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سرمقاله

1
تيرک مياني چادر امت را پاس بداريم

دي ماه را بايد نقطه آغاز تحرک عمومي مردم ايران براي ساقط کردن رژيم شاه دانست. اهانت يک روزنامه وابسته به دربار به مرجعیت 
و روحانیت، اعتراض گسترده مردم را به همراه آورد و قیام خونین 19دي قم را موجب شد. بعد از اين قیام بود که زنجیره اي از اربعین هاي 
اعتراضي در سراسر کشور رقم خورد و سرانجام به پیروزي مردم علیه رژيم شاه انجامید. در قیام 19 دي معلوم شد که روحانیت انقالبي 
و مرجعیت ديني، در عمق ايمان و باور و ذهن مردم نفوذ داش��ته و اصلي ترين نیروي سیاس��ي و مذهبي جامعه ايران بود که مي توانست 
مردم را براي يک حرکت اصالحي بزرگ به صحنه بکش��اند و يک انقالب را رهبري کند. هیچ کس ترديد ندارد که اگر روحانیت و در 
راس آن چهره ش��اخصي همچون امام خمیني نبود، فرد يا حزب ديگري قادر به بس��یج مردم ايران براي تحقق يک انقالب نمي شد و 

حیات سیاسي نظام سلطنتي همچنان تداوم مي يافت.
در اين ماه، مناس��بت ديگري هم هس��ت که از کنار آن نمي توان بي اعتنا گذش��ت. روز 9دي در چند س��ال اخیر به عنوان روز 
»بصیرت و میثاق امت با واليت« نام گذاري ش��ده اس��ت. فارغ از اين که اين نام گذاري چرا و به چه مناس��بت صورت گرفت، بر اين 
باوريم که انديش��ه واليت فقیه از مواريث فکري امام راحل اس��ت و بايد براي پاسداش��ت آن تالش کرد. در اين انديشه، ولي فقیه 
تیرک میاني چادر امت اس��ت و مردم در ش��رايط پیچیده اجتماعي و سیاس��ي، بر محور اين س��تون فقرات نظام گرد مي آيند و 
انسجام خود را حفظ مي کنند. بارها گفته شد که ما در نظريه واليت فقیه، مدعي معصومیت شخص ولي فقیه نیستیم و حتي 
انتقاد و خیرخواهي از ايشان را منع نمي کنیم اما با فرض اين که همه ما صاحبنظر و فرزانه هم باشیم، باز به کانوني براي حل 
اختالف و ختم مخاصمات نیاز داريم. دقیقا به همین دلیل اس��ت که آيت اهلل جوادي آملي واليت فقیه را واليت بر فرزانگان 

معنا مي کنند زيرا فرزانگان نیز به فصل الخطاب نیاز دارند.  

2
از دولت دفاع کنيم!

اين واقعیتي اس��ت که احوال حمايت از دولت تدبیر و امید در بخش هايي از آموزش و پرورش خوب نیس��ت و ما 
مديران حوزه پرورش��ی در اين زمینه بايد به وظیفه  خود بهتر عمل کنیم. به هر حال دولتی با انتخاب مردم بر س��ر 
کار آمده است. ريیس جمهور هم شعار ها و اصول و مبانی خود را مطرح کرد ه اند و اين اصول و مبانی نیاز به تحلیل 
و حماي��ت دارد. بايد با ش��جاعت و فعالیت و تالش فراوان، در اين زمینه اقدام ک��رد. انتظار از آموزش و پرورش به 
خصوص در حوزه پرورشی در راستای تشريح و توضیح و دفاع از سیاست های دولت تدبیر و امید وجود دارد. ضمن 
اداي احترام به مس��ئولین گذش��ته ای که همچنان به خدمت ادامه می دهند و عزيزان جديد االنتصاب، بايد عرض 
کنم که در بعضی از استان ها و مناطق هیچ خبری نیست و حتی در مقدمات هم هیچ تغییری ايجاد نشده است. 
انگار نه انگار که انتخاباتی برگزار شده است و يک سال و نیم است که دولت جديد مسئولیت را بر عهده گرفته 

است. اين جای گله زيادی دارد. 
فضای مدارس و مربیان ما از لحاظ سیاس��ی مرده است. اين مردگی بايد شکسته شود. فعالیت ماست که 
می تواند ريیس جمهور را به »پرس��ش مهر« و »مجلس دانش آموزی« بکش��اند. پرسش مهر مسابقه نیست، 
فعالیتی پرورش��ی است. فعالیتی اس��ت که در آن بايد ديدگاه های مهم ريیس جمهور مطرح شود. ما نبايد 
نسبت به دولتی که از آن حکم گرفته ايم تا به اين حد بی توجه باشیم. خیلی عجیب است که دولت جديد 
روی کار آمده است و مدتی هم گذشته و ما هنوز بايد از نیروهای ديگر کسب اجازه کنیم، در حالي که 
آن ها بايد از ما اجازه بگیرند نه برعکس. من از تک تک دوستان استدعا دارم که شروع به فعالیت کنند 
و جلوی اين اقدامات بايس��تند. فعالیت های آموزش و پرورش در زمینه حمايت از سیاس��ت های دولت 
تدبیر و امید آنگونه که بايد باش��د، نیس��ت. اين را بايد دوس��تان ما در حوزه پرورشی با تعمق و تدبیر 

پیگیری کنند. عزيزان معتقد و توانمند را دعوت کنید تا در اين زمینه کار کنند. 

3
تربيت سياسي اجتماعي بايد تقويت شود

يک زمانی تربیت سیاس��ی اجتماعی حرف اول را در امور تربیتی می زد و دوره های تربیت 
سیاس��ی و اجتماعی و همچنین مجالتی از اين دس��ت، نقش محوری را در امور تربیتی ايفا 

می کردند اما اکنون وضعیت به گونه اي است که جاي گاليه وجود دارد. 

چند نکته از هزاران
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انتش��ار سه ش��ماره ضمیمه تربیت سیاس��ی اجتماعی، بازخورد های مختلفی داش��ته است. گروهی به 
اين مجله حمله کرده اند و غالبا هم اين حمالت غیرمنطقی بوده اس��ت زيرا اکثر منتقدان، خطوط قرمز را 
گسترده تر تلقی کرده اند. خطوط قرمز برای ما نظام، امام و رهبری، تفکر تشیع و دفاع مقدس است و الغیر. 
ما استانی داريم که مسئوالن آموزش و پرورش آن علي رغم دستور وزير، هنوز نشريه تربیت سیاسی اجتماعی 
را توزيع نکرده اند و بهانه ش��ان هم اين اس��ت که چرا از معاون اول رئیس جمهوري قبل، انتقاد کرده ايم! بنده 
ب��ه صراحت می گويم که نیرو های دولت احمدی نژاد خطوط قرمز ما نیس��تند. گروهی که محتواي اين مجله را 
تهیه می کنند از نیرو های توانمند و علمی و باسابقه هستند. بنده هم مدير مسئول اين مجله هستم و پاسخگويی 
به مس��ايل حقوقي آن بر عهده بنده اس��ت. ما هر گونه انتقادی را می شنويم و به آن هايی که نیاز به جواب داشته 
باش��د، جواب می دهیم. متاس��فانه منتقدان، هر حرفی را که دوست داشته باشند علیه دولت مطرح می کنند، حتي 
حرف هايی که بر خالف نظرات رهبری و بر خالف منافع ملی است. آنها با ابزار ها و امکانات مختلف علیه دولت کار 
می کنند و زمانی که ما در مورد يکی از معاونین دولت قبل که جرمش »اظهر من الشمس« است مطلبی می نويسیم، 
علیه ما موضع می گیرند. نقد صحیح و منصفانه و س��الم را با جان پذيرايیم اما کس��انی که کارنامه مناس��بي ندارند و 
در دوره مسئولیت ش��ان در آموزش و پرورش، نمی ش��د حتی يک س��خن انتقادي را مطرح کرد، االن نبايد طلبکارانه 

برخورد کنند.
ما اصرار داريم که تربیت سیاس��ي اجتماعي جايگاه درس��ت خود را در درون آموزش و پرورش پیدا کند و به حول و 
قوه الهی بنده پس��ت های تربیت سیاس��ی اجتماعی را هم احیاء خواهم کرد. تربیت سیاسی اجتماعی يکی از ساحت های 
ش��ش گانه تعلیم و تربیت اس��ت که هم بايد در پس��ت و هم در فعالیت و هم در محتوا احیاء ش��ود. از همه همکاران انتظار 
داريم که بیش��تر و گس��ترده تر از گذشته فعالیت و هم فکري کنند و در تولید محتوا شريک باشند. مدارس بايد با همت شما 
فعالیت خود را گسترش دهند. مطالب و مقاله ها و نقد های شما می تواند به ما در اين مسیر کمک کند و جا دارد که منتقدين 

دلسوز جای منتقدين معاند را بگیرند. 

4
تنگ نظري را کنار بگذاريم!

از همه همکاران عزيز می خواهم که با شجاعت و شهامت بیشتری به عرصه بیايند و به فعالیت بپردازند و ما هم حمايت خود را به 
صورت همه جانبه در اين راستا اعمال خواهیم کرد. در اين مسیر بايد از نگاه های کوته نظرانه فاصله گرفت. ما بايد با ديد باز به سراغ 
مسايل برويم تا بتوانیم نهايتا به اهدافمان که اثرگذاري مثبت روی دانش آموزان است برسیم. با نگاه های تنگ نظرانه نمی شود به سراغ 
نوجوان رفت. ما مسئول انجمن اسالمی دوران شاه نیستیم، حکومت در دست ماست. بنده و شما با اعتقادات مذهبی بر سر کار هستیم 
اما با دانش آموزان با گرايشات و شرايط مختلف سر و کار داريم. ما حق نداريم برنامه ای را به بهانه برنامه ديگر حذف کنیم. هم تئاتر و 
س��رود و فعالیت های هنری الزم اس��ت و هم قرآن. مجموعه دانش آموزان اس��تان و کشور، بچه های ما هستند و ما بايد برای اين ها برنامه 
داش��ته باش��یم و با کیفیت خوب ش��روع به فعالیت کنیم تا همه اين گروه ها زير چتر امور تربیتی باقي بمانند. اين موضوع نیازمند نگاه باز 
است و با نگاه بسته نمی توان اين کار را به پیش برد. آن مربی که خواب است و در متن مسائل حضور ندارد و حتي می ترسد با همین مجله 
تربیت سیاسي اجتماعي برای او پرونده درست شود چون در گذشته اين مسايل را ديده است، نمی تواند اين کار ها را بدرستي انجام دهد. اين 
فضاي منفي را اگر نشکنیم و به میدان نیايیم، نمی توانیم دست به تغییرات بزرگ بزنیم. بنده به جد به راهیان نور اعتقاد دارم و ضمن اينکه 
به راهیان نور به علت تاثیر تربیتی که در جهت آرمان های دفاع مقدس دارد معتقدم، به تربیت سیاسي اجتماعي دانش آموزان هم اعتقاد دارم.  
در اين ش��رايط، افرادی که انديش��ه و حرف دارند بايد بیايند و مس��ايل را تحلیل کنند. کسانی که با حرف های مفت ديگران، گوشه نشین و 
منزوی ش��ده اند، بايد مورد حمايت ما باش��ند. ما نمی توانیم جامعه را با يک بخش و گروه خاص اداره کنیم. جامعه با افراد توانمند و با صالحیت 
از گرايش��ات و س��اليق مختلف می تواند جلو برود. به میدان آوردن اش��خاص و گروه های مختلف با گرايشات گوناگون که نظام و خطوط قرمز آن 
را قبول دارند ولي به بهانه های واهی کنار گذاش��ته ش��دند، از کار هايی اس��ت که بايد انجام شود. ايجاد بستر فکری و عملی و همچنین ايجاد شور 
و نش��اط و انگیزه بین مربیان و معلمان و شکس��تن فضای بس��ته و کوته نظرانه موجود، از ابتدايی ترين کارهايی است که بايد انجام شود. ما به دنبال 
جريان سازی مانند اين جريانی که در حوزه قرآن و نماز و عترت ايجاده شده، هستیم. من با تمام وجود از فعالیت های قرآنی حمايت می کنم ولی اين 
بدان معنا نیست که تربیت سیاسی اجتماعی و فعالیت های اردويی و سازمان دانش آموزی و ... را که بال و پر امور تربیتی است، کم اهمیت بدانیم. ما 

به همه اين مسايل در حوزه پرورشی نیاز داريم و بايد به مثابه يک مجموعه منسجم کارها را به پیش ببريم. 
هر چه می خواهند علیه ما حمله کنند ولی ما می خواهیم کار خود را درس��ت انجام بدهیم. عده ای نمی خواهند چندصدايی در جامعه ايجاد ش��ود. 
عده ای خودش��ان را نماينده مطلق دين در زمین می دانند. آنها نمی خواهند طبق نظرات امام و رهبری، تفکر و انديش��ه سیاس��ی ايجاد شود. مقام معظم 
رهبری فرمودند خدا لعنت کند کسانی را که بچه های ما را غیرسیاسی می کنند. امام و رهبری انديشه در صحنه بودن دانش آموزان را بارها مطرح کرده اند. 
دانشگاه و مدارسی که از فضای اجتماعی و سیاسی به دور باشد، مرده است و کاری نمی تواند بکند. البته بايد مواظب آفت ساليق سیاسی باشیم اما تربیت 
سیاس��ی و قدرت تحلیل و تبیین داش��تن و دفاع از نظام و در صحنه بودن در جهت منافع ملی و نظام وظیفه ما اس��ت. امیدوارم که اين فضای مرده را با 

اقدامات مختلف به سمت زندگی پیش ببريم، از واهمه ها و کم کاری ها بگذريم و به حول و قوه الهی بتوانیم اقدامات مثبتی را رقم بزنیم. 
مدير مسئول

*  بخش عمده اين سرمقاله از متن يک سخنرانی در جمع معاونان پرورشی و فرهنگی سراسر کشور استخراج شده است.
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حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر انقالب اس��المي شش��م آذرم��اه در ديدار اعضاي 
مجمع عالي بس��یج و نمايندگان اقشار مختلف بس��یج، احساس مسئولیت انساني و 
الهي و بصیرت را دو پايه  اصلي تفکر منطقي بسیج دانستند و ضمن تحسین تالش، 
جديت و ايستادگي هیأت مذاکره کننده ايراني، به بي نیازي ملت ايران به جلب اعتماد 
آمريکا اش��اره کردند و افزودند: به همان دلیلي که با اصل مذاکرات مخالف نبوديم با 
تمديد مذاکرات هم مخالف نیستیم، البته هر قرار عادالنه و عاقالنه را قبول مي کنیم 
اما مي دانیم که اين دولت آمريکا است که نیازمند توافق است و از هرگونه عدم توافق 
ضرر خواهد کرد و اگر اين مذاکرات در نهايت نیز به نتیجه نرسد، جمهوري اسالمي 

ايران ضرر نخواهد کرد.
رهبر انقالب اس��المي، همراه ش��دن فکر و علم و منطق را با عش��ق و انگیزه هاي 
درون��ي، رم��ز حضور موفق بس��یج در میدان هاي متنوع و گس��ترده عمل خواندند و 
افزودند: اولین و اصلي ترين پايه  تفکر بس��یجي که برگرفته از مباني مس��تحکم ديني 
اس��ت، احساس مسئولیت انس��اني و الهي در قبال خود و خانواده و جامعه و بشريت 
است. ايشان افزودند: دومین پايه  تفکر بسیجي که تکمیل کننده  پايه  اول و شرط الزم 
آن است، بصیرت و روشن بیني به معناي شناخت زمان و اولويت ها، شناخت دوست 

و دشمن و شناخت ابزار مقابله با دشمن است.
رهبر انقالب اسالمي، نبود بصیرت را زمینه ساز گرفتار شدن در شبهات، ناداني ها 
و کج فهمي ها دانس��تند و خاطرنش��ان کردند: کس��اني که بصی��رت ندارند، همانند 
بیچارگاني که در فتنه  88 گرفتار شدند، در فضايي غبارآلود حرکت و عمل مي کنند 

و به همین علت چه بسا به دشمن کمک کنند و دوست را هدف حمله قرار دهند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأکید بر اينکه احس��اس مس��ئولیت بدون داش��تن 
بصیرت، بسیار خطرناک است، گفتند: برخي افراد، در دوران مبارزات قبل از انقالب و 

در سه دهه  اخیر با احساس مسئولیت اما بدون بصیرت اقداماتي کردند که در نهايت 
به ضرر نهضت امام و انقالب و کشور تمام شد.

ايش��ان با اش��اره به تأکیدهاي مکرر خود در جريان فتنه  س��ال 88  بر موضوع 
بصیرت، گفتند: در همان ايام برخي از تکرار موضوع بصیرت، ناراحت ش��دند اما من 
باز هم بر بصیرت تأکید مي کنم، زيرا هرچه انگیزه و مس��ئولیت انس��ان بیشتر باشد 

ولي بصیرت نباشد، خطر بیشتر است و به اين چنین فردي هیچ اطمیناني نیست.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به تیزبیني و روشن    بیني امام رحمهًْ اهلل که در 
مقاطع مختلف همه مس��ائل مورد نیاز را بیان و جهت گیري ها را مش��خص مي کرد، 
گفتند: امام بزرگوار رحمه اهلل هم فرمان تشکیل بسیج را صادر کرد و هم جهت گیري 

و هدف اصلي را نشان داد و گفت: »هرچه فرياد داريد بر سر آمريکا بکشید«. 
ايش��ان با اشاره به س��خن معروف امام رحمهًْ اهلل که فرمود: »حفظ نظام از اوجب 
واجبات اس��ت« افزودند: افرادي که سخنان امام رحمهًْ اهلل را درک نکردند، در برخي 

مقاطع خطاهايي فاحش مرتکب شدند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در جمع بندي اين بخش از سخنان خود افزودند: حتي 
براي يک لحظه هم نبايد از »احساس مسئولیت« به عنوان پايه  اصلي تفکر بسیجي 

و »بصیرت« به عنوان شرط الزم آن، غفلت کرد.
ايشان با تأکید بر اينکه با چنین نگاهي مي توان تعريفی دقیق از »بسیجي« ارائه 
کرد، افزودند: هر فردي که با احساس مسئولیت و بصیرت مشغول فعالیت است، هر 

جا باشد بسیجي است، بنابراين اکثريت قاطع ملت ايران بسیجي هستند.
رهبر انقالب اس��المي خاطرنش��ان کردند: البته قرارگاه اصل��ي اين دايره  عظیم، 
نیروي مقاومت بس��یج اس��ت که بايد الهام بخش نظم و تعلی��م و تربیت، و حضور و 

حرکت باشد.

حضرتآيتاهللخامنهايدرديداربابسيجيان:

با اصل مذاکرات مخالف نبوديم
با تمديد مذاکرات هم مخالف نيستيم

اشاره: در آذر ماه، رهبر معظم انقالب حضرت آيت    اهلل خامنه    اي در بیانات متعددي، مواضع خود را پیرامون موضوعات گوناگون 
بیان کردند. از آنجا که به برخي از اين اعالم نظرها در گزارش    ها و مطالب ديگر اش��اراتي ش��ده است )از جمله مرقومه ايشان براي 
همايش ملي ارتقاي سالمت اداري و مبارزه با فساد اقتصادي و همچنین اظهارات رهبري در ديدار با شرکت کنندگان کنگره  جهاني 
جريان ه��اي افراطي و تکفیري از ديدگاه علماي اس��الم( در اينجا به بیان��ات ديگر آيت    اهلل خامنه    اي در دو ديداري که با فرماندهان 

نیروي دريايي ارتش و  نیز مجمع عالي بسیج مستضعفین داشته    اند، اشاراتي مي کنیم.
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حضرت آيت اهلل خامنه اي عرصه  فعالیت بس��یج را نامحدود و بي پايان خواندند و 
افزودند: عرصه هاي دفاع، سازندگي، سیاست، اقتصاد، هنر، علم و فناوري، تشکل هاي 

مذهبي و در واقع همه  عرصه ها، میدان حضور بسیج است.
ايشان با تأکید بر اينکه در همه  اين عرصه ها الگوهاي برجسته و شاخصي وجود 
دارد، افزودن��د: اين نخب��گان در عرصه  علم و تحقیق بس��یجي وار فعالیت کردند، از 
جمله اينکه آن زماني که دش��من با خباثت تمام تالش کرد تا تمام درها را به روي 
ملت ايران ببندد و مانع از دس��تیابي بیماران به راديوداروها شود، شهید شهرياري و 
همکاران وي با تالش��ي بس��یجي، توانستند اورانیوم غني شده  بیست درصد و صفحه 

سوخت را تولید کنند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي به نکته مهم ديگر اش��اره کردن��د و افزودند: اين تفکر 
بسیجي که پايه گذار آن امام بزرگوار رحمهًْ اهلل بود، اکنون صادر شده و همچون عطر 

گل هاي بهاري است که کسي نمي تواند جلوي آن را بگیرد.
ايشان افزودند: نسیم روح افزا و روان بخش تفکر بسیجي را اکنون در عراق، سوريه، 
لبنان و غزه شاهد هستیم و به لطف خداوند در آينده  نه چندان دور، در قدس شريف 

و براي نجات مسجداالقصي هم شاهد آن خواهیم بود.
رهبر انقالب اسالمي افزودند: براساس همین واقعیت ها و به برکت تفکر بسیجي، 

جمهوري اسالمي ايران شکست ناپذير است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنش��ان کردند: بس��یجي بودن اکثريت قاطع ملت 
ايران، دلیل شکست ناپذيري نظام اسالمي است، اما اين به معناي غفلت از امتحان ها 

و جهت گیري حرکت نیست.
ايش��ان تأکید کردند: جهت گیري اصلي حرکت نظام اس��المي، مقابله با استکبار 
و دولت اس��تکباري آمريکا اس��ت و نبايد در اين جهت گیري سس��تي و يا اشتباهي 
به وجود آيد. البته ما با ملت يا کشور آمريکا مشکلي نداريم، بلکه مشکل ما زورگويي 
و زياده خواهي دولت آمريکاس��ت. رهبر انقالب اس��المي درب��اره تمديد مذاکرات با 
پنج به عالوه يک افزودند: به همان دلیلي که با اصل مذاکره مخالفت نکرديم، با تمديد 

هم مخالف نیستیم اما بايد به چند نکته نیز توجه کرد.
ايش��ان هیأت مذاکره کننده  ايران را پرتالش، جدي، دلسوز، مستحکم و منطقي 
خواندند و افزودند: هیأت ايراني حقاً و انصافاً در مقابل حرف زور ايستادگي مي کند و 

بر خالف طرف مقابل، حرفش را هر روز عوض نمي کند.
رهبر انقالب با اش��اره ب��ه برخوردهاي دوگان��ه  آمريکايي ها افزودن��د: آنها در 
مجالس خصوصي و در نامه پراکني يک جور حرف مي زنند و در س��خنان عمومي 

يک جور ديگر!
حضرت آيت اهلل خامنه اي، با يادآوري عقبه هاي مختلف »ديپلماتیک، سیاس��ي و 
رس��انه اي طرف هاي مقابِل ايران« گفتند: پشت سر هر کدام از مذاکره کنندگاِن با ما 
يک لش��کر قرار دارد و در میان آنها، آمريکا از همه بداخالق تر و انگلیس��ي ها از همه 

موذي ترند. 
ايش��ان افزودند: هم مل��ت ايران و هم طرف ه��اي مذاکره کنن��ده بدانند که اگر 

مذاکرات به نتیجه نرسد آنکه بیش از همه ضرر مي کند آمريکايي ها هستند، نه ما.
رهبر انقالب اسالمي تأکید کردند: با قاطعیت و استدالل محکم معتقديم که قصد 

واقعي استکبار، جلوگیري از رشد و عزت و اقتدار روزافزون ملت ايران است.
ايش��ان، مسئله هسته اي را فقط يک بهانه خواندند و افزودند: البته آنها بهانه هاي 
ديگ��ري هم دارند اما هدف واقعي تحريم و فش��ار اقتصادي ب��ه عنوان عاملي مهم، 

متوقف کردن پیشرفت ايران است.
ايشان اذعان رس��انه هاي غربي به کاهش محبوبیت رئیس جمهور آمريکا، میزان 
بسیار پايین شرکت کنندگان در انتخابات اخیر آمريکا و حوادث فرگوسن را از جمله 
نشانه هاي متعدد شکاف عمیق ملت و دولت آمريکا برشمردند و در تبیین نیاز دولت 
آمريکا به مذاکرات هسته اي خاطرنشان کردند: مقامات آمريکايي با توجه به همین 

مشکالت روزافزون، نیاز به يک موفقیت و پیروزي بزرگ دارند.
رهبر انق��الب افزودند: اما برخالف آمريکا، اگر مذاکرات به توافق نرس��د براي ما 

آسمان به زمین نمي آيد چون راه حلي داريم به نام اقتصاد مقاومتي.
ايشان اقتصاد مقاومتي را در کوتاه مدت باعث کاهش ضربات دشمن برشمردند و 
افزودند: همان گونه که صاحب نظران نیز معتقدند اين نگاه در میان مدت و بلندمدت 

به حرکت عظیم ملت ايران، اوج خواهد داد.
رهب��ر انقالب با انتقاد از س��خنان برخي مقامات آمريکا بع��د از تمديد مذاکرات 
افزودند: آنها مي گويند ايران بايد اعتماد جامعه  جهاني را جلب کند که در اين حرف 

دو نکته  کاماًل غلط وجود دارد.
ايش��ان افزودند: اولین نکته اين اس��ت که اين چند کشور معدود، نام خودشان را 
جامعه  جهاني گذاشته اند و براي اثبات اين حرف حدود 150 کشور عضو غیرمتعهدها 

و میلیاردها نفر از جامعه  بشري را عماًل از جامعه  جهاني حذف مي کنند.
رهبر انقالب تأکید کردند: نکته دوم اين است که ما اصاًل به اعتماد کردن آمريکا 
هیچ احتیاجي نداريم و نمي خواهیم اعتماد او را جلب کنیم چرا که براي ما اهمیتي 
ندارد. حضرت آيت اهلل خامنه اي تأکید کردند: اينها مستکبرند و ما آبمان با مستکبران 

در يک جوي نمي رود.
ايشان با اشاره به يک نکته ديگر از سخنان مقامات آمريکايي درباره ضرورت حفظ 
امنیت اس��رائیل در سايه  مذاکرات هسته اي تأکید کردند: اين را بدانید که چه توافق 

هسته اي بشود و چه نشود، اسرائیل روزبه روز ناامن تر خواهد شد.
رهبر انق��الب در همین زمینه افزودند: البته مقام��ات آمريکايي حتي در همین 
حرفشان نیز صادق نیستند چرا که دولت مردان امريکا در واقع دنبال منافع و امنیت 

فردي خودشان هستند نه امنیت اسرائیل.
ايش��ان در تش��ريح اين نکت��ه افزودند: هدف اصل��ي مقام��ات آمريکايي، راضي 
نگاه داش��تن شبکه  جهاني سرمايه داران صهیونیس��ت است چرا که اين شبکه هم به 
آن ها رش��وه و پول و مقام مي دهد هم در صورت مخالفت، آنها را تهديد، رس��وا و يا 

حتي ترور مي کند.
ايشان با اش��اره به صداقت مسئوالن ايراني با ملت، ايستادگي ملي ايرانیان را در 
مقابل حرف زور خاطرنش��ان کردند و افزودند: اگر در مذاکرات حرف منطقي زده، و 
قرارهاي عادالنه و عاقالنه گذاشته شود، قبول مي کنیم اما ايران از صدر تا ذيل از آحاد 

مردمش تا همه مسئوالنش در مقابل زياده خواهي مي ايستند.
رهبر انقالب در پايان سخنانش��ان چند نکته را خطاب به بسیجیان بیان کردند. 
توصی��ه به حل��م و بردباري، صدق و صفا و پاکدامني، ش��جاعت و ف��داکاري، دوري 
از تکبر، جلوگیري از »س��ايش اعتقادي، ايماني و عملي در مواجهه با وسوس��ه هاي 
مختلف»، توجه به س��اماندهي همه اقشار در بس��یج، و ضرورت ارتباط اين اقشار از 

جمله اين نکات و توصیه ها بود.
رهبر انقالب کمک دولت به رشد و گسترش بسیج را ضروري خواندند و افزودند: 
پايه  اقتصادي مقاومتي تقويت تولید داخلي اس��ت که مسئوالن دولتي در اين زمینه 

از بسیج کمک بگیرند.

نيروهاي مسلح بدون در نظر گرفتن محاسبات سياسي
 آمادگي هاي خود را افزايش دهند 

حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اس��المي نهم آذر ماه دو روز بعد از 
روز نیروي دريايي، در ديدار جمعي از فرماندهان و مس��ئوالن نیروي دريايي ارتش، 
روحیه  مقاومت و ايستادگي را مايه  آبرو و اعتبار نیروهاي مسلح خواندند و خاطرنشان 
کردن��د: نیروي دريايي باي��د با افزايش روزآم��د آمادگي ه��ا و توانايي هاي نظامي و 
همچنین تقويت انگیزه هاي ايماني و روحیه  فداکاري، نقش بزرگ و مهم خود را در 

حفظ امنیت ملي و دفاع عمومي و حفاظت از حصار مستحکم کشور استمرار دهد.
فرمانده  کل قوا، تقويت روزافزون روحیه  عزم و آمادگي براي فداکاري را ضروري 
برش��مردند و گفتند: درس قرآن کريم به ما اين اس��ت که اگر ايمان قوي و روحیه  
ايس��تادگي وجود داشته باشد، حتي با امکانات و تجهیزات محدود نیز امکان غلبه و 

پیروزي بر دشمن وجود دارد.
ايش��ان با اشاره به مرزهاي گسترده  آبي کشور و سرمايه گذاري وسیع دشمن در 
اين منطقه، خاطرنشان کردند: نیروهاي مسلح ما بايد بدون در نظر گرفتن محاسبات 
سیاس��ي، آمادگي ه��اي خ��ود را دائماً افزاي��ش داده و با شناس��ايي خألهاي خود و 
همچنین بررسي امکانات و نقاط ضعف دشمن، برنامه ريزي هاي راهبردي انجام دهند.
حض��رت آيت اهلل خامنه اي، دوران صلح را فرصت مغتنمي براي خدمت نیروهاي 
مسلح در بخش هاي علمي، سازندگي و افزايش بازدارندگي خواندند و گفتند: مسئله 
آبادس��ازي س��واحل مکران نیز جزء همین کارهاي اساسي است که بايد با همکاري 

دولت، برنامه هاي مورد نظر در اين منطقه با سرعت بیشتري دنبال شود.
فرمانده  کل قوا در پايان س��خنان خود با اشاره به فداکاري هاي نیروي دريايي در 
مقاط��ع مختلف به خصوص در دوران دف��اع مقدس، افزودند: نیروي دريايي هم براي 
نیروهاي مسلح و هم براي کشور مايه  آبرو و عزت بوده و ياد شهداي اين نیرو از جمله 

شهداي فداکار ناوچه پیکان همواره در تاريخ اين کشور ماندگار خواهد بود.
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دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور روز سه شنبه هجدهم آذر در کنفرانس بین المللی 
جهان علیه خش��ونت و افراطی گری با تأکید بر اينکه تحقق جهان عاری از خش��ونت و 
افراطی گ��ری با همکاری و هماهنگی دولت ها امکان پذير اس��ت، ب��رای مبارزه فوری با 

تروريسم و افراطی گری در منطقه و جهان ده پیشنهاد ارائه داد.
متن سخنان حجت  االسالم والمسلمین حسن روحانی به اين شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرين و صحبه 

المنتجبین
عالی جنابان، خانم ها و آقايان

برای من جای خرس��ندی اس��ت که در جمع مقامات عالیه، فرهیختگان، استادان، 
نويس��ندگان و خبرن��گاران درباره يک موضوع بس��یار حیاتی که جامعه بش��ری با آن 

روبه روست سخن بگويم.
اس��تقبال جهانی از ايده جهان علیه خشونت و افراطی گری و تصويب آن در مجمع 
عمومی س��ازمان ملل متحد با رأی قاطع کش��ورهای جهان، می��زان ضرورت و اهمیت 

پرداختن به مقوله خشونت در جهان را نشان می دهد.
من در 25 سپتامبر 2013 در شصت و هشتمین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد ايده جهان عاری از خش��ونت و افراطی گری را ارائه نمودم. در همان مجمع ايده 
مطرح ش��ده تبديل به قطعنامه ش��د. در آن سخنرانی از رهگذر احساس و فهم خود، به 
تبیین بیم ها و امیدهايی پرداختم که در سطح منطقه ای و بین المللی به چشم می خورد؛ 
بیم هايی که می تواند زندگی بش��ر را تهديد کند و به چالش بکش��د. اکنون ما در تهران 

گرد هم آمده ايم تا بر ابتنا به امیدها بر بیم های يأس آور فائق آيیم.
از آنجا که س��نت الهی و اراده عام جهانی پش��تیبان امیدهای سازنده و الهام بخش 
اس��ت، رج��ای واث��ق دارم که اق��دام جمعی ما با موفقی��ت قرين خواهد ش��د. گر چه 
همکاری های گسترده اقتصادی و تعامل سیاسی در بخش های مهمی از نظام بین الملل 
خشونت و افراطی گری را کاهش داده است، در عین حال متأسفانه در بخش های ديگری 
من جمله منطقه خاورمیانه خش��ونت همچنان حض��ور دارد و بعضاً به طور روزانه جان 

ده ها کودک و زن و مرد را می گیرد.
به نظر می رس��د در ابتدای امر الزم اس��ت همه کش��ورها و جريان های حامی صلح 
و هم��کاری و تعامل درجه تفاهم و هماهنگی و جديت خود را در مبارزه با خش��ونت و 

افراطی گری به حداکثر برس��انند. در اين زمینه درک مشترک ما از علل ظهور خشونت 
بسیار مهم است.

نظام دانش��گاهی، مراکز تحقیقاتی و رس��انه ها به هر میزانی که در فهم افراطی گری 
و خش��ونت به نظرات مشترک برس��اند، به سیاست  گذاری ها و اجرای موفق آنها منتهی 

خواهد شد.
در نظ��ام بین المل��ل امروز جنگ و درگیری های نظامی ج��ز تولید هزينه و تنش و 
از هم گس��یختگی زندگی اجتماعی و اقتصادی ش��هروندان هیچ نفعی ندارد. اروپايی ها 
بع��د از قرن ها درگیری و نزاع و دو جنگ جهانی در نهايت به همکاری های به هم تنیده 
اقتصادی گردن نهادند و با همگرايی اقتصادی،  سیاسی و امنیتی دستاوردهای بزرگی را 

برای صلح و امنیت منطقه خود به ارمغان آوردند.
خوش��بختانه کش��ورهای آس��یايی و امريکای التین نیز با همکاری های گس��ترده 

منطقه ای، اقتصادی در فرآيند ائتالف های مؤثر سیاسی و امنیتی قدم برمی دارند.
من از اين فرصت اس��تفاده می کنم و از عموم کشورهای منطقه درخواست می کنم 
که با همفکری و هماهنگی و ايجاد ائتالف و سیاس��ت گذاری های منطقی و عقالنی به 

سوی خاورمیانه ای در سوی صلح و امنیت سوق پیدا کنیم.
طبیعی اس��ت که دولت های اي��ن منطقه به مراتب عالقه مند تر و دلس��وزتر در پی 
آرام��ش و مبارزه با خش��ونت هس��تند و هیچ ضرورتی ديده نمی ش��ود ک��ه بازيگران 
فرامنطقه ای که منافع خاص خود را دنبال می کنند، سرنوشت مردم اين منطقه را رقم 
بزنند. جهان عاری از خش��ونت در ش��رايطی محقق می شود که دولت ها با هم همکاری 
کنند و در سیاست گذاری ها هماهنگ باشند. وقتی دولت ها هماهنگ باشند، جريان های 

افراطی در حاشیه قرار خواهند گرفت.
دولت های مقتدر اگر با همس��ايگان خود به سیاس��ت های مش��ترکی دست يابند، 
می توانند در مدت زمان کوتاهی ريش��ه های خشونت را بخشکانند. اين نوع همکاری ها 
در منطقه اروپا، آس��یا و امريکای التین بوضوح قابل مش��اهده است و زمینه ساز کاهش 

افراطی گری شده است.
جمهوری اس��المی اي��ران در دوره جديد مديريت و دولت تدبی��ر و امید از روز اول 
مسئولیت خود بر ثبات، آرامش و مبارزه با خشونت تأکید کرده و در مجامع منطقه ای و 

بین المللی خواستار همکاری  دولت  ها برای ريشه کن کردن خشونت شده است.
تم��ام نهاده��ا و ارگان های جمهوری اس��المی ايران در اين هدف مل��ی با يکديگر 

هور
 جم

ا رئیس
راه ب

هم

10 پيشنهاد دکتر حسن روحانی
 برای مبارزه با خشونت  و افراطی گری
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س جمهور
همراه با رئی

هماهن��گ هس��تند. در صورتی که کش��ورهای منطقه با 
يکديگر به تفاهم برسند، می توانند جريان های ضداسالمی 
مانن��د داعش را در مدت زمان کوتاهی به حاش��یه رانده و 
هزاران زن و مرد و کودک که به واس��طه اعمال وحشیانه 
اين جريان ضدانس��انی بی خانمان و اس��یر گشته اند، آزاد 

نمايند.
در چنین ش��رايطی هیچ نیازی ب��ه حضور بیگانگان و 
نف��وذ تدريجی آنها در منطقه ما نیس��ت. آموزه های دينی 
م��ا هم��واره بر مدارا و تحمل و توس��ل به صلح و آش��تی 
دعوت کرده اس��ت. اس��الم دين رأفت و رحمت و س��یره 
پیامبر اس��الم مبتنی بر عطوفت اس��ت، قرآن کريم علت 
غايی رس��الت پیامبر را برای جهان رحمت می داند، مضافاً 
اينکه اس��الم ارزش هايی چون عدالت، صلح و همزيس��تی 
مس��المت آمیز را در آموزه های خ��ود در همه ابعاد زندگی 
بشر ترويج می کند و ارتقا می بخشد. اين واقعیتی شرم آور 
اس��ت، انواع خشونت مانند کشتار انسان ها، تخريب اماکن 

مقدس و آثار باستانی و خريد و فروش زنان را به نام دين انجام می دهند.
بی ترديد قتل عام انسان ها جفای آشکار در حق آموزه های صلح آمیز همه اديان است 

که بر اساس آن کشتن يک انسان بی گناه مانند کشتن همه انسان هاست.
اما تفکر های غلط و افراطی فقط يکی از مسیرهای منتهی به خشونت است. توسعه 
نیافتگ��ی و نیازهای مادی پاس��خ داده نش��ده، بیکاری، فقر، نب��ودن امکانات زندگی و 
ناامیدی از دس��ت يافتن به آينده ای قابل تحمل و ارزشمند بستری برای خشونت طلبی 
است. اين همان باليی است که خاورمیانه و بخش مهمی از جهان به آن گرفتار آمدند؛ 
خودبرتربین��ی و ظلم و بی عدالتی در مقیاس ملی و بین المللی و تقس��یم کش��ورها به 
خودی و غیرخودی، خودبه خود زمینه س��از فرهنگ خشونت و گسترش ناامنی در ابعاد 
بین المللی است، ساير انواع خشونت ساختاری همچون تحريم و تهديد ناقض حقوق بشر 

و آزادی های اساسی، چالشی جدی برای امنیت در نظام بین الملل است.
متأس��فانه جهان امروز ما دستخوش فرآيندهايی اس��ت که اين نابرابری ها را دامن 
می زنند، برخی از اين فرآيندها عبارتند از حکومت های مس��تبد که حقوق ش��هروندان 
خويش را به رسمیت نمی شناسند و حق مشارکت همگانی را در سیاست گذاری محترم 

نمی شمارند و موجبات افزايش فقر و توسعه نیافتگی را فراهم آورده اند.
مداخالت خارجی و اش��کالی از اس��تعمار نو که سبب شده است جوامع توانايی های 

خود را برای کاهش فقر و حذف زمینه های خشونت از دست بدهند.
فساد گسترده در نظام های اداری و مديريت توسعه که سبب می شود منابع کشورها 
ب��ه جای آن که صرف ايجاد زيرس��اخت های توس��عه پايدار ش��ود، هدر ب��رود يا راهی 

سرمايه گذاری در کشورهای توسعه يافته شود و فقر برجای بماند.
اس��تبداد و خودکامگی برخی حکومت ها که با نقض آزادی و حقوق بنیادين بش��ر 
باعث س��رخوردگی و به حاشیه راندن اقشار آسیب پذير ش��ده است. متأسفانه عالوه بر 
همه اين فرآيندها می توان فهرست طوالنی تری را نیز ارائه کرد. مسئله توسعه طلبی ها، 

انحصارگری های سیاسی و ژئوپلتیک نیز نقش مهمی در پیدايش خشونت ها دارد.
ت��الش قدرت های جهانی برای تأمین منافع خود و ناکامی از ايجاد قواعد الزم االجرا 
در نظام بین الملل، زمینه ساز اين گونه خشونت هاست. گر چه تشکیل سازمان ملل متحد 
يکی از دس��تاوردهای مهم جامعه جهانی اس��ت و اين سازمان نیز نقش تأثیرگذاری در 
نظ��ام بین الملل ايفا کرده، اما واقعیت ناخوش��ايند اين اس��ت که س��ازمان ملل با همه 
موفقیت هايش در برابر بزرگی مس��ائلی که جهان ما با آن روبه روست، کاستی های قابل 

توجهی دارد.
با تأکید بر اين واقعیت که برآمدن خش��ونت غروب انس��انیت اس��ت، با اين پرسش 
مواجه می ش��ويم که پس چه بايد کرد تا انسانیت نجات يابد و زندگی بر سیاره زمین با 

کیفیت بهتری ادامه يابد.
تأکی��د بر تقويت مدارای فرهنگی و مدارای دينی و به رس��میت ش��ناختن حقوق 
فرهنگی همه انس��ان ها راهی به س��وی کاس��تن از ظرفیت های بروز خشونت بر مبنای 
تمايزهای فرهنگی است. سزاوار است در کنار يکديگر انديشه ورزی درباره اشکال آشکار 
خش��ونت و صورت های بارز بی عدالتی و س��از و کارهای غلبه بر آنها را تقويت کنیم. ما 
توان آن را داريم که ده ها فیلس��وف، هنرمند، جامعه شناس، سیاست مدار، فعال جامعه 
مدنی، ورزشکار و شمار ديگری از شخصیت های معروف جهان را برای انديشیدن درباره 
رفع خش��ونت، بی عدالتی و اس��تقرار عدالت گ��رد هم آوريم و جامعه بش��ری را به در 
پی��ش گرفتن راه و روش��ی مطابق خردورزی همگانی برآمده از انديش��ه عدالت و نفی 

افراطی گری، فرابخوانیم.
تأکید می کنم برای پیش��برد مبارزه با خش��ونت و افراطی گری و گسترش فرهنگ 
صلح و مدارا جهان نیازمند اقداماتی اساس��ی و خطیر اس��ت که از جمله مهم ترين آنها 

می توان به اين موارد اشاره کرد:
- گسترش و تعمیق گفت  وگو میان ملت ها، دولت ها و 
جامعه مدنی با هدف کاستن از سوءبرداشت ها و تنازعات و 

نیل به تفاهم و همکاری بیشتر
- ت��الش در جه��ت گس��ترش آم��وزش همگان��ی با 
بهره مندی از روش های پیش��رفته تربیتی با هدف بس��ط 
فرهنگ صلح، تفاه��م و مدارا، اهمیت نقش زنان، جوانان، 
علمای دينی، روش��نفکران، دانش��گاهیان، هنرمندان در 
گس��ترش دانش و انديشه و احس��اس و باورهای دينی و 

اخالقی
- و ارتقای همکاری های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی 
به منظور شتاب بخش��یدن به روند مبارزه دس��ته جمعی با 

خشونت و افراطی گری.
پیش��نهادهای من ب��رای مبارزه فوری با تروريس��م و 

افراطی گری جاری در منطقه و جهان، عبارتند از:
1. کش��ورهايی که به ش��کل گرفتن تروريس��م در اين 
منطقه کمک کرده، و سازماندهی و تأمین مالی کرده اند بصراحت از تروريست ها اعالم 
برائت نموده و تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم خود را قطع کنند و در جهت مبارزه 
با تروريس��م با کش��ورهای قربانی همکاری کنند و به آنها کمک های مالی، اطالعاتی و 

نظامی دهند.
کشورهای عراق و سوريه متحمل تلفات و صدمات جانی و مالی بی سابقه  ای شدند 
و کش��ورهايی که مسبب اين صدمات بی شمار ش��ده اند الزم است وظیفه تأمین مالی 

برای جبران خسارت وارده را بر عهده گیرند.
2. کمک بین المللی برای بازسازی خانه های ويران شده، اماکن مذهبی تخريب شده 
و تأسیسات زيرساختی نابودشده در اثر اقدامات تروريستی و خسارات ناشی از عملیات 

نظامی مقابله با آن ضروری است.
3. تروريس��م از فضای فقر و بیکاری سرباز می گیرد، با تأسیس صندوق بین المللی، 
اشتغال زايی و توسعه برای کمک به رشد سرمايه گذاری در کشورهای قربانی تروريسم 

بین المللی بايد زمینه اقتصادی رشد تروريسم را از میان برداشت.
4. هم��کاری منطقه ای برای اصالح نظام آموزش و پرورش عمومی و مدارس دينی 
در جهت مقابله با تفس��یرهای افراطی، تکفیری و خش��ونت آمیز از آموزه های مذهبی، 

ضروری است. بايد حقیقت اسالم رحمانی را به جهانیان ارائه کرد.
5. هم��ه طرف هايی که در مبارزه با اين فتنه تروريس��تی جدی هس��تند از طريق 
همکاری منطقه ای، همکاری های الزم از جمله در زمینه تبادل اطالعاتی، س��امان الزم 

را انجام دهند.
6. الزم است رسانه های ملی و بین المللی نسبت به آگاه سازی افکار عمومی در مورد 
تهديدات تروريس��ت ها و جلوگیری از سوءاس��تفاده از خیل جوانان بیکار و به حاش��یه 

رانده شده برنامه ريزی جدی به عمل آورند.
7. هم��کاری جهانی برای مقابله با سوءاس��تفاده تروريس��ت ها از فضای مجازی و 

شبکه های اجتماعی ضروری است.
8- تروريس��ت ها در رفت و آمد بین کش��ورها با مش��کالت زيادی روبه رو نیستند. 
کش��ورهای در مسیر ترانزيت تروريس��ت ها بايد با تقويت اراده سیاسی و مکانیسم های 

ضروری، مسئولیت خود را در قبال بازگشت ثبات و امنیت به منطقه ايفا کنند.
9- تالش جامعه بین المللی برای اصالحات در س��ازمان ملل، به ويژه ش��ورای امنیت 
و کارب��رد ح��ق وتو که در موارد ج��دی تهديد صلح و امنیت بین المللی، عماًل س��ازمان 
مل��ل را فلج کرده تاکنون با موفقیت چندانی روبه رو نبوده اس��ت. عدم کارايی ش��ورای 
امنی��ت در م��وارد جدی تهديد صلح و امنیت بین المللی موجب تش��ويق متجاوز از يک 
طرف و س��رخوردگی قربانیان و زمینه ساز اقدامات خشونت آمیز آنها از طرف ديگر شده 
اس��ت. شايسته اس��ت روند اين اصالحات و بازپروری سازمان ملل از فلج های ادواری که 
گريبانگیرش می شود با اراده و استدالل قوی تر از جانب جامعه بین المللی پیگیری شود.

10. پیش��نهاد می کنم روز هجدهم دس��امبر که س��الروز تصويب قطعنامه مجمع 
عمومی س��ازمان ملل در س��ال 1393 اس��ت به عن��وان روز جهانی علیه خش��ونت و 
افراطی گ��ری نام گذاری ش��ود. به اين وس��یله ياد خون های به ناح��ق ريخته فراموش 
نمی ش��ود و عزم جهانی برای مبارزه با خش��ونت و افراطی گری هرساله حیات جديدی 

خواهد يافت.
در خاتمه آرزومندم س��فر شما به تهران سفری خوش و همراه با خاطراتی ماندگار 
باش��د. امی��دوارم کنفرانس تهران بتواند در پرتو هم انديش��ی ج��دی و حصول تفاهم، 
رهنمودها و پیشنهادهای مؤثر و عملی، در جهت اعتالی فرهنگ صلح و مدارا، مبارزه 

با خشونت و افراطی گری ارائه دهد.
از حوصله شما تشکر می کنم.

و  مل�ی  رس�انه های  اس�ت  الزم 
آگاه س�ازی  به  نس�بت  بين المللی 
اف�کار عمومی در م�ورد تهديدات 
از  جلوگي�ری  و  تروريس�ت ها 
سوءاستفاده از خيل جوانان بيکار 
و به حاشيه رانده شده برنامه ريزی 

جدی به عمل آورند.
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داد
روی

»اساسا اهمیت اربعین در آن است که در اين روز، 
با تدبیر الهی خاندان پیامبر)ص(، ياد نهضت حسینی 
برای همیشه جاودانه شد و اين کار پايه گذاری گرديد. 
اگر بازماندگان ش��هدا و صاحبان اصل��ی، در حوادث 
گوناگون - از قبیل شهادت حسین بن علی)علیه السالم( 
در عاش��ورا - به حفظ ياد و آثار شهادت کمر نبندند، 
نس��ل های بعد، از دستاورد شهادت اس��تفاده  زيادی 

نخواهند برد.« )مقام معظم رهبری، 29/06/1368(
پیاده روي اربعین امام حس��ین)ع( سنتي تاريخي 
اس��ت و قرائن و ش��واهد نش��ان مي دهد که از قرن ها 
قبل بس��یاري از مردم و بزرگاني از علما، با پاي پیاده 
در اين مس��یر مي رفتند و زيارت کربال را با اين شیوه 
انجام مي دادن��د. در دوره حاکمیت حزب بعث عراق، 
براي اقامه اين س��نت کمتر آزادي عمل وجود داشت 
و گاهي راه پیمايان با س��رکوب نظامی��ان هم مواجه 
مي ش��دند اما اين محدوديت با سقوط صدام از میان 
رفت و چند س��الی است که مراس��م اربعین در کربال  
به همان روش س��ابق برگزار می شود. در بین شیعیان 
عراقی رسم بر اين است که برای عزاداری روز اربعین 
حس��ینی، عزاداران و زائران از شهرهای مختلف عراق 
خ��ود را به کربال می رس��اندند و بخصوص پیاده روی 
نج��ف تا کربال جزو اصلی ترين کارهايی اس��ت که در 

اين روز انجام می شود.
در چن��د س��ال اخیر زائ��ران کش��ورهاي ديگر از 
جمله ش��یعیان ايران و کويت و پاکستان و افغانستان 
و عربس��تان و س��وريه و ... هم به جم��ع راهپیمايان 
اربعین پیوس��تند و اجتماع بزرگي را پديد آوردند که 
توجه همه محافل سیاس��ي و مذهبي دنیا و بخصوص 
کش��ورهاي منطق��ه را به خ��ود جلب ک��رد، حتي از 
کش��ورهای اروپايی و آمريکايی نیز هزاران نفر در اين 

مراسم شرکت کردند. 
راه پیمايي امس��ال اربعی��ن در کربال، اما متفاوت با 
همه تجمعات مشابه در سال هاي گذشته بود و معاني 
متفاوتي را هم در بر داش��ت. عراق اين روزها از طرفی 
درگیر پدي��ده ای به نام داعش اس��ت و از طرف ديگر 
تنازعات قومی و مذهبي در اين کش��ور همچنان ادامه 
دارد. داع��ش بارها تهديد کرده بود که حرمین امامان 
شیعه در عراق را تخريب خواهد کرد و بر همان سنت 
وهابي ها در عربستان و تخريب بقاع متبرک امامان در 

بقیع عمل خواهد کرد. اين گروه در عمل نشان داد که 
هیچ حرمتي براي قبور ائمه و بزرگان دين قائل نیست 
و تخريب حرم امامین عس��گريین در س��امرا به دست 
س��لفي هاي افراطي در گذش��ته و بي حرمتي به قبور 
صحابي پیامبر و عرفاي نامي و بزرگان دين در سوريه 
و عراق و ديگر کشورهاي مسلمان، نشان داد که تهديد 
اين گروه را بايد جدي گرفت و در اين زمینه به مقابله 

برخاست و توطئه اين گروه افراطي را خنثي کرد.
امسال مقام معظم رهبري هم با توجه به حساسیت 
اوض��اع منطقه و عراق، از ش��یعیان خواس��تند که در 
ص��ورت امکان، به راه پیمايي اربعین بپیوندند و قدرت 
شیعه را به ديگران نشان دهند تا به امید خدا، بسیاري 
از توطئه هاي دش��منان عنود علیه تش��یع و در مسیر 
ايجاد جنگ مذهبي، با کمترين هزينه خنثي ش��ود. 
دقیقا براي جلوگیري از برگزاري يک راه پیمايي بزرگ 
سیاسي مذهبي در عراق بود که داعش و حامیان اين 

گروه به حجم تهديدات خود افزودند. 
از روزهاي قبل از اربعین حس��ینی حرف و حديث 
هايی مبن��ی بر اينکه آيا دولت اين کش��ور می تواند 
امنی��ت اين مراس��م را ايجاد کند ش��نیده می ش��د. 
در مقاب��ل نگرانی هاي��ی پیرامون اقدام��ات احتمالی 
گروهک ه��ای تروريس��تی، مخصوصا داع��ش وجود 
داشت اما عش��ق به حسین بن علی و تالش شیعیان 
ب��راي نش��ان دادن حضور پرش��ور و میلیونی خود به 
جهانیان، بر اين تهديدها غلبه کرد و بزرگترين تجمع 
و گردهمايي مذهبي جهان در جوار حرم سیدالشهدا 

پديدار شد.  
طبق آمار رسمی حدود 20 میلیون نفر در اربعین 
حسینی در کربالی معلی حضور داشتند که نزديک به 
4 میلیون نفر از کشور های ديگر بودند. در اين میان، 
ايرانی ها با جمعیتي حدود نزديک به 1/5 میلیون نفر، 
اکثريت زائران خارجي را تشکیل مي دادند که اين آمار 

نسبت به سال های قبل رشد زيادي داشته است. 
نکته قابل توجه اين اس��ت که ب��ا توجه به اينکه 
در حوزه ايجاد امنی��ت دولت عراق تالش های زيادی 
کرد اما بخش اعظم اين مراس��م را نیروهای داوطلب 
مردمی مديريت کردند. اين گروه هاي مختلف مردمی 
در حوزه خدمات اجتماعي نی��ز که از توزيع غذاهای 
ن��ذری تا واکس زدن کفش ها و ماس��اژ پاها و ... برای 

زائران فعالیت های گسترده ای انجام می دادند. 
شهرداری تهران نیز در اقدامی قابل تحسین با اعزام 
نیروهای خود و همچنین تجهیزات الزم به نظافت شهر 
کرب��ال و ارائ��ه خدمات به زائران پرداخ��ت که تاثیرات 
فرهنگی مثبتی در پی داش��ت. اين اقدام با اس��تقبال 
مقامات و مردم عراق روبرو ش��د و در بهتر برگزار شدن 

اين مراسم کمک قابل توجهی به حساب آمد. 
در چند روزي که راه پیمايي و تجمع زائران کربال 
در جري��ان بود، گروه هاي تکفی��ري و عناصر داعش، 
باره��ا کربال را با خمپاره م��ورد حمله قرار دادند و در 
عین حال، نیروهاي امنیتي عراق موفق ش��دند ده ها 
ماشین بمب گذاري شده را کشف و عملیات انتحاري 
متعددي را خنثي کنن��د. اين اقدامات در اراده زائران 
سیدالش��هدا هیچ اثر منفي نداش��ت و مردم عادی و 
راه پیمايان اين اقدامات را بي اهمیت قلمداد مي کردند. 
بازتاب مراسم اربعین در کربال در رسانه های جهانی 
نیز از نکات قابل توجه اس��ت. اکثر رسانه های جهانی 
اذعان داشتند که جمعیتي باور نکردنی در کربال حضور 
داش��ت و به واقع بزرگ ترين تجمع مذهبی جهان به 
حساب می آمد. آن ها همچنین پیش بینی کرده بودند 
که به علت حضور داعش در عراق، امس��ال مراس��م با 
ش��ور و ح��رارت زيادی برگزار نخواهد ش��د و اگر هم 
جمعیت زيادی به کربال بیايند، منجر به درگیری هايی 
با نیروهای داعش خواهد ش��د اما حضور 20 میلیونی 
ش��یعیان و همچنین نظم و آرامش��ی که در برگزاری 
اين مراسم بود، باز هم بر جنبه صلح طلبانه اين حرکت 
بزرگ ش��یعیان تاکید کرد و به تعبیر برخی رسانه ها 
»اربعین بزرگترين گردهمايی صلح آمیز بشری« بود. 

اين مراس��م به تعبیر مقام معظم رهبری از جهت 
معن��وی تبلیغات عظیم��ی برای فرهنگ عاش��ورا به 
حس��اب می آي��د و همانگونه که در اربعین س��ال 61 
هجری ي��اران و نزديکان امام حس��ین)ع( خود را به 
کربال رساندند، اين مراسم نیز در همان مسیر حرکت 
می کن��د. عالوه بر جنبه های معنوی به جهانیان ثابت 
کرده است که شیعیان به دنبال نزاع و جنگ نیستند 
و به ش��دت به دنب��ال صلح جهانی هس��تند و حتی 
علي رغم تهديدات گس��ترده ای که علیه آن ها توسط 
گروه های تروريس��تی صورت می گی��رد، در چارچوب 

اعتقادات خود عمل می کنند. 

بزرگ ترين تجمع مذهبي جهان

اربعين
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روز رأی اعتم��اد ب��ه فره��ادي وزير پیش��نهادي 
علوم، روز شگفتی های بس��یار و برخالف هوای ابری 
و باران��ی آذر، روز آفتابی در فضای س��رد مناس��بات 
دول��ت و مجلس بود. در پنجمی��ن روزی که روحانی 
ب��رای دريافت رأی اعتماد وزي��ر علوم کابینه خود در 
مجلس حاضر می ش��د، باالخره دکت��ر فرهادی رأی 
اعتماد گرف��ت؛ آن هم با 197 رأی موافق و تنها 28 
رأی مخالف. اين رأی در مقايس��ه با آرايی که وزيران 
پیش��نهادی ديگ��ر دولت گرفته بودند، بس��یار خوب 
بود. برخی اتفاقات و اظهارات در جلس��ه رأی اعتماد 
ش��گفتی آفريد و برخی به مذاق بعض��ی نمايندگان 
خوش نیامد اما هیچ کدام نتوانست تأثیری روی آرای 
مجلسیان بگذارد؛ گويی بهارستانی ها تصمیم خود را 
برای فرس��تادن فرهادی به وزارتخان��ه از قبل گرفته 
بودند. در واقع نمايندگان مجلس به دنبال انتقال اين 
پیام بودند که اگر فردی مس��ئله نداشته باشد، حتي 
اگر اصالح طلب هم باش��د، رأی م��ی آورد. نمايندگان 
توانس��تند با اي��ن رأی باال، فضای س��ردی را که در 
جلس��ات راي اعتماد گزينه های قبلی به وجود آمده 

بود، از بین ببرند.
آن روز چهره های آش��نايی هم در مجلس حضور 
داش��تند، همان چهار گزينه پیشنهادی رئیس جمهور 
که مجلس به آنها رأی اعتماد نداده بود؛ میلی منفرد، 

فرجی دانا، نیلی احمدآبادی و دانش آشتیانی.

عوض شدن جای موافق و مخالف
آن روز فضای صحن علنی مجلس کاماًل با جلسه 
اس��تیضاح فرجی دان��ا و جلس��ات رأی اعتم��اد نیلی 
احمدآبادی و همچنین دانش آش��تیانی متفاوت بود؛ 
ديگر نه از بحث و جدل های جلس��ات پیشین خبری 
بود و نه از البی ها و پخش ش��بنامه، با اين تفاوت که 
جايگاه موافق و مخالف عوض شده بود که جای بسی 

شگفتی داشت.
کس��انی که پیش تر ب��ا وزيران پیش��نهادی علوم 
مخالفت داشتند و هر کدام را به بهانه ای فاقد صالحیت 
می دانس��تند، آن روز به رغم شباهت هايی که فرهادی 
با قبلی ها داشت، يک باره چرخشی در مواضع شان رخ 
داد و ص��ف مخالفان ديروز، تبديل ب��ه موافقان امروز 
ش��د. برخی از اصولگراي��ان با ثبت نام ب��رای صحبت 
کردن به عنوان موافق شگفتی آفريدند، از جمله الیاس 
نادران پشت تريبون رفت و از وزير پیشنهادي، دفاعی 
جانانه کرد. شگفتی به همین جا ختم نشد و زمانی که 
نام حمید رس��ايی نیز در لیس��ت موافقان قرار گرفت، 
ش��گفتی ديگري آفريده ش��د. البته ش��گفتی ديگری 
نیز وجود داش��ت و آن نطق عل��ی مطهری در جايگاه 
مخال��ف بود؛ نطقی که هرچند در مخالفت ايراد ش��د، 
تأمل بس��یاری را برانگیخ��ت و به جرأت می توان گفت 
نطق او نه در مخالفت با دولت و وزير که در مخالفت با 
رويکرد برخی نمايندگان بود؛ نطقی که به مذاق برخی 
نمايندگان خوش نیامد و در همین راستا الیاس نادران 
را واداش��ت تا در پايان س��خنان خود با انتقاد از علی 

مطهری، برای وی آرزوی هدايت کند.

رويکرد مجلس يک بام و دوهواست
مطهری که از حامیان وزيران پیشنهادی قبلی بود 
و در جلس��ه رأی اعتماد به دانش آشتیانی در دفاع از 
وی نطق کرده بود، آن روز روی س��خنش با اکثريت 
مجل��س و در جه��ت نقد منطق حاکم ب��ر رفتار آنها 
بود. او استدالل های مخالفان علیه وزيران پیشنهادی 
پیش��ین را يادآور ش��د که به ارتباط آنه��ا با حوادث 
انتخاب��ات 88  مرب��وط بود. مطه��ری تصريح کرد: با 
آن منطق و بر اس��اس ش��واهد و قرائن موجود، دکتر 
فره��ادی، وزير پیش��نهادی فعلی ه��م مانند قبلی ها 
فتنه گر اس��ت و اکثري��ت مجلس نبايد ب��ه وی رأی 

اعتماد بدهد.

مطهری با يادآوری اينک��ه اکثريت مجلس، نیلی 
احمدآبادی و دانش آشتیانی، وزيران پیشنهادی قبلی 
را با اين استدالل که عضو حزب مشارکت بودند و بعد 
از انتخابات 88 نامه هاي��ی را در حمايت از فتنه گران 
امض��ا کرده ان��د، رد کردند، گفت: دکت��ر فرهادی در 
کارنامه سیاس��ی خود نامه ای را به همراه موس��وی، 
کروبی و خاتمی و استادان دانشگاه و فعاالن سیاسی 
ديگ��ر خطاب ب��ه مراجع تقلید در اعت��راض به نحوه 
برخورد مأموران امنیت��ی و انتظامی با مردم معترض 
دارد و بخشی از اين نامه را از تريبون مجلس خواند.

مطه��ری ادامه داد: با منط��ق اکثريت مجلس در 
مس��ئله وزارت علوم، آق��ای فرهادی نی��ز به موجب 
اين نامه فتنه گر اس��ت و اگر بگوي��د از محتوای نامه 
ي��ا قرار دادن نام��م در پای اين نامه خبر نداش��تم و 
آن را تکذيب می کن��م، مطابق رفتاری که با دو وزير 
پیشنهادی قبلی شده، اين عذر پذيرفته نیست چون 
می گويی��م چرا همان موقع تکذيب نکرديد، ديگر دير 
ش��ده اس��ت و اکنون که نیاز ب��ه رأی مجلس داريد 

تکذيب می کنید.
وی با بیان اينکه فرهادی سابقه همکاری با حزب 
مش��ارکت را نیز دارد، اف��زود: اگر مجلس به فرهادی 
رأی اعتم��اد بدهد، به منطق دوگان��ه و يک بام و دو 
هوا متهم می شود و مردم خواهند پرسید، آيا مجلس 
از خ��ط قرمز خ��ود عبور کرده و ديگ��ر فتنه را خطر 
قرم��ز نمی داند، يا همچنان فتنه را خط قرمز می داند 
ام��ا ديگر اقدامات��ی مانند امضای اين گون��ه نامه ها را 
فتنه گری نمی داند ي��ا خدای نکرده معامله ای در کار 
است که در اين صورت، مجلس از معیار و رويه قبلی 

خود عدول کرده است.  
اين نماينده مجلس تصريح کرد: درس��ت نیس��ت 
مجل��س اصولگرا احیاناً به خاط��ر قول هايی که برای 
انتصابات همکاران وزير دريافت کرده اس��ت از اصول 
و مبان��ی خ��ود عدول کند که در اي��ن صورت معلوم 
می ش��ود درد مجلس فتنه نیست و درد اين است که 
وزارت علوم بايد تحت تس��لط باش��د. به گفته وی با 
رأی اعتم��اد به فرهادی، مجل��س اصولگرا به معامله 

متهم می شود.

اين گونه صحبت کردن ناجوانمردانه است
علی الريجانی، رئیس مجلس در انتقاد به اظهارات 

روز شگفتی  آفرين مجلس
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عل��ی مطهری گفت: اين گون��ه صحبت کردن در مورد 
مجلس کار مردانه ای نیست، ناجوانمردانه است. اين که 
می گويی��د اگر مجلس به فرهادی رأی دهد، معامله ای 
صورت گرفته، اين حرف حتماً نادرس��ت است. رئیس 
مجلس همچنین گفت: برخ��الف نظر آقای مطهری، 
نمايندگان مجلس وزيران پیش��نهادی قبلی را فتنه گر 

نخواندند بلکه صالحیت آنها را احراز نکردند.

دکتر فرهادی در فتنه 88 حضور نداشت
الی��اس نادران هم به عنوان موافق فرهادی گفت: 
رأی ما به آقای فرهادی و همه وزيرانی که از مجلس 
رأی گرفتند، رأی موافق مش��روط اس��ت و تا زمانی 
ک��ه آنها در اين گفتمان باق��ی بمانند از آنها حمايت 

می کنیم اما با کسی هم عقد اخوت نبسته ايم.
اي��ن عضو مرک��زی جمعیت ايثارگ��ران در ادامه 
به سخنان مطهری پاس��خ داد و تأکید کرد که فتنه 
همچن��ان خط قرمز مجلس اس��ت و ب��ا مزاح گفت: 
آقای مطهری در قالب مخالفت با فرهادی، با مجلس 
مخالفت کرد. ايشان می خواست نامه ای از فتنه گرها 
را بخواند که خواند. م��ا هم امیدواريم آقای مطهری 

هدايت شود و با مجلس همراهی کند.
ن��ادران يادآور ش��د: م��ا از باب گفتم��ان اعتدال 
تن��دروی  و  انحراف��ی  حلقه ه��ای  ک��ه  می گويی��م 
اصالح طلبان، شرايطی فراهم نکنند که جريان دولت 
از اعتدال خارج ش��ود، لذا به دولت کمک می کنیم و 
قص��د ديگری نداريم. وی با بیان اينکه دکتر فرهادی 
در جلس��ات خصوصی و عمومی در فراکس��یون ها و 
کمیس��یون ها ضمن برائت از فتن��ه، به صراحت اعالم 
ک��رده که م��ن بر همین مدار عمل می کنم و س��رباز 
واليت هس��تم گف��ت:  ما دس��ت س��ربازان واليت را 

می بوسیم.
وی در دف��اع از دکتر فرهادی به عملکرد وی در 
سازمان هالل احمر اشاره کرد و گفت: دکتر فرهادی 
برخالف اکثر مديران ارش��د اجرايی کشور نسبت به 
دوره ماقبل خود س��یاه نمايی نکرد. نه اينکه در دوره 
ه��الل احمر قبل از فرهادی ضعف و کاس��تی وجود 
نداش��ت بلکه از اين جهت که فرهادی قصد داش��ت 
حرکت رو به جلو داشته باشد، ضعف ها را پیش خود 
نگه داش��ت و آنها را آسیب شناس��ی ک��رد و هیچ گاه 
به رس��انه ای کردن آن نپرداخت و اين همان معنای 

واقعی اعتدال است.
نادران با بیان اينکه دکتر فرهادی برخالف وزرای 
پیش��نهادی قبلی علوم، تحقیقات و فناوری در هیچ 
حلقه تندرو مش��ارکتی و غیرمش��ارکتی، نه در فتنه 
88 و ن��ه قب��ل از آن حض��ور نداش��ت، تصريح کرد: 
يادمان نم��ی رود که فرهادی ب��ه دلیل تندروی های 
اصالح طلبان در مجلس شش��م، در دولت دوم آقای 

خاتمی نتوانست معرفی شود.
وی ب��ا بیان اينکه از دکتر فره��ادی انتظار داريم 
سیاس��ت های وزارت علوم تغییر کن��د، گفت: انتظار 
داريم ايش��ان وزارتخانه را بر مش��ی خ��ود اداره کند. 
افرادی را در مش��اورت ها و معاونت ها انتخاب کند که 
نظ��ام، انقالب و مجلس را قب��ول دارند و اين دغدغه 
را داش��ته باش��ند که محیط دانش��گاه به شرايط 88 

بازنگردد.
ن��ادران ادامه داد: انتظار مجلس از دکتر فرهادی 

اين اس��ت که خط مش��ی و فصل الخط��اب در عزل 
و نصب اس��تادان،  مديريت ها، رؤس��ای دانش��گاه ها، 
برخورد با دانش��جويان در ارتب��اط با اخراجی ها و در 
ارتباط با آنهايی که در مس��ئله بورسیه ها مورد ظلم 
قرار گرفتند و با آنها سیاسی بازی شد، مالک قانون و 
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی باشد و از رفتار 
خودس��رانه فردی و جناحی و تح��ت تأثیر جريانات 
انحرافی قرار گرفتن بری باشد و من اين مسائل را در 

ظرفیت مديريتی دکتر فرهادی می بینم.
يکی ديگر از ش��گفتی های روز رأی اعتماد، رأی 
موافق مهدی کوچک زاده از نمايندگان طیف پايداري 
ب��ود که نطق ها و بیانیه هايش معرف مواضع اوس��ت. 
وی بع��د از ثبت نام برای س��خن گفت��ن در مخالفت 
با فرهادی، گويا دچار تحولی عظیم ش��د و نه تنها از 
س��خن گفتن به عنوان مخالف انصراف داد، بلکه رأی 
موافق خود را به دوربین ها نش��ان داد تا همه از اين 

تغییر جهت يک باره، انگشت به دهان بمانند.

وضعيت دانشجويان ستاره دار بررسی می شود
در جلسه رأي اعتماد به فرهادي، وزير پیشنهادی 
عل��وم در حالي که عمران علیمحمدی، نماينده ايالم 
چفی��ه ای را به مناس��بت هفته بس��یج به دوش وی 
انداخت��ه بود، به دف��اع از برنامه خود پرداخت. وي با 
اشاره به اينکه دانشگاه ها نیازمند فضای آرام، بانشاط 
و پرتحرک و پويا هستند، در مورد مسئله دانشجويان 
س��تاره دار گفت: در اين خصوص بررس��ی های الزم 
انجام شده و مواردی مانده که با تشکیل کمیته ها در 
چارچوب قوانین و مقررات، بررس��ی ها انجام می شود 
تا مشکلی پیش نیايد. فرهادی همچنین تأکید کرد، 
بن��ده هی��چ نامه ای را امض��ا نک��رده ام و اينکه گفته 
می ش��ود اس��م بنده در نامه ای بوده يا خیر، اطالعی 

ندارم. وی در پايان افزود: فتنه خط قرمز من است.
پس از راي اعتماد مجلسیان به فرهادي، بحث ها 
درب��اره انتخاب وي از س��وي نماين��دگان همچنان 
داغ مان��د و گمانه زنی هاي��ی در اي��ن رابط��ه صورت 

 گرف��ت. برخی اعتقاد داش��تند محم��د فرهادی يک 
وزي��ر تحمیلی به کابینه حس��ن روحانی اس��ت اما 
نماين��دگان چن��دان به آن ب��اور نداش��تند و معتقد 
بودن��د محم��د فرهادی وزيری اس��ت ک��ه روحانی 
معرف��ی کرده و رويکرد حس��ن روحانی ت��ا به امروز 
حکاي��ت از آن دارد که به هیچ عن��وان تحمیل پذير 
نیست. ش��ايد پیشنهادها را بپذيرد اما درنهايت خود 
انتخاب می کند. به عالوه،  فرهادی را اگرچه نمی توان 
اصالح طلب نامید اما طی سال ها حضور در دولت های 
مختلف نش��ان داده به اصالحات بسیار گرايش دارد 
و البت��ه هیچ گاه خود را درگی��ر بازی  ها و جدل های 

سیاسی نکرده است. 

فرهادي ادامه فرجي دانا؟
در مجموع��ه وزارت عل��وم افراد بس��یاری بودند 
که در ش��أن وزارت بودند و همچون دکتر فرجی دانا 
می توانس��تند در اين وزارتخانه عملکرد موفقی داشته 
باش��ند اما با توجه به مواضع و خواس��ت نمايندگان 
مجلس، نمی ت��وان کتمان کرد که فره��ادي يکی از 
بهترين گزينه هايی اس��ت که توانس��ت در مسئولیت 
وزارت عل��وم قرار بگیرد. اکنون پس از رد س��ه وزير 
از ط��رف مجل��س و رأی اعتماد به دکت��ر فرهادی، 
وظیفه س��نگینی بر دوش وی در آموزش عالی نهاده 
ش��ده اس��ت. اگر بخواهد در معادالت سیاسی طرف 
رأی دهن��دگان را بگی��رد و به سفارش��ات نمايندگان 
مجلس جواب مثبت دهد، با مشکل مواجه خواهد شد 
زي��را همان طور که توکلی در نامه خود اش��اره کرده، 
دانش��گاه در کلیت خود، نگاه خوش��ی به اصولگرايان 
ندارد و وزير علوم نیز اگر می خواهد خاطره خوش��ی 
از خ��ود در اذه��ان باقی گ��ذارد بايد بی��ش از اينکه 
در مجلس زندگ��ی کند، در دانش��گاه زندگی کند و 
دانشگاهیان را راضی نگه دارد. به عالوه، وزير بايد مانع 
س��رپوش گذاشتن عده ای روی مس��ئله بورسیه های 
غیرقانونی شود  زيرا مردم منتظرند ببینند اين پرونده 
به چه نتیجه ای می رسد. همچنین دکتر فرهادي بايد 
بتواند سطح علمي دانشگاه هاي دولتي و غیردولتي را 
ب��ه هم نزديک کند و در راه تولید و توس��عه علم گام 
بردارد و از تمام ظرفیت هاي وزارت علوم استفاده کند 

تا بتواند دانشگاه ها را از وضعیت موجود خارج کند.
رئیس جمهوري در روز 16آذر امس��ال در جمع 
دانشگاهیان و در حضور وزير جديد علوم و تحقیقات 
و فن��اوري تاکید کرد که فره��ادي ادامه دهنده راه 
فرجي دان��ا و دانش آش��تیاني و نیل��ي احمدآبادي و 
نجفي اس��ت و قطعا همان راه��ي را خواهد رفت که 
پیش��ینیان رفتند يا مي خواستند بروند و میسر نشد. 
آيا اين برداش��ت از فره��ادي را بايد باور کرد يا آنچه 
نماين��دگان مجل��س از فرهادي در ذهن داش��تند؟ 
عملکرد آينده فرهادي نش��ان خواهد داد که به کدام 
توصی��ف نزديک تر اس��ت اما با ش��ناختي که از وزير 
کنون��ي علوم در اذه��ان وج��ود دارد، انتظار مي رود 
فرهادي نه اين باش��د و ن��ه آن يعني وزيري متفاوت 
است که هر چند به چهارچوب دولت روحاني وفادار 
خواه��د ماند اما کامال مانند وزي��ر قبلي نخواهد بود 
که عملکردش، اس��تیضاح نماين��دگان مجل�س را به 

همراه آورد. 

رئي�س جمه�وري فره�ادي را ادامه 
ديگ�ران  و  فرجي دان�ا  راه  دهن�ده 
مي داند اما نمايندگان مجلس چنين 
تص�وري ندارن�د. هرچن�د عملکرد 
آينده فرهادي نش�ان خواهد داد که 
به کدام توصيف نزديک تر است اما به 
نظر مي رسد فرهادي وزيري متفاوت 
است که هر چند به چهارچوب دولت 
روحاني وفادار خواهد ماند اما کامال 
مانن�د وزير قبل�ي نخواه�د بود که 
نمايندگان  اس�تيضاح  عملک�ردش، 

مجلس را به همراه آورد. 



شماره چهارم / دی ماه 141393

روز  ويژه تري��ن  مي ت��وان  را  آذر  ش��انزدهم   
دانش��گاه هاي ايران دانست. هر س��اله با فرا رسیدن 
اين روز ش��اهد برگزاري س��خنراني ها و مناظره ها و 
صدور بیانیه ها از سوي جريان هاي گوناگون سیاسي   
- دانشجويي هستیم. ش��انزده آذر امسال نیز از اين 

قاعده مستثني نبود.
در صب��ح اين روز همه توجه ها به دانش��گاه علوم 
پزش��کي اي��ران بود. دانش��گاهي که رئی��س جمهور 
به همراه دکتر فرهادي، وزير علوم، تحقیقات و فناوري 
و دکتر هاش��مي، وزير بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��کي میهمانان وي��ژه اش بودند. هرچن��د همواره 
س��خنان رؤساي جمهور در اين روز حائز اهمیت بوده 
است، اما چالش هاي چندماه اخیر بر سر انتخاب وزير 
جديد علوم، س��خنراني رئیس دولت تدبیر و امید را از 

اهمیتي دوچندان برخوردار کرده بود. 
رئیس جمهور در اين جلس��ه با اش��اره به س��یر 
تغیی��رات وزارت علوم در يک س��ال و نیم گذش��ته، 
نشان داد که به خوبي به اهمیت سخنانش در اين روز 
واقف اس��ت. دکتر روحاني با تأکید بر عدم بازگشت 
از راهي که دول��ت پیرامون دانش��گاه انتخاب کرده 
است، گفت: »همان راهي که بنا بود میلي منفرد طي 
کند و نگذاش��تند، بنا بود دکتر توفیقي ادامه دهد و 
نگذاش��تند، دکتر فرجي دانا برعهده گرفت، ادامه راه 
براي دکتر فرجي دانا ممکن نش��د، همان راه را دکتر 
نجف��ي ادامه داد و همان راه را ق��رار بود دکتر نیلي 
احمدآبادي ادامه ده��د و همان راه را قرار بود دکتر 
دانش آش��تیاني ادام��ه دهد و ام��روز دکتر فرهادي 

همان راه را ادامه خواهد داد«.
از ن��کات جالب توج��ه ديگر در س��خنان رئیس 
جمهور، اش��اره وي به نقش دانش��گاهیان در مبارزه 
با رژيم ش��اه و نام ب��ردن از مهندس بازرگان و دکتر 
شريعتي، در کنار بزرگاني همچون آيت اهلل طالقاني، 
ش��هید مفتح و ش��هید بهش��تي ب��ود که تش��ويق 

دانشجويان را در پي داشت.
غیر از دانش��گاه علوم پزشکي و سخنراني رئیس 
جمهور، مراسم مشابهي در قالب سخنراني يا مناظره 

در س��اير دانش��گاه ها نی��ز برگزار ش��د. از جمله اين 
مراس��م، مناظره علي ش��کوري راد، نماينده اس��بق و 
مهرداد بذرپاش، نماينده فعلي مجلس در دانش��گاه 

علم و صنعت بود. 
 بذرپاش با اشاره به شاخصه آرمان گرايي جنبش 
دانش��جويي، نارضايتي از وضع موجود را نش��انه اين 
ش��اخصه خواند که از منظر او ريشه در تفکر شیعي 
دارد. بذرپاش همچنین با اش��اره به اينکه ش��هداي 
دانش��جو در برابر اس��تکبار و غرب ايستادند، گرايش 
اي��ن جنبش به مس��ائل جناح��ي و درون جناحي را 
نوعي تحريف در ماهیت جنبش دانش��جويي دانست 
و گف��ت: »برخي دوس��تان براي س��وق دادن جنش 

دانشجويي به اين سمت موفق بوده اند«. 
ش��کوري راد نی��ز ب��ه آرمان گراي��ي جنبش هاي 
دانش��جويي پرداخ��ت و گف��ت: آرمان ه��اي اصلي 
دانش��جويان عدالت و آزادي خواهي است که مصداق 
بین الملل��ي و داخل��ي دارد. وي اف��زود: دانش��جو با 
قدرت هاي��ي که در هر نقطه جه��ان برآنند تا عدالت 
را زي��ر پا بگذارن��د، مبارزه مي کن��د و از نظر داخلي 
هم، بي عدالتي هاي سیاسي و اجتماعي را برنمي تابد. 
ش��کوري راد، بزرگترين بي عدالت��ي را زير پا گذاردن 
قان��ون خواند و گفت: آزادي، کمال انس��ان اس��ت و 

همین آزادي ضامن عدالت به شمار مي رود.
در همین روز صادق زيباکالم و علي خضريان نیز 
در دانشگاه تهران مناظره ديگري را برگزار کردند. اين 
دو که پیش از اي��ن نیز در چند مناظره داغ به مصاف 
هم رفته بودند، اين بار هم همین روال را ادامه دادند. 

زيباکالم در ابتدا با تش��ريح چگونگي تثبیت 16 
آذر به عنوان روز دانش��جو در 60 سال اخیر، نخست 
اي��ن ادع��ا را مطرح کرد ک��ه ش��هداي 16 آذر 32 
ربطي به نهضت اس��المي نداش��تند، چرا که يکي از 
آن��ان توده اي و دو نفر ديگر از هواداران دکتر مصدق 
بودند. وي در ادامه، دوم خرداد را س��رآغاز رسمیت 
يافتن اين روز در تقويم دانست و گفت: »پس از دوم 
خرداد، 16 آذر مهم شد و ريیس جمهور به مناسبت 
اي��ن روز اعالمیه داد و س��خنراني ک��رد«. زيباکالم 
همچنی��ن به مواج��ه اصولگراي��ان با روز دانش��جو 
پرداخت و گفت: »اصولگراها متوجه شدند مي توانند 
از 16 آذر بهره برداري سیاس��ي کرده و آن را مصادره 
به مطلوب کنند، چراکه آنها اصال نمي خواهند سر به 
تن جنبش دانش��جويي باشد و به همین دلیل شاهد 
بودي��م که پس از دوم خرداد آنها متوجه ش��دند که 
اين روز چقدر مي تواند براي آنها مفید باشد. بنابراين 
در 16 آذر دس��ت به پرچم سوزي، شعارهاي مرگ بر 

آمريکا و کارهايي از اين قبیل زدند«.
خضري��ان در ابت��داي س��خنانش به دلیل ادعاي 
زيب��اکالم پیرامون ربط نداش��تن س��ه ش��هید 16 
آذر به نهضت اس��المي، از »روح ش��هداي 16 آذر« 
عذرخواهي کرد. وي با اش��اره ب��ه گفته هاي خانواده 
اين ش��هدا پیرام��ون عالئق ديني آنان، مدعي ش��د: 
»16 آذر از ابتدا امري ديني، اسالمي و ضداستکباري 
بوده است، پس بهتر است که شما کمي بیشتر تاريخ 

را مطالعه کنید«.
خبرهاي داغ 16 آذر به همین جا ختم نشد. حدود 
ظهر همان روز بود که حمید رسايي، نماينده تهران، 
در صح��ن علني مجلس به لغو س��خنراني منتقدان 
دولت در دانشگاه ها اعتراض کرد. رسانه هاي اصولگرا 
نیز به س��رعت به اين موضوع پرداختند و مدعي لغو 

روز دانشجو يا روز مناظره ها؟

از ن�کات جال�ب توج�ه در س�خنان 
رئي�س جمه�ور، اش�اره وي به نقش 
دانشگاهيان در مبارزه با رژيم شاه و 
نام ب�ردن از مهندس بازرگان و دکتر 
ش�ريعتي، در کن�ار بزرگاني همچون 
آيت اهلل طالقاني، شهيد مفتح و شهيد 
بهشتي بود که تشويق دانشجويان را 

در پي داشت.
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  نپذيرفتن عنوان »ش��والیه فرهنگی« از س��وی 
حسین علیزاده، استاد نام آور موسیقی ايرانی، خبری 
ب��ود که واکنش مثبت اقش��ار گوناگون جامعه را در 

پی داشت.
»شوالیه« در گذش��ته يکی از درجات نظامی در 
سلس��له مراتب نیروهای فرانسه بود اما از پنجاه سال 
پیش به اين سو دولت فرانسه اين عنوان را به يکی از 
نش��ان های افتخار اين کشور تبديل کرد که هرساله 
به چهره هايی که از نظر دولت فرانسه باعث گسترش 

موسیقی و ادبیات در جهان شدند، اهدا می گردد.
برخ��الف بس��یاری از جواي��ز بین الملل��ی که با 
رويکردی سیاس��ی به افراد گوناگون اهدا می شوند، 
می توان نش��ان ش��والیه را جايزه ای کمترسیاس��ی 
دانس��ت که تاکنون به هنرمندان زيادی اعطا ش��ده 
اس��ت و اين يعني گرفتن اي��ن جايزه را نمی توان به 

افتادن در تله دشمن تعبیر کرد.
آنچه استاد علیزاده را متفاوت می کند، استدالل 
وطن دوستانه اوست. علیزاده ضمن تقدير از سفارت 
فرانس��ه که او را برای اعطای اين نش��ان برگزيدند، 
می گوي��د ک��ه می خواهد ب��رای مردم اي��ران همان 
حس��ین علیزاده، بدون پیشوند و پسوند باقی بماند. 
در واقع اين گفته او از چند جهت جالب توجه است. 
نخس��ت اينکه او علی رغم نپذيرفتن اين نش��ان، 
بس��یار محترمانه با سفارت فرانسه سخن می گويد و 
از مردم فرانس��ه نیز به نیکی ياد می کند. در واقع او 
نمی خواهد به س��یاق برخی ديگر، رد چنین نشانی 
را بهان��ه ای برای زير س��ؤال بردن اصل اين نش��ان 
و اق��دام دولت فرانس��ه قرار دهد ام��ا در عین حال 
می خواهد نش��ان دهد که محبوبیت نزد ملت ايران 

براي��ش از هر جايزه و عنوانی مهمتر اس��ت. در واقع 
علی��زاده به ما می گويد که هنرمندان سرش��ناس ما 
به اعتبار جايگاهی که ن��زد مردم خود دارند، بزرگ 
و قابل احترامند، نه به پش��توانه عناوين خارجی. به 
قول خواجه ش��یراز: به والی تو که گر بنده خويشم 

خوانی/ از سر خواجگی کون و مکان برخیزم!
نکته مه��م ديگری در گفته ه��ای علیزاده نهفته 
اس��ت، نشان از درد بزرگی دارد که شايد خیلی های 
ديگر همچ��ون علی��زاده آن را در س��ینه دارند. در 

قس��متی از نامه، علیزاده می گويد: شايد اگر در ديار 
ما  مسئوالن نیز همانند مردم به هنر واالی موسیقی 
توجه داشتند، يک جايزه خارجی اين قدر مورد توجه 

قرار نمی گرفت!
اين س��خن ش��ايد تلنگری باش��د که عده ای را 
هوش��یار کند تا دريابند که اگر آنها در بزرگداش��ت 
بزرگان فرهنگ و هنر ناب ايرانی پیش قدم می شدند، 
اعطای يک جايزه خارجی ب��ه هنرمندان ما اين قدر 

اهمیت نمی يافت!

سخنراني حسین شريعتمداري در دانشگاه امیرکبیر 
ش��دند. اين ادعا البته از سوي مسئوالن وزارت علوم 
و ش��خص وزير علوم رد شد. دکتر فرهادي در پاسخ 
به ادعاي لغو س��خنراني منتقدان، گفت که خیلي از 
اين س��خنراني ها اصال تصويب نشده بود که بعدا لغو 
ش��ده باشد. وزير علوم اين وعده را نیز داد که برخي 

از اين برنامه ها به روزهاي آينده موکول شده است.
در خارج از دانش��گاه نیز، مناظره اي داغ پیرامون 
روز دانشجو برگزار ش��د. ابراهیم اصغرزاده و حسین 
اهلل کرم، دو چهره شناخته شده اصالح طلب و اصولگرا 
در مح��ل حزب اس��المي کار، به نق��د رويکرد طرف 

مقابل پرداختند. 
اهلل کرم در ابتداي س��خنانش، با طعنه به ابراهیم 
اصغ��رزاده، گفت: »خیلي جالب اس��ت کس��اني که 
يک روز رگ گردنش��ان ب��راي کارگري بیرون مي زد 
و مثل ي��ک جريان ضدامپريالیس��تي علی��ه امريکا 
عمل مي کردند، امروز گرايش��ات آدام اسمیتي پیدا 
کرده اند«. وي همچنین ب��ا يادآوري نقش اصغرزاده 
در ماجراي تس��خیر النه جاسوسي گفت که انقالب 
دوم را قبول دارد و اکنون نیز نوبت انقالب سوم يا از 

بین بردن پايه قارون هاست.
اصغرزاده نیز در پاس��خ به اهلل کرم گفت: »من دو 
 اهلل کرم را در چهره ايش��ان مي بین��م. يکي  اهلل کرمي 
که با س��وز و گداز راجع به ارزش ها صحبت مي کند. 
يکي هم اهلل کرم��ي که در خیابان ها ب��ود.  اهلل کرمي 

که به عن��وان حزب اهلل و فرمانده لباس ش��خصي ها 
نظم رس��مي کشور را به هم ريختند«. طراح تسخیر 
النه جاسوس��ي در پاس��خ به طعنه اهلل کرم نیز اين را 
گف��ت که: »من هنوز هم همان حس و حال و هواي 
دانشجويي را دارم بنابراين، اين را بد نمي دانم که اگر 
زماني پارادايم امپريالیسم را تعقیب مي کردند و االن 
به س��مت نقد درون يا ديده بان��ي جامعه يا نگهباني 
از دموکراس��ي رفته ان��د«. همچنی��ن وي با تفکیک 
جريان��ات مختلف اصولگرا، اهلل کرم را از »اصولگرايان 
راديکال« دانس��ت که در انتخابات گذش��ته از سعید 
جلیل��ي حمايت مي کردند. او اين انتقاد را نیز مطرح 
کرد که اين گروه راديکال مي خواهد انقالب و جبهه 

و جنگ را به نفع خود مصادره کند.
اهلل ک��رم تحلیل ه��اي اصغرزاده را نش��أت گرفته 
از تأثیر علوم انس��اني غربي بر وي دانس��ت و گفت: 
»حاصل تحصیل  علوم انس��اني غربي همین مي شود 
که به يکي مي گويد تندرو به يکي مي گويد کندرو«. 
وي همچنین خطاب به اصغرزاده گفت: »کساني که 
سرتاپاي شان راديکال است به ما مي گويند راديکال، 
کس��اني که اص��ال قان��ون نمي فهمن��د دم از قانون 
مي زنند. مگر تو کس��ي نبودي که از ديوار س��فارت 
ب��اال رفتي؟ ما راديکال ها طرفدار توايم. ما راديکال ها 
با توي آن موقع )اش��غال سفارت امريکا( هستیم. اما 
چه ش��د که يک دفعه لیبرال شدي و طرفدار قانون 
ش��دي؟ بعد که طرفدار قانون شدي چرا باز قانون را 

به هم زدي؟«.
اصغ��رزاده ب��ه اين گفته ه��اي اهلل ک��رم اين گونه 
واکنش نش��ان داد: »م��ن و آقاي  اهلل ک��رم هر کدام 
از گذش��ته مان عذرخواهي مي کنیم. من از تس��خیر 
س��فارت عذرخواهي مي کنم تو هم بیا از آن گذشته 
راديکالت عذرخواهي کن )با خنده( تا به هم نزديک 
ش��ويم. حرف آقاي  اهلل کرم درب��اره طبقات محروم و 
کارگران را دردمندانه مي دانم. دوس��ت عزيزم آقاي 
 اهلل کرم! م��ن يک عمر براي عدالت س��ینه زده ام اما 
فهمیدم اش��تباه مي کردم. با عدالت نمي شود بهشت 
س��اخت اما با آزادي مي شود. اول بايد آزادي داشته 
باشیم تا بتوانیم عدالت را مهیا کنیم. ترجیح عدالت 
ب��ر آزادي همان جهنمي  رامي س��ازد ک��ه در بلوک 

شرق ساخته شد«.
آخري��ن برنامه ب��ا موض��وع 16 آذر، س��خنراني 
حسین ش��ريعتمداري در دانش��گاه تهران بود. شايد 
برگزاري اين س��خنراني را بتوان وفاي به همان وعده 
دکتر فرهادي دانس��ت. اين مراس��م عالوه بر آخرين، 
پرحاشیه ترين برنامه مرتبط با 16 آذر امسال نیز بود. 
شريعتمداري در سخنانش بیش��تر به تکرار ادعاهاي 
گذش��ته خود بر علیه اصالح طلب��ان پرداخت. همین 
موضوع باعث اعتراض شديد دانشجويان به وي شد که 
ش��ريعتمداري نیز در واکنش به اعتراض دانشجويان، 
آنان را »فريب خورده« خواند. دانش��جويان هم وي را 

»دروغگو« نامیدند و علیه وي شعار دادند. 

ميخواهم»حسينعليزاده«بمانم!
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 اواس��ط آذرماه رس��انه هاي غربي خبر دادند که 
کمیته اطالعاتي س��ناي آمريکا قرار است گزارشي از 
تحقیقات خود پیرامون ش��کنجه در زندان هاي س��یا 
منتش��ر کند. اعالم اين خبر واکنش ه��اي فراواني را 
برانگیخ��ت. جان کري، وزير خارجه آمريکا، گفت که 
از سناتور دايان فاينس��تاين، رئیس کمیته اطالعاتي 
س��نا، خواسته تا تغییر زمان انتشار گزارش را بررسي 
کند. سخنگوي کاخ سفید اما موضع جالب تري گرفت 
و گفت: به سختي مي توان زمان ايده آلي را براي انتشار 
اين گ��زارش تصور کرد! او البته اي��ن خبر را نیز داد 
که در آس��تانه انتش��ار اين گزارش، تدابی��ر امنیتي 
در اط��راف مراکز ديپلماتیک آمريکا در سراس��ر دنیا 

تشديد مي شود.
 ج��رج ب��وش، رئیس جمه��ور س��ابق آمريکا که 
محت��واي گزارش ناظر به عملکرد س��ازمان س��یا در 
دوران رياس��ت جمه��وري او بوده اس��ت، در واکنش 
به خبر انتش��ار اين گزارش گفت: »اين از بخت بلند 
ماست که مردان و زناني سخت کوش در سیا هستند 
که به نمايندگي از م��ا کار مي کنند. اين ها آدم هايي 
میهن پرست هستند و گزارش )سنا( هرچه بگويد، اگر 
خدمات اين افراد به کشور ما را تضعیف کند، شديدا 

به خطا رفته است«.
 سرانجام در نوزدهم آبان اين گزارش توسط رئیس 
کمیته اطالعاتي سنا در صحن اين مجلس قرائت شد. 
سناتور فاينستاين هنگام قرائت اين گزارش گفت که 
هشت س��ال پیش متوجه شده اند سیا در بازجويي ها 
از روش هاي »به اصطالح پیش��رفته« استفاده کرده و 
پیرامون آن، گزارش درس��تي به کنگره نداده اس��ت. 
اما مهمتر از روش هاي »به اصطالح پیشرفته«، اجراي 
اين روش ها توس��ط افرادي است که به گفته سناتور 
فاينستاين سابقه »خشونت و سوء استفاده« داشته اند.
 تهیه کنن��دگان اي��ن گ��زارش 6700 صفحه اي 
که البته تنها خالصه اي از آن منتش��ر ش��ده اس��ت، 
آن را نتیجه تحقیقات پنج س��اله خ��ود پیرامون 19 
بازداش��تگاه سیا در کش��ورهاي ثالث و بررسي 119 
م��ورد بازجويي مظنونی��ن ب��ه ارتباط ب��ا گروه هاي 

تروريستي دانسته اند.
  القاي ح��س خفگي با آب، تنقیه بازداش��تي ها 
بدون ضرورت پزشکي، حبس در جعبه اي مثل تابوت، 
بي خوابي دادن حتي تا 180 ساعت، تهديد به قتل و 
تهديد به آزار اعضاي خانواده از جمله روش هايي بوده 
که ماموران س��یا براي کسب اطالعات از اين افراد به 
کار مي گرفته  ان��د اما آنچه بیش از همه فرياد اعتراض 
س��ران س��یا و حامیان آنان را درآورد، اين بود که در 
گزارش به صراحت گفته ش��ده: »شیوه هاي بازجويي 
خشن اين س��ازمان به اطالعات کلیدي براي دفاع از 

امنیت ملي آمريکا منجر نشده است«.
 اين ادعاي تهیه کنندگان گزارش با واکنش سريع 
رئیس س��ازمان سیا مواجه شد. جان برنان که در آن 
زمان نیز از مديران رده باالي سیا بود، گفت: اطالعاتي 
ک��ه از راه اين برنامه جمع آوري ش��ده براي درک ما 
از القاع��ده حیاتي ب��ود و تالش هاي ضدتروريس��تي 

امروزمان نتیجه آگاهي هاي آن زمان است. 
 همزمان با س��خنراني رئیس سیا، رئیس کمیته 
اطالعاتي سنا از طريق ش��بکه هاي مجازي اظهارات 

وي را رد کرد.
واکنش دولت اوباما به اين گزارش نیز جالب بود. 
س��خنگوي کاخ سفید پس از انتش��ار گزارش گفت: 
رئی��س جمهور وارد بح��ث مفید ي��ا غیرمفید بودن 
اطالعات به دس��ت آم��ده از طريق ش��کنجه نخواهد 
ش��د زيرا از نظر او حتي اگر اطالعات به دس��ت آمده 
از طريق ش��کنجه مفید هم بوده باش��د، نبايد از اين 
روش ها استفاده مي ش��د. وي تأکید کرد که اوباما به 
فاصله کمي بعد از به دست گرفتن قدرت در آمريکا، 

دستور لغو استفاده از اين روش  ها را صادر کرد.
ش��خص اوباما نیز در واکنش��ي ديگر، استفاده از 
ش��کنجه را باعث وارد ش��دن »ضرب��ه اي جدي« به 

موضع آمريکا در جهان دانست.
پس از اصرار دموکرات هاي س��نا براي انتشار اين 
گزارش و موضع تقبیح گونه اوباما در قبال اعمال سیا، 
واکنش جمهوري خواهان نشان داد که حتي گزارشي 
با اين اهمیت نیز از رقابت هاي سیاسي دموکرات ها و 

جمهوري خواهان مصون نیست!
دي��ک چني، معاون جرج بوش در زمان رياس��ت 
جمهوري با دفاع تمام قد از اقدامات سیا، گزارش سنا 
را »آشغال« توصیف کرد. چني با لحني سرزنش آمیز 
خطاب به منتقدان سیا گفت: »چه قدر مي خواهید با 
کس��اني که س��ه هزار نفر را در 11 سپتامبر کشتند 

مهربان باشید؟«.
رهب��ر  میچ مک کان��ل،  ديگ��ر  واکنش��ي  در   
جمهوري خواهان س��نا و س��کز چمبلی��س که خود 

عضو کمیت��ه اطالعاتي نیز بوده اند، با صدور بیانیه اي 
مش��ترک ادعاهاي مطرح شده توس��ط دموکرات ها را 
»غل��ط« خواندند. جورج تنت، رئیس وقت س��یا نیز 
محت��واي گزارش را رد ک��رد و حذف رهبران القاعده 

از جمله بن الدن را نتیجه همین بازجويي ها دانست.
در میان چهره هاي سرش��ناس جمهوري خواهان 
تنها يک تن با انتشار اين گزارش توسط دموکرات ها 
موافق��ت ک��رد. جان مک کین، س��ناتور سرش��ناس 
در  س��یا  روش ه��اي  از  بس��یاري  جمهوري خ��واه 
بازجويي ها را ش��کنجه دانس��ت. البته او به اين نکته 
نیز اش��اره کرد که ش��ايد انتش��ار اين گزارش منافع 
آمريکا در نق��اط مختلف جهان را به خطر بیاندازد اما 
جلوگیري از انتش��ار گزارش ب��ه بهانه به خطر افتادن 
منافع آمريکا بیهوده اس��ت. اظهارات مک کین وقتي 
جالب تر مي ش��ود که بدانیم او خود سال  ها در ويتنام 

اسارت کشیده و به شدت شکنجه شده است!
فراتر از واکنش هاي داخلي به اين گزارش، موضع 
نهادهاي بین المللي در قبال آن نیز خبرس��از شد. در 
يکي از اولین واکنش ها گزارش��گر ويژه حقوق بشر و 
ضد ش��کنجه سازمان ملل خواس��تار محاکمه عوامل 
اين ش��کنجه ها و مقاماتي که دس��تور استفاده از اين 
روش ها را داده اند ش��د. مدير کل س��ازمان ديده بان 
حقوق بشر نیز با غیرقابل توجیه دانستن اين روش ها، 
گفت که اگر اين گزارش منجر به محاکمه عوامل آن 
نشود، شکنجه همچنان به عنوان گزينه اي بالقوه روي 

میز رؤساي جمهور آمريکا خواهد ماند. 

شكنجههايقرونوسطايي
دردنيايآزاد!

رویداد
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داد
روی

با توجه به حضور فرماندهان القاعده در افغانستان 
و هم��کاري آنان ب��ا طالبان، دور از ذهن نیس��ت که 
تعداد زيادي از شکنجه ش��دگان افغان بوده باش��ند. 
همین موضوع باعث ش��د که اش��رف غني احمدزي، 
رئیس جمهور افغانس��تان در ي��ک کنفرانس خبري 
به ش��دت از س��یا انتقاد کن��د و رفت��ار کارکنان اين 
س��ازمان را ناقض تمام معیارهاي حقوق بش��ر بداند. 
رئیس جمهور افغانس��تان با اش��اره ب��ه آن بخش از 
گ��زارش که خیل��ي از شکنجه ش��دگان را »بي گناه« 
خوانده، از سازمان جاسوسي آمريکا خواست که تعداد 
و هويت افغان هايي که شکنجه شده اند را اعالم کند تا 

نسبت به اعاده حیثیت آنان اقدام شود.
ف��ارغ از تمام واکنش هاي داخل��ي و جهاني، اين 
گزارش ب��ار ديگر نش��ان داد که علي رغ��م ادعاهاي 
فراوان مقامات آمريکايي، حقوق بشر تا وقتي محترم 
اس��ت که در جه��ت منافع آمريکا باش��د، کما اينکه 
در همین واکنش ها ديديم که خیلي از س��ردمداران 
ديروز و امروز آمريکا، اعمال سیا را باعث حفظ امنیت 
آمريکا دانستند و از شکنجه گران حمايت کردند. حال 
اگ��ر »اعمال س��یا« را مترادف »نقض حقوق بش��ر« 
بدانیم، بايد گفت که از نظر سردمداران آمريکا حفظ 

امنیت آمريکا نتیجه نقض حقوق بشر است!
البت��ه اين دوگانگ��ي گفتار و رفتار س��ران آمريکا 
پیرام��ون حقوق بش��ر، مختص ام��روز و اين گزارش 
نیس��ت. همگان به ياد دارند که در دهه هاي گذش��ته 
آمريکا چگونه به بهانه حفظ منافع خود از بي رحم ترين 
ديکتاتوره��ا در اقصي نق��اط جهان حماي��ت مي کرد. 
حمايت هايي که در اکثر موارد تا حد آموزش شیوه هاي 
نوين ش��کنجه و اعتراف  گیري از انقالبیون و سرکوب 
مردم معترض پیش مي رفت. بنابراين نمي توان امیدوار 
بود که انتش��ار اين گزارش با تمام ابعاد گس��ترده اش، 
منج��ر به پاي��ان يافتن رويک��رد منفعت طلبانه دولت 

آمريکا در قبال حقوق بشر گردد.

 با درگذش��ت آي��ت اهلل مهدوي کن��ي، رئیس فقید 
مجل��س خبرگان و دبی��ر کل جامع��ه روحانیت مبارز، 
گمانه زني پیرامون جانش��ین ايشان در هر دو جايگاه در 
رسانه ها آغاز ش��د. انتخاب جانشین ايشان در خبرگان 
به نشس��ت آتي اين مجلس در اسفندماه موکول شد اما 
جايگاه برجسته ايشان در جامعه روحانیت مبارز و نقش 
منحصر به فردي که در بزنگاه هاي سیاس��ي در راستاي 
ايجاد وحدت میان اصولگرايان ايفا مي کردند، باعث شد 
که موضوع انتخاب دبیر کل جديد اين تش��کل ديرپاي 

اصولگرا از اهمیت زيادي برخوردار شود. 
جامع��ه روحانی��ت مب��ارز همان طور ک��ه از نامش 
پیداست، متش��کل از روحانیوني است که در سال هاي 
پیش از انقالب به مبارزه علیه رژيم گذشته مي پرداختند 
و اغلب نیز مصائب فراواني از تبعید تا زندان و ش��کنجه 
را تجربه کردند. در آس��تانه پیروزي انقالب اسالمي اين 
جمع با نظر موافق حضرت امام خمیني )ره( اساس��نامه 
اين تش��کل را تدوين کردند و جامع��ه روحانیت مبارز 
تهران رسماً ش��کل گرفت. آيات مهدوي کني، هاشمي 
رفس��نجاني، موح��دي کرماني، محالت��ي، ناطق نوري، 
موسوي خوئیني ها، ش��هید مطهري و شهید بهشتي از 

جمله مؤسسین جامعه روحانیت مبارز بودند. 
در س��ال هاي پس از انقالب به دلیل نقش برجس��ته 
روحانی��ت در پی��روزي انقالب، اين تش��کل به يکي از 
اصلي تري��ن گروه ه��اي مرجع مردم تبديل ش��د که در 
آس��تانه ه��ر انتخابات با حمايت از يک ش��خص يا يک 
فهرس��ت، نقش مؤث��ري در نتیجه انتخابات داش��تند. 
از جمله مي ت��وان به پیروزي نامزده��اي مورد حمايت 
اين تش��کل در شش دوره انتخابات رياست جمهوري و 

چندين دوره مجلس اشاره کرد. 
علیرغم اين کارکرد سیاس��ي حزبي، مرحوم آيت اهلل 
مه��دوي کني همیش��ه بر اين نکته تأکید داش��تند که 
جامعه روحانیت مبارز نبايد به يک حزب تبديل ش��ود. 
از نگاه ايش��ان روحانیت ب��راي حفظ اقتدار و نفوذ خود 
در میان توده مردم الزم است به ذکر شاخصه   ها بسنده 
کن��د و وارد تعیین مصاديق نش��ود يعني ضمن دفاع از 
اص��ول و ارزش هاي انقالب، معیارهاي انتخاب درس��ت 
را به م��ردم معرفي کند. البته اين نظ��ر در عمل مورد 
پذي��رش اکثريت اعضاي جامع��ه روحانیت مبارز تهران 
قرار نگرفت اما در اين س��ال هاي متمادي، اين تش��کل 
روحاني در کنار جامعه مدرس��ین ح��وزه علمیه قم، به 
محوري براي وحدت جريان هاي گوناگون اصولگرا بدل 
شد. بسیاري از جريانات اصولگرا در چند انتخابات اخیر 

به صراح��ت از تمکی��ن خود ب��ه رأي جامعتین  )جامعه 
روحانیت و جامعه مدرسین( سخن گفتند. در انتخابات 
رياس��ت جمهوري يازدهم نگاه م��ورد حمايت آيت   اهلل 
مه��دوي کني باعث ش��د که جامع��ه روحانیت حتي از 
دکتر حسن روحاني، عضو قديمي خود حمايت نکند. به 
همین دلیل انتخاب دبیرکل جديد اين تشکل، اهمیت 
مضاعفي يافت زيرا به نوعي مش��خص کننده اين بود که 
اين تش��کل همچنان به مس��یري که دبیرکل فقیدش 
مواف��ق آن ب��ود خواهد رفت يا طري��ق جديدي را طي 

خواهد کرد؟!
در س��ال هاي اخیر آيت اهلل هاش��مي رفس��نجاني و 
حجج اس��الم ناطق نوري و روحاني در جلس��ات جامعه 
روحانیت مبارز ش��رکت نمي کردن��د. گروهي از اعضاي 
جامعه در اين س��ال ها تندترين انتقادات را به اين س��ه 
يار ديرين خ��ود بیان کردند اما آي��ت اهلل مهدوي کني 
همیشه تالش کرد با حفظ احترام آنان، فضا را به سمت 

آرامش سوق دهد. 
با درگذش��ت آي��ت اهلل مهدوي کني اعالم ش��د که 
دعوتنامه حضور در جلس��ه انتخاب دبیرکل جديد براي 
اين س��ه چهره قديمي و سرشناس جامعه روحانیت نیز 
ارسال شده اس��ت، اما با اعالم خبرها، مشخص شد که 
آنان نه در جلس��ه نخست که به انتخاب دبیرکل جديد 

نیانجامید و نه در جلسه نهايي شرکت نکردند. 
در اولین جلس��ه انتخاب دبیرکل جدي��د، به گفته 
غالمرض��ا مصباحي   مقدم، س��خنگوي جامعه روحانیت 
مبارز، بیش��تر از آيت اهلل مهدوي کني ذکر خیر ش��د و 
در عین حال، معیارهاي دبیرکل جديد مشخص گرديد. 
بع��د از همین جلس��ه بود ک��ه برخي خبره��ا از نهايي 
ش��دن انتخاب آي��ت اهلل موحدي کرماني ب��ه دبیرکلي 
جامع��ه روحانیت مبارز حکايت داش��تند. خبري که با 
گذشت چند روز و پس از تشکیل دومین جلسه جامعه 

روحانیت، به صورت رسمي نیز اعالم شد.
آي��ت اهلل موح��دي کرماني نی��ز همچ��ون آيت اهلل 
مهدوي کني از بنیان گذاران جامعه روحانیت مي باشند 
که در طول سال هاي پس از انقالب نیز غالباً راه اعتدال 
را در تعام��ل با جريانات درون��ي جبهه انقالب در پیش 
گرفته اس��ت. از همین رو مي توان ايش��ان را شخصیتي 
مرضي الطرفین در میان جريان ه��اي گوناگون اصولگرا 
دانس��ت. به همین دلیل نیز مي توان انتخاب ايش��ان را 
نش��انه اي از اراده اکثري��ت اعضاي جامع��ه روحانیت بر 
ادامه مس��یر دبیرکل فقید اين تش��کل ديرپاي انقالبي 

دانست.

تداوماعتدال
دردبيركليجامعهروحانيتمبارز
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اوايل آذرماه امسال يک فوريت طرح استاني شدن 
انتخابات مجلس، در صحن علني بهارس��تان تصويب 
ش��د. در صورت تصويب نهايي اين ط��رح و تأيید آن 
از س��وي ش��وراي نگهب��ان، مح��دوده جغرافیايي هر 
اس��تان به عنوان ح��وزه انتخابیه اصل��ي و حوزه هاي 
انتخابیه موجود تابعه استان، حوزه هاي انتخابیه فرعي 
محس��وب مي ش��وند و رأي دهندگان نیز مي توانند به 
نامزد م��ورد نظر خود در س��اير حوزه ه��اي انتخابیه 
فرعي رأي دهن��د. چگونگي انتخاب نمايندگان نیز به 
اي��ن ترتیب اس��ت که از هر حوزه فرع��ي، داوطلب يا 
داوطلباني که باالترين رأي را در کل اس��تان به دست 
آورده اند، نماينده يا نمايندگان استان از آن شهرستان 
محس��وب مي ش��وند. همچنی��ن در هر اس��تان يک 
هیئت اجرايي اصلي در اس��تانداري تشکیل مي شود و 
هیئت هاي اجرايي شهرستان ها به سیاق سابق و تحت 
عن��وان هیئت هاي اجرايي فرع��ي، انتخابات را برگزار 

مي کنند.
اين اولین بار نیس��ت که چنین طرحي در مجلس 
مطرح مي ش��ود. در مجالس گذشته نیز کوشش هايي 
براي تبديل حوزه هاي انتخابیه شهرس��تاني به استاني 
انجام گرفت اما هربار با مخالفت شوراي نگهبان مواجه 

شد. 
هزينه بَر بودن اين طرح يکي از اصلي ترين ايراداتي 
اس��ت که مخالفان همواره بر آن تأکید داش��ته اند اما 
حاال طراح��ان اين طرح در مجل��س نهم مي خواهند 
با رفع اش��کاالتي که از س��وي مخالفان بیان مي شود، 
س��رانجام به مرحله اج��را درآورند. مه��رداد الهوتي، 
نماينده مردم لنگرود ک��ه از طراحان اصلي اين طرح 
اس��ت، تغییر »نگاه منطقه اي« نماين��دگان به »نگاه 
مل��ي« را از اصلي تري��ن دالي��ل ارائ��ه چنین طرحي 

مي داند.
در مقابل اين دي��دگاه طراحان، محمدرضا  تابش 
به اين نکته اش��اره کرد که شرط الزم براي پرداختن 
نماين��دگان ب��ه وظاي��ف اصلي خود را تبديل ش��دن 
ش��وراها از »شوراي ش��هرداري« به »ش��وراي شهر« 
دانس��ت. به اعتقاد تابش اگر ش��وراهاي شهر و روستا 
وظاي��ف خود را به درس��تي انجام دهن��د، نمايندگان 
مجلس نیز به جاي مسائلي جزئي مي توانند به وظیفه 

قانون  گذاري و نظارت بر حسن انجام قانون بپردازند.
با تصويب يک فوريت اين طرح بايد منتظر بررسي 
دقیق تر آن در کمیسیون شوراها و امور داخلي مجلس 
بود. سخنگوي اين کمیسیون البته از مخالفین جدي 
اس��تاني ش��دن انتخابات اس��ت و اجراي آن��را باعث 
»کاهش مش��ارکت مردم در انتخاب��ات« و »کم رنگ 

شدن رابطه عاطفي مردم و نمايندگان« مي داند. 
جواد جهانگیرزاده، عضو کمیس��یون امنیت ملي و 
سیاست خارجي مجلس نیز از زاويه اي ديگر به انتقاد 
از اين طرح پرداخت. جهانگیرزاده با اش��اره به هزينه 

باالي تبلیغات در س��طح يک استان، احتمال داد که 
اين هزينه هاي باال به تأثیر صاحبان قدرت و ثروت بر 
نماين��دگان بیانجامد. به گفته او اجراي اين طرح مانع 
ورود نیروهاي اجتماعي جديد به مجلس خواهد ش��د 
چرا که در انتخابات اس��تاني، چهره هاي سرشناس تر  
بخت بیش��تري براي پیروزي دارند و اين بیش از همه 

به نفع نمايندگان فعلي است! 
در میان نمايندگان ادوار گذشته مجلس نیز رسول 
منتجب نیا به اظهار نظ��ر پیرامون اين طرح پرداخت. 
منتجب نیا ضمن اش��اره به کاهش مش��ارکت و از بین 
رفتن انگی��زه رقاب��ت در انتخابات اس��تاني، »حضور 
شاخص در مجلس« را از نتايج مثبت اين طرح خواند. 
از نظر وي مجلس��ي که بر اس��اس اين قانون ش��کل 
بگیرد »به لحاظ سیاس��ي توانمند تر« و داراي »کارايي 
بیشتر« اس��ت. البته از نظر وي هنوز نمي توان نظري 

قطعي در اين باره داد.
فارغ از تصويب يا ع��دم تصويب نهايي اين قانون، 
گفته ه��اي موافقان و مخالف��ان آن در جاي خود قابل 
بررس��ي و تأمل اس��ت. نمي توان بر آفت منطقه گرايي 
که متأس��فانه دامن بس��یاري از نمايندگان را در ادوار 

مختلف گرفته اس��ت، چش��م پوش��ید. متأسفانه عدم 
درک درس��ت م��ردم از وظايف و اختی��ارات مجلس 
شوراي اسالمي باعث شده آنها از نمايندگان نیز همان 
مطالباتي را داش��ته باش��ند ک��ه از ارگان هاي اجرايي 
دارند. اين موضوع در طول اين س��ال ها چنان بر ذهن 
جامعه حاکم ش��ده ک��ه در ايام تبلیغ��ات انتخاباتي، 
نمايندگان نیز در دام آن افتاده و احداث فالن س��د يا 
فالن جاده را از خدمات دوران نمايندگي خود قلمداد 

مي کنند!
اي��ن مورد و موارد مش��ابه آن نش��ان مي دهد که 
دغدغه طراحان انتخاب اس��تاني، دغدغه مهمي است 
ک��ه بي توجهي به آن در درازمدت، مي تواند مجلس را 
از انج��ام وظايف اصلي خ��ود دور کند و نمايندگان را 
در بهتري��ن حالت، به اف��رادي تبديل کند که به انواع 
روش ها مي کوشند سهم بیشتري از بودجه را به سمت 
حوزه انتخابیه خود هدايت کنند. در اين وضعیت بايد 
پذيرفت که پی��روزي يک نماينده در جذب بودجه اي 
بیش��تر از برنامه دولت، به معناي کم ش��دن از بودجه 

شهري ديگر است!
در س��وي مقابل نیز مخالفان ب��ر باال رفتن هزينه 
تبلیغ��ات در س��طح ي��ک اس��تان اش��اره مي کنند و 
معتقدند اين کار بر خالف مصالح کشور است. شوراي 
نگهب��ان نیز بعد از تصويب طرحي مش��ابه در مجلس 
هفتم بر همین ايراد استناد کرد و اين طرح را مخالف 
اصل 75 قانون اساس��ي دانس��ت که بر اساس آن بايد 

منبع طرح هايي که هزينه زا هستند، مشخص باشد.
هرچند طراحان قانون اس��تاني ش��دن انتخابات، 
تقويت تحزب را يکي از انگیزه هاي ارائه چنین طرحي 
دانسته اند اما در ش��رايط فعلي، احزاب نقش چنداني 
در سرنوشت انتخابات، خصوصاً در شهرستان ها ندارند 
و هر نامزد به ش��کل منفرد وارد انتخابات شده و براي 
تبلیغ خود هزينه مي کند. در اين شرايط طبیعي است 
که گسترش حوزه هاي انتخابیه از شهرستان به استان، 

باعث افزايش هزينه هاي سرسام آور تبلیغاتي شود.
طراحان ت��الش دارند اثبات کنن��د که مي توان با 
تقوي��ت تحزب، از حجم س��نگین تبلیغ��ات انفرادي 
نامزدها کم کرد، اما س��وأل اينجاست که آيا به ِصرف 
تصويب اين قانون مي توان تحزب را نیز تقويت کرد؟ 
تقويت تحزب در کشور به اراده اي فراتر از يک قوه 
نیاز دارد. اين مهم تنها در ش��رايطي محقق مي ش��ود 
که تمامي ارکان نظام اعم از مجلس، دولت و دستگاه 
قضايي به ضرورت تحقق آن باور داش��ته و در راستاي 

آن گام بردارند. 
هرچند بخشي از موافقان طرح نیز اذعان دارند که 
حتي در صورت تصويب، امکان اجراي آن در انتخابات 
س��ال آينده مجلس مقدور نیست اما اين سوأل مطرح 
است که آيا امکان دس��تیابي به انتخاباتي حزب محور 
تا انتخابات مجلس يازدهم، در سال 98 وجود دارد؟!

  استاني شدن انتخابات
 افزايش هزينه هاي تبليغات يا تقويت تحزب؟!

مه�رداد الهوت�ي، نماين�ده مردم 
لنگ�رود که از طراح�ان اصلي اين 
طرح است، تغيير »نگاه منطقه اي« 
نماين�دگان ب�ه »نگاه مل�ي« را از 
اصلي تري�ن دالي�ل ارائ�ه چني�ن 

طرحي مي داند.

رویداد



19

داد
روی

شماره چهارم / دی ماه 1393

اواس��ط آذرم��اه گذش��ته نش��ريه »رم��ز عب��ور« 
مصاحبه اي با آيت اهلل سیدمحمد خامنه اي منتشر کرد 

که حواشي بسیاري در پي داشت.  
رم��ز عبور که در دولت گذش��ته به عن��وان يکي از 
ضمائم روزنامه ايران منتشر مي شد، با تغییر دولت و به 
تبع آن تغییر رويکرد مؤسس��ه ايران، از حالت ضمیمه 
خارج و به نشريه اي همس��و با مسئوالن دولت گذشته 
تبديل شد. رويکرد دولت گذشته علي الخصوص رئیس 
آن نس��بت به آيت اهلل هاش��مي رفس��نجاني بر کسي 
پوش��یده نیس��ت بنابراين طبیعي اس��ت که همچنان 
هر ادعايي علیه ايش��ان، از سوي هر که باشد ولو هیچ 
س��نخیتي با آنچه در تاريخ ثبت ش��ده، نداشته باشد، 
به س��وژه اي خوب براي نش��ريات همسو با دولت قبل 

بدل شود. 
س��یدمحمد خامنه اي که هم اکنون رئیس »بنیاد 
حکمت صدرا« اس��ت، س��ابقه نمايندگي در سه دوره 
مجل��س را نی��ز در کارنامه خ��ود دارد. او همچنین از 
ديرب��از به مخالفت با آيت اهلل هاش��مي ش��هره بوده و 
چه در زمان رياست ايشان بر مجلس شوراي اسالمي 
و چ��ه بعدها، ه��ر وقت فرصت��ي پیش آمده باش��د، 
سیدمحمد خامنه اي براي حمله به هاشمي از آن بهره 
برده است. بیشتر اين حمله ها هم حول محور ماجراي 
مک فارلین اس��ت، ماجرايي ک��ه در نهايت با حمايت 
قاط��ع امام راحل از آيت اهلل هاش��مي و عتاب ايش��ان 
به چند مخالف ايش��ان از جمله سیدمحمد خامنه اي 
پايان يافت. پس از رحلت امام، س��یدمحمد خامنه اي 
بارها تالش کرده است که از موضع خود در آن ماجرا 
دفاع و حمايت رهبر کبیر انقالب از آيت اهلل هاشمي را 

نتیجه »القاي اطرافیان« بداند!

سيدمحمد خامنه اي چه گفت؟
مصاحبه اخی��ر وي با مجله »رمز عبور« اما پا را از 
ماج��راي مک فارلین فراتر مي نهد و حمله به هاش��مي 
را در تمام س��ال هاي پس از انقالب بس��ط مي دهد. تا 

حدي که از همان ابتداي انقالب »ش��یخ اکبر هاشمي 
رفس��نجاني« را نامزد آمري��کا براي نف��وذ در انقالب 
اس��المي معرفي مي کند! ادعاهاي وي علیه هاشمي تا 
ح��دي باال مي رود که او »رابطه با آمريکا« را انگیزه اي 
ب��راي رقابت بین »باند هاش��مي« و »بیت منتظري« 
مي داند و »س��ید مهدي هاشمي« را قرباني اين رقابت 
مي خواند که پس از افشاي ماجراي مک فارلین، توسط 

»گروه رقیب« اعدام شد! 
س��یدمحمد خامنه اي »توافق پیرامون سرنوش��ت 
اي��ران پس از امام« را  موضوع اصلي س��فر مک فارلین 
ب��ه تهران مي داند ک��ه در صورت انجام، ج��ان امام را 

تهديد مي کرد!
ادعاي عجیب ديگر وي مربوط به رياست جمهوري 
آيت اهلل هاش��مي پس از رحلت امام و در دوره رهبري 
آيت اهلل خامنه اي است. به گفته سیدمحمد خامنه اي، 
»اطرافیان هاش��مي او را به س��مت رياست جمهوري 
سوق دادند تا يک پله به رهبر شدن نزديک تر شود«! 

اين ه��ا تنه��ا گوش��ه  اي از ادعاه��اي س��یدمحمد 
خامنه اي علیه هاش��مي رفسنجاني  است که در همین 
حد نیز به روش��ني نشان مي دهد هم مصاحبه کننده و 
هم مصاحبه شونده، هدفي جز تخريب هاشمي در سر 

نداشته اند.

جوابيه دفتر هاشمي رفسنجاني
در واکنش به اين مصاحبه، دفتر آيت اهلل هاش��مي 
رفس��نجاني جوابیه اي را منتشر کرد و در آن به کاربرد 
عبارت »اين تذهب��ون؟« در قرآن مجید و نهج البالغه 
پرداخ��ت که در م��ورد نخس��ت خداون��د خطاب به 
مش��رکاني که پیامب��ر اکرم را »ديوان��ه« مي خواندند، 
اي��ن عب��ارت را ب��ه کار مي ب��رد و در م��ورد دوم نیز 
امیرالمؤمنین)ع( با دلي پر خون و در شکوه از شخصي 
که »خود را عالم مي داند، در صورتي که عالم نیست« 
اي��ن عبارت را خطاب ب��ه وي مي گويد. جوابیه با ذکر 
اين مقدمه تاريخي، به استفاده امام راحل از اين عبارت 

خطاب به گروهي که سیدمحمد خامنه اي يکي از آنان 
بود )در س��خنراني عید مبعث سال 1360( مي پردازد. 
در اين س��خنراني تاريخي که بع��د از نامه تعدادي از 
نمايندگان پیرام��ون ماجراي مک فارلین انجام ش��د، 
حضرت امام  با بیان اينکه: »لحن شما در آن چیزي که 
به مجلس داديد، از لحن اس��رائیل تند تر است، از لحن 
خود کاخ نشینان آنجا تند تر است«، اين نمايندگان را از 
شکستن دل ملت و تفرقه افکني بین مسئولین برحذر 
داشت و خطاب به آنان گفت: »چه شده است شما را؟ 

کجا داريد مي رويد؟ اين تذهبون؟«. 
اي��ن جوابی��ه همچنین با اش��اره ب��ه تعابیري که 
آقاي س��یدمحمد خامنه اي راجع به ش��هید بهشتي و 
مرحوم حاج احمدآقا به کار برده اس��ت، مي افزايد: »اما 
گويا کینه هاي او نس��بت به ش��خص آيت اهلل هاشمي 
رفس��نجاني آن قدر عمیق اس��ت که ابايي ندارد براي 
تخريب ايش��ان دانسته يا ندانس��ته انديشه هاي امام را 
به آتش بکش��د و بر تفکرات مدبرانه ايش��ان، خاکستر 
فري��ب بپاش��د و بگوي��د که انق��الب از اس��اس طرح 
آمريکايي ها بود!! ابايي ندارد آيت اهلل دکتر بهش��تي را 
که ب��ا عّمامه در آتش کینه نفاق س��وخت و به تعبیر 
ام��ام راحل ب��ه تنهايي يک ملت بود و مظلوم ش��هید 
شد و هنوز هم مظلوم است، با »ظاهري لیبرالیستي« 
و »تمامیت خ��واه« بخوان��د. ابايي ن��دارد مرحوم حاج 
س��یداحمدآقا خمین��ي، فرزن��د برومند ام��ام)ره( را 
مستقیم و يا با عبارت »جماران نشینان« شريک توطئه 
آمريکايي ه��ا و القاء کنن��دگان مطالب خ��الف واقع و 
گزارش هاي دروغ به امام معرفي کند. ابايي ندارد حتي 
برادرش، آيت اهلل خامن��ه اي، رهبر معظم انقالب و 80 
مجتهد فقیه مجلس خبرگان را در انتخاب رهبري پس 
از امام، فريب خورده آمريکا بنامد و باال تر از همه ابايي 
ن��دارد که بگويد امام از اّول ت��ا آخر مبارزه و پیروزي، 
تحت تأثیر گروهي بودند که براي آمريکا کار مي کردند 
و امام تصمیمات مهم خود را براس��اس القائات ديگران 

و اطرافیان مي گرفتند!«.

داد
روی

قضاوت بر مبناي عداوت!
مزعبور«

دخامنهايبا»ر
سيدمحم

توحواشيگفتوگوي
دراظهارا

تأملي
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طباطبايي هم وارد شد
پس از انتشار سخنان سیدمحمد خامنه اي، حجت 
االس��الم والمس��لمین س��ید مهدي طباطبايي که به 
عنوان معلم اخالق براي همگان شناخته مي شود، وارد 
صحنه شد و در گفت وگو با روزنامه جمهوري اسالمي 
اعالم کرد که پس از خواندن مصاحبه آقاي سیدمحمد 
خامنه اي با يک نشريه وابسته به دولت قبل، بر خودم 
واجب دانس��تم به مس��ائلي که در آن نشريه به چاپ 

رسید، واکنش نشان دهم.
اين استاد اخالق افزود: گفته شده است که آيت اهلل 
هاش��مي رفس��نجاني از همان اوايل انق��الب به دنبال 
ارتباط با آمريکا بوده اس��ت! اين کذب است. بنده چه 
زماني که نماينده مجلس بودم و چه در حال حاضر نه 
اعتقاد و نه باور داشتم که آيت اهلل هاشمي مي خواسته 

به نوعي با آمريکا ارتباط برقرار کند.
طباطباي��ي با بیان اينک��ه بايد يک کلم��ه درباره 
آيت اهلل هاش��مي رفس��نجاني آن��روز و ام��روز بگويم، 
گفت: آيت اهلل هاش��مي رفسنجاني يکي از مطیع ترين 
و فرمانپذيرترين اش��خاص در اطراف حضرت امام)ره( 
ب��ود. بنده تمامي اطرافیان ام��ام)ره( را در آن زمان را 
به طور کامل مي ش��ناختم اما آيت اهلل هاش��مي امکان 
نداش��ت اقدامي خالف نظر حض��رت امام انجام دهد و 
يا خداي نکرده ذره اي ش��بهه در ذهن خودش نسبت 
به امام داش��ته باشد. تا جايي که ذهن ياري مي کند و 
تاريخ نشان مي دهد ايشان مشاور امیني براي امام بوده 

و هیچ توبیخي هم از امام نداشته اند.
وي هدف سفر مک فارلین به تهران را همان چیزي 
عنوان کرد که مس��ئوالن وقت تشريح کردند و گفت: 
ماج��را همان چیزي بود که آقايان مذاکره کننده آن را 
اعالم کردند، هم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني و هم آقاي 
محس��ن رضايي که در جريان اين مذاکرات بودند را از 

ياران و معتمدين امام )ره( مي دانم.
اين نماينده سابق مجلس با تاکید بر اينکه آيت اهلل 
هاشمي رفس��نجاني به مانند قلمي در دست حضرت 
امام)ره( بود،افزود: اين جس��ارت به س��احت حضرت 
امام)ره( اس��ت که بگوئیم ايشان در جريان امور کشور 
ق��رار نداش��تند يا اطالعات نادرس��ت به ايش��ان داده 
مي ش��ده اس��ت. اين تصور توهمي بی��ش در کارنامه 

سیاسي امام نیست.
اين اس��تاد اخالق با اش��اره به نامه ط��رح امضا از 
وزير امور خارجه وقت توس��ط چندنف��ر از نمايندگان 
و شخص آقاي س��یدمحمد خامنه اي، گفت: آن روزي 
که اين مطلب در مجلس ش��وراي اسالمي عنوان شد، 
برنامه ريزان اصلي اش 2 نفر بودند: آقايان س��یدمحمد 
خامنه اي و زواره اي که از قديم با هم رفاقت داشتند و 

حقوق دان هم بودند.
وي در ادامه گفت: به نوعي گفته ش��ده اس��ت که 
آمريکا و گروه هاي صهیونیستي مي خواستند براي امام 
جانش��ین معلوم بکنند و با جانشین آن ارتباط برقرار 
بکنن��د! اين مطلب به هیچ عنوان قابل قبول نیس��ت. 
اين گفته را توهین به انقالب و حضرت امام)ره( و روند 
ش��کل گیري انقالب و تعیین رهبري بوسیله خبرگان 

مي دانم.
اين اس��تاد اخالق با بیان اينکه مردم و مس��ئوالن 
ما همیش��ه مطیع رهبري نظام بوده اند و خواهند بود، 

تاکید ک��رد: آناني که ن��ان خود را در پس��ت، مقام و 
جايگاه خود را در اختالف بین مسئوالن نظام مي دانند، 
بدانند که جز رس��وايي براي خودشان، به چیز ديگري 

دست نخواهند يافت.
حجت االسالم والمس��لمین سیدمهدي طباطبايي 
در پاي��ان تاکید کرد: باي��د اعالم کنم ک��ه اگر تاريخ 
انقالب توس��ط روايت کنند گان دست دوم و سوم نقل 
شود، قطعا به انحراف کشیده خواهند شد. بايد مسايل 

انقالب توس��ط افرادي که در بطن انقالب بودند، نقل 
شود و بايد بگويیم در بعضي موارد متاسفانه نقل تاريخ 
مدتي اس��ت در اختیار افراد دست دوم و سوم خارج از 

موضوع قرار گرفته است.

درخواست تعقيب قضايي
محم��د هاش��مي عضو س��ابق مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام نیز درباره اظهارات سیدمحمد خامنه اي 
اع��الم موضع کرد و درب��اره انگیزه گوينده و نش��ريه 
منتش��ر کننده اين مصاحبه مدعي ش��د: بیشتر هدف 
انقالب اس��المي، بنیانگذار جمهوري اس��المي و نظام 
جمهوري اس��المي است. البته نسبت به آقاي هاشمي 
هم اتهامات نادرستي وارد شده و بدتر از آن به امام)ره( 
تهمت زده اند، آن هم تهمت هايي که دش��منان انقالب 

هم تا به حال چنین چیزهايي را نگفته اند.
محمد هاش��مي با اشاره به وضعیت سیاسي کشور 
و تاکی��د به نیاز وحدت ملي، عنوان کرد: در اين زمان 
که کشور بیشترين نیاز را به وحدت همه نیروها دارد، 
اين نوع مطالب تاثیر منفي دارد. دشمن مي تواند از آن 
سوء استفاده کند و سوء استفاده هم خواهد کرد. اينکه 
چرا گوينده و انتشاردهنده در اين موقعیت به بیان اين 
مطالب مي پردازند اين را بايد از خودش��ان پرسید. من 

نمي توانم تعیین تکلیف کنم. وظیفه من هم نیست.
اين فعال سیاسي در پايان گفت: شايد حتي در اين 
موقعیت وظیفه مدعي العموم باشد که چنین مواردي را 
رسیدگي کند. چون ما در گذشته موارد بسیار خفیف 
و کوچکي را ش��اهد بوده ايم که اگر کس��اني مطرح يا 
توهی��ن کرده ان��د؛ مدعي العم��وم به عنوان تش��ويش 
اذهان عمومي، با آنها برخورد کرده اس��ت. اين وظیفه 
مدعي العموم اس��ت که تصمیم بگیرد در اين موقعیت 

چه تصمیم گرفته شود.

قضاوت يا عداوت؟
درباره اين مصاحبه، بس��یار مي توان سخن گفت و 
دامنه واکنش هاي آن نیز بس��یار زيادتر از آن است که 
در اين مجمل بش��ود به انعکاس آن پرداخت. در عین 
حال اين س��ؤال به ش��کل جدي مطرح است که کدام 
هدف، آيت اهلل س��یدمحمد خامنه اي را برآن داشته تا 
اين بار تندتر از همیشه آيت اهلل هاشمي را آماج حمالت 
خ��ود قرار ده��د؟ آيا اين با اخالق اس��المي س��ازگار 
اس��ت که عالمي در هشتمین دهه از عمر خود، يعني 
دوره اي ک��ه علي القاعده بايد بیش از پیش راه مدارا در 
پیش بگیرد، يکي از اس��توانه هاي نظام و انقالب را که 
همچنان در جايگاه رياس��ت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام قرار دارد، مورد ش��ديدترين حم��الت قرار دهد 
و اتهاماتي را به او نس��بت دهد ک��ه هر يک به تنهايي 
مي توانن��د موضوع يک پرون��ده قضايي با مجازات هاي 
س��نگین باش��د؟ آيا ايش��ان به اين انديش��یده اند که 
ادعاهاي ايش��ان چه فرصتي در اختیار دش��منان قرار 
مي دهد که با اس��تناد به تهمت هاي ايشان، امام راحل 
و مق��ام معظم رهبري را هدف تخريب قرار دهند؟  آيا 
ايش��ان فراموش کرده اند که بی��ش از يک دهه بعد از 
ماج��راي مک فارلین، مقام معظ��م رهبري در روز دوم 
خ��رداد 76 فرمودن��د: »هیچ کس براي من هاش��مي 

نمي شود«. 

طباطباي�ي: اگر تاريخ انقالب توس�ط 
روايت کنند گان دست دوم و سوم نقل 
ش�ود، قطعا به انحراف کشيده خواهد 
ش�د. در بعضي موارد متاس�فانه نقل 
تاري�خ مدتي اس�ت در اختي�ار افراد 
دس�ت دوم و س�وم خارج از موضوع 

قرار گرفته است.

محمد هاشمی: در اين مصاحبه بيشتر 
بنيانگ�ذار  اس�المي،  انق�الب  ه�دف 
جمه�وري اس�المي و نظ�ام جمهوري 
اس�المي اس�ت. البته نس�بت به آقاي 
هاشمي هم اتهامات نادرستي وارد شده 

و بدتر از آن به امام)ره( تهمت زده اند.
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میزگ��ردی در روز 26 آذر برای بررس��ی ده س��ال 
مذاک��رات هس��ته ای می��ان اي��ران و کش��ورهای 1+5 
با حض��ور چهره هايی مانن��د هرمی��داس باوند، صادق 
زيباکالم و احمد ش��یرزاد در س��الن فردوسی دانشکده 
ادبیات و علوم انس��انی دانش��گاه تهران برگزار شد. قرار 
بود س��یروس ناصری، عضو س��ابق هیئت مذاکره کننده 
هس��ته ای در دوران س��ید محم��د خاتمی ه��م به اين 
همايش بیايد و جزو س��خنرانان باش��د که به هر دلیلی 

نتوانست در اين مراسم شرکت کند.
اين نشس��ت در طول برگزاری و بعد از آن حواشی 
فراوانی داش��ت. محت��وای اظهارات س��خنرانان، بويژه 
زيب��اکالم و ش��یرزاد ب��ه گونه ای ب��ود که نش��ريات و 
خبرگزاری های وابس��ته به جري��ان اصولگرا در روزهای 
بعد بخش��ی از خبرها، گفت وگوها و گزارش های خود را 

به بررسی آن اختصاص دادند.
در اي��ن برنام��ه ک��ه ب��ه هم��ت انجمن اس��المی 
دانش��جوايان دانش��کده ادبیات برگزار ش��د، ش��یرزاد، 
نماين��ده اصالح طل��ب مجلس شش��م و زيب��اکالم طی 
اظهارات��ی مفید بودن برنامه های هس��ته ای ايران را زير 

سؤال بردند.
احمد ش��یرزاد ب��ا بیان اين مطلب که هرکس��ی در 
هر دوره ای تصمیم گرفته ايران را به س��مت هس��ته ای 
شدن سوق دهد اشتباه کرده گفت: از اين چاه )صنعت 

هسته ای( آبی درنمی آيد.
وی ب��ا بی��ان اينکه جمه��وری اس��المی در زمینه 
هس��ته ای، نه منابع اولی��ه دارد و نه احاطه به علوم آن، 
اظهار داشت: هیچ کس در ايران نمی داند ما به چه دلیل 
به مسیر هسته ای ش��دن پا گذاشته ايم و اين امر دقیقاً  
به مانن��د ادامه جنگ بعد از آزادس��ازی خرمش��هر بود، 
درحالی ک��ه برخی افراد ش��عارهايی مانند »راه قدس از 

کربال می گذرد« را بیان می کردند.
در ادام��ه اي��ن نشس��ت ص��ادق زيباکالم ب��ه بیان 
ديدگاه ه��ای خ��ود در م��ورد ان��رژی هس��ته ای ايران 
پرداخت. از نظر اين استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران 

ضرر انرژی هسته ای برای ايران از جنگ بیشتر بود.
وی ب��ا انتقاد از اين موضوع که در برخی موضوعات 
مثل اشغال س��فارت امريکا و فعالیت های هسته ای که 
مردم، مطبوعات و رس��انه ها اجازه اظهارنظر نداش��تند، 
تصمیماتی اتخاذ ش��د که به زيان منافع ملی بود گفت: 
کس��انی که تالش می کردند مس��ائل هسته ای را پیش 
ببرند، آدم های انقالبی، اسالمی، غیرتمند و غیور شدند 
و کس��انی که صحبت ه��ای »کژدارومريز« می کردند به 

قول احمدی نژاد خائن شدند.
وی با طرح اين س��ؤال از اصولگرايان که پیش��رفت 
و ن��وآوری علمی از 250 صنعتی که فعالیت هس��ته ای 
را به وجود آورده چه بود، گفت: فعالیت های هس��ته ای 
دس��ت کم از سال 82 به اين سو خیلی شیره گلوسوزی 
ب��رای مملکت نبوده اس��ت، نه از نظر پیش��رفت علمی 
خبری بوده و نه از لحاظ اقتصادی و چه بسا با مطالبی 

که مطرح شد به ضرر ما بوده است.

بعد از اين نشس��ت واکنش های زيادی نس��بت به 
محتوای سخنان زيباکالم و شیرزاد صورت گرفت. آنچه 
در ادبیات اين واکنش اعتراضی بیشتر نمود داشت، اين 
بود که اين اظهارات در مخالفت صريح با سیاس��ت های 
هس��ته ای جمهوری اس��المی و تقابل با ديدگاهی است 
که جزو اصول مس��لم ملت ايران است و آنها در راستای 

ضديت با منافع ملی گام برداشتند.
س��مت و س��وی عم��ده گزارش ه��ای اعتراض��ی 
منتق��دان بیش��تر در جهت رب��ط دادن اي��ن اظهارات 
ب��ا موضع گیری ه��ای اصالح طلبان بود؛ گويی س��خنان 
شیرزاد و زيباکالم چکیده خواسته های اصالح طلبان در 

برابر فعالیت های هسته ای است.
خبرگزاری فارس ضمن ارائه يک گزارش انتقادی از 
اين نشس��ت با چند تن از کارشناسان اصولگرا گفت وگو 
کرد. حسین شريعتمداری در پاسخ به سؤال خبرگزاری 
ف��ارس گف��ت: اظه��ارات آنه��ا در گرماگ��رم مذاکرات 
هس��ته ای غیر از متهم کردن دولت به خیانت نمی تواند 
هیچ معنا و مفهوم ديگری داش��ته باشد. شريعتمداری 

تأکید کرد: بايد از آقايان پرس��ید اگر آن گونه که ش��ما 
ادعا می کنید فعالیت هس��ته ای دستاوردی نداشته، چرا 
امري��کا و متحدانش برای متوقف کردن آن با همه توان 

به میدان آمده اند.
علی اصغر زارعی، نماينده مجلس شورای اسالمی نیز 
در واکنش به اظهارات ش��یرزاد اظهار داش��ت: اظهارات 
ش��یرزاد چراغ سبز نش��ان دادن به دشمنان است و زير 
سؤال بردن و نفی دستاوردهای پرونده هسته ای موجب 

تضعیف ما در مذاکرات هسته ای می شود.
در واکنشی ديگر روزنامه »وطن امروز« در يادداشتی 
به قلم »مهدی محمدی« نوش��ت: »سخن اصلی امثال 
شیرزاد آنی نیس��ت که می گويند، بلکه اعتراض واقعی 
آنه��ا در واقع به اين اس��ت که چرا ايران ب��دون اجازه 
امري��کا يک فناوری پیش��رفته را توس��عه داده و به اين 
سبب نظم جهانی مطلوب امريکا را به هم ريخته است. 
ب��ه عبارت ديگر اين مخالفت به نیاب��ت از امريکا انجام 
می ش��ود، نه از موضع يک دانشمند و هدف هم دفاع از 

منافع امريکاس��ت، بدون توجه ب��ه اينکه منافع و آينده 
ايران در اين میان به چه سرنوش��تی گرفتار می ش��ود. 
آنچه تا اينجا به آن پرداختیم، در واقع بخش کم اهمیت 
اين بحث اس��ت. آنچه بی نهايت مهم است اين است که 
بپرسیم دولت محترم و تیم مذاکره کننده هسته ای چرا 

تا امروز در مقابل اين سخنان ساکت مانده اند؟«
روزنام��ه »ج��وان« در يادداش��تی به قل��م »عباس 
حاجی نجاری« نوش��ت: »عرصه مذاکرات هسته ای اين 
روزها به خط مقدم تقابل نظام س��لطه با نظام اسالمی 
تبدي��ل ش��ده و انتظ��ار دولتم��ردان در حمايت همه 
رسانه ها و عناصر تأثیرگذار در کشور از مذاکرات )البته 
مش��روط به رعايت خطوط قرمز نظ��ام( انتظار به حقی 
است، اما جای اين سؤال باقی است که چرا در شرايطی 
ک��ه هرگون��ه نقد منطقی نس��بت به رون��د مذاکرات با 
» انگ دلواپس��ی« محکوم می شود، نس��بت به اين گونه 
ساختارش��کنی ها و زير س��ؤال بردن تالش های دو دهه 
گذش��ته که محصول تالش همه دولت هاست و از سوی 
اين مدعیان اصالح طلبی و اعتدال گرايی مطرح می شود، 

سکوت اختیار می کند«.
اي��ن واکن��ش حتی ت��ا آنجا پیش رف��ت که برخی 
منتق��دان در اظهارات خود خواس��تار ورود قوه قضايیه 

به اين مسئله شدند.
همزمان با باالگرفتن اعتراضات زيباکالم با انتش��ار 
نامه ای خطاب به حس��ین شريعتمداری ضمن اعتراض 
ب��ه لحن منتقدان با ابراز گالي��ه از اين موضوع که چرا 
مخالفان اين اظهارات متوس��ل به زور می ش��وند و پای 
ق��وه قضايیه را ب��ه میان می کش��ند، نوش��ت: »آيا در 
کش��ورهای ديگر هم کسانی را که با اين يا آن سیاست 
دولت های ش��ان مخالف��ت می ورزند يا انتق��اد می کنند 
خائن، مزدور، صهیونیس��ت، غربزده، وابس��ته، نفوذی، 
عامل بیگانه و... خطاب می کنند و خواهان آن می شوند 
که قوه قضايیه و يا ساير مقامات دهان آنان را ببندند؟«
بس��یاری از منتق��دان خواس��تار اع��الم نظر صريح 
مقام��ات دولت��ی درباره محت��وای س��خنرانی های اين 
نشست بودند، اما دولتی ها واکنشی نشان ندادند و تنها 
روزنام��ه ايران ب��ا انتقاد از اينکه مخالفان قصد نس��بت 
دادن س��خنرانان به دولت را دارند نوشت: »يک منطق 
ساده حقوقی می گويد پای مسئولیت دولت در زمانی به 
میان می آيد ک��ه يکی از اعضای آن به بیان يک موضع 
يا انجام رفتار خاص مبادرت کرده باشد. اين قضاوت به 
اندازه کافی شگفت انگیز است که جريان تندرو خواهان 
ورود دول��ت و موضع گی��ری آن در قضیه ای می ش��ود 
که س��خنرانان هیچ نس��بت رسمی و اس��می به کابینه 
ندارند. س��خنرانان دانش��گاه تهران به لح��اظ ترکیب و 
تبار سیاس��ی يا به جريانات شناس��نامه دار کشور تعلق 
دارند يا از کس��وت و رتبه استادی دانشگاه برخوردارند. 
حداکثر وصفی که می توان برای س��خنرانان به کار برد 
اين اس��ت که آنها جزو همفکران جريان اصالح طلب و 
يکی از صدها دانشگاهی حامی روحانی در انتخابات 24 

خرداد بودند«.

دستاوردهای هسته ای؛ مخالفان در دانشگاه تهران

آنچه در ادبيات اي�ن واکنش اعتراضی 
بيش�تر نم�ود داش�ت، اي�ن ب�ود ک�ه 
اي�ن اظه�ارات در مخالف�ت صري�ح با 
سياست های هسته ای جمهوری اسالمی 
و تقابل با ديدگاهی است که جزو اصول 
مسلم ملت ايران است و آنها در راستای 

ضديت با منافع ملی گام برداشتند.
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رویداد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري تس��نیم، 
ماهنامه تربیت سیاس��ي اجتماعي نشريه اي است که 
به صورت ضمیمه ماهنامه تربیت ويژه معلمان منتشر 
مي شود. ضمیمه اي که انتشار آن پس از مدت ها وقفه 
از مهر امسال مجدداً آغاز شده است و البته انتشار آن 
انتقاداتي را نیز متوجه آموزش و پرورش ساخته است.
براي بررسي بیش��تر داليل انتشار ماهنامه تربیت 
سیاس��ي اجتماعي توس��ط وزارت آم��وزش  و  پرورش 
به س��راغ حمیدرضا کفاش، معاون پرورشي و فرهنگي 
اين وزارتخانه  و مدير مسئول ماهنامه تربیت سیاسي 

اجتماعي رفتیم.
حمیدرض��ا کف��اش در گفت  وگ��و ب��ا خبرن��گار 
اجتماع��ي خبرگزاري تس��نیم در پاس��خ به پرس��ش 
»آموزش و پ��رورش ماهنامه اي را تح��ت عنوان تربیت 
سیاسي اجتماعي منتش��ر مي کند. عده اي هم نسبت 
به انتش��ار اين ماهنام��ه و عملکرد سیاس��ي آموزش 
و پ��رورش هش��دار داده ان��د. ضرورت انتش��ار چنین 
ماهنام��ه اي در وزارت آموزش و پ��رورش ک��ه رويکرد 
اصلي آن بايد آموزش��ي باش��د تا سیاسي، چیست؟« 
اظه��ار داش��ت:  امور تربیت��ي از بدو پی��روزي انقالب 
اس��المي ماهنامه اي تحت عنوان تربی��ت با مخاطب 
مربیان پرورشي داش��ت. ماهنامه تربیت براي مربیان 
پرورش��ي و نه دانش آموزان بیش از 20 سال است که 

منتشر مي شود.
وي افزود:  در س��ال هاي مختل��ف ضمیمه تربیت 
سیاس��ي اجتماعي نیز همراه با ماهنامه تربیت منتشر 
مي ش��د که در برخ��ي مواقع اين ضمیم��ه به صورت 
ماهنامه و در برخي مواقع فصلنامه يا س��النامه منتشر 

و در سال هايي نیز انتشار آن متوقف شد.
کفاش ادامه داد: ماهنامه تربیت سیاسي اجتماعي 
مجله جديدي نیس��ت و در سال هاي قبل نیز منتشر 

مي ش��د که مخاط��ب آن دانش آموزان نیس��تند. اين 
ماهنامه مجله اي رسمي و داراي مجوز انتشار است.

وي افزود: از ابتداي مهر امسال تصمیم گرفتیم تا 
ضمیمه تربیت سیاس��ي اجتماعي را به صورت ماهانه 
منتش��ر کنیم و تاکنون اين ضمیمه در س��ه ش��ماره 
منتشر شده است که در نخستین شماره منشور، راه و 

اصول خود در ماهنامه را تبیین کرديم.
مع��اون پرورش��ي و فرهنگ��ي وزارت آم��وزش و 
پ��رورش همچنین بیان ک��رد:  نخس��تین اصل ما در 
ماهنامه تربیت سیاس��ي اجتماعي، رويکرد آموزشي و 
تربیتي است که بر اين اساس آموزش تحلیل سیاسي، 
رويکرد تربیت سیاس��ي و الزامات تربیت سیاس��ي را 
براي مربیان پرورش��ي در نظر داريم. دومین موضوع، 
رويکرد فراجناحي و فراحزبي است و به هیچ عنوان از 
تشکیالت حزبي و جناحي حمايت نمي کنیم. رويکرد 
س��وم، پايبندي به خط امام و مواضع رهبري اس��ت و 

خط قرمز ما نیز همین موارد است. رويکرد چهارم نیز 
حماي��ت از دولت تدبیر و امید و مباني اعالم ش��ده از 

سوي دولت است.
کف��اش در پاس��خ به اين پرس��ش »چ��را تصمیم 
گرفتید تا تربیت سیاس��ي اجتماع��ي را در آموزش و 
پرورش اجرايي کنید؟ مطالبي که شما معتقد هستید 
وي��ژه مربیان اس��ت، از طريق آن ها ب��ه دانش آموزان 
منتقل مي ش��ود و بدين ترتیب آموزش و پرورش متهم 
به اهداف و مقاصد سیاس��ي مي ش��ود« بیان کرد: در 
س��ند تح��ول بنیادين 6 س��احت تربیت��ي داريم که 
يکي از آنها تربیت سیاس��ي و اجتماعي اس��ت و طبق 
اسناد باالدس��تي موظفیم در زمینه تربیت سیاسي و 
اجتماعي دانش آموزان فعالیت داش��ته باش��یم که در 

مرحله نخست هدف ما آموزش مربیان است.
وي با اشاره به س��خنان بنیانگذار انقالب اسالمي 
عنوان کرد: مق��ام معظم رهب��ري مي فرمايند: »بنده 
دوس��ت دارم جوان��ان و دانش آموزان م��دارس روي 
ريزترين پديده هاي سیاس��ي دنیا فکر کرده و تحلیل 
کنن��د، به فرض اينکه تحلیلي را هم بدهند که خالف 
واقع باش��د. خ��دا لعنت کن��د آن دس��ت هايي را که 
تالش کرده  و مي کنند قش��ر جوان و دانشگاهي ما را 
غیرسیاس��ي کنند« بر همین اساس بايد در دانشگاه و 

مدرسه تحرک داشته باشیم.
کفاش در پاس��خ به اين پرسش که »در دانشگاه، 
دانشجو مس��ائل را بهتر درک کرده و تحلیل مي کند، 
در حالي ک��ه در مدرس��ه ممک��ن اس��ت دانش آم��وز 
تحت تأثیر مطالب بیان ش��ده ق��رار گرفته و به نوعي 
شست وشوي مغزي داده شود؟« افزود: ما نمي خواهیم 
در م��دارس دانش آموزان از يک جريان خاص حمايت 
کنند اما هنگامي که بحث انتخابات پیش مي آيد بايد 

حميدرضاكفاشمديرمسئولماهنامهتربيتسياسیاجتماعیدرگفتوگوباخبرگزارىتسنيم:

عدم  پويايي سياسي در سطح مدارس
نياز به ايجاد تحول، دگرگونی و حساسيت دارد

با انتشار سه شماره از ماهنامه »تربيت سياسي اجتماعي« ضمن استقبال 
عمومی معلمان و مربيان از محتوای اين نشريه، رفته رفته واکنش ها به 
انتشار آن بيشتر مي شود. پس از انتشار مطلب انتقادي محمود فرشيدي 
که در شماره قبل به آن پرداختيم، رسانه هاي ديگر نيز، هر يک از منظر 
خود به بررسي جنبه هاي مختلف اين مجله پرداخته اند. از جمله مي توان به 
گفت و گوي دکتر حميدرضا کفاش، معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش 
 و  پرورش و مدير مسئول ماهنامه تربيت سياسي اجتماعي، با برنامه »متن 
و حاشيه« اشاره کرد که از شبکه سوم سيما پخش شد. متاسفانه در اين 
برنامه، يک متن يک طرفه قبل از شروع گفت وگو از سوي مجري قرائت شد و 
حمالتي به انگيزه معاونت پرورشي در زمينه انتشار اين نشريه صورت گرفت 
و در نهايت در فرصتي کم که هر بار هم از سوي مجري به هدر مي رفت، دکتر 
کفاش به دفاع از نشريه تربيت سياسي اجتماعي پرداخت.
اخيرا در ادامه واکنش رسانه ها به انتشار »تربيت سياسي اجتماعي« 
خبرگزاري تسنيم مصاحبه اي با دکتر کفاش انجام داد که براي اطالع 
خوانندگان عزيز، متن اين مصاحبه را در اينجا مي آوريم.

بقيه در صفحه 46

در س�ند تحول بنيادين 6 ساحت 
تربيت�ي داري�م ک�ه يک�ي از آنها 
تربيت سياسي و اجتماعي است و 
طبق اس�ناد باالدستي موظفيم در 
زمينه تربيت سياس�ي و اجتماعي 
دان�ش آم�وزان فعالي�ت داش�ته 
باش�يم که در مرحله نخست هدف 

ما آموزش مربيان است.
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ه اول
پروند

اين سمينار بناست چه معجزه اي بکند؟
گزارشيازهمايشملي»ارتقايسالمتاداريومبارزهبافساد«گزارشيازهمايشملي»ارتقايسالمتاداريومبارزهبافساد«

يکي از روزهاي س��رد اواس��ط آذر م��اه روحاني میزبان همايش��ي در ولنجک بود که در آن رؤس��اي دو قوه ديگر، 
نمايندگان مجلس و تاجران و بازرگانان بخش خصوصي با هدف ارتقاي س��المت اداري و مبارزه با فس��اد مالي دعوت 

شده بودند تا شايد فضاي کسب وکار و اقتصاد کشور کمي گرم شود و رونق بگیرد.
همايش ملي »ارتقاي س��المت اداري و مبارزه با فس��اد« به فرصتي تبديل ش��د تا طي آن سران سه قوه از تصمیم 
جديد خود براي مبارزه با فساد سخن بگويند و به مفسدان هشدار دهند راه سوءاستفاده بر آنان بسته خواهد شد. حسن 
روحاني، رئیس جمهوري طي س��خناني مفصل به انتقاد شديد از مفاسد رخ داده پرداخت و آيت اهلل الريجاني، رئیس قوه 
قضايیه و علي الريجاني، رئیس مجلس هم بر عزم حاکمیتي براي حذف مفاسد اقتصادي و مالي و اداري تأکید کردند.

در عین حال اعالم موضع مقام معظم رهبری در حاشیه اين سمینار بیش از خود سمینار اهمیت يافت زيرا رهبری 
از مس��ئوالن انتظار عمل به اين خواس��ته  عمومی را مطرح کردند نه برگزاری يک همايش را. ايشان در اظهارنظر خود 
مرقوم کردند: »نفس اهتمام آقايان به امر مبارزه با فس��اد را تحس��ین مي کنم، لکن اين سمینار و امثال آن بناست چه 

معجزه اي بکند؟ مگر وضعیت براي شما مسئوالن سه قوه روشن نیست؟«.
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اجتماعی
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پرونده اول
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پیش از برگزاري اين همايش در نشس��ت خبري 
وزي��ر اقتصاد با موضوع »عملک��رد وزارت اقتصاد در 
راس��تاي ارتقاي س��المت اداري و مبارزه با فس��اد« 
خبري مثل بمب منفجر ش��د؛ کش��ف فساد 12هزار 
میلی��ارد تومان��ي و اين يعني فس��اد اداري در ايران 
همچنان ادامه دارد. اس��فند 90 خبر کش��ف فس��اد 
3هزار میلیاردي منتشر و بعدا مه آفريد امیرخسروي 
به اعدام محکوم ش��د. بعد از آن قضیه بابک زنجاني 
مطرح ش��د که اموال داخل و خارجش شناس��ايي و 
اموالي که از طريق سوءاس��تفاده به دست آورده بود، 
مس��ترد ش��د. هنوز ماجراي بابک زنجاني به صدور 
حکم نرس��یده، خبر تاراج س��رمايه ملي توسط چند 
صرافي به خبر روز تبديل ش��د که حتي نامي از آنها 
برده نشد، اما مبلغ اختالس نزديک به 7هزار میلیارد 
توم��ان بود. اين بار اما وزير امور اقتصاد و دارايي بود 
که خب��ر اختالس 12هزار میلی��اردي را اعالم کرد، 
ه��ر چند بالفاصل��ه اعالم کرد »اين رق��م مربوط به 
گردش فعالیت در يک دوره مالي است. بر اين اساس 
ب��ا مديرعامل بانک ذي ربط مذاکرات��ي انجام دادم و 
مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است«.
وزير اقتصاد در معرفي يک مورد ديگر از مفاس��د 
اقتص��ادي گفت: »در ي��ک مورد که مجم��وع ارزش 
اقدامات خالفش��ان به 12هزار میلیارد مي رس��د يک 
شرکت کاغذي تشکیل شده بود که با همکاري برخي 
دستگاه ها، افراد بازنشسته و بعضاً شاغل در حوزه جعل 
س��ند در مالیات و براي درياف��ت وام از بانک، يکي از 
ش��رکت ها از فاکتور جعلي اين شرکت استفاده کرده 
و داوطلبان��ه 120میلیارد تومان به س��ازمان مالیاتي 

پرداخت کرده تا کارهايش پیش برود«.
شايد خبرهايي از اين دست بود که حسن روحاني 
را بر آن داش��ت ب��ا برگزاري اين هماي��ش از طريق 
همکاري و همفکري رؤساي دو قوه ديگر، نمايندگان 
مجل��س، فعاالن اقتصادي و البت��ه کمک و همیاري 
م��ردم چاره اي براي اين معضل بینديش��د تا ش��ايد 
رتبه ايران که اکنون طبق گزارش س��ازمان شفافیت 
جهان��ي در پله 144 از نظر فس��اد مالي و اداري قرار 
دارد، ق��دري بهبود يابد و به ق��ول رئیس جمهور به 

سمت کشور بدون فساد پیش رود.

چه نيازي به همايش و سمينار؟!
اما آيا چنین فس��اد مالي و اداري گس��ترده اي با 
برگ��زاري همايش حل مي ش��ود؟ از نظر مقام معظم 
رهب��ري ط��ي پیامي که بن��ا به درخواس��ت معاون 

رئیس جمهور به اين همايش فرستاده بودند، خیر.
ايش��ان در مرقومه خود آورده اند: »نفس اهتمام 
آقايان به امر مبارزه با فساد را تحسین مي کنم، لکن 
اين س��مینار و امثال آن بناست چه معجزه اي بکند؟ 
مگر وضعیت براي ش��ما مس��ئوالن س��ه قوه روشن 
نیس��ت؟ با توجه به ش��رايط مناس��ب و امیدبخشي 
ک��ه از لح��اظ همدلي و هماهنگ��ي و همفکري بین 
مس��ئوالن امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسي 
انج��ام نمي گیرد که نتیجه را هم��ه به طور ملموس 
مش��اهده کنند. توقع من از آقايان محترم اين است 
که چه با س��مینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و 
عملي بدون هرگونه مالحظه اي بگیرند و اجرا کنند«.

تجمع قدرت باعث فساد است
دکتر حس��ن روحان��ي در اين همايش با اش��اره 
به اينکه در گذش��ته به ما فش��ار مي آوردند دستگاه 
اطالعاتي کش��ور را به يک نه��اد نظامي بدهیم و ما 
در اين زمینه از امام س��ؤال کرديم و ايشان فرمودند 
چنین نظري ندارند، گفت: در آن شرايط وزارتخانه اي 
را ب��راي اطالعات درس��ت کرديم ت��ا مجلس بتواند 
نظارت کند و تأکید کرديم در وزارت اطالعات نبايد 
نیروي مس��لح وجود داش��ته باش��د تا بتوانیم آن را 
کنترل کنیم. وي تأکید ک��رد: اگر اطالعات، تفنگ، 
پول، س��رمايه، س��ايت، روزنامه و خبرگزاري را همه 
يک جا جمع کنیم ابوذر و س��لمان، اگر باش��ند، هم 
فاسد مي شوند. تجمیع قدرت در يک جا باعث فساد 
مي شود. تفکیک قوا براي کنترل قدرت است و حتي 
باالترين مقام کش��ور ما يعني مقام معظم رهبري که 
فقیهي عادل اس��ت، بر اس��اس قانون م��ورد نظارت 
و لطف خبرگان رهبري اس��ت تا در ش��رايطي روي 
صفات رهبري نظارت کند. مجلس خبرگان در زمان 
امام)ره( درست شده و امام آن را امضا کرده اند چون 
بر هر قدرتي در کش��ور نظارت نباشد، مشکل پیش 
مي آيد و بايد راه نظارت در هر مورد را درس��ت کنیم 
تا فس��اد ايجاد نشود. وي با بیان اينکه نبايد در برابر 
فساد عقب نش��یني و اعالم ناتواني کنیم، تأکید کرد: 

عقب نش��یني در برابر فساد به معناي زير پا گذاشتن 
باالتري��ن وظیفه، يعني امر به معروف و نهي از منکر 
اس��ت و در واق��ع به معن��اي از دس��ت دادن نظام و 

انقالب خواهد بود.
رئیس جمه��ور ب��ا بی��ان اينکه مردم نوکر اس��م 
جمهوري اس��المي نیس��تند، اظهار کرد: مردم نوکر 
اس��الم و جمهوريت هس��تند، يعني مي خواهند هم 
جمهوريت، يعني اراده مردم و هم اس��المیت، يعني 
فرم��ان خدا اجرا ش��ود. ادامه و گس��ترش و تعمیق 
فس��اد به معناي در خطر افتادن اصل نظام و انقالب 
است. رئیس جمهور گفت: مردم بدانند اگر خودشان 
به صحن��ه نیايند و فداکاري نکنن��د، موقعیت ما در 
ح��د الزم و کافي بر امر مبارزه با فس��اد نخواهد بود. 
روحاني با طرح اين س��ؤال که چرا يک رسانه تهمت 
مي زند که يک منکر آشکار است، ادامه داد: چرا يک 
رسانه يک قوه را استهزا مي کند يا يک فرد را بزرگ و 
فرد ديگر را خوار مي کند و چرا عده اي زير تابلوي کار 
خیر به فس��اد مي پردازند و با آن برخورد نمي شود؟ 
رئیس جمه��ور ادامه داد: اگر مردم احس��اس کردند، 
فرزن��دان و ب��رادران و خواهران و مادران مس��ئوالن 
هس��تند و ديدند که رئیس جمهور يا رؤس��اي ديگر 
ق��وا و وزرا و مقامات و قض��ات و نمايندگان مجلس 
آنچه براي بچه هايش��ان مي خواهند هم��ان را براي 
مردم مي خواهند، در اين صورت رضايت عموم مردم 

حاصل مي شود.
رئیس جمهور با تأکید بر اينکه بايد با فساد مبارزه 
کنیم تا کش��ور در ريل درست قرار بگیرد، گفت: در 
مبارزه با فس��اد نبايد مالحظه هیچ کس��ي را کنیم، 
يعن��ي هرکس در ه��ر مقام اگر به ام��وال بیت المال 
و مناف��ع عمومي کش��ور دس��ت اندازي کند و باعث 
افزايش ش��کاف اجتماعي و فقر و بیکاري در جامعه 
ش��ود، بايد در برابر او ايستاد. وي با بیان اينکه فساد 
موريانه اي اس��ت که پايه را فاسد مي کند، گفت: بايد 
فساد را همزمان با تورم و رکود و بیکاري از بین برد و 
با آن مبارزه کرد. وي با تأکید بر اينکه انحصار عامل 
فساد اس��ت، گفت: بايد با انحصار مبارزه کنیم چون 
هر چیزي در جامعه رقابتي نباش��د و منحصر باشد، 
يعني مديريت انحصاري داشته باشد، مشکالت ايجاد 
مي کند و در مواردي که متأسفانه انحصار وجود دارد 
بايد نظارت دقیق داشته باشیم. رئیس جمهور تأکید 

اطالع�ات،  اگ�ر  رئي�س جمه�ور: 
تفن�گ، پ�ول، س�رمايه، س�ايت، 
روزنامه و خبرگزاري را همه يک جا 
جمع کنيم ابوذر و سلمان هم فاسد 
مي شوند. تجميع قدرت در يک جا 
باعث فساد مي شود. بر هر قدرتي 
در کش�ور نظارت نباش�د، مشکل 
پيش مي آيد و باي�د راه نظارت در 
هر مورد را درس�ت کنيم تا فس�اد 

ايجاد نشود.
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کرد: بايد شرايط رقابت در همه امور ايجاد شود، چرا 
که بزرگ ترين فس��اد از رانت اطالعاتي آغاز مي شود. 
روحان��ي با بیان اينکه باي��د رابطه مردم را براي حل 
مسائل مهم روزمره ش��ان با کارمندان کاهش دهیم، 
گفت: بايد رابطه مردم را با کارمندان از 20 تا 50 نفر 
به يک نفر برس��انیم، چون نظارت بر يک نفر آسان تر 
اس��ت و در اين صورت مي توان سطح فساد را به يک 

نفر کاهش داد.
وي با بیان اينکه بايد دولت الکترونیک را توس��عه 
دهیم، گفت: مردم بايد تمام مکاتبات اداري خود را از 
طريق سیستم الکترونیک قابل نظارت انجام دهند تا 
فساد کاهش يابد. رئیس جمهور با تأکید بر اينکه بايد 
از فناوري نو براي مبارزه با فساد استفاده کنیم، اظهار 
کرد: اولین قدم در مبارزه با فساد ايجاد فرهنگ است، 
چرا که ممکن اس��ت همه جا کنترل دروني و معنوي 
حضور فعالي نداش��ته باشد، يعني گرچه وجدان افراد 
مؤثر است، ممکن است در برخي موارد کارساز نباشد، 
پس بايد از فناوري هاي نو استفاده کنیم تا رابطه مردم 

را با کارمند به حداقل برسانیم.

براي مبارزه با فساد بايد هزينه داد
رئی��س ق��وه قضايیه نی��ز با حض��ور در همايش 
ارتقاي س��المت اداري و مبارزه با مفاسد اقتصادي، 
در توصیف مبارزه با مفاس��د اقتص��ادي گفت: براي 
مبارزه با فساد بايد هزينه داد. آيت اهلل آملي الريجاني 
در ادامه با بیان اينکه بايد مس��ئوالن اراده هاي خود 
را ب��ه منصه ظهور برس��انند، تأکید ک��رد: مبارزه با 
فساد بايد در مبادي باشد. من نگاهي را در برخي از 
مس��ئوالن مي بینیم که به آن نگاه پسیني مي گويم، 
يعن��ي فس��ادي رخ مي دهد بعد گفته مي ش��ود قوه 
قضايیه با آن برخورد کند. اين نگاه درس��ت نیست. 
وي تصري��ح کرد: عمدت��اً دس��تگاه هاي اجرايي که 
باعث مش��کل هستند بايد با نظارت هاي دقیق، قوي 
و پیگی��ري، آن نقاط فس��ادخیز را ببندند و آن طور 
نباشد که سرريز همه مشکالت به سمت قوه قضايیه 

باشد.
آملي الريجان��ي با اش��اره به ض��رورت نظارت بر 
بانک ه��ا و مؤسس��ات مالي گفت: اين مؤسس��ات و 
بانک ه��ا به نظ��ارت بیش��تري نیاز دارن��د. در چند 
روز گذش��ته نیز صحبت��ي مبني بر فس��اد 12هزار 
میلی��اردي مطرح ش��د که البته حس��ب گزارش��ي 
که ب��ه من دادند مس��ئله اين طور نیس��ت، اما اگر 
درست باش��د، نظارت بانک مرکزي کجاست؟ چند 
بار م��ا بايد لطمه ببینیم؟ وي ب��ا بیان اينکه برخي 
از مس��ئوالن آمار ديگري مي دادند، افزود: در بحث 
فس��اد 3هزار میلیاردي برخي گفتند 3هزار میلیارد 
بردن��د و خوردن��د، اما اين طور نبود. يعني ال س��ي 
خ��الف واقع ب��از کردند و اين طور نب��ود که پول را 
ببرند و بخورند. االن در بحث 12هزار میلیاردي هم 
همین طور اس��ت. کساني که فساد را اعالم مي کنند 
خوب اس��ت با درايت و اطالع رساني دقیقي اين کار 
را انجام دهند و از همه مهم تر اين است که اجتناب 
از مفاسد را به عنوان يک هدف ملي بدانیم و خداي 
نکرده يک ابزار سیاس��ي نش��ود؛ بدين معنا که اگر 
کسي سبقت گرفت و زودتر آمد و اعالم کرد، پیشتاز 

است، اين طور نیست.
وي اف��زود: هم��ه مي دانید من نس��بت به دولت 
قب��ل يک��ي از منتقدترين ها بودم و پ��اي برخي از 
هزينه هاي��ش ه��م ايس��تادم. يک قاضي فاس��دي 
پیغ��ام داده بود که من يک حرف فوق س��ري دارم. 
مي خواست بیايد به خاطر فسادش معامله کند، ولي 
م��ن به هیچ وجه ب��ه او اجازه ن��دادم. البته او رفت 
کارهايي کرد که ش��ايد از برخ��ي از آنها هم مطلع 
باش��ید، ولي عرض من اين اس��ت که براي مقابله با 

فساد بايد هزينه داد و سیاه نمايي هم نکرد.
آملي الريجاني ادامه داد: من با اينکه نس��بت به 
دول��ت قبل منتقد ب��ودم االن عرض مي کنم طوري 
نباشد که ما وقتي فس��اد را اعالم مي کنیم، بگويیم 
هم��ه اش گردن آن دولت اس��ت. وي اف��زود: گاهي 
اوقات حرف هايي از چپ و راست شنیده مي شود که 

انصاف نیس��ت. دولتي بر س��رکار آمده و دارد تالش 
مي کند. منصفانه نظر بدهید، هر کجا خطاست تذکر 
بدهید و توصیه کنید، نه اينکه هر کس��ي روزنامه يا 
رس��انه اي در دس��ت دارد به هر طريقي که مي تواند 
س��یاه نمايي کن��د. آملي الريجاني گف��ت: در رابطه 
با پرونده فس��اد 3هزار میلیاردي چند س��ال درگیر 
بودي��م و خیلي صريح نظر قوه قضايیه را گفتیم. در 
اين پرونده بیش از 60 کیفرخواس��ت صادر ش��د و 
هنوز هم بعضي از پرونده ها مفتوح اس��ت. هنوز هم 

قسمت مالي پرونده مجرم اصلي حل نشده است.

در دولت کنوني اراده جدي براي مبارزه با فس�اد 
وجود دارد

علي الريجاني، رئیس مجلس ش��وراي اسالمي با 
بی��ان اينکه رهبر معظم انقالب و مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام راهگش��اي بس��یاري از بن بست ها در 
کشور هستند، اظهار داشت: سازماني فراقوه اي براي 
جلوگیري از فساد و جرم در کشور تشکیل شود که 

بر هر سه قوه نظارت داشته باشد.
رئیس مجلس يادآور ش��د: زمان��ي که دعوتنامه 
حض��ور در اي��ن هماي��ش ب��راي من ارس��ال ش��د 
عذرخواهي کردم. وقتي آقاي مصطفي پورمحمدي، 
وزير دادگس��تري تماس گرفتند، باز هم عذرخواهي 
کردم، ول��ي وقتي آقاي جهانگی��ري با من صحبت 
کردند، اطاعت امر کردم و به اين همايش آمدم زيرا 
فکر مي کنم در کش��ور ما احتیاج زيادي به برگزاري 
هماي��ش درباره فس��اد وج��ود ندارد. باي��د به جاي 
برگ��زاري اين همايش ها، کاره��اي عملي و اجرايي 
انج��ام ش��ود و متخصصان بنش��ینند و نظر دهند و 
اگر الزم بود در س��طح کالن ت��ر و در جاي ديگري 

آي�ت اهلل آمل�ی الريجان�ی: عمدتًا 
باعث  ک�ه  اجراي�ي  دس�تگاه هاي 
مشکل هس�تند بايد با نظارت هاي 
دقيق، ق�وي و پيگي�ري، آن نقاط 
آن ط�ور  و  ببندن�د  را  فس�ادخيز 
نباشد که س�رريز همه مشکالت به 

سمت قوه قضائيه باشد.
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تصمیم گیري شود.
الريجان��ي همچنی��ن گف��ت: راه قانونگذاري در 
مبارزه با  فس��اد باز اس��ت. در دولت قب��ل عملکرد 
مبارزه با فساد بسیار ضعیف بود اما در دولت کنوني 
عزم و اراده جدي براي مبارزه با فساد ديده مي شود، 
به همین دلیل جلسات مبارزه با فساد مرتب تشکیل 
ش��ده که از اي��ن جهت ج��اي تش��کر دارد. رئیس 
مجلس تاکید کرد: در مبارزه با فساد چند رکن مهم 
از جمله ش��فافیت، انحصاري نبودن و نبود تبعیض 
وج��ود دارد ک��ه درباره ش��فافیت، قانون س��المت 
اداري و دول��ت الکترونی��ک را تصوي��ب کرده اي��م. 
الريجاني درباره انحصاري نبودن گفت: قانون اجراي 
سیاس��ت هاي کلي اصل 44 قانون اساسي ابالغ شد، 
اما متأس��فانه در دولت گذش��ته ناقص اجرا شد، به 
همین دلیل امروز بخش خصوصي، قدرت رقابت در 
تولی��د ندارد چون دس��تگاه هاي دولتي رانت زيادي 

دارند و مي توانند در تولید کشور نفوذ کنند.
وي يکي ديگر از مشکالت را در اجراي اين قانون 
به صورت ناقص حض��ور بانک ها و بنگاه  داري عنوان 
ک��رد و ادامه داد: چ��را بايد وزارت دفاع پااليش��گاه 
داشته باش��د، يا بانک ها ش��رکت هاي بزرگ داشته 
باش��ند. به همین دلیل بخش خصوص��ي نمي تواند 
با بانک ها و وزارتخانه ه��ا رقابت کند. رئیس مجلس 
شوراي اس��المي، انحصار را نیز عامل ايجاد تبعیض 
در کشور دانست و گفت: تا رقابت به صورت منطقي 
و ش��فاف وجود نداشته باشد و هر بنگاه اداري براي 
خود بتواند ي��ک بنگاه اقتصادي ايجاد کند، فس��اد 

ايجاد مي شود.
الريجاني يکي ديگر از راه هاي مبارزه با فس��اد را 
کوچک شدن دولت دانست و ادامه داد: اينکه دولت 
الکترونیک��ي ش��ود و جلوي اس��تخدام ها را بگیريم 
راهي اس��ت که مي توان جلوي فس��اد را نیز گرفت. 

الريجان��ي افزود: براي رس��یدگي به فس��اد مي توان 
يا به س��ازمان بازرسي کل کش��ور اختیاراتي داد که 
دادگاه هايي زيرمجموعه آن باشد و اختیار رسیدگي 
داشته باشد مثل ديوان محاسبات يا اينکه سازماني 
براي مبارزه با فساد ايجاد کنیم تا اگر فسادي ايجاد 
ش��د اين س��ازمان بتواند براي رسیدگي به آن ورود 

پیدا کند.

به سوي کشور بدون فساد؛ رويا يا واقعيت؟
ب��ا هم��ه انتقاداتي که به برگ��زاري اين همايش 
وارد ش��د و نیز با وجود همه انتقاداتي که از س��وي 
س��خنرانان، بخصوص س��ران س��ه قوه درباره فساد 
اداري و مالي در کش��ور مطرح شد، به نظر مي رسد 
ش��ايد اين بار عزم ج��دي براي مبارزه با فس��اد در 
دولت روحاني وجود داش��ته باش��د ولي برنامه ريزي 
ب��راي اين مبارزه نفس گی��ر مطمئناً تنها با برگزاري 
يک همايش میس��ر نخواهد ب��ود و عزم و اراده ملي 
و عموم��ي مي طلبد و بايد مقابل��ه اي جدي و بدون 
در نظر گرفت��ن موقعیت و منصب اف��راد درگیر در 

فساد انجام شود و از سطح حرف و شعار و تهديد به 
افشاي عامالن فساد حرکت کرد و اقدام عملي جدي 
انجام داد. همچنین به نظر مي رس��د عدم هماهنگي 
میان قوا س��بب ش��ده مب��ارزه با مفاس��د اقتصادي 
پیگیري نش��ود، ي��ا به صورت ناقص ب��ا آن برخورد 
شود. بديهي اس��ت يک دستگاه نمي تواند مانع بروز 
مفاسد اقتصادي شود بلکه همکاري و همفکري همه 

قوا و مسئوالن را مي طلبد. 
با نگاهي به عملکرد دولت در س��ال هاي گذشته 
درمي يابیم که متأسفانه در راستاي مبارزه با مفاسد 
اقتصادي هیچ برنامه منس��جمي وجود نداش��ته و تا 
حد زيادي مس��امحه شده اس��ت. البته از شواهد و 
قرائن چنین برمي آيد که در دولت تدبیر و امید براي 
مبارزه با فساد، عزم جدي وجود دارد و رئیس دولت 
مصمم اس��ت بر پايه برنامه ريزي ها و اصول اساسي 
و کارشناسي ش��ده گام ب��ردارد و راه را ب��ر هرگونه 
عملک��رد غیرقانوني، اعم از اخت��الس و رانت ببندد. 
در اين مسیر آنچه امیدها را افزون مي کند، همکاري 
و همگرايي میان قواس��ت. همايش��ي هم که در اين 
رابطه با حضور س��ران س��ه قوه برگزار ش��د، نشانه 
محکم از وجود اين همگرايي اس��ت البته به ش��رط 
آنکه همان طور که مردم انتظار دارند، مس��ئوالن از 
خود شروع کنند. همان طور که رئیس جمهور محترم 
در همی��ن همايش تأکید ک��رد: »مردم مي گويند يا 
مسئوالن مي دانند و در برابر فساد نمي ايستند، پس 
خود آلوده هس��تند، بنابراين کل انقالب و نظام زير 
س��ؤال مي رود، يا اينکه نمي دانند يا ناتوان هستند، 

پس دولت اسالمي دولتي ناکارآمد است«. 
ش��ايد روزي اين خواس��ته رئیس جمهور محقق 
ش��ود و ايران کشوري عاري از فس��اد مالي و اداري 
باش��د ام��ا ت��ا آن روز متاس��فانه به اندازه س��ال  ها 

برنامه  ريزي و اقدامات سنجیده فاصله داريم.

عل�ی الريجان�ي: در دولت قب�ل عملکرد 
مقابله با فس�اد بس�يار ضعيف بود اما در 
دول�ت کنونی، ع�زم و اراده ج�دی برای 
مبارزه با فس�اد ديده می ش�ود. به همين 
دلي�ل جلس�ات مب�ارزه با فس�اد مرتب 

تشکيل شد.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم. خيلي ممنون از اينکه اين گفتگو 
را پذيرفتيد. اوايل انقالب در ذهن ما اين مي گذشت که در جمهوري 
اسالمي شاهد فس�اد اقتصادي نخواهيم بود. عمده ترين اميد ما هم 
به تقوا و دي�ن داري مديران متدين بود. در عمل اکنون خيلي از آن 
ايده هاي ذهني خود فاصله گرفتيم. سؤال اصلي اين است که فساد 

اقتصادي در جمهوري اسالمي ريشه در کجا دارد؟
توکلي: بس��م اهلل الرحمن الرحیم. ريش��ه همان چیزي اس��ت که شما گفتید. 
بي تقوايي و دور ش��دن از تعهدات نس��بت به ديگران و جامعه منش��ا فساد است. 
حتي آن جنبه هاي ساختاري و روشي که فسادانگیز است تحت تأثیر همین عامل 
انس��اني يا باقي مي مان��د يا تغییر نمي کند يا تغییر منفي مي کند. همیش��ه عامل 
انس��اني اس��ت که حتي عوامل ساختاري را شکل مي دهد يا قبال شکل داده است. 

حال يا من اين را مي پذيرم و به آن تن مي دهم و ادامه مي دهم براي اينکه منافع 
ش��خصي من اقتضا مي کند يا خودم واضع روش هاي بد مي ش��وم تا منافع خودم 
را تأمین کنم. به همین دلیل تأکید ما در اوايل انقالب درس��ت بود. حق هم اين 
است که اين انسان ها هستند که وقتي تعهد خود را به هر دلیل فراموش مي کنند 
کار خراب مي ش��ود. البته همه تحت تأثیر ساختارها و نهادهاي مستعد فساد قرار 
مي گیرند و مردم عادي که مس��تقیما در ش��کل گیري آن ها نقش ندارند، طبیعي 
اس��ت ممکن اس��ت به فساد کشیده شوند. بخش��ي از گناه آنان بر گردن اصحاب 
سیاست است که قدرت اصالحات در دست آن هاست. در کشور هايي که در مبارزه 
با فس��اد موفق اند نقش ه��ر دو را مي توانید ببینید. مثال نه��اد قانون و تعهد افراد 
به آن جدي اس��ت. قانون چون خوب اجرا مي ش��ود، ترس از قانون يا اعتقاد به آن 
باعث مي ش��ود که خطا کمتر انجام شود. يعني اگر دين نیست به نوعي به چیزي 

اشاره
فساد اقتصادی و اداری يکی 
از مهم ترين آسیب هايی است که 
متأسفانه در سال های اخیر به شکلی 
فزاينده در کشور رشد کرده است. 
نهادهای گوناگون نظام نیز هر از 
گاه همايش يا سمیناری با موضوع 
مقابله با اين پديده شوم برگزار 
کرده اند. آخرين آن ها »همايش 
ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله 
با فساد« بود که آذرماه گذشته با 
حضور سران سه قوه برگزار شد. اين 
همايش از يک منظر با موارد مشابه 
پیشین متفاوت بود و آن، پیام کوتاه 
اما سرشار از گله مندی رهبر معظم 
انقالب به اين همايش بود. 
احمد توکلی از جمله 
سیاستمدارانی است که نامش 
برای بسیاری از مردم تداعی کننده 
مقابله با فساد در دو دهه اخیر 
است. چه در اولین ورودش به 
انتخابات رياست جمهوری در سال 
72، چه تجربه دومش در سال 80 
و چه در جايگاه نماينده و رئیس 
مرکز پژوهش های مجلس، مبارزه 
با »فساد« و »تبعیض« ترجیح بند 
فعالیت های او بوده است.
برگزاری همايش اخیر و پیام 
مقام معظم رهبری به سران قوا، 
بهانه  ای شد که در گفت و گويی 
مفصل، علل پیدايش و گسترش 
فساد در کشور را از توکلی جويا 
شويم.

فساد داخلی، تهديدی جدی تر از دشمن خارجی

گفتوگوبادكتراحمدتوكليدربارهمبارزهبافساداقتصادي
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متعهدند. البت��ه پايبندي حاکمان ب��ه قانون - چنان 
که اسالم خواس��ته است - بیشتر است. اگر اين تعهد 
به آخرت باش��د پايدار تر اس��ت و در پنه��ان نیز باقي 
مي ماند. تعهدي بايد وجود داشته باشد. حال تعهد به 

جامعه باشد يا تعهد از ترس قانون باشد و ...
 فکر مي کنم کش�ور هاي ديگر 
اين مراح�ل را طي کرده اند. يعني اول بر 
آدم ه�اي خوب تکيه کردند و در پاس�خ 
به س�ؤال »چه کسي حکومت مي کند؟«، 
س�عي کردند از منظر خودشان از خوبان 
انتخاب کنن�د اما به تدريج به اين نتيجه 
رس�يدند که اين س�ؤال  مهم اس�ت اما 
از آن مهم ت�ر، س�ؤال »چگون�ه حکومت 
مي ش�ود؟« اس�ت. به اين س�مت رفتند 
که س�اختار ها پراهميت ت�ر از کارگزار ها 
بش�ود. نتيجه اين ش�د که اگر فردي در 
جاي�گاه کارگ�زار ق�رار بگي�رد و از نظر 

اخالقي هم تنزل پيدا بکند، س�اختار به او اج�ازه خطا نمي دهد. ما 
آدم ه�ا هم تقريبا ثابت کرده ايم که از خلق خدا بيش�تر از خود خدا 
مي ترسيم و سعي مي کنيم گنا هانمان را از چشم مردم پنهان کنيم، 
در حالي که مي دانيم خداوند ناظر است. فکر نمي کنيد ما هم بايد به 

سمت تحکيم ساختار ها برويم؟
توکلي: در س��ؤال ش��ما ع��رض من نهفته ب��ود. وقتي عده اي ب��ه اين نتیجه 
رس��یده اند که ساختار هايي ايجاد کنند که آدم هاي بد هم نتوانند هر کاري کنند، 
پ��س باز هم آدم ها بودند که تغییر دادند. در کش��ور ما ه��م قرار بر اين بود که ما 
هم حکمران خوب داشته باشیم و هم حکمراني خوب. بنا نبود که حکمران خوب 
هر کاري که دلش مي خواس��ت انجام دهد، بلک��ه بايد طبق ضوابط عمل مي کرد. 
ولي چون تأس��یس يک حکومت جدي��د بر خرابه هاي از پیش تعیین ش��ده، کار 
بس��یار دش��واري است ما در بعضي موارد موفق ش��ديم و در بعضي موارد نه. مثال 
در دفع دش��من موفق ش��ديم. خودم��ان را تجهیز کرديم، نی��روي نظامي تعريف 
کرديم و ش��کل گرفت. فداکاري خیلي نابي مي خواس��ت که شد و به سرعت جلوه 
کرد و س��اختار هايي ايجاد ش��د و موفق ش��ديم. هنوز هم از جهت قدرت دفاعي 
موفق هس��تیم و از ما مي ترس��ند و حق هم دارند که بترس��ند. ولي در حوزه هاي 
اقتصادي موفق نشده ايم س��اختارهايي که مي خواستیم را ايجاد کنیم يا همانطور 
که مي خواس��تیم به طرز مطلوبي ش��کل بگیرد. در عمل ساختارهاي شکل گرفته  
ما را محدود کرد و به تدريج آن هايي که منافع ش��خصي خود را دنبال مي کردند، 
میدان پیدا کردند. ما آنجا در عرصه دفاع از کش��ور نهادي جديد تأسیس کرديم و 
به ارتش اکتفا نکرديم. هر چند ارتش نیز در جنگ س��اخته ش��د ولي به آن اکتفا 
نکرديم چون س��اختار از پیش تعیین ش��ده اي داش��ت که ما نمي توانستیم در آن 
تحرک الزم را داش��ته باشیم و تا مي خواستیم آن را اصالح کنیم، دشمن همه جا 

را گرفته بود. خودمان ساختاري را ابداع کرديم و موفق شديم. 
در حوزه اقتصادي، س��اختار هاي جا افتاده اي داش��تیم و براي ايجاد س��اختار 
جديد هم اختالف نظر داش��تیم و نتوانس��تیم ساختار مورد نظر را ايجاد کنیم. آن 
دوران به کشمکش صاحبان افکار مختلف گذشت و در نتیجه ساختار هاي قديمي 
دوام پیدا کرد و چون آن س��اختارها از سمت نهادهاي خارجي حمايت مي شدند، 
پذيرفته و تثبیت ش��دند و تغییر نکردند. اين ساختارهاي قديمي مستعد فساد به 
اضافه ساختار هاي نوساني اقتصادي که جهت ثابت غربي داشت، وضعیتي را ايجاد 
کردند که وقتي نیرو ها تغییر انگیزه دادند، توانس��تند منابع زيادي را به نفع خود 

بهره برداري و ما را دچار مشکل کنند. 
م��ن باز هم تأکید مي کنم که نقطه ش��روع، عامل انس��اني اس��ت. البته همه 
کشورهاي ديگر به اين نتیجه اي نرسیدند که شما گفتید و بیشتر کشور هاي غربي 
اين گونه هس��تند. ب��ه اين خاطر که تاريخ طوالني را گذرانده اند و باعث ش��ده که 
تجربه کنند و همچنین در موضع سلطه بودند. چیزي که افراد در بررسي تاريخي 
از آن غفلت مي کنند و آن را ناديده مي گیرند اين واقعیت است که آن ها در موضع 
س��لطه بودند و اين باعث مي ش��ود که عوامل بیروني ب��ر روي آنها تأثیر نگذارد و 

خودش��ان تصمیم بگیرند. وقتي در حالت تحت س��لطه 
قرار داشته باشید، خودتان به تنهايي نمي توانید تصمیم 
بگیريد و عوامل بیروني به شدت تعیین کننده مي شوند. 
ت��ازه وض��ع انقالب ما خ��وب بود که خیل��ي از عوامل 
تأثیرگذار خارجي را توانس��تیم خنثي کنیم ولي قدرت 
نفي بعضي از عوامل را نداشتیم براي اينکه شکل فکري 
داش��ت و آدم ها را نمي ش��ود از فکرشان جدا کرد. فرد، 
ايراني است و وطنش را هم دوست دارد. مسلمان است 
و نماز هم مي خواند. اي��ن نماز را هم نخواند انکار دين 
نمي کند؛ ول��ي نگاه لیبرال س��رمايه داري دارد. در اين 
حالت ساختار سازي بسیار دشوار است اما در حالتي که 
در موقعیت س��لطه باشید، کار بسیار آسان است به اين 
خاطر که هر چیزي را که خوب تشخیص بدهید قدرت 
آن را داري��د که اعمال اراده کنید و کس��ي نمي تواند از 
بیرون ش��ما را تغییر بدهد يا بر ش��ما تاثیرگذار باشد. 
البته اين نکاتي را که مي گويم، هیچ کدام مطلق نیست. 
 اگر اجازه بدهيد به سراغ مباحث عيني و 
مصداقي تر برويم. در جمهوري اسالمي فساد اقتصادي از کجا ايجاد 
مي شود؟ يعني بستر هاي ساختاري و قانوني و ساختار هاي اقتصادي 
به جامانده از دوره گذشته، کدامشان به فساد اقتصادي در اين دوره 

کمک کردند؟ 
توکلي: تجربه  زيادي در س��ال هاي متمادي در اين موضوع جمع شده و شما 
خ��وب يادتان مي آيد که اولین بار اين بحث را در حدود س��ال 67 من در روزنامه 
رسالت شروع و در انتخابات 72 در اوج فراگیري اش آن را مطرح کردم. تجربه من 
مي گويد که مردم ما هنوز به رابطه فس��اد و کل زندگي ش��ان خوب فکر نکرده اند. 
از فس��اد عصباني هس��تند که البته حق هم دارند. اگر اجازه بدهید مي خواهم در 
مورد اثر فس��اد نکاتي را بگويم و تأکید کنم که فساد چه تأثیراتي دارد و چرا بايد 
با فس��اد بس��یار محکم مبارزه کرد و فساد تا چه عمقي و در چه ابعادي از زندگي 

ما اثر مي گذارد. 
جمهوري اس��المي ايران را در اين 35 س��ال هیچ عامل خارجي نتوانس��ته از 
پاي در بیاورد، حتي از درون يعني حتي اگر آدم هايي را خريده باش��ند. از همان 
اوايل در س��ال 60 که مي خواستند جنگ ش��هري را راه بیاندازند تا اين اواخر که 
ب��ه صورت نرم تر به بهانه اعتراضات مردم فتنه انگیزي کردند. من معتقدم که حاال 
حاال ه��ا هم نمي توانند انقالب را از پاي درآورند. ولي بنده به صراحت مي گويم که 
يک چیز مي تواند جمهوري اس��المي را از پاي در بیاورد و آن فس��اد است. هم به 
تجرب��ه اين حرف را مي گوي��م و هم به اعتقاد. پیامبر صل��ي اهلل علیه و آله فرمود: 
»المل��ک يبقي مع الکفر و اليبقي م��ع الظلم«. اين از نظر اعتقادي. از نظر تجربي 
هم عرض مي کنم که علم اقتصاد سیاسي شاخه اي است از علم اقتصاد که به اين 
مسائل هم مي پردازد. به شما نشان مي دهم که چه مقدار مطالعات تجربي شده و 

ارتباط از بین رفتن جامعه و فساد را تبیین کرده است. 
دولت ه��ا معموال چند هدف دارن��د. محتواي اين چیز هايي ک��ه از طريق اين 
هدف ه��ا مي خواهند به آن برس��ند ف��رق مي کند ولي اصل هدف ها ش��بیه به هم 
هس��تند. اول از هم��ه اينکه مي خواهن��د فعالیت هاي اقتص��ادي را حداکثر کنند 
و مناب��ع محدود خ��ود را بهتر ب��ه کار بگیرند. دوم اين ک��ه آزادي را مي خواهند 
تأمین کنند و تعمیم ببخش��ند. س��وم اين که مي خواهند عدالت را ايجاد کنند و 
تعمیم بدهند. حتي ظالم ترين حکومت ها نیز همین را مي گويند. حفظ اس��تقالل 
و تمامی��ت ارض��ي و توان جذب منافع از خارج، از ديگر اهداف حکومت ها اس��ت. 
تقويت اخالق و ارزش هاي ديني و فرهنگي هم مواردي است که دولت ها به دنبال 
آن هس��تند. ما از دل دين به دنبال ارزش هايي هس��تیم که جامعه با آن ها مزين 
بشود و آن ها هم از اخالق سکوالر کمک مي گیرند يا بر اساس ايده هاي مسیحیت 
و يهوديت و بودايي و مشابه آن ها، ارزش هاي اخالقي را در جامعه ترويج مي کنند. 
اين پنج هدف را اگر به شکل صحیح و ديني که به آن معتقديم، عمل کنیم مردم 
ما در آرامش و آسايش زندگي مي کنند و راه ابديتشان هم صاف است. حاال عرض 
خواهم کرد که فس��اد با اين اهداف چه مي کنند. ريشه فساد از نظر امیرالمومنین 
بر مي گردد به آن چیزي که ش��ما گفتید و ما به آن اعتقاد داريم. اصل اين اس��ت 

بن�ده ب�ه صراح�ت مي گوي�م که 
در  را  اي�ران  اس�المي  جمه�وري 
اين 35 س�ال هي�چ عامل خارجي 
نتوانس�ته از پ�اي در بياورد، حتي 
از درون يعني حت�ي اگر آدم هايي 
را خريده باش�ند. م�ن معتقدم که 
حاال حاال ها ه�م نمي توانند انقالب 
را از پ�اي درآورن�د. ولي يک چيز 
مي توان�د جمهوري اس�المي را از 

پاي در بياورد و آن فساد است.
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که حاکمان پروا پیشه هستند يا نه. يعني اعتقاد داشته باشد که چون خداوند ناظر 
اس��ت، خلوت و جلوتش يکي باش��د و پروا داشته باشد. از همین رو امیرالمؤمنین 
در ابت��داي نامه به مال��ک او را به پرواي الهي و اطاعت از آن چه در کتاب خويش 
از واجبات و مس��تحبات دستور داده است، امر مي کند. اصل کار بر پرواست. حال 
اين آدم ها که در رأس هس��تند، بر اس��اس همان پرواي الهي،  اگر س��اختارها هم 
غلط باش��د بايد آنرا اصالح کنند. حضرت امی��ر در ادامه، توصیه اي به مالک دارند 
که امروزه در غرب به لحاظ نظري به آن پرداخته اند. آن توصیه اين اس��ت که اگر 
ت��و، خانواده ات، خويش��اوندانت و هر گروهي از مردم که ب��ه آن تعلق داري، )مثال 
هم حزبي ها( در يک طرف بودند و در س��وي ديگر، مردم و خدا قرار داش��تند، تو 
بايد طرف مردم و خدا را بگیري. در مورد خود من بارها پیش آمده که مي گويند 
تو که مازندراني هس��تي براي مازندراني ها چه ک��رده اي؟ اين يعني اينکه اگر من 
تمام ايران را در نظر گرفته باش��م، آدم خوبي نیستم و بايد هم محلي هاي خودم را 
مدنظر قرار مي دادم! در حالي که حضرت امیر مي گويد: »اَنِْصِف اهللَهّ َو اَنِْصِف الّناَس 
َهَّک ااِّل تَْفَعْل  ِة اَْهلَِک، َو َمْن لََک فیِه َه��ًوی ِمْن َرِعیَهِّتَک، َفاِن ِمْن نَْفِس��َک، َو ِمْن خاصَهّ
تَْظلِ��ْم، َو َمْن َظلََم عباَد اهللِهّ کاَن اهللُهّ َخْصَم��هُ ُدوَن ِعباِدِه، َو َمْن خاَصَمُه اهللُهّ اَْدَحَض 
َت��ُه، َو کاَن هلِلِهّ َحْرب��اً َحّتی يَْنِزَع َو يَُتوَب. َو لَْیَس َش��ْیٌء اَْدع��ی اِلی تَْغییِر نِْعَمِة  ُحجَهّ
ُع َدْعَوَة الُْمْضَطَهديَن، َو ُهَو  ، َو تَْعجیِل نِْقَمِتِه ِمْن اِقاَمة َعلی ُظلْم، َفاِنَهّ اهللَهّ يَْس��مَ اهللِهّ

لِلّظالِمیَن بِالِْمْرص�اِد)نامه به مالک اشتر، نامه 53 نهج البالغه(«.
بع��د از اين امام عواقب عمل نکردن به اين توصیه را ش��رح مي دهد؛ « که اگر 
چنین نکني، س��تم ک��رده ای و هر که به بندگان خدا س��تم کند خداوند به جای 
بندگان س��تمديده، با او دش��مني خواهد کرد، و هرکه خداوند دش��من وي باشد، 
نفوذ کالمش را کاهش دهد، و ش��خص س��تمکار در جنگ  با خداست تا وقتی که 
از س��تم دس��ت بردارد و توبه کند. و چیزي در تغییر نعمت خدا، سرعت دادن به 
عقوبت او قوي تر از س��تمکاری نیست، که خداوند شنوای دعای ستمديدگان و در 

کمین س�تمکاران است«.
ش��ما خاطرتان هس��ت که من س��خنگوي دولت بودم، در آن زمان يک شبکه 
تلويزيوني بود که هفتاد درصد کش��ور را پوش��ش مي داد و شبکه ديگري هم فقط 
تهران و اطراف آن را، اما حتماً تأيید خواهید کرد که مردم حرف ما را مانند عسل 
مي خوردند، چرا که ما راس��ت مي گفتیم و مردم هم باور داش��تند که ما راس��ت 
مي گويی��م. يعني اينکه هم ما راس��ت مي گفتیم و هم مردم راس��تگويي ما را باور 
داش��تند اما وقتي ما نس��بت به مردم دچار اشکال شديم، شرايط فرق کرد. مثال با 
اينکه الحمدهلل در بین سیاس��تمدارها مردم به من خیلي لطف دارند، گاهي پیش 
آمده در دانش��گاهي بعد از سخنراني به من مي گويند فرزندت چاپخانه دارد، چون 
در مجله ش��هروند نوش��ته بود. من بايد توضیح بدهم که م��ن چاپخانه نگرفتم و 
ندارم و نخواهم گرفت، فرزندم هم کارمند يک مؤسسه اي خصوصي است و حقوق 
کارمندي مي گیرد، ممکن اس��ت باز برخي باور نکنند. حال اين درباره من اس��ت 

ولي خیلي هاي ديگر اصال حاضر نیستند خود را در برابر چنین سؤالتي قرار دهند. 
البته بايد بگويم که در بین سیاس��تمداران ما آدم خوب خیلي زياد اس��ت، اما آدم 

خوبي که نسبت به بدي ها، تهاجمي برخورد کند متأسفانه کم است. 
اگر به بخش پاياني فرمايش حضرت امیر که در باال به آن اش��اره کردم توجه 
کنیم، در مي يابیم که از منظر ديني، براي يک حکومت چیزي کش��نده تر از ظلم 

نیست. اما بعد از بُعد ديني ماجرا، به تجربیات خودم در اين سال ها مي پردازم. 
در تاريخ انقالب اسالمي، ما شاهد چند مرحله هستيم. در 
دهه ش�صت اساسا بحث فساد مطرح نبود. بعد از پايان جنگ کم کم 
اين بحث ش�کل گرفت. ش�ما هم در س�ال 72 در اعتراض به همين 
وضع وارد انتخابات رياس�ت جمهوري ش�ديد. اما در س�ال هاي بعد 
روندي ش�کل گرفت که در نهايت به اينجا رسيده که رئيس جمهور 
مي گوي�د قبال مي گفتن�د »زير ميزي«، يعني به ه�ر حال يک قبحي 
وجود داش�ت، اما ام�روز ديگر کامال به روي ميز آمده اس�ت. اين را 
چطور مي بينيد؟ همچنين شما گفتيد که خيلي از ساختارهاي قبلي 
مس�تعد فساد بودند، حال آنکه خيلي ها معتقدند اتفاقا ساختارهاي 

جديدي که ما ساختيم به فساد دامن زده اند!
توکلي: ابتدا به سؤال اول شما مي پردازم، در ادامه مصاحبه به بخش دوم هم 

پاسخ خواهم داد. 
پیرامون س��یر نزولي که از اين حی��ث، از ابتداي انقالب تا امروز طي کرده ايم، 
بايد بگويم از نظر من بس��یار ساده اس��ت. وقتي يک بیماري درمان نشود، هر روز 
پیش��رفت مي کند. بنابر اين علت اين س��یر نزولي اين اس��ت که درمان و يا قیام 
ب��راي درمان صورت نگرفته اس��ت. علت اينکه رهب��ري در پیام به همین همايش 
اخیر، يک جمله مي نويسد اما يک دنیا گله در آن نهفته است، همین است. ايشان 
مي گوي��د که چقدر حرف مي زنید؟ بايد عمل بکنی��د. بعضي ها اعتراض دارند که 
چرا رهبري رأسا عمل نمي کند؟ اين را در نظر بگیريد که نظام ما به گونه اي است 
که تقسیم اختیار شده است گرچه براي رهبري حق وتو در نظر گرفته شده است، 
اما اگر رهبري بخواهد در هر موضوعي از اختیارات خودش استفاده کند، ديگر چه 
نیازي به رئیس جمهور و مجلس و قوه قضائیه اس��ت؟ آن وقت دسته اي از همین 
معترض��ان خواهند گفت ک��ه چرا رهبري اينقدر در کاره��ا دخالت مي کند؟ بنابر 
اي��ن بايد پذيرفت که هر قوه اي بايد به وظايف خود در اين مورد عمل مي کرد که 

متأسفانه عمل نکرده است و همین هم باعث تشديد فساد شده است. 
در اقتصاد سیاسي تعبیري هست به نام »فساد سیاسي«. در روابط بین اشخاص 
يا بخش خصوصي، اگر کسي ديگري را فريب بدهد، کاله برداري اتفاق افتاده است 
و اثرش تنها محدود به همان افراد مرتبط با موضوع اس��ت. اما وقتي ش��خصي چه 
در جايگاه کارش��ناس، چه سیاس��ت گذار، از س��وي حکومت پشت میزي نشسته 
باش��د، اگر دچار فس��اد شود، اثرش محدود به همان ش��خص نیست. در واقع اين 
ارتباط قدرت حکومتي اس��ت با هرآنکه در آن س��وي میز باشد. بنابر اين فساد اين 
ش��خص معناي ديگري خواهد داشت. به همین دلیل به اين نوع فساد، فساد مالي 
نمي گويند و آن  را فس��اد سیاس��ي مي نامند. تعريفش نیز اين است: »سوء استفاده 
از ق��درت عمومي براي مقاصد خصوصي«. اين تعريف بانک جهاني و تعريف خوب 
و جمع و جوري اس��ت. م��ن کمي اين تعريف را بازتر ک��رده ام. در بخش عمومي 
مالک تصمیمات سیاس��ت گذاران و کارگزاران، مصالح عموم مردم است. يعني بنا 
بر اين اس��ت که تمام قوانیني که در مجلس تصويب مي ش��ود و هر سیاس��تي که 
دول��ت تصمیمش را مي گیرد بايد در جهت منافع مردم باش��د، اجراکنندگان اين 
سیاس��ت ها هم بايد درس��ت و در جهت منافع مردم کار کنن��د. حال اگر در اين 
م��الک تصمیم گی��ري و اقدام انحراف��ي رخ دهد و به جاي مصال��ح و منافع مردم، 
منافع ش��خصي، گروهي، تباري و يا حزبي مالک قرار بگیرند، فس��اد سیاسي رخ 
داده اس��ت. فس��اد سیاس��ي بر آن پنج هدفي که در ابتدا گفته شد، نسبت عکس 
دارد و بر همه آن ها تأثیر مي گذارد. نخس��تین تأثیرش بر شايسته س��االري است. 
چون فس��اد سیاسي حکومت را به سمت وابسته ساالري سوق مي دهد. اين پديده 
آثار ش��وم و بس��یار بدي بر »کارايي اقتصادي« دارد. چون حتما بهره وري تولید را 

پايین مي آورد.
ش��ايد بهتر اس��ت ابت��دا قالب هاي��ي ک��ه از آن ه��ا به عن��وان مصاديق نقض 

شايسته ساالري ياد مي شود را توضیح دهم. 
نخستین قالبش »رفیق بازي« ياCronyism است. يعني اينکه مناصب و امتیازات 
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به شکل غیررقابتي واگذار شود و ارتقاي اداري و سیاسي دوستان و آشنايان، بدون 
توجه به صالحیت و اهلیت آنان صورت بگیرد. براي مثال مي توان به نصب آقاي 
جهرمي به دستور رئیس جمهور به مديرعاملي بانک صادرات يا آقاي پورمحمدي 
با حکم آقاي احمدي نژاد به قائم مقامي رئیس کل بانک مرکزي، بدون صالحیت 

علمي و تجربي الزم اشاره کرد.
حتما مي دانید که س��رمايه داري رفیقانه که منافع اقتصادي را براي دوستان و 
هم باندي ها تضمین مي کند، يک عامل کلیدي بحران مالي 1997 آس��یا شناخته 
ش��د. رفیق بازي )Cronyism(، در کنار تباني)Collusion(  فساد )Corruption(   و 
خودشیفتگي)Complacency(  امکان تخريب رقابت را در دولت و بخش خصوصي 
فراهم س��اخت. عام��ل مهم در همان ماجراي بحران مالي جنوب ش��رق آس��یا، 
پرداخت اعتبارات گس��ترده از سوي نهادهاي مالي آسیا،  به مشتريان خاص بوده 

است. اين يعني »سرمايه داري رفیقانه« يک عامل اصلي اين بحران بوده است.
تبارگرايي و قوم وخويش بازي يا Neopotism، س��پردن امکانات و دادن امتیاز 
به اعضاي خانواده اقوام و نزديکان است. مثال نصب آقاي فرهاد همتي گل سفیدي 
در دولت قبل به مديرعاملي صندوق مش��ترک ايران و ونزوئال در کاراکاس از اين 
جنس است. کسي با لیسانس حقوق از پیام نور فراگیر شاهین شهر با معدل 13/7 
بدون دانس��تن زبان، مجرد و بدون هیچ س��ابقه. مشخص است که اين انتصاب با 
حمايت ويژه صورت گرفته اس��ت. اصال اين مورد خودش يک س��ند براي اثبات 

تبارگرايي است.
قال��ب ديگ��ر ه��م حماي��ت ويژه 
)Patronage( اس��ت ي��ا چیزي که در 
جامعه م��ا ب��ه پارتي بازي ش��ناخته 
مي ش��ود. توزي��ع امکانات خ��ارج از 
مق��ررات ب��ه فرد ي��ا گروه خ��اص يا 
حمايت مالي يا اداري از فرد يا گروهي 
خاص براي بهره برداري هاي بعدي، از 
جمله جلب آرا در انتخابات ها، مصداق 

ديگر فساد است.
از جمل��ه اي��ن م��وارد مي توان به 
حماي��ت وي��ژه آقاي غضنف��ري وزير 

بازرگاني وقت، خ��اوري مديرعامل بانک ملي و مس��ئوالن دفتر رئیس جمهور 
سابق از گروه امیرمنصور آريا اشاره کرد. مثال ديگر نیز تالش مديرکل حقوقي 
رياست جمهوري در زمان معاونت حقوقي محمدرضا رحیمي براي تقسیم پول 

بین برخي از استیضاح کنندگان مرحوم کردان بود.
ويژه خواري )Rent Seeking( در زبان ما به »رانت خواري« ترجمه شده است. 
يعني شخص يا گروهي با بهره برداري از مناسبات ساختاري - سیاسي به دنبال 

منافع اقتصادي خود باشد. مقام معظم رهبري از اين مورد با عنوان »سوء استفاده 
قانوني« ياد کرده اند. 

رانت خ��واري از طري��ق کاه��ش کارايي، زي��ان اخالق��ي )Moral Hazard( و 
کج گزيني )Adverse Selection(  عمل مي کند. در محیط رانتي، ش��رکت ها براي 
افزايش س��ود، بايد خود را به افرادي خاص ک��ه »توزيع کننده رانت« يا »حامي 

تاثیر گذار« در ساخت قدرت هستند، نزديک نمايند.
يک��ي از نتايج رانت خواري آن اس��ت که رقابت ش��رکتي ب��ه رقابت در عرصه 
جلب نظر مقامات و ديوانس��االران تبديل مي ش��ود يعني شرکت ها به جاي تالش 
بیش��تر و مواجهه با ريس��کي که بايس��تي قبل از آن در جري��ان رقابت واقعي با 
س��اير شرکت ها تجربه مي کردند، اينک بايد در فرايندي کانالیزه شده و با تبديل 
 )Grabber-Friendly Institiutions( شدن به موسسات چنگالي جس��تجوگر رانت
به فعالیت تجاري ادامه دهند. مثال پیشنهادي در مجلس ارائه شد که براي صنايع 
پتروشیمي، حداقل 25 درصد سود تضمیني تصويب شود. واقعا اين مضحک است 
زيرا اس��اس فعالیت اقتصادي بر مبناي ريسک اس��ت. در اين حالت مديران اين 
صنايع نیز به دنبال کاهش هزينه ها نخواهند رفت زيرا هرچه بیش��تر هزينه کنند، 

حداقل 25 درصد سود به آن تعلق مي گیرد. 
قالب ديگري که در کش��ور ما متأسفانه به سرعت در حال رواج است و دالالن 
خود را نیز دارد، »تجارت نفوذ« )Trading Influence( اس��ت. يک دالل مي آيد و 
ش��خص نیازمند به نفوذ اداري يا سیاس��ي را به صاحب ي��ا صاحبان نفوذ دولتي 

آشنا مي کند و خود نیز سودي را طلب مي کند. اين معامالت را »معامالت سیاه« 
مي نامند. برخي مواقع نیز به جاي پول، نفوذ ديگري پرداخت مي شود که پول ساز 
اس��ت. مث��ال نماينده اي از نفوذش براي تس��هیل کارهاي بانکي يک س��رمايه دار 
اس��تفاده مي کن��د، در زمان انتخابات هم آن س��رمايه دار از خجال��ت نماينده در 
مي آيد. من به يکي از اس��تان ها رفته بودم. در آنجا يک مؤسس��ه دولتي، ملکي را 
به شخصي که با من آشنا بود، اجاره داده بود. اين شخص به من گفت که اين ها 
انتظ��ار دارند در ازاي تمديد اين ق��رارداد، در انتخابات آينده 500 میلیون تومان 
براي تبلیغاتش��ان هزينه کنم. در آن ش��هر 500 میلیون مي تواند تأثیر زيادي در 

انتخابات داشته باشد. 
اين روش در کشور ما، افراد زيادي را خلق کرده است. پريروز شهرام جزايري 
بود، ديروز مه آفريد امیرخس��روي، امروز هم بابک زنجاني و فردا چه کس��ي، خدا 
مي دان��د. بگذاريد يک نمون��ه تکان دهنده ديگر را در ماج��راي 3 هزار میلیاردي 

ذکر کنم.
در تاري��خ 1389/8/24 غضنفري ، وزي��ر بازرگاني وقت طي نامه اي به بهمني 

مي نويسد:
»از آنجا که شرکت تجارت گستران منصور، مباشر اين وزارتخانه در امر تأمین 
گوشت قرمز، مرغ، کنجاله سويا و ذرت، نزد بانک ملي ايران مي باشد، و از طرفي 
س��قف اعتباري مجاز براي شرکت موصوف در بانک مذکور تکمیل گرديده است، 
لذا خواهشمند است دستور فرمايید تا سقف يک میلیارد دالر به نام شرکت فوق، 
خارج از سقف اعتباري موجود در بانک 

ملي، گشايش اعتبار صورت گیرد«.
غضنفري در رونوش��ت به خاوري از 
او مي خواهد ک��ه منتظر نماند و اقدام 

کند:
»رونوش��ت: جناب آقاي دکتر 
خاوري مديرعام��ل محترم بانک 
ملي ايران خواهش��مند اس��ت با 
توجه به س��وابق، دستور فرمايید 
مرات��ب مورد اقدام ق��رار گیرد - 
بديه��ي اس��ت مج��وز الزم براي 
افزاي��ش س��قف اعتبار ش��رکت 
مذکور در اس��رع وق��ت از طريق 
مراجع ذيربط اخذ و ارائه خواهد 

شد«. 
 ماجراي آق�اي مدلل 
در بحث واردات خوراک دام که 

شما به آن اعتراض کرديد، هم همين طور بود؟
توکلي: بله، متأسفانه در اين دولت هم اين اتفاق افتاد. بعید است که در میان 
اصولگرايان کس��ي از من بیشتر خیرخواه اين دولت باشد اما متأسفانه اعتنايي به 
ح��رف من نکردند. در حالي که من چیز عجیبي نمي گفتم. حرف من اين بود که 

همین حمايتي که از اين شخص خاص مي کنید، از سايرين هم بکنید.
موضوع مهم ديگر »اندازه فس��اد« است. بزرگ ترين فساد آمريکا توسط فردي 
به نام »برنارد مداف« مش��اور س��رمايه گذاري بود که با روش Ponzi از مردم پول 
براي س��رمايه گذاري مي گرفت و با پول دريافتي از س��رمايه گذاران جديد س��ود 
س��رمايه گذاران قبلي را مي داد و با پول باقیمانده در دس��تش کار مي کرد. کاري 
ش��بیه به ش��رکت هاي مضاربه اي که مدتي در کشور ما هم فعال شده بودند. اين 
بزرگتري��ن فريب مالي آمريکا تا س��ال 2008 ب��ود. دادگاه، »برنارد مداف« را به 
سؤاس��تفاده 65 میلیارد دالري متهم کرد و سرانجام به 150 سال زندان محکوم 
شد. باالترين حد ممکنچون در آنجا مجازات اعدام نداشتند.  رسوايي بانکي چند 
س��ال قبل، رس��وايي 3000 میلیاردي در ايران در قیاس با رسوايي مذکور که در 

روش مشابه اند، حیرت آور است.
رقم سوءاس��تفاده برنارد مداف 0/46درصِد GDP سال 2008 آمريکا بود زيرا 
اين ش��اخص در س��ال محاکم��ه وي، 14120 میلیارد دالر ب��ود. 3000 میلیارد 
توم��ان با نرخ رس��مي هر دالر 990 و باتوجه به میزان GDP س��ال 2009 ايران 
که با نرخ رس��مي 331 میلیارد دالر بوده اس��ت،  در حدود 0/92درصد مي شود. 

نماين�ده اي از نف�وذش ب�راي تس�هيل 
کارهاي بانکي يک س�رمايه دار استفاده 
مي کن�د، در زم�ان انتخاب�ات ه�م آن 
سرمايه دار از خجالت نماينده در مي آيد. 
در يکي از استان ها يک مؤسسه دولتي، 
ملکي را به ش�خصي که با من آشنا بود، 
اجاره داده بود. اين ش�خص به من گفت 
که اين ها انتظار دارند در ازاي تمديد اين 
قرارداد، در انتخابات آينده 500 ميليون 

تومان براي تبليغاتشان هزينه کنم. 
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يعني رس��وايي بانکي ايران نزديک به 2برابر بزرگتر از 
بزرگترين رسوايي سال 2008 آمريکا است. 

اينجا الزم اس��ت پیرامون ماج��راي اخیر 12هزار 
میلی��اردي تأکید کنم که اين ح��رف غلطي بود، زيرا 
اي��ن رقم، حجم گردش مال��ي تخلف کنندگان بود، نه 
اصل پول. مانند ماجراي فاضل خداداد که اصل تخلف 
حدود 6 میلیارد بود اما گردشي در حدود 123میلیارد 
داش��ت که در نهايت اين رق��م به عنوان رقم اختالس 

اعالم شد.
 البته به سرعت از سوي مقامات 

دولتي شفاف سازي صورت گرفت.
توکل�ي: براي شفاف س��ازي دير ب��ود، زيرا همان 
اعالم اولیه بس��یار س��ريع تأثیر رواني خود را بر افکار 

عمومي گذاشت و اين به آبروي ما لطمه زد.
همه اين موارد »فساد سیاسي« است که عالوه بر 
ضربه به اقتصاد ملي، به مش��روعیت سیاسي حکومت 
هم مستقیماً و نیز از طريق گسترش فساد، ضربه  وارد 

مي کند.
همانطور که گفتم در فس��اد سیاسي، شايسته س��االري نقض مي شود و وقتي 
شايسته س��االري نقض ش��ود، قابلی��ت فني تولی��د پايین مي آي��د. بانک جهاني 
مطالع��ه اي پیرامون اثر فس��اد و ارتش��ا بر س��رمايه گذاري انجام داده اس��ت که 
نش��ان مي دهد هرگاه شاخص فس��اد باال مي رود، نرخ سرمايه گذاري 12/3درصد 
مي ش��ود. يعني از ه��ر 100 توماني که تولید مي ش��ود، 12/3 تومان آن را براي 
س��رمايه گذاري هاي بعدي کنار مي گذاريم. اما اگر ش��اخص فساد متوسط باشد، 
نرخ س��رمايه گذاري به 19/5 درصد مي رس��د و اگر اين شاخص پايین باشد، نرخ 
س��رمايه گذاري تا 28/5 درصد باال مي رود. اين به روشني نشان مي  دهد که هرچه 
فس��اد کمتر باشد، سرمايه گذاري بیش��تري اتفاق مي افتد که اين به معناي خلق 

فرصت هاي شغلي بیشتر و در نتیجه، بیکاري کمتر است. 
اين مطالعه رابطه میان فساد و ارتشا با شاخص شايسته ساالري را نیز بررسي 

مي کند. هرجا که شايسته ساالري بیشتر باشد، شاخص فساد پايین تر است. 
شايسته س��االري و کارايي نی��ز کامال به هم مرتبطند. وابسته س��االري کارايي 
اقتص��ادي را ک��م مي کند و کاه��ش کارايي باعث پايین آم��دن تولید و باالرفتن 
قیمت ها مي شود. فساد سیاسي از طريق ايجاد انحصار نیز ضد تولید عمل مي کند 
و قیم��ت نیز باال مي رود. انحصارگر به اين دلیل که بازار را در دس��ت دارد، هرچه 
تولید کمتري داش��ته باشد، سود بیشتري خواهد کرد. بنابر اين طبیعي است که 

تولید را پايین بیاورد. 
مطالعات ديگري در 49 کشور صورت گرفته است که به سنجش رابطه میان 
اعتبار دولت ها با تولید و س��رمايه گذاري مي پردازد. فس��اد يا احساس فساد باعث 
پايین آمدن اعتبار دولت مي شود. در جامعه خود ما حرف هايي مثل اينکه »همه 
دستش��ان در يک کاسه است»، نمونه همین پايین آمدن اعتبار دولت )حکومت( 
اس��ت. آن مطالعه نشان مي دهد که  با کم ش��دن اعتبار دولت، سرمايه گذاري و 
در نتیجه نرخ رشد هم پايین مي آيند. در سرمايه گذاري خارجي هم همین تأثیر 
را مي گ��ذارد. به حرف هاي تبلیغاتي که دولت ه��ا مي زنند توجه نکنید. در دولت 
گذشته مي گفتند که 400 میلیارد دالر سرمايه  خارجي جذب شده است اما اين 
دروغ بود. اگر سرمايه گذاري براي بررسي شرايط و بازار هم مي آمد، آن ها ارقام را 

جمع مي بستند و اعالم مي کردند! 
حت��ي اگر فرض کنیم که قطعنامه ها را هم بپذيريم، اين طور نیس��ت که فورا 
چند صد میلیارد دالر س��رمايه گذاري خارجي در کش��ور صورت بگیرد. مگر همه 
کش��ورها با آمري��کا تنش دارند؟ پس چرا در همه  اين کش��ورها س��رمايه گذاري 
انجام نمي ش��ود؟  مؤسس��اتي هستند که کش��ورها را از جهت سالمت و استعداد 
س��رمايه گذاري محک مي زنند و ريس��ک س��رمايه گذاري در آن ها را مي سنجند، 
هم ريس��ک اقتصادي را و هم ريسک سیاس��ي را. مشارکت مردم، ثبات سیاسي، 
احتمال کودتا و فس��اد از جمله ش��اخصه هايي است که س��نجش بر اساس آن ها 
صورت مي گیرد. وزن فس��اد در سنجش ريسک سیاس��ي 43 درصد است. يعني 
حدود نیمي از س��نجش به فس��اد بس��تگي دارد. بنابر اين اگر در کشوري فساد 

باش��د، طبیعتا عالقه به س��رمايه گذاري در آن نیز کم 
خواهد شد.

مطالع��ات تجربي زيادي صورت گرفته که نس��بت 
ش��اخص فس��اد ب��ا درآمد س��رانه را مي س��نجند که 
کش��ورهاي مختل��ف را در دوره هاي مختلف بررس��ي 
کرده اند که همگي تأيید مي کنند هرچه فس��اد بیشتر 
باش��د، درآمد سرانه کمتر اس��ت و برعکس. بنابر اين 
درآمد ملي تابعي اس��ت از میزان فس��اد که تخصیص 
مناب��ع را منح��رف مي کند،  س��رمايه گذاري خارجي 
کاه��ش پیدا مي کن��د، ناکارايي اقتص��ادي را افزايش 
مي دهد و در نتیجه اين ها، اشتغال پايین مي آيد و در 

نتیجه تولید کم مي شود.
فساد همچنین بر عدالت اجتماعي نیز تأثیر منفي 
مي گذارد. فقر، اختالف طبقاتي، فقر نسبي، فقر مطلق 
و فقر احساسي، همگي تحت تأثیر فساد افزايش پیدا 
مي کنند. وقتي فس��اد سیاس��ي رخ مي دهد مسئولین 
به س��مت تجمل گراي��ي پیش مي رون��د و از آنجا که 
مسئوالن از گروه هاي مرجع مردم هستند، مردم وضع خود را با آنان مي سنجند. 
اگر ببینند که وضعشان بدتر است، چه فقیر باشند و چه نباشند، احساس فقر به 
آن ها دست مي دهد. احس��اس فقر بسیار مهم است که متأسفانه بايد گفت آقاي 
هاش��مي مبدع اين نوع فقر در جامعه ما بود. ايش��ان در نم��از جمعه گفتند چرا 
نبايد تلويزيون رنگي داش��ته باشیم؟ در حالي ايشان عطش مصرف را دامن میزد 
که منابع ملي و امکانات کشور اجازه تأمین را نمیداد. آقاي هاشمي البته امکانات 
را باال بردند اما چون توقعات را با ش��دت بیش��تري افزايش داد. فقر احساس��ي را 
برانگیخت و به اختالف طبقاتي نیز دامن زد. از طرف ديگر سیاست هاي ايشان از 
آنجا که معطوف به کارايي بود، اعتناي زيادي به عدالت اجتماعي نداشت، »مانور 
تجمل« از جمله آفت هاي اين دوره اس��ت که تجمل گرايي عمومي پیدا مي شود، 
سطح توقعات باال مي رود، الگوي مصرف تغییر مي کند، تقاضا براي کاالي لوکس 
ب��اال مي رود و در نتیجه باعث باال رفتن س��ود در عرضه کاالي لوکس مي ش��ود. 
همین امر تعداد عرضه کنندگان کاالي لوکس را بیش��تر مي کند. وقتي تقاضا در 
ب��ازار عوامل تولید براي تولی��د کاالي لوکس باال مي رود، منابع براي تولید کاالي 
ضروري به طور نسبي کم مي شود و قیمتش باال مي رود و اين يعني اينکه غذاي 
فقرا گران تر تولید مي ش��ود. اين گونه اس��ت که فقر تش��ديد مي ش��ود. از طرف 
ديگر با تجملگرايي مس��ئوالن واردات کاالي لوکس زياد مي شود که اين به منزله 
سرکوب تولید داخلي است زيرا آنان در حجم وسیع تولید و براي افزايش کیفیت 
س��رمايه گذاري مي کنند، چون بازارش را دارند. تولید داخلي که س��رکوب شود، 

بیکاري باال رفته و فقر تشديد مي شود.
از ط��رف ديگر بايد گفت فس��اد سیاس��ي، حاکمان را از سیاس��ت هاي توزيع 
درآمدي غافل مي کند. متأسفانه من مي بینم که برخي از مسئولین اگرچه با مردم 

ارتباط دارند اما حس ندارند. 
يک پديده بس��یار بد ديگر اين است که فساد سیاسي »ايدئولوژي خدمت« را 
به »ايدئولوژي پول« تغییر مي دهد. نماينده اي پیدا مي ش��ود که استیضاح وزيري 
را امضا مي کند، بعد به س��راغ وزير مي رود و مي گويد چقدر مي دهي که من امضا 
را پس بگیرم؟ البته آنان مدعي مي ش��وند که منظورشان کمک به حوزه انتخابیه 

است، ولي فرقي در اصل مسئله ايجاد نمي شود. 
فس��اد سیاسي، فردگرايي و مال دوس��تي را زياد مي کند و تابع مطلوبیت افراد 
عوض مي ش��ود.  در ش��رايطي که انفاق باش��د، تابع مطلوبیت ثروتمند، تابعي از 
درآمد خود او، درآمد فقرا و ش��رايط محیطي اس��ت. به زبان رياضي، مثبت بودن 
مش��تق تابع نس��بت به هر يک از اين متغیرها، اين تابع را مثبت مي کند. اما اگر 
خودپرس��تي و مال دوس��تي به جاي انفاق قرار بگیرد، ب��راي ثروتمند تنها درآمد 
خودش اهمیت پیدا مي کند. در اين ش��رايط اس��ت که ثروتمندتر شدن ثروتمند 
به معناي فقیرتر شدن فقرا است. در حالت اول اتحاد ملي و تفاهم اجتماعي بیشتر 

و در حالت دوم کمتر است.
 بس�ياري از کارشناس�ان اقتصاد دولتي را يکي از عوامل 
فساد مي دانند. در سال هاي اخير شاهد خصوصي سازي هاي زيادي 

دوره آقاي احمدي نژاد از همه دوره ها 
بد ت�ر ب�ود. پنه�ان کاري، تصميم�ات 
نادرست، حضور افراد ناسالم و ناصالح 
و  بي اعتناي�ي  مه�م،  پس�ت هاي  در 
شکستن هنجار ها، گسستن شيرازه ها 
و ... در اين دولت از همه بيش تر بود. به 
همين علت کار دولت روحاني س�خت 
اس�ت. ولي معتقدم بسياري از مفاسد 
در زم�ان آق�اي هاش�مي پايه ريزي و 

شروع شد.
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بوديم اما فس�اد نه تنها کاهش پيدا نکرد 
که افزايش يافت. دليل اين امر چيست؟

توکل�ي: مس��لماً در اقتصاد دولتي زمینه فس��اد 
بیش��تر اس��ت. زيرا بیش��تر کارها بايد با مجوز دولت 
انجام ش��ود و امضاهاي پرقیمتي پیدا مي ش��وند که 
اگر طمع هم باش��د، صاحبان امضا به فساد مي افتند. 
خصوصي س��ازي هاي  در  ک��ه  اينجاس��ت  مش��کل 
انجام شده تنها مالکیت واگذار شده است و نه دخالت. 
يعني دخالت دولت کم نشده است. مثال فرض کنیم 
اگ��ر بر اس��اس قانون، دول��ت تنه��ا 32 روز فرصت 
اظهارنظر داش��ته باشد و اگر 32 روز گذشت و دولت 
نظري نداد، به منزله موافقت است و شما مختاريد که 
کار خ��ود را انجام دهید، در اين ش��رايط ديگر دولت 
يا کارگزارانش نمي توانند درخواس��ت رشوه کنند. اما 
اگر کارش��ناس يا مدير دولتي بتوان��د تا هر وقت که 
بخواهد کار افراد را معطل کند، طبیعي است که افراد 
بخواهند هرچه سريعتر نظر مساعد مسئول مربوطه را 

جلب کنند. بنابر اين آنچه مهم اس��ت دخالت دولت است. دخالت دولت است که 
زمینه ساز فساد است. البته نبايد غافل شد که رهاسازي و بي دخالتي هم مي تواند 
فس��ادآور باش��د. يکي از اصلي ترين داليل بحران اقتصادي غرب در سال 2008، 
مقررات زداي��ي بی��ش از حدي بود که از دوران ريگان به بعد در دس��تور کار قرار 
گرفت. در نهايت به اين نتیجه رس��یدند که بیش از حد مقررات را حذف کردند. 
بنابراين بايد س��از و کار درستي براي مقررات وضع شود. هم بايد مقررات داشت 

و هم زمینه فساد را کاهش داد. 
بنابراين اوال؛ خصوصي س��ازي هاي انجام شده تنها واگذاري مالکیت بود و ثانیا؛ 
»خصولت��ي« بود، يعني به بخش عمومي واگذار ش��ده اند و ثالثا؛ در مواردي اين 
واگذاري ها س��الم انجام نشده اس��ت. يعني شخصي توانسته کارخانه اي که از اين 
طريق گرفته اس��ت را ب��ه هزار و يک ترفن��د تعطیل کند، آن هم به ش��کلي که 
نمي توان ايرادي گرفت، حاال مي خواهد زمین اين کارخانه را که در وس��ط ش��هر 

است، بفروشد. چه مي خواهید بکنید؟
 يک�ي ديگ�ر از داليل فس�اد را ب�اال بودن درآم�د نفتي 
مي دانند زيرا دولت را از درآمدي مثل ماليات بي نياز مي کند. ش�ما 
در دهه ش�صت ک�ه درآمد نفتي در دوره اي کم ش�ده بود، مقاله اي 
با عنوان »کاهش درآمد نفتي و نويد مرگ  دولت س�االري« منتش�ر 

کرديد که البته خيلي ها به شما خرده گرفتند. 
توکل�ي: دولت��ي که با اتکا به درآم��د نفت خود را اداره مي کن��د، از آنجا که 
ملت به او محتاج مي ش��ود، س��از و کار برعکس مي ش��ود. دولت مي گويد که من 
مالک نفت هستم و البته به صالح شما عمل مي کنم. در اين حالت مشخص است 
که دولت چندان به پاس��خگويي احس��اس نیاز پیدا نمي کند. اما در شرايطي که 
دول��ت نیاز به درآمد مالیاتي که از مردم مي گیرد داش��ته باش��د، طبیعتا بايد به 
مردم يا ولي نعمتان خود پاس��خگو باش��د اما در حالت اول اين طور نیست. شاهد 
اين موضوع هم اين اس��ت که يکي از اصلي ترين دعواها در مجلس ما اين اس��ت 
که س��هم منطقه من از پول نفت چقدر اس��ت؟ در ش��ب هاي آخري که جلسات 
کمیسیون تلفیق بررسي مي شود، پیشنهادهايي از اين دست زياد مي آيد که مثال 
قیمت دالر را که 2650 تومان درنظر گرفته ايم، صد تومان باال ببريم. يعني با يک 
عملیات حس��ابداري، يک منبع فرضي خلق کنی��م تا موارد مصرفش را در قانون 
بودجه بگنجانیم که من بتوانم بگويم فالن طرح را در قانون بودجه وارد کرده ام.

 يکي ديگر از پارامترهايي که ذکر مي کنند، ش�کل گيري 
کش�ورهاي  نق�د  در  جي�الس  ميل�وان  اس�ت.  جدي�د«  »طبق�ه 
سوسياليستي  مي گفت که در اين کشورها طبقه اي به وجود مي آيد 
که به واسطه قدرتشان ثروتمند مي ش�وند، نه به واسطه ثروت شان. 
اين اتفاق در کش�ور ما نيز افتاده اس�ت. خيلي ها را مي بينيم که با 
س�ني کم و بدون پش�توانه مالي به ثروتي عجيب دس�ت مي يابند. 

دليل اين امر چيست؟
توکلي: پاس��خش س��اده است؛ رانت! در دولت هاي گذش��ته شخصي بود که 

وقتي به عنوان فرماندار به طبس رفت،  يک پیکان وانت 
داشت. مسئولین باالدس��تي هم به اين موضوع افتخار 
مي کردند اما بعدها او صاحب هواپیما هم شد. در دولت 
رانت��ي که بدون اج��ازه دولت نمي ت��وان ثروت زيادي 
تصاح��ب کرد، آيا ام��کان دارد که اين ش��خص بدون 
حمايت هاي ويژه به چنین ثروتي رس��یده باش��د؟ اين 
افراد که برخي به اش��تباه آن ها را کارآفرين مي   نامند، 
کارآفري��ن نیس��تند، اما پول آفرين هس��تند! در دولت 
نفتي، دولت ق��درت خريدي پیدا مي کند که ربطي به 
تولی��د ملي ن��دارد. اين زمینه فس��اد را آماده مي کند. 
در اين ش��رايط، قدرتي هم دارد که پاس��خگو نیست و 
مي توان��د اطرافیانش را حماي��ت کند. در همین اليحه 
امس��ال دولت قس��متي وجود دارد که ابتدا از س��وي 
مجلس رد ش��د و بعد با البي دولت تصويب ش��د و در 
آن جاي پاي بسیار مس��تعدي براي فساد وجود دارد. 
وقتي ش��ما مي گويید؛ ش��رکت نفت مي تواند به میزان 
100میلی��ارد دالر در بخش هاي بس��یار متعددي که 
ش��امل همه حوزه ها مي شود، س��رمايه جذب کند، خیلي ها را مي تواند غرق کند. 
البته به اعتقاد من اين خالف قانون اساس��ي اس��ت زيرا قانون گذاري را به دولت 

واگذار مي کند.
 ش�ما به صورت جدي منتقد مستمر هر سه دولت گذشته 
بوديد. خيلي ها معتقدند شاخصه هاي اقتصادي در دولت خاتمي به 
نس�بت دولت هاش�مي و احمدي نژاد مثبت تر اس�ت، با اينکه آقاي 
خاتمي شعار اقتصادي خاصي نداشته است. سؤال ما در مورد فساد 
اقتصادي و شفافيت در اين سه دولت است. اگر قرار باشد بر اساس 
عنصر فس�اد اقتصادي در باره اين س�ه دولت قض�اوت کنيد، کدام 

دولت را فاسد تر و کدام را شفاف تر مي دانيد؟
توکل�ي: دوره آق��اي احمدي ن��ژاد از هم��ه دوره ه��ا بد تر بود. پنه��ان کاري، 
تصمیمات نادرس��ت، حضور افراد ناس��الم و ناصالح در پست هاي مهم، بي اعتنايي 
و شکس��تن هنجار ها، گسستن شیرازه ها و ... در اين دولت از همه بیش تر بود. به 
همین علت کار دولت روحاني س��خت اس��ت. ولي معتقدم بسیاري از مفاسد در 
زمان آقاي هاش��مي پايه ريزي و ش��روع شد. يعني آقاي احمدي نژاد از يک سنت 
پیش��ین بهره من��د بود که خیل��ي از کار ها را مي کرد. اين پايه ه��ا در دولت آقاي 
خاتمي هم ادامه پیدا کرد و او با آنها مبارزه نکرد. ولي زمان آقاي احمدي نژاد به 
ش��دت رش��د و صراحت پیدا کرد و به نظر من از اين جهت، بد تر از همه دوره ها، 
دوره آقاي احمدي نژاد است. پايه خريدن نمايندگان در دوره آقاي هاشمي شروع 
ش��د که در دوره آق��اي احمدي نژاد صراحت پیدا ک��رد و بحث هاي پول دادن به 
نماين��دگان در صح��ن مجلس و م��وارد ديگر پیش آمد. يک وقت��ي من به آقاي 
هاشمي گفتم که شما میان اين تعداد رفیق قديمي و قابل اعتماد يک نفر نداريد 
که محس��ن را نگذاريد بازرس ويژه خودت��ان؟ اگر مثال آقاي ابوالفضل توکلي بي نا 
را در آن پس��ت قرار مي دادي، هم نتیجه بهت��ري مي گرفتي و هم اين عیب پیدا 
نمي ش��د که فرزند خود را گذاش��ته باشید. مش��کل آقاي خاتمي هم اين بود که 
اگر اهتمام به مبارزه با فس��اد داش��ت، چون اول کار بود مي توانست جلوي خیلي 
از اتفاق��ات بع��دي را بگیرد و حذف کند اما اين کار را نکرد و آن ها فربه ش��دند و 
در زمان احمدي نژاد فربه تر هم ش��دند مانند آقاي رحیمي. آقاي خاتمي ش��خصا 
آدم نجیبي است. محافظه کاري زيادي هم دارد و با اين مسائل برخورد نکرد. اين 
پديده هم رشد کرد چون با آن برخورد نشد. اين مسائل باعث ايحاد شرايطي شد 
ک��ه آقاي احمدي نژاد تا آنجايي که بخواهد بت��ازد و خیلي چیز هايي را که حفظ 

آن ها الزم بود، از بین ببرد. 
 مقام معظم رهب�ري گفتند که همايش چرا، برويد مبارزه 
کنيد. در مقاط�ع ديگري هم گفته اند که اگر حرف هايي که من زده 
ب�ودم را عمل مي کردند اين فس�اد ها ايجاد نش�ده بود. تالش براي 
اينکه ش�وراي س�ران به مقوله فس�اد به صورت جدي بپردازد را از 
س�وي ايشان ديده ايم. فرض کنيد امروز مي خواهيم با فساد مبارزه 

کنيم، چه بايد بکنيم؟ 

س�پاه و ارتش طبق قانون اساس�ي در 
زمان صلح مي توانن�د از امکانات خود 
در زمينه توس�عه کشور استفاده کنند 
ولي اين معني کاس�بي نمي دهد. االن 
اين ها کاس�بي مي کنند. بانک تاسيس 
مي کنن�د و آن ه�م چه بانک�ي. بانک 
انص�ار که براي س�پاه اس�ت در س�ال 
91، به اندازه 99.4 درصد کل س�رمايه 
پرداخت شده، سود خالص داشت. اين 

محال است که سالم باشد.
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توکلي: بنده به ش��ما عرض کنم که امروز فس��اد سیستمي شده است. به اين 
مفهوم »فس��اد سیس��تمي« هم اصرار دارم. سیس��تمي بودن به اين معناست که 
دس��تگاه هاي ناظر و مسئول مبارزه با فس��اد خود درگیر درجاتي از فساد شده اند. 
يکي از س��ران قوا ظاهرا در پاس��خ من گفتند يعني چه که سیستمي شده است و 
س��یاه نمايي نکنید! من در مجلس گفتم که فساد سیستمي است و اگر دير اقدام 
بش��ود س��یاهي ها اين نقاط س��فید را هم مي خورد. االن دادگاه ها، نیروي نظامي، 
مجلس و نهاد هاي ناظر مثل بازرسي کل کشور به گونه اي درگیر فساد هستند. من 
نامه اي با دست خط خودم مستقیم و محرمانه براي آقاي پورمحمدي در دوراني که 
در بازرس��ي کل کشور بودند فرستادم و گفتم که آقاي فالني در حوزه بازار درگیر 
فس��اد است و به آن رس��یدگي کنید. سه روز بعد، آن کسي که بايد به فعالیت اش 
رسیدگي مي شد، به شخصي که گمان مي کرد به من خبر داده است گفته بود حاال 
اطالعات مرا به توکلي مي دهي که بفرس��تد بازرس��ي کل؟  اين يعني که سازمان 
بازرسي »درز« و ايراد دارد. اين يعني بازرسي کل کشور به درد مي خورد ولي بايد 
ب��ا احتیاط و دقت عمل کرد. ديوان محاس��بات در اي��ن همین قصه 650 میلیون 

يورويي، ش��ل ترين موضع را گرفت. 
ح��رف من را تأيید کرد ولي دس��تي 
هم بر س��ر آنها کشید که به کسي بر 
نخورد. حداقل اين اس��ت که درست 

اعمال نظارت نمي شود. 
کل ح��رف م��ن اي��ن اس��ت که 
در اين ش��رايط، سیس��تم ب��ه طور 
اتوماتیک به فساد رسیدگي نمي کند. 
در اين ش��رايط دو کار م��وازي بايد 
انجام ش��ود. يک اينک��ه مقام معظم 
رهبري کمیته اي را تش��کیل بدهند 
و خود مس��ئولیت را داشته باشند و 
تقسیم کار کنند. افراد شجاع و سالم 
را انتخ��اب کنند و از آنها اس��تفاده 
کنن��د. نکت��ه ديگ��ر ه��م از پايین، 
سازمان هاي مردم نهاد مشغول به کار 
بش��وند و به دولت کم��ک کنند. اين 
راه حل مبارزه با فساد در اين شرايط 

است. من معتقد نیستم که دادگاه ها آنقدر فاسد هستند که ديگر نمي توانند کاري 
کنند اما بايد قاضي هاي سالم مسئول اين کار شوند. من معتقد نیستم که سازمان 
بازرسي و مجلس نمي توانند کاري کنند. هنوز هم مي توانند کار هاي مثبتي انجام 

دهند. ولي بايد محتاط بود. هنوز دير نشده و مي توان کاري کرد.
 آيا شما با بررس�ي هايي که کرده ايد نهاد هايي را ديده ايد 
که بيرون از دايره نظارت باشند و يک هاله اي از مصونيت دور آن ها 

باشد، به خصوص نهاد هاي منتسب به نهاد هاي عاليه؟
توکلي: آستان قدس، ستاد اجرايي فرمان امام، سپاه و ارتش و چند مورد ديگر 
که زير نظر رهبري هس��تند، خود نهاد هاي نظارتي خوبي دارند. حسابرس��ي هاي 
جدي صورت مي گیرد. تا امروز هم نش��ده است که مجلس بخواهد بر يکي از اين 
نهاد ها نظارت و بررس��ي داشته باش��د و رهبري مخالفت کند. قانون هم نمي گويد 
ک��ه مجلس ح��ق نظارت ندارد اما بايد ب��ا تايید رهبري اي��ن کار را بکند. تا االن 
ه��م رهبري نگفته اند که اجازه نمي دهم. ما مش��کلي در عمل نداريم. البته وقتي 
مي خواهند به نیروهاي مس��لح رسیدگي کنند، طبعا به هر کسي اجازه اين کار را 

نمي دهند و اين درست و طبیعي است. 
 اگر يکي از س�ران قوا اعتقاد داش�ته باش�د که جايي که 
تفنگ و رس�انه و پول و ... جمع هست، قطعا فاسد مي شود، آيا حق 

با آن رييس قوه نيست؟
توکلي: بله اين س��خن درباره س��پاه اس��ت ولي همین ريیس قوه کارهايي را 
مي سپارد به قرارگاه خاتم االنبیاء. سپاه و ارتش طبق قانون اساسي در زمان صلح 
مي توانند از امکانات خود در زمینه توس��عه کش��ور اس��تفاده کنند ولي اين معني 
کاس��بي نمي دهد. االن بعضي اقدامات اين ها کاسبي است. بانک تأسیس مي کنند 
و آن هم چه بانکي!  بانک انصار که براي س��پاه اس��ت در سال 91، به اندازه 99.4 

درصد کل سرمايه پرداخت شده اش، سود خالص داشت. اين محال است که سالم 
باشد. اين ها کاسبي است که نبايد بکند. 

 شما در اين حوزه ها به چه ميزان احساس خطر مي کنيد؟ 
آيا تاکنون متعرض اين گونه فعاليت ها  شده ايد؟

توکلي: بله. اما علني نه. شايد زماني هم علني اين کار را بکنم. ما سیاستمدار 
هس��تیم. فرق سیاس��تمدار با کارش��ناس در اين اس��ت که عنصر زم��ان براي او 
خیلي تاثیرگذار اس��ت. تطبیق موضوع با ش��رايط را کار سیاستمدار مي دانم و اين 
موضوع ها بس��یار خطیر است و کمتر رس��انه اي مي شود. بگذاريد مثالي براي شما 
بزنم. در زمان آقاي فالحیان در وزارت اطالعات، آغاز دخالت نیرو هاي اطالعاتي در 
تجارت بود. من نامه اي براي آقا نوشتم و گفتم که در تمام دنیا نیرو هاي اطالعاتي 
و امنیت��ي تجارت را ابزار و بهانه کار امنیت��ي مي کنند. اينجا امنیت و اطالعات را 
ابزار کار تجاري مي کنند و اين موارد بايد رس��یدگي ش��ود. آقا دستور دادند و آن 
مع��اون را از وزارت اطالعات برکنار کردند. ولي متأس��فانه اين بیماري باقي ماند. 
اي��ن قدر هم نگويیم ک��ه چرا آقا کاري نمي کند. ما چرا کاري نمي کنیم؟ حکومت 
تقس��یم کار کرده اس��ت. اگر آقا وارد عرصه ش��ود، هس��تند افرادي که مي گويند 
ايش��ان در همه ام��ور دخال��ت مي کند 
و نمي گ��ذارد نهاد ه��ا ب��ه وظیف��ه خود 
عمل کنند. ما باي��د اعتراضات را متوجه 
نماين��دگان، رئیس جمه��ور و وزرا و قوه 
قضايیه بکنیم. س��پاه و ارتش نبايد وارد 
کاسبي بش��وند. مي گويند که اين کار ها 
کار س��پاه نیس��ت، کار بنیاد تعاون سپاه 
اس��ت ول��ي اين ش��وخي اس��ت. ارتش، 
سپاه، شهرداري، بسیج، فرهنگیان، بنیاد 
ش��هید، بنیاد جانبازان و نیروي انتظامي 
بانک تأسیس کرده اند. اين ها براي کشور 
س��م است. آقاي روحاني درست گفته اس��ت. معني اش اين نیست که سپاه 

هیچ دخالتي نکند. 
پینوش��ه در ش��یلي که کش��ور کم عرض ولي طوالني اس��ت، تأس��یس 
بزرگراهي را به ارتش سپرد. بدين ترتیب که هر قطعه اي از پروژه را به يک 
لش��کر داد که به صورت اماني اين کار را انجام دهند. اضافه کار جنگي هم 
به آنان مي داد. مدال و تش��ويق هايي براي هر لش��کر پیشرو هم قائل میشد. 
مي شود بزرگراه تهران شمال را به سپاه سپرد. ولي اگر قرار باشد سپاه پروژه بگیرد 
بعد دس��ت دوم بدهد بخش خصوصي کار کند، فس��اد ايجاد مي شود. جايي است 
که سپاه مديريت مي کند و پول مديريتش را مي گیرد ولي کاسبي که نبايد بکند. 
بانک زدن و در تجارت و اقتصاد دخالت کردن براي آبروي سپاه مضر است. آبروي 
س��پاه از هر چیز ديگر مهم تر است. سرمايه اي است که با خون ايجاد شده است و 

نبايد بگذاريم به راحتي از دست برود. 
 آن نهادي را که شما معتقديد رهبري بايد آن را پايه ريزي 
کن�د، ام�روز در اختيار نداريم. رهبري به س�ران ق�وا گفته اند که با 

فساد مبارزه کنند. يعني چه کار بايد بکنند؟
توکل�ي: مي توانند کار کنند. همین دولت فخیمه که اين حرف را مي زند چرا 
در هم��ان ماج��راي رانت 650 میلی��ون يورويي با ما آن طور برخ��ورد کرد؟ به پر 
قبايش��ان بر مي خورد ک��ه بگويند آقاي رئیس کل بانک مرک��زي، چرا اين کار را 
کردي؟ من از س��ر خیرخواهي دو ماه و نیم با رئیس جمهور مکاتبه کردم و لحظه 
به لحظه خبر مي دادم. از فرودگاه تبريز براي آقاي روحاني نامه نوش��تم و چون به 
دفتر او اعتماد نداش��تم، به دس��ت يکي از وزرا رساندم که به او برساند. سخنگوي 
دولت مي توانس��ت بگويد ک��ه بانک مرکزي در اين کار خطاکار بود، چه اش��کالي 

داشت اين کار را مي کردند؟ اين کار ها خیلي هم مؤثر است. 
آقا مي گويد کار کنید. وقتي فس��اد سیستمي مي شود، فاسد ها تبديل به شبکه 
مي ش��وند. ش��ما س��اختار ها و روش ها را به راحتي نمي توانی��د اصالح کنید چون 
نمي گذارند. به همین دلیل زدن فاس��د ها به اولويت تبديل مي ش��ود تا بش��کنند 
و بش��ود دس��ت به اصالح س��اختار ها زد. زماني به ما مي گفتند شما به ساختار ها 
بپردازيد. االن ديگر فاسد ها هستند که باعث باقي ماندن ساختار هاي فاسد شده اند. 
 مجددا از ش�ما به خاطر ش�رکت در اين گفت وگو تش�کر 

مي کنيم.

وقتي فساد سيستمي مي شود، 
ش�بکه  ب�ه  تبدي�ل  فاس�د ها 
و  س�اختار ها  ش�ما  مي ش�وند. 
روش ه�ا را به راحتي نمي توانيد 
اصالح کنيد چ�ون نمي گذارند. 
زمان�ي ب�ه م�ا مي گفتند ش�ما 
ب�ه س�اختار ها بپردازي�د. االن 
ديگر فاس�د ها هستند که باعث 
باقي ماندن س�اختار هاي فاسد 

شده اند.
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برخورد اندیشه

سالم
ب�ا توجه به مطالعه س�ه ش�ماره از مجل�ه تربيت سياس�ي اجتماعي و 
مخصوصا بخش برخورد انديش�ه به ذهنم رس�يد ک�ه يکي از دغدغه  هاي 
اين چند وقت خود را با ش�ما در ميان بگذارم ش�ايد با همفکري و مطرح 

کردن آن در سطح جامعه فرهنگيان، بتوانيم به نتايج خوبي برسيم.
انقالب اس�المي ما امروز از مرز س�ي وپنج س�الگي هم گذشته و مانند 
تمام انقالب  ها در جهان، دچار آسيب  هايي شده است. يکي از اصلي ترين 
آس�يب  هايي که امروزه ذهن مرا به خود مش�غول کرده، شکاف و جدايي 
بين نيرو  هاي انقالب اس�ت. نيرو  هايي که در اوايل انقالب در کنار هم قرار 
داش�تند و همچنين هشت س�ال دفاع مقدس را سپري کرده اند اما امروز 
به جاي آنکه در کنار هم قرار داش�ته باش�ند، در م�واردي مقابل هم قرار 
دارند. واضح اس�ت که منظور من رقابت  هاي سياس�ي نيس�ت زيرا رقابت 
سياس�ي يک امر طبيعي اس�ت و در تمام طول تاريخ جمهوري اس�المي 
وجود داش�ته است. اش�اره من به اختالفات حادي است که ميان برادران 

ديروز اکنون مش�اهده مي ش�ود و به نام اصالح طلب و اصول گرا يا اسامي 
ديگر، در مقابل هم قرار گرفته اند. اين در مقابل همديگر قرار گرفتن حتي 
به آنجا کش�يده مي ش�ود که گروهي، گروه ديگر را خائن و خودفروخته و 
عامل دس�ت بيگانه خط�اب مي کنند و عده اي، عده ديگ�ر را ديکتاتور و 
مرتجع و عقب مانده. نکته ناراحت کننده آنجايي اس�ت که اين دعوا  ها از 
بين نخبگان سياس�ي به سطح جامعه و مردم کشيده مي شود و گروه  هاي 

مختلف اجتماعي در مقابل هم قرار مي گيرند. 
اين توضيحات را مطرح کردم تا اين س�ئوال را مطرح کنم که چه ش�د 
اين ش�کاف  ها ايجاد ش�د و رفته رفته عميق و عميق تر شد؟ اين شکاف  ها 
چه ضرر  هايي براي انقالب ايجاد کرده است؟ براي حل اين مسايل و ايجاد 

يک فضاي وحدت بين همه نيروهاي انقالب بايد چه تدابيري انديشيد؟
امي�د که همه ما با همفکري در اي�ن زمينه، در جهت همگرايي حرکت 

کنيم.
م. رياحي. منطقه 5 آموزش و پرورش تهران

نقبيبهاختالفاتدرونيجناحهايسياسيانقالب

هنوز هم به «منشور برادري» نيازمنديم 

اشاره:
»برخورد انديشه« اين شماره 
»ضميمه سياسي اجتماعي ماهنامه 
تربيت« را به يک مسئله مهم و روز 
جامعه و کشورمان اختصاص داده ايم 
که از سال هاي اول انقالب تاکنون، 
موضوعيت دارد و آن نحوه تنظيم 
مناسبات ميان جناح هاي سياسي 
درون جبهه انقالب است. طبعا 
انتظار نداريم پاسخ ما به پرسش 
اين همکار گرامي، همه خوانندگان 
را قانع کند اما بر اين باوريم که اين 
نگرش مي تواند به »جذب حداکثري 
و دفع حداقلي« در منازعات 
سياسي بيانجامد و از هدر رفتن 
توان نيروهاي انقالبي در مناقشات 
بيهوده داخلي جلوگيري کند. در 
زير ابتدا سئوال يکي از خوانندگان 
در اين باره و سپس توضيحات ما را 
خواهيد خواند. 

»برخورد انديشه« اين شماره 
»ضميمه سياسي اجتماعي ماهنامه 
تربيت« را به يک مسئله مهم و روز 
جامعه و کشورمان اختصاص داده ايم 
که از سال هاي اول انقالب تاکنون، 
موضوعيت دارد و آن نحوه تنظيم 
مناسبات ميان جناح هاي سياسي 
درون جبهه انقالب است. طبعا 
انتظار نداريم پاسخ ما به پرسش 
اين همکار گرامي، همه خوانندگان 
را قانع کند اما بر اين باوريم که اين 
نگرش مي تواند به »جذب حداکثري 
و دفع حداقلي« در منازعات 
سياسي بيانجامد و از هدر رفتن 
توان نيروهاي انقالبي در مناقشات 
بيهوده داخلي جلوگيري کند. در 
زير ابتدا سئوال يکي از خوانندگان 
در اين باره و سپس توضيحات ما را 



3535شماره چهارم / دی ماه 1393شماره چهارم / دی ماه 1393شماره چهارم / دی ماه 1393

شه
دی

د ان
ور

رخ
ب همکار گرامي

از اي��ن ک��ه خوانن��ده ضمیمه سیاس��ي اجتماعي 
ماهنامه تربیت هس��تید و ما را شايسته پاسخگويي به 
پرسشي چنین حس��اس يافته ايد، خداوند را شاکريم. 
امیدواري��م توضیحات م��ا بتواند بخش��ي از دغدغه و 
نگراني ش��ما و بس��یاري از دلس��وزان انقالب را که از 
اوض��اع کنون��ي و فضاي ايجاد ش��ده می��ان نیروهاي 
انقالب  نگران و دلگیرن��د، بکاهد و گامي براي نزديک 
کردن قلوب همه وفاداران به اسالم و انقالب و مردم و 

کشور به يکديگر باشد. 

ريشه هاي اختالفات کنوني
درب��اره عل��ت پیدايي اخت��الف میان انس��ان هاي 
متعارف، مي توان به مسائل گوناگوني اشاره کرد. برخي 
از اختالفات، ريش��ه نفس��اني دارن��د و از زياده خواهي 
آدمیان نش��ئت مي گیرند. برخي از اختالفات، ريش��ه 
ارزش��ي دارن��د و در واق��ع تفاوت نظام ارزش��ي میان 
آدمی��ان، به ب��روز اختالف��ات جدي می��ان آنان ختم 
مي-ش��ود. برخي از اختالفات، منش��اء شناختي دارند 
و تف��اوت اطالعات و گوناگوني دس��تگاه تحلیلي میان 
اف��راد، منجر به بروز اختالف مواض��ع و عملکرد میان 

آنان مي ش��ود. برخي از اين اختالف ها را بايد در تفاوت منافع ش��خصي و طبقاتي 
و صنفي افراد جس��تجو کرد. خالصه اين که عوامل گوناگوني مي توانند بر مواضع 

و رفتار و عملکرد مردم اثر بگذارند و برخي از آنان را رودرروي هم قرار بدهند. 
جريان هاي سیاس��ي و احزاب و گروه ها هم به داليل مش��ابه ممکن اس��ت با 
يکديگر اختالف داشته و به سوي مواضع متفاوت سوق پیدا کنند. در میان احزاب 
و گروه هاي سیاس��ي کشورمان، برخي را س��راغ داريم که به دلیل تفاوت دستگاه 
فک��ري و ايدئولوژيک، در مقابل هم قرار گرفتند. اين طبیعي اس��ت که گروه هاي 
مارکسیست يا لیبرال به خاطر تفاوت مشرب اعتقادي، نمي توانند در کنار هم قرار 
بگیرند و هر دو به همین دلیل، قادر نیستند در کنار يک جريان اسالم گرا بايستند. 
عالوه بر اعتقاد و ايدئولوژي، تفاوت تحلیل از مس��ائل روز که به اختالف استراتژي 
مي انجامد، منشاء بسیاري از اختالفات میان احزاب و گروه هاي سیاسي است. مثال 
اگر يک گروه سیاس��ي به مبارزه مس��لحانه براي رسیدن به اهدافش معتقد باشد، 
قادر نخواهد بود با گروه هايي همسو شود که به مبارزه پارلماني معتقدند زيرا اولي 
به براندازي فکر مي کند و دومي به مبارزه در درون سیس��تم. اين اختالفات وقتي 
به موضوعات جزئي تر مربوط مي ش��وند، تفاوت تاکتیک و روش فعالیت سیاسي را 

به همراه مي آورند. 
البته وقتي به س��راغ نیروهاي جبهه انقالب مي رويم و ريش��ه هاي اختالفات و 
منشاء پیدايي آن را بررسي مي کنیم، به تفاوت ايدئولوژي و اختالف استراتژي هاي 
اساس��ي نمي رسیم اما برداشت هاي مختلف از اس��الم و نوع رابطه دين و سیاست 
و نحوه رس��یدن به اهداف انقالبي و تفاوت برنامه ه��ا، منجر به رفتارهاي متفاوت 

مي شود و اختالف مواضع و عملکرد را به دنبال دارد. 
در اين مختصر نمي خواهیم به س��راغ ريش��ه هاي تاريخ��ي اختالفات موجود 
بروي��م و مس��ائل ايدئولوژيک و سیاس��ي و موضوعاتي را که در طي بیش از س��ه 
دهه گذش��ته، نیروهاي انقالب را به طیف هاي مختلف تقسیم کرد، برشماريم. در 
اي��ن زمینه مي توانید به برخي کتاب ها و جزوات منتش��ره در باره جناح بندي هاي 
سیاسي مراجعه کنید و شايد در آينده در همین نشريه، امکان نوشتن درباره اين 
موضوع��ات فراهم ش��ود ولي مختصرا عرض می کنیم که نیروهای سیاس��ی درون 
جبهه انقالب و معتقد به خط امام و واليت فقیه و حکومت دينی، از سال های اول 
پیروزی انقالب بر س��ر برخی مسائل ايدئولوژيک از جمله حوزه اقتدار واليت فقیه 
و نس��بت حکومت دينی با احکام اولیه و جايگاه احکام حکومتی در تصمیم گیری 
حاکمان و نیز بر س��ر برخی مس��ائل اقتصادی مانند میزان مداخله دولت در امور 
اقتصادی مردم و س��اختار اقتصاد اس��المی و نس��بت آن با اقتصاد سرمايه داری و 
سوسیالیس��تی و همچنین برخی موضوعات سیاس��ی روز با يکديگر اختالف پیدا 
کردند و به همین دلیل در ساختارهای حزبی و  سیاسی متفاوتی خود را متشکل 

کردن��د و همین امر موجب تش��ديد فاصله میان آنان 
ش��د. البته بعدها با مطرح شدن مقوله حکم حکومتی 
از س��وی امام خمینی و نیز اعالم مواضع صريح ايشان 
در موضوع��ات مختل��ف، اين اختالفات باي��د به پايان 
می رس��ید ام��ا چنین نش��د زيرا علی رغم حل ش��دن 
معضالت فکری و نظری، کارکرد تشکیالتی اختالفات 
باقی ماند و تداوم يافت و حتی در مواردی تشديد شد. 
در ه��ر ص��ورت م��ا نیز با ش��ما موافقی��م که اين 
اختالفات هر منش��اء و دلیلي داش��ته باش��د، قطعا به 
زيان جامعه است و هیچ انسان دلسوزي به تشديد اين 

تعارضات رضايت نخواهد داد.

انتخابات 88 و تشديد تعارضات
بی تردي��د مهمتري��ن مس��ئله سیاس��ی کش��ور، 
رخدادهای بعد از انتخابات سال 88 و نحوه مواجهه با 
پیامدهای رفتاری اس��ت که در طی چند سال گذشته 
در کش��ور شاهد بوده ايم. واقعیت اين است که حوادث 
انتخابات س��ال 88 يک ش��کاف عمیق سیاس��ی را در 
می��ان نیروهای انق��الب ايجاد کرده اس��ت. عمق اين 
ش��کاف به میزانی اس��ت که برای بسیاری از دلسوزان 
و صاحبنظران، ارائه راه حلی برای پر کردن آن ناممکن 
به نظر می رس��د و برخی بر اين باورند که بايد يک طرف اين منازعه را گرفت و از 
خیر طرف ديگر گذش��ت. در اين زمینه هم دو نظر افراطی وجود دارد که البته ما 

با هر دو نظر مخالفیم.
ديدگاه اول معتقد اس��ت که جري��ان اصالح طلب درون حکومت، يک جريان 
وابسته فکری، سیاسی و بعضا تشکیالتی به خارج کشور و دشمنان انقالب است و 
بنابراين تهديدی برای نظام محسوب می شود و به همین دلیل از قبل از انتخابات 
88 هم معتقد بودند که بايد به هر ش��کل ممکن از بازگش��ت اين جريان به قدرت 
و رس��میت يافتن دوباره آنان به عنوان بخش��ی از بدنه نیروهای انقالب جلوگیری 
کرد. اينان معتقدند که انقالب اس��المی به مرحله ای از رش��د و تعالی خود رسیده 
است که بتواند به يک جراحی بزرگ دست يازد و همه کسانی را که با روند جديد 
س��ر س��ازگاری ندارند، کنار بزند. برای اين افراد، اصال مهم نیست که چه کسانی 
مش��مول اين تصفیه بزرگ درونی می شوند زيرا انقالب اسالمی برای تداوم حیات 
خود، به اين گونه تصفیه ها نیاز دارد و اين امر باعث می شود که حاکمیت نظام از 
درون پااليش ش��ده و ادامه حرکت انقالب اس��المی بر صراطی که خودشان آن را 
صراط مستقیم انقالب اسالمی می دانند، تضمین شود. دقیقا به همین دلیل، ده ها 
اق��دام کوچک و ب��زرگ را در جريان انتخابات انجام دادند ت��ا نامزد مورد حمايت 
آن��ان رای آورد. همین جريان از فرصت ايجاد ش��ده در روزه��ای بعد از انتخابات 
اس��تفاده کرد تا هر چه سريع تر به س��مت حذف کامل نیروهای رقیب پیش برود 
و با ضدانقالب قلمداد کردن مخالفان و منتقدان، بس��تر را برای يک دس��ت کردن 
حاکمیت مس��اعد سازد. بر اساس تحلیل همین جريان، يک دوقطبی کاذب شکل 
گرفت تا هیچکس نتواند امکان انتخاب گزينه ثالثی را داش��ته باش��د بلکه همگان 
بايد مجبور ش��وند میان آنان يا ديگرانی که از نظر آنان ضدانقالب ش��ده اند، يک 

طرف را انتخاب کنند.
ديدگاه دوم کامال بر خالف اين جريان عمل می کند و بر اين باور اس��ت که 
بايد از نظام جمهوری اس��المی قطع امید کرد و از آن گذش��ت. اينان معتقدند که 
امی��دی به هیچ اصالح��ی در درون نظام نمی رود و اين نظام هم نش��ان داده که 
هرگونه اعتراضی را با س��رکوب و زندان و بستن زبان ها و دهان-ها جواب می دهد 
و ب��ه همین دلیل بايد برای تغییر نظام تالش کرد. از نظر اين عده، همه ناراضیان 
در جمه��وری اس��المی بايد اختالفات خ��ود را کنار بگذارند و حت��ی با همکاری 
کشورهای غربی و دولت های مخالف جمهوری اسالمی، برای سرنگونی نظام اقدام 
کنن��د و از هرگونه حرکت در چارچوب نظام اس��المی باي��د بپرهیزند. از نظر اين 
طیف ناهمگون که از دش��منان مردم تا ضدانقالب و وابستگان به دولت های غربی 
در يک س��و و نیروهای سیاسی منتقد نظام در داخل و خارج کشور از سوی ديگر 
را شامل می ش��ود، جمهوری اس��المی يک نظام ديکتاتوری است و بايد سرنگون 

وقتي ب�ه س�راغ نيروه�اي جبهه 
ريش�ه هاي  و  مي روي�م  انق�الب 
اختالف�ات و منش�اء پيداي�ي آن 
را بررس�ي مي کني�م، ب�ه تف�اوت 
ايدئولوژي و اختالف استراتژي هاي 
اساسي نمي رسيم اما برداشت هاي 
مختلف از اسالم و نوع رابطه دين و 
سياست و نحوه رسيدن به اهداف 
انقالب�ي و تف�اوت برنامه ها، منجر 
ب�ه رفتاره�اي متفاوت مي ش�ود و 
اخت�الف مواض�ع و عملک�رد را به 

دنبال دارد. 
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شود. البته جريان ضدانقالب اين طیف )کمونیست ها، 
تجزيه طلب ها، منافقین، سلطنت طلب ها و …(، از اول 
هم به انقالب اس��المی اعتقادی نداشت و اينک با تکیه 
بر حوادث س��ال 88 به بعد، مدع��ی گونه ای حقانیت 
هم برای خود ش��ده اس��ت و با زير سئوال بردن کلیت 
انقالب اس��المی، تمامی گذشته باشکوه انقالب و دفاع 
مقدس و س��ازندگی و اصالحات را زير س��ئوال می برد 
و از ديگ��ران هم می خواهد که ب��ه صف آنان بپیوندند 
و با گذش��تن از نظام اسالمی، به فکر جايگزين کردن 
يک نظام سیاسی ديگر باشند. جريان منتقد و معترض 
اي��ن طیف که قطعا ب��ا منافقین و س��لطنت طلب ها و 
کمونیس��ت ها و ديگ��ر جريانه��ای ضدانق��الب موافق 
نیست، اينک بر سر دوراهی قرار گرفته و درصدد است 
با روش مس��المت آمیز اما ساختارش��کنانه، از جمله با 
پیش��نهاد اصالح قانون اساسی، نظام سیاسی جديدی 
را که به زعم آنان با اصول دمکراس��ی س��ازگار است، 
روی کار آورد. اين طیف از مخالفان گمان می کنند که 
جمهوری اس��المی راه هر گونه تغییر در چارچوب اين 
قانون اساس��ی را بسته است و تا زمانی که اصل واليت 
فقیه در قانون اساسی هست و شورای نگهبان منتخب 
رهبری بر انتخابات نظارت می کند، قطعا حقوق ملت و 

آزادی های مصرح در قانون اساس��ی برای مخالفان و منتقدان به رسمیت شناخته 
نمی شود و نمی توان انتظار داشت که گام مثبتی برداشته شود. به همین دلیل به 
اين باور رسیده اند که بايد نظام سیاسی حاکم را با تکیه بر قدرت مخالفین و حتي 
کمک گرفتن از خارج، وادار به عقب نشینی کنند و در صورت امکان کنار بگذارند.
ديدگاه اعتدالي ما با هر دو تحلیل فوق مخالف اس��ت و آن را غلط مي داند. 
به اعتقاد ما، يک راه حل صريح و روشن در مقابل همه ما وجود دارد که در صورت 

اتخاذ آن، می توان بر مش��کالت کنونی کشور فائق آمد 
و آن اجرای بدون تنازل قانون اساس��ی است. در واقع 
قانون اساسي میثاق مشترک همه ماست و حتي طیف 
بزرگ��ي از مخالف��ان و منتقدان نظام ه��م بر ضرورت 
اج��رای قانون اساس��ی تاکی��د دارند و اين امر نش��ان 
می دهد که اين طیف از مخالفان و منتقدان جمهوری 
اسالمی، س��اختارهای کلی نظام را پاس می دارند و به 
هر تغییری به ش��رط حفظ کلیت نظام و اصول قانون 
اساس��ی آن تاکید می کنند. همین امر فرصت بسیاری 
مناس��بی را بوجود آورده اس��ت تا راهی معقولی برای 

حل منازعات کنونی گشوده شود.

ضرورت پرهيز از برخوردهاي حذفي
ب��رای تبیین اين س��خن چند نکته قاب��ل تامل را 

متذکر می شويم:
1 – نیروه��ای سیاس��ی موس��وم ب��ه چ��پ ي��ا 
اصالح طلب، بخش��ی از نیروه��ای جبهه بزرگ انقالب 
را تش��کیل می دهند که در طی س��ال های گذش��ته و 
از دوران ام��ام تا کنون، در مس��ئولیت های گوناگونی 
مش��غول خدمت بوده اند و تعلق خاطرش��ان به اسالم، 
انقالب، خط امام و قانون اساس��ی نظام انکارناش��دنی 
اس��ت. می توان با طرح ادعاهای دروغین و نس��بت دادن وابس��تگی ب��ه بیگانه و 
ارتب��اط ب��ا گروه های ضدانقالب و امث��ال اين حرف ها، آنان را مته��م به خروج از 
داي��ره نیروهای انق��الب کرد اما اکثريت نیروهای اين جبه��ه بزرگ انقالب با اين 
س��خنان، نه صحنه را خالی می کنند و نه واقعا ضدانقالب می ش��وند. آنان ممکن 
اس��ت مصلحت انديش��انه س��کوت کنند يا دردمندانه به طرح ديدگاه های انتقادی 
و اعتراضی خود بپردازند اما هرگز به انقالب اس��المی و دس��تاوردهای آن پش��ت 

يک راه حل صريح و روش�ن در مقابل 
همه ما وجود دارد که در صورت اتخاذ 
آن، می توان بر مشکالت کنونی کشور 
فائ�ق آم�د و آن اجرای ب�دون تنازل 
قانون اساس�ی اس�ت. در واقع قانون 
اساس�ي ميثاق مش�ترک همه ماست 
و حت�ي طي�ف بزرگ�ي از مخالف�ان و 
منتقدان نظام هم ب�ر ضرورت اجرای 
قانون اساس�ی تأکيد دارند. همين امر 
فرص�ت بس�ياری مناس�بی را بوجود 
آورده اس�ت تا راهی معقول برای حل 

منازعات کنونی گشوده شود.
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نمی کنند. اين س��خن را بارها از زبان افراد ش��اخص اين طیف شنیديم که انقالب 
متعلق به ماست و در دفاع از اسالم و انقالب و خط امام ترديد نبايد کرد. گذشته 
انقالب اس��المی و حضورشان در کنار امام خمینی و حمايت آنان از جايگاه واليت 
و رهبري و تعلق خاطرش��ان به آرمانهای انقالب و فدا کردن دهها شهید و جانباز 
و ايثارگر برای تثبیت دس��تاوردهای انقالب اسالمی، اين اجازه را به آنان نمی دهد 
که به مردم و آرمانهای اسالمی و انقالبی آنان، پشت کنند و کنار بکشند و بدتر از 

آن، به سوی دشمنان تمايل پیدا کنند.
2 – سلس��له حذف نیروهای انقالب اس��المی، طوالنی است و اين شیوه عمل، 
پايان ندارد و بنابراين اساس��ا نبايد روش حذفی در درون نیروهای انقالبی به کار 
گرفته ش��ود. اگر ام��روز برخی از نیروه��ای درون جبهه انقالب را ب��ا اتهاماتی از 
میدان به در کنیم و ظاهرا موفق هم بش��ويم، نبايد خیالمان راحت ش��ود زيرا دير 
نیس��ت که تخم هرز اين روش، بار ديگر درباره طیفی ديگر از نیروهای انقالب به 
بار بنشیند و میوه تلخ از دست رفتن بخشی ديگر از نیروهای انقالب را ثمر دهد. 
کافی اس��ت به همین چند سال اخیر توجه کرده و نتايج به کارگیری اين روش را 
در درون نیروهای موس��وم به اصولگرايان بررس��ی کنیم. دولت نهم و دهم که در 
ابتدا به عنوان نماينده طیف اصولگرا تلقی می شد، با سرعتی باور نکردنی به رقیب 
اين طیف تبديل ش��د. اين دولت يک چتر کوچکی از اصولگرايی را بر س��ر خود و 
هوادارانش باز کرد که جايی برای بس��یاری از اصولگرايان هم نداشت. با اين گونه 
تنگ نظ��ری، بتدريج صف بندی تازه ای در درون اصولگرايان ش��کل گرفت. در اين 
صف بندی تازه، بس��یاری از اصولگرايان به مثابه يک دش��من تلقی می شوند و نوع 
برخورد با آنان، بی شباهت با برخورد آنان با نیروهای اصالح طلب و مخالفان دولت 
نبود. ترديد نمی توان کرد که دس��تور اسالمی در برخورد با نیروهای جبهه انقالب 
همان »رحماء بینهم« است اما متاسفانه اين روند حذف و برخوردهای غیراسالمی 
و نابردبارانه و نابرادرانه با نیروهای خودی، ظاهرا تمامی ندارد و دامن بس��یاری از 
نیروهای اصالح طلب، مستقل و حتی اصولگرايان منتقد را هم گرفته است. ترديد 
نبايد کرد که اين روش، يعنی تبديل دوس��ت به دشمن، اوج کج سلیقگی سیاسی 

و بی تدبیری است اگر خائنانه نباشد.
3 – بزرگترين اش��تباه طیفی از نیروهاي انقالب اين اس��ت که گمان می کنند 
قادر به حذف نیروهای موس��وم به اصالح طلب از بدنه حکومت هس��تند و اگر اين 
کار را انجام بدهند، به سود انقالب تمام می شود، در حالي که اين اقدام نه مطلوب 
است و نه شدنی. مطلوب نیست چون يک جريان بزرگ انقالب با سران روحانی و 
سیاسی برجسته و يک بدنه قوی اجتماعی را شامل می شود و ناشدنی است چون 
هرگز جامعه نمی پذيرد که اين طیف بزرگ و موثر انقالب که در طول 35 س��ال 
پس از انقالب، منش��اء اثرات بزرگی برای تثبیت دستاوردهای نظام اسالمی بوده، 

اکنون به کناری گذاش��ته ش��ود و عرصه برای کسانی 
هموار ش��ود که معلوم نیس��ت به اندازه آنان، دلس��وز 
انقالب و مردم و کش��ور باشند. امام خمینی برای اداره 
کش��ور بیشتر بر اين نیروها تکیه داشت و در زمانی که 
معتقد بود برخی از مخالفان دولت دوران دفاع مقدس 
حت��ی عرض��ه اداره ي��ک نانوايی را ه��م ندارند، غالب 
نماين��دگان خود و مس��ئوالن جامعه را از اين طیف بر 
می گزيد و ب��ا طرح ديدگاه های خود، در جهت تقويت 
مواضع و پايگاه سیاسی اين جريان تالش می کرد. حال 
چگونه جامعه خواهد پذيرفت که اين نیروهای سیاسی 
از صحن��ه خارج ش��وند و حتی دش��من و ضدانقالب 
معرفی شوند؟ بگذريم که با فرض توفیق جريان حاکم 
برای حذف نیروهای موس��وم به چ��پ و اصالح طلب، 
ضرب��ه کاری به پايگاه مردمی حکومت خواهد خورد و 
بسیاری از مراجع، علما و روحانیون، چهره های باسابقه 
سیاس��ی، مديران موث��ر و اس��تراتژيک، خانواده های 
رزمندگان و شهدا، نويسندگان و هنرمندان، و سرانجام 
يک طیف بزرگ از نسل جوان جامعه از انقالب فاصله 
خواهد گرف��ت و اگر هی��چ کاری در نقد حاکمان هم 
انج��ام ندهد، باز هم يک ضربه کاری بر نظام اس��المی 
اس��ت چرا که بخش بزرگی از حامیان نظام از دس��ت 

خواهند رفت. بايد باور کنیم که گذشته کشور و پیشینه انقالب، آنان را به عنوان 
ياران امام و رهبري به ياد دارد و خدمتگزار مردم تلقی می کند.

4 – دش��منان انقالب در طی 35 سال گذشته هرگز وضعیتی بهتر از امروز را 
در قبال انقالب اس��المی ايران به ياد ندارند و اصلي ترين دلیل آن هم اين واقعیت 
تلخ اس��ت که از وحدت سابق در جبهه انقالب خبری نیست و بخشی از حاکمیت 
علی��ه بخش ديگر، اقداماتی را انجام می دهد که بايد علیه دش��منان صورت گیرد 
و ما بیش��ترين میزان فاصل��ه و جدايی میان نیروهای انق��الب را تجربه می کنیم. 
متاس��فانه هنوز تدبیر کارآمدی در داخل کش��ور برای ساماندهی و هدايت اوضاع 
و تالیف قلوب و کم کردن ش��کاف نیروهای انقالب ديده نمی ش��ود و حتی عده ای 
در تالش��ند با تش��ديد حمالت به چهره های سیاسی مهمی مانند آيت اهلل هاشمی 
رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی، سیدحسن خمینی، برخی از مراجع تقلید و فعاالن 
سیاس��ی ديگر، اوضاع را از اين که هس��ت هم بدتر کنند. قطعا دشمن دلش برای 
هیچیک از طرف های اين منازعه نمی سوزد و بازنده اين کشمکش، همه نیروهايی 
هس��تند که در طی 35 سال گذش��ته در خدمت انقالب و نظام بوده اند ولي امروز 

مانند گذشته در کنار هم نیستند. 
5- دائما از زبان مقامات عالی و مسئوالن درجه اول کشور شنیديم که وجود دو 
جناح سیاسی در صحنه اداره جامعه نه تنها امری ضروری بلکه اجتناب ناپذير است 
و حتی برخ��ی از بزرگان تاکید کرده اند که اگر جناحی نخواهد در صحنه بماند و 
مثال در رقابت های انتخاباتی حضور يابد، در آن صورت بايد از میان همفکران آنان 
کس��انی را يافت و يک جريان سیاسی تازه ساخت. داليل اين امر روشن است زيرا 
اس��الم و انقالب و تجارب عادی بشر در زندگی جمعی، وجود سلیقه های مختلف 
سیاس��ی و نگرش های متفاوت فرهنگی و سبک های گوناگون مديريتی را در میان 
مس��ئوالن، انديش��مندان و نخبگان به رس��میت می شناس��ند و طبعا جناح بندی 
سیاس��ی هم بر همین مبنا ش��کل می گیرند. يکدس��ت کردن حاکمیت نه مقدور 
است و نه مطلوب. کسانی که به گفتمان انقالب اسالمی معتقدند، خودی هستند و 
علیرغم همه اختالف نظری که در باره نحوه اداره کشور دارند، بايد فرصت خدمت 
به مردم داش��ته باش��ند و از حضور در قدرت سیاس��ی و نظام تصمیم گیری نبايد 
محروم ش��وند. اين امر با هش��یاری در باره کس��انی که از گفتمان انقالب اسالمی 
فاصله گرفته اند يا در صدد اس��تحاله تدريجی ارزش��های انقالب هس��تند، منافات 
ندارد. تجربه انقالب در 35 سال گذشته و تعالیم دينی ما و حجم دشمنان داخلی 
و خارج��ی انقالب و ايران، به ما حکم می کنند که ضمن مرزبندی دقیق اعتقادی 
و سیاس��ی با کس��انی که به گفتمان انقالب اسالمی اعتقاد ندارند، شیوه رحمت و 
رافت با خودی ها را در پیش گیريم و »اش��داء علی الکفار و رحماء بینهم« باشیم. 
يکدست کردن حکومت اگر با هدف همسو کردن همه ارکان حکومت در راستای 
تفکر انقالب و تعمیق ارزش های اس��المی باش��د، يک 
امر ضروری اس��ت و جريانی اس��ت ک��ه از آغاز انقالب 
هم مورد توجه بوده اس��ت اما اگر به معنای کنار زدن 
يکی از جناح ه��ای درون انقالب و حاکم کردن طیفی 
خاص باش��د، می تواند به زيان کشور و مردم تمام شود 
و يک ب��ال قوی انقالب در پرواز به س��وی آرمان های 

بلند انسانی را بشکند.

جمع بندي نهايي
تش��ديد ش��کاف های سیاس��ی، فرهنگی، فکری و 
عاطف��ی میان نیروهای انقالب، قطعا به صالح نیس��ت 
و بايد از هر اقدامی که همزيس��تی نیروهای معتقد به 
اس��الم و انقالب و قانون اساسی را ناممکن يا مخدوش 
می کن��د، پرهیز ش��ود. رخداده��ای بع��د از انتخابات 
رياس��ت جمهوری س��ال 88، از عوامل جدی تشديد 
تعارض��ات می��ان نیروهای انق��الب ب��وده و در میان 
جمع ه��ا و محاف��ل مذهبی و انقالبی، فاصله و ش��قاق 
را دوچن��دان کرده اس��ت. اين وضعیت ب��ه زيان همه 
طرف ه��ای اين ماجراس��ت. اين واقعی��ت را نمي توان 
انکار کرد که اگر ارتباط از سر خیرخواهی و دوستی و 

از زب�ان مقام�ات عال�ی و  دائم�ا 
مسئوالن درجه اول کشور شنيديم 
ک�ه وج�ود دو جناح سياس�ی در 
صحن�ه اداره جامع�ه نه تنها امری 
ضروری بلکه اجتناب ناپذير اس�ت 
و حت�ی برخ�ی از ب�زرگان تاکيد 
کرده اند که اگر جناحی نخواهد در 
صحنه بماند و مث�ال در رقابت های 
آن  در  ياب�د،  حض�ور  انتخابات�ی 
ص�ورت باي�د از مي�ان همفک�ران 
آنان کس�انی را يافت و يک جريان 

سياسی تازه ساخت. 
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آموزش

 حسن بهشتی پور، تحليل گر ارشد مسائل بين الملل

آشنايی با روش های تحليل سياسی
درسدوم:چيستیمفهومتحليلسياسی

1. تعريف تحليل سياسی
يکی از انواع تحلیل، سیاس��ی است که متناسب با موضوع آن که علم سیاست 

و رخدادهای سیاسی است، از ساير تحلیل ها متمايز است.
تحلیل گر با استفاده از اصول و شیوه های تحلیل صحیح از پديده ها، تحوالت و 
رويدادهای سیاس��ی را به ساده ترين راه ممکن، ارزيابی می کند و برای ديگران به 

زبان ساده، تشريح می کند.
در واقع، تحلیل گر با استفاده از ذهن خالق خود به تشريح و تبیین موضوع های 
پیچیده و يا ناشناخته در حوزه مسائل سیاسی می پردازد. بر اين اساس، تحلیل گر 
می کوش��د از ظاهر موضوعات گذر کند و به عمق مس��ائل پیچیده وارد شود. برای 
اين منظور الزم است با روش های ساده ای که آموخته يا می آموزد، مسائل پیچیده 
را برای مخاطبان خود س��اده کند. بنابراين اصلی ترين کار تحلیل گر، ساده کردِن 
مس��ائل پیچیده اس��ت. اما اگر کسی مس��ائل س��اده را پیچیده کرد، حیله گر و يا 

توجیه گر است، تحلیل گر نیست.
2. هدف تحليل سياسی

معموالً اهداف مختلفی را می توان برای يک تحلیل سیاسی ذکر کرد. در اينجا 
به دو مورد مهم آن اشاره می شود:

گاه هدف پاسخ دادن به پرسش های بی جوابی است که در مورد مسائل سیاسی 
روز مطرح می ش��ود، از جمله اينکه چرا مذاک��رات ايران و گروه پنج به عالوه يک، 
ش��ش سال به طول انجامیده اس��ت؟)1( تحلیل گر سیاسی برای پاسخ به اين سؤال 
مهم می کوش��د جنبه های مختلف موضوع را بش��کافد و به ما داليل طوالنی شدن 

اين مذاکرات را نشان دهد.
در م��واردی هم ه��دف تحلیل گر بررس��ی آثار و نتايجِ تح��والت و پديده های 
سیاس��ی است که در گذش��ته اتفاق افتاده و موضوع روز محسوب نمی شود، اما به 
دلیل آنکه تبعات آن حادثه هنوز وجود دارد و بر روند تحوالت بعدی روز تأثیرگذار 
هستند، می پردازد. الزم است تحلیل گر اين قبیل موضوع ها را نیز بررسی و تحلیل 
کند. مانند حادثه يازده س��پتامبر که با وجود آنکه در بیستم شهريور 1380 اتفاق 
افت��اد، هنوز آثار و نتاي��ج آن بر صحنه تحوالت بین الملل��ی در جهان، به ويژه در 

افغانستان و عراق پس از اشغال، قابل مطالعه و ارزيابی است.
3. نتيجه تحليل سياسی

از آنجا که تحلیل سیاس��ی به حوزه تبیین و ريشه يابی تحوالت روز و کنکاش 
درب��اره موضوع��ات سیاس��ی مهم در گذش��ته به منظور کش��ف حقاي��ق و درک 
واقعیت های موجود پش��ت پرده می پردازد، نتیجه هر تحلیل سیاس��ی بايد کشف 
حقايق و درک واقعیت ها و س��اده ش��دن موضوعات پیچیده و در نهايت اگر امکان 
داش��ته باشد، روش��ن کردن نقاط تاريک پشت پرده موضوع هايی باشد که معموالً 
افراد عادی به آنها توجه ندارند. نکته مهمی که بايد به آن دقت کافی ش��ود، فرق 
بین هدف با نتیجه تحلیل است. با توجه به توضیحاتی که در هر دو مورد ارائه شد، 
آي��ا می توانید تفاوت ه��دف و نتیجه تحلیل را توضیح دهید؟ در اين باره در آينده 
بیشتر توضیح داده خواهد شد. در اين بخش به طور کلی می توان گفت، در نتیجه 

هر تحلیلی بايد شش موضوع اساسی عايد مخاطبان شود:
1.3. درک دقيق تر ماهيت خبر يا پديده ای که تحليل شده است.)2(

مقدمه
در بخش اول شما را با مفهوم »تحليل« آشنا 
کرديم و توضيح داديم که تحليل به معنای 
حل مسئله به تنهايی نيست، بلکه تحليل گران 
می کوشند عالوه بر حل مسئله و پاسخ دادن 
به سؤاالت، به دنبال کشف حقايق و درک 
واقعيت هايی باشند که به هر دليل به نظر ديگران 
نمی رسد، يا کسانی خواسته اند از نگاه مردم 
پوشيده بماند. در اين نوع تحليل، تحليل گر 
به جای حل مسائل پيچيده، به دنبال رازهای 
ناگفته است. عالوه بر اين، در مواردی ممکن است 
تحليل گر با يک موضوع کشف شده روبه رو شود. 
اما به دليل پيچيدگی موضوع برای مخاطبان عام، 
الزم است با استفاده از تخصص خود، موضوع 
پيچيده را از طريق واکاوی چند اليه ای تجزيه و 
تحليل کند تا برای مخاطبان ساده شود. همچنين 
در بخش قبل با انواع تحليل و مراحل آن آشنا 
شديد.در اين بخش با ماهيت تحليل سياسی آشنا 
خواهيد شد و درمی يابيد اصوالً يک تحليل گر 
سياسی برای تحليل يک پديده سياسی چه 
کارهايی انجام می دهد.کارهايی انجام می دهد.
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نتیجه اصلی هر تحلیلی بايد شناخِت ماهیِت خبر 
يا پديده ای باش��د که قرار اس��ت تحلیگر آن را تحلیل 
کند. منظور از ماهیت پديده، پاسخی است که تحلیگر 
در برابر پرس��ش از چیس��تی و يا چگونگی آن پديده 

مطرح می کند.
مانن��د آنک��ه وقتی درب��اره پديده طالبان س��ؤال 
می کنی��م ماهیت اي��ن گروه چیس��ت؟ تحلیل گر در 
پاسخ می گويد: طلبه های افغانی که در مدرسه حقانی 
پیش��اور پاکستان تحت نفوذ اس��اتید وهابی و سلفی 
درس می خواندن��د. اي��ن طلبه ها که به صورت اس��م 
جم��ع طالبان خوانده ش��دند، توس��ط اداره اطالعات 
ارت��ش پاکس��تان در س��ال 1373 س��ازمان دهی و 
مس��لح ش��دند. آنها برای به دس��ت گرفتن قدرت در 
کابل، پايتخت افغانس��تان، وارد منازعات سیاسی بین 
احمد ش��اه مس��عود، وزير دفاع و گلبدين حکمتیار، 
نخس��ت وزير وق��ت، در اي��ن کش��ور ش��دند. پنجم 
مهرم��اه 1375 طالب��ان با حمايت امري��کا و انگلیس 
و پول عربس��تان و امارات متحده عربی و پش��تیبانی 

تس��لیحاتی پاکستان توانستند با تصرف کابل به قدرت برسند. از آن زمان طالبان 
مدعی ش��دند می خواهند امارت اسالمی را با خالفت مال محمد عمر در افغانستان 

تشکیل دهند.
2.3. فهم جزئيات همان پديده يا خبر

تحلیل گران سیاسی برای ارائه تحلیل خود می کوشند از راه های گوناگون جزئیات 
بیشتری درباره پديده سیاسی مورد بحث به دست آورند، زيرا هر چه قدر اين جزئیات 

دقیق تر و بیشتر باشد، به درک بهتر مخاطبان تحلیل کمک خواهد کرد.
از آنجا که فهم يا کشف جزئیات يک پديده و يا يک رويداد، يکی از ضرورت های 
اصلی تحلیل هر پديده سیاسی به شمار می رود، معموالً تحلیلگران از طريق تجزيه 
پديده و يا خبر مورد نظر به درک بهتر جزئیات به مخاطبان کمک می کنند. البته 
تجزي��ه به تنهايی کافی نیس��ت و در کنار آن بايد به ترکیب مفاهیم تجزيه ش��ده 
برای دستیابی به تحلیل جديد توجه کرد. يعنی تجزيه و ترکیب با هم در تحلیل 
سیاسی در فهم جزئیات در کنار کلیات يک پديده سیاسی کاربرد خواهد داشت.

اينکه تحلیل گر چه چیزی را و چگونه تجزيه و بعد ترکیب می کند، در مباحث 
بعدی به صورت مش��روح توضیح داده خواهد ش��د. در اينج��ا صرفاً جهت تبیین 
فرايند فهِم جزئیات يک پديده که از ضرورت های حتمی تحلیل سیاسی است، به 

مبحث تجزيه و ترکیب توجه داده شد.
اکنون با دقت به تصوير زير نگاه کنید و بگويید در نگاه اول چه چیزی مشاهده 

می کنید؟

اين تصوي��ر نمونه عینی تجزي��ه و ترکیب عناصر 
تش��کیل دهنده ي��ک پديده در ذهن م��ا را به نمايش 
می گذارد، زيرا در نگاه اول تنها چند درخت و آسمان 
ابری می بینید. اگر چنین باشد، احتماالً با دقت کمی 
ب��ه اين تصوير نگاه کرده اي��د. اما اگر چهره يک زن را 
در آن می بینید، دقت بیش��تری داشته ايد، زيرا وقتی 
در ذهن خود به ج��ای تجزيه عناصر اصلی عکس که 
عبارت از ش��اخه ها و برگ های درخت و آسمان ابری 
است، به ترکیب کلی آن توجه کنیم، حتماً چهره يک 

زن را مشاهده خواهیم کرد.
در تحلیل پديده ای مانند طالبان نیز می توانیم هم 
به عناصر ايجادی طالبان که عبارتند از: اداره اطالعات 
ارتش پاکستان و دولت اين کشور با همکاری سازمان 
سیا و اينتلجنت س��رويس انگلیس توجه کنیم و هم 
می توانیم به عناصر تشکیل دهنده آن توجه کنیم که 
عبارتند از: طلبه ه��ای افغانی که در مدارس وهابی و 
سلفی در شهر پیشاور پاکستان درس می خواندند و يا 
کمونیس��ت های پشتون که برای پیشبرد مقاصد خود 
دستار بستند و ريش گذاشتند و متحد شدند. در هر صورت، فهم عملکرد و اهداف 
طالبان و نتايج اقدامات آنها میس��ر نمی ش��ود، مگر آنکه ب��ه خوبی بتوانیم عناصر 
ايجادی و تش��کیل دهنده آنها را از هم تفکیک کنیم و در نهايت با ترکیب س��اير 
عوامل که در ادامه توضیح داده خواهد ش��د، تحلیل واقع بینانه ای از گروه طالبان 

در افغانستان داشته باشیم.
3.3. کسب اطالعات و آگاهِی)3( بيشتر درباره همان پديده يا خبر

در هر تحلیلی، تحلیل گران می کوش��ند با گردآوری اطالعات بیشتر و ارائه آن 
به مخاطبان ديدگاه های خود را باورپذير و قابل اثبات کنند. ضمن آنکه در نتیجه 
تحلیل آنها، مخاطبان بر اطالعاتشان درباره آن موضوع افزوده می شود و در نهايت 
می توان گفت میزان آگاهی و بصیرت آنها افزايش می يابد. در مثال قبلی اطالعاتی 
درب��اره طالبان ارائه ش��د. اين اطالعات می تواند صحیح باش��د و ي��ا غیرواقعی و 
نادرست. ضمن آنکه بخشی از آن اطالعات می تواند صحیح و بخش ديگر ناصحیح 
باش��د. بنابراين کس��ب اطالعات صحیح و دقیق برای تحلیل، نقش رکن اساس��ی 
را ايفا می کند، زيرا در صورتی که اطالعات تحلیل گر غلط باش��د، اس��اس تحلیل 
او نادرس��ت خواهد بود. بنابراين در هر تحلیلی کس��ب و ارائه اطالعات صحیح و 
دقیق ضرورت حتمی برای تحلیگر و مخاطبان او خواهد داشت. در مباحث آينده 
به صورت مبس��وط به اين رکن اساسی هر تحلیل سیاس��ی می پردازيم. در اينجا 
توج��ه به اين نکته ضرورت دارد که اگر نتیجه هر تحلیلی برای مخاطبان افزايش 
اطالعات صحیح و دقیق نباشد، نمی توان انتظار داشت آن تحلیل به بصیرت افزايی 
و آگاهی بخش��ی مخاطبان کمک کند. ضمن آنکه تحلی��ل عمیق تر و تأثیرگذارتر 

می تواند اطالعات بیشتر، متنوع تر و دقیق تری به مخاطبان ارائه می کند.
4.3. کش�ف ارتباط نهان يا آش�کار بين پديده يا خبر مورد بررس�ی با س�اير 

تحوالت مرتبط با آن
همان ط��ور ک��ه در مباحث آينده خواهد آمد، کش��ف ارتب��اط بین پديده های 
سیاسی و رويدادهای مرتبط با هم از مهم ترين ارکان هر تحلیل سیاسی محسوب 
می ش��ود. در واقع، جوهر اصلی هر تحلیلی ش��ناخت رابطه های آش��کار و کش��ف 
رابطه های پنهان بین چند پديده سیاس��ی و يا چند رويداد مرتبط با هم است. بر 
اين اساس، تحلیل گر با ذهن خالق و تیزبین خود می کوشد با کشف ارتباط موجود 
بی��ن پديده ه��ای ظاهراً غیرمرتبط با هم، به حقايق و يا واقعیت های پش��ت پرده، 
بی پرده بپردازد و آن را در قالب تحلیل سیاسی در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.

در م��ورد مث��ال پديده طالبان اگر ارتب��اط اين پديده با پديده س��لفی گری و 
تکفیری ها )4( ش��ناخته نش��ود، اساساً نمی توان ريش��ه های فکری طالبان و داليل 
رشد آنها را در جامعه افغانستان در سال های 1373 به بعد تحلیل کرد. اگر ارتباط 
طالبان با اداره اطالعات ارتش پاکستان به خوبی کشف نشود و نقش افرادی مانند 
ژنرال نصراهلل بابر، وزير کش��ور وقت دولت بینظیر بوتو، نخست وزير فقید پاکستان 
ش��ناخته نش��ود، هرگز نمی توان به زمینه های ايجاد گروه طالبان و نقش آنها در 

توسعه نفوذ پاکستان در افغانستان پی برد.)5(

يک تحليل سياس�ی صحيح و دقيق 
ب�ه مخاطب�ان کمک می کن�د درک 
جامع و همه جانب�ه ای درباره پديده 
سياسی مورد بحث داشته باشند. در 
اين قبيل موارد رس�انه های گروهی 
اغواگ�ر نمی توانن�د ب�ا اس�تفاده از 
تکني�ک حذف بخش�ی از واقعيت و 
يا بزرگ نمايی ي�ک بخش، مخاطبی 
را که ب�ا روش های تحليل سياس�ی 

آشناست، فريب دهند.
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5.3. کمک به واکنش بهتر در برابر همان پديده
ه��ر تحلیلی سیاس��ی اگر صحیح و دقیق باش��د، 
حتماً به واکنش مناسب مخاطبان در برابر حوادثی که 
اتفاق می افتد کمک می کند. واکنش مناسب تنها در 
س��ايه داشتن تحلیل صحیح از رويدادها و پديده های 
سیاس��ی امکان پذير اس��ت. اين موض��وع در مواردی 
آن چن��ان اهمیت پیدا می کند که غفلت از آن ممکن 
است موجب ضرر و زيان معنوی و يا حتی مادی برای 

ديگران شود.
تأثی��ر اي��ن موض��وع، ب��ه وي��ژه ب��رای مقابله با 
س��اده انگاری ها و درک ترفندهای رسانه های گروهی 
بیگان��ه و ماهواره ها که در اکثر موارد کارش��ان اغفال 
اذه��ان عموم��ی درب��اره واقعیت های جامعه اس��ت، 
بس��یار قابل توجه است. آنها معموالً با ارائه بخشی از 

واقعیت ه��ا، بخش ديگری را مخفی می کنند يا ناديده می گیرند تا بتوانند به هدف 
خود برس��ند. البته در مواردی هم به دلیل رقابت بین رسانه های گروهی نمی توان 
بخش��ی از واقعیت ها را پنهان کرد زيرا رقبا به آنها می پردازند. در اين موارد اغلب 
با استفاده از تکنیک برجسته سازی خبری، آن بخش از رويدادها را که می خواهند 
به آن توجه بیش��تری شود برجس��ته می کنند و بخشی را که مايل نیستند مطرح 

شود تنها به صورت گذرا در پايان مطلب يادآور می شوند.
يک تحلیل سیاس��ی صحیح و دقیق به مخاطبان کمک می کند درک جامع و 
همه جانبه ای درباره پديده سیاس��ی مورد بحث داش��ته باشند. در اين قبیل موارد 
رس��انه های گروهی اغواگر نمی توانند با استفاده از تکنیک حذف بخشی از واقعیت 
و يا بزرگ نمايی يک بخش، مخاطبی را که با روش های تحلیل سیاسی آشناست، 

فريب دهد.
ب��ه عنوان مث��ال، در مورد طالب��ان وقتی تحلی��ل درس��ت و واقع بینانه ای از 
ماهیت، عملکرد و نتايج رفتاری اين گروه در افغانس��تان داشته باشید، ديگر هیچ 
تحلیل گری نمی تواند با استفاده از مغلطه کاری يا سفسطه بافی و يا دادن اطالعات 

غلط، ذهن شما را درباره طالبان منحرف کند.
6.3. کش�ف خطاها و اشتباهات احتمالی خود و يا ديگران در تحليل تحوالت 

سياسی
مهم ترين نتیجه تحلیل سیاسی، کشف خطاها و يا اشتباه های احتمالی خود و 
يا ديگران اس��ت. اين قبیل خطاها برای هرکس ممکن است پیش بیايد. عالوه بر 
اين، از طريق آموزش صحیح روش های تحلیل سیاس��ی، می توان طرح فريبکارانه 
اف��رادی را که به عمد قصد به گمراهی کش��یدن ديگران را دارند، شناس��ايی و يا 

افشا کرد.
درب��اره اينک��ه چگونه تحلیل سیاس��ی موجب می ش��ود بتوانیم ب��ه خطاها و 
اش��تباه های ناخواس��ته خود و يا ديگ��ران پی ببريم، در مباح��ث آينده به صورت 
مبس��وط بحث خواهد ش��د اما بايد توجه داش��ت هدف تحلیل سیاس��ی، کشف 
خطاهای خود و شناس��ايی اشتباه های ديگران نیست، بلکه نتیجه تحلیل صحیح، 

درک خطاهاست. 
در مجموع می توان گفت، ه��ر تحلیلی هرکدام از 
مؤلفه های ش��ش گانه فوق را نداشت، به همان نسبت 
ناقص و خدشه دار است ولی ممکن است همه آنها در 

يک تحلیل قابل تحقق نباشد.
در مباح��ث آينده ب��ا موضوع روش ه��ای تحلیل 
سیاس��ی در ابعاد مختلف آن آش��نا خواهید شد. اگر 
عالقه مند به اين مباحث هس��تید، در درس س��وم با 
پاس��خ اين سؤال مهم آش��نا می ش��ويد که چرا بايد 

روش های تحلیل سیاسی را آموخت؟
چکيده درس دوم

در اين بخش با تعريف تحلیل سیاسی آشنا شديم 
و دريافتیم هدف و نتیجه تحلیل سیاس��ی چیس��ت. 
برای هر تحلیل سیاسی صحیح و دقیق می توان نتايج 

متعددی را برشمرد که مهم ترين آنها در شش مورد ذيل خالصه می شود:
درک دقیق تر ماهیت خبر يا پديده ای را که تحلیل ش��ده امکان پذير می کند؛ 
فهم جزئیات همان پديده يا خبر را آس��ان تر می کند؛ به کسب اطالعات و آگاهِی1 
بیشتر درباره همان پديده يا خبر کمک می کند؛ کشف ارتباط های نهان و يا آشکار 
بین پديده يا خبر مورد بررس��ی با س��اير تحوالت مرتبط را امکان پذير می کند؛ به 
واکن��ش بهتر م��ا در برابر همان پديده و تصمیم س��ازی می انجامد و در نهايت، به 
کش��ف خطاها و اش��تباهات احتمالی خود و يا ديگران در تحلیل تحوالت سیاسی 

کمک می کند.
پی نوشت ها

1. مذاک��رات ايران و گروه موس��وم به پن��ج به عالوه يک، يعنی کش��ورهای آلمان 
به عالوه پنج عضو دائمی ش��ورای امنیت سازمان ملل )امريکا، انگلیس، چین، روسیه و 
فرانسه( از روز 29 تیر ماه سال 1387 )نوزدهم جوالی 2008( در شهر ژنو سوئیس با 
ش��رکت سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ايران و خاوير سوالنا، رئیس 
وقت کمیسیون سیاس��ت خارجی اتحاديه اروپا و ويلیام برنز، معاون وقت وزير خارجه 
امريکا و س��رگئی کیس��لیاک، معاون وزير خارجه و رئیس هیئت اعزامی روسیه برگزار 
شد. از سوی انگلیس، فرانسه و آلمان و چین نیز در سطح مديران کل در اين مذاکرات 

شرکت داشتند. 
)ب��ه نق��ل از مقاله نگارنده با عنوان »مذاکراتی برای تمام فصول«، منتشرش��ده در 

)www.beheshtipour.net سايت روش تحلیل سیاسی
2. تف��اوت »پديده ه��ای سیاس��ی با اخبار و تح��والت روزانه رويدادهای سیاس��ی 
چیست؟ در پاسخ به اين سؤال مهم بايد گفت، پديده های سیاسی نقاط عطف اخبار و 
تحوالت سیاس��ی را به ما نشان می دهند که معموالً به عامل زمان بستگی ندارند، چرا 
که مربوط به اموری هس��تند که از يک زمان شروع شدند و در زمان مشخص به پايان 
رس��یدند. مانند پديده انقالب فرانسه که در سال 1789 به پیروزی رسید و به تشکیل 
نظام جمهوری در فرانس��ه انجامید. اين رويداد اگرچه در زمان خود يک خبر و تحول 
محس��وب می شد، پس از گذشت س��ال ها به يک پديده سیاسی تبديل شده که دارای 
تأثیرات قابل توجهی در نظام سیاس��ی فرانس��ه امروز و اروپای قرن 18 بوده اس��ت. اما 
تحوالت روزانه سیاس��ی با وجود آنکه ممکن اس��ت مهم و تأثیرگذار باشند، يک پديده 

1. ب��ه اعداد و ارقام ذيل با دقت توجه کنید و ديدگاه 
خ��ود را درباره آنچ��ه می بینید با توجه ب��ه تجزيه و 

ترکیب و نظم اعداد و ارقام بنويسید:
1 x 8 + 1 = 9 

12 x 8 + 2 = 98 
123 x 8 + 3 = 987 

1234 x 8 + 4 = 9876 
12345 x 8 + 5 = 987 65 

123456 x 8 + 6 = 987654 
1234567 x 8 + 7 = 9876543 

12345678 x 8 + 8 = 98765432 
123456789 x 8 + 9 = 987654321

2. به عکس زير توجه کنید و برداش��ت خود را درباره 

تصويری که می بینید بنويس��ید. آيا می توانید عکس 
دختر جوان را از پیرزن تفکیک کنید؟

از تحلیل ه��ای سیاس��ی منتشرش��ده در  3. يک��ی 
اين ش��ماره ماهنام��ه تربیت را انتخ��اب کنید و زير 
تحلیل ه��ای ارائه ش��ده خط بکش��ید. ت��الش کنید 
نتايج حاصل از تحلیل های ارائه ش��ده را با معیارهای 

شش گانه در اين درس مقايسه کنید.
4. موض��وع طالبان را در اينترنت جس��ت وجوکنید و 
تحلیل های ارائه ش��ده در اين م��ورد را با تحلیل های 

ارائه شده درباره داعش مقايسه کنید.
5. ب��ا اس��تفاده از روزنامه های کثیراالنتش��ار يکی از 
تحلیل های سیاسی را با يکی از ياداشت های اقتصادی 

همان روزنامه از جهت تحلیلی مقايسه کنید.

تمرين ها براي کسب آمادگي بيشتر

فهم يا کش�ف جزئيات يک پديده و 
يا يک روي�داد، يکی از ضرورت های 
اصلی تحليل هر پديده سياس�ی به 
شمار می رود. البته تجزيه به تنهايی 
کافی نيس�ت و در کن�ار آن بايد به 
ترکي�ب مفاهي�م تجزيه ش�ده برای 
دستيابی به تحليل جديد توجه کرد. 
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سیاسی محسوب نمی شوند، زيرا:
ال��ف: عام��ل زم��ان هن��وز ب��ر آنه��ا نق��ش و تأثیر 

تعیین کننده دارد.
ب: نقطه عطف محس��وب نمی ش��وند، يعنی تحول 
بزرگ��ی را در س��اير ح��وادث پ��س از خود ب��ه وجود 

نمی آورند.
پ: بر محیط سیاس��ی پیرامونی خ��ود تأثیر اندکی 
دارند و باعث ايجاد تغییرات ريش��ه ای نمی شوند. مانند 
تغیی��ر ي��ک رئیس جمهور در امريکا و ي��ا برگزاری يک 
انتخاب��ات پارلمانی عادی در يک کش��ور توس��عه يافته 
اگرچ��ه ممکن اس��ت خبری مهم باش��د، ي��ک پديده 
سیاسی نیس��ت. روش تحلیل سیاس��ی به ما می آموزد 
چگونه بین پديده های سیاسی که تأثیرات عمیق دارند 
و معموالً نتايج آن برای زندگی سیاسی مردم حوزه نفوذ 
آنها بس��یار مهم است با خبرها و رويدادهای روزمره که 

ممکن اس��ت مهم هم باشند تفاوت قائل ش��ويم و برای تحلیل هرکدام روش مناسب 
آن را به کار بنديم. اما بايد در نظر داش��ته باشیم تحلیل پديده های سیاسی با تحلیل 
رويدادها نقاط مش��ترک بس��یاری دارند )بهش��تی پور، حسن، آش��نايی گام به گام با 

روش های تحلیل سیاسی، انتشارات سروش، صفحه 10(.
3. »اطالع��ات« به معنای داده ها و فکت هاس��ت و با »آگاه��ی« به معنای هر نوع 
دانستن در برابر ندانستن چیزی، تفاوت اساسی دارد. يک تحلیل گر به واسطه اطالعات 
و داده ها و فکت هايی که در تحلیل خود به دست می آورد و به مخاطبان ارائه می کند 

بر آگاهی ها و بینش مخاطبان خود می افزايد.
4. »س��لفی گری« در معنای لغوی به معنی تقلید از گذش��تگان، کهنه پرس��تی يا 
تقلید کورکورانه از مردگان اس��ت، اما »س��لفیه« در معنای اصطالحی آن، نام فرقه ای 
است که پیروان آن به دين اسالم تمسک می جويند، خود را پیرو سلف صالح می دانند 
و در اعم��ال، رفت��ار و اعتقادات خود ادع��ای تابعیت از پیامبر اس��الم)ص(، صحابه و 
تابعین دارند. آنان معتقدند عقايد اس��المی بايد به همان نحو بیان ش��ود که در عصر 
صحابه و تابعین مطرح بوده اس��ت، يعنی بايد آنها را از کتاب و سنت فراگرفت و علما 
نباي��د به ط��رح ادلّه ای غیر از آنچه ق��رآن در اختیار می گذارد، بپردازند. در انديش��ه 
سلفیون، اس��لوب های عقلی و منطقی جايگاهی ندارد و تنها نصوص قرآن، احاديث و 
نیز ادله مفهوم از نص قرآن برای آنان حجیت دارد )ابراهیمی، نبي اهلل، نوسلفي گری و 
جهانی ش��دن امنیت خاورمیانه، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، 1392، صفحه 
193(. از آغاز قرن چهاردهم هجری مکتب »سلفیه« بر سر زبان ها افتاد و گروهی آن 
را به عنوان »دين« برگزيدند و خود را س��لفی نامیدند. س��لفی ها خود را پیرو مکتب 
»اهل حديث«، يعني دنباله روي »احمد بن حنبل« بنیان گذار مکتب حديث می دانند 
که در عصر عباس��یان و پس از اختالف با معتزله و اهل کالم و ش��یعیان پديد آمدند. 
اما پس از ش��کل گیري س��لفیه تاکنون، اين مکتب چندين مرحله مهم که با تغییرات 
عمده توأم بوده و باعث بروز تفکرات افراطي و انجام اعمال راديکالي توسط پیروان اين 
مکتب شده به خود ديده اس��ت. آخرين مرحله شکل گیري »جريان سلفِي تکفیري« 
در اواخ��ر ده��ه 80 میالدي اتف��اق افتاد. پیدايش اين نوع س��لفي گري در انديش��ه 
انديش��مندان مصری ريش��ه دارد و تلفیقی از آرای ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب 
اس��ت. انديشمندان مصری، از جمله »س��ید قطب«، با برشمردن مفاسد عصر حاضر، 
جه��ان امروز را »جامعه جاهلی« معرفی کردند. وی که متأثر از »ابواالعلی مودودی«، 
انديشمند پاکستانی بود نه تنها کشورهای غیراسالمی، بلکه کشورهای اسالمی را نیز 
به علت اجرا نکردن قوانین اس��المی، جوامع جاهلی نام نهاد. وی در چنین ش��رايطی 
»جهاد« را مطرح می کند و بیان می دارد در اين ش��رايط مس��لمان وظیفه دارد برای 
برپايی دين � چه با کفار، چه با حاکمان دست نشانده کشورهای اسالمی و چه با ساير 
کش��ورهاي غیرمس��لمان � جهاد کند. آنان نه تنها ش��یعیان و صلیبیون و يهوديان را 
دش��من خوني خود مي دانند، بلکه هر مس��لماني را که برخالف نظر آنان مي انديشد، 
شايس��ته مرگ مي دانند )علیزاده موس��وی، گونه شناسی س��لفی گری، دفتر تبلیغات 

اسالمي، تهران، 1388، صفحه 82(.
5. اگر با زبان انگلیس��ی آشنايی داريد، برای کس��ب اطالعات بیشتر درباره نقش 
پاکستان در ايجاد طالبان می توانید به آدرس زير مراجعه کنید. اطالعات بسیار دقیق 

و مستندی در اين مورد ارائه شده است.
http://www.hrw.org/reports/2001/afghan2/Afghan0701-02.htm
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پرسش هايي براي مرور مباحث
1. تحليل سياسی چيست؟

ال��ف: ارزياب��ی تح��والت و رويدادهای سیاس��ی با اس��تفاده از اصول و 
ش��یوه های تحلیل سیاس��ی صحیح از پديده ها، به س��اده ترين راه ممکن، و 

تشريح آنها برای ديگران به زبان ساده
ب: تش��ريح و تبیین موضوع های پیچیده و يا ناشناخته در حوزه مسائل 

سیاسی
ج: گذشتن از ظواهر موضوعات و وارد شدن به عمق مسائل پیچیده

د: هر سه مورد.
2. تفاوت تحليل سياسی با ساير تحليل ها چيست؟

الف: در موضوع تحلیل است
ب: در محتوای تحلیل است

ج: در روش تحلیل است
د: همه موارد.

3. اصلی ترين کار تحليل گر سياسی چيست؟
الف: پیچیده کردن مسائل ساده
ب: ساده کردن مسائل پیچیده

ج: پاسخ دادن به سؤاالت پیچیده
د: هیچ کدام.

4. هدف تحليل سياسی چيست؟
الف: هدف خاصی را دنبال نمی کند

ب: پاسخ دادن به پرسش های بی جواب
ج: بررس��ی آثار و نتايج پديده هايی که در گذشته اتفاق افتاده، اما آثار و 

نتايج آن هنوز باقی مانده است
د: موارد ب و ج با هم.

5. تفاوت هدف و نتيجه تحليل چيست؟
الف: تفاوتی ندارند.

ب: هدف تحلیل گر يک چیز است، اما نتیجه تحلیلش چیز ديگری است.
ج: هدف تحلیل همان چیزی اس��ت که قرار است تحلیل گر اثبات يا رد 
کند. در صورتی که نتیجه تحلیل می تواند به مخاطبان کمک کند در مورد 

موضوع تحلیل اطالعات و بصیرت خود را افزايش دهند.
د: نتیجه تحلیل همان است که ما را به هدف تحلیل گر می رساند.

تحليل گر می کوشد از ظاهر موضوعات 
گ�ذر کند و به عمق مس�ائل پيچيده 
وارد ش�ود. اصلی ترين کار تحليل گر، 
ساده کردِن مسائل پيچيده است. اما 
اگر کسی مسائل ساده را پيچيده کرد، 
حيله گر و يا توجيه گر است، تحليل گر 

نيست.
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الزامات
انجام کار تیمي مس��تلزم وجود عناصري اس��ت که در صورت فقدان آنها کار 
تیم��ي محقق نمي ش��ود. اين عناصر عبارتند از: بنیان گ��ذار و رهبر، اهداف، اعضا، 

قوانین و مناسبات، مهارت تیم سازي.
بنيان گذار

براي تش��کیل تیم به يک فرد ش��روع کننده، باني يا بنیان گذار نیاز اس��ت. وي 
عام��ل اولیه براي تش��کیل تیم اس��ت. باني، فردي اس��ت ک��ه ويژگي هاي مهمي 
چون س��خن وري، متقاعدگري، انگیزه مندي، انگیزانندگي، هدف مندي، شجاعت، 

مس��ئولیت پذيري، ايده پردازي و رهبري دارد. وي ايده تش��کیل گروه را در س��ر 
مي پروراند و نس��بت به تشکیل آن اقدام عملي انجام مي دهد. بنیان گذاران عموماً 
دو دس��ته اند: دس��ته اول، باني اند که فقط ايده تش��کیل تیم و ويژگي هاي مهمي 
مثل انگیزانندگي و قدرت متقاعدگري دارند، اما عالقه اي براي رهبري تیم از خود 
نش��ان نمي دهند و يا فاقد توان رهبري اند. دس��ته دوم، باني- رهبرند که به دلیل 
داشتِن توان رهبري، در ابتدا نقش باني و سپس نقش رهبري را ايفا مي کنند. آنها 
ايده تش��کیل تیم را در س��ر مي پرورانند، ايده را با افراد مناس��ب مطرح مي کنند، 
آنها را براي همکاري ترغیب مي نمايند و به دلیل قدرت متقاعدگري باال به آساني 

اشاره:
در ش��ماره هاي قب��ل، درب��اره تعريف گروه و تیم و نیز درباره ض��رورت انجام کار تیمي و س��رانجام در زمینه ضرورت 
تبديل گروه به تیم، مطالبي را عرضه کرديم. در اين ش��ماره به س��راغ لوازم و الزامات تیم س��ازي مطالبي را به همراه ذکر 
مثال هايي مرتبط با فعالیت هاي آموزش و پرورش تقديم خوانندگان گرامي خواهیم کرد. همان گونه که قبال متذکر شديم، 
اين مباحث با هدف آموزش و افزايش دانش و آگاهیهاي مربیان و اولیاي مدرسه به منظور افزايش توان کار تشکیالتي با 
دانش آموزان ارائه مي شود و امیدواريم مفید باشد. اعالم نظرات خوانندگان گرامي در هر مورد، قطعا به افزايش غناي اين 

سلسله مطالب کمک مضاعف خواهد کرد. 

کار تيمي در عمل – قسمت چهارم

«تيم  سازی»  چه لوازم و الزاماتی دارد؟

 احمدرضا قلی پور

«تيم  سازی»



43

ش
وز

آم

شماره چهارم / دی ماه 1393

اف��راد را براي عضويت در تیم متقاعد مي کنند. پس از 
تشکیل تیم نیز هم چنان نقش اصلي را ايفا مي کنند و 

رهبري تیم را بر عهده مي گیرند.
وظيفه اولياي مدرسه

در قبال اين مس��ئله اولیاي مدرس��ه س��ه وظیفه 
مهم بر عهده دارند: شناسايي، توانمندسازي و تسهیل 

کسب دستاورد.
• شناسايي: شناسايي اين افراد براي اولیاي مدرسه 
که به م��دت طوالني ب��ا دانش آم��وزان کار مي کنند، 
چندان دش��وار نیس��ت. اين افراد م��ورد اعتماد گروه 
هس��تند، به همین دلیل همواره نقش هاي نمايندگي 
دانش آم��وزان، نظی��ر نمايندگ��ي کالس و جمع هاي 
دانش آموزي، تیم هاي ورزشي، سخن گويي گروه هاي 
فرهنگي يا هنري، س��رگروهي اردوهاي مختلف و... را 

بر عهده مي گیرند.
• توانمند س��ازي: اين افراد شم مديريت دارند، اما 
فاقد مهارت هاي الزم براي ايفاي آن نقش اند؛ به عبارت 
ديگر، پتانس��یل رهبري دارند، اما ب��راي ايفاي نقش 

رهب��ري صحیح بايد آموزش ببینند ک��ه مهم ترين آنها، آموزش مديريت کاربردي 
است. در پايان اين آموزش ها دانش آموز بايد بتواند در حد نازلي سیاست گذاري و 

هدف گذاري کند، قادر به برنامه ريزي باشد و تخصیص منابع انجام دهد.
• تسهیل کس��ب دس��تاورد: اگر دانش آموزان به انتظاراتي که از عضويت خود 
در شوراهاي دانش آموزي دارند، نائل آيند، انگیزه مند مي شوند و براي تحقق ديگر 
اهداف مهم ش��وراهاي دانش آموزي اهتمام بیش��تري مي ورزند. اعضاي شوراهاي 
دانش آموزي به دلیل فقدان مهارت و دانش قادر به کسب دستاوردها نیستند. آنها 
عموماً سردرگم هستند و بعد از مدتي هم مأيوس مي شوند. اولیاي مدرسه بايد با 
درک اين مس��ائل، ش��رايط محیطي و قانوني را در مدرسه  براي کسب دستاوردها 
آس��ان کنند. اعضاي ش��وراها بايد بتوانند با تالش قابل قبول به دستاورد موردنظر 

دست يابند.
2. اهداف و تحقق آنها

»هدف گذاري به ظاهر فن س��اده اي به نظر مي رسد، درحالي که مطالعات نشان 
مي ده��د هدف گ��ذاري در واحده��ا به ندرت ص��ورت مي پذيرد و وقت��ي مديران 
هدف گ��ذاري مي کنن��د، بارها مرتکب خط��اي ناديده گرفتن نتاي��ج مثبت بالقوه  
آن مي ش��وند )رضايیان، علي، مباني مديريت رفتار س��ازماني، نشر سمت، 1391، 
ص 145(«. »س��خن کوت��اه اينکه تمامي عملکردهاي خوب با هدف هاي روش��ن 
آغاز مي ش��ود. الزمه عملکرد خوب، اطمینان از اين اس��ت ک��ه همه کارکنان در 
ش��اخص هاي عملکرد و زمینه هاي پاسخ گويي ابهامي نداشته باشند« )همان، ص 
146(. بنیان گذار اگر فاقد هدف باشد، نمي تواند تیم مورد نظرش را تشکیل دهد. 
هدف هاي��ي ک��ه بنیان گذار اتخاذ مي کند بايد مهم و ارزش��مند باش��د و جامعیت 
تأمین منافع ذي نفعان را داش��ته باشد؛ در تیم سازي به اهداف جامعه توجه کند و 

استانداردهاي الزم را در خود فراهم آورد.
در ادبی��ات مديريت وقتي از هدف صحبت مي ش��ود، ويژگي هاي زيادي براي 
آن در نظر گرفته مي ش��ود. در برخي از مآخذ بالغ بر ده ويژگي برشمرده مي شود 
)هم��ان، ص 147( ام��ا در مآخذ متعدد و به ويژه در منابع اصلي تأکید مي ش��ود 
هدف بايد smart باش��د. واژه اس��مارت به معني زيرکانه اس��ت اما صرف نظر از 
معني واژگاني، اين کلمه از پنج حرف تش��کیل ش��ده که هريک از آنها، اول پنج 

واژه انگلیسي اند.
هدف بايد مشخص و واضح باشد.

اي��ن ويژگي ب��راي هدف باعث مي ش��ود همه اعضاي تیم از ه��دف، يک پیام 
روش��ن و يک مفهوم يکس��ان و يا نزديک به هم دريافت کنند. هدف بايد صريح و 
روشن باشد و از ابهام و مفاهیم کلي به دور باشد و مستمعان با شنیدن آن تصوير 
روشن و واضحي دريافت کنند. هدفي نظیر اينکه »شوراي دانش آموزي مدرسه اي 
مي خواهد صبح روز پانزده اسفند امسال براي بزرگداشت روز درختکاري، به کمک 
ده گروه س��ه نفره دانش آموزان س��ال چهارم دبیرس��تان با ثبت نام قبلي در باغچه 
شرقي حیاط مدرسه 30 اصله درخت چنار بکارد« باعث مي شود همه دانش آموزان 

تصوير يکس��اني از اين برنام��ه پیدا کنند. بیان اهداف 
کلي باعث سردرگمي و دوري از اهداف مي شود. بیان 
واژگان و عباراتي نظیر »ش��ورا مي خواهد مدرس��ه را 
سبز کند«، »ما به اهداف مان دست پیدا مي کنیم« و 
»ما موفق مي ش��ويم« بسیار کلي و از نظر علمي فاقد 
ارزش اس��ت. در حالت کلي اصاًل دريافت يکس��اني از 
هدف به دس��ت نمي آيد و در اين صورت، هر عمل ما 
مي تواند تفس��یر ظاهراً درس��تي از دستیابي به هدف 

تلقي شود.
ب��راي اينکه اين ويژگي تحقق پی��دا کند، بايد به 
پنج س��ؤال پاس��خ دهیم. مجموع پاسخ هاي اخذشده 
اين مفهوم را تکمیل مي کند. س��ؤال اول، ناظر به اين 

مسئله است که چه کار مي خواهیم انجام دهیم؛
س��ؤال دوم، بر چرايي انجام مس��ئله تأکید دارد؛ 
س��ؤال س��وم، به کسي اش��اره دارد که مي خواهد آن 
را انجام دهد؛ س��ؤال چهارم به دنبال مشخص کردن 
م��کان انج��ام کار اس��ت و در نهايت، س��ؤال آخر به 
الزام��ات و محدوديت هاي انجام کار توجه مي کند. در 

مثال درختکاري به اين پنج سؤال پاسخ مي دهیم.
1- قرار است 30 اصله درخت چنار کاشته شود.

2- براي بزرگداشت روز درختکاري در صبح روز پانزده اسفند، درخت، کاشته 
خواهد شد.

3- شوراي دانش آموزي مدرسه با کمک ده گروه سه نفره از دانش آموزان سال 
چهارم دبیرستان اين عملیات را انجام مي دهد.

4- مکان درختکاري باغچه شرقي مدرسه است.
5- اين برنامه مس��تلزم محدوديت هايي نظی��ر ثبت نام، چهارم بودن پايه براي 

دانش آموزان واجد شرايط، تشکیل گروه هاي سه نفره، و... است.
اي��ن مث��ال مبین آن اس��ت که هم��ه دانش آموزان مدرس��ه با ش��نیدن خبر 
درختکاري موصوف تقريباً به طور يکس��اني از مفهوم هدف برداش��ت مي کنند. به 

عبارت ديگر، مفهوم هدِف روشن و واضح، تحقق پیدا کرده است.
هدف بايد قابل اندازه گيري باشد.

اين ويژگي به کمیت پذيري در تعريف هدف اشاره دارد. هدف بايد کمیت پذير 
و قابل اندازه گیري باش��د. هدِف غیرقابِل اندازه گیري، غیرش��فاف و ناروشن است؛ 
در اي��ن صورت، ب��ا ويژگي اول مبني ب��ر وضوح در تعارض اس��ت. اين معیار هم 
میزان دوري يا نزديکي به هدف را تعیین مي کند و هم صحت رس��یدن به هدف 
را ان��دازه مي گیرد. اين معیار مي فهماند که براي اندازه گیري میزان پیش��رفت به 
س��مت هدف به يک معیار عیني نیاز اس��ت. تفکر مبنا اين است که اگر يک هدف 
قابل اندازه گیري نباش��د، آگاهي از میزان دستیابي به موفقیت امکان پذير نیست. 
اندازه گیرِي میزان پیشرفت براي اينکه تیم را در مسیر موفقیت نگه دارد و نشاط 
مورد نیاز براي رس��یدن به هدف نهايي را ايجاد کند الزم اس��ت. اين ويژگي باعث 
مي ش��ود »بازخورد صحیح به افراد عضو داده شود. اگر هدفي کاماًل قابل سنجش 
باش��د، دادن بازخورد واقعي آس��ان تر اس��ت« )همان، ص 149(. يک هدف قابل 

اندازه گیري غالباً به سؤاالت زير پاسخ مي دهد:
1- مقدار و میزان پیش بیني شده براي هدف چقدر است؟

2- چگونه مي توانیم بفهمیم هدف محقق شده است؟
3- شاخص هايي که بايد اندازه گیري شوند کدامند؟

مثال درختکاري را مرور مي کنیم:
1- تعداد درخت مورد نظر براي کاشت 30 اصله چنار است.

2- دانش آموزان سال چهارم بايد درخت بکارند.
3- دانش آموزان در گروه هاي سه نفره اقدام به درختکاري مي کنند.

هدف وقتي محقق شده است که درخت چنار کاشته شود و فقط دانش آموزان پايه 
چهارم در کاشت درخت مشارکت کنند. به عالوه، کاشت درخت در گروه هاي سه نفره 
باشد، نه کمتر يا بیشتر. در اينجا هر فرد ناظري به سهولت مي تواند بفهمد شاخص هاي 
فوق در روز درختکاري محقق شده، يا خیر؟ در اين مثال هیچ ابهامي در تعريف هدف 

وجود ندارد و به  نظر مي رسد هدف قابل اندازه گیري تعريف شده است.

کاره�ا  دش�وارترين  از  تيم س�ازي 
محسوب مي ش�ود. بنيانگذار نه تنها 
باي�د مه�ارت کاف�ي در اي�ن زمينه 
داش�ته باش�د، بلک�ه باي�د دان�ش 
اف�راد  باش�د.  ني�ز داش�ته  را  الزم 
عالقه مند به تيم س�ازي بايد نسبت 
به توانمندس�ازي خود اق�دام کنند 
و روش ه�اي تيم س�ازي را آم�وزش 
و  تمري�ن  ب�ه  نس�بت  و  ببينن�د 

به کارگيري آنها اقدام کنند.
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هدف بايد قابل د ستيابي باشد.
اين ويژگي تأکید مي کند هدف تعريف شده 
بايد واقعي، امکان پذير، قابل انجام و قابل تحقق 
باشد. »هدف ها بايد چالشي باشند، ولي نبايد 
بی��ش از اندازه دش��وار جلوه کنن��د« )همان( 
يعني با لحاظ محدوديت ها تعريف شوند. بايد 
با توان تیم متناسب و سهل الوصول باشد و دور 
از دسترس نباش��د. هدف سهل الوصول، باعث 
ارضاي روحي اعضا نمي شود. به همان نسبت، 
هدف دور از دسترس، رغبت و انگیزه اي براي 
شروع به اعضا به دست نمي دهد. براي دستیابي 
به هدف، هدف گذار و اعضاي تیم بايد نگرش، 
توانايي، مهارت ها و ظرفیت هاي مالي ش��ان را 
ارتقا دهند. يک هدف قابل دس��تیابي مي تواند 

به سؤاالت زير پاسخ دهد:
1- آيا مي توان هدف را محقق کرد؟

2- آيا هدف سهل الوصول است؟
3- آيا هدف دور از دسترس نیست؟

4- آيا محدوديت هاي هدف ديده شده است؟
دوباره مثال درختکاري را بررسي مي کنیم.

1- هر گروه از دانش آموزان س��ه اصل��ه درخت مي کارند. اگر فرض کنیم براي 
ه��ر درخت از مرحله آموزش اولیه، آموزش عملیات نظیر چاله کني، آماده کردن و 
غني س��ازي خاک تا کاشت نهال، خاک ريزي و آبیاري و اتمام کار يک ساعت الزم 
باش��د، جمعاً سه نفرساعت کار الزم اس��ت. بنابراين هر گروه تقريباً به سه ساعت 

کار نیاز دارد.
2- انجام درختکاري براي هر گروه آس��ان نیس��ت و مستلزم انجام کار دقیق و 

تحت نظارت مربیان درختکاري است.
3- اين هدف دور از دس��ترس نیس��ت، چراکه امکان کاشت سه درخت در سه 

ساعت براي يک گروه سه نفره دانش آموزان مقدور است.
4- محدوديت هايي نظیر زمان محدود س��ه س��اعت، وسايل کاشت نظیر بیل، 
بیلچه، کلنگ، ظرف آب، نهال، کود، ماس��ه س��بک، محدوديت تعداد ناظران فني 
کاشت براي رعايت اصول فني در کاشت، ترکیب صحیح خاک، قرار دادن درست 

درخت و... بايد لحاظ شود.
با اس��تدالل هاي بیان ش��ده به نظر مي رسد هدف قابل دس��تیابي است. اما اگر 
تعداد درختان براي هر گروه يک اصله در نظر گرفته ش��ود، اين پروژه به س��رعت 
و س��هولت اجرا مي شود و براي دانش آموزان جذابیتي ندارد و يا اگر تعداد درخت 
100 اصله مي شد، امکان تحقق هدف وجود نداشت و برنامه در بدو شروع با يأس 

و دلسردي همراه مي شد.
هدف بايد نتايج ملموس داشته باشد.

اي��ن معیار به نتیجه گرايي هدف اش��اره دارد. هدف مش��روط به تحقق اس��ت 
ک��ه در اعضاي تیم ايجاد انگی��زش مي کند. اگر هدف 
محقق نش��ود، مولد يأس خواهد شد. هدف بايد داراي 
نتايج ملموس مش��هود و نامش��هود باشد. دستیابي به 
درآمدهاي مادي، س��رمايه، ملک و مايملک، س��ود و 
ارزش افزوده، توس��عه اماکن عمومي و فضاي سبز و... 
همگي نش��ان از نتايج مش��هود و ملموس دارد. ايجاد 
نشاط و آرامش دروني، رضايت مندي، شور و اشتیاق، 
حس ش��عف و ش��ادي همگي مبین نتايج نامش��هود 
ناش��ي از تحقق اهداف است. نتايج ملموس پشتیباني 
سريع اعضاي تیم را به دنبال دارد و تیم را بسرعت به 

جلو رهبري مي کند.
پروژه درخت��کاري ش��وراي دانش آم��وزي نتايج 
ارزش��مندي را ب��ه دنب��ال دارد. ايجاد فضاي س��بز 
ب��ا مش��ارکت دانش آم��وزان در آنان ش��ور و ش��عف 
زايدالوصف��ي ايج��اد مي کن��د، به ويژه آنک��ه هر چه 

درخت تنومندتر ش��ود، احس��اس عمیق تري 
ب��راي درختکاران پديد مي آي��د. در اين پروژه 
هم نتیج��ه مش��هود و هم نامش��هود حاصل 

مي شود.
هدف بايد زمان مند باشد.

پنجمی��ن ويژگي هدف اين اس��ت که بايد 
مقی��د به زم��ان باش��د. اگر براي ه��دف زمان 
تعريف نش��ود، تحق��ق آن در هال��ه اي از ابهام 
فروخواهد رف��ت. هدف گذار باي��د تعیین کند 
فراين��د تحقق ه��دف چه زماني ش��روع و چه 
وق��ت خاتمه مي ياب��د. تحقِق هدف مس��تلزم 
تدوي��ن برنامه زمان بندي اس��ت. به  کمک اين 
معیار امکان کنترل و ارزيابي براي اعضاي تیم 
فراهم مي ش��ود. اين عامل به وضوح و شفافیت 
ه��دف کمک مي کند. تعهد تیم به ضرب االجل 
باعث مي شود تالش هاي بیشتري براي تکمیل 
هدف به کار گیرن��د. ضمناً از بحران هاي پیش 
رو نیز جلوگیري مي کند و تیم کمتر با شرايط 

کنترل نشده روزمره مواجه مي شود.
در اينج��ا ب��ه مثال درختکاري برمي گرديم. ش��وراي دانش آموزي مدرس��ه اي 
مي خواهد در صبح روز پانزده اس��فند امس��ال براي بزرگداش��ت روز درختکاري، 
به کمک ده گروه س��ه نفره دانش آموزان سال چهارم دبیرستان با ثبت نام قبلي در 
باغچه ش��رقي حیاط مدرسه 30 اصله درخت چنار بکارد. قیود زمان در اين پروژه 
کاماًل مش��هود است. قید صبح و قید پانزده اس��فند. اين ضرب االجل ها به اعضاي 
تیم کمک مي کند نقش ارزياب را هم ايفا کنند. در روز اجراي پروژه اعضاي تیم به 
راحتي مي توانند تشخیص دهند که آيا پروژه در وقت مقرر به انجام رسیده است، 
يا خیر؟ اگر جواب مثبت باش��د، مبین اين امر است که هدف گذاري درست انجام 
ش��ده؛ اگر جواب منفي باشد، هدف گذاري ناصحیح است و بايد نسبت به بازنگري 

و اصالح آن اقدام شود.
3. اعضاي واجد شرايط

براب��ر تعريف، وقت��ي دو يا چند نفر با کیفیتي که قباًل توضیح داده ش��د کنار 
هم جمع ش��وند، گروه يا تیم تش��کیل داده اند. اعضاي تیم در چارچوب ضوابط و 
مقررات توسط رهبر تیم انتخاب مي شوند. اگر تیم بخواهد به اهدافش دست يابد، 
بايد بازيکنان مطلوبي داش��ته باش��د. تیمي که بازيکنان ضعی��ف و ناتوان و بدون 
مهارت داشته باشد، قطعاً به اهدافش دست نمي يابد. مطابق اصول مديريت منابع 
انساني، براي دستیابي به بازيکنان مطلوب بايد مراحل چهارگانه انتخاب، بهسازي، 
نگهداري و به کارگیري محقق ش��ود. در اينجا به شرح مختصري از هريک بسنده 

مي شود.
انتخاب

مهم تري��ن مرحله تش��کیل تیم، انتخاب اس��ت. به دلیل اهمی��ت اين مرحله، 
فرايند انتخاب اعضاي تیم مس��تقیماً توسط رهبر تیم 
يا غیرمس��تقیم تحت نظر وي انجام مي پذيرد. انتخاب 
اعضاي تیم از دو بعد کلي مورد نظر اس��ت: بعد اول از 
نظر ويژگي هاي رفتاري و شخصیتي است. اعضاي تیم 
باي��د واجد ويژگي هاي مهمي نظی��ر تفکر کار تیمي، 
سخت کوش��ي، نظم فکري، انضب��اط، آموزش پذيري، 
تغییرپذي��ري، انعطاف پذيري، پاي بندي به اصول کار 
تیمي و... باشند. براي انجام کار تیمي اصول بسیاري 
در نظر گرفته ش��ده است. جان مکسول بالغ بر هفده 
اص��ل کار تیمي را به بحث گذاش��ته اس��ت )کیاوند، 
عزي��ز، جان مکس��ول، 17 اصل کار تیمي، نش��ر فرا، 
پايی��ز 1382( و نگارنده بالغ ب��ر 30 اصل کار تیمي 
را شناس��ايي ک��رده. از نظ��ر مکس��ول، اصولي چون 
س��ازگاري و انعطاف پذيري، هم دستي و هم داستاني، 
تعهدپذي��ري، ق��درت برق��راري ارتب��اط، لیاق��ت و 

ب�راي تش�کيل تي�م ب�ه ي�ک ف�رد 
ش�روع کننده، باني ي�ا بنيان گذار نياز 
است. وي عامل اوليه براي تشکيل تيم 
است. باني، فردي است که ويژگي هاي 
مهمي چون س�خن وري، متقاعدگري، 
انگيزه مندي،  انگيزانندگي، هدف مندي، 
شجاعت، مسئوليت پذيري، ايده پردازي 

و رهبري دارد.
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شايس��تگي، قابلیت اعتم��اد و... از اص��ول کار تیمي 
محس��وب مي ش��وند. اعضاي تیم بايد به طور نس��بي 
به درجات قابل قبولي واجد ويژگي هاي ذکرش��ده کار 
تیمي باش��ند که در منابع به آنها اشاره شده است. به 
تجربه ثابت ش��ده از بین اصول اشاره شده سه ويژگي 
آموزش پذيري، انعطاف پذيري و تغییرپذيري بس��یار 
حائز اهمیت اند. بعد دوم، بُعد تخصصي اس��ت. از اين 
بع��د اعضاي تیم باي��د واجد مهارت ه��ا و دانش هاي 
مختلف باش��ند. داش��تن تخصص هاي مختلف توسط 
اعضا باعث مي ش��ود تیم کاس��تي هاي تخصصي خود 
را ب��ه کمک اعضاي تیم پوش��ش ده��د. رهبر تیم به 
هن��گام انتخاب بايد دو جنبه رفت��اري و تخصصي را 
لحاظ کند. رهبر تیم بايد بداند اعضا از نظر ويژگي ها 

بايد همگن و از نظر تخصص بايد غیرهمگن باشند.
بهسازي

اي��ن مرحله را مرحله توانمندس��ازي هم مي توان 
نام نه��اد. در اين مرحله اعضاي تی��م، تحت آموزش 
قرار مي گیرن��د. هدف از آموزش اين اس��ت که افراد 
ب��راي انجام وظاي��ف تیمي و س��ازماني آمادگي فني 
و رفت��اري پیدا کنن��د. افراد، تحِت آم��وزِش فرهنگ 
س��ازماني، اصول کار تیمي، ساختار سازماني، قوانین 
و مق��ررات، اهداف و منش��ورهاي س��ازماني، ش��رح 
وظايف و س��اير موارد قرار مي گیرند. آموزش هايي که 
ب��راي جامعه پذيري اعضاي تیم ضروري اس��ت. »بنا 
به تعري��ف، اجتماعي کردِن فرد، فرآيندي اس��ت که 

به وس��یله آن فرد جديد، اطالعات الزم و کافي را درباره تیمي که وارد آن ش��ده 
اس��ت کس��ب مي کند و با قبول ارزش ها، هنجارها و الگوهاي رفتاري آن، خود را 
ب��ا اوضاع تیم مطابقت مي دهد، و مي آموزد که چ��ه بايد بکند و چه انتظاري از او 
مي رود« )تلخیص از ياراحمدي خراس��اني، مه��دي، خالصه کتاب مديريت منابع 

انساني دکتر اسفنديار سعادت، انتشارات سمت(.
نگهداري

در مرحل��ه نگهداري به جنبه هاي انگیزش��ي اعضا توجه مي ش��ود. همه کارها و 
اقداماتي که باعث مي شود هريک از اعضا به ساير هم تیمي ها و خود تیم و سازوکار 
آن دل بس��تگي پیدا کنند، در برنامه قرار مي گیرد. خروجي اين مرحله ايجاد تعلق 
س��ازماني اعضا به تیم است. همان طور  که بیان ش��د، »رهبر تیم تالش مي کند در 
هريک از کارکنان انگیزه بیافريند و در عمل به آنان بیاموزد چگونه با ديگران ارتباط 
برق��رار کنند و چگونه خ��ود را باور کنند و نیروهاي مثبت درون خود را چگونه آزاد 
نمايند و کاس��تي هاي خود را چگونه شناس��ايي کنند و چگونه و با اس��تفاده از چه 
راهکارهايي به اصالح آنها بپردازند و چه طور با کوشش و پايداري در به دست آوردن 
ي��ک مهارت يا ي��ک آگاهي تالش کنند. مديران بزرگ و برجس��ته همواره به فعال 

کردن کارمندان خ��ود از بهترين راه ها فکر مي کنند و 
ب��ه هري��ک از کارکن��ان نقش هايي را مي س��پارند که 
براي انجام آن س��اخته ش��د ه اند. کارکناني را که سابقه 
حس��ابداري دارند، به امور مالي و کساني که شیفتگي 
کار اجراي��ي دارند، ب��ه کار اجرايي راهنمايي مي کنند. 
افراد پرتکاپو، خودباور و خوش سخن را که تیزبیني هاي 
ويژه اي هم دارند، براي برقراري ارتباط با س��اير نهادها 
و حضور در مجامع مل��ي و بین المللي آماده مي کنند. 
مديران مؤثر و برجس��ته، راه را براي پیشرفت کارکنان 
شايسته باز مي کنند و اسباب رشد و تقدير به موقع آنها 
را هموار مي کنند و براي آنها ترفیع در نظر مي گیرند و 
تمهیدات الزم جهت اعطاي پاداش هاي درخور کارکنان 
تالشگر را فراهم مي کنند« )باستاني پور مقدم، مهشید، 
کارکنان خود را نگه داريد، نش��ر روزنامه همش��هري، 
آذر 85(. مطاب��ق آنچه بیان ش��د، عوامل زيادي نظیر 

پاداش م��ادي و معنوي، مش��ارکت گیري از کارکنان، 
آموزش، مأموريت هاي س��ازماني، استقرار عدالت تیمي 
و روش هاي تصمیم گیري جمعي، باعث تعلق سازماني 
و نگهداري اعضا در تیم و س��ازمان مي ش��ود و مقصود 
تم��ام اقداماتي اس��ت که رهبران تیم ها ب��راي ارتقاي 
نق��ش اعضا و انگیزه من��د کردن آنها ايف��ا مي کنند تا 
هريک از اعض��ا بهتر بتوانند فعالیت ه��اي بهره ورانه و 
هدف مندانه  در جهت تحقق اهداف نقش آفريني کنند. 
اين گونه اقدامات باعث نگهداري اعضا مي ش��ود. رهبر 
تیم، س��اختار س��ازماني، محیط تیم و قواعد حاکم بر 

تیم نقش تعیین کننده اي در اين زمینه ايفا مي کنند.
به کارگيري

به کارگی��ري مرحله اي اس��ت ک��ه در آن اعضاي 
تی��م وارد فعالیت مول��د براي تیم مي ش��وند و براي 
تی��م ارزش تولید مي کنند. در اين مرحله اعضاي تیم 
فعالیت هاي مؤثر خوي��ش را تجربه مي کنند و تیم ها 
به دنبال نتايجي هستند که در ابتدا طراحي کرده اند. 
نتیجه س��ه مرحله انتخاب، بهس��ازي و نگهداري در 
مرحله به کارگیري به نمايش عملي گذارده مي ش��ود. 
اگر رهبر تیم، عضو تیم را بر اس��اس شايس��تگي هاي 
مورد نی��از تیم انتخاب کند و برنامه هاي بهس��ازي و 
توانمندس��ازي را روي عضو به اجرا درآورد و با انجام 
برنامه هاي انگیزش��ي، در شخص تعلق سازماني ايجاد 
کند، ترديدي نیس��ت که اين عضو تیم، عملکرد مورد 

نظر تیم را ايجاد خواهد کرد.
4. مناسبات و قواعد مطلوب

از عوامل مهمي که باعث کارآمدي و بهره وري تیم مي شود اين است که قواعد 
و مناسبات درستي بر تیم حاکم شود. قوانین و مقرراتي که روي اعضاي تیم اعمال 

مي شود بايد داراي ويژگي هاي زير باشد:
• جامع باشد. همه جنبه هاي فعالیت را تحت پوشش قرار دهد.

• ساده و روان باشد. درک و فهم همگان در تدوين رعايت شود و در اجرا فاقد 
پیچیدگي باشد و به راحتي اجرا شود.

• منافع همگان را تأمین کند. به منافع همه ذي نفعان توجه کند.
• قابلیت اصالح و بازنگري داشته باشد. اگر در حین اجرا معلوم شد اجراي آن 

با مشکالتي همراه است فرايندي براي اصالح آن فراهم شده باشد.
• تیم را به سمت اهداف سوق دهد، نه آنکه تحقق اهداف را دچار چالش نمايد.

• عادالنه باش��د. هیچ يک از اعضا در حین اجرا نبايد احساس ظلم و بي عدالتي 
کنند. همه در برابر مقررات ش��رايط برابر و امکان يکس��ان براي رش��د و پیشرفت 

داشته باشند.
نق��ش بنیان گ��ذار در تدوين مناس��بات و قواع��د مطلوب و اج��راي آنها حائز 
اهمیت اس��ت. در واقع ايده ه��اي وي در قالب قانون 
تدوين مي شود. بنابراين الزم است رهبر تیم با دقت و 
حساسیت نس��بت به نگارش آنها اقدام کند و در اجرا 

وسواس الزم را به خرج دهد.
5. دانش، بينش، روش و مهارت تيم سازي

تیم سازي از دش��وارترين کارها محسوب مي شود. 
بنیانگ��ذار نه تنها باي��د مهارت کاف��ي در اين زمینه 
داش��ته باشد، بلکه بايد دانش الزم را نیز داشته باشد. 
داش��تن تجربه عملي و معن��ي داِر حضور در تیم هاي 
کوچک و بزرگ و ايفاي نقش در آنها نظیر عضو تیم، 
منش��ي تیم، نايب رئیس و رئیس تیم در فرد مهارت 
کافي ايجاد مي کند. افراد عالقه مند به تیم سازي بايد 
نس��بت به توانمندسازي خود اقدام کنند و روش هاي 
تیم س��ازي را آموزش ببینند و نس��بت ب��ه تمرين و 

به کارگیري آنها اقدام نمايند.

اگ�ر رهب�ر تيم، اعض�ای تي�م را بر 
اساس شايستگي هاي مورد نياز تيم 
انتخ�اب کند و برنامه هاي بهس�ازي 
ب�ه  آن�ان  روي  را  توانمندس�ازي  و 
اج�را درآورد و با انج�ام برنامه هاي 
انگيزش�ي، در اعضا تعلق س�ازماني 
ايج�اد کند، ترديدي نيس�ت که هر 
ي�ک از اعضای تي�م، عملکرد مورد 

نظر تيم را ايجاد خواهند کرد.

اولي�اي مدرس�ه س�ه وظيف�ه مهم 
شناس�ايي،  دارن�د:  عه�ده  ب�ر 
کس�ب  تس�هيل  و  توانمندس�ازي 
دس�تاورد. شناس�ايي اف�راد داراي 
انگيزه رهبري در تي�م، براي اولياي 
مدرس�ه ک�ه به م�دت طوالن�ي ب�ا 
چندان  مي کنند،  کار  دانش آم�وزان 
دشوار نيست. اين افراد مورد اعتماد 
گروه هستند، به همين دليل همواره 
نقش ه�اي نمايندگ�ي دانش آموزان، 
نظي�ر نمايندگ�ي کالس و جمع هاي 
ورزش�ي،  تيم ه�اي  دانش آم�وزي، 
يا  س�خن گويي گروه ه�اي فرهنگي 
هنري، س�رگروهي اردوهاي مختلف 

و... را بر عهده مي گيرند.
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به دانش آم��وز در خصوص نقش آفريني در انتخابات و 
حضور سیاسي در اين عرصه، آموزش  هاي الزم را ارائه 
دهی��م يا ض��رورت حضور در راهپیمايي ه��ا را به آنها 

گوشزد کنیم.
مع��اون پرورش��ي و فرهنگ��ي وزارت آم��وزش و 
پرورش تصريح کرد:  شعارهايي مثل »نه غزه نه لبنان، 
جانم فداي ايران« ش��نیده مي شد، بايد به دانش آموز 
آموزش دهیم که اين ش��عار اش��تباه است. بر همین 
اس��اس در يکي از شماره هاي ماهنامه تربیت سیاسي 
اجتماعي مطلبي را با عنوان »چرا غزه؟ و چرا لبنان؟« 

منتشر کرديم.
کفاش تأکید کرد: مدرس��ه جاي حمايت از حزب 
الف يا حزب ب نیس��ت. اين موضوع اش��کال داش��ته 
و خیانت اس��ت اما اگر به دانش آم��وز ياد بدهیم که 
چگونه جريان سیاس��ي را بفهم��د و موضع صحیحي 
بگی��رد، نه تنه��ا بالمانع اس��ت، که مفید هم هس��ت. 
هم اکن��ون در بحث مس��ائل هس��ته اي باي��د زواياي 

مناسب را براي دانش آموز عنوان کنیم.
وي اظه��ار داش��ت: به م��ا مي گويند چرا تش��کل 
اصالح طلب را در ماهنام��ه مطرح کرديد. در حالي که 
در ماهنامه مطلبي تحت عنوان ندا منتش��ر ش��د که 
درخصوص ظهور »نسل دوم اصالح طلبان« گفته و آن 
را نقد کرده اس��ت. يا اينکه مي گويند از مرحوم دعاگو 
مطل��ب آورده ايد، در حالي ک��ه وي معاون آموزش و 
پرورش و امام جمعه شمیرانات بوده و دولت هاي قبل 

را نقد کرده و ما آن را آورده ايم.
کف��اش ادام��ه داد: اع��الم مي کنن��د که چ��را از 
دولت هاي قبل اس��م برخي از اف��راد را ذکر کرده ايد. 
بنده معتقدم در تحلیل سیاس��ي حت��ي مي توانیم از 
امثال بني صدر نیز نام برده و رفتار وي را تحلیل کنیم 
و طبعا مي توانیم از رؤس��اي جمه��ور قبل نام برده و 

رفتار آنها را تحلیل کنیم.
معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش 
در ادامه گفت: رويکرد ما آموزش��ي و تحلیلي اس��ت 
و اس��تدالل ما بر اساس س��احت تربیت سیاسي سند 
تحول بنیادين است. همچنین استدالل منطقي ما بر 
اس��اس فرمايش��ات رهبر معظم انقالب اسالمي  است 

که تحلیل سیاسي دانش آموزان را ضروري مي داند.
وي در پاسخ به اين پرسش که »آيا دولت فعلي را 
نیز نقد مي کنید؟« عنوان کرد: قطعا در مراحل بعدي 

اين کار را انجام مي دهیم.
مدير مس��ئول ماهنامه تربیت سیاس��ي اجتماعي 
در پاس��خ به سؤالي پیرامون  نگراني برخي منتقدان از 
حضور عناصري از جريان فتنه در شوراي نويسندگان 
اين ماهنامه، عنوان کرد:  اس��امي شوراي نويسندگان 
را در ماهنام��ه ذکر کرده ايم و هر مقام رس��مي که به 
م��ا اعالم کند فردي از میان آنها مش��کل دارد، آن را 
بررس��ي مي کنیم. البته طبق قانون مطبوعات مرجعي 
ک��ه مي توان��د به اين موارد رس��یدگي کند، ش��وراي 

نظارت بر مطبوعات است. 
وي همچنی��ن پیرامون وضعی��ت حقوقي »تربیت 
سیاس��ي اجتماعي« گفت: اين نش��ريه در حال حاضر 
به صورت ضمیمه ماهنامه تربیت منتش��ر مي شود، اما 
مسئولین ذي ربط اعالم کرده اند که چند شماره از اين 
ضمیمه را منتشر کنید تا کیفیت کار را بسنجیم و بعد 

مجوز مستقل براي آن صادر نمايیم.
وي گف��ت: تربیت سیاس��ي يعني ي��ک نفر اجازه 
داشته باش��د نقد کند و نقد ش��ونده نیز اجازه نقد را 
داش��ته باش��د. به عنوان مثال آقاي فرشیدي نقدي را 
داشت که ما منتشر کرديم و نقد خود را نیز نسبت به 

نقد ايشان منتشر کرديم.
کف��اش در خص��وص ض��رورت انتش��ار ماهنامه 
تربیت سیاسي و اجتماعي بیان کرد:  هم اکنون شاهد 
عدم پويايي سیاسي در سطح مدارس و جامعه هستیم 
و نیاز به ايجاد تحول و دگرگوني و حساس��یت نسبت 
به مسائل سیاسي و اجتماعي داريم، بنابراين ضروري 
دانستیم تا نقد و تحلیل سیاسي را به مربیان آموزش 

  دهیم تا از طريق آنها به دانش آموزان منتقل شود.
مع��اون پرورش��ي و فرهنگ��ي وزارت آم��وزش و 
پرورش با اش��اره به س��ؤالتي که حول مسئله داعش 
و س��لفي گري براي معلمان به وجود آمده است، گفت: 
در اي��ن ماهنام��ه مطالبي درخصوص داعش منتش��ر 
کرديم زيرا فرهنگیان در اين خصوص سؤاالت زيادي 
دارند. بنابراين بخش ويژه اي را منتشر و دقیق ترين و 

ظريف ترين آموزش ها را ارائه کرده ايم.
وي در پاس��خ به اين پرس��ش که »چ��را بر جنبه 
تربیت سیاسي متمرکز شده ايد؟ در حالي که در حوزه 
س��احت اخالقي، روان شناس��ي و تربیتي مش��کالت 
فراواني داريم« گفت:  در اين حوزه ها نیز فعالیت هايي 
را انجام داده ايم اما وظیفه اصلي در اين نشريه، تربیت 
سیاسي و اجتماعي است. هم اکنون دانش آموزان راجع 
به فلس��طین، عراق و داعش سؤاالت زيادي دارند. اين 
س��ؤاالت را بايد مربیان جواب بدهند.  به همین دلیل 
در سه ش��ماره اي که اين نش��ريه منتشر شده، سعي 
کرده ايم آموزش مسائل سیاسي، فرهنگي و اجتماعي 
را تا حدودي ارتقا بدهیم .البته توجه داشته باشید در 
حوزه رسانه براي ايجاد جذابیت بايد حرف هاي جديد 
و ن��و هم زده ش��ود که اين موارد طبیعي اس��ت و در 
ماهنامه تربیت سیاسي و اجتماعي ده تا بیست درصد 

مطالب به اين موضوع مي پردازد.
کفاش در ادامه گفت:  در رابطه با 13 آبان با آقاي 
اصغرزاده که در تس��خیر النه جاسوسي نقش داشت، 
مصاحبه اي داش��تیم و وي تحلیل هاي بس��یاري را در 
اين ارتباط ارائه داد. آموزش و پرورش بیشترين حضور 
را در مراس��م 13 آبان داش��ت و سازمان دانش آموزي 
ش��هر تهران اين مراسم را اداره مي کرد. باز هم تأکید 
مي کن��م که در اي��ن ماهنامه رويکرد ما آموزش��ي و 
تحلیلي و صرفا براي مربیان تربیتي، معلمان و دبیران 
اس��ت و قصد گراي��ش به حزب خاص��ي را نداريم اما 
از مواض��ع دول��ت به جد حماي��ت مي کنیم و مقاالت 
تحلیلي نیز در اين زمینه ارائه کرده ايم. براي مثال در 
سومین ش��ماره، جريات مذاکرات هسته اي را از آغاز 
ت��ا انجام با ن��گاه حمايت منطقي و مس��تند از دولت 

آورده  ايم، البته نه با نگاه دلواپسان!
وي گف��ت: موضع ما حمايت منطق��ي از دولت و 
تش��ريح مواضع دولت بوده و اين سیاسي کاري نیست 
و عین آموزش سیاس��ي اس��ت. معتقديم که برخالف 
عملکرد برخي از رس��انه  ها نبايد منافع ملي کش��ور را 
تحت الش��عاع ق��رار داد. مي دانیم ورود ب��ه اين عرصه 
هزين��ه دارد اما ب��ا مبنا و اصول به اي��ن عرصه ورود 

کرده ايم و هزينه هاي آن را با جان و دل مي پذيريم.

بقيه از صفحه 22

عدمپوياييسياسيدرسطحمدارسنيازبهايجادتحولودگرگونیوحساسيتدارد

رویداد

مع�اون پرورش�ی و فرهنگ�ی وزي�ر 
پيرام�ون وضعي�ت حقوق�ي »تربيت 
سياس�ي اجتماعي« گفت: اين نشريه 
در ح�ال حاض�ر به ص�ورت ضميم�ه 
ماهنامه تربيت منتش�ر مي ش�ود، اما 
مس�ئولين ذي ربط اع�الم کرده اند که 
چند ش�ماره از اين ضميمه را منتشر 
کنيد تا کيفيت کار را بس�نجيم و بعد 

مجوز مستقل براي آن صادر نماييم.
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وحدت گرايان
در تقابل با

تکفيرگرايان افراطی
اين روزها شاهد اوج گیری منازعات مذهبی بخصوص میان شیعیان و سنی ها در بسیاری از کشورهای منطقه هستیم. 
اصل اين جنگ مذهبی را يک فرقه مذهبی با فهمی نادرست از اسالم موجب شده است و بر همین اساس، حتی برادران 
اهل سنت هم که برداشت آنان را از اسالم ندارند، مورد تعرض قرار می گیرند. همزمان با ايامی که با والدت حضرت رسول 
اکرم)ص( به عنوان هفته وحدت نامیده شد، بر آن شديم در اين شماره به مقوله وحدت میان مسلمین بپردازيم. در اين 
ابتدا به سراغ پیشگامان انديشه وحدت اسالمی در میان علما و انديشمندان مسلمان رفتیم. سپس گزارشی از  مسیر، 
همايش برگزار شده در قم با محوريت مراجع بزرگوار تقلید )آقايان مکارم شیرازی و جعفر سبحانی( را ارائه کرديم. در 
مقاله دکتر مجید تفرشی، جريان های افراطی در اروپا، خواه اسالم گرا و خواه اسالم ستیز، مورد توجه قرار گرفت و انگیزه 
گرايش بخشی از مسلمانان اروپايی به داعش بررسی شد. نقش شبکه های ماهواره های مذهبی در ايجاد کدورت  میان 
مسلمانان نیز در گزارشی مستقل مورد بررسی قرار گرفت. سرانجام از سخنان حضرت امام خمینی و نیز مقام معظم 

رهبری، مضامینی دال بر ضرورت ايجاد وحدت میان مسلمان را برگزيديم. امیدواريم که اين مجموعه مفید افتد. 
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روزگاري که جهان اس��الم از س��وي قدرت هاي 
بزرگ در معرض تهديد و استعمار بود و در درون نیز 
با مش��کالت فراوان فرقه اي و سیاسي دست و پنچه 
ن��رم مي کرد، گروهي از چهره ه��اي اصالحگر جامعه 
در ت��الش هماهنگ درصدد برآمدند با ايجاد وحدت 
و يکپارچگ��ي در بین مس��لمانان عوام��ل انحطاط و 
عقب ماندگي را از جامعه مس��لمین بزدايند و محبت 

و دوستي را جايگزين فضاي دشمني و کینه کنند.
تقريب مذاهب اس��المي به عنوان يک س��ازمان 
فعالیتي کمت��ر از يک قرن دارد، ام��ا فکر تقريب از 
دوران ائمه اطهار وجود داش��ت و نحله ها و گروه هاي 
تقريب گرا از زمان هاي دور فعالیت خود را آغاز کرده 

بودند.
اخت��الف در عقیده و عمل ي��ک روز بعد از وفات 
پیغمبر گرامي اسالمي در جامعه اسالمي پديدار شد 
و اگر س��عه صدر حضرت علي بن ابي طالب و برخي 
از صحابه نبود، انش��قاق و دو دستگي تمدن اسالمي 

را با مشکالت عديده مواجه مي کرد.
مسئله خالفت و جانشیني پیامبر)ص( و اختالف 
نظري که از اين حیث بین مس��لمانان پیش آمد اگر 
با حوصله تدبیر نمي ش��د، مي توانست تمامیت دين 
را با مش��کل مواجه کند، اما چنانچه در منابع شیعه 
و س��ني آمده، امام علي با سکوت در مقابل منصبي 
که خود را محق به آن مي دانس��ت براي حفظ اتحاد 

دنیاي اسالم کوشید.

ضرورت توجه به وحدت میان مس��لمین و پرهیز 
از اختالف افکني در جامعه اس��المي بارها در سخنان 
امام عل��ي م��ورد تأکید قرار گرفته اس��ت. ايش��ان 
ضمن توجه ب��ه اين مهم در جاي��ي تأکید دارند: به 
خدا س��وگند اگر بیم وقوع تفرقه میان مس��لمین و 

بازگش��ت کفر و تباهي دين نبود، رفتار ما با آنان به 
گونه ديگري بود.

بیراه نیس��ت همه فِرق از آن امام همام به عنوان 
پیشگام در وحدت مسلمین ياد مي کنند. ايشان بعد 
از ب��ه خالفت رس��یدن عثمان خطاب ب��ه او فرمود: 
»شما مي دانید که من از همه براي خالفت و رهبري 
جامعه اسالمي شايس��ته ترم. به خدا سوگند! مادامي 
که کار مس��لمین رو به راه باشد و تنها بر من ظلم و 

جفا شده باشد، مخالفتي نخواهم کرد«.
در جايي ديگر در نامه اي به ابوموس��ي اش��عري 
تصري��ح دارند: »بدان هیچ کس به اندازه علي حريص 
به وحدت و اتحاد امت اس��المي نیس��ت و همچنین 
انس��ش نس��بت به آن از من بیش��تر نیست، من در 
اي��ن کار پ��اداش نیک و س��رانجام شايس��ته از خدا 

مي طلبم«.
در چنی��ن فضاي��ي که مدع��ي براي به دس��ت 
گرفتن خالفت زياد بود، برخي در پي سوءاس��تفاده 
از اختالف نظر میان مسلمین بر سر جانشیني پیامبر 
بودند. ابوس��فیان يکي از اين چهره ها بود که س��عي 
داش��ت از آب گل آل��ود ماهي بگی��رد. وي از فرصت 
اس��تفاده کرد و در ديدار با امام عل��ي اعالم کرد، از 
به خالفت رس��یدن ايش��ان حمايت مي کند اما امام 
با قاطعی��ت ضمن مخالفت با اين پیش��نهاد بر لزوم 
حفظ دين و جلوگیري از تفرقه میان مسلمین تأکید 

ورزيد.

پيشگامان تالش های وحدت گرايانه

جانش�يني  و  خالف�ت  مس�ئله 
پيامب�ر)ص( و اخت�الف نظري که 
از اين حيث بين مس�لمانان پيش 
آمد اگر با حوصله تدبير نمي ش�د، 
مي توانس�ت تمامي�ت دي�ن را با 
مش�کل مواجه کند، ام�ا چنانچه 
در منابع شيعه و سني آمده، امام 
علي با س�کوت در مقابل منصبي 
که خود را محق به آن مي دانست 
ب�راي حفظ اتح�اد دنياي اس�الم 

کوشيد.

 فتاح غالمی
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در دوران خالفت عباس��یان، مأمون با انديشیدن 
تمهیدات��ي در ص��دد ايج��اد وحدت می��ان مذاهب 
اس��المي بود. اين خلیفه عباس��ي به يحیي بن اکثم 
که قاضي القضات بود، دستور داد مجمعي از علماي 
مختلف اس��المي در بغداد سر و شکل دهد. هرکدام 
از علماي اس��المي ک��ه در اين مجم��ع حضور پیدا 
مي کردند موضوعي را به بحث و بررسي مي گذاشتند 
و در آن ب��اره به بح��ث و مناظره مي پرداختند. طبعاً 
در چنین فضايي نظرات مختلف مطرح مي ش��د و هر 
کسي که داليل و مس��تندات قوي تري براي مناظره 
ارائه مي ک��رد در بحث ب��ر ديگران غلب��ه مي يافت. 
مأم��ون گمان مي کرد در چنین فضاي��ي با توجه به 
ارائ��ه همه داليل و مس��تندات در م��ورد موضوعات 
ديني نظر قوي تر پذيرفته خواهد ش��د و اين مسئله 

باعث رفع اختالف بین مسلمین مي شود.
اين شیوه البته در برخي موارد باعث ايجاد تعديل 
در برخي مذاهب اسالمي شد. يکي از بحث هايي که 
در اين جلسات درگرفت، موضوع برتري امام علي)ع( 
بر ديگر خلفا بود که طرفداراني هم پیدا کرد، اما اين 
ش��یوه بحث در ادامه با مش��کالتي مواجه شد. اينکه 
مأمون چه نیتي از راه  اندازي اين جلس��ات داشت، به 
طور دقیق معلوم نیس��ت، اما بعده��ا براي ادامه اين 
روند به زور و اجبار متوس��ل ش��د و چنین شیوه اي 
به رغم موفقیت ه��اي اولیه در نهايت باعث تش��ديد 
اختالف بین علماي اس��المي ش��د )بي آزار شیرازي، 
عبدالکري��م، همبس��تگي مذاهب اس��المي، تهران، 

انتشارات امیر کبیر، ص 125(.
ت��الش مأم��ون با هر ه��دف و نیت��ي که صورت 
مي گرف��ت، البت��ه بي ثمر بود و باع��ث ايجاد بحث و 
گفت وگ��و در میان علماي اس��المي ش��د. در همان 
دوران يک عالم س��ني باعث ايج��اد بحثي در میان 
مذاهب اس��المي شد که ناخواس��ته به تقريب میان 
امت اسالم انجامید. احمد بن حنبل، پیشواي مذهب 

حنبلي آغازگر اين حرکت بود.
ت��ا پی��ش از او فض��اي احساس��ي و افراط��ي بر 
مباح��ث کالمي فِرق اس��المي حاکم ب��ود. حوادثي 
که در زم��ان خالفت عثمان رخ داد و عواملي که در 
نهايت به کش��ته شدن او انجامید، فضاي متفاوتي را 
در سرزمین هاي خالفت اس��المي به وجود آورد. در 
بین اهل س��نت اعتقاد به جانشیني خلفاي راشدين 
از اصول اصل��ي و ثابت دايره مس��لماني و پیروي از 
اهل س��نت و جماعت به ش��مار مي رود، اما در سده 
اول هج��ري در مورد اعتقاد به اين خلفا و تعداد آنها 
میان مس��لمانان اختالف نظر وجود داشت. برخي از 
اهل س��نت عراق که به خاطر مس��ائلي که در دوران 
خلیفه س��وم روي داد، ضمن احترام به خلیفه اول و 
دوم، نارضايت��ي خود را از عثمان ابراز مي کردند و در 
مقابل، ن��ام امیر مؤمنان را به نیک��ي ياد مي کردند، 
ام��ا به موازات آن در ش��ام و حلب با توجه به حضور 
معاويه و نقش آفريني خلفاي اموي، با توجه به حس 
خونخواهي خلیفه سوم که از سوي نهاد قدرت تبلیغ 
مي شد، مذهب عثماني رواج داشت و معتقدان به اين 
گراي��ش، به خاطر بغض و کینه امام علي را به عنوان 

خلیفه چهارم قبول نداشتند.
اين طرز تلقي و تفکر در دوره عباس��یان و زمان 

خالف��ت مأمون هم ادامه داش��ت تا اينکه در س��ايه 
تالش هاي کالمي و حديثي احمد بن حنبل در مورد 
مس��ئله خالفت، تعديلي میان مذاهب اهل سنت به 
وجود آمد. او با طرح بح��ث »تربیع« و پذيرش امام 
عل��ي به عنوان خلیفه چهارم و نقل فضايل امام علي 
در آثار خود از جمله »المسند« و »فضائل الصحابه« 
موجب��ات ايج��اد تعديل در دي��دگاه حديثي علماي 
اهل س��نت را فراهم آورد. )جعفريان، رس��ول، نقش 
احمد حنبل در تعديل مذاهب اهل س��نت، فصلنامه 
هفت آس��مان، قم،  مرکز اديان و مذاهب، بهار 137، 

شماره 5، ص153(.
مهم تري��ن اقدامات��ي ک��ه در عرص��ه تقري��ب و 
نزديک��ي گروه ه��اي مذهبي در هم��ان دوره صورت 
گرف��ت، مربوط به فعالیت ائمه اطه��ار بود. حضرات 
معصومین با توجه به رويکرد فرهنگي که به مس��ائل 
دنیاي اس��الم داش��تند، تالش فراواني براي نزديکي 
ديدگاه هاي گروه هاي مذهبي نس��بت به همديگر به 
کار بس��تند. حض��ور در محافل علمي و ش��رکت در 
بحث و مناظرات صورت گرفته که مي توانست يکي از 
عوامل نزديکي ديدگاه هاي متفاوت محسوب شود، از 
راهکارهايي بود که ائمه نسبت به آن اهتمام داشتند.
جري��ان فقه الخالف يا فق��ه متقارن در اين دوره 

پدي��د آمد. اين مس��ئله از چند جه��ت قابل بحث و 
بررسي اس��ت. مذاهب گوناگون اس��المي گرچه در 
برخ��ي فروعات با هم تف��اوت ديدگاه دارند، به حکم 
اينکه به خداي واحد و رسالت حضرت ختمي مرتب 
اعتق��اد دارند، در بس��یاري از احکام و فروعات ديني 
به صورت يکس��ان عمل مي کنند. کساني که بر فقه 
متقارن تأکید مي کردند، در واقع تالش ش��ان در اين 
مس��یر قرار مي گرفت که مشترکات مذاهب اسالمي 
را برجسته کنند و وحدت نظرهاي گروه هاي مختلف 

اسالمي را برشمارند.
اين ش��یوه در دوره ام��ام ص��ادق)ع( به صورت 
بارزت��ري نمود پی��دا کرد. آن امام هم��ام که مکتب 
علمي وس��یعي را ب��ه راه انداخته بود، عالوه بر اينکه 
بر اس��اس فقه ش��یعي دس��تورات و اح��کام الهي را 
بیان مي کرد، به جهت آگاهي از فروعات س��اير فِرق 
مذهبي هم جزو س��رآمدان بود. ايش��ان در جلسات 
متع��دد مناظره که ش��رکت مي کرد، ع��الوه بر بیان 
ديدگاه اه��ل بیت در مورد احکام ش��رعي و معارف 
اس��المي، آراي فقهي، کالمي و حديثي ساير فِرق را 

نیز تجزيه و تحلیل مي کرد.
اي��ن راهکار از س��وي ش��اگردان آن حضرت نیز 
دنبال مي ش��د. در يکي از گزارش ه��ا از گفت وگوي 
امام صادق با معاذ بن مس��لم که همین شیوه را پي 
مي گرفت، سخن به میان آمده است. در اين روايت از 
قول معاذ آمده است: »امام صادق به من فرمود: به ما 
خبر رسیده است که تو در مسجد براي مردم احکام 
ديني بر اس��اس مذاهب فقهي مختلف بیان مي کني. 
معاذ مي گويد: در پاس��خ به امام عرضه داش��تم، بلي 
چنین است و من مي خواستم در اين موضوع از شما 
کس��ب تکلیف نمايم، من در مسجد حضور مي يابم و 
ش��خصي مي آيد درباره چیزي سؤال مي کند، هرگاه 
او را بشناس��م اهل خالف )پیرو مکاتب ديگر فقهي( 
اس��ت به او مطابق آنچه عمل مي کند، پاسخ مي دهم 
و اگر بشناس��م از پیروان شماس��ت، به آنچه از شما 
رسیده است پاس��خ مي دهم، و اگر کسي را نشناسم 
که از اهل خالف اس��ت و يا از پیروان شما، در پاسخ 
او مي گوي��م نظرية فالن مکتب اين اس��ت و مکتب 
ديگر چنین نظريه اي دارد و فتواي ش��ما اين است؛ 
حضرت فرمود: خدايت رحم��ت کند، اين گونه عمل 
کن.« )س��ید مصطفي حسیني رودباري، درآمدي بر 
فقه مقارن، نش��ريه حبل المتین، دوره دوم، ش��ماره 

پنجم، زمستان 1392، ص 62(.
عالم��ان بزرگ مثل ش��یخ مفید، س��ید مرتضي 
علم الهدي، شیخ طوسي، عالمه حلي و... ادامه دهنده 
اين راه بودند. س��ید مرتضي در موضوع فقه الخالف 
و فق��ه تطبیقي ش��یعه و اهل س��نت دو کتاب مهم 
»االنتص��ار« و »الناصري��ه« را تألی��ف کرده اس��ت 
)جناتي، محمد ابراهیم، همبس��تگي اديان و مذاهب 

اسالمي، قم، انصاريان، اول، 1381ش.، ص 356(.

بنيانگذاران تقريب در يکصد سال اخير
در قرن اخیر باز هم در تالش��ي هماهنگ برخي 
علماي ش��یعي و س��ني با توجه به ش��رايط زمانه و 
اختالف نظر فراواني که از يک س��و جامعه مسلمین را 
در برگرفت��ه بود و تمدن اس��المي را در انحطاط فرو 

اقبال اله�وری: دعوت اس�الم به 
امت اس�ت، ن�ه قبيله و گ�روه. و 
ام�ت آن گروه انس�اني مورد نظر 
است که اس�اس و پايه اتحاد آنها 
فقط اش�تراک در ايم�ان و عقيده 
مشترک باش�د. در اس�الم تصور 
اتحاد انس�اني بر اس�اس اشتراک 
ايمان�ي آنهاس�ت و همان طور که 
اختالف نس�ل و رنگ و زبان را از 
بين مي برد، آنان را از بند منطقه و 

وطن نيز آزاد مي کند
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برده بود و از س��وي ديگر اقدام هماهنگ کشورهاي 
غربي در س��ايه تج��دد و نوخواهي و پیش��رفت هاي 
تکنولوژي باع��ث تفوق نظامي و سیاس��ي بر دنیاي 
اس��الم ش��ده بود، براي رفع اختالف ب��ه فکر ايجاد 

هماهنگي و يکپارچگي در بین مسلمانان افتادند.
سرسلسله اين قبیله سید جمال الدين اسدآبادي 
بود ک��ه آغازگر حرک��ت اصالحي در ق��رن اخیر به 
ش��مار م��ي رود. او همه همت و ت��الش خود را براي 
بیداري کشورهاي اس��المي و اتحاد میان مسلمانان 
به کار بس��ت و در صدد چاره جويي براي مش��کالت 
دنیاي اسالم برآمد )شهید مطهري، مرتضي، بررسي 
اجمالي نهضت هاي اسالمي يکصد سال اخیر، صدرا، 

هیجدهم، 1372ش.، ص14(.

اقبال الهوري
از ديگر مناديان وحدت عالمه اقبال الهوري بود 
ک��ه نقش مؤث��ري در بیدارگري مس��لمین و اصالح 
جوامع اس��المي داشت. عمده انديش��ه هاي تقريبي 
وي در اش��عار او متجلي اس��ت. او در اش��عار خود از 
ملي گرايي بشدت انتقاد مي کند و آن را عامل مهمي 
براي آسیب پذيري مس��لمانان در برابر غربیان تا بن 

دندان مسلح مي داند.
وي با توجه به آيه س��یزده سوره حجرات معتقد 
است: »دعوت اسالم به امت است، نه قبیله و گروه. و 
امت آن گروه انساني مورد نظر است که اساس و پايه 
اتحاد آنها فقط اش��تراک در ايمان و عقیده مشترک 
باشد. در اسالم تصور اتحاد انساني بر اساس اشتراک 
ايماني آنهاست و همان طور که اختالف نسل و رنگ 
و زبان را از بین مي برد، آنان را از بند منطقه و وطن 
نیز آزاد مي کند« )جاويد اقبال، زندگي و افکار عالمه 

اقبال الهوري، ج 1، ص 191
او در يکي از اشعار خود مي گويد:

تا تواني با جماعت يار باش
رونق هنگامه احرار باش

حرز جان کن گفته اي خیرالبشر
هست شیطان از جماعت دورتر

فرد و قوم آيینه يک ديگرند
مسلک و گوهر کهکشان و گوهرند

فرد مي گیرد ز ملت احترام
ملت از افراد يابد نظام

فرد تا اندر جماعت گم مي شود
قطره وسعت طلب گلزم شود

)کلی��ات اقبال، ص52 با اهتم��ام، پروين قائمي، 
تهران، پیمان، 1382

شيخ محمد عبده
عبده يکي از ديگر دين ورزان انديش��مندي است 
که س��ال هاي زيادي از عمر خود را براي يکپارچگي 
و همراهي مذاهب اس��المي ص��رف کرد. او که تحت 
تأثی��ر انديش��ه هاي اصالحگرانه س��یدجمال الدين 
اس��دآبادي بود، تالش هاي فراواني بر ضد اس��تعمار 
داشت و هش��دارهايي در مورد ناهنجاري موجود در 

کشورهاي اسالمي داد.
از مهم ترين اقدامات عبده در اين راس��تا ترجمه 
و ش��رح کتاب نهج البالغه اس��ت. او ک��ه با تعصبات 

فرقه اي میانه اي نداشت، همت خود را بر شرح و نشر 
اين کتاب قرار داد.

تأسيس دارالتقريب مذاهب اسالمي
بحث تقريب که از يکصد س��ال پیش در انديشه 
برخي انديشه ورزان اس��المي بود، با تأسیس رسمي 
»دارالتقري��ب المذاه��ب االس��المي« در مصر جاني 
تازه يافت. اين مؤسس��ه در س��ايه همراهي بسیاري 
از دانشمندان شیعه و سني چون آيت اهلل بروجردي، 
عالمه شرف الدين )عالم شیعي لبنان(، شیخ مصطفي 
مراغي، ش��یخ مصطفي عبدالرزاق، شیخ عبدالمجید 

س��لیم و ش��یخ ش��تلوت از علم��اي ب��زرگ مصري 
پايه ريزي ش��د. در کنار اين بايد از نقش مؤثر و غیر 
قاب��ل ان��کار عالمه محمدتقي قم��ي و همت او براي 
راه اندازي چنین مجمعي ياد کرد. بدون ترديد نقش 
او در رس��میت يافتن اين س��ازمان قابل چشم پوشي 

نیست.
عالمه قمي در سال 1312 شمسي حرکت علمي 
و اصالحي خود را با س��فر به مصر و ديدار با علماي 
االزهر آغاز کرد و در سال 1325 شمسي با مساعدت 
علماي االزهر دارالتقريب مذاهب اسالمي را در مصر 

پايه ريزي کرد.
ب��راي انج��ام اين مه��م از همراهي ه��اي محمد 
مصطف��ي مراغي، ش��یخ مصطفي عبدالرزاق، ش��یخ 
عبدالمجید سلیم و شیخ محمد شلتوت بهره برد. اين 
حرکت که مي توانست به عنوان يک جنبش اصالحي 
بر فضاي آن روز جهان اس��الم تأثیر فراوان داش��ته 
باش��د، از همان ابتدا با کارش��کني برخي گروه هاي 
متعصب و قشري مواجه ش��د و حتي سعايت برخي 
ت��ا آنجا پیش رفت که رگه ه��اي ترديد و بدبیني در 
هیئت حاکمه مصر پديدار ش��د، اما پايمردي برخي 
علم��ا از جمله مصطفي عبدالرزاق در برابر توجیهات 
مس��ئوالن دولت وقت مص��ر براي مقابل��ه با چنین 
حرکتي جلوي سمپاش��ي ها را گرفت. به گفته عالمه 
قم��ي »همین که کار باال گرفت، مصطفي عبدالرزاق 
در برابر مسئولین امر ايستاد و از اين فکر و بي نظري 
اجراکنندگان آن و از ارزش و شخصیت و مراکز آنها 
در مصر و ساير کش��ورها به دفاع پرداخت. اگر دفاع 
اين مرد باايمان نبود، کار اين تفکر در همان مراحل 
ابتدايي خاتمه يافته ب��ود. اين مرد )که رحمت خدا 
بر او باد( بعضي اعضاي علماي االزهر را انتخاب کرد 
و بعضي از نقاط اساس��ي قان��ون جمعیت تقريب از 
آثار فکري اوس��ت.« )بي آزار ش��یرازي، عبدالکريم، 

همبستگي مذاهب اسالمي، ص 46(.

عبدالمجيد سليم
يکي از پايه گذاران تقريب مذاهب اس��المي شیخ 
عبدالمجید س��لیم بود. وي در يکي از ش��هرک هاي 
»مدينه الش��هداء« )منوفیه( به نام »میت شهالة« در 
سال 1302ق. متولد شد. عبدالمجید از اوان کودکي 
به تیزهوش��ي و زيرکي شناخته مي ش��د. وي مانند 
ديگ��ر کودکان روس��تا با خواندن و نوش��تن ابتدايي 
آش��نا ش��د؛ با اين تفاوت که تربیت و آموزش وي با 
عالق��ه و انگی��زه و جديّت از س��وي والدين پیگیري 
ش��د تا جايي که کل قرآن مجی��د را حفظ کرد و با 
تالش ف��راوان در قرائت آن س��عي وافر نمود )حامد 
رس��تمي نجف آبادي، آشنايي با پیش��گامان بیداري 
اس��المي، نش��ريه حبل المتین، دوره دوم، ش��ماره 

پنجم، زمستان 1392، صفحه 184(.
او بعد از سال هاي تحصیل جزو مدرسان برجسته 
جامع االزهر شد و به واسطه سال ها مطالعه در علوم 
اس��المي به عضويت هیئ��ت کبار العلما که ش��امل 
نخب��گان علمي االزهر بود، درآم��د. يکي از اقدامات 
مه��م او در اين هیئت، همراهي با ش��یخ مرتضي آل 
ياس��ین، عال��م بزرگ نجف اش��رف و ايج��اد نهضت 
هماهنگي جهت مبارزه با مشروبات الکلي در 1369 

دي�ن ورزان  ديگ�ر  از  يک�ي  عب�ده 
انديشمندي است که سال هاي زيادي 
از عم�ر خ�ود را ب�راي يکپارچگي و 
همراه�ي مذاه�ب اس�المي ص�رف 
ک�رد. او که تحت تأثير انديش�ه هاي 
جم�ال  الدي�ن  س�يد  اصالحگران�ه 
اس�دآبادي بود، تالش هاي فراواني بر 
ضد استعمار داشت و هشدارهايي در 
مورد ناهنجاري موجود در کشورهاي 
اس�المي داد. از مهم تري�ن اقدامات 
عبده در اين راس�تا ترجمه و ش�رح 

کتاب نهج البالغه است.
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قمري بود.
اقدام ديگر برداش��تن گام هاي نخستین تقريب و 
اتحاد میان مذاهب اس��المي بود. در س��ال 1938م. 
اس��تاد محمدتق��ي وارد مصر ش��د. وي يک روحاني 
ايراني ب��ود که ب��راي انجام امور فرهنگي از س��وي 
دولت اي��ران به مصر اعزام ش��ده بود، ام��ا با االزهر 
تماس گرفت و در نتیجه، با ش��یوخ بزرگواري چون 
عبدالمجی��د س��لیم، محمود ش��لتوت، محمد فحام، 
محمد ابوزهره، محمد غزالي، حس��ن البّنا و... آش��نا 
ش��د. او موضوع تقريب را به عنوان استراتژي در نظر 
داش��ت و براي دستیابي به آن تحمل زيادي از خود 
نش��ان مي داد، به گونه اي که تنها تصويب اساس نامه 
تقريب نُه س��ال طول کش��ید و اين قانون در س��ال 

1947م. به تصويب رسید.
عبدالمجی��د در گام��ي ديگ��ر با علم��اي بزرگ 
اس��المي مثل آيت اهلل بروجردي ارتباط برقرار کرد و 
اين دو نامه نگاري هايي با يگديگر داشتند و بر اهمیت 
مجم��ع تقريب تأکی��د کردند )ارتب��اط عبدالمجید 
س��لیم با حضرت آيت اهلل العظم��ي بروجردي، پايگاه 

اطالع رساني حضرت آيت اهلل العظمي بروجردي(.

شيخ محمود شلتوت
ش��یخ محمود ش��لتوت، در س��ال 1271ه�.ش 
)1892م.( متولد شد و در سال 1937 عضو جمعیت 
علماي اَعالم مصر ش��د و در سال 1950م. سرپرست 
مباحثات فرهنگي اس��المي االزهر ب��ود و در نهايت 
به رياس��ت اين دانشگاه گمارده شد. وي از مؤسسان 
دارالتقريب بود. در دوران رياس��تش بر جامع االزهر 
ت��الش داش��ت اين مرکز دانش��گاهي و علم��ي را از 
تعصب��ات فرق��ه اي و مذهبي دور نگ��ه دارد. در اين 
مقط��ع امکان تدريس فقه ش��یعه را در کنار دروس 
فقه مذاهب اهل سنت فراهم آورد و از اقدامات مهم 

او تأسیس رشته فقه مقارن در االزهر بود.
شلتوت هنگامي که به مطالعه کتب فقهي شیعه 
پرداخت، متوجه شد برخي احکام فقه شیعه از لحاظ 
ادلّه بر فقه اهل س��نت برتري دارد. وي ضمن قبول 
اي��ن مطلب، در اين ب��اره مي گويد: »م��ن و جمعي 
از ب��رادران ک��ه در دارالتقريب و دانش��گاه االزهر در 
زمینه قانون احوال شخصّیه و حقوق خانواده مشغول 
تحقی��ق بوديم، براي مان معلوم ش��د که بعضي آراي 
شیعه بر بعضي آراي عالمان اهل سنت ترجیح دارد. 
ب��ه همین جهت م��ا در برخ��ي از قوانین بخصوص 
قوانیني که مربوط به خانواده اس��ت از قبیل ازدواج، 
ط��الق، ارث و مانن��د اينها، مطابق فت��واي آنها فتوا 
مي دهیم... ما هدفي از بررسي فقه اجتهادي مذاهب 
اسالمي نداريم، جز اينکه احکام واقعي اسالم و آن را 
که به واقع نزديک تر اس��ت، کسب کنیم. مسلماً فقه 
جعف��ري براي تحقق اين هدف در طلیعه قرار دارد« 

) کیهان، 1372/5/16، ص 6(.
از منظ��ر ش��یخ محم��ود، فقه ش��یعه در برخي 
موضوعات، برتري خاصي بر فقه اهل سنت دارد. وي 
در اين باره مي نويس��د: »هر پژوهشگر حقیقت خواه 
و منصفي در بس��یاري از اوقات ق��وت دلیل مذهب 
شیعه را مي يابد که با اهداف شريعت در سازماندهي 
خانواده و اجتماع همخوان است« )روزنامه جمهوري 

اسالمي، 1379/10/19، ويژه نامه، ص 9(.
اي��ن فتوا در روز هفدهم ربی��ع االول 1378ه.ق. 
ب��ا حضور نماين��دگان مذهب ش��یعه امامي، زيدي، 
ش��افعي، حنبلي، مالکي و حنفي صادر ش��د. از وي 
س��ؤال ش��ده بود: »عده اي از مردم معتقدند هر فرد 
مسلمان براي آنکه عبادات و معامالتش صحیح انجام 
گیرد، باي��د تابع احکام يک��ي از مکتب هاي معروف 
چهارگانه باش��د و در میان اين مکتب هاي چهارگانه، 
نامي از مکتب شیعه امامي و شیعه زيدي برده نشده 
اس��ت. آيا جناب عالي با اين نظر کام��اًل موافقید که 
مث��اًل پیروي از مکتب امامیه اثني عش��ري مغايرتي 

با دين ندارد؟

ش��یخ محمود در پاس��خ گف��ت: »آيین اس��الم 
هیچ ي��ک از پی��روان خ��ود را ب��ه پی��روي از مکتب 
معین��ي ملزم ننموده، بلکه هر مس��لماني مي تواند از 
هر مکتبي که به طور صحیح نقل ش��ده و احکام آن 
در کتب مخصوص به خود مدون شده، پیروي نمايد 
و کس��ي که مقلد يکي از اي��ن مکتب هاي چهارگانه 
باش��د، مي تواند ب��ه مکتب ديگري )ه��ر مکتبي که 
باشد( منتقل شود. مکتب جعفري، معروف به مذهب 
امامي اثني عش��ري، مکتبي اس��ت که شرعاً پیروي 
از آن مانن��د پیروي از مکتب هاي اهل س��نت جايز 
اس��ت. بنابراين سزاوار است مس��لمانان اين حقیقت 
را دريابن��د و از تعص��ب ناحق و ناروايي که نس��بت 
ب��ه مکتب معیني دارن��د، دوري گزينن��د، زيرا دين 
خدا و ش��ريعت او تابع مکتبي نب��وده و در احتکار و 
انحصار مکتب معیني نخواهد بود. بلکه همه صاحبان 
مذاهب مجتهد بوده و اجتهادشان مورد قبول درگاه 
باري تعالي اس��ت و کس��اني که اهل نظ��ر و اجتهاد 
نیس��تند، مي توانند از هر مکتبي که مورد نظرش��ان 
اس��ت تقلید کنند و از احکام فقه آن پیروي کنند و 
در اين مورد فرقي میان عبادات و معامالت نیست«.

او در نامه اي مراتب را به ش��رح ذيل براي عالمه 
محمدتقي قمي، دبیرکل جماعت تقريب بین مذاهب 
اس��المي ارسال کرد: »با نهايت مسرت يک نسخه از 
فت��واي امضاش��ده خود را که در م��ورد جواز پیروي 
از مذهب ش��یعه امامی��ه صادر کرده ام، به پیوس��ت 
حضورتان تقديم مي دارم. امیدوارم آن را در آرش��یو 
دارالتقريب بین مذاهب اسالمي که اين جانب افتخار 
ش��رکت در تأس��یس آن را دارم، نگاه داريد. خداوند 
ما را در پیش��رفت رسالت اين مؤسسه توفیق عنايت 

فرمايد« )همبستگي مذاهب اسالمي، ص 318(.
وي ب��ا آي��ت اهلل العظم��ي بروج��ردي و آيت اهلل 
حکیم و س��اير علماي قم و نجف و علماي اهل سنت 
کردستان باب مکاتبه را گشود و اين ارتباط، آن قدر 
ق��وي و خالصانه و صادقانه بود که آيت اهلل بروجردي 
زبان به تمجید ش��خصیت شیخ ش��لتوت و اقدامات 
تقريبي ايش��ان مي گشود. وقتي ش��یخ شلتوت فتوا 
مي دهد که عمل کردن به فقه جعفري مجاز اس��ت، 
آيت اهلل بروج��ردي مي فرماي��د: »آرزوي ائمه اطهار 
پس از صدها س��ال محقق ش��د و من در قیامت اين 
کار خ��ود را به مادرم زه��را)س( عرضه خواهم کرد 
)آشنايي با پیشگامان بیداري اسالمي)1( عالمه شیخ 
محمود ش��لتوت، محمدابراهیم س��اور، نشريه حبل 
المتی��ن، دوره اول، )پیش ش��ماره اول(، بهار 1391، 

صفحه 177-168(.

امام موسي صدر
از ديگ��ر منادي��ان و طاليه داران وح��دت میان 
مذاهب اس��المي امام موس��ي صدر بود. سید موسي 
صدر چهاردهم خرداد س��ال 1307 هجري شمسي 
در ش��هر قم ب��ه دنیا آم��د. پدر او س��ید صدرالدين 
صدر، جانش��ین ش��یخ عبدالکريم حائري، مؤس��س 
ح��وزه علمیه ق��م و از مراجع ب��زرگ زمان خود بود 
و م��ادرش، صفی��ه طباطبايي قمي فرزن��د حاج آقا 
سیدحسین طباطبايي قمي بود. او درس هاي ابتدايي 
را در دبس��تان حی��ات قم گذراند و پ��س از آن وارد 

مؤسس�ان  از  ش�لتوت،  محم�ود  ش�يخ 
دارالتقريب ب�ود. در دوران رياس�تش بر 
جام�ع االزه�ر تالش داش�ت اي�ن مرکز 
دانشگاهي و علمي را از تعصبات فرقه اي 
و مذهب�ي دور نگ�ه دارد. در اي�ن مقطع 
امکان تدريس فقه شيعه را در کنار دروس 
فقه مذاهب اهل س�نت فراه�م آورد و از 
اقدامات مهم او تأسيس رشته فقه مقارن 

در االزهر بود.
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دبیرس��تان س��نايي شهر قم ش��د و همزمان با دوره 
دبیرس��تان به تحصیل علوم اسالمي در حوزه علمیه 
قم مشغول ش��د. او در اواخر سال 1338 و به دنبال 
توصی��ه عالماني همچون آيت اهلل بروجردي، حکیم و 
ش��یخ مرتضي آل ياس��ین، وصیت سیدعبدالحسین 
ش��رف الدين، رهبر ش��یعیان لبنان ب��ه لبنان رفت و 
اقدام��ات اصالح گرايانه و فرهنگ��ي و اجتماعي خود 

را شروع کرد.
تالش ه��اي او براي ايج��اد تفاهم میان گروه هاي 
مس��لمان شیعي و س��ني و حتي پیروان ساير اديان 
مثال زدني اس��ت. او تالش فراواني داش��ت تا زمینه 
نزديک��ي بین فِرق اس��المي و جريان ه��اي مختلف 
مس��یحي و يه��ودي را فراهم آورد. توفی��ق امام در 
جامعه لبناني زماني محقق شد که مقاومت يکسره و 
متحد مردم لبنان اعم از طوايف هفده گانه مس��یحي 
و س��ني و مس��لمان را پشت س��ر خود داشت و امام 
محروم��ان و وجدان لبنان لق��ب گرفت. حتي زماني 
ک��ه بنا به اقتضاي ش��رايط محلي، س��ازمان نظامي 
امل را مرکب از جوانان مؤمن ش��یعه تش��کیل داد، 
هدف آن را حفظ وحدت و يکپارچگي لبنان، دفاع از 
محرومان در وطن و محرومان از وطن )فلسطینیان( 
و باالخ��ره دفاع در برابر تجاوزات و مطامع اس��رايیل 
اعالم داش��ت )وحدت و انسجام در سیره و نظر امام 
موسي صدر)2(، دکتر سید صادق طباطبايي، مندرج 
در سايت راسخون، در تاريخ هفتم شهريور 1389(.

او پايه گ��ذار روابط و همکاري صمیمانه با مطران 
يوسف الخوري، مطران جرج حداد، شیخ محي الدين 
حسن و ديگر رهبران ديني مسیحي و اهل سنت آن 
کش��ور بود. يکي از مهم ترين اقدام��ات صدر، صدور 
فتوايي صريح مبني بر طهارت اهل کتاب بود که در 
فضاي فرقه زده لبنان تأثیر فراوان داش��ت. به نقل از 
روزنامه لبنانی المحرر )1969/10/19( امام موس��ی 
صدر پس از انتخاب به عنوان رياس��ت مجلس اعالی 
شیعیان، به مفتی اهل سنت جمهوری لبنان نامه اي 
نوش��ت. امام موسي صدر در اين نامه راه هاي وحدت 
عملي مس��لمانان شیعه و س��ني را مطرح کرد. نکته 
کلی��دي که وي در اين نامه بر آن تأکید ورزيده بود، 
اص��رار ب��ر اتحاد کلمه و احس��اس آن در تار و پود و 

انديشه و احساس جامعه ديني بود.

آيت اهلل محمدحسين بروجردي
اهتم��ام آيت اهلل بروج��ردي ک��ه مرجعیت عامه 
زمان خود را به عهده داش��ت، به امر تقريب موجبات 
نزديکي بسیاري از علماي اهل سنت با محافل شیعي 

را فراهم کرد.
آيت اهلل بروجردي از جمله کس��اني بود که نقش 
اصل��ي و اساس��ي در حمايت از آي��ت اهلل محمدتقي 
قمي، مؤس��س تقريب مذاهب را داش��ت و همو باب 
مکاتبات فراواني را با بس��یاري از علماي اهل س��نت 
ب��راي نزديک��ي ديدگاه��ي فقهي و دين��ي در مورد 

مسائل مهم دنیاي اسالم را باز کرد.
احاطه علمي به ش��قوق مختلف علوم انس��اني و 
آگاهي بر فت��اوا و نظرات علماي فريقین باعث توجه 
وي به فقه متقارن ش��د. بروج��ردي درک کرده بود 
ک��ه براي ايجاد وح��دت و همگرايي بین مس��لمین 

پرداختن به موضوعات اختالفي مثل مسئله خالفت 
و جانش��یني پیامبر راهگشا نیست و ممکن است به 
اختالفات بیشتر دامن بزند. از اين رو، توجه و تأکید 

فراواني بر فقه الخالف يا فقه مقارن داشت.
آيت اهلل بروجردي در مسائل فقه مقارن به مسائل 
اختالفي اهمی��ت مي داد؛ يعني معتقد بود مس��ائل 
فقه��ي، نه تنها در س��طح مذاهب امامی��ه، بلکه بايد 
در سطح همه مذاهب فقهي اسالمي مورد بحث قرار 
گیرد و در هر مس��ئله مه��م مورد اختالف، ادله همه 
مذاه��ب منظور گردد. به خاط��ر همین امر، اين مرد 
بزرگ کتاب »مس��ائل الخالف« ش��یخ طوس��ي را با 
تحمل مشقاتي در تصحیح آن چاپ کرد و گاه به گاه 
اين کتاب را با خود به جلسه درس مي آورد و از محل 
مورد نظر عبارات ش��یخ طوسي را مي خواند تا طالب 
کم کم به اين روش عادت کنند )وحدت اس��المي از 
نگاه آيت اهلل بروجردي، بانک مقاالت، س��ايت موعود، 

تاريخ نشر هفدهم ارديبهشت 1391(.
آيت اهلل بروجردي مانند همه علماي بزرگ شیعه، 
در عین صیانت و پاس��داري از حقايق مکتب تشیع، 
به اتحاد مسلمانان و ايجاد اخوت ديني بسیار اهمیت 
مي داد. دارالتقريب بین المذاهب االسالمیه در زمان 
زعامت ايش��ان براي وحدت و همبستگي مسلمانان 
در مصر ايجاد ش��د و هدف از تأس��یس آن سازمان 
اين بود که شیعه، شیعه بماند و سني، سني؛ در عین 
ح��ال، به همديگر نزديک تر ش��وند، گفت وگو نمايند 
و برادرانه در کنار هم باش��ند. در نتیجه اين حرکت 
اصول��ي و علمي مرحوم بروجردي و همکاري ش��یخ 
محمود شلتوت، مفتي جامع االزهر مذهب شیعه در 
کنار چهار مذهب اهل س��نت از طرف علماي س��ني 

به رس��میت شناخته شد و شیخ شلتوت فتوا داد که 
عمل به فقه جعفري و تقلید از فقهاي ش��یعه صحیح 
اس��ت و کفايت مي کند. اين واقع��ه موفقیت بزرگي 
براي تش��یع در جهان اسالم و گامي محکم در جهت 
اتحاد مس��لمانان بود )آيت اهلل بروج��ردي و وحدت 

مسلمین، سايت مرکز اسناد انقالب اسالمي(.
نتاي��ج اين تالش و دغدغه های آيت اهلل بروجردی 
در اي��ن زمینه ب��ه همکاری ب��ا »دارالتقريب« منجر 
ش��د. اهتمام ويژه اي ک��ه او به مس��ئله اتحاد میان 
مذاهب اس��المي داش��ت، چن��ان بود ک��ه هرگونه 
اقدام��ي که باعث خدش��ه دار ش��دن وح��دت میان 
جوامع اس��المي مي ش��د، برنمي تابید و نسبت به آن 
موضع گیري داش��ت. يکي از شاگردان ايشان در اين 
زمینه می گويد: »روزگاری که بین اس��رايیل و مصر 
جنگ ش��ديدی درگرفته بود، اتفاق��اً مرحوم عالمه 
امینی، طاب ثراه، به اصفهان مي آمد و منبر می رفت. 
منبرهای ايش��ان، به طور طبیعی تعريض نس��بت به 
خلف��ا را به همراه داش��ت. در همان زمان، روزی نزد 
آي��ت اهلل بروجردی بودم که ايش��ان فرمودند: در اين 
وقت که اس��رايیل به مس��لمانان حمله کرده است و 
آنان را قتل عام می کند و س��رزمین های مسلمانان را 
اشغال می کند، راه انداختن جنگ بین شیعه و سنی 

چه معنی دارد؟ اين کار درستی نیست«.
در گزارش ديگري آمده اس��ت که يکی از آقايان 
حوزه علمیه قم کتابي نوش��ته و کل ابواب فقه را به 
نظ��م درآورده و زحمت زي��ادی در اين راه متحمل 
ش��ده بود، ولی در اول کتاب به يکی از خلفا توهینی 
ش��ده بود که آيت اهلل بروجردي اعالم کرد نش��ر اين 
کتاب حرام اس��ت و بعد از برداش��تن توهین از اول 
کتاب توسط نويسنده اجازه نشر آن داده شد« )سید 
محمدمهدي میرجلیلي، نش��ريه حبل المتین، دوره 
سوم، شماره ششم، بهار 1393، صفحه 110-100(.

نتيجه گيري
مسئله تقريب مذاهب اسالمی نزديک به يک قرن 
است محور گفت وگوهای علماي مذاهب اسالمي قرار 
گرفت��ه و روند رو به رش��دي را طي کرده اس��ت. با 
اي��ن وصف، مخالفان��ي هم دارد که برخ��ي مدام بر 
طبل تفرقه مي کوبند و با برجس��ته کردن اختالفات 
ش��یعه و سني سعي در ناکام گذاش��تن آن دارند. از 
نظر آن��ان توجه به تقريب و وحدت اس��المي، باعث 
بي توجهي مسلمین به مسلمات مذهبي آنان مي شود 
و از اي��ن رو با تالش هاي مک��رر قلمي و عملي خود 
س��عي در محو وح��دت دارند. اين گراي��ش البته در 
بین ش��یعیان و س��نیان پیرواني دارد. از ديد برخي 
انديش��ه ورزان شیعي يا س��ني وحدت اسالمي يعني 
بي تفاوتي نس��بت به اصول مس��لم اعتقادي. اين در 
حالي است که هیچ يک از بنیانگذاران تقريب در مقام 
تأس��یس اين مجمع يا دست يازيدن به فعالیت هاي 
وحدت بخ��ش به چنی��ن نکته اي اش��اره نکردند. در 
چنی��ن اوضاع و احوالي که برخي از تفکرات تکفیري 
باعث ايجاد آش��فتگي در جهان اس��الم شده و چهره 
خش��ني از برخي اس��المگرايان در دنیاي امروز ارائه 
داده، ضرورت توجه به تالش هاي وحدت آفرين بیش 

از گذشته اهمیت مي يابد.

آيت اهلل بروجردي نقش اصلي و اساس�ي 
در حماي�ت از آي�ت اهلل محمدتقي قمي، 
مؤس�س تقريب مذاهب را داشت و همو 
ب�اب مکاتب�ات فراواني را با بس�ياري از 
علماي اهل س�نت براي نزديکي ديدگاه 

فقهي و ديني را باز کرد.
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کنگ��ره جهانی »جريان های افراط��ی و تکفیری 
از ديدگاه علمای اس��الم« با حضور انديش��مندان و 
علمای جهان اسالم از 83 کشور روزهای دوم و سوم 
آذر در مؤسسه امام کاظم)ع( قم برگزار شد و مراجع 
و مفتیان کش��ور های مختلف، اعم از شیعه و سنی و 
ساير فرقه ها با هدف مقابله با تکفیر و تبیین راه های 
برون رفت از اين چالش که مخاطرات آن روزبه روز در 

حال گسترش است در اين همايش شرکت کردند.
به گفته حجت االس��الم علیزاده موس��وی، رئیس 
س��تاد اجرايی کنگره، در روز نخست شخصیت های 
برجس��ته دينی س��خنرانی کردند و در روز دوم 60 
مقاله تخصصی در کمیس��یون های مختلف بررس��ی 

شد.
به گفته آيت اهلل سبحانی، دبیر علمی اين کنگره، 
راهکارهای علمی کنگره ش��امل م��واردی از جمله، 
تببین پیش��ینه، کارنامه و عملکرد سیاه جريان های 
تکفی��ری در جهان اس��الم، نقد و بررس��ی انحرافات 
اعتقادی جريان های تکفیری، نقد و بررسی شبهاتی 
که توسط اين جريان ها بر بال امواج رسانه ها و فضای 
سايبری جهان اسالم را تهديد می کند، نقد و بررسی 
پیامدهای سیاس��ی � اجتماعی جريان های تکفیری و 
همگرايی آنها با دش��منان اسالم و همچنین بررسی 
راه ه��ای برون رف��ت از فتنه تکفیر و ترس��یم جامعة 

ايده آل است.
مقابل��ه با فتنة تکفیر در جهان اس��الم؛ دعوت به 
صلح و دوس��تی و برادری و تعام��ل میان مذاهب بر 
اس��اس حکمت، موعظه و جدال احسن؛ تالش برای 
هوش��یار کردن مس��لمانان نس��بت به ماهیت زشت 
و کري��ه جريان ه��ای تکفیری؛ ايجاد ص��ف واحد و 
گسترش زمینه های همگرايی مسلمانان برای مقابله با 
تکفیر و تالش برای شناساندن توطئه ها و نیرنگ های 
جهان غرب در س��ايه حمايت از جريان های تکفیری 

از اهداف برگزاری اين کنگره بود.
آي��ت اهلل ناصر مکارم ش��یرازی به عن��وان رئیس 
کنگره نخس��تین س��خنران بود که به ارائه گزارشی 
از رون��د برگزاری کنگره و ديدگاه های خود در زمینه 

جريان های افراطی و تکفیری پرداخت.

ريشه فکری تکفيری ها بايد توسط علما خشکانده 
شود

آيت اهلل مکارم ش��یرازی در ش��روع سخنان خود 
گفت: اين روز را از بهترين روزهای عمر خود می دانم 
که در کنار علمای بزرگی از بیش از 80 کشور جهان 
و جمع زيادی از علمای برجس��ته داخل کش��ورمان 
هس��تم و می خواهی��م درب��اره يک��ی از مهم تري��ن 
مشکالت جهان اسالم به مشورت بپردازيم و انشاءاهلل 

راه حلی برای مشکل شوم تکفیری ها بیابیم.
اي��ن مرج��ع تقلید با بی��ان اينک��ه تکفیری ها و 
افراطی ه��ا در آن واحد هم ضربه به اس��الم می زنند، 
هم به مس��لمین و جهان بشريت،  تأکید کرد: وظیفه 
ما اين است که انگیزه های اين گروه منحرف را بدقت 
بررس��ی کنیم و ريش��ه های افکار اين گروه را که به 
طرف جهنم می روند بشناس��یم و بخش��کانیم. اينها 
آبروی اس��الم را برده اند؛ اس��المی را که دين محبت 
و رأفت حتی به غیر مس��لمانان است، آيین خشونت 

معرفی کرده اند.
استاد برجسته حوزه علمیه افزود: ما بايد جوانان 
فريب خورده ای را که جذب آنان ش��ده اند از آنها جدا 
کنی��م. مبارزه نظام��ی با اين گروه الزم اس��ت، ولی 
کافی نیس��ت، بايد ريشه های فکری اين گروه توسط 

علمای اسالم خشکانده شود.
وی ادامه صحبت های خود را به زبان عربی بیان 
کرد و با اش��اره به اينکه ما در اين کنگره برای خود 
س��ه خط قرمز ترس��یم کرده ايم گف��ت: اول، دوری 
از مس��ائل سیاس��ی مورد اختالف و بحث در مسئله 
تکفیر و غلو از ديد فقهی و اس��المی؛ دوم، عدم طرح 
هر گونه بحثی در مورد مسائل اختالف انگیز مذهبی 
حتی در يک کلمه، بلکه بايد همه ما دست در دست 
ه��م دهیم و درب��اره خطر تن��دروی و تکفیر تبادل 

کنگره ای برای نفی تکفير و افراطی گری
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افکار کنیم و س��وم، احترام به مقدسات همه مذاهب 
اسالمی از جمله اين خطوط قرمز است.

وی ب��ا بیان اينک��ه جهان اس��الم در دوره اخیر 
ش��اهد حمله وحشیانه ای سرشار از خشونت بوده که 
بی س��ابقه است گفت: اين مس��ئله سبب برافروختن 
جنگ های خونین ش��ده که شهرهای آباد مسلمانان 
را ويران و آثار اسالمی از جمله مساجد و قبور اولیای 
اله��ی را تخريب کرده و هزاران نفر از مس��لمانان از 
خانه و کاش��انه خود آواره ش��دند ک��ه در میان آنها 
کودکان و زنان بسیاری بودند و به ناموس بسیاری از 
مسلمان ها و غیرمسلمان ها تجاوزاتی صورت گرفت.

آيت اهلل مکارم ش��یرازی تصريح کرد: اين گروه ها 
به حق تجس��م آيه شريفه ای هس��تند که می فرمايد: 
اگر ق��درت بیابند ت��الش می کنند در زمین فس��اد 
ايجاد کنند. و افزود: اسف بار آن است که اين مسئله 
بهانه ای در دس��ت دشمنان اسالم ش��ده برای آنکه 
اس��الم را ب��ه دين بربريت و خش��ونت متصف کنند. 
تصادفی نیس��ت که مخالفان اس��الم اصرار دارند نام 

دولت اسالمی را روی داعش بگذارند.
وی داعش را تش��کیالتی انحرافی دانس��ت که نه 
دولت اس��ت و نه اس��المی، بلکه نامی از پیش خود 
درآوردن اس��ت که دشمنان اسالم با هدف حمله به 

اسالم بر آن گذاشته اند.
آيت اهلل مکارم ش��یرازی با بیان اينکه قرآن کريم 
ارتباط بین مس��لمانان و غیرمس��لمانان را مشخص 
کرده اس��ت افزود: اس��الم می گويد س��یاه و س��فید 
و مس��لمانان از ه��ر زبان و نژادی زير پرچم اس��الم 
قرار می گیرند و همه مس��لمان ها نس��بت به يکديگر 
احس��اس ب��رادری ايمانی می کنند. وی با اش��اره به 
آغاز عصر جاهلیت جديد به دلیل غفلت مس��لمانان 
اظهار کرد: غفلت مس��لمانان سبب شده جماعتی از 
گمراهان به نام تکفیری ها شروع به نابودی نعمت ها و 
فتنه در زمین کنند. آنها هر کسی غیر از خود را کافر 
حربی دانسته و مرتد اعالم می کنند و زن و ناموس و 
عرض او را مباح می دانند و دست به جناياتی می زنند 
که به ذهن کس��ی خطور نمی کند. آنها نام اسالم را 
بر جاهلیت شوم خود قرار دادند و برای مشوح کردن 

چهره اسالم هر کاری که توانستند انجام دادند.
اين مرجع تقلید با اش��اره به محکومیت خشونت 
اين افراد تندرو توس��ط بسیاری از اتباع عقايد سلفی 
گفت: مفتی اعظم پادش��اه عربس��تان دو فتوای مهم 
در اي��ن زمینه صادر کرد که در فتوای اول می گويد، 
انديش��ه های تروريس��تی که به فساد در زمین منجر 
می ش��ود ربطی به اس��الم ندارد و تصريح کرده اينها 
اهل جهنم هستند و در فتوای دوم اعمال تروريستی 
در احسا را بش��دت محکوم کرده و خواستار قصاص 
مرتکبان اين جنايت ها شده که اين رفتار قابل تقدير 
اس��ت و امی��د می رود آغ��ازی برای اجم��اع علمای 

مسلمانان بر ضد تکفیری ها شود.
اين مرجع تقلید در ادامه به س��ه دسته از داليل 
انحراف تکفیری ها از حق اش��اره کرد و گفت: اولین 
بحث اس��تبداد رأی است؛ به اين معنا که تکفیری ها 
عماًل درک کتاب و سنت را به انحصار خود درآوردند 
و می گويند مفهوم ش��رک و ايمان و توسل و بدعت 
هم��ان چیزی اس��ت که م��ا اعالم می کنی��م و همه 

مسلمان ها بايد مطیع ما باشند و هر کسی تمرد کند 
مس��تحق قتل خواهد بود. آنها مخالفان نظر خود را 
حتی علمای س��لف را کاف��ر می پندارند. وی تصريح 
ک��رد: يکی از علل اصل��ی فعالیت ه��ای جنايتکارانه 
تکفیريان همین اس��تبداد رأی اس��ت. اگ��ر آنها به 
آي��ه قرآن کريم در مورد مش��ورت ب��ا علمای بزرگ 
عم��ل می کردند خود را از اين راه پرس��نگالخ نجات 

می دادند و به راه مستقیم برمی گشتند.
آيت اهلل مکارم ش��یرازی ادامه داد: دومین دلیل 
خط��ای آنها در به کارگی��ری روش ايمانی به برخی 
آيات قرآن و کفران برخی آيات ديگر است. ما اعتقاد 
داريم اين منش��أ بسیاری از مشکالت کنونی است و 
جهان اسالم را دچار صدمات زيادی کرده است. وی 
ادامه داد: آنها تنها بخش��ی از آيات قرآن کريم را که 
موافق نظرات شان اس��ت انتخاب می کنند و به آيات 
ديگر که مخالف نظر آنهاس��ت توجهی نمی کنند. به 
ط��ور مثال اس��تدالل می کنند ق��رآن از زبان پیامبر 
می گويد، من برای خود نفع و ضرری نمی بینم، مگر 
آنچ��ه خداوند می داند و اگر از غیب خبری داش��تم 
ب��رای خود خیر کثیر جمع می ک��ردم. اين در حالی 
اس��ت که آنها به بخش ديگ��ری از آيات قرآن کريم 
ک��ه ناظر به همین آيه اس��ت توجهی نمی کنند. آنها 
هرچه با نظرشان در توافق است به آن عمل می کنند 

و مستند گفته های خود قرار می دهند و اين مصیبت 
بزرگی اس��ت زيرا ما بايد به همه آي��ات الهی ايمان 

بیاوريم و عمل کنیم.
وی س��ومین دلیل انح��راف تکفیری ها را خطای 
بزرگ در تفس��یر ش��رک و ايمان دانس��ت و افزود: 
آنه��ا به برخ��ی آيات ب��رای تکفیر همه مس��لمانان 
اس��تناد می کنند و می گويند هرکس��ی ي��ا علی و يا 
رسول اهلل می گويد و شفاعت می خواهد مشرک است، 
بنابراين خون و عرض و ناموس او مباح اس��ت و هیچ 
تفاوتی بین افراد کنونی و جاهلیت صدر اس��الم قرار 
نمی دهن��د، بلکه افرادی را که امروز هس��تند بدتر از 
مشرکان زمان جاهلیت می دانند و اين در حالی است 
که مفهوم شرک و ايمان در آيات قرآنی واضح است.

آي��ت اهلل مکارم ش��یرازی گفت: ما با درد بس��یار 
اع��الم می کنی��م آنها از کتاب و س��نت جز اندکی را 
درک نکردند، به دلیل آنکه نزد علمای راستین اسالم 
درس نیاموختند و قرآن و سنت نبوی را به نحو خطا 
تفس��یر می کنند و هرگز نخواهند توانست همه علوم 
اس��المی را داشته باشند، زيرا دريای وسیعی است و 

شما می دانید.
اي��ن مرجع تقلی��د تنها بیان مش��کالت و دردها 
را کافی ندانس��ت، بلک��ه جس��ت وجوی راه حل ها و 
درمان های مناس��ب برای ريشه کنی اين انديشه های 
افراطی را ضروری دانست و گفت: انديشه تکفیری ها 
چهره اس��الم را مشوح س��اخته، در حالی که جهان 
امروز تش��نه پذيرش اس��الم اس��ت و همه مؤمنان و 
مسلمانان که شهادتین را می گويند بايد در کنار هم 
زندگی کنند و دست در دست هم وحدت میان خود 
را تحقق بخش��ند و تنها در اين صورت است که هیچ 

بیگانه ای نمی تواند بر آنها سلطه گری کند.
اس��تاد ح��وزه علمیه قم با اش��اره ب��ه نام گذاری 
امس��ال از س��وی مجامع جهانی به نام س��ال عاری 
از خش��ونت و تندروی گفت: اين در حالی اس��ت که 
خون هايی ريخته ش��ده و اموال و ناموس مردم مباح 
شمرده ش��ده و شهرها ويران می ش��ود. اما از سوی 
کشورهای عربی و غربی به راه حل نظامی می پردازند 

اگر در آن صادق باشند.
آيت اهلل مکارم ش��یرازی در پايان پیش��نهاد کرد، 
دبیرخان��ه دائمی اي��ن کنگره در يکی از ش��هرهای 
مهم جهان اس��الم با هدف مب��ارزه فکری و فرهنگی 
با جريان تکفیر تشکیل شود و اعضای آن نیز علمايی 
از مؤسس��ات فکری و فرهنگی جهان اس��الم باشند 
که برای ايجاد راه حل هايی به منظور ريشه کن کردن 

انديشه های افراطی با يکديگر مشورت کنند.
اين مرجع تقلید گفت: مطمئن هستم که علمای 
اس��الم نس��بت به آنچه رخ می دهد سکوت نخواهند 
ک��رد و وظیفه دين��ی خود را در قب��ال اين جنايات 

انجام خواهند داد.
مسلمانان واقعی در برابر داعش خضوع نمی کنند

ابراهی��م جعفری، وزير ام��ور خارجه عراق ضمن 
تش��کر از آيت اهلل مکارم ش��یرازی به دلیل ابتکار در 
برگ��زاری اي��ن کنگره، گف��ت: خطری ک��ه امروز با 
عنوان جريان تکفیری جهان اسالم را تهديد می کند 
جنبش اس��تثنايی و خارج از قانون و خطرناک ترين 

جنبش ها در طول تاريخ اسالم است.

آيت اهلل مکارم شيرازی: غفلت مسلمانان 
س�بب ش�ده جماعتی از گمراهان به نام 
تکفيری ها ش�روع به ناب�ودی نعمت ها و 
فتن�ه در زمين کنند. آنها هر کس�ی غير 
از خ�ود را کاف�ر حربی دانس�ته و مرتد 
اع�الم می کنن�د و زن و نام�وس و عرض 
او را مباح می دانند و دس�ت به جناياتی 
می زنند که به ذهن کسی خطور نمی کند. 
آنها نام اس�الم را بر جاهليت ش�وم خود 

قرار دادند.
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وزي��ر امور خارجه عراق اف��زود: آنها درمانگاه ها و 
مدارس و مس��اجد دنیای اسالم را هدف قرار داده اند 
و م��ا بايد با دقت به حرکت مذبوحانه آنها نگاه کنیم 
و از طريق مطالعه عمیق در صدد رفع آن باشیم. وی 
س��پس بر لزوم بررسی خاستگاه فکری اين جريان ها 
تأکید ک��رد و گفت: اگر بخواهی��م کار خالف قانون 
انجام دهی��م خداوند به هیچ وجه نمی پذيرد، پیامبر 
اکرم)ص( بر اساس عدل و رأفت حرکت خود را آغاز 

کرده است.
ابراهی��م جعفری با بیان اينکه مس��لمانان هرگز 
در براب��ر تکفیری ها خضوع نمی کنن��د، تأکید کرد: 
مس��لمانان واقع��ی هرگز در ايمان و ق��درت به خدا 
تردي��دی ب��ه دل راه نمی دهند و خداون��د از آنها به 
عنوان مؤمن��ان واقعی ياد می کند. وی برپايی نماز و 
دادن زکات را از ويژگی های انس��ان مؤمن ذکر کرد 
و افزود: کس��ی که نماز را به پا می کند هرگز در برابر 

ظلم تسلیم نمی شود.
وی با بیان اينکه ش��ناخت ما نس��بت به انسان و 
جامعه اس��المی بايد ش��ناخت واقعی باشد، تصريح 
کرد: ما مس��ئله تعدد مذاهب را از قرآن ياد گرفتیم. 
اگر مکتب های مختلفی داش��تیم در کنار آن مذاهب 
مختلفی هم خواهیم داش��ت. قرآن هرگز از اختالف 
سخن نمی گويد، بلکه به وحدت بین مسلمانان تأکید 

دارد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه حض��ور تکفیری ه��ا در عراق 
گف��ت: گروه تکفیری خ��ون مس��لمانان را به زمین 
می ريزد. امروز تکفیری ها در اس��تان های سنی نشین 
مرتکب جناياتی ش��دند و اهل س��نت هم از جنايات 
داعش زجر می کشند. تروريس��م هرگز دين و وطن 
نمی شناس��د. داعش به نام اسالم آمد و مسلمانان را 

کشتار می کند.
وی تصريح کرد: همه کس��انی که علیه داعشی ها 
مبارزه می کنند از مس��لمانان هس��تند و نبايد اجازه 
دهی��م از آنها سوءاس��تفاده ش��ود. و اف��زود: علمای 
بزرگ��وار ما بايد همه جهانی��ان را خطاب قرار دهند 

و از اسالم واقعی سخن بگويند.

ريشه افکار تکفيری در خوارج است
مدير حوزه علمیه اهل سنت گرگان با بیان اينکه 
تکفیر مس��لمانان حرام است، ريشه افکار تکفیری را 
خوارج دانست و اظهار داشت: تکفیر يعنی شخص از 
ايمان خارج شده و تکفیری گری يکی از کبائر است، 
زيرا کس��ی که مس��لمانان را متهم ب��ه کفر می کند 

خودش کافر است.
مولوی خوجملی افزود: پیامبر اسالم می فرمايند 
هر کسی به برادر خود کافر بگويد خودش کافر است. 
تکفیری ه��ا فکر می کنند تنها خودش��ان در راه خدا 
جهاد می کنند، در حالی که اين نوع تکفیر هیچ گونه 

ريشه ای در اسالم ندارد.
مولوی خوجملی با بیان اينکه کافر دانستن ديگر 
اتباع مذاهب از نگاه اهل س��نت مردود است، تأکید 
کرد: از شرايط اهل س��نت اين است که کسی نبايد 
ديگری را که اهل قبله اس��ت کافر بداند. کس��ی که 
اس��المش ثابت شود، نمی شود در مسلمان بودن وی 
شک کرد، بنابراين بدون دلیل و برهان نبايد کسی را 

به کافر بودن متهم کرد.
مول��وی خوجملی با بی��ان اينکه کافر دانس��تن 
ديگران نزد حنفی ها حرام اس��ت، تأکید کرد: واضح 
است که پديده تکفیری که امت اسالمی با آن مواجه 
اس��ت، اموال مسلمانان را مورد تاخت و تاز قرار داده 
و اين مصیبت بزرگی اس��ت و ريش��ه افکار تکفیری 

همان خوارج هستند.

تکفير مترادف کفر است
محم��د العاصی، امام جمعه نیويورک با تش��ريح 
مس��ئله کف��ر در آي��ات ق��رآن کري��م اظه��ار کرد: 
تکفیری ها تحت پوش��ش مس��ئله کفر چه کارهايی 
که نمی کنن��د. و گفت: در قرآن کري��م آمده برخی 
نس��بت به پیامبران شان کفر ورزيدند و می خواستند 
ملت خ��ود را به ورطه هالکت برس��انند. تکفیری ها 
با مس��تضعفان مقابله می کنند. خداوند در همین جا 
می فرمايد ما کسانی هستیم که اين گروه ها و افراد را 

هالک خواهیم کرد.
ام��ام جمعه نیوي��ورک با بیان اينکه بین کس��ی 
ک��ه تکفیر می کند و ظلم می کند تفاوت وجود دارد، 
اظه��ار کرد: اگر فکری را که تکفیری ها دارند در نظر 
بگیري��م می فهمیم آنها می خواهند واقعیت جامعه ما 
را تکفیر کنند و بپوش��انند و خداون��د می فرمايد ما 

برای کسانی که ستم می کنند آتش فراهم کرديم.
العاص��ی تأکید ک��رد: تکفیر مرحله س��تمکاری 
تکفیری هاس��ت، چون حرکت عملی برای ظلم شان 

انج��ام می دهند. وی ب��ا بیان اينک��ه تکفیر مترادف 
کفر اس��ت اظهار کرد: دو آيه در قرآن کريم است که 
می فرمايد بگو خداوند کس��ی است که برای خودش 
فرزندی اختیار نکرده و شريکی در ملک و حکمرانی 

ندارد.
ام��ام جمعه نیوي��ورک تأکید کرد: امی��دوارم به 
متن مس��ائلی که تکفیری ها به آن اشاره دارند توجه 

بیشتری شود تا با آن مقابله جدی شود.

امريکا و اس�راييل عامل اصلی بی ثباتی در منطقه 
هستند

ظفر بن��گاش از کانادا ايج��اد قدرت های نوظهور 
تکفیری توس��ط امري��کا و اس��رايیل را عامل اصلی 
بی ثبات��ی در منطقه خاورمیانه دانس��ت و گفت: در 
17 آوريل 2011 گزارش��گر واشنگتن پست مقاله ای 
نوشت که امريکايی ها تصمیم گرفتند در سال 2005 
گروه هاي��ی را حماي��ت کنند که در س��وريه و عراق 
اختالف افکنی کنند. وی افزود: در امريکا سیاس��تی 
را ب��رای قرن آت��ی تدوين کردند ک��ه بتوانند قدرت 
نوظهوری ايجاد کنند تا در منطقه برای کش��ورهايی 
که می تواند علیه امريکا تهديد ايجاد کنند، بی ثباتی 

شود.
بن��گاش با طرح اين س��ؤال که باي��د از خودمان 
بپرس��یم عوامل اين ناآرامی ها چیست؟ تصريح کرد: 
امريکايی ها و اس��رايیلی ها بعد از بیداری اسالمی به 
اي��ن نتیجه رس��یدند که از اين نهض��ت بهره برداری 
کنند، چون می دانس��تند اين نهض��ت می تواند برای 

تسلط امريکا و اسرايیل مشکل آفرين باشد.
وی با اش��اره به آتش افروزی اين کشورها در غزه 
اظهار کرد: اين دژخیمان سعی می کنند چهره اسالم 
را به گونه ای نش��ان دهند ک��ه هیچ کس تمايل پیدا 

نکند به اين دين گرايش پیدا کند.

دعوت های گمراه کننده می خواهد امت اسالمی را 
تکه تکه کند

مصطفی فیض اهلل ش��افعی از علمای کردس��تان 
عراق نی��ز گفت: علمای اس��الم از پیش��گامان امت 

هستند که نقش آنها اساسی و مهم است.
وی با اش��اره به نقش ارزنده علما در تاريخ اظهار 
کرد: همه ما بايد اين نقش برجس��ته را حفظ کنیم، 
چ��ون در روزگاری که جهان اس��الم ب��ا توطئه های 
زيادی مواجه اس��ت بیش از ه��ر زمانی به وحدت و 
برادری نیاز داريم و بايد دوش��ادوش هم به نفع امت 

اسالمی فعالیت کنیم.
ب��ه اعتقاد اين عالم کردس��تان عراق، دعوت های 
گمراه کننده و تفرقه انگیز می خواهد امت اس��المی را 

از هم بپاشاند.
شیخ شافعی با بیان اينکه جهان با مشکل تکفیر 
مواجه اس��ت، اظهار ک��رد: افراط گ��ری تأثیر منفی 
اقتص��ادی، اجتماعی و روحی زيادی بر امت اس��الم 

دارد و موجب نابودی و ويرانی می شود.
وی گف��ت: افراط گ��ری به دلیل اينک��ه افراد آن 
در امور دينی ناباب و غیرمتخصص هس��تند، داليل 
مختلف فرعی و جانب��ی دارد. چالش های زيادی در 
پی��ش داريم، زيرا علل اين پديده بس��یار گس��ترده 

ابراهيم جعفری: ما مس�ئله تعدد 
مذاه�ب را از قرآن ي�اد گرفتيم. 
اگر مکتب های مختلفی داش�تيم 
در کن�ار آن مذاه�ب مختلفی هم 
خواهي�م داش�ت. ق�رآن هرگز از 
اختالف س�خن نمی گويد، بلکه به 
وحدت بين مسلمانان تأکيد دارد.
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و وس��یع اس��ت و در نتیجه عوامل مختل��ف روانی، 
سیاس��ی و اقتصادی به وجود آمده و اين چالش ها را 

نمی توانیم به آسانی بشناسیم.
ش��یخ ش��افعی مهم ترين راه حل های علمی برای 
مب��ارزه ب��ا تکفیری ها را تقويت فک��ری روحانیون و 
علمای جهان اسالم دانست و گفت: بهبود بخشیدن 
به برنامه های درس��ی از ديگر راه ه��ای مقابله با اين 
پديده ش��وم اس��ت، چ��ون در برنامه های آموزش��ی 

يک سری نقاط ضعف داريم که بايد برطرف شود.
وی بر آگاه س��ازی همه جانبه تأکید کرد و افزود: 
جوام��ع ما بايد ب��ا واقعیت های اس��المی و آنچه در 
اطراف آنها می گذرد آگاه باشند تا بتوانیم درباره اين 
پدي��ده و افکار تخريب کننده آنها بررس��ی میدانی و 

عملی داشته باشیم.

جهان اسالم از فتنه تکفيری ها رنج می برد
لطیف موسی از تونس، به اظهارات برخی علمای 
اهل س��نت در مورد فتنه بودن تکفیری ها اشاره کرد 
و افزود: امروز از اين فتنه بزرگ در جهان اسالم رنج 
می بريم؛ از اين رو، امت اسالمی اعم از شیعه و سنی، 
ع��رب و عجم و ف��ارس و ترک بايد برای ريش��ه کن 

کردن اين پديده اهتمام جدی داشته باشند.
وی تأکید کرد: تکفیری ها زنان و مردان و کودکان 
را قتل عام می کنند ولی ما فقط نظاره گر هس��تیم، در 

صورتی که بايد اقدامات عملی انجام دهیم.

تکفير اهل قبله حرام است
حجت االسالم سید محمد يزدانی، از پژوهشگران 
حوزه علمیه قم نیز اظهار کرد: تکفیر اهل قبله جايز 
نیست و حرام است و هیچ کس حق ندارد مسلمانان 

را تکفیر کند.
به گفته اين پژوهشگر دينی، وهابی ها همه مردم 
روی زمین چه مس��لمان و چه غیرمسلمانان را کافر 
می دانند. وی حرکت تکفیر از ديدگاه اهل س��نت را 
م��ورد توجه قرار داد و گف��ت: طبق اين روايت نبايد 

هیچ مسلمانی را تکفیر کنیم.
حجت االس��الم يزدان��ی گفت: طب��ق گفته های 
اهل س��نت، تکفیر تمام مردم روی زمین بدون هیچ 

سندی از خصلت های عبدالوهاب بوده است.

علمای درباری مسلمانان را بيچاره کردند
حجت االس��الم نجم الدين طبس��ی ب��ا طرح اين 
سؤال که چرا جهان اسالم به وضع کنونی دچار شده 
اس��ت، اظهار کرد: نبايد نقش واعظان سالطین را در 

تقويت پديده تکفیری فراموش کنیم.
وی تصري��ح ک��رد: علم��ای درباری و م��زدوران 
س��الطین فتواه��ای زيادی برای مب��اح کردن خون 
مس��لمانان دادند و اين افراد با صدور فتواهايی مانند 

جهاد نکاح، مسلمانان را بیچاره کردند.
ب��ه گفته اين اس��تاد درس خارج ح��وزه، علمای 
درباری زيادی هستند که با فتواهای خودشان چهره 
اس��الم را مخدوش کردند. حجت االسالم نجم الدين 
طبسی همچنین نقش حاکمان و کسانی را که دنبال 
پس��ت و مقام هستند در گسترش پديده تکفیر مؤثر 
دانس��ت و تأکی��د کرد: اين حکام هرچه را از س��وی 

اس��تعمارگران و س��لطه گران به آنها ديکته می شود 
می پذيرند.

وی خطاب به علما و محققان گفت: آگاه س��ازی 
بس��یار مهم اس��ت و بايد مردم را روش��نگری کنیم. 
تا کی بايد س��اکت بنش��ینیم و مردم را آگاه نکنیم؟ 
به ناموس مردم تجاوز می ش��ود ولی عده ای سکوت 

کرده اند.
وی ادام��ه داد: حضرت علی علیه الس��الم موضع 
بس��یار مهمی در قبال يک زن يهود که از او سرقت 
ش��ده بود اتخاذ کرد. آن حضرت از اين مسئله بسیار 
ناراحت شد و سه نفر از اصحاب خود را برای بررسی 
اين موضوع فرس��تاد. اين مسئله نشان دهنده موضع 
اسالم است، در حالی که امروز ده ها بلکه هزاران زن 
مسلمان توس��ط گروه های تکفیری کشته می شوند. 

چرا علمای اسالم سکوت کردند؟
وی با بیان اينکه نقاط اش��تراکی که بین علمای 
اس��الم وجود دارد بیش��تر از نقاط اختالفی اس��ت، 
تأکید کرد: بايد مس��لمانان را از اين نقاط اش��تراک 
آگاه کنیم. بايد مسئله انتقام گیری را کنار بگذاريم و 

با هم متحد شويم.

اقدام�ات  اي�ران  مث�ل  اس�المی  کش�ورهای 
وحدت گرايانه داشته باشند

اس��تاد دانش��گاه الزيتون و يکی از علمای تونس 
گف��ت: پیامبر بعد از فتح مک��ه غنايم جنگی را بین 
افرادی که تازه وارد اسالم شده بودند تقسیم می کرد 
تا آنها را به اسالم جذب کنند. يکی از اصحاب پیامبر 
گف��ت، چرا غنايم را با عدالت توزيع نمی کند. پیامبر 
فرمود اگر من عدالت را رعايت نکنم، پس چه کسی 

باي��د اين کار را بکن��د. يکی از حاض��ران گفت، اگر 
پیامبر اس��الم اجازه بدهند گردن اين صحابه را قطع 

می کند.
عبدالق��ادر قاه��ا ادامه داد: پیامبر اجازه کش��تن 
اي��ن صحاب��ه را ندادن��د و فرمودن��د از نوه های اين 
ش��خص، افرادی ظاهر خواهند ش��د که مس��لمانان 
را تکفی��ر خواهند ک��رد و اينها افرادی هس��تند که 
نم��از می خوانن��د و روزه می گیرند ول��ی نماز و روزه 
آنها ب��ه درد نمی خورد. اين عالم تونس��ی با تطبیق 
پیش بینی رس��ول خدا با ش��رايط امروز جهان اسالم 
گفت: ريش��ه های خوارج کم کم رشد پیدا کرد. اينها 
در جريان امام حسین)ع( نقش داشتند و ايشان را با 

اندکی از يارانش شهید کردند.
ش��یخ عبدالقادر قاه��ا با بیان اينک��ه تکفیری ها 
مردم س��اده لوح را فري��ب می دهند تصريح کرد: يک 
استاد فرانس��وی در علوم شرق شناسی در اين زمینه 
می گويد ژن های انس��ان به نوه ه��ا و نبیره ها منتقل 
می ش��ود، بنابراين اگر در اين مس��ئله مطالعه کنیم 
می بینیم تکفیری هايی که االن ظاهر ش��ده اند همان 

نواده ها و پسماندهای خوارج هستند.
وی تأکید کرد: غرب به نحو احس��ن از گروه های 
تروريستی و تکفیری سوءاستفاده می کند و برخی از 
حکام کش��ورهای اسالمی از اين گروه ها برای تقويت 
حکومت های خود و ضعیف کردن س��اير حکومت ها 

بهره  می برند.
اين عالم تونسی افزود: اگر کشورهای اسالمی مثل 
جمهوری اس��المی ايران کار کنند و درهای خود را 
روی همه کشورها باز کنند و اقدامات وحدت گرايانه 
داشته باشند بس��یاری از مشکالت برطرف می شود. 
و تأکید کرد: هیچ اختالفی نبايد بین ش��یعه و سنی 
وجود داشته باشد. ما بايد میان همه مذاهب اسالمی 
وحدت ايج��اد کنیم، از اين طريق پیروزی نصیب ما 
خواهد شد و امت اسالمی به اهدافش خواهد رسید.

صرف شعار دادن عليه تکفيری ها کافی نيست
ش��یخ عبدالمجید عمار از علمای لبنان با تشريح 
ريش��ه های تفکر تکفیری اظهار ک��رد: خوارج اولین 
کس��انی بودن��د که در زم��ان تحکیم، اي��ن آتش را 

برافروختند و به اختالفات دامن زدند.
وی گفت: در آن زمان خالفت را غصب کردند، به 
همین دلیل حکام که می خواس��تند به حکومت های 
خودش��ان مش��روعیت بخش��ند، مس��لمانان را ب��ه 
اختالف افکنی مشغول کردند و طوری القا کردند که 

حکومت خودشان مشروعیت دارد.
شیخ عمار تأکید کرد: سیاست های حکومت هايی 
که بعد از دوران خالفت ايجاد ش��د بس��یار ظالمانه 
ب��ود و هر گونه تالش��ی برای تقري��ب بین مذاهب و 
توده های اس��المی ب��ا مخالفت و موان��ع آنها مواجه 
می ش��د. اين حکام س��عی می کردند خودشان را به 

عنوان حاکمان شرعی و قانونی بین مردم جا بزنند.
اي��ن عالم لبنانی با بیان اينکه امروز بايد با پديده 
تکفیر به منظور حفظ جايگاه واقعی مسلمانان مقابله 
کرد، گف��ت: الزمه مقابل��ه با جريان ه��ای تکفیری، 

وحدت اسالمی است.
وی تاکید کرد: گروه های تکفیری و افراطی سعی 

پرونده دوم

شيخ عبدالقادر قاها: غرب به نحو احسن 
تکفي�ری  و  تروريس�تی  گروه ه�ای  از 
سوءاس�تفاده می کند و برخ�ی از حکام 
کش�ورهای اس�المی از اين گروه ها برای 
تقويت حکومت های خود و ضعيف کردن 

ساير حکومت ها بهره  می برند.
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می کنند مناط��ق نفوذ برای خودش��ان ايجاد کنند. 
برخی بس��تر ايجاد و گس��ترش تکفیری ه��ا را مهیا 
کردند و ما در تونس، الجزاير و سوريه شاهد تاخت و 

تاز اين گروه ها هستیم.
اين عالم لبنانی با طرح اين س��ؤال که آيا ما بايد 
فق��ط به ش��عار دادن علیه تکفیری ه��ا اکتفا کنیم؟ 
تصريح کرد: صرف ش��عاردادن علیه تکفیری ها کافی 
نیست. ما از طريق اين کنفرانس اعالم می کنیم نبايد 
فقط به ش��عار دادن اکتفا کنیم بلک��ه بايد اقدامات 

عملی برای مبارزه با تکفیری ها انجام دهیم.

تکفير کردن خدمت به اسراييل است
ش��یخ عبداهلل صالح در کمیس��یون ريش��ه يابی 
افکار تکفی��ری اظهار کرد: کنگره جهانی جريان های 
تکفیری نقطه آغاز خوبی ب��رای مقابله با تکفیری ها 
خواهد بود و ما از آيت اهلل مکارم ش��یرازی و آيت اهلل 
س��بحانی و س��اير برگزارکنندگان اين کنگره تقدير 

می کنیم.
وی با اش��اره به آياتی از کالم اهلل مجید و رواياتی 
از پیامبر اسالم گفت: دين اسالم دين رافت و رحمت 

و ارزش های اخالقی است.
اين عال��م بحرينی در مورد پیداي��ش گروه های 
تکفیری اظهار کرد: خوارج اولین کس��انی بودند که 
فکر تکفی��ری را رواج دادند، چون آنها ظاهر دين را 

فهمیدند و اين بسیار با حقیقت دين فاصله داشت.
نايب رئیس دبیرکل نهضت عمل اسالمی بحرين، 
تکفیری ه��ا را اب��زار حکومت های ظالم دانس��ت که 
به منظور اعمال س��لطه بر مس��لمانان در روزگار ما 

فعالیت می کنند.
اين عالم بحرينی تصريح کرد: حکومت های ظالم 
س��عی می کردند با زور سرنیزه از مردم بیعت بگیرند 
و همه اينها به اسم و تحت لوای دين انجام می شد.

ش��یخ صال��ح با بیان اينک��ه اف��کار تکفیری ها را 
افراد کم س��ن و س��ال هم قبول نمی کنند چه برسد 
ب��ه علمای دين، اظهار کرد: فتواهای زيادی توس��ط 
رهبران تکفیری ها در مورد کش��تار مسلمانان صادر 
ش��ده ولی بايد بدانیم چه کسی از اين افکار حمايت 

می کند.
وی هدف اول تکفیری ها را جدا کردن مسلمانان 
از دين آنها دانس��ت و گفت: آنه��ا می خواهند جهان 
اسالم را در درگیری ها سرگرم کنند و تأسیس رژيم 
صهیونیستی در قلب جهان اسالم مزيد بر علت شده 
و همه مس��ائلی که در جهان اسالم صورت می گیرد 

خدمتی به رژيم صهیونیستی است.
اين عالم بحرينی با اش��اره ب��ه حضور گروه های 
تکفیری در کشورهای مختلف اسالمی گفت: آنهايی 
از گروه ه��ای تکفی��ری  حمايت می کنند ک��ه از آنها 
اس��تفاده و بهره برداری می کنند. گروه های تکفیری 
را صهیونیست ها و غربی ها به وجود آوردند تا بتوانند 

بین مسلمانان اختالف افکنی کنند.
در اي��ن کنگ��ره چه��ار کمیس��یون علم��ی ب��ا 
عنوان ه��ای »تبارشناس��ی«، »عقاي��د«، »سیاس��ت  
و جريان ه��ای تکفیری« و از هم��ه مهم تر »راه های 
مقابل��ه ب��ا برون رفت« برگزار ش��د و قري��ب به هزار 
چکیده مقاله و 700 مقاله کامل به اين کنگره رسید 

و در کن��ار آن فعالیت ه��ای تحقیقی مفصلی صورت 
گرف��ت. همچنی��ن 35 عنوان کت��اب در جريان اين 
کنگره منتش��ر ش��د، از جمله کتابی درباره تخريب 
آثار و ابنیه اس��المی توس��ط جريان های تکفیری و 
کتابی درباره آرای علمای اس��الم درباره جريان های 
تکفی��ری، زيرا يکی از اهداف اين کنگره روش��نگری 

درباره جريان های تکفیری است.
در پايان اين کنگره که برگزارکنندگان آن تأکید 
دارند رنگ و بوی سیاس��ی ندارد و فقط علمی است 
بیانیه ای منتشر ش��د. در آغاز اين بیانیه آمده است: 
»در ش��رايط کنون��ی جه��ان که امت اس��المی بايد 
جايگاه شايس��ته خود را در عرص��ه بین الملل بیابد، 
متأسفانه جهان اسالم يکی از تلخ ترين و دشوارترين 

دوره های خود را می گذراند.
جريان ه��ای افراطی و تکفیری ب��ا اقدامات خود، 
موجب تفرقه مس��لمین، انحراف نگاه از مسائل اصلی 
جهان اس��الم، تقويت جبهه دشمن و تداوم سلطه و 
غارت منابع و ثروت کش��ورهای اس��المی شده اند و 
خ��ون و مال و عرض مس��لمین و بی گناهان را مباح 
دانس��ته، با خشونت و قس��اوت تمام، آنان را قربانی 
انديش��ه های انحراف��ی و اعم��ال جنايتکاران��ه خود 

می کنند.
در چنی��ن ش��رايطی، ب��ا ايم��ان ب��ه جامعیت 
دين اس��الم به عنوان رس��التی جهان��ی، جاودانی و 
تمدن س��از، رسالت علمای بزرگ دين اقتضا دارد که 
ضمن افشای ماهیت اين جريانات و تبیین انحرافات 
آنها، معارف و آموزه های اصیل اسالمی را به جهانیان 
معرفی و به فرم��وده پیامبر اکرم)ص( که اذا ظهرت 

البدع فللعالم ان يظهر علمه و اذا کتم فعلیه لعنة اهلل، 
نقش بايس��ته خود را در مقابله با اين بدعت ها و آثار 

زيانبار آن ايفا کنند«.

ديدار با مقام معظم رهبری
ش��رکت کنندگان در کنگره با رهب��ر ايران ديدار 
کردن��د. آي��ت اهلل خامن��ه ای، رهب��ر معظ��م انقالب 
اس��المی در ديدار با علما، انديش��مندان و میهمانان 
ش��رکت کننده در کنگ��ره، احیای جري��ان تکفیری 
در س��ال های اخیر را مش��کل تحمیلی و دست س��از 
اس��تکبار برای دنیای اس��الم دانس��تند و با اشاره به 
اقدام��ات جري��ان خبیث تکفی��ری در جهت اهداف 
امريکا و دولت های اس��تعماری و رژيم صهیونیستی، 
بويژه تالش برای به فراموش��ی سپرده شدن مسئله 
اصلی فلس��طین و مسجداالقصی تأکید کردند: ايجاد 
يک نهضت علمی، منطقی و فراگیر برای ريش��ه کن 
کردن جريان تکفیری، روش��نگری نس��بت به نقش 
سیاس��ت های اس��تکباری در احیای اي��ن جريان و 
اهتم��ام جدی و مطالبه عموم��ی در خصوص قضیه 
فلس��طین به عنوان مس��ئله اصلی دنیای اس��الم از 
مهم تري��ن و اولويت دارتري��ن وظاي��ف علمای جهان 

اسالم در شرايط کنونی است.
رهبر انقالب اس��المی در ابتدای سخنان خود با 
قدردانی از حضرات آيات مکارم ش��یرازی و سبحانی 
و ديگ��ر علم��ا و فضالی قم که اهتم��ام جدی برای 
برگزاری اين کنگره و ش��کل دهی يک جريان علمی 
فراگی��ر در می��ان علمای جهان اس��الم در خصوص 
مقابله با جريان تکفیری داش��تند، گفتند: در بررسی 
اين جريان خطرناک بايد به اين نکته توجه شود که 
موضوع اصلی، مقابله همه جانبه با جريان احیاش��ده 
تکفیری اس��ت که فراتر از گروه موس��وم به داعش و 
در واقع داعش يکی از فروع اين شجره خبیثه است.

آيت اهلل خامنه ای سپس به يک نکته غیرقابل انکار 
اشاره کردند و افزودند: جريان تکفیر و حکومت های 
پش��تیبان آن کام��اًل در جه��ت اهداف اس��تکباری 
يعنی امريکا و دولت های اس��تعماری اروپايی و رژيم 
صهیونیس��تی حرکت می کنند و با ظاهری اسالمی، 

عماًل در خدمت آنها هستند.
ايش��ان در ادام��ه به چند نمونه از ش��واهدی که 
نش��انگر حرکت جري��ان تکفی��ری در جهت اهداف 
اس��تکباری و در مقابله با دنیای اس��الم است اشاره 
کردند. رهبر انقالب منح��رف کردن حرکت بیداری 
اسالمی را به عنوان اولین شاهد بیان کردند و گفتند: 
بیداری اس��المی حرکتی ضد امريکايی، ضد استبداد 
و ضد دست نش��اندگان امريکا بود ام��ا جريان تکفیر 
اين حرکت عظیم ضد استکباری را به جنگ خانگی 

و برادرکشی میان مسلمانان تبديل کرد.
رهبری اف��زود: خط مقدم مبارزه مس��لمانان در 
اين منطقه، فلس��طین اش��غالی بود اما جريان تکفیر 
اي��ن خط مق��دم را تغییر داد و به داخ��ل خیابان ها 
و ش��هرهای عراق، سوريه، پاکس��تان و لیبی کشاند 
و اين، يک��ی از جنايت های فراموش نش��دنی جريان 

تکفیر است.
ايش��ان منحرف کردن حرکت بیداری اس��المی 
را خدمت به امريکا، انگلیس و رژيم صهیونیس��تی و 

ش�يخ عبداهلل صالح، عال�م بحرينی: 
آنهاي�ی از گروه های تکفيری  حمايت 
و  اس�تفاده  آنه�ا  از  ک�ه  می کنن�د 
گروه ه�ای  می کنن�د.  بهره ب�رداری 
تکفيری را صهيونيس�ت ها و غربی ها 
ب�ه وج�ود آوردن�د ت�ا بتوانن�د بين 

مسلمانان اختالف افکنی کنند.
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سرويس های جاسوسی آنها دانستند و گفتند: شاهد 
ديگر برای نش��ان دادن حرکت اين جريان در جهت 
اهداف اس��تکباری اين است که پش��تیبانان جريان 
تکفی��ر، در مقاب��ل رژيم صهیونیس��تی يک اخم هم 
نمی کنند و حتی با اين رژيم برای مقابله با مسلمانان 
همکاری می کنند ولی برای ضربه زدن به کشورها و 

ملت های اسالمی، حضور فعال دارند.
ايشان نابودی زيرساخت های ارزشمند کشورهای 
اس��المی ب��ه دس��ت فتنه تکفی��ر را نمون��ه ديگری 
از خدم��ت اي��ن جريان به منافع دش��منان اس��الم 
برش��مردند و افزودند: يکی ديگر از اقدامات بس��یار 
خبیثانه جريان تکفیر مخدوش کردن چهره اس��الِم 
رحم��ت و تعق��ل و منطق، ب��ا نش��ان دادن تصاوير 
جناياتی همچون زير شمش��یر نش��اندن انسان های 
بیگن��اه و يا درآوردن قلب يک مس��لمان و به دندان 

گرفتن آن، در مقابل دوربین و به نام اسالم است.
ايشان يکی ديگر از شواهد خدمت جريان تکفیر 
به منافع اس��تکبار را تنها گذاشتن محور مقاومت در 
جنگ 50 روزه غزه دانس��تند و تأکی��د کردند: يک 
شاهد ديگر، منحرف کردن شور و حماسه ای بود که 
بر اثر بیداری اس��المی در جوانان مسلمان به وجود 
آمد که متأسفانه از آن برای کشتار مسلمانان بیگناه 

ديگر استفاده شد.
آيت اهلل خامنه ای س��پس به وظايف بزرگ علمای 
جه��ان اس��الم در ش��رايط کنون��ی اش��اره کردند و 
افزودن��د: يکی از اين وظاي��ف ايجاد نهضتی علمی و 
منطق��ی و فراگیر از جانب علمای مذاهب اس��المی 

برای ريشه کن کردن جريان تکفیر است.
ايش��ان گفتند: اين جريان با شعار دروغین سلف 
صال��ح وارد ش��ده اس��ت و بايد با زبان دي��ن، علم و 
منطق، بیزاری س��لف صالح را از اين اقدامات نش��ان 
داد. باي��د با اين نهض��ت علمی و منطق��ی، جوانان 
بیگناه��ی را که گرفتار اين جريان خبیث ش��ده اند، 

نجات داد و اين وظیفه به عهده علماست.
ايش��ان روشنگری نس��بت به نقش سیاست های 
امري��کا، انگلی��س و رژي��م صهیونیس��تی در احیای 
جريان تکفیری را يکی ديگ��ر از وظايف بزرگ علما 
در کش��ورهای اسالمی برشمردند و افزودند: سومین 
وظیفه مهم علما، اهتمام جدی به قضیه فلس��طین و 
مسجداالقصی و جلوگیری از مورد غفلت واقع شدن 

اين موضوع اصلی دنیای اسالم است.

جمع بندی
جنايات گس��ترده تکفیری ها در 40 ماه گذشته، 
ض��رورت توجه ب��ه اين پدي��ده ش��وم را در جوامع 
اس��المی دو چندان کرده اس��ت. در گذشته موضوع 
تکفیری ها به اين اندازه گس��ترده نبود. امروز شاهد 
س��ر بريدن و نبش قبر کردن، وي��ران کردن اماکن 
مذهبی و اقدامات تروريس��تی اين گروه هس��تیم و 
اکنون يکی از دردناک ترين مسائلی که جهان اسالم 
با آن روبه روس��ت، فتنه تکفیر اس��ت ک��ه به تصوير 
منفی از اس��الم دامن می زند و جنايات بس��یاری را 
در کشورهايی مانند سوريه، عراق، پاکستان مرتکب 
شده که برخی از اين جنايات در تاريخ بی سابقه و يا 

کم سابقه بوده است.

از عوامل ايجاد جريان ه��ای تکفیری می توان به 
عوامل خارجی اش��اره کرد. فرقه س��ازی از مهم ترين 
اس��تراتژی ها و سیاست های استعمار نو است و وقتی 
فرقه س��ازی رش��د می کند، در واقع تکفیر را هم در 
خود جای می دهد. البته بايد دانست تعصب و اهانت 
و توهی��ن ب��ه مذاهب اس��المی در ايج��اد جريانات 
تکفیری بی تأثیر نیست، با وجود اين، ما امروز شاهد 
توهین جريانات افراطی شیعه و اهل سنت نسبت به 

مقدسات يکديگر هستیم.
رش��د جريان های تکفیری موج��ب از بین رفتن 
تمدن اس��المی می ش��ود، به گونه ای که با ادامه اين 
رون��د بزودی ش��اهد خواهیم بود که چی��زی از آثار 
اسالمی در کش��ورهای اس��المی باقی نخواهد ماند. 
رش��د جريان های تکفیری همچنی��ن باعث افزايش 
فرقه گراي��ی در دنی��ای اس��الم و در نتیجه در خطر 
افتادن جان و مال مس��لمانان می ش��ود. همچنان که 
در سال های اخیر ش��اهد بوديم حدود 120هزار نفر 
در س��وريه کشته ش��دند که در اين بین 12هزار نفر 

کودک بودند.
يکی ديگر از خطرات جريانات تکفیری گس��ترش 
نوعی اباحی گری و س��طحی نگری در جامعه اسالمی 
اس��ت. گهگاه فتواهايی از س��وی اي��ن گروه ها صادر 
می ش��ود که واقعاً سخیف است، به عنوان نمونه بحث 
جهاد نکاح که برای جهان اسالم بسیار زشت است؛ يا 
فتاوايی مانند اينکه گل بردن برای مريض حرام است، 
آب يخ خوردن حرام اس��ت، زمین گرد نیست و اينها 

همه در بستر فضای تکفیری شکل می گیرد و جايگاه 
انديشه اسالمی را در جهان اسالم تخريب می کند.

اقدام��ات اي��ن جريان��ات افراط��ی همچنین به 
اسالم هراس��ی و اسالم س��تیزی دامن می زند. وجود 
جريانات تکفیری مانع گس��ترش افکار و انديشه های 
اسالمی به دنیا می شود و وقتی چهره زشتی از اسالم 
به مردم جهان نش��ان داده شود، مسلمانان نیز برای 
ارائه باور های به حق خود آن گونه که بايد و ش��ايد به 

میدان نمی آيند.
ب��ه نظر می رس��د يک��ی از راهکاره��ای مقابله با 
جريان ه��ای افراط��ی ورود علمای اس��الم به میدان 
اس��ت. به همین دلیل به منظور مقابله با گس��ترش 
تکفیر در دنیای اس��الم کنگره جهان��ی جريان های 
افراطی و تکفیری از ديدگاه علمای اس��الم توس��ط 
آيت اهلل مکارم شیرازی و آيت اهلل سبحانی و جمعی از 
علما و انديش��مندان حوزه های علمیه برگزار شد که 
بی ش��ک می تواند آغاز خوبی در راستای شناساندن 
جري��ان تکفیری ها و بازگويی خطر وجودی آن برای 

جهان اسالم و نیز جامعه بشری باشد.
حضور علما و انديش��مندان شاخص از کشورهای 
اس��المی در اين کنگره و برگزاری نشست های علمی 
در آن، ارزش��مند بود. البته بايد توجه داش��ت نبايد 
ب��ا جريان تکفیری و داعش سیاس��ی محض برخورد 
کنیم، ضمن آنکه نبايد آن را مذهبی محض بدانیم.

مهم تري��ن پی��ام اي��ن کنگ��ره به جهان اس��الم 
همبس��تگی علمای اس��الم و مس��لمانان و مقابله با 
خطراتی اس��ت که جهان اسالم را تهديد می کند که 
در رأس آن خطر جريان های افراطی و تکفیری است 

که تهديدی برای جهان اسالم محسوب می شود.
اگر علمای اسالم و مسلمانان موضع واحدی نسبت 
به خطرات و تهديدهای بزرگی که اسالم و مسلمانان 
را تهديد می کند، داشته باشند و اگر به تبیین درست 
مبانی دينی و ش��ريعت و تبیین درس��ت پیام رسول 
اهلل)ص( و قرآن کريم اهتمام ورزند، قطعاً آينده بهتری 
پیش روی جوامع اس��المی خواهد بود. اين کنگره نیز 
در پايان به صلح و همبس��تگی دع��وت کرد و بر قرار 
گرفتن در يک صف واحد در برابر تهديدها و خطراتی 

که جهان اسالم را تهديد می کند تأکید کرد.

مق�ام معظم رهبری: اين جريان با ش�عار 
دروغين س�لف صالح وارد ش�ده است و 
باي�د با زبان دين، عل�م و منطق، بيزاری 
س�لف صال�ح را از اي�ن اقدامات نش�ان 
داد. بايد با اين نهض�ت علمی و منطقی، 
جوانان بی گناهی را که گرفتار اين جريان 
خبيث شده اند، نجات داد و اين وظيفه به 

عهده علماست.
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س��یر در تاريخ اس��الم، بیانگر اين نکته است که 
بس��یاري از عالمان ش��یعي و س��ني توجه و اهتمام 
ويژه اي به مس��ئله وحدت و همبس��تگي مس��لمین 

داشته اند.
سیره بزرگان ديني بر اين پايه استوار بوده که در 
حرکت هاي اسالمي، رهبري نهضت به دست هريک 
از مذهب هاي اس��المي باش��د، بر ديگ��ر مذهب ها، 
همراه��ي، پش��تیباني و دفاع الزم و ضروري اس��ت. 
ب��ه عنوان نمونه، ابوحنیفه در آغ��از، فتواي جهاد به 
همراهي نهضت هاي علوي داد و خود در يکي از اين 

نهضت ها شرکت کرد.
عالمان شیعي نیز در جنگ بین حکومت عثماني 
و انگلیسي ها بر س��ر عراق فتواي جهاد صادر کردند 
و بزرگواراني چون آقا سید مصطفي کاشاني و فرزند 
ايش��ان، سیدابوالقاس��م کاش��اني، س��ید محمدتقي 
خوانساري، شیخ الشريعه اصفهاني، سید علي داماد، 
سید محس��ن حکیم، ش��یخ محمدحس��ین کاشف 
الغط��اء نايیني و... در صحنه پیکار حاضر ش��دند و با 

دشمن جنگیدند.
از نکات قابل تأمل در عزت و ش��وکت مس��لمین 
در ق��رون اولیه حف��ظ حرمت ها و احت��رام متقابلي 
اس��ت که بزرگان مذاهب مختلف اس��المي در حق 
يکديگر رعايت مي کردند و اين تفاهم و وحدت میان 
ب��زرگان ديني بین پیروان و تابعین آنها نیز تس��ري 

پیدا مي کرد.
از قول مالک، پیش��واي مالکي ها که روابط بسیار 
خوب��ي با امام ص��ادق علیه الس��الم داش��ت، چنین 
نق��ل مي کنند: »وقت��ي به حضور جعف��ر بن محمد 
رس��یدم، به من احترام گذاش��ت و من خدا را شکر 
ک��ردم که او به م��ن محبت دارد...«. بزرگان ش��یعه 
همچون ش��یخ صدوق)ره( بصراحت اعالم مي کردند: 

»پرهی��ز از بدگويي به باورهاي اهل س��نت تا خروج 
امام زمان)عج( واجب اس��ت، هرکس پیش از خروج 
آن حض��رت چنین کند، از دين خدا و مذهب امامیه 
خارج ش��ده و با خدا و رس��ول خدا و امامان معصوم 

مخالفت کرده است«.
عالمه محمدتقي قمي و انديشه تقريب اسالمي

در قرن اخیر نی��ز حرکت عالمه محمدتقي قمي 
در راس��تاي پیوند عالمان اسالمي با يکديگر و تالش 
براي رفع س��وءتفاهم ها و پیراس��تن تهمت هاي ناروا 
از ساحت تمامي مذاهب اس��المي باعث شد علماي 
اس��الم ش��ناخت و معرفت بیشتري نس��بت به ساير 

مذاهب اسالمي پیدا کنند.
عالمه محمدتقي قمي با غور در کتاب خدا و سیره 
اهل بیت و بزرگان مذاهب اس��المي کوش��ید عوامل 
اين همبس��تگي مذهبي را به عامه مردم بشناساند و 
به عنوان حلقه ارتباط میان بزرگان مذاهب اس��المي 
عمل کند. او با ش��ناخت حساسیت هاي مذهبي و بر 
اس��اس اعتبار مراکز ديني، مص��ر را به عنوان پايگاه 
آغازگر نداي هم بستگي در عصر حاضر برگزيد و خود 
منادي اين هم بستگي شد و گام هاي ارزنده اي در اين 
راه برداشت. منظور عالمه قمي از وحدت اسالمي نه 
ايجاد مذهبي جديد و کنار گذاش��تن مذاهب موجود 
بود و نه اينکه يکي از مذاهب اس��المي برگزيده شود 
و بقی��ه فِرق تنها از آن مذهب برگزيده تبعیت کنند، 
چرا که وحدت به اين معنا نه معقول و منطقي است 

و نه مطلوب و عملي.
عالمه محمدتقي قمي مفهوم وحدت اس��المي را 
اين گونه بیان کرده اس��ت: »در هم آمیختن )اندماج( 
مذاهب اسالمي نه هدف ماست و نه مقصود ما، بلکه 
نداي ما اين اس��ت که مسلمانان در اصول اسالم، آن 
اصولي که مس��لمان بدون آنکه اعتقاد به آنها داشته 

باشد مسلمان شناخته نمي شود، متحد باشند؛ يعني 
بدانند که در اي��ن اصول با يکديگر اتحاد دارند و در 
ساير مس��ائل هم همچون کسي که قصدش لجاج يا 
فلج کردن ديگران و غلبه بر آنان نیست بنگرند و در 
اين راه، حق و حقیقت و معرفت صحیح را بجويند و 
در اين صورت چنانکه توانستند با انصاف از راه دلیل 
و برهان در مس��ئله اي از مس��ائل اختالفي به اتفاق 
نظر نائل گردند چ��ه بهتر، وگرنه هرکدام آنچه را به 
نظرش مي رس��د براي خود محفوظ داشته و ديگران 
را در نرس��یدن به آن معذور دانس��ته نسبت به آنان 
خوش بین باشد، چه اينکه اختالف در غیر اصول دين 
هیچ ضرري به ايمان نرس��انده و اختالف يافتگان در 
اين مسائل را از دايره اسالم خارج نخواهد ساخت«.

عالم��ه محمدتقي قم��ي با تفک��ر وحدت گرايانه 
در پي آن بود تا جامعه اس��المي را از ش��ر اختالفات 
خانمان سوز و استعمار و بردگي نجات بخشد؛ از اين 
رو، در س��ال 1312 ه.ش. در حالي که روزگار جواني 
را طي مي کرد و تنها 27 س��ال داش��ت براي عملي 
کردن انديش��ه اصالح جامعه اس��المي و همبستگي 
بی��ن مذاهب اس��المي مص��ر را ک��ه از بزرگ ترين 
پايگاه هاي ديني اهل س��نت اس��ت ب��ه عنوان مبدأ 
حرک��ت برگزيد و فعالیت هاي خ��ود را آغاز کرد و با 
تالش مجدانه و س��تودني موفق ب��ه اقناع بزرگان و 
مفتي هاي اهل س��نت براي پیگیري انديش��ه تقويت 
ب��ود و در نهاي��ت در س��ال 1325 ه.ش. ب��ه کمک 
جمعي از ب��زرگان االزهر، دارالتقريب مصر را بنا نهد 
و در عرض 25 س��ال فعالی��ت، موفق به ايجاد تحول 
فکري بزرگي در جهان اسالم شد که تا آن روز هیچ 
مصلحي نتوانسته بود انجام دهد. وي بزرگان مذاهب 
مختلف را گرد هم آورد و از آنها خواس��ت با استفاده 
از مناب��ع اصلي يکديگ��ر را بهتر بشناس��ند و آتش 

عالمهمحمدتقيقمی

احياگرانديشههمبستگياسالمي
 مسلم تهوری
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اختالف را که زبانه هاي آن هر روز شعله ورتر مي شد، 
خاموش کنند.

فتواي تاريخي شيخ محمود شلتوت
حرکت عالمه محمدتق��ي قمي با فتواي تاريخي 
ش��یخ محمود ش��لتوت به نقط��ه اوج خود رس��ید. 
مهم ترين و اساسي ترين خدمت جمعیت دارالتقريب 
مص��ر به جهان اس��الم، صدور فتواي تاريخي ش��یخ 
محمود شلتوت مبني بر جواز پیروي از مذهب شیعه 
امامیه است. اين فتواي تاريخي در سال 1378 ه.ق. 
در هفده��م ربیع االول در حض��ور نمايندگان مذهب 
شیعه امامي و شیعه زيدي و مذاهب شافعي، حنبلي، 
مالکي و حنفي به دست استاد شیخ محمود شلتوت، 
رئیس فقید دانش��گاه االزهر صادر شد. در قسمتي از 
آن فت��واي تاريخي آمده اس��ت: »... مکتب جعفري، 
معروف به مذهب امامي اثني عشري مکتبي است که 
ش��رعاً پیروي از آن مانن��د پیروي از مکتب هاي اهل 

سنت، جايز است...«.
شیخ محمود شلتوت در نامه اي خطاب به عالمه 
قمي چنین آورده اس��ت: »جناب آقاي عالمه جلیل 
اس��تاد محمدتقي قمي، دبیرکل جماعت تقريب بین 

مذاهب اسالمي،
س��الم علیکم و رحم��ه اهلل و برکاته - اما بعد - با 
نهايت مس��رت يک نسخه از فتواي امضاشده خود را 
که در م��ورد تجويز پیروي از مذهب ش��یعه امامیه 
صادر نموده ام، به پیوست حضورتان تقديم مي دارم، 
امیدوارم آن را در آرش��یو دارالتقري��ب بین مذاهب 
اس��المي که اين جانب افتخار شرکت در تأسیس آن 
را دارم، نگاه داريد. خداوند ما را در پیشرفت رسالت 

اين مؤسسه توفیق عنايت فرمايد«.
عوامل موفقيت دارالتقريب

دارالتقريب در مدتي کوتاه توانست به بسیاري از 
ش��بهات در مورد مذاهب اسالمي پاسخ گويد و میان 
مذاهب اسالمي همبستگي و وحدت برقرار کند. اين 
دس��تاوردها به دلیل عواملي ب��ود که در ادامه به آن 

پرداخته مي شود:
1. فکر تقريب و همبس��تگي از س��وي کس��اني 
مط��رح و پیگیري ش��د که از تفک��ري ژرف و عمیق 
برخوردار بودند، بنابراين دعوت داراي پشتوانه عظیم 
فک��ري بود و تبع��اً امري که به واس��طه تفکر و علم 

صورت بگیرد ماندگار مي شود.
2. عالمه محمدتقي قمي به درس��تي يک انديشه 
و تفکر فردي را فراگیر و اجتماعي کرد. وي به خوبي 
دريافته بود به تنهايي نمي توان چنین امر عظیمي را 
به سرمنزل مقصود رساند، مگر جمعي از فحول علما 
و بزرگان همراه و هم داس��تان اين تفکر شوند. از اين 

رو، تقريب همیشه از حوادث فردي در امان بود.
3. از جمل��ه مهم ترين عل��ل موفقیت دارالتقريب 
مطرح ش��دن اي��ن تفکر در بین ب��زرگان ديني بود؛ 
کاري که قبل از آن انجام نشده بود. دعوت کنندگان 
به وح��دت و همبس��تگي قبل از عالم��ه قمي يا به 
صورت ف��ردي عمل ک��رده بودند و به ج��اي اينکه 
ب��زرگان ق��وم را متقاعد کنند در ت��الش بودند توده 
مردم را با خود همراه کنن��د، غافل از اينکه »الناس 
علي دي��ن ملوکهم« ي��ا به آن جنبه سیاس��ي داده 
بودند، همچون مأمون عباس��ي که وقتي نتوانس��ت 

همه پیروان مذاهب مختلف را گرد يک مذهب جمع 
کند، از زور و تهديد استفاده کرد.

در راس��تاي تفک��ر عالم��ه قم��ي چن��د ت��ن از 
ش��خصیت هاي بزرگ عالم اس��الم به اين هیئت گام 

نهادند، از جمله:
الف: آي��ت اهلل العظمي بروج��ردي از قم، آيت اهلل 
محمدحسین آل کاشف الغطاء از مراجع نجف اشرف، 
آيت اهلل سید عبدالحسین شرف الدين از مراجع لبنان 

و...
ب: ش��یخ عبدالمجی��د س��لیم و ش��یخ محمود 
ش��لتوت از مراجع بزرگ اهل س��نت و ش��یخ حسن 

البنا، مؤسس و رهبر اخوان المسلمین
4. اس��تفاده دارالتقريب از تفکر و قلم اس��تادان 
دانش��گاه االزهر که در هر چه غني تر شدن اين فکر 

کمک مي کرد.
5. انتخاب مق��ر دارالتقريب در قاهره مصر نیز از 
فکر باز و بینش وسیع عالمه قمي نشات گرفته است، 
زيرا االزهر در نظر مس��لمانان داراي اعتبار و احترام 

فراوان است.
6. روش اعتدال و میانه روي و حفظ حقوق طرفین 
و احترام گذاش��تن به دلیل و برهان از هر شخصیتي 
که بود. علماي��ي که در دارالتقريب گرداگرد يکديگر 
جمع ش��ده بودند، عامل به اين آيه شريفه بودند که 
مي فرمايد: »ادع الي س��بیل ربک بالحکمهًْ والموعظهًْ 
الحس��نهًْ وجادله��م بالتي هي احس��ن... م��ردم را با 
سخنان حکمت آمیز و پند و اندرزهاي نیک به سوي 
پ��روردگارت دع��وت نما و با بهترين وج��ه با آنها به 

گفت وگو بپرداز...« )نحل، 125(.
7. از آنج��ا که هدف تقريب اصالحي بود، به هیچ 
عنوان صالح نبود اين فکر، آلوده به سیاس��ت ش��ود، 
زيرا با کش��ورهاي مختلفي سروکار داشت و چه بسا 
اين کشورها از نظر سیاسي با يکديگر روابط مناسبي 
نداشتند و گرايش به هر حکومتي باعث نابودي و ابتر 

ماندن تفکر اصالحي تقريب مي شد.
8. وجود مجله »رسالهًْ االسالم« به عنوان تريبون 
آزاد مذاهب مختلف اسالمي نقش مهمي در موفقیت 
حرک��ت اصالح��ي تقريب ايف��ا کرد. مجله »رس��الهًْ 
االس��الم« براي پیروان مذهب اسالمي اين فرصت را 
مهیا کرد تا آنها چهره واقعي مذهب شان را به تصوير 
بکشند و شبهات و افتراهاي موجود را برطرف کنند.

ثمرات حرکت اصالحي عالمه قمي
حرکتي را ک��ه عالمه محمدتقي قمي در س��ال 
1312 ه.ش. براي تقريب مذاهب اس��المي آغاز کرد، 
ب��ه انقالب فک��ري و اصالح بینش در جهان اس��الم 
منجر ش��د. عالوه بر علماي مذاهب اسالمي، علماي 
ديگ��ر اديان نیز به فکر اص��الح بین مذاهب مختلف 
افتادند و نويسندگان در نوشته هاي شان بیشتر دقت 
کردن��د تا از ش��عله ور ش��دن آتش کین��ه و اختالف 
جلوگیري ش��ود. انديشه هاي اصالحي عالمه قمي بر 
بسیاري از حرکت ها تأثیر مستقیم و غیرقابل انکاري 
داشت و بس��یاري از جريان هاي اصالحي مذهبي از 
انديشه هاي وي و دارالتقريب مصر سرچشمه گرفتند.

مجمع البحوث االس��المیه، مجلس شوراي عالي 
اس��المي و... از مراکزي هس��تند که عالمه قمي در 
ش��کل گیري آنها تأثیر مستقیم داشته است. يکي از 
مراک��ز مهم ديگري که با توجه به حرکت و انديش��ه 
ايش��ان ش��کل گرفته، مجمع جهاني تقريب مذاهب 
اسالمي است. در ابتداي شکل گیري اين مرکز، سید 
هادي خسروشاهي به نمايندگي از آيت اهلل خامنه اي 
ب��راي گفت وگ��و با عالم��ه قمي به پاريس رهس��پار 
مي ش��وند و از وي درباره تأس��یس مجم��ع جهاني 
تقريب مذاهب اس��المي در اي��ران کمک و همراهي 
فک��ري مي طلبند و عالمه نیز تجربیات پنجاه س��اله 
خود را براي ايشان تشريح مي کنند و قول مساعدت 
و همراه��ي مي دهند. پس از اي��ن گفت وگوها، رهبر 
معظم انقالب دستور تأسیس مجمع جهاني را صادر 

مي کنند.
بزرگان مس��یحیت نیز که از تفرقه میان مذاهب 
کاتولیک و پروتس��تان رنج مي بردن��د، در پي ايجاد 
راه حلي بودند، از اين رو، سفیر سیار واتیکان از طرف 
پاپ اعظم در س��ال 1977 م. نزد عالمه قمي آمد و 
از ايشان خواس��ت براي وحدت دو مذهب کاتولیک 
و پروتستان راهکاري نش��ان دهند. بنابراين حرکت 
عالمه قمي حتي چارچوب مذهبي را نیز درنورديد و 
به گونه اي وسیع مورد توجه ديگر اديان قرار گرفت.

رحلت عالمه
عالم��ه محمدتقي قم��ي در ادام��ه فعالیت هاي 
تقريبي خود در س��ال 1982م. به فرانس��ه عزيمت 
کرد. ايش��ان احساس مي کرد در فرانسه زمینه تبلیغ 
و نشر اس��الم آماده است. از اين رو، تا پايان عمر در 
آنجا اقامت گزيد و فعالیت هاي تقريب را دنبال کرد.

وي پ��س از ي��ک عمر مبارزه ب��ا تعصب و جهل 
در شهريور س��ال 1369 ه.ش./1990م. در سن 80 
سالگي در ش��هر پاريس بر اثر سانحه تصادف بدرود 
حیات گفت. پیکر ايش��ان در ش��انزدهم ش��هريور از 
پاريس به ته��ران انتقال يافت و در مقبره خانوادگي 
عالمه در امامزاده عبداهلل ش��هر ري تشییع و تدفین 
ش��د. بس��یاري از کش��ورها نظی��ر لبنان ب��ه خاطر 
درگذش��ت عالمه قمي يک روز عزاي عمومي اعالم 
کردن��د. درگذش��ت عالم��ه قمي حرک��ت جمعیت 
دارالتقريب را با رکود و سکون مواجه کرد، اما پس از 
گذشت يک دهه از رحلت ايشان فرزندشان، عبداهلل 
قم��ي به همراه دکتر محمد س��ید طنطاوي، ش��یخ 
االزهر ب��ه فعالیت هاي جمعی��ت دارالتقريب حیاتي 

دوباره بخشیدند و راه عالمه را ادامه دادند.

عالم�ه محمدتق�ي قمي به درس�تي يک 
و  فراگي�ر  را  ف�ردي  تفک�ر  و  انديش�ه 
اجتماعي ک�رد. وي به خوبي دريافته بود 
به تنهاي�ي نمي توان چنين امر عظيمي را 
به سرمنزل مقصود رساند، مگر جمعي از 
فحول علما و بزرگان همراه و هم داستان 
اين تفکر شوند. از اين رو، تقريب هميشه 

از حوادث فردي در امان بود.
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در چند دهه اخیر، به داليل مختلفي اقبال جوانان به اسالم و آموزه هاي معنوي 
مرتبط با اسالم به طرز چشم گیري رو به افزايش بوده است. منظور از جوانان، هر دو 
نسل جديد متولد يا پرورش يافته در غرب از والدين مسلمان مهاجر و يا نومسلماناني 

از خانواده هاي غربي داراي نژاد سفید اروپايي تبار و غیرآسیايي است.
در بررس��ي هاي مطالعات ديني و جامعه شناختي در غرب، داليل مختلفي براي 
توجیه و تبیین اين موج جديد اس��الم خواهي در غرب بیان ش��ده است. مهمترين 
دالي��ل اي��ن پديده را به طور خالصه بايد در مس��ايلي چون بح��ران هويت، بحران 
معنوي��ت، تالش براي يافتن بديلي اخالقي جه��ت مقابله با معضالت و کمبود هاي 
عاطفي، نداش��تن حس تعلق و وفاداري به جامع��ه میزبان در غرب و يا تالش براي 
گريزگاهي براي مبارزه با تبعیض  ها و نژادپرس��تي  هاي آش��کار و نهان در شماري از 

جوامع غربي دانست.
اين گرايش به نحله هاي مختلف اس��الم بیشتر جوانان را به قرائت هاي اخالقي، 
معنوي و عقالني از اس��الم س��وق مي دهد، ولي گاهي اقلیت��ي از اين جوانان چه با 
انگیزه هاي ايدئولوژيک چه با مش��وق هاي سیاس��ي و مالي، جذب گروه هاي تندرو، 
ستیزه جو و در بدترين حالت آن شبه نظامیان و تروريست هاي سلفي وهابي مي شوند.

داليل رشد گروه های سلفی
از ابت��داي دهه 1980 میالدي اي��ن نوع گرايش خاص با فراز و فرودهايي وجود 
داشته است. در آن زمان موضوع روز، مقابله با اشغالگري ارتش سرخ اتحاد جماهیر 
شوروي در افغانستان بود و حضور برخي از ستیزه جويان جوان اسالم گراي غربي در 
آن کشور بعضا و در مواردي با حمايت آشکار و پنهان حکومت هاي سعودي و آمريکا 
انجام مي شد. از دل اين حمايت ها بود که جنبش القاعده و سلول هاي تروريستي آن 

به رهبري اسامه بن الدن سربرآوردند.
در سال هاي برآمدن طالبان در افغانستان تا 11 سپتامبر 2001، ستیزه جويان به 
ظاهر اسالم گرا بیکار ننشستند و ضمن پرورش نسل جديدي از جوانان پیکارجو که 
بعضا در غرب بزرگ شده بودند، به سرمايه گذاري هاي هنگفت در کشورهاي اروپايي 
و آمريکايي و تاسیس موسسات صوري و پوششي نیز پرداختند. در اين نحله، عالوه بر 
حرکت هاي سلفي و وهابي وابسته به سعودي، بايد سازمان موسوم به مجاهدين خلق 
ايران را نیز از ياد نبرد که با اتکا به پول هاي نفتي عراق و کمک هاي مالي اس��رايیل، 
آمريکا، سعودي و برخي ديگر از کشورهاي غربي با اتکا به آموزه هاي فرقه اي، دست 
کم تا س��ال 2003 و اشغال عراق، به خدمت کامل حکومت خودکامه حزب بعث به 

بررسيعللگرايشجوانانمتولديارشديافتهدرغرببه
گروههايافراطيستيزهجوياسالمگرايااسالمستيز

 مجيد تفرشي )تاريخ نگار و تحليل گر مسايل سياسي و فرهنگي اروپا(

اروپايی های داعشی و داعشی  های اروپايی!



62

اجتماعی

62

اجتماعی

62

پرونده دوم

شماره چهارم / دی ماه 1393

رهبري صدام حسین در عراق اشتغال داشتند.
پ��س از عملیات نظامي نیروه��اي ائتالف آمريکا در 
سال هاي 2001 و 2003 در افغانستان و عراق و تبعات 
آن، موج جديد ديگري در بین به اصطالح اس��الم گرايي 
در غرب ش��دت گرفت. در اين موج، عالوه بر عناصر ياد 
شده در باال، حس واکنش ناشي از خو و روش اشغالگري 
نیروهاي تحت امر آمريکا در افغانستان و عراق نیز مزيد 

بر علت شد.
در هر دو کشور افغانستان و عراق، نیروهاي تروريست 
و پیکارجوي ش��به نظامي وابسته به حکومت هاي سابق 
طالبان و صدام حسین با جلب کمک و تحت فرماندهي 
کالن جناح ه��اي تن��درو غرب��ي و عربي، ب��ه خصوص 
حکومت هاي س��عودي و قطر تالش کردند تا به هر نحو 
ممک��ن، آب رفته را به ج��وي بازگردانده و اوضاع در آن 
دو منطقه را بر اس��اس منويات و اراده خود شکل داده و 

هدايت کنند. در همه اين موارد گاه و بیگاه اشخاص و گروه هاي مستقر در کشورهاي 
غربي يا با اعتقادات و رفتارهاي اين گروه هاي تندرو اعالم همبستگي مي کردند و يا 

حتي در مواردي خاص به آنان ملحق نیز مي شدند.
سوريه و اشتباه محاسباتی غرب

ب��ا اين همه، با آغ��از درگیري ها و جنگ داخلي در س��وريه بود که روند کنوني 
گسیل تروريست هاي به اصطالح اسالم گرا به خاورمیانه به معضلي جدي و غیرقابل 
انکار تبديل شد. در سوريه ابتدا با سوءمحاسبه و عدم ارزيابي صحیح اروپا و آمريکا 
باور کلي اين بود که دولت بشار االسد و حکومت علويان نیز مانند ديگر کشورهاي 
درگیر در جنبش هاي موس��وم به به��ار عربي به س��رعت و در زماني محدود دچار 

فروپاشي و سرنگوني خواهد شد.
از س��وي ديگ��ر، در آغاز راه، به دلی��ل ماهیت ضداس��رايیلي و حمايت ايران از 
حکومت اس��د، دولت هاي غربي، اعراب تحت هدايت حکومت س��عودي و همچنین 
دولت هاي غربي و اس��رايیل س��خاوتمندانه و بي مهابا از هم��کاري افراد و گروه هاي 
تندرو و ستیزه جوي به اصطالح اسالم گرا در غرب با جريان هاي درگیر جنگ داخلي 
با حکومت سوريه استقبال کرده و آشکارا از اين جريان هاي افراطي حمايت کردند.

با فرسايشي شدن و امتداد جنگ در سوريه و شگفتي ادامه حیات و موجوديت 
حکومت آن کشور، به تدريج اين ستیزه جويان دهشت افکن اعزامي از غرب، به جاي 
آن که بخش��ي از راه حل چالش ها و معضالت کشورهاي غربي در خاورمیانه باشند، 
خود به مشکل جدي و اصلي در ماجرا تبديل شدند و با امتداد و کشاندن انديشه ها 
و عملکرد واپسگرايانه و خطرناک خود به سرزمین هاي غربي، قاره هاي اروپا، آمريکا 
و اقیانوسیه و چند کشور ديگر در خاورمیانه، شمال آفريقا و شرق دور را نیز به طور 

جدي با چالشي جدي و جديد مواجه کردند.
در اين ماجرا، ابتدا از س��تیزه جويان جواني که از کش��ورهاي مختلف در اروپا و 
آمريکا براي کمک به گروه هاي مس��لح ضد دولت س��وريه عازم آن کشور مي شدند 
با تجلیل و احترام و به عنوان قهرمان و پیش��گام آزادي ياد مي ش��دند، ولي شرايط 
طوري تغییر کرد که اين افراد به س��رعت از قهرمان آزادي و لیبرال دمکراس��ي به 
دشمنان جدي غرب و امنیت جهاني و تروريست هاي خطرناک تبديل شده و تغییر 

ماهیت يافتند.
گرايش به داعش در غرب چرا؟

در بررسي و واکاوي داليل و انگیزه هاي رشد و گسترش گروه هايي از قبیل دولت 
اسالمي عراق و شام )داعش ISIL( در جوامع غربي بايد به دو جنبه مشخص توجه 
داشت. از يک سو، ناکامي و ناکارآمدي شماري از حرکت هاي سیاسي سلفي - وهابي 
در دست کم شصت تا هفتاد سال اخیر و از سوي ديگر، مشکالت و عوارض تاثیرگذار 

بر گرويدن برخي از جوانان تندرو به گرايش هاي افراطي سلفي- وهابي.
حرکت داعش در واقع برآيند ناکامي و ناکارآمدي حرکت هاي اس��الم سیاس��ي 
سني در مواجهه با غرب، اسرايیل و حتي در کشورهاي اسالمي و تا حد زيادي اظهار 
عجز و ناتواني عملي و علمي در برابر رش��د و گس��ترش آموزه هاي اسالم شیعي به 
عنوان نهضت عقل گرا و به روز جهان اس��الم بود. در واقع ظهور داعش، تالش��ي بود 
براي برهم زدن شرايط ايجاد شده در خاورمیانه و شمال آفريقا در جهت استقرار و 

رشد اسالم عقل گراي معتدل و صلح طلب.

از سوي ديگر، بسیاري از کارشناسان امور مهاجران 
در غ��رب، از تبعیض اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي که 
گريبان شماري از خانواده هاي مسلمان در اروپا را گرفته 
اس��ت، به عنوان علت اصلي پیوس��تن جوانان آن ها به 
گروه هاي تروريستي مثل داعش ياد مي کنند. بر اساس 
اين ديدگاه، تبعیض علیه مسلمانان و در پي آن آشنايي 
با آموزه ه��اي ايدئولوژيک افراط��ي، دو فاز مختلف ولي 
پیوس��ته در مسیر پیوستن برخي از جوانان به گروه هاي 

افراطي تروريستي تلقي مي شود.
در واقع افراطي ش��دن اي��ن جوانان، صرفا در نتیجه 
آداب و رس��وم ديني و تربیت فکري آنها نیس��ت، بلکه 
ذهن و روان اين افراد اين گونه شکل گرفته که گرويدن 
به افراطي گري و تروريس��م نتیجه ناامیدي از روش هاي 
فکري و فرهنگي و مس��المت جويانه و تنها راه مواجهه و 
مقابله با انواع نابرابري ها، تبعیض ها و مشکالت اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي و سیاس��ي در اروپا و آمريکا و جامعه میزبان است. از اين جهت 
بايد پرسید که سیستم اجتماعي و آموزشي در نظام دمکراتیک غرب چه با جوانان 
15 تا 25 ساله نسل سوم يا حتي چهارم مسلمانان مهاجر به غرب کرده که با تجربه 
خود يا اعضاي خاندان خود به چنین ورطه نادرست و غیرقابل دفاعي مي افتند و راه 
اصالح جهان را از طريق وحش��ي گري و آدم کشي و آدم خواري و بي رحمي جستجو 

مي کنند.
گفته مي شود که در حال حاضر بین 10 هزار تا 15 هزار ستیزه جوي غربي در بین 
نیروهاي داعش، النصره و ديگر گروه هاي تروريستي به اصطالح اسالم گراي جديد در 
خاورمیانه و شمال آفريقا فعال هستند. اگرچه برخي از اين عده با انگیزه هاي مادي و 
به عنوان مزدور اجاره اي با اين گروه ها همکاري دارند، ولي نمي توان انگیزه هاي همه 
آنان را صرفا مادي دانست. بسیاري از اينان به دنبال ديده شدن، يافتن حس تعلق 

و در جستجوي ناکجاآباد خود و در پي سراب داعش و حامیان آن روانه شده اند.
در بررس��ي ترکیب عناصر شکل دهنده گروه داعش مشخص مي شود که برخي 
ش��هروندان غربي تازه مس��لمان به اين گروه ها پیوس��ته اند که دلی��ل اين همراهي 
مسلمانان غربي با گروه خشن داعش، زمینه بحث هاي فراواني را فراهم کرده است. 
بس��یاري از انديشمندان غربي، اين گرايش نس��بتا رو به رشد را نتیجه نژادپرستي 
آشکار و بدتر از آن نژادپرستي پنهان در کشورهاي داراي حکومت هاي لیبرالیستي 

و دمکراتیک مي دانند.
مس��اله نژادپرستي پنهان مقوله اي است که بیش��تر متعلق به کشورهايي چون 
آمريکا و بريتانیا است و در مقابل نژادپرستي آشکار، صريح و عريان کشورهايي چون 
آلمان، اتريش، اسپانیا، ايتالیا، سويیس و يا فرانسه قرار مي گیرد. در مقوله نژادپرستي 
پنه��ان که عارضه اي مورد اذعان دولت هاي غربي نیز بوده و هس��ت، همه قوانین و 
راهکارهاي اجتماعي و سیاس��ي در جهت مقابله و برخورد با نژادپرس��تي و مظاهر 
مختلف آن اس��ت، ولي در عمل و زير پوست جامعه، نژادپرستي به شیوه اي عمیق، 
وس��یع و غیرقابل انکار جاري و برقرار اس��ت و فرصت هاي برابر و امکانات عادالنه از 
قربانیان نژادپرستي گرفته مي شود. قربانیان اين رفتار اغلب مهاجران، رنگین پوستان 

و اقلیت هاي قومي، نژادي و ديني و به خصوص مسلمانان هستند.
به دلیل ماهیت و طبیعت پنهان نژادپرستي پنهان )hidden racism(، اثبات وجود 
چنین عارضه خطرناک و ناعادالنه اي دش��وارتر از موارد مرسوم و عادي نژادپرستي 
بوده، مقابله با آن بسیار پیچیده تر است و در نتیجه راهکارهاي قانوني براي کاهش 
و توقف آن نیز در بس��یاري موارد دش��وار و يا حتي گاه ناممکن است. در نتیجه در 
کشورهاي دچار چنین معضالتي، ناامیدي از قانون و عدالت مسالمت جويانه بیشتر از 
بقیه کشورها پیش مي آيد و توسل به رويکرد افراطي براي حل معضالت نیز بیشتر 

وجود خواهد داشت.
بايد توجه داش��ت که بعضا در س��نت شرق شناس��ي، بنا به قرائت ادوارد سعید 
)جامعه شناس و انديشمند فقید و سرشناس فلسطیني- آمريکايي( و به خصوص در 
نیم قرن اخیر، موسسات و نهادهاي فکري، سیاسي و آکادمیک غربي، بیشتر تالش 
داش��تند تا چهره اي تندرو و تندخوي از اسالم و به خصوص اسالم سلفي- وهابي را 
به عنوان جريان و جو غالب از اس��الم ارايه دهند. اين تالش، به همراهي همکاري و 
همگامي راهبردي دولت هاي غربي با دولت هاي مروج تندروي همچون س��عودي و 

مس�ئله نژادپرس�تي پنهان مقوله اي 
است که بيشتر متعلق به کشورهايي 
چ�ون آمري�کا و بريتاني�ا اس�ت. در 
مقوله نژادپرس�تي پنهان همه قوانين 
و راهکارهاي اجتماعي و سياس�ي در 
جهت مقابله و برخورد با نژادپرس�تي 
و مظاه�ر مختل�ف آن اس�ت، ولي در 
عمل و زير پوست جامعه، نژادپرستي 
به ش�يوه اي عميق، وس�يع و غيرقابل 

انکار جاري و برقرار است.
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قطر و ضعف در ايجاد حس تعلق، وفاداري و همگرايي در بین نسل جديد مسلمانان 
در غرب، در عمل منجر به گسترش نسبي افراطي گري به نام اسالم و مسلمانان در 
کش��ورهاي مختلف عربي شده است. در واقع به نظر مي رسد که قرائت هاي اعتدالي 
ش��یعي و عرفاني در غرب مي تواند و بايد به تدريج و بیش از پیش، جاي آموزه هاي 
سنتي تندرو و خشن سلفي را گرفته و به عنوان نماد اسالم رحمت و چهره رحماني 

از اسالم ارايه شده و گسترش يابد.
در دهه هاي اخیر سیاس��ت کلي و عمومي کشورهاي مروج وهابیت، سلفي گري 
و تندروي هاي افراطي و دهشت افکن به نام اسالم گرايي، به خصوص حکومت عرب 
سعودي بر اين اساس استوار است که با اين نوع تفکرات تخريبي و بارقه هاي اجرايي 
و عملیاتي آن در داخل مرزهاي خود مقابله و ستیز کرده و در عین حال به رشد و 
گسترش آن در ديگر نقاط جهان به صورت مادي و معنوي و تبلیغاتي کمک کنند.

اين ش��بهه تا حد زيادي در مورد شماري از کشورهاي غربي نیز وجود داشته و 
دارد. رس��انه هاي غربي با عمده کردن و بزرگ نمايي سلفي گري و پروژه هاي افراطي 
خطرناکي چون داعش و شکوه نمايي درباره گروه هاي مسلح ضد حکومت بشار اسد 
در س��وريه و تالش براي س��رنگوني آن حکومت به هر طريقي و توسط هر گروهي، 
در عمل موجب طرح و بس��ط انديشه هايي مانند داعش و النصره و حامیان آنان در 
جهان ش��ده اند. در واقع مي توان گفت که سیاست هاي نادرست آمريکا و متحدانش 
در خاورمیانه و ش��مال آفريقا و نوع اشغال افغانستان و عراق در عمل به مشروعیت 

بخشیدن و رشد امثال داعش کمک کرده است.
حمايت غرب از دعش

آمارهاي رسانه اي و بعضا رسمي حکايت از آن دارد که با وجود اعالم محکومیت 
داعش و جبهه النصره توس��ط آمريکا و کش��ورهاي عضو ناتو و اتحاديه اروپا، اغلب 
جنگ افزارهاي مورد اس��تفاده در اين گروه هاي تروريس��تي از طريق منابع رسمي و 
غیررسمي غربي، به صورت مستقیم يا از طريق کشورهاي عرب حوزه جنوب خلیج 

فارس، به خصوص سعودي و قطر، براي تروريست ها ارسال و حمل مي شود.
در حال حاضر، معضل و تناقض جدي کشورهاي غربي در موضوع اشاعه تندروي 
و افراطي گري در بین جوانان مس��لمان اروپايي و آمريکايي اين است که از يک سو 
مرتب علیه خطر وجود و اشاعه ديدگاه ها و رفتار افراطي هشدار داده و تبلیغ مي شود، 

ولي در عمل تروريست هاي وابسته 
به گروه هاي تندرو سلفي- وهابي 
از قبی��ل ارتش آزاد س��وريه )اف.
نظامي  اردوگاه ه��اي  اس.اي(، در 
فرانسه، سعودي،  بريتانیا،  آمريکا، 
قطر و کشورهاي عضو پیمان ناتو 
تعلیم نظامي ديده و توس��ط آنان 
تجهیز نظامي مي ش��وند. تا زماني 
که اين تناقض وج��ود دارد، روند 
گرايش جوانان افراطي مسلمان به 

اين گروه ها قطع نخواهد شد.
واقعیت اين است که اين ادعا 
که اين گروه هاي شبه نظامي تحت 
آموزش و حمايت کشورهاي غربي 

در سوريه، جزو گروه هاي معتدل و میانه رو و غیرافراطي 
هستند، ادعايي بیش نبوده و هیچ يک از گروه هاي جدي 
و عمده ستیزه جو با حکومت دمشق را نمي توان گروهي 

معتدل و داراي عقايد و عملکرد میانه رو قلمداد کرد.
در همین ارتباط بايد اعالم کرد که با وجود تالش هاي 
گسترده حامیان و مبلغان اسالم تعادل، عقالني و منادي 
رحمت در کشورهاي غربي، هنوز راه بسیار دراز، دشوار و 
ناپیموده اي براي معرفي و اشاعه چنین قرائت درستي از 
اسالم باقي مانده است و مسلمانان و انديشمندان حامي و 
پیرو اين رويکرد بايد بیش از پیش در اين مسیر بکوشند.

افراطيون اسالم ستيز در غرب
در ادامه همین بحث بايد به رويکرد اسالم س��تیزان 
تندرو و افراطي در غرب اش��اره کرد که روي دوم س��که 

افراطي گري و تندروي اس��ت. در مقابل کس��اني که به نام اس��الم گرايي دس��ت به 
خشونت و تروريس��م مي زنند، گروه ها و اشخاصي هستند که با تفکر اسالم هراسي، 
اسالم س��تیزي و مقابله با مسلمانان فعال هستند. اين افراد و گروه هاي اسالم ستیز، 
به حس��ب درجه افراط گراي��ي و تندروي هاي خ��ود ترکیبي از حامیان اس��رايیل، 

نژادپرستان، نومحافظه کاران و مسیحیان افراطي يا مسیحیان صهیونیست هستند.
رفت��ار اين قبیل افراد و جريان ها از تبلیغات ضداس��المي گرفته تا خش��ونت و 
تروريس��م تنوع دارد. نمونه حداقلي آن را مي توان در ادبیات و تبلیغات رس��انه هاي 
دست راستي افراطي ضداسالمي ديد و نمونه افراطي آن نیز در قتل عام ده ها نوجوان 

و جوانان نروژي توسط يک عنصر افراطي تروريست ضدمسلمان آن کشور يافت.
يکي از نکات مهم ولي پنهان فرهنگي- تبلیغاتي در مواجهه با مقوله افراطي گرايي 
و تروريسم ضداسالمي در غرب آن است که رسانه هاي عمومي آگاهانه و هماهنگ، 
در خطاب قرار دادن اين دسته، از انتساب آنها به آيین مسیحیت يا يهود خودداري 
کرده و صرفا با تندرو خطاب کردن آنان، حتي در موارد خش��ونت هاي نژادپرس��تانه 
يا خش��ونت هاي مسلحانه، از اطالق تعبیر تروريست درباره آنان خودداري مي کنند. 
حال آن که در مواردي که به مس��لمانان افراطي مربوط اس��ت بي مهابا و بدون هیچ 
مالحظه اي، رفتار آنان به کل اسالم و مسلمانان مرتبط دانسته شده و از آنها به عنوان 

اسالم گرا يا مسلمان تروريست ياد مي شود.
در موضوع عناصر و گروه هاي افراطي خارجي س��تیز و ضدمسلمان در کشورهاي 
غربي نیز بايد گفت که سواي موارد معدود افراد داراي مشکالت رواني و کساني که 
دچار مش��کالت و گره هاي روحي و شخصیتي هستند، در اغلب موارد، در مورد اين 
عده نیز همانند دش��منان ظاهرا اسالم گراي خود از کارکرد دمکراسي و راهکارهاي 
مس��المت جويانه، قانون��ي و مدني در کش��ورهاي خود ناامید ب��وده و در واقع نظام 
فرهنگي و تعلیم و تربیت غرب درباره آنان نیز کوتاهي کرده و ناتوان مانده اس��ت. 
در واقع اين دسته نیز محصول کوتاهي و ناکارآمدي نظام تعلیم و تربیت کنوني در 

جوامع خود محسوب مي شوند.
جمع بندی

بايد توجه داش��ت که پديده هاي اسالم هراسي و اسالم ستیزي در غرب نتیجه و 
فرايند يک روند درازمدت مس��تمر و بي وقفه سیاس��ي، فرهنگي و اجتماعي موجود 
در عرصه هاي مختلف و خطاب به 
گروه هاي س��ني و اقشار مختلف 
اجتماعي آن کشورها و براي سیاه 
و خطرناک نش��ان دادن اس��الم، 
انديش��ه اسالمي و مس��لمانان در 
آن کش��ورها بوده و منش��اء رفتار 
افراط��ي دش��منان مس��لمانان را 
نیز بايد در تبلیغ��ات و آموزه ها و 
سیاست هاي مختلف دولت، رسانه، 
نظ��ام آموزش��ي و در نتیجه افکار 

عمومي در آن کشورها دانست.
مساله به اصطالح اسالم گرايي 
افراطي و اسالم ستیزي در جوامع 
غربي، بی��ش از آن که مقوله هايي 
سیاس��ي و نظامي باش��ند، مقوالتي فرهنگي، فکري و 
اجتماعي هستند و براي مقابله با عوارض تلخ و خطرناک 
انس��اني و ضايعات ناش��ي از آن بايد به طور ريشه اي و 
آموزشي از سنین و سطوح پايین با آن برخورد و مقابله 

بنیادين کرد.
از س��وي ديگر ت��ا زماني که در کش��ورهاي غربي با 
توجه به مناسبات اقتصادي، راهبردي، سیاسي و نظامي 
با کش��ورهاي منش��اء و صادر کننده انديشه هاي افراطي 
مدعي اس��الم گرايي، اهتمام جدي به افش��ا و يا مقابله با 
اين قرائت نادرست و ناسالم از اسالم نمي شود، نمي توان 
توقع داشت که پول و قدرت و نفوذ اين کشورها در جهت 
اش��اعه و تعمیم چنین برداشت ناسالمي از اسالم و رواج 

تفکراتي مانند داعش در جهان به کار گرفته نشود.

پديده هاي اسالم هراسي و اسالم ستيزي 
در غ�رب نتيج�ه و فرايند ي�ک روند 
درازمدت و بي وقفه سياسي، فرهنگي و 
اجتماعي است که در عرصه هاي مختلف 
و خط�اب به گروه هاي س�ني و اقش�ار 
مختلف اجتماع�ي آن کش�ورها براي 
خطرناک نش�ان دادن اس�الم، انديشه 

اسالمي و مسلمانان جريان دارد.
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ب��دون تردي��د امام خمیني و آيت اهلل خامنه اي از رهبراني هس��تند که در تاريخ 
معاصر، بیش از همه بر ضرورت وحدت میان تشیع و تسنن و مسلمانان با هر فرقه و 
مذهبي تاکید کرده اند. بخشي از اين تالش ها به ايجاد حرکت اجتماعي و حکومتي 
در ايران مربوط اس��ت که در آن بر اس��الم به عنوان آيین مشترک همه مسلمین و 
حذف تفارق مذهبي تاکید شده است. بخشي از اقدامات اين دو بزرگوار هم به مقوله 
صدور فتاواي وحدت آفرين در حوزه هاي گوناگون مربوط است که در مهمترين اين 
فتاوي، مراسم بزرگ حج را به صورت يک کنگره عظیم اسالمي در آوردند و از تفارق 
موجود در میان مس��لمانان در ايام حج، جلوگی��ري کردند. مطابق اين فتاوي، همه 
شیعیان موظف شدند در اموري مانند نماز جماعت، قرباني کردن، تعیین ايام عید و 
موارد مشابه، کامال بر اساس فقه اهل سنت عمل کنند. بخشي از اين اقدامات براي 
ايجاد وحدت میان مسلمین، به توصیه هايي مربوط است که در کالم امام خمیني و 
مقام معظم رهبري جاري شده و در آن از همه مسلمانان بخصوص عالمان مذاهب 
گوناگون خواسته شده است که مواظب اعمال و رفتار مذهبي خود بوده و نقشه هاي 
دشمنان اسالم را هم مد نظر داشته باشند و از بروز اختالفات مذهبي در میان امت 

مسلمان، جلوگیري کنند.

آنچه مي خوانید بخش��ي از اين گونه اظهارات ام��ام خمیني و آيت اهلل خامنه اي 
اس��ت که براي تکمیل مباحث اين پرون��ده در معرض مطالعه همکاران گرامي قرار 

مي گیرد.

وحدت اسالمي در کالم امام خميني)ره(
حض��رت امام در پیام خود در تاريخ 23 بهمن 57 يعني يک روز بعد از پیروزي 
انقالب اس��المي و در اوج اوضاع پیچیده آن روزها به مقوله وحدت اس��المي چنین 

اشاره دارند:
»ما با مس��لمین اهل تس��نن يکي هس��تیم؛ واحد هستیم که مس��لمان و برادر 
هستیم. اگر کسي کالمي بگويد که باعث تفرقه بین ما مسلمان ها بشود، بدانید که 
يا جاهل هستند يا از کساني هستند که مي خواهند بین مسلمانان اختالف بیندازند. 
قضیه ش��یعه و سني اصاًل در کار نیست، ما همه با هم برادريم«. )صحیفه امام، ج6، 

ص133(
ايشان در 29 مرداد 58 در پیامي به اهالي کردستان چنین مي فرمايند:

»عوام��ل اجانب که منافع خود و اربابانش��ان را در خطر مي بینند، براي تحريک 
برادران اهل س��نت و دامن زدن به برادرکش��ي، قضیه شیعه و سني را طرح نموده و 
مي خواهند با ش��یطنت بین برادران اختالف ايجاد کنند. در جمهوري اسالمي همه 
برادران سني و شیعه در کنار هم و با هم برادر و در حقوق مساوي هستند. هر کس 
خالف اين را تبلیغ کرد، دشمن اسالم و ايران است و برادران ُکرد بايد اين تبلیغات 

غیراسالمي را در نطفه خفه کنند«.
و نیز در جايي ايجاد اختالف بین اهل سنت و شیعه را جنايت قلمداد مي فرمايند:

»از جمله جنايت هايي که بدخواهان به اسالم مرتکب شده اند ايجاد اختالف بین 
برادران سني و شیعي است«. )همان/ج3، ص51(

ايش��ان اهل سنت و اهل شیعه برادر به حس��اب مي آورند، موضوعي که به طور 
طبیع��ي لوازم��ي دارد. همان امري که حض��رت امام )ره( خود بی��ش از همه بدان 

باورداشتند و بدان پايبند بودند:
»يک دس��ته از مسلمانان ش��یعه هستند و يک دسته اي از مسلمانان سني، يک 
دسته حنفي و يک دسته اي حنبلي و دسته اي اخباري هستند؛ اصاًل طرح اين معنا، 
از اول درس��ت نبود. در يک جامعه اي که همه مي خواهند به اس��الم خدمت کنند و 
براي اس��الم باشند، اين مسائل نبايد طرح شود. ما همه برادر هستیم و با 
هم هس��تیم؛ منتها علماي ش��ما يک دسته فتوا به يک چیز دادند و شما 
تقلید از علماي خود کرديد و ش��ديد حنفي؛ يک دسته فتواي شافعي را 
عمل کردند و يک دسته ديگر فتواي حضرت صادق را عمل کردند، اينها 
شدند ش��یعه، اينها دلیل اختالف نیست. ما نبايد با هم اختالف و يا يک 
تضادي داشته باشیم، ما همه با هم برادريم. برادران شیعه و سني بايد از 
هر اختالفي احتراز کنند. امروز اختالف بین ما، تنها به نفع آنهايي اس��ت 
که نه به مذهب ش��یعه اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفي و يا ساير فِرق، 
آنها مي خواهند نه اين باشد نه آن، راه را اين طور مي دانند که بین شما و 
ما اختالف بیندازند. ما بايد توجه به اين معنا بکنیم که همه ما مس��لمان 
هس��تیم و همه ما اهل قرآن و اهل توحید هس��تیم، و بايد براي قرآن و 

توحید زحمت بکشیم و خدمت بکنیم«. همان/54/13
امام خمین��ي در جايي اعمال اختالف انگیز را اعمالي جاهالنه قلمداد 

مي کنند و مي فرمايند:
»الزم اس��ت برادران ايراني و شیعیان ساير کشورها از اعمال جاهالنه 

که موجب تفرق صفوف مسلمین است، احتراز کنند«. همان/62/10
همچنین در پیام 21 ش��هريور 59 خود به حجاج، اين اختالف افکني 
را خطرناکتر از ملي گرايي )وجه استعمار ساخته آن( به حساب مي آورند:

»از مس��ائلي ک��ه طراحان براي ايجاد اختالف بین مس��لمین طرح و 
عمال اس��تعمارگران در تبلیغ آن بپاخاس��ته اند، قومیت و ملیت است که 
دولت عراق سال هاست بدان دامن مي زند و در ايران نیز دستجات محدودي دانسته 
يا ندانسته از آن ترويج و تأيید مي کنند. و در ساير نقاط از ترک و ُکرد و ديگر طوايف 
هم همان راه را پیش گرفته اند و مس��لمانان را در مقابل هم قرار داده اند و حتي به 
دش��مني کشیده اند؛ غافل از آنکه حب وطن، حب اهل وطن و حفظ و حدود کشور 
مس��ئله اي است که در آن حرفي نیس��ت؛ و ملي گرايي در مقابل ملت هاي مسلمان 
ديگر، مسئله ديگري است که اسالم و قرآن کريم و دستور نبي اکرم)ص( بر خالف 
آن است؛ و آن ملي گرايي که به دشمني بین مسلمین و شکاف در صفوف مؤمنین 
منجر مي شود، بر خالف اسالم و مصلحت مسلمین و از حیله هاي اجانب است که از 
اسالم و گسترش آن رنج مي برند. از ملي گرايي خطرناک تر و غم انگیزتر، ايجاد خالف 
بین اهل س��نت و جماعت با شیعیان است و القاي تبلیغات فتنه انگیز و دشمن ساز 

بین برادران اسالمي و ايماني است«. همان/209/13
همچنین چهره اختالف افکنان و پشت پرده اين توطئه را چنین افشا مي فرمايند 

که:
»آنهايي که مي خواهند بین اهل س��نت و اهل تشیع فاصله ايجاد کنند نه سني 

وحدتمسلميندركالمامامورهبري

تفرقه؛ سم مهلك دنياي اسالم
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هستند نه شیعه. اينها اصاًل به اسالم کار ندارند و ااّل کسي که به اسالم اعتقاد داشته 
باش��د، در يک زماني که با وحدت همه مسلمین بايد پیشروي کنیم و پیروز بشويم 
، اين نمي آيد دامن  بزند به اختالف و مس��ائل اختالفي را طرح کند، اينها  ان ش��اءاهللَهّ
نیست جز اينکه اشاره اي از خارج هست و قدرت هاي بزرگ فهمیدند که آن چیزي 
که آنها را عقب زده است اسالم است و وحدت مسلمین و برادري بین همه گروه هاي 
اسالمي، از اين جهت، از اينجا شروع کردند که اينها را به هم بزنند«. همان/381/14

و در آخر اين مبحث سفارشي از آن حضرت به علماي بالد را تقديم مي کنیم:
»م��ن امیدوارم که با همت همه آقايان، علماي اعالم همه بالد و با اجتماع همه، 
برادرهاي اهل س��نت و برادرهاي اهل ش��یعه مجتمع با هم باش��ند و از اختالفي که 
مي خواهند فاس��دها و مفسدها ايجاد کنند بین ماها، از اين اختالفات پرهیز کنند«. 

همان / 15/ 398و 399

وحدت مسلمين در کالم مقام معظم رهبري
مقام معظم رهبري نیز در مقاطع مختلف با هشدارهاي خود توطئه هاي دشمنان 

را برمال و وحدت و برادري مسلمانان 
را مورد تاکید قرار داده اند. 

- »... مسئله شیعه و ُسني يکي 
از ابزاره��اي مه��م دش��منان براي 

زمین گیر کردن امت اس��المي است. هم ُس��ني ها بدانند، هم شیعه ها بدانند؛ همه، 
در ايران و در دنیاي اس��الم، اين را بدانند که اختالف شیعه و سني يکي از ابزارها و 
چماق هاي دشمن علیه امت اسالمي است. آنها هر جور بتوانند، از اين ابزار استفاده 
مي کنند. آن روزي که ُس��نِي فلس��طیني زير فشار است، يک عده اي را با اين شعار، 
با اين تبلیغات، که اينها ُس��ني هستند، شما شیعه هستید؛ سعي مي کنند نگذارند 
کمک کنند. امروز که شیعه لبنان زير فشار است، به يک عده اي مي گويند: شما ُسني 
هستید، اينها شیعه هستند؛ به آنها کمک نکنید. آنها نه به شیعه احترامي  مي گذارند، 
نه به ُس��ني؛ آنها با اصل اس��الم طرفند. سم مهلک دنیاي اس��الم تفرقه است. اين 
تفرقه، ملت ها را از هم جدا مي کند؛ دلها را از هم جدا مي کند. االن دشمن، و همین 
سرويس هاي جاسوسي اس��رائیل و امريکا، در عراق يک عده اي را تحريک مي کنند 
که با ش��یعیاني که در عراق اکثريت را دارن��د - حاال امروز اکثريت دولت متعلق به 
آن هاس��ت - مقابله و مبارزه کنند؛ ناامني ايجاد کنند؛ و اين ناامني را وسیله اي قرار 

مي دهند براي اين که پاي خودشان را در عراق و در بغداد مستحکم کنند.
امريکا براي ماندن در عراق بهانه الزم دارد و اين بهانه، ناامني است. آنها براي اين 
که دولت عراق نتواند به خدمات الزم بپردازد، اين اوضاع ناامن را در کشور به وجود 
مي آورند، تا بهانه داش��ته باش��ند که بمانند. اختالفات را آنها به وجود مي آورند: دل 
ُسني را نسبت به شیعه، دل شیعه را نسبت به ُسني آن چنان چرکین مي کنند که 
نتوانند با اين همه مشترکات، کنار هم قرار بگیرند. اين، کار دشمن است. چرا ما اين 
حقیقت را نمي فهمیم؟ سال هاي متمادي است - از زمان مرحوم آيت اهللَهّ بروجردي 
)رضوان اهللَهّ تعالي علیه( و بعضي از بزرگاِن علماي اهل ُسنت در مصر - که اين فکر 
پیدا شده که بیايید اختالفات را کنار بگذاريد؛ سني، سني بماند؛ شیعه، شیعه بماند؛ 

عقايد خودتان را داشته باشید؛ اما با هم، دست در دست هم بگذاريد.
قرآن از زبان پیامبر اکرم)ص( به مس��یحیان آن زمان مي گويد: »تعالوا الي کلمة 
سواء بیننا و بینکم االّ نعبد االّ اهللَهّ و النشرک به شیئا«. آن وقت فرقه هاي مسلمان، با 
خداي واحد، پیغمبر واحد، قرآن واحد، قبله واحد، عبادت واحد، اين همه مشترکات 

و مس��لّمات، چند موضوع مورد اختالف را وس��یله قرار بدهند براي دش��مني! اين، 
خیانت نیس��ت؟ اين، غرض ورزِي غرض ورزان و غفلِت غافالن نیس��ت؟ هر کسي که 
در اين زمینه تقصیري بکند، پیش خداي متعال مؤاَخذ اس��ت؛ چه شیعه باشد، چه 

ُسني«. 
)بیان��ات در ديدار اقش��ار مختلف م��ردم در س��الروز می��الد امیرالمؤمنین)ع( 

)1385/05/17
»اختالف بین طرفداران دو عقیده بر اثر تعصبات، يک امري اس��ت که هس��ت 
و طبیعي اس��ت، و مخصوص شیعه و سني هم نیس��ت. بین فَِرق شیعه، خودشان؛ 
بین فَِرق س��ني، خودشان؛ در طول زمان از اين اختالفات وجود داشته است. تاريخ 
را ن��گاه کنید، مي بینید هم بین فرق فقهي و اصولي اهل تس��نن - مثل اش��اعره و 
معتزله، مثل حنابله و احناف و ش��افعیه و اينها - هم بین فرق مختلف ش��یعه، بین 
خودش��ان، اختالفاتي وجود داش��ته اس��ت. اين اختالفات وقتي به سطوح پايین - 
مردم عامي - مي رس��د، به جاهاي تند و خطرناکي هم مي رس��د؛ دست به گريبان 
مي شوند. علما مي نشینند با هم حرف مي زنند و بحث مي کنند؛ لیکن وقتي نوبت به 
کساني رسید که سالح علمي  ندارند، 
از س��الح احساسات و مشت و سالح 
م��ادي اس��تفاده مي کنن��د که اين 
خطرناک است. در دنیا اين همیشه 

بوده؛ همیش��ه هم مؤمنین و خیرخواهان س��عي مي کردند که مانع بش��وند؛ علما و 
زبدگان، تالشش��ان اين بوده است که نگذارند سطوح غیرعلمي کارشان به درگیري 
برسد؛ لیکن از يک دوره اي به اين طرف، يک عامل ديگري هم وارد ماجرا شد و آن 
»استعمار» بود. نمي خواهیم بگويیم اختالف شیعه و سني همیشه مربوط به استعمار 
بوده؛ نه، احساساِت خودشان هم دخیل بوده؛ بعضي از جهالت ها، بعضي از تعصب ها، 
بعضي از احساس��ات، بعضي از کج فهمي ها دخالت داشته؛ لیکن وقتي استعمار وارد 

شد، از اين سالح حداکثر استفاده را کرد«. )1385/10/25(
- »س��ني و شیعه هر کدام مراسم مذهبي خودشان را، آداب خودشان را، عادات 
خودش��ان را، وظائف ديني خودش��ان را انجام مي دهند و بايد بدهند؛ اما خط قرمز 
اين اس��ت که نبايد مطلقاً بین اينها به خاطر اهانت به مقدس��ات - چه آنچه که از 
س��وي بعضي از افراد شیعه از روي غفلت صادر مي شود، چه آنچه که از روي غفلت 
از بعضي از افراد س��ني مثل سلفي ها و امثال اينها صادر مي شود که يکديگر را نفي 
مي کنند - چیزي بیان شود. اين همان چیزي است که دشمن مي خواهد. اينجا هم 

بايد هوشیاري باشد«.
)بیانات در ديدار مردم سقز29 ارديبهشت 1388(

يک��ي از فت��اوي وحدت آفرين آيت اهلل خامن��ه اي درباره موضوعي اس��ت که 
متاس��فانه در بسیاري از جوامع شیعي، موجب تش��ديد تعارضات مذهبي شده و 
در س��ال هاي متمادي چنین بوده است. ايشان در پاسخ به استفتائي نظر خود را 
درباره اهانت و استفاده از کلمات تحقیرآمیز و توهین به همسر پیامبر اسالم)ص( 
ام المومنین عايش��ه را چنین اعالم کردند: »اهانت به نمادهاي برادران اهل سنت 
از جمله اتهام زني به همس��ر پیامبر اسالم [عايشه] حرام است. اين موضوع شامل 
زن��ان همه پیامبران و به ويژه س��یداالنبیاء پیامبر اعظم - حضرت محمد)ص( - 

مي شود».
اين فتوا، اهانت به همه نمادهاي برادران اهل سنت را نفي مي کند و طبعا لعن 

و نفرين به صحابي رسول اکرم)ص( را به صورت مطلق شامل مي شود.  

ام�ام خمينی)ره(: امروز اختالف بين ما، تنها به نفع آنهايي اس�ت 
که نه به مذهب ش�يعه اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفي و يا ساير 
ِفرق، آنها مي خواهند نه اين باش�د ن�ه آن، راه را اين طور مي دانند 

که بين شما و ما اختالف بيندازند.
رهبر معظم انقالب: اختالف شيعه و سني يکي از ابزارها و چماق هاي 
دش�من عليه امت اس�المي اس�ت. آنها هر جور بتوانند از اين ابزار 
استفاده مي کنند. آن روزي که ُسنِي فلسطيني زير فشار است، يک 
عده اي را با اين ش�عار، با اين تبليغات که اينها ُس�ني هستند، شما 

شيعه هستيد؛ سعي مي کنند نگذارند کمک کنند.
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آغاز فعاليت شبکه  هاي ماهواره اي
بیش از دو دهه اس��ت که ش��بکه هاي ماهواره اي 
فعالی��ت خود را آغاز کرده ان��د. زمزمه هاي مربوط به 
شروع به کار اين شبکه ها از اواسط دهه شصت برسر 
زبان ها افتاد. آن موقع مي گفتند، کش��ورهاي غربي و 
در رأس آنه��ا امريکا ب��راي ضربه زدن به هويت ملي 
و اسالمي در صددند با پوشش ماهواره اي برنامه هاي 
خود در فضاي رس��انه اي، نس��ل جوان را سرگش��ته 

کنند و سامان خانواده را از هم بپاشند.
ت��ا ده��ة 60 ويدئوه��ای خانگی به عن��وان يکی 
از س��رگرمی های خانواده به ش��مار می رفت. برخی 
خانواده ها در ش��رايطی که امکان مشاهده فیلم های 
س��ینمايی، ش��وهای تلويزيون��ی و موس��یقی هايی 
متناسب با ذائقه های خاص نبود، با استفاده از ويدئو 
برنامه ه��ای مورد عالقه خود را تماش��ا می کردند. از 
سوی ديگر از همان زمان، عموماً در شهرهای مرزی، 
تقويت کننده ه��ای آنتن های تلويزيون می توانس��تند 
امکان تماش��ای برنامه ه��ای تلويزيونی کش��ورهای 
همس��ايه را فراه��م کنن��د. برنامه های ش��بکه هاي 
تلويزيوني کش��ورهايی چون شوروی سابق در شمال 
ايران و تلويزيون های کشورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس در جنوب و ش��بکه هاي ترک زبان در ش��مال 
غرب، بیننده های زيادي داشت. اين پديده هنوز هم 
تا حدي رايج است و با وجود آنتن های قوی ماهواره، 
بسیاری از ايرانیان ساکن شهرهای مرزی، برنامه های 

تلويزيونی کشورهای همسايه را تعقیب می کنند.

نخس��تین ديش هايی ک��ه در اواخر س��ال 71 و 
س��ال 72 به ايران وارد شدند، ديش ها و گیرنده های 
آنال��وگ )Analog( ب��ود و از طريق آنها تنها می ش��د 
تع��داد محدودی از کانال های ماه��واره ای را دريافت 
ک��رد. در همان زم��ان اصطالحاتی چ��ون »ماهواره 
ترک«، »ماهواره اروپا« يا »ماهواره هند« در فرهنگ 
لغات عامیانه مردم خارج از قاعده تکنولوژيک ماجرا 
باب ش��د تا به اصطالح با همی��ن فرهنگ لغات، کار 
مردم راه بیفتد. ايرانیان می توانستند با جابه جا کردن 
جهت ديش ماهواره خود برنامه های متفاوتی دريافت 
کنن��د. 12 تا 18 ش��بکه ترک زبان در کنار معدودی 
شبکه های اروپايی )بخصوص ايتالیايی( و شبکه  های 
هندی و عرب، تنها ش��بکه هايی بودند که به وسیله 

جابه جا کردن ديش قابل دريافت بود.
زمانی که اس��تفاده از آنتن ه��ای ماهواره ای باب 
ش��د، از سوی مجموعه ها و نهادهای انقالبی و دولتی 
اقدام��ات فراوانی برای برخورد با اي��ن پديده جديد 
صورت گرفت. دس��تگاه های نظارتی از همان ابتداي 
ورود، استفاده از اين پديده را برای جامعه ايرانی مضر 
دانستند و در قالب ارائه برنامه های متعدد تلويزيونی 
و انتشار مقاالت و يادداشت ها و گزارش های گوناگون 
در رس��انه های مکت��وب، کوش��یدند اث��رات مخرب 
برنامه های ماهواره ای را ب��رای جامعه کنجکاو ايران 
تبیین کنند. با اين حس��اب، ماه��واره از همان ابتدا 
به عنوان ابزار تهاجم فرهنگی شناخته شد و از آن به 

ابزار شبیخون فرهنگي تعبیر شد.

در کن��ار اين موض��وع، درب��اره جنبه های فقهی 
آن نیز بحث و بررس��ی ش��د و در آن زم��ان فتوای 
بسیاری از مراجع عظام تقلید طرد و نهی برنامه های 

تلويزيونی ماهواره ای بود.
در س��ال 79 بع��د از پرت��اب موف��ق مجموع��ه 
ماه��واره ای هاتبرد )Hot Bird( گیرنده های ديجیتال 
)Digital( نیز خیل��ی زود وارد بازار قاچاق آنتن های 
ماه��واره در ايران ش��د. اي��ن ماهواره از س��وی يک 
شرکت ايتالیايی فرانس��وی به فضا پرتاب شد. از آن 
زمان، فعالیت ش��بکه هاي ماهواره اي فارسي زبان هم 

تشديد شد.

ظهور شبکه هاي فارسي زبان
در ده��ه هفتاد، جامعه ايران��ی با پديده جديدی 
به عنوان شبکه های فارسی زبان مواجه شد. نخستین 
ش��بکه هاي ماه��واره ای فارس��ی زبان ب��ه گروه های 
شناخته ش��ده سیاس��ی تعلق داش��ت. اين شبکه ها 
برنامه ه��ای خود را از خاک اروپ��ا و با حمايت مالی 
عراق يا امريکا روی آنتن می فرس��تادند، ولی کم کم 
شبکه های مستقر در خاک امريکا نیز به مجموعه ای 
پیوس��تند که اعالم می کردند تنها هدف ش��ان اداره 
رس��انه ها مطابق با س��لیقه های مخاطب اس��ت. اين 
ش��بکه ها با پخش موس��یقی و رق��ص و تصنیف در 
کنار پخش فیلم فارس��ی های پی��ش از انقالب، هدف 
خ��ود را در ظاهر سرگرمی س��ازی مخاط��ب عام با 
س��لیقه آس��ان گیر قرار داده اند. )سروش، اسفند 80 

پرونده دوم

شبکه هايي
 براي تبليغ 
مذهب يا 
ايجاد تفرقه؟

همين چند وقت پيش طی اطالعيه ای از طرف روابط عمومي وزارت اطالعات اعالم شد، با اقدامات 
اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان)عج( دفاتر توليد تعدادی از شبکه های ماهواره ای که در چهار استان 

کشور به طور مخفيانه و غيرقانونی در راستای ايجاد اختالفات مذهبی و تشديد تفرقه در جهان اسالم و 
تخريب وجهه تشيع فعاليت می کردند، شناسايی شدند و با حکم قضايی تعطيل و عوامل آنها بازداشت 
ش�دند. برخی از اين ش�بکه های ماهواره ای که مرکز پخش آنها در انگليس و امريکاس�ت، توسط 
اين دفاتر و عوامل آن در اس�تان های قم، اصفهان، تهران و خراس�ان رضوی به پشتيبانی از 

برنامه های اختالف افکنانه در جهان اسالم مبادرت می کردند.
بر اس�اس اين گزارش، اين ش�بکه ها در راس�تای اهداف برخی س�رويس های 
اطالعاتی بيگانه و تأمين اهداف اس�تکبار جهانی و در جهت مخدوش کردن 

وحدت و مصالح جهان اس�الم در پوشش برنامه های مذهبی و شعائر 
اسالمی فعاليت می کردند.

 فتاح غالمی
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و فروردين 81(.
اي��ن ش��بکه ها در ابت��دا ب��ا پخش موس��یقی و 
برنامه ه��ای س��رگرم کننده فعالی��ت خ��ود را آغ��از 
کردن��د و کمی بع��د برخ��ی از اي��ن تلويزيون ها با 
هدف تبلیغات سیاس��ی پ��ا به عرص��ه فعالیت های 
رسانه ای گذاشتند. اين شبکه ها که عمدتاً به جريان 
مخالف و اپوزيس��یون وابسته بودند، شامل گروه های 
سلطنت طلب و چپ می ش��دند. در کنار اين، برخی 
گروه های تبلیغی مس��یحیت و تبش��یری هم کم کم 
گام در اين مسیر نهادند و در قالب پخش برنامه های 
مطاب��ق با ديدگاه های مذهب��ی خود تالش هايی هم 
برای القای ش��بهات نسبت به اس��الم، قرآن، رسول 

اکرم و... در بین مخاطبان خود داشتند.
در آن زم��ان جامع��ه دينی اي��ران فکر نمی کرد 

فعالیت در فضای برنامه های ماهواره ای ممکن 
است ابزاری برای نشر افکار مذهبی باشد و از 
اين رو، نگاه بدبینانه ای به اين عرصه داش��ت، 

ام��ا با گس��ترش فعالیت ه��ای مذهب��ی و ايجاد 
ش��بکه های متعدد دينی با گرايش های مسیحیت، 
بهائیت و وهابیت، در برخی از س��طوح حوزه علمیه 
بحث هايی در مورد ايجاد برخی شبکه های تبلیغی 

شیعی در تلويزيون های ماهواره ای درگرفت.
در ش��رايطی ک��ه از 203 ماه��واره 
 100 جه��ان،  در  فع��ال  تلويزيون��ی 
ماه��واره فعال در اي��ران قابل دريافت 

است و جامعه ايرانی با رسیورها و ديش های 
معمولی می تواند بینن��ده نزديک به 2هزار 
شبکه ماهواره اي باشد، امکانی فراهم آمد تا 

برخی از گروه های مذهبی با حمايت روحانیون 
حوزه در صدد نشر افکار دينی شیعی با زبان های 

متعدد باشند.

شبکه های تلويزيونی شيعی
ش��یعی  ش��بکه های  مجم��وع  در 

ماه��واره اعم از فارس��ی، انگلیس��ی، 
عربی را می توان به شرح زير فهرست 

کرد:
• ش��بکه ماهواره اي »النعیم« وابسته به حضرت 

آيت اهلل شیخ محمد الیعقوبي
• ش��بکه ماهواره اي »واليت« وابسته به آيت اهلل 

دکتر حسیني قزويني
• ش��بکه ماهواره اي »السالم« وابسته به حضرت 

آيت اهلل سیدحسین الصدر
• ش��بکه ماه��واره اي »المع��ارف« وابس��ته ب��ه 

حجه االسالم شیخ حبیب الکاظمي
• ش��بکه ماهواره اي »اه��ل البیت« وابس��ته به 

حضرت آيت اهلل سیدهادي مدرسي
• ش��بکه ماهواره اي »الحجة« وابسته به حضرت 

آيت اهلل سیدمحمد تقي مدرسي
• شبکه ماهواره اي »اهل بیت« وابسته به روحاني 

شیعه افراطي شیخ اللهیاري
• ش��بکه ماهواره اي »فدک« وابس��ته به روحاني 

شیعه افراطي شیخ ياسر الحبیب
• شبکه ماهواره اي »المصطفي« وابسته به فردي 

ناشناس به نام عبدالحمید النجدي

• ش��بکه ماهواره اي »الموده« وابسته به يک فرد 
ناشناس به نام الشیخ عبدالحلیم الغزي

• ش��بکه ماهواره اي »ثقلین« وابس��ته به مجمع 
جهاني اهل بیت

ب��ه  وابس��ته  »س��الم«  ماه��واره اي  ش��بکه   •
حجه االسالم هدايتي

• ش��بکه ماه��واره اي »هدهد« )ح��وزه فعالیت 
کودکان( وابس��ته به س��یدجواد شهرس��تاني، داماد 

آيت اهلل سیدعلي سیستاني
• ش��بکه ماه��واره اي »ثامن« وابس��ته به ش��یخ 
حامدرض��ا معاونیان که در گذش��ته م��ورد حمايت 

آيت اهلل وحیدخراساني بود.
• ش��بکه ماهواره اي »هادي1،2،3 و4« و ش��بکه 
»دعا« وابس��ته به س��یدمحمدباقر مصب��اح، نماينده 

آيت اهلل سیستاني در مشهد
• شبکه ماهواره اي »األنوار1و2«، »أنوارالحسین«، 

»امام حسین1،2 و3«، »الزهراء«، »المهدي«، »امام 
صادق«، »حضرت خديجه«، »مرجعیت«، »اباالفضل 
العب��اس«، »ظه��ور«، »ام��ام زم��ان«، »العقیل��ه«، 
»س��الم2« و »بقیع« وابس��ته به آيت اهلل سیدصادق 

شیرازي
تأس��یس  پیش��گام  باي��د  را  »س��الم«  ش��بکه 
شبکه های شیعی فارس��ی زبان ماهواره دانست. فکر 
ايجاد ش��بکه هايی از اين دست برای نخستین بار از 
س��وی آيت اهلل سیدمحمد ش��یرازی مطرح شد. وی 
س��ال های پیش در کتابی با عن��وان »با ماهواره چه 
کنیم« موضوع توجه به استفاده از فضای های جديد 
رس��انه ای را مط��رح کرد. گرچه او در س��ال 1380 
درگذش��ت، فکر تأس��یس ش��بکه ای با محور تبلیغ 

شیعه از سوی بازماندگانش پیگیری شد.
ش��بکه س��الم در س��ال 1384 با 
مديري��ت محم��د هدايت��ی در امريکا 
فعالی��ت خ��ود را آغ��از ک��رد. در اي��ن 
تلويزي��ون س��عی ش��ده بود برای س��طوح 
مختل��ف س��نی، برنامه ای متناس��ب ارائه 
شود. پاسخ به شبهات مطرح شده از سوی 
وهابیت و جريان های افراطی اهل س��نت 
از محوری ترين برنامه های اين شبکه بود. 
يکی از میهمان��ان ثابت اين برنامه آيت اهلل 
س��ید محم��د قزوينی، مس��ئول مؤسس��ه 
تحقیقاتی حضرت ولیعصر بود که سابقه 
حضور در برنامه تلويزيونی اهل س��نت و 
مناظره با برخی از چهره های سرشناس 

وهابی را داشت.
پس زمین��ه برخی برنامه ه��ای تلويزيونی 
همراه با تصاوير مرحوم آيت اهلل س��یدمحمد 
ش��یرازی و ب��رادر او، آيت اهلل س��یدصادق 
ش��یرازی و پخش س��خنرانی های اين دو، 
چنان می نماياند که اين شبکه تالش جدی 
برای مطرح شدن بیش��تر خاندان شیرازی 
در فضای مذهب��ی و دينی جامعه ايران دارد. 
مواضع سیاس��ی اين ش��بکه در ابتدای امر 
چندان صراحت نداش��ت، گرچه بعضی از 
برنامه های ارائه شده به صورت کم رنگ در 
صدد بود القا کند نظام جمهوری اسالمی ايران 
در صدد ايجاد محدوديت هايی برای خاندان شیرازی 
اس��ت، درمجموع مواض��ع اعالم ش��ده و برنامه های 
ارائه شده چندان با موازين رسمی جمهوری اسالمی 
مباينتی نداش��ت. اما روند داس��تان در ادامه ش��کل 
ديگری پیدا کرد. در اي��ام عزاداری اهل بیت پیامبر 
در مح��رم و صف��ر و اقامه عزا برای س��ید و س��االر 
ش��هیدان تأکید صريح مقام معظم رهبری مبنی بر 
پرهیز جامعه از هرگونه اقدام خرافه ای مانند قمه زنی 
که باعث مخدوش ش��دن چهره اسالم شیعی خواهد 
ش��د، با واکنش منفی دس��ت اندرکاران شبکه سالم 
روبه رو ش��د. اين ش��بکه با اعالم اينکه برخی مراجع 
تقلید مانند آيت اهلل شیرازی قمه زنی را موجب وهن 
دين نمی دانند، به مخالفت صريح با اين فتوای مقام 
معظم رهبری پرداخت. ادامه اين روند و اصرار و ابرام 
ب��ر حمايت از قمه زنی و انتقاد از جمهوری اس��المی 
ايران برای جلوگیری از اين اقدام باعث اختالف بین 

در ايام عزاداری اهل بيت پيامبر)ص( 
در مح�رم و صف�ر و اقامه ع�زا برای 
س�االر ش�هيدان، تأکيد صريح مقام 
معظم رهبری مبنی بر پرهيز جامعه از 
هرگونه اقدام خرافه ای مانند قمه زنی 
که باعث مخدوش شدن چهره اسالم 
ش�يعی خواهد ش�د، با واکنش منفی 

مسئوالن شبکه »سالم« روبه رو شد.
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دس��ت اندرکاران اين شبکه با برخی چهره های مدعو 
مانند دکتر س��یدمحمد حسینی قزوينی شد و ادامه 

همکاری آنان را با اخالل مواجه کرد.
در داخ��ل ايران ه��م برخی محافل سیاس��ی و 
مذهبی ب��ا انتقاد از مواضع ش��بکه س��الم که حال 
تفاوت و اختالف ديدگاه خود را با جمهوری اسالمی 
عريان ت��ر مطرح می کردند با انتش��ار ياداش��ت ها و 
تحلیل هايی به بیان اشتراکات فکری دست اندرکاران 

اين شبکه با انجمن حجتیه پرداختند.
هدايتی بعدها از ادامه همکاری با ش��بکه س��الم 
بازماند و جمعیتی با عنوان روحانیون س��نتی ايران 
معاص��ر من��ادی دين��داری در پرت��و آزادی ي��ا نام 
کوته نوش��ت جمعیت رس��ام به راه انداخت و سايتی 
نیز با همین عنوان راه اندازی کرد و مواضع منتقدانه 

شديد علیه نظام جمهوری اسالمی اتخاذ کرد.

شبکه اهل بيت
حس��ن اللهیاری، مؤس��س ش��بکه اه��ل بیت 

فردی افغانی اس��ت که خ��ود را از اهالی خراس��ان 
ب��زرگ معرفی می کن��د. اين ش��بکه در حال حاضر 
در امري��کا فعالیت می کند. مهم ترين هدف اللهیاری 
نقد اقدامات صحابه و خلفای راش��دين در مواجهه 

با خاندان اهل بیت عصمت و طهارت اس��ت. 
ادبی��ات ب��ه کار برده ش��ده از س��وی او 
بی پرواست و از دشنام دادن به چهره های 

مورد احترام اهل سنت ابايی ندارد. می خواهد 
نش��ان دهد اهل مناظره و بحث و جدل است و 
يک تنه می تواند از پس علمای اهل سنت برآيد. 

اگر فرصت کافی داش��ته باشد، حین اجرای برنامه 
با شبکه های اهل سنت تماس می گیرد و با اصرار از 
آنه��ا می خواهد با او مناظره کنند تا حقانیت مذهب 

اهل بیت عصمت و طهارت برای آنها ثابت شود.
اين ش��یوه، بخصوص اهانت ب��ه صحابه مورد 

احترام اهل س��نت نارضايتی ه��ای فراوانی 
برخ��ی چهره ه��ای ش��اخص  بی��ن  در 
علم��ی و دين��ی ش��یعی ايج��اد کرد و 

باع��ث واکنش ه��ای انتق��ادی آنها نس��بت به 
عملکرد اللهیاری ش��د. وی البته انتقادات را ش��نید، 
اما از مواضع خود عقب نش��ینی نکرد و حتی موضع 
تهاجمی گرفت. علمای منتقد خود را به کم س��وادی 
مته��م کرد و حتی الفاظ ناپس��ند و رکیکی در مورد 
چهره ه��ای ش��اخص نظام جمهوری اس��المی ايران 
به کار برد و بس��یاری از ب��زرگان حوزوی را صرفاً به 
خاطر توصیه به ش��اگردان و عالقه مندان شان مبنی 
ب��ر تالش برای ايجاد حس وح��دت و يکپارچگی در 
جهان اسالم به حمايت از »جماعت بکری و عمری« 

متهم کرد.
او قباًل اعالم کرده بود، بیوت مراجع از تالش های 
او در ش��بکه اهل بیت حماي��ت می کنند. در خبرها 
بود ک��ه آيت اهلل قربانعل��ی محقق کابل��ی از علمای 
افغانی مقیم قم از ش��بکه اهل بیت حمايت می کند. 
ام��ا آيت اهلل محقق کابلی طی اطالعیه ای که در مهر 
1389 منتش��ر کرد، با تأکید بر اهمیت وحدت بین 
مس��لمانان اعالم کرد: »از پیروان و شیعیان راستین 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع( بجد تقاضا می شود از 

نه  گو هر
کمک مادی و 

ری معنوی به ش��بکه يادشده  خ��وددا
کنند. از نظر اين جانب پرداخت وجوهات ش��رعیه با 
هر عنوانی به اين ش��بکه و س��اير مراکز و شبکه ها و 
برنامه هاي��ی که تحت هر عنوانی در راس��تای ايجاد 
تفرقه میان امت اس��المی فعالی��ت می کنند نه تنها 

مجاز نیست، بلکه تعاون بر اثم و عدوان است«.

سايت های فارسی اهل سنت
»کلمه« فارس��ی ب��ه مديريت هاش��م عقیلی در 
ام��ارت تأس��یس ش��د. اين ش��بکه متعلق ب��ه اهل 
س��نت ايران است که به مس��ائل سیاسی و مذهبی 
می پ��ردازد. خط اصلی برنامه های اين ش��بکه القای 
ش��بهه نسبت به اساس مذهب تشیع و تفسیر تاريخ 
صدر اس��الم بر مبنای ديدگاه های اهل سنت است. 
مدتی است که اين شبکه پخش برخی از سريال های 
جنجالی مثل حس��ن و حس��ین و عمر بن خطاب را 
با دوبله فارس��ی ش��روع کرده است. زمانی که پخش 

س��ريال هايی از اين دست در کش��ورهای عربی آغاز 
ش��د، موجی از مخالفت ها از س��وی ش��یعیان به راه 
افتاد که س��ازندگان اين س��ريال ها با حمايت برخی 
جريان های وهابی منتس��ب به برخی شیوخ منطقه 
با تحريف واقعیت ه��ای تاريخی قصد ايجاد اختالف 

میان شیعه و سنی را دارند.
ش��بکه رنگارنگ ب��ا مديريت داور ويس��ه فعالیت 
خود را از س��ال 1383 آغاز ک��رد. در آن زمان اتفاق 
خنده داری باعث ش��د نام اين ش��بکه مدتی بر س��ر 
زبان ه��ا بیفتد. اهورا خالق يزدی مش��هور به اهورا در 
يکی از برنامه های اين شبکه ظاهر شد و طوطی مثال 
قصه مهملی س��رود که در آينده ای نزديک با عده ای 
کمی نیرو وارد ايران خواهد شد و سپهر سیاسی کشور 
را تغییر خواهد داد. با رس��یدن زمان وعده داده شده 
و بهانه های ساده لوحانه هخا برای نیامدن، 
بسرعت برق و باد به فراموشی سپرده شد 

و به خاطره ای سرگرم کننده پیوست.
ع��الوه ب��ر هخا، ش��خص ديگ��ری هم با 
مس��اعدت داور ويس��ه، ب��ه ن��ام عبدالرحیم 
مالزاده، معروف به أبو المنتصر البلوش��ی يا 
دکتر مالزاده از امکانات رسانه ای اين شبکه 
استفاده کرد و با پخش برنامه ای معینی برای 
اتهام زنی به شیعه از لندن پرداخت. بیندگان 
برنامه ه��ای او، بارها تلخی، تندی و خش��ونت 
زبانی مالزاده را در اين برنامه ها و ابراز تنفر شديد 
وی از مراجع عظام تقلید ش��یعه را شاهد 
بودند. او دس��تی هم در نوش��تن دارد و 
برخ��ی از آثار او در نقد برخی مس��لمات 
شیعی با واکنش بعضی از علمای حوزه مواجه 
و نقدهای فراوانی بر آن نگاش��ته شد. از ديگر 
اقدامات اين چهره حضور در يکی از ش��بکه 
تلويزيونی شیعی فارس��ی و مناظره با دکتر 
سیدمحمد قزوينی در مورد مسئله خالفت و 
امامت و مناظره با دکتر تیجانی در تلويزيون 

عرب زبان المستقله بود.
م��الزاده برادری به نام عبدالعزيز داش��ت که 
اتفاق��اً جزو عناصر معتمد نظام و از اعضای 
مجل��س خبرگان ب��ود که در ده��ه هفتاد 
از دنی��ا رف��ت. آن مرحوم مواض��ع حمايتی از نظام 
داشت، اما برادر او عبدالرحیم مسیر ديگری پیمود و 
اختالفات سیاس��ی و مذهبی را بهانه کرد و مدتی به 

انگلستان پناهنده شد.
مالزاده در مسیر فعالیت های ضدشیعی همکاری 
خ��ود را با برخی ش��بکه های ماهواره ای اهل س��نت 
مث��ل »وصال ح��ق« و »کلمه« وس��عت بخش��ید. 
حض��ور در ش��بکه کلم��ه و طرح ادعاهای گذش��ته 
در م��ورد ش��یعه گری و عالمان بزرگ تش��یع البته 
برای او س��رانجام دلپذيری در پی نداش��ت. چون به 
خاطر پاره ای مس��ائل مالی و اخت��الف نظر با برخی 
از کارشناس��ان مذهبی اين ش��بکه، راه خ��ود را از 
همکاران س��ابق جدا کرد و در برنامه های تلويزيونی 
خود بصراحت دس��ت اندرکاران ش��بکه کلمه را دزد 

خطاب کرد.
شبکه »وصال« فارسی از ديگر شبکه هايی بود که 
در سال 1390 توس��ط مالزاده با هدف تأثیرگذاری 

اللهي�اری قب�اًل اع�الم کرده ب�ود، بيوت 
مراج�ع از تالش ه�ای او در ش�بکه اهل 
بيت حمايت می کنند اما آيت اهلل قربانعلی 
محق�ق کابلی از علم�ای افغانی مقيم قم 
طی اطالعيه ای در مهر 1389، با تأکيد بر 
اهميت وحدت بين مسلمانان اعالم کرد: 
»از پيروان و ش�يعيان راس�تين اهل بيت 
عصمت و طهارت)ع( بجد تقاضا می شود 
از هرگونه کمک مادی و معنوی به شبکه 

يادشده خودداری کنند«. 



69

عی
تما

اج

69

عی
تما

اج

69

وم
ه د

ند
رو

پ

شماره چهارم / دی ماه 1393

بر مناطق عرب زبان جنوب ايران تأس��یس ش��د. اين 
شبکه که از کويت برنامه های خود را پخش می کرد، 
با انتقاد از محور مقاومت حزب اهلل و موهوم دانس��تن 
مهدويت، انتقادات ش��ديدی را علیه مراجع تقلید و 
مؤسس نظام جمهوری اس��المی ايران مطرح کرد و 
در صدد القای اين موضوع بود که روحانیت شیعی با 

اهل بیت نسبتی ندارد.
ش��بکه »نور« يکی ديگر از شبکه های تلويزيونی 
سنی است که در مرداد 1387 در انگلستان تأسیس 
شد. اين شبکه گرچه با هدف نشر ارزش های اخالقی 
و اسالمی و گشودن دريچه تفاهم، گفت وگو و پیوند 
دين��ی و دوری از تمامی معیاره��ای مغاير با وحدت 
جهان اسالم ايجاد شد، مثل شبکه های مشابه، متهم 
کردن ش��یعیان به اختالف افکنی میان مس��لمانان و 
منتس��ب کردن آنان به خرافه پرس��تی را در دستور 

کار خود قرار داد.
در ماه های اخیر اين ش��بکه به رغ��م وعده دادن 
مبن��ی بر عدم ورود به مباحث سیاس��ی، به حمايت 
صريح از ارتش آزاد س��وريه و مخالفت صريح با ايران 
و حزب اهلل پرداخت. اين شبکه در اقدام ديگری تفکر 

آخرالزمانی امامیه را با تفکر يهوديت مقايسه کرد.

منابع مالی
تلويزيون های ماه��واره ای به لح��اظ تعداد روند 
رو ب��ه رش��دی را طی می کند. اين مس��ئله در مورد 
شبکه های ماهواره ای مذهبی هم صادق است. اساساً 
راه اندازی يک ش��بکه تلويزيون��ی منابع مالی زيادی 
می خواه��د. عالوه ب��ر راه اندازی، ادام��ه فعالیت يک 
ش��بکه و استمرار برنامه های آن نیز احتیاج به صرف 

هزينه های زيادی دارد.
بس��یاری از ش��بکه های ماهواره ای از اعالم منابع 
مالی خودداری می کنند و عموماً مدعی اند در س��ايه 
حمايت ه��ا و کمک ه��ای مردم��ی کار خ��ود را آغاز 
کرده ان��د. هر از چند گاهی ه��م چه به صورت اعالم 
از طرف مجری يا برنامه س��ازان شبکه های تلويزيونی 
ماه��واره يا به صورت زيرنوي��س به مخاطبان آگاهی 
داده می ش��ود که اس��تمرار برنامه هاي اين شبکه به 
حماي��ت مالی فراوان از س��وی بینندگان نیاز دارد و 
اگر اين کمک ها نرس��د، ممکن اس��ت اين شبکه از 

ماهواره قطع شود.
ب��ا توجه به عدم ش��فافیت در اع��الم منابع مالی 
و عدم اطالع رس��انی مديران ش��بکه های ماهواره ای 
همواره اين س��ؤال در ذهن مخاطبان ايجاد می شود 
که اين ش��بکه ها چگونه هزينه های خ��ود را تأمین 

می کنند.
تاکنون گزارش های متعددی در مورد پشت پرده 
راه اندازی اين ش��بکه ها منتش��ر شده اس��ت. برابر با 
يکی از گزارش ها طی سه س��ال گذشته در مجموع 
حدود 3میلیارد دالر به اين شبکه ها کمک مالی شده 
که بخش عمده اين کمک ها از س��وی س��ازمان ها و 
س��رويس های اطالعات��ی بعضی کش��ورهای عربی و 
نیز س��ازمان های اطالعاتی برخی کش��ورهای غربی 
صورت گرفته اس��ت. اين مطلب را فی��روز، نماينده 
س��ابق پارلم��ان بحرين، اعالم کرده اس��ت. به گفته 
وی در تحقیقات��ی که عمدتاً از س��وی پژوهش��گران 

دانشگاهی صورت گرفته، هر کانال تلويزيونی سالیانه 
حداقل 2میلیون دالر برای پخش برنامه های مخرب 
خ��ود هزين��ه می کند که بخش عم��ده اين کمک ها 
از سوی سازمان ها و س��رويس های اطالعاتی بعضی 
کش��ورهای عربی همچون عربستان سعودی، قطر و 
نیز س��ازمان های اطالعاتی بعضی از کشورهای غربی 
صورت گرفته است. به زعم اين محقق بحرينی، يکی 
از داليل اصلی حمايت کشورهای غربی از شبکه های 
تفرقه افکن مذهبی، نقش آنان در ترويج افراط گرايی 
و فعالیت های تروريس��تی در جهان است. غربی ها با 
وج��ود اينکه دعوی برخورد ب��ا جريان های بنیادگرا 
و مروجان س��تیزه جويی را دارند، واکنش��ی در برابر 
چنین فعالیت هايی نش��ان نمی دهن��د. هم اينک اين 
کانال ها دفاتر زيادی در انگلستان و ديگر کشورهای 
غرب��ی ايج��اد کرده اند ک��ه از طري��ق اينترنت روی 
يوتی��وپ يا ب��ه وس��یله تويیت��ر، کلیپ هايی پخش 

می کنند )خبرگزاری تقريب، 9 مهر 1393(.
اش��اره هايی ک��ه اين محق��ق بحرين��ی در مورد 
حمايت های مس��تقیم غربی ها از اين ش��بکه ها دارد 
ب��ا برخ��ی قرائ��ن همخوان��ی دارد. يک��ی از عوامل 
استمرار حیات ش��بکه های ماهواره ای درج و انتشار 
آگهی ه��ای تبلیغاتی اس��ت، اما ش��بکه های مذهبی 
ب��ا توجه به اينک��ه هدف از راه ان��دازی را تبلیغ امور 
دينی و آگاهی بخش��ی به مس��لمانان می دانند، برای 
تأمین هزينه های خود از اين گونه آگهی ها اس��تفاده 
نمی کنند. هزينه راه اندازی و پخش روزانه شبکه های 
ماهواره ای ماهیانه به طور متوسط نزديک به90هزار 
دالر هزينه دارد و تأمین اين هزينه به پشتوانه محکم 
اقتصادی نیاز دارد؛ پشتوانه ای که همواره شبکه های 

ماهواره ای از افشای آن خودداری می کنند.

نتيجه گيری
خوب يا ب��د، هم اکنون بس��یاری از خانواده های 
ايران��ی از هر طبقه اجتماع��ی و اقتصادی از ماهواره 
استفاده می کنند و در معرض تأثیرات آن قرار دارند. 
ب��ه صورت رس��می دريافت تجهیزات ماه��واره ای و 
دي��دن کانال های تلويزيونی خ��ارج از مرزهای ايران 
غیرقانونی اس��ت. به لحاظ شرعی هم سال ها مراجع 

عظام تقلید اس��تفاده از ماه��واره را حرام اعالم کرده 
بودن��د. با اين وصف، با توجه به گس��ترش رس��انه و 
هجمه ای که به لحاظ تبلیغی در ماهواره علیه دين و 
مذهب ش��یعه صورت می گرفت، برخی علمای حوزه 
به اين فکر افتادند از ش��رايط موجود برای امر تبلیغ 
دين اس��تفاده کنند، ش��بکه های مذهب��ی متعددی 
راه اندازی ش��د و مخاطبان ديدند در کنار برنامه های 
متن��وع، ش��بکه هايی هم ب��ا هدف اش��اعه فرهنگ 

اسالمی راه اندازی شده است.
در کن��ار برخی جنبه های مثب��ت چنین اقدامی 
ک��ه با ه��دف رفع ش��بهات دين��ی ص��ورت گرفته، 
وجود برخی آس��یب ها باعث می شود دست اندرکاران 
برنامه های اين چنینی ب��رای نیل به مقصود اصلی با 
مشکالتی مواجه ش��وند و مخاطبان نتوانند استفاده 

کافی ببرند.
نکته اول اينکه بس��یاری از اين ش��بکه ها گرچه 
با هدف اش��اعه دي��ن راه اندازی ش��دند، اما از همان 
آغ��از تأس��یس به فک��ر برجسته س��ازی نقاط ضعف 
مذاهب رقیب بودند. ش��بکه های مذهبی، چه شیعه 
و چه س��نی، بخ��ش اعظمی از برنام��ه ای خود را به 
مچ گی��ری و تحقیر طرف مقابل اختص��اص داده اند. 
پخ��ش کلیپ های طنز ي��ا هش��داردهنده از برخی 
صحبت ها و اقدامات چهره های سرش��ناس ش��یعه و 
س��نی، برجسته س��ازی عبارت ها و کلماتی از برخی 
کت��ب فِرق مختل��ف مذهبی بدون توج��ه به صدر و 
ذيل متن برای بیان ضعف محتوايی متون های فقهی 
و حديثی و مواردی از اين دس��ت در اين ش��بکه ها 

بوفور مشهود است.
نکته دوم اينکه شبکه های مذهبی با همان هدف 
رقابت های مذهبی همواره در صدد برگزاری جلسات 
مناظره با جريان رقیب هس��تند. اي��ن مناظرات در 
فض��ای علم��ی صورت نمی گی��رد و قاع��ده و روش 
مرس��وم برگزاری چنین نشس��ت های علمی در آن 
رعايت نمی ش��ود. تاکنون جلس��ات مک��رری از اين 
دست مناظرات بدون قاعده برگزار شده است. انتظار 
می رود در زمان برگزاری چنین جلس��اتی، دو طرف 
تمام تالش خود را ب��رای نزديک کردن ديدگاه های 
خود و گش��ودن راهی ب��رای حل اخت��الف و ايجاد 
فضايی برای برقراری دوس��تی و اتحاد میان مذاهب 
اس��المی ب��ه کار ببندند، اما با کمال تأس��ف، چنین 
نشس��ت هايی با توجه به رعايت نشدن موازين علمی 
و اخالقی به يکی از عوامل بدبینی و تشديد اختالف 

تبديل می شود.
نکته س��وم اينکه در غالب اين شبکه ها پرداختن 
به دش��منان اصلی جهان اس��الم، يعنی صهیونیسم 
و امپريالیس��م فرهنگ��ی و سیاس��ی اساس��اً جاي��ی 
ن��دارد. ب��ا توجه ب��ه اتفاق��ات مهم سیاس��ی که در 
منطقه خاورمیانه رخ می دهد و حمايت های آش��کار 
قدرت ه��ای غربی را در اي��ن فتنه انگیزی ها می توان 
ديد، ش��بکه های ماهواره ای مذهبی ب��ه جای اتخاذ 
موضع مناس��ب در اين شرايط بیشتر هم و غم خود 
را معطوف جريان های رقیب کرده اند و حتی علنا در 
برخ��ی برنامه های خود، پرداختن به اين مس��ئله را 
انحرافی و عاملی بازدارنده برای نشر فرهنگ اسالمی 

قلمداد می کنند.

در غال�ب اي�ن ش�بکه ها پرداخت�ن ب�ه 
دش�منان اصل�ی جه�ان اس�الم، يعنی 
صهيونيس�م و امپرياليس�م فرهنگ�ی و 
سياس�ی اساس�ًا جايی ندارد. شبکه های 
ماهواره ای مذهب�ی به جای اتخاذ موضع 
مناس�ب در اي�ن ش�رايط بيش�تر هم و 
غ�م خ�ود را معطوف جريان ه�ای رقيب 
کرده اند و حتی علنا در برخی برنامه های 
خود، پرداختن به اين مسئله را انحرافی 
و عامل�ی بازدارن�ده برای نش�ر فرهنگ 

اسالمی قلمداد می کنند.
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هیچ نزاعي همچون نزاع عقیدتي خطرناک نیس��ت، بويژه که ريشه صدها ساله 
داش��ته باش��د و نسل به نس��ل منتقل ش��ده و به صورت تصويري پايدار در اذهان 
رس��وب کرده باشد. به نظر مي رس��د در روزگار حاضر هر کسي اندک عقلي داشته 
باش��د، ترديد نمي کند که بايد اختالفات مذهبي را کنار گذاشت و به تفاهم رسید. 
امروز ش��اهد فجايعي در دنیاي اس��الم به ن��ام القاعده، طالبان و داعش هس��تیم. 
چهره اي که رسانه هاي غرب از خشونت در میان مسلمین تصوير مي کنند، محبوب 
دش��منان اس��الم، بويژه اس��رايیل غاصب اس��ت. با اين همه، تعصب ديني، عقل و 
منطق نمي شناس��د، عالمان و عواماني از ش��یعه و اهل س��نت تصور مي کنند هر 
چ��ه در کوره  اين اختالف بدمند، به خداوند و رس��ول تق��رب مي جويند. اين افراد 
و گروه ها که ويژگي  بارزش��ان تنگ نظري اس��ت، تصور مي کنند از خیل میلیاردها 
انس��ان که خداوند آفريده و خود را به عنوان رب و مربي آنان معرفي کرده اس��ت، 
عده محدودي به بهش��ت مي روند و بقیه جهنمي اند. اين گروه ها به دلیل حماقتي 
که دارند دست هاي پشت پرده شیاطین را وراي اين جريانات نمي  توانند درک کنند 
و به دلیل آنکه غالباً در گذش��ته زندگي مي کنند، مس��ائل عصر و مقتضیات زمان 
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براي آنان معنايي ندارد. دنیاي اين افراد حديث است 
اما همان روايات را نیز با درايت نمي خوانند.

بنابراين بحث »وحدت مس��لمین« از ضروري ترين 
بحث هاي روز جامعه بش��ري اس��ت. مرحوم مطهري 
اساس��اً مس��لماني وحدت گرا ب��ود. به لح��اظ فکري 
»وح��دت وجود« را ب��ه صورت اس��تداللي به عنوان 
مبن��اي تفکر خويش پذيرفته ب��ود و از تنگ نظري به 
دور بود. معتقد بود علت العلل بسیاري دعواهاي نظري 

و عملي سوءتفاهم است.
ب��ه نظ��ر مطهري »س��وء تفاهم در ه��ر موردي و 
نسبت به هر شخصي بد است، زيرا موجب گمراهي و 
ضاللت اس��ت. اگر فرض کنیم دو نفر از هر لحاظ ضد 
يکديگرند مثاًل يکي خداپرست است و ديگري مادي، 
باز خوب اس��ت که میان آنها حس تفاهم برقرار باشد 
و يکديگر را آن طور که هس��تند درک کنند، نه اينکه 
هر کدام نسبت به ديگري سوءظن ها و تصورات غلطي 

داشته باشد.« )م. آ. ا.، ج 25، ص 37(.
به نظر ايشان تهديدي که از ناحیه سوءتفاهمات میان فرق اسالمي پیش آمده 

بیش از اختالفاتي است که درواقع فرق اسالمي دارند.
برخي عالمان که تعدادش��ان هم کم نیس��ت اگر از وحدت میان شیعه و سني 
دم مي زنند، حداکثر اين وحدت را از س��ر مصلحت و وجود دش��من مش��ترک در 
زمانه حاضر مي دانند اما مطهري پا را فراتر گذارده و مسلمان سني را حقیقتاً برادر 
مسلمان شیعي خوانده است. به نظر مطهري برادري شیعه و سني توصیه قرآن و 
پیامبر)ص( و امامان شیعه است و آنان که خود را شیعه دوآتشه مي دانند اما با فکر 
و عملشان، آتش اختالف را دامن مي زنند برخالف سیره اهل بیت رفتار مي کنند. 
ب��ه نظر نگارنده اين ش��یوه بحث براي مبهوت کردن ش��یعیان و س��نیان افراطي 
بهترين روش اس��ت. چون به قول عالمه طباطبايي فِرق اسالمي با همه اختالفاتي 
که دارند در دو مسئله اشتراک دارند؛ يکي کلمه توحید يعني ال اله اال اهلل و ديگري 
رس��الت پیامبر اکرم)ص(. بنابراين اگر بتوان دعواي ش��یعه و سني را با مالکي که 
هر دو قبول دارند فیصله داد، مصداق »جدال احس��ن« خواهد بود. درحالي که اگر 
مثاًل براي مجاب کردن ش��یعیان و س��ني هاي افراطي بخواهیم از ضرورت عقلي و 
دش��من مش��ترک و نظاير آن استدالل کنیم، اين اس��تدالل ناکارآمد است، چون 
غالباً افراطیون چه شیعه و چه سني عقل را به عنوان دلیل ديني انکار مي کنند و 
قرآن را نیز به دلیل آنکه معتقدند انس��ان قدرت فهم آيات الهي را ندارد و وظیفه 
ما تعبد نسبت به آيات احکام است، عماًل کنار مي گذارند. مي ماند سنت که از آن 
راه گريزي ندارند. امام علي)ع( نیز در مواجهه با خوارج به درستي اين توصیه را به 
ابن عب��اس فرمودند که با آنان با قرآن احتجاج نکن چون قرآن »حمال ذو وجوه« 
اس��ت، يعني تفس��یرهاي متعدد مي پذيرد اما س��نت چنین نیست: »التخاصمهم 
بالق��رآن. فان القرآن حّم��ال ذو وجود، تقول و يقولون و لکن حاججهم بالس��نته 
فانه��م لن يجدوا عنها محیصا« )نهج البالغه، نامه 77(: با آنها از آيات قرآن دلیل و 
برهان نیاور، زيرا قرآن بر وجوه گوناگون معني مي شود و لذا تو مي گويي و آنها هم 
مي گويند. اما با س��نت )راه و روش رس��ول اکرم)ص(( با آنها احتجاج کن که هیچ 

راه گريزي از آن نمي يابند.
وحدت اسالمي به چه معناست؟

ممکن است تصور شود مراد از وحدت اسالمي آن است که علماي فرق اسالمي 
اجتماع کنند و يک فرقه جديدي ايجاد کنند که حاصل مش��ترکات تمام مذاهب 
اس��ت. اين کار غیر از آنکه عملي نیس��ت، مطلوب و حق هم نیس��ت و قطعاً مراد 
از وحدت اس��المي اين نیس��ت. آنچه شدني است، اتحاد مس��لمانان است در برابر 
دش��منان خود، وگرنه به قول مطهري، وحدت اس��المي ايجاب نمي کند که فرق 
اس��المي از اصول يا فروع مذهبي خود دست بکش��ند و يا حتي درباره عقايدشان 
کتاب ننويس��ند و اس��تدالل نکند. آنچه مهم اس��ت اين اس��ت که مسلمین براي 
اينکه احساس��ات کینه توزي در میان ش��ان بیدار نشود يا شعله ور نگردد، متانت را 
حفظ کنند، يکديگر را سب و شتم نکنند، به يکديگر تهمت نزنند و دروغ نبندند، 
منطق يکديگر را مس��خره نکنند و باالخره عواطف يکديگر را مجروح نس��ازند و از 
حدود منطق و اس��تدالل خارج نش��وند. و در حقیقت الاقل حدودي را که اس��الم 

در دعوت غیرمس��لمان به اس��الم الزم دانسته درباره 
خودش��ان رعايت کنند: ادع الي سبیل ربک بالحکمه 
و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتي هي احسن )نحل/ 
125( )شش مقاله ، تهران: صدرا ، مقاله اول ، الغدير 

و وحدت اسالمي، صص 1– 7(
به نظر مطهري اختالفات مس��لمین در مقايسه با 
اش��تراکات به قدري کم اس��ت ک��ه مي توانند با کنار 
گذاش��تن اختالفات و تکی��ه بر مش��ترکات در برابر 
دشمنان قس��م خورده به قدرتي جهاني تبديل شوند. 
به نظر مطهري س��ه موض��وع مه��م مي تواند مالک 
وحدت مس��لمانان باش��د؛ نخس��ت قرآن کريم، دوم 
س��یرت و تاريخ و سنت حضرت رس��ول)ص( و سوم 

کعبه و حج )م. آ. ا.، ج 25، ص 79(.
داليل قرآني بر وحدت مسلمين

1. س��وره آل عمران، آيه 103: همه با هم ريسمان 
الهي را محکم بگیريد و پراکنده نشويد. به نظر مطهري 
اندک توجهي به مفهوم آيه مي رس��اند عنايت قرآن به 

اين است که مسلمانان متفرق و پراکنده نشوند.
2. آل عمران، آيه 105: شما مانند ديگران )پیروان ساير اديان( نباشید که پس 
از آنکه آيات روشن الهي برايشان آمد فرقه فرقه شدند و اختالف پیدا کردند، براي 
چنین کساني عذاب عظیم است. به نظر مطهري آيه 104 سوره آل عمران هم که 
دع��وت ب��ه امر معروف و نهي از منکر و خیر و صالح اس��ت، ربط وثیقي با اين دو 
آيه دارد. يعني مسلمانان اگر درک عمیقي از نهي از منکر و امر به معروف داشته 
باش��ند و اي��ن دو فريضه را در ح��د احکام ظاهري تقلیل ندهن��د، درک مي  کنند 
وح��دت میان مس��لمین از معروف ترين معروف ها و جنگ مذهب��ي از منکرترين 

منکرات نزد شارع مقدس محسوب مي شود.
3. ش��وري، آيه 13: دين را به پا داريد و در آن پراکنده نش��ويد، آنچه تو به آن 
دعوت مي کني بر مش��رکان گران و دش��وار است. اين آيه مي خواهد بفهماند چون 
مخالفان اس��الم با هدف هاي اس��المي مخالفند، آرزومند تف��رق و پراکندگي آنها 
هس��تند و از وحدت مس��لمانان مي ترس��ند و آتش هاي تفرقه و اختالف را دامن 

مي زنند.
4. انفال، آيه 46: با يکديگر نزاع نکنید که سس��ت خواهید ش��د و بوي ش��ما 
از می��ان خواهد رفت. اين آيه اتحاد مس��لمانان را مايه قوت و قدرت و ش��وکت و 

خاصیت داشتن آنان معرفي مي کند.
سنت پيامبر اکرم)ص( و وحدت مسلمين

در مجامع روايي ش��یعه و س��ني، احاديث متعددي وج��ود دارد که بر وحدت 
میان مس��لمین داللت صريح مي کند، ازجمله حديثي که ش��یعه و سني از پیامبر 
اکرم)ص( روايت کرده اند، به اين مضمون: سه چیز است که هرگز دل مرد مسلمان 
در م��ورد آنها نمي لغزد و خیانت نمي کند: عملي را خالص��اً لوجه اهلل به جا آوردن، 
خیرخواهي براي پیشوايان مسلمانان، همراهي و مالزمت جماعت مسلمین )کافي، 

ج 1، ص 403(. 
پیامب��ر اکرم)ص( مي فرمايد: »مث��ل مردم با ايمان، در همدلي و در دوس��ت 
داش��تن يکديگر، در عاطفه داش��تن نس��بت به يکديگر، در همدردي نس��بت به 
يکديگ��ر، در عالقه مند بودن به سرنوش��ت يکديگر، مثل پیکر زنده اس��ت که اگر 
عضوي از آن به درد آيد ساير اعضا با اين عضو همدردي مي کنند )م. آ. ا.، ج 25، 

ص 426( که سعدي نیز آن را به صورت شعر درآورده است.
پيامبر)ص( و مسئله جماعت مسلمين

از اصول قطعي در س��یره پیامبر آن اس��ت که ايشان فرمودند: »ال رهبانیه في 
االس��الم« اگر بر فرض در دين مس��یح)ع( راهبان بودند و ترک ديار مي کردند و 
ب��االي کوه يا در گوش��ه غاري ي��ا صومعه اي در بیاباني به عبادت و ذکر مش��غول 
مي ش��دند، در دين احم��د مختار وجود چنین رفتاري مردود اس��ت. تمام عارفان 
مس��لمان بر مبن��اي اين رفتار و س��نت پیامبر)ص( اجتماع را ب��ر خلوت ترجیح 
داده اند. اس��الم به شهادت دوست و دشمن يک دين اجتماعي است، دعوت اسالم 
به ازدواج، ارتباط با ارحام، اقوام، دوس��تان، و همسايگان همگي يک جوهره واحد 

دارد و آن دعوت به ارتباط و اتصال مسلمانان با يکديگر است.

شهيد مطهری: س�وء تفاهم در هر موردي و 
نسبت به هر ش�خصي بد است، زيرا موجب 
گمراه�ي و ضاللت اس�ت. اگر ف�رض کنيم 
دو نف�ر از ه�ر لحاظ ض�د يکديگرن�د مثاًل 
يکي خداپرس�ت اس�ت و ديگري مادي، باز 
خوب است که ميان آنها حس تفاهم برقرار 
باشد و يکديگر را آن طور که هستند درک 
کنن�د، نه اينکه هر کدام نس�بت به ديگري 

سوءظن ها و تصورات غلطي داشته باشد.
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اجتماعی
پرونده اول

اندیشه

مس��لمانان  در  را  اجتماع��ي  روح  ب��ه صورت��ي حکیمان��ه  پیامب��ر)ص( 
عب��ادت  ش��خصي ترين  در  ايش��ان  مي فرم��ود.  يعن��ي زن��ده 
نم��از، دس��تور ب��ه نم��از جماع��ت فرمود و ث��واب آن 
را ه��زاران برابر نماز ف��رادي تعیین فرم��ود، چون در 
اث��ر جماعت، مس��لمانان از يکديگر باخبر مي ش��وند و 
دل هاي ش��ان به يکديگر نزديک تر مي ش��ود. آنگاه که 

پیامبر)ص( مسلماني را سه روز در مسجد نمي ديدند، به 
ديدارش مي رفتند و اگر مريض بود يا مش��کلي داشت، 

از وي دلجوي��ي مي کردند و ترک مس��جد و جمع 
را براي مس��لمان مضر مي دانس��تند. معتقد 

بودند وخامت حال مس��لماني که خود 
را من��زوي کند، از ب��ره اي که از گله 
گوس��فند دور بیفتد و گ��رگان او را 

شکار کنند، بدتر است.
پیامب��ر عالوه بر نم��از جماعت، به صورت 
هفتگي نماز جمع��ه را هم واجب فرمود و در 

نم��از جماعت جمعه به ج��اي دو رکعت نماز، 
خطیب را موظف داشتند مردم را در جريان مسائل 

روز و جهان قرار دهند.
آن��گاه نماز عید فطر و عید قربان را به عنوان يک عبادت 

س��الیانه معّین فرمودند. و از همه مهم تر مس��ئله حج است که 
به حق مطهري آن را »کنگره عمومي اس��المي« نام گذاري کرده. اما 

حج به چه منظوري اس��ت و کس��ي که به حج مي رود بايد بداند به چه 
کاري مشغول است و به چه هدفي اين عبادت الهي را انجام مي دهد.

ام��ام صادق)ع( در رمز ح��ج فرموده اند: »فجعل فیه االجتماع من الش��رق و 
الغرب لیتعارفو« يعني خداوند مقرر کرده که از شرق و غرب عالم آنجا جمع شوند 
براي اينکه يکديگر را بشناس��ند. روشن است که وقتي از نزديک مسلمانان با هم 

ديدار کنند، سوءتفاهمات به طور کلي ريشه کن مي شود.
علي)ع( نیز در بحث فلس��فه حج فرموده اند: والحج تقويه للدين، يعني فلسفه 
ح��ج تقويت دين اس��ت )نهج البالغ��ه، کلمات قصار، ج 244(. ب��ه عبارت ديگر با 
اجتماع حج روابط مس��لمانان محکم تر مي ش��ود و به اين وسیله اسالم نیرومندتر 
مي گردد. در س��خن ديگري امیرالمؤمنین)ع( حج را پرچم اس��الم دانس��ته اند و 
فرموده اند: جعله سبحانه و تعالي لالسالم علما يعني خداوند کعبه را پرچم اسالم 

قرار داده است و مادام که کعبه برپاست اسالم به پاست.
از اينجا مي توان فهمید که منظور اسالم از حج يک عبادت فردي و اجراي يک 
سلس��له مناسک نیست که ناآگاهانه انجام ش��ود و خاصیتي نداشته باشد. منظور 
اصلي آن است که تحت لواي کعبه به صورت يک قوم واحد، ملت واحد و هم عزم 

و هم رزم گرد آيند )م. آ. ا.، ج 25، ص 49(.
مطهري در س��خنراني هايي که به مناس��بت حج کرده، پیشنهادهاي ارزنده اي 

فرم��وده که اگر در دس��تور کار متولیان ق��رار گیرد، 
در خاتمه دادن به دعواهاي ش��یعي و س��ني بس��یار 
نافع اس��ت، از جمله اجتن��اب از بحث هاي اختالفي و 
ايجاد ش��بکه هاي اجتماعي از طريق رد و بدل کردن 
آدرس ه��اي الکترونیک��ي و تلفن و نام��ه و مکاتبه و 
هدي��ه دادن و نظاير آن که ب��ه نظر نگارنده روح اين 
دستورالعمل ها گفت وگوي سازنده است؛ گفت وگويي 
بدون غرض و به قصد کشف حقیقت و پرهیز از جدل 
و مراء که پیامبر)ص( از آن نهي فرموده اس��ت. يکي 
از کارهاي��ي که بايد ک��رد، ترک مباحث��ه و مجادله 
مذهبي اس��ت و خوش��بختانه در قرآن اين مباحثه ها 
نهي ش��ده: فال رفث و ال فسوق و ال جدال في الحج، 
بعضي خوش��بختانه خوش شان مي آيد که بروند آنجا 
مباحث��ه کنند. بیچاره ه��ا نمي دانند که بحث و جدل 
کاري پی��ش نمي ب��رد. از الغدي��ر کاري در میان آنها 
س��اخته نیست ولي از »اصل الش��یعه و اصول ها« و از 

»مختصرالنافع« س��اخته است. از پخش صحیفه س��جاديه و »خالف« شیخ 
طوس��ي، تفسیر مجمع البیان و اخیراً تفس��یر المیزان در میان آنها کار 

ساخته است )م. آ. ا.، ج 25، ص 91(.
نکته اي که مطهري انذار داده آن اس��ت که براي ايجاد تفاهم 
نبايد احساس��ات طرف مقابل را جريحه دار کرد و همین طور 
اقدام��ات بايد در جهتي باش��د که س��وءتفاهم هاي طرف 

مقابل را نسبت به شیعه کاماًل برطرف کند.
به ط��ور مثال مطهري مي نويس��د: »اين از 
اين طريق نمي شود که مثاًل ما به اين ترتیب 
عمل کنیم که ايهاالن��اس! تنها تابع پیغمبر، 
ما هس��تیم زيرا پیغمبر خلیفه معین 
کرده اس��ت و ما تابع واقعي پیغمبر 
او هس��تیم.  و خلیف��ه منص��وب 
اين گون��ه کارها چون مس��تلزم 
تحقیر و تخطئه طرف است، هر 
اندازه مس��تدل باشد تجربه نشان 
داده ک��ه اثر نمي بخش��ند. بهترين راه 
آن است که محاسن ش��یعه معرفي شود، 
تفاسیر ش��یعه، کتب اخالقي شیعه، کتب دعاي 
شیعه، مفاخر ش��یعي به دنیاي اهل تسنن مستدل و 
منطقي معرفي گردد« )يادداش��ت هاي استاد مطهري، ج 

7، ص 414(.
سنت اهل بيت)ع( و وحدت مسلمين

اما آنچه مي تواند گروه هاي افراطي شیعه را مجاب کند، رفتار علي)ع( 
با خلفايي بود که حق مس��لم وي را انکار کرده بودند و س��پس احاديثي که از 

جانب امامان شیعه در مجامع روايي موجود است.
مرحوم مطهري ش��بهه اي قوي را مطرح مي کنند که به ظاهر استدالل تامي از 
سوي افراطیون شیعه است. کساني که وحدت شیعه و سني را در نظر و عمل انکار 
مي کنند، معتقدند دعواي تشیع و تسنن بر سر فروعات دين نیست که اگر اختالف 
مثاًل در قرائت قرآن و ش��یوه وضو، غس��ل و نماز خواندن و نظاير آن بود، وحدت 
امکان پذير بود، بحث بر س��ر اصول است. ش��یعه و سني بر سر يکي از اصول مهم 
دين و به تعبیري مهم ترين اصل دين، يعني امامت دعوا دارند، آن هم نه امامت در 
سطح مس��ئله غدير و حکومت ظاهري امیرالمومنین)ع( که به نظر مطهري حتي 
اگر اختالف ش��یعه و سني مسئله خالفت ظاهري بود، مسئله چندان مهمي نبود 
)م. آ. ا.، ج 4، مقاله امامت( آنچه مانع وحدت اس��ت، اختالفي اس��ت که ش��یعه و 
سني در تفسیر مسئله امامت دارند. به نظر غالب شیعیان علي)ع( و فرزندان وي، 

تمام مقاماتي را که پیامبر اکرم)ص( دارا بود به ارث برده اند و واجد آن هستند.
پیامب��ر)ص( ه��م حکومت ظاهري داش��ت و هم مرجع دين م��ردم بود و هم 
داراي واليت باطني و تکويني بود. ما معتقديم امام علي)ع( پس از پیامبر)ص( به 
اس��تناد آيه غدير، از طريق الهي براي حکومت بعد از 
رسول اهلل)ص( از جانب خداوند منصوب شد. و در عین 
حال، مرجع دين و صاحب واليت قدس��یه الهیه بوده 
است. اهل تسنن منهاي گروه هاي صوفیه و عارفان از 
اهل س��نت اساساً آن دو مقام ديگر را يعني مرجعیت 
دي��ن و واليت الهیه را براي احدي غیر از پیامبر)ص( 
قب��ول ندارند. بنابراين، اس��تدالل عالمان ش��یعي که 
وحدت را انکار مي کنند، اس��تداللي سطحي نیست و 

بلکه قابل تأمل است.
مطهري ضمن آنکه س��خن اين گروه را درست و 
به جا مي دان��د و خود به مراتب امامت در س��ه حوزه 
قائل اس��ت، استشهاداتي از س��یره خود ائمه مي آورد 
که نظر افراطیون را نقض مي کند. به هر حال شیعیان 
علي)ع( مقتداي شان علي و اوالد ايشان است. بنابراين 
اگر در سنت اهل بیت)ع( از اختالف نهي شده باشد و 
به وحدت میان شیعه و سني امر شده باشد، استدالل 

مطهري: »کارهايی که مس�تلزم تحقير 
ان�دازه  ه�ر  اس�ت،  ط�رف  تخطئ�ه  و 
مس�تدل باش�د تجربه نش�ان داده که 
اثر نمي بخش�ند. بهترين راه آن اس�ت 
که محاسن ش�يعه معرفي شود، تفاسير 
ش�يعه، کتب اخالقي شيعه، کتب دعاي 
ش�يعه، مفاخ�ر ش�يعي به دني�اي اهل 
تسنن مستدل و منطقي معرفي گردد«.
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آن گروه ناتمام خواهد بود.
وقتي س��یره امیرالمؤمنین)ع( بررس��ي مي شود، 
به وضوح مي يابیم که علي)ع( براي احقاق حق خود از 
هیچ کوششي خودداري نکرد و همه امکانات را به کار 
برد تا اصل امامت را احیا کند، اما هرگز از ش��عار »يا 
همه يا هیچ« پیروي نکرد، برعکس اصل »ماال يدرک 
کل��ه ال يترک کله« را مبناي کار خويش قرار داد )م. 

آ. ا.، ج 25، ص 28(.
علي در برابر ربايندگان حقش قیام نکرد، چرا؟ آيا 
از شهادت مي ترسید؟ خیر، آرزوي علي شهادت بود. 
مهم اي��ن بود که علي در حس��اب صحیحش به اين 
نکته رس��یده بود که مصلحت اس��الم در آن شرايط، 

ترک قیام و بلکه همگامي و همکاري است.
علي)ع( در نامه 62 به مالک اشتر مي نگارد: »من 
اول دس��ت خود را پس کش��یدم، تا ديدم گروهي از 
مردم از اس��الم بازگش��تند و مردم را به نابودي دين 
محمد)ص( دع��وت مي کنند. پس ترس��یدم که اگر 

به ياري اس��الم و مس��لمین برنخیزم ش��کاف يا انهدامي در اسالم خواهم ديد که 
مصیبت آن از فوت خالفت چند روزه بسي بیشتر است« )نهج البالغه، نامه 62(.

در ش��وراي ش��ش نفري پس از تعیین و انتخاب عثمان به وسیله عبدالرحمن 
بن عوف، علي)ع( ش��کايت و هم آمادگي خ��ود را براي همکاري چنین بیان کرد: 
»ش��ما خود مي دانید من از همه براي خالفت شايس��ته ترم و حال به خدا قس��م 
مادامي که کار مس��لمین روبه راه باش��د و رقیبان من تنها به کنار زدن من قناعت 
کنند و تنها شخص من مورد ستم واقع شده باشد، مخالفتي نخواهم کرد و تسلیم 

خواهم بود«.
مرحوم مطهري از دو موقف ش��کوهمند در زندگي علي)ع( سخن گفته  است. 
در يک موقعیت حس��اس علي به جاي قیام، سکوت کرد و در موقعیت ديگري که 
کس��ي جرئت قیام نداشت، اقدامي شکوهمند انجام داد. قیام حماسي حضرت که 

فق��ط از علي)ع( برمي آمد و بس، دفع فتنه خ��وارج بود. همان گروه کج فکر 
ام��ا مؤمن که ص��داي قرائت قرآن شبانه ش��ان و پیش��اني 

پینه بسته شان هر مسلماني را به خضوع وامي داشت.
اما س��کوت ش��کوهمند علي)ع( مدارا 

در برابر کس��اني ب��ود که حق وي 
را غصب کرده بودند. »س��کوت و 
م��دارا در برخي ش��رايط بیش از 

قیام هاي خونین نیرو و قدرت تملک نفس مي خواهد. 
مردي را در نظر بگیريد که مجسمه شجاعت و شهامت و 
غیرت است. هرگز به دشمن پشت نکرده و پشت دالوران 

از بیمش مي لرزد، اوضاع و احوالي پیش مي آيد که مردمي 
سیاست پیش��ه از موقع حساس استفاده مي کنند و کار را بر او 

تنگ مي گیرند و تا آنجا که همسر بسیار عزيزش مورد اهانت قرار 
مي گیرد و او خش��مگین وارد خانه مي شود و با جمله هايي که کوه 
را از جا مي  کند ش��وهر غیور خوي��ش را مورد عتاب قرار مي دهد و 

مي گويد: »پس��ر ابوطالب! چرا به گوش��ه خانه خزيده اي؟ تو 
هماني که شجاعان از بیم تو خواب نداشتند، اکنون در 
برابر مردمي ضعیف سستي نشان مي دهي؟ اي کاش 

مرده بودم و چنین روزي را نمي ديدم«.
عل��ي خش��مگین از ماجراها از طرف همس��ري که 

بي نهاي��ت او را عزيز مي دارد، چنین تهییج مي ش��ود. اين 
چه قدرتي است که علي را از جا نمي کند؟ پس از استماع 
س��خنان زهرا، با نرم��ي او را آرام مي کن��د: نه، من فرقي 

تا نکرده ام، من همانم که بودم، مصلحت چیز ديگر است. 
آنج��ا ک��ه زهرا را قان��ع مي کن��د و از زبان 

زهرا مي ش��نود: »حس��بي اهلل و نعم 
الوکیل«.

اب��ن ابي الحدي��د ذي��ل خطبه 215 اين داس��تان 
معروف را نقل مي کند: »روزي فاطمه س��الم اهلل علیها 
عل��ي)ع( را دعوت ب��ه قیام مي ک��رد. در همین حال 
فرياد مؤذن بلند شد که »اشهدا ان محمد رسول اهلل« 
علي)ع( ب��ه زهرا فرمود: آيا دوس��ت داري اين فرياد 
خاموش ش��ود؟ فرمود: نه. فرمود: س��خن من جز اين 

نیست« )م. آ. ا.، ج 16، ص 491(.
علي)ع( در زمان خلفاي اول و دوم و سوم از هیچ 
کمکي دريغ نکرد. در جنگ با ايران، حسنین)ع( را با 
سپاهیان عمر فرستاد. در قتل عثمان برخالف ادعاي 
معاويه ک��ه خود از قتل عثمان س��ود مي برد، راضي 
به ريخت��ن خون عثمان نبود و هم��ه اينها در حالي 
بود که خالفت شايس��ته  او ب��ود و از او ظالمانه دريغ 
ش��ده بود. امروز مايیم و س��یره علي)ع( که مقتداي 
ماست. آيا س��ب و لعن به خلفا و خواندن روضه هاي 
آتش افروزان��ه مورد رضايت علي)ع( اس��ت؟ آيا تصور 
مي کنیم تبري جستن با لفظ تحقق پیدا مي کند؟ آيا 
ش��یعه بودن به صرف انتس��اب ظاهري است و با فحش و ناسزاگويي به پیشوايان 
اهل تس��نن مي توان به خدا تقرب جس��ت؟ جالب اس��ت که در کتاب هاي روايي 
ش��یعه مکرر از امامان پرس��یده اند نحوه برخورد ما با اهل تسنن چگونه باشد و از 
جمله در کافي شريف آمده که معاويه بن وهب گفت از امام صادق)ع( پرسیدم: ما 
شیعیان چگونه بايد با ديگران، يعني اهل تسنن معاشرت کنیم و تکلیف ما با آنها 
چیست؟ امام فرمودند: ببینید ائمه شما چگونه رفتار مي کنند، مانند امامان خود 
رفتار کنید. به خدا قسم امامان شما بیماران را عیادت مي کنند، جنازه هاي آنها را 

تشییع مي کنند و براي آنها شهادت مي دهند )کافي، ج ،2 ص 636(.
دو ت��ن از امامان اهل تس��نن، يعني ابوحنیفه و مال��ک، معاصر امام صادق اند 
و هر دو از محضر امام)ع( اس��تفاده کرده اند. ش��افعي و احمدبن حنبل نیز شاگرد 
ش��اگردان آن حضرت بودند. مالک در مدينه بود و مکرر به 
حض��ور امام)ع( مي آمد و خ��ود او مي گويد، وقتي به 
حضورش مي رس��یدم و به م��ن احترام مي کرد، 
خیل��ي خرس��ند مي ش��دم و خدا را ش��کر 
مي کردم که او به من محبت دارد )م. آ. ا.، 

ج 18، ص 48(.
م��ا يا تاب��ع هواي نف��س خودمان 
هستیم و منطقمان »دلم مي خواهد« 
اس��ت، اگ��ر چ��ه ص��ورت و تزيین 
ش��یطاني آن را برايم��ان به صورت 
مس��ئله اي ايماني و ش��یعي آراسته 
باشند و يا تابع امام معصوم هستیم. 
رفتار امامان با افراط ها و تنگ نظري ها 
که در میان ما رواج دارد اصاًل همخواني 
ندارد. مطهري معتقد بود: اگر شیعه اي به 
حج م��ي رود که از نزديک به جاي 
زي��ارت پیامبر)ص( خلف��ا را لعن 
کند، بايد ب��ه حج نرود )م. آ. ا.، ج 

25، ص 45(. 
ب��ر اين اس��اس اين پرس��ش 
مطرح مي ش��ود ک��ه آنچه گاهي 
در برخي محافل مذهبي مشاهده 
مي شود و متأسفانه گاهي از سوي 
رس��انه ملي هم پخش مي ش��ود، 
خالف ش��رع نیست؟ اين در حالي 
اس��ت که بودج��ه عظیمي صرف 
نظارت صداوس��یما ب��ر برنامه هاي 

مذهبي مي شود.

 عل�ي در براب�ر رباين�دگان حق�ش 
قي�ام نک�رد، چ�را؟ آيا از ش�هادت 
عل�ي  آرزوي  خي�ر،  مي ترس�يد؟ 
ش�هادت بود. مهم اين ب�ود که علي 
در حس�اب صحيحش ب�ه اين نکته 
رسيده بود که مصلحت اسالم در آن 
شرايط، ترک قيام و بلکه همگامي و 

همکاري است.
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محبت در میان نیروهای انقالب کم يا حذف شود، هم 
طرف ظاهرا غالب ماجرا، ضرر خواهد کرد و هم افرادی 
که خود را مظلوم احس��اس می کنن��د. طرف غالب به 
سوی ديکتاتوری و دشمن فرض کردن ديگران خواهد 
رف��ت و طرف مظلوم هم بتدريج به بیرون نظام تمايل 
و گراي��ش پیدا خواهد ک��رد تا به ش��کلی ديگر، حق 
خ��ود را مطالب��ه و تامین کند. اين خط��ر برای برخی 
از جريان های انقالب که با نیروهای فکری و سیاس��ی 
روش��نفکری قرابت دارند، بسیار بیشتر است زيرا دائما 
با پرس��ش هايی روبرو هس��تند که اگر به آنها بدرستی 
پاسخ داده نشود، اس��اس اعتقادشان به نظام و انقالب 

بر باد خواهد رفت.
بر اين اساس معتقديم برادران ديروز علیرغم همه 
دلخوری ها و داش��تن س��ابقه تقابل فکری و سیاسی با 
يکديگ��ر، نبايد ارتباط متقابل خ��ود را قطع يا ضعیف 
کنن��د زيرا با قطع روابط دوس��تی و ب��ا ناديده گرفتن 
پیشینه ارتباط های دوستانه با يکديگر، فاصله ها از اين 

که هست، بیشتر می شود و امکان مفاهمه و درک متقابل از بین خواهد رفت و در 
عمل، منابع خبری يکسويه کارش را خواهد کرد و از تحلیل درست وضعیت کشور 
و انق��الب، باز خواهیم ماند. دقیقا به همین دلیل اس��ت که بايد ارتباط فیزيکي و 
در کنار هم بودن در جلس��ات مختلف و همکاري در حوزه هاي مش��ترک را تداوم 
بخش��ید زيرا در همی��ن ارتباط هاي رودررو، همه حرف ه��ا از منظرهای گوناگون 
مطرح و امکان درک درس��ت تر امور فراهم می ش��ود. شنیدن سخن ديگران، آنان 
را نی��ز وادار به ش��نیدن می کن��د و همین امر، مقدمه بس��یاری از کنار آمدن ها و 

تفاهم ها می شود.
امام خمیني)ره( در پیام معروف به »منش��ور برادري« تکلیف همه ما را روشن 
کردن��د. از نظر ايش��ان، نبايد به ادعاهاي تند دو ط��رف علیه يکديگر اصالت داد و 
ش��کل عقیدتي اين منازعات جناحي را باور کرد. اين پیام را حضرت امام خمیني 
در هنگامي منتشر کردند که جناح هاي سیاسي چپ و راست در حال حذف و کنار 
گذاشتن يکديکر بودند و به »اختالفات سیاسي« خود، »شکل عقیدتي« مي دادند 
و ت��اب تحمل ب��رادران انقالبي و ديني خود را نداش��تند. حضرت امام در آن پیام 

نکته محوري زير را مطرح کردند که بايد راهنماي عمل امروز و هر روز ما باشد:

»اختالف اگر زيربنايی و اصولی شد، موجب سستی 
نظام می ش��ود و اين مس��ئله روشن است که بین افراد 
و جناح های موجود وابس��ته به انقالب اگر اختالف هم 
باشد، صرفاً سیاسی اس��ت ولو اينکه شکل عقیدتی به 
آن داده ش��ود، چرا که همه در اصول با هم مشترکند 
و به همین خاطر اس��ت که من آنان را تأيید می نمايم. 
آنها نسبت به اسالم و قرآن و انقالب وفادارند و دلشان 
برای کش��ور و مردم می س��وزد و هر کدام برای رش��د 
اس��الم و خدمت به مس��لمین طرح و نظری دارند که 
به عقیده خود، موجب رس��تگاری است. اکثريت قاطع 
هر دو جريان می خواهند کشورش��ان مس��تقل باشد، 
هر دو می خواهند س��یطره و شّر زالوصفتان وابسته به 
دولت و بازار و خیابان را از س��ر مردم کم کنند. هر دو 
می خواهند کارمندان ش��ريف و کارگران و کش��اورزان 
متدين و کس��به ص��ادق بازار و خیاب��ان، زندگی پاک 
و س��المی داش��ته باش��ند. هر دو می خواهند دزدی و 
ارتشا در دستگاه های دولتی و خصوصی نباشد، هر دو 
می خواهند ايران اس��المی از نظر اقتصادی به صورتی 
رشد نمايد که بازارهای جهان را از آِن خود کند، هر دو می خواهند اوضاع فرهنگی 
و علمی ايران به گونه ای باش��د که دانش��جويان و محققان از تمام جهان به سوی 
مراکز تربیتی و علمی و هنری ايران هجوم آورند. هر دو می خواهند اس��الم قدرت 
بزرگ جهان گردد. پس اختالف بر س��ر چیس��ت؟ اختالف بر سر اين است که هر 
دو عقیده ش��ان اس��ت که راه خود، باعث رس��یدن به اين همه است... اگر آقايان از 
اين ديدگاه که همه می خواهند نظام و اسالم را پشتیبانی کنند به مسائل بنگرند، 
بسیاری از معضالت و حیرت ها برطرف می گردد ولی اين بدان معنا نیست که همه 
افراد تابع محض يک جريان باش��ند. با اين ديد گفته ام که انتقاد سازنده، معنايش 
مخالفت نبوده و تشکل جديد، مفهومش اختالف نیست. انتقاد بجا و سازنده باعث 
رشد جامعه می شود. انتقاد اگر بحق باشد، موجب هدايت دو جريان می شود. هیچ 
کس نبايد خود را مطلق و مبّرای از انتقاد ببیند. البته انتقاد غیر از برخورد خطی 
و جريانی اس��ت. اگر در اين نظام کس��ی يا گروهی خدای ناکرده بی جهت در فکر 
ح��ذف يا تخريب ديگران برآيد و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقالب 
مق��دم ب��دارد، حتماً پیش از آنک��ه به رقیب يا رقبای خود ضربه بزند به اس��الم و 

انقالب لطمه وارد کرده است«.

ام�ام خمينی: هيچ ک�س نبايد خود را 
مطل�ق و مبّرای از انتق�اد ببيند. البته 
انتقاد غي�ر از برخورد خطی و جريانی 
است. اگر در اين نظام کسی يا گروهی 
خدای ناکرده بی جهت در فکر حذف يا 
تخريب ديگران برآيد و مصلحت جناح 
و خط خود را بر مصلحت انقالب مقدم 
ب�دارد، حتم�اً پيش از آنک�ه به رقيب 
يا رقب�ای خود ضربه بزند به اس�الم و 

انقالب لطمه وارد کرده است.

برخورد اندیشه

بقيه از صفحه 37
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جدال انقالب و ضدانقالب در مصر
 محمدعلی عسگری
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ش�وک آور بود. خبرنگار رويترز در ادامه گزارش خود به 

»جابر س�يد، دو ساقش را زماني از دست داد که يک 
خودروي نظامي وابس�ته به پليس مص�ر او را در جريان 
انقالب زير گرفت. مبارک بيش از 30 س�ال حکومت کرد 
و س�رانجام با قيام مردم در سال 2011 سرنگون شد. اين 
پي�روزي نويدبخ�ش دوران جديدي بود، ام�ا اکنون بعد 
از چهار س�ال ک�ه از آن ماجرا مي گذرد، س�يد مي گويد 
حکم�ي که دادگاه درباره مب�ارک صادر کرد همه اميدها 
را به يأس تبديل کرد و نش�ان داد فداکاري هاي امثال او 

هيچ فايده اي نداشته است«.
اين بخش�ي از گ�زارش خبرگزاري رويت�رز از قاهره 
پس از اعالم برائت حس�ني مبارک، رئيس جمهور اسبق 
مص�ر از اتهامات�ش، بخصوص کش�تار م�ردم در جريان 
تظاهرات چهار سال پيش است. حکم دادگاه براي مردم 
ش�وک آور بود. خبرنگار رويترز در ادامه گزارش خود به 
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نقل از يکي از فعاالن سياسي مصر نوشت: »حکم قضايي 
خ�اص مب�ارک، قوي ترين پيام ممکن از س�وي دولت به 
مخالف�ان بود ک�ه يعني انق�الب مصر به تاريخ پيوس�ته 
اس�ت«. اين حکم در حالي اعالم ش�د که طي يک سال 
گذشته، بخصوص از زمان روي کار آمدن ژنرال السيسي، 
مقامات دولت س�ابق به کار گرفته شدند. به گزارش اين 
منبع تاکن�ون ده ها نفر از سياس�تمداران دوران مبارک 
آزاد ش�ده اند ک�ه احمد نظي�ف، نخس�ت وزير او يکي از 
آنهاس�ت. از س�وي ديگر ش�خصيت هاي دوران مبارک 
دوب�اره در نظام جديد به خدمت گرفته مي ش�وند. فائزه 
ابوالنجا يکي از آنهاس�ت که هم اکنون به عنوان مش�اور 
السيس�ي فعاليت مي کند. ابراهيم محلب، نخس�ت وزير 
فعل�ي مصر نيز يکي از مقامات ارش�د حزب دموکراتيک 
ملي )حزب حاکم دوران مبارک( اس�ت که بعد از انقالب 
مصر منحل شد. محمد التهامي يکي از فرماندهان بزرگ 
امنيتي مص�ر در دوران مبارک بود که هم اکنون در نظام 

جديد مشغول به کار است.
ب�ا توجه به اينها آيا مي ت�وان نتيجه گرفت که جدال 
انق�الب و ضدانق�الب در مص�ر به س�ود ضدانقالب تمام 
شده اس�ت؟ آيا نظام گذشته در مصر به قدرت بازگشته 
و ژنرال السيس�ي همان مبارک است؟ آيا چنان که برخي 
تص�ور مي کنند با توجه به مش�کالت اقتصادي و امنيتي 
مصر آبستن يک »انقالب سوم« است؟ در صورت صحت 
اين امر، کدام يک از جريان هاي موجود سياس�ي در اين 
کش�ور مي تواند نقش آلترناتيو را ب�ازي کند و جايگزين 
حکومت نظاميان ش�ود؟ اينها همه پرسش هايي است که 

براي يافتن پاسخ هريک بايد بيشتر درنگ کرد.
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نگاهي کلي
مص��ر کش��وري ب��ا 84/5میلیون جمعی��ت و يک 
میلیون متر مربع مس��احت، از قديمي ترين کشورهاي 
اس��المي ش��مال افريقا به ش��مار مي رود ک��ه تمدني 
پنج هزارس��اله دارد. مصر از پرجمعیت ترين کشورهاي 
افريقايي و خاورمیانه است و اکثر جمعیت آن در کنار 
رود نیل زندگي مي کنند. حدود نیمي از جمعیت مصر 
شهرنش��ین هستند که بیش��تر آنان در دو شهر بزرگ 
قاهره و اس��کندريه، و ديگر ش��هرهاي دلتاي رود نیل 
و حوم��ه آن زندگ��ي مي کنند. نرخ بی��کاري در مصر 
12/2 و رش��د تولید ناخالص داخلي 1/8درصد است. 
همچنی��ن مص��ر 33.74میلی��ارد دالر بدهي خارجي 
دارد ک��ه با توجه به درآمده��اي ارزي، نه تنها قادر به 
پرداخت اين بدهي نیس��ت، بلکه به صورت ساالنه اين 

رقم افزايش نی��ز پیدا مي کند. در 
واق��ع، درآمده��اي ارزي مصر از 
چن��د منبع مهم ع��وارض حاصل 
از عبور و مرور کشتي ها در کانال 
س��وئز، درآمد حاص��ل از صنعت 
کارگ��ران  درآم��د  گردش��گري، 
مصري خارج از کشور و چند منبع 
ديگر تأمین مي شد که طي چهار 

سال گذشته بشدت آسیب ديد.
ب��ا   1952 س��ال  در  مص��ر 
کودتاي بدون خونريزي افس��ران 
ج��وان ارتش علیه مل��ک فاروق، 
پادش��اه کش��ور صاحب حکومت 
جمهوري ش��د. پ��س از او جمال 
عبدالناص��ر در فاصله س��ال هاي 

1956- 1970 رئیس جمهور اين کش��ور بود. بعد از او انور سادات به قدرت رسید 
که ابتدا با اسرايیل جنگید و بعد صلح کرد و درنهايت، قرارداد کمپ ديويد را با اين 
رژيم امضا کرد. با ترور س��ادات در سال 1981 خالء قدرت در مصر به وجود آمد، 

اما بالفاصله حسني مبارک، معاون او به رياست جمهوري برگزيده شد.
به دنبال تحوالت تونس و انقالب ياس��من در اين کش��ور جوانان مصري نیز به 
خیابان ها ريختند و تظاهرات اعتراضي خود را علیه حسني مبارک کلید زدند. اين 
تظاهرات بس��رعت از خیابان ها و کوچه هاي فرعي به میدان التحرير کش��یده شد 
که س��ابقه اي ديرين در تاريخ مبارزات ضداس��تعماري و ضداستبدادي مردم مصر 
دارد. 25 ژانويه 2011 )پنجم بهمن 1389( اين تظاهرات که ديگر به صورت يک 
تحصن عمومي در میدان التحرير درآمده بود، شروع شد و تا يازدهم فوريه 2011 
)23 بهمن 1389( يعني به مدت 18 روز ادامه پیدا کرد. اکثر تلويزيون هاي جهان 
تحوالت میدان التحرير را لحظه به لحظه و به صورت مستقیم گزارش مي کردند. با 
وجودي که در ابتدا ش��عارها حول مبارزه با ظلم و درخواس��ت عدالت بود، بزودي 
ش��عار معروف جنبش هاي عربي »الشعب يريد اس��قاط النظام« در میدان التحرير 
قاهره طنین انداخت و از طريق شبکه هاي ماهواره اي به گوش جهان رسید. معناي 

روشن اين شعار برکناري نظام حاکم بود.
حس��ني مبارک به رغ��م ترفندهايي که ب��ه کار برد و س��رکوب هايي که کرد، 
س��رانجام مجبور به ترک قدرت ش��د و اختیارات خود را به يک ش��وراي نظامي 
به رياس��ت ارتشبد محمد حس��ین طنطاوي واگذار کرد. دو ماه بعد قانون اساسي 
جديدي در اين کشور تدوين و به همه پرسي عمومي گذاشته شد. طبق اين قانون 
بايد در تاريخ 28 نوامبر انتخابات پارلماني بر گزار مي ش��د. همزمان حسني مبارک 
و دو فرزن��دش به همراه تعدادي از مقامات پیش��ین دولت مصر به زندان افتادند. 
با برگزاري انتخابات پارلماني، قدرت پارلمان مصر به دس��ت اس��الم گرايان، بويژه 
اخوان المس��لمین افتاد. در تابس��تان سال 2012 با حضور ش��ش نامزد انتخابات 
رياس��ت جمهوري برگزار شد و محمد مرسي در آن برنده شد و به عنوان پنجمین 

رئیس جمهور مصر سوگند ياد کرد.

دوران يک ساله حکومت مرسي به رغم دستاوردهاي 
مهمي که در زمینه آزادي بیان داشت، کشور را درگیر 
هرج ومرج ه��اي پس از انقالب و ناهمس��ازي نیروهاي 
برآم��ده از آن کرد. از آن گذش��ته مرس��ي و دولتش 
مرتکب خطاها و اش��تباهات س��همگیني ش��دند که 
بر گس��تره اين هرج ومرج ها و پريش��اني ها افزود. اين 
امر موج جدي��دي از اعتراض را علی��ه دولت انقالبي 
مرس��ي به دنبال داشت. در ژوئن 2013 و در سالگرد 
تحلیف محمد مرسي مخالفان و در رأس آنها »جبهه 
نجات« و جنبش »تمرد« خواهان کناره گیري مرسي 
از ق��درت و برگ��زاري انتخابات زودهن��گام در مصر 
ش��دند. با شدت گرفتن اعتراض ها وزيران کشور، امور 
خارجه، دفاع، محیط زيس��ت، گردشگري، دادگستري 
و برنامه ريزي و همچنین نخس��ت وزير دولت مرس��ي 
يک��ي پ��س از ديگ��ري اس��تعفا 
کردند. طرفداران جنبش »تمرد« 
ب��ا جمع آوري میلیون ها امضا يک 
بار ديگر میدان تحرير قاهره را به 
تصرف خ��ود درآوردند و در آنجا 
تحصن کردند. دوباره همان شعار 
»الش��عب يريد اسقاط النظام« در 
اين میدان طنین افکن ش��د. آنها 
اين بار از مرس��ي مي خواستند از 
قدرت کناره گی��ري کند. حامیان 
وي نی��ز در حوالي مس��جد رابعه 
عدويه به ش��عار دادن در حمايت 
پرداختن��د.  رئیس جمه��ور  از 
جامعه مصر يک بار ديگر بش��دت 
دوقطب��ي ش��د؛ در ي��ک ط��رف 
گروه هاي اس��الم گرا و موافق مرس��ي و در س��وي ديگر گروه هاي عمدتاً سکوالر و 
برخي طرفداران رژيم س��ابق. کشور به سمت يک جنگ داخلي خونین و تمام عیار 
پیش مي رفت. به جز جنبش تمرد، برخي از ش��خصیت هاي مهم مصري، از جمله 
عمرو موس��ي و حمدين صباحي و محمد البرادعي تش��کل تازه اي را تحت عنوان 
»جبهه نجات« به وجود آوردند که هدفش برکناري مرسي بود. معترضان خواستار 
دخالت ارتش ش��دند. ارتش مصر که در تمام طول انقالب بي طرفي خود را حفظ 
کرده بود، اين بار وارد صحنه ش��د. ژنرال عبدالفتاح السیس��ي که پیش تر از سوي 
مرس��ي به عنوان وزير دفاع منصوب شده بود، سرانجام در تاريخ سوم ژوئیه 2013 
طي کودتايي مرس��ي را برکنار و عدلي منصور، رئیس دادگاه قانون اساس��ي مصر 
را به عنوان رئیس جمهور موقت دولت انتقالي معرفي کرد. محمد مرس��ي به همراه 
تعداد زيادي از ش��خصیت ها و هواداران جنبش اخوان المسلمین به زندان افتاد و 
براي آنها احکام س��نگیني وضع شد. مرس��ي هنوز در زندان خود را رئیس جمهور 
مص��ر مي داند و کودتاگران علیه خود را محکوم مي کند. ارتش مصر اما اقدام خود 
را ن��ه »کودتا« که »انقالب دوم« نام گذاش��ت و هنوز هم ب��ه آن افتخار مي کند. 
به راس��تي ارتش مصر چه س��ازمان و تش��کیالتي دارد که يک روز مي تواند پشت 

مبارک را خالي کند و روز ديگر زيرپاي مرسي را؟

جايگاه ارتش در مصر
وقتي مبارک حاضر به تس��لیم قدرت ش��د، آن را نه به م��ردم، بلکه به ارتش 
واگذار کرد. طبق فرمان او ش��ورايي از فرماندهان ارتش به رياس��ت طنطاوي اين 
مه��م را بر عه��ده گرفتند. اين تفويض اختیارات به ارت��ش، يک بار نقش محوري 
ارتش را در مصر گوش��زد کرد؛ نیروي نظامي قدرتمند و گس��ترده اي که طي يک 

قرن گذشته در اين کشور نقش بي بديلي داشته است.
مصر داراي بزرگ ترين ارتش در قاره افريقا و جهان عرب است. از لحاظ تعداد، 
ارتش مصر مقام دهم را در میان کشورهاي جهان دارد. ارتش اين کشور 480هزار 
نیرو و 900هزار نفر ذخیره دارد. تجهیزات ارتش اين کش��ور به طور عمده غربي و 

رويترز به نقل از يکي از فعاالن سياس�ي 
مصر نوشت: »حکم قضايي خاص مبارک، 
قوي ترين پيام ممکن از س�وي دولت به 
مخالف�ان ب�ود که يعني انق�الب مصر به 
تاريخ پيوسته است«. اين حکم در حالي 
اعالم ش�د ک�ه از زم�ان روي کار آمدن 
ژنرال السيس�ي، مقامات دولت سابق به 

کار گرفته شدند.
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ش��امل 3هزار تانک، 579 فروند هواپیما از جمله 230 فروند اف 16 اس��ت. بخش 
اعظم بودجه ارتش مصر از طريق کمک هاي امريکا تأمین مي ش��ود که به موجب 
امضاي معاهده کمپ ديويد در اختیار اين کشور گذاشته مي شود. با بروز اختالفات 
بین السیس��ي و مقامات امريکايي اين کمک ها براي مدت محدودي قطع ش��د يا 

کاهش يافت، اما دوباره برقرار شد و همچنان ادامه دارد.
نق��ش ارتش مص��ر در دوران مبارک تا حدودي به حاش��یه رف��ت و درعوض، 
تکنوکرات هاي وابس��ته به دربار میدان دار شدند. اما هم اکنون و بخصوص در دوران 
السیسي ارتش دوباره به مرکز ثقل سیاست و اقتصاد مصر بازگشته و به عنوان يک 
نهاد مسلط، مأمور برقراري ثبات، امنیت و مديريت امور کشور است. طي سال هاي 
گذش��ته گاه انتقاداتي ش��نیده مي ش��د که براي مثال تعداد نظامیان در مصر زياد 
است و اين تعداد براي دوران صلح ضرورتي ندارد و از لحاظ اقتصادي بار سنگیني 
را متوجه دولت خواهد کرد، اما امروزه کس��ي از اين گونه انتقادها مطرح نمي کند، 
زي��را درواقع، ارتش مالک کارخانجات و ش��رکت هاي متعددي اس��ت که به تولید 
ان��واع محصوالت مصرفي، اعم از مواد غذايي، کاالهاي س��اختماني مانند س��یمان، 
اتومبیل، دارو و مصنوعات ديگر مي پردازد. ارتش همچنین بزرگ ترين مالک زمین 
در بخش عمومي کشور است. در مجموع، افسران ارتش از حقوق هاي باالتر، مسکن 
بهتر و بهداشت مناس��ب تر برخوردارند. بودجه دفاعي مصر در سال 2010 از ساير 
همس��ايگان افريقايي آن کشور بیش��تر بود، با اين حال گفته مي شود از اسرايیل و 
عربستان سعودي کمتر است. ارتش مصر اکنون تقريباً تمام قدرت را در چنگ خود 
دارد، ام��ا قدرتي که در پش��ت صحنه خودنمايي مي  کند، ن��ه جلوي صحنه. ژنرال 
السیس��ي لباس نظامي خود را در صندوقچه گذاش��ته و تنها در مواقع لزوم آن را 
مي پوشد. او به لحاظ شخصي انساني متواضع و مؤمن است که هرگز پرخاشجويي 
نمي کند. رفتاري انس��اني و مقید به اص��ول دارد. در کابینه اش به جاي نظامیان از 
تکنوکرات ها استفاده مي کند و دولتي کاماًل غیرنظامي تشکیل داده است. اينها همه 
نشان مي دهد السیس��ي به نمايندگي از ارتش مصر براي تداوم موقعیت سیاسي و 
مزاياي اقتصادي اين نهاد ريش��ه دار کاماًل هوش��مندانه عمل مي کند و درمجموع، 

سیاست هايي را در پیش مي گیرد که به جايگاه تاريخي 
و سیاسي اش خدشه اي وارد نشود.

ارت��ش مص��ر جايگاه��ي تاريخي و بلن��د دارد که 
به انق��الب »افس��ران آزاد« و قیام »عرابي پاش��ا« از 
ش��خصیت هاي محب��وب تاريخي مص��ر بازمي گردد. 
جمال عبدالناصر نیز يک افس��ر ارتش بود که هرچند 
در س��ال 1956 با کودتا به قدرت رس��ید، حرکت او 
به عن��وان يک »انقالب« شبه سوسیالیس��تي در تاريخ 
مص��ر به ثب��ت رس��ید. او که يکي از ش��خصیت هاي 
برجس��ته ناسیونالیس��م عربي به ش��مار مي رود و به 
همین خاطر در کل منطقه آوازه اي داش��ت، در سطح 
جهان��ي نیز از جايگاه بلندي برخ��وردار بود و يکي از 
بنیانگ��ذاران جنبش غیرمتعهدها به ش��مار مي رفت. 
ارتش در دوران سادات نیز سابقه اي درخشان در دفاع 

از میهن، بخصوص در دو جنگ با اسرايیل داشت.
در مقطع بع��د از انقالب نیز نق��ش ارتش به طور 
عم��ده برق��راري نظ��م و تضمین امنیت ش��هروندان 

بود. ارتش پیوس��ته وانمود مي کرد به 
خواست مردم براي دست يافتن به يک 
نظام دموکراتیک احترام مي گذارد و به 
مردم اطمینان مي دهد اين خواسته را 
تحقق خواهد بخش��ید. ارتش در عین 
ح��ال و با توج��ه به اوض��اع نامطلوب 
اقتص��ادي، س��عي دارد ب��ا اقداماتي از 
وخیم تر ش��دن وضعی��ت رفاهي مردم 
جلوگی��ري کند. يک��ي از دغدغه هاي 
مهم ارتش، جلوگیري از بروز شرايطي 
اس��ت که به رويگرداني م��ردم از اين 
نهاد و متوس��ل ش��دن به ديگر نهادها 

يا احزاب مخالف منجر ش��ود. با توجه به آنچه گفته ش��د، مي توان دريافت که چرا 
مردم مصر درکل به ارتش به عنوان يک نیروي غالب و کودتاگر نمي نگرند و همین 
امر مي تواند رازگش��اي اين معما باش��د که چرا مردم پذيرفتند ارتش به برکناري 

رئیس جمهوري اقدام کند که از درون انقالب شان برآمده بود.
ب��ا اين همه، نظام کنون��ي حاکم بر مصر مخالفان خ��ود را دارد؛ مخالفاني که 
روزبه روز بر تعدادش��ان افزوده مي ش��ود. اگر در يک سال گذشته تنها گروه اخوان 
المس��ملین با اقدامات ارتش مخالفت مي کرد و آنها را کودتاچي مي نامید، امروزه 
برخي گروه هاي سیاس��ي ملي گرا و س��کوالر نیز تا حدودي همین س��از را کوک 
مي کنن��د. در اينجا بايد نگاه��ي به مهم ترين »جريان ه��اي« مخالف نظام کنوني 

انداخت که آنها را مي توان چنین دسته بندي کرد:
الف: اخوان المسلمين

جنبش اخوان المسلمین در سال 1928 میالدي توسط شیخ حسن بن احمد 
بن عبدالرحمن البنا )معروف به حس��ن البنا( در ش��هر اس��ماعیلیه مصر تأسیس 
ش��د. اين نهضت به تأسي از انديشه هاي س��ید جمال الدين و در پاسخ به انحطاط 
داخلي مس��لمانان و سلطه بیگانگان بر کشورهاي اسالمي، بويژه کشور مصر پديد 
آمد. اخوان المس��لمین را مي توان گس��ترده ترين جنبش معاصر در جهان عرب به 
ش��مار آورد که در کشورهاي مختلف از شرق آسیا تا غرب افريقا حضور دارد. اين 
جنبش از زمان ش��کل گیري توس��ط حس��ن البنا در مصر در س��ال 1928، شاهد 
دگرگوني هاي مهم فکري و س��اختاري بوده اس��ت. در جريان خیزش هاي موسوم 
به بهار عربي کوشید مشارکت فعاالنه اي داشته باشد و در کشورهايي نظیر تونس 
و مصر توانس��ت در رقابت ه��اي انتخاباتي نیز پیروزي هاي مهمي به دس��ت آورد. 

هم اکنون ترکیه يکي از حامیان قدرتمند اين جنبش در جهان اسالم است.
پس از سقوط مبارک، اخوان شاهد يک تحول داخلي بود که در جريان آن جناح 
محافظه کار )افرادي چون محمد بديع، خیرت الشاطر، محمد مرسي، سعدالکتاتني، 
محم��د البلتاج��ي و غیره( دوب��اره در رأس هرم قدرت قرار گرف��ت و گوي رقابت 
را از جري��ان نواندي��ش و اصالح طلب اخ��وان ربود. نمود بارز اين تحول اس��تعفاي 
مرش��د عام س��ابق محمدمهدي عاکف و جايگزيني او 
با محمد بديع بود. عاکف اولین مرش��دي است که در 
ط��ول تاريخ اخوان پیش از مرگ از منصب خود کناره 
گرف��ت و به اعتق��اد برخي از کارشناس��ان اين تحول 
درون��ي اخوان همزم��ان با انقالب مص��ر يک عالمت 
منفي و واپس گرايانه به ش��مار م��ي رود که اجازه نداد 
اين جنبش خود را با تحوالت روز جامعه تطبیق دهد.

وقتي انقالب مصر در ژانويه س��ال 2011 ش��روع 
ش��د، ابتدا جريان اخوان المس��لمین از پیوس��تن به 
آن م��ردد بود. بعدها رهبران اخ��وان تصمیم گرفتند 
وارد نهضت ش��وند و در همین زمینه رايزني هايي نیز 
بی��ن آنه��ا و مقامات امريکايي برگزار ش��د که اخوان 
را به آين��ده خود، بخصوص پ��س از مبارک مطمئن 
مي کرد. با ورود اخوان به انقالب سازمان توانمند اين 
گروه بس��رعت تحوالت را سمت و سو داد و درنهايت 
نیز بع��د از پی��روزي انق��الب توانس��ت بالفاصله در 
جري��ان دو انتخابات پي درپي پیروزي هاي درخش��ان 
و غافلگیرکنن��ده اي ب��ه دس��ت آورد. 
اي��ن پیروزي ها جريان حاک��م بر اين 
تش��کل را کاماًل مغرور ک��رد و هنگام 
تقس��یم قدرت که رسید اخوان حاضر 
نش��د با هیچ ي��ک از گروه هاي موجود 
سیاس��ي در مصر شريک شود، اما اين 
پیروزي سیاس��ي دوام چنداني نداشت 
و در فاصل��ه يک س��ال کاماًل معکوس 
ش��د. ناتواني اخواني ها در اداره کشور، 
ادامه نابس��اماني هاي پس از انقالب و 
تبلیغات گس��ترده و منفي ضدانقالب 
کار را به جايي رساند که يک سال بعد 

 با ورود اخوان به انقالب، سازمان توانمند 
اين گروه به س�رعت تحوالت را سمت و 
س�و داد و درنهاي�ت نيز بع�د از پيروزي 
انقالب توانس�ت بالفاصله در جريان دو 
انتخابات پي درپي پيروزي هاي درخشان 
و غافلگيرکننده اي به دس�ت آورد. اين 
پيروزي ها، اين تش�کل را کام�اًل مغرور 
کرد و هنگام تقس�يم قدرت که رس�يد 
اخوان حاضر نشد با هيچ يک از گروه هاي 

موجود سياسي در مصر شريک شود.
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مردم مص��ر يک صدا با برگزاري تظاهرات 
خواستار برکناري محمد مرسي شدند. با 
سقوط مرس��ي و کودتاي نظامیان فصل 
تازه اي در حیات اخوان المسلمین شروع 

شد که بسیار خونین و پرخطر بود.
ابت��دا طرف��داران اخوان ب��ه مقابله با 
)به گفت��ه خودش��ان( کودتاچیان حاکم 
بازگردان��دن  خواس��تار  و  برخاس��تند 
رئیس جمهور مش��روع خود شدند. شعار 
آنها تا مدت ها »الشرعیه« بود. در جريان 
درگیري هاي خونی��ن بعد از کودتا حزب 
آزادي و عدالت، ش��اخه سیاس��ي اخوان 

المس��لمین غیرقانون��ي اعالم ش��د و فعالی��ت اخوان 
نی��ز ممنوع ش��د و بس��یاري از طرف��داران اين گروه 
در جري��ان زد وخورده��ا کش��ته ي��ا زخمي ش��دند. 
ارت��ش مصر به هم��راه نیروي هاي امنیت��ي و پلیس 
به پشتوانه مش��روعیتي که از مردم کسب کرده بود، 
ب��ا بي رحمي تم��ام هرگونه تظاهرات ي��ا اعتراضي را 
س��رکوب کرد که يک نمونه آن کش��تار میدان رابعه 
العدوي��ه )با بیش از يک هزار کش��ته( بود. پس از اين 
کش��تار طرفداران اخوان المسلمین در تظاهرات خود 
عالم��ت چهار انگش��ت را باال بردند ک��ه رمزي بود از 
کشتار میدان »رابعه«. اين مخالفت ها هنوز هم ادامه 
دارد و هرازچن��د گاه يک بار ب��ه صورت اعتراض هاي 
دانشجويي، تظاهرات شبانه، اعتراض هاي پراکنده در 

کوچه هاي فرعي بعد از نمازهاي جمعه و يا مناسبت هاي مذهبي ديگر ادامه دارد، 
اما در يک س��ال گذش��ته از توان و رمق آن کاسته شده اس��ت. برخي همین امر 
را نش��انه اي مبني بر خسته شدن طرفداران اخوان مي دانند و مي گويند اين گروه 
در حال فروپاش��ي اس��ت و رفته رفته دارد به نقش تاريخي آن در مصر پايان داده 
مي شود، اما برخي ديگر آن را نشانه خستگي مقطعي طرفداران اخوان مي دانند و 
مي گويند با تحوالت آينده و پیوس��تن گروه هاي ديگر به جمع مخالفان اخواني ها 

نیز نفسي تازه کرده و دوباره به صحنه بازخواهند گشت.
تحلیلگ��ران در مورد علت شکس��ت اخوان المس��لمین داليل زي��ادي عنوان 
مي کنند که از جمله آنها مي توان به اينها اش��اره کرد: نبود رهبري واحد و مدير، 
انحراف از مطالبات اصلي انقالب، مماش��ات با رژيم صهیونیستي و پذيرش معاهده 
کمپ ديويد، نداش��تن ارتباط شايس��ته با انقالبیون و م��ردم، ناتواني در يکپارچه 
ک��ردن اردوگاه اس��الم گرايان و تکی��ه صرف بر اخ��وان و س��لفي ها، ادامه حضور 
اف��راد رژيم مبارک در نهادها و تغییر ندادن فوري و انقالبي آنها، انتخاب دش��من 
به جاي دوس��ت در عرص��ه منطقه اي و جهان��ي، ناتواني در برط��رف کردن عدم 
امنیت، تش��ديد مشکالت اقتصادي با اتخاذ سیاست هاي غلط )بعد از انقالب مصر 
س��رمايه گذاري خارجي در اين کشور افت ش��ديدي را تجربه کرد و از 36میلیارد 
دالر در س��ال2010 به 16میلیارد دالر در س��ال2012 رسید. صنعت گردشگري 
نی��ز که يکي از منابع اصلي درآمد مصر اس��ت، ضربه س��ختي خ��ورد(، رفتارهاي 
انحصارطلبانه و عدم تقس��یم قدرت و اخت��الف با االزهر که يکي از نهادهاي کهن 
و قدرتمند مذهبي در مصر به ش��مار مي رود و نیز نداش��تن رفتار مناسب با ساير 
اقلیت هاي ديني از جمله قبطي ها )به همین دلیل وقتي السیسي اعالمیه برکناري 
مرس��ي را از تلويزيون مي خواند، رؤس��اي االزهر و جامعه قبطیان مصر در کنار او 
بودند(. در کنار اينها بايد به سیاس��ت هاي غلط او در حوزه سیاس��ت خارجي نیز 
اش��اره کرد که يک روز خواستار سرنگوني نظام اسد در سوريه مي شد و روز ديگر 
به ايران مي تاخت؛ يک روز دس��ت به دامن پادش��اه عربس��تان سعودي و امريکا و 
اسرايیل مي شد و روز ديگر در غزه از حماس حمايت مي کرد و خواستار برداشتن 

مرزهاي بین مصر و غزه مي شد.
فهمي هويدي، نويس��نده و تحلیلگر معروف مصري که خود يکي از طرفداران 
و در عین حال منتقدان اخوان المس��لمین اس��ت، اخیراً به موضوع ديگري اشاره 
ک��رد و در تحلیلي نوش��ت: »تجربه مصر نش��ان داد ضعف جامع��ه مدني با همه 

نهاده��اي  از  اع��م  زيرمجموعه هاي��ش، 
سیاس��ي و س��نديکايي و حرف��ه اي در 
شکست انقالب )يعني مرسي( و پیروزي 
ضدانق��الب )يعني السیس��ي( مؤثر بوده 
اس��ت«. ب��ه همه اينه��ا البت��ه بايد يک 
نکت��ه ديگر را اضافه ک��رد و آن »انقالب 
هج��ده روزه مصر« اس��ت. وقتي انقالبي 
در هجده روز به پیروزي برس��د، به اندازه 
کافي بیانگر عمق ان��دک آن خواهد بود. 
انقالب مص��ر گرچه نظامي را س��رنگون 
کرد، چن��دان عمیق نبود که جامعه اي را 
زير و رو کند. از همین رو، تمام نهادهاي 
دوران گذش��ته به حیات خود ادام��ه دادند و درواقع، 
مرس��ي وصله اي ناجور بر پیکره آن بود که بزودي از 

میان برداشته شد.
ب��ا اين هم��ه بايد گفت، اخ��وان المس��لمین در 
مخالف��ت با نظام کنوني مالحظات��ي دارد که يکي از 
آنها دست نبردن به اسلحه و ورود به فاز نظامي است. 
همین امر موجب ش��د نظام حاکم به رغم تالش هاي 
فراواني که داش��ت نتواند اخوان المسلمین را در زمره 
گروه هاي تروريس��تي قرار دهد و ي��ا حوادثي از اين 
قبیل را به آنها منتس��ب کند. گذشته از اينها طبیعي 
خواه��د ب��ود که در درازم��دت و با توجه به ش��رايط 
مختلف اخوان المس��لمین نیز در سیاس��ت هاي خود 
تجديدنظر کند. شايد بخش اندکي از اين گروه مانند 
گذش��ته به مبارزات زيرزمیني و حتي مسلحانه روي آورند، اما بخش بزرگ تري از 
آنها تمايل دارند مانند دوران مبارک به مبارزات آشکار و حتي پارلماني بازگردند. 
تجرب��ه جنبش النهضه در تونس نیز تا حد زيادي به تعديل رفتار اخوان و تقويت 
اين روند عادي سازي کمک خواهد کرد. بنابراين چندان دور از انتظار نخواهد بود 
ک��ه در آين��ده ارتباطات تازه اي بین بخش هايي از اخ��وان با مقامات دولت کنوني 
مصر شکل گیرد و زمینه هاي جديدي براي فعالیت آنها به وجود آيد. اين امر براي 
ايجاد امنیت در کش��ور ک��ه به طور خاص مد نظر نظامیان حاکم اس��ت نیز قابل 

توجه خواهد بود. 
درباره آينده کل اين جريان نیز بايد گفت، اگرچه اخوان المسلمین مصر، ترکیه، 
س��وريه، اردن، تونس، فلسطین، پاکس��تان و... هريک به علت پرداختن به مسائل 
حاشیه اي و يا دل بستن به کمک هاي اين و آن طرف منطقه اي و بین المللي دچار 
اش��تباهاتي ش��دند، اين امر به هیچ وجه به معناي پايان کار اس��الم سیاسي و يا 

خروج کامل اخوان المسلمین از صحنه نخواهد بود.
ب: سلفي ها

س��لفي ها بخش بزرگي از جريان اسالم گراي مصر را تشکیل مي دهند. يکي از 
احزاب سلفي نامدار اين کشور حزب سلفي النور است که در انتخابات سال 2012 
توانست 20درصد کرسي هاي پارلمان را به دست آورد. رهبر اين گروه شیخ حازم 
ابواس��ماعیل اس��ت که بعدها در کنار ژنرال عبدالفتاح السیس��ي قرار گرفت و از 
کودتاي نظامیان علیه مرس��ي حمايت کرد، اما چن��دي بعد به دلیل برخوردهاي 
خش��ن ارتش با طرفداران اخوان از ائتالف حاکم کنار کش��ید. اين حزب پیش از 
انقالب مردم مصر هیچ گونه فعالیت سیاسي نداشت و حتي آن را حرام مي دانست. 
با اين وصف، کارشناس��ان حجم جريانات سلفي مصر را بیش از يک يا دو حزب و 
گروه مي دانند و حتي آنها را گسترده تر از همه جريان هاي سیاسي مصر مي دانند، 
بخص��وص به دلیل پراکندگي آنها در اس��تان ها و ش��هرها و روس��تاها. از اين رو 
معتقدند در آينده اين جريان نقش مهمي در معادالت سیاسي مصر خواهد داشت.

استاد س��ید هادي خسروشاهي در مورد طبقه بندي سلفي هاي مصر مي گويد: 
»س��لفي هاي مصر و اخوان المس��لمین با وجودي که هر دو گروه هايي اس��الم گرا 
هس��تند، تفاوت هاي بنیاديني با هم دارن��د، از جمله اينکه اخوان در واقع نماينده 
اس��الم معتدل در منطقه اس��ت، ولي س��لفي ها اغلب روش ه��اي افراطي در همه 
زمینه ه��ا را دنبال مي کنند. هواداران س��لفي گري در مص��ر فقط يک گروه و يک 

فهمي هويدي، نويس�نده و تحليلگر 
معروف مصري: »تجربه مصر نش�ان 
داد ضع�ف جامع�ه مدن�ي ب�ا هم�ه 
زيرمجموعه هاي�ش، اعم از نهادهاي 
سياسي و س�نديکايي و حرفه اي در 
شکس�ت انق�الب )يعني مرس�ي( و 
پيروزي ضدانقالب )يعني السيسي( 

مؤثر بوده است«. 
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س��ازمان نیس��تند، بلک��ه جمعیت ها و س��ازمان هاي 
کوچ��ک و بزرگ متعددي هم اکنون در مصر به عنوان 
سلفي فعالیت دارند که هر گروهي هم براي خود شیخ 
يا مرش��دي دارد. حزب الن��ور، حزب الفضیله و حزب 
االصالح مصر از عمده ترين اين گروه هاست که هرکدام 
براي خ��ود روزنامه اي دارند. اغلب گروه هاي س��لفي 
مصر از حمايت هاي مالي و سیاسي آل سعود و آل قطر 
برخوردارند و چند صد میلیون دالر براي پیروزي آنان 
در انتخابات صرف ش��د. س��لفي هاي افراطي شیعه را 
رافضي مي دانن��د و تصوف و عرفان را بدعتي در دين 
مي ش��مارند. فعال ترين و سازمان يافته ترين گروه هاي 
سلفي در دوران سادات و مبارک »جماعه المسلمین« 
بود که بعدها به جماعه التکفیر و الهجره معروف شد. 

پ��س از انحالل اين س��ازمان در س��ال 
1980 م. گروه جهاد اس��المي به وجود 
آم��د«. گروه جه��اد اس��المي در دوران 
زعام��ت ايمن الظواهري س��ر از القاعده 
درآورد و ب��ا آن متح��د ش��د. جماعت 
اس��المي بعدها در دوران مب��ارک توبه 
ک��رد و بعد از انقالب نیز در زمره احزاب 
اصالح طل��ب درآمد. ناجح ابراهیم و کرم 
زه��دي از رهبران اين جريان هس��تند 
ک��ه حرف ه��اي معقولي مي زنن��د، ولي 
تعدادي از اعضاي اين گروه هنوز همان 
حرف ه��اي متعصبانه گذش��ته را تکرار 
مي کنند که موجب نگراني برخي ش��ده 

اس��ت. اين بخش از جماعت اس��المي همچنان فعالیت ه��اي مخفي دارد و تحت 
تعقیب نیروهاي امنیتي اس��ت. بخشي از حوادث تروريستي مصر از قبیل عملیات 

انتحاري و يا بمب گذاري در مراکز عمومي به اين گروه نسبت داده مي شود.
بخش ديگري از س��لفي هاي مخالف با نظام موجود در مصر را بايد در صحراي 
س��ینا جس��ت وجو کرد که يکي از آنها گروه »انصار بیت المقدس« اس��ت؛ گروهي 
که اخیراً با گروه تروريس��تي تکفیري داعش ائتالف کرد و قصدش اين اس��ت که 
در آينده در صحراي س��ینا حکومت اسالمي شبیه داعش برقرار کند. اين گروه با 
پذيرش مس��ئولیت چندين اقدام تروريس��تي علیه نیروهاي نظامي ارتش مصر در 
صحراي سینا، قوي ترين گروه سلفي تندرويي به شمار مي رود که تاکنون در مصر 

ظهور کرده و اعتقاد به اعمال خشونت آمیز دارد.
ش��به جزيره س��ینا با 60هزار کیلومتر مربع، ش��ش درصد از مساحت مصر را 
تشکیل مي دهد و بین درياي مديترانه، درياي سرخ، کانال سوئز و خلیج عقبه قرار 
دارد و به دو استان شمالي و جنوبي تقسیم مي شود. شبه جزيره سینا در مجموع، 
حدود 600هزار نفر جمعیت دارد که دوس��وم آنها در اس��تان شمال سینا زندگي 
مي کنند. 98درصد از جمعیت ش��به جزيره سینا از صحرانشینان هستند. بسیاري 
از مناطق گردش��گري مصر از جمله شرم الشیخ، دهب، نويبع و طابا در شبه جزيره 
س��ینا قرار دارد و خ��ط لوله انتقال گاز مصر به فلس��طین اش��غالي و اردن نیز از 

شبه جزيره سینا عبور مي کند.
صحراي س��ینا به دلیل موقعیت اس��تراتژيکي که دارد، از جمله مناطقي است 
که همواره مورد توجه رژيم صهیونیس��تي بوده تا ب��ه هر نحو ممکن آن را از مصر 
ج��دا کند. به همین دلیل رژيم صهیونیس��تي تاکنون دو ب��ار به اين منطقه حمله 
و تع��رض کرده اس��ت. پس از انق��الب 25 ژانويه مصر، فعالیت عناصر وابس��ته به 
جريان هاي افراطي در اين منطقه افزايش يافت و همین گروه ها به تخريب خطوط 
ارس��ال گاز يا ايستگاه هاي پمپاژ به رژيم صهیونیستي و اردن متهم شدند. در يک 
س��ال گذشته تاکنون ده ها سرباز مصري در اين منطقه کشته يا سر بريده شده اند. 
ارتش مصر نیز بکرات از زمین و هوا مواضع تروريس��ت ها را هدف قرار داده اس��ت. 
س��اختار جغرافیايي و طبیعي حاکم بر صحراي س��ینا به گونه اي اس��ت که امکان 
انج��ام عملیات و فرار زودهنگام را براي نیروهاي افراطي فراهم مي کند و درعوض، 
ب��راي ارتش مصر محدودي��ت نظامي ايجاد مي کند. از آن گذش��ته، مصر به دلیل 

امضاي معاهده کمپ ديويد قادر نیست از تمام نیروي 
خود، بويژه هواپیما براي س��رکوب شورشیان استفاده 
کند. بخش��ي از توان گروه هاي س��لفي در اين منطقه 
را بايد به دلیل نارضايتي ش��ديد م��ردم و محرومیت 
تاريخي آنها از هر گونه توس��عه اي دانس��ت و بنابراين 
ت��ا اين منطقه در برنامه توس��عه قرار نگیرد، همچنان 
ش��اهد ناامني هاي بیش��تر خواهد بود. ب��ا اين وصف، 
کارشناس��ان نظامي بر اين باورند که حل بحران سینا 
يک��ي از س��اده ترين و پیش پاافتاده تري��ن چالش هاي 
ف��راروي عبدالفتاح السیس��ي خواهد بود و نبايد بیش 

از اندازه آن را بزرگ کرد.
ج: سکوالرها و بقيه

پ��س از انق��الب 25 ژانوي��ه، بی��ش از 50 حزب 
سیاس��ي قديمي و جدي��د مصر خود را 
براي نخس��تین آزمون جدي و مشارکت 
در انتخاب��ات پارلماني اين کش��ور آماده 
کردند. بس��یاري از اين احزاب در همان 
س��ال انقالب و بعد از آن تأس��یس شده 
بودن��د. از آنج��ا ک��ه در دوران مبارک 
فعالیت ه��اي حزب��ي و سیاس��ي ممنوع 
بود و يا بش��دت از س��وي نظ��ام حاکم 
تحت فش��ار قرار داشت، در جامعه مصر 
نیز مانند بس��یاري از جوامع خاورمیانه 
نیرومندي  جايگاه  سیاس��ي  تشکل هاي 
نداش��ت و هنوز هم اين نقیصه به قوت 
خود باقي اس��ت؛ نقیص��ه اي که جوامع 

توده وار و ديکتاتوري هاي پي در پي از محصوالت عادي و رايج آن است.
در انتخابات س��ال 2012 که کاماًل آزاد برگزار ش��د، فضاي ناش��ي از س��قوط 
ديکتاتوري مبارک و نوستالژي ديرينه مردم مصر نسبت به گروه هاي اسالم گرا آنها 
را با خوش اقبالي گس��ترده اي مواجه کرد. انتخابات رياست جمهوري مصر که چند 
ماه بعد برگزار ش��د، فضاي متفاوتي داش��ت، زيرا اين بار به جاي تکیه بر احزاب و 
گروه ها، بر اشخاص و جريان هاي مهم انگشت گذاشته مي شد. محمد مرسي، عمرو 
موسي، احمد شفیق، حمدين صباحي و عبدالمنعم ابوالفتوح از جمله اين اشخاص 
بودند که به نمايندگي از جريان هاي مذهبي، ملي و س��کوالر وارد صحنه ش��دند. 
با دوقطبي ش��دن انتخابات اين مرزبندي ها بر هم ريخت و براي مثال نمايندگان 
گروه هاي ملي نیز از نامزد گروه هاي مذهبي دفاع کردند. با شکست تجربه مرسي 
و فروپاشي دولت او، نظامیان زمام امور را به دست گرفتند و شش ماه بعد به جاي 
انتخابات پارلماني، برخالف وعده هايي که داده بودند، انتخابات رياس��ت جمهوري 
برگ��زار کردند. در اي��ن انتخابات دو نامزد در برابر ه��م صف آرايي کردند که يکي 
حمدين صباحي و ديگري عبدالفتاح السیسي بود. السیسي، نماينده جريان غالب 
و برآم��ده از کودتاي نظامیان و صباحي، نماين��ده جرياني ملي گرا و البته ضعیف 
که طرفداران چنداني در بین گروه هاي مذهبي، س��کوالر و بخصوص بقاياي نظام 
گذشته نداشت. شکست صباحي قطعي بود و با پیروزي السیسي مصر وارد مرحله 
تازه اي شد. در اين مرحله تازه گروه ها و احزاب سیاسي نیز آرايش جديدي به خود 

گرفتند که بايد آنها را در چند طیف مجزا خالصه کرد:
1. طی��ف مل��ي و اصالح طل��ب ک��ه برجس��ته ترين و تأثیرگذارتري��ن احزاب 
را در حیات سیاس��ي اين کش��ور ش��امل مي ش��ود و در مجموع از يک ايدئولوژي 
اصالح طلبانه و انديشه ملي فراگیر پیروي مي کند که مبتني بر افکار و انديشه هاي 
لیبرالیس��تي و قوم گرايي عربي و سوسیالیستي و نیز اسالمي است و در چارچوب 
اعتدال و میانه روي با واقعیت هاي کش��ور مصر هماهنگي دارد. بس��یاري از احزاب 
جوان گراي جديدي که پس از انقالب اخیر در مصر تأس��یس ش��دند و تعدادشان 
به 26 حزب مي رس��د، با اين جريان همراهي مي کنند که مي توان از احزابي چون 
اتحاد رستاخیز مصر، حزب عربي عدالت و مساوات، حزب اصالح و توسعه، جريان 
ي��ازده فوريه، ح��زب آزادي، حزب قومي مصر، احزاب انقالبی��ون التحرير، جوانان 
طرفدار تغییر، حزب الدس��تور )که مؤس��س آن محمد البرادعي بود و اکنون خانم 

انتخابات رياس�ت جمهوري  در آخري�ن 
دو نامزد در براب�ر هم صف آرايي کردند. 
السيسي، نماينده جريان غالب و برآمده 
از کودت�اي نظامي�ان و صباحي، نماينده 
جريان�ي ملي گ�را و البت�ه ضعي�ف ک�ه 
طرف�داران چنداني نداش�ت. با پيروزي 

السيسي مصر وارد مرحله تازه اي شد.
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هال ش��کراهلل آن را اداره مي کند( و حزب »الکرامه« به 
رهبري حمدين صباحي نام برد. اين احزاب و گروه ها 
در کل طرف��دار اقدام��ات عملي در مس��یر اصالحات 
اقتصادي و اجتماعي و سیاس��ي کش��ور هستند. آنها 
گرچه نس��بت به نظامی��ان حاکم موضع��ي انتقادي 
دارند، اين موضع براندازانه نیست. با اين حال، هرچه 
جلوتر مي رويم انتقادات شان تندتر مي شود و خواستار 
ب��از کردن فضاي سیاس��ي و فرهنگي کش��ور و فعال 
شدن نهادهاي جامعه مدني هستند. چشم انداز آينده 
اين طیف ايج��اد تغییرات گام ب��ه گام و درازمدت در 

کشور است.
2. طیف هاي س��کوالر و کمونیس��ت: اين طیف را 
مي توان به صورت مش��خص در چهره تکنوکرات هاي 
نظام گذشته و نخبگان سیاسي فعلي جست وجو کرد 
که در م��واردي با نظام موجود همراهي و در مواردي 
از آن انتق��اد مي کنند. عمرو موس��ي در مصر يکي از 

چهره هاي شاخص اين جريان است. بخشي از روشنفکران و روزنامه نگاران مصري 
)نظیر هیکل( و نخبگان فرهنگي اين کشور از اين جريان حمايت مي کنند. حزب 
دموکراتیک ملي که در دوران مبارک حزب حاکم بود، در اين طیف قرار مي گیرد 
که نه در مقابل نظام حاکم، بلکه در کنار آن اس��ت و اغلب رس��انه ها و کانون هاي 
فرهنگي و سیاسي کشور در اختیار آنهاست و از سوي حاکمان جديد نیز حمايت 
و پش��تیباني مي ش��وند. با اين حال، طیف ديگري از آنها مانند حزب الوفد ناصري 
ک��ه روزگاري حزب فعال و کارآمدي بود و امروزه به يک حزب حاش��یه اي تبديل 
ش��ده، موضعي نس��بتاً انتقادي به نظام حاکم دارد. جريان هاي ناصري به کلي در 
مصر در حال افول هستند و حتي درباره آينده آنها پرسش هايي جدي وجود دارد. 

سه حزب الوفد، الکرامه و الوفاق القومي از شاخه هاي فعال اين جريان هستند.
ح��زب »الغد« به رهبري ايمن النور را نیز بايد جزو طیف س��کوالرهاي منتقد 
قلمداد کرد، با اين تفاوت که او موضعي انتقادي نس��بت به نظام حاکم دارد. النور 
يک بار با مبارک در رقابت هاي انتخاباتي ش��رکت کرد و اين حضور به او چهره اي 
بین المللي بخشید. وي در جريان انقالب و بعد از آن، چندان فعال نبود و هم اينک 
نیز در حاش��یه تحوالت قرار دارد، اما درمجموع نس��بت ب��ه نظام موجود موضعي 

انتقادي دارد و خواستار ائتالف گروه هاي مخالف است.
در اي��ن میان احزاب کمونیس��ت موضعي متفاوت دارند و نس��بت به حکومت 
برخورده��اي انتقادآمی��ز تندت��ري دارند. اين در حالي اس��ت ک��ه احزاب چپ و 
کمونیس��تي در مصر جايگاه ضعیفي در ط��ول تاريخ، بخصوص در دوره هاي اخیر 
داشتند و چندان تأثیرگذار نیستند. يکي از مشکالت جدي اين احزاب، شکاف ها و 
نزاع هاي ش��خصي و حزبي و فکري بین آنها و فاصله اي است که با توده هاي مردم 
مصر دارند. از اين رو، به صورت يک جريان واحد در مصر نشان داده نمي شوند و به 
همین دلیل، فاقد کارايي الزم هستند، اما درمجموع سیاست هاي اصالح طلبانه اي 
را دنب��ال مي کنند. يک��ي از قوي ترين جريان هاي چپ که تحت نظر نخبگان اداره 

مي شود، مرکزي است که زير نظر حلمي شعراوي اداره مي شود.
3. طیف ه��اي جامعه مدني: در مصر جديد مي ت��وان از طیف هاي ديگري نیز 
س��خن گفت که گاه در عرصه سیاس��ي اين کش��ور خودنمايي مي کنند. برخي از 
اين گروه ها مربوط به قبطي ها و روش��نفکران نخبه گرايي هس��تند که به تناس��ب 
ش��رايط و موقعیت ها در احزابي شناس��نامه دار تجمع مي کنند و بعد اين احزاب از 
هم پاش��یده مي ش��ود. از جمله حزب آزاد ملي و اتحاد مصر و جوانان انقالب و نهر 
جدي��د و مصري هاي آزاد را مي توان جزو اين احزاب به حس��اب آورد که بیش��تر 
خصوصی��ت مدني دارند. همه اي��ن احزاب در بین دو مقوله لیبرالیس��م و عدالت 
اجتماعي در نوسان هستند. برخي از آنها رويکردي چپ گرايانه دارند و مي خواهند 
مانع دست يافتن گروه هاي اسالم گرا به قدرت شوند. در کنار اينها بايد از نهادهاي 
جامعه مدني مصر و جنبش هاي مربوط به کارگران، زنان، معلمان و روزنامه نگاران 
سخن گفت که در آينده مي توانند نقش فعال تري داشته باشند. اينها گرچه شکل 
و ش��مايل احزاب مش��خص را ندارند، درمجموع طیف وس��یعي از نیروهاي فعال 
اجتماع��ي، فرهنگي و سیاس��ي را به وجود مي آورند که ب��ه حرکت احزاب کمک 
مي کنن��د. در انتقادي که از فهمي هويدي آورده ش��د، ديديم که او ضعف جامعه 

مدني را يکي از عوامل مهم بازگشت نظامیان به قدرت 
در مص��ر عنوان کرد. اين ضعف همچنان ادامه دارد، با 
اين تفاوت که رويکردهاي جديدي نس��بت به تقويت 
جامعه مدني ابراز ش��ده و انتظار مي رود در آينده نیز 

اين جريان ها تأثیرگذاري بیشتري داشته باشند. 
جنبش هاي جوان��ان مصري از جمل��ه گروه هاي 
ش��اخص در اين رابطه معرفي مي ش��وند؛ گروه هايي 
مانند »ش��ش آوريل« يا »همه خالد سعید هستیم« 
و ي��ا »جوانان انقالب« و غی��ره که برخي از آنها هنوز 
فعال هستند. اينها به رغم اينکه انتقادات تندي نسبت 
به نظام حاکم دارند، بین خود و گروه هاي اس��الم گرا، 
بخصوص اخوان المسلمین مرزبندي هايي جدي دارند 
و مي کوش��ند هرگز تالش ها و فعالیت هاي شان با آنها 
در ي��ک جهت قرار نگیرد. اين احتمال وجود دارد که 
از بین اين گروه هاي کوچک و پراکنده احزاب تازه اي 

در آينده مصر پا به عرصه وجود بگذارند.

فرجام
در پاي��ان بهتر اس��ت يک بار ديگر ب��ه گزارش رويترز بازگردي��م و جواب اين 
پرس��ش را جست وجو کنیم که آيا در مصر انقالبي ديگر رخ خواهد داد؟ نويسنده 
گ��زارش در ادامه مطلب خود آورده بود: »هم اکنون بس��یاري از مصري ها بیش از 
هر چیزي خواستار اس��تقرار ثبات در کشور هستند و تقريباً خیلي ها هم برايشان 
مه��م نیس��ت که چه بر س��ر مبارک خواهد آم��د. يک راننده تاکس��ي در خیابان 
فرياد مي زند: مبارک تمام ش��د. ما به السیسي احتیاج داريم. ما ثبات مي خواهیم. 

مي خواهیم به آينده نظر داشته باشیم«.
حف��ظ ثبات و برقراري امنیت، از مهم ترين عوامل تثبیت کننده قدرت نظامیان 
در تاريخ کشورها و ملت ها بوده است. نظامیان حاکم بر مصر نیز از اين امر مستثنا 
نیستند و خود را پاسداران امنیت و ثبات در کشور معرفي مي کنند. پس تا زماني 
که مصر نیازمند امنیت باشد و دغدغه اصلي مردم امنیت باشد، روزگار بر وفق مراد 
آنها خواهد بود. مسئله ناامني، تروريسم و بي ثباتي در برخي کشورهاي خاورمیانه، 
بخصوص س��وريه و لیبي مانند آينه اي تمام نما جلوي چش��مان مردم مصر است و 
رسانه هاي اين کشور نیز هر روز اين آينه ها را صیقل مي زنند تا مردم عبرت بگبرند 

و دست از دامن نظامیان برندارند.
با اين حال، مجله لوموند، چاپ فرانس��ه در گزارش��ي نوش��ت: »کساني که در 
اعتراض به حکم حس��ني مبارک در میدان التحرير قاهره گرد آمده بودند، ش��عار 
مي دادند: ما به يک انقالب س��وم نیاز داريم«. گزارش��گر در ادامه نوش��ت: »آنها با 
خود قرار گذاش��تند روزه��اي ديگر نیز به تظاهرات ادامه دهن��د، اما روزهاي بعد 
میدان التحرير به روي تظاهرکنندگان بس��ته ش��د و اين قرارها هرگز نتوانس��ت 
در واقعی��ت جامه عمل بپوش��د. اين روزها نیروهاي امنیت��ي مصر ياد گرفته اند تا 
مخالف��ان مصري وعده تجمعي مي دهند زودت��ر از معترضان میادين را به تصرف 
خود درآورند تا به کسي اجازه کوچک ترين تجمعي داده نشود. اين روش خیلي ها 

را خسته و فرسوده کرده است.
به هر حال، دولت فعلي حاکم بر مصر با کمک نیروهاي امنیتي، س��رمايه هاي 
اقتصادي و رس��انه هايش توانس��ته صداي هرگونه اعتراضي را در نطفه خفه کند و 
جامعه را از يک هرج ومرج به ثبات و امنیت برس��اند. اگرچه مش��کالت پیش روي 
عبدالفتاح السیس��ي، بويژه در حوزه هاي اقتصادي و امنیتي کم نیس��ت، به کمک 
دالرهاي اهدايي عربس��تان و ساير کش��ورهاي عرب خلیج فارس تاکنون توانسته 
براي هريک از اين بحران ها مسکن هايي موقتي پیدا کند. بزودي قرار است در مصر 
انتخابات پارلماني برگزار ش��ود. اين حادثه مي تواند يک بار ديگر حوزه سیاس��ت 
داخل��ي را فعال کند و مخالفان و موافقان را به صحنه رقابت بکش��اند. با اين همه 
بايد به ياد داش��ت که تجربه چهار س��ال گذش��ته براي مردم مصر آن چنان تلخ و 
آموزنده بوده اس��ت که به نظر نمي رس��د به اين زودي ها هوس يک انقالب جديد 

را در سر داشته باشند.

 ت�ا زماني که دغدغه اصل�ي مردم مصر 
امنيت باشد، روزگار بر وفق مراد نظاميان 
خواهد بود. مس�ئله ناامني، تروريسم و 
بي ثباتي در برخي کشورهاي خاورميانه، 
به خصوص س�وريه و ليبي مانند آينه اي 
تمام نما جلوي چشمان مردم مصر است 
و رس�انه هاي اين کش�ور نيز هر روز اين 
آينه ها را صيقل مي زنند تا مردم، عبرت 
بگيرند و دست از دامن نظاميان برندارند.
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بــحرين
مبارزه در حدفاصل اصالح و اسقاط نظام

 مرتضی رحيمی، سفير سابق ايران در عمان
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سرآغاز
کمتر از چهار س��ال پی��ش در چنین 
ايام��ي 17 دس��امبر 2010 براب��ر با 26 
ج��وان  بوعزي��زي،  محم��د   1389 آذر 
تحصیلکرده تونس��ي که با دستفروش��ي 
ام��رار معاش مي کرد، در منطقه اي دور از 
پايتخت تونس در ش��هر »سیري بو زيد« 
در واکنش به رفت��ار پلیس و در واقع در 
اعتراض ب��ه آنچه از فس��اد و ديکتاتوري 
در کش��ورش مي گذشت، خود را به آتش 
کش��ید و خیزش و قیام مردمي در تونس 
و ديگر کشورهاي عربي در شمال آفريقا، 
خاورمیان��ه و خلیج ف��ارس بعد از همین 

حادثه آغاز شد.
س��یل و س��یر اعتراضات مردم تونس 
در کمتر از يک ماه طومار نظام س��کوالر، 
فاسد، وابس��ته و ديکتاتور »زين العابدين 
بن علي« را پس از 23 س��ال حکومت در 
ه��م پیچید و در 14 ژانويه 2011 پس از 
آنکه وي نتوانس��ت فرمانده ارتش، يعني 
»ژنرال عمار« را به اس��تعفا و يا رويارويي 
خونین با مردم کش��ور متقاعد کند و در 

اوج اعتراضات و تقابل نیروهاي امنیتي و پلیس با مردم 
و ب��ه خاک و خون کش��یدن آنها، دول��ت و مجلس را 
منحل و از قدرت کنارهگیري کرد و امور کش��ور را به 
»محمد الغنوشي« نخست وزير سپرد و همراه خانواده 

به عربستان سعودي پناهنده شد.
موج سهمگین اعتراضات در تونس سواحل درياي 
مديترانه، درياي سرخ و خلیج فارس را در هم نورديد 
و کشورهاي مصر، لیبي، س��وريه، اردن، يمن، بحرين 
و ساير کش��ورهاي عربي را يکي پس از ديگري متأثر 
کرد و سرنوش��ت هاي متفاوتي را ب��راي هريک از اين 

کشورها رقم زد.
در بحرين نخستین اعتراض فراگیر و مسالمت آمیز 
م��ردم در 14 فوريه 2011 برابر ب��ا 25 بهمن 1389 
و در اجتم��اع بزرگ مردم��ي در میدان لؤل��ؤ منامه، 
پايتخت اين کش��ور به خون کشیده شد و سه روز بعد 
با يورش نیروهاي نظامي و امنیتي به هزاران معترض، 

ده ها نفر کشته و زخمي شدند.
اعتراضات مس��المت جويانه چهار سال است که در 
اين کش��ور بالانقطاع ادامه دارد ول��ي مردم و رهبران 
سیاس��ي و ديني به هیچ دستاورد ملموسي نرسیده اند 
و همچنان با پايمردي و مقاومت به تداوم ايس��تادگي 
خويش تا دس��تیابي به حقوق برابر ش��هروندي و رفع 
فساد و استبداد پافشاري مي کنند. نگاه همه به آينده 
دوخته شده است؛ آينده اي متفاوت از گذشته و حال.

آشنايي اوليه
کش��ور پادش��اهي بحرين از 33 جزيره کوچک و بزرگ تشکیل شده و وسعت 
آن حدود 700 کیلومتر مربع اس��ت. در گذش��ته بحرين به س��رزمین وسیعتري 
اطالق مي ش��د که بخش هايي از سواحل عربستان سعودي يعني منطقه قطیف را 
در بر مي گرفت و تا قرن 19 قطر نیز جزئي از سرزمین بحرين به حساب مي آمد.
در طول قرون و اعصار و تا پیش از اس��تقالل بحرين در س��ال 1350 هجري 
شمس��ي، همواره بحرين در قلمرو سیاس��ي حکومت هاي ايران و امراي وابسته به 
آن بوده و يا حکومت ها بر تعلق اين جزاير به سرزمین مادري ايران تأکید داشته 

و مدعي آن بوده اند.
اش��غال  ب��ه  ي��ک دوره بحري��ن  در 
پرتغالي ه��ا درآمد که قريب يکصد س��ال 
ادام��ه يافت ول��ي در زمان ش��اه عباس 
صفوي آزاد ش��د. انگلیس از قرن هجدهم 
به دست اندازي در خلیج فارس و دخالت 
آن  ب��ه بخش ه��اي مختل��ف  تج��اوز  و 
اشتغال داشته اس��ت و بحرين نیز از اين 

دست اندازي مصون نبود.
اس��تان  بحري��ن   1349 س��ال  در 
چهاردهم ايران ش��ناخته شد و دو کرسي 
خالي در مجلس ش��ورای مل��ي به مردم 
بحرين اختصاص داده شد ولي وقتي شاه 
با س��خنراني خ��ود در دهلي ن��و از موضع 
تاريخي ايران در مورد تعلق اين سرزمین 
ب��ه ايران عقب نش��یني ک��رد، مجلس نیز 
مقاومتي در برابر آن نش��ان ن��داد و تنها 
محسن پزش��کپور در مجلس شوراي ملي 
در مخالفت با آن س��خن گف��ت ولي اين 
تصمیم ب��ا اکثريت آرا در مجلس تصويب 

شد.
آل خلیف��ه کمتر از س��ه ق��رن پیش 
از صح��راي نج��د در مرکز ش��به جزيره 
عربس��تان به س��رزمین بحرين ک��وچ کردند و بیش 
از دويس��ت سال است که به ش��کل موروثي بر اين 
کش��ور حکوم��ت مي کنند. ش��یخ حمدبن عیس��ي 
آل خلیفه س��یزدهمین امیر اين خاندان است که در 
س��ال 1999 و در پي مرگ پدر به قدرت رسید و با 
تغییراتي در قانون اساس��ي در سال 2002 میالدي 
بحرين را به يک کش��ور پادشاهي تغییر داد و خود 

نیز ملک لقب گرفت.
امراي آل خليفه از آغاز تاکنون 

1- محمد بن خلیفه آل خلیفه  1765 تا 1776
2- خلیفه بن محمد آل خلیفه  1776 تا 1783

3- احم��د ب��ن محم��د آل خلیف��ه 1783 ت��ا 
 1794

4- سلمان بن محمد آل خلیفه  1794 تا 1821
5- عبداهلل بن احمد آل خلیفه  1821 تا 1842

6- محمد بن خلیفه بن سلمان آل خلیفه 1842 
تا 1867

7- علي بن خلیفه بن س��لمان آل خلیفه 1867 
تا 1869

8- محمد بن عبداهلل بن سلمان آل خلیفه 1867 
9- عیس��ي بن علي بن سلمان آل خلیفه 1869 

تا 1932
10- حم��د بن عیس��ي ب��ن س��لمان آل خلیفه 

1932 تا 1943
11- سلمان بن حمد آل خلیفه 1943 تا 1961

12- عیسي بن سلمان آل خلیفه 1961 تا 1999
13- حمد بن عیسي آل خلیفه 1999 تا کنون

ش��یخ حمد پادش��اه بحرين که 15 س��ال از زمان به قدرت رسیدنش سپري 
مي ش��ود ب��ا آزادي زندانیان سیاس��ي و رفع ممنوعیت ورود ش��خصیت هاي بارز 
سیاس��ي و ديني به کش��ور و ايجاد تغییرات و اصالحات محدود و کنترل شده اي 
ت��الش کرد اکثريت جمعیت ش��یعه بحرين را نس��بت به حس��ن نیت خويش در 
انجام اصالحات خوش��بین کن��د ولي اين خوش بیني دي��ري نپايید و جاي خود 

ش�يخ عيس�ي قاس�م، رهبر معنوي 
هفتاد و شش س�اله بحرين در سال 
در  متول�د ش�د.  بحري�ن  در   1317
دروس  تکمي�ل  ب�راي  24 س�الگي 
اش�رف ش�د.  دين�ي ع�ازم نج�ف 
پ�س از اس�تقالل بحري�ن و بن�ا به 
درخواس�ت مردم به کشور بازگشت 
و در تدوين قانون اساسي مشارکت 
فعال داش�ت و عالوه بر عضويت در 
مجلس موسس�ان ب�ه اولين مجلس 
مل�ي بحرين راه ياف�ت. وي تا پيش 
از به قدرت رس�يدن ش�يخ حمد در 
س�ال 1999 چندين س�ال در قم به 
تحصيل و تدريس اش�تغال داشت و 
با آزادي هاي سياس�ي اي�ن دوره به 

کشورش بازگشت.
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را ب��ه بي اعتم��ادي و عدم صداقت در رفتار سیاس��ي 
دولتم��ردان داد و ب��ه روياروي��ي تمام عی��ار مردم و 
حاکمیت انجامید که چهار س��ال اس��ت به اوج خود 

رسیده و همچنان ادامه دارد.

چهار سال پايداري مردم و سرسختي حکومت
مب��ارزات مردم بحرين پ��س از اوج گیری حرکت 
انقالبی در بسیاری از کش��ورهای عربی، تشديد شد 
و در چهاردهم فوريه 2011 به اوج رس��ید. »ائتالف 
جوان��ان انقالب چهارده فوريه« پس از قیام و خیزش 
مردم در چهارده فوريه 2011 برابر با 25 بهمن 1389 
شکل گرفت و همچنان به عنوان يک جريان موثر در 

صحنه سیاسي و اجتماعي بحرين حضور دارد.
اگرچ��ه م��ردم بحري��ن در آغاز حرک��ت خويش 
همچون ساير ملت هاي کشورهاي عربي نظیر تونس، 

مصر، لیبي و ... ش��عار سرنگوني نظام س��ردادند، رهبران سیاسي و ديني که مورد 
اعتماد و وثوق اکثريت جمعیت 800 هزار نفري ش��یعه بحريني هس��تند با درک 
درست و تحلیل سیاسي از واقعیت هاي صحنه، حکومت را به تغییرات و اصالحات 
حقیقي در س��اختار قدرت و دادن حقوق مساوي شهروندي به همه مردم بحرين 
فراخواندن��د ام��ا حکومت براي جلوگیري از توس��عه و تداوم اعتراض ها دس��ت به 
اصالحاتي زد که جنبه صوري داش��ت و هیچ گونه تغییر اساس��ي در اين کش��ور 

ايجاد نکرد. 
در چهارده مارس درس��ت يک ماه پس از آغاز قیام و اعتراض سراس��ري مردم 
بحرين، نیروهاي نظامي و امنیتي عربس��تان سعودي براي سرکوب و مهار خیزش 
مردمي اين کش��ور، بحرين را اشغال کردند و پانصد نیروي پلیس اماراتي به ياري 
آنها آمدند. در مدت کوتاهي ده ها مسجد و حسینیه تخريب، میدان لؤلؤ به عنوان 
س��نبل اعتراض مردم ويران شد، صدها نفر کشته و زخمي و هزاران نفر بازداشت 
ش��دند و يا تنها به اتهام ش��رکت در اجتماعات اعتراض آمیز کار خود را از دس��ت 
دادند که بس��یاري از پزشکان، پرستاران و ورزشکاران در زمره آن هستند و ده ها 
نف��ر از معترضان به اته��ام براندازي ب��ه زندان هاي طوالنی مدت محکوم ش��دند. 
نیروهاي امنیتي با اختیارات وس��یع پادش��اه با حمله به منازل مردم در هر گوشه 

کش��ور  به بازداش��ت خانه به خانه آنها 
پرداختند.

به رغم تمام س��ختي ها و س��رکوب 
حکوم��ت، م��ردم بحرين از خواس��ت 
خوي��ش براي تغیی��ر و اصالح در نظام 
عقب نش��یني  کشورش��ان  سیاس��ي 
نکردن��د و با روش هاي مس��المت آمیز 
به اعتراضات خ��ود ادامه مي دهند. در 
چه��ارده فوري��ه 2014 و در س��ومین 
س��الگرد قیام و اعتراض مردم، اعتصاب 
سراس��ري در بحرين اين کش��ور را به 

تعطیلي کشاند.

آخرين تحوالت
در طول يک س��ال گذش��ته مردم 
بحرين، رهبران و جمعیت هاي سیاسي 
بحرين اع��م از جمعیت الوفاق، جوانان 
انقالب چهارده فوريه و س��اير گروه ها، 
شخصیت ها و رهبران ديني و در رأس 
آن ش��یخ عیس��ي قاس��م  و شیخ علي 
سلمان به اشکال مختلف و با اعتراضات 
و مخالفت ه��اي مدني همچنان به رغم 
احقاق  ب��ر  سرس��ختي هاي حکوم��ت 
حقوق شهروندي و دستیابي به حداقل 

آزادي ها و حقوق برابر تأکید دارند.
در همین راس��تا و در پ��ي انحالل مجلس در پنج 
تیر ماه 1393 توسط پادشاه بحرين و  اعالم برگزاري 
انتخاب��ات در اول آذر ماه، مخالفت هاي مردمي ادامه 
يافت و در نهايت به تحريم انتخابات از سوي اکثريت 
مردم بحرين انجامید و به رغم همه فشارها و تهديد ها 

تنها سي درصد مردم در انتخابات شرکت کردند.
ش��یخ علي س��لمان يک روز قبل از انتخابات در 
مقر جمعیت الوف��اق با رد اعتبار انتخابات پیش بیني 
کرد که میزان مش��ارکت مردم در انتخابات از س��ي 
درص��د تجاوز نمي کند. وي پ��س از اعالم نتايج دور 
دوم انتخابات نیز در اظهار نظري که در پايگاه خبري 
»صوت المنامه« انتشار يافت، انتخابات را غیرمشروع 
توصی��ف کرد و گفت: اين ملت اس��ت ک��ه به دولت 

مشروعیت مي دهد، نه صندوق هاي خالي از رأي.
اي��ن جمعیت همچینین با صدور بیانیه اي اعالم داش��ت: علي رغم اجبار ده ها 
هزار نفر از نظامیان و کارمندان و ايجاد رعب و وحشت، میزان مشارکت مردم از 

30درصد تجاوز نکرد.
اين جمعیت عالوه بر اين پیش��نهاد برگزاري يک همه پرسي در روزهاي سي 
آب��ان و اول آذر را مط��رح کرد که مردم در آن به اين س��وال پاس��خ آري يا خیر 

دهند که:
آيا مايلید سرنوشت خود را با انتخاب يک نظام سیاسي جديد زير نظر سازمان 

ملل متحد تعیین کنید؟

سوال هاي بزرگ؟
اکنون اين س��وال بزرگ مطرح است که حرکت و قیام و خیزش مسالمت آمیز 
م��ردم بحرين، با گذش��ت قريب چهار س��ال از ش��روع مرحله نوي��ن آن به کجا 
خواهد انجامید. در مقايس��ه اولیه، ش��اهد تفاوت هاي فاحشي بین اين حرکت از 
نظر کیفیت، کمیت، ش��عارها، خواست ها و روش هاي اعتراض با ساير حرکت ها و 

تحوالت سیاسي و اجتماعي و بیداري در کشورهاي عربي هستیم.
آي��ا اکثريت جمعیت مس��لمان ش��یعه بحرين خواهند توانس��ت با روش هاي 
مس��المت آمیز به خواست هاي مشروع 
خوي��ش دس��ت يابند؟ تحوالت س��اير 
حوزه ها ب��ر روابط مردم و حکومت چه 
تأثیري خواهد داش��ت؟ آي��ا نیروهاي 
نظامي و امنیتي عربس��تان مي توانند با 
ادامه حضور و اش��غال خود به سرکوب 
خواس��ته هاي مش��روع مردم بپردازند؟ 
نق��ش پايگاه ها و ناوگان هاي سیاس��ي 
و نظام��ي آمري��کا و انگلیس و س��اير 

قدرت ها در اين کشور چیست؟
 پاسخ اين سوال ها را شايد بتوان در 

يک عبارت ساده خالصه کرد:
آين��ده از آن م��ردم بحرين اس��ت و 
حکومت هر چند سرس��خت باش��د بايد 
در برابر خواس��ت و حقوق مشروع مردم 
تمکی��ن کند و س��رکوب و حمايت هاي 
خارجي به اس��تمرار و بقاي آنها نخواهد 
انجامید. تنها راه برون رفت از اين وضعیت 
توجه به خواس��ت مش��روع مردم است. 
مردم نیز با مقاومت و پايداري اين مرحله 
را پشت سر خواهند گذاشت و با حمايت 
و هداي��ت رهبري و سیاس��ي معنوي به 
حقوق خويش دس��ت خواهند يافت، هر 

چند که زمان آن به طول انجامد.

»ائت�الف جوان�ان انق�الب چه�ارده 
فوريه« پس از قي�ام و خيزش مردم 
در چه�ارده فوري�ه 2011 برابر با 25 
بهمن 1389 شکل گرفت و همچنان 
به عنوان يک جريان موثر در صحنه 
سياس�ي و اجتماع�ي بحرين حضور 

دارد.
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اقتصادی

اليحه بودجه سال 1394 روز يکشنبه 16 آذر از سوی رئیس جمهور به مجلس 
تقديم ش��د. اين به معن��ای تأخیر يک روزه در تقديم اليحه ب��ه مجلس بود که با 
احتساب دو روز تأخیر سال قبل، در مجموع سه روز تأخیر در تقديم لوايح بودجه 

ساالنه برای دولت يازدهم محسوب می شود.
ش��اخص 1.5 روز تأخیر می تواند خوب محسوب شود، چرا که اين میانگین در 
دولت های قبل به ترتیب صفر، 12.75 و 50 روز بوده است؛ به عبارت ديگر، دولت 
س��ازندگی لوايح بودجه ای را بدون تأخیر ارائه کرد که اين تأخیر در دوره خاتمی 
102 روز و در دوره احمدی نژاد به 400 روز رسید. بی نظمی در زمان تقديم اليحه 
بودجه نمايندگان را بر آن داش��ت تا در س��ال 1387 با اص��الح آيین نامه داخلی 
مجل��س، دول��ت را به ارائه اليحه بودجه تا پانزده آذر م��اه ملزم کند که البته اين 

آيین نامه هم نتواست دولت نهم و دهم را منظم کند.
با توجه به زمان تحويل اليحه بودجه کل کشور، اين اليحه برای تصويب حداکثر 
از ابتدای بهمن ماه در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. اين زمان در واقع پس 
از آن اس��ت که کمیسیون های تخصصی حداکثر تا يکم دی ماه گزارش نهايی خود 
را در مورد اليحه به کمیسیون تلفیق ارائه کنند و کمیسیون تلفیق در حداکثر 30 
روزی که فرصت دارد تا اليحه را برای مطرح شدن در صحن علنی آماده کند، متن 
خود را تدوين و ارائه کند. البته ممکن است اين بررسی در زمان زودتری شروع شود، 
چون بر اساس آيین نامه کمیسیون تلفیق، برای رسیدگی به گزارش کمیسیون های 
تخصصی، تنظیم گزارش نهايی و تقديم آن به صحن مجلس پانزده روز مهلت دارد و 
در صورتی که کمیسیون نیاز احساس کند، می تواند با موافقت هیئت رئیسه مجلس 

پانزده روز ديگر مهلت کار خود را تمديد کند.

داليل اهميت بودجه سال 94
در کنار اهمیت س��نتی اليحه بودجه، متن ارائه ش��ده از سوی رئیس جمهور به 
صورت خاص مورد توجه قرار گرفته اس��ت. اين اهمی��ت مضاعف داليل مختلفی 

می تواند داشته باشد، از جمله:
* با توجه به تحويل گرفتن دولت در ش��هريور ماه و ارائه اليحه بودجه س��ال 
1393 در فاصل��ه زمان��ی کمتر از پنج ماه، دولت می توانس��ت ادعا کند در تدوين 
اليحه بودجه مربوط به سال 1393 شناخت واقعی از شرايط اقتصاد نداشته است، 
ام��ا اين ادعا در س��ال 1394 قاب��ل طرح نبود و دولت بر اس��اس اطالعات دقیق، 

بودجه سال آتی را پیشنهاد داده است.
* در بهمن ماه سال گذشته سیاست های کلی »اقتصاد مقاومتی« ابالغ شد که 

اين امر بايد در بودجه سال آتی کشور لحاظ شود.
* آمار دولت نشان دهنده آن است که تورم کنترل شده، پس بايد بودجه سال 

آتی تورم زا نباشد و شرايط باثبات اقتصادی را دنبال کند.
* اقتص��اد ايران گرفتار دو مش��خصه همزمان رکود و ت��ورم بود. نقش بودجه 
س��ال آتی در رفع رکود قابل توجه اس��ت و انتظار می رود بودجه در راستای رونق 

اقتصادی باشد.
* نگرانی از کسر بودجه در زمان ارائه اليحه به صورت جدی مشهود بود. اليحه 
در ش��رايطی ارائه ش��د که قیمت نفت به پايین ترين حد در سال های اخیر رسیده 

بود و طبیعی است که بحث درآمدهای نفتی به يک چالش بزرگ تبديل شود.
* برخالف زمان بندی تدوين شده، مذاکرات هسته ای به نتیجه نرسید و تکلیف 
تحريم ها مش��خص نش��د و دولت در س��ال آينده با اين موضوع به صورت جدی 

منظمتريندولتطیچهاردهسالاخيرارائهكرد:

اليحه بودجه ای با اولويت بهداشت و جوانان
 محمد عباسی
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مواجه است و طبیعی است که بودجه کل کشور تحت تأثیر اين موضوع قرار دارد.
راهنما و خطوط قرمز بودجه 94

دولت در تدوين اليحه بودجه س��ال آتی کل کش��ور بايد ب��ه نکات زير توجه 
می کرد:

* رعايت اصول ابالغی در مورد اقتصاد مقاومتی
* کاهش سهم درآمدهای نفتی از پوشش منابع بودجه ای

* لحاظ کردن دو حالت حداقلی و حداکثری نتايج مذاکرات هسته ای
* مقابله با رکود سال های اخیر

* مقابله با بازگشت نرخ تورم باالی سال های گذشته
* تأمین منابع الزم برای مقابله با خشکسالی

* تأمین منابع الزم برای تداوم طرح های بهداشت و درمان
* رفع مشکالت منابع مالی طرح مسکن مهر )اين طرح به يکی از عوامل اصلی 

تشديد شاخص تورم در دولت قبل شهرت داشت(.

اظهارنظرهای رسمی در مورد بودجه قبل از ارائه
پیش از ارائه اليحه بودجه مباحث مختلفی در اين باره مطرح شد که به نوعی 

نشان دهنده ديدگاه و اولويت های بخش ها و سازمان های مختلف بود.
مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در مهر ماه )70 روز قبل از تقديم 
اليح��ه بودجه( در گفت وگو با يکی از خبرگزاری های منتقد دولت در مورد بودجه 

گفت:
* هزينه جاری تا سه سال آينده کل بودجه را می بلعد.

* بدهی 23هزار میلیاردی نیرو به پیمانکاران نصف بودجه عمرانی کشور است.
* يک��ی از برنامه هاي��ی ک��ه دول��ت يازدهم ب��ر آن تأکی��د دارد، اصالح نظام 

بودجه نويسی و حرکت به سوی تدوين بودجه عملیاتی است.
* در بودجه س��ال 94 تعداد دس��تگاه هايی که بر مبنای بودجه عملیاتی قرار 

خواهند گرفت.
* سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی يک بس��ته جامع و پیوسته است و صرفاً يک 
حک��م نیس��ت و تأکید بر کاهش س��هم نفت بر بودجه عموم��ی و احکام ديگر در 
کنار مباحث اش��تغال، عدالت، افزايش سرمايه گذاری و رونق تولید قرار می گیرد و 
تقريباً دس��تیابی به اقتصاد مقاومتی در قالب يک برنامه يک ساله و حتی پنج ساله 

میسر نیست.
در همان ايام نوبخت در مصاحبه ای گفت:

*  س��ال بعد سه بودجه دارد که برای ش��رايط بدبینانه، خوشبینانه و طبیعی 
تدوين شده است.

* قیمت نفت اليحه بودجه از 80 دالر عبور می کند.
* دول��ت در بودجه 1394 مانند بودج��ه 1393 به دنبال تک نرخی کردن ارز 

هم پیش می رود.
غالمرضا کاتب، سخنگوی کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
روز قبل از تحويل اليحه از محاسبه 70 دالری بهای نفت در بودجه سال 94 خبر 
داد و گفت: افزايش حقوق و دس��تمزد کارکنان دولت نیز در سال آينده بر اساس 
تورم 17درصد پیش بینی ش��ده و کل بودجه 219ه��زار میلیارد تومان پیش بینی 
ش��ده که 8هزار میلیارد تومان از بودجه سال 93 بیشتر است. در بودجه سال 94 
يک درصد از درآمد مالیات بر ارزش افزوده به بخش درمان اختصاص يافته است.

طی دو ماه نخس��ت پايیز، اکثر وزارتخانه ها به نیازهای بودجه ای خود در س��ال 
آينده پرداختند و به مناسبت های مختلف اعداد مشخصی برای بودجه مورد انتظار 
خود بیان کردند، برای مثال وزارت نیرو بحث اعتبار مورد نیاز اصالح خطوط شبکه 
انتقال يا بهبود ش��بکه آب رسانی روستايی را مطرح کرد و جهاد کشاورزی نیازهای 

اعتباری خود را برای اصالح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی بیان کرد.
بررس��ی سخنان مطرح شده، نشان دهنده آن اس��ت که مديران اجرايی بودجه 
س��ال آتی را يک بودجه انبس��اطی با تقويت بخش عمران��ی فرض کردند که قرار 
اس��ت با تقويت چند بخش پیش��رو مانند صنعت آب و برق يا صنعت نفت، رکود 

اقتصادی چند ساله را رفع کند.

نکات شاخص بودجه سال آينده
»از آنجا که سال 94 سال پايانی برنامه پنجم است، بودجه از اهداف مشخصی 

نظیر رشد سرمايه گذاری، رش��د تولید يا رشد اقتصادی، رشد نقدينگی يا محدود 
کردن آن، رش��د يا محدود کردن يا مهار تورم و همچنین افزايش اشتغال تبعیت 

می کند.«
اين سخنان را نوبخت، سخنگوی دولت و معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی 
رئیس جمهور درباره اهداف اليحه بودجه س��ال 94 پس از تقديم اليحه بودجه به 

مجلس بیان کرد.
از جمله اهداف کیفی مطرح ش��ده توس��ط نوبخت می توان به موارد زير اشاره 

کرد:
* رشد سرمايه گذاری

* رشد تولید يا رشد اقتصادی
* رشد نقدينگی يا محدود کردن آن

* رش��د يا محدود ک��ردن يا مهار تورم )ن��رخ تورم تا پايان س��ال به کمتر از 
20درصد برسد.(

* افزايش اشتغال.
س��خنان نوبخت و توضیحات اعالم ش��ده در مورد بودجه از جمله »هر بش��که 
نفت 72 دالر، هر دالر 2850 تومان، افزايش 14درصدی حقوق کارمندان، اتکای 
33درصدی بودجه به نفت و رش��د 30درصدی بودجه عمرانی« در قالب اليحه ای 

قرار است محقق شود که مشخصات کمی زير را دارد:
* مجموع درآمدها و هزينه های دولت در بودجه سال آينده با کسری 46هزار 

میلیارد تومانی تراز عملیاتی همراه است.
* سقف اليحه بودجه به مرز 838هزار میلیارد تومان افزايش يافته است.
*  مجموع منابع عمومی دولت به 224هزار و 361میلیارد تومان رسید.

* درآمدهای اختصاصی دولت نزديک به 42هزار و 996میلیارد تومان رسیده 
است.

* مناب��ع عمومی بودجه عمومی دولت ح��دود 267هزار و 357میلیارد تومان 
برآورد شده است.

* بودجه ش��رکت های دولتی،  مؤسس��ات انتفاعی وابس��ته به دولت و بانک ها 
596هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

* مصارف عمومی دولت 224هزار و 361میلیارد تومان پیش بینی شده است.
* مصارف اليحه بودجه س��ال آينده هزينه ها بیش از 166هزار میلیارد تومان 

است.
* تملک دارايی های سرمايه ای حدود 47هزار و 769میلیارد تومان است.

* ملک دارايی های مالی بیش از 10هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
* درآمده��ای نفت��ی دولت در بودجه 73هزار میلیارد تومان پیش بینی ش��ده 

است.
* درآمدهای دولت از محل واگذاری دارايی های س��رمايه ای به حدود 73هزار 

و 621 میلیارد تومان است.
* مناب��ع حاص��ل از فروش و واگذاری اموال منق��ول و غیرمنقول در واگذاری 

دارايی سرمايه ای 1500میلیارد تومان خواهد بود.
* منابع حاص��ل از واگذاری تملک دارايی های س��رمايه ای هزارمیلیارد تومان 

تخمین زده شده است.
* س��قف منابع هدفمن��دی از محل حامل های انرژی 42ه��زار میلیارد تومان 

است )معادل امسال(.
* درآمده��ای مالیاتی دولت در اليحه بودجه س��ال آين��ده نزديک به 87هزار 
میلیارد تومان برآورد ش��ده که نسبت به سال جاری حدود 17هزار میلیارد تومان 

رشد دارد.
* يارانه 500میلیارد تومانی مسکن مهر

* پیش بینی 10هزار میلیارد ريال برای اشتغال
* پیش بینی 20هزار میلیارد ريال برای صنعت و معدن.

سهم نهادها و وزارتخانه ها
بررس��ی س��هم وزارتخانه ها و نهادهايی که در بودجه کل کشور رديف مستقل 
دارند، می تواند شرايط و فرآيندهای کاری دولت را نشان دهد، برای مثال آموزش 
و پرورش بیش��ترين س��هم را در بودجه س��ال آتی خواهد داشت که حدود 7هزار 

میلیارد ريال بیشتر از وزارت رفاه، تعاون و امور اجتماعی است.
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ام��ا تغییرات در س��هم از بودجه و میزان افزايش يا 
کاه��ش بودجه وزارتخانه ها می توان��د رويکرد دولت را 

نسبت به شرايط آينده نشان دهد.
چهار وزارتخانه شاهد بیشترين رشد بوده اند:

* بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
* ورزش و جوانان

* اطالعات
* راه و شهرسازی

که به ترتیب 70.8 و 53.5 و 41.5 و 36.1 درصد 
رشد را تجربه خواهند کرد.

اين موضوع نش��ان دهنده آن اس��ت ک��ه دولت در 
س��ال آينده قصد توجه جدی تر به حوزه بهداش��ت و 
س��المت دارد و بهبود حوزه جوان��ان و ورزش در رتبه 
دوم اولويت های دولت قرار دارد. اين رويکرد با عملکرد 
کنون��ی وزارت بهداش��ت و درمان و آموزش پزش��کی 
همخوان��ی دارد. همچنین مؤيد اظهارنظر س��ید تقی 
نوربخش، مديرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی اس��ت 
ک��ه پیش از اين از مذاکرات انجام ش��ده برای پرداخت 

بخشی از بدهی های دولت به اين سازمان در اليحه بودجه 94 خبر داده بود.
اين در حالی اس��ت که به نظر می رس��د دولت چهار حوزه ديگر را دارای ثبات 
الزم می داند و تغییرات جدی را در آنها دنبال نخواهد کرد، به نحوی که میانگین 

رشد آنها 10.5درصد است:
* علوم، تحقیقات و فناوری

* جهاد کشاورزی
* ارتباطات و فناوری اطالعات
* تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

اين رويکرد می تواند باعث انتقاد از دولت ش��ود، چرا که در حال حاضر کش��ور 
با ش��رايط خشکس��الی بلندمدت مواجه اس��ت و با توجه به راندمان پايین بخش 
کش��اورزی در مصرف آب، تخصیص بودجه خ��اص برای اصالح روش های مصرف 

آب طبیعی به نظر می رسد.
در اي��ن می��ان برخی امور در حالت میانه قرار دارد و دولت تالش کرده اس��ت 
تغییرات آنها در س��طح میانگین تغییرات بودجه ای باش��د، ب��رای مثال در اليحه 
تقديمی بودجه سال 94 به مجلس شورای اسالمی بودجه ارشاد و فرهنگ اسالمی 
رشد 23.4درصدی نسبت به سال قبل داشته است که جايگاه اين وزارتخانه را از 
لحاظ میزان رشد بودجه در میان 17 وزارتخانه ديگر در رتبه يازدهم قرار می دهد. 
اين موضوع نشان دهنده آن است که برای دولت تغییر در روندها و شرايط فرهنگی 

اولويت ندارد يا دولت اين حوزه را باثبات ديده و نیازمند تغییر نمی داند.
البته نارضايتی هايی نیز اعالم ش��د، از جمله مهدی دانش يزدی، معاون اداری 
و مال��ی وزير ام��ور خارجه گفت: بودجه ج��اری اين وزارتخانه برای س��ال آينده 
800میلیارد تومان و بودجه عمرانی نیز 107میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ده و 
درمجموع بودجه سال آينده دستگاه ديپلماسی 907میلیارد تومان خواهد بود که 

بودجه در نظر گرفته شده بسختی کفاف مخارج را می دهد.

مباحث مطرح شده بعد از ارائه اليحه و نقدها
س��عید لیالز، اقتصاددان اليحه بودجه 94 را بس��یار انقباضی دانسته که برای 

تحقق انضباط مالی طراحی شده است.
ايرج نديمی، نايب رئیس اول کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با خبرنگار ايرنا، بودجه سال 1394 کشور را افزايشی و اعداد و ارقام آن 
را ت��ا حدودی غیرواقعی دانس��ت و با بیان اينک��ه نگرانی هايی در مجلس در مورد 
تأمین منابع بودجه س��ال آينده وجود دارد، گفت: بس��یاری از اعداد و ارقام اليحه 

بودجه به منظور واقعی شدن نیاز به بازبینی و بازنگری دارد.
عبدالکريم رجبی، عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اسالمی، ضمن تقدير از تالش خستگی ناپذير دولت در تنظیم يک بودجه منطقی 
و حساب ش��ده، معتقد است: بودجه س��ال 1394 از سوی دولت مناسب تنظیم و 

تدوين شده است.

جعف��ر قادری، عضو کمیس��یون برنام��ه، بودجه و 
محاس��بات مجلس شورای اس��المی کاهش وابستگی 

بودجه به درآمدهای نفتی را قابل تأمل دانست.
اسداهلل عسگر اوالدی، عضو هیئت نمايندگان اتاق 
بازرگانی با اش��اره به اينک��ه اليحه بودجه 94 به ايجاد 
اش��تغال و رفع رک��ود کمک نمی کند، گف��ت: بايد در 
بودجه سال آينده از تولید داخلی که پشتوانه صادرات 
اس��ت، حمايت ش��ود، زيرا تولید يک��ی از منابع اصلی 

درآمد کشور است. و اين بودجه تورم زاست.
شهباز حس��ن پور، ديگر عضو کمیس��یون برنامه و 
بودجه مجلس شورای اس��المی معتقد است دولت در 

بحث بودجه بسیار منضبط است.
حمیدرضا فوالدگر، رئیس کمیسیون ويژه حمايت 
از تولید ملی مجلس شورای اسالمی با بیان اينکه سال 
آين��ده يارانه نقدی افزايش نمی يابد، گفت: دولت قصد 
دارد با حذف يارانه ثروتمندان به اقش��ار ضعیف يارانه 

غیرنقدی بدهد.
اما مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس دي��دگاه انتقادی 
خ��اص خ��ود را دارد و در مورد درآمد نفت و مالی��ات در بودجه 94 با ترديد نگاه 
کرده اس��ت. اين مرکز در گزارش��ی از ابهام در تحقق درآمد مالیاتی سال آينده و 
کسری 6میلیارد دالری در ارزش کل صادرات نفت خام و میعانات گازی سخن به 
میان آورده اس��ت. در گزارش منتشرشده آمده است: اگر پیش بینی تحقق درآمد 
مالیاتی س��ال جاری درس��ت باش��د، رقم درآمد مالیاتی بودجه س��ال آينده رشد 
27درصدی نسبت به رقم علمکردی سال جاری خواهد داشت که اين امر نیازمند 

بررسی بیشتر است.
جدول: سهم وزارتخانه ها و تغييرات بودجه ای هريک

رتبه 
از نظر 
تغييرات

نام وزارتخانه
بودجه 
)مبالغ به

 ميليون ريال(

رتبه 
از نظر 

سهم از 
بودجه

درصد رشد 
بودجه 

وزارتخانه ها 
نسبت به 

سال گذشته
51.419.927570.8بهداشت، درمان و آموزش پزشکی1

4.657.8341553.5ورزش و جوانان2

22.477.712741.5اطالعات3

63.278.465436.1راه و شهرسازی4

1.640.5641731.7نفت5

71.934.379330.9نیرو6

14.479.467830.0کشور7

5.555.1621428.7صنعت، معدن و تجارت8

7.027.4841328.2اقتصاد و دارايی9

26.646.266627.3دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح10

7.693.2071223.3فرهنگ و ارشاد اسالمی11

10.257.5101122.4امور خارجه12

233.625.152121.4آموزش و پرورش13

1.415.5541816.3دادگستری14

171.320.540214.2تعاون، کار و رفاه اجتماعی15

2.450.4171610.2ارتباطات و فناوری اطالعات16

10.861.064109.2جهاد کشاورزی17

12.370.22797.8علوم، تحقیقات و فناوری18

چه�ار وزارت خانه ش�اهد بيش�ترين 
رش�د بوده ان�د: بهداش�ت، درم�ان و 
آم�وزش پزش�کی، ورزش و جوان�ان،  
اطالع�ات و راه و شهرس�ازی. دول�ت 
در س�ال آين�ده قصد توج�ه جدی تر 
به حوزه بهداش�ت و س�المت را دارد 
و بهب�ود ح�وزه جوان�ان و ورزش در 
رتبه دوم اولويت های دولت قرار دارد. 
اين رويکرد ب�ا عملکرد کنونی وزارت 
بهداش�ت و درمان و آموزش پزشکی 

هم خوانی دارد.
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گفتوگوباسيدباقرپيشنمازي
معاوناسبقپرورشيوتربيتبدنيوزارتآموزشوپرورش

اشاره:
در ادامه گفت وگوهاي 
کارشناسانه با صاحب نظران 
حوزه تعليم و تربيت درباره 
آسيب شناسي فعاليت هاي 
پرورشي و رسيدن به ايده هاي 
تازه و نو در اين زمينه، اين بار به 
سراغ سيدباقر پيشنمازي رفتيم. 
ايشان در فاصله سال هاي 85 
و 86 معاون پرورشي و تربيت 
بدني وزارت آموزش و پرورش 
بود که در آخر سال 86 استعفا 
داد و به صدا و سيما رفت. از 
آنجا که ايشان در پاسخ اولين 
پرسش، به مسئوليت هاي متعدد 
و سوابق تربيتي خود اشاراتي 
دارد، ما چيزي نمي افزاييم و 
توجه خوانندگان را به متن اين 
گفت وگو جلب مي کنيم. 

تحول در آموزش و پرورش بايد از گزينش 

نيروی انسانی آغاز شود



شماره چهارم / دی ماه 1393 88

اجتماعی

شماره چهارم / دی ماه 1393 88

پرونده اول

شماره چهارم / دی ماه 1393 88

ت وگو
گف

شماره چهارم / دی ماه 1393

گفت   وگو متش�کريم. احتماال در س�ه شماره گذش�ته نشريه مالحظه  بس�م اهلل الرحمن الرحيم. از ش�ما به خاطر ش�رکت در اين 
کرده اي�د که ما بخش�ي از محت�واي مجله را به ص�ورت اختصاصي به 
موض�وع امور تربيت�ي اختصاص داده ايم و بنا داري�م که از تجربه همه 
مديران با هر گرايش فکري و سياس�ي اس�تفاده بکنيم و فضا را براي 
برنامه   ري�زان و همچنين معلمان و کادر آموزش�ي مدارس مس�اعد تر 
بکنيم تا آنها بتوانند با دس�ت پر  در زمينه کار پرورش�ي، برنامه ريزي 
و اجرا بکنند. اگر اجازه بدهيد بحث خود را با يک س�وال ش�خصي از 
شما ش�روع بکنيم. اينطور که ما از شما شناخت داريم حضرتعالي کار 
پرورشي را از مدرسه تا معاونت پرورشي وزارت آموزش و پرورش طي 

کرده ايد. لطفا در ابتدا فعاليت   هاي پرورشي خودتان را بيان بفرماييد.
پيشنمازي: بسم اهلل الرحمن الرحیم. از سال 59 به عنوان معلم ديني تدريس مي کردم 
و گاهي هم عربي. در دوران معلمي يک سلسله رويکرد هاي پرورشي را پیگیري مي کردم 
منتها مديران مدارس نوعا اين ذهنیت را داشتند که ما نبايد در کار پرورشي دخالت کنیم 
و پرورشي، امر مستقلي است! در سال61 به کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان مامور 
به خدمت ش��دم، به عنوان مدير منطقه )مازندران و سمنان(. همزمان تدريس هم داشتم 
و ارتباطم با مدرس��ه قطع نبود. در سال 69 با حفظ سمت درکانون، مشاور پرورشي مدير 
کل وقت آموزش و پرورش اس��تان مازندران شدم. در سال 70 به عنوان معاون پرورشي و 
تربیت بدني اس��تان به آموزش و پرورش برگشتم و تا سال 72 در اين سمت انجام وظیفه 
کردم. در سال 85 به عنوان معاون پرورشي و تربیت بدني وزارت آموزش و پرورش منصوب 
شدم و تا اواخر اسفند سال86 در اين سمت بودم. بعد از تاسیس وزارت ورزش و جوانان به 
عنوان معاون امور فرهنگي و تربیتي اين وزارتخانه از سال90 تا 92 توفیق خدمت داشتم. 
 بنابراين قس�مت عم�ده عمرتان را ب�ه فعاليت هاي تربيتي 

مشغول بوده   ايد.
پيش�نمازي: بله. من حتي زماني هم که در س��مت هاي مديريتي ديگر )صداوسیما( 
بودم از تجارب تربیتي اس��تفاده مي کردم. يافته   هاي تربیتي من بیش��تر مربوط به دوراني 
اس��ت ک��ه درکانون از محضر مرح��وم دکتر رجبعلي مظلومي بهره   مند بودم. ايش��ان يک 
نظريه   پرداز بس��یار خبیر در امر تربیت بود. البته بعدها در خدمت آيت   اهلل حائري شیرازي 

نیز در بحث تربیت ديني استفاده هاي خوبي کردم. 
 بس�ياری از مربيان و معلمان ما که در س�ال هاي اول انقالب 
در مدارس حضور داش�تند و بعد ها در زمينه ه�اي تربيتي، نظرياتي را 
مطالعه و از لحاظ علمي رشد کرده و با ابعاد نظري تعليم و تربيت آشنا 
و وارد برنامه ريزي هاي خيلي جدي تر در حوزه تعليم و تربيت ش�دند، 
خيلي افس�وس مي خورند که اي کاش دانش و عل�م امروز را در زماني 
که در مدرس�ه مربي و معلم بوديم، داش�تيم. آيا شما هم وقتي اين دو 
دوره فعاليت خودتان را مقايس�ه مي کنيد، اين افسوس برايتان ايجاد 
مي ش�ود؟ اين موضوع را از اين منظر مي   پرس�يم که يک�ي از نياز هاي 
اساس�ي مربيان و معلمان را همين آش�نايي نظري با مفاهيم تربيتي و 

آموزشي در اين زمينه مي   دانيم. 
پيش�نمازي: خوش��بختانه بعد از 3 س��ال معلمي در مدارس کارج��دي تربیتي من 
درکانون و با بهره   گیري علمي بیش از10س��ال از محضر دکتر مظلومي در دهه 60 همراه 

بود که انگیزه تحقیق بیش��تر در علوم انس��اني اسالمي را در 
من به وجود آورد و در مقايس��ه با س��ال   هاي اول حضور در 
مدرسه و معلمي )که حدود20سال داشتم(، نگرشي عمیق   تر 
نسبت به دانش   آموز و تعلیم و تربیت پیدا کردم. البته مربیان 
ما چند گروه هس��تند. بعضي ها همچن��ان بر روش هايي که 
تاريخ مصرف مش��خصي در سال هاي دور داشته اصرار دارند 
و اتفاقا آنها کساني هستند که شايد شادابي و نشاط گذشته 
را ه��م ندارن��د. تعدادي هم به دلی��ل مطالعات و تحصیالت 
خود ش��رايط ديگري را دارند. م��ن خودم از اين جهت برايم 
جال��ب بود که از ابتداي کار درکانون در معرض فعالیت هاي 
کارشناس��ي قرار گرفتم و بهره دوجانبه نظري- عملي بردم. 
مرحوم دکت��ر مظلومي نظريات خود را ب��ه خط مقدم اجرا 
مي فرس��تادند و بازخوردگیري مي کردند و گاهي اصالحاتي 
انج��ام مي دادند. مربیان م��ا هم در کانون ب��ه دلیل ارتباط 
آموزشي با ايشان از عقبه فکري و تخصصي خوبي برخوردار 
بودند. علت هم اين بود که کانون به جهت کّمي محدود بود 

و فرصت کار کیفي داشت. وسعت آموزش و پرورش مجال کار کیفي را کمتر مي دهد. 
در اينجا اشاره اي مي   کنم که تفصیلش بستگي به فرصت دارد. ما در مورد دانش تربیتي 
راه و بیراهه هايي داريم که امروز از آن به عنوان تحول در علوم انساني ياد مي شود. زماني 
که در معاونت پرورشي و تربیت بدني آموزش و پرورش بودم اصرار داشتم مباحث مشاوره 
و علوم تربیتي را بر اس��اس انسان   شناس��ي اس��المي تعقیب کنیم چون تولد جديد براي 
معاونت پرورشي در جريان بود )بعد از دوره انحالل( و »احیاء« مي   شد. منتها کارشناساني 
که تحصیالتشان مبتني بر انسان   شناسي غربي بود و همه سرمايه آنها همان تحصیالت بود، 
به طورطبیعي روي آن پافش��اري مي کردند. امروز هم که بحث تحول بنیادين در آموزش 
و پرورش مطرح مي ش��ود در يک کلمه بحث اس��تقالل واقعي آموزش و پرورش بر اساس 
اقتضائات ايراني- اس��المي حاکم بر کش��ور مطرح است. اين سوال شما به دلیل اينکه گره 
مي خورد به تفسیر ما از جهان   بیني و تعريف انسان و تربیت، بايد مربیان را تفکیک کرد. بله 
کساني که در حوزه تربیت ديني اطالعاتي را کسب کردند احساس بسیار بهتري داشتند. 
من در زمان معاونت پرورشي و تربیت بدني ديدگاه هاي خودم را که يک رويکرد جديد بود، 
استان به استان رفتم و بدون واسطه با مربیان برگزيده استان که میانگین اجتماع آنان700 
نفر بود، مطرح کردم و بازخورد ها را گرفتم. خیلي از مربیان که احساس مي کردند »ستاد« 
ديگ��ر حرفي براي گفتن ندارد، رويکرد و تالش جديدي را از خود نش��ان دادند، مطالعات 
جديدي ايجاد ش��د، منابعي مي خواس��تند که به آن ها رجوع کنند، به دنبال اين بودند که 
از اين منظر جديد، تربیت و انس��ان، مدرس��ه و حتي تلفیق و تعمیم کار پرورشي را مورد 
بازنگري قرار بدهند. البته اين بحث مبس��وط و طوالني است و مي شود در جاي خود وارد 

اين بحث نیز بشويم.
 اتفاقا اين بحث همين   جا اگر مطرح بش�ود مناس�ب تر است. 
خيلي از دوس�تان با رويکرد ش�ما معتقد به بازانديش�ي و بازنگري در 
همه حوزه هاي تعليم و تربيت هس�تند. البته به صورت فراگير تر همان 
بحثي مطرح اس�ت که ش�ما فرموديد يعني نقد علوم انساني موجود و 
بازانديشي در علوم انساني بر اساس مباني انديشه خودي. از آن باال تر 
هم بحث هايي مطرح اس�ت که متفکرين و روش�نفکران ما در گذشته 
پيرامون س�نت و مدرنيس�م داش�ته اند و اينکه با غرب چه بايد کرد. 
پرسش�ي که مطرح مي   شود اين اس�ت که اگر برداشتي که شما داريد 
مقبول بيفتد، چه اتفاقات متفاوتي در آموزش و پرورش و مش�خصا در 

حوزه پرورشي رخ خواهد داد؟
پيش�نمازي: نقطه ش��روع تحول در گزينش نیروي انساني و نظام تربیت معلم است. 
نگرش��ي ک��ه االن به امر گزينش وج��ود دارد، چه براي معلم و چ��ه مربي و مدير صحیح 
نیست. در جذب و تربیت نیرو براي وزارت آموزش و پرورش من معتقد به »کشف« هستم 
ن��ه مراجعه. ما االن از بین مراجعین با روش هايي نادرس��ت، اف��رادي را انتخاب مي کنیم 
و وض��ع امروز آموزش و پرورش ما محصول ورودي   هاي اين ش��یوه گزينش اس��ت. وقتي 
گفته مي ش��ود کش��ف، منظور اين اس��ت که آموزش و پرورش براي همه دستگاه ها نیرو 
تربیت مي کند و براي خودش چرا بايد عاجز باش��د؟ به عنوان مثال تعداد زيادي مدارس 
ش��بانه   روزي مخصوصا در مناطق محروم داريم که دانش   آموزان به صورت 24 س��اعته در 
اختیار ما هس��تند يا س��اير مدارس. بهترين استعداد ها را مي شود در آنجا شناسايي کرد و 
کالس ه��ا و فوق   برنامه هايي براي آنها ايجاد کرد که به تربیت معلم راه پیدا کنند. اينها که 
دنبال به تهران آمدن نیستند. اگر هم حدود 20 درصد براي تحصیل مهاجرت کنند حدود 
80 درصد علقه محلي دارند. آن روش کش��ف که من گفتم 
چند حسن در بر داش��ت. هم استعدادهاي برتر »گل   چین« 
و ب��راي کار معلمي دعوت مي   ش��دند و هم انگیزه  حضور در 
مناطق دوردس��ت براي نیروهاي بومي وجود داش��ت و هم 
براي ادامه تحصیل آنان در دانشگاه فرهنگیان )تربیت معلم( 
بسترسازي مي   شد. در مورد نظام تربیت معلم هم بايد دانست 
که با تعلیم معلم متفاوت اس��ت. ما تعلیم معلم داريم يعني 
ارائه يک س��ري »معلومات« و اطالعات به معلم! در صورتي 
که تربیت اين گونه نیس��ت. هم��ه چیز که کالس و درس و 
کتاب نیست. تربیت بستر   سازي براي رويش استعداد هاست. 
من نمي خواهم او را برويانم، فضاس��ازي مي کنم تا او خود بر 

فطرتش برويد. اين يک نگرش مهم است. 
يکي از اش��کاالت گزينش اين اس��ت ک��ه در مصاحبه، 
مسائل اکتسابي را فقط رصد مي کند، در صورتي که مسائل 
اکتسابي را اگر کسي نداشت مي توان براي او آموزش در نظر 
گرفت اما مس��ائل ذاتي را اگر کسي نداشته باشد، با آموزش 
حل نمي   ش��ود. کسي ممکن اس��ت دکتراي علوم تربیتي يا 

نقطه شروع تحول در گزينش نيروي 
انس�اني و نظ�ام تربيت معلم اس�ت. 
نگرشي که االن به امر گزينش وجود 
دارد، چ�ه ب�راي معلم و چ�ه مربي و 
چه مدير صحيح نيس�ت. در جذب و 
تربيت ني�رو ب�راي وزارت آموزش و 
پرورش معتقد به »کش�ف« هستم نه 

مراجعه. 
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معارف اسالمي داشته باش��د اما چهره او دافعه داشته باشد. 
چنین کسي طبعا به درد کار معلمي يا مربیگري نمي خورد. 
اگر براي او بار ها کالس ضمن خدمت گذاش��ته شود مشکل 
او حل نمي شود. يا کسي که آستانه تحمل کمي دارد به درد 
کار معلمي نمي خورد. کسي که 150 کیلو وزن داشته باشد 
نمي تواند تکان بخورد و در اردو ها و فعالیت ها ش��رکت کند 
هر چند که عالمه دهر باشد. بايد در ابتدا ظرفیت   هاي ذاتي 
را بررسي کرد و ديد که از لحاظ شخصیت و حوصله و دامنه 
تحمل و بش��اش بودن و قدرت برق��راري ارتباط و ... به درد 
کار معلمي مي خورد يا نه؟ فرض کنید کس��ي احکام و قرآن 
را بلد نباش��د. اين نقص را مي توان با آموزش جبران کرد اما 
اگر تاروپودش به درد اين کار نخورد، با کالس نمي ش��ود آن 
را جبران کرد. ابتدا ش��خصیت فرد و ظرفیت هاي ذاتي او را 
رصد کنیم و بعد به تربیت معلم بفرستیم تا دوره هاي تربیتي 
و آموزش��ي الزم را ببیند. ضمنا در دانشگاه فرهنگیان براي 
»تربیت« معلم، )غیر از کتاب ها که بحث خاص خود را دارد(، 

به شخصیت هايي نیاز داريم که الزم نیست دائما سخنراني کنند و حرف بزنند، بايد انس و 
هم   نشیني و مصاحبت و معاشرت و هم   سفري با اين ها بتواند روي شخصیت متعلم و متربي 

اثر بگذارد و البته مالحظات ديگري نیز وجود داردکه بیان آن مجال بیشتري مي   طلبد. 
بنابراين تحول از ورودي آموزش و پرورش شروع مي شود. يک غفلت در گزينش ممکن 
است يک انسان فاقد شرايط را 30 سال به اين وزارت گره بزند. تربیت نیرو ي انساني، جزء 
کار ه��اي ديربازده اس��ت و معموال يک وزير بايد بکارد و وزي��ر ديگري درو کند اما وزيري 
انگیزه کاشتن براي برداشت وزير ديگر را ندارد و ترجیح مي دهد کشت  کوتاه   مدتي داشته 

باشد که در دوره خودش محصول بدهد. يکي از مشکالت آموزش و پرورش اين است.
 پرس�ش ما بيشتر ناظر به ابعاد نظري مساله بود. اينکه شما 
فرموديد بيشتر کاربردي و راهکاري است براي رسيدن به آن وضعيت 
مطلوب. س�ؤال ما اين اس�ت که تفاوت منظر فکري شما با آنچه امروز 
رايج اس�ت، کجا خ�ود را ظهور خواهد داد؟ برخ�ي مطرح مي   کنند که 
علوم و مشخصا علوم انساني، اسالمي و غيراسالمي دارد. حتي بعضي ها 
قائل به علوم تجربي اسالمي و غيراسالمي هستند. پرسشي که مطرح 
مي شود اين اس�ت که نتيجه عيني و عملي اين تفکر چه خواهد شد؟ 
تفاوت در نتيجه در کجا بروز خواهد کرد؟ اگر شما با همان جهان   بيني 
و انسان   شناسي که از اس�الم استخراج مي کنيد به سراغ کار پرورشي 
برويد - که معتقديد اکنون آن گونه نيست - چه اتفاقي رخ خواهد داد؟

پيشنمازي: گام اول اصالح نگرش   هاست و بعد اقدام و اين نیازمند ارائه يک نقشه راه 
اس��ت که خوشبختانه سند تحول آن را تامین کرده است. به عنوان مثال يکي از اشکاالتي 
که در نگرش امور تربیتي در گذش��ته )مخصوصا در س��تاد( وجود داش��ت و ستاد به صف 
ديکته مي کرد، اين بود که تربیت ديني با تعلیمات ديني اشتباه گرفته شده بود. يعني فکر 
مي کردند که هر چقدر انتقال اطالعات ديني به دانش آموز بیشتر باشد، تربیت بهتري اتفاق 
مي   افتد. البته اين در بیان گفته نمي   شد اما شالوده برنامه   ريزي   ها و راهکارها مبتني بر آن 
بود. به همین صورت اکثر مسابقات 8گانه، 10گانه و 12گانه، مراسم سر صف، سخنراني ها 
و ... بر اي باال بردن اطالعات ديني صورت مي   گرفت. مثال حجاب را مي   خواستند با خواندن 
يک کتاب درس��ت کنند اما من باور ندارم که اطالعات ديني الزاما به تربیت ديني منجر 
مي شود. به عنوان مثال کسي که از چراغ قرمز رد مي شود اين طور نیست که نداند اين کار 
غلط است، مي داند و اين کار را انجام مي دهد. مشکل، نداشتن اطالعات ترافیکي نیست که 
با دادن اطالعات آن را حل کنیم زيرا 99 درصد کس��اني که اين کار را مي کنند مي دانند 
رد ش��دن از چراغ قرمز ممنوع است و رد مي ش��وند. اطالعات ديني هم به تنهايي تربیت 
ديني ايجاد نمي کند و بستگي دارد که اين اطالعات را در چه ظرفي قرار بدهید. اگر مربي 
عامل، »محبوب و مقبول« باشد ظرف وجودي دانش آموز تحت تاثیر ظرف وجودي مربي 
قرار مي   گیرد و رويش آغاز مي   ش��ود. چون در نظام تربیت ديني و بر اساس انسان   شناسي 
اس��المي، »انسان، انس��ان را تربیت مي   کند« و ساير واسطه   ها و ابزارها، درکنار يک »مربي 
الي��ق« معني مي   دهد و اثربخش مي   گردد. آيا مربي م��ا که ازگزينش و نظام تربیت معلم 

فعلي عبور کرده است، از ظرف الزم براي اين کار برخوردار است؟
 هی��چ علم و معرفتي باال ت��ر از قرآن نداريم اما قرآن هم منهاي ظرف س��الم، اثرگذار 
نیست. خود قرآن مي گويد که من هدايت کننده هستم براي متقین، محسنین و مومنین. 
هدي للمتقین، هدي للمحس��نین، هدي للمومنین. يعني به ش��رط وجود ظرف مناسب، 
عامل هدايت اس��ت. حتي همین قرآن باعث زيان عده اي )که فاقد ظرف مناسب هستند( 
الِِمیَن إاَلَهّ َخَس��اًرا«. به قول س��عدي ش��یرازي: باران که در لطافت  مي ش��ود: »َوالَ يَِزيُد الظَهّ

طبعش خالف نیس��ت، در باغ الله رويد و در شوره   زار خس. 
لذا تقدم تزکیه برتعلیم اينجا تفسیر مي   شود. 

يکي از مربیان پرورش��ي به من مي گفت ما بايد خودمان 
را با کس��اني که ب��راي بازديد و سرکش��ي مي آيند، تطبیق 
دهی��م. بعضي ها مثال به جاي آنکه به رابطه من با دانش آموز 
نمره بدهند به ديوار هاي مدرس��ه نمره مي دهند. اگر ديوار ها 
پر بود از پوس��تر و عکس، از م��ن تعريف مي کنند و گزارش 
خوبي مي دهن��د. کاري ندارند که من با بچه ها چه رابطه اي 
دارم. ب��ه همین دلیل ديگر کاري با بچه ها ندارم و حواس��م 
به ديوار ها معطوف ش��ده است! اين »نگرش«، مسئله اصلي 
ماس��ت. در بعضي   ها، تصور اين بود ک��ه در کار تربیتي بايد 
جمجمه دانش آموزان و حافظه آنان انباش��ته شود. اطالعات 
ديني مش��روط بر اينکه در ظرف درستي قرار بگیرد کارآمد 
است اما اگر ظرف درستي آماده نکرده باشید، تاثیر ندارد. بر 
اساس آموزه   هاي قرآني و انسان   شناسي اسالمي معتقديم که 
فرمانده وجود انس��ان، دل اوس��ت و اگر دل را تصرف کرديم 
مي توانیم به هر جا که خاطرخواه ماس��ت، او را ببريم. اگر مربي »هنر مقبولیت« را داشت 
و محبوب و دوست   داش��تني شد، الزم نیس��ت خیلي حرف بزند. همین اندازه که با بچه ها 
زندگ��ي مي کند، بچه ه��ا از او اثر مي پذيرند. يعني بعد از اينکه »کش��ف« کرديم که يک 
مربي اهل است و در دانشگاه فرهنگیان براي معلمي يا مربیگري پرورش پیدا کرد، خواهد 
دانست که در امر تربیت جايي را که بايد هدف بگیرد »دل دانش آموز« است، نه جمجمه 
او. منته��ا دل دانش آموز پنجره ها و مجاري مختلف��ي دارد يعني حواس مختلفي دارد که 
دريافت بیش��تر آن از طريق گوش و چشم است و بیش از گوش، چشم معبر دريافت   هاي 
دل   نش��ین است و ما هر چه درمدرسه، »پیام« بسته   بندي مي کنیم، براي گوش است. 98 
درصد براي گوش هاس��ت و اقلیتي براي چشم ها. در صورتي که جبهه فرهنگي مقابل، در 
ارس��ال پیام عکس ما عمل مي کند. بیش��تر براي چش��م ها خوراک مي سازد و کمتر براي 
گوش ها. آن راهي که مس��تقیم به دل راه دارد، چش��م است )اين   ها آدرس هاي قرآني دارد 
و در احاديث و دعا هاي منس��وب به ائمه علیهم الس��الم هم هست که براي طوالني نشدن 

بحث ذکر نمي کنم(. 
معلم هم اگر بخواهد نقش تربیتي ايفا کند اين طور نیست که درس فیزيک و رياضي 
و جغرافی��ا را بدهد و آخ��ر کالس 5 دقیقه حديث بگويد و قرآن بخواند يا موعظه کند که 
البته به شرط مقبولیت و توجه به نیازها و اقتضائات اين هم اشکالي ندارد اما نظر من اين 
اس��ت که اگر معلم مقبول و محبوب ب��ود، در حین اينکه درس تخصصي خود را مي دهد 
اث��ر تربیتي هم مي گذارد. چون وزانت، متان��ت، نجابت، رعايت عدالت در رفتار، نگاه بدون 
طعنه وکنايه و توجه به تشخص   طلبي دانش   آموزان و تکريم و ... همه اين ها اثر تربیتي دارد. 
تربیت که فقط در کالم و قیل و قال نیس��ت. البته کالم هم براي خودش ش��رايطي دارد. 
لحن، طرز بیان، موقعیت   س��نجي، بالغت و فصاحت، و... ش��رط کالم است. اگر همه اين ها 
در کنار هم بود، تاثیرگذاري کالم را هم نفي نمي کنم اما وقتي من براي چشم دانش آموز 
با رفتار خودم خوراک مي س��ازم، موثرترم. اگر دانش   آموز مرا دوست داشته باشد به تدريج 
مثل من مي شود. در خانه هم به همین صورت است. ما نسبت به فرزندانمان همین حالت 
را داريم و فکر مي کنیم آنچه مي گويیم تربیت محس��وب مي ش��ود، در صورتي که آنچه ما 
عمل مي کنیم، تربیت مي کند. ممکن است در طول شبانه   روز سه تا ده دقیقه گوشش را در 
اختیار ما قرار بدهد اما تمام ساعاتي که بیدار است، دارد ما را رصد مي کند و دريافت هاي 
اصلي براي آن بخش است. حتي از سني که زبانش فعال نشده ولي چشمش کار مي کند، 
پیام دريافت مي کند. بنابراين اگر در اين نگرش جديد که مبتني بر انسان   شناس��ي قرآني 
اس��ت، مربي دل را هدف   گیري کند و براي مجاري   اي که به دل راه دارند، يعني س��مع و 
بصر و بیشتر براي بصر، خوراک تولید کند، اين معلم و مربي ياد مي گیرد که تربیت فقط 
کالم و سخنراني و کتاب و محفوظات نیست. به همین دلیل اردو به مراتب کارکرد تربیتي 
بیش��تري نسبت به مدرسه دارد. در مدرسه دانش آموز بخشي از رفتار من مانند راه رفتن، 
گچ به دس��ت گرفتن، صحبت کردن و ... را مي   بیند اما در اردو، همه ابعاد ش��خصیت من 
را از جمله نشس��ت و برخاس��ت و کار کردن و تفريح کردن و همکاري و مشارکت کردن، 
نماز خواندن، بهداش��ت و نظم، حقوق ديگران را رعايت کردن و ... در زندگي ش��بانه   روزي 
را )بدون اينکه کالمي مبادله بش��ود( رصد مي کند. اگر مرا دوس��ت داشته باشد مثل من 

عمل خواهد کرد. 
من اصالح نگرش را بر اس��اس اين ديدگاه مسئله اصلي در آموزش و پرورش مي دانم. 
معلم هايي که در کار تربیتي مش��ارکت نمي کنند تصورشان اين است که اين کار را مربي 
پرورشي بايد انجام دهد ولي اگر ما اين نگرش را درست کنیم و بگويیم که نیازي نیست کار 
مربي پرورشي را انجام بدهید، او بايد کار خودش را انجام بدهد اما شما طوري رفتار کنید 

اگ�ر معلم مقب�ول و محب�وب بود، در 
حي�ن اين ک�ه درس تخصصي خود را 
مي ده�د اث�ر تربيتي ه�م مي گذارد. 
چ�ون وزانت، متان�ت، نجابت، رعايت 
عدال�ت در رفت�ار، نگاه ب�دون طعنه 
وکناي�ه و توج�ه ب�ه تش�خص   طلبي 
دانش   آموزان و تکريم و ...، همه اين ها 

اثر تربيتي دارد.
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که دانش آموزان ش��ما را دوست داش��ته باشند و تحت تاثیر 
شخصیت شما باش��ند. من در معاونت پرورشي تالش کردم 
که س��اعت پرورش��ي را از کالس به حیاط بیاورم که در دل 
بازي هاي پرورش��ي حرف   هاي خودمان را بزنیم. 4 هزار بازي 
پرورشي را از سراسر کشور به کمک استان ها جمع کرديم. از 
بین اين ها حدود 300 بازي را به تفکیک ابتدايي، راهنمايي 
)آن زمان( و متوس��طه پس��رانه و دخترانه. تمام اين بازي ها 
داراي شناس��نامه شدند و مختصات و آثار بدني و پرورشي و 
تربیت��ي آن را ثبت کرديم. از طريق ش��وراي عالي آموزش و 
پرورش و س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي کتب درسي تالش 
ک��ردم تا اين ها را به تصويب برس��انم و از هفت   خوان بگذرم. 
البته مجال نش��د که آن را اجرا کنم چ��ون وزير تغییر کرد 
و م��ن هم اس��تعفا دادم. معتقدم بازي به خص��وص در دوره 
ابتدايي بس��تري ايجاد مي کند که مدير، معاون، مربي، معلم 
هر چن��د وقت يکبار که با دانش   آموزان هم   بازي مي ش��وند، 
مفهوم صمیمیت، زمینه »مقبولی��ت و محبوبیت« را فراهم 

بکنن��د. ضمن اينکه در دنیاي بچه ها، ب��ازي مفاهیم را بهتر منتقل مي کند. مخصوصا کار 
جمعي و گروهي، رعايت حقوق ديگران، در بعضي مسائل اولويت به ديگران دادن، تنظیم 
رابطه بین حرکت و هوش، سرعت تصمیم   گیري، سرعت انتقال و بسیاري از نقش ها در اين 
بازي ها ايفا مي   ش��د. بعضي از آنها 50-60 سال قدمت داشت و هدف مند بودن بازي، عمر 
آن را طوالني کرده بود. مثال در بعضي استان هاي مرزي بازي هايي وجود داشت که پیامش 
مرزداري بود يعني پاس��داري از مرز ها. نش��ان مي داد که روز اولي که اين بازي وضع شده، 
يک فکر حکیمانه پشت آن بوده است. اين بازي ها جزء میراث فرهنگي ماست و نیازي به 
بازي هاي وارداتي نداريم. دنیايي از زيبايي و لطافت و حکمت در آن هاس��ت و متاسفانه ما 

میراث خودمان را خوب نمي شناسیم. 
در تعبیر ظريفي آيت   اهلل حائري ش��یرازي گفته بودند دانش آموز حوض نیس��ت که از 
ظرف وجود معلم و مربي چند س��طل آب به وجود او منتقل کنید و حوضش پر بش��ود. 
مثل چاه اس��ت که بايد اليروبي ش��ود و از خودش آب بجو شد. لذا مي گفتند نیازي نیست 
به دانش آم��وزان ايمان بدهید، از آنها ايمان بطلبید. اين   ها به عنوان يک »نگرش« مبتني 
بر انسان   شناس��ي اس��المي برنامه   ها و راه   کارهاي تربیتي را تحت تاثیر خود قرار مي   دهد و 

نقطه   هاي آغاز تحول را مشخص مي   کند. 
آي�ا به نظر ش�ما نقصان�ي در ح�وزه بهره   ب�رداري از تجارب 
بين المللي و تجارب مردم غيرمس�لمان يا اس�تفاده از معارف مشترک 
بين انس�ان ها در دس�تگاه تعليم و تربي�ت وجود ن�دارد؟ يعني آيا ما 
ب�ه ان�دازه کافي از تجارب ديگ�ران در حوزه تعليم و تربيت اس�تفاده 

مي کنيم؟ آيا اساسا ما نيازمند به استفاده از اين تجارب هستيم؟
پيش�نمازي: من مخالفتي در مورد معارف مش��ترک ندارم و ت��ا االن هم وجه غالب 
همین بود و حتي فراتر از آن در حد تبعیت. منتها معتقدم که در ساير کشور ها هم فلسفه 
تعلیم و تربیت مبتني بر زيرس��اخت هايي اس��ت از جمله نحوه تعريفي که از انسان دارند. 
ممکن است بعضي از قطعات پازل هايمان با آنها شباهت داشته باشد. اگر نظام تربیتي را به 
درخت تشبیه بکنیم ممکن است بعضي برگ هاي ما به برگ هاي آنها شباهت داشته باشد 
اما ريش��ه ها قطعا متفاوت است. امیر المومنین علیه السالم در نهج   البالغه تعبیري در مورد 
معاويه دارد. معاويه را »شخص معکوس« توصیف مي کند. ما يک راکب داريم و يک مرکب. 
تعريفي که اسالم از انسان به صورت اجمالي داده اين است. رابطه نفس و هواي نفس هم 
به  اين ش��کل است يعني نفس راکب اس��ت و هواي نفس مرکب، اگر افسار اين مرکب به 
دست راکب باشد اين مرکب چیز بسیار خوبي است. يعني به تعبیر قرآن »تَحِمل أثقالَُکم 
إلي بَلٍَد لَم تَُکونوا بالِغیِه إالّ بِِش��قِهّ األنُفِس« )بار ش��ما را حمل مي کند به سرزمیني که اگر 
اين نباش��د ش��ما به زحمت بارتان را نقل مي کنید( اما همین مرکبي که اگر مهار و لجام 
بخورد به من خدمت مي کند و به مقصد مي رساند، اگر لجامش رها بشود، زمین مي زند و 
گاهي س��وار وارونه مي شود يعني جاي راکب و مرکب عوض مي   شود. امیر المومنین)ع( در 
دع��اي صباح تعبیر زيبايي دارند. به خداوند مي فرمايند اين مرکبي که در اختیار من قرار 
َهِّتي اْمَتَطْت نَْفِسي ِمن َهَواَها. خیلي سرکش  گرفته بس��یار سرکش اس��ت: َفِبْئَس الَْمِطیَهُّة ال
اس��ت و دائما مرا در معرض خطر قرار مي دهد. معاويه کسي بود که هواي نفس   اش راکب 
و خودش مرکب ش��ده بود و اين يعني »انسان وارونه«. جنود عقل بر او ديگر مسلط نبود. 
گاهي امام علي)ع( در نامه هايشان به معاويه مي فرمايند که اگر عقلت را حاکم قرار بدهي 
خودت قضاوت مي کني من در قتل عثمان نقش��ي نداش��تم )يعني منفعتي نداشتم(. ولي 

افسوس که هواي نفس بر تو مسلط است. 
غربي   ها براي همه جهات پرورش انس��ان مادي و در همه ش��ئون و کیفیات از قبل از 

تولد تا سنین باال تعاريفي ارائه کرده اند اما براي کدام انسان 
نس��خه پیچیده اند؟ انس��اني که از وحي آزاد است. معتقدند 
نبايد هیچ چیزي انسان را محدود کند. خوشبختي اين انسان 
در اين اس��ت که خواس��ته هايش را هر چه که هست عملي 
کند. تعريفي که از انسان و آزادي انسان آنها و ما داريم کامال 
متفاوت اس��ت هرچند که در بعضي موارد شباهت هم وجود 
داشته باشد. مثال سازگاري اجتماعي را آنها مطرح مي کنند 
و ممکن اس��ت پرسیده ش��ود که مگر بد اس��ت؟ ما هم در 
جامعه  مي خواهیم همزيستي داشته باشیم و هر دو حرف از 
س��ازگاري مي زنیم. آن   ها هم مي گويند اگر کسي با اکثريت 
همراه بود »نرمال« است و اگر نبود و به وضع حاکم اعتراض 
داش��ت »آنرمال« اس��ت. حرف من اين است که ما شايد در 
بعضي مصاديق ش��باهت هايي داش��ته باشیم مثل سازگاري 
اجتماع��ي اما به عنوان معیار نمي توان اين حرف را پذيرفت. 
در نظ��ام اعتقادي ما حقیقت، معیار اس��ت ن��ه اکثريت و نه 
اقلیت. به بیان آيه30 س��وره لقمان:»َذلَِک بِأََنّ اهلَلَهّ ُهَو الَْحُقّ 
َوأََنّ َما يَْدُعوَن ِمن ُدونِِه الَْباِطُل«. يعني خدا حق است وکساني که درآن مسیرند و آنچه غیر 
از )مسیر( خدا مي   جويند باطل است، چه اکثريت چه اقلیت. اگر ما سازگاري اجتماعي را 
به تعريف آنها بپذيريم در مورد حرکت امام حسین علیه   السالم که علیه وضع حاکم )باطل( 
قی��ام کردند )هر چند ظاهرا اکثريت را با خود همراه کرده بود( چگونه بايد داوري کنیم؟ 
گويا چنین جوي هم در آن زمان بود که در دفاع از خود مي فرمايند: »إني لم أخرج أشراً وال 
بطراً....« من از روي شورش و طغیان خروج نکردم. حضرت براي دفاع از »حق« قیام کردند. 
از جمله فرمودند: ااَلترون ان الحق اليُعمل به... آيا نمي   بینید که به حق عمل نمي   شود...؟ 
ما در حوزه علوم انساني با غرب بر سر زيرساخت ها از جمله تعريف انسان، اختالف نظر 
اساس��ي داريم. انس��اني که آنها توصیف مي   کنند »انسان وارونه« است و در علوم انساني و 
مباني نظري   شان براي انسان وارونه نسخه مي   پیچند و لذا اين نسخه   ها اگر مبنا قرار گیرد 
سرنوش��ت وارونه   اي را براي ما رقم خواهد زد. ما در بحث علوم انس��اني، در زيرساخت ها، 
مبان��ي و اصول چیزي کم نداريم. فقط کم   کاري کرده ايم و معارف تربیتي را اس��تخراج و 
و دس��ته   بندي و تنظیم نکرده ايم وگرنه منابع اس��المي در وصف و تبیین انسان چیزي را 
کم نگذاشته است. ما در حوزه تکنولوژي و صنعت هیچ محدوديتي نداريم و هر جاي دنیا 
پیش��رفتي باشد استقبال مي کنیم اما در حوزه علوم انساني چون پديده   اي به نام آخرت و 
عاقبت و سرنوشت داريم که در آنجا حاکم بر ما نه ژان پیاژه است نه جان الک نه وبر و نه 
کانت و ديگران. اين ها در همین دنیا هر 5 س��ال يک بار نظرياتشان را اصالح مي کرده اند! 
عقل به من مي گويد که مسیر خود را در علوم انساني به جايي گره بزن که حکمت مطلق 

و عقل مطلق است و ما آن را وحي مي دانیم که توصیف انسان از بیان آفريننده اوست.
 م�ا ضمن اينک�ه در مباحث نظ�ري و تئوريک حرف ش�ما 
را کام�ال قب�ول داريم اما خدش�ه اي را به آن بخش تجرب�ي کار وارد 
مي   داني�م. واقعيت قضيه اين اس�ت که بخش بزرگي از انديش�ه هاي 
جديد در حوزه هاي روانشناسي و روش تدريس و مباحث شخصيت و 
يادگيري و ...، جنبه هاي فلسفي و ارزشي ندارند بلکه کامال روش هاي 
تجربي هس�تند. قاعدتا آنهايي که در اين حوزه ها کار هاي بيش�تري 
کرده اند از آنهايي که کار نکرده اند جلو افتاده   اند. مثال انواع فهم ها از 
نظريه يادگيري را طراحي کرده   اند تا معلوم بش�ود در دوران کودکي 
چه عواملي در يادگيري تاثيرگذار است و در مراحل باال تر چه اصولي 
بايد رعايت بش�ود و يا در روش تدريس، بسياري از روش   ها را مبتني 
بر تجارب تجربي خودش�ان بنا کرده   اند که قس�مت عمده آنها، جنبه 
کامال علمي و تجربي دارد. من و ش�ما هم که به سراغ آيات و روايات 
مي رويم و مي خواهيم از آنها مفاهيم تربيتي را اس�تخراج کنيم اتفاقا 
وقتي با اين نظريات جديد آش�نايي داريم، بهتر روايات را مي فهميم 
براي اينکه احس�اس مي کنيم قبال کس�ي در ج�اي ديگري گفته و ما 
اينجا خيل�ي راحت تر از آيات و روايات اس�تخراج مي کنيم. حرف ما 
اين اس�ت که ما در اين حوزه ها نقص داريم و احس�اس استغنا در اين 
زمينه   ها به ما صدمه مي   زند. غير از آن که نتوانستيم بر اساس مبناي 
اس�المي و به تعبير امروزي بر اساس دانش ايراني - اسالمي، دستگاه 
نظ�ري خودمان را پي ريزي کنيم، در پي ريزي حوزه هاي تجربي هم از 

ديگران عقب هستيم. 
پيش�نمازي: من مخالف نیس��تم به اين معنا که ما دو راه گريز از شرايط فعلي داريم. 
يکي اينکه براي همیش��ه به کپي   ب��رداري ادامه بدهیم و راه ديگر اين اس��ت که خودمان 

تعبير ظريفي را آيت   اهلل حائري شيرازي 
گفته بودند مبنی بر اين که دانش آموز 
حوض نيست که از ظرف وجود معلم و 
مربي چند سطل آب به وجود او منتقل 
کني�د و حوض�ش پر بش�ود. مثل چاه 
است که بايد اليروبي شود و از خودش 
آب بجو شد. لذا مي گفتند نيازي نيست 
به دانش آموزان ايم�ان بدهيد، از آنها 

ايمان بطلبيد.
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نقیصه هاي کارمان درعرصه هاي تجربي را بر طرف کنیم. به اين جمله مقام معظم رهبري 
به اساتید علوم انساني دانشگاه ها استناد مي کنم، فرمودند )نقل به مضمون( کسي چیزي 
بلد نباش��د مي رود ش��اگردي مي کند و اش��کالي ندارد اما اگر کس��ي بنا باشد تا آخر عمر 
شاگردي کند اين قابل قبول نیست. به هر حال اين شاگرد بايد روزي استاد و نظريه   پرداز 

بشود. اين اشکال دارد که بخواهیم در علوم انساني تا آخر عمر شاگردي کنیم. 
 در همي�ن مس�ئله بازي ها هم ديگران از ما جلو تر هس�تند 
ي�ا اين موضوع که بايد آم�وزش و پ�رورش را از کالس خارج کنيم باز 
کش�ورهايي هستند که از ما جلو تر هس�تند. در اين مسائل، احساس 
اس�تغنا به زيان ماس�ت. در جاي ديگري بايد احس�اس استغنا داشته 
باش�يم ول�ي در اينجا ن�ه. م�ا در حوزه هاي نظ�ري و فک�ري و اينکه 
داشته هاي بسيار ارزشمندي داريم که بايد به سراغ آنها برويم و از اين 
منابع بسياري از نياز هاي خودمان را برطرف کنيم کامال با شما موافقيم. 
اما اين احس�اس استغنا در مس�ائل اجرايي و رفتاري و تجربي به زيان 
ماست. وقتي ما شروع مي کنيم به »اختراع دوباره چرخ«، همان جايي 

است که اشتباه مي کنيم.
پيشنمازي: قبول دارم. منتها اهلش مي توانند تشخیص بدهند که در بین همین موارد 
تجربي،کدام يک با جهان   بیني ما س��نخیت دارد و قابل اس��تفاده است. به عنوان مثال من 
مي دانم که يک سري گیاهان دارويي داريم و آن کسي که در اين زمینه تخصص دارد هم 
اين را مي داند اما بین دانس��تن من و آن فرد فرق زيادي وجود دارد. نگاه او عالمانه اس��ت. 
من حرف شما را قبول دارم ولي مي گويم که کارشناسان اين موضوع بايد تشخیص بدهند. 
من احساس استغنا نمي کنم بلکه مي گويم کم   کاري شده است در استنباط منابعي که در 
اختیار داريم، خواه در حوزه نظري و خواه در حوزه عملي و اگر نخواهیم مادام   العمر شاگرد 
باش��یم، بعد از مدتي که از آن کارهاي تجربي گلچین شده و موارد خوب و مفید استفاده 

شد، بايد بتوانیم خودمان موارد بهتري را ابداع بکنیم، همچنان که 
در بسیاري از علوم وقتي دست به کار شديم 
مانند انرژي هسته اي و سلول هاي بنیادين و 

... درخشش خوبي داشتیم.
 برگردي�م به دوران 
در  ش�ما.  مديريت�ي  تجرب�ه 
دوره ش�ما کار تربيت سياسي 
انج�ام  چگون�ه  اجتماع�ي 

مي شد؟
پيشنمازي: در س��تاد کارشناس تربیت 
سیاس��ي داش��تیم ولي کار خالقانه اي اتفاق 
نمي افتاد. اما در مازندران که بودم تشکیالت 

دانش   آموزي را با استفاده از مربیان و معلمان برجسته ايجاد کرديم که دانش   آموزان پیشرو 
در فعالیت   هاي آموزشي و پرورشي در آن پذيرفته مي   شدند. مجموعه اي از مسائل اعتقادي 
و از جمله تربیت سیاس��ي در آنجا آموزش داده مي   ش��د. جزوات و کتاب هاي آن جلسات 
هنوز موجود اس��ت. منتها ما بین تربیت سیاس��ي و تربیت حزبي فرق قايل بوديم. از همه 
دوستاني هم که در اين جلسات حضور داشتند، تقاضا کرده بوديم که سلیقه   هاي سیاسي 
را وارد اين جلس��ات نکنند و اجازه بدهند کاري اساس��ي در تربی��ت دانش آموزان صورت 
بگیرد. ثمره آن بچه هايي که در سال 70 با صد نفر شروع شد و در سال 76 به 10 هزار نفر 
رسیدند، االن در چهره   هاي درخشاني که در شئون مختلف حکومتي يا علمي هستند ديده 
مي   شوند. ما آن زمان بحث تبیین »نظريات سیاسي امام خمیني«، و مسئله دشمن   شناسي 
را در چارچ��وب جزواتي در اختیار مربیان قرار داديم و به دانش آموزان هم فرصت تحقیق 
و بررسي و مشارکت در بحث داده مي شد. منتها دوره مسئولیتم تمام شد و اين مسئله در 

مراحل باال تر ادامه داده نشد. 
ولي در س��طح ستاد وزارت، زماني که من معاونت پرورشي را تحويل گرفتم، چیزي 
از معاونت نمانده بود جز بخش تربیت بدني و بهداشت و باقي فعالیت   ها منحل يا توزيع 
ش��ده بود. بخش عمده وقت من هم صرف تعريف و ايجاد س��اختار و ش��رح وظايف و 
پیگیري تصويب آيین   نامه قانون احیا در دولت و برگزاري جلسات متعدد با کارشناسان 
سازمان مديريت و برنامه ريزي آن زمان شد. همزمان بحث معرفي ديدگاه هاي جديدي 
که در حوزه تربیت داش��تیم و س��فر به استان ها و ارتباط بي   واسطه با مربیان مطرح بود 
و بنابراين بحث تربیت سیاسي دانش   آموزان در ستاد، مجال احیا پیدا نکرد چون بعد از 
تصويب ساختار تشکیالت معاونت براي انتصاب افراد واجد شرايط بسط   يد نداشتیم )به 
دلیل تراکم نیروهاي کمي در س��تاد( اما در دومین دور س��فرهاي استاني اولويت اصلي 
حضور در گردهمايي بزرگ استاني نمايندگان شوراهاي دانش   آموزي بود که ما مستمع 
بودي��م و 95درصد وقت ب��ه تريبون آزاد دانش   آموزان اختصاص داش��ت و اين يک کار 

عملي براي بیان ديدگاه   ها وگفت وگو درباره آن بود.
تربيت سياسي - اجتماعي قرار دارد. متاسفانه وقتي صحبت از تربيت  در س�ند تحول بالفاصله بعد از تربي�ت اعتقادي - اخالقي، 
سياس�ي اجتماعي مي شود ممکن اس�ت همان طور که شما گفتيد در 
ذهن ها اين تصور غلط ايجاد شود که قرار است کار حزبي اتفاق بيفتد. 
در حالي که به هيچ وجه اين گونه نيست و در تربيت سياسي اجتماعي، 
بايد به دنبال س�اختن انس�اني بود که احساس مسئوليت کند، فقط به 
خود نينديش�د و دنياي پيرامونش را هم ببيند، نگاه نقادانه پيدا کند و 
در عين حال توجيه ناکامي هاي معقول مديران برايش ش�دني باش�د، 
نقش اجتماعي بپذيرد و جامعه   پذيري سياس�ي و اجتماعي پيدا بکند 
و با مهارت هاي مختلف، کار گروهي، حرف و مش�اغل و ... آشنا بشود. 
متاس�فانه عده اي فکر مي کنند به اين نياز اجتماعي شدن نسل جوان 
هم بايد از منظر سياسي نگاه کرد. حاصل آن نگرش غلط اين است که 
به يکي از اساسي ترين وجوه شخصيت دانش آموز و بهترين بستري که 
ديگر ساحات تربيت را مي   توان در آن جاري کرد، بي   اعتنايي مي شود. 
اين آسيب   شناس�ي کامال حس مي ش�ود. اين غير از حذف پس�ت   هاي 
کارشناسي سياس�ي در ادارات است که متاس�فانه شاهد آن هستيم. 
اگر ش�ما بخواهيد کار تربيت سياسي اجتماعي را در آموزش و پروش 

آسيب   شناسي کنيد به چه مواردي اشاره خواهيد کرد؟
پيش�نمازي: اين ضرورت که قابل قبول اس��ت منتها بايد ديد که چه مدلي براي اين 
کار انتخاب مي   ش��ود و براي اينکه اين نتیجه حاصل شود چگونه مي توان روي دانش آموز 
تاثیر گذاش��ت؟ نقطه مبدا و مقصد کجاست؟ ابزار کار چیست و اينکه چرا چنین تصوري 
مي شود؟ اگر بر سر شیوه تحقق دستاورد هاي تربیت سیاسي اجتماعي به وحدت نظر نسبي 
برس��یم، بخش عمده اي از مسیر را طي کرده   ايم يعني 

بايد بر اصول مشخصي توافق حاصل شود.
مي توان به دانش آموز معیار داد که خودش بر اساس 
اين معیار مصداق را تش��خیص بدهد و قطعا در تعیین 
معیاره��ا زودتر به وحدت نظر مي   رس��یم و بهتر از اين 
اس��ت که از اول به سراغ مصاديق 
سیاسي برويم. هنگام طرح موارد، 
کسي که با من دوست است حرف 
مرا گوش مي کند و کس��ي که با 
ش��ما دوست است حرف شما را و 
اين خیلي آس��یب   پذير است. بايد 
ديد ک��ه معاونت پرورش��ي براي 
اجتماعي مدلي  تربیت سیاس��ي 
را تعري��ف کرده يا ن��ه؟ اين مدل 
است که محل گفت وگوست. بايد 
به اعتدال عمل شود مخصوصا در 
فضايي که حتي اگر شعار دولت، 
اعت��دال نب��ود براي چنی��ن کار 

حساسي انتظار اعتدال مي رفت. 
 ما خالء نگرش ها و بينش   ها و هويت ها و فعاليت هاي سياسي 
اجتماعي را در بس�ياري از حوزه ها مي بينيم. زماني مقام معظم رهبري 
گفت�ه بودند: خدا لعنت کند کس�اني را که مي خواهن�د بچه هاي ما را 
غيرسياس�ي بار بياورند و ش�ما بايد تحليل داش�ته باش�يد ولو اينکه 
تحليل شما غلط باشد. به نظر صاحب   نظران، در سنين مشخصي افراد 
از هوي�ت فردي خود فاصل�ه مي گيرند و در جمع و گروه هويت خود را 
تعريف مي کنند. اگر يک بس�تر اجتماعي مناسب وجود نداشته باشد، 
هر جريان انحرافي وابسته به دشمن يا جريان فکري گمراه کننده، اين 
توان مندي را پيدا مي کند که بچه هاي ما را در گروهي بپذيرد و هويت 
م�ورد نظ�ر خود را به آن ها تزريق کند. حرف ما اين اس�ت که چرا اين 
موضوع آسيب   شناس�ي نمي شود و در جهت ايجاد بستر هاي اجتماعي 
مش�ارکت براي نس�ل جوان کار نمي کنيم؟ ش�ما آيا اين آس�يب را در 

آموزش و پرورش حس نمي کنيد؟
پيش�نمازي: در حوزه تربیت سیاس��ي وقتي وضعیت کنوني را با دانش آموزان قبل از 
انقالب مقايسه مي کنیم، از يک منظر در وضعیت بهتري قرار داريم. من يادم مي آيد قبل 
از انقالب دانش آموزان ما نمي دانس��تند که در کش��ور هاي همس��ايه ما چه مي گذرد، چه 

 ض�رورت تربيت سياس�ی م�ورد قبول 
اس�ت، منتها بايد ديد چ�ه مدلي براي 
مي   ش�ود؟ چگون�ه  انتخ�اب  کار  اي�ن 
مي توان روي دانش آموز تأثير گذاشت؟ 
نقط�ه مب�دا و مقص�د کجاس�ت؟ ابزار 
کار چيس�ت؟ اگر بر س�ر ش�يوه تحقق 
اجتماعي  تربيت سياسي  دستاورد هاي 
به وح�دت نظر نس�بي برس�يم، بخش 
عمده اي از مس�ير را طي کرده   ايم يعني 
ابت�دا بايد ب�ر اصول مش�خصي توافق 

حاصل شود.
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برسد به اينکه در آن سمت قاره ها چه اتفاقي مي افتد. االن دسترسي به دنیاي ارتباطات و 
اينترنت و ... باعث شده است که دانش آموزان ما که کنجکاو و عالقه مند هستند نسبت به 
دانش آموزان دهه هاي قبل به مراتب جلو تر باشند. اما از اينکه دانش آموز خودش تشخیص 

بدهد و خودش تصمیم بگیرد و طعمه احزاب سیاسي نشود، االن مشکل وجود دارد.
به نظر من ش��باهت هايي بین تربیت ديني و سیاس��ي وجود دارد. اوال تربیت با تعلیم 
فرق مي کند و لذا اطالعات سیاسي الزاما به تربیت سیاسي ختم نمي شود. ثانیا تربیت يک 
میدان عمل و کارگاه عملي مي طلبد. تربیت سیاسي هم به اين صورت است که بايد جايگاه 
عمل در آن وجود داشته باشد. از جهت نظري هم بايد اصولي را تعريف کنیم. در سیاست 
هم بحث قدرت، حکومت، انسان و آزادي و حق و تکلیف و ... مطرح است که اين مفاهیم 
را دانش آم��وزان ما بايد ياد بگیرند و هم محل مص��رف آن را بدانند. غیر از اصول و مباني 
رويکردهای سیاس��ي که در قرآن و حديث آمده است، در تاريخ اسالم هم عملي شدن آن 
اصول را داريم، از غزوات پیامبر)ص( گرفته تا جنگ هاي امیر المومنین)ع( و بعد ها س��یره 
ائمه اطهار)ع( نسبت به خلفاي حاکم و نسبت به برخي از صحابه. شیوه هاي حکومت   داري 
امیر المومنین)ع( و نامه هايي که به اش��خاص مختلف نوشته اند و خطبه هاي نهج   البالغه و 
دکترين امام خمیني)ره( ...، همه اين ها منابع ما در تربیت سیاسي است. حضرت امیر)ع( 
به اشعث بن قیس والي آذربايجان مي نويسند که اين حکومتي که به تو سپرده شده، طعمه 
نیست بلکه امانتي در دست توست. همین نگرش به قدرت، نقطه اختالف بین جناح هاي 
سیاس��ي است. يک وقتي تالش مي شود براي اينکه شخصي يا حزبي رأي بیشتري کسب 
کند تا به قدرت برس��د و از اين قدرت بتواند به منافع ديگري مانند ثروت يا قدرت باالتر 
دس��ت پیدا کند. گاهي نگرش به قدرت و حکومت، نگرش خدمت محض اس��ت و نیازي 

نیست که بال   بال بزنیم. 
بنابراين اول بايد بر اصول و مباني توافق کنیم. تربیت سیاس��ي نبايد مانند ساختماني 
باش��د که پي ندارد. اگر فقط بیايیم روي مصاديق سیاس��ي بحث کنیم، گوينده از منظر 
خودش داوري و ارزيابي خواهد کرد، چه بحث مسائل سیاسي داخلي باشد چه بین المللي. 
دانش آموز در س��نیني اس��ت که تحت تاثیر عالقه به ش��خصیتي اس��ت که براي خودش 

توصیف مي کند. اگر ش��خصیت »الف« را دوست داشته باشد 
و ش��خصیت »ب« را دوست نداشته باشد 
قطعا بینش و نگرش و تحلیل ش��خصیت 
»الف« براي او مطلوب است چون هنوز به 
سن و مرحله تحقیق و پژوهشگري نرسیده 
اس��ت. اگر در بدو امر و قبل از اينکه معیار 
و اصول را بدهی��م دانش   آموز را در معرض 
ديدگاه هاي و نگرش ه��اي گوناگون حزبي 
قرار بدهیم، مدل تربیت سیاسي پايداري را 
طراح��ي نکرده   ايم. اگر اصول و مباني را در 
تفکی��ک حق از باطل يا صحیح از ناصحیح 
در اختی��ارش قرار بدهی��م، بعد ها در مورد 
تطبیق با مص��داق، اصولي تر پیش رفته ايم 

تا اينکه صرفا بخواهیم اطالعات سیاس��ي به او بدهیم که الزاما به تربیت سیاسي منجر 
نمي شود. 

در تربیت سیاس��ي ما به نوعي ممارس��ت عملي هم نیاز داريم. زماني گفته مي شد 
که در انتخابات ش��وراي دانش آموزي، يک نوع ورزش سیاس��ي صورت مي گیرد. کسي 
کانديدا مي شود و خود را معرفي مي کند و کساني هم راي مي دهند ولي در همان مدل 
هم به دانش آموز نگفتیم که بین حس��ن و تقي و نقي و ...، بر چه اس��اس بايد انتخابي 

صورت بگیرد. اين که شخصي خوش   تیپ تر است يا در فوتبال خوب گل مي زند يا ...، معیار 
خوبي براي انتخاب نماينده دانش آموزي نیس��ت. ل��ذا من معتقدم که بايد معیار ها عرضه 
ش��ود و من معیار را در آيات سیاس��ي قرآن مي دانم، آياتي که آگاهي ها و هشدار ها و ... را 
براي ما توصیف کرده اس��ت. بعد از آن س��یره سیاسي پیامبر)ص( و ائمه)ع( و نهج   البالغه 
که در واقع يک فصل مس��توفايي در تربیت سیاسي دارد. بعدا بايد وارد تمرين و ممارست 
سیاس��ي بش��ويم. اين به نظر من اصولي تر اس��ت و آموزش و پرورش در بستر تحقق سند 

تحول مي   تواند اين مسئله را تعريف کند.
 ش�ما در تربي�ت اخالقي و ديني از هم�ه معلمين ما انتظار 
داريد که خودش�ان عامل باش�ند و بر اس�اس اين عمل دانش   آموزان 
را تربيت بکنند و بر قلب ها تاثير بگذارند. اما در تربيت سياسي همه 
را ارج�اع مي دهيد به امام علي و پيامبر و س�نت تاريخي آن عزيزان 
و خيلي به حاکمان و سياس�يون ام�روز ارجاع نمي دهيد. گويي يقين 
داريد که در اين بعد، سياس�يون ما حداقل معلمين خوبي براي نسل 

جديد ما نيستند. 

پيش�نمازي: وقتي مي گويیم آيات سیاسي قرآن مبناس��ت، يعني معیار اندازه   گیري 
است. روش پیشنهادي من اين است که قبل از اينکه مسئوالن و سیاسیون با سلیقه   هاي 
مختلف را که نوعا منس��وب به احزاب و جريان   هاي سیاسي هستند، به عنوان استوانه هاي 
تربیت سیاسي به دانش آموزان معرفي کنیم، معیارها و شاخص   هاي حق و باطل و شرک و 
کفر و نفاق و نمونه هايي از تقابل جريان حق و باطل درتاريخ اسالم وخدعه هاي بکارگرفته 
ش��ده و رابطه سیاست و ديانت و نگرش اسالم به حقوق و تکالیف انسان و حدود حکومت 
و تعري��ف آزادي و... را ب��ر اس��اس قرآن و نهج   البالغه و س��یره پیامب��ر)ص( و ائمه)ع( به 
دانش آموزان ارائه کنیم. چون در اصول و مباني و منابع مرجع، زودتر به تفاهم مي   رسیم و 
هدف عالي شما از تربیت سیاسي هم چیزي جز افزايش بصیرت و قدرت تشخیص حق از 
باطل و تولي و تبري نیست و تربیت سیاسي اگر صحیح اتفاق بیفتد بايد بتواند اختالف ها و 
فاصله ها را کاهش دهد و باعث وحدت و همبستگي و تحکیم صفوف در برابر دشمن گردد 
و اين مي   تواند در چارچوب سند تحول به منشوري تبديل شود که با تغییر دولت   ها تغییر 
نکند و اگر »پي   سازي« براي بناي تربیت سیاسي را از قرآن و عترت که دو شاخص بي   بديل 
و مورد توافق هستند شروع نکنیم، بر هیچ معیار ديگري به تفاهم نخواهیم رسید چون به 
تعداد مديراني که در حال آمدوشد هستند، سلیقه و ديدگاه و هواي نفس وجود دارد و اين 
مسئله مهم، همچنان بر زمین خواهد ماند. به بیان آيه 95 سوره نساء و اِن تنازعتم في شئ 
فردوه الي اهلل و الي الرسول اِن کنتم تومنون باهلل و الیوم االخر ذالک خیر و احسن تاويال. 
يعني... چون در امري اختالف کرديد به خدا و پیامبر رجوع کنید اگر به خدا و روز قیامت 

ايمان داريد. در اين خیر شماست و سرانجامي بهتر دارد.
بعد از چیدمان »پي« اين بنا اشکالي ندارد که دانش آموز ما با سیاسیون و جريان   هاي 
سیاسي آشنا شود، زيرا شاخص و معیار را در اختیار دارد و مي   تواند مصاديق را تطبیق دهد 
و تصمیم بگیرد هر چند نقش يک مربي بصیر و آشنا با همان شاخص ها و معیار ها در کنار 

دانش آموز به عنوان راهنما و تبیین کننده ضروري مي   نمايد. 
 کش�ور ما در يک س�ده اخي�ر طوفان هاي سياس�ي زيادي 
به خود ديده اس�ت. از همين رو ش�ايد قرار دادن عنوان »سياس�ي« بر 
ي�ک فعاليت، باع�ث ايجاد نوعي بي رغبتي نس�بت 
به آن فعاليت  ش�ود. ش�ايد به همين دليل است که 
در س�ال هاي اخير الگ�وي دانش آموز مطلوب از نظر 
جامع�ه و خانواده ها، دانش آموزي اس�ت که بي توجه 
به پيرامون خ�ود، تنها به درس خوان�دن مي پردازد. 
فکر نمي کنيد اين نوع نگاه باعث 
ش�کل گيري ي�ک »من محوري« 
افراط�ي در جامعه مي ش�ود؟ آيا 
نمي ت�وان ب�ه جامع�ه ي�ادآوري 
ک�رد که فعاليت اجتماع�ي الزامًا 
به معناي فعاليت سياس�ي نيست 
و فعاليت سياس�ي تنها شاخه اي 
از فعاليت هاي اجتماعي محسوب 

مي   شود؟
پيش�نمازي: وقتي ما به جامعه 
مي گويی��م که تحصی��ل يعني فقط 
کتاب درس��ي وکتابهاي درسي ماهم 
حافظه مح��ور و با افق دي��د محدود 
تدوين مي شدند و امتحان هم فقط از 
اين کتاب ها گرفته مي شود و سؤال هاي کنکور هم قرار است از همین کتاب ها طرح  شود، 
طبیعي است که والدين تصور مي کنند تنها پلي که فرزندشان بايد از آن عبور کند، همین 
کتاب ها هس��تند. اين تنها مختص فعالیت اجتماعي ياتربیت سیاسي نیست. در مسابقات 
ورزش��ي هم گزارش هايي داشتیم که خانواده ها دانش آموزان را منع مي کردند. يا در برنامه 
تش��کل هاي دانش آموزي هم مي ديدي��م که يک دانش آموز فع��ال در اين عرصه، يک باره 
ارتباطش را قطع مي کرد. وقتي پرس و جو مي کرديم، مي ديديم که خانواده به خاطر ترجیح 

درس مانع حضور او در اين فعالیت ها شده است.
تمام اين مس��ائل براي اين اس��ت که ما مفهوم »درس« را تنه��ا در »کتاب« خالصه 
کرده   ايم و نگفتیم دانش آموز براي نقش��ي هم که قرار است فردا در جامعه ايفا کند، امروز 

بايدآموزش ببیند.
در مورد مسائل سیاسي مي بینیم تا حرف سیاست مي شود، ذهن ها به سمت کار حزبي 
مي رود. اين واکنش به دلیل حس مارگزيدگي جامعه از کار حزبي است. در همان سال هاي 
اول تا قبل از س��ال 61 يا 62 شاهد شکل گیري تعداد زيادي از احزاب بوده   ايم. دانشگاه ها 
ب��ه وضع بدي درگیر اين فضا بودند. عالوه بر اين، س��ابقه اح��زاب در تاريخ معاصر ما نیز 

 بايد ساير بخش ها با معاونت پرورشي 
هم�کاري کنن�د و در م�وارد مرتبط 
هماهن�گ ش�وند. اي�ن در آئين نامه 
قانون احيا تعريف ش�ده اس�ت. حتي 
در بازمهندسي نظام تربيت معلم بايد 
معاونت پرورشي ورود کند، هم چنان 
که سازمان نوسازي در امور ساختماني 
قس�مت   ها  س�اير  و  دارد  مرجعي�ت 
مکلفند مسائل فني و ساختماني خود 

را هماهنگ کنند.
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باعث مي ش��د که جامعه حس خوبي نسبت به آن وضع نداشته باشد. اکنون هم تا بگويید 
کار سیاس��ي، خانواده تصور مي کند که فردا قرار اس��ت فرزندش در کشمکش هاي حزبي 
گرفتارش��ود و اين کار ممکن است برايش هزينه سیاسي داشته باشد. بنابراين فرزندش را 

از ورود به اين حیطه منع مي کند. 
راهکار اين اس��ت که برنامه ريزي آموزش��ي ما منحصر به کتاب درس��ي نباش��د. بلکه 
قسمتي از آن مبتني بر کتاب و قسمتي نیز مبتني بر کارکردها وکنش   هاي اجتماعي باشد. 
در اين زمینه   ها از دست يک مدير میاني کاري ساخته نیست و در حقیقت در ستاد و 
مشخصاً در سازمان برنامه   ريزي و تألیف کتب درسي بايد اين نگرش ايجاد شود که درس 
تنها به کتاب محدود نمي شود. اين يکي از زمینه هاي تحول بنیاديني است که بايد ايجاد 
شود. در واقع دانش آموز نقشي را که قرار است در آينده در اجتماع ايفا کند، بايد در مدرسه 
بیاموزد و در کار جمعي تمرين کند. اگر دغدغه هم ايجاد ش��د بايد علت يابي ش��ود. براي 
مثال در يک دوره اي ما با اهداف سیاسي، سن رأي را پايین آورديم و بعد دوباره به حالت 
قبل بازگشت. ابتدا يک نیت خوبي بیان مي شد که دانش آموزان بايد درک سیاسي داشته 
باشند اما براي ايجاد اين درک سیاسي، برنامه عملیاتي مشخصي تدوين نشد و عماًل شاهد 
افزايش فش��ار سیاسي به آموزش و پرورش به عنوان يک »طعمه سیاسي« براي انتخابات 

بوديم، از فشار براي عزل و نصب مديران گرفته تا موارد ديگر.
در دوره اي که به عنوان معاون پرورش��ي و تربیت بدني خدمت مي کردم، در س��فر به 
اس��تان ها پیشنهاد  دادم که نخبگان دانش آموزي را به ش��وراي برنامه ريزي استان بیاورند 
و اي��ن دانش آموزان، مباحث��ات و قیل و قال ها را گوش بدهند. در چند مورد اس��تانداران 
اس��تقبال کردند. مثاًل استاندار )وقت( کرمانش��اه، نه تنها اين پیشنهاد را پذيرفت، بلکه به 
مدير کل آموزش و پرورش گفت از اين به بعد براي هر بازديد از پروژه   هاي بزرگ، تعدادي 
از دانش آموزان نخبه ش��ما همراه من بیايند و توضیحات مهندسان را درباره آن پروژه   ها و 
بودجه آن و محدوديت هاي کارش��ان، گوش کنند. من واقعاً از افق ديد اين اس��تاندار لذت 
بردم. در بعضي از اس��تان ها هم از استاندار خواستم که اجازه بدهید اين نخبگان هر فصل 
يکبار نزد شما بیايند و پیرامون مسائل مختلف سیاسي، اقتصادي و فرهنگي با شما بحث و 
گفت و گو کنند و پرسش   هاي   شان را مطرح کنند. اجراي اين ايده هزينه اي هم نداشت ولي 
تاثیر زيادي در تربیت اجتماعي، سیاسي و اقتصادي دانش آموزان داشت و رفتار استاندار به 

فرمانداران و بخشداران نیز تسري پیدا مي   کرد.
البته خانواده بايد احس��اس کند ورود فرزندش به فعالیت هاي اجتماعي، باعث رشد او 
ش��ده و حتي در رفتار وي نیز تأثیر مثبت گذاش��ته است و اين هم به کارآمدي و سالمت 

برنامه تربیت سیاسي و اجتماعي مرتبط مي شود.
 يکي از اش�کاالت موجود به اين مس�ئله بازمي   گردد که اين 
گونه فعاليت   ها، بسيار سليقه اي اس�ت و در ساختار آموزش و پرورش 
نهادينه نش�ده اس�ت. مثال مديري مثل ش�ما مي آيد و طرحي را اجرا 
مي کند، بعد مدير ديگري مي آيد و همان طرح را با يک دستور متوقف 
مي کند. مي دانيد که در دوراني جلس�ات پرس�ش و پاس�خ سياسي به 
صورت گس�ترده برگزار مي شد و کارشناس�اني به مدارس مي رفتند و 
دانش آموزان نيز پرس�ش هاي خود را مطرح و پاس�خ خ�ود را دريافت 
مي کردند. براي تکميل اين طرح، تصميم گرفته ش�د دوره هاي تربيت 
مدرس سياس�ي برگزار شود. آزمون هايي برگزار شد. آن گزينش مورد 
نظر ش�ما نيز لحاظ شد يعني اگر کسي جذابيت ظاهري يا قدرت بيان 
مناسب يا توان برقراري ارتباط خوب با دانش آموزان را نداشت، انتخاب 
نمي ش�د. اما هم�ه اين تالش   ها را يک مدير ب�ه داليلي به صورت يکجا 
تعطيل کرد. متاس�فانه به نظر مي   رس�د ک�ه برنامه ها ط�وري نهادينه 
نمي ش�وند که يک مدير نتواند تمام آن را با تش�خيص خودش تعطيل 
کند. البته مي توان اصالحاتي در برنامه انجام داد اما تعطيلي تام و تمام 
برخي فعاليت   ها نش�ان مي دهد که نهادينه نش�ده و برخورد سليقه   اي 
مديران تعيين کننده است. دليل ديگر هم همان طور که شما فرموديد، 
سواس�تفاده جناح هاي سياس�ي مختلف از امکانات آموزش و پرورش 
اس�ت که تأثير منفي زيادي هم گذاش�ته است. اش�کال ديگر هم اين 
اس�ت که متاس�فانه ما آن نس�ل مربيان با انگيزه و مطلع را اکنون در 

اختيار نداريم. نظر شما در اين زمينه چيست؟
پيش�نمازي: نظام مديريت در کش��ور ما نیازمند بازنگري است. مثال براي من خیلي 
مهم بود که درباره بعضي از فعالیت   هايي که بعد از من در آموزش و پرورش روي آن ها خط 
کشیده شد، الاقل يک تماسي گرفته مي شد، استدالل مرا مي شنیدند و بعد از آن تصمیم 
مي   گرفتند. اين بهتر اس��ت که بگويند ما اس��تدالل هاي فالني را شنیديم اما قانع نشديم. 
مثال دفتر برنامه ريزي تربیت اقتصادي و زيستي که با تالش   هاي بسیار براي متقاعد ساختن 
س��ازمان مديريت وبرنامه ريزي وقت ايجاد شد و يکي از ساحت   ها تربیتي مصوب شوراي 

عالي آموزش و پرورش بود، منحل شد! 
 البته اين نکته را هم بايد در نظر گرفت که فاصله بین کاش��ت و داشت و برداشت در 
آموزش و پرورش زياد است. يعني يک مدير، بذري را مي کارد که به احتمال زياد خودش 
آن را برداش��ت نخواهد کرد. عمر مديريت   ها در آموزش و پرورش، خیلي کوتاه اس��ت. در 
دس��تگاه هاي استراتژيک مثل آموزش  و پرورش که به لحاظ کادرسازي، تمامي ارگان ها به 
آن نیازمند هس��تند، مديريت ها بايد به ش��کلي اصولي باثبات باشند. البته يکي از مواردي 
که در سند تحول هم آمده همین است. در سیاست هاي کالن ابالغي به آموزش و پرورش 
هم به موضوع ثبات مديريت اشاره شده است، البته ثبات مديريت براي افرادي که اهلیت 
اين کار را دارند و به تعبیر مقام معظم رهبري، افرادي که دغدغه اصلي شان تعلیم و تربیت 
اس��ت. تا زماني که نظام مديريتي ما به وضع موجود اس��ت، من نسبت به اصالح اين روند 
خوش��بین نیس��تم. براي مثال سند تحول هم بايد به دست مديراني انجام بگیرد که آن را 
باور داش��ته باش��ند و اگر مديري تحول را باور نداشته باشد، آن  را طوري استحاله مي کند 

که خودش مي خواهد. 
من در مقاله اي هم نوشتم، حتي شوراي عالي انقالب فرهنگي وقتي سندي را تصويب 
مي کند، بايد مش��خص کند اين سند توس��ط چه افرادي و با چه مشخصه هايي اجرا شود 
و مرجع پرورش اين افراد کجاس��ت؟ گويا فرض را بر اين گذارده اند که تعدادي از مديران 
باورمند به اين س��ند آماده اند که ما شروع اقدام را اعالم کنیم و سند فرهنگي تحقق پیدا 
کند. اين نکته بسیار مهمي است که البته اخیرا شوراي عالي انقالب فرهنگي به دلیل تأکید 
مقام معظم رهبري، در مورد تنفیذ و اجرا يا نگاشت    نهادي، مصمم است به اين مهم بپردازد 

اما در هر حال اين نقیصه اي است که وجود دارد. 
 تصور کنيد امروز شما را در جايگاه معاونت پرورشي بگذارند، 

در زمينه تربيت سياسي اجتماعي چه کاري انجام خواهيد داد؟
پيشنمازي: در کوتاه مدت با تدوين متون آموزشي براي مربیان داوطلب و واجد شرايط 
مي توان آموزش هايي براي آنان بر اس��اس همان اصول و مباني تعريف کرد. با اس��تفاده از 
ظرفیت فضاي مجازي و آموزش از راه دور هم مي توان دوره هاي مرحله اول آموزش مربیان 
داوطلب را اجرا کرد و بعد از گرفتن بازخوردها، افرادي که ظرفیت مدرس سیاس��ي شدن 
را دارند، شناس��ايي و دوره ه��اي تکمیلي حضوري براي آنان برگزار ک��رد. در مرحله بعد، 
دانش آموزاني که به صورت داوطلبانه مي خواهند در دوره هاي تربیت سیاسي شرکت کنند، 
بايد توسط همین مربیان، شناسايي و آموزش داده شوند. لزومي ندارد که بخواهیم از ابتدا 
براي همه دانش آم��وزان اين دوره ها را برگزار کنیم. اگر اين دوره هاي داوطلبانه ثمربخش 
بود، خود اين دانش آموزان بهترين مبلغ براي آمدن ديگران خواهند ش��د. اکنون اگر شما 
بخواهید چنین کاري را ش��روع کنید، اول بايد فرايند کار و متون آموزشي را تدوين کنید 
و به تصويب برسانید و سپس مدرسان و مربیان واجد شرايط را شناسايي و انتخاب کنید 
و بعد از نیازس��نجي در بعضي مناطق اجراي آزمايشي داشته باشید و بعد اثرسنجي کنید 
و مرحله به مرحله توسعه دهید به شرطي که تا آن موقع مديران شما تغییر نکرده باشند.

البته اگر قانون احیای معاونت پرورشي و تربیت بدني و آيین   نامه اجرايي آن از حاشیه 
به متن برگردد، معاونت از اختیارات الزم براي استانداردسازي و توسعه فعالیت   ها از جمله 

در حوزه تربیت سیاسي برخوردار خواهد شد.
 يعني معتقديد در شرايط فعلي معاون پرورشي با اين ميزان 

قدرت، توان چنين کاري را ندارد؟
پيشنمازي: بايد ساير بخش ها با معاونت پرورشي همکاري و در موارد مرتبط هماهنگي 
کنند. اين در آئین نامه قانون احیا تعريف شده است. حتي در بازمهندسي نظام تربیت معلم 
بايد معاونت پرورشي ورود کند، هم چنان که سازمان نوسازي در امور ساختماني مرجعیت 
دارد و س��اير قسمت   ها مکلفند مسائل فني و س��اختماني خود را هماهنگ کنند. طبیعي 
اس��ت که معاونت پرورش��ي هم در حوزه تخصصي خود مرجعیت داش��ته باشد و لذا همه 
قس��مت   ها در امور پرورشي و تربیتي و مسائل مرتبط بايد با اين معاونت هماهنگي داشته 
باشند. به عنوان مثال چطور مي   شود تربیت بدني يک کار تربیتي باشد ولي با معاونتي که 
در مسائل تربیتي مرجعیت تخصصي دارد، هماهنگ نباشد؟ فعال به اين دلیل آئین نامه را 
کنار گذاشتند که احساس مي کنند اختیاراتي فراتر از حد متعارف به اين معاونت مي دهد، 
در حالي که معاونت پرورشي اگر مي خواهد در پیشبرد ساحت   هاي مختلف تربیتي موفق 

باشد بايد از اختیارات کافي و اراده الزم برخوردار شود.
در بخش آموزش هم الزم نیس��ت ما در ابتداي کار به دنبال جذب مثال ده هزار مربي 
پرورش��ي باشیم. با تعداد محدودتري مي   توان شروع کرد و فاصله جغرافیايي و محدوديت 
تعداد مدرس��ان را با مرحله   بندي دوره   ها و يا اس��تفاده از ظرفیت فضاي مجازي، مي   شود 
چاره   انديش��ي کرد تا دورتر ش��دن محل برگزاري کالس   ها از پايتخت نیز به تنزل س��طح 
مدرس و آموزش نینجامد. حتي ش��بکه آموزش س��یما هم براي اين منظور يک ظرفیت 

مناسب و قابل بهره   گیري است.
 بار ديگر از شرکت شما در اين گفت   وگو تشکر مي   کنيم. 
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همه چيز  درباره  بيماری
روبان قرمز

ايدز را چقدر می شناسيد؟
قرمز

امروز که به پايان برسد، شش هزار نفر به جمعیت مبتاليان به ايدز در خاورمیانه افزوده می شود؛ همان طور که در همه روزهای سال های اخیر اين قصه تکرار شده است. 
گرچه ايدز در بس��یاری از نقاط دنیا کنترل ش��ده و ش��یب نمودار جمعیت مبتاليان به آن در چند دهه گذشته ماليم شده، آمار ابتال به اين بیماری در منطقه خاورمیانه 

همچنان با سرعت رو به افزايش است. ايران هم جزو کشورهای خاورمیانه محسوب می شود و از اين قاعده مستثنا نیست.
آمار ثبت شده در کشورمان از حدود 28هزار و 600 مورد مبتال به ايدز تا پايان تابستان امسال روايت می کند. اين میزان با رقمی که کارشناسان درباره میزان شیوع 
اين بیماری در ايران تخمین می زنند تفاوتی فاحش دارد، به طوری که به نظر می رس��د جمعیت واقعی مبتاليان به ايدز در کش��ور بیش از 85هزار نفر باش��د و جمعیت 

مابه التفاوت اين دو گروه کسانی هستند که از بیماری شان بی خبرند.
تا کنون آمار دقیقی درباره رده سنی مبتاليان به ايدز ارائه نشده است، به هر حال نیمی از مردم ايران هم اکنون در سن 25 تا 34 سالگی قرار دارند و جوان محسوب 

می شوند و بنابراين امکان بروز رفتارهای پر خطر و ابتال به ايدز در میان آنها بیشتر است.
يکی از علل اصلی شیوع ايدز ناآگاهی درباره ماهیت اين بیماری و روش های انتقال آن است و به نظر می رسد اگر رسانه ها نقش پررنگ تری در اطالع رسانی به مردم 
درباره ايدز داش��ته باش��ند و بسیاری از پرده پوش��ی ها و مالحظه های خاص را که باعث پرهیز از توضیح کامل شیوه های انتقال آن می شود کنار بگذارند، از سرعت شیوع 

اين بیماری کاسته خواهد شد.



عی
تما

اج

اولين سريال درباره ايدز را می شناسيد؟

اگرچه نخس��تین پرونده ايدز در ايران در سال 1366 گزارش شد، تبلیغات علنی برای 
پیشگیری از اين بیماری حدود دو دهه پیش آغاز شد. در آن زمان هنوز سرعت شیوع ايدز 
برای بس��یاری از مسئوالن آشکار نش��ده بود. آنها گمان نمی کردند اين بیماری برای ايران 
هم تهديد محسوب شود و روزی گسترش آن به حدی برسد که ناچار شوند مباحث مربوط 

به آن را حتی در کتاب های درسی بگنجانند.
تلويزيون پرمخاطب ترين رس��انه در کش��ور ماس��ت و معموالً وقت��ی خطری به مرحله 
تهديد ملی می رس��د، از اين رسانه برای آگاهی رس��انی به مردم استفاده می شود. نخستین 
اش��اره به ايدز در قالب پیامی غیرمس��تقیم در رسانه ملی مربوط به سريالی به نام »آخرين 
ستاره شب« در سال 1374 است. توجه به تاريخ ساخت اين سريال نشان می دهد از زمان 
مشاهده نخستین مورد ابتال به ايدز در کشورمان تا وقتی که علناً به مردم هشدار داده شد 

کمی کمتر از يک دهه طول کشید.
با اين حال، در آن زمان هم اش��اره به ايدز و راه های انتقال آن کامل و واضح نبود. در 
اين سريال پسری که والدينش استاد دانشگاه بودند، پس از سفر به خارج از کشور، به ايدز 
مبتال شد. گرچه پدرش از طريق يکی از دوستان خارج نشین از بیماری پسرش باخبر شده 

بود، پسر از مشکلش خبر نداشت و سرانجام پس از مدتی با وضعی دردناک فوت کرد.
در س��ريال آخرين ستاره ش��ب، فقط يک يا دو بار به نام ايدز اشاره شد و به طور کلی 
اين اش��اره سرپوشیده و محدود، برای اطالع رسانی در زمینه اين بیماری کافی نبود و فقط 
نگرانی عمومی را اين درباره زياد کرد و تا مدتی بعد که برنامه های هشداردهنده درباره ايدز 
در صدا و سیما ساخته شد، مردم دقیقاً مطمئن نبودند ويروس اچ آی وی با چه روش هايی 

به بدن منتقل می شود.
در آن زمان جای خالی اطالعات علمی موثق درباره ايدز با مش��تی ش��ايعات و مطالب 
نادرست پر شد، به طوری که مردم تا مدت ها گمان می کردند شايع ترين راه انتقال ويروس 
ايدز، آرايش��گاه و دندانپزشکی است، اما کمی بعد مس��تندهای تلويزيونی آشکارا در مورد 
اين بیماری هشدار دادند و با اين همه به يکی از چهار شیوه اصلی انتقال ايدز، يعنی روش 
جنس��ی کمتر اشاره ش��د، چون اين بخش هنوز يک تابو محسوب می شد و ارائه اطالعات 
در اين زمینه، پرده دری و بی حرمتی به حس��اب می آمد، اما س��ال به سال با افزايش شمار 
ناقالن اچ آی وی در ايران، توضیحات درباره راه های انتقال بیماری هم مفصل تر شد تا امروز 
که تقريباً بخش عمده ای از راه های انتقال در رس��انه ملی و رس��انه های مکتوب در اختیار 

مردم قرار می گیرد.

معنای کلمه ايدز
 Acquired Immune مخف��ف   )AIDS( اي��دز 
Deficiency Syndrome ب��ه معنای »س��ندرم نقص 

ايمنی اکتسابی« است. منظور از »سندرم« در اينجا 
اين است که شخص مبتال به آن دچار انواع گوناگونی 
از بیماری ها و عفونت ها می شود و منظور از اصطالح 
»اکتسابی« اين است که عامل ايدز، ژنتیکی نیست.

اچ آی وی  وي��روس  اي��دز،  عام��ل  حقیق��ت  در 
 Human« اصط��الح  مخف��ف  ک��ه  اس��ت   )HIV(
Immunodeficiency Virus« ي��ا »وي��روس نق��ص 

ايمنی انس��ان« است و مس��تقیماً به سیستم ايمنی 
ب��دن آس��یب می رس��اند. سیس��تم ايمن��ی ب��دن، 
مجموعه ای از سلول هاس��ت که قدرت دفاعی بدن به 
آن بس��تگی دارد و در برابر ويروس ها و میکروب ها از 

بدن پاسداری می کند.
ي��ک ف��رد ناقل وي��روس اچ آی وی ت��ا مدتی که 
بیم��اری اش وارد مرحله ايدز نش��ده، در ظاهر کاماًل 
س��الم به نظر می رس��د و جز با آزمايش، تش��خیص 
بیماری غیرممکن اس��ت، اما به محض اينکه بیماری 
وارد فاز ايدز می ش��ود، يعنی تعداد گلبول های سفید 
يا همان سربازهای محافظ بدن کم می شود يا فرد به 
بیماری جدی مبتال می ش��ود، ايدز چهره ترسناکش 
را نمايان می کند و بیمار در سراشیبی مرگ می افتد، 
چ��ون بدن ديگر در براب��ر ويروس ها و میکروب های 

خطرناک از خود دفاع نمی کند.
بنابراي��ن هرکس وي��روس اچ آی وی وارد بدنش 
می شود، لزوماً مبتال به ايدز نیست، بلکه امکان دارد 
مدت ها مانند فردی عادی با ظاهری سالم به زندگی 
ادام��ه دهد، ام��ا در اين مرحله هم ناقل به حس��اب 
می آيد. جالب اس��ت بدانید بیش��ترين موارد سرايت 
بیم��اری از فرد مبتال در اين مرحله رخ می دهد، چرا 
که ديگ��ران نمی توانند از ظاهرش به بیماری اش پی 
ببرن��د و بدتر اينکه ام��کان دارد خودش هم از بیمار 

بودنش، بی خبر باشد.

راه های انتقال ويروس اچ آی وی
ب��ه کس��ی که ناق��ل وي��روس اچ آی وی اس��ت، 
»اچ آی وی مثبت« می گويند. اف��راد اچ ای وی مثبت 
معموالً رفتارهای پرخطری داشته اند که باعث انتقال 
ويروس به بدن شان ش��ده است. منظور از رفتارهای 
پرخطر، رابطه جنس��ی محافظت نش��ده، استفاده از 
سرنگ مشترک برای تزريق مواد مخدر و استفاده از 
فرآورده های خونی نامطمئن برای تزريق به بیماران 
نیازمند خون اس��ت. اين سه راه، اصلی ترين راه های 

انتقال ويروس اچ آی وی محسوب می شود.
هم اکنون ش��ايع ترين راه انتق��ال اين ويروس در 
دنیا ارتباط جنسی ناايمن با فرد ناقل و سپس تزريق 
از سرنگ مشترک است، اما در ايران تزريق با سرنگ 
مش��ترک، رتبه اول را دارد و انتقال از راه جنسی در 
رتب��ه دوم قرار دارد و با اين حال، اين الگو بس��رعت 
در ح��ال تغییر اس��ت، به طوری که در مراس��م روز 
جهانی ايدز امسال، دکتر عباس صداقت، رئیس اداره 
ايدز وزارت بهداشت اعالم کرد، در يک سال گذشته 
38درصد از موارد ابتال به ايدز در کشورمان از طريق 

روابط جنسی پرخطر و محافظت نشده بوده است.

آنها که بيشتر از ديگران در خطر هستند
هم��ه مردم به يک اندازه در معرض خطر ابتال به 
ايدز نیس��تند و همان طور که پیش تر اشاره کرديم، 
گروه ه��ای ب��ا رفتاره��ای پرخطر، بی��ش از بقیه در 
مع��رض ابتال به اين بیماری ق��رار دارند. اين گروه ها 

عبارتند از:
معت�ادان تزريقی: ب��ه گواه وزارت بهداش��ت، 
25درص��د معتادان تزريق��ی در اي��ران و 15درصد 
آنها در کش��ور ناقل ويروس اچ آی وی هس��تند. البته 
اس��تفاده از سوزن مشترک ش��ايد صرفاً برای تزريق 
مواد مخدر نباش��د، اما سوزن مش��ترک همیشه در 

موضوعات مربوط به ايدز يک زنگ خطر است.
ب��رای مثال ممکن اس��ت کس��انی ب��رای تزريق 
اس��تروئید يا دارو از سوزن استفاده کنند که در اين 
صورت هم س��وزن نبايد به شکل مشترک با ديگران 
به کار برده ش��ود. به ياد داشته باشید قانون پرهیز از 
استفاده لوازم مشترک تزريق، فقط مخصوص سوزن 
نیست. در حقیقت، سرنگ، وسیله مخصوص محلول 
ک��ردن مواد تزريقی، حت��ی پنبه و آبی که در تزريق 

هرکس ويروس اچ آی وی وارد بدنش 
می ش�ود، لزوماً مبتال به ايدز نيست، 
بلکه امکان دارد مدت ها مانند فردی 
عادی با ظاهری سالم به زندگی ادامه 
ده�د، اما در اين مرحل�ه هم ناقل به 
حس�اب می آيد. جالب اس�ت بدانيد 
بيش�ترين موارد س�رايت بيماری از 
فرد مبتال در اين مرحله رخ می دهد، 
چرا که ديگران نمی توانند از ظاهرش 
ب�ه بيماری اش پی ببرند و بدتر اينکه 
ام�کان دارد خ�ودش ه�م از بيم�ار 

بودنش، بی خبر باشد.
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پسرك شش ساله، نخستين قربانی 
گزارش شده ايدز در ايران

اولی��ن  مورد ابت��ال به اي��دز در ايران 
مربوط به سال 1366 در کودکی شش ساله 
و مبتال به هموفیلی بود. شواهد نشان داد 
آن ک��ودک از فرآورده ه��ای خونی آلوده 
اس��تفاده کرده است. بررس��ی های بعدی 
ثابت کرد، دو س��ال پی��ش از اين حادثه، 
شرکت فرانس��وی به نام مريو فاکتورهای 
انعق��ادی م��ورد نی��از بیم��اران مبتال به 
هموفیلی را به ايران فروخته است، اما اين 
فرآورده ها به ويروس اچ آی وی آلوده بودند 
و اين اش��تباه باعث شده بود شمار زيادی 
از بیماران هموفیلی استفاده کننده از آنها، 

به ايدز مبتال شوند. 
وزارت بهداش��ت ابتدا منک��ر ماجرای 
آلوده ب��ودن فرآورده ه��ای خونی تزريقی 
به بیماران هموفیلی ش��د، اما با ش��کايت 
حدود 974 نف��ر از بیم��اران هموفیلی و 
خانواده های شان از س��ازمان انتقال خون 
ايران، س��رانجام در س��ال 1383 سازمان 
انتقال خون در اين پرونده مقصر شناخته 
شد و ملزم به پرداخت خسارت به بیماران 
هموفیلی مبتال به ايدز شد، اما هرگز بابت 
اش��تباه رخ داده عذرخواهی نکرد و از آن 
مهم تر اينکه مس��ئوالن هرگز از ش��رکت 
فرانسوی که مسئول اصلی اين فاجعه بود، 

شکايتی نکردند.

استفاده می شود هم بايد مخصوص هر فرد باشد.
اگر افراد در ش��رايطی ق��رار بگیرند که نتوانند از 
سرنگ نو استفاده کنند، بايد ابتدا سرنگ را از آب پر 
و خالی کنند، س��پس آن را از سفیدکننده شیمیايی 
قوی پر و خالی کنند و بار ديگر از آب پر و خالی اش 

کنند تا پاک شود.
معت�ادان مت آمفتامين ه�ا: موض��وع کلیدی 
ديگ��ری که به خیال بس��یاری از جوان ها عجیب به 
نظر می رس��د، ش��یوع باالی ايدز در می��ان معتادان 
غیرتزريقی مصرف کننده م��واد مخدر محرک، بويژه 
شیش��ه اس��ت. در واقع، مصرف شیش��ه و بقیه مواد 
مخدر محرک هم به چش��م پزش��کان نوع��ی رفتار 
پرخطر به حس��اب می آيد که احتمال ابتال به ايدز را 
بشدت باال می برد و علتش افزايش بی پروايی جنسی 
در نش��ئگی مواد محرک اس��ت. منظور از بی پروايی 
جنس��ی اين اس��ت که فرد پس از مص��رف اين نوع 
محرک ها دچار افزايش شديد میل جنسی می شود و 
توانايی تفکر منطقی و هوشیارانه را از دست می دهد 
و ام��کان دارد با هر فرد نامطمئن يا با مجموعه ای از 

افراد ارتباط داشته باشد.
رفت��اری  ش��رايط  ال�کل:  مصرف کنن�دگان 
اف��راد، پ��س از مصرف ال��کل نیز تا ح��دی به رفتار 
مصرف کنن��دگان مواد محرک ش��بیه اس��ت. حتی 
اخالقی ترين آدم ها، به علت کم کار شدن قشر نازک 
مغز که مس��ئولیت تصمیم گیری منطقی را به عهده 
دارد، در حالت مس��تی رفتارهای غیرعقالنی از خود 

نشان می دهند.
همس�ران ناقالن وي�روس اچ آی وی: ش��مار 
زي��ادی از ناق��الن وي��روس اچ آی وی ت��ا مدت ها از 
بیماری ش��ان بی خبرند. به گزارش اداره ايدز وزارت 
بهداش��ت، ح��دود 56ه��زار و 337 نف��ر در ايران از 
بیماری ش��ان بی خبرن��د، يا ب��ه علت ت��رس از انگ 

اجتماع��ی پنهانش می کنند. ش��مار زي��ادی از اين 
اف��راد، متأه��ل هس��تند و امکان انتق��ال ويروس به 
همسران ش��ان در پی تماس جنسی وجود دارد، مگر 

آنکه تماس جنسی محافظت شده باشد.
مصرف کنندگان فرآورده های خونی: بیمارانی 
که به ش��کل منظم نیاز ب��ه دريافت واحدهای خون 
ي��ا فرآورده هايش دارند نیز در مع��رض خطر انتقال 
وي��روس ايدز هس��تند و اين امکان وج��ود دارد که 
برخی از اين فرآورده ها آلوده باش��د، هر چند معموالً 

واحدهای خونی از نظر سالمت آزمايش می شوند.
کادر درمانی در بخش عفونی بيمارستان ها: 
بیم��اران مبتال به ايدز در بخش عفونی بیمارس��تان 
بستری می شوند و پزشکان و پرستاران اين بخش ها 
به واسطه سهل انگاری و رعايت نکردن جانب احتیاط 
در تماس با بیماران همیشه در معرض ابتال هستند.

قرباني�ان تج�اوز: طبیعت��اً متجاوز از وس��ايل 
پیش��گیری در ارتباط جنسی اس��تفاده نمی کند و از 
آنجا ک��ه متجاوزها بارها اين عمل را تکرار می کنند، 
بعید نیس��ت ناقل ويروس اچ آی وی باشند و بیماری 

را به قربانی شان منتقل کنند.
ارتباط همجنسگرايان  ماهیت  همجنسگرايان: 
به گونه ای است که با ايجاد زخم های روباز در برخی 
بخش های ب��دن، احتمال انتقال ويروس اچ آی وی به 
آنها بس��یار زياد می شود. نخستین مورد گزارش شده 
از ش��یوع ناگهانی ايدز در تاريخ دنیا هم میان همین 

گروه در سال 1978 میالدی در امريکا بوده است.
مبتاليان ب�ه بيماری ه�ای مقاربت�ی: برخی 
بیماری ه��ای مقاربتی باعث ايج��اد زخم هايی روباز 
روی ب��دن، بويژه اندام های تناس��لی می ش��ود و اين 
زخم های همیشه تازه، فرد را در خطر آلوده شدن با 
وي��روس اچ آی وی قرار می دهد و اگر او ناقل ويروس 

وي�روس  ناق�الن  از  زي�ادی  ش�مار 
اچ آی وی ت�ا مدت ها از بيماری ش�ان 
بی خبرن�د. ب�ه گ�زارش اداره اي�دز 
وزارت بهداش�ت، ح�دود 56هزار و 
337 نف�ر در ايران از بيماری ش�ان 
بی خبرن�د، ي�ا ب�ه عل�ت ت�رس از 
ان�گ اجتماع�ی پنهان�ش می کنند. 
ش�مار زي�ادی از اين اف�راد، متأهل 
هس�تند و امکان انتق�ال ويروس به 
همسران ش�ان در پی تماس جنسی 
وجود دارد، مگر آنکه تماس جنسی 

محافظت شده باشد.
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راه هايی که ايدز منتقل نمی شود
با وجود گذش��ت بیش از س��ه دهه از 
ش��ناخته شدن ايدز در کش��ورمان، هنوز 
ش��ايعات و خراف��ات درباره اي��ن بیماری 
کم نیست. بس��یاری از اين باورهای غلط 
درب��اره راه ه��ای انتقال ايدز باعث ش��ده 
بیماران مبتال به آن گوش��ه گیر و منزوی 
ش��وند. برخی از راه هايی که ايدز از طريق 

آنها منتقل نمی شود، عبارتند از:
• دست دادن
• بغل کردن

• نوازش کردن
• تماس های عادی روزمره

• نیش پشه و دست زدن به حیوانات
• استفاده از توالت های عمومی

• اس��تفاده از آب و غذايی که بیمار با آنها 
تماس داشته است

• تماس با عرق و اشک بیمار
• تماس با لباس های بیمار

• تماس با اش��یايی که بیمار به آنها دست 
زده است

• شنا در استخرهای عمومی
• سرفه و عطسه

• بوس��یدن )البته در اين مورد اگر بوس��ه 
غیرع��ادی و خ��ارج از ش��کل طبیعی آن 
باش��د و يکی از دو طرف زخ��م در دهان 
يا خونريزی لثه داش��ته باشد، خطر انتقال 

ويروس وجود دارد(.

باش��د، احتمال بیمار کردن ش��ريک جنسی اش هم 
بسیار زياد است.

جني�ن و نوزاد مادر ناق�ل اچ آی وی: از زمانی 
ک��ه ن��وزاد در مرحل��ه جنینی ق��رار دارد ت��ا وقتی 
ک��ه متولد می ش��ود و از ش��یر مادر تغذي��ه می کند، 
احتمال انتقال وي��روس از بدن مادر اچ آی وی مثبت 
ب��ه بدنش وج��ود دارد، اما اين ب��ه معنای ممنوعیت 
بارداری زنان اچ آی وی مثبت نیس��ت و اگر پزش��کان 
به موقع از بارداری اين گروه از مادران مطلع شوند، با 
نظارت های ويژه در اين دوران و هنگام زايمان و پس 

از آن، می توانند مانع انتقال ويروس به نوزاد شوند.
ک�ودکان کار و خيابان: دکتر مینو محرز، رئیس 
مرکز تحقیقات ايدز، ارديبهش��ت امسال با ارائه آماری 
درب��اره کودکان کار و خیابان، مردم ايران را بهت زده و 
نگران کرد. اين پزش��ک متخصص اع��الم کرد، میزان 
ش��یوع ايدز در میان کودکان کار و خیابان چهار و نیم 
برابر ش��یوع آن در جامعه عادی ايران اس��ت که يعنی 
ب��ه ازای هر يک نفر که در جامعه عادی به ايدز مبتال 
می ش��ود، بیش از چهار ک��ودک کار و خیابان به اين 
بیماری مبتال می شوند. علت دقیق ابتالی اين کودکان 
به بیماری ايدز مشخص نیست، اما کارشناسان احتمال 
می دهند آنها قربانیان تجاوز باشند و راه انتقال ويروس 

به بدن شان هم همین باشد.
زنان خيابانی و مشتری های شان: آمار دقیقی 
از زنان خیابانی در کشورمان وجود ندارد، اما در دولت 
دهم روی شماری از اين زنان مطالعه شد که به گفته 
مرضیه وحید دس��تجردی، وزير وقت، مش��خص شد 
نیمی از آنها ناقل ويروس اچ آی وی هستند. هريک از 
اين زنان در طول روز با چندين نفر ارتباط داش��تند 
که برخی مشتريان شان مردان متأهل بودند و ابتالی 
آنها به بیماری، همسران ش��ان را نیز در معرض خطر 

قرار می داد.
گيرندگان عضو: کسانی که تحت جراحی پیوند 
عضو قرار می گیرند و عضو مورد نیازش��ان را از منابع 
نامعتبر و غیرمطمئن تأمین می کنند نیز ممکن است 
ناقل ويروس اچ آی وی باش��ند، چ��را که اين ويروس 

می تواند از طريق عضو پیوندی هم منتقل شود.
استفاده کنندگان از آندوسکوپی، دندانپزشکی 
و جراحی: وس��ايل دندانپزش��کی اغلب يا اس��تريل 
هس��تند و ي��ا يک بار مص��رف. لوازم آندوس��کوپی و 
جراحی هم بايد حتماً اس��تريل باش��ند و هر بیماری 
ح��ق دارد در صورت مش��اهده تخل��ف، موضوع را به 

پزشک تذکر دهد.

پژوهش ها نشان می دهد در دندانپزشکی، احتمال 
انتقال ويروس اچ آی وی به پزش��ک از احتمال انتقال 
اين ويروس به بیمار بس��یار بیشتر است. جراحی های 
سرپايی در مکان های غیراستريل و غیربهداشتی هم 

امکان انتقال ويروس اچ آی وی را زياد می کند.
خالکوبی، تت�و و حجامت: هريک از اين اعمال 
اگر در ش��رايط غیراس��تريل انجام شوند، باعث ايجاد 
زخم ه��ای روباز به عنوان راهی ب��رای انتقال ويروس 

اچ آی وی به بدن می شوند.

پله پله تا مرگ
از ديدگاه پزشکان متخصص بیماری های عفونی، 

از زمان��ی که ويروس اچ آی وی وارد بدن می ش��ود تا 
هنگام ظهور عالئم بیماری و س��قوط در سراش��یبی 
مرگ، چندي��ن مرحله وجود دارد ک��ه آگاهی از آن 
باعث تشخیص زودهنگام بیماری و به تبع آن استفاده 
به موقع از داروها و انجام مراقبت های پزشکی می شود 
و اين تش��خیص، با افزايش طول عمر بیماران ارتباط 

مستقیم دارد. مراحل بیماری ايدز عبارتند از:

مرحله اول: عفونت اوليه
نخس��تین مرحله ايدز »عفونت حاد« يا »عفونت 
اولیه« نامیده می شود. عالئم اين مرحله ممکن است 
دو تا  چهار هفته پس از انتقال ويروس آش��کار شود. 
اين عالئم ش��باهت زيادی با عالئم س��رماخوردگی يا 
آنفلوآن��زا دارد و خ��ود به خود برطرف می ش��ود. به 
همین علت امکان اينکه پزش��کان ع��ادی بیماری را 

تشخیص دهند بسیار کم است.
در برخ��ی بیم��اران، عالئمی همچ��ون راش های 
پوس��تی، تب، اس��هال، گلودرد، بدن درد و ورم غدد 
لنف��اوی نیز دي��ده می ش��ود. مرحله عفون��ت اولیه، 
معموالً چند هفته طول مي کش��د و با حالتی ش��بیه 
س��رماخوردگي که بالفاصله بعد از عفونت رخ مي هد 

ظاهر می شود.

مرحله دوم: بدون عالمت
مرحل��ه دوم اي��دز جنگی خاموش می��ان بدن و 
ويروس اچ آی وی است؛ جنگی که نتیجه اش از پیش 
معلوم است و به هر حال، بدن در آن شکست خواهد 
خ��ورد. در اين مرحله، عفونت مرحل��ه قبلی به ظاهر 
درمان می ش��ود و عالئم آن از میان می رود، اما جنگ 
بی امان و نديدنی در بدن ادامه دارد که ممکن اس��ت 
بین ده تا پانزده س��ال طول بکشد. در اين مدت فرد 
در ظاهر کاماًل س��الم است و بیشترين انتقال ويروس 

در اين دوره رخ می دهد.

مرحله سوم: تورم دائمی غدد لنفاوی
در اين مقطع، غدد لنفاوی در يکی از نواحی گردن، 
س��ینه يا پهلو متورم می شود. اين تورم دردی ندارد و 

بزرگ شدگی غدد کاماًل قرينه و بی درد است.

مرحله چهارم: پيش از ايدز و ظهور عالئم اوليه
بیمار در اين حالت به سراشیبی مرگ نزديک شده 
است و عالئم جسمی غیرعادی دارد، برای مثال ممکن 
اس��ت دچار تب و اسهال ش��ديد و طوالنی مدت شود، 

 دکت�ر عباس صداق�ت، رئيس اداره 
اي�دز وزارت بهداش�ت اع�الم کرد، 
در يک س�ال گذش�ته 38درصد از 
م�وارد ابتال ب�ه ايدز در کش�ورمان 
از طري�ق رواب�ط جنس�ی پرخطر و 

محافظت نشده بوده است.
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برگه اشتراک

»ضمیمه سیاسي اجتماعي ماهنامه تربیت«، 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 توانید اطالعات خواسته شده در برگه زير را کامل و همراه با فیش 

پرداختي به نشاني موسسه فرهنگي منادي تربیت ارسال کنید.

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 تربیت« واريز نموده و اصل رسید را همراه اين برگه به نشاني: تهران، خیابان استاد 

نجات اللهي، کوچه بیمه، پالک 26 ارسال فرمايید.

يادآوري:
* در صورت تغییر نشاني، حتما دفتر نشريه را مطلع فرمايید.

* خواهشمند است، تصوير رسید بانکي را تا پايان مهلت اشتراک نزد خود نگه داريد.
* اطالعات خواسته شده را مي توانید در هر برگه اي ثبت و به نشاني موسسه ارسال کنید.

تلفن امور مشترکان: 88912729
دورنگار: 88894290  

کاهش وزن غیرعادی و عرق ريزی های ش��بانه داشته 
باشد و دائم احساس خستگی و بی حالی کند.

بدن در اين مرحله در آس��تانه آسیب پذيری قرار 
می گیرد و عالئم ناخوش��ايند پوستی، بويژه در ناحیه 

دهان و دستگاه تناسلی آشکار می شود.

مرحله پنجم: ايدز
سیس��تم دفاعی ب��دن بیمار در اي��ن مرحله بکلی 
مختل می ش��ود. انواع عفونت های فرصت طلب و حتی 
س��رطان ها به ب��دن حمل��ه می کنند و بیم��ار را از پا 
درمی آورند. هیچ متخصصی نمی تواند با قطعیت تعیین 
کند فاصله زمانی می��ان دوره ای که ويروس اچ آی وی 
وارد بدن می شود تا ظهور بیماری ايدز چقدر است، اما 
گفته می شود اين دوره در افراد مختلف به طور متوسط 

از شش ماه تا ده سال طول می کشد.

يک باور غلط و دردسرساز
متأسفانه برخی افراد که شک دارند ناقل ويروس 
ايدز هس��تند يا نه، گمان می کنند می توانند با اهدای 
خون، از بیمار بودن يا نبودن ش��ان مطمئن شوند. در 
حالی که اين باور به هیچ وجه درست نیست و فردی 
که رفتار پرخطر داش��ته به هیچ وجه نبايد خون اهدا 
کند، بلکه بايد از آزمايش های تشخیصی ايدز استفاده 
کند که نتیجه آن کاماًل محرمانه است و فقط به فرد 

بیمار اعالم می شود.
بدن انس��ان در برابر ورود هر ويروس بیگانه ای از 
خود پادتن تولید می کن��د. با ورود ويروس اچ آی وی 
نیز بدن شروع به ساخت پادتن می کند. آزمايش های 
تش��خیصی ايدز معم��والً ب��ر مبنای می��زان همین 
پادتن هاست، اما مسئله مهم اين است که پادتن های 
علیه ايدز، بالفاصله در بدن س��اخته نمی شوند و اين 
دوره زمانی ممکن اس��ت بین چند روز تا چند هفته 
يا چند ماه طول بکش��د. به طوری که در برخی موارد 
زمان ظهور اين پادتن ها حتی تا شانزده ماه هم طول 

کشیده است.
آزمايش ه��ا در اين مدت، آلودگی بدن به ويروس 
را نش��ان نمی دهند و پاس��خ تس��ت اچ آی وی منفی 
است، اما ويروس از بدن فرد بیمار قابل انتقال است.

دردی که درمان ندارد
ايدز قابل درمان نیس��ت، اما می توان با پیروی از 
سبک زندگی س��الم، روند پیشرفت آن را ُکند کرد و 
بیمار را برای م��دت طوالنی در مرحله بدون عالمت 
نگه داشت تا با رعايت برخی پرهیزها برای جلوگیری 
از انتق��ال بیم��اری به ديگران، زندگی عادی داش��ته 

باشد.
همچنی��ن درمان هايی برای پیش��گیری از برخی 
بیماری های ثانوی ناش��ی از ايدز وج��ود دارد، به هر 
حال اين درمان ها ايدز را درمان نمی کند، بلکه اثرات 

جانبی آن را کمرنگ می کند.
نوزادانی که با ايدز متولد می شوند، طول عمر کمی 
دارند و هنوز دستاوردهای علمی به جايی نرسیده که 
بتوان آنان را نیز برای مدت طوالنی زنده نگه داشت و 
به همین علت به زنان اچ آی وی مثبت بش��دت توصیه 
می ش��ود پیش از بارداری با پزش��ک متخصص درباره 

راه های بارداری بی خطر مشورت کنند.


