 
س�فارت يک کش�ور به محل�ي براي 
توطئه عليه ي�ک ملت و انقالب آنان 
تبديل ش�ده باش�د، حرمتي ندارد و 
اقدام واکنشي دانشجويان عليه اين 

سفارت، توجيه پذير مي شود. 



شماره دوم / آبان ماه 561393

اندیشه

شماره دوم / آبان ماه 561393

پرونده دوم

مي کردن��د اما بع��د از ورود کش��ورهاي خارجي، دربار متحدان ت��ازه اي پيدا کرد 
سفارت خانه هاي خارجي و س��رمايه داري تازه وارد در کنار دربار قرار گرفتند. اين 
ام��ر موجب اعتراض مردم و روحانيت و بازار س��نتي ش��د و مي��زان فاصله ميان 
حکومت و مردم را مضاعف س��اخت. از آنجا که در چند دهه آخر عمر رژيم ش��اه، 
آمري��کا به عن��وان ابرقدرت موثر در اي��ران عمل مي کرد، تع��ارض اصلي مردم با 

بيگانگان هم به سوي نفوذ آمريکا سوق پيدا کرد.
دوم- حض��ور آمريکا در ايران، با اس��تقبال عمومي و از جمله سياس��ت مداران 
مب��ارزي مانن��د مدرس همراه بود و چنين تصور مي ش��د که اين کش��ور، رويکرد 
آزادي خواهان��ه دارد و از اس��تقالل ملت ه��ا دفاع مي کند. همچني��ن آنان اميدوار 
بودن��د که با حضور آمريکا در ايران، از دامنه نفوذ دو کش��ور اس��تعمارگر قديمي 
يعني انگليس و روس کاس��ته خواهد شد اما همچنان که »مهرداد بهار« در کتاب 
»ميراث خوار اس��تعمار« نوش��ت، آمريکا بتدريج به صورت يک کش��ور استعمارگر 
تازه نف��س در آم��د و ه��ر جا که کش��ورهايي چ��ون انگليس و فرانس��ه در حفظ 
مس��تعمرات و دامن��ه نفوذ خود کم مي آوردند، اين آمري��کا بود که جايگزين آنان 
مي ش��د. خيلي طول نکشيد که اين کش��ور در سطح همه جهان، دامنه نفوذ خود 
را گس��ترش داد و با دفاع از رژيم هاي ديکتاتور در جهان و جنگ در ويتنام و کوبا 
و ... و انجام کودتا در کش��ورهايي مانند ايران، ش��يلي و سرکوب قيام هاي مردمي 
در بس��ياري از کشورها، به کانون نفرت عمومي ملت ها تبديل شد. ملت ايران هم 
که از جنگ جهاني دوم به بعد و بخصوص از ملي ش��دن صنعت نفت، با انگليس 
تعارض جدي داشتند با کودتاي آمريکايي – انگليسي 28 مرداد دريافتند که اين 
کش��ور نيز مانند بقيه بيگانگان است و در مسير تامين منافع خود، از شاه حمايت 
مي کند. اينگونه ش��د که وقتي مبارزه مردم با رژيم شاه تشديد شد، تعارض ميان 

آنان با منافع آمريکا هم افزايش يافت.
س��وم- عليرغم اين که بخش��ي از جامعه ما با تکيه بر انديشه سياسي خاص يا 
از س��ر نفرت نس��بت به آمريکا، به تشديد مبارزه و تعارض با آمريکا، اعتقاد داشت 
ام��ا در روزهاي اوليه بعد از انقالب، مجموعه نظام جديد بنا را بر مماش��ات با اين 
کشور گذاشت و انتظار داشت که آمريکا هم انقالب ايران را به رسميت بشناسد و 
به همين دليل، نه تنها مبادرت به قطع رابطه با اين کشور نکرد بلکه با کساني که 
به سفارت اين کشور هم حمله و آنجا را اشغال کرده بودند، برخورد کرد. متاسفانه 
آمريکا اين مفهوم را در نيافت و همچنان براي خود اين امکان را در نظر گرفته بود 
که براي بازگش��ت ش��اه يا يافتن دوستاني تازه که همسو با منافع اين کشور عمل 
کنند، تالش کند. در همين راس��تا، سفارت اين کشور، به محلي براي برنامه ريزي 
اقدامات عليه انقالب تبديل شد و همين مداخالت، نفرت از اين کشور را در ميان 
مردم مضاعف س��اخت به گونه اي که وقتي س��فارت اين کش��ور به اشغال درآمد، 
موجي از همبس��تگي در مي��ان مردم عليه آمريکا پديدار ش��د و همه جريان هاي 

سياسي به دفاع از اين اقدام برخاستند. 
چهارم- اقدام به قطع رابطه نيز کاري است که از سوي آمريکا صورت گرفت و 
در واقع واکنش اين کش��ور به اشغال سفارت بود. جمهوري اسالمي از اين مسئله 
اس��تقبال ک��رد و اين امر را فرصتي براي کم ش��دن دامنه نف��وذ آمريکا و کاهش 

اقدامات توطئه آميز اين کش��ور دانس��ت. البته آمريکا هم نش��ان داد که جمهوري 
اس��المي را در عمل به رس��ميت نش��ناخته و به خصومتش عليه انقالب را به هر 
ش��کل ممکن، ادامه داده اس��ت. هنوز هم هيچ کاري نيست که آمريکا عليه ايران 
بتواند انجام بدهد و عملي نکرده باشد. اقدام نظامي آخرين گزينه اي است که هنوز 
ش��اهد عملي ش��دن آن نبوديم اما بارها از سوي سران کاخ سفيد به عنوان گزينه 
روي ميز ياد ش��ده است. طبعا با اين رويکردي که آمريکا عليه انقالب اسالمي در 

پيش گرفته است، ما چاره اي جز مقاومت و مقابله نداريم. 
همکار گرامي

واقعيت اين اس��ت که اشغال س��فارت آمريکا از سر اعتراض به عملکرد آمريکا 
عليه انقالب اس��المي صورت گرفت و فعاالن دانشجويي در آن مقطع، پيشتاز اين 
اقدام اعتراضي ش��دند. انگيزه و دليل اين رفتار دانشجويان را مي توان در اظهارات 
رهبران »دانش��جويان پيرو خط امام« پيگيري کرد اما روش��ن است که اين داليل 
در همان زمان، بدون هيچ مقاومتي از سوي اکثريت جامعه و جريان هاي سياسي، 
مورد قبول واقع ش��د و همگان را به حمايت واداشت. بعدها که آن شور انقالبي تا 
حدي فروکش کرد و مشکالتي براي کشور پديد آمد و برخي اعتراض هاي سياسي 
در درون کش��ور برانگيخته ش��د و کش��مکش ميان جريان هاي درون انقالب، باال 
گرفت، برخي شايد به داليلي که براي خود داشتند و شايد هم از سر لج سياسي يا 
تحت تاثير تبليغات منفي مطرح شده از سوي رسانه هاي مخالف و ...، به اين سمت 

تمايل پيدا کردند که اصل اشغال النه جاسوسي را زير سئوال ببرند. 
م��ا بر اي��ن باوريم که اين ماجرا داراي وجوه و نتايج مثبت بوده اس��ت و البته 
مي توان پيامدهاي منفي هم براي آن قائل ش��د. مهم اين اس��ت که شما بر اساس 
کدام هدف و با کدامين مالک بخواهيد اشغال النه جاسوسي را ارزيابي کنيد. اگر 
کسي مانند امام خميني بينديشد و مبارزه براي وحدت و عزت کشورهاي اسالمي 
برايش يک رس��الت اساسي باشد و مبارزه با س��لطه آمريکا را در دستور کار خود 
داش��ته باشد، طبعا دادن هزينه را هم مي پذيرد و قطع رابطه و محاصره اقتصادي 
و ان��زواي در ميان ابرقدرت ها و امثال آن را هم چندان داراي اهميت نمي داند. در 
اين منظر، اش��غال س��فارت آمريکا در تهران، »انقالب دوم« و »انقالبي بزرگ تر از 
انق��الب اول« بوده که فرصت توطئه عليه انقالب را از آمريکا گرفت و به مبارزه با 
استکبار، عمق بيشتري بخشيد. از نظر اين منطق تحليلي، اگر اين اتفاق نمي افتاد، 
شايد امروز رهبران انقالب را سرزنش مي کرديم که چرا هشيار نبودند و مانند سال 

32 به امريکا فرصت توطئه دادند. 
البته ممکن است مخالفان اين اقدام دانشجويان، برخي مسائل مانند مشکالت 
سياس��ي و تحريم ها و محاصره اقتصادي بعدي را ناش��ي از اشغال سفارت قلمداد 
کنن��د اما مدافع��ان اين اقدام بر اي��ن باورند که اوال نمي توان اثب��ات کرد که اگر 
تسخير سفارت صورت نمي گرفت، اين مشکالت هم ايجاد نمي شد و ثانيا معتقدند 
که پرداخت اين حد از هزينه براي کار بزرگي که صورت گرفت، طبيعي اس��ت و 
اگر تدبير داشته باشيم مي توانيم همين تحريم ها و محاصره اقتصادي را به فرصتي 
براي اس��تقالل اقتصادي و علمي و صنعتي کشورمان تبديل کنيم که در بسياري 

از موارد، اينچنين هم کرده ايم.

آمريکا نشان داد که جمهوري اسالمي 
را در عمل به رس�ميت نش�ناخته و به 
خصومت�ش عليه انقالب به هر ش�کل 
ممکن، ادامه داده است. هنوز هم هيچ 
کاري نيس�ت ک�ه آمريکا علي�ه ايران 
بتواند انجام بدهد و عملي نکرده باشد. 
اقدام نظامي آخرين گزينه اي است که 
هنوز شاهد عملي شدن آن نبوديم اما 
بارها از سوي سران کاخ سفيد به عنوان 

»گزينه روي ميز« ياد شده است.
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در ميان بحران ها و تحوالت مختلف منطقه خاورميانه، بحران يمن را مي توان 
يکي از بحران هاي مهم برش��مرد که نش��ان دهنده وقوع تغييراتي اساسي در اين 
کش��ور اس��ت. هرچند يمن کشوري به نس��بت کوچک و فقير محسوب مي شود و 
تأثيرگذاري آن به اندازه قدرت هاي اصلي منطقه مانند ايران، عربس��تان سعودي، 
ترکيه و يا مصر نيس��ت، موقعيت ژئواس��تراتژيک اين کشور در کنار درياي عدن 
و تنگه باب المندب و همچنين مجاورت آن با کش��ورهاي ش��به جزيره عربستان، 
موجب مي شود تحوالت يمن اهميت بااليي در عرصه منطقه اي و حتي بين المللي 
پيدا کند. در ميان تحوالت يمن آنچه در چند ماه گذشته بيش از پيش برجسته 
و نمايان بوده، افزايش قدرت و نقش آفريني حوثي ها و تبديل ش��دن آن به بازيگر 
اصلي اين کش��ور است. درواقع، مشخصه اصلي بحران يمن در مرحله اخير آن را 
مي توان رويارويي بخش هاي مهمي از مردم يمن با رهبري حوثي ها با دولت تحت 
رياست جمهوري عبدربه منصور هادي برشمرد که باعث شکل گرفتن نوعي توافق 
بين دو طرف و البته با حضور ساير احزاب و گروه هاي يمني شد. با اين حال و به 
رغم اين توافق، بحران يمن هنوز ابعاد و پيچيدگي هاي مختلفي دارد که از تعدد 
بازيگران داخلي، چالش ها و مش��کالت زيرس��اختي و بنيادين، تکثر و پيچيدگي 
روندهاي دروني و همچنين تأثيرگذاري بازيگران خارجي ناش��ي مي شود. با توجه 
به اين تحوالت، در اين نوش��تار ابتدا به ويژگي هاي جغرافيايي و پيشينه سياسي 
و همچنين بس��ترهاي فرهنگي و اجتماعي يمن اش��اره مي کنيم، سپس تحوالت 
جديد يمن از سال 2011 به بعد و انقالب مردمي اين کشور را بررسي مي کنيم و 

درنهايت نقش بازيگران دروني و خارجي بحران يمن را تبيين مي کنيم.

ويژگي هاي جغرافيايي و پيشينه سياسي
يمن کش��وري عربي در جنوب غربي آس��يا و در جنوب شبه جزيره عربستان 
واق��ع در خاورميان��ه، و پايتخت آن ش��هر صنعاس��ت. 527968 کيلومتر مربع 
گس��تردگي دارد و داراي دو س��احل مهم است: س��احلي غربي در کرانه درياي 
س��رخ و س��احلي جنوبي در کرانه درياي عرب. اين کشور همچنين چند جزيره 
دارد که مهم ترين آنها جزيره سقطره در درياي عرب و جزيره حنيش در درياي 
س��رخ است. از لحاظ اس��تراتژيکي داراي اهمّيت ويژه اي است، زيرا يمن جنوبي 
در بخش ش��مال غربي و شامل ش��رقي تنگه باب المندب قرار گرفته و اين تنگه 
بين درياي سرخ و اقيانوس هند واقع شده و نزديک ترين آبراه بين شرق و غرب 
اس��ت. يمن با تس��لط بر تنگة باب المندب قادر به کنترل درياي س��رخ است و 
حّتي مي تواند آنجا را با داش��تن جزيرة مهم و اس��تراتژيکي »بريم« ببندد. اين 
جزيره، تنگه باب المندب را به دو بخش آبراه ش��رقي به نام باب االسکندر و آبراه 
غربي به نام ميون تقس��يم کرده اس��ت. ع��الوه بر جزيرة بري��م، جزيرة زقر که 
در فاصل��ة 29 کيلومت��ري يمن قرار دارد، امکان کنت��رل و مراقبت فعاليت هاي 
دريايي آن نقطه را ميس��ر مي کند. جزيرة کمران نيز اهمّيت اس��تراتژيکي دارد. 
جزيرة جبل الطير به خاطر اش��راف بر آبراه منطقه داراي اهمّيت ويژه اي اس��ت. 
جزاير ديگري نيز هس��تند که اهمّيت اس��تراتژيکي دارند و به طور کلّي با توّجه 
به موقعيت اس��تراتژيک اين جزاير مي توان از آنها براي مقاصد نظامي و کنترل 

کشتيراني در درياي سرخ استفاده کرد.
يمن کش��وري است در همس��ايگي عربس��تان که از زمان هاي قديم موقعيت 

یمـن 
رقابت هاي استراتژیک و تداوم بحران

 دکتر علي اکبر اسدي
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بين الملل

خاص داشته اس��ت. يمن از قديم ناحيه اي آباد و خرم 
و با نعمت بس��يار بوده که در نقاط کوهستاني جنگل و 
در نقاط ديگر نخلس��تان و باغ هاي ميوه دارد. داس��تان 
س��د تاريخي اش که با نام س��د مأرب مشهور است، در 
کتاب هاي تاريخ ذکر ش��ده. در آن دوران کش��ور يمن 
»يمن الس��عيد« )يمن خوشبخت( ناميده مي شد. يمن 
تا زمان ظهور اسالم تابع حکومت ايراني ساسانيان بود 
و با نفوذ اس��الم به بخشي از امپراتوري اسالمي تبديل 
ش��د. در سال 1750 ميالدي جزو قلمرو دولت عثماني 
درآمد و با س��قوط امپراتوري عثماني در سال 1934 با 

انعقاد قراردادي با انگلستان به استقالل رسيد.
درمجموع، يمن در دوره هاي مختلف گاهي مستقل 
و گاه تح��ت حاکمي��ت دولت هاي مقتدر بوده اس��ت. 
اسکندر، حبش��ي ها )اتيوپي امروزي(، ايرانيان، خلفاي 
اس��المي و بعدها ترکان عثماني و در آخر انگليس��ي ها 
)بعد از جنگ جهاني اول( بر اين منطقه حاکم بوده اند. 

قبل از اتحاد و به وجود آمدن يمن کنوني در سال 1990 اين کشور به دو قسمت 
يمن شمالي و جنوبي تقسيم شده بود. يمن شمالي تحت حاکميت عثماني ها بود 
و به وسيله امامان زيدي اداره مي شد. اما بعد از جنگ جهاني دوم و وقوع تحوالت 
س��ريع جهاني و منطقه اي حکومت امامان زيديه که شکلي موروثي و سلطنتي به 
خود گرفت��ه بود، به تدريج توان مقابله را در برابر م��وج جديد جمهوري خواهي و 
تجددطلبي از دس��ت داد و در سال 1962 ميالدي، وقتي امام احمد حميدالدين 
از دنيا رفت و فرزندش محمد بدر به عنوان جانش��ين او معرفي ش��د، در کودتايي 
نظامي که از برخي پش��توانه هاي خارجي نيز بهره مي برد، حکومت امامان زيديه 
سقوط کرد. در اين سال جمهوري خواهان با کمک نيروهاي نظامي مصر در زمان 
جمال عبدالناصر آخرين حکومت زيدي را سرنگون کردند و جمهوري عربي يمن 
يا يمن ش��مالي س��ابق در 26 سپتامبر 1962 بنا نهاده ش��د. يمن جنوبي نيز در 
س��ال 1967 به استقالل رس��يد و تا زمان اتحاد رقابت ها و اختالفات مهمي بين 

دو طرف وجود داشت.
بعد از اس��تقالل، چالش ميان رژيم کمونيستي يمن جنوبي و حکومت مردمي 
)خلق( يمن ش��مالي، همچنان ادامه داش��ت تا اينکه در س��ال 1979 به جنگي 
تمام عيار تبديل شد. اما در دهه 1980 دو طرف براي نوعي همکاري و هماهنگي 
نسبي به توافق رسيدند که در نتيجه اين همکاري ها، دو کشور با هم متحد شدند 
و س��رانجام مذاکرات براي »وحدت« در س��ال 1990 به نتيجه رس��يد و کش��ور 
»جمهوري يمن« بر اس��اس قانون اساس��ي جديدي که در آن دين رس��مي يمن 
»اس��الم« و منبع قانون گذاري نيز »ش��ريعت اس��المي« ذکر شده، تشکيل شد و 
»صنعا« به عنوان پايتخت و »عدن« به عنوان مرکز اقتصادي و تجاري اين کش��ور 
تعيين شد. البته بعد از »اتحاد« باز هم يمن روي آرامش به خود نديد و نيروهاي 
سياس��ي و احزاب مختلف، براي کس��ب قدرت به مبارزه با يکديگر پرداختند که 
سرانجام در سال 1994 عماًل ميان نيروهاي شمال و جنوب جنگي درگرفت که با 
وساطت »سازمان ملل متحد« تا حدودي کنترل شد. با اين حال اختالفات ميان 

جنوبي ها با دولت مرکزي يمن همچنان ادامه دارد.
ج��داي از اختالفات بي��ن جدايي طلبان جنوب با دولت مرک��زي، يکي ديگر 
از چالش ه��اي مهم يمن درگيري هاي بين ش��يعيان زيدي در قالب حوثي ها بود 
ک��ه تا پايان حکومت علي عبداهلل صالح به وقوع ش��ش جنگ بين طرفين منجر 
ش��د. دولت يمن از س��ال 2004 درگير جنگ داخلي عليه مبارزان شيعه زيدي 
در اس��تان ش��مالي صعده بوده اس��ت که نقطه آغاز اين درگيري ه��ا، تظاهرات 
ضددولتي از س��وي اعضاي جنبش »ش��باب مؤمن« به هنگام ديدار علي عبداهلل 
صالح از مناطق ش��مالي کش��ور بود که در آن، شعارهاي ضددولتي، ضدامريکايي 
و ضداس��راييلي سر دادند. به رغم کشته ش��دن حسين الحوثي، رهبر حوثي ها در 
س��پتامبر س��ال 2004 نبردها تحت رهبري خاندان الحوثي همچنان ادامه يافت 
و ش��ش جنگ بين طرفين رخ داد. همچنين در س��ال 2009 درگيري هايي بين 
حوثي هاي يمن و نيروهاي عربس��تان س��عودي رخ داد. اما قيام مردمي يمن در 
س��ال 2011 باعث آغاز روند جديدي از تحوالت در اين کش��ور شد که در ادامه 

به آنها خواهيم پرداخت.

بافت فرهنگي و اجتماعي يمن
کشور يمن فقيرترين کش��ور عربي به شمار مي آيد 
و باالترين رش��د جمعيت را پس از فلسطين در جهان 
ع��رب و کل دني��ا دارد. جامع��ه يم��ن کاماًل س��نتي، 
مردس��االر و شيخ ساالر است و ش��يوخ قبايل در يمن 
ح��رف اول را مي زنند. 70درصد مردم اين کش��ور برق 
ندارن��د و در روس��تا زندگي مي کنن��د و 65درصد آنها 
بي سواد هس��تند. در سراسر يمن فقر، کمبود امکانات، 
ضعف آموزش و بهداش��ت امري مش��هود است. درباره 
ترکي��ب مذهبي يمن آمار دقيقي در دس��ت نيس��ت؛ 
البته اين مش��کل حتي در مورد جمعيت اين کشور نيز 
وجود دارد. تاکنون آماره��اي متفاوتي درباره جمعيت 
)بي��ن 20 تا 25ميليون نفر( اعالم ش��ده اس��ت. دولت 
آمار دقيق��ي از تعداد پيروان مذهب زيدي يا ش��افعي 
اعالم نکرده اس��ت، ولي افراد مطلع در يمن تعداد افراد 
زيدي مذه��ب را بين 40 تا 45درص��د اعالم مي کنند. 
حدود 50درصد نيز شافعي مذهب و کمتر از يک درصد شيعه اثني عشري هستند 
که اغلب پس از انقالب اس��المي، به اين مذه��ب روي آوردند. درصد جزئي باقي 
جمعيت هم پيروان مذاهب ديگر مثل ش��يعه اس��ماعيليه هس��تند. هرچند ديگر 
اصط��الح يمن ش��مالي و جنوبي چندان معنا ندارد، از نظ��ر جغرافيايي هنوز هم 
مناطق شمالي يمن که کوهس��تاني هستند، محل زندگي زيديان است و مناطق 

جنوبي که بيشتر صحرايي اند، افراد شافعي مذهب را در خود جاي داده اند.
کش��ور يمن مردماني خونگرم دارد که روابط عاطفي بس��يار خوبي دارند. آنها 
طرفدار سنت هاي خود و معتقد به آنها هستند و افراد قبايل سالح حمل مي کنند. 
به رغم غالب بودن فضا و مناسبات قبيله اي و مذهبي در شمال يمن جنوب داراي 
فرهنگ��ي متفاوت و تا حدي غيرمذهبي اس��ت. نکته مه��م ديگر وجود معضالت 
اجتماعي مختلف در اين کش��ور، به خصوص فق��ر، بحران اعتياد و مصرف »قات« 
و مش��کالت فرهنگ��ي و اجتماعي ديگر مانند مردس��االري و قبيله گرايي اس��ت. 
همچن��ان که ورود جريان هاي فکري و فرهنگي جديد به اين کش��ور و دگرگوني 

عرصه فرهنگي سنتي نيز خود چالش هاي مهمي ايجاد کرده است.
جامعه يمن جامعه اي قبيله اي است و اين امر ضرورت شناخت بيشتر اليه هاي 
فرهنگ��ي و اجتماعي اين کش��ور را افزايش مي دهد. در اين جامعه رس��م و عرف 
قبيل��ه گاه حت��ي از قانون دولتي الزام آورتر اس��ت، قبايل در اي��ن جامعه فراتر از 
فعالي��ت فرهنگ��ي و جامعه پذيري، ش��ايد مؤثرترين نهاد ب��راي ورود به زندگي 
سياس��ي باش��ند. قبيله گرايي چون مبتني بر عرف هاي خاص هر قبيله اس��ت و 
معموالً نيز قبايل با يکديگر بر سر منابع و حيطه قلمرو نزاع دارند، به همين دليل 
به عنوان مانعي اصلي در سياس��ت هاي توسعه سياسي و اجتماعي ظاهر مي شوند 
و پذيرش گذر از فرهنگ قبيله اي و س��نتي به فرهنگ مدرن براي قبايل بس��يار 
س��خت و مقاومت شديد قبايل را به همراه خواهد داشت. شيوخ قبايل اختياراتي 
دارند که مبتني بر توانايي آنها براي فراهم آوردن کاالهاي خوب اس��ت، ش��امل 
دفاع از شرف و سرزمين، ميانجي گري در دعواهاي شخصي، جمعي و ميان قبايل. 
بنابراين، قبيله گرايي يک سيس��تم ارزشي و يک راه براي ساختاربندي اجتماعي 
است. به خاطر کمبود منابع در برخي مناطق، قبيله گرايي پتانسيل ايجاد درگيري 

بين قبايل را دارد.
باف��ت اجتماع��ي � فرهنگ��ي متفاوت در ش��مال و جنوب نيز يک��ي ديگر از 
ويژگي هاي يمن محسوب مي شود. شمال يمن تاريخ متفاوتي از جنوب اين کشور 
در دوره اس��تعمار و دوران مدرن دارد، ب��ه گونه اي که دو بافت تقريباً متفاوت در 
ش��مال و جنوب در طول تاريخي دويست س��اله ش��کل گرفته است. يمن شمالي 
که تا س��ال 1918 تحت سلطه امپراتوري عثماني بود، در مقايسه با يمن جنوبي 
که تا س��ال 1967 مستعمره بريتانيا بود، تاريخي متفاوت دارد؛ به اين ترتيب که 
منطقه ش��مال تحت تسلط عثماني ها بافتي مذهبي و منطقه جنوب تحت تسلط 
انگليسي ها بافتي تقريباً سکوالر دارد که تحت قوانين تجارت آزاد بود و بندر عدن 
به عن��وان يک بندر بين المللي بعد از بندر نيويورک ارتباطات گس��ترده اي يافت و 
اين امر موجب شد جنوب از لحاظ مذهبي و اعتقادي به نسبت داراي بافتي بازتر، 
و از لحاظ فرهنگي، در س��طحي باالتر نس��بت به منطقه ش��مال شود. اين بافت 

انق�الب نيمه تم�ام يمن در س�ال 
تاري�خ  در  عطف�ي  نقط�ه   2011
حوثي ه�اي يمن ب�ود و بعد از آن 
حوثي ها با حف�ظ رويکرد انتقادي 
و اعتراض�ي خود در قب�ال دولت 
و به نوعي اس�تمرار وجهه انقالبي 
کنترل خود را ب�ر مناطق مختلف 

اين کشور توسعه دادند.
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لل
الم

ين 
ب متف��اوت، با اتحاد دو يمن در دهه 1990 نيز ترميم نش��د و همچون آتش��ي زير 

خاکستر باقي ماند.
در طول جنگ س��رد، و تحت تأثير مقتضيات خاص نظام دوقطبي، ش��مال و 
جنوب يمن به صورت دو دشمن بارها وارد درگيري شدند و حتي تا مرز جنگ نيز 
پيش رفتند. اين مس��ئله جدايي دو يمن را بيش از پيش تشديد مي کرد. بنابراين 
بايد گفت، دو يمن، دو گونه متفاوت از هم بودند؛ يمن ش��مالي يک جامعه عميقاً 
مذهبي بود، با نفوذ گس��ترده قبايل، به خصوص دو قبيله بزرگ حاشد و بکيل که 
نفوذ سياسي زيادي نيز اعمال مي کردند. در مقابل، يمن جنوبي، به خصوص شهر 
عدن نس��بتاً س��کوالر بود و حقوق بش��ر، آزادي هاي فردي و حقوق زنان رعايت 
مي شد. اين مسئله در دو حزب اصلي که يکي در يمن شمالي به نام حزب کنگره 
مل��ي و ديگري در يمن جنوبي به نام حزب سوسياليس��ت يم��ن جنوب فعاليت 
مي کردند، نيز به خوبي نمايان بود. تداوم اين ش��کاف فرهنگي در حال حاضر نيز 
ب��ه صورت مؤثري در صورت بندي جريان هاي فکري- فرهنگي و حيات اجتماعي 

و سياسي يمن مؤثر است.
تحوالت جديد يمن

يمن از س��ال 2011 و همزمان با آغاز خيزش هاي مردمي در جهان عرب که 
از تونس شروع شد و سپس به ساير کشورهاي عربي سرايت کرد، شاهد تحوالت 
جديدي بوده اس��ت که مي توان به دو مرحله مهم در اين مورد اشاره کرد: مرحله 
نخس��ت، قيام گسترده مردمي عليه حکومت علي عبداهلل صالح که سرانجام منجر 
به کنار رفتن وي از قدرت و رياس��ت جمهوري مع��اون وي عبدربه منصور هادي 
شد و مرحله دوم شامل تحوالت سال 2014 و شکل گيري اعتراضات جديد عليه 
دولت هادي به رهبري حوثي ها بود که باعث انحالل کابينه، توافق سياسي جديد 
بي��ن حکومت و گروه هاي سياس��ي و برخي ديگر از تحوالت سياس��ي و امنيتي 

مهم شد.
يم��ن از زمان آغاز اعتراض��ات مردمي عليه علي عبداهلل صال��ح تا کنار رفتن 
وي از قدرت بر اس��اس ابتکار ش��وراي همکاري خليج فارس تحوالت پيچيده اي 
را پش��ت س��ر گذاش��ت. اولين جرقه هاي اعتراضات يمن در 15 ژانويه 2011 در 
حمايت از قيام تونس زده ش��د و ده ها نفر از دانش��جويان و فعاالن جامعه مدني 
در تظاهرات��ي در صنعا ش��رکت کردند، ام��ا رژيم صالح چندين نفر را بازداش��ت 
ک��رد. در طول روزهاي بعد نيز تظاهرات کوچکي در دانش��گاه صنعا برگزار ش��د 
و دانش��جويان خواستار انقالب مشابهي در يمن ش��دند. در اين مقطع معترضين 
مطالبات مش��خصي مانند کنار رفتن صالح و خانواده اش از قدرت را مطرح کردند 
و ش��عار معروف انقالب هاي تونس و مصر، يعني "مردم خواس��تار سرنگوني رژيم 
هس��تند" را س��ر دادند. در اين مرحله احزاب سياس��ي يمن، يعني احزاب ديدار 
مش��ترک در حمايت از اعتراضات با احتياط برخورد کردند، اما با پيروزي انقالب 

تونس و رفتن بن علي اين حمايت ها شکل آشکارتري به خود گرفت. با اين حال 
در اين مرحله هنوز گروه هاي سياسي بر اصالحات سياسي تأکيد داشتند.

اما با کنار گذاش��ته شدن مبارک در مصر که شادماني گسترده اي در يمن در 
پي داش��ت، به تدريج بحران در اين کشور وارد مرحله جديدي شد. در اين مرحله 
اقشار مختلف مردم برخي قبايل، حوثي ها و حتي بخش هايي از ارتش به مخالفان 
پيوس��تند و مطالبات معترضان نيز از اصالحات سياس��ي و کنار رفتن تدريجي به 
س��وي برچيدن رژيم صالح و کنار رفتن ف��وري او از قدرت رفت. احزاب يمن که 
س��ال ها و حتي دهه ها به مبارزه سياس��ي با صالح پرداخته بودند و تا سال 2011 
به رغم تمامي تالش ها نتوانس��ته بودند تغيير مورد نظر خود را در چارچوب نظام 
موجود به ارمغان بياورند، اميد چنداني به قيام فراگير در يمن نداش��تند و بر آن 
بودند که رژيم خواهد توانس��ت با مانورهاي سياس��ي معترضان يمني را به خروج 
از خيابان ها متقاعد کند. اما به تدريج با مش��اهده گسترش روزافزون قيام يمني ها 
و ناتوان��ي رژي��م در مرتفع کردن اي��ن بحران، موضع خ��ود را از اصالح طلبي در 
چارچوب موجود، به خواسته تغيير کلي مورد مطالبه مردم متحول کردند. قبايل 
نيز به تدريج و يکي پس از ديگري به جمع معترضان و مخالفان صالح پيوس��تند. 
درواقع، پيوس��تن قبايل ب��زرگ به مخالفان و معترضان نقطه عطفي اساس��ي در 

سرنگوني نهايي صالح به شمار مي رود.
به رغم س��رکوب هاي ش��ديد مردمي از س��وي رژيم صالح از اواخر ماه مارس 
2011 به تدريج براي صالح و رژيم حاکم روش��ن ش��د که با توجه به ش��کاف هاي 
گس��ترده در ساختار ديرين حاکم بر يمن، بقاي صالح غيرممکن است و اصرار بر 
ماندن در قدرت مي تواند به جنگ داخلي بينجامد. در چنين فضايي ابتکار شوراي 
همکاري خليج فارس با حمايت اياالت متحده براي حل وفصل بحران يمن و کنار 
رفتن مس��المت جويانه صالح از قدرت مطرح ش��د. اما از هنگام ارائه ابتکار شوراي 
هم��کاري خليج فارس تا زمان کنار رفتن صال��ح از قدرت اين ابتکار بارها تعديل 
ش��د تا بتواند صالح و مخالفانش را به امضاي آن مجاب کند. در اين دوره به رغم 
اينکه مخالفان س��عي کردند با روش هاي مس��المت آميز به تحول در اين کش��ور 
دس��ت يابند، تداوم رويکرد خش��ونت آميز صالح و اصرار وي بر حفظ قدرت باعث 
ش��د شرايط به سوي ش��به جنگ داخلي س��وق پيدا کند. با اين حال، تالش هاي 
خارج��ي ب��راي حل وفصل بحران افزايش يافت و در کنار ت��داوم تالش ها براي به 
س��رانجام رساندن طرح شوراي همکاري خليج فارس، سازمان ملل نيز به صورتي 

جدي تر وارد عمل شد.
س��رانجام با توافق رياض بين صالح و مخالفان روند انتقال قدرت در يمن آغاز 
شد. درواقع، با اعمال فشارها صالح حاضر شد در چارچوب طرح شوراي همکاري 
خليج فارس قدرت را به معاون خود انتقال دهد. نحوه اجراي طرح مذکور به اين 
قرار اعالم شد که مرحله اول از تاريخ امضاي طرح شروع مي شود و شامل مشخص 
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کردن گام هاي اجرايي است و با انجام انتخابات رياست جمهوري زودهنگام در مدت 
90 روز بع��د از امضاي طرح، اين مرحل��ه پايان مي پذيرد. مرحله دوم بعد از دوران 
انتقالي از زماني شروع مي شود که نتايج انتخابات براي مدت دو سال اعالم شود و با 
انتخابات رياست جمهوري و نظرسنجي درباره قانون اساسي جديد به پايان مي رسد. 
در مرحل��ه اول، اين طرح از س��وي رئيس جمهوري و يا مع��اون وي و همچنين از 
س��وي احزاب مخالف ائتالفي، موس��وم به ديدار مش��ترک و ح��زب کنگره مردمي 
حاکم بر کش��ور امضا شد. بعد از آن انتقال کامل حاکميت از سوي رئيس جمهوري 
به معاون وي انجام گرفت. بر اس��اس طرح قرار ش��د مخالفان و حزب حاکم نامزد 
رياست جمهوري را بعد از امضاي طرح پيشنهادي و نحوه اجراي آن را اعالم کنند. 
در دوره انتقالي دوم برنامه هاي گسترده اي، از جمله انجام مذاکره ملي و گسترده و 
حل مس��ائل جنوب يمن شامل تهيه پيش نويسي بر اساس مشارکت و وحدت ملي 
و همچنين تدوين قانون اساسي جديد و آماده سازي کشور براي برگزاري انتخابات 

رقابتي رياست جمهوري پيش بيني شده بود.
بر اساس توافق صورت گرفته، علي عبداهلل صالح سرانجام استعفا کرد و معاون وي 
عبدربه منصور هادي رئيس جمهور موقت يمن ش��د. با توافق احزاب يمني و برخي 
تش��کل هاي جوانان، ه��ادي به عنوان نامزد توافقي براي انتخابات رياس��ت جمهوري 
و مديري��ت دوره انتقال��ي در 21 فوري��ه 2012 با به دس��ت آوردن 99درصد آراي 
رأي دهندگان انتخاب ش��د. اما اين موضوع مورد توافق همه يمني ها نبود، از جمله 
تواف��ق ري��اض و روند جديد سياس��ي براي جنبش هاي مس��تقل جوان��ان و برخي 
چهره ه��اي اپوزيس��يون و در رأس آنها حزب اس��الم گراي »االصالح« قابل پذيرش 
نبود. با اين حال، به نظر مي رسيد تعداد موافقان بر مخالفان غلبه يافته باشد و حزب 
االص��الح که در ائتالف ديدار مش��ترک همواره به رأي اکثري��ت تن مي داد، در اين 
مورد نيز مماش��ات کرد. درنتيجه، مهم ترين مخالفان ابتکار شوراي همکاري برخي 

گروه هاي جوانان معترض، حوثي ها و نيز »حراک« تجزيه طلب در جنوب بودند.
بعد از به قدرت رسيدن هادي روند تحوالت يمن وارد مرحله انتقالي شد. در اين 
مرحله با تشکيل کنفرانس ملي در اين کشور با حضور گروه هاي مختلف و بحث در 
مورد مس��ائل اساسي اين کشور تالش شد اجماع نظري براي حيات سياسي آينده 
ايجاد شود، اما اين مذاکرات و گفت وگوها و نوع مديريت سياسي هادي نويددهنده 
آينده مطمئني براي يمن نبود. در اين مرحله بس��ياري از چالش هاي گذشته يمن 
از جمل��ه چالش هاي امنيتي و اقتصادي و اجتماعي ادامه يافت و به رغم اينکه کنار 
رفتن صالح باعث ش��د مردم و گروه هاي سياسي به نوعي رضايت حداقلي در دوره 
بعد از ش��کل گيري جنبش مردمي دس��ت يابند، اين احس��اس نيز به صورت قوي 
وجود داش��ت که مطالبات و اهداف انقالب هنوز محقق نش��ده است. بر اين اساس، 
اين انتظار وجود داش��ت که برخي اصالحات ريش��ه اي تر در اين کشور انجام شود 
و رون��د انتقال قدرت، از جمل��ه انجام گفت وگوهاي ملي، تدوين قانون اساس��ي و 
برگزاري انتخابات پارلماني به صورت جدي و با س��رعت دنبال ش��ود. با اين حال، 
ت��داوم چالش هاي سياس��ي، امنيتي و اقتصادي يمن و حض��ور برخي عناصر رژيم 
گذش��ته در قدرت اميدها را کاهش داد و باعث ش��کل گيري اعتراضات نويني عليه 

حکومت در سال 2014 شد.
اعتراضات گس��ترده در برابر حکومت در س��ال 2014 با رهبري حوثي ها که در 
اعت��راض به افزايش بهاي مش��تقات نفتي و حذف يارانه ها آغاز ش��د، نقطه عطف 
جديدي در تحوالت يمن بوده است. حوثي ها که اکنون در قالب انصاراهلل به رهبري 
عبدالمل��ک حوثي فعاليت مي کنن��د، فعاليت خود را در يم��ن از دهه 1990 آغاز 
کردن��د. اين جنبش از ميان ش��يعيان زيدي يمن و به طور مش��خص تر جارودي ها 
برخواست و در ابتدا فعاليت هاي خود را بر حوزه هاي فکري و فرهنگي متمرکز کرد، 
اما س��ختگيري هاي حکومت صالح در برابر رويکردهاي فکري- فرهنگي و سياسي 
حوثي ه��ا که از جمله ابعاد ضدغربي و ضدس��عودي داش��ت باعث وارد ش��دن اين 
جنبش به فاز تقابل نظامي با حکومت ش��د. در دوره عبداهلل صالح شش جنگ بين 
حوثي ها و دولت رخ داد که به خصوص جنگ نخست آن به کشته شدن رهبر قبلي 
حوثي ها، يعني حس��ين الحوثي منجر شد. حوثي ها بخشي از خيزش مردمي يمن 
در س��ال 2011 بودند که در جهت تغيير س��اختار قدرت و حل وفصل چالش هاي 
دروني اين کش��ور تالش کردند. هرچند اين جنبش از س��ال 2012 با 35 عضو در 
گفت وگوه��اي ملي يمن ش��رکت کردند، اما رويکرد اعتراض��ي آنها در قبال دولت 

انتقادي برجسته و آشکار بود.
حوثي ها عالوه بر فعاليت هاي سياس��ي در س��ال هاي بعد از 2011 به بازس��ازي 

فعاليت هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و حتي بهبود توان نظامي خود پرداختند. 
مهم ت��ر اينکه اين جنبش ت��الش کرد فارغ از روندهاي سياس��ي حاکم بر يمن به 
گس��ترش رويکرد فکري و کسب مشروعيت گس��ترده تر در اين کشور بپردازد. اين 
تالش ه��اي حوثي ها در حال��ي بود که جامعه و به خصوص عرصه سياس��ي يمن با 
گس��ترش گسست ها و شکاف هاي داخلي مواجه بود و سازمان دولت با ضعف قابل 
مالحظه اي مواجه ش��ده ب��ود. درحالي که در طول يک دهه گذش��ته نوعي ائتالف 
و هم��کاري باال بين جريان اخواني- س��لفي يمن - که از حمايت دولت س��عودي 
برخوردار بود - و دولت وجود داشت، بعد از انقالب ناتمام يمن و به قدرت رسيدن 
هادي، اين ائتالف ضعيف و نامطمئن ش��د. بر اين اساس، مجموعه اي از مؤلفه هاي 
درون��ي و محيطي باعث افزايش تدريجي ق��درت حوثي ها در يمن بعد از 2011 و 

اوج گرفتن آن در سال 2014 شد.
انقالب نيمه تمام يمن در س��ال 2011 نقطه عطف��ي در تاريخ حوثي هاي يمن 
ب��ود و بعد از آن حوثي ها با حفظ رويکرد انتقادي و اعتراضي خود در قبال دولت و 
به نوعي اس��تمرار وجهه انقالبي کنترل خود را بر مناطق مختلف اين کشور توسعه 
دادند. اين جنبش که در عرصه سياس��ي خود را با عنوان انصاراهلل مطرح کرد، بعد 
از تثبيت در استان صعده به عنوان پايگاه اصلي خود، فعاليت هايش را به استان هاي 
مجاور گسترش داد. در اين دوره حوثي ها به گسترش فعاليت هايشان در استان هاي 
حجه، جوف، عمران و ذمار پرداختند و به خصوص تس��لط آنها بر استان عمران بعد 
از شکس��ت فرزندان ش��يخ عبداهلل بن حس��ين االحمر، ش��يخ قبايل حاشد مرحله 
مهمي در پيش��روي نيروهاي حوثي بود. اما نقطه عطف ديگر گسترش فعاليت هاي 
حوثي ها در پايتخت بعد از برداشتن يارانه مشتقات نفتي از سوي دولت هادي بود 
که با همراهي قش��رهاي گس��ترده مردمي همراه ش��د و دولت يمن را در بن بست 

جدي قرار داد.
به رغ��م تداوم اعتراض��ات مس��المت آميز در براب��ر دولت در صنعا و اس��تمرار 
درگيرهاي نظامي در اس��تان هاي ديگ��ر، هيئت هاي حوثي ه��ا و دولت به مذاکره 
براي پايان دادن ب��ه بحران پرداختند. اين مذاکرات باعث انعقاد توافقي بين دولت 
و حوثي ها به همراه س��اير گروه هاي سياس��ي شد. بر اساس اين توافق، کابينه يمن 
منحل ش��د و قرار شد نخس��ت وزير و دولت جديد با توافق طرفين به قدرت برسد. 
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ين 
ب با اين حال، اختالفات بين گروه هاي سياس��ي و هادي، رئيس جمهور ادامه يافت و 

در اين ميان حوثي ها توانستند به تثبيت بيشتر پايه هاي قدرت خود در پايتخت و 
برخي ديگر از استان هاي يمن بپردازند.

بازيگران دروني بحران
در تح��والت و بحران هاي مختل��ف حاکم بر يمن گروه ها و جريان هاي مختلفي 
نقش داش��ته اند که در اينجا به س��ه جريان فکري و سياس��ي اصلي، يعني جريان 
شيعي، جريان سلفي و جريان سکوالر اشاره مي کنيم که هريک خود شامل برخي 

احزاب و گروه هاي ديگر است.
جريان شيعي

جريان ش��يعي را مي توان اصلي ترين جريان فکري- فرهنگي در يمن محسوب 
کرد که براي قرن ها در اين کشور حاکم بوده است و به رغم ورود جريان ها و تالش 
بازيگران مختلف براي تأثيرگذاري در اين کشور توانسته تا حد قابل توجهي اصالت 
و مباني و چارچوب هاي فکري و فرهنگي خود را حفظ کند. ش��يعيان يمن به س��ه 
فرقه ش��يعيان زيدي به عنوان فرقه اصلي و ش��يعيان امامي و اس��ماعيلي ها تقسيم 
مي ش��وند. دولت مرکزي يمن راهبرد بازي ندادن ش��يعيان در ق��درت و عدم ارائه 
امکانات و حقوق ش��هروندي در اين کش��ور را پيگيري کرده است که در قالب ترور 
رهبران و علما، به حاش��يه راندن ش��خصيت هاي زيدي طي سه دهه اخير، تحميل 
ش��ش جنگ تمام عيار عليه آن��ان، و از لحاظ اجتماعي ش��يعيان در فقر، تبعيض، 
بي سوادي، فقدان بهداشت، آموزش، عدم دسترسي به امکانات مانند برق و غيره قرار 
گرفته اند. درواقع، يکي از مسائل مهم يمن در دهه اخير وضعيت سياسي - اجتماعي 
اعتراض شيعيان به بوده است که منجر به شش جنگ تمام عيار با دولت مرکزي و 
حتي با ورود عربستان و اردن جنگ ششم فاز منطقه اي به خود گرفت و دولت يمن 

ايران و حزب اهلل را به حمايت از شيعيان زيدي اين کشور متهم کرد.
زيدي ها هم اکنون به جهت صبغه تاريخي و اکثريت جمعيتي در يمن، را به خود 
اختصاص داده اند که اين مناطق عمدتاً توسط اين فرقه اداره مي شود. زيدي ها خود 
به طوايف و قبايل مختلفي تقسيم مي شوند که »جاروديه«، »سلمانيه« و »تبيريه« 
اصلي ترين ش��عبه هاي اين فرقه مذهبي را تش��کيل مي دهن��د و بقيه طوايف ديگر 
زيديه نيز به اين سه برمي گردند. با اين حال، تقسيم بندي اصلي در بين زيدي هاي 
يمن ش��امل جارودي ها و غيرجارودي هاس��ت. حدود 60درصد از زيدي هاي يمن 
از طايفه »جاروديه« هس��تند که خان��دان الحوثي از قدرتمندتري��ن و نامدارترين 
خانواده ها در اين طايفه هستند که بيشتر در استان شمالي »صعده« )مذهبي ترين 
شهر يمن و کانون اصلي مدرسه هاي مذهبي زيديه( و منطقه »حرا« سکونت دارند. 
جاروديان، زيدياني هس��تند که عالوه بر اعتقاد به قيام و انقالب، وابس��تگي و علقه 
ش��ديد به اهل بيت)ع( دارند و انديشه هاي شيعي در آنها پررنگ است. اين جريان 
که در مقايس��ه با اهل س��نت، نزديک به شيعيان امامي است، همواره جريان اصلي 

در ميان زيديه بوده است.
جريان سلفي ها

جريان س��لفي را مي ت��وان يکي از جريان ه��اي مهم فکري و سياس��ي کنوني 
در يمن محس��وب ک��رد که بيش از هر چيز ناش��ي از 
س��رمايه گذاري و فعاليت هاي عربستان سعودي در اين 
کشور از چندين دهه قبل است. فعاليت هايي که باعث 
تضعيف گرايش هاي زيدي در يمن به نفع گرايش هاي 
سلفي و وهابي و ش��کل گيري جريان فرهنگي وارداتي 
در اين کشور شد. حزب اصالح مهم ترين نهاد سلفي ها 
درون يمن بوده است. پايه اصلي حزب اصالح در صنعا 
و در 13 س��پتامبر 1990، يعن��ي 4 م��اه پس از اتحاد 
يمن شکل گرفت. حزب اصالح پس از آنکه اتحاد خود 
را با حزب کنگره خل��ق قطع کرد، از يک ائتالف ميان 
رهبران قبايل گوناگون، علماي ديني س��ابق تش��کيل 
ش��د. عربس��تان و حاکم يمن نيز به داليل گوناگون، از 
جمله گس��ترش بخش س��ني و فرقه س��لفي اسالم در 
برابر زيدي ها که به طور سنتي در يمن تأثيرگذار بودند 
از اي��ن حزب حمايت ه��اي مختل��ف و به ويژه حمايت 
مالي کردند. آنها همچنين به دليل ايس��تادگي در برابر 
چالش گسترش حزب سوسياليست و افزايش تأثير آن 

در جنوب از آن حمايت مي کردند.
حزب التجمع اليمني االصالح از ش��خصيت هاي مختلف، از جمله شيوخ قبايل 
طرفدار عربس��تان، اخوان المسلمين يمن، رهبران و مبلغان وهابي تشکيل شد و در 
چند دهه گذش��ته نق��ش مهمي در يمن ايفا کرد. بع��د از خيزش مردمي يمن در 
سال 2011 اين جريان تالش کرد کانون هاي اصلي قدرت را حفظ کند، اما قدرت 
گرفتن حوثي ها در س��ال 2014 باعث تضعيف جدي جريان سلفي و حزب اصالح 

در يمن شد.
القاعده يمن را مي توان يکي ديگر از جريان هاي مهم فکري- فرهنگي و سياسي 
س��لفي در يمن دانست که نس��بت به جريان سلفي تحت حمايت عربستان سعودي 
گرايش ه��اي راديکال تر و رويکردي خش��ونت آميز دارد. يم��ن از ديرباز مورد توجه 
القاعده و رهبران آن بوده اس��ت. اس��امه بن الدن، رهبر القاع��ده، خود اصالتاً يمني 
اس��ت. افزون بر اين، بس��ياري از اعضا و فرماندهان اين سازمان تابعيت يمني دارند. 
يم��ن همواره يکي از منابع اصل��ي عضوگيري القاعده بوده اس��ت. »قاعده جهاد در 
جزيره العرب« با بهره گيري از وضعيت داخلي بغرنج يمن و با ترس��يم راهبرد روشني 
براي پيشبرد اهداف خود در اين کشور در سال هاي 2009 و 2010 توانست عالوه  بر 
تحکيم و گسترش سازماني، شدت و دامنه عمليات خود را ارتقا بخشد. تعداد اعضاي 
اين سازمان در يمن که در سال 2009 بين 100 تا 300 نفر ارزيابي مي شد، در سال 
2010 ب��ه حدود 3هزار نفر افزايش يافت. تحرکات القاعده يمن در طول س��ال هاي 

گذشته نيز تداوم يافته و به يکي از معضالت مهم يمني ها تبديل شده است.
جريان هاي سکوالر

جريان هاي س��کوالر ش��امل طيف متنوع��ي از گروه ها، از جمل��ه ملي گرايان، 
چپ گرايان و سوسياليس��ت ها و گروه هاي ليبرال اس��ت که در مقايس��ه با دو گروه 
نخس��ت اهميتي به مراتب کمتر دارند. ظهور و رش��د جريان هاي قوم گرايي عربي، 
به خصوص بعثي گرايي در ش��مال يمن و ظهور و تقويت جريان هاي سوسياليس��تي 
در يمن جنوبي باعث تغييراتي در چهره اجتماعي و فرهنگي و همچنين سياس��ي 
يمن ش��د. رهبري جريان قومي يمن را علي عبداهلل صالح بر عهده داش��ت و حزب 
کنگره خلق اصلي ترين نهاد سياس��ي و اجتماعي براي پيش��برد سياس��ت هاي اين 
جري��ان بود. اين حزب در دوره صال��ح بر يمن حاکم بود، اما بعد از خيزش مردمي 
يمن در س��ال 2011 به حاش��يه رفت. با اين حال، طرفداران صالح و عناصر حزب 
کنگره هنوز در برخي مناصب و جايگاه هاي حس��اس، به خصوص در ارتش جايگاه 
مهمي دارند. به خصوص در تحوالت س��ال 2014 بسياري بر نقش طرفدران صالح 
در تضعيف حکومت عبدربه منصور هادي تأکيد مي کنند. در ميان سوسياليست ها، 
مهم ترين نهاد اين جريان حزب سوسياليس��ت يمن اس��ت که با مرام مارکسيستي 
براي چندين دهه در اين کشور فعاليت کرده است اما اين حزب بعد از اتحاد يمن 

تا حدي تضعيف شد.
بازيگران خارجي و بحران يمن

در بحران يمن سه دسته از کشورها بيشترين تأثير را داشتند؛ نخست، عربستان 
سعودي و کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس که بيشترين تالش را براي 
کنترل شرايط و شکل دهي به تحوالت يمن دارند. دوم، 
امريکا و کش��ورهاي غربي که نوع نگاه شان به تحوالت 
يمن تا حد زيادي با نگاه کش��ورهاي شوراي همکاري 
مطابقت مي کند. س��ومين بازيگر را مي توان جمهوري 
اسالمي ايران دانست که نقش ويژه اي در تحوالت يمن 

ايفا مي کند.
عربستان سعودي از حدود چهار دهه گذشته سعي 
کرد ب��ا ايجاد پيوند ب��ا قبايل و ش��خصيت هاي يمني 
س��لفي گري را در اين کشور توسعه دهد. بر اين اساس، 
خاندان الحمر و به خصوص شيخ عبداهلل األحمر با ايجاد 
حزب نقش مهمي در اين زمينه ايفا کرد. از آنجايي که 
قبيله قدرتمندترين نهاد يمن اس��ت، عربستان سعودي 
با اس��تفاده از اي��ن موضوع و با بهره گي��ري از فرزندان 
شيخ االحمر نفوذ بس��ياري در يمن پيدا کرد. در دوره 
حکومت علي عب��داهلل صالح، به رغ��م برخي اختالفات 
و درگيري ه��اي اوليه، دولت س��عودي رواب��ط خود را 
با حکومت صالح گس��ترش و تحکي��م داد. بعد از آغاز 

جريان س�لفي يک�ي از جريان هاي 
مه�م فک�ري و سياس�ي کنوني در 
يم�ن و حاص�ل س�رمايه گذاري و 
فعاليت هاي عربس�تان سعودي در 
اين کش�ور اس�ت. فعاليت هايي که 
باع�ث تضعيف گرايش ه�اي زيدي 
در يمن به نفع گرايش هاي س�لفي 

و وهابي در اين کشور شد. 
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بين الملل

خي��زش مردمي در يمن در س��ال 2011 عربس��تان 
س��عودي و ديگر کش��ورهاي عضو ش��وراي همکاري 
کوشيدند از تغيير جدي ساختار قدرت ممانعت کنند، 
درنتيج��ه، با ارائه ابتکار ش��وراي همکاري به مديريت 
بح��ران پرداختند. بر اين اس��اس، صالح از قدرت کنار 
رفت و با رياس��ت جمهوري ه��ادي روند انتقالي قدرت 
آغاز ش��د. با اين حال، قدرت گرفتن حوثي ها در سال 
2014 و تضعي��ف جري��ان اص��الح باع��ث انتقادات و 
نارضايتي هاي جدي در ميان دولت هاي عضو ش��وراي 
همکاري از تحوالت جديد ش��د و اين دولت ها تحوالت 

اخير را به زيان نفوذ خود در يمن تلقي مي کنند.
امريکا و کش��ورهاي غربي نيز با توجه به حساسيت 
ژئوپلتي��ک يمن دغدغه هاي خاص خود را در قبال اين 
کشور و تحوالت آن دارند. نقش و تأثيرگذاري امريکا را 
در يمن بايد با مسئله تروريسم در اين کشور پيوند داد. 
امريکايي ها به ش��دت نگران تحوالت يمن هستند. يک 
کش��ور ناآرام و درگير در جنگ داخلي زمينه مناسبي 

براي رش��د و احيا و س��ربازگيري س��لول هاي القاعده خواهد بود. بعد از پاکستان، 
کش��ور يمن مي تواند يک چالش بزرگ براي امريکايي ها باش��د و امنيت منطقه را 
نيز تهديد کند. امريکا در س��ال هاي 2011 به بعد از ابتکار ش��وراي همکاري در 
مورد يمن حمايت کرد و نگاه خود را به يمن بيشتر از منظر اين کشورها به پيش 
برد. همچني��ن در تحوالت اخير 2014 به رغم اظه��ار نگراني مقامات امريکايي و 
تأکيد بر ضرورت تفاهم دولت و گروه هاي سياسي و حفظ امنيت و آرامش، اظهار 
نگراني از قدرت گرفتن حوثي ها در يمن به مراتب کمتر از کشورهاي عضو شوراي 

همکاري بوده است.
جمهوري اسالمي ايران به عنوان حامي اصلي حوثي ها در يمن شناخته مي شود 
و افزايش قدرت حوثي ها به مثابه افزايش نفوذ ايران در اين کش��ور تلقي مي ش��ود. 
با اين حال، به نظر مي رس��د ميزان و ن��وع حمايت هاي ايران از حوثي ها و پررنگ 
کردن نقش ايران در قدرت گرفتن حوثي ها با بزرگ نمايي هايي همراه اس��ت. اين 
بزرگ نمايي از جمله از سوي برخي طرف هاي عربي در پي کوچک کردن قدرت و 
نقش واقعي حوثي ها در يمن از يک سو و افزايش ايران هراسي در منطقه از سوي 
ديگ��ر صورت مي گيرد. با اين حال، تأثير اساس��ي اي��ران در يمن بيش از هر چيز 
تأثير معنوي و سياسي بر حوثي ها و تأکيد اين گروه بر رويکردهاي خاص ايران در 

عرصه منطقه اي و جهاني بوده است.
جمع بندي

خي��زش مردم��ي در يم��ن در س��ال 2011 و کنار 
گذاش��تن علي عبداهلل صالح از ق��درت از تحوالت مهم 
يمن در طول دهه هاي گذش��ته بوده است. با اين حال، 
بع��د از به قدرت رس��يدن عبدربه منص��ور هادي و آغاز 
روند انتقالي در اين کش��ور، چالش هاي اساسي در يمن 
همچنان ادامه يافت و بسياري از مطالبات مردمي تحقق 
نيافت. بر اين اس��اس، مي توان شاهد شکل گيري بحران 
جديدي در اين کش��ور در سال 2014 بود. بحران جديد 
با اعتراض��ات مردمي در قبال اقدام حکومت براي حذف 
يارانه هاي س��وخت آغاز شد و سپس گسترش يافت. در 
بح��ران اخير حوثي ها نقش کانوني و رهبري داش��ته اند 
و فعاليت هاي اعتراضي منس��جم آنه��ا باعث کنار رفتن 
کابينه و توافق براي تش��کيل دول��ت جديد و همچنين 
کاهش قيمت س��وخت ش��د. در توافق امضا ش��ده بين 
حوثي ه��ا و دولت يمن، اجراي مصوبات اصالح ش��ده در 
گفتمان ملي، لغو قيمت هاي جديد فرآورده هاي سوختي و مبارزه با فساد حکومتي 
و جايگزيني حکومت جديد به عنوان س��ه س��رفصل اصلي خواسته هاي مردم ثبت 

شده است.
مهم تري��ن ويژگ��ي بحران جديد در يم��ن ناتواني حکومت در پاس��خگويي به 
مطالبات مردمي و کنترل ش��رايط کشور و همچنين افزايش قدرت حوثي ها بوده 
اس��ت. در چنين ش��رايطي هرچند توافق صورت گرفته بي��ن طرفين براي اصالح 
ش��رايط جديد و تش��کيل دولت جديد اميدهايي را براي تعديل س��طح بحران و 
بهبود وضعيت کشور ايجاد کرد، اختالفات بين طرفين در مورد تعيين نخست وزير 
و تش��کيل دولت نشان دهنده تداوم شکاف هاي عميق و منازعه بين طرفين است. 
درحالي که حوثي ها مدعي طرح مطالبات و درخواست هاي مردم هستند، بازيگران 
خارجي و به خصوص کش��ورهاي عربي شوراي همکاري خليج فارس بر تداوم نفوذ 
خود در يمن، تش��کيل دولتي همس��و و مقابله با حوثي ها با تش��کيل ائتالف هاي 
جدي��د از طريق ارتباط گي��ري با قبايل يمن تأکيد دارند. اين در حالي اس��ت که 
چالش هاي اساسي يمن مانند مشکالت اقتصادي و فقر، فساد اقتصادي و سياسي 
و معض��الت امنيتي مانند اقدامات القاعده ادام��ه دارد و راهي طوالني پيش روي 

يمني هاست تا بتوانند به سوي وضعيت مناسب حرکت کنند.

هرچن�د تواف�ق صورت گرفت�ه بين 
طرفي�ن براي اصالح ش�رايط جديد 
و تش�کيل دولت جدي�د اميدهايي 
را ب�راي تعدي�ل س�طح بح�ران و 
بهب�ود وضعيت کش�ور ايج�اد کرد، 
اختالف�ات بي�ن طرفي�ن در م�ورد 
تعيين نخس�ت وزير و تشکيل دولت 
ش�کاف هاي  ت�داوم  نش�ان دهنده 

عميق و منازعه بين طرفين است
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پادش��اهي متحد بريتانيا يا همان انگليس اواخر ش��هريور همه پرسي حساس و 
سرنوشت سازي را پشت سر گذاشت. استقالل طلبان اسکاتلند، يکي از چهار منطقه 
تش��کيل دهنده بريتانيا با برگزاري همه پرس��ي به دنبال جدايي از انگلس��تان پس 
از 307 س��ال وحدت بودند. گرايش هاي اس��تقالل طلبانه در اکثر کشورهاي جهان 
وج��ود دارد. جنبش ه��اي اس��تقالل طلبي از وقايع مهم پس از آغ��از عصر »دولت 
و ملت«س��ازي با امضاي پيمان صلح »وس��تفاليا« در س��ال 1648 بوده است. اين 
گرايش ها گاه با کشت وکش��تار و خونريزي هاي گس��ترده هم��راه بوده و در برخي 
موارد بدون خش��ونت و در س��يري آرام ب��ه ايجاد حکومتي فدرال يا يک کش��ور 
مس��تقل منجر شده اس��ت. در اروپا نيز گرايش هاي اس��تقالل طلبانه وجود داشته 
و دارد. در موارد بس��ياري اين گرايش ها به تولد کش��ورهاي جديدي انجاميده، يا 
کش��ورهايي که به داليل سياس��ي و اقتصادي و امنيتي يا با جنگ و زور مجبور به 
وحدت با کش��ورهاي ديگر ش��ده بودند، با از بين رفتن عامل وحدت جدا شدند و 
اعالم استقالل کردند. اين وحدت ها و جدايي ها به شکل هاي مختلفي صورت گرفته 
اس��ت. تقس��يم آلمان پس از جنگ جهاني دوم، الح��اق جمهوري هاي بالتيک به 
شوروي، تشکيل جمهوري فدراتيو يوگسالوي متشکل از شش جمهوري يا تشکيل 
جمهوري چکس��لواکي، جغرافياي سياس��ي اروپا را پس از جنگ جهاني دوم تغيير 
داد. با فروپاش��ي شوروي و س��قوط نظام هاي کمونيستي اروپاي شرقي کشورهاي 
جديدي در اروپا اعالم موجوديت کردند. کشور آلمان پس از نيم قرن تقسيم متحد 
شد. چکسلواکي به صورت مسالمت آميزي جدا شد و دو کشور جديد به نام چک و 
اس��لواکي اعالم موجوديت کردند. از درون شوروي پانزده جمهوري جديد استقالل 
يافت. جمهوري يوگسالوي به شکل خونين و دهشتناکي تجزيه شد و شش کشور 

جديد اعالم استقالل کردند.
اما در غرب اروپا نيز گرايش هاي استقالل طلبانه به شکل متفاوتي وجود داشته 
اس��ت. تفاوت اين گرايش ها با ش��رق و جنوب اروپا در اين اس��ت که کش��ورهاي 
اين منطقه دوره دولت و ملت س��ازي را طي کرده اند و اس��تقالل طلبي به ش��کلي 
دموکراتيک در جريان اس��ت. البته در تمامي موارد اين گونه نيست. استقالل طلبان 
باس��ک اسپانيا، موس��وم به »اتا« يا جمهوري خواهان ايرلند شمالي براي چند دهه 
با ترور و بمب گذاري به دنبال اس��تقالل بودند. اکنون هر دو گروه سالح ها را زمين 
گذاشته اند و مي کوشند از فرايندهاي دموکراتيک آرمان استقالل طلبي منطقه خود 
را پيگيري کنند. پس استقالل طلبي اسکاتلندي ها موضوع عجيب و غير منتظره اي 

در اروپا نيست و وحدت و تجزيه کشورها به تاريخ اروپا پيوند خورده است.

در اينجا بايد به اين پرس��ش پاس��خ داده ش��ود که چرا همه پرس��ي استقالل 
اسکاتلند براي دولتمردان انگليسي ساکن در لندن جداي از گرايش سياسي چپ و 
راس��ت آنها و نيز براي دولت هاي اروپايي اهميت و حساسيت بسياري داشت؟ چرا 
محافل سياسي و خبري اروپا با حساسيت بااليي اخبار استقالل طلبي اسکاتلندي ها 
را تا روز برگزاري همه پرس��ي از نزديک رصد مي کردند؟ در پاس��خ به اين س��ؤال 
مي توان به جايگاه سياس��ي و تاريخي انگليس در روند تحوالت اروپا و نقش آفريني 
اين کش��ور در بس��ياري از کانون هاي بحراني جهان اشاره کرد. نکته دوم جايگاه و 
موقعيت بس��يار مهم اقتصادي و سياسي اسکاتلند در پادشاهي متحد بريتانياست. 
پادش��اهي متح��د بريتانيا با حضور اس��کاتلند در کنار س��ه منطق��ه ديگر معنا و 
موضوعيت پيدا مي کند. در صورت پيروزي استقالل طلبان اسکاتلند در همه پرسي 
18 سپتامبر، موقعيت سياسي و اقتصادي انگليس در اروپا و جهان آسيب مي ديد. 
يکي ديگر از تبعات اس��تقالل اسکاتلند پيامدهاي سلسله وار اين استقالل در ديگر 
کانون هاي جدايي طلبي در انگليس و اروپا، همچون جمهوري خواهان ايرلند شمالي 
و کاتاالن ها و باسک هاي اسپانيا يا فالندرهاي بلژيک بود. در اينجا مي توان اهميت 
اس��کاتلند را براي بريتانيا در اين جمله ديويد کامرون، نخس��ت وزير درک کرد که 
پس از اعالم رأي نه 55درصد اس��کاتلندي ها به اس��تقالل گف��ت: »بريتانيا نجات 

يافت«.
تاريخچه استقالل طلبي اسکاتلند

پادش��اهي متحد بريتانياي کبير از چهار بخش انگلند، اسکاتلند، ايرلند شمالي 
و ولز تش��کيل شده است. بحث استقالل )اسکاتلند، ايرلند شمالي و ولز( از بريتانيا 
س��ابقه طوالن��ي دارد. به همين دليل يک��ي از نگراني هايي که درباره همه پرس��ي 
اس��تقالل اس��کاتلند مطرح مي شد، تسري اين همه پرس��ي به ايرلند شمالي و ولز 
ب��ود. در اينج��ا فقط به موضوع اس��تقالل طلبي اس��کاتلند مي پردازيم. هر گرايش 
اس��تقالل طلبي ناشي از شکاف هاي سياس��ي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، قومي، 
زباني و تاريخي با مرکز اس��ت. اس��کاتلند نيز از اين موضوع مس��تثنا نيست. ابتدا 
الزم است اشاره کوتاهي به جغرافيا و تاريخ اسکاتلند کنيم تا بهتر با داليل گرايش 

استقالل طلبي اسکاتلندي ها پس از سه قرن وحدت با انگليسي ها آشنا شويم.
اس��کاتلند )به انگليس��ي Scotland، به زبان گيليک اس��کاتلنديAlba ( در 
ش��مال غرب اروپا واقع ش��ده و يک س��وم ش��مال جزيره بريتانيا را دربرمي گيرد. 
اسکاتلند 5 ميليون و 200 هزار نفر جمعيت دارد و زبان رسمي آن انگليسي است. 
زبان هاي گيليک اس��کاتلندي و اس��کاتس نيز دو زباني هس��تند که به عنوان زبان 

  مرتضي مکي

بریتانیا نجات یافت!
تاملی در همه پرسی استقالل اسکاتلند از انگلیس
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بين الملل

محلي در اسکاتلند رسميت دارند. گيليگ اسکاتلندي از ريشه سلتي و اسکاتس از 
ريش��ه ژرمني اس��ت. 65 درصد مردم مسيحي، 28 درصد بي دين، و 2 درصد پيرو 
ديگر اديان غيرمسيحي هستند. مرکز اسکاتلند شهر تاريخي ادينبرا )به زبان محلي 
و به زبان انگليسي ادينبورگ( است. ادينبورگ دومين شهر بزرگ اسکاتلند پس از 

گالسکو و يکي از مراکز مهم اقتصادي و بانکداري اروپاست.
اين شهر در عصر »روشنفکري اسکاتلند« در سده هيجده، اسکاتلند را به يکي 
از کانون ه��اي بازرگاني، فک��ري و صنعتي اروپا تبديل کرد. جريان روش��نفکري و 
»روش��نگري اسکاتلندي« از 1740 تا 1790 رواج يافت. بر خالف آنچه در فرانسه 
رخ داد، بس��ياري از طالي��ه داران اين نهضت در اس��کاتلند از دانش��گاهيان بودند. 
گالسگو، بزرگ ترين شهر اسکاتلند از شهرهاي مهم صنعتي بريتانيا به شمار مي آيد.

پرچم کنوني پادش��اهي متحد بريتانيا از ترکيب پرچم اس��کاتلند )زمينه آبي، 
ضربدر سفيد( و پرچم انگلستان )زمينه سفيد، صليب سرخ( به وجود آمده است.

اس��کاتلند تا سال 1603 کشور مس��تقلي بود. در سال 1603 ميالدي، اليزابت 
اول، فرمانرواي انگلس��تان، بدون برجاي گذاش��تن وارث درگذش��ت و تاج و تخت 
اين کش��ور به جيمز ششم، پادش��اه وقت اسکاتلند و از خويشاوندان او رسيد که با 
عنوان جيمز اول س��لطنت انگلس��تان را نيز در دست گرفت و پادشاه هر دو کشور 
ش��د. در س��ال 1707 با تصويب پيماني پارلمان و دولت اس��کاتلند منحل ش��د و 
اختي��ارات آنها به پارلمان و دولت مرکزي در لندن واگذار ش��د. تا س��ال 1707 و 
تصويب »قانون وحدت انگلس��تان و اسکاتلند« در پارلمان هاي دو کشور و امضاي 
»پيمان وحدت«، انگلستان و اسکاتلند داراي يک پادشاه اما دو دولت مجزا بودند. 
در س��ال 1800 پارلمان هاي بريتانيا و جزيره ايرلند قانون وحدت دو س��رزمين را 
تصويب کردند و در س��ال 1801 جزيره ايرلند که براي چندين قرن با عنوان يک 
مملکت جداگانه، تحت اس��تعمار دولت بريتانيا بود، رس��ماً به بريتانيا ملحق شد و 
به »پادش��اهي متحده« تغيير نام يافت. با اس��تقالل بخش جنوبي ايرلند در س��ال 
1921 پادشاهي متحده شامل جزيره بريتانياي کبير و ايرلند شمالي )بخش شمالي 
جزيره ايرلند( پادشاهي متحده در داخل و خارج کشور غالباً به اسم غيررسمي آن 

»بريتانيا« خوانده مي شود.
پيش از سال 1707 تماس بسيار اندک و همدلي بسيار کمي ميان اسکاتلندي ها 
و انگليسي ها وجود داشت. اسکاتلندي هاي اندکي به جنوب سفر مي کردند و تعداد 
انگليس��ي هايي که روانه شمال مي شدند، حتي از آنها هم کمتر بود. فرانسه، متحد 
س��نتي اسکاتلند، دشمن سنتي انگلستان بود. عالمان و روحانيان اسکاتلندي براي 
ادامه تحصيل و الهام گيري فکري به دانشگاه ها و حوزه هاي علميه اروپاي قاره اي و 
نه انگلس��تان مي نگريستند. در 150 سال اولي که پادشاه انگليس و اسکاتلند يکي 
ش��د، دست کم سه شورش خونبار در س��ال هاي1690، 1715 و 1745 بنيان هاي 

اسکاتلند را به لرزه درآورد.
اس��کاتلندي ها در طول بيش از س��يصد س��ال از اتحاد با انگليس کوش��يدند 
هويت فرهنگي، قومي و زباني خود را حفظ کنند. انديش��مندان بزرگي در غرب از 
اسکاتلند برخاس��تند. آدام اسميت و ديويد هيوم از برجسته ترين آنها هستند. آنها 

نيز تالششان در همين جهت بود. ديويد هيوم از برجسته ترين چهره هاي روشنگري 
اسکاتلند و از دوستان نزديک آدام اسميت بود. نوشته هاي اقتصادي هيوم را بيش از 
همه مي توان در »گفت وگوهاي سياسي« او )1752( که بعد در »مقاالت« )1758( 
گنجانده ش��د، يافت. هيوم از مخالفان سرس��خت مرکانتيليسم بود. او اعتقاد راسخ 
داشت که ثروت کشورها را حجم کاالهاي آنها و نه ذخاير پولي شان تعيين مي کند.

در زمينه تاريخ، اس��کاتلندي ها معموالً برداش��ت هايي مابعد جامعه ش��ناختي 
از »پيش��رفت طبيعي« تمدن داش��تند. اين رويکرد اس��توار ب��ر »تاريخ طبيعي« 
را ديوي��د هيوم )1757( پايه گذاش��ت. تاريخ طبيعي در دس��تان آدام فرگوس��ن 
)1767(، ج��ان ميلر )1771( و آدام اس��ميت )1776( ش��کل مرحله اي متمايزي 
به خود گرفت. به عنوان مثال، اس��ميت تاريخ را فرآيندي در نظر آورد که از چهار 
مرحله اقتصادي با س��اختارهاي سياسي و اجتماعي ويژه خود گذر مي کند: مرحله 
شکار و کشاورزي، مرحله ش��باني و صحرانشيني، مرحله کشاورزي و فئوداليستي 
و مرحل��ه پاياني تجارت و توليد )که آن زمان اس��کاتلند در حال ورود به آن بود(. 
اس��ميت مانند فرگوسن، تقسيم کار و گس��ترش تجارت را نيروي بنيادي پيشران 
تاريخ مي دانس��ت. تالش هاي مکتب اس��کاتلند موجب شد ولتر بگويد: »براي همه 
انديش��ه هايمان درباره تمدن به اسکاتلند مي نگريم«. دانشمندان اسکاتلندي گونه 
آشکارا متفاوتي از تاريخ )تاريخ »روايي«( را نيز پيش نهادند. در اين ميدان، ديويد 
هيوم با کتاب مناقش��ه برانگيزش با نام تاريخ انگلس��تان )1762-1754( پيشتازي 
مي کرد. دانش��مندان اسکاتلندي ديگري مانند رابرتسون و فرگوسن هم تاريخ هاي 
روايي بزرگي را با درجات گوناگوني از کاميابي به دس��ت دادند. اين روش تاريخي 
در انگلس��تان از س��وي ادوارد گيبون در روايت معروفش از سقوط امپراتوري روم 
ادامه يافت. در اقتصاد سياس��ي، ديويد هيوم رويک��ردي متفاوت را آغاز کرد. او به 
ج��اي اينکه اقتص��اد را در بافتي اجتماع��ي و تاريخي بگنجان��د - کاري که درباره 
اخالق و دين انجام داده بود - بر آن ش��د که قوانين علم اقتصاد را براي هميش��ه از 
آنها مس��تقل کند و بر خود استوار سازد. هيوم با رد انديشه هاي مرکانتيليستي که 
جايگاه وااليي براي پول در نظر مي گرفت و نيز با مخالفت با رويکرد فرانسوي که بر 
اولويت کشاورزي انگشت مي گذاشت، تجارت را موتور اصلي رشد اقتصادي دانست 
و حسادت و سوءاستفاده از پول و اعتبار را موانع اصلي پيش روي آن خواند. تقسيم 
کار پيش نهاده ش��ده از سوي فرگوس��ن بعد ديگري را بر انديشه هاي هيوم افزود. 
هرچند از دس��تاوردهاي دانشمندان اس��کاتلندي در فرانسه به گرمي استقبال شد، 

تأثير بالفاصله اي در جنوب ]انگليس[ نداشت.
انگليس��ي ها خ��ود را در اروپا ملتي متف��اوت و برتر مي دانن��د و يکي از داليل 
فرهنگي که انگليسي ها حاضر به ادغام کامل در روند همگرايي اروپا نيستند، همين 
نگاه متفاوت از ديگر ملل اروپايي اس��ت. در داخل انگلستان نيز انگليسي ها همين 
نگاه متفاوت را به ديگر اقوام در پادش��اهي متحده بريتانيا هنوز دارند. در انگليس 
ب��ا يک ملت واحد روبه رو نيس��تيم؛ گروهي خود را بريتن يا اس��کاتلندي، ولزي و 

ايرلندي مي دانند و هويت بريتانيايي يا انگليسي هويت دوم آنهاست.
جورج ارول، ناسيوناليس��ت دو آتشه بريتانيا، در اين زمينه مي نويسد: »وقتي از 

س�ال  انتخابات�ي  رقابت ه�اي  در 
2007 بر س�ر کرس�ي هاي پارلمان 
محلي اسکاتلند، تعهد به برگزاري 
همه پرس�ي بخش�ي از مانيفس�ت 
ح�زب ملي اس�کاتلند اعالم ش�د. 
در انتخابات سال 2011 وقتي حزب 
ملي اس�کاتلند 69 کرسي پارلمان 
را از آن خ�ود کرد، ب�ار ديگر طرح 
اس�کاتلند  اس�تقالل  همه پرس�ي 

به طور جدي مطرح وتصويب شد
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لل
الم

ين 
ب کش��ور ديگري وارد انگلستان مي ش��ويد بالفاصله بعد از ورود اين احساس به شما 

دس��ت مي دهد که وارد محيط و هواي ديگري ش��ده ايد. هواي��ي تازه مي کنيد. در 
همان چند دقيقه اول برخي چيزها احساس زيستن در محيطي متفاوت را به شما 
مي دهد. ش��راب ها تندتر، سکه ها سنگين تر، علف ها س��بزتر، تبليغات بيشتر، انبوه 
جمعي��ت، چهره هاي تنب��ل، دندان هاي ناجور و رفتارهاي متين، انگليس��ي ها را از 
ديگر اروپايي ها و اروپا متمايز مي سازد. بعد در قلمرو بريتانياي کبير گم مي شويد و 
براي مدتي فراموش مي کنيد اين ملت داراي مشخصه هاي خاص و قابل شناسايي 
اس��ت. آي��ا واقعاً چيزي به ن��ام ملت وجود دارد؟ ما 46ميلي��ون نفر متفاوت از هم 
نيس��تيم؟ اين تنوع بي نظمي نيست؟ بريتانيا نژادها و ملت هاي خاص خود را دارد. 
اگر اسکاتلندي را انگليسي خطاب کنيد، خرسند نخواهد شد. از اين روست که اين 

جزيره الاقل شش اسم متفاوت دارد«.
اين ش��کاف هاي فرهنگي، زباني و تاريخي داخل انگليس را مي توان در حضور 
مس��تقل تيم هاي ورزش��ي مجزا در ليگ هاي اروپا مشاهده کرد. سرآمد اين تيم ها 
نيز تيم هاي فوتبال اس��ت. از اين جهت انگليس نيز در اروپا استنثاست. اسکاتلند، 
ولز، ايرلند ش��مالي و انگليس هريک تيم مس��تقلي در ج��ام ملت هاي اروپا و جام 
جهاني دارند. ميزان مرزبندي اس��کاتلندي ها و ايرلندي ها از انگليس��ي ها را در اين 
نکته مي توان فهميد که آنها از تيم مقابل انگليس در تمام بازي ها حمايت و آنها را 
تش��ويق مي کنند. يکي از مشکالت انگليس در المپيک 2012 لندن متقاعد کردن 

اسکاتلندي ها، ولزي ها و ايرلندي ها در معرفي يک تيم واحد در اين بازي ها بود.
حزب ملي اسکاتلند

سيصد س��ال وحدت با انگليس باعث نشد اسکاتلندي ها با انگليسي ها احساس 
وحدت و همدلي کنند. حزب ملي اسکاتلند )SNP( با گرايش هاي استقالل طلبانه 
در اواس��ط دهه 1930 موجوديت يافت. بيش از نيم قرن طول کشيد تا اين حزب 
بتواند جايگاه خود را در معادالت سياسي لندن و اسکاتلند تثبيت کند. حزب ملي 
اس��کاتلند که نقش پررنگي در افزايش احساسات ملي گرايانه اسکاتلندي و ميل به 

استقالل ايجاد کرد، بزرگ ترين حزب سياسي اسکاتلند از نظر تعداد اعضاست.
در س��ال 1999 تحولي مهم در اس��کاتلند رخ داد. توني بلر، نخست وزير وقت 
انگلي��س از ح��زب کارگر رويکرد جدي��دي را در قبال گرايش ه��اي جدايي طلبانه 
جمهوري خواهان ايرلند ش��مالي، ملي گرايان اس��کاتلند و ولزي ها در پيش گرفت. 
بل��ر در گام اول از اجراي اين رويک��رد توافقنامه صلحي با جمهوري خواهان ايرلند 
شمالي در دهم آوريل 1998 امضا کرد. اين توافقنامه به »توافقنامه گود فرايدي« 
معروف ش��د. بر اس��اس اين توافقنامه کاتوليک هاي جمهوري خواه ايرلند ش��مالي 
س��هم مش��خصي در دولت و پارلمان محلي ايرلند ش��مالي به دس��ت آوردند. بلر 
پ��س از امضاي توافقنامه صلح با جمهوري خواهان ايرلند ش��مالي در صدد احياي 
پارلمان هاي محلي اس��کاتلند و ولز برآمد. اين اقدام توني بلر با همه پرسي در سال 

1999 با اس��تقبال ساکنان اين دو منطقه روبه رو ش��د. ملي گرايان اسکاتلند و ولز 
احياي پارلمان هاي محلي را گامي رو به جلو در اداره امور محلي خود مي دانستند. 
پارلمان اس��کاتلند پس از س��يصد سال احيا شد. س��اختمان اين پارلمان به دليل 
واقع ش��دن در منطق��ه »هاليرود« در ادينبورگ با همين نام خوانده مي ش��ود. در 
اولين انتخابات پارلمان محلي اس��کاتلند حزب کارگر با کس��ب بيشترين کرسي ها 
دولت محلي اس��کاتلند را تش��کيل داد. اما در انتخابات بعدي پارلمان محلي حزب 
ملي اس��کاتلند به تدريج جايگاه خود را ارتقا داد تا اينکه در انتخابات محلي س��ال 
2007 بيشترين کرسي ها را در پارلمان اسکاتلند از آن خود کرد. در اين انتخابات، 
حزب ملي اس��کاتلند با وجود کس��ب اکثريت آرا تعداد آراي الزم را براي تش��کيل 
دولت در اختيار نداش��ت. از س��وي ديگر هيچ يک از احزاب کارگر، ليبرال دموکرات 
و محافظه کار به خاطر برنامه هاي اس��تقالل طلبانه حزب ملي اس��کاتلند حاضر به 
ائتالف با اين حزب نبودند. به اين ترتيب، آلکس سالموند، رهبر حزب ملي اسکاتلند 
به عنوان وزير اول اس��کاتلند دولت در اقليت تش��کيل داد. در انتخابات سال 2011 
حزب اس��کاتلند با کسب کرسي هاي بيش��تر از انتخابات سال 2007 بدون نياز به 
ائتالف با احزاب ديگر، دولت محلي اس��کاتلند را با قدرت بيش��تري همچنان نگه 
داش��ت. حزب ملي اس��کاتلند در انتخابات مجلس عوام انگليس و پارلمان اروپا نيز 
موفقيت هايي به دست آورد. حزب ملي اسکاتلند هم اکنون 6 کرسي از 59 کرسي 
اس��کاتلند در مجلس عوام انگلستان و همچنين 2 کرسي از 6 جايگاه اسکاتلند در 

پارلمان اروپا را در اختيار دارد.
زمزمه هاي جدايي

در رقابت هاي انتخاباتي سال 2007 بر سر کرسي هاي پارلمان محلي اسکاتلند، 
تعهد به برگزاري همه پرسي بخشي از مانيفست حزب ملي اسکاتلند اعالم شد. حزب 
ملي اس��کاتلند با توجه به کسب اکثريت شکننده پارلمان 129 کرسي اسکاتلند در 
انتخابات 2007 طرح پيشنهاد همه پرسي را کنار گذاشت. در انتخابات سال 2011 
وقتي حزب ملي اسکاتلند با رهبري الکس سالموند 69 کرسي پارلمان را از آن خود 
کرد، بار ديگر طرح همه پرس��ي استقالل اس��کاتلند به طور جدي مطرح و در ژانويه 
2012  تصويب شد و استقالل طلب ها به پيروزي بزرگي دست يافتند. دولت انگيس 
نيز علي رغم ميلش با  »قانوني و عادالنه« خواندن همه پرسي، مجوز برگزاري آن را به 
پارلمان اسکاتلند داد. دولت اسکاتلند در 21 مارس 2013 تاريخ برگزاري همه پرسي 

استقالل اسکاتلند را 18 سپتامبر 2014 )27 شهريور( اعالم کرد.
از زماني که پارلمان محلي اسکاتلند طرح همه پرسي را در سال 2012 تصويب 
ک��رد، کمپين ه��اي طرفدار و مخالف اس��تقالل اس��کاتلند، تش��کيل و جمع آوري 

کمک هاي مالي براي تبليغات عليه يکديگر آغاز شد.
مخالفان استقالل

کمپين مخالفان، موس��وم به کمپين »نه« يا »با هم بهتريم« حاصل اتحاد سه 
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بين الملل

حزب اصلي انگلس��تان، يعني ش��اخه اس��کاتلندي حزب محافظه کار، حزب کارگر 
و حزب ليبرال دموکرات اس��ت و توس��ط آليس��تر دارلينگ، وزير سابق خزانه داري 
در دول��ت کارگ��ري گوردون براون راهبري مي ش��د. اين کمپين در بدو تش��کيل 
1.1ميليون پوند توسط هواداران پشتيباني مالي شد که حدود 500هزار پوند آن از 

سوي يک دالل نفتي پرداخت شده بود.
داليل احزاب مخالف استقالل

عمده تري��ن دالي��ل احزاب مخالف اس��تقالل اس��کاتلند در تبليغ��ات پيش از 
همه پرسي را مي توان اين گونه بر شمرد:

* وجود پيوندهاي مش��ترک و عميق فرهنگي بين مردم اسکاتلند و ساير مردمان 
پادش��اهي متح��ده بريتانيا به نحوي که تقريباً نيمي از مردم اس��کاتلند پيوندهاي 
خويش��اوندي با مردم انگلستان دارند. همچنين نزديک به يک ميليون اسکاتلندي 
در انگليس مش��غول به زندگي و کار هس��تند و حدود 400هزار انگليس��ي نيز در 

اسکاتلند به سر مي برند.
* وجود پيوندهاي قابل توجه اقتصادي در صنايع نظامي و بخش مالي بين اسکاتلند 

و انگليس.
* اقتصاد، ثبات و نفوذ بين المللي اسکاتلند در محيط جهاني شده کنوني در صورت 
باقي ماندن به عنوان بخشي از دولت بزرگ و قدرتمند بريتانيا در عرصه بين الملل، 
بيش��تر و بهتر تأمين خواهد ش��د تا يک دولت مس��تقل کوچ��ک. به عنوان مثال، 
مخالفان معتقدند در ش��رايط کنوني اسکاتلند عماًل عضوي از ناتو، گروه 8، ائتالف 
س��ه جانبه انگليس، آلمان، فرانسه و عضو دائمي شوراي امنيت به حساب مي آيد و 
در صورت اس��تقالل اين مزيت ها را از دست خواهد داد. هرچند استقالل طلبان بر 
اين باورند که اس��کاتلند به عنوان يک کش��ور مستقل دو برابر شش نماينده کنوني 
در پارلمان اروپا نماينده خواهد داشت و به عنوان کشور مستقل در شوراي اروپا نيز 

صاحب کرسي نمايندگي مي شود.
* اس��کاتلند در ش��رايط کنوني بيش��ترين ميزان هزينه هاي عمومي را نس��بت به 
س��اير مناطق بريتانيا به خود اختصاص داده است که در صورت استقالل تضميني 
ب��راي تأمين پايدار اين هزينه ها بدون باال رفتن ماليات وجود ندارد و در بلندمدت 

درآمدهاي نفتي نيز به دليل کاهش ذخاير کاهش خواهد يافت.
البته براي انگليس��ي ها اهميت اسکاتلند فراتر از آن چيزي است که در جريان 
فعاليت هاي تبليغاتي همه پرس��ي 18 س��پتامبر بيان مي کردند. يکي از نگراني هاي 
مه��م حکمران��ان لندن از دس��ت دادن ذخاير نفت انگليس در درياي ش��مال بود. 
دوس��وم اين ذخاير در آب هاي اس��کاتلند است. اس��کاتلند به دليل واقع شدن در 
منطقه مجاور درياي ش��مال مي توان��د درآمدهاي مالياتي زيادي به دس��ت آورد؛ 

درآمدهايي که تاکنون نصيب دولت مرکزي بريتانيا ش��ده اس��ت. حوزه حاکميت 
جغرافيايي اس��کاتلند بر اساس مسيري که از خطوط ساحلي مرز ميان اسکاتلند و 
انگلستان به درياي ش��مال مشخص مي شود، درصد قابل توجهي از درآمد بريتانيا 
از نفت ش��مال، حاصل منابع موجود در منطقه اي اس��ت که طبق حقوق بين الملل 
درياي��ي، جزء مناطق اقتصادي انحصاري اس��کاتلند به ش��مار م��ي رود. در صورت 
اس��تقالل اس��کاتلند 91.4درصد از درآمدهاي نفتي انگلستان کاهش مي يافت و با 
واريز ش��دن اين مقدار به حس��اب دولت اسکاتلند مشکل کسري بودجه اين دولت 

حل مي شد.
جنبه نظامي

اس��کاتلند از جنب��ه نظامي نيز ب��راي لندن اهميت بس��ياري دارد و در صورت 
اس��تقالل مش��کالت بس��ياري براي انگليس ايجاد مي کرد. زرادخانه هاي هسته اي 
انگليس از س��ال 1998، به طور کامل در غرب اس��کاتلند مس��تقر ش��د. کل قواي 
هس��ته اي انگليس که متشکل از موشک هاي »ترايدنت« مستقر در زيردريايي هاي 
کالس »ونگارد« اس��ت در دو پايگاه در اس��کاتلند، مس��تقر هس��تند. حزب ملي 
اس��کاتلند مخالفت خود را با اس��تقرار سالح هاي هس��ته اي انگليس در اين کشور 
اعالم کرده اس��ت. در مانيفست اين حزب آمده: »مخالفت ما با سامانه موشک هاي 
هسته اي ترايدنت و درخواست براي انتقال و جايگزيني آنها به قوت خود باقي است. 
در اسکاتلند جايي براي اين سالح ها نيست«. حزب ملي اسکاتلند همچنين تأکيد 
دارد که اس��کاتلند مستقل را به عضويت معاهده منع گسترش تسليحات هسته اي 
درآورد و به عنوان کش��وري بدون س��الح هس��ته اي ثبت کند. مخالفت حزب ملي 
اسکاتلند با استقرار سالح هاي هسته اي انگليس زماني اهميت بيشتري مي يابد که 
بدانيم تعيين محل جديد براي تجهيزات هسته اي بريتانيا در جايي غير از اسکاتلند 
که هم اکنون در مدخل خليجي با آب فراوان و عميق و با قابليت دسترس��ي سريع 

به حوزه استراتژيک اقيانوس اطلس قرار گرفته دشوار است.
جنبه سياسي

از جنبه سياس��ي نيز استقالل اسکاتلند مي توانس��ت درنهايت به تجزيه کامل 
بريتانيا منجر ش��ود. احس��اس نگران��ي و ترس سياس��تمداران انگلي��س از نتايج 
همه پرسي 18 سپتامبر از جهت تأثير آن روي گرايش هاي استقالل طلبانه در ايرلند 
ش��مالي و ولز بيش��تر از پيامدهاي اقتصادي و نظامي بود. مهم ترين اثر اس��تقالل 
اس��کاتلند را مي توان رشد فضاي ملي گرايي ساير بخش هاي بريتانيا دانست. دور از 
ذهن به نظر نمي رسيد که جدايي اسکاتلند از باقي پادشاهي متحده بريتانيا محرک 
و عاملي براي ساير جريانات ملي گرا در مناطق ايرلند شمالي و ولز و تالش براي به 
رسميت شناخته ش��دن باشد. به عنوان مثال، فرايند صلح در ايرلند شمالي ممکن 

روزنامه ه�اي  تيت�ر  ب�ه  نگاه�ي 
رس�انه هاي  برخ�ي  و  انگلي�س 
نتاي�ج  اع�الم  از  پ�س  اروپاي�ي 
همه پرس�ي اس�تقالل اس�کاتلند 
نش�ان مي ده�د، اين همه پرس�ي 
پايان راه استقالل طلبان اسکاتلند 
براي جداي�ي از بريتانيا نيس�ت. 
خبرگزاري فرانس�ه در گزارش�ي 
در اين باره نوش�ت: تصميم مردم 
از  عدم اس�تقالل  ب�ه  اس�کاتلند 
بريتاني�ا را نباي�د ح�رف آخر اين 

مردم تلقي کرد.
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لل
الم

ين 
ب است دس��تخوش برخي نوسانات مي ش��د و جمهوري خواهان ايرلند شمالي تحت 

تأثير استقالل اسکاتلند انگيزه جديدي براي فعاليت به دست مي آوردند.
همچنين اس��تقالل اسکاتلند مي توانس��ت بر حکومت هاي اروپايي و دولت هاي 
فرانس��ه، اس��پانيا و مناطق ديگر اروپايي نيز تأثيرگذار باش��د. جدايي دموکراتيک 
اسکاتلند از بريتانيا مي توانست با ارجاع به ايده اثرگذاري جنبش هاي ملي گرا روي 
يکديگر تجديد حياتي براي ملي گرايي کاتالون هاي اسپانيا، باسک هاي ميان اسپانيا 

و فرانسه باشد.
داليل طرفداران استقالل

عمده ترين داليل موافقان استقالل اسکاتلند را مي توان اين گونه برشمرد:
* برخورداري از حق تعيين سرنوشت

* به دست گرفتن کنترل وزارت دفاع و سياست خارجي که قدرت انتخاب ماندن 
در ناتو و يا نگه داش��تن س��الح هاي هسته اي انگلس��تان در سواحل اسکاتلند را به 

اين کشور مي دهد.
* دسترسي بيشتر به اعتبارات نفت درياي شمال و واريز مستقيم اين اعتبارات به 
بودجه اسکاتلند؛ مسئله نفت و بهره برداري از منابع نفتي سواحل اسکاتلند يکي از 
انگيزه هاي اصلي استقالل خواهي اسکاتلندي ها  از دهه 1970 و پس از کشف اين 

منابع نفتي بوده است.
تحليل نتايج همه پرسي

همه پرس��ي اسکاتلند پايان ماراتن مبارزه سخت استقالل طلبان براي جدايي از 
بريتانيا بود. در اين ماراتن درنهايت، موافقان باقي ماندن اس��کاتلند در پادش��اهي 
متح��ده بريتانيا مبارزه را بردند. 55 درصد اس��کاتلندي ها به اس��تقالل رأي منفي 
دادند؛ درمقابل، 45درصد نيز به جدايي از بريتانيا رأي موافق دادند. نظرس��نجي ها 
پيش از آغاز همه پرس��ي نزديکي آراي کمپين هاي »نه« و »آري« به اس��تقالل را 
نش��ان مي داد و از همان زمان مش��خص بود همه چيز به 10درصدي بستگي دارد 
ک��ه تا پي��ش از برگزاري رأي گيري هن��وز تصميم نگرفته بودن��د. مقام هاي دولت 
انگلي��س از اهرم ه��اي فش��ار و تهديد، از جمله ت��رس از نداش��تن امنيت، بحران 
اقتصادي و جلوگيري از عضويت اس��کاتلند در اتحاديه اروپا و ناتو براي تغيير نظر 
اس��کاتلندي ها استفاده کردند. دولت محافظه کار انگليس در مبازه براي جلب رأي 
منفي اس��کاتلندي ها از تمام ابزارهاي تطميع و تهديد استفاده کرد. ديويد کامرون 
از يک طرف وعده اختيارات و کرس��ي هاي بيشتر در مجلس عوام به اسکاتلندي ها 
مي داد و از طرف ديگر بر اين نکته تأکيد مي کرد که اسکاتلند در صورت استقالل 
نمي تواند از پوند به عنوان پول واحد اس��تفاده کند، يا در صورت استقالل جايگاهي 
در اتحاديه اروپا ندارد و بايد پروسه عضويت در اتحاديه اروپا را طي کند؛ پروسه اي 
که مي تواند سال ها طول بکشد. نکته قابل توجه اينجاست که مقامات اتحاديه اروپا 
در بروکس��ل اظهارنظ��ر صريحي در اين زمينه نمي کردند ک��ه به نوعي حمايت از 
مخالفت دولت انگليس با استقالل اسکاتلند بود. در اثر اين تبليغات، قشر ميانسال 
اسکاتلند باقي ماندن زير پرچم بريتانيا را به تحمل رنج هاي غيرقابل پيش بيني پس 
از اس��تقالل ترجيح داد. عمده طرفداران استقالل از اقشار جوان بودند. درحقيقت، 

جامعه اسکاتلند با اين همه پرسي دوقطبي شد.
اين همه پرس��ي بدون در نظر گرفتن نتيج��ه آن، رويدادي پرمعني براي لندن، 
بريتانيا و کل اروپا بود. اينکه اسکاتلندي ها چنين خيزي براي جدا شدن از بريتانيا 
برداشتند و تا لحظه آخر تالششان را کردند و اينکه معلوم شد اندکي کمتر از نيمي 
از مردم، ديگر اين اتحاد را نمي خواهند، نشان داد نارضايتي وجود دارد و لندن بايد 

به اين نارضايتي پاسخ بدهد.
به همين دليل، نخس��ت وزير و رهبران س��ه حزب عمده سياس��ي انگليس در 
روزهاي قبل از همه پرس��ي سراس��يمه به اس��کاتلند رفتند و س��خنراني کردند و 
وعده هاي بي سابقه اي براي اعطاي قدرت و اختيارات ويژه دادند. اما فراتر از بريتانيا، 
اين کار اس��کاتلندي ها ت��ا همين جا هم به ديگر جدايي طلب��ان اروپا دل و جرأت 
اس��تقالل طلبي داده است. کاتاالن ها سال هاست در اس��پانيا بر طبل جدايي طلبي 

مي کوبند.
اکنون پس از همه پرسي اين سؤال مطرح است که آيا رأي منفي به استقالل به 

معناي پايان رؤياي اسکاتلندي هاست؟
بدون ش��ک، خير. اين همه پرس��ي گسلي را در بريتانيا فعال کرد که دير يا زود 
اتحاد بريتانياي کبير را مي ش��کافد. اس��اس برگزاري اين همه پرس��ي وقتي شکل 
گرفت که ملي گرايان در انتخابات پارلماني اس��کاتلند پيروز ش��دند. اگرچه نتيجه 

اين همه پرس��ي، شکس��ت تالش هاي دوس��اله الکس س��الموند، رهبر حزب ملي 
اس��کاتلند و وزير اول اس��کاتلند بود، با اين نتيجه، التهاب ملي گرايي در اسکاتلند 
فروکش نمي کند، بلکه ملتهب تر مي ش��ود. ميزان مشارکت مردم اسکاتلند در اين 
همه پرس��ي نزديک به 90درصد بود. اين مش��ارکت باال نشان مي دهد اين موضوع 
براي اسکاتلندي ها اهميت حياتي دارد. در روزهاي قبل از همه پرسي، وقتي هجوم 
تبليغات انگليس سراس��ر اسکاتلند را فراگرفت، س��الموند در سخنان تندي لندن 
را به فريبکاري متهم کرد. هرچه س��خنراني هاي رهبران سياس��ي لندن، تبليغات 
رس��انه هاي لندن و همچنين اظهارنظرهاي هم پيمان��ان انگليس از دبيرکل ناتو تا 
رئي��س صندوق بين المللي پول و رؤس��اي جمهور فعلي و س��ابق امريکا در مذمت 
و هش��دار درباره استقالل اس��کاتلند بيشتر مي ش��د، لحن ملي گرايان اسکاتلند و 

طرفداران استقالل هم تندتر مي شد.
اکنون آنها اين هجوم تبليغاتي را باعث شکس��ت خود در همه پرسي مي دانند و 
اين را به گوش مردم اس��کاتلند هم مي رس��انند. در چنين شرايطي، ملي گرايي در 
اس��کاتلند تقويت مي شود و ميل به جدايي و اس��تقالل بيشتر. بنابراين پيش بيني 
اينکه چند س��ال ديگر دوباره همه پرس��ي استقالل در اسکاتلند برگزار خواهد شد، 
دور از انتظار نيس��ت. اما حتي اگر همه پرس��ي اس��تقالل ديگر در اسکاتلند برگزار 
نش��ود، لندن بايد وعده هايي را که در روزهاي اخير به اس��کاتلندي ها داده اس��ت 

عملي کند.
اي��ن وعده ها، يعني اختيارات ويژه سياس��ي و اقتصادي، در بريتانيا ش��کافي با 
پيامدهاي گس��ترده ايجاد مي کند. وعده افزايش ش��مار نمايندگان اس��کاتلند در 
پارلمان انگليس همين حاال هم در ولز واکنش هايي ايجاد کرده و سياستمداران اين 
بخش از اتحاد بريتانيا زمزمه افزايش شمار نمايندگان در پارلمان يا اختيارات ويژه 
اقتصادي را در روزهاي اخير س��ر داده اند. اختيارات ويژه در حد نيمه خودمختاري 
براي اس��کاتلند، ولز و ايرلن��د و کاهش اختيارات لندن، اگر چ��ه وضعيتي بهتر از 
تجزيه و اس��تقالل اس��ت، باعث مي ش��ود لندن هر لحظه در بي��م و هراس تکرار 
همه پرس��ي استقالل در يکي از اين مناطق باش��د. اين بيم و هراس، ابزار تهديدي 

براي واگذار کردن اختيارات بيشتر است.
نگاه��ي به تيتر روزنامه هاي انگليس و برخي رس��انه هاي اروپايي پس از اعالم 
نتايج همه پرس��ي استقالل اس��کاتلند نش��ان مي دهد، اين همه پرس��ي پايان راه 
اس��تقالل طلبان اس��کاتلند براي جدايي از بريتانيا نيس��ت. خبرگزاري فرانسه در 
گزارش��ي در اين باره نوش��ت: »تصميم مردم اس��کاتلند به عدم استقالل از بريتانيا 
را نباي��د حرف آخر اين مردم تلقي کرد«. حتي ديويد کامرون هم مي گويد: »اين 
س��ؤال صرفاً براي »يک نسل« پاسخ داده شده است«. او گفت: »بعضي مي گويند 
اين رفراندوم پرس��ش استقالل اسکاتلند را براي هميشه پاسخ داده، اما اين بحث 
هنوز تمام نش��ده اس��ت«. روزنامه فايننش��يال تايمز از قول الکس سالموند، رهبر 
استقالل طلبان نوشت: »ما شکست خورديم، اما فعاًل«. اين روزنامه نوشت: »رؤياي 
اس��تقالل اسکاتلند، کماکان زنده است«. به نوش��ته روزنامه ديلي ميرور، »اگر چه 
کمپين مخالفان اس��تقالل اس��کاتلند پيروز ش��د، بريتانيا در نتيجه برگزاري اين 
همه پرس��ي تغيير کرده اس��ت«. روزنامه ديلي تلگراف نيز نوشت: »اين تنها پايان 
دور اول اس��تقالل طلبي اسکاتلندي هاس��ت، زيرا 45درصد مردم اسکاتلند آشکارا 
خواهان اس��تقالل هستند و تفاوت آراي مخالفان و موافقان، تنها چند درصد بود. 
به عبارت ديگر، اگر موافقان مي توانس��تند تنها چند درصد بيشتر از آراي مخالفان 
را به دست آورند، اکنون اسکاتلند کشوري مستقل بود«. گزارش تلويزيون اسکاي 
نيوز، رأي منفي در همه پرس��ي استقالل اس��کاتلند را براي الکس سالموند، رهبر 
حزب ملي اسکاتلند فاجعه ندانست و به نکته اي ظريف اشاره کرد: »اکنون احزابي 
همچون حزب کارگر که با اس��تقالل اس��کاتلند مخالفت کردن��د، چگونه خواهند 
توانس��ت دوباره اعتماد مردم اين کشور را به دس��ت آورند؟« از هم اينک مي توان 
پيش بين��ي کرد که يکي از برنامه ه��اي تبليغاتي اح��زاب در رقابت هاي انتخابات 
پارلماني سال 2015 عمل به وعده هاي داده شده به اسکاتلندي ها براي اختيارات 
بيش��تر به دول��ت و پارلمان محلي اين منطقه اس��ت. حزب کارگ��ر از اين جهت 
بيشتر از حزب محافظه کار تحت فشار است، به خصوص که در همه پرسي استقالل 
اس��کاتلند در کنار محافظه کاران در مخالفت با اس��تقالل ايس��تاد. اکثريت مطلق 
کرسي هاي اس��کاتلند در مجلس عوام در اختيار حزب کارگر است. درواقع، حزب 
کارگر در انتخابات س��ال آينده تنها با اميدواري به کس��ب اعتماد اس��کاتلندي ها 

مي تواند اميدوار به بازگشت به قدرت باشد.
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بين الملل

مقدمه
پس از فروپاش��ي ش��وروي در دي ماه 1370 اوکراين به عنوان دومين جمهوري 
قدرتمند برجاي مانده از ش��وروي، اس��تقالل خود را به دس��ت آورد اما گويا تقدير 
مردم اوکراين در 23 سال گذشته بر اين بوده که در کنار ساحل سياست، با جزر و 
مد دائمي بين نظام هاي ش��رق و غرب، در تالطم زندگي کنند. اين موضوع، به ويژه 
پس از جنبشي که در سال 1383 در اوکراين پديدار شد، نمود بيشتري يافت. اين 
جنبش که به »انقالب نارنجي« معروف شد، در چارچوب به راه انداختن انقالب هاي 
رنگ��ي در جمهوري هاي بر جاي مانده از ش��وروي توس��ط امريکا تحليل ش��د. در 
س��ال 1383 با آنکه نظام سياس��ي در اوکراين دگرگون نش��د و صرفاً حزب مناطق 
ش��رق اوکراين که روس گرا ب��ود، جاي خود را به غرب گرايان به رهبري مش��ترک 
»يوش��چنکو« و »تيموشنکو« دادند، بار ديگر شکاف موجود بين مردم شرق و غرب 
اوکراين )طرفداران نزديک ش��دن به روس��يه و هواداران عضويت در اتحاديه اروپا و 

داشتن روابط نزديک با امريکا( بيشتر شد.
البته ش��ش س��ال بعد، روس گرايان به رهبري ياناکوويچ توانستند در انتخابات 
رياست جمهوري سال 1389 با استفاده از اختالف هاي موجود در بين رهبران انقالب 
نارنجي و اوضاع نابس��امان اقتصادي ناشي از رکود جهاني سال 1387 برنده شوند و 
بار ديگر به قدرت بازگشتند. روس گرايان اين روند را با پيروزي در انتخابات پارلماني 
س��ال 1391 تکميل کردند. با اين حال، به دليل فساد موجود در دستگاه رهبري و 
تشديد اختالف بين مناطق شرق و غرب، از آذر 1392 اوکراين وارد مرحله بحراني 
ش��د و در کمتر از س��ه ماه به بحراني فراگير در س��ه سطح کش��وري، منطقه اي و 

بين المللي تبديل شد.
در اين نوش��تار مي کوشيم به بررسي ريشه هاي بحران اوکراين بپردازيم و نشان 
دهيم چگونه قدرت هاي بازيگر بين المللي و منطقه اي از اختالف هاي موجود داخلي 

در اوکراين سوءاستفاده کرده و اين کشور را به صحنه تسويه حساب هاي بين المللي 
خود تبديل کرده اند. در پايان، موضع ايران در اين بحران و آينده پيش رو را بررسي 

خواهيم کرد.
پيشينه بحث

نشست سران اتحاديه اروپا که به منظور تالش براي جذب شش جمهوري پيشين 
عضو اتحاد شوروي، روز پنج شنبه هفتم آذر 1392 )28 نوامبر 2013( در ويلينوس، 
پايتخت ليتواني، برگزار شد بهانه اي ديگر براي آشوب دوباره در اوکراين بود. در اين 
نشست و به موجب توافقات صورت گرفته، قرار شد اوکراين پيمان همکاري تجاري با 
اتحاديه اروپا امضا کند، اما ياناکوويچ، رئيس جمهور اوکراين، پيشتر در تاريخ سي ام 
آبان 1392 )21 نوامبر 2013( از امضاي قرارداد تجاري و اقتصادي با اتحاديه اروپا 
س��ر باز زده و از اتحاديه گمرکي با روس��يه، بالروس و قزاقس��تان دفاع کرده بود. او 
به ش��دت از جانب روسيه تحت فش��ار بود. مردم ابتدا با سرزنش وي حرکتي را آغاز 
کردند، اما پس از ناديده گرفتن خواست مردم، اين حرکت خيلي زود به يک اعتراض 

گسترده تبديل شد.
طي س��ه ماه ميدان اس��تقالل کي اف به مرکز تجمع مخالفان دولت تبديل شد. 
اعتراض ها در ش��کل تظاهرات و شب نش��يني ها در خيابان هاي کي اف و چند شهر 
ديگر به تدريج گس��ترده تر ش��د و معترضان با چوب، س��نگ و کوکتل مولوتف و در 
روزهاي پاياني با تفنگ بادي و حتي کالش��ينکوف با نيروهاي پليس درگير شدند. 
مخالفان ياناکوويچ در مقابل فشارهاي پليس و تک تيراندازها مقاومت کردند. فقط در 
روز 29 بهمن 1392 حدود 82 نفر کش��ته و صدها نفر زخمي ش��دند. علي رغم اين 
رخدادها و سرماي شديد زمستان، مردم ميدان استقالل را خالي نکردند و تا رسيدن 
به خواسته هايش��ان از پاي نايس��تادند و درنهايت، با س��رنگون کردن رئيس جمهور 
طرفدار روسيه، جشن گرفتند. در اين ميان امريکا و رهبران اتحاديه اروپا از نارضايتي 

ریشه یابي بحران اوکراین
 و مناسبات روسیه با غرب

  حسن بهشتي پور
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لل
الم

ين 
ب عمومي مردم سوءاستفاده کردند و به دخالت آشکار در مخالفت هاي مردمي اوکراين 

پرداختند.
داليل اهميت اوکراين براي روسيه و غرب

به نظر مي رس��د اوکراين به داليل زيادي براي روس��يه و غرب اهميت دارد، از 
جمله اينکه اوکراين:

1. بعد از روسيه بزرگ ترين کشور اروپايي از لحاظ وسعت )603550 کيلومتر مربع( 
است.

2. با چهل و پنج ميليون نفر جمعيت، پنجمين کشور اروپايي محسوب مي شود.
3. پل ارتباطي روسيه با شرق اروپا به شمار مي رود.

4. با ده کشور 7348 کيلومتر مرز آبي و خشکي دارد.
5. در بين جمهوري هاي پانزده گانه برجاي مانده از شوروي، اوکراين دومين اقتصاد 
بزرگ محسوب مي شود و يک قطب کشاورزي و صنعت بسيار مهم در شرق اروپاست.

6. ذخيره وسوسه انگيزي از معادن فلزي ارزشمند جهان را دارد. گفته مي شود 8هزار 
معدن از 90 کاني ارزشمند در سراسر خاک اوکراين وجود دارد.

7. يک چهارم از خاک س��ياه کره زمين را در اختيار دارد. اين خاک حاصلخيزترين 
خاک محسوب مي شود، زيرا براي کشاورزي به کود نياز ندارد.

8. گلوگاه انرژي اروپاس��ت، به طوري که 25 کش��ور اروپاي��ي، واردکننده گاز و نفت 
روسيه از طريق اوکراين هستند. درواقع، اوکراين گلوگاه درآمد گازي و نفتي روسيه 
نيز است. 16درصد گاز وارداتي اتحاديه اروپا از روسيه از طريق خاک اوکراين منتقل 
مي شود. اين کشورها همه واردکننده گاز از روسيه هستند و همه لوله هاي صادراتي 

روسيه به اروپا، به جز سه خط لوله از خاک اوکراين مي گذرند.
9. فاصله مس��کو تا کي اف، پايتخت اوکراين 600 کيلومتر است و اين براي غرب از 

لحاظ ژئوپلتيک بسيار اهميت دارد.
همه اين داليل و از جمله موقعيت ژئوپليتيکي اوکراين، باعث شد رقابتي شديد 
براي جذب اين کش��ور بين اروپا و روسيه شکل بگيرد. روس ها نمي خواستند شاهد 
به قدرت رسيدن يک دولت غرب گراي ديگر در کي اف باشند. به همين دليل پوتين 
با دعوت از يانوکوويچ به مسکو، قراردادي با کي اف بست که بر اساس آن، اين کشور 

را بيشتر به سمت مسکو متمايل مي کرد.
پس از خودداري اوکراين از امضاي موافقت نامه گمرکي با اتحاديه اروپا، مس��کو 
و کي اف در اين مورد به توافق رس��يدند که 15ميليارد يورو از امکانات صندوق رفاه 
ملي روسيه به اوکراين واگذار شود. از طرف ديگر، توافق شد قيمت گاز براي کي اف 
به ط��ور موقت از بيش از 400 دالر ب��ه 268/5 دالر براي هر هزار مترمکعب کاهش 
داده شود، اما اين توافق ها که مورد قبول کشورهاي غربي نبود، باعث واکنش منفي 

از سوي آنها شد.
رويکرد يانوکوويچ مبنی بر تمايل بيشتر به روسيه و نيز شرايط دشوار اقتصادی 

اوکراي��ن، وي را مجاب کرد روس��يه را ب��ر اتحاديه  اروپا 
ترجيح دهد، به ويژه آنکه اتحاديه اروپا شرط همکاري هاي 
اقتصادي با اوکراين را عدم عضويت در اتحاديه اورآسيا با 

روسيه قرار داده بود.
درمجموع، امضا نش��دن توافق همکاري هاي گمرکي 
با اتحاديه اروپا باعث ش��د اعت��راض مخالفان برانگيخته 
ش��ود. دامنه اعتراضات به تدريج گسترش يافت و سطح 
مطالبات مردم نيز از حمايت از نزديک شدن به اتحاديه 
اروپا، به تدريج به درخواست برای تغيير قانونی اساسی و 
کاهش اختيارات رياست جمهوری تغيير يافت و درنهايت، 

به برکناری رئيس جمهور از سوي پارلمان انجاميد.
برکن��اری  ب��ا  س��رانجام  مخالف��ان  اعتراض ه��اي 
رئيس جمهور و تش��کيل دولت جديد به پيروزی رسيد، 
ام��ا اين پي��روزی برای همه  م��ردم اوکراين نب��ود، زيرا 
رئيس جمهور سابق و طرفدارانش آن  را کودتا مي دانستند. 
از سوی ديگر، با توجه به بسترهای موجود در اين کشور 
برای تعمي��ق منازعه و نيز تمايل بازيگران خارجی برای 
مداخله در موضوع، بحران اين کش��ور بعد از گذشت ده 
ماه و برگزاري انتخابات رياس��ت جمهوري، عميق تر شده 
اس��ت. همين عوامل باعث ش��د روس��يه همه پرسي در 

کريمه و اعزام نيروي نظامي به آن را شروع کند و اتحاديه اروپا را در زمينه اوکراين 
تحت فشار قرار دهد.

فرار ياناکوويچ به خارکوف در شرق اوکراين که پايگاه نفوذ سنتي روس گراهاست، 
هم��ه توافق ها را بر هم زد. والديمير ريباک، رئي��س پارلمان اوکراين که از حاميان 
ويکتور يانوکوويچ به شمار مي آمد، از سمت خود استعفا کرد و رئيس جديد پارلمان، 
الکس��اندر تورچينوف، يار نزديک خانم تيموش��نکو به عن��وان رئيس جديد پارلمان 

انتخاب شد.
س��ؤال مهمي که همچنان بي جواب مانده دليل اجرا نش��دن اين توافق از سوي 
مخالفان است. آنها مي گويند با خروج رئيس جمهور از پايتخت درعمل نمي توانستند 
اميدي به اجراي توافق داشته باشند، به ويژه آنکه روسيه هم اين توافق را امضا نکرده 
بود. البته روسيه و ياناکوويچ تحرکات راست گرايان افراطي در حزب آزادي را مسئول 
شکس��ت اين توافق مي دانند، زيرا رهبران حزب آزادي از ش��رکت در جلسه توافق 

خودداري کرده و درنهايت توافق را امضا نکرده بودند.
در هر صورت، يک روز پس از امضاي توافق نامه و ملغي شدن آن توسط مخالفان، 
درنهايت مجلس اوکراين با اکثريت آراي دوس��وم نمايندگان روز شنبه سوم اسفند 
1392 )22 فوريه 2014( پس از 93 روز درگيري و آش��وب، ويکتور ياناکوويچ را از 
مقام خود خلع کرد. طبق قانون اساسي اوکراين، مجلس اختيار عزل رئيس جمهور را 
دارد، اما روسيه در يک واکنش بسيار تند، اين اقدام را يک کودتاي فاشيستي خواند.

درمقابل، مخالف��ان ياناکوويچ داليل مختلفي براي برکناري او مطرح مي کردند: 
بخشي از معترضان، دولتمردان اوکراين را به رشوه خواري و دست نشانده بودن متهم 
مي کردند و خواهان رهايي اوکراين از قيد هژموني روسيه بودند؛ برخي ديگر نسبت 
به نبود س��اختارهاي دمکراتيک و آزادي هاي سياس��ي و اجتماعي الزم در کش��ور 
اعتراض مي کردند و خواهان ايجاد تغييراتي در قانون اساسي بودند، از جمله تحديد 
قدرت رئيس جمهور و برگزاري زودهنگام انتخابات رياست جمهوري و مجلس. بخش 
ديگري از مخالفان نس��بت به رد بس��ته پيشنهادي مشترک بانک جهاني و اتحاديه 
اروپا توس��ط دولت ياناکويچ اعتراض مي کردند و خواهان پيوستن کامل اوکراين به 

اتحاديه اروپا بودند.
با نگاهي گذرا به اين س��ه خواس��ته کل��ي، مي توان گفت معترض��ان اوکرايني 
درمجم��وع، به دنبال يک انقالب يا مجموعه تغييرات بنيادين و اساس��ي در تمامي 
زمينه هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و نظامي در کشور نبودند. به عنوان 
مث��ال، هيچ يک از مخالفان خواهان تغيير کامل قانون اساس��ي يا مدل نظام کنوني 
حکومت سياس��ي کش��ور نبودند. پس ريش��ه اختالف ه��ا را باي��د در جاهاي ديگر 

جست وجو کرد.
داليل اختالف تاريخي بين شرق و غرب اوکراين

1. اختالف قومي و نژادي بين اکثريت اوکرايني تبارها
بر اس��اس آمار سال 2013 از جمعيت 45 ميليوني 
اي��ن کش��ور، اوکرايني تباره��ا 78 درص��د جمعي��ت 
)35ميلي��ون و 100ه��زار نف��ر(، روس تبارها 17درصد 
)7ميليون 650 هزار( را شامل مي شوند و 5درصد بقيه 
)2ميلي��ون و 250ه��زار نفر( به ترتيب ش��امل تاتارها، 
لهستاني ها، بلغارها، مجارها، رومانيايي ها و مولداويايي ها 

و ساير گروه هاي کوچک نژادي مي شود. 
2. اختالف درآمدي بين شرق بيشتر توسعه يافته و 

غرب کمتر توسعه يافته
ب��ر اس��اس برآوردي هاي اقتصادي موج��ود، درآمد 
بخش هاي صنعتي و کش��اورزي شرق و جنوب اوکراين 
در ماه بيش از 3هزار يورو، يعني تقريباً سه برابر متوسط 
درآم��د در غرب اس��ت )ماهي 1225 ي��ورو(. به همين 
دليل، مردم غرب اوکراين تمايل دارند از طريق عضويت 
در اتحاديه اروپا )مانند لهستان( وضعيت اقتصادي خود 
را از طريق مبادالت بيشتر و جذب سرمايه گذاري بهبود 

بخشند.
3. اختالف بر سر توزيع امکانات کشور

از زمان شوروي، بخش شرقي و جنوب شرق اوکراين 
مرکزي براي صنايع س��نگين هواپيماسازي، بالگردها و 

 به موجب توافقات صورت گرفته، 
در نشس�ت س�ران اتحاديه اروپا 
قرار ش�د اوکراين پيمان همکاري 
تج�اري با اي�ن اتحادي�ه را امضا 
کند، ام�ا ياناکوويچ، رئيس جمهور 
اين کشور از امضای آن سر باز زد. 
او به ش�دت از جانب روسيه تحت 
فش�ار بود. مردم ابتدا با سرزنش 
وي حرکتي را آغاز کردند، اما پس 
از ناديده گرفتن خواس�ت مردم، 
اي�ن حرک�ت خيل�ي زود به يک 

اعتراض گسترده تبديل شد.
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بين الملل

صناي��ع فوالد بوده اس��ت. زمين هاي حاصلخيز کش��اورزي نيز در اط��راف رودخانه 
»دنييپر« در بخش شرقي قرار دارد. بنابراين در بخش غربي اوکراين امکانات کمتري 
براي بخش صنعت و کش��اورزي موجود اس��ت. همين مس��ئله انگي��زه براي جذب 

امکانات بيشتر از طريق کسب قدرت سياسي را افزايش داده است.
4. نزاع بر سر تقسيم قدرت بين اُليگارشي هاي مالي

افرادي که در س��ال هاي پس از فروپاشي شوروي توانستند از هيچ به همه چيز 
برس��ند، از طريق زد و بندهاي سياسي و اقتصادي مراکز قدرت را به دست گرفتند. 
نمونه مهم آن يولي تيموشنکو )متولد 27 نوامبر 1960( معروف به ملکه گازي است. 
او ظرف بيس��ت س��ال از طريق داللي نفت و گاز از ش��هروندي با درآمد متوسط به 
يک ميلياردر تبديل شد. او رهبر حزب سرزمين پدري است و در سال هاي 2005 و 

2007 تا 2010 نخست وزير اوکراين بود.
پترو پوروشينکو )متولد 25 سپتامبر 1965( رئيس جمهور کنوني اوکراين نيز به 
سلطان شکالت معروف است؛ بازرگان مشهور و سياستمداري که تاکنون پست هاي 
متعددي داشته و به مدت شش ماه دبير شوراي دفاع و امنيت ملي اوکراين و به مدت 
هشت ماه وزير تجارت و توسعه اقتصادي و از 9 اکتبر 2009 تا 11 مارس2010 وزير 
خارجه بود. او نيز با استفاده از زد و بندهاي سياسي توانست موقعيت خود را تثبيت 
کند. اين فهرس��ت را مي توان ادامه داد و شخصيت هايي چون سرگي تيهيپکو، وزير 

امور مالي و اوله لياشکو، سلطان رسانه اي اوکراين را بر آن افزود.
5. مداخله قدرت هاي خارجي و نقش آفريني بازيگران داخلي

بازي بر سر کسب قدرت و توسعه نفوذ بين بازيگران داخلي و خارجي در اوکراين 
در جريان است.

بازيگران داخلي از 20 آوريل 2014
1. روس گرايان

الف. حزب مناطق اوکراين به رهبري ياناکوويچ که در ترکيب جديد پارلمان 88 
کرسي دارد و 97 نماينده از اين حزب جدا شدند و در موقعيت ضعيفي قرار گرفته 
است و در انتخابات چهارم آبان آينده شانس چنداني براي تجديد اين تعداد کرسي 

در مجلس 450 نفره اوکراين ندارد.
ب. حزب کمونيس��ت با 33 کرسي که يک نماينده جديد به اين حزب پيوسته 
اس��ت. به دليل مواضع اين حزب در حال حاضر ش��رايط س��نگيني عليه آن وجود 
دارد. دولت در صدد اس��ت از طريق دادگاه، حزب کمونيس��ت را به جرم همکاري با 

روس گرايان و جدايي طلبان شرق اوکراين غيرقانوني اعالم کند.

2. غرب گرايان
الف. حزب سرزمين پدري به رهبري تيموشنکو که 88 کرسي در مجلس دارد. 
اگرچه 12 نماينده از اين حزب جدا شدند، هنوز تورچينف متحد اين حزب، رياست 

پارلمان را بر عهده دارد.
ب. حزب اودار )مش��ت( 41 کرس��ي در پارلمان دارد. کليچکو، رهبر اين حزب 
اميدوار اس��ت در انتخابات آبان ماه آينده تعداد بيشتري از کرسي هاي مجلس را به 

دست آورد.
3. ملي گرايان

الف. حزب آزادي يا اوس��بودا 35 کرسي دارد و دو نماينده از آن جدا شدند. اين 
حزب به دليل گرايش هاي ملي گرايانه افراطي موفق ش��ده با انتقاد از سياس��ت هاي 
روسيه و نفي مداخالت امريکا در اوکراين تا حدودي اوکرايني هايي را که به راه حل 
اوکرايني براي رفع اختالف بين ش��رق و غرب کشور اميدوارند، به خود جلب کرده 

است.
ب. گروه توسعه اقتصادي با 37 نماينده که عمدتاً نمايندگان جدا شده از حزب 

مناطق اوکراين اين فراکسيون را تشکيل دادند.
72 نماينده مستقل که به هيچ حزبي وابسته نيستند، در پارلمان حضور دارند و 

چهار کرسي هم در پارلمان کنوني اوکراين خالي است.
بازيگران خارجي

رقابت هاي روس��يه، امريکا و اتحاديه اروپا در اوکراين بر سر توسعه نفوذ و حفظ 
ق��درت در ش��رق اروپا موجب باالگرفت��ن اختالف ها در اوکراين ش��د. بار ديگر اين 
واقعيت تاريخي به اثبات رس��يد که گروه ها و احزاب در داخل کش��ور نبايد تا آنجا 
به اختالف ه��ا دامن بزنند که زمينه براي مداخله قدرت هاي خارجي فراهم ش��ود. 
اتکا به نيروي خارجي براي مبارزه با اس��تبداد داخلي محکوم به شکست است، زيرا 
قدرت هاي بانفوذ تنها به دنبال تأمين منافع نامش��روع خود در کش��ورهاي مختلف 
هس��تند، و سر بزنگاه هاي تاريخي منافع ملي کشورها را وجه المصالحه خود با ساير 
قدرت ه��ا قرار مي دهند. درباره اوکراين س��ه بازيگر خارجي عمده تأثيرگذار بر روند 

تحوالت بحران اين کشور عبارتند از:
روسيه

روسيه به عنوان اصلي ترين بازيگر تأثيرگذار بر روند تحوالت اوکراين نمي خواهد 
حوزه اقتدار خود را در آينده اين کشور از دست بدهد. به همين دليل سياست ها و 

اهداف اساسي ذيل را دنبال مي کند:
- روسيه از فرصت تاريخي براي ضميمه کردن شبه جزيره استراتژيک کريمه به 
خاک خود استفاده کرد تا حوزه اقتدار خود را در شمال درياي سياه گسترش دهد و 
ديگر مجبور نباشد ساالنه 300ميليون دالر بابت اجاره بندر سواستوپل براي استقرار 

ناوگان هسته اي خود در مهم ترين بندر کريمه در درياي سياه به اوکراين بپردازد.
- روس��يه مي کوشد با مستقل کردن دو استان شرقي اوکراين، يعني استان هاي 
دونتسک و لوهانسک که هم مرز روسيه هستند، درعمل فشار بيشتري را بر اوکراين 
وارد کند تا مانع عضويت احتمالي اوکراين در س��ازمان آتالنتيک شمالي، موسوم به 
ناتو ش��ود، زيرا عضويت اوکراين در ناتو به نقش آفريني اين کش��ور که چندين قرن 
س��پر حائل در برابر تهاجم غرب عليه روس��يه بوده اس��ت، پايان مي دهد. به همين 
دليل مي توان گفت، عضويت اوکراين در ناتو خط قرمز روس��يه است. مستقل شدن 
استان هاي لوهانسک و دونتسک اقدام احتياطي محسوب مي شود تا حتي اگر روزي 
اوکراين به ناتو بپيوندد حداقل اين دو استان همان نقش گذشته اوکراين را در برابر 

غرب ايفا کنند.
- روس��يه با عضويت اوکراين در اتحاديه اروپا موافق نيس��ت، زيرا مايل اس��ت 
اوکراين به اتحاد اورآس��يا متش��کل از روس��يه، روسيه س��فيد و قزاقستان بپيوندد، 
زي��را اصوالً اتحاديه اورآس��يا بدون عضويت اوکراين تا حد بس��ياري کارايي خود را 
از دس��ت مي دهد. به همين جهت حتي اگر روسيه نتواند مانع عضويت اوکراين در 
اتحاديه اروپا شود، حداقل آن کشور را مجبور مي کند با اتخاذ سياست مشابه فنالند 
به عنوان يک کشور بي طرف اروپايي، عضو اتحاديه اروپا باشد. فنالند با اتخاذ سياست 
بي طرفي از دوران جنگ س��رد به اين طرف، ضمن آنکه عضو اتحاديه اروپا ش��د از 
وارد شدن به ناتو خودداري کرد تا مناسبات خوب خود را با همسايه جنوبي، يعني 
روسيه حفظ کند. بر اين اساس، از نگاه روسيه فنالند مدل خوبي است که اوکراين 

مي تواند از آن الگوبرداري کند.
- روس��يه مايل است نظام فدرالي در اوکراين حاکم شود تا حقوق روس تبارهاي 
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ين 
ب اوکراين در استان هايي که اکثر جمعيت آنها روس تبار هستند، بهتر تأمين شود. البته 

اوکراين درعمل، اقدام هاي مقدماتي را براي طي اين مسير برداشته است.
- روسيه مي کوشد دولتي که در آينده بحران در کي اف حاکم مي شود، در درجه 
اول متحد روس��يه باشد اما اگر طرفدار روسيه نيست، حداقل متحد يا دست نشانده 
غرب نباشد. بر اين اساس، روسيه از همه امکانات خود در اوکراين بهره مي گيرد تا با 
ناامن کردن بخش شرقي اين کشور درعمل، مانع از تحقق نقشه هاي اتحاديه اروپا و 
امريکا در اوکراين شود. البته اين مسئله موجب شده است هزينه اعمال تحريم هاي 
اتحادي��ه اروپا و امري��کا را عليه خودش بپردازد. از نظر روس��يه اهميت اوکراين در 
تأمين امنيت روس��يه بسيار بيشتر از هزينه هايي است که بابت تحريم هاي غرب به 

اين کشور تحميل مي شود.
اتحاديه اروپايي

مهم ترين اهداف و سياست هاي اتحاديه اروپا در اوکراين عبارتند از:
- انعقاد قرارداد همکاري گمرکي با اوکراين به دو منظور: نخست اينکه نفوذ خود 
را در بازارهاي اين کش��ور گس��ترش دهد و دوم، زمينه را براي عضويت اوکراين در 
اتحاديه اروپا تا ده سال آينده به تدريج آماده کند، در اين صورت ميزان تأثيرگذاري 

اين اتحاديه تا مرزهاي غربي روسيه گسترش خواهد يافت.
- دسترسي سريع تر و مطمئن تر به خطوط انتقال انرژي از خاک اوکراين و درياي 
سياه. اين موضوع براي اتحاديه اروپا يک راهبرد اساسي براي رها شدن و يا کاهش 
وابستگي به نفت و گاز روسيه به شمار مي رود. بنابراين اوکراين مي تواند کمک کند 
مسيرهاي جايگزين گاز صادراتي به اروپا از ساير کشورها به خاک اروپا فراهم شود.

- اوکراين براي تکميل حلقه محاصره عليه روسيه براي اتحاديه اروپا به عنوان يک 
خط مقدم راهبردي مطرح است. بنابراين دولت حاکم بر کي اف بايد متحد اتحاديه 
اروپا باش��د، نه متحد نزديک روسيه. بنابراين عضويت اوکراين در اتحاديه اروپا براي 
بلندمدت مي تواند نفوذ روسيه را در اروپا و به ويژه در شرق اروپا به شدت کاهش دهد. 
اين موضوع براي کش��ورهايي نظير لهس��تان، مجارستان و چک که نگران بازگشت 

نفوذ و اقتدار روسيه در کشورشان هستند، اهميت اساسي دارد.
- از دست رفتن کريمه در درياي سياه براي اوکراين و اتحاديه اروپا بسيار اهميت 
دارد، اما اين موضوع مانند استان هاي شرقي اوکراين براي اتحاديه اروپا اهميت ندارد. 
به همين دليل اتحاديه اروپا در بلندمدت ممکن اس��ت با جدايي کريمه از اوکراين 
موافق��ت کن��د، اما با تجزيه اوکراين به ش��رق و غرب به هيچ وجه موافق نيس��ت و 
مي ش��ود گفت تجزيه اوکراين براي اتحاديه اروپا يک فاجعه محسوب مي شود، زيرا 
اوکراين تجزيه ش��ده وضعيت مناسبات روس��يه و اتحاديه اروپا را دچار بحران جدي 
مي کند و حتي ممکن است وارد جنگ سرد جديد شوند. بنابراين تداوم بحران و يا 

تجزيه اوکراين مطلوب اتحاديه اروپايي نيست.
اياالت متحد امريکا

از آنج��ا که امريکا از صحنه بحران دور اس��ت و تأثي��رات منفي اين بحران روي 
اقتصاد اين کشور بسيار کمتر از روسيه يا اتحاديه اروپاست )حجم مناسبات اقتصادي 
روسيه و اتحاديه اروپا در سال 2013 به بيش از 400ميليارد دالر بالغ شده( امريکا 

مي کوشد از اين فرصت استفاده کند تا حداقل به سه هدف عمده دست پيدا کند: 
نخس��ت،  تشکيل يک دولت طرفدار غرب در کي اف که تضمين کننده مناسبات 

امريکا و اوکراين باشد؛ 
دوم، عضوي��ت اوکراي��ن در پيمان ناتو تا مرزهاي ناتو به مرزهاي غربي روس��يه 

برسد. درنتيجه، حلقه محاصره ناتو عليه روسيه تنگ تر خواهد شد.
سوم،  توسعه نفوذ امريکا در شرق اروپا و تحکيم موقعيت در بازارهاي اوکراين.

پيش بيني آينده بحران
براي پيش بيني آينده اوکراين مي توان سه سناريو را در نظر گرفت:

س��ناريوي اول: تش��ديد جنگ نيابتي در اوکراين بين نيروهاي طرفدار روسيه و 
طرفدران غرب؛ در صورت تحقق چنين سناريويي، نتايج ذيل حاصل خواهد شد:

1. استقالل بعضي مناطق اوکراين بدون پيوستن به روسيه، از جمله استان هاي 
دونتسک و لوهانسک.

2. گسترش تحريم ها عليه روسيه و شروع جنگ سرد جديد در مناسبات روسيه 
با امريکا و تا حدي اتحاديه اروپا.

3. تقويت مناس��بات روس��يه با کش��ورهاي مخالف غرب، از جمله ايران، کوبا، 
ونزوئال و...

اين سناريو در حال حاضر در اوکراين تحقق يافته و در مراحل ابتدايي است.
س��ناريوي دوم: ش��روع جنگ داخلي فراگير بين ارتش اوکراين و ارتش روسيه؛ 

تحقق چنين سناريويي احتماالً نتايج زير را در پي خواهد داشت:
1. تجزيه اين کشور به دو کشور اوکراين شرقي )متحد روسيه( و اوکراين غربي 

)متحد امريکا و اتحاديه اروپا(
2. عضويت اوکراين غربي در ناتو و اتحاديه اروپا

3. عضويت اوکراين شرقي در اتحاديه اورآسيا و پيمان امنيت دسته جمعي
4. تشکيل نظم نوين اروپايي

5. برهم خوردن معادالت قدرت در نظام بين الملل
6. ظهور بلوک جديدي از قدرت به رهبري روسيه و چين

احتمال وقوع چنين سناريويي کمتر از ده درصد است.
سناريوي سوم: مصالحه بر سر تشکيل دولتي ائتالفي؛ راه حل نهايي براي اوکراين 
از طريق مذاکرات ديپلماتي��ک و برگزاري انتخابات پارلماني جديد زير نظر مجامع 

بين المللي است. در اين سناريو اوکراين:
1. مانند کشور فنالند سياست خارجي بي طرف خواهد داشت.

2.  تعهد مي دهد عضو ناتو نشود.
3. يک دولت فراگير از روس گرايان و غرب گرايان تشکيل مي دهد.

4. اوکراي��ن همزمان در اتحاديه اروپا و اتحاد اورآس��يا عضويت خواهد داش��ت. 
احتمال وقوع اين سناريو باالتر از 50درصد است.

وضع تحريم هاي جديد عليه روسيه
تحريم هاي سياسي

امريکا و اتحاديه اروپا پس از آنکه روس��يه در فروردين 1393 شبه جزيره کريمه 

رقابت هاي روس�يه، امريکا و اتحاديه 
اروپا در اوکراين بر س�ر توسعه نفوذ 
و حفظ قدرت در ش�رق اروپا موجب 
باالگرفتن اختالف ها در اوکراين شد. 
بار ديگر اين واقعيت تاريخي به اثبات 
رس�يد که گروه ها و احزاب در داخل 
کش�ور نباي�د ت�ا آنجا ب�ه اختالف ها 
دام�ن بزنند که زمينه ب�راي مداخله 

قدرت هاي خارجي فراهم شود
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بين الملل

را به خاک خود ضميمه کرد، نخستين دور تحريم ها عليه افراد نزديک به پوتين را 
وضع کرد که شامل ضبط دارايي ها و همچنين محدوديت صدور ويزا براي آنها بود. 
دور دوم تحريم ها از روز دوش��نبه هشتم ارديبهشت 1393 وضع شد. اين تحريم ها 
ش��امل 7 فرد حقيقي و 17 ش��رکت اس��ت که به گفته مقامات امريکايي با »حلقه 
نزديکان« والدمير پوتين، رئيس جمهور روسيه، مرتبط هستند. همزمان اتحاديه اروپا 
محدوديت هايي براي صدور ويزا و ضبط دارايي هاي 15 نفر ديگر که گفته مي ش��ود 
در ايجاد ناآرامي ها در اوکراين دست داشته اند اعمال کرده است. از جمله افرادي که 
هدف تحريم هاي امريکا قرار گرفته اند مي توان به ايگور سچين، رئيس شرکت دولتي 

»روزنفت« اشاره کرد که از اوايل دهه 1990 براي پوتين کار مي کند. 
امريکا و اروپا دور س��وم تحريم ها را عليه روس��يه از بيستم شهريور 1393 آغاز 
کردن��د. در اين دور از تحريم ها چند بانک اصلي و ش��رکت هاي فعال در بخش هاي 
انرژي و امور دفاعي روسيه هدف تحريم قرار گرفتند. در شرايط کنوني، شهروندان و 
نهادهاي مالي امريکا از دادن وام هايي با سررسيد طوالني تر از 30 روز به اسبربانک، 

بزرگ ترين بانک روسيه، منع شده اند. 
تحريم هاي فناوري و سرمايه گذاري در روسيه

اي��ن تحريم ها بر فعاليت هاي روس تک، ش��رکت فعال در بخش فناوري و امور 
دفاع��ي، و ني��ز تأمي��ن فناوري هاي مورد ني��از صنعت نفت روس��يه تأثير خواهد 
گذاشت. امريکا محدوديت هايي در زمينه فروش قطعات با فناوري باال که از سوي 

روسيه در صنايع دفاعي اش به کار مي برد وضع کرده است.
در ح��ال حاضر نيمي از محصوالت صادراتي اتحاديه اروپا به روس��يه ش��امل 
خودرو و ماش��ين آالت حمل ونقل مي شود و روس��يه دومين بازار بزرگ خودرو در 
دنياس��ت. با توجه به وضعيت اقتصادي اروپا تحريم اين محصوالت به ضرر مالکان 
صنعت خودروس��ازي اروپا خواهد بود، زيرا آنه��ا يکي از بزرگ ترين بازارهاي خود 

را از دست مي دهند.
همچنين مبحث مدرن س��ازي صنايع روس��يه با استفاده از تکنولوژي و سرمايه 
کش��ورهاي غربي يکي از مباحثي اس��ت که در دس��تور کار دولت روسيه قرار دارد 
و در اين زمينه تالش هايي صورت گرفته و البته دس��تاوردهايي نظير جذب توليد 
هواپيماي مس��افربري س��وپرجت س��وخو 100 نفره، توليد اتومبيل هاي با کالس 
اروپايي توسط شرکت افتوواز، همکاري در استحصال نفت در عمق زياد دريا توسط 
روس نفت با همکاري اگزان موبيل امريکا و... حاصل ش��ده است. در اين شرايط اگر 
کشورهاي اروپايي اقداماتي عليه روسيه انجام دهند و تالش کنند از جريان صدور 
س��رمايه و تکنولوژي به آن جلوگيري کنند، اقتصاد روس��يه با مش��کالتي روبه رو 
خواهد شد. اين تنها مواردي است که مي تواند هم اقتصاد روسيه را تحت تأثير قرار 
دهد و هم به اقتصاد کشورهاي اروپايي فشار وارد نکند. در موضوع سرمايه، نه تنها 
ممانعت از صدور سرمايه به روسيه در دستور کار قرار خواهد گرفت، بلکه اقداماتي 

براي جذب و خروج سرمايه سرمايه داران روس هم انجام خواهد شد.
مقام��ات امريکا و اتحاديه اروپا اعالم کرده اند اگر در راس��تاي برقراري صلح و 
آرامش در منطقه پيش��رفت هايي حاصل شود، از شدت تحريم هاي روسيه کاسته 

خواهد ش��د و حتي ممکن است کل تحريم ها لغو شود. 
نات��و اعالم کرده، همچنان حدود ه��زار نفر از نيروهاي 
نظامي روس��يه در ش��رق اوکراين حضور دارند و حدود 
20هزار نفر از آنها هم در نزديکي مرز دو کشور هستند. 
روسيه اعزام نيروي نظامي به شرق اوکراين براي کمک 

به مخالفان جدايي طلب را رد مي کند. 
تحريم هاي بازرگاني

هفده ش��رکت تحت تحريم امريکا از سوي تاجران 
روس��ي که نزديک به پوتين هس��تند اداره مي ش��وند: 
گنادي تيمچنکو و برادران بوريس و آرکادي روتنبرگ 
ک��ه هم��ه آنه��ا فروردي��ن ماه در فهرس��ت نخس��ت 
تحريم هاي امريکا قرارگرفته اند، از جمله رؤس��اي اين 
شرکت ها هستند که شامل دور دوم تحريم ها شده اند.

باي��د توج��ه داش��ت روس��يه از بازاره��اي مه��م 
فراورده هاي گوش��ت قرمز و مرغ امريکاس��ت. مجموع 
ص��ادرات اين فراورده ها به روس��يه س��االنه حدود يک 
ميليارد دالر است. مجموع صادرات سال 2013 امريکا 

به روسيه تنها 11ميليارد دالر بود. درحالي که بر اساس آمار رسمي گمرک روسيه، 
حجم مبادالت روس��يه در سال 2013 با اتحاديه اروپا 417ميليارد و 500ميليون 
دالر ب��وده که از اين مقدار صادرات روس��يه 283ميليارد دالر و واردات از اتحاديه 

اروپا 134ميليارد دالر بوده است.
حجم تجارت خارجي روس��يه با ساير کشورها در حدود850ميليارد دالر بوده، 
ولي حجم تجارت خارجي اتحاديه اروپا 3500ميليارد دالر است که نشان از قدرت 

تجاري اقتصادي اتحاديه اروپا در مقايسه با روسيه دارد.
روس��يه با اختصاص 10درصد از حجم تجاري اتحاديه اروپا، به عنوان س��ومين 
ش��ريک تجاري اين اتحاديه به ش��مار مي رود )قابل ذکر است امريکا با 61درصد 
و چي��ن ب��ا 14درصد در جاي��گاه اول و دوم ق��رار دارند( و متقاب��اًل اتحاديه اروپا 
در س��ال 2013 اولين ش��ريک تجاري روس��يه بوده اس��ت. در بين ساير شرکاي 
تجاري روسيه پس از اتحاديه اروپا در سال 2013 مي توان به ترتيب از کشورهاي 

مشترک المنافع، چين، ترکيه، ژاپن، امريکا، کره جنوبي و... نام برد. 
تحريم هاي انرژي )نفت و گاز(

دو ش��رکت بزرگ روس��ي، صادرکنندگان انحصاري نف��ت و گاز، يعني رزنفت 
و گازپروم در فهرس��ت تحريم ها هس��تند. ولي بايد توجه داش��ت کشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا وابس��تگي ش��ديدي به واردات انرژي از خارج از حوزه خود دارند و 
مجموع مصرف نفت و گاز در س��بد انرژي کش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا بيش از 
60درصد است )620ميليارد دالر( و اين در حالي است که 30درصد واردات انرژي 
اتحاديه اروپا از روسيه تأمين مي شود. همچنين مي دانيم دوسوم صادرات روسيه و 

حدود نيمي از درآمد دولت از صادرات نفت و گاز به دست مي آيد.
در دور س��وم تحريم ها بخش��ي از فعاليت هاي ش��رکت هاي روس��ي گازپروم، 
لوک اويل، روس نفت، س��ورگوت نفته گس و ترنس نفت، پنج شرکت بزرگ فعال در 
بخش انرژي هم ش��امل تحريم هاي مريکا ش��د و بر اس��اس آن، حمايت يا تأمين 
مالي فعاليت اين شرکت ها براي اکتشاف در قطب شمال و آب هاي ساحلي ممنوع 
ش��ده است. روس��يه اهدافي بلندپروازانه براي اکتش��اف نفت در قطب شمال دارد 
و ش��رکت هاي غرب��ي از جمله اکس��ون موبيل و بي پي هم اکن��ون در حال اجراي 
پروژه هاي��ي چند ميليارد دالري در س��يبري هس��تند. در چارچ��وب تحريم هاي 
اتحادي��ه اروپا نيز صادرات خدمات در بخ��ش نفت و انتقال فناوري هاي مربوط به 

فعاليت نفتي در آب هاي عميق به روسيه منع شده است.
نتايج تحريم هاي غرب براي روسيه

فرار سرمايه
ممکن اس��ت به سبب ترديدهاي به وجود آمده پس از رويارويي روسيه با غرب 
در قضيه اوکراين، فرار سرمايه از روسيه امسال به 150ميليارد دالر برسد. در چند 
س��ال اخير، حتي قبل از اعمال تحريم ها ش��اهد فرار س��رمايه از روسيه به دالليل 

گوناگون بوديم که اين روند تشديد شد.
کاهش شديد ارزش روبل

روبل، واحد پول روس��يه که امس��ال به زحمت به ثبات رسيده بود، سقوط 
تاريخ��ي ارزش خ��ود را تجربه کرد. بان��ک مرکزي 
روس��يه با هدف از بين ب��ردن نگراني ها درباره تورم، 
ش��اخص س��ود بانک��ي را از 7درصد ب��ه 7/5درصد 
افزايش داد، اما باز هم روبل تا يک س��وم ارزش خود 

را از دست داد.
کاهش رشد اقتصادي

وزارت اقتص��اد روس��يه با خوش بيني ميزان رش��د 
اقتصادي س��ال 2014 را 1/1درصد پيش بيني کرده که 
بس��يار کمتر از هفت درصدي اس��ت که روسيه در دهه 
گذشته شاهد آن بوده است. البته اين مقدار هم به مدد 
تزريق منابع مالي دولت به اقتصاد محقق خواهد شد. با 
اين حال، حتي ممکن اس��ت همين رقم هم به دس��ت 

نيايد.
افزايش بدهي خارجي

بدهي خارجي روسيه در سال 2014 به 750ميليارد 
دالر رس��يد. اين در حالي است که ذخاير ارزي روسيه 
هم اکنون 500ميليارد است. البته اين مقدار هم به مدد 

بعضي تصور مي کنند روس�يه اگر 
با امريکا اختالف داشته باشد، در 
مذاکرات هسته اي بيشتر به ايران 
نزديک مي ش�ود، اما سابقه نشان 
مي ده�د در اوج درگيري روس�يه 
با غ�رب در س�ال 2008 در جنگ 
در گرجس�تان، هي�چ تغييري در 
موضع اين کش�ور در قبال پرونده 

هسته اي ايران به وجود نيامد.
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تزريق منابع مالي دولت به اقتصاد محقق خواهد شد. يعني بدهي خارجي روسيه 
حدود 250ميليارد دالر بيشتر از ذخاير ارزي اين کشور است.

کاهش درآمدها
دوس��وم صادرات روس��يه و حدود نيمي از درآمد دولت از ص��ادرات نفت و گاز 
به دس��ت مي آيد. از دس��ت رفتن بازار اروپايي روسيه درآمد نفتي و گازي روسيه را 
به ش��دت کاهش مي دهد، زيرا روس��يه نمي تواند صادرات به چين و آنچه را از آن با 
نام »محور ش��رق« نام برده مي شود جايگزين صادرات به اروپا کند، چراکه چين به 
همه گازي که روسيه توليد مي کند نياز ندارد و خط لوله اي که بايد اين گاز را انتقال 

دهد، هنوز وجود خارجي ندارد.
نتايج تحريم روسيه براي غرب

رکود اقتصادي بيشتر براي کشورهاي اتحاديه اروپا
به ويژه کشورهايي نظير لهستان که در اثر تحريم متقابل روسيه در مورد کاالهاي 
صادراتي آنها به اين کش��ور، درواقع بايد گفت تحريم هاي متقابل روس��يه و اتحاديه 

اروپا اوضاع بد اقتصادي کشورهاي اروپايي را بدتر مي کند.
از دست دادن بازار صادراتي چند ميليارد يورويي

همان طور که گفته شد، اروپا 283ميليارد دالر به روسيه صادرات دارد و در خطر 
قرار گرفتن اين حجم عظيم از صادرات براي اروپايي ها بسيار زيانبار است.

مشکل جايگزين کردن منابع نفت و گاز و مختل شدن صنايع وابسته
اتحاديه اروپا که به ش��دت به نفت و گاز اروپا وابس��ته است، در کوتاه مدت دچار 
مشکالت اساسي مي شود، اما در بلندمدت ممکن است بتواند راه هاي جايگزين پيدا 
کند، زيرا قسمت عمده اي از نفت کشورهاي اروپاي شرقي و آلمان از خطوط انتقال 
نفت روسيه منتقل مي شود، به طوري که سيستم فني پااليشگاه هاي اروپايي با نفت 
اورال مطابقت داده ش��ده است. چنانچه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا خريد نفت از 
روس��يه را تحريم کنند، ابتدا بايد هزينه هاي هنگفتي صرف ايجاد تغييرات فني در 

پااليشگاه هاي خود کنند و اين برايشان به صرفه نخواهد بود.
افزايش شديد قيمت نفت و گاز

در صورتي که تحريم ها ش��امل نفت و گاز ش��ود، به طور قطع قيمت نفت و گاز 
افزايش ش��ديد پيدا مي کند و در اين حالت کشورهاي اروپايي بيش از روسيه زيان 

مي بينند.
موضع گيري ايران در بحران اوکراين

ايران روابط نزديکي با روسيه و اوکراين دارد، بنابراين نه مي تواند و نه مايل است 
وارد دعواي اين دو کشور شود، به همين دليل در بين کارشناسان ايراني نوعي افراط 
و تفريط تحليلي در مورد موضع ايران درباره اوکراين مشاهده مي شود. اين افراط و 

تفريط ناشي از برآورد تحليلي غيردقيق از اوضاع اوکراين امروز است.
بعضي از تحليلگران در ايران معتقدند حاال که روسيه با غرب درگير شده، ايران 
باي��د از موضع روس��يه در برابر غرب حمايت کند. همچنان که در بحران س��وريه با 

روسيه متحد شد. بايد گفت، اين نظر از چند جهت اشکال اساسي دارد:
1. اتخاذ اين سياست برخالف اصل مهم قانون اساسي ايران »نه شرقي نه غربي« 
اس��ت که سياس��ت اين کشور را سياس��تي مس��تقل مي داند و بر اين اساس، ايران 
همواره س��عي کرده خود را مستقل از بازي هاي سياسي و درگيري ها و چالش هاي 

بين الملل��ي قرار دهد. همچنان ک��ه در زمان حمله امريکا در س��ال 1991 به عراق 
در پاس��خ به اشغال کويت توس��ط ارتش بعثي عراق، ايران بر اساس منافع ملي اش 
سياس��ت بي طرفي مثبت را اتخاذ کرد، يعني ضمن محک��وم کردن تجاوز عراق به 
کشور کويت، متحد سابق صدام در جنگ عليه ايران، با اقدام نظامي امريکا در عراق 

نيز مخالفت کرد.
2. در قضيه سوريه ايران به دنبال سياست هاي روسيه نبوده و نيست و حمايت 
ايران از دولت اس��د در چارچوب تعريفي اس��ت که ايران از منافع ملي خود دارد و 
آنجا را خط مقدم جبهه مقاومت در برابر تهديد اس��راييل عليه ايران و کش��ورهاي 
منطقه مي داند. بنابراي��ن اين نظر که مي گويند غرب بحران اوکراين را براي اين به 
وجود آورد که روسيه را به تجديد نظر در سوريه وادار کند، نمي تواند توجيه منطقي 
براي همسويي ايران با سياست روسيه در اوکراين باشد، ضمن آنکه بحران اوکراين 
را امري��کا و اتحادي��ه اروپا به وجود نياوردند، آنها از اين بحران به نفع منافع خود در 

برابر روسيه سوءاستفاده مي کنند.
3. بعيد است ايران بتواند از اختالف روسيه و امريکا در جهت احقاق حق هسته اي 
خ��ود بهره بگيرد و اين موضوع در چارچ��وب توافقنامه ژنو به خوبي پيش مي رود و 

حتي ممکن است تعارض هاي موجود بين روسيه و امريکا مشکل ساز هم باشد.
جال��ب آنکه در نقطه مقابل اين نظر تعدادي ديگر از تحليلگران ايراني معتقدند 
حاال که روس��يه با غرب درگير جنگ لفظي ش��ده، بهتر اس��ت ايران از اين فرصت 
بهره ب��رداري کند تا هم بتواند توافق فروش گاز به اروپا را به عنوان راه حل جايگزين 
براي از دس��ت دادن گاز احتمالي روس��يه به دس��ت آورد و هم براي جبران کاهش 

درآمدهاي حاصل از فروش نفت از طريق صادرات گاز عمل کند.
در اين مورد نيز بايد به چند واقعيت توجه کرد:

1. ايران براي صادرات گاز به اروپا همچنان با موانع تحريمي روبه روس��ت؛ ضمن 
آنکه ارسال گاز محدود به اروپا در قالب گاز مايع از سوي ايران نمي تواند تأمين کننده 
نياز گسترده اروپا به گاز صادراتي روسيه باشد، مگر آنکه لوله انتقال گاز به اروپا در 
چارچوب طرح ناباکو تحقق پيدا کند که اين طرح هم چند س��ال اس��ت به داليل 
مختلف، از جمله مخالفت روسيه به نتيجه نرسيده، ضمن آنکه موضوع زمانبري هم 

محسوب مي شود و نياز به سرمايه گذاري گسترده و طوالني مدت دارد.
بنابراين بهترين موضعي که در اين ش��رايط ايران مي تواند اتخاذ کند، تأکيد بر 

بي طرفي در اين بحران است.
2. بعضي تصور مي کنند روس��يه اگر با امريکا اختالف داشته باشد، در مذاکرات 
هسته اي احتماالً بيشتر به ايران نزديک مي شود، اما سابقه گذشته نشان مي دهد در 
اوج درگيري روسيه با غرب در سال 2008 در خالل جنگ در گرجستان و اوستياي 
جنوبي، هيچ تغييري در موضع اين کش��ور در قبال پرونده هسته اي ايران به وجود 
نيامد، حتي در س��ال 2010 زماني که روابط واش��نگتن و مسکو از سر گرفته شد، 

مدودوف قراردادهاي موشک هاي پدافندي فروش اس 300 را لغوکرد.
3. زماني شوروي در مناسبات خود با امريکا يک رفتار ايدئولوژيک نشان مي داد 
و برخي کشورها از تضاد مسکو و واشنگتن در دوران جنگ سرد به نفع خود بهره 
مي گرفتند، اما امروز روس��يه عملگرا شده و بر اس��اس منافع ملي تعريف شده اش 

عمل مي کند.
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اين براي نخس��تين بار نيس��ت که اياالت متحده آمريکا ب��راي برخورد با يک 
بح��ران يا حل آن اقدام به تش��کيل ائتالفي بين المللي با حضور کش��ورهاي ديگر 
مي کن��د. اين روش تاکنون بارها در تاريخ معاصر آزمايش ش��ده و در برخي موارد 
با مجوز ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متحد و در برخي از آنه��ا بدون اين مجوز، 
ائتالف هايي ش��کل گرفته است. آمريکا در جريان بحران کوزوو، افغانستان و عراق 
)دوبار( از سازوکاري به نام ائتالف بين المللي استفاده کرده است. گرچه در گذشته 
ب��ه طور عمده هدف ائتالف برخورد با يک رژيم مش��خص بوده اما اين بار آمريکا 
هدف خود را برخورد با گروهي تروريستي و تکفيري به نام داعش قرار داده است 
و مي گويد دراين راه 40 کش��ور را به همراه خود بسيج کرده است. کشورهايي که 
عمده آنها اروپايي بوده و به دليل واقع ش��دن کانون بحران در خاورميانه چندين 

کشور عرب را نيز با خود همراه کرده است. 
گروه داعش، ش��اخه اي از القاعده محس��وب مي ش��د که با اشغال عراق توسط 
آمريکا در سال 2003 ميالدي به عراق کوچ کرد تا به ادعاي خودش با اشغالگران 
مقابله کند. ابومصعب الزرقاوي فرمانده مشهور القاعده سال ها در عراق با نيروهاي 
آمريکاي��ي جنگي��د و در نهاي��ت به قتل رس��يد. بعده��ا وارثان او ط��رح »دولت 
اس��المي «اش را اس��تمرار بخش��يدند و پس از مرگ عمر البغدادي، فردي به نام 
ابوبک��ر البغدادي رهبري اين گروه را برعهده گرفت. البغدادي بعدها تش��کل خود 
را منس��جم تر کرد و با تحوالت س��وريه به اين کش��ور کوچ و درنهايت با افزايش 
قدرتش دوباره به عراق بازگش��ت. البغدادي که خود متولد س��امراء عراق است از 
ديرباز در انديش��ه تاس��يس يک دولت اسالمي مبتني بر انديشه هاي سلفي بود. او 
برخالف القاعده که داعيه مبارزه با اس��تعمارگران و صهيونيس��ت ها را در سراس��ر 
جهان داش��ت، در انديشه تاسيس يک دولت اسالمي در منطقه اي سني نشين بود 
و همين امر موجب جدايي او از القاعده ش��د. ش��رايط بحراني در دو کشور سوريه 
و عراق و اش��تباهات بشار اسد و نوري المالکي، زمينه را براي رشد روزافزون گروه 
داعش )دولت اس��المي عراق و ش��ام( فراهم کرد و در نهايت او با تصرف موصل، 

خالفت خود را به صورت علني اعالم نمود. 
بايد گفت تا اين مرحله از بحران، گرچه برخي کشورهاي غربي نسبت به رشد 
فعالي��ت اين گ��روه ابراز نگراني مي کردند اما قصد تش��کيل ائتالفي براي مقابله با 
داعش را نداش��تند. ادامه پيش��روي هاي داعش در مناطق شرقي عراق و محاصره 
اربيل پايتخت اقليم کردس��تان، آمريکايي ها را به واکنش واداشت و همين مقابله 
موجب ش��د تا داعش نيز دس��ت به انتقام جويي زده و دو خبرنگار آمريکايي را در 
برابر دوربين ها سر ببرد. همين امر افکار عمومي مردم آمريکا را به شدت تحريک 
کرد و دولت باراک اوباما را عليرغم ميل باطني اش بر آن داشت تا اقدام به تشکيل 
ائتالفي ضدداعش کند. با س��ر بريدن يک انگليس��ي، دول��ت ديويد کامرون نيز از 

پارلمان مجوز الزم را براي پيوس��تن به اين ائتالف گرفت و در نهايت کش��ورهاي 
غربي تحت عنوان يک ائتالف جديد صف آرايي کردند. 

اي��ن ائتالف تاکنون بارها اقدام به بمب��اران هوايي مواضع داعش در عراق و 
س��وريه کرده اس��ت. با اين حال مقامات آمريکايي از همان ابتدا اذعان داشتند 
که حمالت هوايي به تنهايي کافي نيس��ت و بايد براي از بين بردن تروريست ها 
يک نيروي زميني وجود داش��ته باش��د. در بخش هايي از ع��راق به دليل حضور 
نيروهاي پيش��مرگ کرد در کنار ارتش دوباره بس��يج ش��ده ع��راق و نيروهاي 
مردم��ي، اين حمالت س��ودمند بود و توانس��ت بخش هايي از خاک اين کش��ور 
از جمله س��د مه��م و معروف موصل را از چنگ داعش خ��ارج کند. اما حمالت 
هواي��ي ائتالف تاکنون در س��اير بخش هاي عراق و بخصوص در س��وريه چندان 
موثر نبوده اس��ت. اين درحالي است که گروه داعش نيز دايره فعاليت هاي خود 
را گس��ترش داده و در ضم��ن صف آرايي ائتالف در برابر اين گروه موجب ش��د 
تا س��اير گروه هاي تکفيري و تروريس��تي در سراسر جهان نيز با داعش يا بيعت 

کرده و يا ابراز همراهي کنند. 
چندي پيش روزنامه الحيات نقش��ه اي از جهان را منتش��ر کرد که در آن  12 
نقطه نش��ان داده مي ش��د. اين نقاط از اندونزي تا ليبي را در بر مي گرفت و حاکي 
از آن ب��ود ک��ه گروه هاي تروريس��تي مختلف از جمله ابوس��ياف و جماعت انصار 
التوحيد در اندونزي، القاعده در شبه قاره هند، القاعده در جزيره العرب، بخشي از 
طالبان پاکس��تان، امارت اسالمي قفقاز، انصار بيت المقدس در مصر، انصارالشريعه 
در تونس، القاعده در مغرب عربي، بوکوحرام در نيجريه، الش��باب در س��ومالي، هر 
ي��ک به نوع��ي از داعش حمايت کرده يا مي کنند. ه��م اکنون داعش يا گروه هاي 
اقماري آن در الجزاير، ليبي، سوريه، تونس، مصر، لبنان و عراق به صورت مستقيم 
و مس��تمر در حال درگيري با نيروهاي دولتي يا خارجي هس��تند و اين ها گستره 
وس��يعي را نش��ان مي دهد که براي ساليان آينده ش��اهد نزاع هاي خونين خواهد 
ب��ود. برخي مقامات آمريکايي هم اکنون از جنگي طوالني مدت )حتي 30 س��اله( 
با داعش س��خن مي گوين��د و اين ها همه ابعاد و پيچيدگي بحران فعلي را نش��ان 
مي دهد. بحراني که به اعتقاد برخي از کارشناس��ان اگر آمريکا در گذشته مرتکب 
برخي اش��تباهات نمي شد، شايد به اين نقطه نمي رسيد. برخورد نسنجيده آمريکا 
با القاعده، آتش��ي را که در يک نقطه متمرکز بود، پراکنده س��اخت و اکنون دامن 

بسياري از کشورهاي جهان را گرفته است. 
بازيگران متناقض 

ائتالف ضدداعش داراي بازيگراني با اهداف متناقض اس��ت و همين امر را بايد 
يکي از عوامل مهم ناکارآمدي آن از يک س��و و گس��ترش بحران از سوي ديگر به 
حس��اب آورد. در يک دسته بندي مش��خص مي توان بازيگران اين ائتالف را به اين 

 محمدعلي عسگري 

ائتالفضدداعش
واهدافمتناقضبازيگران
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ب صورت تقسيم بندي کرد: 

1- آمريکا: چنانکه گفته شد آمريکا هيچ برنامه اي براي مقابله با داعش نداشت 
و ب��اراک اوبام��ا رييس جمهور آمريکا بارها همين نکت��ه را بيان کرد که به عنوان 
يک نقطه ضعف سياس��ت خارجي او به ثبت رس��يد. اين واقعيت برخي پندارهاي 
جانبي مبني بر اينکه آمريکا با هدفي از پيش تعيين ش��ده يا با طراحي توطئه اي 
فراگي��ر، اقدام به تش��کيل اين ائتالف ک��رده را دچار ترديد مي کن��د. دولت اوباما 
برخ��الف ج��ورج بوش که متعلق ب��ه نومحافظه کاران بود و قص��د تغيير جهان را 
داش��ت، به دنبال پرهيز از هرگونه تش��نج بخصوص در اين دو سال پاياني دوران 
رياس��ت جمه��وري اوباما بوده و هم اکنون نيز به صورت کج��دار و مريز با بحران 
داعش برخورد مي کند. فش��ار افکار عمومي آمري��کا و انتقادات تند محافظه کاران 
مبني بر کوتاهي اوباما در جريان بحران سوريه و عدم مقابله نظامي با دولت بشار 
اس��د، موجب ش��د تا او وزير خارجه اش را روانه کش��ورهاي مختلف براي تشکيل 
ي��ک ائتالف جديد کند. آمريکا در اين باره هيچ برنام��ه درازمدتي ندارد و تنها با 
ام��روز و فردا ک��ردن مي خواهد بحران را به تعويق ان��دازد. هدف آمريکا در عراق، 
تقويت دولت مرکزي و بازگرداندن يکپارچگي اين کشور است. آمريکا قصد دارد با 
بازگرداندن س��ني ها به حکومت، قبايل اهل تسنن را با دولت مرکزي متحد کرده 
و با تکرار همان س��ناريوي تشکيل »شوراهاي بيداري« به مقابله زميني با داعش 
بپردازد. در س��وريه نيز ش��اهد بوديم که آمريکا مهم تري��ن دغدغه اش نه مقابله با 
داعش بلکه حمله به مقر گروه موس��وم به »خراس��ان« بود که طي آن موفق شد 
محس��ن الفضل��ي رهبر اين گروه را به قتل برس��اند. عمده نگران��ي آمريکا احياي 
دوباره القاعده اس��ت و بنابراين تمام هدف خود را بر حمله به اماکن و يا نيروهاي 
وابس��ته به اين گروه  متمرکز کرده اس��ت. اين نکته روش��ن اس��ت که آمريکا در 
س��وريه حتي نظام بشار اسد را بر تمام گروه هاي تکفيري و سلفي ترجيح مي دهد 
و همين امر مي تواند زمينه را براي همکاري هاي آينده با ايران در بحران س��وريه 
هموار کند. بهترين راهکار براي آمريکا در س��وريه، طرحي ش��بيه به عراق اس��ت 
که با کنار گذاش��تن نوري مالکي راه را براي تش��کيل يک دولت جديد و ميانه رو 

و فراگير باز کند. 
نکات ياد ش��ده البته نفي کننده نقش اس��تعماري و امپرياليستي آمريکا طي 
س��اليان گذش��ته و بخصوص در منطقه خاورميانه نيست. اين امر بديهي است که 
امني��ت اس��راييل و چاه هاي نفت منطقه، بزرگترين دغدغه اس��تراتژيک آمريکا را 
تشکيل مي دهد و مقامات کاخ سفيد تاکنون بارها به صراحت در اين باره گفته اند 
و در عم��ل نيز نش��ان داده ان��د که به هيچ گروه يا س��ازمان و يا کش��وري اجازه 
نمي دهن��د از اين خطوط قرمز عبور کنند. مس��ئله اي که در اي��ن جا بايد يادآور 
ش��د اين اس��ت که هدف تحليل حاضر تنها بررسي نقش آمريکا در جريان ائتالف 
ضدداعش و حوادث بعدي آن اس��ت و طبعا بررسي نقش منفي يا مثبت آمريکا و 
تاثيرگذاري کوتاه مدت يا بلندمدت اين کش��ور در همه تحوالت منطقه مد نظر ما 
نبوده و نيست و موشکافي آنها نيازمند تحليلي همه جانبه تر  با محور سياست هاي 

کالن آمريکا در منطقه است. 
2- کشورهاي اروپايي شرکت کننده در اين ائتالف، 
تقريب��ا هدفي ش��بيه به آمريکا دارند ب��ا اين تفاوت که 
اوال ه��دف آنها ن��ه القاع��ده بلکه داعش اس��ت و دوم 
اينکه آنها نگران بازگش��ت اتباع خودش��ان هستند که 
به انحاي مختلف با س��فر به سوريه و عراق به گروه هاي 
تروريستي ملحق شده اند. بنابراين هدف اين کشور ها بر 
دو محور متمرکز است. يکي ترکيه به عنوان گذرگاهي 
ک��ه جوانان مس��لمان اروپاي��ي از طريق آن کش��ور به 
سوريه و عراق س��فر مي کنند و ديگري تضعيف داعش 
و بي اث��ر کردن فعاليت هايش به نحوي که ديگر قادر به 
حمالت تالفي جويانه در اروپا نباش��د. از اين رو فش��ار 
عمده کش��ورهاي اروپايي بر ترکيه است و تا زماني که 
اين کش��ور حاضر به بس��تن مرزهاي خود به روي اين 
مس��افران نبوده يا حاضر به اتخاذ سياست هاي تندتري 
در قب��ال آنها نباش��د، در نظر اروپايي ه��ا به عنوان يک 
عضو مثبت در ائتالف کنوني پذيرفته نخواهد ش��د. در 
مقابل، ترکيه با بهانه کردن آزادي هاي انساني و حقوق 

بش��ر مي گويد حاضر به اقدامات س��خت گيرانه دراين باره نيست. نکته ديگري که 
کش��ورهاي اروپاي��ي به دنبال آن هس��تند ايجاد امنيت در منطق��ه خاورميانه به 
منظور تس��هيل روابط تجاري و اقتصادي با اين کش��ورها و نيز کوتاه کردن دست 

تروريست ها از اروپاست. 
3- ترکيه يکي از بازيگران مهم اما نچس��ب اين ائتالف اس��ت که هر بار س��از 
خ��ودش را کوک کرده و ب��ه همين دليل نمي تواند نه با ائت��الف همراهي موثر و 
مفيدي داش��ته باش��د و نه به اهداف ش��خصي و خاص خودش دست يابد. ترکيه 
بارها گفته است که برايش داعش با کردهاي »پ ک ک« تفاوتي نمي کند و هر دو 
را تروريسم مي داند. از سوي ديگر مقامات ترکيه از سال ها پيش خواستار برکناري 
دولت اس��د در سوريه بوده و هس��تند. همچنين ترکيه ميزبان صدها هزار آواره اي 
اس��ت که در اثر بحران عراق و سوريه به طرق مختلف به اين کشور کوچ کرده اند 
و ترکي��ه از آن ه��ا به عنوان يک برگ برنده اس��تفاده مي کن��د. از اين رو مقامات 
ترک که ابتدا از امضاي بيانيه نشس��ت ج��ده خودداري کردند، هنوز هم با ائتالف 
مش��کالت زيادي دارند که يک نمونه بارز آن در جريان محاصره شهر کوباني خود 
را نش��ان داد. ترکيه به رغم محاصره اين ش��هر توس��ط داعش، حاضر به کمک به 
کردهاي ساکن اين شهر نبود و در نهايت نيز اعالم کرد بايد براي نجات اين شهر 
ي��ک حمله زميني صورت گيرد. مقامات آنکارا از س��ال ها پيش به فکر ايجاد يک 
منطقه حايل در مرزهاي با س��وريه هستند اما شوراي امنيت و در راس آن آمريکا 
تاکنون با چنين طرحي مخالفت کرده اس��ت. دول��ت ترکيه هم اکنون با دريافت 
مجوز دخالت نظامي از پارلمان اين کش��ور مي کوش��د تا خود ش��خصا اين منطقه 
حايل را  ايجاد کرده و با برقراري منطقه اي پرواز ممنوع، بخشي از خاک سوريه را 
به تصرف خود در آورد. هدف بعدي ترکيه اين اس��ت که تمام مخالفان اسد را در 
اين منطقه جمع و آنها را براي حرکت به سمت دمشق مهيا سازد. بنابراين مسئله 
ترکيه در ائتالف ضدداعش هرگز داعش نبوده و نيس��ت بلکه مسئله اصلي ترکيه 

تغيير نظام در سوريه است. 
4- کش��ورهاي عرب را بايد به دو گروه تقس��يم کرد: گروه نخست کشورهاي 
اردن، بحرين، کويت و امارات و ..... که به رهبري عربستان سعودي در اين ائتالف 
ش��رکت جس��ته و همه آنها تقريبا هدف واحدي را دنبال مي کنند. اين کشورهاي 
عرب از جريان س��لفي گري و گرايش جوانان کشورشان به جريان هاي تروريستي 
نگ��ران هس��تند. بزرگ ترين خطري که داع��ش براي عربس��تان دارد يکي اعالم 
خالفت اس��المي و داعيه تصرف کعبه و مس��جدالنبي در مدينه اس��ت که گاهي 
از س��وي اين گروه اعالم مي ش��ود و ديگري گرايش روزافزون جوانان س��عودي به 
تفکرات افراطي نظير داعش اس��ت. طي سال هاي گذش��ته عربستان با گروه هاي 
تروريستي نظير داعش برخوردي دوسويه داشته است يعني در همان حالي که از 
اين گروه ها حمايت مي کرده، با اين گروه ها مبارزه هم مي کرده است. اين سياست 
دوگانه عربس��تان در قبال گروه هاي تروريستي همچنان هنوز هم در قالب ائتالف 
ضدداعش از سوي مقامات رياض دنبال مي شود. به اين معنا که آنها ضمن مبارزه 
با داع��ش و اعزام برخي هواپيماهاي خود، به صورت غيرمس��تقيم به اين گروه ها 
کمک مي رس��انند و يا از آنه��ا حمايت هاي تبليغاتي و 
رس��انه اي مي کنند. عربستان در عراق به دنبال احياي 
حکومت اهل تس��نن بر بغداد اس��ت و در س��وريه نيز 
خواس��تار سرنگوني اسد و تشکيل دولتي جايگزين آن 
است که در نهايت متحد سعودي ها بوده و بتواند توازن 
ق��وا را در منطقه به ضرر ايران رقم بزند. به بيان ديگر 
عربس��تان سعودي به دنبال رقابت هاي منطقه اي خود 
ب��وده و به همي��ن دليل همخواني ج��دي و موثري با 
ائتالف نخواهد داشت مگر اينکه مسير ائتالف به سمت 

اين اهداف کشيده شود. 
 در بين تمام کش��ورهاي عرب بايد حساب قطر را 
از ديگران جدا دانس��ت. قطر به طور خالصه کش��وري 
کوچک با سرمايه هاي هنگفت و قدرت رسانه اي  فوق 
الع��اده و بلندپروازي هاي فراوان اس��ت که از س��ال ها 
پي��ش قصد دارد خ��ود را به عن��وان مهم ترين بازيگر 
منطقه معرفي کند. قطر درحال حاضر تقريبا با تمامي 
کش��ورهاي منطق��ه مش��کل دارد. در جري��ان ائتالف 

ه�دف آمري�کا در ع�راق، تقويت 
بازگردان�دن  و  مرک�زي  دول�ت 
يکپارچگ�ي اي�ن کش�ور اس�ت. 
آمري�کا قصد دارد ب�ا بازگرداندن 
س�ني ها به حکوم�ت، قبايل اهل 
تس�نن را با دول�ت مرکزي متحد 
ک�رده و با تکرار همان س�ناريوي 
تش�کيل »ش�وراهاي بيداري« به 

مقابله زميني با داعش بپردازد.
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بين الملل

ضدداع��ش قطر نيز يکي از اعضاي مهم تلقي مي ش��ود ک��ه در عين حال اهداف 
خ��اص خ��ود را دنبال مي کند. قطر در ع��راق داعيه اي ن��دارد بنابراين با اقدامات 
ضدداعش در اين کش��ور همراهي مي کند اما در سوريه اين کشور به دنبال ايفاي 
ي��ک نقش مهم اس��ت که آن را از طريق س��رنگوني نظام اس��د محقق مي داند و 
بنابراي��ن از اين جهت با ترکيه و عربس��تان همس��ويي پيدا مي کن��د. رقابت بين 
عربستان س��عودي و قطر در سوريه، منشا اختالف بين گروه هاي سلفي بخصوص 
داعش، جبهه اس��الميه، احرارالش��ام و جبهه النصره ش��د که در جريان آن ده ها 
نفرکش��ته ش��دند. از س��وي ديگر قطر مي کوشد تا در همس��ويي با ترکيه در بين 
معارضان سکوالر و اخواني هاي سوريه، جايگاه مهمي داشته باشد. منابع آمريکايي 
مي گويند دس��ت کم نام 20 سرمايه دار قطري را در ليست سياه حاميان گروه هاي 
تروريستي ثبت کرده اند که يکي از آنها فردي به نام »السبيعي« است که با حمد 
بن جاس��م نخست وزير پيشين قطر، ارتباط نزديکي داشت. از اين رو گروه داعش 
و گروه هاي تروريس��تي مش��ابه  نه تنها خطري براي قطر به شمار نمي روند بلکه 
اين گروه ها مي توانند به عنوان ابزاري در جهت پيشبرد اهداف قطر مورد استفاده 
قرار گيرند. قطر با کمک هاي مالي خود به گروه هاي تروريستي موفق مي شود سر 
بزنگاه هاي خاص به عنوان يک ميانجي مهم بين اين گروه ها و س��اير دولت ها وارد 

شده و وساطت کند و از اين راه به منافع خود دست يابد. 
بازيگران خارج از ائتالف   

دو کش��ور س��وريه و ايران را بايد بازيگراني خارج از اين ائتالف به ش��مار آورد 
که اتفاقا بيش از س��ايرين با اين بح��ران درگير بوده و طبعا براي حل آن نيز بايد 
نقش اصلي را برعهده داش��ته باش��ند. دولت بشار اس��د در سوريه که از چند سال 
پيش تاکنون با موجي از اعتراضات مردمي ، جنگ مسلحانه و گروه هاي تروريستي 
مواجه بوده اس��ت، در برابر همه اين فش��ارها مقاومت کرده و بر اين باور است که 
با هوش��مندي سياس��ي خود از اين پس نيز مي تواند بقيه راه را سپري کند. دولت 
س��وريه در برابر تشکيل ائتالف ضدداعش موضعي دوگانه دارد. از يک سو تشکيل 
اين ائتالف و هرگونه ائتالف ديگري را براي مبارزه با تروريست ها ميمون و مبارک 
مي داند و از س��وي ديگر معتقد اس��ت که اين ائتالف نبايد حاکميت ارضي سوريه 
را مخدوش کرده و يا زيرس��اخت هاي اين کش��ور را هدف قرار دهد. در برابر اين 
موضع گيري اما س��ران ائتالف مي گويند دولت س��وريه مشروعيت ندارد و بنابراين 
ح��ق دخالت در کار ائتالف را هم نداش��ته و نبايد مان��ع حمالت هوايي ائتالف به 
مواضع تروريس��ت ها باشد. سوريه اميدوار است که با تضعيف گروه هاي تروريستي 
بتواند مواضع آنها را اش��غال کرده و دوباره تمام خاک سوريه را تحت کنترل خود 
در آورد. اين در حالي اس��ت که س��ران ائتالف ضدداعش نيز اميدوارند با برچيده 
ش��دن بساط تروريست ها، به قول خودش��ان نيروهاي ميانه رو را جايگزين کرده و 
در نهاي��ت رون��دي را به وجود آورند که به تغيير مرحل��ه به مرحله نظام حاکم بر 

سوريه منجر شود. 
ايران که متحد عراق و س��وريه است، به ش��دت از بروز و ظهور داعش و نحوه 
برخ��ورد و مقابله با آن به صورت دولت هاي محلي يا ائتالف هاي بين المللي، تاثير 
مي پذيرد. ش��ايد منطقي تر اين بود که نخستين نشس��ت ائتالف به جاي جده در 
تهران تش��کيل مي ش��د اما چنين نش��د و داليل آن نيز کامال معلوم بود. حتي با 
پافش��اري عربستان س��عودي، ايران به کنفرانس پاريس نيز دعوت نشد. دو عامل 
اساسي ايران را از گردونه ائتالف ضدداعش خارج کرده است که يکي از آنها را بايد 

عربس��تان س��عودي و ديگري را بايد آمريکا دانست. رقابت منطقه اي بين رياض و 
تهران آنچنان عميق و شديد و پيچيده است که برخي از آن به عنوان يک »جنگ 
سرد جديد«  تعبير مي کنند و بر اين باورند تا زماني که اين جنگ سرد باقي باشد، 
اختالفات متعدد طايفه اي، قومي ، سياس��ي و مذهبي منطقه نيز حل نخواهد شد. 
به اعتقاد اين گروه، حتي بروز و ظهور گروه هاي تروريستي نظير داعش نيز ريشه 
در همين جنگ سرد دارد و بنابراين بهتر بود آمريکا به جاي نشاندن 40 کشور بر 
سر يک ميز، تنها دو کشور ايران و عربستان را بر سر يک ميز مي نشاند تا به همه 

اين تنش ها پايان داده مي شد. 
عامل دوم مخدوش بودن رابطه ايران و آمريکا طي س��ه دهه گذشته است که 
تاکن��ون هر دو ط��رف ايراني و آمريکايي به دليل مالحظات داخلي و خارجي قادر 
به حذف اين ديوار بي اعتمادي نش��ده اند. گره اصلي رابطه همچنان که بارها بيان 
شده، مسئله پرونده هس��ته اي ايران است که هرچه پيش تر مي رود، سوء ظن هاي 

طرفين را تشديد مي کند. 
نگاه پاياني 

با توجه به آنچه بيان ش��د مي توان گفت ائتالف ضدداعش بازيگراني مختلف با 
اهدافي متناقض داش��ته و به همين دليل کارايي الزم را براي مقابله با يک بحران 
آنهم بحراني از قبيل مقابله با خطر يک يا چند گروه تروريستي با نام يا بدون نام 
که حتي برخي شان از سوي اعضاي اين ائتالف حمايت مي شوند، نخواهد داشت. 
اين امري بديهي اس��ت که س��ران ائتالف نيز به آن پي برده اما ناچار به الپوشاني 
هس��تند. اظهارات چندي پيش ج��و بايدن معاون باراک اوبام��ا درباره کمک هاي 
ترکيه، عربس��تان وامارات به گروه هاي تروريس��تي و عذرخواهي بعدي او که يک 
رس��وايي ديپلماتي��ک را براي آمريکا رقم زد، حکايت از همين داس��تان داش��ت. 
همچني��ن اظهارات رجب طيب اردوغان درباره اينکه هدف ائتالف بايد س��رنگوني 
رژيم بشار اسد باشد و پاسخ روشن آمريکا که هدف اين ائتالف را مبارزه با داعش 
عنوان مي کند، بيانگر اختالفات عميق تر در ديدگاه هاي دو کش��ور اس��ت. در واقع 
اين گونه اعترافات و اظهارات که اش��اره به تک تک آنها خارج از حوصله اين بحث 
خواهد بود، نش��ان مي دهد که آمريکا خود به شکاف ها، خالءها و اختالفات دروني 
اين ائتالف آگاه اس��ت و صرفا به دلي��ل حفظ وجهه عمومي و ديپلماتيک خود به 
عنوان  يک بازيگر برتر بين المللي، به ناگزير با آنها کنار آمده است. از سوي ديگر 
اين بار برخالف ائتالف هاي گذش��ته، آمريکا با يک رژيم مش��خص يا فرد معيني 
روبرو نيس��ت و برخالف تصورات و تخيالت برخي، »س��رنگوني اسد« يا »شکست 
ايران« يا  »تجزيه عراق« يا »تغيير نقش��ه سياسي منطقه« و..... را در تشکيل اين 
ائتالف مد نظر ندارد، هر چند اين امر بديهي است که اگر در طول سال هاي آينده 
ه��ر يک از اين اتفاقات و ي��ا هر اتفاق ديگري از اين ن��وع رخ دهد، آمريکا تالش 
خواهد کرد در آن نقش��ي مهم داشته باش��د. به بياني ديگر ائتالف کنوني، کشتي 
سرگرداني در ميان امواج يک اقيانوس متالطم است که در آن هر يک از بازيگران 
مي کوشند با ابتکار عمل خاص خود مسير کشتي را تعيين کنند. درعين حال اين 
نکته نيز بعيد نخواهد بود که آنهايي که بر س��احل نشس��ته اند، بتوانند با عاليم يا 
اصوات خود کش��تي را به س��متي متمايل کنند که به نفع آنها باشد. آنچه قطعي 
اس��ت اينکه اين کش��تي  به اين آس��اني قادر به حل بحران کنوني نخواهد بود و 
همين امر موجب تقويت داعش و ريشه گرفتن اين تشکيالت بخصوص در مناطق 

سني نشين عراق و سوريه خواهد شد.  

ائت�الف  اس�ت  قطع�ي  آنچ�ه 
ضدداعش به آس�اني قادر به حل 
بحران کنوني نخواهد بود و همين 
امر موجب تقويت داعش و ريش�ه 
گرفتن اين تشکيالت بخصوص در 
مناطق سني نشين عراق و سوريه 

خواهد شد.
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آزاد بودن؛ ويژگي اصلي انسان
دو ويژگ��ي در انس��ان هس��ت که س��خت به 
هم مربوط اس��ت؛ يکي ق��درت تجزيه و تحليل و 
جمع بن��دي و ديگري آزاد بودن و انتخابگر بودن. 
انس��ان جانداري است برخوردار از قدرت انديشه. 
چه بس��ا حيوان هاي ديگر، بُعد حسي شان از بعد 
حس انسان بيش��تر باش��د اما در بعد انديشيدن 
و تجزي��ه و تحليل و جمع بندي کردن، بي ش��ک 
انس��ان تنه��ا موجودي اس��ت که از اي��ن قدرت 
برخوردار است. اگر انسان فقط داراي اين ويژگي 
ب��ود، ممکن ب��ود در برابر برخي از ماش��ين هاي 
محاس��به گر و مغزهاي الکترونيک امروزي چيزي 
کم بياورد. انس��ان در اين بعد باز يک خصوصيت 
ع��الوه دارد و آن ابت��کار و خالقي��ت و نوآفريني 
اس��ت. بنابراي��ن مي گويي��م، »انديش��ه تحليلگر 

جمع بندي کن نوآفرين«. )صفحه 12 و 13(
بعد ديگر و ويژگي دوم که به انس��ان کرامتي 

خاص خودش و ارزش��ي فوق العاده داده و به راس��تي او را ب��ه عنوان يک موجود 
برتر در عالم خلقت شناس��انده، »آزاد بودن« و »انتخابگر بودن« اوس��ت. انس��ان 
جانداري است انديشمند، تحليل گر، خالق، نوانديش، نوآفرين –اينها همه يک- و 

دو؛ مختار. )صفحه 14(
قرآن در آيات متعدد تصريح مي کند که اگر خدا مي خواس��ت اين مش��رکين، 
مش��رک نشوند مي توانست چنين کند و بعد هم مشرکين مشرک نمي شدند. ولي 
قرار بر اين بود که اينها بتوانند مش��رک بش��وند. خوب دق��ت کنيد! نقش خدا به 
عنوان مبدأ هس��تي، نقش پيامبران به عنوان راهب��ران و راهنمايان؛ نقش امام به 
عنوان زمامدار و مس��ئول امت و مدير جامعه؛ همه اينها نقش��ي اس��ت که بايد به 

آزادي انسان لطمه وارد نياورد. )صفحه 15(
حاال شما اي پدر و مادر! اي معلم و اي مربي! مي خواهي درباره اين دخترکان و 
پسرکان چگونه نقشي داشته باشي؟ آيا شما مي خواهي سلب کننده آزادي و اختيار 
بچه ها باش��ي و تازه اسمش را بگذاري دلس��وزي و تربيت؟ »من خيلي پدر خوبي 
هستم؛ نمي گذارم بچه ام چپ و راست برود و خطا بکند!«؛ »چه مدرسه خوبي! آن 
قدر مراقب بچه ها هستند که بچه ها امکان تخطي از اين طرف و آن طرف ندارند!« 
آفرين بر من و تو مسلمان پيرو قرآن که اين قدر کج فکر مي کنيم! قرآن مي گويد 
اگر خدا مي خواس��ت اينها مشرک نشوند برايش کاري نداشت؛ مشرک نمي شدند، 
ت��و معلم و مربي مي خواه��ي اين بچه را مجبور کني مؤمن و خوش رفتار باش��د؟ 
قيمت اين آدمک هاي مصنوعي ظريف زيباي دلربا از قيمت يک مجسمه قش��نگ 
بيش��تر نخواهد بود. بياييد همه با هم تصميم بگيريم بچه هايمان آدم باش��ند. آدم 

يعني چه؟ يعني مختار. )صفحه 15 و 16(
نقش ما و ش��ما نس��بت به اين بچه ها بايد نقش 
»کم��ک« باش��د؛ نقش فراه��م آورن��ده  زمينه هاي 
بيش��تر براي رشد سريع تر و س��الم تر و سرراست تر 
باش��د، نه نقش استادکار قالب س��ازي که مي خواهد 
اين اس��تعداد ن��رم و لطيف ک��ودک را در يک قالب 
خش��ن بري��زد و از او يک موجود قالبي بس��ازد. در 
نظام سياس��ي و اجتماعي و اقتصادي اسالم، مسأله 
بزرگ و اساسي که نقش تعيين کننده و شکل دهنده 
دارد، اين اس��ت که انس��ان هاي پوياي آزادي بسازد 
که با انتخاب خويش��تن به راه ح��ق، به راه خدا، به 
راه پاکي و فضيلت و تقوا درآيند. )صفحه 17(. قرآن 
ب��ه پيغمبر مي گويد: »أفانت تکره الناس حتي يکون 
مؤمني��ن؟« مي گويد حتي اکراه ش��ان هم نمي تواني 
بکني چه رس��د به اين که آنها با شمش��ير مسلمان 

شوند. )صفحه 17(
خ��دا ما را انتخابگر آفريد؛ ولي به اين صورت که 
مي توانيم اين قدرت را در خودمان باال ببريم. کوش��ش اس��الم اين است که انساِن 
آزاد تربيت کند؛ آزاد از همه چيز؛ آزاد از بند هوا و هوس؛ آزاد از تس��لط خش��م؛ 
آزاد از گراي��ش به جاه طلبي و قدرت و ثروت؛ آزاد از تس��لط ديگران؛ آزاِد آزاد؛ تا 
راه خويشتن را همواره آزادانه انتخاب کند. حاال اگر پدري دلسوز و مادري دلسوز، 
ب��دون توجه به اين نکته، بچه را در خانه؛ معلم و مربي دلس��وز در مدرس��ه؛ يا با 
تبان��ي پ��در و مادر و معلم در هر دو محيط، با هم همکاري و تعاون کنند اما نه بر 
بّر و تقوا، بلکه بر اثم و عدوان و نگذارند در بچه قدرت آزاد زيس��تن رش��د کند ... 
بزرگترين س��تم را به او روا کرده ايد، چرا که انس��انيت او را در معرض خطر قرار 

داده ايد. )صفحه 18 و 19(
آقاي عزيز و خانم محترم و معلم عزيز! بچه آزاد تربيت کردن درد سر و زحمت 
دارد و کاري دش��وار اس��ت. اين که آدم بچه را طوري بار بياورد که با يک تشر، با 
يک »گم ش��و!« حس��اب خودش را بکند، خيلي مشکل نيست؛ ولي اين که انسان 
بخواهد بچه را طوري بار بياورد که »گم ش��و« در او خيلي اثر نکند، اما محاس��بة 
نفس در او اثر بکند و از بچگي ش��روع به حساب کش��ي از خويش��تن کند، خيلي 
دشوار است. گاهي اوقات معلم مي آيد سر کالس؛ چون محيط آزاد است بچه از او 
يک س��ؤالي مي کند خارج از چارچوبي که معلم برايش معين کرده و معلم جواب 
اين سؤال را نمي داند. اگر اين معلم پيرو اسالم باشد، خيلي راحت، با روي گشاده 
مي گويد »جانم، نمي دانم، من هم مثل تو معلوماتم محدود است، فقط کمي از تو 
بيشتر مي دانم؛ چشم! از آنهايي که مي دانند مي پرسم؛ به کتابها مراجعه مي کنم و 

در جلسه بعد به شما جواب مي دهم«. )صفحه 20(

شه
اندی

اسالم، انسان قالبي نمي خواهد
نقش »آزادي« در تربیت، از دیدگاه شهید آیت اهلل دکتر بهشتي

مقدمه
از مقوله »آزادي« به عنوان يکي از اهداف دوگانه  جمهوري اسالمي ياد مي کنند که در کنار »استقالل« شعار »استقالل، آزادي، جمهوري 
اسالمي« را تکميل و معنا مي کند. مطالعه و بازخواني ديدگاه ها و آراي شهيد آيت اهلل بهشتي )به عنوان يکي از نظريه پردازان جمهوري 
اس�المي( در خصوص »آزادي« و نقش آن در تربيت نس�ل جوان حائز اهميت است. شهيد بهشتي به سبب توجهي که به اهميت تربيت 
نس�ل جديد نش�ان مي داد، پيش از به ثمر رسيدن انقالب اسالمي، نخستين برنامه  آموزش�ي و تربيتي مبتني بر اصول علمي آموزش و 
پرورش نوجوانان، مطابق با مباني تربيتي اسالم را طراحي کرد و با دل و جان به فعاليت در اين زمينه پرداخت. در اين مقاله گزيده هايي 

از کتاب »نقش آزادي در تربيت کودکان« که در بردارنده  اهميت  »آزادي« در نگاه تربيتي شهيد بهشتي است، آورده شده است.

 گردآوری و گزينش: محمدرضا اسدی
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اندیشه

اگ��ر دائماًً گفت »بچه نکن!«؛ »بچه توپ نزن، گل مي ش��کند!« و ... اين نوگل 
دارد افس��رده و پژمرده مي ش��ود، بچه ها مي ش��وند يک موجود ِکز کرده واقعي، در 
معرض انحراف هاي سهمگين؛ بچه هاي عقده اي که از هر فرصتي براي انتقام گيري 
از محيط ناس��ازگار استفاده مي کنند. منتها گاهي انتقام گيري خشن است و من و 
شما را بيدار مي کند؛ گاهي انتقام گيري ها خشن نيست؛ سر به تو دارد، سر و صدا 
ندارد؛ ولي يک روزي من و ش��ما را از پا در مي آورد که ديگر راه چاره به رويمان 

بسته است. )صفحه 21(
آقا و خانم! به بچه فرصت اظهار نظر بدهيد! بگذاريد يک حرف چرت بزند؛ يک 
استدالل غلط بکند، يک نتيجه غلط هم بگيرد و حتي تا آنجا که خسارت شکننده 
ندارد، دنبال اين نتيجه غلط برود و خودش يک تجربه به دست بياورد. تجربه هاي 
تلخي که اين بچه ها خودشان با اِعمال حق اختيار به دست مي آورند، از يک کتاب 
نصيحت س��عدي و فردوسي و لقمان باالتر است، از يک مجموعه حديث امامان و 
پيامبران باالتر است و حتي مي تواند از همه  قرآن براي او ارزنده تر باشد. خود قرآن 
مي گويد من کتاب نصيحت و هدايت هس��تم؛ اما براي چه کس��اني؟ براي انس��ان 

انتخاب گر. بگذاريم بچه ها تجربه تلخ داشته باشند. )صفحه 21 و 22(
مبادا پدر يا مادر يا معلمي با بچه خطاکار يا تنبل و بي حرکتي، در شکل تنبيه 
روبرو ش��ود بي آن که بچه تنبيه ش��ده همان وقت احس��اس کند که تنبيه کننده، 
دلس��وز اوس��ت! يعني بايد نوع تنبيه و شکل تنبيه و مقدمات و مؤّخرات آن حتماً 
طوري آماده بش��ود که همان وقت احس��اس کند مشمول لطف شماست. اگر اين 
احس��اس را نکند، اصاًل تنبيه تان تنبيه نيس��ت، بلکه طغيان آور است. با اين تنبيه 
او را بي��دار نمي کنيد، بلکه او را ياغي و طاغي مي کنيد. من با صراحت عرض کنم 
ک��ه واقعاً گاهي اوقات يک گوش��مال دادن به بچه يعني يک عامل ضدانس��اني و 
ض��دآزادي را از جان او دور کردن. ولي به آقاي��ان و خانم ها، به عنوان پدر و مادر 
و ب��ه عن��وان معلم، بايد بگويم اين کار »هنر« مي خواهد و کار همه کس نيس��ت. 

)صفحه 26(
آزادي و تضاد دو نسل

اصوالً درگيري دو نسل نوسال و جوان سال با نسل 
قب��ل از آن، از مس��ائل اجتماعي قاب��ل مالحظه عصر 
ماس��ت. از نس��ل ج��وان و نوج��وان، امروز بيش��تر با 
برچسب »نسل سرکش« و »عصيان گر« ياد مي شود. 

يک عده بر آنند که اين درگيري و سرکش��ي و سر 
تس��ليم فرونياوردن در برابر آن چه نسل قبل، از نسل 
نو مي خواهد، نشانه  تحرک، پويايي، نوآفريني و سرعت 
پيدا کردن آهنگ تکامل و پيش��رفت در جامعه  بشري 
است. ش��نيده ايد که »س��خن نو آر، که نو را حالوتي 
اس��ت دگر«. از نظر آنان براي رسيدن به نو، راهي جز 
پش��ت پا زدن به کهنه ها نيست. اين عده دلداري هم 
مي دهن��د و توصيه نيز مي کنن��د که غصه نخوريد که 
در اين تحرک و پويايي مقداري از چيزهايي که ش��ما 
عمري به آنها دل بس��ته ايد، خراب مي ش��ود و از بين 
مي رود. »تا پريش��ان نشود کار به سامان نشود«. اصاًل 
به جاي آن که از اين سرکش��ي و طغيان و ويرانگري 
که مقدمه عمران و آبادي بعد اس��ت بناليم، بايد بدان 
افتخار کنيم در عصري هس��تيم که حرکت نس��ل نو 
سرعت بيشتري دارد؛ خرابي ها بيشتر نشان مي دهد و 

به دنبالش آبادي هاي بهتر. )صفحه 45 و 46(
دس��ته اي ديگر نظري ديگر دارند و يکسره از اين 
سرکش��ي و عصي��ان مي نالند: اي باب��ا! روزگار خراب 
شده؛ بچه ها، پسرها و دخترها ديگر به حرف ما گوش 
نمي دهن��د؛ ما را نمي پس��ندند و ... . اي��ن گروه، اين 
عصيان گري و سرکشي و کنار نهادن ارزشهاي ديرين 
را يکس��ره محکوم مي کنند و نشانه  انحطاط )انحطاط 
اخالقي، انحطاط اجتماعي و انحطاط معنوي( در نسل 
ج��وان مي دانند و همواره وقتي با صاحب نظران روبرو 
مي شوند، مي گويند: »آقا فکري کنيد! همه چيز دارد 

از دست مي رود.« با دلواپسي و نگراني با اين رويداد روبرو مي شوند. )صفحه 47(
خوب کدام يک از اين دو ديدگاه صحيح است؟ هيچ کدام! درباره  اين موضوع، 
که از موضوعات مهم عصر ماست، از دو منظر مي توان مطالعه کرد، يکي از ديدگاه 
تعاليم اسالم و آورده  وحي و يکي صرفاً با ديد علمي و تحليل انساني و اجتماعي. 
راه سوم اين است که اين دو ناظر در کنار يکديگر و با هم اين مسأله  مهم را مورد 
مطالع��ه قرار بدهند که در اين صورت نتيجه ، بهتر و براي ما به درد خورتر خواهد 

بود. )صفحه 47(
از تعاليم اس��الم اين طور به دس��ت مي آيد که اسالم درگيري دو نسل را به دو 
شکل و به دو گروه و صنف کاماًل متمايز تقسيم کرده و در هر يک از اين دو گروه 
و شکل و زمينه، نظري روشن دارد. زمينه اول عبارت است از درگيري دو نسل بر 
س��ر حق و باطل، عدل و ظلم، خير و شر. اين درگيري ممکن است از ناحيه  نسل 
نوسال و نوپا در برابر نسل ميانسال و قديمي تر باشد و ممکن است به عکس. زمينه 
دوم درگيري پدر و مادر و بچه ها مي شود که مربوط است به رعايت حدود و حقوق 

پدر و مادر و فرزندان و حقوق متقابل. )صفحه 48 و 55(
من با صراحت اعالم مي کنم، در نس��ل جوان و نوجوان، درصد و سطح و حتي 
گرما و حرارت گرايش فطري به حق و عدل و خير، از گرايش نس��ل ميانس��ال و 
قديمي تر بس��يار باالتر است. البته گاهي مسأله برعکس است. گاهي پدر و مادري 
در راه حق و عدل و خير است و با فرزندان و فرزندزادگاني مسخ شده، خودپرست، 
و نه حق پرس��ت، روبروس��ت؛ تکليف او را هم بايد روشن کرد. مسأله از ديد اسالم 
روي جواني و پيري دور نمي زند، بلکه روي حق پرس��تي، حق گرايي و باطل گرايي 
دور مي زند. قرآن خطاب به نسل نوجوان مي گويد: »به انسان درباره پدر و مادرش 
س��فارش کرديم ... پاس و س��پاس اين خدمت مادر و پدر را بدار! سپاس��گزار من 
که خدايت هس��تم و پدر و مادرت باش! ي��ادت نرود که عاقبت پيش من مي آيي. 
ام��ا با تمام اي��ن تأکيدها اظهار مي دارد که اگر پدر و م��ادر به تو ور رفتند که در 
کنار آفريدگار جهان، خدا يا خداياني را مورد پرستش و 
اطاعت قرار بدهي و به خدايي بگيري، در اين صورت به 
حرفشان گوش نکن! فقط يک کار بکن: تا زنده هستند، 

سعي کن با آنها مماشان کني. )صفحه 50(
ق��رآن خطاب به پدر و مادر ه��م همين را مي گويد: 
»اي انس��ان هاي صاح��ب عقيده و معتقد ب��ه خدا و راه 
خدا! اگر ديديد بچه ها به راه باطل مي روند و ش��ما را به 
راه باطل مي کشانند و عالقه  به بچه ها مانع حق خواهي و 
حق پرستي و راه حق پويي شماست، از بچه ها صرف نظر 

کنيد، نه از راه حق.« )صفحه 52(
پدر و مادر بر فرزندان، واليت فکري ندارند

گاه��ي، هم ما حق را مي خواهيم و هم بچه ها. يعني 
از نظ��ر اين که ه��ر دو حق را مي خواهيم با هم اختالف 
نداريم؛ اختالف نظر در اين اس��ت که ما مي گوييم حق 
اين اس��ت و آنها مي گويند حق آن اس��ت. اينجا تکليف 
روش��ن اس��ت. جناب عالي، به عنوان پدر و مادر واليت 
فکري بر فرزندتان نداريد. فرزندتان هم به عنوان اين که 
من جوانم و بهتر مي فهمم، واليت فکري بر شما ندارند. 
هيچ کدام بر همديگر واليت فکري نداريد. واليت فکري 
مال وحي اس��ت و آگاهان وحي در دايره  وحي. نه شما 
به عنوان پدر و مادر در صدد تحميل نظرتان در نس��ل 
نو باش��يد و نه نسل نو در صدد تحميل بر شما. )صفحه 

53 و 54(
اس��الم مي گويد فرزنداني که ب��ه راه باطل مي روند 
و بعد در روز رس��تاخيز مي گويند خدايا، اينها هس��تند 
بزرگتره��اي ما و بزرگان ما و اينه��ا ما را گمراه کردند، 
به آنها گفته مي شود شما مسئوليت خودتان را داشتيد؛ 
مي خواس��تيد به ح��رف اينها گوش نکني��د. اين تربيت 
اس��الم است. مگر بچه ش��ما وقتي به سن بلوغ و تکليف 
مي رسد وظيفه ندارد خودش درباره همه مسايل تحقيق 
کند و از نو دين خودش را انتخاب کند؟ پس چرا حاضر 

م�ن ب�ا صراح�ت اع�الم مي کنم، 
در نس�ل جوان و نوج�وان، درصد 
و س�طح و حت�ي گرم�ا و حرارت 
گراي�ش فط�ري به ح�ق و عدل و 
خير، از گرايش نس�ل ميانس�ال و 

قديمي تر بسيار باالتر است.
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نيس��تيد به لوازم اين دين و به لوازم اين مبناي ارزنده عالي انساني تن در بدهيد؟ 
اس��الم اين درگيري دو نس��ل در زمينه حق و باطل، خير و ش��ر، حق و عدل را نه 
شوم دانسته و نه بد تلقي کرده، بلکه آن را عامل تکامل و تحرک و پويايي جامعه 

و حق پويي و حق يابي و حق جويي انسان ها شناخته است. )صفحه 54 و 55(
ام��ا زمينه دوم درگيري پ��در و مادر و بچه ها، مربوط به رعايت حدود و حقوق 
متقابل ايش��ان است. دس��تور اسالم در اين باره اين اس��ت که اي مسلمان، خواه 
جوان س��ال باشيد خواه ميان س��ال يا بزرگ سال، سعي کن حقوق و حدود ديگران 
را رعايت کني، ولو آنها حقوق و حدود تو را رعايت نکنند. پدر و مادر! اگر بچه ات 
قدرناش��ناس اس��ت تو وظايفي را که نسبت به آنها داري عمل کن. همين طور اي 
فرزندان! فرمان خدايت اين اس��ت که جز يک خداي يکتا را مپرس��تيد و با پدر و 
مادر خوش رفتار باش��يد. اگر پدر يا مادر، يا هر دو، پيش تو بودند و به س��ن پيري 
رسيدند، در پرستاري از آنها حتي »واي« هم نگو! آنها را آزار نده. با آنها با احترام 
ح��رف بزن. البته همين آيه ي��ادآور عهد بزرگ فرزند بر پدر و مادر اس��ت، چون 
مي گوي��د »همان طور ک��ه آنها وقتي من کودک بودم مرا پ��رورش دادند« معلوم 
مي شود پدر و مادر بايد در پرورش فرزندان کوشا باشند تا در خور اين دعا باشند. 

)صفحه 55 و 56(
از بچه ها مهره ساختن، هنر نيست

اين قدر به فکر اين نباش��يد که اين ولنگارها، اين مانع تراش ها، اين مزاحم ها، 
چه مي گويند و چه مي نويسند. بيشتر به فکر اين باشيد که شما خود چه مي کنيد، 
که کرده ش��ما باطِل سحِر نوشته و گفته آنهاست. البته اين را مي پذيرم که توضيح 
دادن هم الزم اس��ت. مي پذيرم که آگاهي دادن هم الزم است اما توضيح دادن در 
طي عمل؛ يا درست در آغاز عمل. اگر قرار شد فقط توضيح دادن باشد بدون عمل، 

آن توضيح هم دلنشين نخواهد بود. )صفحه 69(
بايد هميش��ه در کارهايمان و در برخوردهايمان و در نظام دادن هايمان طوري 
عمل کنيم که انس��ان ها حس کنند دارند به پاي خودش��ان حرکت مي کنند؛ آن 
هم نه يک احس��اس کاذب، بلکه يک احساس صادق. دو جور مديريت هست: يک 
جور مديريتي که اداره ش��ونده ها را در يک مکانيسم قوي قرار مي دهد و آنها چون 
ذّرات��ي با يک مغناطيس نيرومند، اما فاقد آگاهي، به دنبال مدير حرکت مي کنند. 
اين مديريت در خور يک جامعه انس��اني و اس��المي نيس��ت. يک نوع مديريت هم 
هست که هميش��ه به اداره ش��ونده ها ميدان مي دهد که احساس کنند خودشان 
دارند فکر مي کنند؛ خودش��ان دارند خالقيت نش��ان مي دهند؛ خودش��ان ابتکار و 
ابداع دارند و خودش��ان دارند حرکت مي کنند. اما مي دانند که حرکت هايشان بايد 
به هم پيوس��ته باش��د؛ تک نمانند. ايمان آورده اند به اي��ن که تک ماندن همان و 
باطل ش��دن و عاطل شدن و بي ثمر، يا کم ثمر شدن همان. اين مديريت پايدارتر 

است. )صفحه 70 و 71(
در اين راه بايد خون دل خورد. يک معلم بايد خيلي خون دل بخورد تا کالس 
را طوري اداره کند که بچه احساس آزادي هم بکند. خيلي خون دل خوردن دارد 
و خيلي انس��ان بايد در خودش س��رمايه جمع کند تا بتوان��د اين کار را بکند وااّل 
از بچه ها مهره س��اختن هنر نيس��ت. از بچه ها مهره نسازيد! اين کار آخر و عاقبت 
ندارد. حتي تشويق و تنبيه هم بايد در خدمت اين هدف باشد. اگر تشويق در خط 

گول زدن و فريفتن و طمع برانگيختن باش��د، ضد اين آهنگ اس��المي است. اگر 
تنبيه در خط مرعوب کردن و انسان ها را، خرد يا بزرگ، کوچک يا بزرگ، از هويت 

و استقالل و شخصيت تهي کردن باشد، اين هم راه اسالم نيست. )صفحه 71(
با فرزندان کنجکاو و جستجوگر چگونه برخورد کنيم؟

ما در زمان و عصري و شرايطي زندگي مي کنيم که فرزندان مان الاقل در قشر 
اجتماعي ما، فضول، سؤال کن، سؤال پيچ کن و جستجوگر بار آمده اند. اين که من 
کلمه »فضول« را هم به کار بردم، خواستم از زبان خيلي ها سخن گفته باشم؛ ولي 
اجازه بدهيد اين تعبير را به کار نبريم مگر به صورت شوخي. تعبير دوم صحيح تر 

است؛ »جستجوگر«. )صفحه 82(
جس��تجوي بچه ها آهنگ هاي گوناگون دارد. يک بخش آن مربوط به کس��ب 
اطالعاتي درباره موضوعات و چيزهايي اس��ت که مي بيند. يعني در حقيقت بچه به 
ي��ک نوع اطالعات علمي و فني درباره چيزهايي ک��ه مي بيند نياز دارد. برنامه هاي 
درس��ي و فوق برنامه هرگز نمي تواند اش��باع کننده اين نياز و اين خواس��ته باشد 
بلک��ه حتم��اً در خان��ه در اين زمينه کمک الزم اس��ت. يکي از کمک ها، داش��تن 
يک کتابخانه کوچک خانوادگي، در حد نياز بچه هاس��ت. س��ؤاالتي براي بچه ها در 
زمينه ابزاره��اي زندگي، پديده هاي طبيعي يا صنعتي که پيرامون ش��ان مي بينند، 
پيش مي آيد و در کتاب هاي درسي نيست. اما نمي شود به او گفت بچه، حاال صبر 

کن، دو سال ديگر اين مطلب در کتاب درسي ات خواهد آمد. )صفحه 83(
يک قس��مت از س��ؤاالت بچه ها مربوط به بينش زندگي است. آنها مي خواهند 
بدانن��د چگونه بايد زندگي کرد. توصيه من اين اس��ت که ب��ا بچه هايتان از همان 
س��نين شش-هفت س��الگي به گفتگو بنش��ينيد؛ زمينه فراهم کنيد تا آنها سؤال 
کنند. کاري که خود من مي کنم اين اس��ت که گه گاهي اصاًل از بچه ها مي پرسم، 

خوب بچه ها مطلب تازه اي نداريد تا درباره اش با هم صحبت کنيم؟
ما از ترس رسوا شدن ترجيح مي دهيم که نقطه هاي ضعف  ما را بچه ها ندانند. 
اصاًل به روي خودمان نمي آوريم مبادا آنها متوجه بش��وند که ما نمي توانيم جواب 
سؤاالتي را که دارند بدهيم. هر انساني که خجالت بکشد از اين که بگويد نمي دانم، 
اول خ��ودش را درم��ان و معالجه کند. کيس��ت که همه چيز را بدان��د؟ بگذاريد 
بچه ش��ما اين خصلت پس��نديده را از ش��ما ياد بگيرد که مي شود انسان در جواب 
يک سؤال هم بگويد »نمي دانم؛ مطالعه مي کنم؛ تحقيق مي کنم؛ جوابت را خواهم 
داد«. مطمئن باشيد که اگر اين رابطه ميان شما و فرزندان تان از همان سال ها اول 
تحصيل زنده شد و ادامه يافت، بچه هاي عقده اي از نظر مسائل فکري خيلي کمتر 

در قشر ما به وجود خواهند آمد و پيدا خواهند شد. )صفحه 85(

آق�ا و خانم! به بچه فرص�ت اظهار نظر بدهي�د! بگذاريد 
ي�ک حرف چ�رت بزند؛ يک اس�تدالل غل�ط بکند، يک 
نتيجه غلط هم بگيرد و حتي تا آنجا که خسارت شکننده 
ندارد، دنبال اين نتيجه غلط برود و خودش يک تجربه به 
دس�ت بياورد. تجربه هاي تلخي که اين بچه ها خودش�ان 
ب�ا اِعم�ال حق اختيار به دس�ت مي آورن�د، از يک کتاب 

نصيحت سعدي و فردوسي و لقمان باالتر است.
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اندیشه

نقد و نقادی
در انديشه شهيد مطهری

 علي تاجديني

عقل و فکر بايد مستقل باشد و فکر 
مستقل يعنی فکری که مانند غربال 
عمل می کند. انس�ان عاقل و متفکر 
انسانی اس�ت که هر حرف و سخنی 
را در اي�ن غربال ق�رار داده و ريز و 
درش�ت و خوب و ب�د و حق و ناحق 
آن سخن را می تواند از هم جدا کند.

نگاه و قرائت شهيد مطهری به موضوعات دينی و 
غيردينی نگاهی فلسفی و عقلی است و کار فيلسوف 
هم اساس��ا پرسش کردن و نقد کردن انديشه هاست. 
در آثار شهيد مطهري جا به جا با نقادی مکاتب اعم 
از مکاتب فلس��فی، کالمی، فقه��ی و اخالقی چه در 
انديشه اسالمی و چه در انديشه غربی روبرو هستيم. 
نقدهای مطهری به فلس��فه مشاء، اشراق، عرفان و به 
مکاتب کالمی اشعری، معتزلی، اهل حديث و خوارج، 
حجم بس��يار زيادی را در ب��ر می گيرد. همچنين در 
آثار فلس��فی مطهری جابه جا ب��ا نقد مارکس، هگل، 
کانت، افالطون، ارسطو، روسو، اگوست کنت، فرويد، 

فويرباخ و ديگران روبرو هستيم. )1(
همچني��ن در آث��ار مطه��ری در ح��وزه ادبيات 
عرفانی از موالنا گرفته تا حافظ وسعدی و شبستری، 

نقدهای جدی وجود دارد. )2(
مرح��وم مطهری درباره ش��يعه و مکتب عقلی و 
فلسفی تش��يع مطالب گرانقدری در آثارشان آوردند 
و مکت��ب ش��يعه را مکتبی مس��تقل از نظر عقالنی 
دانس��ته اند که هم درباره حوزه های فلسفی، کالمی، 
فقهی، سخنان مش��خص دارند وهم بخش زيادی از 
مکتب ائمه)ع( معطوف به نقد انديش��ه های ديگران 
اس��ت. از نظ��ر عملی نيز ش��يعه اوليه ک��ه در کنار 
عل��ی)ع( بودند، به اصولگرايي ش��ناخته می ش��دند. 
افرادی نظي��ر ابوذر، ميثم تمار و مالک اش��تر تحت 
تاثير مکتب علوی، نس��بت به باطل بی توجه نبودند 
بلکه اگر با ظلم و بی عدالتی روبرو می شدند، اعتراض 
می کردند. ائمه شيعه)ع( وظيفه خود می دانستند که 
عالوه بر اعتراض به اش��تباهاتی که در حوزه سياسی 

واق��ع می ش��د در حوزه دف��اع از اس��الم حقيقی، با 
تحريف ها و تفسيرهايی که به قول اميرالمومنين)ع( 
اس��المی است که مانند پوس��تين وارونه شده است، 
اعتراض کنن��د. غرامت اين نقده��ا و اعتراض ها هم 
جز زندان و کش��تن نبود. باالترين اعتراض نسبت به 
اسالمی که وارونه شده بود، شهادت امام حسين)ع( 
و ياران باوفايش و اسارت خانواده شريف ايشان است. 
در زيارت عاش��ورا درباره هدف قيام امام حسين)ع( 
می خواني��م: »و بذل مهجته فيک ليس��تنقذ عبادک 
من الجهاله و حيره الضالله«، يعنی خدايا حسين)ع( 
خ��ون پاکش را در راه تو بذل ک��رد تا بندگانت را از 

جهالت و حيرت گمراهی نجات دهد.

مطهری در باره تفاوت روحانيت شيعه با روحانيت 
اه��ل تس��نن تحليل عميق��ی دارند. به نظر ايش��ان 
روحانيت ش��يعه در طول تاريخ هم��واره از دولت ها 
مس��تقل بوده اس��ت و لذا در راس رهبران سياس��ی 
و قيام هاي��ی که در تاريخ اتف��اق می افتاد، روحانيت 
حاضر ب��ود و مردم همواره به پش��توانه روحانيت به 
صحنه می آمده ان��د. مهمتر ين اين قيام ها را می توان 

در مشروطيت و انقالب اسالمی مشاهده کرد.
مفهوم نقد 

با مقدمه ای که آورده ش��د اولين سوال اين است 
که در منطق مطهری نقد به چه معناست؟

نقد واژه ای عربی اس��ت که معنای اوليه اش عمل 
صرافی است. صراف را در کالم عربی ناقد می گويند. 
البت��ه معنای نق��د اصطالحی با نقد لفظ��ی ارتباط 
دارد. کار ص��راف آن اس��ت که س��که های تقلبی را 
از س��که های واقعی ي��ا پول های واقع��ی را از تقلبی 
تش��خيص می دهد. کار منتقد  هم آن اس��ت که در 
برخورد با يک س��خن، ق��درت تجزيه ک��ردن دارد. 
منتقد  عناصر درس��ت يک کالم را از عناصر نادرست 
آن جدا می کند. فرق اس��ت ميان اينکه انسان از دو 
سخن، درس��تش را بگيرد و نادرستش را رها کند و 
تجزيه کردن يک س��خن که ايشان عناصر درستش 
را بگي��رد و عناصر نادرس��تش را الغ��اء کند و آنقدر 
تش��خيص داشته باش��د که بگويد از اين سخن، اين 
قس��متش درست است و اين قسمتش نادرست. ) م. 

آ. ا. ج 22 ص 542(
مفهوم اين س��خن آن است که شان منتقد، شان 
مهمي اس��ت. منتقد هم باي��د نظريه و مطلبي را که 
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 ش�ان منتق�د، ش�ان مهمي اس�ت. 
منتقد ه�م بايد نظري�ه و مطلبي را 
که مي خواهد نقد کند خوب فهميده 
باش�د و بع�د از فهم مطل�ب، قدرت 
نقد آن را داش�ته باشد يعني مطالب 
درس�ت آن را از مطالب نادرست آن 

تجزيه و تحليل کند.

مي خواهد نقد کند خوب فهميده باشد و بعد از فهم 
مطلب، قدرت نقد آن را داش��ته باش��د يعني مطالب 
درس��ت آن را از مطالب نادرست آن تجزيه و تحليل 

کند. 
نقد در قرآن و روايات

مطالب مطهري درباره نقد از منظر قرآن و روايات 
زياد نيس��ت اما همان مقدار کم هم بس��يار مغتنم و 
جديد است. به نظر مطهري، »اولوااللباب« مصداقش 
عقلي اس��ت که به حدي از خلوص رسيده که قدرت 

تشخيص حق از باطل را داراست. 
مطهری در بحث از تعقل در قرآن به آيه »فبش��ر 
عبادالذين يس��تمعون القول فيتبعون احسنه اولئک 
هديهم اهلل و اولئک هم اولوااللباب«، استناد می کند. 
خداون��د در اين آيه می فرمايد: بندگان مرا نويد بده، 
گويی می خواهد بگويد بنده خدا آن است که چنين 
باش��د و الزمه بندگی خدا اين است. آنان که سخن 
را اس��تماع می کنن��د. نمی فرمايد س��ماع می کنند 
می فرمايد اس��تماع می کنند. س��ماع يعنی شنيدن 
ولو ايش��ان نمی خواهد بشنود و اما استماع گوش فرا 
دادن اس��ت. يعنی انسان خود را آماده برای شنيدن 
می کند. در باب موس��يقی می گويند سماعش حرام 
نيس��ت، استماعش حرام است. قرآن می گويد: الذين 
يس��تمعون القول يعنی آنان که س��خن را اس��تماع 
می کنن��د، يعنی اين طور نيس��ت که ه��ر حرفی را 
هنوز درک نکرده، رد کنند و بگويند ما نمی خواهيم 
بش��نويم. اول اس��تماع می کنند، به دق��ت دريافت 
می کنند، بعد فيتبعون احسنه. يعنی غربال می کنند، 
تجزيه و تحليل می کنند، خوب و بدش را می سنجند 

و بهترين آن را انتخاب و پيروی می کنند. 
از اي��ن آيه می توان دريافت ک��ه عقل و فکر بايد 
مس��تقل باشد و فکر مس��تقل يعنی فکری که مانند 
غربال عمل می کند. انس��ان عاقل و متفکر انس��انی 
اس��ت که هر حرف و س��خنی را در اي��ن غربال قرار 
داده و ريز و درش��ت و خوب و بد و حق و ناحق آن 
س��خن را می توان��د از هم جدا کند. ق��رآن در ادامه 
می فرماي��د: اولئ��ک الذي��ن هديه��م اهلل، يعنی اين 
هدايت با آنکه هدايت عقلی اس��ت، هدايت الهی هم 
هس��ت و در انتها می فرماي��د: اولئک هم اولوااللباب، 
يعنی صاحبان واقعی عقل اين گروه هستند. خداوند 
با آوردن لفظ اولوالب��اب، منتقدين حقيقی را دارای 
ش��ان وااليی دانسته اس��ت زيرا »لب« به معنی مغز 
است. در مورد ميوه ها می گوييم مغز بادام، مغز گردو، 
قرآن انس��ان را تشبيه به يک گردو يا بادام کرده که 
تمام يک گردو يا بادام، پوس��ته است و آن اساسش، 
مغزش اس��ت که در درون آن قرار دارد. تمام هيکل 
و اندام انس��ان را که در نظر آوريم، آن مغز انس��ان، 
عقل و فکر انسان است. اگر بادامی مغز نداشته باشد 
می گوييم پوچ اس��ت و پ��وک و بايد دورش انداخت. 
انس��انی که عقل نداشته باشد، جوهر و مغز انسانيت 
و آن مالک و مقوم انس��انيت را ندارد، انس��انی پوک 
و پوچ اس��ت، يعنی يک صورت انسان است و معنی 

انسان در او نيست. )م.آ. ا. ج 22ص694(
در رواي��ات اس��المی در تايي��د نق��ادی هم واژه 
نق��د در برخی روايات به کار رفت��ه و هم در روايات 
بسياری به لوازم نقادی تصريح شده است. در روايتي 

خداوند ناقد خوانده ش��ده است: »خلص العمل فان 
الناق��د البصير البصير«. يعني عمل��ت را خالص کن 
ک��ه خداوند ناقد، بصير اس��ت. به عبارت ديگر، عمل 
را خال��ص بگردان که آن که نق��د می کند و عمل را 
در مح��ک می گذارد، خيلی آگاه و بيناس��ت و از زير 
نظ��ر او کوچکترين عمل مغشوش��ي بيرون نمي رود. 
از حضرت مس��يح )ع( نيز نقل می کنند که ايش��ان 
فرمود: »کونوا نقاد الکالم«، يعنی آن طور که صراف 
س��که ها را نقد می کند و خوب و بدش را تش��خيص 
می ده��د و خوبش را می گيرد، ش��ما ه��م راجع به 

نکته ها و سخن ها چنين باشيد.
رواي��ات متع��ددی داري��م که می فرماي��د علم و 
حکمت را ولو از مشرک و منافق و کافر بگير. مفهوم 
اين روايات آن اس��ت که مسلمان، آنقدر بايد قدرت 
تشخيص داش��ته باشد که اگر س��خنی را از کافر يا 
منافقی شنيد، بفهمد اين سخن حق است يا باطل و 

يا چه مقدارش حق است و همان را اخذ کند.
امام باقر)ع( و امام ص��ادق)ع( با همين منطق از 
ترجمه آثار يونانی اس��تقبال کردن��د. اگر اثار يونانی 
کتاب هايی  ضاله می بود ائمه )ع( در مقابل چاپ اين 
آثار اعتراض می کردند. اما در منطق مطهری سکوت 
ائم��ه)ع( بهترين دليل اس��ت که آثار غير اس��المی 
می تواند مصداق حکمت باش��د و مومن بايد اين آثار 

را به عنوان حکمت اسالمی اخذ کند. )3(
مالک هاي نقد

ش��هيد مطهري در ضمن مباحث عميق »اسالم 
و مقتضي��ات زم��ان«، بحث مهمي با عن��وان عوامل 
تصفيه تفکر اس��المي دارند که در حقيقت مرادشان 
از عوامل تصفيه، همان مالک هاي نقد اس��ت. بديهي 
اس��ت که نقد، مالک و معيار مي خواهد. منتقد براي 
اثبات درستي نقدش بايد دليل بياورد و داليل البته 
بسته به مکتبي که منتقد به آن اعتقاد دارد، مختلف 
است. روش��ن اس��ت که داليل يک منتقد در حوزه 
کالم ب��ا منتقدي در حوزه فلس��فه و عرف��ان و فقه 

متفاوت است. 
به طور کلی مالک ها و معيارهای نقد در انديش��ه 
اس��المی قرآن، روايات و سنت، عقل و اجماع است. 
به اعتقاد مطهری وحی مانند آب باران اس��ت که در 

سرچش��مه خود يعنی ابرها، آبی پاک و خالص است. 
آن��گاه که ب��اران به زمين می رس��د و در جويبارها و 
رودخانه ها جاری می شود، آلودگی هايی پيدا می کند. 
برخی از اين آلودگی ها محس��وس است مانند خاک 
و گل ک��ه داخ��ل آب می ش��ود ک��ه در نتيجه رنگ 
آب عوض می ش��ود و ممکن هم هس��ت که آلودگی 
نامحس��وس باش��د. يعنی وقتی که ب��ه آن آب نگاه 
می کنيد می بينيد صاف و زالل اس��ت اما همين آب 
توليد بيماری کند. به نظ��ر مطهري در امور معنوی 
و در ح��وزه افکار و آثار علمی نيز چنين امري کامال 
امکان تحقق دارد. تنها علما يعنی کس��انی که آالت 
ذره بين��ی دارن��د، می توانن��د آن را ببينن��د. به نظر 
مطهری اسالم يک امر معنوی است و در جريان هايی 
که به نام اسالم در تاريخ اسالم پديدار شد، تحريف ها 
و برداش��ت های نادرس��تی صورت گرفت. اين همان 

آلودگی های معنوی بود که نياز به نقد داشت.
پيامب��ر اکرم )ص( و ائمه ش��يعه )ع( مالک هايی 
را که با آن مالک ها بتوان از دين حقيقی پاس��داری 
کرد، معرف��ی کرده اند. اولين دس��تگاه تصفيه قرآن 
کريم اس��ت که از دخل و تص��رف مصون و محفوظ  
مانده اس��ت. دستگاه دوم حديث اس��ت. در حديث 
البته دستبردهای زيادی بوده است که با يک سلسله 
معياره��ا از جمله خ��ود قرآن، احادي��ث معتبری از 
پيامب��ر)ص( و ائمه ش��يعه)ع( باقی مانده اس��ت که 
فصل الخطاب اس��ت و ب��ه عنوان مالکی ب��رای نقد 
صحيح انديش��ه های اسالمی مورد اس��تفاده عالمان 

حقيقی قرار می گيرد. 
دس��تگاه س��وم عقل اس��ت که در روايات از آن 
به »حجت باطنی« تعبير ش��ده اس��ت. قرآن منطق 
اس��تداللی و عقالن��ی را به عنوان ي��ک مالک مهم 
معتبر دانس��ته اس��ت. قرآن کريم بدترين جنبده ها 
را انس��ان هايی می داند که خدا به آنها زبان داد ولی 
اللن��د، گوش داده ولی کرن��د، عقل داده ولی تفکر و 

تعقل ندارند.
دس��تگاه چهارم اجماع اس��ت که تحت شرايطی 
خ��اص که در عل��م اصول فقه از آن بحث ش��ده، به 

عنوان معيار نقد محسوب می شود. 
بديهی اس��ت نظر مطه��ری با ديدگاه اش��اعره، 
اه��ل حديث و جريان اخباری گری در ش��يعه فاصله 
زيادی دارد. در جرياناتی که برش��مرديم ظاهرگرايی 
عجيب��ی وجود دارد. قرآن ب��ه بهانه آنکه درک ما به 
آن نمی رس��د، محترمانه کنار گذاشته می شود، عقل 
هم که اساسا اعتبار ندارد. می ماند حديث. گروه هايی 
مانند اهل حديث در اهل تس��نن و اخباری گری در 
ش��يعه همه حديثی را که در کتاب های حديثی بود، 
درس��ت می دانس��تند بدون آنکه حدي��ث را از نظر 
سنديت و انطباقش با قرآن و عقل مورد ارزيابی قرار 
دهن��د. اخباريون، اجتهاد را ک��ه در حقيقت نقادی 
اسناد اسالمی اس��ت، بدعت می دانستند. مجتهدين 
نقطه مقابل اخباريون بودند و حرف منطقی داشتند. 
می گفتند اظهار نظر کردن در مسائل دينی تخصص 
می خواهد. انسان بايد درس خوانده باشد تا بتواند در 
مسائل دينی نظر بدهد. همان طوری که طبابت علم 
می خواهد، فت��وا دادن هم علم می خواهد، اخباری ها 
می گفتند خي��ر، هيچ درس خوان��دن نمی خواهد و 
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اندیشه

اجتهاد از اهل تسنن پيدا شده است. 
الزمه نقد در حوزه آموزش و پرورش 

در منطق مطهری، هدف آموزش و پرورش 
و آموزش عال��ی بايد پ��رورش دانش آموزان 
و دانش��جويان نقاد باش��د نه دانش آموزان و 
دانش��جويانی ک��ه همه تالش ش��ان مصروف 
حف��ظ ي��ک سلس��له معلومات می ش��ود. از 
مهم تري��ن اس��تعدادهای انس��ان اس��تعداد 
عقالني اس��ت و اس��تعداد عقل برای آنکه به 
فعليت برس��د، الزم است سخنان و انديشه ها 
را نقد کند. تنها از اين طريق اس��ت که عقل 
رش��د می کند. مفهوم اين سخن آن است که 
می تواند کس��ی تحصيالت عاليه داشته باشد 
و دارای مدرک دکترا باش��د اما عقلش رشد 
نکرده باشد. چنين کسی علم دارد به معنای 
آنکه معلومات کتاب هايی را که خوانده است، 
می تواند برای ديگران توضيح دهد اما قادر به 

نقد و تحليل همان کتاب ها نيست. 
الزمه نظريه داش��تن آن است که صاحب 
 نظريه، س��خنان ديگران را به خوبی فهميده 
باش��د و قادر به نقد آن انديش��ه ها بوده و از 
خالل نقد، نظريه خود را ابراز کند. متاسفانه 

در ح��وزه آموزش��ي و تربيتي حت��ي در حد آموزش 
عالي، با بحران نظريه پردازی روبرو هس��تيم. اساتيد 
دانش��گاه های اي��ران در بهترين حالت، اگ��ر بتوانند 
آنچه را تدريس می کنند عميقا فهميده باش��د، بايد 
ب��ه آن��ان آفرين گف��ت. در حال حاضر کس��انی که 
عميق��ا آثار هگل، کانت، دکارت، افالطون، ارس��طو، 
مارکس و ... را در س��طح دانشگاه ها فهميده باشند، 
به اندازه تمام انگش��تان دست نمی رسد چه رسد به 
آنکه قادر به نقد اين انديش��ه ها باشند. همچنين در 
حوزه فلس��فه اس��المی، تعداد معتنابهی از طلبه ها و 
اس��اتيد حوزه های اسالمی »شفاي بوعلی« و »اسفار 
مالص��درا« را خوانده ان��د و چ��ه بس��ا تدري��س هم 
می کنند اما اگر به ديده انصاف بنگريم، درصد کمی 
از اين افراد به نحو دقيقی قادر به ش��ناخت انديش��ه 

اين بزرگان هستند.
ريشه اين مشکل آن است که در جامعه ايران به 
استعداد عقالنی و استدالل از پايه جامعه که خانواده 
و آموزش و پرورش است، بی توجهی می شود. بچه ها 
از کودکی ياد نمی گيرند که نقاد بار بيايند. در جامعه 
ايران اساس��ا نق��ادی امری منفی اس��ت و منتقدين 
ارج��ی ندارند. در آم��وزش و پ��رورش بچه هايی که 
پرس��ش می کنند و از س��خن معلم ايراد می گيرند، 
بچه هايی بی ادب شمرده می شوند. در خانواده ها هم 
وضع بدتر از اين اس��ت و فرهنگ گفتگو ميان پدران 
و فرزن��دان و معلمين و دانش آموزان و دانش��جويان 
برق��رار نيس��ت. در چني��ن فرهنگي که ق��وه نقادي 
سرکوب مي ش��ود، اس��تعداد عقالنی  دانش آموزان و 
دانش��جويان حتی وقتی وارد دانش��گاه می شوند، در 

حد کودکی باقی مي ماند.
متاس��فانه نظام اجتماعي و سياسي در ايران چه 
قب��ل از انقالب و چه بعد از انقالب، مش��وق فلس��فه 
نبوده اند. فلس��فه در ذات خود نس��بت به انديشه ها 
چه انديش��ه های فلسفی و چه انديشه هاي اجتماعی 

و سياس��ی بی تف��اوت نيس��ت و پرس��ش گری ذات 
فلسفه است. فلسفه در انديشه دينی همواره مظنون 
بوده اس��ت و چون فلس��فه جوهرش عقالنيت است، 
متديني��ن و علمای س��طحی تص��ور می کرده اند که 
عق��ل، نقطه مقاب��ل تعبد اس��ت )4( و اگر عقالنيت 
و فلس��فه و اس��تدالل در جامعه رواج ياب��د، تعبد و 
عبودي��ت که به زعم آنان جوهر ديانت اس��ت، لطمه 
جدی خواهد خورد. از اين رو همواره فيلسوفان يا در 
خفا تعليم فلس��فه می کرده اند و يا اگر آشکارا درس 
و بحث داش��ته اند، مورد اذيت و آزار واقع می شدند، 
چنانکه امثال عالمه طباطبايی در حوزه علميه مورد 
بی مهری واقع ش��دند. در منطق مطهری ميان تعبد 
و تعقل تضادی نيس��ت و بر عکس، پيامبر اکرم)ص( 
و ائم��ه ش��يعه)ع( مس��لمان فاقد عقل را مس��لمان 

نمی دانستند.
نقد قدرت 

مرح��وم مطه��ری در کت��اب »جاذب��ه و دافعه 
علی)ع(« و »س��يری در نهج البالغ��ه« به تفصيل از 
رابط��ه حاکمان و مردم در جامعه اس��المی س��خن 

گفته ان��د. به اعتقاد ايش��ان، نق��د قدرت حق 
مردم اس��ت و جامعه ای که در آن برای گفتن 
س��خن حق، م��ردم دچ��ار لکنت ش��وند، آن 
جامعه اسالمی نيس��ت. وی سخنان متعددی 
از نهج البالغ��ه نقل می کند که ام��ام علی)ع( 
در هنگام��ی ک��ه در مصدر حکوم��ت بود، از 
مردم درخواس��ت می کرد که نس��بت به حاکم 
و حاکم��ان جامعه پرسش��گر باش��ند. اس��تاد 
در کت��اب جاذب��ه و دافعه عل��ی)ع( در فصل 
دموکراس��ی علی)ع(، مقاله جانداری نوشته اند 
ک��ه ماحص��ل آن اين اس��ت ک��ه در حکومت 
عل��ی)ع( زنداني سياس��ی وجود نداش��ت. در 
حکومت عل��ی)ع(، خوارج ب��ا بی ادبی زبان به 
انتقاد از علی)ع( می گشودند ولي امام علی)ع( 
نه تنها آنها را بابت طرح انتقادها سرکوب نکرد 
بلک��ه حقوق آنها را از بيت المال نيز قطع نکرد.

اس��تاد در مباح��ث امر به مع��روف و نهی 
از منک��ر، اي��ن دو اص��ل را »طبيب س��رخانه 
جامع��ه اس��المی« تعبير کرده ان��د و معتقدند 
اگر مس��لمانان به اي��ن دو وظيفه که جوهرش 
نقد قدرت سياس��ی اس��ت عمل کنند، جامعه 
از انحراف��ات مص��ون و محف��وظ می مان��د. به 
نظر ش��هيد مطهری، در جامعه اس��المی »مامورم و 
معذورم« مردود اس��ت. اصل حاکم بر جامعه سخن 
پيامب��ر)ص( اس��ت که کلک��م راع و کلکم مس��ئول 
عن رعيته. در باور ايش��ان، همه اف��راد جامعه بويژه 
مس��ئولين جامعه باي��د پاس��خگوی رفتارهای خود 
باش��ند و م��ردم وظيفه دارن��د که از مدي��ران خود 
گزارش کار بخواهند و بدون ترس و وحشت، مديران 

جامعه را مورد نقد قرار دهند. 
پانوشت:

)1( در اي��ن ب��اره می ت��وان از جمله ب��ه کتاب 
»فلس��فه غرب از نگاه ش��هيد مطه��ری« اثر »علی 
دژاکام« مراجع��ه کرد. اين کتاب  اگر چه قدم خوبی 
در اين کار اس��ت اما حجم نقدهای فلسفی مطهری 
به غربی   ها بويژه مارکسيس��م، بس��يار بيش از حجم 

اين کتاب است. 
)2( نگارن��ده در کتاب »حکمت زيبايی و هنر در 
انديش��ه ش��هيد مطهری« به تفصيل ب��ه اين مطلب 

پرداخته  است. 
)3( کس��انی که با حوزه مباحث فکری در جامعه 
ايرانی آشنا هستند به خوبی درک می کنند که سخن 
مطه��ری در وضعيت فعلی چ��ه در حوزه های علميه 
و چه در حوزه های روش��نفکری اس��المی، مخالفين 
ج��دی دارد.  از جمله اهل تفکيک و مدافعان جريان 
حديث و اخباري گري جديد و گروه های موس��وم به 
هايدگ��ری  در ايران مخالف سرس��خت نظر مطهری 

هستند. 
)4( در ميان روشنفکران مس��لمان ايرانی کسی 
که بر اين نظر پافش��اری کرده و در اين سال ها تضاد 
تعق��ل در تعبد را به تفصيل در ميان دانش��جويان و 
طلبه ها رونق بخشيده، مصطفی ملکيان است. به نظر 
ايش��ان مومن واقعی تنها کاری ک��ه بايد انجام دهد 
عبادت است و مس��لمانانی که به دنبال تمدن سازی 

بوده اند، از اسالم حقيقی منحرف شده اند.

در جامعه ايران به اس�تعداد عقالنی 
و استدالل از پايه جامعه که خانواده 
و آموزش و پرورش است، بی توجهی 
ي�اد  کودک�ی  از  بچه ه�ا  می ش�ود. 
نمی گيرن�د که نق�اد ب�ار بيايند. در 
جامع�ه ايران اساس�ا نق�ادی امری 
منفی است و منتقدين ارجی ندارند.
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در ش��رايطی دولت يازدهم کار خود را آغ��از کرد که اقتصاد ايران دچار رکود 
تورمی بود.در چنين ش��رايطی برای اقتصاد کش��ور درمان هر دو مش��کل تورم و 
رکود حياتی است و طبيعی است که دولت نمی تواند يکی را به نفع ديگری کنار 

بگذارد.
اقتصاد ايران در سال 1392 در شرايطی نرخ رشد منفی  1.9 درصدی داشت 
که البته نرخ رشد نيمه نخست آن بيش از منفی 3.7 درصد بود. اين در شرايطی 
بود که نرخ تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در پايان شهريور ماه منفی 16.1 درصد 

گزارش شده است.
به عبارت دقيق تر در پايان س��ال 1392 ش��اخص های اقتصادی زير نرخ منفی 

داشته اند:
- مصرف خصوصی

- تشکيل سرمايه ثابت ناخالص
- ماشين آالت

- ساختمان
- واردات کاالها و خدمات

- توليد ناخالص داخلی به قيمت بازار
اين درحالی اس��ت که سند چش��م انداز بيست ساله کشور به صورت مشخص 
تعيين کرده اس��ت که جامعه ايرانی در افق اين چشم انداز مجموعه از ويژگی های 
در حوزه های مختلف خواهد داش��ت که از جمله اين حوزه ها اقتصاد اس��ت که بر 

اين اساس در افق 1404 ايران کشوری است که:
- توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگی، جغرافيايی و تاريخی خود و متکی 

بر اصول اخالقی و ارزشهای اسالمی...
- دست يافته به جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ی آسيای 
جنوب غربی )ش��امل آس��يای ميانه، قفقاز، خاورميانه و کش��ورهای همسايه( با 
تاکيد بر جنبش نرم افزاری و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء 

نسبی سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل.
اگرچه مباحثی مانند درآمد سرانه يا توزيع عادالنه فرصت ها و ... از شاخص های 
ديگر اقتصادی اس��ت اما در واق��ع »جايگاه اول اقتصاد منطقه آس��يای غربی« از 
شاخص ترين الزاماتی بوده که در پيش روی دولت های نهم، دهم و يازدهم و پس 

از آن بوده و هست.

بهبود شرايط
در ش��رايطی که مش��اور اقتصادی رئيس جمهور اعالم کرده است که در حال 
حاض��ر پن��ج روز اول هر ماه بانک مرکزي و مرکز آم��ار نرخ تورم ماه قبل را اعالم 
مي کند و اميدواريم که قبل از هر فصل نرخ رش��د اقتصادي فصل قبل نيز اعالم 
ش��ود، آمار اعالم شده توسط مراجع رسمی حکايت از شرايط بهتر از قبل  را دارد 

هر چند به گفته رئيس جمهور تا شرايط مطلوب فاصله است.
رئيس جمهور در در گفت  وگوی زنده تلويزيونی مهرماه خود که ماهيت گزارش 

دهی به مردم را دارد، گفت:
- نرخ رش��د منفی 6.8 درصد در س��ال 91 و منفی 2.9 درصد در سال 92 اتفاق 

افتاد.
- در سه ماهه اول سال  شد 10 درصدی در بخش صنعت و معدن  محقق شد.

- سه ماهه اول سال گذشته رشد نفت  6.1 درصد بود.
- سه ماهه اول سال رشد بخش کشاورزی به ميزان 3.3 درصد بود.

- تورم هم اکنون 20 درصد است و ما نزديک به 20 درصد در تورم کاهش داشتيم.
- تا پايان سال نرخ تورم به زير 20 درصد برسد .

- هدف ما تحقق رشد مثبت 0.3 درصدی تا پايان سال است.
س��خنان رئيس جمهور بر اساس گزارش هايی است که نشان می دهد )براساس 
ب��رآورد اوليه بانک مرکزی از وضع اقتصادی ايران در بهار امس��ال( نرخ تش��کيل 
س��رمايه ثابت ناخالص 5.7 درصد افزايش داش��ته و عامل اصلی اين رشد، افزايش 

17.7 درصدی سرمايه گذاری در ماشين آالت بوده است.
نکته حائز اهميت در اين ميان کاهش فرصت های ش��غلی )حجم اش��تغال( در 
اي��ن دوره زمانی بود که با نقد مخالفان مواجه ش��د البته دولت معتقد اس��ت که 
»همانطور که وارد رکود ش��ديم در حال خروج از آن نيز هستيم« و با اين رويکرد 

طبيعی است که خروج از رکود براساس بخشهای مختلف تجزيه و تحليل شود.
موافقان و مخالفان 

پس از انتش��ار آمار مربوط به نرخ رش��د، مديران مختلف دولتی از جمله دکتر 
طي��ب نيا )وزير ام��ور اقتصادی و داراي��ی( و دکتر نيلی )مش��اور رئيس جمهور( 

مباحثی را مطرح کردند که به صورت خالصه به شرح زير است:
- بهبود فضاي کس��ب و کار را نيز دولت به صورت ثابت دنبال مي کند. ثبات در 

اقتصاد به رشد تسهيالت بانکي و تأمين منابع مالي کمک کرده است.

رویای اول شدن در منطقه
یا پایان کابوس رشد منفی

فصل اول 93سال 92فصل دوم 92فصل اول 92به قيمت های ثابت سال 1383

11/6-1/15/0مصرف خصوصی

3/56/13/8-1/5مصرف دولتی

9/67/5-1/16-8/16-تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

1/167/17-2/21-3/29ماشين آالت

1/1-1/1-8/12-5/7-ساختمان

28/20/05/2صادرات کاالها و خدمات

7/183/4-2/32-4/31-واردات کاالها و خدمات

9/14-3/0-5/4-توليد ناخالص داخلی به قيمت بازار
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اقتصادی

- ش��واهد نش��ان می دهد روند بازس��ازی و توس��عه 
اقتصادی کشور از يک س��ال گذشته و پس از روی 

کارآمدن دولت جديد، آغاز شده است. 
- اقتص��اد کش��ور با فعال ش��دن بخش نف��ت امکان 
واردات بيش��تري پيدا کرده و واردات واسطه اي که 
افزاي��ش پيدا کرده نيز مي تواند به رش��د اقتصادي 

بيشتر، کمک کند. 
مي��زان  و  اقتص��ادي  رش��د  ن��رخ  بي��ن   -
 اش��تغال زايي در بلندم��دت رابط��ه برقرار اس��ت. 
بس��ياري از توليد کنندگان در سال 90 در رقم هاي 
ب��اال توليد مي کردند ولي هنوز وضعيت بدي دارند. 
مثبت شدن رشد اقتصادي با تفکر در تحول اقتصاد 

کشور بحث جداگانه اي دارد. 
- خ��روج از رک��ود و رونق اقتصادي ني��ز دو موضوع 

متفاوت از يکديگر هستند
- بخش کش��اورزي با قاعده طبيع��ت کار مي کند و 
رفتار خاصي را مي طلبد. س��هم کشاورزي در توليد 

ناخالص ملي خيلي کاهش پيدا کرده است.
- در تابستان امسال حتی درآمدهای نفتی ما از فصل بهار نيز بيشتر شد. در حال 

حاضر اولويت دولت اختصاص اعتبار به اتمام طرحهای نيمه تمام است
- اکن��ون  ن��رخ تورم کمتر از نرخ س��ود بانکی ش��ده و به همي��ن دليل رانتی در 

پرداخت تسهيالت بانکی وجود ندارد
- در فصل زمستان 92 رشد اقتصادي بخش نفت مثبت شده و درآمد ارزي کشور 
افزايش پيدا کرد که به دنبال آن صنعت نيز از رکود خارج شده و رشد داشت. 
- در مجموع اقتصاد کش��ور تا حدودي از شرايط دش��وار خارج شده البته در حد 

ايده آل نيست.
- دول��ت ب��ا کنترل نرخ تورم، ارزش س��رمايه مردم را در بانک ه��ا افزايش داده و 

افزايش ثبات اقتصادي باعث شده که منابع مالي به سوي توليد برده شود.
- رشد اقتصادی 4.6 درصدی را به معنای رونق اقتصادی ندانست و تنها به منزله 

نشانه ای مبنی بر آغاز خروج از رکود است.
- طي چند ماه اخير رشد چهار و نيم درصدي را در صادرات غير نفتي شاهد بوديم. 
- نرخ س��ود س��پرده باعث انگيزه مردم شده و اميدواريم اعطاي تسهيالت بانک ها 
نيز باال برود. در 5ماهه اول سال جاري نسبت به پنج ماهه اول سال گذشته 40 

و نيم درصد رشد اعطاي تسهيالت بانکي داشته ايم. 
انکار منتقدان

مخالفان اما نظر ديگری دارند. پس از اعالم رس��می مرکز آمار ايران و سخنان 
رئيس جمهور  برخی نمايندگان مجلس ش��ورای اس��المی و  کارشناسان خارج از 
دول��ت از جمله غالمرضا مصباحی مقدم به اظهار نظ��ری متفاوت پرداختند. آنها 

معتقدند:
- نرخ رش��د 4.6 درصد اعالم شده که در مطبوعات ذکر شده به شدت غلط و 
غلط انداز اس��ت. مگر می شود نرخ رشد 5.8- درصد سال گذشته در سه ماهه اول 

س��ال 93 به 4.6 رسيده باشد؟ اين به افسانه شبيه تر 
است.

- رونق اقتصادی يعنی رش��دی که تداوم داشته باشد. 
در حالی اس��ت که رش��د اقتصادی در کشور ممکن 
است در يک دوره کوتاه مدت اتفاق افتاده باشد، پس 

نمی توان ادعای رونق اقتصادی را داشت.
- رش��د چهار ماهه که اعالم شده است به هيچ عنوان 

نماد رونق نيست. 
- آماره��ای ک��ه منتش��ر ش��ده اس��ت هن��وز برای 
اقتصاددانان مشخص نشده که ماهانه است يا فصلی و 
اصال طبق کدام سرفصل های آماری محاسبه شده اند.

- باي��د ديد که آيا تا پايان س��ال ني��ز چنين عددی 
وجود خواهد شد.

- آنچنان که بانک مرکزی گزارش داده است با وجود 
رش��د 4.6 درصدی اقتصاد در فصل اول سال جاری، 
اتفاق خارق العاده و غيرقابل باوری در اقتصاد کش��ور 
صورت نپذيرفته و چنين نرخ رش��دی پس از 8 فصل 

رشد منفی، کاماًل طبيعی است.
- مسئوالن دولتی با توجه به عدم سرمايه گذاری در سال 92 انتظار خروج از رکود 

در سال جاری را ندارند.
گزارش بعدی و انتظارات

با توجه به آنکه قرار اس��ت مرکز آمار گزارش های ماهانه خود را در ابتدای ماه 
بعد ارايه کند و براساس آنچه در گزارش مهرماه رئيس جمهور بيان شد، انتظار آن 

است که برای مهر ماه نيز روند  مثبت نرخ رشد ادامه داشته باشد.
در اين ميان چند نکته خاص مطرح است:

- مشخصات فصل مسافرت )تابستان( می تواند در کاهش رکورد و حرکت به سمت 
رونق موثر باشد.

- آغ��از س��ال جديد تحصيلی و رش��د تقاضای آنی کاالهای مصرف��ی می تواند به 
کاهش آثار رکود کمک کند.

- کاهش قيمت نفت خام )جنگ قيمت ضمنی ايران و عربستان( می تواند بر روی 
درآمد نفتی ايران اثر منفی بگذارد.

- ممکن است مثبت بودن نرخ رشد ناشی از هشت فصل منفی بودن اين نرخ باشد 
بر اين اساس ممکن است به طور طبيعی نرخ رشد تابستان منفی گزارش شود.

- بحران کم آبی تاثير خود را در فعاليت های اقتصادی در فصل تابس��تان نش��ان 
خواهد داد.

- ممکن است توافق هسته ای حاصل نشود و نتايج مثبت توافق در مهرماه نمايان 
نشود.

توجه به اين نکات باعث می ش��ود که نتوان ب��ه راحتی و با اطمينان گفت که 
نرخ رشد اعالمی برای تابستان يا مهر ماه مثبت خواهد بود. در اين شرايط طبيعی 
اس��ت که اگر دولت افکار عمومی را برای مواجه ش��دن با اين موضوع آماده نکرده 

باشد، انتظارات  کارکرد جديدی پيدا خواهد کرد و به رکود دامن خواهد زد.

در فصل زمس�تان س�ال 92 رش�د 
اقتص�ادي بخ�ش نفت مثبت ش�ده 
و درآم�د ارزي کش�ور افزايش پيدا 
کرد که ب�ه دنبال آن صنع�ت نيز از 
رکود خارج ش�ده و رشد داشت. در 
مجموع اقتصاد کش�ور تا حدودي از 
ش�رايط دشوار خارج ش�ده البته در 

حد ايده آل نيست.
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اقت

وقتی بيژن نامدار زنگنه به عنوان وزير پيشنهادی نفت به مجلس معرفی شد، 
اين س��وال مطرح بود که ش��يخ الوزرا  چه برنامه ای برای فروش نفت ايران خواهد 

داشت و برنامه های او برای رفع مشکالت صنعت نفت چيست؟
زنگن��ه برنامه خود را ارايه داد و رای اعتماد گرفت و اکنون بيش از يک س��ال 

از وزارت وی می گذرد.
ش��خصيت مديريتی و الگوی رفتاری زنگنه به گونه ای اس��ت که اگر قرار باشد 
عملکرد صنعت نفت در يک س��ال گذش��ته را مورد کنکاش قرار دهيم، بايد محور 

بررسی مواردی باشد که با شخص وزير تعريف شده است.
اين مشخصه باعث می شود که نتوان به راحتی از کنار برنامه ارايه شده توسط 
وزير نفت گذشت بخصوص آنکه در عمل شاهد آن بوديم که با طرح مباحثی مانند 
مش��کالت نيروی انس��انی صنعت نفت يا مشکالت مديران ناتوان، در مسير خالف 

برنامه اعالم شده حرکت کرد و عمال سرمايه انسانی را به چالش کشيد.
يکی از شاخص هايی که می تواند به عنوان يک ابزار فراگير برای بررسی ميزان 
تحقق اهداف مورد اس��تفاده قرار داد، توليد نفت و سياس��ت های بازار برای فروش 
آن است. به عنوان يک قاعده کلی می توان گفت که صنعت نفت در راستای ميزان 
توليد و درآمدزايی آن ارزيابی می شود. نداشتن ظرفيت مازاد توليد باعث می شود 
کش��وری مانند ايران حداکثر سازی درآمد را در چارچوب سياست های بازاريابی و 
قيمت گذاری فروش دنبال کند بخصوص آنکه ايران در بازار جهانی نقش پيش��رو 
را در اختي��ار ندارد و الگوی قيمت گذاری آن بر پايه نفت خام برنت و عمان- دبی 

تعريف می شود.
مافيا و نفت 

»قطع دس��ت مافيای نفت، از وعده های اصل��ی انتخاباتی رئيس جمهور دولت 
نهم در سال 84 بود«

اين عبارتی است که خبرگزاری ها به عنوان سابقه خبری با تيتر »احمدی نژاد: 
دس��ت های اصلی مافيای نفت قطع ش��د«، در 28 ادريبهش��ت ماه 1388 منتشر 

کردند.
در آن زمان رئيس جمهور وقت در حاش��يه يازدهمين همايش مديران ارش��د 
صنعت نفت با بيان اينکه دس��ت های اصلی مافيای نفت قطع ش��ده اس��ت ، گفت: 
اين مبارزه س��نگين اس��ت و فق��ط تعدادی باق��ی مانده اند که انش��اءاهلل آنها هم 

دست هايشان قطع می شود.
ام��ا اين رويکرد رئيس دولت های نهم و ده��م از جمله مواردی بود که صدای 
آدم صبوری مثل سيدکاظم وزيري هامانه را هم درآورد و نه تنها به قطع همکاری 
وي با دولت منجر ش��د بلکه در مراس��م خداحافظی اش آخرين روزهاي مردادماه 
س��ال 86، صنعت نفت را با ارتش س��ال 57 مقايسه کرد: »آن زمان عده اي تالش 
مي کردن��د ارتش را منحل کنند که امام)ره( و مس��ئوالن با درايت ارتش را حفظ 
کردن��د و امروز عده اي مي خواهند صنعت نف��ت را از بين ببرند که اين نيز درايت 

مسئوالن را مي طلبد«. 
اولي��ن وزير نف��ت دولت نهم که هيچ گاه وجود مافيای نفت��ی را نپذيرفته بود، 
در مراس��م توديع اش يک بار ديگر خط بطالني روي مافياي نفت، کش��يد: »در دو 
سال اخير بيشترين نظارت روي سيستم نفت صورت گرفته و فشارهاي گروه هاي 
نظارت��ي در حداکث��ر بود و حتي انتقام هش��ت يا 16 س��ال گذش��ته را نيز از ما 

گرفتند«.
نکت��ه جالب آن که مافياي نفتي که رئيس جمهور وقت از آن س��خن به ميان 
آورد، هيچ گاه معرفي نش��دند و تنها چند تغيير خاص در س��طح مديران ارش��د يا 
بدنه هاي عملياتي اين وزارت خانه مش��اهده ش��د. ش��اخص ترين تغييرات در امور 
بين اللملل ش��رکت ملي نفت ايران است که وظيفه فروش نفت خام در کنار خريد 
و فروش فراورده هاي نفتي را برعهده دارد. در اين دوره علي اصغر عرشي، جانشين 
حجت اهلل غنيمي فرد مدير امور بين الملل ش��رکت ملي نفت شد و در سال 1390 
وي جاي خود را به قمصري داد. البته مديريت قمصري نيز در سال 91 با انتصاب 

محمدعلي خطيبي به اين سمت پايان يافت.

 محمد عباسی

نفت در دولت یازدهم 

تکرار آزموده ها یا آزمون های جدید؟
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اقتصادی

به نظر مي رسد رويه کاري در دولت نهم و دهم به 
گونه اي بود که در نهايت  ش��اهد حضور جدي افرادي 
مانند باب��ک زنجاني در بخش نف��ت )بخوانيد فروش 
نف��ت( بوديم. فردي که به گفته زنگنه »فارغ از تاخير 
در پرداخت ه��ا، اصل بدهي اين ف��رد بيش از 8 هزار 
ميليارد تومان اس��ت«. نحوه تعامل اين افراد با وزارت 
نفت در س��ال هاي قبل به گونه اي تعريف شده بود که 
فردي مانند بابک زنجاني در مهرماه )يک سال پس از 
تش��کيل دولت يازدهم( هنوز بدهي اش به وزارت نفت 

پرداخت نشده بود. 
تغييرات مديريتي و شخم زدن 

ه��ر وزير يا مقام ارش��د دس��تگاه در ايران پس از 
انتصاب دست به تغييرات مديرتي مي زند و اين ظاهرا 
يک عرف پذيرفته ش��ده اس��ت اما در م��ورد صنعت 
نفت در دو مرحله ابت��داي دولت نهم و ابتداي دولت 
يازده��م، با يک رويکرد علني و مش��خص براي حذف 

مديران ارشد و مياني اين وزارت خانه مواجه شديم.
به نظر مي رس��د هر دو منطق مشابهي را دنبال کرده اند اما با يک تفاوت ساده 
که محتوايي اس��ت که قرار بود و هست مديران تابع آن باشند. در يک دولت مبنا 
»تابعيت و همس��ويي ب��ا نظر يک فرد بود« و در دولت بع��د مبنا »تابعيت از نظر 

کارشناسي و تخصصي«.
زنگنه در پايان نخس��تين س��ال وازرت خود در مرداد 1393 گفته است »هيچ 

کدام از تصميم ها بر مبناي نظر شخصي نيست«.
در آغ��از دولت نهم و ب��ا وزارت وزيري هامانه، بحث تغيي��رات در صنعت نفت 
مطرح شد که در مردادماه 1392 وزيري هامانه در مصاحبه مفصل با روزنامه شرق 
در اين باره گفت: »کردان با همان هدفي که من بعدها مطرح کردم که مي خواهند 
صنعت  نفت را ش��خم بزنند، وارد نفت شده بود. ورود ايشان همزمان شد با همان 
اراده شخم زدن«. البته هامانه هيچ گاه در مورد تغييراتي که از آن به عنوان شخم 

زدن ياد کرده است، حرفي نزد.
نکته جالب آن که رئيس دولت نهم به شدت به حضور مديران مد نظر خود در 
صنعت نفت اصرار داشت به نحوي که نوذري در زمان سرپرستي وزارت و بالفاصله 
بعد از 24س��اعت پذيرفتن حکم سرپرستي، حکم قائم مقامي کردان را صادر کرد  
و اين نکته اي اس��ت که حرف هامانه را تاييد مي کند که »احمدي نژاد مي خواست 

مديران��ي را که در رأس کار ق��رار مي دهد، از تمامي 
دستورات وي اطاعت کنند«.

اما زماني که زنگنه وزير نفت ش��د، باز هم شاهد 
چني��ن حرکتي بودي��م اگرچه مبنا ب��ه نوعي ديگر 
تعريف ش��ده ب��ود و برخي بر اي��ن باورند که حرکت 
زنگنه، اجراي سياس��ت دول��ت احمدي نژاد در جهت 
کام��ال متفاوت و در راس��تاي برگش��ت به ش��رايط 

مديريتي قبل بود.
اعتم��اد،  راي  کس��ب  از  پ��س  روز  دو  تنه��ا 
خبرگزاري ه��اي منتقد از حداقل 8 تغيير در س��طح 
مديران ارش��د اين صنعت خبر دادن��د و جالب آنکه 
در ابتداي مردادماه خبر حذف 74 مدير طي 67 روز 
پس از راي اعتماد منتشر شد. بررسي ها نشان داد که 
اي��ن 74 مورد لزوما برکناري نبوده و بيش از نيمي از 
آنها تغيير سمت، بازنشستگي و يا استعفا بوده است.

اين خبر نش��ان دهنده آن است که سهم هر روز 
کاري، حداقل 1/5 تغيير بوده و بعضا شامل برکناري 
هم ش��ده است. سخنان زنگنه در خصوص آنکه »افرادي که اشتباها سوار شده اند 
بايد پياده ش��وند«، مويد اين نکته اس��ت. البته در آن زم��ان اين بحث جدي نيز 
مطرح بود که در صنعت نفت بيش از 5 هزار پست مديريتي وجود دارد که تغيير 

74 نفر - در صورت صحت موضوع - عدد قابل بحثي نيست.
وزير نفت علت برکناري تعداد زيادي از مديران نفتي را بي س��وادي و غيرنفتي 
ب��ودن اي��ن افراد عنوان کرد و حتي به صورت رس��مي اعالم ک��رد: »يک گروه از 
افرادي که صالحيت نداش��ته و بدون بليط س��وار اتوبوس ش��دند را عوض کرده و 
افراد با صالحيت را جايگزين کرديم. مگر قرار اس��ت افراد بي سواد و ناتوان که در 
شلوغي و هرج و مرج جايي را گرفتند تا ابد آنجا بمانند؟ آنها بايد جاي خود را به 

افراد با صالحيت تحويل دهند«.
البته اين ادعا نمي توانس��ت به صورت مطلق درس��ت باش��د چون تعداد قابل 
توجه��ي از مديران برکنار ش��ده يا فارغ التحصيل دانش��گاه صنع��ت نفت بوده يا 
کارمن��دان با س��ابقه نفتي بودند ولي اين اظهار نظر نش��ان دهنده آن اس��ت که 
مبناي تغيير براس��اس نگاه تخصصي به مباحث اس��ت. ضم��ن آنکه  هر چند در 
ميان افراد برکنار شده، افرادي ديده شده اند که مي تواند تاييد کننده حرف زنگنه 
باش��د مانند فردي که با داشتن مدرک ليس��انس حقوق رئيس شيفت تخصصي 
پااليشگاه بوده يا قلعه باني که با سوابق خودروسازي، مديرعامل بزرگترين شرکت 

نفتي ايران بود.
نفت در آغاز دولت يازدهم

در شرايطی دولت يازدهم، اختيار امور از جمله وزارت نفت را در اختيار گرفت 
که اين وزارت خانه با انبوهی از حاش��يه ها مواجه بود. طبيعت فضای سياس��ی در 
ايران اجازه نمی دهد که اين  مباحث کنکاش و مورد بررسی حقوقی قرار گيرد تا 
بتوان آن را به عنوان قصور، اشتباه مورد بررسی قرار داد يا آن را رد کرد و غيرقابل 

استناد و اثبات دانست.
براس��اس اعالم اوپک، طی هشت سال رياس��ت جمهوری احمدی نژاد، کشور از 
طريق صادرات نفت بيش از 578 ميليارد دالر درآمد داش��ته اس��ت  همين صنعت 
پردرآمد- براس��اس آنچه در رس��انه ها ب��ه نقل از  وزير نفت )نام��دار زنگنه(، قائم 
مقام وزير نفت )وزيری هامانه( منتشر کرده اند- در آغاز کار اين وزارتخانه با موارد 

مختلفی مواجه بوده است از جمله:
- به کارگيری حجم باالی مدير و نيروی انسانی غيرمتخصص در دولت نهم و دهم 
- تخريب س��رمايه انسانی با بيان اتهامات اثبات نشده ای مانند وجود مافيای نفتی 

توسط مسئوالن دولت نهم و دهم
- تعطيلی طرح های بزرگ نفتی بخصوص طرح های منطقه عسلويه

- عدم شفافيت در فروش نفت خام و گم شدن منابع ارزی حاصل از فروش نفت 
- ع��دم بازگرداندن پول حاصل از فروش نفت خام توس��ط افراد مش��خص )مثل 

بابک زنجانی(
- ف��روش نفت از مس��يرهای غي��ر تخصصی )از جمله فروش نفت توس��ط نيروی 

انتظامی(

سبد نفتی اوپک )دالر هر بشکه(

قیمت سال

200123.12

200224.36

200328.1

200436.05

200550.64

200661.08

200769.08

200894.45

200961.06

201077.45

2011107.46

2012109.45

2013105.87

2014103.21

 رئيس دولت نهم به ش�دت به حضور 
مديران مد نظر خ�ود در صنعت نفت 
اص�رار داش�ت ب�ه نحوی ک�ه نوذری 
بالفاصله بعد از پذيرفتن سرپرستی، 
حکم قائم مقامی »کردان« را صادر کرد  
و اين  حرف هامانه را تاييد می کند که 
»احمدی نژاد مي خواس�ت مديرانی را 
که در رأس کار قرار مي دهد، از تمامی 

دستورات وي اطاعت کنند«.
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- توقف سرمايه گذاری در صنعت نفت 
- عدم رعايت اولويت های مناسب در توسعه ميادين 

اين درحالی اس��ت که زنگنه در س��ال 1384 در شرايطی صنعت نفت را ترک 
کرد که قيمت هر بش��که س��بد نفت اوپک حدود 50 دالر بود. ام��ا زمانی دوباره 
صنعت نفت را تحويل گرفت که اين س��بد به نرخ 105 دالر  )متوس��ط س��اليانه( 

معامله می شد. 
طبيعی است که اين افزايش قيمت در ابتدا برای صنعت نفت يک فرصت است 
ام��ا با گذش��ت زمان اين فرصت به دليل آثار تورم��ی و همچنين حضور نفت های 
جدي��د که به دلي��ل قيمت باال صرفه اقتصادی پيدا کرده اند، يه تهديد محس��وب 

می شود. 
سه سال نفت باالی صد دالر باعث شده بود که زنگنه در مرحله تهديد به اين 
قيمت برس��د درحالی که صنعت نفت ب��ه داليل مختلف از  فرصت پيش آمده در 

سال های قبل استفاده نکرده بود.
برنامه زنگنه 

برای دومين بار بيژن زنگنه وزير نفت ش��د. بار نخست 8 سال طول کشيد که 
از وزارت نيرو به اين وزارت خانه آمد و البته تجربه نفتی قابل توجهی نداشت.

اما در دولت يازدهم که برای کسب رای اعتماد معرفی شد، تجربه 8 سال وزير 
نفت بودن و 8 سال تجربه نقد و نظارت بر اين وزارت خانه را داشت و طبيعی بود 
که برنامه های اعالم شده توسط وی برای تصدی وزارت، دقيق تر و کارشناسی تر از 

بسياری از همکارانش در هيات دولت باشد.
برنامه زنگنه به صورت مشخص و قابل بررسی در آينده تدوين شده بود.

اين برنامه شامل 4 فصل بود که بخش هايی از آن عبارتند از: 
در فصل نخس��ت که مبتنی بر اسناد باالدستی )سياست های کلی ابالغی مقام 
معظ��م رهب��ری در بخش نفت و گاز - قانون نفت و قانون برنامه پنجس��اله پنجم 

توسعه( تنظيم شده بود چند عنوان فعاليتی تعريف شده بود از جمله:
- اتخاذ تدابير و راهکارهای مناس��ب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت 

کامل منابع کشور
- افزايش ظرفيت توليد صيانت شده نفت، متناسب با ذخاير موجود

- افزايش ظرفيت توليد گاز متناسب با حجم ذخاير کشور به منظور تأمين مصرف 

داخلی و حداکثر جايگزينی با فرآورده های نفتی
- گسترش تحقيقات بنيادی و توسعه ای و تربيت نيروی انسانی متخصص 

- تالش الزم و ايجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نياز داخلی 
و خارجی 

- بهره ب��رداری از موقعي��ت منطقه ای و جغرافيايی کش��ور ب��رای خريد و فروش، 
ف��رآوری و پاالي��ش و معاوضه و انتق��ال نفت و گاز منطقه ب��ه بازارهای داخلی 

و جهانی
- بهينه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی

- جايگزينی صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی به جای صدور نفت خام 
و گاز طبيعی

- انجام تکاليفی که در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه برای صنعت نفت کشور 
)از جمل��ه در م��واد 125 تا 131 و م��واد 134، 193 و 229 اين قانون ( تعيين 

شده است.
در فص��ل دوم تحت عنوان »برنامه کوتاه مدت« چن��د عنوان فعاليت برنامه ای 

اعالم شده است از جمله:
- ايج��اد ثبات در مديريت صنعت نفت همراه با جلب اعتماد و همراهی مديران و 
کارکن��ان صنعت به منظور افزايش بهره وری و تالش خس��تگی ناپذير برای گذر 

موفق از شرايط کنونی
- تامين به موقع انواع حامل های انرژی مصرفی مورد نياز کش��ور با توجه به توليد 
و واردات حامل های مورد نياز و رفع تنگناهای عملياتی پااليش، انتقال و توزيع

- احيای ظرفيت توليد نفت خام کشور به ميزان سال 1384 به عنوان قدم نخست 
برنامه های توليد نفت

- ت��الش برای بازاريابی و باالبردن ميزان صادرات نف��ت خام و ديگر فراورده ها از 
مجاری مطمئن 

- قائ��ل ش��دن اولويت برای افزايش برداش��ت گاز از ميدان پ��ارس جنوبی با حل 
مش��کالت و تس��ريع در راه اندازی و عملياتی کردن واقعی فازهای با پيش��رفت 

فيزيکی باالتر و نيز ميدان گازی کيش
- بهره گيری حداکثری از ديپلماس��ی نفت برای کاهش مش��کالت صنعت نفت و 
کمک به کش��ور در عبور موفق از ش��رايط فعلی با هماهنگی ديگر دستگاه های 

ذی ربط 
- تالش برای فعال کردن و به نتيجه رساندن 
مرحله به مرحله پااليشگاه ستاره خليج فارس

- رفع مشکالت تدارکاتی واحدهای عملياتی 
نفت در زمينه ه��ای تعمير و نگهداری چاه ها 
و تاسيس��ات مرتبط و نيز توسعه و راه اندازی 

طرح های با اولويت
- بهينه س��ازی مصرف انرژی از جمله با رفع 

CNG تنگناهای عرضه در جايگاه های
- ش��روع ب��ه مطالعه ب��رای اصالح س��اختار 

قراردادهای نفتی 
- رف��ع فوری موانع عملياتی توليد و صادرات 

محصوالت پتروشيمی
- رفع فوری موانع عملياتی صادرات ميعانات 

LPG گازی و
- بازآراي��ی و به تصويب رس��اندن س��ازمان 
ويژه برای مديري��ت عمليات صادرات نفت و 
فراورده های نفتی و پتروش��يمی متناس��ب با 

شرايط کنونی
فصل سوم که با عنوان »برنامه درازمدت« 
تدوين شده بود براساس برنامه های بلندمدت 
)چشم انداز و اهداف کالن پيشنهادی صنعت 
نفت در افق بيست ساله- ارزش های سازمانی 
پيش��نهادی برای صنعت نفت( به ارايه چند 

برنامه عملياتی پرداخته بود از جمله: 
- کس��ب جايگاه اول فن��اوری نفت و گاز در 

سال
سهم  از توليد )درصد( توليد )ميليون بشکه در روز(

خاورميانه از ايران از جهانايران از خاورميانهکل جهانتوليد خاورميانهايران 
جهان

19651/918/3931/8022/76/026/4

19703/8513/9048/0627/78/028/9

19755/3919/7355/8227/39/635/3

19801/4818/8862/967/82/330/0

19852/2110/6557/4620/73/818/5

19903/2717/5465/3818/65/026/8

19953/7420/2367/9918/55/529/7

20003/8523/7274/9616/25/131/7

20044/2024/8780/9716/95/230/7

20054/1825/5282/0116/45/131/1

20064/2625/7482/4816/65/231/2

20074/3025/3082/2817/05/230/8

20084/4026/4282/9316/65/331/9

20094/2524/7381/2617/25/230/4

20104/3625/7683/2716/95/230/9

20114/3627/9984/2115/65/233/2

20123/6828/2786/1513/04/332/8

20132/6828/2790/399/53/031/3



شماره دوم / آبان ماه 881393

اقتصادی

منطقه
- کسب جايگاه دوم توليد نفت در اوپک
- کسب جايگاه سوم توليد گاز در جهان

- اتکاء به خالقيت، کارآفرينی و ابتکار
- روزآمدی در سطح منطقه و جهان

- تعامل و برون گرايی و پرهيز از زندگی جزيره ای
- همکاری با رقبا در عين رقابت

- دسترسی به فناوری پيشرفته در عين تالش برای ارتقای فناوری ملی
- ارتقای مديريت و توسعه منابع انسانی در تراز منطقه ای و سپس جهانی

- تاکي��د بر عملکرد واحده��ا در قالب بنگاه های اقتصادی با تاکيد بر حداکثر عدم 
تمرکز

- توجه به مسئوليت های اجتماعی بنگاه ها
- اس��تقبال از رقابت در عرصه کار و تالش، خود را قابل ارزيابی و مقايس��ه کردن 

با ديگران
- ايجاد اميد برای آينده و تالش برای پيشرفت و توسعه در حد شايسته نام ايران

- دميدن مستمر روح حرکت و پويايی در مجموعه
- تالش مداوم و خستگی ناپذير برای نيل به اهداف سازمان

- وفاداری و تعلق س��ازمانی و نيز توجه به ارزش های سازمان، داشتن فرصت های 
مناسب و برابر، رضايتمندی کارکنان و نيکنامی سازمان

راهبردهای پيش��نهادی وزير نفت در آن زمان شامل 28 عنوان بود که تقريبا 
همه آنچه در مورد يک صنعت می توان به عنوان برنامه در فضای ايده ال ترس��يم 
کرد، تحت عنوان راهبرد درج شده  بود. از جمله آنها  می توان به موراد زير اشاره 

کرد:
- افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز صيانت شده با هدف افزايش و يا حداقل حفظ 
س��هم ايران در ب��ازار جهانی نفت و ارتقای جايگاه کش��ور در اوپک و همچنين 

افزايش قدرت اقتصادی، امنيتی و سياسی کشور
- شناسايی کل منابع هيدروکربوری در پهنه سرزمين با اولويت مخازن مشترک

- افزايش بهره برداری و استفاده حداکثری ازميادين مشترک
- تربيت مديران س��طح جهانی و نيروی انس��انی متخص��ص و کارآمد و وفادار در 

بخش های مختلف مورد نياز صنعت نفت
- اولوي��ت دادن به تامين گاز مورد نياز برنامه ه��ای تزريق به ميادين نفتی جهت 

افزايش بازيافت نهايی
- بهينه س��ازی مصرف انرژی همراه با کاهش ش��دت انرژی در تمامی بخش های 
اقتصادی کش��ور از طريق مديريت و س��رمايه گذاری الزم و تاًمين منابع از محل 

صرفه جويی حاصله
- تبيي��ن و اجرای نقش راهبردی وزارت نفت در حوزه های سياس��تگذاری کالن، 

برنامه ريزی و نظارت راهبردی با توجه به قانون جديد نفت
- ايجاد فرصت بيش��تر برای بخش خصوصی به منظور مش��ارکت در تجارت نفت 

و گاز
بحران توليد

شايد برخی بر اين باور باشند که بحران صنعت نفت ايران در دوران دولت نهم 
و دهم تشديد شد اما آيا می توان همه مشکالت و کاستی های اين صنعت را مرتبط 
با اين دوره دانس��ت؟ به عبارت ديگر چه چيزی در اين دوره رخ داده است که در 
دوره های قبل نبوده اس��ت؟ اما اين باور در مقابل مخالفانی دارد که اين مشکل را 

دارای عوامل بنيادی و ساختاری می دانند.
توليد نفت يک ش��اخص بس��يار قوی است که نش��ان دهنده خروجی سيستم 
طی يک س��ری فرايند مشخص است و در خصوص سياست های توليد نفت ايران، 
واقعيت بازار نفت برای ايران به گونه ای اس��ت که ايران بر خالف کشورهايی مانند 
روس��يه و عربس��تان که در پی در اختيار گرفتن بازار کشورهای ديگر هستند، به 
داليل مختلف سعی کرده است سياست حفظ سهم از بازار را درپيش بگيرد و در 
زمان های مختلف سعی کرده است ضمن حفظ رتبه دوم توليد در ميان اوپکی ها، 

سهم خود از بازار نفت را در يک سطح نسبتا ثابت نگه دارد.
در ش��رايطی که حتی اگر فرض کنيم توليد نف��ت در اين دوره به ميزان قابل 
توجهی صيانتی بوده اس��ت، روند توليد نفت خام ايران طی س��ال های اخير نشان 

دهنده آن است که وضعيت ما در اين بخش با بی ثباتی نسبی مواجه بوده است.
در سال های گذشته )از سال 1965 ميالدی( ايران بيش از 22 درصد از توليد 
نفت خاورميانه و 6 درصد نفت جهان را توليد کرده است. اين نرخ در سال 1973 
از م��رز 10درص��د نيز فراتر می رود، در حالی که س��هم اي��ران از توليد نفت خام 

مدل قيمت گذاری نفت ايران برای فروش در بازار شمال غرب اروپا )فوب خارگ(
  بدون در نظر گرفتن تعديل هزينه حمل

اکتبر 2005اکتبر 2009اکتبر 2013اکتبر 2014مقياس قيمتنفت خام

سبک ايران
Ice

Bwave

-2/85 -1/10 -5/90 -6/00 

 9/00- 7/45- 3/10- 4/80-سنگين ايران

 8/90- 7/50- 3/00- 4/65-فروزان

Ice-Bwave :  نرخ مبادله جهانی قيمت فروش آتی برنت 

وزير نفت علت برکناري تعداد زيادي از 
مديران نفتي را بي سوادي و غيرنفتي 
بودن اين افراد عنوان کرد و گفت: »يک 
گروه از افرادي که صالحيت نداشته و 
بدون بليط سوار اتوبوس شدند را عوض 
کرده و افراد ب�ا صالحيت را جايگزين 
کرديم. مگر قرار اس�ت افراد بي سواد 
و ناتوان که در ش�لوغي و هرج و مرج 

جايي را گرفتند تا ابد آنجا بمانند؟ 
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خاورميانه به مرز 28 درصد نزديک شده بود.
روند افزايش��ی سهم ايران از بازار خاورميانه از سال 1965 تا 1973 به صورت 
پيوس��ته ادامه داشته است به نحوی که از 22.8درصد از توليد خاورميانه در سال 

1966 به 27/9 درصد در سال 1973 رسيده است
از س��ال 1974 به بعد س��هم ايران از توليد خاورميانه رو به کاهش گذاش��ته 
اس��ت و در س��ال 1978 )سال پيش از پيروزی انقالب اس��المی( به 24/7 درصد 

رسيده است.
اين روند در خصوص س��هم ايران از توليد جهانی روند متفاوتی دارد، به نحوی 
که سهم ايران از توليد جهانی در سال 1974 نيز افزايش داشته است که اين امر 
به دليل افزايش س��هم خاورميانه به س��طح 37/4 درصد از توليد کل جهان بوده 

است.
 س��ال 1979 روند کاهش سهم ايران از توليد خاورميانه و توليد جهانی شروع 
ش��د که در اين سال س��هم ايران از توليد خاورميانه 14/6 درصد و  سهم از توليد 

جهانی 4/9 درصد رسيد.
در دو س��ال نخست پيروزی انقالب اين نرخ به مرز 2/2 درصد از توليد جهانی 
می رس��د که بعد از دو س��ال به باالی 4/4 درصد می رس��د. از آن پس اين نرخ در 
س��طح 5 درصد باقی می ماند تا س��ال 2013 که اين نرخ به 3 درصد می رسد در 

حالی که سال قبل نيز اين نرخ کمتر از 4/5 درصد بوده است.
س��هم ايران از توليد جهانی در س��ال 1989 به مرز 4/5 درصد رس��يد و روند 
افزايش��ی آن در س��ال های بعد ادامه داش��ت. اين در ش��رايطی بود که با افزايش 
س��هم خاورميانه در توليد نفت جهان و رس��يدن سهم اين منطقه از 21/8 درصد 
در س��ال 1987 به 30درصد در سال 1994 سهم ايران از توليد خاورميانه تقريبا 

ثابت باقی ماند.
در س��ال های بعد توليد ايران همواره بين 4/8 تا 5/2 درصد از توليد جهانی  و 
بي��ن 15/4 تا 17/4 درص��د از توليد خاورميانه بود اما نکته قابل توجه آنکه بعد از 
20 سال سهم ايران از توليد نفت خاورميانه به کمتر از 10درصد رسيد. به عبارت 
ديگر در ابتدای دولت يازدهم، صنعت نفت ايران با بحران توليد مواجه بوده است.

تغيير الگوی قيمت گذاری
س��اماندهی به صنع��ت نفت و تامي��ن منابع مالی 
برای اقتصاد ايران در گرو ساماندهی بازار فروش است. 
طبيعی اس��ت که دولت با يک س��ال زم��ان نمی تواند 
مدعی باش��د که فرآيند از بحران خارج شده و شرايط 
مطابق خواس��ته های آن اس��ت. اين درحالی است که 
فروش نفت خام و داش��تن بازارهای صادراتی مناسب 

می تواند موتور محرکه اين تحول باشد.
با توجه به مقوله تحريم ها از يک س��و و بحث های 
فنی نفت در خصوص کيفيت و مش��خصات نفت خام 
از سوی ديگر، باعث شده است که نتوان انتظار داشت 
که ايران بازارهای هدف جديد پيدا کرده يا  شرايطش 

را از منظر فنی در بازارهای هدف بهبود بخشد.
در اين ش��رايط الگوی »قيمت گ��ذاری هدفمند« 
می تواند راهگش��ا باش��د، فرايندی که طی س��ال های 
اخي��ر از دو منظ��ر دولت دهم و يازده��م مورد توجه 

قرار گرفته است.
ايران به صورت رسمی برای پنج بازار هدف، قيمت 

فروش اعالم می کند شامل:
- شمال غرب اروپا

- مديترانه 
- سی دی کرير

- آفريقا
- آسيا )فوب خارگ(

بررس��ی سياس��ت قيمتی در سه بازار شمال غرب اروپا، مديترانه و آسيا  نشان 
دهنده آن اس��ت که دولت يازدهم تا حدود زيادی سياست های قيمتی دولت های 
نهم و دهم را تغيير داده است. البته اين تغيير به معنای آغاز ماجرای جنگ قيمت 
)سياس��ت آغاز شده توسط عربس��تان در مهرماه( نيست بلکه نوعی تغيير رويکرد 
اس��ت که در برخی مناطق، قيمت  پايه را افزايش و در برخی مناطق کاهش داده 

است.
در روزهای نخس��ت مهرماه، ش��رکت ملی نفت ايران کاهش قيمت نفت خام 
ايران را به دليل جذب بيش��تر مش��تری تکذيب و اعالم کرد قيمت رس��می نفت 
عربستان در ماه جاری در همه بازارها نسبت به ماه گذشته کاهش يافته و طبيعی 
است که قيمت نفت ايران نيز متناسب با قيمت نفت عربستان کاهش پيدا خواهد 

کرد که اين موضوع داليل فنی داشته و ارتباطی به رقابت ميان دو کشور ندارد.
از منظر سياس��ت اعالم قيمت، بررسی ها نشان می دهد که ايران نسبت به اين 

مقوله به صورت دقيق فعال و هوشمند است.
ايران برای فروش نفت خام خود در شمال غرب اروپا برای سه نوع نفت سبک، 
س��نگين و  فروزان اعالم قيمت می کند که مبنای قيمتی آن، نفت خام ش��اخص 

برنت است که بر اساس يک ضريب خاص تعديل شده است.
در سال نخست دولت نهم )اکتبر 2005( روند افزايش قيمت نسبی نفت خام 
در اين بازار )نس��بت به مقياس قيمت( مشاهده ش��د که اگرچه روند اين افزايش 
قيمت برابر نبود اما روند های يکسان و در يک سياست همگن قابل تحليل است.

اين روند تا ابتدای کار دولت يازدهم ادامه داش��ت اما در پايان س��ال نخس��ت 
دولت يازدهم مش��اهده می شود که فروش��ندگان نفت خام ايران، روند معکوس را 

در پيش گرفته اند.
به نظر می رسد سياست قيمتی در اين بازار تغيير 
کرده اس��ت و ايران برای حفظ آن يا کسب بازارهای 

بيشتر، حاضر به کاهش نسبی قيمت است. 
بررسی سياست قيمتی ايران در خصوص نفت 
فروخته ش�ده به مقصد بازارهای خاورميانه )فوب 

خارک(  
ايران از سال نخست دولت نهم )اکتبر 2005( به 
صورت پيوس��ته سياس��ت افزايش نسبی قيمت نفت 
خام خود را در اين بازارها دنبال کرده اس��ت. قيمتی 
که همانند سه شاخص نفت در شمال اروپا بر مبنای 
قيمت نفت خام شاخص برنت است که بر اساس يک 

ضريب خاص تعديل شده است.
نفت سنگين، سبک و فروزان به صورت هماهنگ 
شاهد اين سياست قيمتی بوده اند. اين درحالی است 
ک��ه دو نفت س��روش و نوروز ش��اهد کاهش قيمت 

نسبی بوده است. 
اين ش��رايط نشان دهنده آن است که ايران برای 

مدل قيمت گذاری نفت ايران برای فروش در بازار مديترانه )فوب خارگ(

اکتبر 2005اکتبر 2009اکتبر 2013اکتبر 2014مقياس قيمتنفت خام

سبک ايران
Ice

Bwave

-3/40 -2/75 -6/15 -8/35 

 11/40- 8/30- 5/10- 5/20-سنگين ايران

 11/30- 8/35- 5/00- 5/05-فروزان

سروش
سنگين ايران

-5/65 -4/75 -5/50 11/40 

 11/40 4/50- 4/75- 5/65-نوروز

سال هاس�ت که با منع ش�رکت های 
بزرگ طرف قرارداد با ايران از جذب 
کارکن�ان و متخصص�ان وزارت نفت، 
توانسته اند مانع از مهاجرت گسترده 
متخصصان به شرکت های بزرگ نفتی 
طرف ق�رارداد با ايران ش�وند اما در 
مورد جذب نيروهای  جديد مش�کل 

همچنان پابرجاست.
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اقتصادی

مدل قيمت گذاری نفت ايران برای فروش در بازار  آسيا )فوب خارگ(

اکتبر 2005اکتبر 2009اکتبر 2013اکتبر 2014مقياس قيمتنفت خام

سبک ايران
ميانگين

)عمان . دوبی(

1/90 3/61 -0/60 -0/05 

 2/95- 3/18- 1/08 0/42-سنگين ايران

 3/00- 3/11- 1/35 0/25-فروزان

سروش
سنگين ايران

-6/80 -7/23 -11/77 2/95 

 2/95 11/17- 7/23- 6/80-نوروز

بازارهای نفت های س��بک و سنگين 
و ف��روزان خود، از سياس��ت کاهش 
قيمت ب��رای حفظ ب��ازار خاورميانه 
اس��تفاده نکرده اس��ت و اين درحالی 
اس��ت که ب��رای دو نفت س��روش و 
نوروز، سياس��ت کاهش قيمت نسبی 

مشاهده می شود.
ايران  بررسی نش��ان می دهد که 
ب��رای فروش نفت س��بک خود برای 
مشتريان آسيايی در دو دوره ابتدای 
دول��ت نهم )اکتب��ر 2005(  و دولت 
ده��م  )اکتب��ر 2009(  نس��بت ب��ه 
قيم��ت ميانگين مبن��ا )عمان-دبی(  
نرخ کاهن��ده را در پيش گرفته بود. 
اين ن��رخ در ابتدای تش��کيل دولت 
يازده��م )اکتب��ر 2013( نرخ تعديل 
را نه تنها منفی محاسبه نکرده است 
بلک��ه مثبت و از نظر ع��دد مطلق 6 
برابر زمان مشابه در دولت قبل لحاظ 
کرده اس��ت. اين نرخ در  اکتبر سال 
ج��اری )پايان س��ال نخس��ت دولت 
يازده��م( کاه��ش يافت��ه اس��ت اما 

کماکان مثبت است. 
اي��ن ش��رايط ب��رای نف��ت خام 
س��نگين و نفت فروزان نيز مشاهده 

می شود با اين تفاوت که در اکتبر 2014 نرخ تبديل منفی شده است.
اين شرايط نشان دهنده آن است که مديران برنامه ريز در زمينه کسب و حفظ 

بازارهای آسيايی، استراتژی کاهش قيمت نسبی را دنبال نکرده اند.
نفت در دولت يازدهم  

سال هاس��ت که بحث کاهش وابس��تگی اقتصاد ايران به نفت مطرح اس��ت اما 
واقعيت آن است که اين کاهش وابستگی نمی تواند به مفهوم کم اهميت شدن اين 

صنعت برای اقتصاد ايران باشد.
اقتصاد ايران به در آمدهای نفتی وابس��ته اس��ت و زنگنه و همکارانش ملزم به 

تامين دالرهای الزم برای اين اقتصاد هستند.
سياس��ت قيمتی صنعت نفت در سال گذشته نش��ان دهنده آن است که پس 
گرفتن بازارهايی که در دولت گذش��ته از دس��ت رفته، در دس��تور کار قرار گرفته 

است.
س��خنرانی ها و س��فرهای پيوس��ته زنگنه به عس��لويه )جايی که مدعی است 
بنيانگذار آنجا خودش بوده( و تالش برای به ثمر رس��اندن فازهای پارس جنوبی، 
نش��ان دهنده آن اس��ت که او سياست دو مرحله ای حفظ س��طح توليد و افزايش 

ميزان توليد را به صورت جدی و مشخص دنبال می کند.
طبيع��ی اس��ت ک��ه تحريم ه��ا، صنع��ت نف��ت را از دو منظر ف��روش نفت و 
سرمايه گذاری )با محوريت دانش فنی( تحت فشار قرار داده و اين مشکلی نيست 

که بتوان آن را با لبخند يا ترفند های ديپلماتيک نفتی رفع کرد. 

زنگنه طی يک س��ال گذشته توانسته 
اس��ت ب��ا ب��ه ثم��ر رس��اندن مطالع��ات 
قرارداده��ای جدي��د و اع��الم آن، نش��ان 
دهد که در پيدا کردن مس��يری برای رفع 
مش��کالت س��رمايه گذاری ج��دی و مصر 
اس��ت اما در کنار توجه بيش از حد زنگنه 
به مش��کالت به جا مان��ده از  دولت نهم و 
دهم، يکی از بزرگترين مش��کالت وزارت 

نفت بحث سرمايه انسانی است.
از يک سو حفظ سرمايه انسانی نيازمند 
برنامه ها و امکانات اس��ت و از سوی ديگر 
ج��ذب نيروهای جديد ني��ز پيش نيازهای 

خاص خود را الزم دارد.
سال هاس��ت ک��ه با منع ش��رکت های 
بزرگ ط��رف ق��رارداد با اي��ران از جذب 
نف��ت،  وزارت  متخصص��ان  و  کارکن��ان 
توانس��ته اند مانع از مهاجرت گسترده اين 
متخصصان به ش��رکت های ب��زرگ نفتی 
ط��رف قرارداد با ايران ش��وند اما در مورد 
ج��ذب نيروهای  جديد مش��کل همچنان 

پابرجاست.
در برنام��ه زنگن��ه ني��ز بح��ث نيروی 
انسانی بس��ياری جدی مطرح شده است. 
ش��ايد علت آنکه وزيری هامان��ه به عنوان 
قائم مقام انتخاب شد، توجه جدی به اين 
مس��ئله اس��ت. وزيری هامانه يک متخصص منابع انس��انی و امور اداری اس��ت که 
سال ها در باالترين سطح وزارت نفت مسئوليت داشته است و اکنون هم مسئوليت 

دارد که اين حوزه را ساماندهی کند.
به نظر می رس��د زنگنه بخش س��خت و خش��ن صنعت نفت را در اختيار خود 
گرفته و بخش نرم و انس��انی صنعت را به قائم مقامش سپرده است تا شايد بتواند 

مشکالت پيش روی اين صنعت را کاهش دهد.
در ه��ر صورت او قرار اس��ت برنامه هايش را چنان عمليات��ی کند که در آينده 

نزديک صنعت نفت ايران شرايط زير را داشته باشد:
- کسب جايگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه

- کسب جايگاه دوم توليد نفت در اوپک
- کسب جايگاه سوم توليد گاز در جهان

- اتکاء به خالقيت، کارآفرينی و ابتکار
- روزآمدی در سطح منطقه و جهان

منابع آمار و اطالعات:
http://omrpublic.iea.org
http://www.opec.org
http://www.nioc-intl.com
http://www.iies.org
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 بس�م  اهلل  الرحم�ن  الرحي�م. اگ�ر موافقي�د بح�ث را با 
آسيب شناسی »امور پرورش�ی« در سال های پس از پيروزی انقالب 

آغاز کنيم.
رضاي�ی: بس��م  اهلل  الرحمن  الرحيم. م��ن در ابتدا توضيح مختص��ری از امور 
پرورشی عرض می کنم. قبل از انقالب نيز اداره  کلی با نام »امور تربيتی« در وزارت 
آموزش و پرورش داش��تيم اما امور تربيتی يا پرورشی که پس از انقالب، به عنوان 
صدقه جاريه شهيدان عزيز رجايی و باهنر شکل گرفت، اساساً با امور تربيتی پيش 
از انقالب متفاوت بود و تنها يک اش��تراک لفظی با هم داشتند. شايد مجال کافی 
برای اين دو عزيز نبود که اهداف خود از تشکيل اين نهاد را در آموزش و پرورش 
تبيين کنند. تصور من اين است که قصد اين دو شهيد عزيز اين بود که اين نهاد 
جدي��د، زمينه ای را فراهم کند که تفکر انق��الب در بدنه وزارت آموزش و پرورش 
جاری و س��اری ش��ود. يعنی محصلين ما به طور عام، انسان هايی متدين و انقالبی 
تربيت شوند و در کل، تمام اين دستگاه را تحت تأثير قرار دهند. البته من به شکلی 
قاطع نمی توانم اين را بگويم اما تصور من به  عنوان يکی از پيرمردهای امور تربيتی 
اين است. البته آنچه در واقعيت رخ داد اين گونه نبود و امور تربيتی در جايی قرار 
نگرفت که بتواند مجموعه سيستم را متحول کند و کليت سيستم اعم از ساختارها 
و برنامه ها به گونه ای باشد که يک نسل انقالبی را تربيت کند. بلکه امور تربيتی در 
کنار و عرض  سيستم قرار گرفت که به نظر من يکی از اشکاالت اساسی آن بود. 

در آن زمان همان طور که می دانيد بحث حضور گروهک ها و پس از آن جنگ، 
مزيد بر علت ش��د و فش��ار را بر امور تربيتی آنچنان زياد کرد که خود امور تربيتی 

نيز نتوانست به خود بيايد که رسالت مهمتری  دارد. آنقدر درگير اين دست مسائل 
ش��د که از جايگاه اصلی خود غافل ماند. البته اين را بايد بگويم که اگر قرار اس��ت 
عملکردی را نقد کنيم، بايد انصاف داشته باشيم و نقاط قوت را هم بيان کنيم. بايد 
دقت کنيم وقتی امور تربيتی تش��کيل ش��د، نيروهايی که در اين قسمت به صحنه 
آمدن��د، آم��وزش چندانی نديده بودند. ف��رض بفرماييد چند نف��ررا که آمادگی و 
توان چندانی ندارند، به صحنه بفرس��تند و بگوين��د برويد يک تئاتر اجرا کنيد. در 
اين صورت مس��لم اس��ت که ايرادات زيادی پيش می آيد. می خواهم بگويم بخش 
زيادی از اشکاالتی که به وجود آمد به اين دليل بود که سيستم اساساً خود را برای 
ايفای اين نقش مهيا نکرده بود. نقش��ی را به عهده اش گذاشتند و گفتند آن را اجرا 
ک��ن! با چه نيرويی؟ خودت بگرد و نيروهاي��ت را پيدا کن. حاال اين  که اين نيروها 
را بايد از کجا پيدا و چگونه آنها را آماده کرد، اصاًل مطرح نبود. با تمام اين افت و 
خيزها بايد بگويم که امور تربيتی علی الخصوص در سال های اول، خوب عمل کرد 

که البته اين عملکرد خوب دليل نمی شود که افت و خيزها را نبينيم. 
به نظر من ايرادی که می توان به امور پرورش��ی وارد دانس��ت اين است که امور 
تربيتی در عرض آموزش قرار گرفت و نه در طول آن. يعنی يک دوقطبی به وجود 
آمد که در يک  س��وی آن آموزشی ها و در سوی ديگر، پرورشی ها قرار گرفتند. در 
آموزش و پرورش برخی استان ها، متأسفانه در اين حد متوقف نشد و گاهی به اين 
صورت بود که مديران کل، به طرفدار امور تربيتی و مخالف امور تربيتی، تقس��يم 
می ش��د. يعنی پرورش��ی به معياری برای اندازه گيری مديران کل بدل شد که آثار 

بسيار مخربی برجای گذاشت. من به بخشی از عوارض آن می پردازم. 

جبار رضایي در گفتگو با ضمیمه سیاسی 
اجتماعی ماهنامه تربیت:

اشاره:
در شماره گذش�ته، درباره آسيب شناسی فعاليت های 
تربيت�ی در نظ�ام آموزش و پ�رورش گفتگويی با اس�تاد 
مرتض�ی زاه�دی انجام ش�د و وعده داديم ک�ه به همين 
س�ياق، به س�راغ ديگ�ر صاحب نظران مج�رب اين حوزه 
بروي�م و ضمن گفتگو ب�ا آنان، نظرات ش�ان را در معرض 
مطالع�ه خوانن�دگان گرامی ق�رار دهيم. اين�ک در همان 
راس�تا، گفتگوی »ضميمه سياس�ی اجتماع�ی تربيت« با 

آقای جبار رضايی را پيش رو داريد.
جب�ار رضايی در تمامی س�ال های بع�د از انقالب، کار 
پرورشی را از مدرسه تا معاونت پرورشی استان کردستان 
و مش�اورت وزير تجربه کرده و کارش�ناس امور تربيتی و 

صاحب نظر حوزه پرورشی است. 

در تبلیغ دین و تربیت دینی، دچار 
روحیه قیم مابانه هستیم
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واقعي��ت اين اس��ت که اين گونه نمی توان به مس��ئله تربيت نگريس��ت و خوِد 
اين دوقطبی ش��دن نادرس��ت اس��ت و هيچ توجيه��ی ندارد. اين طور نيس��ت که 
دانش آموزان از دبير درس فيزيک می گيريد و از مربی درس تربيت! اصاًل اين گونه 
نيست. محصلين از تمام پيرامون خود، فارغ از درست يا نادرست بودن آن، تربيت 
می گيرند. تربيت پذيری انسان بسيار شناور و منعطف است و انسان از افراد بسيار 

زيادی تأثير می پذيرد. به دنبال اين امر، ايرادات بسيار اساسی تری به وجود آمد. 
آموزش و پرورش دوقطبی شد اما سوأل اين است که آيا امور تربيتی به صورت 
تمام و کمال توان ايفای وظايف خود را داشت؟ در يک زمان شخص يا مجموعه ای 
به تنهاي��ی ت��وان انج��ام کاری را دارد، اما وقتی خود آن مجموع��ه به ميزان کافی 
توانمند نيست، چرا بايد کمک ديگران را رد کند؟ اين نشانه کار حکيمانه نيست. 
ضمن اين که وقتی ش��ما عده ای را حذف می کنيد،  آنان هم بيکار نمی نش��ينند و 
اي��راد گرفتن از ش��ما را آغاز می کنند. يعنی در واقع مجموع��ه نيروهايی که بايد 
در کن��ار هم تش��کيل يک منظومه را می دادند تا ي��ک اتفاق مثبت رخ دهد، حاال 
تبدي��ل به نيروهايی ش��ده اند ک��ه همديگر را خنثی می کنند ک��ه برآيند اين کار 
صفر و در بس��ياری موارد حتی منفی است! اين به نظر من از ايرادات اوليه بود که 

حاال اگر بخواهيم کسی را مقصر بدانيم، مشکلی را حل 
نمی کند. مهم اين اس��ت که اين مش��کل را شناسايی 

کنيم. 
البته بخش هايی از امور تربيتی اين اشکال را در کار 
خود فهميد و سمينارهايی تحت عنوان تعميم تربيت يا 
نقش تربيتی معلمان برگزار شد که نفس برگزاری آنها 
نشان می داد امور تربيتی به  اين نکته اذعان می کند که 
معلمين نيز از نقش تربيتی برخوردار هس��تند. در واقع 
برگزاری اين س��مينارها نش��انه بازانديشی در سيستم 
ام��ور تربيتی ب��ود  اما خيلی نتيجه بخ��ش نبود. نتيجه 
وقتی حاصل می شود که س��ايرين به طور جدی دارای 
نقش باش��ند و وظيفه مند عمل کنن��د. اين که بگوييم 
همه معلمان در تربيت نقش دارند، حرف درستی است 
ام��ا تنها گفتن آن نمی تواند نتيجه بخش باش��د. وقتی 
می گوييم دبيران ادبيات يا دبيران رياضی ما در تربيت 
دانش آم��وزان نقش دارند، بايد نقش آنان را نيز تعريف 
کرد. در واقع بايد س��ازمان و برنامه و روش ها بر مبنای 
نقش پذيری همه اجزا تغيير کند که اين اتفاق نيفتاد.

چالش ديگری که اين حوزه با آن مواجه ش��د اين 
ب��ود که امور تربيتی رفت به س��وی ارائ��ه گزارش های 

ع��ددی و کم��ی از اين دس��ت که ما چندصد ه��زار نفر را به ف��الن اردو برديم يا 
چندصد هزار نفر در فالن مس��ابقه ش��رکت کردند و از اين دست آمارها. متأسفانه 
ش��رايط به گونه ای پيش رفت که گويا هدف امور تربيتی، ارائه اين گزارش ها است. 
اصط��الح مناس��بی که من می توانم برای آن پيدا کنم »س��يطره کميت« اس��ت. 

يک نوع کميت گرايی که به طور طبيعی مساوی با کم عمق شدن هست.
 ش�ايد دليل گراي�ش به دادن آم�ار اين نکته باش�د که 
تربيت يک امر کيفي است و مسائل تربيتي، خيلي قابل اندازه گيري 
نيس�تند. مث�ال بر خ�الف دروس ديگ�ر، نمی توان آم�اری از ميزان 
دي�ن داري دانش آم�وزان ارائ�ه داد. ش�ايد ام�ور تربيتي ب�ه  نوعی 

می خواست اين خالء را با ارائه آمار پر کند.
رضايی: آمار دادن به نوعی پُز دادن اس��ت. اما اين روند متأسفانه حتی به ارائه 
آمار نادرس��ت منجر شد. نمی خواهم بگويم همه اين گونه بودند اما اين هم بود. ما 
اصاًل برای اين نيامده بوديم که آمار بدهيم که مثال صدهزار نفر در مس��ابقه قرآن 
ما شرکت کردند. ما آمده بوديم تا کاری کنيم که دانش آموزان به قرآن عالقه مند 
شوند، با قرآن انس بگيرند و فهم قرآنی پيدا کنند و اين فهم قرآنی در زندگی آنان 
جلوه کند. اين هدف، سازوکار مخصوص خود را می طلبد، اما وقتی هدف شما ارائه 

آمار باشد، سازوکاری متناسب با همين هدف را بر می گزينيد.
البت��ه من ب��ا اين نظر ش��ما که مفاهي��م کيفی قاب��ل اندازه گيری نيس��تند، 
مخالف��م. مگر يادگيری فيزيک يک امر کيفی نيس��ت؟ م��ن می خواهم بگويم که 
جهت گيری های ما بايد به س��مت دين دار شدن باشد نه ارائه آمار. اين شبهه پيش 
نياي��د که آنانی که به س��مت ارائه آمار و کميت رفتن��د، از مايه های دينی بی بهره 
بودند و دين دار ش��دن بچه ها هدف آنها نبود. حرف من اين اس��ت که اين اشتباه 
آنان بود که هدف اصلي را گم کردند و به  مسير ارائه و حتي ساختن آمار رفتند و 
نتيجه اش چيزی بود که با هدف، هم خوانی نداشت. وقتی از نظر شما ارائه آمارهای 
درش��ت و درش��ت تر اهميت پيدا کند، به طور طبيعی از عمق و کيفيت کار کاسته 
می ش��ود. اين کاماًل طبيعی است. اگر شما رويکرد خود را برگردانيد و بگوييد من 
می خواهم اين بچه ها نس��بت به قرآن و نس��بت به پيغمبر معرفت پيدا کنند، در 
اين صورت به دنبال نيروهای مخصوص اين کار می رويد و برنامه ای متناسب با آن 

طرح می کنيد. 
بگذاري��د مثالي بزنم. اگر ش��ما بخواهي��د آمار ارائه دهيد طبع��ا  به اين نتيجه 
می رس��يد که مسابقه برگزار کنيد. س��ر صف به بچه ها اعالم می کنيد که مسابقه 
داري��م. بچه ه��ا ه��م در ابتدا، کمی حوصل��ه می کنند و پ��س از مدتی بی حوصله 
می ش��وند و شما هم برای نگه داشتن آنان و ايجاد انگيزه شرکت در مسابقه، جايزه 
می دهيد، جايزه های مختلف از س��فر گرفته  تا سکه. در نتيجه دانش آموزان با اين 
هدف وارد مس��ابقه می ش��وند که اين جوايز را ببرند. من با اصل مس��ابقه مخالف 
نيستم اما وقتی هدف ارائه آمار باشد، مسابقه به ابزاری 

بدل می شود که آمار بزرگ تری برای شما توليد کند.

 در همي�ن بخش مس�ابقات ام�ا اتفاقات 
خوبی هم می افتاد. برای مثال بس�ياری از ش�اعران 
مط�رح دو ده�ه اخي�ر از بچه هاي�ی هس�تند ک�ه 
س�رايش ش�عر به صورت حرف�ه ای را از مس�ابقات 
ش�عر دانش آم�وزی آغ�از کردند. منظور اين اس�ت 
ک�ه مس�ابقات الزامًا در تض�اد با اه�داف اوليه قرار 

نمی گيرند.
رضاي�ی: فکر کنم اي��ن بح��ث را از زاويه ديگري 
مطرح کنيم بهتر است. ش��ما فلسفه مسابقه را چگونه 
تعريف می کنيد؟ ممکن است شما مسابقه را طرح  کنيد 
تا عالئق را شناس��ايی کنيد. اين روش برای شناس��ايی 
اس��تعدادها روش خوبی اس��ت. البته تنها روش نيست 
اما روش خوبی اس��ت. اما يک نگاه ديگر اين اس��ت که 
ببيني��م از ميان مجموعه اس��تعدادها در هر زمينه ای، 
کدام يک دس��تاورد بهت��ری دارد. يعنی دس��تاوردها را 
بسنجيم. برگزاری مسابقه با هدف شناسايی استعدادها 
محل بحث نيس��ت اما حرف من اين است که وقتی در 

آمار دادن به نوعی پُز دادن اس�ت. 
ام�ا اين رون�د متأس�فانه حتی به 
ارائ�ه آمار نادرس�ت منجر ش�د. 
نمی خواه�م بگويم هم�ه اين گونه 
بودن�د ام�ا اين ه�م بود. م�ا اصاًل 
برای اي�ن نيامده بودي�م که آمار 
بدهي�م ک�ه مثال صده�زار نفر در 
مس�ابقه قرآن ما ش�رکت کردند. 
م�ا آمده بوديم ت�ا کاری کنيم که 
ق�رآن عالقه مند  به  دانش آموزان 

شوند.
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يک مدرسه مسابقه ای را در موضوعاتی برگزار می کنيد، مثاًل ده دانش آموز مستعد 
را شناس��ايی می کنيد، هدف اين مسابقه ها شناسايی همين استعدادها بود اما نگاه 
کمی و آماری باعث می شد تمام شرکت کنندگان را که اين ده دانش آموز از ميان 
آنان برگزيده شدند، به  عنوان آمار شرکت کنندگان در مسابقه و يک دستاورد ارائه 
دهيد، در حالي که دستاورد اين مسابقه همان ده نفر هستند نه همه دانش آموزان. 
مس��ئله ديگر اين اس��ت که وقتی ش��ما اين ده نفر را به عنوان اس��تعدادهای 
مثاًل ادبی شناس��ايی کرديد، چ��ه بايد بکنيد؟ يا بايد بپذيريم مربی پرورش��ی در 
همه زمينه ها اس��تاد اس��ت که اين قطعاً درست نيس��ت. يا بايد بپذيريم که ساير 
ظرفيت های مدرس��ه بايد به کمک ما بياين��د اما همان طور که در ابتدا گفتم، اين 
اتفاق نمی افتاد. در صورتی که ش��ما وقتی مس��ابقه مثاًل شعر يا داستان را برگزار 
کرديد و ده دانش آموز مستعد در يک مدرسه را شناسايی کرديد، بايد دست اينها 
را در دس��ت دبير ادبيات مدرس��ه بگذاريد و او هم برای پرورش اين اس��تعدادها 
تالش کند و سپس نتيجه تالش او را با مدارس ديگر بسنجيم. متأسفانه اين اتفاق 

نمی افتاد. يک کارهايی در کانون ها می شد اما عرصه کانون ها فراگير نبود. 
ش��ما می گوييد از ميان ش��رکت کنندگان در مسابقه ش��عر دانش آموزی امروز 
تعداد زيادی ش��اعر حرفه ای در عرصه حضور دارند. بله اما اگر تعداد استعدادهايی 
را که به دليل بی توجهی به پرورش استعدادش��ان،  ش��کوفا نشدند، در نظر بگيريم، 
می بينيم تعدادش��ان بس��يار بسيار بيش��تر از مواردی است که ش��ما به  آن اشاره 
کرديد. علت اين هم خيلی روش��ن اس��ت و آن منحصر کردن امر تربيت به حوزه 
پرورش��ي بود. مثاًل در زمينه مسابقات قرآن که شخصاً روی آن تحقيق کردم، اين 
وضعيت قابل ذکر است. ما درمدارس درس قرآن داريم اما ما مسابقات قرآن بدون 
ارتباط سازمان يافته با اين درس برگزار می شد بدون اين که به درس قرآن ومعلم 

ان توج��ه کني��م. اي��ن قطعاً 
اي��راد دارد. م��ا باي��د اين دو 
را در ط��ول ه��م می ديديم. 
مربی پرورش��ی و معلم قرآن 
از دو کشور جدا نيامده اند. به 
 عبارتی وظيفه مربی پرورشی 
و معلم قرآن بايد در طول هم 
تعريف می ش��د. وظيفه مربی 
پرورشی و معلم هنر و ادبيات 
هم همين طور. اگر اين اتفاق 
مَقِوم  می توانس��تيم  می افتاد 
هم باشيم و امروز مثاًل دوهزار 
شاعر انقالب داشته باشيم، نه 

به تعدادی معدود. 
موض��وع  دو  اي��ن  بناب��ر 
دوقطب��ی ش��دن و س��يطره 

کميت، از عمق کار پرورشي کاست.
اي��راد ديگ��ری که ب��ه  نظر من وج��ود دارد، افت��ادن در يک چرخ��ه معيوب 
اس��ت. در اين چرخه معيوب، انس��ان دائم تالش می کند اما به جايی نمی رس��د. 
م��ا در هدف گذاری و روش ها بايد يک نس��بتی برق��رار مي¬کرديم. برای مثال ما 
می خواهيم بچه های ما با قرآن انس بگيرند. حاال بايد پرسيد روشی که ما انتخاب 
می کنيم، خود به صورت مس��تقل دارای معنا اس��ت يا در راستای رسيدن به هدف 
است که معنا پيدا می کند؟ يعنی اگر روش نتوانست ما را به نتايج مطلوب برساند، 

بايد روش را تغيير داد اما متأسفانه اين اتفاق هم رخ نداد.

 آيا فکر نمی کنيد يکی از داليل معضلی که گفتيد، اين باشد که 
در سال های اول انقالب به دليل فضای عمومی کشور و جذابيتی که پيام انقالب 
داشت، علی رغم اين که گروهک ها از ميان دانش  آموزان عضوگيری می کردند، 
ام�ور تربيتی بدون اين که کار زيادي انجام دهد،  می توانس�ت دانش آموزان را 
جذب کند اما با تغيير ش�رايط کشور در س�ال های پس از جنگ، امور تربيتی 
همچن�ان در همان فضای ابتدای انق�الب ماند؟ آيا فکر نمی کنيد اين دليل در 

شکل گيری اين چرخه معيوب مؤثر بود؟
رضايی: در اين مورد من با ش��ما موافق نيس��تم و فکر می کنم جذب بچه ها 

به انق��الب در مقابل گروهک ها و همچنين رفتن بچه ها به جبهه ها، اتفاقاً از نقاط 
قوت امور تربيتی بود. شايد در موضوع جنگ، فضای عمومی کشور مؤثر بود اما در 
مقابله با گروهک ها در س��ال 58 اصاًل اين طور نيست زيرا در آن زمان، فضا خيلی 
در اختي��ار طرفداران انقالب نبود. امور تربيت��ی در آن زمان مجموعاً خيلی خوب 
عم��ل کرد. اگر به همان زم��ان برگرديم می بينيم که رويک��رد امور تربيتی کاماًل 
اقناعی بود. مثال به دنبال ش��خصيت های برجسته فکری و علمی مي رفت، مناظره 
برگزار می کرد، گفتگو تش��کيل می داد، بحث برپا می کرد و همين روش ها بود که 
جواب داد و مانع جذب بچه ها به گروهک ها می شد. اما همين روش، بعدها تعطيل 
ش��د. گويا ديگر الزم نيست اين برنامه ها اجرا شود! در حالی که سوأل برای جوان 
هميش��ه وجود دارد و هميش��ه به گفتگوهای اساس��ی با متفکرين نياز است. مثاًل 
بحث تربيت سياس��ی از مباحثی بود که رفته رفته کمرنگ و بعد هم تعطيل ش��د. 
ما س��ال هفتاد و يک نش��ريه ای به  نام »تربيت سياسی« منتشر می کرديم که دو 
شماره هم بيشتر منتشر نشد. يکی از همکاران ما توانسته بود سوأالت تند سياسی 
را از دانش آموزان بگيرد و آنها را برای مرحوم آقای عميد زنجاني ببرد. آقای عميد 
وقتی س��وال ها را نگاه کرد گفت: اين سوال ها خيلی خطرناک است. بعد از اندکی 
فکر کردن گفت: اگر ما به اين س��وال ها جواب ندهيم، س��وال که از بين نمی رود 
ولی ديگران آنطور که می خواهند به س��وال ج��واب می دهند. بنابراين اگرچه اين 
س��وال ها سخت و خطرناک اس��ت ولی حقش اين است که ما به آن بپردازيم. اين 

برخورد آقای عميد بود. 
منظ��ور بنده اين اس��ت که در بح��ث جنگ و در بحث برخ��ورد با گروهک ها 
ضمن اينکه انتقاداتی به امور تربيتي وارد اس��ت، من آن فعاليت ها را بيشتر قبول 
می کنم و آن دوره را مناس��ب تر می دانم تا کار هايی که جنبه کليش��ه ای و شعاری 
و  ک��رد  پي��دا  عددس��ازی  و 
روتين طراحی شده  برنامه ای 
ب��ود و کارشناس��در ابت��دای 
تهي��ه  دس��تورالعمل  س��ال 
می ک��رد، عده ای س��وال طرح 
می کردن��د و ... اين چرخه هر 
س��ال تکرار می ش��د ...کارها، 
کليش��ه ای محض ب��ود. حرف 
من اين است که هر زمان که 
کار تربيت به س��مت کار های 
کليشه ای رفت بايد فاتحه آن 
را خواند. چرا؟ چون ش��ما در 
کار تربيت با پديده کليشه ای 
و ثابت روبرو نيس��تيد بلکه با 
آدم هايی س��ر و کار داريد که 
ساعت به س��اعت نو می شوند 
و تغيي��ر می کنند. به هيچ وجه با کار کليش��ه ای نمی توان تح��والت را در اختيار 

گرفت و مديريت کرد. 
 .

 ش�ما به مسئله تربيت سياسي اشاره کرديد. به نظر شما 
علت کم رنگ ش�دن اي�ن موضوع در مدارس چيس�ت؟ برخي فکر 
می کنند وقتي هزينه فعاليت سياس�ي اجتماع�ي در مدارس آنقدر 
باال باش�د که بر سرنوس�ت و آينده دانش آم�وزان اثر منفي بگذارد، 
ه�م خانواده ها و هم خ�ود دانش آموزان به اين نتيجه مي رس�ند که 
وارد مسائل سياسي نشوند و به همين دليل اکنون شاهد افت درک 
سياسي در سطح دانش آموزان و حتي در سطح دانشگاه ها هستيم.

رضايی: با شما موافق هستم. اساسا فعاليت سياسی در کشور ما هزينه بااليی 
دارد. اي��ن يکی از آس��يب های اصلی اس��ت که من آن را قب��ول دارم ولی راه حل 
آن پ��اک کردن صورت مس��ئله نيس��ت. بی توجهي به تربيت سياس��ی نيز هزينه 
وحشتناکی را در بر دارد. بايد اين دو موضوع را در کنار يکديگر گذاشت. همانطور 
که شما گفتيد دانشجويانی داريم که از مسائل سياسی کشور کامال بی خبر هستند 

و اين خيلی وحشتناک است. اين هم هزينه بااليی است.

در اواي�ل انق�الب، رويک�رد ام�ور تربيت�ی کاماًل 
اقناعی بود. مثال به دنبال ش�خصيت های برجسته 
فک�ری و علمی مي رفت، مناظ�ره برگزار می کرد، 
گفتگو تشکيل می داد، بحث برپا می کرد و همين 
روش ها بود که ج�واب داد و مانع جذب بچه ها به 
گروهک ها می ش�د. اما همين روش، بعدها تعطيل 

شد.



شماره دوم / آبان ماه 941393

اندیشه

شماره دوم / آبان ماه 941393

پرونده اول

شماره دوم / آبان ماه 941393

ت وگو
گف

 وقتي به سراغ خانواده ها مي رويم، برای آنان هم فرزندی 
مطلوب اس�ت که کاری به مسائل سياس�ی نداشته باشد. طبعا يکی 
از نتايج آن رش�د نگاه فردگرايی بدون در نظر گرفتن منافع جمعی 

است.  
رضاي�ی: بله. خانواده متوجه هزينه ها می ش��د ولی فرزن��د آن خانواده متوجه 
هزينه ه��ای پيش رو در اين حوزه نبود. من انگيزه آن خانواده ها که جلوی فعاليت 
سياسی فرزندان خودرا می گيرند درک می کنم.  ولی بايد ديد چرا همين خانواده ها 
در زمان جنگ مانع جبهه رفتن فرزندانشان نمی شدند؟ جنگ که هزينه بيشتری 
داش��ت و جان فرزندانش��ان هم در خطر بود. فعاليت های سياس��ی با فعاليت های 
حزب��ی و بازی های سياس��ی و جناح��ی دو مقوله جدای از هم هس��تند. بگذاريد 
واضح ت��ر بگوي��م. آيا ما در آم��وزش و پرورش به دنبال اين هس��تيم که به بچه ها 
ي��اد بدهيم به چه کس��ی يا گروه��ی رای بدهند يا ندهند؟ ي��ا می خواهيم کاری 
کنيم که خود دانش آموزان به جايگاهی برس��ند که تصميم بگيرند؟ ما نبايد قيم 
دانش آموزان باشيم. بنده متاسفانه در برخی موارد شاهد بودم که تربيت سياسی به 
دنبال آن بود که صندوق رای فالن گروه را پر کند يا رای بهمان گروه را کم کند. 
اين رويکرد قيم مابانه اس��ت و هيچ ربطی به تربيت سياسی ندارد. تربيت سياسی 

آن است که باعث رشد و فهم 
دانش آموزان  سياس��ی  دانش  
بش��ود و آنک��ه در انتخاب��ات 
ش��رکت می کند يا نمی کند و 
به چه گروه��ی رای می دهد، 
به ما ربطی ندارد. متاس��فانه 
اين آس��يب های امور تربيتی 
و اين دعوا های سياسی، نتايج 
منف��ي در بر داش��ت و رفته 
رفت��ه خانواده ها به اين نتيجه 
رس��يدند که صورت مس��ئله 
را پ��اک ک��رده و از دخال��ت 
سياسي  امور  در  فرزندانش��ان 

جلوگيري کنند. 

 ش�ما به عنوان فردی که س�ابقه و تجرب�ه خوبی در اين 
زمينه داريد، چه راهکاری برای بازگش�ت فضای با نشاط سياسی و 

اجتماعی در مدارس پيشنهاد می کنيد؟
رضايی:  بنده چند پيشنهاد دارم ولي اجازه دهيد ابتدا يک بحث مديريتی را 
مطرح کنم. در مديريت می گويند اگر ش��ما فعاليتی انجام بدهيد که نش��ود آن را 
ارزيابی و بررس��ی کرد که تا چه حد به نتيجه خواهد رسيد يا نه، آن کار مديريت 
ش��دنی هم نيست. بايد در امور تربيتی يک نظام ارزيابی و ارزشيابی علمی مستقر 
کني��م. آن وقت برنامه ها و کار هايی را که می خواهيم انجام دهيم، ارزيابی کنيم و 
ببينيم آيا اين برنامه ها ما را به هدف می رساند يا نه. گزارش های کمی اين قابليت 
را ندارد. من مخالف گزارش های کمی نيس��تم اما معتقدم اصالت با آن نيس��ت. به 
عنوان مثال بايد بررس��ی کرد دانش آموزان ما به کش��ور ايران و دين اس��الم نگاه 
مثبت دارند يا نه؟ اين را هم به راحتی می ش��ود ارزيابی کرد. يک گروه مستقل را 
مامور اين موضوع کنيم که دانش آموزان تا چه حد عالقه مند به کشورشان، اسالم 
و انقالب هستند؟ چقدر حاضرند از مبانی دينی خود دفاع کنند. پس اولين حرف 
من اين است که بايد به سمتی برويم که يک نظام ارزشيابی ايجاد کنيم تا متوجه 
اين موضوع بش��ويم که در کجا قرار داريم و اهدافمان تا چه حد عملی شده است 
و تا چه حد نتيجه نداشته است. می دانم که نتايج اين اقدام خوشايند نيست ولی 
اش��کالی ندارد. انس��ان نبايد از حقايق پيرامونش فرار کن��د. مثل اين می ماند که 
انس��انی معتاد است و برای آنکه اعتيادش مش��خص نشود، آزمايش ندهد. ما بايد 
واقعيت ها را برای خودمان مکشوف کنيم. حاال نيازی نيست که اين مسائل را جار 

بزنيم يا در رسانه ها بگوييم ولی بايد کشف کنيم.
نکته دوم اين است که يکی از اشکاالتی که ما در گذشته داشتيم – حدود سال 
60- اين بود که مفهوم تربيت به تعداد مربيان اين حوزه متفاوت بود و هر کس��ی 
آن را به صورت خاصی می فهميد. اگر آن روز می شد اين تضاد و تعارض تعاريف را 

تحمل کرد، امروزه بايد به اين س��مت برويم که از تربيت به فهم مشترکی برسيم. 
همه بايد بدانيم تربيت چيس��ت و چه اتفاقی می افتد که می گوييم تربيت حاصل 
شده است. اگر آن روز فرصت و امکان پرداختن به اين موضوع نبود، امروز بايد به 
آن پرداخت. مقابل ش��ما کتاب »مبانی نظری س��ند تحول« قرار دارد. منظور من 
آن نيس��ت که محتويات آن وحی اس��ت ولی به هر حال در توليد آن، کار علمی 
انجام ش��ده و به نتايجی رسيده اند. اين کتاب تربيت را تعريف کرده است. در اين 
تعريف ديگر آن مس��ائل گذش��ته دو قطبی و س��ه قطبی و آموزش و پرورش و ... 
مطرح نيس��ت. تربيت در اين س��ند تبيين و تعريف شده اس��ت. اين تعريف بايد 
مبنای سازماندهی جديد پرورشی بشود. بر اساس اين تعريف، فيزيک و ساختمان 
و فض��ا هم آث��ار تربيتی دارد. يعنی مدارس ما بايد به گونه ای س��اخته ش��ود که 
برای تربيت دانش آموزان هماهنگی بيش��تر داشته باشد. مثال آيا مدارس پسرانه و 
دخترانه ما با هم تفاوتی دارند؟ دبيرس��تان های دخترانه به گونه ای طراحی نشده 
است که دختران ما در آنجا راحت باشند. حتی دختران در کالس دخترانه نيز در 
معرض ديد هس��تند. در مدارس ما امکان تح��رک فيزيکی به صورت آزادانه برای 
آنها فراهم نيست و اين اشکاالت زيادی دارد. اگر خواهان اين هستيم که فرزندان 
ما در زمينه های ورزش��ی توانمند باشند، بايد ش��رايط و امکانات به گونه ای باشد 
ک��ه دانش آموزان ب��ه راحتی 
بتوانند به فعاليت های ورزشی 
بپردازن��د. مثال ه��ای زيادی 
وج��ود دارد که فرصت گفتن 

آن نيست. 
مث��ال بايد بررس��ی کنيم 
که کدام ي��ک از اهداف ما از 
طريق درس تاريخ تحقق پيدا 
از خودتان  بگذاري��د  می کند. 
بپرسم. قطعا اسم ترکمن چای 
را ش��نيده ايد ول��ی معاه��ده 
پاريس را شنيده ايد؟ خيلی ها 
حتي بس��ياري از بزرگان هم 
نش��نيده اند. م��ن برای ش��ما 
که  همانطور  می دهم.  توضيح 
می دانيد ما از روس ها شکست خورديم. بعد از شکست مجبور شديم به ترکمن چای 
ت��ن بدهي��م ولی در معاهده پاريس، هرات را که مال ما بود به انگليس��ی ها واگذار 
کردن��د. به اصطالح امروزی ها می گوين��د در معاهده پاريس ما بازی برده را واگذار 
کردي��م. کدام ي��ک از اين دو، فاجعه بار تر اس��ت؟ حرف بنده اين اس��ت که چون 
اهدافمان را به صورت دقيق مشخص نکرده ايم نمی توانيم از درس تاريخ بهره خوبی 
ببريم. اگر اهدافمان مش��خص باشد به معلم تاريخ می گوييم ترکمن چای را دقيق 
بگ��و اما معاهده پاري��س را دقيق تر بگو. دانش آموز بايد بداند روزی در اين مملکت 
س��ران کشور، بازی برده را واگذار کردند. با اين کار می توان در دانش آموزان حس 
و عالقمندی به کش��ور ايجاد کرد. علی ای حال حرف من اين اس��ت که متناسب با 
تعريف ارائه شده، بايد بر اساس سن، مقطع تحصيلی، جنسيت هدف گذاری کنيم 
و همه بخش های آموزش و پرورش را در اين امر س��هيم کنيم تا اهداف مورد نظر 

محقق شود.

 موض�وع ديگر بحث جذب نيرو اس�ت. ام�ور تربيتي از 
نداش�تن مربيان توانمند تاثيرگذار محروم اس�ت و بسياري ترجيح 
مي دهن�د از اي�ن بخش خارج ش�وند و به ح�وزه آموزش�ي بروند. 
مس�ائل مال�ي هم در اين قضيه موثر اس�ت. مثال مربي پرورش�ي ما 
وقتي تحصيل مي کرديم، در س�اعت های خارج از مدرسه مجبور به 
مسافرکشی بود و روي دانش آموزان هم موثر نبود ولي معلم ادبيات 
م�ا فرد تاثيرگذارتري بود و کتاب معرفی می کرد. جذب نيرو در اين 

زمينه بايد چه سازوکاری داشته باشد؟
رضايی: همه عوامل دست اندرکار در آموزش و پرورش در تربيت دانش آموزان 
نقش دارند. اين بايد به رس��ميت ش��ناخته بش��ود. يعنی بايد انتظارمان را از دبير 
تاري��خ يا ادبيات به روش��نی مش��خص کنيم. نبايد بگوييم به ام��ور تربيتی نيازی 

 س�کان دار تربي�ت در کش�ور وزي�ر آم�وزش و 
پرورش است. همين طور می آيد پايين و به مدير 
مدرسه می رسد. مدير مدرس�ه سکان دار تربيت 
دانش آموزان اس�ت. معاون پرورشی، معاون وزير 
است. وزير اس�ت که اصل است. معاونين دستيار 

او در اين مسير هستند. 
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نيست. بايد بگوييم آقای دبير ادبيات! اين بخش از وظايف را شما بر عهده بگيريد. 
دبير تاريخ يک بخش، بابای مدرسه يک بخش، مدير هم يک بخش. ناظم ها نقش 
خيل��ی مهم��ی دارند. وقتی يک ناظمي چش��مش را می بندد و ب��ه بچه ها توهين 
می کن��د يا آن ه��ا را با چوب می زند، می دانيد چقدر س��رمايه از بين می رود؟ بايد 
به ناظم ها گفته ش��ود ک��ه با اين گونه اقدامات، س��رمايه های زيادی هدر مي رود. 
بايد انتظاراتمان را از ناظم ها مش��خص کنيم. هم��ه اين انتظارات و اهداف را بايد 

مشخص کنيم. 
فرآيند تربيت در مدارس مانند مجموعه ای اس��ت ک��ه دارد حرکت می کند و 
پرورش��ی بايد بر آن مديريت کن��د. بگذاريد واضح تر بگويم. س��کان دار تربيت در 
کش��ور وزير آموزش و پرورش اس��ت. همين طور می آيد پايين و به مدير مدرسه 
می رس��د. مدير مدرسه سکان دار تربيت دانش آموزان است. معاون پرورشی، معاون 
وزير اس��ت. وزير اس��ت که اصل است. معاونين دس��تيار او در اين مسير هستند. 
س��خن من اين اس��ت که از اين قطب بندی ها بيرون بياييد. سند تحول به مسئله 
ب��ه گونه ای نگاه می کن��د که کل مجموعه بايد اين موضوع را پيش ببرند. اگر امور 
تربيتی بتواند همه را در اين زمينه بسيج کند دستاورد بزرگی است. اين تمام کار 
نيست. در چند موضوع بايد اصالحاتی ايجاد شود. هم در حوزه پرورشی و هم در 

حوزه های ديگر که تحت عنوان تغييرات رويکردی بايد به آن اشاره کنم. 

 از حرف های شما چنين نتيجه گرفته مي شود که معلمان 
و معاوني�ن و مدي�ران و ... در م�دارس، ب�ه نوعی نياز ب�ه آموزش و 
تربي�ت در اي�ن زمينه دارند و اين بايد قب�ل از ورود آنها به مدارس 
انجام می ش�د تا بتوانند به عنوان يک مجموعه منسجم در کنار هم 
اهدافشان را محقق کنند. طبعا کسی که بتواند اين آموزش را بدهد 
و اين مجموعه را مديريت کند، قطعا مربی تربيتی نيس�ت و در اين 

زمينه چيزی خارج از مدرسه بايد اتفاق بيفتد که نيفتاده است. 
رضايی: زمانی هس��ت ک��ه از معلمان انتظاری در تربي��ت نداريم. يعنی معلم 
می آيد درسش را می دهد و می رود. ولی اگر بر اساس تعريف تربيت در سند تحول 
به دبير نگاه کنيم، س��والی که مطرح می ش��ود اين است که آيا دبيران هر درسی 
تاثي��ر تربيتی ندارند؟ قطعا دارند. وقتی اين را پذيرفتيم بايد با دبير و مس��ئولين 
مدرسه هماهنگ کنيم تا اين کاروان را به پيش ببريم و تقسيم وظايف کنيم. حال 
اگر می گوييد ش��خصی آمادگی انجام اين کار را ندارد، طبيعی اس��ت که بايد ياد 
بگيرد. در دانش��گاه  فرهنگيان بايد با اين نگاه، دانشجويان را تربيت کنند. واقعيت 
قضيه اين اس��ت که دانش آموزان از معلمان خود همه چيز را ياد می گيرند و بايد 
اي��ن را ب��ه معلم گفت که اين دانش آموز فرزند ماس��ت و در همه چيز )از دس��ت 

در جيب کردن يا ن��گاه کردن به دانش آموز و...( بايد 
دقت ش��ود. اگر معلمی فقط ب��ه چند دانش آموز نگاه 
کند و توجه داش��ته باش��د،  نتيجه آن خواهد بود که 
دانش آم��وزان نيز از او روی ب��ر می گردانند و به معلم 

نگاه نمی کنند. 
ب��ه نظر بنده چند موضوع مه��م و رويکردي نيز 

هست که بايد به بحث گذاشته شود. 
يکی از مس��ائلی که بايد امروز ب��ه آن بپردازيم، 
رويک��ردي اس��ت ک��ه م��ن اس��م تق��دم »رويکرد 
مصونيت سازی« يا »پيشگيرانه فعال« در فعاليت های 
فرهنگی را روی آن می گذارم. ما در اس��الم عبارتی 
داريم به نام ابتالء يا آزمايش: و اذا ابتلي ابراهيم ربه 
بکلم��ات. خدا ابراهيم را مبتال ک��رد. يعنی در کوره 
امتحان قرار داد. حرف من اين اس��ت که نگاه ما در 
تربيت نبايد گلخانه ای باش��د. اينکه دانش آموزان در 
معرض هيچ گونه ميکروب و آلودگی قرار نگيرند. اين 
نگاه امروزنه معقول است نه ممکن. تا کی می توانيد 
دانش آموز را در گلخانه ن��گاه داريد. يک روز بيرون 
می آيد و آن زمان با يک س��رماخوردگی می ميرد. ما 
بايد به اين س��مت برويم که دانش آموزان در فضای 
برنامه های ما به تدريج مصونيت پيدا کنند. مثال بنده 

وقت��ی به عنوان معلم وقتی س��ر کالس می روم و دروس مع��ارف را ارايه می کنم، 
هميش��ه بيان مواضع منفی و انتقادی را م��ن به عهده می گيرم. و به دانش آموزان 
می گويم به مس��ائلی که مطرح کرده ام جواب بدهند. بچه می بيند که س��واالتی را 
امکان دارد زمانی در جای ديگری از زبان ش��خصی بشود، امروز از زبان معلم خود 
می ش��نود. بعد ما در يک فضای س��الم با هم بحث می کنيم و به جواب می رس��يم 
و آنها پيروز بحث می ش��وند. اين کار که اشکالی ندارد. اينجا دانش آموزان در يک 
فضای سالم و مديريت شده، سواالتی را که ديگران برای آنها مطرح و آنها را درگير 
می کنند، از زبان معلم خودشان مي شنوند و به صورت طبيعی به جواب می رسند. 
اين می ش��ود يک ابت��الء و يک مصونيت. حال اگر براي اي��ن دانش آموز در جايي 
همين س��وال مطرح بش��ود، می تواند فورا جوابش را بدهد. به همين دليل اس��ت 
که بعضی از بچه های قبل از انقالب، مصونيت بيش��تری نس��بت به بچه های بعد از 
انقالب دارند. چون در فضای قبل از انقالب، حرف های ضد اسالم زده می شد و ما 

می رفتيم با تحقيق و بررسی، جواب اين مسائل را پيدا می کرديم. 
نکته دوم اينکه وقتی از تربيت صحبت می کنيم مرادمان تربيت اس��المی است 
و چيز ديگ��ری را مورد نظر نداريم. در تربيت اس��المی 
پيش فرض هاي��ی داريم که بايد مورد واکاوی و بررس��ی 
قرار بدهيم. يکی از اشکاالت اين است که تربيت اسالمی 
را مس��اوی می گيريم با اطالعات مذهبی. اصال اين گونه 
نيس��ت. با همين برداشت غلط، کلی اطالعات مذهبی را 
سر بچه ها می ريزيم به گونه اي که واکنش ايجاد مي شود 
و ديگ��ر وقتی می خواهيم در اين موض��وع حرف بزنيم، 
آنان گوش های خودشان را می گيرند تا نشوند. همچنين 
زمان��ی که می خواهيد در اين موض��وع کاری کنيد، بايد 
کلی جايزه بگيريد و مش��وق داشته باشيد. اين که ديگر 
تربيت نيست. به نظر من بايد اين رويکرد تغيير کند. به 
قول موالنا: آب کم جوی تشنگی آور به دست/ تا بجوشد 
آبت از باال و پس��ت. در اين روشی که االن در آموزش و 
پ��رورش و مخصوصا صدا و س��يما داريم، تربيت مذهبی 
را مساوی گرفته ايم با اطالعات فراوان مذهبی که خيلی 
از آنه��ا به درد می خورد و خيلی ها هم به درد نمی خورد. 

اين امر بايد اصالح شود..

 طبعا وقتي ش�ما جايزه دادن براي تربيت 
ديني را غل�ط بدانيد، حتما با تنبيه و مجازات در اين 

قضيه هم مخالفيد.

 نگاه ما در تربيت، زمانی گلخانه ای 
بود. به اي�ن گونه که دانش آموزان 
در مع�رض هيچ گون�ه ميکروب و 
آلودگ�ی ق�رار نگيرند. اي�ن نگاه 
ام�روز ج�واب نمی ده�د. ت�ا کی 
می توانيد دانش آموز را در گلخانه 
نگاه داريد؟ ما بايد به اين س�مت 
برويم که دانش آموزان به تدريج به 
بعضی مسائل مبتال بشوند و کمک 
کنيم از اين مسائل بيرون بيايند تا 

مصونيت پيدا کنند.
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رضاي�ي: بل��ه. آن که در اصل غلط اس��ت. بگذاريد يک خاطره ای برای ش��ما 
بگويم. يک آقايی بود در خراسان که اسمشان را فراموش کرده ام. مرد شريفی بود 
و خداوند بيامرزد ايش��ان را. من در نهادی کار می کردم. به ايشان گفته بودند بين 
دو نماز در آنجا صحبت کند. لهجه ش��يرين خراس��انی هم داش��ت. گفت من بين 
دو نماز صحبت نمی کنم چون ش��ما مجبوريد بنش��ينيد و حرف مرا گوش کنيد. 
من بعد از نماز صحبت می کنم که هر کس دوست داشت به حرف های من گوش 
کند و هر کس نخواس��ت برود. من آنجا او را تحس��ين کردم. اين که شما مخاطب 
را در فش��ار قرار می دهيد که مجبور باشد بنشيند و به حرف های شما گوش کند، 
نش��ان می دهد جاذبه ه��ای الزم را برای انتقال حرف هايت��ان نداريد و بايد به فکر 

اصالح خود باشيد. 
نکت��ه ديگر اينک��ه تعريفمان از دين داری بعضا خالی از اش��کال نيس��ت. من 
از ش��ما س��وال می کنم اينکه کسی برای فقير، مس��تضعف، محروم کاری بکند را 
جزو ش��اخصه های دين داری می آوريم يا نه؟ متاس��فانه نمی آوريم. از خودم حرف 
نمی زن��م. از قرآن برای ش��ما می خوانم. يکی آيه 44 س��وره مدث��ر. می گويد اهل 
بهشت از جهنمی ها می پرسند برای چه چيزی شما را به جهنم آوردند؟ می گويند 
ما نمازگزار نبوديم و برای اطعام مسکين هيچ کاری نمی کرديم. اين عجيب است. 
تالش برای اطعام مس��کين نکردن جايگاهش در جهنم است. بگذاريد آيه ديگری 
بخوانم. س��وره ماعون: »آيا نديديد کس��ی که دين را تکذيب می کند؟ آنکه يتيم را 
از خود دور می کند. رحم ندارد. هيچ تالش��ی برای طعام مس��کين نمی کند«. اين 
آدم دين ندارد اما ما به چه کس��ی می گوييم دين ندارد؟ مثال خانمی که مقداری 
روس��ری اش عقب است. بايد يک بار ديگر برگرديم و ببينيم منابع ما دين داری را 
چگونه تعريف می کنند. شما زياد شنيده ايد که امام سجاد، شب ها کيسه بر دوش 
داش��ت و اطعام مس��اکين می کرد و آن زمان که به ش��هادت رسيد ديدند پشتش 
زخمی است. اطعام مسکين در سيره همه ائمه بوده است. ما چرا اين چيز ها را در 
تعريف دين داری نياورديم؟ تالش برای محرومان يا به زبان امروزی کاهش فاصله 
طبقات��ی يکی از مالک های دينداری اس��ت. آن فهمی از دي��ن که هيچ دغدغه و 
نگرانی برای افرادی که گرسنه سر به بالين می گذارند ندارد، بايد مورد سوال قرار 
گيرد توجه به محرومين در س��يره نبوی و ائمه اطهار فراوان ديده می شود به قول 
استاد سخن سعدی من از بی نوايی نيم روی زرد/ غم بينوايان رخم زرد کرد. توجه 
به غم بينوايان و حس��اس بودن به آن ها و تالش برای پاک کردن غبار محروميت 
از چهره اين قش��ر يک توصيه حاشيه ای نيست. بايد سازو کارهايی تعريف کرد تا 
جامعه دانش آموزی در اين عرصه فعال ش��ود  و اساسا تالش در اين زمينه ها را از 
اجزای دينداری خود تلقی نمود. مثال بياييم در دبيرس��تان بگوييم در محله س��ه 
فقير داريم که ش��ام شب ندارند. بچه ها بياييد با هم به سراغ اين خانواده ها برويم. 
اين يعنی دين داری. ما اين ها را جزو دين می دانيم. اين آيات را خواندم که بگويم 

اين جزو دين است. هم سيره ائمه اين است و هم در قرآن آمده است. 
شما نامه های امام را در سال 42 بخوانيد. می گويد از پولی که پيش من است 
ب��رای خانواده ای که من برای آنها ذغال می خريدم بخريد. مجتهدی که در ترکيه 

در تبعيد است، نگران خانواده ای است که در زمستان مشکل سوخت دارد. 
نکت��ه بع��دي در پيش فرض ها اين اس��ت که ما در تبليغ دي��ن و تربيت دينی 
متاس��فانه دچار يک روحيه قيم مابانه هس��تيم. تصور ما اين است که می آييم سر 
صف، س��خنراني مي کنيم و حرف می زنيم و همه هم ساکت هستند و می پذيرند. 

هيچ پيغمب��ری اين گونه دين 
را تبليغ نک��رد. بايد بپذيريم 
که قي��م هيچ کس نيس��تيم. 
نه تنه��ا قي��م نيس��تيم، بايد 
بپذيريم که ديگران در حضور 
ما، عليه ما حرف بزنند. آنقدر 
فضا باز باش��د که افراد دچار 
لکنت نش��وند. نترسند از اين 
ک��ه اگر حرف بزنن��د،  ممکن 
اس��ت اخراج ش��وند يا ممکن 
اس��ت گزينش آنان با مشکل 
مواجه شود. اگر فضا اين گونه 
شد که ديگر فضای تبليغ دين 

نيس��ت. حتم��اً نهج البالغه را خوانده اي��د. حضرت امير نامه ای ب��ه مالک دارند که 
می فرماين��د: ای مال��ک، وقتی به مصر م��ی روی، مردم مصر يا ب��رادران دينی تو 
هس��تند و يا مثل تو مخلوق خدا هس��تند. الحق و االنصاف، کدام اصل حقوق بشر 
اين طور ش��فاف از همه مردم دفاع می کند؟ تمام انسان هايی که ما با آن ها مواجه 
هستيم، مثل ما مخلوق خدا هستند. ما هيچ تفاخری بر آن ها نداريم. اصاًل فضای 
تبليغ دين با اين باالنش��ينی ها جور در نمی آيد. اين فضا فضای شيطانی است، نه 

فضای تبليغ دين.
باي��د اين ن��گاه قيم مابانه را اصالح کني��م. اين نگاه که ش��ما نمی فهميد و ما 
می خواهيم شما را ارشاد کنيم، باعث می شود خيلی ها اصاًل به حرف های ما گوش 
ندهند زيرا می بينند پيش فرض ما اين اس��ت که او بايد بگويد من نمی فهمم، من 
جاهلم، ش��ما می فهميد. خب هيچ انس��ان عاقلی حاضر نيس��ت اين پيش فرض را 

بپذيرد. 
نه تنها اين نگاه بايد اصالح شود بلکه وسيع تر از اين، بايد نگاه کريمانه به مردم 
داشته باشيم. به فرموده قرآن »لقد کرمنا بنی آدم«. اينها را من االن در حد حرف 
بيان می کنم اما اينها بايد در سازوکارهای ما قرار بگيرد و نهادينه شود، به گونه ای 
که هر ش��خصی وارد برنامه می ش��ود، احساس بزرگی و کرامت کند. برنامه های ما 
بايد اين ويژگي را داش��ته باش��د، نه اينکه س��خنرانی کنيم و بگوييم شما برای ما 
عزيزيد، اما برنامه که تمام شد بگوييم برويد دنبال کارتان! نوع برنامه بايد کريمانه 
باشد. اگر کسی مخالف ما حرف زد، احترامش پا برجا باشد. اين طور نباشد که اگر 
کسی مخالف ما حرف زد، ديگر جايی در مدرسه نداشته باشد چرا که اگر اين گونه 
ش��د، او ب��ا ما قطع ارتباط می کن��د. ارتباطش که با ما قطع ش��د، ديگران روی او 
س��رمايه گذاری می کنند. نمی گويم دشمنان بيکار نشسته اند اما بر اين نکته تاکيد 
دارم که همان گونه که در پی کش��ف و خنثی کردن برنامه های دشمنان هستيم، 
بيش از آن بايد بررس��ی کنيم چرا افراد حاضر نيس��تند پای صحبت ما بنشينند؟ 

بايد ابتدا اشکاالت خودمان را پيدا کنيم. 
ي��ک مورد ديگ��ر را بگذاريد با يک مثال بگويم. حکوم��ت بنی عباس حکومت 
دينی نبود اما لعاب دينی داشت. وقتی اينها بغداد را به  عنوان مرکز حکومت خود 
انتخاب کردند، در دنيای آن روز، بغداد به مرکز علمی جهان بدل شد. دانشمندان 
از همه جای دنيا هم برای درس خواندن و هم درس دادن به اين ش��هر می آمدند. 
نه  اين که مسلمان شوند، بلکه تنها می آمدند و در هر زمينه ای از طبابت تا فلسفه 
به درس خواندن و درس دادن مش��غول می ش��دند. اين ط��ور بود که تمدن بزرگ 
اس��المی ش��کل گرفت. يعنی اين تمدن آن قدر هاضمه اش باالست که بزرگ ترين 
فيلس��وف ها و دانشمندان،  شايد مسلمان هم نبودند اما افتخار می کردند در فضای 
آزاد تمدن اسالمی به درس و بحث می پردازند. ما بايد آن هاضمه و شرح صدر را 
حداقل در مدارس خود به وجود بيا وريم تا افراد در آن احس��اس آزادي و افتخار 

کنند. آنگاه می توان رشد و بالندگی را انتظار داشت
زمان��ی ک��ه در امور تربيتی بودم ب��ا يکی از عالمان ب��زرگ صحبت می کردم، 
حرف بسيار مهمی به من زد. گفت اين کشور به وزارت اطالعات نياز دارد و برای 
همين هم آن را برپا کردند. اما کشور حتماً به امور تربيتی هم نياز دارد. نکند که 
روابط��ت را جوری تنظيم کنی ک��ه از خاصيت بيفتی! از همان زمان که اتفاقاً من 
معاونت پرورشی استان کردستان بودم، به تمام مربی ها گفتم روابط شما با بچه ها 
بايد طوری باش��د ک��ه بچه هايی که نوعی به دموکرات و کومله عالقه دارند ش��ما 
را مأمن خود بدانند و به ش��ما 
پناه بياورند و حتی حرف های 
دموکرات��ی و کومل��ه ای خود 
را ه��م به ش��ما بزنن��د. اگر 
اي��ن اتفاق افتاد، ش��ما مربی 
پرورشی خوبی هستيد. بچه ها 
با اطمينان خاطر بايد پيش ما 
حرف های خود را بزنند. حاال 
ما ب��راي بعضی سوأالتش��ان 
ج��واب داريم و ب��راي بعضی 
س��وأالت هم جواب��ی نداريم. 
ما ک��ه خدا نيس��تيم. اما اين 
بچه نبايد احس��اس کند بچه 

بايد اين نگاه قيم مابان�ه را اصالح کنيم. اين نگاه 
که ش�ما نمی فهميد و ما می خواهيم شما را ارشاد 
کنيم، باعث می ش�ود خيلی ه�ا اصاًل به حرف های 
م�ا گوش ندهند زيرا می بينن�د پيش فرض ما اين 
اس�ت که او بايد بگويد من نمی فهمم، من جاهلم، 

شما می فهميد. 
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در صفحات 97 و 98 ماهنامه ضميمه سياس��ي اجتماعي تربيت، شماره اول، 
مهرماه 1393، مطلبي تحت عنوان »چش��م بستن، خطر را دور نمي کند« انتشار 
يافته اس��ت. آنچه از ظاهر موضوع اس��تنباط مي شود اين اس��ت که عدم انتشار 
مس��ائل، مش��کالت و ناهنجاري هاي اخالقي و ... در سطح جامعه، موجب غفلت 
والدين، معلمان، مربيان و به ويژه مس��ئوالن ارش��د به منظ��ور برنامه ريزي براي 
کنترل و مقابله با آن و مصونيت فرزندان از آن ناهنجاري ها مي شود. اين استنباط 
را از عبارت هاي زير که از متن انتخاب ش��ده اس��ت مي توان مشاهده کرد: »اگر 
شرايط اجتماعي بيش از حد آرام و بي خطر نشان داده شود، آموزش و پرورشي ها 
و والدين، خطر را حس نمي کنند تا براي مصون ماندن فرزندان شان از آن، اقدامي 
انجام دهند« يا »ناديده گرفتن چنين مس��ايلي باعث مي شود مسئوالن برنامه اي 

مشخص و دقيق براي برخورد با آن ها و مهارشان نداشته باشند«.
چند نکته ماهيت اين ادعا را آشکار مي کند:

1. افرادي که کم ترين آگاهي و آشنايي از رده هاي برنامه ريزي حتي از سطوح 
ميان��ي را دارن��د، به خوبي مي دانند ک��ه در هر حوزه اطالع��ات محرمانه، خيلي 
محرمانه و ... در بولتن هاي داخلي چاپ و در اختيار مسئوالن و کارشناسان قرار 
مي گيرد. اين فرايند براي مديران ارش��د از نظام مندي دقيقي برخوردار است. به 
عبارت ديگر هيچ مدير ارشدي و حتي کارشناس برنامه ريزي نيست که از مسائل 
و مش��کالت کش��ور در حوزه خود و حتي فراتر از آن بي اطالع باشد مگر خودش 

نسبت به آن بي توجه باشد. 
2. در طول س��ال هاي متم��ادي در مدارس، آموزش خانواده ب��ا برنامه ريزي 
منظ��م که مدي��ران وظيفه دارند آن را اجرا و به ادارات آموزش و پرورش گزارش 

نیــمه پنهان 
ي  ز لسو یک د
ساده انگارانه
 ابوالقاسم جامه بزرگ

نامادری است و ما او را آدم حساب نمی کنيم.  
شما اگر به سازوکار بدن توجه کنيد می بينيد وقتی بخشی از بدن متورم می شود،  
تمام قس��مت های بدن خون را به س��مت آن قسمت پمپاژ می کند تا درد آن منطقه 
کم و رفع ش��ود. يعنی اگر ما در مدرسه دانش آموزی داريم که حاال مقداری گرايش 
ضدانقالبی دارد، اتفاقاً بايد به او بيش��تر توجه کنيم، زيرا اوس��ت که به توجه بيشتر 
نياز دارد. اما متأس��فانه اين طور عمل نمی کنيم و دليلش از نظر من اين اس��ت که از 
س��يره ائمه و پيامبر دوريم. در فتح مکه، پيامبر هزاران دليل داش��ت که ابوسفيان را 
بکشد، اما چه کرد؟ او پيامبر رحمت است، بهانه می جويد برای عفو وگذشت. ما هم 
وقتی می خواهيم بگوييم پيرو پيامبر هس��تيم بايد همين گونه باشيم. حاال اگر رحمه 
للعالمين نيستيم، نس��بت به بچه های مدرسه خودمان رحمت داشته باشيم. نتيجه 
اين رفتار است که همه مشرکين مسلمان می شوند. عطوفت، لطف و رحمت شعاری 
است که بايد از ما به سوی بچه ها منتقل شود. بچه ها نبايد از ما بترسند. کدام بچه از 
پيغمبر می ترس��يد؟ من به عنوان مربی پرورشی بايد در راستای جذب اين بچه ها به 
دين فعاليت کنم. قرآن به پيامبرش می گويد اگر شما تندخو و سنگدل بودی، مردم 
از گرد ش��ما پراکنده می شدند. اين تصويری اس��ت که از پيامبر گرامی اسالم وجود 
دارد و ما نيز بايد تالش کنيم همين گونه باشيم. اگر توانستيم چنين تصويری از خود 

بسازيم و بر همين مبنا عمل کنيم، ديگر نگران ماهواره نخواهيم بود. 

 از ش�ما به خاطر ش�رکت در اين گفت وگو مجددا تش�کر 
می کنيم.با توجه به اين نگاه و رويکردهايي که بيان شد، اگر امروز مربي 
تربيتي يا معاون پرورش��ي اس��تان يا وزارت خانه باشيد، با عنايت به نياز 

نسل جوان امروز چه اقداماتي انجام مي داديد؟
رضايي: در پاسخ اين پرسش شما بايد به چند نکته اشاره کنم.

اول اي��ن که قبل از هر اقدامي تالش مي کنم تعريفي را که از تربيت در س��ند 
تحول ارائه شده، براي خودم و مجموعه زير پوشش به خوبي تشريح و تبيين نمايم 
و از آن ي��ک تعريف عملياتي اس��تخراج مي کنم و نتيجه را با س��طوح مختلف در 
ميان مي گذارم. في المثل اگر مربي پرورش��ي در مدرسه باشم، اين تعريف عملياتي 
از تربي��ت را با مدير مدرس��ه، انجمن اوليا و پدر و م��ادر دانش آموزان، با همکاران 
آموزشي و اداري مدرسه و نهايتا با خود دانش آموزان به فراخور در ميان مي گذارم و 
مهمتر اين که بر اساس اين تعريف، برنامه ريزي پرورشي براي مدرسه تهيه مي کنم. 
البته براي دستيابي به يک برنامه پرورشي در مدرسه، چند اقدام اوليه بايد صورت 

گيرد که به برخي از آنها اشاره مي کنم:
1- ايجاد فضاي تعامل مثبت با دس��ت اندرکاران مدرس��ه و جلب اعتماد اولياي 

مدرسه
2- تنظي��م رابطه ويژه اي با دانش آموزان به ط��وري که آنها مرا به عنوان مربي 
پرورش��ي، امين و ملج��ا خود بدانند و باور کنند که من ف��ردي صادق و امين آنها 
هس��تم. اگر اين نوع رابطه بين مربي با دانش آموزان ش��کل بگيرد، زمينه اي فراهم 
مي شود که شناخت درس��تي از توانمندي ها، مشکالت، سئواالت و ... دانش آموزان 
حاصل ش��ود. در مرحله بعد، اين شناخت را دس��ته بندي کرده و بر آن اساس و با 

استدالل منطقي، پيش نويس يک برنامه را به شوراي مدرسه ارائه مي کنم.
در مرحله دوم و پس از تبيين برنامه در شوراي مدرسه، بايد تالش شود حمايت 

همکاران و اولياء و مهمتر از همه دانش آموزان، براي تحقق آن جلب شود. 
در مرحل��ه س��وم و در مقام اجراي برنام��ه بايد توجه ش��ود اوال اصل و هدف، 
دانش آموزان هستند يعني بايد برنامه مورد پايش و ارزيابي قرار گيرد که چه اندازه 
اثربخ��ش بوده و مورد درخواس��ت دانش آموزان بوده و به نياز آنها پاس��خ مي دهد. 
ثانيا مش��ارکت دانش آموزان، اوليا و همکاران در برنامه ها، حتما بايد لحاظ ش��ود. 
به زبان ديگر، دانش آموزان احس��اس نکنند که حضور آنان در مدرس��ه و برنامه ها، 
جنب��ه زينت المجالس دارد بلک��ه دانش آموز به طور واقع بايد دريابد که اين برنامه، 
پاسخي به نياز و درخواست او است و به همين دليل، مشارکت او در برنامه، جنبه 
واقعي پيدا مي کند و نوعي احس��اس تش��کر و تقدير از مدرسه و برنامه ريزي در او 

مالحظه مي شود.
نکته مهم اين اس��ت که بايد رابطه مربی با محصلين به گونه اي تنظيم شود که 
آنها به تجربه دريابند که مربي پرورشي، ملجا و مورد وثوق آنها است ولي همزمان، 
هم مربی و هم دانش آموزان مي دانند که براي تهيه و تامين پاس��خ مناس��ب، بايد 
از همه فرصت هاي مناس��ب و ممکن، بهره گيري شود و به همين لحاظ، همه اوليا 

و هم��کاران در اين راس��تا به عن��وان يک فرصت، بايد به خدمت گرفته ش��ده و از 
شبکه هاي ارتباطي هم بهره گرفته شود. خالصه دانش آموزان در عمل بايد دريابند 
که يک مربي پرورشي مثل »طبيب دوار بطبه« است يعني پزشکي که براي مداواي 

مريض خود، از همه توانش بهره مي گيرد و به دنبال مريض مي گردد. 
نکته آخر اين که بنده باور دارم دانش آموزان، توانمندي هاي زيادي دارند و قطعا 
تالش خواهم کرد که فرصت و زمينه هاي مناس��ب براي شکوفايي اين توانمندي ها 
فراهم آيد. به طور مثال، همه دانش آموزان بر اساس فطرت الهي، نوعي خيرخواهي، 
عدالت جوي��ي، ح��س تعاون و نيکوکاري در خود دارند. طبع��ا بنده به عنوان مربي 
پرورش��ي، بايد عرصه هاي مناس��ب را شناسايي و جوانان را نس��بت به آن مسئله، 
آش��نا و با همفکري خودش��ان، براي ظهور عملي اين صفات، برنامه ريزي کنم. در 
واق��ع جوانان و دانش آموزان بايد عرصه هاي عملي براي کاهش فقر، مبارزه با ظلم، 
کمک به افراد مس��تمند و ... را بيابند و در آن عرصه ها فعال شوند. همچنين ديگر 
توانمندي هاي موجود در نس��ل جوان اعم از هنري، فرهنگي، ورزشي و ... هم بايد 
شناس��ايي ش��ود و پرورش اس��تعدادها صورت بگيرد و با همکاري ساير همکاران، 
زمينه ظهور و بروز و شکوفايي آنها فراهم شود. مي توان در پايان سال، جشنواره اي 
را تدارک ديد که خانواده ها، اين رش��د و تعالي را در فرزندان خود عينا مش��اهده 

کنند. 
 از ش�ما به خاطر ش�رکت در اين گفت وگو مجددا تش�کر 

می کنيم.
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برگه اشتراک

»ضميمه سياسي اجتماعي ماهنامه تربيت«، براي عالقه مندان به دريافت نشريه، اقدام به ايجاد 
سازوکار اشتراک شش ماهه و يک ساله کرده است. در صورت تمايل به دريافت نشريه به نشاني 
منزل يا محل کار خود، مي توانيد اطالعات خواسته شده در برگه زير را کامل و همراه با فيش 

پرداختي به نشاني موسسه فرهنگي منادي تربيت ارسال کنيد.

اطالعات متقاضي اشتراک نشريه
مشخصات:

نام و نام خانوادگي:   سن: 

شغل:    ميزان تحصيالت: 

نشاني متقاضي اشتراک:
استان:   شهرستان: 

کدپستي: 

تلفن ثابت:   تلفن همراه:

براي اشتراک شش ماهه مبلغ 30000 تومان و براي اشتراک ساالنه مبلغ 60000 تومان به 
شماره حساب 0102656677003 بانک صادرات شعبه سپهبد قرني به نام »موسسه فرهنگي 
منادي تربيت« واريز نموده و اصل رسيد را همراه اين برگه به نشاني: تهران، خيابان استاد 

نجات اللهي، کوچه بيمه، پالک 26 ارسال فرماييد.

يادآوري:
* در صورت تغيير نشاني، حتما دفتر نشريه را مطلع فرماييد.

* خواهشمند است، تصوير رسيد بانکي را تا پايان مهلت اشتراک نزد خود نگه داريد.
* اطالعات خواسته شده را مي توانيد در هر برگه اي ثبت و به نشاني موسسه ارسال کنيد.

تلفن امور مشترکان: 88912729
دورنگار: 88894290  

کنند برگزار مي ش��ود. موضوع اين جلسات طرح 
روش هاي تربيتي و آگاهي از خطراتي اس��ت که 
ک��ودکان را تهدي��د مي کند. بنابراي��ن مديران، 
مربي��ان و والدي��ن در اين آموزش ها از مس��ائل 
مختل��ف آگاهي پيدا مي کنند. مگر اينکه در اين 

خصوص خود والدين کوتاهي کنند. 
3. از طريق وسايل ارتباط جمعي تا حدي که 
اشاعه منکر نشود گزارش هايي از قبيل دستگيري 
افراد شرور، فريب دادن ديگران و... بيان مي شود. 
والدي��ن مي توانند از اين اجمال بهره کافي ببرند 
و تمهيدهاي الزم براي صيانت فرزند خود اتخاذ 
کنند. بنابراين هدف احتمالي نويسنده از راه هاي 
مطمئن و بدون زيان اجتماعي محقق مي شود. 

اما نيمه پنهان از انتشار اين موضوع در سطح 
جامعه:

انتش��ار پاره اي از مش��کالت در سطح جامعه 
همراه اعداد و ارق��ام، موجب زيان هاي جدي بر 
پيکر جامعه مي ش��ود، با اين ف��رض که راه هاي 
بهتري براي اطالع افرادي که نياز به آن ها دارند، 

وجود دارد. از قبيل:
1. يکي از راه هاي عادي شدن ناهنجاري ها و 
به اصط��الح از بين رفتن قبح آن در جامعه، بيان 
و ارائه آن ها اس��ت. به وض��وح ديده ايم که نوعي 
از لب��اس که براي اولين ب��ار تعدادي از افراد آن 
را مي پوش��ند، تعجب اغلب مردم را بر مي انگيزد 
ليکن استمرار آن موجب عادي شدن آن مي شود 
و به تدريج به ص��ورت هنجار درمي آيد. آنچه در 
دين اسالم به آن اشاعه فحشا مي گويند و يکي از 
گناهان بزرگ است، به لحاظ همين اثر تخريبي 

است که دارد.
2. بي��ان ناهنجاري ها با اعداد و ارقام، موجب 
سلب اعتماد مردم مي ش��ود. به عنوان مثال اگر 
به درص��دي که يکي از صاحب نظ��ران در مورد 
مشکلي بيان کرده اس��تناد کنيم، امکان ازدواج 
بين دختران و پس��ران با اطمين��ان و به دور از 
س��وءظن وجود دارد. آيا تاخي��ر در اين مورد را 
يکي از نتايج طرح اين آمار و ارقام به صورت غير 

فني و کارشناسي نبايد قلمداد کرد؟
3. آي��ا بيان ناهنجاري ها س��بب نمي ش��ود 
عده اي ک��ه آن را واقعا خ��الف تلقي مي کردند، 
ب��ه آن گرايش پيدا کنن��د؟ حتي اگر يک نفر به 
واس��طه طرح آن، به آن مشکل آلوده شود گناه 

آن به اندازه آلوده کردن تمام انسان ها است.
ب��ا توجه به ن��کات مذک��ور، اين گم��ان به 
وجود مي آيد که ش��ايد هدف اين دلسوزي هاي 
س��اده انگارانه، نيم��ه پنه��ان آن باش��د؟! در هر 
صورت گ��روه يا فرد انتخاب کنن��ده موضوعات 
ب��راي انتش��ار آن بايد ب��ه ابعاد مختل��ف اثر آن 
مطلب توجه کنند و اگر نويس��نده از روش هاي 
بهتر تحقق هدفش آگاهي ندارد، آنان بايد از آن 
اطالع داشته و راهنمايي هاي الزم را به نويسنده 
ارائ��ه دهن��د. همچنان ک��ه اين ام��ر در بعضي 

نشريات انجام مي شود.


