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سرمقاله

براي این شماره دو نکته را متذکر مي شوم. 

سخن اول: 
تقدیر از مردمي است که حماسه بزرگ 22 بهمن را هر ساله بازتولید مي کنند. 

روزهای پایانی بهمن و بخصوص بیست ودومین روز از این ماه برای ملت ما یادآور خاطره خوش پیروزی انقالب 
اس�المی و پایان 2500 سال حکومت پادشاهی و آغاز تجربه مردم ساالری دیني است. مردم، بویژه جوانان نسل 
سوم انقالب که دانش آموزان امروز و آینده سازان فردای این مرز و بوم هستند، با روحیه شاد و پرمعنی یک بار 
دیگر در این روز همت و وفاداری خود را در دفاع از آرمان های اصیل انقالب و نظام اسالمی نشان دادند و ثابت 
کردند به رغم برخی مشکالت همچنان در صحنه حضور دارند. مردم آگاه و فهیم ما بخوبی می دانند که تداوم 
انقالب اسالمی، ضرورت تاریخ معاصر و سازنده آینده ای درخشان برای نسل های بعد است و باید امیدوارانه 

برای رفع مشکالت به مسؤالن کمک کنند؛ از این رو، در این جشن ملی این بار نیز حماسه آفریدند.
حض�ور مردم در حماس�ه هر س�اله 22 بهمن، از نظ�ر کالن حضوری فراجناحی اس�ت که هیچ حزب و 
گروهی حق ندارد آن را به معنی تأیید عملکرد و مواضع خود بداند. ما هم به عنوان مس�ؤالن، مدیران و 
کارگزاران حکومت باید بدانیم حضور میلیونی مردم دلیل رضایت از عملکرد ما نیس�ت بلکه آنان براي 
تأیید اصل نظام جمهوری اسالمی و تأکید بر تداوم استقالل کشور و آزادی مردم به صحنه مي آیند ولو 

آن که انتقادهاي زیادي از ما و عملکرد ما داشته باشند.

سخن دوم
به مناس�بت س�الگرد تشکیل امور تربیتي از س�وي ش�هداي بزرگوار رجایي و باهنر، به خود ما 

مربوط است:
انقالب اس�المی از زمان پیروزی ثمرات فراوانی برای مردم کش�ور ما داش�ته اس�ت، از جمله 
اس�تقالل کش�ور از بیگانه، آزادی انتخاب و از همه مهم تر زیست اس�المی؛ امری که شاید یکی 
از دالی�ل اصلی به حرکت درآوردن مردم برای انقالب و تغیی�ر نظام بود. یکی از ثمرات مبارك 
انقالب در آموزش وپرورش تش�کیل امور تربیتی به دست توانا و تدبیر عالی دو شهید بزرگوار 

رجایی و باهنر بود؛ شهدایی که امام آنها را معلم اخالق، دانشمند و متعهد توصیف کردند.
درحقیقت، تأس�یس این نهاد به قصد حفظ دس�تاوردهاي انقالب اسالمي، ترویج ارزش ها 
و معارف اس�المي، مب�ارزه با افکار انحرافي و مخرِب پس از پی�روزي انقالب و با انگیزه هاي 
سیاسي همراه بود. بعدها با توجه به اقتضائات و اوضاع پیش آمده مسائلي چون هنجارهاي 
رفتاري دانش آموزان و مهارت هاي زندگي، به دیگر فعالیت ها و مسئولیت هاي امور تربیتي 
افزوده ش�د. در دهة نخس�ت انقالب امور تربیتي کارکردي سیاس�ي داشت و وظیفه آن 
مبارزه با گروه هاي سیاسي مخالف انقالب و نیز تأمین نیرو براي جبهه و جنگ بود اما با 
گذشت زمان، تربیت دیني و اعتقادي، سیاسي و اجتماعي و افزایش مهارت هاي زندگي 

و انجام فعالیت هاي پرورشي جایگزین آن شد.  
اکنون با گذش�ت بیش از س�ه دهه از پیروزی انقالب و ثبات نظام در س�طح ملی، 
منطق�ه ای و جهانی، ضرورت تقویت امور تربیتی مانند گذش�ته بش�دت احس�اس 
می ش�ود؛ امری که می تواند به دانش آموزان نوجوان ما در انتخاب زیس�ت دینی و 
اخالقی کمک کند و زمینه س�ازي این مهم را ممکن کند، همان طور که مقام معظم 

جان گرفتن دوباره تربیت دینی 
در پرتو انقالب اسالمی



شماره ششم / اسفندماه 1393 6

رهبری زمانی فرمودند: »به برادران و خواهران و عزیزان امور تربیتی عرض می کنم، همه 
تالش ش�ما باید این باشد که جوان مس�لمان و مؤمن و بیدار تربیت کنید، رحمت خدا بر 

شهید رجایی و باهنر که این نهال آموزش وپرورش را نشاندند«.
در اینجاذکر چند نکته خطاب به مربیان امور تربیتی ضروری به نظر می رسد:

1. مربی�ان تربیت�ی همواره باید این امر را مد نظر داش�ته باش�ند که نق�ش هدایتگری و 
راهبری آنها در میان دانش آموزان تا چه حد تعیین کننده اس�ت؛ تا جایی که شغل آنها با کار 
انبیا مقایسه شده است. بنابراین، باید به این شغل فراتر از دغدغه های روزمره و معیشی شان 
نگاه کنند و در این راه احس�اس مسئولیت بیشتری داش�ته باشند و بکوشند انگیزه های خود 
را تعالی بخش�ند، همان طور که زندگی متربیان خود را تعالی می بخش�ند و با آموزه های دینی و 
معن�وی غنی می س�ازند. مربیان باید باور کنند که آنان کارمندان یک دس�تگاه اداري و اجرایي 
نیس�تند بلکه دردآشنایان مس�ئولي هستند که در کمک به رشد و تعالي اعتقادي و اخالقي یک 

فرد، ارتقاي یک جامعه را پي مي گیرند. 
2. مربیان پرورش�ی همواره باید بدانند که مخاطبان ش�ان نوجوانانی هستند که دائم در حال نو 
ش�دن و تغییرند، زیرا بس�ترهای اجتماعی دائم در حال تغییر و دگرگونی اس�ت و همین امر باعث 
می ش�ود مس�ائل ذهنی و دغدغه ها و تأمالت آنها نیز دائم در نوسان باشد. مربیان اگر می خواهند در 
کارش�ان موفق باشند، باید کاماًل با تحوالت جاری جامعه آش�نا باشند و خود را به روز کنند تا بتوانند 
تعام�ل خوبی با دانش آموزان برقرار س�ازند. با توان محدود نمی ش�ود کار موفقي را به انجام رس�اند و 
بنابرای�ن، باید دائم�ًا بر توانایی ها و مهارت های ش�غلی خود بیفزایند. یکی از مهم تری�ن این توانایی ها 
داش�تن »سواد رسانه ای« است. در گذش�ته کسی که خواندن و نوش�تن نمی دانست، بی سواد محسوب 
می ش�د، اما امروزه اگر کسی سواد رسانه ای نداشته باشد، با شبکه های مختلف اجتماعی و وسایل ارتباط 
جمعی که روزبه روز بر تنوع آنها افزوده می شود، آشنایی و تسلط کامل نداشته باشد، از چرخ دوار تحوالت 

جا می ماند و در نتیجه نمی تواند خود را به متربیانش برساند.
3. مربیان براي بروز اس�تعدادها و رش�د توانمندي دانش آموزان، باید برنامه عملي داش�ته باشند و ضمن 
توج�ه ب�ه نیازها و خواس�ته  هاي آنان، باید ب�ه دانش آموزان نقش دهند ت�ا هر چه فعاالنه ت�ر و آگاهانه تر در 
فعالیت های اجتماعی و سیاسی جمعی حضور یابند. یکي از این راه کارها، جدي گرفتن سازمان ها و تشکل های 
دانش آموزی از جمله ش�وراهاي دانش آموزي و دیگر تش�کل هایي اس�ت که براي دانش آم�وزان مجموعه اي از 
فعالیت و بستري براي رشد شخصیت فردي و اجتماعي را فراهم مي آورند. ممکن خواهد شد. در این فعالیت ها 
نقش مربیان تربیتی برجس�ته می ش�ود. آنها باید در این امر با نقش هدایتگرانه و راهبردی خود به دانش آموزان 
ی�اری رس�انند و در عین حال بای�د این فرصت را هم ب�رای دانش آموزان فراهم کنند که ب�رای اجراي برنامه های 

تربیتی، برنامه ریزی و نقش آفرینی کنند.
4. فعالیت هاي فوق برنامه و تربیتی زماني موفق است که بر اساس نیازهاي عاطفي، اجتماعي، شناختي و جسماني 
دانش آموزان ش�کل بگیرد و مهم تر اینکه مکمل آموزش هم باش�د. مربیان باید ضمن پاس�خگویی به این نیازها در 
دل دانش آم�وزان نف�وذ کنند. دانش آموزان باید آنها را افرادی موثق و مورد اعتماد بیابند که می توانند خواس�ته های 
عاطفی آنها را برآورده کنند و همین طور با اعتماد کامل، مش�کالت و مس�ائل خود را با آنها در میان بگذارند و از آنها 
چاره جویی کنند. این مهم نیز زمانی محقق خواهد ش�د که مربیان اطالعات کافي و الزم از علم روان شناس�ي، آخرین 
اطالعات و یافته هاي علمي، کامپیوتر و... داش�ته باش�ند تا راهکارهاي ارائه شده غیرعلمی و نامعتبر نباشد و مشکالت و 
معضالت بعدي ایجاد نکند. هرچه مربیان توانمندي علمي بیشتري داشته باشند، به همان نسبت در حل مشکالت رفتاري 
و تربیتي دانش آموزان نیز موفق ترخواهند بود. بنابراین، مربیان باید بکوشند خود را به سطح مطلوبي براي برقراری تعامل 

سازنده با دانش آموزان برسانند.
مدیرمسئول
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هبری
ن ر

ی سخ
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1۹ بهمن یادآور س��الروز بيعت تاریخ��ی جمعی از همافران و کارکنان نيروی هوایی 
ارتش با امام خمينی )ره( است. امسال نيز مانند سال های گذشته فرماندهان و کارکنان 
ني��روی هوایی ارتش و پدافند هوای��ی در این روز با رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل 

خامنه ای دیدار کردند.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای آن حادثه مهم را حاوی یک مضم��ون پرمغز و ماندگار 
دانس��تند و گفتند: اقدام شجاعانه فرماندهان و کارکنان نيروی هوایی در 1۹ بهمن ۵7، 
نش��ان دهنده سخن حق و پرجاذبه انقالب اسالمی است که توانسته بود حتی به اعماق 
دل های نيروی هوایی ارتش پادشاهی آن زمان که نور چشمی آمریکا نيز بود، نفوذ کند.
رهبر انقالب اس��المی خاطرنشان کردند: در طرف مقابل نيز، قدرت های زورگو و در 
رأس آنه��ا امریکا، از همان روز اول انقالب، از هيچ اقدام و فش��اری برای خاموش کردن 
این حرکت عظيم و رو به گسترش، فروگذار نکردند و این دشمنی تا امروز هم ادامه دارد.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای افزودند: دش��منی امری��کا و قدرت های اس��تکباری با 
اش��خاص نيست، آنها با اصل حرکت و جهت گيری توأم با ایستادگی و استقالل طلبی و 

عزت خواهی ملت ایران دشمن هستند.
ایش��ان با یادآوری سخنان برخی سياستمداران امریکایی در سال های اخير که بغض 
و کين��ه خ��ود را با ملت ایران، صراحتاً بيان کردند گفتند: آنها از ایس��تادگی ملت ایران 
عصبانی هستند و هدف اصلی امریکا و همراهانش، به زانو در آوردن و تحقير ملت ایران 

است که البته دچار خطا و اشتباه در تحليل هستند.
رهبر انقالب اس��المی، علت ناکامی های پی در پی امریکایی ها در مسائل منطقه و به 
ویژه مس��ائل ایران را، همين خطای محاسباتی و اشتباهات راهبردی دانستند و افزودند: 
یک نمونه از این خطاها، اظهارات چند روز پيش یک مقام امریکایی است که گفته بود، 

ایرانی ها در مذاکرات هسته ای، دست بسته هستند و گير افتاده اند.
ایش��ان خاطرنش��ان کردند: دست ملت و مس��ئوالن ایران هيچگاه بسته نبوده و این 
موض��وع را در عمل نش��ان داده ان��د و از این پس نيز با ابتکارات و ش��جاعت خود، آن را 

نشان خواهند داد.
رهبر انقالب اس��المی افزودند: آن طرفی که فعاًل گير افتاده و دچار مش��کل اس��ت، 

امریکا است و همه واقعيات این منطقه و خارج منطقه، اثبات کننده این حقيقت است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به شکست سياست های امریکا در سوریه، عراق، 
لبنان، فلس��طين، غزه، افغانس��تان و پاکس��تان و همچنين شکس��ت امریکا در اوکراین، 
خطاب به امریکایی ها تأکيد کردند: این، ش��ما هس��تيد که سال های متمادی، پی در پی 
شکس��ت خورده اید اما جمهوری اس��المی ایران پيش رفته و به هيچ وجه با سی و چند 

سال گذشته قابل مقایسه نيست.
ایش��ان با اشاره به پيش��رفت های گسترده جمهوری اس��المی در علم و فناوری، در 
مس��ائل گوناگون اجتماعی، و در مس��ائل بين المللی و همچنين نفوذ عظيم منطقه ای و 
رس��وخ مبانی انقالب در دل های جوانان افزودند: جمهوری اس��المی ایران با این ذخيره 
ارزش��مند از تجربيات، با قدرت، در حال پيش��رفت است و امریکایی ها که نتوانستند این 
ریش��ه را قل��ع و قمع کنند اکنون مجبور به تحمل نظام جمهوری اس��المی هس��تند و 
طراحی های سياسی، امنيتی، اقتصادی و فرهنگی آنها مانع از این پيشرفت نخواهد شد.

رهبر انقالب اس��المی به مذاکرات هسته ای و تالش بدخواهان و معاندان برای القای 
درماندگی ایران در این موضوع اشاره کردند و چند نکته مهم را درباره مذاکرات هسته ای 

متذکر شدند.
اولين نکته ای که حضرت آیت اهلل خامنه ای به آن اشاره کردند موافقت با اصل توافق 

مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از همافران و کارکنان نیروی هوایی: 

ما هم می گوییم توافق نكردن 
بهتر از توافق بد است
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پای سخن رهبری

بود که گفتند: من با توافقی که بتواند انجام شود موافقم اما با توافق »بد« موافق نيستم.
ایش��ان با اش��اره به اظهارات مکرر امریکایی ها که می گوین��د »توافق نکردن بهتر از 
توافق بد اس��ت« افزودند: ما هم همين عقيده را داریم! و معتقدیم توافق نکردن بهتر از 

توافقی است که به ضرر منافع ملی و زمينه ساز تحقير ملت بزرگ ایران شود.
تالش بی وقفه مس��ئولين و هيئت مذاکره کننده برای خ��ارج کردن حربه تحریم از 
دس��ت دشمن، دومين نکته ای بود که رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره کردند و گفتند: 
اگر این اتفاق رخ دهد و با توافق، حربه تحریم از دس��ت دشمن خارج شود، بسيار خوب 
اس��ت اما اگر این اتفاق نيفتاد، همه بدانند که راهکارهای فراوانی در داخل کش��ور برای 

ُکند کردن حربه تحریم وجود دارد.
نکته سوم رهبر انقالب اسالمی، در خصوص رفتار منطقی جمهوری اسالمی ایران در 

مذاکرات هسته ای و رفتار غير منطقی و زورگویانه طرف مقابل بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به س��خنان چندی پيش رئيس جمهور مبنی بر 
اینکه مذاکره به معنای رسيدن دو طرف به نقطه مشترک است،  گفتند: بر همين اساس، 
نباید در مذاکره، یک طرف با رفتار غير منطقی تالش داش��ته باش��د که هر آنچه مورد 

توقع اوست، محقق شود.
ایش��ان خاطرنشان کردند: رفتار امریکایی ها و چند کش��ور اروپایی دنباله رو آنها، در 
مذاکرات، غير منطقی اس��ت و با پرتوقعی انتظار دارند همه خواسته های آنها تحقق یابد 

در حاليکه این، روش مذاکره نيست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، ایس��تادگی مسئوالن در مقابل زیاده خواهی طرف مقابل 
را کاماًل صحيح دانس��تند و با اش��اره به عملکرد مستدل و منطقی جمهوری اسالمی در 
مقاطع مختلف از جمله دوران دفاع مقدس و پذیرش قطعنامه ۵۹۸، و همچنين مسائل 
گوناگون بعد از جنگ، خاطرنشان کردند: نظام اسالمی در مذاکرات هسته ای نيز براساس 
منط��ق عمل می کند اما طرف مقابل هيچ منطقی ن��دارد و به دنبال بی منطقی، با تکيه 

بر زور است.
رهبر انقالب اسالمی یک بار دیگر افزودند: من با ادامه و پيشرفت مذاکرات و رسيدن 
به توافق خوب موافقم و قطعاً ملت ایران هم با هر توافقی که در بر دارنده عزت و احترام 
او باش��د، مخالفت��ی ندارد. حضرت آی��ت اهلل خامنه ای تأکيد کردند: بای��د در مذاکرات، 
تکری��م، حرمت و پيش��رفت ملت ایران محف��وظ بماند زیرا این ملت ع��ادت به پذیرش 

زورگویی طرف مقابل اعم از امریکا و دیگران، ندارد.
ایشان همچنين با اشاره به برخی مباحث مطرح شده درخصوص توافق دو مرحله ای 
که ابتدا توافق بر اصول کلی و بعد از مدتی توافق بر جزئيات باش��د، خاطرنش��ان کردند: 
چنين توافقی  پس��ندیده نيس��ت زیرا با تجربه ای که از رفتار طرف مقابل داریم، توافق 

صرف در کليات، وسيله ای خواهد شد برای بهانه گيری های پی در پی در جزئيات.
رهبر انقالب اس��المی تأکيد کردند:اگر توافقی انجام ش��ود، باید در یک مرحله و در 

بردارنده کليات و جزئيات، با یکدیگر باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: مفاد این قرار داد نيز باید روشن، واضح و غيرقابل 
تفس��ير و تأویل باش��د و مفاد توافق نباید به گونه ای باش��د که طرف مقابل که عادت به 

چانه زنی دارد، در قضایای مختلف بهانه جویی کند.
ایش��ان خاطرنشان کردند: به لطف خداوند ملت ایران در 22 بهمن نشان خواهد داد 

هرکسی که بخواهد این ملت را تحقير کند، با ضربه متقابل مواجه خواهد شد.
رهبر انقالب اس��المی گفتند: همه ملت ایران و همه دلسوزان متفقند که عزت ملی 
برای یک کشور، بسيار بسيار مهم است زیرا اگر عزت ملی نباشد، امنيت و پيشرفت هم 
نخواهد بود، بنابراین عزت ملی باید محفوظ بماند و مسئوالن هم این موضوع را می دانند.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای در پایان خاطرنش��ان کردند: به فضل الهی، ملت ایران با 

حضور مقتدرانه و عزم راسخ خود در 22 بهمن، دشمن را به زانو درخواهد آورد.

ضرورت هدایت دستاوردهای نانو به سمت 
تجاری سازی و تولید ثروت

مقام معظم رهبری در یازدهم بهمن ماه از نمایشگاه دستاوردهای فناوری نانو دیدار 
کردند و پس از آن در جمع اس��تادان و محققان و دس��ت اندرکاران این صنعت به نکات 

مهمی اشاره کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای پيش��رفت های بزرگ این صنعت را، نمونه و معياری برای 
پيش��رفت در بخش های مختلف کش��ور خواندند و خاطرنش��ان کردند: این پيشرفت ها 
نش��ان می دهد که تمرکز یک مجموعه  عالقه مند، دلسوز و متخصص در زمينه ای خاص، 

پيشرفت های محسوس و جهشی را به دنبال خواهد داشت.
رهبر انقالب، الزمه تداوم پيش��رفت ها را، »حفظ عوامل پيش��رفت« بيان کردند و در 

ادامه به تبيين عوامل پيشرفت های علمی به ویژه در صنعت نانو پرداختند.
ایشان، »برنامه ریزی دقيق«، »ثبات در مدیریت« و »فرهنگ سازی و گفتمان سازی به 

منظور شناسایی و بروز استعدادهای برتر« را از جمله عوامل حفظ پيشرفت های صنعت نانو 
برشمردند و تأکيد کردند: یکی دیگر از مهم ترین عوامل استمرار پيشرفت ها، این است که 

اجازه ندهيد انگيزه های سياسی به درون فضاهای علمی و تحقيقاتی نفوذ کند.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای، »مغرور نش��دن« و »قان��ع نبودن به وض��ع موجود و 
پيش��رفت های حاصل ش��ده« را از دیگر عوامل تداوم حرکت پر شتاب علمی خواندند و 
افزودند: درست است که امروز سطح استعداد جوانان ایرانی و آهنگ شتاب علمی کشور 
از متوس��ط دنيا بس��يار باالتر اس��ت، و به عنوان نمونه ایران رتبه هفتم دنيا را در صنعت 
نانو دارد، اما به دليل عقب ماندگی تاریخی کشور در زمينه علم، باید رشد علمی با شتاب 

روز افزون ادامه یابد.
رهبر انقالب در ادامه، به دشمنی قدرت های زورگو با ملت ایران بدليل منش مستقل 
سياسی، اجتماعی و فکری ملت اشاره کردند و گفتند: این دشمنی در عرصه های مختلف 
خ��ود را بروز می ده��د، بنابراین برای دس��تيابی به اقتدار الزم، بای��د روز به روز خود را 

قوی تر کنيم.
ایشان با اش��اره به ضرورت »هدایت محصوالت و دستاوردهای فناوری نانو به سمت 
تجاری س��ازی، بازار مص��رف، و توليد ثروت«، خاطرنش��ان کردند: یک��ی از عوامل مهم 
تضمين تداوم پيش��رفت ها در صنعت نانو این است که مردم، آثار کار علمی و تحقيقاتی 

شما را در محيط زندگی خود مشاهده کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنين با اش��اره به گزارش های موجود از فاصله بودجه 
دولتی صنعت نانو در ایران در مقایس��ه با برخی کش��ورهای دیگر فعال در این فناوری، 
خط��اب به معاون علمی و فناوری رئيس جمهور تأکي��د کردند که به این موضوع، توجه 

بيشتری شود.

تخلفات حتی اگر توسط قهرمانان اتفاق افتد
 باید برخورد شود

در اولين روز ماه بهمن نيز رهبر معظم انقالب با ورزش��کاران و قهرمانان مس��ابقات 
آس��يایی و پاراآس��يایی اینچئون دیدار داشتند که در یک نشست صميمانه نکات مهمی 

را طرح کردند.
رهبر انقالب اس��المی، با تش��کر ف��راوان از پيروزی ها و مدال آوری ورزش��کاران در 
بازی های آس��يایی و پاراآسيایی، شناخت افتخارات ملی و همچنين وجود روحيه افتخار 
ملی در یک ملت را زمينه ساز حرکت به سوی افتخارات بزرگ برشمردند و گفتند: اینکه 
یک جوان ورزش��کار، قهرمانی خود را به ملت تقدیم، و احساس خرسندی و افتخار را به 

درون دل های مردم منتقل می کند، اقدام بسيار با ارزشی است.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به معطوف ش��دن همه نگاه ه��ا به یک قهرمان 
ورزش��کار، خاطرنش��ان کردند: منش و رفتار ورزش��کار، بعد از قهرمان��ی، معرف ملت و 

فرهنگ و شخصيت ملی و همچنين استقامت معنوی ملت ایران است.
ایش��ان در تبيي��ن موضوع اس��تقامت معنوی گفتن��د: در دنيایی ک��ه دین زدایی و 
عفت زدای��ی در دس��تور کار مراکز بين المللی و امپراطوری رس��انه ای جهانی قرار گرفته 
اس��ت و موضوع برهنگی و بی عفتی به صورت گسترده ترویج می شود، نشان دادن مظهر 
معنویت، به وس��يله یک جوان ورزشکار ایرانی، در واقع معرفی توانایی ایستادگی معنوی 

ملت ایران در مقابل این موج عظيم انحرافی در جهان است.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه چند توصيه را بيان کردند. پرهيز از تخلفات قانونی در 
عرصه ه��ای بين المللی و همچنين در عرصه های داخلی ورزش��ی و لزوم برخورد قاطع با 

متخلفين، اولين توصيه حضرت آیت اهلل خامنه ای بود.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای تأکيد کردند: در برخورد با متخلف نباید هيچ مالحظه و 
سهل انگاری شود، زیرا تخلف قابل قبول نيست؛ اعم از تخلف مسئولين یا غير مسئولين، 

زبدگان یا غيرزبدگان و قهرمانان سياسی، ورزشی، و یا علمی و صنعتی.
ایشان محبوبيت ورزشکاران و قهرمانان را زمينه ساز الگو شدن آنان در ميان جوانان 
دانس��تند و گفتند: هر حرکت خوب قهرمان ورزش��کار، موجب تکثير ميليون ها حرکت 

خوب و رواج خير در جامعه می شود.
رهبر انقالب اس��المی خاطرنش��ان کردند: قهرمانی و محبوب شدن یک شمشير دو 
لب اس��ت؛ اگر به لوازم آن پایبند باشيم، بسيار خوب است، اما اگر نتوانيم الزامات آن را 

رعایت کنيم، بسيار خطرناک خواهد بود.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای بر لزوم اولویت بندی مس��ائل تأکيد کردند و افزودند: در 
کنار حمایت از ورزش قهرمانی، ورزشی همگانی نيز باید ترویج شود، زیرا ورزش همگانی 

موجب سالمت عمومی جامعه می شود.
ایش��ان در پایان با اشاره به قهرمان پروری ملت ایران در عرصه های مختلف از جمله 
ميدان های علم و اخالق، خاطرنشان کردند: قهرمان پروری در کشور به یک روحيه تبدیل 

شده است که باید روز به روز گسترش یابد.
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بسم اهللا الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمين و صلی اهلل علی س��يدنا و نبين��ا محمد و آله الطاهرین و 

صحبه المنتجبين 
بسيار خوشحالم که در آستانه 22 بهمن سالروز پيروزی انقالب اسالمی در جمع 
ش��ما اندیشمندان، فرهيختگان و صاحبان قلم و کسانی هستم که همواره در طول 
تاریخ افتخار آفریدند و می آفرینند و چراغ راه هدایت انسان ها بوده اند و خواهند بود.
گرچه شاید به نظر برسد که از 1۵0 سال پيش به این طرف که مطبوعات، رادیو، 
تلویزیون، تئاتر، سينما و در نهایت اینترنت، شبکه های اجتماعی و انواع ابزار و وسایل 
که برای ارتباط انس��ان ها و انتقال اندیش��ه ها به صحنه رقابت با کتاب آمدند، دوران 
کتاب تا حدی به س��ر آمده اس��ت اما واقعيت امر این است که کتاب به هيچ عنوان 

ارزش و جایگاه خود را از دست نداده است.
همه آن ابزار و وسایل برای انتقال سریع تر مفاهيم و ارتباط سریع تر، جایگاه ویژه 

دارند، اما اصل اندیشه، فکر و دانش هنوز هم در اوراق کتاب نهفته است.
رادیو، تلویزیون و س��ينما و همه ابزارهای ارتباطی امروز در واقع ریشه ش��ان از 
کتاب است. فيلم و تئاتر که یک هنر نمایشی است فيلمنامه که اساس آن است به 

مفهوم یک کتاب است و از آن اقتباس می شود.
در بسياری از امور، دقت، ظرافت و حتی گاهی لذت، فقط در کتاب است، گاهی 
انسان از خواندن یک کتاب آنقدر مشعوف می شود و لذت می برد که هيچ چشمه سار 
دیگری نمی تواند جایگزین کتاب شود. البته کتاب به معنای عام کلمه، یعنی همه 
خلقت و همه موجوداتی که خداوند آفریده است. چقدر سخت بود یک لحظه فکر 

کنيد که زندگی می داشتيم و کتاب نبود. 

چگونه می توانس��تيم با ۵00 الی 1000 س��ال پيش ارتباط برقرار کنيم از فکر، 
اندیشه، ذوق، دیدگاه و نظریه آنها بهره ببریم و مگر اندیشه انسان چيزی جز تکامل 

است. قدم به قدم این خشت ها روی هم چيده شده است.
البته که کتاب کليد است و باید همه قفل های زندگی را بگشاید، همه ابهام ها را 

باز کند و همه ظلمت ها را به نور و روشنایی تبدیل سازد.
انقالب اس��المی ایران که در آستانه سی و هفتمين بهار انقالب اسالمی هستيم 
ریشه آن از کتاب، قرآن و حدیث و مکتوبات راهبران این انقالب و در رأس آن امام 
عزیز و بزرگوار ما امام خمينی)ره( بود که اگر نامه ها و اعالميه های ایش��ان و انتقال 
بيانات ایش��ان یا از طریق نوار و یا از طریق پياده ش��ده و مکتوب آن نبود، چگونه 
انق��الب پيروز می ش��د و بهتری��ن روز در مکتوبات انق��الب آن روزی بود که کتاب 
حکومت اس��المی امام از نجف آمد و در ایران ولو مخفيانه پخش ش��د و برای اولين 
بار نظریه والیت فقيه ایشان و اندیشه ایشان در زمينه فقه سياسی منتشر شد و آن 
کتاب، ما را وارد فاز جدیدی ساخت. همه سخنان امام و مکتوبات امام بعد از پيروزی 
انقالب بود که راه را برای مدیریت یک جامعه تحت عنوان حکومت اس��المی گشود 
و امروز هم کلماتش، مجموعه و وصيت نامه اش همه و همه راهنمای ما خواهد بود.

به همه جهانیان بگویید؛ انقالب ما انقالب اعتدال بود
این ش��ما فرهيختگان،  بزرگان، اهل قلم از زنان و مردان، این بار س��نگين را بر 
دوش داری��د که طراوت انق��الب و تازگی انقالب را تضمين کنيد، مفاهيم انقالب را 
بس��ط و توضيح دهيد و به همه جهانيان بگویيد که انق��الب ما انقالب اعتدال بود، 

متن کامل  سخنان رئیس جمهور در مراسم جایزه کتاب سال

اصحاب قلم و كتاب بهتر از مدیر یك وزارتخانه نظر خواهند داد

سوء ظن ها را كنار بگذاریم
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به همه افکار جهان برس��انيم و ابالغ کنيم که در انقالب 
ما خردسوزی وجود ندارد، کتاب سوزی وجود ندارد. در 
انقالب اس��المی ما افراط و تفریط وجود ندارد، عقالنيت 
و فهم و فقه و تفقه است. باز کردن گره از زندگی مادی 

و معنوی مردم است.

نقد هم شیوه می خواهد
این شما بزرگان، فرهيختگان، اصحاب قلم هستيد که 
باید برای امروز جامعه ما بگویيد چگونه باید بيندیشيم، 
فک��ر کنيم و حتی چگونه باید نقد کنيم، نقد کردن هم 
شيوه می خواهد و ای کاش امسال در ميان همه کتاب ها 
یک کتاب هم در زمينه ش��يوه نقد و نقادی بود و باالتر 
ای کاش در کن��ار جایزه کتاب س��ال، جایزه نوجوان و 
جوانی را هم قرار می دادیم که بيشترین کتاب را در طول 
یک س��ال خوانده اس��ت و ای کاش جایزه دیگری قرار 

می دادیم برای بهترین نقادان کتاب س��ال گذشته، حتی کتاب هایی که برنده جایزه 
ش��دند. بهترین نقادان آنها هم در سال جاری جایزه داشته باشند. نقد یعنی وسایل 
حرکت، نقد یعنی مسير تصحيح که البته نقد در فضای آزاد و امن امکان پذیر خواهد 
بود، اما نقد را باید یاد بگيریم. نه اینکه دو نفر چگونه راه می روند، نه اینکه چه طوری 
راه می رود، بلکه ببينيم قدم را به کجا برمی دارد، این دومی مهم است واال نقد کنيم 

که تند و کند راه رفت و یک نفره و سه نفره راه رفت که نقد نيست.
نق��د کنيم به کجا و به چه س��مت حرکت کرد و نتيجه ق��دم چه بوده و به چه 
مقصدی رس��يد. این برای ما بس��يار مهم است، کفشش، رنگ لباسش چه طور بود، 
یک مقدار به جواهر و جوهر بپردازیم به جای پرداخت به اعراض، به ماهيت و وجود 
مسأله بپردازیم به جای اینکه آن همه از کم و کيف سخن بگویيم. این شما بزرگان 
و فرهيختگان هس��تيد که باید کتاب و مقاله بنویس��يد و نقد را تجليل کنيد و راه 
نقد را بياموزید و حتی ش��ما به ما بگویيد که بر کتاب چگونه نظارت بش��ود نه ما به 

شما بگویيم.
بر این اعتقادم پای می فشارم که در هر زمينه ای متخصصان آن و صاحب نظران 
آن بخ��ش، بهتر از دولت نظر می دهند. این را باور کنيم و تردید نکنيم که اصحاب 
قل��م و کتاب راجع به کتاب بهتر از مدیر یک وزارتخان��ه نظر خواهند داد، چرا باور 
نمی کنيم راجع به هنر، اصحاب هنر بهتر بلدند سخن بگویند و اگر نقدی است آنها 
بهتر بلدند نقادی کنند چرا با آنها مشورت نمی کنيم، این چه جفا و ظلمی است که 
بر علم و دانش و توسعه و مملکت روا می داریم چرا با آنها مشورت نمی کنيم چرا نظر 
آنها را نمی گيریم مگر آنها که عمری در اقتصاد کار کرده اند و هزاران س��اعت درس 
داده اند و تدریس کرده اند اقتصاد را بهتر از مدیر معمولی که او هم یک نفر از صاحب 

نظران است، نمی تواند تشخيص دهد.

سوء ظن ها را کنار بگذاریم
راه را باز کنيم، سوء ظن ها را کنار بگذاریم، هر کسی را با بهانه ای کنار نگذاریم. 
این صاحب نظران، اندیش��مندان، تحصيل کرده ها، حوزه دیده ه��ا، کتاب خوانده ها و 
کتاب نوش��ته ها این ها جواهرات و معادن هس��تند. آیا به کوچک ترین بهانه می شود 
یک معدن طال را بست؟ یک تکه طال از این معدن در آوردیم یک مقدار عيارش کم 
بوده. می گویند در کوه را ببندید عيارش کم اس��ت. یکبار اشکال داشته اشکال را با 
زبان نرم با او بگویيم. چرا سوء ظن پيدا کردیم؟ چرا سرمایه ها را به خاطر یک نقص 

کوچک تعطيل می کنيم این چه خاصيتی به حال ما دارد.
من نمی گویم مميزی بر کتاب باش��د یا نباش��د. چيز دیگری می گویم، می گویم 
نمی ش��ود صد اصل درس��ت کنيم برای ممي��زی. 2 الی 4 اصل ق��رار دهيد اخالق، 
مقدسات، امنيت ملی و مصالح ملی به عنوان اصل باشد صد تا نمی شود این خط قرمز 
که می گویند یا مثلث و یا مربع است و خيلی بشود 7 ضلعی است، هزار ضلع نداریم.
ما باید نظارت کتاب را قدم به قدم به صاحبان امر بسپاریم ، آنها بيایند، ناشران، 
نویس��ندگان برجسته، اس��اتيد برجس��ته آنها نظارت کنند و اگر کتاب چاپ شد و 

خواندند، دومرتبه از چاپ دوم از هفت خوان رستم عبور نکنند.
یک وقتی بود در همه عالم یک رس��انه بود و آن رسانه کتاب بود امروز هزارها و 
ده ها رسانه و هر روز رسانه جدیدی متولد می شود، این قدر مته به خشخاش نگذاریم 
و تحریک نکنيم بلکه توضيح بدهيم. ش��ما ب��زرگان بگویيد چطور بر امور فرهنگی 
نظارت شود. شما بگویيد که گفته شما به آیين نامه تبدیل شود نه آیين نامه ما به 
چارچوب الزم االجرا تبدیل شود. شما بگویيد تا گفته شما تبدیل شود به قانون شود.

قانون��ی که ریش��ه اش نظرات صاحب نظران باش��د، 
اس��تحکام بيشتری خواهد داش��ت. یک قانونی، 60 الی 
۸0 سال کاربرد دارد از بس قوی نوشته شده است چون 
صاحب نظران نوش��ته اند این قانون روز ب��ه روز قوی تر 
است و اصالحاتش هم بس��يار اندک است. ولی آنهایی 
که صاحب نظر ننوش��ته هر چند ماه یک بار قانون نياز 

به اصالح دارد.
ما باید جش��ن بگيریم ب��رای بهترین کتاب ها و هم 
ان ش��اء اهلل جشن بگيریم برای روزی که در این کشور 

بيشترین جوان و نوجوان کتاب می خوانند.
چرا تيراژ کتاب کم ش��ده اس��ت و شرح آن تراژدی 
شده اس��ت. چرا؟ چرا جوان ما کتاب نمی خواند؟ نقص 
از چ��ه اس��ت؟ نقص از عرضه کننده یا متقاضی اس��ت 
از کجاس��ت؟ کتاب ما جاذبه ندارد، تش��ویق الزم برای 
نوجوان نشده است. ارزش کتاب تبيين نشده است. این 
هم ش��ما باید بگویيد که مش��کالت کتاب چگونه باید حل ش��ود و دولت باید چه 

کمکی کند؟
آموزش و پرورش چه کمکی باید بکند؟ در کش��ورهای غربی و اروپایی و الاقل 
برخی از کشورها که خبر دارم که دانش آموزان از سال اول دبستان به خواندن کتاب 
تش��ویق می شوند. حداقل دانش آموز س��ال اول باید 7 کتاب را خوانده باشد و باید 

توضيح دهد و بيان کند که در کتاب چه نوشته شده است.

باید کتاب خواندن، تشویق شود
باید کتاب خواندن را تشویق کنيم. چه اشکال دارد که نمره ما این باشد که این 
دان��ش آموز 3 کتاب را خالصه کرده باش��د و ۵ نکته مهم آن کتاب را تبيين کرده 
باش��د و آن هم نمره شود. هر راهی وجود دارد ما باید از نوجوان ها و جوان ها شروع 

کنيم، چرا در مترو کشورهای دیگر این همه کتاب خوانده می شود در مسير راه.
امروز هم که وسایل الکترونيکی آمده است خواندن کتاب وجود دارد. چه بسيار 
افرادی که ده ها جلد کتاب را در ماشين و هواپيما و قطار نشسته  و خوانده اند و چرا 
م��ا عادت نداریم و چرا ما مس��ير دیگری را طی می کني��م. همه ما بيایيم جامعه را 

تشویق کنيم به نوشتن کتاب های الزم و کتاب هایی که گره هایی را باز کند.
من نویس��نده، خود قاضی باش��م که این کتاب من چه مشکلی را ازجامعه حل 
کرده اس��ت. مش��کل زندگی مردم، تعالی علم، فناوری، زدودن ابهام ها و تاریکی ها، 

خودمان بيایيم فکر کنيم نوشتن چه کتابی الزم تر است.
این کتاب چه طور س��هل تر به دس��ت همه برس��د مش��کل ناش��ر و چاپخانه و 
توزیع کننده چيس��ت. کتاب یک زنجيره  است. در رأسش نویسنده کتاب یا مترجم 
قرار دارد تا زمانی که به دست مشتری برسد همه این زنجيره باید اگر مشکلی دارند 
مشکل آنها را حل و فصل کنيم و از جمله در کتاب هایمان راجع به انقالب اسالمی 
ایران در ذهن جوان ها ابهام وجود دارد باید معنا کنيم برای جوان های ما انقالب چه 
بود برای چه انقالب کردیم معنی شعارهای انقالب ما چيست؟ استقالل یعنی چه؟ 
هنوز هم یک جوان و نوجوان ما فکر می کند با خارجی حرف زدن، گوشه استقالل 
تراش��يده و س��ایش می یابد هنوز هم فکر می کند که زبان خارجی بلد بودن یعنی 
یافتن مسير شيطانی. زبان خارجی یعنی باز شدن باب جدید فرهنگ و فهم و علم.

ما باید اس��تقالل را معنا کنيم باید آزادی را معنا کنيم باید نه شرقی نه غربی را 
معنا کنيم و این ش��ما هستيد که باید برای جوان های ما تبيين کنيد واال انقالب را 

برمی گردانند به ضد انقالب.

واقعیات انقالب را تبیین کنید
ش��ما اندیش��مندان و صاحب نظران واقعيت انقالب و واقعيت شعارها و واقعيت 
مسير انقالب را تبيين کنيد برای نسل جوان و این یک ضرورت برای انقالب است. 
شما باید اسالم رحمانی را برای دنيا تبيين کنيد. افراط، آدم کشی و تروریسم نه تنها 

از اسالم نيست که هيچ رابطه ای با اسالم رحمانی و محمدی ما ندارد. 
و خالصه ش��ما فرهيختگان و اندیش��مندان باید با نوش��ته های زیبایتان اميد را 
بيشتر و بيشتر کنيد، تدبير را بيشتر کنيد، راه تدبير را به دولت و ملت نشان دهيد، 
ش��ما هستيد که باید وحدت را در سراسر کشورمان بيشتر کنيد و شما هستيد که 
باید تنش را با جهان کمتر و کمتر کنيد و همزیس��تی مسالمت آميز را برای سراسر 

جهان به ارمغان بياورید.
والسالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته

س جمهور
م�ا باید نظارت کتاب را قدم به قدم همراه با رئي

به صاحبان امر بسپاریم. آنها بیایند، 
برجس�ته،  نویس�ندگان  ناش�ران، 
اساتید برجس�ته آنها نظارت کنند 
و اگ�ر کتاب چاپ ش�د و خواندند، 
دومرتبه از چاپ دوم از هفت خوان 

رستم عبور نکنند.
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در تمامي سال هاي پس از انقالب و همزمان با 22 
بهمن، ش��اهد حضور سراسری مردم کشورمان برای 
اعالم وفاداری ب��ه آرمان های انقالب، بيعت مجدد با 
امام و حمایت دوباره از مقام معظم رهبری هس��تيم. 
در سال هاي اخير شاید کسانی درباره شرکت کردن 
یا نکردن در ای��ن تظاهرات تردید دارند و نيز درباره 
سوءاس��تفاده هایی که ممکن است از حضور گسترده 
مردم بش��ود، نگران باشند اما ذکر چند نکته در این 

باره، شاید روشنگر باشد:
اول - مسائل ظاهراً مرتبط با یکدیگر را به هنگام 
تحليل و ش��ناخت، باید س��طح بندی کرد. در ایران 
امروز، برخی از مس��ائل به »انقالب اسالمی« مربوط 
اس��ت، برخی به »جمهوری اسالمی« و برخی هم به 
»دولت«هایی که می آیند و می روند. مش��تبه ش��دن 
این س��طوح یا یکی دانس��تن همه این وجوه، نتایج 
غيرواقعی ب��ه همراه دارد. ما با »انقالب اس��المی«، 
س��خت موافقيم و »جمهوری اس��المی« را به عنوان 
ثم��ره این انقالب، به رس��ميت می شناس��يم و برای 
رف��ع نقایص و اصالح رونده��ای آن، تالش می کنيم 
و درباره دولت هایی که سر کار هستند، ممکن است 
موافق یا مخالف باش��يم. مسئله تظاهرات 22 بهمن 
اکنون به عنوان نماد همبس��تگی مردم با آرمان ها و 
اهداف نخستين انقالب اسالمی، یک مسئله در سطح 
انقالب اسالمی اس��ت و نباید با مسائل سطح دوم و 

سوم مخلوط شود.
دوم - 22 بهمن را باید یک روز تعيين سرنوش��ت 
در تاری��خ کش��ورمان تلقی ک��رد. روزی ک��ه کانون 
تصميم گيری درباره سرنوش��ت این مل��ت، به داخل 
مرزهای ملی انتقال یافت و با کسب استقالل سياسی، 
دامنه نفوذ بيگانگان در کش��ورمان کم ش��د. این روز 
در تکرار خود نيز سرنوشت ساز شده است و عرصه ای 
برای به صحنه آمدن مردم و اعالم همبس��تگی مجدد 
با آرمان های اساس��ی انقالب محسوب می شود. همه 
دوستان و دشمنان عادت کرده اند که منتظر رسيدن 
این روز بمانند و چگونگی ش��رکت مردم در تظاهرات 
آن را بویژه در شهر تهران مشاهده و بر همين اساس، 
درب��اره پایگاه مردمی انقالب، قضاوت و ارزیابی کنند. 
امس��ال نيز این وضعيت حاکم بود و به صحنه آمدن 
مردم را دوستان انقالب انتظار می کشيدند و دشمنان 

از آن ناراحت بودند.

س��وم - ای��ن را نيز تجربه کرده ای��م که تظاهرات 
22بهم��ن به عنوان یکی از مظاهر همبس��تگی ملی، 
نق��ش بازدارنده ای ب��رای توطئه های خارج��ی دارد. 
دشمنان این ملت، با بودن مردم در صحنه، طرح هيچ 
اقدام خصمانه ای را در س��ر نخواهند پرورد. دش��من 
نباید گمان ببرد که ایران نيز همچون عراق، افغانستان 
و س��وریه است و گروه های مخالفی در آن هستند که 
حاضرند ب��ا امریکا کنار بيایند تا جمهوری اس��المی 
س��رنگون ش��ود. همچني��ن کاخ س��فيد نباید گمان 
ببرد که مردم، تماش��اچی منازعه امریکا با جمهوری 
اسالمی خواهند ماند و درباره وضعيت خود بی تفاوتی 
نش��ان می دهند. به صحنه آمدن مردم در 22 بهمن، 
آسانترین و ارزانترین شکل دفاع از کشور است و البته 
بسيار پرثمر. در شرایط کنونی که مذاکرات هسته ای 
در جریان است، حمایت از کليت نظام و سياست هایی 
که در این مقطع از حيات سياس��ی کشور  اتخاذ شده، 
پشتوانه جدی برای دولت و مسئوالن محسوب مي شد 

تا آنان بهتر بتوانند از منافع ملی کشور دفاع کنند.
چهارم - افراد و گروه هایی گمان می کنند معموال 
شرکت گس��ترده مردم در تظاهرات 22بهمن به سود 
نيروهای سياسی خاص مصادره مي شود و دفاع مردم 
از انقالب را برخی جریان های سياسی خاص به عنوان 
تأیيد مواضع و عملکردهای خود تفسير مي کنند. این 
گمان نادرست است. غالب مردم ما برای تأیيد عملکرد 
ی��ک گروه سياس��ی و جری��ان خاص و حت��ی تأیيد 

عملکرد مسئوالن نظام به تظاهرات 22بهمن نمی آیند 
و اگرکس��انی با این انگيزه هم بيایند در برابر کسانی 
ک��ه به انگيزه دفاع از کلي��ت انقالب و نظام به صحنه 
می آیند، ناچيزند. مس��ئوالن هم می دانند که عش��ق 
مردم به انقالب و تالش برای حفظ دستاوردهای آن و 
نيز مأیوس کردن دشمن، هدف اصلی مشارکت مردم 
اس��ت نه اعالم رضایت از عملکرد درس��ت و نادرست 
آنها. بنابراین بی هيچ نگرانی از احتمال مصادره شدن 
تجل��ی اراده مردم در 22بهم��ن، به صحنه مي آیند و 

قدرت نمایی مي کنند.
پنج��م - اوج تنگ نظ��ری اس��ت اگ��ر برخ��ی از 
جریان های سياس��ی بخواهند از فرصت حضور مردم 
در تظاهرات 22 بهمن، برای تصفيه حساب های ریز و 
درش��ت خود با دیگران بهره بگيرند و به جای متوجه 
کردن هم��ه فریادهای خود عليه دش��منان و به نفع 
کليت انقالب، بر طبل تفرق��ه بکوبند و بدون در نظر 
گرفتن پيام اعتدال مردم در انتخابات ریاست جمهوری 
امسال، همچنان تندروی و افراط کاری را ترویج کنند. 
این طيف از نيروهاي سياسي باید باور کنند که اتفاق 
تازه ای در انتخابات سال ۹2 رخ داده و تغيير رفتارهای 
افراطی، ضروری است. بر این اساس است که معتقدیم 
همه گروه های سياس��ی با عزم دفاع از دس��تاوردهای 
اساسی انقالب، به صحنه آمدند و اختالفات داخلی را 
در مقابل دشمن، ناچيز انگاشتند که حتماً این امر به 

سود مردم و منافع ملی ما تمام مي شود.

تأملي در تظاهرات مصادره ناشدني روز 22 بهمن

روزي براي همه مردم
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اردیبهش��ت ۸۹ بود که الياس ن��ادران در جمع 
خبرنگاران به صراحت از پرونده فس��اد مالی گروهی 
به ن��ام »حلق��ه فاطمی« س��خن گف��ت، گروهی که 
به گفته ن��ادران، معاون اول رئيس جمهور س��ابق در 
رأس آن ق��رار داش��ت. این س��خنان البت��ه واکنش 
تند رئيس جمهور پيش��ين را در پی داش��ت. محمود 
احمدی ن��ژاد در برابر اتهام فس��اد مالی معاون اولش 
تنه��ا ب��ه تکذیب بس��نده نک��رد، بلک��ه در اقدامی 
تأمل برانگيز او را به ریاس��ت س��تاد مبارزه با فس��اد 
اقتصادی منصوب کرد، تا منتقدان رحيمی حس��اب 

کار دستشان بياید!
حمایت ه��ای بی دری��غ احمدی ن��ژاد از مع��اون 
اول��ش تا ميان��ه تابس��تان ۹2 و تحوی��ل کليد نهاد 
ریاس��ت جمهوری به حسن روحانی ادامه پيدا کرد تا 

خزان رحيمی از همان اواسط مرداد آغاز شود!
قابل پيش بينی بود که ب��ا پایان کار دولت دهم، 
پرونده معاون اول این دولت بسيار سریع تر از گذشته 
ب��ه جریان افت��د، چرا ک��ه او دیگ��ر از حمایت های 

بی دریغ باالترین مقام اجرایی کشور برخوردار نبود!
در حد فاصل پایيز ۹2 تا پایيز ۹3، چندبار مقامات 
قضای��ی از پيگيری این پرون��ده در دادگاه خبر دادند 
اما حکم نهایی س��رانجام در اوایل بهمن ماه اعالم شد. 
ب��ه موجب این حکم محمدرضا رحيمی باید عالوه بر 
بازگرداندن مبلغ 2۸ ميلي��ارد و ۵00 ميليون ریال و 
پرداخ��ت 10 ميليارد ریال جزای نقدی، پنج س��ال و 
سه ماه هم به زندان می رفت. این حکم ورای جزئيات 
حقوقی اش از یک منظر بی سابقه بود، چراکه در تاریخ 
جمهوری اسالمی این اولين بار بود که مقامی در این 

سطح به اتهام مالی محکوم می شد. 
را  حک��م  ای��ن  قب��ال  در  واکن��ش  نخس��تين 
اصالح طلب��ان و منتقدان دولت نه��م و دهم از خود 

نش��ان دادند زی��را این محکوميت نش��ان مي داد که 
فس��اد در دولت احمدي ن��ژاد تا کجا ب��اال رفته بود. 
محکومي��ت رحيم��ي بهتری��ن فرصت را ب��راي این 
طي��ف از اصالح طلبان ایجاد کرد تا در فضاي رقابتي 
ایجاد ش��ده براي انتخابات مجلس آینده، آتش تهيه 
س��نگيني را متوجه اصولگرایان کنند اما واقعيت این 
اس��ت که تعميم جرم اثبات ش��ده رحيمي به همه 
اصولگرایان، کاري بایس��ته نيست زیرا نمي توان انکار 
کرد که مهمتری��ن چهره هایي که بر پيگيري پرونده 
تخلفات و جرایم رحيمي تاکيد و اصرار داشتند، خود 
از برجس��تگان جریان اصولگرای��ي بود ه اند. حمایت 
دفتر سياس��ي جمعيت ایثارگران انقالب اس��المي و 
نيز دبي��رکل انجمن روزنامه نگاران مس��لمان از این 
حک��م هم دليل مضاعفي اس��ت که ای��ن اتهام را از 
کليت جبهه اصولگرایي دور مي کند اما در عين حال، 
حمایت همه جانبه غالب اصولگرایان از احمدي نژاد و 

عملکرد دولت او کم دليلي براي نسبت دادن عملکرد 
امثال رحيمي به اصولگرایان نيست. 

اتف��اق عجي��ب  در این مي��ان، واکن��ش محمود 
احمدی نژاد به محکوميت معاونش بود. رئيس جمهور 
سابق پس از اعالم محکوميت رحيمی بيانيه ای صادر 
کرد و اعم��ال مجرمانه رحيمی را بی ارتباط با دولت 

خود و مربوط به پيش از آن دانست!
رحيم��ی نيز به س��رعت ب��ه این بياني��ه واکنش 
نش��ان داد و بر خالف مش��ی خود در دوران ریاست 
جمهوری احمدی نژاد، خود را قربانی »آبروبَری های« 
او دانس��ت. »آبروبَری هایی« ک��ه به گفته رحيمی، او 

مخالف آنها بوده است!
در واق��ع احمدی ن��ژاد با صدور ای��ن بيانيه قصد 
داش��ت همچنان از ادعای خود مبنی بر »پاک ترین« 
ب��ودِن دولتش دفاع کند اما در عمل نتيجه ای عکس 
حاصل ش��د. اف��کار عمومی به س��رعت با ی��ادآوری 

معاون اول دیروز

 زندانی امروز!



13

داد
روی

13شماره ششم / اسفندماه 1393

داد
روی

1393شماره ششم / اسفندماه 1393شماره ششم / اسفندماه 13931393

گوشه ای از حمایت های احمدی نژاد از معاون اولش، 
او را در دستيابی به هدفش ناکام گذاشت. 

جوابي��ه رحيمی خطاب ب��ه احمدی ن��ژاد نکته 
حساس دیگری نيز در بر داشت و آن ادعای حمایت 
مالی رحيم��ی از 170 نماینده مجل��س اصولگرا در 
جریان انتخابات مجلس هش��تم بود. در اولين جلسه 
علن��ی مجلس بع��د از این ادع��ای رحيمی برخی از 
نماین��دگان با عصبانيت از طرح این ادعا، خواس��تار 
اعالم اس��امی آن 170 نماینده ش��دند، اما به فاصله 
چند ساعت اعالم شد که آنها از پيگيری این خواست 

خود منصرف شده اند.
 ای��ن موضوع به س��رعت ماج��رای پرداخت پول 
به اس��تيضاح کنندگان مرحوم ک��ردان، تحت عنوان 
»کمک به مس��اجد« را در اذه��ان زنده کرد، چراکه 
در همان روزها نيز انگشت اتهام به سوی رحيمی بود 
و همگان او را طراح این ش��يوه جهت لغو اس��تيضاح 

مرحوم کردان  دانستند.

واکنش  قوه قضاییه به ادعاهاي رحیمي
در حال��ي که رحيم��ي خود را قربان��ي منازعه 
احمدي نژاد و برادران الریجاني قلمداد کرده است، 
ق��وه قضایيه اما این اتهام را قبول ندارد. محس��ني 
اژه اي، سخنگوي قوه قضایيه در واکنش به محتواي 
نامه رحيمي در جمع خبرنگاران گفت: در برخورد 
با مفاسد اقتصادی اگر با عناصر اصلی برخورد نشود 
این مقابله و مبارزه ناقص خواهد بود و هم اطمينان 
مردم جلب نمی ش��ود. قوه قضائي��ه تصميم جدی 
داش��ته و دارد ک��ه با افرادی که مفاس��د اقتصادی 
را در هر رده ای که هس��تند انج��ام دهند، برخورد 
کند. همچنين این برخ��ورد بدون تبعيض و قاطع 

خواهد بود.
اژه اي افزود: مطالبی که محمدرضا رحيمی درباره 
قوه قضائيه تلویحاً و تصریحاً بيان کرده صحت ندارد 

و به هيچ وجه صادق نيس��ت که قوه قضائيه با انگيزه 
خاصی بخواهد پرونده ای را تش��کيل دهد. اینکه آیا 
دیگ��ران، حزب و یا جناح سياس��ی از تش��کيل این 
پرونده یا پرونده های دیگر اس��تفاده یا سوءاس��تفاده 
می کنند، بحث دیگری اس��ت و ای��ن جزء اختيارات 

قوه قضائيه نيست.

چند پرسش
با گذش��ت چند هفته از صدور این حکم، به  نظر 
مي رسد حواشي رسانه اي پيرامون آن فروکش کرده، 
اما همان چند حاشيه نيز حاوی چند نکته قابل تأمل 
بود. نخس��ت اینکه احمدی نژاد شاید بتواند ادعا کند 
در زمان انتصاب رحيمي به معاون اولي هنوز حکمي 
علي��ه وي صادر نش��ده بود، بنابر ای��ن مطابق قانون 
انتص��اب او عاری از ایراد اس��ت اما آنچه احمدی نژاد 
نمی توان��د توجي��ه اش کند این نکته اس��ت که چرا 
دقيق��ا پس از اعالم نام رحيمی به عنوان متهم اصلی 
پرونده اخت��الس بيمه ایران از س��وی چند نماینده 
مجلس، او را به س��مت رئيس ستاد مبارزه با »فساد 
اقتصادی« منصوب کرده اس��ت؟! آیا این کار معنایی 
جز دهن کجی به دو قوه دیگر داشت؟ گذشته از این، 
آی��ا احمدی نژاد به این فکر ک��رده بود که در صورت 
محکوميت احتمالی رحيمی، ولو با کمترین احتمال، 
این موضوع که او زمانی رئيس ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادی بوده اس��ت، باعث بی اعتم��ادی جامعه به 
نهادهای مس��ئول در موضوع حساسی مانند مبارزه 

با فساد اقتصادی خواهد شد؟ 
س��وی دیگر این داس��تان خوِد رحيمی اس��ت. 
خوش��بختانه پيش��رفت ابزار ارتباط جمعی و قابليت 
دسترس��ی به آرش��يو رسانه ها در س��ریع ترین زمان 
ممکن، ام��کان کتمان مواضع و گفته های س��ابق را 
از چهره های��ی همچون رحيمی س��لب کرده اس��ت. 
ام��روز خيلی ه��ا به یاد دارند ک��ه محمدرضا رحيمی 
در زمانی که رئيس دیوان محاس��بات بود، در حضور 
احمدی نژاد از خاطراتش در س��فر به سوریه گفت و 
ادعا کرد مردی س��وری ب��ه او گفته که اگر نعوذباهلل 
ق��رار بود پيامبری بعد از پيامبر اس��الم)ص( مبعوث 
ش��ود، آن پيامبر حتما احمدی نژاد می بود. و باز همه 
به یاد دارند که تنها مدتی بعد از همين خاطره گویی 
بود ک��ه رحيمی ب��ه معاونت پارلمان��ی احمدی نژاد 
منص��وب ش��د. بنابر ای��ن اینکه او ام��روز بخواهد با 
ن��گارش جوابيه ای احمدی ن��ژاد را متهم کند، نه تنها 
کمک��ی به او جه��ت تبرئ��ه در دادگاه افکار عمومی 
نمی کن��د که حتی مدیحه گوی��ی ارباب قدرت را نيز 

به جميع خصایل او می افزاید.
نکته دیگر باز هم به جوابيه رحيمی بازمی گردد. 
آیا ای��ن ادعای رحيم��ی که او چ��وب آبروبَری های 
احمدی ن��ژاد را می خورد، بي��ش از هرچيز توهين به 
قوه قضائيه نيس��ت؟ آیا معنای س��خن رحيمی این 
نيس��ت که از منظر او، اگر احمدی ن��ژاد »آبرو بری« 
نمی ک��رد، او علی رغ��م اتهاماتش هي��چ گاه محکوم 
نمی ش��د؟ آیا چنين اتهامی از س��وی کسی که تمام 
اعتبار و مقاماتش را ذیل نظام اسالمی به دست آورده 
اس��ت، مصداق ب��ارز ضرب المثل »نم��ک خوردن و 

نمک دان شکستن« نيست؟ 

اعتراض به 
اتفاقی كه هرگز 
رخ نداد!

عملکرد وزارت ارش��اد جمهوری اس��المی ایران و 
مدیریت علی جنتی در ماه ه��ای اخير با واکنش های 
متفاوت��ی روبرو ش��ده اس��ت. انتش��ار محص��والت و 
فرآورده های فرهنگی متعدد در حوزه سيما و موسيقی 
و کت��اب و ... رضایت برخی و نارضایتی گروهی دیگر 
را فراهم آورده است. گروه ناراضی معتقدند که وزارت 
ارش��اد آنچنان که باید نس��بت به حف��ظ ارزش ها و 
موضوعات دینی حس��اس نيس��ت و آثار توليد ش��ده 
عالوه ب��ر اینکه اباحی گری را تروی��ج مي کند، ميدان 
را برای عرض اندام بسياری از چهره هایی که نسبتی با 
مفاهيم و اعتقادات دینی و اسالمی ندارند باز گذاشته 

است.
از سوی دیگر برخی که از منتقدان شدید عملکرد 
مجری��ان فرهنگ��ی دولت گذش��ته بودن��د، معتقدند 
سياس��ت های جدید اتخاذ شده از سوی وزارت ارشاد  
فضای آزادانه تری نس��بت به قبل ب��رای ارایه افکار و 

اندیشه های نو فراهم آورده است.
در جدیدترین واکنش نس��بت ب��ه رویکرد جدید 
وزارت ارش��اد، مطرح شدن بحثی در مورد تک خوانی 
زن��ان و طرح ادعای س��هل گيری عل��ی جنتی دراین 
باره جنجال برانگيز ش��د. این موضوع تاکنون چندبار 
به صورت چالش اساس��ی ميان وزیر ارش��اد و برخی 
از چهره ه��ای اصولگرا در مجل��س و محافل مذه�بی 

درآمد.
در ماه های اوليه شروع به کار علی جنتی برخی از 
منتقدان او با انتش��ار عکسی مدعی حضور وزیر ارشاد 
در کنس��رتی شدند که زنی مش��غول تک خوانی بود. 
اظه��ار نظر وزیر درباره اخت��الف نظر مراجع در مورد 
خوانندگ��ی زن هم مزید بر علت ش��د ت��ا منتقدان با 
اص��رار و ابرام مدع��ی اتخاذ رویه ای جدید از س��وی 
جنتی در عرصه موس��يقی و مس��ائل فرهنگی شوند 

جوابیه رحیمی خطاب به احمدی نژاد 
نکته حساس دیگری نیز در بر داشت 
و آن ادعای حمایت مالی رحیمی از 
170 نماین�ده مجل�س اصولگ�را در 
جری�ان انتخاب�ات مجلس هش�تم 
بود. در اولین جلس�ه علنی مجلس 
بعد از این ادع�ای رحیمی برخی از 
نماین�دگان با عصبانیت از طرح این 
ادعا، خواستار اعالم اسامی آن 170 
نماینده ش�دند، اما ب�ه فاصله چند 
ساعت اعالم شد که آنها از پیگیری 

این خواست خود منصرف شده اند.
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که تاکنون س��ابقه نداشته اس��ت. در همان زمان با 
وجود اینکه وزارت ارشاد با صراحت نسبت به انتشار 
چني��ن اخباری اظهار نظر ک��رد و آن را خالف واقع 
خواند ام��ا گویی چالش ميان جنت��ی و منتقدان او 
به ماجراهای بی پایانی می مانس��ت که تنها اخطار و 
احضار به مجلس و دادن کارت زرد به وزیر و ... چاره 

ختم آن بود.
در هفته های اخير در بازار  نش��ر موسيقی اتفاقی 
افتاد که بار دیگر صدای اعتراض اصولگرایان را عليه 
وزیر ارشاد بلند کرد. ماجرا از این قرار بود که آلبومی 
بنام »تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم« منتشر شد 
که در آن محس��ن کرامتی و نوشين طاقی به صورت 
همخوانی به اج��رای تصنيف های��ي پرداخته بودند. 
ط��رح روی جلد این آلب��وم تصویر خانم طاقی بود و 
همين نکته این ش��بهه را ب��رای برخی به وجود آورد 
ک��ه گویی در کل آلبوم یک زن به اجرای قطعاتی از 
موسيقی س��نتی ایران پرداخته است. همين مسئله 
باعث شد برخی برای جلوگيری از تابوشکنی وزارت 
ارشاد که از نظر آنان به یکباره ممنوعيت خوانندگی 
زن در طول این سی و پنج سال را با انتشار این آلبوم 
نادیده گرفته بود، ش��کایت ن��زد مراجع عظام تقليد 
و برخ��ی از بلندپایگان حوزه ببرند و از آنها کس��ب 
تکليف کنند. طبيعي اس��ت که این نوع خبررسانی، 
واکنش صریح برخ��ی از مراجع از جمله آیات عظام 
مکارم ش��يرازی و صافی گلپایگانی را در پی داش��ته 

باشد.
آیت اهلل مکارم ش��يرازی در این باره گفت: وزارت 
ارش��اد ارزش های انقالب را یکی پس از دیگری زیر 
پا می گذارد. مردم شک دارند که این وزارت اسالمی 
اس��ت. آیت اهلل نوری همدانی ه��م در این مورد ابراز 
داش��ت: خواندن زنان برابر مردان خالف دین است، 

مردم ساکت نمی مانند.
اما ش��دیدترین اعتراض از س��وی آیت اهلل محمد 
یزدی، دبيرکل جامعه مدرسين حوزه علميه قم  ابراز 
ش��د. وی  با انتق��اد از عملکرد وزارت ارش��اد ضمن 
توصيه به علی جنتی گفت:  در حوزه کاری خودتان 
منافع اس��الم، منافع انقالب و منافع کشور را بر همه 
چيز مقدم بدارید. وقتی می گویيم منافع اسالم؛ یعنی 
مس��لمات دینی و احکام ش��رعی که مراقبت از آنان 
وظيفه هر مسلمانی است و اگر نسبت به آنها کوتاهی، 
سس��تی یا مخالفتی بش��ود مردم ما ساکت نخواهند 
نشس��ت و در درجه اول مقام��ات روحانی و عالی و 
بخصوص مراجع معظم تقليد سکوت نخواهند کرد. 
وی اضاف��ه کرد: بنده باالخص به وزیر ارش��اد تذکر 
می دهم که آقای وزیر ارشاد! به معاونت موسيقی تان 
تذکر بدهيد که موس��يقی در اسالم حرام است. شما 
نمی توانيد موارد ش��بهه را تشخيص بدهيد. تمسک 
به موارد ش��بهه موجب می شود آهسته آهسته مرزها 
را زیر پا بگذارید و به عنوان مشتبه در حرام بيفتيد. 
آیت اهلل یزدی تصریح ک��رد: تک خوانی زن بدون 
تردید حرام اس��ت. همه مراجع هم مخالف هستند، 
حت��ی همخوانی های��ی که در بين��ش تک خوانی زن 
باش��د هم حرام است. ترویج موس��يقی اصوالً حرام 

است.
یزدی ادامه داد: متأسفانه می بينيم وزیر ارشاد هر 

روز یک س��ری جشن ها برگزار می کند و هزینه هایی 
را بر بيت الم��ال تحميل می کند. آقای وزیر ارش��اد! 
بدانيد ب��ا این کارها محبوبي��ت خودتان را در پيش 
متدینين و مراجع معظم از دست خواهيد داد. آقای 
وزیر! مراقب باشيد، رانت پدرتان را از بين نبرید. اگر 
از رانت پدرتان به وزارت رس��يده اید مراقب باشيد به 
وظيف��ه خودتان عمل کنيد و اگر به وظيفه تان عمل 
نکردید منتظر حمایت نباش��يد بلکه منتظر مخالفت 
باشيد و بدانيد با راهی که پيش گرفته اید فردا و پس 
فردا اگر مراجع عليه شما چيزی بگویند در آینده هم 

نمی توانيد زندگی درستی داشته باشيد. 
در واکنش به این اظهارات وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی در یک موضع گيري اعالم کرد: من در 1۸ 
ماهی که در وزارت فرهنگ و ارش��اد هستم احساس 
می کنم مجموعه هایی هس��تند که قاعدتا این دولت، 
دولت منتخب آنها نيس��ت و آنان کاندیدای دیگری 
دارند که در انتخابات ریاس��ت جمهوری پيروز نشده 

است.
وی ادام��ه داد: تم��ام تالش آنان این اس��ت که 
با دول��ت در حوزه ه��ای مختلف فرهنگ��ی، هنری، 

اقتصادی، سياست خارجی مقابله کنند و حتی برای 
این منظور اتاق عملياتی را تشکيل دادند و به دنبال 

آن هستند تا با دولت در زمينه هنری مقابله کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بيان اینکه موافق 
انتقاد هس��تيم تصریح کرد: ما نظر مخالف و انتقاد را 
می پذیریم اما آنان به این بس��نده نمی کنند. با جعل 
و تحریف، اطالع رس��انی غلطی را ب��ه مجامع دینی، 
حوزه ه��ای علمي��ه و برخی ش��خصيت های مذهبی 
می کنند و متاس��فانه گاهی این تبليغات دروغ موثر 

واقع می شود.
جنتی با اش��اره به انتقادات وارد ش��ده نس��بت 
به صدور مجوز فرهنگ و ارش��اد اس��المی در زمينه 
تک خوان��ی زنان گفت: اخيرا موج��ی را راه انداختند 
و در آن اع��الم می کنند که مجوزی برای تک خوانی 
زنان داده شده است در صورتی که تک خوانی وجود 
ن��دارد و ضمن اینکه عک��س آلبومی که به آن انتقاد 
می کنند عکس یک خانم اس��ت اما این آلبوم توسط 
محس��ن کرامتی و نوشين طافی همخوانی شده و در 

واقع تک خوانی نبوده است.
وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس��المی با بي��ان اینکه 
اصل این خبر دروغ اس��ت تصریح کرد: براساس آن 
حاشيه س��ازی و ایج��اد موج علي��ه وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اس��المی صورت گرفته که عمل غيراخالقی، 
غيردینی است و به آنان می گویيم اگر قصد مقابله با 
دولت را دارند به نقاط ضعف اساس��ی که وجود دارد 

بپردازند و چرا دروغ پردازی می کنند؟
مراجعه به اصل آلبوم منتشر شده هم ادعای وزیر 
ارش��اد را ثابت می کند. در این آلبوم اساسا خواننده 
زن تک خوانی نکرده و صرفا با محس��ن کرامتی دیگر 
خوانن��ده همراه ب��ه اجرای تصنيف های��ی به صورت 

دونفره پرداخته است.
ای��ن موضوع از س��وی س��خنگوی کميس��يون 
فرهنگ��ی مجلس ه��م تایيد ش��د. حجت االس��الم 
س��يدعلي طاهري تصریح ک��رد: در بحث تک خواني 
خان��م با پيگيري هایي که م��ا انجام دادیم، آن بحثي 
ک��ه با عنوان تک خواني زن اس��ت رخ ن��داده و تنها 
اش��تباهي ک��ه کرده اند، حاال یا س��هوي و یا عمدي 
بوده، این اس��ت که روي آلبوم منتش��ر شده تصویر 
یک زن اس��ت که این مسئله را با معاون هنري وزیر 
ارشاد هم صحبت کردم این مسئله را قبول داشت و 

علی جنت�ی: م�ن در 18 ماهی که 
در وزارت فرهنگ و ارش�اد هستم 
احس�اس می کن�م مجموعه های�ی 
هس�تند ک�ه قاعدت�ا ای�ن دولت، 
دولت منتخ�ب آنها نیس�ت. تمام 
تالش آنان این است که با دولت در 
حوزه های مختلف فرهنگی، هنری، 
اقتصادی، سیاس�ت خارجی مقابله 
کنن�د و حتی برای این منظور اتاق 
عملیات�ی را تش�کیل دادن�د و به 
دنبال آن هس�تند تا ب�ا دولت در 

زمینه هنری مقابله کنند.
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نباید این اتفاق مي افتاد.
 س��خنگوي کميس��يون فرهنگي مجلس شوراي 
اس��المي ادام��ه داد: در هر صورت کس��اني که آلبوم 
را گوش داده اند مي گویند این هم خواني زنان اس��ت، 
یعني چند زن هس��تند که با هم همخواني مي کنند و 

تک خواني رخ نداده است.
مجموع اتفاقات رخ داده گرچه نش��ان داد تاکنون 
از س��وی وزارت ارش��اد مجوزی برای تک خوانی زنان 
صادر نشده، با این وصف همچنان بحث در مورد حرام 
یا حالل بودن موس��يقی و تک خوان��ی یا جمع خوانی 
زنان از جمله مباحثی اس��ت که از سوی علمای دینی 
و کارشناس��ان مس��ائل مذهبی و موسيقدانان و مردم 

دنبال می شود.
تردیدی نيس��ت که در بين برخی از علمای دینی 
اساس��ا موس��يقی از هر ن��وع آن حرام اس��ت و حتی 
برخی از آنان پخش موس��يقی را از سوی دستگاه های 
فرهنگی جمهوری اسالمی مانند صدا و سيما و وزارت 
ارش��اد مخالف با اهداف عاليه اسالم می دانند. در کنار 
ای��ن موض��وع برخی دیگ��ر از مراجع نيز ب��ا تفکيک 
موسيقی حالل و حرام از یکدیگر  بر حرمت موسيقی 
مناس��ب محافل لهو و لعب یا تحریک کننده هواهای 

نفسانی تاکيد می کنند.
در م��ورد خوانندگ��ی زن نيز ب��از تفاوت هایی در 
اظهارنظره��ای فقه��ی دیده می ش��ود. برخی به طور 
مطلق تک خوانی زن را حرام اعالم می کنند و گروهی 
جمع خوان��ی زنان و م��ردان را به نح��وی که صدای 
زن غلبه نداش��ته باش��د بالمانع اعالم کردند. گروهی 
دیگر از علمای دینی هم بوده و هس��تند که ش��نيدن 
صرف صدای زن را اگر مفس��ده ای در آن نباشد حرام 

نمی دانند.
زمانی که س��ریال مختارنامه پخش شد در تيتراژ 
پایان��ی آن صدای زن نوحه خوانی پخش می ش��د که 
الالی��ی می خواند و برای برخ��ی از مذهبيون هم این 
سوال بود که آیا شنيدن برخی از نواهای حزن برانگيز 
یا ش��بيه ش��يون هم حرام است؟ با اس��تفتایی که از 
مراجع ص��ورت گرفت باز هم پاس��خ های متفاوتی از 
س��وی آنان دریافت ش��د و نش��ان داد که به صراحت 
نمی ت��وان در مورد حرم��ت یا حالل بودن ش��نيدن 
ص��دای زن به یک فت��واي مورد تواف��ق همه مراجع 

دست یافت.
در صدا و س��يما جمهوری اس��المی ایران هم در 
طول این سال ها بارها شاهد جمع خوانی یا تک خوانی 
زنان بودیم. در بسياری از برنامه های کودک و نوجوان 
که از تلویزیون جمهوری اسالمی ایران پخش می شود 
یک زن به اجرای ترانه های کودکانه پرداخته اس��ت و 
البته تاکنون با واکنش��ی مواجه نبوده است. عالوه بر 
این در بس��ياری از برنامه های مناس��بتی که از صدا و 
سيما جمهوری اسالمی پخش می شود  زنان و مردان 
ب��ه صورت دس��ته جمعی به اج��رای ترانه های ملی و 
وطنی یا تصانيف خاطره انگي��ز می پردازند که باز هم 
این مس��ئله واکنشی در پی نداش��ته است. آیا از این 
م��وارد نمي توان نتيجه گرفت که س��خن علي جنتي 
درست است و کساني از موضع سياسي، اتاق عملياتی 
تش��کيل داده اند و به دنبال آن هس��تند ت��ا با دولت 

روحاني حتي با دروغ و جعل خبر مقابله کنند؟

احمد توکلی نيمه بهم��ن ماه در نطق پيش از 
دس��تور خود در مجلس، س��خنانی را گفت که به 
نظر بس��ياری که وی را به عنوان منتقدی دلس��وز 
و منص��ف می شناس��ند، بعي��د به نظر می رس��يد؛ 
نطقی که موضع گيری ها و واکنش های بس��ياری را 

برانگيخت.
توکلی در ابتدای س��خنان خ��ود گفت: »امروز 
می خواه��م مطالبی را درباره پرون��ده آقای مهدی 
هاش��می به اطالع ملت ش��ریف ایران و نمایندگان 
آنان برسانم. البته نتيجه محاکمه به تصميم قاضی 
محت��رم دادگاه و قض��ات ارجمند بعدی بس��تگی 
دارد و هم��ه باید تس��ليم قانون باش��يم، ولی حق 
مردم می دان��م که یکی از مهم تری��ن اتهامات این 
فرد را بدانند و آگاه باش��ند که در پرونده اس��تات 
اویل بيگانگان چه کردند و ما که ادعای اس��الميت 
می کني��م، چ��ه کرده ای��م. این اطالعات از اس��ناد 
رس��می دولت ن��روژ، دولت امری��کا و بانک جهانی 

گرفته شده و یا از داخل است«.
وی س��پس به ش��رح مختصر ماجرا پرداخت و 
گف��ت: »در ژوئن 2002 )خ��رداد 13۸1( و ژانویه 
2003 ش��رکت نفت دولتی ن��روژ، دو نوبت به یک 
کارمن��د رس��می دولت ک��ه فرزن��د رئيس جمهور 
اس��بق ای��ران و مدیرعامل س��ازمان بهينه س��ازی 
مص��رف س��وخت بوده اس��ت، مبل��غ 2/۵ ميليون 
دالر می پ��ردازد تا وی به اس��تات اویل برای انعقاد 

قراردادی در پارس جنوبی کمک کند و مش��ارکت 
بع��دی در صنع��ت اس��تخراج نف��ت را ب��رای آن 
تسهيل نماید. برای پنهانکاری و پولشویی، شرکت 
سرمایه گذاری هورتن به مدیریت عباس یزدان پناه، 
واسطه شده و قرارداد به ظاهر بين هورتن و استات 
اوی��ل منعقد می گ��ردد. عباس یزدان پناه دوس��ت 
دیرینه دوران دبيرستان و دانشگاه مهدی هاشمی 
بود. این ق��رارداد در ظاهر برای دادن مش��اوره به 
اس��تات اوی��ل، در 12 ژوئ��ن 2002 در لن��دن با 
حضور مهدی هاش��می امضا می گ��ردد. باالخره در 
پایان 2002 استات اویل موفق به انعقاد قرارداد با 
ش��رکت ملی نفت ایران می شود... یک سال بعد در 
6 اکتبر 2003 )1۵ ش��هریور 13۸2( یک روزنامه 
نروژی قرارداد را افش��ا و افکار عمومی را از آن آگاه 

می کند و موجی از اعتراض برمی خيزد«.
توکلي در ادامه س��خنان خود افزود: »24 آبان 
۸2 وزیر نفت ایران به وزیر اقتصاد وقت می نویسد: 
»ب��ه دنبال انتش��ار مطالب��ی در روزنامه های نروژ، 
در اواس��ط ش��هریور هيئتی از طرف این وزارت به 
نروژ رفت و ب��ا وزیر نفت، دادس��تان عمومی نروژ 
و مدیران ارشد شرکت اس��تات اویل طی جلسات 
طوالنی گفت وگ��و کرد«. وی در ادامه نامه خویش 
می نویسد: »بر اساس اظهارات مدیران استات اویل 
نق��ش مهدی هاش��می قطعی اس��ت«. و در انتها، 
اعالم می کند »پرون��ده در اختيار وزارت اطالعات 

استات اویل
مهدی هاشمی و احمد توكلی
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رویداد

قرار گرفته است«.
این نماینده اصولگرای مجلس ادامه داد: »عباس 
یزدان پناه در دبی به طرز مرموزی به قتل می رس��د. 
مه��دی هاش��می در دادگاه، پ��س از پخ��ش فيلم 
اعترافات یزدان پناه که در بازداشت قبلی ضبط شده 
ب��ود، با عصبانيت و اضطراب می گوید قتل یزدان پناه 
کار مافيایي اس��ت و اعتراف��ات او را رد می کند ولی 
اداره مبارزه قاطع با کالهبرداری انگلس��تان وقتی به 
درخواس��ت مقامات قضایی نروژ دفاتر یزدان پناه در 
لندن را بازرسی می کند اس��ناد مبادله شده بسياری 
بين یزدان پن��اه و یار دیرینه اش به دس��ت می آورد. 
متهم نيز در دفاعيه خود کيفرخواست را بيانيه شوم 
سياس��ی می خواند و آن را وس��يله تسویه حساب با 

پدرش می نامد«.
توکل��ی در پایان تأکي��د کرد: »بنده ب��ه عنوان 
نماینده ملت ایران بخشی از اطالعات ذیربط را گفتم 
ت��ا ملت که جز اجرای عدالت در برخورد با ضعيف و 
قوی از هر قشر و جناحی انتظاری ندارد، توجه داشته 
باشد که اگر قاضی محترم دادگاه، فردا حکم قاطعی 
داد، دست غوغاساالران متکی به زر و زور فاسدان را 
که به تخطئه قوه قضایيه خواهند پرداخت، بخواند و 

فریب سياسی سازی پرونده را نخورد«.

موضع گیري وکیل مهدي هاشمي
بالفاصل��ه بعد از مطرح ش��دن س��خنان توکلي، 
مهدي هاش��مي از طریق وکالیش در این باره موضع 
گرفت و از جمله یکی از وکالی مهدی هاشمی ضمن 
متهم ک��ردن توکلی به تحریف وقای��ع و خالف واقع 
خواندن تاریخ  ها، نام اشخاص و مفاد احکام صادره از 
دادگاه های خارج از کشور گفت: »متأسفانه هرچه به 
روزهای پایانی دادرس��ی نزدیک تر می  شویم، فشارها 
به دس��تگاه قضا بيشتر می  شود. آقای توکلی و برخی 
دیگ��ر، فرار رو به جلو می  نمایند و با ملتهب کردن فضا 
و مس��موم  نمودن اذهان عموم��ی، آگاه یا ناآگاه ولی 
ظاهراً زیرکانه، با ش��عار وجود فشار بر دستگاه قضا، 
خود عامل اصلی این فشار در مجلس و اذهان عمومی 

شده  اند. آنها با شعار احترام به قانون و دستگاه قضا از 
حکمی که هنوز صادر نشده است، دلواپسند«.

اظهارات قدرت علیخاني
یکي از کس��اني که در این باره موضع گرفت و به 
نقد توکلي پرداخت، ق��درت عليخاني بود. قدرت اهلل 
عليخان��ي از نماین��دگان ادوار مجل��س در واکن��ش 
به س��خنان توکلی طی مصاحبه ای ب��ا آرمان گفت: 
»تصور مي کنم آقاي توکلي به تحليل من، ناخودآگاه 
در جریاني قرار گرفته که گفتار و کردار آن منصفانه 
نيس��ت، بلکه تسویه حس��اب هاي شخصي و گروهي 
اس��ت که بر م��وارد دیگر غلب��ه دارد. نطق ایش��ان 
نش��ان داد آقاي توکلي در جرگه جریاني وارد ش��ده 
که به دنبال جریان س��ازي است، بنابراین در مسيري 
اش��تباه بوده که نش��اني از دلس��وزي ندارد و باعث 

تعجب بسياري از مردم و دوستان شده است«.
عليخانی گفت: »حرف بن��ده با آقاي توکلي این 
اس��ت که دوست عزیز ش��ما که خوب یادتان هست 
سرنوشت آقاي احمدي نژاد و ترویج فرهنگ اتهام زني 
بدون س��ند و مدرک به چه فرجامي انجاميد. اکنون 
آیا فکر نمي کنيد ع��ده اي که هنوز عبرت نگرفته اند 
تالش مي کنند ش��ما را هم به این سمت وس��و سوق 
دهن��د؟ انس��ان همان طور ک��ه با دیگ��ران برخورد 
مي کن��د، با خودش ه��م رفتار مي ش��ود. بویژه آنکه 
موضوعاتي را مطرح کنن��د که با آبرو وحيثيت افراد 

بدون اثبات و رأي دادگاه بازي شود«.
عليخانی ضمن اش��اره به این موضوع که ش��اید 
برخي در صددند با طرح موضوعات دیگر به کم رنگ 
کردن تخلفات دولت قبل بپردازند، گفت: »چرا حاال 
که هر روز گوشه اي از فساد دولت قبل برمال مي شود 
و غير از مس��ائل آقاي رحيمي، موضوعات بزرگ تري 
هم مطرح اس��ت، ایش��ان ای��ن موض��وع را این گونه 
طرح مي کند؟ معاون اول دولت یازدهم در لرس��تان 
تعبير درس��تي از فس��ادهاي دولت قبل عنوان کرد 
و نمونه های��ي مانند خ��روج 22ميليارد دالر در چند 
نوبت از کش��ور را مط��رح کرد. چرا آق��اي توکلي از 

موارد این چنيني گذشته و مي گذرد ولي بدون اعالم 
نظر دادگاه چنين نسبتي به دیگران مي دهد؟«

مش��اور پارلمان��ی هاشمی رفس��نجانی در ادامه 
گفت: »براي من هنوز جاي س��ؤال اس��ت که مبناي 
س��خنان آقاي توکلي چه بود؟ آیا ناش��ي از مخالفت 
دیرینه ش��ان با آیت اهلل هاش��مي بوده یا تالش براي 
اثر گذاري بر رأي دادگاه؟ با این حال امروزه برخي از 
ای��ن آقایان در نظر دارند اذهان جامعه را از اینکه هر 
روز یک فس��اد از دولت هاي نهم و دهم رو مي شود، 
منح��رف کنن��د و بگویند اگر اینها ب��وده، دیگران یا 
رقي��ب هم پرون��ده دارن��د. آنها در صدد پوش��اندن 
تخلفات و فسادهایي هستند که در زمان دولت مورد 
حمایت شان رخ داده است اما غافل هستند که مردم 

کشور ما بسيار روشن و آگاهند«.

جوابیه توکلي به علیخاني
البته توکلی نيز س��اکت ننشس��ت و در پاسخ به 
س��خنان عليخانی گفت: »اینکه برخی گفتند هدف 
بنده از نطق اخيرم در مجلس تحت الشعاع قرار دادن 
ج��رم رحيمی، معاون اول دول��ت دهم بود، این گونه 
اظهارنظره��ا با واقعي��ات تاریخی همخوان��ی ندارد؛ 
بنده ش��اید ده ها نامه علنی یا غيرعلنی عليه رحيمی 
نوش��تم و در تمام مدتی که در دیوان محاسبات بود 
تا اینکه به بيمه ایران رس��يد، بش��دت با اقدامات او 
مقابل��ه کردم تا اینکه پایش به دادگاه کش��يده و در 
برابر عدل قانون تکليفش مشخص شد و خدا را شکر 
می کن��م که قوه قضایيه باالخره بخوبی به وظيفه اش 
در ای��ن زمينه عمل و آق��ای رحيمی را محکوم کرد 

و خيانت ها و خطاهایش نيز برای همه اعالم شد«.
نماینده تهران در مجلس تأکيد کرد: »وقتی آقای 
رحيمی معاون اول ب��ود، هيچ کدام از همين آقایان، 
آن زم��ان به کمک م��ا نيامدند، وقتی ما نس��بت به 
اقدامات رحيمی انتق��اد می کردیم، آنان نيامدند که 
بگوین��د باید با آقای رحيمی برخورد ش��ود، تنها ما 
چن��د نماینده اصولگرا به مقابله با رحيمی پرداختيم 
و همين اآلن هم ده ها شکایت آقای رحيمی عليه ما 
در دادگستری تهران مطرح است... بنابراین سخنان 
این چنين��ی که ما به دنبال تحت الش��عاع قرار دادن 

جرم رحيمی هستيم، درست نيست«.
وی در پای��ان تأکيد کرد: »آنچ��ه بنده در نطقم 
مطرح کردم اسناد مس��لّم حقوقی است که در همه 
جای دنيا منتش��ر ش��ده و گفتم این اته��ام باید در 
دادگاه مورد رسيدگی قرار گيرد و هنوز هم معتقدم 
دادگاه باید محکم با پرونده مهدی هاش��می برخورد 

کند«.

توضیحات غالمعلي رجایي 
یکي دیگر از کساني که عليه توکلي اعالم موضع 
کرد، غالمعلي رجایي بود که به عنوان مش��اور آقاي 
هاشمي رفس��نجاني فعاليت مي کند. وي خيلي تند 
و صریح به انتقاد از توکلي پرداخت و س��عي کرد به 
همه اظهارات توکلي پاس��خ دهد. ب��ه گفته رجایي، 
قتل عباس یزدان پناه یزدي به وس��يله همان کساني 
ص��ورت گرفت ک��ه براي مه��دي هاش��مي پرونده 
س��اختند و اعتراف��ات یزدان پن��اه ه��م مطابق نامه 

 توکلی: وقتی ما نسبت به اقدامات 
رحیم�ی انتق�اد می کردی�م، آن�ان 
نیامدن�د ک�ه بگویند باید ب�ا آقای 
رحیمی برخورد ش�ود، تنها ما چند 
نماینده اصولگرا به مقابله با رحیمی 
پرداختی�م و همی�ن اآلن هم ده ها 
ش�کایت آقای رحیم�ی علیه ما در 
دادگس�تری تهران مطرح اس�ت... 
بنابراین سخنان این چنینی که ما به 
دنبال تحت الشعاع قرار دادن جرم 

رحیمی هستیم، درست نیست.
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خودش ب��ه مقامات عالي رتبه نظ��ام، به زور و تحت 
فشار فراهم آمده است. رجایي هم انگيزه نطق احمد 
توکلي را حمله به آیت اهلل هاش��مي رفسنجاني اعالم 

کرد و گفت:
»در ش��رایطی که ق��وه قضایيه تصمي��م گرفته 
صرف��ا آنچه را که قاضی دادگاه درخالل 2۵ جلس��ه 
و پس از دفاعيات مهدی هاش��می و وکالی او به آن 
می رس��د بدون رعایت هر مالحظه و انتسابی مبنای 
رای قرار دهد، این نطق کامال سياسی و بدون توجه 
به جزئيات و واقعيات پرونده در پوشش عدالتخواهی 
و یک طرف��ه و آکن��ده از اش��تباهات عامدانه معنای 
دیگری پيدا می کند وآن اینکه احمد توکلی و طيف 
همفکران وی می خواهند با یک تير مثال چند نشانه 
بزنند. یکی اینکه در آستانه انتخابات مجلس خبرگان 
نگران حضور آیت اهلل هاش��می در این انتخابات – و 
رای غالب مردم ش��ریف تهران به وی-  هستند و از 
بازگشت وی به مسند ریاست آن هراس دارند. دیگر 
اینکه با رشوه گيرخواندن فرزند این شخصيت و تنها 
یار بازمانده امام از دهه سی تاکنون، شخصيت ایشان 
را نزد جامعه مخدوش نمایند و نيز اینکه برای نجات 
از تبعات فضاحت خب��ری محکوميت رحيمی که به 
اردوگاه آنان منتسب است، قرینه ای پيدا کنند و چه 
قرین��ه ای بهتر از اینکه اعالم کنند مهدی هاش��می 
فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس 
احتمال��ی آینده مجلس خبرگان رهبری از اس��تات 

اویل 2/۵ ميليون دالرگرفته است؟«.
البته احمد توکلی ای��ن اظهارات رجایی را بدون 
جواب نگذاش��ت و با نوش��تن نامه ای ب��ه نمایندگان 
مجلس، مس��تندات س��خنرانی خود را از سایت های 

مختلف خارجی ارائه کرد.

حمله رسایي به مهدي هاشمي
در ه��ر صورت نط��ق توکلی نخس��تين حمله به 
مهدی هاش��می و طرح پرون��ده او در مجلس نبود. 
پي��ش از آن نيز حميد رس��ایی، نماین��ده تهران در 
مجلس، اوایل دی ماه امس��ال طي سخنانی در صحن 
علني مجلس درباره مهدی هاش��می گفت که البته 
هاشمی به آن پاسخ گفت و بخش هایي از جوابيه وي 

نيز در مجلس قرائت شد.
حميد رس��ایی گفته ب��ود: »م��ردم وقتی جرایم 

مهدی هاش��می را با فاضل خداداد و اميرمنصور آریا 
مقایس��ه می کنند، حداقل انتظار حکم مشابه آنها را 
در مورد مهدی هاش��می دارند. باید به ش��کلی عمل 
ش��ود تا از این پس، فرزندان مس��ئولين از یاد نبرند 
نباید در س��ایه نام پدران ش��ان تخل��ف کنند و جرم 
مرتکب ش��وند و همه ما به عنوان پدران مسئول نيز 
بدانيم ک��ه اگر فرزندانمان تخل��ف و جرمی مرتکب 
ش��دند، هر چق��در هم گردن کلفت باش��يم در برابر 

قانون نمی توانيم مقاومت کنيم«.
در بخش��ی از پاسخ مهدی هاشمی که در مجلس 

قرائت ش��د آمده اس��ت: »من و دو 
وکيل مدافعم طی جلس��ات متعدد 
دادرس��ی دفاعي��ات خ��ود را بيان 
کرده ای��م و اگرچ��ه ممکن اس��ت 
در برخ��ی م��وارد اعتراضات جدی 
داشته باشيم، به احترام قوه قضایيه 
و دادگاه و الزام��ات ف��وق س��کوت 
کرده ای��م. مک��رر از دادگاه تقاض��ا 
کردیم تا زمينه علنی بودن دادگاه و 
پخش مستقيم از صدا و سيما فراهم 
ش��ود تا ابهاماتی را که آقای رسایی 
دائماً مطرح می کن��د مطرح کنيم. 
ام��ا دادگاه تصميم  گرفت جلس��ات 
غيرعلنی باشد، لذا توصيه و رعایت 

انصاف می کنم و می خواهم از فش��ار به دس��تگاه قضا 
دس��ت بردارند و بگذارن��د دادگاه کار خودش را انجام 

دهد«.
پس از پایان جلسه، حميد رسایی به این جوابيه 
اعتراض کرد و گفت: »اگ��ر فرزند یک کارگر، فرزند 
یک کش��اورز، فرزن��د یک کارمند یا راننده تاکس��ي 
جوابي��ه م��ي داد اجازه پي��دا نمي کرد از پش��ت این 
تریب��ون برخ��الف آیين نام��ه قرائت ش��ود ولي این 
متخلف... اجازه دارد برخ��الف قانون به نطق قانوني 
ی��ک نماینده ج��واب دهد و این جوابي��ه قرائت هم 
مي ش��ود، درحالي که افراد مختلفي جواب مي دهند 

ولي قرائت نمي شود«.

اظهارات عجیب مهدی طائب
مه��دی طائ��ب، رئي��س ق��رارگاه عم��ار نيز در 
س��خنرانی خود ب��رای س��پاهيان خراس��ان رضوی 
به شدت به مهدی هاشمی حمله کرد و گفت: »جرم 
مهدی هاشمی جهانی اس��ت و حتی ممکن است با 
بازجوی��ی آن آمریکا یا ملکه انگلس��تان نيز مفتضح 
ش��وند، پرونده ای��ن فرد واقعاً خبيث اس��ت«. طائب 
در ادامه البته به نکته جالبی اش��اره کرد که ش��اید 
علی رغ��م ميل باطنی او، بهترین دفاعی باش��د که از 
مهدی هاش��می صورت گرفته است چرا که طائب به 
صراحت از این می گوید که مسئولين قضایی مدرکی 
بر علي��ه مهدی هاش��می ندارند: »پرونده هاش��می 
س��نگين تر از این حرف هاست منتهی چون این دزد 
حرف��ه ای بوده اس��ت، ردی از خود باقی نگذاش��ته. 
مسئولين قضایی جرم را می دانند اما مدرک ندارند«. 

ب��ه هر ح��ال، پرون��ده مهدی هاش��می در حال 
رس��يدگی در دادگاه است و او در قبال اتهاماتش به 
دف��اع از خود می پردازد و این یعنی هيچ کس مصون 
از پاسخگویی نيست، حتی اگر فرزند یکی از بزرگان 
نظ��ام یا مع��اون رئيس جمهور یا حت��ی خود رئيس 
دولت باش��د. می ش��ود دو طرف بارها و بارها به این 
اظهارنظرها و موضع گيری ها ادامه دهند و بر نظرات 
خود پافشاری کنند، اما مطمئناً دیری نخواهد پایيد 
ک��ه با صدور رأی دادگاه در م��ورد این پرونده، زماِن 
چنين بحث و جدل هایی به پایان می رس��د و ش��اید 
روزی در آینده نه چندان دور، این ماجرا هم در ميان 
س��يل حوادث و اخبار مختلف کم رن��گ و درنهایت 

فراموش شود.
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پرون�ده مهدی هاش�می در حال 
رس�یدگی در دادگاه است و او در 
قب�ال اتهاماتش به دف�اع از خود 
می پردازد و ای�ن یعنی هیچ کس 
مص�ون از پاس�خگویی نیس�ت، 
حت�ی اگر فرزند یک�ی از بزرگان 
نظام ی�ا مع�اون رئیس جمهور یا 

حتی خود رئیس دولت باشد.
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نزدی��ک به دو ده��ه از کارزار دیپلماتيک ایران و 
کشورهای غربی  و در راس آنها آمریکا درباره مسائل 

هسته ای کشورمان گذشته است.
ماجرای هسته ای ایران تاکنون دوره های مختلف 
و تحوالت گوناگونی را به خود دیده اس��ت. از تعامل 
و گفتگ��و گرفته تا رفع یکجانبه تعليقات. از انتخابات 
دهم ریاس��ت جمهوری و روی کارآمدن دولت تدبير 
و اميد به ریاس��ت حس��ن روحانی به این س��و، روند 
جدیدي در مذاکرات ش��کل گرفته اس��ت و دستگاه 
دیپلماس��ی کش��ور تالش پيگيری را ب��رای به ثمر 
رس��اندن گفتگوها بخرج داده اس��ت. در اوایل روی 
کار آم��دن دولت با توجه به تالش های صورت گرفته 
و رویکرد جدید مذاکرات که سطح شرکت کنندکان 
در گفتگ��وی مس��تقيم را تا حد وزیر ام��ور خارجه 
باال برده است، دنيا ش��اهد جدیت بيشتری در روند 

مذاکرات بود. 

گردهمایی ه��ای متع��دد وزرای ام��ور خارجه یا 
معاونان آنان در نشست های متعدد و گمانه زنی های 
رنگارنگ رس��انه های گوناگ��ون در م��ورد اميدها و 
نااميدی هایی که درباره رس��يدن به یک توافق جامع 
بر سر مسائل هس��ته ای ایران وجود داشت، از جمله 
تحوالتی بود که در دو س��ال اخير بارها تکرار ش��د. 
در این دو س��ال ضمن اینکه دو طرف مذاکره کننده 
بر پيش��برد و پيش��رفت گفتگوها تاکي��د می کردند، 
تصریح داش��تند که همچنان اختالفات اساس��ی بر 
سر موضوعات اصلی باقی مانده که باید در مذاکرات 

بعدی پيگيری شود.
در آخرین مرحله از مذاکرات از س��وی طرف های 
ایرانی و غربی تصریح ش��د که اگر قرار است توافقی 
در مورد فعاليت هس��ته ای ایران صورت بگيرد، یک 
توافق دو مرحل��ه خواهد بود که در مرحله اول روی 
کلي��ات توافق ص��ورت می گيرد ت��ا در مرحله بعدی 

روی جزیيات به توافق برسند.
ط��رح جدید از هم��ان ابتدا بحث های��ی را ميان 
موافق��ان و مخالف��ان برانگيخت. برخ��ی از موافقان 
معتق��د بودند که ب��ا توجه به س��نگين بودن فضای 
مذاکرات و گره هایی که س��خت باز می ش��ود، شاید 
دومرحل��ه ای کردن تواف��ق، مناس��ب ترین راه برای 
گشوده گره ها باشد. در نقطه مقابل گروهی دیگر  بر 
ای��ن باور بودند که انتخاب این راهکار نه تنها راه حل 
درس��تی نيست بلکه به کالف سردرگمی می ماند که 
شرایط را برای تفسير ها و برداشت های گوناگونی که 
مضر به حال ایران اس��ت، برای ط��رف غربی فراهم 
می آورد و با توجه به س��ابقه ای که تاکنون از غربی ها 
ش��اهد بودیم این گونه تواف��ق کردن همواره به ضرر 

ایران تمام می شود. 
بحث و بررس��ی پيرامون این تصميم گيری یکی 
از موضوع��ات مه��م فضای رس��انه ای کش��ور بود تا 

توافق نهایی هسته ای
یك  گام به پیش، دو گام به پس!
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اینکه مق��ام معظم رهبری  در 1۹ بهمن در دیدار با 
کارکنان و فرماندهان نيروی هوایی ارتش جمهوری 
اس��المی ایران، بخش های مهمی از صحبت های شان 

را به این موضوع اختصاص دادند.
ایشان در این باره گفتند: »اگر توافقی انجام شود، 
باید در ی��ک مرحله و در بردارنده کليات و جزئيات، 
با یکدیگر باش��د ... مفاد این قرارداد نيز باید روشن، 
واضح و غير قابل تفس��ير و تأویل باشد و مفاد توافق 
نباید به گونه ای باش��د ک��ه طرف مقابل که عادت به 
چانه زنی دارد، در قضایای مختلف بهانه جویی کند«.

این اظهار نظر صریح در حالی  صورت گرفت که 
گمانه زنی هایي در مورد موفقيت مذاکرات هس��ته ای 

در فضایی از اميدها و نااميدی ها مطرح بود.
برخ��ی از منتق��دان مذاک��رات از ابت��دای روی 
کارآمدن دولت روحانی و هدایت تيم مذاکره کننده 
از س��وی محمدجواد ظریف تاکنون، بارها و بارها در 
س��خنرانی و ارائه مقاالت خ��ود نارضایتی خود را  از 
شيوه اي که مذاکره کنندگان ایرانی در پيش گرفتند، 
اعالم ک��رده و به صراحت گفتند که طرف ایرانی گام 
به گام در مقابل غربی ها در حال عقب نشينی است و 
این نوع گفتگوها اساسا بر اساس رعایت عزت نيست 
و باید ادبي��ات ایرانی ها در این مذاکره تغييرات کلی 
پي��دا کند. از نظر آنان غربی ها روزبه روز فزون خواه تر 
ش��ده اند و ن��ه تنها در ط��ی این م��دت برغم همه 
وعده های داده ش��ده، روی خوشی نسبت به کاهش 
تحریم ه��ای ای��ران نش��ان ندادند بلک��ه تحریم های 
ت��ازه ای را هم اعمال کردند. این در حالی اس��ت که 
ایران عالوه بر عقب نش��ينی از تالش های هس��ته ای 
خود بارها راس��تی آزمایی خود را ب��ه منصه امتحان 
گذاش��ته و در بيانيه های رسمی نهادهای بين المللی 

هم ادعای ایران به اثبات رسيده است. 
در مقاب��ل برخی دیگ��ر معتقدند حل مناقش��ه 
هس��ته ای و تبعات درازمدت آن ب��ه لحاظ اقتصادی 
و سياس��ی برای کشورمان، ش��اید یکی از مهمترین 
پدیده های دس��تگاه دیپلماسی کش��ور است.  از این 
رو، ب��رای رویاروی��ی با این معضل دو راه بيش��تر در 

پيش رو نداریم:
راه اول اص��رار و ابرام ایران بر حقوق هس��ته ای 
اس��ت به این معنا که پيشرفت هس��ته ای در ایران 
حد و م��رزی ندارد و اگر ه��م گفتگویی می خواهد 
صورت بگيرد اساس��ا محور آن نباید در مورد ميزان 
و محدوده غنی سازی باشد. ایران باید در این مسير 
ثابت قدم باش��د و از تهدیدها و تحریم ها نترس��د و 
ذره ای کوت��اه آمدن در برابر چنين خواس��ته ای به 
معنی عقب نش��ينی و تحقير ع��زت و غيرت ایرانی 
تلقی می ش��ود. کس��انی که این راه حل را پيشنهاد 
می دهند معتقدن��د تحریم هاي احتمالی غرب عليه 
چنين تصميمی از سوی ایران فرقی با گذشته ندارد. 
کشورمان از ابتدای پيروزی انقالب اسالمی همواره 
مورد تهدی��د خارجی بود و چه در بعد سياس��ی و 
چه در بع��د اقتصادی س��ال ها آن را تجربه کردیم 
و ب��ا اقتصاد مقاومتی و توجه ب��ه نخبگان داخلی و 
تکيه بر نيروهای وطن��ی می توان حربه  تحریم ها را 

ناکارآمد کرد. 
راه دوم هم اس��تفاده از ش��يوه گفتگو و نزدیک 

ک��ردن مواض��ع ب��رای اتخ��اذ یک تصمي��م قطعی 
بي��ن ایران و غرب اس��ت تا عالوه ب��ر اینکه حرکت  
قط��ار  فعالي��ت هس��ته ای البته با در نظ��ر گرفتن 
محدودیت هایی باز نمی ایس��تد، چ��رخ فعاليت های 
اقتصادی نيز با کم کردن یا از بين بردن تحریم ها با 
سرعت بيش��تری بچرخد. کسانی که به راه حل دوم 
اعتقاد دارند مدعی هس��تند در پيش گرفتن چنين 
ش��يوه ای ابرهای تي��ره ابهام آميز را از س��پهر روابط 
بين الملل��ی خواهد کاس��ت و هزینه دش��منی عليه 
کش��ورمان باال خواهد رفت و بس��ياری از مشکالت 

اقتصادی کشور نيز حل خواهد شد.
آنچ��ه که در بيان رهبر انقالب در مورد مس��ائل 
هس��ته ای از ابتدا تا کنون صراحت دارد تاکيد بر این 
نکته اس��ت که اگرچه نس��بت به ط��رف غربی بویژه 
آمریکا بی اعتمادی وجود دارد اما مذاکره و گفتگو  را 
می توان برای آگهی بخشی به افکار عمومی در سطح 
جهان به عنوان رویکرد مدنظر داش��ت تا اینکه ثابت 

ش��ود ایران تاکنون کاری فراتری از قواعد بين المللی 
در مورد موضوعات هسته ای انجام نداد و این تهمت 
ک��ه ایران در پی دس��تيابی به بمب اتمی اس��ت، از 
اس��اس بی پای��ه و اعتبار اس��ت چون  مجهز ش��دن 
کشورمان به این سالح به لحاظ فقهی ممنوع است. 
ایش��ان ضمن تمجيد از عملکرد تيم هسته ای و 
تاکي��د بر این نکته که در این مذاکره منافع ایران به 
هيچ وجه نباید نادیده گرفته شود، خواستار شفافيت 
در عرصه تصميم گيری و رس��يدن ب��ه مرحله ای که 

یک توافق خوب صورت بگيرد، شدند.
نگاهی به مجموع مذاکرات صورت گرفته از سوی 
طرفي��ن ایرانی و غربی نش��ان می ده��د که عالوه بر 
ای��ران، طرف غربی هم برغ��م زیاده خواهی، در مورد 
اصل مذاکره به اش��باع رس��يده و ادامه مذاکره را به 
مدت نامعلوم غيرقابل قبول تلقی می کند. در خبرها 
آمده بود ج��ان کری، وزیر ام��ور خارجه آمریکا هم 

اعالم کرد که اگر تا اوایل فروردین ماه روی س��اختار 
تواف��ق هس��ته ای دیدگاه مش��ترک بي��ن دو طرف 
به وج��ود نياید، به معنای این اس��ت ک��ه بحث های 
فن��ی تا اوایل تيرماه۹4 نيز به نتيجه نخواهد رس��يد 
لذا لزومی به ادامه مذاکرات فنی مش��اهده نمی شود. 
اوباما هم اعالم کرد که بر س��ر مسائل فني به اندازه 
کافي مذاکره ش��ده است و در این زمينه دیگر نيازي 
به مذاکره نيس��ت و تنها اراده سياس��ي براي نهایي 
ک��ردن مذاک��رات مورد نياز اس��ت. البت��ه به عادت 
هميشگي، اوباما تکرار کرد که این جمهوري اسالمي 
است که باید این اراده سياسي را از خود نشان بدهد.
در مقاب��ل رهب��ري و ریاس��ت جمه��وري ایران 
در پاس��خ به مقام��ات آمریکایي تاکي��د کردند که 
جمهوري اس��المي هر گونه انعطاف مورد نياز براي 
ب��ه ثمر نشس��تن مذاکرات را از خود نش��ان داده و 
اگر کشوري باید تصميم سياسي خود براي رسيدن 
به توافق را بگيرد، همان دولت آمریکا و کش��ورهاي 
غربي هس��تند که با زیاده خواهي خود مانع رسيدن 

به توافق مي شوند. 
فضاي سياسي ایجاد شده و پيام هایي که مستقيم 
و غيرمس��تقيم دو طرف براي یکدیگر مي فرس��تند 
نش��ان مي ده��د که دو ط��رف به کفای��ت مذاکرات 
رس��يده اند و اکنون زمان آن اس��ت که تصميم خود 
را بگيرن��د. برخ��ي معتقدند که این اظهارات نش��ان 
مي دهد بن بست زیادي ميان دو طرف وجود دارد که 
اميدي به حل آن نمي رود و لذا هم ایران و هم آمریکا 
ت��داوم مذاکره را بدون نتيجه ارزیابي مي کنند اما در 
عين حال نمي خواهند مس��ئوليت شکست احتمالي 
مذاکرات را ب��ر عهده بگيرند و به همين دليل با این 
پيام هاي صریح و روشن که از سوي رهبران دو کشور 
اعالم مي ش��ود، درصددند اف��کار عمومي جهانيان از 

جمله مردم کشورشان را با خود همراه کنند.
از س��وي دیگر برخي از تحليل گران معتقدند که 
توافقات ایجاد شده ميان ایران و آمریکا در مذاکرات 
هس��ته اي جدي اس��ت و ه��ر دو طرف ه��م به این 
توافقات نياز دارند ولي براي هر کدام از طرفين مهم 
اس��ت که آخرین تالش هاي خودش را براي کس��ب 
منافع بيش��تر براي خ��ود صورت ده��د و این گونه 
اظهارات خاص از س��وي رهبران دو طرف براي این 

منظور صورت مي گيرد. 
در هر صورت به نظر می رس��د ایران و آمریکا برای 
رس��اندن مذاکره هس��ته ای به نتيجه مرضی الطرفين 
ادام��ه مذاکرات را دیگر مفيد نمي دانند. در عين حال 
تصميم جمهوري اس��المي این است که توافق نهایي 
باید در یک مرحله صورت بگيرد یعني در یک جلسه 
قراردادي ميان طرفين امضا شود که هم شامل کليات 
و هم ش��امل جزئيات باش��د. این امر احتمال تمدید 
مذاکرات را بسيار کم کرده است. آیا مي توان گفت که 
فروردین ماه ۹4 زمان پایان مذاکرات هسته اي است؟ 
آیا ایران و کش��ورهاي عضو ۵+1 به توافق مي رسند؟ 
آیا مي توان شاهد انعقاد توافقي بود که تعبير برد-برد 
درباره آن صادق باش��د؟ اميدواریم چنين شود اما اگر 
چنين نش��ود براي ملت ایران تردی��د وجود ندارد که 
این زیاده خواهي هاي آمریکا و غرب اس��ت که موجب 

شکست مذاکرات شده است. 

برخ�ی بر این باورند که هم ایران و 
هم آمریکا ت�داوم مذاکره را بدون 
نتیج�ه ارزیاب�ي مي کنن�د ام�ا در 
عین حال نمي خواهند مس�ئولیت 
شکس�ت احتمالي مذاک�رات را بر 
عه�ده بگیرند و به همی�ن دلیل با 
ای�ن پیام هاي صریح و روش�ن که 
از س�وي رهبران دو کش�ور اعالم 
مي ش�ود، درصددند افکار عمومي 
جهانیان از جمله مردم کشورشان 

را با خود همراه کنند.
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عباس س��ليمی نمين سيزده س��ال مدیرمسئول 
کيه��ان هوای��ی و چند س��الی ه��م مدی��ر روزنامه 
تهران تایم��ز ب��ود و اکنون سال هاس��ت رئيس دفتر 
مطالع��ات و تدوین تاری��خ ایران اس��ت. وي قبل از 
انقالب ب��رای تحصيل به انگليس رف��ت. در آنجا در 
قالب عضویت در شورای مرکزی اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانشجویان اروپا به فعاليت سياسی پرداخت 

و هنگام پيروزی انقالب به تهران بازگشت.
در سال ۵۸ برای ادامه تحصيل دوباره به انگليس 
باز گش��ت، اما پ��س از چند ماه هن��گام تظاهرات در 
مقابل س��فارت امریکا در لن��دن به منظور حمایت از 
دانش��جویانی که س��فارت امریکا در تهران را تسخير 
کرده بودند، به همراه 6۸ دانشجوی دیگر – از جمله 
عماد افروغ - دس��تگير و پس از تحمل دو ماه زندان 

از انگليس اخراج شد.
پس از بازگش��ت به ایران، در دفتر سياسی سپاه 
مش��غول به کار در مجله »رویداد« شد و از همان جا 
کار روزنامه ن��گاری را آغاز کرد تا س��ال 13۸0 که از 
عرصه حرفه ای مطبوعات فاصله گرفت و بيشتر وقت 
خود را به حوزه تاریخ ایران اختصاص داد. مؤسسه ای 
فرهنگی به نام دفتر مطالع��ات و تدوین تاریخ ایران 

تأسيس کرد و مشغول تحقيق و نگارش شد.
»ورای نموده��ا و نماده��ا«، »مرص��اد، پایانی بر 
دو ادع��ا«، »قتلگاه رک��س«، »نگاهی ب��ه درون« و 
»پاسداشت حقيقت« از آثاری است که توسط عباس 

سليمی نمين و مس��عود رضایی )همکار وی( در این 
دفتر منتش��ر ش��ده اس��ت. از دیگر آثار این مؤسسه 
می ت��وان ب��ه بولتن های نق��د و بررس��ی کتاب های 
تاریخ��ی اش��اره کرد ک��ه مجموع��ه بولتن های نقد 

خاطرات هاشمی رفسنجانی از آن جمله است.
تصميم گي��ری درباره اینکه س��ليمی نمين دقيقاً 
به چه طيفی گرایش دارد، خيلی آس��ان نيس��ت اما 
به طور قط��ع می توان گف��ت ب��ه اصالح طلبان هيچ 
گرایش��ی ندارد. ش��اید بتوان او را اصولگرا دانس��ت 
ام��ا گاه اصولگرای��ان ني��ز وی را در دایره خود جای 
نمی دهن��د. برای مثال در پی انتش��ار نامه ای از وی 
به احمدی ن��ژاد در مرداد ۸۹ درباره رحيم مش��ایی، 
س��ایت بولت��ن نيوز در مطلب��ی انتق��ادی عليه وی 
نوشت: »مشخص نيس��ت جایگاه آقای سليمی نمين 
در صحن��ه تئوریک کش��ور کجاس��ت؟ منتقد تاریخ 
اس��ت؟ مورخ است؟ عدالت جوی مس��ائل دانشگاه و 
پيش قراول انتقاد از دانش��گاه آزاد اس��ت؟ دوستدار 
شدید انتقاد از مشایی است؟ فرد اجرایی است؟ فرد 
علمی است؟ فرد امنيتی است؟ اینکه چه ماهيتی بر 
خود مس��لم کرده و بر پایه آن در هر موضوعی وارد 

می شود، جای تأمل بسيار دارد«.
ورای همه اینها ش��اید بتوان گفت، سليمی نمين 
اصول گ��رای  روزنامه ن��گاران  و  پژوهش��گران  از 
شناخته ش��ده ای اس��ت ک��ه تاکن��ون ثاب��ت کرده 
نقدهای��ش به هيچ وجه برای کس��ب مقام و منصب 

نبود. از نقدهای مشهور سليمی نمين، نقدهایی است 
که ب��ه جریان انحراف��ی کرده اس��ت. وی همچنين 
نامه های متعددی به سران و مسئوالن نظام، از جمله 
هاشمی رفس��نجانی و محمد خامنه ای نوشته و البته 

برخي از آنها علناً منتشر نشده است.  
به نظر می رسد ش��عار مبارزه با فساد را سرلوحه 
انتقادهایش ق��رار داده و به آن نه فقط به عنوان یک 
شعار تبليغاتی سياسی، که به مثابه امری می نگرد که 
ب��ه تحقق و انج��ام آن اعتقاد ج��دی دارد اما جالب 
اینجاست که تيغ انتقاد وی بيشتر عليه اصالح طلبان 
به کار مي افت��د و در اصولگرایان تنها متوجه افراد و 

طيف خاصی مي شود. 
از انتقاده��ا و نوش��ته های وی براحت��ی می توان 
دریاف��ت تعارض ش��دیدی با هاشمی رفس��نجانی و 
حاميان وی دارد و منتقد سرسخت و جدی جاسبی 
و علمک��رد وی در دانش��گاه آزاد اس��ت. در ابت��دای 
دول��ت احمدی نژاد از حاميان وی بود و وی را پرکار، 
ساده زیست و دلسوز می دانست ولی بتدریج به صف 
مخالفان��ش پيوس��ت و او را دلي��ل عقب گرد جامعه، 
سوءاس��تفاده از مردم و بروز قانون گریزی دانس��ت و 

فردی خودسر خواند.
 در س��ال 13۹0 در مناظره ای شرکت کرد و این 
بحث را مطرح ک��رد که »اگر انتقادی به اصولگرایان 
باشد این است که در برابر بی قانونی های احمدی نژاد 
سکوت کردند و بتدریج او را دچار توهم کردند...« و 

به بهانه محکومیت عباس سلیمی نمین 
به خاطر اعالم مواضع سیاسی

انتقاد می كنم
پس هستم!
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اکنون همان اظهارات برای وی دردسرس��از شده اند. 
اکن��ون وی ب��ه دليل ایراد س��خنان انتق��ادی عليه 
محمود احمدی نژاد »در ایام خانه نش��ينی« و عبداهلل 
جاسبی، رئيس سابق دانشگاه آزاد اسالمی، به شش 
ماه حبس تعزیری و 74 ضربه ش��الق محکوم ش��ده 
اس��ت؛ رخ��دادی کم نظي��ر در اردوگاه اصولگرایی. 
همچنين با ش��کایت دادستانی تهران و به دليل بيان 
س��خنانی عليه قوه قضایيه و نظام به 4ميليون تومان 

جزای نقدی محکوم شده است.
س��ليمی نمين گفت��ه اس��ت: »از دالیل��ی ک��ه 
احمدی ن��ژاد دچار توهم ش��د فقط ای��ن نبود که به 
دليل تملق اطرافيانش به اینجا کشانده شود، او هرگز 
احياکننده انقالب نبود«. وی همچنين دانشگاه آزاد 
را متهم کرده که »رش��وه دهی را در نظام جمهوری 
اس��المی نهادینه کرده اس��ت«. وی در سخنان خود 
تأکي��د ک��رده بود آقای جاس��بی قطعاً م��ی رود، اما 
دغدغه ای که وجود دارد این اس��ت که آیا »مکانيزم 
فس��اد پش��ت صحنه دانش��گاه آزاد« به همراه رفتن 

جاسبی تمام می شود؟
اکنون وی در مصاحبه ای با ش��رق گفته: »اتهام 
م��ن توهين ب��ود، درحالی ک��ه نه ب��ه رئيس جمهور 
توهين��ی ک��ردم و نه به جاس��بی. اص��اًل در ادبيات 
سياس��ی م��ن توهين نيس��ت و اصوالً اعتق��ادی به 
تن��دی در عرصه قلم ندارم. اعتقاد دارم باید صراحت 
داش��ته باش��يم«. در همي��ن مصاحبه وی مش��کل 
اساس��ی را ع��دم تخص��ص قض��ات و بازپرس ها در 
حوزه ه��ای مختلف و فقدان هيئت منصفه دانس��ت؛ 
خواس��ته ای که پيش تر از سوی اصالح طلبان مطرح 
ش��ده بود و هيچ گاه روزنامه ن��گاران اصولگرا به لزوم 
حضور هيئت منصف��ه در دادگاه فکر هم نمی کردند، 
بوی��ژه که کمتر سروکارش��ان ب��ه دادگاه می افتاد و 
ش��اید تصور می کردند ای��ن مش��کل روزنامه نگاران 
اصالح طلب اس��ت. اما اکنون س��ليمی نمين که خود 
دچار مش��کل اس��ت، می گوید: »فارغ از گرایش��ات 
سياسی مطرح، نه تنها درباره جرایم مطبوعاتی، بلکه 
در مورد متهمان سياسی هم همواره معتقدم که باید 
هيئت منصفه داشته  باشيم. حتی وقتی رئيس انجمن 
روزنامه نگاران مس��لمان هم ب��ودم، بصراحت دیدگاه 

خود را در این باره مطرح کردم«.
سليمی نمين با انتشار نامه ای با اشاره به برگزاری 
دادگاه خ��ود در تاری��خ 24 دی ماه نوش��ت: »بنده 
اعت��راض کتبی ام به این رون��د را نيز با این مضمون 
ارائ��ه دادم که با توجه به بی اطالع��ی از مفاد برخی 
موارد مطرح ش��ده در کيفرخواس��ت، قادر نيستم در 

مقام دفاع از خود برآیم«.
اکنون ش��اید برخالف گذشته تيغ انتقادهای وی 
بيش��تر متوجه جناح اصولگراس��ت، البته نه چندان 
برن��ده. چنان که در نام��ه ای که بع��د از اعالم حکم 
محکوميتش برای رس��انه ها ارسال کرد، نوشت: »اگر 
باز هم خدای بزرگ لياقت دهد، رس��اتر از گذش��ته 
ضرورت ابطال مدارک رابطه ای مسئوالنی چون آقای 
مرتضوی و هکذا ض��رورت محاکمه آغازگران چنين 
دادوس��تد های مخدوش کننده نظام س��المت اداری 
کش��ور را مطرح خواهم ساخت«. هر چند ورود او به 
ماجرای مرتضوی کمی دیرهنگام اس��ت، اما بهتر از 

توجه نکردن به آن است.
موضع گي��ری وی در ماج��رای پرداخ��ت پول از 
سوی رحيمی به 170کاندیدای مجلس، و نقد جریان 
اصولگرایی به عنوان حامی دولت هشتم و نهم بسيار 
جالب اس��ت. آنجا که می گوید: »قطعاً جریان حامی 
یک دولت در برابر آن مس��ئول است، اما حدیث تلخ  
دادن پول از دولت هاش��می شروع شد که مرعشی، 
رئيس دفتر ایش��ان همين کار را ش��روع کرد و ما در 
کيهان هوایی هم درباره اش نوش��تيم. این یک مسئله 
تاریخی اس��ت که دولت ها همواره تمایلی به نظارت 
ندارند. همه دولت ها تالش داشته و دارند که با توزیع 
پول، نمایندگان را وام��دار خود کنند. اینکه مجلس 
کنونی جلو برخی تخلفات دولت یازدهم را می گيرد، 
به نف��ع خود دولت اس��ت. متأس��فانه احمدی نژاد به 
کمک افرادی مانند رحيمی تالش کرد در نمایندگان 
تأثير بگ��ذارد. چون نظر نمایندگان س��الم را باید از 
طری��ق ارتباط��ات فک��ری و برقراری ی��ک دیالوگ 
جلب کرد، نه با پول. اما آدم هایی که ش��خصيت های 
اس��تواری ندارند را با وجه کم��ی می توان به خدمت 
درآورد.« و تنه��ا ب��ا متهم کردن اف��راد و دولت های 

دیگر به همين اندک بسنده می کند.
ش��هریور س��ال گذش��ته ضمن آسيب شناس��ی 
فضای سياس��ی کش��ور با اش��اره به نتيجه انتخابات 
گفت: »برخی هيچ ش��أنی برای آق��ای روحانی قائل 
نيس��تند و می گویند وی تابعی از هاشمی رفسنجانی 
است؛ درحالی که چنين تحليلی درست نيست. آقای 
روحانی برای خودش شأن و شخصيتی دارد؛ اگرچه 
با هاشمی رفس��نجانی قرابت هایی ه��م دارد. افرادی 
که چنين تحليل��ی دارند، دوران حس��ن روحانی را 
یک دوران گذار چهارس��اله می دانن��د که منتهی به 
بازگشت جریان هاشمی یا جریان اصالح طلب خواهد 
ش��د«. س��ليمی نمين در همين زمينه اف��زود: تعبير 
روحانی در مورد آقای هاش��می در اولين دیدارشان 
مبن��ی بر اینکه »ما از مش��ورت های آقای هاش��می 
استفاده می کنيم« نه رهنمودها، نشان دهنده  این امر 

اس��ت. اظهارات دیگر روحانی نيز نش��ان می دهد ما 
با ش��خصيت مستقلی مواجه هس��تيم. و اینکه گفته 
می ش��ود آقای روحانی اصولگراس��ت، باید گفت در 
دس��ته بندی های سياسی ایش��ان اصولگرا محسوب 

نمی شود.
سليمی نمين، تش��بيه حسن روحانی به بازرگان 
توس��ط اصالح طلبان را یک بازی سياسی می داند و 
معتقد است: این شبيه سازی یک ضعف برای روحانی 
محسوب می شود و این یک بازی سياسی است تا به 
رئيس جمه��ور خط و جهت دهند تا عاقبتی همچون 
مص��دق پيدا کند. س��ليمی نمين ب��ا تأکيد بر اینکه 
مش��ی بازرگان توس��ط امام)ره(، مردم و دانشجویان 
طرد ش��د، گفت: خط مش��ی ای که توسط امام نفی 
ش��د و عاقب��ت از دایره انقالب کنار گذاش��ته ش��د، 
اصالح طلب��ان می خواهند همين سرنوش��ت را برای 

روحانی رقم بزنند.
سليمی نمين با اش��اره به تأکيد رئيس جمهور بر 
مش��ی اعتدال می گوید: اعتدال مش��ی ای اس��ت که 
تاکنون سياست ورزان کش��ور ما نتوانسته اند الگویی 
از آن ارائ��ه دهند و در عملکردهایش��ان دچار افراط 
یا تفریط ش��ده اند. باید توجه داش��ت که ميانه روی، 
ش��يوه و روش است، نه مشی سياسی. انتخاب روش 
ميانه روی، یعنی وجه اش��تراکی ب��ا جریان اصولگرا 
و گفتم��ان اصالح طلبی . لذا اگر اصولگرایی درس��ت 
تبيين نشود، احتمال دارد آقای روحانی بتواند بخش 
قابل توجه��ی از اصولگرایان را ب��ه خود ملحق کند و 
اصولگرای��ان را تجزی��ه کند. این ام��ر در صورتی که 

مبانی اصولگرایی تعریف نشود، تحقق می یابد.
اکنون سليمی نمين که دهه ششم زندگی خود را 
سپری می کند، در مؤسسه خود مشغول تاریخ نگاری 
تاریخ معاصر ایران است؛ امری که با شيوه خاص وی 
انتقادهای بسياری را نيز برانگيخته است. انتقادی که 
بس��ياری بر کار تاریخ نگاری وی وارد دانسته اند این 
اس��ت که در تاریخ نویس��ی نيز مانند تحليل و انتقاد 
سياس��ی س��بک خاص خود را دارد؛ یعنی بر اساس 
مواضع سياس��ی امروز، تاریخ دیروز را به شيوه مورد 

دلخواه و پسند خود می نویسد.
س��ليمی نمين را بای��د مرد مناظ��رات جنجالی 
نيز دانس��ت. از جمله مناظره با زیباکالم با موضوع 
خواس��ته های م��ردم از رئيس جمه��ور آینده که به 
بحث درب��اره حضور هاشمی رفس��نجانی، خاتمی و 
مش��ایی در انتخابات کش��يد، مناظ��ره با عبدی در 
روز دانش��جو که آن هم جنجالی ش��د و مناظره با 
کواکبي��ان درباره نه دی ک��ه در آن احمدی نژاد را 

مقصر فتنه دانست. 
هنر فضاس��ازي رسانه اي و موج سازي هم باید به 
هنرهاي ایشان اضافه شود که یکي از آنها جمع آوری 
امضا به نفع این و آن و از جمله در حمایت از خودش 
است. برای نمونه، اخيرا نامه ای با امضای 277 نفر از 
اهالی رس��انه در حمایت و خطاب به وی نوشته شد 
که بي تردی��د حاصل رنجنامه اي بود که او خطاب به 
اهالي رسانه منتشر کرده بود. امضاکنندگان آن نامه 
سرگشاده از وی خواستند تقاضای تجدیدنظرخواهی 
کن��د و تأکيد کردند یقين داریم دس��تگاه قضا حکم 

محکوميت او را اصالح خواهد کرد.

س�لیمی نمین: اته�ام م�ن توهی�ن 
بود، درحالی ک�ه نه به رئیس جمهور 
توهینی کردم و نه به جاسبی. اصاًل 
در ادبیات سیاسی من توهین نیست 
و اصوالً اعتقادی به تندی در عرصه 
قلم ندارم. اعتقاد دارم باید صراحت 
داش�ته باش�یم... فارغ از گرایشات 
سیاسی مطرح، نه تنها درباره جرایم 
مطبوعاتی، بلک�ه در مورد متهمان 
سیاسی هم همواره معتقدم که باید 

هیئت منصفه داشته  باشیم.
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اواخ��ر بهمن ماه مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
در ادامه تدوین سياست های کلی انتخابات، بندهای 
دیگ��ری از این سياس��ت ها را که بر م��واردی مهم و 

حساس تأکيد دارد، تصویب کرد:
10 - تس��هيل و ارتقای سطح مشارکت احزاب و 

تشکل های سياسی قانونی در انتخابات 
11 - پاس��داری از آزادی و س��المت انتخاب��ات 
و ح��ق انتخ��اب آزادانه افراد و صيان��ت از آراء مردم 
ب��ه عنوان حق الناس در قانونگ��ذاری و رعایت کامل 

بی طرفی در نظارت و اجرا
12-  زمينه س��ازی مناسب در انتخاب داوطلبان 
مسئوليت های ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و 
شوراهای اسالمی در تراز شایسته جمهوری اسالمی 
ای��ران و دارای ویژگی هایی متناس��ب با جایگاه های 

مربوطه.
ش��اید هر یک از این اص��ول در نگاه اول تکراری 
و کلی به نظ��ر بياید، اما آنچه این م��وارد را متفاوت 
می کند، اهدافی اس��ت که در توضيح هر یک از این 
سه مورد آمده است، اهدافی که بر اساس متن مصوبه 
مجمع، باید در سایه اجرای این سه بند محقق گردد. 
ب��رای مث��ال، بند دهم ای��ن مصوب��ه باید منجر 
ب��ه »حمایت از تش��کيل اجتماع��ات و همایش های 
انتخاباتی و اس��تفاده مناس��ب و عادالن��ه از امکانات 

دولتی و عمومی در تبليغات توسط احزاب« گردد. 
همين چند ماه پيش بود که رؤس��ای قوه مجریه 
و مقنن��ه هر یک در س��خنانی جداگان��ه به مواهبی 
که تحزب می تواند برای کش��ور در پی داشته باشد، 
اش��اره کردند. بنابر این ش��اید بت��وان تصور کرد که 
ای��ن مصوبه مجم��ع گام مهمی در راس��تای تحقق 
این امر در کش��ور باشد. البته باید تأکيد کرد که هم 
قانون اساس��ی و هم قوانين موضوعه کشور، احزاب و 
تشکل ها را به رسميت ش��ناخته است و تشکل های 
زیادی در کش��ور حضور دارند و در انتخابات  مختلف 
نيز فعال هس��تند اما علی رغم ای��ن هنوز هم نگاهی 
مبتنی بر کار جمعی سياس��ی نه در افکار عمومی و 
نه حتی در ذهن نخبگان کش��ور نهادینه نشده است. 
اصلی ترین ش��اهد این مدعا ني��ز گفته های گروهی 

خاص از سياس��يون کش��ور مبنی بر نفی نگاه حزبی 
و تش��کيالتی اس��ت، به گونه ای که شاید بتوان گفت 
در ن��گاه این افراد و همين طور بخش هایی از جامعه، 
عدم عضویت چهره های سياسی در احزاب برای آنان 
نوعی فضيلت محس��وب می ش��ود. حال آنکه تجربه 
جوامع توس��عه یافته نش��ان می دهد که وجود تحزب 
در بس��ياری از این کش��ورها باعث باالرفتن کيفيت 

مشارکت مردم در امور شده است.
مهمتری��ن نکته های این مصوبه  ام��ا در بند 12 
آن نهفته اس��ت، چرا ک��ه اهداف این بن��د بر نقاط 
حساسی دس��ت می گذارد. »تعيين دقيق معيارها و 
شاخص ها، برای احراز ش��رایط عمومی و اختصاصی 
داوطلب��ان با تأکيد بر تعهد به اس��الم، انقالب، نظام 
اسالمی و قانون اساسی به ویژه التزام به والیت فقيه، 
س��المت اخالقی، اقتصادی و کارآمدی های متناسب 
با مس��ئوليت های مربوطه« و » ممنوعيت ورود افراد 
نيروهای مس��لح اعم از ارتش، سپاه، نيروی انتظامی 
و دس��تگاه های اطالعاتی و امنيتی و س��ازمان بسيج 
در دس��ته بندی های سياس��ی و جناحی در انتخابات 
و جان��ب داری از داوطلبان خ��اص« دو هدف مهمی 
اس��ت که در توضي��ح بن��د دوازده آمده اس��ت. دو 
هدفی که همواره محل اختالف جریانات و نيروهای 
سياس��ی ب��وده و گاه باع��ث ایجاد ش��ائبه در اذهان 
عمومی ش��ده اس��ت. بنابراین ورود مجمع تشخيص 
مصلحت نظام به این موضوعات به نوعی نشان دهنده 
وجود این دغدغه در ميان مس��ئولين برای  رفع این 
شبهات است، کما اینکه اساسا آغاز روند بررسی این 
سياست ها در مجمع تشخيص نيز در پی بروز پاره ای 

مسائل ناخوشایند در انتخابات مجلس هشتم بود.
در اردیبهشت ماه س��ال ۸7، یعنی در حد فاصل 
دور اول و دوم انتخاب��ات مجل��س هش��تم، مصطفی 
پورمحمدی که وزیر کش��ور وقت و مسئول برگزاری 
انتخاب��ات ب��ود، در نام��ه ای به مق��ام معظم رهبری 
نوش��ت که: »ادامه روند فعلی انتخابات، متناس��ب با 
شاکله نظام جمهوری اسالمی ایران و تراز شهروندان 
عزیز و س��رفراز نيس��ت و از طرفی همه ظرفيت ها و 
امکان��ات مادی و معنوی آماده تحویل اس��ت، لذا از 

باب ضرورت برای حل بسياری از معضالت در حوزه 
انتخابات که حکم »هوا« برای فضای سياس��ی کشور 
را دارد، مهم تری��ن محورها را جهت بازنگری و اتخاذ 
تصميمات راهبردی، تقدیم م��ی دارم«. این نامه که 
خيلی ه��ا آن را یکی از دالی��ل برکناری پورمحمدی 
در آستانه دور دوم انتخابات مجلس هشتم می دانند، 
مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفت و ایش��ان 
ني��ز آن را به مجمع تش��خيص مصلحت نظام ارجاع 
دادند. از همان زمان مطالعه برای تدوین سياست های 
کلی انتخابات در کميسيون های مختلف مجمع آغاز 
شد. آیت اهلل هاش��می رئيس مجمع تشخيص نتيجه 
بررس��ی های مجم��ع را در قالب نام��ه ای برای مقام 
معظم رهبری بيان کرد. بازنگری در قوانين انتخابات 
به همراه ثبات نسبی آنها از جمله سن رأی دهندگان، 
تعيي��ن زمان ثابت انتخاب��ات و حل معضالت قانونی 
آن، س��اماندهی و یکسان س��ازی نحوه اجرا و نظارت 
در تم��ام انتخابات ، تعيين حدود نظارت و جلوگيری 
از متغيرهای متفاوت، تعيين تکليف روش��ن و کامل 
و اس��تفاده از روش های جدی��د انتخابات در محتوا و 
شکل، ساماندهی و ثبات در نظام تشخيص صالحيت 
نامزدها و س��ایر موارد اجرای��ی انتخابات و نظارت از 
قبيل نحوه ابطال و نحوه توقف و شمارش آرا با هدف 
دقت در ش��مارش و چگونگی اع��الم آرا، از مواردی 
ب��ود که در نامه آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی به آن 

اشاره شده بود.
 پ��س از این مرحله بود که تدوین سياس��ت های 
کلی انتخابات به مجمع واگذار ش��د و کميس��يون ها 
کار دقيق��ی را روی آن آغ��از کردند تا س��رانجام در 

آذرماه گذشته کليات آن به تصویب رسيد. 
ح��ال و در فاصله یک س��ال مانده ب��ه انتخابات 
مجلس دهم، مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام وارد 
بررسی جزئياتی شده است که بر حساسيت موضوع 
می افزاید. بی ش��ک این حساسيت با نزدیک شدن به 
انتخابات در ماه های آینده بيش��تر و بيشتر می شود، 
چ��را که هم��واره و در ه��ر موضوعی، دور ش��دن از 
کلی گوی��ی و زیر ذره بي��ن بردن جزئي��ات می تواند 

توجهات را به خود معطوف کند.   

تصویب چند اصل مهم از سیاست های كلی انتخابات
در مجمع تشخیص مصلحت نظام



داد
روی

عراِق امروز بعد از ایران دومين کش��ور ش��يعی جهان 
اس��الم است، اما به لحاظ تاریخی، اصلی ترین پایگاه علمی 
روحانيت و مرجعيت شيعه، حوزه علميه نجف اشرف است. 
حوزه علميه ای که بيش از نهصد س��ال پيش توسط شيخ 
طوس��ی در کنار بارگاه حضرت امير)ع( بنا شد و از همان 
زمان تا کنون همواره فعال بوده است. بنابر این اصال عجيب 
نيس��ت که نهاد مرجعيت ش��يعه در این کشور از نفوذی 
بی مانند برخوردار باش��د. نگاهی گذرا به تاریخ عراق نشان 
می دهد ک��ه در تمامی تحوالت مهم سياس��ی اجتماعی 
عراق، مرجعيت ش��يعه نقش به سزایی داشته است. حتی 
مرزبندی های جغرافيایی معاصر که مناطق سنی نش��ين 
زی��ادی را نيز در مرزهای عراق قرار داد، مانع نقش آفرینی 

منحصر به فرد مرجعيت شيعه نشد.
در دوران حاضر این آیت اهلل العظمی سيس��تانی است 
که این نقش ویژه را بر عهده دارد. ایش��ان عالوه بر جایگاه 
علمی ویژه ای که در ميان شيعيان دارند، به دليل شناخت 
عميق ش��ان از بافت اجتماعی عراق، توانس��ته اند با سران 
قبایل اهل سنت نيز تعاملی مثبت داشته باشند که همين 
موضوع باعث شده است که در مواقع بحرانی، ایشان بتواند 
محوریت وحدت شيعه و سنی در عراق را بر عهده بگيرند. 
ب��ا ورود نيروهای داعش به عراق و تصرف بخش بزرگی از 
این کش��ور توس��ط این گروه تکفيری، ایشان وارد صحنه 
ش��دند و در ایجاد وحدت ميان سياس��يون برای تشکيل 

دولتی جدید بسيار مؤثر بودند.
اما بهانه نگارش این نوش��تار، بيانيه اخيری اس��ت که 
ایشان خطاب به رزمندگان حاضر در جبهه نبرد با داعش 

صادر کرده اند.
مهمترین نکته پيرامون این بيانيه که در قالب 20 بند 
منتش��ر شده است، توجه ویژه آیت اهلل به اخالق اسالمی و 

ضرورت رعایت آن از سوی رزمندگان است.
نکت��ه جالب این اس��ت که هجده بند از بيس��ت بند 
این بيانيه پيرامون چگونگی برخ��ورد اخالقی رزمندگان 
با دش��من و دو بند آن در مورد چگونگی کس��ب پيروزی 
در ميدان جنگ اس��ت. بنابر این می توان با قاطعيت گفت 
که از نظر ایش��ان هدف غایی صرفا پي��روزی بر داعش و 
نابودی آنان نيست، بلکه آنچه مهم است رسيدن پيروزی 
با رعایت آداب و اخالق اسالمی است. برای مثال ایشان در 
بندهای مختلف این بيانيه به رزمندگان تأکيد می کنند که 

تا نسبت به گناهکار بودن شخصی به حجت شرعی 
نرسيدند، از کشتن آن بپرهيزند. این توصيه شاید 
در شرایطی معمولی، عادی به نظر برسد، اما اینکه 
یک رزمنده حتی در ميدان جنگ هم نباید به صرف 
حضور شخصی در سوی مقابل او را گناهکار شمرده 
و جان او را بگيرد، اهميت می یابد. در واقع ایش��ان 
با ذکر روایات بس��يار از س��يره حض��رت امير)ع( 
می کوشند که ضرورت رعایت اخالق و آداب جهاد 
را بر رزمندگان روش��ن س��ازند. حساسيت ایشان 
در این مورد به گونه ای اس��ت ک��ه در بند 4 بيانيه 
می گویند: »اگربه موردی مشتبه برخورد کردید که 
احتمال اشتباه در قتل دادید یا اینکه ترسيدید تير 
شما به هدف مورد نظر اصابت نکند و منجر به کشتن افراد 

بی گناه شود، احتياط کنيد«.
حفظ حرمت افراد، ولو وابس��تگان به دشمن، از دیگر 
مواردی اس��ت که در چند بند ای��ن بيانيه بر ضرورت آن 
تأکيد ش��ده است: »در مورد پيران و کودکان و زنان حتی 
اگر اینها از بستگان دشمنان شما باشند، باز هم حرمت آنها 

باید حفظ شود«.
تأکيد دیگر ایش��ان بر ضرورت خودداری از اتهام زنی 
و یا دش��نام دادن به دشمن است: »مراقب باشيد تا برای 
مباح شمردن حرمت ها به دین مردم تهمت نزنيد... بدانيد 
که هرکس شهادتين بگوید مسلمان است و خون و مال او 
محترم است حتی اگر گمراه باشد و بدعت گذار باشد؛ چرا 
که هر بدعتی موجب کفر نمی ش��ود و هر بدعتی موجب 
جدایی اسالم از صاحب آن نمی شود و چه بسا انسانی به 
خاطر گناه  فسادی که مرتکب شده، در حالی که مسلمان 
اس��ت نيز سزاوار قتل باشد«. ایشان در توضيح این بند به 
سيره اميرالمؤمنين اش��اره می کنند و می گویند: »روایات 
ف��راوان از اميرالمؤمنين عليه الس��الم آمده که ایش��ان از 
تکفير تمام دشمنان خود نهی می کرد � که خوارج موجود 
در لشکر ایش��ان مایل به این کار بودند � بلکه می فرمود: 
اینها افرادی هستند که گرفتار شبهه شده اند اگر چه این 

نمی تواند رفتار آنها را توجيه کند«. 
پيرام��ون خودداری از دش��نام گویی به دش��من هم 
مجددا به س��يره حضرت امير اش��اره می کنند که بعد از 
اطالع یافتن از دش��نام گویی برخی از یارانشان خطاب به 
ش��اميان در جنگ صفين، خطاب به ایشان می فرمایند: 
»من دوس��ت ندارم شما دشنام بدهيد اما بهتر است که 
ش��ما اعمال خود و حال آنها را توصيف کنيد و به جای 
دش��نام دادن به آنها این چنين بگویيد: خداوندا خون ما 
و آنه��ا را حفظ کن و ميان ما اصالح کن و آنها را هدایت 
کن تا افراد نادان حق را بشناسند و افراد گمراه دست از 

دشمنی خود بردارند«.
پيرام��ون حفظ احترام غيرمس��لمانان نيز ایش��ان با 
حساس��يت تمام رزمندگان را مکل��ف به این می دانند که 
باید غير مس��لمانانی که در پناه اسالم هستند را همچون 
خانواده خود بدانند: »... شایسته نيست که مسلمانان اجازه 
دهند به حرمت های غيرمس��لمانانی که در پناه مسلمانان 

هستند تعرضی بشود، بلکه مسلمانان باید بر آنها همانند 
خانواده خویش غيور باشند«. ایشان حتی از این فراتر رفته 
و تعرض به غيرمس��لماناِن در پناه اس��الم را عين خيانت 
می دانند: »آنها در پناه امان مس��لمانان هستند و هرکس 
به آنها تعرض کند خيانتکار اس��ت و خيانت از زشت ترین 

اعمال در قضاوت و فطرت و دین خداوند سبحان است«.
نکته دیگر، حساس��يت فراوان ایش��ان ب��ر روی اموال 
دشمنان است، به گونه ای که تصرف اموالی جز اموال لشگر 
دش��من را جایز نمی دانند و حتی معتقدند آن دس��ته از 
اموالی که در اردوگاه دش��من است ولی از اموال شخصِی 

یکی از آنان است، نباید تصرف شوند!
در بنده��ای متعدد این بيانيه عالوه بر دعوت به دقت 
نظر و یقين یافتن از گناهکار بودن اشخاص پيش از کشتن 
آنها، بر عدم کش��تن آنها به ش��کل های حرام تأکيد شده 
اس��ت. برای مثال ایشان به صراحت رزمندگان را از بریدن 
اعضا و جوارح دش��من منع می کنند و برای تأکيد بر آن، 
ب��ه فرازی از نامه حضرت امير)ع( به مالک اش��تر اش��اره 
می کنن��د: »از ریختن خون ه��ا و ریختن آن به غير از راه 
ح��الل برحذر باش که هيچ چيز همانن��د این کار عذابی 
سخت و پيامدهای دش��وار نخواهد داشت و موجب قطع 

نعمت و رسيدن اجل نخواهد شد«.
الزم به گفتن نيست که آیت اهلل سيستانی رزمندگان 
را به حفظ آداب و اخالق در مقابل دشمنی دعوت می کند 
که شاید تاریخ بشر نمونه جنایاتش را به خود ندیده باشد. 
جنایات گوناگونی که داعش نه تنها از انجام آن ابایی ندارد 
که حتی از انجام آنها به مثابه تاکتيکی برای ایجاد ارعاب 
در دل اهالی منطقه استفاده می کند. از همين مورد اخير 
خلبان سنی مذهب اردنی و س��وزاندن وحشيانه او، تا به 
بردگ��ی بردن زنان، از بریدن س��ر خبرنگاران خارجی تا 
گردن زدن دس��ته جمعی مردان مناطق تصرف ش��ده و 
بازی با س��ر بریده آنان، هم ه مواردی هس��تند که شاید 
جنایت��کاران داس��تان های اس��طوره ای ني��ز از انجام آن 
حذر می کردند، اما داعش هر روزه مرتکب آن می ش��ود. 
همين موضوع اس��ت که توصيه های آیت اهلل سيستانی را 
از اهميت��ی صدچندان برخوردار می کند تا در ش��رایطی 
که هم زمان ب��ا جنایات داعش، گروهی مغرض به ترویج 
اسالم هراس��ی در جهان می پردازند، نوای اسالم رحمانی 

در جهان طنين انداز شود.

توصیه های مرجعیت شیعه
اخالق در مقابل جنایت
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مقاله

  مقدمه:
پس از پيروزي انقالب اسالمي ایران در بهمن ۵7 به رهبري امام خميني)ره(، ملت 
ایران به پي ریزي نظامي اقدام نمود که »جمهوریت« و »اسالميت« را در کنار هم قرار 
داد تا در نظام سياس��ي - اجتماعي جدید، رش��د و بالندگي خود را با سرعت بيشتري 
طي نماید. تدوین قانون اساس��ي با هدف تثبيت دستاوردهاي انقالب و شکل دادن به 
س��اختار حکومتي متناسب با آرمان هاي انقالبي و اسالمي مردم ایران، گام مهم بعدي 

بود که برداشته شد.
  قانون اساسي که منشور تاسيس حکومت نوپاي جمهوري اسالمي است، حاکميت 
مطلق بر جهان و انس��ان را از آن خدا مي داند و تصریح مي کند که خداوند انسان را بر 
سرنوشت اجتماعي خویش حاکم ساخته و هيچ کس نمي تواند این حق الهي را از انسان 
سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهي خاص قرار دهد )اصل ۵6 قانون اساسي(.
  قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران طي اصولي، حقوق ملت را به تفکيک بيان 
داش��ته و جهت تحکيم آن حقوق، قواعد خاصي را مقرر داشته است. اصل سوم قانون 
اساسي، تعهدات دولت را در زمينه محو هر گونه استبداد و خودکامگي و انحصارطلبي، 
تامين آزادي هاي سياسي و اجتماعي، رفع تبعيضات ناروا، تأمين حقوق همه جانبه افراد 
از زن و مرد، ایجاد امنيت قضایي عادالنه براي همه و تس��اوي عموم در برابر قانون را 

مورد تاکيد و تصریح قرار داده است.
  به نظر مي رسد اتحاد و یگانگي ميان مردم و مسئولين در بدو پيروزي انقالب از یک 
س��و و تجربه و سابقه رفتارهاي استبدادي رضاخان و پسرش با آزادیخواهان و شکنجه 
و حبس و محاکمات غيرقانوني مبارزان از س��وي دیگ��ر، باعث گردید اصول مرتبط با 
حقوق ملت، توسط خبرگان قانون اساسي به صورت پررنگ تري مطرح و تصویب گردد. 
از جمله حقوق مصرح ملت در قانون اساسي، فعاليت ها و آزادي هاي سياسي و اجتماعي 
اس��ت که ممکن اس��ت در بعضي از موارد با عملکرد نادرست شهروندان بطور فردي یا 

گروهي، به تخلف از قانون و مقررات منجر شود و به این جهت ضرورت دخالت مقامات 
صال��ح جهت پيگ��رد و تعقيب متهمان را ضروري و موجه س��ازد. در عين حال، قانون 
اساسي جمهوري اسالمي براي حمایت از حقوق شهروندان خصوصاً آناني که در معرض 
اتهام نقض قوانين هس��تند، تضمين هایي را پيش بيني کرده است که مهم ترین آن در 
اصل 16۸ آمده است: »رسيدگي به جرایم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور 
هيات منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختيارات 
هيات منصفه و تعریف جرم سياسي را قانون براساس موازین اسالمي معين مي کند«.

  این اصل از مترقي ترین و درخش��ان ترین اصول قانون اساس��ي جمهوري اسالمي 
است که چهار نکته مهم زیر را شامل مي شود:

  1- لزوم محاکمه علني مجرمين سياسي بدون هيچ گونه استثنا و پيش شرط. این 
نکته طالیي با مالحظه اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسي که علني بودن کليه 
محاکمات را به استثناي موارد خاص )مواردي که منافي عفت عمومي یا نظم عمومي 
باش��د( اعالم داشته و توجه به اصل یکصد و شصت و هشتم که بي هيچ استثنا، علني 
بودن محاکم سياسي و مطبوعاتي را الزامي مي داند، محرز مي گردد. به عبارت دیگر بر 
خالف س��ایر محاکمات، محاکمات مربوط به جرایم سياسي و مطبوعاتي علي االطالق 

علني است و به هيچ مصلحتي نمي توان از برگزاري علني آن جلوگيري کرد.
  2- به رسميت شناختن هيأت منصفه به عنوان یک نهاد حقوقي و لزوم حضور آن 

در محاکمات سياسي و مطبوعاتي.
  3- لزوم رسيدگي به این نوع جرائم در محاکم دادگستري که بنا به نظریه تفکيک 
قوا و اصل یکصدوپنجاه و شش��م که از هر جهت قوه قضائيه را مستقل مي داند، احتمال 
اعمال نفوذ در رسيدگي به این گونه جرایم را بسيار ضعيف مي نماید. تاکيد بر قيد مزبور 
براي نفي رسيدگي به جرائم سياسي  مطبوعاتي در محاکم اختصاصي است که خارج از 
سازمان دادگستري و قوه قضائيه بوده و آئين دادرسي آنان بطور خاص تنظيم شده است.

 سرانجام پس از کشاکش زیاد و سپري شدن مراحل متعدد، طرح نمایندگان براي تعریف و تعيين 
مصادیق جرم سياسي، به فهرست دستور جلسات مجلس شوراي اسالمي آمد تا یکي از اصول قانون 
اساسي که در طي 3۵ سال گذشته معطل مانده بود، به مرحله اجرا نزدیک شود. این اقدام نمایندگان 
مجلس و تالش مجدد آنان براي تصویب قانون جرم سياسي، بهانه اي است تا درباره این مقوله، تاملي 
صورت گيرد و ضمن بررسي برخي موضوعات مرتبط با مقوله جرم سياسي، چرایي عدم تصویب این قانون 
در طي بيش از سه دهه، روشن شود.

 علی اشرفی

قانون جرم سیاسي
35 سال در انتظار تصویب
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  4- نح��وه انتخاب، ش��رایط، اختي��ارات هيأت منصفه و تعریف جرم سياس��ي و 
مطبوعاتي براساس موازین اسالمي با تصویب قانون عادي  مشخص مي گردد.

  این را باید دانس��ت که مفهوم جرم سياس��ي برخاسته از فرهنگ و تاریخ سياسي 
کش��ورهاي غربي اس��ت و به همين دلي��ل، بيش ترین توجه به آن را در این کش��ورها 
ش��اهدیم. همچنين کارآمدترین نظام هاي سياسي در جهان در موضوع جرم سياسي و 
رس��يدگي به این جرایم در حضور هيئت منصفه و به صورت علني را در این کش��ورها 
مي توان دید، هر چند در برخي از کشورهاي جهان سومي داراي نظام سياسي دمکراتيک 
هم ميزان مطلوبيت محاکمات سياسي و وضعيت استقالل قوه قضایيه در حدي است که 

امکان بررسي و الگوگيري از آنان وجود دارد. 
 جرم سیاسي در حقوق ایران

  در حقوق کش��ور ایران از زمان مش��روطيت، تحت تاثير قوانين مدون کشورهاي 
غرب��ي، تخفيف هایي براي مجرمان سياس��ي در نظر گرفته ش��د ام��ا در عمل، باز هم 
مصادیق جرایم سياس��ي در عداد جرایم عادي به ش��مار مي آمد و دادگاه هاي نظامي، 
مجازات هاي س��ختي درباره مجرمان سياس��ي اعمال مي کردند. به طور کلي مجرمان 
سياس��ي در ایران هرگز از ارفاق برخوردار نبودند. جرم این افراد در دادگاه هاي نظامي 
رسيدگي مي ش��د و تعقيب جرم نيز از طریق سازمان اطالعات و امنيت کشور صورت 
مي گرفت که براي گرفتن اقرار، از اعمال هيچ شکنجه و آزاري دریغ نمي کردند. جلسات 

محاکمه از هيات منصفه  و تماش��اچي خالي بود و حتي 
اجازه گرفتن وکيل هم به متهمان داده نمي شد.

  پس از پيروزي انقالب اسالمي، با دیدگاه مثبتي که 
تدوین کنندگان قانون اساسي به مجرمان سياسي داشته 
و عموم��اً خود از زندانيان رژیم مس��تبد قبل بوده و تازه 
از زندان آزاد ش��ده بودن��د، نکاتي در حمایت از منتقدین 
و مخالفان سياس��ي در قانون اساس��ي گنجانده ش��د که 
مي توان اوج آن را در مفاد  اصل 16۸ قانون اساسي شاهد 
بود. علي رغم ای��ن، تاکنون قوانين عادي کش��ور تحولي 

محسوس در این زمينه نداشته است. 
  ب��ه طور کلي در حق��وق ایران تا پي��ش از انقالب، 
هر چند مقرراتي درباره جرم سياس��ي وجود داش��ت اما 
حکومت نس��بت به مجرمان سياس��ي برخورد ش��دید و 
مجازات هاي سنگين اعمال مي کرد. پس از انقالب نيز به 
دليل شرایط ویژه نبردهاي مسلحانه ضدانقالب در داخل 
کش��ور و ش��رایط خاص جنگ تحميلي و وجود برخي از 
نظریات فقه��ي، تاکنون قوانين مربوط به جرم سياس��ي 

تدوین نشده است.
  تالش ها براي تصویب قانون جرم سياسي

در طي سال هاي گذشته، لوایح متعددي براي تعریف 
جرم سياس��ي تهيه ش��ده اس��ت که اکنون در دسترس 

همگان قرار دارد. اهم این لوایح عبارتند از:
1- الیحه پيشنهادي قوه قضایيه )مرداد 7۸(

2- الیحه پيشنهادي دولت )شهریور 7۹(
3- طرح اوليه و طرح مصوب مجلس ششم )خرداد ۸3(

4- پيشنویس معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري
۵- پيشنویس کميسيون حقوق بشر اسالمي

6- پيش��نهادهاي کميسيون سياس��ي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت 
نظام براي حل اختالف مجلس و شوراي نگهبان

  ق��وه قضائيه در زمان ریاس��ت آیت اهلل یزدي اقدام ب��ه تصویب پيش نویس الیحه 
جرایم سياس��ي در 2۵ ماده نمود و در مرداد 137۸ از طریق وزیر دادگس��تري تقدیم 
هيات دولت کرد. این الیحه یک س��ال بعد با انجام تغييراتي توس��ط هيات دولت )در 
زمان ریاس��ت جمهوري آقاي خاتمي( در برخ��ي از مواد و افزودن موادي دیگر تقدیم 

مجلس ششم شد.
  دول��ت در مقدمه توجيهي الیحه آورده، »ب��ا توجه به ماهيت متفاوت انگيزه ها و 
اهداف مرتکبان جرم سياسي با مرتکبان جرم عادي، پذیرش حضور وجدان در دادرسي 
جرایم سياس��ي، یکس��ان نگري از حيث مجازات ها در جرایم سياس��ي و عادي و رفتار 

عادالنه با این گروه«، الیحه را تصویب کرده است.

  الیح��ه اي که در ابتدا در تاریخ 12 مرداد 137۸ توس��ط قوه قضائيه در 2۵ ماده 
تهيه شده بود، تفاوت ماهوي بسياري با الیحه جرایم سياسي که در تاریخ 137۹/6/23 
به تصویب هيأت وزیران رسيده بود، دارد. از مهم ترین اختالفات الیحه پيشنهادي قوه 

قضایيه با آنچه در هيأت وزیران به تصویب رسيد، مي توان به موارد ذیل اشاره کرد:
اول - جرم سياس��ي در الیحه قوه قضائيه صرفا ناظر به افعال و اقدامات گروه هاي 
سياس��ي قانوني است در حالي که الیحه تصویبي هيات دولت با توسعه موارد، ناظر به 

فعاليت هاي شهروندان نيز شده است.
دوم - در الیح��ه ق��وه قضایي��ه اقدام��ات گروه هاي سياس��ي به منظ��ور مقابله با 
سياس��ت هاي دولت ولو بدون خشونت، جرم سياسي تلقي شده در حالي که در الیحه 
تصویبي دولت، ابتدائاً عدم انطباق فعل یا ترک فعل با قوانين موضوعه مطرح شده است.

س��وم - در تعریف الیحه قوه قضایيه دامنه تس��ري جرم سياس��ي تنها محدود به 
حوزه هاي حاکميتي است در حالي که در الیحه دولت از حقوق شهروندان نيز به عنوان 

ماده و موضوع اصلي جرم سياسي نام برده شده است.
چه��ارم - از مهمترین نکات افتراق دو متن، اضافه ش��دن م��اده 22 به الیحه قوه 
قضایيه توس��ط دولت بود که در آن امتيازاتي براي متهمان و مجرمان سياسي در نظر 

گرفته بود.
  ب��ا توجه به اختالف نظر قوه قضایيه ب��ا دولت در خصوص چگونگي تقدیم لوایح 
قضای��ي به مجلس، عمال تقدی��م الیحه به مجلس معطل 
مان��د. قوه قضایي��ه معتقد بود که الیحه پيش��نهادي قوه 
قضایي��ه بدون تغيير در هيئ��ت دولت باید تقدیم مجلس 
شود اما دولت این حق را براي خود قائل بود که تغييرات 
م��ورد نظر خود را اعمال کند. س��رانجام کار به ش��وراي 
نگهبان کش��يد و این ش��ورا نظر قوه قضایيه را تایيد کرد 
اما س��رانجام، برخي از نمایندگان مجلس شش��م شوراي 
اس��المي با  ارائه »طرح جرم سياسي« به مجلس و با قيد 

فوریت، رسيدگي به آن را در دستور کار قرار دادند. 
  نتيج��ه بررس��ي هاي طرح جرم سياس��ي در صحن 
مجل��س، به تصویب طرح در م��ورخ 13۸0/3/۸ انجاميد. 
مصوبه مجلس پس از بررس��ي در ش��وراي نگهبان با 1۸ 
مورد ایراد ش��رعي و قانون اساس��ي مواجه گردید. در 10 
مورد از ایرادها، ش��وراي نگهبان به تخلف از ش��رع ارجاع 
داده و مابقي ای��رادات نيز به تغایر با اصول 24، 26، 27، 
۵7، 61، 1۵6، 1۵۹ قانون اساس��ي برمي گردد که عموما 
مرب��وط به تکالي��ف و اختيارات قوه قضایيه و اس��تقالل 
قاضي است. مجلس ش��وراي اسالمي در تاریخ ۸1/۹/2۵ 
اصالحاتي را در مصوبه خود اعمال کرد اما شوراي نگهبان 
مجددا در تاری��خ ۸1/10/11 طي چهار بند، نظرات خود 
را در مخالفت با طرح مصوب اعالم کرد. سرانجام با تاکيد 
مجلس شوراي اسالمي در تصویب مواد 1 و 2 و ۹ و 14 طرح مذکور در تاریخ ۸3/3/3 
به مجمع تش��خيص مصلحت نظام ارجاع ش��د تا ميان مجلس و شوراي نگهبان، حل 

اختالف صورت گيرد.
  مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بررسي این اختالفات را به کميسيون سياسي، 
دفاعي و امنيتي مجمع ارجاع داد و این کميسيون با تشکيل جلسات متعدد با حضور 
نمایندگان نهاده��ا و وزارتخانه هاي مختلف، نظراتي را ب��راي تصویب در صحن علني 
مجمع ارائه داد اما پيش از بررس��ي این نظرات در مجمع، بررس��ي این طرح از دستور 
کار مجمع خارج ش��د. مجمع براي اتخاذ این تصميم، به قانون برنامه چهارم توس��عه 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران مصوب ۸3/6/11 مجلس استناد 
کرد. در فصل یازدهم این قانون )بند »و« ماده 130( با عنوان »توس��عه امور قضایي«، 
قوه قضایيه مکلف به تهيه »الیحه تعریف جرم سياس��ي و تفکيک آن از سایر جرایم« 
ش��ده که با توجه به تاخر زماني قانون برنامه چهارم، مجمع تش��خيص مصلحت نظام 

بررسي طرح اختالفي مذکور را از دستور کار خود خارج کرد.
  بررس��ي دقيق ایرادات شوراي نگهبان مشخص مي سازد عمده اشکاالت مطروحه 

به سه اشکال کلي زیر قابل ارجاع است:
  1- در تعریف جرم سياسي، عالقه مندي شورا اصالت دادن به عناوین شرعي جرایم 
اس��ت و در صورت تفاوت یا تغایر تعریف جرم سياس��ي با عناوین شرعي، اصالت را به 

 پ�س از پیروزي انقالب اس�المي، با 
دیدگاه مثبت�ي که تدوین کنندگان 
قانون اساس�ي به مجرمان سیاسي 
داش�ته و عموم�اً خ�ود از زندانیان 
رژیم مس�تبد قب�ل بودن�د، نکاتي 
در حمای�ت از منتقدی�ن و مخالفان 
سیاس�ي در قانون اساسي گنجانده 
ش�د که مي ت�وان اوج آن را در مفاد  
اصل 168 قانون اساس�ي شاهد بود. 
علیرغم این، تاکن�ون قوانین عادي 
کش�ور تحول�ي محس�وس در این 

زمینه نداشته است.
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گ��روه اخير مي دهد لذا ایرادهاي مربوط به تبصره ماده 1 
)مربوط به تعریف جرم سياسي( ماده 2 و تبصره هاي بند 
الف و ب )مربوط به تعيين برخي مصادیق جرم سياسي(، 
بند ث ماده 14 )بحث شرایط اعضاء هيأت منصفه و شرط 

وثاقت( با توجه به این نگرش قابل فهم مي گردد.
  2- بر اساس تفسير صورت گرفته، ارفاقات مربوط به 
مجرمين سياسي مصداق تبعيض ناروا بوده و بدان جهت 
که تش��ویق مجرمين سياس��ي را به دنبال دارد، با حفظ 
نظام اس��المي عادل تغایر داشته و لذا خالف شرع است. 
ایراد شوراي نگهبان به ماده 21 و 22 و ارفاقات مطرح در 

آن از این زاویه قابل طرح و درک است.
  3- موضوع استقالل و علم قاضي به هنگام دادرسي، 
م��ورد پذیرش فقهي فقهاي ش��وراي نگهبان اس��ت و در 
صورتي که به هر نحو، استقالل قاضي در جهت رسيدگي 
و ص��دور حکم محدود گ��ردد، آن را خالف ش��رع اعالم 
مي نماید. ایرادات ش��وراي نگهبان ب��ه ماده 4 )مربوط به 
تعيي��ن صالحيت مرج��ع صالح به رس��يدگي(، ماده 11 
)مربوط ب��ه اجبار پذیرش وکيل(، م��اده 12 )پيش بيني 
مهلت قانوني براي تش��کيل هيات منصفه( خصوصاً مواد 

1۹ و 20 )م��واد مربوط ب��ه تنظيم روابط قضائي ميان قاض��ي و هيات منصفه و لزوم 
تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه(، به دليل نقض اس��تقالل قاضي مورد ایراد ش��ورا 

قرار گرفته است.
  البته عموم اش��کاالت و ایرادات ش��وراي نگهبان به طرح جرم سياسي، به الیحه 
پيش��نهادي قوه قضایيه نيز قابل تس��ري دادن اس��ت، به این معنا که بر فرِض قبول 
الیحه پيش��نهادي قوه قضایيه و تصویب بي کم و کاس��ت آن در مجلس، بس��ياري از 
ایرادات ش��وراي نگهب��ان خصوصا در تبعيت قاضي از نظ��ر هيات منصفه در خصوص 
اح��راز وقوع اصل بزه سياس��ي، قابل طرح خواهد بود. توجه به این نکته اخير روش��ن 
مي س��ازد براي فهم دالیل رد طرح جرم سياسي توسط ش��وراي نگهبان، نمي توان به 
تحليل هاي سياس��ي و روزنامه اي اکتفا نموده  و مش��کل بوج��ود آمده را به اختالفات 

سياسي تقليل داد. 
ادله توجیهي طرفداران طرح مذکور

  صرف نظر از اینکه انجام محاکمات مربوط به جرایم سياسي و مطبوعاتي به صورت 
علني و با حضور هيات منصفه یک الزام قانوني است و در هر صورت باید براي اجراي 
آن به تصویب قوانين عادي همت گماشت اما مالحظاتي را نيز مي توان در خصوص این 

الزام قانوني، مدنظر قرار داد.
  1- گرچ��ه در ابت��دا به نظر مي رس��د اعمال اغماض و ارفاق نس��بت به مجرمين 
سياس��ي ک��ه قصد مقابله با حکوم��ت )در اینجا حکومت دین��ي( را دارند باعث جري 
ش��دن آنان و افزایش تعداد مجرمين مي گردد و به همين دليل ممکن اس��ت تالش و 
فعاليت هاي سياسي افراد و گروه ها در مقابله با حکومت را به مثابه تالش جهت تغيير 
حکومت عدل اسالمي تعبير نموده و در عناویني چون »بغي« و »محاربه« تعریف کرد 
ام��ا با نگاهي به آینده و با بهره گيري از تجربيات صدر اس��الم نتيجه دیگري نيز قابل 

اخذ است.
  پس از رحلت پيامبر اس��الم و با قدرت گيري خلفاء و ش��يوه حکومت آنان و بروز 
تخلفاتي از اصول و اندیش��ه هاي ناب اسالم نبوي در آن دوران، شکل جدیدي از انتقاد 
از حکومت توسط صحابي ظهور یافت که مي توان از آن به انتقاد دروني از حکومت نام 
برد. ابوذر با  انتقاد از شيوه هاي حکمراني خلفا که بي پروا به آنان و انحرافاتشان تاخت، 
از حکمرانان خصوصا ش��يوه حکومت داري عثمان انتقاد کرد و البته خليفه سوم نيز با 

شدیدترین وجه ممکن با او برخورد نمود.
  جز در برهه کوتاه حکومت علوي در کوفه، اس��تمرار انحراف حکومت از رویه ناب 
اسالم محمدي طي 60 سال به جایي مي رسد که سبط رسول خدا حسين)ع( را - که 
مصلحي آگاه اس��ت و رس��ما اعالم مي نماید جز اصالح، قصد دیگري ندارد - به دليل 

خروج بر حکومت یزید به مسلخ بردند و مظلومانه به شهادت  رساندند.
  بدیهي است اگر رویه حضرت علي)ع( با خوارج را مالک صحيح برخورد با منتقدین 
حکومت اس��المي قرار دهيم و اگر سيره و س��نت حضرت در حکمراني، مورد پذیرش 
جامعه و حاکمان قرار گرفته، نهادینه ش��ده و عمل مي شد، هيچگاه شاهد واقعه تلخي 

چون عاشورا نبودیم. واضح است  اگر این شيوه حکمراني 
در جامعه به رسميت شناخته مي شد، کسي نمي توانست 
با تمس��ک به عناویني چون بغي و خروج بر خليفه عادل، 

حکم قتل حسين)ع( را از برخي علماء بگيرد.
  انح��راف ی��ک تهدید ج��دي هر انق��الب و حرکت 
اجتماعي اس��ت و اکنون نيز موضوعيت دارد. گرچه امروز 
همه ما معتقدیم که در عصر امام خميني و رهبري معظم 
انقالب، تصور انحراف از اصول، بسيار بدبينانه است، اما آیا 
تضميني بر عدم انحراف در آینده وجود دارد؟ در آن زمان 
فرضي، اگر مصلحيني از حوزه هاي علميه و دوس��تداران 
واقعي نظام جمهوري اس��المي، براي اصالح انحرافات قد 
علم کنند، انتظار داریم چگونه از آنان حمایت شود؟ باید 
امروز براي آن روز قانوني نوش��ت ک��ه از منتقدین محق 
دوس��تدار نظام، حمایت به عمل آید و این تنها در س��ایه 
پيش بيني وتصویب قوانيني مستحکم براي حمایت قانوني 
از  منتقدین  و مجرمين سياسي و مطبوعاتي شدني است. 
  2- عم��ده اهداف منتقدین و مجرمين سياس��ي در 
مقابله با حکومت، القاء این ش��بهه در اذهان مردم اس��ت 
ک��ه اعمال حکومت به نفع و مصلحت عامه مردم نيس��ت 
تا از این طریق پش��تيباني مردم را از حکومت تضعيف نموده و در نهایت به هدف خود 
ک��ه تغيير رفتار حکومت و یا تغيير اصل حکومتن��د، نائل گردند. حال اگر حکمرانان با 
پيشبيني فرآینِد نظام منِد رسيدگي به جرائم این گونه مجرمين )سياسي و مطبوعاتي(، 
زمينه روشنگري را براي مردم فراهم آورند، در عمل باعث ناکامي منتقدین خواهند شد، 
در حالي که برخورد شدید، غيرنظام مند و مخفيانه حکومت با مجرمين سياسي، زمينه 

مظلوميت آنان را فراهم آورده و در عمل باعث تقویت  آنان در ميان عامه مي گردد.
  ضمنا بس��ياري از ای��ن مجرمين با اهداف خيرخواهانه مرتکب جرم مي ش��وند و 
مي بایس��ت در برخورد با آنان و ایجاد زمينه هاي اصالح آنان، به ش��يوه هاي اقناعي و 
هدفمند برنامه ریزي نمود. یکسان دیدن آنان با مجرمين عادي، معقول نبوده و عموما 

آنان را در ارتکاب جرم، متصلب تر و براي استمرار حکومت خطرناک تر مي کند.
  عالوه بر موارد مهم فوق، تهيه و تصویب الیحه جرم سياس��ي مي تواند به اهداف 

زیر کمک کند:
  - اجراي اصل 16۸ قانون اساسي که تاکنون به اجرا در نيامده است.

  - به رسميت شناختن و نهادینه کردن تکثر سياسي در جامعه
  - ارائه تعریف جرم سياس��ي و بيان مهم ترین مصادیق آن و تصویب آن در نظام 
قانون گذاري و تبدیل آن به قانون. این اتفاق در تاریخ حقوق کش��ور ما براي نخستين 

بار صورت خواهد گرفت.
  - به رس��ميت ش��ناخته شدن مجرم سياس��ي و تعيين روش رسيدگي به جرایم 
سياس��ي و نحوه مجازات مجرمين سياس��ي. در صورت تصویب این قانون، این امر در 

کشور ما براي نخستين بار انجام خواهد شد.
  - ضابطه مند کردن فعاليت هاي سياس��ي و هدایت فعاليت هاي سياسي احزاب و 

افراد به سمت فعاليت هاي قانوني و جلوگيري از کاربرد خشونت و هرج و مرج
  - دخالت دادن وجدان عمومي جامعه در رس��يدگي به جرایم سياس��ي. این امر 
یعني دخالت دادن وجدان عمومي در راي دادگاه، براي نخس��تين بار در اجراي قانون 
مطبوعات و تش��کيل دادگاه رس��يدگي به جرایم مطبوعاتي و با حضور هيات منصفه 

صورت گرفت اما در باره جرایم سياسي تاکنون اتفاق نيفتاده است.
 نظرات مخالفان موضوع جرایم سیاسي:

برخ��ي از فقها، با عنایت به مباني ش��رعِي حدود صالحيت، اختيارات و اس��تقالل 
قضاوت، هرگونه تکليفي مبني بر تبعيت قضات واجد ش��رایط از هيات منصفه را  فاقد 
مباني شرعي دانسته  و خالف شرع مي دانند. با مراجعه به مذاکرات خبرگان به هنگام 
تصوی��ب این اصل از قانون اساس��ي، مالحظه مي ش��ود که دو نظر مختلف از س��وي 
مجتهدین، قابل تشخيص است؛ نظري که وجود هيات منصفه را به دليل استقالل راي 
قاضي واجد شرایط اجتهاد و عدالت، خالف شرع ارزیابي مي کند و دیگري با تمسک به 
قاعده تزاحم مصالح و اهميت دفع استبداد و دیکتاتوري، وجود آن را ضروري دانسته، 

خالف شرع نمي داند.
  رد پاي این نظر در ایرادات شوراي محترم نگهبان نيز مشهود است. به عنوان نمونه 

بس�یاري از این مجرمین با اهداف 
خیرخواهانه مرتکب جرم مي شوند 
و مي بایس�ت در برخ�ورد ب�ا آنان 
و ایج�اد زمینه ه�اي اص�الح آنان، 
ب�ه ش�یوه هاي اقناع�ي و هدفمند 
برنامه ری�زي نمود. یکس�ان دیدن 
آنان ب�ا مجرمی�ن ع�ادي، معقول 
نبوده و عموما آن�ان را در ارتکاب 
ج�رم، متصلب تر و براي اس�تمرار 

حکومت خطرناك تر مي کند.
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در ماده بيس��ت طرح جرم سياسي آمده است: »تشخيص 
عناصر ماهوي ارتکاب جرم و انتساب آن به متهم با هيات 
منصف��ه و تطبيق عم��ل متهم با قوانين حاک��م با دادگاه 
اس��ت« که شوراي نگهبان اعالم نمود اطالق ماده بيست، 

خالف شرع تشخيص داده شد. 
قائالن این نظر معتقدند:

  1- جرم سياس��ي همانند سایر جرایم است و تفاوتي 
بين جرم سياسي و جرم عادي وجود ندارد. در هر دو جرم 
تخلف از قانون محقق مي شود و لذا قانون باید در مورد آنها 
همس��ان اجرا شود. ضمنا در حالي که تاثير عمل مجرمان 
عادي محدود به همان افراد یا مکان است ولي تاثير مجرم 
سياسي محدود به این حدود نبوده و عمل مجرم سياسي 
تم��ام جامعه را تحت تاثير قرار مي ده��د و در نتيجه آثار 
جرم او بيشتر است بنابراین موجه نيست که براي مجرمين 
سياس��ي، ارفاقات و اختياراتي قائل شد که خالف عدالت 

قضایي بوده و تبعيض ناروا محسوب مي گردد.
  از طرفي الزام اصل یکصد و شصت و هشتم نيز مقيد 
به تطبيق موازین اسالمي است و امتيازات مذکور خالف 

شرع است و قابليت اعمال ندارد.
  تام��ل در ایرادات ش��وراي نگهبان به 
طرح ج��رم سياس��ي مص��وب 13۸0/3/۸ 
مجلس شوراي اس��المي، محرز مي دارد که 
نگاه فوق همچون س��دي آهني��ن در برابر 
تعریف جرم سياس��ي و امتيازات پيشبيني 
ش��ده در آن قرار دارد و به دليل تش��خيص 
مغای��رت مواد متعدد آن با ش��رع، از نهایي 

شدن طرح جلوگيري نموده است.
  در مجموع از بيس��ت و سه ماده طرح 
جرم سياس��ي، ده مورد با ایراد خالف شرع 
بودن مواجه شده اس��ت. قابل توجه آن که 
امتيازات پيشنهادي جهت مجرمان سياسي 

بدین شرح با ایراد مواجه شده: 
  »در ماده بيست  یک با توجه به تعریف 
جرم سياسي در مواد 1 و 2 که شامل جرایم 

ع��ادي ني��ز مي گردد، دادن امتي��ازات مذکور در این ماده به مجرم یا متهم سياس��ي، 
تبعيض ناروا و مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسي تشخيص داده شد. همچنين اطالق 
امتي��از مذک��ور در بندهاي پ - ت، پ ث، ج، چ و ح ماده بيس��ت و یک خالف ش��رع 

تشخيص داده شده است«.
2- با توجه به اینکه هدف و انگيزه مجرم سياسي لطمه به نظام سياسي  و حکومت 
الهي است، عمل آنان حتي اگر منطبق با عناویني چون بغي و محاربه نباشد، مطمئنا 
باعث خدش��ه و لطمه به نظام سياسي دیني ش��ده و آن را تضعيف مي کند لذا دليلي 
ندارد که با پيش بيني امتيازاتي چون محاکمه علني )که بتوانند افکار انحرافي خود را  
از طریق محکمه نيز منتش��ر کنند(، الزام حضور هيات منصفه در دادرسي، دسترسي 
آس��ان به مطالعه، مکاتبه بي قيد و شرط با خارج از زندان و...، زمينه هاي تشویق براي 

ارتکاب جرائم سياسي که تضعيف نظام را به دنبال دارد، فراهم آوریم.
  دالیل عمده موافقین لزوم تعریف جرم سیاسي

  دالیل عمده موافقين لزوم تعریف جرم سياس��ي و اعمال ارفاقات جرایم سياس��ي 
بشرح ذیل است:

  1-  در سيستم قضایي موجود اکثریت قریب به اتفاق قضات، قاضيان منصوب اند 
ن��ه قاضي مجتهد عادل لذا دليل��ي وجود ندارد اختيارات قاض��ي مجتهد را بر قضات 
منصوب که مکلفند برابر قانون عمل کنند، تسري بخشيم لذا اشکاالت مربوط به تبعيت 

قاضي از نظر هيات منصفه و... بالوجه خواهد بود. 
  2-  همانگونه که حضرت علي)ع( در برابر خوارج تا وقتي دست به شمشير نبردند، 
با تساهل عمل نمود و حتي علنا اعالم نمود »پس از من خوارج را نکشيد، چه کسي که 
در پي حق باشد اما خطا کند همچون آن کس نيست که در طلب باطل باشد و برآن 

دست یابد« و در دوره زمامداري اش ارفاقات فراواني نسبت 
به منتقدین و حتي مخالفين خود روا داشته و با عنایت به 
اطالق اصل امر به معروف و نهي از منکر در خصوص انتقاد 
از اعمال حکومت، به نظر مي رس��د رواداري و مس��امحه 
قاعده مند نس��بت به مجرمين سياس��ي که در حقيقت از 
مخالفين حکومت محسوب مي شوند، مطابق سيره عملي 
پيامبر)ع( اس��ت و حفظ پایه ه��اي حکومت از این طریق 
بيشتر حاصل مي گردد و براي همين خالف شرع نيست.

  3- گ��ر چه در ذیل اصل 16۸ قانون اساس��ي آمده 
»براس��اس موازی��ن اس��المي قانون معي��ن مي کند« اما 
نمي توان با تمسک به این بخش، کل اصل را بالوجه نمود 

و مانع اجراي اصل شد. 
  این نکته اس��اس همان اس��تداللي است که مرحوم 
ش��هيد بهش��تي در دف��اع از اص��ل 16۸ قانون اساس��ي 
به صراحت بي��ان نموده که »در مورد جرایم سياس��ي و 
مطبوعاتي خود اینکه جرم سياسي و جرم مطبوعاتي علنا 
محاکمه بش��ود، این جلوي بسياري از مفاسد و مضيقه ها 
و دیکتاتوري ه��ا را مي گيرد، بنابراین، این را اگر بخواهند 
دستش بزنند هر وقت خالف نظم تشخيص دادند، سّري 
انج��ام دهند، واقعا مثل این اس��ت که این 

اصل را اصال ما نداشته باشيم«.
  ب��ه عب��ارت دیگر معقول نيس��ت که 
به جمله اي )قيدي( ک��ه فقط اثر آن مقيد 
)محدود( کردن امر مطلق به شروطي است، 
به گونه اي اثر داده ش��ود که کل موضوع را 
بي اثر نموده و در حکم نافي اصل باش��د. لذا 
هر گونه تفس��ير از جمله »براساس موازین 
اس��المي« نمي تواند نافي اصل 16۸ قانون 

اساسي باشد.
  4- گرچ��ه در ابتدا ارفاقات پيش بيني 
شده براي مجرمين سياسي به نوعي تشویق 
ب��ه ارتکاب جرم تلقي مي ش��ود اما در واقع 
و با نظر به مصال��ح درازمدت حفظ نظام از 
انحرافات، به نظر مي رس��د اختيارات مذکور 
باعث شود در صورت به قدرت رسيدن حاکمان نااهل در آینده اي  دور، دلسوزان واقعي 
نظ��ام با حداقلي از ارفاقاتي که امروز برایش��ان پيش بيني مي کنيم، با انحرافات مبارزه 
نمایند. بدیهي است این حدس معقول مجرب در برابر ضررهاي احتمالي کوتاه مدت، 

اولویت و ترجيح دارد. 
نقبي به سابقه یک منازعه در دولت قبل

در تاریخ اول آبان ماه 13۹1 نامه رئيس جمهوري وقت به رئيس قوه قضایيه منتشر 
ش��د که در بخش��ي از آن به موضوع هيئت منصفه مطرح در اصل 16۸ قانون اساسي 
پرداخته ش��د. دکتر احمدي نژاد در این باره از موضع نقد و انتقاد، چنين نوش��ته بود: 
»چگونه جنابعالي اجراي قانون اساس��ي را به مصلحت نمي دانيد؟ اگر این نگاه بر کل 
فعاليت هاي قوه قضائيه حاکم باش��د آیا نمي ش��ود تصور کرد که برخي از اصول قانون 
اساس��ي و حقوق اساس��ي مردم با مصلحت اندیشي و تشخيص شخصي در قوه قضائيه 
متوقف ش��ده و یا نادیده انگاشته مي شود؟ متاس��فانه جنابعالي قباًل اعالم کرده اید که 
وجود هيئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل 16۸ قانون اساسي است را قبول ندارید 
که در این مورد حضوري تذکر دادم. اما متاسفانه ظاهراً بخشي از اقدامات قوه قضائيه 

درباره مطبوعات و رسانه ها با همين نگاه انجام مي گيرد«.
در پاسخ به این نامه رئيس جمهوري، آیت اهلل آملي الریجاني هم دو روز بعد نامه اي 
را به صورت سرگشاده منتشر کرد. ایشان در پاسخ به فراز فوق از نامه رئيس جمهوري 

نوشتند: 
»11- عجيب تر از این نس��بت، مطلب خالف دیگري اس��ت که به اینجانب نسبت 
داده ای��د، گفته اید: »متأس��فانه جنابعالي قباًل اعالم کرده اید ک��ه وجود هيئت منصفه 
مطبوعات که صراحت اصل 16۸ قانون اساس��ي اس��ت را قبول ندارید که در این مورد 

همانگونه که حضرت علي)ع) در برابر 
خوارج تا وقتي دس�ت به شمش�یر 
نبردند، با تس�اهل عمل نم�ود و در 
دوره زمام�داري اش ارفاقات فراواني 
نسبت به منتقدین و حتي مخالفین 
خ�ود روا داش�ته، به نظر مي رس�د 
قاعده من�د  مس�امحه  و  رواداري 
نس�بت به مجرمین سیاسي مطابق 
سیره عملي پیامبر)ع) است و حفظ 
پایه هاي حکومت از این طریق بیشتر 
حاصل مي گردد و براي همین خالف 

شرع نیست.
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حضوري تذّکر دادم. اّما متأسفانه ظاهراً بخشي از اقدامات قوة قضایيه درباره مطبوعات 
و رسانه ها با همين نگاه انجام مي گيرد.

بنده در اینجا صراحتاً اعالم مي کنم که این نس��بت، خالف واقع و کذب است و به 
خاطر هم نمي آورم که حضرتعالي حضوري در این باره اش��اره اي کرده باش��يد. ولي در 
ه��ر حال اینجانب در هيچ موضعي و در هي��چ زماني نگفته ام که وجود هيئت منصفه 
که صراحت اصل 16۸ قانون اساس��ي است، را قبول ندارم. اگر کم ترین شاهدي دارید 

اقامه کنيد.
 12 - آنچه بنده در طي برخي جلسات گفته ام و مضبوط هم هست و کاماًل هم از 
آن دفاع مي کنم این است که فرق است بين »مشروط بودن رسيدگي به جرائم سياسي 
و مطبوعاتي به حضور هيأت منصفه در محاکم دادگستري« که نّص قانون اساسي است 
و اینجانب صددر صد آن راقبول دارم و بين »الزام قاضي به تبعّيت از رأي هيئت منصفه 

ولو اینکه آن را خالف بداند«.
ای��ن دّومي مطلبي اس��ت که آن را قبول ندارم و آش��کارا ه��م مي گویم و موضع 
شخصي بنده هم نيست، موضع اکثریت یا همه فقهاي محترم شوراي نگهبان است که 
نظر آنان طریق احراز خالف ش��رع بودن قوانين و مقررات و حتي اطالقات و عمومات 
قانون اساس��ي است و در قانون اساس��ي نه فقط مطلبي عليه آن نيامده، بلکه ذیل آن 

به توضيحي که خواهد آمد، مؤید ادعاس��ت. متأسفانه 
ع��دم تفکيک دو مطلب فوق که ظاه��راً تا حدي دقت 
مي طلبيده اس��ت، منجر به نسبت دادن چنين مطلب 
خالف واقعي به اینجانب شده است. بنده الزام قاضي به 
رأي دادن بر خالف نظر خویش را جایز نمي دانم و بعيد 

هم مي دانم فقيهي این امر را جایز بشمارد.
 13 - نکته قابل توجه این اس��ت که در ذیل اصل 
یکصد و ش��صت و هش��تم تصریح شده اس��ت: »نحوه 
انتخاب، ش��رایط، اختي��ارات هيأت منصف��ه و تعریف 
جرم سياس��ي را قانون بر اساس موازین اسالمي معين 

مي کند.«
 فقهاء محترم ش��وراي نگهبان در مقام رسيدگي به 
طرح هيئت منصفه که در مجلس شش��م مطرح ش��ده 
بود، مکرراً به صورت رسمي نظر خویش را دائر بر جایز 
نبودن الزام قاضي به رأي بر خالف نظر خود به مجلس 

محترم شوراي اسالمي اعالم نموده ا ند«.  
این مواضع رئيس قوه قضایيه کامال نش��ان مي دهد 
که چرا ش��وراي نگهبان تاکن��ون با تصویب قانون جرم 
سياس��ي مخالفت کرده اس��ت. کاري نداری��م که چرا 
احمدي نژاد در آخرین س��ال ریاست جمهوري خود به 
فکر اجراي تمام اصول قانون اساس��ي افتاد ولي به نظر 
مي رسد که برداشت وي از مواضع رئيس قوه قضایيه، در 
مجموع صحيح است وقتي مي گفت این برداشت، منجر 

به تعطيلي اصل 16۸ قانون اساسي مي شود. 
در همان زمان دکتر بهمن کشاورز در نقدي نوشت:

آنچه آقاي ریيس  قوه قضایيه در مورد هيات منصفه فرموده اند که: »الزام قاضي به 
تبعي��ت از راي هيات منصفه را ولو اینک��ه آن را خالف بداند« قبول ندارند، قابل تامل 

است زیرا: 
اوال- قب��ول داریم قاضي مجتهد باید به تش��خيص و فتواي خود عمل کند و بر او 

تبعيت از نظر و عقيده غير، حرام است.
ثاني��ا- اما در عين حال باید قبول کنيم نظام قضای��ي ما متکي به قوانين مدون و 
منظم است. به همين جهت در تبصره ماده 3 قانون آیين دادرسي مدني آمده: »چنانچه 
قاضي مجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند پرونده به شعبه دیگري جهت رسيدگي 

ارجاع خواهد شد«.
ثالث��ا- قضات ما نوع��ا »قضات ماذون « هس��تند نه مجتهد و قض��ات دادگاه هاي 
مطبوعات نيز مس��تثني نيس��تند. هيات منصفه وظيفه تشخيص موضوع را- از جهت 
جرم بودن یا نبودن عمل- بر عهده دارد و قاضي مکلف است بر مبناي تشخيص هيات 

منصفه، حکم را بر موضوع منطبق و راي صادر کند.
حال اگر قاضي، هرچند مجتهد باشد، نظر هيات منصفه را با فتواي خود مغایر دید، 

بنا بر مالک تبصره ماده 3 قانون آیين دادرس��ي مدني نمي تواند از نظر هيات منصفه 
تبعيت نکند، بلکه حداکثر ممکن است از صدور راي امتناع ورزد و پرونده را براي ارجاع 
ب��ه قاضي- یا قض��ات دیگر- به ریيس کل ارجاع کند. به طری��ق اولي قاضي یا قضات 
ماذون )غيرمجتهد( هم ناچار به پيمودن همين راه هس��تند زیرا رعایت حرمت قانون 

مدون الزم و بلکه واجب است. )روزنامه اعتماد/ ۸ آبان ۹1( 
به نظر مي رس��د که به دالیل زیر مي ت��وان درباره نقش هيات منصفه در دادگاه ها، 

نظراتي مخالف آیت اهلل آملي الریجاني داشت:
الف-  دالیل اثباتي

1- ب��ا  توج��ه به اینکه در جرایم مربوط به حوزه عمومي و سياس��ت اعم داخلي و 
خارجي، فرض مي ش��ود جرم عليه دولت - ملت واقع مي ش��ود و دولت به نمایندگي 
از مل��ت اقدام به طرح ش��کایت عليه مجرم مي کند و از آنج��ا که عدالت قضایي حکم 
مي کند طرفين دعوا )ش��اکي و ش��اکي عنه( نزد قاضي و مرجع صالحه به رسيدگي، از 
جایگاه برابري برخوردار باشند و در عمل به دليل قدرتمندي بي بدیل دولت به معناي 
اعم آن )که حتي قوه قضائيه نيز بخش��ي از آن محسوب مي شود(، رعایت عدالت مورد  
انتظار، مورد س��وال جدي ناظر بي طرف قرار دارد لذا در اینگونه محاکمات براي ایجاد 
تعادل ميان طرفين دعوا، وجود هيات منصفه متشکل از اقشار مختلف مردم پيش بيني 

مي شود.
ضروري است محاکم اینگونه جرائم  که در اصطالح 
»جرائم سياسي« نام دارد با حضور نمایندگاني از اقشار 
مختلف مردم تشکيل و پس از آنکه وقوع جرم از طرف 
آنان احراز و مورد تایيد واقع ش��د، حکم حاوي مجازات 

مجرم سياسي برابر قانون صادر گردد.
در ای��ن نگرش، هيات منصفه هيچ گونه نقش��ي در 
تصویب جرم و مجازات )حتي در حوزه جرائم بازدارنده 
که منطقه الفراغ قانونگذاري اس��ت( نداش��ته و صرفاً به 
عنوان نماینده آحاد ملت در محاکمه اعالم نظر مي کند 
تا اج��راي عدالت قضایي مورد  انتظار ش��ارع، تضمين 

گردد.
 بدیهي اس��ت نظر هيات منصفه در زماني که حتي 
با احراز وقوع فعلي که در قانون جرم ش��ناخته ش��ده، 
اس��تحقاق تخفيف مجازات را اعالم م��ي دارد و قاضي 
مکل��ف به تبعيت از آن اس��ت نيز با مبان��ي مذکور در 
قانون مجازات اس��المي سازگار است زیرا همانگونه که 

دربند 3 ماده 3۵ قانون مجازات آمده:
دادگاه مي توان��د در صورت اح��راز جهات مخففه، 
مجازات تعزیري و یا بازدارنده را تخفيف دهد و یا تبدیل 
ب��ه مجازات از نوع دیگري نماید که مناس��ب تر به حال 

متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:
-  گذشت شاکي یا مدعي خصوصي

-  اظهارات و راهنمایي هاي متهم که در ش��ناختن 
ش��رکا و معاونان جرم و یا کش��ف اش��يایي که از جرم 

تحصيل شده است مؤثر باشد.
-  اوضاع و احوال خاصي که متهم تحت تأثير آنها مرتکب جرم شده است از قبيل: 

رفتار و گفتار تحریک آميز مجني عليه یا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
همچنين در بند 3 ماده 37 الیحه جدید قانون مجازات آمده:

جهات تخفيف عبارتند از:
... _1
... _2

3- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبيل رفتار یا گفتار تحریک آميز 
بزه دیده یا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم،

قاضي باید به انگيزه ش��رافتمدانه در ارتکاب جرم توجه کند و در جرایم سياس��ي، 
نظریه هيات منصفه دليلي بر شرافتمدانه بودن انگيزه است.

الزم به یادآوري نيست الزام قاضي منصوب در اینگونه موارد خالف شرع تلقي نشده 
و در دائره محدودیت هاي قانوني قاضي منصوب قابل دفاع است.

2- با نگاهي به اصل ۵6 قانون اساس��ي، حاکميت مطلق بر جهان و انس��ان از آن 
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خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خویش حاکم ساخته است. هيچکس 
نمي تواند این حق الهي را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهي خاص 
ق��رار دهد و ملت این ح��ق خداداد را از طرقي که در اصول بعد مي آید اعمال مي کند، 
محرز مي ش��ود دولت به وکالت از  ملت، مبسوط اليد شده، اعمال حاکميت مي نماید و 
در اینجا نيز به وکالت از مردم در صدد احقاق حق مردم و مجازات مجرمي است که به 
حقوق ملت تجاوز کرده است. بنابر این در جرائم سياسي، مجني عليه واقعي و باالصاله 
ملت )مردم( هس��تند و دولت به وکالت از آنان به عنوان ش��اکي وارد دعوا ش��ده اقامه 
ش��کایت نزد مرجع صالحه مي نماید. قانونگذار ب��راي آنکه مطمئن گردد ادعاي دولت 
مقرون به صحت اس��ت محاکم را با حضور نمایندگاني از اقش��ار مختلف ملت )مردم( 
تشکيل و در صورتي که که هيات منصفه گواهي به وقوع جرم دادند، برابر قانون نسبت 

به صدور راي اقدام مي کند.
3- با توجه به تبليغات وسيعي که بر ضد جمهوري اسالمي بابت عدم اجراي اصل 
16۸ قانون اساسي در جریان است و جمهوري اسالمي در مجامع بين المللي و حقوق 
بش��ري دنيا به دليل عدم توجه به زندانيان سياسي محکوم مي شود و در جایي که در 
دکترین حقوقي مفاهيمي  چون جرم سياسي را قابل ارائه مي داند، این عذر که ما مجرم 
سياسي نداریم چون در قوانين ما جرم سياسي تعریف نشده قابل قبول نبوده و معطل 

گذاردن اصل 16۸ قانون اساسي و بهانه به دست دشمنان دادن است .
ب: رد دالیل رقیب:

از آنج��ا که مهم ترین دليل مخالف��ت با هيات منصفه و 
نقش آفریني آن در محاکم »به استقالل نظر قاضي به هنگام  
صدور راي« به لحاظ مباني شرعي بر مي گردد لذا نکات ذیل 

در راستاي شرح و تعدیل این نظر تقدیم مي شود:
1- عنایت به موضوع روشن مي سازد تمامي استدالالت 
ش��رعي مطرح ش��ده مربوط به قاضي جامع الش��رایط و 
مجتهد)صاح��ب فتوا( اس��ت و در زم��ان حاضر که نظام 
قضای��ي ایران بر اس��اس وجود قاضي منص��وب، در حال 
فعاليت  اس��ت و حتي قاضي مجته��د را ملزم به اطاعت 
از قانون مصوب ک��رده و یا در صورت تغایر فتوا با قانون، 
قاض��ي صاحب فتوا را ملزم به ارج��اع پرونده به قاضي یا 
قضات دیگر مي نماید و از صدور راي بر مبناي فتواي خود 
منع مي کند لذا بدیهي اس��ت اگر  قاضي، هرچند مجتهد 
باش��د، نظر هيات منصف��ه را در وقوع جرم و اس��تحقاق 
تخفيف در مجازات  با فتواي خود مغایر دید، بنا بر مالک 
تبصره ماده 3 قانون آیين دادرسي مدني باید از صدور راي 
امتن��اع ورزد و پرونده را ب��راي ارجاع به قاضي- یا قضات 
دیگر- به ریي��س کل ارجاع کند. به طریق اولي قاضي یا 
قضات ماذون )غيرمجتهد( هم ناچار به پيمودن همين راه 

هس��تند زیرا رعایت حرمت قانون مدون  که به تایيد شوراي محترم نگهبان رسيده )و 
شائبه مخالفت با شرع ندارد( الزم و بلکه واجب است .

2- با توجه به مباني فقه س��نتي، موضوع جرائم سياس��ي در حوزه جرائم تعزیري 
و بازدارنده تعریف مي ش��ود  که اصوالً در حوزه اختيارات »من بيده الحکم« اس��ت که 
پس از انقالب برابر اصول قانون اساس��ي از طریق مجلس شوراي اسالمي به تصویب و 
از طریق محاکم به اجرا مي رسد لذا همچنانکه اصل تصویب جرم و ميزان مجازات آن 
توس��ط قانونگذار به تصویب مي رسد، هيچ گونه منعي وجود ندارد که نحوه رسيدگي و 
صدور حکم نيز براساس قانون عادي و توسط مجلس شوراي اسالمي به تصویب رسد 
)مگر آنکه ادعا شود والیت امر رسماً در این خصوص اعالن نظر صریح مبني بر مخالفت 

نموده  که تاکنون از چنين منعي خبري اعالم نشده است.(
3- مس��تند به اصل ۸ قانون اساس��ي � در جمهوري اسالمي ایران دعوت به خير، 
امر به معروف و نهي از منکر وظيفه اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به 
یکدیگر، دولت نس��بت به مردم و مردم نس��بت به دولت. شرایط و حدود و کيفيت آن 
را قان��ون معين مي کند. »والمومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض یامرون بالمعروف 
و ینهون عن المنکر-  و توجه به روابط في مابين دولت - ملت در عصر حاضر روش��ن 
مي س��ازد کيفيت و پيچيدگي روابط ميان آنها هيچ گونه سازگاري و شباهتي با روابط 
ساده و بسيط و بدوي »حاکم و رعيتي« گذشته ندارد و شيوه هاي امر به معروف و نهي 
از منک��ر همچنين نحوه نظارت بر عملکرد حاکم��ان اگر در روزگاري با حضور در یک 

مسجد قابل انجام بود اما در عصر حاضر تنها با تعریف نهادهاي خاص اجتماعي و مدني، 
قابل حصول اس��ت لذا با تغيير ماهيت موضوع، مي باید به مس��اله از دید یک موضوع 

مستحدثه نگریست و تسري احکام سابق بر موضوعي جدید  و مستحدثه نارواست.
4- با توجه به اصول قانون اساسي در خصوص اعالن نظر شوراي نگهبان در مورد 
مصوبات مجلس ش��وراي اسالمي و اینکه ش��ورا عدم تغایر مصوبات را اعالم مي نماید 
)ن��ه تطبي��ق آن را( و با توجه به اینکه تاکنون قوانين ناظر بر فعاليت هيات منصفه در 
سال هاي گوناگون از جمله در سال 7۹ و ۸2 همچنين ۸4 به تصویب مجلس شوراي 
اسالمي رسيده و به تایيد نهایي شوراي محترم نگهبان نيز رسيده، لذا عدم تغایر قوانين 
هيات منصفه حداقل س��ه بار از س��وي فقهاء محترم شوراي نگهبان )اگر نگویيم همه، 
حداقل اکثریت فقهاء( اعالم گشته است لذا پذیرش تغایر هيات منصفه با مباني شرع، 
فاقد وجاهت بوده و حداکثر مي توان مدعي ش��د که با یک نظر فقهي در برابر س��ایر 
نظریات فقهي که هيات منصفه را در تغایر با شرع  نمي بيند مواجه هستيم که در هر 

حال  منشاء اثر نيست.
گرچه  علي رغم وجود نظریات صریح و شفاف شوراي نگهبان مبني بر عدم تغایر با 
شرع در سه دوره زماني مختلف، تغيير نظر شورا بعيد مي نماید و در صورت تغيير نظر  
نيز نمي توانند ادعا نمایند مصوبات هيات منصفه در تغایر با ش��رع است و اصوالً قانون 
اساس��ي اجازه این چرخش هاي 1۸0 درجه اي را نمي دهد زیرا با  قبول این گونه تغيير 

در نظر، به سياليت قانون اساسي حکم داده ایم.
جمع بندي

توجه به مالحظاتي چند در این زمينه ضروري است:
  1- اصل 16۸ قانون اساس��ي، یک اصل زاید نيست 

و باید اجرا شود.
  2-  تفس��ير ش��وراي نگهبان از قانون اساس��ي و از 
محتواي این اصل، نباید به نفي اساس این اصل بيانجامد 

و آن را غيراسالمي معرفي کند.
  3-  محت��واي اص��ل 16۸ قان��ون اساس��ي، امري 
مس��تحدثه و نوین است که در فقه اسالمي، سابقه ندارد 
و بنابراین تطبيق جرم سياسي با مفهوم »بغي«، صحيح 
نيست. بنابراین همانگونه که مفاهيمي مانند جمهوریت 
نظام، اصل تفکيک قوا و ... در نظام اسالمي مقبول واقع 
ش��ده است در حالي که در س��اختارهاي حکومت دیني 
صدر اسالم، س��ابقه نداشته اس��ت، محتواي اصل 16۸ 

قانون اساسي نيز باید مورد توجه قرار گيرد.
  4-  مس��ئله ج��رم سياس��ي به دلي��ل ماهيت آن، 
نيازمند مداخله افکار عمومي در ارزیابي نهایي اس��ت و 
بنابراین، ماهيت هيئت منصفه، نمایندگي افکار عمومي 

در تشخيص اصل وقوع جرم سياسي است.
  ۵-  در تدوین قانون جرم سياس��ي، مالحظات شوراي نگهبان و اظهار نظرهاي 
ای��ن نه��اد حتما باید مدنظر ق��رار گيرد تا از قبل، احتمال رد این قانون در ش��وراي 
نگهبان کم ش��ود اما نباید از روح این اصل عدول کرد ولو این که به مداخله مجمع 

تشخيص مصلحت نظام نياز باشد.
  6-  ميزان در ارزیابي عملکرد هر نظام سياسي، نحوه برخورد با موافقان نيست 
بلکه چگونگي مواجهه با مخالفان است که ميزان قانون گرایي صاحبان قدرت را عيان 
مي سازد. با تصویب قانون جرم سياسي در جمهوري اسالمي، باید نشان داد که نظام 
انقالب��ي، تاب تحمل مخالف را دارد و با جرایم احتمالي آنان، مطابق قانون اساس��ي 

مواجه خواهد شد. 
  7-  اجراي قانون جرم سياس��ي در کليت آن به س��ود انقالب تمام مي ش��ود و 
ضم��ن ایجاد امنيت قانوني براي فعاليت سياس��ي، تخلف��ات و جرایم صورت گرفته 
را نيز مطابق قانون مورد رس��يدگي قرار مي دهد. این امر ضمن گس��ترش مشارکت 
سياس��ي در جامعه، باعث هدایت فعاليت هاي خشونت آميز نظامي مخالفان به سوي 

فعاليت هاي غيرخشونت آميز سياسي خواهد شد.
  ۸- مفروض چنين اس��ت که مجرمان سياس��ي در اقدامات و فعاليت هاي خود، 
انگيزه صرفا ش��خصي ندارند و به گمان خود، براي اصالح اجتماعي فعاليت مي کنند 
و انگيزه خيرخواهانه و عمومي دارند. همين امر توجيه کننده تفاوتي اس��ت که ميان 

جرم سياسي با بقيه جرایم در نظر گرفته شده است.

 محت�واي اص�ل 168 قانون اساس�ي، 
امري مستحدثه و نوین است که در فقه 
اسالمي، سابقه ندارد و بنابراین تطبیق 
جرم سیاسي با مفهوم »بغي«، صحیح 
نیست. بنابراین همانگونه که مفاهیمي 
مانند جمهوریت نظ�ام، اصل تفکیک 
ق�وا و ... در نظام اس�المي مقبول واقع 
شده است در حالي که در ساختارهاي 
حکوم�ت دیني صدر اس�الم، س�ابقه 
نداشته است، محتواي اصل 168 قانون 

اساسي نیز باید مورد توجه قرار گیرد.



30

پرونده اول

شماره ششم / اسفندماه 1393 30

پرونده اول

1393شماره ششم / اسفندماه 1393شماره ششم / اسفندماه 1393

آسیب شناسی مسائل آموزش و پرورش در گفت وگوی اختصاصی با دکتر فانی

ضرورت تغییر نگرش تصمیم گیرندگان
پرونده اول



31

ول
ه ا

ند
رو

پ

شماره ششم / اسفندماه 1393

بح�ث کیفیت آم�وزش و پ�رورش به 
عنوان یکی از چالش ها مطرح می شود 
اما باید دانس�ت که از ای�ن بودجه ای 
ک�ه در اختی�ار ای�ن وزارت خانه قرار 
می گی�رد نزدی�ک ب�ه 99 درص�د آن 
در  ش�اغل  انس�انی  نی�روی  حق�وق 
آموزش و پرورش است. یعنی بنده به 
عنوان وزیر مدیریتی بر آن 99 درصد 
بودج�ه ندارم و آن پول�ی که از خزانه 
دولت گرفته می شود عینا به همکاران 

ما داده می شود.

 بس�م اهللا الرحمن الرحیم. خیلی ممنونی�م که این فرصت 
را در اختیار ماهنامه تربیت سیاس�ی اجتماعی قرار دادید. خیلی از 
دوستان مایل هستند بدانند که جناب آقای دکتر فانی وزیر باتجربه 
در ح�وزه آموزش و پ�رورش آیا مس�ائل این وزارتخان�ه را می داند 
ی�ا باید ب�ه او گفت؟ در خاطرم هس�ت روز های اولی که ش�ما قبول 
مسئولیت کرده بودید بسیاری از افراد به دنبال این بودند که با شما 
صحبت کنند چون فکر می کردند نکاتی وجود دارد که ممکن اس�ت 
شما از آن اطالع نداشته باشید. اگر قرار باشد به آسیب شناسی این 
وزارتخانه و مشکالت و مسائل اصلی آن بپردازید، به چه موضوعاتی 

اشاره خواهید کرد؟
دکتر فانی: بس��م اهلل الرحم��ن الرحيم. بنده فکر می کن��م بزرگ ترین چالش 
آموزش و پرورش نگرش تصميم گيرندگان اصلی و تخصيص دهندگان منابع نسبت 
به آموزش و پرورش اس��ت. یعنی اهميتی که این وزارت خانه دارد و مس��ئولين و 
دس��ت اندرکاران کش��ور باید این اهميت و حساس��يت را درک کنند، عماًل درک 
نکردند. برای همين است که در بيان و سخن، آموزش و پرورش خيلی مهم است 
اما در عمل از جمله در تخصيص منابع از اهميت الزم برخوردار نيست. این شاید 
به عنوان مبنایی ترین چالش مطرح باشد. اما اگر بخواهيم به الیه های باالتری وارد 
بش��ویم باید بگویيم به این دليل که با این دس��تگاه بزرگ، سيس��تمی و نظام مند 
برخورد نشده است و هر کسی بخشی از این جثه بزرگ آموزش و پرورش را دیده 
یا بخش��ی از مش��کالت عدیده این وزارت خانه را دیده و س��عی کرده فقط همان 
مش��کل را حل کند )اصالح موضوعی نه اصالح نظام مند(، نه تنها مشکالت فراوان 
آن را حل نکرده بلکه مشکالت جدیدی نيز اضافه کرده است. بگذارید مثالي بزنم.
االن ای��ن وزارت خانه بيش از 13 ميليون دانش آموز دارد و از این تعداد تقریباً 
کمتر از 12 ميليون دانش آموز در بخش دولتی مش��غول به تحصيل هستند. بيش 
از ی��ک ميليون نفر کارمند رس��می و پيمانی هم داری��م و اگر این رقم ها را بر هم 
تقسيم کنيم حدودا به 11,۵ می رسيم، یعنی در وزارت آموزش و پرورش به ازاي 
هر 11,۵ دانش آموز یک نيروی انسانی وجود دارد و این نسبت مناسبی نيست. با 
توجه به مطالعات تطبيقی که درباره آموزش و پرورش های کشور های دنيا دارم و 
تجربه ای که در این زمينه نس��بت به کش��ور خودمان با توجه به شرایطی که دارد 
کس��ب کرده ام، به نظر من این نسبت باید 1۵ باش��د. یعنی ما بيش از 200 هزار 
ني��روی انس��انی را به صورت مازاد جذب آموزش و پ��رورش کرده ایم در حالي که 
نيازی به این تعداد نبود. این مسئله منشاء مسائل فراوانی می شود. از جمله باعث 
سختي معشيت فرهنگيان مي ش��ود که حرف خيلی درستی است. من هم اعتقاد 
دارم که معيش��ت فرهنگيان وضعيت مناسبی ندارد، به خصوص به خاطر تبعيضی 
ک��ه در پرداخت ها بي��ن فرهنگيان و دیگر کارکنان دولت وج��ود دارد. من هم به 
این موضوع اعتراف می کنم و تالش��م بر این اس��ت که آن را کم کنم. اما وقتی در 
آم��وزش و پرورش صحبت از نيروی انس��انی می کنيم باید بدانيم که بيش از یک 

ميليون همکار فرهنگی داریم که وقتی حرف از افزایش 
دریافتی این عزیزان مي شود، رقم سنگينی را می طلبد. 
من از یکی از وزرا پرس��يدم که چه تعداد کارمند دارند 
و او گفت س��ه هزار نفر. س��ه هزار نفر را وقتی در کنار 
بيش از یک ميليون نفر بگذارید شرایط وزارت خانه ما 

را راحت تر متوجه می شوید. 
به عنوان مث��ال بحث کيفيت آموزش و پرورش به 
عنوان یکی از چالش ها مطرح می شود اما باید دانست 
ک��ه از این بودجه ای که در اختيار این وزارت خانه قرار 
می گيرد نزدیک به ۹۹ درصد آن حقوق نيروی انسانی 
شاغل در آموزش و پرورش است. یعنی بنده به عنوان 
وزیر مدیریتی بر آن ۹۹ درصد بودجه ندارم و آن پولی 
که از خزانه دولت گرفته می ش��ود عينا به همکاران ما 
داده می ش��ود. من به عنوان مس��ئول این وزارت خانه 
فق��ط می توانم ب��ر روی یک درصد بودج��ه که حدود 
210 ميليارد تومان اس��ت، مدیریت داشته باشم. این 
مقدار هم برای فعاليت های پرورش��ی، آموزشی، سرانه 
مدارس، س��خت افزار و نرم افزار و .... استفاده می شود. 

این هم یک مشکل دیگر. 
در بحث اینکه مدارس دولتی از مردم پول می گيرند و ما هم می گویيم که این 
کار را نکنند اما مدیر مدرسه می گوید اگر ما پول نگيریم، مخارج مدرسه مثل آب 
و برق و گاز و ... را چگونه تأمين کنيم؟ این همان قصه کمبود بودجه و یک درصد 
و ۹۹ درصد اس��ت. ما باید تالش��مان بر این باشد که این بودجه غيرپرسنلی را به 

تدریج افزایش دهيم تا بتوانيم به کيفيت بپردازیم. 
امس��ال برای اولي��ن بار 2۵0 ميلي��ارد تومان تحت عنوان کيفيت بخش��ی در 
بودجه م��ان در نظر گرفتيم. ب��ا همين رقم که تاکنون تمام��ی آن تخصيص پيدا 
نکرده اس��ت، دست به اقدامات خوبی در زمينه کيفيت زدیم. شما تصور کنيد که 
زمانی بودجه آموزش و پرورش بشود ۹0 درصد پرسنلی و 10 درصد غير پرسنلی 
و م��ا با آن 10 درصد خيلی کار ها می توانيم انج��ام دهيم. البته تالش هایی را هم 
انجام داده ایم و منجر به این ش��ده است که در مجلس شورای اسالمی با همکاری 
نمایندگان محترم ميزان خوبی به اعتبارات پيش بينی ش��ده دولت افزوده شود که 
ان شااهلل اگر به تصویب نهایی مجلس و شورای نگهبان برسد، ارقام خوبی عالوه بر 

بودجه ای که در الیحه پيش  بينی شده، در اختيار خواهيم داشت.
آم��وزش و پ��رورش مانند کارخان��ه و یک نهاد صنعتی نيس��ت بلکه یک نهاد 
فرهنگی اس��ت که موضوع اصلی آن انس��ان اس��ت. همکاران ما هم انس��ان های 
وارسته ای هس��تند و ميانگين سواد نيروهای آموزش و پرورش از دیگر دستگاه ها 
حتی وزارت علوم باالتر است. این واقعيت نشان مي دهد که ما یک نهاد با کيفيتی 
را در اختيار داریم و مدیریت بر این نهاد با کيفيت جز با روابط انسانی و اخالقی و 
تعامل دو سویه بين مجموعه آموزش و پرورش اعم از دانش آموزان و خانواده های 
آن ها و همکاران فرهنگی شدني نيست. تحوالت در آموزش و پرورش به کندی و 

با تأنی ولی پایدار خواهد بود. 
 اج�ازه دهید نکت�ه اولی را ک�ه فرمودید کمی برجس�ته 
کنیم؛ نگرش�ی که باید اصالح ش�ود. مرحوم دکتر حس�ین عظیمی 
بع�د از پایان دف�اع مقدس، پیشنهادش�ان این بود ک�ه بزرگ ترین 
س�رمایه گذاری را در آموزش و پ�رورش انجام دهیم ام�ا در نهایت 
این اتفاق نیفتاد. این امر چه منطق و پش�توانه ای دارد چرا توجه به 
آموزش و پرورش و س�رمایه های آن به اصطالح »گرانیگاه« توس�عه 

هر کشوری است؟
دکتر فانی: آموزش و پرورش زیرساخت منابع انسانی هر کشوری است. یعنی 
ورودی های دانش��گاه و جامعه، خروجی های آموزش و پرورش هستند. بنابراین ما 
اگر بپذیریم که س��رمایه اصلی هر کش��وری سرمایه انس��انی است و الزمه توسعه 
پایدار هر کش��ور با توسعه س��رمایه انسانی آن شدني است، طبيعی است که نقش 
آموزش و پرورش خيلی با اهميت تلقي شود. آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد 
ممتاز در کش��ور فقط یک وزارت خانه نيس��ت بلکه یک فرا وزرات خانه است چون 
محص��والت آن را هم��ه وزارت خانه ها و نهاد های دولتی ی��ا غيردولتی و به صورت 
کلی همه جامعه اس��تفاده می کنند. بنابراین آموزش و 
پ��رورش یک وزارت خانه اثرگذار در آینده یک کش��ور 
است. این جمله که »امروز آموزش و پرورش هر کشور، 
آیينه تمام عيار آینده یک کش��ور اس��ت« جمله کاماًل 
درست و دقيقی است. البته باید این نکته را عرض کرد 
که آموزش و پرورش یک نهاد دیربازده اس��ت و خوب 
ی��ا بد بودن��ش در کوتاه مدت قابل لمس نيس��ت بلکه 
در درازمدت خود را نش��ان می دهد. تجربه کشور هایی 
که ب��ه اصطالح از آن ها تحت عنوان توس��عه یافته نام 
می برند، مؤید این موضوع اس��ت که آن ها به موقع به 
آموزش و پرورش رسيدگی کردند. در سال 1۹4۸ بعد 
از جنگ جهانی دوم س��ران کش��ور ژاپ��ن که با خاک 
یکس��ان ش��ده بود، دور هم نشس��تند و اولویت اصلی 
کش��ور را در آن س��ال آموزش و پرورش قرار دادند و 
نتای��ج آن تصمي��م را امروز می بينيم. ما متأس��فانه به 
تعبير امام که فرمودند »امروز مسئله اصلی جنگ است 
اما بعد از جنگ نوبت آموزش و پرورش اس��ت« توجه 

نکردیم و اميدوارم روزی به این نکته توجه بشود.
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فرهنگیان و هم�کاران عزیز ما بحثی 
را که مطرح می کنند، تبعیضی اس�ت 
که در پرداخت ها وجود دارد. خیلی از 
فرهنگیان به درس�تي به من گفته اند 
ک�ه از کمبود حقوق ناراحت نیس�تند 
و از تبعیض اس�ت که ناراحت اند. این 
حرف�ی اس�ت که م�ن هم ب�ه عنوان 
مس�ئول این وزارت خان�ه در جاهایی 
که الزم اس�ت مطرح ک�ردم و می کنم 

و تا حدی مؤثر هم بوده است. 

وزی�ر  ک�ه  ام�روز  فرمودی�د   
هس�تید ب�ه اجب�ار 99 درص�د بودجه ای 
را ک�ه در اختیار ش�ما اس�ت، ب�ه عنوان 
حقوق پرداخت می کنی�د. فرض را بر این 
بگذاری�م که حضرت عال�ی رئیس جمهور 
هس�تید. طبعا آن وقت هم مجبور بودید 
همه نیازهاي کشور در زمینه های مختلف 
را مالحظ�ه کنید. به نظر ش�ما علت عدم 
تخصی�ص بودجه مناس�ب به آم�وزش و 
پرورش، بیش�تر ب�ه آن نگ�رش نیازمند 
اصالح بازمی گردد یا ب�ه واقعیت ملموس 

کمبود منابع؟
دکتر فانی: ش��اید بتوان گف��ت به هر دو. در حال 
حاضر کشور با کمبود منابع مواجه است و این کمبود 
مناب��ع به نح��وی روی آم��وزش و پرورش هم س��ایه 
می اندازد. بد نيست این نکته را هم عرض کنم که برای 
س��ال ۹4 بودجه عمومی دولت حدود 11 درصد رشد 
داشته اس��ت و این درحالی است که در همين بخش، 

بودجه آموزش و پرورش بيش از 22 درصد رشد داشته است. این نشان دهندة این 
است که دولت به این بخش عنایت داشته است. در بودجه سال ۹3 – سالی که در 
آن هستيم- بودجه دولت 11 درصد رشد داشت، آموزش و پرورش 26 درصد. اگر 
افزایش بودجه این دو س��ال را که در دولت تدبير و اميد با هم مقایسه کنيم، این 
احساس در ما به وجود می آید که دولت نسبت به آموزش و پرورش عنایت داشته 
ولی کس��ری ها و کمبود های ما بيش��تر از عنایات دولت است که بخشی به کمبود 
منابع برمی گردد. جناب آقای رئيس جمهور هم حداقل دو بار ذکر کردند که تالش 
خ��ود را در زمينه کمک به آموزش و پرورش انجام داده اند که البته کافی نيس��ت 

و با رسيدن به رشد اقتصادی مطلوب به سراغ آموزش و پرورش خواهيم آمد. 
اما فرهنگيان و همکاران عزیز ما بحثی را که مطرح می کنند، تبعيضی اس��ت 
که در پرداخت ها وجود دارد. خيلی از فرهنگيان به درس��تي به من گفته اند که از 
کمبود حقوق ناراحت نيس��تند و از تبعيض اس��ت که ناراحت اند. این حرفی است 
که من هم به عنوان مسئول این وزارت خانه در جاهایی که الزم است مطرح کردم 
و می کنم و تا حدی مؤثر هم بوده اس��ت. امس��ال با پيگيری هایی که انجام ش��ده 
بودجه ما حدود 23 درصد نس��بت به س��ال قبل افزایش داشته است. در مجموع 
رش��د نسبتاً خوبی داشته ایم. منتها ما کسری هایی از سنوات قبل داریم. به عنوان 
مثال سال گذش��ته که تازه مشغول به فعاليت در وزارت خانه شدیم، پاداش پایان 
خدمت بازنشس��تگانی را که قبل از ما بازنشس��ته شده بودند، پرداخت نشده بود و 
دولت یازدهم پاداش دولت دهم را پرداخت کرد. بيش 1100 ميليارد تومان را در 
اسفند ۹2 و اردیبهشت ۹3 پرداخت کردیم. و چون بودجه های آموزش و پرورش 
در س��ال های قبل با کسری بسته می ش��ده، هر سال کسری ها به سال بعد منتقل 
می شود و این روند ادامه پيدا می کند. به نظر می رسد یک عزم ملی نياز است که 
کس��ری های آموزش و پرورش توسط دولت جبران بشود و بتوانيم بودجه هر سال 
را برای همان س��ال استفاده کنيم نه اینکه بخشی از بودجه آن سال را برای سال 
قبل هزینه کنيم. البته ما هم در آموزش و پرورش تس��ليم این ش��رایط نشده ایم 
و این نکته ظریفی اس��ت. اعتقاد من این اس��ت که باید تالش کرد س��هم بودجه 
آموزش و پرورش را از )توليد ناخالص داخلی( و از بودجه دولت افزایش دهيم. ما 
در این یک سال و نيمی که مشغول به کار شدیم، سهم بودجه آموزش و پرورش 
از بودج��ه دول��ت را که حدود ۹,2 درصد بوده ب��ه 10,7 درصد افزایش دادیم. اما 
در عين حال که ما باید س��هم خود را افزایش دهيم، باید بهره وری بودجه موجود 
را ه��م افزایش دهيم یعني باید تالش کنيم که هم��ان اعتباراتی را که در اختيار 
داریم، بهتر مدیریت کنيم. پس دو استراتژی را دنبال می کنيم: اول، افزایش سهم 
بودج��ه ای ک��ه به آموزش و پ��رورش اختصاص داده خواهد ش��د و دوم، مدیریت 

درست اعتباراتی که داریم با بهره وری خوب. 
 شما براي افزایش بهره وري در آموزش و پرورش و استفاده 
بهین�ه از بودجه موجود چه کارهایي را انجام داده اید؟ در این زمینه 
صرفًا به »اداره« وزارت خانه مي پردازید یا در زمینه »توسعه« آن هم 

کارهایي را انجام داده اید؟
دکت�ر فاني: با توجه به ابت��دای عرایضم که گفتم 
برخ��ورد با آموزش و پ��رورش باید برخ��ورد نظام مند 
باش��د و به اولویت ها بپردازیم نه جوانب فرعی، ما پنج 
سياست را انتخاب کردیم: س��اماندهی نيروی انسانی، 
توسعه مشارکت، بودجه ریزی عملياتی، تمرکززدایی و 
ارتقای مدیریت آموزشگاهی. بنده در همين مدتی که 
در این س��مت هس��تم اگر بتوانم این پنج سياست را 
به صورت اساسی پيش ببرم، بهره وری افزایش خواهد 

یافت. 
مثاًل در مورد س��اماندهی نيروی انسانی باید بدانيم 
که در س��ال ۹3 حدود 2۵ هزار نيروی ما بازنشس��ته 
ش��دند. همچنين در سال ۹3 نسبت به سال ۹2 قریب 
ب��ه 200 ه��زار دانش آموز افزایش یاف��ت. همين عدد 
حداقل 1۵ هزار نيروی انس��انی طلب می کند. این در 
حالی اس��ت که بدون آن که یک نيروی انسانی اضافه 
کنيم توانس��ته ایم با س��اماندهی نيروی انس��انی، این 
کمب��ود 40 هزار نفري را جب��ران کنيم. در عين حال 
پرداخت اضافه کاری و س��اعات اضاف��ه کاری را کاهش دادیم. حدود 7 هزار نيروی 
انس��انی هم به این طریق صرفه جویی کردیم. اگ��ر این ها را بخواهيم در چارچوب 
ریالی بررسی کنيم بيش از 1000 ميليارد تومان صرفه جویی کرده ایم. اگر این کار 
را نمی کردیم در اول مهر ۹3 با 40 هزار کالس بدون معلم روبرو بودیم و این خود 

یک بحران به حساب می آمد. 
در بحث توس��عه مشارکت کار های خوبی انجام دادیم. ما امسال نسبت به سال 
گذش��ته حدود 40 ه��زار دانش آموز را در مدارس غيردولتی س��ازماندهی کردیم. 
یعنی هزینه های آن را دولت پرداخت می کند ولی دانش آموز از صندلی های خالی 
مدارس غيردولتی اس��تفاده می کند. این کار باعث می ش��ود که از بخشي از ضرر 
و زیان بخش خصوصی که مدرس��ه تأسيس کرده است، جلوگيری می شود ضمن 
اینکه ما هم از ظرفيت خالی مدارس غيردولتی به عنوان یک سرمایه ملی استفاده 
و از تراکم مدارس دولتی کم کرده ایم. ممکن است یک مدرسه  دولتی کالس های 
40 نفره داش��ته باش��د و ما 10 نفر از این کالس را کم کرده ایم. این نکته خيلی 
مهم اس��ت که ما بدانيم اگر کل بودجه آموزش و پرورش را تقس��يم بر آن 11,۵ 
ميلي��ون دانش آموز مدارس دولتی کنيم هزینه هر دانش آموز حدود یک ميليون و 
۸۵0 هزار تومان است. یعنی دولت به طور ميانگين هر ساله این ميزان پول بابت 
هر دانش آموز هزینه می کند به غير از هزینه های سرمایه ای. این در حالی است که 
در طرح توس��عه مشارکت وقتی حدود 40 هزار دانش آموز را به مدارس غيردولتی 
فرستادیم برای هر دانش آموز حدود 600 هزار تومان به آن مدرسه دادیم. خودمان 
ی��ک ميليون ۸۵0 ه��زار تومان هزینه می کنيم و در ای��ن حالت 600 هزار تومان 

پرداخت می کنيم. این یعنی افزایش بهره وری در داخل سيستم. 
کار دیگری که ما در توسعه مشارکت دنبال کردیم تأسيس مدارس مشارکتی 
ب��ا بخش خصوصی بود. ما حدود ۹00 مدرس��ه را که اکث��راً در مناطق محروم و 
حاش��يه ای و فاقد معلم بودند با موسس��ين مدارس غيردولتی که حداقل ۵ س��ال 
س��ابقه مفيد و مؤثر در اداره مدارس غير دولتی داش��تند به صورت مشارکتی این 
مدارس را اداره کردیم. به این معنا که فضا و تجهيزات را دولت در اختيار گذاشت 
و آن موسس، نيروی انسانی را فراهم کرد و مدرسه را اداره کرد. ميانگين پرداخت 
ب��راي هر دانش آموز را هم همان 600 هزار توم��ان در نظر گرفتيم. با این کار در 
سال تحصيلی ۹3-۹4 حدود 140 هزار دانش آموز را به این سبک آموزش دادیم و 
این کار باعث ایجاد شغل برای نزدیک به ۸000 نفر شد. یعنی افرادی که ليسانس 
و باالتر بودند توس��ط آن مؤسسان جذب ش��دند و با گزینش آموزش و پرورش و 
دیدن آموزش های قبل و ضمن خدمت مش��غول به کار ش��دند. مبنای قانونی این 
کار ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری است که آیين نامه آن در سال ۸۹ به 
تصویب هيئت دولت وقت رسيد. این اقدام مناسبی بود که ما از پتانسيل و امکانات 
بخش خصوصی اس��تفاده کنيم و در عين حال سياس��ت گذاری و برنامه ریزی در 

اختيار آموزش و پرورش باشد. 
در بحث سياست ارتقای مدیریت آموزشگاهی، اجرای برنامه تعالی مدرسه بوده 
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در آم�وزش و پ�رورش ب�ه هیچ وجه 
اجازه نمی دهیم که جناح های سیاسی 
وارد آم�وزش و پ�رورش ش�وند. ام�ا 
در اینک�ه دانش آم�وزان بای�د تربیت 
سیاس�ی و اجتماعی پیدا کنند شکی 
نیس�ت، نش�ریه تربیت سیاس�ی هم 
در همین راس�تا منتش�ر می ش�ود و 
وظیفه اش این اس�ت که مربیان را در 
ابتدا آموزش سیاسی بدهد تا مربیان 
بتوانند دانش آموزان را در این ساحت 

تربیت فعال کنند.

که در ۵700 مدرسه در سطح کشور اجرا کردیم. در واقع به دنبال این هستيم که 
مدارس ما با شاخص هایی که برای آن تعریف کردیم به استاندارد برسند. دوره های 
آموزش��ی را برای مدیران این ۵700 مدرسه برگزار کردیم و دارد انجام می شود و 
در آخر س��ال آن را ارزش��يابی می کنيم. البته این طرح حلقه های دیگری نيز دارد 
چون ما معتقدیم از ميان دو مدرس��ه با فضا و نيروی انس��انی و تجهيزات یکسان، 
آن مدرس��ه ای که مدیری توانا و قوی در راس آن هست موفق تر خواهد بود تا آن 

مدرسه ای که با مدیریت ضعيف اداره می شود. 
در بحث تمرکززدایی هم گام های اوليه را برداشته ایم. شما می دانيد که وزارت 
آموزش و پرورش یک سازمان به شدت متمرکز است. همه بزرگان و صاحب نظران 
کش��ور تأکيدش��ان بر این بوده که این تمرکز باید از بين برود که البته به سادگی 
امکان پذیر نيس��ت. گام اول در تمرکززدایی کاهش بخش��نامه ها اس��ت. برای هر 
موضوعی یک بخشنامه از وزارت خانه صادر می شود و بعد می رود استان، از استان 
ب��ه منطقه و از منطقه به مدرس��ه. حجم زیادی از مکاتبات ب��ه این صورت انجام 
می ش��ود و حداقل ضرر آن در آموزش و پ��رورش از بين بردن خالقيت ها در بين 
پرس��نل آموزش و پرورش است. ما امس��ال تصميم گرفتيم که حداقل 20 درصد 

بخشنامه های خود را کاهش دهيم. 
سياس��ت پنجم ما هم عملياتی کردن بودجه اس��ت که امس��ال در نيم درصد 
مدارس کش��ور یعنی حدود ۵00 مدرس��ه به صورت آزمایش��ی انجام می شود. به 
موجب سياس��ت عملياتی کردن بودجه، اعتباراتی که در اختيار هر مدرس��ه قرار 
می دهيم متناس��ب با تعداد دانش آموزان آن مدرس��ه و س��رانه آن منطقه اس��ت. 
مثال اگر در یک منطقه آموزش��ی که س��رانه آموزش��ی آن دو ميليون تومان است 
یک مدرس��ه ای 200 دانش آموز داش��ته باش��د، ضرب این دو عدد می شود اعتبار 
آن مدرس��ه. این اعتبار در اختيار مدرسه اس��ت. حقوق و مزایاي معلمين را چون 
متمرکز اس��ت، خ��ود آموزش و پرورش پرداخت می کن��د و باقی اعتبار در اختيار 
مدیر مدرس��ه اس��ت که به صورت بهينه آن را هزینه کند. در واقع این امر باعث 
می شود مدیر مدرسه بيشتر احساس مسئوليت کرده و تالش کند از این اعتباری 
که در اختيارش قرار می گيرد به بهترین صورت استفاده کند. این ها مثال هایی بود 
تا آن نکته را عرض کنم که آموزش و پرورش دو سياس��ت را دنبال می کند؛ یکي 
افزایش سهم خود از بودجه دولت که تا حدودی موفق بود. دوم آنکه همان ميزان 

پولی را که در اختيارش است به بهترین نحو استفاده کند. 
 چ�ون ح�وزه فعالیت ما تربیت سیاس�ی اجتماعی اس�ت 
دوس�ت داریم نظر ش�ما را در م�ورد موضوع مجله بدانیم. نس�بت 
شخص جنابعالی به گروه ها و جریانات مختلف چیست؟ یعنی جایگاه 
آموزش و پرورش و شخص شما به نسبت جریان های سیاسی کشور 

چگونه تعریف شده است؟
دکتر فانی: یقيناً آموزش و پرورش یک نهاد جناحی نيس��ت. ما در آموزش و 
پ��رورش به هيچ وجه اجازه نمی دهيم جناح های سياس��ی وارد آموزش و پرورش 

ش��وند. اما در اینکه دانش آموزان باید تربيت سياسی و 
اجتماعی پيدا کنند شکی نيست، به این خاطر که یکی 
از س��احت های تعليم و تربيت اسالمی که بر آن مبناي 
سند تحول پایه ریزی ش��ده، تربيت سياسی اجتماعی 
دانش آموزان اس��ت. دانش آموزان باید تربيت سياسی 
و اجتماعی بش��وند، نس��بت به محيط خود و تحوالتی 
که در کشور صورت می گيرد حساس باشند و در واقع 
نش��ریه تربيت سياس��ی هم در همين راس��تا منتشر 
می ش��ود و وظيفه اش این اس��ت که مربيان را در ابتدا 
آموزش سياس��ی بدهد تا مربيان بتوانند دانش آموزان 
را در ای��ن س��احت تربيت فع��ال کنند. ب��ه نظر بنده 
فعاليت هایی که در حوزه امور تربيتی صورت مي گيرد، 
مانند ش��ورا های دانش آم��وزی و مجلس دانش آموزی 
و اردو ه��ا و کانون ه��ای مختلف، کارکردش��ان تربيت 

سياسی اجتماعی است.
بحث اس�تیضاح ش�ما این ایام 
مطرح ش�ده اس�ت. ش�ما پش�توانه های 
کارشناس�ی را دلیل این ام�ر می دانید یا 

علی رغم رویکرد بی طرفی سیاس�ی که در آموزش و پرورش دارید، 
مواضع سیاس�ی برخ�ی  نماین�دگان را در مورد موضوع اس�تیضاح 

تأثیرگذار می دانید؟
دکتر فانی: به نظر می رسد انتصابات آموزش و پرورش حساس ترین موضوعی 
باش��د که این اس��تيضاح را شکل داده اس��ت. به هر حال همه این را قبول دارند 
و پذیرفتن��د که در 24 خ��رداد ۹2 یک اتفاقی افتاده به ن��ام انتخاب آقای دکتر 
حس��ن روحانی و ایشان رئيس قوه مجریه هستند و ما اعتقاد داریم که مدیران و 
دس��ت اندرکاران آموزش و پرورش باید سياست های دولت را قبول داشته باشند، 
در عي��ن حال که آم��وزش و پرورش به عنوان یک جری��ان جناحی نباید مطرح 
باش��د. م��ا در انتصابات آموزش و پ��رورش و انتخاب مدیران در س��طوح مختلف 
ت��الش کردیم ک��ه آموزش و پ��رورش از نيرو های متعهد، متخص��ص، باتجربه و 
باانگي��زه تأمين ش��ود. انتصاب تمام��ی مدیران در آموزش و پرورش با اس��تعالم 
وزارت اطالعات از طریق حراست آموزش و پرورش صورت گرفته و هيچ شبهه ای 
در ای��ن وجود ندارد. ميانگين حض��ور مدیران فعلی آموزش و پرورش در جبهه و 
درصد جانبازی آنها نس��بت به قبل خيلی باالتر اس��ت. سابقه تجربی و مدیریتی 
آن ها نسبت به قبل خيلی باال تر است. مدرک تحصيلی نسبت به قبل خيلی باال تر 
اس��ت. بنابراین ما می توانيم ادعا کنيم که مدیران فعلی آموزش و پرورش هم به 
لحاظ تخصص و هم به لحاظ تجربه و تعهد و اعتقاد به مبانی انقالب اس��المی و 
قانونی اساس��ی و والیت فقيه نس��بت به قبل نه تنها پایين تر نيستند بلکه باالتر 
هستند. مسائل سياسی هم با استعالمی که از وزارت اطالعات گرفته شده، بدون 

هر گونه اشکالي است. 
با این حساب، شما پشتوانه کارشناسی برای این استیضاح 

قائل نیستید و معتقدید که بیشتر جنبه  سیاسی دارد.
دکتر فانی: به نظر بنده این طور است. چون به هر حال آن متنی که در مورد 
اس��تيضاح به دست ما رسيده بخش��ی از آن در مورد انتصابات است و بخش دیگر 

بخش معيشت و مسائل رفاهی فرهنگيان است که به طور مفصل صحبت کردم.
ظاه�راً موض�وع ال�زام ب�ه اس�تخدام های جدی�د هم در 

استیضاح وجود دارد؟
دکتر فانی: در آن زمينه ما بر حسب نياز هایی که آموزش و پرورش دارد و بر 
حس��ب قوانين عمل می کنيم. یک موردی که خيلی مشخص است بحث استخدام 
پيش دبستانی هاس��ت که آموزش و پرورش حتی دس��تورالعمل برگزاری آزمون را 
در سال ۹3 آماده کرد و قرار بود 17 مرداد امسال آزمون برگزار شود ولی معاونت 
نيروی انسانی ریاست جمهوری که باید مجوز برگزاری آزمون و استخدام را بدهد، 
به دليل اینکه معتقد بودند دولت قبل مجوز اس��تخدام های س��ال های بعد را هم 
استفاده کرده، به ما مجوز ندادند و ما قادر نشدیم که آن بخشنامه را صادر کنيم. 
اما همچنان دنبال این موضوع هستيم که مجوز را بگيریم و قانون مصوب مجلس 

را دقيقاً اجرا کنيم.
 طبع�ًا در آخ�ر ای�ن گفتگ�و خوانندگان 
انتظار دارند که پیام ش�ما را براي س�الگرد تشکیل 
امور تربیتی بش�نوند اما ما بیش�تر عالقه مندیم که 

توقع شما را از مربیان تربیتی بدانیم.
دکتر فانی: به نظر می رس��د ک��ه همکاران خوب 
ما در بخش پرورش��ی و مربيان پرورش��ی که در صف 
اول مس��ائل فرهنگی در مدارس تالش می کنند، باید 
وضعيت فک��ری و روحی و روانی دانش آموزان را بيش 
از پيش تشخيص بدهند و متناسب با نياز های آن ها و 
نياز های جامع��ه و نياز های امروز انقالب و نظام تالش 
کنند تا دانش آموزانی برای آینده کش��ور تربيت شوند 
که به همان نسبت که در مباحث علمی از آگاهی هاي 
الزم برخوردارند، نس��بت به مسائل اجتماعی، فرهنگی 
و سياس��ی هم طوری تربيت ش��وند که بتوانند خوب 

تشخيص بدهند و درست حرکت کنند.
 ممن�ون از ش�ما ب�ه خاطر وقت�ی که در 

اختیار ما گذاشتید و به سؤاالت ما پاسخ دادید. 
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برخورد اندیشه
جایگاه تحزب
 در نظام دینی كجاست؟

مسئوالن محترم مجله تربیت سیاسي اجتماعي 
با سالم و ضمن تشکر از نشریه شریف تان. مطلبی که در پی می آید یکی از ساختارهای نظام سياسی است که اهميت آن بسيار 
زیاد است و آن عبارت است از حزب و تحزب در یک نظام سياسی. ما می دانيم که معموال در کشورهای مختلف بنا بر یک اعتقاد و 
یا یک تز، حزب و یا احزابی بوجود می آید که با توجه به اقبال عمومی یافتن، یکی از احزاب سکان اداره کشور را به دست می گيرد. 
حال با توجه به اینکه در حزب طرفداری بصورت حتمی و جمع گرایانه با رویکرد اکثریت اس��ت و اینکه اصالت در احزاب با اکثریت 
آرا بوده، چگونه ممکن اس��ت با نظام دینی که اصالت با حق اس��ت کار حزبی انجام داد؟ همچنين در وضعيتي که همانند انتخابات 
ش��هردار ته��ران یک نفر علي رغم تعهد حزب��ی و اجماع، خود را در مقابل حزب قرار داده و به رقيب رای می دهد و اس��اس حزب و 

حزب گرایی را نادیده می گيرد، چگونه می توان حزب و تحزب را در نظام دینی پذیرفت؟
باتشکر 
داودرضا برقی کاشانی 
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همکار گرامي جناب آقاي برقي کاشاني
از این که نشریه را مي خوانيد و پرسش ذهني خود را با ما در ميان گذاشته اید، 
خوش��حاليم. اجازه دهيد نوشته ش��ما را بهانه طرح بحثي درباره تحزب و ضرورت 

آن قرار دهيم تا براي دیگر خوانندگان ما هم مفيد باشد. 
واقعيت این اس��ت که جامعه سياس��ي، جامعه خوب تري اس��ت و مردم در آن 
احساس مس��ئوليت بيش��تري مي کنند و نسبت به سرنوش��ت خود حساس ترند. 
در عين حال باید دانس��ت که سياس��ی ش��دن جامعه تنها با بخش��نامه و توصيه 
و درخواس��ت مس��ئوالن، ش��دنی نيس��ت بلکه به یک جریان عملی و زمينه های 
عينی بس��تگی تام و تمام دارد بدین معنا که »سياس��ی ش��دن« جامعه بوس��يله 
»مشارکت سياسی« ميس��ر است. چگونه می توان انتظار داشت مردم همه مسائل 
داخلی و خارجی را بفهمند، تحليل کنند، مواضع اصولی داشته باشند، در صورت 
نياز، تمامی مش��کالت و س��ختی ها را تحمل کنند، در راهپيمایی ها و انتخابات و 
جبهه ها، حاضر ش��وند و خالصه پایگاه انقالب به حس��اب آیند اما هيچ سهمی در 
تصميم گيری ها و سيساست گذاری ها و اجرای قوانين نداشته باشند؟ طبعاً در یک 
وضعيتی که مردم نقش جدی در اتخاذ سياست ها و تعيين مسئوالن ایفا می کنند، 

هم به مصالح جامعه آشناترند و هم به اجرای آن سياست ها، راغب تر. 
برای آنکه هدف سياس��ی کردن جامعه، در س��طحی گس��ترده و در مقياسی 
فراگير حاصل شود عالوه بر رسانه هاي جمعی و گروه های اجتماعی، باید ابزارهای 
دیگری نيز به کار گرفته شوند که از لوازم و ضروریات مشارکت سياسی در دنيای 

معاصر محسوب می شوند و یکي از این لوازم، تشکل سياسی و حزب است.
البت��ه عده ای بر این اعتقادند که احزاب و فعاليت های حزبی، مختص جوامعی 
اس��ت که در آن یک س��ری اصول ثابت عقيدتی یا ایدئولوژیک وجود ندارد و افراد 
جامعه صرفاً بر اس��اس قوانين متغيير و نامقدس��ی که خود می پسندند، به رتق و 
فتق امور مش��غولند. مطابق نظر اینان، در جوامعی که »وظيفه« و »صالحيت« بر 
رأی و نظر مردم تقدم دارد و افراد باید خود را در چهارچوب ارزش ها و اعتقاداتی 
معين هدایت و کاناليزه نمایند، هيچ گونه تش��کل حزبی نمی تواند شکل واقعی به 
خود بگيرد. به همين دليل، این عده خواه از زاویه دفاع از نظام اس��المی و مبانی 
بنيادین آن نظير والیت فقيه باش��د و خواه از بعد مخالفت با جمهوری اس��المی و 
دفاع از ارزش های ليبراليس��تی جوامع غ��رب معتقدند که در ایران کنونی، احيای 
هرگونه فعاليت حزبی، ناس��ازگاری س��اختاری را به دنبال خواهد داشت و به یک 
تعارض فکری با مبانی دینی منجر خواهد شد. از نظر اینان، در یک جامعه مبتنی 
بر اس��الم و والیت، آن گونه که حضرت امام خمينی)ره( معرفی کرده است، مردم 
هيچ نقش��ی جز متابعت و عمل به تصميمات مقامات ندارند و طبعاً انجام فعاليت 

حزبی در چنين جامعه ای به هيچ عنوان شدنی نيست.
به نظر ما این افراد دچار یک اش��تباه جدی درباره 
نس��بت جامعه دینی و دس��تاوردهای متعارف بش��ری 
ش��ده اند بدین معنا که برای یک سري از واژه ها نظير: 
جمهوری، انقالبی، روش��نفکری، آزادی، دموکراس��ی، 
توس��عه، ترق��ی و امثاله��م، معن��ای ثاب��ت، عين��ی و 
متفق علي��ه تص��ور کرده ان��د و خروج از آن برداش��ت 
اومانيس��تی از این مفاهيم را امری ناش��دنی می دانند. 
طبع��اً اگر اینگون��ه عمل کني��م و برای ای��ن واژه ها، 
معانی ثابتی قائل باش��يم، آش��تی دادن حتی ظاهری 
دین با این برداش��ت ها و مفاهيم، ناممکن خواهد شد 
ولی واقعيت این اس��ت که ای��ن واژه ها، حامل مفاهيم 
ارزشی اند و طبعاً به هنگام بکارگيری آنها باید به آنچه 
حم��ل می کنند، دقت کرد. اگر این واژه ها معانی ثابتی 
داشته باش��ند نمی توان ميان این دستاوردهای بشری 
با اعتقادات دینی سازگاری ایجاد کرد اما این عبارات، 
معان��ی واحدی ندارند و هر مس��لک و مکتبی از جمله 
اس��الم می تواند بار ارزش��ی خوی��ش را در این ظروف 
بریزد و با ایجاد س��ازگاری، از »جمهوری اسالمی« یا 
»دمکراس��ی اسالمی« یا »انقالب اسالمی« یا توسعه و 

آزادیخواهی و ... دم زند. 
برخ��ی از روش��نفکران وطنی از همان نخس��تين 

روزهای پيروزی، به پيوند »جمهوری« و »اس��المی« اعتراض داشتند و بنيادهای 
این دو واژه را ناسازگار با یکدیگر می دیدند. اخيراً نيز عده ای حتی ترکيب »انقالب 
اس��المی« را غلط می دانن��د و معتقدند که تنها کس��انی می توانن��د از »انقالب« 
س��خن بگویند که نقصی در خلقت و هس��تی می بينن��د و می خواهند عالم و آدم 
تازه ای بس��ازند و این با اعتقادات اس��المی که نظام خلقت را نظام خلقت احس��ن 
معرف��ی می کند، جور در نمی آید. در مقابل ش��اهد بودیم ک��ه حضرت امام بدون 
هي��چ تردیدی، عباراتی چون »جمهوری اس��المی« و »انقالب اس��المی« را بکار 
می بردن��د و آن را خالی از تع��ارض می دیدند چرا که این واژه ها را از بار ارزش��ی 
غيردینی آن تخليه کرده و با محتوایی دینی، قابل اس��تفاده می دانستند. در عمل 
نيز محتوای دینی نظام اس��المی بعضاً در ظرف دمکراسی و جمهوریت ریخته شد 
و فرم نهادهای مردمی در جوامع دیگر با اولویت دادن به ارزش هایی چون »وظيفه 

و مسئوليت« و »صالحيت و اهليت«، مورد بهره برداری قرار گرفت.
حال به این پرسش بر می گردیم که آیا جامعه دینی مبتنی بر اصل والیت فقيه 
با فعاليت احزاب قانونی، قابل جمع نيس��ت؟ به گمان ما اگر فعاليت های احزاب را 
در چهارچوب فلس��فه سياسی اسالم، سامان داده و محتوای دینی مشارکت مردم 
را در شکل حزبی آن قرار دهيم، می توانيم قاطعانه بر سازگاری گونه ای از فعاليت 
حزب��ی با نظام والی��ت حکم کنيم. اگ��ر بپذیریم که جمهوری اس��المی در بقای 
خویش تنها به مردم آن هم مردم آگاه و سياس��ی وابس��ته است و سياسی کردن 
جامعه هم جز با »مش��ارکت سياس��ی« که ش��کل بارز امروزینش، فعاليت آزادانه 
تشکل های سياسی است، ميسر نمی شود در آن صورت در جستجوی الگو و نمونه 
و تجربه ای خاص بر خواهيم آمد که در جامعه دینی مبتنی بر »صالحيت ها« نيز 

وجود احزاب را ميسر بلکه ضروری نشان می دهد. 
به گمان ما تجربه جمهوری اس��المی و س��اختار موجود در قانون اساس��ی آن 
که وجود احزاب سياس��ی و شوراها را به رس��ميت شناخته است و نقش مردم در 
ش��کل دهی به نهادهای قانونی و تعيين رهبر و مس��ئوالن جامعه و جهت دهی به 
سياس��ت های خرد و کالن و اجرای آنها را به صورتی برجس��ته و پراهميت نشان 
می دهد، می تواند تا حدودی آن الگوی مورد نياز را عرضه کند. مقام معظم رهبری 

درباره نقش مردم در حکومت اسالمی ما می فرمایند:
»هيچ کس حق حاکميت بر مردم را ندارد مگر آن که دارای معيارهای پذیرفته 
ش��ده باش��د و مردم او را بپذیرند. امروز در جمهوری اس��المی ایران، مقاماتی که 
به نحوی در کار مردم دخالت دارند بطور مس��تقيم یا غيرمس��تقيم منتخب مردم 
هستند و این مسئله حتی در مورد رهبری نيز صدق می کند و این بدان معناست 
که در نظام اسالمی، دارا بودن معيار کافی نيست بلکه انتخاب مردم نيز از شرایط 

الزم آن است«.
بنابرای��ن در نظام اس��المی می ت��وان الگوهایی را 
تجرب��ه کرد که مش��ارکت سياس��ی م��ردم را نهادینه 
می کن��د و دخالت مردم در ام��ور را در مجاری خاصی 
نظي��ر فعاليت سياس��ی حزبی س��امان می دهد. نيازی 
نيست که عيناً آنچه را در غرب از حزب و فعاليت های 
حزب��ی می فهمند بپذیریم بلک��ه می توانيم با ارائه یک 
تعریف س��ازگار با مبانی دینی و در چهارچوب قوانينی 
مشخص، احزاب سياس��ی در کشور را فعال کنيم و از 
دس��تاوردهای فعاليت احزاب در جهت سياسی کردن 

جامعه، بهره مند شویم.
عده ای دیگر معتقدند که فرهنگ سياسی جامعه و 
ميزان رشد سياس��ی مردم در حدی نيست که امکان 
فعاليت س��الم حزبی را فراهم آورد زیرا در هر فعاليت 
حزبی، ضروری اس��ت که اوالً انس��جام ملی و مردمی 
مس��تحکم ش��ود و فعاليت های سياس��ی مردم از هرز 
رفتن در خش��ونت ها و ع��دم تحمل ه��ا و درگيری ها 
و تضعيف ه��ا، در ام��ان مانده و در کان��ال فعاليت های 
مفيد و س��الم حزبی هدایت ش��ود، ثانياً افراد و احزاب 
به آس��انی بتوانند مسئوليت هایی را که قانون مشخص 
می کند نظير تش��کيل دولت و مسئوليت های اجرایی 
بدست آورند و در عين حال گروه حاکم بدون توسل به 

آی�ت اهللا خامن�ه ای: »هیچ کس حق 
حاکمیت بر مردم را ندارد مگر آن که 
دارای معیارهای پذیرفته شده باشد و 
مردم او را بپذیرند. امروز در جمهوری 
اسالمی ایران، مقاماتی که به نحوی در 
کار مردم دخالت دارند بطور مستقیم 
یا غیرمستقیم منتخب مردم هستند 
و این مس�ئله حتی در مورد رهبری 
نیز صدق می کند و این بدان معناست 
که در نظام اسالمی، دارا بودن معیار 
کافی نیست بلکه انتخاب مردم نیز از 

شرایط الزم آن است«.
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ارائه طرح ه�ای مفی�د و برنامه های 
م�دون و قاب�ل اج�را به ج�ای طرح 
یک جانب�ه انتقاده�ا و ضعف ه�ا از 
بزرگتری�ن دس�تاوردهای کار حزبی 
اس�ت. اح�زاب چون خودش�ان هم 
ممکن اس�ت در جایگاه مس�ئوالن 
اجرای�ی قرار گیرن�د از دام�ن زدن 
ب�ه رفاه خواهی ه�ا و وعده دادن های 
غیراصولی، سرباز می زنند و با بسیج 
امکانات تخصصی خویش، برنامه ها و 

لوایح قابل اجرا را ارائه می دهند.

خشونت یا اقدامات غيرقانونی، آماده واگذاری پست ها 
به رقبا باش��د. بنا به این نظر، حضور اس��تعمار خارجی 
از سویی و وجود استبداد داخلی از سوی دیگر موجب 
ش��ده که ما در قرون اخير از داشتن یک حکومت ملی 
و مردم��ی، مح��روم بمانيم و به همي��ن دليل به جای 
توسل به روند قانونی کشور که امکان شکل گيری یک 
حکومت مردمی را در رژیم گذشته منتفی می ساخت، 
مردم ما با توس��ل ب��ه یک مبارزه مس��تمر انقالبی در 
س��ال های اخير صاحب یک رژیم سياس��ی مستقل و 
مردمی ش��دند. طبعاً مردمی که به دش��واری قدرت را 
به دس��ت آورده اند راضی نمی شوند که آن را به آسانی 
از دس��ت بدهند. این گونه مواجه ش��دن ب��ا قدرت از 
آبش��خور یک پش��توانه تاریخی و یک زمينه اجتماعی 
سيراب می ش��ود و با رسوب آن در اذهان و احساسات 
نس��ل در نس��ل مردم، به صورت یک نه��اد روانی در 
می آید که زمينه س��از فرهنگ سياسی مردم می شود. 
به همين دليل اینک حتی اگر احزاب سياس��ی شکل 
گيرند به جای بهره دهی در زمينه های مختلف، موجب 
تشدید تعارضات، عدم تحمل ها، درگيری ها و از دست 

رفتن انسجام ملی می شوند.
ادعای این عده را نمی توان انکار 
ک��رد زیرا این ی��ک واقعيت غيرقابل 
ان��کار اس��ت ک��ه فرهنگ سياس��ی 
جامع��ه ما به دليل دور نگه داش��تن 
م��ردم در طی قرون از مصادر قدرت 
و تصميم گيری، کمتر »مش��ارکتی« 
اس��ت و اگر تعدد قوميت ها و زبان ها 
و حتی مذاهب را ب��ه آن بيفزایيم و 
اختالف��ات بومی و محلی در س��طح 
کش��ور را نيز در نظر بگيریم، باید از 
این که مصداق »آش نخورده و دهان 
سوخته« شویم، نگران باشيم چرا که 
اگر سياس��ی کردن جامع��ه بخواهد 
انس��جام ملی ما را ب��ه خطر اندازد و 
حاکمي��ت انق��الب را در رویارویی با 
دش��منان داخلی و خارجی، تضعيف 
کند بهتر اس��ت در شکل حزبی آن 
به تعویق افتاده یا اساساً به فراموشی 
س��پرده شود. اما نکته مهم این است 
ک��ه در وضعيت موج��ود جامعه ما، 
فعاليت تشکل ها و احزاب قانونی اگر 
با نظارت کامل صورت گيرد، نه تنها 

باعث از دست رفتن انسجام ملی نمی شود بلکه آن را تحکيم می کند زیرا:
اوالً با پيروزی انقالب اس��المی در ایران، یک حکومت ملی و مردمی در کشور 
پدید آمده و کانون تصميم گيری درباره سرنوش��ت کش��ور و مردم، از خارج مرزها 
و از کاخ س��فيد به داخل کشور انتقال یافته اس��ت. ملت ما قدردان دستاوردهای 
انقالب اس��المی در زمينه استقالل سياسی کش��ور است و هرگز راضی نيست که 
بيگانگان بار دیگر بر سرنوشت مردم و کشور حاکم شوند لذا به کسانی که به این 
مردم تعلق ندارند، استقالل کش��ور را محترم نمی شمارند، اهداف بنيادین انقالب 
اس��المی را نپذیرفته اند، به چهارچوب قانونی نظ��ام، التزام عملی ندارند و در یک 
کالم س��وابق و عملکرد کنونی آنان مؤید استقالل طلبی و مردم گرایی آنان نيست، 
اجازه فعاليت سياسی در حد رسيدن به مسئوليت های کليدی جامعه را نمی دهند. 
طبعاً احزاب قانونی کش��ور و مس��ئوالن آنها باید از چنان سابقه روشنی برخوردار 
باش��ند که دس��تيابی آنان به قدرت، باعث نگرانی مردم در زمينه انحراف انقالب و 
از دس��ت رفتن اس��تقالل کشور نشود بگونه ای که وقتی قدرت از دست یک حزب 

سياس��ی خارج می ش��ود باز هم در دس��ت مردم باقی 
بماند نه آن که در اختيار یک حزب یا جریان وابس��ته 
و ضدمردمی ق��رار گيرد. خالصه آن ک��ه ما معتقد به 
شکل گيری احزابی هستيم که در سطح کالن، اهداف 
مشترکی در زمينه تحقق آرمان های اسالمی و انقالبی، 
حفظ و تحکيم اس��تقالل کشور و تکيه بر مردم دارند 
و جابجایی قدرت سياس��ی کش��ور در مي��ان احزاب و 
گروه ها، در چارچوب قانون صورت می گيرد و در هيچ 
شرایط به نفی حاکميت اسالم و مردمی بودن حکومت 

نمی انجامد.
ثاني��اً اینکه انقالب اس��المی و نظام م��ا در زمينه 
تحکيم قدرت مرکزی و کسب ثبات سياسی، پيروزی ها 
و دس��تاوردهای فراوان��ی داش��ته اس��ت و هيچ عامل 
داخلی و خارجی نمی تواند حاکميت سياس��ی انقالب 
را تهدید کند. اینک از ثبات سياس��ی و انس��جام ملی 
کافی برای مقابله با سوءاس��تفاده های احتمالی احزاب 
و گروه ه��ای سياس��ی برخورداریم و طبع��ا در چنين 
وضعيت��ی نمی توان تنه��ا با تکيه بر تجربه س��ال های 
نخست انقالب و کشمکش هایی که گروه های سياسی 
ضدانقالب در آن س��ال ها پدی��د آورده بودند، به نفی 
فعاليت های س��الم حزبی پرداخت و 
جامعه را از دس��تاوردهای احزاب و 

تشکل های سياسی محروم کرد.
ثالث��اً اص��الح فرهنگ سياس��ی 
کش��ور و ایجاد زمينه های همکاری 
و مش��ارکت ميان احزاب و گروه ها و 
افراد جامع��ه حول تحقق آرمان های 
انق��الب و تأمي��ن مناف��ع مل��ی و 
حفظ اس��تقالل سياس��ی، در قالب 
توصيه های اخالقی و در خالء مسير 
نيس��ت بلکه به یک بس��تر عملی و 
عينی نيازمند اس��ت. اگ��ر مردم ما 
باید شيوه های تفاهم و همزیستی را 
بياموزن��د در بهترین حالت، باید آن 
را تجربه کنند. مردم ما باید ش��اهد 
باش��ند که یک جریان سياس��ی به 
قدرت می رس��د، خدمت می کند، در 
صورت عدم تمایل مردم، به آسانی از 
قدرت و حکومت کناره گيری می کند 
و منتظ��ر می مان��د ت��ا در وضعيتی 
دیگر، دوباره مردم به سراغش بروند 
و اداره امور را به آن بس��پارند و البته 
در دوران انتظ��ار هم کاماًل ب��ه منافع ملی و آرمان های انقالب وفادار می ماند و در 
کار رقيب سياس��ی اش، کارش��کنی نمی کند. مردم باید در عم��ل ببينند که افراد 
حزبی در س��طح ادارات دولتی، مطابق قانون عمل می کنند و همانطور که قانون، 
حضور افراد حزبی را در سطح ادارات به رسميت می شناسد، افراد نيز قانون را پاس 
می دارند و از امکانات دولتی در جهت فعاليت های حزبی سوءاس��تفاده نمی کنند. 
جامعه باید از چنان امکانات و زمينه های سياس��ی برخوردار باش��د که دانشجوی 
کشور در سطح دانشگاه درس بخواند، تحقيق کند، فعاليت سياسی به منظور رشد 
آگاهی های سياس��ی و آش��نایی با دیدگاه ها و نظرات صاحب نظران را سامان دهد 
اما از تبدیل نهادهای صنفی دانشگاه به احزاب سياسی خودداری کند و این گونه 
فعاليت ها را در بيرون دانشگاه ها انجام دهد. مردم باید بياموزند که راه های قانونی 
برای اعالم نظرات و اعالن خواسته ها به مسئوالن موجود است و توسل به اقدامات 
خشن و غيرقانوني جز آشوب و هدر دادن بيت المال و از هم پاشيدن نظم نتيجه ای 
ندارد. همه این گونه آموزش ها در یک بستر عملی و عينی ميسر است و نمی توان 
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احزاب قانونی کش�ور و مس�ئوالن 
آنها باید از چنان س�ابقه روش�نی 
برخوردار باش�ند که دستیابی آنان 
به ق�درت، باعث نگران�ی مردم در 
زمینه انح�راف انقالب و از دس�ت 
رفتن استقالل کشور نشود بگونه ای 
که وقتی قدرت از دست یک حزب 
سیاس�ی خارج می ش�ود باز هم در 
دست مردم باقی بماند نه آن که در 
اختیار یک حزب یا جریان وابسته 

و ضدمردمی قرار گیرد.

فرهنگ سياس��ی و مشارکتی را در جامعه ای که امکان 
عملی »مشارکت سياسی« وجود ندارد، پدید آورد.

رابعاً پدیدار شدن یکس��ری بی نظمی ها و تنازعات 
و خالف قانون ها در ش��رایطی که احزاب سياس��ی در 
کش��ور فعالند، طبيعی اس��ت همانطور که در وضعيت 
موجود کشور نيز اتفاق می افتند و ما آنها را گریزناپذیر 
تلقی می کنيم. اینک در جامعه ما گروه های سياس��ی 
غيرحزب��ی و جبهه ه��اي سياس��ي و محاف��ل قدرت و 
نهادهاي سياس��ي ش��ده و امثالهم فعاليت می کنند و 
جامعه ما کم و بي��ش از آفات فعاليت های غلط حزبی 
نظي��ر خط ب��ازی و باندبازی، ح��ذف جناح های رقيب 
و کن��ار گذاش��تن افراد مفيد، لطم��ه زدن به پایه های 
اعتماد مردم به مس��ئوالن، نش��ر ش��ایعات و اتهامات 
ناروا و امثالهم در رنج اس��ت، حال به چه دليل نباید با 
هدایت این رقابت ها در کانال های درست فعاليت های 
سياس��ی از جمله فعاليت های حزب��ی، ثمرات و نتایج 

وجود احزاب را نيز متوجه جامعه کرد؟ 
اح��زاب در جامعه ما کارکرده��ای زیر را می توانند 

داشته باشند:
1- تقاضاهای پراکنده و متنوع مردم را متناسب با 

اهداف انقالب و امکانات کش��ور، در 
چند تقاضای مهم، محدود ساخته و 
هدایت عقالیی آنها را برعهده گيرند.
و  مجری��ان  عملک��رد  ب��ر   -2
دس��ت اندرکاران نظ��ارت داش��ته و 
ب��ا ش��ناخت و معرف��ی ضعف ه��ا و 
از  را  و کش��ور  انحراف��ات، جامع��ه 
پيامده��ای احتمال��ی اقدامات غلط 
مسئوالن مصون نگه دارند و با طرح 
انتقادات اصولی، به اصالح امور اقدام 

کنند.
و  سياس��ی  ش��ور  ایج��اد   -3
زمينه س��ازی برای مشارکت سياسی 
م��ردم و حضور آن��ان در صحنه های 
آگاهی ه��ای  افزای��ش  و  مب��ارزه 
سياس��ی و اجتماعی م��ردم از دیگر 

عملکردهای برجسته احزاب است.
4- تربي��ت کادره��ا و نيروهای 
آگاه و متعهد که تراز مکتب و مدافع 
نظامند. در وضعيت موجود ما امکان 

تربيت کادرهایی که به درد همه نظام های سياس��ی می خورند )پزش��ک، مهندس 
و ...( را داری��م اما باید در راس��تای تربيت نيروهای��ي گام برداریم که تنها در نظام 
اس��المی می توانند عمل کنند. وجود تشکل های سياس��ی در راستای تدارک این 

گونه کادرها و نيروها مفيد است.
۵- ارائه طرح های مفيد و برنامه های مدون و قابل اجرا به جای طرح یک جانبه 
انتقادها و اش��کاالت و ضعف ها از بزرگ ترین دستاوردهای کار حزبی است. احزاب 
چون خودش��ان هم ممکن است در جایگاه مس��ئوالن اجرایی قرار گيرند از دامن 
زدن به رفاه خواهی ها و وعده دادن های غيراصولی و صرفاً بيان اشکاالت و ضعف ها 
بدون پش��توانه های کارشناسی دقيق، س��رباز می زنند و با بسيج امکانات تخصصی 

خویش، برنامه ها و لوایح قابل اجرا را ارائه می دهند.
بنابراین در وضعيت موجود که جامعه اسالمی ما دارای ثبات سياسی و انسجام 
مل��ی اس��ت و قدرت مرکزی قادر به حفظ اس��تقالل و تمامي��ت ارضی و از ميان 
برداشتن مخالفت های ضدانقالبی داخلی است، در شرایطی که جنگ و توطئه های 
بيگان��گان ناکام مانده و توان داخلی کش��ور قدرت رویارویی با اقدامات مش��ابه را 
دارد، در ش��رایطی که نس��ل س��وم انقالب در معرض تهاجم همه جانبه فرهنگی 

بيگان��گان، مس��تحيل می گ��ردد و انتق��ال ارزش های 
انقالب به این نس��ل از اهم وظایف آگاهان و مسئوالن 
محسوب می شود، در وضعيتی که سياسی کردن نسل 
ج��وان یک ض��رورت و الزمه آن، سياس��ی کردن کل 
جامعه اس��ت، آری در چنين وضعيت��ی که ما از آفات 
فعاليت ه��ای حزبی در رنجي��م و از ثمرات آن بی بهره، 
باید وجود تش��کل های سالم سياس��ی در جامعه را از 
لوازم سياس��ی کردن آن تلقی کرد و در نخستين گام، 
از جناح های خودی خواس��ت که فعاليت پراکنده خود 
را در قالب احزاب قانونی، منس��جم س��ازند و در سطح 
کشور گس��ترش دهند و از فصلي بودن فعاليت حزبي 

خودداري کنند.
جناب آقاي برقي کاشاني

اج��ازه دهيد چند نکته را ه��م در پایان به اختصار 
خدمت شما عرض کنيم:

1- تجربه کش��ورهاي غربي در حوزه تحزب بسيار 
بيش��تر از ماس��ت و نبای��د وضعيت خودم��ان را با آن 
کشورها مقایس��ه کنيم. عمر مردم س��االري در کشور 
ما باید زیاد و زیادتر بش��ود تا بتواني��م با تلنبار کردن 
تجربي��ات کار سياس��ي، ب��ه تغيير فرهنگ سياس��ي 
نخب��گان و م��ردم خودم��ان امي��د 
ببندی��م و از جمل��ه در حوزه تحزب 

هم پيشرفت کنيم.
سه مسئله در حوزه تحزب در   -2
ایران قابل تامل است. اول، سازگاري 
ی��ا ناس��ازگاري تحزب ب��ا دین که 
مس��ئله مهمي براي دینداران است. 
دوم، بررس��ي جامعه شناختي تحزب 
و خاس��تگاه احزاب سياس��ي ایران و 
علل کم توفيقي احزاب سياسي براي 
تبدی��ل ش��دن به گروه ه��اي مرجع 
سياسي و اجتماعي که نياز به مطالعه 
و بررسي دقيق دارد. سوم، جنبه هاي 
حقوقي و س��ازوکارهاي قانوني نظام 
حزبي در کشور و تحوالت و تطورات 
آن که باید براي کارآمدتر کردن آن، 
تالش کرد. در همه این س��ه زمينه، 
پرس��ش هاي زی��ادي وج��ود دارد و 
مطالعات زیادي ه��م صورت گرفته 
که ش��ما را ب��ه مطالع��ه کتاب هاي 

منتشره در این محورها دعوت مي کنيم.
3- احزاب در کش��ور ما بيش��تر یک جبهه سياس��ي یا محفل قدرت محسوب 
مي شوند و این اشکال اساسي را دارند که از یک نظم تشکيالتي تبعيت نمي کنند. 
مهمترین مش��کل احزاب در کشور ما این است که فصلي هستند یعني در هنگام 
انتخابات وارد صحنه مي ش��وند و در دوره هاي دیگر نمودي ندارند. همچنين اکثر 
آنها حزبي در پایتخت محس��وب مي شوند و به صورت سراسري فعاليت نمي کنند. 
تنه��ا در صورتي مي توان به تقویت جایگاه احزاب سياس��ي اميدوار بود که احزاب 
سياس��ي کشورمان در سراسر کشور، ش��عبه و دفتر و نمایندگي داشته باشند و با 
آموزش مستمر و هميشگي اعضا و تربيت کادرهاي سياسي مطلع، به رشد شور و 

شعور و توانمندي نيروهاي فعال اجتماعي ما کمک کنند.
4- در مورد عضو ش��ورای شهر که بر خالف تصميم تشکيالت حزبی اش عمل 
کرد بهتر اس��ت ما نظر ندهيم ولی طبعاً از اعضای احزاب و گروه ها انتظار می رود 
ک��ه مطابق تصميمات جمعی حزبی عمل کنند و س��از علی حده نزنند. این روش 

برای بقای تشکيالت و کار گروهی مناسب تر است.
اميدوارم توضيحات ارائه شده تا حدی پاسخ پرسش شما را در بر داشته باشد.
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آموزش

 حسن بهشتی پور، تحلیل گر ارشد مسائل بین الملل

چگونه تحلیل سیاسی كنیم
آشنايىباروشهاىتحليلسياسى/درسچهارم

مقدمه

در سه قس��مت گذشته با مفهوم »تحليل« به طور کلی و به 

طور خاص »تحليل سياسی« آشنا شدیم و توضيحات مبسوطی 

درباره ریشه لغت تحليل در زبان فارسی ارائه شد. سپس مراحل 

تحلي��ل را به ص��ورت عام توضيح دادیم. همچنين ش��ش مؤلفه 

مهمی که باید در نتيجه ارائه هر تحليل سياس��ی در نظر گرفته 

شود، تشریح ش��د. درنهایت، با شش پرسش اساسی که در برابر 

هر تحليل گر سياسی قرار دارد، آشنا شدیم.

در ای��ن درس می خواهيم س��اده ترین و معمولی ترین روِش 

تحلي��ل یک خب��ر و یا یک پدیده سياس��ی را به ش��ما عزیزان 

به عنوان الگوی تحليلی معرفی کنيم.

این روش سه ویژگي مهم برای فراگيری تحليل دارد:

اول ساده است؛ به این معنا که فراگيری آن برای کسانی که 

به تحليل سياسی عالقه مندند، بسيار آسان است.

دوم ای��ن روش، بارها و بارها توس��ط نگارنده در کالس های 

آموزش��ی متعدد به کار برده ش��ده و نتيجه بخش بودن آن برای 

فراگيری نوآموزان تحليل سياسی درعمل اثبات شده است.

س��وم آنکه می توان با کس��ب مه��ارت در این روش، س��ایر 

روش های پيچيده تِر تحليل سياس��ی را در سطوح مختلف ميانی 

و عالی راحت تر فراگرفت.

اکنون می خواهيم با مراحل هشت گانه این روش آشنا شویم 

و ببيني��م چه ویژگي هایی دارد. پيش از هر چيز باید توجه کنيم 

ترتيب این مراحل هش��ت گانه اهميت اساسی دارد. این موضوع 

بویژه برای کسانی که در تحليل مهارت کافی ندارند و یا تازه کار 

تحليل تحوالت سياسی را آغاز کرده اند، اهميت بيشتری دارد.

بنابراین هر تحليل گری در شروع کار برای تحليل هر خبری 

می تواند بر اساس مراحل هشت گانه ذیل وارد تحليل شود.  فقط 

ذک��ر این نکت��ه ضرورت دارد تا زمانی که اس��تفاده از این روش 

ملک��ه ذهن تحليل گر نش��ود، حتماً الزم اس��ت در هر مرحله از 

صحت انجام آن مطمئن شود.
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نبای�د فرام�وش کنی�م ک�ه بای�د 
موضوع�ی را ب�رای تحلیل انتخاب 
کنی�م ک�ه حتم�ًا اطالع�ات کافی 
و تخص�ص الزم را در آن داش�ته 
باشیم. بدیهی اس�ت وقتی درباره 
موض�وع یا خبری اطالعات کافی و 
دقیق نداشته باش�یم، هر قدر هم 
تحلیل گ�ر خاّلق و دارای ذهن پویا 
باش�یم، باز هم تحلیل ما منطبق با 
واقعیت ه�ا نخواهد بود. به ویژه اگر 
تخصص کافی هم نداش�ته باشیم، 
به ص�ورت یقینی تحلی�ل ما غلط 

خواهد شد.

1. انتخاب مس�ئله یا موضوعی که قرار است تحلیل 
شود

قبل از ه��ر چيز باید موضوع یا خب��ری را که قرار 
اس��ت تحليل کني��م، انتخاب کنيم. درب��اره چگونگی 
انتخاب موضوع روشن است که به طور طبيعی خبر یا 
موضوع��ی را انتخاب می کنيم که درباره آن اطالعات و 

تخصص کافی داشته باشيم.
البته گاهی ممکن است به هر دليلی درباره تحليل 
یک موضوع احس��اس ني��از کنيم تا ب��رای خودمان و 
دیگران روشنگری کنيم و یا انتخاب موضوع به صورت 
سفارش��ی باش��د. یعنی بر اس��اس تخصصی که داریم 
از طرف نش��ریه یا سایت و یا رس��انه ای به ما سوژه یا 

موضوع پيشنهادی برای تحليل ارائه می کنند.
در هر صورت، نباید فراموش کنيم که باید موضوعی 
را برای تحليل انتخاب کنيم که حتماً اطالعات کافی و 
تخصص الزم را در آن داشته باشيم. بدیهی است وقتی 
درباره موضوع یا خبری اطالعات کافی و دقيق نداشته 
باش��يم، هر قدر هم تحليل گر خاّلق و دارای ذهن پویا 
باش��يم، باز هم تحليل ما منطبق با واقعيت ها نخواهد 
بود و بویژه اگر تخصص کافی هم نداش��ته باش��يم، به 

صورت یقينی تحليل ما غلط خواهد شد.
مثال: می خواهيم نشس��ت س��ران کش��ورهای س��احلی دریای خ��زر در بندر 
آس��تراخان روس��يه را تحليل کنيم. قبل از هر چيز باید اطالعات و تخصص الزم 
را در این مورد داش��ته باش��يم. اطالعاتی از قبيل اینکه مکان برگزاری نشست در 
س��احل خزر قرار دارد. دریاچه خزر بزرگ ترین دریاچه جهان اس��ت، این دریاچه 
بين پنج کش��ور ایران، روس��يه، آذربایجان، ترکمنس��تان و قزاقس��تان قرار دارد، 
مهم ترین توليدات آن نفت و گاز و ماهی خاویار اس��ت. سابقه نشست های گذشته 
در کجا بوده و در چه س��ال هایی برگزار ش��ده است و... عالوه بر این، باید تخصص 
الزم را درباره ش��ناخت حقوقی از موضوع های مربوط به رژیم حقوقی دریاچه خزر 
داش��ته باش��يم و دقيقاً بدانيم در جهان چه قوانينی برای همسایگاِن دریاچه ها در 

نظر گرفته اند.

2. گردآوری و پردازش اطالعات درباره موضوع مورد تحلیل
از آنج��ا که اطالعات خ��ام درباره یک موضوع نمی تواند برای تحليل راهگش��ا 
باشد، باید اطالعات و اخبار مرتبط با موضوع تحليل را گردآوری و سپس پردازش 

کنيم.
پ��ردازش و پرورش اطالعات و اخبار، عبارت اس��ت از گویاس��ازی اطالعات و 
اخباری که در تحليل گره گشا هستند. اگرچه در درس های آینده درباره اطالعات 
و نقش کليدی آن در تحليل، به صورت مفصل توضيحات الزم ارائه خواهد ش��د، 
در اینجا اشاره می کنيم که پردازش اطالعات و اخبار شامل اقدام های خاصی مانند 
مرتب، تجزیه، و ترکيب کردن، تطبيق دادن، محاس��به کردن، ادغام و طبقه بندی 

کردن و امثال آن را شامل می شود.
تحليل گ��ر برای آنکه بتواند از اطالعات موج��ود به نحو بهتری در تحليل خود 
بهره برداری کند ناچار اس��ت این اطالعات را متناس��ب با موضوع تحليل در درجه 
اول مرت��ب کن��د تا نظ��م مورد انتظار به وجود آید، س��پس از طری��ق تطبيق آن 
اطالعات با اطالعات مش��ابه درباره س��ایر رویدادهای مرتب��ط با آن به طبقه بندی 

جدیدی از اطالعات دست یابد.
در مراحل بعدی با اس��تفاده از تکنيک تجزیه و ترکيب خبر و اطالعات که در 
درس های آینده روش آن آموزش داده می ش��ود، اولویت های مورد نياز خود را در 
ميان انبوه اطالعات موجود مش��خص می کند. یعنی به اینجا می رس��د که می داند 
ک��دام اطالع��ات را و به چه منظور و برای اثبات ک��دام موضوع در تحليل خود به 
کار برد. در این صورت، برای آنکه به نتایج دقيق تری در تحليل خود دس��ت پيدا 
کند، اطالعات مرتبط با هم را شناسایی می کند و در صورت لزوم با قابل محاسبه 
و مقایسه کردن و ادغام آن به مرحله پردازش نهایی اطالعات مورد نظر می رسد.

درنهای��ت، وقتی تمامی مراحل مرتب کردن، دس��ته بندی کردن، اولویت بندی 

کردن، تجزی��ه و ترکيب کردن و تطبي��ق دادن انجام 
شد، درواقع پردازش اطالعات صورت گرفته است.

مثال: درباره مثال نشست سران کشورهای ساحلی 
دریای خزر برای آنکه اطالعات خود را از ميان هزاران 
اطالع��ات موجود پردازش کنيم، الزم اس��ت ابتدا آنها 
را بخوبی دس��ته بندی کنيم، یعن��ی اطالعات عمومی 
مرب��وط ب��ه وس��عت، اقلي��م و آب و هوای خ��زر را از 
اطالعات مربوط به کش��ورهای س��احلی خزر تفکيک 
و دس��ته بندی کنيم. در این مث��ال می توانيم اطالعات 
خ��ود را ذیل چه��ار عنوان کلی اطالع��ات پایه درباره 
جغرافيای طبيعی خ��زر، اطالعات اقتصادی مربوط به 
ميزان توليد انرژی نفت و گاز و ماهی خاویار، اطالعات 
نظام��ی درباره پایگاه های دریایی و تعداد کش��تی های 
نظام��ی و غيره و باالخره اطالع��ات حقوقی مربوط به 
رژیم حقوقی خزر مرتب و دس��ته بندی کنيم. س��پس 
اولویت بن��دی و انتخ��اب اطالعات مرب��وط به موضوع 
نشست را تعيين کنيم. یعنی از ميان اطالعات موجود 
به دنبال این هس��تيم که در تحليل نشست سران خزر 
کدام ی��ک از این اطالعات بيش��تر به ارائ��ه تحليل ما 

کمک می کند.
در مرحله بعدی کار تجزیه و ترکيب اطالعات آغاز 
می ش��ود، یعنی می بينيم کدام کش��ورها به تفکيک چقدر نفت و چقدر گاز توليد 
می کنند، هرکدام از آنها چه سهمی از توليد ماهی خاویار دارند، سواحل دریایی هر 
کش��ور از خزر چقدر است، چه ميزان از نيروی نظامی این کشورها در خزر حضور 
دارند و هرکدام چند بندر و پایگاه نظامی در خزر دارند. پس از تجزیه این اطالعات 
بر اساس هر کشور آنها را با هم در دو مرحله ترکيب می کنيم: در مرحله اول جمع 
توانایی های هر کشور را در خزر به دست می آوریم تا از یک سو اهميت خزر برای 
آن کشور مشخص شود و از سوی دیگر، ميزان تأثيرگذاری همان کشور بر تحوالت 
خزر معين ش��ود. در مرحله دوم جمع توانایی های کشورهای خزر با همدیگر را به 
دست می آوریم تا سطح تأثيرگذاری خزر را مثاًل در اقتصاد انرژی جهان بسنجيم.

بنابراین می بينيد که هم تجزیه اطالعات درباره خزر و هم ترکيب آنها در قالبی 
که مناس��ب تحليل ما طراحی شده باش��د، به ارائه تحليلی فراگير کمک می کند. 
درواقع، با کمک پردازش اطالعات به دست آمده می توانيم پایه اصلی تحليل را به 
صورت بنيادی تش��کيل دهيم؛ پایه ای که اگر صحيح بنا شده باشد، می تواند ما را 
به تحليلی چارچوب دار و محکم برس��اند و اگر سس��ت و کج بنا شده باشد، تا ثریا 

دیوار تحليلی ما کج و ناصحيح باال می رود.

3. تعیین جهت گیری تحلیلی
به نقش��ه راهی که قرار اس��ت تحليل گر مخاطب خود را به آنجا برس��اند، در 
اصطالح »جهت گيری تحليلی« گفته می شود. هر تحليل گر برای ارائه تحليل خود 
می دان��د درنهایت قرار اس��ت چه پيامی را به مخاطب خ��ود منتقل کند. او اطالع 
دارد که باید از کجا و چگونه ش��روع کند و برای ارائه تحليل خود چه مراحلی را 

طی کند و سرانجام به کجا برسد.
چه کسی جهت گيری تحليل گر را مشخص می کند؟

جهت گي��ری تحليل را خود تحليل گر و در بس��ياری موارد روزنامه، نش��ریه یا 
رسانه ای که از طریق آن تحليل منتشرمی شود، مشخص می کند.

توجه مهم:
تحليل گ��ر و تحليلی که ارائ��ه می کند، نمی تواند خنثی یا »بی طرف« باش��د. 
تحليل گر می تواند در بررس��ی خود »منصف« باش��د، اما به ص��ورت منطقی باید 
جهت گيری خاص خود را داشته باشد، بدون آنکه الزم باشد آن را به صورت آشکار 

به مخاطبان خود نشان دهد.
همچنين یک تحليل منصفانه باید »چندجانبه نگر« باشد، یعنی در هر تحليلی 
»مطلق انگاری« نباید وجود داش��ته باش��د. تحليل گری »منصف« اس��ت که یک 
موضوع را از ابعاد مختلف بررسی کند و هيچ گاه فقط یک جنبه موضوع را در نظر 
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پس از آنکه مرحله پردازش اطالعات 
و اخب�ار مرب�وط ب�ه موض�وع تحلیل 
انج�ام گرف�ت، تحلیل گ�ر می تواند با 
استفاده از ذهن خالق و تخصص خود 
درب�اره چرای�ی موضوع ی�ا چگونگی 
حادث�ه حدس ه�ای اولیه خ�ود را در 
ذه�ن مطرح کند و آم�اده پرورش آن 

ایده شود.

تحلیل گر برای پ�رورش ایده تحلیلی 
خ�ود ب�ه س�مت ح�دس و گمانه زنی 
درباره موفقیت یا شکس�ت مذاکرات، 
موضوع ه�ای مهم�ی که در نشس�ت 
بررس�ی ش�ده اما به هر دلی�ل اعالم 

نمی شود و غیره پیش می رود.

به منظور ارائه تحلیل اولیه یا همان 
حدس تحلیلی درب�اره چرایی ها و 
چگونگی های تحلیلی باید جزئیات 
الزم برای تحلیل موضوع را از طریق 
ش�ناخت بازیگران اصلی و فرعی و 
اهداف و منافع آنها و نیز تشخیص 
عوامل و ی�ا علل به وج�ود آورنده 
خب�ر مورد نظر یا پدیده مورد بحث 
و تش�خیص اجزای تشکیل دهنده 
خب�ر ی�ا پدی�ده ای که قرار اس�ت 

تحلیل شود، به دست آوریم. 

نگيرد، بلکه کوش��ش تحليل گر در تحليل منصفانه آن 
اس��ت که دیدگاه های مختلف را درب��اره موضوع مورد 
بحث در نظر گيرد و در تحليل نهایی خود نش��ان دهد 
قصدش کشف حقيقت و شناخت واقعيت ها، به دور از 

جناح بندی های سياسی حاکم بر جامعه است.

نکته مهم:
معم��والً در رس��انه های حرفه ای ابع��اد مختلف را 
می پردازن��د، اما یک جنبه مورد نظر خود را به اصطالح 
با اس��تفاده از تکنيک ه��ای مختلف ب��رای مخاطبان 
برجس��ته می کنند. در درس های آینده به این موضوع 

بيشتر پرداخته می شود.
مثال: برمی گردیم به موضوع نشست سران خزر. در 
این مرحله برای خود مشخص می کنيم که جهت گيری 
تحليلی من چيس��ت. چه پيامی را درنهایت می خواهم 
به مخاطب منتقل کنم. آیا قرار است وقتی تحليل ارائه 
شد مخاطب احس��اس کند این نشست موفق بوده، یا 
شکست خورده؟ یا اصاًل به نتایج آن نشست کار ندارم، 
بلکه می خواه��م مخاطب به اهمي��ت برگزاری چنين 
نشس��تی در آستراخان روسيه پی ببرد. هرکدام از این 
جهت گيری ها در طراحی چينش اطالعات و نحوه ارائه 

تحليل تأثير مس��تقيم و غيرقابل انکاری دارد، مثاًل اگر می خواهم نشست را موفق 
نش��ان دهم، در تحليل خود توافق های به دس��ت آمده را بيشتر و دقيق تر توضيح 
می دهم. اما اگر می خواهم ارزیابی خود را درباره ناموفق بودن نشست و یا تکراری 
بودن نتایج آن به مخاطب منتقل کنم، بيش��تر سعی می کنم حاشيه های خبرساز 
آن را برجسته کنم و احياناً به اختالف های مطرح شده در اظهارات مسئوالن اشاره 

خواهم کرد.

4. به دست آوردن ایده اولیه یا حدس و گمان نخست
پ��س از آنکه مرحله پردازش اطالع��ات و اخبار مربوط به موضوع تحليل انجام 
گرفت، تحليل گر می تواند با اس��تفاده از ذهن خالق و تخصص خود درباره چرایی 
موض��وع یا چگونگی حادثه حدس های اوليه خ��ود را در ذهن مطرح کند و آماده 
پرورش آن ایده شود. البته درباره موضوع هایی که مانند نشست خزر یک پدیده یا 
خبر غير قابل انتظار نيست و از پيش مشخص است چنين نشستی برگزار می شود، 
تحليل گ��ر ب��رای پرورش ایده تحليلی خود به س��مت ح��دس و گمانه زنی درباره 

موفقيت یا شکس��ت مذاکرات، موضوع های مهمی که 
در نشس��ت بررسی شده اما به هر دليل اعالم نمی شود 

و غيره پيش می رود.
در هر صورت، برای پرورش هر »ایده تحليلی« طی 

مراحل سه گانه ذیل ضرورت دارد:
4,1. پیدا کردن ارتباط های پنهان وآشکار

کش��ف ارتباط بي��ن موضوع م��ورد نظر با س��ایر 
پدیده ه��ا و اخبار مرتبط با آن، به منظور درک حقایق 
و یا واقعيت هایی که کمتر برای افراد عادی قابل درک 
هستند. این موضوع بسيار اهميت دارد. اما چگونه این 
ارتباط ها کش��ف می ش��وند و از چ��ه راه هایی می توان 
رابطه موج��ود بين اخبار و یا پدیده های مرتبط با آنها 
را کشف کرد؟ پاس��خ این سؤال را در درس مربوط به 
»ارتباط و قوانين مربوط به آن« در تحليل سياسی در 

آینده خواهيد خواند.
مثال: بررس��ی اینکه نشس��ت س��ران کش��ورهای 
س��احلی خزر در چه ش��رایطی برگزار می ش��ود آیا در 
ش��رایطی که روس��يه به خاطر تحوالت اوکراین تحت 
فش��ار اس��ت، س��ران ش��رکت کننده در ای��ن اجالس 
به عنوان حامی روس��يه در برابر غ��رب موضع گرفتند 

و ی��ا سياس��ت بی طرفی خ��ود را در مخاصمه اوکراین 
حفظ می کنند.

4,2. تجزیه و ترکیب رویداد یا پدیده مورد نظر
به منظور ارائه تحليل اوليه یا همان حدس تحليلی 
درباره چرایی ه��ا و چگونگی های تحليلی باید جزئيات 
الزم برای تحليل موضوع را از طریق شناخت بازیگران 
اصل��ی و فرعی و اهداف و منافع آنها و نيز تش��خيص 
عوام��ل و یا علل به وج��ود آورنده خبر م��ورد نظر یا 
پدیده مورد بحث و تش��خيص اجزای تش��کيل دهنده 
خبر یا پدیده ای که قرار اس��ت تحليل ش��ود، به دست 
آوریم. پس از تجزیه الزم است در مرحله بعد مطالب را 
در ش��کل جدید مورد دلخواه مطابق با موضوع تحليل، 
ترکي��ب کني��م. در این مورد ني��ز در درس »تجزیه و 

ترکيب« بيشتر توضيح داده خواهد شد.
مث��ال: درباره مثال قبلی ش��ناخت بازیگران اصلی 
نشست س��ران خزر بس��يار اهميت دارد. روشن است 
که با توجه به ق��درت نظامی ، توليد اقتصادی، جایگاه 
منطقه  ای و بين الملل��ی و عوامل مختلف دیگر که در 
درس آینده به آن می پردازیم، ایران و روسيه بازیگران 
اصلی این نشست و کشورهای قزاقستان، ترکمنستان 
و آذربایج��ان بازیگران فرعی اما مهم این نشس��ت به 
ش��مار می رفتند. حاال شناخت اهداف بازیگران اصلی و فرعی و منافع آنها در این 
نشس��ت می تواند به تحليل نتایج و تأثيرات آن روی کش��ورهای س��احلی خزر به 
ص��ورت ج��دا از هم کمک کند. همچنان که وقتی بتوانيم اهداف مش��ترک آنها و 
منافع مش��ترکی را که در خزر دارند شناساس��ی و معرفی کنيم، در ترکيب منافع 
آنها و ش��ناخت جایگاه کش��ورهای ساحلی خزر در س��طح منطقه و جهان کمک 

کرده ایم.
4,3. شناخت فرصت ها و تهدید های موجود

درک و یا کش��ف فرصت ها و یا تهدیدهای بيرونی و درونی و شناس��ایی نقاط 
قوت و ضعف از طریق شناخت ماهيت عناصر درونی تشکيل دهنده و یا ایجادکننده 
یک پدیده و یا عوامل بيرونی همان پدیده از راه مطالعه روندهای گذشته و کشف 
نقاط عطف آنها و نيز موقعيت فعلی محيط پيرامونی و س��اختار نظام حاکم بر آن 
محيط نيز به ما کمک می کند تا بتوانيم ایده تحليلی خود را به اصطالح برای ارائه 

به مخاطبان پرورش دهيم.
مث��ال: انرژی نفت و گاز خزر هم یک فرصت اس��ت، زی��را جهان به نفت و گاز 
نياز مب��رم دارد و هم می تواند یک تهدید باش��د، زیرا 
کشورهای س��لطه جو به طمع دستيابی به منابع انرژی 
خزر می کوش��ند از طریق دام��ن زدن به اختالف های 
موجود در بين کش��ورهای س��احلی مانع از آن ش��وند 
که همکاری بين آنها ش��کل گيرد. همچنين شناخت 
عناصر تش��کيل دهنده رژیم حقوقی دریایی خزر و نيز 
عوامل ایجادکننده موانع موجود بر سر راه نرسيدن به 
یک رژیم حقوقی جامع و کامل بين کشورهای ساحلی 
به ارائ��ه تحليلی واقع بينانه ب��رای مخاطبان ما کمک 

خواهد کرد.
نتیجه مهم آنکه:

انجام مراحل سه گانه، کش��ف ارتباط های پنهان و 
آش��کار بين پدیده های مرتبط با هم، تجزیه و ترکيب 
موض��وع یا خب��ِر مورد بررس��ی و درنهایت ش��ناخت 
فرصت ه��ا و تهدید های موجود، به پ��رورش ایده اوليه 
یا همان ارائه تحليل اوليه که حدس و گمان نخس��ت 

است، در تحليل کمک می کند.

5. طراحی پرسش های اساسی تحلیل
پس از انتخاب موضوع، پردازش اطالعات و پرورِش 
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ایده ه��ا و گمانه زنی ه��ای تحليلی به ایجاد پرس��ش های اساس��ی در ذهن خود و 
مخاطبان می رس��يم. اگرچه ارائه پرس��ش های خوب درب��اره چرایی و چگونگی و 
دالیل رخداد و یا ماهيت پدیده مورد بحث از وظایف اصلی هر تحليل گری اس��ت، 
باید به یاد داش��ته باش��يم نباید تنها به طرح س��ؤال خوب اکتفا کرد، بلکه وظيفه 
تحليل گر پيدا کردن پاس��خ های مناس��ب برای همان پرس��ش هایی اس��ت که در 

تحليل خود ارائه کرده است.
این پاس��خ ها می تواند یا در قالب ارائه احتمال ه��ا و فرضيه هایی که باید مورد 
توجه قرار گيرد، ارائه ش��ود و یا در قالب ارائه مس��تندات و استدالل های منطقی 
که الزم اس��ت برای پاسخ به آن سؤال ها مورد توجه قرار گيرد. در هر صورت، این 
پرسش ها و پاس��ِخ آنها در قالب احتمال ها و فرضيه ها به منظور پيدا کردن مبانی 
تحليل��ی درب��اره چرایی ها و چگونگی ها و پاس��خ به پرس��ش های مطرح در ذهن 
تحليل گر طراحی و مخاطبان ارائه می ش��ود تا درنهای��ت زمينه برای ارائه تحليل 

نهایی آماده شود.
مثال: برای نشس��ت سران خزر یک پرسش خوب این است که آیا این نشست 
به کاهش اختالف های موجود بين کش��ورهای ساحلی بر سر تعيين رژیم حقوقی 
خزر انجاميد؟ دالیل اختالف ها چيس��ت، موضوع اختالف ها چيس��ت؟ منافع چه 
کش��ورهایی در ایجاد اختالف بين این کشورهاس��ت؟ از چه راهکارهایی می توان 

اختالف های موجود را کاهش داد و...

6. تعیین روش مناسب برای ارائه استدالل یا فکت ها
هر تحليلی می تواند بر دو پایه استوار باشد:

6,1. تحلیل های استداللی
در بعضی از تحليل ها ممکن است تحليل گر برای اثبات یا رد دیدگاه های مورد 
نظر خود به علت های وجودی یک رویداد یا پدیده توجه کند. در این صورت، برای 
اثبات یا رد آنها باید به دالیل روش��ن و روش مناس��ب استدالل خود را ارئه دهد. 
در این نوع از تحليل شناخت علت ها و معلول های مرتبط با موضوع یا پدیده مورد 

نظر برای تحليل گر بيشتر اهميت دارد.
در م��واردی موضوع تحليل سياس��ی اساس��اً تنها با روش اس��تداللی و منطق 
عقلی قابل ارائه اس��ت، در ای��ن هر دو حالت به دليل آنکه تحليل گر متناس��ب با 
موضوع تحليل به فکت ها، آمارها و نمودارهای مورد وثوق دسترسی ندارد، برای جا 
انداختن تحليل خود به علت ها و معلول ها توجه می کند. در این ش��رایط به سراغ 

ارائه استدالل های منطقی می رود تا تحليل خود را برای مخاطبان باورپذیر کند.
ب��ه دليل همي��ن ویژگي به این ن��وع تحليل ها اس��تداللی می گویند و در این 
نوع، تحليل گران به دنبال کش��ف علت ها، و دليل های منطقی رویدادها هس��تند. 
تحليل گران سياسی به طور معمول از این نوع تحليل ها در زمانی استفاده می کنند 
ک��ه موضوعی بتازگی اتفاق افت��اده و هنوز درباره رویداد مورد نظر اطالعات دقيق 
و فکت های مورد نظر و قابل اس��تناد منتش��ر نش��ده اس��ت. مثال نشست سران 
کش��ورهای خزر در همان روز برگزاری در بندر آس��تراخان روسيه، در این موارد 
تحليل گر با اتکا به اطالعات گذش��ته خود و نيز با اش��رافی که به س��وابق موضوع 
دارد، به دنبال کش��ف علت ها برای ارائه دالی��ل وقوع رویداد و یا نتایج و اهداف و 

موضوع های مطرح شده در اجالس مورد نظر است.
نکته مهم:

آیا بي��ن علت وقوع یک بحران با عامل به وجود آورنده آن تفاوت وجود دارد؟ 
چرا؟

وقتی صحبت از علت می شود، به سراغ دليل می رویم، یعنی با توجه به قوانين 
استدالل عقلی و نظری برای کشف علت وقوع یک پدیده به سراغ شناسایی دليل 
یا دالیل وقوع آن می رویم، اما وقتی صحبت از عامل یک رویداد یا وقوع یک پدیده 
سياسی است، سراغ فاعل ها یا انجام دهندگان اعمال و رفتارهای سياسی می رویم. 
یعنی به دنبال اش��خاصی هستيم که با موضع گيری ها و یا تصميم گيری های خود، 
و ی��ا با رفتار سياس��ی خود وضعيت خاص��ی را خلق می کنند. همي��ن رفتار ها یا 
کنش ها و واکنش های سياسی درنهایت حرکتی را به وجود می آورند یا مانع شروع 
یک حرکت می ش��وند. بنابرای��ن برای تحليل افعال و رفتارها و گفتارها به س��راغ 
دالیل نمی رویم، بلکه به دنبال شناس��ایی و کش��ف »عامل ه��ا« یا عوامل ایجادی 

)ایجادکننده یا به وجود آورنده پدیده ( هستيم.
در هر صورت، آنچه در حوزه علت هاس��ت، امور نظری و به اصطالح فلس��فی- 

انتزاعی اس��ت، اما آنچه به »عامل ها« و»فاعل ها« مربوط می ش��ود، واقعی است و 
بيرون از ذهن من و شما قابل مشاهده و بررسی و تحليل است.

مثال: در بحث تحليل چرایی ماجرای یازده سپتامبر وقتی می خواهيم به علت 
چنين رویدادی توجه کنيم، از لحاظ منطقی می توانيم استدالل کنيم علت واقعی 
این رویداد به جنایات امریکا مربوط می شود، زیرا عمليات جنایتکارانه ای که امریکا 
در سایر کشورها، بویژه کشورهای اسالمی انجام داد، موجب تحریک نوزده جوانی 
شد که به ادعای امریکایی ها در یک عمليات تروریستی چهار هواپيما را می ربایند، 
دو فرون��د آن را ب��ه دو برج مرکز تجارت جهانی در نيوی��ورک می زنند، یکی را به 
س��اختمان پنتاگون و چهارمی هم توس��ط جنگنده های امریکایی در پنس��يلوانيا 
س��رنگون می شود. اگر چنين ادعایی راست باش��د، درواقع نوزده جوانی که دست 
به این اقدام زدند، عامل محس��وب می شوند، اما علت این اقدام جنایات امریکا در 

تمرین اول:
یکی از موضوع های مطرح شده در این شماره ماهنامه تربيت سياسی 
را انتخ��اب کنيد و بر اس��اس آنچه در درس چهارم آورده ش��د، تحليلی 

بنویسيد.
تمرین دوم:

درباره آنچه در تصویر ذیل می بينيد تحليل خود را بر اساس تجزیه و 
ترکيب تصویر حداکثر در ده سطر بنویسيد:

تمرین سوم:
دی��دگاه خ��ود را حداکثر در ده س��طر درب��اره پل��کان تحليلی ذیل 
بنویسيد. به نظر شما چه ویژگی تحليلی در این تصویر قابل توجه است؟ 

این مرد پایين می رود یا به سمت باال حرکت می کند؟

تمرین اول:

تمرین ها براي افزایش مهارت های تحلیلی
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در بعضی از م�وارد تحلیل گران به 
خاطر گذش�ت زمان و دسترس�ی 
ب�ه اطالعات و آمارهای مس�تند و 
قابل اتکا س�عی می کنن�د به جای 
توج�ه ب�ه علت ه�ا ب�ه عامل ها و 
فاعل ه�ای ایجادکننده و یا عناصر 
تشکیل دهنده یک پدیده سیاسی 
و فعل آنها و کاری که انجام داده اند 

توجه کنند.

اقصی نقاط جهان، بویژه کشورهای اسالمی است.)3(
6,2. تحلیل های استنادی

در بعض��ی از موارد تحليل گران به خاطر گذش��ت 
زمان و دسترسی به اطالعات و آمارهای مستند و قابل 
اتکا سعی می کنند به جای توجه به علت ها به عامل ها 
و فاعل های ایجادکننده و یا عناصر تشکيل دهنده یک 
پدیده سياس��ی و فعل آنها و کاری ک��ه انجام داده اند 

توجه کنند.
ای��ن توجه از نظر آث��ار و نتایجی که در پی خواهد 
داش��ت، بس��يار اهميت دارد. به این نوع تحليل از آن 
جهت »اس��تنادی« گفته می ش��ود ک��ه تحليل گر به 
جای اس��تدالل منطقی، بر اس��اس فکت ها و آمارها و 
نمودار های مستندی که درباره موضوع در اختيار دارد، 

تحليل خود را ارئه می دهد.
مثال: درباره ماهيت واقعی حادثه یازده سپتامبر با 
آنکه بيش از چهارده س��ال از آن ماجرا گذشته، آمار و 

اطالعاتی از ميزان خسارت به وجود آمده و نيز تعداد دقيق کشته شدگان و اینکه 
از پيروان کدام ادیان بودند و یا اهل چه کشورهایی بودند و غيره منتشر شده است. 
بنابراین، تحليل گر می تواند با اتکا به آمار و ارقام ارائه شده و نيز اظهارات مقام های 
رس��می و کارشناسانی که در کميته بررسی این حادثه عضو بودند و نيز با در نظر 
گرفتن ده ها موضوع کوچک و بزرگ دیگر، به بررس��ی و تحليل این موضوع مهم 
که حداقل دو جنگ خانمانس��وز در افغانس��تان )سال 13۸0( و عراق )نوروز سال 

13۸2( در پی داشت، بپردازد.
در اینجا هدف از تفکيک قائل شدن بين تحليل های 
اس��تداللی و اس��تنادی به معنای آن نيست که در هر 
تحليل��ی صرفاً باید از یکی از این دو ش��يوه اس��تفاده 
ش��ود، بلکه درک تفاوت های آشکار بين این دو شيوه 
تحليلی به تحليل گران کمک می کند هرکدام متناسب 
با موضوع تحليل و دسترس��ی به اطالعات مس��تند و 
متقن یکی از این دو شيوه یا هر دوی آنها را برای ارائه 

تحليل خود استفاده کنند.
توجه مهم:

متناس��ب ب��ا موضوع م��ورد تحليل ممکن اس��ت 
تحليل گ��ر در ارائه تحليل خ��ود از هر دو قالب تحليل 
»استداللی« و »استنادی« با هم استفاده کند. البته در 
مواردی هم که تحليل گر اس��تدالل ندارد و مستندات 
هم ارائه نمی کند، این نوع تحليل ها عمدتاً مغلطه کاری 
و سفس��طه بازی و تنه��ا برای گمراهی اف��کار عمومی 

مطرح می شود.

7. در نظر گرفتن سناریو های پیش رو
اگرچ��ه در همه تحليل های سياس��ی ارائه پيش بين��ی منطقی از تحوالت آتی 
امکان پذی��ر نيس��ت، همان طور که توضيح داده ش��د با روش س��ناریوخوانی)1( و 

سناریوپردازی)2( می توان در موارد بسياری تحوالت آتی را پيش بينی کرد.
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سناریوپردازی)2( می توان در موارد بسياری تحوالت آتی را پيش بينی کرد.که حداقل دو جنگ خانمانس��وز در افغانس��تان )سال 13۸0( و عراق )نوروز سال 

پرسش  هایی برای سنجش آموخته های ما از درس چهارم

1. انتخ�اب موض�وع و ی�ا طرح مس�ئله برای 
تحلیل چه اهمیتی دارد؟

الف: بدون انتخاب موضوع تحليل شکل نمی گيرد.
ب: تعيين موضوع اهميت اساسی ندارد و می توان 

با طرح یک مسئله تحليل را شروع کرد.
پ: انتخ��اب موض��وع و طرح مس��ئله فرقی با هم 

ندارند.
ت: هيچ کدام

2. پردازش اطالعات در تحلیل سیاسی یعنی:
الف: مرتب کردن، دسته بندی کردن

ب: اولویت بندی کردن، تجزیه و ترکيب کردن
پ: تطبي��ق دادن اطالعات موجود با موضوع مورد 

تحليل
ت: همه موارد

3. بی طرفی در تحلیل چ�ه تفاوتی با تحلیل 
منصفانه دارد؟

الف: هر دو یکی هستند
ب: نسبت عکس با هم دارند

پ: بی طرفی وجود ندارد، اما انصاف در تحليل باید 
حتماً به کار برده شود

ت: بی طرف��ی یعن��ی طرف کس��ی را نگي��ری، اما 
انصاف یعنی همه جوانب را در نظر بگيری.

4. ایده اصلی و اولیه تحلیل گر درباره موضوع 
یا مسئله مورد تحلیل چگونه شکل می گیرد؟

الف: بر اساس حدس و گمان تحليل گر
ب: بر اساس ذهن خالق تحليل گر

پ: بر اس��اس اطالعات و داده های موجود در ذهن 
تحليل گر

ت: بر اساس قرائن و شواهد موجود
5. مراحل پرورش »ایده تحلیلی« کدامند؟

الف: کش��ف ارتباط پنهان و آش��کار بين یک خبر 
با سایر اخبار

ب: شناخت ارتباط یک پدیده با سایر پدیده ها
پ: الف و ب
ت: هيچ کدام

6. ش�ناخت فرصت ه�ا و تهدید ها و بازیگران 
اصلی و فرعی چه کمکی به تحلیل گر می کند؟
الف: ب��دون این ش��ناخت، پ��رورش ای��ده اصلی 

امکان پذیر نيست
ب: چنين ش��ناختی مفيد است، اما هيچ کمکی به 

پرورش ایده اصلی نمی کند
پ: اینها الزم و ملزوم هم هستند

ت: فرصت ه��ا و تهدید ها هيچ ارتباطی به بازیگران 
اصلی و فرعی ندارد.

7. فرق تحلیل اس�تداللی با تحلیل استنادی 
چیست؟

الف: فرقی ندارند.
ب: تحليل استداللی بهتر از تحليل استنادی است.
پ: تحليل استداللی مبتنی بر ارائه استدالل برای 
اثبات نظ��ر تحليل گر اس��ت، درحالی ک��ه تحليل 
اس��تنادی متکی به ارائه س��ندها، آمارها و ارقام و 

داده های دقيق است.
ت: تحليل اس��تداللی مبتنی بر عقل است، تحليل 

استنادی متکی بر قلب و احساس است.
8. آی�ا برای همه تحلیل ه�ا پیش بینی آینده 

ضرورت دارد؟

الف: خير
ب: بله

پ: نمی توان اظهارنظر دقيق کرد
ت: بستگی به موضوع مورد تحليل دارد.

9. فرق نتیجه گی�ری در تحلیل با جمع بندی 
تحلیل سیاسی چیست؟

الف: هر دو یکی هستند.
ب: نتيجه گي��ری مبتن��ی بر مباحث ارائه ش��ده به 
مخاط��ب در پای��ان آورده می ش��ود، درحالی ک��ه 
جمع بندی تکرار همان مباحثی است که در تحليل 

به مخاطب ارائه شده است.
پ: نتيجه گي��ری بر اس��اس مباحث ارائه ش��ده به 
دست می آید، درحالی که جمع بندی بحث از نتایج 

حاصل از تحليل به دست می آید.
ت: هيچ کدام

10. تفاوت سناریوخوانی با سناریوپردازی در 
تحلیل سیاسی چیست؟

1. تفاوتی ندارند
2. سناریوپردازی، پردازش سناریوست، درحالی که 

سناریوخوانی خواندن سناریوست.
3. س��ناریوپردازی هم��ان سناریوس��ازی اس��ت، 
درحالی ک��ه س��ناریوخوانی خواندن س��ناریو های 

دشمن است.
4. س��ناریوپردازی، پ��ردازش احتمال ه��ای پيش 
رو درب��اره یک خبر ی��ا پدیده اس��ت، درحالی که 
س��ناریوخوانی، ش��ناخت خطوط اصل��ی تبليغاتی 
رس��انه ها و نشریات و اهدافی اس��ت که آنها برای 

ایجاد فضای مورد نظرشان دنبال می کنند.
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ارائ�ه  سیاس�ی  تحلی�ل  ی�ک  در 
جمع بندی از آنچه مطرح ش�ده است 
و یا نتیجه گیری از مباحث ارائه ش�ده 
در پایان تحلیل ضرورت دارد. اگرچه 
بعضی صاحب نظران تحلیل سیاس�ی 
معتقدند جمع بن�دی و نتیجه گیری را 
باید و ی�ا می توان در اختیار مخاطبان 
گذاش�ت. اما ب�ه بهانه آنک�ه مخاطب 
باید خودش نتیجه گیری داشته باشد، 
نمی توان ضرورت ارائ�ه جمع بندی را 

در تحلیل نفی کرد.

مثال: درباره نشست سران کشورهای ساحلی خزر 
حدس ها و گمانه های خود را بر اس��اس نتایج به دست 
آمده در اجالس های قبلی و یا اگر نتایج همان نشست 
را داری��م، برای مخاط��ب ارائه می کني��م. مانند آنکه 
بگویيم با توجه به آنکه این اجالس نتوانست مشکالت 
موج��ود بر س��ر تدوین رژی��م حقوقی دری��ای خزر را 
حل کند، احتماالً باید تا دو س��ال دیگر برای رس��يدن 
به چنين توافقی در نشس��ت س��ران در ش��هر آستانه، 
پایتخت قزاقستان صبر کنيم، زیرا نوبت نشست پنجم 
سران کشورهای ساحلی دریای خزر قرار است در سال 

2016 برگزار شود.

8. ارائه جمع بندی یا نتیجه گیری
در ی��ک تحلي��ل سياس��ی ارائ��ه جمع بن��دی از 
آنچه مطرح ش��ده اس��ت و یا نتيجه گي��ری از مباحث 
ارائه ش��ده در پایان تحليل ضرورت دارد. اگرچه بعضی 
صاحب نظ��ران تحليل سياس��ی معتقدند جمع بندی و 
نتيجه گيری را باید و یا می ت��وان در اختيار مخاطبان 

گذاشت.
وقت��ی دقيق باش��يم، می توانيم فرق اساس��ی بين نتيجه گي��ری یک بحث با 
جمع بندی همان بحث را کاماًل از هم تفکيک کنيم، اما نباید فراموش کنيم در هر 
حالت، یک تحليل سياس��ی می تواند فقط جمع بندی و یا یک نتيجه گيری داشته 
باش��د و نيازی نيس��ت حتماً هر دو را داشته باش��د. اما به بهانه آنکه مخاطب باید 
خودش نتيجه گيری داش��ته باشد، نمی توان ضرورت ارائه جمع بندی را در تحليل 

نفی کرد.
بنابرای��ن تنها در مواردی که با محدودیت زمانی یا محدودیت تعداد س��طر یا 
کلمات در ارائه تحليل روبه رو هس��تيم، می توان از ارائه جمع بندی یا نتيجه گيری 
ص��رف نظر کرد. اما باید آگاه باش��يم این کار از ميزان تأثيرگ��ذاری تحليل روی 
مخاطب تا ح��دودی می کاهد، زیرا آخرین بخش تحليل، ماندگاری بيش��تری در 
ذه��ن مخاط��ب دارد. اگر آخرین بخ��ش تحليل به نتيجه گي��ری و یا جمع بندی 
اختصاص داده ش��ود، پي��ام اصلی تحليل به مخاطبان بهت��ر و تأثيرگذارتر منتقل 

می شود.
 پی نوشت:

1( به روش های ش��ناخت خطوط اصلی تبليغاتی رسانه ها و 
نشریات و اهدافی که آنها برای ایجاد فضای مورد نظرشان دنبال 
می کنند، دراصطالح س��ناریوخوانی گفته می شود. در درس های 

آینده در این مورد توضيحات بيشتری ارائه خواهد شد.
2( اس��تخراج داده ه��ای واقع��ی و پ��ردازش آنها و کش��ف 
س��ناریوهایی اس��ت ک��ه ب��ر اس��اس رونده��ای گذش��ته و 
جریان س��ازی های خبری به دست آمده و تهيه خروجی مناسب 
برای مخاطبان هرکدام متناسب با نيازشان. در این مورد نيز در 

درس های آتی توضيحات اساسی ارائه خواهد شد.
3( ب��رای کس��ب اطالعات بيش��تر درباره دروغ ه��ای یازده 
س��پتامبر به کتاب دروغ بزرگ، نوشته »تيری ميسان« مراجعه 

کنيد.
http://www.bashgah.net/modules.php?name=
News&file=article&sid=11647

منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. آش��نایی گام به گام با روش های تحليل سياس��ی، حس��ن 
بهش��تی پور، چاپ اول، 13۹3، انتش��ارات سروش، صص 2۹ – 

.۵3
2. درآم��دی انتقادی بر تحليل سياس��ی، کالين هی، احمد 

گل محمدی، نشر نی، اردیبهشت 13۸۵.
3. مبان��ی دان��ش تحليل سياس��ی یا متدول��وژی پولتيک، 

علی اکبر مس��عودپور، بهار 13۸4، چاپ اّول، س��ازمان 
عقيدتی سياس��ی ارتش جمهوری اسالمی ایران )دفتر 

سياسی(.
4. تربيت سياس��ی اس��الم، جل��د دّوم تحليل ها و 
برخوردها، س��عيد حسينی، چاپ اّول، 136۸، مؤسسه 

اسالمی ولی امر)عج(.
۵. روش تحلي��ل پدیده ه��ای سياس��ی، غالم رضا 
مهدوی، چاپ اّول، 13۸0، س��ازمان عقيدتی سياسی 

نيروی انتظامی )دفتر سياسی(.

چکیده درس چهارم:
در ای��ن درس با مراح��ل هش��ت گانه ارائه تحليل 

سياسی آشنا شدیم. این هشت مرحله عبارتند از:
1. طرح مسئله یا پيدا کردن موضوع برای تحليل

2. گ��ردآوری اطالع��ات م��ورد نياز درب��اره همان 
موضوع

3. تعيين نقشه راه یا همان جهت گيری تحليلی که 
ب��رای مخاطبان اعالم نمی ش��ود، اما در تمامی مراحل 

کار مورد توجه تحليل گر قرار می گيرد.
4. رس��يدن به ایده اوليه تحليل��ی و یا ارائه حدس و گم��ان درباره چرایی ها، 
چگونگی ها، ش��ناخت علت ها و ی��ا عامل های ایجادی و یا عناصر تش��کيل دهنده 

موضوع مورد تحليل
۵. طراحی پرس��ش های اساسی برای ش��کل دادن به تحليل و پيش بردن آن 

در ذهن مخاطب
6. تعيي��ن روش مناس��ب ب��رای تحليل متناس��ب با موضوع آن ک��ه می تواند 
تحليل اس��تداللی و اثباتی باش��د که در این نوع متکی ب��ه دیدگاه های منطقی و 
چارچوب های علت و معلولی هس��تيم و یا آنکه تحليل اس��تنادی، یعنی مبتنی بر 
فکت ها و نمودارها و داده های آماری و یا نقل قول های مس��تقيم از اشخاص معتبر 

و مرتبط با موضوع باشد.
7. ارائه احتمال های مورد نظر همراه با سناریوخوانی و سناریوپردازی

۸. ارائه جمع بندی و یا نتيجه گيری از بحث
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- برای تشکيل تيم دانش آموزی به چه مراحلی توجه کنيم.- از مطالب این مبحث می توان برای ورود عملی دانش آموزان به بازارکار استفاده کرد.- در هریک از مراحل شش گانه تيم سازی چه ویژگی هایی را می توان انتظار داشت.- مراحل شش گانه تيم سازی به بحث گذاشته می شود.- تيم سازی یک فرایند چندمرحله ای است.این بخش مفاهيم کليدی ذیل را در مراحل تيم سازی به خوانندگان معرفی می کند:اشاره

كار تیمي در عمل – قسمت ششم

 احمدرضا قلی پور
مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد مدیریت و کارآفرینی

مراحل شش گانه تیم سازی

مراحل تیم سازی
مطابق نظر صاحب نظران، تيم سازی یک فرایند چندمرحله ای است؛ به عبارت 
دیگ��ر، تيم ه��ا در فرایند رش��د خود برای تکام��ل باید مراحلی را ط��ی کنند. در 
قس��مت های گذشته اش��اره ش��د که تيم به مثابه یک موجود زنده است و بر این 
اس��اس، کمابيش قواعد رش��د موجودات زنده روی تيم ها اعمال می شود. »یکی از 
مواردی که مدیر در این فرایند باید به آن توجه داش��ته باش��د مراحل رش��د یک 

تيم اس��ت. رش��د یک تيم معموالً از یک فرایند گام به گام تبعيت می کند و بيشتر 
تيم ها کم وبيش این مراحل را طی می کنند. اجماع نظر ميان نظریه پردازان وجود 
دارد، مبني بر اینکه فرآیند توس��عه گروه در مسير مشخصي رخ مي دهد«.1 درباره 
مراحل رش��د تيم نظریاتی وجود دارد. یکی از مطرح ترین این مدل ها مدل تاکمن 
اس��ت. »در س��ال 1۹6۵، تاکمن مدلی از مراحل توسعه و رفتار تيم ارائه داد. این 
مدل شامل چهار مرحله بود که از مرحله شکل گيری تيم شروع می شد و تا زمانی 
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که تيم به باالترین مرحله بازدهی خود می رسيد ادامه داشت. اما شایان ذکر است 
که تاکمن در 1۹70 این مدل را گسترش داد و یک مرحله دیگر به آن افزود. این 
مرحله، مرحله ای اس��ت که پروژه به اتمام رسيده است«.2 فرایند تيم سازی که در 
این بخش به آن می پردازیم، ترکيبی از تجربه نگارنده و مدل تاکمن3 مش��تمل بر 
شش مرحله زیر شامل مراحل پيش تشکيل، شکل گيری، کشمکش، هنجارسازی، 
بهره وری و مرحله فروپاش��ی است. درباره مراحل شش گانه به اختصار به شرح ذیل 

بحث می کنيم.
1. پیش تش�کیل: مرحله پيش تشکيل، مرحله ایده پردازی و مهم ترین مرحله 
تشکيل تيم اس��ت. در این مرحله اصول و مبانی تشکيل تيم پایه گذاری می شود. 
در مرحله پيش تش��کيل طرح اوليه تش��کيل تيم به صورت ای��ده در ذهن بانی یا 
بنيان گ��ذار تيم ش��کل می گيرد. رهبر تيم در پاس��خ ب��ه دغدغه های خویش فکر 
تش��کيل تيم را به صورت ذهنی ش��روع می کند. وی در ذه��ن خود همه مراحل 
تش��کيل را مرور می کند و حت��ی نام تيم را تعيين می کن��د، برایش هدف گذاری 
کوتاه م��دت، ميان مدت و بلندمدت می کند و کارکردهای آن را مش��خص می کند. 
روش ها و فرایندهای انتخاب اعضا را تدوین و ش��اخص های انتخاب اعضا را تعریف 
می کند. شناسایی اعضا، بررس��ی انطباق آنها با شاخص های تعریف شده و انتخاب 
اولي��ه اعضای تي��م در این مرحله اتفاق می افتد. خصوصيات این مرحله به ش��رح 

زیر است:
- ایده تشکيل تيم در ذهن ایده پرداز خطور می کند.
- ایده تشکيل تيم به صورت طرح جامع درمی آید.

- اهداف تيم طراحی می شود.
- شاخص های انتخاب اعضا تعيين و نهایی می شود.

- افراد واجد شاخص ها شناسایی، ارزیابی و انتخاب می شوند.
2. ش�کل گیری: در این مرحل��ه رهبر تيم تصورات ذهن��ی خویش را که در 
مرحله پيش تش��کيل، طراحی و تدوین کرده اس��ت، عماًل در قالب س��اختار اوليه 
تيمی پياده س��ازی می کند. به صورت عمليات��ی وقتی رهبر تيم از افراد منتخب و 
مورد نظر برای تش��کيل اولين جلس��ه تيمی دعوت می کند و افراد به دعوت رهبر 
تيم پاس��خ مثبت می دهند و در جلسه شرکت می کنند مرحله شکل گيری تيم به 
وقوع می پيوندد. »درباره شکل گيری گروه و علت اینکه چرا افراد به یکدیگر تعلق 
و وابستگی پيدا می کنند نظریه های عمده ای وجود دارد. مهم ترین آنها عبارتند از 
نظریه مجاورت، تعامل، مبادله و فعاليت ها و تعامالت و احساسات«.4 صرف نظر از 
اینکه افراد با چه مکانيس��م و کيفيتی انتخاب می شوند در این مرحله اعضای تيم 
ش��ناخت از یکدیگر را تجربه می کنند. افراد تيم شناخت زیادی از یکدیگر ندارند. 
ش��رح وظایف و ميزان اختيارات و مس��ئوليت های خود را نمی دانند. هر عضو تيم 
می خواهد با افراد تيم آش��نا شود، می خواهد بداند قرار است چه کاری انجام شود 
و چگونه، برای انجام کار به چه اطالعاتی نياز اس��ت و یا اینکه افراد چه اطالعاتی 
باید داش��ته باش��ند«. بدون شک س��ایر اعضا چون شما ش��ناختی از افراد ندارد، 
رفتارتان بس��يار مؤدبانه و شاید بتوان گفت محتاط تر خواهد بود. اختالف نظرتان 
را درباره مس��ائل مختلف بندرت بيان می کنيد و می خواهيد کس��ی را از دس��ت 

خ��ود آزرده نکني��د و به کل تابع مدیر [تيم] هس��تيد. 
کارهایی را اغلب به صورت انف��رادی انجام می دهيد... 
این مرحله مس��ئله و دش��واری خاصی ن��دارد و تيم ها 
بس��رعت به مرحله بعدی که کاماًل برعکس این مرحله 
اس��ت منتقل می شوند. خصوصيات تيم در این مرحله 

به شرح زیر است:۵
- دعوت از اعضا و آمادگی آنها برای شروع فعاليت

- استقرار جو مثبت در بين اعضای تيم
- اطاعت اعضا از رهبران تيم

- آشنایی تدریجی اعضا با موقعيت خود در تيم
- آش��نایی مقدمات��ی ب��ا ش��رح وظای��ف و حدود 

اختيارات
- شناخت دقيق تر از توانایی ها و نقاط قوت و ضعف 

اعضا
- شناخت بيشتر جایگاه خود و اعضا در تيم

- انجام وظيفه مطابق با معيارهاي تعيين شده

- توجه بيشتر به ارزش ها و نظرهاي دیگران
- فقدان ادراک مشترک از اهداف

- درخواست اعضا برای شروع عمليات
- درگير شدن با مراحل ساختارسازی تيمی

3. تضاد: این مرحله حس��اس ترین مرحله در مراحل تيم س��ازی به حس��اب 
می آی��د. هری��ک از اعضا در اندیش��ه توس��عه موقعيت و جایگاه خویش و کس��ب 
امتيازات و اقتدار بيشتر است. احساسات شدید و تداخل بين وظایف باعث اختالف 
و تضاد می شود. عبور از این مرحله اجتناب ناپذیر است، اما این مرحله باید سریع و 
کوتاه باشد در غير این صورت، ممکن است مخاطراتی تا حد فروپاشی برای تيم به 
وجود آورد. »این مرحله از توس��عه گروه دوره احساسات زیاد و تنش ميان اعضای 
گروه است. افراد خط مشی های رهبر گروه را آزمایش می کنند... بيشتر گروه ها در 
این مرحله به دليل کشمکش بر سر قدرت و رفتارهای سياسی که منجر به طغيان 
آشکار می شود متوقف می ش��وند«.6 رهبر تيم با وقوف بر مراحل تشکيل تيم باید 
آمادگی داش��ته باش��د که »در این مرحله برخالف مرحله قب��ل که جو مثبتی بر 
آن حاک��م بود و فضای منعطف تری وجود داش��ت، مرحله جر و بحث، گفت وگو و 
اختالف نظر بين اعضای تيم است. سخت ترین مرحله فرایند تيم سازی، این مرحله 
اس��ت و اگر تيم بتواند از این مرحله با موفقيت عبور کند، اعضا می توانند اميدوار 
باش��ند تيم به احتمال زی��اد می تواند به مرحله بعدی برس��د. در غير این صورت، 
به احتم��ال زیاد از هم خواهد پاش��يد«.7 در مرحله تضاد اعضای گروه »موجودیت 
گروه را قبول کرده اند، اما نسبت به کنترلی که گروه می خواهد بر آنان اعمال کند 

مقاومت می کنند«.۸ خصوصيات تيم در این مرحله به شرح زیر است:۹
- وجود مشاجرات لفظی و مجادالت بين اعضا

- مطرح شدن مقوله هاي شخصي و اختالف برانگيز
- گرایش به سمت فردگرایی

- اختالف بر سر نقش ها و حوزه های نفوذ
- تداخل شرح وظایف

4. آرامش و هنجارسازی: بعد از پشت سر گذاشتن مرحله مخاطره آميِز تضاد، 
تيم ها از طریق نهایی کردن س��اختار تيمی وارد مرحله انسجام درونی می شوند و 
کار و فعاليت آغاز می ش��ود. تيم »می تواند در این مرحله روح و ش��خصيت خود را 
به دست آورد؛ به این صورت که اعضای دیگر خود را به عنوان عضوی از تيم قبول 
می کنند. خواس��ته ها و نظرات شخصی خود را باالتر از هدف تيم نمی دانند. قدرت 
نقدپذیری خود را باال می برند. وظایف و نقش افراد به طور دقيق مشخص می شود 
و هر فرد برای رس��يدن به هدف مش��ترک تيم تالش می کن��د«.10 در این مرحله 
رواب��ط عادی و روان در تيم جاری می ش��ود و فراین��د ارتباطات به طور صحيحی 
مس��تقر می ش��ود. در این مرحله »اعضا باور می کنند که نقش های مناسب خود را 
یافته اند [و نيز نقش های آنان به رسميت شناخته شده است] و احساس خوبی از 
روحيه کار تيمی را تجربه می کنند و [می پذیرند که] گروه به عنوان یک کل تالش 
می کن��د«.11 برخی از صاحب نظران این دوره را »انس��جام« نيز ناميده اند. در این 
مرحله بر فعاليت های تيم روند مثبت حاکم می ش��ود به عبارت دیگر، این مرحله 
دوره رش��د نيز محسوب می ش��ود. »بين اعضای گروه 
روابط مس��تحکمی ب��ه وجود می آید که نش��ان دهنده 
انس��جام اس��ت. در این مرحله هنجارهای گروه شکل 
می گيرد«.12 به همين دليل برخی از صاحب نظران آن 
را مرحله هنجارسازی هم می نامند. نکته قابل توجهی 
که در این مرحل��ه وجود دارد و می تواند زنگ خطری 
برای آن باشد، برگشت به مرحله قبل در اثر تغييراتی 
است که می تواند در تيم رخ دهد. شاید تيم بارها بين 
ای��ن دو مرحله حرکت کند، ولی بعد از اینکه به حدی 
از بلوغ و پختگی برسد می توان مطمئن بود تعداد این 
تکرار خيلی کم می ش��ود و تيم می تواند بسرعت شکل 
واقع��ی خود را بيابد. خصوصيات تيم در این مرحله به 

شرح زیر است:13
- افزایش اعتماد و اطمينان بين اعضا

- افزایش انس��جام تيمی و اس��تحکام ساختارهای 
تيمی

مرحل�ه  پیش تش�کیل،  مرحل�ه 
ایده پ�ردازی و مهم تری�ن مرحل�ه 
تشکیل تیم اس�ت. در این مرحله 
تی�م  تش�کیل  مبان�ی  و  اص�ول 
پایه گ�ذاری می ش�ود. در مرحل�ه 
پیش تش�کیل طرح اولیه تش�کیل 
تیم به صورت ایده در ذهن بانی یا 

بنیان گذار تیم شکل می گیرد. 



46

ش
آموز

شماره ششم / اسفندماه 1393

- استقرار روند رشد بر فعاليت های تيم
- افزای��ش تفاهم و درک متقابل نس��بت به وجود 

اختالفات
- مشخص تر شدن اهداف و مقاصد و راهبردها

- تحقق اهداف و راهبردها
- جم��ع آوري منظ��م اطالعات و تهي��ه طرح هاي 

کاري
5. بهره وری: این مرحل��ه در برخی مآخذ مرحله 
تکامل نيز نام گذاری ش��ده است، درواقع مرحله نهایی 
رش��د گروه اس��ت که پس از آن به کاره��ای روزانه و 
هميشگی خود می پردازد. در این مرحله بهره وری تيم 
به حداکثر می رس��د به عبارت دیگر، »تيم به باالترین 
ميزان کارایی و بازدهی خود می رس��د و برای حرکت 
به سمت هدف استراتژی مشخصی پيدا می کند. افراد 
دارای مس��ئوليت پذیری باالیی هس��تند و برای انجام 

کارها نيازی به مداخله مس��تقيم مدیریت ندارند. تصميم ها به صورت جمعی و در 
یک محيط کاماًل دوس��تانه و آکنده از احترام گرفته می شود. می توان خصوصيات 
مثبت دیگری را برای این مرحله ش��مرد. خصوصيات تيم در این مرحله به ش��رح 

زیر است:14
- افزایش ویژگی های کار تيمی نظير انعطاف پذیري
- درک و استقرار بهتر اهداف و انتظارات و وظایف

- به کارگيري انرژي همة افراد
- افزایش کارآیی و اثربخشی

- حل و رفع اختالفات و تضادها
6. مرحل�ه فروپاش�ی: آخرین مرحل��ه در فرایند تيم س��ازی مرحله افول و 
فروپاش��ی تيم است. در این مرحله گروه آماده می شود تا پایان موجودیت خود را 
اعالم کند.1۵ یک گروه منس��جم پس از اتم��ام کارش در صورت ضرورت می تواند 
منحل ش��ود. به همين دليل الزم است مرحله فروپاش��ی نيز در نظر گرفته شود، 
بویژه وقتی گروه ها به طور موقت یا پروژه ای تش��کيل می ش��وند، به طور طبيعی 
حتماً ای��ن دوره را تجربه خواهند کرد. گروه های زمان مند، نظير تش��کل ها از آن 
جمله انجمن ها، ش��وراهای دانش آموزی، گروه های هالل احمر و... از این دسته اند. 
در تيم های��ی که با مدل پروژه ای اداره می ش��وند درنهایت، کارهای پروژه به پایان 
می رس��د و گروه باید آماده شود پایان موجودیت خود را اعالم کند. در این مرحله 

کارهای زیر باید انجام شود:16
- تحقق هدف های تيم

- ارزیابی عملکرد تيم و اعضای آن
- ثبت و انتقال درس آموخته های پروژه و تيم

- توجه اصلی معطوف به تحویل صحيح نتایج نهایی به مرجع مافوق

بحث و گفت وگو
اگ��ر به ابت��دای این بح��ث مراجعه کني��د، معلوم 
می ش��ود مرحله پيش تشکيل توسط نگارنده به مراحل 
پيش��نهادی تاکمن اضافه شده است. درنتيجه، مراحل 
تيم س��ازی ش��ش مرحله ای ش��ده اس��ت. تشکل های 
دانش آم��وزی عموماً زمان مند هس��تند درنتيجه، تمام 
مراح��ل ش��ش گانه را تجرب��ه می کنند. ب��رای اعمال 
مدیریت و رهبری بر تيم ها، آگاهی از مراحل رشد تيم 
برای اوليای مدرسه، بویژه رهبران و البته برای اعضای 
تيم ها ضروری اس��ت. عدم شناخت فرایند تشکيل تيم 
باعث می ش��ود همه افراد دخيل و دست اندرکار وقتی 
با پدیده مش��اجرات لفظی یا مج��ادالت که مربوط به 
مرحله تضاد اس��ت، مواجه ش��وند ناخ��ودآگاه به غلط 
بودن کار تيمی بيندیش��ند و الجرم اس��تنباط منفی 
در آنه��ا ش��کل گي��رد. درحالی که آگاهان ب��ه فرایند 
تيم سازی آن را پدیده ای کاماًل طبيعی تلقی می کنند. 

آگاهی از این مراحل باعث می ش��ود اوليای مدرس��ه و 
اعضای تيم بس��هولت از آن عبور کنند. به عالوه، اوليای 
مدرس��ه بخصوص با اعمال مدیری��ت صحيح و اعمال 
آموزش هایی نظير آموزش کار تيمی مدت زمان مرحله 
تض��اد را کوتاه ت��ر می کنند و تيم را ب��ه مراحل بعدی 
سوق می دهند تا کارکردهای تيم هرچه سریع تر اتفاق 
افتد. همان طور که پيشتر بدان اشاره شد، تشکل های 
دانش آموزی فرصت اجتماعی شدن را به دانش آموزان 
می دهد و تمرینی برای ورود به عرصه اجتماعی است. 
بنابراین، اوليای مدرس��ه وظایف مهمی بر عهده دارند 

که به اهم آنها اشاره می شود:
- توج��ه به نق��ش کلي��دی رهبر تي��م در فرایند 

تيم سازی
- کسب آگاهی الزم از دانش و مهارت کار تيمی

- اس��تقرار کار تيم��ی در عم��ل و اعم��ال آن در 
تشکل های دانش آموزی

- شناس��ایی افراد مستعد و انگيزه مند و تش��ویق آنها برای تأسيس یا ورود به 
تشکل ها

- آموزش کار تيمی به دانش آموزان شناسایی شده
- هدایت علمی و عملی افراد مستعد برای طی مراحل تشکيل کار تيمی

تشکیل تیم به مثابه یک سازمان کوچک
فرض می کنيم دانش آموزی بخواهد با مطالعه سلسله مقاالت حاضر به صورت 
تمرینی تيمی تأس��يس کند که برایش به منزله کار عملی مقدماتی برای تأسيس 
یک ش��رکت واقعی در بازار کس��ب وکار محسوب ش��ود. انجام این کار امکان پذیر 
است. برای این منظور باید مراحل زیر را در تيم سازی مدنظر قرار دهد. این مراحل 
عبارتند از: مرحله ایده پردازی، طراحی اوليه س��اختار، انتخاب اعضا، توانمندسازی 
و آم��وزش، ساختارس��ازی نهایی، و ارائه عملکرد. این مراحل با توليد کس��ب وکار 
شباهت کامل ندارد، اما به طور نسبی دانش آموزان را برای آشنایی عملی با مقوله 
تيم س��ازی آماده می کند. در این بخش توضيح مختصری از هریک از مراحل ارائه 

می شود.
1. مرحله ایده پردازی

در مرحل��ه ایده پ��ردازی، دانش آموز ایده پرداز - به عن��وان رهبر تيم- باید یک 
یا چند ایده مورد عالقه خود را فهرس��ت کند، س��پس از بين آن ایده ها با در نظر 
گرفتن سه جنبه ممکن ترین، پرمشتری ترین و کم هزینه ترین فعاليت بهترین ایده 
را انتخاب کند. بهترین ایده آن است که در هر سه جنبه بيشترین امتياز را کسب 
کند. در این حالت فرد می تواند آن ایده را دس��تمایه تش��کيل تيم مورد نظر خود 
قرار دهد. ایده ها می تواند در زمينه های علمی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی 

یا هر زمينه مورد عالقه دیگر باشد.
2. طراحی اولیه ساختار

قبل از تش��کيِل تيم، ایده پ��رداز، تمام فعاليت های 
احتمالی تيم را شناسایی و فهرست می کند و متناسب 
با نقش های مورد نياز، س��اختار تيم را طراحی می کند. 
در طراحی س��اختار، رهبر تيم، عالوه بر نقش ها، شرح 
وظایف همه پست های سازمانی و نقش های تخصصی 
تيم را نيز تدوین می کند. همان گونه که در بخش های 
قبل اشاره شد، نقش های س��ازمانی عموماً غيرهمگن 

هستند. ساختار فوق اوليه و غيرنهایی است.
3. انتخاب اعضا

انتخاب اعضا به دقت توسط رهبر تيم انجام می شود. 
مبنای انتخاب این است که افراد منتخب باید حداکثر 
تناس��ب را با پس��ت مورد نظر داش��ته باشند. حداکثر 
تناس��ب بين نياز تيم و توانایی فرد باید برقرار باش��د. 
انتخ��اب اعضا به ص��ورت تلفيقی اس��ت، یعنی تلفيق 
شناخت و موفقيت در آزمون. شناخت رهبر تيم از فرد 

 همان طور که پیش�تر بدان اشاره 
دانش آم�وزی  تش�کل های  ش�د، 
ب�ه  را  اجتماع�ی ش�دن  فرص�ت 
دانش آم�وزان می ده�د و تمرینی 
ب�رای ورود ب�ه عرص�ه اجتماع�ی 
اس�ت. بنابرای�ن، اولیای مدرس�ه 

وظایف مهمی بر عهده دارند

عدم ش�ناخت فرایند تشکیل تیم 
باعث می ش�ود همه اف�راد دخیل 
و دس�ت اندرکار وقت�ی ب�ا پدیده 
مش�اجرات لفظی ی�ا مجادالت که 
مربوط به مرحله تضاد است، مواجه 
ش�وند ناخودآگاه به غلط بودن کار 
تیمی بیندیشند و الجرم استنباط 

منفی در آنها شکل گیرد.
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باعث اعتماد اوليه می شود و وی به مصاحبه دعوت می شود و سپس موفقيت فرد 
در مصاحبه کار انتخاب را تقریباً کامل می کند.

4. توانمندسازی و آموزش
افراد منتخب تحت آموزش های توانمندس��ازی و جامعه پذیری قرار می گيرند. 
آموزش ها باعث بهبود توانایی افراد می شود و تحقق اهداف تيم را تسهيل می کند.

5. ساختارسازی نهایی و طی مراحل قانونی
رهبر تيم با مش��ارکت اعضای منتخب، در س��اختار اوليه تجدیدنظر می کند و 
ساختار نهایی تيم را شامل نقش ها، شرح وظایف و سلسله مراتب سازمانی طراحی 
و تصوی��ب می کند. در س��اختار نهایی نقش های رهب��ری، اداری، مالی، بازرگانی، 
تولي��د، پش��تيبانی، تأیيد و افراد مورد نظر و الیق ب��رای تصدی تعيين و عهده دار 

مسئوليت ها خواهند شد.
6. ارائه عملکرد

در ای��ن مرحل��ه کار اجرای��ی تي��م رس��ماً و عماًل آغ��از می ش��ود و خدمات 
هدف گذاری شده را توليد می کند. به عبارت دیگر، تيم وارد فعاليت واقعی می شود. 
در ای��ن مرحله کاماًل طبيعی اس��ت که عملکرد تيم بای��د در جهت تحقق اهداف 

سازمانی باشد.

تشکیل تیم دانش آموزی در عمل
مدرس��ه بس��تر مناس��بی برای فعاليت گروهی دانش آموزان است. در بين آنها 
عالقه من��دان فراوان��ی وجود دارن��د که مایلن��د در زمينه های اقتص��ادی، علمی، 
فرهنگی، هنری، ورزش��ی، و... فعالي��ت و همکاری کنند. در این بخش یک فرایند 
گام به گام هفت مرحله ای پيش��نهاد می شود که به دانش آموزان در تمرین و کسب 
مهارت تيم س��ازی کمک ش��ایانی می کن��د، بویژه برای ایجاد اعتم��اد به نفس در 
دانش آموزان در ورود به بازار کس��ب وکار هم می تواند بسيار مؤثر باشد. در صورت 
اجرا می توان اميد داش��ت تيم سازی بهره ورانه ای را شاهد باشيم. برای تشکيل یک 

تيم دانش آموزی باید گام های زیر بدقت اجرا شود:
- گام اول: از اف��راد باورمند به کار تيمی در تصدی تش��کل های دانش آموزی 
استفاده کنيم. از افراد فردگرا و غير باورمند به کار جمعی نمی توان انتظار موفقيت 

در این امر داشت.
- گام دوم: بای��د تيم س��ازی را به اوليای مدرس��ه که متصدیان تش��کل های 

دانش آموزی هستند، آموزش داد تا دانش و مهارت تيم سازی را کسب کنند.
- گام س��وم: اوليای مدرس��ه باید از بين دانش آموزان توانمن��د، افراد باورمند، 
مس��تعد و انگيزه مند در زمينه کار تيمی را شناس��ایی کنند و آنها را در دو دسته 
طبقه بندی کنند؛ دس��ته اول افراد مس��تعد رهبرِی تيم و دسته دوم افراد مستعد 

همکاری در امور اجرایی تيم.

- گام چه�ارم: اوليای مدرس��ه بای��د کار تيمی را به افراد دس��ته اول و دوم 
آم��وزش دهند و س��عی کنند تا حد ممکن افراد دس��ته اول را ب��رای قبول نقش 

رهبری و افراد دسته دوم را برای تصدی امور اجرایی در تيم تشویق کنند.
- گام پنجم: سپس از افراد دسته اول در گام قبلی بخواهند با استفاده از افراد 
دسته دوم، یک تيم کارآمد تشکيل دهند و یک موضوع ورزشی، فرهنگی، مذهبی، 

علمی، هنری یا هر موضوع دیگر را مبنای کار تيمی خود قرار دهند.
-  گام ششم: تيم های تشکيل شده تحت نظارت اوليای مدرسه باید به فعاليت 
عمل��ی مب��ادرت کنند. به موازات فعاليت عملی، اعض��ا باید تحت آموزش هفتگی 
هدفمند قرار گيرند. آموزش ها می تواند در زمينه ش��رح وظایف، مس��ئله یابی، حل 

مسئله، اولویت بندی و... باشد.
- گام هفتم: فعاليت های تيم باید همه هفته ارزیابی ش��ود تا ميزان دستيابی 
به اهداف و انجام ش��رح وظایف اندازه گيری ش��ود. آن گاه نسبت به اصالح و بهبود 

رفتار اعضا و اهداف و روش های تيم اقدام شود.
پی نوشت ها

1 . فرداد، فریدون، تیم سازی و مراحل رشد یک تیم )مدل تاکمن).
2 . همان.

3 . دنيادیده، علی، یان فلمينگ، اصول موفقيت در کار تيمی، نش��ر اندیش��ه 
آریا، ص 36.

4 . احم��دی، پرویز و حس��ينی، فره��اد، موفقيت کار گروه��ی و تيمی، دفتر 
پژوهش های فرهنگی، 13۹0، ص۵۸.

۵ . فرداد، فریدون، تیم سازی و مراحل رشد یک تیم )مدل تاکمن).
6 . رضایيان، علی، مبانی رفتار سازمانی، نشر سمت، 13۹1، ص2۵3.

7 . همان.
۸ . احم��دی، پرویز و حس��ينی، فره��اد، موفقيت کار گروه��ی و تيمی، دفتر 

پژوهش های فرهنگی، 13۹0.
۹ . فرداد فریدون، تیم سازی و مراحل رشد یک تیم )مدل تاکمن).

10 . همان.
11 . رضایيان، علی، مبانی رفتار سازمانی، نشر سمت، 13۹1، ص2۵3.

12 . احم��دی، پرویز و حس��ينی، فرهاد، موفقيت کار گروه��ی و تيمی، دفتر 
پژوهش های فرهنگی، 13۹0.

13 . فرداد، فریدون، تیم سازی و مراحل رشد یک تیم )مدل تاکمن).
14 . همان.

1۵ . احم��دی، پرویز و حس��ينی، فرهاد، موفقيت کار گروه��ی و تيمی، دفتر 
پژوهش های فرهنگی، 13۹0، ص۵۸.

16 . فرداد، فریدون، تیم سازی و مراحل رشد یک تیم )مدل تاکمن).

رهب�ر تی�م ب�ا مش�ارکت اعضای 
اولی�ه  س�اختار  در  منتخ�ب، 
تجدیدنظر می کند و ساختار نهایی 
تیم را شامل نقش ها، شرح وظایف 
و سلس�له مراتب سازمانی طراحی 
و تصوی�ب می کن�د. در س�اختار 
نهای�ی نقش های رهب�ری، اداری، 
مالی، بازرگانی، تولید، پش�تیبانی، 
تأیی�د و افراد م�ورد نظ�ر و الیق 
ب�رای تص�دی تعیین و عه�ده دار 

مسئولیت ها خواهند شد.
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تربيت سياس��ي و اجتماعي در آموزش و پرورش 
داراي ی��ک س��ابقه نس��بتاً طوالني اس��ت. البته در 
س��ال هاي قبل از پيروزي انق��الب، عرصه آموزش و 
پرورش و مدارس کش��ور، کانون مبارزات سياس��ي 
ب��ود و هدایت بخش بزرگ��ي از برنامه هاي ضد رژیم 
شاه توسط معلمان و دانش آموزان صورت مي گرفت. 
پس از انقالب هم باز م��دارس در مرکز فعاليت هاي 
سياس��ي قرار داش��ت و گروهک ها در مدارس فعال 
بودن��د و حامي��ان انقالب اس��المي ني��ز در همين 
مدارس، ب��ه مبارزه فکري و سياس��ي با جریان هاي 
ضدانقالب��ي مي پرداختند و بس��ياري از معلمان نيز 
جان خود را بر سر اعتقادات خود گذاشتند. با شروع 
جن��گ تحميلي باز این مدارس بودند که پش��تيبان 
جبهه ها ش��دند و از معلم و دانش آموز در خط مقدم 
جنگ حضور یافتند و ت��ا پایان دفاع مقدس هزاران 

معلم و دانش آموز به ش��هادت رسيدند تا معلوم شود 
که ش��ور انقالبي و شعور مکتبي در ميان این جامعه 

بزرگ فرهنگي به چه ميزان پررونق است.
بعد از پایان دفاع مقدس، س��ازندگي در دس��تور 
کار ق��رار گرفت و دولت س��ازندگي بر س��ر کار آمد. 
علي رغ��م ت��الش این دول��ت براي افزای��ش توليد و 
س��اختن خرابي هاي جنگ و افزایش رشد اقتصادي، 
به دليل اولویت یافتن مس��ائل اقتصادي، در برخي از 
حوزه ها ما شاهد رکود شدیم که فعاليت سياسي در 
س��طح کشور یکي از مصادیق آن بود. در محيط هاي 
دانش��گاهي و م��دارس ه��م این رک��ود فعاليت هاي 
سياسي را شاهد بودیم. در همان سال ها مقام معظم 
رهبري براي جبران این نقيصه وارد ميدان ش��دند و 
از همه گروه هاي سياس��ي و جریانات خواس��تند که 
به فعاليت سياس��ي خود وس��عت بيشتري ببخشند. 

از جمل��ه در همي��ن زمين��ه در روز 12 آبان س��ال 
72 ایش��ان در س��خناني در جم��ع دانش��جویان و 

دانش آموزان فرمودند: 
»بن��ده دل��م می خواه��د ای��ن جوانان ما ش��ما 
دانشجویان؛ چه دختر، چه پسر و حّتی دانش آموزان 
مدارس، روی این ریزترین پدیده های سياس��ی دنيا 
فک��ر کنيد و تحلي��ل بدهيد. گيرم ک��ه تحليلی هم 
بدهيد که خالف واقع باش��د؛ باش��د! خدا لعنت کند 
آن دس��ت هایی را که ت��الش کرده اند و می کنند که 
قشر جوان و دانشگاه ما را غيرسياسی کنند. کشوری 
که جوانانش سياسی نباش��ند، اصاًل توی باغ مسائل 
سياس��ی نيستند، مسائل سياسی دنيا را نمی فهمند، 
جریان های سياس��ی دني��ا را نمی فهمن��د و تحليل 
درست ندارند. مگر چنين کشوری می تواند بر دوش 
مردم، حکومت و حرکت و مبارزه و جهاد کند!؟ بله؛ 

پرونده دوم

نگاهي گذرا به فعالیت هاي حوزه تربیت سیاسي اجتماعي در آموزش و پرورش

به یاد روزهای
 پررونق شور و شعور
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برگزاري جلس�ات پرس�ش و پاس�خ 
دانش آموزي البته با محدودیت زیادي 
هم مواجه بود ک�ه مهمترین آن نبود 
نی�روي انس�اني واج�د صالحی�ت و 
نداش�تن کارشناس�ان مطلع و داراي 
فراغت براي حضور در تمامي مدارس 
بود. در شهري مثل تهران در آن زمان 
تنها 3 کارشناس به صورت ادواري در 
دبیرستان ها  حاضر مي شدند و این به 
معناي آن بود که هر دبیرستان شاید 
در هر سال تحصیلي تنها مي توانست 
یک ب�ار نشس�ت پرس�ش و پاس�خ 

سیاسي را برگزار کند. 

اگر حکومت استبدادی باشد، می شود. حکومت های 
مستبد دنيا، صرفه شان به این است که مردم سياسی 
نباشند؛ مردم درک و تحليل و شعور سياسی نداشته 
باش��ند. اما حکومتی که می خواهد به دس��ت مردم 
کارهای ب��زرگ را انجام دهد؛ نظ��ام را می خواهد با 
قدرت بی پایان مردم به س��ر منزل مقصود برس��اند 
و م��ردم را همه چيز نظام می دان��د، مگر مردمش - 
بخص��وص جوان��ان، و باالخص جواناِن دانش��جویش 
– می توانند غيرسياس��ی باش��ند!؟ مگر می ش��ود!؟ 
عالِم ترین عالِم ها و دانش��مندترین دانشمندها را هم، 
اگر مغز و فهم سياس��ی نداشته باشند، دشمن با یک 
آب نب��ات تُرش می تواند ب��ه آن طرف ببرد؛ مجذوب 
خودش کند و در جهت اهداف خودش قرار دهد! این 

نکات ریز را باید جوانان ما درک کنند«.
این سخنان رهبري باعث ایجاد حرکتي در حوزه 
فعاليت سياس��ي شد و از جمله در مدارس هم شاهد 
شروع تحرکي تازه شدیم. براي تامين نظرات رهبري 
و گسترش فعاليت هاي سياسي اجتماعي در مدارس 
کش��ور، راهکارهایي در دستور کار قرار گرفت که به 
برخي از مهمترین آنها در این گزارش اجمالي توجه 

خواهيم کرد.

1- ایجاد ساختار سازمانی تربیت سیاسی
نخستين نيازي که باید به آن پاسخ داده مي شد، 
ایج��اد س��اختاري بود ک��ه بتواند فعالي��ت در حوزه 
تربيت سياس��ي اجتماعي معلمان و دانش آموزان را 
برنامه ریزي و مدیری��ت و اجرا کند. به همين دليل، 
در حوزه ستادی )اداره کل فرهنگی و هنری( واحدی 
تحت عنوان »کارشناس��ی تربيت سياسی اجتماعی« 
ایجاد شد که در آن یک کارشناس مسئول و حداقل 
س��ه الی چهار کارش��ناس مجرب فعاليت مي کردند. 
در اس��تان های سراس��ر کش��ور هم یک کارش��ناس 
مستقل و توانمند در حوزه تربيت سياسی اجتماعی 
دانش آم��وزان و در برخی از مناطق ی��ک کاردان یا 
کارش��ناس با وظایف تجميع شده از حوزه وظایف و 
مأموریت های کارشناسی تربيت سياسی – اجتماعی 
و ایام ا... و مناس��بت ها، عهده دار برنامه ریزی و انجام 
فعاليت های مربوط به تربيت سياس��ی دانش آموزان 
ش��دند. این پيش بينی دقي��ق و آینده نگرانه، تأثيري 
بس��زا و نقش��ي بی بدیل در تقویت جایگاه و توسعه 
فعاليت های مربوطه داش��ت و ب��ه انجام دقيق کارها 
و س��اماندهی امور کمک ش��ایانی می کرد. متأسفانه 
انحالل آن و حذف این ساختار سازمانی هوشمندانه 
در اواخر دولت آقای خاتم��ی، ضربه مهلکی به بدنه 
نحي��ف و پيکره جوان این فعاليت ها وارد کرد و عماًل 
پيگيری چنين سياستی را غيرممکن یا بالاثر ساخت.

2- طراحی و اجرای »نشریه دیواری دانش آموزی«
یکي از نخستين فعاليت هایي که در حوزه تربيت 
سياس��ي اجتماعي در آموزش و پرورش مورد توجه 
ق��رار گرف��ت، برگزاري مس��ابقات »نش��ریه دیواري 
دانش آم��وزي« بود که با توجه ب��ه امکانات آن زمان 
مدارس، کاري جذاب محس��وب مي شد. طراحی این 
نش��ریه به گونه ای بود که دانش آموزان عالقه مند به 
فعاليت های سياس��ی مي بایس��ت محتوایي را فراهم 

کنند که شامل تحليل یک رویداد سياسی، بيان یک 
واقعه مهم تاریخی، پرس��ش و پاسخ، جدول، معرفی 
کتاب، حکایت سياسی، شعر، داستان کوتاه، چيستان 
و ... ب��ود. دانش آموزان به صورت گروهي )حداکثر ۵ 
نفر( به تهيه و آماده س��ازي این نش��ریه مبادرت و به 
طرز بس��يار زیبا و خالقان��ه اي آن را طراحی کرده و 
در مسابقات ش��رکت می دادند. این نشریات دیواري 
سياس��ي در مراح��ل گوناگون از مدرس��ه تا س��طح 
کشوری، مورد داوری قرار گرفته و به برگزیدگان اول 
تا س��وم آن جوایز  ارزنده اي اهدا می شد. ضمن این 
که برگزیدگان مرحله کشوری در یک اردوی 4 روزه 
در یکی از مناطق خوب و زیبای کش��ور مثل رامسر 
گرد هم می آمدند و به صورت حضوری ضمن شرکت 
در کالس های آموزش��ي تربيت سياسی و اجتماعی، 
نش��ریه دیواری ویژه اي را در محل اردو خلق و عماًل 
فعاليت های جمع��ی و گروهی را در کنار هم تمرین 

می کردند.

3- برگزاري جلس�ات پرس�ش و پاس�خ سیاسي 
دانش آموزان و مربیان در سطح مدارس و مناطق

یکي دیگر از نخس��تين فعاليت های��ي که در آن 
س��ال ها در دس��تور کار قرار گرفت،  تشکيل جلسات 
پرسش و پاسخ براي دانش آموزان و مربيان و معلمان 
ب��ود. در این زمينه ش��هر تهران و ام��ور تربيتي آن 
پيش��تاز بود و س��ال ها قبل از این که بر اثر سخنان 
رهبري موجي در کش��ور ایجاد شود، فعاليت مرتبط 
ب��ا تربيت سياس��ي و اجتماعي در ش��هر تهران آغاز 
ش��ده ب��ود. در این جلس��ات کارشناس��ان مطلع از 
مس��ائل سياسي ایران و جهان حضور مي یافتند و به 
پرس��ش هاي دانش آموزان و معلمان و مربيان پاسخ 

مي دادند.
طبعا این جلسات در س��طح دبيرستان ها برگزار 
مي ش��د که این گونه مسائل براي آنها اهميت داشت 
و بهان��ه آن نيز مناس��بت هاي سياس��ي و اجتماعي 
مهمي بود که در طول س��ال مطرح بودند. مش��خصا 

در آس��تانه انتخابات ب��ر دامنه این گون��ه فعاليت ها 
افزوده و با دعوت از چهره هاي سياسي شناخته شده 
در س��طح کش��ور، مواضع نيروهاي سياسي متفاوت 
ب��راي معلم��ان و مربيان تش��ریح و تبيين مي ش��د. 
معموالً براي دانش آموزان از کارشناس��ان سياس��ي 
که با فضاي مدارس کش��ور هم آش��نا بودند استفاده 
مي شد زیرا بس��ياري از چهره هاي سياسي علي رغم 
آشنایي با مسائل سياسي کشور، چون فضاي مدارس 
و جو حاک��م بر ذهنيت مخاطبان را نمي ش��ناختند 
متأسفانه در ایجاد حس اقناع ذهني در دانش آموزان 
موفق نبودند و به همين دليل، حتما از کارشناساني 
استفاده مي شد که تا حدي با روان شناسي نسل جوان 
هم آش��نا بوده و پرسش هاي ذهن مخاطبان را رصد 
ک��رده بودند و آمادگي کافي براي رویارویي فکري با 
سئواالت دانش آموزان را داشتند. البته براي معلمان 
و مربيان دعوت از فعاالن سياسي جناح هاي مختلف 
بالمانع بود زیرا هدف از برگزاري این جلس��ات، آشنا 
کردن آنان با مواضع احزاب و گروه هاي سياس��ي بود 

که با این گونه جلسات ميسر مي شد.
از س��ال 72 به بعد این گونه نشست هاي سياسي 
در سراسر کش��ور به صورت پراکنده برپا و تعداد آن 
زیاد و زیادتر ش��د. البته برگزاري جلسات پرسش و 
پاسخ دانش آموزي با محدودیت زیادي هم مواجه بود 
که مهمترین آن نبود نيروي انس��اني واجد صالحيت 
و نداش��تن کارشناس��ان مطلع و داراي فراغت براي 
حضور در تمامي مدارس بود. در ش��هري مثل تهران 
در آن زم��ان تنها 3 کارش��ناس )مش��اعي، بلخاري 
و ش��اهد( به صورت ادواري در دبيرس��تان ها  حاضر 
مي ش��دند و این به معناي آن بود که هر دبيرس��تان 
شاید در هر س��ال تحصيلي تنها مي توانست یک بار 

نشست پرسش و پاسخ سياسي را برگزار کند. 
یک��ي از اقدام��ات صورت گرفت��ه در این زمينه، 
تدوی��ن تجارب برگزاري این گونه جلس��ات در قالب 
ی��ک جزوه آموزش��ي بود که در آن ب��ه تمام جوانب 
کار توجه شده بود، از نحوه ورود و خروج در مباحث 
ت��ا چگونگي ش��کل دادن ب��ه محتواي جلس��ات و 
پرس��ش هاي مهمي که مطرح هستند و نيز مختلط 
ب��ودن یا نبودن جلس��ات و حتي مش��خصات محل 
برگزاري جلس��ات و زمان مطلوب این نشس��ت ها و 
هر چيز دیگري که دانس��تن آنها براي برگزاري این 
جلس��ات مفيد هس��تند. این جزوه آموزش��ي براي 
مربيان تکثير ش��د تا آنان مبتني ب��ر این تجارب به 

برگزاري جلسات پرسش و پاسخ اقدام کنند.

4- انتشار نشریه دیواري »پنجره باز«
یک��ي از فعاليت ه��اي سياس��ي م��ورد عالق��ه 
دانش آم��وزان که قبل از س��ال 72 در کش��ور انجام 
مي شد، انتشار نش��ریه دیواري »پنجره باز« بود. این 
نش��ریه با خواست معاونت پرورشي وقت شهر تهران 
)فيض��ي زاده( و با تالش کارش��ناس سياس��ي وقت 
)پورقربان( آغاز به کار کرد و در سطح دبيرستان هاي 
ش��هر تهران در مع��رض مطالعه دانش آم��وزان قرار 
گرف��ت اما بعدها با نظر مثبت معاونت پرورش��ي آن 
دوره وزارت آم��وزش و پرورش )حس��ين هراتي( به 
سراس��ر کش��ور تعميم یاف��ت و زیر نظ��ر مدیرکل 



50

پرونده دوم

شماره ششم / اسفندماه 1393

فرهنگي هنري وقت )جبار رضایي( چندین ش��ماره 
براي سراسر کشور منتشر شد.  

انتخ��اب ای��ن ایده ب��ه این دليل ب��ود که در آن 
س��ال ها، نش��ریه دیواري یک��ي از فعاليت هاي رایج 
در م��دارس ب��ود و دانش آموزان با تش��کيل گروه به 
آماده س��ازي نش��ریات دیواري مبادرت مي کردند اما 
انتش��ار ادواري یک نشریه دیواري به صورت متمرکز 
براي دبيرس��تان هاي سراسر کشور س��ابقه نداشت. 
تولي��د محتواي این نش��ریه را یکي از کارشناس��ان 
مرتبط با آموزش و پرورش )ش��اهد( بر عهده داشت 
ک��ه در هر ش��ماره ب��ه یکي از س��ئواالت مهم ذهن 
دانش آموزان پاس��خ مي داد. هدف انتشار این نشریه 
عالوه بر پاسخگویي به پرس��ش  دانش آموزان، دادن 
هویت ایراني اس��المي به نس��ل جوان و احياي غرور 
ملي آنان بود. انتشار این نشریه دیواري بعد از مدتي 

متوقف شد. 

5- توزیع نشریات مورد نیاز معاونان پرورشي 
ب��راي افزایش ت��وان فکري و تحليل��ي مربيان و 
معاونان پرورشي سراسر کش��ور، معاونت پرورشي و 
کارشناسي سياسي اداره کل فرهنگي و هنري یا باید 
به توليد نش��ریات جدید مبادرت مي کرد یا از ميان 
نشریات خبري – تحليلي موجود باید برخي را تهيه 
و در اختيار آنان قرار مي داد. تا زماني که توان توليد 
محتواي مورد نياز در کارشناس��ي سياس��ي معاونت 
پرورش��ي وجود نداش��ت طبعا بهتری��ن کار این بود 
که برخي از نش��ریات موجود ک��ه براي مربيان مفيد 
بودند، تهيه و براي مطالعه در اختيار آنان قرار گيرد. 
کارش��ناس سياس��ي اداره کل فرهنگ��ي هنري طي 
دوره هاي مختلف با خرید انبوه برخي از این نشریات 
و بولتن ه��ا،  فرصت��ي را فراهم مي کرد ت��ا مربيان و 
معاونان پرورش��ي در جریان مهمترین مسائل جاري 
کشور قرار گيرند و توان تحليلي خود را ارتقا بخشند. 
یکي از نشریاتي که با این شيوه در اختيار معاونان 
پرورشي سراسر کشور قرار مي گرفت، نشریه »رویداد 
و تحليل« دفتر سياسي سپاه پاسداران بود که در آن 
دوره، یکي از مهمترین نش��ریاتي بود که به الیه هاي 
پنهان تر مس��ائل هم نقبي مي زد و ناگفته هایي را در 
بر داشت. همچنين نشریه »بولتن فرهنگي« سازمان 

تبليغات اسالمي هم با توجه به محتواي فرهنگي آن 
و نيز تصویري که از عملکرد جریان هاي فرهنگي آن 

سال هاي کشور ارائه مي داد، مورد توجه بود. 

6- تولید بولتن ویژه مربیان و معاونان پرورشي
کارشناس��ي سياس��ي اداره کل فرهنگي و هنري 
بتدریج این توان را کسب کرده بود که عالوه بر تهيه 
محتواه��ای فکری توليد ش��ده در منابع معتبر، خود  
نيز به توليد نشریه و بولتن خبري – تحليلي مبادرت 
کن��د و نيازه��اي روز مربيان و معاونان پرورش��ي را 
پاسخگو باشد. در این راستا بولتن خبري ویژه مربيان 
به صورت ماهانه توليد و براي مربيان ارس��ال مي شد. 
ویژگي مثبت این بولتن به نس��بت نش��ریات دیگري 
که براي مربيان و معاونان خریداري و ارسال مي شد، 
محت��واي اختصاصي و مورد نياز آنان بود. ش��اید در 
نش��ریات دیگر، مطالبي بود که چن��دان مورد نياز و 
توج��ه مربيان نبود اما در بولتن ویژه اي که از س��وي 
کارشناسي سياسي وزارتخانه )احراري( توليد مي شد، 
عمدتاً نيازهاي خبري و تحليلي مربيان مد نظر بود و 

از این نظر یک گام به پيش محسوب مي شد. 

7- آموزش سیاسي مربیان تربیتي سراسر کشور
هيچ فعاليت پرورشي در حوزه سياسي اجتماعي 
ب��دون آمادگي مربيان ش��دني نبوده و نيس��ت و به 
همين دليل در دوره معاونت پرورش��ي آقاي هراتي 
در س��ال 73 و 74 تالش شد تا براي ارتقاي آگاهي 
و تقویت قدرت تحليل و تبيين مربيان سراسر کشور 
برنامه ریزي شود. در این راستا براي یک دوره ضمن 
خدمت 120 س��اعته مجوز قانوني گرفته ش��د و بعد 
از ثبت ن��ام مربيان داوطلب در اس��تان هاي مختلف، 
کالس ه��اي متمرک��زي در مراکز اس��تان ها ش��کل 
گرفت و هزاران س��اعت نفر آموزش داده شد. در این 
دوره ضمن خدم��ت، مباحث مختلفي در موضوعات 
گوناگون در نظر گرفته ش��د. فقه سياس��ي و والیت 
فقيه، تاریخ معاصر ایران، جریان شناس��ي سياس��ي، 
رواب��ط بين المل��ل، تحلي��ل اقتصاد ای��ران و تحليل 
مس��ائل روز سياس��ي از جمله موضوعاتي بودند که 
در این دوره 120 س��اعته ضمن خدمت مورد توجه 

بودند. 
اج��راي این طرح در دوره اي ب��ود که حميدرضا 
کفاش به عن��وان مدیرکل فرهنگ��ي هنري فعاليت 
مي ک��رد و ب��راي برگزاري ای��ن دوره ضمن خدمت، 
کارشناس سياسي اداره کل فرهنگي هنري وزارتخانه 
)حميدزاده( نق��ش مهمي ایفا کرد و از جمله تأمين 
و اعزام اس��اتيد و پشتيباني دوره برعهده وي بود. در 
عين حال معاونان پرورش��ي اس��تان ها نيز در اجراي 
این دوره ها، تالش فراواني کردند و مسئوليت استقرار 
مربيان شهرس��تاني و اس��اتيد در مراکز اس��تان ها و 
نيز تهيه و تدارک س��الن محل تش��کيل کالس ها و 
تکثي��ر جزوات و ... با آنان ب��ود. همزمان با برگزاري 
این کالس ها، براي حضور مس��ئوالن استان در جمع 
مربيان و ارائه پاسخ به پرسش هاي منطقه اي مربيان 
ه��م برنامه ریزي ش��ده بود که در ج��اي خود نقش 

زیادي در ارتقاي آگاهي هاي مربيان داشت. 

8- تش�کیل »ش�وراي سیاس�ت گذاري تربی�ت 
سیاسي« در معاونت پرورشي

از سال هاي آخر دولت هاشمي رفسنجاني، تالش 
شد تا براي گسترش فعاليت مرتبط با تربيت سياسي 
اجتماع��ي دانش آموزان در س��طح س��تاد وزارتخانه 
آموزش و پرورش، ش��ورایي تشکيل شود و چارچوب 
آن در کارشناسي سياسي اداره کل فرهنگي و هنري 
فراه��م آمد. ب��ا روي کار آمدن س��يدمحمد خاتمي 
و تش��کيل دول��ت اصالحات، به تربيت سياس��ي در 
آموزش و پرورش بهاي بيشتري داده شد زیرا اساساً 
شعار دولت اصالحات توسعه سياسي بود و به جوانان 
هم توجه زیادي نش��ان داده مي ش��د. بر این اساس 
معاون پرورش��ي جدی��د در وزارت آموزش و پرورش 
)رحي��م عبادي( براي گس��ترش فعاليت سياس��ي و 
اجتماع��ي در مي��ان دانش آموزان و معلم��ان انگيزه 
زیادي نش��ان داد و فضاي عمومي جامعه و کش��ور 
هم اقتضاي افزایش فعاليت هاي این چنيني را داشت. 
در همين راس��تا، »ش��وراي سياس��ت گذاري تربيت 
سياسي« تش��کيل شد که در آن چند تن از مدیران 
کل معاونت پرورشي به همراه تعدادي از کارشناسان 
و صاحب نظران مدعو عضویت داشتند و عماًل تدوین 

در س�ال هاي آخر دولت س�ازندگی، 
تالش ش�د تا براي گس�ترش فعالیت 
مرتبط ب�ا تربیت سیاس�ي اجتماعي 
دانش آموزان در سطح ستاد وزارتخانه 
آموزش و پرورش، ش�ورایي تش�کیل 
ش�ود و چارچوب آن در کارشناس�ي 
سیاس�ي اداره کل فرهنگ�ي و هنري 
فراهم آمد. با تشکیل دولت اصالحات، 
به تربیت سیاسي در آموزش و پرورش 
به�اي بیش�تري داده ش�د. در همین 
راستا، »شوراي سیاست گذاري تربیت 

سیاسي« تشکیل شد.
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جهت گيري ها، خط مشي ها، سياستگذاري ها و تعيين 
اه��داف و برنامه ه��اي تربيت سياس��ي در س��طوح 
دانش آم��وزي و مربيان و معلمان در س��طح کالن بر 

عهده این شورا بود.  
تش��کيل این ش��ورا نش��ان مي داد ک��ه معاونت 
پرورش��ي جدید براي تربيت سياس��ي دانش آموزان 
جدي است و براي آن اهميت بيشتري از گذشتگان 
قائل است. همچنين با این اقدام هر فعاليت در حوزه 
تربيت سياسي با پش��توانه کارشناسي حمایت و هر 
تصميم��ي در این حيطه به ش��يوه جمعي و پس از 
بح��ث و گفتگ��وي زیاد اتخاذ مي ش��د. ب��راي درک 
اهميت تش��کيل این ش��ورا در معاونت پرورشي باید 
ب��ه وضعيت ای��ن فعاليت ها در دولت ه��اي بعدي از 
جمل��ه دولت نه��م و دهم توجه کرد که اساس��اً این 
گونه فعاليت ها با تکيه بر نظر ش��خصي و س��ليقه اي 

برخي از مدیران به تعطيلي کشانيده شد. 

9- طراح�ي و اج�راي ط�رح »تربی�ت م�درس 
سیاسي« 

یک��ي از مهمترین اقداماتي ک��ه در حوزه تربيت 
سياس��ي دانش آموزان و مربيان و معلمان در آموزش 
و پ��رورش صورت گرفت، اجراي طرح تربيت مدرس 
سياس��ي ب��ود. مقدمات ای��ن ط��رح در دوره وزارت 
محمدعلي نجفي و معاونت پرورش��ي حسين هراتي 
و مدیرکلي عبدالحسين هاش��مي و خادميان فراهم 
ش��د اما در دولت اصالحات و وزارت حس��ين مظفر 
و معاونت پرورش��ي رحيم عبادي اجرایي و عملياتي 
شد. در این زمان مرحوم عبدالباقي مدیرکل فرهنگي 

هنري معاونت پرورشي بود.
ای��ن طرح بر اس��اس یک نياز واقع��ي آموزش و 
پرورش طراحي و در ش��وراي سياس��تگذاري تربيت 
سياس��ي تصویب ش��ده ب��ود. واقعيت ای��ن بود که 
برگزاري جلسات پرسش و پاس��خ دانش آموزي نياز 
به کارشناس��اني مجرب و مطلع و تاثيرگذار داش��ت 
و با توجه به تعداد اندک کارشناس��اني که در اختيار 
وزارت آموزش و پرورش بودند، امکان نداشت موجي 
فراگير و موثر در س��طح دبيرس��تان هاي کش��ور در 
این زمينه ایجاد ش��ود. البته در س��طح اس��تان ها و 
ب��راي دانش آموزان دبيرس��تاني و نيز براي مربيان و 
معلمان، جلسات پرس��ش و پاسخ سياسي اجتماعي 
برپا مي ش��د اما بعضا از کساني اس��تفاده مي شد که 
ن��ه تنها قادر ب��ه ارائه تحليل قوي از مس��ائل جاري 
ای��ران و جهان نبودن��د بلکه به ابهام و س��ردرگمي 
دانش آموزان هم منجر مي ش��دند. مواردي در سطح 
اس��تان ها گزارش ش��ده بود که مثال یک امام جمعه 
یا یک مس��ئول اجرای��ي محلي در یک شهرس��تان 
براي جلس��ه پرس��ش و پاس��خ دانش آموزي دعوت 
ش��ده و او به دليل ناآش��نایي با ویژگي ها و روحيات 
دانش آموزان، نتوانس��ته ب��ا آنان مفاهم��ه و ارتباط 
ذهني مناسب برقرار کند و به پرسش هاي آنان پاسخ 
اقناع��ي بدهد و همين امر منجر به زیر س��ؤال رفتن 
جایگاه امام جمعه یا آن مس��ئول محلي شده است. 
در مجموع تاثير منفي این گونه جلس��ات بيش��تر از 
تاثير مثبت آن ارزیابي مي ش��د. براي رفع این نقيصه 
مهم و اساسي، اجراي »طرح تربيت مدرس سياسي« 

در شوراي سياستگذاري سياسي معاونت پرورشي به 
تصویب رسيد.

بر اس��اس این طرح قرار ش��د ب��راي هر منطقه 
آموزش و پرورش در سراس��ر کشور، دو مدرس )یک 
زن و ی��ک مرد( از مي��ان معلمان و مربي��ان داراي 
مدرک دانش��گاهي مرتبط با حوزه علوم اجتماعي و 
سياسي به صورت نظام مند و با روش علمي برگزیده 
شوند و پس از طي مراحل آموزشي، به عنوان مدرس 
سياسي در آموزش و پرورش فعاليت کنند و از جمله 
در جلسات پرسش و پاس��خ دانش آموزان یا معلمان 
و مربي��ان حاضر ش��وند و به تحليل مس��ائل جاري 
ایران و جهان بپردازند و به سئواالت مخاطبان پاسخ 
دهند. همچنين قرار ش��د که این کارشناسان، بومي 
هر منطقه باش��ند تا هم مسائل منطقه اي و بومي را 
خوب بشناسند و هم در عمل امکان استفاده از آنان 

در همان مناطق وجود داشته باشد.
بر این اس��اس با اعالم سراسري در سطح کشور 
از هم��ه داوطلبان ش��رکت در ط��رح تربيت مدرس 
سياسي درخواست شد که ضمن آشنایي با چارچوب 
طرح مصوب، براي ش��رکت در ط��رح ثبت نام و در 
آزمون در نظر گرفته شده، شرکت کنند. براي آزمون 

سراسري هم منابعي در حوزه هاي گوناگون شناسایي 
و اعالم شد تا سئواالت امتحاني از درون آن کتاب ها 
و منابع طراحي ش��ود. بنابراین در مسير اجراي این 

طرح، اقدامات زیر انجام شد:
1-ثبت نام از داوطلبان ش��رکت در طرح تربيت 
مدرس سياس��ي از ميان معلم��ان و مربيان آموزش 
و پ��رورش که داراي مدرک تحصيلي کارشناس��ي یا 
کارشناسي ارشد بودند و رش��ته درسي آنان مرتبط 
ب��ا علوم سياس��ي یا عل��وم اجتماعي ب��ود از جمله 
فارغ التحصي��الن رش��ته هاي علوم سياس��ي، روابط 
بين الملل، تاریخ،  علوم اقتصادي،  جامعه شناسي و ... 
2- معرف��ي منابع امتحان��ي در حوزه هایي مانند 
اقتصاد ایران، جنبش هاي اس��المي، فقه سياس��ي و 
والیت فقيه، روابط بين الملل، جریان شناسي سياسي 
و فرهنگ��ي معاص��ر، روش تحليل سياس��ي،  تحليل 
مس��ائل روز سياس��ي و ... براي مطالع��ه داوطلبان و 

شرکت در آزمون
3- برگزاري آزمون سراس��ري در مراکز استان ها 
و س��پس اعالم قبولي علمي سه برابري مربيان مورد 

نياز در هر استان
4- انجام مصاحبه با همه قبول شدگان علمي در 
مراکز اس��تان با اعزام تيم کارشناسي از وزارتخانه و 

گزینش نهایي یک سوم قبول شدگان علمي
۵-برگزاري دوره هاي آموزشي متمرکز در اردوگاه 
باهنر تهران براي همه قبول شدگان نهایي طي حدود 
20 روز در تابس��تان 77 با حضور اساتيد دانشگاهي 
و چهره هاي سرشناس سياسي و کارشناسان مجرب 

در تمامي حوزه هاي ذکر شده.
پس از طي این مراحل براي مدرس��ان سياس��ي 
برگزیده در این طرح، حکم »مدرس سياسي« صادر 
و به همه ادارات و مناطق آموزش و پرورش ابالغ شد 
تا براي برگزاري جلس��ات پرس��ش و پاسخ از توان و 

حضور این مدرسان استفاده شود.
نکت��ه پراهمي��ت در اج��راي این ط��رح این بود 
که علي رغ��م حاکم بودن دول��ت اصالحات و وجود 
ش��ائبه برخ��ورد خطي و جناحي از س��وي دولتيان، 
دس��ت اندرکاران ای��ن طرح ب��ا س��عه صدر و بدور از 
برخورد خطي و جناحي اقدام به گزینش مدرس��ان 
سياس��ي کردند و به هنگام گزینش اوليه اساس��ا به 
مواضع سياسي داوطلبان هيچ توجهي نداشتند بلکه 
براي آنان شاخصه هایي از جمله دانش علمي و توان 
تحليل��ي، فن س��خنوري، قدرت برق��راري ارتباط با 
مخاطب، س��وابق فعاليت در حوزه تربيت سياسي و 
فرهنگي براي معلم��ان و دانش آموزان، ظاهر جذاب 
و دس��ت کم نداش��تن نقص جدي ظاهري و مواردي 
از این دست اهميت بيشتري داشت. به همين دليل 
در ارزیابي نهایي گرایش سياس��ي مدرسان سياسي 
معلوم ش��د که حدود 40 درصد آنان داراي گرایش 
راس��ت )مخالف دولت خاتمي( و ح��دود 30 درصد 
داراي گرای��ش اصالح طلبي و ح��دود 30 درصد هم 
مس��تقل هس��تند و این یعني اساسا مواضع سياسي 
و جناحي مدرس��ان سياسي در هنگام گزینش، هيچ 
مدخليت��ي در این امر نداش��ت. البته در عمل و پس 
از طي مراح��ل آموزش، این گونه ش��د که نيروهاي 
موس��وم ب��ه راس��ت و چپ ب��ه یکدیگ��ر نزدیک تر 

یک�ي از مهمتری�ن اقدامات�ي که در 
ح�وزه تربیت سیاس�ي دانش آموزان 
و مربی�ان و معلم�ان در آم�وزش و 
پرورش صورت گرف�ت، اجراي طرح 
تربیت مدرس سیاس�ي بود. مقدمات 
این ط�رح در دوره وزارت محمدعلي 
نجف�ي و معاونت پرورش�ي حس�ین 
عبدالحس�ین  مدیرکل�ي  و  هرات�ي 
هاش�مي و خادمی�ان فراهم ش�د اما 
در دولت اصالحات و وزارت حس�ین 
مظف�ر و معاون�ت پرورش�ي رحی�م 

عبادي اجرایي و عملیاتي شد.
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 از همان ابتدا جو سنگین سیاسي 
حاکم بر کش�ور و کش�مکش هاي 
جناح�ي، تاثی�ر منفي خ�ود را بر 
اجراي طرح تربیت مدرس سیاسی 
گذاشت و برخي از تولیدکنندگان 
بولتن هاي محرمانه چنین ش�ایعه 
کردن�د که ف�الن حزب سیاس�ي 
در حال کادرس�ازي ب�راي خود در 
آموزش و پرورش اس�ت؛ امري که 

قطعا واقعیت نداشت.

ش��دند و قرابت فکري آنان بيش��تر شد و با پرهيز از 
برخورده��اي افراط گونه، نوعي تعادل در مواضع آنان 
پدید آم��د و این همان وضعيتي ب��ود که در تربيت 

سياسي باید مد نظر باشد. 
ق��رار بود این طرح در دو مرحله اجرا ش��ود و در 
مرحله اول در 12 استان حدود 300 نفر پس از طي 
مراحل ذکر شده، گزینش شدند و تحت آموزش قرار 
گرفتند. عالوه بر اجراي سراس��ري طرح، قرار بود در 
عمل نواقص این طرح شناسایي و بتدریج رفع شود و 
از جمله قرار شد نظارتي هم بر کار مدرسان سياسي 
اعمال شود تا اگر کساني از مدرسان سياسي قادر به 
حفظ شأن بي طرفي علمي و سياسي نيستند و یا در 
عمل توان کافي براي اداره جلسات را ندارند، از جمع 
مدرس��ان سياسي کنار گذاشته شوند. همچنين قرار 
شد که بولتن تحليلي و خبري ویژه مدرسان سياسي 
توليد و براي آنان ارس��ال ش��ود تا با اطالع از جوانب 
مس��ائل جاري کش��ور بهتر بتوانند به پرس��ش هاي 

مخاطبان پاسخ بدهند.
متأس��فانه در عم��ل این برنامه ها محقق نش��د و 
ب��ه دالیلي دس��تور توقف اجراي طرح داده ش��د. از 
همان ابتدا جو س��نگين سياس��ي حاکم بر کشور و 
کشمکش هاي جناحي، تأثير منفي خود را بر اجراي 
ای��ن طرح هم گذاش��ت و برخ��ي از توليدکنندگان 
بولتن ه��اي محرمانه چنين ش��ایعه کردند که فالن 
حزب سياس��ي در حال کادرس��ازي ب��راي خود در 
آم��وزش و پرورش اس��ت؛ امري که قطع��اً واقعيت 
نداشت. ش��اید عضویت معاون پرورشي وقت در یک 
حزب سياس��ي، در ایجاد و گسترش این شایعه مؤثر 
بود اما اصل ادعاي مذکور صحت نداش��ت و مجریان 
ط��رح با دع��وت از اس��اتيد داراي گرایش سياس��ي 
متفاوت و نيز با گزینش مدرس��اني که به یک طيف 
سياسي تعلق نداشتند، در عمل ثابت کرده بودند که 
کار تربيت سياس��ي را مهمتر و ش��ریف تر از فعاليت 
حزب��ي مي دانند و در ص��دد انتقال همي��ن نگاه به 

مدرسان سياسي بودند. 
یکي از اقداماتي که در همين زمينه انجام ش��د،  
ت��الش برای نظام من��د کردن پرداخ��ت حق الزحمه 
مدرسان تربيت سياسي از طریق ورود اطالعات آنان 
در سيس��تم حقوق و دستمزد »بکفا« بود. این اقدام 
ارزشمند براي افزایش انگيزه مدرسان تربيت سياسي 
و نظام مند کردن فرایند تربيت سياس��ي در مدارس 
از س��وي کارشناسي تربيت سياس��ي صورت گرفت 
ولي علی رغم تالش هاي فراوان و کسب موافقت های 
اصولی، به دليل مشکالت ایجاد شده  در اجراي اصل 

طرح، این موضوع هم ناتمام باقي ماند.

10- انتشار ضمیمه سیاسي ماهنامه تربیت
نياز به آموزش مربيان و معلمان در حوزه تربيت 
سياس��ي اجتماعي، هميش��ه احس��اس مي شد و به 
همين دليل طي سال هاي قبل در دوره هاي متفاوت 
اقدام به انتش��ار نش��ریه سياس��ي از س��وي معاونت 
پرورشي مي ش��د. یکي از این نشریات که انتشار آن 
به صورت پراکنده از دوره معاونت پرورش��ي حسين 
هراتي شروع ش��د و در دوره معاونت پرورشي رحيم 
عب��ادي هم ادامه یافت، »ماهنامه تربيت سياس��ي« 

بود ک��ه به صورت ضميمه سياس��ي ماهنامه تربيت 
منتش��ر مي شد. توليد محتواي چند شماره اوليه این 
نش��ریه را یکي از کارشناس��ان مرتبط ب��ا آموزش و 
پرورش )ش��اهد( برعهده داشت اما در ادامه این امر 
به کارشناس��ي سياس��ي اداره کل آموزش و پرورش 
واگذار ش��د و افرادي چون حميدزاده، عادل عبدي، 
عابدیني، خانم فالح و هاشمي سنجاني در انتشار آن 

نقش داشتند. 
این نش��ریه با توجه به نياز مربي��ان و معلمان و 
پرس��ش هاي ذهني دانش آموزان توليد و موضوعات 
گوناگوني را ش��امل مي ش��د که تحليل مس��ائل روز 
ایران و جه��ان و نيز موضوعات آموزش سياس��ي از 

جمله مهمترین این موارد بودند. 

11- تقویت شوراهاي اس�المي مدارس و تشکیل 
»مجلس دانش آموزي«

یک��ي از اقدامات مهم انجام ش��ده در س��ال هاي 
گذش��ته، تقویت شوراهاي اس��المي دانش آموزان و 
تش��کيل مجلس دانش آموزي است. هميشه مطلوب 
بود که دانش آم��وزان در فعاليت هاي مربوط به اداره 
م��دارس مش��ارکت داده ش��وند ولي در ش��وراهاي 
اسالمي دانش آموزان این مشارکت به صورت قانوني 
در آمد. اهميت شوراهاي اسالمي عمدتاً به این دليل 
اس��ت که بستر عملي و عيني مشارکت دانش آموزان 
را فراهم مي آورند و بخصوص در دبيرستان ها اهميت 
آنها مضاعف مي شود زیرا در سنيني که جامعه پذیري 
و جامعه پذیري سياسي براي دانش آموزان موضوعيت 
پيدا مي کند، باید س��ازوکارهایي وجود داش��ته باشد 
ک��ه به این نياز جوانان پاس��خ دهد و طبعاً ش��وراها 
مي توانند براي یک دانش آموز دبيرستاني این نياز را 

در ابعادي تأمين کنند.
طبع��اً وقتي مش��ارکت عملي دانش آم��وزان در 
حوزه مدیریت مدرسه و اتخاذ تصميمات مهم در آن 
حوزه جریان داشته باش��د مي توان سازوکار مجلس 
دانش آم��وزي را ني��ز در تکميل آن ارائ��ه کرد تا به 
عنوان نماد مش��ارکت سياس��ي، دانش آموزان هم از 

پارلمان و مجلس برخوردار ش��وند و این اتفاقي است 
که در سال ۸0 در کشورمان رخ داد.

البت��ه ای��ده تش��کيل »مجل��س دانش آموزي« 
بالفاصل��ه بع��د از روي کار آمدن دول��ت اصالحات 
در آم��وزش و پرورش مطرح ش��د، همانطور که ایده 
تش��کيل »مجلس جوانان« هم از سوي وزارت کشور 
دولت اصالحات در همان روزها ارائه ش��د اما جز در 
برخي از اس��تان ها عملياتي نشد. اولين طرح ها براي 
عمليات��ي ک��ردن مجلس دانش آموزي در س��ال 77 
و 7۸ روي کاغذ آمد و جلس��اتي کارشناس��انه براي 
تدوین آن برگزار شد اما در سال ۸0 رسماً به تصویب 
ش��وراي عالي آم��وزش و پرورش رس��يد و در زمان 
وزارت مرتض��ي حاجي اولين مجل��س دانش آموزي 
تشکيل شد که در دولت هاي بعد هم ادامه یافت.   

در اساس��نامه مجلس دانش آموزي بر اهداف زیر 
تأکيد شد:

- تروی��ج فرهن��گ مش��ارکت جویی، تع��اون و 
هم��کاری، مس��ئوليت پذیری و زمينه س��ازی ب��رای 
مش��ارکت فکری و عملی دانش آموزان در عرصه های 

مختلف آموزش و پرروش
بي��ن  و مش��ورت  فرهن��گ گفتگ��و  تروی��ج   -

دانش آموزان 
- بهره گي��ری از نظرات دانش آم��وزان در اصالح 

قوانين و مقررات و طرح و برنامه های مرتبط با آنها
- آشنا کردن دانش آموزان با مقوله های فرهنگی، 

اجتماعی، سياسی و اقتصادی داخلی و خارجي
- تقویت روحيه خودباوری، خوداتکایی و اخالق 

اجتماعی 
- تقوی��ت هویت اس��المی و ایران��ی و تحکيم و 

ترویج ارزش های انقالب اسالمی
مجلس دانش آموزي یکي از نهادهایي اس��ت که 
در حيطه فعاليت سياس��ي اجتماعي دانش آموزان از 
دوره اصالحات تاکنون دوام آورده اس��ت و هر ساله 
جلسات این پارلمان تش��کيل مي شود و مصوباتي را 
نهای��ي مي کند. در عين حال تاکن��ون بهاي الزم به 
این نهاد داده نش��ده اس��ت و نمي توان آن را نتيجه 
و اوج مش��ارکت سياس��ي و اجتماع��ي دانش آموزان 
در س��طح مل��ي تلقي کرد بلکه بيش��تر نمادي براي 
الگوس��ازي مشارکت آنان تلقي مي ش��ود که اگر در 
سطح اس��تان ها و کش��ور جدي گرفته و نواقص آن 
بر طرف شود، قادر است مشارکت سياسي اجتماعي 

دانش آموزان را عملياتي و عيني کند. 

12- تدوین طرح تربیت سیاسي دانش آموزان
در ادام��ه برنامه ری��زي ب��راي تربي��ت سياس��ي 
اجتماعي دانش آموزان و پيش از آن که در دولت دوم 
خاتمي و در زمان وزارت مرتضي حاجي، تش��کيالت 
امور تربيتي دچار نوس��انات زیاد بش��ود، طرحي در 
این زمينه تهيه ش��د که به نوعي طرح تعميم تربيت 
سياس��ي و اجراي سراس��ري آن محس��وب مي شد. 
در این طرح که از س��وي مع��اون اجتماعي مدیرکل 
فرهنگي هنري )احمد عابدیني( تهيه ش��ده بود، هم 
تعریفي از تربيت سياسي ارائه و هم اهداف زیر براي 

این طرح در نظر گرفته شده بود:
- ش��ناخت تحليل��ی زندگی پيامب��ر)ص( و ائمه 
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معصومين عليهم السالم
- شناخت مواضع و دیدگاه هاي انقالب اسالمي و 

جریان هاي معارض و مخالف با آن
- تعميق و گسترش بينش و بصيرت سياسي

- پاس��داري از ارزش ه��ا و آرمان ه��اي انق��الب 
اسالمي

- تحلي��ل پدیده ها و مس��ائل سياس��ي بر محور 
والیت فقيه در زمينه هاي مختلف

- مشارکت آگاهانه دانش آموزان در امورگوناگون
- زمينه س��ازي و تقویت انگيزه براي مش��ارکت 
گس��ترده تر دانش آموزان در امور اجتماعي و سياسي 

و جلوگيري از حالت بي تفاوتي، خمودگي و سستي
عدالت پذی��ري،  روحي��ه  تقوی��ت  و  رش��د   -
عدالت گس��تري و ظلم س��تيزي و مبارزه با تبليغات 

ناروا و حمایت از مظلومان و مستضعفان
- تقوی��ت روحيه دعوت به خير )امر به معروف و 
نه��ي از منکر( به عنوان وظيفه اي همگاني و افزایش 
احساس مس��ئوليت توام با آگاهي در مورد مشکالت 

و بحران هاي جهاني، به ویژه مسائل دنياي اسالم 
- آشنایي با مس��ائل و مواضع سياسي کشورها و 

ملل جهان.
در ای��ن طرح تش��کيل 
ش��وراي تربي��ت سياس��ي 
دبيرس��تان  س��طح  در 
برنامه ری��زي  ش��وراي  و 
تربيت سياس��ي در س��طح 
و  شهرس��تان  و  منطق��ه 
اس��تان پيش بيني ش��د و 
فعاليت هاي زیر براي حوزه 
توجه  تربيت سياسي مورد 

قرار گرفت:
1. تش��کيل کالس هاي 
از  اس��تفاده  و  آموزش��ي 
اس��تادان و دبي��ران آگاه و 

متعهد. 
2. انتش��ار خبرنامه، روزنامه دیواري، بروش��ور و 

جزوات سياسي.
3. برپایي نمایش��گاه سياس��ي، نمای��ش تئاتر و 

پخش فيلم هاي آموزنده سياسي- اجتماعي.
4. حضور در ميزگردها و نشس��ت هاي سياسي با 

شرکت مسئوالن و صاحب نظران. 
۵.  ط��رح عناوی��ن و موضوع��ات سياس��ي در 
مسابقات مطالعه و تحقيق و کتابخواني دانش آموزان. 
6. مش��ارکت دانش آم��وزان در بخش��ي از ام��ور 
اجرایي دبيرس��تان )ش��وراي تصميم گيري، شوراي 
معلمان یا دبيران، انتظامات مدرسه، اداره کالس ها...(
7. حمایت و تقویت تش��کل ها و گروه هایي مانند 
انجمن اس��المي، بس��يج دانش آموزي، هالل احمر و 

یاران معروف. 
برنامه ری��زي و مش��ارکت در راهپيمای��ي و   .۸

تظاهرات سياسي در سطوح گوناگون. 
۹. همکاري و مس��اعدت در برگزاري انتخابات، با 

نظارت مسئوالن ذیربط. 
10. ش��رکت فعاالنه در امور مطبوعات و نشریات 
استان ها و مناطق و اختصاص صفحات ویژه کودکان 

و نوجوانان به منظور انعکاس برنامه ها و فعاليت هاي 
آنان.

16. ایج��اد صن��دوق تعاون و ام��داد و کمک به 
محرومان با همکاري اولياي دانش آموزان.

مسئوليت ارزشيابی این فعاليت ها به عهده معاون 
پرورش��ي یا مسئول امور تربيتي و در سطح استان به 
عهده معاون پرورش��ي اداره کل و مسئوليت پيگيري 
و حس��ن اجراي طرح در اس��تان به عهده کارشناس 
تربيت سياس��ي اجتماعي و در س��طح شهرستان ها و 
مناطق به عهده کاردان و یا مسئول امور فرهنگي بود.
متأس��فانه این طرح به شکلي که تهيه شده بود، 
ب��ه اجرا در نيامد و در دوره ه��اي بعد نيز بتدریج به 

فراموشي سپرده شد.  

13- مدیریت فراخوان ملي »پرسش مهر« 
یک��ي از فعاليت های��ي ک��ه در گذش��ته در امور 
تربيت��ي آموزش و پرورش جریان داش��ت، برگزاري 
مس��ابقات فرهنگي و هنري چندگانه بود که از سال 
76 با مطرح ش��دن پرس��ش هاي سياس��ي از سوي 
رئي��س جمهوري وق��ت، بر این پرس��ش ها متمرکز 

ش��د و به همين دليل، مدیریت و اجراي آن برعهده 
کارشناس��ي تربيت سياس��ي قرار گرفت. از آنجا که 
سيدمحمد خاتمي نخستين بار در سال 76 با حضور 
در روستاي زلزله زده »بنمار« اردبيل اقدام به مطرح 
کردن پرس��ش خود از دانش آموزان ک��رده بود، این 
طرح به »طرح بنمار« مش��هور ش��د اما بعدها عنوان 
»پرسش مهر« براي این طرح برگزیده و اعالم شد. 

درب��اره  وق��ت  رئيس جمه��وري  پرس��ش هاي 
»ل��زوم احترام به قان��ون و قانونمن��دی در جامعه« 
و »راهکاره��ای اس��تقرار امني��ت در کش��ور« و نيز 
»راه حل ه��ای عمل��ی بي��رون ران��دن بيگان��گان از 
منطق��ه« به اندازه اي سياس��ي بودند ک��ه موجي را 
در س��طح مدارس کش��ور ایجاد کند و در حوزه هاي 
مقاله، یادداشت، ش��عر، طنز، نقاشي، کاریکاتور و ... 

استعدادهاي زیادي را برجسته و معرفي کند. 
از اقداماتي که پس از ۵ دوره برگزاري این مسابقات 
از سوي مس��ئول دبيرخانه فراخوان ملي پرسش مهر 
)عابدیني( انجام ش��د، مستندسازی و مکتوب کردن 
تجربي��ات این دوره ها بود ک��ه در قالب تدوین کتاب 
»مهر مش��ارکت در پرس��ش مهر« در دستور کار قرار 

گرفت. این کتاب ش��امل بخش های گوناگونی اس��ت 
که هم س��ير تحول و فلس��فه اجرای این طرح و هم 
ساختار و فرایند اجرا را نشان مي دهد و از همه مهم تر 
بسياری از اقدامات اساسی که باید برای تحقق اهداف 
آن ص��ورت گيرد، در آن گنجانده و تصاویر آثار توليد 

شده هم به خوبی در آن منعکس شده است.

جمع بندي
متأس��فانه در کار برنامه ریزي فعاليت هاي حوزه 
تربيت سياس��ي در آموزش و پرورش، انقطاع جدي 
ایجاد شده است و آن به خاطر نوع نگرش و باورها و 
مواض��ع دولت نهم و دهم و وزراي آموزش و پرورش 
سابق و تغييرات مداومي بود که در معاونت پرورشي 
و زیرمجموعه آن ایجاد شد. در این ۸ سال ظاهرا به 
موضوعاتي مانند قرآن و اهل بيت توجه بيشتري شد 
در حالي که به آن مقوالت هم در حد شعار پرداخته 
شد و کاري اساسي صورت نگرفت و البته فعاليت در 
حوزه تربيت سياس��ي هم تقریبا به تعطيلي انجاميد. 
در این حيطه، اساساً توان تشکيالتي تربيت سياسي 
از بي��ن رفت و پس��ت هاي اداري آن در اختيار دیگر 
فعاليت ها قرار گرفت. البته 
برخي از آن فعاليت ها مانند 
و  دانش آم��وزي  مجل��س 
پرسش مهر ادامه یافت اما 
کارهاي مرب��وط به تربيت 
مدرس سياس��ي و جلسات 
پرس��ش و پاس��خ سياسي 
دانش آم��وزي  اجتماع��ي 
و انتش��ار نش��ریه تربي��ت 
سياس��ي و آم��وزش ضمن 
خدمت سياس��ي و ... عمال 
تعطيل شد و کاري بایسته 

انجام نشد. 
جدی��د  دول��ت  در 
احياي معاونت پرورش��ي و 
پس��ت هاي متعدد آن ضروري است اما ایجاد سازوکار 
س��ازماني الزم براي تربيت سياس��ي از ضروري ترین 
اقداماتي اس��ت که باید صورت گيرد. اگ��ر اراده الزم 
براي توجه جدي تر به ساحت تربيت سياسي اجتماعي 
موجود باش��د که هس��ت، در آن ص��ورت باید تمامي 
پس��ت هاي تشکيالتي و س��ازماني آن را مجدداً ایجاد 
ک��رد تا امکان طراحي و تعميم این گونه فعاليت ها در 

سطح همه دبيرستان هاي کشور فراهم شود. 
کار ایج��اد تغيير در ذهنيت برخي از مس��ئوالن 
و نيز همراه کردن کس��اني که از دولت گذش��ته در 
مس��ئوليت ها هس��تند و ني��ز کار تربي��ت مربيان و 
معلم��ان و مدیران توانمندي که ق��ادر به انجام این 
رسالت باشند بسيار دشوار است و مدیران جدید، هم 
با مقاومت هایي مواجه هستند و هم از امکانات مادي 
و ني��روي انس��اني توانمند به ان��دازه کافي برخوردار 
نيستند. آنچه در این ميان مي تواند به کارشان بياید 
و تا حدي انجام فعاليت در حوزه سياس��ي اجتماعي 
دانش آم��وزان را تس��هيل کن��د، تجاربي اس��ت که 
از گذش��ته فراهم آمده و راه هاي رفته اي اس��ت که 

پيشينيان آن را طي کرده اند.  
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 بس�م اهللا الرحمن الرحیم. از ش�ما ب�رادران بزرگوار که در 
میزگرد ما ش�رکت کردید، تش�کر مي کنیم. به عنوان اولین سؤال به 
آسیب شناسی بحث تربیت سیاسی اجتماعی می پردازیم. برای آغاز 

بحث خوشحال مي شویم آقاي عبدی نظرات خود را بیان کنند.
عبدي: بسم اهلل الرحمن الرحيم. در آسيب شناسی تربيت سياسی، از مهم ترین 
نکات��ی ک��ه باید به آن پرداخت، فض��ای نقد و تحليل سياس��ی در جامعه و به تبع 
آن در آموزش وپ��رورش اس��ت. در دوره هایی که امور تربيت��ی بوده، فراز و فرود در 
آموزش وپ��رورش زیاد بوده اس��ت که باید از تجربه آنها برای آینده اس��تفاده کرد. 
آموزش وپرورش یک موضوع ملی اس��ت که نباید با تغيير دولت ها دچار تغييرات و 
نوس��انات شدید ش��ود، زیرا اگر این تغييرات شدید در آموزش وپرورش انجام شود، 
خودبه خود بحث تربيت سياسی هم آسيب می بيند، زیرا افراد می بينند برای فعاليت 
سياسی در این وزارتخانه باید هزینه های زیادی بپردازند که طبيعتاً هر انسان عاقلی 
ترجي��ح می دهد به دنبال فعاليت های پرهزینه ن��رود. این موضوع هم معلمان، هم 
دانش آموزان و هم در س��طحی وس��يع تر جامعه را محافظه کار می کند؛ اتفاقی که 
اصاًل برای نظام آموزش وپرورش خوب نيست، زیرا آموزش وپرورش باید انسان هایی 
را تربيت کند که در تراز جمهوری اس��المی باش��ند. در این نظام آموزشی افرادی 

بای��د به دانش آم��وزان آموزش بدهند که از روحياتی مثل تملق گویی دور باش��ند، 
نترس باشند. این مهم هم جز با ایجاد یک فضای مطلوب در آموزش وپرورش اتفاق 
نخواهد افتاد. به همين دليل، فکر می کنم یکی از مسائلی که به تربيت سياسی در 
آموزش وپرورش آس��يب زده، ایجاد خط قرمزهای خودساخته است. در صورتی که 
مطابق با قانون اساس��ی، آستانه تحمل جمهوری اسالمی خيلی فراتر از آن چيزی 
اس��ت که برخی فکر می کنند و بر اس��اس آن خط قرمزه��ای بی جهتی را تعریف 
می کنند. چارچوب وظایف و اختيارات هر جایگاه در قانون اساس��ی مشخص شده، 
بنابراین ورای این خط قرمزهای خودساخته، می توان گفت فضای نقد در جامعه ما 
وجود داشته است. یکی از آسيب های تربيت سياسی که معلمان و مربيان را از ورود 
به این حيطه بازمی دارد، هزینه هایی اس��ت که این فعاليت ها می تواند برای آنها در 
پی داشته باشد. بنابراین اگر بتوان این هزینه ها را کاهش داد، می توان آنها را نسبت 
به ورود هرچه بيش��تر به این حوزه ترغيب کرد. به تبع ورود معلمان، دانش آموزان 

نيز ورود بيشتری به این حوزه ها خواهند داشت.
جن�اب دهقان، ش�ما این ح�وزه را چطور آسیب شناس�ی 

می کنید؟
دهقان: به نام خدا. فکر می کنم در ش��رایط امروزی و با گذش��ت 36 س��ال از 

اشاره: در سال هاي خیلي دور که حوزه تربیت سیاسي اجتماعي در آموزش و پرورش داراي رونق بود، 
جمعي از کارشناسان سیاسي و فرهنگي و در عین حال فعال در آموزش و پرورش، در کنار هم به تقویت 
پایه هاي تربیت سیاسي در مدارس و مناطق مي پرداختند که اینک بعد از گذشت زماني طوالني، در این 
میزگرد در کنار هم قرار گرفتند تا در این باره اعالم نظر کنند. غالمعلي دهقان در آن سال ها در جلسات 

پرسش و پاسخ مربیان و دانش آموزان شرکت مي کرد و اکنون سخنگوي حزب اعتدال و توسعه است. عادل 
عبدي در آن زمان کارشناس مسئول تربیت سیاسي در وزارتخانه بود و اکنون مشاور تشکل هاي معلمان وزیر 
آموزش و پرورش است. احمد عابدیني هم در آن سال ها معاون اجتماعي مدیرکل فرهنگي هنري بود و االن 

معاون دبیرکل شوراي عالي آموزش و پرورش است. حاضران در میزگرد ابتدا به آسیب شناسی تربیت سیاسی 
اجتماعی هم در حوزه دانش آموزان و هم در حوزه معلمان پرداختند و سپس راهکارهای مورد نظر خود را 
براي بهبود این فعالیت ها عرضه و در نهایت هم به ارزیابي شماره هاي منتشر شده نشریه تربیت سیاسي 

اجتماعي مبادرت کردند. متن این میزگرد را پیش روي دارید.

تربیت سیاسی اجتماعی
آسیب شناسی وضع موجود، راهكارهایی برای بهبود

میزگردي با حضور احمد عابدیني، غالمعلي دهقان و عادل عبدي
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پيروزی انقالب، الزم اس��ت بيش��تر به تربيت اجتماعی بپردازیم. دليل اینکه امور 
تربيتی در یک مقطعی متصدی تربيت سياسی شد، االن منتفي شده است. بنابراین 
اگ��ر بخواهم نظ��رم را راجع به موضوع بحث بصراحت مطرح کن��م، باید بگویم در 
شرایط فعلی مخالف تربيت سياسی در آموزش وپرورش هستم، به این دليل که هر 
نهادی کارکرد خاص خود را دارد. متأس��فانه در اوایل انقالب شاهد خلط کارکردها 
در ارگان ه��ا بودیم، البته در مقاطعی می توان این موضوع را توجيه کرد و پذیرفت، 
اما بعد از سه دهه به اعتقاد من، این مسئله پذیرفتنی نيست. واقعيت این است که 
نظام سياس��ی جمهوری اسالمی امروز دیگر از مرحله گذار خارج شده و به مرحله 
تثبيت رس��يده است. به نظر می رس��د زمانی که اساسنامه امور تربيتی تدوین شد 
و تربيت سياس��ی نيز در آن لحاظ ش��د، وقتی بود که نظام سياس��ی هنوز به طور 
کامل مس��تقر نشده بود. س��ه جریان سياسی اسالمگرا، ملی گرا و چپ در آن زمان 
فعال بودند و با هم زورآزمایی می کردند. س��رانجام البته جریان اس��المگرا به دليل 
برخورداری از پایگاه اجتماعی و مش��روعيت مردمی توانس��ت دو جریان دیگر را از 
صحن��ه خارج کند. پس از این قرار ش��د این جریان مبانی تفک��ر خود را در ميان 
توده ه��ا ترویج ده��د. برای این کار هم یکی از بهترین جاه��ا آموزش وپرورش بود، 
بخصوص که دو جریان دیگر از جمله چپ ها هم در آن پایگاه هایی داشتند. اما االن 

که ما یک نظام تثبيت شده داریم، آیا باز هم این الزام وجود دارد؟ 
من فکر می کنم متأس��فانه همان ضعف بزرگ کش��ور ما، یعنی فقدان تحزب، 
باعث شده هنوز مانند آن زمان عمل کنيم. درحالی که عرف جهانی به ما می گوید 

این نوع کارها بر عهده احزاب اس��ت. 
تربيت سياس��ی باید در حزب اتفاق 
بيفت��د، در ح��زب باید کادرس��ازی 
انجام ش��ود. حتی در برخی کشورها 
مدارس سياس��ی وج��ود دارد که از 
همان نوجوانی به نيروهای مستعد و 
عالقه مند آموزش های الزم را بدهند. 
فکر می کن��م در ش��رایط فعلی باید 
اولوی��ت اول را به تربي��ت اجتماعی 
بدهي��م، زی��را در آموزش وپ��رورش 
همي��ن که بخواهيد تربيت سياس��ی 
را آغاز کنيد، اولين سؤالی که مطرح 
می ش��ود این اس��ت که هدف ش��ما 
چيس��ت؟ جناح ش��ما کدام اس��ت؟ 
می خواهي��د م��ا را به کدام س��مت 
ببرید؟ و ما متأس��فانه نتوانستيم یک 

وجه مش��ترکی ميان جناح ها تعریف کنيم که همه حول محور آن هم نظر باش��ند. 
در س��طح کالن هم همين مشکل را داریم. مثاًل در سياست خارجی االن یک نگاه 
جامع و مش��ترک در ميان همه احزاب وجود ندارد که مثاًل با پرونده هس��ته ای چه 
باید کرد؟ در سياس��ت داخلی که این اختالفات خيلی بيشتر است. نمونه اش را در 
همين خانه احزاب می بينيم که دو جریان عمده سياس��ی نمی توانند با هم تعامل 
برقرار کنند. در شرایط فعلی نيازمند تربيت اجتماعی هستيم و تربيت سياسی هم 
اگر می خواهيم انجام دهيم، باید به صورت غيرمستقيم و مستتر و ذیل فعاليت های 
اجتماعی ص��ورت گيرد. یعنی بتوانيم خرد جمعی ایرانيان را در نس��ل آینده زیاد 
کنيم و از تجربه های مثبت جهانی هم در این مسير استفاده کنيم، لذا من نه اینکه 
بخواهم تربيت سياسی را منتفی بدانم، بلکه معتقد به شيوه های جدیدتر، بخصوص 

در قالب اجتماعی هستم.
 ش�ما تربی�ت سیاس�ی را با فعالی�ت حزبی یک�ی در نظر 

گرفتید؟
دهقان: این س��ؤال خوبی است. امروز متأسفانه در کشور ما کار سياسی با کار 
حزبی مس��اوی گرفته می ش��ود. درحالی که به نظر من باید مي��ان این دو تفکيک 
قائل ش��ویم. یعنی سياست اهم از جناح اس��ت. به همين دليل تربيت سياسی در 
کش��ور ما با نوسان همراه اس��ت. مثاًل در دوران اصالحات شاهد تربيت سياسی در 
قالب دوره های تربيت مدرس بودیم که بس��يار کار خوبی بود. موجی درس��ت شد، 
ع��ده ای آموزش دیدند اما دولت بعد این موضوع را کاماًل کنار گذاش��ت. امروز هم 
دولت جدید که دید بازتری نسبت به دولت قبل دارد، در پی اجرای طرحی مشابه 

است. این برمی گردد به اینکه ما نتوانستيم یک نگاه فراجناحی در آموزش وپرورش 
حاک��م کنيم. معتقدم می توانيم این نگاه را به وجود بياوریم، مع االس��ف به دالیلی 
مثل کج اندیش��ی و تنگ نظری، این اتفاق نيفتاده است. در دانشگاه هم همين طور. 
حساسيت باالیی که روی وزارت علوم بود، نشان دهنده همين موضوع است. به این 
دليل که تلقی ما از سياست چه بخواهيم، چه نخواهيم با نوعی نگاه جناحی آميخته 
اس��ت. برای اینکه این دو را از هم جدا کنيم )که البته ش��دنی هم هست( باید یک 

نگاه بر مبنای منافع ملی را حاکم کنيم.
 جناب عابدینی، شما چه نظری در مورد این بحث دارید؟

عابدینی: بس��م اهلل الرحمن الرحي��م. فکر می کنم قبل از اینکه به آس��يب ها 
بپردازیم، نکته مهم این اس��ت که روی یک تعریف مش��خص از برداشت هایمان از 
تربيت سياسی توافق کنيم. تا زمانی که به یک تعریف مشترک نرسيم و منظورمان 

را شفاف بيان نکنيم، اختالف نظر خواهيم داشت.
فکر می کنم اگر تمام مؤلفه های اصلی و اهدافی را که در تربيت سياس��ی عنوان 
می شود جمع کنيم، مؤلفه های اساسی را در چند مورد می توان خالصه کرد. ما فرد 
را تربيت می کنيم که مس��ئوليت پذیر باش��د و به عنوان یک شهروند مسئوليت پذیر 
در قبال خود و جامعه احس��اس مس��ئوليت کند و درنهایت بتوان��د در کنار دیگران 
به صورت مس��المت آميز زندگی کند. با تعبير خودم همه این اتفاقاتی را که باید در 
تربيت سياسی رخ دهد، در چند جمله خالصه می کنم: تربيت فردی که بتواند در یک 
جامعه صالح زندگی کند. اما جامعه صالح چه ویژگی هایی دارد؟ در چنين جامعه ای 
روابط بر اساس اصول و معيارهایی از جمله 
محبت و روابط انس��انی است، نه خشونت، 
نژاد و امثالهم. حال وقتی جامعه ای با این 
ویژگی ها را ترس��يم کنيم، مسلماً آدمی را 
که می خواهيم تربيت کنيم، باید بر اساس 
این ویژگی ها تربيت کنيم. یعنی فردی را 
تربيت کنيم که بتواند به دور از خش��ونت 
در کن��ار دیگران زندگی و نيازهای خود را 
برطرف کند؛ در مقابل گفت وگو و استدالل 
ب��ه گفت وگو بپردازد، زیرا در جامعه ای که 
این اصل در آن تضعيف ش��ود، مشت ها و 
صداها باال خواهند رفت. این نش��ان دهنده ضعف منطق است. اگر آسيب هایی 
را در جامعه خود که قرار اس��ت اس��المی باشد، ببينيم و بشناسيم، انسان ها را 
بر همين اس��اس تربيت می کنيم. اگر این اتفاق نيفت��د، جامعه اتفاقاً با دیدن 
خش��ونت بيش��تر به وجد می آید و مثاًل می گوید خوب کردی به فالن نماینده 

حمله کردی. این به ارزش تبدیل می شود. 
حال س��ازوکار رس��يدن ب��ه یک جامع��ه صالح چيس��ت؟ از منظ��ر مأموریت 
آموزش وپرورش می خواهم به این مس��ئله بنگرم. وقتی موضوع تربيت سياس��ی را 
مط��رح می کنيم، حتی اگر واژه سياس��ی را هم از آن حذف کني��م، در همان واژه 
تربيت ه��م تمام بخش های نيازمند تربيت وجود دارن��د. بنابراین، حتی به تعریف 
جداگانه تربيت سياس��ی هم نياز نيست. یکی از ضعف های بزرگی که ما داشتيم و 
تنها منحصر به آموزش وپرورش هم نيست، این است که خيلی به دنبال نظام سازی 
نرفتي��م؛ به این معنی که همه اجزا و عناصر مرتبط با هم وجود داش��ته باش��ند و 
م��ا برای هری��ک جایگاهی تعریف کنيم. مثاًل وقتی در آموزش وپرورش بيش��ترین 
مصوبه ها ح��ول محور موضوعات تربيتی و اعتقادی بوده اس��ت، چرا فرصت کمی 
برای آن ایجاد شده. اگر قرار است این مصوبه ها محقق شود، اولين سؤال این است 
که نيروی انسانی متناسب با این مصوبه ها کجا لحاظ شده است؟ مگر می توانيم به 
تحق��ق هدفی فکر کنيم، اما اجزای م��ورد نياز آن را در نظر نگيریم؟ یا منابع مالی 
لحاظ نش��ود، یا اینکه خط مش��ی واحدی برای آن تعریف نکنيم تا همه مخاطبان 
در همه نقاط کش��ور بتوانند برداشت واحدی از آن داشته باشند. اصولی باید وجود 
داش��ته باش��د که افراد را حول محور خود جمع کند. آیا باید برای تربيت سياسی 

زمان تعریف کنيم، یا نه؟ آیا معلمان ما برای تربيت سياسی آموزش دیده اند؟
نکته دیگر انفکاک بين تربيت و آموزش اس��ت. اگر واقعاً احساس کنيم آموزش 
یک کالبد و یک روح دارد، امور تربيتی روح این جس��م است. هيچ آدم عاقلی روح 
را از جسم جدا نمی کند. اما متأسفانه اتفاقی که افتاده این است که معلمان ما برای 

خود رسالت تربيتی متصور نيستند.

عابدین�ی: در آم�وزش  و پ�رورش 
بیش�ترین مصوبه ه�ا ح�ول محور 
اعتق�ادی  و  تربیت�ی  موضوع�ات 
بوده اس�ت، اما فرص�ت کمی برای 
آن ایج�اد ش�د. اگ�ر ق�رار اس�ت 
ای�ن مصوبه ها محقق ش�ود، اولین 
سؤال این اس�ت که نیروی انسانی 
متناسب با این مصوبه ها کجا لحاظ 

شده است؟ 
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 برای انس�جام بیش�تر بحث می پرس�م: آی�ا همچنان فکر 
می کنید تربیت سیاسی از رسالت های آموزش وپرورش است؟

عبدی: ابتدا برداشتی را که از تربيت سياسی دارم مختصر عرض می کنم. کاماًل 
ب��ا فعاليت حزبی در آموزش وپرورش مخالف��م و حرکت در این جهت را خيانت به 
آموزش وپرورش می دانم. دانش آموزان امانتی در دس��ت آموزش وپرورش هس��تند. 
خوش��بختانه در سال های گذشته سن رأی را از شانزده به هجده سال تغيير دادند 
که اتفاق بس��يار خوبی بود. در همان زمان هم که سن رأی پایين بود، طرحی را با 

دوستان آماده کردیم و پيشنهاد دادیم سن رأی باال برود.
تربيت سياس��ی اصاًل این نيس��ت که بخواهيم برای دولت یا گروه خاصی نيرو 
تربيت کنيم. تربيت سياسی، یعنی تربيت دانش آموزانی وفادار به جمهوری اسالمی، 
عالقه مند به کش��ور خود و عالقه مند به تعيين سرنوش��ت خود. عالقه مند به حل 
مش��کالت از طریق گفت وگو. ما کش��وری متکثر هس��تيم که اقوام مختلف در آن 
حضور دارند و بنابراین اگر یاد نگيریم مش��کالت و مس��ائل خود را با گفت وگو حل 
کنيم، می تواند آس��يب های زیادی به وجود بياید. درس��ت به همين دليل است که 
از نظر من تربيت سياس��ی و اجتماعی ض��رورت دارد. اما با همان هدفی که عرض 
ک��ردم، یعنی تربيت دانش آموزان برای زیس��ت جمعی در آینده؛ تربيت افرادی که 
بتوانند با افراد دیگر ولو مخالف خود، مراوده داش��ته باش��ند. بنابراین، اتفاقاً امروز 
ضرورت تربيت سياس��ی و اجتماعی بيش از گذشته احساس می شود و این وظيفه 

حکومت اسالمی است. نکته دیگر اینکه اکنون تفاوت 
زیادی بين فضای سال های آخر دوران 
دانش آم��وزی با دوران دانش��گاه وجود 
دارد. در دانش��گاه فضا به مراتب فراخ تر 
اس��ت. به همين دلي��ل، گاه می بينيم 
وقتی دانش آموز وارد فضای دانش��گاه 
می ش��ود، ب��ه نوعی حيران اس��ت که 
ح��اال در این فض��ای جدید چ��ه باید 
بکند. ش��اید یک��ی از دالیلی که گاهی 
حرکت ه��ای افراط��ی در دانش��گاه ها 
اتف��اق می افت��د این اس��ت ک��ه ما در 
آموزش وپ��رورش فض��ای مطلوبی که 

دانش آم��وز را آماده ورود به محيط دانش��گاه کند، پدید نياورده ایم. نباید فاصله 
یک س��ال بين دوران دانش آموزی و دانشجویی این قدر متفاوت باشد، بلکه باید 
تنها در حد همان یک س��ال و یک پله فاصله وجود داش��ته باشد. این مهم هم 
جز با جدی گرفتن بحث تربيت سياسی-اجتماعی در ميان تمام عوامل مدرسه 
در آموزش وپرورش اتفاق نمی افتد. ابزارهایی مثل شوراهای دانش آموزی نيز به 

همين منظور طراحی شدند.
 جناب دهقان، اکنون که نظام مس�تقر ش�ده، سند تحول 
تدوین شده که در آن شش ساحت تربیتی،  از جمله تربیت سیاسی-
اجتماعی در نظر گرفته شده است. اصراری هم که برای به کار بردن 
تربیت سیاس�ی و تربیت اجتماعی هس�ت، به دلیل نیاز نسل جوان 
به تعریف هویت جمعی است. روند اجتماعی شدن یا اجتماع پذیری 
در قال�ب هویت جمع�ی اتفاق می افت�د. یکی از س�احت های جدی 
اجتماع پذیری هم اجتماع پذیری سیاسی است. روی سخن من بیشتر 
با دوستانی است که فعالیت سیاسی-اجتماعی را در آموزش وپرورش 
می پذیرن�د، اما آن را از فعالیت جناحی متف�اوت می دانند. به نوعی 
جناح های عاقل ه�م پذیرفته اند که از امکانات عمومی برای مقاصد 
جناحی اس�تفاده نکنند. آیا ش�ما همچنان بر ای�ن باورید که تربیت 
سیاس�ی را به اح�زاب بس�پاریم و در آموزش وپرورش به س�راغش 
نروی�م؟ ضمن اینکه این نکته هم هس�ت که در یک برخورد منطقی 
ب�ا مفهوم تربیت، »تربیت ک�ردن« خیلی موضوعیت ندارد و بحث بر 
سر »تربیت شدن« است. یعنی شرایطی را فراهم کنیم که دانش آموز 
بتواند در بستر آن برای ورود به عرصه اجتماع و مشارکت در جامعه 

آماده شود.
دهقان: من در مقدمه هم گفتم که مخالف تربيت اجتماعی نيس��تم. شاید در 
اولویت بندی سياسی-اجتماعی، استفاده از ترکيب »اجتماعی-سياسی« بهتر باشد. 

البته بحث بر س��ر الفاظ نيس��ت. اما هنوز هم یک سؤال مطرح است که با توجه به 
اینک��ه ما غالباً معتقدیم کار جمعی در ایران ضعيف اس��ت و باید در نس��ل جدید 
تمرین کار گروهی را آغاز کنيم، چرا یک جریان سياس��ی بحث تربيت سياس��ی را 
برنمی تابد. من این را بر اس��اس مدرک می گویم. تحوالت سال ۸4 تا ۹2 نشان داد 
این مبحث جدی گرفته نمی ش��د. نش��ریه غنی و پرمحتوایی در این ارتباط وجود 
نداشت و اگر هم وجود داشت، ضعيف بود. من به دوستانی که در آن زمان متصدی 
بودند هم این را گفتم. آنچه دوس��تان می گویند بسيار ایده آل است، به هر حال، ما 
داریم در ارتباط با جامعه ایران صحبت می کنيم. مسئله این است که این شائبه به 
وجود می آید. جناح ها باید این ش��بهه را از خود بزدایند که تربيت سياس��ی تربيت 
جناحی نيست. این یک مشکل ماست. باید این مشکل را حل کنيم که مثاًل تا یک 
ماهنامه وزینی آغاز به کار می کند، این طرف و آن طرف گفته نشود این مجله خط 
و ربط سياس��ی دارد، زیرا به اعتقاد من این نش��ریه دارد فراجناحی عمل می کند. 
اگر از یک س��و به گفته های آقای هاشمی می پردازد، به گفته های آقای مصباح هم 
اشاره می کند. به نظر من بخشی از این مشکل برمی گردد به همان فرهنگ تاریخی 
ما که به تئوری توطئه باور دارد؛ بخش��ی هم به ای��ن برمی گردد که عامالن خوب 
عمل نکرده اند، یعنی از همين فضای سياس��ی نوعی رویکرد جناحی استنباط شده 
و این طرف دیگر را حس��اس کرده اس��ت. می خواهم بگویم بنده هم به عنوان یک 
مدرس سياس��ی دهه هفتاد که به 140 مدرس��ه از حدود 700 دبيرستان دخترانه 
و پس��رانه تهران رفته ام و س��خنرانی کرده ام، ضرورت تربيت سياس��ی را احساس 
می کنم. در آن زمان استقبال از سوی دانش آموزان 
بس��يار باال بود، اما باید به این مس��ئله برس��يم که 
چ��را این امر ادامه پيدا نک��رد؟ به اعتقاد من، یکی 
از دالیلش این اس��ت که بخشی از سياسيون ما به 
هر دليلی برایشان این شائبه ایجاد 
ش��ده که هدف از تربيت سياسی، 
تربي��ت جناح��ی اس��ت، وگرن��ه 
حرف ها که بس��يار متين است، اما 
چ��را این ماجرا پا نمی گيرد؟ آیا به 
ای��ن برمی گردد که واقع��اً کارکرد 
آموزش وپرورش غير از این است؟ 
ی��ا اینکه نه، عده ای ای��ن توهم را 
دارند که تا مس��ئله تربيت سياسی 
در آموزش وپرورش مطرح می شود، 
پي��دا می کنند.  ذهني��ت جناحی 
یکی از وظایف احزاب تربيت کادر 
برای آینده حزب اس��ت. شاید این 
نگاه اس��ت که با مقوله تربيت سياسی همپوشانی می کند و عده ای تصور می کنند 
گروهی در پی تربيت کادر برای جریان فکری-سياس��ی خود هستند. چه کنيم که 
ای��ن اتفاق نيفتد؟ درواقع، باید گفت مخرج مش��ترکی که تمام جناح ها باید از آن 
برخوردار باش��ند چيس��ت؟ آن منافع ملی را چه طور باید تفهيم کنيم؟ البته بارها 
گفته ش��ده که ما منافعی ملی داریم که بر هر منفعت جناحی ارجحيت دارد؟ اما 
همچن��ان عده ای به این باور نرس��يده اند و از قضا این عده ق��درت هم دارند، ابزار 
تبليغاتی هم دارند و می توانند فضا را مسموم کنند؛ به گونه ای که حتی افرادی که 
با حس��ن نيت وارد عرصه می شوند، بعد از مدتی تبليغات منفی از سوی این گروه، 
عطای کار تربيت سياسی را به لقایش می بخشند. به نظر من اگر دوستان هم وارد 
این حوزه شوند، شاید این بار بتوانيم موفق تر از قبل عمل کنيم. هرچند در گذشته 
هم موفقيت هایی داشته ایم، موفقيت اصلی در نهادینه شدن این امر است که کسی 

نتواند از اساس این کار را تعطيل کند.
 جناب عابدینی، مقام معظم رهبری در اردیبهشت امسال 
فرمودند کار سیاس�ی در آموزش وپرورش سم است. برداشت ما هم 
این است که باید تربیت سیاسی را انجام دهیم. این هم رسالتی است 
که قانون به عهده ما گذاش�ته و هم نیازی اس�ت که نس�ل جوان ما 
دارد. حال چه کنیم که این دو با هم جمع شوند تا آفاتی که تا کنون 

برشمردیم متوجه کار تربیت سیاسی نشود؟
عابدینی: به نظر من یک بخش��ی برمی گردد به برداشت ما از تربيت سياسی. 

عبدی: ش�اید یک�ی از دالیلی که 
در  افراط�ی  حرکت ه�ای  گاه�ی 
دانش�گاه ها اتف�اق می افت�د ای�ن 
اس�ت ک�ه م�ا در آموزش وپرورش 
فض�ای مطلوبی ک�ه دانش آموز را 
آماده ورود به محیط دانشگاه کند، 
پدید نیاورده ایم. نباید فاصله یک 
س�ال بی�ن دوران دانش آم�وزی و 

دانشجویی این قدر متفاوت باشد.
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ش��اید بهتر باش��د به این هم بپردازیم که تربيت سياس��ی چه چيزی نيست؟ مثاًل 
می گویي��م در آموزش وپرورش نباید کار تش��کيالتی کنيم، نباید برای عزل و نصب 
سياسی کس��ی تالش کنيم، نباید در پی منفعت طلبی باشيم. وقتی اینها را شفاف 
کنيم و از طرف دیگر فهم خود را از تربيت سياسی روشن کنيم، بخشی از مشکالت 
حل می ش��ود. باید ببينيم از تربيت سياسی به دنبال چه هستيم؟ چون تصور عامه 
از امر سياس��ی مس��ائل جناحی اس��ت، وقتی می گویيم تربيت سياسی، تربيت را 
کنار می گذارند و می گویند کار سياس��ی. مستحضر هستيد که از ميان سه دیدگاه 
محافظ��ه کار، انتقادی و متع��ادل و دموکراتيک، همه افرادی که در مس��ند قدرت 
هس��تند، دچار نگاه محافظه کارانه می شوند؛ اینکه همين وضع موجود خوب است 
و همين را حفظ کنيم. این مش��کل برای تش��کل ها هم به وجود آمده است. اینکه 
در مدرس��ه چند تشکل حکومت ساخته درست کنيد و از آنها پشتيبانی کنيد و به 
آنها جایزه دهيد، نمی تواند جامعه را به سمت نهادهای دموکراتيک پيش ببرد، زیرا 
تشکل ها باید به گونه ای باشند که خود افراد به دنبال عضویت در آنها باشند و آنها 
را باور کنند، نه اینکه چند تشکل قالبی درست کنيم. در رویکرد دموکراتيک، نقد 
می ش��ود، نقاط ضعف و قوت شناخته می ش��ود، اصالح می شود، نقاط قوت تقویت 
می ش��ود و به فرد آزادی عمل داده می ش��ود. اما وقتی یک مس��ير را تعریف کنيد 
که دیگر تربيت نيس��ت، حتی هدایت هم نيس��ت، این دیگر اجبار اس��ت. اما اگر 
بگذاری��م افراد بيایند و نقد کنند و خودش��ان نقش بپذیرند، می تواند مفيد باش��د. 
در خانواده ه��ای پرجمعيت خيلی وقت ها خود بچه ها هس��تند ک��ه همدیگر را بر 

اس��اس رفتارشان تربيت می کنند. ما 
فکر می کنيم خدا م��ا را مأمور کرده 
دس��ت اف��راد را بگيریم و ب��ه زور به 
بهش��ت ببریم. ب��از هم ب��ه نظر من 
مش��کل از همان نبود تعریف و درک 
مشترک ميان ماس��ت. یکی از راه ها 
تدوین یک منشور است که زمانی هم 
در دست تدوین بود. یعنی بتوانيم به 
همه اعالم کنيم تربيت سياس��ی که 
ما به دنبال آن هس��تيم این اس��ت و 
اگر غير از این بود با ما برخورد کنيد. 
مثاًل گفته ش��ود اگر کس��ی تفکرات 
جناحی هم دارد باید در این مس��ير 
آن را پش��ت در بگذارد و وارد ش��ود. 
مطلبی هم که آقای دهقان فرمودند 
مش��کالتی در جامعه وجود داشت و 
دارد که ما آن همه تالش کردیم و باز 

هم مقاومت ش��د، به نظر من طبيعی اس��ت. حتی یکی از لذت های کار اس��ت که 
آن قدر تالش کنيم و تالش کنيم و در برابر حرِف غيرمنطقی، منطقی صحبت کنيم 
ک��ه مردم آن را باور کنند. اگ��ر همين را بتوان برای جامعه به یک باور تبدیل کرد 
که باید در مقابل ظالم از مظلوم دفاع کنند، چيز کمی نيس��ت. یا اینکه اگر دیدید 
دروغگویی هست به آن اعتراض کن. اینها آموزه های دینی ما هستند که ما باید با 

اصرار آنها را به فرهنگ تبدیل کنيم.
 جن�اب عبدی، بخش�ی از صحبت ه�ای جن�اب عابدینی 
مربوط به تش�کل های دانش آموزی بود. با توجه به تجربه شما در امر 
تش�کل های فرهنگیان، این مس�ئله را طرح می کنم. نگرشی وجود 
دارد که هرگونه سازماندهی و کار گروهی را به مثابه یک تهدید تلقی 
می کند؛ گویی از کنترل جریان حاکم بر یک وزارتخانه یا یک سازمان 
خارج می ش�ود. در مقاب�ل، گروهی معتقدند تش�کل ها می توانند به 
بهبود و پیش�برد امور کمک کنند، ش�ما در ش�رایط موجود، چقدر 
تش�کل ها را فرص�ت می دانی�د و تا چه ان�دازه آنه�ا را تهدید تلقی 

می کنید؟
عب�دی: تش��کل ها به تعبير من، در جامعه س��دهایی هس��تند ک��ه در مقابل 
س��يل های مهيب اجتماعی که می توانند بسيار مخرب باشند، نقش ایفا می کنند و 
می توانند جلوی آثار مخرب آن را بگيرند. تشکل ها وقتی شکل می گيرند بر اساس 
قانون، مرامنامه دارند، اساس��نامه دارند و درواقع نظم موجود را پذیرفته اند. به بيان 

دیگر، تش��کيل یک تش��کل به این معناست که مؤسسان آن تشکل اعالم می کنند 
ما س��اختار موجود را پذیرفته ایم و می خواهيم در چارچوب آن فعاليت کنيم. این 
خود یک اعالم وفاداری و شفافيت است و حاکميت نباید ترسی از آن داشته باشد، 
زیرا اگر کس��ی بخواهد کاری عليه جامعه و حاکميت انجام دهد، آن را علنی اعالم 
نمی کند، لذا علنی بودن فعاليت یک تش��کل کام��اًل مؤید تعهد آن به نظم موجود 
اس��ت. کار جمعی این روحيه را در انسان تقویت می کند که هميشه هر حرفی که 
خود فرد می زند، الزاماً درس��ت نيس��ت. یعنی هميشه تمام حقيقت نزد ما نيست، 
بلکه ممکن اس��ت بخش��ی از آن نزد دیگران باش��د. بنابراین ممکن است تصميم 
یک جمع با نظر افرادی در داخل آن جمع مغایر باش��د، اما بر اس��اس اصول، فرد 
فرامی گيرد از تصميم جمع تبعيت کند. نمونه این امر را در مجلس می بينيم. قبل 
از اینکه هر قانونی به تصویب برسد، نمایندگانی به عنوان مخالف صحبت می کنند، 
اما وقتی تصویب شد، همه از آن تبعيت می کنند. بنابراین، تشکل یک نظم فکری 
در فرد ایجاد می کند. به همين دليل، تشکل ها در هر دو حوزه وسيع دانش آموزی 
و غي��ر دانش آموزی، فرصت هایی هس��تند که روحيه کار جمع��ی و احترام به نظر 
دیگران را در فرد تقویت می کنند. بنابراین، تشکل ها از نظر من یک فرصت هستند 
و حاکمي��ت باید آنها را خيرخواه خود بداند. تش��کل ها بدون اینکه هزینه ای برای 
دولت داش��ته باشند، وقت می گذارند و نواقص کار را مشخص می کنند. اگر منفعت 
وجود یک تش��کل این باشد که حکومت را نقد کند، حتی اگر بخشی از این نقدها 
هم درست باشد، به سود و صالح حکومت است و باید آنها را تقویت کند. در مورد 
دانش آموزان، عالوه بر تمام این محسنات، 
دانش آموز را آماده زیست جمعی می کند. 
در قالب تشکل ها می توان در عمل خيلی 
از موارد را آموزش داد. بنابراین، باید افراد 
را به عضویت در تش��کل ها تش��ویق کرد. 
در جوامع توس��عه یافته ه��ر فرد در یکی، 
دو تش��کل اجتماعی، صنف��ی و امثالهم 
عضو است و اینها باعث می شود در مواقع 
بحرانی این اف��راد به نفع جامعه در قالب 
تشکل ها به عرصه بيایند تا آثار مخرب را 

به حداقل برسانند.
 به نظر شما آیا در آموزش وپرورش این تشکل ها این شائبه 
را به وجود نمی آورد که ش�اخه دانش آموزی یک جناح سیاسی دارد 
ش�کل می گیرد؟ و با توجه به منشور تربیت سیاسی که البته نداریم، 

آیا این آسیب ارزش دستاوردهای احتمالی را دارد؟
عبدی: حقيقتاً اینکه متهم ش��ویم ش��اخه دانش آموزی یک جریانی در 
حال شکل گيری است، الحمدهلل با باال رفتن سن رأی تا حدود زیادی مرتفع 
شد که الحق اتفاق مبارکی بود. تربيت سياسی از نظر من تنها بحث و گفت وگوی 
سياسی نيست. به نظر من تربيت سياسی شخصيت سازی است؛ آموزش احترام به 
نظر و نگاه دیگران است، تفکر انتقادی است. تربيت سياسی این است که در نتيجه 
آن یک دانش آموز به یک ش��هروند آگاه و مس��ئول در قبال جامعه تبدیل شود، نه 
اینکه تنها به بحث سياسی بپردازیم. در مورد منشور تربيت سياسی هم باید بگویم 
در دوره ای که ما کار می کردیم، یک نسخه از آن تهيه شد، حاال هم می شود همان 
را مبن��ا ق��رار داد و بندهایی را به آن اضافه کرد، یا از آن کم کرد. در مورد اول هم 
باید بگویم عمل هر فرد بهترین گواه برای قضاوت درباره اوس��ت. وقتی نس��بت به 
درس��تی کار خود ایمان داریم و می دانيم که نه از جلس��ات غيرشفاف در جلسات 
ما خبری بوده و نه هدف جناحی دنبال ش��ده، نباید از اتهام زنی دیگران بترسيم و 

دچار خودسانسوری شویم.
 جناب دهقان، شما به تجارب کاری خود اشاره کردید، اگر 
موافقید به سمت یک ایده نو در موضوع تربیت سیاسی برویم. حتمًا 
اشراف دارید که فضای ذهنی دانش آموزان ما و اهرم هایی که ذهنیت 
آنها را می س�ازد بسیار از گذشته متفاوت اس�ت. ممکن است امروز 
یک ش�بکه اجتماعی مج�ازی از تمام ابزارهای رس�می ما اثرگذارتر 
باشد. اگر بخواهید در فضای جدید راهکارهایی ارائه دهید که تربیت 

سیاسی در همان معنای عام محقق شود، چه پیشنهادهایی دارید؟
دهقان: واقعيت این اس��ت که اوضاع اجتماعی امروز بس��يار با س��ال های دهه 

دهق�ان: جوانان بی�ن 20 تا 30 
س�ال نس�ل ام�روز،  در ارتباط 
ب�ا کار جمع�ی، خیلی از نس�ل 
م�ا جلوت�ر هس�تند و ذهنیت 
تش�کیالتی تری دارن�د و به کار 
جمع�ی مقیدت�ر هس�تند. اگر 
باید  بپذیری�م تربیت سیاس�ی 
انس�ان ها را به کار جمعی سوق 

دهد.
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دهقان: آن نس�ل پرانگی�زه امور 
ام�ور  اص�اًل  کجاس�ت؟  تربیت�ی 
تربیتی در م�دارس وجود دارد یا 
نه؟ این چیزی که ما االن می بینیم 

خیلی قوی نیست.

عب�دی: باور کنیم ه�دف آموزش  
و پ�رورش صرفًا آم�وزش علومی 
نیس�ت ک�ه بی�رون از آم�وزش  و 
پ�رورش کالس ه�ای خیلی خوبی 

هم برای آموزش آنها وجود دارد.

هفتاد متفاوت اس��ت. اگر بخواهيم به مصداقی اش��اره 
کني��م، می توان به ماجرای ف��وت خواننده جوان، آقای 
مرتضی پاش��ایی اش��اره ک��رد. این موضوع نش��ان داد 
تکنولوژی جدید چ��ه موج اجتماعی بزرگی را می تواند 
ایجاد کند. این موضوع بس��ياری را ک��ه هنوز این فضا 
را درس��ت درک نکرده اند، دچار ش��وک کرد که چگونه 
یک جمعيت حداقل صدهزار نفری برای تش��ييع جنازه 
ی��ک خواننده جوان جمع ش��دند. همين نمونه کوچک 
نش��ان دهنده این اس��ت که ابزار جدی��دی وارد زندگی 
جوان��ان و نوجوانان ش��ده اس��ت و اف��کار آنها را جهت 
می دهد. فکر می کنم هنوز علی رغم گذش��ت یک دهه 
از ورود این ابزار، ما از ش��وک آنها خارج نشده ایم. مثل 
ش��وک های قبلی، مانند تلویزی��ون، ویدئو و امثالهم که 
در ابت��دا با آن برخورد نامناس��ب می ش��د، ام��ا به مرور 
پذیرفته ش��د. به نظر می رس��د در این اب��زار جدید هم 
عقب هس��تيم و هنوز نتوانس��ته ایم آن را بومی س��ازی 
کني��م و از آن در جهت ترویج اندیش��ه های بومی خود 
اس��تفاده کنيم. نکته دیگر اینک��ه هرچه جلو می رویم، 
اثرات همان تربيت سياس��ی هم نمود پيدا می کند. باز 

هم به عنوان مصداق، می توان به تيم 
ملی واليبال اشاره کرد که خيلی از 
بازیکنان آن س��نين پایينی دارند، 
اینها بچه هایی هس��تند که در دهه 
هفتاد کم سن و سال بودند و حتی 
تازه ب��ه دنيا آمده بودن��د. موفقيت 
تيم واليبال توسط جمعی از جوانان 
نسلی که به آن اشاره شد، به اعتقاد 
من از اثرات تربيت سياس��ی است. 
همين که در آن زمان روی مس��ئله 
کار تيم��ی وقت و انرژی گذاش��ته 
ش��د، این اثرات را داش��ته است. به 
این دليل ب��ه نظر م��ن، می توانيم 
بگویيم امور تربيتی در مجموع نمره 
خوبی در این ارتب��اط می گيرد. در 
موضوع ش��وراهای دانش آموزی هم 

همين طور. این شوراها خيلی ظرفيت دارند، اما افکار بعضی از مدیران به روز نيست، 
ای��ن موض��وع را جدی نمی گيرند، با این حال به نظر من جوانان نس��ل امروز، بين 
20 تا 30 سال، در ارتباط با کار جمعی، خيلی از نسل ما جلوتر هستند و ذهنيت 
تش��کيالتی تری دارند و به کار جمعی مقيدتر هستند. اگر بپذیریم تربيت سياسی 
باید انسان ها را به کار جمعی سوق دهد، موفقيت هایی به دست آورده ایم. اما هنوز 
ظرفيت های��ی وجود دارد که متأس��فانه به دليل ضعف در مدیریت س��طوح ميانی 
به خوبی از آنها استفاده نمی شود. از طرف دیگر جای احزاب هم خيلی خالی است. 
ما دوم خرداد را داش��تيم، انرژی زیادی آزاد شد، در خرداد ۹2 هم این اتفاق افتاد. 
م��ن که خ��ارج از آموزش وپرورش فعال هس��تم، می دانم که بع��د از انتخابات ۹2 
تعداد زیادی از جوانان درخواس��ت عضویت در یک حزب سياس��ی را دادند، اما آن 
حزب به دليل ضعف های س��خت افزاری توان جذب این نيروها را نداشت و درواقع، 
االن ای��ن نيروهای جوان دارن��د هرز می روند. درواقع، فض��ای اجتماعی جمعی را 
سياس��ی کرده است؛ همان طور که انقالب با نسل ما این کار را کرد؛ همان طور که 
جنگ از شخصيت های معمولی سرداران زیادی ساخت. معتقدم تربيت سياسی در 
آموزش وپرورش ذیل تربيت سياس��ی فراگير جامعه است. ضعف دیگر این است که 

از تجربه های موفق دیگر کشورها استفاده نمی کنيم.
 جن�اب دهق�ان، ف�رض را بر ای�ن بگذاریم که دوب�اره در 
آموزش وپرورش مس�ئولیتی را بر عهده گرفتید، در راس�تای مقوله 
تربیت سیاس�ی چ�ه ب�رای دانش آموزان و چ�ه برای معلم�ان، چه 

راهکارهایی در پیش خواهید گرفت؟

دهق�ان: ابتدا باید از تجربه دیگران اس��تفاده کرد. 
تجرب��ه ما در دهه هفتاد این بود که در آن زمان ابزاری 
مثل اینترنت نبود و درواقع، آن نس��ل به سرگرمی نياز 
داشت. یکی از سرگرمی ها در آن زمان، جلسات پرسش 
و پاسخ بود که اگر کسی زبان آنها را می فهميد، جلسات 
پرشوری برگزار می شد. در دوره جدید مثاًل همين نشریه 
تربيت سياسی، متأسفانه هنوز در واحدهای آموزشی ما 
نمود پيدا نکرده است. حال ممکن است عده ای بگویند 
در مقاب��ل آن مقاومت می ش��ود و توزیعش با مش��کل 
روبه روست. یک کار قوی و خوب دارد تهيه می شود، اما 
باید بيشتر روی نمود پيدا کردن آن کار کرد. باید دنبال 
راهکارهای جدید بگردیم. آن نسل پرانگيزه امور تربيتی 
کجاس��ت؟ اصاًل امور تربيتی در م��دارس وجود دارد، یا 
نه؟ این چيزی که ما االن می بينيم خيلی قوی نيس��ت. 
مربی بنده خدا به زور می گردد دو، س��ه نفر را پيدا کند 
که در مسابقه کتابخوانی شرکت کنند. اغراق نمی کنم، 

این واقعيت است، یعنی عماًل زیر صفر.
 آقای عبدی، شما چه راهکارهایی دارید؟

عب�دی: راهکارهای��ی ک��ه م��د نظ��ر من اس��ت، 
ارکان  تم��ام  به کارگي��ری  یک��ی 
تربي��ت  ب��رای  آموزش وپ��رورش 
سياس��ی اس��ت. اینکه تنه��ا مربی 
مس��ئوليت  این  بخواهد  پرورش��ی 
را داش��ته باش��د، از توان��ش خارج 
اس��ت. تمام ارکان از مدیر تا معاون 
و معلمان همگی باید در این راس��تا 
حرکت کنن��د و تربيت سياس��ی-

اجتماع��ی را از اه��داف مه��م خود 
تلق��ی کنند، نه اینکه یک نشس��ت 
سياس��ی برگزار کنند و تصور کنند 
تربيت سياس��ی محقق شده است. 
بای��د اج��ازه بدهن��د دانش آموزان 
در هرک��دام از بس��ترهایی ک��ه در 
مث��ل  هس��ت،  آموزش وپ��رورش 
ش��وراها، و به آن عالقه  مندند عضو 
ش��وند. فرصت و امکانات فراهم کنند که دانش آموزان در این بس��ترها رشد کنند. 
حتماً باید عالوه بر دانش آموزان، برای خود مربيان هم شرایط مطلوبی فراهم کنيم 
که آنها هم بتوانند آزادانه در این مسير گام بردارند. ظرفيت جمهوری اسالمی هم 
خيلی فراتر از این است. اگر نگاهی به منطقه بيندازیم، می بينيم جمهوری اسالمی 
امن ترین کشور منطقه است. بنابراین، می توان از عناصر وحدت بخش مثل ایرانيت 
و اسالميت استفاده کرد تا در ميان اقشار مختلف وحدت ایجاد کرد. اینها مواردی 
اس��ت که می توان برای آن برنامه ریزی کرد. از همه مهم تر این است که باور کنيم 
هدف آموزش وپرورش صرفاً آموزش علومی نيس��ت که بي��رون از آموزش وپرورش 
کالس های خيلی خوبی هم برای آموزش آنها وجود دارد. هدف بسيار مهم و فراتر 
از این تصور این است که یک انسان جامع االطراف تربيت کند که حداقل در وهله 
اول برای جامعه مش��کلی ایجاد نکند، یعنی بتواند خود را اداره کند؛ در وهله دوم، 
برای اطرافيانش مشکل درست نکند؛ در گام بعد برای محله و همين طور تا باالتر، 
در ش��هر و کشور خود بتواند منشأ خدمت باشد. اینها اهداف آموزش وپرورش است 
که اگر بخواهيم اکنون برای آن یک راهکار ارائه دهيم، این است که تربيت سياسی 

را یک بحث حاشيه ای فرض نکنيم.
عابدینی: یکی از راهکارها مسلماً همان طور که پيش تر گفتم، نظام سازی است،  آقای عابدینی، شما چه راهکارهایی دارید؟

یعنی حتماً باید نظام معقولی که توافق جمعی حول آن حاصل شده باشد، تدوین 
شود. یکی از چيزهایی که به ما کمک می کند این است که رسالت تربيتی معلمان 
را احيا کنيم، یعنی در مدرس��ه یک فرد را مرجع تربيت ندانيم. این خالئی اس��ت 
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که وجود دارد و می طلبد مراجع قانون گذاری مانند ش��ورای عالی آموزش وپرورش 
نس��بت به رفع این نقص اقدام کنند و این موضوع را به عنوان رسالت همه معلمان 
با تدبيری مناس��ب فعال کنند. نکته بعدی این اس��ت که ما تربيت سياسی را دیر 
آغ��از می کنيم. در همان زمان هم عمده تمرکز ما روی دبيرس��تان بود و درنهایت 
راهنمای��ی، مدرس��ان هم برای همي��ن دوره ها آموزش می دیدن��د. این خيلی دیر 
اس��ت. تربيت سياس��ی به همان مفهوم عام که عرض کردم، حتی نه از دبس��تان، 
که از پيش دبس��تان باید آغاز ش��ود، منتها سطح بندی ش��ده. باورم این است که از 
همي��ن دوران باید آغاز کنيم، البته با مالحظاتی که باید اندیش��يده ش��ود. امروزه 
اکثر روان شناس��ان معتقدند آموزش های اساس��ی در همان سنين پایين باید انجام 
شود و بعد از آن بيشتر جنبه تمرین و تقویت و تداوم دارد. مطلب بعدی که باز به 
نوعی در پيشنهاد اوليه هست، حذف نهادهای موازی است. ما مسئوليت های بزرگ 
بر زمين مانده داریم که هيچ کس س��راغ آنها نمی رود. یک چيزهایی هم هس��ت که 
چون در ظاهر آمار و ارقام و بيالن دارد، چند مرجع به دنبال تصدی آن هس��تند. 
به هرح��ال، موضوع مهمی مثل قرآن را داریم که ب��ه دليل ظرفيت هایی که برای 
در اختيار گرفتن امتيازاتی دارد، در هر ارگان الاقل یکی، دو متولی برایش ش��کل 
گرفت��ه، اما بعضی امور بدون متولی باقی مانده اس��ت. نکته دیگری که ش��اید در 
راهکارها بش��ود به آن اش��اره کرد این است که این تلقی به وجود آمده که وظایف 
تربيتی تنها به عهده آموزش وپرورش است. اراده ملی برای این موضوع نه به وجود 
آمده و نه برایش تالش ش��ده اس��ت. تا مش��کلی به وجود می آی��د همه می گویند 
آموزش وپ��رورش وظيفه اش را خوب انجام نداده اس��ت، درحالی که از نقش صدا و 
س��يما غافليم، تریبون های مختلف هم همين طور. ممکن اس��ت یک سال زحمت 
آموزش وپ��رورش را یک نفر در یک تریبون پربيننده در چند دقيقه به باد دهد، اما 
این دیده نمی شود. خود ما هم این را القا کردیم. این باور باید به وجود بياید که اگر 
قرار است موضوع تربيت سياسی-اجتماعی به عنوان کارکرد اصلی آموزش وپرورش 
شناخته شود، در سند تحول هم که همه مراجع آن را تأیيد کرده اند، بقيه نهادها و 
ارگان ها خود را چقدر مسئول می دانند؟ مثاًل االن به صدا و سيما بگویيد این فيلم 
کوتاه را که تربيتی هم هس��ت و خيلی مؤثر است پخش کنيد، می گوید چون شما 
س��فارش پخش دادید، دقيقه ای این قدر بدهيد تا برایتان پخش کنيم. اگر بگویيد 
شما هم به عنوان صدا و سيما وظيفه دارید، می گوید نه، این به ما ربط ندارد. یکی از 
پيشنهادهایی که بارها مطرح کرده ام، بحث شبکه ملی آموزش وپرورش است. بسيار 
می تواند مؤثر باش��د، اما چه مشکلی وجود دارد؟ مشکل مالی. درحالی که اگر بقيه 
نهادها س��هم خود را در این زمينه به درس��تی انجام دهند، حتماً این مشکل وجود 
نخواهد داش��ت. جای بحث محتوای آموزشی هم خالی است، زیرا عمدتاً خانواده ها 
به آموزش توجه می کنند. این باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود که خانواده ها 
از اوليای مدرس��ه بخواهند ش��ما توضيح دهند به جز آم��وزش دروس، برای فکر و 

تربيت فکری بچه ها چه کرده اند؟
 قسمت سوم سؤاالت ما نظرخواهی از دوستان درباره چهار 
ش�ماره نشریه تربیت سیاسی است. ش�ما این چهار شماره را چطور 

دیده اید؟
عابدین�ی: من تقریب��اً در این مدت هر چهار ش��ماره را از اول تا آخر خواندم. 
از موضوعات��ی بود که من ب��ا عالقه مندی دنبال کردم. انصاف��اً تبریک می گویم به 
دوس��تانی که جرئت کردند به اصل موضوع ورود کنند. این یک نياز اس��ت که اگر 
بخش��ی از جامعه را هم بتواند به لحاظ فکری تغذیه کند، بس��يار ارزش��مند است. 
دومين موضوعی که می خواهم خوش��حالی خود را بابت آن ابراز کنم، نوع ورود به 
بحث ها در این مجله اس��ت. ما همه خواس��ته یا ناخواسته محافظه کار شده ایم و به 
خيلی از مباحث ورود نمی کنيم. اما در این زمان که گروهی در پی آنند که با انگ 
زدن بخش هایی از نيروهای جامعه را به حاش��يه برانند، این جسارت و ورود خوب 
به مباحث، آن هم در سازمانی مثل آموزش وپرورش جای تقدیر دارد. تنوع مطالب 
هم در دو ش��ماره اول خوب بود. نکته ای که به ذهن من رس��يد، این اس��ت که به 
جنبه خبری زودگذر خيلی نپردازیم. این مجله مخاطبان خاصی دارد، بنابراین باید 
جنبه تحليلی خيلی قوی داشته باشد که یک معلم تشنه آن است و اگر قرار شد در 
جایی درباره موضوعی اظهار نظری کند، بر اس��اس مطالعه این مجله، حرف تازه ای 
داشته باشد. هرچه بتوانيم جنبه های خبری را کم کنيم بهتر است. امروزه اکثر ما 
دنبال مطالعه مطالب موجز هس��تيم، بنابراین اگر بتوان مطالب مطول را حتی در 
چند ش��ماره اما در حجم کمتر آورد، برای مخاطب جذاب تر است. در مسائل فنی 

هم اگر بتوان از طراحی جذاب تری اس��تفاده کرد، به مراتب بهتر اس��ت. اما به نظر 
من تا اینجای کار انصافاً مجله خوبی بوده است.

عبدی: من هم مث��ل آقای عابدینی تبریک می گویم، هم به لحاظ محتوا و هم  جناب عبدی، شما بفرمایید.
طراحی یک کار حرفه ای است که شاید بتوان گفت، در ميان مجموعه مجالتی که 
در آموزش وپرورش تهيه می ش��ود، کاری است که تا کنون کمتر دیده ایم. از جهتی 
هم که مورد نقد قرار می گيرد، نش��ان می دهد مورد توجه قرار گرفته اس��ت. فارغ 
از درس��ت یا نادرست بودن نقدها، همين که رس��انه های جریانات گوناگون به آن 
پرداخته اند و حتی تلویزیون هم به سراغ آن رفته، نشان می دهد اثرگذار بوده است. 
به اعتقاد من، یک نشریه قابل دفاع و حتی قابل رقابت با نشریات حرفه ای که روی 
دکه می آیند اس��ت که این واقعاً جای دس��ت مریزاد دارد. اما در مورد پيشنهادات، 
م��ن چن��د نکته را عرض می کنم، با این توضيح که کام��اًل کليت مجله مورد تأیيد 
اس��ت. یک اینکه جنبه های خبری کم ش��ود. دوم اینکه بين موضوعات هر شماره 
یک تناسب وجود داشته باشد. مثاًل در شماره یک بخش بين الملل خيلی زیاد بود، 
حدود 37 صفحه از یک نشریه ۹۸ صفحه ای. بعضی از اینها مثل داعش علی القاعده 
با ایران ارتباط دارد، اما موضوعاتی مثل ترکيه ش��اید خيلی با اوضاع ایران مرتبط 
نباشد و به همين دليل، خيلی مورد توجه فرهنگيان قرار نگيرد. یکی دیگر از نقاط 
مثبت نش��ریه این اس��ت که ثابت کرده فراجناحی است. در مصاحبه ها و تحليل ها 
این موضوع بخوبی رعایت شده است. پيشنهاد من این است که به نوعی دغدغه های 
فکری دانش آموزان شناسایی شود و درباره آن بحث شود. بحث دیگر معرفی کتاب 
است؛ کتاب های خوب در حوزه اجتماعی که معلمان ترغيب به مطالعه آنها شوند، 
البته نه اینکه فقط عکس جلد کتاب باشد، بلکه یک معرفی از کتاب ارائه شود. در 
بعضی ش��ماره ها، مثل مقوله 13 آبان، مس��تحضرید که دانشجویان آن روز االن در 
دو جناح سياس��ی کشور حضور دارند. ش��اید اگر همزمان با آقای اصغرزاده یکی از 
دانشجویان که امروز در جناح دیگر است هم حضور داشت، بهتر بود. یک بحث هایی 
هم هس��ت که به نظر من مصاحبه با معاونان پرورش��ی خوب ب��ود، اما مقداری از 
عملکرد اینها هم سؤال شود، مثاًل چند سال بعد از مدیریت، می بينيم شخص هنوز 
حالت طلبکار دارد، حال آنکه باید از او پرسيد شما چند سال این دستگاه عریض و 
طویل را در اختيار داشتيد. این موارد هم در مورد دوران شما مطرح است. درواقع، 
کاری کنيد که ش��خص در موقعيت پاسخگویی قرار گيرد. اکثر مصاحبه ها چالشی 
اس��ت و حتی خود سؤال بعضی وقت ها از پاس��خ ها قویت ر است. این حتماً اعتماد 

مخاطب را جلب می کند.
دهقان: موضوعی که به ذهن من می رس��د، پرداختن بيش��تر به مسئله تاریخ  جناب دهقان، شما مجله را چطور می بینید؟

اس��ت. مثاًل اگر بش��ود به بهانه ای گریزی ب��ه تاریخ زد، البت��ه در چارچوب همان 
آموزش وپ��رورش. مثاًل وزرای بعد از انقالب یا مثاًل موضوع روز معلم که آیا ما فقط 
شهادت شهيد مطهری را داریم، یا معلمی که قبل از انقالب هم شهيد شد، شهيد 
خانعلی هم بوده اس��ت. فکر می کنم بحث تاریخ هم ش��يرین اس��ت، هم آموزش. 
پرونده های خيلی خوبی طرح شده است، در همان موضوع داعش بسيار مفيد بود و 
اطالعات بسيار مناسبی برای ما داشت. اینها همه یک بحث است. دغدغه دیگر که 
در همان دهه هفتاد هم بود، بحث توزیع است. در این مجله خيلی زحمت کشيده 
می شود، اما باید فکری جدی برای توزیع آن شود. حيف است توزیع این مجله که 

این قدر قوی کار می کند، دچار مشکل باشد.
عابدینی: در یکی از شماره ها بيشتر مسائل امور تربيتی از جنس مجله تربيت  جناب عابدینی، شما هم اگر مطلبی دارید بفرمایید.

آمده بود، اما این به این مجله نمی چس��بد، زیرا عنوان این نش��ریه مخاطب خاص 
خود را جلب می کند. مخاطب وقتی با انتظار سياس��ی-اجتماعی مجله را می خواند 
و مطالبی مانند مطالب مجله تربيت را در آن می بيند، برایش جذاب نيس��ت. بحث 
مخاطب شناس��ی بحث مهمی اس��ت که باید به آن توجه شود. بخشی هم که شاید 
برای تقویت معلمان مناسب باشد، انتشار مقاالت خوب از معلمان است. می شود به 

نوعی حلقه های عالقه مند را گرد هم آورد.
عبدی: بخش اجتماعی هم اگر تقویت ش��ود، خوب اس��ت، مانند پرادختن به 
موضوعاتی مثل خشونت در جامعه. موضوع دیگر هم بحث نسخه الکترونيکی است 
که ش��اید بخش��ی از مخاطبان دسترسی نداشته باش��ند و از این طریق بتوانند به 

مطالب نشریه دسترسی پيدا کنند.
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اشاره: 
مدتي قبل در هنگام برگزاري اجالس معاونان 
پرورشي و تربیتي همه استان هاي کشور که در 
اردوگاه باهنر تهران برگزار شده بود، این ایده 
مطرح شد که ضمن یک نظرخواهي از همه حاضران 
در اجالس، راهکارهاي مورد نظر این همکاران را 
گردآوري کنیم و با انتشار آن در نشریه تربیت 
سیاسي اجتماعي، هم بر غناي نشریه و هم بر 
محتواي فعالیت هاي این ساحت مهم تربیت 
بیفزاییم. بر این اساس، پرسش زیر براي همه 
معاونان پرورشي و تربیتي استان ها فرستاده شد:
»به نظر شما مهمترین فعالیت مورد نیاز در 
زمینه تربیت سیاسي اجتماعي دانش آموزان کدام 
است؟«
آنچه مي خوانید پاسخ هایي است که از سوي 
تعدادي از همکاران محترم تهیه و ارسال شده 
است. مطالب رسیده بر اساس حروف الفباي نام 
استان ها مرتب شده اند.

نظرخواهي از معاونان پرورشي و فرهنگي

راهكارهايي براي بهبود فعاليت 
در ساحت تربيت سياسي و    اجتماعي
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طاهر علمی، معاون پرورشی و فرهنگی - آذربایجان شرقي:

طرح مدرسان سیاسی را احیا كنید

در م��ورد مهمترین فعاليت های مورد نياز در زمينه تربيت سياس��ی اجتماعی 
دانش آموزان پيشنهاداتی چند عرضه مي شود:

1- باز تعریف، تقویت، آم��وزش و ت��وانمندسازی کارشناسان تربيت سياسی، 
اجتماعی استان ها:

الزم اس��ت کارشناس��ان تربيت سياس��ی اجتماعی به عنوان مجریان مستقيم 
برنامه ها و فعاليت های مد نظر معاونت پرورشی و فرهنگی، از طرف وزارت پشتيبانی 
برنامه ای و محتوایی ش��ده و در مقاطع مختلف زمانی و بر حسب لزوم در دوره های 
آموزش��ی و توانمند سازی ش��رکت نمایند. در حالی که این نوع ارتباط در سال های 

اخير به حداقل رسيده است.
2- تعریف و سازماندهی گروه مدرسان سياسی در استان ها:

الزم اس��ت گروهی از معلمان واجد شرایط الزم و بر اساس معيار های مشخص 
به نسبت تعداد دانش آموزان استان با عنوان مدرس سياسی انتخاب شده و آموزش 
داده ش��وند. این گروه از مدرس��ان به عنوان رابطان کارشناس��ان تربيت سياس��ی 
اجتماعی در مدارس، مطابق برنامه ساالنه تعریف شده موظف به حضور در مدارس 

و کالس های درس شده و به تبيين و انتقال موضوعات روز می پردازند.
3- استفاده از ظرفيت مالی، معنوی و نيروی انسانی برخی نهاد ها و سازمان ها 

در تربيت سياسی اجتماعی دانش آموزان:
برخی از س��ازمان ها و نهاد ها وظيفه ذاتی تربيت سياسی و اجتماعی شهروندان 
را برعهده دارند. انعقاد تفاهم نامه های همکاری با این س��ازمان ها و طراحی و اجرای 
برنامه های مشترک می تواند راهگشا باشد. سازمان هایی مانند: معاونت فرهنگی سپاه، 

معاونت فرهنگی شهرداری ها، برخی از موسسات فرهنگی فعال در استان ها و...
4- آبونمان ش��دن معاونت پرورش��ی و فرهنگ��ی وزارت برای برخی مجالت و 

نشریات مفيد و ارسال آن ها به استان ها:
ارس��ال مجالت و نش��ریات مفيد به کارشناس��ان اس��تان ها، نق��ش مهمی در 

توانمند سازی و راهنمایی آنان ایفا مي کند.
۵- طراحی و به راه انداختن ش��بکه اجتماعی دانش آموزی ش��بيه فيس نما و 

تبيان:
با توجه به گس��ترش روزافزون رسانه های دیجيتالی و فضاهای مجازی و تاثير 
غيرقابل انکار این رسانه ها در تربيت و پرورش سياسی اجتماعی دانش آموزان، زمان 
آن فرا رس��يده اس��ت که معاونت پرورش��ی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با 
طراحی، راه اندازی و پش��تيبانی شبکه اجتماعی دانش آموزی و راهنمایی گسترده 
دانش آموزان به عضویت در این ش��بکه در جهت انتقال هنجار های دینی و ملی و 

استفاده از این ظرفيت در برگزاری انواع فعاليت های ذاتی معاونت بکوشد.
6- تعری��ف س��ازوکار قانونی الزم جهت احصاي مس��ائل و مش��کالت مبتالبه 

دانش آموزان:
معاونت پرورش��ی و فرهنگی می تواند با تعریف س��ازوکار الزم از لحاظ ابزاری 
)مثل پرسش��نامه( و قانونی جهت احصاء و تعيين مستمر نوع، پراکندگی و ميزان 
مس��ائل و مش��کالت مبتالبه دانش آموزان در مدارس با در نظ��ر گرفتن موقعيت 
جغرافيایی، قوميت ها و مذاهب،  اقدام و نس��بت به آنها برنامه ریزی منطقی و الزم 

انجام داده و به اجرا در آورد.
به عنوان مثال امروز به نظر می رسد در زمينه های زیر شبهات و مسائل جدی 
در بين دانش آموزان به وجود آمده اس��ت: جای��گاه والیت فقيه، فرهنگ مهدویت، 

فرقه های نوپدید، دشمن شناسی، حجاب و عفاف و...

سعیده سرگلزایی مقدم، معاون پرورشی و فرهنگی - سیستان و بلوچستان:

افزایش آگاهی از طرح های تفرقه افكنانه ضروری است

باتوجه به ش��رایط فرهنگی حاکم بر استان سيس��تان و بلوچستان، مهمترین 
فعاليت مورد نياز در زمينه تربيت سياسی و اجتماعی دانش آموزان، نهادینه کردن 
ارزش ها و آرمان های انقالب و عشق و عالقه به نظام جمهوری اسالمی و احساس 
احترام و عالقه به مس��ئولين نظام اسالمی اس��ت. الزمه اثربخش بودن آموزش ها 
و فعاليت ه��ا این اس��ت که تمرکز ما روی دانش آموزان در س��طح پایين تر  باش��د 
چون طبق آموزه های دینی و روانشناس��ی، آنچ��ه را که فرد در کودکی می آموزد، 
ماندگاری باالیی دارد و در نتيجه ش��خصيت و تفکر دانش آموزان با آگاهی نسبت 
به آرمان ها و ارزش های انقالب ش��کل می گيرد و آس��يب پذیری آن ها در س��نين 
باالت��ر کاهش می یابد. با توجه به فعاليت دش��منان نظام و انقالب در این اس��تان 
با اس��تفاده از ش��رایط قومی، مذهبی و با هدف تفرقه افکنی بين عموم مردم باید 
بصيرت و ميزان آگاهی دانش آموزان را نس��بت به دسيسه های دشمن افزایش داد 

تا نقشه های دشمنان این نظام و انقالب نقش برآب بشود. 
بر این اس��اس مهمترین فعاليت مورد نياز در زمينه تربيت سياسی و اجتماعی 

دانش آموزان عبارتند از:
- توانمندسازی نيروهای حوزه پرورشی در خصوص تربيت سياسی و اجتماعی

- تقویت شایس��تگی های اعتقادی، اخالقی و بصيرت دینی و باور به ارزش های 
انقالب اسالمی دانش آموزان با استفاده از ظرفيت برنامه های مختلف پرورشی 

- توسعه زمينه پژوهشگری دانش آموزان در این خصوص
- تحليل سياسي مسائل روز توسط افراد صاحب نظر و خوش سخن

- برگزاری نشست های سياسی درخصوص فرقه های نوظهور و بررسی آسيب ها 
و چالش های پيش روی کشور ایران و کشورهای اسالمی

- واگذاری مسئوليت و مدیریت اجرای مناسبت ها و ایام اهلل ها به دانش آموزان
- برگزاری نشست های سياسی مشترک ویژه تشکل ها

- برنامه ریزی درخصوص برگزاری اردوها و بازدید از مراکز سياسی و اجتماعی 
و آشنایی دانش آموزان با مسائل روز سياسی

  ناصر حمزه ای، معاون پرورشی و فرهنگی - قم:

به موضوع فرق و ادیان توجه بیشتری شود

محورهاي زیر براي توجه مس��ئوالن نش��ریه تربيت سياسي اجتماعي در تهيه 
محتواي این نشریه ارائه مي شود:

1-  ایجاد ستونی ویژه در مجله با عنوان پاسخگویی به سؤاالت دانش آموزان 
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2- ایجاد س��تونی ویژه با عنوان آش��نایی دانش آموزان با واژگان سياسی و نقد 
و بررس��ی آن با توجه به کاربردی نمودن آن در فرهنگ سياس��ی غرب و دیدگاه 

اسالم. )هرشماره دو مورد(  
3- تحليل نحوه ش��کل گيری فرق انحرافی و انگيزه ایجاد آن توس��ط معماران 

پشت پرده )مانند: وهابيت، بهائيت و...(
 4- نح��وه ش��کل گيری جری��ان تحریف ادیان )مانند: مس��يحيت تبش��يری، 

صهيونيزم مسيحی و...( و اهداف پشت پرده ترویج آنها
 ۵- نحوه ش��کل گيری عرفان های کاذب و نوپدی��د و اهداف پنهان آن )مانند: 

اشو، حلقه و...( و مدعيان دروغين 
6- آش��نایی دانش آم��وزان ب��ا جن��گ رس��انه ای غرب به وس��يله نق��د فيلم، 

انيميشن های هاليوودی و بازی های رایانه ای 
7- آش��نا کردن دانش آموزان با جریان شناس��ی تاریخ انقالب اسالمی و ثمرات 
آن در اس��تحکام نظام جمهوری اس��المی و تحليل سياسی مسائل روز و احزاب و 

گروه های فّعال در مبارزات ملّت عليه رژیم ستم شاهی 
۸- آشنا ساختن دانش آموزان با جریان های سياسی ضدشاه و انحرافات عقيدتی 

و سياسی آنان که موجب مقابله با ملت شد مانند: منافقين، حزب توده و...
۹- رص��د تحوالت و تهدی��دات فرهنگی نوظهور جامع��ه دانش آموزی و نحوه 

برخورد صحيح و اصولی با آنها 
10- آش��نا ساختن دانش آموزان با سياست های اس��تعمار، قراردادهای ننگين 

استثماری همراه با اسناد و مستندات تاریخی با زبان دانش آموزی
11- آش��نایی دانش آموزان با توافقات سياسی نظام جمهوری اسالمی با سایر 

دول که موجب تقویت نظام و تعامل با دیگر کشورها شده است.
12- آش��نایی دانش آم��وزان ب��ا دس��تاوردهای علم��ی، سياس��ی، فرهنگی و 
پيش��رفت های اجتماعی که موجب تقویت جمهوری اس��المی در نظام بين الملل 

شده است.
13- بررس��ی مواضع اصولی نظام در رابطه با کش��ورهای همس��ایه و دور، بر 

مبنای حکمت، عزت و مصلحت.
14- بررس��ی عوامل اصلی کشمکش های سياس��ی ایران و غرب و تبيين علل 

طوالنی شدن روابط سرد بين آنان 
1۵- بررسی اصول مهم قانون اساسی جمهوری اسالمی به ویژه حقوق ملّت و 

حق مردم در تعيين سرنوشت سياسی خود.
16- بررسی جایگاه والیت فقيه در قانون اساسی و تبيين نقش رهبری در دوام 

و بقای نظام و اتحاد بين ملّت و احزاب سياسی 
در پای��ان ب��ا توجه به قابليت این اس��تان، ب��ا وجود مراکز پژوهش��ی به ویژه 
وج��ود اداره کل ف��رق و ادیان معاونت تبليغ حوزه علميه که به صورت کش��وري 
و بين الملل��ی مش��غول به فعاليت و دف��اع از ارزش هاي دین��ی و مذهبی در برابر 
هجمه هاي س��نگين فرهنگی دش��من در خصوص فرق انحرافی اس��ت، این اداره 
کل آمادگی دارد درصورت تامين اعتبارات الزم، دبيرخانه سياس��ی و اجتماعی در 
موضوع فرق و ادیان را تش��کيل و عالوه بر تحت پوشش قرار دادن دیگر استان ها، 

در تقویت ضميمه سياسی تربيت نيز همکاري نماید.

علی شیرخانی، معاون پرورشی و فرهنگی - مرکزی:

ماهنامه تربیت ارزش تعلیمی و تربیتی ندارد

ماهنامه تربيت سياس��ی اجتماعی بيش��تر ش��بيه یک خبرنامه است و ارزش 
تربيت��ی و تعليمی قابل اتکایی ن��دارد و تنها در بازه کوتاه زمانی ایجاد انگيزش و 
برانگيختگی می کند. تربيت سياس��ی با توجه به مناسبت های پيش رو، اتفاقات و 

حوادث روز دنيا به چاپ مقاله ها، تحليل ها و خبرهایی می پردازد که مشابه ش��ان 
در تمامی س��ایت ها و روزنامه ها به آس��انی یافت می ش��وند، در حالی که به نظر 
می رس��د رس��الت اصلی این ماهنامه باید تعليم و تقویت قوای سياسی اجتماعی 
فرهنگي��ان و دانش آموزان باش��د ب��ه این معنا که توان رصد تح��والت جهانی به 
صورت هدفمند و تحليل آنها را بدس��ت آورند. در این راستا پيشنهادات زیر ارائه 

می شود:
1- آموزش مکاتب سياس��ی: در هر ش��ماره از ماهنامه یک مکتب سياس��ی و 

رژیم ها و افرادی که از آن پيروی می کردند، معرفی شوند.
2- آم��وزش اصطالح��ات سياس��ی: آموزش لغ��ات و اصطالحات سياس��ی و 
اجتماعی پر کاربرد در هر ش��ماره ماهنامه می تواند به گسترش دید سياسی آنها 

کمک بسزایی کند.
3- سياس��ت ما عين دیانت ماس��ت: اختصاص س��تونی از ماهنامه به سخنان 
بنيان گذار انقالب اس��المی و تطبيق آن با دیدگاه های مقام معظم رهبری، سپس 
بررس��ی و تحليل این س��خنان که به تبيين دکترین سياسی و اجتماعی انقالب 

منجر می شود.
4- سلس��له درس های سيره سياسی انقالب که به نگرش خاص سياسی ایران 

در مقایسه با سایر نظام ها و انقالب ها می پردازد.
۵- لطيفه سياسی: اتفاقات جالب و لطيفه های سياسی در کالم سياستمداران 

بزرگ ایران و جهان در قالب یک ستون جذاب و خواندنی.
6- خاط��رات سياس��ی: این بخش می توان��د به خاطرات خ��اص، تاثيرگذار و 

منحصر به فرد سياسی سياسيون ایران و جهان اختصاص یابد.
7- چهره ها: معرفی چهره های شاخص که به هر طریق در تحوالت سياسی و 

اجتماعی جهان و یا کشورشان تاثيرگذار بوده اند.
در صورت لزوم این کارشناسی توانایی تهيه و تدوین موارد باال را داراست.

حسن آقایوسفی، معاون پرورشی و فرهنگی - همدان:

سیاست بازی و سیاست گریزی هر دو آفت اند

آموزش ش��هروندی، نحوه ایج��اد انگيزش در ميان افراد ب��رای پذیرش نقش 
ش��هروند و توجه به منافع جمعی اس��ت. ش��هروندی در س��طوح متنوعی عمل 
می کند. ابعاد ش��هروندی را می توان در بعد و جنبه کلی نش��ان داد. شهروندی از 
یک س��و واجد ابعاد سياسی و ساختاری است و از سوی دیگر، ابعاد عاطفی را در 

بر می گيرد که با فرهنگ و هویت های فرد ارتباط دارد.
اعتقاد بر این اس��ت که آموزش شهروندی نباید دربرگيرنده نفع فردی باشد، 
بلکه جس��تجو ب��رای عدالت اجتماع��ی آن را به وجود می آورد. ب��ه همين دليل 
ش��هروند کسی است که به مسائل عمومی جامعه آگاهی دارد، واجد فضيلت های 
مدن��ی اس��ت و از مهارت های الزم برای مش��ارکت در عرصه سياس��ی برخوردار 
اس��ت. عالوه بر این تاکيد آموزش شهروندی بر این است که کودکان را به عنوان 
ش��هروندان به گونه ای تربيت کند که در اجتماع و محيط پيرامون خود مشارکت 
کنند، با حقوق خود آش��نا ش��وند و به وظایف خود در قبال جامعه عمل کنند. به 
این ترتيب، آموزش ش��هروندی دربرگيرنده احترام متقابل در ميان ش��هروندانی 
اس��ت که در هویت های قومی، زبانی، نژادی، فرهنگی، دینی و جنس��يتی تفاوت 

نشان می دهند   
آموزش ش��هروندی را می توان انتقال دان��ش، مهارت ها و ارزش ها به کودکان 
دانس��ت که به واس��طه آن خود را عضو مفيدی از حيات عمومی جامعه تشخيص 
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دهند. به این ترتيب هدف های آموزش ش��هروندی را باید عموما حول س��ه محور 
آموزش مسئوليت اجتماعی و اخالقی، آموزش فعاليت های اجتماعی و گرایش به 

چنين فعاليت ها و آموزش سواد سياسی دانست.
بدیهی اس��ت که تربيت سياس��ی دانش آموزان، از وظایف مسئوالن آموزش و 
پرورش است و بی اعتنایی به آن موجب خسارات فراوان در ابعاد فردی و اجتماعی 

خواهد شد.
کش��وری که در معرض ش��دیدترین توطئه ها و آفت ها و آسيب های داخلی و 
خارجی قرار دارد، نمی تواند نس��ل جوان و نوجوان او نس��بت به مسائل جامعه و 
جهان بی توجه باشد. انقالبی که پيدایش و استمرار و بقای آن توسط مردم صورت 
گرفته و از همه توطئه ها و خيانت ها با حضور مشارکت جویانه و فداکارانه با همت 
مردم س��ربلند و سرافراز و سالم عبور کرده اس��ت، نمی تواند نسلی را تربيت کند 
که بی توجه و بی تفاوت در گوش��ه عزلت بخزد. بنابراین، تربيت سياسی در عرصه 
تعليم و تربيت، یکی از اهداف مهم است که باید در مورد آن برنامه ریزی شود اما 
باید توجه داشت که تربيت سياسی در آموزش و پرورش، به معنای سياسی کاری، 
سياس��ت بازی و سياس��ت زدگی نيس��ت. به معناي هيجان زدگی، آشوب طلبی و 
التهاب آفرینی نيست. به معنای گروه گرایی و تبدیل مدارس به بنگاه های سياسی 
برای یارگيری سياس��ی نيس��ت. به معنای حاکميت یک حزب، گروه و تش��کل و 
خارج کردن افکار و اندیش��ه و س��الیق دیگری که همس��وی با انقالب و مخالف 
س��ليقه تشکل حاکم است، نيس��ت. به معنای القای نظر و تفکر خاص به ذهن و 
اندیشه کودکان معصومی که توانایی تجزیه و تحليل و نقد و پاسخگویی را ندارند، 
نيس��ت. به معنای عزل و برکناری افراد و مدیران دارای س��الیق دیگر و انتصاب 
افراد وابسته به یک تشکل نيست. سياسی کاری و سياست بازی از مرزهای لغزنده 
و مشتبه و مسمومی است که بسياری از انسان ها را به دام خود می کشاند و ورود 
این آفت به مدارس، بهداشت روانی و روحی نسل جوان و جامعه را به هم خواهد 

ریخت و موجب سقوط و انحراف و انحطاط دانش آموزان و جامعه خواهد شد.
تربيت سياسی در آموزش و پرورش، به معنای ایجاد زمينه های رشد و آگاهی 
و دانایی و ارتقای قدرت تشخيص و تقویت اراده و اعتماد به نفس، رشد احساس 
مس��ئوليت، تقویت روحيه مشارکت جویی و مشارکت پذیری و ایجاد روحيه سوال 
و پرس��ش گری و پژوهش اس��ت ؛ به گون��ه ای که دانش آموز بدان��د که چگونه با 
همنوعان خود تعامل و گفتگو کند، مدارای انسانی و اخالقی نماید، تحمل و سعه 
صدر داشته باشد، آفت شناسی و دشمن شناسی کند، چگونه اولویت و مصلحت را 
تشخيص دهد، چگونه برخورد خصمانه را به مشفقانه مبدل کند، چگونه با حقایق 
و واقعيات برخورد کند، نه بزرگ نمایی کند و نه کوچک نمایی، نه پرده دری کند و 
نه فحاش��ی. تربيت سياسی در آموزش و پرورش، سياسی کردن فرهنگ و تبدیل 
عرص��ه فرهنگ و تربيت به ابزار سياس��ت نيس��ت. در آموزش و پ��رورش باید به 

سياست از منظر فرهنگ، دین، اخالق و عقالنيت نگریسته شود. 
سياست بازی و سياست گریزی دو آفت بزرگ توسعه سياسی است؛ چون اولی 
مصالح کش��ور را در اردوگاه منافع حزبی خ��ود ذبح می کند و دیگری مردم را به 

انزوا می کشاند و از عرصه حيات اجتماعی و سرنوشت خویش محروم می کند.

علی سرداری اردکان، معاون پرورشی و فرهنگی - یزد:

زمینه نقد افكار و اندیشه ها را فراهم كنیم
تربي��ت سياس��ی اجتماعی افراد براي حضور مؤث��ر و کارآمد و کم هزینه افراد 
در فعاليت ه��ا و برنامه های سياس��ی اجتماعی اس��ت اما تعریف و ترس��يم حد و 
حدود زمانی آن به س��ادگی امکان پذیر نيس��ت. به همين علت عقاید مختلفی در 
این زمينه ابراز ش��ده اس��ت زیرا رس��يدن به بلوغ  عقلی و اجتماعی امری مطلق 
نيس��ت و از طرفی تش��خيص بلوغ اجتماعی و عقلی افراد دشوار است. به همين 
دليل در اغلب کش��ورها س��ن خاصی را به طور عام برای مش��ارکت همه افراد در 
نظر می گيرند. در کش��ور ما با توجه به قوانين پایان 1۸ سالگی را مبنای این کار 

می دانند.
 در نگاه نخس��ت این یک محدودیت برای مش��ارکت اجتماعی و سياسی افراد 
به حساب می آید اما از سوی دیگر حضور کودکان و نوجوانان در متن پدیده های 
اجتماعی و سياس��ی درحالی که از رس��ش و پختگی مناس��ب برخوردار نيستند 

می تواند زمينه س��رخوردگی ها و دش��واری های بس��ياری را برای ایش��ان فراهم 
نماید. از این منظر در نظر گرفتن س��نی خاص برای شروع مشارکت افراد نه یک 

محدودیت بلکه یک فرصت برای تجربه اندوزی پيش از عمل به حساب می آید.
اما آیا تنها موکول کردن مش��ارکت سياس��ی اجتماعی افراد به گذشت زمان 
می توان��د اهداف قانون گذار را برآورده س��ازد؟ البته که در این س��ؤال جواب نيز 
نهفته است و بی شک اغلب افراد پاسخ خير را به این پرسش خواهند داد. بنابراین 
موضوع دیگری مطرح خواهد شد و آن این که مهم ترین فعاليت موردنياز در زمينه 
تربيت سياس��ي اجتماعي دانش آموزان کدام اس��ت تا آنها پس از رسيدن به سن 

قانونی مشارکت فعال و موثر داشته باشند؟
البت��ه در ای��ن ح��وزه پيش��نهاد های ف��راوان از س��وی هر ی��ک از گروه ها و 
خط مشی های فکری مطرح شده است اما آنچه از منظر تربيتی مورد قبول و نظر 
است، ایجاد توانایی تمييز و تشخيص در دانش آموزان است که قدرت تشخيص و 
تمييز تنها در س��ایه ارائه اطالعات درست و دقيق و ایجاد فرصت و زمينه تحليل 
اطالع��ات از منظرها و نگاه های مختلف حاصل می ش��ود، ن��ه در ارائه یک طرفه و 
ب��دون فرصت تحليل. این موضوع در س��بک های مختلف هوی��ت به خوبی مورد 

بررسی و تأیيد قرار گرفته است.
تحقيقات نش��ان داده است نوجواناني که از سبک اطالعاتي استفاده می کنند 
معموالً فکور، متمرکز بر مشکل، کاردان و باوجدان هستند. سبک هویت اطالعاتي 
بيش تر در نوجواناني دیده می ش��ود که سيستم های خانوادگي آن ها بر ارزش های 
فردي و هم چنين ایده های باز و داشتن یک هویت شخصي مستقل تأکيد دارند.

در مقابل، افرادي هم از س��بک هنجاري اس��تفاده می کنند که نوعي پيروي 
از افراد مهم و ش��امل یک دیدگاه بس��ته  ذهني، تعهدي خشک به باورها، همراه 
با س��رکوبگري کاوش و بررس��ي موضوعات جدید اس��ت. این اف��راد درکي ثابت 
و غيرقاب��ل تغيي��ر از خ��ود دارند. تفکر بس��ته و محکم، منجر ب��ه پيش داوری و 
تعصب در آن ها می ش��ود، هرچند که آن ها گاهي در ظاهر به جست وجو و کاوش 
می پردازند، ولي این کاوش در جهتي نيست که نتایج متناقض با باورهاي موجود 

آن ها داشته باشد.
با توجه به موضوعات مطرح ش��ده الزم اس��ت در کنار ارائه اطالعات دقيق و 
درس��ت به دانش آموزان، زمينه را برای نقد افکار و اندیش��ه ها فراهم س��ازیم تا از 
این رهگذر فرزندان فردای این س��رزمين به قدرت تشخيص و تمييز دست یابند 

و برای مشارکت سياسی اجتماعی آماده شوند.
در این راستا می توان فعاليت های مصداقی را برشمرد که عبارتند از :

- مشارکت دادن دانش آموزان در مسئوليت های مدرسه
- حضور موثر آنها در گروه ها و انجمن ها و تشکل های دانش آموزی 

-  بس��ط و گس��ترش کرس��ی های آزاداندیش��ی در م��دارس و همایش های 
دانش آموزی 

- تجدید نظر در محتوای کتب درسی با رویکرد تربيت اجتماعی 
- ایجاد و تقویت مطبوعات دانش آموزی )نقد، تحریر، تنظيم(

- ایجاد بس��تر مناس��ب جه��ت نقش آفرین��ی دانش آم��وزان در فعاليت های 
اجتماعی و عام المنفعه 

- استفاده جدی و بهره مندی مدارس و روساي آموزش و پرورش از شورا های 
دانش آموزی و بها دادن به دانش آموزان 

- آم��وزش صحي��ح و اصولی به مدی��ران و معلمان و مربي��ان مدارس جهت 
آشنایی با مولفه های سياسی و اجتماعی مورد نياز دانش آموزان.
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قرار دادید ممنون هس�تیم. قبل از ش�روع بحث، اندکی از خودتان  بس�م اهللا الرحم�ن الرحیم. باب�ت وقتی ک�ه در اختیار ما 
و سوابق کاریتان برای مخاطبان ما بگویید.

کریمی: بس��م اهلل الرحمن الرحيم. من هم از ش��ما ممنون هستم. در مورد خودم 
چيزي خاصي ندارم بگویم، اال اینکه من یک روس��تازاده کوهس��تاني هس��تم، به قول 
معروف پش��ت کوهي ناب. از نظر تحصيل هم کارنامه درخشاني ندارم، چون کارمایه اي 
نداشتم )خنده(. دوران ابتدایی را در همان ده کوره خودمان بروشني گذراندم و به علت 
ش��رایط سخت معيشتی، ناگزیر در )سال هاي دهه 40( براي کار و کسب نان سفره به 

تهران پر از حفره آمدم.
روز ها کار می کردم و شبانه  درس می خواندم. کل دوران متوسطه قدیم را به صورت 
شبانه خواندم. زیاد هم فرد درس خواني نبودم، چون نيروي نان درآوردن همه نيروهاي 
دیگر را بلعيده بود. خيلي طبيعي و عادي دیپلم طبيعي را گرفتم. س��ال ۵4 که دیپلم 
گرفتم، الکلي در کنکور ش��رکت کردم و از مدرس��ه عالي حفاظت و بهداشت کار، فوق 
دیپلم گرفتم. بعد، انقالب شد و چند سالی فاصله افتاد و بعد از آن چند سالی در رشته 
حقوق دانش��کده حقوق تهران مشغول به تحصيل شدم و چون با فضای ذهنی و منش 
غيرحقوقي من همخوانی نداش��ت، انصراف دادم و بعد از چند سالی که گذشت تصادفاً 

در دوره کارشناس��ی تربيتي شرکت کردم و الکي قبول ش��دم و بعد کارشناسی ارشد 
روان شناسی تربيتی و بعد هم دکتری روان شناسی عمومی را گذراندم )الکي( االن هم 

به عنوان عضو هيئت علمي پژوهشگاه تعليم و تربيت مشغول هستم )الکي، با خنده(.
آق�ای عبدالعظیم کریمی به چه چیزی مش�هور اس�ت؟ یا 

دیگران شما را به چه عنوانی می شناسند؟
کریمی: بيش��تر به »تربيت آس��يب زا«، اینکه تربيت چه چيز نيست. از این چيزها 
)ب��ا خنده(. درواق��ع، اغلب مخاطبانم مرا به عنوان فردی که ب��ا یک نگاه غيرمتعارف و 
خالف آمد عادت به تعليم و تربيت مي نگرد، تصور مي کنند و بيشتر اینکه چگونه تربيت 
نکنيم، چگونه یاد نگيریم، چگونه مدیریت نکنيم، چگونه خوش��بخت نشویم و... )اینها 
برخي از عناوین کتاب هاي نابهنجار من اس��ت(. درواقع ش��اید م��را به اینکه یک نگاه 

سلبی و پرهيزی به مسائل تربيتی.دارم مي شناسند؛ توي همين مایه ها.
شما معلم هم بوده اید؟

کریمی: معلم نبودم، اما معلم نما بودم )خنده(. در دهه ش��صت در منطقه هش��ت 
تهران چند س��الی به طور ش��بانه مش��غول تدریس بودم. گویا ما را با روز سر و کاري 
نبود و هميش��ه در ش��ب تبعيد بودیم، چ��ون در حدي نبودم ک��ه روزانه درس بدهم 
و بع��د ب��ه خاطر همين ناتواني مرا شایس��ته کار در مقامات باالتر دانس��تند و به اداره 

مصاحبه با دکتر عبدالعظیم کریمی به بهانه انتشار کتاب 
»تربیت به مثابه بودن«

طرفدار روش سلبی در تربیت هستم

اشاره:
دکتر عبدالعظیم کریمي براي 
همکاران آموزش و پرورشي ما شناخته 
شده تر از آن است که نیاز به معرفي 
داشته باشد. در طي سال هاي گذشته، 
کتاب هاي متعدد وي درباره تربیت آن 
هم با عناوین جذابي که دارد، مورد 
توجه غالب مربیان و معلمان بوده است 
ولي گفتگوي مطبوعاتي با وي چندان 
زیاد نیست و علت آن هم گریزپایي 
وي در این زمینه است.

ماهنامه تربیت سیاسي اجتماعي 
به خاطر دو کتاب کریمي به سراغ 
وي رفت و گفتگوي زیر را با او انجام 
داد. اول کتاب »آسیب شناسي تربیت 
اجتماعي« که عنوان فرعي »اجتماعي 
کردن، مانع اجتماعي شدن است!« را 
دارد و دیگري کتاب تازه اش با عنوان 
»تربیت به مثابه بودن« که باز هم 
عنوان جذابي دارد. 
گفتگوي با کریمي خواندني است 
زیرا هم خودماني است و هم در ضمن 
آن به تبیین نگرش سلبي مورد نظر 
خود پرداخته است. 
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اگ�ر ب�ه واژگان کلی�دی مرتب�ط با 
تربیت در آموزه هاي دیني و عرفاني 
و قرآن�ي بنگریم، متوج�ه خواهیم 
شد که اغلب این مفاهیم بار سلبي 
و حذفي دارد ک�ه ناظر به زدایش و 
پیرایش روح و روان اس�ت و همه از 
سنخ س�لبي و پیرایشي است. مثاًل 
وقتی ب�ا مفاهیم�ی مانن�د تزکیه، 
تس�ویه، تقوا، تطهی�ر، تهذیب، و... 
روب�ه رو می ش�ویم، مي بینی�م وجه 
غال�ب این ه�ا همه جنس س�لب و 

زدایش است. 

فرستادند )خنده( و چند سالی هم مسئول آموزش ضمن 
خدمت مربيان امور تربيتی بودم. چون این آموزش ها هم 
خاصيت جدي نداش��ت، براي همين م��را با جدیت تمام 
مس��ئول این کار غير جدي کرده بودند. و بعد هم معاون 
پرورش��ی منطقه شدم که این دیگه در نوع خودش جالب 
ب��ود. بعد هم رفتم اس��تان و وزارتخانه و... آخرین آلودگي 
اجرایي ام در دهه هفتاد مدیرکل دفتر مشاوره و تحقيقات 
)مدیرکل( و سپس مش��اور معاونت پرورشی بودم )مشاور 
هم در فرهنگنماه طنز جاي خودش را دارد!( در دهه 70.

بعد به صورت کامل از بخش هاي ناقص آموزش وپرورش 
بيرون آمدم و کاماًل به پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش 
منتقل ش��دم. آنجا در ابتدا مدیر ملي پ��روژه  بين المللي 
»پرل��ز« )مطالعه بين المللي پيش��رفت س��واد خواندن( از 
س��ال 7۹ و بعد هم مدیر ملي پ��روژه بين المللي »تيمز« 
TIMSS )مطالع��ه بين الملل��ي روند ریاضي��ات و علوم ( 
شدم. از سال ۸4 تا اکنون که در خدمت شما به بهانه این 

مصاحبه ناخواسته هستم.
بیش�تر به مثاب�ه یک ن�گاه س�لبی در امر  در بین صحبت های خود گفتید 
تربیت شناخته می شوید. وجوه ممیزه این 

نگاه نسبت به نگاه های دیگر چیست؟
کریمی: اگر ب��ه واژگان کليدی مرتب��ط با تربيت در 

آموزه ه��اي دیني و عرفاني و قرآني بنگریم، متوجه خواهيم ش��د که اغلب این مفاهيم 
بار س��لبي و حذفي دارد که ناظر به زدایش و پيرایش روح و روان است و همه از سنخ 

سلبي و پيرایشي است.
مث��اًل وقتی با مفاهيمی مانند تزکيه، تس��ویه، تق��وا، تطهير، تهذی��ب، و... روبه رو 
می شویم، مي بينيم وجه غالب این ها همه جنس سلب و زدایش است. تا آنجا که غایت 
س��عادت انس��ان در قرآن کریم تزکيه و پارسایي و پيرایش و پيراستگي است، مثاًل آیه 
اها«: رس��تگار ش��د آنکه آن را پاک کرد و زدود. غایت رس��تگاري در  »َقْد أَْفلََح َمن َزکَّ
زدایش آن چيزي اس��ت که ما معموالً به خود مي افزایيم و این افزوده و آموزه، حجاب 

وجود و مانع بينش روشن ما مي شود.
غالب مفاهيم تربيتی در قرآن از جنس زدایش و سلب است، درحقيقت ما ظاهراً با 
یک نوع »الهيات سلبي« مواجه هستيم و شعار ال اله اال اهلل نيز مؤید این نوع دیدمان 

و باورمندي به جهان هستي است.
ما با نفي به اثبات مي رس��يم؛ با حذف، چيزي را جذب مي کنيم و با فنا ش��دن به 

بقا مي رسيم.
نيست شو تا هستي ات از پي رسد

یعن��ی چيزی وجود دارد، درون مایه و جان مایه ای هس��ت که باید با س��الح برنده 
تزکيه پرده ها و موانع وجود را ش��خم بزنيم و بکاویم تا آنچه از قبل در درونمان وجود 
داشته است ظاهر شود. ما از همان آغاز که متولد مي شویم کامل تر از دوران بزرگسالي 
خود هس��تيم. ما هرقدر که کوچک تر هس��تيم بزرگ تر هس��تيم و هرقدر که بزرگ تر 
مي ش��ویم کوچک تر مي شویم. گویا جریان رشد و تربيت یک جریان وارونه و مهندسي 
معک��وس اس��ت. براي پيش رفتن باید به عقب برگردیم. ب��راي برآمدن از خود باید در 

خود فرورویم.
احتماالً ش��عار »انا هلل و انا اليه راجعون« ناظر به همين حرکت معکوس باش��د. ما 
ب��ا نردبان نزول، مدارج صعود را طي مي کنيم. ش��اید ای��ن حرف ها ما را به هم بریزد و 
موجب آش��وبناکي و آش��فتگي در س��اختار ادراکي ما از رش��د و کمال و تربيت و این 
حرف ها شود، ولي به نظر من ما نيازمند یک انقالب نگرشي و نگرش انقالبي به مفاهيم 

تربيتي هستيم که برخاسته از تعاليم دیني و عرفاني خودمان است.
بنا نيست بچه ها را تربيت کنيم، زیرا بچه ها از همان آغاز زندگي همه آن چيزهایي 
را که آرزو مي کنيم داش��ته باش��ند به طور طبيعي و بي زحمت و بي منت دارند. هنر ما 
در تربيت کودکان فقط و فقط این اس��ت ک��ه نگذاریم آن چيزهایي که فطرتاً دارند از 
طریق تعليم و تربيت رسمي و تحميلي از بين برود. کودک مانند آبی که در چاه هست، 
همه گنجينه ها و س��رمایه هاي رش��د و تعالي را در خود دارد. »الَنّاُس َمَعاِدُن َکَمَعاِدِن 
ِة« اما چون ما حوصله و توان و بينش پنهان یاب و نهان یاب را نداریم، به  َهِب َوالِْفَضّ الَذّ
جاي کشف مخازن آب از درون، آب لوله کشی در چاه می ریزیم. حاال هم که ماشاء اهلل 
لوله کش��ي مکانيکي و حتي الکترونيکي و دیجيتالي هم زیاد ش��ده است و دیگر نيازي 

به کشف و شهود دروني براي کاوش آب از درون نيست )خنده(.

م��ا به جای اینک��ه با روش س��لبی به مثابه یک مغني 
از وجودم��ان الیه ب��رداري کنيم )تزکيه( ت��ا آب را از چاه 
دربياوریم، ب��ا روش ایجابی )تدس��يه( آب ناودان به قول 
مولوي به چاه می ریزیم. درواقع با این کار به جای تزکيه، 
اها« زیان کرد آنکه  تدس��يه می کنيم. »َو َقْد َخاَب َمن َدسَّ
خود را آلوده کرد )دسيس��ه کرد(. دس��اها چيست؟ یعنی 
چيزی وجود دارد، اما ش��ما آن را پنهان می کنيد به جاي 
آنک��ه نفس خود را پاک و پيراس��ته کني��د، بر آن چيزي 
مي افزایيد و آلوده مي کنيد. یعني به جاي پيرایش، آرایش 
مي کنيد. براي همين است که تربيت به مفهوم قرآني باید 

پيرایش باشد و نه آرایش و افزایش.
کار م��ا در آموزش وپ��رورش از این جه��ت خطرناک 
اس��ت که چيزهاي بدلي را از بي��رون جایگزین چيزهاي 
اصل��ي مي کنيم. فاجعه پنهان از همين جا آغاز مي ش��ود؛ 
بزرگ ترین فاجعه در نظام آموزشي این است که پي به این 
فاجعه بزرگ نبرده ایم؛ فاجعه تدسيه به جاي تزکيه. وقتی 
آب��ی در چاه می ریزید، آب درون چ��اه را پنهان می کنيد. 
پنهان ترین فاجعه این اس��ت که ما اساساً نتایج آشکار این 
فاجعه را درک نمي کنيم. ما ناخواس��ته و ناهشيار در حال 

توطئه )دسيسه( یا همان تدسيه هستيم.
تدس��يه یعنی پوشاندن چيزي که در اصل وجود دارد 
)أخفي   عن  المتصدق . و یقال  دس��ا فالن  یدس��و دس��واً و 
دس��وة فهو داس  نقي��ض  زکا یزکو زکا فهو زاک (، یعنی چيزی وج��ود دارد و ما آن را 
پنهان می کنيم. به عنوان مثال، حس دینی در کودکان به طور فطري و خدادادي وجود 
دارد، ول��ی م��ا به نام تربيت دینی از بيرون با القا و ایجاد س��عي در انتقال این حس از 
بيرون داریم و همين انتقال عاریه اي مانع اس��تخراج باطني مي ش��ود و همين اکتساب 

صوري، حجاب اکتشاف اصلي مي شود.
ما با آموزش هاي تصنعي و رس��مي و صوري ح��س دینی و ذوقي و فطري کودک 
را پنه��ان و نابود مي کني��م. مثال دیگر اینکه کودک در ابتدا حس کنجکاوی دارد و به 
تعبير اینش��تين، بش��ر در هيچ دوره اي از دوران عمر به اندازه دوران کودکي کنجکاو 
نيس��ت، اما ما بالیي به س��ر این بچه مي آوریم که ذوق دانس��تن و قوه کنجکاوي اش 
به مرور ضعيف و ضعيف تر مي ش��ود. تحقيقات نش��ان داده ق��وه خالقيت و کنجکاوي 
ک��ودکان تا قبل از ورود به آموزش رس��مي، بيش از ۹0درصد اس��ت، اما بعد از پایان 
دوره ابتدایي این رقم به 10 تا ۵درصد کاهش مي یابد. این یافته را علم عصب شناس��ي 

نيز تأیيد کرده است )از نظر سرعت و تعداد نورون هاي عصبي در دوران قبل و بعد(.
ما به نام نمره و امتياز و مدرک و تشویق هاي بيروني، انگيزه کنجکاوی را که امری 
درون زا و خودبنياد اس��ت، از بين مي بریم و این یعني تدسيه به جاي تزکيه. این است 
آثار پنهان تعليم و تربيت رس��مي. نظریه تأثي��ر پنهان )Hidden effect( در نظریه 
برنامه ریزي درسي از »پائلو فریره« نيز گویاي همين توطئه پنهان و ناخواسته است که 

نتایج وارونه آن با قامتي استوار در رفتار و افکار دانش آموزان نمایان است.
پس ما عماًل در حال دسيس��ه هس��تيم و تدس��يه در مقابل تزکيه همين معنا را 
دارد و براي همين اس��ت که زیان و خسران حاصل تدسيه است و برنامه ها و طرح ها و 
روش هاي تربيتي و تبليغي ما آن گونه که باید پاس��خگوي اهداف قصد شده ما نسيت. 

درون دادهاي ما با برون دادهاي مان در تضاد قرار مي گيرند.
از دوا از ع��الج و  رن��ج افزون گش��ت و حاج��ت نارواهرچ��ه کردن��د 
آب آت��ش را مدد ش��د همچو نفتاز هليل��ه قبض ش��د اط��الق رفت

زیرا چيزی که وجود داش��ت، به جای اینکه با روش سلبی از آن پرده برداري کنيم 
با روش ایجابي آن را کور کردیم.

مغرس��يب��ر نوش��ته هيچ بنویس��د کس��ي ان��در  کارد  نهال��ه  ی��ا 
ما متأس��فانه روي نوش��ته هاي اصلي و فطري، نوش��ته اي دیگر مي نویس��يم و این 
سياه مش��ق ها )تدس��يه( مانع خوانش نوش��ته قبلي در دل س��پيد مي ش��ود. پس در 
آغ��از همه چي��ز آن گونه که باید باش��د، بخوبي هس��ت. ما با افزودن عاری��ه اي و بدلي 

»خودبودگي« کودکان را نابود مي کنيم. درواقع ما »بود« آنها را »نابود« مي کنيم.
 بحث خوبی را طرح کردید. شما کتابي را با عنوان »تربیت 
به مثاب�ه ب�ودن« تألیف کرده اید ک�ه از آثار اخیر شماس�ت، آیا این 

مباحث در همین چارچوب است؟
کریم�ی: دقيقاً. این کت��اب حتي یک مرحله جلوتر از مباحث این مطالب اس��ت. 
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تربی�ت به مثاب�ه ب�ودن، یعنی هر 
آنچه مي خواهید دیگران بش�وند، 
همان گون�ه باش�ید و ن�ه اینک�ه 
بگویی�د یا نش�ان دهی�د. خودت 
خالصان�ه و عاش�قانه همان گون�ه 
ب�اش ت�ا او هم همان گونه بش�ود. 
در »ب�ود« خودت، ن�ه در »نمود« 
خ�ودت. نم�ود تظاهر اس�ت، بود 
باطن. باطنًا ب�اش، بچه همان گونه 
می شود که شما باطنًا هستي و نه 

آن گونه که ظاهراً مي نمایي.

در عن��وان فرع��ی این کت��اب آمده »اوِج ش��دن در عمِق 
بودن« اس��ت. یعني براي آنکه به باال برویم، باید به پایين 
برویم. براي صعود به آسمان وجود، باید به عمق خویشتن 
فرورویم، البته این فروروي در ذات خود فراکشنده است.

عنصر کلي��دی این کتاب در گفتم��ان »خودبودگی« 
اس��ت. خودبودگی ترجمانی از آیه 10۵ سوره مائده است: 
»َعلَْيُکْم أَنُفَسُکْم«، یعني بر شما باد خویشتن تان. در جای 
دیگر می فرمای��د: »ِکَتابًا فِيِه ِذْکُرُک��ْم«. یعني کتاب الهي 
بازخواني و بازیابي کتاب وجود خودتان اس��ت. این کتاب 
ترجم��ان وجود شماس��ت که پنهان مان��ده و فقط باید با 
ذکر) کش��ف( استخراج ش��ود و نه آنکه از بيرون اکتساب 

شود.
بنا نيست چيزي بشویم، بلکه بناست کاري کنيم تا از 
آن چيزي که در ذات خویش بوده و هستيم خارج نشویم. 
ببينيد، باز هم نگاه سلبي. در اصل تربيت یعني زنده شدن 
به خود و مردن از غير خود؛ مردن از آنچه ظاهراً شده ایم و 

زنده شدن به آنچه فطرتاً بوده ایم.
براي همين اس��ت که عنوان دیگر ای��ن کتاب که در 
داخل پرانتز آمده اس��ت »چگونه نشویم؟« )با همان نگاه 

س��لبي(. این در حالي اس��ت که ما همواره به دنبال این هس��تيم که چگونه بشویم؟ و 
می گویيم رش��د یعنی تغيير، تربيت یعنی تحول، انس��ان باید از بودن به شدن، از وضع 
موجود به وضع مطلوب تغيير کند و ارتقا و رشد و تحول و تطور پيدا کند. ولي حقيقت 
این است که اینها همه توهم است، ما بنا نيست تغيير کنيم )تصنعاً( بلکه بناست تأیيد 
ش��ویم )فطرتاً(. همين عبارت تأیيد از کتاب تعليم و تربيت در اسالم از شهيد مطهري 
اس��ت که فرموده اند: فرق تربيت و صنعت در این است که در صنعت ما به دنبال تغير 
دادن هس��تيم )متناس��ب با ذهن و طرح خودمان( و در تربيت به جاي تغيير باید فقط 
تأیي��د کنيم. چه چيز را تأیي��د کنيم؟ آنچه را که ذاتاً و فطرتاً هس��تيم. البته تأیيد با 
تس��ليم متفاوت است. به هر حال، در اینجا ما با یک قضيه پارادوکسيکال و ناهمساز با 

سازه هاي سازگار با زندگي و نگرش خود مواجه مي شویم.
یک پارادوکس ناهمس��و؛ یک س��وگيری متضاد که هم به س��مت باال برویم و هم 
پایي��ن. این پارادوکس زمانی حل می ش��ود که به عمق معناي احادیثي از این دس��ت 
بنگریم که فرمود: »اعظم الّناس رفعة من وضع نفسه. ارفع الناس اوضع الناس« درواقع، 
رفيع ترین مردم، فروتن ترین هستند. وقتی ما بخواهيم رشد یک درختی را اندازه گيری 
کنيم هيچ وقت نباید س��راغ ش��اخه آن برویم، چون ممکن است ش��اخه بارها و بارها 
هرس شده باشد. اما از طریق ریشه می توان دید تا چه حد ریشه این درخت در خاک 
دویده و تنيده ش��ده است تا اینکه چقدر در آس��مان تابيده. اتفاقاً تابيدگی در آسمان 
ریش��ه در فروروي در خاک دارد. اینکه در تعاليم کهن و حکمت تائو از قول الئو تس��ه 
گفته ش��ده، »اساس بلندی در عمق است«، ناظر به همين گزاره پارادوکسيکال است. 
جان مایه اصلي گفتمان »تربيت به مثابه بودن«، یعنی ش��ما بود محض باش��يد، فطرت 
محض باش��يد، اّمی محض باش��يد، کودک محض باش��يد. اگر این گونه شدید، آنگاه به 
کمال حقيقي که همان انس��ان کامل است دست یافته اید. و شما بي آنکه تالش کنيد 
به یک کنش الهامی تبدیل می ش��وید و متربي نه از زبان و کالم ش��ما، بلکه از وجود و 
مرام شما الهام مي گيرد، یعني با یک کنش پرهيزي و قلبي، و نه یک گویش تجویزی 

و زباني.
تربيت به مثابه بودن، یعنی هر آنچه مي خواهيد دیگران بش��وند، همان گونه باش��يد 
و نه اینکه بگویيد یا نش��ان دهيد. خودت خالصانه و عاش��قانه همان گونه باش تا او هم 
همان گونه بشود. در بود خودت، نه در نمود خودت. نمود تظاهر است، بود باطن. باطناً 

باش، بچه همان گونه می شود که شما باطناً هستي و نه آن گونه که ظاهراً مي نمایي.
بودن، یعنی زیستن در مدار طبيعی و فطری خود. جهان در مدار بودن است. ما در 
بود به نمود و در عمق به رشد می رسيم. در فروروی است که فرا می آیيم؛ در بازگشت 
به خویشتن است که از خود فراتر مي رویم. و این یک پارادوکس تنش زا و چالش برانگيز 

است که با منطق همگرا و همساز ما نادمساز و ناسازگار است.
درواقع ش�ما در این بحث »بودن« را هم در برابر »نمودن« 

قرار داده اید و هم در برابر »شدن«؟
کریمی: در برابر هم شاید نباشد. چون گفته شده »اوج شدن در عمق بودن« است. 
ش��دن را نه در معنای درونی، بلکه بازده طبيعی بودن تلقی کرده ام. در مورد نمود هم 
باید گفته شود، نه به این معنا که ما چيزی نباشيم و وانمود کنيم که هستيم، بلکه به 

تعبير بایزید بسطامي »یا آنچه می نمایی باش، یا آنچه هستی بنما«.

در اص��ل قص��د م��ا در تربي��ت رس��يدن ب��ه عم��ق 
خودبودگي مان اس��ت و این براستي یک معجزه است که 
به قول س��ورن کيگارد، فيلس��وف متأله دانمارکي کس��ي 
ش��هامت آن را داشته باش��د که کاماًل خودش باشد؛ خود 
خودش. آنگاه این خودبودگي سرشار از خالقيت، زیبایي، 
بي همتای��ي و آزادگي خواهد ب��ود و البته هنر خود بودن 
بزرگ ترین هنر اس��ت که کارل گوستاو یونگ آن را بسيار 

هراسناک تلقي مي کند، زیرا خيلي شهامت مي خواهد.
ل��ذا مقصود از تربي��ت به مثابه بودن این اس��ت. نيچه 
گفته بود »بش��و آنچه هس��تی« و فوکو گفته بود »نش��و 
آنچه هس��تی«. هر دو یکی است، درحالی که گویا ضد هم 
هس��تند. نيچه می گوید »بش��و آنچه هستی«، یعنی آنچه 
طبيعی و ذاتي هس��تي باش در بود خودت تو هست شو، 
تظاه��ر نکن. دوگان��ه نباش، چندپاره نش��و، تربيت یعني 
همين خودبودگي )عليکم انفس��کم(، یعنی ميراندن آنچه 
ما تصنعاً ش��ده ایم و زنده ش��دن به آنچه فطرتاً هس��تيم. 
تربيت مرگ دائمی اس��ت، از آنچه ظاهراً می شویم؛ و زنده 

شدن دائمي به آنچه باطناً داریم و هستيم.
در حدیث است که رسول اکرم فرمود: »در آن دنيا به 
ظاهر و داشته هاي شما نمي نگرند، بلکه به آنچه باطناً و قلباً هستيد مي نگرند. حدیثي 
از رس��ول اکرم)ص( نقل اس��ت که خيلي گویا و روشنگر اس��ت: »إَِنّ اهلَلَّ ال یَْنُظُر إِلَی 
ُصَوِرُک��ْم َوأَْمَوالُِکْم َوإِنََّما یَْنُظُر إِلَی ُقُلوبُِک��ْم َوأَْعَمالُِکْم«. این نوع نگرش به خود و جهان 

هستي ما را راهي یک دیدمان متضاد با آنچه انجام مي دهيم مي کند.
ب��ه نظر من هر کس توانس��ت بين ای��ن دو گفتمان بودن و داش��تن تمایزی قائل 
ش��ود و به یک فرقان ناب در بود و نمود خود برسد، مرز ميان بودن )Being( و شدن 
)Becoming(، ب��ودن و داش��تن )Having(، بودن و نم��ودن )Pretending(  را 

دریافته و به یک تربيت فطری یا حتی اّمی رسيده است، نه کتابی و نسخه ای.
یک س�ؤال شبه فلسفی برای من به وجود آمد. آیا شما در 
یادگی�ری مانند افالطونی ها فکر می کنید که معتقد بودند انس�ان ها 
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در عال�م ُمُثل همه چیز ها را می دانس�تند و االن کافی اس�ت متذکر 
ش�د؟ در حوزه انس�ان با آن طبیعت فطری که ذکر می کنید، آیا در 

یادگیری چنین نظری دارید؟
کریمی: نه آن عالم مثل افالطوني، بلکه عالم »ذر« قرآني مد نظر است. ما مدعي 
هستيم که مسائل دینی، ارزشی و اخالقی اموري فطری هستند، بسيار خوب! پس چرا 
در سندهاي باالدس��تي آموزش وپرورش در پي درون سازي و نهادینه سازي ارزش هاي 
دیني هس��تيم؟ آیا ام��ور فطري باید نهادینه ش��وند؟ مگر نه آنک��ه در نهادمان وجود 
دارد؟ م��ا چي��زي را باید دروني کنيم که بيروني اس��ت. آیا هيچ گاه م��ا در پي دروني 
کردن انگيزه کنجکاوي برمي آیيم؟ این خيلي مضحک مي ش��ود، چون یک امر دروني 
و فط��ري و غریزي را که دروني نمي کنند. اما متأس��فانه بصراحت بر خالف آموزه هاي 

دیني مي اندیشيم.
جالب است که در روان شناسي، غربی ها هم معتقدند ارزش ها قابل تدریس نيستند، 
بلکه قابل کش��ف هس��تند. اخيراً مقاله اي خواندم که تيتر آن این بود: آیا ارزش ها قابل 
آموزش هس��تند؟ )?Can values be taught( در این مقاله گفته ش��ده اس��ت که 
 .)Acquire( شوند و نه کسب )Discover( ارزش ها اموري فطري اند که باید کشف
جالب اس��ت که غربی ها به ارزش ها این گونه فطری نگاه می کنند. اما متأسفانه ما برغم 

باورهاي قرآني و عرفاني به دین و امور ارزشی نگاه بيرونی داریم.
فراتر از این بحث می خواهم بگویم حتی یادگيری امور دیگر مانند فيزیک و شيمی 
هم به ش��يوه اکتش��افی اس��ت و ما حق نداریم چيزي به کودک یاد بدهيم، بلکه باید 

کاري کنيم تا او خود یاد بگيرد.
جمل��ه ای از ژان پياژه نقل می کنم 
تا این سوءبرداش��ت ایجاد نشود که ما 
بح��ث عارفانه و اش��راقی و فاقد مباني 
علمي و پژوهشي مي کنيم، بلکه بحث 
ما کاماًل علمی و عيني و تجربي است. 
پياژه در کت��اب »گفت وگو های آزاد با 
ژان کل��ود برینگيه« ک��ه در ایران نيز 

ترجمه و چاپ شده می گوید:
«When you teach a child 

something you take away forever 
his chance of discovering it for 
himself.«

»وقتی چيزی را به کودک آموزش 
می دهيد، براي هميش��ه او را از کشف 
آن چيز دور می کنيد؛ از ش��انس کشف 
آن چي��ز برای خودش«. به راس��تي که 
ما کارمان همين اس��ت ک��ه همواره با 
یادده��ي مانع یادگيري مي ش��ویم و با 

دین دهي مانع دین یابي مي ش��ویم و با تربيت کردن مانع تربيت شدن بچه ها مي شویم. 
ب��ا ای��ن وصف، باید گفت به نام محب��ت و تربيت و پيش��رفت بزرگ ترین خيانت را به 

کودکان مي کنيم و این فاجعه اي بس دردناک و غمناک و هراسناک است.
چن��د نکته بنيادی در این جمله پياژه وجود دارد که اگر اجازه بدهيد تا تنور بحث 
داغ اس��ت، همين جا این نکته هاي را بر مال کنم: اوالً وقتی ش��ما چيزی را به کس��ی 
یاد می دهيد، مانع یادگيری او می ش��وید، زیرا این ش��ما هس��تيد که عمل مي کنيد و 
ن��ه ک��ودک. کودک در اینجا کاماًل کنش پذیر و فعل پذیر در حد یک اس��فنج منفعل و 

بي کنش است و همين یاد دادن مانع مداخله و فعاليت دروني کودک مي شود.
پ��س م��ا نباید چي��زی را یاد بدهيم، بلکه بای��د کاري کنيم تا او خ��ود یاد بگيرد. 
پيداس��ت که نقش معلم در یاد ندادن س��خت تر و پيچيده تر و وقت گيرتر از یاد دادن 
اس��ت. به این دليل بر این تأکيد مي کنم که تصور نش��ود پس اوليا و معلم ها باید بيکار 
ش��وند و در مدرس��ه را ببندیم. نه، اش��تباه نکنيد، نقش معلم در فرآیند یاد ندادن به 
کودک بسيار دش��وارتر و هوشمندانه تر از نقش یاد دادن است. تربيت نکردن سخت تر 
از تربيت کردن اس��ت. این را ژان پياژه، شناخت ش��ناس، زیست شناس و روان شانس 

معاصر می گوید، نه یک عارف.
دوم اینکه او معتقد است  اگر این کار را بکنيد، یعني چيزي را به او مستقيم منتقل 
کنيد، او دیگر رغبت نمی کند خودش با ذوق و شوق به سراغ آن برود، زیرا بدون آنکه 

نيازش باشد به او چيزی داده اید و انگيزه او از بين رفته است.
نکته س��وم در جمله او این اس��ت که می گوید »شانس« کشف را از دست مي دهد. 
پياژه معتقد است آموزش یک فرصت است که شاگرد باید آن را کشف کند، نه اینکه ما 

این فرصت را ایجاد کنيم. ایجاد کردن فرصت، مانع شکار کردن آن است. فرصت سازی 
معنا ندارد، فرصت یابی مهم اس��ت. کلمه ش��انس در گزاره ذکرشده یعنی فی البداهه و 
خودانگيخت��ه، یعن��ی تصادفی و طبيعی، نه مصنوعی و کالس��ی و جبری. یادگيري به 
تعبير گش��تالتي ها امري ناگهاني و دفعتي و تصادفي اس��ت ک��ه به بينش و دریافت و 

ادراک نوراني )insight( تبدیل مي شود.
َعُلِّم  حدیث زیبایي از امام صادق)ع( نقل اس��ت ک��ه فرمود:»لَيَس الِعلُْم بَِکث��َرِة الَتّ
إنّما ُهَو نُوٌر یََقُع فِی َقلِْب َمن یُِریُد اهلّلُ  أْن یَْهِدیَُه« )علم با فراگيری حاصل نمی  ش��ود، 
بلکه نوری اس��ت که در قلب هر کس خداوند تبارک  و تعالی بخواهد هدایت کند، قرار 

می گيرد.
نکته چهارم اینکه از واژه کش��ف کردن )Discovering( استفاده می کند. کشف 
یعنی چيزی وجود دارد و باید آن را پيدا کرد. واژه دیسکاور در جمله پياژه نشان دهنده 
آن اس��ت که حتي امور علمي هم باید کش��ف شوند و نه آنکه از بيرون به فرد تحميل 
ش��ود. تربيت نيز یعنی آشکارسازي استعداد بالقوه و تغيير دادن نيز یعني آشکارسازی 

آنچه در درون وجود دارد.
ش��هيد مطهری در کتاب »تعليم و تربيت در اس��الم« نکته بس��يار جالبي مطرح 
می کنند. ایشان بر این اعتقاد است که نقش مربي و معلم مانند نقش یک باغبان است 
که باید به درخت و گياه اجازه دهد خودش شکفته شود و لذا باغبان حق ندارد غنچه 
را با دس��ت خود از بيرون بشکوفاند، زیرا شکوفاندن غنچه همانا و پژمرده شدن غنچه 
همان و ما متأس��فانه همواره با نيت خير در پي انجام این کار ش��ر هستيم. ما با دست 
خود این غنچه ها را مي شکوفایم و نمي گذاریم آنها شکفته شوند. براي همين است که 
ایش��ان بين کار تربيت��ي و کار صنعت فرق 
مي گذارند. ایش��ان تأکي��د دارند که تربيت 
»تأیيدب اس��ت و صنعت »تغيير«، ما حق 
نداریم در تربيت تغيير دهيم. اساس تربيت 
این اس��ت که چيزی که هست بر مال شود، 

نه اینکه چيزی برآن از بيرون اضافه شود.
نکت��ه پنجم، در جمله پياژه این اس��ت 
ک��ه از واژه Himself اس��تفاده مي کند و 
می گوی��د کودک بای��د براي خ��ودش یاد 
بگيری��د، ب��رای خودش، و نه براي ش��ما و 
معل��م و نمره و جایزه و م��درک. بالیي که 
ام��روزه در مدارس ما دامنگير دانش آموزان 

و معلمان شده است. »آگاه بود« آنها قرباني »آگاه سود« شده است.
ام��روزه بچه ها به قول عي��ن القضات همداني: دریغا ک��ه مردمان در پي آن 
نيس��تند که چيزي بدانند، بلکه از آن رو مي خواهن��د چيزي بدانند که مردمان 
دیگ��ر بدانه��ا اعتقاد پيدا کنند که چيزي مي دانند. ای��ن تازه حالت خوش بينانه 
دانس��تن اس��ت و عين القضات بي نوا باید زنده مي بود تا وضع امروز را ببيند که 
چقدر مقاله ISI و پایان نامه فروشي در بازار علم وجود دارد. کمتر مي شنوید که 
دانش آموز یا دانش��جو به خاطر عش��ق به دانستن درس بخواند؛ انگيزه درس خواندن و 

دانستن یا از روي ترس است، یا براي کسب تشویق و نام و نان.
پياژه می گوید با این تش��ویق هاي بيروني، شوق و لذت دروني دانستن را از کودک 

مي گيریم. آیا غير از این است؟ آیا در خانه و مدرسه غير از این عمل مي شود؟
نمي دانم اینجا به این حرف تلخ و قدري تنش زا اشاره کنم، یا نه که نظام آموزشي 
ما به لحاظ تربيتي و اخالقي به بيش��تر آن چيزهایي که همواره و با وس��واس ش��دید 
س��عي مي کرد مبادا بدان نزدیک شود ناخواسته و ناهش��يار و نامرئي زمينه تحقق آن 
را فراهم کرد. اما در مقابل، به اغلب آن اهداف و آرمان هایي که با دلس��وزي ش��دید و 
س��رمایه گذاري سنگين س��عي مي کرد که عميقاً بدان برسد نه تنها نزدیک نشد، بلکه 
به دليل قصور و غفلت از مباني اصيل دیني، از آن دور و دورتر ش��ده اس��ت. ما باید از 
بنياد باورداش��ت هاي خود را بر مبناي پارادایم نوین دیني و دیدمان هستي شناس��ي و 
انسان شناس��ي اس��الم ناب تغيير دهيم تا بر اساس همان دو ش��عار بنيادي که در این 
گفت وگو بارها اش��اره رفت یعني )ال اله اال اهلل و انا هلل و انا اليه راجعون( نظام آموزشي 
و تربيتي خود را از نو بنا کنيم. آنگاه درخواهيم یافت که باید مخروط نظام آموزش��ي 

از بن و اساس وارونه شود.
مرحوم ش�ریعتی می گفت، من در محیط هایی که با اسالم 
مواجه نیستند موفق ترم چون هیچ بدفهمی ای از اسالم وجود ندارد. 
اما در جهان اسالم قبل از هر چیز باید پیرایش بکنم و بعد حرف های 
تازه ای را طرح کنم. اما واقعیت چیس�ت؟ ما با انسان هایی سر و کار 
داریم که لوح نانوش�ته نیس�تند و تح�ت تأثیر جبر ه�ای تاریخی، 

به راس�تي که م�ا کارمان همین 
است که همواره با یاددهي مانع 
یادگیري مي شویم و با دین دهي 
مان�ع دین یاب�ي مي ش�ویم و با 
تربیت کردن مانع تربیت شدن 
بچه ها مي ش�ویم. با این وصف، 
باید گفت به نام محبت و تربیت 
و پیش�رفت، بزرگ ترین خیانت 

را به کودکان مي کنیم.
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اجتماع�ی و طبیع�ی و حت�ی جبر ه�ای 
نفس�انی درون خ�ود پیش زمینه هایی در 
وجودشان هس�ت. در این مدل قطعًا یک 
مرحله نف�ی دارید، در ای�ن موضوع مدل 

شما چگونه پیش می رود؟
کریمی: این همان س��ؤالی اس��ت که وقتی مخاطبان 
ب��ا آث��ار ناچيز بنده مواجه می ش��وند از من مي پرس��ند و 
می گویند ش��ما فقط می گویيد چه کار نکنيم؛ چگونه یاد 
ندهي��م؛ چگونه تربيت نکنيم، ام��ا به هر صورت، فرزند ما 
ت��ا اینجا آمده و این اتفاقات هم افتاده. آب های بيرونی در 
چاه ریخته شده و مرداب شده است. این چيز هایی که در 

ذهن فرزند ماست، وجود دارد، حال چه کنيم؟
پاس��خ من به آنها این است که باز هم باید بر گردیم به 
راهبرد س��لبي؛ ونه ایجابي. به روش پرهيز و نه تجویز. به 
زدودن و نه افزدون، به پس روي فراکشنده و نه پيش روي 
فروکاهن��ده. مثل این می ماند که روی این شيش��ه پنجره 
اتاقي که ما نشس��تيم هزار پرده آویخته ش��ده باشد و ما 

ش��کایت از ای��ن بکنيم که چ��را بيرون پيدا نيس��ت و حال به ج��اي زدودن پرده ها و 
برداشتن موانع دید دائم نقش و نگار بيرون را روي پرده ها ترسيم کنيم )همان حکایت 

نقاشان چيني و رومي در مثنوي معنوي(.
من چگونه بيرون را نگاه کنم؟ باید تک تک این پرده ها را بردارم. همواره گفته ام که 
در تعليم و تربيت باید دو ش��عار راهبردی داش��ته باشيم که بسيار پویا و زندگی بخش 
است، ولی ما آن را برای مراسم تشييع جنازه گذاشته ایم. یکی »ال اله اال اهلل« و دیگری 
»انا هلل و انا اليه راجعون«. اگر ما بگویيم باید با این دو ش��عار تعليم و تربيت را ش��روع 
کني��م، می گویند این ها که برای جنازه کش��ي و زیر تابوت و ای��ام مرگ و اعالميه هاي 
س��وگواري و خط نوش��ته هاي س��نگ قبر اس��ت. اما حقيقت این اس��ت که این شعائر 
هنگامه س��از و دل انگيز براي پویش و جوش��ش و خيزش در زندگي ش��اداب و خالق 

و فعال است.
براي درک حقيقت این دو شعار بنيادي به یک خانه تکاني شدید در ساختار ادراکي 
و باورداش��ت هاي ذهني و قلبي خود نياز داریم، زیرا محفوظات شرطي ش��ده در ذهن 
ما اجازه درک حقيقي این ش��عائر بالنده و س��ازنده را نمي دهد، پس قبل از فهم معني 
درس��ت این مفاهيم باید فهم نادرس��ت از این مفاهيم را از ذهن و دل خود پاک کنيم، 
یعن��ي تزکيه کنيم، باز ه��م ببينيد در اینجا نيز آموزش س��لبي و راهبد نفي و حذف 
و زدای��ش را داری��م، به قول مولوي: »زنهار مگویيد ک��ه فهم  کردم! هر چند بيش فهم 
و ضبط کرده باش��ی از فهم عظيم به دور باش��ی. فهم این، بی فهمی اس��ت. خود بال و 
مصيبت و حرمان تو از آن فهم است. تو را آن فهم، بند است، از آن فهم می باید رهيدن 

تا چيزی شوی«.
ما همواره نياز داریم در ذهن مان چيز های مختلف 
را بزدایيم. درک معني ال اله ال اهلل نيز مس��تلزم تزکيه 
ذهن و دل از یادگيري هاي پيش��ين اس��ت. این است 
»فضيل��ت نایادگي��ري« به جاي یادگي��ري و حکمت 
نياموخت��ن ب��ه جاي آموخت��ن. و ش��عار ال اله اال اهلل 
یعن��ي دائما ذهن و دلت را تازه کن و از محدودیت ها 
و تنگ نظري ها و پيش ذهني ها آزاد شو؛ دائما از قالب 
ها و س��اختارها و ذهنيت هاي ذهن خ��ود بيرون بيا، 
زی��را بزرگ ترین زندان براي آدمي زندان ذهن اس��ت 
و اس��الم ب��ا ش��عار توحيد آمده ت��ا انس��ان را از این 
مخوف تری��ن زن��دان نامرئي و به تعبي��ر امروزي ها از 
زندان ن��رم )همان جنگ نرم( رها کند. هيچ روش��ی 
پویاتر از این نيس��ت و باید این شعار را به عنوان سلول 
بنيادی تعليم و تربيت س��لبي و پرهيزي که همه چيز 

از آن زاده می شود قرار دهيم.
سلول بنيادی سلولی است که تمام خزائن ژنتيکی 
تکامل��ی در آن وجود دارد و این س��لول ال اله اال اهلل 
اس��ت. اگر دانش آموزان همواره نس��بت به پدیده های 
عالم با این ش��عار برخورد کنند، ذهنش��ان دائم زایا و 
خالق و نقاد می شود. پرورش تفکر نقاد و خالق جز از 
این طریق به دس��ت نمي آید. در اصل، کلمه ال )نفی( 

همان اثبات اس��ت؛ بقول مولوي: »م��ن چو ال گویم مراد 
اال بود«.

نفي در درونش جذب وجود دارد. اول اینکه آن چيزی 
را که به ن��ام تربيت و آموزش به ما دادند نفی کنيم. دوم 
اینک��ه با انا هلل و انا اليه راجعون برگردیم به آن چيزی که 
بوده ایم، به اصل خود. به آن چاهی که آب درونش است و 

با آب های بيرونی تغذیه نشویم.
ان��ا هلل یعنی برگ��رد به آن گوهر وج��ود خودت که از 
روح الهي اس��ت )نفخت فيه من روحی(. همه س��رمایه ها 
و اس��مای الهی در ما وجود دارد. فقط با بازگشت می توان 
این ها را دریافت. به همين دليل اس��ت که اوج ش��دن در 
عمق بودن اس��ت. حال می خواهم بگویم اوج پيشرفت در 
عمق بازگش��ت است. پيشرفت را همواره رو به جلو تعریف 
می کني��م، اما اینجا پيش��رفت با فرورفتن و عميق ش��دن 

یکی است.
  این مدعيان در طلبش پشت به راهند     باشد که نشينم 

نفسی پيش تر افتم
این چگونه نشستني است که در آن پيشرفت حاصل مي شود و این چگونه دویدني 
اس��ت که در آن پسرفت اس��ت؟ طرف می دود، ولی اشتباهی می دود. اندکی بنشين تا 
جلو بيفتی. ما بعضاً در تعليم و تربيت پشت به راهيم. اسب را پشت درشکه بسته ایم و 

با نيات خير و دلسوزانه ای به سوی هدفی کاذب می دویم.
        گو بدو چندانکه افزون مي دود      از مراد دل ج��دات�ر مي شود
        جاهدوا فينا بگفت آن شهریار       جاهدوا عنا نگفت اي بي قرار

داستان همان ماجراي آن گنج و گنج نامه است که موالنا می گوید کسی دنبال گنج 
ب��ود و خواب دید خداوند در خواب ب��ه او گفت به فالن جا برو و تير در کمان بگذار و 
رها کن همان جا گنج اس��ت. این بنده خدا هم با کلی اشتياق تير در کمان گذاشت و 
با زور زیاد کمان را خيلی کشيد، چون فکر مي کرد که گنج آن دوردست هاست و رفت 
جایي که تير افتاده بود و دید که خبری نيست و دوباره خوابيد و خواب دید و پرسيد 
مگر نگفتيد گنج آنجاس��ت، پس چرا خبری نش��د؟ جواب آمد که ما گفتيم تير را در 

کمان بگذار و رها کن. چرا کمان را کشيدی؟ گنج پيش پای ماست، نه جای دیگر.
اندر این ره س��وي پس��تي ارتقاست. در این طریق راه پيشرفت، بازگشتن است. راه 
واالیي، فروتني است؛ راه اوج گرفتن از پستي است. به قول بيدل: به پستي نيز معراجي 
اس��ت گر آزاده اي/ صداي آب ش��و س��از ترقي کن تنزل را. این فرود عين عروج است، 
این س��قوط آن سوي صعود است، این پس��تي در ذات خود ارتفاع و بلندي و رفعت را 

به ارمغان مي آورد.
انا هلل و انا اليه راجعون یک فرآیند معطوف به بازگشت است، درحالی که ما هميشه 
به دنبال پيش��رفت هستيم؛ نوعی پيشرفت وارونه. اما 
این بازگشت بسيار مترقيانه است و آن پيشرفت بسيار 
مرتجعانه. هيچ دینی مترقی تر از اس��الم نتوانس��ته با 
این ش��عار پویندگ��ی ایجاد کند. اما ما نتوانس��تيم از 
این دو ش��عار که هس��ته بنيادی تفکر الهيات سلبي 
است، در تعليم و تربيت بومی خودمان استفاده کنيم 
و همچن��ان رو به آموزه های غربی و منابع نامربوط به 

باور های خودمان هستيم.
 آن قسمت هایی را که به فطرت مربوط 
می ش�ود، چگونه می توان شناخت؟ مثاًل میل به 
معنویت، یا همان طور که گفتید حس کنجکاوی 
در فطرت انس�ان وجود دارد. چ�ه تعداد از این 
مس�ائل را می ت�وان شناس�ایی ک�رد و راه�کار 
رسیدن به این ها چیس�ت؟ چون احتمال اینکه 
در زدودن ه�ا، مس�ائل فطری هم زدوده ش�ود، 

وجود دارد.
کریم�ی: هم خيلی س��اده اس��ت و ه��م خيلي 
پيچيده؛ ساده به این معنا که اگر ما کودک را به حال 
خ��ود بگذاریم، نه به معن��ای الابالی گری و بی قيدی، 
بلکه متعهدانه ترین روش هوشمندی در فقدان دخالت 
اس��ت. اگر م��ا به فرزندانم��ان اعتماد کني��م، متوجه 
می شویم بسياری از مسائلی را که آرزوی آن را داریم 

همواره گفته ام که در تعلیم و تربیت 
باید دو شعار راهبردی داشته باشیم 
که بس�یار پویا و زندگی بخش است، 
ول�ی ما آن را برای مراس�م تش�ییع 
ال�ه  جن�ازه گذاش�ته ایم. یک�ی »ال 
اال اهللا« و دیگ�ری »ان�ا هللا و ان�ا الیه 
راجعون«. حقیقت این اس�ت که این 
ش�عائر هنگامه س�از و دل انگیز براي 
پویش و جوشش و خیزش در زندگي 

شاداب و خالق و فعال است.



69

وم
ه د

ند
رو

پ

شماره ششم / اسفندماه 1393

که داشته باشند به طور طبيعي و فطري خودشان دارند.
مثاًل ما دوس��ت داریم فرزندانمان شاداب باشند. هيچ 
دوره ای در زندگی بشر شاداب تر از دوران کودکی نيست. 
اما چه می شود که کودکی که باید شاداب و سرزنده باشد، 
افسرده و خموده می شود. مثاًل انسان ها در سنين کودکي 
حس جاندارپن��داری )Animism( دارند. آنها مثل یک 
ع��ارف و عاش��ق و عابد همه چيز را زن��ده می بينند. حس 
بس��يار واالیی که فقط در عرفا پيدا می شود، ولی کودکان 

این حس را دارند.
باد و خاک و آب و آتش زنده اند

با من و تو مرده با حق زنده اند.
بچه ها همين طوری هستند. با گل و خاک و عروسک 
حرف می زند. یا مثاًل اگ��ر به درخت لگد بزنيد، می گویند 
این کار را نکن درخت دردش مي آید و ما به او مي خندیم 
درحالي که بای��د به حال خود بگریيم که چرا حال کودک 

را نداریم.
گرای��ش به دین، حس ش��ادابی و صداقت و... در بچه 

وج��ود دارد. می گوین��د حرف راس��ت را از دو نفر می توان ش��نيد؛ یکی بچه و دیگری 
دیوانه. اولی چون تربيت نش��ده و دومی چون تربيت اش را از دس��ت داده و همه این ها 
با تربيت و آموزش ما از بين می رود. بس��ياری از این مس��ائل تضمين ش��ده اس��ت و 
می توان موارد زیادی ش��مرد. حال شما به غير از این ها از یک کودک چه چيز دیگری 
می خواهي��د؟ به دنبال یک انس��ان کامل بگردیم که بی بدی��ل و بی دليل همه این ها را 
داش��ته باش��د، چون ما غالباً این مس��ائل را با دليل قبول می کنيم. راس��ت می گویيم، 
چون اگر دروغ بگویيم، بهشت را از دست می دهيم، اما کودک این گونه نيست. کودک 
بي دليل راستگوست. او بي دليل شاداب است؛ بي دليل کنجکاو است؛ فقط براي خویش 
و براي دل خودش مي خواهد بداند، اما ما احتماالً و بعضاً براي نمره و مدرک و نمایش 

و همایش چيزي را یاد مي گيریم.
    عمر زاهد همه طی شد به تمنای بهشت     او ندانست که در ترک تمناست بهشت

کودک بدون چشم داش��ت به بهشت، پاک و راست و بي رنگ و بي ریاست، اما بعضاً 
ما با چشم داشت به بهشت یا ترس از جهنم این گونه مي شویم، تازه اگر بشویم. کودک 
ب��دون چشم داش��ت از عامل بيرونی و خالصانه همه ای��ن  خصوصيات را به طور فطري 
در خود دارد. کودک نمی داند از چه ش��اداب است، اما وقتی با پاداش و تشویق شاداب 

شود، دیگر بدون آن شادابی خود را از دست داده است.
اگر من چون مدرک دکتری دارم، یا چندین کتاب نوشتم و این و آن از من تعریف 
و تمجيد مي کنند، به این چيزها ش��اد بش��وم باید به حال خ��ودم بگریم، چون خيلي 
بدبختم، ولی اگر ش��ادی ام به آنچه هس��تم باش��د و نه به آنچه دارم، این شادي همان 

شادي کودکانه و عارفانه است؛ شادي در مقام بودن و 
نه داشتن و شدن، یعني بوِد مطلق باشد و نه داشتن.
گفت آن که نيکی می کن��د تا دیگران به او نيکی 
کنند، در نيکی پس��ت ترین اس��ت. ام��ا آن که نيکی 
می کن��د که فقط نيکی کرده باش��د، در نيکی برترین 
اس��ت. اما آن ک��ه نيکی می کند و خ��ود نمی داند که 
نيکی کرده، فرزانه است. او در مقام »بودن« است، نه 

شدن و داشتن و انجام دادن.
کودک در مرحله بودن اس��ت. از زمانی ش��دن او 
آغاز می شود که ما به او بگویيم چه کار بکند یا نکند، 
مثل چه کسی باش��د و مثل خودش نباشد، بين او با 
دیگران مقایسه می کنيم. نخستين مقایسه کار ابليس 
ب��ود و ما با کار ابليس روی ک��ودک تأثير می گذاریم. 
ابلي��س یک ام��ر تاریخی و اس��طوره ای و از بين رفته 
نيس��ت. همه مفاهيم قرآنی در زمان حال جریان دارد 
و این گونه نيس��ت که در زمان و مکان خاصی باشد و 
همه جا وجود دارد. کودک هم مانند آدم اوليه اس��ت 
ک��ه در بهش��ت زندگی می کن��د و ما او را از بهش��ت 
خارج  می کنيم و به این موجودی که می بينيم تبدیل 

می شود.
می خواه�م پل�ی بزن�م بین 
بحث ه�ای ش�ما و موضوع�ی ک�ه در 

مجله ما از اهمیت برخوردار است و آن بحث تربیت 
سیاس�ی و اجتماعی اس�ت. اجتماعی شدن کودك 
را ی�ک امر فط�ری می بینید یا یک برنامه از س�وی 

دیگران؟
کریمی: خوب ش��د واژه »اجتماعی ش��دن« را به کار 
بردی��د و نگفتيد »اجتماعی کردن«، چ��ون من روی این 
بح��ث که اتفاق��ی رخ داد حساس��يت دارم، چون معتقدم 
همه چي��ز وجود دارد و قرار نيس��ت چي��زی اضافه کنيم. 
تربيت افزدون نيس��ت، کاستن اس��ت. تربيت اقدام کردن 

نيست، کاری کردن برای رخ دادن اقدامی است.
باز از شهيد مطهری مثال می زنم. ایشان گفتند باغبان 
غنچ��ه را نمی ش��کوفاند، بلک��ه کاری می کن��د که غنچه 
ش��کفته شود. شکفتن در »بودن« است، اما شکوفاندن در 
»ش��دن« است. اجتماعی کردن، ش��دن است و اجتماعی 

شدن در بودن رخ می دهد.
من در کتاب »آسيب شناس��ی تربي��ت اجتماعی« که 
عن��وان فرعی آن »اجتماعی کردن مانع اجتماعی ش��دن 
اس��ت« است به این نکته اشاره کرده ام. بچه هایی اجتماعی نمی شوند که از اول تالش 
کردی��م آن ها را اجتماعی کنيم. اگر هم اجتماعی بش��وند، نق��ش بازی می کنند. نقاب 
دارند. اجتماعی ش��دن یک فرآیند طبيعی، فاعلی، شخصی و درون زاست که در تعامل 
با دیگری که هم طبيعت و انس��ان را شامل می شود، قرار دارد. همه این ها در تعامل با 
یکدیگر اس��ت. در عين درآميزی با دیگران، فردیت و تفرد حاکم اس��ت، لذا این تعبير 
وج��ود دارد ک��ه اگر فرد را به حال خ��ود بگذاریم این موضوع ني��از به حکمت زیادی 
دارد. این به این معنا نيس��ت ک��ه کاًل کاری نکنيم و بچه را به حال خود بگذاریم. این 
فرآیند حکمت، تدبير، تعهد و دلس��وزی و صد ها برابر زحمت می خواهد. هميش��ه این 
مثال را برای کس��انی که متوجه این پارادوکس نمی شوند مطرح کرده ام که اگر فرزند 
شما سؤال کند لغت اجتناب به چه معنی است؟ شما بالفاصله نمی گویيد یعنی دوری 
جس��تن، چون این یعنی دخالت کردن، اما اگر بخواهيم به روش اکتش��افی و سلبی به 
او یاد بدهيم، می گویيم این لغت را کجا دیده ای بيا با هم بررس��ي کنيم که معني آن 
چيس��ت؟ و در فرآیند تالش و جست وجو با او مشارکت مي کنيم و می گذاریم خودش 
در این کش��ف مداخله کند. مثاًل در این کتاب نوش��ته ش��ده از خوردن غذا های آلوده 
اجتناب کنيد. از کودک می پرسيم فکر می کنی گفته شده غذا های آلوده را بخوریم؟ و 
چند س��اعت ذهن کودک درگير می ش��ود تا معنی دقيق این عبارت را بفهمد و به این 
می گویند واگذار کردن به خود. قطعاً با این روش کار ما و کودک مشکل تر مي شود اما 

فرجام آن خوداتکایي، خودآموزي، خودرهبري و خودگستري دائمي است.
به نظر ش��ما کدام  یک از این  روش ها بيشتر وقت ما را می گيرد؟ روش اول در چند 
ثانيه پاس��خ داده می شود و هر کس به سراغ کار خود 
م��ی رود، اما اگر ک��ودک را به حال خ��ود بگذارم و با 
روش س��لبی اج��ازه دهم خودش کش��ف کند نياز به 
وقت و انرژی زیادی اس��ت. کار ما در روش سلبی صد 

برابر روش ایجابی است.
پس آیا منظور ما این اس��ت ک��ه هيچ کار نکنيم 
و ک��ودک را به ح��ال خود واگذار کني��م و هر اتفاقی 
افتاد دخالت نکنيم؟ در روش سلبی به مراتب نيازمند 
وقت و انرژی بيش��تری هس��تيم. اگر به آن مثال چاه 
آب و لوله کش��ی برگردی��م، روش ایجاب��ی مانن��د باز 
کردن آب لوله کش��ی اس��ت، اما در روش سلبی مانند 
مغنی گری باید به س��ختی زیادی دچار ش��ویم تا آب 
زالل درون چاه را به دس��ت آوریم. باید کاری کنم که 
فرزندم اجتماعی ش��ود، نه اینکه او را اجتماعی کنم. 
ام��روزه بحث  مهارت های اجتماع��ی و ارتباطی خيلی 
گس��ترده شده اس��ت و تصور می کنند این مباحث از 
پش��ت کالس ها و کتاب ها و کارگاه ها ایجاد می شود. 
اما این گونه نيس��ت. بچه هایی اجتماعی می شوند که 
در ش��رایط طبيعی، روش های بح��ران زای طبيعی و 
در مرکز ح��وادث طبيعی با کنش های طبيعی مواجه 
ش��وند، نه پش��ت ميز های کالسی و ش��رایط تصنعی 
فردی نکاتی را به آنها بگویيم و یادداش��ت کنند و به 

آن که نیکی می کند تا دیگران به 
او نیکی کنند، در نیکی پست ترین 
اس�ت. اما آن که نیکی می کند که 
فقط نیکی کرده باش�د، در نیکی 
برتری�ن اس�ت. اما آن ک�ه نیکی 
می کند و خ�ود نمی داند که نیکی 
ک�رده، فرزان�ه اس�ت. او در مقام 
»بودن« اس�ت، نه شدن و داشتن 

و انجام دادن.
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صورت ذهنی آنها را پس بدهند و فکر کنند دارای مهارت اجتماعي شده اند.
مانند این اس��ت که بخواهيم با جزوه ای چند صفحه ای به کسی یاد بدهيم چگونه 
زمانی که ترمز ماشين اش برید شرایط را مدیریت کند. اتفاقی را که در کسري از ثانيه 
می افت��د با جزوه چند صفحه ای نمی توان مدیری��ت کرد. اتفاقاً در بحران ترمز بریدگی 
به صورت ناهش��يار که در آميخته ها و آموخته های ژنتيکی، تجربی، گرایش��ی، تربيتی 
و طبيعی زندگی و کودکی اش اس��ت آنجا بروز می کند و چيز های دیگر به کار انس��ان 

نمی آید و آنجا طبيعِت بود انسان ظاهر می شود، نه آموزش های نمود او.
اجتماعی ش��دن دیکته و نس��خه و... ن��دارد، بلکه اینکه چگون��ه در عالم طبيعی و 
واقعی و فردی چه اتفاقی می افتد مهم اس��ت. من اجتماعی ش��ده ام و نه اینکه کس��ی 

مرا اجتماعی کند.
نیاز اجتماعی شدن را در سنین مختلف چگونه می بینید؟ 
مثاًل در همان مدل پیاژه یک س�ری انتظارات را در سنین مشخصی 
باید داش�ت و برخی از مفاهیم خاص سنین مخصوصی است. مقوله 
اجتماعی شدن را می توان از کودکی با کودك بود تا رشد پیدا کند، 
اما ب�ا تعریفی که م�ا از اجتماعی ش�دن و بخص�وص جامعه پذیری 
سیاس�ی که مقداری رنگ و بوی خاص اجتماعی ش�دن در آن است 
در سنین باالتر رخ می دهد. این نیاز را می توان در سنین نوجوانی و 

جوانی قوی تر از دوران کودکی دید.
کریم�ی: بله همين طور اس��ت. اوالً تمام��ی مفاهيم، چه دین��ی و اجتماعی و چه 
سياس��ی و آموزشی مانند س��اختار هوش اموري تدریجی و تکوینی است که در خالل 
تحول روانی شکل می گيرد. ولی همه این ها به تعبير اریک اریکسون واضع نظریه رشد 
رواني اجتماعي )Psycho social( ی��ک الگوي اپي ژنتيکي  )epigenetics( )اپی 
ژنتيک به زبان ساده بيانگر چگونگی تغييرات فنوتيپی یک سلول، بدون تغيير در توالی 
DNA آن است.( دارند. حتی مسائل دینی که مانند پر طاووس باز و متجلی می شوند 
وج��ود دارند و چيزی به آن اضافه نمی کنيم. ما به پر طاووس چيزی اضافه نمی کنيم. 
اجتماعی شدن، دینی شدن و... بتدریج و مرحله به مرحله به اقتضای مراحل رشد آشکار 
می شود. حتی گفته شده اگر کسی در شمارش و حساب کردن اختالل یادگيری دارد 
در دوران قبل از مدرس��ه دیده نمی شود. ژن هایی هستند که در سنين مختلف خود را 
نشان می دهند و قبل از آن نهفته است. نمی خواهم همه چيز را بر اساس ژنتيک تحليل 
و یا تقليل کنم، اما این نيز یکی از روش هاس��ت که در چارچوب همان بحث کلی که 
مرحله به مرحله مسائل رو به جلو حرکت می کنند، قرار دارد. فرض کنيد در مورد هوش 
که پياژه را مثال زدیم، هوش کودک در دو س��ال اول از جنس حس��ی-حرکتی است، 
یعنی فهم کودک از جهان حسی و در محدوده حرکات بدني و فيزیکي اوست. کودک 
تعریفی از مفهوم سوختن ندارد و برای اینکه بفهمد نباید به بخاری داغ نزدیک شود، به 
او می گویيم »جيز« است و دستش را به بخاری نزدیک می کنيم تا گرمای آن را حس 
کند. درک او از جهان حس��ی است. بعد که هوش پيش عملياتی، عملياتی و... می شود 
زبان خود را دارد. مش��کل ما در اجتماعی ک��ردن، دینی کردن، اخالقی کردن و... این 
اس��ت که می خواهيم متناسب با نياز های خودمان بچه ها را بار بياوریم، نه با ظرفيت ها 
و ش��رایط آنها. و اگر ای��ن حدیث پيامبر)ص( را که می فرماین��د: من کان عنده صبي 
فلتص��اب له »هر گاه کودکی نزد شماس��ت خود را به کودک��ی بزنيد« الگو قرار دهيم، 
مخروط نظام آموزش وپرورش از اس��اس دگرگون مي شود، مانند انقالبي که معروف به 

انقالب کپرنيک اس��ت باید اتفاق بيفتد. کاری که پياژه با 
عنوان انقالب کپرنيک��ی در آموزش وپرورش کرد، ولی ما 
به درک عملي و روش��مند و هدفمن��د این حدیث لطيف 
دقت نکردیم و حاال که پياژه و روس موضوع کودک مداري 
)centered child( را مط��رح کردند می فهميم که چه 
می گوید و قبل از آن از این گنج خودي بيگانه بودیم، حاال 

که بيگانگان گفتند با آن یگانه شدیم.
لذا فکر می کنم در بخش اجتماعی شدن دیدگاه اسالم 
به مراحلی معتقد اس��ت و می گوید متناسب با هر مرحله 
باید انتظارات خاص خود را داش��ت. مثاًل تربيت کودک به 
س��ه هفت سال تقسيم مي ش��ود که هفت سال اول آقایی 
اس��ت و کودک باید بازی کند و خودمدار و خودمرکزبين 
اس��ت، یعني جهان را بر اساس ساختار ادراکي خود و در 
مدار فهم خود مي بيند و مي انگارد؛ براي همين اس��ت که 
در بازي قایم باشک او چشم خود را در مقابل ما مي بندد و 
مي گوید م��را پيدا کنيد. چون خودش را نمي بيند، بر این 
تصور اس��ت ک��ه ما هم او را نمي بينيم. ب��ه این مي گویند 

آقایي و خودميان بيني.
اگربه کودک اجازه دهيم در کودکی خود کودکی کند، در بزرگس��الي دیگر کودک 
ناپخته نمي شود و برعکس اگر کودک در کودکي، کودکي نکند، در بزرگسالي به شکل 
نابهنجار و بيمارگونه کودکي خواهد کرد. هيچ چيزی مضرتر از اقدام زودرس نيس��ت. 
مانند ميوه نارس اس��ت که کنده می ش��ود. گزل، یکی از روان شناس��ان بزرگ تحقيق 
جالب��ی کرده مبنی بر اینکه مادرانی که زودتر از موعد بچه های خود را می نش��انند یا 
زودتر از موعد تالش می کنند کودکانش��ان حرف بزنند فرزندانش��ان در مراحل بعدي 
دچار اختالل در نشس��تن و حرف زدن مي ش��وند.160 کيلومتر فيلم از الگوي حرکتي 
انواع کودکان در انواع س��نين در انواع کشورها از قبایل آمازون تا کنار رود سن پاریس 
تهيه کرده است و نشان مي دهد رشد داخلی )رسش یا نضج و پختگي دروني و زیستي 
Maturity( مهم ترین عامل در تحول کودک است که نباید در آن تأخير و یا تسریع 

بيش از حد رخ دهد.
لذا به طور فيزیکی و خيلی عينی مشخص شده که هر گونه دلسوزی در پيش رسی 
کودک در یک امری، موجب دیررسی و تأخير و حتی نابودی آن چيز می شود. چيزی 
ک��ه ما امروزه تحت عنوان آموزش های دین��ی و اخالقی در مدارس داریم. می خواهيم 
خيلی زود فرزندانمان را دیندار کنيم، نمی دانيم که ناخواسته فرزندان خود را دین گریز 

و بلکه دین ستيز می کنيم. در اجتماعی شدن نيز هم این گونه است.
برگردیم به یک س�ؤال خودمانی. آقای عبدالعظیم کریمی 
امروز اگر خود را با سی سال گذشته اش مقایسه کند، تا چه حد فرق 
کرده اس�ت؟ این را از این منظر طرح می کنم که بسیاری از معلمان 
و مربیان ما وقتی به صورت تجربی وارد عرصه عمل می ش�وند و کار 
با دانش آموزان را ش�روع می کنند، تصورات�ی دارند و وقتی مطالعه 
می کنند و دانش الزم را به دس�ت می آورند، افس�وس می خورند که 
چرا در گذش�ته این مسائل را نمی دانستند که قطعًا اگر می دانستند 
بهتر عمل می کردند. آیا این افسوس را تجربه کرده اید و در نظریات 

و تفکرات خود تا چه حد تغییر را حس می کنید؟
کریمی: مایلم در پاس��خ به سؤال ش��ما نکته اي بس تکان دهنده از ميالن کوندرا، 
رمان نویس بزرگ چک تبار فرانس��وي نقل کنم که در س��ن ۸۵ سالگي خود گفته بود، 
یکي از آرزوهاي من این بود که یک رمان و داس��تاني بنویس��م که در آن هيچ حرف 
جدي نباش��د، آنگاه من جدي ترین حرف خ��ود را درآن رمان زده ام. او به آرزوي خود 
 )meaninglessness ceremony(رس��يد و رماني نوشت به نام جش��ن بيهودگي
و ی��ک کارگردان بزرگ ایتاليایي گفته بود یکي از بزرگ ترین آرزوهایم این اس��ت که 
یک فيلمي بس��ازم که در آن هيچ اتفاق��ي نيفتد و مي دانم که آن بزرگ ترین اتفاق در 

زندگي من خواهد بود.
ح��اال بال تش��بيه من باید بگویم ک��ه بزرگ ترین تغيير در من این اس��ت که هيچ 
تغيي��ري نکرده باش��م )یعني برگ��ردم به همان کودکي فطري و ام��ي و حنيف( آنگاه 
بزرگ ترین تغيير رخ خواهد داد. حاال خارج از این حرف هاي ناساز با سازه هاي ما باید 
بگویم که قطعاً تغيير بوده اس��ت و این تغيير با هزینه های زیادی هم ایجاد شده، بهتر 
بخواهم بگویم، یک پوست اندازی اتفاق افتاده؛ پوست انداختنی که با جان کندن همراه 

بوده و نه تغيير سطحی در دانش و نظریه و معلومات کتابي و نوشتاري.
چون معتقدم کس��ی با دانش تغيير نمی کند، منشأ تغيير بينش است، نه دانش. ما 
دوره های��ی می گذاریم به نام دانش افزایی و بعد دانش های 
جدی��د را به آدم ها می دهيم و تصور می کنيم آن ها جدید 
می ش��وند، چون دانش جدید به آن ها داده ش��ده اس��ت. 
این ها هيچ ربطی به هم ندارند. بنابراین، قطعاً تغيير بوده 
است. شاید به این نتيجه برسيم که پس من هم شدم، نه 
اینکه بودن را داش��ته باش��م. اما حقيقت امر این است که 
من سعی کردم به »بود« کودکی خود بازگردم. تغيير من 
به یک بازگش��ت معطوف بوده است. هر دانشی را هم که 
به شيوه جدید دریافت کرده ام، به قول شهيد مطهری یک 
آتش��گيره بوده برای آتش زدن آن خرمن نهفته کودکی ام 

و نه خرمن بيرونی یاد گرفته تحصيلی ام.
در مورد حس��رت خوردن گذش��ته یکی از فيلسوفان 
ح��رف جالبی می زند، می گوید اگر حقيقت را در یک کف 
دس��تم بگذارند و راه های آزمون و خطای رسيدن به آن را 
در کف دیگر، من راه دوم را انتخاب می کنم و دوست دارم 
ب��از با آزمون و خطا به حقيقت برس��م. این به معنای این 
نيست که من به حقيقت رسيده ام، بلکه می خواهم بگویم 

مش�کل ما در اجتماعی کردن، دینی 
ک�ردن، اخالقی کردن و... این اس�ت 
که می خواهیم متناس�ب ب�ا نیاز های 
خودم�ان بچه ها را ب�ار بیاوریم، نه با 
ظرفیت ه�ا و ش�رایط آنه�ا. اگر این 
حدیث پیامبر)ص) را که می فرمایند:  
»هر گاه کودکی نزد شماست خود را 
به کودک�ی بزنید« الگو ق�رار دهیم، 
از  آموزش وپ�رورش  نظ�ام  مخ�روط 

اساس دگرگون مي شود.
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تغيي��ری که کردم و آن آزمون و خطا طبيعی بوده و باید 
آن را تجربه می کردم. خطا و مس��ير درس��ت در کنار هم 
هس��تند که معنا پيدا می کنند و در غير این صورت، ثواب 
و عق��اب و بهش��ت و جهنم بی معنی می ش��د. درمجموع، 
تغيير یا همان پوس��ت اندازی بوده و حس��رتی به این معنا 
در م��ن وجود ندارد، چون فکر می کنم این طبيعت رش��د 
من بوده اس��ت و شاید ده س��ال دیگر به این نتيجه برسم 
که حرف هایی که امروز گفتم خطا بوده و این نسبيت فهم 

انسان در مورد امور را نشان می دهد.
ش�ما چی�زی در ح�دود 30، 40 
جلد کتاب دارید، آی�ا در میان آنها کتابی 
هست که به علت محتوای آن و تغییر شما 

حاضر به تجدید چاپ آن نشوید؟
کریم�ی: بله. منتها آن کتاب ش��اید ب��رای من دیگر 
مقبول نباشد، اما برای بعضی مخاطبان شاید مقبول باشد. 
اتفاقاً بار ها دیده ام آن کتابی که خودم آن را نمی پس��ندم 
اقب��ال خوبی نزد دیگران دارد و آن را که من می پس��ندم، 

ممکن اس��ت دیگران با آن ارتباط برقرار نکنند. لذا اگر س��ليقه من مورد نظر است، بله 
این گونه است اما اگر سليقه مخاطبان، باید بگویم آنها تا حدودی متفاوت نگاه می کنند.
در ح�وزه تربی�ت اجتماع�ی فعالیت های�ی وج�ود دارد 
ک�ه ظرفیت اجتماعی ش�دن باالی�ی دارد. مثاًل اگ�ر در یک اردوی 
دانش آم�وزی آن ها را در ش�رایطی ق�رار بدهیم ک�ه کار گروهی را 
تجربه کنند و با هم بودن و مهارت های آن را کسب کنند، حتمًا بهتر 
از ی�ک فعالیت نماز جماعت ممکن اس�ت در اجتماعی ش�دن آن ها 
کمک کند. تفاوت هایی در ماهی�ت فعالیت های مختلف وجود دارد. 
ش�ما نیاز به این فعالیت ها را در اجتماعی ش�دن چگونه می بینید؟ 
بخصوص باز هم به آن بس�تر جامعه پذیری سیاس�ی اشاره می کنم. 
مثاًل ما شوراهای دانش آموزی را در مدارس داریم، فرض این شوراها 
این اس�ت که انتخ�اب ک�ردن، آزادی، آزادی در تصمیم گیری برای 
سرنوش�ت خود، دخال�ت در اداره یک واحد دانش آموزی، مش�اوره 
دادن و مش�اوره گرفت�ن و... را تجربه می کنند. ای�ن پدیده ظرفیت 
زیادی برای ظهور استعداد های اجتماعی شدن در نسل جوان دارد. 

شما این بستر را چگونه ارزیابی می کنید؟
کریمی: بسترس��ازی و زمينه س��ازی ب��رای ظهور اس��تعداد های مختلف، از جمله 
مس��ائل اجتماعی امر مسلمی است و تردیدی وجود ندارد. اما همواره باید خطر کردن 
و ریس��ک را مد نظر داش��ت. مانند آن که کس��ی با خواندن کتاب آموزش شنا، شناگر 

نمی شود، باید او را به استخر انداخت، نه استخری که 
او را غ��رق کند. اینکه اردو ببریم یا مانور زلزله برگزار 
کنيم، خوب است اما آن شرایط طبيعی و حس و حال 
طبيعی را ندارد. در آن حالت، تحت فش��ار یا هر چيز 
دیگری انسان به صورت طبيعی دارای توانایی می شود 
و کار های��ی می کن��د ک��ه در حالت ع��ادی نمی تواند 
انج��ام ده��د. اینکه م��ا می گویيم تربي��ت گلخانه ای 
و پاس��توریزه ای با تربي��ت طبيع��ی و درگيرانه فرق 
می کند، همين اس��ت. اگر فعاليت اجتماعی تا آنجایی 
که امکان دارد طبيعی باشد، به رشد و اجتماعی شدن 
دانش آموزان کمک می کند و هر چقدر این آموزش ها 
کالسی و مصنوعی باش��د فقط ادای تربيت اجتماعی 

را درمی آورد.
آنتون��ی گيدنز در یکی از کتاب ه��ای خود عنوان 
می کن��د، خطر به اندازه امني��ت می تواند برای جامعه 
س��ازنده باش��د. حتي اخي��راً کتابي دیدم ب��ا عنوان 
استرس به منزله رشد )Stress as Growth(. خطر 
و ریس��ک موجب رشد و حرکت می شود. گاهي اوقات 
موانع، عامل رش��د هس��تند. گاهي دش��منان بيش از 

دوستان ما را متحول مي کنند. به قول بيدل:
دست رد ما را به درگاه قبول حق رساند
حق پرستان را مدد دائم ز باطل مي رسد

م��ا در تعریف تربيت به غل��ط می گویيم تربيت عبارت 
اس��ت از فراهم ک��ردن زمينه ها و رفع موان��ع برای اینکه 
کودک فالن ش��ود. اتفاق��اً مربی هوش��مند نباید موانع را 
رفع کند، بلک��ه باید مانع ایجاد کند؛ ایج��اد موانع بهينه 
و س��ازنده، نه کش��نده و مخرب. کار ما ایجاد مانع سازنده 
و بالن��ده اس��ت. یک اس��کی باز برای آنکه ش��اگردش در 
اس��کي بازي مهارت خوب پيدا کند به  مرور موانع س��ر راه 
او را بيش��تر و پيچيده تر می کند. در یک دریاي آرام هيچ 

ناخدایي ناخدا نمي شود.
هر که در این بزم مقرب تر است

ج�ام بال بي�شترش م�ی ده�ن�د
مربی دلس��وز بيشتر مانع می گذارد تا مربی که دلسوز 
نيست. در تربيت اجتماعی هر چقدر موانع سازنده و بهينه 
و بالنده بيش��تر باشد و متربي احساس خطر کند، موجب 
می ش��ود استعداد های بالقوه او در شرایط خطر رشد کند. 
انس��ان ها در بحران ها ش��کوفا می ش��وند. اجتماعی شدن 
یک فرآیند ریس��ک آور درون زاس��ت. اریکس��ون که جزو 
پيش��رو های روان شناس��ی اجتماعی بود، رشد را به هش��ت مرحله تقسيم کرد که هر 
مرحله دو قطب دارد؛ دو قطب منفی و مثبت. او می گوید، منفی به همان اندازه ارزش 
دارد که مثبت. مثال می زند در سال اول تولد کودک با دو قطب مثبت و منفي مواجه 
مي ش��ود؛ قطب اعتماد و عدم اعتماد که سنتز آن می شود اميد. اگر می خواهيد بچه ای 
به زندگی اميد پيدا کند، بذر اوليه آن در س��ال اول اس��ت. اعتماد در برابرعدم اعتماد. 
وقتی بچه گرسنه است اگر مادر بالفاصله به او غذا دهد یا وقتی خودش را کثيف کرد، 
بالفاصله به او رس��يدگی کند این بچه نااميد می ش��ود. بالعکس اگر بی محلی شود و به 
کودک رسيدگی نشود، باز هم نتيجه خوبی حاصل نمی شود و در آینده نوميد مي شود. 
راهکاری که او ارائه می دهد، پيوند شایسته و متناسبی بين اعتماد و عدم اعتماد است. 
بچه هایی که خيلی زود بغلش��ان می کنيم به اصطالح خودمانی بغلی می شوند. این بچه 
در آینده و بزرگس��الی هم بغلی می ش��ود؛ زودرنج، وابس��ته و نااميد. رشد اجتماعی از 
همين جا آغاز می ش��ود که نس��بت شایسته ای بين خطر و امنيت، بين مثبت و منفی، 
ناکام��ی و کامياب��ی و... برقرار کنيم. اما متأس��فانه فکر می کنيم بای��د برای بچه فقط 

کاميابی وجود داشته باشد و او را از ناکامی دور می کنيم.
    ای بسا رخنه که در آن محکمی هاست      بس��ا ان��دوه ک�ه در آن خرمی هاست

چه بسا وقتی بچه را کامياب می کنيم، ناکام شود. جمله زیبایی یکی از عرفا داردکه 
مي گوید: »در جمله صفت ها رحمت اس��ت، اال در محبت که در آن هيچ رحمت یافت 

نشود«.
وقتی می گویيم به بچه محبت کن، یعنی به او برس اما وقتی به او نمی رس��ی هم 
محبت می کنی. وقتی هوشمندانه ناکامش می کنی که 
بفهمد همه چيز در دنيا دس��ت یافتنی نيست تا او هم 
بتواند در مقابل ناک امی ها صبوری پيش��ه کند این هم 
محبت و رحمت و لطف اس��ت اما فک��ر مي کنيم که 
محبت فقط و فقط رسيدگي و کامياب کردن و نوازش 
کردن اس��ت. به قول شکس��پير در نمایشنامه هملت: 

من این قدر سنگدل نيستم که مهربان باشم.
اگ��ر کودک در مورد هر چيزی که می خواهد به او 
داده شود، کودکي بار مي آید که در بزرگسالي پرتوقع 
و زودرن��ج و ضعي��ف خواهد بود که ای��ن بزرگ ترین 
خيان��ت به نام محبت اس��ت. این دلس��وزی نيس��ت، 
س��نگ دلی اس��ت و ما غالباً به نام محبت س��نگدلي 
مي کنيم و به نام س��نگدلي محبت. ببخش��يد اگر من 
این قدر وارونه و تضادمندان و ناسازوار سخن مي گویم،  
زیرا ما نيازمند یک خانه تکاني بزرگ در روش و منش 
و بينش خود هستيم که بدون تنش معنایي و چالش 

زایشي امکان پذیر نيست.
این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی

راه ش��دی تا نبدی این همه گفتار مرا
 مجددا از شما بابت وقتی که گذاشتید 

تشکر می کنیم.

مربی هوش�مند نباید موان�ع را رفع 
کند، بلکه باید مانع ایجاد کند؛ ایجاد 
موانع بهینه و س�ازنده، نه کش�نده و 
مخ�رب. کار ما ایجاد مانع س�ازنده و 
بالنده است. یک اسکی باز برای آنکه 
ش�اگردش در اس�کي ب�ازي مهارت 
خوبی پیدا کند به  مرور موانع سر راه 
او را بیش�تر و پیچیده تر می کند. در 
یک دری�اي آرام هیچ ناخدایي ناخدا 

نمي شود.
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در سلسله مطالب فراهم آمده در بازخواني اندیشه هاي شهيد مطهري، در این قسمت به 
سراغ مقوله جمود از نظر شهيد مطهري مي رویم. 

معناي لفظي جمود
جمود در لغت به معني بسته شدن، یخ بستن آب، لخته شدن و خنک شدن خون آمده 
است. این واژه مترادف تحجر است که به معناي سنگ شدن و سفت شدن است)1(. معناي 
عرفي و اصطالحي جمود با معناي آن کمال ارتباط را دارد. انس��ان جامد یعني انسان راکد، 
متوقف، ایس��تا، متعصب، خشک و غيرقابل انعطاف. وجه مشترک تمام این تعاریف آن است 
ک��ه آدم  جامد در براب��ر عنصر زمان و تحوالت تاریخ و اندیش��ه هاي گوناگون انعطاف ندارد. 
گویي زمان بر وي نمي گذرد. آدم جامد خود را بي  نياز از اندیشه ها و افکار جدید مي داند، چرا 
که تصور مي کند حقيقت  آن است که نزد اوست. بنابراین اگر با اندیشه ها مواجه است، یا از 
ابتدا به دنبال ادله اي براي رد آن اندیشه هاس��ت و یا خود را از مطالعه آن اندیش��ه ها بي  نياز 
مي داند. قاعدتاً وقتي کس��ي خود را حق مي پندارد، دیگ��ران از نظر او باطل اند، از همين رو 

اندیشه

 علی تاجدینی

بازخوانی اندیشه شهید مطهری

 آفت دينداري

بازخوانی اندیشه شهید مطهری

 آفت دينداري
«جمود»
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آدم هاي جامد اهل انکار چيزي هس��تند که نس��بت به آن شناخت ندارند. عارفان 
معتقدند اولين حجاب اعظم در راه سلوک الي اهلل حجاب انکار است. اهل ظاهر که 
عبارت آخري آدم هاي جامد و خشک معزند، از این ویژگي  کمال بهره را دارند. اما 
چرا به موضوع جمود مي پردازیم؟ به دليل آنکه مس��ئله جمود از بزرگ ترین آفات 
دینداري اس��ت. البته جمود مقوله اي الزاماً دیني نيست، ممکن است روشنفکري 
یا فيزیکدانی در طریق خود روحيه جامد داش��ته باش��د، اما فيزیک یا هندس��ه با 
س��عادت آدم��ي ارتباط ندارد، ليک��ن مقوله اي همچون »دین« با روح و س��عادت 
آدمي ارتباط مس��تقيمي دارد و معلوم است تفسيرهاي جامدانه از دین که توسط 
عالمان قشري و مقدس مآب ها ارائه مي شود چه بر سر دینداري جامعه مي آورد. در 
اهميت این بحث همين بس که مصيبت ش��هادت امام علي)ع( و امام حس��ين)ع( 
را مقدس مآب ه��اي احمق با هدای��ت منافقان پدید آوردند. بنابراین براي ش��يعه 
اهمي��ت زیادي دارد ک��ه روحيه مقدس مآبي و علل آن را یعني اندیش��ه هایي که 
موجب اخالق مقدس مآبي  مي شوند تجزیه و تحليل کند. اگر چه متأسفانه از سوي 
عالمان ش��يعي کتاب عميقي در این باره ارائه نش��ده است. مقدس مآب ها همواره 
س��د راه پيش��رفت دین بوده اند و امروز هم در جهان تسنن نهضت هایي همچون 
القاعده، طالبان، داعش و در جهان تشيع)2( دوستان احمق که داراي روحيه هاي 
داعش��ي هستند تصویري خشک و زشت از اسالم ارائه مي دهند. »علي مي دانست 
اگر این فلس��فه و این طرز فکر � که طبعاً در ميان عوام الناس طرفداران زیاد پيدا 
مي کند در عالم اس��الم ریشه بگيرد، دنياي اسالم دچار چنان جمود و قشري گري 
خواهد ش��د که این درخت را از ریش��ه خشک خواهد کرد. مبارزه با خوارج از نظر 
علي عليه الس��الم مبارزه با یک عده چندهزار نفري نبود« مبارزه با جمود فکري و 
استنباط هاي جاهالنه و یک فلسفه غلط در زمينه مسائل اجتماعي اسالم بود.)3(
ام��ا چرا مطهري؟ به دليل آنکه تا جایي که بنده تحقيق کرده ام، کس��ي مانند 
مطهري در تجزیه و تحليل اندیش��ه هاي جامد انه نکوش��يده  اس��ت. ایشان عالوه 
ب��ر آنکه در آث��ار گوناگوني جابه جا از جمود س��خن گفته ان��د، در بحث مصادیق 
به تفصيل از نهضت هاي ضدعقل نظير خوارج، اش��اعره، اهل حدیث در اهل تسنن 

و اخباري گري در شيعه  سخن گفته اند.

بازخواني جمود در اندیشه مطهري
در آثار اس��تاد مطهري به کرات از »اعتدال« سخن به ميان آمده است. اعتدال 
دو ط��رف دارد، اف��راط و تفریط. اس��تاد از افراط ها به »جم��ود« و از تفریط ها به 

»جهالت«)4( تعبير کرده اند.
علماي اخالق، بویژه غزالي در »احياء العلوم« بحث مس��توفایي در »خلق نيکو« 
و نقط��ه مقاب��ل آن، »خلق کژ« مطرح کرده اس��ت. عالمان اخ��الق و عارفان در 
آثارش��ان به تفصيل جمود را در سه عرصه »تفکر، اخالق و عمل« مطرح مي کنند. 

روحي��ه جمود از نحوه ن��گاه در تفکر پدی��د مي آید و 
کس��ي که روحيه جامدانه دارد، در رفتار نيز رفتارهاي 

متناسب با خلقياتش عمل مي کند.
بحث جمود در اندیش��ه مطهري در سطح تفکر و تا 
حدي رفتار مطرح مي ش��ود. به اعتقاد مطهري جمود 
و جهل دو طرف افراط و تفریط عقل اس��ت و ناظر به 

مسئله زمان است.
مطه��ري در حوزه تاریخ اندیش��ه بح��ث جمود را 
به تفصي��ل در ذیل نهضت هاي ضدعق��ل مطرح کرده 
اس��ت. مهم ترین این جریانات نهضت فکري اش��اعره، 
اهل  حدیث، در اهل تس��نن و نهضت اخباري گري در 

شيعه است.
متأس��فانه نهضت ه��اي ضدعق��ل، چ��ه در جوامع 
س��ني و چه ش��يعي، به دليل آنکه »تعبد« را در نقطه 
مقابل »تعق��ل« مطرح مي کردند و ع��وام مردم تصور 
مي کنن��د)2( دی��ن یعن��ي تعبدیات، در ط��ول تاریخ 
ماندگارت��ر ش��ده اند. به ع��الوه، قدرت و سياس��ت نيز 
همواره از دین تعبدي حمایت کرده است. دین تعقلي 
لوازم��ي دارد، از جمله به ماهيت ام��ور توجه مي کند 
و کارش پرس��ش از درست و نادرس��ت است. متدین 

عاقل بدون تحقيق و به دس��ت آوردن معرفت حاضر نيست عوامانه خدا را عبادت 
کن��د. به عالوه، عقالنيت تالش و زحمت  زیادي مي خواهد و عوام و عالمان عامي و 
عوام زده مي ترسند در دین شان چون و چرا کنند.)6( به عبارت دیگر، عوام مذهبي 
از ترس آنکه دچار هویت مش��وش ش��وند، از عقل مي گریزند. اما عقل آزاد پرسش 
مي کن��د و به دنبال حقيقت مي رود و ایمانش بر دليل مبتني اس��ت و نه تقليد و 

تعصب و تلقين و اقتدا به رفتار بزرگان و گذشتگان و از این قبيل.

ویژگي هاي جمود در اندیشه مطهري
بدیهي اس��ت کس��ي مایل نيس��ت خود را جامد بداند، همه خود را معتدل و 
عاق��ل مي دانند،)۵( اما مس��ئله با اس��م و نام گذاري تمام نمي ش��ود. مهم واقعيت 
است. بنابراین براي تشخيص جامد از معتدل نياز به مالک ها و شاخص هایي است. 
مطه��ري این بح��ث را در جاهاي گوناگون مطرح کرده، ام��ا مهم ترین حرف هاي 

مطهري را در تحليل روحيه خوارج مي توان مطالعه کرد.
اهم اندیشه ها و رفتارهاي جامدانه از نظر مطهري عبارتند از:

1. انفکاك تدین از تعقل
جامده��ا در ح��وزه الهيات چون و چرا و پرس��ش کردن را ممن��وع و مذموم 
مي دانن��د. از ای��ن رو اه��ل جمود، چه عال��م و چه عامی، با فلس��فه و کالم عقلی 
مخالفند. تکيه گاه اهل جمود دالیل نقلی اس��ت و از دالیل نقلی هم حدیث برای 
آن��ان جایگاه واالیی دارد و لذا قرآن یا به تبع حدیث مطرح می ش��ود یا محترمانه 

کنار گذاشته می شود.
مطه��ری در قي��اس معتزله و اش��اعره، معتزله را آدم های ح��ر و آزادیخواهی 
می دانس��ت که ب��ه عقل و منط��ق به��ا داده و در الهيات و دین بح��ث و اجتهاد 
می کردن��د. به عقيده مطه��ری معتزله به روح تعليمات اس��المی توجه داش��تند 
برخالف اش��اعره که صرفاً به ظاه��ر اصالت می دادند، معتزل��ه حيات عقلی پدید 
آوردن��د و به نقد احادیث پرداختند. ام��ا کار معتزله با مخالفت های زیادی روبه رو 
ش��د. اهل حدیث ظاهرگرایان تنها ظواهر حدیث را حجت می دانستند و به روح و 
معنی قرآن و حدیث کاری نداشتند.)7( آنان برای عقل ارزشی قائل نبودند. هرچه 
معتزله اهميت را به اندیشه می داد، در مقابل اهل حدیث به ظواهر ارزش می دادند. 
اهل حدیث مدعی بودند بر مسلمانان واجب است به آنچه در ظاهر تعبيرات نقلی 
رسيده، متعبد باشند و در عمق معانی تدبر و تفکر نکنند. هر گونه سؤال و جواب و 
چون و چرایی نزد آنان بدعت شمرده می شد. به نظر مطهری، مکتب اخباری گری 
که یک مکتب ش��يعی است یا مکتب ظاهریون و اهل حدیث در اهل سنت بسيار 
نزدیک است و از نظر سلوک فقهی هر دو سلوک واحدی دارند و تنها اختالف شان 

در احادیثی است که باید پيروي کرد.
»اخباری ها کل عقل را به کلی تعطيل کردند و در مقام استخراج احکام اسالمی 
از مت��ون آن، درک عقل را از ارزش و حجيت انداختند 
و پيروی از آن را حرام دانس��تند و در تأليفات خویش 
ب��ر اصوليين )طرف��داران مکتب دیگر فقهی ش��يعی( 
سخت تاختند و می گفتند فقط کتاب و سنت حجتند. 
البته حجيت کتاب را نيز از راه تفس��ير سنت و حدیث 
می گفتند و در حقيقت قرآن را نيز از حجيت انداختند 

و فقط ظاهر حدیث را قابل پيروی می دانستند«.)2(
در متون دینی جهل غالباً در نقطه مقابل عقل قرار 
می گي��رد و در موارد کمتری علم نقط��ه مقابل جهل 
اس��ت. از این نظر جامدها جاهلن��د، نه به معنای آنکه 

علم ندارند.
اس��تاد مطهری در تحليل خوارج به عنوان مصداق 
ب��ارز جمود، می نویس��ند: »یک��ی از بارزترین مميزات 
خوارج جهالت و نادانی شان بود و از مظاهر جهالت شان 
ع��دم تفکيک مي��ان ظاهر یعنی خ��ط و جلد قرآن و 
معن��ی قرآن بود. در این م��ردم جهالت و عبادت توأم 
بود. علی می خواس��ت با جهالت آنها بجنگد، اما چگونه 
ممک��ن بود جنبه زهد و تقوا و عبادت اینها را از جنبه 
جهالت شان تفکيک کرد، بلکه عبادت شان عين جهالت 
بود. عبادت توأم با جهالت از نظر علی که اسالم شناس 

مقدس مآب ها همواره سد راه پیشرفت 
دی�ن بوده ان�د و امروز ه�م در جهان 
تس�نن نهضت هایي همچون القاعده، 
طالب�ان، داع�ش و در جه�ان تش�یع 
دوس�تان احمق که داراي روحیه هاي 
داعش�ي هس�تند تصویري خشک و 
زشت از اسالم ارائه مي دهند. علي)ع) 
مي دانس�ت اگر این فلسفه و این طرز 
فکر � ک�ه طبعًا در می�ان عوام الناس 
طرفداران زیاد پی�دا مي کند در عالم 
اسالم ریشه بگیرد، دنیاي اسالم دچار 
چنان جمود و قشري گري خواهد شد 
که ای�ن درخت را از ریش�ه خش�ک 

خواهد کرد.
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درجه اول اس��ت، ارزشی نداش��ت. لذا آنان را کوبيد و 
وجهه زهد و تقوا و عبادت ش��ان نتوانس��ت سپری در 

مقابل علی قرار گيرد«.)2(
2. در گذشته زندگی کردن

شعار آدم های جامد مبارزه با هر شیء جدید است 
و لذا اندیش��ه های جامدانه با تمدن جدید و تکنولوژی 

مخالفند.)10(
»انسان معتدل کوش��ش می کند زمان را با نيروی 
علم و ابتکار و سعی و عمل جلو ببرد، کوشش می کند 
خود را با مظاهر ترقی و پيشرفت زمان تطبيق دهد، و 
هم کوش��ش می کند جلو انحرافات زمان را بگيرد و از 
همرنگ ش��دن با آنها خود را بر کنار دارد اما متأسفانه 
هميش��ه این طور نيست. دو بيماری خطرناک همواره 
آدمی را در این زمين��ه تهدید می کند: بيماری جمود 

و بيماری جهالت.
جامد از هر چيز نو متنفر اس��ت و جز با کهنه خو 
نمی گيرد، جامد ميان هسته و پوسته، وسيله و هدف، 
فرق نمی گذارد. از نظر او دین مأمور حفظ آثار باستانی 
است. از نظر او قرآن نازل شده است براي اینکه جریان 
زم��ان را متوقف کند و اوضاع جهان را به همان حالي 
که هس��ت ميخ کوب نماید. از نظر او عّم جزء خواندن، 

با قلم ني نوش��تن، از قلمدان مقوایي اس��تفاده کردن، در خزانه حمام شست وشو 
کردن، با دس��ت غذا خوردن، چراغ  نفتي س��وختن، جاهل و بي سواد زیستن را به 

عنوان شعائر دیني باید حفظ کرد«.
3. تنگ نظري

آدم ها و گروه هاي جامد، مردمي تنگ نظر و داراي دید محدود هستند. در افقي 
پایين فکر مي کنند و اس��الم و مس��لماني را در چارچوب اندیش��ه هاي 

تنگ خود محدود مي کنند. تصور مي کنند همه یا بد مي فهمند و یا 
اصاًل نمي فهمند و همگان راه خطا مي روند و جهنمي هستند. به 

نظر مطهري، این افراد اولين کاري که مي کنند آن اس��ت که 
تنگ نظ��ري خود را به صورت یک عقي��ده دیني درمي آورند. 

رحمت خ��دا را محدود می کنند و خداون��د را همواره بر 
کرسي غضب مي نش��انند و منتظرند از بنده خدا لغزشي 
پيدا ش��ود تا به عذاب ابد کشيده ش��ود.)11( نگرش این 

افراد نسبت به کفر و ایمان بسيار محدود و قشري است. به 
دليل تنگ نظري خيلي راحت افراد را تکفير و تفس��يق 

مي کنند.

تفاوت خوارج قدیم و جدید
مطهري معتقد اس��ت، خ��وارج که علي)ع( 
آن��ان را ت��ار و مار کرد، اگرچ��ه از نظر ظاهر از 
بين رفتند، روح خارجي گري در ميان مسلمين 

و حتي شيعيان باقي ماند.
مطه��ري تفاوت مهم��ي ميان خ��وارج عهد 
عل��ي)ع( و خوارجي که در زمان��ه خود مطهري 
وجود داش��ت، قائل بود. خوارج زمان علي روحيه 
مبارزه گر و فداکار داش��تند و در راه عقيده و ایده 

خویش سرسختانه مي کوشيدند.
ب��ه نظ��ر مطه��ري خ��وارج دوره معاصر آن ش��جاعت 

خوارج را نداش��تند، گذشته از 
خوارج که ب��ا همه عيب ها 
و  ش��جاعت  فضيل��ت  از 
بودند.  بهره من��د  فداکاري 
ع��ده اي دیگ��ر از این تيپ 

متنّسک به وجود آمد که این 

هنر را هم نداش��ت. اینها اسالم را به سوي رهبانيت و 
انزوا کش��اندند، و بازار تظاهر و ریا رای��ج کردند. اینها 
چ��ون آن هنر را نداش��تند که شمش��ير پوالدین روي 
صاحبان قدرت بکش��ند، شمش��ير زبان ب��ر صاحبان 
فضيلت کش��يدند، ب��ازار تکفير و تفس��يق و نس��بت 
بي دیني را ب��ه هر صاحب فضيلت را رایج کردند. یکي 
را گفتن��د منکر خدا، دیگ��ري را گفتن��د منکر معاد، 
س��ومي را گفتن��د منکر معاد جس��ماني و چهارمي را 
گفتن��د صوفي، پنجمي را چيز دیگر، به طوري که اگر 
نظر این احمق��ان را مالک قرار دهيم، هيچ وقت هيچ 
دانشمند واقعي مسلمان نبوده است. وقتي علي تکفير 

شود، تکليف دیگران روشن است.)12(
4. روحیه عجب و غرور

جامدها به دليل احس��اس استغنا از علم و معرفت 
و تأکي��د بر تعبد، عموم��اً داراي بيماري عجب و غرور 

هستند.
به نظر مطهري جهل بد است، اما جمود صد درجه 
از جهل بدتر اس��ت. »جهل بد اس��ت از آن جهت که 
صرفاً نيس��تي و فقدان علم است، اما چه بسا جاهل ها 
و نادان ها و فاقدالعلم ها که با عش��ق و ش��ور و ش��وق 
زاید الوصف��ي در پي تحصيل عل��م و دانش مي روند و 
آینده روش��ني در انتظار آنهاست، و اي بسا عالمي که به آنچه دارد مغرور است و 
خي��ال مي کند آنچه او مي داند کل دانش اس��ت و از این رو، به دانش خود مغرور 
مي گردد و این غرور یک دنيا جهل و تاریکي به وجود مي آورد. دانش بشر هميشه 
نس��بت به آنچه حقيقت است، یعني نسبت به کل دانش، اندک است )و ما اوتيتم 
من العلم اال قليال(. عالم واقعي هميش��ه به ناداني و جهل خود اعتراف دارد. عالم 
واقعي بدون دليل چيزي را انکار نمي کند و بدون دليل چيزي را نمي پذیرد. عالم 
اگ��ر بي دليل چي��زي را پذیرفت و یا بي دليل چيزي را انکار کرد روح علمي ندارد، 
او خزانه و انباري اس��ت از یک سلسله فرمول ها و اطالعات، هرچه به او داده شده 
ی��اد گرفته و ضبط کرده اس��ت، اما در روح خودش یک روش��نایي و یک مقياس 
براي قبول و انکار وجود ندارد، پس روحش علمي نيس��ت. اگر ش��خصي را دیدید 
که در همه رش��ته ها گواهينامه تحصيلي دارد، در عين حال س��خني را بدون 
دليل قبول یا انکار مي کند، بدانيد عالم واقعي نيست. علم در ذات خود هرگز 
مستلزم جمود یا غرور نيست. علم، بشر را در مقابل حقایق خاضع تر و تسليم تر 
و در قب��ول و انکار محتاط ت��ر مي کند. پس جمود 
که بدتر از جهالت است عبارت است از روح ضد 
تحقيق، عبارت اس��ت از حالتي که مقدس ترین 
روحيه را که روحيه تحقيق و کاوش��گري اس��ت از 
بشر مي گيرد. شاید بشود 
که  همان ط��ور  گف��ت، 
جمود از جهل زش��ت تر 
اس��ت، ح��س تحقي��ق از خ��ود علم 
مقدس تر است. علم آنگاه مقدس و قابل احترام است که با 
روح تحقيق توأم باشد. روح تحقيق آنگاه وجود دارد که بشر 

به نقص علم و اطالعات خود معترف باشد.)13(
5. شخصیت پرستي

آدم ه��اي جام��د و متحّج��ر به دلي��ل آنکه عق��ل را به 
عن��وان م��الک و معيار حقيق��ت از س��که انداخته اند، و از 
طرف��ي نمي توانند درب��اره اش��خاص و رویداده��ا داوري 
نداش��ته باش��ند، غالباً بزرگ��ي ب��زرگان را در فهم خویش 
دخال��ت مي دهند. به اعتقاد مطه��ري، یکي از مهم ترین 
ویژگي هاي ش��يعه حقيقي، طرفداري از اصول اس��ت و 
نه طرفداري از ش��خصيت ها. در بح��ث خالفت ظاهري 
که به ناروا اميرالمومنين)ع( کنار گذاش��ته شد، یک دسته 
� که البته اکثریت بودند � فقط ظاهر را مي نگریس��تند و دیدشان آن قدر تيزبين 

دو بیماری خطرن�اك همواره آدمی 
را در ای�ن زمین�ه تهدی�د می کند: 
بیماری جم�ود و بیم�اری جهالت. 
جامد از هر چیز نو متنفر است و جز 
با کهنه خو نمی گی�رد، جامد میان 
هس�ته و پوسته، وس�یله و هدف، 
فرق نمی گذارد. از نظر او دین مأمور 
حفظ آثار باس�تانی است. از نظر او 
قرآن نازل ش�ده اس�ت براي اینکه 
جریان زمان را متوقف کند و اوضاع 
جه�ان را به همان حالي که هس�ت 

میخ کوب نماید.
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و  ح�ق  مقی�اس  نبای�د  اش�خاص 
باطل ق�رار گیرن�د. این ح�ق و باطل 
اس�ت ک�ه بای�د مقی�اس اش�خاص و 
ش�خصیت آن�ان باش�ند. یعن�ي باید 
حق ش�ناس و باطل ش�ناس باشي، نه 
اش�خاص و شخصیت ش�ناس، اف�راد 
و  ب�زرگ  ش�خصیت هاي  )خ�واه  را 
خواه ش�خصیت هاي کوچ�ک) با حق 
مقایسه کني. اگر با آن منطبق شدند، 
شخصیت ش�ان را بپذی�ري، و اال ن�ه. 
عل�ي علیه الس�الم معی�ار حقیقت را 
خ�ود حقیقت قرار داده اس�ت و روح 

تشیع نیز جز این چیزي نیست.

نبود و عمق نداش��ت که باطن و حقيقت هر واقعه اي را 
نيز ببينن��د؛ ظاهر را مي دیدن��د و در همه جا حمل به 
صحت مي کردن��د، مي گفتند: عده اي از بزرگان صحابه 
و پيرمردها و س��ابقه دارهاي اس��الم راهي را رفته اند و 
نمي توان گفت اش��تباه کرده اند. اما دس��ته دیگر � که 
اقليت بودند � در همان هنگام مي گفتند: ش��خصيت ها 
تا آن وقت پيش ما احترام دارند که به حقيقت احترام 
بگذارند اما آنجا که مي بينيم اصول اس��المي به دست 
همين سابقه دار پایمال مي شود، دیگر احترامي ندارند؛ 
ما طرفدار اصوليم، نه طرفدار شخصيت ها. تشيع با این 

روح به وجود آمده است.
در تاریخ اس��الم وقتي به س��راغ س��لمان فارسي و 
ابوذر غفاري و مقداد کندي و عمار یاس��ر و امثال آنان 
مي رویم و مي خواهيم ببينيم چه چيز آنها را وادار کرد 
دور عل��ي را بگيرند و اکثریت را ره��ا کنند، مي بينيم 
آنها مردمي بودند اصولي و اصول ش��ناس، هم دیندار و 
هم دین شناس. مي گفتند: ما نباید درک و فکر خویش 
را به دست دیگران بسپاریم و وقتي آنها اشتباه کردند 
ما نيز اش��تباه کنيم. و در حقيقت روح آنان روحي بود 
که اصول و حقایق بر آن حکومت مي کرد، نه اشخاص 
و شخصيت ها. مردي از صحابه اميرالمومنين در جریان 

جن��گ جمل، س��خت در تردی��د قرار گرفته ب��ود. او دو طرف را مي نگریس��ت. از 
ی��ک طرف علي را مي دید و ش��خصيت هاي بزرگ اس��المي را ک��ه در رکاب علي 
شمشير مي زدند و از طرفي نيز همسر نبي اکرم، عایشه را مي دید که قرآن درباره 
زوج��ات آن حضرت مي فرمای��د: »و ازواجه امهاتهم، همس��ران او مادران امتند« 

و در رکاب عایش��ه، طلحه را مي دید از 
پيش��تازان اس��الم، مرد خوش سابقه و 
تيرانداز ماهر ميدان جنگ هاي اسالمي 
و م��ردي ک��ه ب��ه اس��الم خدمت هاي 
ارزن��ده اي کرده اس��ت، و ب��از زبير را 
مي دید خوش  س��ابقه تر از طلحه، آنکه 
حتي در روز سقيفه از جمله متحصنين 
در خانه علي ب��ود. این مرد در حيرتي 
عجي��ب افتاده بود ک��ه یعني چه؟ آخر 
علي و طلحه و زبير از پيشتازان اسالم و 
اسالم اند؛  دژهاي  فداکاران سخت ترین 
اکنون رو در رو قرار گرفته اند؟ کدام یک 
به حق نزدیک ترن��د؟ در این گير و دار 
چه باید کرد؟ توجه داشته باشيد، نباید 
آن م��رد را در ای��ن حيرت زیاد مالمت 
کرد. شاید اگر ما هم در شرایطي که او 
قرار داش��ت قرار مي گرفتيم، شخصيت 
و س��ابقه زبير و طلحه چشم ما را خيره 

مي کرد.
اکنون که علي و عمار و اویس قرني 
و دیگ��ران را با عایش��ه و زبير و طلحه 
روبه رو مي بينيم، مردد نمي شویم چون 
خي��ال مي کني��م دس��ته دوم مردمي 
جنایت س��يما بودند، یعني آثار خيانت 
از چهر ه ش��ان هوی��دا بود و ب��ا نگاه به 
قيافه ه��ا و چهره هاي آن��ان حدس زده 
مي ش��د که اه��ل آتش اند. ام��ا اگر در 
آن زمان مي زیس��تيم و س��وابق آنان را 
از نزدی��ک مي دیدیم، ش��اید از تردید 

مصون نمي ماندیم.

امروز که دس��ته اول را برحق و دسته دوم را باطل 
مي دانيم، از آن نظر اس��ت که در اثر گذش��ت تاریخ و 
روشن شدن حقایق، ماهيت علي و عمار را از یک طرف 
و زبير و طلحه و عایش��ه را از طرف دیگر شناخته ایم و 
در آن ميان توانسته ایم خوب قضاوت کنيم. و یا الاقل 
اهل تحقيق و مطالعه در تاریخ نيستيم، از اول کودکي 
به ما چنين تلقين ش��ده است. اما در آن روز هيچ کدام 

از این دو عامل وجود نداشت.
ب��ه هر ح��ال، این مرد ب��ه محض��ر اميرالمومنين 
ش��رفياب ش��د و گفت: »ایمک��ن ان یْجتم��ع زبير و 
طلحه و عایش��ه علي باطل؟« آیا ممکن اس��ت طلحه 
و زبير و عایشه بر باطل اجتماع کنند؟ شخصيت هایي 
مانند آنان از بزرگان صحابه و رس��ول اهلل چگونه اشتباه 
مي کنن��د و راه باط��ل را مي پيمایند؟ آی��ا این ممکن 

است؟
علي در جواب س��خني دارد که دکتر طه حسين، 
دانشمند و نویسنده مصري، مي گوید سخني محکم تر 
و باالت��ر از این نمي ش��ود؛ بعد از آنک��ه وحي خاموش 
گش��ت و نداي آس��ماني منقطع شد، س��خني به این 
بزرگي ش��نيده نش��ده اس��ت. فرمود: »انّک لملبوس 
عليک، ان الح��ق و الباطل ال یعرف��ان باقدار، الرجال، 

اعرف الحق تْعرْف اهله و اعرف الباطل تعرْف اهله«.
س��رت کاله رفته و حقيقت بر تو اش��تباه ش��ده. حق و باطل را با ميزان قدر و 
ش��خصيت افراد نمي شود شناخت. این صحيح نيست که تو اول شخصيت هایي را 
مقي��اس قرار دهي و بعد حق و باطل را با این مقياس ها بس��نجي، فالن چيز حق 
اس��ت چون فالن و فالن با آن موافقند 
و ف��الن چيز باطل اس��ت چون فالن و 
فالن با آن مخالف. نه، اش��خاص نباید 
مقي��اس حق و باطل ق��رار گيرند. این 
ح��ق و باطل اس��ت که بای��د مقياس 
اش��خاص و ش��خصيت آن��ان باش��ند. 
یعني باید حق ش��ناس و باطل ش��ناس 
باشي، نه اش��خاص و شخصيت شناس، 
اف��راد را )خواه ش��خصيت هاي بزرگ و 
خواه ش��خصيت هاي کوچ��ک( با حق 
مقایس��ه کني. اگر با آن منطبق شدند، 
شخصيت ش��ان را بپذی��ري، واال نه. در 
اینج��ا علي عليه الس��الم معيار حقيقت 
را خود حقيقت قرار داده اس��ت و روح 
تش��يع نيز جز این چيزي نيست. و در 
حقيقت فرقه ش��يعه مولود یک بينش 
مخص��وص و اهمي��ت دادن ب��ه اصول 
اس��المي اس��ت، نه به افراد و اشخاص. 
قه��راً ش��يعيان اوليه مردم��ي منتقد و 

بت شکن بار آمدند.
علي بعد از پيغمبر جواني سي وسه 
ساله اس��ت با یک اقليتي کمتر از عدد 
پيرمرده��اي  مقابل��ش  در  انگش��تان، 
شصت س��اله با اکثریتي انبوه و بس��يار. 
منطق اکثریت ای��ن بود که راه بزرگان 
و مش��ایخ این اس��ت و بزرگان اشتباه 
نمي کنن��د و م��ا راه آن��ان را مي رویم. 
منط��ق آن اقلي��ت این بود ک��ه آنچه 
اش��تباه نمي کند حقيقت است؛ بزرگان 

باید خود را بر حقيقت تطبيق دهند.



اجتماعى
پرونده اول

اندیشه

شماره ششم / اسفندماه 761393

از اینجا معلوم مي ش��ود چق��در فراوانند افرادي که 
شعارشان شعار تشيع اس��ت و اما روح شان روح تشيع 

نيست«.)14(
6. موذي بودن

حاف��ظ آنگاه که از دس��ت مقدس نماه��ا و زاهدان 
عبوس به فغ��ان مي آید، مالک کف��ر را اذیت دیگران 
مي داند. احتماالً حافظ این تعبير را از نهج البالغه اخذ 
کرده. علي)ع( در نهج البالغه خوارج را به »س��گ هار« 

تشبيه فرموده اند.)1۵(
»کل��ب یعني ه��اري. هاري همان دیوانگي اس��ت 
که در س��گ ها پيدا مي ش��ود. به هرکس مي رسد گاز 
مي گيرد و اتفاقاً حامل یک بيماري )ميکروب( مسري 
است. نيش س��گ به بدن هر انسان یا حيواني فرورود 
و از لعاب دهان آن چيزي وارد خون انس��ان یا حيوان 
شود، آن انس��ان یا حيوان هم پس از چندي به همان 
بيم��اري مبت��ال مي گ��ردد. او هم هار مي ش��ود و گاز 
مي گيرد و دیگ��ران را هار مي کند. اگر این وضع ادامه 
پيدا کند، فوق العاده خطرناک مي گردد. این اس��ت که 
خردمندان بالفاصله س��گ هار را اع��دام مي کنند که 

الاق��ل دیگ��ران از خط��ر هاري 
نجات یابند.

علي مي فرمای��د: اینها حکم 
س��گ هار را پيدا ک��رده  بودند؛ 
چاره پذی��ر نبودند، مي گزیدند و 
مبتال مي کردند و مرتب بر عدد 

هارها مي افزودند.
جامع��ه  ح��ال  ب��ه  واي 
مسلمين از آن وقت که گروهي 
جاهل  یک دنده  خش��که مقدس  
بي خبر، پا را به یک کفش کنند 
و به ج��ان این و آن بيفتند. چه 
قدرت��ي مي توان��د در مقابل این 
ایستادگي  افسون ناپذیر  مارهاي 
کند؟ کدام روح قوي و نيرومند 
است که در مقابل این قيافه هاي 
زهد و تقوا ت��کان نخورد؟ کدام 
دس��ت اس��ت که بخواهد براي 
ف��رود آوردن شمش��ير ب��ر فرق 

اینها باال رود و نلرزد؟
این اس��ت که علي به عنوان 
یک افتخ��ار بزرگ ب��راي خود 
مي گوید: »ای��ن من بودم و تنها 
من ب��ودم که خطر بزرگي که از 

ناحيه این خشکه مقدس��ان به اسالم متوجه مي شد درک کردم. پيشاني هاي پينه  
بس��ته اینها و جامه هاي زاهد مآبانه ش��ان و زبان هاي دائم الذکرشان و حتي اعتقاد 
محکم و پا برجاي ش��ان نتوانست مانع بصيرت من گردد. من بودم که فهميدم اگر 
اینها پا بگيرند، همه را به درد خود مبتال خواهند کرد و جهان اس��الم را به جمود 
و ظاهرگرایي و تقش��ر و تحجري خواهند کش��انيد که کمر اس��الم خم شود. مگر 
نه این اس��ت که پيغمبر فرمود دو دسته پشت مرا شکستند: عالم الابالي و جاهل 

مقدس مآب«.
عل��ي مي خواهد بگوید اگر من با نهضت خارجي گري در دنياي اس��الم مبارزه 
نمي  کردم، دیگر کس��ي پيدا نمي شد جرئت کند این چنين مبارزه کند؛ غير از من 
کس��ي نبود که ببيند جمعيتي پيشاني ش��ان از کثرت عبادت پينه بسته، مردمي 
مس��لکي و دیني، در عين حال سد راه اسالم، مردمي که خودشان خيال مي کنند 

به نفع اسالم کار مي کنند، اما در حقيقت دشمن واقعي 
اس��المند، و بتوانند به جنگ آنها بياید و خون ش��ان را 
بریزند. من این کار را کردم. عمل علي، راه خلفا و حکام 
بعدي را هموار کرد که با خوارج بجنگند و خون ش��ان 
را بریزند. س��ربازان اسالم نيز بدون چون و چرا پيروي 
مي کردند که علي با آنان جنگيده اس��ت، و در حقيقت 
س��يره علي راه را براي دیگ��ران نيز باز کرد که بي پروا 
بتوانند با یک جمعيت ظاهر الصالح مقدس مآب دیندار 

ولي احمق پيکار کنند.«)16(
7. جامدها آلت دست زیرك ها

مقدس مآب ه��ا ب��ه دلي��ل جهال��ت و بي خبري از 
زمان، ابزار و آلت دس��ت منافقان و زیرک ها مي شوند. 
»هميش��ه منافقان بي دین، مقدس��ان احم��ق را عليه 
مصالح اسالمي برمي انگيزند، اینها شمشيري مي گردند 

در دست آنها و تيري در کمان آنها«.
چقدر عالي و لطيف علي عليه الس��الم وضع اینها را 
بي��ان مي کند، مي فرماید: »ثم انتْم ش��رار الناس و من 
رمي بِه الشيطان مراميه و ضرب به تيهه، همانا بدترین 
مردم هس��تيد. شما تيرهایي هستيد در دست شيطان 
که از وجود پليد شما براي زدن 
نشانه خود استفاده مي کند و به 
وسيله ش��ما مردم را در حيرت 
و تردی��د و گمراهي مي افکند«.

)17(
این همان سياس��ت قرآن بر 
سر نيزه کردن است که همواره 
قدرت ه��ا در ط��ول تاریخ از آن 
کرده اند،  بهره ب��رداري  به کفایت 
بوی��ژه ه��ر وق��ت مقدس مآبان 
و متظاه��ران زیان مي ش��وند و 
تظاهر به تقوا و زه��د بازار پيدا 
مي  کنند، سياس��ت قرآن بر نيزه 
ک��ردن از طرف اس��تفاده چي ها 

رایج مي  شود.)1۵(
8. شکل ظاهري جامدها

جام��د  آدم ه��اي  تي��پ 
ظاهر الص��الح، آراس��ته، حق به 
جان��ب، عبادت پيش��ه، خش��ک 
و عبوس اس��ت. به قول اس��تاد 
مطهري، همه کس��ري هاي خود 
را مي خواهن��د با فش��ار آوردن 
س��جودهاي  و  رکوع ه��ا  روي 
کنن��د.)1۸(  جب��ران  طوالن��ي 
علي)ع( درباره خوارج بيانات عميقي دارند که بعدها در ادبيات فارسي در توصيف 

مقدس نماهاي جاهل از آن به وفور اقتباس شده است.
ام��ام علي)ع( در توصيف تيپ خوارج مي فرماید: »جفاه طعام و عبيد اقزامریال 
جمعوا من کل اوب و تلقطوا من کل ش��وب، ممن ینبغي ان یفقه و یؤدب و یعلم 
و یدرب و یولي عليه و یوخذ علي یدیه، ليس��وا من المهاجرین و االنصار، و ال من 
الذین تبووا الذار واالیمان، مردمي خش��ن، فاقد اندیش��ه عالي و احساسات لطيف؛ 
مردمي پست، برده صفت، اوباش که از هر گوشه اي جمع شده اند و از هر ناحيه اي 
فراهم آمده اند. اینها کساني هستند که باید اول تعليمات ببينند. آداب اسالمي به 
آنها تعليم داده شود، در فرهنگ و تفاقت اسالمي خبرویت پيدا کنند. باید بر اینها 
قيم حکومت کند و مچ دست شان گرفته شود، نه اینکه آزاد بگردند و شمشيرها را 

در دست نگه دارند و راجع به ماهيت اسالم اظهارنظر کنند«.)1۹(1

علي)ع) به عنوان ی�ک افتخار بزرگ 
ب�راي خ�ود مي گوید: »ای�ن من بودم 
و تنه�ا م�ن بودم که خط�ر بزرگي که 
ب�ه  ای�ن خشکه مقدس�ان  ناحی�ه  از 
اس�الم متوج�ه مي ش�د درك کردم. 
و  اینه�ا  بس�ته  پین�ه   پیش�اني هاي 
جامه هاي زاهد مآبانه ش�ان و زبان هاي 
دائم الذکرشان و حتي اعتقاد محکم و 
پا برجاي ش�ان نتوانست مانع بصیرت 
من گردد.  مگر نه این است که پیغمبر 
فرمود دو دس�ته پشت مرا شکستند: 

عالم الابالي و جاهل مقدس مآب«.
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پی نوشت ها:
1. فرهنگ دهخدا/ معين

2. مرحوم مطهري در چند موضع از کتاب هاي شان، 
یکي از آس��يب هاي مهم و ناخواس��ته دیني را ارتباط 
گروه ه��اي مختلف فکري در کنار ه��م ذکر مي کنند، 
ازجمله معتقدند عقيده برتر بودن قوم برتر در ش��يعه 
از نزدیکي و مصاحبت با یهودي ها به جامعه اس��المي 
منتقل ش��ده و لذا ایش��ان معتقدند ممکن اس��ت یک 
فرد یا جامعه اي شيعي باشد، اما از نظر عمل خوارجي 
عمل کند، و چون مالک عمل اس��ت، نه صرف انتساب 
به تش��يع؛ بنابراین دور از ذهن نيس��ت کسي خود را 
شيعه علي بداند و به آن افتخار کند، اما در عمل مانند 
ابن ملجم و شمر باشد و برعکس ممکن است یک سني 
با مس��يحي در شناسنامه سني و مسيحي باشد، اما در 

روح و اندیشه علوي بيندیشد.
مطهري در این باره مي نویس��د: »مطالعه در احوال 
خ��وارج از این نظ��ر براي ما ارزنده اس��ت که بفهميم 
چه قدر در تاریخ اس��المي از لحاظ سياس��ي و از لحاظ 
عقيده و سليقه و از لحاظ فقه و و احکام اثر گذاشته اند. 
فرق مختلف و دس��ته ها هر چند در چارچوب شعارها 
از یکدیگ��ر دورند، اما گاه��ي روح یک مذهب در یک 

فرق��ه دیگ��ر حلول مي کند و آن فرق��ه در عين اینکه با آن مذهب مخالف اس��ت 
روح و معناي آن را پذیرفته اس��ت. طبيعت آدمي دزد است. گاهي اشخاصي پيدا 
مي ش��وند که مثاًل سني هس��تند اما روحاً و معناً شيعي هستند و گاهي به عکس. 
گاهي ش��خصي طبيعتاً متشرع و ظاهري است و روحاً متصوف، و گاهي به عکس. 
ً  ممکن است شيعي باشند اما روحاً و عماًل خارجي.  همچنين بعضي انتحاالً و شعارا
این، هم در مورد افراد صادق اس��ت و هم درباره امت ه��ا و ملت ها«. )م.آ.ا.ج. 16، 

ص 331(
3. م. آ. ا. ج 1۸، ص 4۵4

4. از آنجا که موضوع مقاله حاضر جمود است، بحث »جهالت« را باید مستقاًل 
در اندیشه استاد مطهري تحقيق کرد.

۵. چيزی که باعث رشد و نفوذ طرز تفکر اخباري در ميان مردم عوام مي شود، 
آن جنبه حق به جانب عوام پس��ندي اس��ت که دارد، زیرا صورت حرف این اس��ت 
که ما از خودمان حرفي نداریم، اهل  ش��يعه و تسليم هستيم. ما جز قال الباقر )ع( 
و ق��ال  الصادق )ع( س��خني نداریم. از خودمان حرف نمي زني��م، حرف معصوم را 

مي گویيم. )ج 20، 171(
مرحوم مطهري از وحيد بهبهاني که سرسلس��ه مبارزه با »اخباریون« در زمانه 
خ��ودش بوده اس��ت، نمونه هاي بامزه اي نق��ل مي  کند که براي ش��ناخت روحيه  

جامدانه این مثال ها اهميت دارد.
از وحيد بهبهاني نقل ش��ده که فرمود یک وقت هالل ماه ش��وال به تواتر ثابت 
شد. این قدر افرادي آمدند و گفتند ما ماه را دیدیم که براي من یقين حاصل شد. 
من حکم کردم که امروز عيد فطر است. یکي از اخباریين به من اعتراض کرد که 
تو خودت ندیده اي و اشخاص مسلم العداله هم شهادت نداده اند، چرا حکم کردي؟ 
گفتم متواتر اس��ت و از تواتر براي من یقين پيدا ش��د. گفت در کدام حدیث وارد 

شده که تواتر حجت است؟
ایض��اً وحيد مي گوید: جمود اخباري ها به این حد اس��ت که اگر فرضاً مریضي 
رفته باشد پيش یکي از ائمه و آن امام به او فرموده باشد آب سرد بخور، اخباري ها 
ب��ه همه مریضي هاي دنيا خواهند گفت هر وقت مریض ش��دید و هر مرضي پيدا 
کردید عالجش آب س��رد اس��ت، فکر نمي کنند که این دستور مخصوص حال آن 

مریض بوده نه همه مریض ها. مجموعه آثار شهيد مطهري، ج 2، ص 173.
6. بدون ش��ک ما از نظر فقه و اجتهاد در عصري ش��بيه به عصر شيخ طوسي 
زندگي مي کنيم، دچار نوعي جمود و اعراض از مواجهه با مس��ائل مورد نياز عصر 
خود هس��تيم. ما نمي خواهيم زحمت گام برداري در راه ه��اي نرفته را که عصر ما 
پيش پاي ما گذاشته به خود بدهيم. همه عالقه ما به این است که راه هاي رفته را 
برویم و جاده هاي هموار و کوبيده را بپيمایيم. ما ترجيح مي دهيم راه هفتصد ساله 

حل شبهه ابن قبه را طي کنيم و حال آنکه امروز صدها 
شبهه از شبهه ابن قبه مهم تر و اساسي تر و وابسته تر به 

زندگي عملي خود داریم.
س��خن مطهري اکنون نيز پابرجاس��ت. حوزه هاي 
ما، بویژه در درس هاي خارج ش��ان مسائل روز را مطرح 

نمي کنند.
م��ا بعد از ۵0 س��ال هنوز بهتری��ن آثارمان اصول 
فلس��فه و الميزان و حجاب و حقوق زن شهيد مطهري 
اس��ت و حال آنکه در این ۵0 س��ال تحوالت بسياري 
در عرص��ه علم پدید آمده که از آن بي خبریم و انتظار 
مي رفت حوزه ها در حوزه کالم و فلسفه و تفسير و فقه 

نسبت به زمان مطهري، جلوتر آمده باشند.
7. مطه��ری به دلي��ل روحيه عقل گ��را همواره در 
آثارش تأکيد کرده همان طور که آدمی جس��می دارد 
و روحی، دین هم چنين اس��ت. اس��الم روحی دارد و 
ش��کلی. اسالم هرگز به ش��کل و صورت ظاهر زندگی 
نپرداخته است. تعليمات اس��المی همه متوجه روح و 
معنی و راهی اس��ت که بشر را به آن هدف ها و معانی 
می رساند. اسالم هدف ها و معانی و ارائه طریقه رسيدن 
به آن هدف ها را در قلمرو خود گرفته و بشر را در غير 
این امر آزاد گذاش��ته است و به این وسيله از هر گونه 

تصادمی با توسعه تمدن و فرهنگ پرهيز کرده است.
در اس��الم یک وس��يله مادی و یک ش��کل ظاهری نمی ت��وان یافت که جنبه 
»تقدس« داش��ته باشد و مسلمان وظيفه خود بداند که آن شکل و ظاهر را حفظ 
نمای��د. از این رو، پرهيز از تصادم با مظاهر توس��عه عل��م و تمدن یکی از جهاتی 
است که کار انطباق این دین را با مقتضيات زمان آسان کرده و مانع بزرگ جاوید 

ماندن را از ميان برمی دارد.
این همان در هم آميختن تعقل و تدین است. از طرفی اصول را ثابت و پایدار 
گرفته و از طرفی آن را از ش��کل ها جدا کرده اس��ت. کليات را به دست داده است. 

این کليات مظاهر گوناگونی دارند و تغيير مظاهر، حقيقت را تغيير نمی دهد.
ام��ا تطبيق حقيقت ب��ر مظاهر و مصادیق خود هم آن قدر س��اده نيس��ت که 
کار هم��ه کس باش��د، بلکه نيازمن��د درکی عميق و فهمی صحيح اس��ت. خوارج 
مردمی جامدفکر بودند و ماوراء آنچه می ش��نيدند یارای درک نداشتند و لذا وقتی 
اميرالمومنين، ابن عباس را فرستاد تا با آنها احتجاج کند به وی گفت: ال تخاصمهم 
بالقراِن فان القران جمال ذو وجوه تقول و یقولون و لکن حاِججهم بِالسنه فانهم لن 
یِجدوا عنها محيصاً )نهج البالغه، نامه 77(. با قرآن با آنان اس��تدالل مکن، زیرا که 
قرآن احتماالت و توجيهات بس��يار می پذیرد، تو می گویی و آنان می گویند، ولکن 
با س��نت و س��خنان پيغمير با آنان سخن بگو و اس��تدالل کن که صریح است و از 

آن راه فراری ندارند.
۸. م. آ. ا. ج 16، ص 333

۹. همان، ص 323
10. ممکن اس��ت خواننده تصور کند مصداق جمود در اینجا عالمان قش��ری 
هس��تند. اما در ميان روشنفکران مسلمان هم هس��تند کسانی که با علم جدید و 
تکنولوژی مخالف هس��تند و معتقدند اس��الم با تکنولوژی و علم جدید قابل جمع 

نيست و آن را تأیيد نمی کند.
11. م. آ. ا. ج 16، ص 32۵
12. م. آ. ا. ج 16، ص 32۵
13. م. آ. ا. ج 3، ص 32۵

14. م. آ. ا. ج 16، ص 30۹
1۵. م. آ. ا. ج 16، ص 31۹
16. م. آ. ا. ج 16، ص 323
17. م. آ. ا. ج 16، ص 334
1۸. م. آ. ا. ج 16، ص 322

1۹. همان

مرح�وم مطهری معتقدن�د ممکن 
اس�ت یک فرد یا جامعه اي شیعي 
باش�د، ام�ا از نظر عم�ل خوارجي 
عمل کند و چون مالك عمل است، 
نه صرف انتساب به تشیع؛ بنابراین 
دور از ذهن نیس�ت کس�ي خود را 
ش�یعه علي بداند و ب�ه آن افتخار 
کن�د، اما در عمل مانند ابن ملجم و 
شمر باش�د و برعکس ممکن است 
یک سني با مسیحي در شناسنامه 
سني و مس�یحي باشد، اما در روح 

و اندیشه علوي بیندیشد.
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عربستان سعودی، کشوری در  جنوب غربی خليج 
فارس اس��ت که بخ��ش اول نامش نش��انگر قوميت 
مردم��ش و بخش دوم آن نام خان��دان حاکم بر این 
کشور یا همان آل س��عود است. اما این پسوند از چه 

زمانی به نام عربستان اضافه شد؟ 
ت��ا پي��ش از دوران معاص��ر که در ادام��ه به آن 
پرداخت��ه خواهد ش��د، هي��چ گاه تمام ش��به جزیره 
عربس��تان تحت حاکميت یک حاک��م یا یک قدرت 
نبود و دولت ه��ای مختلف محلی غالبا پس از جنگ 
و خون ریزی های فراوان بر نقاط مختلف آن حکومت 
می کردن��د. آل س��عود نيز ک��ه یک��ی از بزرگ ترین 
خاندان ه��ای ای��ن منطقه بودند، قریب به س��ه قرن 
پيش توانستند یکی از همين حکومت های محلی را 

در منطقه  درعيه بنيان نهند.
مهمتری��ن اق��دام در دهه های نخس��ت حکومت 
س��عودیان که با گذش��ت زمان به یک��ی از بارزترین 
مش��خصه های حکومت آنان تبدیل ش��د، هم پيمان 
ش��دن با ش��يخ محم��د اب��ن عبدالوه��اب، روحانی 
س��لفی و تندروی حنبلی ب��ود. پيمانی که به موجب 
آن ش��يخ محمد ابن عبدالوهاب متعهد می ش��د که 
خود و اطرافيان و پيروانش از تمام نفوذش��ان جهت 
مستحکم ش��دن پایه های حکومت آل سعود استفاده 

کنند و در ازای این حمایت، امير محمد بن س��عود و 
آل س��عود نيز به ترویج عقاید افراطی شيخ که بعدها 
به مذهب وهابيت مشهور شد، بپردازند. این گونه بود  
که اتحاد تاریخی آل س��عود با آل ش��يخ، که تا امروز 
نيز به قوت خود باقی اس��ت، آغاز ش��د و وهابيت به 
مذهب رس��می قلمرو حکومت آل سعود تبدیل شد و 
در مقابل، مناصب دینی، فرهنگی و قضایی در اختيار 
آل شيخ قرار گرفت.  روابط این دو البته خالی از فراز 
و فرود نبوده اس��ت، اما حت��ی پس از تقابل خونينی 
که در نتيجه پيمان صلح آل س��عود و شيعيان شرق 
عربس��تان ميان آنها در گرفت، مج��ددا در کنار هم 
ق��رار گرفتند. گویا هر دو می دانند که هر کدام بدون 

دیگری توفيقی نخواهند داشت!
به لحاظ نوع حکومت آل س��عود، حکومت آنان را 
می توان به دو دوره تقس��يم کرد. دوره نخست دوران 
حکوم��ت محلی اس��ت، که البته قلم��رو آن در گذر 
زمان وسيع تر می شد، اما هيچ گاه بر تمام شبه جزیره 

حاکم نشد.
مطرح ترین حاکم سعودی در این دوره عبدالعزیز 
بن محمد اس��ت. ش��اید بتوان قس��اوت را مهمترین 
خصوصيت او دانست، قس��اوتی که یکی از تلخ ترین 
جنای��ات مذهبی تاری��خ را رقم زد و نام او را در کنار 

دیگر حاکمان جائر و خونریز قرار داد. 
بس��ياری معتقدند اگر درنده خوی��ی عبدالعزیز و 
پس��رش سعود نبود، نه امارت سعودی دوام می یافت 
و نه مس��لک وهابی رواج پيدا می ک��رد. به فرمان او 
ه��ر مس��لمان غير وهابی، چه ش��يعی و چه س��نی، 

واجب القتل و مال و ناموسش بر وهابيان حالل بود!
از جمله فتوحات عبدالعزیز که موجب شهرت او 
در عربس��تان شد، فتح مکه و مدینه و طایف بود که 
پس از آن قبور ائّمه را ویران کرد و رس��وم وهابی را 

در حجاز جاری ساخت.
از کاره��ای ننگي��ن دوران عبدالعزی��ز ای��ن بود 
که پس��رش س��عود به امر او و فتوای علمای وهابی 
در فروردی��ن 1217 قم��ری به کرب��ال حمله کرد و 
اهالی آن ش��هر مقدس را قتل عام نموده، حرم امام 
حسين)ع( و حضرت ابوالفضل)ع( را ویران کرده و به 
آتش کش��يد. در این حمله که به بهانه دست اندازی 
اعراب شيعی خزاعل به حجاج نجدی صورت گرفت، 
ش��هر کرب��ال کاماًل غارت ش��د و خيابان ه��ای آن از 
کش��تگان انباش��ته گردید. اعراب وهابی کشتگان را 
برهن��ه می کردند و لباسش��ان را می ربودند. به  قبور 
ش��هدای کربال  حمل��ه کردند و جواه��رات نفيس و 
پرده ه��ا و قندیل ه��ا و هر چه طال و نقره و اش��يای 

حكومت آل سعود چگونه شكل گرفت؟

اشاره: 
امروزه هيچ تحليل گری نمی تواند اوضاع خاورميانه 
را بدون درنظر گرفتن نقش عربستان سعودی، 
ورای مثبت یا منفی بودن آن، تحليل کند. کشوری 
پادشاهی و دارای منابع سرشار نفت که آن را در صدر 
توليدکنندگان این کاالی استراتژیک در دنيا قرار داده 
است. عالوه بر این قرار گرفتن قبله مسلمانان در درون 
مرزهای عربستان سعودی، بر اهميت نقش این کشور 
در دنيای اسالم و حتی جهان افزوده است. این امتيازات 
بومی در کنار پيوند دیرینه خاندان سلطنتی عربستان با 
اردوگاه غرب، عربستان را به قدرتی منطقه ای بدل کرده 
که می کوشد با بهره گيری از آنها نفوذ خود در خاورميانه 
را گسترش دهد. غرب و مخصوصا آمریکا نيز بعد از 
سقوط شاه در ایران، حاضر به از دست دادن متحدی 
دیگر در خليج فارس نيستند، حتی اگر این متحد 
عربستانی باشد که شيوه حکومت و رفتار حاکمانش با 
مردم خود، کوچک ترین تناسبی با ارزش های تبليغی از 
سوی غرب و علی الخصوص حقوق بشر نداشته باشد. 
اما عربستان سعودی کجاست و چگونه شکل گرفت؟
در این نوشتار تالش شده است به اختصار به این 
سؤال پاسخ داده شود.

بين الملل
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گران به��ا و نذورات ک��ه در خزانه حرم ه��ا بود یغما 
کردند. آنان همچنين می خواستند نجف را نيز ویران 
و قتل عام کنند اما س��يالب بهاری راه را بر ایش��ان 

بست و ناچار به درعّيه بازگشتند.
فرزن��د عبدالعزیز ني��ز که بع��د از او به حکومت 
رس��يد به غایت سفاک بود. فتوحات سعودی در شبه 
جزی��ره عربس��تان و خليج فارس به دس��ت او انجام 
گرفت و در س��ی س��ال آخر عمر پدرش، همه امور 
کشور سعودی در دست او بود. سعود به سال 1203 
قم��ری به حک��م ابن عبدالوه��اب از س��وی پدر به 
والیت عهد منصوب ش��د و بعد از م��رگ عبدالعزیز 
مدت یازده س��ال بر عربستان سلطنت می کرد. حتی 
مورخ��ان وهابی هم نتوانس��ته اند درنده خویی و قتل 
عام ه��ای هولناک او را پنهان دارند. اش��راف حجاز و 
ام��رای عرب طی نامه هایی باب عالی را متوجه خطر 
روزافزون قدرت پيش��تاز وهابيان ساختند و به آنان 
فهماندند که این طایفه به عربستان بسنده نمی کنند 
و هدفشان تسلط بر سراسر متصرفات عثمانی و همه 
مسلمانان است. س��رانجام دربار استانبول تصميم به 
رفع غائله وهابی گرفت و محمد علی پاش��ا حکمران 
مصر را مأمور کرد لش��کری مجهز به عربستان اعزام 
کن��د و س��عودیان و وهابيان را بران��دازد. در همين 
اوقات بود که سعود در عمر شصت و شش سالگی در 
درعيه درگذشت و از عذاب مشاهده ویرانی کشورش 

به دست مصریان نجات یافت.

ارتش مصر در عربستان
در آن ایام کس��ی از بيم هالکت به دست وهابيان 
جرأت سفر حج و زیارت نداشت. شریف غالب پادشاه 
حجاز از هول جان تظاهر به وهابی گری می کرد و بعد 
از شکستی که از سعود خورد )1221 قمری( دستور 
داد قبور ائمه را در بقيع و سایر قبور متبرکه را در مکه 
و مدینه با خاک یکس��ان کنند. او استعمال دخانيات 
را حرام اعالن کرد. اما او و س��ایر ب��زرگان حجاز در 
نهان با دربار اس��تانبول مکاتبه داشتند و برای نجات 
کشور خود می کوش��يدند. سرانجام سلطان سليم بن 
مصطفی امپراطور عثمانی مصّمم به براندازی وهابيان 
و آل س��عود ش��د و محمد علی پاش��ا، حاکم مصر، را 
مأمور این مهم کرد. او هم ارتشی مخلوط از سربازان 
ترک و آلبانی و عرب به حجاز اعزام داشت. این سپاه 
از بندر یَْنُبع وارد مدینه شد و آن شهر را فتح کرده و 
به سوی مکه شتافت. اگرچه مقاومت وهابيان شدید 
ب��ود اما در برابر آتش توپخانه مصریان کاری از پيش 
نبردن��د و شکس��ت خوردند. فرمانده س��پاه مصریان 
ش��ریف غالب را به جرم اهمال و سازش کاری معزول 
و زندانی کرد و برادرش س��رور ب��ن غالب را به مقام 

شریف مکه منصوب نمود. 
آل س��عود و وهابي��ان با از دس��ت دادن مکه، در 
منطق��ه نجد به مقاوم��ت پرداختند، ام��ا در همين 
دوران ع��الوه بر ضعف در نتيجه شکس��ت از س��پاه 
مصِر تحت فرمان عثمانی، آل سعود درگير اختالفات 
خانوادگی بر س��ر قدرت نيز ش��دند، همين موضوع 
باعث ش��د که س��لطان عثمانی با ارس��ال س��پاهی 
تازه نف��س در پی تصرف نج��د و براندازی تام و تمام 

آل سعود برآید.

در نهایت نيز پس از مدتی آل س��عود و آل ش��يخ 
تس��ليم ش��دند و اموالشان به دس��تور فرمانده سپاه 
مصر ضبط ش��د و عبداهلل بن س��عود)حاکم وقت( را 
به استانبول بردند و در آنجا گردنش را زدند. علمای 
وهابی و امرای س��عودی را یا سر بریدند و یا تيرباران 
کردن��د و بعض��ی را به دهان��ه توپ بستند.س��پس 
پایتخت سعودی را به آتش کشيدند و تمامی خانه ها 
و آبادی ه��ای آن را ویران کردند و ش��هر را با خاک 
یکس��ان کردند. نخلس��تان ها و باغ ه��ا و زراعت های 
درعي��ه را نيز معدوم نمودند. زنان و کودکان و پيران 
را به س��ایر بالد کوچاندند و بعضی امرای سعودی و 
آل عبدالوهاب را به قاهره تبعيد کردند تا دوران اول 
حکومت آل س��عود به پایان برس��د. حکومت مصر نيز 
که تا آن زمان تحت س��يطره امپراتوری عثمانی بود، 
از همين زمان و چيرگی بر ش��به جزیره است که به 

فکر اعالم استقالل از عثمانی می افتد. 
از ای��ن زمان دوران افول آل س��عود برای نزدیک 
به هش��تاد سال آغاز ش��د. در این مدت نيز آل سعود 

چندباری قصد بازپس گيری حکومت از دست داده را 
در س��ر پروراندند و حتی ب��رای مدتی کواتاه کنترل 
مناطق کوچکی از شبه جزیره را در سر پروراندند، اما 
هربار با سرکوب شدید حکومت مصر مواجه شدند. 

در اوخ��ر ق��رن نوزده��م ع��الوه ب��ر قدرت های 
محلی، قدرت های اس��تعماری ني��ز  فعال تر از پيش 
بر سرنوش��ت سياس��ی منطق��ه اثر گذاش��تند. اگر 
پي��ش از آن تنها امپرات��وری بریتانيا بود که به دليل 
در اختيار داش��تن ش��به قاره هند در منطقه حضور 
داشت، در این دوران پای آلمان نيز به بازی کشيده 
ش��د. آنها با ترکان عثمانی کنار آمده، درصدد بودند 
راه آهن برلين را به کویت متصل س��ازند. روس ها نيز 
می کوش��يدند از ضعف ایران و عثمانی استفاده کرده 
و بر راه دریایی هند مسلط شوند. انگليسی ها نيز که 
بيش از سه قرن در خليج فارس سابقه داشتند و در 
بوشهر و س��ایر بنادر معتبر ایران نمایندگی سياسی 
و بازرگان��ی دایر ک��رده بودند  و دامنه نفوذش��ان از 
مش��رق تا اقيانوس کبير امتداد داش��ت، نقش��ه های 
دقيق برای عربستان طرح کرده که برای اجرای آنها 
س��ران آل س��عود را که در آن زمان در کویت به سر 
می بردند، زیر نظر داش��تند. این سرآغاز دورانی بود 
که در نهایت در سال 1۹04 به بنيان گذاری حکومت 
جدید آل س��عود در عربستان توسط ملک عبدالعزیز 

بن عبدالرحمان شد. 
نگاهی گذرا به زندگی بنيان گذار س��لطنت نوین 
آل سعود، می تواند جهت شناختن این دوره از تاریخ 

منطقه و این خاندان مؤثر باشد.
عبدالعزیر ب��ن عبدالرحمان در ای��ام جنگ های 
داخلی نجد و درگيری های خونين پس��ران فيصل با 
یکدیگ��ر، در س��ال 1۸۸0 در ریاض متولد ش��د، در 
پنج س��الگی الفبا را یاد گرفت. در هش��ت س��الگی 
هم��راه با عمویش محمد بن فيصل و ش��يخ عبداهلل  
بن عبداللطيف آل ش��يخ در مجلس مذاکره آش��تی 
با محمد بن الرش��يد حضور داش��ت. در ده س��الگی 
گرفت��ار مصائب زد و خوردهای خانوادگی ش��د و در 
یازده س��الگی با والدین خود ناگزیر از ترک ریاض و 
کوچ های پياپی در صحاری احس��ا و کویت گردید. او 
در این س��فرهای پرخطر فنون جنگ های صحرایی 
و حکومت بر صحرانش��ينان را فراگرفت و در ش��عر 
و ادب عرب��ی مهارت یافت. از امث��ال عربی و تاریخ 
و جغرافيای عربس��تان و وقایع و ایام قبایل و مفاخر  
آنان و احوال رجال و س��رداران صحرا اطالع کافی به 
دست آورد. او بدویان را شناخت و خوی ها و توقعات و 
نيازهای ایشان را درک کرد و اخبار نجد و سرگذشت 
نياکان خود را از پدر و س��ایر رجآل سعودی شنيد و 
از چگونگ��ی مداخالت بيگانگان به خصوص ترک ها و 
انگليسی ها و آلمانی ها در عربستان آگاهی کافی پيدا 
کرد و در مجموع کارشناسی مطلع از فرهنگ و سنن 

عربی بار آمد.
پ��درش بع��د از ت��رک ری��اض ابتدا ب��ه یکی از 
قبای��ل عجمان پناه برد ام��ا زندگی بين آن اعراب را 
برای خ��ود و خانواده اش ناام��ن و پرخطر دید. پس 
ب��ه »الَربُْع الخال��ی« رفته چند ماه��ی را بين قبيله 
ه گذراند. آن ماه ها س��خت ترین ایام زندگی  بن��ی ُمرَّ
ه وحشی ترین و خونخوارترین  عبدالعزیز بود. بنی ُمرَّ

دهه ه�ای  در  اق�دام  مهمتری�ن 
نخس�ت حکومت س�عودیان که با 
گذش�ت زمان به یکی از بارزترین 
مشخصه های حکومت آنان تبدیل 
شد، هم پیمان شدن با شیخ محمد 
روحانی س�لفی  عبدالوهاب،  اب�ن 
و تن�دروی حنبل�ی ب�ود. این گونه 
بود  که اتحاد تاریخی آل س�عود با 
آل ش�یخ، که تا ام�روز نیز به قوت 

خود باقی است، آغاز شد.

شیخ محمد بن عبدالوهاب
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اعراب صحرا بودند و ش��رایط بس��يار دشوار زندگی 
در صحاری س��وزان و بادهای س��موم و گرسنگی و 
تش��نگی و خوردن سوسمار و خرمای خشک و شير 
ش��تر برای اميرزاده ای جوان چون او س��خت و بلکه 
غير قابل تحمل می نمود. اما همه این دش��واری ها را 
ناگزیر بر خود هموار کرد و راه و رسم مبارزه با فقر و 

گرسنگی و تشنگی را به خوبی فراگرفت.
خان��ه پدر مل��ک عبدالعزی��ز در کویت کوچک و 
نامناس��ب بود اما در همين سرای کوچک حرف های 
بزرگ زده می شد و رجال سياسی عرب و اروپایی در 
آن رف��ت و آمد می کردند. ترک ها می خواس��تند او را 
به س��وی خود بکشند. شيخ کویت که آرزوی تسلط 
بر عربس��تان را در سر می پروراند، پيوسته حرکات و 

فعاليت او را زیر نظر داشت. 
عبدالعزی��ز هم��ه ای��ن جریان��ات را می دی��د و 
مذاکراتی را که با پدرش می شد می شنيد و در ذهن 
خود نقش��ه استمداد از بریتانيا را برای استرداد ملک 
موروث می پروراند. پدرش عبدالرحمان در ایام اقامت 
در کویت بخت خود را برای حمله به عشایر قحطانی 
و جنگ با آل رش��يد برای پس گرفتن ریاض آزمود 

ولی شکست خورد. 

فتح ریاض
عبدالعزیز وقتی به مرز بيست سالگی نزدیک شد 
تصمي��م گرفت خطر کند و به هر قيمتی که ش��ده 
پایتخت خانوادگی را از آل رش��يد باز س��تاند. او در 
این وق��ت چابک و زورمند و مغ��رور و به قدر کافی 
تجربه نظامی و سياس��ی آموخته بود و دیگر تحمل 
زندگی محقر و جيره خواری ش��يخ کویت را نداشت. 
از این رو بعد از اندیش��ه بس��يار، نقش��ه ای جسورانه 

برای فتح ریاض کش��يد و فکر خ��ود را با پدرش در 
ميان نهاد اما او پس��ر را از ای��ن اقدام پرخطر برحذر 
داش��ت. در نهایت اما عبدالعزیز آن قدر اصرار ورزید 
تا هر دو را موافق س��اخت. ش��يخ کویت چند شتر و 
تعدادی س��الح و مقداری آرد و روغن و شکر و قهوه 
و خرما در اختيار او گذاشت و عبدالعزیز همراه نوزده 
تن از خویش��ان و دوس��تان از جمله برادرش محمد 
و پس��رعموهایش عبداهلل بن َجالوی و عبدالعزیز بن 
مس��اعد به سوی سرنوش��ت به راه افتاد. چند ماهی 
بي��ن اعراب برای یافتن یاران کارآمد گردش کرد اما 
جز بيس��ت جوان ماجراجوی قابل اعتماد کس��ی را 
نيافت. این جمع چهل نفری به سوی ریاض عزیمت 
کردند و در زمستان سال 1۹01، از بين عشایر احسا 
و نجد گذش��ته و شبانه خود را به منزلی نزدیک آن 

شهر رساندند.
عبدالعزیز که تا آن ساعت نقشه خود را بر یارانش 
فاش نس��اخته ب��ود، به ده تن از ایش��ان امر کرد که 
در آن منزل بمانند و از ش��تران و خ��وار و باری که 
داشتند محافظت کنند. به ایشان گفت اگر تا بيست 
و چهار س��اعت دیگر نيامدم شما به کویت برگردید. 
س��پس با بيس��ت و نه نوجوان نخبه که ش��جاع ترین 
جنگاوران صحرا بودند، پياده به س��وی قلعه ریاض، 
ک��ه الُمْصَمک نام دارد به راه افتاد. این دس��ته همه 
مس��لح به شمشير بودند و بعضی تپانچه هم داشتند. 
حاکم ریاض از س��وی ابن رش��يد، َعْجالن نام داشت 
که ش��ب ها را در قلعه می خوابيد و صبح زود به خانه 
خود که دیوار به دیوار قلعه بود می رفت. عبدالعزیز و 
همراهان با تدبيری ماهرانه، ابتدا به خانه ای در جنب 
خانه عجالن وارد ش��دند و بعد آهس��ته از دیوار باال 
رفته و به خانه او وارد شدند. به دستور عبدالعزیز دو 
همس��ر عجالن که در آن خانه خواب بودند در اتاقی 
بازداش��ت شدند. یکی از آن دو از وابستگان آل سعود 
ب��ود و اطالع��ات س��ودمندی در اختيار س��عودیان 
گذاش��ت. عبدالعزیز و همراهان آن شب را گذراندند 
و نخوابيدند و س��پيده دم شمشيرها را آماده  و پشت 
دروازه َمْصَم��ک موضع گرفتند. وقتی عجالن دروازه 
قلعه را گشود که بيرون بياید، ابن سعود و همراهانش 
را منتظر خود دید. او به ش��تاب برگش��ت که دروازه 
را ببندد اما س��عودیان به او مجال ندادند و وارد قلعه 
ش��دند. در داالن قلعه جنگ خونين��ی درگرفت که 
به پيروزی ابن س��عود منتهی ش��د و عجالن به قتل 
رس��يده مصمک به تصرف عبدالعزیز درآمد. در این 
نبرد کس��ی از سعودیان کشته نش��د اما هشتاد نفر 
محافظ��ان قلعه که به س��ختی مقاومت کردند همه 

شیعیان عربستان؛ اقلیتی در شرایط خاص
پي��روان اهل بيت عصمت و طهارت در عربس��تان 
سرگذش��تی ش��نيدنی دارند. آنها ناچارند با توجه به 
حض��ور وهابيت در عربس��تان در کنار حفظ نش��اط 
شيعی با تنگناها و مش��کالت موجود بسازند و با این 
وصف همچنان اس��توار و اميدوار به آینده روشن خود 

می نگرند.
اکن��ون ش��يعيان عربس��تان بي��ش از 10 درصد 
جمعيت این کش��ور را تش��کيل می دهند. ش��يعيان 
عربستان بيشتر در استان شرقی ظهران در شهرهای 
قطيف و احساء س��کونت دارند و در مناطق شمالی و 

جنوب این کشور نيز اقليت شيعه موجود است .
منطقه ش��رقيه عربستان که اکثر شيعيان در آنجا 
زندگ��ی می کنند از نظر وس��عت ح��دود 7۵۹هزار و 
26۸ کيلومتر مربع اس��ت که در بي��ن 14 منطقه ای 
که عربس��تان را تشکيل می دهد از همه وسيع تر بوده 
و از لح��اظ جمعي��ت بعد از مکه و ری��اض قرار دارد. 
منطقه ش��رقيه از ثروت ه��ای طبيع��ی مانند نفت و 

محصوالت متعدد کش��اورزی برخوردار است، اما یکی 
از محروم ترین نواحی این کشور محسوب می شود.

دولت عربس��تان در نواحی شرقيه از انجام مراسم 
مذهبی ش��يعيان با وجود هجم��ه وهابيون جلوگيری 
نمی کن��د، ام��ا فقط به آن��ان اجازه داده در مس��اجد 
مخصوص خود شعائر و فرایض مذهبی را به جا آورند.
باید اضافه کرد غير از ش��يعيان جعفری، دو فرقه 
اسماعيليه )در منطقه بحران( و زیدیه )در جنوبی ترین 
نقطه عربس��تان در ش��هرهای عس��ير، نجران، جده و 

ینبع( نيز در این کشور زندگی می کنند.
پرجمعيت تری��ن مناطق شيعه نش��ين عربس��تان 
در قطيف و احس��اء اس��ت ک��ه جزو دم��ام )در جوار 
خلي��ج فارس( هس��تند. ای��ن منطقه آخری��ن نقطه 
دولت س��عودی با خليج فارس بود ک��ه با بحرین نيز 
همجوار است. شيعيان این منطقه ارتباطات خاصی با 
ش��يعيان بحرین دارند. این مساله به آنجا برمی گردد 

که اجدادش��ان به نوعی ب��ا ایرانيان مخل��وط بوده و 
هس��تند. در قطيف و احس��اء بتازگی وضع ش��يعيان 
بهتر ش��ده از جمله این که به آنها اجازه داده اند برای 
خودشان مسجدی داشته باش��ند. چون در عربستان 
سعودی رسم بر این است که امامان جماعت مساجد 
را اوقاف تعيين می کند و عمال ائمه مس��اجد دس��ت 
نش��انده دولت هس��تند. ش��يعيان همواره دنبال آن 
بوده اند که جاهایی داش��ته باشند به عنوان حسينيه، 
مهدیه و بيت العباس که بتوانند دور هم جمع ش��وند 
و به مراسم مذهبی خاص خود بپردازند. در سال های 
حکوم��ت ملک عبدالعزیز و ملک فهد این امر ميس��ر 
نبود. اما اخيرا اجازه داده اند ش��يعيان در روستاهایی 
که پرجمعيت است یک مسجد مخصوص خود داشته 
باشند. ش��يعيان در سال های گذش��ته با سختی های 
بسيار مراس��م مذهبی خود را در خانه ها و مکان های 

از کارهای ننگین دوران عبدالعزیز 
این بود که پس�رش سعود به امر او 
و فتوای علمای وهابی در فروردین 
1217 قم�ری ب�ه کرب�ال حمله کرد 
و اهال�ی آن ش�هر مق�دس را قتل 
ع�ام نموده، حرم امام حس�ین)ع) 
و حض�رت ابوالفض�ل)ع) را ویران 

کرده و به آتش کشید.

 فتاح غالمی
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کشته شدند. به این ترتيب شهر ریاض روز چهارشنبه 
چهارم ش��وال 131۹ ه .ق. برابر ب��ا دوازدهم ژانویه 

1۹02 به تصرف عبدالعزیز بن عبدالرحمان درآمد.
مطابق ب��ا قانون صحرا، حق یعنی زور. عبدالعزیز 
ه��م ط��ی نيم ق��رن ب��ه زور شمش��ير خ��ود همه 
قدرت های ش��به جزیره عربس��تان را درهم کوبيد و 
برای تحکيم مبانی سلطنت خویش از کشتار بی امان 
و دس��ته جمعی مخالف��ان مضایقه نک��رد. وقتی اهل 
ریاض خبر سقوط َمْصَمک و قتل عجالن و یارانش را 
شنيدند، دسته دسته رو به عبدالعزیز آوردند و  او در 
ریاض س��لطنتی را بنيان نهاد که تاکنون که بيش از 
113 سال از آن می گذرد، محور سياست شبه جزیره 
و عامل تعيين کننده در جهان عرب به شمار می رود.
ملک عبدالعزیز س��لطنت را آغاز ک��رده بود، اما 
هنوز بخش مهمی از رویایش محقق نش��ده بود. فتح 
مکه و تم��ام حجاز آرزویی بود که او برای رس��يدن 
به آن بيش از 22 س��ال منتظر ماند. نهایتا در س��ال 
1۹23 ش��ورایی از علمای وهابی در ریاض تش��کيل 
داد تا نظر خود را درباره حرمين و حکومت ش��ریف 
حسين، حاکم وقت آن، بيان کنند. این شورا به اتفاق 
آرا ش��ریف حسين و دولت او را محکوم کردند و فتوا 
دادن��د که عبدالعزیز صالح ترین ف��رد برای اداره امور 
حرمي��ن اس��ت. رأی هایی که این ش��ورا صادر کرد، 
مقدمه حمله عبدالعزیز به حجاز و تصرف آن اس��تان 
بود. او در سال 1۹24 به حجاز لشگر کشيد و بعد از 
کش��تارهای بی رحمانه طائف و مدینه، ملک حسين، 
ش��ریف مکه را شکس��ت داد و ش��هر مقدس مکه و 
مدینه و س��ایر بالد حج��از را تصرف کرد. بعد از این 
پيروزی بود که خود را »پادشاه نجد و حجاز« خواند. 
دولت انگليس نخس��تين دولتی بود که این سمت او 

را به رسميت شناخت. 
مل��ک عبدالعزی��ز س��رانجام در دس��امبر 1۹32 
به موجب فرمانی، کش��ور خ��ود را »المملکه العربيه 
السعودیه« نام نهاد و سپس پسرش سعود را وليعهد 

خویش ساخت.
او ک��ه به لحاظ ط��ول دوران حکوم��ت، یکی از 
رکوردداران منطقه اس��ت، سرانجام پس از ۵1 سال 
سلطنت در سال 1۹۵3 درگذشت تا فرزندش سعود 

بن عبدالعزیز به سلطنت برسد.
نکته جالب توجه این اس��ت که علی رغم گذشت 
62 س��ال از مرگ مؤسس عربس��تان سعودی، هنوز 
هم حکومت در ميان فرزندان اوس��ت و به نسل بعد 
منتقل نشده اس��ت! جالب تر آنکه پس از فوت ملک 

عبداهلل بن عبدالعزیز در ماه گذش��ته، هنوز هم هفت 
پسر دیگر ملک عبدالعزیز در قيد حيات هستند!

ملک عبدالعزی��ز برای ایجاد ثبات در حکومت  و 
ارسال این پيام به دنيا که عربستان سعودی کشوری 
با ثبات اس��ت، این رسم را بنا نهاد که پادشاه در هر 
دوره، عالوه بر تعيين وليعهد فعلی، وليعهد بعدی را 
نيز انتخاب کند. او همچنين برای جلوگيری از ایجاد 
اختالف بر سر جانشينی، رس��م دیرینه خاندان های 
س��لطنتی مبنی بر انتقال قدرت از پدر به پسر و الی 
آخر را به هم زد و این  گونه تصميم گرفت که پس از 
وی، پسرانش به ترتيب سن به سلطنت، والیت عهد 
و والیت عهد دوم برس��ند، مگر اینکه برادری شخصا 
از رس��يدن به این مناصب خودداری کند. بر همين 
اس��اس اس��ت که در طول 62 س��ال بعد از او، شش 
برادر؛ س��عود ب��ن عبدالعزیز، فيصل ب��ن عبدالعزیز، 
خال��د بن عبدالعزیز، فهد ب��ن عبدالعزیز، عبداهلل بن 
عبدالعزیز و در حال حاضر س��لمان بن عبدالعزیز به 

سلطنت رسيدند. 
البته پادشاه سابق عربستان، ملک عبداهلل کوشيد 
که با دور زدن این رس��م، چه��ار فرزند ما قبل آخر 
را دور زده و امي��ر مقرن بن عبدالعزیز، کوچک ترین 
ب��رادر خ��ود را به والیت عهدی دوم برس��اند تا پس 
از آن، س��لطنت به نس��ل بعد، یعنی ن��وادگان ملک 
عبدالعزی��ز منتقل ش��ود. در همان روزه��ا نيز گفته 
ش��د که این بهانه ای است که ملک عبداهلل بتواند راه 
را برای به قدرت رس��يدن فرزند خود هموار کند. اما 
گفته می ش��ود که با به قدرت رس��يدن ملک سلمان، 
تغييرات��ی اساس��ی در خان��دان س��لطنتی در حال 
ش��کل گيری اس��ت که ممکن اس��ت منجر به کنار 

نهادن این ایده ملک عبداهلل گردد.

متعل��ق به خودش��ان، از جمله در باغ��ات، آن هم به 
صورت پنهانی ک��ه دولت نفهمد، برگ��زار می کردند. 
ش��يعيان در باغاتش��ان براس��اس تعداد جمعيتی که 

می آید، جایی را اختصاص می دهند به عنوان تکيه .
شيعيان نماز و مراس��م مذهبی را در این مکان ها 
برگزار می کنند. این مراسم مذهبی معموال در اعياد یا 
ایام ش��هادت ائمه)ع( برگزار می شود. در عزاداری دور 
هم جمع می ش��وند ذکر مصيبت، قرائت شعر، تالوت 
قرآن، س��خنرانی و بيان مسائل ش��رعی از برنامه های 
این گونه مراس��م اس��ت . از همه جالب تر این که در 
کن��ار تکي��ه دیگ های غ��ذا می گذارند و به ش��رکت 
کنندگان ش��ام و ناهار می دهند. اغلب اوقات جمعيت 
خيل��ی عظيمی جمع می ش��ود. مخالفت های ش��دید 

گذشته باعث شده بود که شيعيان پراکنده باشند.
در احس��اء و قطي��ف، موقوفه ه��ای فراوانی برای 
مساجد و حس��ينيه ها وجود دارد و بيشتر آنها با نام ا 
ئمه)ع( مزین و نامگذاری شده است؛ موقوفات فراوانی 
ب��رای اميرالمؤمني��ن)ع(، امام حس��ين)ع(، حضرت 
زهرا)س( و ام��ام زمان)عج( که غالب��ا مزرعه و باغ و 
البته برخی از آنها نيز به صورت خانه هس��تند. اخيرا 

برخی باغ های وقفی به س��اختمان های بزرگ تبدیل 
شده است.

طایفه ش��يعه مذه��ب مدینه را ش��يعيان نخاوله 
می گویند که دیر زمانی اس��ت در تاریخ ش��هر مدینه 
الرس��ول شناخته ش��ده و همواره اس��تقالل مذهبی 
خ��ود را حفظ کرده اند. ش��يعيان نخاوله نه می توانند 
آش��کارا عقيده خود را بيان کنند و نه قادرند به آداب 
و رس��وم خویش عمل نمایند. آنان حق ندارند دستار 
س��نتی خود را به سر کنند. مستخدمان دولتی شيعه 
مذهب که مجبور به حضور در نماز جماعت هس��تند، 
نمی توانن��د عالئمی از تش��يع خود مانند اس��تفاده از 
تربت و مهر در نماز نشان دهند. با این حال درصددند 
در س��ایه کار و تالش، نش��اط اقتصادی خود را به رخ 

دیگران بکشند.
ش��يعيان مدین��ه در قس��مت های مختلف ش��هر 
س��کونت دارند. آنها پيشتر و قبل از توسعه جدید شهر 
در بخش های جنوبی و ش��رقی در حاشيه مسجدالنبی 
نيز زندگی می کردند. اما اکنون بيشتر در محله غریات، 
خيابان علی بن ابی طالب، حوالی مسجد قبا، خيابان های 
قربان، گاز و طالع ساکن هستند. تعداد شيعيان مدینه 

بين 40 تا 7۵ هزار نفر تخمين زده می شود.
ش��غل ۹0 درصد ش��يعيان مدینه گرده کش��ی و 
نگه��داری از نخلستان هاس��ت. به گون��ه ای که گفته 
می ش��ود فقط از دس��ت ش��يعيان اس��ت که نخل ها 
ثمر می دهد. مش��هور اس��ت سالی که ش��يعيان را به 
وس��يله ارتش از ش��هر بيرون کرده بودن��د و آنها در 
وضع دش��واری در بيابان های اطرف مدینه و در چادر 
زندگی می کردند هيچ یک از درختان نخل مدینه ثمر 
نداده و آن س��ال زائران و مسافران مدینه بدون خرما 
مانده بودند و این مس��ئله سبب عقب نشينی وهابی ها 
در مقابل ش��يعيان شده بود و آنها به خانه هایشان که 
البته بس��ياری از آنها به بهانه توس��عه خيابان یا حرم 

تخریب شده بود، بازگشتند.
مطالب گفته ش��ده حاکی از این اس��ت که شيعه 
کم ک��م دارد اظهار وجود می کند. البت��ه فعال ابتدای 
راه اس��ت و ش��يعيان هنوز هم در محروميت به س��ر 
می برن��د، ولی ای��ن اميدواری وج��ود دارد با توجه به 
تغيي��ر رویک��ردی که در دولت س��عودی نس��بت به 
شيعيان، پيدا ش��ده، شرایطی حاصل شود تا شيعيان 

عربستان بتوانند هویت خود را حفظ کنند.
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در ق��رن 1۹ ميالدی انگلس��تان در کش��ورهای 
اس��المی به ویژه در خاورميان��ه یکه تاز ميدان بود. از 
جمله اقدامات استعمارگر پير خلق فرقه های اسالمی 
جدید ب��ود که هر یک با تکيه ب��ر اعتقادات مقدس 
در مي��ان مذاهب مختلف ش��کل گرفتن��د. در ميان 
ش��يعيان باتوجه به ریش��ه دار ب��ودن اصل مهدویت، 
بابی گ��ری و س��پس فرق��ه بهائيت به وج��ود آمد و 
آنگاه در ميان گروهی از اهل تس��نن که گرایش هاي 
بازگشت به اسالم اوليه داشتند و اصطالحاً »سلفی« 
ناميده می ش��وند، فرقه وهابی گ��ری در صحنه ظاهر 
ش��د. دو مؤس��س فرقه بابی گری و وهابی گری یکی 
علی محم��د باب و دیگري محم��د بن عبدالوهاب در 

ع��راق زندگی می کردن��د. در آنجا بود که سيس��تم 
اطالعاتی انگلس��تان با آنها آشنا شد و توانست با در 
اختيار گرفتن آنان یکی را در ميان شيعيان و دیگری 
را در ميان اهل تس��نن فعال کند. علی محمد باب به 
ای��ران مراجعه کرد و اخالل در مبانی مذهبی را آغاز 
نمود و محمد بن عبدالوهاب منطقه نجد عربس��تان 
را برای انتشار آرزوهای انحرافی خویش برگزید. کار 
علی محمد باب در ایران با مش��کل مواجه ش��د و در 
نهایت به دس��تور حاکمان قاجاری وقت اعدام ش��د 
ام��ا کار محمد بن عبدالوهاب باال گرفت و توانس��ت 
نظام دینی منطقه نج��د را در اختيار گيرد. نوادگان 
محم��د بن عبدالوهاب که به »آل ش��يخ« معروفند، 

از آن زم��ان تاکنون اداره امور مرب��وط به روحانيت 
در شبه جزیره عربس��تان را در اختيار دارند. محمد 
ب��ن عبدالوهاب از قبيل��ه بنی تميم بود که هم اینک 
حاکمان قطر از این قبيله هس��تند و به همين دليل 
تنها کشوری است که رسماً انتساب به فرقه وهابيت 
را پذیرفته اس��ت. هر چند که عربس��تان سعودی از 
پذیرش وهابی بودن س��ر باز می زند و آن را به منزله 
یک اتهام تلقی می کند ليکن عماًل سيس��تم مذهبی 

آن کشور در اختيار روحانيون وهابی قرار دارد.
س��ال ها بعد عبدالعزیز آل سعود حاکم وقت نجد 
توانست با حمایت انگلستان، دومين دوره از سلطنت 
خاندان آل سعود را بنيانگذاری کند و دامنه حکومت 

مرگ ملک عبداهللا و انتخاب ملک سلمان

 محمدهادی محمدی

آینده عربستان چگونه رقم می خورد؟
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خود را به مناطق بس��ياری از جزیره العرب بگستراند، 
ليکن در این راه به متحدی روحانی نياز داش��ت. لذا 
توافق بسيار محکمي ميان خاندان آل سعود و خاندان 
آل ش��يخ به عمل آمد که طی آن قدرت سياس��ی در 
اختيار آل س��عود و قدرت روحانی در اختيار آل شيخ 
قرار گرفت. این دو خاندان هر یک از دیگری حمایت 
می کن��د و عم��اًل حکومتی دوپایه ای در این کش��ور 
ش��کل گرفته اس��ت. البته گاه پيروان افراطي محمد 
بن عبدالوهاب در برابر سيس��تم سياس��ی ایستادگی 
کرده اند که روابط طرفين به تنش کشيده شده است 
و حتی یک بار ميان عبدالعزیز و آنان جنگی شدیدي 
در گرف��ت که با پيروزی عبدالعزیز پایان یافت. دليل 
این جنگ آن بود که عبدالعزیز با توصيه انگلس��تان 
منطقه نفت خيز شرق عربستان سعودی که ساکنان 
آن ش��يعه بودند را به قلمرو خود افزود. البته در این 
مس��ير ناگزیر بود که با روس��ای قبای��ل و روحانيون 
ش��يعه توافقاتی را به عمل آورد اما افراطيون وهابی 
در ص��دد بودند تا ش��يعيان را از مي��ان بردارند. این 
اقدام با مخالفت انگلس��تان و عبدالعزیز مواجه ش��د 
و نهایتا به جنگ ميان طرفين کش��يده ش��د. از آن 
پ��س تنش ميان طرفين هيچ گاه به جنگ نيانجاميد 
اما اختالفات هر از چندی خود را در اشکال مختلف 

نمایان ساخت.
پي��روزی انقالب اس��المی ایران س��رآغاز مرحله 
جدیدی در منطقه بود که آل سعود مدعی زعامت بر 
جهان اس��الم را به چالش کشيد. در همين زمان بود 
که با اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهير شوروی 
سوسياليستی، عموم مس��لمانان خود را با کمونيسم 
در حال رویارویی یافتند. گروه های مختلف مسلمان 
به ویژه س��لفی ها گروه گروه به افغانس��تان می رفتند 
تا در جهاد عليه کمونيس��ت ها شرکت کنند. مقامات 
سعودی فرصت را مناس��ب یافتند تا در برابر انقالب 
اس��المی ایران م��وج جدیدی ب��ه راه بيندازند که با 
ادعای اس��الم می توانس��ت به فضای عمومی جهان 
اس��الم س��يطره یابد. در عي��ن حال می توانس��ت با 
منس��جم کردن نيروهای پرانگيزه سلفی، آنان را در 
برابر ای��ران و متحدان انقالبی اش ق��رار دهد. طولی 
نکش��يد که با خروج نيروهای ش��وروی از افغانستان 
و متعاق��ب آن فروپاش��ی کمونيس��م، جریان ه��ای 
افراطی س��لفی به دليل تعصبات فراوان و آموزه های 
انحرافی خ��ود افزون بر مقابله با ش��يعه به مقابله با 
دیگر حکومت های س��نی مذهب در منطقه نيز روی 
آوردند. جریان های تکفيری در مصر، الجزایر و شمال 
آفریقا قدرت گرفته بودند. در پاکستان و شبه قاره نيز 
قوی ش��ده بودند. اما بسياری از سعودی های افراطی 
که در گذش��ته به افغانس��تان رفته بودند نيز در این 
روند به تش��کيل س��ازمان جدید خ��ود روی آوردند 
ک��ه بعدها القاعده نام گرفت و رهبری آن در دس��ت 
اس��امه بن الدن ب��ود. جریان القاعده ک��ه روزگاری 
همکاری ارگانيک و منس��جمی با سازمان اطالعاتی 
آمری��کا )CIA( داش��ت، با گذر زمان ب��ه رویارویی 
با آمریکا رس��يد و عمليات غيرانس��انی 11 سپتامبر 
را ص��ورت داد که طی آن ه��زاران بيگناه آمریکایی 
در آتش س��وختند. نکته حائز اهميت این اس��ت که 
اکثر کس��انی که این عملي��ات را صورت دادند، خود 

شهروندان سعودی بودند.
از  آن تاری��خ دول��ت عربس��تان س��عودی که از 
ابتدای تاسيس خود روابط استراتژیک و مستحکمی 
با انگلس��تان و بعدها آمریکا برقرار کرده بود، ناگزیر 
از مجموعه اقداماتی ش��د که بتواند از شدت ناراحتی 
و کين��ه آمریکا بکاهد. بدین ترتي��ب رویارویی ميان 
القاع��ده و دولت عربس��تان ش��کل گرف��ت. مقامات 
س��عودی ابتدا می کوشيدند تا ضمن مقابله با القاعده 
در داخل مرزهای عربستان سعودی، از آنها در خارج 
از مرزه��ای خود اس��تفاده کنن��د و از آنان به عنوان 
ابزاری جهت مقابله با رقيب و یا رقبای منطقه ای شان 
بهره گيرند. به طور مشخص فعاليت القاعده در عراق 
که پس از س��قوط صدام آغاز ش��ده ب��ود با حمایت 
پنهان عربستان صورت می گرفت. این امر با مخالفت 
مقامات آمریکایی همراه ش��د که نمی توانستند ميان 
القاعده در داخل عربس��تان و خ��ارج از مرزهای آن 
تفاوت قائل ش��وند. بدین ترتيب ترکی الفيصل رئيس 
وقت سيس��تم اطالعاتی عربس��تان ج��ای خود را به 
مقرن بن عبدالعزیز )وليعه��د کنونی( داد و مدیریت 
پرون��ده مقابل��ه با القاع��ده نيز در اختي��ار نایف بن 
عبدالعزی��ز وزیر کش��ور وقت که بعده��ا وليعهد آن 
کش��ور شد، قرار گرفت. در زمانی که نایف مسئوليت 

مبارزه با القاعده را عهده دار شد، این فرزندش محمد 
ب��ن نایف بود که به عنوان معاون وزیر، بار اصلی این 

اقدام مهم را بر دوش می کشيد.
اینک با درگذشت عبداهلل بن عبدالعزیز آل سعود 
برادر ناتنی اش به پادش��اهی رسيده است و مقرن  بن 
عبدالعزیز وليعهد ش��ده اس��ت که هر دو سالخورده 
هستند. در این ميان یکباره محمد بن نایف که پس 
از درگذش��ت پدر عهده دار وزارت کشور بوده است، 
ارتق��اء مقام یافت و مقام وليعه��د دومی را عهده دار 

شد.
ای��ن تحول در س��اختار قدرت از حي��ث اولویت 
مب��ارزه با القاعده و زایش های منطقه ای آن از جمله 
»داعش« که اینک به خطر جدی عربستان سعودی 
مبدل ش��ده اند، حائز اهميت اس��ت. به دیگر سخن 
عربس��تان سعودی ناگزیر اس��ت تا مبارزه با القاعده 
را اوال در درون مرزهای خود مورد توجه قرار دهد و 
ثانياً در فراس��وی مرزها نيز باید از ماجراجویی هایی 
که مقامات س��ابق عربس��تان س��عودی به ویژه خود 
ملک عبداهلل و همچنين برخی دیگر از ش��اهزادگان 
نظير بندر بن سلطان و سعود الفيصل بدان وارد شده 
بودند، دوری گزینند. مقامات س��ابق عربس��تان فکر 
می کردند می توانند با س��اقط کردن نظام های حاکم 
بر س��وریه و ع��راق و ایجاد ناامن��ی در لبنان، موازنه 
منطقه ای را دگرگون س��ازند و رقيب اصلی ش��ان در 
منطق��ه یعنی ایران را تضعيف کنند، اما گذر زمان و 
قوت گرفتن جریان های تروریستی تکفيری در عراق 
و سوریه خطر جدی برای عربستان ایجاد کرده است.

در اینجا الزم اس��ت اش��اره ای گذرا به س��اختار 
درونی خاندان سلطنتی عربستان داشته باشيم.

عبدالعزیز آل سعود وصيت کرده است تا فرزندان 
وی به ترتيب س��ن جایگزین وی ش��ده و پادشاهی 
را ب��ر عه��ده گيرند. پس از س��عود اول ک��ه برکنار 
ش��د، فيصل به پادش��اهی رس��يد که توسط یکی از 
برادرزاده هایش ترور شد. گفته می شود مواضع قاطع 
فيصل در همراهی با اعراب در جنگ با اس��رائيل در 
س��ال 1۹67 موجب ش��د تا توطئه قتلش از س��وی 
انگليس طراحی و توسط برادرزاده اش اجرا شود. پس 
از فيصل، خالد پادش��اه ش��د که در آن دوره قدرت 
عمال در دس��ت وليعهدش فهد بود. فهد ش��اید پس 
از فيصل پرقدرت ترین پادش��اه عربس��تان بوده باشد 
که مهمترین دس��تاوردش کنترل موج بزرگ انقالب 
اس��المی ایران از طریق تحریک صدام برای ورود به 

پیروزی انقالب اس�المی ایران سرآغاز 
مرحل�ه جدی�دی در منطق�ه ب�ود که 
آل سعود مدعی زعامت بر جهان اسالم 
را به چالش کشید. در همین زمان بود 
که با اش�غال افغانس�تان توسط اتحاد 
جماهیر شوروی سوسیالیستی، عموم 
مس�لمانان خود را با کمونیسم در حال 
رویاروی�ی یافتن�د. مقامات س�عودی 
فرصت را مناس�ب یافتند ت�ا در برابر 
انق�الب اس�المی ایران م�وج جدیدی 
ب�ه راه بیندازن�د ک�ه با ادعای اس�الم 
می توانس�ت به فض�ای عمومی جهان 

اسالم سیطره یابد.
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آینده روابط ایران و عربستان در دوره ملك سلمان
درباره آینده روابط ایران و عربس��تان بعد از فوت 
ملک عبداهلل و روي کار آمدن ملک س��لمان، مباحث 
زی��ادي مطرح اس��ت. برخ��ي از کارشناس��ان در این 
ب��اره اظهار نظر کرده اند ک��ه گزیده اي از آن را در زیر 

مي آوریم. 

رابطه ایران و عربستان در دوره ملک 
سلمان بهبود نمی یابد

صباح زنگن��ه کارش��ناس مس��ایل خاورميانه در 
گفتاری برای سایت دیپلماس��ی ایرانی گفت: پادشاه 
جدید عربس��تان مواضعی مش��ترک با ایاالت متحده 
دارد و در راه تعيي��ن ش��ده توس��ط واش��نگتن قدم 
خواهد گذاشت. س��فر چند روز قبل مک کين و گروه 
هفت نفری از جمهوری خواهان به عربس��تان نشان از 
قدرت گيری بيش��تر جمهوری خواهان در آمریکا و در 
عين ح��ال تقویت روابط با خاندان آل س��عود پس از 
روی کار آمدن س��لمان دارد. آنها بر این عقيده اند که 
با تقویت روابط می توانند چرخه صنایع تس��ليحاتی را 
بيش��تر به گردش در آورن��د. از این رو روابط آمریکا و 
عربس��تان بر اساس همين رویکرد تنظيم خواهد شد. 
جمهوری خواه��ان به مباحث حقوق بش��ری اهميت 
نخواهن��د داد و فش��اری نيز ب��ر خان��دان عبدالعزیز 
وارد نخواهن��د ک��رد. اما پرسش��ی ک��ه در این ميان 
مطرح می ش��ود این اس��ت ک��ه آیا با حضور س��لمان 
ب��ن عبدالعزی��ز در راس قدرت آیا رواب��ط ميان ایران 
و عربس��تان بهب��ود خواهد یافت یا ن��ه؟ بعيد به نظر 

می رس��د س��لمان با وجود حضور نيروهای امنيتی و 
نظامی به دنبال کاهش تنش با ایران باشد. مگر اینکه 
فش��ارهای داخلی در عربس��تان مانند مسایل امنيت 
داخلی، پادش��اه جدید را به سمت همکاری منطقه ای 

برای رهایی از مشکالت سوق دهد.

احتمال آب ش�دن س�ریع ی�خ روابط 
تهران و ریاض نمي رود

یوئ��ل گزانس��کی و س��يگارد نویباور در نش��ریه 
آمریکایي »فارن افرز« در باره روابط ایران و عربستان 
مقاله اي را منتش��ر کردند که در آن از احتمال عادي 
ش��دن روابط ایران و عربستان س��خن به ميان آمده 

است اما نه در کوتاه مدت. .
در پيش بينی احتمال بهبود روابط ریاض و تهران 

آنان چند عامل عمده زیر را مطرح کردند:
اولين عامل آغاز فعاليت حس��ن روحانی به عنوان 
رئيس جمهور ایران در ماه اوت سال 2013 محسوب 
می شود. روحانی از زمان انتخاب، تبليغاتی گسترده اي 
را با ه��دف کاهش تنش ها ميان ایران و کش��ورهای 
عرب حاش��يه خليج فارس آغاز ک��رد. حتی وزیر امور 
خارج��ه ایران برای ابراز همدردی با درگذش��ت ملک 
عبداهلل پادش��اه پيشين عربستان س��عودی، به کشور 

رقيب منطقه ای سفر کرد. 
عامل دیگر را می توان توافق اوليه هسته ای دانست 
که موضع گيری عربس��تان سعودی را به عنوان قدرت 

بالفعل در منطقه تحت تاثير قرار داده و شرایط ایران 
را به عنوان قدرت بين المللی نوظهور تغيير داد.

سومين عامل در این روند قدرت گرفتن داعش در 
عراق و سوریه بود که تهدیدی برای ایران و عربستان 
سعودی محسوب می ش��ود. در عين حال، درماندگی 
آمریکا در خاورميانه س��بب ش��ده اس��ت کشورهای 
حاشيه خليج فارس از حمایت آمریکا دلسرد شوند. از 
س��وی دیگر، با درک موقعيت برتر ایران، این کشورها 
چ��اره ای جز ایجاد روابط حس��نه با ای��ران ندارند. در 
آخر نيز می توان به مس��ئله درگذشت ملک عبداهلل و 
روی کار آمدن پادش��اهی جدید در عربستان سعودی 

اشاره کرد.
ب��ا این حال، ب��ا توجه به رواب��ط خصمانه ایران و 
عربستان از زمان انقالب اسالمی ایران در سال 1۹7۹ 
و مالحظ��ات راهبردی در دو کش��ور، حت��ی به رغم 
افزایش منافع مشترک ميان ریاض و تهران نمی توان 
انتظار داشت یخ روابط دوجانبه در فاصله زمانی اندک 

آب شود.
ایران و عربس��تان س��عودی سياست های خارجی 
چندگانه ای اتخاذ کرده اند که هم همکاری و هم مقابله 
را شامل می شود. با چنين رویکردی، آنها می توانند به 
م��رور زمان روابط را در حاش��يه خلي��ج فارس بهبود 
بخش��ند و در عي��ن حال ق��درت خ��ود را در منطقه 
حفظ کنند. دو کش��ور برای دس��تيابی به مصالحه ای 
تاریخی راه طول و درازی در پيش دارند. در ش��رایط 

جنگ ۸ ساله باشد که از این طریق هم موج انقالب 
اس��المی را که مي رفت کل منطقه را دگرگون سازد، 
به کنترل درآورد و هم همس��ایه قدرتمندش صدام 
را درگير یک جنگ چند س��اله کرد تا از دس��ت وی 
در امان باش��د. ه��ر چند پایان جنگ ای��ران و عراق 
موجب ش��د تا صدام حسين به آنان حمله ور شود اما 
در مجموع سياس��ت مرموز فهد توانس��ت با کاميابی 
نسبي، عربس��تان را از یک چالش بس��يار بزرگ در 

طول تاریخش با کمترین آسيب خارج سازد.
چند س��ال آخر عمر فه��د همراه ب��ود با قدرت 
گرفتن وليعه��د وی اميرعبداهلل ک��ه بعدها به جای 
وی به تخت نشس��ت. مل��ک عبداهلل ک��ه تقریباً در 
۸0 س��الگی به تخت نشس��ت، در اواخر عمر خود به 
دليل بيماری عماًل امور را به رئيس دیوان خود خالد 
التویجری و فرزندش متعب واگذار کرده بود که آنان 
نيز به نوبه خود از س��عودالفيصل و بندر بن س��لطان 
در اداره کش��ور بهره می جستند. باند قدرت در زمان 
ملک عبداهلل توانست شاهزادگان سدیری و آن دسته 
از فرزندان عبدالعزیز را که از مادری سدیری به دنيا 

آمده بودند و برادر ناتنی به ش��مار می آمدند، از روند 
تصميم گي��ری دور کند، هر چند ق��ادر نبود آنان را 
از گردونه قدرت خارج س��ازد. تصميمات اتخاذ شده 

توس��ط خالد التویجری به حدی بود که ُس��َدیری ها 
کينه او را به ش��دت به دل گرفتند و به محض فوت 
عبداهلل، ملک س��لمان در اولي��ن اقدام وی را بر کنار 
س��اخت، حال آنکه نيازی نب��ود حکم برکناری برای 
وی صادر شود و صدور حکم انتصاب برای جانشينش 
در ریاس��ت دربار عمال وی را بر کنار می س��اخت اما 
ظاهرا بنا بر این بود که کينه س��دیری ها علنی شود 
لذا عزل وی نخس��تين حکم ملک سلمان بود. دامنه 
تغيي��رات در ای��ن حد باقی نماند و ملک س��لم ان با 
ارتقای مق��ام محمد بن نایف و انتصابش به س��مت 
وليعهد دوم و فرزندش محمد بن س��لمان که اینک 
وزارت دف��اع را بر عهده دارد، عمال باند جدید قدرت 
را شکل داد که توسط این دو اداره خواهد شد. صدور 
47 حکم عزل و نصب آن هم فقط یک هفته پس از 
درگذش��ت ملک عبداهلل بيانگر آن است که عربستان 
مرحله جدی��دی در نحوه حکومت داری را آغاز کرده 

است.
بدی��ن ترتي��ب اکث��ر صاحب منصب��ان مهم در 
زم��ان ملک عب��داهلل برکنار ش��دند البت��ه دو نفر از 

باند قدرت در زم�ان ملک عبداهللا 
توانس�ت ش�اهزادگان س�دیری و 
آن دس�ته از فرزن�دان عبدالعزیز 
را ک�ه از مادری س�دیری ب�ه دنیا 
آمده بودند و برادر ناتنی به ش�مار 
می آمدن�د، از رون�د تصمیم گیری 
دور کند، هر چند قادر نبود آنان را 

از گردونه قدرت خارج سازد.
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کنونی نگرانی کش��ورهای عرب منطقه از برتری ایران 
سبب می ش��ود رفتاری محتاطانه داشته باشند و این 
رون��د به ویژه در صورت قدرت گرفتن بيش��تر ایران، 
احتم��اال مدت زمان��ی طوالنی ادامه خواهد داش��ت. 
اگرچه در ش��رایط کنونی به نظر می رسد نگرانی ها از 
قدرت گرفتن ایران، همکاری با این کش��ور را به خطر 
می اندازد اما حتی همکاری نسبی نيز می تواند به حل 

برخی مشکالت بزرگ و حساس منطقه کمک کند.

آینده روابط ایران و عربس�تان مبهم 
است

عل��ی موس��وی خلخالی، عض��و هيئ��ت تحریریه 
دیپلماسي ایراني در یادداشتي از وجود ابهام در آینده 
روابط دو کش��ور ایران و عربس��تان سخن گفت. وي 

نوشت:
پادشاه س��ابق عربس��تان از جمله کسانی بود که 
نس��بت به بهب��ود روابط با کش��ورهای منطقه تالش 
می کرد. از جمله با ایران که در دوره ریاست جمهوری 
علی اکبر هاشمی رفسنجانی و سيدمحمد خاتمی در 
اوج خود به س��ر می برد. ملک عبداهلل در آن موقع در 
برابر فش��ارهای امریکا و کشورهای عربی دیگر ایستاد 
و در بهب��ود روابط با ایران پافش��اری ک��رد. حتی در 
بره��ه ای تالش او برای ارتقای روابط حس��نه با ایران 
باعث تنش در روابط عربستان با امارات متحده عربی 
که بر جزایر سه گانه ادعاهایی را مطرح می کند، شد.

حاال با درگذش��ت مل��ک عبداهلل رواب��ط ایران و 
عربس��تان به کدام س��مت و س��و خواهد رف��ت؟ آیا 
می توان اميدوار بود ک��ه روابط تا اندازه ای بهبود یابد 

و دو کشور در سطح عادی سازی روابط پيش روند؟
پاس��خ به این س��وال بسيار سخت اس��ت. نه تنها 

نش��انه هایی دال بر بهبود روابط ب��ا ایران وجود ندارد 
بلکه بر عکس ب��ا مرگ عبداهلل احتمال این که روابط 
تيره تر ش��ود، بسيار باال است. اوال، تغييراتی که اخيرا 
در هيئت حاکمه عربس��تان بعد از مرگ عبداهلل ایجاد 
شد در جهتی نيس��ت که از آن بتوان برداشت بهبود 
روابط با ایران را کرد. ش��خص امير سلمان که پادشاه 
عربستان شده است، شخصا چندان گرایشی به بهبود 
رواب��ط ب��ا ایران ن��دارد، بلکه بر عکس برای تش��دید 
فش��ارها عليه ایران تالش می کند. ثانيا کسانی که در 
قدرت مانده اند همگی افرادی هس��تند که ضد ایران 
محس��وب می ش��وند. مثال س��عود الفيصل، وزیر امور 
خارجه از جمله افرادی اس��ت که با بندر بن سلطان و 
ترکی فيصل طيفی را تش��کيل داده اند که کامال ضد 
ای��ران فعاليت می کند و تضعيف ای��ران را هدف قرار 
داده اس��ت. سابقه فعاليت های بندر در عراق و سوریه 
و امریکا و ترکی در دنيای غرب عليه ایران برای همه 

روشن و مشهور است.
از سوی دیگر پيش بينی می شود با مرگ عبداهلل، 
جایگاه ش��اخه ضدایرانی ک��ه در هيئت حاکمه فعال 
هس��تند، تقویت ش��ود. یعنی جایگاه امير س��لمان و 
س��عود الفيصل و ترکی فيصل و بندر بن س��لطان که 

طرفدار اعمال رویکردهای تندتر عليه ایران هستند.
در این ميان فضا برای فعاليت افرادی نظير مقرن 
بن عبدالعزیز که در حال حاضر وليعهد عربستان شده 
و گفته می شود از رویکرد مالیم تری برخوردار است، 

سخت خواهد شد.
به این ترتيب پيش بينی می شود در عين حالی که 
جنگ قدرت در داخل عربستان تشدید می شود، فضا 
ب��رای فعاليت جریان های ضدایرانی نيز تقویت ش��ود 

ب��رای همين نمی توان پيش بينی کرد آینده خوبی در 
انتظار روابط تهران و ریاض باشد.  

با مرگ عبداهللا روابط ایران و عربستان 
تیره تر می شود

روزنامه االخبار در تحليلي به بررس��ي مناس��بات 
عربستان با کشورهاي همسایه از جمله ایران پرداخت 
و چني��ن جمع بندي کرد که با م��رگ عبداهلل روابط 
ایران و عربس��تان تيره تر خواهد ش��د. در تحليل این 

نشریه در مورد روابط ایران و عربستان آمده است:
در پرونده ایران، چيز جدیدی در مواضع عربستان 
مش��اهده نمی ش��ود، نش��انه ها حاکی از آن است که 
فرصت ه��ای نزدیکی ایران و عربس��تان کمتر ش��ده 
اس��ت. این پرونده برای بيش از 20 س��ال در دس��ت 
جناح ملک عب��داهلل بن عبدالعزیز بود. اکنون با مرگ 
او فرصت ه��ا برای دور ش��دن ری��اض از تهران فراهم 
می شود، مگر این که خطری دراماتيک به وجود بياید 
یا خطر مش��ترکی وجود داش��ته باشد که نزدیکی دو 

کشور را ایجاب کند.
سياست های نفتی عربستان نيز ثابت خواهند ماند 
و تغيير نخواهند کرد، افزایش ناگهانی قيمت نفت که 
ب��ه دليل مرگ ملک عبداهلل به وج��ود آمد زیاد دوام 
نخواهد داشت و به زودی دوباره سقوط قيمت ها آغاز 
خواهد شد. مگر این که حادثه امنيتی دراماتيکی رخ 
دهد که باعث نگرانی بازارهای جهانی شود. عربستان 
از نفت به عنوان س��الحی برای جنگ با ایران استفاده 
می کند، ایاالت متحده نيز با عربس��تان در این جنگ 
ش��ریک شده است تا روس��يه را از ميدان به در کند. 
این وضعيت تا آخر ادامه خواهد داش��ت تا زمانی که 

این سالح از ارزش بيفتد.

صاحب منصبان بزرگ یعنی س��عودالفيصل و متعب 
بن عبدالعزیز وزاری خارجه و گارد ملی هنوز برکنار 
نش��ده اند که عدم برکناری آنها ب��ه ضرورت مراعات 
موازنه در درون خاندان س��لطنتی ب��از می گردد اما 
هر دو به عضویت در کميته امور سياس��ی - امنيتی 
منصوب ش��ده اند که ریاس��ت آن بر عهده محمد بن 
نایف گذاشته شده اس��ت. یعنی ضمن حفظ احترام 
سن وس��ال و موازنه ه��ای دروني خاندان س��لطنتی، 
ليک��ن دیگ��ر نق��ش کلي��دی در اتخ��اذ تصميمات 
نخواهند داشت. هر چند که به نظر می رسد هيچيک 
در جلس��ات این کميت��ه حاضر نخواهند ش��د و به 
همي��ن دلي��ل در این حکم به آنها اجازه داده ش��ده 
اس��ت تا نماینده خود را به این جلس��ات اعزام دارند 
و ای��ن یعنی زمينه برکن��اری آرام آنان از قدرت و یا 
حداقل دوری از روند تصميم سازی فراهم شده است.
به نظر می رس��يد یک��ی از مهمترین چالش های 
سياس��ی عربس��تان نحوة انتقال قدرت از نس��ل اول 
جانش��ينان ملک عبدالعزیز )فرزندان( به نس��ل دوم 
)نوادگان( باشد که همواره پرسشی مهم در سرنوشت 

و آینده این حکومت بود و اینک با آرامی پش��ت سر 
گذاشته شده است زیرا پس از این دیگر روشن است 
که محمد ب��ن نایف )وليعه��د دوم( بر تخت خواهد 
نشس��ت. محمد ب��ن نایف که خود فاقد فرزند پس��ر 
اس��ت، راهی جز این ندارد که یکی دیگر از نوادگان 
عبدالعزیز را به وليعهدی خود تعيين کند که به نظر 

می رسد فردی جز محمد بن سلمان نخواهد بود.
ام��ا عربس��تان با چالش ه��ای بس��يار مهمی در  
منطقه دست به گریبان است. افزون بر عراق، سوریه 
و لبن��ان اینک یمن نيز به دل مش��غولی س��عودی ها 

افزوده شده است.
دولت عربس��تان س��عودی در مورد یمن از نبود 
یک اس��تراتژی ثابت رن��ج می برد. از یکس��و باید از 
جریان هاي س��لفی و اخوانی متحد س��لفی حمایت 
کن��د ت��ا حوثی های زی��دی خيلی ق��درت نگيرند و 
از س��وی دیگر ناآرامی گس��ترده در یم��ن می تواند 
مرزهای جنوبی آن کش��ور را به خط��ر اندازد. لذا به 
نظر می رسد عربستان سعودی که نمی تواند تحوالت 
اخي��ر در یمن را به راحتی هضم کند، به ش��عله ورتر 

کردن آتش درگيری های طائفه ای - قبيله ای در این 
کشور همت گمارد.

اما ش��اید مهمترین چالش  عربستان سعودی در 
ام��ر مقابله با جریان القاعده در تنظيم مناس��بات با 
طبقه روحانيون وهابی نهفته باش��د که ملک عبداهلل 
عماًل رویارویی با آن را در دستور کار قرار داده بود اما 
به نظر نمی رسد باند جدید قدرت توان این رویارویی 
را داشته باشد لذا احتماال تالش خواهد شد تا ضمن 
تداوم مس��ئوليت نوادگان محمد ب��ن عبدالوهاب در 
ام��ور قضایی و دین��ی، مقابله جدی ب��ا جریان های 

افراطی وهابی - تکفيری در دستور کار باشد.
هر چه باش��د عربس��تان از یک پيچ مهم در امر 
جانش��ينی و حل اختالفات در درون ساختار قدرت 
عبور ک��رده اس��ت اما چالش ه��ای مه��م داخلی و 
منطق��ه ای همچنان پيش روی آن قرار دارد. ش��اید 
بهتری��ن راه��کار دوری از ماجراجوی��ی و تفاه��م با 
قدرت ه��ای مهم منطق��ه ای و مهمتری��ن آنها یعنی 
جمهوری اس��المی ایران برای جلوگيری از بی ثباتی 

بيشتر در منطقه باشد. آیا چنين خواهد شد؟ 
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امسال برای دومين سال متوالی دولت الیحه بودجه را درست رأس موعد مقرر 
در قانون، به مجلس ش��ورای اسالمی تقدیم کرد. مطابق آیين نامه داخلی مجلس 
شورای اسالمی، دولت موظف است هر سال الیحه بودجه سال آینده را تا 1۵ آذر 
به مجلس ارائه کند تا مجلس نيز زمان کافی برای بررس��ی الیحه و تصویب آن و 

ارائه آن به شورای نگهبان پيش از پایان سال در اختيار داشته باشد. 
این در حالی اس��ت که در دولت های گذشته بویژه دولت های نهم و دهم، عدم 
ارائ��ه الیح��ه بودجه در موعد مقرر به یکی از چالش های اساس��ی دولت و مجلس 
تبدیل شده بود. دولت دهم تأخير در ارائه الیحه بودجه را به 40 و ۵0 روز رسانده 
و اساس��اً فرصت بررس��ی را از مجلس گرفته بود. اما از س��ال گذشته و با روی کار 
آم��دن دولت یازدهم، ارائه بودجه ب��ه مجلس روی یک روال منطقی قرار گرفته و 

دست کم یکی از چالش های کهنه ميان دولت و مجلس از بين رفته است.

فرآیند بررسی بودجه در مجلس 
روال بررس��ی لوای��ح بودجه در مجلس به این صورت اس��ت که پس از تقدیم 
الیحه، کميس��يون های تخصصی هر کدام به طور مستقل شروع به بررسی الیحه 
از منظ��ر بنده��ا و موضوعات مرتبط با ح��وزه تخصصی خود می کنن��د. در پایان 

این مرحله هر کدام از کميس��يون های تخصص��ی نظرات و دیدگاه های خود را در 
خصوص الیحه بودجه جمع آوری کرده و به کميسيون تلفيق بودجه ارائه می کنند.

کميس��يون تلفيق، یکی از کميس��يون های غيردائم مجلس ش��ورای اسالمی 
اس��ت که معموالً در زمان های بررسی لوایح بودجه و برنامه های توسعه در مجلس 
تشکيل می شود. اعضای این کميسيون را 4۵ نفر از تمام کميسيون های تخصصی 
مجلس ش��ورای اسالمی تشکيل می دهند و ریاست آن نيز معموال بر عهده رئيس 
کميس��يون برنامه و بودجه مجلس قرار دارد. کميسيون تلفيق به محض تشکيل، 
الیحه بودجه را بند به بند مورد بررس��ی ق��رار داده و نظرات خود را در آن اعمال 
می کند و در همين مرحله است که بيشترین تغييرات و اصالحات از سوی مجلس 

در الیحه پيشنهادی دولت انجام می گيرد.
پس از این مرحله، الیحه بودجه در صحن علنی مجلس ش��ورای اسالمی مورد 
بررس��ی قرار گرفته و پ��س از تصویب کليات آن، نمایندگان به بررس��ی بندهای 
مختل��ف الیحه می پردازند. در پایان بررس��ی الیحه بودج��ه در صحن علنی، این 
الیحه به ش��ورای نگهبان ارس��ال می ش��ود تا در صورت تأیيد به »قانون بودجه« 
تبدیل شود. در سال های گذشته با توجه به تأخير های مکرر دولت در ارائه الیحه 
بودجه به مجلس، ش��ورای نگهبان همزمان با بررس��ی بودجه در مجلس نسبت به 

اقتصادی

تغییرات بودجه 94
در عبور از پیچ سخت كمیسیون تلفیق
 حمید اسدی
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بررسی آن اقدام می کرد و نظر خود را در خصوص این الیحه اعالم می کرد. با این 
حال تأخير دولت دهم در ارائه الیحه بودجه س��ال ۹1 کار را به جایی رس��اند که 
مجلس ناچار ش��د برای داشتن فرصت بيشتر بررسی کل الیحه، ابتدا یک تنخواه 
سه ماهه )معادل سه دوازدهم بودجه( را برای این سال به تصویب رسانده و سپس 

در یک فرصت مقتضی، کل الیحه بودجه را مورد بررسی قرار دهد. 
تا قبل از 22 بهمن امس��ال، کار بررس��ی الیحه بودجه سال ۹4 در کميسيون 
تلفيق مجلس شورای اسالمی به پایان رسيده و در آستانه بررسی در صحن علنی 

مجلس شورای اسالمی قرار دارد. 

بودجه 837 هزار میلیارد تومانی
بودجه کل کشور در سال های اخير آنقدر بزرگ شده است که بيان کردن اعداد 
آن به ریال، به عنوان واحد پول رس��می کش��ور، بسيار دشوار شده و لذا بيان این 
اعداد بر حسب تومان کار را تاحدودی راحت تر خواهد کرد. بر همين اساس، دولت 
برای سال 13۹4 یک الیحه ۸40 هزار ميليارد تومانی به مجلس ارائه کرده است. 
به عبارت دیگر می توان گفت مجموع تمام درآمدها و مخارج دولت و شرکت های 

دولتی در سال آینده ۸37 هزار ميليارد تومان پيش بينی شده است.  
دو بخ��ش اصلی بودجه کل کش��ور عبارتند از بودج��ه عمومی دولت و بودجه 
ش��رکت های دولتی. در الیحه سال آینده دولت بودجه شرکت های دولتی را ۵۹6 
ه��زار ميلي��ارد تومان پيش بينی کرده اس��ت. این بخش از بودج��ه در واقع منابع 
و مصارفی اس��ت که توس��ط ش��رکت های دولتی مدیریت ش��ده و دولت صرفا از 
طریق دس��تگاه های مرتبط، بر آن نظارت می کن��د. اما بخش دوم، بودجه عمومی 
دولت اس��ت که در الیحه پيشنهادی، رقم آن 267 هزار ميليارد تومان پيش بينی 
ش��ده بود. این بخش، در واقع پربحث ترین و پرمش��غله ترین بخش بودجه اس��ت 
که اتفاقا بيش��ترین تغييرات مجلس ني��ز در همين بخش از بودجه اتفاق می افتد. 
بودجه عمومی دولت چگونگی دخل و خرج مجموعه دولت ش��امل وزارتخانه ها و 

دستگاه های دولتی را برای مدت یک سال نشان می دهد. 
بودجه عمومی دولت خود از دو بخش بودجه جاری )یا همان اعتبارات هزینه ای( 
و بودجه عمومی )یا همان تملک دارایی هایی سرمایه ای( تشکيل شده است. بودجه 
جاری، همان طور که از نامش پيداست، هزینه های جاری و مخارج مستمر دولت را 
در یک س��ال پوشش می دهد و بخش عمده آن به حقوق و دستمزد کارکنان دولت 
اختصاص دارد. این موضوع در خصوص وزارتخانه هایی که تعداد ش��اغالن زیادی را 
پوش��ش می دهند، پررنگ تر است و برای مثال، نزدیک به 100 درصد بودجه جاری 
وزارت آم��وزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و دس��تمزد کارکنان این وزارتخانه 
می ش��ود. در ایران با توجه به گس��تردگی دولت، بودجه جاري همواره بيش از ۸0 

درصد بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص داده است.
اما بودجه عمرانی دول��ت را به نوعی می توان موتور 
توس��عه کش��ور دانس��ت. هزینه های عمرانی دولت، با 
افزایش تقاضا ب��رای کاالهای مصرفی، منجر به افزایش 
تحرک و رش��د اقتصادی کشور می شود. با این حال در 
سال های آخر دولت س��ابق، اعمال تحریم های سنگين 
غرب عليه کش��ورمان که به کاهش ش��دید درآمدهای 
دول��ت از محل صادرات نفت منجر ش��د، در کنار عدم 
مدیریت صحيح شرایط بوجود آمده توسط دولت وقت، 
باعث ش��د تا س��هم بودجه عمران��ی در بودجه عمومی 
دولت به کمترین ميزان خود رسيده و همين امر یکی از 
زمينه های رشد اقتصادی منفی کشور طی سال های ۹1 
و ۹2 را فراهم آورد. این در حالی است که دولت یازدهم، 
ب��ا علم به این موضوع و اعمال یک برنامه ریزی نس��بتا 
دقيق، بار دیگ��ر بودجه عمرانی را افزایش داد و موجب 
تحرک بخشی به بخش های مختلف اقتصادی کشور شد. 

تبصره هایی که دائمی نشد
لوای��ح بودجه از آنجا ک��ه دربرگيرنده تمام دخل و 
خرج دولت و ش��رکت های دولتی در مدت یک س��ال 
هس��تند، معم��وال لوایح قط��ور و پرحجمی به ش��مار 

می روند که بررس��ی آنها وق��ت زیادی را هم از دولت و هم از مجلس می س��تاند. 
از س��وی دیگر بس��ياری از بندها و تبصره های بودجه را مواردی تشکيل می دهند 
که همواره در س��ال های مختلف ب��ا تغييراتی جزئی و گاه ب��دون تغيير در لوایح 
دولت به مجلس ارائه می ش��وند. لذا دولت و مجلس همواره در این اندیشه بوده اند 
ک��ه حتی االمکان بندها و تبصره ه��ای دائمی را از لوایح س��االنه منفصل نموده و 
در قانونی جداگانه به تصویب برس��انند. بر همين اس��اس بود که در س��ال 13۸0 
مجلس با تصویب قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، تکليف برخی از این 

تبصره های تکراری را مشخص کرد.
ب��ا این حال، با گذش��ت زمان و تغيير برخی از ش��رایط و مقررات کش��ور، بار 
دیگر این نياز احس��اس ش��د که به منظور کم کردن از بار لوایح بودجه س��االنه، 
الیحه ای با عنوان »الحاق موادی به قانون تنظيم بخش��ی از مقررات مالی دولت« 
از س��وی دولت تقدیم مجلس ش��ود. این الیحه در 1۸ مرداد سال ۹3 با قيد یک 
فوریت تقدیم مجلس ش��د. در این الیحه م��واردی همچون، تعيين تکليف درآمد 
ش��رکت نفت از صادرات نفت، تعيين قيمت نفت در بودجه، تعيين قيمت خوراک 
تحویلی به پاالیش��گاه ها و پتروشيمی های کشور، تعيين تکليف رابطه شرکت های 
موضوع س��هام عدالت با دولت، تعيين تکليف درآمدهای ش��رکت ها و سازمان های 
دولتی و نحوه نگه داری این درآمدها، وضعيت مالياتی شرکت های دولتی، واگذاری 
طرح های عمرانی به بخش خصوصی، تصميم گيری در خصوص پروژه های عمرانی 
جدید و اصالح ساختار صندوق های بازنشستگی مطرح و قرار شد در خصوص آنها 

تصميم گيری شود. 
کميس��يون برنام��ه و بودجه نيز از نيمه ش��هریور کار بررس��ی این الیحه ۵۵ 
م��اده ای را آغ��از کرد. اما این الیحه در صحن علنی از س��وی نمایندگان رد ش��د 
که به گفته برخی نمایندگان علت رد الیحه نه مس��ائل فنی، بلکه عدم مش��ورت 
با کميس��يون هاي تخصصی بوده اس��ت. نمایندگان معتقد بودند کميسيون برنامه 
و بودجه بدون آن که نظرات دیگر کميس��يون ها را اخذ کند، اقدام به بررس��ی و 

تصویب الیحه پيشنهادی دولت کرده بود. 

همزمانی ارائه بودجه با تحوالت جهانی قیمت نفت
ارائ��ه به موقع الیح��ه بودجه این ب��ار خيلی هم خوش یمن نب��ود چرا که در 
فاصله تصویب بودجه در دولت و ارائه آن به مجلس تا همين روزهای اخير، بهای 
جهان��ی نفت به کمتر از نصف تقليل پيدا کرد. در حالی که دولت تصور می کرد با 
پيش بينی قيمت 70 دالری برای نفت در الیحه بودجه، س��طح اطمينان خوبی را 
برای درآمدهای س��ال آینده خود پيش بينی کرده اس��ت اما کاهش متوالی قيمت 
نفت، تمام معادالت را به هم ریخت و بس��ياری از حس��اب و کتاب ها را زیر سئوال 
برد. دولت پيش بينی کرد در س��ال آینده پس از کس��ر سهم صندوق ذخيره ارزی 
و س��هم 14 درصدی شرکت ملی نفت، حدود 70 هزار 
ميلي��ارد تومان از هزینه های خود را از محل فروش ارز 
حاص��ل از صادرات نفت تامين کند، اما س��قوط قيمت 
نفت به حوالی 4۵ دالر باعث ش��د تا این محاسبات به 

هم بریزد. 
با وجود کاهش ش��دید قيمت نف��ت، دولت حاضر 
نشد از س��هم 70 هزار ميليارد تومانی نفت در بودجه 
سال آینده چشم بپوشد. وزیر اقتصاد و رئيس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی در مصاحبه خود این گونه عنوان 
می کنند که قيمت واقعی نفت در س��ال آینده بيش��تر 
از 4۵ دالر خواه��د ب��ود و به صرف ای��ن که بهای این 
کاالی اس��تراتژیک اکنون به کف خود رس��يده لزومی 
ندارد تمام محاس��بات خود را بر این مبنا استوار کنيم. 
توجيه دوم مس��ئوالن دولتی در خصوص عدم پذیرش 
قيمت��ی کمتر از 70 دالر برای بودجه س��ال آینده آن 
اس��ت که الیحه بودجه به اندازه کافی منعطف بوده و 
چنانچه قيمت مؤثر نفت در بودجه س��ال آینده کمتر 
از 70 دالر بود، می توانيم به همان اندازه از هزینه های 
خود کم کنيم و لذا نيازی نيس��ت که قيمتی کمتر از 

70 دالر را برای نفت در نظر بگيریم.

ارائه به موقع الیحه بودجه این بار خیلی 
ه�م خوش یمن نبود چ�را که در فاصله 
تصویب بودجه در دول�ت و ارائه آن به 
مجل�س تا همین روزه�ای اخیر، بهای 
جهانی نفت به کمتر از نصف تقلیل پیدا 
کرد. در حالی که دولت تصور می کرد با 
پیش بینی قیم�ت 70 دالری برای نفت 
در الیحه بودجه، سطح اطمینان خوبی 
را ب�رای درآمده�ای س�ال آینده خود 
پیش بینی کرده است اما کاهش متوالی 
قیم�ت نفت، تم�ام مع�ادالت را به هم 
ریخت و بس�یاری از حساب و کتاب ها 

را زیر سئوال برد.
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ب��ا این حال، مجل��س نظر دول��ت را در این زمينه 
نپذیرفت و کميس��يون تلفيق، اقدام به کاهش س��هم 
درآمدهای نفت از بودجه سال ۹4 کرد. به گفته محمد 
مهدی مفتح، سخنگوی کميسيون تلفيق، اعضای این 
کميسيون س��هم درآمدهای نفتی در الیحه بودجه را 
از 72 ب��ه ۵6 هزار ميليارد توم��ان کاهش داده اند. در 
صورتی که این رقم در صحن علنی مجلس به تصویب 
برسد، دولت عمال 16 هزار ميليارد تومان از درآمدهای 
سال آینده خود را از دست خواهد داد و طبيعتا باید به 

همان ميزان، هزینه های خود را تقليل دهد. 

هدفمندی یارانه ها و حذف یارانه افراد پردرآمد
هدفمندی یارانه ها، از جمله موضوعاتی اس��ت که 
در س��ه چهار س��ال اخير به یکی از اجزاء لوایح بودجه 
س��االنه تبدیل ش��ده اس��ت. در این مي��ان، موضوعی 
که ش��اید بيش��تر از س��ایر مباحث صفحات اقتصادی 
روزنامه ه��ا را به خود اختصاص داده اس��ت، چگونگی 
حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه های نقدی اس��ت. 
در حالی که دولت در الیحه بودجه س��ال ۹3 بندی را 

برای همين منظور پيش بينی کرده بود، عدم تدبير بندی مش��ابه در الیحه بودجه 
س��ال ۹4 باعث ش��د تا انتقادات زیادی متوجه دولت شود. از نظر منتقدان، الغای 
بن��دی که دولت را ملزم به حذف یارانه اف��راد پردرآمد می کرد بدین معنا بود که 
دول��ت هيچ طرحی برای این منظور در س��ال آینده در نظر ندارد و در س��ال ۹4 
نيز همانند چند س��ال اخير، تمام کسانی که متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند 
)حدود 77 ميليون نفر(، این مبلغ را ماهانه در حس��اب های خود دریافت خواهند 
کرد. این گمانه وقتی تقویت ش��د که دولت هزینه های هدفمندی در الیحه را نيز 

4۸ هزار ميليارد تومان پيش بينی کرد یعنی دقيقاً معادل هزینه های سال ۹3. 
ام��ا منتق��دان به یک نکته توج��ه نکردند و آن این که درج بن��د حذف یارانه 
ثروتمن��دان در الیحه بودجه ۹3 به پش��توانه ط��رح خودانصرافی مردم از دریافت 
یارانه صورت گرفته بود؛ طرحی که دولت اميدوار بود بر پایه آن بس��ياری از افراد 
غيرنيازمند به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف داده و کار دولت را تا حد 
زی��ادی پيش ببرند. اما با وجود تقالی فراوان، این طرح در اجرا با موفقيت همراه 
نبود و تعداد افرادی که به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دادند، تقریبا 
ناچيز بود. لذا دولت تنها سالحی را که برای حذف بی دردسر یارانه افراد پولدار در 

اختيار داشت، از دست داد. 
البته کاهش ش��دید قيمت نفت و افت درآمدهای دولت، در سال آینده حذف 
یاران��ه ثروتمن��دان را اجتناب ناپذی��ر کرده،  با این حال، دول��ت تاکنون در مقابل 
درخواس��ت های متعدد مجلس و رسانه ها برای این امر مقاومت کرده است. به باور 
دولتم��ردان، حذف یارانه افراد پردرآمد با توجه به ضعف های موجود در بانک های 
اطالعاتی در اختيار دولت، کار بس��يار دش��واری اس��ت و مطمئناً تبعات زیادی به 
دنبال خواهد داش��ت. در نهایت دولت اعالم کرد، حاضر اس��ت هر تصميم مجلس 
در ای��ن مقوله را پذیرفته و ب��ه آن عمل کند. اما از نگاه منتقدان این موضع گيری 
نيز چندان مطلوب به نظر نمی رس��يد چراکه آنها دولت را مسئول تصميم گيری و 
اجرای برنامه حذف یارانه ثروتمندان می دانند. با این حال همين پيش��نهاد دولت 
باعث ش��د تا کميس��يون تلفيق مجلس ش��ورای اسالمی راس��اً وارد عمل شود و 
طرحی، البته پرحاشيه، را به همين منظور به تصویب برساند، به گونه ای که حتی 

برخی  نمایندگان در اصل تصویب آن نيز تشکيک کرده اند.
بر اس��اس این مصوبه مقرر شده اس��ت چهار گروه در بودجه سال آینده یارانه 
نق��دی دریافت کنند و کس��انی که در این ليس��ت قرار نگيرن��د یارانه آنها حذف 

خواهد شد:
 1- تمامی خانوارهای تحت پوشش کميته امداد و بهزیستی

 2- عشایر و خانوارهای ساکن روستاها
 3- تمامی بازنشس��تگان کشوری و تأمين اجتماعی مشروط به این که حداکثر 

مستمری آنها تا دو ميليون و ۵00 هزار تومان باشد
 4-  تمامی خانوارهایی که برای سازمان هدفمندی احراز شده و درآمد ماهانه 

آنها زیر دو ميليون و ۵00 هزار تومان است.
عالوه بر این قرار ش��د مبلغ یارانه نقدی، ثابت باقی 
مانده و خانوارهای مش��مول یاران��ه نقدی می توانند به 
جای دریافت یارانه، یارانه س��ود تس��هيالت مسکن تا 

یک و نيم برابر یارانه نقدی دریافت کنند.
علي رغم تصویب این موارد در کميس��يون تلفيق، 
اساس��ی ترین مانع حذف یارانه اف��راد پردرآمد، یعنی 
چگونگی شناس��ایی افرادی که بي��ش از 2,۵ ميليون 
تومان در ماه درآمد دارند، همچنان پابرجا باقی نمانده 
اس��ت. در واقع کميسيون تلفيق س��اده ترین راه یعنی 
تعيين یک س��قف درآمدی برای حذف افراد برخوردار 
را انتخاب کرده اس��ت بدون آن که به لوازم آن پایبند 
باشد. این در حالی است که اگر قرار بود صرفاً با تعيين 
یک رقم درآمدی مس��ئله یارانه ثروتمندان حل شود، 

دولت تاکنون چندباره این مشکل را حل کرده بود. 
احم��د توکل��ی، نماینده م��ردم تهران ني��ز از این 
مصوبه انتقاد کرده اس��ت. وی می گوید: به اعتقاد بنده 
نمی توان برای ح��ذف خانوارها از دریافت یارانه نقدی 
درآمد ثابتی را در نظر گرفت به دليل اینکه بطور مثال 
اگر خانوار 6 نفره ای در تهران مستاجر باشد، دو و نيم ميليون تومان درآمد ماهانه 
نمی تواند پاس��خگوی هزینه های خانوار آنها باش��د این در حالی اس��ت که درآمد 
مذکور در شهرستانی مانند بهشهر جوابگو است. بنابراین باید این موضوعات لحاظ 
ش��ود. نباید یارانه نقدی خانواری به ناحق قطع ش��ود. بنابراین برای حذف یارانه 
نق��دی خانواره��ا با درآمد باال بای��د ابتدا تعریف جامع، کارشناس��ی و کاملی ارائه 

شود«.
به هر حال با توجه به اش��کاالت فراوان وارده به این طرح، احتمال تصویب آن 
در صحن علنی مجلس چندان زیاد به نظر نمی رسد و می توان پيش بينی کرد که 
در س��ال آینده تمام هفتاد و چند ميليون متقاضی دریافت یارانه نقدی، این وجه 

را ماهانه دریافت خواهند کرد. 

سرانجام بودجه 1394 
صحن علنی مجلس در روزهای پایان س��ال، ش��اهد بررسی الیحه بودجه سال 
13۹4 خواهد بود. الیحه ای که متعادل ساختن درآمدها و هزینه هایش کار بسيار 
دش��واری خواهد بود. دولت از یک س��و با کاهش مناب��ع درآمدی از محل کاهش 
قيمت نف��ت و تداوم تحریم های غرب عليه صنایع نفتی و نظام بانکی کش��ورمان 
روبروس��ت و از س��وی دیگر باید با افزایش هزینه های مربوط به افزایش حقوق و 
دس��تمزد کارکنان دولت، که در الیحه 14 درصد پيش بينی ش��ده اس��ت و نيز با 
افزای��ش هزینه های طرح های عمرانی و ت��داوم هزینه های پرداخت یارانه نقدی به 

76 ميليون متقاضی دست و پنجه نرم کند.
در عين حال، با توج��ه به کاهش قيمت های جهانی نفت و فراورده های نفتی، 
تقریبا می توان گفت دس��ت دولت برای افزایش قيمت حامل های انرژی در داخل 
نيز بس��ته اس��ت و به احتمال فراوان قيمت برخی از حامل های مهم انرژی بویژه 

بنزین و گازوئيل در سال آینده افزایش نخواهد یافت. 
در کن��ار نکات فوق اما باید به این واقعيت نيز اش��اره ک��رد که کاهش قيمت 
نف��ت با تمام س��ختي  هایی که می تواند به همراه داش��ته باش��د، یک پيامد خوب 
و اميدوارکننده خواهد داش��ت و آن کاهش وابس��تگی بودجه به درآمدهای نفتی 
خواهد بود. در حالی که دولت وابس��تگی بودجه به درآمدهای نفتی را با نفت 70 
دالری حدود 33 درصد پيش بينی کرده بود، با کاهش قيمت نفت به کمتر از ۵0 
دالر، می توان اميدوار بود که سهم نفت در بودجه سال آینده به کمتر از 30 درصد 
تقلي��ل یافته و در صورت مدیریت صحيح دولت از درآمدها طی س��ال های آینده 
بتوان سهم نفت را به جایگاهی رساند که حتی بدون درآمدهای نفتی نيز دخل و 

خرج قابل مدیریت باشد.
می توان پيش بينی کرد دولت دکتر روحاني س��ال س��ختی را پيش رو خواهد 
داش��ت اما در گذش��ته نيز دولت های عملگرا نش��ان داده اند که با تدبير از دوران 

سخت و پيچ های تند می توان عبور کرد. 

دول�ت از یک س�و ب�ا کاه�ش منابع 
درآم�دی از محل کاه�ش قیمت نفت 
علی�ه  غ�رب  تحریم ه�ای  ت�داوم  و 
صنایع نفتی و نظام بانکی کش�ورمان 
روبروس�ت و از س�وی دیگ�ر بای�د با 
افزای�ش هزینه های مربوط به افزایش 
حقوق و دس�تمزد کارکن�ان دولت که 
در الیح�ه 14 درصد پیش بینی ش�ده 
اس�ت و نی�ز ب�ا افزای�ش هزینه های 
طرح ه�ای عمرانی و تداوم هزینه های 
پرداخ�ت یارانه نقدی ب�ه 76 میلیون 

متقاضی، دست و پنجه نرم کند.
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وگو
گفت 

اشاره:
آنچه مي خوانید حاصل گفتگوي ما با مهندس 
علي زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزارت 
آموزش و پرورش است. ایشان در سوابق خود 
دبیری دبیرستان های تهران، تدریس در مراکز 
تربیت معلم، مسئولیت گروه های آموزشی، 
معاونت آموزشی شهر تهران، مشاورت وزیر 
آموزش و پرورش، مدیرکلي دفتر تالیف سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و مشاورت 
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی را دارد و 
این امر به این معناست که با حوزه هاي مختلف 
کار آموزش و پرورش آشناست. شنیدن نظرات 
ایشان در حوزه پرورشي حتما براي کساني 
که در حوزه امور تربیتي تالش مي کنند، مفید 
خواهد بود.

علي زرافشان
 معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش 

در گفتگو با تربیت سیاسي اجتماعي:

فعالیت های تربیتی
 باید متناسب با تحوالت روز تغییر كند 
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  بس�م اهللا الرحم�ن الرحیم. جناب زرافش�ان! از ش�ما که 
وقت ت�ان را براي انجام این گفتگو در اختیار ما گذاش�تید، تش�کر 
مي کنیم. اغلب سر و کار ما با پرورشی هاست و از آنها می شنویم که 
نیروهای آموزش هم باید در خدمت فعالیت هاي پرورش�ی و تربیت 
قرار گیرند. نگاه ش�ما به عنوان یک معاون آموزش�ی به مقوله تعلیم 

و تربیت چگونه است؟
زرافش�ان: بسم اهلل الرحمن الرحيم. س��ؤالی که مطرح کردید، سؤال رایج در 
ادبيات آموزش و پرورش ایران اس��ت و آن هم به دليل ترجمه ای اس��ت که از واژه 
education ش��ده ک��ه آن را »آموزش و پ��رورش« ترجمه کرده ان��د. همين باعث 

ایجاد دوگانگی در بخش آموزش و بخش پرورش ش��ده اس��ت. البته بعد از انقالب 
تالش های زیادی ش��د که یک آش��تی بين این دو قسمت برقرار شود. درحالی که 
بس��ياری این واژه را آموزش پرورش ترجمه کرده اند که بين این دو مفهوم جدایی 
نباش��د. آخرین تالشی هم که انجام شده، تدوین سند ملی است که در آنجا برای 
جلوگي��ری از ایج��اد دوگانگی، این واژه »تربيت« معنا ش��ده اس��ت، نه »تعليم و 
تربيت« و نه »آموزش و پرورش«. علت هم این است که اگر تربيت را یک مفهوم 
ع��ام در نظر بگيری��م، به هيچ وجه قاب��ل تفکيک از امر آموزش نيس��ت. چه معلم 
پرورشی باشد، چه معلِم تاریخ و جغرافيا، همين که در مدرسه برای تدریس حضور 
دارد، ناگزیر به تربيت هم مش��غول است. البته منش و شخصيت معلم نيز در این 
مسئله تأثيرگذار است. امروز دوستی می گفت، یکی از اساتيد را بردم خدمت یکی 

از صاحب نظران حوزه تعليم و تربيت. اولين سؤالی که 
آن صاحب نظر از ایش��ان پرس��يد این بود که معلم تو 
که بوده اس��ت؟ آن استاد هم گفت، در دوران دبستان 
معلمی داشتم که زندگی ام تحت تأثير او شکل گرفت. 
منظور اینکه اگر مطابق آنچه در س��ند آمده است لفظ 
تربي��ت را در نظ��ر بگيریم، این دوگانه که گاه ش��کل 

تعارض هم به خود می گيرد، حل می شود.
البت��ه برخی معتقدند نظام آموزش��ی م��ا بر محور 
آموزش اس��توار ش��ده و باید به محور فرهنگ و تربيت 
برگردد. این به معنای این نيست که این نظام آموزشی 
بر محور دانش اس��توار شده اس��ت. به هرحال، آنچه در 
آم��وزش و پرورش ما مورد توجه قرار گرفته، موضوعات 
درسی اس��ت، اما اینکه خود معلمی که این درس ها را 
تدری��س می کند، آن صالحيت های تربيتی را نداش��ته 
باشد، بحث دیگری است. شاید خاطرتان باشد که برای 
یک دوره طوالنی بحثی در آموزش و پرورش مطرح بود 

به نام تعميم تربيت و آنها اتفاقاً عکس این رویکرد را دنبال می کردند که نه تنها همه 
آم��وزش باید به خدمت تربيت دربياید بلکه تربيت هم باید در خدمت آموزش قرار 
بگيرد. ممکن اس��ت گاهي از »فعاليت های تربيتی« صحبت  کنيم که بحث دیگری 
است، اما وقتی بحث تربيت به معنای عام آن مطرح است، به نظر می رسد با به کار 

بردن لفظ تربيت این مناقشه قابل حل باشد.
 در س�ند تحول ساحت هایی که تعریف ش�ده، به گونه ای 
است که تربیت اعتقادی- اخالقی در مرحله اول و تربیت سیاسی- 
اجتماعی در مرحله دوم اس�ت. به نظر می آید این دو حوزه، بخشی 
ب�ه آم�وزش ربط پیدا می کند، بخش�ی هم به هم�ان مفهوم فعالیت 

پرورشی، و بخشی هم به مفهوم عام تربیت کردن.
زرافش�ان: وقتی در س��ند از س��احت ها صحبت می شود، درس��ت است که 
س��احت های مختلفی برای انسان ذکر می شود، اما این هم گفته می شود که اینها 
ابعاد وجودی یک نفر اس��ت و درواقع اگر قرار باش��د تربيت اتفاق بيفتد، باید این 
س��احت ها به ش��کل متوازن و یکپارچه اتفاق بيفتد و اگر قرار باشد تفکيکی ميان 
این س��احت ها اتفاق بيفتد، معنایش این اس��ت که ما وجود انس��ان را به ساحت 
اعتقادی، ساحت سياس��ی و اقتصادی و دیگر ساحت ها تجزیه کرده ایم. به همين 
جهت باید تأکيد کنم، نگاهی که در س��ند وجود دارد، نگاهی یکپارچه است. البته 
در بين س��احت ها برای س��احت دینی دو کارکرد تعریف می ش��ود، مثل آنچه در 
مبانی نظری سند وجود داشت که به بحث مبانی دینی از دو جهت توجه می شد؛ 
یکی اینکه این مبانی دینی جهت دهنده و رنگ دهنده به همه مبانی دیگر هستند 

و یکی هم اینکه این مبانی باید به مثابه مبنایی در کنار دیگر مبناها حضور داشته 
باش��د. لذا یک وقتی از ساحت اعتقادی به عنوان یک ماده درسی صحبت می کنيم 
که در قالب درس تعليمات دینی تعریف می ش��ود، اما یک وقت هم مثاًل وقتی از 
س��احت اقتصادی صحبت می کنيم، درواقع از اقتص��اد مبتنی بر آموزه های دینی 
می گویيم، اینجاس��ت که س��احت اعتقادی در همان جای��گاه جهت دهی به دیگر 
س��احت ها تعریف می ش��ود. به همين جهت اگ��ر از آن منظر به س��احت تربيتی 
بنگریم، دیگر از این جنبه که یک س��احت تفکيک ش��ده در کنار دیگر س��احت ها 

قرار بگيرد، خارج می شود.
 شما به عنوان یک ش�خصیت آموزشی اگر بخواهید حوزه 

تربیتی را آسیب شناسی کنید، به چه نکاتی می پردازید؟
زرافش�ان: اگر بخواهيم این حوزه را آسيب شناس��ی کنيم، یک بحث همين 
تفکيکی اس��ت که تا س��طح مدرسه خود را نش��ان می دهد. به نظر می آید اقدامی 
که در یک زمانی در ساختار تشکيالت امور تربيتی اتفاق افتاد و در سطح مدرسه 
به جای مربی تربيتی، معاون تربيتی تعریف ش��د. درواقع می خواس��ت در س��طح 
مدرس��ه، فعاليت های تربيتی از س��طح وظای��ف یک مربی به س��طح یک معاون 
مدرس��ه ارتقا پيدا کند تا این معاون بتواند با همه عوامل دیگر مدرس��ه تعامل و 
تقس��يم کار کند و از آنها انتظاراتی را برای حوزه تربيت طلب کند. خيلی وقت ها 
ش��خصيت تربيتی یک معلم ریاضی، مثل ش��هيد رجایی، بس��يار جذاب تر از یک 
معلم دینی اس��ت. وظيفه معاون تربيتی این اس��ت که ی��ک وظایفی را برای این 
قبيل معلم��ان تعریف کند و از آنان کمک بگيرد. مثاًل 
اگر شخصيت محبوبی دارد، امام جماعت مدرسه شود 
و نماز را در ميان بچه ها رونق دهد. به نظر می رس��د ما 
در این س��ال ها نتوانس��تيم آن بحث تربيت را به همه 
عوام��ل مؤثر بر تربيت تعميم دهيم، زیرا همان طور که 
گفتم اگر تربيت در معنای عام مدنظر باشد، حتی در و 
دیوار مدرس��ه با دانش آموز حرف می زند. نظم مدرسه، 
انضباط، تميزی و ش��ادابی مدرس��ه، اینه��ا همگی بر 
تربي��ت دانش آموز مؤثر اس��ت. بای��د بتوانيم همه این 

عوامل را به خدمت تربيت بگيریم. 
نکت��ه دیگ��ری ک��ه وج��ود دارد، در م��ورد خود 
فعاليت های تربيتی است. نوع فعاليت های تربيتی باید 
متناس��ب با تحوالت روز تغيير پيدا کند. بچه ها تغيير 
می کنند، شرایط اجتماعی تغيير می کند، نيازها تغيير 
می کنند. باید فعاليت های تربيتی خود را با این ادبيات 
و زب��ان منطبق کنند و از این طری��ق بر دانش آموزان 
تأثير تربيتی بگذارند. مس��ئله دیگری که در زمان آقای مظفر اتفاق افتاد، این بود 
که با انبوه درخواست هایی از سوی نيروهای تربيتی مواجه بودیم که می خواستند 
به بخش آموزش��ی تغيير وضعيت دهند و غالب آنها س��نوات خدمت شان به باالی 
20 س��ال رس��يده بود، به این دليل که انجام فعاليت های پرورش��ی در مدرسه به 
نش��اط و شور جوانی نياز دارد. ما آن زمان بر اساس مقررات می گفتيم، اینها نباید 
به بخش آموزش��ی منتقل ش��وند. آن سال یکی از اس��تان ها اعالم کرد، هرکسی 
بخواه��د از آموزش��ی به تربيتی ب��رود موافقت می کنيم و هرک��ه از بخش تربيتی 
بخواهد به آموزش��ی برود هم موافقت می کني��م. بعد ارزیابی کردند و دیدند وضع 
تربيتی خيلی بهتر ش��د. به این دليل که گروهی از نيروهای باانگيزه و جوان وارد 
بخش تربيتی ش��دند و آن دس��ته از معلم��ان تربيتی هم که دیگ��ر به دهه آخر 
خدمت شان وارد شده بودند و نشاط الزم برای کار تربيتی را نداشتند، وارد کالس 
درس شدند و به این دليل که شخصيتی تربيتی داشتند، در جایگاه معلم آموزشی 
هم اثر تربيتی بر دانش آموز گذاشتند. مجموعه این عوامل باعث رونق امور تربيتی 
در آن استان شد. بنابراین، باید شرایطی مهيا شود که از تمام ظرفيت های موجود 

برای رونق امر تربيت استفاده شود.
موضوع دیگر هم که به عنوان یک آسيب مطرح است و مقام معظم رهبری هم 
مکرراً آن را طلب می کنند و از زمانی که قانون احيا تصویب ش��ده، ایش��ان پيگير 
این امر هستند. به نظر می رسد در امور تربيتی باید متناسب با انتظارتی که امروز 
در جامع��ه وجود دارد، باید تغييرات��ی در روش ها و حتی اهداف صورت بگيرد که 

بتواند پاسخگوی قانون احيای معاونت پرورشی باشد.

اگر قرار باش�د تربیت اتفاق بیفتد، 
باید این ساحت ها به شکل متوازن 
و یکپارچه اتفاق بیفت�د و اگر قرار 
باش�د تفکیکی میان این ساحت ها 
اتفاق بیفتد، معنایش این است که ما 
وجود انسان را به ساحت اعتقادی، 
ساحت سیاسی و اقتصادی و دیگر 

ساحت ها تجزیه کرده ایم.
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 اگر از همین منظر یکپارچه به سراغ موضوع تربیت برویم، 
به نظر می رسد مدیران باید نقش محوری پیدا کنند تا از همه عناصر 
داخل مدرسه و حتی سازوکار اداره مدرسه در جهت تربیت استفاده 
ش�ود. اینکه آیا به ش�وراها بها داده شود یا نه، بستری برای فعالیت 
اجتماعی آنها در نظر بگیریم یا نه و مواردی از این دس�ت با نگرش 
مدیر مدرسه گره می خورد. اندیشه مدرسه محوری هم که این روزها 
به ش�کل جدی مطرح است و بسیاری از امور به مدیر مدرسه محول 
ش�ده، حتمًا ایجاب می کند که در بحث تربیت و توانمندسازی مدیر 
و ارتقای س�طح انتظارات از مدیر، تحول ایجاد کنیم. این موضوعی 
اس�ت که بخش عمده آن الاقل در دبیرس�تان ها در حوزه مدیریتی 
شما تعریف می شود. برای ارتقای مدیران مدارس و اعطای اختیار به 
آنها در دوران مدیریت شما چه اتفاقاتی افتاده و یا قرار است بیفتد؟

زرافش�ان: دو سياس��تی که دکتر فانی اعالم کردند و به س��ؤال شما مربوط 
می شود، یکی سياست تعالی مدیریت آموزشگاهی و یکی هم سياست تمرکززدایی 
و مدرسه محوری اس��ت. اگرچه در مدرسه معاون تربيتی هم داریم، همان طور که 
ش��ما فرمودید هدایت مدرس��ه در اختيار مدیر است و اوس��ت که وظایف اجزای 
مختلف را تعریف می کند. به همين جهت، نقش مدیر بس��يار مهم و حائز اهميت 
اس��ت تا بتواند این س��ازمان را درون مدرس��ه ایجاد کند. ما در مجموعه خود در 

بح��ث مدی��ران دو فعالي��ت را دنب��ال می کنيم. یک 
اینک��ه آیين نام��ه ای را تنظيم کردیم 
که بتوانيم به فرآیند انتخاب و انتصاب 
مدی��ران س��امانی بدهي��م و بگویي��م 
از وقت��ی ف��ردی ب��رای مدیریت یک 
مدرس��ه کاندید می شود تا وقتی حکم 
انتصاب را دریافت کند، چه مراحلی را 
بای��د طی کند و در این مس��ير در چه 
ایس��تگاه هایی باید توقف کند و وقتی 
وارد مدرس��ه می شود چه مهارت هایی 
را باید کسب کرده باشد و حتی وقتی 
وارد مدرسه شد، در سال اولی که ابالغ 

یک س��اله دریافت می کند، به چه معناس��ت؟ یعنی چه اتفاقاتی باید بيفتد که 
ابالغ او به ابالغی چهارس��اله تبدیل شود و در غير این صورت، این ابالغ صادر 
نخواهد ش��د. ما این مس��ير را درواقع بر مبنای همان سياست مدرسه محوری 
تنظي��م کردیم و برایش یک دس��تورالعملی تنظيم کردیم و آن را در ش��ورای 
معاون��ان وزارت ط��رح کردیم و معاونان مختلف نظرات ش��ان را مطرح کردند، 

اصالحات الزم را انجام دادیم که ان شاءاهلل بتوانيم آن را اجرایی کنيم.
در این مس��ير از زمان انتخاب به ش��رایط احراز مدیر باید توجه ش��ود، یعنی 
فرد باید صالحيت های عمومی و تخصصی را که برای مدیر تعریف ش��ده، به عنوان 
حداقل ها داش��ته باش��د. بعد از این به مس��يری وارد می ش��ود که باید وظایفی را 
به عن��وان مدیر انجام دهد و آن را در ایس��تگاه هایی ک��ه در اداره آموزش وپرورش 
ب��رای او تعریف می کنيم فراگيرد، از جمله اینکه وظایف تربيتی را باید نزد معاون 
پرورش��ی فراگيرد، وظایف آموزش��ی را نيز نزد معاون آموزش��ی. درواقع، در یک 
مس��ير انتقال تجربه رودررو این فرد را آماده پذیرش مس��ئوليت می کنيم. بعد از 
ای��ن باید دوره های آموزش ضمن خدمتی را که برای ش��روع به کار مدیریت الزم 
است طی کند و بعد از این مراحل است که ابالغ مدیریت خود را دریافت می کند. 
س��پس در آن یک س��الی که حکم مدیریت را دریافت کرده است، باید نظارتی از 
س��وی اداره آموزش وپرورش بر او صورت گيرد که آیا وظایف محوله را به درس��تی 
انج��ام می دهد یا خير. در پایان این مراحل و پس از ارزیابی دوره یک س��اله ابالغ 
مدیریت چهارساله برای او صادر می شود. در دوره یک ساله هم آموزش هایی برای 
او در نظر گرفته شده که باید آنها را طی کند. مشکلی که وجود دارد این است که 
تصور می کنيم هر معلم خوبی می تواند یک مدیر خوب هم باشد و تصور می کنيم 
هرکس��ی دانش و اطالعات الزم را در حوزه مدیریت دارد. به همين جهت به یک 
معل��م ابالغ می دهيم و می گویيم حاال برو مدیریت را ش��روع کن. او هم می رود و 
ب��ا آزمون و خطا کار می کند. درحالی که در مس��يری که م��ا طراحی کردیم، فرد 
از قبل می داند قرار اس��ت چه وظایفی را عهده دار ش��ود. حتی گفته ش��ده مدیر 

قبلی باید هنگام تحویل مدرس��ه به مدیر جدید، شناس��نامه مدرسه، اعم از تعداد 
دانش آموزان، تعداد کالس ها، عملکرد آموزش��ی، عملکرد تربيتی و امثال آن را در 
اختيار او قرار دهد که مدیر با ش��ناخت کامل از نقاط ضعف و قوت مدرس��ه کار 
خود را آغاز کند. به نظر می آید اگر این اتفاق بيفتد، یکی از قدم های خوبی است 
که در راس��تای ارتقای مدیریت انجام می ش��ود. کار دیگری که امسال در ۵700 
مدرس��ه در راستای سياست تعالی مدیریت آموزش��گاهی آغاز کرده ایم این است 
ک��ه برای مدی��ران موجود فرایندهای موجود در مدرس��ه، اع��م از فرایند تربيتی، 
آموزش��ی و بهداشتی را تعریف و شاخص گذاری کردیم و به مدیران آموزش دادیم 
بر مبن��ای خودارزیابی، برنامه بهبود را برای مدرس��ه خود تعری��ف کنند. در این 
برنامه خودارزیابی درواقع وضع موجود را بر اساس مالک هایی که مشخص کردیم 
تعریف می کند. یکی از مالک ها هم مالک تربيتی اس��ت، مالک آموزشی، سالمت 
و تربيت بدنی، مالک اداری هم هس��ت که مدیر بر اس��اس امتيازی که هر مالک 
دریاف��ت می کند، برنامه ارتقای مدرس��ه را تدوین می کن��د. برنامه تعالی به نوعی 
می خواهد فرهنگ برنامه ریزی برای بهبود مدارس را برای مدیران و تيم مدیریتی 
مدرس��ه نهادین��ه کند. در این برنامه به جای تکيه بر ف��رد مدیر، بر تيم مدیریتی 
تکيه داریم که بتوان بحث مش��ارکت را نيز در مدرسه سامان داد. این هم یکی از 
کارهایی اس��ت که فکر می کنيم بتواند به م��ا کمک کند. همان طور که گفتم این 
طرح امس��ال در ۵700 مدرسه در سراسر کش��ور در حال اجراست، تقریباً در ده 

مدرسه از هر منطقه کشور.
عالوه ب��ر ای��ن، در بحث گروه های آموزش��ی 
تاکنون این گونه بوده است که گروه ها برای دروس 
تخصصی تعریف می شدند، اما ما برای مدیریت هم 
یک گروه آموزش��ی تعریف کردی��م. گروه مدیران 
م��دارس با ه��دف انتق��ال تجربه 
و هم افزایی تش��کيل ش��ده است. 
گروه درس��ی مدیران مانند س��ایر 
گروه ها در جهت ارتقای خود، یک 
فعالي��ت در درون خ��ود دارند، اما 
یک تفاوتی با سایر گروه ها دارند و 
آن اینکه ارتقای کيفيت مدیران به 
طور مستقيم باعث ارتقای کيفيت 
مدرسه خواهد شد. درحالی که در 
کيفيت  افزایش  دیگ��ر،  گروه های 
اعضای گ��روه تنها باع��ث ارتقای 
کيفيت همان درس می ش��ود، اما 
اگر مدی��ران از ظرفيت این گروه 
ایجادش��ده اس��تفاده کنند، باعث ارتقای کيفيت مدرس��ه و مدارس خواهند شد. 
با توجه ب��ه اینکه مدیران مدارس افراد باتجربه و صاحب صالحيتی هس��تند، این 
ظرفيت در آنان هس��ت ک��ه کارهای مثب��ت و خالقانه ای انجام دهن��د. از جمله 
انتظاراتی که از آنان هس��ت این اس��ت که آنچه را به عنوان »مدرس��ه« در س��ند 

چشم انداز آمده، بتوانند به مرحله اجرا درآورند.

تاکنون این گونه بوده اس�ت که 
گروه های آموزشی برای دروس 
تخصصی تعریف می ش�دند، اما 
ما برای مدیری�ت هم یک گروه 
گروه  کردیم.  تعریف  آموزش�ی 
مدیران م�دارس با هدف انتقال 
تجربه و هم افزایی تشکیل شده 

است.
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  این اتف�اق تنها در مورد مدیران موج�ود رخ می دهد، یا 
برای معلمانی که قرار اس�ت به مدیریت مدارس برس�ند هم در حال 

انجام است؟
زرافش�ان: فرآیند انتخ��اب و انتصاب که عرض کردم، درب��اره مدیران جدید 
اس��ت. در آن طرح یکی از برنامه های ما تهيه بانک اطالعات مدیران بالقوه اس��ت، 
زی��را ما برای یک مدرس��ه تنها به ی��ک کاندیدا اکتفا نمی کنيم. برای هر پس��ت 
مدیریتی س��ه نفر نامزد می ش��وند و همه مراحل را طی می کنند تا درنهایت یکی 
از آنان انتخاب ش��ود. بنابراین، دو نفر هس��تند که این مس��ير را طی کرده اند، ما 
ني��ز آنها را ارزیابی کرده ایم. اینها افرادی هس��تند که نام ش��ان در بانک اطالعاتی 
ما ثبت می ش��ود ک��ه هروقت نياز بود بتوان از آنان اس��تفاده ک��رد. این دقيقاً به 
معنای ظرفيت سازی در نيروهاست. یک بخشی هم مربوط به مدیران موجود است 
ک��ه در غالب آموزش ضمن خدمت و مطابق روش های جدید توانمندس��ازی اجرا 
می ش��ود. زیرا آموزش های ضمن خدمت س��نتی، کمتر به ارتقای کيفيت مدیران 
منجر می شد. در همين طرح تعالی کف انتظار خود را این گونه در نظر گرفتيم که 
ظرفيت برنامه ریزی در تيم مدیریتی مدرس��ه ایجاد شود که اگر همين هم محقق 
ش��ود، می توان گفت به موفقيت ارزشمندی دست یافته ایم. حال اگر در مدیری یا 
تيم مدیریتی ظرفيت برنامه ریزی پيدا ش��د، برنامه ریخته ش��ده اجرا شد و بعد بر 
اس��اس ارزش��يابی آن را اصالح کرد، دیگر نور علی نور است. اما اگر در همان حد 
هم محقق ش��ود، این تيم مدیریتی در حين عمل در مدرسه خود، با ظرفيت های 

همان مدرس��ه، کيفيت خ��ود را باال 
برده است. اما در طرح آموزش ضمن 
خدمت سنتی این اتفاق رخ نمی داد. 
البته در س��طح وزارتخانه دکتر فانی 
برنامه های��ی را دارن��د ک��ه یک��ی از 
آنه��ا تربيت مدیران جوان اس��ت که 
مس��ئوليتش به دانش��گاه فرهنگيان 
سپرده ش��ده است. یکی دیگر از این 
برنامه ه��ا این اس��ت که ب��ا توجه به 
آماری که ما از مدیران و رش��ته های 
تحصيلی آن��ان داریم، می توان گفت 
اکثر مدیران ما دانش حوزه مدیریت 
را ندارن��د. به نوعی می ت��وان گفت، 
اکن��ون اف��رادی در ح��ال مدیریت 
هس��تند که معلمان رشته های دیگر 
هس��تند. کاری که قرار اس��ت انجام 
ش��ود این است که این افرادی که به 

صحنه مدیریت آمده اند و توانس��ته اند لياقت خود را اثبات کنند، بتوانند دانش و 
علم مدیریت را نيز بياموزند و مدرسه شان را مطلوب تر از امروز اداره کنند.

 م�ا مکرر با مدیرانی مواجه ش�دیم که بع�د از دو دهه کار 
در آموزش وپرورش تازه با مفاهیمی مثل تیم س�ازی و کار سیستمی 
آش�نا می ش�وند، بنابراین افس�وس می خورند چرا تا کنون اینها را 

نمی دانسته اند. در ارزیابی مدیران شاخصه های تربیتی چقدر نقش 
دارند؟ مثاًل اینکه یک مدیری ش�وراهای دانش آموزی را باور کند، 
ب�ه آنها نقش بده�د، از خطاهای احتمالی دانش آم�وزان بگذرد تا 
زمینه ایجاد بس�تری برای اجتماعی شدن دانش آموز فراهم شود، 

چقدر در ارزیابی های شما تأثیر دارد؟
زرافش�ان: نکت��ه ای که وج��ود دارد و در ارزیابی مدی��ران تأثير می گذارد، 
ساختار س��ازمانی وزارت آموزش وپرورش است. به تعبيری ما احساس می کنيم 
وظيفه ما ارزیابی از فرایند آموزش اس��ت، لذا ش��اخص هایی که تعریف می کنيم 
حول همين محور است. مثاًل اینکه پوشش تحصيلی، ثبت نام، پيشرفت تحصيلی 
در یک مدرسه چگونه است. و اگر سؤالی هم از امور تربيتی می کنيم، برنامه هایی 
اس��ت که خودمان طرحش را ریخته ایم، مثاًل طرحی را در سال اول متوسطه با 
عنوان همگام با قرآن اجرا می کنيم بنابراین، در ارزیابی هم س��ؤال می کنيم این 
طرح چگونه پيش رفته اس��ت؟ یا طرحی با عنوان »مدام« به معنای مش��ارکت 
دانش آموزان در امور مدرسه انجام می شود. بنابراین، ارزشيابی هم بر اساس این 

طرح ها انجام می ش��ود. ول��ی انتظار می رود چيزی ک��ه در حيطه وظایف معاونت 
پرورش��ی و یا معاونت تربيت بدنی هس��ت، در همان حوزه ها انجام شود. در برنامه 
تعال��ی چون ما معيارها را تهي��ه کردیم و آن را برای همه معاونت ها فرس��تادیم، 
این اتفاق افتاده اس��ت، یعنی در این برنامه هویت یکپارچه مدرس��ه مورد س��ؤال 
قرار می گيرد. فعاليت آموزش��ی، فعاليت بهداش��تی، فعاليت ورزش��ی، بحث نماز، 
فعاليت ه��ای فوق برنامه، اردوها، همه با هم مورد س��نجش قرار می گيرد، زیرا در 
این طرح یک چارچوب جامع در نظر گرفته ش��ده اس��ت. اما معموالً در ارزشيابی 
مدیران و درواقع ارزشيابی مدارس، مثل مدارس سرآمد که در دوره دوم متوسطه 
انجام می ش��ود، عمدتاً شاخص ها همان ش��اخص های حوزه وظایف معاونت است. 
ش��اید این کاستی باشد، زیرا عمدتاً مدیران از این امر گله مندند که بخشنامه ها و 
دس��تورالعمل هایی از معاونت های مختلف به آنان ابالغ می ش��ود که خيلی وقت ها 
هم با هم همپوشانی دارند. شاید الزم باشد، فرض بفرمایيد در همين طرح سرآمد، 
برای ارزشيابی، مدیر مدرسه را مدیر مجموعه مدرسه ببينيم و فرم های ارزشيابی 
را به اطالع عزیزان معاونت پرورشی برسانيم تا آنها هم شاخص های خود را در آن 

بگنجانند. اما این موضوع متأسفانه تا به حال کمتر مورد توجه بوده است.
  بخش�ی از کار تربیتی که مد نظر ماس�ت، در غالب تمام 
محتوای آموزش�ی ق�رار می گیرد. معتقدیم دانش آم�وز را باید برای 
آینده تربیت کرد و ب�ه جای اینکه محفوظات حجیمی را در ذهنش 
بریزیم، باید بستری فراهم کنیم که بسیاری از مهارت های زندگی را 
در همین مدرسه بیاموزد. شما محتوای 
مدرس�ه  در  ک�ه  را  ام�روز  آموزش�ی 
تدری�س می ش�ود، چقدر ب�ا نیازهای 
واقع�ی دانش آم�وز و جامعه متناس�ب 

می بینید؟
زرافش�ان: ما مش��کلی در فرهنگ 
آموزش وپ��رورش خ��ود داری��م. به قول 
دکت��ر آران��ی، ه��ر کش��وری فرهن��گ 
آموزش وپرورش مخصوص خود را دارد و 
در چارچوب آن کار می کند. اش��کالی که 
در نظام تعليم و تربيت داریم این اس��ت 
ک��ه تصور می کنيم محتوای مکتوب می تواند تمام نيازها را برطرف کند، لذا 
همه به دنبال این قس��مت هستند. حتی امروز بيش از 110 سازمان بيرون 
از وزارت آموزش وپ��رورش درخواس��ت کرده اند که محت��وای مرتبط با آنان 
در کتاب های درس��ی گنجانده ش��ود. حتی به جایی رس��يد که در دوره ای 
کالس ه��ای تربيتی هم محت��وای مکتوب پيدا کرده ب��ود. حتی در دوره ای 
که من مدیرکل دفتر تأليف کتاب های درس��ی بودم، مس��ئوالن وقت تربيت 
بدنی آمده بودند و اصرار داش��تند برای درس تربيت بدنی هم کتاب داشته باشيم 
و بچه ها مثل درس های دیگر س��ر کالس بنش��ينند و این درس ها را بياموزند که 
البته ما نپذیرفتيم. زیرا می خواس��تيم الاقل این یک س��اعت زمان بانشاطی را که 

بچه ها دارند، از آنان نگيریم.
ام��ا امروزه به نظر می آید بس��ياری از اهداف آموزش وپرورش��ی باید در غالب 

ب�ا توج�ه ب�ه آم�اری که م�ا از 
تحصیلی  و رش�ته های  مدیران 
آنان داری�م، می توان گفت اکثر 
مدیران ما دانش حوزه مدیریت 
را ندارن�د. ب�ه نوع�ی می توان 
گفت، اکن�ون اف�رادی در حال 
مدیری�ت هس�تند ک�ه معلمان 

رشته های دیگر هستند.
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فعاليت های عملی دانش آموزان محقق ش��ود. مثاًل در 
زمينه رش��د اجتماعی، تصور ما این است که اگر کتاب 
تعليمات اجتماعی را نوش��تيم، رش��د اجتماعی محقق 
می ش��ود، درحالی که اصاًل این گونه نيست. زیرا در این 
حالت دانش آموز درنهایت دانش اجتماعی کسب کرده 
و این با رش��د اجتماعی متفاوت است. رشد اجتماعی 
در ی��ک تعامل جمعی، در گفت وگ��و، در اردو و امثال 
این اتف��اق می افتد، ن��ه در کالس درس��ی که بچه ها 
اطالعاتی را فرابگيرند و درنهایت آن را امتحان بدهند. 
بنابراین، به نظر می آید بر اس��اس مبانی نظری س��ند 
تحول که اهداف بلندی را برای تعليم و تربيت کش��ور 
ترسيم کرده، باید بخشی از محتوای علمی و آکادميک 
کتاب های درس��ی را کاهش دهيم و بخش��ی را به این 
دست فعاليت های عملی اختصاص دهيم. مثاًل در کتاب 
فارس��ی ابتدایی تغييرات خوبی اتفاق افتاده، اما چون 
درس اس��ت و باید امتحان گرفته ش��ود، همان بخش 

دانش  محور مهم پنداشته می شود. 
مثاًل در آنجا گفته می ش��ود زبان 
آموزشی تنها به خواندن و نوشتن 
نيس��ت، ب��ه خوب گ��وش کردن 
و خوب س��خن گفتن هم اس��ت، 
زی��را زبان یک��ی از ابزارهای مهم 
ارتباطی انس��ان اس��ت. بنابراین، 
باید بياموزد که خوب از این ابزار 
استفاده کند. یک وسيله دیگر هم 
خوب شنيدن است. درواقع، خوب 
نوش��تن به اندازه خوب شنيدن و 
خوب س��خن گفتن در فراگيری 
زبان مؤثر اس��ت. اینه��ا مواردی 
است که در گذش��ته مورد توجه 

نبود، اما اکنون در کتاب های فارس��ی ابتدایی مورد توجه قرار گرفته است. بخشی 
در این کتاب با نام »به دوستانت بگو« طراحی شده است. رئيس جمهور محترم هم 
خواسته اند کالسی به عنوان کالس گفت وگو برای دانش آموزان در نظر گرفته شود. 
این البته خوب اس��ت، اما با یک فرآیند بهتر می توان این مهم را تحقق بخش��يد. 
بنابراین، باید در نظام ارزشيابی درسی هم برای این گونه فعاليت ها جایی باز کنيم. 
االن یکی از درس های بسيار خوبی که طراحی شده، درس »تفکر و پژوهش« است 
که در پایه ششم در نظر گرفته شده و بعد در پایه هفتم و هشتم با عنوان »تفکر 
و سبک زندگی« ادامه پيدا می کند. این یکی از درس های کليدی آموزش وپرورش 
است که تربيت به مفهومی که مد نظر شماست، محقق می شود. وقتی دانش آموز 
اندیش��يدن را فرابگيرد و بتواند با دیگران بر اس��اس اندیشه تعامل برقرار کند، ما 
توانسته ایم به هدف مهمی دست یابيم. اما این درس باز به جهت همان ارزشيابی 
و نداش��تن فضا و هم نداشتن نيروی انس��انی که توان اجرای این کالس را داشته 
باشد، آن چنان که باید محقق نشده است. به همين جهت به نظر می آید ما گاهی 
اوقات به جای اینکه بيایيم و فرهنگ اش��تباه حاکم بر نظام آموزشی کشورمان را 
تغيي��ر دهيم، خودمان در آن فضا حل می ش��ویم. مث��اًل در امور تربيتی می گویيم 
چون این بخش کالس درس��ی مش��خصی ندارد، موفق نشده اس��ت، بنابراین اگر 
برایش کالس مشخصی با یک کتاب مشخص طراحی کنيم، مشکل حل می شود. 
درحالی که دقيقاً برعکس است و این بخش چون کالس ندارد، می تواند مؤثر واقع 
شود. اما فرهنگ حاکم می گوید شما وقتی می توانيد موفق شوید که مربی تربيتی 
س��ر کالس برود. وقتی به کالس رفت، ناخواس��ته برایش درس تعریف می کنيم، 
وقتی درس طراحی ش��د، باید برایش امتحان برگزار ک��رد و وقتی امتحان برگزار 
شد، کاماًل ناخواسته از روح تربيتی خود جدا می شود. بنابراین، الزم است تغييراتی 
در این نگاه داده ش��ود. البته این مس��يری اس��ت که خيلی از کش��ورها رفته اند. 
مثاًل یکی از کش��ورها در س��ال 1۹۹0ميالدی طرحی شبيه به سند تحول را اجرا 
کرده اس��ت. البته آنها نام این ط��رح را »فعاليت های مطل��وب آموزش وپرورش« 

گذاش��ته اند. در ای��ن ط��رح گفته اند م��ا نمی خواهيم 
دایره المع��ارف تربيت کنيم، می خواهيم افرادی خالق، 
با تفک��ر انتق��ادی و وطن دوس��ت تربيت کني��م. بعد 
گفته اند آیا ش��رایط موجود اجازه تحقق این اهداف را 
می دهد؟ پاس��خ منفی بود. بنابراین، برای رس��يدن به 
ای��ن اه��داف دو اقدام انجام دادند. اق��دام اول این بود 
ک��ه 30 درص��د از محتوای علمی کتاب ه��ا را کاهش 
می دهيم و جای آن را به این فعاليت ها می دهيم. البته 
این بس��يار دشوار است، زیرا س��طح علمی کتاب های 
درسی باید بر اساس یک س��ری استانداردهای جهانی 
تنظيم ش��ود و اگر بخواهيد کار نوینی انجام دهيد که 
تجربه جهانی برایش وجود ندارد، بس��يار مشکل است. 
اما این کار انجام ش��د و این فضا تعریف شد. نکته دوم 
اینک��ه ارزش��يابی کاماًل در نگاه دانش آم��وزان، اوليای 
آنها، جامعه، رس��انه ها و مدیریت مدرس��ه بسيار مهم 
است و این ارزشيابی است که تعيين می کند چه چيز 
مهم است و چه چيز مهم نيست. 
به همين جهت، ش��يوه ارزشيابی 
در مدارس و ش��يوه ارزشيابی در 
آزمون ه��ای ورود به دانش��گاه را 
ه��م در این جهت تغيي��ر دادند. 
به همين جهت، ما هم الزم است 
در این جهت حرکت کنيم. وقتی 
می خواستيم شيوه سالی- واحدی 
را اج��را کني��م، ب��ا ی��ک جدول 
درس��ی مواجه بودیم ک��ه در هر 
نيم س��ال حدودا نُه واحد درس��ی 
داش��ت. وقتی می خواس��تيم این 
را به یک س��ال تبدیل کنيم، باید 
1۸ واحد درس��ی را در یک سال 
می گنجاندی��م. اینه��ا را اقدام کردیم، از جمله دو درس ب��ه نام اقتصاد و مطالعات 
اجتماعی داش��تيم که هرکدام دو س��اعت وقت داشتند که درمجموع چهار ساعت 
می شد. گفتيم این درس اگرچه چهار ساعت زمان دارد، سازمان پژوهش باید تنها 
برای سه ساعت آن محتوای مکتوب تهيه کند، زیرا باید یک ساعت از زمان آن به 
فعاليت های اجتماعی اختصاص پيدا کند. بنابراین، این زمان ایجاد ش��د، اما چون 
معلمان توان اجرای این یک س��اعت را نداشتند، مش��کل به وجود آمد. در همان 
زمان به یکی از مناطق رفته بودم، آنجا اعضای گروه مطالعات اجتماعی گفتند این 
درس��ی که شما ایجاد کرده اید مش��کل دارد، یا زمانش را یک ساعت کم کنيد، یا 
برای آن یک ساعت محتوا توليد کنيد، زیرا ما نمی دانيم در آن یک ساعت باید چه 
کار کنيم. این به ما نشان داد باید برای آن کار نيروی متخصص تربيت می کردیم، 
لذا وقتی بحث درس تفکر و پژوهش مطرح ش��د، پيش��نهاد خود من این بود که 
ای��ن درس را به مربيان تربيتی واگذار کنيم. منتها ن��ه مربيان تربيت فعلی، بلکه 
مربيان��ی که بتوانند این کالس درس را به ش��کلی قابل قبول تدریس کنند. البته 
این پيش��نهاد را از این جهت طرح کردیم که مربی تربيتی وارد سيس��تم آموزش 
ش��ود، اما همه زمانش را صرف کالس نکند، بلکه با کالس ها در ارتباط باش��د تا 
بتواند نقش معلم راهنما را ایفا کند؛ نقش��ی که بر اس��اس آن بتواند فرآیند تربيت 
را در تعام��ل با همه معلمان ایفا کند. اکن��ون چنين معلمی نداریم و باید گروهی 
را آموزش دهيم بنابراین، مربيان تربيتی را برای آموزش دیدن در نظر بگيریم که 

بتوانند با گذراندن دوره های الزم، این مسئوليت را بر عهده گيرند.
بنا بر همه این موارد، ما باید خود را برای انجام این تغيير آماده کنيم. کش��ور 
ما هم البته بشدت تابع ارزشيابی آموزشی است و فشار اوليا و رسانه ها کاماًل حاکم 
اس��ت. درواقع، االن کنکور به تمام نظام آموزش��ی ما جهت می دهد، اما حتماً باید 

این وضعيت را تغيير دهيم.
 مجددا از شما بابت وقتی که گذاشتید تشکر می کنیم.

گاه�ی اوقات به جای اینک�ه بیاییم و 
فرهنگ اشتباه حاکم بر نظام آموزشی 
کشورمان را تغییر دهیم، خودمان در 
آن فضا حل می ش�ویم. مث�اًل در امور 
تربیت�ی می گویی�م چون ای�ن بخش 
کالس درسی مش�خصی ندارد، موفق 
نش�ده اس�ت، بنابرای�ن اگ�ر برایش 
کالس مشخصی با یک کتاب مشخص 
طراحی کنیم، مش�کل حل می ش�ود. 

درحالی که دقیقًا برعکس است
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پس از پایان جنگ س��رد و حذف تهدید نظامی ش��وروی سابق که هدف اصلی 
ش��کل گيری ناتو بود، بس��ياری از آگاهان سياسي استمرار حيات ناتو را غيرضروری 
دانستند، اما از آنجا که سياست خارجی امریکا بر اساس وجود و تهدید دشمن فرضي 
خارجی اس��توار اس��ت، با تئوریزه کردن فضای بعد از جنگ سرد و بر مبنای نظریه 
»برخورد تمدن ها« نه تنها استمرار حيات ناتو را با ماهيت نظامی ضروری دانستند، 
بلکه با توجه به چالش جدید غرب در مقابل بيداری جهان اسالم همچون گذشته به 
شيوه غيررسمی، سازمانی را در حوزه فرهنگ ایجاد کردند که به تعبير مقام معظم 

رهبری می توان آن را »ناتوی فرهنگی« نام نهاد.
معظم له در سال 13۸۵ طي دیدار دانشگاهيان سمنان در مورد ناتوی فرهنگی 
اشاره کردند: »... من پریروز در روزنامه - البته سه، چهار ماه قبل از این، مقاله اش را 
دیده بودم - گزارشی از تشکيل »ناتوی فرهنگی« خواندم. یعنی در مقابل پيمان ناتو 
که امریکایی ها در اروپا براي مقابله با ش��وروی سابق یک مجموعه مقتدر نظامی به 
وجود آوردند، اما برای س��رکوب هر صدای معارض با خودشان در منطقه خاورميانه 
و آس��يا و غيره از آن اس��تفاده می کردن��د، حاال یک ناتوی فرهنگ��ی هم به وجود 
آورده اند. این بس��يار چيز خطرناکی است. البته حاال هم نيست؛ سال هاست که این 
اتفاق افتاده، مجموعه زنجيره به هم پيوسته رسانه های گوناگون - که حاال اینترنت هم 
داخلش شده است و ماهواره ها و تلویزیون ها و رادیوها - در جهتي مشخص حرکت 
می کنند تا سررشته تحوالت جوامع را به عهده بگيرند؛ حاال که دیگر خيلی هم آسان 

و رو راست شده است«.)1(
تأملي در آمار موجود نش��ان می دهد ایران اس��المي دیري اس��ت درگير ناتوي 
فرهنگي اس��ت. غور در حافظه تاریخي یادآور آن اس��ت که در گذشته اي نه چندان 
دور فرزندانمان در ابتداي ش��ب با نواي دلنشين والدین به خوابي نوشين مي رفتند، 
اما از اوایل ده��ه 1370 و بخصوص اواخر دهه 13۸0 به موازات افزایش بهره گيري 
از دس��تاوردهاي مدرنيته در کشور، سریال هاي ماهواره اي از طریق قاب تلویزیون تا 
پاس��ي از شب انيس و جليس خانواده ها ش��د. تلویزیون هاي ماهواره اي فارسي زبان 
در چارچوب نظریه هژموني)2( با ایجاد س��ونامي پخش س��ریال هاي عامه پس��ند به 
بازمهندس��ي کيان خانواده پرداختند و به تغيير س��بک زندگي در مسيري مغایر با 

باورهاي مذهبي و ملي مبادرت ورزیدند.
عوامل متعدد اجتماعي، اقتصادي، سياسي، و فرهنگي بر سبک زندگي اثرگذارند 
ک��ه در این ميان رس��انه در مقام یکي از متغيرهاي فرهنگي از عوامل بس��يار مؤثر 
قلمداد می ش��ود و مهم ترین ش��اخص در تغيير س��بک زندگی در دنيای معاصر به 
ش��مار می رود. در حوزه ماهواره و فضای مجازی، وقتی فرد در مقابل تلویزیون های 
مختلف ماهواره اي و تنوع فضاهای اینترنتی قرار می گيرد، ناخودآگاه احساس اختيار 
در انتخ��اب می کند، اما به واقع به ش��يوه ای جبری و مدیریت ش��ده وارد این عرصه 
می ش��ود و تحت تأثير این فضا قرار می گيرد؛ یعنی اراده اي نامحس��وس پشت تنوع 
و ذائقه س��نجی ش��بکه هاي ماهواره اي و فضای مجازی برای جذب مخاطب و ایجاد 

سواد رسانه ای، سپر دفاعيمقاله
 در برابر ناتوي فرهنگي
 سیدغالمرضا فلسفی، کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی
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س�واد رس�انه اي مانند دماسنجي 
مدرج پیوستاري تلقي مي شود که 
همه اف�راد در آن جایي را به خود 
اختص�اص داده اند. هی�چ نقطه اي 
ب�ر این پیوس�تار وجود ن�دارد که 
ب�ه ات�کاي آن بتوان گفت کس�ي 
فاقد س�واد رس�انه اي است و هیچ 
نقطه اي نیز در باالترین س�طح این 
پیوس�تار نیس�ت که مؤید س�واد 
رسانه اي کامل محسوب شود، چرا 
که در این پیوستار همواره جا براي 

پیشرفت وجود دارد.

تغييرات فرهنگی نهفته است.)3( آمارها نشان مي دهد در 
سال 1374 در تهران یک درصد از مردم ماهواره داشتند 
و از آن اس��تفاده می کردند، درحالی که در س��ال 13۹2 
این ميزان به 71درصد رس��يد که این جهش آماری به 
معنای انفجار استفاده از ماهواره است.)4( نتایج تحقيقي 
دیگر حکای��ت از آن دارد که بين تماش��اي برنامه هاي 
ش��بکه هاي ماهواره با طالق رابط��ه وجود دارد، چرا که 
آمار نش��ان از رشد دو برابری ميزان این پدیده شوم در 
بازه زمانی ده س��اله )از س��ال 137۵ تا 13۸۵( دارد.)۵( 
بدیهي اس��ت تأثير پيام هاي این رس��انه بر نسل جدید 
بيش از دیگران است، چرا که نتایج پژوهشي دیگر نشان 
می دهد، نسل جوان نس��بت به نسل ميانسال بيشتر از 
تلویزیون ه��ای ماهواره ای اس��تفاده می کند و این خود 
حاکي از آن اس��ت که هرچه ميزان استفاده از ماهواره 
افزای��ش یابد، مي��زان گرایش به معياره��ای مدرن در 
انتخاب پوش��ش افزایش و ميزان گرایش به معيارهای 
سنتی در انتخاب پوشش کاهش مي یابد.)6( در این ميان 
آنچه اهميت و چگونگي اثرگذاري رس��انه ها بر س��بک 
زندگي را مش��خص مي کند، سواد رسانه اي است. نحوه 
مواجهه با رسانه و ميزان اثرپذیري از آن به ميزان سواد 

رسانه اي فرد منوط می شود.
از آنجا که سواد رسانه اي گستره اي فراگير است و شامل همه رسانه هاي ارتباط 
جمعي مي شود، ویژگي هایي دارد که مهم ترین آنها پيوستاري و چندبعدي بودن آن 
است. سواد رسانه اي مانند دماسنجي مدرج پيوستاري تلقي مي شود که همه افراد در 
آن جایي را به خود اختصاص داده اند. هيچ نقطه اي بر این پيوستار وجود ندارد که به 
اتکاي آن بتوان گفت کسي فاقد سواد رسانه اي است و هيچ نقطه اي نيز در باالترین 
سطح این پيوس��تار نيست که مؤید سواد رسانه اي کامل محسوب شود، چرا که در 
این پيوستار همواره جا براي پيشرفت وجود دارد. البته جاي افراد روي این پيوستار 
بر اس��اس دیدگاه و چش��م انداز آنها در ارتباط با رسانه ها تعيين مي شود. همچنين 
س��واد رسانه اي که از چهار بعد شناختي، حسي، اخالقي و زیباشناسي تکوین یافته 
مس��تلزم آن است که ش��خص دانش و اطالعاتي که به دست مي آورد فقط در بعد 
شناختي نباشد، بلکه دربرگيرنده ابعادي دیگر چون احساسي، زیباشناختي و اخالقي 

نيز بشود )پاتر، 13۸۵، ص۸1(.
بر اس��اس آمار ارائه ش��ده مبني بر اینکه 20درصد افراد جامعه در فاصله س��ني 
1۵ تا 24 س��ال قرار دارند)7( مي توان ادعا کرد جامعه ایراني جامعه اي جوان است و 
چون این قش��ر جامعه، بویژه نوجوانان پرمصرف ترین استفاده کنندگان از رسانه هاي 
نوین محس��وب مي شوند، ضریب نفوذ مصرف رسانه اي در بين آنان بيش از دیگران 
اس��ت؛ طيفي که سواد فني باالیي دارند، اما سواد رسانه اي آنان در سطحي باال قرار 
ندارد که این مهم به طور طبيعي، س��بک زندگي آنان را در مواجهه با اثر پيام هاي 
رس��انه اي بسيار آسيب پذیر مي کند. پيام هایي که مي تواند منجر به کاهش پایبندي 
آنها به مباحث اخالقي ش��ود و بر کيفيت روابط شان در نهادهاي مختلف جامعه، از 
جمل��ه خانه و مدرس��ه و نيز در روابط بين فردي همچ��ون ارتباط با جنس مخالف 
اثرگذار شود. با ورود وسایل ارتباط جمعي به عرصه اجتماع، قدرت دچار تحول شد 
و اطاعت پذیري جامعه تحت تأثير شيوه هاي ناپيدا و غيرملموس اقناع و تبليغ قرار 
گرفت. امروزه سبک زندگي انسان زیر بمباران پيام هاي رسانه اي قرار دارد، کما اینکه 
تلویزیون در جایگاه تأثيرگذارترین رس��انه عصر حاضر نقش��ي عمده در شکل گيري 
رفت��ار، عقاید، عواط��ف و همچنين روابط فردي و اجتماع��ي ایفا مي کند. منتقدان 
ب��ر این باورند که رس��انه ها همان گونه که مي توانند آگاه کنند، بياموزانند، روش��ن 
کنند، ترغيب کنند، الهام بخش��ند و احساس برانگيزند، مي توانند آسيب برسانند و 
گمراه کنند. بنا بر نتایج نظرس��نجي انجام ش��ده در سال 13۸۸)۸( ميزان بينندگان 
تلویزیون هاي ماهواره اي در سطح کشور از 1۹/3درصد در سال13۸3 به 34/۹درصد 
در س��ال 13۸۸ افزایش یافته است. شبکه هاي تلویزیوني فارسي زبان از جهت تعدد 
و تنوع نيز درخور توجه اند، چرا که بر اساس آمار اعالم شده تعداد این تلویزیون ها از 
سه شبکه در سال 1373 به 12۵ شبکه در سال 13۹1 رسيد که از این تعداد بيش 
از سيزده تلویزیون 24ساعته فقط به پخش سریال و فيلم سينمایی اختصاص دارند. 
مخاطبان تلویزیون هاي ماهواره اي در کشور روزانه به طور متوسط سه ساعت از وقت 
خود را به تماشای برنامه های مختلف اختصاص می دهند که این ميزان در روزهاي 

تعطيل به شش تا هفت ساعت مي رسد. بخش اعظم این 
برنامه ها شامل فيلم های سينمایی، موسيقی و برنامه های 
سرگرم کننده و تفریحی و یا اخبار و برنامه های تحليلی 
است. آمارها در س��ال جاري نيز حکایت از آن دارد که 
در س��ال 13۹3 تعداد تلویزیون هاي ماهواره اي به 14۸ 
شبکه رس��يده، یعني طي 20 سال اخير ساالنه به طور 
متوسط پنج تلویزیون فارسی زبان با رویکرد ذائقه سنجی 
و نيز تغيير ذائقه مخاطب به مجموعه قبلی اضافه شده 

است.)۹(
فصل مشترک نتایج این پژوهش ها نشانگر استفاده 
ناآگاهانه بخش��ي قابل توجهی از مخاطبان ش��بکه هاي 
ماهواره اي و پيدایش نش��انه هایي از انحطاط اخالقي در 
ميان این خيل عظيم، از جمله نوجوانان است. به موازات 
تلویزیون هاي ماه��واره اي، اینترنت نيز بخش مهمی از 
زندگی نس��ل نوج��وان را از جمله درس، س��رگرمی و 
فعاليت ه��ای اجتماعی تحت تأثير قرار داده اس��ت. در 
این زمينه آمارها نش��ان می دهد در س��ال1373 یعني 
یک س��ال پس از ورود اینترنت به ایران 2۵0هزار کاربر 
شهروند وجود داشت، ولي در سال 13۸4 این تعداد به 
1۵ميليون کاربر شهروند رس��يد. ایران در سال 2010 
با 43/2درصد ضریب نفوذ، بيش��ترین ميزان استفاده از 
اینترنت را در غرب آسيا به خود اختصاص داد و طي آخرین آمار رسمي اعالم شده در 
حال حاضر 20 تا 2۵درصد ایرانيان از اینترنت استفاده می کنند)10( که 4/۵ميليون 
نفر از آنان عضو شبکه اجتماعي فيس بوک هستند.11( نيمي از این کاربر شهروندان 
ميانگين سني زیر پانزده سال دارند و از این تعداد ۵6درصد عالقه زیادی به استفاده 
از فضاهای مجازی و بازی های رایانه ای در اوقات فراغت دارند. ساالنه حدود ۹ميليون 
تارنما راه اندازی می شود که 12درصد آنها غيراخالقی هستند.)12( استفاده گسترده از 
اینترنت عالوه بر مش��کالت جسمي و روحي، ازهم گسيختگي اجتماعي و خانوادگي 
را نيز در پي داش��ته است. در چنين شرایطي که رس��انه ها، از جمله تلویزیون هاي 
ماه��واره اي و تارنماه��اي اینترنتي نقش مهمی در پر کردن اوق��ات نوجوانان بازي 
مي کنند، پرداختن به مهارت س��واد رس��انه اي و بررس��ي رابطه آن با سبک زندگي 

ضرورتي اجتناب ناپذیر است.
بازبيني تجارب گذش��ته ب��ر مبناي مطالعات ارتباطي گواه آن اس��ت که اعمال 
ممنوعي��ت و تش��دید محدودیت، توان بازداش��ت این هجمه فرهنگ��ي را ندارد، لذا 
علي رغم نظر کارل پوپر که به راهکارهاي آموزش��ي براي مواجهه با رسانه خوشبين 
نبود، به نظر مي رس��د تنه��ا راهکار مدبرانه که بي��ش از دو دهه صاحب نظران علم 
ارتباطات به آن اميد بس��ته اند، اهدای کليد س��واد رس��انه اي )Media Literacy( به 
مخاطب اس��ت. صاحب نظران این حوزه، س��واد رس��انه اي را جهت استفاده آگاهانه 
از محصوالت رس��انه اي و تشخيص ش��يوه فریبکارانه براي بازسازي واقعيت تنها راه 
مقاومت و محافظت از ارتباط گير در برابر خطرات رس��انه مي دانند؛ دانش و مهارتي 
که محدود به زمان و مکاني خاص نبوده و پدیده اي ثابت نيست، بلکه فراگردي است 
مادام العمر که دائم در حال تغيير و دگرگوني اس��ت، به طوري که افراد باید همواره 
س��اختار دانش خود را روي این پيوس��تار وسعت بخشند و با استفاده از راه حل هاي 

جدید به نقد و تفسير پيام ها بپردازند و از اطالعات روز دنيا بهره برند.
سواد رسانه ای مفهومي قدیمی است. نخستين کتابی که در زمينه سواد رسانه ای 
نوش��ته ش��د، »فرهنگ و طبيعت« اثر فرانک ریموند ليویس بود که در سال 1۹33 
در لندن چاپ ش��د. این کتاب با ابراز یک نگرانی جدی ش��روع می شود. ليویس در 
مقدمه آن می گوید: »بس��ياری از معلمان و اس��اتيد انگليسی دچار نگرانی، شک و 
تردید ش��ده اند. برای آنان این س��ؤال به طور جدی مطرح است که این درس ها که 
دانش آم��وزان در کالس فرامی گيرند، در مقابل موج عظيم و مؤثر تبليغات، فيلم ها 
و اخبار چه اثری می تواند داش��ته باش��د؟« ریش��ه این نگرانی در این است که آنها 
ش��اهد یک رقابت نابرابر بودند. کالس درس در مقابل رس��انه های غول پيکر رقيبی 
ضعيف و ناتوان به نظر می رس��يد. رسانه از نظر ليویس اثری مخرب داشت که لذت 
یا خوشی های سطحی و زودگذر را جایگزین ارزش های اصيل ادبيات و هنر می کرد.

از دهه 1۹60 به بعد یونس��کو فعاالنه به مبحث آموزش رس��انه اي وارد ش��د، به 
پش��تيباني از آن همت گمارد و تالش کرد در این زمينه برنامه اي جهاني اجرا کند. 
از نظر صاحب نظران یونسکو آموزش رسانه اي به مثابه راهکاري مناسب توان جبران 
نابرابري اطالعاتي بين کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه را دارد، زیرا از یک سو 
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کشورهاي توسعه یافته به توليد، کنترل و توزیع اطالعات 
مي پردازند و از س��وي دیگر، کشورهاي در حال توسعه 
صرف��اً دریافت کننده منفعل اطالعات هس��تند. از نظر 
یونسکو، پيش��رفت مهارت هاي فردي به منظور تفسير 
و تحليل پيام هاي رس��انه اي بي��ن مخاطبان تنها راهي 
است که مي تواند قدرت استفاده کنندگان از رسانه ها را 
در کش��ورهاي در حال توس��عه افزایش ده��د و آنان را 
از وضعيت انفعال صرف خارج کند. س��رانجام اصطالح 
سواد رسانه اي نخستين بار توسط مارشال مک لوهان در 
سال 1۹6۵ در کتاب »درک رسانه: توسعه ابعاد وجودی 
انس��ان« وضع ش��د. وی معتقد بود، در هنگامه دهکده 
جهاني، انس��ان ها به سوادي جدید به نام سواد رسانه ای 

نياز دارند.
از نظر رنه هابز، سواد رسانه اي توان ارزیابي پيام هاي 
رسانه اي اس��ت که در دو س��طح عمل مي کند: از یک 
سو در سطح نخستين و مقدماتي مخاطب به موضوع ها 
و پرس��ش هایي مانند »چه کس��ي پيام هاي رسانه اي را 
مي آفرین��د؟«، »از چه فنوني اس��تفاده مي کند؟« و »با 
چه هدفي پيام را ارسال مي کند؟« توجه دارد و از سوي 
دیگر، در سطحي عميق تر ارزش ها و سبک هاي زندگي 

پنه��ان در پيام را مدنظر قرار مي دهد. بر اس��اس نظر اليزاب��ت تامن و همکارانش، 
س��واد رس��انه اي مانند فيلتري داوري کننده عمل مي کند، چنان که جهان متراکم 
از پي��ام از الیه هاي فيلتر رس��انه اي عبور مي کند تا ش��کل مواجهه با پيام معني دار 
ش��ود. روایت یونس شکرخواه از سواد رس��انه اي درکي است متکی بر مهارت که بر 
اس��اس آن می توان انواع رس��انه و انواع توليد آن را بازشناخت و از یکدیگر تفکيک 
و شناس��ایی کرد. به زباني ساده، سواد رسانه ای همچون رژیمي غذایی، هوشمندانه 
مراقب است چه موادی مناسبند و چه موادی نامناسب؛ چه چيزهایي را باید مصرف 
کرد و چه چيزهایي را نباید و اینکه ميزان مصرف هر ماده باید بر چه مبنایی استوار 
شود. سواد رسانه ای می تواند به مخاطب رسانه بياموزد از حالت مصرف منفعالنه به 
ارتباطي تراکنش��ي وارد ش��ود که درنهایت به نفع ارتباط گير تمام مي شود. به دیگر 
سخن، رژیم مصرف رسانه ای به مخاطب کمک می کند از سفره رسانه ها، هوشمندانه 
طعامي مفيد برگيرد. مهدي محسنيان راد سواد رسانه اي را چنين تعریف کرده است: 
»س��وادی که بر اس��اس آن مخاطب فرامی گيرد در ش��رایط انبوه ش��دن پيام ها در 
سپهر ارتباطی، چگونه به آسانی پيام های مورد نياز خود را پيدا کند، سواد رسانه ای 
نام دارد. بدین معني مخاطب با فراگيری س��واد رسانه ای می آموزد رسانه مورد نظر 
کدام پيام را با هدف خبررس��انی منتشر می کند و کدام پيام را به قصد پروپاگاندا«. 
یحيي کمالي پور سواد رسانه اي را شامل تحقيق، تحليل، آموزش و آگاهي از تأثيرات 
رس��انه ها نظير کتاب، مجله، رادیو، تلویزیون، فيل��م، روزنامه و اینترنت روي افراد و 

جوامع بشري مي داند.
مطابق با تعریف مرکز س��واد رس��انه ای )CML( سواد رس��انه ای چارچوبی برای 
دسترس��ی، تحليل، ارزش��يابی و به کارگيری رس��انه اس��ت؛ درواقع، گسترش تفکر 
انتقادی و مهارت های توليد پيام که برای رش��د فرهنگ رسانه ای قرن 21 مورد نياز 
است. سواد رس��انه ای از راه یک فرآیند چهارمرحله ای پرسشگری، ارزیابی، واکنش 
و رفتار به افراد کمک می کند به توانمندی در دسترس��ی، تحليل، ارزشيابی و توليد 
پيام رس��انه ای دس��ت یابند. سواد رسانه ای اکتساب دانش��ی مرتبط با رسانه جهت 
بهره گي��ری و تعام��ل با آن و همچني��ن مجموعه ای از مهارت هاس��ت. دبليو جيمز 
پاتر، نویس��نده کتاب »نظریه سواد رسانه اي، رهيافتي شناختی« چهار بعد ادراکی، 
اخالقی، زیبایی ش��ناختی و احساسی را برای سواد رسانه ای بيان کرده، مجموعه ای 
از مهارت ها را در کنار دانش س��واد رس��انه ای متصور می ش��ود. این استاد دپارتمان 
ارتباطات دانشگاه کاليفرنيا در مقاله »سواد رسانه ای در آینده« سعی می کند »فرد« 
را در کانون توجه قرار دهد. پاتر مواجهه افراد با رسانه های مختلف را دارای اهميت 
بس��يار می داند و اظهار مي دارد، کنترل و تس��لط بر سواد رسانه ای می تواند موجب 
شود امکان تمایزگذاری ميان واقعيت و آنچه رسانه ها تصویر می کنند، به دست آید. 
از نظر وي تمام رس��انه ها منفی نيس��تند، اما آنچه اهميت دارد، برخورداری از سواد 
رسانه ای همچون یک نقشه است. تئوری طرح شده از سوي پاتر شامل چهار موضوع 
اصلی است که عبارتند از: ساختار دانش، دیدگاه شخصی، پردازش اطالعات و مهارت 
س��واد رسانه ای که برخورداري مخاطب از مهارت ها شکلي پيوستاري و مداوم دارد. 
مجموعه مدنظر این نظریه پرداز حوزه ارتباطات از مهارت هاي کنشي سواد رسانه اي 

دربرگيرنده موارد زیر است:
1. تحليل )شکستن پيام به عناصر معني دار(

2. ارزش��يابي )داوري درب��اره ارزش پيام و یا امکان 
مقایسه عناصر پيام(

3. گروه بندي )تعيين اجزاي مشابه و متفاوت پيام(
4. استقرا )نتيجه گيري از برخي اجزاي پيام و تعميم 

آن به بقيه اجزا(
۵. قي��اس )اس��تفاده از اصولي فراگي��ر براي تبيين 

موارد خاص(
پيام ه��اي مختل��ف در  ترکي��ب )جمع بن��دي   .6

ساختاري جدید(
7. خالصه س��ازي )ارائه توصيفي روش��ن، درست و 

فشرده از پيام(.
از نظر وی سواد رسانه ای باید به طور مداوم در جوامع 
ارتقا پيدا کند، چون این موضوع از آنجا که رس��انه ها و 
دنيای واقعی پيوس��ته در حال تغييرند، فرآیندی است 

که هرگز پایان نمی یابد.
آن��دره برن، متخص��ص آموزش س��واد رس��انه ای و 
نویس��نده کتاب »س��واد رس��انه ای در مدارس« سواد 
رس��انه ای را آمي��زه ای از س��ه ح��وزه وابس��ته به هم 
مي پندارد: حوزه فرهنگی که در آن افراد شکل و محتوای مختلف فرهنگ رسانه ای 
را تجرب��ه می کنن��د؛ دوم، حوزه خالقيت که در آن مهارت ه��ای خالقانه افراد نظير 
مهارت های بيانی، ارتباطی و مش��ارکت جویانه در استفاده از رسانه در حوزه عمومی 
مطرح می ش��ود؛ و س��وم، حوزه انتقادی که در آن افراد مهارت ه��ای انتقادی را در 
تحليل و ارزیابی خروجی های رس��انه کس��ب می کنند، و درنهایت به تصميم گيری 

عاقالنه ای مبنی بر اینکه چه باوری از رسانه داشته باشند، منجر می شود.
درمجموع، س��واد رس��انه ای ک��ه بر تأثير رس��انه و پيام آن تأکي��د دارد، از نظر 

متخصصان مرکز سواد رسانه ای در پي پاسخگویي به این پنج سؤال کليدي است:
1. چه کسی پيام را به وجود آورده است؟

2. چه روش های خالقانه ای برای جلب توجه مخاطب استفاده شده است؟
3. درک و فهم ارتباط گير از پيام چقدر از درک و فهم سایر ارتباط گيران از همان 

پيام متفاوت است؟
4. چه نوع س��بک زندگی، ارزش ها یا دیدگاه هایی در پيام گنجانده ش��ده، یا از 

پيام حذف شده است؟
۵. هدف از ارسال پيام چيست؟

به بيان موسع، سواد رسانه اي را مي توان در پنج اصل بنيادي که به نحوي پاسخ 
سؤال هاي باال را در بر دارد، دسته بندي کرد:

1. همه پيام هاي رسانه اي ساخته مي شوند )هویت(.
2. پيام هاي رسانه اي از یک زبان رسانه اي با قواعد خود ساخته مي شود )قالب(.

3. مخاطبان مختلف مفهوم مورد نظر خود را از رسانه ها مي گيرند )مخاطب(.
4. ارزش ها و نظراتي پنهان در رسانه ها وجود دارد )محتوي(.

۵. اغلب پيام هاي رس��انه اي به ش��کلي سازمان دهي مي ش��وند که به منافع و یا 
قدرتي بينجامند )هدف(.

تصریح این نکات جهت پرهيز از کژتابي هاي ذهني در این باره ضرورت دارد:
1. گر چه در سواد رسانه اي از رسانه ها انتقاد مي شود، این به معني عدم استفاده از 
رسانه نيست. امروزه رسانه ها بدون شک مهم ترین ابزار ارتباط و نمود فرهنگي اند؛ براي 
مشارکت فعال در حيات عمومي، استفاده از رسانه ها بویژه رسانه هاي مدرن ضروري 
اس��ت. رس��انه گر چه محل مناقشه است، در حال حاضر موقعيت خانواده، مسجد و 
مدرسه را در جایگاه مهم ترین نهاد اجتماعي شدن در جامعه معاصر به خود اختصاص 
داده. رس��انه ها در تار و پود روال زندگي روزمره جا افتاده اند و عمده منابع نمادیني 
را که ما در تماس هایمان و در تفسير پيوندها و روابطمان و در تعریف هویت هایمان 

به کار مي بریم، فراهم مي کنند.
2. سواد رسانه اي به معني محدود کردن تماشاي تلویزیون نيست، بلکه به معني 
تماشاي با دقت آن است. هر چند این مهم در تعارض با مهم ترین دغدغه و نگراني 
س��ال هاي پایاني عمر فيلس��وفي نامدار چون پوپر در مورد تلویزیون و تأثيرهاي آن 
باشد، چرا که این نظریه پرداز ابطال گرا این رسانه جهاني را سبب گسترش انحطاط 
اخالقي و فساد بشریت مي دانست، چنان که در مصاحبه با جيانکارلو بوزتي در سال 
1۹۹2 بصراحت اظهار کرد تلویزیون موجب افزایش جرایم، از دست رفتن احساس 

از نظر صاحب نظران یونسکو، آموزش 
رس�انه اي به مثابه راهکاري مناسب 
توان جبران نابرابري اطالعاتي بین 
کش�ورهاي توس�عه یافته و در حال 
توس�عه را دارد، زی�را از ی�ک س�و 
کش�ورهاي توس�عه یافته به تولید، 
کنترل و توزیع اطالعات مي پردازند 
و از سوي دیگر، کشورهاي در حال 
توس�عه صرفاً دریافت کننده منفعل 

اطالعات هستند.
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زندگي و انحطاط شده است.
3. س��واد رس��انه اي کش��ف س��اده اهداف سياسي، 
کليش��ه ها و بازنمایي انحرافي نيس��ت، بلکه فهم نکاتي 

است که در رسانه ها، هنجار تلقي مي شوند.
ه��ادي خانيک��ي در ح��وزه متولي گري امر س��واد 
رس��انه اي، س��ه س��طح را مد نظر قرار مي دهد: دولت، 
نهادهای مدنی و کنشگری فردی. در سطح دولتی ورود 
س��واد رس��انه ای به آموزش و پرورش رسمی مورد نظر 
است. اگر بخواهيم س��واد رسانه ای به طور کامل فراگير 
ش��ود، قطعاً به زیرساخت ها و امکانات وسيع نياز است. 
دولت بای��د ضمن توجه به تئوری های نوین آموزش��ی 
و متدلوژی صحيح، بس��تر کافی را برای آموزش س��واد 
رسانه ای فراهم کند. در سطح نهادهای مدنی، شبکه ها، 
ش��هروندان و س��ازمان های مردم نهاد به بس��ط س��واد 

رس��انه ای مبادرت می ورزند. در سطح کنش��گری فردی نيز سازوکارهایی است که 
ب��رای مثال والدین برای فرزندان خود در رویارویی با رس��انه ب��ه کار می برند. البته 
خانيکي ورود آموزش س��واد رسانه ای به سيس��تم بوروکراتيک کليشه ای آموزش و 
پرورش کش��ور را واجد مشکل مي داند. این صاحب نظر علوم ارتباطات معتقد است، 
در مسائل آموزشی عدم توجه به رویکردهای نوین یادگيری مانعی بزرگ برای تحقق 
بس��ياری از ایده ها و برنامه هاست. برای مثال، در آموزش و پرورش توجه حداقلي به 
رویکرده��ای نوین معضلی به نام تأخر در اجتماعی ش��دن نوجوانان را پدید می آورد 
که از این جنس موانع در اغلب کش��ورهای در حال گذار، از جمله ایران وجود دارد. 
ب��ه نظ��ر وي، تفکر آموزش در ایران تفکري کهنه اس��ت. حتی اگر تلقی جيمز پاتر 
از س��واد رسانه ای که آن را مجموعه ای از رویکردهایی می داند که مخاطبان فعاالنه 
برای مواجه گزینش��ی با رسانه ها اتخاذ می کنند و به تحليل و ارزیابی نقادانه نسبت 
به رس��انه ها دس��ت می یازند در س��اختار آموزش و پرورش اجرا شود، تلقی از سواد 
رسانه ای آسيب شناسانه خواهد شد و تالش می شود یاد دهند افراد چگونه از رسانه ها 
استفاده نکنند. متأس��فانه در نظام آموزشی تنها در معرض رسانه قرار گرفتن مورد 

توجه است، درحالی که توجه به رسانه 
مدنظر قرار نمی گيرد. توجه به رس��انه 
امر فرهنگی است، اما در معرض رسانه 
قرار گرفتن امری فنی و سخت افزاری 
مثال سياس��ت  بنابراین، برای  اس��ت، 
فيلترینگ در پيش گرفته مي شود که 
امری سخت افزاری اس��ت. مانع دیگر 
می تواند تفکر مقابله و ایس��تادگی در 
برابر چيزهای نو، خواه تکنولوژی نو و 
خواه ایده ها و افکار نو، محسوب شود. 
در چالش اول ایده اگر پذیرفته ش��ود، 
تالش می شود با سيس��تم آموزشی و 
متدهای س��نتی تطبيق داده شود، اما 
در چالش دوم، به طور کلی ایده های نو 
به دليل مقاومت وارد سيستم و جامعه 
نمی شوند. اما در مورد اینکه غير از نهاد 
آم��وزش و پرورش چه نهادي مي تواند 
به آموزش س��واد رسانه اي کمک کند، 
باید از ادبيات صاحب نظران این حوزه 
کمک گرفت. مانوئل کاس��تلز در این 
زمينه تعبيري فوق الع��اده جالب دارد 
 Mass-self Communication که آن را
یعن��ي »ارتب��اط جمع��ي خودانگيز« 
خوانده است. در س��واد رسانه اي غالباً 
از »ارتب��اط جمع��ي« صحبت ش��ده 
اس��ت؛ به ای��ن معني که ه��ر فرد در 
ابتدا به دنبال س��وژه و محتواي مورد 
عالقه خود م��ي رود. لذا مي توان گفت 
این ارتباط جمعي جدید یک »خود« 
دارد که در پيوند با سواد رسانه اي فرد 

را ترغي��ب ب��ه تعامل مي کند. حضور این خود، در س��ه 
مرحل��ه توليد، توزیع و انتخاب پيام، آگاهانه و مبتني بر 
نياز هرکس، شخصي س��ازي )customize( شده است، به 
نحوي که حتي فرد مي تواند سواد رسانه اي را در تعامل 

با رسانه بدون راهنماي بيروني کسب کند.)13(
در س��ال هاي گذش��ته از طرف مس��ئوالن کش��ور 
صحبت هایي در زمينه آموزش س��واد رس��انه اي مطرح 
ش��د، اما هيچ گاه جنبه عملي نيافت. مرکز پژوهش هاي 
مجلس ش��وراي اسالمي در سال 13۸۵ طي گزارشي با 
نام »سواد رسانه اي، رویکردي نوین به نظارت رسانه ای« 
ضمن انتقاد از وضعيت آموزش سواد رسانه اي در کشور 
اعالم کرد، ایران با وجود داش��تن شرایط خاص دروني 
و بيروني چون رش��د شهرنشيني، گسترش تحصيالت 
عالي��ه، افزای��ش جمعيت ج��وان و فعالي��ت هدفمند 
گروه ه��اي برانداز، اقدامي مؤثر در زمينه س��واد رس��انه اي انجام نداده اس��ت. دفتر 
مطالعات فرهنگ��ي مرکز پژوهش هاي مجلس در ادامه این گزارش پيش��نهادهایي 
براي توس��عه سواد رسانه اي کش��ور در س��ه بخش راهکارهاي سياستي، تقنيني و 
اجرایي اعالم کرد. بر اساس آن، در بخش راهکارهاي سياستي، تحقيقات و مطالعات 
تطبيقي براي ارائه الگوي مطلوب ممکن، وارد کردن سواد رسانه اي در نظام آموزشي 
رسمي کشور، آموزش اینکه خشونت در دنياي حقيقي عواقبي شدید به دنبال دارد، 
ایفاي نقش دیدباني و نظارت دائم بر توس��عه س��واد رسانه اي و ارزشيابي منسجم و 
همه جانبه براي فراهم کردن مس��تندات مربوط به اثربخشي آموزش سواد رسانه اي 
در کشور ضرورت دارد. این مرکز در زمينه راهکارهاي تقنيني نيز نگاهي قانونگذارانه 
به س��واد رس��انه اي از منظر یک ابزار نظارتي و دفاعي در براب��ر پروژه هاي ارتباطي 
هدفمند و اختصاص ردیف هاي بودجه اي به آموزش سواد رسانه اي در قوانين بودجه 
س��ال هاي آتي را توصيه کرد، اما تاکنون اقدامي مؤثر در این زمينه صورت نگرفته 
است. در گزارش مرکز پژوهش ها تصریح شده که سواد رسانه اي در زمان حاضر یکي 
از کارآمدترین ابزارهاي نظارتي مورد توجه کش��ورهاي پيشرفته است و با عملياتي 
کردن این دانش نه تنها فرهنگ ایراني 
- اس��المي تقویت خواهد ش��د، بلکه 
بخش��ي از حقوق مخاط��ب نيز تأمين 

مي شود.
درمجم��وع، ب��ا عنایت ب��ه پدیده 
جهاني شدن رسانه ها و تأثير مشهود و 
ملموس آن بر نظام ارزشي و سياست 
هویتي، بویژه حول مقوله هاي جنسيت 
و قوميت، تسریع در برداشتن گام هاي 
عملي جهت طراحي و تدوین محتواي 
مناسب در کتاب هاي درسي در حوزه 
س��واد رسانه اي با بهره گيري از تجارب 
کشورهاي پيشرو در این حوزه همچون 
کانادا، انگلستان، استراليا، ژاپن، امریکا 
و... به کارگي��ري مش��اوران خب��ره و 
متخص��ص علوم ارتباطات اجتماعي از 
سطح معاونت ها و دفاتر ذي ربط حوزه 
س��تاد تا مدارس، برگ��زاري دوره هاي 
آموزش معلم��ان و مربيان پرورش��ي 
در حوزه س��واد رس��انه اي و اس��تمرار 
آن، راه ان��دازي انجمن ه��اي صنفي و 
ش��بکه هاي اجتماع��ي در ای��ن حوزه 
ارتباطي متشکل از معلمان، استادان و 
پژوهشگران دانشگاهي و نيز کارگزاران 
و دس��ت اندرکاران صنع��ت رس��انه و 
هماهنگي و مش��ارکت ميان نهادهاي 
آموزش��ي رسمي و غيررس��مي نظير 
رسانه، مدرس��ه و خانواده مي تواند در 
زمينه مقابله ب��ا ناتوي فرهنگي مثمر 

ثمر واقع شود.

رس�انه ها در تار و پود روال زندگي 
روزمره جا افتاده اند و عمده منابع 
نمادیني را ک�ه ما در تماس هایمان 
و در تفس�یر پیونده�ا و روابطمان 
و در تعری�ف هویت هایم�ان به کار 

مي بریم، فراهم مي کنند.
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