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سرمقاله

1
ضرورتبازخوانیتاريخانقالبونقشآموزشوپرورش

بی تردید پیروزی انقالب اسالمی ایران در بهمن 57 بزرگ ترین واقعه تاریخی قرن معاصر در خاورمیانه است که به رهبری امام و همدلی و 
همراهی مردم ایران به انجام رسید. انقالب اسالمی ایران در ظاهر دگرگونی حاکمیت سیاسی و سرنگونی سلسله ستم شاهی بود، اما حقیقت 
این اس��ت که در فرآیند انقالب اس��المی قلوب فرزندان این آب و خاک منقلب ش��د و مردم دگرگونی را با همه وجود تجربه کردند. از این 

رو، باید انقالب ایران را فصل جدیدی در حیات معنوی مردم کشور دانست.
اکنون بهمن با انبوهی از یادها و خاطره ها فرارسیده؛ فرصتی تا دوباره انقالب اسالمی ایران را در بستری مناسب بازخوانی کنیم و بار 
دیگر در این امر تأمل کنیم که پیدایش و ش��کل گیری انقالب اس��المی مرهون چه عواملی بود؛ مهم ترین دغدغه های فکری بنیانگذاران 
این حرکت چه بود و اکنون اس��تقالل فرهنگی، آزادی سیاس��ی و جمهوری اسالمی، به عنوان مهم ترین مطالبات مردم تا چه اندازه تحقق 

یافته است؟
بازخوانی دیگر باره تاریخ انقالب اس��المی ایران، درحقیقت امری اس��ت که برای نسل انقالب که آن حوادث را از نزدیک درک و 
فهم و با آن زندگی کرده اند، بازخوانی و تجدید خاطره بخش��ی از بهترین س��ال های زندگی شان است، اما برای نسل نوجوان و جوان 

تنها یک بررسی تاریخی است که ممکن است سؤال های بسیاری را در ذهن شان ایجاد کند.
در این میان نهاد آموزش و پرورش به عنوان نهاد مسئول تربیت و آموزش نسل جوان و به دلیل ارتباط نزدیکی که با آینده سازان 
این مرز و بوم دارد، می تواند و باید نقش مهمی بر عهده گیرد. مسئوالن و دست اندرکاران نظام آموزش باید با راهکارها و شیوه های 
مناس��ب و به جای برگزاری جشن های نمایشی و تبلیغات پرهزینه رسانه ای، با کیفی کردن و پرمحتوا کردن برنامه های دهه فجر، 

قدرت اثربخشی این برنامه ها را به ویژه در نسل جوان باال ببرند و به سئواالت ذهن آنان پاسخ دهند.
ب��ا این هدف، بازخوانی تاریخ و بیان ابعاد مختلف انقالب اس��المی برای نس��ل جوان جامعه بای��د در برنامه ها مورد توجه 
خاص مسئوالن و معلمان و مربیان پرورشی قرار گیرد، البته به شرطی که در این زمینه مطالعه و آگاهی الزم و تحلیل درست 
و منطقی داش��ته باش��ند و فارغ از دغدغه های معیش��تی و مشکالت شخصی خود با صبر و حوصله به سؤاالت مطرح شده در 

ذهن دانش آموزان پاسخ دهند.
اگر این اتفاق خجس��ته روی دهد، نه تنها ارزش های انقالب اس��المی هرساله نو و احیا می شود، بلکه در ایام دهه فجر 
فرصت مناس��بی برای آش��نایی هرچه بیشتر نسل جدید با انقالب شکوهمند اسالمی و اهداف مقدس آن به وجود خواهد 

آمد و حتمًا نتایج مبارکی خواهد داشت.

2
اسالمازخشونتوتوهینبازمیدارد

یکی از برنامه های غرب در ارتباط با دنیای اس��الم، ارائه تصویری نادرس��ت از اس��الم جهت ایجاد ترس و 
هراس در مردم جوامع غربی از این دین الهی است که در این زمینه تاکنون اقدامات گسترده ای را انجام داده اند، 
از جمله حمایت از گرایش های افراطی در دنیای اس��الم و تأس��یس گروه های افراطی که تنها از طریق کش��تار 
اه��داف خود را پی��ش می برند. نمونه آن را می توان در مورد ش��کل گیری وهابیت، طالب��ان، القاعده و داعش 
مش��اهده کرد. امروزه غربیان می کوش��ند داعش را به عنوان نماد اسالم معرفی کنند، درحالی که تشکیل داعش 
در نتیجه برنامه ریزی غرب و همراهان مرتجع عربی آنان است که از اقدامات تکفیری و وحشیانه این گروه 
در پروژه اسالم هراسی بهره برداری می کنند. درواقع، غرب با کمک های تسلیحاتی، مالی و حتی رسانه ای به 
این تروریست ها سعی کرده از یک طرف، تصویری دروغین از اسالم ارائه دهد و در میان مسلمانان تفرقه 
ایجاد کند و جنگ داخلی را در کشورهای مسلمان راه بیندازد و از طرف دیگر، شهروندان خود را قربانی 

چنین تصویری از اسالم نشان دهد.
جدیدترین نمونه این اسالم هراس��ی زمانی ش��کل گرفت که دو فرد ناشناس به دفتر نشریه »شارلی 
ابدو« در پاریس حمله کردند و دوازده نفر را کش��تند. تصاویر ویدئویی و صداهای ضبط ش��ده از آنها 
و ش��عار اهلل اکبر این دو تروریس��ت در حین ترور و همچنین س��ابقه این نش��ریه در چاپ کاریکاتور 
توهین آمیز از پیامبر گرامی اس��الم و البته چاپ کاریکاتوری از البغدادی، خلیفه خودخوانده داعش، 
س��بب ش��د تا جامعه غربی بار دیگر در صدد تصویرس��ازی های توهین آمیز علیه اسالم برآید، البد 
ش��اید باید منتظر یک حادثه خش��ونت آمیز دیگر هم بود. چرخه ای از خش��ونت و ترور که هم به 

اسالم هراسی دامن می زند و هم مسلمانان را بیش از پیش نگران و هراسان می کند.
اما ش��اید بتوان دلیل همه این اقدامات را رش��د اس��الم گرایی و رواج اس��الم در کشورهای 

انقالب، اسالم و دانش آموزان
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اروپایی دانس��ت که بخصوص بعد از انقالب اسالمي ایران ش��تاب ویژه ای گرفته، به گونه ای که تا سال 2010 
در اروپا جمعیت مس��لمانان بدون احتس��اب ترکیه به 44میلیون نفر رس��ید و هم اکنون اسالم دومین دین بزرگ 
اروپاس��ت. از این رو، غربی ها راه مقابله با این گرایش انس��انی را در دروغ سازی و فریب و ایجاد تصاویر جعلی 

از دین اسالم یافتند.
از افتراهای برخی شرق شناس��ان و غربیان به اس��الم و پیامبر از گذش��ته تاکنون آن است که اسالم دین شمشیر، 
جنگ و درگیری اس��ت و پیروان خود را به کاربرد خش��ونت در ارتباط با دیگران دعوت می کند. این افترا بویژه پس 
از حادثه یازده سپتامبر در رسانه های غربی، مجالت، بنگاه های خبرپراکنی و بیانیه های سیاسی بار دیگر رونق گرفت 
و همچنان ادامه دارد. نشست ها و کنفرانس های متعددی در غرب و اروپا و نیز در سطح محافل علمی و دانشگاهی در 
این موضوع برگزار شد که اسالم دین صلح است یا جنگ؟ دامنه این بحث ها گاه تا کالس های مدارس نیز کشانده شد 

و با حمایت ابزارهای اطالع رسانی و ارتباطی غرب، به هجوم فرهنگی گسترده ای علیه مسلمانان تبدیل شد.
ش��اید به همه این دالیل و به دلیل حوادث اخیر در فرانس��ه و وقایع مش��ابه در برخی دیگر از کش��ورها بود که مقام 
معظم رهبري متقاعد ش��دند درباره این مس��ائل طی نامه ای مس��تقیمًا با جوانان اروپا و امریکای شمالی سخن بگویند و از 
آنها بخواهند درباره انگیزه های این س��یاه نمایی گسترده علیه اسالم پرسش و کاوش کنند و در واکنش به سیل پیشداوری ها 
و تبلیغات منفی، س��عی کنند ش��ناختی مستقیم و بی واسطه از دین اسالم به دس��ت آورند. ایشان از جوانان خواستند: »اجازه 
ندهید ریاکارانه، تروریست های تحت استخدام خود را به عنوان نمایندگان اسالم به شما معرفی کنند. اسالم را از طریق منابع 

اصیل و مآخذ دست اّول آن بشناسید. با اسالم از طریق قرآن و زندگی پیامبر بزرگ آن )صّلی اهلل علیه وآله و سّلم( آشنا شوید«.
با توجه به این واقعیت که اکنون نقش رس��انه های دیداری، ش��نیداری و نوشتاری همچون شبکه های ماهواره ای و نشریات 
بین المللی که در س��طح گس��ترده ای توزیع می شوند، به طور روزافزونی پررنگ تر می ش��ود و نمی توان تأثیرگذاری این ابزارها را 
بر افکار عمومی جهانی و حتی مس��لمانان نادیده گرفت، از همین رو، رهبري معظم انقالب با هوش��یاری و درایت از همین ابزار 

برای سخن گفتن با جوانان که به نظر ایشان »حس حقیقت جویی در قلب های شان زنده تر و هوشیارتر است« استفاده می کنند.
هجوم فرهنگی دش��منان اس��الم همواره وجود داشته و دارد، اما اندیشمندان بیدار مسلمان نیز از همه فرقه های اسالمی در برابر 
این هجمه ها و تهمت ها به دفاع و پاسداری از مکتب حیات بخش اسالم و سنت پیامبر اکرم پرداخته و پاسخ های منطقی و شایسته ای 
داده اند که با جایگاه رفیع اس��الم همخوان اس��ت. از این رو، بس��یاری از علما و اندیشمندان مس��لمان در پاسخ به نسبت دادن اسالم 
و مس��لمانان به جنگ طلبی و خش��ونت، از زاویه علمی و منطقی می نگرند و از نظر مبانی اس��الم و س��نت پیامبر بر این دیدگاه تأکید 
می ورزند که اصل در روابط میان مس��لمانان با غیرمس��لمانان بر ارتباط مسالمت آمیز و صلح جویانه است، نه خشونت و منازعه بی پایان. 
اینان نمایندگان واقعي دیدگاه اسالمی و مسلمانان هستند، نه گروه های افراطی و تکفیری که به دلیل عدم بهره مندی از منطق و عقالنیت 

تنها به زور و کشتار متوسل می شوند.

3
مجلسدانشآموزی؛نمادمشارکتسیاسی-اجتماعیدانشآموزان

مجلس دانش آموزی که زمینه ای برای رش��د و بالندگی دانش آموزان و تقویت اس��تعدادهای آنهاست، این توانایی را دارد که از طریق تقویت 
کار گروه��ی، ایج��اد حس مش��ارکت اجتماعی در میان دانش آموزان و تقویت روحیه جمع گرایی، آنها را برای پذیرش مس��ئولیت ها و مش��ارکت 

سیاسی- اجتماعی در آینده آماده کند و از این جهت دارای اهمیت بسیاری است. 
این مجلس که در زمان دولت اصالحات شکل گرفت، از چنان بنیان مستحکم و منطقی ای برخوردار بود که در دولت های بعدی نیز ادامه یافت و 
به فعالیت هایش ادامه داد و یکی از نهادهایی است که با تغییر دولت  ها، تغییری در اساس آن راه نیافت. اکنون پس از تشکیل هفتمین دوره این مجلس 
در روزهای پایانی دی ماه در تهران، ضروري اس��ت به جایگاه و اهمیت این گونه فعالیت هاي سیاس��ي اجتماعي در جمع دانش آموزان، توجه بیشتري 

داشته باشیم و به صورت واقعی تر و ملموس تری به اعضاي شوراهاي دانش آموزي مدارس از جمله به نمایندگان این مجلس نقش و جایگاه دهیم. 
این مجلس باید برآیند مش��ارکت همه دانش آموزان در تمامی مدارس باش��د، نه یک تافته ای جدابافته و بي ارتباط با مجموعه فعالیت هاي ش��وراهاي 
دانش آموزي. در واقع متولیان و برنامه ریزان این امر باید همواره این مهم را در نظر داش��ته باش��ند که با مجلس دانش آموزی مانند دانش آموزان المپیادی 
رفتار نش��ود. با وجود اینکه یکی از مش��کالت اساسی در بسیاری از مدارس کشور، افت تحصیلی است ولي مي توان با تشکیل مدارس تیزهوشان و مانند 
آن و از طری��ق نخبه پروری، تمرکز خود را بر بخش��ی از دانش آموزان گذاش��ت و در المپیادها هم جایگاه جهاني پی��دا کرد در صورتي که این امر هنگامي 
ارزش��مند اس��ت که سطح آموزش در تمامي مدارس کشور، مناسب باش��د و برآیند آن منجر به کسب مقامات علمي در سطح المپیادهاي دانش آموزي شود. 
اگر جز این باشد باید مانند بسیاري از نمایندگان مجلس دانش آموزي، نگران عدالت آموزشي بود. در مورد مجلس دانش آموزي نیز همین انتظار وجود دارد 
یعني شایس��ته نیس��ت که در مدارس کشور، ش��وراهاي دانش آموزي به صورت جدي در امر اداره مدارس و فعالیت هاي مرتبط با تصمیم سازي هاي داخلي آن 

دخالت داده نشوند اما به عنوان اوج مشارکت سیاسي اجتماعي دانش آموزان ما از مجلس دانش آموزي برخوردار باشیم. 
عالوه بر این مجلس دانش آموزی نباید به برگزاري جلس��ات س��االنه راضي باش��د بلکه باید در سطح اس��تان ها، فعال باشد و به رونق مشارکت دانش آموزان 
در فعالیت هاي سیاس��ي اجتماعي و مدیریتي مدارس کمک کند و طرح ها و س��ندهاي مختلف مورد نیاز را کارشناس��انه بررس��ي و تصویب کند. دستکم مجلس 
دانش آموزي در درون خود باید از خاص انگاری عده ای و حذف و نادیده انگاشتن عده اي دیگر بر حذر باشد و همه نیروها را به کار گیرد و از همه توانمندی ها 

استفاده کند.
جا دارد در نهایت یکی از گالیه هاي عام نمایندگان مجلس دانش آموزي شرکت کننده در هفتمین دوره این مجلس را در اینجا تکرار کنم که شاید خیلی هم بیراه 
نبود. آنان از عدم حضور رئیس جمهور در این مجلس گالیه مند بودند و دائما مي پرس��یدند که چرا دکتر روحاني برخالف اس��الف خود در این مجلس حضور نیافت؛ 
حضوری که می توانس��ت باعث تقویت روحیه دانش آموزان و ایجاد انگیزه در آنها ش��ود. امید است که با توجه و اهمیت دادن بیشتر به این اتاق فکر ملی و حمایت و 

پشتیبانی از آن بتوان در آینده از ثمرات مفید و مبارک آن بهره برد.
مديرمسئول
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حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اس��المی صبح روز چهارش��نبه 
هفدهم دی ماه در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم، با اشاره به ضرورت مقابله 
با تالش بیگانگان برای تحریف واقعیت های انقالب و به فراموش��ی س��پرده شدن 
رویدادهایی مانند ١9 دی ١356 و نهم دی ١3٨٨ افزودند: دش��منی اس��تکبار با 
ملت ایران، پایانی ندارد و مس��ئوالن باید با تکیه بر نیروهای داخلی، حربه تحریم 
را از دس��ت دشمن غیرقابل اعتماد خارج کنند و با دل بستن به نقطه های روشن 
حقیقی، وظایف خود را در تحقق آرمان های درخشان انقالب و ملت انجام دهند.

رهبر انقالب اس��المی زنده نگه داشته شدن ١9 دی ١356، 22 بهمن ١357، 
9 دی ١3٨٨ و دیگ��ر مقاطع سرنوشت س��از ملت ای��ران را حرکتی مجاهدت آمیز 
خواندند و گفتند: جبهه مقابل نظام اسالمی به نسل دوم و سوم انقالب امید بسته 
بود تا آنها را از انقالب اس��المی روی گردان کند اما همین نس��ل سوم و جوان های 
کش��ور بودند که حادثه عظیم 9 دی را به وجود آوردند و آن س��یلی محکم را به 

صورت کسانی که سعی داشتند مسیر انقالب را با فتنه منحرف کنند، نواختند.
رهبر انقالب اس��المی با یادآوری مجدد اهمیت تاریخی حادثه ١9 دی س��ال 
١356 در قم، گفتند: نوزدهم دی مبدأ یک حرکت عمومی در کش��ور شد و ملت 
ایران را وارد میدان مبارزه با رژیم طاغوت کرد که در نهایت بساط رژیم ستم شاهی 

از این کشور برچیده شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس با اشاره به انگیزه هایی که برای تحریف حقایق 
و واقعی��ات رژی��م پهلوی وجود دارد، به چند خصوصیت آن رژیم اش��اره کردند و 

افزودند: دیکتاتوری س��یاه و استفاده از قس��اوت آمیزترین روش ها و وحشیانه ترین 
ش��کنجه ها در زندان ه��ای مخوف، یک��ی از خصوصیات رژیم پهل��وی بود و همه 

مدعیان امروز حقوق بشر نیز با تمام وجود از چنین رژیمی حمایت می کردند.
رهب��ر انق��الب وابس��تگی ذلت آمیز ب��ه قدرت ه��ای خارجی را یک��ی دیگر از 
خصوصیات رژیم پهلوی برشمردند و افزودند: در آن دوران آنچه منافع قدرت های 
بیگانه و بویژه امریکا، اقتضا می کرد، در سیاست ها و رفتارهای داخلی، منطقه ای و 

بین المللی دنبال و ملت ایران بشدت تحقیر می شد.
ایش��ان س��ومین خصوصیت رژیم پهلوی را مبتال بودن به انواع فساد جنسی، 
مالی و اخالقی، در عالی ترین س��طوح حکومتی دانس��تند و گفتن��د: در آن رژیم 
خبیث و فاس��د مردم به هیچ وجه به حس��اب نمی آمدن��د و رأی و نظر مردم هیچ 

اهمیتی نداشت و رابطه مردم و حکومت به طور کلی قطع بود.
ایشان در بخش دیگری از سخنان شان با اشاره به آغاز دشمنی جبهه استکبار 
ب��ا ملت ایران پ��س از پیروزی انقالب تأکید کردند: هیچ کس تصور نکند دش��من 
از خباث��ت و خصومت دس��ت برمی دارد. و افزودند: وقتی در مقابل دش��من دچار 
غفل��ت ش��دید و ب��ه او اعتماد کردید دش��من فرصت می کند مقاص��د خود را در 
کش��ور پیگیری کند، اما اگر قوی، آماده و دشمن شناس بودید استکبار، به ناچار از 

خصومت ورزی دست می کشد.
رهبر انقالب با انتقاد از کس��انی که توفیقات ملت از جمله پیشرفت های علمی 
را نادی��ده می گیرند افزودند: چرا نابخردانه، دس��تاوردهایی را که پایگاه های علمی 

اگر قوی، آماده و دشمن شناس باشید
 استکبار از خصومت ورزی دست می کشد

حضرت آيت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار مردم قم:
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پای سخن رهبری

جهانی نیز به آنها اذعان 
می کنید  ان��کار  دارن��د، 
ب��ا س��خنان غل��ط و  و 
راه  در  غیرمنصفان��ه 
پرافتخاری که مردم طی 
کرده اند و حتی دشمنان 
تحس��ین  به  مجب��ور  را 
کرده است، ایجاد تردید 

می کنید؟
آی��ت اهلل  حض��رت 
خامن��ه ای در اش��اره به 
ص��در اس��الم افزودن��د: 
در آن زم��ان نی��ز همه 
اما  آرمان ها محقق نشد، 
مه��م این بود که حرکت 
در مس��یر تحقق اهداف 
ادامه داشت که امروز نیز 

مل��ت، همان مس��یر را با افتخار و اقتدار و ایس��تادگی 
ادامه می دهد.

رهب��ر انق��الب با اش��اره ب��ه تحریم ه��ای ظالمانه 
افزودند: تحریم ها برای کش��ور مش��کل ایجاد کرده اما 
اگر دش��من شرط برداشته ش��دن آنها را فالن مسئله 
اساس��ی و آرمانی از جمله دس��ت برداشتن از اسالم و 
استقالل و پیشرفت علمی قرار دهد، قطعاً غیرت هیچ 
مس��ئولی قبول نمی کند. و افزودند: البته دشمن فعاًل 
به صراحت با آرمان ها کاری ندارد اما اگر عقب نش��ینی 
ش��ود، بعداً س��راغ آرمان ها هم می آید، بنابراین باید با 
هوش��یاری، هدف »پیش��نهادها، حرف ه��ا و اقدامات 

دشمن« را درک کرد.
رهب��ر انقالب با اش��اره به تأکید مک��رر بر ضرورت 
قطع وابس��تگی به درآمدهای نفتی افزودند: مسئوالن 
کش��ور و دولت نباید به دس��ت بیگانه چشم بدوزند و 
بدانند حتی یک قدم عقب نش��ینی، پیش روی دشمن 

را به دنبال می آورد، بنابراین باید فکری اساس��ی کرد و با تکیه بر ملت و نیروهای 
داخلی به گونه ای عمل کرد که اگر دش��من تحریم ها را هم برنداشت، ضربه ای به 

پیشرفت و رونق و رفاه مردم وارد نشود.
رهب��ر انقالب افزودند: من با مذاکره مخالف نیس��تم، اما معتقدم باید دل را به 

نقطه های امیدبخش حقیقی سپرد، نه به نقطه های خیالی.
ایش��ان در پایان سخنان ش��ان تأکید کردند: مس��ئوالن به لطف خدا مشغول 
کار هس��تند و هم��ه بای��د به دولت کمک کنن��د، اما دولتی ها هم مراقب باش��ند 
حاشیه س��ازی نکنند و ضمن خودداری از بیان حرف های غیرالزم، دودس��تگی به 
وجود نیاورند و تالش کنند وحدت و ایمان و همت ملت را مورد اس��تفاده صحیح 

قرار دهند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای آینده ایران عزیز را کاماًل درخشان خواندند و افزودند: 
ب��ه فضل الهی راه پرافتخار تحقق آرمان ها ادامه می یابد و جوانان کش��ور روزی را 
خواهند دید که دشمنان گردنکش و ظالم در مقابل آنها مجبور به خضوع شوند.

وحدت، مهم ترين اولويت امروز دنیای اسالم
در خجس��ته عید میالد پربرکت نبی مکرم اس��الم و والدت صادق آل محمد، 
رهبر معظم انقالب اس��المی در دیدار قشرهای مختلف مردم، مسئوالن لشکری و 
کشوری، علما و اندیشمندان شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسالمی و سفیران 
کش��ورهای اسالمی، »وحدت« را درس بزرگ پیامبر خاتم و نیاز مبرم امت اسالم 
خواندند و تأکید کردند: تجلیل از رس��ول ختمی مرتبت نباید به حرف و س��خن 
محدود ش��ود، بلک��ه تالش برای تحق��ق پیام های وحدت بخ��ش آن حضرت باید 

مهم ترین اولویت کشورهای اسالمی و ملت های مسلمان باشد.

آی��ت اهلل  حض��رت 
خامن��ه ای ب��ا تبریک دو 
مناس��بت گران ق��در این 
روز عزیز، می��الد پیامبر 
اس��الم را می��الد »علم و 
عقل و اخ��الق و رحمت 
و وح��دت« خواندن��د و 
تأکید کردن��د: در تحقق 
ای��ن مفاهی��م عمی��ق و 
وظیف��ه  س��عادت بخش، 
مسئوالن، سیاستمداران، 
علما و نخبگان کشورهای 
سنگین تر  بسیار  اسالمی 

است.
ایش��ان با ابراز تأسف 
موفقی��ت  از  عمی��ق 
تفرقه انگی��ز  طرح ه��ای 
دش��منان اسالم تأکید کردند: اگر ملت های مسلمان با 
این امکانات عظی��م و ویژگی های منحصربه فرد، نه در 
جزئیات بلکه در جهت گیری های کلی همدل و همزبان 
ش��وند، ترقی و تعالی امت اس��المی تضمین می شود و 
انع��کاس جهانی وحدت و همزبانی دنیای اس��الم مایه 

»شرف، آبرو و عظمت پیامبر اسالم« خواهد شد.
رهبر انقالب، نماز پرش��کوه ملت های مس��لمان در 
عید فطر و اجتماع عظیم حج را دو نمونه از هم جهتی 
عزت بخش امت اسالم برشمردند و افزودند: در اربعین 
حسینی امس��ال نیز میلیون ها مسلمان که اهل تسنن 
نی��ز در می��ان آنها بودن��د حادثه ای عظی��م و عجیب 
آفریدند ک��ه انعکاس جهانی آن به عن��وان بزرگ ترین 
گردهمای��ی مس��لمانان جه��ان، زمینه س��از افتخار و 

عظمت دنیای اسالم شد.
ایش��ان در همی��ن زمینه از دولت، ملت و عش��ایر 
عراق به علت فداکاری و بزرگواری در خدمت به زائران 

اربعین حسینی امسال، تشکر و قدردانی کردند.
رهبر انقالب در تبیین عوامل ایجاد اتحاد دنیای اس��المی، پرهیز از »سوءظن 
و اهانت فرق مختلف ش��یعه و سنی نس��بت به یکدیگر« را بسیار مهم دانستند و 
با اشاره به تالش گس��ترده مراکز »جاسوسی و اطالعاتی« غرب برای تفرقه افکنی 
تصریح کردند: آن تشیعی که با MI6 انگلیس مرتبط است و آن تسننی که مزدور 

CIA است، هر دو ضد اسالم و ضد پیامبرند.

حض��رت آیت اهلل خامنه ای با ی��ادآوری پرچمداری امام خمینی)رض( در بحث 
وحدت اسالمی، به تالش های بی وقفه جمهوری اسالمی در این زمینه اشاره کردند 
و فرمودند: در 35 سال اخیر کمک های ایران به برادران مسلمانان، غالباً به برادران 
اهل س��نت بوده و نظام اسالمی و ملت ایران با حمایت مستمر از ملت فلسطین و 
مردم کشورهای منطقه، پایبندی عملی خود را به شعار وحدت، ثابت کرده است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، تمرکز سیاس��ت خارجی برخی کشورهای منطقه بر 
معارضه با ایران را اش��تباهی بزرگ برش��مردند و افزودند: برخالف این سیاست های 
غیرعاقالنه، جمهوری اسالمی، همچنان سیاست خارجی خود را بر مبنای دوستی و 
برادری با همه کشورهای اسالمی، از جمله دولت های منطقه، پیگیری خواهد کرد.

رهبر انقالب، تمرکز بر منافع امت اس��المی و وحدت دنیای اس��الم را متضمن 
تأمین منافع تک تک کشورهای اسالمی خواندند و تأکید کردند: همه ما مسلمانان 
باید با تکیه بر متون قرآن از جمله آیه شریفه »اَِشّداُء َعلَی الُکفار ُرحماُء بَیَنهم« در 
مقابل اس��تکبار و سرطان مهلک صهیونیسم جهانی و در رأس آنها امریکا و دولت 

غاصب اسرائیل بایستیم و در میان خود، مهربان و همراه و همدل باشیم.
در پایان این مراسم شماری از میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی از نزدیک با 

رهبر معظم انقالب دیدار کردند.

رهب�ر معظ�م انق�الب: تحريم ها برای 
کش�ور مش�کل ايج�اد کرده ام�ا اگر 
دشمن ش�رط برداشته ش�دن آنها را 
فالن مسئله اساسی و آرمانی از جمله 
دس�ت برداشتن از اسالم و استقالل و 
پیشرفت علمی قرار دهد، قطعًا غیرت 
البته  هیچ مس�ئولی قبول نمی کند... 
دش�من فع�اًل به صراحت ب�ا آرمان ها 
کاری ندارد اما اگر عقب نشینی شود، 

بعداً سراغ آرمان ها هم می آيد



9شماره پنجم / بهمن ماه 1393

هور
 جم

س
 رئی

اه با
همر

دکتر حسن روحانی در اولین کنفرانس اقتصاد ایران )یکشنبه ١4 دی ١393( 
با تش��ریح وضعیت اقتصادی کشور در زمان آغاز به کار دولت یازدهم گفت: دولت 
یازدهم س��ال گذش��ته کار خود را در شرایط خاص اقتصادی آغاز کرد که تیتر آن 
را می توان رکود تورمی نامید و این تیتری گویا برای اقتصاد کش��ور در آن مقطع 

است.
رئیس جمهور افزود: در دو سال پیاپی رشد اقتصاد کشور منفی 6.٨ و 6.9 بود 
و رق��م ت��ورم از مرز 4٠درصد عبور کرده بود و بازار پولی و ش��رایط ارزی متالطم 
بود به گونه ای که پیش بینی آینده را دشوار می نمود و از سوی دیگر دولت دارای 
بدهی های هنگفتی به نظام بانکی و پیمانکاران بود و این همه در کنار ده ها مشکل 

اقتصادی دیگر، وضعیتی بود که دولت در آن شرایط کار خود را آغاز کرد.
دکتر روحانی با بیان اینکه اقتصاد کش��ورمان در آغاز فعالیت دولت یازدهم و 
ماه های قبل از آن اش��تغال زا نبود و در زمینه اش��تغال با مشکالت فراوانی مواجه 
بودیم، تأکید کرد: با اینکه وضعیت درآمد ارزی کشور بخصوص در نیمه دوم دهه 
٨٠ نس��بتاً باال بود، بین س��ال های ٨5 تا 9٠ اشتغال خالص تقریباً صفر بود و این 

نشان می دهد که با درآمد ارزی باال هم مشکل اشتغال حل نمی شود.
دکت��ر روحانی بزرگ ترین مش��کل و معضل��ی که دولت یازده��م در روز اول 
آغ��از به کار خود با آن مواجه بود، عدم اس��تفاده از نظرات کارشناس��ان دانس��ت 
و اظهار داش��ت: بزرگ ترین معضل، عدم اس��تفاده از تجربه و دانش اندیشمندان، 
دانشگاهیان، صاحب نظران و کارآفرینان بود و اقتصاد کشور در آن مقطع به دنبال 
خوددرمان��ی بود و عده ای داروها و مس��کن هایی را در راس��تای خوددرمانی برای 

اقتص��اد تجوی��ز می کردند و نتیجه خوددرمانی نیز کاماًل مش��خص اس��ت که چه 
می شود.

رئیس جمهور افزود: در حالی از نظرات اندیش��مندان در اقتصاد کشور استفاده 
نمی شد که حتی در اقتصاد سالم و اقتصاد دارای رشد پایدار نیز نمی شود از نظرات 

کارشناسان استفاده نکرد.
دکت��ر روحان��ی تصریح کرد: اولی��ن تصمیم دولت یازدهم ای��ن بود که در هر 
گامی که بخصوص در بخش اقتصاد برمی دارد با صاحب نظران مش��ورت کند و از 

دیدگاه های آنها استفاده کند و معتقدیم تضارب آرا همیشه مفید است.
دکت��ر روحانی در ادامه با بیان اینکه در کش��ور ما س��ال ها و دهه هاس��ت که 
اقتصاد به سیاس��ت یارانه می دهد اظهار داشت: بیایید یک دهه هم امتحان کرده 
و از سیاس��ت داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم، وضعیت زندگی، 

معیشت و اشتغال جوانان چگونه خواهد شد.
رئیس جمه��ور تأکید کرد: یکی از اصول قانون اساس��ی که از روز اول تاکنون 
اجرا نش��ده و به عنوان مس��ئول اجرای قانون اساسی خیلی تمایل دارم تا شرایطی 
فراهم ش��ود تا یک بار هم ش��ده آن اصل عملی ش��ود و این است که یک مسئله 
مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در قالب ماده قانونی یا برنامه به آرای 
عمومی مردم و همه پرسی گذاشته شود و تمایل دارم برای یک بار هم شده برای 

اجرای مسئله بسیار مهمی که برای همه اهمیت دارد، از مردم سؤال شود.
رئیس جمه��ور بر ضرورت گرفتن مالیات از همه کس��انی که فعالیت اقتصادی 
دارند، تأکید کرد و گفت: نمی ش��ود در کشور یک نهادی کار اقتصادی انجام دهد، 

کشور با انزوا نمی تواند رشد مستمر داشته باشد
دکتر حسن روحانی در اولین کنفرانس اقتصاد ايران:
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ولی مالیات نپردازد و زمانی که گفته می شود باید فالن 
نه��اد هم مالی��ات بپردازد، ببینید که چه بس��اطی راه 

می اندازند.
دکت��ر روحانی تصریح کرد: این دولت در راس��تای 
تأمی��ن مصالح ملی و مردم ب��دون واهمه از هیچ کس 
و نهادی، مس��ائل را پیگیری کرده و با مردم، در میان 
خواهد گذاشت و اگر الزم باشد برای درست اجرا شدن 
امور و تأمین منافع مردم الیحه الزم را به مجلس ارائه 

خواهد کرد.
رئیس جمه��ور با تأکید بر اینک��ه اقتصاد با انحصار 
و رانت پیش��رفت نمی کند، تصریح ک��رد: اقتصاد باید 
از انحص��ار و رانت نج��ات پیدا کند و رقابتی ش��ود و 
همه دستگاه های دولتی نیز باید فعالیت های اقتصادی 
خود را به صورت شفاف اطالع رسانی کنند، به گونه ای 
ک��ه همه م��ردم از آمار و ارقام و طرح ه��ای اقتصادی 
باخبر باش��ند. اگر در اقتصاد رانت نباش��د و بتوانیم با 
فس��اد مقابله کنیم، حرکت اقتصادی مان سرعت پیدا 

خواهد کرد.
رئیس جمهور افزود: ش��رایط اقتصادی کشور ما به گونه ای نیست که اقتصادی 
محض باش��د، بلکه مسائل سیاست داخلی و سیاست خارجی و مباحث حاشیه ای 
در آن تأثیر دارد، لذا الزم است در تصمیم گیری های اقتصادی به مالحظات زیادی 

توجه کرد تا در کنار بسته اقتصادی از آن پشتیبانی کند.
دکتر روحانی با بیان اینکه اقدامات دولت در زمینه اقتصادی از س��ال گذشته 
آغاز شده و توفیقاتی هم در این مدت داشته است، اظهار داشت: دستاوردهایی که 
دولت در این مدت داش��ته به خاطراس��تفاده از نظرات اندیشمندان، کارآفرینان و 
صاحبان تجربه و از همه مهم تر اعتماد مردم به عنوان بزرگ ترین سرمایه اجتماعی 

به دولت و نیز حمایت های مردم و مقام معظم رهبری است.
رئیس جمهور افزود: دولت در این مدت توانس��ته تورم را مهار کرده و همزمان 
رش��د اقتصادی نیز ایجاد کند و یکی از موضوعات مهم این است که صاحب نظران 

اقتصادی شرایط موجود را برای مردم تشریح کنند.
دکتر روحانی تصریح کرد: اگر در بخش اقتصادی مردم با اقدامات انجام ش��ده 
همراه نباش��ند، شکس��ت می خورد، لذا از رس��انه های عمومی درخواست می کنم 
دولت را نقد کنند و اگر انتقاد س��ازنده باشد، بسیار مفید هم است، اما باید مراقب 
باشیم به اعتماد مردم صدمه نزنیم. اگر حرکت موفقی از سال گذشته شروع شده 
به خاطر س��رمایه اجتماعی اعتماد مردم به این دولت بود و مردم قبول کردند که 
این دولت بدون مش��ورت های علمی کاری انجام نمی دهد و اعتماد کردند که این 
دول��ت به آنها دروغ نمی گوید. اینها مس��ائل خیلی مهمی اس��ت که نباید صدمه 

بخورد چرا که اگر از دست بروند موفقیتی هم نخواهیم داشت.
رئیس جمه��ور تأکید کرد: بعد از کنترل تورم، در س��ال ج��اری و در دو فصل 
پیاپی نسبت به سال گذشته رشد باالی 4درصد داشتیم و این بسیار امیدوارکننده 
است و به رغم همه مشکالت، امسال را در شرایطی به پایان می رسانیم که تورم به 
مراتب کمتر از 2٠درصد خواهد بود و نیز بعد از دو س��ال رشد منفی که در تاریخ 

کشور بی سابقه بوده، دارای رشد مثبت خواهیم بود.
دکتر روحانی تصریح کرد: باید تورم به صورت مستمر کاهنده باشد تا به نقطه 
قابل قبول برسیم و این بدان معناست که مهار تورم در سال های آتی با قوت ادامه 
پیدا خواهد کرد تا در سال 96 که پایان کار دولت است بر اساس برنامه ریزی های 

انجام شده تورم یک رقمی شود.
دکت��ر روحان��ی با تأکید ب��ر اینکه دولت به دنبال توس��عه مس��تمر و پایدار و 
همه جانبه اس��ت، بر ضرورت تعامل با کش��ورهای جهان تأکید کرد و گفت: تجربه 
زندگی سیاس��ی ما نشان می دهد که کش��ور نمی تواند با انزوا رشد مستمر داشته 
باش��د. البته این موضوع بدین معنا نیس��ت که از اصول و آرمان های خود دس��ت 
برداریم، ضمن اینکه اساس��اً در روند مذاکرات کس��ی از اصول و آرمان ها س��خن 
نمی گوید، بلکه در آنجا اصل مهم، موضوع منافع ملی است و هر کشوری به دنبال 

منافع ملی خویش است.
رئیس جمه��ور اف��زود: در تواف��ق ژنو نیز که موفقیت و پیش��رفتی داش��تیم و 

توانس��تیم از بخشی از تحریم ها عبور کنیم کسی روی 
اصول و آرم��ان معامله نکرد، بلک��ه طرفین با یکدیگر 
س��خن گفتند و مذاک��ره بر مبن��ای فرصت ها و منافع 
مش��ترک است و اساس��اً مذاکرات به این معناست که 
بین خواست ما و خواست طرف مقابل پلی ایجاد شود.

دکت��ر روحان��ی تأکید ک��رد: اص��ول و آرمان ها به 
س��انتریفیوژها وصل نیس��ت، بلکه به قلب، مغز و اراده 
ما متصل اس��ت ک��ه باید این اتصال را هرچه بیش��تر 

تقویت کنیم.
رئیس جمهور افزود: کارها با حمایت مردم ش��روع 
شده و به پیش خواهد رفت و این دولت در هر کجایی 
که مش��کل عمده ای پیدا کن��د به صراحت آن را برای 
مردم بیان خواهد کرد و به عنوان رئیس جمهور تردید و 
واهمه ای ندارم که مشکالت را با مردم در میان بگذارم.

دکت��ر روحانی ب��ا بی��ان اینکه الزمه پیش��رفت و 
موفقیت در تمامی مسائل، وجود هماهنگی و همکاری 
بین همه قوا و دس��تگاه ها و نهادهاس��ت اظهار داشت: 
چنین نیست که همه کارها حتی در زمینه اقتصاد در 
دس��ت دولت باش��د و دولت به تنهایی برای آن تصمیم گیری کند. دولت، مجلس، 
قوه قضاییه، ش��ورای نگهبان و همه دس��تگاه ها در کنار هم و هماهنگ با یکدیگر 
می توانند تصمیمات موفقیت آمیزی اتخاذ کنند و همه ما بایستی در سیاست های 

کلی از چارچوبی که رهبر معظم انقالب ترسیم کرده اند، تبعیت کنیم.
رئیس جمه��ور تصریح ک��رد: عده ای چنین عنوان می کنن��د که دولت به فالن 
وعده خود عمل نکرده اس��ت، درحالی که همه یقین داش��ته باش��ند هیچ وعده ای 
نبوده که به مردم داده باش��یم و آن را ش��روع نکنیم، ام��ا اینکه به پایان و نتیجه 

برسد نیازمند آن است که همه با هم همکاری کنند.
دکت��ر روحانی بر ضرورت حضور مردم در صحنه و حمایت از دولت تأکید کرد 
و با بیان اینکه به رغم همه مش��کالت اگر ملت به طور یکپارچه در صحنه باشند و 
دول��ت نیز مردم را صاحب اختیار بداند، می توان از همه مش��کالت عبور کرد و به 
آینده بس��یار امیدوار هستم، اظهار داش��ت: دو اشکال عمده می تواند وجود داشته 
باش��د؛ یکی اینکه دولت خود را س��رور بداند، درحالی که این دولت خود را خادم 
مردم می داند و اینکه مردم تصور کنند همه کارها بر عهده دولت اس��ت و خود را 
کنار بکش��ند، درحالی که تصمیم و اختیار اصلی با مردم اس��ت و دولت، نماینده و 

خادم آنهاست، لذا باید تا روز آخر به دولت کمک کنند.
رئیس جمهور موضوع یارانه ها و چگونگی تش��خیص افراد نیازمند از س��ایرین 
را از موضوعات مهم و قابل بررس��ی دانس��ت و گفت: اینکه عده ای که نیاز ندارند 
نبای��د یارانه دریافت کنند، مورد وفاق همگانی اس��ت، اما موضوع مهم این اس��ت 
که چگونه می توان کس��انی را که نیاز دارند از افرادی ک��ه نیاز ندارند، با کمترین 
اش��تباه تشخیص داد، درحالی که سیس��تم اطالعاتی جامع و کامل برای جمعیت 
کش��ور وجود ندارد و یکی از دستورات این کنفرانس می تواند ارائه راه حل هایی در 

این زمینه باشد.
دکت��ر روحانی بر اجرای صحی��ح اصل 44 قانون اساس��ی تأکید کرد و گفت: 
متأس��فانه این اصل ناقص اجرا ش��ده و در بعضی موارد به بیراهه رفته است و باید 

برای چگونگی اصالح و اجرای درست آن چاره اندیشی شود.
رئیس جمهور تصریح کرد: تا زمانی که اقتصاد به مردم واگذار نش��ود درس��ت 
نخواهد ش��د، لذا بای��د قبل از هر چیز اقتصاد را س��امان دهی��م و امیدواریم این 

کنفرانس راه حل های راهگشایی را به دولت ارائه دهد.
رئیس جمهور بر محدودیت منابع دولت و نیز توجه به عدالت در مس��یر اصالح 
اقتصادی تأکید کرد و گفت: برای پیشرفت اقتصادی نمی توان بخشی از جامعه را 
رها کرد و نسبت به سرنوشت آنها بی تفاوت بود. وظیفه دینی و اخالقی به ما حکم 

می کند که به قشر مستضعف و بسیار کم درآمد جامعه توجه ویژه کنیم.
دکتر روحانی با تأکید بر اینکه اقتصاد باید اشتغال زا باشد گفت: باید به دنبال 
رشد مس��تمر، پایدار و اش��تغال زا در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشیم و به جایی 
برس��یم که تصمیم چند کش��ور کوچک و یا فالن ابرقدرت و حتی خشکس��الی ها 

نتواند به اقتصاد کشورمان صدمه بزند.

اقتصادی  ش�رايط  رئیس جمه�ور: 
کش�ور م�ا به گون�ه ای نیس�ت که 
بلک�ه  باش�د،  مح�ض  اقتص�ادی 
مس�ائل سیاست داخلی و سیاست 
خارج�ی و مباح�ث حاش�یه ای در 
آن تأثی�ر دارد، لذا الزم اس�ت در 
ب�ه  اقتص�ادی  تصمیم گیری ه�ای 
مالحظ�ات زي�ادی توج�ه ک�رد تا 
از آن  اقتص�ادی  در کن�ار بس�ته 

پشتیبانی کند.

س جمهور
همراه با رئی
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ای��ن روزها هر بار ک��ه رئیس جمه��ور محترم به 
ه��ر مناس��بتی لب به س��خن می گش��اید، دوگانگي 
سیاسي ایجاد مي ش��ود یعني مخالفان به ایرادگیری 
و س��نگ اندازی مشغول مي شوند و موافقان هم سینه 
س��پر مي کنند و به دفاع تمام ق��د از رئیس جمهور و 
س��خنان وی مي بپردازن��د؛ یک��ی س��خنان وی را به 
حس��اب عدم اطالع رئیس جمهور حقوق��دان از قانون 
مي گ��ذارد و دیگری آن را هوش��مندی رئیس جمهور 
مي خواند که از الف تا یای حقوق و سیاست را بخوبی 

می داند و بر آن تسلط دارد.
ای��ن بار حس��ن روحانی در نخس��تین کنفرانس 
اقتص��اد ایران از خیلی چیزها س��خن گفت؛ از رکود 
تورمی در آغاز کار دولت تا بهبود ش��رایط اقتصادی، 
ض��رورت پرداخ��ت مالیات از س��وی نهادها، اهمیت 
اعتم��اد مردم، ض��رورت تعامل با کش��ورهای دیگر، 
تأکید بر حل مس��ئله هسته ای، و وصل نبودن آرمان 
کش��ور به سانتریفیوژ، به بیراهه رفتن در اجرای اصل 
44 و درنهایت، ض��رورت رجوع به آرای عمومی و به 
همه پرس��ی گذاشتن مسائل مهم کش��ور. اما همین 
بخ��ش از س��خنان رئیس جمهور دو ط��رف موافق و 
مخال��ف را بار دیگ��ر در دو صف بندی مقابل یکدیگر 
قرار داد. البته این نخس��تین ب��ار نبود؛ چندی پیش 
نیز رئیس جمهور بر این موضوع تأکید کرد که اجرای 
قانون اساسی را در دستور کار دارد و حتی اشاره کرد 
ممکن اس��ت در این مس��یر برخی ناراحت شوند، اما 
وی به وعده خود عمل خواهد کرد. این بار هم وقتی 
گفت می خواهم اصلی از قانون اساس��ی را اجرا کنم، 

مستمعان را به یاد همان روز انداخت.

بازتاب پیشنهاد روحانی
پیش��نهاد رئیس جمه��ور مبن��ی ب��ر برگ��زاری 
همه پرس��ی از مردم در برخی امور بالفاصله در صدر 
اخب��ار رس��انه های داخل��ی و خارجی ق��رار گرفت و 
رس��انه ها از سخنان حس��ن روحانی استقبال کردند. 
گوی��ا روحانی با این راهکار قصد دارد تابوی برگزاری 
رفراندم در موضوعات مختلف را بشکند و این ذهنیت 
که همه پرسی اصل نظام یا اصولی از قانون اساسی را 
هدف می گیرد، اصالح کند، زیرا همه پرسی احتمالی 
در چارچ��وب قانون اساس��ی و احیای اصلی از اصول 
قانون اساس��ی برگزار می ش��ود و می تواند درباره هر 

موضوعی باشد؛ از کاهش تعطیالت عمومی در تقویم 
س��االنه، حذف پردرآمدها از دریافت یارانه، تا ش��یوه 
اجرای امر به معروف و نهی از منکر، برقراری رابطه با 
فالن کشور یا موضوعات حساس دیگر، از جمله حل 

پرونده هسته ای.
اجتماع��ی  و  سیاس��ی  فع��االن  برخ��ی  البت��ه 
معتقدن��د، خرداد 92 ه��م یک همه پرس��ی صورت 
گرفت؛ همه پرس��ی درباره دو ن��وع رویکرد به پرونده 
هس��ته ای. رویکرد اول به نمایندگی حس��ن روحانی 
که با اعتمادس��ازی و مذاکره ب��ا اروپایی ها کار را به 
جلو می برد و رویکرد دوم با ادبیات س��عید جلیلی که 
تأکید داش��ت باید بدون توجه به مذاکره به خواست 
صددرص��دی در معادالت بین المللی رس��ید و آرای 
پنج برابری حس��ن روحانی به نس��بت سعید جلیلی 
از انتخاب رویکرد نخس��ت حکایت می کند. بنابراین، 
منظور روحانی همه پرس��ی درباره پرونده هس��ته ای 

نبوده است.
دکتر حس��ن روحان��ی در نخس��تین »کنفرانس 
اقتصاد ایران« گفت: »خوب اس��ت بعد از 36 س��ال 
یک بار هم که ش��ده این اصل قانون اساس��ی را اجرا 
کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگ��ی به جای آنکه قانون��ی در مجلس تصویب 
شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و 

همه پرسی بگذاریم«.
اما چ��را رئیس جمهور به موضوع همه پرس��ی که 
بارزتری��ن آن در زمان امام خمینی)ره( و برای تعیین 
نوع حکومت بود، پرداخت؟ شاید او از مزیت و تفاوت 
خود با سایر رئیس جمهورهاي پیشین استفاده کرده 
و آن، حقوقدان بودن است. شاید بیش از احمدی نژاد 
و خاتمی می داند چه ط��ور باید از ظرفیت های قانون 
اساس��ی در جهت پیش��برد و بهبود وضعیت کش��ور 
اس��تفاده کند ک��ه در این مس��یر »همه پرس��ی« را 

انتخاب کرد.
در رفراندم معموالً تعیین نظام حاکم، تغییر اصول 
قانون اساسی و مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، 
اجتماع��ی و فرهنگی به نظرخواهی عموم گذاش��ته 
می ش��ود و مردم با آرای مستقیم خود در مورد سؤال 
دولت پاس��خ می دهند. مبنای همه پرسی علی القاعده 
در اکثر کشورهای جهان، قانون اساسی است که البته 
انجام تش��ریفات آن حسب مورد به قوه مجریه یا قوه 

مقننه یا نهاد دیگری واگذار می ش��ود. در کشور ما از 
این مکانیزم در چند مورد می توان استفاده کرد.

پیشنهادهای همه پرسی اجرا نشده بعد از انقالب
تقاض��ا برای انج��ام همه پرس��ی در تاریخ انقالب 
سابقه دارد. در یکي دو دهه اخیر زمزمه های برگزاری 
همه پرسی درس��ت در روزهایی مطرح شد که لوایح 
دوقل��وی دول��ت اصالح��ات، یعنی الیح��ه »اصالح 
قان��ون انتخابات مجل��س« و »تبیین حدود وظایف و 
اختیارات رئیس جمهور« به در بس��ته شورای نگهبان 
خورد. درس��ت در همان روزه��ا محمدرضا خاتمی، 
نایب رئیس وقت مجلس پیش��نهاد برگزاری رفراندم 
را در مورد سرنوش��ت این لوای��ح داد که برای دولت 
اصالحات اهمیت زیادی داشت؛ پیشنهادی که بیشتر 
نمایندگان وقت مجلس از آن استقبال کردند، اما این 
تقاضا تنها یک پیش��نهاد باقی ماند و اجرایی نش��د. 
کمی بعد درست در آذر سال ٨3 دفتر تحکیم وحدت 
پیش��نهاد تغییر قانون اساسی را با یک کلیک در یک 
پای��گاه اینترنتی داد؛ درخواس��تی ک��ه واکنش های 
مهم��ی را به دنبال داش��ت. س��یدمحمد خاتمی هم 
درست در روزهایی که حوادث ٨٨ به اوج خود رسیده 
بود، پیش��نهاد برگزاری همه پرسی را داد؛ پیشنهادی 

که واکنش های متعددی را برانگیخت.
محمود احمدی نژاد هم پیش��نهاد همه پرس��ی را 
مط��رح کرد، درس��ت در روزهایی ک��ه اختالفاتش با 
مجلس به اوج رسیده بود. بحث بر سر نحوه هدفمند 
کردن یارانه ها بود. مجلس درخواس��ت دولت را برای 
درآمد 4٠هزار میلیارد تومانی از محل هدفمند کردن 
یارانه ه��ا رد کرده بود و دولت از این موضوع ش��اکی 
بود. درخواست احمدی نژاد برای برگزاری همه پرسی 
در آخری��ن روز کاری س��ال ٨9 داده ش��د و به علت 
تعطیالت این تقاضا هم به فراموش��ی س��پرده ش��د. 
عبداهلل نوری، وزیر کشور دولت اصالحات نیز در سال 
9١ پیش��نهاد برگزاری رفراندم هس��ته ای را داد که 
این پیش��نهاد نیز به جایی نرسید. حسن روحانی نیز 
برای نخس��تین بار است که ایده برگزاری همه پرسی 
برای مس��ائل کش��ور را مطرح مي کن��د، اما پیش تر 
پس از بازگش��ت از دومین س��فر خود به نیویورک و 
حمله ش��دید تندروها به وی، در جلسه هیئت دولت 
موضوع نظرس��نجی از مردم را درب��اره تنش زدایی با 

داد
روی

رفـرانـدم
 پیشنهادی که تا اجرا شدن  راهی طوالنی در پیش دارد



12

رویداد

شماره پنجم / بهمن ماه 1393

امریکا مطرح کرد. این بار هم اما پیشنهاد روحانی به 
فراموشی سپرده شد.

اعتراض مديرمسئول کیهان و دفاع يک حقوقدان
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان 
در واکنش به پیشنهاد رئیس جمهور گفت:  این اظهار 
نظر رئیس جمهور محترم در حالی اس��ت که مراجعه 
ب��ه رفران��دم در دو جای قانون اساس��ی آمده که دو 
نوع متفاوت با یکدیگر است و متأسفانه رئیس جمهور 
حقوقدان، فرق رفراندم تقنینی و رفراندم اساس��ی را 

نمی دانند.
ش��ریعتمداری در توضی��ح این مفه��وم در قانون 
اساس��ی افزود: ن��وع اول، رفراندم تقنینی اس��ت که 
موضوع اصل 59 قانون اساس��ی اس��ت. ای��ن نوع از 
رفران��دم اِعمال قوه مقننه اس��ت و از طریق مجلس 
ص��ورت می پذیرد. با این توضیح که اصل 59 تصریح 
می کند در مس��ائل بس��یار مهم اقتصادی، سیاس��ی 
اجتماعی و فرهنگی می ت��وان اِعمال قوه مقننه را از 
راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم انجام 
داد و همین اصل تأکید دارد درخواس��ت مراجعه به 
آرای عموم��ی )رفران��دم تقنین��ی( باید ب��ه تصویب 
دوس��وم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
برس��د. بنابراین برخالف آنچ��ه رئیس جمهور محترم 
اعالم کرده اند، با این نوع از رفراندم نمی توان مجلس 

را دور زد.
مدیرمس��ئول کیه��ان درب��اره ن��وع دوم رفراندم 
در قانون اساس��ی گفت:  اما ن��وع دیگر رفراندم یعنی 
رفراندم اساسی در اصل ١77 آمده و موضوع آن، فقط 
تجدیدنظر یا بازنگری در قانون اساس��ی اس��ت. این 
رفراندم منوط به فرمان رهبری اس��ت و اجرای آن از 
مجلس نمی گذرد. بنابراین باید گفت اگر منظور آقای 
رئیس جمهور مسائل فرهنگی و اجتماعی و... است که 
راهکار آن باز هم از مجلس می گذرد. درباره نوع دوم 
نیز بعید است منظور آقای رئیس جمهور تغییر قانون 
اساسی باشد که موضوع اصل ١77 است و به تصویب 

مجلس نیازی ندارد.
درمقاب��ل، دکت��ر نعمت احم��دي در پاس��خ به 
واکنش ه��اي تن��د و ش��تابزده ع��ده اي به س��خنان 
رئیس جمه��ور گف��ت: اوال در کج��اي ای��ن صحبت 
رئیس جمه��ور از دور زدن مجل��س س��خن به میان 
آمده است؟ و ثانیاً چگونه برداشت کرده اند که منظور 
رئیس جمه��ور این بوده ک��ه دولت قصد دارد راس��اً 
اقدام به برگزاري همه پرس��ي عمومي در مورد مسائل 
ذکرش��ده کند؟ دکتر روحاني بخوب��ي آگاهند که بر 
اس��اس اصل59 قانون اساسي در خصوص همه پرسي 
رأي دوسوم نمایندگان مجلس مورد نیاز است و اتفاقاً 
به همین دلیل نیز هیچ اش��اره اي به اقدام یک جانبه 
دولت نکرده اند. ایش��ان تنها به راکد ماندن بخشي از 
ظرفیت هاي قانون اساس��ي اشاره داشته اند و در قالب 
یک توصیه به همه قوا و ارگان هاي ذي ربط یادآوري 
کرده اند که در مقاطع حس��اس و چالش هاي بنیادین 

میان قوا مي توان از آراي عمومي نیز بهره گرفت. 

ادامه واکنش ها به پیشنهاد روحانی
غالمعلی جعفرزاده، نماینده رش��ت در واکنش به 

پیشنهاد رفراندم گفت: من واقعاً از این سخنان آقاي 
روحاني در عجب هس��تم. آیا واقعاً مي توان اقتصاد را 
ب��ا رفراندم مدیریت کرد؟ آیا اصاًل تهیه قوانین جزیي 
و تخصصي در صالحیت عمومي هست؟ اگر این طور 
باش��د، اصاًل چرا ما مجلس داریم؟ من فکر نمي کنم 
چنین تجربه اي در هیچ نظام توس��عه یافته اي وجود 
داش��ته باش��د. اگر آقاي روحاني ب��ه برخي فرآیندها 
و رفتاره��ا در نه��اد مجلس انتقاد دارن��د، اصاًل دلیل 
نمي شود که کل کارکرد نهاد قانون گذار کشور را زیر 
س��ؤال ببرند. راهکار این است که تالش هاي سیاسي 
متوجه افزای��ش کیفیت نمایندگان و نه��اد پارلمان 
شود، نه اینکه کل موجودیت آن یک سره نفي شود. 

درمقاب��ل، محمدرضا خاتمی، نایب رئیس مجلس 
ششم به دفاع از ایده رئیس جمهوري پرداخت و گفت: 
کشور امروز با مسائل حاد و مشکلی دست به گریبان 
اس��ت که درباره این مسائل همه مسئوالن به وکالت 
از مردم س��خن می گویند. خوب اس��ت یک بار مردم 
مستقیماً در مورد مشکالت کش��ور و راهکار مناسب 

برای مرتفع کردن آنها اظهار نظر کنند. مسئله حصر 
در بع��د داخلی و پرونده هس��ته ای در بعد خارجی از 
جمله مهم ترین مسائل کش��ور است. الینحل ماندن 
این دو مسئله باعث شده بخشی از توان کشور به جای 
آبادسازی مصروف اختالفات داخلی شود. اگر این دو 
مس��ئله به رأی مردم گذاشته شود، بخش عمده ای از 

مشکالت کشور حل خواهد شد.
حمیدرض��ا جالیی پ��ور، اس��تاد جامعه شناس��ی 
دانش��گاه تهران و فعال سیاس��ی ه��م در این زمینه 
گفت: ش��اخص توسعه یافتگي در دنیا از چندین دهه 
پیش، میزان رجوع به آراي عمومي است. این ظرفیت 
در قانون اساسي ما هم وجود دارد و البته بالاستفاده 
مانده اس��ت. هم اکنون هم در کشور مسائلي بنیادین 
وجود دارد که به نظر مي رسد وفاق عمومي و ملي بر 
س��ر آنها دچار خدشه جدي شده است. شکي نیست 
ک��ه در این بین تعیین تکلیف مس��ائل س��ال ٨٨ از 
اهمیت ویژه اي برخوردار اس��ت. این مس��ائل بعد از 
پنج س��ال نه تنها حل نش��ده که همچنان به عنوان 
محل اصلي ش��کاف و اختالف داخلي مطرح هستند. 
بدین ترتیب، به نظر مي رسد اگر قرار باشد در جامعه 
مس��ئله اي براي برگزاري رفراندم وجود داشته باشد، 

همین مسائل سال ٨٨ هستند.
اما صادق زیباکالم، اس��تاد دانش��گاه و تحلیل گر 
سیاس��ی ب��ر خ��الف  دو جری��ان مواف��ق و مخالف 
رئیس جمهوري در این ب��اره اعالم نظر کرد و گفت: 
مش��کالت آقاي روحاني نه در برگزاري رفراندم است 
و نه با برگزاري رفراندم هیچ یک از مش��کالت ایشان 
سامان خواهد یافت. مشکل اساسي در وضعیت کالن 
سیاسي کشور است. اساس همه نظام هاي مردم ساالر 
در دنی��ا روي چرخ��ش نخب��گان یا دول��ت انتخابي 
مردم قرار گرفته اس��ت. در ایران اما اس��ماً چرخش 
نخب��گان وجود دارد، اما درعم��ل، این چرخش یک 
حرکت کوچک و در عین حال ناقصي بیش نیس��ت. 
١٨ م��اه پیش مردم ایران در یک انتخابات ش��رکت 
کردند و عماًل به سیاس��ت هاي هش��ت سال گذشته 
»نه« گفته و آق��اي روحاني را به عنوان جایگزین آن 
سیاس��ت ها انتخ��اب کردند اما دول��ت منتخب آنها 
درعم��ل نمي توان��د سیاس��ت ها و برنامه هایي را که 
دارد ب��ه اجرا بگ��ذارد. چرا؟ چون با وج��ود برگزاري 
انتخابات و رأي مردم به تغییر سیاس��ت هاي گذشته، 
سیاست هاي جدید به دالیل مختلف نمي توانند از قوه 

به فعل درآیند.

اما آيا تابوی برگزاری همه پرسی می شکند؟
توس��ل به اصل 59 قانون اساس��ی سال هاس��ت 
فراموش ش��ده و اکنون حتی س��خن گفتن از آن به 
یک تابو تبدیل ش��ده اس��ت. روحانی اما نظر دیگری 
دارد، می خواهد ظرفیت همه پرس��ی را در کشور احیا 
کرده و اس��تفاده از این متن صری��ح قانون را ممکن 
کند. دومین بار اس��ت که چنین درخواستی می دهد 
و ت��الش دارد این ب��ار راهی را که بس��یاری تا نیمه 
رفتن��د تا آخر ب��رود. اج��رای اصول قانون اساس��ی 
خواست رئیس جمهور است اما باید دید این خواسته 
این بار اجرا و احیا خواهد ش��د یا این نیز به بایگانی 

خواسته های رئیس جمهور و مردم می رود؟

اعتراض مديرمسئول کیهان و دفاع يک حقوقدان
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان 
در واکنش به پیشنهاد رئیس جمهور گفت:  این اظهار 
نظر رئیس جمهور محترم در حالی اس��ت که مراجعه 
ب��ه رفران��دم در دو جای قانون اساس��ی آمده که دو 
نوع متفاوت با یکدیگر است و متأسفانه رئیس جمهور 
حقوقدان، فرق رفراندم تقنینی و رفراندم اساس��ی را 

ش��ریعتمداری در توضی��ح این مفه��وم در قانون 

جمله مهم ترین مسائل کش��ور است. الینحل ماندن 
این دو مسئله باعث شده بخشی از توان کشور به جای 
آبادسازی مصروف اختالفات داخلی شود. اگر این دو 
مس��ئله به رأی مردم گذاشته شود، بخش عمده ای از 

مشکالت کشور حل خواهد شد.

دانش��گاه تهران و فعال سیاس��ی ه��م در این زمینه 
گفت: ش��اخص توسعه یافتگي در دنیا از چندین دهه 
پیش، میزان رجوع به آراي عمومي است. این ظرفیت 
در قانون اساسي ما هم وجود دارد و البته بالاستفاده 

دکتر روحانی تنه�ا به راکد ماندن 
قان�ون  ظرفیت ه�اي  از  بخش�ي 
اساسي اشاره داشته اند و در قالب 
يک توصیه به همه قوا و ارگان هاي 
ذي رب�ط ي�ادآوري کرده ان�د ک�ه 
در مقاط�ع حس�اس و چالش هاي 
بنیادين می�ان قوا مي توان از آراي 

عمومي نیز بهره گرفت.
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در نیمه دی م��اه چند نماینده مجلس و در رأس 
آنان احمد توکلی در صحن علنی مجلس با اس��تناد 
به گزارش دیوان محاس��بات، مدعی شدند که دولت 
در اواخر س��ال گذش��ته 4.١ میلیارد دالر به ش��کل 
غیرقانونی از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. 
این ادعا با واکنش شدید سخنگوی دولت مواجه شد 
که در برنامه زن��ده تلویزیونی از مطرح کنندگان این 

موضوع خواست »از ملت عذرخواهی کنند«.
پس از این اظهار نظر نوبخت  )س��خنگوی دولت( 
احم��د توکلی در مصاحبه با خبرگ��زاری خانه ملت، 
س��خنان نوبخ��ت را »اعجاب انگی��ز« خواند و گفت 
اس��ناد رس��می در این زمینه وج��ود دارد. در حالی 
که محمدباقر نوبخت در هم��ان برنامه تلویزیونی به 
حضور نماینده ای از ق��وه مقننه و همچنین نماینده 
دادستان در هیئت امنای صندوق ملی توسعه اشاره 
کرده و برداشت از این صندوق را در حضور آنان غیر 

ممکن دانسته بود.
توکلی چگونگ��ی این ماجرا را این گونه تش��ریح 
کرد: »ظاه��را دولت ب��رای فعالیت ه��ای عمرانی با 
کمب��ود منابع روبه رو ب��وده، البت��ه در مقابل آن، از 
شرکت واسطه فروش��نده نفت مبالغی را طلبکار بود 
بنابراین بابت جبران این کسری، 4 میلیارد و یکصد 
میلیون دالر از حس��اب صندوق توسعه ملی برداشت 
کرد تا پس از وصول آن طلب، بدهی خود به صندوق 
توس��عه ملی را پرداخت کند. در نتیجه دولت منابع 
برداش��ت شده از صندوق توس��عه ملی را به نرخ ارز 
رسمی فروخته و منابع حاصل از آن را صرف بودجه 

کرد«. 
در ادامه نیز توکلی با اشاره به اعتراض نمایندگان 
نس��بت به این موضوع، مدعی ش��د که دولت پس از 
اعتراض نمایندگان، به بانک مرکزی دس��تور داد که 

منابع را جابه جا کند. به این صورت که بانک مرکزی 
مبلغ 4.١ میلیارد دالر به حساب صندوق توسعه ملی 
واری��ز کند تا پس از وصول طلب��ش، این مبلغ را به 
بانک مرکزی برگردان��د، موضوعی که از نظر توکلی 
یک تخلف جدید اس��ت زیرا دولت حق استقراض از 

بانک مرکزی را نداشته است.
در  گس��ترده ای  بازت��اب  نماین��دگان  ادع��ای 
رس��انه های منتقد دولت پیدا کرد و این رس��انه ها با 
تمرکز بر این موضوع، دولت را متهم به قانون شکنی 
 کردن��د. انتقاده��ا آنقدر ب��اال گرفت ک��ه معاون اول 
رئیس جمهور را هم وادار به واکنش ساخت. اسحاق 
جهانگی��ری نیز همچ��ون نوبخت ای��ن موضوع را از 
اس��اس تکذیب ک��رد و به منتقدان هش��دار داد که 

اشاعه این ادعا »پیگرد قانونی« خواهد داشت.
در ش��رایطی که هر دو طرف ماجرا به رد نظرات 
طرف مقابل می پرداختند، رئیس س��ازمان بازرس��ی 
کل کش��ور که خود از اعضای هیئت امنای صندوق 
توسعه ملی است، در نامه ای به سران قوا، اعالم کرد 
که بر اساس سند اصالحی تنظیم شده، این مبلغ به 

صندوق توسعه ملی واریز شده است.
ای��ن نام��ه که در حکم ب��رگ برن��ده دولت بود، 
به س��رعت فض��ا را عوض ک��رد اما آنچ��ه در نهایت 
این موض��وع را ختم به خی��ر کرد، بیانیه مش��ترک 
تی��م اقتص��ادی دول��ت و تع��دادی از نماین��دگان 
عض��و کمیس��یون برنامه و بودجه ب��ود. پس از تمام 
جنجال های رس��انه ای که پیرامون این موضوع شکل 
گرف��ت، دوط��رف تصمی��م گرفتند که ب��ا برگزاری 
نشس��تی مش��ترک، موارد مطرح ش��ده را بررس��ی 
کنند. بنابراین کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس 
جلسه ای با نمایندگان دولت متشکل از وزیر اقتصاد، 
رئیس کل بانک مرکزی،  رئیس س��ازمان مدیریت و 

برنامه ریزی، رئیس صندوق توس��عه ملی و دادستان 
و معاونی��ن دیوان محاس��بات برگزار ک��رد که منجر 
به ص��دور بیانیه ای مش��ترک ش��د. غالمرضا کاتب، 
سخنگوی کیسیون برنامه و بودجه با اعالم این خبر، 

جزئیات این بیانیه را این گونه اعالم کرد:
١- در تاریخ 92/١2/26 مبلغ یاد شده از حساب 
توسعه ملی سند خورده است، به همین جهت اشتباه 

رخ داده است.
2-  متعاقب��ا با تذکر دیوان محاس��بات به بانک 
مرکزی س��ند دیگری صادر و اش��تباه مذکور اصالح 
می گردد و مبلغ مذکور از منش��أ درآمد نفت منظور 

شده است.
3- درآمد ناش��ی از آن صرف امور عمرانی کشور 

شده و در جای دیگری هزینه نشده است.
4- گزارش کمیس��یون برنامه و بودجه به استناد 
گزارش دیوان محاس��بات خالف واقع نبوده و کذبی 

در کار نبوده است.
5- رس��یدگی ب��ه جزئیات در دیوان محاس��بات 

کماکان ادامه خواهد داشت.
اگرچ��ه صدور این بیانیه مش��ترک توانس��ت به 
حواش��ی رخ داده پیرام��ون این موض��وع پایان دهد، 
ام��ا این س��ؤال هم چنان باقی اس��ت که به راس��تی 
چرا مش��کل ی��ا س��وءتفاهمی که در نهای��ت با یک 
جلس��ه مشترک برطرف ش��د، می بایست تا این حد 
برای کش��ور و قوای مجریه و مقننه حاش��یه درست 
کن��د؟ آیا بیان اظهاراتی تا آن  حد تند که یک طرف، 
س��خنان دیگری را »کذب محض« و طرف دیگر هم 
گفته های طرف مقابل را »اعجاب انگیز« بخواند و در 
نهایت با یک جلس��ه مشترک مش��خص شود که نه 
ادعاهای آن »کذب محض« بوده و نه گفته های این 

»اعجاب انگیز«، به اعتماد عمومی لطمه نمی زند؟ 

برداشت4/1ميليارددالريدولتازصندوقتوسعهملي

ماجرايي که ختم به خیر شد!
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ماجرای مصاحبه جنجالی س��یدمحمد خامنه ای 
با نش��ریه »رمز عب��ور« دامنه دار ت��ر از آن بود که در 
ابتدا تصور می ش��د. با این که در ش��ماره گذشته به 
بخش های��ی از ای��ن مصاحبه و پاس��خ دفتر آیت اهلل 
هاش��می به آن پرداختی��م اما چند اظه��ار نظر تازه 
ب��ار دیگر این مصاحب��ه را در کانون توجه رس��انه ها 
قرار داد که نخس��تین آن یادداش��ت انتقادی حسین 
ش��ریعتمداری، مدیر مس��ئول روزنام��ه کیهان بود. 
یادداش��تی ک��ه البت��ه واکنش تن��د دفت��ر آیت اهلل 

سیدمحمد خامنه ای را به دنبال داشت.

انتقاد شريعتمداري 
ش��ریعتمداری در ابتدا اقدام نش��ریه رمز عبور را 
»نس��نجیده و درخ��ور مالمت« دانس��ت و در ادامه 
ضمن تأکید بر جایگاه علمی س��یدمحمد خامنه ای، 
گفته ه��ای وی پیرام��ون تأثیر القائ��ات اطرافیان بر 
تصمیم��ات حضرت ام��ام را »اتهام ن��اروا و اهانت به 
س��احت مقدس امام راحل« و »خ��ارج از دایره عدل 
و انصاف« دانس��ت. ش��ریعتمداری با یادآوری عتاب 
حضرت امام به نمایندگان و به کار بردن عبارت قرآنی 
»این تذهبون« توسط ایش��ان خطاب به سیدمحمد 
خامنه ای و هفت تن دیگر از دوس��تانش، به یادآوری 
گفته های امام خطاب به این هش��ت نفر پرداخت که 
»لحن شما در آن چیزی که به مجلس دادید از لحن 

رادیو اسرائیل تندتر است«.
ش��ریعتمداري همچنی��ن انتق��اد از گفته ه��ای 
سیدمحمد خامنه ای پیرامون شهید بهشتی را جفای 
بزرگ در حق این ش��هید بزرگ دانست. وی البته در 
پای��ان به جوابیه دفتر آیت اهلل هاش��می پرداخت و با 
اهانت آمی��ز دانس��تن لحن آن،  نش��ان داد نمی تواند 
مطلبی پیرامون هاش��می را بدون انتقاد از او به پایان 

ببرد!
پیش از واکنش دفتر آیت اهلل سیدمحمد خامنه ای 
به این یادداش��ت، سایت »الف« در مطلبی خطاب به 
ش��ریعتمداری نوشت: »شما قرار نیست و حق ندارید 

به آقای سیدمحمد خامنه ای اعتراض کنید که گفته 
است امام تحت تأثیر اطرافیان بوده است. چرا؟ چون 
شما خود برای تفسیر تاریخ انقالب در جهت تخریب 
بزرگان بارها در نش��ریات مؤسس��ه کیهان به این امر 
متوس��ل شده اید«. نویسنده سایت الف در ادامه برای 
اثبات مدعای خود، سطرهایی از کتاب »راز قطعنامه« 
از انتش��ارات مؤسس��ه کیهان را عینا نقل می کند که 
حاوی ادعاهایی مشابه گفته های سیدمحمد خامنه ای 

است. 

نقدهاي احمد توکلي
در ادامه واکنش ها ب��ه مصاحبه مورد نظر، احمد 
توکلی نیز وارد میدان شد و در مصاحبه با خبرگزاری 
تسنیم مواردی جالب توجه را بیان کرد. احمد توکلی 
را شاید بتوان »منتقد همیشگی هاشمی« نامید چرا 
که از همان ابتدای ریاست جمهوری هاشمی به یکی 
از اصلی ترین منتقدان او بدل ش��د و حتی در س��ال 
72 با تکیه بر نقد عملکرد هاش��می و دولتش، نامزد 
ریاس��ت جمهوری ش��د و به رقابت ب��ا وی پرداخت. 
حتی در س��ال ٨4 نیز اگرچ��ه در نهایت برای ایجاد 
وحدت در میان اصولگرای��ان از نامزدی انصراف داد، 
ام��ا تا پایان انتخابات به نقد هاش��می ادامه داد و در 
دور دوم آن انتخاب��ات، از نخس��تین کس��انی بود که 
در رقابت هاش��می و احمدی نژاد، ب��ا صدور بیانیه ای 
جانب احمدی ن��ژاد را گرفت. مجموعه این موارد بود 
که مصاحبه تس��نیم با توکلی را از اهمیتی دوچندان 

برخوردار  کرد.
توکلی در ابتدای گفته های خود، با اش��اره به آیه 
»وال یجرمنکم شنئان قوم علی ان التعدلوا اعدلوا هو 
اقرب للتقوی...«، همه سیاستمداران دهه شصت را به 
رعای��ت عدل و انصاف دعوت کرد و گفت: »خدا به ما 
دس��تور می دهد که مبادا دش��منی و اختالف شما با 
دسته ای باعث ش��ود از عدالت خارج شوید«. توکلی 
با اش��اره به اظهارات س��یدمحمد خامنه ای پیرامون 
شهید بهشتی، تعابیر به کار برده شده از سوی وی در 

مورد شهید بهشتی را مشابه »تعابیری که بنی صدر و 
مجاهدین خلق آنها را رواج می دادند« دانست!

موضوع دیگری که توکلی به آن پرداخت، اظهارات 
س��یدمحمد خامنه ای پیرامون حضرت امام)ره( بود: 
»تصوی��ر دیگ��ری که آق��ای محمد خامن��ه ای ارائه 
می دهد این اس��ت که امام)ره( شخصیتی بود که به 
وس��یله اطرافیان اداره می شود و کادر رهبری کادری 
فرصت طل��ب، کین��ه ورز و بی ضابطه هس��تند، آنقدر 
که برای انتقام از رقبای سیاس��ی، سرش��ان را به دار 
می دهند؛ این تصویر خیلی غیرواقعی و ناحق است«. 
وی سپس با ذکر چند خاطره، از جمله پیرامون عزل 
بنی صدر، تش��ریح ک��رد که چگونه در ش��رایطی که 
تمام اطرافیان امام نظر به برخورد س��ریع با بنی صدر 

داشتند، امام ماجرا را مدیریت کرد.
اما اصلی تری��ن بخش مصاحبه مرب��وط به بحث 
اصل��ی و ادعاه��ای س��یدمحمد خامن��ه ای پیرامون 
آی��ت اهلل هاش��می رفس��نجاني ب��ود. توکل��ی با ذکر 
خاط��ره ای، از ق��ول مقام معظم رهب��ری نقل کردند 
که: »امام )ره( آقای هاش��می را بیش��تر از بقیه قبول 
داش��ت«. وی در ادامه هم نقل قول دیگری را از مقام 
معظم رهبري بیان کرد: »هاشمی کسی بود که وقتی 
می خواس��ت به س��فری برود و وقتی که برمی  گشت، 
امام)ره( دستور می داد برای آقای هاشمی رفسنجانی 

قربانی می کردند«.

واکنش دفتر سیدمحمد خامنه اي
پس از ای��ن واکنش ها دفتر آیت اهلل س��یدمحمد 
خامن��ه ای  ب��ا انتش��ار جوابیه ای خطاب به حس��ین 
ش��ریعتمداری، ب��ه دف��اع از مواضع مطرح ش��ده در 
مصاحبه جنجالی پرداخت و خطاب به مدیر مسئول 
کیه��ان گف��ت: »پایتان را بیش��تر از گلیمت��ان دراز 

کرده اید«!
در ادام��ه ای��ن جوابیه طوالنی دفتر س��یدمحمد 
خامنه ای گفته های ش��ریعتمداری را همس��و با دفتر 
هاش��می و یاران او دانس��ت و خطاب ب��ه وی گفت: 

حواشی

 دامنه دار 

يک مصاحبه جنجالی!
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»خطاشناس نئی دلبرا خطا اینجاست«.
اما عجیب ترین قس��مت ای��ن جوابیه آنجا بود که 
برای اثبات تأثیر اطرافیان در تصمیمات مرحوم امام، 
پیامبر اکرم)ص( نی��ز تأثیرپذیر از گفته های دیگران 
معرفی شد: »اعتماد به گفته اطرافیان و مردم دیگر نه 
اهانت است و نه اتهام، و نه برخالف حق و انصاف، زیرا 
این صفتی اس��ت که پیامبر اکرم)ص( به آن موصوف 
ب��ود. حضرت امام راحل هم با تمام هوش و فراس��ت 
ول��ی مانند پیامبر)ص( ب��ه اطرافیان و م��ردم دیگر 
اعتماد داش��ت. دش��منان پیامبر)ص( به آن حضرت 
تعری��ض می  کردند که وی چرا به هر خبر و س��خنی 
گوش می دهد و آنرا باور می کند. قرآن مجید به دفاع 
از آن حض��رت نفرمود که پیامبر ش��ما چون معصوم 
)یعنی بیگناه( است. پس هیچ وقت فریب نمی خورد!«
پیرامون گفته های س��یدمحمد خامنه ای در مورد 
شهید بهش��تی و انتقاد شریعتمداری از آن نیز گفته 
ش��د که س��یدمحمد خامنه ای حدود 25 سال یار و 
دوست نزدیک شهید بهشتی بوده است و همیشه در 
شداید و سختی ها به کمک وی می شتافته! همچنین 
پیرامون تعبیر »ظاهر لیبرالیس��تی« که س��یدمحمد 
خامنه ای آنرا در مورد ش��هید بهشتی به کار برده بود، 
گفته ش��د: » صفاتی چ��ون تمامیت طلبی یا روحیه 
لیبرالیستی درباره ایشان برای کسانی که به معنی آن 
دقت کنند و در فکر بهره برداری سیاسی و شخصی از 
این الفاظ نباش��ند، نوعی ستایش آن شهید است« و 
در ادامه نیز روحیه لیبرالیستی هم سنگ با آزادمنشی 
و متفاوت از »لیبرال که نام نهضت آزادی و دارای بعد 

سیاسی و ضدانقالبی است« معنا شد!
در پایان نیز از ش��ریعتمداری به دلیل عدم توجه 
ب��ه اصل موضوع انتقاد ش��د و حت��ی صالحیت وی 
ب��رای ورود به این موضوع به چالش کش��یده ش��د: 
»س��زاوار نبود که گیس سفیدمآبانه در جای قاضی و 
داور بنش��ینید و بین کس��انی داوری کنید که بیش 
از ش��ما حقایق مبارزه و انقالب را شاهد بوده و فراز 
و نش��یب های بس��یاری از نزدیک تجرب��ه کرده اند و 
حکمی ص��ادر کنید که حکم بین دو جریان مرگ و 
حیات جامعه انقالبی اس��المی ایران است. جامعه ای 
که س��ایه خطر دشمنان در کنار آنهاست و ملتی که 
ام��روز به جزم و فهم و بصیرت بیش��تر نیازمندند تا 

تردید و شک«.

انتقادهاي عباس سلیمي نمین
یکي دیگر از واکنش ه��ا را یکی دیگر از منتقدان 
و حتی به تعبیری مخالفان هاشمی، نشان داد. عباس 
س��لیمی نمین، مدیر دفتر مطالع��ات و تدوین تاریخ 
ایران که در میان منتقدان هاش��می از »الس��ابقون« 
به حس��اب می آی��د، ب��ا ن��گارش نامه ای خط��اب به 
س��یدمحمد خامنه ای، ضمن اظهار تعجب از ادبیات 
سیاس��ی به کار رفته در بیان سیدمحمد خامنه اي به 
انتقاد از مواض��ع وی پرداخت و گفت: »حضرت عالی 
بعد از مورد عتاب امام)ره( قرار گرفتن امضاکنندگان 
نامه معروف به هش��ت نف��ره، به ح��ق ترجیح دادید 
فعالیت ه��ای  عرص��ه  در  را  خ��ود  توانمندی ه��ای 
علم��ی بیازمایید. خوش��بختانه در ای��ن وادی خوش 
درخش��یدید و امروز به عن��وان یکی از صاحب نظران 

برجسته حقوق بشر اسالمی و فلسفه، سرمایه  ای برای 
این دیار محس��وب می شوید. آنچه در این میان قابل 
هضم نیس��ت تکرار اشتباه گذشته در رویکرد به امور 

سیاسی بعد از نزدیک به سه دهه است«.
س��لیمی نمین در ادامه با اش��اره ب��ه بخش هایی 
از مصاحبه س��یدمحمد خامن��ه ای، اقدام وی و هفت 
نماینده دیگر را خطای سیاس��ی فاحش��ی خواند که 
در صورت عدم تدبیر حضورت امام)ره( می توانس��ت 
ب��ه بحرانی برای کش��ور ب��دل ش��ود. وي خطاب به 
س��یدمحمد خامنه ای گفت: »در ای��ن فراز جنابعالی 
با اصرار ب��ر خطای خویش، تدبیر ام��ام)ره( را مغایر 
قان��ون و اصول می خوانید. اما در عین حال آن جا که 
می خواهی��د جمع آوری امضا ب��رای این نامه بحران زا 
برای کشور را به دیگران نسبت دهید به خطای خود 
اذع��ان می کنید«. وی با بی��ان چند مورد از ادعاهای 
متناقض س��یدمحمد خامن��ه ای، می گوی��د: »تصور 
نمی کنید این تناقضات زمانی رخ می نمایند که حتی 
بعد از س��ه دهه نمی خواهید خطای خود را بپذیرید 
زی��را چه دیگران توطئه کرده باش��ند و ش��ما در دام 
آنان افتاده باش��ید و چه خود به دلیل عدم تشخیص 
سیاس��ی درست دس��ت به اقدامی زده باشید که در 
صورت متوقف نشدن آن می توانست بحران سیاسی را 
از آمریکا به ایران منتقل سازد، در هر صورت مرتکب 

خطا شده بودید«.
سلیمی همچنین با انتقاد از گفته های سیدمحمد 
خامن��ه ای پیرام��ون چگونگ��ی اعدام س��ید مهدی 
هاش��می، خطاب به وی گفت: »اکنون اگر کس��ی از 
شما س��ئوال کند که براساس کدام دلیل و سند ادعا 
می کنید آقای هاشمی زمینه اعدام مهدی هاشمی را 
فراهم س��اخت چه پاس��خی خواهید داد؟ این مطلب 
ع��الوه بر جعل تاری��خ، تکرار ادعای بی اس��اس گروه 

مهدی هاشمی است«.
البته س��لیمی نمین نیز همچون ش��ریعتمداری 
نتوانس��ت انتق��اد خود از س��یدمحمد خامن��ه ای را 
بدون انتق��اد از هاش��می به پایان بب��رد و در خاتمه 
گف��ت: »برخورده��ای غیرعالمان��ه با جن��اب آقای 
هاشمی رفس��نجانی نه تنها ضعف های ایشان را برای 
افکار عمومی روش��ن نمی س��ازد بلکه ممکن اس��ت 
نتیج��ه عکس عاید ش��ود. اگر به حق ب��ا منیت های 
این ش��خصیت مخالفید و آن را برخالف مصالح کشور 
ارزیاب��ی می کنی��د ابتدا الزم بود قدردان��ی خود را از 
پدری دلسوز که شما را از تبعات برخی منیت ها دور 

ساخت، بروز می دادید«.

اعتراض مجمع روحانیون مبارز
یکي از تشکل هایي که در این زمینه واکنش نشان 
داد، مجمع روحانیون مبارز بود که در اوایل دي ماه با 
صدور بیانیه اي در این زمینه اعالم موضع کرد. در این 
بیانیه از جمله آمده اس��ت: با توجه به برخی سخنان 
حرمت شکنانه نسبت به شخصیت مستقل و غیرقابل 
نفوذ حضرت امام خمین��ی رضوان اهلل تعالی علیه که 
متاس��فانه بعضی از رس��انه ها در روزهای اخیر به این 
اظهارات نسنجیده پوشش کامل خبری دادند، ضمن 
محکوم کردن این گونه تاریخ پنداری های جاهالنه از 
همه جناح ها و گروه ها و شخصیت ها دعوت می کند تا 
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علی مطه��ری را می توان یکی از مس��تقل ترین 
سیاس��تمداران ایرانی دانس��ت که ب��دون توجه به 
خوش آمد چپ و راس��ت، آنچ��ه گفتنش را ضروری 
می داند، بیان می کند. ش��خصیتی که علی رغم ظاهر 
آراَمش به یکی از پر سر و صداترین چهره های کشور 

بدل شده است.
فرزن��د  شناخته ش��ده ترین  البت��ه  و  س��ومین 
ش��هید مرتضی مطه��ری که این روزه��ا به پنجاه و 
هفت س��الگی نزدیک می شود، در خیابان ری به دنیا 
آم��د و پ��س از اخذ دیپل��م در رش��ته ریاضی، وارد 
رش��ته مهندس��ی مکانیک ش��د، اما پس از شهادت 
پدر، مهندس��ی را در میانه راه کن��ار نهاد و با ورود 
به دانشکده الهیات دانش��گاه تهران تحصیالت خود 
را ت��ا اخذ مدرک دکتري در رش��ته فلس��فه و کالم 

اسالمی ادامه داد.
عالق��ه اش ب��ه پ��در چنان ب��ود که نش��ر آثار و 
اندیش��ه های او را س��رلوحه کار خود ق��رار داد و در 
طول سال ها مدیریت انتشارات صدرا، در این زمینه 
توفیقات ارزشمندی کسب کرد که بارها مورد تقدیر 

بزرگان قرار گرفت.
در اواخر دهه هفتاد به یکی  از تندترین منتقدان 
اصالح طلبان بدل ش��د و به نق��د صریح دیدگاه های 
فرهنگی دولت اصالحات پرداخت. به همین دلیل، با 
انتخاب محمود احمدی نژاد در س��ال ٨4 به حمایت 
از مواضع او پرداخت اما این سرآغاز شاهنامه ای بود 
که بسیار زودتر از پایان، رابطه او و احمدی نژاد را به 

سمت ناخوشی سوق داد.
در انتخاب��ات مجلس هش��تم با ق��رار گرفتن در 
لیست اصولگرایان و لیس��ت نزدیک به احمدی نژاد 
وارد مجلس ش��د، اما هنوز چند م��اه از آغاز دوران 
نمایندگی اش نگذش��ته بود که احمدی نژاد، مرحوم 
کردان را به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کرد 
و این سرآغاز انتقادات تند مطهری به رئیس جمهور 
وقت بود. در آن ماجرا او در کنار احمد توکلی حتی 
پس از موفقیت کردان در گرفتن رأی اعتماد، دست 
از مخالفت با او نکشیدند و درنهایت، در پاییز همان 
سال )٨7( او را به مسلخ استیضاح کشاندند و عاقبت 

شد آنچه که همگان می دانند.
پ��س از برکناری ک��ردان، احمدی ن��ژاد یار غار 
خ��ود، صادق محصول��ی را به عنوان وزیر کش��ور به 
مجلس معرفی کرد که این نیز بر اختالف مطهری و 
احمدی نژاد افزود، به گونه ای که در آستانه انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ٨٨ هم��گان می دانس��تند قطعاً 
مطهری نام احمدی نژاد را بر برگه رأی خود نخواهد 

به حبل المتین راه و اندیشه امام بزرگوار وفا دار باشند 
و حرمت پایه گزار انقالب اس��المی و ش��خصیت های 

بزرگ انقالب را پاس بدارند.

واکنش قائم مقام موسس�ه حفظ و نش�ر آثار امام 
خمیني

یکي از کس��اني که در این ماجرا سکوت خود را 
شکس��ت و مستقیما به س��یدمحمد خامنه اي جواب 
داد، حمید انصاري قائم مقام موسس��ه حفظ و نش��ر 
آثار امام خمیني است که در گفتگو با سایت جماران 
مواضع انتقادي خود را مطرح کرد. حمید انصاري در 
بخش��ي از اظهارات خود تاکید کرد: »سخنان ایشان 
مس��بوق به س��ابقه و انگیزه خاص است اما متعجبم 
چ��را این مطالب اهانت آمیز نس��بت ب��ه امام و یاران 
صدیق امام و انقالب در چندین س��ایت ارزش��ی به 
صورت برجس��ته و بدون نقد بازنشر داده شد؟ ظاهرا 
مخالفت با آقای هاش��می و ناس��زاگویی به ایشان از 
چنان اهمیت و مصونیتی برخوردار شده است که در 
پرتو آن، گوینده و انتش��ار دهنده مجاز به هر سخنی 
می باشد ولو آنکه زیر سوال بردن امام، توهین به امام 
و وارونه جلوه دادن حقایق انقالب باشد. واقعیت این 
است که در اظهارات ایشان نه به عکس امام بلکه به 
خود امام توهین ش��ده است و شخصیت، مدیریت و 

صالحیت امام با تعابیری بد زیر سوال رفته است«.
حمید انصاري در گفتگو با سایت جماران به اکثر 
ادعاهاي سیدمحمد خامنه اي پاسخ داد و آن سخنان 
را تحریف تاریخ خواند و از جمله تاکید کرد که در این 
زمینه نمي تواند سکوت کند: »نمی توانم دردمندانه و 
با صدای بلند نس��بت به اینکه در گفتگوی ایشان به 
طور مستقیم یا ضمنی حضرت امام و اصحاب امام را 
فریب خورده بازیگران دسیس��ه های پنهانی آمریکا و 
اسراییل معرفی کرده است ابراز نکنم. آیا نسبت های 
تکان دهن��ده ای که در این گفتگو ب��ه مرحوم یادگار 
امام و مس��ئولین دولت مورد تأیید امام داده ش��ده 
اس��ت قابل سکوت و اغماض است؟ متأسفانه در این 
گفتگو موجی از توهین ها و نسبت های سهمگین نثار 
آیت اهلل هاش��می رفسنجانی شده است که ناخواسته 
بس��یاری از آنها به امام نیز باز می گردد. مگر نه این 
اس��ت که ایشان باسابقه ترین همراهان نهضت امام و 
از ارکان انقالب اس��المی و نظام جمهوری اس��المی 
در قب��ل و بعد از رحلت حضرت امام تا به امروز؛ و از 
امنای مورد اعتماد مردم و رهبری انقالب می باش��ند 
که در کارنامه هشتاد ساله زندگیش افتخار سال های 
طوالن��ی جه��اد و مبارزه ب��ا طاغوت ت��وام با تحمل 
حب��س و ش��کنجه و  تبعید و همراه��ی صادقانه در 
تم��ام صحنه ه��ای دش��وار دوران انق��الب ب��ا امام، 
عضویت در ش��ورای انقالب، نمایندگی های متعدد از 
م��ردم تهران و ایران در مجال��س مختلف و دو دوره 
ریاس��ت جمهوری و دوستی دیرین و مشاوری رهبر 
معظ��م انق��الب را دارد و منصوب ایش��ان به عنوان 
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام است؟ کسی 
که افتخار پیش��گامی در دف��اع مقدس در عالی ترین 
سطوح در شورایعالی دفاع و جانشینی فرماندهی کل 
قوا را در دوران جنگ داشته و در خاتمه شرافت انگیز 
جنگ تحمیلی نیز نقش تعیین کننده داش��ته است. 

معرفی چنین فردی به عنوان مهره آمریکا و کس��ی 
که توطئه های آمریکایی اس��راییلی را در ایران دنبال 
می کرده اس��ت حقیقتا توهینی غیرقابل بخشش نه 
تنها به آقای هاشمی بلکه به کل ملت ایران و امام و 
رهبری اس��ت که حساس ترین مراکز عالی نظام را به 
او س��پرده اند. طبعا آقای هاشمی نیز معصوم نیست 
و مواضع و عملکردش در سنجه داوری های منصفانه 
و مس��تند قابل نقد اس��ت اما انتقاد مس��تدل کجا و 
این هم��ه تهمت های س��همگین بی دلیل و مبتنی بر 
تحلی��ل گمان پردازانه ای که با هیچ منطق اخالقی و 

عرفی و قانونی منطبق نیست کجا!«.

آخرين واکنش؛ محسن کنگرلو
آخرین واکنشي را که در این باره باید مورد توجه 
قرار داد، اظهارات »محس��ن کنگرلو«، مشاور امنیتي 
نخس��ت وزیر وقت است که در جریان تمام مذاکرات 
مرتبط با مک فارلین قرار داش��ت. وي نیز در اعتراض 
به اظهارات سیدمحمد خامنه اي مطالبي را بیان کرد 
و از جمله گفت: »اگر مس��ئوالن هم��واره در مظان 
تهمت و افترا باشند، خودبه خود استقالل کشور هم 
دچار آسیب مي ش��ود. رهبري هم همواره افراد را از 
صحبت هایي که به تش��تت و تفرقه مي انجامد پرهیز 
مي دهند. اینکه ایشان بعد از چندسال خموشي این 
گفته ه��ا را مطرح مي کنند باید از خودش��ان س��وال 
کنند که ش��ما چه س��ندي براي این گفته هاي خود 
دارید. با توجه به اینکه حقوقدان هس��تید، از ش��ما 
بیش��تر انتظار مي رود که مستند و قانونمند صحبت 
کنید. باید پاسخگوي قانوني صحبت هاي خود باشند. 
نمي ش��ود که همین طور افراد را به آمریکایي بودن 
متهم کرد؟ مملکت قانون دارد. رهبر داش��ت و دارد. 
رئیس جمهور و نخس��ت وزیر داش��ت. سران سه قوه 
بودند و در جلس��ه س��ران همه ای��ن مباحث مطرح 
مي ش��د. آسید احمدآقا هم در جلسات حضور داشت 

و تصمیمات را به سمع امام مي رساند«.
پس از این عمال پرونده این مصاحبه و حواش��ی 
آن الاقل در کوتاه مدت بس��ته شد، اما بعید است که 
پروژه تخریب هاشمی به پایان رسیده باشد، خصوصا 
این روزها که با نزدیک ش��دن به اسفندماه و انتخاب 
رئی��س جدید مجلس خبرگان در ای��ن ماه، تخریب 
هاش��می حتی می تواند در اولویت برنامه های عده ای 

خاص قرار گیرد.

آرام
 جنجال برانگیز!

حمید انصاری: واقعیت اين اس�ت 
که در اظهارات ايشان نه به عکس 
ام�ام بلک�ه به خ�ود ام�ام توهین 
ش�ده است و ش�خصیت، مديريت 
و صالحیت ام�ام با تعابیری بد زير 

سوال رفته است.
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نوش��ت، اما کسی نمی دانست انتخابات و حواشی آن 
چه تأثیر ش��دیدی بر آینده سیاسی مطهری خواهد 

داشت.
اتفاق��ات تل��خ پ��س از انتخابات او را ب��ه یکی از 
منتقدان اصلی جریان اصولگرا تبدیل کرد؛ منتقدی 
که ضمن قبول تأثیر نقش معترضان در آن اتفاقات، 
ریشه تمام نامالیمات را در رفتار محمود احمدی نژاد، 
بخص��وص در مناظره ه��ای انتخاباتی می دانس��ت و 
این موضع گیری مس��لماً نمی توانس��ت م��ورد تأیید 
اصولگرایان باشد. از همین رو، انتقاد از »فرزند شهید 
مطه��ری« که پیش از این همگان با احترام از او یاد 
می کردند، آغاز ش��د و در فاصله کمی شدت گرفت. 
درگیری لفظی مهدی کوچ��ک زاده با وی در صحن 
علن��ی و چن��د مورد دیگ��ر تنها نمونه های��ی از این 

دست اند.
ب��ه فاصل��ه کم��ی از ریاس��ت جمهوری دوب��اره 
احمدی ن��ژاد، او ط��رح س��ؤال از وی را مط��رح کرد 
و ماه ه��ا در صح��ن علنی به جم��ع آوری امضا برای 
رس��یدن به نص��اب قانون��ی پرداخت ام��ا درنهایت، 
وقتی دید هیئت رئیسه مجلس عالقه ای به طرح این 
موضوع ندارد، به نش��انه اعتراض از نمایندگی استعفا 

داد که البته از سوی نمایندگان رد شد.
در مجل��س نهم صالحیتش ابتدا توس��ط هیئت 
اجرایی رد ش��د اما درنهایت، با رأی ش��ورای نگهبان 
وارد رقاب��ت ش��د. ی��اران دی��روز، او را در لیس��ت 
اصولگرایان قرار ندادند ت��ا به همراه گروهی دیگر از 
اصولگرایان طردشده، فهرس��تی مستقل ارائه دهند 
که درنهایت از میان آنان تنها او توانست وارد مجلس 
نهم شود. در این راي  آوردن، قطعا حرکت »تک راي 
به علي مطهري« که از س��وي برخي از اصالح طلبان 

ایجاد شده بود، موثر بود.
انتقادهای او به احمدی نژاد و حامیانش روزبه روز 
بیشتر می ش��د و همین او را ترغیب کرد در ماه های 
پیش از انتخابات ریاس��ت جمهوری یازدهم، بس��یار 
زودتر از دیگران بحث کاندیداتوری آیت اهلل هاش��می 
را مط��رح کند، چراکه باور داش��ت با ش��رایطی که 
دولت های نه��م و دهم پدید آوردند، تنها هاش��می 

می تواند کشور را از بحران خارج کند.
پیروزی حسن روحانی در انتخابات، سرآغاز فصل 
تازه ای از حیات سیاس��ی علی مطهری بود. از همان 
ابتدای آغ��از به کار دولت یازده��م بحث رفع حصر 
از نامزدهای معترض انتخابات گذش��ته به ترجیح بند 
سخنان او بدل شد که هرگاه مجال می یافت به طرح 

آن می پرداخت.
به رغم نزدیکی نظرات سیاسی او به اصالح طلبان، 
فاصل��ه اش با آنها بر س��ر مس��ائل فرهنگی همچنان 
به ق��وت خود باقی مان��د، تا جایی که وزیر کش��ور 
اصولگ��رای دولت اعت��دال را به دلیل رواج پوش��ش 
»س��اپورت« در جامع��ه ب��ه صح��ن علن��ی مجلس 
کش��اند؛ موضعی که انتقادات تندی را در شبکه های 
مجازی نسبت به وی برانگیخت، همان طور که طرح 
س��ؤال وی از احمدی نژاد در اسفند 9٠ نیز انتقادات 

مشابهی را برانگیخته بود.
ام��ا در ماه های اخی��ر آنچه بی��ش از هرچیز نام 
او را در رس��انه ها مط��رح کرده، اص��رار وی بر طرح 

مس��ئله »رفع حصر« از نامزدهای معترض انتخابات 
٨٨ اس��ت. موضوع��ی که او گاه در قال��ب نامه ای به 
رئیس قوه قضاییه، گاه در قالب سخنرانی در جمعی 
دانش��جویی و اخیراً نیز در نطق میان دستور مجلس 
به طرح آن پرداخته اس��ت؛ نطق��ی که جنجال های 

زیادی را برانگیخت.
در اواس��ط دی ماه مطهری با قرار گرفتن پش��ت 
تریب��ون مجلس نطق خود را ب��ا انتقاد از بی توجهی 
وزی��ر کش��ور به موض��وع حج��اب و فراگیر ش��دن 
»س��اپورت« آغاز کرد؛ آغازی که تأیی��د نمایندگان 
را به همراه داش��ت، اما این تأییدها دوامی نداش��ت، 
چراک��ه مطهری با گ��ذر از موضوع س��اپورت، بحث 
کیفی��ت پرداختن رس��انه مل��ی ب��ه روز »9دی« را 
پی��ش کش��ید و آن را در جهت ایج��اد تفرقه میان 
مردم دانس��ت. از اینجا بود که اعت��راض نمایندگان 
آغاز ش��د و در ش��رایطی ک��ه هنوز نماین��دگان به 
انتقاد از موضع مطهری درب��اره 9دی می پرداختند، 
مطه��ری به ضرورت رفع حص��ر پرداخت و مخالفت 
خود را ب��ا ادامه آن بیان کرد. همی��ن کافی بود که 
اعتراضات به شکلی بی س��ابقه باال بگیرد، آن قدر که 
ابوتراب��ی، نایب رئی��س مجلس برای کنت��رل اوضاع، 
جلس��ه را برای تنفس تعطیل ک��رد و خبرنگاران به 
س��مت درهای خروجی جایگاه خود هدایت شدند. با 
خروج خبرنگاران و قطع پخش رادیویی، جلس��ه در 
حالی ادامه پیدا ک��رد که تعداد زیادی از نمایندگان 
مقابل جایگاه س��خنران ایستادند و با صدای بلند به 
ادامه نطق مطهری اعتراض کردند. ابوترابی که پیش 
از اع��الم تنفس نیز نطق مطه��ری را قطع کرد و از 
وی خواس��ت دیگ��ر ادامه ندهد، ب��از هم تالش کرد 
که مطهری را راضی به ترک جایگاه س��خنران کند. 
علیرغم تاکید مطهري به این که من ارادت خاصي به 
آقایان کروبي و موسوي ندارم و در انتخابات سال ٨٨ 
هم به محس��ن رضای��ي راي دادم و فقط ادامه حصر 
را قانون��ي و به مصلح��ت نمي دانم، باز هم اعتراضات 
ادامه یافت. البته نمایندگان حاضر در صحنه همگی 
از معترضان نبودند. بر اس��اس بیانیه ای که چند روز 
بعد علی مطهری منتش��ر کرد، چن��د نماینده نیز با 

حس��ن نیت و در جهت آرام کردن فضا نزد او آمدند 
و دو نماینده نیز ب��ه قصد محافظت از وی در مقابل 
معترضان در کنار وی ایس��تادند. اما تعداد معترضان 
بیش از این بود و درنهایت، یکی از آنان نطق مطهری 
را از مقابل وی برداشت و پاره کرد و یکی دیگر با هل 
دادن مطه��ری او را به زمی��ن انداخت که گویا باعث 

جراحت سطحی مطهری نیز شد.
با پایان یافتن جلسه جنجالی مجلس، موافقان و 
مخالفان مطهری به میان خبرنگاران آمدند و هریک 
به ش��کلی از کار خود دفاع کردند. یکی از معترضان 
ب��ه مطهری به صراحت گفت، اگر مطهری باز هم این 
م��وارد را مطرح کند، کتک��ش هم می زنیم و دیگری 
از این گفت که مطهری تمام این حرف ها را برای به 
دس��ت آوردن »شهرت« انجام می دهد که الحق این 
سطحی ترین نگاهی اس��ت که می توان به مطهری و 
مواضع او داش��ت، زیرا فرزند شهید مطهری پیش از 
ورود به مجلس نیز همواره از چهره های مشهور بوده 
اس��ت و همین ش��هرت هم باعث ش��د تنها نماینده 
تهران در مجلس نهم باش��د که در دو لیس��ت اصلی 

اصولگرایان حضور نداشت.
درمقابل، مطهری هم با صدور بیانیه ای به معرفی 
حمله کنن��دگان و معترضان پرداخت و گفت، به این 
دلی��ل آنها را معرفی کرده اس��ت که موکالن ش��ان 

بدانند به چه افراد آزاداندیشی! رأی داده اند.
نطق مطهری و حواشی آن درنهایت، پایان یافت 
ام��ا خاطره ای تل��خ از حمله نماین��دگان به یکی از 
همکاران خود در ذهن مردم نقش بس��ت؛ خاطره ای 
ک��ه عالوه بر تأثیر بر افکار عموم��ی داخلي، می تواند 
به بهان��ه ای برای تبلیغ منفی علی��ه نظام جمهوری 
اس��المی بدل ش��ود. کما این که در همین مدت نیز 
رس��انه های خاص با توجه ای ویژه ب��ه این اتفاق، از 
ای��ن گفتند که در ایران حتی نمایندگان مجلس نیز 
نمی توانند بدون پرداخت هزینه به بیان نظرات خود 
بپردازن��د. حال آن که قانون اساس��ی ما به صراحت از 
آزادی نمایندگان در اظهار نظر در همه امور س��خن 
می گوید و فراتر از آن، مصونیت قضایی نمایندگان را 

در چارچوب وظایف نمایندگی مطرح می کند.
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هنوز س��یزده ماه تا رس��یدن به موع��د انتخابات 
مجلس دهم مانده است، اما جریانات سیاسی آشکارا 

تالش خود را برای فتح مجلس آینده آغاز کرد ه اند.
اصولگرایان که چندماه پیش همایش پرحاشیه ای 
را برگ��زار ک��رده بودند، این ب��ار در چارچوب کنگره 
»جمعیت ایثارگران« گرد هم آمدند تا از دغدغه های 
خود پیرامون انتخابات س��ال آینده بگویند. جمعیت 
ایثارگ��ران انق��الب اس��المی که در یک ده��ه اخیر 
توانس��ته جایگاه خود را در جبهه اصولگرایی تثبیت 
کند، در ماه گذشته شش��مین کنگره خود را برگزار 
ک��رد تا نش��ان دهد ک��ه از انگیزه باالی��ی برای فتح 

کرسی های مجلس آینده برخوردار است.
همایش جمعیت ایثارگران در یازدهم دی ماه و با 
سخنرانی حسین فدایی، دبیرکل این تشکل اصولگرا 
آغاز ش��د. فدایی در س��خنان خود بر اهمیت وحدت 
اصولگرایان و پرهیز از اختالفات جناحی تأکید کرد و 
دوقطبی سازی هایی که از سوی برخی دنبال می شود 
را ش��گرد دشمن خواند. وی با اهمیت جایگاه والیت 
فقیه، آن را تنها محوری دانست که باید حول آن به 

وحدت رسید.
پس از فدایی نوبت س��خنرانی به حدادعادل که 
هم��واره ارتباط خوبی با جمعیت ایثارگران داش��ته، 
رس��ید. جمعیت ایثارگران هم��واره در رقابت میان 
حدادعادل و الریجانی بر س��ر ریاست مجلس، جانب 
حدادعادل را گرفته اس��ت که این خود نش��انه ای از 
روابط نزدیک وي با این تش��کل است. رئیس مجلس 
هفتم س��خنان خود را با اشاره به مذاکرات هسته ای 
آغاز کرد و گفت: »دشمن می خواهد وانمود کند که 
اقتص��اد و هم��ه چیز ما به نتیجه مذاکرات بس��تگی 
دارد«. وی نیز با تأکید بر ضرورت وحدت اصولگرایان 
گفت: »هر زمانی که دست به دست هم دادیم پیروز 
شدیم مانند مجلس هفتم و هر وقت روبروی یکدیگر 

ایستادیم، شکست خوردیم«.
پس از حدادع��ادل، حجت االس��الم تقوی، عضو 
جامعه روحانیت مبارز پشت تریبون رفت و همچون 
دو س��خنران پی��ش از خود بر وح��دت تأکید کرد و 
گفت: »اگ��ر می  خواهیم به توصیه ه��ای مقام معظم 
رهبری جامه عمل بپوشانیم، الزم است که وحدت و 
همدلی را در پیش گیریم، ش��عار ما این است همه با 

هم، نه همه با من«.
مرتض��ی آقاتهران��ی، نماینده مجل��س و دبیرکل 
جبه��ه پایداری س��خنران دیگ��ر این مراس��م بود. 
آقاتهرانی نیز از منظری دیگر به مبحث وحدت اشاره 
ک��رد و گفت: »اگر سیاس��ت ما عبادت باش��د دچار 
اختالف نخواهیم ش��د و به وحدت می رسیم«. وی با 
کنار هم قرار دادن تحزب، سیاست زدگی و نفسانیت، 

این سه مورد را مانع رسیدن به وحدت دانست.
حجت االس��الم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، 
پس از آقاتهرانی در جایگاه سخنران قرار گرفت. وی 
با تأکید بر نقش مح��وری والیت در مبحث وحدت، 

تحزب و حزب گرایی را عامل اختالف دانست که تنها 
زیر چتر والیت می تواند از انحراف در امان باشد. 

پس از این س��خنرانی ها که چهره های اصولگرای 
فراوانی از مجلس، ش��ورای ش��هر و دیگر نهادها در 
آن حضور داش��تند، میزگردی تخصصی تشکیل شد 
که دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی یکی از اصلی ترین 
حاضران در آن بود. حبیبی با اش��اره به حوادث پس 
از انتخاب��ات ٨٨، محدود کردن این حوادث به رقابت 
انتخابات��ی را خیانت دانس��ت. در ادامه حتی احزاب 
اعتدال گرا نی��ز از تیغ انتقاد حبیبی در امان نماندند 
و او ب��ا نام بردن از حزب »اعتدال و توس��عه« گفت 
که این حزب مش��غول گره زدن زلف مسئوالن ستاد 
رئیس جمهور و  اصالح طلبان هس��تند و تأکید کرد 

که این نه تحلیل شخصی او که یک خبر است!
در بخش دیگری از این میزگرد، حسن غفوری فرد 
نیز به بیان مطالبی پیرامون خانه احزاب و حواش��ی 
آن پرداخت و گفت: »در حال حاضر مباحث بر روی 
شکل و فرم بوده و به دنبال راه اندازی باشگاه احزاب 

هستیم«.
در پایان این همایش نیز جمعیت ایثارگران بیانیه 
پایانی شش��مین کنگره خود را منتش��ر کرد. در این 
بیانیه ابتدا به رویش نیروهای تازه در اردوگاه انقالب 

اش��اره ش��د؛ موضوعی که از نگاه جمعیت ایثارگران 
»ملت سلحش��ور ای��ران را به اس��تقامت در این راه 
نوران��ی تا اتصال انقالب ام��ام خمینی)ره( به انقالب 
جهانی حضرت مهدی)عج( امیدوارتر ساخته است«. 
در ادامه نیز با اشاره به سابقه نوزده ساله این تشکل، 

بر اهمیت انتخابات آینده مجلس تأکید و گفته شده: 
»الزم است عناصري از گفتمان اصولگرایي در عرصه 
رقابت هاي انتخاباتي حضور یابند که بیشترین قرابت 
را با گفتمان انقالب اس��المي داشته باشند و در عین 
توجه به ارزش��ها از کارامدي الزم برخوردار باش��ند. 
در این مس��ر جمعیت ایثارگران انقالب اس��المي از 
هیچ تالش��ي در جهت همگرای��ي اصولگرایان دریغ 
نخواهد کرد و حتي براي رس��یدن به یک فهرس��ت 
واح��د از عناصر کارام��د و معتقد به گفتمان انقالب، 
حاضر است هیچ فردي از اعضاي جمعیت ایثارگران 
انقالب اسالمي در فهرست اصولگرایان حضور نداشته 

باشند«.
در بخ��ش دیگری از ای��ن بیانیه مفص��ل که به 
مسائل مختلفی پرداخته، به مذاکرات هسته ای اشاره 
ش��ده و از تیم مذاکره کننده خواسته شده که بر سر 

حقوق هسته ای ملت ایران ایستادگی کنند.
پس از کنگره جمعی��ت ایثارگران، بحث احتمال 
برگزاری قریب الوقوع کنگره جمعیت رهپویان انقالب 
اس��المی، که یکی دیگر از تشکل های اصولگرا است 
مطرح ش��د. اما پرویز سروری در گفت وگو با رسانه ها 
از برگزاری کنگره تش��کل متبوعش در س��ال آینده 

خبر داد.

مواضع بس��یاری از چهره های اصولگرا به روشنی 
نش��ان می دهد که بحث وحدت در انتخابات مجلس 
آینده برای آنان بس��یار حائز اهمیت اس��ت. اما هنوز 
طرح دقیقی از سوی تشکل های گوناگون این جناح 
برای دس��تیابی به این امر ارائه نشده است. بر کسی 
پوشیده نیست که الاقل در دو انتخابات اخیر، به رغم 
تم��ام تالش های زعم��ای اصولگرا، آنان نتوانس��تند 
حت��ی به یک اتحاد حداقلی دس��ت یابند اما نباید از  
یاد ب��رد که خاطره تلخ انتخابات ریاس��ت جمهوری 
یازدهم چنان بر آنان تأثیر گذاش��ته اس��ت که قطعا 
تمام تالش خود را برای رس��یدن به لیستی واحد در 

انتخابات مجلس به کار خواهند بست.

اصالح طلبان؛ امیدوار اما نگران
در ماه گذش��ته، س��رانجام انتظ��ار اصالح طلبان 
ب��رای برگزاری همایش��ی رس��می به پایان رس��ید و 

ماراتن مجلس دهم آغاز شد

ح�دادل ع�ادل: ه�ر زمان�ی ک�ه 
اصول گرايان دس�ت به دس�ت هم 
داديم پیروز ش�ديم مانند مجلس 
هفتم و هر وق�ت روبروی يکديگر 

ايستاديم، شکست خورديم.
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آنها بعد از نزدیک به ش��ش سال توانستند همایشی 
رس��می را برگزار کنند. همایشی که بیش از هرچیز 
نشان دهنده عزم آنان برای حضور فعال در انتخابات 

مجلس آینده است.
»کانون توحید« ک��ه از دیرباز یکی از اصلی ترین 
پایگاه های اصالح طلبان بوده اس��ت، بعد از ظهر 25 
دی ماه میزبان همایش سراس��ری اصالح طلبان بود. 
اما حواش��ی این همای��ش از یک روز پیش از آن آغاز 
شد، چراکه اعضای ش��ورای هماهنگی اصالح طلبان 
در 24 دی ماه به دیدن آیت  اهلل هاش��می رفسنجاني 
رفتند. در این جلسه، هاشمی با اشاره به نقش مثبت 
اصالح طلبان در انتخابات سال گذشته، بر لزوم حضور 
همه جانبه مردم در صحنه های سیاس��ی تأکید کرد. 
بعد از این دیدار مصطف��ی کواکبیان در مصاحبه ای 
احتمال حضور هاش��می در همایش اصالح طلبان را 
منتفی دانست. پیش بینی کواکبیان درست درآمد و 
هاشمی به همایش نیامد اما با ارسال پیامی برای این 
همایش نش��ان داد که از نگاه او همچنان اصالحات 
است که در مقابل افراطیون می تواند به عنوان متحد 
در کن��ار اعتدالیون قرار بگیرد. آیت اهلل هاش��می در 
پیام خود با اش��اره به ل��زوم اجرای همه اصول قانون 
اساس��ی، ب��ه اج��رای فصل س��وم آن ک��ه پیرامون 
حقوق ملت اس��ت تأکید کرد. در قس��متي دیگر نیز 
اصالح طلب��ی و اعتدال گرایی را »می��راث جاودان و 
خط اصیل امام خمینی)ره(« دانس��ت. همچنین در 
ادام��ه این پیام خطاب به همه گفته ش��د: »ضرورت 
دارد دوس��تان بر حفظ و ارتق��ای بنیان های وحدت 

ملی از طریق به رس��میت شناختن حقوق حقه  همه 
مل��ت از همه  اقوام و مذاهب تأکی��د ورزیده و نیز بر 
لزوم احترام و تضمین هر چه بیش تر حقوق مشروع 
زنان و فراهم کردن  امکانات مناسب تر، حضور مؤثرتر 
آنان در عرصه های مختلف جامعه و مدیریتی کش��ور 

تالش کنند«.
در روزه��ای پی��ش از همای��ش گفت��ه ش��د که 
دعوتنامه هایی برای س��ید محم��د خاتمی، علی اکبر 
ناطق نوری و آیت اهلل هاش��می ارس��ال ش��ده است 
و حت��ی اخب��اری از احتم��ال حضور ای��ن چهره ها، 
علی الخصوص سید محمد خاتمی در رسانه ها منتشر 
شد. اما با ش��روع مراسم مشخص شد که خاتمی در 
مراسم حضور نخواهد یافت و تنها پیامی از وی قرائت 
خواهد شد. موضوعی که دکتر محمدرضا عارف را به 
واکنش واداش��ت تا او آرزو کند که »کاش شرایط به 
گونه اي دیگر بود که خاتمي هم مي توانست به جاي 

پیام، خودش حضور پیدا کند«.
خاتمی در بخشی از پیام خود با تشکر از شورای 
هماهنگی جبهه اصالحات، از دولت تدبیر و امید نیز 
این گونه تقدیر کرد: »خداوند منان را سپاس��گزاریم 
ک��ه در دولت تدبیر و امی��د زمینه گردهم آمدن این 
جمع با رویکرد نزدیک تر کردن دل ها و زمینه سازی 
برای حضور و مش��ارکت، نشاط گروه ها و تشکل ها و 
ب��ه طور کلی مردم در عرصه سرنوش��ت فراهم آمده 
اس��ت و همچنین باعث تقویت این امید می شود که 
به یاری خداوند هر چه بیش��تر به فضای سیاسی باز 
و سالم نزدیک تر شویم تا همه دلسوزان بتوانند نقش 
خود را در جهت پیش��رفت کش��ور و نزدیک تر شدن 
به اهداف بلندی که انقالب داشته است ایفا کنند«.

 عارف که خیلی ها فداکاری او در روزهای منتهی 
به انتخابات ریاست جمهوری گذشته را از اصلی ترین 
عوامل پیروزی دکتر روحانی می دانند، در سخنانش 
با اش��اره به نق��ش اصالح طلب��ان در روی کار آمدن 

دول��ت تدبیر و امی��د، این دولت را نتیجه حماس��ه 
24 خ��رداد خواند و گفت: »باید تم��ام تالش مان را 
ب��راي موفقیت این دولت به کار ببریم«. او همچنین 
برنامه ری��زی برای پیروزی در انتخابات آینده مجلس 
را اصلی تری��ن برنام��ه اصالح طلبان در س��ال آینده 
دانس��ت و پیش بینی کرد: »اگر مش��ارکت مردم در 
انتخابات س��ال آینده مجلس باالي 5٠ درصد باشد 

قطعا پیروزي از آن اصالح طلبان خواهد بود«.
پس از عارف، احمد حکیمی پور نیز به عدم حضور 
خاتمی در جلس��ه پرداخت و گف��ت: » آقاي خاتمي 
خیلي دوست داشتند که در این همایش شرکت کنند 
اما راس��ت را بخواهید از ش��لوغ ش��دن اینجا و به هم 
ریختن و عواقب آن بود که ترجیح دادند، نباشند یعني 
به ما گفتند همین که من پیامي بدهم این حرکت را 
تایید کرده ام اما اگر حضور پیدا کنم شرایط امنیتي به 

شکل دیگري پیش خواهد رفت«.

دیگر سخنران سرشناس این همایش، عبدالواحد 
موس��وی الری، وزی��ر کش��ور دولت اصالح��ات بود 
که س��خنانش را ب��ا تأکید بر غیرقاب��ل حذف بودن 
اصالح��ات آغاز ک��رد و گف��ت: »با وج��ود تبلیغات 
یک طرف��ه و ش��دید جری��ان افراط��ي و همچنی��ن 
اظهارنظره��اي مختلف علیه اصالح طلبان، دیدیم که 
اصالحات حذف شدني نیس��ت. روش حذفي جریان 
افراطي اصولگرایي جواب نداده اس��ت«. وی در ادامه 
با آسیب شناس��ی دو انتخابات ریاس��ت جمهوری در 
س��ال های ٨4 و 92 ب��ه این نکته اش��اره کرد که: » 
تابلوي سال ٨4 مي گوید که باید اتحاد داشته باشیم 
و تابلوي 92 مي گوید با تمامي محدودیت ها که براي 
ما ایجاد شده بود موفق بوده ایم«. او در ادامه با اشاره 
به منش سیاسی شخصیتی چون ناطق نوری، وی را 
اصولگرایی دانس��ت که رفتار افراطیون را قبول ندارد 

و می توان با او رقابتی سالم را برگزار کرد.
پس از موسوی الری، نوبت به مصطفی کواکبیان، 
دبی��رکل حزب مردم س��االری رس��ید ت��ا بی پرده از 
اولوی��ت انتخابات مجلس آینده ب��رای اصالح طلبان 
و ل��زوم خانه تکان��ی مجل��س فعلی س��خن بگوید و 
در ادام��ه مجل��س مطلوب خود را این گونه ترس��یم 
کند: »مجلس��ی می خواهیم که مانع سخنرانی علی 

مطهری ها نشود«. 
س��ید هادی خامنه ای نیز چه��ره دیگری بود که 
ب��ا قرار گرفتن پش��ت تریبون، به بی��ان نظرات خود 
پرداخ��ت. او ب��ا بیان این که اصالح طلب��ی به معنای 
پیگیری مطالبات مردم اس��ت، عل��ی مطهری را نیز 
اصالح طل��ب خواند و اضافه کرد: » ممکن اس��ت که 
آنها در رده بندي هاي سیاسي با اصالح طلبان ارتباط 
کالس��یک نداش��ته باش��ند اما از آنجای��ي که فکر و 
اندیش��ه آنها اصالح طلبي است ما آنها را اصالح طلب 

مي دانیم«.
محس��ن رهامی دیگر چهره شناخته ش��ده ای بود 
که از او برای س��خنرانی دعوت ش��د. او هم همچون 
س��خنرانان دیگر به موضوع انتخاب��ات مجلس آینده 
پرداخت و گفت: »پیشنهادي را همواره مطرح کرده ام 
که بسیار اهمیت دارد و مجددا تکرار مي کنم. در همه 
دنیا از صندوق هاي شفاف شیشه اي استفاده مي شود 
که همگي به داخل آن اش��راف دارند، مضاف بر اینکه 
راي دهي الکترونیک به کار مي رود لذا باید سعي کنیم 
به س��مت اینها حرکت کنی��م«. او در ادامه به یکی از 
نگرانی ه��ای اصالح طلبان پیرام��ون انتخابات مجلس 
آینده پرداخت و از ش��ورای نگهبان خواست وقتش را 

به غربال گری نگذراند و این کار را به مردم واگذارد!
آخرین س��خنران همایش نیز، رسول منتجب نیا، 
قائم مق��ام دبی��رکل ح��زب اعتم��اد ملی ب��ود. او با 
بیان اینکه اصالح طلبی جریانی اس��ت که همیش��ه 
به دنبال بهبود وضع موجود اس��ت، به این هم اشاره 
ک��رد که ع��الوه بر تالش برای بهب��ود وضع موجود، 
اصالح طلبی تفکری است که اجازه بازگشت به عقب 
را ه��م نمی دهد. منتجب نیا نیز به برخورد گروهی از 
نماین��دگان با علی مطهری پرداخت و او را انس��انی 
ش��جاع و دانش��مند خواند و آرزو ک��رد که: »کاش 
مرجعي بود که این بي قانوني و قانون ش��کني برخي 

نمایندگان را محکوم مي کرد«.

محمدرضا عارف: اگر مشارکت مردم 
در انتخاب�ات س�ال آين�ده مجلس 
باالي 50 درصد باش�د قطعا پیروزي 

از آن اصالح طلبان خواهد بود.
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باالخره چمران پس از دوازده سال تکیه بر کرسی 
ریاس��ت شورای عالی اس��تان ها، با رأی اعضا مجبور 
شد کرس��ی ریاست را برای چهار س��ال به غالمرضا 
بصیری پور بس��پارد. سال گذشته هم در رقابت برای 
کس��ب کرسی ریاست شورای ش��هر تهران نتوانست 
در مقابل احمد مس��جدجامعی پیروز شود و ریاست 
شورای ش��هر تهران برای یک سال به مسجدجامعی 
واگذار ش��د تا اینکه در انتخابات ش��هریورماه امسال 
با غلبه بر احمد مس��جدجامعی به صندلی ریاس��ت 
ش��ورای ش��هر ته��ران بازگش��ت. در ش��ورای عالی 
اس��تان ها نیز غالمرضا بصیری پ��ور با 42 رأی بر 32 
رأی چمران غلبه کرد و به جای او بر کرسی ریاست 
این ش��ورا نشست و چمران این بار برای بازگشت به 

این کرسی باید چهار سال منتظر بماند.

شمارش معکوس براي تغییر در شوراي شهر
برخی معتقدند به این ترتیب، با کاهش طرفداران 
چم��ران در ش��وراي عالي اس��تان ها و تغییر وي در 
ای��ن عرصه و با تکرار این رون��د و کاهش طرفداران 
و حامیان وي در ش��وراي ش��هر تهران، گزینه تغییر 
ریاس��ت در شوراي ش��هر نیز در س��ال آینده اتفاق 

خواهد افتاد.
به نظر مي رسد با نزدیک شدن انتخابات مجلس 
ش��وراي اس��المي و احتم��ال کاندید ش��دن برخي 
حامی��ان چم��ران، از جمله پرویز س��روري، مرتضي 
طالیي و عبدالمقیم ناصحي که براي رفتن به مجلس 
باید از عضویت در شورا استعفا دهند و ریزش برخي 
دیگ��ر مانند رضازاده که باید بر اس��اس اعالم رئیس 
س��ازمان بازرسي کل کشور یک شغل داشته باشد و 
قطعاً فدراسیون را انتخاب خواهد کرد، اینکه در سال 
آینده باز هم چمران بتواند کرس��ي ریاس��ت شوراي 
ش��هر پایتخت را از آِن خود کند قطعي نیس��ت. این 
تغییر از ش��وراي عالي اس��تان ها ش��روع شده و اگر 
چم��ران تا آن زمان کار خاصي انجام ندهد که منجر 
به تغییر در شوراي شهر شود، کرسي ریاست شوراي 

شهر را براي بار دوم به دیگري خواهد سپرد.

باال گرفتن انتقادها و حذف چمران
منتق��دان چمران معتقدند مه��دی چمران خود 
نیز بصراحت اذعان داش��ته »ش��ورای عالی استان ها 
هنوز نتوانس��ته جایگاه واقعی خود را کس��ب کند« 
درحالی ک��ه می توانس��ت ط��ی بیش از ی��ک دهه با 

اس��تفاده از جایگاه ش��ورای عالی اس��تان ها، جایگاه 
ش��وراهای استانی را نیز ارتقا بخش��د، ولی در طول 
سالیان گذشته، شوراهای استانی به دلیل اینکه قادر 
به انتخاب مسئوالن استان نبودند، هرگز در مدیریت 
کالن اس��تان ها نق��ش نداش��تند. اوج بی اعتنایی به 
ش��وراها را می ت��وان در رفتار دولت دهم نس��بت به 
ش��وراهای اس��تانی دید؛ زمانی که از حضور اعضای 
ش��وراهای استانی در جلسات شوراهای اداری استان 

جلوگیری شد.
طب��ق اصل یکصدودوم قانون اساس��ی، ش��ورای 
عالی اس��تان ها تنها نهادی اس��ت که می تواند مانند 
ق��وه مجریه از طری��ق دولت یا به صورت مس��تقیم 
به مجلس ش��ورای اس��المی الیحه قانونی بفرستد و 
درخواس��ت قانونگذاری کند. این ت��وان و جایگاهی 
اس��ت که در قانون اساس��ی برای هیچ نهاد دیگری 
پیش بینی نش��ده اس��ت. منتقدان چمران می گویند 
عملکرد وی طی س��ال های اخیر به گونه ای بوده که 
شورا از این توان و جایگاه قانونی خود استفاده نکرده 
اس��ت. از جمله اینکه باید این ش��ورا با تقدیم الیحه 
مدیریت یکپارچه ش��هری به مجلس شورای اسالمی 
اختی��ارات 23گان��ه ای را که قانون برای ش��وراهای 

پايانعصرچمراندرشورایعالیاستانها

آيا تغییرات در راه است؟
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ش��هر و روستا تعیین کرده به صورت قانونی به 
دس��ت می آورد، ولی تعلل وی موجب شد این 
کار انجام نش��ود. البته چمران در دوازدهمین 
اجالس ش��ورای عالی یادآور شد، الیحه دولت 
در مورد قانون ش��وراها حداقل تا پایان س��ال 
در کمیته هاي فرعي که متش��کل از ش��هرها و 
کالنشهر هاست بررسي مي شود. رئیس شورای 
عالی استان ها افزود: تالش های الزم برای ارائه 
طرح ها در مجلس و اصالح قانون ش��وراها که 
بر عهده ش��وراهای اس��تان ها قرار داده ش��ده 
بود، بخوبی انجام ش��د و در زمینه کمبودها یا 
س��کوت های قانونی که در برخی مسائل با آن 
برخورد کردیم، پیش��نهادات خوبی به مجلس 

شورای اسالمی ارائه شد.
می گویند،  همچنی��ن  چم��ران  منتق��دان 
بزرگ تری��ن تأثی��ر وی در زم��ان مدیریت در 
ش��ورای عالی اس��تان ها، افزایش تقابل دولت 

وقت با شهرداری بود. مواضع او در حمایت از محمود 
احمدی نژاد باعث ش��د محمدباقر قالیباف، ش��هردار 
تهران از بی تأثیری شورای عالی استان ها انتقاد کند 
و چم��ران نیز برای جبران، عرص��ه را برای عملیات 
مختلف ش��هرداری باز گذاش��ت ک��ه هم اکنون نیز 
شهروندان تهرانی ش��اهد ثمرات آن هستند؛ فروش 
تراک��م بی اندازه، تخریب گس��ترده باغ��ات و فضای 
س��بز برای احداث س��اختمان و ترافیک که با وجود 
ساختن بزرگراه ها و پل های بسیار همچنان گره کور 
تهران است اما چمران مدعی شد، پولی که از سازنده 
س��اختمان دریافت می شود، بابت تراکم نیست، بابت 
عوارضی است که به ش��هر وارد می شود و هیچ گونه 
تراکم فروش��ی در ش��هر تهران وجود ن��دارد و اینکه 
تمامی پروانه های س��اختمانی صادر ش��ده مطابق با 

ضوابط طرح تفصیلی است.

آغاز عصر بصیری پور
غالمرضا بصیری پور، رئیس جدید ش��ورای عالی 
اس��تان ها، رئی��س ش��ورای عالی خراس��ان رضوی 
اس��ت. او که پیش تر در ش��ورای عالی اس��تان ها از 
سیاست های چمران انتقاد می کرد، اکنون می کوشد 
از طری��ق ایجاد رابطه خوب ب��ا دولتی ها با همراهی 
دول��ت یازده��م، بخش��ی از مش��کالت تلنبارش��ده 

سال های اخیر شوراها را حل و فصل کند.
اوج همدل��ی و تعام��ل دول��ت با ش��ورای عالی 
اس��تان ها را منتقد و موافق، همگی در ضیافت ش��ام 
اعضای ش��ورا با دولت ش��اهد بودند. در این ضیافت 
محمدباقر نوبخت، س��خنگوی دولت و معاون نظارت 
و برنامه ریزی رئیس جمهور با تأکید بر حل مشکالت 
تلنبارش��ده شوراها در دوازده سال اخیر، از مساعدت 
دولت برای همراهی نهاد ش��وراها در سراس��ر کشور 

خبر داد.

مواضع دو طرف
رئیس جدید شورای عالی استان ها بالفاصله پس 
از انتخ��اب، ضمن انتق��اد از برخوردهای تکراری در 
دوازده س��ال گذشته گفت، با دولت تعامل می کنیم. 
وی ب��ا تأکید ب��ر تعام��ل همه جانبه ش��ورای عالی 

استان ها با دولت گفت: قطعاً تعامل با دولت در رأس 
کاره��ای اجرایی قرار دارد و ای��ن موضوع را در یک 

سال آینده به طور جد پیگیری می کنم.
بصیری پور درباره تش��کیل جلس��ه در س��ازمان 
مدیری��ت و برنامه ریزی کش��ور گف��ت: وقتی دکتر 
روحانی، رئیس جمهور محترم به خراسان رضوی سفر 
کرده بودند، بنده درخواست مالقاتی را با ایشان دادم 
که مس��ئولیت تشکیل این جلس��ه به آقای نوبخت، 
معاون رئیس جمهوری واگذار ش��د. بر همین اساس 
و با توجه به حضور اعضای شورای عالی استان ها در 

تهران این جلسه با مدیریت بنده تشکیل شد.
او با اش��اره ب��ه برخی فضاس��ازی ها در خصوص 
اعمال نظر دولت برای ریاس��ت خود گفت: بنده هم 
اصول گرا و هم اصالح طلب هس��تم و با هرگونه افراط 
و تفریط بش��دت مخالفم. این جلس��ه نی��ز به اذعان 
بس��یاری از اعضای ش��ورای عالی اس��تان  از بهترین 
جلس��ات در خصوص تعامل با دولت بود که 3٠ نفر 
از اعضای ش��ورا مسائل و مش��کالت استان خود را با 
حضور آقای نوبخت اظهار کردند. در پایان جلسه نیز 
درخواس��ت کردیم این جلسه در س��ه ماه آینده بار 
دیگر تشکیل ش��ود تا از این طریق بتوانیم با تقویت 

نظام شورایی، هماهنگی و تعامل مورد نیاز را با 
دولت ایجاد کنیم.

درحالی که بس��یاری از مخالف��ان برگزاری 
این جلسه مش��ترک با دولت، انتقاد می کردند 
که نتیجه این نشست عدم انتخاب چمران بود، 
چمران خود که در این جلس��ه نیز حاضر بود، 
نظر دیگری دارد. وی گفت: تش��کیل جلسه با 
رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور 
تخلف نیس��ت و انتخاب رئیس ش��ورای عالی 

استان ها را پیروزی جناح خاصی نمی دانم.
مهدی چم��ران گفت: این جلس��ه از چند 
هفته پیش به دعوت تعدادی از اعضای شورای 
عالی اس��تان ها و به میزبانی س��ازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کش��ور و ش��خص آق��ای نوبخت 
صورت گرفته بود که بن��ده و تعداد دیگری از 
اعض��ا به دلیل جلوگیری از دو دس��تگی میان 

اعضا در این جلسه شرکت کردیم.
رئیس سابق ش��ورای عالی استان ها گفت: الیحه 
تغیی��ر قانون ش��وراها که در حال بررس��ی در دولت 
است تا پایان سال تعیین تکلیف می شود. شوراها بار 
عمده ای از دوش دولت برداشته اند، امیدواریم دولت 

نیز حقوق قانونی شوراها را به آنها بدهد.
مهدی چم��ران همچنی��ن در جلس��ه انتخابات 
هیئت رئیس��ه ش��ورای عالی اس��تان ها با بیان اینکه 
ارتباط با دولت وظیفه ش��ورای عالی اس��تان ها است 
گفت: ارتباط خوبی با مجلس و دولت داریم. برقراری 
ارتباط با دولت، ش��خص رئیس جمهور و معاونان وی 

وظیفه ماست.
رئیس س��ابق شورای عالی استان ها با بیان اینکه 
هن��وز به جای��گاه اصلی ش��وراها نرس��یده ایم گفت: 
باید س��عی کنیم به جایگاهی که ام��ام راحل به آن 
اشاره کرده اند دست یابیم. شورای عالی استان ها در 
س��ال های اخیر تالش های بس��یاری کرد و با دولت 
و مجلس ارتباط تنگاتنگی داش��ته اس��ت که نتیجه 

تعامل با مجلس قابل تأمل است.
او با اش��اره ب��ه اینکه گاهی برخ��ی از طرح هایی 
که به مجلس می فرس��تیم به دلیل مخالفت شورای 
نگهبان پس گرفته می شود گفت: الیحه تغییر قانون 
ش��وراها که در حال بررس��ی در دولت است تا پایان 
سال تعیین تکلیف می شود. تالش ما بر این است که 
با وجود همه مش��کالت اقتصادی بیشترین اعتبارات 

را برای شوراهای فرادست جذب کنیم.
ب��ا همه این اتفاق��ات، منتقدان چم��ران از روند 
جاری راضی هس��تند و ب��ه آین��ده امیدوارند که با 
همکاری نزدیک تر دولت و ش��ورای عالی اس��تان ها 
این ش��ورا به جای��گاه واقعی خود دس��ت یابد و در 
زمینه های تصمیم گیری های کالن استانی و کشوری 
فعاالنه ت��ر عمل کند که نش��انه های آن از هم اکنون 
نمودار اس��ت؛ اینکه رئیس تازه انتخاب شده شورا از 
حضور نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کش��ور در سیزدهمین اجالس شورای عالی استان ها 
خب��ر داد و گف��ت: قطع��اً تعامل با دول��ت در رأس 
کارهای اجرایی ق��رار دارد و به دلیل نیاز به آموزش 
بعضی از اعضای این ش��وراها، از حضور اعضای دولت 
و معاونان در اجالس های شورا استفاده خواهیم کرد.

طب�ق اص�ل يکص�دودوم قان�ون 
اساس�ی، ش�ورای عالی اس�تان ها 
تنها نهادی است که می تواند مانند 
ق�وه مجري�ه از طريق دول�ت يا به 
صورت مستقیم به مجلس شورای 
اس�المی اليحه قانونی بفرس�تد و 
درخواس�ت قانونگ�ذاری کند. اين 
توان و جايگاهی است که در قانون 
اساس�ی ب�رای هیچ نه�اد ديگری 

پیش بینی نشده است.
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آغاز يک تراژدی ديگر
هفت روز از آغاز س��ال نو میالدی گذشته بود که 
خب��ری اروپا را در بهت فروب��رد؛ تیراندازی در دفتر 
مجله طنز شارلی ابدو توسط دو فرد مسلح و شلیک 
دس��ت کم5٠ گلوله، دوازده کشته و ده زخمی برجا 
گذاش��ت. دو افس��ر پلیس که یکی از آنها مس��لمان 
و از قض��ا الجزایری ه��م بود، بیرون دفت��ر و ده نفر 
داخل دفتر اصلی کش��ته ش��دند که چن��د نفر آن ها 
کاریکاتوریس��ت های فرانس��وی و نویس��نده بودند و 
یک اقتصاددان که از س��هامداران ش��ارلی ابدو بود. 
تیراندازی حدود ساعت 3٠/١١ صبح به وقت اروپای 
مرک��زی رخ داد. این رخ��داد مرگبارترین حادثه از 
زمان جن��گ الجزای��ر در ١96١ و بدترین حمله در 
زمان صلح فرانس��ه ب��ود. بنابر ویدیوی پخش ش��ده 
از لحظ��ه تیران��دازی، این افراد با فری��اد »اهلل اکبر« 
اقدام به کشتن کارکنان این نشریه کردند و به گفته 
ش��اهدان با فریاد »ما انتقام پیامبرمان را گرفتیم« و 
»شارلی ابدو را کش��تیم« محل را ترک کردند؛ آنان 
به انتش��ار کاریکاتورهاي اهانت آمیز به پیامبر اسالم 
اشاره داشتند که از سوي این مجله طنز منتشر شده 

بود.
دو ب��رادر الجزایری تبار که این کش��تار را به راه 
انداخته بودند، به نام های سعید و شریف کواشی پس 
از ف��رار از دفتر مجله، ف��ردای آن روز به چاپخانه ای 
در ش��هر دمارت��ن در 35 کیلومتری ش��مال پاریس 
پن��اه بردند و یک تن را به گروگان گرفتند. با یورش 
مأموران به چاپخانه، برادران کواش��ی کشته شدند و 
گ��روگان نیز آزاد ش��د. در این بین ف��ردی دیگر به 
حمایت از برادران کواش��ی به سوپرمارکت یهودی ها 

در نقطه ای دیگر از پاریس حمله برد و گروگانگیری 
کرد، اما پایان کار او نیز مرگ بود و با خود چهار نفر 
از مش��تریان یهودی این فروشگاه را نیز به کام مرگ 
فرس��تاد. زنجیره ای از خش��ونت، تحقیر و تمس��خر، 
خش��ونت و باز هم خشونت؛ تسلس��ل بیهوده ای که 
گویی پایانی ندارد. در این میان یک کارگر مس��لمان 
که در این س��وپرمارکت کار می کرد، جان تعدادی از 
یهودیان را نجات داد و به قهرمان فرانسه تبدیل شد.
چند روز بعد القاعده یمن رسماً مسئولیت حمله 
را به عهده گرفت. رهبر این گروه در پیامی ویدئویی 
اعالم کرد که مهاجمان به شارلی ابدو دستور داشتند 
به خاطر »توهین به پیامبر اسالم« به دفتر این مجله 

حمله کنند.

واکنش های بین المللی
این حمله از سوی رهبران سیاسی و دینی جهان 
محکوم ش��د. مقامات ایراني نیز این اقدام را محکوم 
کردند. دکتر حس��ن روحان��ی در این باره گفت: »ما 
افراط، خشونت و تروریسم را چه در فلسطین، لبنان 
و س��وریه باش��د و چه در پاریس ی��ا امریکا محکوم 
می کنی��م. آنهای��ی که به ن��اروا به نام جه��اد، دین و 
اس��الم به آدم کشی و خش��ونت و افراط می پردازند، 
چه بخواهند چه نخواهند در مس��یر اسالم هراس��ی 
و اسالم س��تیزی قدم گذاش��ته اند حت��ی اگر مزدور 
نباش��ند. برخی از آنها ممکن اس��ت دوس��تان نادان 

باشند«.
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه هم اقدام 
نش��ریه شارلی ابدو در انتشار کاریکاتور پیامبر اسالم 
را توهین آمیز و باعث تحریک احساس��ات مسلمانان 

خواند. او اقداماتی نظیر حمالت تروریس��تی پاریس 
را مغایر آموزه های اس��المی دانس��ت، در عین حال 
تأکی��د کرد اق��دام هیئت تحریریه این نش��ریه برای 
انتشار کاریکاتور یادشده توهین آمیز و باعث تحریک 
احساسات مسلمانان جهان است. او همچنین افزود: 
»سوءاس��تفاده از آزادی بی��ان در غرب قابل پذیرش 
نیس��ت و بای��د جلوی آن گرفته ش��ود. بس��یاری از 
ملت ها تاوان سیاست های اشتباه غرب را می دهند و 
الزم است دولت های اروپایی سیاست های متناسب با 

منافع همه پیروان و ملت ها اتخاذ کنند«.

راهپیمايی همبستگی
روز یکش��نبه پس از این حمله )که چهارش��نبه 
هفدهم دی رخ داد( راهپیمایی سراسری همبستگی 
در می��دان »جمه��وری« پاری��س با حض��ور جمع 
گس��ترده ای از رهبران کش��ورهای مختلف، خانواده 
کشته ش��دگان و تع��داد زی��ادی از م��ردم که گفته 
می شد بیش از سه میلیون نفر بودند، در میان تدابیر 
شدید امنیتی پلیس انجام شد. عالوه بر رئیس جمهور 
و نخست وزیر فرانس��ه، رهبران نزدیک به 4٠ کشور 
جهان از جمله نخست وزیر بریتانیا، صدراعظم آلمان، 
نخس��ت وزیر اس��پانیا، رئیس جمهور اوکراین، پادشاه 
اردن، نخست وزیران ایتالیا و ترکیه، رئیس تشکیالت 
خودگردان فلس��طینی در راهپیمای��ی حاضر بودند. 
حضور نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم اشغالگر فلسطین 
در ای��ن راهپیمای��ی که گفته می ش��د برخالف میل 
مقامات بلندپایه فرانس��وی در این جمع حاضر شده 
بود، انتقادهای فراوانی را برانگیخت زیرا هنوز حافظه 
جمعی مردم سراسر جهان کشتار بیش از دوهزار نفر 

گلوله افراطیون القاعده   در پاسخ به اسالم ستیزی »شارلی ابدو«

حادثه ای که اروپا را در بهت فرو برد
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از مردم بی دفاع غزه را در تابستان امسال از یاد نبرده 
اس��ت و اکنون همگان اذعان دارند که دولت غاصب 
اس��راییل بزرگ ترین نماد و س��نبل خشونت و ترور 
در جهان اس��ت و نتانیاهو به عنوان نماینده این نماد 
اجازه ش��رکت در چنین مراسمی را که برای صلح و 
جلوگیری از خشونت برپا ش��ده بود، ندارد. بسیاری 
ه��دف او از ش��رکت در این راهپیمای��ی را تبلیغاتی 
اعالم کردند زیرا عملکرد او طی سال های حکومتش 

نشان می دهد حامی تروریست است.

تشديد خشونت علیه مسلمانان
پ��س از این حمل��ه تروریس��تی، گزارش هایی از 
حمل��ه به چند مس��جد و تعدادی اماک��ن متعلق به 
مس��لمانان در فرانسه منتشر شد. ش��ورای اسالمی 
فرانس��ه هم اعالم کرد پ��س از حادثه ش��ارلی ابدو 
بیش از 75 حمله به مس��لمانان و مساجد در فرانسه 
ثبت ش��ده اس��ت. احمد رضوان، امام جماعت یکی 
از مس��اجد حومه پاریس در این باره گفت: مس��اجد 
فرانس��ه با حمالت انتقام جویانه روبه رو ش��دند. این 
حمالت تا حد تیراندازی هم بود، بدون اینکه پلیس 
برای توقف جنایت��کاران و عوامل این حمالت کاری 
بکند. این موضوع نش��ان دهنده دوگانگی مقامات در 

رفتار با ادیان مختلف است.
وی اف��زود: مس��جد ش��هر لومون فرانس��ه نیز با 
شلیک گلوله و تیراندازی روبه رو شد. چرا جنایتکاران 
را دستگیر نمی کنند. به یک رستوران هم حمله شد، 
اما کس��ی بازداش��ت نش��د. س��کوت پلیس در برابر 

حمالت به مساجد غیرقابل پذیرش است.
ی��ک فرانس��وی نیز همس��ایه مس��لمان خود را 
ب��ا ضرب��ات چاقو ب��ه قتل رس��اند. درب��اره جزئیات 
ای��ن حادثه گفته ش��ده قاتل، همس��ایه مس��لمان 
مراکش��ی تبار خود را در ش��هر فوکلوز تنها به دلیل 
مهاجر و مس��لمان بودن درحالی که فریاد می کشید 
»من خدای تو هس��تم... من اسالم تو هستم« با ١7 

ضربه چاقو کشت.

خشم مسلمانان از انتشار مجدد کاريکاتور پیامبر 
اسالم

ب��ا این که چاپ کاریکاتوری از پیامبر اس��الم در 
شماره های پیشین این نش��ریه، دلیل حمله به دفتر 
ش��ارلی ابدو اعالم ش��د و مهاجمان نی��ز دلیل اقدام 
خود را انتقام گیری از نش��ر کاریکاتورهایی از پیغمبر 
اس��الم در شماره های قبلی شارلی ابدو عنوان کردند 
اما مسئوالن این نشریه،  به اقدام خود به شکلي دیگر 

ادامه دادند. 
در روي جلد نخستین شماره منتشرشده پس از 
حمله، نقشی از پیامبر اسالم چاپ شد که پالکاردی 
با این مضمون در دس��ت دارد: »من شارلی هستم« 
و باالی سر او نوشته شده »همه بخشوده می شوند«. 
همین کاریکاتور بار دیگر خش��م جامعه مسلمانان را 
در سراس��ر جهان برانگیخت و افراط گرایان هش��دار 

دادند این اقدام را تالفی خواهند کرد.
انجمن ها و اتحادیه های اس��المی فرانس��ه چاپ 
کاریکات��ور پیامبر اس��الم را در این ش��ماره محکوم 
کردند، اما ش��هروندان مسلمان این کشور را به حفظ 

آرامش فرخواندند.
انجم��ن جهانی فقهای اس��المی نی��ز روی جلد 
ای��ن ش��ماره را »بی خ��ردی« دانس��ت. ای��ن فقها 
گفتند: »کس��انی که ترورهای پاریس را انجام دادند 
اقلیتی هس��تند ک��ه نه نماینده اس��الم و نه نماینده 
مسلمانان اند. اما روی سخن این کاریکاتورها )شماره 
جدی��د( نه با این اقلیت که ب��ا پیامبر یک میلیارد و 
نیم دیگر جمعیت مسلمان است«. آن ها افزودند این 
کاریکاتوره��ا به نفرت دامن می زن��د و این تصور که 
غرب با اس��الم دشمنی دارد. دانشگاه اسالمی االزهر 
در قاهره از مس��لمانان خواس��ت بر این کاریکاتورها 

چشم بربندند.

پ�اپ: آزادي بی�ان بله اما توهین ب�ه اديان ديگر، 
خیر

در پ��ی ای��ن حم��الت، پ��اپ فرانس��یس، رهبر 
کاتولیک ه��ای جهان از حق آزادی بی��ان دفاع کرد 
اما همزمان گف��ت تحریک دیگران با توهین به دین 

آنها خطاست.
پ��اپ گفت، مرزها را باید رعایت کرد و ادامه داد: 
»آزادی ادیان و آزادی بیان هردو حقوق ابتدایی بشر 
هس��تند و هر دینی عزت و احت��رام خود را دارد، اما 

آزادی بیان به معنی توهین به ادیان دیگر نیست«.

این س��خنان پاپ واکنش ه��ای موافق و مخالف 
بسیاری را به همراه داشت. در این میان حجت االسالم 
علی اکبر رش��اد، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و 
رئیس ش��ورای مدیری��ت حوزه های علمیه اس��تان 
ته��ران با صدور پیامی به پاپ فرانس��یس دوم، رهبر 
کاتولیک ه��ای جه��ان ضمن تش��کر از وی به دلیل 
محکوم ک��ردن توهین به س��احت پیامبر اکرم)ص( 
خواستار پیگیری سریع موضوع تدوین »سند جهانی 
حقوق ادیان« از جانب کلیسای واتیکان شد و گفت: 
بار دیگر پیشنهاد تدوین »سند جهانی حقوق ادیان« 
را که طی یک دهه گذشته در مناسبت  های گوناگون 
بر آن تأکی��د ورزیده ام، تکرار می  کن��م. حوادث تلخ 
اخیر ضرورت تهیه چنین سندی را آشکارتر کرد؛ از 
این رو، در صورتی که کلیسای کاتولیک عالقه  مند به 
پیگیری این پیشنهاد خیرخواهانه باشد، دو شریعت 
بزرگ آسمانی اسالم و مسیحیت، می  توانند مشترکاً 

برای تحقق آن تالش کنند.
علم��ای یم��ن نیز ب��ا ص��دور بیانی��ه ای از پاپ 
فرانس��یس، رهب��ر کاتولیک ه��ای جه��ان و رهبران 
ادیان آس��مانی خواستند بسرعت به تدوین منشوری 
در زمینه همزیس��تی مس��المت آمیز و منع اهانت به 
پیامب��ران، کتب آس��مانی و مراکز دین��ی و عبادی 
اق��دام کنند. آنه��ا همچنین بازنش��ر کاریکاتورهای 
موهن درباره پیامبر)ص( در نشریه فرانسوی »شارلی 
ابدو« را محکوم کردند. در این بیانیه از سازمان های 
حقوق بشر، کشورهای دوستدار صلح و رهبران اروپا 
خواسته شده است مانع توهین به مقدسات اسالمی 

شوند.
ب��ه نظ��ر می رس��د تنه��ا راه جلوگی��ری از این 
خش��ونت های زنجیره ای گفت وگ��و و دوری از افراط 
و تفریط و حرکت به س��وی همزیستی مسالمت آمیز 
میان ادیان اس��ت. همان طور که عضو ش��ورای عالی 
انق��الب فرهنگی پیش��نهاد داده ش��اید تهیه س��ند 
جهان��ی حق��وق ادیان و توافق همگانی بر س��ر آن و 
نیز تعیین حد و مرز برای آزادی بیان بهترین راه حل 
باشد، اما با وجود رواج افراط گرایی که جریان افراطی 
اسالم گرا را در مقابل جریان افراطی اسالم ستیز قرار 
داده و اق��دام و کن��ش هر طرف، ط��رف دیگر را به 
واکنش ش��دیدتر وامی دارد، باید انتظار داشته باشیم 
در آینده نیز شاهد حوادثی تلخ و ناگوار و توهین آمیز 

از این قبیل باشیم.

علی اکب�ر رش�اد، عض�و ش�ورای عالی 
انقالب فرهنگی با صدور پیامی به پاپ 
فرانس�یس دوم، رهب�ر کاتولیک ه�ای 
جه�ان ضم�ن تش�کر از وی ب�ه دلیل 
محکوم کردن توهین به ساحت پیامبر 
اک�رم)ص( خواس�تار پیگیری س�ريع 
موض�وع تدوين »س�ند جهانی حقوق 
اديان« از جانب کلیس�ای واتیکان شد 
و گفت: بار ديگر پیشنهاد تدوين »سند 

جهانی حقوق اديان« را تکرار می  کنم.
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بحران س��وریه در حالی چهارمین س��ال خود را 
پشت سر می گذارد که صف بندی های شکل گرفته در 
منطقه روز به روز شفاف تر می شود. اگر در ابتدای این 
بحران می ش��د تحلیل ها را متوج��ه نوع رابطه دولت 
س��وریه و مردمش نمود، امروز دیگر تقلیل مسائل به 

این حد، تجاهلی آشکار محسوب می شود.
اواخ��ر دی م��اه رس��انه های منطقه از ش��هادت 
چندتن از فرماندهان حزب اهلل از جمله، جهاد مغنیه، 
فرزند ش��هید عماد مغنیه در جنوب غربی س��وریه، 
توس��ط بال گردهای رژیم صهیونیس��تی خبر دادند. 
چند س��اعت بعد مشخص شد که س��ردار اهلل دادی 
از فرماندهان س��پاه پاس��داران نی��ز در این حمله به 

شهادت رسیده است.
این خبر در حالی منتشر شد که کمتر از یک هفته 
پیش از آن، س��ید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل از 
شناس��ایی یکی از نیروهای اطالعات��ی حزب اهلل که 
برای رژیم صهیونیستی جاسوسی می کرد، خبر داده 
بود. این خبر در کنار اخبار دیگری مبنی بر مراودات 
گس��ترده جبهه النصره با رژیم صهیونیس��تی و حتی 
م��داوای فرماندهان این گروه تکفیری در اس��رائیل، 
بیش از پیش روش��ن می سازد که رژیم صهیونیستی 
یکی از اصلی ترین نیروهای درگیر در س��وریه اس��ت 
زیرا پیش از آغاز بحران س��وریه، دولت این کشور و 
رژیم صهیونیستی به آتش بس��ی نانوشته در منطقه 
جوالن رس��یده بودند اما پس از آغاز بحران در موارد 
متعددی ش��اهد ورود مس��تقیم رژیم صهیونیس��تی 
به صحن��ه درگیری ه��ا بودیم. آن چ��ه صف بندی ها 
را روش��ن تر می کن��د این اس��ت که تم��ام حمالت 
رژی��م صهیونیس��تی علیه نیروهای در ح��ال نبرد با 
تروریست های تکفیری بوده است. در واقع باید گفت 
که این رژیم در مقاطع مختلف و درست در لحظاتی 

که این گروه ها در آستانه شکست قرار می گرفتند، با 
این حمالت به یاری آنها شتافته است. 

در ماه ه��ای اول درگیری های س��وریه گروهی از 
سیاسیون ما نیز بر این عقیده بودند که درگیری های 
س��وریه تنها به دولت و ملت این کشور مربوط است 
و به همین دلیل حمایت رسمی نظام ما از سوریه را 

امری نادرست تلقی می کردند.
با انتش��ار خبر حضور نیروهای حزب اهلل لبنان در 
س��وریه، در لبنان نیز وضعیتی مشابه علیه حزب اهلل 
پدید آمد و خیلی از چهره های سیاس��ی سرش��ناس 
این کشور حزب اهلل را متهم به دخالت در امور داخلی 
س��وریه می کردند. ای��ن در حالی بود ک��ه در همان 
روزها گروه ه��ای تکفیری که ب��دون حمایت برخی 
کش��ورهای منطقه، ش��کل نمی گرفتن��د، روز به روز 
شهرهای بیشتری را تحت کنترل خود در می آوردند. 
ش��اید برای روشن تر شدن موضوع الزم است که 
به این سؤال پاسخ داده شود: درگیری های سوریه تا 

کنون به نفع که بوده است؟
درطول این چهارس��ال برخی رس��انه های خاص 
کوش��یده اند بش��ار اسد و حاکمیت س��وریه را برنده 
اصلی این جنگ بدانند، دلیل ش��ان هم این است که 
حکومت س��وریه تنها حکومتی است که از اعتراضات 
موس��وم به بهار عربی جان سالم به در برده است. اما 

آیا این تحلیلی مطابق با واقعیت است؟
آن چه بی��ش از هرچی��ز باعث ایج��اد تردید در 
درستی این تحلیل است، موقعیت خاص ژئوپولتیکی 

س��وریه است. ٨٠ کیلومتر مرز مشترک میان سوریه 
و اس��رائیل و وج��ود رابطه ای خصمان��ه میان دولت 
س��وریه با رژیم صهیونیس��تی باعث می شود که هر 
تغییری در س��وریه بر اس��رائیل و قدرتش در منطقه 
اث��ر بگ��ذارد. بنابراین باید به این س��ؤال نیز پاس��خ 
داد که درگیری های س��وریه بر اسرائیل چه تأثیری 

گذاشته است؟
ورود نیروهای حزب اهلل لبنان به س��وریه و جنگ 
آنه��ا با تکفیری ها، عمال این گ��روه را از تمرکز کامل 
بر دش��من اصلی )رژیم صهیونیستی( باز داشته است. 
از ط��رف دیگر حمای��ت حزب اهلل و ایران از س��وریه، 
برخی کشورهای منطقه را که در تجهیز تکفیری ها از 
هیچ کاری فروگذار نکردند، برآن داش��ت که با نزدیک 
ش��دن مقطعی به حماس و حمایت های کوتاه مدت از 
این گروه، آنان را در مقابل حزب اهلل و ایران که همواره 

اصلی ترین حامیان حماس بوده اند، قرار دهند.
از س��وی دیگر نی��ز گروه های تکفی��ری به بهانه 
دفاع از مردم سنی سوریه، جنگ فرقه ای را سرلوحه 
کار خ��ود ق��رار دادند و تا س��رحد ممک��ن بر آتش 
جنگ میان ش��یعه و س��نی دمیدند. طنز تلخ ماجرا 
این جاست که این گروه های سلفی در حالی به تکفیر 
ش��یعیان پرداختند که از بیان کوچک ترین انتقادی، 
حتی به شکل نمایش��ی، نسبت به رژیم صهیونیستی 

پرهیز داشته و دارند.
ت��ا همین جا هم روش��ن اس��ت که برن��ده اصلی 
این نبرد رژیم صهیونیس��تی ب��ود که بدون پرداخت 
هزینه ای، ش��اهد ایجاد یک شکاف میان حزب اهلل از 
یک س��و و حماس از س��وی دیگر بود. ام��ا اگر هنوز 
هم گروه هایی نس��بت ب��ه این گزاره تردی��د دارند، 
الزم اس��ت تابستان گذش��ته و حمله وحشیانه رژیم 
صهیونیس��تی به نوار غزه را به ی��اد بیاورند تا دریابند 
که چگونه در میان غفلت کش��ورهای منطقه و ایجاد 
شکاف میان حامیان مقاومت، این رژیم توانست یکی 
از خونین ترین کش��تارهای تاریخ خ��ود را که حتی 

صدای حامیانش در غرب را هم در آورد، رقم بزند!
بنابراین باید گفت که تمام ش��واهد و قرائن حاکی 
از این است که امروز بیشترین منفعت از درگیری های 
س��وریه عاید رژیم صهیونیستی ش��ده است. بنابراین 
بسیار روش��ن اس��ت که این رژیم بکوشد این جنگ 

خونین تا آنجا که ممکن است، ادامه یابد.

فضای سیاسی سوريه 
روشن تر می شود

رویداد
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در آخرین ش��نبه دی م��اه س��رانجام نمایندگان 
دانش آموزان از سراسر کشور در تهران گرد هم آمدند 
ت��ا هفتمین دوره مجلس دانش آم��وزی را آغاز کنند. 
اما مجلس دانش آموزی چیس��ت و س��ابقه آن به چه 

زمانی بر می گردد؟
در نیم��ه دوم دهه هفتاد بود ک��ه وزارت آموزش 
 و پ��رورش دولت اصالحات تصمی��م گرفت نهادی را 
جهت تقویت بُعد اجتماعی نوجوانان تأس��یس کند. 
به همین منظور وزارت آموزش  و پرورش بر آن ش��د 
که در س��ال تحصیلی 7٨-77 طرحی آزمایشی را در 
3٠ درصد دبیرستان های کشور اجرا تا بر اساس نتایج 

آن، طرحی جامع و سراسری را تدوین کند.
سنجش نظرات دانش آموزان در مدارسی که این 
طرح در آنها اجرا ش��ده بود، فراتر از حد انتظار بود و 
همین موضوع وزارت آموزش  و پرورش را ترغیب کرد 
تا در س��ال تحصیلی بعد  )79-7٨( طرح جامعی را با 
نام شوراهای دانش آموزی در سراسر مدارس متوسطه 
کش��ور برگزار کند. بنابراین تمامی مدارس متوسطه 
کش��ور ملزم ش��دند در آبان ماه س��ال 7٨ شوراهای 
دانش آموزی را با رأی مس��تقیم دانش آموزان تشکیل 
دهند. البته در نهایت تمام مدارس نتوانستند این کار 
را به انجام برس��انند، اما تشکیل شورای دانش آموزی 
در بیش از 7٠ درصد از مدارس آماری قابل قبول بود.
اس��تقبال باالیی ک��ه از طرح به عم��ل آمد بانی 
تدوین طرحی برای راه  اندازی شوراهای دانش آموزی 
در سطح شهرستان ها و در سطحی باالتر در استان ها 
ش��د. باالترین نماین��دگان م��دارس در قالب مجامع 
عموم��ی در مناطق و شهرس��تان ها گردهم آمدند تا 

اعض��ای ش��وراهای دانش آموزی مناط��ق را انتخاب 
نمایند. با برگزاری انتخابات در مناطق، منتخبین آن 
به استان ها رفتند تا در انتخاباتی آزاد نمایندگان خود 
را برای عضویت در ش��وراهای دانش   آموزی استان ها 

انتخاب کنند. 
پ��س از انجام تمام این مراحل بود که ش��وراهای 
دانش آموزي در س��طوح باال شکل گرفتند و قریب به 
١5 هزار دانش آموز منتخب فعالیت خود را در سطوح 
مختلف آغاز کردند. میزان اس��تقبال دانش آموزان از 
این طرح ملی و مش��ارکت باالی آنها وزارت آموزش و 
پرورش را ترغیب کرد تا برای گام نهایی، مطالعاتی را 

برای راه اندازی مجلس دانش آموزي آغاز کنند.
براس��اس طرح��ی که پ��س از مطالع��ات فراوان 
تطبیق��ی و ارزیاب��ی فعالیت پارلمان ه��ای جوانان و 
دانش آموزی کش��ورهای مختلف تدوی��ن گردید، از 
هر اس��تان خواسته شد که ٨ نفر از منتخبین شورای 
دانش آم��وزی اس��تان را )4 نفر پس��ر و 4 نفر دختر( 
برای شرکت در نشس��تی که جنبه تأسیسی داشت، 

در مهرماه ١3٨٠ عازم تهران نمایند. 
پ��س از انتخ��اب نماین��دگان ه��ر اس��تان، این 
دانش آموزان راهی تهران ش��دند تا در محل مجلس 

شورای ملی سابق، نشستی را برگزار کنند.
در پای��ان این اج��الس، اعضا با ص��دور بیانیه ای 
ضم��ن طرح مطالب��ات خود از مس��ئولین و متولیان 
نهاده��ای اجتماع��ی، خواس��تار تأس��یس رس��می 
پارلمان دانش آموزی ش��دند. موضوع تأسیس مجلس 
دانش آموزی در ش��ورای عالی آم��وزش و پرورش که 
عالی ترین جایگاه قانون گ��ذاری در آموزش و پرورش 

اس��ت، مورد بررس��ی همه جانبه قرار گرفت و پس از 
کار کارشناس��ی فراوان اساس نامه این مجلس تدوین 

و تصویب شد.
س��اختار مجل��س دانش آم��وزی ش��امل: صحن 
علنی مجلس، کمیس��یون های تخصصی و شوراهای 
دانش آموزی اس��ت. مجلس ش��ورای دان��ش آموزی 
١5٠ عض��و دارد ک��ه ای��ن تع��داد به تس��اوی بین 
دانش آموزان دختر و پس��ر تقس��یم شده است. 4 نفر 
از ای��ن ١5٠ نماینده از اقلیت ه��ای دینی و یک نفر 
نیز از دانش آموزان اس��تثنایی اس��ت که بیش��تر این 
دانش آموزان از بین نخبگان درسی و اخالقی انتخاب 

می شوند. 
بی��ن  از  دانش آم��وزی  مجل��س  نماین��دگان 
دانش آموزان عضو ش��وراهای دانش آم��وزی مدارس 
دوره متوس��طه به مدت 2 س��ال انتخاب می ش��وند. 
تقسیم بندی سهمیه هر استان نیز  براساس جمعیت 
استان ها صورت می گیرد. پس از تشکیل اولین جلسه 
ه��ر دوره نیز به رس��م مألوف تم��ام مجالس، هیئت 
رئیس��ه سنی اداره جلس��ه را برعهده می گیرد تا پس 
از برگزاری مراسم تحلیف و برگزاری انتخابات، هیئت 

رئیسه اصلی انتخاب شوند.
مهم ترین وظیفه این نهاد تدوین اسناد ساالنه ای 
است که در آنها مس��ائل مختلف حوزه دانش آموزان 
مورد بررس��ی قرار می گیرد. در هر دوره و بس��ته به 
رویکردها، 2 یا 3 سند تدوین و به تصویب نمایندگان 

می رسد.
مجموعه این موارد در کنار اس��تقبال دولت های 
مختلف از این مجلس، نشان می دهد که الاقل بر سر 

ه اول
پروند

پارلماني براي دانش آموزان
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پرونده اول

لزوم تشکیل چنین مجلسی، بین همه دولت ها اعم از 
اصالح طلب و اصولگرا اتفاق نظر وجود دارد. اما سؤال 
اینجا است که آیا این نهاد توانسته است به هدفی که 

در ابتدا برای آن ترسیم شده بود، دست یابد؟
احتم��اال باز هم بر س��ر این موض��وع که مجلس 
دانش آموزی نتوانسته آن چنان که قرار بود، جای خود 
را در ساختار آموزش و پرورش تثبیت کند، بین اکثر 
جریانات توافق نظر وجود دارد! شاید دلیلی محکم تر 
از اظهارات نمایندگان این مجلس پیرامون چگونگی 
تعامل ب��ا آنان در اس��تان ها، برای اثب��ات این مدعا 
وجود نداش��ته باش��د. موضوعی که به روشنی نشان 
می ده��د به رغم ارداه ای که در س��طوح باالی وزارت 
آموزش و پرورش برای تعامل هرچه بیش��تر با پارلمان 
دانش آم��وزان وجود دارد، س��طوح پایین مدریتی در 
این وزارتخانه هنوز به ضرورت و اهمیت توجه هرچه 
بیش��تر به ش��وراهای دانش آموزی، که اولین حلقه از 
زنجیره ای اس��ت ک��ه مجلس دانش آموزی را ش��کل 

می دهد، پی نبرده اند. 
اما هدف دیگر ش��کل گیری این مجلس، باالبردن 
روحی��ه اجتماعی نوجوانان و آماده س��ازی آنان برای 
ورود فعال به جامعه و مش��ارکت در فضای سیاس��ی 
کش��ور اس��ت. در این مورد اما وظیفه مدیران ارشد 
وزارت س��نگین تر اس��ت. امروز و با گذش��ت بیش از 
سیزده س��ال از تش��کیل این مجلس، الزم است که 
مس��ئوالن وزارت آموزش و پرورش، علی الخصوص در 
معاونت پرورش��ی، پژوهش��ی میدانی را در سرتاس��ر 
کش��ور آغاز کنند تا بر اس��اس نتایج آن بتوان نتیجه 
گرفت که آیا این مجلس توانس��ته است این قسمت 
از اهدافی را که برایش معین شده بود، محقق سازد؟ 
اگر میانگین س��نی دانش آموزان اولین دوره ش��وراها 
و س��پس مجل��س دانش آموزی را ١5 س��ال در نظر 
بگیری��م، در می یابیم که منتخبی��ن اولین دوره های 
ای��ن مجل��س، به لحاظ س��نی می توانس��ته اند نامزد 
انتخابات ش��وراهای شهر و روس��تا که سال گذشته 
برگزار شد، باشند. بنابراین با یک پژوهش کشوری در 
شهرستان ها، می توان دریافت که چه تعداد از اعضای 
پنجمین دوره ش��وراهای ش��هر و روس��تا را جوانانی 
تشکیل می دهند، که در دوره نوجوانی سابقه عضویت 

در شوراها و مجالس دانش آموزی را داشته اند.
نتیج��ه چنین مطالعه ای و آسیب شناس��ی نتایج 
حاصل از آن، می تواند در نوع نگاه مسئوالن آموزش و 
پرورش و دولتمردان نسبت به این مجلس تأثیرگذار 

باشد. 

در اجالس هفتم چه گذشت؟
اج��الس هفتم پارلمان دانش آموزي پس از مدتی 
تأخیر در تاریخ ش��نبه 27 دي ماه در اردوگاه ش��هید 
باهن��ر کار خ��ود را آغاز ک��رد. پیش از آغاز جلس��ه، 
نماین��دگان دانش آم��وزان سراس��ر کش��ور در قالب 
گروه ه��ای چند نفره ب��ا گویش های ش��یرین مناطق 

مختلف به گپ و گفت با یکدیگر مشغول بودند. 
سرانجام جلس��ه آغاز ش��د و پس از قرائت قرآن 
و س��رود ملی، خانم زهرا پناهی روا، مسئول دبیرخانه 
مجلس دانش آموزی به نماین��دگان خوش آمد گفت 
و در ادام��ه به بی��ان بخش های��ی از وظایف مجلس 

دانش آموزی پرداخت. وی همچنین ضمن اش��اره به 
چگونگی ارتباط با اعضا پیش از آغاز جلس��ه، تصریح 
کرد: »دبیرخانه مجلس، آموزش های غیر حضوری و 
جزوه هایی در مورد ارتباط مؤثر با مس��ئولین و روش 
تحقق برنامه های طراحی ش��ده در اختیار نمایندگان 
قرار می دهیم تا به موقع مورد بهره برداری قرار گیرد«.
پ��س از وی دکت��ر حمیدرض��ا کف��اش، معاون 
پرورش��ی وزیر آموزش و پرورش پش��ت تریبون قرار 
گرفت و گفت: انس��ان تک ساحتی یعنی کسی که در 
تربیتش فقط روی یک بعد  س��رمایه گذاری ش��ود و 
به ابعاد دیگر تربیت پرداخته نش��ود و طبیعی اس��ت 
که چنین انس��انی نمی تواند مش��کلی از جامعه خود 

را حل کند.
وی اف��زود: به طور مثال طالب��ان و داعش نمونه 
سیاسی از انسان های تک ساحتی هستند. ممکن است 
قرآن را تالوت کنند و یا حتی حافظ قرآن باش��ند و 
نماز آنها ترک نش��ود اما هرکه غیر از خود را تکفیری 
می دانن��د. همه اینها به دلیل ع��دم تربیت اجتماعی 
اس��ت. زیرا آنها یاد نگرفته اند که به انسان های دیگر 

احترام بگذارند و نظرات مخالف را تحمل کنند.
مع��اون پرورش��ی و فرهنگ��ی وزارت آم��وزش و 
پرورش یادآور ش��د: آنها به دلیل تربیت تک ساحتی 
خود به راحتی انس��ان های دیگر را می کشند و نظرات 

مخال��ف خ��ود را س��رکوب می کنند. به ط��ور مثال 
ابن ملج��م مرادی با وجود این که نمازش��ب خوان بود 
و پیش��انی اش پینه بس��ته بود، ش��ب قدر را برای به 
شهادت رساندن حضرت علی)ع( انتخاب کرد تا ثواب 
بیشتری ببرد! زیرا او به دلیل تربیت تک ساحتی خود 
احس��اس می کرد وجود امام)ع( ب��رای جامعه مفید 
نیس��ت. بنابراین هر گاه تربیت انس��ان از ابعاد دیگر 

خالی باشد مصیبتی را بر جامعه تحمل خواهد کرد.
کفاش یادآور ش��د: بس��یاری از خانواد ها اصرار بر 
تربیت چندساحتی دارند اما در عمل فرزندان خود را 
به صورت تک س��احتی تربیت می کنند و فقط به یک 
هدف می اندیش��ند و آن هم قبولی در کنکور اس��ت و 
برای تحقق آن، فرزند خود را از محیط های اجتماعی 
منع می کنند. به همین دلیل است که شخص پس از 
قبولی در دانشگاه شیوه ارتباط با دیگران را نمی داند 
و ممکن است مجذوب فرهنگ بیگانه شود و چهره ای 

مذهبی تبدیل به یک فرد سکوالر می شود.
وی تصری��ح کرد: بس��یاری از مش��کالت جوانان 
در جامع��ه امروز و زندگی مش��ترک به دلیل تربیت 
تک س��احتی آنه��ا اس��ت؛ یعن��ی فقط به ی��ک بعد 
اندیش��یده اند. بنابراین الزم اس��ت که انسان در همه 
عرصه ه��ای تربیتی علم، عبادت، سیاس��ت، ورزش و 
دیگر س��احت های تربیتی به ص��ورت متعادل تربیت 
ش��ود تا بتوان��د برای جامع��ه مفید باش��د، زیرا علم 
تک س��احتی فجایع انس��انی مانند هیروشیما را پدید 
م��ی آورد و ورزش بدون علم نیز انس��ان را ابرازی در 

دست قدرتمندان می کند.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش 
ادامه داد: به این دلیل اس��ت که فرد مش��کالت را فرا 
نگرفته است و دیگران را تحمل نمی کند و به نظرات 
آنها احترام نمی گذارد. مقصر اصلی خانواده ها و نظام 
تعلیم و تربیت اس��ت که فرزندان و دانش آموزان شان 
را آم��وزش نداده اند تا مهارت های زندگی را کس��ب 
کنند. زمانی که تربیت اجتماعی به درس��تی ش��کل 
گیرد، انسان ها می آموزند که به نظرات دیگران احترام 

بگذارند و اگر نقدی هم دارند نقدی منصفانه باشد.
وی افزود: جوان نیازمند تربیت در همه ساحت ها 
است و اگر یکی از ابعاد تربیتی به درستی انجام نشود 
و ی��ا حدش رعایت نش��ود، موجب اخت��الل رفتاری 
خواهد ش��د. ش��ما دانش آموزان باید سعی کنید که 
تص��ور غلط جامعه در مورد جوان��ان تغییر کند. زیرا 
دان��ش آموزان هم��واره در هر عرص��ه ای خود را به 
خوبی نش��ان داده اند. نمونه آن تقدیم 26 هزار شهید 
دانش آموز از بهترین های جامعه دانش آموزی کش��ور 
است که نش��ان می دهد آنها درک خوبی از وضعیت 

اجتماع داشته اند .
کفاش ادامه داد: دانش آموزان همواره در پیروزی 
انق��الب، جن��گ تحمیلی، مقابله ب��ا تهاجم فرهنگی 

نقش خود را به خوبی ایفا کرده اند.
وی گف��ت: مجل��س دانش آم��وزی تمرینی برای 
مردم س��االری دینی اس��ت. بنابراین ش��ما به عنوان 
نمایندگان هفتمین دوره مجل��س دانش آموزی باید 
به ط��ور دقیق قوانین و مق��ررات مربوط به مجلس را 
بخوانید و بر اساس قانون و قانون مداری حرکت کنید، 

زیرا تنها راه نجات جامعه قانون مداری است.

کفاش معاون پرورشی و فرهنگی: 
بس�یاری از خانواد ه�ا اص�رار بر 
تربیت چندس�احتی دارند اما در 
عم�ل فرزندان خ�ود را به صورت 
تک س�احتی تربی�ت می کنن�د و 
فقط به ي�ک هدف می انديش�ند 
و آن ه�م قبولی در کنکور اس�ت 
و ب�رای تحق�ق آن، فرزن�د خود 
را از محیط ه�ای اجتماع�ی من�ع 

می کنند.
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پ مع��اون پرورش��ی و فرهنگ��ی وزارت آم��وزش و 
پرورش افزود : هفتمی��ن دوره مجلس دانش آموزی 
در دولت اعتدال و تدبیر و امید ش��کل گرفته اس��ت، 
بنابراین باید خط مشی شما نیز اعتدال باشد. اعتدال 
یعن��ی گوش دادن به س��خنان مخالف، قانون مداری، 
نقد منصفانه و دوری از س��خنانی که نش��اط جامعه 
را می گیری��د و باع��ث منفی نگری می ش��ود. مجلس 
دانش آموزی نهادی صنفی مش��ورتی است. یعنی شما 
به عنوان نمایندگان مجلس باید از حقوق دانش آموزان 

دفاع کنید.
وی ادام��ه داد: حقوق متقابل هس��تند یعنی باید 
به ص��ورت دوطرفه اجرا ش��ود و تق��دم و تأخر ندارد. 
مجلس دانش آموزی می تواند نهادی مش��ورتی برای 
بزرگان و مس��ئوالن باشد تا ش��ناخت آنها نسبت به 
ابعاد دانش آموزان به درستی شکل گیرد و بدانید که 
در آینده افراد بزرگی از بین شما در کارهای سیاسی 

کشور نقش خواهند داشت.
وی خط��اب به نمایندگان مجل��س دانش آموزی 
دوره هفت��م گفت: کار ش��ما با نماین��دگان مجلس 
ش��ورای اس��المی تفاوت های��ی دارد از جمله این که 
ش��ما تصمیم س��از هس��تید و آنها تصمیم گیر . شما 
قوانی��ن را نقد می کنید و آنه��ا وضع می کنند و ناظر 
بر انجام قوانین هس��تند و می توانند به طور مستقیم 
مطالبی را به اش��خاص مختلف گوشزد کنند. اما شما 
در چهارچ��وب قانون فقط از طریق دبیرخانه مجلس 
دانش آموزی می توانید به افرادی که می خواهید نامه 
بنویسید، البته به عنوان یک شهروند می توانید اظهار 
نظر کنید اما نه به عنوان نماینده مجلس دانش آموزی.
کفاش گفت: شما باید خود الگوی جامعه باشید و 
با رعای��ت قوانین و مقررات آنرا به دانش آموزان دیگر 
آم��وزش دهید و هیچ گاه از بدنه محافل دانش آموزی 
جدا نشوید و همواره نظرات دیگران را بر نظرات خود 
مقدم بدانی��د و در نطق های خود منافع دیگران را بر 
منفعت خود ترجیح دهید. زیرا همواره منافع ملی بر 

هر منفعتی ترجیح دارد.
پ��س از دکتر کفاش، نوب��ت به دکتر مهدی نوید 
ادهم، دبیر ش��ورای عالی آموزش و پرورش رسید که 
مطال��ب خود را خطاب به نمایندگان بیان کند. نوید 
ادهم با لحنی صمیم��ی نظرات خود را بیان می کرد 
ک��ه همین ام��ر باعث توج��ه ویژه دانش آم��وزان به 

گفته های او بود.
وی سخنان خود را با اشاره به سند تحول بنیادین 
آغاز کرد و گفت: آشنایی اعضای مجلس دانش آموزی 
با مفاهیم اسناد آموزشی بسیار مؤثر بوده و مهمترین 
آنها س��ند تحول بنیادین آموزش و پرورش اس��ت که 

باید نسبت به آن شناخت کافی داشته باشیم .
وی افزود: س��ند تحول بنیادین سندی است که 
باید باعث ایج��اد تغییر و تحول در آموزش و پرورش 
باش��د و ش��ما می توانی��د از مدیران کل اس��تان ها 
بخواهید تا توضیحاتی در خصوص س��ند برای ش��ما 

داشته باشند.
دبیرکل ش��ورای عال��ی آموزش و پ��رورش ادامه 
داد: مجل��س دانش آم��وزی زمینه رش��د و بالندگی 
دانش آم��وزان را فراه��م می کند تا در فضایی س��الم 
مفهوم زندگی را درک کنند این مجلس فرصتی است 

که می تواند استعدادهای دانش آموزان را تقویت کند 
تا توانمندی های مدیریتی خود را بروز دهند.

وی خاطرنش��ان کرد: مجل��س دانش آموزی یک 
ظرفیت اس��ت که تع��دادی از نخب��گان با صالحیت 
جامع��ه در آن جم��ع می ش��وند ت��ا مفه��وم زندگی 

اجتماعی را دریابند.
نوید ادهم تصریح کرد: در آموزش و پرورش جدید 
باید شیوه مدیریت ارزش یابی و فلسفه تعلیم و تربیت 
متحول ش��ود و با معماری جدید ش��کل گیرد. شما 
به عنوان اعضای مجلس می توانید موضوعات س��ند را 
نقد و بررس��ی و باورهای خود نس��بت به این موضوع 

را عنوان کنید.
دبیرکل ش��ورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: 
ایران کش��وری با قدمت بیش از س��ه هزار سال است 
که آموزش و پرورش با این سیس��تم پس از مدرنیته 
وارد کشور شده که فقط بر محفوظات علمی و انتقال 
دانش کار می کند اما همه خوب می دانیم که زندگی 
فقط بر مبنای علم و دانش نیس��ت بلکه انس��ان باید 
مهارت هایی را نیز کشف کند تا در تمام ابعاد تربیتی، 

سیاسی، اقتصادی، اخالقی و هنری رشد پیدا کند.
وی افزود: س��ند تحول بنیادی��ن را نمی توان یک 
ش��به اجرا کرد، بلکه باید با تغییر اندیش��ه ها و با باور 
مدیران اجرایی ش��ود تا نتایج آن ظاهر گردد. دنیای 
آینده دنیایی است که بر اساس همکاری و مشارکت 
ش��کل می گی��رد و در جامع��ه ما روحی��ه فردگرایی 
و ضع��ف کار گروه��ی و تیمی وج��ود دارد. مجلس 

دانش آموزی می تواند زمینه کار تیمی را فراهم کند.
نوید ادهم خاطرنش��ان کرد: مجلس دانش آموزی 
بای��د به ش��ما بیاموزد ک��ه از خودمح��وری بپرهیزد 
و نظ��رات دیگران را بپذیری��د و از تعصب کورکورانه 
دوری کنید تا با صبر و تواضع به موضوعات رسیدگی 

شود.
پس از س��خنان دکت��ر نوید ادهم، جلس��ه برای 

تنفس چند دقیقه ای تعطیل شد.
در بخ��ش دوم جلس��ه دکت��ر حمی��دی، معاون 
تربیت بدن��ی وزیر دقایقی در جلس��ه حاضر ش��د و با 
نمایندگان س��خن گفت. بعد از وی، داوود روستایی، 
قائم مق��ام معاون وزی��ر در س��ازمان دانش آموزی با 
حاضری��ن در جلس��ه س��خن گف��ت و راهکارهای��ی 
پیرامون چگونگی فعالیت در مجلس دانش آموزی به 

نمایندگان تازه وارد ارائه داد.
روس��تایی هر مجموعه را به مثابه یک تشکیالت 
توصی��ف کرد و گف��ت: نهاد یعنی تش��کیالت؛ وقتی 
می گویی��م نهاد صنفی و مش��ورتی، ای��ن عنوان بار 
معنایی خ��ودش را دارد. اولین گام در زمینه فعالیت 
تشکیالتی شناخت آن تشکیالت است. یعنی باید به 
تعریف تشکیالت، اهداف تشکیالت و کارکردهای آن 

اشراف کامل داشته باشیم.
وی درخص��وص کارکردهای تش��کیالت مجلس 
دانش آموزی اظهار داش��ت: مجلس دانش آموزی یک 
ات��اق فکر ملی اس��ت و همان طور که پیامبر اس��الم 
فرمودند، یک س��اعت تفکر برابر با 7٠ س��ال عبادت 
اس��ت؛ زیرا با یک س��اعت تفکر  7٠ میلیون انس��ان 
می توانن��د از حاصل آن تفکر س��ود ببرند، اما س��ود 
عبادت فقط متعلق به همان فرد است. اگر در مجلس 
دانش آموزی یک س��ند قوی تصویب ش��ود که وزیر 
آموزش و پ��رورش بتوان��د از آن در راهبرد وزارتخانه 
اس��تفاده کند، حرکت بس��یار ارزش��مندی است که 
کل مملکت را تح��ت تأثیر قرار می دهد. عالوه بر آن، 
مجلس دانش آم��وزی کارگاه تربیت اجتماعی و یک 

شبکه ارتباطی خوشه ای است .
قائم مقام سازمان دانش آموزی کشور در ادامه به 
اه��داف مجلس دانش آموزی اش��اره کرد و گفت: این 
مجلس اهدافی همچون تربیت نیرو، توسعه مشارکت 
اجتماع��ی دانش آم��وزان، جریان س��ازی اجتماعی و 
تصمیم س��ازی مدیریتی را در دس��تور کار خود دارد. 
ش��ما طی دو س��الی که در این مجلس حضور دارید 
با این جلس��ات رش��د اجتماعی می کنید. زمانی که 
دوس��تان م��ن همچون آقای��ان دکتر کف��اش، دکتر 
حمیدی و دکتر نوید برای ش��ما س��خنرانی می کنند 
، زمانی که مثل شب گذشته به جای خوابیدن به رای 
گیری فردا می اندیش��ید، این خود به خود باعث رشد 

شما خواهد شد.
هر تش��کیالت مرام نامه ای دارد،  من به پایبندی 
به مرام نامه اعتقاد ندارم بلکه به دل بندی به مرام نامه 
معتق��دم و مرام نامه مجلس دانش آموزی در این چند 

نکته خالصه می شود:
١- خدا را در تمامی امور حاضر، ناظر و یاور خود 

بدانیم
2- بصی��رت و آگاه��ی خ��ود را افزای��ش دهیم ؛ 
یعنی اگر از مجلس دانش آموزی کسی بخواهد روزی 

نوي�د ادهم دبیر کل ش�ورای عالی 
آم�وزش و پ�رورش: در آم�وزش و 
پرورش جديد بايد ش�یوه مديريت 
ارزش يابی و فلسفه تعلیم و تربیت 
متحول ش�ود و با معم�اری جديد 
شکل گیرد. ش�ما به عنوان اعضای 
مجلس می توانید موضوعات س�ند 
را نق�د و بررس�ی و باوره�ای خود 
نس�بت به اي�ن موض�وع را عنوان 

کنید.
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پرونده اول

نماینده مجلس ش��ورای اسالمی ش��ود، این چندان 
بی راه نیست فقط باید نردبان را پله پله باال برود.

3- دوستی هایمان را توسعه دهیم و از اختالف و 
دودستگی بپرهیزیم

4- موفقیت تشکیالت را بر همه چیز ارجح بدانیم؛ 
یعنی کاری کنیم که مجلس دانش آموزی  باال برود

5- کم هزینه و پرفایده باشیم
6- اصول  و قوانین و مقررات تشکیالت را رعایت 

کنیم
7- نرنجی��م و نرنجانی��م؛ باید در کنار هم رش��د 

کنیم.
روستایی در ادامه به موضوع قوانین مجلس اشاره 
کرد و گفت: باید به قوانین تشکیالت پای بند باشیم، 
یعنی این که سلسله مراتب تشکیالتی را رعایت کنیم. 
سلس��له مراتب یعن��ی این که چیزی ک��ه می تواند در 
دبیرخانه انجام ش��ود را با مق��ام باالتر مطرح نکنیم. 
احترام به دبیرخانه یعنی احترام به تشکیالت مجلس 
دانش آم��وزی. نکته بعدی حفظ وح��دت فرماندهی 
اس��ت. نکته بعدی نیز حرکت در مس��یر اصول نظام 
و اجتناب از افراط و تفریط اس��ت که از اصول قوانین 

هر تشکیالتی است.
وی اف��زود: نمایندگان مجل��س دانش آموزی اگر 
می خواهند در فعالیت ها مؤثر باشند، باید مهارت های 
اجتماعی خود را گس��ترش دهند. نماینده خوب باید 
بتواند به مهارت س��خنوری، نگارش، مدیریت جلسه، 
رهبری گروه، حل مس��ئله، ارتباط مؤثر، فناوری های 
نوین و خودمدیریتی مجهز باش��د. اینها مهارت های 

پایه ای هستند که در همه کارها مفیدند .
روس��تایی درخص��وص برنامه مح��وری مجل��س 
دانش آم��وزی گفت: اگر طبق برنامه جلو برویم موفق 
خواهیم ش��د. این برنامه ها در 5 محور اصلی خالصه 

می شود که عبارتند از :
١-حضور فعال در شوراهای تصمیم ساز

2- تدوین برنامه ها و فعالیت های ساالنه
3- انجام فعالیت ها بر اساس تقویم اجرایی مدون

و  نظ��رات  جمع بن��دی  و  بازخورد گی��ری   -4
پیش��نهادات اصالح��ی از طری��ق ش��بکه ارتباط��ی 

خوشه ای
5- انتق��ال طرح ها، برنامه ه��ا و نظرات اصالحی 

کارشناسی ش��ده به س��طوح باالتر. من از دوره پنجم 
مجل��س تا امروز با این مجموعه ها کار می کنم. گاهی 
هم مشکالتی با بعضی افراد داشتم و به شما می گویم 
ک��ه بای��د از حریم مجلس دانش آم��وزی دفاع کنیم. 
برنامه مح��وری اصل کار شماس��ت ک��ه دبیرخانه آن 
را تنظیم می کند و ش��ما باید ب��ه دنبال آن حرکت 
کنید؛ اما اگر خالقیت های فردی داش��تید، به عنوان 
دانش آم��وز فعال چنان چه آن را از مس��یر درس��ت 
مطرح کنید، می توانید در س��ازمان دانش آموزی آن 

را پیگیری کنید.
رئیس س��ازمان دانش آموزی با اش��اره به جایگاه 
نماین��دگان مجلس دانش آموزی ب��ر این نکته تأکید 
کرد که: ش��أن نمایندگان مجلس دانش آموزی درحد 
مدیر دانش آموزی اس��ت و ای��ن دو باید با هم تعامل 
مس��تمر داشته باش��ند. در ادامه نیز پیش��نهادی از 
س��وی وی مطرح شد که دانش آموزان از ان استقبال 
کردند. وی پیشنهاد داد که: »در شورای برنامه ریزی 
س��ازمان دانش آم��وزی حتم��ا باید ی��ک نماینده از 
مجلس دانش آموزی ش��رکت داشته باشد«. در پایان 
نیز انتق��ادی ضمنی ب��ه نحوه برخورد مس��ئوالن با 
دانش آموزان در استان ها مطرح کرد و گفت: »جایگاه 
نمایندگان مجلس دانش آموزی باید در همه جا چنان 
باش��د که در شرح وظیفه آنها مشخص شده است. نه 
اینک��ه در این مجلس آنها را ج��دی بگیریم، ولی در 

سطح استان فراموش شان کنیم.
پایان سخنان روس��تایی به نوعی پایان جلسه اول 
نی��ز بود. بعد از آن نیز نمایندگان برای تجدید میثاق 
با آرمان های بنیان گذار جمهوری اسالمی، راهی مرقد 

مطهر امام راحل شدند.

نماين�دگان دانش آموزی نشس�ته بر کرس�ی های 
سرخ مجلس

دومین روز مجلس دانش آموزی در محل س��ابق 
مجل��س دانش آموزی تش��کیل ش��د و ١5٠ نماینده 
این مجلس بر کرس��ی های س��رخ مجلس تکیه زدند 
تا هفتمین دوره مجل��س دانش آموزی پس از قرائت 
قرآن کریم و سرود جمهوری اسالمی ایران و با نطق 

رئیس هیات رئیسه سنی آغاز کند.
رئیس س��نی مجلس در ابتدای مراسم از مجلس 

دانش آموزی به عنوان نهادی صنفی مش��ورتی نام برد 
که به مسئولین کشور راه کار ارائه می دهد.

در ادامه مراس��م شعر ساغر ابراهیم پور دانش آموز 
یزدی که برگزیده پرسش مهر ١4 بود، توسط یکی از 

اعضای هیئت رئیسه سنی خوانده شد.

درخواست معاون وزير از مافوق
پس از خواندن این ش��عر بود که دکتر حمیدرضا 
کفاش، معاون پرورش��ی و فرهنگی وزارت  آ موزش  و 
پرورش برای ایراد خیر مقدم به حاضرین، در جایگاه 

سخنران قرار گرفت.
کفاش در ابتدای س��خنان خ��ود از وزیر آموزش و 
پرورش خواست که س��الم جمع را به رئیس جمهور 
برساند. این خواس��ته کفاش آب پاکی را روی دست 
حاضری��ن، علی الخصوص آنانی ک��ه همچنان منتظر 
حض��ور دکتر روحانی در جلس��ه بودن��د، ریخت و به 
همه فهماند که رئی��س دولت تدبیر و امید بر خالف 
اس��الف خود قرار نیست در افتتاحیه مجلس شرکت 
کن��د. این موضوع در ادامه جلس��ه با واکنش یکی از 

نمایندگان هم روبه رو شد.
مع��اون پرورش��ی وزی��ر در ادام��ه ب��ا اش��اره به 
دستاوردهای ادوار گذش��ته این مجلس، سند اعتیاد 
و راه های مقابله با آن در جامعه دانش آموزی، بررسی 
عل��ل ش��یوع رفتارهای پرخط��ر در مدارس، س��ند 
مهندس��ی فرهنگی و راه های تقویت بصیرت و سند 
مقابله با جنگ نرم و بررسی راه کارهای تحول آفرینی 
در آم��وزش و پ��رورش را از نتایج عمده  ش��ش دوره 

گذشته مجلس دانش آموزی برشمرد.

دغدغه های آقای وزير
پس از معاون وزیر، نوبت به خود وزیر که در نبود 
رئیس جمهور، باالترین مقام اجرایی حاضر در جلسه 
بود، رسید تا با نمایندگان مجلس هفتم دانش آموزی 

سخن بگوید.
عل��ی اصغر فانی وزی��ر آموزش و پ��رورش با ابراز 
خوش��حالی از این که در جمع دانش آموزان منتخب، 
مؤمن، پرتالش و مربیان و دس��ت اندرکاران آموزش و 
پ��رورش ق��رار دارد، ب��ه تش��ریح س��احات گوناگون 
تربیت پرداخت و گفت: در تعلیم و تربیت 6 س��احت 
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پ پیش بینی ش��ده اس��ت ک��ه اولین س��احت، تربیت 
اخالقی اس��ت و دانش آموز باید در مدرسه اخالق مدار 
باش��د. وی ادامه داد: دومین س��احت تعلیم و تربیت، 
تربی��ت علمی اس��ت و دانش آموز بای��د در مدارس با 
دس��تاوردهای علمی متناسب س��ن و توان یادگیری 
خود برخوردار باش��د و دانش آموزان آینده ساز کشور 
بای��د از توانمندی های علمی بهره مند ش��وند. فانی با 
اشاره به ساحت سوم تعلیم و تربیت افزود: این ساحت 
تربیت زیباشناسی و هنری است و باید در امور هنری 
و زیباش��ناختی نیز از موضوعات مهم بهره مند باشد. 
وی، س��احت چهارم تربیت را تربیت جسمانی و بدنی 
برش��مرد و گفت: خداوند جس��م را به ودیعه گذاشته 
و بای��د م��ا از آن به خوبی اس��تفاده کنیم و پنجمین 
س��احت تعلیم و تربیت، تربی��ت حرفه ای و اقتصادی 
است و باید از فرصت نوجوانی و جوانی استفاده کرده 
و ت��الش کنیم در حوزه اقتصادی و حرفه ای س��رآمد 
باشیم. وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر این که یکی 
از مشکالت امروز جامعه ما مشکالت اقتصادی است، 
خاطرنش��ان کرد: باید به مهارت هایی مسلط شویم تا 
بتوانیم مش��کالت اقتصادی کش��ور را برطرف کنیم. 
فانی، شش��مین س��احت تربیتی را تربیت سیاس��ی 
و اجتماع��ی بیان ک��رد و افزود: یک��ی از کارکردهای 
مجلس دانش آموزی تربیت سیاسی و اجتماعی است 
و در مجلس دانش آموزی به دنبال تربیت سیاس��ی و 
اجتماعی هس��تیم و آن چیزی که در تربیت اسالمی 
و آموزش و پرورش جمهوری اسالمی دنبال می شود، 
ی��ک تربیت متوازن در این 6 س��احت اس��ت. وی با 
انتقاد از تربیت تک س��احتی یادآور شد: جوامع بشری 
از تربی��ت تک س��احتی لطم��ات زی��ادی دیدند و در 
جامعه می بینیم که افراد زندگی خوبی برای خود رقم 
نمی زنند و اینها کس��انی هستند که تک ساحتی بوده 
و الزمه آن اعتدال در امور و همه جانبه نگریس��تن در 
تربیت است. وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: این که 
جریان های انحرافی در دنیا رشد پیدا می کنند به خاطر 
این است که در یک حوزه وارد شده و دیگر حوزه ها را 
ره��ا کرده اند و چیزی که در آموزش و پرورش اعمال 
می شود تربیت همه جانبه و اعتدال گرایی در همه امور 
و ایجاد امید در نس��ل امروز اس��ت. فانی بیان داشت: 
آن چی��زی که به ما قدرت حرک��ت می دهد امید به 
آین��ده و انگیزه کار اس��ت. در مجل��س دانش آموزی، 
١5٠ نماینده منتخ��ب دانش آموزان تمرین می کنند 
که چگونه تربیت همه جانبه پیدا کنند و در رفتار خود 

اعتدال و امید به آینده ایجاد کنند.
 دکتر فان��ی نمایندگان مجل��س دانش آموزی را 
نماینده ١3 میلیون دانش آموز خواند و از آنها خواست 
که طرح ها و برنامه های آموزش و پرورش را نقد کرده 

و راه کارهای خود را به مسئولین دهند.
پس از سخنان وزیر، نوبت به نمایندگان رسید که 
دغدغه های خود را در صحن علنی مجلس بیان کنند. 

هنر؛ هم چنان مغفول!
فران��ک ضامنی نماینده دانش آم��وزان مازندرانی 
آغازگر این قس��مت از جلس��ه بود. وی در سخنانش 
به بحث هنر و عدم توجه مناس��ب به آن در آموزش و 
پرورش اشاره کرد و گفت: هنر به مرور زمان از کتب 

درس��ی کنار گذاشته شده و مهجور واقع شده است و 
ما امروز آثار اندکی برای آیندگان داریم، گفت: امروز 
کمتر دانش آموز مس��تعدی می تواند وارد رش��ته هنر 
شود و حتی اگر دانش آموزی شخصا به هنر عالقه مند 
باشد، مسئوالن مدرس��ه و خانواده اش او را به سمت 

رشته های نظری سوق می دهند.

کاش رئیس جمهور می آمد!
محمدرض��ا عل��وی نماین��ده اس��تان اصفهان در 
مجل��س دانش آموزی، همان چه��ره ای بود که گالیه 
خ��ود را از نیامدن رئیس جمهور به جلس��ه، صراحتا 
بی��ان ک��رد و گفت: انتظار داش��تیم رئی��س جمهور 

در این مراس��م حضور پیدا کن��د. وی همچنین ابراز 
امیدواری کرد دالیل نیامدن رییس جمهور به مجلس 

دانش آموزی موجه باشد.
وی خط��اب ب��ه رئیس جمهور گف��ت: آموزش و 
پرورش مستقیما با بیش از ١5 درصد جمعیت ایران 
ارتباط مستقیم دارد و اصالح این نهاد، اصالح کشور 
اس��ت. ش��یوه نگرش و رویکرد دولت باید نس��بت به 

آموزش و پرورش تغییر کند.

نکته جالب دیگر در سخنان این نماینده اصفهانی، 
پیش��نهاد بین المللی او بود ک��ه نمایندگان دیگر نیز 
از آن اس��تقبال کردند. وی پیش��نهاد کرد تا مجلس 
دانش آموزی با حضور نمایندگانی از کش��ورهای عضو 

جنبش عدم تعهد تشکیل شود.

دانش آموزان معلول و نیازهای ويژه
زین��ب کاویانی، نماین��ده س��ازمان دانش آموزان 
اس��تثنایی و اه��ل خراسان ش��مالی، ترجی��ح داد به 
مشکالت دانش آموزان معلول اشاره کند . وی با بیان 
اینکه ساالنه 4٠ هزار نفر به آمار معلوالن کشور افزوده 
می شوند، گفت: سازمان آموزش و پرورش استثنایی و 
س��ازمان بهزیستی باید در چارچوب اعتبارات مصوب 
خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی 
معل��والن را با حمایت خانواده ه��ا و بخش خصوصی 
ارائه کنن��د. دانش آموزان ب��ا نیازهای وی��ژه اکثرا از 
خانواده های آسیب پذیرند که برای تحصیل فرزندشان 

متحمل هزینه های می شوند. 

لغو تعطیلی پنج شنبه ها
پس از کاویانی نوبت به نماینده س��منان رس��ید. 
محمدامین محب ش��اهدی نماینده اس��تان سمنان 
با بیان این که کیفی س��ازی آم��وزش باید با توجه به 
توس��عه متوازن انجام ش��ود، گفت: هوشمندس��ازی 
م��دارس باید در تمام مدارس کش��ور به اجرا درآید. 
وی در ادام��ه خواس��تار لغو تعطیلی پنجش��نبه های 

مدارس شد.

امیدهای بزرگ به دل خوشی های کوچک!
پ��س از س��خنان  چه��ار نماین��ده، دغدغه های 
نمایندگان عینی تر ش��د. نازنین زه��را باقری نماینده 
دانش آموزان خراس��ان رض��وی با انتق��اد از مدارس 
تیزهوش��ان گفت: اگر به عنوان تیزهوش وارد مدرسه 
تیزهوش��ان ش��وی، خان��واده ات باید ت��وان پرداخت 
هزینه ه��ای میلیون��ی را داش��ته باش��د، گف��ت: اگر 
کالس های معمول مدرس��ه وظیفه خود را به درستی 
انجام دهن��د، این همه کالس اضافی برای چیس��ت. 
وی در ادام��ه خط��اب ب��ه وزیر گفت: م��ا به همین 
حض��ور نمادین و س��خنرانی های نمادین و به همین 

دل خوشی های کوچک، امیدهای بزرگی بسته ایم.

فرزند معلم شهید و آرزوی ديدار پدر
بی تردی��د هیچ یک از اتفاقات جلس��ه بیش��تر از 
گفته های فرزند خردسال معلم واالمقام سیستانی که 
چندی پیش توسط تروریست های کوردل به شهادت 
رسید، حضار را تحت تأثیر قرار نداد.  محسن شهرکی 
فرزند یکی از شهدای فرهنگی ترور که اهل سیستان 
و بلوچستان است با بیان این که افتخار می کنم فرزند 
شهیدم، گفت: منتظر ظهور امام زمان )عج( هستم تا 
انتقام خون پدرم را از دش��منان اس��الم که بدن پدر 

نازنینم را تیرباران کردند بگیرم.
وی در ادام��ه خطاب به وزیر آم��وزش و پرورش 
گفت: دوس��ت دارم پ��درم یک بار دیگر ب��ا مهربانی 
دس��ت بر سرم بکشد. آیا تو می توانی این کار را برایم 

انجام بدهی؟
اظهارات این فرزند شهید حاضران را متاثر کرد و 

فان�ی وزير آموزش و پرورش: يکی 
از کارکردهای مجلس دانش آموزی 
تربیت سیاس�ی و اجتماعی اس�ت 
ب�ه  دانش آم�وزی  مجل�س  در  و 
دنبال تربیت سیاس�ی و اجتماعی 
هس�تیم. در مجلس دانش آموزی، 
دانش آموزان  منتخب  نماينده   150
تمرين می کنن�د که چگونه تربیت 
همه جانب�ه پیدا کنن�د و در رفتار 
خود اعتدال و امید به آينده ايجاد 

کنند.
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پرونده اول

علی اصغر فانی ضمن تفقد این فرزند شهید، پاسخی 
نگاشت که در ادامه جلس��ه توسط یکی از مسئوالن 

سازمان دانش آموزی قرائت شد.
به ای��ن ترتیب جلس��ه صبح به پایان رس��ید اما 
رایزنی های نمایندگان برای انتخابات هیئت رئیس��ه، 
که در جلس��ه عصر برگزار می شد، به اوج خود رسید. 
در واق��ع رایزنی ها از ب��دو ورود نمایندگان به اردوگاه 
ش��هید باهنر آغاز ش��ده بود، اما با نزدیک تر شدن به 
زمان رأی گیری، کوشش 39 نامزد عضویت در هیئت 

رئیسه داغ و داغ تر می شد.

انتخاب هیئت رئیسه
فش��رده  رایزنی ه��ای  از  پ��س  و  نهای��ت  در   
دانش آم��وزان، انتخابات هیئت رئیس��ه برگزار ش��د. 
پیرامون اوج فش��ردگی رقابت اعض��ا همین بس که 
رئی��س مجل��س در نهایت تنها با ی��ک رأی اختالف 

انتخاب شد!
رقاب��ت 39 نماین��ده و به  عبارت��ی، یک چه��ارم 
نمایندگان در انتخابات هیئت رئیس��ه از دیگر نکات 

جالب مجلس بود.
از بی��ن 39 کاندیدایی که برای احراز پس��ت های 
ریاس��ت،نایب رئیس��ی، منش��ی و کارپ��ردازی اعالم 
آمادگ��ی کرده بودن��د، هفت نفر برای این پس��ت ها 

انتخاب شدند.
اعضای هیئت رئیس��ه که در  ای��ن دوره انتخاب 

شدند به شرح زیر است:
س��جاد خس��روی از خراس��ان رضوی با 7٠ رأی 
به عنوان رئیس، محمدصادق س��لوکی از سیستان و 
بلوچستان با 3١ رأی نایب رئیس اول، محمد مهدی 
قلی نژاد وشمه سرایی از گیالن با 27 رأی نایب رئیس 
دوم، نازنین زهرا باقری از خراس��ان رضوی با 54 رأی 
منش��ی اول، پرنی فامیل گل عزیز  )اقلیت( از تهران با 
43 رأی منش��ی دوم، محمد ابراهیمی از خوزستان با 
56 رأی کارپ��رداز اول و مهدی قربانی از مازندران با 

56 رأی به عنوان کارپرداز دوم انتخاب شدند.

نطق پیش از دستور 
عالوه بر انتخابات هیئت رئیس��ه، در جلسه عصر 
یکی از نمایندگان در جایگاه س��خنران قرار گرفت تا 

اولین نطق پیش از دستور این دوره نیز انجام گیرد.
داداشیان، نماینده استان زنجان در سخنان پیش 
از دس��تور خود موضوع رس��انه های مجازی را مدنظر 
قرار داد و در این خصوص اظهار داش��ت: شاید بتوان 
گفت، بزرگترین آس��یبی که جامع��ه دانش آ موزی را 
تهدید می کند فضای مجازی است که مهمترین ابزار 

جنگ نرم ش��ناخته شده اس��ت .امروزه با پیدایش و 
گس��ترش تکنولوژی جدید ارتباطات و در رأس آنها 
اینترنت و فضای مجازی بسیاری از جنبه های زندگی 

انسانی متحول شده اند .
داداش��یان افزود: فضای مج��ازی دروازه ورود به 
تمدن ها و عقاید مختلف انسانی است و نسل جوان ما 
که تشنه حضور پررنگ و فعال در ارتباطات اجتماعی، 
به دست آوردن فضا و ش��رایط ابراز توانایی های خود 
اس��ت، فضای مجازی را بهترین فض��ا برای بروز این 

توانایی ها تلقی می کند .
نماینده زنج��ان در ادامه ب��ه جنبه های مثبت و 
منفی فضای مجازی در عصر ارتباطات اش��اره کرد و 
گفت: ای��ن تحول همچون تمامی تحوالت جنبه های 
مثب��ت و منفی را در بر می گی��رد بنابر این باید تمام 
تالشمان را به کار ببندیم تا در استفاده از این امکانات 
جنبه ه��ای منفی را ب��ه حداقل برس��انیم و بهترین 
اس��تفاده را از جنبه های مثبت آن داش��ته باش��یم. 
متأس��فانه اکثریت مردم و مخصوص��ا دانش آموزان 

فرهنگ استفاده مناسب از این ابزار را نیاموخته اند.

مجلس در دومین روز
دومی��ن روز هفتمین دوره مجلس دانش آموزی  
صبح امروز 29 دی در ساختمان قدیم مجلس شورای 
اس��المی ادامه یافت و س��رانجام پس از ایراد سخنان 
مخالفان و موافقان در مورد س��ه س��ند با موضوعات 
فرصت ها و تهدیدهای ش��بکه های اجتماعی و فضای 
مجازی، آس��یب های اوقات فراغت و توس��عه عدالت 

آموزشی در سراسرکشور رأی گیری کردند.
در نهایت بعد از رأی گیری انجام شده، سند سوم 
با موضوع توس��عه عدالت آموزش��ی در سراسر کشور 

مورد تصویب قرار گرفت.

اعطای احکام هیئت رئیسه مجلس
هم زمان با جلسات مجلس ش��ورای دانش آموزی، 
نشس��ت مشترک شورای معاونان وزارت و مدیران کل 
آموزش و پرورش استان ها نیز در اردوگاه شهید باهنر در 
حال برگزاری بود. در نخستین روز این نشست اعضای 
منتخب هیئت رئیسه مجلس هفتم دانش آموزی احکام 

خود را از علی اصغر فانی دریافت کردند.

اختتامیه
س��رانجام و پس از چند دور مذاکره و گفت و گو، 
اختتامیه اولین نشست مجلس هفتم دانش آموزی در 

اردوگاه شهید باهنر برگزار شد.
حمیدرضا کفاش، معاون پرورشی وزیر که تالش 

کرده بود در تمام جلس��ات مجلس حاضر باش��د، در 
اختتامیه نیز حاضر بود و گفت: مجلس دانش آموزی 
نهادی صنفی مش��ورتی و فرصتی مناس��ب  است تا 
مس��ئوالن به راحتی ب��ا دانش آموزان ارتب��اط برقرار 

کنند.
وی افزود: وقتی به گذشته باز می گردیم می بینیم 
اگ��ر در زمان دانش آموزی ما نیز چنین نعمتی وجود 

داشت اکنون در جایگاه باالتری قرار داشتیم. 
ع��دم حضور رئیس جمهور در مراس��م افتتاحیه، 
به گونه ای متفاوت بر اختتامیه نیز س��ایه افکنده بود. 
اما کف��اش به دانش آموزان گفت که به زودی دیداری 
با رئی��س جمهور خوواهند داش��ت: »وزیر آموزش و 
پرورش صحبتی را با رئیس جمهور داش��تند و ضمن 
رساندن س��الم و ادب شما به ایش��ان قول گرفته اند 
که تا پایان س��ال نشست اختصاصی با مجلس دانش 

آموزی داشته باشند«. 
یکی دیگ��ر از گفته ه��ای معاون وزی��ر که مورد 
اس��تقبال نمایندگان ق��رار گرفت، این ب��ود: »وزیر 
آم��وزش و پرورش به مدیران کل اس��تان هایی که تا 
کنون ب��رای نمایندگان دانش آموزان ابالغ مش��اوره 
ص��ادر نکرده ان��د، تذک��ر داد ت��ا پ��س از حضور در 
اس��تان های خود این ابالغ را صادر کنند و رونوشت 
آن را به وزارت خانه ارس��ال کنند و تأکید ش��د تا از 
حضور نمایندگان مجلس دانش آموزی در جلس��ات 

مختلف دعوت شود«.

انتخاب کمیته هفت نفره
از دیگ��ر موارد حائز اهمیت در آخرین روز کاری 
مجل��س، انتخاب کمیته ای هف��ت نفره جهت اصالح 
آئین نامه مجلس دانش آموزی بود . بعد از رأی گیری 
انجام ش��ده بین نماین��دگان 32 اس��تان حاضر در 
مجلس، کمیته  ای هفت نف��ره برای اصالح آئین نامه 

مجلس انتخاب شدند:
١- عل��ی مطل��وب نماینده دانش آموزان اس��تان 

همدان
2- ط��ه ابراهیمی نماینده دانش آموزان اس��تان 

مازندران
3- هانیه ذوالفقاری نماینده دانش آموزان استان 

آذربایجان غربی
4-  سمانه سلحشور نماینده دانش آموزان استان 

اصفهان
5-  احسان رئیس��ی نماینده دانش آموزان استان 

یزد
6- مه��دی صادقی نماینده دانش آموزان اس��تان 

قزوین
١- محمد حسین حسنی نیا نماینده دانش آموزان 

شهر تهران
س��رانجام اولین نشس��ت این دوره از مجلس به 
پایان رس��ید. اما باید گفت که هم��ه دولت ها تا این 
مرحله از کار را تقریبا یکس��ان و ب��ا تبلیغات فراوان 
برگ��زار کرده اند. حال بای��د صبر کرد و دید در پایان 
دوره هفت��م، اهدافی که وزیر آموزش و پرورش دولت 
تدبی��ر و امی��د و مع��اون پرورش��ی وی در خصوص 
اعتالی جایگاه این مجلس ترس��یم کرده اند، محقق 

خواهد شد؟
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با لباس محلی هموطنان سیس��تان و بلوچستانی، 
توج��ه خیلی ها را به خود جلب کرده اس��ت و ما را به 
یاد برخی نمایندگان این اس��تان در مجلس ش��ورای 

اسالمی می اندازد.
مرتضی امیری از اس��تان سیس��تان و بلوچستان و 
شهر نیک ش��هر به مجلس دانش آموزی راه پیدا کرده 
است. در دقایق تنفس اولین جلسه به سراغش رفتیم و 

سؤاالت مان را از وی پرسیدیم.
يک س�الی از انتخاب ش�ما به عنوان نماينده 
مجلس دانش آموزی می گ�ذرد. در اين مدت آيا 
جلسه ای با مس�ئولین آموزش و پرورش استان 

خود داشته ايد؟
متأسفانه خیر. از سال گذشته که انتخاب شدیم تا 
حاال جلسه ای در استان نداشته ایم. البته ما چندباری 
درخواس��ت داده ای��م، اما ت��ا کنون پاس��خی دریافت 
نکرده ایم. پس از جلسه توجیهی که چند ماه پیش در 

مشهد برگزار شد، جلسه ای برگزار نشده است.
و رای نمايندگی مجلس دانش آموزی، ش�ما 
عض�و ش�ورای مدرس�ه خ�ود نیز هس�تید، در 
مدرسه اوضاع چگونه است؟ آيا با شما پیرامون 
موضوع�ات مرتب�ط ب�ا دانش آموزان مش�ورت 

می شود؟در مدرسه چطور؟
با خود مدیر مدرسه هم نهایتا دوبار راجع به برخی 

مشکالت صحبت کردیم.
آيا تأثیری هم داشته است؟

به هیچ وجه! اساسا توجهی به شوراها نمی شود.
لبخند از لبانش دور نمی ش��ود. خون گرمی اهالی 
خوزس��تان را به بهترین ش��کل در او نیز قابل رؤیت 
اس��ت. پیش از آن که خ��ودش بگوید از کدام ش��هر 
خوزستان آمده است، لهجه شیرین آبادانی اش به این 
سؤال پاسخ می دهد. حامد زبیدوای، نماینده سرزنده 
استان خوزستان و شهر آبادان در مجلس دانش آموزی 
است. بعد از احوال پرس��ی کوتاه، به سؤاالت ما پاسخ 

می دهد.
رابطه ش�ما ب�ا مديران آم�وزش و پرورش در 

استان خودتان چگونه است؟
خیل��ی ارتباطی با مس��ئوالن نداری��م که بخواهد 

خوب باشد یا بد!
يعنی جلسات منظمی با آنها نداريد؟

باید داشته باشیم، اما نداریم!
در مدرس�ه چط�ور؟ به عنوان عضو ش�ورای 
مدرسه آيا طرف مشورت مسئولین مدرسه قرار 

می گیريد؟
آنجا هم متأس��فانه ش��ورا جدی گرفته نمی شود. 
ابتدا فکر می کردم که در تمام کش��ور این گونه است و 
مجلس دانش اموزی تشریفاتی است. اما وقتی اینجا با 
نمایندگان استان های دیگر صحبت کردم، فهمیدم که 

در خیلی از استان ها اوضاع متفاوت است.
با ظاهری رس��می در نشست حاضر شده است. به 

سؤاالت نیز مسلط پاسخ می دهد. از آن دانش آموزانی 
است که می توان انتظار داشت که در سال های آینده 
به مناصب مدیریتی دس��ت یابد. حمیدرضا شهنازی 

نماینده ای از استان تهران و شهر قرچک است.
شما عضو هفتمین دوره مجلس دانش آموزی 

هستید، چگونه وارد اين مجلس شديد؟
ما عضو رسمی مجلس دانش آموزی هفتم هستیم 
که در سال گذشته بعد از انتخابات منطقه ای و استانی 
به این مجلس وارد ش��دیم. مجل��س دانش آموزی بر 
اس��اس مصوباتی که در گذش��ته به تصویب رس��یده 
اس��ت، مجلسی جدی و غیر تشریفاتی است. اما آنچه 
اجرا می ش��ود خیلی با این اصل فاصله دارد. البته باید 
بگویم که  خوش��بختانه این اراده در اکثر مس��ئولین 
هس��ت که این مجلس را از حالت تش��ریفاتی خارج 

کنند.
در مدرس�ه خودتان آيا مدير و مس�ئولین با 

شما مشورت می کنند؟
خوش��بختانه مدیر مدرس��ه ما، یک��ی از بهترین 
مدیرهایی اس��ت که در منطقه و اس��تان وجود دارد 
و بس��یار ب��ر ارتباط تنگاتنگ مس��ئولین مدرس��ه با 
دانش آم��وزان تأکی��د دارد و ای��ن موض��وع را ضامن 

موفقیت مدرسه می داند.
جالب است، چون برخی از همکارانتان نظری 

برخالف شما دارند.
این به دلیل تفاوت نگرش مدیران مختلف اس��ت. 
در واق��ع هنوز خیل��ی از مدیران به نقش ش��وراهای 

دانش آموزی باور ندارند.
حض�ور در مجل�س دانش آم�وزی، چقدر در 
باال رفتن آگاهی اجتماعی و سیاسی اعضا تأثیر 

دارد؟
ابتدا بگوی��م که نماین��ده مجل��س دانش آموزی 
حتما باید بینش سیاس��ی داشته باشد، اما نباید وارد 
بازی های سیاسی شود. در همین مجلس دانش آموزی 
س��ایتی طراحی شده اس��ت که اعضا به آن دسترسی 
دارند و می توانند پس از دریافت اخبار دانش آموزی و 

متفرقه، حتی بیانیه صادر کنند.
ج��دی و قاطع، این تعریفی اس��ت که می توان از 
فاطمه قره خانی نماینده اس��تان فارس و ش��هر اقلید 

ارائه داد.
به عنوان عضو مجلس دانش آموزی در استان 

خود چند بار تشکیل جلسه می دهید؟
در هشت ماهی که به عضویت مجلس دانش آموزی 
درآمده ایم، دوبار جلس��ه سراس��ری زی��ر نظر وزارت 
داش��تیم. اما اگر جلس��ه حضوری را در نظر نگیریم، 
به صورت مکاتبه ای هم با مسئوالن و هم با نمایندگان 

دیگر در ارتباط بوده ایم.
آيا احساس خودتان اين است که در مجموع 

مؤثر بوده ايد؟
بی تردید اگر جلس��ات حضوری بیش��تری برگزار 

می شد، این احساس در ما تقویت می شد. اما تا همین 
حد نیز بله، می توانم بگویم که به شخصه راضی هستم.
به عنوان عضو شورای مدرسه، چطور؟ آيا با 

مسئولین مدرسه جلسات منظم داشتید؟
البته من امسال به دلیل مش��غله درسی، در شورا 
حضور ن��دارم، اما در س��ال های قبل ک��ه عضو بودم 
باید بگویم ای��ن موضوع کامال به نظر مدیران مدارس 
مربوط اس��ت. در واقع باید گفت که در سطح کالن به 
مس��ئله توجه می شود، اما در مدارس موضوع آنقدرها 
جدی گرفته نمی شود. به همین دلیل فکر می کنم که 
مسئوالن ارشد وزارت باید راهی پیدا کنند که موضوع 

شوراها از همان پایه یا مدرسه، جدی گرفته شود.
نازنین زه��را مؤمن��ی، نماینده دیگ��ری بود که به 
س��ؤاالت ما پاس��خ داد. نماینده ای از خراسان رضوی 
و شهر مقدس مش��هد. پاسخ های او جالب بود و ما را 
به آینده ش��وراها و تغییر نگ��رش مدیران به این نهاد 

امیدوار ساخت.
چندب�ار در س�ال در اس�تان خ�ود جلس�ه 

تشکیل می دهید؟
ما خوشبختانه اولین استانی هستیم که به صورت 
منظم و هر دوماه یک بار جلسات مجلس دانش آموزی 
استانی را هم جدای مجلس کشوری، برگزار می کنیم. 
ایم مجلس اس��تانی هم نقش پل ارتباطی اس��تان با 

مجموعه کشور را ایفا می کند.
جالب است، چون در استان های ديگر چنین 

چیزی ديده نمی شود.
ما در راس��تای سیاس��ت هایی که وزی��ر محترم، 
جناب دکت��ر فانی پیرام��ون نقش دانش آم��وزان در 
آم��وزش و پرورش مطرح کردند، طرحی را آماده کرده 
و به مسئوالت ارائه دادیم، خوشبختانه آنها نیز با نظر 
مثبت از آن استقبال کردند. مجلس استانی نیز کامال 
مثل مجلس کش��وری، دارای کمیسیون های مختلف 

است.
در مدارس چطور؟ آيا به شوراها  اهمیت داده 

می شود؟
من از اول راهنمایی، عضو شورا بوده ام، اما حقیقتا 
حس خوبی نداش��تم، زیرا احساس می کردم اصال این 
نهاد برای اولیای مدرسه اهمیت ندارد. اما از وقتی وارد 
مجلس دانش آموزی شدم، کمی اوضاع بهتر شد. هنوز 

هم البته با حد مطلوب فاصله دارد.
 به عنوان عضو مجلس، چق�در آن را جدی و 

کارآمد و چقدر آن را تشريفاتی می دانید؟
شاید بیشتر تشریفاتی باشد، اما به نظرم این بیشتر 
ب��ه خود نماین��دگان برمی گردد ک��ه آن چنان پیگیر 
اس��تفاده از ظرفیتی که این مجل��س در اختیار آنان 
گذاش��ته است، نیس��تند.  به نظر من اگر شخص وزیر 
هم بخواهد مجلس را از حالت تش��ریفاتی خارج کند، 
اما اعضا در حد ایفای نقش��ی تشریفاتی راضی باشند، 

مجلس از این حالت خارج نمی شود 

گفت وگوی خودمانی
ول با چند نماينده مجلس دانش آموزی

ه ا
ند

رو
پ
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آموزش

 حسن بهشتی پور، تحلیل گر ارشد مسائل بین الملل

آشنايی با روش های تحلیل سیاسی
درسسوم:آشنايیباپرسشهایپايهایدرتحليلسياسی

مقدمه
در دو درس قبلی درباره مفهوم »تحلیل« به طور کلی و »تحلیل سیاسی« به طور خاص توضیح های مبسوطی 
ارائه شد. در این باره با ریشه لغت تحلیل در زبان فارسی آشنا شدیم و سپس مراحل تحلیل به صورت عام توضیح 
داده شد. همچنین ضمن ارائه تعریفی کلی از تحلیل سیاسی، به موضوع جدایی هدف از نتیجه یک تحلیل توجه 

داده شد و شش مؤلفه مهمی که باید در نتیجه ی ارائه هر تحلیل سیاسی در نظر گرفته شود، تشریح شد.
در این بخش می خواهیم با پرس��ش های پایه ای که در هر تحلیل سیاس��ی برای تحلیلگران مطرح است، آشنا 
ش��ویم. درواقع، هر تحلیلگری پیش از ارائه هر گونه تحلیلی، باید برای هرکدام از ش��ش س��ؤال ذیل پاسخ دقیق 

ارائه کند.
الف: پرسش های عمومی

١. کاربرد تحلیل سیاسی چیست؟ 2. هدف تحلیل سیاسی چیست؟ 3. چه چیز را تحلیل می کنیم؟
ب: پرسش های اختصاصی

١. برای چه کسانی تحلیل می کنیم؟ 2. چگونه تحلیل می کنیم؟ 3. تحلیل خود را چگونه ارائه می کنیم؟
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تقريبًا اکثر مردم می توانند درباره 
هرچ�ه بخواهن�د »نظ�ر« بدهند، 
ول�ی اندک�ی از آنه�ا می کوش�ند 
به »ش�ناخت« دس�ت پی�دا کنند. 
تحلیل سیاسی به ما کمک می کند 
به جای »نظر« داش�تن درباره يک 
موضوع به ش�ناخت درب�اره همان 

موضوع دست پیدا کنیم.

رس��یدن به پاسخ این شش س��ؤال اساسی درواقع، 
مقدمه ای راهگش��ا برای هر تحلیلگر سیاس��ی اس��ت. 
همان طور که مالحظه می ش��ود، سه پرسش اول جنبه 
عمومی دارد و الزم اس��ت یک بار برای همیشه پاسخ 
دقی��ق به آنها داده ش��ود. به همین دلیل به این س��ه 

سؤال، »پرسش های عمومی« گفته می شود.
اما سه سؤال بعدی متناسب با شرایط هر تحلیلگر 
و موضوع مورد بررسی آن، پاسخ های متفاوت دارد. بر 
این اساس، هر تحلیگر باید به صورت اختصاصی به این 
سه سؤال پایه ای و راهگشا پاسخ صحیح و دقیق بدهد. 
به همین دلیل، »پرس��ش های اختصاصی« متناس��ب 
با موضوع مورد بررس��ی و نح��وه ارائه تحلیل، برای هر 

تحلیل به صورت جداگانه  مطرح می شود.

توجه مهم
در صورت پاس��خ غلط به س��ه پرسش عمومی صدمه اساس��ی به روند تحلیل 
سیاس��ی وارد نمی ش��ود، اما اگر به سه سؤال بعدی پاس��خ دقیق و یا صحیح داده 

نشود، به طور قطع تحلیل ما دچار اشکال اساسی می شود. چرا؟)١(
اکنون ببینیم این پرس��ش های ش��ش گانه کدامند و چگونه می شود برای آنها 

پاسخ دقیق و صحیح پیدا کرد:

1. کاربرد تحلیل سیاسی چیست؟
برای روشن شدن کاربرد تحلیل سیاسی باید پاسخ این سؤال مهم را پیدا کرد 
که اساساً چرا باید »روش های تحلیل رویدادها و پدیده های سیاسی« را بیاموزیم؟ 
صاحب نظران در زمینه تحلیل سیاسی در پاسخ به این پرسش مهم معموالً دالیل 
مختلفی ارائه می کنند که می توان این دالیل را در چهار عنوان ذیل خالصه کرد:

1,1. درك بهتر، سريع تر، دقیق تر و عمیق تر از تحوالت سیاسی جامعه
آشنایی با روش های تحلیل سیاسی از یک سو موجب می شود بهتر و سریع تر، 
درک واقع بینانه ای درباره تحوالت خبری و پدیده های سیاس��ی داش��ته باشیم. از 
سوی دیگر، به درک دقیق تر و عمیق تری درباره رویدادی که به هر دلیل توجه ما 

را جلب کرده است، دست پیدا می کنیم.
وقتی می گوییم درک عمیق تر و دقیق تر منظورمان رس��یدن به ش��ناخت یک 
پدی��ده ی��ا درک ماهیت یک رویداد اس��ت.)2( معموالً اکثر م��ردم درباره تحوالت 
و اخب��ار روزانه به راحتی نظ��ر می دهند، اما ارائه تحلیل درب��اره یک پدیده بدون 

شناخت امکان پذیر نیست.
ب��ه گفت��ه افالط��ون در رس��اله »Meno« می��ان ش��ناخت )cognition( و نظر 
)opinion( بای��د تمایز قائل ش��د.)3( به ب��اور افالطون »ش��ناخت« توانایی ذهنی 
برای فهم هس��تی و درک مس��ائل پیچیده است و در ش��مار امور یقینی محسوب 
می ش��ود، اما »نظر« با حدس و گمان و درک انسان ارتباط مستقیم دارد. معموالً 

نظرات انسان ها از طریق آموزش یا 
آزمایش و س��عی و خطا و از طریق 
تجربی به دس��ت می آید. به همین 

دلیل درجه خطاپذیری باال دارد.
می توانند  م��ردم  اکثر  تقریب��اً 
درب��اره هرچ��ه بخواهن��د »نظر« 
آنه��ا  از  اندک��ی  ول��ی  بدهن��د، 
می کوش��ند به »ش��ناخت« دست 
پی��دا کنند. تحلیل سیاس��ی به ما 
کم��ک می کن��د به ج��ای »نظر« 
داش��تن درب��اره یک موض��وع به 
ش��ناخت درب��اره هم��ان موضوع 

دست پیدا کنیم.
ذک��ر مثال��ی در ای��ن م��ورد 
می تواند راهگش��ا باش��د. مخالفان 
برنامه هس��ته ای صلح آمی��ز ایران 

ت��الش می کنند از یک ط��رف به مخاطب��ان ایرانی و 
غیرایران��ی القا کنند ک��ه ایران به دنب��ال تولید بمب 
اتمی است و علت مخالفت امریکا و متحدانش صرفاً به 
دلیل تهدید هسته ای ایران علیه امنیت و صلح جهانی 
اس��ت. از طرف دیگر، وقتی ایران با فتوای مقام معظم 
رهبری به دنیا اعالم کرد از نظر سیاس��ت دفاعی ایران 
و از لحاظ ش��رع اس��الم، هر گونه تولید یا به کارگیری 
سالح های هس��ته ای حرام است و این فتوا در سازمان 
ملل به عنوان یک س��ند رسمی به ثبت رسید، درعمل 
امریکا و اس��راییل و متحدانش��ان از لح��اظ تبلیغاتی 
خلع سالح شدند. این مس��ئله بویژه پس از توافق ژنو 
و اج��راي مفاد آن که به تأیید آمان��و، دبیرکل آژانس 
بین الملل��ی انرژی هس��ته ای هم رس��ید، امریکایی ها 
را مجبور ک��رد علی رغم میل باطنی ش��ان ضمن آنکه 
غنی س��ازی اورانیوم را در ایران به صورت غیرمستقیم 
به رسمیت بشناسند، درعمل با آن مخالفتی نکنند و درنتیجه از افزایش تحریم ها 

نیز جلوگیری شد.
اطالع دقیق از جزئیات توافق مهم ژنو ما را با دستاورد مهمی که در این زمینه 
برای مردم ایران به دس��ت آمده اس��ت بیش��تر آش��نا می کنند. برای آنکه بتوانیم 
تحلیل دقیق و جامعی درباره توافق نامه ژنو داش��ته باش��یم، نیاز اس��ت بخوبی از 

اطالعات فنی، حقوقی و سیاسی دیپلماتیک برخوردار باشیم.
اگ��ر افرادی درباره اورانیوم، کیک زرد، س��انتریفیوژ، گاز هگ��زو فلوراید، روند 
غنی س��ازی اورانیوم، تفاوت راکتور آب سنگین با راکتور آب سبک و ده ها موضوع 
مه��م دیگر اطالعات فنی نداش��ته باش��ند، نمی توانن��د درباره تواف��ق ژنو تحلیل 
دقی��ق ارائه کنن��د، آنها می توانند در ای��ن باره نظر بدهند، اما ب��رای ارائه تحلیل 
ع��الوه بر اطالع��ات فنی به اطالعات حقوقی نیز نیاز دارن��د. مثاًل باید بدانند فرق 
پیم��ان ان پی ت��ی با پادمان هس��ته ای و یا پروت��کل الحاقی ان پی تی چیس��ت، یا 
بدانند اساس��نامه آژانس بین المللی انرژی هس��ته ای چه ارکان��ی دارد و مکانیزم 
تصمیم گیری در این نهاد بین المللی چیس��ت و ده ها اطالعات ریز و درش��ت دیگر 
از این قبیل الزم اس��ت تا ش��ناخت کافی از توافق ژنو داشته باشیم و بر اساس آن 

تحلیل دقیق و صحیح ارائه کنیم.)4(

نکته مهم
برخ��الف باور افالطون باید گفت، ش��ناخت ما درباره تحوالت سیاس��ی کاماًل 
نس��بی است و نمی توان درباره تحلیِل تحوالت سیاسی به یقین صد در صد دست 

یافت. فقط ممکن است در موارد اندکی بتوانیم به یقین دست پیدا کنیم.
بنابراین تحلیلگر درنهایت نظر خود را ارائه می دهد، اما این نظر بر پایه شناخت 
دقیق موضوعی است که تحلیل می کند. مرز بین نظری که بر اساس شناخت ارائه 
می ش��ود با دیدگاهی که صرفاً بر اس��اس گرایش ها و تمایالت انسانی و به صورت 
دل��ی، اب��راز می ش��ود، در تحلیل 
سیاس��ی کاماًل به ص��ورت پررنگ 

مشخص می شود.
وقتی  می بینی��د  همچنان ک��ه 
توافق نامه  اعالم می کنند  کس��انی 
ژن��و بین ایران و گروه پنج به عالوه 
یک بدت��ر از معاه��ده ترکمنچای 
اس��ت، این نظر مبتنی بر شناخت 
نیس��ت، زیرا مش��خص اس��ت که 
گوینده نه معاه��ده ترکمنچای را 
خوانده و نه درباره مفاد توافق نامه 
ژن��و اطالعات دقیق��ی دارد، وگرنه 
چگون��ه ممک��ن اس��ت توافق نامه 
ژنو که بین دش��منان ایران تفرقه 
ایجاد کرد و درعمل روند محاصره 
اقتصادی ایران را متوقف کرد، بدتر 
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يک�ی از کارهای اصل�ی تحلیلگر، 
پاس�خ گويی صحی�ح و دقی�ق ب�ه 
س�ؤال های بی جواب�ی اس�ت ک�ه 
معموالً درباره تحوالت روز سیاسی 
و يا تحوالت گذشته که هنوز ابعاد 
مخف�ی آن روش�ن نش�ده، مطرح 

می شود.

از معاهده ترکمنچای معرفی شود که بر اساس آن ١7 
شهر و منطقه از ایران جدا شد؟

در تحلی��ل سیاس��ی روش ه��ای صحی��ح تحلیل 
رویداده��ا و پدیده ه��ای سیاس��ی را فرامی گیری��م تا 
بتوانیم به جای نظ��ر دادن درباره موضوع های مهم که 
می تواند زندگی ما را تحت تأثیر قرار دهد، به شناخت 
نسبی درباره آنها دست پیدا کنیم. این شناخت عمیق 
و دقیق به ما کمک می کند درباره رویدادها و پدیده ها 
تحلیل صحیح ارائه کنیم. درنتیجه، در تصمیم گیری ها 
و و برنامه ریزی ه��ا و انتخاب مس��یرهای آینده زندگی 

کمتر خطا می کنیم.
2,1. کمت�ر تح�ت تأثیر القائ�ات منفی رس�انه ها و 

مطبوعات قرار گیريم.
وقتی درباره تحوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

پیرام��ون خود تحلیل صحیح و واقع بینانه ای داش��ته باش��یم، کمت��ر تحت تأثیر 
القائ��ات گمراه کنن��ده بعضی از رس��انه ها و مطبوعات قرار می گیریم. رس��انه های 
گروهی و س��ایت های اینترنتی و یا نشریات مکتوب ممکن است هرکدام متناسب 
با منافع گروه��ی و جناحی و یا منافع مقطعی مادی خود، تحلیل های جهت دار و 
گمراه کننده در اختیار مخاطبان قرار دهند. بنابراین اگر مایل هس��تید کمتر تحت 
تأثیر تبلیغات اغواگرانه و تحلیل های گمراه کننده رس��انه های گروهی غیرحرفه ای 
ک��ه عمدتاً در ماهواره های خارجی به ترویج دیدگاه های یک س��ویه و دروغ پردازی 
غیرملموس مشغول هستند، قرار گیرید، باید بکوشید با اصول و روش های تحلیل 

سیاسی آشنا شوید.
همان طور که درباره سیاس��ت های هسته ای ایران توضیح داده شد، رسانه های 
گروه��ی غرب س��عی دارند مرتب به مردم ایران چنین الق��ا کنند که ایران ذخایر 
عظیم نفت و گاز دارد و نیازی به استفاده از انرژی هسته ای ندارد. بنابراین، ایران 
برای پوشش دس��تیابی به بمب هسته ای، تولید برق هسته ای را بهانه کرده است. 
این دروغ آشکار از زبان کارشناسان و تحلیلگران در ماهواره ها به طور مرتب تکرار 
می ش��ود. درحالی که اگر کسی تحلیل صحیحی درباره فعالیت های ایران در زمینه 
اس��تفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای داشته باش��د، فریب این تبلیغات دروغین را 

نمی خورد.
اگر واقعاً چنین اس��تداللی صحت داش��ت، چرا در زمان رژیم پهلوی که ایران 
روزانه ش��ش میلیون بشکه نفت تولید می کرد، همین امریکایی ها راکتور هسته ای 
تهران را در تهران س��اختند.)5( ضمن آنکه دستیابی به فناوری هسته ای صرفاً در 
زمین��ه تولید انرژی برق کاربرد ندارد، بلک��ه در موارد مهم دیگر، از جمله صنعت، 

کشاورزی و پزشکی بسیار اهمیت دارد.)6(
عالوه براین، بومی ش��دن دانش هسته ای در ایران به ارتقای سطح علمی کشور 
در س��ایر علوم مرتبط، از جمله فیزیک پالس��ما، شیمی فیزیک، فناوری نانو، لیزر 
و غیره کمک می کند. درمجم��وع، همه این عوامل موجب افزایش نقش و جایگاه 
ایران در سطح منطقه و جهان خواهد شد. این دستاورد به صورت جهشی موقعیت 

تأثیرگذاری ایران را ارتقا می دهد.
3,1. آگاه کردن ديگران از تحوالت جامعه

یکی دیگر از نتایج مهم آشنایی با روش های تحلیل 
سیاسی انتقال آگاهی های تحلیلی درباره موضوع های 
روز جامع��ه به دیگران اس��ت. به طور طبیعی کس��انی 
که خود از تحوالت و پدیده های سیاس��ی تحلیل های 
صحیح دارن��د، می توانند دیدگاه ه��ا و نظرات تحلیلی 
خ��ود را به منظ��ور بصیرت افزای��ی جامعه ب��ه دیگران 

منتقل کنند.
در ای��ن مورد نیز می توان به مثال قبلی توجه کرد. 
دانستن اینکه زحمات دانشمندان هسته ای ایران تا چه 
میزان به ارتقای فناوری و س��طح علمی کش��ور کمک 
کرده و موجب ش��ده ای��ران از لحاظ سیاس��ی قدرت 
بازیگری خود را در سطح منطقه و جهان افزایش دهد؛ 
مهم ت��ر آنکه ما ایرانی ها درعمل نگاه امام خمینی را درباره »ما می توانیم« در یک 
پروژه ملی به اثبات رس��اندیم و نش��ان دادیم ایرانی ها ه��م می توانند کار تیمی و 
گروهی ارائه کنند. فناوری هس��ته ای ارائه ش��ده در نطنز که همه مراحل طراحی، 
اجرا و بهره برداری اش توس��ط سه تیم مختلف با تخصص های گوناگون با موفقیت 
به بهره برداری نهایی رس��ید، اثبات کرد دیگر این باور غلط که ایرانی ها نمی توانند 
کار تیمی انجام دهند، باید کنار گذارده ش��ود. همین دستاوردهای مهم خسارات 

ناشی از تحریم های ظالمانه غرب را برای ما ایرانی ها قابل تحمل می کند.
ارائ��ه تحلیل صحیح و مبتنی بر مس��تندات تاریخی و علم��ی درباره این روند 
درخشان، به ایجاد انگیزه در مردم ایران کمک می کند و درنهایت، حمایت آنها را 

از ادامه مسیر صحیح کنونی در پی خواهد داشت.
4,1. پیدا کردن پاس�خ های دقیق و صحیح برای پرسش های بی جواب و سخِت 

سیاسی
یک��ی از کارهای اصل��ی تحلیلگر، پاس��خ گویی صحیح و دقیق به س��ؤال های 
بی جوابی اس��ت که معموالً درباره تحوالت روز سیاس��ی و یا تحوالت گذش��ته که 
هنوز ابعاد مخفی آن روشن نشده، مطرح می شود. تحلیلگر می داند از چه راه هایی 
پاس��خ پرس��ش های بی جواب را پیدا کند و یا از طریق گمانه زنی علمی بر اساس 
قان��ون احتماالت، فرضیه های مختلفی را درباره دالیل ش��کل گیری یک رویداد و 

یا نتایج آن و تأثیراتی که بر سایر تحوالت خواهد داشت به مخاطبان ارائه کند.
بنابراین، فراگیری روش های تحلیل سیاسی به ما کمک می کند بهتر، راحت تر 
و دقیق تر به پاس��خ پرسش های بی جواب خود درباره تحوالت روز و یا پدیده هایی 

که آثار و نتایج آنها هنوز برجای مانده، دست پیدا کنیم.
5,1. پیش بینی تحوالت آينده سیاسی ايران و جهان

آموخت��ن روش ه��ای تحلیل سیاس��ی در تحلیلگران این مه��ارت را به وجود 
م��ی آورد ک��ه بتوانند از طریق مطالعه روندهای گذش��ته یک موضوع و ش��ناخت 
وضعیت کنونی آن، احتمال های پیش رو را در قالب س��ناریوهای مختلف بررس��ی 
کنند و برای تحقق هرکدام برنامه ریزی الزم را از قبل پیش��نهاد دهند. تحلیگران 

»طی تحقیقی در دانش��گاه کمبریج، مشخص شد 
92درص��د بنیادگرایان در خاورمیانه یا مهندس��ی و 
علوم پایه خوانده اند، یا پزش��کی. به گفته پژوهشگران 
این تحقیق، دلیل تناسب میان این رشته ها و جزمیت، 
ذهن دوتایی )Binary( و یا س��یاه و س��فید کسانی 

است که در رشته های علوم تجربی درس خوانده اند.
»انس��ان های عمیق که با مطالعه دست کم 5هزار 
کتاب به مرحله اس��تنباط می رسند، دارای مدارهای 
خاکس��تری در ذهن و تجزیه و تحلیل هستند. سخن 
گفت��ن دقیق عمدتاً هن��ر و توانایی خاصی الزم دارد. 
فهمیدن متن در مورد مس��ائل داخلی یک کش��ور و 

تحوالت بیرونی، خود یک تخصص اس��ت و نمی توان 
در این عرصه خودآموزی کرد«.

پارگ��راف فوق را به دقت مطالعه کنید و بکوش��ید 
موضوع را در چهار محور بررسی کنید:

ال��ف: تا چ��ه می��زان می تواند بین گرای��ش افراد 
ب��ه اندیش��ه های »بنیادگرای��ی« و فارغ التحصی��الن 
»رش��ته های عل��وم تجرب��ی« ارتب��اط منطقی وجود 

داشته باشد؟
ب: آی��ا این حکم کلی آن گونه که ادعا ش��ده، در 
خاورمیانه صدق می کن��د و یا در جاهای دیگر جهان 

هم قابل تعمیم است؟

پ: آی��ا هم��ه یا اکثر کس��انی که در رش��ته های 
مهندس��ی و علوم تجرب��ی تحصیل کرده ان��د، دارای 
ذهنی دوتایی یا س��فید و س��یاه دیدن مسائل جهان 
هستند؟ درمقابل، همه کسانی که در علوم اجتماعی 
و انسانی تحصیل کردند، ذهنی سیال و چندجانبه نگر 

دارند؟
ت: انس��ان ها از طریق مطالعه کتاب ها، دید عمیق 
پی��دا می کنند، ی��ا باید آموزش تخصص��ی الزم را در 
رش��ته ای خاص هم ببینند؟ س��خن گفت��ن دقیق و 
هنرمندانه بیش��تر ب��ه کار سیاس��تمداران می آید، یا 

عمیق فهمیدن متون؟ چرا؟

تمرين ها براي کسب آمادگي بیشتر
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منظ�ور و هدف نهايی ه�ر تحلیل 
سیاسی پاسخ دادن به پرسش های 
بی جواب، ساده کردن موضوع های 
پیچیده برای مخاطبان و درنهايت، 
پیدا ک�ردن چرايی ه�ا و چگونگی 
اتفاق ها و رويدادهايی اس�ت که به 

تحلیل نیاز دارند.

سیاس��ی همیش��ه خود را به پیش بین��ی تحوالت آتی 
مل��زم نمی دانند، آنها می گوین��د همین قدر که بتوانند 
تحوالت گذش��ته یا ح��ال را به درس��تی تحلیل کنند، 

کفایت می کند.
درحالی که اکث��ر تحلیلگران حرفه ای معیار دقت و 
علمی بودن تحلیل های ارائه شده را ارائه نظرات درباره 
تح��والت پیش روی یک رویداد خبری و یا یک پدیده 
سیاس��ی می دانند، زیرا معتقدند حتی اگر با گذش��ت 
زمان غلط بودن پیش بینی ها ثابت شود، باز هم چیزی 
از ارزش های علمی آینده نگری و آینده پژوهی تحلیلی 
ک��م نمی کند، زیرا معم��والً س��ناریوهای آینده نگر به 
گونه ای تنظیم می ش��وند که حداقل یکی از سناریوها 
محقق خواهد شد. در صورتی که هیچ یک از سناریوها 
تحقق پی��دا نکند، به طور قطع روندیابی گذش��ته و یا 

تحلیل وضعیت موجود بر اس��اس واقعیت ها و اطالعات و آمار صحیح نبوده است. 
بنابراین، نباید به خاطر نگرانی از اشتباه بودن پیش بینی ها، آینده نگری منطقی بر 
اس��اس روش های نوین آینده پژوهی را در تحلیل سیاسی کنار گذاشت. البته باید 
توجه داشت در مواردی اساساً نیازی به پیش بینی تحوالت آتی وجود ندارد که در 

آن صورت، در تحلیل پیش بینی تحوالت آتی ارائه نمی شود.
2. هدف تحلیل چیست؟

برای آنکه به س��ؤال هدف تحلیل چیست؟ پاس��خ دقیق بدهیم، در ابتدا الزم 
اس��ت به این پرسش پاسخ دهیم که چرا رویدادها و پدیده های سیاسی را تحلیل 
می کنیم؟ همان طور که در درس های قبلی توضیح داده شد، منظور و هدف نهایی 
هر تحلیل سیاسی پاس��خ دادن به پرسش های بی جواب، ساده کردن موضوع های 
پیچی��ده برای مخاطب��ان و درنهایت، پیدا کردن چرایی ه��ا و چگونگی اتفاق ها و 

رویدادهایی است که به تحلیل نیاز دارند.
البته در کنار این موارد می توان گفت، نتیجه هر تحلیلی روشنگری برای خود 
و دیگران، ارائه خط مش��ی راهبردی و درنهایت، آگاهی بخش��ی و بصیرت افزایی در 

جامعه مخاطبان خواهد بود.
از ن��گاه عمومی نیز امروزه آموختن روش های تحلیل سیاس��ی به مثابه یکی از 
نیازهای پایه برای درک بهتر جریان سازی های خبری و اتخاذ شیوه های بهتر برای 

مقابله با تبلیغات منفی رسانه های خبری به شمار می رود.
آم��وزش تحلیل سیاس��ی موجب می ش��ود آحاد جامعه ذهن��ی خالق و فعال 
برای درک مس��ائل پیچیده سیاس��ی داخل و خارج کشور داش��ته باشند. آشنایی 
با روش های تحلیل سیاس��ی این امکان را به تحلیگران می دهد تا از ظواهر خبر و 
تحوالت عبور کنند و با ارزیابی دقیق از تحوالت جاری ایران و جهان تصمیم های 

صحیح تر و دقیق تری درباره تحول مورد نظر اتخاذ کنند.
3. چه چیز را تحلیل سیاسی می کنیم؟

ش��اید پاس��خ ای��ن 
اول  ن��گاه  در  س��ؤال 
باش��د،  غیرض��روری 
چراک��ه هم��ه می دانند 
رویداده��ا و اخب��ار روز 
در کن��ار پدیده ه��ا باید 
تحلی��ل ش��وند. ام��ا با 
کمی دقت و کالن نگری 
می ت��وان دریافت، آنچه 
به واقع م��ورد توجه قرار 
افعال  یا  می گیرد »فعل 
سیاستمداران  سیاسی« 
و یا کنش��گران سیاسی 
اس��ت؛ به عبارت دیگر، 
علل  س��اختن  روش��ن 
و  افع��ال  ای��ن  وق��وع 
حرکت  روند  شناساندن 

و سمت و س��وی افعال سیاسی در گذش��ته، اکنون و 
آینده و درمجموع، پاس��خگویی به تمامی سؤاالتی که 
راجع به فعالیت های سیاس��ی م��ورد نظر ما در تحلیل 

مطرح شده و می شود.
بنابراین در تحلیل سیاس��ی گاهی متن هایی را که 
در اختیارتان قرار داده اند و موضوع آنها سیاست ورزی 
و افعال سیاس��ی سیاس��تمدارن و مسئوالن کشور و یا 
س��ایر کشورهاس��ت، تحلیل می کنید. گاهی هم قرار 
اس��ت رفت��ار و کنش ه��ا و واکنش ها بی��ن دولت ها یا 
سیاس��تمداران داخلی و یا خارجی را تحلیل کنید. در 
مواردی هم الزم اس��ت پیش بینی ه��ای خود را درباره 
روی��دادی که هنوز اتفاق نیفتاده، اما احتمال وقوع آن 

وجود دارد، تحلیل کنید.
درنهایت، یا با تحوالتی سروکار دارید که در همان 
روز اتفاق افتاده اس��ت که آنها در حوزه خبر و رویدادها قرار می گیرند و یا درباره 
تح��والت گذش��ته که آثار و نتایج آن باقی مانده و ی��ا برای ما به هر دلیل اهمیت 
دارد که این گونه تحوالت را پدیده های سیاسی می گوییم. و درنهایت، ممکن است 

رویدادهای مورد انتظار برای آینده و یا کشف روندهای آتی باشد.
4. برای چه کسانی تحلیل می کنیم؟

مخاطب��ان م��ا از لحاظ س��طح دانش سیاس��ی، گرایش های سیاس��ی، قومی، 
اجتماع��ی و غیره می توانند متفاوت باش��ند. حتی مخاطبان می توانند در رده های 
س��نی گوناگون باش��ند و یا از لحاظ ش��غل و وابس��تگی های مالی و اقتصادی در 
دس��ته بندی های مختلف جای بگیرند، بنابراین تحلیلگر باید متناس��ب با هر گروه 

مخاطبانی تحلیل خود را با در نظر گرفتن ویژگی های آنها ارائه کند.
5. چگونه تحلیل می کنیم؟

اگرچه یکی از اهداف مهم این سلس��له درس ها در ماهنامه تربیت، پاس��خ به 
همین پرسش اساسی است که چگونه باید تحلیل کنیم؟ در اینجا یادآور می شویم 

در درس آینده به این پرسش به صورت مشروح می پردازیم.
6. تحلیل خود را چگونه ارائه می کنیم؟

چگونگی ارائه تحلیل هم یکی از مباحث بسیار مهمی است که در سه سرشاخه 
کاماًل جدا از هم مطرح می شود:

6,1. نحوه ارائه تحلیل از نظرآنکه ش�فاهی، مکتوب و يا صوتی- تصويری و يا 
ترکیب همه آنها با هم باشد.

تحلیل ش��فاهی چه در س��خنرانی های عمومی باشد و چه در رادیو و تلویزیون 
اگرچ��ه با تحلیل ه��ای مکتوب و یا تصوی��ری از لحاظ روش تحلیلی مش��ترکات 
بس��یاری دارد، متناس��ب با اینکه شفاهی اس��ت یا تصویری و یا مکتوب، هرکدام 

ویژگی های خاص خود را خواهد داشت.
تحلیلگر باید متناسب با روش ارائه تحلیل خود به مالحظات ویژه آن روش نیز 
توجه داشته باشد. مثاًل 
اگر قرار است تحلیل در 
یک س��خنرانی عمومی 
مطرح ش��ود، حتم��اً از 
چندرس��انه ای ها  امکان 
برای انتقال بهتر تحلیل 
ب��ه مخاطبان اس��تفاده 
از شیوه های  یکی  شود. 
از  اس��تفاده  مرس��وم 

پاورپوینت است.
6,2. از لح�اظ وس�یله 
چ�ه  از  ک�ه  انتش�ار 
طريق�ی ب�ه مخاط�ب 

منتقل می شود.
و  ص��دا  نش��ریات، 
س��یما، فضای مجازی و 
اینترنت و غیره هرکدام 
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می توانند ویژگی های خاص خود را داش��ته باش��ند، در عین ح��ال که از اصول و 
روش های مشترکی برای ارائه تحلیل استفاده می کنند.

اگر قرار اس��ت تحلیل در رادیو ارائه ش��ود، باید سطح سواد عمومی مخاطبان 
را در نظ��ر بگیریم که همه طیف ها را از بی س��وادان تا درجه های باالی تحصیالت 
و س��نین مختلف شامل می شود. همچنین به دلیل محدود بودن زمان در رادیو یا 
تلویزیون در مقایسه با نشریات و مجالت تخصصی باید تحلیل را به صورت موجز، 

دقیق و گویا ارائه کنیم تا همه فهم و مفید باشد.
6,3. ترتیبات ارائه تحلیل به مخاطبان کدامند؟

اینکه تحلیل خود را از کجا آغاز کنیم و مطالب خود را چگونه و با چه ترتیبی 
ب��ه مخاطبان ارائه کنیم، در این بخش مورد توجه ق��رار می گیرد. گاهی ترتیبات 
ارائه یک تحلیل سیاس��ی به اندازه محتوای آن اهمیت دارد، زیرا انتخاب نادرست 
در ارائه یک تحلیل ممکن است اثربخشی آن را روی مخاطبان کاماًل از بین ببرد.

چکیده و جمع بندی بحث
درنهایت، هر تحلیلگری برای ارائه تحلیل خود ناچار است به هر شش پرسش 
مطرح ش��ده در این درس پاس��خ دقیق دهد. هر قدر در ارائه پاسخ به این سؤاالت 
پایه ای برای تحلیل دقت بیش��تری داشته باشیم، درواقع، اساس تحلیل ما بر پایه 
صحیح و محکم تری بنا ش��ده است. در کنار پاس��خ به این پرسش ها یادمان نرود 
که اینها همه مقدمه اصل کارند که تحلیل کردن است. در درس آینده به یکی از 
روش های س��اده برای شروع تحلیل می پردازیم. اگر عالقه مند هستید بدانید برای 
تحلیل موضوع ها و ی��ا رویدادهای اطراف خودمان باید چه کار انجام دهیم، حتماً 

در شماره آینده با ما همراه باشید.

پی نوشت ها
١( انتظار می رود پاسخ این »چرا« را در پایان درس یافته باشید. اگر نتوانستید دلیل آن 

را پیدا کنید، حتماً یک بار دیگر متن را با دقت بیشتری مرور کنید.
2( درباره راه های دس��تیابی به ش��ناخت و ماهیت پدیده ها در درس های آینده بیش��تر 

توضیح داده خواهد شد.
3( آنچ��ه معم��والً در زبان فارس��ی مع��ادل کلم��ه comment به کار م��ی رود، نظر 
گفت��ه می ش��ود، درحالی که نظ��ر دیدگاهی فکرش��ده و قابل رد یا تأیید اس��ت، اما دیدگاه 
)comment( ه��ر ف��رد بیش��تر به صورت دلی به دس��ت می آید و تحت تأثیر ریش��ه های 

فرهنگی و باورهای افراد است.
4( ب��رای کس��ب اطالعات بیش��تر درباره جنبه ه��ای مختلف فنی و حقوقی هس��ته ای 

می توانید به سایت های ذیل مراجعه کنید:
http://www.aeoi.org.ir/Portal/Home

http://www.irannuclear.net

5( عملیات س��اختمانی راکتور دانش��گاه تهران در سال ١34٠ آغاز شد و استفاده از آن 
در آبان ماه س��ال ١346 ش��روع ش��د. این راکتور پنج مگاواتی در سال های پیش از انقالب 
با س��وخت اورانیوم با غلظت باالی 9٠درصد که از طرف امریکا تأمین می ش��د، کار می کرد. 
با اس��تفاده از این راکتور امکان انجام فعالیت ه��ای تحقیقاتی پایه در زمینه فیزیک راکتور، 
فیزی��ک نوترون و بررس��ی اثر پرتوهای مختل��ف بر مواد وجود دارد. یک��ی از اهداف اصلی 
راکت��ور تحقیقاتی تهران، تولید رادیوایزوتوپ های مختلف جهت مصارف پزش��کی، صنعتی 

و کشاورزی است.

6( برای اطالع بیشتر در این باره به لینک های ذیل مراجعه کنید:
http://www.aeoi.org.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f4431551-

d655-4717-b5f6-ae03753a2a90

http://www.aeoi.org.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=3f3c8763-

3241-45eb-9a93-ab98f8cfc6ad

http://www.aeoi.org.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=b4874f0c-

af35-4acc-a171-e489c8f5b7a4

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر
١. آموزش گام به گام روش های تحلیل سیاسی، حسن بهشتی پور، ص ١4 - 49.

2. مقدمه ای بر تحلیل سیاسی، دی. آ. استریکلند، و ال. وید. آر. جانستون، ترجمه دکتر 
علی معنوی، انتشارات آگه، چاپ اّول، تهران، پاییز ١3٨٠.

3. متدلوژی تفس��یر سیاس��ی، احمد جهان بزرگی، انتش��ارات مؤسسه فرهنگی دانش و 
اندیشه معاصر، چاپ اول، تهران ١379، چاپ سوم کتاب در کانون اندیشه جوان وابسته به 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
4. روش تحلیل سیاس��ی، امیرمحمد حاجی یوسفی، انتشارات دفتر نشر معارف )وابسته 

به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها( تهران، مهر ١3٨4.
5. شناخت و تحلیل سیاسی،  جواد منصوری، انتشارات شرکت به نشر، چاپ اول، تهران، 

.١377

گاه�ی ترتیبات ارائه ي�ک تحلیل 
سیاس�ی ب�ه ان�دازه محت�وای آن 
اهمیت دارد، زيرا انتخاب نادرست 
در ارائ�ه يک تحلیل ممکن اس�ت 
مخاطب�ان  روی  را  آن  اثربخش�ی 

کاماًل از بین ببرد.

پرسش هايي براي سنجش آموخته های ما از 
درس سوم

1. پرسش های پايه ای در هر تحلیل سیاسی کدامند؟
2. تفاوت پرسش های عمومی با پرسش های اختصاصی در هر تحلیل 

سیاسی چیست؟
3. اصلی ترين کاربرد تحلیل سیاسی از نظر شما چیست؟

4. فرق نظر با ديدگاه در تحلیل سیاسی چیست؟
5. به نظر شما پیش بینی تحوالت آتی در تحلیل سیاسی امکان پذير 

است؟ چرا؟
6. هدف از تحلیل سیاسی چیست؟

7. تحلیلگر سیاسی قرار است درنهايت به چه چیز برسد؟
8. هدف تحلیل چه تفاوتی با نتیجه تحلیل دارد؟

9. در يک تحلیل سیاس�ی تحلیگر قرار اس�ت دقیق�ًا چه چیزی را 
تحلیل کند؟

10. اينکه بدانیم برای چه کسانی تحلیل می کنیم، چه اهمیتی دارد؟
11. وسیله انتشار تحلیل ما و يا نحوه ارائه تحلیل که نوشتاری باشد، 
يا ش�فاهی و يا تصويری چه تأثیری بر نح�وه انتخاب روش تحلیلی 

ما می گذارد؟
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ای��ن بخش مفاهیم کلیدی زیر را در فرایند تیم س��ازی ب��ه خوانندگان معرفی 
می کند:

- بسترهای الزم برای کار تیمی و نقش شرایط درون تیمی و برون تیمی.
- ابعاد و اهمیت بینش و نگرش رهبران تیم ها.

- ابعاد و اهمیت ارتباطات درون تیمی.
- اهمیت اهداف و نقش آن در بهبود شرایط درون تیمی.

- شرایط محیطی مؤثر بر فعالیت کار تیمی و نهادهای مهم اثرگذار.
بسترهای الزم برای کار تیمی

چگونه می توان شرایط و بستر الزم برای انجام کار تیمی موفق را فراهم کرد؟ 

وقتی از ش��رایط و بسترهای الزم کار تیمی سخن می گوییم، مقصود چیست و آن 
ش��رایط کدامند؟ برای تیم، رهبر خوب چه کسی است؟ چه شرایطی را باید ایجاد 
کرد که در آن، ایده ها و کارکنان ش��کوفا شوند؟ چگونه اعضای تیم گرد هم جمع 
می ش��وند و احس��اس قدرت می کنند و عملکردهای خود را به جریان می اندازند؟ 
وقت��ی رهبر تیم در حال ارتقای متوازن ت��وان و قدرت اعضا از طریق ایجاد روابط 
مطلوب و پیوندهای مس��تحکم بین آنان اس��ت و آن را از طریق به چالش کشیدن 
و مفهوم ده��ی به هدف های تیم��ی پیگیری می کند، راه درازی را جهت تش��ویق 
کار تیمی مؤثر در محیط مورد نظرش در پیش دارد. تحقق کار تیمی و اس��تقرار 

صحیح تیم نیازمند دو دسته شرایط درون تیمی و برون تیمی است:

اشاره
کار با دانش آموزان و بخصوص س��اماندهي فعالیت هاي جمعي آنان، هم نیازمند تئوري و نظریه اس��ت و هم وابسته به 
تجرب��ه عملي و عیني. غالب مربیان ما در فعالیت هاي تربیتي ب��ا دانش آموزان، تجارب فراواني مي اندوزند، اما قطعاً اگر به 
نظریه و تئوري هم مس��لح باش��ند، میزان کارایي آنان بسیار بیشتر خواهد بود. مجموعه مقاالت کار تیمي درعمل، تالشي 
اس��ت براي ارتقای سطح دانش همه دس��ت اندرکاران مدارس که با دانش آموزان سروکار دارند و باید فعالیت هاي گروهي 

آنان را سازمان بدهند. امید که مفید واقع شود.

کار تیمي در عمل – قسمت پنجم

 احمدرضا قلی پور
مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد مديريت و کارآفرينی

شرايط دروني و محیطي مؤثر بر کار تیمي موفق
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شرايط درون تیمی
• نگرش و بینش رهبران تیم: مسئولیت هدایت 
تیم به سمت هدف های تیمی بر عهده رهبر تیم است. 
موفقی��ت تی��م وقتی اتف��اق می افتد که تی��م رهبری 
شایس��ته داشته باشد. هدایِت درس��ِت تیمی، مستلزم 
تواِن هدایت و هماهنگی توس��ط مس��ئول تیم اس��ت. 
اتخاذ سیاس��ت ها و روش های مطلوب، انگیزه اعضا را 
در انجام وظایف بیش��تر می کند. نگرش مدیران درباره 
موضوع��ات مهمی مثل نگرش تیم��ی یا نگرش فردی 
می تواند روند استقرار کار تیمی را تسریع یا ُکند نماید.
• اس�تقرار و تحکیم اهداف تیم�ی: پای بندی 
رهبر تیم به س��اختار، اهداف، سیاس��ت ها، مناسبات و 
ویژگی های کار تیمی اعضا باعث می شود موقعیت تیم 

در باور اعضا تحکیم شود.
• نوآوری و خالقیت: جو حاکم بر تیم باید خالقانه 
و مبتکرانه باش��د. امکان بروز استعدادهای اعضا وجود 
داش��ته باشد. موانع خالقیت در تیم شناسایی و نسبت 
به رفع آن ها اقدام ش��ود. جو خالقیت باعث می ش��ود 
اعضای تیم به طور مستمر نسبت به تولید ایده های تازه 

بپردازند و موانع موفقیت را از پیش پا بردارند.
• قوانین و مناسبات تیمی: قوانین حاکم بر تیم باید 

به گونه ای باش��د که هریک از اعضا احساس راحتی کنند. اگر فضای حاکم بر تیم 
مبتنی بر مقررات و مناسبات مورد توافق اعضا باشد.

• توس�عه توانمندی و اقتدار اعضا: موفقیت تیم مستلزم دارا بودن بازیکنان 
موفق، توان مند، انسجام تیمی و رهبر شایسته است. یکی از ویژگی های تیم موفق 
این است که اعضای تیم توان مند باشند. کسب توان مندی برای هریک از اعضا الزاماً 
درون تیمی نیس��ت، اما تیم باید جوی داشته باشد که همه اعضا احساس مطبوعی 
داش��ته باش��ند. و هر فردی که عضو تیم می شود، احس��اس کند برای وی شرایط 
ارتقا کاماًل مش��هود و فراهم است. در صورتی که عضو بتواند عملکردهای خاصی را 
انجام دهد و به توان مندی مش��خصی دست پیدا کند، می تواند به آن ها دست یابد. 
مس��ئولیت ایجاد ش��رایط مطلوِب درون تیمی به عهده رهبر تیم اس��ت. به شورای 

دانش آموزی مدرسه تان نیم نگاهی بیندازید، آنگاه به نکات زیر توجه فرمایید.
• تأکی�د ب�ر آموزش اعض�ا: رهبر و اعض��ای تیم باید فراین��د آموزش های 
توان مندس��ازی و خودارتقایی را ش��خصاً دنبال کنند. تأکید بر آموزش و انجام آن 

بستر مناسب برای قبول مسئولیت های تیمی را فراهم می کند.
• اطمینان از مطرح ش�دن تمام ايده ها: اعضای تیم باید اطمینان داش��ته 
باش��ند همه ایده های اعضا قابلیت مطرح ش��دن را دارد و هیچ نگرانی از این بابت 
وجود ندارد، اما آنچه مس��لم اس��ت این اس��ت که درنهای��ت، ایده های پرارزش تر 

جایگزین سایر ایده ها می شود.
• آم�وزش خالقیت: تیم های موفق خالقانه عمل می کنن��د. اعضا باید دائماً 
در کار تولید ایده تازه باشند. تولید ایده های خالقانه مستلزم آموزش تکنیک های 
خالقیت اس��ت. اینک بال��غ بر ده ها روش ب��رای این کار وج��ود دارد و در مراکز 
دانش��گاهی و آموزش خالقیت تدریس می ش��ود. اعضا باید اجازه داش��ته باشند با 

شرکت در کالس های آموزشی به پرورش خالقیت های خود اقدام کنند.
• تشويق به ايجاد نتايج بهتر: اعضا باید از طریق استمرار توسعه توانایی های 
خود برای ایجاد نتایج بهتری که می تواند در زندگی آن ها تحول مثبت ایجاد کند 

و آن ها را به کسب جایگاه های بهتر تشویق کند، ترغیب شوند.
• برجسته س�ازی نقاط قوت همکاران تیمی: شناسایی نقاط قوت اعضای 
تیم و برجسته س��ازی آن ها موجب تثبیت ویژگی مطلوب در عضو تیم و تش��ویق 
اعضا به بازتولید ویژگی در س��ایرین می ش��ود و جو مطلوبی در تیم ایجاد می کند. 
ای��ن ام��ر باعث باالرفتن تراز نقاط ق��وت اعضا از طریق تقوی��ت نقش های مکمل 

می شود.
• تفوي�ض ق�درت: در جهت تحقق اه��داف تیمی باید به اعض��ا اجازه داده 
ش��ود ب��رای انجام آن چیزهایی ک��ه آن را خوب می دانند اق��دام کنند. این کارها 
باعث می شود اعضا در تیم احساس قدرتمندبودن کنند و برای کمک و اثرگذاری 

آمادگی بهتری پیدا کنند.
• ارتقای موقعیت: جایگاه های تیمی موقعیت هایی 
برای ایفای نقش اس��ت. باور عمومی در تیم در زمینه 
دس��تیابی به آنها حائز اهمیت اس��ت. امکان ارتقا خود 
عاملی انگیزش��ی به حساب می آید. ارتقای موقعیت در 
تی��م باید عملک��ردی، قابل پیش بینی و دارای مس��یر 
معین باش��د. به عبارت دیگر، اعضا در تیم باید بتوانند 
ب��ا ارائه عملکردهای مش��خص امکان کس��ب و ایفای 
نقش های گوناگون را داش��ته باشند. به عالوه هریک از 
اعضای تیم باید بتواند مس��یر پیشرفت خود را ترسیم 

کند.
ایج��اد رواب��ط مطلوب و دوس��تانه با دیگ��ر اعضا: 
برقراری روابط مطلوب و دوس��تانه برای تحقق اهداف 
تیمی ضروری اس��ت. هری��ک از اعضای تیم به ارتباط 
بیِن خود نیاز دارند. مکانیس��م برقراری ارتباط باید در 
تیم س��هل و روان باش��د و به ایجاد جو مطلوب تیمی 

کمک کند.
• اعتم�اد به اعض�ا: اعتماد به اعض��ا درحقیقت، 
به معنی اعتماد به توانایی های اعضا در انجام درس��ت 
و مطل��وب وظایف محوله به نحو بهینه اس��ت. رهبر و 
اعضای تیم باید برای انجام کارها و مسئولیت های شان 

به یکدیگر اعتماد کنند.
• مشارکت جويی: رهبر تیم باید به همه اعضا امکان مشارکت در تصمیم گیری 
و تصمیم س��ازی در جهت تحقق اه��داف تیمی را بدهد. و تمام��ی کارهای ریز و 

درشت موجود در تیم را به گونه ای تعریف کند که همه در آن مشارکت کنند.
• اس�تقرار قاعده برد- برد: رهبر تیم همیشه به رابطه برد- برد فکر می کند. 
در هر کاری که انجام می دهد، همواره دنبال سود دوجانبه است؛ منفعتی که ابتدا 

اهداف تیمی را به جلو می راند و سپس اعضای تیم را ارضا می کند.
• ادراك تیمی: رهبر تیم س��عی می کند اطالعات کافی در اختیار تیم بگذارد 
ت��ا آنها بهتر بتوانند درباره پدیده های مختلف قضاوت کنند. آنها باید قادر باش��ند 
تفسیر درس��تی از رویدادهای پیرامون خود داشته باش��ند. همچنین اعضای تیم 
باید درک درستی از ساختار تیم، اهداف تیمی و محیط استقرار آن داشته باشند.

• ارتباط�ات: یک��ی از مهارت های مه��م در زندگی اجتماع��ی و تیمی مهارت 
ارتباطات است. ابتدا ببینید دیدگاه افراد دیگر چیست، سپس دیدگاه خود را مطرح 
کنید. ش��ما باید ابتدا شنونده خوبی باشید تا بتوانید ارتباط مطلوب برقرار کنید. در 

حین برقراری ارتباط به نقاط مشترک تکیه کنید و از نقاط غیرمشترک بپرهیزید.
• توس�عه چش�م انداز مش�ترك: تیم ها باید چشم انداز داش��ته باشند. این 
چش��م انداز باید با مشارکت همگانی تدوین ش��ود. در گام اول رهبر تیم باید اعضا 
را تش��ویق کند ابتدا برای خود، چشم انداز شخصی داشته باشند، سپس برای تیم 
مش��ترکاً چشم انداز تیمی تدوین کنند. در گام بعدی حرکت از چشم انداز شخصی 
به چشم انداز مشترک را ترغیب کنند. احساس با هم بودن اعضا با چشم اندازی که 
ش��ما در حال رفتن به سوی آن هس��تید بسیار حائز اهمیت است و این امر باعث 

هم ترازی اعضا و تیم می شود.

دنبال کردن اهداف ارزشمند و معنی دار
• تولی�د هدف ه�ای هوش�مندانه: هدف های تولیدش��ده توس��ط تیم باید 
هوش��مند )اسمارت( باشد )به بحث الزامات تیمی مراجعه شود(. اهداف تأییدشده 
تیمی باید واجد ارزش ها و هنجارهایی باش��د که اعضای تیم آنها را به طور دقیق، 

کمیت پذیر و منطبق با واقعیت های درون و بیرون تیمی پدید آورده باشد.
• تأکید بر هدف: رهبر تیم با کمک اندیشه های موجود در بین اعضا می تواند 
اس��تعداد افراد را با هم ترکیب کند تا برای تیم منفعت ایجاد کند و در این حالت 

است که انرژی و فعالیت تیم در مسیر هدف قرار می گیرد.
• هم افزايی: اعضای تیم باید از طریق پوشش دادن به نقاط ضعف همدیگر و 
ارتق��ای توان مندی های خود و اعضای هم تیمی درنهایت، به توان تیم اضافه کنند. 
اعضای تیم اگر دست هم را بگیرند همدیگر را باال می کشند و اگر پای هم بگیرند 

 ج�و حاک�م بر تی�م باي�د خالقانه 
و مبتکران�ه باش�د. ام�کان ب�روز 
اس�تعدادهای اعضا وجود داش�ته 
باش�د. موان�ع خالقی�ت در تی�م 
شناس�ايی و نس�بت به رفع آن ها 
اقدام ش�ود. ج�و خالقی�ت باعث 
می شود اعضای تیم به طور مستمر 
نس�بت ب�ه تولی�د ايده ه�ای تازه 
بپردازن�د و موان�ع موفقی�ت را از 

پیش پا بردارند.
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همدیگر را به زیر می کش��ند. به میدان آوردن هدف مند همه اس��تعدادها و تهییج 
دیگران برای طرح آزادانه ایده ها، می تواند باعث تولید بیش��ترین ایده شود. تولید 
حداکث��ری تعداد ایده ها موجب پوش��ش کامل همه زوایای پیدا و پنهان مس��ئله 
می شود و به همه وجوه موضوع توجه می دهد. انجام درست این کار باعث می شود 
عملکرد کلی تیم از مجموع تک تک اعضا بیش��تر ش��ود. در ای��ن حالت هم افزایی 

اتفاق افتاده است.
• چالش مندی هدف ها: هدف های چالش��ی بسیاری از اعضای تیم را مستمراً 
در صحنه نگه می دارد. تش��ویق تیم به مواجه��ه با چالش های معنی دار که ممکن 
اس��ت تیم با آنها مواجه ش��ود و بویژه آنهایی که قابل مدیریت هس��تند، مستلزم 

کسب مهارت های ویژه است )چالش های باالتر با مهارت های باالتر(.
• مش�ارکت اعض�ا در هدف گ�ذاری: ه��رگاه اعضای تی��م در تولید هدف 
مشارکت داشته باشند، بهتر با هدف ارتباط برقرار می کنند و برای تحقق آن بهتر 
تالش می کنند. تولید اهداف روش��ن با کمک هم موجبات ایجاد تعهدات تیمی را 

فراهم می کند.
• بازخورد س�ريع: فراهم کردن بازخورد س��ریع از عملکرد )به طوری که هر 
فرد بداند وظیفه اش را بخوبی انجام داده اس��ت، یا خیر؟( باعث می شود خطاهای 
تیم در کوتاه ترین زمان اصالح ش��ود و رهبر نیز باید نس��بت به تصحیح عملکرد 

تیم اقدام کند.
• تقويت نقاط قوت: از جمله کارهایی که باید در سطح تیم انجام گیرد، این 
است که نقاط قوت تیم شناسایی شود و در سطح تیم منتشر گردد تا تیم در مسیر 

درست، به طرف کسب هدف های معنی دار و ارزش مند هدایت شود.
• ش�رايط برون تیم�ی: خانواده، مدرس��ه، اجتماع، فرهنگ، و س��ایر عوامل 
بیرون��ی ب��ر کار و کیفیت کارک��رد تیم اثر می گذارند. این عوام��ل گرچه بر تیم و 
کیفیت عملکردش مؤثرند، به هیج وجه تحت کنترل دس��ت اندرکاران تیم و گروه 
نیس��تند. بدیهی است عوامل بیرونی و درونی بر هم اثر متقابل دارند. البته روشن 
اس��ت که عوامل بیرون��ی بر تیم و عملکرد تیمی تأثیر مس��تقیم و غیرمس��تقیم 
قوی تری دارند. ش��رایط برون تیمی مطلوب، موفقیت های تیمی را تسریع می کند. 
فرزن��دان خانواده های موفق اعضای بهتری برای کار گروهی در مدارس هس��تند. 
ش��رایط مطلوب وقتی است که شرایط درون تیمی و برون تیمی مکمل و پشتیبان 

هم باشند.
• خان�واده: خانواده اولین گروهی اس��ت که هر ف��ردی آن را تجربه می کند. 
به عبارت��ی، هر فردی که متولد می ش��ود، به طور ناخودآگاه وارد گروهی موس��وم 
به خانواده می ش��ود. واژه هایی نظیر پدرس��االر، مادرس��االر، فرزندس��االر را همه 
کم وبیش ش��نیده ایم. در این گونه خانواده ها، یک نفر عنصر اصلی شناخته می شود 
و بقی��ه افراد خانواده اعضای مؤث��ر در تصمیم گیری به حس��اب نمی آیند. اعضای 

این گون��ه خانواده ه��ا، بوی��ژه فرزندان خان��واده که به 
عضویت گروه ها و تیم ه��ا درمی آیند، فاقد مهارت های 
زندگ��ی گروهی هس��تند. این دانش آم��وزان وقتی در 
گروه یا تی��م قرار می گیرند، کارآی��ی الزم برای ایفای 
نقش گروه��ی ندارند. این گونه فرزن��دان ویژگی هایی 
نظی��ر خودرأی��ی و انعطاف ناپذیری را ب��ا خود به تیم 
می آورند. خانواده بستر مناسب برای تمرین کار تیمی 
اس��ت. خانواده هایی در این زمینه موفق هس��تند که 
بتوانند آن را محیط مناسبی برای پرورش ویژگی های 
کار تیم��ی تبدیل کنند. بنابرای��ن خانواده ها می توانند 
فرزندان خود را گروه پذیر یا تیم پذیر بار آورند. در این 
ش��رایط فرزندان چنین خانواده هایی وقتی در تیم قرار 

می گیرند، حداکثر بهره وری را ایجاد می کنند.
• فرهن�گ: فرهن��گ که جامع س��نت ها، آداب و 
رس��وم، آیین ها و به طور کلی باورهای مش��ترک مردم 
است، بس��تر اجتماعی مهمی محسوب می شود که بر 
کار تیمی به عنوان یک فرایند اجتماعی مؤثر است. در 
کش��ور ما به دالیل زیادی کار گروهی جایگاه درستی 
ندارد. به اذعان کارشناسان و صاحب نظران، »در ایران 
هن��وز کار جمعی و گروهی جایگاه خود را به درس��تی 

نیافته است و [مردم] به دالیلی که ریشه در فرهنگ دارد، از انجام کارهای گروهی 
طفره می روند. ریش��ه یابی این امر فرهنگی کار س��اده ای نیس��ت١«. اگر بپذیریم 
روحی��ه کار جمعی در حال حاضر وجود ندارد، یا ضعیف اس��ت، باید بپذیریم این 
امر پدیده ای مدرن در ساختار فرهنگی اجتماعی سیاسی ایران است. شرایط الزم 
برای گس��ترش کار جمعی و روحیه کار گروهی چه چیزهایی اس��ت؟ نخس��تین 
ش��رط برای داش��تن روحیه کار جمعی، وجود مهارت های مدنی توس��عه یافته در 
جامعه است. دومین ش��رط، وجود سازوکارهای دموکراتیک در ساختار سیاسی و 
اجتماعی اس��ت. منظور از این س��ازوکارها، ایجاد امکان مشارکت تمامی مردم در 
ش��کل گیری نهادها و تصمیم گیری در این حوزه هاست. سومین عامل برای تقویت 
فرهنگ کار جمعی، باال بودن س��رمایه اجتماعی در جامعه اس��ت. الزمه اینکه دو 
یا چند نفر برای تحقق هدف واحد فعالیت کنند [این اس��ت که] این افراد بتوانند 
یکدیگر را بپذیرند و با رویکردی مثبت به هم نگاه کنند. عامل دیگر کاهش روحیه 
جمع��ی آیین زدایی از نظام اجتماعی اس��ت. در دهه های اخی��ر به دالیل مختف 
آیین های س��نتی در جامعه یا از میان رفته اند یا اینکه تنها عده ای به جای مانده 
که معنا و محتوای آنها نیز دست کاری شده و نمی توانند کارکردهای اجتماعی کار 
جمعی را ایفا کنند. عامل بعدی که برای گسترش کار جمعی اهمیت دارد، وجود 
یک نظام حقوقی تأمین کننده منافع افرادی که اس��ت متکی به قانون هستند. در 
صورتی که افراد احس��اس کنند قانون و نهادهای حقوق��ی، منافع آنها را در نظام 
اجتماعی تضمین می کنند، می کوشند به صورت فردی فعالیت های خود را به پیش 
ببرند. برای مثال اگر فعالیت ها در نظام آموزش��ی به گونه ای تنظیم شود که افراد 
فضایی هم برای هم رأیی و همدلی نداش��ته باشند، کار در نظام آموزشی به سوی 

فردی شدن سوق پیدا می کند.2
•  مدرس�ه: یک��ی از عوامل بیرونی مؤثر در امر کار گروهی مدرس��ه اس��ت. 
منظور از مدرس��ه در اینجا نهاد مدرس��ه، اعم از کالبد، اولیا، سیاس��ت ها، قوانین، 
راهبردهای کالن، روش های اجرایی و همه اجزای آن است. سیاست های ابالغی و 
اجرایی وزارت آموزش و پرورش و ادارت کل تابعه و شهرستان ها به همراه نگرش 
و بینش اولیای مدرسه در بسترسازی توسعه کار گروهی بین شاگردان مؤثر است. 
باورمندی اولیای مدرس��ه به امر کار گروهی خود یک عامل کلیدی اس��ت، چراکه 
اولیای مدرس��ه خود نیز از خانواده و جامعه و سایر عوامل بیرونی تأثیر می پذیرند. 
قبل از هرگونه اقدام و فعالیت در زمینه کار گروهی و نیز »به منظور داش��تن یک 
کار گروهی موفق مهم ترین عامل، آموزش کار به دانش آموزان است که باید هدف 

مشترک در کار گروهی را بدانند و با تقسیم کار، وظایف و اختیارات آشنا شوند.
یکی از پیامدهای کلیدی فعالیت گروهی بحث گروهی است... آنها با این روش 

یاد می گیرند:
- [ویژگی های کار گروهی را در خود پرورش دهند].

- عقاید خود را در قالب بیانات شفاهی سازماندهی 
و ابراز کنند.

- اندیش��ه های دیگران را با گ��وش دادن دقیق به 
صحبت های شان دریافت و ارزیابی کنند.

- تفک��ر انتقادی و بالعکس انتقادپذیری را در خود 
پرورش دهند.

- روش ه��ای ایجاد رابطه مطل��وب اجتماعی از راه 
زبان شفاهی را درست به کار برند.

درواق��ع، بح��ث گروه��ی، دانش آم��وزان را ب��رای 
مشارکت مفید در فعالیت های اجتماعی آماده می کند 
و ب��ه آنها می آم��وزد به دق��ت گوش کنن��د و با دقت 

صحبت کنند )زندی، ١3٨3، ص١2٠(«3.
به باور ویگوتسکی، فرآیندهای عالی ذهنی در انسان 
)افکار، احساس��ات و انگیزه ه��ا( از راه تعامل اجتماعی 
شکل می گیرد. بنابراین، مشارکت اجتماعی را یکی از 
شرایط مهم یادگیری به شمار می آورند. طبق این باور، 
بسیاری از مس��ائل از طریق تبادل اندیشه و مشارکت 
گروهِی یادگیرندگان حل می ش��وند4. از اواس��ط نیمه 
اول قرن بیس��تم تالش های زیادی ب��رای آموزش کار 
گروهی در جهان ش��روع شده بود، اما درواقع، آموزش 

نخستین شرط برای داشتن روحیه 
مهارت ه�ای  وج�ود  جمع�ی،  کار 
مدنی توسعه يافته در جامعه است. 
دومین ش�رط، وجود سازوکارهای 
دموکراتیک در س�اختار سیاس�ی 
و اجتماع�ی اس�ت. منظ�ور از اين 
امکان مشارکت  ايجاد  سازوکارها، 
تمامی مردم در شکل گیری نهادها 
و تصمیم گیری در اين حوزه هاست. 
سومین عامل برای تقويت فرهنگ 
کار جمع�ی، ب�اال ب�ودن س�رمايه 

اجتماعی در جامعه است. 
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مؤث��ر کار گروهی عمری کوت��اه دارد. »تاریخچه توجه 
به آموزش گروهی و یادگیری مش��ارکتی به اوایل دهه 
١93٠ بازمی گ��ردد، ول��ی عماًل تا س��ال ١975 از این 
روش آن طور که باید، استقبال نشد«5. در حال حاضر 
توجه به امر آموزش کار گروهی در حال افزایش است. 
عالوه بر امر آموزش، توجه به مقوله هایی نظیر ارزیابی 
عملکرد تیم در مدرسه و بهبود مستمر تیم ها می تواند 

به غنی سازی آنها کمک کند.
• جامعه، قوانین اجتماع�ی و نهادهای اداری: 
»ه��رگاه مجموع��ه ای از گروه های اجتماع��ی در قالب 
نهادها یا س��ازمان هایی به ایفای نقش بپردازند جامعه 
ش��کل می گیرد. گروه ه��ا در خالء ش��کل نمی گیرند، 
بلک��ه تش��کیل گروه ه��ای اجتماع��ی در چارچ��وب 
قواعد و معیارها و ضوابط مش��خصی اس��ت«6. یکی از 

نهادهای مهمی که در تشکیل جامعه نقش 
کلی��دی ایف��ا می کند، دولت اس��ت. دولت 
نقش ه��ای مهمی ایفا می کند. نهادس��ازی، 
جمل��ه  از  هویت س��ازی  و  فرهنگ س��ازی 
نقش های بنیادین دولت هاست. »البته باید 
گفت، دولت، تنها منبع هویت س��از در ایران 
نبوده اس��ت. فرهنگ رجایی چه��ار مؤلفه 
اساس��ی برای هویت ملی ایرانیان برشمرده 
که عبارت اس��ت از دین )اسالم( [و مذهب 
تش��یع]، ایرانیت، سنت و تجدد که درواقع، 
در شکل گیری این مؤلفه های هویتی عوامل 
و منابع متعددی در کن��ار دولت تأثیرگذار 
بوده اند. این امر موجب شده هویت یک فرد 
ایرانی بسیار پیچیده باشد... دولت در ایران، 
عنصر اصلی هویت س��از بوده است و همواره 
ت��الش ک��رده، هنجارهای اصل��ی حاکم بر 
جامعه را ایجاد کند«7. بنابراین نقش جامعه 
و نهاده��ای آن در ایجاد فرهنگ کار تیمی 
و گروهی انکارناپذیر است. نهادهای مسلط 

ب��ر جامعه نظیر دولت، مجلس، روحانیت، مردم و مانند آن، در تولید نهادها و انواع 
فرهنگ نقش دارند، زیرا اساس��اً جامعه چیزی جز نهادها و س��ازمان ها و گروه ها و 
فرهنگ های حاکم بر آنان نیست. دولت با ایجاد نهادهای اداری و اجتماعی و حاکم 
نمودن قوانین بر آنها گام مهمی در جهت ایجاد باورهای مش��ترک )فرهنگ( بین 

مردم برمی دارد.
تیم ه�ای موفق و الگو در محی�ط: وجود تیم های موفق، بویژه در س��طوح 
دانش  آموزی کار آموزش تیم  سازی را آسان و تسریع می  کند. تیم های موفق نقش 
الگ��و را ایف��ا می  کنند. این امر مطابق یادگیری رفتاری قابل تبیین اس��ت. مطابق 
نظریه  رفتارگرایی، »رفتار باید به وس��یله تجارب قابل مش��اهده، تبیین شود، نه به 
وس��یله فرآینده��ای ذهنی. از نظ��ر رفتارگرایان، رفتار آن چیزی اس��ت که انجام 
می دهیم و به طور مس��تقیم قابل مش��اهده اس��ت و افکار، احساس��ات و انگیزه ها، 
موضوع های مناسبی برای علم مطالعه رفتار نیستند، زیرا آنها را نمی توان مستقیماً 
مش��اهده کرد«٨. طب��ق این نظریه ها، یادگیری، [فراین��ِد] ایجاد و تقویت رابطه و 
پیوند بین محرک و پاس��خ در سیس��تم عصبی انسان اس��ت. از نظر صاحب  نظراِن 
این رویکرد، در فرآیند یادگیری، ابتدا »وضع یا حالتی« در یادگیرنده اثر می کند، 
س��پس او را به فعالیت وامی دارد و بین آن وضع یا حالت و پاسخ ارائه شده، ارتباط 
برقرار می ش��ود و عمل یادگیری انج��ام می پذیرد9. به عب��ارت دیگر، مطابق این 
نظری��ه الگوهای موفق باعث تقویت رفتار مش��ابه می  ش��ود. از آنجایی  که الگوهای 
موف��ق قابل مش��اهده  اند، در نتیجه مورد پیروی قرار گرفته و باعث رفتار مش��ابه 
می  ش��وند. تیم  های مش��اهده  گر برای رس��یدن به موفقیت، از رفتار تیم  های الگو 

تبعیت می  کنند تا به موفقیت مشابه دست پیدا کنند.
بحث و گفت وگو: تیم های دانش  آموزی در خالء فعالیت نمی  کنند، بلکه انجام 

مسئولیت  های ش��ان در ش��رایط واقعی اتفاق می  افتد. 
وجود بس��تر فعالیت، اعم از بستر بیرونی و درونی برای 
ایج��اد یک تیم موفق حتمی اس��ت. هیچ  یک از عوامل 
بیرون��ی و درونی دخیل در فعالی��ت تیمی بر دیگری 
رجحان ندارد. هر دو دس��ته عوامل باید به  موازات هم 
پی��ش روند. نقش تک  ت��ک اعضای تیم، مناس��بات و 
ساختار آن، رهبر تیم و جو تیمی غالب همان  قدر مهم 
اس��ت که نقش عوامل محیطی نظیر خانواده، مدرسه، 
اجتماع، وزارت  خانه، دولت و فرهنِگ غالب ملی. از این 
منظر، ایجاد همه عوامل بسترساز دخیل در کار تیمی 
باید به طور یکپارچ��ه عمل کنند. فرض می  کنیم یک 
دانش  آموز در منزل کار جمعی را از والدین الگوبرداری 
می  کن��د. در کوچ��ه وقتی ب��ا هم  بازی  های��ش مواجه 
می  ش��ود، باید اش��کال دیگر آن را در بازی  های تیمی 
مش��اهده کند. اگ��ر چنین اتفاق��ی بیفتد، 
پازل منزل- کوچه کامل ش��ده است. وقتی 
پ��ای دانش  آموز به مدرس��ه می  رس��د الزم 
است مش��اهده کند اولیای مدرسه آموزش 
و تمری��ن کار تیمی را ب��ه وی می  آموزند و 
خودشان مظهر کار گروهی  اند و الجرم وی 
نیز مجبور به انجام کار تیمی است؛ در غیر 
این ص��ورت، با تنبیه و مق��ررات بازدارنده 
مواجه می  شود. در چنین شرایطی خانه  های 
بیشتری از پازل کار تیمی تکمیل   می شود. 
در این  صورت، می  توان امید داشت فرهنگ 
کار تیمی در وی نهادینه   شود. وقتی فردی 
ب��ا این فرهنگ وارد بازار کار   ش��ود، یا پای 
درس اس��تادان دانشگاه و معلمان مدرسه و 
یا مقابل رسانه  ها و پای منابر وعاظ بنشیند، 
آنجا را نیز محل��ی هماهنگ با فرهنگ کار 
تیم��ی ببیند، دیگر همه چیز ب��ر وفق مراد 
اس��ت. قطعاً چنی��ن فرضی الزم اس��ت تا 
بس��تر کار تیمی ام��ر ممکن تلقی ش��ود. 
البته جامعه ما فاقد یکپارچگی الزم برای فرهنگ کار تیمی اس��ت. ایجاد فرهنگ 
کار تیمی مس��تلزم عزم ملی اس��ت، چراکه نهادهای بی ش��ماری نظیر آموزش و 
پرورش، دانش��گاه  ها، رس��انه  های صوتی، تصویری و مکتوب، خانواده، سازمان های 
متصدی فرهنگ عامه، نهادهای مذهبی و مراجع اجتماعی و بویژه دولت به عنوان 
بزرگ ترین عنصر نهادس��از همه و همه در امر تولید، اشاعه و استقرار فرهنگ کار 
تیمی دخیل هس��تند. با کمال احترام برای همه تالش ها، در حال حاضر این عزم 
و اراده ملی مش��هود نیس��ت. افراد عالقه  مند به انجام کار تیمی چالش  های زیادی 
را پی��ش رو دارند، زیرا نه تنها خانه و مدرس��ه، بلکه اجتماع و محل کار هیچ  کجا 

مطابق فرهنگ کار تیمی به پیش نمی  رود.
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2. فاضلی، نعمت اهلل، گفت وگو با روزنامه اعتماد، مهر 9١.

3. نرگس قدیمیان س��یف، به راهنمایی حس��ین نژاد، مقاله »جایگاه و راهکارهای کار گروهی 
در مدارس ابتدایی«.

4. همان.

5. همان.
6. م��روری ب��ر نقش و جای��گاه مفاهیم گ��روه، نهاد، جامع��ه و فرهنگ با ن��گاه تطبیقی به 

دیدگاه های اسالمی.
7. مقصود رنجبر، نهادهای دینی مدنی در ایران، مجله پگاه حوزه، شهریور ماه ٨6، ص 2١4.

٨. بیابانگرد، اسماعیل؛ روان شناسی تربیتی، تهران، ویرایش ١3٨4، چاپ اول، ص ١93.
9.ش��عبانی، حس��ن؛ مهارت های آموزشی و پرورشی، تهران، س��مت، ١3٨3، چاپ هجدهم، 

ص 22.

نهاده�ای مس�لط بر جامع�ه نظیر 
مردم  روحانی�ت،  دولت، مجل�س، 
و مانن�د آن، در تولی�د نهاده�ا و 
ان�واع فرهنگ نق�ش دارن�د، زيرا 
اساس�ًا جامعه چیزی ج�ز نهادها و 
سازمان ها و گروه ها و فرهنگ های 

حاکم بر آنان نیست.
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اشاره:
پیروزی انقالب اسالمی ايران يکی از بزرگترين 
شگفتی های قرن بیستم بود. در روزگاری که 
فضای انقالبی مارکسیستی و جنبش های مسلحانه 
بر چهارگوشه دنیا سیطره داشت، در ايران 
انقالبی به پیروزی رسید که نه مارکسیستی 
بود و نه مسلحانه، در تحلیل اين پ ديده نادر، 
برخی کشورهای خارجی و برخی نیز ضعف 
شاه در سرکوب مردم را عامل اصلی پیروزی 
انقالب می دانند، حال آنکه امکان وقوع تحولی 
با اين عظمت بدون نقش آفرينی جامعه اساسا 
وجود نداشت. بنابراين به نظر می رسد برای 
تحلیل چگونگی پیروزی انقالب اسالمی، الزم 
است نخست به تحلیل جامعه ايرانی آن سال ها 
پرداخت.

دکتر تقی آزاد ارمکی يکی از برجسته ترين 
جامعه شناسان ايرانی است که با تألیف 24 عنوان 
کتاب و انجام تحقیقات میدانی فراوان، نقشی 
به سزا در شناخت و تحلیل جامعه ايران ايفا کرده 
است. به مناسبت سی و ششمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی با وی پیرامون عوامل مؤثر بر 
پیروزی انقالب به گفت و گو نشستیم.

ريشه هاي جامعه شناختي انقالب اسالمي 
و علل موفقیت روحانیت

گفتوگوبادکترتقيآزادارمکی،جامعهشناسواستاددانشگاهدرباره

 مهرداد جهانگیری



پرونده دوم
پرونده دوم

 در تحلیل انقالب ايران بسیاری از صاحب نظران معتقد به 
اجتناب ناپذير بودن آن هس�تند. گروهی از منظر سیاس�ی، گروهی 
نی�ز اقتصادی. اما ب�ا توجه به مرتبط بودن تم�ام اين حوزه ها به هم، 
ش�ما به عنوان يک جامعه ش�ناس؛ آيا از نظر ش�ما هم وقوع انقالب 

اجتناب ناپذير بود؟
دکت�ر آزاد: یکی از اصلی تری��ن کارهایی که باید به آن دقت کرد، اس��تفاده 
از مفاهیم مناس��ب و تعیین ارتباط آنها با یکدیگر و با ش��رایطی که )منظورم هم 
زمان و دوره تاریخی اس��ت و هم س��ؤالی اس��ت که مطرح می شود( در آن زیست 
می کنیم، اس��ت. می دانید که االن حدود چهار دهه از ش��رایط انقالب و وقوع آن 
گذش��ته اس��ت. به همین دلیل انقالب س��احتی تاریخی یافته است. درست است 
که اغلب مردم امروز درگیر انقالبی بوده اند که االن از آنها فاصله گرفته اس��ت به 
لحاظ زمانی و دوره ای. همان طور که مردمی )نس��لی( که در انقالب بوده اند هم از 
ش��رایط انقالب فاصله گرفته و درگیر مس��ائل جدیدی شده اند. این خود نشان از 
وضعیتی است که بدون درک و توجه به آن نمی توان و نمی بایست در مورد انقالب 
بحثی کرد و حتی تحقیقی در این زمینه انجام داد. یک مش��کل عمده این اس��ت 
که بس��یاری در مورد انقالب حرف می زنند ولی تص��وری که از آن دارند متفاوت 
اس��ت. برای روشن شدن بهتر اس��ت از این افراد سؤال کرد که مسئله مرکزی که 
انقالب معطوف به آن به وقوع پیوست، کدام بود؟ کمتر توافقی در این زمینه وجود 
دارد. کمتر می توان دید که حتی مدعیان فکری و اندیش��ه ای جامعه هم در اینکه 
انقالب اس��المی مسئله مرکزی اش توس��عه بوده، رفاه بوده، مشارکت بوده، عدالت 
بوده، دموکراس��ی بوده، تمدن س��ازی بوده یا امری دیگر بوده است، توافق ندارند. 
به دلیل همین اختالف نظر هم از یکدیگر جدا ش��ده و نزاع بین آنها شکل گرفته 
اس��ت. در حالی ک��ه تقریبا تا حدودی در دوره انق��الب نزدیکی معنای مربوط به 
شرایط و دالیل انقالب وجود داشت. این توافق حداقل در اکثریت نیروهای درگیر 
وجود داش��ت و همین توافق بود که کارها را به س��رعت محقق می کرد و تالش و 
مقاومت و چانه زنی ممکن شده بود. در دوره جدید بیشتر کسانی که مدعی انقالب 
اس��المی هس��تند دارای امکانات و توان و نیرو و فرصت هستند اما تصویری دقیق 
از ان ش��رایط نمی توانند ارائه دهند. می دانید چرا؟ چون از این پدیده دور ش��ده و 
از آن فاصله گرفته اند. نوعی بیگانگی نس��بت به آن وجود دارد. به همین دلیل هم 

این همه حرف و حدیث و داعیه و مالحظه وجود دارد. 
یکی از این موارد به تعیین مصداق در مورد بس��تر وقوع انقالب اس��المی است 
که در قالب س��ؤال شما مطرح ش��ده است: راس��تی انقالب امری اجتناب پذیر یا 
اجتناب ناپذیر بود. کدامیک؟ انقالب هم اکنون که محقق شده است اجتناب ناپذیر 
است ولی در مسیری که داشت اتفاق می افتاد اجتناب ناپذیر نبود. انقالب که قرار 

نب��ود حتما اتفاق بیافت��د. ولی االن که اتفاق افتاده اس��ت امری حتمی و اجبار و 
اجتناب ناپذیر می باش��د. بدین لحاظ الزم اس��ت جایی که قرار گرفته ایم را معلوم 
کنیم و سؤال را پاسخ دهیم. ما همه منظورم من و شما و دیگرانی هستند که در 
م��ورد انقالب حاال بحث می کنند انقالب را باید امری اجتناب ناپذیر بدانیم. چون 
اتفاق افتاده اس��ت. ما ب��ا اتفاق و واقعه انقالب روبرو هس��تیم. اما در زمانی پیش 
از انق��الب مثال در س��ال ١356 اصال انقالب ام��ری اجتناب ناپذیر نبود. اتفاقا امور 
دیگر اجتناب ناپذیر جلوه می کرد. همه داشتند در مسیری دیگر حرکت می کردند. 
حت��ی انقالبیونی که از درون انقالب درآمدند هم داش��تند کار دیگری می کردند. 
انقالب نتیجه ناخواس��ته و نامعین مجموعه ش��رایط و عواملی بود که کمتر هم را 
می شناختند و هم را می دیدند. انقالب نتیجه نادیده شده و ناخواسته آنها بود. همه 
داش��تند کاری دیگر می کردند با اهداف و جهت هایی دیگر. کارهای آنها در جایی 
همسان شد و در جایی ناهمسان. همسانی شان را می بینم حاال و غیر همسانی شان 

را نمی خواهیم ببینم. 
ی��ک مالحظه دیگری هم در اجتناب ناپذیر بودن انقالب نهفته اس��ت که باید 
مورد توجه قرار گیرد و آن خارج کردن اراده گرایی اجتماعی از متن انقالب است. 
خارج کردن آگاهی و فهم و اقدام های متعدد در وقوع ا نقالب است و ... به عبارت 
دیگ��ر، مدعیان این نوع نگاه وق��وع انقالب را به نقش آفرین��ی نیروهایی خارج از 
حیات بش��ری چون جبر تاریخ و ضرورت ه��ای فرهنگی و اقتضائات زمانه و دوره 
تاریخی محول می کنند. این بدترین تعابیری اس��ت که در مورد انقالب اس��المی 
ارائه ش��ده است. انقالب اس��المی در زمانی که داشت )البته به تعبیر امروزین ما( 
وقوع می یافت اجتناب ناپذیر نبود. اما وقتی که به وقوع پیوست اجتناب ناپذیر شد 
و اجتناب ناپذیر است. بازخوانی واقعه بعد از واقعه است که دردسر ساز است. ما از 
معلول به علت حرکت می کنیم تا از علت به معلول. این اصل و جهتی است که به 
بهترین شکل می توان بازگو کرد. این اشکال در بسیاری از سطوح زندگی ما جاری 
اس��ت. ما مثال بعد از انقالب را که به شرایط بعد از انقالب مرتبط است به شرایط 
و موقعیت های قبل از انقالب هم می بریم و به همین دلیل انقالب را از س��اده گی و 
بی پیرایگی اش دور کرده و آنرا آلوده می س��ازیم. مثال بعد از انقالب اتفاقی افتاده 
اس��ت تحت عنوان اختالف نظر روش��نفکری دینی و روحانیت. این را اگر درست 
باشد که جای بحث دارد به شرایط قبل از انقالب برده و سعی می کنیم که تاریخ 
انقالب را از وجود و حضور روش��نفکری دینی خالی کنیم. همه دغدغه ش��ارحان 
امروز انقالب اس��المی این شده است که جایی برای حضور نیروهای بعد از انقالب 
در شرایط قبل از انقالب بیابند و نقش و جای نیروهای قبل از انقالب را پاک کنند. 
این شده است دستکاری در تاریخ انقالب اسالمی. کاری که خیلی شایع شده است 
و هر کس��ی این کار را می کند. مراکزی که مس��ئولیت تاریخ انقالب اسالمی را به 

اجتناب ناپذیر بود. کدامیک؟ انقالب هم اکنون که محقق شده است اجتناب ناپذیر 
و هر کس��ی این کار را می کند. مراکزی که مس��ئولیت تاریخ انقالب اسالمی را به است ولی در مسیری که داشت اتفاق می افتاد اجتناب ناپذیر نبود. انقالب که قرار 
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اص�ال اين ط�ور نبوده اس�ت. اصال 
اف�راد وگروه هاي�ی نبوده ان�د که 
قصد و ت�وان جلوگی�ری از وقوع 
انقالب�ی ک�ه معلوم نب�ود به وقوع 
بپیون�دد را داش�ته باش�ند. البته 
ممکن اس�ت ع�ده ای در س�طح 
ف�ردی از امری ناراح�ت بودند يا 
اينکه اعتراضی به مس�یری کرده 
آنچه  نمی دانس�تند  ولی  باش�ند، 

به وقوع می پیوندد انقالب است.

عهده دارن��د هم در این زمینه کاری نمی کنند. به نظر 
می آید بس��یاری از این مراکز هم برای دست کاری در 
تاریخ انقالب آمده اند. س��عی می کنند سندسازی کنند 
یا سندهای حاشیه ای را سندهای کانونی کنند. جالب 
اس��ت که ش��خصیتی که در دوران انق��الب به عنوان 
معلم انقالب لقب گرفته بود در ش��رایط بعد از انقالب 
مسئله دار می شود و همه تالش این می شود که اثری از 
او در تاریخ انقالب نماند و در ادامه هم اسناد حاشیه ای 
که س��ندیت آنها جای بحث دارد کانونی ش��ده و این 
چه��ره نماینده دولت و رژیم پیش��ین ت��ا معلم انقالب 

معرفی می گردد. 
 اگ�ر معتقديد که وق�وع انقالب 
ب�وده اس�ت، تش�ريح  ناپذي�ر  اجتن�اب 
بفرمايی�د از چ�ه زمان�ی رژي�م ش�اه در 
مس�یری ق�رار گرفت که وق�وع انقالب را 
اجتناب ناپذي�ر می ک�رد. در واق�ع ت�ا چه 
زمان�ی هنوز اين فرصت برای رژيم پهلوی 
وجود داشت که مخالفان خود را مجاب به 

پیگیری مسیر اصالحات کند؟
دکتر آزاد: همه نیروها و س��ازمان ها و جریان هایی 

که در مس��یر انقالب قرار گرفتن��د، به طور مؤثر در س��اختن انقالب نقش آفرینی 
کردند، البته بس��یاری از آنها بدون درک از اینکه کارش��ان چ��ه نتیجه ای در پی 
خواهد داشت. من خیلی به کسانی که امروز مدعی شده اند که می خواستند جلوی 
انقالب را بگیرند معترضم. اصال این طور نبوده است. اصال افراد وگروه هایی نبوده اند 
که قصد و توان جلوگیری از وقوع انقالبی که معلوم نبود به وقوع بپیوندد را داشته 
باش��ند. البته ممکن است عده ای در س��طح فردی از امری ناراحت بودند یا اینکه 
اعتراضی به مس��یری کرده باشند، ولی نمی دانس��تند آنچه که به وقوع می پیوندد 
انقالب اس��ت. همه امور تا زمانی اس��ت که انقالب به قوع پیوس��ت. می دانید کی 
انقالب به وقوع پیوس��ت؟ انقالب در روز بیس��ت و دوم بهمن س��ال ١357 تمام 
ش��د، ش��روع نش��د. حضرت امام )ره( در این روز پیروزی انقالب را اعالم کردند. 
ایش��ان نگفتند که انقالب شروع شده اس��ت. گفتند جریانی به نام انقالب اسالمی 
که مدتها در ادامه داش��ت امروز به نتیجه رس��ید و ش��ادی و س��رور اعالم ش��د. 
عده ای متاس��فانه انقالب را از این زمان ش��روع ش��ده میدانند. در حالی که از این 
زمان به بعد ما وارد دوره جدیدی تحت عنوان دوره اس��المی ایران با ش��کل گیری 

نهادها و س��ازمان های جدید که در نهایت به تش��کیل 
نظام جمهوری اس��المی انجامید، ش��دیم. باز سؤال را 
مطرح می کنم که »انقالب اس��المی کی ش��روعی شد 
و کی پایان یافت؟« انقالب اس��المی از زمانی ش��روع 
ش��د که دغدغ��ه مقابله با نظام ش��اه محوریت یافت و 
ایده های جدیدی در مقابل ایده های رژیم پیشن شکل 
گرف��ت. این زمان در حادثه ١5 خرداد ١342 تجس��م 
یافته است. از این زمان تا روز 22 بهمن سال 57 دوره 
انقالب اس��المی است. در این دوره خیلی ها کار کردند 
و هر یک به گونه ای در توسعه ایده های انقالب اسالمی 
مؤثر بودند. به همین دلیل باید به سراغ خیلی ها رفت. 
نیروهای بسیاری را باید شناخت و نقش آنها را در این 
زمینه بازگو کرد. در این میان نظام شاهی نقش بسیار 
مهمی دارد. بازی که او کرده اس��ت در ساخت دهی به 
جری��ان انقالب اس��المی خیلی مهم بوده اس��ت. چون 
انقالب اسالمی در این مدت در تعامل و تعارض با شاه 
و شاهنشاهی گری ش��کل می گرفت. هر نوع تصمیمی 
که در ای��ن نظام صورت می گرفت در ش��دت و ضعف 
جریان انقالب اسالمی مهم می باشد. آزادسازی سیاسی 
ک��ه در س��ال های آخ��ر حی��ات رژیم پهل��وی صورت 
گرفت در شدت بخش��یدن به حرکت انقالب اسالمی نقش آفرین بود، همانطور که 
س��خت گیری بعد از واقعه ١4 خرداد 42 در تضعیف اندیش��ه انقالب اسالمی مهم 
بود. به میدان آمدن احزاب سیاس��ی )حتی ساختگی( و گسترش فضای فرهنگی 
و علمی در شدت بخشیدن به اندیشه های انقالب اسالمی مؤثر بود، همان طور که 
کنترل و فضای امنیتی ایجاد شده به ضعف جریان انقالب اسالمی کمک می کرد. 
در این ص��ورت می توان دو جریان )کنترل و نظارت س��خت امنیتی و سیاس��ی و 
رهای��ی فرهنگی و علمی و اجتماعی از طرف رژیم پهلوی( را بسترس��از حرکت و 
حضور نیروها و جریان های انقالب اس��المی دانس��ت. این دو نیرو )رژیم پهلوی و 
انقالبیون( ناخواسته و خواسته با هم در ساحت تعاملی و تضادی قرار گرفته و در 
ساختن انقالب اسالمی نقش آفرینی می کردند. آنها فکر می کردند که دارند شرایط 
را کنت��رل می کنند و انقالبیون فکر می کردند ک��ه مقاومت می کنند. در حالی که 
نتیجه عمل هر یک متفاوت از آن چیزی ش��د که تصور می ش��د. هم آزادس��ازی 
سیاسی و فرهنگی و هم مقاومت انقالبیون با هم گره خورد و حوادث مهمی را رقم 
زد. ترس و کنترل با هم، همراه با مقاومت و حضور جریان ساز شد. البته نمی توان 
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از نقش وقایع مهم هم در این زمینه غفلت کرد. 
با توضیح فوق نمی توانم بگویم که رژیم شاه در این 
دوران طوالنی به طور اجتناب ناپذیری در اختیار انقالب 
بود. نه این طور نیست. آنها بازی خودشان را می کردند 
و بر اس��اس محاس��بات خودش��ان عمل می کردند. تا 
آخری��ن لحظه های وق��وع انقالب اس��المی مقاومت و 
کنترل و خشونت جاری بود. دوگانه شدن حوزه نظامی 
رژی��م )بخش��ی در قالب ژاندارمری و بخش��ی در قالب 
نیروی هوایی( رژیم را دوپاره کرد، همان طور که جامعه 
هم داشت از دوپارگی که گرفتار آن شده بود، به سوی 
یک پارچگ��ی می رف��ت. اما در ماه های اخر که ش��دت 
حرکت های انقالبی را شاهد هس��تیم، کارگزاران رژیم 
پهلوی احس��اس خطر کرده بودند و به جای س��رکوب 
خونین به بحث و چانه زنی رس��یده بودن��د. آنها تغییر 
رویه داده بودند. این تغییر رویه وسیاس��ت موجب شد 
ت��ا انقالبیون از فرص��ت بهره گرفته و بر ش��دت کار و 
تالش ش��ان بیفزایند و خواس��ته های جدیدی را عنوان 
کنن��د. در این مرحله بود که رفتن ش��اه و تغییر رژیم 
اصل شد. در حالی که در زمان هایی قبل تر تغییر رژیم 
اصل نبود و رفتن ش��اه هم خیلی مهم نبود. تغییر رویه 

و تغییر سیاس��ت اصل ش��ده بود. این جابجایی را می توان در سایه تغییر عملکرد 
رژی��م دید. این تغییر عملکرد و سیاس��ت را می توان در قالب این معنی بیان کرد 
که آنها وقوع انقالب را اجتناب ناپذیر می دانس��تند. البته این را هم بگویم که آنها 
)منظورم رژیم پهلوی( واقعیتی متحد و هم رویه وهم ش��کل نبودند. اصال انقالبیون 
که خارجی نبودند. همانطور که اصحاب رژیم هم خارجی نبودند. یک نوع درهمی 
نیروها وایده ها جاری بود. در این فضای درهمی بود که تز حضرت امام )ره( تحت 
عنوان ارتش متعلق به ملت اس��ت و ملت هم متعلق به ارتش اس��ت، درست بود و 
جواب داد. در حالی که عده ای ایده جنگ مسلحانه و نابودی ارتش را سر می دادند. 
در این فضاست که انقالب اسالمی با نقد و پشت سر گذاشتن رادیکالیسم سیاسی 
و نظامی به پیروزی رس��ید، نه از طریق رادیکالیس��م. این است که انقالب اسالمی 
دوران س��ختش ک��ه رویارویی رژی��م و انقالبیون بود، خیلی طوالنی نش��د و امور 
س��اده تر و زودتر از آنچه که بسیاری از آدمهای کهنه کار و حرفه ای رادیکال تصور 

می کردند، به نتیجه رسید. این هم البته به ماهیت انقالب اسالمی برمی گردد. 
 موضوع ديگری که همواره محل س�ؤال است، قرار گرفتن 
روحانی�ت در موقعیت رهبری انقالب اس�ت. در حالی که گروه های 
چپ از همان ابتدای سلطنت پهلوی اول به مبارزه با رژيم پرداختند 
و گروه ه�ای ملی گرا نیز پس از 28 مرداد به ش�کل علنی به مخالفان 

رژيم بدل شدند. 
دکتر آزاد: در این ش��رایط نیرویی که داعیه میانه داشت، نقش رهبری یافت. 
نه گروه های چپ که خواب مبارزه طوالنی خش��ونت آمیز می دیدند و نه ملی گراها 
که ساده س��ازی را اصل قرار داده بودند، نتوانستند محوری شوند. نتوانستند نقش 
رهبری را عهده دار شوند. روحانیت به چندین دلیل توانست این نقش را پیدا کند. 
اول اینکه روحانیت نیرویی گس��ترش یافته به لحاظ س��ازمانی و اجتماعی وایده ای 
در جامع��ه ایران��ی بود، در همه جا بود و نیازی به رفتن و تش��کیل س��ازمان نبود. 
نمی بایس��تی گروه س��ازی کند و ارتباطات برقرار کند. در روس��تا و ش��هر و محله 
حضور داش��ت. س��ازمانی آماده کار  داش��ت. دوم اینکه روحانیت در دوره جدید 
مدع��ی اصلی تغییر اجتماع��ی و فرهنگی و دینی بود. بخ��ش مهمی از نیروهای 
روحانی در دانشگاه و مسجد و محله و مطبوعات سخن از بهبود شرایط می گفتند. 
س��خن از این بود که ش��رایط ایجاد شده همراه با بی دینی اس��ت. دفاع از دین و 
ناموس و اخالق محوریت داشت برای آنها. سوم اینکه روحانیت تصویری اجتماعی 
و فرهنگی از تغییر ارائه داده بود. همراهی عدالت خواهی و توسعه با ماجرای کربال 
نشان از این معنی است. امام حسین )ع( نماد عدالت خواهی و مبارزه با ستم شاهی 
و در عین ح��ال بهبود ش��رایط بود. ای��ن ظرفیتی بود که در ن��زد گروه های دیگر 
وجود نداش��ت. آنها تازه می خواستند چه گوارای بیگانه از فرهنگ ایرانی و اسالمی 
را معن��ادار کنن��د یا اینکه مائوی غریبه را خودی س��ازند یا اینک��ه قانون گرایی و 

دموکراسی غربی را در متن جامعه ایرانی تعریف کنند. 
این کار نیاز به زمان و تربیت نیرو و تش��کیل س��ازمان 
و خیلی چیزهای دیگر داش��ت که فرصت این امر برای 
آنها محقق نش��د. البته س��الیان بعد بادی از ش��رق و 
غ��رب وزیدن گرفته و بس��یاری از ای��ن ایده ها را تهی 
جلوه داد )منظورم فروپاش��ی کمونیسم شوروی است(. 
روحانیت از ایده تغییر و بهبود شرایط، البته بی اعتنای 
به بنیادگرایی و رادیکالیسم دفاع می کرد. در حالی که 
دیگران کار را سخت تر می کردند و مردم را به مبارزه ای 
طوالنی و س��خت دع��وت می کردند ک��ه آینده آن هم 
معلوم نبود. این معنی را در اندیشه و ایده های حضرت 
امام )ره( و یارانش می توان دید. آنها مدعی تغییر رژیم 
بودند و مدافع س��ازمان ها و گروه ها و حیات اجتماعی. 
چه��ارم هم اینکه کمتر دعوت به فروپاش��ی تمام عیار 
از طرف روحانیت ش��د. در حالی که گروه های حرفه ای 
مدعی انق��الب از تغییرات همه جانبه س��خن گفتند و 
فروپاش��ی اجتماعی را همراه با فروپاش��ی سیاس��ی و 
نظامی و حکومتی همراه و همگام می دانس��تند. با اصل 
ق��رار دادن فروپاش��ی تمام عیار به واس��طه تندروترین 
گروه ه��ای چپ در ایران نوعی بنیادگرایی ظهور کرد و 
گروه های حرفه ای انقالبی ش��دند خیلی انقالبی و حاصل آنرا هم در شرایط بعد از 

انقالب در ترور و مقابله با نظام و جامعه از طرف آنها دیدیم. 
 فارغ از رهبری روحانیت، چه چیز باعث ايجاد يک اجماع 

در بین همه  مخالفان شاه، از کمونیست تا ملی گرا و لیبرال، شد؟
دکتر آزاد: توافق ایجاد شده در دوران قبل از پیروزی انقالب توافقی حداقلی 
ولی بس��یار مهم برای انقالبیون و ش��کننده برای رژیم بود. همه یا اکثریت مردم 
و گروه ه��ای اجتماع��ی و سیاس��ی بر این تواف��ق کردند که دیگر رژیم را با ش��اه 
و دس��تگاه حاکم��ه آن نمی خواهند. این صدای��ی بود که در ماه ه��ای نزدیک به 
انق��الب در بیان حض��رت ام��ام)ره( و انقالبیون جلوه کرد و اصل ش��د. به همین 

روحانی�ت به چندين دلیل توانس�ت 
نقش رهب�ری را پیدا کند. اول اينکه 
گس�ترش يافته  نیروي�ی  روحانی�ت 
به لحاظ سازمانی و اجتماعی وايده ای 
در جامعه ايرانی ب�ود، در همه جا بود 
و نیازی به رفتن و تش�کیل س�ازمان 
نبود. نمی بايس�تی گروه س�ازی کند 
و ارتباط�ات برقرار کند. در روس�تا و 
شهر و محله حضور داشت. سازمانی 
آماده کار  داشت. دوم اينکه روحانیت 
در دوره جدي�د مدع�ی اصلی تغییر 

اجتماعی و فرهنگی و دينی بود.
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دلیل هم کس��انی که قصد میان داری داشتند در همان 
زمان غیرمطل��وب جلوه کردند. ملی گرای��ان ایرانی در 
ای��ن زمینه نقش و رنگ باختند. آنها قصد داش��تند تا 
از وق��وع انق��الب جلوگیری کنند و تغییر در س��اختار 
سیاس��ی در حد جابجایی نیروها و اف��راد و گروه ها به 
وقوع بپیوندد. این ایده خیلی دیر مورد پذیریش شاه و 
همراه��ان او قرار گرفت. زمانی این ایده را قبول کردند 
که انقالبی��ون به اجماعی تحت عن��وان »گذر از رژیم 
ش��اه« به ش��رایطي دیگر رس��یده بودند. پ��س اجماع 
کمی بود ولی در ش��رایطی که جاری بود، بس��یار مهم 
و اساس��ی بود. اجماع در نخواس��تن ش��اه و رژیم او و 
اجماع در دس��ت یافتن به فردایی متف��اوت از دیروز و 
امروز. وقتی که همه حاضران در صحنه انقالب به مرور 
خاطره های متفاوت که تجربه همه آنها بود پرداختند، 
به این توافق دست یافتند. تجربه ها کدام بودند؟ اولین 
تجربه به ش��رایط بعد از انقالب مشروطه بر می گشت. 
در این دوره انتظار در ورود به شرایطی متفاوت از رژیم 
قاجاریه بود ن��ه بازتولید آن به نام جدید، رژیم پهلوی. 
این جابجایی با بازیگری غرب ممکن ش��د. انگلیسی ها 
همراه با دیگر بیگانگان می��ان داری کردند و اثرگذاری 

نیروهای انقالبی را کم و در بسیاری از مواقع آنها را با کشتن، زندانی کردن، تبعید 
کردن و دعوت به مش��ارکت در قدرت بی اثر کردند. این تجربه بس��یار مهمی بود 
که همه به یاد داش��تند. خیلی ها به لحاظ مفهومی در طول حدود شصت سال این 
پدیده را بازخوانی کرده بودند. دومین تجربه به جابجایی ش��اه بزرگ )رضا شاه( با 
ش��اه کوچک )محمدرضا شاه( با وساطت آمریکایي ها و انگلیسی ها بود. این تجربه 
هم برای همه حاضر بود. رفتن ش��اه اول امکان و فرصتی برای ورود به دموکراسی 
سیاسی و اجتماعی بود ولی بیگانه اجازه بازی را به مردم و نیروهای اجتماعی نداد. 
س��ومین حادثه و تجربه که به صورت یک واقعه نزدیک به زندگی آنها بود، واقعه 
نهصت ملی مصدق بود. در این دوره گروه های سیاس��ی گول خوردند و با رفتن و 

آمدن دوباره ش��اه از طریق کودتا، هیچ تغییری صورت 
نگرف��ت. تازه بعد از ماجرای کودتای ش��اه علیه دولت 
ملی مصدق وضع سیاس��ی بدتر شد و بسیاری از رجل 
سیاسی کش��ور کشته یا خانه نشین ش��دند. چهارمین 
تجربه در برخورد خشونت آمیز رژیم در ١5 خرداد 42 
ب��ا مردم و روحانی��ت که معترض بعضی از امور ش��ده 
بودند، می باشد. به نظر من حضور این چهار تجربه برای 
مردم و گروه های اجتماعی بستر مناسبی در انسجام و 
اتحاد حداقلی بس��یار مهم تحت عنوان »نه به ش��اه و 

رژیم او« و ورود به شرایط جدید شد.
  جن�اب دکتر، حکوم�ت پهلوی از بدو 
تأسیس به ش�کلی انقالبی درپی بنیان نهادن مراکز 
آموزش�ی مدرن و جايگزين کردن آنها با حوزه های 
علمی�ه برآم�د. به لحاظ آم�اری هم به ظاه�ر موفق 
بود. )بر اس�اس آمار کتاب »ايران بین دو انقالب«(. 
ام�ا تربیت يافت�گان همی�ن نظام نوين آموزش�ی به 
مخالفان س�لطنت تبديل می شوند و در نهايت تحت 
رهبری روحانیتی قرار می گیرند که قرار بود به مرور 
زمان به حاش�یه رانده ش�ود. به لحاظ اجتماعی اين 

پديده را چطور تحلیل می کنید؟
دکتر آزاد: به نکته بس��یار خوبی اشاره کردید. با فرض مهم با ذکر واقعیت ها 
و شواهدی بسیار بحث را شروع کردید. گفتید واقعیت های جاری، آمار و شواهد و 
تجربه های شخصی بیشتر انقالبیون نشان از این امر دارد. اشاره کردید اکثر کسانی 
که در جریان انقالب اسالمی قرار گرفتند و در ساختن آن نقش آفرین بودند، قرار 
بود که در مسیر سیاست سازی و فرهنگ سازی رژیم گذشته نقش آفرینی کنند، اما 
بسیاری از این افراد مسیری مخالف از انتظارات مورد نظر پیش گرفتند. این فرض 
باید به اثبات برسد. باید به طور توصیفی با بیان ابعاد و زوایای آن به اثبات فرض 
اشاره ش��ده پرداخت. زیرا اگر این فرض به طور علمی و تاریخی اثبات نشود، فرض 
رقی��ب به طور قوی ظهور می کند؛ فرضی ک��ه بر نقش آفرینی نیروهای خارجی در 
شکل گیری و تحقق انقالب اسالمی تأکید دارد و از طرف مخالفان انقالب اسالمی 
به طور خاص در رسانه هایی مانند بی بی سی و صدای آمریکا به طور همه جانبه طرح 
می شود. برای اثبات فرض اول، نقش آفرینی نیروهای اجتماعی مدرن و سنتی الزم 
اس��ت کمی به اتفاقات آن زمان برگردیم تا بدانیم که چه صورتی داشته اند. داعیه 
اصلی ام در این زمینه نقش آفرینی آغازین نیروهای مدرن اس��ت. برخالف تصوری 
که دارد ایجاد می ش��ود، نیروهای مدرن تولید شده در عصر جدید )در دوره رژیم 
پیش��ین( نقش آفرینی مهم و عمده ای در شکل گیری انقالب اسالمی داشته اند. از 

میان همه به چند نیرو اشاره می شود:
- يک؛ یکی از کانون های عمده انقالب دانشگاه های کشور بوده است. دانشگاه 
به عنوان نهاد مدرن برای توس��عه مدرنیته شبه غربی در رژیم پهلوی طراحی شده 
بود. در صورتی که همین نهاد بیش��تر نقش نقادی و تعارضی با آن رژیم داش��ت. 
نقش مهم و مرکزی دانش��گاهیان و به طور دانش��گاه تهران در انقالب اس��المی را 
نمی توان نادیده گرفت. دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی در کشور محل 
حوادث بزرگی چون تحصن انقالبیون، ش��کل گیری تظاهرات و پایان آن، تعطیلی 
دانشگاه در حمایت از انقالب، حضور دانشگاهیان به طور فراگیر در جریان انقالب 
و کشته و زخمی ش��دن دانشجویان و اساتید دانشگاه ها در جریان انقالب نشان از 
این ماجرا می باش��د. دانش��گاه های بزرگ دیگر ش��هرهای ایران هم مانند دانشگاه 

تهران نقش آفرینی کرده اند
- دو؛ فض��ای دیگر نقش آفرینی کارمندان دول��ت اعم از کارمندان وزارت نفت 
که نقش اقتصادی داش��ت، قابل توجه می باش��د. کارمندان و کارگران وزارت نفت 
نمی توانس��ت در اختیار رژیم پهلوی نباشد. اما شواهد نشان از حرکت فراگیر این 
جمعیت کثیر در مسیر انقالب اسالمی بود و قطع تولید و صدور نفت ضربه مهلکی 

به رژیم پیشن زد
- س�ه؛ کارمندان و معلم��ان وزارت آموزش و پرورش نیز با حمایت از ایده های 
انقالبی موجب ش��دند تا حجم انبوهی از جمعیت کشور به عنوان کارمند، معلم و 

دانش آموز در مسیر انقالب قرار گرفته و حوادث بزرگی را رقم بزنند

ب�رای اثب�ات نقش آفرين�ی نیروهای 
اجتماعی مدرن و س�نتی الزم است 
کمی ب�ه اتفاقات آن زم�ان برگرديم 
ت�ا بدانیم که چه صورتی داش�ته اند. 
زمین�ه  اي�ن  در  اصل�ی ام  داعی�ه 
نقش آفرين�ی آغازين نیروهای مدرن 
اس�ت. برخ�الف تص�وری ک�ه دارد 
ايجاد می شود، نیروهای مدرن تولید 
ش�ده در عصر جديد )در دوره رژيم 
پیشین( نقش آفرينی مهم و عمده ای 
اس�المی  انق�الب  ش�کل گیری  در 

داشته اند.
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- چه�ار؛ هم چنین م��ا با نقش آفرین��ی کارمندان 
بانک ه��ا و به طور خاص بان��ک مرکزی در ارائه گزارش 
مال��ی و پولی که افش��اگری مهم مال��ی قبل از انقالب 
اس��المی ب��ود، به واس��طه نیروهای��ی انجام ش��د که 
می بایستی محافظ منافع شاه و رژیم او باشند. این امر 
در مورد بسیاری از عناصر رژیم پهلوی صادق است. این 
ن��گاه در مورد دیگر نهادها و مؤسس��ات مدرن در دوره 

گذشته صادق است. 
با توجه به ارائه س��یمای توصیفی از شرایط قبل از 
انقالب به دس��ت می آید که فرض آغازین صادق است و 
ف��رض دوم غلط و نابه جا. به عبارت دیگر؛ نیروهایی که 
برای حفظ پایه های رژیم گذش��ته طراحی شده بودند، 
ب��ه نیروی نقد و ضدیت با آن تبدیل ش��دند. ما با این 
سؤال اساسی روبرو هستیم که؛ »چرا اینگونه شد؟« به 
عبارت دیگر؛ »چه عوامل و ش��رایطی موجب شدند تا 
نیروهایی ش��بیه نظام گذش��ته، به ضد آن تبدیل شده 
و از فضا و اندیش��ه ضد نظام گذش��ته )اندیش��ه تغییر 
رژیم و ت��ن دادن به انقالب( حمایت کنند؟« بحث های 
متعددی در این زمینه مطرح ش��ده است. به علت های 
متعددی اش��اره شده است. من به دو علت عمده اشاره 

می کنم. اولین علت به س��ائیده ش��دن نظام گذش��ته به لحاظ فرهنگی و سیاسی 
برمی گردد. سائیده گی نظام گذشته که به سرعت در اثر مقابله نیروهای مخالف به 
میرایی آن تبدیل شدند. رژیم محبوبیت و مشروعیتش را برای نیروهایش از دست 
داده بود و پی جویی جایگزین مس��ئله اصلی شده بود. ناتوانی نیروهای اصلی نظام 
گذش��ته در پرداختن به مس��ائلی که در جامعه پیش می آمد، زمینه از دست دادن 
حمایت نیروهای ایجاد ش��ده شد. کارمندان، معلمان، اس��اتید، بانک داران، تجار، 
سیاس��تمداران، زن��ان و جوان��ان، اصحاب رس��انه و... با چالش ه��ای مهمی چون 
دموکراس��ی و حقوق بشر در جهان، بازگش��ت به دین و دین داری، اهمیت یافتن 
نیروهای جدید اجتماعی و ... روبرو بودند که رژیم گذش��ته یا نس��بت به این امور 
بی اعتن��ا بود یا اینک��ه بر علیه آنها اقدام می کرد. بدین لح��اظ نظام قدیم با نوعی 
فقدان مشروعیت برای طرفدارانش روبرو شد و جدا شدن این نیروها از متن نظام 
موجب تقویت س��احت اعتراضی قدیمی و س��نتی در جامعه ش��د. نق های جاری 
تبدیل به نقد و در نهایت با تراکم نیروها به اعتراض اجتماعی تبدیل شد. علت دوم 
را ظهور نیروها و نهادها و مؤسسات جدید مذهبی در جامعه می توان ذکر کرد. در 
این موقعیت اس��ت که اندیش��ه و ایده تغییر رژیم و برپایی جامعه و دولت اسالمی 
محبوبیت یافت. در صورتی که روشنفکران دینی و روحانیت حضور مؤثر نداشتند، 
می توانس��ت سرنوش��ت جامعه ایرانی در این مرحله به گونه ای دیگر ش��ود. یعنی 
ملی گرایی یا اندیشه و نظام شبه لیبرالیستی یا کمونسیتی ظهور کند. در دسترس 
بودن و سابقه حضور مؤثر دینداران عالِم و نقش آفرینی مثبت نهادها و سازمان های 
دینی و مذهبی چون مسجد و حسینیه و زیارت گاه و پاسخگویی اندیشه دینی به 
ش��بهات ایجاد شده، توانس��ت رقیب جدی رژیم گذشته شود. در این زمان جامعه 
ایرانی با ظهور اندیشه انتقادی دینی که به واسطه روشنفکران مذهبی مطرح شده 
بود و محوریت مراجع بزرگ و نقش انتقادی حوزه ها و علما نسبت به سیاست های 
فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جاری روبرو ش��د و در نهایت رهبری مرجع تقلید 
اس��اس حرکت شود و پایان روز انقالب به واس��طه حضرت امام )ره( اعالم و جهت 
و سیاس��ت های بعد از 22 بهمن )روز پیروزی انقالب اس��المی( به واسطه ایشان و 

یارانش معلوم گردد. 
 گروهی معتقدند رش�د س�ريع ش�هرها، باعث ايجاد موج 
مهاجرت از روستاها به ش�هرها و شکل گیری طبقه ای حاشیه نشین 
ش�د ک�ه در نهايت همی�ن طبقه به نی�روی اجتماعی فع�ال انقالب 
تبدي�ل ش�د. گ�روه ديگری اتفاق�ًا طبقه متوس�ط ش�هری را بیش 
از حاشیه نش�ینان در ش�کل گیری انق�الب مؤثر می دانن�د، چرا که 
معتقدند طبقه متوس�ط ذاتًا به دنبال ايجاد رفاه بیش�تر و همچنین 
مش�ارکت سیاسی جدی تر  اس�ت و همین مطالبات آنان را به سمت 

انقالب سوق داد. نظر شما در اين باره چیست؟

دکت�ر آزاد: در تحق��ق انقالب اس��المی نیروهای 
اجتماع��ی در یک زمان و ش��رایط واح��د نقش واحد 
و همس��ان نداش��ته اند. در روزهای پایان��ی انقالب که 
نزدی��ک به 22 بهمن س��ال ١357 می رس��د، اکثریت 
افراد و گروه های اجتماعی نقش آفرین شدند. اما بعضی 
از نیروها در ایجاد این حرکت و انقالب نقش بینادی و 
آغازین داش��ته اند. به طور خاص می توان از روشنفکران 
و روحانیون یاد ک��رد. آنها به دلیل اینکه دغدغه فکری 
و فرهنگی و علمی داش��تند و فضای فرهنگی و فکری 
و علم��ی هم در نظ��ام قدیم کمی رها ش��ده بود، این 
نیروها امکان حضور بیشتری در این حوزه ها داشتند و 
توانس��تند به پاالیش مفاهیم جدید که عموما انتقادی 
و اعتراضی نس��بت به رژیم گذش��ته بود، بپردازند. در 
همین ش��رایط بود که بس��یاری از مس��اجد با حضور 
روش��نفکران مذهبی و روحانیون به نقد ایده س��لطنت 
و اس��تبداد اقدام می کردند و در حاش��یه آن به دفاع از 
حکومت قانون و آزادی می پرداختند. در این زمان بود 
که حسینیه ارشاد محور حضور این نیروها شد و فضای 
اندیش��ه ای جدیدی ش��کل گرف��ت. در نتیجه می توان 
ب��ه نقش آغازگری روحانیت و روش��نفکران در انقالب 
اسالمی اشاره کرد. این دو اصلی ترین بخش طبقه متوسط جامعه ایرانی بودند. در 
کنار آنها قضات، وکال، حقوق دانان، معلمان، اساتید، دانشجویان، روزنامه نگاران و... 
حض��ور مؤثر و پررنگی یافتند. این نوع حضور ب��ه معنای بی اثر بودن دیگر نیروها 
نیس��ت. بلکه نش��ان از آغازگری و نقش مهم تر بودن آنها می باش��د. همین نیروها 
هس��تند که به فعال س��ازی دیگر نیروها اقدام کردند. آنها با طرح مفهوم »فقر« و 
»اس��تبداد« و »تحمیق و اس��تحمار« نیروهای دیگر را به مب��ارزه دعوت کردند. 
حاشیه نش��ینان در این موقعیت است که به وضعیت شان حساس شده و به میدان 
مبارزه وارد شدند، همان طور که تجار و سیاستمداران و کارگران و دیگر نیروها به 

این جریان ایجاد شده پیوستند. 
 اساس�ًا آيا به تحلیل طبقات�ی انقالب ايران اعتقاد داريد؟ 
چرا تالش ش�اه برای ايجاد يک طبقه مدرن و تحصیل کرده ش�هری 

نتوانست پايگاهی اجتماعی برای او ايجاد کند؟ 
دکتر آزاد: ایجاد کردن یک طبقه با نقش مثبت داش��تن یک طبقه برای یک 
ایده متفاوت اس��ت. متأس��فانه در ایران، در سه دوره تاریخی معاصر )از قاجاریه تا 
کنون( همه دولتمردان س��عی داشته اند  برای پیش برد امور خود، قشر یا طبقه ای 
خاص ایجاد کنند. بیش��ترین وقت و انرژی رژیم ها و دولت ها در این زمینه صرف 
شده اس��ت. ولی نتیجه  به دس��ت آمده عموما مخالف خواست آنها بوده است. غالب 
طبقات یا اقش��ار س��اخته شده، علیه س��ازنده عمل کرده اند، نه در حمایت از آن. 
عل��ت اصلی آن هم بی اعتنایی به زیرس��اخت های اجتماعی و فرهنگی ایران بوده 
است. متأسفانه دولت های مدرن ایرانی درک درستی از زیرساخت های فرهنگی و 
اجتماعی ایران نداش��ته و تنها به توسعه بخش رویین جامعه اقدام کرده اند. کمتر 
این دولت ها س��عی داشته اند تا فقر را ریشه کن کنند. به همین دلیل هم هست که 
ماجرای فقر در ایران روز به روز عمیق تر شده و بر فقر جامعه افزوده شده است. ما 
همین امروز ش��اهد عمیق تر شدن سطح نابرابری اجتماعی و اقتصادی در مقایسه 
با گذشته هس��تیم. این نتیجه ناخواس��ته عمل دولت هایی است که بی اعتنای به 
زیرس��اخت های جامعه، سیاس��ت ورزی و عمل کرده اند. رژیم ش��اه هم دچار این 
وضعیت شد و ساخته هایش بر علیه خودش مورد استفاده قرار گرفت. به طور خاص 
می ت��وان به نقش اعتراضی نیروهای نظامی و ارتش علیه رژیم ش��اه اش��اره کرد. 
این نیرو قرار بود گوش به فرمان ش��اه باش��د. اینطور تصور می شد که حتی وقتی 
ش��اه ایران را ترک کند هم، چون او رئیس ارتش اس��ت، ارتش از او تبعیت خواهد 
کرد. اگر این دلگرمی و فهم وجود نداش��ت، شاه ایران را ترک نمی کرد. دیدیم که 

این گونه نشد و ارتش شاه به ارتش انقالب بدل شد.
جناب دکتر، بنا به گفته ش�ما، در اختیار داشتن پايگاهی 
همچون مس�جد تأثیر زيادی در نقش آفرين�ی روحانیون در انقالب 
داش�ت. از سوی ديگر به داليل نقش آفرينی دانشگاه و دانشگاهیان 

حض�ور  ب�ا  مس�اجد  از  بس�یاری 
روش�نفکران مذهبی و روحانیون به 
نقد ايده س�لطنت و اس�تبداد اقدام 
می کردند و در حاش�یه آن به دفاع از 
حکومت قانون و آزادی می پرداختند. 
در اين زمان بود که حس�ینیه ارشاد 
محور حضور اين نیروها شد و فضای 
انديش�ه ای جديدی شکل گرفت. در 
نتیج�ه می ت�وان به نق�ش آغازگری 
روحانی�ت و روش�نفکران در انقالب 
اسالمی اشاره کرد. اين دو اصلی ترين 
بخش طبقه متوس�ط جامع�ه ايرانی 

بودند.
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در انق�الب اش�اره کردي�د. س�ؤالم اي�ن 
اس�ت که نقش روش�نفکران دين�ی را در 
ايج�اد ارتب�اط می�ان دو نهاد آموزش�ی 
س�نتی )حوزه( و مدرن )دانشگاه( چه طور 

ارزيابی می کنید؟
دکتر آزاد: به نکته جالبی اش��اره کردید. داریم به 
بحث خوبی می رس��یم و آن جایگاه روش��نفکری دینی 
در تح��والت اجتماعی و فرهنگی ایران و به طور خاص، 
نقش این جریان در ش��کل گیری انقالب اسالمی است. 
روشنفکری دینی به دلیل ساحت دوتایی و دووجهی اش 
)دینی بودن و روشنفکر بودن( پایی در سنت و دستی 
در جهان مدرن دارد. به دلیل توجه دووجهی به زندگی 
و دین و حیات ایرانی روش��نفکران دینی، فضای فکری 
و اندیشه ای و اجتماعی جدیدی در کنار وضعیت پیشن 
در ایران ش��کل گرفته اس��ت که در بعضی از شرایط و 
موقعیت ها ماجراس��از هم شده است. روشنفکران دینی 
که قصدش��ان احیاگری دینی و فرهنگی بود، به عنوان 
ویرانگران فرهنگی و دینی معرفی می ش��وند. گویی که 

هدف آنها اشاعه سکوالریسم و بی دینی بوده است. 
ساحت دو وجهی روشنفکران 
ت��ا دوگانه روش��نفکران در ایران 
راه��ی در اهمی��ت بخش��یدن به 
نهادهای آموزشی سنتی و مدرن 
با هم بوده است. آنها ضمن اینکه 
اهل مس��جد و حس��ینیه بودند، 
اهل دانش��گاه و اداره و حزب نیز 
بوده اند. حضور روشنفکران دینی 
در ای��ن دو فضا، منش��ا تغییرات 
عمده ای ش��ده است که به بعضی 
از آنها اش��اره می ش��ود. اولین اثر 
آن، خ��ارج کردن ای��ن دو فضا از 
س��اختار قدیمی آنها است. وقتی 
که روشنفکران دینی وارد دانشگاه 
ش��دند، آن��را از فضای یکس��ویه 
غیردینی یا بی اعتنایی به فرهنگ 

و دین خارج کردند. همان طور که حضورش��ان در مس��اجد نی��ز موجب تغییر در 
مناسبات سنتی شد. دومین اثر را می توان در روابط بین افراد و نیروهای اجتماعی 
در این دو نهاد دانست. ورود و حضور موثر آنها در مسجد و حسینیه موجب شد تا 
مخاطبان جدیدی وارد این فضاها شوند. کسانی که به دالیل متعدد از مسجد بری 
ش��ده بودند، دوباره با ورود روش��نفکران دینی به مساجد بازگشتند. همان طور که 
حضورشان موجب شده است تا خارج شده های از مساجد و پناه آورده به دانشگاه و 
اداره با صداها و دیدگاه های جدید فرهنگی روبرو باشند. حضور روشنفکران دینی 
به طور مؤثر در مساجد و دانشگاه ها به ظهور و شکل گیری نیروی جدید اجتماعی 
انجامید. س��ومین اثر به نتایج مرتبط بر حضور این نیرو در جامعه می باش��د. این 
نیرو که بیشتر جوانان بودند، منشا تغییرات بنیادی شدند. آنها مدعی تغییر شرایط 
و فضاهای فرهنگی و اجتماعی ش��دند. چهارمین اثر را در شکل گیری انتظارات و 
نظام ارزش��ی و فرهنگی جدید در هر دو نه��اد می توان دید. آنها هم با چالش ها و 

مسائل جدید روبرو شدند و هم چالش ها و مسائل جدیدی تولید کردند. 
 پیرام�ون تأثی�ر جريانات ديگر بر انقالب هم، اين س�ؤال 
مطرح اس�ت که چ�را جريانات چ�پ اعم از حزب ت�وده و جريانات 
چريک�ی، هیچ گاه نتوانس�تند پايگاه محکم�ی در جامعه برای خود 
فراهم کنند؟ در حالی که هنوز هم وقتی س�خن از تحزب می ش�ود، 
بس�یاری بر اين باورند که هیچ حزبی در ايران معاصر همچون حزب 
توده فراگیر  نبوده اس�ت. چرا به رغم س�ابقه طوالنی ت�ر )از ابتدای 
سلطنت پهلوی و با گروه دکتر ارانی( و صد البته؛ علی رغم سیطره ای 

که تفک�ر چ�پ در آن روزگار در چهارگوش�ه عالم 
داش�ت، هیچ گاه حزب توده و س�اير جريانات چپ 
نتوانس�تند نقش محوری را در مبارزات مردم ايران 

برعهده بگیرند؟
دکت�ر آزاد: علت اصلی ع��دم موفقیت این جریان 
فکری و سیاس��ی به بنیان های فکری )کمونیستی( آن 
بر می گردد. وقتی جامعه ایرانی مس��لمان است، جریان 
اس��المی می تواند نقش عمده ای در تغییرات بازی کند 
نه جریانی که قصد اصلی اش نفی دین است. این جریان 
می بایستی بیشترین تالشش را برای خنثی سازی نقش 
دی��ن و فرهنگ دین��ی در جامعه به کار بب��رد تا راهی 
در توس��عه و تغیی��رات اجتماعی پیدا کن��د. به همین 
دلیل هم غیرمش��روع تلقی می ش��وند و در جاهایی که 
مقبولیت می یابند نقششان مخرب می شود. حزب توده 
با وجود فراگیری س��ازمانی و تشکیالتی اثرات کمی بر 
جامعه ایرانی داش��ته اس��ت. این حزب تا زمانی که به 
تغییر اجتماعی تمرکز داش��ت، حاضر بود اما از زمانی 
ک��ه به مبارزه با فرهنگ و س��نن اقدام کرد در معرض 
نابودی قرار گرفت. به همین دلیل هم هست که اثرات 
کمونیس��تی حزب توده در حوزه 
اقتصادی و سیاسی در ایران باقی 
اس��ت ولی در ح��وزه فرهنگی و 
دینی دچار فروپاش��ی شده است. 
ما ش��اهد تکرار داعیه های حزب 
ت��وده در م��ورد دول��ت و نظ��ام 
سیاس��ی و اقتصادی هستیم، در 
حال��ی ک��ه در ح��وزه فرهنگی و 
اخالقی و دینی جایگزین دیدگاه 
ح��زب توده در جامع��ه ارجحیت 

پیدا کرده است. 
پیرامون  سؤال  همین 
ملی گراي�ان نی�ز مطرح اس�ت. 
در جري�ان نهضت ملی ش�اهد 
بودي�م ک�ه آي�ت اهلل کاش�انی 
به عنوان رهب�ر مذهبی در کنار 
ملی گراي�ان و مش�خصا دکتر مصدق ق�رار گرفت. اما در س�ال های 
بع�د از کودت�ای 28 مرداد، هی�چ گاه جبهه ملی نتوانس�ت همچون 
ماجرای ملی ش�دن نفت، نقش محوری را در مبارزه برعهده بگیرد و 

رفته رفته به حاشیه رفت.
دکت�ر آزاد: علت اصل��ی آن در چرخش نگاه به مس��ائل فرهنگی واجتماعی 
ب��ود. تا دوره نهضت مل��ی در ایران جریان ملی گرایی ب��و و رنگ و جهت فرهنگ 
ایرانی اس��المی داش��ت. در حالی که بعد از نهصت مل��ی، ملی گرایی برای دفاع از 
فرهنگ ملی ایرانی به ضدیت با فرهنگ دینی و ش��یعی اقدام کرد. این تغییر نگاه 
زمینه جدا ش��دن ملی گراها از بدنه اجتماعی و در نهایت کم ش��دن نقش آنها در 
تح��والت فرهنگی واجتماعی کالن جامعه ش��د. به طور خ��اص، مرحوم مصدق به 
عنوان یک ملی گرای اصیل کمتر ش��نیده ش��ده است که به نقادی دین و فرهنگ 
دینی اقدام کند، در حالی که ملی گراهای بعد از او بیشترین تالششان را در نقادی 
س��نت و فرهنگ دینی اختصاص دادند. اگر این نگاه وجود نداش��ت، دیگر دلیلی 
وجود نداش��ت تا آیت اهلل طالقانی و مهندس بازرگان و مهندس سحابی به تأسیس 
نهض��ت آزادی اقدام کنند. نهضت آزادی بعد از تش��کیل وف��ادار به اهداف ملی و 
آزادی خواهی ماند و نس��بت به دین هم وفادار بود. در حالی که ملی گراها بیش��تر 
بر آرمانهای ملی و لیبرالی تأکید داشتند و به شکلی از فضای دینی و سنتی گذر 
کرده بودند. این راز اصلی جدا ش��دن یا به حاشیه رفتن ملی گراها در جریان های 

اجتماعی و فرهنگی ایران بود. 
 از شرکت شما در اين گفت   وگو تشکر مي   کنیم.

فراگی�ری  وج�ود  ب�ا  ت�وده  ح�زب 
س�ازمانی و تش�کیالتی اثرات کمی 
ب�ر جامعه ايرانی داش�ته اس�ت. اين 
ح�زب تا زمانی که به تغییر اجتماعی 
تمرکز داشت، حاضر بود اما از زمانی 
که به مبارزه با فرهنگ و سنن اقدام 
ک�رد در معرض نابودی ق�رار گرفت. 
ب�ه همین دلیل هم هس�ت که اثرات 
کمونیس�تی ح�زب ت�وده در ح�وزه 
اقتصادی و سیاس�ی در اي�ران باقی 
اس�ت ولی در حوزه فرهنگی و دينی 

دچار فروپاشی شده است. 
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پرونده دوم

مقوله مردم س��االری دینی یا دمکراسی اسالمی، از مفاهیمی است که در دوره 
معاصر وارد ادبیات سیاس��ی کشور ما ش��ده و بیش از همه مدیون پیروزی انقالب 
اس��المی در ایران است. تعبیر دمکراسی بس��ان دیگر مفاهیم دنیای مدرن، وقتی 
با یک مفهوم از حوزه س��نت ب��ه کار می رود، ابهام می آفرین��د و نیازمند تعریف و 
بازخوانی می شود و حتی برای چرایی و فلسفه وجودی خود هم به توضیح و تبیین 
مفصل احتیاج دارد. این امر هنگامی ضروری تر می شود که دریابیم در خود غرب در 
تعریف دمکراسی و در خود محیط اسالمی در برداشت از سیاست اسالمی، توافقی 
میان اندیشمندان دو حوزه فرهنگی و تمدنی وجود ندارد و گاهی تا حد دو تعریف و 
برداشت متضاد، پیش می رود. آنچه در این نوشته درصدد تبیین آن هستیم، همین 
مفهوم دمکراسی دینی یا مردم ساالری دینی است با این توضیح که تالش ما بیشتر 
معطوف تبیین نظری و بررس��ی چالش��های فکری و عملی موجود است بدون آن 

که چهارچوب های کلی یک مدل برای مردم ساالری دینی مطلوب، ارائه می شود.
مفهوم دمکراسی

ظاهراً همگی، دموکراس��ی را »حکومت مردم، به دس��ت م��ردم و برای مردم«، 
تعری��ف می کنن��د اما نگاه��ی به تط��ورات این مفه��وم از پیدایش تا ح��ال و نیز 
اختالف نظرهای��ی ک��ه در پیرامون هر یک از اجزای این تعریف وجود دارد، نش��ان 
می ده��د که تقریباً هیچگونه تعریف مورد توافقی از ای��ن واژه، وجود ندارد. تجربه 
تاریخی بشر در زمینه دمکراسی نیز از تحقق درست حکومت مردم به دست مردم، 

حکایت ندارد.
محل نخس��تین تحقق دمکراس��ی، یونان قدیم بود که در آن، دولت � شهرهای 
متع��ددی وجود داش��تند و در هر یک از آنها، قانون اساس��ی خاص��ی پیاده و اجرا 
می شد و مردم هم در همه تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی، مستقیماً حضور 

می یافتند. تحقق دمکراس��ی مس��تقیم در یونان قدیم به این دلیل میس��ر بود که 
میزان جمعیت مردم در هر یک از دولت � ش��هرهای آن، بس��یار کم بود و در عین 
حال س��ه گروه عمده جمعیتی، اجازه شرکت در مجالس تصمیم گیری را نداشتند 
یعنی کودکان، زنان و بردگان، حق نداش��تند در این گونه مجالس، حاضر ش��وند و 
تنها مردان بالغ و آزاد � که جمعیت زیادی را تش��کیل نمی دادند � مجاز به تجربه 
دمکراسی مس��تقیم بودند. قطعاً اگر اطالعات دقیق تری از مکانیسم عمل این گونه 
مجالس در اختیار ما  بود، می توانس��تیم نش��ان دهیم که همه مردان آزاد حاضر در 
این گونه مجالس، حکما و اندیشمندان و صاحبنظران و متخصصانی نبودند که در 
همه مباحث، از سر علم و آگاهی مشارکت کنند و در همه تصمیم گیری ها، عالمانه 
حض��ور یابند بلکه در عمل، در همان تجربه دمکراس��ی مس��تقیم ه��م، عده ای از 
حاضران به دلیل فرماندهی سپاه، شیخوخیت، تمکن مالی، علم و تخصص، موقعیت 
اجتماعی و امثالهم، بر دیگران نفوذ و تاثیر داش��تند و در واقع در همان دمکراسی 
مستقیم هم، همه مردم در مسائل سیاسی و اجتماعی، مشارکت نداشتند و عده ای 

از نخبگان و متنفذین، تصمیم گیران اصلی به حساب می آمدند.
در دوره ه��ای بعد وقتی دمکراس��ی غیرمس��تقیم رواج یاف��ت و به علت کثرت 
جمعیت، اصل نمایندگی ایجاد ش��د، باز به شکلی جدی تر، حضور فعاالنه مردم در 
امر حکومت به زیر سؤال رفت و مشخص شد که عده ای با بهره گیری از تجربیات، 
امکان��ات، تبلیغات و امثالهم، نماینده اکثریت ملت در مجلس و نهاد تصمیم گیری 
می ش��وند بدون  آن که پس از انتخاب ش��دن تا پایان دوره نمایندگی، عماًل مردم را 
در تصمیم گیری ها س��هیم کنند. بسیاری ازصاحبنظران، بر شکل نوین دمکراسی � 
یعنی دموکراس��ی غیرمستقیم � اش��کاالت جدی را وارد دانسته و به گونه ای آن را 
تحمی��ل اراده اقلیت ب��ر اکثریت توده های مردم و اعمال ق��درت خواص می دانند، 

مـردم ساالري ديـني
 مبـاني نظـري

 علی شکوهی

مـردم ساالري ديـنيمـردم ساالري ديـنيمـردم ساالري ديـني
 مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري مبـاني نظـري

 علی شکوهی علی شکوهی
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دمکراسی حقیقی و واقعی برای تحقق، 
ه�م به آزادی نیاز دارد و هم به آگاهی 
توده ها و هم به مشارکت مردم در امور 
سیاسی و اجتماعی و طبعا در وضعیتی 
که ن�ه آزادی معن�ای واقع�ی خود را 
می يابد و نه آگاهی توده های مردم در 
حدی است که بتوانند در حوزه مسائل 
حکومتی، آگاهانه تصمیم بگیرند و نه 
مش�ارکت مردم به ش�کل مستقیم و 
بی واسطه اتفاق می افتد بلکه نخبگان 
و الیت های برگزيده بخش�ی از مردم، 
به جای همه م�ردم تصمیم می گیرند، 
نمی توان از مفهوم دمکراسی به شکل 

حقیقی آن سخن گفت.

خواص��ی که نه لزوماً به خاط��ر صالحیت ها بلکه به خاطر ثروت و قدرت، می توانند 
رأی ونظر مردم را جلب کنند.

برخی از مکتب های سیاس��ی نظیر کمونیس��م، در انتقاد از جامعه سرمایه داری 
غرب و در فریب قلمدادکردن دمکراس��ی، بر این نکته پراهمیت تاکید می کنند که 
تا وقتی، تقسیم عادالنه ثروت صورت نگیرد، تقسیم  عادالنه قدرت، یک دروغ بزرگ 
خواهد بود و بدون عدالت اقتصادی نمی توان به س��راغ عدالت سیاس��ی رفت زیرا 
صاحبان سرمایه های بزرگ با داشتن تمامی امکانات مادی و با بهره گیری از وسایل 
ارتباط جمعی، امکانات مدیریتی، توان اقتصادی و امثالهم، می توانند فکر و ذهن و 
سالیق و خواسته های مردم را بسازند و افکار عمومی را به سوی حاکمیت سیاسی 
خودش��ان س��وق دهند به گونه ای که اوالً گروه های مخالف فاقد امکانات، نتوانند با 
آنها رقابت و مبارزه کنند و ثانیاً قدرت سیاس��ی درکنار قدرت اقتصادی همیشه در 
اختی��ار آنان باقی بماند. البته برای آن که مردم تصور کنند که در تصمیم گیری ها، 
دخالت دارند و خودش��ان نماین��دگان خود را برمی گزینند، چه بس��ا گونه هایی از 
جابجائی ها در »س��طح« مدیران رخ دهد اما همچنان طبقه و گروه های حاکم، در 
»عمق« قدرت باقی می مانند و تنها مدیران و مجریان � که یک کاالی سیاس��ی به 

حساب می آیند � دستخوش تغییر و تحول می شوند.
در دهه های اخیر، فالس��فه مدافع نظام سرمایه داری که به عملی نبودن واقعی 
حکومت مردم بر مردم، پی برده اند، در دفاع از دمکراسی، مفهوم آن را تغییر داده و 
با نفی شکل  ایجابی آن، بر بعد سلبی دمکراسی تاکید دارند. از منظر این دست از 
مدافعان جامعه سرمایه داری غرب، یک نظام سیاسی دمکرات و مردم ساالر، نظامی 
نیست که همه مردم در تعیین مجریان و سیاست های آن، فعاالنه نقش دارند بلکه 
نظامی است که مردم در آن کمتر سیاسی هستند و با مجریان و سیاست های آن، 
صرفاً مخالف نیس��تند. یعنی نیازی نیس��ت که مردم خودشان، مسئوالن کشور را 
با ش��ناخت کامل برگزینند بلکه کافی اس��ت در صورت نخواستن، مردم بتوانند به 
شکل قانونی، حاکمان را برکنار کنند. سیاستمداران نیز به نظر موافق و حمایت آمیز 
مردم نیاز ندارند بلکه کافی اس��ت مردم با عملکرد مسئوالن، مخالف نباشند. یکی 
از نویس��ندگان درباره این گونه تفس��یر از دمکراسی می نویسد: »بازتاب فکری این 
تحوالت و بویژه غیرسیاسی شدن حوزه عمومی زندگی در سرمایه داری پیشرفته را 
می توان در تئوری جدید دموکراس��ی یعنی »پلورالیس��م الیت ها« یافت که توجیه 
سیاسی وضع اقتصادی س��رمایه داری متأخر است. در تئوری دمکراسی نخبگان یا 
پلورالیس��م الیت ها که در پی بررسی وضع عینی جوامع سیاسی در غرب می باشد، 
جوهر دمکراس��ی نه مش��ارکت فعال و مس��تقیم توده ها بلکه مش��ارکت بالواسطه 
اکثریت در زندگی سیاس��ی است. در این تصور، دمکراسی به معنی حضور چندین 
گروه رقیب در عرصه سیاس��ت تلقی می شود. هیچ الیتی سلطه دائمی ندارد، بلکه 
سیاست حاصل سازش میان الیت های گوناگون است. در نتیجه، ساخت پلورالیستی 

دولت مصون از تقاضاهای افراطی و فش��ار توده هاست. 
میان توده و دولت، گروه ها و الیت های واسط قرار دارند. 
بر اساس این تصور، دخالت فعال عامه مردم در سیاست 
نه جوهر دمکراسی، بلکه مایه نقض دمکراسی و موجب 
بی ثباتی سیاس��ی تلقی می شود. از سوی دیگر فرض بر 
این اس��ت که نمایندگی منافع توده جمعیت بوس��یله 
الیت ها، موجب تأمین آن منافع و در نتیجه پائین آمدن 
س��طح عالقه سیاس��ی ش��هروندان می گردد. از این رو 
اکثریت مردم در دمکراسی امروزی، عالقه ای به سیاست 
ندارن��د و در پ��ی امور خصوصی زندگی خود هس��تند. 
سلطه مستقیم و سیاسی دولت و هژمونی جامعه مدنی 
در عصر سرمایه داری پیشرفته، به این ترتیب، ریشه های 
فردگرایانه دمکراس��ی را می خشکاند. دمکراسی در این 
مفه��وم صرفا به معنی رقابت آزاد الیت هایی اس��ت که 
»قواعد بازی« دمکراسی را می پذیرند«. )مکاتب سیاسی 

معاصر� ترجمه حسینعلی نوذری � مقدمه(
در واق��ع ه��م در دمکراس��ی مس��تقیم یونانی، هم 
در دمکراس��ی غیرمس��تقیم، هم در حکومت حزبی در 
نظام های سیاس��ی ش��رق س��ابق، هم در حکومت های 
انقالبی مدعی دمکراس��ی در جهان سوم و سرانجام هم 

در دمکراسی با واسطه نخبگان که امروزه در اکثر کشورهای غربی جریان دارد، این 
توده های مردم نیس��تند که در صحنه تصمیم گیری برای تعیین سرنوشت خویش 
حضور فعاالنه دارند بلکه عمدتاً عده ای از صاحبان منافع یا عالقه مندان به سیاست 
یا مصلحان اجتماعی و انقالبیون یا قدرت طلبان و امثالهم هستند که در صحنه های 
سیاس��ی و حکومتی حاضر می شوند و با فراهم آوردن تمهیداتی، اداره جامعه را در 

دست می گیرند.
چنین به نظر می رسد که دمکراسی حقیقی و واقعی برای تحقق، هم به آزادی 
نیاز دارد و هم به آگاهی توده ها و هم به مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی 
و طبعا در وضعیتی که نه آزادی معنای واقعی خود را می یابد و نه آگاهی توده های 
مردم در حدی اس��ت که بتوانند در حوزه مسائل حکومتی، آگاهانه تصمیم بگیرند 
و نه مش��ارکت مردم به ش��کل مستقیم و بی واس��طه اتفاق می افتد بلکه نخبگان و 
الیت های برگزیده بخش��ی از مردم، به جای همه مردم تصمیم می گیرند، نمی توان 

از مفهوم دمکراسی به شکل حقیقی آن سخن گفت.
معنای تمام آنچه در باره اشکاالت دمکراسی گفته شد این نیست که دمکراسی 
حتی در ش��کل کنونی و ناقص آن، بر دیگر اش��کال حکوم��ت و زمامداری، مزیتها 
و برتری های��ی ن��دارد و می ت��وان با این اس��تدالل ها، نتایج و دس��تاوردهای مدل 
مردم س��االری و دمکراس��ی برای اداره جوامع بش��ری را انکار کرد. روشن است که 
ما اوال در صدد نفی جنبه ارزش��ی دمکراس��ی بوده ایم تا لیبرالیس��م خود را به نام 
دمکراس��ی بر دیگران غلبه ندهد. ثانیا خواس��تیم تصریح کنیم که در باره مفهوم و 
مصداق دمکراس��ی، اختالف نظر وجود دارد و حتی حامیان دمکراس��ی هم وحدت 
دی��دگاه درباره مفهوم و مص��داق آن ندارند. ثالثا بر آن هس��تیم که با نفی مفهوم 
ایجابی دمکراس��ی، به سراغ تعریف س��لبی از دمکراسی برویم و آن را به مثابه یک 
روش که قابلیت اصالح و تکمیل و سازگاری با شرایط اجتماعی و فرهنگی متفاوت 

را دارد، معنا کنیم.
به هنگام تعریف سلبی دمکراسی، تاکید می شود که چه چیزی دمکراسی نیست 
و از طریق شناس��ایی مواردی که قطعا نمی تواند مصداق دمکراسی باشد، به مفهوم 
دمکراسی نزدیک می شویم. در واقع اگر نتوانیم بگوییم که دمکراسی چیست، یقینا 
می توانیم بگوییم که چه چیزهایی دمکراسی نیست و کدامین نوع حکومت، اساسا 

نمی تواند مدعی دمکرات بودن شود. بر این اساس؛
اوال اگ��ر در هر حکومت، قوانی��ن و مقررات و اصول و ضوابط مس��تقلی وجود 
نداش��ته باشد که بتوان حاکمان را هم با آن سنجید و آنان را بر اساس آن قواعد و 
اصول، مورد ارزش��یابی قرار داد و اگر افراد بتوانند فراتر از این قواعد و ضوابط قرار 

بگیرند و مدعی شوند که »قانون یعنی من«،
ثانیا اگر اش��کالی از انتخاب ش��دن و انتخاب کردن و گردش ادواری قدرت در 
میان مسئوالن و مدیران سیاسی و حکومتی وجود نداشته باشد و همه یا بخشی از 
حکوم��ت، از دایره انتخاب حقیقی مردم خارج بمانند و 

مشمول تغییر و چرخش قدرت نشوند،
ثالثا اگر آزادی برای طرح دیدگاه ها و بیان انتقادها و 
نقد صاحبان قدرت وجود نداشته باشد و همه یا گروهی 
از صاحبان قدرت، علیرغم داشتن قدرت و اعمال آن، از 

دایره نقد دیگران خارج بمانند،
رابع��ا اگر حق مخالف ب��رای فعالیت در کش��ور به 
رسمیت شناخته نشود و منتقدان، مورد حمایت قانون 
قرار نداشته باشند و جان و شغل و خانواده آنان در ازای 

نقد قدرت، از امنیت برخوردار نباشد،
خامس��ا اگر در یک حکومت، دستگاه قضایی و نهاد 
داوری مس��تقل از قدرت وجود نداش��ته باش��د که در 
مناقشات سیاس��ی و حکومتی، بتوان به رای مستقل و 
خارج از نفوذ مس��تقیم حکومتی این نهاد، امید بست و 
از اقدامات غیرقانونی و مستبدانه حاکمان، شکایت کرد،

و … مواردی از این دس��ت، در آن صورت نمی توان 
چنی��ن نظ��ام سیاس��ی و حکومت��ی را دمکراتی��ک و 

مردم ساالر تلقی کرد.
نکته مهم این اس��ت که نظام ه��ای غیردمکراتیک 
و مس��تبد، ممکن اس��ت به ظاهر برخ��ی از این موارد، 
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اگ�ر دمکراس�ی را روش بدانی�م و از 
دين ه�م انتظار ارائه يک قالب خاص 
برای اداره جوامع انس�انی را نداشته 
باش�یم، وضعیتی به وجود می آيد که 
در آن می ت�وان از س�ازگاری دين و 
دمکراس�ی در پی ري�زی بنیان ه�ای 
يک نظام سیاسی دينی سخن گفت. 
در اين وضعیت، نظام سیاسی مدعی 
دين�ی بودن، ب�ه هنگام نهادس�ازی، 
بايد حداقل های يک نظام مردم ساالر 
و دمک�رات را  در ش�کل دادن ب�ه 

پايه های چنین نظامی مراعات کند. 

پایبند باشند و مثال اشکالی از انتخابات در این نظامها، 
مش��اهده ش��ود اما تنها با همین یک عنصر، یک نظام 
سیاس��ی را نمی توان دمکراتیک و مردم س��االر معرفی 
کرد. موارد ذکر ش��ده، حداقلهای یک نظام مردم ساالر 
اس��ت و با نفی هر کدام از این اصول ذکر ش��ده، کلیت 
دمکراسی و مردم س��االری نفی می شود. مثال در برخی 
از نظامهای سیاس��ی دیکتاتوری و مس��تبد، ما ش��اهد 
برگزاری انتخابات برای تعیین حاکمان هس��تیم اما به 
دلیل رعایت نشدن اصولی مانند چرخش قدرت، امکان 
نقد قدرت، نهاد داوری مستقل، نبود آزادی، به رسمیت 
نشناختن حق مخالف و...، مردم ساالری اتفاق نمی افتد و 

یک گروه خاص، به دلخواه حکومت می کنند.
تامل�ي در چن�د نظري�ه در ب�اب جمع بی�ن دين و 

دمکراسي
برخ��ی از منتق��دان مفه��وم دمکراس��ی دینی، بر 
ای��ن باورند که این عبارت، یک مفهوم پارادوکس��یکال 
و ناس��ازگار اس��ت و در واق��ع جمع بین دمکراس��ی و 
دینداری، ناش��دنی اس��ت. اینان بر این باورند که دین 
یک مفهوم قدس��ی و متعلق به سنت است و دمکراسی 
یک امر زمینی و مدرن و به همین دلیل نمی توان میان 

این دو آش��تی ایجاد کرد. به گمان این افراد، معنای دمکراس��ی به تنهایی روش��ن 
اس��ت و مفهوم دین ه��م به خودی خود قابل فهمیدن اس��ت اما جم��ع میان این 
دو، ناش��دنی اس��ت و یک معجونی را پدید می آورد که نه به نفع دین است و نه به 
نفع مردم س��االری و دمکراسی. بر همین اس��اس، معتقدند که دمکراسی را باید در 
جوامعی که دین را مبنای اداره جامعه و حکومت نمی دانند، پی گرفت و در مقابل، 
دین هم باید برای اداره سیاسی جوامع، به فکر روش خاص خود باشد یا از صحنه 

سیاست کنار بکشد. طرفداران این نظریه، به دو گروه تقسیم می شوند:
گروه اول، حامیان دمکراسی به مثابه یک ارزش –  نه روش – که معتقدند نفس 
اعتقاد به دین، ما را از رس��یدن به دمکراس��ی باز می دارد زیرا دین به یک سلس��له 
ارزش ها و مبانی ثابت مقدس باور دارد و آنها را قابل نقض و کنار گذاشتن نمی داند 
و به همین دلیل، نمی توان در مقابل این ارزشها و اصول ثابت، اراده و خواست مردم 
را محقق کرد. به گمان این افراد، همین که ش��ما قادر نباش��ید در صورت خواست 
اکثریت مردم، یک اصل دینی را کنار بگذارید و در مبانی حکومت، امور مقدس وارد 

شده باشد، دیگر نمی توانید از دمکراسی سخن بگویید.
گروه دوم، حامیان دین با برداش��ت های خاص هس��تند که معتقدند دمکراسی 
و مردم س��االری به ساحت فکری و فلسفی دیگری تعلق دارد و دارای پشتوانه های 
فلس��فی و معرفت شناسانه خاص خود است و نمی-توان آن را فارغ از این محتوای 
ارزش��ی، حمل کرد و به کار برد. اینان برای حفظ خلوص دینی یا با ادعای این که 
دین برای خودش، دارای روش خاص حکومتی اس��ت و نیازی به دیگران ندارد، از 
دمکراسی و مردم ساالری می پرهیزند و آنان نیز مانند گروه اول، به ناسازگاری دین 
و دمکراس��ی حکم می کنند. در میان این گروه بویژه برخی از افراد و صاحب نظران 
قرار دارند که به اصل والیت فقیه معتقدند و برداش��تی خاص از آن را مبنای اداره 
جامع��ه می دانند و بر این باورند که اگر نظام سیاس��ی بخواهد به اصل والیت فقیه 
پایبند باش��د، نمی تواند از دمکراسی سخن بگوید و نباید هم بگوید. والیت فقیه با 
پش��توانه های دینی محک��م، خود به مثابه یک روش حکومتی اس��ت و می تواند با 
مفهوم دمکراس��ی در دوره معاصر، مقابله کند و کارآمدی و برتری خود را در عمل 

هم اثبات کرده است.
طرح چند ديدگاه

برای این که در این زمینه با برخی نظرات دیگر هم آش��نا ش��ویم و فهم مسئله 
از ن��گاه دیگ��ران را هم مورد توجه ق��رار دهیم، به نظرات چند ت��ن از متفکران و 
صاحب نظ��ران معاصر ایرانی در این باب می پردازی��م. توجه به این نظرات، تنها به 
قص��د بیان چند دیدگاه متفاوت در این باب اس��ت و ب��رای تایید یا رد آنها صورت 

نمی گیرد.
محمد مجتهد شبستری

مجتهد شبس��تری به دلیل برداش��تهای خاص از دین، در ردیف روش��نفکرانی 

ق��رار می گیرد که بر فهم عص��ری از دین اصرار دارند و 
در جس��تجوی جوهره مش��ترک ادیان هستند و اصرار 
دارن��د که فهم دین باید با مفاهیمی چون حقوق بش��ر 
س��ازگار ش��ود چون جوه��ره همه ادیان، حقوق بش��ر 
اس��ت. وی با مفهوم »مردم ساالری دینی« مخالف است 
و صرف��ا با نوعی تس��امح، آن را می پذیرد. وی صرفا به 
»مردم س��االری« معتقد اس��ت و حکومت مردم را اصل 
می دان��د و طبعا حکوم��ت مردم س��االر متدینان را هم 
مطل��وب می داند اما بر آن، عنوان مردم س��االری دینی 

نمی نهد.
به نظ��ر مجتهد شبس��تری، »مردم س��االری پایدار 
و همه جانب��ه در جامع��ه دینی ما، ب��دون اصالح دینی 
امکان پذی��ر نیس��ت. بای��د در عقائد، اندیش��ه ها، فتاوا، 
قوانی��ن و ارزش هایی که در ح��ال حاضر بر جامعه های 
اسالمی حاکم است و همه رنگ دینی دارند، اصالحاتی 
صورت گی��رد. آنچه به صورت تاریخی ش��کل گرفته و 
دین نامیده ش��ده است و به صورت مجموعه اعتقادات، 
احکام، ارزش ها، دس��تورها و ش��عائر، گرد پیام معنوی 
اصلی بنیانگذار دین، جمع و منجمد ش��ده است و پیام 
را از چش��م ها و گوش ها غایب می س��ازد، باید از منظر 
درون دینی و برون دینی نقد و »معنای مرکزی « پیام دین اسالم که همان ضرورت 
س��لوک معنوی انسان به س��وی خداوند است، بازسازی ش��ود و از عقاید گرفته تا 
فتواه��ا و ش��عائر و نهادهای دینی با آن انطباق یابد. بای��د تجربه هایی یافت که در 
دهک��ده جهانی امروز برای س��ربرآوردن و بالیدن آنها نه تنها تجربه پیامبر اس��الم 
)کتاب و س��نت( که تجربه های سرشار ذخیره شده در همه ادیان بزرگ دنیا نقش 
بازی می کنند و ایمان به همه این ادیان اس��ت. البته چنین تفسیری از دین، عامل 
ایجاد و ادامه دهنده مردم س��االری خواه��د بود و نه مانع تحقق آن، اما برای دینی 
نامیدن مردم س��االری، وجه��ی پیدا نمی کنم. مانعی ندارد که مردم س��االری مردم 
را در ای��ن دوره گ��ذار، مردم س��االری دینی بنامیم، اما فقط ب��ه این معنا که مردم 
دین��دار، دین خود را نه مانع مردم س��االری، بلکه مؤی��د آن می دانند و من بیش از 
این معنایی برای مردم س��االری دینی نمی توانم بفهمم. ام��ا اینکه چون در چنین 
جامعه ای قانونگذاری ها و تصمیمات سیاس��ی حکومت منتخ��ب، متاثر از عقاید و 
عواطف دینی مردم خواهد بود، این حکومت را مردم س��االری دینی بنامیم، وجهی 
ندارد زیرا در همه حکومت های دموکراتیک، قانون گذاری و تصمیمات سیاس��ی به 
گونه ای از عقاید و عواطف دینی ملت ها متاثر می ش��ود ولی کس��ی حکومت آنها را 

مردم ساالری دینی ننامیده است«. )گفتگو با ماهنامه آفتاب، ش 22(
به نظر مجتهد شبس��تری، مالکی برای دینی نامیدن یک نظام سیاس��ی حتی 
نظام سیاس��ی مردم س��االر وجود ندارد و اگر در یک فراین��د دموکراتیک، اکثریت 
قوانینی که مردم می پذیرند، یا الهام گرفته از دین باش��د یا مغایرتی با آن نداش��ته 
باش��د، باز هم آن نظام، »مردم ساالری است، نه مردم ساالری به اضافه چیز دیگر«. 
البت��ه مجتهد شبس��تری تاکید می کن��د که »اگر همه مردم مث��ال رای بدهند که 
مرد بر زن ترجیح داش��ته باش��د، یک فرد حکومت  به دلخ��واه خود بکند، تبعیض 
اعتقادی و نژادی وجود داش��ته باش��د، یعنی آزادی و مس��اوات و به تعبیر کامل تر 
حقوق بش��ر همین عصر مد نظر قرار نگرفته باش��د و اکثریت، رای به نبود آزادی و 
مساوات بدهند، این فاشیسم است، نه مردم ساالری چون صرف رای دادن اکثریت، 
سیس��تمی را مردم س��االر نمی کند. باید در بطن جامعه، آزادی و مساوات )حقوق 
بش��ر( با نس��بت های مختلف به عنوان هس��ته های اساس��ی و اصلی در همه جای 

حکومت  به نوعی خود را نشان دهد«.
مجتهد شبس��تری حتی با اصالح فهم دین��ی و حاکمیت قرائت دموکراتیک از 
اسالم اصالح شده در جامعه و با رعایت شرط رقابت دموکراتیک هم حکومت حاصله 
را مردم س��االری دینی نمی نامد ولو آن ک��ه مبانی رفتاری آن از قرائت دموکراتیک 
از اس��الم تبعیت  کند، نه از لیبرالیسم و سوسیالیس��م. وی در این زمینه می گوید: 
»قرائت دموکراتیک اسالم گرچه می تواند ایجاد کننده و ادامه دهنده مردم ساالری 
باشد، ولی به معنی بنیانگذاری مردم ساالری در اسالم نیست و تنها می توان نشان 
داد اسالم مورد نظر، مخالف مردم ساالری نیست و مسلمان بودن با دموکرات بودن 
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س��ازگار اس��ت. اما این قرائت، 
حکوم��ت را دین��ی نمی کند و 
ش��کل خاصی از حکومت را به 
نام مردم ساالری دینی به وجود 

نمی آورد«. )همان(
حاتم قادری

یکی دیگر از مخالفان جمع 
بی��ن دین و دمکراس��ی، معتقد 
اس��ت ک��ه پس��وند دی��ن برای 
نمی تواند  دینی،  مردم س��االری 
مشکلی را حل کند و این عنوان 
وضع شده اس��ت تا اوال به نفی 
ایدئولوژی ه��ای رقی��ب بپردازد 
و ثانی��ا تصویری مبهم و آرمانی 
از اندیش��ه ای ارائه کند که این 
تعبی��ر، نماین��ده آن محس��وب 

می شود.
دکتر حاتم قادری معتقد است که گرانیگاه و مرکزیت تفکر دمکراسی، »مردم« 
اس��ت و وقتی پس��وند دینی به کار می بریم، یعنی می خواهیم »مردم « را که نقطه 
عزیمت و گرانیگاه اس��ت ، به دین برگردانیم. وی می گوی��د: »به یک معنا می توان 
مردم س��االری را با پسوند دینی پذیرفت. به این معنا که مردم نسبتا تفسیر و بیان 
و برداش��ت مشترکی در دین داشته باشند یا الاقل به پارادایمی دست  یافته باشند 
هرچند در ذیل آن پارادایم، خرده مجموعه ها را نیز داش��ته باش��یم ولی در نهایت 
آرای این انس��ان ها، دائرمدار سرنوشت خودشان باش��د. ولی کسانی که در ایران از 
مردم ساالری دینی صحبت می کنند از یک طرف می خواهند ایدئولوژی های رقیب 
را نف��ی کنند و از طرفی می خواهند بگویند ه��ر آنچه در جامعه اتفاق می افتد، در 
چارچوب مردم س��االری دینی است. از این رو فکر می کنم واژه مردم ساالری دینی، 

چندان گویا نیس��ت. ش��اید مردم داری دینی متناسب 
باشد ولی وقتی کلمه »ساالر« را بکار می بریم، گرانیگاه، 
مردمی هستند که دیندارند. آقایانی که چنین عقیده ای 
دارند تصورش��ان این اس��ت که مردم دیندارند، ولی به 
میل خود از دین یک تفسیر اقتدارگرای سلسله مراتبی 
قائ��ل می ش��وند ک��ه در نهایت،  ب��ه نفی م��ردم منجر 
می ش��ود... نمی توان از مردم س��االری صحبت کرد مگر 
اینکه دین��ی را در نظر بگیرید که مردم س��االری را در 
رهب��ری و در توزیع قدرت کامال منعکس کرده باش��د 
ولی اگر دینی داشته باشید که نصب گرا باشد یا سلسله  
مراتب قدرتی را بپذیرد و در نهایت  بخواهد قدرت را به 
یک نفر یا تعداد محدودی واگذار کند، با مردم س��االری 

سازگار نیست. )گفتگو با هفته نامه آبان، شماره ١43(
ق��ادری معتقد اس��ت که تنها هنگام��ی می توان از 
مردم ساالری دینی سخن گفت که معتقد باشیم صدای 
مردم، صدای خداست: »به عقیده من همه قرائت ها در 
این سهیم نیس��تند که خدا بر مردم حکومت می کند. 
برخی قرائت ها می گویند صدای مردم، صدای خداست. 
اتفاقا چیزی که در غرب واقع ش��د بر این اس��اس بود 
که صدای مردم، صدای خداس��ت. در قرائتی می گویند 
خدا بر انس��ان حکومت می کند و غالبا با تصور و سابقه 
ما، به دنبال کس��انی می رویم که می توانند صدای خدا 
را در ای��ن حکومت نمایندگی کنند. ام��ا قرائتی دیگر 
می گوی��د ص��دای مردم، صدای خداس��ت. ب��ه معنای 
دیگر، تبلور رای و انتخاب مردم در ش��کل های مختلف 
مورد رضایت و پذیرش باری تعالی اس��ت. بین این دو، 
تفاوت بسیار است. در یکی پذیرفته ایم که به یک نظام 
اقتدارگ��را راه ببریم، نظامی که مردم بیش��تر به مثابه 

اجزایی هس��تند که در س��طوح 
پایین ت��ر می توانن��د بازیگ��ری 
کنند ام��ا در دیگ��ری مردم به 
عالی تری��ن وجه می توانند نقش 
داشته باشند و توجیه دینی اش 
این اس��ت که نق��ش آنان مورد 
پذیرش خداس��ت. اگر بخواهیم 
مردم س��االری را در ی��ک پیوند 
مناسب نظری با دین قرار دهیم، 
هیچ راهی نیس��ت جز اینکه به 
این تفسیر قائل شویم که صدای 
بیان  مردم، ص��دای خداس��ت. 
مردم، بیان دین است«. )همان(

علیرضا شجاعی زند
دکتر علیرضا شجاعی زند هم 
به طرح مفهوم مردم س��االری یا 
دمکراس��ی، از منظر سیاسی خوش بین نیست و آن را مسئله ما نمی داند و رفتن از 
موضع منفعالنه و مرعوبانه به سراغ دمکراسی را نفی می کند و معتقد است توصیه 
به دمکراس��ی در این ش��رایط، به هیچ وجه یک ظرف تهی و الاقتضا، یک دستاورد 
کامال خنثی و یک هدیه خیرخواهانه و مشفقانه از سوی غرب به کشورهای توسعه 
نیافته نیس��ت. در عین حال، وی تاکی��د می کند که این اعتقاد، به معنی  مخالفت 
با اصل مقبولیت مردمی حکومت ها، مردم گرایی حاکمان و لزوم تحدید و تقس��یم 
قدرت و تمهید شرایط شایسته ساالری و صحه گذاری بر حاکمیت های استبدادی و 

رژیم های مطلقه ارتجاعی که عمر آنها به سرآمده،  نیست.
ش��جاعی زند معتقد است: »ریش��ه های دینی و توحیدی دموکراسی، منبعث از 
هستی شناسی و انسان شناسی خاص آن، به مراتب متین تر، فراگیرتر و مطمئن تر از 
بنیان های سکوالر آن است و با اتقان بیشتری می تواند از آن دفاع کند تا قرائت های 
اومانیس��تی. این حقیقتی است که بسیاری از متفکرین 
کمابیش سکوالر، مثل اسپینوزا، توکویل، پارسونز، پوپر 
و بسیاری از متالهین لیبرال غربی بر آن صحه گذارده اند 
و در واق��ع بدان اذعان کرده اند. جوهره دموکراس��ی با 
اصل برادری و برابری که یک آموزه کامال دینی اس��ت، 
سرش��ته شده اس��ت. با اصل اختیار و مسئولیت پذیری 
انسان، با توصیه به آگاهی و حقیقت جویی و مجاهده و 
حق طلبی، با نهی طغیان و نفی طواغیت، با نفی سروری 
و توسل به مرجعیت های کاذب، با نفی هرگونه واسطگی 
و برتری جوی��ی، نهی جهل و خرافه و دروغ، نهی  اغوا و 
تلقین و تقلید، نهی آدمی از اجحاف و تعدی و تبعیض، 
نفی خودخواهی و خودمح��وری، نفی حاکمیت امیال، 
حاکمی��ت منافع، حاکمی��ت زور که تمام��ا آموزه های 
دینی اند، آمیخته اس��ت. اینها مفاهی��م و گزاره های به 
تعبیر پوزیتیویس��تی، فاقد معنا نیس��تند که بشود در 
حصار زبان غیرقابل فهم دینی محبوسشان  کرد. اینها 
مصادیق عینی و مابه ازای روشن خارجی دارند و بهتر 
از هر مفهوم و واژه دیگری می توانند دموکراسی را معنا 
کنند«. )هفته نامه پگاه حوزه، شماره 265، آبان ١3٨٨(

بر این اس��اس، ش��جاعی زند از محتوای دمکراسی 
ب��ا مبانی دین��ی دفاع می کند و مقابل نش��اندن دین و 
دمکراس��ی یا اس��المیت و جمهوری��ت را یک تالش از 
س��وی مخالفان حضور دین در عرصه اجتماعی قلمداد 
می کند ولی خودش نیز حاضر نیست در زمین دیگران 
ب��ازی کند و با مفاهیم نظری متعلق به دیگران در باب 
نس��بت دین و دمکراسی س��خن بگوید. به نظر علیرضا 
ش��جاعی زند »دموکراس��ی لیبرال که  یک��ی از انواع به 
تجربه در آمده مردم س��االری است به جز نارسایی های 

مجتهدشبستری به دلیل برداشت های 
خاص از دين، در رديف روش�نفکرانی 
قرار می گیرد که بر فهم عصری از دين 
اص�رار دارند و در جس�تجوی جوهره 
مش�ترك اديان هستند و اصرار دارند 
که فهم دي�ن بايد ب�ا مفاهیمی چون 

حقوق بشر سازگار شود
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دکتر حات�م قادری معتقد اس�ت 
ک�ه گرانی�گاه و مرکزي�ت تفک�ر 
دمکراس�ی، »مردم« است و وقتی 
پسوند دينی به کار می بريم، يعنی 
می خواهی�م »م�ردم « را که نقطه 
عزيمت و گرانیگاه اس�ت ، به دين 

برگردانیم.

دکت�ر علیرض�ا ش�جاعی زند هم 
ب�ه ط�رح مفه�وم مردم س�االری 
ي�ا دمکراس�ی، از منظر سیاس�ی 
خوش بین نیست و آن را مسئله ما 
نمی داند و رفتن از موضع منفعالنه 
و مرعوبانه به س�راغ دمکراسی را 

نفی می کند

در عمل، دو مش��کل اساس��ی دارد. یک��ی  اصرارش بر 
جداس��ازی دموکراسی از ریش��ه های دینی و توحیدی 
آن و دیگ��ری اصرار به حفظ پیوندی اس��ت که با نظام  
س��رمایه داری برقرار کرده  اس��ت، به رغ��م تعارضات و 
واگرایی های جدی آن با دموکراس��ی زیرا سرمایه داری، 
س��اختاری اس��ت که به هیچ رو تن ب��ه توزیع و تحدید 
نمی دهد و در واقع، حاکمیت س��رمایه غیر دموکراتیزه 

است«.
ش��جاعی زند ضمن نقد دمکراس��ی لیبرال، بخشی 
از پش��توانه های »مردمگرای��ی ادیان« و »مش��خصات 
حاکمی��ت  مطلوب« مورد نظر خ��ود را عرضه می کند 
و اس��تفاده از ای��ن دو مفه��وم را مناس��ب تر از کاربرد 
»دمکراس��ی دینی« یا مردم ساالری دینی می داند. وی 
م��واردی را به عنوان ابعاد نظ��ری خصلت مردم گرایانه 

دین بر می شمارد:
»خوش بین��ی ب��ه انس��ان و ب��ه اختی��ار و تالش و 
اکتسابات او، تأکید فراوان بر برادری و برابری ابنای بشر، 
اهتمام این قبیل ادیان به اوس��اط الناس و بلکه اضعف 
الناس، ابراز مخالفت با برتری جویی و تفاضل طلبی های 
نابح��ق و تفاخره��ای نابج��ا، مبارزه ب��ا هرگونه ظلم و 
تع��دی و تبعیض، توصیه به مناس��بات مبتنی بر تعاون 
و اخالق و محبت و تالش برای مهیا ساختن بسترهای 
مناسب به منظور شکوفایی ظرفیت های وجودی انسان. 
این نوع مواعظ که با تأکیدات متفاوت حس��ب شرایط، 
در آموزه ه��ای ادیان  توحیدی فراوان آمده اس��ت، روح 

انسان گرایی و مردم داری را آشکار می سازد«. )همان(
مدافعان سازگاری دين و دمکراسی

در مقابل نظرات نس��بتا یکس��ان از دو طیف فکری 
متف��اوت که جمع بین دین و دمکراس��ی را ناش��دنی 
می دانند، دیدگاه س��ومی هم موجود است که نویسنده 
ای��ن س��طور، از آن جانبداری می کن��د. در این دیدگاه 
سوم، جمع بین دین و دمکراسی هم شدنی است و هم 
مطلوب. در واقع طرفداران این نظریه، بر این باورند که 
هر گاه مردمی دیندار، بخواهند اراده آزاد خود را به یک 
سلسله ارزشها و اصول ثابت و همیشگی، محدود کنند 
و تصمیمات خود را در چارچوب احکام عملی یک دین 
اخذ کنند و حاکمان را بر اس��اس صالحیتهای خاصی 
برگزینند، نه تنها ضد دمکراس��ی عم��ل نکرد ه اند بلکه 
به دلیل تحقق حکومت مردم بر مردم، عین دمکراس��ی 
اس��ت ولو آن که با مبانی لیبرالیس��م س��ازگار نباشد. 
بنابراین، برداشتی از دین با برداشتی از دمکراسی قابل 
جمع است یعنی از بعد نظری، باید دو شرط را در نظر 
گرفت که به همین معنا یعنی نحوه برداش��ت از دین و 

از دمکراسی مربوط است:
ش��رط اول این اس��ت که دمکراس��ی به مثابه یک 
»روش« در نظ��ر گرفت��ه ش��ود نه ی��ک »ارزش« و در 
واقع »قالب« اداره جوامع محس��وب  شود و نه »محتوا«. 
متاس��فانه به دلیل پیون��د تاریخی میان دمکراس��ی و 
لیبرالیس��م، بس��یاری به این اش��تباه در غلطیده اند که 
تنها مدل دمکراسی، دمکراسی لیبرال است و نمی توان 
از دیگر مدل-های دمکراس��ی س��خن گف��ت در حالی 
که این مقارن��ه، به معنای وجود مالزم��ه میان این دو 
نیس��ت و از بعد نظری می توان تمایز میان دمکراس��ی 
به مثابه روش با لیبرالیس��م به مثابه ارزش را نشان داد. 
دمکراسی به مثابه قالب، قابلیت حمل محتوای مختلفی 

را دارد و دستکم در عباراتی چون »لیبرال دمکراسی«، 
»سوس��یال دمکراس��ی«، »دمکرات مسیحی« و …، با 
محتوایی متفاوت توصیف ش��ده اس��ت. در همین دوره 
معاصر، هم دولت های غربی خود را دمکرات می دانند و 
هم در ش��رق کمونیست، نظام سیاسی شوروی و بلوک 
شرق به مثابه بهترین مدل دمکراسی توصیف می شدند 
و هم در جهان س��وم، ان��واع جمهوری های دمکراتیک 
حتی با ماهیت کودتایی تش��کیل ش��ده ب��ود. بنابراین 
ه��م در تجربه تاریخی و هم از بع��د نظری می توان به 
انواع دمکراس��ی از نظر محتوا دست یافت که دمکراسی 
دینی و مردم س��االری اسالمی می تواند یک نمونه دیگر 
آن باش��د. در واقع دمکراسی به مثابه یک روش و قالب، 
می تواند در جوامع دینی هم به کار گرفته شود و قالبی 
برای حمل محتوای اس��المی باشد. طبعا این مدل تنها 
در می��ان دینداران قابل تحقق اس��ت و در جوامعی که 
مردم آن مسلمان نیستند یا علیرغم مسلمان بودن، خود 
را مقی��د به محتوای دین در عمل اجتماعی نمی-دانند، 

نمی توان صحبت از »مردم ساالری دینی« کرد.
ش��رط دوم برای سازگار افتادن دین و دمکراسی این 
اس��ت که دینداران در برداش��ت خود از نظام سیاسی و 
حکومت دینی، روش ثابت، یکس��ان و همیش��گی را به 
عن��وان روش دین��ی حکومت، به دین نس��بت ندهند و 
روش حکومت و نظام س��ازی را متغیر دانسته و متناسب 
با نیاز جوامع مس��لمین و کارآمدی این روش ها، از عرف 
اجتماعی و تجارب عام بشری در اداره جامعه، قابل اخذ 
بدانن��د و به تعبیر رایج، روش ها و قالب ها و س��ازوکارها 
را عص��ری قلمداد کنند. به گمان ما این ش��رط از لوازم 
مان��دگاری دین در ش��رایط متغیر اجتماع��ی و تاریخی 
اس��ت. اگر روش ه��ا ثابت فرض ش��وند و نیازه��ا و نوع 
معیشت و زیست اجتماعی انسان ها، دائما در حال تغییر 
باش��د، چاره ای جز ای��ن نمی ماند که با ناکارآمد ش��دن 
روش ه��ا در مقابل نیازهای هر روز نوش��ونده اجتماعی، 
حک��م به ناکارآمدی دین داده ش��ود و در نهایت نیاز به 
دین، انکار شود. این سخن به این معنا نیست که می توان 
از ه��ر روش و قالبی برای پیاده کردن محتوای دینی در 
عرصه حکومت اس��تفاده کرد بلکه تاکید ما بر این است 
ک��ه یک دس��ته از روش ها و قالب ها، ف��ارغ از نظام های 
فکری و فلس��فی در همه جوامع قابلیت اس��تفاده دارند 
و در واق��ع می توان آنها را از محتوای ایدئولوژیک خاص، 
خالی کرد و در دستگاه های ایدئولوژیک دیگر هم به کار 
گرفت که دمکراسی مورد نظر ما دارای چنین مختصاتی 

است.
بنابراین اگر دمکراس��ی را روش بدانیم و از دین هم 
انتظ��ار ارائه یک قالب خاص برای اداره جوامع انس��انی 
را نداش��ته باش��یم، وضعیتی به وجود می آید که در آن 
می توان از س��ازگاری دی��ن و دمکراس��ی در پی ریزی 
بنیان های یک نظام سیاس��ی دینی سخن گفت. در این 
وضعیت، نظام سیاس��ی مدعی دینی ب��ودن، به هنگام 
نهادس��ازی، بای��د حداقل های یک نظام مردم س��االر و 
دمکرات را  در ش��کل دادن ب��ه پایه های چنین نظامی 
مراعات کن��د. تاکید بر حداقل ها ب��ه این دلیل صورت 
می گیرد که ما از دمکراس��ی یک تعری��ف ایجابی اراده 
نکردی��م بلکه در یک تعریف س��لبی از دمکراس��ی، به 
حداقل هایی رس��یدیم که با فقدان آن، دیگر یک نظام 

سیاسی را نمی توان دمکرات و مردم ساالر دانست.
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مس��تند »انقالب 57« از تاریخ 29 ش��هریور لغایت 2 مهرماه امسال و پس از تبلیغات 
حدود یک ماهه، از شبکه ماهواره ای فارسی زبان »من و تو« روی آنتن رفت. این مجموعه 
پنج قسمتی به مدت 53٠ دقیقه بیش از هر چیز مخاطب خود را بمباران تصویری می کند. 
تصاویر کمتر دیده شده از قیام سراسری ملت ایران علیه استبداد و سلطه بیگانه در  سال های 
56 و 57 به شیوه پنجره در پنجره، مخاطب را مقهور و تسلیم تحلیل هایی می کند که به 

صورت هنرمندانه در پناه تصاویر جذاب عرضه می شود.
شبکه »من و تو« که عمدتاً خألهای مالحظاتی بخش فارسی بنگاه خبررسانی انگلیس 
)B.B.C( را پوش��ش می دهد، به آرش��یو غنی از فیلم های تاریخی دسترس��ی دارد و قباًل 
بخش هایی از آنها را در مس��تندهای »رضاشاه«، »ش��اپور بختیار«، و »از تهران تا قاهره« 

استفاده کرده است.
در حسرت تصاوير ناب تاريخي

ناگفته نماند آنچه بر گیرایی تصاویر مس��تند حدود نُه ساعته »انقالب 57« می افزاید، 
روش حذفی در پیش گرفته ش��ده در سال های گذشته در مورد فیلم های تاریخ انقالب در 
داخل کشور است. بی توجهی به ضرورت تبیین رخدادهای مهم و تغییرات برخی خواص، 
قطعاً ابهام آفرین و تولیدکننده گره های ذهنی است، لذا به منظور اجتناب از چنین حاصلی، 
آس��ان ترین راه را مدیران ساده اندیش، حذف صورت  مسئله ها از تصاویر آرشیوی دانستند؛ 
به عبارت دیگر، به جای طی راه دشوار و پرپیچ وخم کار فکری و اقنایی برای روشن کردن 
علت تغییرات عده ای از خواص، اقدام به حذف کامل تصاویر افراد ناس��از با اصول و مصالح 
ملی کردند؛ گویی آنان به هیچ وجه بخشی از تاریخ ما نبوده اند. اعمال این روش برای نمونه 
در مورد آیت اهلل منتظری به معنی از دس��ترس خارج کردن حجم قابل توجهی از آرش��یو 
تصویری تاریخ انقالب اس��ت. کم نبودند افرادی چون قطب زاده که در مقاطع حساسی از 
تاریخ انقالب اس��المی در کانون تحوالت قرار داشتند و امروز به دلیل تبیین نشدن مسائل 
آنان، ناگزیر از زدن مهر »غیرقابل پخش« بر بخشی از غنای تصویری تاریخ معاصر شده ایم. 
سهل طلبان در مسائل فکری آیا می دانند با این روش چه خدمتی به کانون های اطالع رسانی 

آن سوی آب ها کرده اند؟
متأس��فانه امروز نس��ل هایی که دوران خیزش سراسری و یکپارچه ملت علیه استبداد 
و س��لطه بیگانه را درک نکرده ان��د، هر نوع محدودیت در عرضه تصاویر به ثبت رس��یده از 
آن دوران را به معنی نوعی پنهان داش��تن واقعیت ها و متقاباًل نفس ارائه تصاویر آرش��یوی 

دیده نشده را حقانیت عرضه کنندگان آن تلقی می کنند.
ب��ه م��وازات این روش مخرب محدودنگ��ر مدیران بخش های فرهنگی، برخی اس��ناد 
تصویری تاریخ مبارزات ملت ایران علیه وابس��تگی و دست نشاندگی پهلوی ها، هوشمندانه 
از دسترس خارج شده است. این اسناد تصویری به خوبی می توانست دالیل قیام سراسری 
ملت ایران را برای نسل های بعدی ملموس کند اما بتدریج طی این سال ها با اهداف مادی 
و سیاس��ی از کش��ور خارج شده اس��ت. این واقعیت تلخ در مورد اسناد مکتوب نیز صدق 
می کند. گذری بر فعالیت دالالن این عرصه در اطراف دانشگاه تهران، گوشه ای از این روند 

را بر ما روشن خواهد کرد.
در مورد اس��ناد تصویری از دس��ترس خارج ش��ده، برای نمونه آقای امیرعباس هویدا 
)نخست وزیری با سابقه سیرده ساله( در مصاحبه ای با خبرنگار تلویزیون فرانسه در ابتدای 
دهه 5٠ در پاسخ به پرسش وی مبنی بر چرایی نابودی روستاها به عنوان کانون اصلی تولید 
محصوالت غذایی، به صراحت از بی نیازی به کشاورزی سخن می گوید و اینکه در چارچوب 
سیاست صنعتی شدن کشور، کشاورزان به خدمت صنایع حاشیه شهرها درمی آیند. هویدا 
می افزاید، ایران صنعتی نیازهای غذایی خود را به س��هولت از بازارهای جهانی تهیه خواهد 
ک��رد. این مصاحبه که در خارج کش��ور بازتاب وس��یعی در محافل دانش��جویی آن زمان 
داش��ت، امروز می توانس��ت ماهیت ضدملی بیگانگان مسلط شده بر کشور و عوامل داخلی 
آنها )پهلوی ها( را روشن کند. اما متأسفانه با آنکه در سال اول پیروزی انقالب این مستند 
از تلویزیون ایران با ترجمه آقای بنی صدر پخش ش��د، اکنون هرگز نمی توانیم اثری از آن 

در آرشیوها بیابیم.
با گذر از این مقدمه به محتوای مستند تصویری »انقالب 57« نظری می افکنیم که طی 
آن بیش از یکصد موضوع، قلب و جعل ش��ده است. قطعاً پرداختن به این همه از ظرفیت 
این مطلب بسیار فراتر خواهد بود. تالش می کنیم تا آنجا که محدودیت های نشریه اجازه 

می دهد، به ترتیب اهمیت به ادعاهای مطرح شده بپردازیم.
بزرگ نمايي نقش شاه در جهش قیمت نفت

اولی��ن و برجس��ته ترین ادع��ا در این مجموعه مس��تند پنج قس��متی، نقش محوری 
محمدرضا پهلوی در جهش قیمت نفت در ابتدای دهه پنجاه است. مستند بر اساس چنین 
ادعایی می کوشد حتی سقوط سلسله پهلوی را نیز ناشی از نارضایتی     امریکا و به طور کلی 
غرب از این اقدام ش��جاعانه و مس��تقالنه قلمداد کند. برای روشن شدن واقعیت های پس 
پرده جهش چند برابری قیمت نفت باید به این موضوع مهم از سه منظر نگریست: جهانی، 

منطقه ای و داخلی.
در حوزه بین الملل،     امریکا پس از شکس��ت در ویتنام برای ترمیم این افتضاح سیاسی 
و انتقال بحران به رقبای آس��یایی و اروپایی خود، »دکترین نیکس��ون« را مطرح کرد. بر 
اس��اس این دکترین، واشنگتن مسئولیت حفظ برتری موقعیت سیاسی- نظامی اش را در 
نقاط اس��تراتژیک جهان به کش��ورهایی در همان منطقه به عن��وان ژاندارم های منطقه ای 
خود واگذار می کرد. محمدرضا پهلوی از اینکه چنین مأموریتی به وی واگذار ش��د بس��یار 
مش��عوف بود، زیرا تجمیع تسلیحات پیش��رفته     امریکایی در ایران برای چنین مأموریتی 
ب��ه وی اعتماد به نفس می داد و برخی ضعف های روحی اش را می پوش��اند. نقطه قوت این 
دکترین برای     امریکایی ها تأمین مخارج هنگفت »دپوی جنگ افزار« توس��ط ژاندارم ها بود، 
اما به دلیل پایین بودن قیمت نفت، بسیاری از تولیدکنندگان این متاع پرمشتری، قدرت 
خرید چندانی نداشتند. طرح افزایش قیمت نفت از یک سو شوک جدی به اقتصاد رقبای 
اروپای��ی و آس��یایی     امریکا وارد می کرد و از دیگر س��و اضافه پرداخ��ت آنها برای نفتی که 
به شدت نیازمندش بودند، ضمن اینکه تعهدات مالی     امریکا را در قبال کشورهای وابسته به 
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صفر متمایل می کرد، اقتصاد آن را به واس��طه خرید چشمگیر تسلیحاتی ژاندارم ها و دیگر 
کاالهاي مورد نیازشان، رونق می بخشید.

برای نمونه،     امریکا قبل از افزایش قیمت نفت ناگزیر به پرداخت کمک های فراوانی به 
ایران بود تا تهران نقش خود را در چارچوب استراتژی منطقه ای واشنگتن ایفا کند، اما بعد 
از آن نه تنها این روند معکوس شد، بلکه تعهدات     امریکا به سایر کشورهای تابع آن در آسیا 
و حتی افریقا نیز به تهران منتقل شد. به عبارت دیگر،     امریکا که خود اقدام به افزایش قیمت 

نفت کرده بود، به روش های مختلف اضافه درآمد نفت را در اختیار می گرفت.
آقای علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد سال های ١34١ تا ١34٨ در مورد تفاوت برخورد 
    امری��کا قبل و بعد از افزایش قیمت نفت در پاس��خ به این س��ؤال تاریخ ش��فاهی هاروارد 
ک��ه »    امریکایی ها فش��ار خاصی روی اینکه ش��ما با     امریکا مبادالت ت��ان را افزایش بدهید 
نمی آوردن��د؟« می گوید: »نه برای آنک��ه در آن زمان هنوز آن درآمد عجیب و غریب نفت 
پیدا نشده بود. در دهه 7٠ )میالدی( سهم نفت شان را می خواستند، در دهه 6٠ )میالدی( 
چنین چیزی وجود نداش��ت.« )خاطرات دکتر علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد از ١34١تا 

١34٨ش.، تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، چاپ دوم، نشر آبی، ص١35(.
بنابرای��ن می توان گفت، بعد از جهش چند برابری قیمت نفت، نوع مطالبات     امریکا از 
تهران کاماًل متفاوت ش��د. البته آقای عبدالمجید مجیدی، رئیس برنامه و بودجه وقت در 
م��ورد نقش محمدرضا پهلوی در افزایش قیمت نفت صرفاً اط��الع وی از این امر را پیش 
از دیگ��ران عن��وان می کن��د: »در آن موقع اعلی حضرت آن ش��وک اول نفت را پیش بینی 
می کردند، ولی ما نمی دیدیم... اعلی حضرت [در] آن موقع باال رفتن درآمد نفت، چهار برابر 
ش��دن قیمت نفت را می دیدند، یعنی احساس��ش را داشتند. سازمان برنامه نداشت. توجه 
می کنید؟« )خاطرات عبدالمجید مجیدی، وزیر مش��اور و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، 

انتشارات گام نو، چاپ سوم، سال ٨١ ش.، صص ١23-6(.

به اذعان رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت که به دربار نیز بسیار نزدیک بود، میزان 
اطالع محمدرضا پهلوی از برنامه افزایش قیمت نفت صرفاً در حد یک احساس بوده است. 
یعنی وی در مالقات با     امریکایی ها احساس می کند آنان در پی پیاده سازی چنین برنامه ای 
هستند. بقیه مسئوالن بلندپایه کشور حتی در همین حد هم اطالعی از سیاست پیچیده 
جدید واشنگتن نداش��تند؛ در صورتی که اگر چنین سیاستی منشأ داخلی داشت، نه تنها 
شاه، بلکه همه دست اندرکاران کشور می بایست برای عملی کردن آن تالش همه جانبه ای 
می کردند، زیرا ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان نفت، به طور قطع به تنهایی نمی توانست 
زمینه ساز چنین تغییری باشد. حتی اگر بپذیریم شیوخ وابسته عربستان، قطر، امارات و... 
یک باره متحول ش��ده و در مس��یر دفاع از منافع ملت های خود قرار گرفته بودند، نیاز به 
نهضت سراسری در میان وابستگان به     امریکا بود تا بتوانند در برابر اراده واشنگتن بایستند.

مستند »انقالب 57« حتی ادعا نمی کند شاه به کمک شیوخ منطقه در برابر اراده     امریکا 
می ایستد، بلکه مدعی است محمدرضا پهلوی به تنهایی توانست قیمت نفت را برخالف میل 
    امری��کا و انگلی��س به چهار برابر افزایش دهد: »بعد از این جهش قیمت، برای اولین بار در 
تاریخ، فروش��ندگان نفت موضعی قوی تر از خریداران آن پیدا می کنند و س��اختار جهانی 
قدرت دستخوش تغییر می شود. قدرت های غربی که دچار بحران شده اند، می دانند عامل 
اصلی افزایش قیمت س��بد نفتی اوپک، ایران اس��ت.« )نقل از مس��تند(. این بدان معنی 
اس��ت که در عربس��تان، قطر و... اراده ای برای ایس��تادگی در برابر زیاده خواهی های غرب 
س��رمایه داری وجود نداشته اس��ت. حتی کسانی که اطالع کمی از س��اختار اوپک دارند، 
به خوبی می دانند اگر ش��اه می خواس��ت به تنهایی تصمیم به افزایش قیمت نفت بگیرد و 
دیگر اعضای تعیین کننده اوپک همچون عربستان، قطر و... با وی موافق نبودند، به سهولت 
می توانس��تند با افزایش س��قف تولید خود، تولید ایران را پوشش دهند و عماًل اهرم تولید 
ایران را بی اثر کنند. همراهی همه کشورهای تابع     امریکا در اوپک با چنین تصمیمی بدان 
معناست که نه تنها واشنگتن با جهش بیش از چهار برابری قیمت نفت مخالف نبوده، بلکه 

خود طراح آن بوده است.
نکت��ه قابل تأم��ل آنکه خانم فرح دیبا در مس��تند »از تهران تا قاه��ره« که آن نیز از 
شبکه »من و تو« پخش شد، به صراحت عنوان می کند شاه در جریان افزایش قیمت نفت 

تنها نبود، بلکه دیگر کش��ورها همچون عربستان همراهش بودند. تنها سندی که مستند 
انقالب 57 برای این ادعای بزرگ ارائه می دهد، چند مصاحبه تبلیغاتی محمدرضا پهلوی 
با رسانه های     امریکایی است. در این مصاحبه ها شاه ادعا می کند جهش چهار برابری قیمت 
نفت را برخالف اراده     امریکا عملی کرده و در صورت مقاومت واش��نگتن وی آماده اس��ت 
صادرات نفت به این کش��ور را قطع کند. این بازی تبلیغاتی که مسبوق به سابقه بود، تنها 
به این دلیل بود که کشورهایی مانند چین، هند و برخی کشورهای اروپایی فشار وارده بر 
اقتصادشان را ناشی از سیاست     امریکا نبینند و آن را ناشی از اراده جمعی اعضای اوپک به 

رهبری محمدرضا پهلوی تصور کنند.
توصیه به اتخاذ ژست های ضدغربی بعد از کودتای 2٨ مرداد 32 بکرات از سوی مقامات 
    امریکایی به شاه صورت می گیرد، زیرا بعد از کودتا، دست نشانده بودن پهلوی دوم بر همگان 
آش��کار ش��د و این امر برای استمرار منافع واش��نگتن در ایران تهدیدی جدی به حساب 
می آمد. برای نمونه، در اواخر سال ١339ش. )اوایل سال ١96١ م.( مقامات سیاسی ایاالت 
متحده اوضاع ایران و آینده دربار پهلوی را بسیار نگران کننده توصیف می کردند. بر اساس 
این نگرانی، جان بولینگ، کارش��ناس ارشد مس��ائل ایران در وزارت خارجه     امریکا به ایران 
گسیل داشته شد. وی دو گزارش نُه صفحه ای از شرایط حاکمیت بعد از کودتا بر کشور ایران 
تهیه و بر اس��اس آن دستورالعملی در چهارده ماده ارائه کرد تا محمدرضا پهلوی به عنوان 
مشی سیاسی در پیش گیرد و از این طریق، مبارزه طبقه متوسط شهرنشین ایران را علیه 
دولت کودتا و س��لطه     امریکا منحرف کند. کتاب »تاریخ سیاس��ی بیست وپنج ساله ایران« 
توصیه های چهارده گانه وزارت خارجه     امریکا به ش��اه را به طور مشروح آورده است. در اصل 
اول به شاه توصیه شده روند نارضایتی موجود مردم ایران نسبت به خود را به سوی وزرایش 
س��وق دهد. در اصل هفتم به صراحت عنوان می ش��ود محمدرضا پهلوی از رویه تظاهر به 
غرب گرایی که به اعتبار او لطمه وارد می کند، دست بکشد و از همه مهم تر در اصل دهم به 
شاه ایران پیشنهاد می شود علیه کنسرسیوم نفت ژست تهدید برای دریافت امتیازات بیشتر 
بگیرد و این طور وانمود کند که کنسرسیوم به اقتدار و تصمیمات او تمکین نمی کند )ر.ک 
به تاریخ سیاسی بیست وپنج ساله ایران، غالمرضا نجاتی، انتشارات رسا، صص١36-١37(.

بنابراین، در این دستورالعمل چهارده ماده ای، وزارت خارجه واشنگتن به صراحت اتخاذ 
موضع ضد    امریکایی در زمینه نفت را به شاه توصیه می کند، زیرا ارکان اصلی کنسرسیوم را 

    امریکا و سپس انگلیس تشکیل می دادند.
همچنین بعد از خیانت تن دادن به خواس��ته انگلیس مبنی بر تجزیه بحرین از خاک 
ایران، لندن به ش��اه اجازه داد در مورد جزایر س��ه گانه ژس��تی ضدانگلیس��ی اتخاذ کند. 
محمدرضا پهلوی نیز با س��روصدای زیاد به ظاهر لشکرکش��ی کرد و جزیره ابوموسی را از 
انگلیس پس گرفت. آیا به صرف این ژست می توان گفت شاه در برابر انگلیس از خود اراده 
مس��تقلی داشت؟ روشن شدن این واقعیت که اجازه اتخاذ یک موضع ضدانگلیسی از کجا 
صادر شده بود، امروز با رجوع به خاطرات درباریان به سهولت ممکن است. اسداهلل علم در 
این زمینه می گوید: »عصری س��فیر انگلیس آمد. س��ه ساعت تمام با عصبانیت نسبت به 
حالتی که ش��یخ های خلیج فارس با ما گرفته اند با او مذاکره کردم. گفتم ش��ما دارید با ما 
بازی می کنید و این بخشودنی نیست. اصوالً شما دوست ما هستید یا دشمن ما؟... بر فرض 
که این جزایر ارزش اس��تراتژیکی نداشته باش��د، با افکار عمومی ملت ایران که نمی توانیم 
بازی کنیم. بحرین را بدهیم، جزایر را هم بدهیم، بعد از کجا نوبت خوزستان نرسد و این 
برای رژیم خطرناک اس��ت.« )یادداش��ت های امیراسداهلل علم، ویراستار علینقی عالیخانی، 
انتشارات مازیار و معین، ١3٨٠، جلد دوم، ص65(. در برابر عجز و البه علم، راه حل انگلیس 
برای فریب افکار عمومی ملت ایران در آن زمان چیست؟ آیا آنان واقعاً جزایر سه گانه را به 
ایران بازمی گردانند یا برای پنهان کردن خیانت های محمدرضا پهلوی که بین منافع ملت و 
بیگانه مجبور است، بیگانه را ترجیح دهد )زیرا آنان وی را با کودتا به قدرت رسانده اند( اجازه 
اتخاذ یک ژست ضدانگلیسی را به شاه می دهند؟ یکی از سران پان ایرانیست بعد از پیروزی 
انقالب اس��المی در     امریکا به بازی های پش��ت صحنه در مورد جزایر سه گانه بعد از تجزیه 
بحرین اشاره هایی دارد: »ولی سران دولت ایران برای اینکه آوای اعتراض میهن دوستان را 
خاموش و ذهن ها را متوجه جای دیگر کنند، ناگهان شروع به تبلیغات گسترده ای در زمینه 
تصرف س��ه جزیره )تنب کوچک و تنب بزرگ و ابوموس��ی( کردند و در رادیوها و نشریات 
دولتی چنان س��روصدایی راه انداختند که آوای خشم ایران دوستان مخالف جدایی بحرین 
در آن گم ش��د« )پنجاه سال با پان ایرانیس��ت ها، ناصر انقطاع، شرکت کتاب لس آنجلس، 

ژانویه 2٠٠١، ص١53(.
در ادامه این پان ایرانیس��ت برجسته برای جبران س��کوت خود در آن دوران به نقل از 
تیمس��ار دریابد فرج اهلل رسایی از توافق پنهان محمدرضا پهلوی با انگلیس پرده برمی دارد. 
بر اساس این راه حل انگلیسی جزایر سه گانه همچنان از حاکمیت ایران خارج است، با این 
تفاوت که به ش��اه اجازه داده می شود برای فریب افکار عمومی ایرانیان، ارتش شاهنشاهی 
صرفاً در بخش غیرمس��کونی جزیره ابوموسی تردد کند: »مهمترین بخش نوشته تیمسار 
دریابد فرج اهلل رس��ایی آنجاست که می نویس��د... از آن تاریخ جزیره ابوموسی به دو بخش 
تقس��یم ش��د و قس��مت ش��رقی آن در اختیار دولت ایران قرار گرفت... ولی حقیقت آن 
اس��ت که دولت ش��اه، ضمن بس��تن پیمانی که هرگز آن را برای ملت ایران در آن روزها 
فاش نکرد، پذیرفت که جزیره های یادش��ده را با امارات متحده مشترکاً اداره و فرمانروایی 
کنند و ش��اید تصرف نکردن دو جزیره تنب بزرگ و کوچک نیز به همین انگیزه بود. این 
نکته محرمانه، پس از انقالب بهمن 57 اندک اندک فاش ش��د و اکنون آخوندها به گفتة 



55

وم
ه د

ند
رو

پ

شماره پنجم / بهمن ماه 1393

معروف »دبه« درآورده و آن بخش باختری را نیز از آن ایران 
کرده اند و امارات متحده از این نکته خشمگین است و همه 
س��روصداهایی که در این سال ها بلند اس��ت مربوط به این 

بخش از جزیره ابوموسی است« )همان، صص١6١-١6٠(.
با توجه به این تاریخچه می توان درک کرد ژست افزایش 
قیمت نف��ت و انجام مصاحبه هایی که وانمود کند ش��اه در 
اقدامی استقالل طلبانه به این امر مبادرت کرده، نمایشی بیش 
نیست، بویژه اینکه همان طور که اشاره شد، به طرق مختلف 
اضافه دریافت ها از ایران خارج می ش��د. برای نمونه، علم در 
گزارشی به ش��اه می گوید: »١355/6/١5- بعد عرض کردم 
یک خبر خیلی خیلی محرمانه از منابع انگلیسی ها شنیده ام 
که به عرض می رس��انم. آن این اس��ت که منابع پنتاگون به 
کمپان��ی ژنرال دینامیک، س��ازنده هواپیمای اف١6، فش��ار 
آورده اند که باید قیمت ها را دو برابر برای ایران حساب کنی 
و بگویی که حساب سابق ما اشتباه بوده، به عالوه انفالسیون 
در قیمت ها تأثیر گذاشته. چون ایران خیلی عالقه مند به این 
هواپیماهاست، هر قیمتی بدهید، می خرد. شاهنشاه خیلی به 
فکر فرورفتند. بعد فرمودند در دل خودم هم چنین ش��کی 

پیدا ش��ده بود که به تو گفتم از س��فیر     امریکا بپرس قیمت جمعی که برای هواپیماها به 
کنگره گفته اند برای ١6٠ عدد یا برای 3٠٠ عدد )فروند( اس��ت. اما ما از اینها کاغذ داریم 
ک��ه هر هواپیما را 6/5میلی��ون دالر گفته اند، چطور حاال زی��رش می زنند و می گویند هر 
هواپیما ١٨میلیون دالر، از سه برابر هم بیشتر، عرض کردم، همین کاری است که در مورد 
ناوشکن های Spruance کردند که قیمت یک دفعه از 2٨٠میلیون دالر برای شش عدد، 
به 6٠٠میلیون دالر رسید و ما هم خریدیم. قطعاً در آنجا هم پنتاگون نظر داشته که زودتر 
ته حس��اب پول های نفت را باال بکشد.« )یادداشت های امیراسداهلل علم، ویراستار علینقی 

عالیخانی، انتشاراتی های مازیار و معین، ١3٨7، جلد ششم، صص 236-7(. 
در ادامه این یادداش��ت های روزانه، علم هرگز ذکری از پافش��اری محمدرضا پهلوی به 
اصالح این روند چپاول گرانه به میان نمی آورد و این بدان معناس��ت که شاه می داند اضافه 
پرداخت های نفت باید به هر نحو از ایران خارج شود. البته مستند »انقالب 57« نیز بر این 
نکته اذعان دارد که کمک های متعددی از محل افزایش درآمدهای نفتی ایران به کشورهای 
مختلف ش��ده اس��ت که حتی باغ وحش لندن )کمک نیم میلیون پوندی( و فاضالب لندن 

)کمک یک میلیون پوندی( را دربرمی گیرد.
افزايش قیمت نفت از منظر منطقه ای

چنانچه اش��اره شد، باید دید اصوالً افزایش چند برابری قیمت نفت خارج از چارچوب 
اراده     امریکا و بدون همراهی کش��ورهای منطق��ه ممکن بود، یا خیر؟ در این زمینه، عالوه 
بر توضیحات ذکرشده مناسب است شرایط شیوخ منطقه را از زبان شاه ملحوظ داریم. در 
س��ال ١355 که نظرات     امریکا از افزایش قیمت تأمین ش��ده، دیگر سیاست قبلی را دنبال 
نمی کند، بلکه خواهان ثبات قیمت نفت است. شاه نیز با این سیاست جدید همراه می شود. 
اما می خواهد به گونه ای وانمود کند گویا این عربستان است که با سیاست افزایش قیمت 

نفت مخالفت می کند.
عل��م به نقل از محمدرضا پهلوی تعریفی از خاندان س��عودی ارائه می دهد که عیناً بر 
شرایط دربار پهلوی تطبیق می کند: »١355/١٠/4- فرمودند: خوب، کسی نیست از آقایان 
بپرس��د چه کسی ش��ما را قّیم جهان قرار داده است و تکلیف ضرری که به کشور خودتان 
می زنید چیس��ت؟ بعد فرمودند، اوالً که [عربس��تان سعودی] ملتی نیست، ثانیاً بدبخت ها 
یواش��کی به ما گفته اند که هیچ نوع قدرتی در مقابل     امری��کا ندارند. به صورت ظاهر یک 
حکومتی هستند ولی می دانند اگر یک ذره از اطاعت دستورات واشنگتن سرپیچی کنند، 
یا کشته می شوند یا مفتضح. با این همه فساد و کثافتی که دارند راهی جز اطاعت ندارند.« 
)یادداش��ت های امیراسداهلل علم، ویراستار علینقی عالیخانی، انتشارات مازیار و معین، جلد 

ششم، ص، ص37١(.
اگر این سخنان شاه را با توجه به »مسائل عمیق سیاسی« مورد اشاره علم که موجب 
ش��ده بود وی نیز رویه ای مانند س��عودی ها در قبال نفت در پیش گیرد، مورد توجه قرار 
دهیم، می توان آن را به مثابه اعتراف محمدرضا پهلوی درباره خود محس��وب داشت؛ بویژه 
آنکه او نیز پس از ظاهرسازی های اولیه به طور علنی و بدون چون و چرا از سیاست     امریکا 
در زمینه تثبیت قیمت نفت تبعیت می کند. علم در این زمینه می افزاید: »١356/5/١2 تا 
١356/5/١7- در این یکی، دو ماهه از اخبار مهم جهان تس��لیم شدن ما به نظر عربستان 
سعودی )درحقیقت     امریکا( بود که قیمت نفت را تا آخر ١97٨ تغییر ندهیم. چه باید کرد؟ 
الحکم لمن غلب.« )همان، ص55٠(. به راس��تی درحالی که حتی افراد متملق و وابسته ای 
چون علم در گوش��ه و کنار یادداش��ت های خود عالئم و نشانه هایی بر جای نهاده اند که به 
بهترین وجه، ماهیت پهلوی ها را برمال می کند چگونه سازندگان مستند »انقالب57« تصور 
می کنند صرفاً با اتکا به یک ژس��ت سیاسی، آن هم به توصیه خود     امریکایی ها، می توانند 

محمدرضا پهلوی را فردی مستقل که حافظ منافع ملت ایران بوده است، معرفی کنند؟
افزايش قیمت نفت از منظر داخلی

پهلوی ه��ا در بع��د داخل��ی در زمینه نف��ت کارنام��ه ای از خود باقی گذاش��ته اند که 

پرهزینه تری��ن برنامه های تبلیغاتی نیز قادر نخواهد بود عدم 
پایبندی پهلوی ها به منافع ملی ایران را قلب کند. رضاش��اه 
در سال های سلطه اش به ایران با تمام توان اجازه نداد سلطه 
مطلق انگلیس بر نفت کش��ور کمترین رقیبی بیابد. سه بار 
خی��ز     امریکایی ها برای انعقاد یک ق��رارداد نفتی با ایران را با 
ترفندهایی خونین درهم شکس��ت. در سال ١3١2 در کمال 
ناباوری قرارداد ننگین دارس��ی را بسیار ننگین تر برای مدت 
32 سال تمدید کرد و بندهایی را که در همان قرارداد منفور 

به نفع ایران بود، به سود انگلیس دگرگون کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه دهه سی )بعد از کودتا( در 
این زمینه می نویسد: »رضاشاه در سال ١3١2 ناگهان تصمیم 
گرف��ت قرارداد امتیاز نفت را که در س��ال ١9٠١ بین دولت 
ناصرالدین ش��اه قاجار و ویلیام دارس��ی انگلیسی بسته شده 
بود، فسخ کند... سپس به دس��تور رضاشاه، تقی زاده قرارداد 
جدیدی با شرکت نفت ایران و انگلیس امضا کرد و به موجب 
آن، همان امتیاز برای مدت 32 سال دیگر تجدید شد و این 
قرارداد به تصویب مجلس شورای ملی هم رسید، در صورتی 
که قرارداد س��ابق به تصویب مجلس نرسیده بود. گذشته از 
این، طبق قرارداد س��ابق، در انقضای مدت امتیازنامه تمام دستگاه های حفر چاه بالعوض 
به مالکیت ایران درمی آمد و حال آنکه در قرارداد جدید این ماده حذف ش��د.« )خاطرات 

ابوالحسن ابتهاج، به کوشش علیرضا عروضی، تهران، انتشارات علمی، ١37١، ص234(. 
بنابراین، نمی توان سیاس��ت یک بام و دو هوا را پی گرفت. اگر به درستی معتقدیم که 
ش��یوخ وابس��ته منطقه همچون عربس��تان ناگزیر از خیانت به ملت های خویشند، زیرا به 
کس��انی متعهدند که آنها را به روی کار آورده اند، ای��ن قاعده در مورد پهلوی ها نیز صدق 
می کند. بر این اس��اس، زمانی که ملت ایران با آگاه��ی از چگونگی چپاول نفت در دوران 
رضاخان خواهان تسلط بیشتر بر نفت خود شد و نهضت ملی شدن صنعت نفت را رقم زد، 
آیا پهلوی دوم در کنار ملت قرار گرفت یا در کنار بیگانه؟ در پاسخ به این پرسش هیچ کس 
نمی توان��د ادعا کند که در این صف بندی ش��فاف، محمدرضا پهلوی و درباریانش در صف 
مردم برای صیانت از منافع ملی کوشیدند، بلکه بوضوح پیداست اینان در مقابل ملت ایران 
که به حق خواهان س��ود بیشتر از نفت بودند، قرار گرفتند. شاید گفته شود شاه، مصدق را 
در این راه صادق نمی دانست، لذا به این دلیل در کنار ملت نایستاد، هر چند حتی این باور 
نیز کمک به بیگانه را در کودتا نمی توانس��ت توجیه کند، اما وی معترف اس��ت که نهضت 
ملی شدن صنعت نفت در مسیر صیانت از منافع ملی بود: »به خاطر اهداف مصدق و اینکه 
او می خواست نفت ایران را از سلطه انگلیسی ها برهاند، سختی های اقتصادی فراوانی بر ما 
تحمیل شد.« )پاس��خ به تاریخ، نوشته محمدرضا پهلوی، ترجمه دکتر حسین ابوترابیان، 

١3٨5، انتشارات زریاب، ص١32(.
بنابراین به اعتراف روشن پهلوی دوم، وی صف مردم و بیگانه را به خوبی می دیده است 
و اگر قرار بود کمترین عرق ملی از خود نشان دهد و به دفاع از منافع ملت در زمینه نفت 
برآید، زمینه برای این امر کاماًل فراهم بود، زیرا مطالبات به حق مردم به نهضت تبدیل شده 
بود. انگلیس ها خلع ید ش��ده بودند و صنعت نفت به خوبی توس��ط فرزندان این ملت اداره 
می ش��د. حتی تحریم های اقتصادی شدید انگلیس نتوانس��ته بود اراده ملت ایران را درهم 
بشکند، لذا دشمنان استقالل ایران در مسیر کودتا قرار گرفتند تا بتوانند این مطالبه به حق 
را با مش��ت آهنین سرکوب کنند. در این ش��رایط سرنوشت ساز محمدرضا پهلوی در چه 
جایگاهی قرار می گیرد؟ بهتر اس��ت سررشته سخن را به خود وی بدهیم: »در اوت ١953 
[مرداد ١332] پس از کس��ب اطمینان نس��بت به حمایت بی دریغ     امریکا و انگلیس- که 
سرانجام توانسته بودند سیاست مشترکی در پیش بگیرند- و بعد از مطرح کردن قضیه با 
دوس��تم »کرمیت روزولت« )مأمور ویژه سیا( تصمیم گرفتم راساً وارد عمل شوم« )همان، 
ص١33(. به این ترتیب، ش��اه اذعان و اعتراف دارد که تحت زعامت     امریکا و انگلیس و با 
مدیریت س��یا و اینتلیجنس س��رویس، وارد مراحل اجرایی کودتا علیه دولت ملی کننده 
صنعت نفت می شود؛ کودتایی که هدفش سرکوب خواسته بسیار طبیعی یک ملت است. 

به این ترتیب، شاه هم از برنامه مشترک     امریکا و انگلیس برای دخالت در امور داخلی 
ایران، آن هم از طریق کودتا اطالع داشت، هم از حضور جاسوسان     امریکایی و انگلیسی در 
ایران مطلع بود و مهم تر از همه نسبت به صرف پول توسط آنها برای سرکوب نهضت ملی 
شدن صنعت نفت واقف بود. آیا آگاهان از این میزان آلودگی پهلوی ها می توانند بپذیرند که 
شاه در سال 52 درحالی که اختناق و سرکوب در ایران به اوج خود رسیده بود و هر صدای 
مخالفی علیه س��لطه     امریکا بر ایران به ش��دت خفه می شد، راساً و بدون هیچ گونه پشتوانه 
ملی در مقابل     امریکا ایستاد و برخالف میل آنها قیمت نفت را به بیش از چهار برابر افزایش 
داد و جالب تر آنکه نه تنها با مقاومت     امریکا مواجه نش��د، بلکه همه کش��ورهای وابسته به 
    امریکا نیز با ش��اه همراه ش��دند. برای این گونه تاریخ پردازی باید مخاطب را کاماًل بیگانه از 

درک و فهم فرض کرد.
افسانه پیشرفت ايران 

دومین موضوعی که مستند »انقالب 57« از آن به تکرار سخن می گوید، پیشرفت ایران 
در دوران پهلوی دوم است. این ادعا بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه از آن دوران ممکن 

    امريکا قبل از افزايش قیمت نفت 
ناگزي�ر ب�ه پرداخ�ت کمک ه�ای 
فراوانی به ايران بود تا تهران نقش 
خ�ود را در چارچوب اس�تراتژی 
منطقه ای واش�نگتن ايفا کند، اما 
بعد از آن نه تنها اين روند معکوس 
شد، بلکه تعهدات     امريکا به ساير 
کشورهای تابع آن در آسیا و حتی 

افريقا نیز به تهران منتقل شد.
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اس��ت مخاطبی پیدا کند، اما قیام سراسری ملت ایران در سال های 56 و 57 مهر بطالنی 
بر چنین مواضع تبلیغاتی بود. البته برخی خاطره نویسان سال ها بعد از طغیان ایرانیان علیه 
دستگاه استبداد و سلطه بیگانه به گونه ای سخن می گویند که گویا ملت ایران حتی قدرت 
تمیز خوب از بد را نداشته اند و به پادشاهی فردی پایان دادند که همه وجود خود را وقف 
خدم��ت به مردم کرده بود! هرچند چنین ادعایی با اظهارات صریح محمدرضا پهلوی بعد 
از مواجه ش��دن با انقالب سراسری ملت - که به »من پیام انقالب شما را شنیدم« مشهور 

شد - کاماًل در تناقض است. 
شاه بوضوح از تنفر ملت از خود واقف بوده و به آن در جلسات خصوصی اعتراف مي کرده 
است. برای نمونه، وزیر کار دربار پهلوی در کابینه شریف امامی در خاطرات خود به جلسه 
محرمانه جمعی از درباریان با محمدرضا پهلوی اشاره می کند. در این جلسه باهری، ملت 
ایران را شاه دوس��ت می خواند اما با واکنش تند ش��اه مواجه می شود: »شاه بالفاصله پاسخ 
باهری را داد. او گفت... اما مردم که می گویید شاه دوس��ت اند این مردم می دانید شعارشان 
چیس��ت؟ آن گاه شاه چشم های خود را گش��اد کرد و دراند روی باهری و گفت: شعارشان 
مرگ بر شاه است« )شاهد زمان، نوشته کاظم ودیعی، نشر دایره مینا، چاپ پاریس، 2٠٠7، 
جلد دوم، ص465(. شاه در جمع دست اندرکاران آن دوران هرگز نمی گوید عده ای از مردم 
مرا دوست دارند و عده ای دیگر از عملکرد من ناراضی اند، بلکه کاماًل واقف است که عملکرد 
ضدمردمی اش نفرت عمومی از وی را موجب شده است؛ به عبارت دیگر، پهلوی دوم بر این 
امر کاماًل واقف بود که همه مردم در برابر او قرار گرفته اند و دیگر نمی تواند با ش��کنجه و 
کشتار به جنگ همه مردم برود. از این رو، در مقام فریب برآمد و با وعده برطرف کردن فقر 
و بی عدالتی و اجرای قانون و... در صدد کم کردن از نفرت مردم برآمد، اما بعد از سه دهه 
خانم فرح دیبا در خاطراتی که برایش تدوین ش��ده، مردم را به این دلیل که فرصتی چند 
باره به محمدرضا ندادند تا خیانت هایش را جبران کند، دیوانه می خواند: »تظاهرکنندگان 
دیگر گوش ش��نوایی برای گفته های منطقی نداش��تند. پادش��اه با احساس و خلوص نیت 

سخن گفت و حتی به بعضی اشتباهات خود اشاره کرد... اما 
گویی همه ما ایرانیان دیوانه ش��ده ایم، تب کرده ایم و هذیان 
می گویی��م.« )کهن دیارا، خاطرات ف��رح دیبا، چاپ پاریس، 

2٠٠4 م.، صص٨-277(.
آی��ا واقعاً تظاهرکنندگان میلیونی، یعنی همان مخالفان 
استبداد و سلطه بیگانه گوش شنوایی برای گفته های منطقی 
نداش��تند و از ش��دت رفاه، آزادی، عزتمندی و... تب کرده و 
دیوانه شده بودند؟ س��ازندگان برنامه های تبلیغاتی ای مانند 
مس��تند »انقالب 57« که دوران پهلوی را می آرایند، درواقع 
در مسیر تداوم بخشی به اظهارات جسارت آمیز خانم دیبا به 

ملت ایران گام برمی دارند.
آی��ا می توان جامعه ای را در زمینه پیش��رفت و توس��عه 
موفق ارزیابی کرد، درحالی که فاقد هرگونه زیرساختی باشد؟ 
اولویت پهلوی ها در خدمت به بیگانه موجب شد که در طول 
57 سال حاکمیت آنها هیچ گونه تحول زیرساختی در کشور 
ص��ورت نگیرد. عالیخانی، وزیر اقتصاد دهه 4٠ علت این امر 

را جملگی ناشی از تالش شاه برای تأمین نظر     امریکایی ها اعالم می کند: »هرچند یک بار، 
همه را غافلگیر می کردند و طرح های تازه ای برای ارتش می آوردند که هیچ با برنامه ریزی 
درازم��دت م��ورد ادعا جور درنمی آمد. در این مورد هم یک ب��اره دولت خودش را مواجه با 
وضعی دید که می بایس��ت از بس��یاری از طرح های مفید و مهم کشور صرف نظر نماید تا 
بودجه اضافی ارتش را تأمین کند.« )خاطرات دکتر علینقی عالیخانی، تاریخ شفاهی بنیاد 
مطالعات ایران، نشر آنی، چاپ دوم، ١3٨2، ص2١2(. هر صاحب نظری مراد وزیر اقتصاد 
دهه چهل را به خوبی درک می کند که شاه همه طرح های زیربنایی در کشور را فدای تأمین 

برنامه های نظامی منطقه ای     امریکا می کرده است.
پایتخت کش��وری با تولید ش��ش میلیون بش��که نفت در روز - که این میزان برداشت 
از چاه ها بس��یار مخرب بود - و برخوردار از بیش��ترین منابع گازی در جهان حتی تا پایان 
حکومت پهلوی دوم از لوله کشی گاز، شبکه فاضالب، قطار زیرزمینی، قطار برقی، اتوبوس 
برقی، بزرگراه های ش��مالی، جنوبی و ش��رقی، غربی و کمربندی و... محروم بود. مردم در 
استفاده از گرمایش در تهران به دو دسته تقسیم می شدند: طبقه مرفه از سیستم شوفاژ با 
سوخت نفت گاز )گازوئیل( بهره مند بودند و طبقات متوسط و محروم، ساعت ها وقت صرف 
می کردند تا برای بخاری ها و خوراک پزی ها خود نفت تهیه کنند. این وضعیت مرکز کشور 

بود که رتبه اول را در زمینه ذخایر گازی در جهان داشت.
برای روش��ن شدن صحت و سقم ادعای مستند »انقالب 57« در زمینه پیشرفت های 
دوران پهلوی که به زعم دس��ت اندرکاران این برنامه تبلیغاتی از چش��م مردم در آن دوران 

پنهان مانده بود، ناگزیر از پرداختن به وضعیت برخی مؤلفه های زیرساختی در آن ایامیم:
اولین مؤلفه که در توسعه و پیشرفت بسیار تعیین کننده است، چگونگی وضعیت تربیت 
نیروی انسانی به حساب می آید. برای درک میزان فاجعه آمیز بودن آموزش نیروی انسانی 
در کل کشور اگر وضعیت تهران را روشن کنیم، شرایط عمومی جامعه برای مان تا حدودی 
روش��ن خواهد ش��د، زیرا در آن دوران اگر توجهی هم به امور مردم می ش��د، به شهرهای 
بزرگ و عمدتاً به تهران اختصاص می یافت. روس��تاییان به عنوان 7٠درصد جمعیت کشور 

هیچ س��همی از بودجه عمومی نداشتند. شهرهای کوچک نیز مورد بی توجهی و بی مهری 
واقع می ش��دند. در این میان، تهران چون تابلو کشور بود نسبت به آن حساسیت به خرج 
می دادن��د. البته اگر تهران به حس��اب می آمد، نه به خاطر احت��رام به مردم، بلکه به دلیل 
مالحظات سیاس��ی بود. این رویک��رد حتی با اعتراض افرادی چ��ون عالیخانی نیز مواجه 
می ش��ود: »حرف من این بود که ما دولت شهرنش��ینان ایران هستیم، یا دولت همه مردم 
ایران؟ هویدا رسماً به من گفت، نه من اول دولت شهرنشینان هستم، به خاطر اینکه آنجایی 
که ش��لوغ می شود شهرهاس��ت.« )خاطرات دکتر علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد ١34١-

١34٨، تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، چاپ دوم، نشر آبی، ص ١9١(.
بنابراین با درآمد 6میلیون بشکه در روز دولت هویدا رسماً برای خدمت رسانی به بخش 
اعظم جمعیت ایران هیچ گونه مأموریتی برای خود قائل نبود. اکنون ببینیم وضعیت تهران 
که مورد توجه واقع می ش��د، به لحاظ آموزشی و تربیت نیروی انسانی در سال های قبل از 
قیام سراس��ری ملت ایران چگونه بود. پرس��ش مسئول تاریخ شفاهی هاروارد و توضیحات 
عبدالمجید مجیدی، رئیس برنامه و بودجه این ایام در مورد فاجعه آمیز بودن تربیت نیروی 
انسانی در تهران بسیار راه گشاست: »ح ل- یک مثالی که مطرح شده این است: در شرایطی 
که امکانات مالی داش��تیم دلیلی نداشت که در آن سال های آخر بعضی از دبیرستان های 
ته��ران دونوبته یا س��ه نوبته کار کنند... ع م- واهلل به نظر من این طور مطرح می ش��ود که 
اگر ما توس��عه اقتصادی خیلی آهس��ته تر و آرام تری را دنب��ال می کردیم، طبعاً در بعضی 
زمینه ها خیلی نمی توانستیم س��ریع پیش برویم...« )خاطرات عبدالمجید مجیدی، طرح 

تاریخ شفاهی هاروارد، چاپ اول، انتشارات گام نو، ٨١، ص١54(.
مس��ئول سازمان برنامه و بودجه س��ال های پایانی رژیم پهلوی هرگز نفی نمی کند که 
دبیرستان ها، آن هم در تهران، چندنوبته بوده است؛ البته عالوه بر این، به دلیل تنگنا های 
اقتصادی مردم قش��ر قابل توجهی از جمعیت دانش آموزی تهران در آن دوران هرگز امکان 
ادامه تحصیل نمی یافتند. با چنین وضعیت تربیت نیروی انسانی، چگونه مستند »انقالب 
57« س��خن از توسعه و پیشرفت به میان می آورد، معمایی 
است که به سهولت قابل حل نخواهد بود، زیرا آیا اصوالً چنین 
جوانانی می توانستند نیروی انس��انی مورد نیاز برای توسعه 

اقتصادی را تشکیل دهند؟
آق��ای کاظم ودیعی، وزی��ر کار دولت ش��ریف امامی در 
آخرین سال عمر حکومت پهلوی دوم که قبل از آن معاونت 
آموزش��ی وزارت آم��وزش و پرورش را به عهده داش��ت، در 
خاطرات خود به وضعیت فاجعه آمیز تربیت نیروی انس��انی 
معترف است. وی برای موجه کردن عملکرد خود ادعا می کند، 
دبیرستان ها برای رفع کاستی کالس درس به صورت دونوبته 
عم��ل می کردند، حال آنک��ه در جنوب ش��هر تهران برخی 
مدارس به صورت چهار ش��یفتی صرفاً ظواهر امور آموزشی 
را حف��ظ می کردند و عماًل برای آم��وزش دانش آموزان اقدام 
مؤثری صورت نمی گرفت: »تا آن جا که یادم است، فقط برای 
س��ال تحصیل��ی 55- 54 برای گزارش م��ن 6٠هزار کالس 
درس کسر بود و توضیح دادم که مفهوم اتاق درس و کالس 
درس با توجه به دونوبتی بودن کالس ها یکی نیست و شاه تحمل کرد... شاه تا قبل از سال 
54 می گف��ت ما محدودیت اعتباری نداری��م و مردم کم درآمد باور می کردند که هر ایرانی 
بر گنج قارون س��وار اس��ت )شاهد زمان، دکتر کاظم ودیعی، نشر دایره مینا، چاپ پاریس، 

2٠٠7، جلد دوم، ص١٨9(. 
زمانی که از سوی دست اندرکاران رژیم پهلوی وضعیت تربیت نیروی انسانی در تهران 
علی رغم همه پرده پوشی ها چنین تأسف بار ترسیم می شود، می توان به سهولت حدس زد در 
شهرستان ها شرایط چگونه بوده است و استعدادها و سرمایه های نیروی انسانی این سرزمین 
در اطراف و اکناف کشور با چه وضعیتی مواجه بوده اند. نتیجه این گونه خیانت ها برای نمونه 
واردات چشمگیر پزشک از فیلیپین و تکنیسین از بنگالدش و... در سال های آخر حکومت 
پهلوی بود؛ پزشکانی فیلیپینی که به هیچ وجه فارسی بلد نبودند و نمی توانستند با بیمار 

ارتباط برقرار کنند.
از دیگر زیرس��اخت های مهم توس��عه، انرژی اس��ت. در زمینه انرژی به عنوان عامل به 
حرکت درآورنده چرخ واحدهای صنعتی باید دید ایران چه وضعیتی داش��ت. برای روشن 
شدن ادعاهای مستند »انقالب 57« بهتر است واقعیت ها را از زبان علم، یعنی وزیر دربار و 
یارغار شاه بشنویم: »... زیرا فکر اینکه در مرز تمدن بزرگ، پایتخت کشور ما هنوز خاموشی 
برق داش��ته و هیچ س��رویس صحیحی، نه آب، نه برق، حتی در پایتخت نتوانیم به مردم 
بدهیم، واقعاً ننگ است، واقعاً ننگ است.« )یادداشت های امیراسداهلل علم، ویراستار علینقی 

عالیخانی، انتشاراتی های مازیار و معین، ٨7، جلد ششم، ص١٨2(. 
در ای��ن ف��راز، علم نه تنها جمله قصار محمدرضا پهلوی را مبنی بر نزدیک ش��دن به 
دروازه های تمدن بزرگ، بلکه ادعای تبدیل شدن ایران به ژاپن دوم توسط مستند 57 را نیز 
به سخره می گیرد. درحالی که در نیمه اول سال 55، تهران روزانه به صورت چرخشی هشت 
س��اعت در خاموشی فرومی رفت، ادعای این که اگر مردم به حیات سیاسی پهلوی ها پایان 
نمی دادند، ایران تحت مدیریت آن ها به س��رعت راه ترقی را می پیمود مضحک اس��ت. علم 
در نیمه دوم س��ال 55 از اینکه ادارات به دلیل قطع مستمر برق عماًل کاری نمی توانستند 

 »شاه بالفاصله پاسخ باهری را داد. 
او گف�ت... اما مردم ک�ه می گويید 
شاه دوس�ت اند اين مردم می دانید 
شعارش�ان چیس�ت؟ آن گاه ش�اه 
چش�م های خ�ود را گش�اد کرد و 
دراند روی باهری و گفت: شعارشان 

مرگ بر شاه است«
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احسان نراقی: »او )اشرف( که امالکی 
در پاريس، س�واحل جنوب فرانسه و 
نیويورك داش�ت، بخ�ش عمده وقت 
خود را خارج از کشور سپری می کرد، 
عالوه بر اين، عالقه وافرش به قماربازی 
و خوش�گذرانی های پرسروصدا، او را 

به شدت پرخرج نموده بود. 

صورت دهند، خبر می دهد: »سه ش��نبه ١355/١٠/7- خیال داش��تم قط��ع مداوم برق و 
بی کارگی ادارات و فشارهای دیگر را به عرض برسانم، خودداری کردم« )همان، ص373(. 
مدتی بعد علم که خود سیاس��تمدار انگلوفیل اس��ت از اینکه دول��ت امریکوفیل کاماًل  در 
خدمت امریکاست و به نیازهای ابتدایی و پیش پا افتاده جامعه توجه نمی کند، ابراز ناراحتی 
می کند و گزارش��ی در مورد پا نگرفتن صنعت در کش��ور به س��بب نبود برق به ش��اه ارائه 
می دهد: »به عرض رساندم که گرفتاری این است که ممکن است دشمن به خطوط داخلی 
ما رخنه کرده باش��د... یعنی نبودن برق و س��اعات ممتد خاموش��ی در پایتخت و والیات، 
خوابیدن و ضرر هنگفت صنایع به علت نبودن برق، خرابی تلفن، نبودن خواربار )جز نان(، 
بی اعتنایی به درخواست های مردم، مقررات خلق الساعه، گرانی نرخ ها و غیره و غیره. این را 
یا یک گروه دشمن در داخل ما به وجود آورده اند و یا ندانم کاری و بی لیاقتی دولت. به گور 
پدر دولت لعنت که من خود آنها را اعضای س��یا و غیره می دانم که خود به خود در صف 

دشمن است« )همان، ص39١(.
علم به صراحت دلیل اینکه محمدرضا پهلوی نمی توانس��ته درآمدهای کشور را به امور 
زیربنایی اختصاص دهد، تعهداتش به امریکا ذکر می کند: »دوش��نبه ١356/4/6... س��فیر 
امریکا را پذیرفتم... گفتم به هر حال این مسئله ما به االبتالی شما و ماست یعنی [چهره] 
image غلط ما، نه تنها به ما، بلکه به شما هم لطمه می زند، زیرا ما تنها کشوری هستیم 
ک��ه پول خودمان را خرج می کنیم و از منافع ش��ما دفاع می نماییم« )همان، صص5١١-

.)5١٠
اینکه ش��ش س��ال بعد از جهش بیش از چهار برابری قیمت نفت و اس��تخراج روزانه 
6میلیون بش��که که به منابع و مخازن کش��ور به ش��دت لطمه می زد، ایران حتی اقدام به 
احداث چند نیروگاه برای تأمین انرژی مورد نیاز شهرهای بزرگ نکرده، مفهوم این سخن 
علم را به خوبی روش��ن می کند که ایران تنها کشوری در جهان است که سرمایه ملتش را 

به پای منافع امریکا می ریزد.
یکی دیگر از زیرس��اخت های مهم توس��عه یک جامعه 
وجود شبکه حمل ونقل ریلی و جاده ای است. همچنین برای 
کش��ورهایی که به آب های بین المللی دسترسی دارند، بنادر 
و اسکله های مجهز به تجهیزات تخلیه و بارگیری از واجبات 

است.
مس��تند »انقالب 57« معترف اس��ت که در آن دوران، 
ای��ران محروم از اس��کله و بنادر مناس��ب در جنوب کش��ور 
بوده اس��ت؛ لذا به دلیل معطلی کش��تی ها در نوبت تخلیه، 
ساالنه رقم هنگفتی به عنوان دموراژ )نزدیک به یک میلیارد 
دالر( پرداخت می ش��ده است، اما در مورد جاده متأسفانه به 
اعتراف مقامات آن دوران، روستاهای کشور اصوالً از راه های 
ارتباطی حتی شوس��ه ای محروم بوده اند. آق��ای باقر پیرنیا، 
اس��تاندار خراسان در ابتدای دهه پنجاه در شرح بازدید خود 
از مناطق هم مرز اتحاد جماهیر ش��وروی که رژیم پهلوی به 
دلیل وابستگی به امریکا بنا داشت به آن خطه رسیدگی کند 
تا از آن طریق سهل تر به کنترل همسایه شمالی بپردازد، به 

این موضوع اذعان دارد. مشاهدات این سفر هرچند بسیار تلخ است، مرور آن می تواند ما را 
با آثار تبلیغاتی امثال مستند »انقالب 57« آگاهانه تر مواجه کند: »به سالمندان و پیشوایان 
ده پس از اظهار خوش��وقتی از این س��فر، گفتم اعتباری را در اختیار دارم محدود است و 
چون به هر دهی که می رفتیم چهار مسئله آب آشامیدنی، گرمابه، برق و مدرسه مورد توجه 
اصلی قرار داش��ت، گفتم، هرکدام از این چهار برنامه را که مورد عالقه شماست بگویید تا 
آن را پس از آمادگی اعتبار انجام دهیم. همه بی کمترین اختالفی اظهار کردند که ما تنها 
برق می خواهیم. من در پاسخ گفتم: آب آشامیدنی و حمام می اندیشم بر برق مقدم باشد. 
آنان مسیری را نشان دادند که ده سرسبز و آزادی بود در خاک شوروی که ضمناً برق هم 
داشت. اهالی رباط گفتند، برای ما مایه شرمساری است که شب در تاریکی بمانیم و آنان از 
روشنایی سود جویند. از این رو، برای حفظ غرور خود میل داریم برق داشته باشیم« )گذر 

عمر، خاطرات سیاسی باقر پیرنیا، انتشارات کویر، چاپ اول، ص35٨(.
حتی روستاییان به ظاهر کم سواد ایرانی به مقوله ای به نام »غرور ملی« می اندیشیدند و 
ملتمسانه از مسئوالن، آن هم در آغاز دهه 5٠ می خواهند آنان را از شرمساری بیرون آورند، 
درحالی که آن ها عالوه بر اینکه جاده نداشتند )آن گونه که خود آقای استاندار معترف است(، 
وضعیت درمان شان نیز صفر بود و حتی از حمام که با رقم ناچیزی قابل ایجاد و تأسیس بود 

محروم بودند، اما همچنان به حفظ آبروی ایران می اندیشیدند. 
آقای احس��ان نراقی، مش��اور خانم فرح دیبا به یکی از صدها مورد از چگونگی سرازیر 
شدن ثروت ملت ایران به جیب سرمایه داران غربی اشاره می کند و می نویسد: »او )اشرف( 
که امالکی در پاریس، سواحل جنوب فرانسه و نیویورک داشت، بخش عمده وقت خود را 
خارج از کشور سپری می کرد، عالوه بر این، عالقه وافرش به قماربازی و خوشگذرانی های 
پرس��روصدا، او را به ش��دت پرخرج نموده بود. یک روز که به ط��ور خصوصی با هویدا، نهار 
می خوردیم، تلفن اطاق نهارخوری زنگ زد. اشرف بود از جنوب فرانسه تلفن می کرد... فوراً 
 متوجه شدم که قضیه پول است و دل به دریا زدم و پرسیدم: »یک باخت بزرگ در کازینو«. 
رئیس دولت از جای دررفت و گویی منفجر شده باشد گفت: خانم مبلغ زیادی از من طلب 

می کنند، آن هم قبل از اینکه شب شود.« )از کاخ شاه تا زندان اوین، خاطرات احسان نراقی، 
چاپ اول، انتشارات رسا، صص2-١2١(. 

همچنین آقای ابوالحسن ابتهاج، رئیس سازمان برنامه و بودجه در خاطرات خود در این 
زمینه می نویسد: »روز بعد شاه را دیدم، گفت می دانید اشرف تا قرضش را نپردازد نمی تواند 
از هند خارج شود؟ آیا امکان ندارد این پول را به او برسانید.« )خاطرات ابتهاج، ص١٠2(. 
بدون شک چنین باخت هایی در حد چندهزار دالر نبود که مقامات هندی خواهر شاه ایران 
را به خاطر آن ممنوع الخروج کنند. در چنین شرایطی که پول های بی حد و حسابی توسط 
خانواده پهلوی به چاه ویل خوشگذرانی های ش��ان ریخته می شد، مردم ایران از بسیاري از 

ضروریات زندگي محروم بودند. 
نبود راه های ارتباطی هم به لحاظ صنعتی و هم به لحاظ کشاورزی، امکان رشد به ایران 
نمی داد. ش��اید تصور شود ضعف زیرساخت در این زمینه مربوط به شهرهای کوچک بوده 
اس��ت، اما این گونه نیس��ت. آقای کاظم ودیعی ساخت جاده بین شهرهای بزرگ را نیز در 
س��ال های پایانی عمر سیاس��ی پهلوی ها صرفاً محدود به حرف و طرح عنوان می کند، لذا 
هیچ اقدام عملی در زمینه احداث جاده های مراس��التی صورت نمی گرفته است: »سفر ما 
متأسفانه با دو هلی کوپتر بزرگ نفربر نظامی صورت می گرفت و البته که علت العلل راه های 
بد اصفهان به چهارمحال بختیاری بود... این نیز نگرانی آور بود، زیرا در صورت وقوع خطر یا 
سانحه در آن منطقه کوهستانی هیچ امدادی مؤثر نبود. گاهی فکر می کردم این بیمناکی را 
ابراز کنم... اما به شرحی که دیدم برنامه های وسیعی برای ساختن راه و توسعه دامپروری و 
اتصال راه های خوزستان به چهارمحال و اصفهان و فارس از طریق کهکیلویه وجود داشت. 
الاقل ده س��ال کار و س��رمایه گذاری در انتظار این س��رزمین بود... استاندار جز طرح چیز 
مهمی برای نمایش نداش��ت« )ش��اهد زمان، دکتر کاظم ودیعی، نشر دایره مینا، پاریس، 
2٠٠7، جلد دوم، ص267(. اینکه همه چیز در طرح خالصه می شد، به این معنی است که 
دست اندرکاران رژیم پهلوی می دانستند الزمه حیات اقتصادی کشور احداث چنین راه هایی 
بین ش��هرهای بزرگ اس��ت، اما اولویت خدمت به بیگانه از 
منظر آنها بودجه ای برای خدمت به مردم باقی نمی گذاشت؛ 
لذا توس��عه و رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ و... جملگی 

در حد حرف و طرح باقی می ماند. 
با ذکر یک مس��تند دیگر به بررسی وضعیت فاجعه آمیز 
زیرساخت ها در پایان عمر حکومت پهلوی ها پایان می دهیم، 
هرچند در این زمینه مس��تندات و روایات طرح شده از سوی 
خود وابستگان به دربار فراوان است که مستند سازان »انقالب 
57« نتوانند کمترین خدشه ای بر آن وارد کنند. یکی دیگر از 
کسانی که در مورد زیرساخت ها در آن دوران ناگزیر از سخن 
گفتن شده، محمدحسین موسوی، قائم مقام حزب رستاخیز 
است. وی در این زمینه می گوید: »هشترود از جهت انتخاباتی 
یکی از بخش ه��ای تبریز بود و مرک��ز آن »آذران« که قباًل 
»سراس��کند« نام داش��ت در فاصله صد و بیست کیلومتری 
تبریز در مسیر جاده تبریز به تهران واقع شده است. هشترود 
ب��ا توجه به کث��رت جمعیت آن ک��ه در آن موقع نزدیک به 
2٠٠هزار نفر بود، به شهرستان تبدیل شد... این شهرستان فاقد هرگونه راه شوسه بود. در 
زمستان برف زیاد می بارید و می توان گفت که تمام روستا ها حد اقل سه ماه تمام در میان 
برف محصور می شدند و در این موقع بود که روستاییان محصور در روستاها و جدا از بقیه 
دنیا به فرشبافی روی می آوردند... تازه در فصل بارندگی هم به علت طغیان رودخانه ها که 
حتی یک پل روی آن ها ساخته نشده بود، رفت و آمد بین روستاهای هشترود امکان  ناپذیر 
می ش��د. بدین ترتیب، ساکنان این منطقه از ابتدایی ترین وس��ایل محروم بودند و به طرز 
اسفناکی زندگی می کردند. روستاییان ساکن روستاهای هشترود با هزار زحمت گاهی خود 
را برای رفع نیازهای ضروری به »قره چمن« در راه بین تهران و تبریز و ساکنین روستاهای 
غربی خود را به مراغه می رس��اندند. در چنین ش��رایطی که نه آبی، نه راهی، نه برقی، نه 
پزش��کی نه بهداشتی و نه هیچ گونه آبادانی در منطقه بود. در دوره بیست وسوم من عنوان 
نمایندگی هشترود را پیدا کردم. می گویم عنوان نمایندگی پیدا کردم، برای اینکه سخنی 
منطبق با واقعیت گفته باش��م، زیرا در دوره بیست وس��وم همچنان که اش��اره رفت، مانند 
دوره های 2١ و 22 انتخاباتی در کار نبود. فقط تش��ریفات ظاهری انتخابات انجام می شد« 
)یادمانده ها از بر باد رفته ها، خاطرات سیاسی و اجتماعی دکتر محمدحسین موسوی، نشر 
مهر، 2٠٠3م، چاپ کلن آلمان، ص27٠(. حال به قضاوت بنشینیم، این توصیفی است که 
یکی از دس��ت اندرکاران برجسته رژیم پهلوی از شهری با جمعیت یک صدم جمعیت کل 
کش��ور می دهد. آیا می توانیم تصور کنیم آب، برق، بهداشت و... نداشتن برای مردم چنین 
ش��هری یعنی چه، یعنی در چندین ماه زمس��تان امکان شست وشوی خود را نداشتن )در 
تابس��تان ها مردم در رودخانه ها یا فضای آزاد حمام می کردند( یعنی چندین ماه با ابتال به 
بیماری ساده در برابر چشم های سایر اعضای خانواده با مرگ گالویز بودن، یعنی به دلیل 

محاصره چندین ماهه از بی آذوقگی مردن و...
درحالی که ملت ایران در ش��رایطی اس��فناک قرار داشتند )که بخش ناچیزی از آن به 
نق��ل از درباریان بیان ش��د( اگر ف��ردی با آگاهی از اینکه حتی باغ وح��ش لندن از درآمد 
نفت ایران بهره مند می شود، فریاد اعتراض برمی آورد، دستگیر و بدترین شکنجه ها بر وی 
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رواداشته می شد. آیا ملت ایران راهی جز قیام سراسری برای 
پای��ان دادن به چنین زندگی خفت باری داش��ت؟ در چنین 
وضعیت هولناکی پرداخت کمک های یک میلیارد دالری از 
س��وی شاه به کشورهای اروپایی )که مستند انقالب 57 نیز 
ب��ه آن اذع��ان دارد( به معنی اقتدار ایران در س��طح منطقه 
و جهان محس��وب می ش��ود. وقتی توقفی کوتاه در تهران و 
تملقی از شاه ارمغان های میلیاردی داشت، چرا تهران کانون 
الشخور های جهانی نش��ود؟ آیا مستندسازان »انقالب 57« 
می توانند چنی��ن رفت وآمدهایی را ارتقای جایگاه منطقه ای 
و بین المللی ایران تفسیر کنند؟ اقتدار ملی رابطه تنگاتنگی 
ب��ا جایگاه مردم در یک نظام سیاس��ی دارد. وقتی پهلوی ها 
این چنین ملت ایران را تحقیر می کردند و نه تنها آن ها را از 
ابتدایی تری��ن موهبت ها محروم می کردند، بلکه حیوانات باغ 
وحش لن��دن را بر آنها ترجیح می دادن��د، از کدام اقتدار در 

این برنامه تبلیغاتی خوش آب و رنگ سخن گفته می شود؟
ادعاي دروغ قول امام به بختیار

مستند »انقالب 57« در کنار تعریف و تمجیدهای خالف 
واقع فراوان از پهلوی ها و عملکرد آنها نسبت های خالف واقع 
بی ش��ماری نیز به رهبری انقالب مردم ایران علیه استبداد و 
سلطه بیگانه بر کشور روا می دارد که از آن جمله است موضع 
داش��تن وی با علم و به طور کلی دانشگاه، داشتن نگاه منفی 
نس��بت به زن و جعل جمله ای به نام ایش��ان مبنی بر اینکه 
»زنان هر جا وارد ش��ده اند آنجا را فلج کرده اند«، غیرمتعهد 

به قول خود و... 
ب��ا توجه به محدودیت ها و فراتر رفتن حج��م مطلب از حوصله خواننده صرفاً به آنچه 
برای هتک ش��خصیت باثبات امام خمینی در این مستند مطرح می شود، می پردازیم. ادعا 

شده ایشان قول دیدار با بختیار را به عنوان نخست وزیر داده بودند، اما نقض عهد کردند. 
در آس��تانه فروپاشی کامل اس��تبداد و سلطه بیگانه بر ایران دو دیدگاه در مورد انتقال 
قدرت وجود داش��ت. آقای احمد صدر حاج س��یدجوادی یکی از اعض��ا نهضت آزادی این 
اختالف و طرفداران هریک را این گونه توصیف می کند: »مردم به صورت راهپیمایي و انواع 
ظهور و تظاهري که کرده اند به امام خمیني اختیار کامل داده و ایشان با اختیار کاملي که 
به این نحو از مردم دریافت داشته اند، دستور تشکیل شوراي ملي را خواهند داد و این شورا، 
پس از رفتن شاه با انجام یک رفراندوم، نوع حکومتي را که مردم مي خواهند، از مردم سؤال 
مي کنن��د و هر نوع که مردم مي پس��ندند و اظهار نظر کردند مقدمات همان نوع حکومت 
از طرف آن ش��ورا ترتیب داده مي ش��ود. مثل اینکه مجلس مؤسس��ان بنا به انتخاب مردم 
تش��کیل و قانون اساس��ي حکومت جمهوري تدوین مي گردد و راه دوم اینکه شاه یک نفر 
نایب السلطنه طبق ... قانون اساسي )غیر از شهبانو( از بین ملیون صالح تعیین مي کند و آن 
نایب السلطنه ترتیب رفراندوم و انتخاب مؤسسان و غیره را مي دهد. قرار شد آقاي بني صدر 
این دو راه را بنویسند و به من بدهند تا مورد مطالعه قرار گیرد و علت هم این بود که آقاي 
جان امریکایي روز سه شنبه مي پرسید اگر ما امریکایي ها با شما موافق باشیم و بخواهیم با 
توجه به جنبه قانوني بودن قضیه راه حل انتقال قدرت حکومت را پیاده کنیم، شما چه طرح 
و نقشه اي در این مورد دارید که نتیجه آن امروز به این شرح گرفته شد، ولي به نظر من... 
شاید راه حل اولي مورد قبول امریکایي ها قرار نگیرد.« )خاطرات صدر انقالب، یادداشت های 

احمد صدر حاج سیدجوادی، انتشارات محبی، سال ٨7، ص54(.
ویراس��تار خاطرات آقاي صدر در ادامه می نویس��د: »اس��تمپل برخ��ي تالش ها براي 
انتق��ال قانوني قدرت را در فص��ول و صفحات مختلف کتاب خود توضیح داده اس��ت، در 
یک جا مطالبي نوشته که در ارتباط با این بخش از یادداشت هاي جناب استاد صدر حاج 
س��یدجوادي اس��ت. او مي نویسد: »تحت چنین ش��رایطي، کمیته دفاع از آزادي و حقوق 
بش��ر براي مذاکرات و پیدا کردن راه حل ها به صورت مهم ترین ابزار س��ازماني درآمد. تمام 
گروه هاي مخالف میانه رو در آن نماینده داش��تند. گروه از احترام برخوردار بود، و به دلیل 
انتقادي که از موارد نقض حقوق بشر به عمل مي آورد براي شاه کاماًل شناخته شده بود... 
پیشنهاداتي دادند که همه حاکي از تشکیل شوراي سلطنت بود. آنها مي گفتند کساني که 
براي ش��وراي سلطنت انتخاب مي شوند هم باید مورد تأیید و پسند باشند و هم از عناصر 
حکومت نباشند تا هنگام خروج شاه براي گذراندن تعطیالت و یا به طور دائم بتوانند قدرت 
را به دست گیرند.« )همان، ص١92(. اما چون رهبري انقالب به طور کلي نظام دست نشانده 
را نامش��روع و غیرقانوني مي دانس��تند و اجازه به رسمیت شناخته شدن هر نهاد وابسته به 
رژیم پهلوي را نمي دادند، تمایل نهضت براي مش��ارکت در ش��وراي س��لطنت با مخالفت 
ایش��ان مواجه شد. آقای صدر می افزاید: »بعد از جلسه به اتفاق رفتیم به دفتر آقاي دکتر 
یداهلل س��حابي و دیدیم دکتر علي امیني نزد آقاي دکتر اس��ت. بعد از رفتن او، ما جریان 
مالقات خود را با آقاي جان امریکایي به اطالع دکتر رسانیدیم و قرار شد براي انجام هر دو 
قس��مت بنده مأمور اقدام باشم. بدین شرح که بعد از نهار رفتیم منزل آقاي شیخ مرتضي 
مطهري و از منزل ایشان با پاریس تماس گرفتیم و هر دو مطلب را بیان کردم. یکي اینکه 
اعالمیه اي از طرف امام خمیني راجع به منع آدم کش��ي و پاک کردن حس��اب خصوصي 

و کش��ت و کشتار افراد س��اواکي و افسران صادر شود. دیگر 
اینکه راجع به پیشنهاد محرمانه دکتر امیني به دکتر سحابي 
که ایش��ان به فرمان شاه عضو شوراي سلطنتي بشوند، آقاي 
خمیني چه نظري دارد؟ دکتر یزدي نس��بت به مطلب اول 
قول عمل و اقدام داد ولي راجع به مطلب دوم گفت فعاًل نظر 
امام خمیني مخالف با هرگونه قبول پس��ت و شغل است که 
از طرف ش��اه مخلوع و دولت غیرقانوني پیشنهاد مي شود.« 

)همان، ص5٠(.
زماني که این خط دهي عوامل امریکایي براي پیوند زدن 
رژی��م پهلوي با برخي چهره ه��اي موجه نهضت آزادي که با 
امام بیعت کرده بودند، در چارچوب شوراي سلطنت به نتیجه 
نرسید، سیاس��ت انحرافي دیگري پي گرفته شد و آن پیوند 
زدن بختیار با تغییرات سیاس��ي مورد مطالبه مردم بود. اگر 
این ترفند دشمنان استقالل ملت به نتیجه مي رسید هر نوع 
تغییري کام��اًل در کنترل کامل امریکایي ها قرار مي گرفت و 
آنان مي توانستند ضمن حفظ اهرم هاي قدرت، بعد از فروکش 
کردن امواج انقالب مجدداً دیکتاتوري را بازگش��ت دهند. بر 
اساس روایت آقاي صدر اولین بار سفیر امریکا چنین بحثي را 
با آقاي بازرگان مطرح مي کند: »آقاي مهندس بازرگان مقدار 
مختصري از ش��رح مالقات خود را با س��فیر امریکا در منزل 
فریدون س��حابي با حضور آقاي موس��وي اردبیلي، بي حضور 
صاحب خانه بیان کرد و به طور خالصه اینکه آقاي سولیوان، 
س��فیر امریکا قبول دارد این جنبش ی��ک انقالب بوده و به 
پیروزي رس��یده و شاه را بیرون رانده و ش��اه دیگر برنمي گردد، ولي باید آقایان به بختیار 
مهلت بدهند تا او بتواند از طریق راه حل هاي قانوني )قانون اساسي( به مردم امریکا بگوید 
یک کار قانوني انجام شده و تغییر رژیم هم مانعي ندارد... معذلک بهتر است از طریق قانون 
اساس��ي باش��د. یعني خود این دولت رفراندوم کند یا مجلس مؤسسان مرکب از جمع هر 
دو مجلس، تغییر رژیم را رأي بدهد... به منزل آقاي موسوي اردبیلي رفتیم. آقایان )اعضاي 
ش��وراي انقالب( آمدند. از روحانیون فقط آقاي بهش��تي و آقاي دکتر باهنر و مهدوي کني 
بودن��د... با آقاي موس��وي اردبیلي در مورد یافتن یک راه ح��ل عاقالنه قانوني بحث کردیم 
و پیش��نهاد آقاي المبراکیس امریکایي را که به سرلش��کر قرني گفته بود، مطرح کردیم. 
پیش��نهاد این بود:  »بقیه وزراي کابینه از طرفداران امام اشغال شود. از جمله پست وزارت 
کشور و رفراندوم از طرف دولت در مدت کوتاهي اعالم شود و طرفداران امام عالوه بر اینکه 
در کابینه هستند، در رفراندوم هم نظارت کامل انجام دهند و دولت حتي از سازمان ملل 
هم نماینده اي براي نظارت بخواهد«. در اطراف این پیشنهاد بحث مختصري شد و به اتفاق 

آرا رد شد« )همان، صص١2٠-١١9(.
در این جلس��ه پیش��نهاد آقاي المبراکیس که چگونگي عملیاتي کردن سخن جناب 
س��فیر است مطرح می شود که به اتفاق آرا رد مي شود. علت اینکه حتي یک نفر از اعضاي 
نهضت آزادي در بحث هاي ش��وراي انقالب درباره ای��ن موضوع به آن رأي نمي دهد کاماًل 
روش��ن است، زیرا همگان مي دانس��تند امریکا به دنبال آن است که خروش مردم را براي 
پایان دادن به بس��اط اس��تبداد و سلطه بیگانه از تب و تاب بیندازد، سپس آن را به کانالي 
منحرف کند که همه ابزارهاي قدرت در آن در اختیار اوست؛ به این ترتیب، در یک چرخه 
نه چندان طوالني مدت، امور بتدریج به روال گذشته خود بازمي گشت. اما اکنون باید دید با 
وجود اینکه در مقام اس��تدالل و در فضاي بحث هاي منطقي هیچ یک از نیروهاي برجسته 
نهضت آزادي از برنامه منحرف کردن انقالب به وادي طراحي شده توسط امریکایي ها دفاع 
نمي کند، چرا در الیه هاي پنهان این تشکل، تالش چشمگیري براي عملي شدن این ترفند 

امریکایي ها صورت مي گیرد؟ 
در این زمینه باید گفت، اوالً محمدرضا پهلوي به دنبال اوج گیري نهضت ملت ایران و 
مؤثر واقع نشدن کشتار مردم براي خارج شدن از کشور لحظه شماري مي کرد، زیرا وي به 
دلیل عدم شناخت مسائل سیاسي و بیگانه بودن با جریان هاي مختلف نمي توانست اصوالً با 
پدیده پیچیده اي مثل انقالب مواجه شود. در مواجهه با یک انقالب سراسري کشتار یکي از 
ابزارهاي قدرت به حساب مي آید. آنچه مي تواند بیش از اعمال خشونت- که عمدتاً انقالب 
را ش��عله ورتر مي کند- مثمر ثمر واقع ش��ود، ایجاد اختالف بین نیروهاي مؤثر در انقالب، 
دنبال کردن طرح خدعه و فریب، عقب نش��یني هاي تاکتیکي و... است. محمدرضا پهلوي 
به دلیل بیگانه بودن با مطالعه و اینکه همواره مسائل پیچیده سیاسي را امریکایي ها براي 
وي حل وفصل مي کردند، قادر نبود در برخورد با انقالب کار مؤثري جز کشتار انجام دهد. 

ش��اه آموخته بود در بحران هاي گسترده همچون نهضت ملي شدن صنعت نفت ابتدا 
تهران را ترک کند و در نقطه اي از کش��ور اقامت جوید، س��پس از کش��ور خارج ش��ود تا 
امریکایي ها و انگلیسي ها مسائل را حل وفصل و زمینه بازگشت وي به قدرت را فراهم کنند. 
در جریان انقالب اس��المي که حرکت توده هاي ملت بس��یار وس��یع تر و رهبري آن بسیار 
هوشمندانه تر و با انسجام  بیشتري بود، محمدرضا پهلوي به دلیل عدم  آشنایي با دیدگاه هاي 
گروه هاي سیاسي و شخصیت هاي فکري و... قدرت مانوري نداشت، جز محّول کردن همه 

امور به امریکایي ها.

عوام�ل  خط ده�ي  ک�ه  زمان�ي 
امريکاي�ي براي پیون�د زدن رژيم 
پهلوي با برخ�ي چهره هاي موجه 
نهض�ت آزادي ک�ه با ام�ام بیعت 
کرده بودند، در چارچوب ش�وراي 
سلطنت به نتیجه نرسید، سیاست 
انحرافي ديگري پي گرفته ش�د و 
آن پیون�د زدن بختیار با تغییرات 
سیاس�ي مورد مطالب�ه مردم بود. 
اگر اين ترفند دش�منان استقالل 
مل�ت به نتیجه مي رس�ید هر نوع 
تغیی�ري کام�اًل در کنت�رل کامل 

امريکايي ها قرار مي گرفت.
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بنابراین خروج از کش��ور، آن هم براي مدتي کوتاه تمای��ل محمدرضا پهلوي بود، کما 
اینک��ه هنگام ت��الش امریکایي ها براي مذاک��ره با نیروهاي جبهه مل��ي به منظور پذیرش 
نخس��ت وزیري، اولین فرد، آقاي دکتر صدیقي، شرط پذیرش این پست را عدم ترک کشور 
از س��وي محمدرضا پهلوي عنوان کرد که مورد قبول ش��اه قرار نگرفت. هوشنگ نهاوندي 
در این زمینه مي نویس��د: »دیدار »صدیقي« و شاه، به گونه اي بسیار رضایت بخش صورت 
گرفت. خود »صدیقي« روز بعد، آن را با جزئیاتش برایم شرح داد. شاه همه استعداد خود را 
در جذب مخاطبانش در مورد این دانشگاهي گران قدر به کار گرفته بود. به او قول داده بود 
همه چیز کاماًل در اختیار وي خواهد بود و نیروهاي انتظامي و ارتش از او پشتیباني خواهند 
کرد... هنگامي که پس از دیدارهاي از س��ر احترام با شهبانو، بازگشت تا باز با شاه مالقات 
کند، فقط یک ش��رط را مطرح کرد: »شاه از تهران دور شود، ولي کشور را ترک نکند.« به 
آن ترتیب، دست رئیس دولت در انجام آنچه مي خواست، باز مي ماند. همراه با این خواهش 
از ش��اه که ایران را ترک نکند، به او پیش��نهاد کرد به پایگاه دریایي »بندرعباس« در تنگه 
»هرمز« برود... ش��اه این شرط را رد کرد... )آخرین روزها، دکتر هوشنگ نهاوندي، ترجمه 

بهروز صوراسرافیل و مریم سیحون، شرکت کتاب، امریکا، ١3٨3، ص29١(.
بنابراین نس��بت دادن خارج کردن محمدرضا پهلوي از کشور به عنوان یکي از خدمات 
بختیار براي توجیه به رسمیت شناختن نخست وزیري وي از سوی نیروهای نهضت آزادی 
چندان مقبول نخواهد افتاد، به ویژه که خط دهي امریکایي ها در این زمینه کاماًل محسوس 

است. 
ثانیاً در چنین ش��رایطي که استبداد در حال فروپاش��ي کامل است، نهضت آزادي به 
بختیار قول مي دهد تالش خواهد کرد امام او را به عنوان نخس��ت وزیر منصوب محمدرضا 
پهلوي بپذیرد و وي در این مالقات اس��تعفاي خود را تس��لیم دارد، به شرط آنکه رهبري 
انقالب هم موقتاً اداره امور را به خود او واگذار کنند. ثالثاً به بختیار تضمین داده مي ش��ود 
اگر امام مجدداً وي را به نخس��ت وزیري تعیین نکرد، عین دس��ت خط استعفا را به وي باز 

خواهند گرداند.
این تدابیر که دقیقاً در راستاي عملي کردن برنامه امریکا براي منحرف کردن قیام ملت 
ایران بود، احتماالً توس��ط عناصري در نهضت دنبال مي ش��د که به دلیل ارتباط طوالني با 
عوامل بیگانه چندان به مصالح ملي نمي اندیش��یدند. امام بعد از خنثي شدن این ترفند به 
آقاي بازرگان مي نویس��ند: »فقط در صورت اعالم استعفاي بختیار، قبل از دیدار، خواه در 
تهران، خواه در پاریس، مالقات امکان پذیر است. صحیح نبود نخست وزیر )بختیار( را بپذیرم 
و درست هم نبود که بیاید و نپذیرم. با شما )بازرگان( هم اگر مي آمد و نمي پذیرفتم بدتر 

مي شد، لذا ملزم بودم که بنویسم. مطمئن باشید که کسي به 
شما این ظن را نمي برد، جبران خواهم کرد.« )خاطرات صدر 

انقالب، صص27١-27٠(.
این عبارت امام »که کس��ي به شما این ظن را نمي برد« 
بدین معناس��ت ک��ه درون نهضت کس��اني در هماهنگي با 
بختیار مترصد بودند امام را در مقابل عمل انجام شده اي قرار 
دهند و ایشان با هوشمندي آن را منتفي کردند و به بازرگان 
دلداري دادند که کسي ظن مشارکت در این ترفند را متوجه 
ش��ما نخواهد ساخت. جالب اینجاس��ت که بر اساس روایت 
آقاي بختیار نیز زماني که وي این برنامه را با آقاي بازرگان در 
می��ان مي گذارد، بالفاصله این جمله بر زبان مهندس مي آید 
که »آیت اهلل خمیني خیال مي کند ما با این کار برایش دامي 

گسترانیده ایم.« 
کاماًل روشن اس��ت که بختیار به هیچ وجه قصد استعفا 
قبل از دیدار با امام نداش��ته است، بعد از دیدار نیز او حداقل 
به برخي از اهدافش یعني به رس��میت شناخته شدن توسط 
رهب��ري انقالب مي رس��ید. به زعم طراحان ای��ن برنامه اگر 
در ای��ن مالقات امام تداوم نخس��ت وزیري بختی��ار را تأیید 
مي کردند، همه اهداف تأمین شده بود و مسیر انقالب عوض 
مي ش��د و به دام��ان امریکا مي افتاد، زیرا ع��الوه بر محفوظ 

ماندن ش��اکله ابزارهاي قدرت امریکا در ایران همچون ارتش، سیستم امنیتي و... مدیریت 
اجرایي مطالبات مردم نیز در چارچوب رژیم پهلوي استمرار مي یافت. به این ترتیب، در یک 
بازي درازمدت، فرصت الزم براي درهم شکس��تن پایه هاي وحدت و انسجام بي نظیر مردم 
مشتاق پایان دادن به استبداد و سلطه بیگانه در کشور که توفندگي یک نهضت سراسري 
تاریخي را موجب ش��ده بود، به دس��ت مي آمد. اما اگر در این مالقات، امام نخست وزیري 
بختیار را تأیید نمي کردند، از یک سو همان گونه که آقاي صدر با صداقت تمام ابراز مي دارد 
متن دستخط استعفا - که به امانت نزد زعماي نهضت آزادي نگهداري مي شد- بدون اطالع 
کس��ي از محتواي آن عیناً به جناب نخس��ت وزیر مسترد مي شد و از سوي دیگر، انقالب با 
مش��روعیت بخشیدن به رژیم پهلوي یک گام از موضعش عدول کرده بود. بنابراین در هر 
دو حالت، بختیار و طراحان این ترفند به یک موفقیت دست مي یافتند. هرچند هوشمندي 
ام��ام آنچه را در چارچوب یک اق��دام چندجانبه صورت گرفته بود خنثي کرد. جا دارد در 
حاش��یه مطالعه خاطرات ارزشمند جناب آقاي صدر، بر این تجربه بسیار خطیر تأمل الزم 

را داشته باشیم.
بدون ش��ک از آنجا که بختیار آخرین تیر ترکش امریکا براي ایجاد انحراف در نهضت 
مردم به حساب مي آمد- فردي که سال ها به درون جبهه ملیون نفوذ داده شده و براي روز 
بحران حفظ شده بود- سرمایه گذاري سیاسي همه جانبه اي براي حفظ او صورت مي گرفت. 
یکي از دالیل به تعویق افتادن کودتاي طراحي ش��ده توس��ط امریکایي ها، امید فراوان به 
موفقیت بختیار در منحرف کردن نهضت مردم بود. س��الیوان در گزارش��ي به وزارت امور 
خارجه امریکا شرح مذاکرات استمپل با امیرانتظام را در این زمینه این گونه بیان مي دارد: 
»انتظ��ام گفت: خمیني در حال حاضر مش��روعیت هیچ ارگاني را نمي پذیرد، نه ش��وراي 
س��لطنت، نه نخست وزیر و نه مجلس. مأمور سفارت بي پرده گفت شاید وقت آن است که 
کسي به خمیني توضیح دهد توافق و سازش تنها راه حل جدي اجتناب از خونریزي است. 
به نظر نمي رس��د دولت آماده تس��لیم باش��د و یا ارتش به آن اجازه چنین کاري را حتي، 
اگر بخواهد، نمي دهد. تالش خمیني به منظور تش��کیل ی��ک دولت رقیب بعد از ورودش 
مي تواند خطرناک باش��د. انتظام بعد از کمي تأمل پرسید: آیا منظور از این حرف احتمال 
وقوع کودتاس��ت؟ مأمور س��فارت گفت: این احتمال کاماًل از صحنه بیرون نرفته است، در 
روزهاي اخیر )احتمال وقوعش هست( هیچ کس، نه ارتش، نه امریکا و نه مخالفان حقیقتاً 
نمي خواهند کار به اینجا بکش��د... سالیوان.« )سند شماره ١٠77/١، اسناد النه جاسوسي، 

کتاب اول، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سیاسي، ١3٨6، ص5٠9(.
اما همگان واقف بودند که به س��بب اتحاد مستحکم و صفوف یکپارچه مردم، کودتا در 
این مقطع به معني یک قتل عام گسترده و برانگیختن همه 
جهان اسالم علیه امریکا، و درنهایت پرداخت هزینه اي بسیار 
س��نگین است. هیچ کس تضمین نمي داد این قتل عام بتواند 
انقالب را در ایران س��رکوب کند. همه کارشناس��ان طرفدار 
امری��کا بر این باور بودند این اقدام انفجاري عظیم و غیرقابل 
مهار را به دنبال خواهد داشت؛ لذا بي دلیل نیست که برخي 
از نیروهاي نهضت آزادي به ش��دت در پي دستیابي به توافق 
سیاس��ي میان امام و بختیار مي افتن��د. درحالي که رهبري 
انقالب به هیچ وجه حاضر نیس��ت نخس��ت وزیر محمدرضا 
پهلوي را به رسمیت بشناسد، این توافق سیاسي بدون ترفند 

ممکن نخواهد بود. 
سالیوان در سند دیگري در گزارش خود به وزارت خارجه 
امریکا برنامه افرادي چون امیرانتظام را در این زمینه این گونه 
توصیف مي کند: »... عضو نهضت آزادي، انتظام، معتقد است 
ک��ه بختیار باید یک معامله کامل سیاس��ي در پاریس انجام 
ده��د، چون در غیر این ص��ورت وقتي موقع توافق در تهران 
برس��د، او گروگان ارتش خواهد بود. یک س��ناریو بختیار را 
نش��ان مي دهد که به نوعي از خمیني حرف ش��نوي دارد و 
رضای��ت آیت اهلل مبني بر اینکه تا زمان برگش��ت و س��ناریو 
بعدي بختیار توافق را جور مي کند و براي آرام کردن ارتش و 
استقبال از امام برمي گردد.« )همان، ص5١١(. در گزارش دیگري سالیوان نظر امیرانتظام را 
در مورد کساني که در پاریس مي توانند به این سازش کمک کنند بدین گونه به واشنگتن 
منعکس مي کند: »امیرانتظام گفت: این مسئله مهم است که خمیني به ایران آورده شود و 
افراد واسطه کنار گذاشته شوند. مأمور سفارت: که منظور اشخاصي که در پاریس هستند، 
مي باشند؟ انتظام خیلي با دقت جواب داد یزدي خوب است و او )انتظام( مدت زیادي است 
که او را مي شناسد، مأمور سفارت نسبت به بقیه همراهان خمیني نظر انتظام را خواست، 
و روش��ن اس��ت که او چیزي را نمي گفت مگر چیزهاي خوب و بنابراین هیچ چیز نگفت. 
رهبران مذهبي داخل کش��ور و نهض��ت آزادي خیلي میانه روتر از گروه پاریس هس��تند، 
موقعی��ت مملکت را بهتر درک مي کنند و احترام س��الم تري ب��راي توانایي هاي چپي هاي 
رادیکال دارند تا گروه پاریس. مأمور س��فارت نهضت آزادي را تشویق کرد که مناسبات را 
ترتیب دهد. انتظام گفت: او خودش مقام مسئول نهضت آزادي است که با بختیار مذاکره 
کرده و مایل اس��ت هرگاه ضرورت داشته باشد، مجدداً آن کار را بکند. فعاًل نهضت آزادي 
فعالیتش را در ایجاد تفاهم با نیروهاي امنیتي متمرکز کرده است. مذاکرات با این نتیجه 

دنب�ال  ب�ه  پهل�وي  محمدرض�ا 
اوج گی�ري نهض�ت ملت اي�ران و 
مؤث�ر واقع نش�دن کش�تار مردم 
کش�ور  از  ش�دن  خ�ارج  ب�راي 
لحظه ش�ماري مي کرد، زيرا وي به 
دلیل عدم شناخت مسائل سیاسي 
و بیگان�ه ب�ودن ب�ا جريان ه�اي 
مختل�ف نمي توانس�ت اص�والً ب�ا 
پدي�ده پیچی�ده اي مث�ل انقالب 

مواجه شود.
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که نهضت آزادي به تالش هاي خود براي رسیدن به توافق خواهد افزود و آنهایي که باعث 
درهم شکستن توافق مي شوند، شناسایي خواهد کرد و امریکا هم خواهان عدم خشونت در 

مقابله با مردم خواهد شد، پایان گرفت... سولیوان« )همان، ص5١4(.
اس��ناد به روش��ني این واقعی��ت را تأیید مي کنند که ن��ه افراد داراي س��المت فردي 
نهضت آزادي، بلکه افرادي از این حزب که ارتباطات گس��ترده آنها با امریکاییان عالوه بر 
گرایش هاي فکري، ش��اخص هاي منافع ملي شان را دستخوش تغییر کرده بود، در اجرایي 

کردن این ترفند نقش داشته اند.
آقاي ابراهیم یزدي عالوه بر آنچه آقاي امیرانتظام در مورد ایشان مي گوید در این زمینه 
ضمن ابراز ناراحتي از انتشار موضع امام مبني بر ضرورت استعفاي بختیار قبل از مالقات، 
در روای��ات خود دچار تناقضاتي اس��ت که احتمال مش��ارکت وي را در این برنامه تقویت 
مي کند. دیدگاه هاي این فعال نهضت آزادي در بخش توضیحات ویراستار کتاب آقای صدر 
این گونه بیان شده است: »دکتر یزدي ضمن برشمردن تبعات و آسیب هاي مترتب بر این 
اتف��اق، درب��اره این موضوع، یعني اعالمیة مورخ ٨ بهم��ن ١357 آیت هلل خمیني )مندرج 
در جل��د 5 صحیفه امام، ص536( مي گوید: »... بالفاصله آنجا، در خود نوفل لوش��اتو، این 
اطالعیه کوچک آقاي خمیني را گرفتند و براي همه خبرگزاري ها پخش کردند. انتشار این 
اطالعیه، عماًل برنامه را برهم زد. اگر بختیار در ایران اس��تعفا مي داد که دیگر نخست وزیر 
نبود و اهمیتي نداشت بیاید پاریس. او یک شهروند عادي شده بود، مثل خیلي از ایرانیان 
که مي آیند پاریس. خواست مي آید، نخواست نمي آید، دیگر آن اهمیت خودش را نداشت 
و اگر هم در تهران اس��تعفا مي داد، نخس��ت وزیر نبود و دیگر ارتش به او اجازه نمي داد با 
هواپیماي نظامي به پاریس بیاید.« )خاطرات صدر انقالب، یادداشت های احمد صدر حاج 
س��ید جوادی، زمستان ١357، ویرایش سیدمسعود رضوی، انتشارات شهید سعید محبی، 

صص267-26٨(.
آق��اي ابراهی��م یزدي در این زمینه عامدانه خود را به تغافل زده اس��ت، زیرا هیچ کس 
مطالبه نکرده بود بختیار در تهران استعفا دهد. تمام وابستگان رژیم پهلوي همچون رئیس 
شوراي سلطنت در پاریس قبل از مالقات با رهبري انقالب رسماً استعفا مي دادند و کپي آن 
را به دفتر امام ارس��ال مي کردند، سپس مالقات صورت مي گرفت. آقاي یزدي در این فراز 
دو بار تکرار مي کند اگر بختیار در تهران اس��تعفا مي داد، س��فر به پاریس هیچ گونه ارزشي 
نداشت. این گونه طفره رفتن از اصل حقیقت و طرح مسئله اي که به هیچ وجه شرط مالقات 
نبوده، به خوبي روشن مي کند برنامه اي که امام آن را بر هم زد، برگزاري دیداري بین امام 
و بختیار به عنوان نخست وزیر محمدرضا پهلوي بوده است، وگرنه آقاي بختیار حتي دقایقي 

قبل از مالقات با امام در پاریس مي توانست استعفا دهد.
ظاهراً بر اساس برنامه ریزي اي که به کمک افرادي از نهضت آزادي در داخل و در پاریس 
صورت گرفته بود، صرفاً ابقای بختیار دنبال مي شد. همان گونه که اشاره کردیم، خوشبختانه 
صداقت آقاي صدر برنامه  فریبي را که آقاي یزدي نیز در آن تعریف مي شد، آشکار مي کند: 
»طرحي به نظرمان رس��ید به این صورت که بختیار به خدمت امام برسد و استعفاي خود 
را تقدیم کند و امام هم موقتاً اداره امور را به خود او واگذار کنند. بختیار نگران عدم قبول 
امام بود. به او قول دادیم در این صورت عین نامه و امضاي او را پس مي دهیم.« این بدان 
معني است که با دو پیش فرض استعفاي بختیار منتشر مي شد؛ اول آنکه امام او را در مقام 
نخست وزیر پهلوي دوم بپذیرد، و دوم في المجلس وي به عنوان نخست وزیر مورد تأیید خود 
ابقا کند. جالب اینکه با این ش��رایط هم درنهایت استعفانامه امضا نمي شود، ولي وقتي آن 
را براي بختیار فرستادیم، حاضر به امضا نشد«. باید اذعان داشت، تالش آقاي یزدي براي 
وارونه نش��ان دادن حقیقت بیش از هر چیز نقش آفریني ایشان را در طرح فریب به اثبات 
مي رس��اند. جالب آنکه آقاي یزدي در گفت وگو با نش��ریه »ایران فردا« که آقاي ویراستار 
محت��رم در کت��اب خاطرات آقای صدر در بخش توضیحات به نقل آن پرداخته اس��ت، در 
تعارض با روایات دیگرش تصریح مي کند قرار بود بختیار استعفا را تسلیم امام کند )یعني 
امام او را به رسمیت بشناسد( و سپس خود را در اختیار امام قرار دهد: [»پس از پذیرفتن 
نخس��ت وزیري از سوي بختیار که با واکنش هاي زیادي از سوي مخالفان رژیم شاه همراه 
بود، زمزمه استعفاي او مطرح شد، دوستان نهضت و دوستاني که در شوراي انقالب بودند، 

آمدند طرحي دادند مبني بر اینکه یک کاري بکنیم که بختیار هم 
مثل سیدجالل تهراني استعفا بدهد. مهم ترین مسئله براي ما در آن 
تاری��خ این بود که مرحله انتقال قدرت با حداقل تلفات و خونریزي 
صورت بگیرد... دوس��تاني که در ایران بودند با بختیار صحبت هاي 
مفصلي کردند و متن هاي مختلفي تهیه شد. آقاي مهندس بازرگان 
زنگ زدند به پاریس و چهار، پنج آلترناتیوي را که پیش بیني کرده 
بودند اطالع دادند و طرح مورد قبول دوس��تان داخل را نیز توضیح 
دادند که عبارت بود از اینکه بختیار مي رود به پاریس، اس��تعفایش 
را در پاریس مي دهد به آقاي خمیني، مبني بر اینکه این مسئولیت 
را از طرف شاه پذیرفتم، فقط براي اینکه این بن بست سیاسي حل 
بشود، اما حاال که شاه رفته و انقالب در آستانه پیروزي است، خود 
را در اختی��ار رهبر انقالب قرار مي دهم... منتها در اینجا یک چیزي 
اتفاق افتاد که موضوع را به هم زد. ابتدا قرار بود بختیار با هواپیماي 
نظامي اختصاصي از ایران بیاید به پاریس، چون که بعد از خروج شاه 
از ایران، فرودگاه بسته شده بود. در پاریس ابتدا استعفا بدهد، بعد به 

دیدن آقاي خمیني بیاید. اما حادثه اي اتفاق افتاد که نفهمیدیم از کجا سرچشمه گرفت؛ 
بعضي ها مي گویند آقاي خلخالي، ولي بعضي ها مي گویند کسان دیگري بوده اند و خلخالي 
آلت دس��ت آنها بوده اس��ت. ولي در هر حال، موضوع این بود که به آقاي خمیني، ساعت 
١٠/5-١١ شب زنگ مي زنند که گفته شده شما بختیار را به عنوان نخست وزیر مي پذیرید؟ 
آقاي خمیني هم همان شب یک چیزي نوشتند و این را تکذیب کردند، گفتند من بختیار 
را به عنوان نخست وزیر نمي پذیرم.« )گفت وگو با دکتر یزدي، ایران فردا، همان(.] )خاطرات 

صدر انقالب، صص262-26١(.
آق��اي یزدي در این مصاحبه دو قول کاماًل متفاوت را در معرض قضاوت قرار مي دهد. 
خواننده به سهولت مي تواند دریابد کدام به حقیقت نزدیک تر است. اگر توافق آن گونه باشد 
ک��ه در انتهاي این فراز آمده، یعني بختیار در پاریس قبل از مالقات با امام اس��تعفا دهد، 
چرا امام مي بایست اطالعیه اي صادر و اعالم کنند که »من بختیار را به عنوان نخست وزیر 
نمي پذیرم«. باید یادآور شد آقاي سیدجالل تهراني در پاریس قبل از دیدار امام استعفاي 

خود را از شوراي سلطنت اعالم کرد.
بنابراین هرگز امام در زمینه پذیرش بختیار نقض عهد نکردند. ایشان از ابتدا به دلیل 
نامشروع دانستن رژیم پهلوی همه مقامات مربوطه را بعد از استعفا مالقات می کردند. آنچه 
در مستند »انقالب 57« به عنوان عدم پایبندی رهبر انقالب اسالمی به پیمان خویش آمده 
اس��ت، چیزی جز در هم شکستن برنامه ای که امریکایی ها قویاً روی آن برنامه ریزی کرده 
بودند، نیست. واش��نگتن تصور می کرد می تواند از طریق افرادی در نهضت آزادی، انقالب 
اسالمی را منحرف کند که این تالش های درهم تنیده به دلیل تیزبینی امام خمینی نقش 

بر آب شد.
سخن پاياني

در آخرین فراز از این مقال بار دیگر الزم به یادآوری اس��ت که مس��تند »انقالب 57« 
مطالب خالف واقع فراوانی را در پناه تصاویر آرش��یوی جذاب عرضه کرده اس��ت که حول 
هری��ک باید با ارائه مس��تندات فراوان به بحث نشس��ت. خالف واقع ب��ودن این ادعا را که 
آتش سوزی هاي گسترده و سراسری تهران در ١4 آبان را نیروهای مخالف استبداد و سلطه 
بیگانه صورت دادند، به س��هولت می توان با مراجعه به خاطرات نیروهای برجس��ته ساواک 
همچون منصور رفیع زاده یا قره باغی، وزیر کشور وقت و... به اثبات رساند. زیرا همگی راویان 
رخداده��ای آن دوران به صراحت از اینکه نیروهای س��اواک در پس آن آتش س��وزی های 
گس��ترده بودند، س��خن ها گفته اند. همچنین اینکه چرا ش��اه برای روی کار آوردن دولت 
نظام��ی به اقدامی این چنینی نیازمند بود، بحث مفصلی را طلب می کند. به طور کلی باید 
گفت، طرح ادعایی خالف واقع و غیرمستند بسیار سهل است، اما نفی استداللی ده ها ادعا 
که در این مستند 9 ساعتی آمده، نیاز به فضایی به مراتب بیشتر از این دارد که از حوصله 
این بحث خارج اس��ت. البته ناگفته نماند که دست اندرکاران مستند انقالب 57 به منظور 
تأثیرگذاری بر مخاطب تالش کرده اند انتقادات کمرنگی را نیز از دربار پهلوی مطرح کنند 
یا با روانشناس��ی مخاطب جوان خود، ش��اه را مس��لط به دو زبان زنده دنیا معرفی کنند. 
درحالی که این امر تنها برای پهلوی ها قوت نبود، بلکه نشان از بی هویتی آنان داشت، زیرا 
محمدرضا بالفاصله بعد از تولد به یک ندیمه فرانس��وی س��پرده شد و دوران مدرسه را در 
لوزان س��وئیس گذراند. اما در آ نجا تنها چیزی که به آن مش��غول نشد، درس و کسب علم 
بود. در همین دوران ارنس��ت پرون مستخدم مدرسه ضمیمه وی شد و به عنوان دستاورد 
این سفر به تهران آمد، بدون اینکه محمدرضا مدرکی اخذ کرده باشد. بی دلیل نبود که شاه 
در کاخ هرگز فارس��ی صحبت نمی کرد. وی حتی با هویدا به زبان های فرانسه یا انگلیسی 
سخن می گفت. این نوع دوری جستن از فرهنگ و هویت نه تنها مزیت به حساب نمی آید، 
بلکه کاماًل  منفی است. زبان دانستن برای فردی مزیت محسوب می شود که ابتدا شخصیت 
خود را در فرهنگ ملی خودش دریابد، آن گاه برای گسترش فرهنگ خود به زبان های دیگر 
فرهنگ ها نیز مسلط شود. درحالی که برای محمدرضا پهلوی چنین نیست، واال ره آورد سفر 

تحصیلی وی به سوئیس مستخدمی بدنام نبود که بر دربار ایران مسلط شود. 
امید اینکه این مختصر توانس��ته باشد ضرورت مطالعه بیش��تر تاریخ معاصر کشور را 

مطرح کند.
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اشاره:
در طي چند سال اخیر برخي پرسش  ها 
درباره انقالب به شکلي وسیع بر سر زبان  ها 
افتاده و در ترویج آنها، برخي از رسانه  هاي 
مخالف هم نقش جدي داشته و دارند. طبعا 
انگیزه اولیه مطرح کردن این پرسش  ها 
مي  تواند مخالفت با نظام اسالمي باشد 
اما نمي  توان انکار کرد که بسیاري از این 
پرسش  ها اکنون در ذهن بخشي از مردم و 
جامعه ما وارد شده و این در حالي است که 
غالب آنان، مخالف نظام و انقالب هم نیستند. 
براي این طیف از مردم و بخصوص نسل جوان 
جامعه، نمي  توان انگیزه دشمني یافت بلکه 
آنان با دغدغه  هایي مواجه هستند که باید 
به آن توجه کرد و به این گونه سواالت باید 
جواب داد. آنچه در این شماره ماهنامه تربیت 
سیاسي اجتماعي در صفحات برخورد اندیشه 
مي  خوانید، تالشي است براي توجه به این 
دغدغه  ها و پاسخي است به این پرسش  ها. 
امیدواریم که مفید واقع شود.

پاسخ   به پرسش  هاي
 رايج درباره انقالب

انقالب کار انگلیسي ها بود؟

مردم با وعده آب و برق مجاني انقالب کردند؟

آيا غرب در »کنفرانس گوآدلوپ« شاه را برکنار کرد؟

اگر شاه کشتار می کرد نمی ماند؟
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انقالب کار انگلیسي ها بود؟
سوال: 

برخ�ي ب�ر اين باورند که رژيم ش�اه به صورت يک کش�ور قدرتمند 
منطق�ه اي در آم�ده ب�ود و اين ام�ر به زيان غ�رب بوده اس�ت. به 
همین دلی�ل براي تضعی�ف اي�ران، غربي ها بخصوص انگلیس�ي ها 
براي س�رنگوني رژيم ش�اه اقدام کردند و انقالب ايران به اين دلیل 
ايجاد شد زيرا اگر اين کش�ورها نمي خواستند، مي توانستند از شاه 
حمايت کنند و مانع س�قوط رژيم گذش�ته ش�وند و ش�ايد حمايت 
راديو بي بي س�ي از مخالفان شاه در آن مقطع به همین دلیل صورت 
مي گرفت. خود ش�اه و تعدادي از دربارياني که در باره انقالب س�ال 

57 کتاب نوشته اند، اين ادعا را دارند.
پاسخ: 

بزرگترین اش��کال شاه و درباریان نزدیک به او در آن سال ها این بود که مردم 
کشور خودش��ان را نادیده گرفته و همه تحوالت ایران را با اراده آمریکا و انگلیس 
تفس��یر مي کردند. در ایجاد این نگاه، تجارب ش��خصي ش��اه موثر ب��ود زیرا رژیم 
پهل��وي با تکیه بر خواس��ت مردم ایران به قدرت نرس��ید بلک��ه با کودتاي ١299 
انگلیسي ها روي کار آمد. محمدرضا شاه با نظر آمریکا و انگلیس، جانشین پدرش 
ش��د. بعد از فرار محمدرضا شاه از ایران در س��ال ١332 باز هم انگلیس و آمریکا 
با کودتا در 2٨ مرداد همان س��ال ش��اه را به قدرت بازگرداندند. از آن به بعد هم 

ش��اه کامال چشم به سفارت آمریکا و انگلیس داشت و 
بر اساس خواس��ت آنان عمل مي کرد. به همین دلیل، 
او براي مردم و اراده مس��تقل آنان و نیروهاي سیاسي 
مذهبي فعال در درون کش��ور، سهمي قائل نبود و باور 
نداشت که مردم ایران علیرغم تالش کشورهاي غربي 
براي حفظ ش��اه در ایران، کار متفاوتي انجام بدهند و 
هیچ قدرت خارجي هم نتواند جلوي س��قوط قطعي و 

نهایي او را بگیرد.
این گونه توهمات و برداش��ت هاي غلط، در تمامي 
اظهارات ش��اه در همان زمان هم وجود داش��ته است 
ب��ه گونه اي که خود انگلیس��ي ها مجبور مي ش��وند به 
ش��اه تفهیم کنند که دست از این توهمات بردارد زیرا 
انگلیس و آمریکا پش��تیبان او هس��تند. در واقع چون 
خود ش��اه از طریق م��ردم به قدرت نرس��یده و بقاي 
حکومت خ��ود را هم با تکیه بر م��ردم تضمین نکرده 
بود، گمان مي کرد که براي س��رنگوني رژیم فقط یک 
راه وجود دارد و آن پش��یمان شدن اربابان آمریکایي و 
انگلیسي براي حمایت از شاه است در حالي که انقالب 
علیه ش��اه به وسیله مردم و نخبگان سیاسي و مذهبي 
داخلي محقق مي شد و ش��اه نمي توانست این واقعیت 

را بفهمد.
بگذارید گزارش آنتوني پارسونز سفیر وقت انگلیس 
در ای��ران را در همین باره به عنوان ش��اهد بیاوریم تا 
معلوم ش��ود که انگلیس و آمریکا س��عي در حفظ شاه 
داشتند اما در مقابل اراده مردم عاجز ماندند و همیشه 
سعي داشتند براي روحیه دادن به شاه، بر این حمایت 

تاکید کنند.
در تاریخ ١6 س��پتامبر ١97٨ )25 شهریور ١357( 
پارس��ونز به دیدن ش��اه رفت و مباحث مهمي را با شاه 
مط��رح کرد. بخش پایاني این دیدار به گمانه زني ش��اه 
در ب��اره روابط ایران و غ��رب در صورت تغییر حکومت 
اختصاص داشت. پارسونز مي نویسد: »شاه دوباره تکرار 
کرد که ه��ر رژیمي که پس از او بیاید براي غرب بدتر 
خواهد بود، اغتش��اش و گروه گرایي ب��ه همراه آورده و 
کش��ور را با خطر مداخله خارجي روبه رو خواهد کرد و 
خالصه آن که بس��یار خطرناک خواهد بود« پارسونز در 

پاس��خ به شاه گفت: »من فکر نمي کنم که چه آمریکایي ها و چه خود ما مخالفتي 
با این ارزیابي داش��ته باش��یم. ما از تو حمایت کرده و صمیمانه آرزو داریم که بر 
مش��کالت کنوني چیره ش��وي«. وي در ادامه مي گوید: »من با توجه به موضوعي 
که او بیش��ترین حساس��یت را به آن داش��ت، به او اطمینان دادم که دودوزه بازي 

نخواهیم کرد«.
تنها یک هفته پس از این دیدار، شریف امامي نخست وزیر و امیر عباس هویدا 
وزیر دربار به طور جداگانه به پارسونز هشدار دادند که »افسردگي شاه به مشکلي 
جدي تبدیل ش��ده« و دیدار دوباره سفیر بریتانیا با او مي تواند مفید واقع شود، از 
این جهت پارسونز بار دیگر در 24 سپتامبر )دوم مهر( به دیدار شاه رفت. پارسونز 
در گزارش محرمانه خود به لندن متذکر شد که با وجود نگراني هاي شریف امامي 
و هویدا درباره وضع ش��اه، او ش��اه را س��رحال تر و مصمم تر از هفته گذشته یافته 
اس��ت. در این دیدار نیز ش��اه همچنان تا حدي نگران وجود نقش��ه احتمالي بین 
آمریکا و اپوزیس��یون بود، ولي پاس��خ پارس��ونز به او همچنان محکم و در دفاع از 
حکومت پهلوي بود: »من مجدداً با ش��دیدترین کالم ممکن به او اطمینان داده و 
تأکید کردم که آمریکایي ها و خود ما دیدگاه هاي مشابهي در وضعیت کنوني داریم 
و برخالف 25 سال قبل هیچ فاصله یا رقابتي بین ما وجود ندارد. به نظر مي رسید 

که شاه متقاعد شده است«.
البته ش��اه و دیگر عناصر دربار که هر انتقادي در رس��انه هاي خارجي را مهم 
تلقي مي کردند و میلیون ها دالر هزینه مي کردند تا آنها درباره رژیم پهلوي مطالب 
خوب��ي را منتش��ر کنن��د، از این که بي بي س��ي اخبار 
مرب��وط به مخالفانش را به اجبار و براي جلب مخاطب 
منتش��ر مي کند، ناراضي و معت��رض بودند اما معموال 
سفیر انگلیس به شاه توضیح مي داد که رادیو بي بي سي 
وابس��ته به دولت انگلیس نیست و بهتر است خودشان 
از طریق س��فیر ایران در انگلیس ب��راي معامله با این 
شبکه وارد عمل ش��وند. در همین دیدار هم در زمینه 
شکایت شاه و دولتیان از مواضع بخش فارسي رادیوي 
»بي.بي.س��ي«، پارس��ونز ضمن آن که به شاه قول داد 
مْس��له را در لندن پیگیري کند، به شاه تاکید کرد که 
موثرترین وس��یله براي برخورد با بي بي سي تالش هاي 

پرویز راجي سفیر ایران در لندن خواهد بود.
در اس��ناد محرمان��ه انگلیس که بتدریج هر س��اله 
منتش��ر و علني مي ش��وند، هی��چ مدرک��ي در زمینه 
مخالف��ت انگلیس با ش��اه وجود ندارد. در چند س��ال 
اخیر، اس��ناد محرمان��ه  انگلیس مربوط به س��ال هاي 
١979 و ١9٨٠ یعن��ي هم زم��ان ب��ا پی��روزي انقالب 
منتشر شده اند و صاحب نظران بر این باورند که مطابق 
این اسناد، انگلیس تا آخر از رژیم پهلوي حمایت کرده 

است.
دکتر مجید تفرشي به عنوان تنها پژوهشگر ایراني 
که به هنگام رونمایي از اسناد محرمانه انگلیس حضور 
دارد، چند س��ال قبل در مصاحبه اي با روزنامه ش��رق 
)3١ خ��رداد 9٠( درب��اره این ادعاي س��لطنت طلب ها 
یعني نقش داش��تن انگلیس در س��قوط رژیم پهلوي، 
چنی��ن اعالم نظر کرد: »یک جریان فکري و سیاس��ي 
س��نتي ق��وي در داخل و خ��ارج از ایران وج��ود دارد 
که معتقد اس��ت هر بدبختي س��ر ایران آمده زیر س��ر 
انگلیسي هاس��ت. از س��وي دیگر، نگاه کامال متناقضي 
ه��م درباره نقش انگلیس و آمریکا در انقالب اس��المي 
١357 وج��ود دارد. نگاه��ي که انقالب ایران را ناش��ي 
از توطئه آمری��کا، بریتانیا و غرب علیه حکومت پهلوي 
مي داند. به نظر من هر دوي این نظرات باطل است هر 
چند که ش��اید ش��ما رگه هایي از واقعیت را در هر دو 
آنها پیدا کنید، ولي کلیت آنها بي اس��اس است. یکي از 
مهم ترین وجوهي که درباره بریتانیا، این دو برداش��ت 

انگلی�س و آمريکا و همه کش�ورهاي 
غربي، مدافع ش�اه تا آخرين روزهاي 
پیروزي انقالب بوده اند و همه اس�ناد 
و م�دارك موج�ود ب�ر اي�ن واقعیت 
گواه�ي مي دهند. از س�ويي به خاطر 
وج�ود دوقطبي سیاس�ي در جهان، 
غربي ها براي اين که ايران به دس�ت 
جريان ه�اي طرفدار ش�وروي نیفتد، 
از ش�اه حمايت مي کردن�د و بنابراين 
نه انگیزه اي براي تغییر س�لطنت در 
کش�ور ايران داشتند و نه منافع آنان 
اقتضا مي کرد و نه نفعي در حمايت از 

مخالفان شاه داشتند. 
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را جدي مي کند بحث عملکرد بي. بي. س��ي فارس��ي در 7٠ سال اخیر و به خصوص 
در زمان وقوع انقالب ایران اس��ت. به نظر من، حمایت این ش��بکه از انقالب ایران، 
به طور س��امان یافته و برنامه ریزي ش��ده، یک افسانه بي اس��اس است... در زمان 
انقالب، بخش��ي از ایراني هاي ش��اغل در بي .بي سي، دانش��جویان مخالف حکومت 
ش��اه بودن��د. از این عده تقریبا هیچ کدام ش��ان تمایالت مذهبي نداش��تند، اغلب 
چپ یا ملي گرا بودند و بیشترش��ان هم کارمند دایمي رسمي نبودند. اما مدیریت 
بي. بي. سي فارسي و سرویس جهاني آن شبکه که تابع وزارت خارجه بریتانیا بود، 
رویکرد ضدشاه نداشت. واقعیت امر و چیزي که در اسناد مشخص است این است 
که بریتانیا به تغییر رژیم پهلوي در ایران راضي نبود و تا جایي که توانست تالش 

کرد تا نظام پهلوي را در ایران حفظ کند«.
مختصر آن که انگلیس و آمریکا و همه کش��ورهاي غربي، مدافع شاه تا آخرین 
روزه��اي پیروزي انقالب بوده اند و همه اس��ناد و مدارک موج��ود بر این واقعیت 
گواهي مي دهند. از سویي به خاطر وجود دوقطبي سیاسي در جهان، غربي ها براي 
این که ایران به دست جریان هاي طرفدار شوروي نیفتد، از شاه حمایت مي کردند 
و بنابراین نه انگیزه اي براي تغییر سلطنت در کشور ایران داشتند و نه منافع آنان 

اقتضا مي کرد و نه نفعي در حمایت از مخالفان شاه داشتند. 

مردم با وعده آب و برق مجاني انقالب کردند؟
سئوال:

آيا اين درس�ت اس�ت که امام خمیني به مردم وع�ده داده بود اگر 
انقالب ش�ود، آب و برق مردم مجاني خواهد ش�د؟ گفته مي شود که 
امام خمیني در هنگام ورود به ايران و در س�خنراني خود در بهشت 
زهرا به مردم گفت که ما آب و برق را مجاني خواهیم کرد. در همان 
زمان بس�یاري از افراد با محاس�به درآمد نفت کشور، سهم هر فرد 
ايراني را محاس�به مي کردند و حتي گفته مي شد که سهم هر کسي 
از پول نفت را مس�تقیما به خود مردم خواهند داد. طبعا مردم هم با 
همین وعده ها به س�وي انقالب آمدند. البته در عمل ش�اهد هستیم 
که هرگز چنین نشد و در واقع مردم فريب وعده ها را خوردند بدون 
آن ک�ه امام خمیني و ديگر مس�ئوالن نظام ب�ه وعده هاي خود وفا 

کنند. 
پاسخ:

ادعاي این که مردم به خاطر وعده هاي داده ش��ده رهبران انقالبي به مبارزه با 
شاه برخاستند، هم درست است و هم نادرست. 

درس��ت است چون نیروهاي سیاس��ي منتقد و روحانیون مبارز خواستار تغییر 
س��لطنت و ایجاد ی��ک حکومت مردمي بودند و مردم هم ب��ه این آرمان ها اعتقاد 

داش��تند و طبعا وقتي خواس��ته هاي خ��ود را از زبان 
آنان مي ش��نیدند، به صف مبارزه مي پیوستند. آنها در 
نهایت خواس��تار تشکیل یک حکومت مبتني بر آزادي 
و اس��تقالل و ارزش هاي انس��اني و اسالمي بودند و به 
هیچ وج��ه تحقق این آرمان ها را در نظام شاهنش��اهي 

ممکن نمي دانستند. 
نادرس��ت اس��ت زیر وعده ه��اي رفاه��ي از جنس 
رایگان ک��ردن آب و برق نبود که مردم ما را به مبارزه 
علیه رژیم شاه کش��اند یعني این گونه مطالبات بسیار 
بس��یار کوچک تر از س��طح مطالبات عام مردم بودند و 
اگر به کس��ي در آن روزها گفته مي ش��د که شما براي 
رایگان ش��دن آب و برق به صف انقالبیون پیوس��تید، 
حتما احس��اس اهانت مي کرد و معترض مي شد. حتي 
ش��عار نیروهاي چپ مارکسیستي در ایران که از »نان، 
مسکن، آزادي« س��خن مي گفتند از سوي مردم مورد 
پذیرش قرار نگرفت. مردم ایران در انقالب سال ١357 
مطالبات تلنبار ش��ده تاریخي خود را پي مي گرفتند و 
برپایي یک حکومت مردمي و اسالمي و آزاد و مستقل 
را مطلوب مي دانستند. آنان به هر قیمتي حتي از دست 
دادن امکان��ات مادي و رفاهي خود حاض��ر بودند این 

حرک��ت انقالبي را پي بگیرند و ناتمام رها نکنند. به همین دلیل بر این باوریم که 
س��طحي کردن مطالبات مردم در سال 57 به حد رایگان کردن آب و برق را ظلم 

به مردم مي دانیم. 
البت��ه ای��ن واقعیت را نمي توان انکار کرد که بخش��ي از تصورات مردم و حتي 
برخ��ي از مبارزان از عملکرد رژیم ش��اه، افراطي ی��ا غیرواقع بینانه بود و نمونه آن 
همین موردي اس��ت که در پرس��ش مطرح شد یعني محاس��به سهم هر کسي از 
بودجه نفت و این که اگر انقالب ش��ود، فالن مقدار پول را ماهانه به مردم خواهند 
داد! البته این گونه س��خنان را بزرگان انقالب مطرح نمي کردند اما از زبان برخي 
از افراد ش��نیده مي ش��د و علت آن هم اعتراض به غارتي بود که از س��وي ش��اه و 
بس��تگانش و درباریان صورت مي گرفت. در واق��ع در هنگام برانگیختن اعتراضات 
مردم علیه رژیم ش��اه، بزرگنمایي برخي از خیانت ها و جنایت هاي شاه هم صورت 

مي گرفت که خارج از کنترل بود.
اما در باره مطرح شدن وعده آب و برق مجاني از سوي امام خمیني باید چند 

نکته را توضیح داد. 
اولین نکته این است که امام خمیني در روز ١2 بهمن 57 یعني روز ورودشان 
به کش��ور اساسا درباره مجاني کردن آب و برق س��خني نگفتند که وعده اي براي 
فریب مردم قلمداد شود. در بررسي 22 جلد صحیفه امام و منابع صوتی و تصویری 
مان��ده از امام خمیني)ره( به س��ه م��ورد بر مي خوریم که در آن ایش��ان پیرامون 
موضوع »مجانی شدن آب و برق و ...« سخن گفتند. این سه مورد را عینا مي آوریم:

١. در پیام ١4 ماده ای نهم اس��فند س��ال 57، قبل از ترک تهران به مقصد قم 
می فرمایند: »من به دولت راجع به مجانی کردن آب و برق و بعضی چیزهای دیگر 
فعال برای طبقات کم بضاعتی که در اثر تبعیضات خانمان برانداز رژیم شاهنش��اهی 
دچار محرومیت شده اند و با برپایی حکومت اسالمی به امید خدا این محرومیت ها 
برطرف خواهد ش��د، س��فارش اکید نم��ودم که عمل 

خواهد شد.« )صحیفه امام، ج6، ص262(
2. ب��ا فاصله ی��ک روزه از پیام قبل��ی، در بدو ورود 
به قم )١٠ اس��فند 57( در س��خنرانی مدرسه فیضیه 
فرمودن��د: »م��ا عالوه ب��ر اینکه زندگی مادی ش��ما را 
می خواهی��م مرفه بش��ود، زندگی معنوی ش��ما را هم 
می خواهیم مرفه باشد. شما به معنویات احتیاج دارید. 
معنویات ما را بردند این ها. دلخوش نباشید که مسکن 
فق��ط می س��ازیم، آب و برق را مجان��ی می کنیم برای 
طبقه مس��تمند، اتوبوس را مجانی می کنیم برای طبقه 
مس��تمند، دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما 
را، روحیات ش��ما را عظمت می دهیم؛ ش��ما را به مقام 

انسانیت می رسانیم«. )صحیفه امام، ج6، ص 273(
3. مج��ددا روز بعد )روز جمعه ١١ اس��فند 57( در 
کتابخانه مدرس��ه فیضیه )خطاب ب��ه خبرنگار روزنامه 
اطالع��ات( می فرمایند: »ه��ر چه زودتر باید مش��کل 
مس��کن برای بی خانمان ها و فق��رای ایران حل گردد و 
برای هر خانواده، مس��کن مورد نیازش��ان تأمین شود، 
آب و ب��رق برای فقرا و بی بضاعت ها باید مجانی گردد. 
به نظر من بیشتر انقالبیون واقعی یعنی آنها که نیروی 

ام�ام خمیني در آن روزه�ا با مطرح 
ک�ردن اي�ن گون�ه مس�ائل، درصدد 
حماي�ت از محروم�ان و اف�راد کمتر 
مرف�ه جامعه بودند و تالش مي کردند 
بکاهن�د.  مس�تمندان  رن�ج  از  ک�ه 
مهندس بازرگان در گزارشي به مردم 
در همان زم�ان تاکید ک�رده بود که 
ام�ام خمیني قلب رئوف�ي دارند و به 
فکر مس�تمندان و محرومان هستند 
و از دولت خواستار مجاني کردن آب 
و برق هس�تند اما خزانه دولت خالي 

است و نمي تواند اين کار را بکند.
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عظی��م و کوبن��ده این انقالب بودند، مردم غیرمرفه بودند. کس��انی که بیش��ترین 
کش��ته ها را دادند و ب��ا نیروی ایمان واقعی و اعتقاد راس��خ، باعث پیروزی انقالب 
ش��دند، همان کس��انی بودند که به هیچ وجه اش��رافی و مرف��ه نبودند و از طبقه 

پابرهنه بودند«. )صحیفه امام، ج6، ص 297(
م��وارد فوق را امام خمیني در تاریخ هاي ذکر ش��ده مط��رح کردند و بنابراین 
ادعاي کس��اني که معتقدند امام خمیني در هن��گام ورود به ایران به مردم چنین 
وعده اي را داده بود، س��خن گزافي است. از این بي اعتبارتر سخن کساني است که 

مدعي شده اند سخنان امام خمیني در روز ١2 بهمن 57 را سانسور کرده اند.
نکته دوم این اس��ت که ام��ام خمیني در آن روزها با مط��رح کردن این گونه 
مس��ائل، درص��دد حمایت از محروم��ان و افراد کمتر مرفه جامع��ه بودند و تالش 
مي کردند که از رنج مس��تمندان بکاهند. البته همه مسئوالن در آن سال ها چنین 
مطالباتي را داش��تند و حتي به این سمت هم حرکت مي کردند اما امکانات کشور 
اج��ازه تداوم ای��ن کار را نمي داد. مرحوم بازرگان در آن زمان به صورت هفتگي به 
مردم گزارش مي داد و همگان به خاطر دارند که به عنوان نخست وزیر دولت موقت 
از مشکالت اجرایي و پولي کشور خبر داشت و معتقد بود که نمي شود این وعده ها 
را عملیاتي کرد. ایش��ان در گزارش��ي به مردم در همان زمان تاکید کرده بود که 
امام خمیني قلب رئوفي دارند و به فکر مس��تمندان و محرومان هستند و از دولت 
خواس��تار مجاني کردن آب و برق هس��تند اما خزانه دولت خالي است و نمي تواند 
این کار را بکند. البته در آن زمان دولت با توجه به خواست امام و نیاز مستمندان 
جامع��ه، ت��ا مدتي به این امر اقدام و آب و برق اف��راد کم مصرف را مجاني کرد اما 
بعدها با شروع جنگ تحمیلي و نیاز دولت به درآمد بیشتر، مجبور به تعطیلي این 
گونه فعالیت ها ش��دند و قیمت آب و برق و دیگ��ر خدمات دولتي را مانند قبل از 

همه اقش��ار مردم گرفتن��د. در آن زمان حتي دولت به 
کمک ه��اي مردمي براي اداره جنگ هم نیاز داش��ت و 
مردم با فرس��تادن امکانات و تامین مالي و هدیه دادن 

طالجات خود به کمک مسئوالن رفتند. 
نکته س��وم این اس��ت که تا وقتي مسئوالن دولتي 
این مس��ئله را علنا براي مردم مط��رح نکردند و وعده 
مجان��ي ش��دن آب و برق براي اقش��ار نیازمن��د را به 
مطبوعات نکش��اندند، امام خمیني ب��ر این موضوع به 

صورت علني اصرار نکردند. 
اگر به مطبوعات اوایل اسفند سال 57 مراجعه شود 
حتما مش��اهده مي ش��ود که براي اولین بار سخنگوي 
دولت موق��ت یعني عباس امیرانتظام بود که این وعده 
را مط��رح کرد. کیهان در تاریخ ٨ اس��فند ١357 قول 
س��خنگوی دولت نوشت: »برای کم درآمدها؛ آب و برق 
مجانی می شود!« و این یک روز قبل از آن است که امام 
در سخنانش��ان این موضوع را مطرح کنند. ظاهرا امام 
خمیني در جلس��ات خصوصي از دولت خواسته بودند 
در این زمین��ه کاري کنند و دولت هم مصوبه اي را در 
هیئ��ت دولت مطرح کرد و س��خنگوي دولت هم آن را 
به رس��انه ها کشاند و س��پس امام خمیني پي ماجرا را 
گرفت و در عین حال سعي کرد این مسئله را به سوي 

معنویت و تعالي روحي مردم هم سوق دهد تا مردم تنها به نیازهاي مادي انقالب 
و دستاوردهاي رفاهي نظام بسنده نکنند و مطالبات دیگر را مهمتر بدانند.

آيا غرب در »کنفرانس گوآدلوپ« شاه را برکنار کرد؟

سئوال:
اگ�ر بپذيريم که ش�اه را کش�ورهاي غرب�ي روي کار آوردند اين را 
هم باي�د بپذيريم که او را مانند پدرش، غربي ها از س�لطنت برکنار 
کردن�د. دلیل آن هم توافق میان کش�ورهاي غرب�ي در »کنفرانس 
گوادلوپ« اس�ت. آنان در اين کنفرانس پشت شاه را خالي کردند و 
همگي تصمیم گرفتند که از ش�اه حمايت نکنند. اگر اين کشورها از 
شاه حمايت مي کردند بعید بود که انقالب به پیروزي برسد. بنابراين 

روي گرداني کشورهاي غربي مانند آمريکا و انگلیس از شاه و تصمیم 
اين کش�ورها در کنفرانس گوادلوپ را بايد دلیل اصلي سقوط شاه و 
پیروزي انقالب اس�المي در ايران دانست. البته کشورهاي غربي هم 
گ�ول رهبران انق�الب را خوردند و به آنان اعتم�اد کردند زيرا گفته 
مي ش�ود امام خمیني به آنان قول داده بود که اگر آنان کودتا نکنند 
و به رفتن ش�اه رضايت بدهند، او حاضر است از بختیار حمايت کند 

ولي در عمل اين کار را نکرد.
پاسخ:

درباره کنفرانس گوادلوپ در دایره المعارف ویکي پدیا این اطالعات وجود دارد. 
ابتدا این موارد را ببینید و بعد تحلیل ما را هم در پاسخ به این ابهام بخوانید: 

»کنفرانس گوادلوپ جلسه ای بود که در ژانویه ١979/دی ١357 میان رؤسای 
دول��ت 4 قدرت مهم بلوک غرب )آمریکا، انگلس��تان، فرانس��ه و آلمان غربی( در 
جزیره گوادلوپ برگزار ش��د و موضوع اصلی آن بررس��ی وضعیت بحرانی ایران در 
آن دوران -آخرین روزهای پیش از انقالب 57- بود. این جلس��ه به میزبانی والری 
ژیسکاردس��تن رئیس جمهور فرانسه در جزیره گوادلوپ از سرزمین های ماورا بحر 
فرانس��ه در دریای کارائیب با ش��رکت جیمی کارتر رئی��س جمهور ایاالت متحده 
آمریکا، جیمز کاالهان نخس��ت وزیر بریتانیا، هلموت اشمیت صدراعظم جمهوری 
فدرال آلمان و خود ِ ژیسکار دستن برگزار شد. در این جلسه در مورد قریب الوقوع 
بودن س��رنگونی محمدرضا پهلوی ش��اه ایران توافق حاصل شد اما در مورد نتایج 
و مذاک��رات دیگر این نشس��ت، روایت های متفاوت و متناقضی مطرح شده اس��ت. 
به گفته منوچهر گنجی در این جلس��ه ژیسکار دس��تن این نظریه را مطرح کرده 
بود که »بهتر اس��ت شاه هر چه سریعتر ایران را ترک کند« و جیمی کارتر بعدها 
در خاطراتش نوش��ته بود که او در آن جلس��ه حمایت 
بس��یار کمی از شاه از رؤس��ای 3 دولت دیگر مشاهده 
ک��رده و همگی آن ها متفق القول بوده اند که ش��اه باید 
در س��ریعترین زمان ممکن از ایران خارج شود. ویلیام 
ش��وکراس هم از خاطرات روزالی��ن کارتر نقل می کند 
که اش��میت و کاالهان در این جلسه بر موقعیت بسیار 
ضعیف ش��اه تأکید داش��ته اند. اما ژیس��کار دستن در 
مصاحبه با روزنامه توس در س��ال ١377 گفته بود که 
»تنها کش��وری که در این جلسه زنگ خاتمه حکومت 
ش��اه را به صدا درآورد نماینده آمریکا بود و معتقد بود 
وقت تغییر رژیم ایران است به طوری که همه ما متحیر 
و متعجب ش��دیم. چ��ون تا آن جا که م��ا مطلع بودیم 
آمریکا پش��تیبان حکومت وقت ایران بود...« به گفته او 
جیمی کارتر در این جلسه اصرار داشت که هیچ امیدی 
به بقای حکومت شاه نیست و او از این حکومت حمایت 
نخواه��د کرد و احتمال برقراری ی��ک حکومت نظامی 
را می داد و نخس��ت وزیر انگلیس نی��ز با کارتر در مورد 
لزوم خروج شاه از ایران هم عقیده بود ولی او و هلموت 
اش��میت به یک تحول صلح آمیز امید داشته و از نظریه 

آمریکائی ها غافلگیر شده بودند«.

ام�ام خمیني در آن روزه�ا با مطرح 
ک�ردن اي�ن گون�ه مس�ائل، درصدد 
حماي�ت از محروم�ان و اف�راد کمتر 
مرف�ه جامعه بودند و تالش مي کردند 
که از رنج مستمندان بکاهند. بازرگان 
در گزارش�ي به مردم در همان زمان 
تاکید کرده بود که امام خمیني قلب 
رئوف�ي دارند و به فکر مس�تمندان و 
محرومان هستند و از دولت خواستار 
مجان�ي کردن آب و برق هس�تند اما 
خزانه دولت خالي اس�ت و نمي تواند 

اين کار را بکند.
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در باره کنفرانس گوادلوپ موارد زیر قابل تامل است:
١- ژیسکاردس��تن آن گونه که در خاطرات خود مي گوید هنوز باور نداشت که 
کار ش��اه به پایان رسیده است. او گزارش هاي ارسالي »رائول دالي« سفیر فرانسه 
در تهران را که تأکید مي کرد راهي جز خروج شاه از کشور وجود ندارد »بدبینانه« 
خوان��ده و ب��ه همین دلیل ب��راي آگاهي از اوضاع ایران »میش��ل پونیاتوس��کي« 
فرس��تاده ویژه خود را که دوست ش��اه نیز بود، به تهران اعزام کرده بود. از این رو 
وقتي گزارش هاي پونیاتوس��کي را نیز با جمع بندي سفیر فرانسه یکسان یافت، در 
یک س��ردرگمي سیاس��ي دعوتنامه هایي براي جیمي کارتر رئیس جمهور آمریکا، 
جیمز کاالهان نخس��ت وزیر انگلس��تان و هلموت اشمیت صدراعظم آلمان فرستاد 
و آنها را به گوادلوپ دعوت کرد تا به مش��ورت پرداخته، راهبردهاي سیاسي خود 

را با آنها همسو سازد و چاره مشترکي براي حفظ منافع خویش در ایران بیابند.
2- کنفران��س گوادل��وپ در فاصله ١4 تا ١7 دي ماه 57 تش��کیل ش��د و این 

همزمان با روي کار آمدن دولت بختیار در تاریخ ١6 دي ماه همان سال است. 
3- کارتر در این کنفرانس در س��خنان خود گفت: »...شاه دیگر قادر به ماندن 
و ادامه حکومت نیس��ت زیرا مردم ایران به هیچ روي خواهان او نیس��تند. به عالوه 
دول��ت یا دولتم��ردان وجیه المله دیگري برج��اي نمانده تا حاضر ب��ه همیاري و 

همکاري با او باشد«.
4- در این نشست، ژیسکاردستن در ابتدا از ضرورت حمایت از شاه سخن گفت 
اما بتدریج او نیز قانع شد که راهي براي حفظ شاه وجود ندارد. او معتقد بود کارتر 
باید براي تثبیت دولتي که پس از رفتن ش��اه از کشور در ایران شکل مي گیرد، به 

تماس با امام خمیني به عنوان راه حل نهائي متقاعد گردد. 
5- کارتر به خروج شاه متقاعد شده بود ولي تنها دولت بختیار را به عنوان دولت 
قانوني پس از ش��اه به رسمیت مي شناخت. او پذیرفته بود که شاه دیگر نمي تواند 
در ای��ران بماند ولي به اراده ارتش براي تحکی��م موقعیت بختیار همچنان اعتماد 
داش��ت. او تصور مي ک��رد فرماندهان نظامي نخواهند گذاش��ت انقالب به پیروزي 

برسد ولي مایل به کودتاي آنان نیز نبود. 
6- کارتر به س��ولیوان س��فیر آمریکا در تهران نیز اعتماد چنداني نداش��ت و 
ژنرال هایزر را براي بررس��ي اوضاع و واداش��تن ارتش به تبعیت از بختیار به تهران 

فرستاده بود.
7- پس از پایان اجالس گوادلوپ، کارتر به توصیه ژیس��کار دستن و همچنین 
همراهان خود از جمله س��ایروس ونس وزیر خارجه و برژینس��کي مش��اور امنیت 
مل��ي آمری��کا، تصمیم گرفت امام خمیني را به وضعیتي بین س��قوط رژیم ش��اه 
و پیروزي انقالب اس��المي متقاعد س��ازد. او این وض��ع را در حفظ دولت بختیار 
جس��تجو مي کرد. به همین دلیل یک روز پس از پایان اجالس � ١٨ دي � پیغام 
خود را به طور غیرمس��تقیم و توس��ط دو ت��ن از مقامات فرانس��وي به اطالع امام 

خمیني رساند. او در پیام خود از امام خمیني خواست 
ت��ا تمام نی��رو و اهتمام خویش را جه��ت جلوگیري از 
مخالفت مردم علیه بختیار به کار بندد. وي در این پیام 
به قطعي بودن خروج ش��اه اش��اره کرد و سپس تهدید 
کرد ک��ه »تهاجم به بختیار به مثابه قماري اس��ت که 
تلفات فراوان برجاي خواهد گذاش��ت و وخامت اوضاع 

به مداخله ارتش خواهد انجامید«.
٨- امام در پاسخ کارتر درخواست وي را قاطعانه رد 
کردند و فرمودند پیام آقاي کارتر دو جهت داشت: یکي 
موافقت با دولت بختیار یا دس��ت کم سکوت در شرایط 
فت��رت موجود و دوم راجع ب��ه احتمال کودتاي نظامي 
ی��ا پیش بیني وقوع آن. در ب��اب موضوع اول امام تأکید 
ک��رد که همه مصای��ب و خون هاي ریخته ش��ده ملت 
براي رهایي از زیر بارگران سلس��له پهلوي اس��ت. ملت 
ما حاضر نیس��ت با دولت بختیار به عنوان میراث شاه و 
یا با تدابیري چون تش��کیل ش��وراي سلطنت که همه 
آنها غیرقانوني اس��ت، کنار آید. اما درباره حفظ آرامش 
ما باره��ا تأکید کرده ایم که هم��واره خواهان مملکتي 
آرام و باثبات بوده ایم اما با وجود ش��اه آرامش هیچ گاه 
ب��از نخواهد گش��ت. آقاي کارتر اگر حس��ن نیت دارند 

مي بایس��ت از پش��تیباني کودتا یا دخالت در امور ایران دست بکشند، تا خواسته 
مش��روع ملت محقق گردد و آرامش و ثبات دائمي برقرار ش��ود. ملت ایران نیز از 
کودتاي نظامي هیج هراسي به خود راه نخواهد داد. زیرا چندین ماه است که رژیم 
با خش��ونت و قهر و غلبه نظامي و با حادترین ش��کل آن با مردم رفتار کرده است. 
امام خمیني در ادامه تاکید کردند که مردم ایران براي من پیام فرستاده اند که در 
ص��ورت بروز کودتاي نظامي باید حکم جهاد مقدس داد. من کودتا را نه به صالح 
مل��ت ایران مي دانم و نه به ص��الح ملت امریکا. اما اگ��ر چنانچه کودتایي صورت 
پذیرد ملت ایران از چشم شما خواهد دید. من به حکم این که یک روحاني هستم 
همیشه مصلحت بشر را در نظر مي گیرم. لذا به شما توصیه مي کنم که جلوي این 
خون ریزي ها را بگیرید و ایران را به حال خود واگذارید. در این صورت است که نه 
تسلیم شرق خواهد شد و نه تسلیم غرب. در پایان امام خمیني به کارتر به صورت 
ضمني تاکید کرد که ش��ما قدرت کودتا هم ندارید: ملت را به حال خود واگذارید 
تا من از اش��خاص پاکدامن براي انتقال قدرت، یک شوراي انقالب تأسیس کنم تا 
امکانات مناس��ب جهت به ثمر نشستن حکومت مبعوث ملت انجام پذیرد، در غیر 
این صورت امید به آرامش نیست. اکنون در سازمان نیروهاي مسلح ایران اختالف 
عمیق و اساس��ي بروز کرده اس��ت و در صورت کودتا بسیاري را ارتشیاني که به ما 

پیوسته اند این تالش را در نطفه خفه خواهند نمود...«. 
در یک جمع بندي مختصر درباره کنفرانس گوادلوپ باید گفت:

اول- این کنفرانس در زماني تش��کیل ش��د که کار ش��اه تمام و او براي رفتن 
از ایران کامال مهیا ش��ده بود و در جس��تجوي تعیین یک دولت جایگزین و از سر 
اس��تیصال، بختیار را به عنوان نخس��ت وزیر در نظر گرفته بود. یادمان باش��د که 
ش��رط بختیار براي پذیرش نخست وزیري بر خالف دکتر صدیقي این بود که شاه 
حتما از ایران برود تا از حجم اعتراض مردمي کاسته شود و شاه هم با پذیرش این 
شرط حکم نخست وزیري بختیار را صادر کرده بود. بنابراین همزمان با گوادلوپ و 
حتي پیش از اتمام آن کنفرانس، شاه تصمیم به رفتن از ایران را اتخاذ کرده بود.

دوم- حاضران در کنفرانس گوادلوپ اساسا حامیان اصلي شاه در غرب بوده اند 
ام��ا با توجه به همه گزارش هایي که از طریق س��فراي خ��ود دریافت کرده بودند 
و نیز با بررس��ي واقعیت سیاس��ي داخل ایران و خواس��ت مردم و سازش ناپذیري 
رهبري انقالب، قانع ش��دند که ش��اه را نمي توان حفظ کرد و بنابراین براي تامین 
مناف��ع درازم��دت غرب در ایران و جلوگیري از نفوذ ش��وروي، به ابتکارهاي دیگر 

پناه آوردند. 
س��وم- موج اعتراض گسترده مردم علیه شاه و تالش آنها براي سرنگوني رژیم 
پهلوي، حامیان ش��اه در غرب را دچار اس��تیصال و سردرگمي کرده بود و بنابراین 
هیچ برنامه و راه کاري براي نجات ش��اه نداش��تند و اساس��ا شتاب انقالب، فرصت 
طراح��ي و اجراي ه��ر راه کاري را از آن��ان مي گرفت. 
عقب نش��یني آنان از موضع حمایت از ش��اه، خواس��ت 
قلبي آنان یا از س��ر ارادت به مخالفان ش��اه نبود ولي 
غربي ها ثابت کرده اند که نه دوس��ت دائمي دارند و نه 
دش��من دائمي و فق��ط منافع دائمي دارن��د و بنابراین 
براي تامین بقیه مناف��ع خود در ایران، به اجبار تن به 

رفتن شاه هم مي دادند که دادند. 
چه��ارم- امام خمیني هرگز ب��ه راه کار آمریکا براي 
تثبی��ت بختیار رضایت نداد و ب��دون هراس از احتمال 
کودتا در ایران که آن را ناممکن مي دانس��ت،  بر تغییر 
س��لطنت و تعیین نظام جدید براي ایران اصرار داشت. 
همان گونه که از جوابیه ایش��ان به کارتر بر مي آید امام 
خمیني حتي لحظه اي دولت بختیار را قانوني ندانست 
و براي آن مش��روعیت قائل نبود و طبعا بعد از مقاومت 
بختیار در مقابل مردم و کش��تاري که به حمایت از وي 
صورت گرفت، دیگر نمي توانست در ایران بماند و خود 
را دولت قانوني بنامد. این س��خن به این معناس��ت که 
امام خمیني هرگز قول و قراري با بختیار نگذاش��ت که 

بخواهد به عهدش وفا نکند. 

حاضران در کنفرانس گوادلوپ اساسا 
حامیان اصلي ش�اه در غرب بوده اند 
ام�ا با توج�ه ب�ه هم�ه گزارش هايي 
ک�ه از طريق س�فراي خ�ود دريافت 
ک�رده بودند و نیز با بررس�ي واقعیت 
سیاسي داخل ايران و خواست مردم 
و سازش ناپذيري رهبري انقالب، قانع 
شدند که شاه را نمي توان حفظ کرد و 
بنابراين براي تامین منافع درازمدت 
غ�رب در ايران و جلوگی�ري از نفوذ 
ش�وروي، ب�ه ابتکارهاي ديگ�ر پناه 

آوردند. 
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اگر شاه کشتار مي کرد نمي ماند؟
سئوال:

اين را نمي توان انکار کرد که شاه به اندازه ديکتاتورهاي ديگر جهان 
آدم نکشت و اگر مي کشت حتما مي توانست در قدرت بماند. به نظر 
مي رس�د که محمدرضا شاه فردي محکم و داراي روحیه خشن نبود 
و مي خواست مردم خود را در کنار خودش داشته باشد در حالي که 
ديکتاتورهاي ديگر جهان، از روحیه قاطع و خش�ني برخوردار بودند 
و به آس�اني آدم مي کشتند. اگر شاه چنین بود قطعا مي توانست در 
قدرت بماند و حکومت خود را حفظ کند. خطاهاي شاه در حدود يک 
سال آخر حکومتش بسیار زياد بود و نرمشي که نشان داد، مخالفان 
را تقوي�ت کرد. او مي توانس�ت همه مخالفان را از س�ر راه بردارد و 

قدرت خود را تثبیت کند اما نکرد. 
پاسخ:

این پرسش بسیار عجیب است اما چه کنیم که متاسفانه در ذهن برخي از افراد 
وجود دارد. این پرسش بسیار عجیب است اما چه کنیم که متاسفانه در ذهن برخي 
از افراد وجود دارد. عجیب اس��ت چون هیچ نظام سیاس��ي با کشتن و ایجاد فضاي 
امنیت��ي به ص��ورت درازمدت دوام نخواهد آورد و به همین دلیل، حامیان ش��اه در 
غرب و از جمله دولت آمریکا به این نتیجه رسیده بودند که اگر شاه به همان شکل 
سابق حکومت کند و نخواهد فضاي سیاسي را بازتر کند، حتما سرنگون خواهد شد. 
این امر درباره تمامي کش��ورهاي مش��ابه صادق بود و به همین دلیل، غربي ها 
ب��راي جلوگیري از س��قوط دولت هاي وابس��ته در جهان س��وم و عدم گس��ترش 
کمونیس��م و افزایش نفوذ ش��وروي، س��عي کردند تغییراتي را در ش��یوه حکومت 
کردن دولت هاي وابس��ته ایجاد کنند و از جمله خش��ونت ورزي این دولت ها را کم 
کنند و آنان را به س��مت همکاري با نیروهاي مخالف میانه رو سوق دهند. بنابراین 
اگر قرار باش��د راهي را فراروي این گونه دولت ها مي گذاشتیم که باعث نجات آنها 
شود، تشدید خشونت نبود بلکه قطعا بکارگیري عقالنیت در اداره کشور و همکاري 
با مخالفان بود. در مورد ش��اه هم بس��یاري از کساني که اکنون درصدد توجیه آن 
دوران هس��تند،  همین توصیه را داش��تند. مثال عباس میالني که این روزها کتاب 
»ش��اه« وي مورد توج��ه گروهي قرار گرفته، به صراح��ت مي گوید: »فکر می کنم 

راه حل شاه خشونت نبود، راه حل شاه مصالحه بود«.
درباره این موضوع چند مسئله را باید مد نظر داشت:

١- رژیم ش��اه س��رکوب مخالفان را به صورت جدي در دس��تور کار خود قرار 
داده بود و این مس��ئولیت را در گام اول س��اواک برعهده داش��ت. دستگاه ساواک 
با شناس��ایي و دستگیري و ش��کنجه مبارزان و مخالفان و حتي منتقدان، به مثابه 
یک دستگاه امنیتي سرکوبگر در تمامي جهان شناخته شده بود. آموزش نیروهاي 
ساواک را سیا و موساد برعهده داشتند که از جمله شامل انواع روش هاي شکنجه و 
بازجویي و نفوذ و ... مي شد. بنابراین رژیم شاه به صورت جدي با مخالفان برخورد 

مي کرد و فضاي بسته سیاسي را براي تداوم حیات خود ایجاد کرده بود. 
2- در مقاطع��ي از حی��ات سیاس��ي رژیم ش��اه که م��ردم اقدام ب��ه برگزاري 
حرکت ه��اي اعتراضي و تظاهرات خیاباني کرده بودند، س��رکوب ش��دید نظامي و 
تیراندازي و کش��تار م��ردم معترض هم صورت گرفت ک��ه در ١5 خرداد 42 و در 
سال هاي نزدیک به انقالب شدت بیشتري داشت. حوادث ١5 خرداد قم و تهران و 
ورامین در سال 42 یا کشتن طالب معترض در فیضیه در سال 54 و سرکوب مردم 
قم در ١9 دي سال 56 و سپس به خاک و خون کشیدن معترضان در میدان ژاله 
در ١7 ش��هریور 57 و در سرچش��مه تهران در اول محرم همان سال و موارد بسیار 
دیگر، نش��ان مي دهد که در صورت امکان و تاثیر احتمالي کش��تار مردم در حفظ 
رژیم، این گونه اقدامات در دستور کار قرار مي گرفت و نیاز به توصیه دیگران نبود. 
3- این اقدامات رژیم شاه در کوتاه مدت مي توانست موقعیت حکومت را تثبیت 
کن��د اما تاثیر آن در درازمدت کامال معکوس بود. در این وضعیت بتدریج مبارزان 
هم به س��مت سازماندهي خاص خود مي روند و چه بسا جنگ مسلحانه در دستور 
کار مخالفان قرار مي گیرد و بدین ترتیب راه هر گونه مصالحه بس��ته مي ش��ود و 
احتمال س��قوط حکومت افزایش مي یابد. در ایران هم به همین گونه ش��د یعني 
م��ردم مای��وس از هرگونه اصالحات دروني، بتدریج به این نتیجه رس��یدند که در 
مواجهه با رژیم شاه، جز براندازي و انقالب راهي نیست و به همین دلیل، براي شاه 

کسي نماند که بناي همکاري بگذارد و رژیم را از سقوط نجات دهد. 

4- در س��ال 57 برخي از س��ران ارتش ش��اه بر این باور بودند که باید مردم را 
قتل عام کرد ولي در همان زمان برخي دیگر در مقابل آنان مي ایستادند و این کار 
را به زیان حکومت ارزیابي مي کردند. مثال در اردیبهش��ت 57 و در حالي که هنوز 
تظاهرات وس��یع مردم علیه رژیم ش��اه را ش��اهد نبودیم،  در یک جلسه اضطراری 
که با ش��رکت تمام رؤس��ای س��رویس های امنیتی و پلیس برای بررسی وضعیت 
جاری تشکیل شد، نصیری از ساواک معتقد بود راه مقابله با شورش ها بستن بازار 
ش��هرهایی همچون قم و اس��تفاده کامل از نیروهای امنیت��ی و نظامی و انتظامی 
جهت کش��تار و شدت عمل هر چه بیشتر است. اما همانجا ژنرال فردوست با این 
نظر به مخالفت پرداخت. وي معتقد بود اگر مراجع برجسته ای نظیر شریعتمداری 
در حال حمل قرآن با کفن در جلو پیروان خود ظاهر شوند، چه واقع خواهد شد؟ 
او سؤال کرد آیا سربازان حمله خواهند کرد؟ اگر یک نفر در چنان وضعیتی به یک 
رهبر تیراندازی کند فاجعه به بار خواهد آمد. ضمن آن که شکس��ت در س��رکوبی 
تظاهرات ممکن است حتی منجر به پیوستن برخی از سربازان به طرف دیگر شود. 
5- ش��اه از پایگاه اجتماعي وس��یعي در میان مردم برخوردار نبود و ارتش هم 
ساختاري مستقل از مردم نداشت و به همین دلیل علیرغم وفاداري قسمت عمده 
س��ران ارتش به شاه،  فضاي عمومي ارتش تحت تاثیر رخدادهاي کلي جامعه قرار 
داشت و بسیاري از افراد در بدنه ارتش به صف مبارزان مي پیوستند. بنابراین ارتش 
ش��اه داراي ساختار یک دست ضدمردمي نبود که شاه براي سرکوب مردم یا انجام 

کودتا بتواند به آن تکیه کند. 
6- با تش��دید مبارزه و منازعات میان مردم و رژیم ش��اه، بسیاري از کادرها و 
س��ربازان ارتش به صف مردم پیوس��تند و از س��رکوب مردم خودداري کردند. به 
همی��ن دلیل در مقاطعي اتفاقاتي مانند حمله به رس��توران پادگان لویزان در روز 
عاشوراي سال 57 رخ دادند. در آن ماجرا یک کادر و یک سرباز از جان گذشته با 
حمله به رستوران پادگان لویزان، تعداد زیادي از افسران و درجه داران گارد را که 
در سرکوب مردم نقش داشتند، کشتند. همزمان با همین حوادث بود که با دستور 
امام خمیني، س��ربازان محل خدمت خود در پادگان ها را ترک کردند و به همین 
دلیل در ماه هاي آخر عمر رژیم ش��اه، سران ارتش اساسا براي سرکوب اعتراضات 

مردم فاقد نیروي نظامي کافي بودند. 
7- شاه در ١7 شهریور به صورت وسیع اقدام به کشتن مردم در تهران کرد و 
بعد از آن هم دولت نظامي ازهاري را سرکار آورد تا بتواند کنترل اوضاع را به دست 
بگیرد اما ناکام ماند. این ناکامي از سر نخواستن نبود بلکه به خاطر نتوانستن بود. 
وقتي آخرین تیر ترکش رژیم ش��اه براي تثبیت قدرت خود به س��نگ خورد، شاه 
بس��یار دیرهنگام به فکر تش��کیل دولت به وس��یله یک عضو جبهه ملي افتاد ولي 
این اقدامات هم بدون نتیجه بود. با خروج ش��اه از ایران، بس��یاري از امراي ارتش 
که خود را وفادار به ش��اه قلمداد مي کردند، فرار را بر قرار ترجیح دادند و از کشور 
خارج شدند. در آن شرایط،  آمریکاییان هم که نه ماندن شاه را ممکن مي دانستند 
و نه س��رکوب نظامي را میس��ر مي دیدند براي حفظ ساختار ارتش وابسته به خود 
و حمای��ت از دول��ت بختیار، س��ران ارتش را به همکاري با دولت بختیار تش��ویق 

مي کردند اما دیگر براي همه این بازي ها دیر شده بود.
٨- آخرین ضربه براي س��قوط ش��اه را همافران زدند که از متن همین ارتش 
برخاس��ته بودند. وقتي آنان به مردم پیوس��تند کار ارتش و گارد جاویدان شاه هم 
تمام شد و مانند برف آب شدند. حمایت مردم از همافران باعث شد که رژیم شاه 

سقوط کند و همه چیز تمام شود.
مختصر آن که رژیم شاه تا وقتي توانست اقدام به کشتن و سرکوب مردم کرد 
ام��ا بیش از این از توان ارتش و نیروهاي نظام��ي و انتظامي آن خارج بود. درباره 
میزان کارآیي این روش هم تردید زیادي وجود دارد و کمتر کس��ي باور داش��ت 
که از طریق کش��تار وس��یع مردم مي توان موجودیت رژیم را حفظ کرد. شاه قطعا 
نمي توانس��ت بماند مگر این که از ابتدا با تکیه به راي مردم و مطابق قانون عمل 
مي کرد تا هم مخالفانش خلع س��الح ش��وند و هم مردم جانب او را بگیرند ولي او 
به عنوان یک پادش��اه دست نشانده، بیش��تر به نیروهاي خارجي حامي خود تکیه 
داشت و حمایت مردم از خود را مفروض گرفته بود و مخالفان را کوچک مي شمرد 
و همین امر کار را به جایي رساند که هیچ کس نتوانست براي نجات او کاري کند، 
نه دولت هاي خارجي و نه ارتش س��رکوبگر و نه س��اواک شکنجه گر و نه نیروهاي 
سیاس��ي داخلي که در وقتي دیگر مي توانس��تند به درد شاه بخورند و شاه آنان را 

هم از دور خارج کرده بود.
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هر مصلحي صالح است، اما هر صالحي مصلح نیست. بسیارند کساني که با علم و هنرشان به بشریت خدمت مي کنند، 
اما مصلح نیس��تند. مصلح کسي اس��ت که به دنبال تغییر و تحول در مرحله سازندگي اجتماعي است. مرحوم مطهري را 
به ش��هادت آثاري که از وي باقي مانده اس��ت و به گواهي فعالیت هاي اجتماعي اش مي توان در ردیف س��یدجمال، اقبال، 
کواکب��ي و احیاگران و مصلحان اجتماعي به ش��مار آورد. در جاي جاي آثار مطه��ري بذر انقالب و تحول اجتماعي نهفته 
اس��ت. مطهري مصلحي جامع نگر بود که درد اس��الم داشت. او معنویت را با جهاد و دین را با سیاست مي خواست. به نظر 
وي اسالم دیني است اجتماعي و مسلمان واقعي درد اجتماع دارد، در عین حال معتقد بود تا انساني از درون آزاد نشود، 
آزادیخواهي ناممکن است. تفاوت وي با انقالبیوني نظیر شریعتي آن بود که شریعتي بیش از حد براي مبارزه ارزش قائل 
بود، اما مطهري مبارزه، نماز ش��ب، احس��ان و اخالق، عشق و پرستش، علم و فلسفه و عرفان را در کنار هم مي خواست و 
به یک اندازه براي همه ارزش هاي اس��المي اهمیت قائل بود. وي از نزدیک ترین ش��اگردان رهبر انقالب محسوب مي شد 
و در حقیقت مشاور عالي رهبري بود. امام خمیني در مسائل مهم نظر او را جویا مي شد. مطهري از طرف امام به عنوان 

ریاست شوراي انقالب منصوب شد.
بنابراین مي توان ادعا کرد دیدگاه هاي نظري و عملي او درباره انقالب و آینده آن، ترجمان دقیقي از آن چیزي است 

که در ما في الضمیر امام خمیني و رهبران انقالب و شعارهاي مردم مي گذشته است.

نگاه مطهري به انقالب اسالمي
نگرش مطهري به انقالب همان نگرشي است که وي به نهضت حضرت رسول)ص( دارد. وي بصراحت 
انقالب صدر اسالم را یک انقالب اسالمي و مذهبي مي خواند )مجموعه آثار استاد مطهری، ج 24، ص 

١4٨( انقالبي که براي شکم نبود، بلکه قیامي بود که براي خدا صورت گرفت.
به زع��م مطهري، رهبران انقالب اس��المي آزادي، عدالت، جهاد و مب��ارزه، اقتصاد و رفاه و 
پ��ر کردن ش��کاف هاي طبقاتي را طلب مي کردن��د، اما همه این مفاهیم را با رنگ اس��المي 

 علی تاجدينی

بازخوانی انقالب اسالمی
 در اندیشه شهید مطهري در اندیشه شهید مطهري
بازخوانی انقالب اسالمیبازخوانی انقالب اسالمی



اجتماعى
پرونده اول

اندیشه
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مطه�ري در آث�ارش دائمًا م�ا را از 
به کار بردن اس�الم انقالبي بر حذر 
مي دارد. اسالم انقالبي غلط است و 
اين تعبیر تحت تأثیر انديش�ه هاي 
مارکسیستي لنینیس�تي در میان 
مسلمانان انقالبي رواج يافته است. 
 در اسالم انقالبي ارزش انقالبي گري 
و مبارزه و جهاد بر ساير ارزش هاي 
اس�المي غلبه دارد و نفس مبارزه 
ارزش پی�دا مي کند و حال آنکه در 
اسالم همه کارها بايد با نیت الهي و 

براي تقرب به او انجام گیرد.

مي خواس��تند. به نظر مطهري، در متن اس��الم آزادي 
و حری��ت، جهاد، رفاه، توس��عه، آباداني کش��ور، نظم و 
انضب��اط، معنویت و عبادت، عدالت و اس��تقالل وجود 
دارد و انقالب اس��المي درحقیقت تحول بنیادیني بود 
که به دنبال احیاي ارزش هاي اس��المي بود و از جمله 
این ارزش ها آزادي بیان، عدالت، معنویت، رفاه و نظایر 

آن است.
مطهري در آثارش دائماً ما را از به کار بردن اسالم 
انقالبي بر حذر مي دارد. به نظر او اس��الم انقالبي غلط 
است و این تعبیر تحت تأثیر اندیشه هاي مارکسیستي 
لنینیستي در میان مسلمانان انقالبي رواج یافته است.  
انقالبیون نباید گول ای��ن تعبیر را بخورند، چرا که در 
اس��الم انقالب��ي ارزش انقالبي گري و مب��ارزه و جهاد 
بر س��ایر ارزش هاي اس��المي غلبه دارد و نفس مبارزه 
ارزش پی��دا مي کند و حال آنکه در اس��الم همه کارها 

باید با نیت الهي و براي تقرب به او انجام گیرد.
مطهري به تفصیل در کتاب »انسان کامل« افراط ها 
و تفریط های��ي را ک��ه به نام اس��الم در صحنه اجتماع 
پدی��د مي آی��د، تحلیل کرده اس��ت. به نظ��ر وي، در 
گذش��ته معنویت س��که رایج جامعه بود، اما خبري از 
ام��ر به مع��روف و نهي از منکر و مب��ارزه و جهاد نبود 

و حت��ي سالیان س��ال موضوعاتي از این دس��ت که جزء فروعات دین هس��تند از 
رساله هاي عملیه محو شده بود. در روزگار انقالب به دلیل آن افراط در زهد و دعا 
و مقوله هایي از این دس��ت، انقالبي گري و عدالت خواهي پررنگ شد، به طوري که 
ارزش هاي دیگر در حاشیه قرار گرفت. مطهري اهل اعتدال بود و معتقد بود عدالت 
و آزادي ارزش اس��ت، اما زیر س��ایه معنویت. جهاد و مبارزه باید باشد، اما در کنار 

عبادت و نماز شب )همان، ص 25٨(.
ب��ه قول مطه��ري »اگر عدالت اجتماع��ي علي و کار کردن ه��ا و بیل زدن ها و 
عرق ریختن هاي او را مي بینیم باید آن در دل شب غش کردن هایش را هم ببینیم. 
اینها واقعیات تاریخ اس��الم است. این مس��ائل را نمي توان توجیه و تأویل کرد. هر 

گونه تفسیر و تعیبر مادي این مسائل خیانت به اسالم 
است.« )همان(.

مطهري انقالب اس��المي را یک »انقالب ش��امل« 
نامیده اس��ت، ب��راي آنکه در آن همه آح��اد جامعه از 
بازاري تا کارگ��ر، از ثروتمند تا فقیر، از کودک تا پیر، 
زن و مرد، از روس��تایي تا ش��هري ش��رکت داشتند و 
ش��عارهایي که مي دادند بر اس��اس ارزش هاي اسالمي 
ب��ود. اساس��اً راز موفقی��ت و پیروزي انق��الب به نظر 
مطهري آن بود ک��ه امام خمیني به عنوان یک مرجع 
تقلید خواس��تار آزادي، استقالل و عدالت بود، اما این 

مقوله ها را با صبغه اسالمي مطرح مي کرد.

طرح ارزش هاي اسالمي، رمز پیروزي انقالب
ب��ه نظر مطهري اگر امام خمیني عنوان پیش��وایي 
مذهبي و اس��المي را نمي داشتند و اگر مردم ایران در 
عمق روحشان � که یک نوع آشنایي و انس و الفتي با 
اس��الم و آیات قرآن دارند، با علي و امام حسین دارند 
� ح��س نمي کردند که بار دیگر ن��داي پیغمبر و نداي 
علي و نداي امام حس��ین اس��ت که از حلقوم این مرد 
بیرون مي آید، اگر اینها نمي بود نهضت اسالمي به ثمر 

نمي رسید.
امام با ظلم مبارزه کرد، ولي همان مبارزه با ظلم را با معیارهاي اس��المي طرح 
کردند. سخن از استقالل گفتند و اینکه یک مسلمان حق ندارد و در منطق قرآن 

تن به ذلت دهد.
وقت��ي مردم از زبان یک مرجع تقلید � کس��ي ک��ه کوچک ترین آداب مذهبي 
خودش��ان را با وسواس تمام کوش��ش مي کنند با دستورهاي او منطبق کنند � در 
کمال صراحت ش��نیدید دین از سیاس��ت جدا نیس��ت، فهمیدند که سیاست یک 
مس��ئله اساسي است. این امر نقش زیادي در این بسیج داشت. همین طور مسئله 
آزادي و آزادیخواهي در 5٠ س��ال اخیر مطرح ش��د و بشدت هم مطرح شد، ولي 
وقتي از زبان رهبر دیني و مذهبي مطرح شد، مردم براي اولین بار احساس کردند 
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آزادي یک موضوع سیاسي نیست، یک موضوع اسالمي 
اس��ت و یک نفر مس��لمان باید آزاد زیست کند و باید 

آزادیخواه باشد.
در اعتقاد مطهري انقالب اس��المي، انقالبي اس��ت 
از تی��پ نهض��ت پیامب��ران. مواجه��ه انبیا ب��ا فطرت 
انسان هاست. پیامبران به دنبال بیداري فطرت بشرند. 
در انقالب اس��المي ایران هم ابتدا تحول دروني پدید 
آمد. مردم پیامبر)ص( و علي)ع( و حس��ین)ع( را این 
ب��ار در قام��ت امام خمیني و از زبان او  ش��نیدند. امام 
هویت تاریخ��ي مردم ایران را متوجه خودش��ان کرد. 

)همان، ص 6٨(
مطهري انقالب اسالمي را با هیچ یک از نهضت هاي 
اصالحي پس از اس��الم مش��ابه نمي داند، مگر نهضت 
اسالم در صدر اس��الم. مطهري تحول انقالب اسالمي 
از نظ��ام شاهنش��اهي ب��ه نظ��ام اس��المي را تحول از 
جاهلیت ابوس��فیاني به نهضت پیامب��ر)ص( مي دانند. 
از نظ��ر هدف هم انقالب اس��المي را ب��ا امثال نهضت 
مشروطیت، نهضت نفت قابل مقایسه نمي داند. اهداف 
در نهضت ه��اي دیگ��ر گاهي جنبه اقتص��ادي، گاهي 
سیاسي، گاهي طبقاتي داش��ته اما در نهضت اسالمي 

سال 57 حرکت ها به نام اسالم و خدا و بر اساس ارزش هاي اسالمي صورت گرفته 
است )همان، ص ١٠6(.

اهداف انقالب اسالمي
اه��داف انق��الب اس��المي در منطق مطهري همان اهدافي اس��ت که رس��ول 
اکرم)ص( و امیرالمؤمنین و اوالد معصومین دنبال مي کردند. به نظر وي کامل ترین 

بیان از اهداف انقالب اسالمي در کالم امام علي)ع( آمده است.
در بیام امام علي)ع( یک نظام اسالمي باید به دنبال دستیابي به چهار هدف باشد:

١. بازگشت به اسالم راستین
2. اصالح چشمگیر در شهرها

امام درب��اره این هدف مي فرماید: و نظهر االصالح ف��ي بالدک. »نظهر« یعني 
آش��کار کنیم؛ اصالحي نمایان و چشمگیر، اصالحي که روشن باشد، یعني آن قدر 
این اصالح، اساس��ي باشد که تشخیص آن احتیاج به فکر و مطالعه نداشته باشد و 

عالئمش از در و دیوار پیداست.
3. نجات مظلومان

عبارت امام)ع( چنین اس��ت: »فیأمن المظلوم��ون من عبادک« آنجا که رابطه 
انس��ان با انس��ان رابطه ظالم و مظلوم است، رابطه غارتگر و غارت شده است، رابطه 
کس��ي اس��ت که از دیگري امنیت و آزادي را س��لب کرده، هدف ما این است که 
مظلومان از ش��ر ظالمان نجات پیدا کنند. امام در فرماني که به مالک اشتر نوشته 
است، جمله اي دارد که عین آن در اصول کافي هم هست، به او مي فرماید: مالک! 
ت��و باید به گون��ه اي حکومت کني که مردم ت��و را به معني واقع��ي تأمین کننده 
امنیت ش��ان و نگهدار هس��تي و مال شان و دوست عزیز خودش��ان بدانند، نه یک 
موجودي که خودش را به صورت یک ابوالهول درآورده و همیشه مي خواهد مردم 
را از خودش بترس��اند، با عامل ترس مي خواه��د حکومت کند. بعد فرمود: من این 
جمل��ه را از پیغمب��ر »غیر م��ره« )یعني به یک بار نه بلکه مکرر( ش��نیدم که: لن 
تقدس امه حتي یوخذ للضعیف حقه من القوي غیر متعتع )نهج البالغه، نامه 53(.

پیغمب��ر فرمود: هرگز جامعه اي به مقام قداس��ت )مقامي ک��ه قابل تقدیس و 
تمجید باش��د که بشود گفت این جامعه جامعه انساني است( نمي رسد، مگر وقتي 
ضعی��ف حقش را از ق��وي بدون لکنت کلمه بگیرد؛ وقت��ي ضعیف در مقابل قوي 
مي ایس��تد، لکنتي در بیانش وجود نداشته باشد. این جمله شامل دو مطلب است: 
یک��ي اینک��ه مردم به طور کلي روحی��ه ضعف و زبوني را از خ��ود دور کنند و در 
مقابل قوي )هر اندازه قوي باش��د( ش��جاعانه بایس��تند، لکنت به زبان شان نیفتد، 
ترس نداش��ته باشند � که ترس از جنود ابلیس است � و دیگر اینکه اصاًل نظامات 
اجتماعي باید طوري باشد که در مقابل قانون قوي و ضعیفي وجود نداشته باشد.

4. به پا داشتن قوانین الهي تعطیل شده

»و تقام المعطله من حدودک«. در یک جامعه فاسد 
گاهي حدود الهي، قوانین الهي )جزایي یا غیرجزایي( به 
حالت تعطیل درمي آید. وقتي به حالت تعطیل درآمد، 
چون بي حس��اب وضع نش��ده اس��ت، نظام اجتماعي 
در همان قس��مت مربوط به آن قان��ون به حالت نیمه 
تعطی��ل درمي آید، اعم از آنک��ه آن قانون الهي به طور 
کلي تعطیل شده باش��د، یا به صورت تبعیض درآمده 
باشد، یعني در مورد بعضي اجرا مي شود، در مورد بعضي 
دیگر اجرا نمي ش��ود؛ قدرت قانون ب��راي تله انداختن 
قوي، ضعیف اس��ت و براي گرفتار کردن ضعیف، قوي 
است. این یک مورد از موارد تعطیل حدود الهي است. 
علي علیه الس��الم معتقد بودند قانون خدا تعطیل بردار 
نیس��ت، ولو در مورد فرزند خ��ودم. وقتي به علي خبر 
دادن��د ابن عباس، پس��ر عموي بزرگ تو، دانش��مند و 
عالم، سیاس��تمدار و مورد اعتماد در بیت المال تصرفي 
کرده اس��ت، از آن تصرفاتي که امروز اصاًل کس��ي آنها 
را به حس��اب نمي آورد. علي علیه الس��الم نامه اي به او 
نوش��ت که این نامه در نهج البالغه هست: پسر عباس! 
م��ن از تو انتظار نداش��تم؛ به خدا قس��م اگر چنین و 
چنان بش��ود و اگر چنین بکني، با آن شمش��یري که 
به هرکس زدم یکس��ره به جهنم رفت، تو را آدم خواهم کرد. بعد مي گوید، پس��ر 
عباس! به خداي عالم قس��م اگر حس��ن و حسین همچنین کاري بکنند، با همین 
شمش��یر مي زنمش��ان. وقتي به علي)ع( خبري دادند که به زور خلخال از پاي زني 
یهودي درآورده اند، مي فرماید: به خدا قسم اگر مرد مسلمان وقتي این جور چیزها 
را مي ش��نود از غصه بمیرد، از نظر من مورد مالمت نیس��ت، بلکه شایس��ته است. 
وقتي امنیت این قدر نباش��د که یک زن غیرمسلمان که در ذمه اسالم است ایمني 
نداش��ته باش��د و بیایند زینتش را از تنش به زور بکشند و ببرند و آب از آب تکان 
نخورد، در چنین ش��رایطي اگر انسان مس��لمان بمیرد مورد مالمت نیست و بلکه 

شایسته است )همان، ص ١١6(.

دغدغه  مطهري نسبت به آينده انقالب اسالمي
کسي که با آثار مطهري آشناست، بخوبي مي داند مطهري در بحبوبه انقالب و 
پس از پیروزي آن تا چه اندازه نگران آینده انقالب اسالمي بوده است. وي بویژه در 
مورد روحانیت که س��کاندار فرداي انقالب اسالمي بوده است، بسیار نگران بود. از 
این رو در این مجال اندک نگارنده ترجیح دادم به جاي بحث هاي نظري در مورد 
ماهیت انقالب اس��المي که در حال حاضر چندان مفید فایده نیس��ت، نگراني هاي 
اس��تاد را نس��بت به وضعیت آینده ترس��یم کنم تا خواننده خود قضاوت کند که 
ما نس��بت به اهداف اولیه، ش��عارهایي که در زمان انق��الب مي دادیم و قول هایي 
که رهبران انقالب در بیانات ش��ان نس��بت به وضعیت آینده مطرح کردند، درست 
حرکت کردیم، یا دچار افراط و تفریط هایي ش��ده ایم. این بحث هم براي اصحاب 
انقالب که امروز س��ني از آنها گذش��ته و در دهه 6٠ زندگي هس��تند و هم براي 
نس��ل جدید که از انقالب اس��المي چیزي به خاطر ندارند، مي تواند جنبه عملي و 
کاربردي فراواني داشته باشد. حتي مي تواند باعث تنبه و بیداري وجدان هاي خفته 
ش��ود. اگر سرچشمه دچار آلودگي ش��د، باید آلودگي آن را رفع کرد، وگرنه دور از 
ذهن نیس��ت که آنچه درباره انقالب هاي دیگر مي گویند که انقالب بچه هاي خود 

را مي خورد، درباره انقالب اسالمي نیز صدق کند.

هشدارها
همان طور که مطهري انقالب اسالمي را با انقالب صدر اسالم مشابه مي دانست، 
معتقد بود وضعیت انقالب اسالمي در سال 5٨ مشابهت تامي با اواخر عمر رسول 
خدا)ص( دارد. خداوند در آخرین روزهاي نزدیک به رحلت پیامبر اکرم)ص( وحي 
فرستاد که »مسلمانان، اکنون کافران و مشرکان از دین شما مأیوس شده اند، یعني 
از ناحیه دشمن بیروني خطري متوجه شما نیست، »فالتخشون« اما خطر از ناحیه 

خودتان است. امروز مسلمانان را خطر از درون جامعه اسالمي تهدید مي کند.
مطه��ري بر این مبنا هش��دار داده که در انقالب اس��المي ه��م خطر از درون 

در اعتقاد مطهري انقالب اسالمي، 
نهض�ت  تی�پ  از  اس�ت  انقالب�ي 
پیامب�ران. مواجهه انبی�ا با فطرت 
انسان هاس�ت. پیامب�ران به دنبال 
بیداري فطرت بش�رند. در انقالب 
اس�المي اي�ران ه�م ابت�دا تحول 
دروني پديد آم�د. مطهري انقالب 
اسالمي را با هیچ يک از نهضت هاي 
اصالح�ي پ�س از اس�الم مش�ابه 
نمي دان�د، مگ�ر نهضت اس�الم در 

صدر اسالم.
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اتفاق مي افتد. خطر انقالب اس��المي، کفر صریح نیست، بلکه نفاق و ریاست. خطر 
بازگش��ت به ارزش هاي جاهلي اس��ت. خطر دنیاطلبي انقالبیون است. خطر تفرقه 
اس��ت. به نظر مطهري حفظ و تداوم انقالب اسالمي از اصل انقالب سخت  تر است. 
به نظر ایش��ان »االن قرائن و امارات نش��ان مي دهد آن گونه که انقالب در وقتي 
که در حال کوبیدن دش��من بیروني بود قدرت و قوت و نش��اط داش��ت و پیروزي 
بعد از پیروزي به دس��ت مي آمد، از وقتي که به حالت س��ازندگي افتاده است آن 
نش��اط و آن قدرت و آن قوت در آن نیس��ت، یک نوع تشتت و تفرقه وجود دارد.« 

)همان، ص ١39(.

مصانعه، مضارعه و طمع
حاکم��ان و مدیران نظام اس��المي در آینده بای��د از مصانعه و مضارعه و طمع 

پرهیز کنند. این نکته را مرحوم مطهري از حدیثي از علي)ع( استفاده کرده اند.
رو در بایستي در اجراي امر خدا داشتن مصانعه است. مالحظه دوست و رفیق 

و فرزند و خویشاوند و مرید را در کارها دخالت دادن مصانعه است.
علي)ع( در کلمه اي قصار مي فرماید: »انما یقیم امراهلل. س��بحانه من ال یصانع 
و ال یضارع و ال یتبع المطامع« )نهج البالغه، حکمت ١٠7(، یعني کس��ي قادر است 

براي خدا قیام کند که اهل مصانعه و مضارعه و طمع نباشد.
آن گاه ک��ه به علي پیش��نهاد کوتاه آم��دن در عزل معاویه مي ش��د، این کار در 
تعبی��رات علي و یارانش نوعي مصانعه تعبیر مي ش��د. علي حت��ي از اینکه به خاطر 
مصلحت )از آن نوع مصلحت هایي که سیاستمداران خود را با آنها تطبیق مي دهند( 
یک ساعت اجازه دهد معاویه سرکار خود بماند، امتناع کرد و آن را مصانعه دانست. 
اصح��اب و دوس��تان احیاناً مي آمدن��د و در حضورش او را س��تایش مي کردند، او را 
محتشم مي ش��مردند، با القاب و عناوین یاد مي کردند، از اینکه اگر نقصي در کارها 
به نظرشان برسد و ابراز کنند خودداري مي کردند و علي بشدت آنها را از این روش 
نهي مي ک��رد و »این عمل آنها را نوعي مصانعه مي خواند و مي گفت: »ال تخالطوني 

بالمصانعه و ال تکلموني بما تکلم به الجبابره« )نهج البالغه، خطبه ١١(.
امام مي فرمود، با من با س��بک مصانعه معاش��رت نکنید، با من به طرزي که با 
جباران و ستمگران سخن گفته مي شود یعني چاپلوسانه و تملق آمیز و مداحانه و 
در لفافه القاب مطنطن و عناوین مجلل سخن مگویید. صریح مي گفت، من دوست 
دارم مردم آن گاه که با من روبه رو ش��وند به جاي تعارفات و مداحي ها، نقص  ها و 

عیب هایي که به نظرشان مي رسد با کمال صراحت رو در روي من بگویند.
ق��رآن کری��م لغت »اده��ان« را به کار برده اس��ت که معم��والً در عرف امروز 
»مداهن��ه« به کار برده مي ش��ود. اده��ان یعني روغن مال��ي، در اصطالح امروزي 
فارس��ي زبانان »شیر ه مالي« یا »ماست مالي« گفته مي ش��ود. این تعبیر معموالً در 

موردي به کار برده مي شود که یک امري به جاي اینکه 
به طور جدي اجرا ش��ود، به صورت س��ازي بدون حفظ 
محتوا قناعت مي ش��ود. قرآن مي فرماید، کفار دوس��ت 
دارند که تو اهل مداهنه مي بودي تا مداهنه مي کردند؛ 
مث��اًل صورت توحید، صورت ب��رادري و برابري، صورت 
ممنوعی��ت ربا محفوظ مي بود، اما حقیقت و محتوا نه. 
خالصه اینکه دوس��ت داشتند تو اهل مصانعه بودي، و 
نیس��تي. پس َس��مبل کردن و به صورت سازي قناعت 

کردن مصانعه است.
اما مضارعه، یعني مش��ابهت. آن کس که مي خواهد 
جامع��ه اي را اص��الح کند و تغییر ده��د، خودش نباید 
همر نگ همان مردم باش��د و هم��ان نقاط ضعف که در 
مردم هست در خودش وجود داشته باشد. کسي موفق 
به اصالح نقاط ضعف مي شود که خود از آنها مبرا باشد.
اما طم��ع بندگي. عل��ي فرمود: »الطمع رق مؤید« 
طم��ع، بردگي جاوید اس��ت. همچنان ک��ه یک زبون 
مالحظه کار توفیق اصالح خدای��ي نمي یابد و همچنان 
ک��ه یک گرفتار بیم��ار موفق به م��داواي جامعه خود 
نمي گردد، یک اس��یر و بنده مطامع نفساني نیز موفق 
نخواه��د ش��د دیگ��ران را از اس��ارت هاي اجتماعي یا 

معنوي باز دارد )همان، ج 24، ص 97(

خطر وسیله شدن دين
مطهري به همبس��تگي دین و سیاس��ت اعتقاد تام داش��ت، اما همواره هشدار 
مي داد مبادا دین وس��یله اي در دست سیاست ش��ود. او به سیاست دیني و دولت 
دیني اعتقاد داش��ت و نه دین در خدمت سیاست و دین دولتي. »همبستگي دین 
و سیاس��ت به معني وابس��تگي دین به سیاست نیس��ت، بلکه به معني وابستگي 
سیاس��ت به دین اس��ت.« )همان، 39( به نظر مطهري الزمه اس��الم انقالبي بهاي 
بیش از حد به سیاس��ت اس��ت و حال آنکه در انقالب اس��المي، سیاس��ت یکي از 
پاره هاي دین اس��ت و آن هم در مقایسه با جنبه هاي معرفتي و اخالقي دین شأن 
چنداني ندارد. به نظر ایش��ان وابستگي دین به سیاست، حاکمان را به موجوداتي 
قدس��ي بدل کرده و فوق چون و چرا قرار مي دهد. مقام قدس��ي داش��تن حّکام، 
اختصاص به جهان تس��نن دارد. در ش��یعه هیچ گاه چنین مفهومي وجود نداشته 

است.« )همان، 39(.

عدالت اجتماعي
عدالت از ش��عارهاي اساس��ي مردم و رهبران انقالب اسالمي بود. بنابراین اگر 
انقالب اسالمي بخواهد نس��بت به عهدهاي خویش وفادار باشد، باید عدالت را در 
س��طح جامعه به طور جدي به ثمر برساند. »در جامعه اي که عدالت وجود نداشته 
باش��د، هزاران هزار بیم��ار رواني به وجود مي آین��د. محرومیت ها ایجاد عقده هاي 
روان��ي مي کند و عقده هاي رواني تولی��د انفجار. اگر جامعه به تعبیر علي)ع( به دو 
گروه گرسنه گرسنه و سیر سیر تقسیم شود، وضع به همین منوال باقي نمي ماند، 

بلکه صدها تالي فاسد به همراه خواهد آورد.« )همان، ص 25٨(.
مطهري در کتاب انقالب اس��المي، فصلي مهم را به عدالت اجتماعي اختصاص 
داده اس��ت. وي در مروري که نس��بت به تاریخ اس��الم دارد، بي عدالتي ها را ناشي 
از رفت��ار عثمان مي داند. گناه عثمان چ��ه بود؟ آن بود که باب حیف و میل اموال 
عمومي را باز کرد. عثمان، قوم و خویش بازي مي کرد. قسمت هایي از اموال عمومي 

را به خویشاوندان و دوستان و طرفدارانش مي بخشید.
عل��ي)ع( همواره به عثمان هش��دار مي داد، افراد ناصالح را به عنوان مش��اوران 
خوی��ش کنار بگذارد. کار به جایي رس��ید که مردم معت��رض ریختند و عثمان را 

کشتند. علي)ع( که به حکومت رسید، با وضعیت بغرنجي روبه رو بود.
علي باید س��نت هاي غلطي که پایه اش را عثمان گذاشته بود، تخریب مي کرد 
و آب رفته را به چش��مه بازمي گرداند. از ای��ن رو، امیرالمؤمنین)ع( در اولین اقدام 
خویش، نس��بت به حیف و میل هاي اقتصادي حساس��یت نشان دادند و فرمودند: 
»تمام ثروت هایي را که در زمان عثمان از مردم به ناحق گرفته شده است مصادره 
خواه��م ک��رد، اگرچه با آن ثروت ها زن گرفته باش��ید و آنها را مهر زنان خود قرار 

داده باشید«.
اولین مخالفت رسمي در شکل جنگ جمل متجلي 
ش��د. طلحه و زیبر دو ش��خصیت خدمتگزار اسالم در 
زم��ان پیامبر بودند، ولي در دوره عثمان به دلیل وضع 
مخص��وص دس��تگاه خالف��ت و رش��وه هاي کالني که 
عثمان به آنه��ا مي داد، به ص��ورت ثروتمندان بزرگي 
درآمده بودند و ح��اال مي دیدند که علي قصد مصادره 
اموال ش��ان را دارد. زبیر که هر وقت بیت المال تقسیم 
مي ش��د، سهمش از ده، بیس��ت هزار دینار کمتر نبود، 
ح��اال مي دی��د علي موقعي ک��ه بیت المال را تقس��یم 
مي کند براي او سه دینار مي دهد و همان مقدار هم به 
غالم او، و این مسئله البته براي زبیر قابل تحمل نبود. 
براي طلحه نیز وضع به همین منوال بود. به این ترتیب 

این دو مقدمات جنگ جمل را فراهم کردند.
ب��ه نظر مطهري حساس��یتي که اس��الم در زمینه 
عدال��ت اجتماعي و ترکیب آن با معنویت اس��المي از 
خ��ود نش��ان مي دهد، در هیچ مکت��ب دیگري نظیر و 
مانند ندارد. در سال فتح مکه زني مرتکب جرمي شده 
بود که باید مجازت مي ش��د. اتفاق��اً این زن که دزدي 
کرده بود، وابس��ته به یکي از خانواده هاي بزرگ و جزو 
اشراف طراز اول قریش بود. وقتي بنا شد حد درباره اش 

مطه�ري ب�ه همبس�تگي دي�ن و 
سیاس�ت اعتق�اد تام داش�ت، اما 
همواره هش�دار مي داد مبادا دين 
وس�یله اي در دست سیاست شود. 
او به سیاس�ت ديني و دولت ديني 
اعتقاد داش�ت و نه دين در خدمت 
سیاست و دين دولتي. »همبستگي 
دين و سیاس�ت به معني وابستگي 
دين به سیاس�ت نیس�ت، بلکه به 
معني وابس�تگي سیاس�ت به دين 

است.«
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در حکوم�ت اس�المي مطاب�ق قرائت 
مطه�ري، اف�راد و گروه ه�اي مخال�ف 
و اح�زاب مخال�ف حکوم�ت در بی�ان 
عقايدشان آزادند، مشروط به آنکه اهل 
صداقت باشند، عقايد خود را بصراحت 
اب�راز کنند و قص�د فريب ديگ�ران را 
نداشته باش�ند. اين افراد و احزاب »در 
ح�دي که فک�ر و عقیده خودش�ان را 
صريحاً مي گويند و با منطق ما در حال 
جنگ هس�تند، ما آنه�ا را مي پذيريم، 
اما اگر بخواهند زير لواي اس�الم افکار 
و عقايد خودش�ان را بگوين�د، ما حق 

داريم از اسالم خودمان دفاع کنیم

اجرا شود و دس��تش را قطع کنند، غریو 
از خاندان زن برخاس��ت که: اي واي، این 
ننگ را چگونه تحمل کنیم؟ دسته جمعي 
به س��راغ پیامبر رفتند و از او درخواست 
کردن��د از مج��ازات زن صرف نظ��ر کند. 
فرمود، هرگ��ز صرف نظر نمي کنم. هرچه 
واسطه و شفیع تراشیدند، پیامبر ترتیب 
اثر نداد، درعوض مردم را جمع کرد و به 
آنها گفت: مي دانید چرا امت هاي گذشته 
هالک شدند؟ دلیلش این بود که در این 
گونه مسائل تبعیض روا داشتند. مجرمي 
که دس��تگیر شده بود اگر وابسته به یک 
خانواده بزرگ نبود و ش��فیع و واس��طه 
نداشت او را زود مجازات مي کردند، ولي 
اگر مجرم شفیع و واسطه داشت در مورد 
او قانون کار نمي کرد. خدا به همین سبب 
چنین اقوامي را هالک مي کند. من هرگز 
حاضر نیس��تم در حق هیچ کس تبعیضي 
قائل شوم. یا درباره علي علیه السالم نقل 
مي کنند ک��ه روزي گردنبندي به گردن 
دخترش دید، فهمید که گردنبند مال او 
نیست، پرس��ید: این را از کجا آورده اي؟ 

ج��واب داد: از بیت المال »عاریه مضمونه« گرفت��ه ام، یعني عاریه کردم و ضمانت 
دادم ک��ه آن را پس بدهم. علي فوراً مس��ئول بیت المال را حاضر کرد و فرمود: تو 
چه حقي داشتي این را به دختر من بدهي؟ عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! این را به 
عنوان عاریه از من گرفته که برگرداند. فرمود: به خدا قسم اگر غیر از این مي بود، 

دست دخترم را مي بریدم.
اینها حساسیت هایي است که ائمه و پیشوایان ما � که اسالم مجسم و معلمان 
راس��تین اس��الم بوده اند� در زمینه عدالت اجتماعي از خود نشان داده اند. انقالب 
اس��المي ما نیز اگر مي خواهد با موفقیت به راه خ��ود ادامه دهد، راهي جز اعمال 

چنین شیوه ها و بسط روش هاي عدالت جویانه و عدالت خواهانه در پیش ندارد.

آزادي تفکر و بیان
در حکومت اس��المي مطابق قرائت مطهري، افراد و گروه هاي مخالف و احزاب 
مخالف حکومت در بیان عقایدش��ان آزادند، مش��روط به آنکه اهل صداقت باشند، 

عقاید خود را بصراحت ابراز کنند و قصد فریب دیگران 
را نداش��ته باش��ند. این افراد و اح��زاب »در حدي که 
فکر و عقیده خودش��ان را صریحاً مي گویند و با منطق 
م��ا در حال جنگ هس��تند، ما آنه��ا را مي پذیریم، اما 
اگر بخواهند در زیر لواي اس��الم یا مظاهر اسالم افکار 
و عقای��د خودش��ان را بگویند، ما حق داریم از اس��الم 
خودمان دفاع کنیم که به نام اسالم این کار را نکن، به 

نام خودت بکن.« )همان، ج 24، ص ١3٠(.
به نظر مطهري، هر فردي،گروهي و هر حزبي مادام 
که از روي صداقت در مسیر فکر خود حرکت کند، در 
جامعه اس��المي پذیرفته است. یعني جامعه اسالمي با 
او مب��ارزه مي کند، ولي البته مبارزه فرهنگي و فکري، 

نه مبارزه نظامي )همان، ص ١93(

آزادي بحث در تاريخ اسالم
مطهري اس��تنادات جالبي از آزادي در صدر اسالم 
در آثارش آورده اس��ت. در تاریخ اس��الم ش��اهدیم در 
حکومت��ي که همه مردم احساس��ات مذهبي دارند، به 
غیرمذهبي ه��ا آن ان��دازه آزادي مي دهد که بیایند در 
مدینه در مس��جد پیغمبر و در مکه در مس��جدالحرام 

بنش��ینند و آزادان��ه اصول دی��ن را انکار 
کنند؛ ف��ردي ب��رود در مس��جد مدینه 
بنش��یند و خدا را انکار کند، درباره خدا 
بحث کند و بگوید من خدا را قبول ندارم؛ 
دیگري بیاید در مس��جدالحرام بنشیند و 
حج را مسخره کند، بگوید من این عمل 
را قب��ول ندارم، من خ��دا را قبول ندارم، 
پیغمب��ر را قبول ندارم. در تاریخ اس��الم، 
م��ا اینه��ا را مي بینیم و ب��ه دلیل همین 
آزادي ه��ا بود که اس��الم توانس��ت باقي 
بماند. اگر در صدر اسالم تا کسي مي آمد 
در مدین��ه مي گف��ت من خ��دا را قبول 
ن��دارم، مي گفتند بزنید، بکش��ید، امروز 
اسالمي وجود نداشت. اسالم به این دلیل 
باق��ي مانده که با ش��جاعت و صراحت با 

افکار مختلف مواجه شده.
مفضل از اصحاب امام صادق)ع( براي 
عبادت در مس��جد پیامبر به نماز ایستاد. 
یک وق��ت مي بیند یک��ي از مادیین آمد 
کنارش نشس��ت. او مي دانست که او اهل 
نماز و عبادت نیس��ت و به نم��از اعتقاد 
ندارد. بعد رفیقش آمد نشست و بعد یک 
رفیق دیگر. آن گاه ش��روع کردند با هم صحبت کردن و بلند حرف مي زدند که او 
در نماز حرف هایش��ان را مي ش��نید. یکي مي گوید این حرف ها چیست، خدا یعني 
چه، مگر جز طبیعت چیزي دیگري وجود دارد؟ طبیعت اس��ت و دس��ت طبیعت، 
چیزي دیگري نیس��ت. بعد صحبت پیغمب��ر را مطرح مي کنند: مرد نابغه اي بود و 
مي خواس��ت در جامعه خودش تحولي ایجاد کند، فکر کرد بهترین راه تحول این 
است که از راه مذهب وارد شود. مرد خارق العاده و نابغه اي بوده، خودش هم اعتقاد 
ب��ه خدا و به قیامت نداش��ت، ولي بهترین راه را انتخاب ک��رده بود براي اینکه در 

جامعه اش تغییر ایجاد کند.
مفضل که نماز مي خواند آتش گرفت. بعد که نمازش تمام ش��د شروع کرد به 
پرخاش کردن. آنها گفتند تو اول بگو از چه گروهي هس��تي؟ از اتباع چه کس��ي 
هس��تي؟ تا رس��یدند به اینجا که گفتند آیا تو از اتباع امام جعفر صادق هس��تي؟ 
بل��ه. اگر از اتباع او هس��تي ما در حض��ور او این حرف ه��ا را مي گوییم، ده درجه 
باالت��ر هم مي گوییم، ی��ک ذره هم عصباني نمي ش��ود. حرف هایمان را مي زنیم تا 
دلمان خالي مي شود. او هم آن چنان گوش مي کند که 
اول فک��ر مي کنیم به حرف هاي ما معتقد ش��ده. وقتي 
حرف هایمان تمام ش��د آنه��ا را یکي یکي رد مي کند و 

بیرون مي آییم.

ضبط افکار ماديین در کتب علماي مذهبي
به نظر مطهري، بهترین دلیل بر آزاد بودن مخالفان 
در حکومت اس��المي ضبط افکار مادیین در آثار درجه 
یک اسالمي است. آیا حرف هاي مادیین را خود مادیین 
نگاه داشته اند، خیر. افکار مادیین را فقط علماي مذهبي 
نگه داش��ته اند، یعني مادیین روزي افکار خود را عرضه 
داشته اند، مذهبي ها که با اینها مباحثه مي کردند افکار 
اینه��ا را در کتاب ها ضبط کرده اند. اگر خود مادیین هم 
کتاب هایي نوشته اند، کتاب هایش��ان از بین رفته چون 
کس��ي نبوده ک��ه کتاب هاي آنها را حف��ظ کند ولي به 
دلی��ل اینکه حرف هایش��ان را با اهل مذه��ب گفته اند، 
در کتاب ه��اي مذهبي ها باقي مانده اس��ت. کتاب هاي 
احتجاج��ات مثاًل احتجاج��ات طبرس��ي را ببینند. در 
میان کتاب هاي قدیمي چه کتابي به اندازه احتجاجات 
طبرس��ي افکار مادیین آن زمان ه��ا را ضبط کرده؟ در 
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»احتجاج��ات« کتاب بحار � که درواقع یک مجموعه از کتاب هاي مختلف اس��ت � 
ببینید چقدر افکار اینها را منعکس کرده! عیون اخبارالرضا را ببینید. مأمون خودش 
عالم بود و به مباحثات دیني و مذهبي عشق مي ورزید و گروه هاي مختلف از مادیین، 
مسیحي ها، یهودي ها، صابئي ها )ستاره پرست ها( که در آن زمان ها بودند، مجوس ها 
و زردشتي ها، و مسلمان ها )شیعه و سني( را در یک تاالر بزرگ جمع مي کرد و بعد 
مي گفت این جا هرکس��ي آزاد است عقیده خودش را بیان کند. در کتاب ها ببینید 
اینها چگونه آزادانه عقاید خودش��ان را گفته اند. حتي تعبیرات اهانت آمیز به پیغمبر 
و اس��الم دارند و حضرت رضا خودش��ان در آنجا ش��رکت مي کردند. در مجلسي که 
حضرت رضا ش��رکت کرده اند ببینید یهودي به حضرت رضا چه مي گوید؟ مسیحي 
چه مي گوید؟ زردش��تي چه مي گوید؟ و مادي مسلک چه مي گوید؟ حرف هایشان را 
مي گفتند و ضبط ش��ده. و این طور بوده که اس��الم باقي مانده. در آینده هم اسالم 
فقط و فقط با مواجهه صریح و شجاعانه با عقاید و افکار مختلف و متناقض با اسالم 

مي تواند به حیات خود ادامه دهد.
»من به جوانان و طرفداران اسالم هشدار مي دهم یک وقت خیال نکنند حفظ 
و نگهداري اس��الم با س��لب آزادي بیان تحقق مي یابد. برخي جوانان خیال نکنند 
که راه حفظ معتقدات اس��المي جهان بیني اسالمي این است که نگذاریم دیگران 
حرف هایش��ان را بزنن��د. نه، بگذارید بزنند؛ نگذارید خیان��ت کنند. اگر دیدید یک 
فرد مارکسیست مثاًل آمد گفت »به نام امام خمیني« مانع شوید، به او بگویید: تو 
بگو به نام لنین، به نام اس��تالین، به ن��ام مارکس، انگلس؛ دروغ نگو. اگر مي گویي 
»مبارزه« باید براي من روشن کني تو با چه مي خواهي مبارزه کني؟ اگر مي گویي 
»آزادي براي من روش��ن کن آزادي از چه؟ ت��و چه را فرض کرده اي که از او باید 
آزاد شد؟ اینها را براي من روشن کن. هدفت را بگو، راهت را هم بگو تا من ببینم 
راه من و هدف من با تو یکي است یا دو تا پس چنین تصور نشود که با جلوگیري 
از ابراز افکار و عقاید مي ش��ود از اس��الم پاس��داري کرد. از اسالم فقط با یک نیرو 
مي ش��ود پاسداري کرد و آن منطق و آزادي دادن و مواجهه صریح و رک و روشن 

با افکار مخالف.« )همان، ص ١3١(

آزادي انتقاد از حاکمان
در زم��ان حکوم��ت علي)ع(، خ��وارج تندترین توهین ها و انتق��ادات را به وي 
مي کردن��د. امام علي)ع( با آنها مدارا مي کرد و تا وقتي دس��ت به شمش��یر نبرده 
بودند، با گفتار مقابله به مثل مي کرد. مخالفان سیاس��ي علي)ع( آزادانه در جامعه 
زندگي مي کردند و کسي از طرف حکومت مزاحم آنها نمي شد و حتي حقوق آنان 

به طور کامل از بیت المال پرداخت مي شد.
در دوره مدینه که صیت ش��هرت سپاه اس��الم در همه جا پیچیده بود، کساني 
که از دور نگاه مي کردند، پیغمبر اس��الم مرد هولناکي به نظرش��ان مي آمد. روي 
سابقه ذهني که داشتند خیال مي کردند پیغمبر با دبدبه و هیمنه حرکت مي کند، 
اگ��ر از کنارش بگذري و احترام به جا نی��اوري مي گوید جالد فوراً گردنش را بزن. 
مردي آمد مدینه حضور پیغبمر اکرم. شکایتي یا حرفي داشت. تا آمد حرف بزند، 
روي آن س��ابقه ذهني که داش��ت زبانش از ترس به لکن��ت افتاد. پیغمبر ناراحت 
ش��د، فرمود چرا این طور شدي؟ من که پادشاه نیستم، تو خیال کرده اي من یک 
پادش��اهم که از من مي ترسي؟ من که جبار و ستمگر نیستم، من یک انسانم مثل 

تو، پس��ر آن زني هستم که با دست خودش شیر بز را 
مي دوش��ید، بی��ا جلو. او را در بغل گرفت و فش��ار داد: 
»برادر! من انس��اني مثل تو هستم.« پیامبر نمي خواهد 
مردمش از او مرعوب ش��وند، برعکس مي خواهد مردم 
جرئت و شهامت داش��ته باشند حتي در مقابل حاکم. 
در نهج البالغ��ه در آن خطبه معروف درباره رابطه والي 
و حاکم ب��ا رعیت از یک طرف و رابطه رعیت با حاکم 
از طرف دیگر مطالبي بی��ان مي فرماید. وقتي جمله ها 
را بیان کرد، شخصي تحت تأثیر کلمات امیرالمؤمنین 
قرار گرفت و ش��روع کرد به س��تایش و مداحي کردن. 
امام س��خن او را قطع کرد و فرم��ود: از من مداحي و 
س��تایش نکنی��د؛ برعکس اگر به نظرتان مي رس��د در 
کارها نقص و عیبي هس��ت آنها را برای��م بازگو کنید. 
به ج��اي مداحي کردن، نقاط ضعفي را که در مجموع 

کارها مي بینید به من گزارش کنید و بگویید. )همان، ص 2٠7(.

معنويت
به اعتق��اد مطهري حال و هواي انقالبي گري ممکن اس��ت گروه هایي را دچار 
اف��راط کند و تص��ور کنند امور معنوي نظیر عبادت و دع��ا و خدمات اجتماعي و 
علمي در تعارض با روح انقالبي گري اس��ت. مطهري بش��دت این تصور را انحرافي 
مي داند و معتقد اس��ت، حتي عدالت که خود یک��ي از اهداف مهم پیامبران الهي 
اس��ت، باید پش��توانه معنوي داشته باش��د. به نظر مطهري، آزادي و عدالت بدون 
تزکیه و آزادي درون و معنویت بدون پشتوانه است، نظیر اسکناس بدون پشتوانه. 
البته مراد مطهري از معنویت، اعتقاد به خدا و عالم غیب و ماوراء طبیعت است و 
نه معنویت منهاي خدا و تبدیل شدن »من«ها به »ما« که با تفکر مادي نیز قابل 

جمع است )همان، ص 25١(.

خطر دولتي شدن روحانیت
مطهري از جواني تا وقت ش��هادت هر گاه از روحانیت ش��یعه سخن مي گفت، 
اظهار مي کرد نقطه قوت روحانیت ش��یعه در برابر روحانیون س��ني، استقالل آن 
در برابر حاکمان اس��ت. »اساس در تشیع بر اس��تقالل روحانیون است و هر وقت 
روحانیون به دس��تگاه هاي سلطنت و حکومت نزدیک ش��ده اند زمین خورده اند« 

)همان، ص ١92(.
روحانیون شیعه به حکم استقاللي که داشتند مي توانستند در مقابل حکومت ها 
ایس��تادگي کنند. به نظر مطهري، نظام روحانیت س��ني به گونه اي است که او را 
کم و بیش به صورت بازیچه اي در دست حکام که خود آنها را »اولي االمر« معرفي 
کرده درآورده اس��ت. روحانیت سني یک روحانیت وابسته است. روحانیت وابسته 
قادر نیس��ت علیه آن قدرتي که وابسته به آن است قد علم کند و توده مردم را به 

دنبال خود بکشاند.
اما روحانیت ش��یعه در ذات خود یک نهاد مستقل است، از نظر روحي به خدا 

متکي است و از نظر اجتماعي به قدرت مردم )همان، ص 62(.
روحانیت ش��یعه از اول بر اس��اس بي نیازي از قدرت هاي حاکمه بوده اس��ت، 
همیش��ه سالطین مجبور بودند دستان آنها را ببوس��ند و بر آن پیشاني بسایند و 
آنها بي اعتنایي کنند. فتحعلي ش��اه مجبور بود از میرزاي قمي کسب حیثیت کند، 
میراز احتیاج به او نداش��ت. مي رفت قم، در رکاب میرزا حرکت مي کرد. میرزا که 
از درس مثاًل مي خواست به منزل برود، مي رفت رکاب االغ میرزا را مي گرفت. یک 
دفعه هم درحالي که میرزا س��وار االغ مي ش��د، پاي میرزا روي ریشش قرار گرفت، 
ریش فتحعلي ش��اه رفت زیر ران میرزا، میرزا هم فهمید قضیه چیس��ت، چند قدم 
همین جور رفت درحالي که ریش فتحعلي ش��اه در زیر ران میرزا بود و دنبال االغ 
میرزا مي رفت. میرزا مي خواست بي اعتنایي کند که اینها کسي نیستند؛ در صورتي 
که اگر براي یک آدم کش��اورز دهاتي چنین وضعي پیش مي آمد، هرگز میرزا این 

کار را نمي کرد )همان، ص 274(.
به نظر نگارنده، منطق مطهري به صورت یک قاعده مطلق است. یعني روحانیت 
پس از انقالب اس��المي هم باید همین نقش را ایفا کند. درس��ت اس��ت که امام 
جمهوري اس��المي را بنا کرد و رهبران انقالب روحانیون بودند، اما خود روحانیت 
بای��د این تفکیک را قائل باش��د که اگر چه حکومت را 
برحق مي داند، ضمن همکاري با آن باید مراقب باش��د 
که قدرتش در میان مردم کاس��ته نشود. روحانیت باید 
آن قدر در میان مردم نفوذ داشته باشد که اگر انحرافي 
در حکومت حتي حکومت دیني مش��اهده کرد، جرئت 
مقابله با آن را داش��ته باش��د و آن ق��در در میان مردم 

مقبولیت داشته باشد که به فتوایش گوش دهند.
مطه��ري ب��ر اس��اس همین منط��ق معتق��د بود 
روحانیون نباید پست هاي اجرایي را بپذیرند. کار اصلي 
روحانیون مس��اجد است و نباید روحاني کار مسجد را 

دست کم بگیرد.
روحانیون بر اساس همان منطق استقالل روحانیت 
در شیعه، همچنان باید کرسي نقد و انتقاد از حاکمان، 
یعني کرسي امر به معروف و نهي از منکر را در اختیار 

مطهری نقطه قوت روحانیت شیعه 
را در برابر روحانیون سنی استقالل 
آنها در برابر حاکمان می دانس�ت و 
معتقد بود  روحانیت وابس�ته قادر 
نیست علیه آن قدرتي که وابسته 
ب�ه آن اس�ت قد علم کن�د و توده 

مردم را به دنبال خود بکشاند.
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داشته باشند.
روحانی��ون وظای��ف علمي خطیري دارن��د. به نظر 
مطه��ري، روحانیت در حال حاض��ر باید تالش علمي 
خود را ص��د برابر کند. از دروس تکراري که مورد نیاز 
جامعه نیست دس��ت بردارد. روحانیون پس از انقالب 
باید نیازهاي فقهي، فلسفي، اخالقي، کالمي و تفسیري 
جامع��ه را برآورده کنند. به نظ��ر مطهري امروز هم به 
بوعلي س��ینا، خواجه نصیر، مالصدرا و ش��یخ انصاري 
نیازمندیم، اما ابن س��ینا و خواجه نصیر قرن چهارده نه 
خواجه نصیر قرن هفتم. فقیه و روحاني انقالب اسالمي 
باید نیازهاي زمانه خود را بشناسد و خود را مجهز کند 

تا بتواند به سؤاالت نسل جدید پاسخ دهد.
مطهري روحانیت شیعه را درختي آفت زده مي دید 
که معتقد بود باید با آفات آن مبارزه کرد و از مهم ترین 
آفت هاي این درخت عوام زادگي اس��ت که در سیستم 
مالي حوزه ها ریشه دارد و همین سیستم مالي موجب 
عوام زادگي روحانیت شده است. مطهري آرزو مي کرد 
در آینده انقالب اس��المي آف��ات روحانیت از بین برود 

)همان، ص 273(.
مطهري در مقاله اي با عنوان »آفات نهضت« ش��ش آفت مهم را برش��مرده که 
چهار آفت آن متوجه وظایف روحانیت اس��ت. ایشان معتقد است »نهضت ها مانند 
همه پدیده هاي دیگر ممکن اس��ت دچار آفت زدگي ش��وند. وظیفه رهبري نهضت 
است که پیشگیري کند و اگر احیاناً آفت نفوذ کرد، با وسایلي که در اختیار دارد و 
ی��ا باید در اختیار بگیرد، آفت زدایي نماید. اگر رهبري یک نهضت به آفت ها توجه 
نداشته باشد، یا در آفت زدایي سهل انگاري نماید، قطعاً آن نهضت، عقیم یا تبدیل 
به ضد خود خواهد شد و اثر معکوس خواهد بخشید. مطهري مي نویسد: ما از نظر 
انواع آفت ها آنچه به نظرمان رس��یده اس��ت یادآوري مي کنیم، بدون آنکه مدعي 

باشیم همه آنها را استقصا کرده ایم.
١. نفوذ اندیشه هاي بیگانه. اندیشه هاي بیگانه از دو طریق نفوذ مي کنند. امروز 
که نهضت اس��المي اوج گرفته و مکتب ها و »ایس��م« ها را تحت الش��عاع قرار داده 
اس��ت، هر دو جریان را مشاهده مي  کنیم. هم گروهي را مي بینیم که واقعاً وابسته 
به مکتب هاي دیگر بخصوص مکتب هاي ماتریالیس��تي هس��تند و چون مي دانند 
با ش��عارها و مارک هاي ماتریالیس��تي مي توان مغز یک جوان ایراني را شکار کرد، 
اندیش��ه هاي بیگانه را با مارک اسالمي عرضه مي دارند. بدیهي است اسالمي که با 
محتواي ماتریالیس��تي در مغز یک جوان فرورود و تنها پوسته اسالمي داشته باشد 
بسرعت دور انداخته مي شود. و هم مي بینیم � و این خطرناک تر است � که افرادي 
مس��لمان، اما ناآش��نا به معارف اسالمي و ش��یفته مکتب هاي بیگانه، به نام اسالم 
اخالق مي نویس��ند و تبلیغ مي کنند، اما اخالق بیگانه، فلس��فه تاریخ مي نویس��ند 
همان طور، فلس��فه دین و نبوت مي نویس��ند همان طور، اقتصاد مي نویسند همان 
طور، سیاس��ت مي نویس��ند همان طور، جهان بیني مي نویسند همان طور، تفسیر 

قرآن مي نویسند همان طور و...
من به عنوان یک فرد مسئول به مسئولیت الهي، به رهبران عظیم الشان نهضت 
اسالمي که براي همه شان احترام قائلم، هشدار مي دهم و بین خود و خداي متعال 
اتمام حجت مي کنم که نفوذ و نش��ر اندیشه هاي بیگانه به نام اندیشه اسالمي و با 
مارک اسالمي اعم از آنکه از روي سوءنیت و یا عدم سوء نیت صورت گیرد، خطري 
است که کیان اسالم را تهدید مي کند. راه مبارزه با این خطر تحریم و منع نیست. 
مگر مي شود تشنگاني را که براي جرعه اي آب له له مي زنند، از نوشیدن آب موجود 
به عذر اینکه آلوده اس��ت، منع کرد؟ این ما هس��تیم که مسئولیم. ما به قدر کافي 
در زمینه هاي مختلف اسالمي کتاب به زبان روز عرضه نکرده ایم. اگر به قدر کافي 
آب زالل و گوارا عرضه کرده بودیم، به س��راغ آب هاي آلوده نمي رفتند. راه مبارزه، 
عرضه داش��تن صحیح این مکت��ب در همه زمینه ها با زبان روز اس��ت. حوزه هاي 
علمی��ه ما که امروز این چنین ش��ور و هیجان فعالیت اجتماع��ي یافته اند، باید به 
مسئولیت عظیم علمي و فکري خود آگاه گردند، باید کارهاي علمي و فکري خود 
را ده برابر کنند، باید بدانند که اش��تغال منحصر به فقه و اصول رس��مي جوابگوي 

مشکالت نسل معاصر نیست.

2. تجددگرایي افراط��ي. پرهیز از افراط و تفریط و 
گرایش به اعتدال در هر کاري خالي از دشواري نیست. 
یک خط باریک اس��ت ک��ه ان��دک بي توجهي موجب 
خروج از آن اس��ت. بلکه در آثار وارد شده که »صراط« 
از »مو« باریک تر اس��ت. اشاره به همین نکته است که 

رعایت اعتدال در هر کاري سخت و دشوار است.
بدیهي است مش��کالت جامعه بشري نو مي شود و 
مش��کالت نو راه حل نو مي خواهد. »الحوادث الواقعه« 
چیزي ج��ز پدیده هاي نوظهور نیس��ت ک��ه حل آنها 
بر عهده حامالن معارف اس��المي اس��ت. سر ضرورت 
وج��ود مجتهد در هر دوره و ضرورت تقلید و رجوع به 
مجتهد زنده همین اس��ت، واال در یک سلسله مسائل 
استانداردشده میان تقلید از زنده و مرده فرقي نیست. 
اگر مجتهدي به مس��ائل و مشکالت روز توجه نکند، او 
را باید در صف مردگان به ش��مار آورد. افراط و تفریط 
در همین جا پیدا مي ش��ود. برخ��ي آن چنان عوام زده 
هس��تند که تنها معیارشان س��لیقه عوام است و عوام 
هم گذش��ته گر اس��ت و به حال و آین��ده کاري ندارد. 
برخ��ي دیگر که به مس��ائل روز توجه دارن��د و درباره 

آینده مي اندیشند متأسفانه سخاوتمندانه از اسالم مایه مي گذارند.
3. رخت��ه فرصت طلبان. رخنه و نفوذ اف��راد فرصت طلب در درون یک نهضت 
از آفت هاي بزرگ هر نهضت اس��ت. وظیفه بزرگ رهبران اصلي این اس��ت که راه 
نفوذ و رخته این گونه افراد را سد نمایند. هر نهضت مادام که مراحل دشوار اولیه 
را طي مي کند س��نگیني اش بر دوش افراد مؤمن مخلص فداکار اس��ت، اما همین 
که به بار نشست و یا الاقل نشانه هاي بار دادن آشکار گشت و شکوفه هاي درخت 
هویدا ش��د، س��ر و کله افراد فرصت طلب پیدا مي شود. روز به روز که از دشواري ها 
کاس��ته مي ش��ود و موعد چیدن ثمر نزدیک تر مي گردد، فرصت طلبان محکم تر و 
پرش��ورتر پاي علم نهضت س��ینه مي زنند ت��ا آنجا که تدریج��اً انقالبیون مؤمن و 
ف��داکاران اولیه را از میدان به در مي کنند. این جریان تا آنجا کلیت پیدا کرده که 
مي گویند: »انقالب فرزندخور است« گویي خاصیت انقالب این است که همین که 
به نتیجه رس��ید فرزندان خود را یک یک نابود سازد. ولي انقالب فرزندخور نیست، 

غفلت از نفوذ و رخته فرصت طلبان است که فاجعه به بار مي آورد.
4. ابه��ام طر ح هاي آینده. روحانیت آن گروه مهن��دس اجتماعي مورد اعتماد 
جامعه اس��ت که به علل خاصي در ارائه طرح آینده کوتاهي کرده و الاقل به طور 
کامل و به امضا رس��یده ارائه نداده اس��ت. اما درمقابل، گروه هاي دیگر هستند که 
طرح ها و نقشه هایش��ان مشخص است؛ معلوم است جامعه ایده آل از نظر حکومت، 
از نظ��ر قانون، از نظر آزادي، از نظر ثروت، از نظر مالکیت، از نظر اصول قضایي، از 
نظر اصول اخالقي و... چگونه جامعه اي اس��ت. تجربه نشان داده که روشن نبودن 

طرح آینده ضایعات اساسي به بار مي آورد.
مطهري در مقاله اي مبس��وط وظایف حوزه هاي علمیه را به دو بخش وظایف 
اصلي و وظایف فعلي تقس��یم کرده است. آنچه مایه تأسف است آن است که در 
ح��ال حاضر حوزه هاي علمیه به دالیل گوناگ��ون ازجمله انگیزه »مدرک گرایي« 
مانند گذش��ته مال تربیت نمي کنند. زهد و قناعت که الزمه زندگي مرد خداست 
در میان روحانیون کمرنگ ش��ده است. وابستگي روحانیت به امکانات دولتي نیز 
روحانیون را عافیت طلب بار آورده اس��ت. وظایفي که مطهري براي روحانیت در 
آینده انقالب ترس��یم کرده، نیاز به کار علمي مداوم بر اساس نیازهاي روز دارد، 
اما روحانیون متأس��فانه تا حد زیادي عاشق س��لیقه خود هستند. از طرفي موج 
اخباري گري در حوزه ها لطمه جدي به دانش هاي عقلي نظیر فلسفه و ریاضیات 
و منطق زده اس��ت. در حوزه تفس��یر، فلس��فه، عرفان و اخالق درس هاي جدي 
وج��ود ندارد. حتي س��طح دروس اصول و فقه حوزه ها همچون گذش��ته عمیق 
نیس��ت. مهم ترین وظیفه روحانیت نس��بت به انقالب اس��المي که نقادي است 

فراموش شده است.
بزرگ ترین نگراني مطهري از هم لباسي هایش بود، مي ترسید در وظایف خویش 

کوتاهي کنند؛ ترسي که غیرمنتظره نبود.

هر نهضت مادام که مراحل دش�وار 
اولیه را طي مي کند سنگیني اش بر 
دوش اف�راد مؤمن مخل�ص فداکار 
اس�ت، اما همین که به بار نشست  
فرصت طل�ب  اف�راد  کل�ه  و  س�ر 
پی�دا مي ش�ود. روز ب�ه روز که از 
دشواري ها کاسته مي شود و موعد 
چی�دن ثم�ر نزديک ت�ر مي گردد، 
فرصت طلبان محکم تر و پرش�ورتر 

پاي علم نهضت سینه مي زنند
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گفتوگوبامحمدفرهادکليني
کارشناسارشدمسائلبينالمللدربارهتجديدرابطهامريکاوکوبا

تعريف کوبا از امنیت ملی تغییر کرده است
اشاره:

محمدفرهاد کلیني کارشناس ارشد مسائل بین  الملل به سراغ آن رفته  ایم.  که به معناي عدول از مواضع گذشته این کشور محسوب نمي  شود؟ این  ها مواردي است که در گفت  وگو با و آمریکا را به کناري نهاده است یا با توسل به دالیل دیگري مبادرت به ایجاد رابطه با امریکا کرده است که کوبا بعد از این همه سال مقاومت و ایستادگي آیا از مواضع خود عقب نشسته و مبارزه با امپریالیسم تمامي تالشش را مصروف سرنگوني فیدل کاسترو کرد و البته ناکام ماند. حال این پرسش مطرح است تلقي کرد. کوبا در بیش از 5٠ سال گذشته در نزدیک  ترین فاصله با آمریکا، ساز متفاوتي زد و امریکا نیز تصمیم امریکا و کوبا براي ایجاد رابطه میان دو کشور را باید یکي از مهمترین رخدادهاي اخیر جهان 

بین الملل

 بس�م اهلل الرحم�ن الرحیم. اگر ق�رار باش�د تاريخ انقالب 
کوب�ا را با س�رفصل های مهمی ک�ه نقطه عطف به حس�اب می آيند 
مرحله بن�دی کنیم، اي�ن انقالب را از آغاز تا اکن�ون در چه مراحلی 

دسته بندی می کنید؟
کلیني: بس��م اهلل الرحمن الرحیم. اگر بخواهیم روش تحلیل خود را بر اس��اس 
یک ن��وع دوره بندی ارائه دهیم، در درجه اول باید ببینیم بس��ترهای مخالفت در 
دوران باتیس��تا که به س��ال های قبل از ١959 میالدی برمی گردد، چگونه ش��کل 
گرفت. سعی می کنم به صورت شاخصی و تحلیلی مواردی را عرض کنم تا بتوانیم 
اتفاقی را که درنهایت، در 26 جوالی افتاد درک کنیم. بخش��ی از آن به ش��خص 
فیدل کاس��ترو برمی گردد که اندیش��ه هایش در ابتدا مارکسیستی نبود و به عنوان 
یک حقوقدان اعتقاد داش��ت باید بتواند از مردم حق خواهی کند. به همین دلیل، 

س��عی کرد فعالیتش را از یک مجموعه روشنفکر آغاز کند. درواقع، در تماس های 
اولیه، او نخبه مدار بود. اینجاس��ت که بحث ارتباطات و نزدیکی بین هم قطارانش، 
اع��م از اعض��ای خانواده، از جمله رائول کاس��ترو )رئیس جمهور فعلی( و ارنس��تو 
چگ��ووارا به عن��وان یک انقالبی انترناسیونالیس��ت یا کامیلو س��ین فوئگوس که از 
انقالبی��ون دوران اول کوبا بود، اتفاق افتاد. اینه��ا تحت تأثیر یک نوع تفکر تقریباً 
ناسیونال  سوسیال بودند. ناسیونال به این معنا که یک تفکر جامع برای پرچمداری 
خیز انقالب ها در امریکای التین نداش��تند و این به تدریج بالغ ش��د. عمده دغدغه 
آنها مبارزه با رژیم دیکتاتوری باتیس��تا و ش��کل دادن ب��ه اعتراضات مردم بود. و 
سوس��یال به این معنا که تقریباً می توان گفت، به ش��دت اجتماع گرا بودند، یعنی 
تاب تحمل شرایطی را که در آن دوران در حال عبور از فضای امریکای التین بود، 
نداشتند. فضای غالب عمدتاً ناسیونالیستی بود، با ترکیبی از نگاه به سرمایه داری.
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در یک جمع جبری می توانیم چنین برداش��تی داش��ته باشیم. البته امریکای 
التین همیش��ه زیرس��اخت های اعتراض را به خاط��ر نگاهش به اس��تعمار، بحث 
بومی ها، سیاهان و مبارزه طبقاتی داشته است. این موضوعات همیشه در امریکای 
التین بوده اس��ت، ب��ه همین دلیل، معموالً چهره ها در امری��کای التین نقش ایفا 
کرده اند؛ چه زاپاتا، چه ساندینو، چه بولیوار، چه آلنده، فرقی نمی کند. از آرژانتین 
تا مکزیک، ونزوئال، کوبا، نیکاراگوئه به هرکدام نگاه کنیم، همیش��ه س��عی کردند 
بر اس��اس یک چهره ش��اخص و درواق��ع رهبرگرا عمل کنند. در گذش��ته، یعنی 
زمان��ی که امپراتوری اس��پانیا در این منطق��ه مدل خود را حاکم ک��رده بود، در 
چارچوب نزاع و موازنه قدرت ها، شاهد بودیم که شیوه های براندازی معموالً تحت 
تأثیر نوع ب��ازی قدرت ها و دراصل، در زیرمجموعه تاکتیک آنها قرار می گرفت. به 
همی��ن دلیل، می بینید ب��ا توجه به نگاهی که جریان انگلوساکس��ون در پیدایش 
ماس��ونری داشت در امریکای التین جنبش های ماسونری رسالت دیگری داشتند. 
به همین دلیل، بسیاری از چهره های آزادی بخش در امریکای التین ماسون بودند. 
امروز هم می بینیم ماس��ونری که در امریکای التین شاهدش بودیم، سعی می کرد 
رهایی بخش عمل کند، با ماسونری در خاورمیانه سعی می کرد خود را به حاکمیت 
و نخب��گان و دولت ه��ا متص��ل کند تا بتوان��د مقصود خ��ود را در جوامع به پیش 
ب��رد، منش و رفتاری متفاوت داش��ت. به همین دلیل، اکث��ر چهره ها در امریکای 
التین اگرچه چهره های ملی هس��تند، در حوزه ماس��ونری تعریف می شوند. از این 
منظ��ر، وقتی به پدیده کوبا بنگری��م، یک نبرد پنهانی بین جریان »هیس��پن« و 
»انگلوساکس��ون« مشاهده می کنیم و همین موضوع اکنون در چارچوب یک سری 
رقابت ها در داخل امریکا هم وجود دارد. نگاهی که جناح جنوبی و غربی امریکا به 

تحوالت دارد تا حدودی با نگاه جناح شرقی و شمالی متفاوت است.
اگ��ر این را درس��ت درک کنیم، می فهمی��م انگیزه اوباما از رف��ع تحریم علیه 
کوبا چه بود و بهتر می توانیم موش��کافی کنیم که تنها در چارچوب نوع مناسبات 
بی��ن هاوانا و واش��نگتن نبود، بلکه حاصل نوع نگاهی بود ک��ه اوباما، به عنوان یک 
استراتژیست، نسبت به امنیت پیرامونی و امنیت درونی امریکا دارد. از این منظر، 
می بینیم انقالب کوبا ابتدا تحت تأثیر همان نگاه ناسیونال-سوسیال بوده و متعاقب 
آن از روش های مختلف مبارزه تأثیرپذیری داشته است. به همین دلیل، می بینیم 
در ش��یوه های براندازی نظام های دیکتاتوری و س��رمایه داری که بر اساس انقالب 

اجتماعی کارگری یا پرولتاریا تعریف می شد و از سوی دیگر، انقالب کشاورزان در 
چین و روش و رسالتی که مائو برای خود قائل بود، پدیده کوبا پدیده ای استثنایی 
ش��د. به این دلیل که اساساً کوبا زیرس��اخت کارگری نداشت، بلکه جامعه ای بود 
که از ش��رایط برده داری خارج ش��ده، اما به وضعیت جدیدی نیز نرسیده بود. کوبا 
درواقع، ی��ک کازینوی بزرگ بود، به اضافه گروهی کش��اورز که برای کمپانی های 
خارجی به دلیل اهمیت کوبا در زمینه نیشکر و تا حدودی قهوه و موز مهم بود. به 
همین دلیل، جامعه کوبا یک جامعه کارگری نبود و حتی فئودالی هم نبود؛ بیشتر 
خروج از یک دوره برده داری بود که ساخت اجتماعی آن شکل نگرفته بود و توسط 
یک حاکمیت ش��به نظامی مدیریت می شد، شبیه به یک فرماندار نظامی. وقتی با 
کش��تی گرانما وارد شدند و به سمت کوه های سیراماسترا رفتند، نگاه شان این بود 
که ما حمله می کنیم و قدرت نظامی را درهم می کوبیم. به همین علت، به پادگان 
یا »قاعه مونکادا« حمله کردند و وقتی موفق به فتح آن ش��دند، شکس��تن هیبت 
حاکمیت مصنوعی در هاوانا به گونه ای بود که پیوستن مردم به جنبش 26 جوالی 
خیلی س��ریع اتفاق افتاد و مردم این جنبش را به عنوان ش��ش سیاسی خود تلقی 
کردند. از این نگاه آنها هیچ گرایش چپی نداشتند و تنها قصدشان فرار از فشار بود.

  اين در مرحله پیروزی اس�ت. آيا در ادامه هم اين جنبش 
بار ايدئولوژيک پیدا نکرد؟

کلیني: اتفاق مهمی که افتاد، این بود که نگاه جنگ مس��لحانه و چریکی در 
روش ه��ای خلع ید از حاکمیت های دیکتاتوری منظ��ری پیدا کرد که تأثیر آن را 
در کش��ورهای جهان س��وم و از جمله در کش��ور خودمان نیز ش��اهد بودیم. مثاًل 
مس��عود احمدزاده تئوری »جنگ مس��لحانه؛ هم تاکتیک و هم استراتژی« را وارد 
اندیشه های مارکسیستی- لنینیستی ایران می کند. در عرصه های دیگر هم این امر 
را دیدی��م و تقریباً می توان گفت، کوبا بعد از این واقعه، نه تنها در امریکای التین، 
که در س��ایر جوام��ع و جنبش های چپ در نظام بین الملل نیز به یک ش��به مدل 
تبدیل ش��د. با پیروزی انقالب ش��اهد بودیم تعامل لرزان و شکننده ای بین حزب 
کمونیس��ت س��نتی کوبا )که محف��ل کوچکی بود، اما از لح��اظ تئوریک قوی کار 
می کرد( و جوانان مس��لح جنبش 26 جوالی شکل گرفت. در این مقطع به تدریج 
گرایش��ات چپ در نگاه جنبش پدیدار شد. البته امتداد نگاه چپ مارکسیستی در 
می��ان تمام چهره های جنبش واحد نبود و بس��یاری را می ت��وان نام برد که بعدها 
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امري�کای التی�ن جنبش ه�ای  در 
ماسونری رس�الت ديگری داشتند. 
از  بس�یاری  دلی�ل،  همی�ن  ب�ه 
چهره های آزادی بخش در امريکای 
التی�ن ماس�ون بودن�د. ام�روز هم 
می بینیم ماس�ونری که در امريکای 
التین شاهدش بوديم، سعی می کرد 
رهايی بخش عمل کند، با ماسونری 
که در خاورمیانه سعی می کرد خود 
را ب�ه حاکمیت و نخبگان و دولت ها 
متص�ل کند تا بتوان�د مقصود خود 
را در جوام�ع به پی�ش برد، منش و 

رفتاری متفاوت داشت.

از جنبش جدا ش��دند. و یا مثاًل نگاه چه گوارا نسبت به 
چ��پ بین الملل که یک نگاه انتقادی بود. از این منظر، 
شاهد ایجاد یک تفاوت در نظر فیدل کاسترو و چه گوارا 
بودی��م که البته هیچ وقت آن را بزرگ نکردند. اوج این 
تفاوت در زمان سخنرانی چه گوارا در سازمان ملل بود 
که به عنوان نماینده کوبا س��خنرانی کرد و به شوروی 
در صحن سازمان ملل انتقاد کرد. انتقادش هم این بود 
که روسیه اس��لحه را به خلق ها می فروشد، درحالی که 
اسلحه مال خلق هاست و در تملک آنهاست. به همین 
دلیل، روس ها خیلی عالقه نداشتند یک جریان تجدید 
نظر طلب آنها را نقد کنند و به تدریج س��عی کردند از 
طریق حزب کمونیس��ت کوبا و با یک تعامل مرحله ای 
با خود جنبش 26 جوالی و دولت جدید کوبا و شخص 
کاس��ترو، این وضعیت را مدیریت کنند. فیدل کاسترو 
تصمیم گرفت، نقش چگونگی تعامل با روس��یه را بین 
خود و ب��رادرش، رائول )رئیس جمهور فعلی( تقس��یم 
کند. بی دلیل نیست که بعدها رائول وقتی در چارچوب 
حکومت نقش خود را افزایش می دهد، در جایگاه وزیر 
دفاع می نش��یند و سعی می کند ورودی اتحاد جماهیر 
ش��وروی به کوبا را مدیریت کند. قبل از این اتفاقی که 
افت��اد این بود که کامیلو س��ین فوئگوس در یک پرواز 

کشته شد و خیلی ها می گفتند این نتیجه اختالف داخلی جنبش بوده است. اینها 
البته اخباری بود که توس��ط جریان ضدانقالبی که از کش��ور خارج شده بود و در 

میامی امریکا پناه گرفته بود، پمپاژ می شد.
 ت�ا مقطع پیروزی انق�الب آيا آن چیزی ک�ه در امريکای 
التی�ن به عنوان يک پدي�ده تحت عنوان »الهی�ات رهايی بخش« يا 

»کلیسای انقالبی« مطرح است، با اين جنبش هم همراه بوده؟
کلیني: معترضان کاتولیک در کوبا وجود داشتند، به همین خاطر هم کاسترو 
س��عی نکرد کلیس��ا را کاماًل منزوی کند. البته آنجا پروتس��تان ها ه��م بودند، اما 
کاس��ترو هی��چ گاه رفتاری که مثاًل ان��ور خوجه در آلبانی دنبال ک��رد، دین زدایی 
محض را، دنبال نکرد. موضوع الهیات آزادی بخش در امریکای التین بحث بس��یار 
گس��ترده ای اس��ت. به نظر من، یکی از اش��تباهات سیاس��ت خارج��ی جمهوری 

اس��المی این بوده که صرفاً با نگاه چپ و سوس��یالیزم 
نوین با امریکای التین ارتب��اط برقرار کند. در حالی که 
با توجه به نگاه دینی خود می توانس��تیم ارتباط خوبی 
با جریان واتی��کان دوم برقرار کنی��م. جریان واتیکان 
دوم و کلیس��ای شبکه ای و کلیس��ای فقر در امریکای 
التین جایگاه خاصی دارد که ش��ما ای��ن قدرت را در 
برزیل و پرو، یا در اندیش��ه های گوستاوو گوتیه رز هم 
می بینید. چون متأسفانه شناخت نیست و با استدالل 
کامل ش��رایط را تحلیل می کنیم، دچار نوعی س��ایش 
در روابطمان می ش��ویم. البته م��ن نمی گویم ما نباید 
با جریان های سوسیالیس��ت دیالوگ داش��ته باش��یم. 
اتفاقاً حتماً باید ب��ا تمامی جریان های امریکای التین، 
از جمله احزاب نوین دموکراس��ی طلب دیالوگ داشته 
باشیم. از آنجا که جمهوری اسالمی به لحاظ نظری یک 
قدرت فرهنگی جامع اس��ت، حتم��اً باید با گفت وگو با 
همه این جریان ها دریادلی خود را نش��ان دهد. به نظر 
م��ن، در اولویت های مان باید با جریانی که مس��یحیت 
فعلی را نقد کرده و به دخالت دین در سیاس��ت معتقد 
اس��ت و می گوید کلیس��ا بعد از قرون وسطا به انحراف 
رفته که سیاس��ت را از خود تفکیک کرده و دچار یک 
نوع سکوالریزم توسط سیاستمداران شده، نوعی تعامل 
س��ازنده داشته باش��یم. به همین خاطر نگاهی که در امریکای التین وجود دارد با 
حوزه اروپا کاماًل متفاوت است. به همین خاطر، کلیسای انقالبی در امریکای التین 
نقش خاص خود را دارد. مثاًل در جنبش الس��الوادور که یک جنبش چپ در زمان 
جنگ س��رد بود، بس��یاری از مبارزان کشیش بودند؛ کشیش��انی که می خواستند 

مبارزه کنند، در چارچوب جنبش السالوادور مبارزه می کردند.
در کوب��ا مذهب به معنای جاهای دیگر امریکای التین از غنای کافی برخوردار 
نب��ود، یک دلی��ل آن، ژئوپولیتیک و جزیره بودنش بود. دلیل دیگر هم این بود که 
جامعه کوبا خیلی در مس��ئله مذهب عمیق نبود. به همین دلیل، س��عی کردند در 
مذاک��رات امریکا و کوبا، واتیکان هم نقش داش��ته باش��د ت��ا بتواند یک جای پا و 
ذخیره ایدئولوژیک را در آینده کوبا سامان دهد. در گذشته، در شرایط مشابه میل 
کوبا به نقش آفرینی کلیس��ای پروتس��تان بودیم، اما این بار این کلیسای کاتولیک  کوبا به نقش آفرینی کلیس��ای پروتس��تان بودیم، اما این بار این کلیسای کاتولیک گس��ترده ای اس��ت. به نظر من، یکی از اش��تباهات سیاس��ت خارج��ی جمهوری 

فیدل کاسترو
26 ژوئیه ١956 میالدی گروهی از جوانان مس��لح 
کوبای��ی ب��ه قصد س��رنگونی حکومت ژنرال باتیس��تا، 
دیکتاتور وابس��ته به آمریکای کوبا، به پادگانی در شهر 
مونکادا حمله کردند که البته موفقیت آمیز نبود و تعداد 
زیادی از آنها توس��ط سربازان باتیس��تا کشته شدند و 
زنده ماندگان نیز راهی تبعید شدند. اما همین عملیات 
ناموفق سرآغاز تشکیل جنبشی به نام »26 ژوئیه« شد 
که شش س��ال بعد با سرنگون کردن حکومت باتیستا، 

نظام تازه ای را در کوبا مستقر کرد.
رهبری این جنبش از ابتدا تا پیروزی و سال ها بعد 
از آن در اختیار جوانی بود که تا سال ها الگوی بسیاری 

از مبارزان در آمریکای التین شد. 
»فیدل کاس��ترو« که این روزه��ا نهمین دهه عمر 
خود را می گذراند، در س��ال ١926 در ش��هر اوریِنته 
و در خان��واده ای فئودال و مرفه متولد ش��د و پس از 
گذراندن تحصیالت ابتدایی، به قصد ورود به دانشکده 
حقوق راهی هاوانا، پایتخت کوبا ش��د تا مرحله تازه ای 
از زندگ��ی او که تاریخ کش��ورش را نی��ز وارد دوران 

تازه ای می کرد، شکل بگیرد.
فی��دل پس از شکس��ت عملیات حمله ب��ه مونکادا 
به همراه تعدادی از هم رزمانش از جمله برادرش رائول، 
راهی مکزیک ش��د و در آنجا پس از آش��نایی با ارنستو 
چگووارای آرژانتینی به تقویت توان چریکی گروه خود 
یا همان جنبش 26 ژوئیه پرداخت تا در نهایت در سال 
56 می��الدی به همراه ٨٠ تن دیگ��ر از همرزمان خود، 
پس از سفری ماجراجویانه به وسیله یک قایق تفریحی 

به کوبا بازگشت.

ورود چریک های ج��وان برای آنها خوش یمن نبود، 
چراکه با حمله همه جانبه س��ربازهای باتیس��تا مواجه 
شدند و راهی جز پناه گرفتن در کوه های سیرا مائسترا 
نداش��تند. بنابراین سیرامائس��تا به مکان جدیدی برای 
تدارک حمالت ت��ازه این گروه به مواضع حکومت بود. 
حمالت��ی که در نهایت و پس از حدود دو س��ال نتیجه 
داد و ژنرال باتیس��تا را وادار کرد که در اولین روز سال 
١959 با خروج خود از کش��ور، عیدی ناخواس��ته ای به 

فیدل و یارانش بدهد.
با خروج باتیس��تا از کوبا، رژیم او نیز منقرض ش��د 
و ب��ه فاصله کوتاهی فیدل کاس��ترو ب��ه رهبر و رئیس 
جمهور کوبا تبدیل ش��د. فیدل کاسترو در طول دوران 
طوالنی حکومتش بر کوبا پایه های نظامی را گذاش��ت 
که اگرچه بر اس��اس مارکسیسم شکل نگرفته بود، اما 
به دلیل خصومتش با ایاالت متح��ده آمریکا به یکی از 
متحدین اصلی بلوک ش��رق بدل شد. آنچه اهمیت این 
اتحاد را بیشتر می کرد، فاصله بسیار کم کوبا با سواحل 
میامی در آمریکا بود. به عبارتی باید گفت که با پیوستن 
کوبا به بلوک شرق، اتحاد جماهیر شوروی توانسته بود 
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در نزدیک ترین فاصل��ه ممکن با آمریکا، به عنوان رهبر 
بلوک غرب، متحدی داش��ته باش��د که در صورت نیاز 

می توانست امنیت آمریکا را تهدید کند.
جن��گ »خلیج خوک ه��ا« نمونه عین��ی رقابت دو 
ابرق��درت جهانی در کوبا را نش��ان می دهد. در س��ال 
١96١ می��الدی حدود ١7٠٠ نف��ر از مخالفان انقالب 
کوبا که به آمریکا گریخته بودند، با همکاری س��ازمان 
جاسوس��ی آمریکا و به دس��تور جان اف کندی، رئیس 
جمه��ور وق��ت آمری��کا، وارد منطقه ای به ن��ام »خلیج 
خوک ها« در جنوب کوبا ش��دند تا با عملیاتی نظامی، 
حکومت تازه تأس��یس فیدل کاسترو را سرنگون کنند. 
این عملیات البته با شکس��ت مواجه شد. اما دلیل این 
شکس��ت می تواند اوج رقابت شرق و غرب بر سر کوبا را 
آشکار کند. چرا که سرویس جاسوسی شوروی بود که 
چن��د روز پیش از این عملی��ات مخفیانه، از تدارک آن 
توس��ط آمریکا مطلع شد و موضوع را به اطالع کاسترو 
رساند. به همین دلیل کاسترو نیز برخالف تصور آمریکا 
کام��ال آگاهانه به اس��تقبال این نبرد رفت و توانس��ت 
با قلع و قمع دش��منانش شکس��تی تلخ را بر س��ازمان 

جاسوسی آمریکا تحمیل کند.
فارغ از مسئله نبود آزادی سیاسی و اوضاع نامساعد 
اقتص��ادی، نظ��ام انقالبی کوبا توانس��ته الاق��ل در دو 
حوزه مشخص بهداش��ت و درمان و آموزش رایگان به 
دس��تاوردهای چش��مگیری دس��ت یابد. به گونه ای که 
تمامی ش��اخص های س��ازمان بهداش��ت جهانی نشان 
می دهد مردم کوبا علی رغم تحریم های آمریکا درر حوزه 
بهداشت پا به پای جوامع توسعه یافته و در مواردی بیش 
از آنها پیشرفت کرده اند. برای مثال آمار ابتال به ایدز در 
این کش��ور به ازای هر هزار نفر، تنها یک نفر است، در 
حالی ک��ه میانگین جهانی ٨ برابر کوبا اس��ت. امید به 
زندگی نیز ش��اخص دیگری اس��ت که باال بودن سطح 
س��المت جامعه کوبا را تأیید می کن��د. در حالی که در 
سال ١96٠ امید به زندگی مردم کوبا 5٨ سال بوده، در 
س��ال 2٠٠5 به حدود 7٨ سال رسیده است. دسترسی 
95 درصدی مردم این کشور به آب آشامیدنی سالم نیز 
در ن��وع خود جالب توجه اس��ت. اما آنچه این آمارها را 
جذاب تر می کند، دسترسی تقریبا رایگان مردم کوبا به 

خدمات پزشکی و بهداشتی است.

توس��عه نظام آموزش رایگان نیز دس��تاورد دیگری 
است که انقالب کوبا توانست به آن دست یابد. به طوری 
که می توان ادعا کرد که بی سوادی در این کشور تقریبا 
به صفر رس��یده است و از س��وی دیگر سرمایه گذاری 
دولت کوبا بر روی تعلی��م متخصص خصوصا در حوزه 
پزش��کی امروز به نتیجه نشس��ته است و برای مثال در 
ازای نف��ت و ان��رژی دریافت��ی از ونزوئال به آن کش��ور 

پزشک می فرستد.
  فیدل کاس��ترو در نهایت در س��ال 2٠٠٨ به دلیل 
کهولت س��ن و بیم��اری از قدرت کنار رف��ت، اما این 
به معن��ای پایان حکومت کاس��ترو در کوبا نبود، چراکه 
کاسترویی دیگر به نام رائول که از همان ابتدای جنبش 
همراه همیشگی برادرش فیدل بود، جانشین وی شد تا 
فیدل دهه نهم عمر خود را با آرامشی بیشتر طی کند. 
ای��ن روزها اگرچ��ه او بیمار اس��ت و ش��اید تأثیر 
چندانی در تصمیم گیری های دولت کوبا نداشته باشد، 
ام��ا همگان بر ای��ن باورند که هنوز ه��م و به رغم تمام 
نارضایتی ها، نام و سایه وی می تواند مردم کوبا را حول 

محوری واحد متحد کند.

ب��ود که وارد عمل ش��د. اگ��ر به همان تقس��یم بندی 
دوره ای برگردی��م، می توان گفت، م��ا یک دوره از اول 
انق��الب تا ١963 و س��پس خ��روج چه گ��وارا از حلقه 
اولی��ه انقالبیون کوبا را ش��اهدیم. متعاقب این موضوع 
کوب��ا تا حدود س��ال 69 یا 7٠ می��الدی رفتار خود را 
دنب��ال می کند و در این زمان عماًل به عنوان کش��وری 
که در لیس��ت انتظار اردوگاهی بود، مطرح مي  شود. از 
س��ال های 69 یا 7٠ به بعد کوبا ب��ا اینکه عضو پیمان 
ورش��و نبود، عماًل به لحاظ اقتصادی رفتارهای کمونی 
خ��ود را تقویت کرد. از این زمان بود که نوع نگاه کوبا 
به لحاظ س��اختار اجتماعی »انگلس��ی« شد. یعنی اگر 
بخواهیم بگوییم در قرن بیس��تم کدام کش��ور بیشتر 
سعی کرد از نظرات انگلس پیروی کند، می توان گفت، 
این کش��ور دولت کمونیستی کوبا بود. آنها تقریبا نهاد 
خان��واده را از معادالت حذف کردند. البته ریش��ه نهاد 
خانواده در کوبا حتی در زمان باتیستا هم قوی نبود. به 
خاطر اینکه در کل نگاه امریکایی ها به کوبا یک محیط 
غیراخالقی بود. از این منظر می ش��ود گفت، چگونگی 
بهره گیری دولت کوبا از نظریات چپ، در سال های بعد 

از ١97٠ سمت وس��وی خاصی پیدا کرد. یعن��ی می توان گفت، در چارچوب رفتار 
منطقه ای بیش��تر سعی کرد کاسترویست عمل کند، در حوزه اجتماعی سعی کرد 
انگلس��ی عمل کند و در حوزه اقتصادی هم کاماًل مارکسیستی- لنینیس��تی عمل 
ک��رد. البته چون کوبا یک احس��اس انقالبی دائمی را در خ��ود پرورش می داد، به 
بحث تس��لط امنیتی بر جامع��ه هم خیلی بها م��ی داد و کمیته های انقالب نقش 
مهمی در این کشور داشتند. از سوی دیگر، شاهد بودیم کوبا موفق شد در برخی 
حوزه ها علی رغم نداش��تن منابع کافی برای توس��عه، در بخش خدمات توفیق های 
خوبی به دست بیاورد. واقعاً در کوبا آموزش رایگان بود و هست و خدمات پزشکی 
ارزان و تقریباً رایگان بود و هست. بحث خدمات اجتماعی و مدنی را سعی کرد با 
بهره گیری از یک نوع همبستگی و تولید یک انضباط امنیتی میسر کند. تا ابتدای 
ده��ه نود میالدی این پیوس��تگی ب��ه اردوگاه چپ حفظ می ش��ود، البته با حفظ 
برتری تفکر فیدل کاس��ترو یا به قول خود آنان »فرمانده فیدل«. البته ریزش ها و 
مخالفت های موردی هم مشاهده می شد که همراه با برخی پناهندگی های سیاسی 

بود، اما اینها جریان مسلطی نبودند که بتوانند به عنوان 
یک جریان اعتراضی رخ نمایی کنند.

 ش�اهد مهاج�رت گس�ترده ای از کوبا به 
امري�کا هس�تیم. آي�ا اي�ن مهاجرت ه�ا همگی در 
مخالف�ت با اصل انق�الب بوده، ي�ا در مقاطع زمانی 
پس از انقالب هم مهاجرت هايی اتفاق افتاده است؟

کلیني: ده درصد جمعیت کوبا به امریکا مهاجرت 
کرده اند. اما اصل نزدیکی س��رزمین همواره در موضوع 
مهاج��رت نقش دارد، ح��ال اگر بحران سیاس��ی و یا 
عالی��ق ه��م به این موضوع اضافه ش��ود، این مس��ئله 
تشدید می شود. در همین فالت سیاسی ایران، برادران 
و خواهران افغان هم به همین دلیل به ایران مهاجرت 
کرده اند که آنجا هم البته بحران نقش داشت. بنابراین، 
این موضوع پیچیده ای نیست. گاهی مهاجرت با انگیزه 

جست وجوی سرنوشت اتفاق می افتد.
 اي�ن درس�ت، اما در کش�ور خودمان هم 
پیش از انقالب شاهد مهاجرت با انگیزه ای که اشاره 
کردي�د بوديم، ام�ا وقوع انقالب خ�ود باعث ايجاد 
يک م�وج مهاجرت جديد ش�د. ش�روع جنگ هم 
همین ط�ور. می خواهم ببینم بعد از وقوع انقالب در کوبا آيا ش�اهد 
موج جديد مهاج�رت ورای مهاجرت های معمول بوده ايم؟ همچنین 

آيا مخالفان کاسترو در امريکا سازماندهی منسجمی دارند؟
کلین�ي: بله، حت��ی در کنگره امریکا الب��ی دارند. در کوب��ا آن تصوری که از 
آینده است، برخی این نظام کمونیستی را نمی پذیرند. علتش هم آزادی اجتماعی 
نیس��ت، زیرا در کوبا آزادی اجتماعی به صورت مفرط وجود دارد. حتی بخشی از 
جامعه ک��ه مهاجرت کرده اند، این نوع روابط اجتماعی عریان را نمی پذیرند. بحث 
دیگر موضوع مالکیت اس��ت. جامعه کوبا با توجه به اینکه یک جامعه کشاورزی و 
بسیار کم شدت صنعتی است، مردم دوست داشتند چیزی برای خود داشته باشند، 
اما همیش��ه حتی در زمان باتیس��تا از این حق مالکیت که یک امر فطری اس��ت، 
منع ش��ده اند. یک بخش دیگ��ر هم به اعتراضات سیاس��ی برمی گردد. آزادی های 
سیاس��ی در کوبا بخصوص تا س��ال های 9٠ تقریباً صفر بود، حتی نمی توان گفت 
مثاًل پنج درصد. درواقع هیچ جریانی، هیچ رسانه ای، هیچ تریبونی و هیچ امتیازی 

کوبا  دول�ت  بهره گیری  چگونگ�ی 
از نظريات چپ، در س�ال های بعد 
از 1970 سمت وس�وی خاصی پیدا 
ک�رد. يعن�ی می ت�وان گف�ت، در 
چارچ�وب رفتار منطقه ای بیش�تر 
س�عی ک�رد کاسترويس�ت عم�ل 
کن�د، در ح�وزه اجتماع�ی س�عی 
کرد انگلس�ی عمل کند و در حوزه 
مارکسیستی- کاماًل  هم  اقتصادی 

 لنینیستی عمل کرد.
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برای داشتن اپوزیسیون وجود نداش��ت. به همین دلیل، اپوزیسیون سعی می کرد 
موقعی��ت خ��ود را در خارج از مرزها تعریف کند. نمی ت��وان گفت، مهاجرت تحت 
تأثی��ر تنها یک پدیده بوده اس��ت. عالوه ب��ر اینها، نس��بت های خانوادگی هم بر 
مهاجرت تأثیر گذاش��ت. بس��یاری افراد که خانواده هاش��ان بعد از انقالب از کوبا 
خارج ش��دند و به میامی که تنها 6٠ مایل با امریکا فاصله دارد، رفتند نیز به این 
کشور مهاجرت کردند. بخش عظیمی ناشی از جست وجوی سرنوشت و عدم امکان 
اعتراض سیاس��ی بوده اس��ت. در جامعه کوبا هم به این دلیل که سوسیالیس��تی 
تعریف ش��ده بود و تعریف کار برابر با اس��تعداد نبود، بس��یاری افراد که در خود 
اس��تعداد خاصی می دیدند به اقتصاد دوم روی می آوردند و سعی می کردند نوعی 
معامل��ه پایاپ��ای یا تهاتر را بین خود س��امان دهند. اقتصاد کوب��ا هم یک اقتصاد 
جزیره ای و متکی به برخی منابع خارج از کش��ور است و شوروی سالیانه 4میلیارد 
دالر ب��رای کوبا هزین��ه می کرد. البته خیلی ها معتقدند کوبا قمر »س��ویت« بوده، 
اما من این اعتقاد را ندارم و فکر می کنم کاس��ترو توانست بدون اینکه کاماًل تفکر 
ش��وروی را بپذیرد و در زمین آن بازی کند، آنها را اس��تثمار کند و تفکر خود یا 
ناس��یونالیزم کوب��ا را تقویت کند و همزمان بابت جای��گاه ژئوپولیتیک خود امتیاز 
بگیرد. به همین دلیل، ادبیاتی که در خالصه وضعیت کوبا استفاده می شود، خیلی 
عمیق نیس��ت. کوبا، کوباست و هیچ گاه حتی فرزند خوانده شوروی هم نبوده، زیرا 

روس ها در پیدایش مؤلفه هایش نقس مؤثری نداشتند.
باز اگر به بحث تقسیم بندی دوره ای برگردیم، بعد از فروپاشی شوروی شاهدیم 

اردوگاه��ی  شکس��ت  ک��ه 
مع��ادالت  به هم خ��وردن  و 
اندیش��ه  رفت��ن  بی��ن  از  و 
این  به ش��دت  مارکسیس��تی 
سؤال را مطرح می کرد که آیا 
کوبا فرومی ریزد؟ اما ش��رایط 
نشان داد تدابیری که کاسترو 
برای کوبا اندیشیده بود، باعث 
ش��د آث��ار بح��ران، برعکس 
سوسیالیستی،  جمهوری های 
مثل قزاقزس��تان و آذربایجان 
و امثالهم، خیلی با سرنوش��ت 
کوبا بازی نکند. همزمان این 
را ه��م باید دی��د که برخالف 
به  انتظ��ار تحلیلگ��ران، کوبا 
سمت چین نرفت. نمی خواهم 
ایدئولوژیک،  لجاج��ت  بگویم 

چون خود کوبایی ها معتقدند ایدئولوژی شان غنی است. 
آن سال ها دوسیستمی کردن اقتصاد را هنوز جلو نبرده 

بود.
  البت�ه در آن س�ال ها چین هم 
ديگ�ر مدع�ای ايدئولوژي�ک خ�ود را از 
دس�ت داده بود و ما تقريبًا هیچ جای دنیا 
ش�اهد يک جريان مائوئیستی نبوديم. در 
حوزه های استعمار بین المللی اين طور بود 
که اگر مثاًل فرانس�ه عقب نشینی می کرد، 
امريکا می رف�ت و جايش را می گرفت. اما 
بعد از عقب نش�ینی های تفکر لنینیستی 

اصاًل چین سعی نکرد جای آن را بگیرد.
کلیني: البت��ه این از ضعف تئوریک چین ناش��ی 
نب��ود، بلک��ه ناش��ی از قدرت طلبی چین ب��ود. چین 
تعریف قدرتی متفاوت از تعریف مارکیسیزم و لنینیزم 
داشت. و اکنون هم چین می تواند خیلی سریع به یک 

امپراتوری در جهان تبدیل شود.
اما اگر بخواهیم به کوبای بعد از فروپاش��ی شوروی 
بپردازی��م، می بینی��م جهت گی��ری کوبا تح��ت تأثیر 

یک سری عوامل قرار می گیرد. نخست اینکه دیگر کمک های سالیانه شوروی وجود 
نداش��ت، دیگر اینکه تبلیغ و تأکیدی که درباره پایداری کمونیزم انجام می ش��د، 
در افکار عمومی ضربه خورده بود. س��وم اینکه همزمان، برنامه های اقتصادی کوبا 
نتوانسته بود به اهداف خود در حوزه تولید دست یابد. بنا به همه این دالیل، غرب 
تالش کرد به تدریج به ش��کلی کوبا را تحت فش��ارهای جدیدتر، قوی تر و پنهان تر 
قرار دهد تا این وصله ناجور را از امریکای مرکزی پاک کند. اما موفق نش��د، زیرا 
برگ برنده مهم دولت کوبا دیپلماس��ی عمومی اش بود و موفق شده بود در فضای 
عموم��ی امریکای التین و تولید جنبش های هم��راه، یک زایش ژئوپولتیکی انجام 
دهد. نمونه اش را هم در نیکاراگوئه دیدیم، حتی به شکلی محدودتر در حوزه نفوذ 
امنیتی در پاناما دیدیم. کانال پاناما برای امریکا بس��یار استراتژیک است و به هیچ 
وجه حاضر به تحمل یک رقیب یا آس��یبی در آن نیس��ت. در جنبش السالوادور و 
کلمبیا کوبا موفق ش��ده بود با حدود 77 دسته، گروه، حزب و سازمان، از مجموع 
حدود ١4٠ جنبش اعتراضی امریکای التین ارتباط برقرار کند. یعنی تقریباً نیمی 
از فض��ای اعتراض��ی امریکای التین خ��وراک ذهنی خود را از کوب��ا می گرفت. به 
همی��ن دلیل، در این مرحله تمرکز کوبا برای جابه جای��ی منابع اهمیت پیدا کرد 
و تمرک��ز خود را معطوف ونزوئال کرد و می بینیم که با پیدایش جریان »چاویزم« 
کوبا توانست آلترناتیوی برای کمک هایی که از شوروی دریافت می کرد، ایجاد کند. 
به همین دلیل، نقش کوبا در ونزوئال بس��یار مهم و انکارناپذیر اس��ت. البته این به 
ای��ن معنا نبود که کوبا تنها ب��ه یک نفوذ امنیتی در امریکای التین فکر کند. کوبا 
سعی می کرد حتی با ادبیات 
برقرار  ارتباط  التین  امریکای 
کند. ادبی��ات امریکای التین 
بس��یار خاص و ویژه اس��ت و 
می ت��وان گف��ت، ادبی��ات در 
آن منطق��ه همپ��ای مذهب 
در فرهنگ نقش ایفا می کند. 
کوبا ت��الش کرد ب��ا چهره ها 
ارتب��اط برقرار کند و چهره ها 
را به سمپات های خود تبدیل 
کند. حتی یک آوازی هس��ت 
ب��ه ن��ام »گوآنتانام��ه را« که 
تقریب��اً پرچم و س��رود اصلی 
تم��ام امریکای التین اس��ت. 
این ش��عر درب��اره یک دختر 
اما خب  اس��ت.  گوانتانامویی 
در  منطق��ه ای  گوانتانام��و 
کوباس��ت که البته دست امریکاست و هنوز هم امریکا 

در بخشی از این جزیره پایگاه نظامی دارد.
بعد از س��ه مؤلف��ه ای که گفت��م؛ کاهش کمک ها، 
تولید آلترناتیو و شکس��ت کمونی��زم در افکار عمومی، 
تعریف کوبا از امنیت ملی تغییر کرد و تحت تأثیر یک 
موازنه جدید شکل گرفت و سعی کرد بحران احتمالی 
را مدیریت کند. این موضوع تا حدود 2٠٠6 یا 2٠٠7 
که رائول کاس��ترو به قدرت رس��ید، ادامه پیدا کرد. با 
توج��ه به اینکه نقش اصل��ی در نظام امنیتی و کنترل 
جامعه را رائول بر عهده داشت، خیلی ها فکر می کردند 
ب��ا آمدن او فضا تنگ تر خواهد ش��د. ام��ا وقتی رائول 
به قدرت رس��ید، بالفاصله با یک س��ری سیاست های 
ش��به لیبرال سعی کرد اقتصاد را بهبود بخشد. درواقع، 
او با شناسایی یک سری واحدهای اقتصادی در این فکر 
بود که صنعت توریس��م کوبا را ک��ه تقریباً یک نمودار 
ثابت بود، توسعه دهد. در بحث سیگار هم همین طور، 
زیرا س��یگار کوبا در بازار جهان��ی پا به پای مطرح ترین 

کمپانی های جهان حضور داشت.
  آيا کن�ار رفتن فیدل کاس�ترو از قدرت 

کوب�ا  دول�ت  مه�م  برن�ده  ب�رگ 
و  ب�ود  عموم�ی اش  ديپلماس�ی 
موفق ش�ده بود در فضای عمومی 
امريکای التین و تولید جنبش های 
هم�راه، ي�ک زاي�ش ژئوپولتیکی 
انج�ام ده�د. نمون�ه اش را هم در 
نیکاراگوئه ديديم، حتی به شکلی 
محدودتر در حوزه نفوذ امنیتی در 
پاناما ديديم. در جنبش السالوادور 
و کلمبی�ا کوب�ا موفق ش�ده بود با 
حدود 77 دس�ته، گ�روه، حزب و 
س�ازمان، از مجم�وع ح�دود 140 
جنب�ش اعتراضی امري�کای التین 

ارتباط برقرار کند. 
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ي�ک تح�ول در نگ�رش ايدئولوژي�ک و 
اقتصادی اس�ت؟ درواقع، با توجه به آغاز 
گفت وگوه�ا ب�ا امريکا پس از کن�ار رفتن 
فیدل کاس�ترو، می توان نتیجه گرفت که 
رفته رفته ايدئولوژی در کوبا کنار گذاشته 

می شود؟
کلیني: ایدئولوژی تضعیف ش��ده است، اما به این 
معن��ا ک��ه بگوییم از بی��ن رفته، نه، این طور نیس��ت. 
نوع نی��از کوبا به روابط با امریکا با ن��وع نیاز امریکا به 
روابط با کوبا کاماًل متفاوت اس��ت. درواقع، کوبا سعی 
می کن��د از این فرصت به عنوان یک فرصت اقتصادی و 
ضدتحریمی استفاده کند و بتواند حاکمیت را با حفظ 
سیاست ها در اختیار داشته باشد. اما، بخصوص پس از 
اتفاقاتی که طی س��ال های اخی��ر در حوزه خاورمیانه، 
افت��اده، پیش بین��ی می ش��ود   CIS ش��رق آس��یا، و 
ژئوپولیتی��ک مجدداً به دس��تور کار بازگردد، زیرا پس 
از فروپاش��ی شوروی و رقابت دوقطبی بسیاری تحلیل 
کردند ژئوپولیتیک ارزش خود را از دس��ت خواهد داد. 
از جمله کیسینجر گفته بود، پس از فروپاشی شوروی، 

ایران ارزش استراتژیک خود را 
از دست داده است درحالی که 
این طور نبود و نیس��ت. اگرچه 
دارن��د،  رس��انه  آنه��ا چ��ون 
می توانند دی��دگاه خود را در 
سطحی گس��ترده تبلیغ و به 
کنند.  تحمیل  عموم��ی  افکار 
این ن��گاه غلط بود، زیرا ارزش 
افزایش  ای��ران  ژئوپولیتیک��ی 
پیوس��ت های  و  ک��رد  پی��دا 
ژئوپولیتیک آن بیش��تر ش��د. 
کس��ی که این را درک نکند، 
درواقع هندس��ه ژئوپولیتیکی 
را درک نکرده اس��ت. هندسه 
ژئوپولیتی��ک معن��ای خ��اص 
خ��ود را دارد. درواقع، ترکیبی 
از فضای مج��ازی با بازی های 

زمین��ی یک پدیده س��ه بعدی را ایجاد می کند. درحالی که در زمان جنگ س��رد، 
فض��ای مجازی را در بازی های ژئوپولیتیک خیلی کم داش��تیم و این کار بیش��تر 
توس��ط نفوذ و رسوخ ایدئولوژیک صورت می گرفت تا تهییج و فضاسازی. این خود 

یک محور این هندسه است.
اما به بحث که برگردیم، باید گفت، در ش��رایط جدید، امریکا و ش��خص اوباما 
برنامه عادی سازی روابط با کوبا را در راستای از بین بردن ذخیره های ژئوپولیتیکی 
ب��ازی می کند. یقیناً امریکا به همان اندازه که امروزه تالش می کند با یک کمربند 
امنیت��ی، زنجیره مروارید چینی را از ش��رق آس��یا تا خلیج فارس پ��اره کند، باید 
منتظر باش��د چین و یا روس��یه که امروز به دلیل اتفاق��ات رخ داده در اوکراین از 
امریکا دل چرکین است، بخواهند پاسخ متقابل بدهند. آنها اگر بخواهند این کار را 
بکنند، یقیناً باید به امریکا بیش��تر نزدیک ش��وند. به همین دلیل، واشنگتن تالش 

دارد امنیت پیرامونی خود را معنابخشی جدید کند.
 مدلی ش�بیه به مدل توس�عه ای ک�ه امثال روس�تو برای 
توس�عه کشورهای ديگر داشتند که مانع از پیوستن آنها به اردوگاه 

کمونیزم شوند. آيا امريکا اکنون دنبال چنین ايده ای در کوباست؟
کلین�ي: هدف امریکا بیش��تر از اقتصاد، امنیتی اس��ت. به نظر من می خواهد 
انگیزه ه��ای کوب��ا برای ملحق ش��دن به یک ق��درت فراامریکای��ی را از بین ببرد. 
البته بیش��تر از اینکه هزینه داش��ته باش��د، یک فرصت اقتصادی است. یعنی اگر 
کمپانی های امریکایی بتوانند س��یگار یا نیش��کر یا نیِکل کوبا را در اختیار بگیرند، 

فرصت خوب��ی برای آنهاس��ت و خیلی س��ریع نتیجه 
می دهد. زیرا نسبت اقتصاد کوبا به اقتصاد امریکا حتی 
از نس��بت اقتصاد کرج به تهران پایین تر اس��ت و اصاًل 

قابل مقایسه نیست.
 و اما پرسش پايانی، آينده کوبا را با توجه 

به روندی که انتخاب کرده است، چطور می بینید؟
کلیني: ما تنها می توانی��م آینده را تخمین بزنیم. 
بحث آینده نگری، آینده شناس��ی و آینده پژوهی س��ه 
مبحث اس��ت. این سؤال جامعی اس��ت. تنها می توان 
درب��اره آینده احتمالی کوبا صحب��ت کرد. کوبا تالش 
خواهد کرد نظام اقتصادی دوسیس��تمی خود را حفظ 
کن��د. ایدئول��وژی خ��ود را هم الاقل در ح��د نخبگان 
مدیریتی حفظ خواهد کرد. باز کردن فضای سیاسی را 
در دس��تور کار قرار خواهد داد، کما اینکه در روزهای 
اخیر ه��م تعدادی از زندانیان سیاس��ی را آزاد کردند. 
به نظر می رس��د کوبا نوعی ترمی��م اقتصادی از خارج 
و ترمیم سیاس��ی در داخل را دنبال خواهد کرد. بحث 
جذب س��رمایه خارجی برای کوبا یک اولویت اس��ت، 
بنابراین تالش می کند موضوعاتی را که ممکن اس��ت 
ج��ذب س��رمایه خارج��ی را 
تهدی��د کن��د، کاه��ش دهد. 
یک سری  شکل گیری  احتمال 
و  اجتماع��ی  تش��کل های 
می ش��ود.  بیش��تر  سیاس��ی 
اینکه تصور شود کوبا بخواهد 
به سرعت به س��مت یک نظام 
دموکراتی��ک حرک��ت کن��د، 
اش��تباه اس��ت، زیرا اصاًل این 
آمادگی در کوب��ا وجود ندارد. 
زیرا تغییر نس��ل اتفاق افتاده 
و م��ردم در کوبا گرچه ممکن 
اس��ت از بس��یاری مش��کالت 
باش��ند، ش��خصیت  ناراض��ی 
کاریزماتی��ک فیدل کاس��ترو 
به عن��وان یک س��ایه هنوز در 
کوبا وجود دارد. مس��یری که ش��اید کوبا را در آینده نگران می کند، این است که 
یک آلترناتیو کاریزماتیک برای فیدل کاس��ترو وجود ندارد. به نظر من کوبا س��عی 
می کند شرایط را مدیریت کند و به صورت آهسته و بدون اینکه بخواهد شوکی به 

سیستم وارد کند، وضعیت را تغییر دهد.
 فک�ر می کنید موفق ش�ود؟ زيرا در بس�یاری جاها وقتی 

کمی فضا را باز می کنند، اوضاع از دست خارج می شود.
کلیني: س��ؤال بس��یار سختی است و به همین نسبت پاس��خ دادن به آن نیز 
دش��وار اس��ت، زیرا کوبا را نمی توان با کشورهای دیگر مقایش��ه کرد. جامعه کوبا 
به شدت شبکه ای است؛ به این معنا که نظارت حزب بر جامعه بسیار شدید است، 
بنابراین امکان اینکه ش��رایط به س��مت فروپاشی حکومت کاس��تروها پیش رود، 

کمی بعید است.
 اگر چند پارامتر را اضافه کنیم، چه؟ مثاًل جذب س�رمايه. 
ب�ه هر حال، يک رويکرد تازه اقتصادی را در س�طح منطقه و جهان 
می طلب�د، دوم اينک�ه ب�ا تغییر نس�ل در کوبا ايدئولوژی به ش�دت 
کمرنگ شود و سوم اينکه مخالفانی که در امريکا سازماندهی خوبی 

هم ندارند، بتوانند در داخل کوبا مؤثرتر عمل کنند.
کلین�ی: همچنان معتقدم همه این موارد ش��اید بتوانن��د مزاحمت هایی برای 
نظام فعلی ایجاد کنند، اما اینکه بتوانند در حد س��قوط نظام مؤثر باش��ند، بسیار 

بعید است.

فی�دل  کاريزماتی�ک  ش�خصیت   
کاس�ترو به عنوان يک سايه هنوز 
در کوب�ا وج�ود دارد. مس�یری که 
ش�ايد کوب�ا را در آين�ده نگ�ران 
می کند، اين است که يک آلترناتیو 
کاريزماتی�ک برای فیدل کاس�ترو 
وجود ندارد. به نظر من کوبا س�عی 
می کند ش�رايط را مديريت کند و 
به صورت آهس�ته و ب�دون اينکه 
بخواهد ش�وکی به سیس�تم وارد 

کند، وضعیت را تغییر دهد.
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بین الملل

 فاجعه حمله گروه طالبان پاکستان به یک مدرسه تحت اداره ارتش پاکستان در پیشاور و کشتار کودکان و نو جوانان در روز 25 آذرماه ١393، نقطه عطف  
مهمي در تحوالت پاکس��تان و افغانس��تان تصور شده اس��ت. این حمله و کشتار بیش از ١3٠ دانش آموز و افراد غیرنظامي در عملیاتي انتحاري که بنا به اعتقاد 
ارتش  پاکس��تان به وس��یله مال فضل اله مش��هور به »مال رادیو« رهبر افراطي ترین بخش از تحریک طالبان که در خاک افغانستان مستقر است برنامه ریزي شده 
بود، در زماني بس��یار حس��اس و مهم در تاریخ ارتش پاکستان انجام شد. ش��انزدهم دسامبر یادآور شکست ارتش پاکستان در بنگال و اعالم استقالل بنگالدش 
از پاکس��تان  اس��ت . انتخاب این روز براي حمله به مدرسه اي که بیش از نود درصد دانش آموزانش فرزندان نظامیان پاکستان هستند، کاماًل حساب شده بود و نه 
تنها موقعیت  ارتش در گذشته و حال را در نظر گرفته بلکه نسل آینده نظامیان پاکستان را در نظر داشته است . از این رو به نظر مي رسد طالبان دو پیام مهم 

به ارتش پاکستان  داده اند.
١. جنگ طالبان و ارتش پاکستان راه  حل نظامي ندارد و مي تواند نسل ها طول بکشد.

2. جنگ ارتش و طالبان در نهایت به شکست و تجزیه مجدد پاکستان منتهي مي شود.
بنابراین براي جلوگیري از این دو پي آمد خطرناک بهتر اس��ت راه حل سیاس��ي و مذاکره با طالبان در دس��تور کار ارتش و دولت حزبي پاکس��تان قرار گیرد 
ولي از آنجا که راه حل سیاس��ي و مذاکره تنها در ارتباط با ارتش و تحریک طالبان پاکس��تان نیس��ت و در ابعاد کلي تري پاکستان و هندوستان را شامل مي شود 
و الزمه  چنین تحولي نیازمند رویکرد جدیدي از طرفدارانش اس��ت، قبل از هر اقدام دیگري مي باید ارتش پاکس��تان سیاس��ت جهاني شصت و شش ساله اش را 
تغییر دهد. در چنین نگاهي اس��ت که گمان مي رود فاجعه حمله به مدرس��ه پیش��اور مي تواند نقطه عطف مهمي باشد و ممکن است جنوب آسیا را با تحوالتي 
ساختاري  روبرو سازد زیرا سیاست جهادي ارتش پاکستان تحوالت پاکستان ، افغانستان و هندوستان را به هم گره زده است ، به طوري که مي توان گفت تحوالت 
در هیچ کش��وري در جهان به اندازه تحوالت پاکس��تان ، افغانس��تان و هندوستان به هم گره نخورده و پیوند ارگانیک نیافته است . در مطلب پیش رو و در همان 
حال که  تالش مي ش��ود در نگاهي واقع بینانه به این پرس��ش پاسخ داده شود که آیا ارتش پاکستان از این ظرفیت واقعي برخوردار است که سیاست جهادي اش 
را تغییر دهد یا نه و دالیل احتمالي چنین تغییري و رویکرد جدید ارتش پاکس��تان چه مي تواند باش��د، در ابعاد کلي تري به مناس��بات افغانستان و پاکستان در 

نگاهي تاریخي  توجه مي شود و شرایط جاري و آینده مناسبات و روند پیش رو به بحث گذاشته مي شود.
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مناسبات پاکستان  و افغانستان
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مناس�بت ترين زمان ب�رای تحلیل 
پاکس�تان  و  افغانس�تان  رواب�ط 
مقط�ع اعالم اس�تقالل پاکس�تان 
اس�ت. مقطعی که دو نگاه متفاوت 
در پاکس�تان و افغانس�تان ش�کل 
گرفت که تا به امروز منشأ تحوالت 
بسیاری در جنوب آسیا بوده است.

جنگ ه�اي داخل�ي ، دخالت ه�اي 
خارجي و اش�غالگري منابع جهاني 
ارتب�اط  افغانس�تان،  در  ق�درت 
تنگاتنگي با ن�گاه متفاوت اين دو 

کشور به يکديگر دارد. 

مقدمه 
پاکس��تان در سال ١947م . در پي استقالل شبه قاره هند از قدرت استعماري 
انگلی��س و تجزیه هندوس��تان بر مبناي مذهبي موجودی��ت یافت . طبق توافق به 
عمل  آمده بین رهبران حزب مس��لم لیک، حزب سراسري مسلمانان هند و حزب 
کنگره هند قرار بود همه مناطق با اکثریت مس��لمان به کش��ور جدیدالتأس��یس 
پاکس��تان  بپیوندند و تمامي مناطق هندونش��ین ، بودائي نش��ین و سیک نشین به 
هندوس��تان ملحق ش��وند. این تدبیر و توافق هر چند که مورد خواس��ت رهبران 
اصلي ح��زب  کنگره نبود ولي براي جلوگیري از جنگ و کش��تار قومي - مذهبي 
به آن تن دادند و پاکس��تان در دو بخش پاکس��تان ش��رقي ، )بنگالدش کنوني( و 
پاکستان غربي )پاکس��تان کنوني( شکل گرفت . اما این کشور جدید که تحت نام 
جمهوري اس��المي پاکس��تان موجودیت یافت از همان آغاز اس��تقالل درگیر دو 
بحران س��رزمیني و مرزي ش��د که نتیجه سیاس��ت اس��تعماري انگلیس در طول 

نزدیک به دویست سال تسلطش به شبه  قاره هند بودند. 
مسأله اول موضوع کشمیر و خط حائل مرزي  با هند بود. با وجود آنکه اکثریت 
جمعیت کش��میر مسلمان و خواهان پیوس��تن به پاکستان بودند ولي حاکم وقت 
س��یک مذهب آن به نام »گالب س��ینگ« با امضاي  قراردادي با دولت وقت هند، 
کش��میر را بخش��ي از هندوس��تان اعالم کرد و باعث بروز اولین جنگ دو کش��ور 
جدید هندوس��تان و پاکستان شد. توقف ارتش هاي دو کشور در خط حائل کنوني 
و دخال��ت س��ازمان ملل متحد، آتش ب��س را به گونه اي برقرار ک��رد که تقریباً دو 

س��وم کش��میر تحت تس��لط 
ارت��ش هند باق��ي ماند و یک 
سوم  دیگر به نام کشمیر آزاد، 
بخش��ي از پاکس��تان شد. به 
این ترتیب خط حائل کشمیر 
که م��رز مورد مناقش��ه امروز 
هندوستان و پاکستان است به 
کشور پاکستان به ارث رسیده 
و تاکنون س��ه جنگ بزرگ و 
تجزیه  پاکستان شرقي و اعالم 
اس��تقالل بنگالدش به کمک 
هندوستان در روز 26 دسامبر 
١37١م یعني درس��ت همان 
روزي ک��ه طالبان براي حمله 
به  مدرس��ه تحت اداره ارتش 
انتخاب  پیش��اور  در  پاکستان 

کرد، در پي داشته اند. 
حقیقت آن اس��ت که این تنها میراث ش��وم براي 
پاکستان نبوده است ، میراث دوم خط  مرزي »دیوراند« 
با افغانس��تان است که در دره استعماري انگلیس و در 
پي جنگ ه��اي افغان - انگلیس در س��ال ١٨93م به 
امضا رس��یده و قومیت پشتون و بلوچ را بین دو کشور 

پاکستان کنوني و افغانستان تقسیم کرده است . 
در واق��ع ارتش پاکس��تان براي خ��روج از این دو 
میراث شوم است که سیاست جهادي خود را از همان  
آغاز اعالم اس��تقالل در پیش گرفت و تا به امروز ادامه 
داده اس��ت . سیاس��ت جهادي ارتش پاکستان با هدف 
تجزیه کش��میر از هند و الحاق آن به پاکس��تان ، خط 
حائل  مرزي کش��میر را در کانون توجه قرار داده است 
و خط مرزي »دیوراند« در نگاهي مشابه قرار است که 
در افغانستان کاماًل هماهنگ با پاکستان بوجود بیاورد 
و راه پاکس��تان را به طرف آس��یاي مرک��زي باز کند. 
سیاس��ت جهادي پاکس��تان در طول زمان به تقویت 
س��ازمان هاي جهادي - افراطي منتهي ش��ده اس��ت . 
لشکر طیبه، طالبان  افغانستان ، شبکه حقاني ، تحریک 
طالبان پاکس��تان و دهها س��ازمان با خط مش��ي هاي 

جهادي - افراطي محصول سیاس��ت جهادي ارتش پاکس��تان بوده که با حمایت  
بخش امنیتي ارتش موس��وم به »آي .اس .آي « شکل گرفته و در جنگ هاي نیابتي 

در کشمیر و افغانستان مورد بهره برداري ابزاري قرار مي گرفته اند.
در ش��رایط کنوني و به ویژه در پي حمله انتحاري به مدرسه ارتش در پیشاور، 
بیشترین بحث ما حول محور این پرسش تمرکز یافته است که آیا ارتش پاکستان  
واقعاً در نظر دارد سیاست جهادي خود را کنار بگذارد و یا آن را در حدي تعدیل 
کند که الاقل بتواند به صلح و ثبات در افغانس��تان کمک مؤثري بنماید؟ قضاوت 
در این خصوص ساده نیست ولي الاقل مي توان گفت چنین انتظاري در پاکستان 
و افغانس��تان هر دو شکل گرفته است . براي فهم واقع بینانه تر این  انتظار و احتمال 
عملي ش��دن یا نشدن آن الزم مي شود که در نگاهي تاریخي مناسبات پاکستان و 
افغانس��تان را در نظر بگیریم و نگاه دو کشور به یکدیگر را بي طرفانه مورد ارزیابي 
قرار دهیم . در چنین پیش فرض مي توان مناس��بات پاکستان و افغانستان را از سه 

منظر در نظر گرفت:
الف : سابقه تاریخي مناسبات پاکستان و افغانستان
ب : شرایط موجود مناسبات پاکستان و افغانستان

ج : پیش بیني آینده مناسبقات پاکستان و افغانستان
براي آن که بتوان مناس��بات پاکستان و افغانستان را در نگاهي تاریخي تحلیل 
کرد، مناس��ب ترین زم��ان مقطع اعالم اس��تقالل پاکس��تان در ١2 اوت ١947م 
اس��ت . دقیقاً از همین تاریخ اس��ت که دو نگاه متفاوت در پاکس��تان و افغانستان 
ش��کل مي گیرند و تا به امروز 
منشاء تحوالتي بوده اند که در 
جنوب آس��یا روي داده است . 
جنگ هاي داخلي ، دخالت هاي 
خارج��ي و اش��غالگري منابع 
جهاني قدرت در افغانس��تان، 
ارتب��اط تنگاتنگ��ي ب��ا ن��گاه 
متف��اوت ای��ن دو کش��ور به 
یکدیگ��ر دارد. در همین  نگاه 
اس��ت ک��ه مي ت��وان دالی��ل 
اصلي سیاس��ت جهادي ارتش 
آن  پي آمده��اي  و  پاکس��تان 
براي جنوب آسیا را شناسایي 
کرد. بر این اساس نیاز خواهد 
ب��ود ک��ه ن��گاه  پاکس��تان به 
افغانس��تان و نگاه افغانس��تان 
ب��ه پاکس��تان را م��ورد توجه 
قرار دهیم ت��ا بتوانیم تصویري حتي المقدور واقع بینانه 
از تحوالت در جنوب آس��یا بدس��ت  بیاوریم ولي از آن 
جا که سیاست جهادي ارتش پاکستان ضلع سومي نیز 
دارد و هندوستان را شامل مي شود، بناچار باید جنوب 

آسیا را در کلیت آن در نظر گرفت.
 الف . س�ابقه تاريخي مناس�بات پاکس�تان و 

افغانستان
این واقعیت که پس از اعالم اس��تقالل پاکس��تان 
و ط��رح پذیرش این کش��ور در س��ازمان ملل متحد، 
افغانستان تنها کشور جهان بود که با عضویت پاکستان 
در س��ازمان  مل��ل متح��د مخالفت کرد و ب��ه آن راي 
مخالف داد، هرگز از ذهن نخبگان سیاس��ي - مذهبي 
و نظامي پاکس��تان پاک نشده است و تا آینده اي قابل 
پیش بیني پاک شدني  نیز به نظر نمي رسد. این که چرا 
افغانستان حاضر نشده پاکستان را به عنوان یک کشور 
اس��المي جدید در خانواده جهان اس��الم به رس��میت 
بشناسد قابل فهم  نخواهد بود مگر آنکه نگاه دو کشور 

به یکدیگر را مورد توجه قرار دهیم .
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1. نگاه افغانستان به پاکستان
اش��اره شد که در س��ال ١٨93م معاهدة »دیورند« 
بین قدرت استعماري انگلیس و افغانستان در پي بروز 
دو جنگ مهم و شکست نظامي انگلیس به امضا رسید. 
مطابق برداش��ت اکثریت مورخین افغ��ان، انگلیس با 
تحمیل معاهده »دیرند« امیر عبدالرحمن خان پادشاه 
وقت افغانستان شکست هاي نظامي خود را با توجه به  
برتري سیاسي اش جبران کرد ولي در همان حال خط 
مرزي را براي پاکس��تان آینده به ارث گذاش��ت که به 
مشابه بمب ساعتي در مناسبات افغانستان و پاکستان 
از سال استقالل پاکستان تا به امروز عمل کرده است ، 
بمب س��اعتي که چاشني آن در دست انگلیس است و 
هر وقت خواس��ته آن را تس��خیر یا خنثي کرده است . 
معاهده »دیورند« مناطق پشتون نشین و بلوچ نشین را 
به دو بخش تقسیم کرد. از خود امیر عبدالرحمن خان 
امضاکنن��ده معاه��ده »دیورند« نقل اس��ت که آن را 
خنجري دانست که از وسط قلب پشتون عبور کرده و 
آن را دو پاره کرده اس��ت . در همین برداشت است که 

تا ب��ه امروز هیچ حکومتي در 
افغانس��تان حاضر به  پذیرش 
خط مرزي »دیورند« به عنوان 
مرز بین المللي بین پاکس��تان 
و افغانس��تان نشده است . این 
خط مرزي مورد مناقش��ه دو 
افغانستان به  کش��ور در نگاه 
دلی��ل  آنک��ه در دوران قدرت 
استعماري انگلیس امضا شده 
و اعتبار آن یکصد س��اله بوده 
است ، اکنون بي اعتبار است و 
تمامي مناطق پشتون نش��ین 
ب��ه  مي بای��د  بلوچ نش��ین  و 
بازگردانده شوند.  افغانس��تان 
دو  اکن��ون  مناط��ق  ای��ن 
و  »خیبرپختونخ��وا«  ایال��ت 
اضافه  به  پاکستان  بلوچستان 

هفت منطقه قبایلي آزاد را ش��امل مي ش��وند که به لحاظ  وس��عت بیش از پنجاه 
درصد خاک این کشور را شامل مي شوند.

بنا به اعتقاد بس��یاري از صاحب نظران علت اصلي پي گیري سیاس��ت جهادي 
ارتش پاکس��تان و حمای��ت از گروه هاي افراطي نظیر طالبان و ش��بکه حقاني در 
ش��رایط  کنوني در افعانس��تان و آنچه که افغان  ها از آن به نام دخالت پاکستان در 
جنگ نیابتي مي نامند، ریشه در همین ادعاي مالکیت تاریخي مناطق پشتون نشین 
و بلوچ نشین  پاکس��تان دارد. طبق این برداشت تا زماني که افغانستان خط مرزي 
»دیورند« را به عنوان مرز بین المللي دو کشور برسمیت نشناسد، سیاست جهادي 
پاکس��تان و افغانستان نمي تواند تغییر کند زیرا با اصل بقاي پاکستان در ارتباطي 
ارگانی��ک ق��رار گرفته اس��ت . حتي اگر به ه��ر دلیلي قابل تصور باش��د که ارتش 
پاکس��تان تغییري در سیاس��ت جهادي اش در افغانس��تان بدهد، چنین تغییري 
احتماال موقتي و تاکتیکي خواهد بود و تغییر اس��تراتژیک و پایدار نمي تواند باشد. 
ب��ا این حال واقعیت  آن اس��ت که در ش��رایط کنوني بدالی��ل متفاوت تري الاقل 
بخش��ي از جامعه غیرپشتون افغانس��تان نوعي تمایل براي مصالحه با پاکستان و 
پذیرش مش��روط خط  مرزي »دیورند« شکل گرفته است . در این نگاه جدیدتر در 
افغانس��تان اگر پاکس��تان یک راه ارتباطي و یک بندر در سواحل اقیانوس هند به 
صورت تضمین شده  در اختیار افغانستان بگذارد تا افغانستان از محاصره شدگي در 
خش��کي نجات یابد و بتواند واردات و صادرات اش را با دنیا از طریق بندر کراچي 
یا »گوادر« در ایالت بلوچس��تان پاکس��تان تس��هیل کند، در آن صورت زمینه تا 
ح��دي براي پذیرش خط مرزي »دیورند« مس��اعد خواهد گش��ت . حداقل اگر در 

کوتاه م��دت چنین  تحولي روي ندهد، این هس��ت که 
خط مرزي »دیورند« را که در ذهنیت افغان  ها هرگونه 
بح��ث درباره آن به منزله خیانت ملي اس��ت، از حالت 
تابوي کنوني خ��ارج  مي کند و به صورت یک امر قابل 

بحث در خواهد آورد.
روشن است که وقتي افغانستان در یک نگاه سنتي 
و تاریخي ادعاي ارضي و حق مالکیت نس��بت به بیش 
از پنجاه درصد خاک پاکس��تان را دارد و خطر تجزیه 
همواره این  کشور را تهدید مي کند، نمي تواند تغییري 
عمده و جدي در سیاست جهادي ارتش بدهد. بنابراین 
اگر قرار باشد ارتش پاکس��تان سیاست جهادي اش را 
تغییر دهد و به صلح و ثبات در افغانستان یاري رساند، 
افغانس��تان هم باید نگاه��ش را تعدیل کند و تمامیت 
ارضي پاکس��تان را به رسمت بشناسد. ظاهراً مبارزه با 
آنچه  از آن به نام تروریسم و افراطي گري یاد مي شود و 
در شرایط کنوني امنیت ملي افغانستان و پاکستان هر 
دو را مخدوش کرده، فرصت مناسبي به دست  مي دهد 
که اگر رهبران پاکس��تان و افغانس��تان آن را بدرستي 
از  مي توانن��د  نماین��د  درک 
این فرصت به��ره گیرند و به 
مش��کالت تاریخي خود پایان 
دهند. منتها خیلي زود است 
که بت��وان تصور ک��رد دولت 
وح��دت مل��ي افغانس��تان به 
زعامت اش��رف غني و عبداهلل 
در گامي شجاعانه وارد چنین 
روندي بشوند اما در عین حال 
کوچکتری��ن تردی��دي وجود 
ندارد که اگر دولت افغانستان 
در مسیر به رسمیت شناختن 
خط مرزي »دیورند« حرکت 
نکند، پاکس��تان نیز هرگز در 
موقعیت��ي قرار نخواهد گرفت 
ک��ه نگاهش را به افغانس��تان 

تغییر بنیادي بدهد.
با این حال واقعیت این اس��ت که رش��د تفکر رادیکال طالباني در پاکس��تان و 
افغانستان که امنیت ملي و بقاي هر دو کشور را با چالش روبرو کرده ، ضرورت هاي  
جدیدي به وجود آورده اس��ت . تحریک طالبان پاکستان و گروه طالبان افغانستان 
هر دو خواهان اس��المي کردن قدرت در اسالم آباد و کابل هستند و راه تحقق این  
آرمان را جهاد در نگاه خودشان مي دانند و این موضوع که دیگران تلقي تروریستي 
از عملیات آنها دارند اساس��اً برایش��ان مهم نیس��ت . جهاد هم امري  تعطیل ناپذیر 
است و معطوف به نتیجه نیست و تکلیفي شرعي است که مي تواند طي نسل ها تا 
حصول به نتیجه نهایي یعني تأس��یس امارت  اسالمي و در نهایت خالفت اسالمي 

ادامه بیاید.
2. نگاه پاکستان به افغانستان

واقعیت این اس��ت که نخبگان سیاسي - مذهبي و نظامي پاکستان در ذهنیت 
خود هرگز از این تأسف رها نشده اند که چرا انگلیس در افغانستان شکست خورد 
و معاه��ده »دیورن��د« چرا بین انگلیس و افغان ها به امضا رس��ید. اگر این معاهده 
امضا نش��ده بود و انگلیس توانس��ته بود افغانس��تان را تحت تسلط استعماري اش 
همچون س��ایر مناطق در ش��به قاره هند دربیاورد، مرزهاي طبیعي پاکس��تان در 
آمودریا یا آس��یاي مرکزي بود. بنابراین در نگاه پاکستان به افغانستان ، این کشور 
جایگاهي نظیر ایالت بلوچس��تان و ایالت خیبر پختونخوا دارد که بعد از تأس��یس 
پاکس��تان با حمایت انگلیس به پاکس��تان ملحق ش��دند، هر چند که تدابیر این  
الحاق محل مناقش��ه بین دولت مرکزي پاکس��تان و قوم  محورها در این دو ایالت 
که خواهان اس��تقالل و یا خودمختاري بیشتري هستند، باقي مانده است . بنابراین  

 ام�روز هیچ حکومتي در افغانس�تان 
حاضر به  پذيرش خط مرزي »ديورند« 
به عنوان مرز بین المللي بین پاکستان 
و افغانس�تان نش�ده اس�ت . اين خط 
مرزي مورد مناقشه دو کشور در نگاه 
افغانس�تان ب�ه دلیل  آنک�ه در دوران 
قدرت اس�تعماري انگلیس امضا شده 
و اعتبار آن يکصد س�اله بوده اس�ت ، 
اکنون بي اعتبار است و تمامي مناطق 
پشتون نشین و بلوچ نشین مي بايد به 

افغانستان بازگردانده شوند.
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حاال که نمي توان به گذش��ته بازگش��ت و براي افغانس��تان ش��أن و منزلتي نظیر 
بلوچس��تان و خیب��ر پختونخ��وا و مناطق قبایلي قائل ش��د و آن را به بخش��ي از 
پاکس��تان تبدیل  کرد، مي باید در سیاستي راهبردي، افغانستان را مجبور کرد که 
سیاس��تي کاماًل هماهنگ و در جهت خواس��ت و منافع پاکستان در پیش بگیرد. 
سیاس��ت جهادي  ارتش پاکستان در افغانستان و حمایت از مخالفان حکومت هاي 
مس��تقر در کابل، سیاستي دقیق و حساب ش��ده با اهدافي کاماًل روشن است . در 
این سیاس��ت راهبردي پاکس��تان در نگاهي منفعت طلبانه به افغانستان سه هدف 

اصلي وجود دارد:
١. استقرار دولتي دست نشانده در کابل

2. گشودن راه ارتباطي به آسیاي مرکزي از طریق افغانستان
3. دور نگاه داش��تن هندوس��تان از افغانس��تان و تأمین عمق اس��تراتژیک در 

مقابل هند
این که پاکس��تان به دالیل متفاوتي تاکنون به این اهداف خود نرس��یده است ، 
بدین معنا نباید تلقي ش��ود که این کش��ور از سیاست اس��تراتژیک خود مي تواند 
دس��ت  بردارد. این باور در نخبگان سیاسي و فکري افغانستان قویاً وجود دارد که 
نگاه پاکس��تان به افغانستان فراتر از نگاه برادر بزرگتر به برادر کوچکتر است و در 
نهایت این کش��ور مي خواهد که در رقابت با هندوس��تان، موضع مس��لط تر را در 
افغانس��تان بیابد؛ امري که تاکنون محقق نشده اس��ت و در ابعاد کلي تري به نظر 
مي رسد پاکستان به تدریج و با گذشت زمان دارد رقابت را به هندوستان مي بازد. 

در عین حال اس��تقرار دولتي 
کاماًل دست نش��انده پاکستان 
بدالی��ل   افغانس��تان  در 
منتفي  تقریب��ا  متفاوت ت��ري 
مي توان��د  پاکس��تان  اس��ت . 
در سیاس��تي مت��وازن، منافع 
خ��اص خود را در افغانس��تان 
داشته باش��د ولي براي تحقق 
این انتظار که این کشور را به 
صورت  تی��ول انحصاري خود 
دربیاورد، خوش بیني چنداني 
ن��دارد، هم  چنان  ک��ه  وج��ود 
افغانستان هم نمي تواند بیش 
از نیمي از خاک پاکس��تان را 
تجزیه و به خود ملحق  سازد. 
این هر دو نگاه با واقعیت هاي 
جاري در جنوب آسیا، منطقه 

و جه��ان هم خواني ن��دارد و در ت��داوم چنین نگاهي 
ج��ز خصومت ، ادامه بحران و رش��د جریان هاي فکري 
رادیکال طالباني که امنیت هر دو کشور را با مخاطرات 
جدي روب��رو خواهد کرد، به بار نخواه��د آمد. به ویژه 
آنکه در ش��رایط کنوني پاکس��تان و افغانستان هر دو 
مدعي عدم دخالت در امور یکدیگرند ولي نش��انه هایي 

از حمایت از مخالفان یکدیگر وجود دارد.
نگاه ادغامي پاکستان به افغانستان در طول بیش از 
شش دهه که از استقالل پاکستان مي گذرد، مناسبات 
این کش��ور و افغانس��تان را همواره در حالت خصمانه  
نگه  داش��ته اس��ت و نتیجه عملي آن اتخاذ سیاس��تي 
دوگانه بوده اس��ت . در واقع پاکس��تان یک سیاس��ت 
اعالمي داش��ته که همواره بر حسن هم جواري و عدم 
دخالت  در امور داخلي افغانستان تأکید مي کرده است 
و در هم��ان حال یک سیاس��ت اعمال��ي را پي گرفته 
است که جنگ نیابتي محصول آن بوده است . سیاست 
اعمالي  پاکس��تان در افغانس��تان به خص��وص در پي 
کودتاي ناسیونالیس��تي چپ گراي س��ردار داودخان و 
پایان دادن به نظام س��لطنتي در این کش��ور در اوایل 

ده��ه پنجاه شمس��ي  وارد مرحله جدیدي ش��د و با فرار رهب��ران مذهبي مخالف 
کودتاي داودخان به پاکس��تان و اس��تقرار آنها در پیش��اور بوس��یله ذوالفقار علي 
بوتو نخس��ت وزیر وقت  پاکس��تان ، ارتش این کش��ور فرصت و مأموریت یافت که 
مخالف��ان دولت داودخ��ان را آموزش داده و مس��لح کند. دو جریان اس��الم گرا و 
دو ش��خصیت رقیبي که در پاکس��تان علیه رژیم داودخان مس��لح شدند و بعدها 
در دوره رژیم مارکسیس��تي و اشغال افغانس��تان بوسیله ارتش سرخ اتحاد شوري 
س��ابق، نقش مهمي در جهاد افغانس��تان پیدا کردند عبارت بودند حزب اس��المي 
تحت رهبري گلبدین حکمتیار که هنوز تحت حمایت ارتش پاکستان علیه دولت 
مرکزي افغانس��تان مبارزه  مس��لحانه مي کنند و دیگر جمعیت اس��المي است که 
دو رهبر سیاس��ي و نظامي اش برهان الدین رباني و احمد ش��اه مسعود هر دو ترور 
ش��ده اند. گ��روه طالبان و ش��بکه  حقاني که در حال حاضر به ص��ورت اصلي ترین 
نیروهاي ضد دولت مرکزي افغانس��تان وارد جنگ مس��لحانه شده اند، در واقع در 
ادامه سیاس��ت راهبردي ارتش  پاکستان و بخشي از سیاست اعمالي در افغانستان 

به شمار مي روند که در جنگ نیابتي ارتش و پاکستان درگیر باقي مانده اند.
در چنین برداشتي به نظر مي رسد که سیاست راهبردي پاکستان در افغانستان 
ی��ک حداقل و یک حداکثر براي خود در نظر گرفته اس��ت. حداقل آن، اس��تقرار 
دولتي  هماهنگ و به دور از نفوذ هند در کابل و حداکثر آن ادغام این کش��ور در 
پاکستان است ولي از آنجایي که چنین هدفي برآوردني تصور نشده است ، طرح هاي  
جایگزی��ن مد نظر قرار گرفته اند. از جمله ای��ن طرح هاي جایگزین توافقي بود که 
بی��ن حکمتی��ار و پاکس��تان 
جه��اد  پی��روزي  مقط��ع  در 
افغانس��تان حاصل شد و قرار 
ب��ا پی��روزي حکمتیار،  ب��ود 
پاکستان و افغانستان در نوعي 
کنفدرال در هم ادغام ش��وند. 
ناکام��ي حکمتیار این طرح را 
طالبان  پروژه  گذاشت.  ناتمام 
هم بخشي از همین  استراتژي 
پاکس��تان تصور ش��ده است . 
نمون��ه جدید این اس��تراتژي 
را با نگاه به آینده مناس��بات 
پاکستان و افغانستان در قالب 
واگذاري جغرافیا به طالبان در 
مناطق  پشتون نش��ین شرق و 
جنوب افغانستان مطابق طرح 
»سیا«  رئیس  پترائوس  ژنرال 
آمریکا مي توان دید که نفوذ پاکستان را الاقل در نیمي 
از افغانس��تان تثبیت  خواهد کرد. ظاهراً پاکس��تان در 
نگاهي واقع بینانه تر و تعدیل ش��ده، این آمادگي را پیدا 
کرده اس��ت که موقتاً هم که ش��ده به گس��ترش نفوذ 
انحصاري خود در نیمي از افغانس��تان بس��نده کند و 
منتظ��ر فرصت مناس��ب در آینده باق��ي بماند تا بلکه 
بتوان��د به اهداف راهبردي اش در آینده اي دور دس��ت 

پیدا کند.
با این حال نگاه پاکستان به افغانستان بشدت تحت 
تأثیر جناح بندي هاي دروني قدرت در این کش��ور قرار 
دارد. در نگاهي مقدماتي مي توان سه جریان تأثیرگذار 
بر نگاه پاکس��تان به افغانستان را ردیابي کرد. این سه 

جناح عبارتند از:
١. ارتش پاکس��تان و به ویژه آي .اس .آي . به عنوان 

هسته مرکزي قدرت
2. جناح سیاس��ي - حزبي ک��ه عمدتاً در قالب دو 
حزب اصلي مسلم  لیک شاخه نواز شریف و حزب مردم 

تمرکز یافته است .
3. جری��ان مذهب��ي ش��امل احزاب رس��مي نظیر 

ب�ه نظ�ر مي رس�د ک�ه سیاس�ت 
راهبردي پاکس�تان در افغانستان 
يک حداق�ل و ي�ک حداکثر براي 
خود در نظر گرفته اس�ت. حداقل 
آن، اس�تقرار دولتي  هماهنگ و به 
دور از نفوذ هند در کابل و حداکثر 
آن ادغام اين کش�ور در پاکستان 
اس�ت ول�ي از آنجايي ک�ه چنین 
هدفي برآوردني تصور نشده است ، 
طرح ه�اي  جايگزين م�د نظر قرار 

گرفته اند.
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جماعت اس��المي، جمعیت علماي اس��الم ش��اخه موالنا فضل  الرحمن و جمعیت 
علماي اس��الم شاخه موالنا س��میع   الحق و جریان هاي رادیکال - جهادي تحریک 

طالبان، لشکر طبیه، سپاه صحابه و لشکر جهنگوي مهم ترین آنها هستند.
در کن��ار دو حزب اصلي مدعي و رقیب قدرت یعني حزب مس��لم  لیک  نواز و 
حزب مردم پاکس��تان، احزاب کوچکتر انشعابي از احزاب اصلي و یا احزاب محلي 
در ایالت ها با محوریت قومي نیز وجود دارند که هم در تحوالت داخلي پاکس��تان 
ایفاي نقش مي کنند و هم در ارتباط با افغانستان دیدگاه هاي متفاوت تري از سایر 
جریان هاي حزبي - سیاس��ي دارند. مهم تری��ن این احزاب »حزب عوامي ملي« به 
رهبري »اسفندیارخان ولي« است که در میان ناسیونالیست هاي پشتون پاکستان  
صاحب نفوذ و به صورت س��نتي خواهان پیوند نزدیکتر با افغانستان است . »حزب 
تحری��ک انصاف« عمران  خان جریان سیاس��ي دیگري اس��ت ک��ه در ایالت  خیبر 
پختونخوا صاحب نفوذ اس��ت و دولت ایالتي را در اختیار دارد. احزاب محلي ایالت 
بلوچس��تان از جمل��ه حزب وطن و ح��زب ملي بلوچ در ایالت  بلوچس��تان مطرح 
هستند که احساس نزدیکي پیش  استقالل طلبانه با افغانستان دارند تا پاکستان . در 
ایالت س��ند نیز احزاب قومي وجود دارند که مهم ترین آنها جنبش متحد قومي به 
رهبري الطاف حسین است که در ناآرامي ها و برخوردهاي مسلحانه با حزب عوامي 
ملي و بخصوص شعبه بلوچستان و »سند«ي آن به  رهبري محمودخان آچکزایي 
دخالت موثر دارد و خواهان تجزیه ایالت س��ند و تأسیس ایالت پنجم خاص قومي 
مهاجرین از هند در کراچي و حیدرآباد ش��ده  اس��ت . این جنبش قومي بش��دت 
ضد افغانس��تان اس��ت و اعضاي همین حزب هس��تند که در کار تجارت خارجي 
افغانستان از بندر کراچي ایجاد اخالل مي کنند. گذشته از این در ایالت بلوچستان 
پاکس��تان احزاب و جریان هاي جدایي طلب نیز وج��ود دارند که در حال حاضر با 
ارتش پاکس��تان وارد جنگ شده اند و هدف آنها اس��تقالل بلوچستان از پاکستان 
اس��ت . رهبري این جریان را »ارتش آزاد خلق بلوچ« بر عهده گرفته و »خیر بیار 
م��ري « و »براهمداغ بگت��ي « نوه اکبرخان بگتي که در زمان حکومت »مش��رف« 
در بمباران هوایي کش��ته و باعث تشدید جنگ جدایي طلبانه در ایالت بلوچستان 
پاکس��تان شد، از رهبران این جریان به شمار مي روند. سخنگوي این جریان دکتر 
ظاهر نام دارد که در لندن مس��تقر اس��ت و از آنجا جنگ مسلحانه استقالل طلبانه 

را هدایت مي کند.
در عین حال واقعیت آن اس��ت که سیاس��ت جهادي ارتش در افغانستان مورد 
حمایت احزاب رس��مي مذهبي قرار دارد و نوعي هماهنگي بین آي .اس .آي ارتش  
پاکس��تان و جریان هاي مذهبي وجود دارد. هر چند که در ش��رایط کنوني احزاب 
مذهبي تحت فش��ار قرار گرفته اند که در مقابل جریان جهادي - افراطي  تحریک 
 طالب��ان که مس��ئول حمله به مدرس��ه تحت کنترل ارتش در پیش��اور ش��ناخته 
مي ش��ود، موضع بگیرند و ظاهراً نوعي هماهنگي تاکتیکي بین احزاب سیاس��ي  - 
احزاب مذهبي و ارتش در حال شکل گیري است تا آن چه را که از آن به نام مبارزه 

با تروریس��م یاد مي ش��ود، در همکاري با هم به پیش ببرند. از طرف دیگر احزاب 
سیاس��ي رقیب قدرت در پاکستان در مقام مقایسه با احزاب مذهبي و ارتش، نگاه 
واقع بینانه ت��ر و معقول تري در قبال افغانس��تان دارند ولي تأثیرگذاري آنها محدود 
اس��ت و این ارتش است که سیاست هاي پاکس��تان را در افغانستان و هندوستان 

مشخص و دولت هاي حزبي را مجبور به پي گیري آنها مي کند.
 ب : شرايط موجود مناسبات پاکستان و افغانستان

1. پاکستان :
واقعیت آن اس��ت که مناسبات پاکس��تان و افغانستان در هیچ مقطع زماني تا 
بدی��ن حد که امروزه انتظ��ار آن مي رود توأم با خوش بیني نبوده اس��ت . در طول 
دوره ش��ش  دهه گذشته مناسبات این دو کشور فراز و نشیب هاي زیادي را شاهد 
ب��وده ولي هرگز در مس��یري کاماًل عادي و اعتمادآفرین قرار نگرفته اس��ت و این 
براي اولین بار اس��ت که تحوالتي در پاکستان و افغانستان شکل گرفته که انتظار 
بهبود مناس��بات ، تقوی��ت زمینه هاي همکاري ها و کاه��ش تنش ها به وجود آمده 
است . فاجعه  مدرسه پیش��اور، ضرورت مبارزه مشترک پاکستان و افغانستان علیه 
جریان هاي افراطي مذهبي را فراهم س��اخته اس��ت . س��فر ژنرال راحیل شریف و 
ژنرال اختر رؤس��اي ارت��ش و آي .اس .آي به کابل بالفاصله بعد از حادثه پیش��اور 
و توافق س��ه  جانبه بین پاکستان، افغانس��تان و »ناتو« براي عملیات مشترک علیه 
گروه  هاي  تروریس��تي در مناطق مرزي پاکس��تان و افغانس��تان در دو سوي خط 
مرزي »دیورند« مؤید چنین برداش��تي است . هر چند اختالف نظرها در چگونگي 
هماهنگ  کردن کامل عملیات مشترک بوجود آمده است و طرفین هر کدام گروه 
خاص مخالف خود را برجس��ته تر اعالم مي  کنند ول��ي در هر حال این براي اولین 
بار اس��ت  که چنین هماهنگي در یک هدف مش��ترک بین پاکس��تان و افغانستان 
ش��کل مي گیرد و از حمایت آمریکا نیز برخوردار مي ش��ود. این هماهنگي اگر در 
مس��یر واقعي  خودش ق��رار گیرد و موانعي خاص آن را مخدوش نس��ازد مي تواند 
مورد حمایت کش��ورهاي منطقه نیز قرار گیرد، مشروط بر آنکه مبارزه با تروریسم 
بدون تبعیض  باشد و پاکستان از سیاست گذشته که طالبان را به »طالبان خوب« 
و »طالبان بد« آن طور که سرتاج عزیز، مشاور نخست وزیر در امور خارجي دولت 

نواز شریف  مي گوید، به طور کامل دست بردارد.
البت��ه ژنرال راحیل ش��ریف از همان آغ��از بر عهده گرفت��ن فرماندهي ارتش 
پاکس��تان اع��الم کرده بود که طالبان خوب و طالبان ب��د وجود ندارد و باید با هر 
دو طیف  طالبان پاکس��تاني ی��ا »تحریک طالبان« که علیه پاکس��تان وارد جنگ 
ش��ده اند و طالبان افغانس��تان که در جهت اس��تراتژي ارتش پاکستان علیه دولت 
کاب��ل و ائتالف  خارجي مي جنگند، باید مبارزه کرد ولي تا قبل از حادثه پیش��اور 
این واقعیت وجود داشت و هنوز هم در داخل ارتش و دولت و احزاب مذهبي این 
تقس��یم طالبان  به خوب و بد وجود دارد. بدین معنا که تحریک طالبان با ماهیت 
افراطي و تروریستي ارزیابي مي شود که مي باید سرکوب شود و طالبان افغانستان 

در طی شش  دهه گذشته مناسبات اين 
دو کش�ور فراز و نش�یب هاي زيادي را 
ش�اهد بوده ولي هرگز در مسیري کاماًل 
عادي و اعتمادآفرين قرار نگرفته است 
و اين براي اولین بار اس�ت که تحوالتي 
در پاکستان و افغانستان شکل گرفته که 
انتظار بهبود مناسبات ، تقويت زمینه هاي 
همکاري ه�ا و کاهش تنش ه�ا به وجود 
آمده اس�ت . فاجعه  مدرس�ه پیش�اور، 
ض�رورت مبارزه مش�ترك پاکس�تان و 
افغانس�تان علی�ه جريان ه�اي افراطي 

مذهبي را فراهم ساخته است .
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ک��ه علیه  حضور نظامي خارجي و در جهت تضعیف دولت افغانس��تان مي جنگند، 
جهادگر تلقي مي شوند که از جهاد آنها مي باید حمایت کرد، هم چنانکه آي .اس .آي 
الاقل  در بخش هایي از همین سیاست پیروي مي کند. اظهارات موالنا فضل الرحمن 
رهبر جمعیت علماي اسالم در جریان دیدار اشرف غني رئیس جمهوري  افغانستان 
به هنگام سفر وي به پاکستان با این رهبر روحاني صاحب نفوذ، به قدر کافي گویا 
اس��ت . وي بصراحت در مقابل درخواست اش��رف غني مبني بر تشویق  طالبان به 
پیوستن به روند مصالحه ملي گفت از جهاد در افغانستان حمایت مي کند. این در 
حالي اس��ت که موالنا فضل الرحمن بارها از طالبان پاکستان در بدترین شرایط به 
نام فرزندان منحرف یاد کرده است . علت آن است که اغلب طالبان از مدارس تحت 
کنترل احزاب مذهبي و جمعیت علماي اسالم تحت  رهبري خود او فارغ التحصیل 

شده اند و به لحاظ فکري و فقهي با وي نزدیک مي باشند.
در عین حال این واقعیت وجود دارد که در شرایط کنوني یکي از مشکالت اصلي 
در پاکستان، نظام آموزشي دوگانه دولتي و مذهبي است که دو نوع  فارغ التحصیل 
ج��دا از ه��م تحوی��ل جامعه مي دهن��د. نظام آموزش��ي مذهبي هزاران مدرس��ه 
شبانه روزي بزرگ و کوچک در اختیار دارد که در آنها جهاد در صدر آموزه ها است . 
این مدارس در دوره جهاد با ارتش ش��وروي با حمایت مالي کش��ورهاي نفت خیز 
حوزه خلیج فارس بوجود آمدند و هنوز فعال باقي مانده اند. تالش دولت پاکستان 
ک��ه علوم جدید را وارد برنامه هاي درس��ي این گونه مدارس بکن��د و تغییراتي در 
دروس آنها بدهد تاکنون با مخالفت روبرو بوده و به جایي  نرس��یده اس��ت . تربیت 
جهادگر در مدارس مذهبي یک امر پذیرفته شده است که در گذشته به طور کامل 
مورد حمایت ارتش پاکستان بوده است . غالب رهبران  جریان هاي رادیکال اسالمي 
که امروزه از آنها به نام تروریس��ت یاد مي ش��ود، فارغ التحصیل این گونه مدارس 
تحت کنترل و اداره احزاب و جریان هاي مذهبي در پاکستان هستند. ظاهرا فاجعه 
پیش��اور سبب شده است که دولت، ارتش و احزاب مذهبي سیاست هماهنگ  تري 
ب��راي کنترل مدارس مذهب��ي و ایجاد تغییراتي در دروس آنه��ا در پیش بگیرند 
و نواز ش��ریف اعالم کرده اس��ت ک��ه نوعي هماهنگ��ي در دروس مدارس مذهبي 
و مدارس نظام  آموزش رس��مي بوجود خواهد آمد. زبان انگلیس��ي و کامپیوتر به 
مدارس مذهبي وارد و فارغ التحصیالن نظام آموزشي مذهبي در آینده مي توانند از 
ظرفیت  جذب در بازار کار هم چون فارغ التحصیالن نظام آموزشي رسمي و دولتي 
برخوردار شوند. اما این که در عمل چگونه مي توان چنین طرحي را عملیاتي کرد 
خوش بیني چنداني وجود ندارد. در هر حال اگر بخواهیم فهرس��ت وار به ش��رایط 

موجود در پاکستان اشاراتي داشته باشیم ، مي توانیم آنرا چنین خالصه کنیم .
١. سیاست جهادي ارتش پاکستان با تردید روبرو شده است .
2. تقسیم طالبان به خوب و بد مورد تردید قرار گرفته است .

3. ض��رورت تجدیدنظر در دروس مدارس مذهبي و تعدیل آموزه هاي جهادي 
احساس شده است .

4. نوازش��ریف نخست وزیر پاکستان فعالیت تمامي 
گروه هاي افراطي را که تروریس��تي توصیف ش��ده اند، 
ممن��وع اعالم کرده و هیچ گروهي مجاز نیس��ت که با 

تغییر نام به فعالیت هاي خود ادامه دهد.
5. ممنوعیت اعدام تروریست ها، لغو شده و تشکیل 

دادگاه هاي نظامي مورد تأکید قرار گرفته است .
6. فشار به ارتش که به صورت قاطع وارد وزیرستان 
ش��مالي  ش��ود و گروه هاي رادیکال جنگ جو را از آن 
اخراج و یا سرکوب کند، افزایش یافته است. وزیرستان 
شمالي  مقر آموزش و اس��تقرار طالبان، شبکه حقاني، 
لش��کر طیبه، س��ازمان القاعده و دهها گروه است که 

همگي آنها تروریستي ارزیابي شده اند.
7. مذاک��رات دول��ت و تحریک طالبان پاکس��تان 
شکس��ت خورده اس��ت و تحریک طالبان به چند گروه 

تقسیم شده اند.
٨. جریان تحریک طالبان تحت رهبري مالفضل اله 
به اعتقاد پاکس��تان مورد حمایت دستگاه هاي امنیتي 
هندوس��تان و افغانس��تان قرار گرفته و مسئول تداوم  
عملیات تروریس��تي در ش��هرهاي بزرگ پاکس��تان از 

جمله واقعه مدرسه پیشاور است .
9. دولت نواز ش��ریف ، ارتش ، آي .اس .آي و احزاب سیاس��ي و مذهبي پاکستان 

در مقابل تحریک طالبان به نوعي هماهنگي نزدیک شده اند.
١٠. عملیات تحریک طالبان از مناطق قبایلي آزاد پاکستان گسترش یافته و به 
شهرهاي بزرگ نظیر کراچي، الهور، اسالم آباد، پیشاور و کویته سرایت کرده  است .

١١. تحریک طالبان پاکس��تان فراتر از قومیت پشتون رفته و زیرمجموعه هایي 
از قومیت پنجابي به نام طالبان پنجاب ایجاد کرده که آشکارا هدف خود را تصرف  
قهرآمیز قدرت و اس��المي کردن قدرت در اس��الم آباد مي دانند و جهاد را یگانه راه 

حصول به این هدف اعالم کرده اند.
١2. پاکس��تان براي اولین بار این آمادگي را پیدا کرده اس��ت که با افغانستان 
وارد تعامل جدي ش��ود و به این کشور کمک کند که روند مصالحه ملي با طالبان 

افغانستان  را به پیش ببرد.
١3. پاکس��تان در حال باخت رقابت با هند اس��ت و موقعیت سنتي خود را نزد 
آمریکا از دست داده است . اگر به سیاست جهادي ادامه دهد ممکن است. آمریکا، 

هند و افغانستان را علیه خود متحد کند.
2. افغانستان

ش��رایط داخلي - منطقه اي و بین المللي افغانس��تان در حال دگرگوني است و 
این مجموعه ش��رایط بر چگونگي مناسبات این کش��ور با پاکستان مي تواند مؤثر 
واقع  ش��ود. افغانستان پس از س��یزده س��ال که از حضور نظامي آمریکا و ناتو در 
آن مي گذرد، هم چنان با مش��کالت ساختاري روبرو است . صلح و ثبات این کشور، 
مهار گروه  هاي افراطي و جنگ با طالبان و شبکه حقاني در کنار بي ثباتي سیاست 
در داخل هم چنان مش��کل اصلي کشور افغانستان باقي مانده اند. به این مشکالت ، 
وابس��تگي اقتصادي و رش��د فس��اد مالي و اداري را مي باید اضاف��ه کرد تا تصویر 
روش��ن تري از افغانس��تان امروز یافت . ام��ا در همین حال آنچه ک��ه در ارتباط با 
مناس��بات جاري بین پاکستان و افغانس��تان قرار مي گیرد موضوعات نسبتاً مهم و 
تعیین کننده اي براي آینده این هر دو کشور همسایه هستند که به حکم جغرافیاي  
طبیعي و جغرافیاي انس��اني، مسائل و مشکالتش��ان با هم گره خورده است تا آن 
جایي که در نزد آمریکایي  ها، مس��ائل این دو کشور در یک بسته قرار گرفته است 
و اصطالحاً به آن »پا-افغان « گفته شده است . تصور شده است که هرگونه راه حلي 
براي پاس��خ دادن به مشکالت جاري افغانس��تان و پاکستان مي باید در هماهنگي 
دو کش��ور صورت گیرد و الزمه آن عبور دو کش��ور از نگاه سنتي خصمانه و اتخاذ 

رویکرد جدید مبني بر تعامل به جاي تقابل است .
افغانس��تان به لحاظ ساخت قدرت در شرایط کنوني با موقعیت و تجربه کاماًل 
جدیدي روبرو ش��ده اس��ت . دولت وحدت ملي اش��رف غني و عبداهلل که با نادیده  
گرفت��ن راي مردم در انتخابات مناقش��ه آمیز ریاس��ت جمهوري ب��ا دخالت مؤثر 
»جان کري « وزیر امور خارجه آمریکا ش��کل گرفت، در 
تقسیم مساوي قدرت دچار مشکل است و آینده آن با 
ابهام جدي روبرو است . ارتش آمریکا و ناتو با واگذاري 
امنیت به نیروهاي دولتي و ارتش افغانس��تان در حال 
برنامه ری��زي براي خروج  از افغانس��تان هس��تند و در 
روزهاي اول س��ال جدید میالدي جنگ در افغانستان 
رسماً خاتمه یافته اعالم شد. هر چند با امضاي معاهده 
امنیت��ي بین آمری��کا و ناتو و افغانس��تان در روز دوم 
قدرت گرفتن اشرف غني، نیروهاي آمریکا در 5 پایگاه 
اصلي نظامي تا س��ال 2٠24 هم مستقر باقي خواهند 
مان��د. در همین حال صلح و مذاکرات صلح بین دولت 
افغانستان و طالبان به بن بست رسیده و جنگ تشدید 
شده اس��ت . طالبان و ش��بکه حقاني اعالم کرده اند تا 
اخراج آخرین نظامي  آمریکایي از افغانس��تان به جهاد 
خود ادام��ه مي دهند و عملیات گس��ترده اي در قالب 
عملیات انفجاري، عملیات انتحاري و عملیات منسجم 
گروه��ي علیه ارتش و نیروه��اي دولتي را برنامه ریزي 
و به مرحله اج��را مي گذارند. بحران سیاس��ي ، بحران 
امنیت��ي ، بحران مال��ي و اقتصادي و فس��اد حکومتي 
مش��خصة اصلي افغانستان  امروز است . با این حال اگر 

آنچه در ارتباط با مناس�بات جاري 
بی�ن پاکس�تان و افغانس�تان قرار 
مي گیرد موضوعات نس�بتًا مهم و 
تعیین کننده اي براي آينده اين هر 
دو کش�ور همسايه هس�تند که به 
حکم جغرافیاي  طبیعي و جغرافیاي 
انس�اني، مس�ائل و مشکالتشان با 
هم گره خورده اس�ت تا آن جايي 
که در نزد آمريکايي  ها، مسائل اين 
دو کشور در يک بسته قرار گرفته 
است و اصطالحًا به آن »پا-افغان « 

گفته شده است . 
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بخواهیم افغانس��تان امروز را به طور خالصه در نظر بگیریم موارد زیر برجس��ته تر 
خواهند بود:

١. دولت وحدت ملي ترکیبي اش��رف غني و عبداهلل تجربه جدیدي در ساخت 
قدرت در افغانستان است و با دشواري روبرو است .

2. تمایل به مذاکره و یافتن راه حل سیاسي با طالبان در حال افزایش است .
3. ضرورت تقسیم قدرت بین قومیت پشتون و قومیت هاي غیرپشتون بیش از 

هر زمان دیگري در افغانستان احساس شده است .
4. اش��رف غني امیدوار اس��ت که با نزدیکي با چین ، عربس��تان و پاکستان آنها 
را قانع کند که طالبان را تش��ویق به مذاکره و پذیرش روند مصالحه ملي س��ازد و 

امنیت  را به کشورش بازگرداند.
5. براي تداوم حضور نظامي آمریکا و ناتو در افغانس��تان تمایل نس��بتاً قوي در 
دول��ت و اقوام غیرپش��تون وجود دارد اما دادن مصونیت ه��اي قضایي به نظامیان  

خارجي، نقض حاکمیت ملي تصور شده و با انتقاد روبرو شده است .
6. نیروهاي خارجي در حال خروج از افغانس��تان هس��تند و بقیه نیروها حدود 
سیزده هزار و پانصد نفر در جنگ مستقیم دخالت ندارند و مأموریت جدید تعریف 

شده آنها خدمات آموزشي و مشورتي است .
7. دس��تگاه هاي امنیتي هندوس��تان و افغانس��تان سیاس��ت مقابله به مثل با 
پاکس��تان را در پیش گرفته و با حمایت از تحریک طالبان به رهبري مالفضل اهلل 
و ارتش آزاد بلوچ در صدد مقابله با سیاست جهادي ارتش پاکستان برآمده  اند که 
تصور مي ش��ود از لش��کر طیبه علیه هند و طالبان و شبکه حقاني علیه افغانستان 

استفاده ابزاري مي کنند.
٨. طالبان بر مناطقي روس��تایي و عش��ایري در ش��رق و جنوب پشتون نشین 
افغانستان تسلط نسبي دارند و جنگ را به مرکز و شمال افغانستان نیز کشانده  اند 

که حوزه قومي  اقلیت هاي غیرپشتون است.
9. ارتش افغانستان هنوز ضعیف است و آموزش کافي و سالح هاي پیشرفته در 

اختیار ندارد و فاقد نیروي هوایي است .
١٠. اقتصاد افغانستان وابسته به دریافت کمک هاي خارجي است و فساد مالي 

و اداري آن را ناکارآمد کرده است .
١١. کش��ت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانس��تان گسترش یافته و مافیاي 
مواد مخدر داخلي و جهاني ش��رایط هرج و مرج کنوني را با منافع خود س��ازگار 

یافته و از صلح و ثبات این کشور جلوگیري مي کند.
١2. حزب اسالمي حکمتیار تمایل به مصالحه با دولت مرکزي افغانستان یافته 
و خواهان ش��راکت در قدرت اس��ت اما طالبان و ش��بکه حقاني هنوز تمایلي براي  

شرکت در قدرت و پر کشیدن از جنگ از خود نشان نداده اند.
ج : پیش بیني آينده مناسبات پاکستان و افغانستان

واقع امر آن اس��ت که بدالیل متفاوتي نمي توان آینده مناس��بات پاکس��تان و 
افغانس��تان را با ضریب اطمین��ان قابل قبولي پیش بیني ک��رد. اختالفات تاریخي 
ارضي و س��رزمیني بین دو کش��ور و نگاه متفاوت و خصمانه کابل و اس��الم آباد به 
یکدیگر، عامل حضور هندوس��تان در افغانستان و رقابت هاي منطقه اي پاکستان و 
هندوستان همگي از شکل گیري مناسبات کاماًل دوستانه بین افغانستان و پاکستان 
مي تواند جلوگیري نمایند. با این حال واقعیت هایي در حال شکل گیري  هستند که 
پاکستان و افغانستان را مجبور به تجدیدنظر در سیاست هاي خصمانه گذشته شان 
مي کند. شکل گیري دولت وحدت ملي در افغانستان به رغم  نارسائي ها و مشکالتي 
که دارد اگر تثبیت شود فرصت جدیدي براي بهبود مناسبات افغانستان و پاکستان 
خواهد بود. آنچه امیدواري براي بهبود مناس��بات پاکستان و افغانستان را افزایش 
داده اس��ت دشمن مش��ترک تفکر دیوبندي - جهادي - طالباني است که با تفکر 
س��لفي - جهادي عربي خاورمیانه اي پیوند خورده و احیاي خالفت اس��المي را از 
طریق جهاد و جنگ به صورت آرماني اسالمي فورموله کرده است . این تفکر اصل 
بقاي حکومت ها در اش��کال سیاس��ي و حزبي و س��ازکارهاي مدرن چرخه قدرت 
نظی��ر انتخابات مجالس و ریاس��ت جمهوري را با چالش کم  س��ابقه اي روبرو کرده 
اس��ت . مبارزه و کنترل این جریان  رادیکال و خالفت گرا در اهل س��نت پاکس��تان 
و افغانس��تان به صورت جداگانه و در ش��رایط رقابت دو کش��ور نه تنها امکان پذیر 

نیست ، بلکه باعث رشد و قدرت  تأثیرگذاري بیشتر آن شده است .
از این رو مي توان گفت براي اولین بار وجود دش��من مش��ترک، پاکس��تان و 

افغانس��تان را در موقعیت��ي قرار داده اس��ت که بتوانند از سیاس��ت هاي خصمانه 
گذش��ته فاصله بگیرند و با درک واقعیت هاي جدید، رویکرد جدیدي در مناسبات 
دوجانبه خود در پیش بگیرند. منتها شرط اتخاذ رویکرد جدید اوالً تعدیل سیاست 
جهادي  ارتش پاکس��تان در قبال افغانستان و هندوستان هر دو خواهد بود و ثانیاً 
افغانس��تان و هند مي باید از سیاس��ت س��ال هاي اخیر خود یعني مقابله  به  مثل با 
سیاست  جهادي ارتش پاکستان دس��ت بردارند. ثالثاً افغانستان دست از ادعاهاي 
ارضي خود در پاکس��تان بردارد و خط مرزي »دیورند« را برس��میت بشناس��د و 
در مقاب��ل،  پاکس��تان راه ترانزیت و بن��در تجاري در اختیار افغانس��تان بگذارد تا 
از محاصره ش��دگي در خش��کي نجات یابد. البته این همه تحوالت به س��ادگي و 
فوری��ت  امکان پذیر نخواهد بود و نیازمند گذش��ت زمان و فداکاري و تغییر نگاه ها 
در پاکستان و افغانستان است ولي بدون شک زمان حاضر مناسب ترین زمان براي  
تصمیم گیري در این خصوص در کابل و اس��الم آباد اس��ت . ب��ا توجه به این گونه 
واقعیت ها مي توان آینده مناس��بات پاکستان و افغانستان را در سال هاي  آتي رو به 
بهب��ود در نظر گرفت، البته با قید این احتیاط که واقعیت ها معموالً سرس��خت تر 
از آن هس��تند که تسلیم آرزوهاي نیک حتي رهبران نیک اندیش شوند. در چنین  
مالحظاتي مي توان آینده تحوالت در جنوب آس��یا و آینده مناس��بات پاکستان و 
افغانستان را به صورت اخص  چنین در نظر گرفت و یا حداقل انتظار داشت  بدون 
آنکه در عمل تحقق آنها امکان پذیر بشود یا در بقیه راه با مانع روبرو متوقف شود:

١. پاکس��تان، عربستان س��عودي و چین به عنوان حامیان تصور شده طالبان 
آمادگي بیابند که براس��اس منافع ملي خود، طالبان را تشویق به پذیرش مصالحه 

ملي با افغانستان نمایند و آنها به میز مذاکره بازگردند.
2. پاکس��تان سیاس��ت جهادي اش را تعدیل کند و حاضر به همکاري مؤثر با 
دولت اش��رف غني شود و فضا را براي توس��عه همکاري هاي منطقي باز و رقابت ها 

را کنار بگذارد.
3. ب��ا حمای��ت آمریکا خط م��رزي »دیورند« یعن��ي مرز کنوني پاکس��تان و 
افغانستان به رسمت شناخت شود. اشرف غني از ظرفیت الزم براي حرکت در این 

مسیر برخوردار است و عبداهلل کاماًل با آن موافق است .
4. با حمایت آمریکا خط حائل کش��میر در بلندمدت و بعد از حل و فصل خط 
مرزي »دیورند« بین هند و پاکس��تان تعیین تکلیف ش��ود و تنش در مناس��بات  

هندوستان و پاکستان کاهش بیابد.
5( بندر گوادر در س��واحل مکران و یک خط آهن و جاده که به وس��یله چین 
ساخته خواهد شد، در اختیار افغانستان قرار گیرد تا صادرات و واردات افغانستان 

با دنیاي خارج تسهیل و افغانستان از محاصره شدگي در خشکي رهایي یابد.
6. س��اختار قدرت در افغانس��تان با اصالح قانون اساس��ي تغییر یابد و از نظام 
ریاستي به نظام پارلماني تبدیل شود و با احیاي پست نخست وزیري، افغانستان به 
صورت فدرال قومي  دربیاید. طالبان در مناطق پشتونشین و سهم گیري در قدرت 
مرکزي، دس��ت از جنگ بردارند و تاجیک ها، ازبک ها و هزاره  ها، دولت محلي خود 

را در مناطق قومي  خود بوجود بیاورند و در قدرت مرکزي سهیم شوند.
7. طرح ژنرال پترائوس رئیس س��ابق س��یاي آمریکا عملیاتي شود و طالبان و 

قومیت پشتون موقتاً دست از انحصارطلبي قومي و ایدئولوژیک قدرت  بردارند.
٨. در ص��ورت عدم تحقق هیچ کدام از موارد فوق ، تجزیه قومي افغانس��تان و 
پاکس��تان و تقسیم افغانستان به دو کشور پشتونشین که پشتونشینان پاکستان را 

نیز شامل خواهد شد و کشور خراسان در شمال، آخرین گزینه خواهد بود.
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اگ��ر تا زمانی که این مقاله به چاپ می رس��د قیمت نف��ت باز هم کاهش پیدا 
نکرده باش��د باید گفت بهای نفت اکنون با رسیدن به حدود 45 دالر فقط 4 دالر 
دیگر با کف قیمت های س��ال 2٠٠9 یعنی زمانی که جهان در یک رکود عمیق و 
کم سابقه فرو رفته بود، فاصله دارد. این شرایط دولت را که برای سال آینده روی 
درآمد 7٠ هزار میلیارد تومانی از محل فروش دالرهای نفتی حس��اب کرده بود، با 

مشکل جدی مواجه خواهد کرد.
فراز و فرودهای قیمت نفت برای ما ایرانی ها که نفت در تمام تار و پود زندگی 
مان رسوخ کرده است، اهمیت زیادی دارد؛ چه زمانی که قیمت باال می رود و چه 
روزگاری ک��ه کاهش بهای آن، دولت ها را با دردس��ر عظی��م مواجه می کند. البته 
تجربه آثار نوس��انات نفتی بر اقتصاد ایران نش��ان می دهد که ایران همواره هم از 
افزایش قیمت نفت آس��یب دیده و هم از کاهش آن. در زمان افزایش قیمت، عدم 
برنامه ریزی صحیح دولت ها برای نحوه اس��تفاده از این درآمد و تزریق بی حساب 
و کتاب آن به اقتصاد، کش��ور گرفتار بیماری هلندی ش��ده و تورم سنگینی دامن 
کااله��ای مصرف��ی و البته امالک و مس��تغالت را می گیرد؛ ش��دیدترین وجه این 
بیماری در دوران دولت نهم اتفاق افتاد. زمانی که درآمدهای سرشار نفتی نه تنها 
کمک چندانی به توسعه کشور نکرد بلکه تبدیل دالرهای نفتی به ریال و افزایش 

شدید ذخایر خارجی بانک مرکزی، تورم کم سابقه ای را به کشور تحمیل کرد. 

در دوران کاهش اساسی قیمت نیز، دولت ها چاره ای جز صرفه جویی و کاهش 
ش��دید هزینه ها ندارند. آخرین باری که قیمت نفت یک س��قوط سنگین را تجربه 
کرد، س��ال ١377 و دولت اول سید محمد خاتمی بود. در آن دوران، وقوع بحران 
پولی در آس��یای ش��رقی و به دنبال آن رکود شدید اقتصادی در این منطقه که به 
بسیاری از شرکای تجاری این منطقه نیز کشیده شد، باعث شد تا تقاضای نفت در 
بازارهای جهانی به ش��دت کاهش یافته و بهای این کاالی ارزشمند در یک فرایند 
2٠ ماه��ه، 5٠ درصد کاهش پیدا کند. کاهش ش��دید قیمت نفت کار را به جایی 
رسانده بود که در یک مقطع، دولت وقت حتی از پرداخت حقوق ماه بعد کارکنان 

خود نیز عاجز مانده بود. 

بازيگری اوپک در بازار نفت
اوپک به عنوان بزرگ ترین بازیگر تاثیرگذار جهان سومی در بازار نفت، تا قبل 
از بحران نفتی اخیر همواره با اس��تفاده از مکانیزم س��همیه بندی خود وارد عمل 

شده و سعی می کرد مانع از کاهش قیمت نفت شود. 
تا قبل از تش��کیل اوپک، کش��ورهای تولیدکننده نفت به ص��ورت انفرداری با 
یکدیگر رقابت می کردند. هر کدام به تنهایی آن قدر در برابر کل بازار موثر نبود که 
با تغییر در س��طح صادرات خود بتواند برای مدتی طوالنی قیمت های بین المللی 

صادی
اقت کاهش قیمت نفت

 و مشکالت پیش روی دولت

 حمید اسدی
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را تحت تاثیر قرار دهد. اما کشورهای صادرکننده نفت 
با کنترل رقابت میان خودش��ان از طریق نظام سهمیه 
بن��دی بن��دی، دریافتند ک��ه می توانند کنت��رل قابل 

توجهی بر قیمت های جهانی نفت داشته باشند.
اوپ��ک پ��س از آغاز فعالی��ت در ده��ه ١96٠، در 
س��ال های ١973 و ١974 موف��ق ش��د کنترل قیمت 
گذاری نفت را در اختیار بگیرد، به طوری که توانس��ت 
قیم��ت نفت را از 3 به ١2 دالر در هر بش��که افزایش 
دهد. قیمت های نفت از اوایل س��ال ١979 تحت تاثیر 
انقالب ای��ران تا اوایل ١9٨٠ حدود دو برابر ش��د. در 
س��ال ١9٨١ متوس��ط قیمت نفت به 36 دالر رسیده 
ب��ود. قدرت بازار اوپک ناش��ی از دوعامل بود: تقاضای 
بسیار باال برای نفت و کنترل اوپک بر نیمی از تولید و 

دو سوم ذخایر نفتی جهان. 
در سال 77 شمس��ی )١99٨ میالدی( نیز، که در 
پی رکود اقتصادی کش��ورهای شرق آسیا قیمت نفت 
به ش��دت کاهش پیدا کرده بود، کش��ورهای عضو این 
س��ازمان که درآمدهای خ��ود را در خطر می دیدند در 
اج��الس وزرای نفت میزان تولید خود را کاهش دادند 
و همی��ن تصمیم، روند معکوس قیمت ها در بازار نفت 

را کلی��د زد به ط��وری که قیمت در فاصله نوامبر ١99٨ تا اکتبر 2٠٠٠ نزدیک 3 
برابر شد. 

چرا قیمت نفت تا اين حد سقوط کرد؟
اما چرا این بار اوپک تن به کاهش تولید و صادرات نداد؟ در دوره اخیر قیمت 
نف��ت فقط در 6 م��اه 55 درصد کاهش پیدا کرده که در ن��وع خود یک رکورد به 

شمار می رود. در این خصوص دالیل مختلفی قابل ذکر است.
 بای��د اذعان کرد قدرت نمایی اوپک در ادوار پیش��ین، برای اوپکبدون هزینه 
نبوده اس��ت. نتیجه عملی رفتار اوپک در کاهش تولید و افزایش قیمت، منجر به 
ورود س��ایر تولیدکنندگان نفت به بازار و کاهش س��هم اوپ��ک در تامین تقاضای 
جهانی نفت بوده اس��ت.. هر بار که اوپکی ها میزان تولید خود را کاهش می دادند 
س��هم غیراوپکی ها از جمله روس��یه، مکزیک و برزیل از بازار جهانی نفت افزایش 
می یافت. کار به جایی رسید که اکنون اوپک با دارا بودن بیش از 6٠ درصد ذخایر 
نفتی جهان فقط یک س��وم یعنی حدود 33 درصد بازار این کاال را در اختیار دارد 
و مابقی آن تولیدکنندگان غیراوپکی قبضه کرده اند. این در حالی اس��ت که تا دو 
دهه قبل اوپک 5٠ درصد بازار جهانی نفت را در اختیار داشت. این تحوالت باعث 
شد تا این بار برخی از کشورهای عضو اوپک به رهبری عربستان سعودی با کاهش 
تولید سازمان به منظور افزایش قیمت ها مخالفت کنند. جریانی که سعودی ها آن 
را رهبری می کنند، می گوید ما این بار حاضر نیستیم به بهای از دست دادن بیشتر 
س��هم بازار، قیم��ت نفت افزایش پیدا کند و لذا حتی اگ��ر قیمت نفت به کمتر از 
2٠ دالر هم برس��د تولید خود را کاهش نخواهیم داد. آنها معتقدند تحوالت امروز 
بازار نفت منشاء ترسیم نقشه سال های آتی بازار نفت خواهد بود و اگر امروز کوتاه 
بیاییم دیگر در آینده نخواهیم توانس��ت س��هم از دست رفته  مان در بازار را دوباره 
بدست بیاوریم. نتیجه این تصمیم آن شد که در اجالس اخیر اوپک در وین اعضا 
با وجود مخالفت برخی کش��ورها از جمله ایران و ونزوئال، تصمیم به حفظ سطوح 
کنونی تولید در حد 3٠ میلیون بش��که در روز گرفتند. اتخاذ این تصمیم همانا و 

تشدید سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی همان. 
اما تهدید دیگری که س��عودی ها ادعا می کنند ب��ه خاطر آن حاضر به کاهش 
تولید نفت خود نیس��تند، ظهور آمریکا به عنوان نخس��تین تولیدکننده نفت شیل 
در جهان اس��ت. نفت شیل نوعی از نفت خام نامتعارف است که از خرده های نفت 
سنگ زا استحصال می ش��ود و استخراج آن مستلزم هزینه باال و تکنولوژی بسیار 
پیچیده و پیش��رفته ای اس��ت. این نوع از نفت خام در بس��یاری از مناطق جهان 
شناس��ایی شده اما تاکنون فقط آمریکا موفق به استحضال آن شده و بعید به نظر 
می رس��د که در آینده نزدیک کش��وری بتواند در حوزه تولی��د این محصول ورود 
پیدا کند. اکنون ثمره تولیدات آمریکا از نفت ش��یل وارد بازار ش��ده و بخش قابل 

توجه��ی از واردات نفت خام آمریکا را منتفی س��اخته 
است. پیش بینی می شود در س��ال های آینده، آمریکا 
ب��ا عرضه حجم بیش��تری از نفت ش��یل ب��ه تدریج با 
واردات نف��ت خداحافظی نم��وده و در یک افق زمانی 
4-5 س��اله خود به یک صادرکننده نفت تبدیل شود. 
تصور این اف��ق زمانی برای بس��یاری از اعضای اوپک 
بس��یار وحش��تناک بوده و به دنبال آن هس��تند که تا 
حد ممکن این سرنوش��ت محتوم را به تاخیر بیندازند. 
چراک��ه در این صورت، نه تنها اوض��اع اقتصادی بلکه 
معادالت سیاس��ی جهان نیز می تواند دستخوش تغییر 
ش��ود. لذا سعودی ها به دنبال آن هستند با پایین نگاه 
داش��تن قیمت نفت، تولید نفت ش��یل را که تولید آن 
بس��یار پرهزینه اس��ت، غیر اقتصادی نم��وده و به این 
ترتیب ضمن خارج کردن رقیب جدید، سایر دارندگان 

نفت شیل را نیز از تولید آن منصرف کنند. 
اما دلیل دیگری که البته س��عودی ها اصرار زیادی 
به سرپوش گذاشتن بر آن دارند، تحت فشار قرار دادن 
کش��ورهای ایران و روس��یه با اس��تفاده از اهرم قیمت 
نفت اس��ت. س��عودی ها که در تمام جبهه های جنگ 
نیابتی خود علیه ایران در منطقه شکس��ت خورده اند، 
به نظر می رسد این بار می خواهند شانس خود را با اعمال فشار بر مهم ترین منبع 
درآم��د ارزی ایران امتحان کنند. ایران و روس��یه به عنوان محور اصلی حمایت از 
کش��ورهای مستقل منطقه هر دو وابس��تگی زیادی به درآمدهای نفتی دارند. اما 
نباید فراموش کرد کرد که تحریم نفتی ایران در س��ال های اخیر، آس��تانه تحمل 
ای��ران در مقاب��ل کاهش قیمت نفت را تا حد زیادی افزایش داده اس��ت. ایران که 
تا قبل از س��ال ١39٠ روزانه حدود 2.5 میلیون بشکه نفت صادر می کرد متعاقب 
تحریم های آمریکا و اروپا، به یکباره صادرات نفت خود را در حد 7٠٠ تا ٨٠٠ هزار 
بشکه دید و این سخت ترین دوران ایران از زمان ظهور به عنوان یک صادرکننده 

ف�راز و فرودهای قیم�ت نفت برای 
م�ا ايرانی ها که نف�ت در تمام تار و 
پود زندگی مان رسوخ کرده است، 
اهمیت زي�ادی دارد؛ چه زمانی که 
قیم�ت باال می رود و چ�ه روزگاری 
ک�ه کاهش به�ای آن، دولت ها را با 
دردسر عظیم مواجه می کند. البته 
تجربه آثار نوسانات نفتی بر اقتصاد 
اي�ران نش�ان می ده�د ک�ه ايران 
همواره ه�م از افزايش قیمت نفت 

آسیب ديده و هم از کاهش آن.

دولتدرآمد )میلیارد دالر(سال
١99٠١6٠٨

دولت هاشمی رفسنجانی جمع 
درآمد ١24 میلیارد دالر

١99١١5٠3
١992١5٠2
١993١2٠٨
١994١3٠6
١995١5
١996١9٠4
١997١5٠5
١99٨١٠

دولت خاتمی
جمع درآمد 2٠6 میلیارد دالر

١999١6٠١
2٠٠٠25٠4
2٠٠١2١٠4
2٠٠2١9٠2
2٠٠326٠١
2٠٠434٠3
2٠٠553٠2
2٠٠659٠١

دولت احمدی نژاد
جمع درآمد

6١9 میلیارد دالر

2٠٠765
2٠٠٨٨9
2٠٠955٠7
2٠١٠72٠2
2٠١١١١5
2٠١2١٠١.4
2٠١362
دولت روحانی2٠١435
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اصلی نفت در بازارهای جهانی بود. ایران با تحمل یک تورم سنگین و بحرانی کم 
س��ابقه این دوران را پشت سر گذاشت اما مزیت این اتفاق آن بود که کشور را در 
مقابل کاهش های بعدی قیمت نفت تا حد زیادی واکس��ینه کرد. کاهش ش��دید 
صدرات نفت ایران در نتیجه تحریم ها باعث شده است تا سهم نفت در بودجه سال 
جاری و بودجه پیش��نهادی س��ال آینده با کاهش قابل مالحظه ای همراه شود. بنا 
بر آمار و ارقام موجود از وضعیت بودجه در سال آینده سهم نفت در تامین بودجه 
عمومی دولت به حدود 3٠ درصد کاهش پیدا کرده است. با این وجود دولت پیش 
بینی کرده اس��ت که 7٠ هزار میلیارد تومان در س��ال آینده )با احتساب نفت 72 
دالری و صادرات روزانه حدود ١ میلیون بش��که( کس��ب درآمد کند. حاال با تداوم 
س��قوط قیمت نف��ت باید در همین 7٠ هزار میلیارد توم��ان هم تجدید نظر کند. 
این در حالی است که اگر روند سابق صادرات نفت ایران ادامه پیدا می کرد، سهم 
نفت در تامین بودجه دولت دس��تکم دو برابر این رقم بود؛ یعنی حدود ١5٠هزار 

میلیارد تومان.

آينده قیمت نفت
بر خالف تصوری که در هفته ها و ماه های ابتدایی کاهش قیمت نفت در دوره 
جدید وجود داشت، به نظر می رسد روند قیمت به این زودی ها قصد معکوس شدن 
ندارد. زیرا همان طور که ذکر ش��د، این بار تعدادی از اعضای اوپک هیچ اراده ای 
ب��رای کاهش تولید و افزایش قیمت نف��ت ندارند. در عین حال در عوامل بنیادین 
اقتصادی نیز هیچ نشانه ای دال بر بهبود تقاضا و رشد مصرف در کشورهای بزرگ 
مصرف کننده دس��تکم در کوتاه مدت دیده نمی شود. در حالی که جهان صنعتی 
سردترین روزهای سال را سپری می کند، هیچ افزایشی در تقاضای نفت خام دیده 
نمی ش��ود. این در حالی است که معموال در فصول سرد، مصرف حامل های انرژی 
در جهان و تقاضای آن با افزایش مواجه می شد. در عین حال، وضعیت کشورهای 
پیش��رو صنعتی و نیز مصرف کنندگان بزرگ نفت خام همچنان ناخوشایند است. 
اروپا همچنان با بحران اقتصادی دس��ت و پنجه نرم می کند و نرخ رش��د بسیاری 
از اقتصادهای بزرگ این قاره از جمله فرانس��ه هنوز در محدود صفر درصد نوسان 
می کند. رش��د اقتصادی چین به ٨ درصد رس��یده که کمتر از پیش بینی هاست و 
این یعنی اژدهای این روزهای اقتصاد جهان، تقاضای جدیدی را به روانه بازار نفت 
نخواهد کرد. لذا به نظر می رسد دولت باید خود را برای یک دوره نسبتا بلندمدت 

قیمت های پایین نفت آماده کند. 

چه بايد کرد؟
بحران درآمدی که در س��ال 77 به خاطر کاهش قیمت نفت در کش��ور ایجاد 
شد، اتفاق میمونی را به دنبال داشت و آن چیزی جز تشکیل حساب ذخیره ارزی 
نبود. حس��ابی که در ماده 6٠ برنامه س��وم جایگاه قانونی خ��ود را پیدا کرد و اگر 
به درس��تی مورد استفاده قرار گرفته و در سال های بعد بویژه در دولت های نهم و 
دهم مورد تاراج دولت ها قرار نمی گرفت، می توانس��ت بسیار راهگشا باشد. حساب 
ذخیره ارزی در وهله اول با هدف کنترل آثار س��وء نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد 
کشورمان ایجاد شد. هدف آن بود که با انباشته شدن بخشی از درآمدهای نفتی در 
این حساب، بتوان یک آستانه مقاومتی را به لحاظ درآمدی برای کشور ایجاد کرد 
تا در صورت وقوع مجدد ش��وک های قیمتی، دولت با بحرانی مانند آنچه در س��ال 

77 گرفتارش ش��د، مواجه نش��ود. اما 
حس��اب ذخیره ارزی در ادامه کارکرد 
خود را از دس��ت داد و تبدیل به جیب 
اضاف��ه ای برای دولت ش��د تا هر زمان 
که احس��اس نیاز کرد بتواند از آن در 
راس��تای منافع خود از آن بهره  برداری 
کند. سوءاس��تفاده از حس��اب ذخیره 
ارزی در دولت ه��ای نه��م و دهم کار 
را به جایی رساند که سرانجام مجلس 
تدبی��ر دیگ��ری اندیش��ید و صندوق 
ذخی��ره ارزی را جایگزین آن کرد. بر 
این اساس مقرر شد ساالنه 2٠ درصد 
درآم��د فروش نفت به طور مس��تقیم 
به این حس��اب واریز و صرف پرداخت 

تسهیالت توسعه ای به کارآفرینان بخش خصوصی شود. 
اما کاهش قیمت نفت این بار از، ش��وک نفتی س��ال 77 هم س��ریع و شدیدتر 
اتفاق افتاده اس��ت. این کاهش قیمت حتی می تواند کشور را در آستانه یک شوک 
ارزی جدید قرار دهد. اکنون بس��یاری از معامله  گران ارزی منتظرند ببینند آینده 
قیمت در نفت در کوتاه مدت و نحوه مدیریت بانک مرکزی در بازار چگونه خواهد 
بود تا متناسب با آن اقدام کنند. شوک جدید می تواند تمام برنامه های ضد تورمی 
دولت را خنثی نموده و بار دیگر فشار سنگینی را به زندگی و سفره های مردم وارد 
کند. تورم یک رقمی که دولت آن را برای س��ال 95 هدف گذاری نموده است، در 

صورت کاهش شدید ارزش پولی ملی دیگر دست یافتنی نخواهد بود. 

استقالل بودجه از درآمد نفت؟
احمد توکلی نماینده مجلس ش��ورای اسالمی این بار طرح استقالل بودجه از 
نفت را مطرح کرده و معتقد است این طرح یک بار برای همیشه تکلیف نفت را با 

بودجه مشخص خواهد رکد.
به گفته احمد توکلی براس��اس این طرح قرار اس��ت طرز ورود نفت به بودجه 
عوض شود و دیگر در بودجه از نفت سخن گفته نشود. به عبارت بهتر نفت از زیر 
سیاست های مالی دولت خارج گردد.براین اساس در این طرح پیش بینی شده که 
»حس��اب ذخیره ارزی« که در سال های اخیر با تاس��یس »صندوق توسعه ملی« 
عمال بی استفاده مانده، احیا و درآمدهای نفتی به جای خزانه دولت به این حساب 

واریز شود.
به گفته طراح طرح، حساب ذخیره ارزی با فروش ارز در بازار، مبلغ مورد نیاز 
دول��ت را تأمی��ن خواهد کرد و به این ترتیب »فروش ارز ب��ه بانک مرکزی تقریبا 
منتفی خواهد ش��د.«در بند دوم طرح، پیش بینی ش��ده کسری بودجه دولت اگر 
از منابع دیگر قابل تامین نباش��د، فقط به ش��رط تصویب مجلس از محل حساب 

ذخیره ارزی تامین می شود.
حال س��وال اینجاس��ت که راهکار اجرایی طرح برای قطع وابستگی بودجه به 
نفت چیس��ت و آیا این راهکار آن قدر قوی وموثر هس��ت که نفت را از بودجه جدا 
کن��د؟ نگاهی به چارچوب طرح توکلی نش��ان می ده��د وی می خواهد پیش بینی 
قیمت نفت در بودجه و در نتیجه دسترسی مستقیم دولت به درآمد فروش نفت را 
قطع کند و بخش عمده درآمد نفت را به جای خزانه دولت به حساب ذخیره ارزی 
بریزد. از این نظر طرح قابل توجه به نظر می رس��د، اما وقتی دریابیم دولت از راه 
دیگری که همان اس��تفاده با مجوز از حساب ذخیره ارزی است، قادر است بودجه 
مورد نظر خود از درآمد نفت را به دس��ت آورد درخواهیم یافت که در اصل ماجرا 

شاید اتفاق خاصی رخ نداده باشد.

معجزه ای در کار نیست
طب��ق برنامه ریزی ه��ا قرار بود تا پایان برنامه پنجم توس��عه وابس��تگی بودجه 
ب��ه درآمده��ای نفتی به طور کامل قطع ش��ده و تمام هزینه ه��ای دولت از محل 
درآمدهای غیرنفتی بویژه مالیات تامین شود. اما این هدف بسیار بلندپروازانه بود. 
آنچه مس��لم اس��ت این که در کوتاه مدت نمی توان از شر درآمدهای نفتی خالص 
ش��د. نفت در مدت ١٠٠ س��ال در تاروپود اقتصاد و البته بودجه دولت نفوذ کرده 
و کنار گذاش��تن یک ب��اره آن ممکن 
نیس��ت. اما همان طور که در سال 77 
ابتکار حساب ذخیره ارزی، تحولی در 
نحوه پس  انداز و هزینه  کرد بخش��ی از 
درآمده��ای نفتی ایجاد ک��رد، این بار 
با یک برنامه ریزی چند س��اله می تواند 
مساله نفت را در بودجه حل کند بویژه 
اکنون که به م��دد تحریم ها و کاهش 
قیمت نفت، س��هم نفت در درآمدهای 
دولت به کمترین میزان رسیده است. 
با این تحقق بودجه بدون نفت مستلزم 
افزایش اساس��ی انضباط مالی دولت و 
ارتق��اء درآمده��ای مالیات��ی دولت از 
طریق افزایش پایه مالیاتی خواهد بود. 
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گفت وگو

اشاره:
در پیگیري آسیب شناسي 
وضعیت امور تربیتي و رسیدن 
به راهکارهايي براي برنامه ريزي 
مسئوالن و فعالیت هاي عملي مربیان 
و دست اندرکاران مدارس در حیطه 
کار پرورشي، اين بار گفت وگويي را 
با مديرکل آموزش و پرورش شهر 
تهران انجام داده ايم که در آن از منظر 
آموزشي به مقوله تربیت پرداخته شده 
است. اسفنديار چهاربند کار تعلیم و 
تربیت را از مدرسه تا اداره کل شهر 
تهران تجربه کرده و در حیطه اجرايي 
کردن »سند تحول بنیادين« آموزش 
و پرورش داراي مطالعات نظري است 
و به همین دلیل، اوج کار آموزشي 
و مديريتي را رسیدن به شايستگي 
رهبري تربیتي معرفي کرده است. متن 
اين گفت وگو را در ادامه مي خوانید.

مديران مدارس
بايد به شايستگی رهبری تربیتی برسند

اسفنديارچهاربندمديرکلآموزشوپرورششهرتهران:
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محص�ول و ب�ازده مأموريت مدرس�ه 
که اقتباس�ی از مأموري�ت نظام تعلیم 
و تربیت اس�ت تکوين مس�تمر هويت 
دانش آم�وز اس�ت. هويت ي�ک مقوله 
يکپارچه اس�ت و قابل تفکیک نیست. 
باي�د  درحقیق�ت، وقت�ی می گويی�م 
فرصت های تربیتی به صورت متوازن و 
تلفیقی س�ازماندهی شوند، مفهوم آن 
درهم تنیدگی اين فرصت های تربیتی و 
درهم تنیدگی هويت اس�ت. بنابراين با 
توجه به ماهی�ت هويت، ماهیت تعلیم 
و تربی�ت را ام�ری مت�وازن و تلفیقی 

می دانیم و تفکیکی نمی دانیم.

 بس�م اهلل الرحمن الرحیم. سپاس�گزاريم ک�ه پذيرفتید با 
ماهنامه تربیت سیاسی- اجتماعی گفت وگو کنید. امید داريم با نکاتی 
که ش�ما می فرمايید گفت وگوی خوبی داشته باش�یم و مسائل مورد 
نیاز مخاطبان نیز تأمین ش�ود. نظرتان در مورد اين دوگانه آموزش و 
پرورش چیست؟ آيا اين تقس�یم بندی و جداسازی را قبول داريد، يا 

نه نظر ديگری داريد؟
چهاربند: بس��م اهلل الرحمن الرحیم. من هم از ش��ما ممنونم که این جلس��ه را 
ترتی��ب دادید تا بتوانی��م در مورد موضوع مهم تعلیم و تربیت گفت وگویی داش��ته 
باشیم. در پاسخ به سؤال شما باید بگویم به نظر بنده باید به مأموریت نظام تعلیم و 
تربیت برگردیم تا بعد بتوانیم ببینیم قرائت ما از این مأموریت به صورت تفکیکی از 
حوزه آموزش و پرورش قرائت صحیحی اس��ت، یا خیر. به همین صورت، با توجه به 
آن مأموریت قرائت خود را اصالح کنیم. خوش��بختانه سند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش و مبانی نظری این تحول امروز مرجعی است که می توان به آن استناد کرد 
و گفته های خود را به میثاق نامه ای که مورد توافق همه اس��ت، مس��تند کرد. طبق 
تعریفی که از مأموریت نظام تعلیم و تربیت داریم، مدرس��ه یک سازمان یادگیرنده 
است که مأموریت آن سازماندهی متوازن و تلفیقی فرصت های متنوع تربیتی است؛ 
فرصت ه��ای داخل و خارج مدرس��ه، به نحوی که دانش آموز بتوان��د چهار رابطه را 
درک و اص��الح کن��د: رابطه خود با خداون��د، رابطه خود با دیگ��ران، رابطه خود با 
خ��ود و رابطه خود با طبعی��ت و محیط پیرامون. بنابراین آن فرصت متنوع تربیتی، 
اع��م از فرصت های داخل و بیرون از مدرس��ه موقعیت هایی هس��تند که دانش آموز 
در آن ق��رار می گی��رد، تجربه می کند و یاد می گیرد که چگون��ه این چهار رابطه را 
بفهمد و سازماندهی کند و مطابق نظام تعلیم و تربیت معیار عمل کند. نتیجه این 
مأموریت تکوین مستمر هویت دانش آموز است. محصول و بازده مأموریت مدرسه که 
اقتباسی از مأموریت نظام تعلیم و تربیت است تکوین مستمر هویت دانش آموز است. 
هویت یک مقوله یکپارچه اس��ت و قابل تفکیک نیست. درحقیقت، وقتی می گوییم 
باید فرصت های تربیتی به صورت متوازن و تلفیقی س��ازماندهی ش��وند، مفهوم آن 
درهم تنیدگی این فرصت های تربیتی و درهم تنیدگی هویت است. بنابراین با توجه 
به ماهیت هویت، ماهیت تعلیم و تربیت را امری متوازن و تلفیقی می دانیم و تفکیکی 
نمی دانیم. این نگاه تفکیکی بسیار اشتباه و همچنین خطرناک است و مفهوم آن این 
است که ما دست به گزینش در هویت می زنیم. یعنی می گوییم می خواهیم انسانی 
تربیت کنیم که هویت علمی اش بر هویت سیاس��ی، اجتماعی یا اخالقی و دینی او 
برتری داشته باشد. اینها باید به صورت تلفیقی و با وزن مشخصی که در ساحت های 
مختلف تربیتی بر اساس مراحل رشد برنامه ریزی می شود، شکل بگیرد تا آن هویت 
یک هویت سالم باشد. در غیر این صورت، هویت دچار نقص می شود. اگر این تلفیق 

و توازن به هم بخورد، قطعاً هویت مولد و مطابق با نظام 
معیار و هویت کاملی ک��ه بتواند در عرصه های مختلف 
شرکت کند و نتیجه خوبی حاصل کند، به وجود نخواهد 
آمد. ممکن اس��ت تالش کنید و در مدرس��ه ای تربیت 
علمی را بر دیگر س��احت های تربیت تفوق دهید و این 
تربیت علمی قوی بتواند تع��داد زیادی دانش آموز را به 
بهترین دانشگاه ها بفرستد، اما باید بدانید این دانش آموز 
دیگر نه قدرت شرکت در فعالیت های سیاسی و اجتماعی 
را دارد، نه می تواند رابطه مناسبی با دیگران برقرار کند، 
ن��ه خودش و توانایی هایش را می شناس��د و نه می تواند 
نیازهای معن��وی و فرهنگی خود را تأمین کند. به یک 
انسان تک بعدی تبدیل می شود که صرفاً مسائل علمی 
را خوب می فهمد و ح��ل می کند، اما به عنوان یک پدر 
یا مادر، ش��هروند، همراه، مدیر و... موفق نیست و بعدها 
قطعاً به عنوان یک آس��یب اجتماع��ی هزینه آن را خود 
و جامعه اش باید بدهد. اینکه امروز به اس��تناد آمارهای 
موثق از هر سه ازدواج در تهران یک مورد به طالق ختم 
می شود، نش��ان دهنده این است که ما در نظام تعلیم و 
تربیت به بعضی از س��احت ها کم توجهی کرده ایم، زیرا 
اینها فارغ التحصیالن نظام تعلیم و تربیت هس��تند. در 
هویت بخش��ی از این فارغ التحصیالن کمبودهایی است 

که ناش��ی از آن غفلت هاس��ت که توازن در آن رعایت نش��ده. بنابراین ما تفکیک را 
به هیچ عنوان نمی پذیریم و سند تحول بنیادین هم این موضوع را رد کرده است.

 دو نکته اينجا مطرح می ش�ود؛ نخست اينکه در خود سند 
تحول هم اولويت هايی قائل ش�ده اند، مثاًل تربیت اعتقادی و اخالقی 
را بر باقی س�احت های تربیتی مقدم دانس�ته اند، يا تربیت سیاس�ی 
اجتماعی را در مرحله دوم قرار داده اند. آيا در ذات اين مباحث تربیتی 
است که بايد اين ترتب را قائل شد؟ نکته دوم اينکه موضوعی که شما 
فرموديد، شرايط مطلوب ماس�ت. در وضعیت موجود آسیب شناسی 

شما چگونه است؟
چهاربن�د: وضعیت موجود حاصل عملکرد گذش��ته با آن نگاه تفکیکی اس��ت. 
بخوب��ی می توانیم ن��گاه تفکیکی به مقوله آموزش و پرورش را در عملکرد گذش��ته 
ببینیم. عملکرد ما در گذشته مبتنی بر تفکیک بوده و کسی نمی تواند این موضوع را 
انکار کند. سازماندهی مدارس، توزیع برنامه های آموزش و پرورشی و آسیب شناسی 
از رفتار فارغ التحصیالن نش��ان دهنده این است که رویکرد قالب نگاه تفکیکی بوده. 
آماری که ما از ناهنجاری ها و آس��یب های مختلف در محدوده سنی ١7 تا 25 سال 
داریم، نشان دهنده این است که بخشی از این آسیب ها به علت غلبه رویکرد تفکیک 
در این دو حوزه بوده است. اساساً یکی از الزامات تأیید و تصویب سند تحول بنیادین 

رفع این نقیصه بوده است.
 برای ايجاد يک تغییر و تحول طبعاً به زيرس�اخت هايی نیز 
نیاز است و به نظر می رسد بیش از هر چیز به نیروی انسانی توانمندی 
ک�ه معتقد باش�د و بتواند اين تحول را مديريت کن�د، نیاز داريم. آيا 
آم�وزش و پ�رورش امروز ما که گروهی معتقدند به نس�بت گذش�ته 
بس�یاری از نیروهای فع�ال و کارآمد خود را از دس�ت داده، آمادگی 

ايجاد اين تغییر و تحول را دارد؟
چهاربند: اگر بخواهیم با نگاهی ریش��ه ای تر به س��راغ این مس��ئله برویم، باید 
ببینیم آیا آموزش و پرورش باید این تحول را محقق کند، یا مجموعه ای از نهادها و 
سازمان ها و دستگاه های سهیم در این تحول باید این کار را انجام دهند؟ اتفاقی که تا 
االن افتاده این است که تحول بنیادین آموزش و پرورش تئوریزه شده و مبانی نظری 
و سند تحول دارد. این یعنی مرحله تئوریزه کردن انجام شده است. مرحله دوم این 
اس��ت که تدوین شود. هر تئوری برای آمدن به صحنه عمل باید تدوین شود. یعنی 
سازوکار، محتوا، استلزامات حقوقی و مالی و نیروی انسانی و... باید تدوین شود تا به 
اجرا برس��د. ما از تئوریزه کردن نمی توانیم به اجرا برسیم. اگر مرحله تدوین بخوبی 
انجام نش��ود و همه آن مؤلفه ها و اهداف تئوری در مرحله تدوین پیاده سازی نشود، 
در مرحله اجرا هم دچار انحراف و تحریف در تفسیر می شویم. این خطری است که 
اکنون ما را تهدید می کن��د. خطری که تحول بنیادین 
در آموزش و پرورش را تهدید می کند، جلو افتادن اجرا 
از تدوین اس��ت. گروه زیادی مبانی نظ��ری را می دانند 
و بر س��ند تحول اش��راف دارند، اما از این مرحله جلوتر 
که تدوین اس��ت با یک ازهم گسیختگی و کندی مواجه 
هستیم. در صورتی که به علت استقرار آن ساختار، کار 
شروع شده است و در اجرا هر سال دو تا از پایه متناسب 
با آن جدول زمان بندی مس��تقر می شود. حال باید چه 
کرد؟ نیروی مورد نیاز آموزش و پرورش را خود آموزش 
و پ��رورش نمی تواند تربیت کند، یعنی اگر مس��ئوالن 
آموزش عالی نشسته اند که این تحول به صورت درون زا 
در آم��وزش و پرورش اتفاق بیفتد، تصور غلطی اس��ت. 
آموزش عالی باید برای تربیت کارشناس، مدیر و افرادی 
که در مرحله تدوین آن تئوری را تدوین کنند پیش قدم 
شود. آموزش عالی درواقع مراتب باالتری از تربیت مدیر 
و کارشناس است. به نظر می رسد وزارت علوم هنوز پیام 
س��ند تحول را نگرفته اس��ت. بنده فکر می کنم شورای 
انق��الب فرهنگی هم که ای��ن س��ند را تصویب کرده، 
الزامات، تعهدات و تکالیف الزم را برای دستگاهی مثل 
وزارت علوم جهت پشتیبانی از مرحله تدوین پیش بینی 
نکرده اس��ت و یک توقع خارج از حد مأموریت آموزش 
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پرورش را از ای��ن وزارتخانه دارد. اگر 
کارش��ناس بخواهیم، چه کسی باید 
آن را تربیت کند؟ معلم در تراز س��ند 
تحول را چه کس��ی باید تربیت کند؟ 
کدام دستگاه متولی تدوین برنامه های 
تربیت نیروی انسانی باالتر از آموزش 
عمومی است؟ نه تنها در دوران تحول 
بنیادین آموزش و پرورش، که قبل از 
این هم آموزش عالی نس��بت به این 
نیاز کم توجهی کرد. به نظر می رس��د 
مخاطب��ان تحول بنیادی��ن در درجه 
اول کس��انی هس��تند ک��ه آموزش و 
پرورش را از نظر تأمین منابع انسانی 
مورد نیاز این تحول پشتیبانی کنند. 
و امروز نه تنها فعال نیس��تند و قصور 
تاریخی دارند، بلکه در قالب مدعی هم 

حاضر ش��دند. کدام برنامه آموزش عالی ما در تربیت معلم و مدیر و کارش��ناس و... 
متناس��ب با س��ند تحول در سه سال گذشته بازنگری ش��ده است؟ هیچ. اساساً چه 
واکنش��ی نشان داده شده است؟ هیچ. این تصور اشتباه باید اصالح شود که آموزش 
و پرورش متولی تحقق سند تحول است. ابتدا باید پشتیبانی شود و سایر نهادها به 
تکالیف قانونی خود عمل کنند. کسانی که در مسئولیت تأمین منابع مالی هستند، 
کسانی که مسئول تأمین فضای مورد نیاز هستند، آنهایی که در قالب تأمین ردیف 
نیازهای استخدامی مختلف مشغول هستند، آنهایی که در اصالح برنامه های آموزش 
و پرورشی و تربیت نیروی انسانی فعالیت می کنند، تا به امروز نسبت به این سند چه 
واکنش��ی داشته اند؟ آموزش و پرورش با وضع موجود و سازوکاری هایی که بسیاری 
از آنه��ا در اختیار خودش نیس��ت، قطع��اً قادر به پیاده کردن س��ند تحول بنیادین 
نیست. یک تقسیم کار ملی و با پشتیبانی و عزم ملی و التزام عملی به اهداف سند 
تحول الزم اس��ت که آموزش و پرورش در این موضوع موفق ش��ود تا بتواند مرحله 
تدوین و اجرا را پشت سر گذارد. متأسفانه سه ماه بعد از تصویب سند تحول مرحله 

اجرا شروع شد. باید از این کار ممانعت 
می کردند و مرحله تدوین و آماده سازی 
انج��ام می ش��د و بعد برای اج��را اقدام 
می کردند. این خطر جلو افتادن اجرا از 
تدوین و فراهم کردن استلزامات حقوقی 
و اداری و منابع انسانی و... تهدید بزرگی 
اس��ت. اکنون پس از گذش��ت سه سال 
از تصویب س��ند تحول دچار یک تأخیر 
تاریخ��ی ب��رای تحق��ق ای��ن تحوالت 
هس��تیم. بنده مس��تنداً اعالم می کنم 
بخش قابل توجه��ی از آن به آموزش و 

پرورش ارتباطی ندارد.
 م�دل نگاه ش�ما 
البته به لحاظ نظری ش�ايد 
بالاش�کال باش�د، ول�ی از 
باب اجرايی و عملی ش�ايد 
را  مش�کالتی  و  معض�الت 
ايج�اد کن�د. بگذاريد برای 
روش�ن تر ش�دن موض�وع 
ب�ه  کن�م.  مط�رح  مثال�ی 
ي�اد دارم قب�ل از پیروزی 
انق�الب برخی از چهره های 
ش�اخص بعض�ی از مناطق 
کشور، مثل کردستان که از 
فضای عمومی عقب بودند، 
ب�ه مس�ئوالن پی�ام دادند 

جلوی پی�روزی انقالب را بگیريد، هنوز 
زمینه های مختلف انقالب در بس�یاری 
از مناطق آماده نش�ده است. يا مثاًل در 
زمینه طراح�ی و تدوين مدل و الگويی 
برای حکومت در عصر دولت های مدرن 
به نام دين، نظريه خیلی جدی بخصوص 
در عالم تشیع که همیشه منتظر آمدن 
امام معصوم و ايجاد حکومت به وس�یله 
او ب�ود، نداش�ته ايم. اي�ن تق�دم عمل 
اجتماعی بر تئوری و تأخر نظريه پردازی 
ب�ر عمل اجتماعی از ابت�دای پیروزی انق�الب در حیطه های مختلف 
در ح�ال اتفاق افتادن اس�ت. البته ما بايد اين م�دل را در زمینه های 
اجتماع�ی اصالح کنیم، اما واقعیت اين اس�ت که اي�ن اتفاق افتاده. 
ش�ما به عنوان يک مدير متناسب با سهمی که از اين مديريت داريد، 
می توانید بخشی از اين تحول را پیش ببريد. نمی توانید جلوی اجرای 
آن را بگیريد. بر اين اس�اس، چه س�همی را برای آم�وزش و پرورش 
قائل هس�تید؟ مث�اًل تربی�ت معل�م و نهادی هايی ش�بیه آن اگر در 
اختیار آموزش و پرورش باش�د، نمی تواند در تربیت نیروی انسانی و 

موضوعات ديگر تحولی ايجاد کند؟
چهاربن�د: تربیت معلم به لحاظ مرجع تصوی��ب برنامه هایش تابع وزارت علوم 
اس��ت. اتفاقاً نقطه شروع ما تربیت معلم است. پیشنهاد برنامه ها به دست آموزش و 
پرورش اس��ت، ولی مسئولیت آن همان طور که رئیس دانشگاه فرهنگیان را شورای 
عال��ی انقالب فرهنگی باید تعیین کند، زیر نظر وزارت علوم اس��ت. اداره کردن آن 
در قالب یک هیئت امنا به عهده آموزش و پرورش اس��ت، اما مس��ئولیت کارکرد و 
هدف گذاری و تحول برنامه ها به عهده وزارت علوم اس��ت. عنوان دانشگاه فرهنگیان 
اس��ت، اما مس��ئولیت قانونی آن به عهده وزارت علوم اس��ت و باید فعال تر و مؤثرتر 
عمل کنند. مدتی اس��ت که ش��ورای عالی انقالب فرهنگی رئیس این دانش��گاه را 
مشخص نکرده و با سرپرس��ت اداره می شود. اداره شدن دانشگاه فرهنگیان درست 
در نقطه شروع تحول بنیادین آموزش و پرورش را چگونه تحلیل می کنید. این چه 
اولویتی است؟ عزمی برای سامان دادن 
به این دانش��گاه وج��ود دارد؟ آیا ادامه 
این مسیر )سرپرست گذاشتن( خود به 
معنی تزلزل و نداش��تن اولویت نیست؟ 
این یک��ی از مصادیق بارزی اس��ت که 
به راحت��ی اتفاق می افت��د و می توان در 
م��ورد آن قضاوت ک��رد. ام��ا اینکه در 
مرحله اجرا دست روی دست بگذاریم و 
منتظر باشیم مرحله تدوین حتماً اتفاق 
بیفتد، خوب نیست. در هر صورت، اجرا 
قبل از تدوین ش��روع ش��ده است. این 
خارج از منطق برنامه ریزی اتفاق افتاده، 
ولی ما هم نباید منتظر این باش��یم که 
این آسیب ها هر روز به دلیل عدم تدوین 

برنامه ها اثر خود را بگذارد.
ما اقدامات خود را ش��روع کرده ایم. 
بخش��ی از فعالیت هایی را که می تواند 
توس��ط اداره کل و مناط��ق و مدارس 
متناسب با رویکردهای سند تحول اتفاق 
بیفتد، برنامه ریزی کرده ایم. امروز که با 
ش��ما صحبت می کنم، برنامه بالندگی 
مدی��ران مدارس را ک��ه مرحله اول آن 
ارزیابی علمی بود، پشت سر گذاشته ایم 
و مرحله دوم آن را که ارزیابی کارآمدی 
اس��ت، در طول چهار م��اه آینده دنبال 
خواهی��م کرد. ه��دف برنام��ه بالندگی 

اين تص�ور اش�تباه بايد اصالح ش�ود 
ک�ه آموزش و پ�رورش متول�ی تحقق 
س�ند تح�ول اس�ت. تربی�ت معلم به 
لحاظ مرجع تصويب برنامه هايش تابع 
وزارت علوم اس�ت. اتفاقاً نقطه شروع 
ما تربیت معلم است. پیشنهاد برنامه ها 
به دس�ت آموزش و پرورش است، ولی 
مس�ئولیت آن همان ط�ور ک�ه رئیس 
دانش�گاه فرهنگیان را ش�ورای عالی 
انقالب فرهنگی باي�د تعیین کند، زير 

نظر وزارت علوم است.
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مدیران احراز صالحیت های حرفه ای آنهاس��ت که متناس��ب با تراز و معیاری که در 
س��ند تحول آمده سنجیده می شود. منتها اشکال کار اینجاست که این صالحیت ها 
را در شهر تهران شناسایی و تدوین کردیم و در دو مرحله پایش و ارزیابی علمی در 
حال عملیاتی کردن هستیم. این در شهر تهران اجرا می شود. مرجع تأیید و تصویب 
آن هم شورای برنامه ریزی استان است. اما نمی توان تضمین کرد برنامه ای که دارد به 
صورت استانی اجرا می شود، با معیارهای مورد نظر طراحان سند تحول همسو باشد. 
حرکت های اس��تانی و منطقه ای اتفاق افتاده اس��ت. با اجرای طرح بالندگی مدیران 
به س��راغ هدف عملیاتی دهم، یازدهم و دوازدهم س��ند تح��ول رفته ایم. آنجا نظام 
صالحیت حرفه ای فرهنگیان و رتبه بندی آنها آمده است. تا کی باید صبر کنیم تا آن 
اتفاق بیفتد؟ ما ورود کردیم. صالحیت ها را تدوین کردیم. این صالحیت ها در شهر 
تهران تدوین ش��ده است و گواهینامه داده می شود. ولی اینکه چند سال دیگر نظام 
صالحیت��ی ای تدوین کنند که با نظامی که امروز تدوین کرده ایم تعارض پیدا کند، 
هیچ تضمینی نیست. دست رو دست نگذاشتیم، با مدیران مدارس و رؤسای مناطق 
جلسات متعددی برگزار کردیم و بخش قابل توجهی از راهکارهایی را که به مدرسه 
مربوط می ش��ود و می شود در مدرسه برای آن سازوکارهایی فراهم کرد، با بازنگری 
در مأموریت مدرسه و سازوکارهای اجرایی می کوشیم رویکردها را متناسب و همسو 
کنیم. اما اینکه برنامه ها تا چه حد با س��ند تحول همس��و باشد، باید دید برنامه های 
درس��ی که تدوین و ابالغ می شود این همسویی را دارد، یا نه که از اختیار ما بیرون 
است. معلمی که آن برنامه درسی را اجرا می کند، آیا برای این گونه برنامه درسی با 
چنین رویکردی آماده شده است؟ در حیطه اختیارات آن نظام تربیت معلم است که 
برنامه درسی اش در آموزش عالی تصویب می شود. درواقع، اینها شرایطی است که ما 
در دوران گذار داریم و تالش می کنیم ضمن کاهش آسیب های ناشی از شتاب زدگی 
اجرای س��ند تحول بخش��ی از اجزای این سند را که تا حدودی در مدرسه و منطقه 

قابل پیاده سازی است و اتقان بیشتری دارد عملیاتی کنیم.
 معم�والً اتفاقاتی که در تهران بیفتد، برای ديگر اس�تان ها 
ب�ه الگو تبديل می ش�ود. واقعیت قضیه اين اس�ت ک�ه اگر جايی هم 
قرار باش�د برخ�ی از اين ايده ها به صورت آزمايش�ی به مرحله عمل 
درآيد، ش�ايد تهران بهترين مجموعه اس�ت. اين موردی که گفتید، 
در راستای مدرس�ه محور کردن عموم فعالیت های آموزش و پرورش 
بس�یار ضروری است. خیلی خوشحال می ش�وم اگر خود اين طرح را 
توضیح دهید تا متوجه شويم چه اتفاقی در تهران در جهت باال بردن 

کیفیت مديران مدارس در حال رخ دادن است؟
چهاربن�د: محور اصلی تحول در آموزش و پرورش مدرس��ه اس��ت. اگر بتوانیم 
مدرسه را متناسب با معیارهای سند تحول بنیادین متحول کنیم، مجموع عملکرد 
مدارس می شود عملکرد نظام تعلیم و تربیت، یا حداقل بخش قابل توجهی از عملکرد 

نظام تعلیم و تربیت. رویکردی که ما از ابتدا در شهر تهران 
انتخاب کرده ایم، اس��تقرار نظام مدیریت آموزش��گاهی 
اس��ت. من کلمه نظام را به مدیریت آموزشگاهی اضافه 
می کنم، به این علت که مدیریت آموزش��گاهی باید در 
قالب یک نظام مستقر شود؛ به این مفهوم که اداره کل، 
منطقه و مدرس��ه یک نظام اجرایی و مدیریتی هستند 
که باید با رویکرد مدرس��ه و با نگاه به نیازهای مدرس��ه 
تصمیم سازی و سیاست گذاری و برنامه ریزی کنند. اگر 
مجموعه این در سلسله مراتب و نگاه به مدرسه، همسو 
با نیازهای مدرس��ه سیاست گذاری و برنامه ریزی کنند، 
یک نظام مدیریت آموزش��گاهی اس��تقرار پیدا خواهد 
کرد. ما ت��الش کردیم اوالً نگاه م��ان در برنامه ریزی به 
این ترتیب باشد که انعطاف و اختیارات کافی متناسب 
با اس��تقرار نظام مدیریت آموزش��گاهی به مدارس داده 
ش��ود. از مداخله بی مورد منطقه و اداره کل در مدارس 
اجتناب ش��ود. این امر نیازمند این است که مدیریت در 
مدارس ظرفیت چنین تحولی را داشته باشد. مدیریتی 
ک��ه قباًل در آن جزئیات فعالیت ه��ا و برنامه ها از باال به 
پایین دیکته می شد، امروز باید ظرفیت طراحی و تدوین 
داشته باشد و بتواند برنامه تولید کند. اولین عنصری که 

باید تحت تأثیر ش��رایط جدید قرار گیرد، مدیران مدارس هستند. مسئولیت حسن 
اجرای این تحوالت در مدرس��ه بر عهده آنهاس��ت. ما ارکان دیگری مانند ش��ورای 
مدرس��ه، شورای معلمین، شورای دانش آموزی و انجمن اولیا و مربیان داریم، منتها 
محور تحرک این نهاد و ش��وراها مدیر مدرس��ه اس��ت که نگاه و دانش و مهارت او 
برای ایجاد تغییر در مدیریت مدرس��ه باید تناسب با رویکرد جدید ایجاد شود. برای 
اینکه این تحول روی دهد، جلس��ات زیادی با همکاران داشتیم و گفت وگوها و نقد 
و بررس��ی های مختلفی انجام شد و درنهایت، برنامه بالندگی مدیران مدارس دولتی 
تدوین ش��د. صالحیت های مدیریت مدرسه مبتنی بر نظام مدیریت آموزشگاهی در 
س��ه سطح تدوین شده که سطح اول شایستگی های پایه، سطح دوم شایستگی های 
اصالح فرایندها و سطح سوم شایستگی رهبری تربیتی است که باالترین مرتبه برای 
مدیریت آموزشگاهی است. امروز که خدمت شما هستیم، ارزیابی همکاران مدیر ما 
برای استقرار سطح سوم انجام شده و خوشبختانه با بیش از 95درصد از مدیران که 
حضور بی نظیری بود و جا دارد از این انس��جام و تعهدی که برای اجرای این تحول 
دارند تش��کر کنم، مرحله اول برگزار ش��د. مرحله بعد که ارزیابی کارآمدی اس��ت، 
متناسب با چک لیست هایی که به مدارس داده شده، مبتنی بر الگوی خودکنترلی و 
خودارزیابی در طول س��ال انجام خواهد شد. درنهایت، حد نصاب های الزم را که به 
دست بیاورند، گواهینامه های سطح سه شایستگی و صالحیت به آنها اهدا می شود. 
این قدم اول است و در قدم دوم وارد برنامه ها می شویم که شامل فرآیندها و مداخله 
و بهسازی فرآیندهاست. پیش بینی ما این است که تا پایان آذر ماه سال آینده بتوانیم 
مدیران را برای سطح یک که باالترین سطح شایستگی، یعنی رهبری تربیتی است، 
آم��اده کنیم و ادعا کنیم مدیران آموزش و پرورش ش��هر تهران گواهینامه حرفه ای 
رهبری تربیتی مدارس را دارند، متناس��ب با رویکردها و ویژگی هایی که در س��ند 
تحول برای مدرس��ه مطلوب پیش بینی ش��ده است. این نقطه عزیمت ماست؛ آماده 
کردن و تجهیز همکاران مدیر مدرسه. در مراحل بعدی این ظرفیت سازی که بخشی 
از آن انجام شده، به سراغ باقی ارکان و شوراهای مدرسه می رویم که بتدریج ظرفیت 

مدرسه را برای تحقق این اهداف انشااهلل ارتقا دهیم.
: چ�ه راهکاری در پیش گرفته ايد ک�ه آمارها موجب فريب 
شما نشود؟ بسیاری از مقوالتی که در آموزش و پرورش موضوع بحث 
هستند، جنبه کیفی دارند و تبديل آن به عدد و رقم و کمیت همیشه 
به صورت خودبه خود موضوع اختالف اس�ت. متأس�فانه در سال های 
گذش�ته نیز روي�ه غلطی ايجاد ش�ده ک�ه مديران پايین بر اس�اس 
خواس�ته های مديران باالدس�تی خود را عادت داده ان�د که نیازهای 
آنه�ا را تأمین کنند. به همین دلیل، رويکرد آمارس�ازی بر بس�یاری 
از مس�ائل حاکم شده اس�ت. فعالیت ها را بیش از آنچه هست، جلوه 
می دهند و ديده ش�ده که در دوره های گذشته اعالم کرده اند چندين 
هزار مدرس�ه قرآنی وجود دارد، ول�ی وقتی ارزيابی 
می ش�ود، نتیجه اين است که دو ساعت بحث قرآنی 
روز پنج ش�نبه در بعضی مدارس وجود دارد و اس�م 
آن را گذاشته اند مدرسه قرآنی. برای اين معضل چه 

تدابیری انديشیده ايد؟
چهاربن�د: ما باید به تحوالت واقع بینانه نگاه کنیم، 
ب��ه عنوان مثال اگر من فردا گفتم بخش قابل توجهی از 
سند تحول بنیادین را عملی کرده ام، آنهایی که این خبر 
را می ش��نوند و در بین آنها قطعاً از نخبگان حوزه تعلیم 
و تربیت حضور دارند، این حرف را باور نمی کنند، چون 
اس��تقرار تحول بنیادین آموزش و پرورش که مس��تلزم 
تحول در ابعاد گوناگون است، کار یکی دو روز و یک دولت 
نیست، کار بلندمدتی است. آنچه امروز در بخش فضای 
آموزشی داریم، دستاورد 22 دولت گذشته است که اگر 
عمر هر دولت را چهار سال در نظر بگیریم، می شود ٨٨ 
سال که یازده دولت آن مربوط به بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی اس��ت. مجموعه سرمایه گذاری هایی که در این 
دولت ها انجام ش��ده، فضای آموزش��ی امروز کش��ور را 
فراهم کرده است. چطور انتظار داریم فضاهای آموزشی 
متناس��ب با معیارهای س��ند تح��ول بنیادین در مدت 

مح�ور اصل�ی تح�ول در آم�وزش و 
پ�رورش مدرس�ه اس�ت. اگ�ر بتوانیم 
مدرسه را متناس�ب با معیارهای سند 
تحول بنیادي�ن متحول کنیم، مجموع 
عملک�رد م�دارس می ش�ود عملکرد 
نظام تعلیم و تربی�ت، يا حداقل بخش 
قابل توجه�ی از عملکرد نظ�ام تعلیم 
و تربی�ت. رويکردی که م�ا از ابتدا در 
ش�هر تهران انتخاب کرده ايم، استقرار 
نظ�ام مديري�ت آموزش�گاهی اس�ت. 
اداره کل، منطق�ه و مدرس�ه يک نظام 
اجرايی و مديريتی هس�تند که بايد با 
نگاه به نیازهای مدرسه، تصمیم سازی 

و سیاست گذاری و برنامه ريزی کنند.
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برآوردی که ما از حجم سرمايه گذاری 
در زمینه بازسازی مدارس داريم، بالغ 
ب�ر 3500 میلیارد تومان اس�ت. با نرخ 
متوس�ط س�رمايه گذاری عمران�ی در 
چهار سال گذش�ته، متوسط برآوردی 
که انجام ش�ده 53 س�ال زم�ان برای 
مقاوم سازی50درصد از فضای آموزشی 
ش�هر تهران م�ورد نیاز اس�ت، يعنی 
س�یزده دول�ت ديگر. 53 س�ال طول 
می کش�د که فقط فضاهای آموزشی ما 

با سند تحول تطبیق پیدا کند. 

چهار یا هش��ت س��ال ایجاد و متناسب سازی شود؟ این 
نشان می دهد که نرخ استقرار سند تحول در موضوعات 
مختلف باید متناسب با اقتضائات آن موضوع پیش برود. 
در مورد بحث فضاهای آموزش��ی با س��رمایه گذاری که 
22 دولت گذشته انجام دادند، امروز 5٠درصد از فضای 
آموزش��ی ش��هر تهران غیرمقاوم است که 25درصد آن 
باید به صورت کامل تخریب و بازس��ازی ش��ود. نه تنها 
اینکه باید بعضی ها بازس��ازی ش��ود، بلکه مدارسی که 
در یازده دولت اخیر س��اخته ش��ده است باید بر اساس 
ضوابط جدید س��ند تحول اصالح ش��ود. ب��رآوردی که 
ما از حجم س��رمایه گذاری در این زمینه کرده ایم، بالغ 
بر 35٠٠میلیارد تومان اس��ت. با نرخ س��رمایه گذاری و 
متوسط س��رمایه گذاری عمرانی در چهار سال گذشته 
متوسط برآوردی که انجام شده 53 سال زمان برای این 
موضوع اعالم ش��ده است، یعنی سیزده دولت دیگر. 53 
سال طول می کشد که فقط فضاهای آموزشی ما با سند 

تحول تطبیق پیدا کند. 
امروز نیروی انس��انی که به طور متوس��ط در تهران 

نوزده سال س��ابقه دارند )پرسابقه ترین معلمان کشور در تهران هستند( و در مدت 
پنج س��ال آینده بالغ بر 3٨درصد نیروی انسانی تهران بازنشسته می شوند، وقتی به 
نظ��ام جذب نیرو و تربیت معلم نگاه می کنیم و ظرفیت��ی که آنجا برای تأمین این 
مسئله هست، تقریباً چیزی حدود دوازده سال طول می کشد که 3٨درصدی را که 
در طول پنج س��ال آینده از دس��ت داده خواهد شد، به همان تعداد جایگزین کنیم. 
این فاصله هفت س��اله را چگونه باید پر کرد؟ صرف نظر از اینکه االن حدود 9٠هزار 
ساعت با همین ترکیب کمبود نیرو داریم. اگر بخواهیم این کمبود نیرو را هم اضافه 

کنیم دوازده سال به شانزده سال می رسد.
 می ترس�م از حرف شما اين برداشت ش�ود که اصاًل تراکم 
نیرو نداريد، يعنی با توجه به اينکه اس�تخدام های چندهزار نفری در 
حوزه های مختلف انجام شده و با اين وجود که وزير در برابر بعضی از 
قوانینی که دولت را موظف به اين اس�تخدام ها می کند مقاومت کرده 
است، اين با نکته ای که شما فرموديد، چه نتیجه ای را حاصل می کند؟

چهاربند: اینکه می گویم 9٠هزار س��اعت کم داریم، 57هزار س��اعت هم مازاد 
داریم، در حوزه هایی که نیاز نداریم. در طول تقریباً هش��ت س��ال گذش��ته بالغ بر 
7ه��زار نف��ر به آموزش و پرورش تهران اضافه ش��ده که 92درص��د آن دیپلم و زیر 

دیپلم بوده اند که اصاًل نیازی به آنها 
نبوده. اتفاقی که افتاده این است که 
آموزش و پرورش تهران که در سال 
٨5 به لحاظ هرم تحصیلی کارکنان 
در کش��ور رتبه دوم را داشت، امروز 
در رتبه 29ام قرار دارد. یعنی ظرف 
هشت سال هرم تحصیلی در تهران 
دس��تخوش ج��ذب نی��روی جدید 
ش��ده اس��ت که بی ضابطه و بدون 
توجه به نیاز و غیرکارشناسی انجام 
شده و سال ها طول می کشد تا این 
هرم تحصیل��ی را اصالح کرد. چون 
عزیزانی که وارد سیس��تم شده اند، 
بای��د 3٠ س��ال در خدم��ت آنه��ا 
باش��یم. عمدتاً هم کالس نرفته اند 
و در فعالیت ه��ای اداری که پس��ت 
س��ازمانی هم ب��رای آن پیش بینی 
نشده بود، مشغول شدند. زمانی در 
تهران 26درصد نیرو بیرون کالس، 
اع��م از مدیر و معاون و کارش��ناس 
داش��تیم و ح��دود 74درصد معلم 

در کالس. اکن��ون نی��روی معلم��ان و کارکنان به 62 و 
3٨درصد رس��یده اس��ت. بار این فشار ناش��ی از به هم 
ریختن توازن نیروی انس��انی را معلم به علت کم بودن 
حقوق می کشد. اگر می توانستیم ده درصد این شاخص 
را اصالح کنیم، صرفه جویی حاصل از آن اجازه رسیدگی 
بیشتر به مسائل رفاهی معلمان را به ما داده می داد. این 
ساختار به لحاظ معلم و سایر کارکنان و هرم تحصیلی و 
هم به لحاظ شایستگی های حرفه ای به هم ریخته است. 
نقطه عزیمت در تح��ول بنیادین فقط در زمینه نیروی 
انسانی چنین وضعیتی است که تا حدودی عرض کردم. 
آن از فضای آموزش��ی و این هم از نیروی انسانی که دو 

مؤلفه مهم برای استقرار سند تحول است.
با این نابس��امانی ها استلزامات مالی یا حمایت سایر 
نهادها باید وجود داش��ته باشد، البته تکلیف نه حمایت. 
بعضی از دس��تگاه ها فکر می کنند کمک می کنند که به 
نظر بنده این گونه نیس��ت و باید تکلی��ف خود را انجام 
دهند. در حوزه هایی که کارکردهای مش��ترکی با دیگر 
دس��تگاه ها داری��م، نباید بگویند حمای��ت کردیم، باید 
بگویند تکلیف خود را انجام دادیم. بسیاری از نهادها و دستگاه های سهیم که تکلیف 
دارند، کارنامه آنها چیز خاصی را نشان نمی دهد. اگر غیر این است، به ما نشان بدهند 
تا قضاوت خود را اصالح کنیم. مقام معظم رهبری در دیداری که به مناس��بت روز 
معلم انجام ش��د، تأکید داش��تند همه دستگاه ها باید به هر طریقی که الزم است، از 
آموزش و پرورش حمایت های کامل انجام دهند. ما امروز به قوانینی برای اصالح این 
هرم نیروی انس��انی معیوب نیاز داریم. قوانینی برای سرعت دادن به متناسب سازی 
فضاها نیاز داریم. پشتیبانی جدی برای اصالح مواد درسی دانشگاه فرهنگیان مورد 

نیاز ماست. دانشگاه فرهنگیان باید مبتنی بر صالحیت حرفه ای برنامه ریزی شود.
 در عی�ن حال فارغ التحصیالن همی�ن مجموعه هم بايد به 

گونه ای گزينش شوند.
چهاربن�د: بله وقت��ی می خواهند وارد آم��وزش و پرورش ش��وند باید برای این 
مسئولیت آماده باشند. یکی از اهداف ما در طرح بالندگی مدیران این است که کسی 
که پانزده سال با مدرک لیسانس مدیر یک مدرسه بوده، چرا نباید تجربه حرفه ای اش 
مورد ارزیابی قرار گیرد که بتواند بر اس��اس این تجربه و دانش یک پله سطح مدرک 
تحصیلی اش ارتقا پیدا کند. این در تمام دنیا و بخصوص کشورهای پیشرفته مرسوم 
اس��ت. نظام صالحیت حرفه ای مبتن��ی بر تجارب و آموخته ها در محل کار اس��ت. 
مدیری که 2٠ س��ال س��ابقه 
دارد و ب��ا مدرک ف��وق دیپلم 
وارد سیس��تم ش��ده، در طول 
این 2٠ س��ال تجاربی دارد که 
فارغ التحصیالن رشته مدیریت 
آموزش��ی ندارن��د و حتماً اگر 
مدرس��ه را ب��ه ف��رد دیگ��ری 
بدهیم، نمی تواند بهتر از او اداره 
کند. دنیا این تجربه حرفه ای را 
ارزیابی و معادل سازی می کند 
و آن ف��رد را ارتق��ا می ده��د. 
چند واحد به اصطالح دانش��ی 
ه��م در کن��ار ای��ن صالحیت 
حرف��ه ای می گذارن��د و ی��ک 
درج��ه ارتقا م��درک تحصیلی 
حاصل می شود. ماده 2١ قانون 
برنامه توسعه پنجم بر این امر 
تأکی��د دارد، ولی امروز تعطیل 
اس��ت. با چه مجوزی معاونت 
برنامه ری��زی و توس��عه نیروی 
انس��انی اجرای نظام صالحیت 
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قان�ون مديريت خدمات کش�وری 
مديران را به دو اليه تقس�یم کرده 
اس�ت: مديران سیاس�ی و مديران 
حرفه ای. مدير مدرس�ه و منطقه از 
جن�س مديريت حرفه ای هس�تند. 
اگ�ر خدای ناک�رده آن رويکردهای 
سیاسی در اين دو اليه مبنايی برای 
ع�زل و نصب ها ش�ود، بی ثباتی در 
مديريت حرف�ه ای صدمه جدی بر 
استقرار سند تحول می زند. يکی از 
استلزامات سند تحول اين است که 
اليه مديريت حرفه ای کاماًل مبتنی 
بر شايسته س�االری انتخاب شود و 

ثبات داشته باشد.

حرف��ه ای را برای کارکن��ان دولت متوقف کرده اس��ت. 
این نقطه تحول اس��ت. به ج��ای دوره های کم خاصیت 
ضمن خدم��ت مبتنی بر اطالع��ات و اندکی دانش باید 
نظام آموزش کارکنان دولت مبتنی بر صالحیت باش��د، 
اما متأسفانه اجرا نمی ش��ود. فلسفه دانشگاه فرهنگیان 
استقرار نظام صالحیت حرفه ای است. در صورتی که بر 
اساس برنامه های یکنواخت و غلط آموزش عالی پیروی 
می کند و خروجی های آن با مواردی که ما برای استقرار 

سند تحول نیاز داریم، فاصله زیادی خواهد داشت.
 در آخري�ن مرحل�ه صالحی�ت 
حرفه ای تعبیر شايستگی رهبری تربیتی 
را ب�ه کار برديد که به نظر بنده هرکدام از 
اين واژه ها بار معنايی زيادی دارد. رهبری 
و تربیت�ی تلفیق مناس�بی را در کنار هم 
س�اخته اند. آن مدير ايده آلی که در ذهن 
شماست، درنهايت، چه مختصاتی خواهد 

داشت؟
چهاربند: مدیری است که بتواند مأموریت مدرسه 
را در ت��راز س��ند تحول عملیات��ی کند؛ س��ازماندهی 
فرصت های متنوع تربیتی، اع��م از فرصت های داخل و 
خارج از مدرسه برای تکوین مستمر هویت دانش آموزان 

با مش��ارکت س��ایر عوامل س��هیم و مؤثر. اگر این مأموریت را تحلیل کنید و واژه ها 
را کن��ار ه��م بگذارید، به این نتیجه خواهید رس��ید که غیر از شایس��تگی که ما از 
آن به عن��وان رهب��ری یاد می کنیم ک��ه مرتبه ای باالتر از مدیریت اس��ت، نمی توان 
چیز دیگری را مطرح کرد. مدیر باید ش��خصیت و بینشی داشته باشد که فرصت ها 
را ه��م در داخ��ل و هم خارج ببیند و فقط بر مس��ائل داخل مدرس��ه اکتفا نکند و 
برنامه ریزی های گوناگونی داشته باشد. این شامل ویژگی هایی است که در سه حوزه 
دان��ش، مهارت و باورهای الزم برای این کار وجود دارد که مجموعه اینها می ش��ود 
شایستگی. شایستگی مقوله ای باالتر و کامل تر از دانش و مهارت و نگرش است. این 
شایس��تگی اگر در این سطح ایجاد شود، به آن شخص رهبر تربیتی گفته می شود. 
تربیت هم تلفیق آن شش ساحتی است که از آن نام برده می شود. در رهبری تربیتی 
هم مدیریت آموزشی وجود دارد و هم مدیریت پرورشی. چنین شخصیتی می تواند 
مدرسه ای را اداره و سازماندهی کند که در تراز سند تحول باشد. ما تا آن نقطه فاصله 
داریم. تالشمان این است که با ایجاد چنین شایستگی در همکاران مدیر خود نمونه 

و الگویی از رهبری تربیتی را در نظام تحول بنیادین عرضه کنیم.
 ب�ه نظ�ر می رس�د کاری که ش�ما ش�روع کرده اي�د، يک 
پیش زمین�ه ي�ا پیش فرض نی�از دارد و آن اين اس�ت ک�ه حتماً بايد 
پس�ت های سیاسی که در معرض تغییر و تحول هستند، از پست های 
کارشناسی جدا شوند تا بتوان ثبات مديريت را در اين حوزه ها تجربه 

کرد. نظر شما در اين مورد چیست؟
چهاربند: این نکته کاماًل درس��ت است و اتفاقاً یکی از استلزامات سند تحول 
بنیادین است. در هدف عملیاتی 23 به این موضوع اشاره شده است. اول تأکید بر 
استقرار و جذب مدیران مبتنی بر شایسته ساالری، یعنی همان نظام شایستگی، نه 
مدرک تحصیلی و نه روابط سیاسی و جناحی. دوم جدا کردن مدیریت حرفه ای از 
مدیریت سیاس��ی. این در قانون مدیریت خدمات کشوری هم آمده است. مدیران 
را به دو الیه تقس��یم کرده است: مدیران سیاسی و مدیران حرفه ای. مدیر مدرسه 
و منطق��ه از جنس مدیریت حرفه ای هس��تند. اگر خدای ناک��رده آن رویکردهای 
سیاس��ی در این دو الیه مبنایی برای عزل و نصب ها ش��ود، بی ثباتی در مدیریت 
حرفه ای صدمه جدی بر استقرار سند تحول می زند. یکی از استلزامات سند تحول 
این اس��ت که الیه مدیریت حرفه ای کاماًل مبتنی بر شایسته ساالری انتخاب شود 
و ثبات داش��ته باش��د و با مکانیزم های قانونی از تغییر و تحوالت سیاسی در امان 
باش��د. این یکی از راهکارهای سند تحول است و برای تدوین آن باید فکر اساسی 
ش��ود. اس��تقرار این راهکار به تبیین نیاز دارد، نیازمند استلزمات حقوقی است که 
موانعی به وجود بیاورد تا مدیریت حرفه ای از تعارضات سیاس��ی در امان باش��د و 

مبتنی بر شایسته ساالری باشد.

 در عین حال، خود مدير حرفه ای هم اجازه 
سیاسی کاری نداشته باشد.

چهاربن�د: بل��ه. هم مدی��ران سیاس��ی انتظار کار 
سیاسی از مدیران حرفه ای نداشته باشند و هم مدیران 
حرفه ای وارد این حوزه نش��وند. این بحث مهمی است. 
اگ��ر در مدت مش��خصی تعداد قابل قبول��ی از مدیران 
حرفه ای تربیت ش��وند و بعد با یک تغییر سیاس��ی از 
گردون��ه مدیریت حرفه ای حذف ش��وند، ضربه مهلکی 
به روند تحول بنیادین زده می ش��ود. اص��رار ما بر این 
است که آموزش و پرورش عرصه سیاسی کاری نیست. 
مقام معظ��م رهبری هم در آن دی��داری که گفتم، بر 
این نکته تأکید داش��تند، اما کم��اکان می بینیم برخی 
اف��راد و گروه ها هنوز همان نگاه عقب افتاده را دارند که 
بتوانند از آموزش و پرورش به عنوان یک فرصت سیاسی 
اس��تفاده کنند و بعضی اوق��ات اصرارهایی برای انجام 
مداخالتی دارند که خوش��بختانه در تهران بس��یار کم 
بوده است. جا دارد به این نکته اذعان کنم که با مجمع 
نمایندگان شهر تهران در طول این مدت رفتار منطقی 
و اصولی داشته ایم. انصافاً علی رغم نظرها و گرایش های 
مختلف��ی که بین این مجمع وج��ود دارد، درعمل، جز 
حمایت های حرفه ای اصراری بر مداخالت و اعمال نظر 
سیاس��ی نداشته اند. این را عرض کردم که الگویی بشود برای دیگر استان ها. ما هم 
به عهدی که بس��تیم پایبند بودیم؛ در مس��ائل سیاس��ی ورود نکردیم و بشدت در 
عزل ونصب ها و برنامه ها و جهت گیری ها تمام تالش خود را کردیم از سیاس��ی بازی 
فاصله بگیریم و این درک متقابل باعث ش��د این فضا به وجود بیاید که ترکیبی از 
مدیران را داشته باشیم که به لحاظ شخصی گرایش های متفاوتی دارند، اما درعمل، 
اهداف س��ازمانی واحدی را دنبال می کنند. ام��روز که بیش از 95درصد مدیران ما 
در ارزیابی صالحیت حرفه ای با وجود تکثر سلیقه ها و گرایش های مختلف شرکت 
کرده اند و نشان داده اند به تعهدات سازمانی خود پایبند هستند، می توان در جهت 

سند تحول بنیادین حرکت کرد، مشروط بر اینکه همه به عهد خود پایبند باشند.
 داش�تم سؤال خودم را سامان می دادم که بخشی از جواب 
ش�ما سؤال مرا هم جواب داد، اما آن قسمت را که جنبه ايجابی دارد، 
می پرس�م. اگر فعالیت سیاس�ی به مفهومی که ش�ما گفتید، مطلوب 
نیس�ت و نظر ما هم به همین صورت است، تربیت سیاسی- اجتماعی 

از منظر شما به عنوان يک مدير آموزش و پرورش چیست؟
چهاربند: قطعاً باید برای مشارکت مردم در فعالیت اجتماعی و سیاسی افرادی 
را تربیت کنیم که این شایس��تگی را داشته باش��ند. این یکی از ساحت های تربیت 
ماست. اما این به آن مفهوم نیست که در تربیت سیاسی- اجتماعی لزوماً موضع گیری 
داش��ته باش��یم و یک وجه غالبی را به عنوان تربیت سیاسی اجتماعی به دانش آموز 
القا کنیم، باید شایستگی های مشارکت سیاسی- اجتماعی را به بچه ها بدهیم. وقتی 
می گوییم شایس��تگی ها منظور همان حوزه دانش سیاس��ی و اجتماعی اس��ت. اگر 
دانش آموزی می خواهد انتخاب کند و فردی باش��د که نس��بت ب��ه انتخابات نظر و 
انگیزه داشته باشد و احساس مسئولیت کند، باید ضرورت حضور در انتخابات را به 
او یاد بدهیم. اهمیت و آثار و تبعات آن را بگوییم و بعد مهارت های این مشارکت را 
بدون مصادیقی که شائبه سیاست بازی داشته باشد، مطرح کنیم. همین فرد را برای 
مشارکت سیاسی آماده می کند. آماده کردن فرد برای مشارکت سیاسی و اجتماعی 
متفاوت است از اینکه او را برای رأی دادن یا ندادن به گروهی آماده کنیم. در برنامه 
درسی ما دانش این مشارکت آموزش داده می شود و باید تالش کنیم در فعالیت های 
خ��ود مهارت های مش��ارکت را به دانش آموزان بیاموزی��م و درنهایت، آنها را طوری 
تربیت کنیم که باور داشته باشند باید در حوزه های سیاسی و اجتماعی مسئولیتی 
بر عهده گیرند و بی اعتنا و بی تفاوت نباشند. این می شود تربیت سیاسی- اجتماعی. 
اما اینکه بخواهیم با یک مارک و برند مش��خص تربیت سیاس��ی- اجتماعی را عملی 

کنیم، می شود همان انحرافی که گاه در این حوزه اتفاق افتاده است.
 ب�ه نظر مي رس�د پیش نیازهای ديگری را نی�ز بايد مد نظر 
داش�ته باش�یم. بايد بپذيري�م فضای آم�وزش و پ�رورش و مدارس 
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آزمايش�گاهی برای تربیت سیاس�ی اجتماعی دانش آموزان است. 
مثاًل اگر مشارکت دانش آموزان را در شوراها مطلوب می دانیم، حتمًا 
بايد آن را عینی و عملیاتی کنیم. بايد دانش آموزان اين احس�اس 
را داشته باشند که در يک فعالیت مشارکت جدی دارند و نمايشی 
و صوری نیس�ت. نکته دوم اينکه بپذيري�م در فضای فعالیت های 
اين چنینی که به عقیده ما تعبیر اجتماعی برايش تعبیر درست تری 
اس�ت، احتمال خطاهايی هم می رود. صبوری و تحمل و سعه صدر 
نسبت به فعالیت های دانش آموزی از ديگر پیش نیازهای اين حوزه 

است. نمی دانم تا چه حد با اين نظر موافق هستید.
چهاربند: به نکته خوبی اشاره کردید. در این مدل مفهومی که برای مدارس 
گذاش��ته ایم، برای ش��وراها به عنوان ی��ک مؤلفه تحقق مدرس��ه مطلوب، نقش 
مشخص و معینی تعریف کرده ایم. یکی از فرصت های تربیت سیاسی- اجتماعی 
شورای دانش آموزی است. این فرصت نه به عنوان یک زینت، بلکه به عنوان یک 
ضرورت اس��ت. مدرسه به مثابه یک جامعه کوچک که مدلی از اجتماع بزرگ تر 
اس��ت و بچه ها باید مش��ارکت و قواعد و مهارت ها و آثار آن را در مدرسه تجربه 
کنن��د. قبل از اینک��ه در جامعه که صحنه واقعی زندگی اس��ت و بعضی مواقع 
اش��تباهات هزینه های زیادی ب��ه بار می آورد، در یک جامعه کوچک تر دس��ت 
ب��ه انتخاب��ات بزنند و این تجربه مش��ارکت در یک فعالی��ت اجتماعی درواقع، 
فرصت تربیت اجتماعی اس��ت؛ به کار بستن دانشی است که در کتاب مطالعات 
اجتماعی به او داده می ش��ود. این را به همکاران مدیر خود عرض می کنیم که 
به ش��ورای دانش آموزی نه به عنوان یک تش��کل زینتی، بلکه باید به منزله یکی 
از س��ازوکارهای فرصت تربیتی نگاه شود. بسیاری از امور مدرسه اگر به همین 
تش��کل س��پرده ش��ود و با همین فعالیت های تجربی که احتمال اشتباه هم در 
آن وجود دارد، می تواند آثار بس��یار مفید و س��ازنده ای داشته باشد. بسیاری از 
مش��کالتی که ناش��ی از کمبود مربی تربیتی از آن نام می بری��م، اگر بتوانیم با 
شورای های دانش آموزی انجام دهیم و کارها را به درستی پیش ببریم و رهبری 
کنی��م، می توان این کمبود را جبران کرد. ظرفیت��ی در دانش آموزان در زمینه 
نقد برنامه ها، تعامل مثبت با س��ایر دانش آموزان، انتقال ارزش ها و مهارت ها که 
از مرب��ی تربیتی انتظار داریم و چون نداریم دائ��م می گوییم مربی نداریم، ولی 
نگاه نمی کنیم که این کمبود را می توان با فرصتی به نام ش��ورای دانش آموزی 
جبران کنیم. حتماً می توانیم. این امر زمانی میس��ر می شود که مدیر مدرسه به 
آن شایس��تگی رهبری تربیتی برسد. ظرفیت هایی که در شوراهای دانش آموزی 
هست کمک می کند اگر بخشی از امور را به خود دانش آموزان بسپاریم، بسیاری 
از مسائل حل ش��ود، مثاًل در بهسازی مدارس و جذب نیرو و سرمایه گذار برای 
این موض��وع. فعالیت هایی ک��ه در زمینه های اجتماع��ی و فرهنگی از مربی ها 
انتظار می رود، خود دانش آموزان اگر درست رهبری و مدیریت شوند، می توانند 
ای��ن موضوعات را عملیاتی کنند. اکنون از این ظرفیت در مدارس یا اس��تفاده 
نمی کنی��م، یا کم رنگ اس��ت، ولی در بی��رون، در فضای مجازی و ش��بکه های 
اجتماع��ی این ظرفیت ها را اس��تفاده می کنن��د. ما باید این خالء را پاس��خگو 
باش��یم. دانش آموز به طبعیت خود دوست دارد عضو یک شبکه اجتماعی باشد. 
ش��وراهای دانش آموزی می تواند هم به این نیاز پاس��خ دهد و هم در جهت رفع 
اش��کاالت مدرسه گام بردارد. درنهایت، آن توازن و تلفیق مورد نظر هم حاصل 
می ش��ود. وقتی می گوییم تکوین مس��تمر هویت، زمانی به صورت کامل تکوین 
پیدا می کند که عماًل دانش آموز درگیر شود و تجربه کند تا در درونش نهادینه 
ش��ود. این نیاز به تجرب��ه دارد. »بحران هویت« اگر جدی ش��ود و به آن توجه 
نش��ود، به »بحران مشروعیت« تبدیل می شود. بحران مشروعیت »بحران نفوذ« 
را ایجاد می کند. اگر به بحران نفوذ توجه نش��ود، وارد مرحله ای می شویم به نام 
»بح��ران توزیع«. آن نظام برای آنک��ه بتواند نیروهایی برای خودش ایجاد کند، 
منابع را در اختیار گروه محدودی قرار می دهد. رانت به وجود می آید و بعد از آن 
»بحران یکپارچگی« ایجاد می ش��ود که درنهایت به فروپاشی می انجامد. کانون 
ساختن هویت در دنیای مدرن از خانواده به مدارس منتقل شده است. خانواده 
و جامعه س��هیم اس��ت، ولی کانون توجه مدارس است. مدرسه اساس استقرار، 
اس��تحکام و استقالل نظام است. اگر می خواهیم یک نظام مقتدر داشته باشیم، 

باید در مدارس شایستگی ها به دانش آموزان داده شود.
 مجددا از شرکت شما در اين گفت وگو تشکر مي کنیم.

 آسیب شناسي
 تربیت سیاسي اجتماعي 

از درون

نشستيباجمعيازمربيان،معلمانومديرانمدارس
دربارهمسائلذهنيمعلمانودانشآموزان

اشاره:
معلمان و مربیان پرورش��ی در س��احات مختلف 
اجتماع��ی  تربی��ت سیاس��ی  تربی��ت و مخصوص��ا 
دانش آموزان می توانند نقش بس��زایی ایف��ا کنند. از 
طرف��ي هر نوع فعالیت در این ح��وزه بدون آگاهی و 
دانش نمی تواند راه به س��ر منزل مقصود ببرد و یکی 
از اهداف ما در مجله تربیت سیاسی اجتماعی همین 
اس��ت که با دادن آگاهی و تحلی��ل به معلمان، آن ها 
را به نیروی تحلیل مس��لح کنیم تا بتوانند در پاس��خ 
به س��واالت دانش آموزان در این زمینه ها با دست پر 

حاضر شوند. 
در ای��ن ش��ماره در کنار مصاحبه با کارشناس��ان 
ح��وزه تعلیم و تربی��ت که نگاه��ی کالن دارند و در 
س��طح مدیریت مسائل را بررس��ی می کنند، به سراغ 
گروه��ی از معلمان و مربیان و مدیران مدارس رفتیم 
ت��ا زاویه نگاه خود را به نگاه عزیزانی نزدیک کنیم که 
به صورت مس��تقیم با دانش آموزان سر و کار دارند و 
ب��ه نظرات و دغدغه های آن ها توجه مي کنند. در این 
جلسه که به همت معاونت پرورشی و فرهنگي وزارت 
آموزش و پرورش برگزار ش��د، تع��دادي از معلمان و 
مربیان و مدیران مدارس چند منطقه از ش��هر تهران 
حضور داش��تند. در ادامه گزارش��ی از این جلس��ه و 

مباحث طرح شده در آن ارائه خواهد شد.

 آسیب شناسي آسیب شناسي
 تربیت سیاسي اجتماعي  تربیت سیاسي اجتماعي 

از دروناز درون

نشستيباجمعيازمربيان،معلمانومديرانمدارس
دربارهمسائلذهنيمعلمانودانشآموزان

اشاره:
معلمان و مربیان پرورش��ی در س��احات مختلف 
اجتماع��ی  تربی��ت سیاس��ی  تربی��ت و مخصوص��ا 
دانش آموزان می توانند نقش بس��زایی ایف��ا کنند. از 
طرف��ي هر نوع فعالیت در این ح��وزه بدون آگاهی و 
دانش نمی تواند راه به س��ر منزل مقصود ببرد و یکی 
از اهداف ما در مجله تربیت سیاسی اجتماعی همین 
اس��ت که با دادن آگاهی و تحلی��ل به معلمان، آن ها 
را به نیروی تحلیل مس��لح کنیم تا بتوانند در پاس��خ 
به س��واالت دانش آموزان در این زمینه ها با دست پر 

حاضر شوند. 
در ای��ن ش��ماره در کنار مصاحبه با کارشناس��ان 
ح��وزه تعلیم و تربی��ت که نگاه��ی کالن دارند و در 
س��طح مدیریت مسائل را بررس��ی می کنند، به سراغ 
گروه��ی از معلمان و مربیان و مدیران مدارس رفتیم 
ت��ا زاویه نگاه خود را به نگاه عزیزانی نزدیک کنیم که 
به صورت مس��تقیم با دانش آموزان سر و کار دارند و 
ب��ه نظرات و دغدغه های آن ها توجه مي کنند. در این 
جلسه که به همت معاونت پرورشی و فرهنگي وزارت 
آموزش و پرورش برگزار ش��د، تع��دادي از معلمان و 
مربیان و مدیران مدارس چند منطقه از ش��هر تهران 
حضور داش��تند. در ادامه گزارش��ی از این جلس��ه و 

مباحث طرح شده در آن ارائه خواهد شد.
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بايد اعتماد دانش آموز را جلب کرد
یک��ی از معلمان در ابتدای صحبت های خود به این 
نکته اش��اره کرد که وقتی به سراغ دانش آموز می رویم 
قبل از هر چیز باید با صداقت با او صحبت کنیم چون 
صداقت اس��ت که می توان��د اعتماد ایج��اد کند و در 
صورت اعتماد است که می توان با او ارتباط برقرار کرد. 
وي بخ��ش دیگر صحبت های خود را ب��ه این موضوع 
اختصاص داد که نوجوانان و جوانان این روز ها س��خت 
درگیر ش��بکه های اجتماعی هستند و اگر می خواهیم 
بر روی آن ه��ا تاثیرات خوبی بگذاری��م که از طرف ها 
با اقبال روبرو ش��ود بای��د از این طریق ب��ا آن ها وارد 

تعامل شد. 
وي افزود: با ظهور شبکه هاي اجتماعي و ماهواره ها 
دیگر چی��زي به عنوان مجله در بی��ن دانش آموزان از 
اقب��ال برخوردار نخواهد ش��د چون زودت��ر از معلم و 
مرب��ي، آنان ب��ه تمام اخب��ار و تحلیل ها دس��ت پیدا 

مي کنن��د. به همین دلیل اگر قرار اس��ت ب��راي آنان کاري ک��رد باید با محوریت 
تحلی��ل و آموزش باش��د نه اخب��ار. وي تاکید کرد که متاس��فانه ذهن نوجوانان و 
جوانان و دانش آموزان به بازي هاي رایانه اي، فیلم و س��ریال، مسابقات ورزشي و ... 

و حتي مواد مخدر و سکس درگیر هستند. 

به مربي کارآمد نیاز داريم
یکی دیگر از مربیان پرورش��ی در ابتدا از اهمیت مربیان پرورش��ی در مدارس 
گفت و از اینکه در مدارس معاونت پرورشی به معاونت آموزشی تبدیل شده، انتقاد 
کرد. به گفته وي، اگر در مدرس��ه مربي پرورشي قوي وجود داشته باشد، اتفاقات 
خوبي مي تواند بیفتد. اکنون بازنشس��ته ش��دن بخش زیادی از مربیان پرورشی با 
تجربه و جایگزین شدن افرادی که تجربه کافی ندارند، مشکل ساز شده است و به 
همین دلیل ضمن آن که نباید آموزش صرف محوریت پیدا کند، باید براي آموزش 
مربیان پرورشي برنامه ریزي شود. به گفته این مربي تربیتي، این نگراني وجود دارد 
که با تغییر مدیران، بس��یاري از برنامه ها که اکنون طراحي مي شوند، تعطیل شود 
و از کجا معلوم که با تغییر مدیران و حتي با اس��تیضاح وزیر و موارد مش��ابه، نگاه 

موجود در کار تربیت سیاسي اجتماعي عوض نشود؟

ذهن دانش آموز پر از سئوال است
 مرب��ی بعدی که صحبت های خود را ش��روع کرد از خال��ی بودن جای تربیت 
سیاس��ی اجتماعی در آموزش و پرورش گفت. وي با ذکر این موضوع که متاسفانه 
فضای تربیتی دارد از دس��ت ما خارج می شود و دانش آموزان با گرفتن اطالعات و 

اخبار از ش��بکه های ماهواره ای، دیگر از ما حرف شنوی 
ندارن��د، اصالح این روند را از اولویت های نظام تعلیم و 
تربیت عنوان کرد. به گفته ایشان، سوال در زمینه هاي 
مختل��ف، دغدغه ذهني دانش آموزان اس��ت یعني آنان 
ذهني پر از س��وال دارند. اکن��ون دانش آموزان در باره 
دین، ش��بهات زیادي دارند و مذه��ب را نقد مي کنند 
و گرایش به ادیان دیگر در آنان مش��اهده مي ش��ود و 
موضوعات��ي مانند روابط دختران و پس��ران، براي آنان 
اهمی��ت دارد. اگ��ر مربیان ما به روز باش��ند و در همه 
زمینه ها بخوانند و جس��تجو کنند و خودشان هم عضو 
ش��بکه هاي اجتماعي باش��ند، در آن صورت مي توانند 
در کالس و م��دارس، موضوع��ات نو و خوب��ي را ارائه 
کنند و از آنان اس��تقبال خواهد شد و می توان بر روی 

دانش آموز تاثیرات مثبتی گذاشت.

اول معلم و مربي را بايد تربیت کرد
ایج��اد بس��تر و فضای مناس��ب در م��دارس برای 
فعالیت در حوزه تربیت سیاس��ی اجتماعی نکته اصلی 

سخنان یکی دیگر از معلمان حاضر در این جلسه بود. 
این معلم با خاطر نشان کردن این موضوع که متاسفانه 
بعض��ی موارد فضای امنیتی بر مدارس حاکم اس��ت و 
طبعا به صورت ناخوداگاه معلمان و دانش آموزان عالقه 
ب��ه فعالیت در این حوزه پی��دا نمی کنند. به گفته این 
معلم، ما به جاي دانش آموزان باید به معلمان و مربیان 
توج��ه کنیم زیرا اگر معلم را تربی��ت و باانگیزه و آگاه 
کنیم، مي توانیم ب��ر دانش آموزان ه��م تاثیر بگذاریم. 
متاس��فانه االن معلمان در حوزه هاي علمي و انتقادي 
و اجتماع��ي حضور پررنگي ندارن��د. از نظر این منتقد 
فض��اي عمومي مدارس کش��ور، محافظه کاري بیش از 
حد و انفعال بر وضعیت معلمان حاکم اس��ت و فضاي 
تربیتي دانش آموزان از دس��ت آنان خارج ش��ده است. 
مربیان پرورشي هم در بسیاري از مدارس، معنا ندارند 

و هیچ فعالیتي را انجام نمي دهند.
ب��ه گفته این معل��م، کم رنگ ش��دن انجمن های 

اسالمی مدارس و لزوم احیای آن ها از دیگر نکاتی بود که مطرح شد. 

استفاده از رسانه ها ضروري است
یک��ی از مربیان پرورش��ی که خود از نس��ل جوان ب��ود، ابزار موث��ر ارتباط با 
دانش آموز را روی آوردن به ابزار های سمعی و بصری و چند رسانه ای عنوان کرد. 
او همچنین مقابله با انحرافات مذهبی ایجاد شده در مراسم مذهبي و جنگ نرمی 
که دانش آموزان با آن دس��ت و پنجه نرم می کنند را از اولویت های بحث تعلیم و 

تربیت عنوان کرد. 

مربیان و معلمان به روز نیستند
اهمیت ندادن به مربی پرورش��ی و گرایش به س��مت کار آموزشی برای دیده 
شدن بیش��تر در بین مربیان پرورشی از دیگر دغدغه های مربیان حاضر در جلسه 
ب��ود. یک��ي از مربیان در این جلس��ه تاکید ک��رد که مربیان و معلمان نس��بت به 
دانش آموزان خیلي عقب هس��تند و ما وقتي با س��وال روبرو مي ش��ویم، دستمان 
خالي اس��ت، بگذریم که اساس��ا دانش آموز در مقابل مربي پرورش��ي جبهه دارد. 
ب��ه گفته این مربي، حذف س��اعت پرورش��ی صحیح نیس��ت چون ب��ا نبودن این 
س��اعت پرورش��ي، مربیان زماني ب��رای ارتباط با دانش آم��وزان ندارند و به همین 
علت نمی توانند مش��کالت آن ها را درک و به س��مت اصالح حرکت کنند. مربیان 
بخصوص جوانترهاي آنها نیاز به آموزش دارند که براي آن باید برنامه ریزي کرد. 

نکت��ه قابل توجه ای که یکی دیگ��ر از معلمان آن را مطرح کرد کمبود مطالعه 
در بین مربیان و معلمان اس��ت که باعث ش��ده در مواجه با دانش آموزان احساس 
عقب ماندگ��ی کنند و دانش آموزان ب��ه مراتب از آن ها 

به روز تر باشند. 

معلمان درگیر مشکالت اقتصادي هستند
مشکالت اقتصادی و رفع نیاز های معلمان از دیگر 
نکات مطرح ش��ده در جلسه بود. طرح این موضوع که 
وقتی معلمی درگیر مس��ایل اقتصادی است نمی تواند 
با کیفیت مناس��بی وارد عرصه تعلیم و تربیت شود از 

دغدغه های اکثریت معلمان حاضر در جلسه بود. 
»معلم امروز با اطالعات دیروز برای فردا مناس��ب 
نیس��ت«. این عبارت یکی از معلمان حاضر در جلسه 
بود که بر آموزش معلمان نسبت به شرایط امروز تذکر 
داد و این موضوع را در آموزش و پرورش بسیار مغفول 
عن��وان ک��رد. او با ذکر این نکته که ام��روز معلمان به 
شدت درگیر مس��ایل ش��خصی و مخصوصا اقتصادی 
هس��تند و همچنین بس��تر های کار تربیت��ی با وجود 
کمبود نیروی انس��انی وجود ندارد، به دش��واری های 
فعالیت در حوزه تعلیم و تربیت اش��اره کرد. او با تاکید 

يک�ی از مربیان: متاس�فانه فضای 
تربیت�ی دارد از دس�ت م�ا خارج 
می ش�ود و دانش آموزان با گرفتن 
اطالع�ات و اخب�ار از ش�بکه های 
ماهواره ای، ديگر از ما حرف شنوی 
ندارن�د، اص�الح اين رون�د بايد از 
اولويت ه�ای نظام تعلی�م و تربیت 

باشد.

يک�ی از مربیان: جنگ نرم دش�منان 
و  تولی�دات  در  م�ا  کن�ار ضع�ف  در 
فعالیت ه�ا ضربات زيادی ب�ه تعلیم و 
تربیت دانش آموزان وارد کرده اس�ت. 
دانش آم�وزان در موضوعات�ي مانن�د 
حقوق بشر، آزادي، جناح هاي سیاسي 
کشور، نقد و بررسي تفکرات بزرگان، 
مس�ائل هس�ته اي و م�واردي از اين 
دس�ت،  س�ئوال دارند و اگر احساس 
امنی�ت و آزادي و فض�اي غیرامنیتي 
داشته باش�ند حتما به طرح سئواالت 

خود مبادرت خواهند کرد.
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ب��ر اینکه باید اعتم��اد از بین رفته بی��ن مربیان و 
دانش آموزان را باز گرداند گفت: جنگ نرم دشمنان 
در کن��ار ضعف ما در تولی��دات و فعالیت ها ضربات 
زی��ادی به تعلیم و تربی��ت دانش آموزان وارد کرده 
اس��ت. به اعتقاد این هم��کار فرهنگي، ما در ایجاد 
موج فرهنگي و سیاس��ي دچار مشکل هستیم و از 
تبیین درست منابعي که در اختیار داریم عاجزیم. 
دانش آم��وزان در موضوعات��ي مانند حقوق بش��ر، 
آزادي، جناح هاي سیاس��ي کش��ور، نقد و بررس��ي 
تفکرات بزرگان، مس��ائل هسته اي و مواردي از این 
دس��ت،  سئوال دارند و اگر احساس امنیت و آزادي 
و فضاي غیرامنیتي داش��ته باش��ند حتما به طرح 

سئواالت خود مبادرت خواهند کرد.
از دیگر نکاتی ک��ه معلمان مطرح کردند توجه 
به مهارت های اجتماعی در س��طوح ابتدایی است. 
این همکاران معتقد بودند که اگر در سطوح پایین 
سنی این مسایل آموزش داده شود می توان از دیگر 
بحران های��ی که در س��نین باال تر ایجاد می ش��ود، 
جلوگیری کرد. همچنین ای��ن موضوع که فقط به 
ته��ران نباید قانع بود و باید به س��راغ نظرات دیگر 
همکاران در شهرستان ها رفت، از نکات قابل توجه 
مطرح ش��ده بود. به گفته این همکاران، نباید همه 
کاره��ا را در ته��ران متمرک��ز کرد و ب��ه مربیان و 
معلمان شهرستاني القا کرد که تمام تصمیمات در 
تهران براي آنها گرفته مي ش��ود. آنها باید احساس 
کنن��د که نظ��رات آنها ش��نیده مي ش��ود و امکان 
تصمیم گی��ري و برنامه ریزي در مناطق دوردس��ت 

هم وجود دارد.

اجتماع�ي  تربی�ت سیاس�ي  ماهنام�ه  توزي�ع 
نامناسب است

از اصلی تری��ن انتقادات��ی که به مجل��ه تربیت 
سیاسی اجتماعی در این جلسه مطرح شد این بود 
که به علت تیراژ پایین این مجله در قیاس با تعداد 
مدارس موجود در سطح کشور، بسیاری از معلمان 
نتوانس��تند ای��ن مجله را مطالعه کنند و بس��یاري 
اساس��ا هیچ نس��خه اي از آن را ندیده اند. سیس��تم 

ضعیف توزیع نیز بر این مشکل افزوده است. 
در کن��ار این انتقادات کم رن��گ بودن معلمان 
در مجل��ه از انتقادات یک��ی از معلمان بود و گفت: 
به جای اینکه تریبونی برای معلمان باش��د تریبونی 
برای مسئولین شده است. این معلم در بخش دیگر 
صحبت ه��ای خود ب��ه ضعف مس��ئولین آموزش و 
پرورش و در سطح کالن مسئولین کشور اشاره کرد 
و سوءاستفاده دشمنان را نتیجه ضعف ما دانست. او 
در ارایه راهکار گفت به جای س��رپوش گذاشتن بر 
معضالتی مانند اعتیاد در مدارس و مسایل جنسی 
دانش آم��وزان باید ب��ه این مس��ایل پرداخت و در 
زمینه آگاهی بخش��ی در این م��وارد تالش کرد. او 
همچنین گفت باید از داشته های خودمان استفاده 
کنیم تا اجازه فعالیت را از دش��منان بگیریم و باید 
به س��راغ اندیشه های قرآنی و اهل بیت و همچنین 
ارایه اندیشه های امام خمینی و تبیین اصول قانون 
اساس��ی به دانش آموزان برویم تا در عدم حضور ما 

به سراغ بیگانگان نروند. 
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