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سرمقاله
1

خرداد ماه برای هر ایرانی یادآور اتفاقات تلخ و ش��یرین زیادی اس��ت؛ از ش��ادی آزادی خرمشهر تا تلخی کش��تار روحانیون در مدرسه فضیه و از همه 
جانگدازتر، رحلت معمار کبیر انقالب. امس��ال تقارن مناس��بت های ملی خرداد با ایام مبارکه ماه ش��عبان از جمله میالد حضرت امام حسین)ع(، حضرت 

ابوالفضل)ع( و امام سجاد)ع( و سرانجام روز والدت امام زمان)عج(، بر اهمیت این ماه افزوده است.
در این ماه هر ساله مراسم بزرگداشت بنیانگذار انقالب برگزار می شود اما مهم ترین امر ضرورت پایبندی به آرمان ها و ارزش های امام و بهره گیري از 
اندیشه هاي آن عزیز سفرکرده براي ساختن آینده کشور و پیشبرد آرمان هاي نظام اسالمي است. امام خمیني احیاگر اندیشه سیاسي اسالم در نظر و 
عمل در دوره معاصر است و روح اسالم خواهي در مردم مسلمان قطعا مدیون مبارزات فکري و سیاسي ایشان است. بعد از رحلت امام خمیني کالمي 
از مقام معظم رهبري در وصف ایشان صادر شد که قطعا توصیف بسیار خوبي از جایگاه امام خمیني در میان مردم جهان است. ایشان فرمودند که 
»این انقالب بي نام خمیني در جهان ش��ناخته ش��ده نیس��ت« و این واقعیتي است که مردم جهان حتي اگر نام ایران و وصف انقالب اسالمي آن را 

نشنیده باشند اما نام »خمیني« حتما به گوش آنان رسیده است. 
ای��ن واقعی��ت را نمي توان انکار کرد که انقالب اس��المي تنها در ایجاد و پیروزي اش مدیون امام خمیني نیس��ت بلک��ه تداوم حیات آن نیز به 
اندیشه و تدابیر و دوراندیشي و نظام سازي امام خمیني وابسته است. روزي مقام معظم رهبري درباره این بعد از شخصیت امام خمیني فرموده 
بودند که امام خمیني، ما و ملت ایران را با تمام توان در تاریخ به سوي جلو پرتاب کرده است و هنوز ما با زور بازوي ایشان به پیش مي رویم. 
اکنون از امام خمیني میراث بزرگي براي ما باقي مانده است که اندیشه و مرام و آرمان هاي محکم و عقالني اسالمي و انقالبي از مهمترین 
آن است. نتیجه عیني و عملي آن اندیشه که با مبارزات مستمر ایشان محقق شد، نظام سیاسي جمهوري اسالمي است که حفظ آن از اوجب 
واجبات معرفي ش��ده اس��ت و امانتي اس��ت که بر دوش همه ما سنگیني مي کند. البته ایش��ان حفظ حیثیت اسالم را مهمتر از حفظ نظام 
اس��المي مي دانس��تند و بر این باور بودند که عملکرد ما در جایگاه حکومت نباید به حیثیت دین و دینداري ما صدمه وارد کند بلکه باید 
بتواند بر اعتبار و آبروي دین نزد مردم ایران و جهان بیفزاید. طبعا برای حفظ نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران باید اصول و ارزش های 
اصلی آن از جمله سیاس��ت نه ش��رقی و نه غربی، حمایت از مس��تضعفان و مظلومان، دفاع از وحدت و حرکت امت بزرگ اسالمی و فائق 
آمدن بر عوامل اختالف و دوگانگی مس��لمین در س��طح جهان، مجاهدت برای ایجاد مدینه فاضله اسالمی و... را شناخت تا با حراست از 

آنها، حفاظت از نظام مقدس اسالمی عملی شود. 
خداوند امام راحل را با اولیا و صلحا و شهداي انقالب اسالمي از شهداي 15 خرداد تا شهداي دفاع مقدس، محشور نماید و راهش 

را مستدام بدارد. 
2

ماهنامه تربیت سیاس��ي اجتماعي به ش��ماره آخر خود در س��ال تحصیلي 93-94 رس��ید. از ابتدا قرار گذاشته بودیم که براي 
تابستان هم یک شماره تابستانه منتشر کنیم اما با توجه به تعطیلي مدارس کشور و احتمال ایجاد اشکال در توزیع نشریه، از این 
کار منصرف شدیم و بنابراین آخرین شماره این نشریه را در سال تحصیلي جاري پیش رو دارید. ماهنامه تربیت سیاسی اجتماعی 
علیرغم همه مشکالت و موانع موجود سعي کرد به وظیفه دشوار خود در جهت اطالع رسانی و آگاهی دهی به خوانندگان عمل 
کند و مثمر ثمر باش��د. در این 9 ش��ماره هم مباحث آموزشي در زمینه »کار تیمي« و »روش تحلیل سیاسي« براي معلمان و 
مربیان و مدیران ارائه ش��د و هم رخدادهاي ایران و منطقه و جهان مورد بررس��ي اجمالي قرار گرفت و هم موضوعات مرتبط 
با آموزش و پرورش در قالب گفتگو با صاحب نظران و مس��ئوالن مورد توجه بود. در همه این مطالب س��عي کردیم رویکرد 
آموزش��ي و تحلیلي – تبییني را مد نظر داش��ته باش��یم و از جناح زدگي بپرهیزیم و غناي تحلیلي مخاطبان را مد نظر قرار 
بدهیم. به گمان خودمان به این اصول پایبند بودیم و آگاهانه از آن تخطي نکردیم و امیدواریم خوانندگان گرامي نیز با ما 

در این ارزیابي و قضاوت همراه بوده باشند.
تابستان فرصتي است تا به ارزیابي عملکرد ماهنامه تربیت سیاسي اجتماعي بپردازیم و نقاط قوت و ضعف کارمان را 
بشناسیم و با صاحب نظران درباره محتواي مورد نیاز مربیان و معلمان مشورت کنیم و براي شروع مجدد کار نشریه در 
مهرماه آماده ش��ویم. طبعا ممکن اس��ت با آغاز سال جدید تحصیلي، تغییراتي در سبک و سیاق و ظاهر نشریه تربیت 
سیاس��ي اجتماعي ایجاد کنیم ولي براي ایجاد هر گونه تغییري در محتوا و ظاهر نش��ریه قطعا نیازمند بهره گیري از 
نظرات انتقادی خوانندگان گرامي هس��تیم. بنابراین بس��یار خوشحال خواهیم شد تا خوانندگان گرامي طي چندماه 
آینده که فرصت جمع بندي نظرات و انتقادها و پیشنهادهاست، ما را از نظرات و پیشنهادهاي خود مطلع و بهره مند 
س��ازند تا انتش��ار نش��ریه مطابق با نیازها و خواس��ته های همکاران گرامي ما در سراسر کش��ور تداوم یابد و دقیقا 

محتوایي تولید شود که پرسش ذهني خوانندگان محترم نشریه را پاسخ  دهد.
3

در نهای��ت ی��ک نکته را باید یادآوري کنیم. قرار بود دو بحث »کار گروهي« و »روش تحلیل سیاس��ي« در 
شماره 10 نشریه به اتمام برسند. از آنجا که انتشار شماره هاي بعدي در تابستان به خاطر مشکالت اجرایي و 
عدم دسترس��ي به مخاطبان در مدارس، منتفي ش��ده است، ناچار شدیم آخرین بخش این دو مقاله را هم در 
همین ش��ماره درج کنیم. امیدواریم خوانندگان گرامي طوالني ش��دن این دو مطلب در این ش��ماره را بر ما 

ببخشایند و عذر ما را بپذیرند. 
مدیرمسئول

تجلیل از امام، بزرگداشت ارزش ها
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رهبر معظم انقالب در اردیبهشت ماه دیدارهای مختلفی با فرماندهان نیروی انتظامی، 
جمعی از کارگران سراسر کشور، جمعی از معلمان، رئیس جمهوری عراق، مسئوالن نظام 
و س��فرای کشورهای اسالمی داش��تند و همچنین در مراسم دانش آموختگی دانشجویان 
دانشگاه امام حسین )ع( شرکت کردند و سخنرانی هایی نیز داشتند که در ادامه و همچنین 

بخش های دیگر آمده است.
امنیت همه جانبه، مهم ترين وظیفه نیروى انتظامی

حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقالب اس��المی 6 اردیبهش��ت در دیدار با 
ش��رکت کنندگان در همایش فرماندهان و مدیران و رؤس��ای عقیدتی و سیاس��ی نیروی 

انتظامی، به نکاتی پیرامون بحث امنیت و نقش نیروی انتظامی اشاره داشتند.
مق��ام معظم رهبری، اهمیت ایجاد و اس��تقرار امنیت به عنوان مأموریت اصلی نیروی 
انتظامی را نشان دهنده  اهمیت سازمان این نیرو برشمردند و افزودند: ایجاد امنیت مقوله ای 

تبلیغاتی و لسانی نیست بلکه وجود امنیت را باید مردم احساس کنند.
ایشان با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی در ابعاد مختلف امنیت، اعم از امنیت در رفت 
و آمد جاده ای، امنیت شهرها، مرزها و مراکز مختلف نباید به هیچ حدی قانع باشد، تأمین 
امنیت روانی جامعه را یکی از موارد بس��یار مهم دانس��تند و خاطرنشان کردند: مقابله با 
ناامنی های روانی در جامعه همچون نگرانی خانواده ها از حضور فرزندانشان در خیابان ها و 
بوس��تان ها به دلیل احتمال کشیده شدن آنها به سمت مواد مخدر و یا نگرانی از کشانده 
شدن جوانان به سمت فحشا و منکرات، بسیار با اهمیت تر از مقابله با ناامنی های فیزیکی 

است و باید با چنین ناامنی هایی به طور جدی مقابله شود.
رهبر انقالب اسالمی جوالن دادن برخی جوان های سرمسِت غرورِ ثروت با خودروهای 
گران قیمت در خیابان ها را یکی دیگر از مظاهر ایجاد ناامنی روانی در جامعه برش��مردند 
و تأکید کردند: نیروی انتظامی باید برای ابعاد مختلف ناامنی برنامه داشته باشد و با آنها 

مقابله کند.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای الزمه  ایج��اد امنیت در جامعه را، عم��ل مقتدرانه  پلیس 
دانستند و گفتند: نیروی انتظامی مظهر حاکمیت و امنیت جمهوری اسالمی است بنابراین 

باید اقتدار داشته باشد. اما این اقتدار به معنای ظلم کردن و حرکت بی مهار نیست.

ایشان با تأکید بر اینکه ما به دنبال اقتدار پلیسی هالیوودی و جوامع غربی و آمریکایی 
نیستیم افزودند: چنین اقتداری نه تنها امنیت ایجاد نخواهد کرد بلکه موجب ناامنی هم 
خواهد شد. حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: اقتدار مطلوب نظام اسالمی، قاطعیت 
در کنار عدالت، مروت و ترحم اس��ت، همان گونه که ذات مقدس پروردگار در عین آنکه 

رحمن و رحیم است، صاحب عذاِب الیم نیز است.
ایش��ان قانون گرایی در دو بُعد مواجهه با مردم و همچنین در درون س��ازمان نیروی 
انتظامی را ضروری و با اهمیت برش��مردند و گفتند: به دلیل س��طح گس��تردگی ارتباط 
نیروی انتظامی با مردم، سالمت نیرو در این سازمان بسیار مهم است به گونه ای که یک 
نیروی درس��تکار و قاطع می تواند مایه  آبروی نظام جمهوری اس��المی در مقابل دیدگان 

مردم شود.
تقويت تولید داخلی، تنها راه عالج مشكالت اقتصادى

نهم اردیبهشت ماه حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
هزاران نفر از کارگران سراس��ر کشور نکاتی را خطاب به مردم و مسئوالن در مورد بهبود 

وضعیت اقتصادی و نقش با اهمیت کارگران خاطر نشان کردند.
رهبر انقالب اسالمی، هدف از دیدار با کارگران را تجلیل از »کار و کارگر« و برجسته تر 
شدن ارزش کار در ذهن مسئوالن و جامعه خواندند و افزودند: بوسه  پیامبر بر دست کارگر، 

یک تعارف نیست بلکه تعلیم است.
ایش��ان با تجلیل از استحکام، هوشیاری و نجابت جامعه  کارگری در مقابل تحریکات 
مس��تمر داخل و خارج کشور در سه دهه  اخیر، خاطرنش��ان کردند: مجموعه  کارگری با 
تحمل همه  س��ختی ها و مشکالت و تالش بی وقفه در راه پیش��رفت کشور، حقاً و انصافاً 
امتحان خوبی داده است و مسئوالن باید این فداکاری و نجابت را با تالش بیشتر برای حل 

مسائل کارگران، قدرشناسی کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به مش��کالت موجود در حوزه های کارگری، نظیر 
اخراج کارگران، بیکاری، تعویق ها و مشکالت معیشتی تأکید کردند: این مشکالت با حرف 

حل نمی شود بلکه اقدام و ابتکار می طلبد.
ایش��ان تقویت تولید داخلی را ستون فقرات »حل مش��کالت کشور و تحقق اقتصاد 

مقام معظم رهبری:

بازرسی از مراکز نظامی و گفت وگو با دانشمندان هسته اى 
هرگز صورت نمی گیرد

پای سخن رهبری
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پا مقاومتی« برشمردند و افزودند: برخی می گویند در شرایط 

تحریم و فشار، رونق تولید داخلی امکان پذیر نیست، بدون 
شک تحریم های ظالمانه در بروز مشکالت تأثیر داشته است 
اما تحریم  و فش��ار، بدون تردی��د نمی تواند جلوی »تالش 
عمومی، س��ازمان یافته و برنامه ریزی ش��ده« را برای رونق 

تولید داخلی بگیرد.  
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای برای اثبات ناتوانی تحریم ها 
در س��د کردن تالش های داخلی، به پیشرفت های شگرف 
ایران در زمینه  صنایع نظامی، زیست فناوری، سدسازی، نانو، 
صنایع دانش بنیان، هسته ای و دیگر زمینه ها اشاره کردند و 
افزودند: در برخی از این عرصه ها، فشارهای تحریمی بسیار 
بیشتر بوده اس��ت اما نتوانسته در مسیر تالش و پیشرفت 

نیروهای داخلی مانعی ایجاد کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، »توجه و تمرکز بر تولید« را 
عالوه بر حل مش��کالت اقتصادی، موجب »احساس عزت 
و اس��تغنای ملی« برش��مردند و افزودند: استحکام ساختار 
داخلی ق��درت از جمله در زمینه  اقتصادی، موجب تقویت 
مذاکره کنندگان پشت میز هر مذاکره ای می شود و اال طرف 
مقابل مدام ش��رط و ش��روط می گذارد و حرف های مفت و 

بی ربط می زند.
رهبر انقالب اس��المی پس از تبیین ضرورت تمرکز بر رونق تولید داخلی، به تش��ریح 
لوازم و ضروریات تحقق این هدف بزرگ ملی پرداختند. ایش��ان همدلی و همزبانی همه  
عناصر و عوامل مرتبط با تولید داخلی را زمینه س��از جابجایی صخره ای بزرگ از س��ر راه 
پیش��رفت کشور برشمردند و افزودند: سرمایه گذاران داخلی به عنوان یکی از عناصر مهم 

تقویت تولید داخلی، امکانات و سرمایه های خود را در این زمینه مصروف کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: سرمایه گذاری که با صرف نظر کردن از سود بیشتِر 
داللی و عرصه های غیرتولیدی، به رونق تولید داخلی بپردازد بدون شک در حال عبادت 

است.
ایش��ان انجام دادن متقن و مس��تحکم تولید داخلی را سهم مهم کارگران در تقویت 
تولید برش��مردند و افزودند: مصرف کنندگان باانصاف نیز، با درک مصلحت کشور، چشم 
ب��ر برنده��ا و مارک های خارجی ببندند و با مصرف کااله��ای داخلی به کمک هموطنان 

کارگر، بشتابند.
رهب��ر انقالب، با اش��اره به گس��تردگی دس��تگاه های دولت��ی، دول��ت را بزرگ ترین 
مصرف کنن��ده  کاال خواندند و به وزیر کار تأکید کردند: در دولت اصرار و پافش��اری کنید 
که مصارف دستگاه های دولتی، مطلقاً داخلی باشد و دولت هرگونه مصرف کاالهای ریز و 

درشت خارجی را در صورت وجود مشابه داخلی، بر خود حرام بداند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، مبارزه  قاطعانه و عملی با قاچاق را یکی دیگر از عوامل بسیار 
مؤثر در تقویت تولید داخلی برشمردند. ایشان افزودند: البته واردات برخی کاالها در اختیار 
بخش خصوصی است اما دولت می تواند با نظارت و هدایت بر واردات، از وارد شدن لطمه 

به تولیدات داخلی جلوگیری کند.
ایشان فعالیت بیش��تر و تأثیرگذار رسانه ها در زمینه  ترویج مصرف تولیدات داخلی و 
مس��ئولیت مجلس در ثبات قوانین سرمایه گذاری را از دیگر عوامل تقویت تولید دانستند 
و افزودند: متولیان فرهنگی هم به گونه ای عمل کنند که نکوهش تنبلی و استقبال از کار 

سخت، در فرهنگ عمومی جامعه، به یک ارزش تبدیل شود.
بخش مهم دیگری از س��خنان امروز رهبر انقالب به موضوع مبارزه با فساد اختصاص 
داشت. ایشان با انتقاد از حرف زدن های مکرر و بی عملی در مقابله با فساد تأکید کردند: با 

»دزد دزد« گفتن، دزد از سرقت دست بر نمی دارد باید جلوی او را گرفت.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: مسئوالن کشور، روزنامه نیستند که مدام راجع به فساد 

حرف بزنند آنها باید وارد عمل شوند و جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیرند.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای در نوعی جمع بندی از س��خنانش تأکید کردند: کلید حل 
مش��کالت اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیس��ت، در داخل کشور است و همه باید 
مسئولیت های متفاوت خود را در تقویت تولید داخلی به عنوان »تنها راه عالج مشکالت 

اقتصادی«، انجام دهند.
امنیت خلیج فارس ضامن امنیت کشورهاى منطقه

در خجس��ته سالروز بعثت پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد صلی اهلل علیه وآله، رهبر 
معظم انقالب اس��المی در 26  اردیبهشت در دیدار جمعی از مسئوالن و کارگزاران نظام، 

سفرای کشورهای اسالمی و قشرهای مختلف مردم، به نکات مختلفی اشاره کردند.
رهب��ر معظم انقالب اس��المی با تبریک عید بزرگ و تاریخی مبع��ث به ملت ایران و 

مسلمانان جهان و همه  انسان های آزاده، بشریت را نیازمند 
درس های بعثت و بازخوانی این درس ها دانستند و افزودند: 
بعثت پیامبر صلی اهلل علیه وآله برای مقابله با جاهلیتی بود که 
نه فقط مخصوص جزیرة العرب، بلکه بر امپراطوری های آن 

روز دنیا نیز حاکم بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای دو عنصر اصلی این جاهلیت را 
»شهوت« و »غضب« برشمردند و خاطرنشان کردند: اسالم 
در آن زمان به مقابله با عرصه  وسیعی از گمراهی در زندگی 
انس��ان ها پرداخت که از یک طرف ناشی از شهوات نفسانی 
و جنسی مهارگس��یخته و از طرف دیگر ناشی از حاکمیت 

غضب و قساوت ویران گر بود.
ایش��ان با اشاره به بازتولید جاهلیت دوران قبل از اسالم 
در عص��ر کنونی، ب��ر همان دو پایه  »ش��هوت« و »غضب«، 
افزودند: امروز نیز ش��اهد ش��هوت رانی بی منطق و بی مهار 
و قس��اوت و کش��تار بی حدومرز هس��تیم با این تفاوت که 
جاهلیت کنونی متأسفانه مجهز به سالح علم و دانش شده 

و بسیار خطرناک تر است.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: البته در مقابل، اسالم 
نیز مجهزتر و نیروی عظیم اس��المی با استفاده از ابزارهای 
گوناگون در دنیا گس��ترده ش��ده و امید به موفقیت نیز باال 

است اما شرط آن »بصیرت« و »عزم و همت« است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه شرایط کنونی کشورهای اسالمی و ناامنی، 
برادرکشی و تسلط گروه های تروریستی در کشورهای منطقه، نمونه هایی از جاهلیت مدرن 
امروز اس��ت که نتیجه  طراحی قدرت های استکباری و در رأس آنها آمریکا است، گفتند: 
آنها برای اجرای اهداف ش��وم و حفظ منافع خود، از تبلیغات گسترده مبتنی بر دروغ نیز 

استفاده می کنند که نمونه  آن ادعای آمریکایی ها در مبارزه با تروریسم است.
ایش��ان خاطرنش��ان کردند: آمریکایی ه��ا در حالی این ادعاه��ا را مطرح می کنند که 
خودش��ان به دست داش��تن در ایجاد خطرناک ترین گروه های تروریستی همچون داعش 
اذعان کردند. آمریکایی ها رسماً از گروه های تروریستی در سوریه و پشتیبانان آنها حمایت 
می کنند،  آمریکایی ها از رژیم جعلی صهیونیستی که فلسطینی ها را در غزه و ساحل غربی 
مورد فشار قرار داده است، حمایت می کنند اما در شعارهایشان، به دروغ مدعی مبارزه با 

تروریسم هستند و این، همان »جاهلیت مدرن« است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، محور اصلی سیاست های خباثت آلود استکبار را در منطقه، 
در شرایط کنونی، ایجاد جنگ های نیابتی خواندند و تأکید کردند: آنها به دنبال منافع خود 
و پر کردن جیب کمپانی های اسلحه سازی هستند، بنابراین کشورهای منطقه باید هوشیار 

باشند تا اسیر این سیاست ها نشوند.
ایش��ان یکی دیگر از ادعاهای دروغین آمریکا را، ادعا درخصوص امنیت منطقه  خلیج 
فارس دانس��تند و افزودند: امنیت خلیج فارس مربوط به کش��ورهای این منطقه است که 
دارای منافع مشترک هستند و نه آمریکا. بنابراین امنیت منطقه  خلیج فارس باید به وسیله  

کشورهای همین منطقه تأمین شود.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه آمریکا به دنبال تأمین امنیت منطقه  خلیج فارس 
نیست و صالحیت اظهار نظر در این خصوص را هم ندارد، گفتند: اگر منطقه  خلیج فارس 
امن باشد، همه  کشورهای منطقه از این امنیت بهره مند خواهند شد اما اگر خلیج فارس 

ناامن شود، برای همه  کشورهای منطقه ناامن خواهد بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای نمونه  دیگر از دروغ بودن ادعای آمریکایی ها مبنی بر تالش 
برای حفظ امنیت منطقه را، اوضاع تأسف بار یمن خواندند و افزودند: امروز یمن به صحنه  
کشتار کودکان و زنان بی گناه تبدیل شده است که عامل آن کشورهای به ظاهر مسلمان 

هستند اما طراح و عامل اصلی آن، آمریکا است.
ایشان با اشاره به ادعای دروغین دیگر آمریکایی ها مبنی بر حمایت ایران از تروریسم، 
خاطرنش��ان کردند: ملت ایران با تروریسمی که با پول و حمایت آمریکا، در داخل کشور، 
سربلند کرده بود، قاطعانه مقابله کرد، آن وقت ایران متهم به حمایت از تروریسم می شود! 

در حالی که آن کسی که آشکارا از تروریسم حمایت می کند، آمریکا است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه ملت ایران همواره در مقابل تروریسم و حامیان 
آنه��ا بوده و خواهد بود گفتند: ملت ایران با همه  کس��انی که در عراق، س��وریه، لبنان و 
سرزمین های اش��غالی در مقابل خطرناک ترین تروریست ها و صهیونیست های تروریست 

ایستاده اند، همکاری خواهد کرد.
ایش��ان ملت های یمن، بحرین و فلس��طین را از جمله ملت های مظلوم دانس��تند و 
خاطرنشان کردند: در حالی که در صدر اسالم، مشرکین مکه در ماه حرام، جنگ را متوقف 

آمریکایی هـا در حالـی ایـن ادعاهـا 
را مطـرح می کننـد که خودشـان به 
دست داشتن در ایجاد خطرناك ترین 
همچـون  تروریسـتی  گروه هـای 
داعـش اذعـان کردنـد. آمریکایی ها 
در  تروریسـتی  گروه هـای  از  رسـمًا 
سـوریه و پشـتیبانان آنهـا حمایـت 
می کننـد،  آمریکایی ها از رژیم جعلی 
صهیونیسـتی که فلسـطینی ها را در 
غزه و سـاحل غربی مورد فشـار قرار 
داده اسـت، حمایـت می کننـد اما در 
شعارهایشـان، به دروغ مدعی مبارزه 
بـا تروریسـم هسـتند و ایـن، همان 

»جاهلیت مدرن« است.
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می کردند، امروز در یمن، در ماه رجب که ماه حرام اس��ت، بر سر مردم بی گناه این کشور 
بمب و موشک ریخته می شود.

رهبر انقالب اس��المی با تأکید بر اینکه حمایت از مظلوم دس��تور صریح اسالم است، 
افزودند: ما هر اندازه که بتوانیم از مظلوم دفاع و با ظالم مقابله خواهیم کرد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای کشورهای منطقه را به هوشیاری در قبال سیاست استکبار 
برای ایجاد دش��من موهوم و ترساندن این کش��ورها از یکدیگر، فراخواندند و گفتند: آنها 
تالش دارند تا دش��من اصلی را که اس��تکبار و وابستگان آنها و صهیونیست ها هستند، در 
حاشیه نگه دارند و کشورهای اسالمی را در مقابل یکدیگر قرار دهند، بنابراین باید با این 

سیاست که همان جاهلیت مدرن است، مقابله کرد.
ایشان با تأکید بر اینکه ملت های منطقه بیدار شده اند، خاطرنشان کردند: شاید بتوان 
بیداری اس��المی را برای دوره ای موقت سرکوب کرد اما بیداری و بصیرت، سرکوب شدنی 

نیستند و امروز ملت ایران و بیشتر ملت های منطقه، آگاه و هوشیار هستند.
ممنوعیت بازرسی از مراکز نظامی

در آستانه  روز پاسدار و همچنین سوم خرداد سالروز عملیات غرورآفرین بیت المقدس 
و فتح خرمشهر، در سی ام اردیبهشت مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت 
پاسداری دانشگاه امام حسین علیه السالم با حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده  معظم 

کل قوا برگزار شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه، س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی شجره  
طیبه ای اس��ت که به مرحل��ه  قابل قبولی از توانایی ها و پیش��رفت و بلوغ فکری و عملی 
رسیده است، افزودند: دانشگاه امام حسین علیه السالم یکی از نشانه های تکامل و حرکت 

رو به جلوی سپاه است.
ایش��ان عقبه  این دانش��گاه را، عملیات ه��ای مهم دوران دفاع مق��دس و مجاهدت و 
فداکاری پیشکس��وتان سپاه برشمردند و خطاب به دانشجویان این دانشگاه گفتند: امروز 
پرچم حرکت انقالب عظیم اسالمی که پرچم گفتمان نوین اسالمی است، به دست شما 

رسیده و باید آن را همانند گذشتگان خود، با قدرت و استحکام به پیش ببرید.
رهبر انقالب اس��المی، پرچم گفتمان نوین اس��المی را برای سعادت بشریت راهگشا 
و برای نس��ل جوان دنیا، پرکش��ش و پرجاذبه دانس��تند و خاطرنشان کردند: این حرکت 
پرافتخار، با رهبری امام بزرگوار ما به وجود آمد و ملت ایران با ازخودگذشتگی و فداکاری، 

از این حرکت پاسداری و این پرچم را بلند کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به وجود گفتم��ان دیگری تحت عنوان »گفتمان 
جاهلیت«، افزودند: گفتمان جاهلیت ام��روز که گفتمانی ظالمانه، زورگویانه، متکبرانه و 
خودخواهانه و از جانب قدرت های س��لطه گر جهان است، در مقابل گفتمان اسالمی قرار 
دارد که طرفدار عدالت، آزادی بشر و از بین رفتن زمینه های استثمار و استعمار، و نابودی 

نظام سلطه است.
ایش��ان با تأکید بر اینکه چش��مان تیزبین ملت ها قادر به تش��خیص این دو گفتمان 
و ش��ناخت حرکت منافقانه و ریاکارانه  گفتمان جاهلیت، تحت پوش��ش الفاظی همچون 
»حقوق بشر« و »عدم خشونت«، است، گفتند: امکان آشتی و نزدیکی این دو گفتمان به 
یکدیگر هیچ گاه وجود نخواهد داشت زیرا یک گفتمان قائل به ظلم و ستیزه گری با ملت ها 

است، درحالی که گفتمان دیگر، قائل به حمایت از مظلومان و مقابله با ظالمان است.
رهبر انقالب با اش��اره به تبلیغات دش��منان مبنی بر منزوی بودن جمهوری اسالمی 
ایران، خاطرنش��ان کردند: نظام اسالمی از ابتدا تاکنون همواره در دل ملت ها جای داشته 
است و نشانه  بارز آن، ابراز عالقه و شیفتگی مردم کشورهای مختلف دنیا نسبت به رؤسای 

جمهور ایران، در طول سی وشش سال گذشته است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، نام ملت ایران را در میان ملت ها و حتی دولت مردان منصف 
و مس��تقل و آزادگان جه��ان، نامی بلندآوازه و پرافتخار خواندن��د و تأکید کردند: منزوی 

کسانی هستند که فقط می توانند با زور و دالر، برخی افراد را جذب خود کنند.
ایشان با تأکید بر اینکه ملت ایران، عزت خود را به وسیله  اسالم و حرکت و آرمان های 
انقالبی به دست آورده است، به وجود برخی چالش ها در مقابل نظام اسالمی اشاره کردند و 
گفتند: ما از این چالش ها هیچ ابا و واهمه ای نداریم زیرا وجود چالش نشان دهنده  تحرک، 

زنده و فعال بودن و حرکت روبه رشد است.
رهب��ر انقالب تأکی��د کردند: ملت ایران از این چالش ها، باق��درت و با توکل بر خدا و 
ب��ا اعتماد ب��ه نفس، عبور خواهد کرد. حضرت آیت اهلل خامن��ه ای یکی از این چالش ها را 
زورگویی ها و زیاده خواهی های طرف مقابل در مذاکرات هس��ته ای دانستند و خاطرنشان 
کردند: دش��منان، همچنان ملت ایران و مس��ئوالن را به خوبی نشناخته اند که حرف زور 

می زنند زیرا ملت و دولت ِ برآمده از این ملت، هیچ گاه تسلیم حرف زور نخواهند شد.
ایش��ان با تأکید بر اینکه هر مقدار در مقابل زیاده خواهی های طرف مقابل کوتاه آمده 
شود، آنها جلوتر خواهند آمد، خاطرنشان کردند: باید در مقابل این زیاده خواهی ها، دیواره  

مستحکمی از عزم و توکل و اقتدار ملی به وجود آید.
رهبر انق��الب یک نمون��ه از زیاده خواهی های طرف مقابل در مذاکرات هس��ته ای را 
درخواس��ت برای بازرس��ی از مراکز نظامی و گفتگو با دانش��مندان و محققان ایرانی بیان 
کردند و افزودند: همان گونه که قبال هم گفته شد، اجازه  هیچ گونه بازرسی از هیچ یک از 
مراکز نظامی و همچنین گفتگو با دانشمندان هسته ای و سایر رشته های حساس و اهانت 

به حریم آنها، داده نخواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: من اجازه نخواهم داد که بیگانگان بیایند و با 

دانشمندان و فرزندان عزیز و برجسته  این ملت صحبت و از آنان بازجویی کنند.
ایشان با تأکید بر اینکه هیچ ملت و دولت عاقلی اجازه  چنین کاری را نمی دهد، گفتند: 
دشمن پررو و وقیح، انتظار دارد که ما اجازه دهیم آنها با دانشمندان و محققان ما درباره  
یک پیشرفت اساسِی بومی و ملی گفتگو کنند اما مطلقاً چنین اجازه ای داده نخواهد شد. 
رهبر انقالب خاطرنش��ان کردند: این موضوع را دش��منان نظام اسالمی و همه  کسانی که 

منتظر تصمیم نظام هستند، به روشنی متوجه شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: مسئولین عزیز کشور که با شجاعت در این میدان 
حرکت می کنند، بدانند که تنها راه مقابله با دشمن وقیح، عزم راسخ و عدم انفعال است. 
ایشان تأکید کردند: مسئوالن و مذاکره کنندگان باید پیام عظمت ملت ایران را در مذاکرات 

نشان دهند.
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه همه مسئوالن به برکت انقالب اسالمی است که صاحب 
مسئولیت شده اند، خاطرنشان کردند: همه  ما خدمتگزار مردم هستیم و وظیفه داریم که 

در مقابل زورگویی، وقاحت، توقعات بی جا و توطئه ها با کمال استقامت بایستیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه به برخی خبرها مبنی بر تالش مش��ترک دشمنان 
و برخی مس��ئوالن سفیه منطقه  خلیج فارس برای کشاندن جنگ های نیابتی به نزدیکی 
مرزهای ایران اشاره و تأکید کردند: پاسداران انقالب اسالمی و همه  پاسداران حریم امنیت 
ملی در نیروهای مسلح هوشیار و بیدارند و اگر شیطنتی صورت بگیرد، واکنش جمهوری 

اسالمی ایران بسیار سخت خواهد بود.
ایش��ان با تأکید بر اینکه ملت ایران با امیدواری کامل به حرکت در مسیر افق روشن 
خود ادامه خواهد داد، خاطرنشان کردند: پیمودن مسیر حرکت به سمت آرمان های واال، 
قطعا همراه با هزینه هایی است و در طول تاریخ نیز ملت هایی مدال لیاقت گرفته اند که در 
مقابل چالش ها به زانو درنیامدند و در مقابل هرگونه تجاوز سخت و نرم، حصار مستحکم 

عزم و اقتدار ملی را نشان دادند.
رهبر انقالب، ملت ایران را در زمره  چنین ملت هایی دانستند و در پایان اظهار امیدواری 
کردند که جوانان عزیز و نس��ل نورس��یده، بار سنگین امانتی را که از نسل گذشته به آنها 

رسیده، بهتر و مستحکم تر از قبل به پیش برند.



9شماره نهم/ خرداد ماه 1394

بسم اهللا الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی س��یدنا و نبین��ا محمد و آله الطاهرین و 

صحبه المنتجبین
آغاز بکار بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب را حضور همه فرهیختگان، 
فرهنگ دوستان، ناشران، مؤلفان، صاحب نظران، میهمانان عزیز از کشورهای دوست و 
خارجی، وزرای محترم کشور برادر عمان و عراق و همچنین همه آنهایی که در طول 

زندگی انس با کتاب دارند، تبریک و تهنیت عرض می کنم.
اگر ما بگوییم انس ما با کتاب است و افتخار ما به کتاب است، هدایت ما از کتاب 
اس��ت و فرهنگ، ادب و شعر ما از کتاب است و بخش بزرگ دیپلماسی فرهنگی ما 
به کتاب است، سخنی به گزاف نگفته ایم. ما دارای آیین و دینی هستیم که معجزه 

پیامبر عظیم الشان این دین کتاب و میراث امامش نیز کتاب است.
افتخارات س��رزمین ما، فرهنگ اس��الم ما و فرهنگ ایران ما در شاهکاری چون 
ش��اهنامه  در تحفه ای چون بوستان، گلستان و در اثر معنوی چون مثنوی معنوی و 
در اثر گران بهایی چون دیوان حافظ جمع شده و این واقعیتی است که ما با کتاب با 

دنیا حرف زدیم و تمدن ما از طریق کتاب به جهانیان معرفی می شود.
مگ��ر نه این اس��ت که قانون ابن س��ینای ما زین��ت بخش دانش��گاه ها و همه 
کتابخانه های بزرگ ش��رق و غرب و محل مراجعه اندیش��مندان و دانشمندان بوده 

است.
منطق ما با کتاب اس��ت. اس��الم ما هم زبان گویایش کتاب است و نه شمشیر. و 
ب��ا کتاب، قرآن و آیات و کلمات پیامبر عظیم الش��أن)ص(، صحابه بزرگوار و امامان، 

واقعیت اسالم برای جهانیان تبیین شده است...
بعض��ی فکر می کنند در یک جدالی بی��ن کتاب کاغذی و دنیای دیجیتال، این 
کتاب کاغذی اس��ت که روز به روز مغلوب و مغلوب تر می شود و کم کم جای کتاب، 
موبایل های هوش��مند و تبلت ها جایگزین می شود، گر چه شکل کتاب ممکن است 
به صور گوناگون در جامعه نشر پیدا کند، اما هیچ چیز جای کتاب را نخواهد گرفت.

کتاب مانده است، می ماند و پایدار خواهد ماند. مگر می شود خانه ای باشد با همه 
اب��زار الکترونیکی که وجود دارد و یک کتابی به نام قرآن مجید و ده ها کتاب دینی 
و صدها کتاب روایی و تاریخی و ادبی در قفس��ه خانه نباش��د، اوراق آن کتاب دیده 

نشود و زیارت نگردد.
کتاب می ماند و خواهد ماند. اما ما هم در قبال کتاب وظایفی را بر عهده داریم، 
اوالً کتاب یک مجموعه است از مولف و مترجم گرفته تا آن ویراستار و حروف چین 
و چاپخانه، توزیع و نش��ر همه دست به دس��ت هم می  دهند تا کتابی نوشته شود و 
به دس��ت اهل آن رسانده ش��ود. برای این کار دولت حداقل در زمینه سخت افزاری 
احس��اس وظیفه می کند، برای اینکه همه وس��ایل سخت  افزار را در اختیار مؤلفان، 
نویس��ندگان، ناش��ران، موعظان، نمایشگاه  و فروش��گاه ها قرار داده شود و در زمینه 

نرم افزاری ما کار را سهل و سهل تر کنیم.
فضای ما فضای امن باشد و فضای آزادی، البته اصولی همچون احترام به فرهنگ 
دین��ی و چارچوب امنیت ملی، منافع ملی، توجه به هویت اس��المی و ملی و دینی 
باید مورد توجه همگان باش��د. نمی توان آنچنان دروازه ها را باز کرد تا هر خرافه ای 
به نام کتاب در اختیار دیگران قرار گیرد، یا هر س��خن افراطی به نام کتاب یا به نام 

هور
 جم

س
 رئي

اه با
همر

زبان گوياى اسالم کتاب است نه شمشیر

متن سخنان حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی
 در آیین افتتاحیه بیست وهشتمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب
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دین و انقالب در اختیار نوجوانان و جوانان ما قرار گیرد 
و نمی توان آنچنان سخت گیرانه عمل کرد که برای مؤلف 
و ناشر هر روز زحمت و ورود در کوچه های پرپیچ و خم 

در برابر آنها قرار داد.
اصول ما برای نشر، باید کاماًل شفاف، روشن و کوتاه 
باش��د، اگر نظارت ها سلیقه ای ش��ود آن وقت چاپ اول 
مجاز، چاپ دوم ممنوع و چاپ سوم مستحب می شود، 
چون س��لیقه ای اس��ت. خدا نکند ک��ه روزی این گونه 
موضوعات جناحی ش��ود و منافع شخص، گروه و جمع 

مدنظر قرار گیرد.
کت��اب برای بی��ان واقعیت ها، تاریخ گذش��ته، رفع 
نیازمندی های امروز، مهارت آموزی، رسیدن به قله های 
دانش و برای آن اس��ت که جامعه بتواند با بهترین ابزار 
علمی مشکالت جامعه را به راحت ترین شکل حل کند.

بحمداهلل نمایشگاه بین المللی کتاب همواره و هرساله 
در تهران پررونق است. اینکه گفته شد 300 هزار عنوان 
کت��اب داخلی، 160 هزار عن��وان کتاب خارجی در این 
نمایشگاه عرضه می شود و هزاران ناشر داخلی و خارجی 
در اینجا حضور دارند و فعال هستند و یا نمایندگان آنها 

حضور یافتند، جای بسی افتخار است.
اینکه گفته می شود که در سال گذشته نمایشگاه بین المللی تهران 3 میلیون نفر 
بازدید کننده داشته جای خوشبختی است اما به همین نسبت باید کتابفروشی های 
ما هم در س��طح ش��هر تهران و استان ها و شهرس��تان ها و حتی بخش ها و روستاها 
پررونق باشد و کتابخانه های عمومی ما پرمراجعه کننده باشد. اگر کتابخانه عمومی 
ما خلوت باش��د و اگر ناش��ران ما در انتظار مشتری ساعت ها چشم به ورودی مغازه 
بدوزند پیداست ما هنوز مشکل داریم و در جامعه ما آشتی و دوستی کامل با کتاب 

تحقق پیدا نکرده است.
هم دولت و هم ناشران و مردم و جوانان، همه باید این بار مسئولیت را بپذیریم، 
کت��اب را باید رونق دهیم. راهی وجود ندارد مگر آنکه کتاب خریدن و کتاب خوانی 

وارد سبک زندگی ما شود. تا اینچنین نشده است، نمی  توانیم مشکل را حل کنیم.
اینکه کتاب ارزان یا گران است، کتاب را مجانی یا ارزان کنیم این تجربه شخصی 
من است هر کتابی که مجانی به کسی بدهید او ورق می زند،  ولی نمی خواند. کتاب 
را باید پول داد تا صفحه صفحه آن را خواند. گاهی آمار و ارقام به ما می گوید فالن 
کتاب این قدر نشر پیدا کرده است بعد که بررسی می شود می بینیم فالن نهاد پولی 
دارد و نمی داند چه کند کتابی را نشر داده و به همه جا می فرستد. آمار باال می رود، 

اما چند نفر خوانده اند، چه مقدار تأثیرگذار بوده است. 
آث��ار کتاب را باید در جامعه، اخالق اجتماعی و  رقابت های س��الم یا رقابت های 
ناس��الم بین احزاب، گروه ها و جناح ها باید مش��اهده کنیم. معی��ار در جامعه ادب، 

اخالق، متانت، اعتدال، تدین، کشوردوستی، جامعه دوستی و مردم دوستی است.
کت��اب خوب و بد به این نیس��ت ک��ه به نفع یا به ضرر من اس��ت. کتاب خوب 
کتابی اس��ت که با اس��تدالل و با ادب باش��د. آن کتاب خوب است ولو اینکه به نفع 
من نباش��د. کتابی که با بی ادبی همراه اس��ت هرچند که به ظاهر با شعار زیبا باشد، 
به ظاهر مدافع حق و حقیقت باش��د، لحن ناصحیح، توهین و بی ادبی، ارزش کتاب 

را به صفر تنزل می دهد.
کتاب خوب یعنی کتاب مس��تدل، یعنی کتابی که با اخالق و ادب همراه است، 
ما باید کاری کنیم، فضا را برای نویسندگان، آماده تر بکنیم باید کاری بکنیم، کتاب 
راحت تر در دسترس باشد. چرا در مترو و اتوبوس واحد، قطار بین شهری، هواپیمایی 

ما خیلی کم دیده می شود کسی کتاب بخواند.
ش��ما در برخی از کشورهای غربی و ش��رقی، می بینید یک کتاب دست جوانی 
اس��ت. در اتوبوس، مطب، ایستگاه راه آهن، ادامه کتابش را در آنجا می خواند و برای 

کتاب ارزش قائل است.
به کتاب ایمان بیاوریم، اول ایمان به کتاب اس��ت باید معتقد ش��ویم که کتاب 
باید وارد زندگی ما ش��ود. آن روزی که به عنوان هدیه عید به یک نوجوان به جای 
پیراهن، کتاب هدیه کردید و او وقتی آن را دید، خوش��حال ش��د و به جای ادکلن 
کتاب به دوس��تت هدیه کردی و او خوشحال ش��د و گفت به چه هدیه خوبی، این 

شرایط مطلوب است و آن روزی که کتاب هدیه کردی و 
هدیه گیرنده با یک نگاهی و لحنی ممنون گفت، یعنی 
اینکه یه چیز دیگ��ری می آوردی بهتر بود این معنایش 

این است که کتاب وارد زندگی ما نشده است.
تا رادیو و تلویزیون، رس��انه ها، روزنامه ها، س��ایت ها 
هم��ان قدر ک��ه ب��رای ورزش و ورزش��کار، رییس این 
جن��اح و آن جناح که او را قهرمان می کند، برای کتاب 
و مول��ف کتاب به همان اندازه ارزش قائل نش��د، یعنی 
هنوز معضالت ما در زمینه رش��د و توس��عه و فرهنگ 

حل نشده است.
ت��ا مولفان بزرگ را به عن��وان فرهیختگان جامعه و 
ناش��ران توانمند را به عنوان مددکاران فرهنگی جامعه 
نشناسیم و به جامعه معرفی نکنیم نمی توانیم مشکالت 

را حل و فصل کنیم.
امروز معض��الت فراوانی در داخل کش��ور داریم، از 
مش��کالت مادی، آب و محیط زیس��ت و جاده و ریل و 
انرژی گرفته تا معضالتی چون آس��یب های اجتماعی و 
فرهنگی و تا معض��الت منطقه ای و جهانی، یک بخش 
راه حل این معضالت را باید در کتاب ببینیم. در معرفی 
انقالب و فرهنگ یک ملت یک راهش را باید کتاب ببینیم. در بسیاری از کشورهای 
منطقه خودمان در شبه جزیره هند، آسیای مرکزی و در همسایگان غربی و جنوبی 
ما می بینیم ایران را با حافظ و سعدی، ابن سینا، زکریا و فارابی می شناسند و اینها را 
از طریق کتاب و دیوانشان می شناسند. پس کتاب هم راه علقه و تماس و دیپلماسی 
واقعی با دولت ها و ملت های دیگر اس��ت و هم باید معضالت و مس��ایل منطقه ای و 

بین المللی را از طریق کتاب، نوشتن و خواندن حل و فصل کنیم.
امروز در منطقه ما، منطقه کش��تار، ت��رور، انفجار، نابودی آث��ار تمدنی قرن ها؛ 
متأسفانه منطقه ما با این معضل مواجه شده است، دنیا به معضل منطقه ما لبخند 
نزند، فالن کش��ور آمریکایی یا اروپایی به اینکه سالح بیشتر به این و آن می فروشد 
افتخار نکند. منطقه را ناامن می کنند و کشورهای همدیگر را به ناروا از هم هراسان 
می کنند و زمینه را برای فروش سالح آماده می کنند و به منطقه می آیند و افتخار 

می کنند که میلیارد ها دالر و یورو به کشورهای منطقه سالح می فروشند.
نکند از ناامنی منطقه خوش��حالند. اینطوری می خواهیم اش��تغال در کشورهای 
غربی درست کنیم؛ اشتغال کارگر در فالن کارخانه اسلحه سازی با کشتار مردم در 

بغداد، دمشق و صنعا.
مردم باید کشته شوند،  آثار تمدنی باید ویران شود، به ظاهر ائتالف علیه تروریسم 
هم تش��کیل ش��ود اما واقعیت چه. چرا از بمباران مردم بی گناه حمایت می کنید؟ 
چرا با زبان و در عمل از اختالف بین اقوام و مذاهب حمایت می کنید؟ ما ش��یعه و 
سنی، ترک و فارس، عرب، بلوچ، ترکمن، قرن ها با هم زندگی کردیم نه جنگی و نه 
اختالفی داشتیم. در بازار در همین بازار تهران یا بازار بغداد و دمشق مغازه مسیحی، 
یهودی و مسلمان در کنار هم بود. مغازه این قوم و با آن قوم کنار هم بود. صبح ها به 
هم س��الم می کردند و شبها با روی خوش با هم خداحافظی می کردند. چرا اختالف 

و کشتار به پا کردید.
درمان درد جامعه امروز و جهان معاصر، ما راهی جز اعتدال، اخالق و ادب ندارد. 
تا روزی که افراط و افراطی گری و خشونت است دیگران بر آن اسب سوار می شوند 

و معضالت برای جامعه می آفرینند.
دین ما دین کتاب بود. امروز همه ما این رسالت و وظیفه سنگین و بزرگ را بر 
دوش داریم تا فرهنگ و اخالق را توسعه دهیم و جوان و نوجوان را به خواندن کتاب 
تش��ویق کنیم. من در چند مورد بیان کردم، تا کتابخوانی احیا نشود و تا نوجوان ها 
و جوان ها در دبیرستان و دبستان با کتاب صمیمی نشوند، معضل کتاب خوانی حل 

نخواهد شد.
از آموزش و پرورش باید شروع کنیم. باید از مساجد شروع کنیم. چطور کتابخانه 
در دوران انقالب پررونق بود، همه باید تالش کنیم و آن زمان است که کتاب و نشر 
کتاب جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا می کند و اثر آن در جامعه، تعالی فرهنگی 

و رشد و توسعه خواهد بود.
والسالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته.

آثـار کتاب را باید در جامعه، اخالق 
اجتماعـی و  رقابت هـای سـالم یا 
رقابت هـای ناسـالم بیـن احـزاب، 
گروه هـا و جناح هـا باید مشـاهده 
ادب،  جامعـه  در  معیـار  کنیـم. 
اخـالق، متانـت، اعتـدال، تدیـن، 
و  جامعه دوسـتی  کشوردوسـتی، 
مردم دوستی است.کتاب خوب و بد 
به این نیسـت که به نفع یا به ضرر 
من اسـت. کتاب خوب کتابی است 

که با استدالل و با ادب باشد.

س جمهور
همراه با رئي
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هم زمان با هفته گرامی داشت مقام معلم، گروهی 
از معلمان نمونه کش��ور در چند جلسه مهم به دیدار 
مس��ئوالن بلندپایه نظام رفتند. نکته جالب این بود 
که در این ج لسات نیز به مشکالت معیشتی معلمان 
اشاره شد اما این بار برخالف ماه های اخیر، نه معلمان 
ک��ه این مس��ئوالن نظام بودند که پی��ش از معلمان 
به موضوع معیش��ت و منزلت معلم اش��اره کردند و 
هریک به نوبه خود کوش��یدند به حاضران در جلسه 
و همه همکاران آنها در سراسر کشور ثابت کنند که 
به مشکالت معیشتی جامعه معلمین کشور واقفند و 

می کوشند در جهت رفع این مشکالت گام بردارند.

دیدار با رئیس جمهوري
دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری با حضور در 
آئین نکوداشت مقام معلم، اولین مسئول بلندپایه ای 
ب��ود که با ای��ن گروه از معلمین نمونه کش��ور دیدار 
کرد. ایشان سخنان خود را با ادای احترام به معلمان 
آغاز کرد و گفت: »روز معلم روز خاطره ها برای همه 
ما است ضمن اینکه روز افتخار برای همه ملت ایران 
محس��وب می ش��ود چرا که هر آنچ��ه داریم مدیون 

معلمین خود هستیم«. 
رئی��س جمهور با انتقاد از عملکرد غرب در ایجاد 
انحصار علمی، به شیوه برخورد دانشمندان مسلمان 
در دوران شکوفایی تمدن اسالمی اشاره کرد و گفت: 
»ما عل��م و دانش را رایگان، بی من��ت و بدون اینکه 
آن را به اهرم فش��ار و قدرت تبدیل کنیم در اختیار 

همگان قرار دادیم«.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود تقویت اسالم 
و نظام را در گرِو این دانس��ت ک��ه هرکس کار خود 
را به درس��تی انج��ام دهد و تأکید کرد: »نمی ش��ود 
به هر کس��ی گفت ک��ه مجتهد هس��تی و می توانی 

اجتهاد کنی، در چنین صورتی س��نگ روی س��نگ 
بند نمی شود«.

ادای احترام به شهید مطهری بخش دیگر سخنان 
رئیس جمهور بود؛ »اولین درسی که شهید مطهری 
به ما آموخت، گذش��ت و آزادگی بود. شهید مطهری 
به م��ا آموخت که چگون��ه بیاموزیم، عالم ش��ویم و 
اخالق اسالمی داشته باشیم و از خود بگذریم«. دکتر 
روحانی در ادامه به مهاجرت شهید مطهری از قم به 
تهران اش��اره کرد و گفت: »ش��هید مطهری انسان با 
اس��تعدادی بود که اگر در قم می مان��د بی تردید به 
مرجع عالیقدری تبدیل می ش��د چرا که از هر لحاظ 
س��رآمد بود اما از قم هجرت کرده و به تهران آمد و 
این یک گذشت بود برای این که بسیاری از مقام ها و 
جایگاه هایی که شایستگی اش را داشت رها کرد زیرا 
می دانس��ت حضورش در تهران و در میان جوانان و 

دانشجویان یک ضرورت است«.
بخش پایانی س��خنان رئیس جمهور نیز به بحث 
مشکالت معیشتی معلمان و بودجه وزارت آموزش و 
پرورش و افزایش آن در دولت تدبیر و امید اختصاص 
داش��ت. دکتر روحانی با اشاره به مشکالت معیشتی 
معلمان، گفتند: »هم��ه تالش دولت به عنوان خادم 
ش��ما این بوده که در حد توان خود به حل مشکالت 

شما کمک کند«.
 ایش��ان با بیان اینکه دولت یازدهم کوش��یده تا 
علی رغ��م تحریم ها، حتی بی��ش از بودجه مصوب را 
به ای��ن وزارت اختصاص دهد، گفت: »اعتبار مصوب 
آم��وزش و پ��رورش در س��ال 90، 12 هزار میلیارد 
تومان ب��ود که این رقم امس��ال به 24 هزار میلیارد 
توم��ان رس��یده اس��ت. همچنین س��ال 92 بودجه 
توم��ان  میلی��ارد  پرورش 15 ه��زار  و  آم��وزش 
بودکه م��ا عمال 17 ه��زار میلیارد توم��ان پرداخت 
کردی��م یعنی112 درص��د و س��ال 93 نیز بودج��ه 
مصوب 19 ه��زار میلی��ارد توم��ان ب��وده ک��ه م��ا 

عمال 21 هزار میلیارد تومان پرداخت کردیم«.

دیدار با رئیس مجلس شوراي اسالمي
پ��س از دیدار ب��ا رئیس جمه��ور، معلمان نمونه 
برای دیدار با رئیس مجلس به بهارس��تان رفتند. در 
این جلس��ه که در تاالر مش��روطه برگزار ش��د، ابتدا 
دکتر فانی به تشریح برخی اقدامات دولت یازدهم در 
وزارت آموزش و پ��رورش پرداخت تا رئیس مجلس 
نیز با آگاهی بیشتر از اقدامات این وزارت در دوسال 

اخیر، با معلمان سخن بگوید.
دکت��ر علی الریجان��ی در ابتدای س��خنان خود، 
ضم��ن تبریک هفته معلم، خطاب به حاضرین گفت: 
»امروز در ساختمان مش��روطه که گواه تاریخ بسیار 

 رئیـس جمهـور: اعتبار مصـوب آموزش 
و پـرورش در سـال 90، 12 هزار میلیـارد 
تومان بود که این رقم امسـال به 24 هزار 
میلیـارد تومان رسـیده اسـت. همچنین 
سال 92 بودجه آموزش و پرورش 15 هزار 
میلیـارد تومـان بودکه مـا عمال 17 هزار 
کردیـم  پرداخـت  تومـان  میلیـارد 
یعنی112 درصـد و سـال 93 نیز بودجـه 
مصوب 19 هـزار میلیـارد تومـان بوده که 
مـا عمال 21 هزار میلیـارد تومان پرداخت 

کردیم.

دغدغه معیشت معلمان؛  اين بار از زبان مسئوالن

داد
روي



رويداد

ارزش��مند از تاریخ ایران اس��ت، جمع ش��ده ایم که 
روحیه آزادمنش��ی و ایج��اد حکومت دموکراتیک در 

این ساختمان رقم خورد«. 
وی در ادامه بر ضرورت ارائه الیحه حل مشکالت 
فرهنگی��ان از س��وی دولت به مجل��س تأکید کرد و 
دلی��ل اهمی��ت آن را نی��ز این چنی��ن تبیی��ن کرد: 
»مدرسه می تواند توانمندی های افراد را افزایش داده 
و وزیر هم باید در س��ند آم��وزش و پرورش اهتمام 
جدی به حل مش��کالت فرهنگیان داشته باشد. امید 
اس��ت حرکت تکاملی در آموزش و پرورش را شاهد 
باشیم چون آموزش و پرورش یک رکن مهم کشور و 

پایه سازندگی ملت به شمار می رود«.
رئی��س مجل��س ش��ورای اس��المی در ادامه به 
تفاوت های کار آموزش و پرورش در امروز نس��بت به 
دوره های گذش��ته اشاره کرد و گفت: »با قرار گرفتن 
در عص��ر ارتباطات، تغییرات بس��یار بنیادینی را در 
زندگی مردم ش��اهد هس��تیم. اگر در گذشته انتقال 
بس��ته های ارتباطی مس��ئله اساس��ی برای معلمان 
ب��وده امروزه همه همت باید این باش��د که خالقیت 

و کارآفرینی رشد یابد«.
دکت��ر الریجانی در ادامه س��خنان خود بار دیگر 
به موضوع مش��کالت معیش��تی معلمان اشاره کرد و 
گفت: »همه در تکاپو هس��تیم ت��ا با در نظر  گرفتن 

مکانیزمی صحیح مشکالت فرهنگیان را حل کنیم«. 
وی با بیان اینکه معلم در کالس درس نباید دغدغه 
داشته باش��د، به ضرورت شکل گیری ذهنیت همگرا 
در راستای توسعه کش��ور اشاره کرد و گفت: »قبول 
داریم که منابع انس��انی و انرژی در کش��ور داریم اما 
ذهن همگرا برای آبادانی و پیش��رفت کش��ور باید از 
دوره دبس��تان آغاز ش��ود، کار اگر برای کشور جدی 

نشود واقعا توسعه رخ نمی دهد«.

حسن ختام؛ دیدار با رهبري
حسن ختام دیدارهای معلمین نمونه با مسئولین 

بلندپایه، دیدار آنها با رهبر معظم انقالب بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر انقالب در ابتدای 
س��خنان خود ضمن تبیین جایگاه بی بدیل آموزش 
و پ��رورش و همچنین نقش بس��یار مهم و تأثیرگذار 
معلم در تربیت نسلی با ایمان، دانا، روشن بین، دارای 
اعتم��اد به نفس، پرنش��اط و امی��دوار، تحقق چنین 
اهداف واالیی را در گرو اجرای منسجم و کامل سند 

تحول بنیادین آموزش و پرورش دانستند.  
مقام معظم رهبری در ادامه به مشکالت معیشتی 
معلم��ان و ضرورت حل آن اش��اره کردن��د و گفتند: 
»مسئوالن دولت بویژه مسئوالن اقتصادی باید نسبت 
به آموزش و پرورش و مس��ائل معیشتی معلمان نگاه 

ویژه و فراتر از دس��تگاه های دیگر داش��ته باش��ند و 
بدانند هرگونه هزینه در این مجموعه، سرمایه گذاری 
برای آینده و ایجاد ارزش افزوده اس��ت«. ایش��ان در 
ادامه همی��ن بخش تأکید کردند ک��ه باید با چنین 

نگاهی برای آموزش و پرورش برنامه ریزی کرد.
ایش��ان در ادامه بیان��ات خود ب��ه وظیفه اصلی 
معلمان اشاره کردند و گفتند: »وظیفه معلم در واقع 
ایجاد جامعه انس��انی برتر و واالتر است که در امتداد 

وظیفه انبیاء یعنی تعلیم و تزکیه است«. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای محقق ش��دن رس��الت 
واقعی معلمان را نیازمند الزاماتی دانس��تند و گفتند: 
یکی از این الزامات توجه به مس��ئله معیشت معلمان 
است. مس��ئوالن دولتی به ویژه مس��ئوالن اقتصادی 
بای��د با وجود محدودیت ها، ن��گاه ویژه ای به آموزش 
و پرورش و معلمان داش��ته باش��ند و آنرا در مسائل 
اولویت دار خود قرار دهند. ایش��ان با تأکید بر اینکه 
اگر درخصوص مس��ئله معیشت معلمان غفلت شود، 
دش��من سوءاس��تفاده خواهد ک��رد، افزودن��د: البته 
معلمان انسان های مؤمن، نجیب و هوشیاری هستند 
و متوجه توطئه های دشمنان و افراد کینه توز نسبت 
به نظام اس��المی هس��تند که می خواهن��د به بهانه 
معیش��ت معلمان، ش��عارهای فتنه گران��ه و خطی و 

سیاسی مطرح و برای نظام دردسر درست کنند.
رهبر انقالب در ادامه س��خنان خود به دانش��گاه 
فرهنگیان و ضرورت انجام فرایندهای جذب اعضای 
هیئ��ت علمی و تعیی��ن محتوای دروس بر اس��اس 
معیارهای اس��الم و انقالب اش��اره کردند و س��پس 
ب��ه بحث س��ند تح��ول بنیادین آم��وزش و پرورش 
پرداختن��د: »الزم��ه نتیجه بخ��ش بودن این س��ند، 
اجرای منس��جم و کامل مواد آن اس��ت و اگر بخشی 
از س��ند تحول بنیادین در آموزش و پرورش اجرایی 
شود و بخش دیگری مورد غفلت قرار گیرد، این سند 

تأثیرگذار نخواهد بود و تحولی رخ نخواهد داد«.
بخ��ش دوم و پایان��ی س��خنان مق��ام معظ��م 
رهبری نیز به مس��ائل روز کش��ور و منطقه از جمله 
مذاکرات هس��ته ای و موضوع یمن اختصاص داشت. 
ایش��ان پیرام��ون مذاکرات هس��ته ای از اعضای تیم 
مذاکره کننده خواستند: »به مذاکره با رعایت خطوط 
اصلی ادامه دهید و اگر در این چارچوب به توافق هم 
رسیدید اشکالی ندارد اما به هیچ وجه زیر بار تحمیل، 

زور، تحقیر و تهدید نروید«.
پیرام��ون موض��وع یمن نیز ایش��ان با اش��اره به 
حمایت ه��ای اخیر آمریکا از حمله های عربس��تان به 
یم��ن، فرمودن��د: »امریکایی ها ب��دون آنکه خجالت 
بکش��ند، از کش��تار مردم یمن حمایت می کنند اما 
ای��ران را که ب��ه دنبال کمک داروی��ی و مواد غذایی 
به مردم یمن اس��ت، متهم به دخالت در این کشور و 

ارسال سالح می کنند«.
در مجموع اگر بخواهیم یک تفاوت اساسي میان 
این س��ه دیدار معلمان نمونه با موارد مشابه در سال 
گذش��ته را بیان کنیم، می توانیم به پررنگ تر ش��دن 
دغدغ��ه معیش��ت جامع��ه معلمان در ذه��ن و زبان 
مسئوالن ارشد نظام اشاره کنیم؛ تفاوتی که می تواند 
امیدها را به بهبود اوضاع معیشتی این قشر پرتالش 

و مؤثر زنده کند.

مقـام معظم رهبری: مسـئوالن 
اقتصادی  بویژه مسئوالن  دولت 
باید نسبت به آموزش و پرورش 
و مسـائل معیشتی معلمان نگاه 
ویـژه و فراتـر از دسـتگاه های 
دیگـر داشـته باشـند و بدانند 
هرگونه هزینه در این مجموعه، 
سـرمایه گذاری بـرای آینـده و 

ایجاد ارزش افزوده است.
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روي

مب��ارز، یار ام��ام، سیاس��تمدار، روزنامه ن��گار و... 
عناوین��ی که او را با آن ها می شناس��ند. ام��ا به گواه 
کسانی که او را از نزدیک می شناسند و فرقی نمی کند 
از چه جناح سیاسی باشند، سیدمحمود دعایی همواره 
دارای یک ثبات ش��خصیت و منش اعتدالی بوده و در 
ط��ول دوران های مختلف این روحی��ه را حفظ کرده 
اس��ت و این ویژگی بارز شخصیت او به شمار می آید. 
تواضع و فروتنی از دیگر صفات برجسته این شخصیت 

روحاني است. 
سیدمحمود دعایی اکنون 74ساله است و از اوایل 
دهه 40 با ش��روع مب��ارزات امام خمینی فعالیت های 
سیاس��ی خود را شروع کرد. او در رویدادهای سیاسی 
س��ال 1346 تحت تعقیب رژیم پهلوی قرار گرفت اما 
توانست به عراق برود و در آنجا به تحصیالت خود در 
علوم اسالمی که پیش تر در حوزه علمیه قم آغاز کرده 
بود، ادامه دهد. در جریان مبارزات سیاس��ی خارج از 
کشور هفت سال سخنگوی نهضت روحانیت مبارز در 
ای��ران بود و نمایندگی امام خمین��ی را به عنوان رابط 
بین مس��ئوالن عالی رتبه عراقی با او به عهده داش��ت 
و همچنین رابط س��ازمان ها و انجمن های اس��المی و 
مبارز دانش��جویی و برخی شخصیت های مبارز خارج 
از کشور با امام بود. همچنین در زمان اقامت در عراق 
تهیه کنن��ده و مجری برنامه رادیویی نهضت روحانیت 

در ایران بود.

پس از پیروزی انقالب در اوایل س��ال 58 س��فیر 
ای��ران در کش��ور ع��راق ش��د که به علت مش��کالت 
پیش آمده بین دو کش��ور، به ایران بازگشت و از سال 
59 با حکم امام خمینی مسئولیت روزنامه اطالعات را 
بر عهده گرفت و تا امروز به عنوان مدیرمسئول روزنامه 
اطالعات شناخته می شود. دعایی همچنین در کارنامه 
سیاس��ی خود عضویت در مجم��ع روحانیون مبارز و 

نمایندگی شش دوره مجلس را دارد.
همیشه جای خالی برگزاری مراسمی در نکوداشت 
این ی��ار امام حس می ش��د. حال به همت دانش��گاه 
آزاد اس��المی و کتابخانه ملی و با حضور بس��یاری از 
بزرگان، مراس��م نکوداشت حجت االسالم والمسلمین 
س��یدمحمود دعایی در مرکز همایش های بین المللی 

کتابخانه ملی برگزار شد.

اعتدال در سخت ترین شرایط
در ابت��داي این مراس��م س��یدرضا صالحی امیری، 
رئی��س کتابخان��ه ملی و میزبان این مراس��م پش��ت 
تریب��ون رف��ت تا بع��د از صحبت ه��ای ابتدایی، پیام 
دکتر حس��ن روحانی به این مراسم را بخواند. در پیام 
رئیس جمهوری آمده اس��ت: »اصحاب قلم و اندیشه، 
ناش��ران و مروجان معارف اسالمی و تالش گران بسط 
ارزش های بنیادینی چون خردگرایی، اعتدال و تدبیر 
هستند و تکریم خدمات انسانی فرهیخته که عمر خود 

را همراه با ثبات قدم، س��ادگی و مشی اعتدالی در راه 
س��ربلندی دین و ملک و ملت صرف نموده، وظیفه ای 

اخالقی و ملی و تعالی بخش جامعه است«.
روحانی در بخش دیگ��ری از پیام خود گفت: »او 
ثابت کرد که در س��خت ترین و س��هل ترین ش��رایط 
نی��ز می توان از اف��راط و تفریط دوری گزید و با پیش 
گرفت��ن و پیمودن مس��یر اعتدال، به م��ردم خدمت 
کرد. ایش��ان چه در دوران مبارزه و چه در عرصه های 
سیاس��ی و فرهنگی طی دهه های سپری شده از نظام 
جمهوری اسالمی ایران، همواره در کنار و معتمد امام 
خمین��ی)ره( و مقام معظم رهب��ری )مد ظله العالی( 
ب��وده و از افت��ادن در دامن تندروی ه��ا پرهیز کرده 
اس��ت. صداقت، وارستگی و سادگی از خصال دائمی و 
پسندیده ایشان است که می تواند الگویی مناسب برای 

اهالی و اصحاب قلم و رسانه باشد«.

پیام آیت اهللا
پیام آیت اهلل جوادی آملی از دیگر نکات قابل توجه 
این مراسم بود. ایشان در این پیام به اهمیت رسانه ها 
و مطبوعات اش��اره می کند و می گوی��د: »مطبوعات، 
رس��الت مهم ش��ان در حق نگاری اس��ت. یک، پرهیز 
از باط��ل روی ب��ر صدق نویس��ی اس��ت. دو، پرهیز از 
دروغگویی در خیرروی است. سه، پرهیز از شرخواهی 
در َحس��ن روی است. چهار، پرهیز از قبیح گویی، آنچه 

به بهانه مراسم نكوداشت سيدمحمود دعايى

نماد همدلی و همزبانی
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قبح دارد و ش��ر می آورد و باطل است و کذب از حوزه 
قل��م باید بیرون باش��د تا ذات اق��دس الهی به چنین 
قلمی سوگند یاد کند، به چنین مسطورات و مکتوباتی 

سوگند یاد کند«.
آی��ت اهلل ج��وادی در پایان صحبت ه��ای خود از 
دعایی تقدیر می کند: »از حجت االس��الم والمسلمین 
جناب آقای دعایی حق شناسی می کنیم که عمری را 
در خدمت نظام و انقالب اسالمی و فرهنگ دینی بوده 
و هس��تند و امیدواریم همچنان این خدمت در ایشان 
باش��د و از ایشان سلب نشود و ش��ما جامعه اصحاب 
قل��م و قدم و صحابه مطبوعات مورد عنایت ویژه ولی 

عصر باشید«.

مبارز بی ادعا
آیت اهلل سیدحس��ن خمینی از دیگر س��خنرانان 
این مراس��م بود. او در رابطه با شخصیت سیدمحمود 
دعایی می گوید: »آقای دعایی یک انقالبی اس��ت که 
روزی به این قطار پیوسته که توأم شدن با این مسیر 
مش��کالتی را داشته است؛ س��ال هایی که او هر روز از 
نجف به بغداد می رفت و برمی گشت تا مشخص نشود 
سخنگوی رادیو صدای روحانیت مبارز چه کسی است. 
دعایی بیش از هرکسی انقالبی بود، اما انقالب سکان 
و پلکان شخصی او نش��ده است، درحالی که بی تردید 
هرکس جای دعایی با این سابقه بود، ادعاهای فراوانی 

داشت اما دعایی بی ادعا زندگی کرده است«.
ی��ادگار امام در ادامه تأکید کرد: »او چوب خورده، 
اما آن را تبدیل به کینه نکرده اس��ت؛ از کس��انی که 
بدی دیده بغض پیدا نکرده و متواضع است، اما تواضع 
او رنگ انظالم ندارد؛ دعایی روی اصول می ایستد، اما 
پرخاش جو نیس��ت و اصولگرای��ی او توأم با پرخاش و 

کینه نبوده است«.
نوه امام خمینی در پایان صحبت های خود گفت: 
»آقای دعایی معتقد به تمام ارزش هایی است که برای 
آن ها انقالب ش��کل گرفت؛ اما متأسفانه بسیاری از ما 
انقالبی بودن را با یک طرفه مان��دن و ارزش گرایی را با 
تندخویی یکسان می بینیم. درحالی که مخالفین ما یا 
عقایدی برای خود دارند تا نهایتاً اشتباه می  کنند، ولی 
به چه حقی نسبت به کسانی که با ما همدل و همراه 

نیستند محبت نداشته باشیم؟«

هر چه دارم، از امام است
آیت اهلل سیدحس��ن خمینی در پایان صحبت های 
خود از حجت االسالم والمسلمین سیدمحمود دعایی 
دعوت کرد به سخنرانی بپردازد. دعایی با تمام تواضع 
و فروتنی پش��ت تریبون رفت و گفت: »اصرار داشتم 
این همه عزیز، وقت گرانمایه خود را صرف یک عنصر 
ناالیق و ناشایس��ت نکنن��د و من با دی��دن برخی از 
مس��ئوالن نظام و انقالب از خجالت آب ش��دم. خاک 
پا و شرمسار همه شما هستم؛ افراد دیگری در نظام و 
انقالب با پیشینه و لیاقت وجود دارند که می توانستید 
از آنه��ا تجلی��ل کنی��د«. و افزود: »اگر م��ن افتخار و 
پیشینه ای دارم هرچه هست در پرتو حضورم در کنار 

خاندان عزیز امام خمینی رحمت اهلل است«.
دعای��ی در بخش دیگ��ری از صحبت هایش گفت: 
»توفیقی که من داش��تم رهین عنایتی اس��ت که دو 
عزیز بزرگوار داشتند و مرا امین دانستند و اجازه دادند 

تصدی امری را داش��ته باشم. ابتدا حضرت امام بودند 
که خدا رحمت ش��ان کند، امر فرمودند در مؤسس��ه 
اطالعات باش��م و از اوامرشان این بود که ما بی طرف 
باشیم، به هیچ جناحی وابس��ته نباشیم. لذا علی رغم 
اینکه من در ابتدای تأسیس حزب جمهوری اسالمی 
از اولین کس��انی بودم که ثبت نام کردم و عضو شدم، 
وقتی مس��ؤلیت مؤسس��ه اطالعات را به من سپردند، 
حض��ورم و عضویت��م را در حزب جمهوری اس��المی 
معلق کردم. بعد از رحلت حضرت امام هم مقام معظم 
رهب��ری تنفیذ فرمودند و تا به االن مرا تحمل کردند. 
اگر امکانی هست و توفیقی هست در خدمت رسانی به 
نهادی و جمعی باید ممنون آن بزرگوران باشیم که ما 

تصدی امری را داشته باشیم«.

دیگر سخنرانان
بخش دیگ��ری از این برنامه، س��خنرانی مهمانان 
حاضر در جلسه بود که به صورت کوتاه نکاتی در مورد 
شخصیت سیدمحمود دعایی عنوان کردند و در ادامه 

به بخش هایی از آن اشاره خواهیم کرد.
اس��حاق جهانگیری، معاون اول دولت در رابطه با 
دعایی گفت: »دولت و نظام به چنین ش��خصیت هایی 
نیاز دارد و این گون��ه افراد حلقه اتصال بین گروه های 

مختلف هس��تند. دفاع، حمایت و حفاظت از مفاخر و 
معاصر کش��ور از جمله موضوعات مهم است که آقای 
دعای��ی در جاهایی که ش��خصیت ها مورد کم توجهی 
نهادهای رس��می کش��ور قرار می گرفتند از آنان دفاع 

می کرد«.
احمد مس��جدجامعی، عضو شورای شهر تهران از 
دیگر س��خنرانان مراس��م بود که به زندگی ش��خصی 
محم��ود دعایی اش��اره داش��ت: »دعایی هی��چ گاه از 
موقعیت های��ش سوءاس��تفاده نک��رد و در منزلی که 
مش��خص بود 30 سال اس��ت به همین شکل است با 
خانواده اش زندگی می کند و هنوز با پیکانی که متعلق 

به مؤسسه است رفت وآمد می کند«.
محمدرضا تابش، نماینده مجلس شورای اسالمی 
با اش��اره به ش��خصیت دعایی گفت: »او ش��خصیت 
فرزانه ای اس��ت که سیاس��ت را به ردای اخالق زینت 
داده و هیچ گاه حریت و آزادگی را به قربانگاه مصلحت 
نب��رده اس��ت«. تابش همچنی��ن پیام رئی��س دولت 

اصالحات به این مراسم را نیز برای حضار خواند.
محمدباق��ر قالیباف، ش��هردار تهران ب��ا ذکر این 
نکته که س��یدمحمود دعایی هیچ گاه از مسیر اعتدال 
و انصاف خارج نش��ده اس��ت گفت: »روزی که جناب 
آق��ای دعایی مب��ارزه را آغاز کردند م��ن و امثال من 
در دام��ن مادر بودیم و بعده��ا نیز در جنگ تحمیلی 
مس��ئولیت پاسداشت دس��تاورد مبارزات ایشان را بر 

عهده داشتیم«.
آیت اهلل محقق داماد نیز جزو افرادی بود که پشت 
تریبون رفت. او در رابطه با ش��خصیت حجت االسالم 
والمس��لمین دعای��ی تصری��ح ک��رد: »دعای��ی یک 
تابلوی نقاش��ی هنری زیبایی اس��ت ک��ه از هر جهت 
منعکس کننده صفات خوب است. اما به نظر من آنچه 
در میان صفاتش برازنده اس��ت، صفای دعایی اس��ت. 
هیچ ک��س از بی صفایی او نقل نکرده اس��ت. در اینکه 
دعایی جز س��ابقین انقالب است تردیدی وجود ندارد 
و در دس��ته نخستین گروهی است که در انقالب بوده 
و تا امروز بوده اس��ت. به دلیل سنی که از من گذشته 
می توان��م ادعا کنم ک��ه دوران های مختلفی از انقالب 
گذش��ته اس��ت. افرادی دگرگون و برعکس ش��دند و 
نماندند و به شکل دیگری شدند. اما دعایی از کسانی 
اس��ت که تا امروز اعتدال خ��ود را حفظ کرده؛ نه تند 
اس��ت و نه کند. به نظر صفت بس��یار مهمی است که 
انس��ان یکنواخت حرکت کند. این تحوالت است که 

دعایی همواره این ظرفیـت را دارد که 
عامـل پیوند نیروهـای مختلف انقالب 
باشـد؛ همان طور که در این مراسـم از 
گرایش هـای مختلف سیاسـی حضور 
داشـتند و در کنار هم به تجلیل از این 
چهره فرهنگی کشور پرداختند. محمود 
دعایی الگویی بسیار خوبی برای همه از 
سیاسـتمدار تا فعاالن رسـانه ای است. 
دعایی نشـان داد می توان ضمن حفظ 
موضـع بـا رویکـردی اعتدال گرایانه و 
منصفانـه با دیگـر نیروهای سیاسـی 

همدل و همزبان شد. 
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انسان ها را نشان می دهد«.
حمید میرزاده، رئیس دانش��گاه آزاد اس��المی که 
خود یکی از بانیان این مراس��م نیز به حساب می آمد 
از دیگر افرادی بود که در مورد دعایی نکاتی را مطرح 
ک��رد: »هرچند جناب آقای دعایی ش��خصیت دینی 
و فرهنگی هس��تند، مدیریت قوی و اجرایی وی زیر 
ش��خصیت دینی و فرهنگی پنهان مانده است. مشی 
اعتدالی و میانه روی آقای دعایی س��بب ش��د آرشیو 
اطالع��ات برای محققان کش��ور باز ش��ود. میانه روی 
ایشان سبب شد اطالعات خزان زده نشود و همچنان 
رسانه همه دوران ها بماند. بنابراین، مشخص می شود 
که برای ماندن و تأثیر داشتن، تندوری مشی مناسبی 
نیس��ت«. میرزاده عالوه بر میانه روی و انصاف به دیگر 
خصوصیات دعایی نیز اشاره کرد: »ایشان ویژگی هایی 
از جمل��ه س��ادگی، صف��ا، بی تکلف��ی، بی ادعای��ی، 
خوش سخنی، خوش قلبی، تدین، پاکدامنی، فضیلت 

و فرزانگی را توأمان دارند«.
در ای��ن آیی��ن نکوداش��ت همچنی��ن آی��ت اهلل 
والمس��لمین  حجج االس��الم  و  موس��وی بجنوردی 
جوادی آمل��ی،  س��عید  کمس��اری،  موس��وی الری، 
حش��متی، علی یونسی، شوش��تری، محمد مقدم و 
محمدعل��ی ابطحی و جمعی از اعضای هیئت دولت 
از جمل��ه آقای��ان مجی��د انصاری، مع��اون پارلمانی 
رئیس جمهور؛ اکب��ر ترکان، مش��اور رئیس جمهور؛ 
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ 
عل��ی ربیعی، وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی؛ 
حمی��د چیت چی��ان، وزیر نی��رو؛ محم��ود واعظی، 
وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات؛ هاش��می، وزیر 
بهداش��ت؛ علی اکبر صالحی، رئیس س��ازمان انرژی 
اتمی؛ حس��ن قش��قاوی، معاون پارلمانی وزیر امور 
خارجه؛ مرادخانی، معاون وزیر ارش��اد.؛ سیدحسین 
هاش��می، استاندار تهران؛ سلطانی فر، رئیس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جمعی 
از ش��خصیت های فرهنگ��ی، سیاس��ی و اجتماع��ی 
از جمله آقای��ان غالمعلی حدادعادل، غالمحس��ین 
انص��اری، محمدرض��ا خاتم��ی، محمدرض��ا عارف، 
محمدرض��ا طالقانی، مجتبی مطهری، غالمحس��ین 
ابراهیمی دینانی، مهدی محقق، س��هیل محمودی، 
غالمحسین کرباس��چی، محمدعلی نجفی، سیدرضا 
اکرم��ی و جمع کثیری از ش��خصیت ها و چهره های 

دیگر در این مراسم حضور داشتند.
مراسم به بهترین ش��کل برگزار شد و درنهایت، 
با اه��دای هدایایی به حجت االس��الم والمس��لمین 
س��یدمحمود دعایی به پایان رس��ید. شاید به خاطر 
وجود ش��خصیت دعایی بود که این مراس��م یکی از 
دوست داش��تنی ترین مراس��م های از این دست شد. 
دعای��ی همواره این ظرفی��ت را دارد که عامل پیوند 
نیروهای مختلف انقالب باشد؛ همان طور که در این 
مراسم از گرایش های مختلف سیاسی حضور داشتند 
و در کنار هم به تجلیل از این چهره فرهنگی کشور 
پرداختند. محمود دعایی الگویی بس��یار خوبی برای 
همه از سیاس��تمدار تا فعاالن رسانه ای است. دعایی 
نش��ان داد می توان ضمن حف��ظ موضع با رویکردی 
اعتدال گرایانه و منصفانه با دیگر نیروهای سیاس��ی 

همدل و همزبان شد. 

طی چند س��ال اخیر که پرونده هس��ته ای ایران 
دور ت��ازه ای را تجربه می کند، حواش��ی آن به اندازه 
متن جذابیت داش��ته و همچنین می تواند تأثیرگذار 
نیز باش��د. جدای از اینکه طرفین مذاکرات و مباحث 
بی��ن این دو از اهمیت باالی��ی برخوردارند، احزاب و 
جریانات سیاس��ی داخل هر کشور، مجالس، رسانه ها 
و افکار عمومی نیز جزو عوامل تأثیرگذار بر روند این 

پرونده به حساب می آید.
آخرین اتفاق، مصوبه سنای امریکا و واکنش های 
آن در داخل ایران و مس��ائل پیرامون آن بود. ماجرا 
از آنجا ش��روع شد که صحبت هایی در محافل امریکا 
مبنی بر نظارت کنگره بر مذاکرات هسته ای و اینکه 
آیا اوباما آن را تأیید می کند، یا خیر ش��نیده می شد. 
س��نای امریکا طرح الزام باراک اوباما، رئیس جمهور 
ای��ن کش��ور را به ارائه توافق هس��ته ای ب��ا ایران به 
کنگره، با 98 رأی موافق تصویب کرد. سنا با تصویب 
این طرح بر نقش نظارتی کنگره در این توافق تأکید 
کرد. این ط��رح باید به تصویب مجل��س نمایندگان 
نیز برس��د. در صورت تصویب در مجلس نمایندگان 
و دریاف��ت امضای اوباما، ای��ن قانون به کنگره امکان 
می دهد بر هر توافقی با ایران نظارت داش��ته باش��د. 
اوبام��ا ابتدا با چنین نظارت��ی مخالف بود، اما چندی 
پی��ش موافقت خود را با امضا و اجرای آن در صورت 

اعمال اصالحاتی در این طرح اعالم کرد.
بع��د از این اتف��اق، واکنش ه��ا از جان��ب ایران 
ش��روع ش��د. محمدجواد ظریف، وزیر ام��ور خارجه 
کش��ورمان در اظهارات��ی با تأکید ب��ر اینکه طرف ما 
دولت امریکاس��ت گفت: »وظیفه هماهنگی با کنگره 
و س��نا و رفع مشکالت داخلی امریکا به عهده دولت 
این کشور اس��ت و ما دولت امریکا را مسئول اجرای 
تعهدات��ش می دانی��م.« اما اصلی تری��ن واکنش ها به 
این اتف��اق نه در قوه مجریه، بلکه از دل بهارس��تان 
ب��ه گوش می رس��ید. برخ��ی از نماین��دگان مجلس 
شورای اس��المی در صدد بودند به این اقدام واکنش 
جدی نش��ان دهند و تا متوقف ک��ردن مذاکرات نیز 

می خواستند پیش بروند.
صحبت های��ی در رس��انه ها ش��نیده می ش��د که 
برخ��ی نماین��دگان مجلس ش��ورای اس��المی یک 

ط��رح دوفوریتی تهیه کرده اند که به موجب آن توافق 
هس��ته ای می��ان ایران و گ��روه 1+5 ب��دون مصوبه 
مجل��س فاقد اعتبار خواهد بود. سیدحس��ین نقوی، 
س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با اعالم این خبر، گفت: »این طرح دوفوریتی 
تصریح دارد که بر اس��اس قانون اساسی توافق ایران 
با 1+5 بدون تصوی��ب در صحن علنی هیچ ضمانت 
اجرایی نخواهد داش��ت و اعتب��ارش منوط به مجوز 
مجلس خواهد بود. به عقیده کارشناس��ان، این طرح 
چیزی ش��بیه به طرح امریکای��ی در رابطه با نظارت 

کنگره بر توافقات است.«
از طرف��ی دیگ��ر ع��ده ای از نماین��دگان مجلس 
شورای اسالمی، طرح س��ه فوریتی »توقف مذاکرات 
هس��ته ای ت��ا قط��ع تهدی��دات امری��کا« را تقدیم 
هیئت رئیس��ه مجلس کردند. ماده واحده پیشنهادی 
ای��ن نماین��دگان، در صورت تصوی��ب نهایی، دولت 
حسن روحانی و مذاکره کنندگان هسته ای را موظف 
می کن��د »هر گونه ارتباط و مذاکره با امریکایی ها در 
موضوع هسته ای را تا زمانی که دولت امریکا رسماً و 
علناً تهدید مل��ت قهرمان ایران را کنار نگذارد، قطع 
کنند«. هرچند عنوان این طرح س��ه فوریتی بر توقف 
مذاکرات تأکید کرده، در بخش��ی از این طرح اجازه 

مذاکرات با دیگر اعضای 5+1 داده شده است.
امضاکنن��دگان ای��ن طرح ک��ه اکث��راً از اعضای 
جبهه پایداری بودند، با مخالفت فراکس��یون اکثریت 
مجلس مواجه شدند. فراکس��یون رهروان والیت در 
جلس��ه ای به این نتیجه رسید که تیم مذاکره کننده 
هس��ته ای ایران به خوب��ی مس��ائل را مدیریت کرده 
و نی��ازی ب��ه این گونه واکنش ها نیس��ت. س��یدباقر 
حس��ینی، عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارج��ی مجل��س به نق��ل از علی الریجان��ی که در 
جلس��ه رهروان والیت حضور داش��ت گفت: »رئیس 
مجلس به ش��دت با واکنش های تن��د، از جمله ارائه 
طرح های غیرکارشناس��ی س��ه فوریتی که هم اکنون 
به امضای چند نماینده رس��یده مخالفت کرد«. این 
نماین��ده مجلس در ادامه گفت: »الریجانی همچنین 
در این جلس��ه متذکر ش��د در حال حاضر در امریکا 
سیاس��ت مداران این کش��ور در دو ح��زب دموکرات 

جنجال سه فوريتی
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و جمهوری خ��واه با یکدیگر مش��کل دارند اما ما در 
جمهوری اسالمی ایران با تیم مذاکره کننده هسته ای 
هیچ مشکلی نداریم، بلکه از آنان حمایت می کنیم«.
بعض��ی افراد در قوه مجری��ه و تیم مذاکره کننده 
هسته ای از این تصمیم ابراز خرسندی کردند. عباس 
عراقچی، عضو ارش��د تیم مذاکره کننده هس��ته ای از 
اتخاذ این تصمیم تش��کر کرد و آن را بس��یار خوب 
دانس��ت. همچنین مجید انصاری، مع��اون پارلمانی 
رئیس جمهور تأکید کرد، در شرایط کنونی نیازی به 
این گونه اقدامات نیست و دولت و تیم مذاکره کننده 
ب��ا توجه ب��ه رهنموده��ای مقام معظم رهبری حافظ 

منافع و عزت جمهوری اسالمی هستند.
ب��ا تم��ام این اوص��اف همان طور که گفته ش��د، 
ای��ن طرح س��ه فوریتی صبح 22 اردیبهش��ت تقدیم 
هیئت رئیس��ه مجل��س ش��ورای اس��المی ش��د. اما 
خبرهای عجیبی از بهارس��تان به گوش می رسید که 
خب��ر از اتفاقی ن��ادر در تاریخ مجلس می داد. »طرح 
س��ه فوریتی توق��ف مذاکرات جعل��ی از آب درآمد«، 
»تقلب برای توقف مذاکرات هس��ته ای«، »امضاهای 
جعل��ی پای طرح س��ه فوریتی« و... تیترهایی بود که 
در رس��انه های مختلف منتشر ش��د، اما ماجرا از چه 

قرار است؟
چه��ره جنجالی ای��ن اتفاق یک��ی از اصلی ترین 
مخالفان دولت حس��ن روحانی و مذاکرات هسته ای 
اس��ت؛ جواد کریمی قدوس��ی، نماینده مردم مشهد 
در مجلس ش��ورای اس��المی. لحظاتی پس از انتشار 
ای��ن خبر نماین��دگان مختلف دور کریمی قدوس��ی 
جمع ش��ده بودند و به ش��دت معت��رض بودند. طبق 
گفت��ه نماین��دگان معترض، گویا کریمی قدوس��ی با 
مراجعه به برخی دیگر از نمایندگان حاضر در صحن، 
طرح دوفوریتی را مط��رح می کند که برای مقابله با 
مصوبه س��نای امریکا بوده اس��ت. نماین��دگان نیز با 
مطالع��ه ط��رح آن را امضا می کنند، ام��ا در   نهایت، 
کریمی قدوس��ی عنوان طرح را ع��وض می کند  و آن 
را با نام طرح سه فوریتی برای توقف مذاکرات تقدیم 

هیئت رئیسه می کند.
اعتراضات دیگ��ری نیز در این بین بود که برخی 
نماین��دگان معتقد بودند امضای آن ها جعل ش��ده و 
ی��ا آن ها یک نام��ه را امضا کرده اند، نه طرحی س��ه 
فوریتی. محس��ن بیگلری، نماینده مردم س��قز و بانه 
اظهار داش��ت: »ما به هیچ عن��وان این طرح را امضا 
نکرده ای��م. زمانی که کریمی قدوس��ی ب��رای گرفتن 
امض��ا پیش ما آمد، فقط جمل��ه انتهایی برگه ای که 
در ب��االی آن هم اکنون عنوان س��ه فوریتی نوش��ته 
ش��ده است نش��ان داد و گفت می خواهیم نامه ای به 
رئیس جمهوری بنویسیم تا شأن خود را در مذاکرات 
هس��ته ای حفظ کنیم«. بیگلری اظهار داشت: »این 
متن و امضا های پیوست آن کذب محض است. اکثر 
نماین��دگان امض��ای خود پای این ط��رح را تکذیب 

می کنند و نسبت به آن معترض هستند«.
حجت االس��الم والمس��لمین علیرض��ا س��لیمی، 
یکی دیگ��ر از نمایندگان مجلس ب��ا اعالم مخالفت 
با ط��رح س��ه فوریتی ب��رای توقف مذاک��رات گفت: 
»در جلس��ه علنی متوجه ش��دیم طرح��ی که امضا 
کرده ایم س��ه فوریتی بوده و این در حالی اس��ت که 

هم اکنون با طرح س��ه فوریتی مخالفیم، اما متأسفانه 
برخی نمایندگان، از جمله آقای کریمی قدوس��ی به 
اس��م ما طرح س��ه فوریتی را امضا گرفته اند«. روبرت 
بگلریان، نماینده ارامنه در مجلس ش��ورای اسالمی 
و روح اهلل بیگی، عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس و 
علی س��امری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز 
تصریح کردند که بر اس��اس خواسته کریمی قدوسی 
نام��ه ای در جهت حمای��ت از صحبت های رهبری را 
امضا کردند و بعد متوجه ش��دند ک��ه امضای آن در 

طرح سه فوریتی آورده شده است.
محمدحسین فرهنگي، عضو هیئت رئیسه مجلس، 
موضوع اعتراض برخي نمایندگان به دالیل ذکر شده 
را تأیی��د کرد. به گفته او، تع��دادی از نمایندگان به 
هیئت رئیس��ه مراجعه کردند و تذک��ر کتبی خود را 
نس��بت به این اقدام کریمي قدوس��ي اعالم کردند و 
نس��بت به آن ش��کایت داش��تند. فرهنگی همچنین 
گفت: »این نمایندگان در گالیه های خود ابراز کردند 
آقای کریمی قدوس��ی به عنوان بیانیه، تذکر یا نامه از 
آنها امضا گرفته و متأس��فانه این امضاها را پیوس��ت 
طرح سه فوریتی کرده است«. این عضو هیئت رئیسه 
مجل��س در ادامه اعالم کرد، هیئت رئیس��ه نیز برای 
بررس��ی بیشتر موضوع این شکایت را به اداره قوانین 

مجلس ارجاع داده است.
جواد کریمی قدوسی از جدی ترین مخالفان دولت 
حسن روحانی بارها و بارها مخالفت خود را در اشکال 
گوناگون نشان داده است؛ از دوران انتخابات سال 92 
که چند روز مانده به انتخابات خواستار رد صالحیت 
روحانی ش��ده ب��ود تا اینک��ه او را متهم ب��ه »دادن 
اطالعات مهم فقهی به انگلستان« کرد. بعد از بیانیه 
لوزان در جلسه ای که با حضور محمدجواد ظریف در 
مجلس برگزار شد، ادعایی مبنی بر تذکر مقام معظم 
رهب��ری به ظریف را مطرح کرد که ظریف در جواب 
آن گفت: »واهلل کذب محض اس��ت«. کریمی قدوسی 
همچنین در دوره ای طرح گفتمان اعتدال را طرحی 
برای براندازی نظام عنوان کرده بود: »اس��رار پش��ت 
صحنه جریان اعتدال چیزی اس��ت که هم اکنون ما 
به چش��م می بینیم و اگر جریان اسفناک فتنه اتفاق 

افتاده، هم اکنون شعار اعتدال با هدف براندازی نظام، 
عناصر فتنه گر را به مناصب حکومتی گمارده است«.

در رابط��ه با این اتفاق بس��یاری از کارشناس��ان 
حقوق��ی ب��ه مفاد قان��ون مجازات اس��المی اش��اره 
می کنند و با اش��اره به ماده 523 که مصادیق جعل 
در آن عنوان ش��ده اظهار می کنند، اگر یک نوش��ته 
قباًل به امضا رسیده باشد و بعد در آن قلم برده شود 
و یا چیزی به آن اضافه ش��ود، مصداق جعل است و 
البته دو نوع جعل وجود دارد: عام و خاص و بر اساس 
قانون مجازات اس��المی اگر امضا و نوش��ته و فرمان 
مقامات رس��می، از جمله مع��اون اول رئیس جمهور، 
وزیران، نمایندگان مجلس و... جعل شود، طبق ماده 
525 عالوه ب��ر جبران ضرر و زی��ان به حبس از یک 

سال تا 10 سال محکوم می شود.
چند روز بعد از این جنجال جواد کریمی قدوسی 
مصاحب��ه ای ب��ا بعض��ی رس��انه ها داش��ت و در آن 
توضیحاتی در مورد این ش��بهات ارائه کرد. او هدف 
اصل��ی از این ط��رح را مقابل��ه به مثل ب��ا تهدیدات 
امریکایی ها عنوان کرد و با قسم جالله ای که یاد کرد 
گفت، می خواهد که مذاکرات به نتیجه برس��د. او در 
مورد اتهامات و شبهاتی که در این ماجرا پیش آمد، 
توضیحات��ی ارائه کرد: »قب��ل از اینکه من این طرح 
را برای امض��ا پیش نمایندگان بب��رم، با خبرگزاری 
ف��ارس مصاحبه ک��ردم و گفتم طرحی س��ه فوریتی 
تهی��ه کرده ام. روزنامه کیهان ه��م در این باره با من 
مصاحبه کرد و تیتر اول روزنامه کیهان یک روز قبل 
از جلس��ه مجل��س همین بود و عال��م و آدم خبردار 
شدند که طرحی س��ه فوریتی در راه است. وقتی هم 
به صحن آمدیم، باالی طرح نوشته بودیم سه فوریتی 
و م��ن ب��ا 70 نفر و با هر نفر بین پن��ج تا 20 دقیقه 
صحبت کردم و تش��ریح و تحلیل ک��ردم و بعضی ها 

جدا از توضیح من خودشان طرح را خواندند«.
کریمی قدوسی در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه 
آی��ا به جای طرح، برای نامه ی��ا بیانیه ای امضا جمع 
ش��ده می گوید: »این یک طرح ب��وده و مطلقاً بیانیه 
نبوده است. اگر کسی یک امضای جعلی بین امضاها 
پی��دا کرد، مرا به دادگاه معرف��ی کند«. این نماینده 
مجلس همچنان بر این طرح پافشاری می کند. طبق 
گفته های کریمی قدوسی این طرح همچنان 70 امضا 

دارد و حتماً به صحن علنی خواهد آمد.
باید صبر کرد و دید این ماجرا به کجا می رس��د، 
ول��ی اقدام قانونی بهتری��ن راه ممکن برای حل این 
موضوع اس��ت. اگ��ر کار خالف قانونی انجام ش��ده و 
به گونه ای از اعتماد نمایندگان سوءاس��تفاده ش��ده 
باید پیگیری ش��ود و در مقابل، اگر این گونه نبوده و 
کریمی قدوسی قانونی عمل کرده است باید با کسانی 
ک��ه به او اتهام زده اند برخورد ش��ود. ام��ا در نگاهی 
کالن، اگ��ر از این اظهارات بگذریم، باید به این نکته 
توج��ه کنیم که مخالفت و انتقاد از هر فرد یا نهادی 
حق مس��لم همه مردم و بخص��وص نمایندگان آن ها 
در مجلس ش��ورای اسالمی است. اما اگر در این بین 
رنگ اخالق و قانون گرایی کمرنگ ش��ود و مس��ائل 
دیگری محوریت داشته باشد، شأن نمایندگی و شأن 
ملت بزرگ ایران زیر سؤال می رود و خسارات زیادی 
به بار خواهد آورد و باید برای آن فکری اساسی شود.

طبـق گفته نماینـدگان معترض، گویا 
کریمی قدوسـی بـا مراجعـه به برخی 
دیگـر از نماینـدگان حاضر در صحن، 
طرح دوفوریتـی را مطرح می کند که 
برای مقابلـه با مصوبه سـنای امریکا 
بوده اسـت. نمایندگان نیـز با مطالعه 
طـرح آن را امضـا می کننـد، امـا در 
  نهایـت، کریمی قدوسـی عنوان طرح 
را عـوض می کند  و آن را بـا نام طرح 
سـه فوریتی بـرای توقـف مذاکـرات 

تقدیم هیئت رئیسه می کند.
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نام محس��ن رضای��ی این روزها باز بر س��ر زبان ها 
افت��اده اس��ت و ام��ا ای��ن ب��ار خب��ری از انتخابات 
ریاس��ت جمهوری نیس��ت. او که در س��ه دوره اخیر 
انتخابات ریاست جمهوری جزو کاندیداهای مطرح بود 
مدتی بود که خبری از او در رسانه ها شنیده نمی شد. 
بعد از ماجرای بازگش��تش به س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمی و خبرهای پیرامون آن این بار درگیر ماجرای 

دیگری شده است.
»برادر محسن از شما بعید بود!« عنوان یادداشتی 
اس��ت که در 23 اردیبهشت ماه در روزنامه کیهان به 
قلم حس��ین شریعتمداری مدیرمس��وول این روزنامه 
نوشته شده است. محس��ن رضایی با شبکه المیادین 
لبن��ان در مورد تحوالت منطقه و مخصوصا مس��ایل 
دول��ت س��عودی و یمن مصاحب��ه ای داش��ته و این 
یادداش��ت در واکن��ش به اظه��ارات رضای��ی در این 

مصاحبه نوشته شده است. 
در ابتدای یادداش��ت روزنامه کیهان آمده اس��ت: 
آقای محس��ن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در مصاحبه با شبکه تلویزیونی »المیادین« گفته 
اس��ت »س��الح های ما برای دفاع از عربس��تان، قطر، 
امارات و همه جهان اس��الم اس��ت. من اطمینان دارم 
اگر کسی به مرزهای عربستان تعرض کند، ما از ملت 
این کش��ور دفاع می کنیم«! ش��ریعتمداری در ادامه 
یادداش��ت خود در چند بخش با اشاره به جنایات آل 
سعود و حمایت کشورهای غربی از این دولت به نکاتی 
اشاره می کند و سواالتی از محسن رضایی می پرسد: 
باید از آقای رضایی پرسید؛ مرزهای عربستان از سوی 
کدام کش��ور مورد تهدید قرار گرفته اس��ت که ایشان 
برای دفاع از آن احساس وظیفه و تکلیف کرده است؟! 
آیا وابستگی عربستان به آمریکا و اسرائیل، آن هم در 

حد »دست نشاندگی« قابل انکار است؟ 
مدیر مس��وول روزنامه کیهان در یادداشت خود با 
اشاره به سوابق انقالبی و خدمات محسن رضایی، او را 
به دقت بیشتر در اظهار نظر دعوت می کند و در پایان 
می گوید: بدیهی اس��ت که آنچه در این وجیزه آمده 
- و متأس��فانه از اظهارات اخیر آقای محس��ن رضایی 
اس��تنباط می ش��ود - با توجه به ش��خصیت انقالبی 

ایشان و سوابق درخش��انی که از ایثار و فداکاری وی 
در کارنامه دفاع مقدس ثبت و ضبط اس��ت، نمی تواند 
قابل قبول و باورکردنی باش��د و یا خدای نخواس��ته از 
س��وءنیتی حکایت کند. ولی باید گفت بی دقتی برادر 
محس��ن در اظهارات یاد شده و آثار سوء آن به شدت 

درخور مالمت و بایسته اصالح است.
این یادداش��ت با واکنش جدی محس��ن رضایی و 
دفتر او روبرو شد. رضایی در نامه ای خطاب به حسین 
شریعتمداری او را برادر خطاب کرد ولی در نامه خود 
از اقدامات او به شدت گله کرد: هیچ گاه فکر نمی کردم 
افرادی در جبهه انقالب پیدا شوند که نسبت به برادران 
خود این هم��ه بی حرمتی کنند. جنابعالی و بعضی از 
دوستانتان قریب به 15 سال، بویژه در سال های اخیر 
اینجانب را با ده ه��ا توهین و افتراء همراهی کرده اید، 
مخصوصاً مجموع��ه بی حرمتی های اخیر و زنجیره ای 
ش��ما در مورد مصاحبه بنده با شبکه المیادین لبنان 
ک��ه از حد تحمل عبور کرده اس��ت. ب��ه هر حال این 
مواجهه ضد ارزش��ی و غیراخالقی، غیر قابل پذیرش 
اس��ت. بگذارید این قبیل مسائل پایان یابد و بیش از 
این پیش نروید. انش��ااهلل که جبران نموده و سر مقاله 

خود را اصالح خواهید کرد.
دفتر دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام نیز در 
اطالعیه ای انتش��ار صحبت های منصوب به رضایی را 
نادرس��ت عنوان کرد و از همه رس��انه ها خواست که 
ب��ه اخب��ار کذب و ناقص��ی که در بعضی رس��انه های 
حاشیه ساز انتشار یافته توجه نکنند و متن کامل این 
مصاحبه را در سایت رسمی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام مطالعه کنند. در بخشی از این اطالعیه به مواضع 
محس��ن رضایی در مورد تحوالت یمن اش��اره ش��ده 
اس��ت: دبیر محترم مجمع تش��خیص مصلحت بارها 
گفته اند دولت س��عودی در فاجعه حمله به یمن قطعاً 
دولت��ی متجاوز ب��وده و آغازگر جنگی تمام عیار علیه 
زنان و کودکان و مردم غیرنظامی ش��ده اس��ت، فلذا 
مردم یمن به هر طریق مشروع حق دارند از خود دفاع 
کنند و بی تردید اقدام حکام س��عودی یک نسل کشی 

آشکار با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
در انتهای این اطالعیه از همه رس��انه های کشور 

خواس��ته شده اس��ت که اگر متن ناقص صحبت های 
رضایی را منتش��ر کرده اند بر اساس قانون مطبوعات 
آن را ب��ه صورت کامل اصالح کنند. همچنین در این 
اطالعیه آمده اس��ت: بدیهی است چنانچه رسانه های 
مذکور نس��بت به اصالح اش��تباه خود اق��دام ننماید 
حق ش��کایت قانونی در خصوص افتراء و نشر اکاذیب 

محفوظ است. 
رضایی در این مصاحبه خواندنی به نکاتی پیرامون 
تح��والت منطقه و نق��ش ایران در آن، ش��وک ز دگی 
کش��ورهای منطقه از حمله عربستان به یمن، تبعات 
حمله عربس��تان به یمن، عدم حض��ور ایران در یمن، 
سیاس��ت کنار زدن مرزها و چند پارگی کش��ورهای 
منطقه، عدم درک صحیح سعودی ها از اقدامات خود 

و ... اشاره می کند. 
بعد از انتش��ار متن کامل مصاحبه محسن رضایی 
با شبکه المیادین حسین شریعتمداری نامه ای خطاب 
به رضایی می نویس��د. او نیز متقاب��ال رضایی را برادر 
خط��اب می کند و می گوید: نامه سرگش��اده ای را که 
خطاب به اینجانب نوشته بودید در سایت های خبری 
دیدم و تعجب کردم که چگونه کیهان را به 15 س��ال 
توهی��ن و افتراء علیه خود متهم کرده اید؟! کاش برای 
این ادعا نمونه هایی ارائه می فرمودید. شما از نظر من 
همان »آقامحسن« دوران دفاع مقدس هستید و قابل 
احترام. ضمن��ا از این که گ��زارش المیادین را درباره 
مصاحب��ه خود تصحیح کرده ، و بر جنایت آل س��عود 

تاکید فرموده اید، تشکر می کنم.
روزنامه کیه��ان نیز در یادداش��تی که متن کامل 
مصاحبه رضایی در آن آمده است از دفتر دبیر مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام گله می کن��د که بهتر بود به 
جای حمله به کیهان علیه المیادین شکایت می کردند 
ک��ه مصاحبه رضایی را ناقص پخش کرده اس��ت. این 
روزنامه همچنین از انتشار متن کامل این مصاحبه ابراز 
خرسندی کرد و از محسن رضایی بابت آن سرمقاله که 

براساس گزارش المیادین بود عذرخواهی کرد.
باال بردن آس��تانه تحمل امری اس��ت که باید بین 
برادران نهادینه ش��ود و با یک س��وء تفاهم، دعواهای 

خانوادگی به بیرون راه پیدا نکند.  

برادر ... از شما بعید بود!
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می گویند س��رانه مطالعه کتاب در ایران بس��یار 
پایین است. چند سال پیش اعالم شد سرانه مطالعه 
در ایران دو دقیقه در سال است. همان زمان دبیرکل 
نهاد کتابخانه هاي عمومي اعالم کرد، آمار مطالعه در 
ایران 79 دقیقه در روز اس��ت که البت��ه با اینکه در 
این میزان، س��رانه مطالعه کتاب های درسي، ادعیه، 
ق��رآن، صفحات مجازي و هر چی��زي که به خواندن 
ربط داشته باش��د، لحاظ شده بود، با شناختی که از 
فرهنگ کتاب خوانی و جایگاه کتاب در س��بد خرید 
خانواده های ایرانی داریم، بسیار بعید به نظر می رسد 
درس��ت باش��د. البته بعدها مس��ئوالن اعالم کردند 

میزان مطالعه ایراني ها حداقل 18 دقیقه است.
با وجود این، استقبال گسترده مردم از نمایشگاه 
کتاب که گفته می ش��ود 4میلی��ون نفر از آن بازدید 

می کنند با این میزان مطالعه در تضاد است.
بیست و هش��تمین نمایش��گاه بین المللی کتاب 
تهران از 16 تا 26 اردیبهش��ت از س��اعت 10 صبح 
تا 8 ش��ب در مصالی تهران پذیرای کتاب دوس��تان 
و کتاب خوان ها بود. در این نمایشگاه عالوه بر حضور 
ناش��ران داخل��ی، آثار بیش از 2800 ناش��ر خارجی 
ب��ه نمایش درآم��د. در نمایش��گاه بین المللی کتاب 
تهران 65 کش��ور حضور داشتند. در بخش بین الملل 

نمایشگاه کتاب حدود 130 غرفه فعال بود.
طب��ق اع��الم رس��می برگزارکنن��دگان، با ثبت 
220ه��زار تراکنش طی دو روز نخس��ت نمایش��گاه 

بیش از 3میلیارد تومان کتاب از طریق دس��تگاه های 
کارت خ��وان به فروش رس��ید. عالوه بر فروش کتاب 
با دس��تگاه کارت خوان بانک ص��ادرات )بانک عامل( 
نزدی��ک ب��ه یک و نی��م برابر ای��ن مبلغ به وس��یله 
دستگاه های کارتخ وان بی س��یم سایر بانک ها و یا به 
شکل نقدی به فروش رفت؛ مبلغی که در طول سال 

در بازار نشر تکرار نخواهد شد.
نمایشگاه کتاب سه شنبه، پانزده اردیبهشت مانند 
سال گذشته، با حضور حسن روحانی، رئیس جمهور 
افتتاح ش��د. او بار دیگ��ر به موضوع ممیزی اش��اره 
ک��رد:  »نمی توان آن چنان دروازه ه��ا را باز کرد تا هر 
خراف��ه ای به نام کتاب در اختیار دیگران قرار بگیرد، 
یا هر س��خن افراطی به نام کتاب یا به نام دین یا به 
نام انقالب در اختیار نوجوانان و جوانان ما قرار گیرد 
و نمی ت��وان هم آن چنان س��خت گیرانه عمل کرد و 
س��ودگرایانه که برای مؤلف و ناش��ر هر روز زحمت 
ایج��اد کرد و ورود به کوچه های پر پیچ وخم در برابر 

آنها قرار داد«.
او از شفاف شدن ممیزی هم سخن گفت و افزود: 
»اصول ما برای نشر باید کاماًل شفاف، روشن و کوتاه 
باش��د. اگر بنا شد نظارت ها س��لیقه ای شود آن وقت 
چنان می شود که چاپ اول مجاز و چاپ دوم ممنوع 
و چاپ س��وم مستحب می شود، چون سلیقه ای است 
هرکس��ی به س��لیقه ای عمل می کند و خدا نکند که 
روزی این گون��ه موضوع��ات جناحی ش��ود و منافع 

شخص و جناح مد نظر قرار گیرد«.
عل��ی جنتی، وزیر ارش��اد ه��م در این مراس��م 
از واگ��ذاری نمایش��گاه کتاب به صاحبانش س��خن 
ب��ه می��ان آورد و گفت:  »یکی از مس��ائل امروز ما و 
س��ال های اخیر تصدی گری بیش از حد دولت است، 
به همین دلیل، در نمایشگاه امسال گام نخست برای 
واگذاری نمایش��گاه به ناشران و تش��کل ها برداشته 
ش��د و بخش هایی از اجرای آن را به تشکل های نشر 
واگذار کردیم و در س��ال های آین��ده همه امور را به 

اهل آن می سپاریم«.
جنت��ی ادامه داد: »نمایش��گاه فرص��ت منحصر 
به فردی برای بازبینی کتاب است. درواقع، نمایشگاه 
بین المللی کتاب تاالر هم اندیشی ملی و تأمل درباره 
کت��اب به ش��مار می آید که دولت و مل��ت در آن به 

گفت وگو می پردازند«.
او افزود: »وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی بر این 
باور اس��ت که کتاب باید در کتاب فروش��ی ها عرضه 
ش��ود. نمایش��گاه کتاب باید محل عرضه کتاب های 
چاپ اولی باش��د و باید امکان بیش تری برای کسب 

علم و دانش جهان در آن فراهم شود«.

ناشران برگزیده سال 93
در مراس��م افتتاحیه بیست و هشتمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران، ناش��ران برتر س��ال 93 نیز 

معرفي شدند.

نمايشگاه کتاب بیست وهشتم از متن تا حاشیه
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در حوزه ناشران بزرگسال بخش خصوصی تهران 
انتش��ارات مجد به عنوان ناش��ر نمونه شناخته شد و 
انتش��ارات جامعه نگر نیز شایسته تقدیر شناخته شد. 
در حوزه ناشران بزرگسال بخش خصوصی شهرستان 

نیز انتشارات نوید شیراز ناشر نمونه شد.
انتش��ارات پیدایش، ناش��ر نمونه ح��وزه کودک 
و نوج��وان بخش خصوصی و انتش��ارات براق ناش��ر 
نمون��ه همی��ن حوزه در شهرس��تان ش��د. در حوزه 
ناش��ران غیرخصوصی تهران و شهرس��تان نیز ناشر 
نمون��ه ای انتخاب نش��د اما از کان��ون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان به دلیل نشر آثار ویژه نابینایان و 

گویش های محلی تقدیر شد.
در بخش جنبی نیز انتش��ارات سایان، شهرستان 

ادب و دارخوین جزو ناشران برگزیده بودند.

نمایشگاه بیست و هشت با ماهیتی متفاوت
بیس��ت و هش��تمین نمایش��گاه کتاب تغییرات 
زیادی را در خود داش��ت، هرچند مکان نمایش��گاه 
همچنان تغییری نکرد؛ مکانی که وزارت ارشاد برای 
اج��اره ده روز آن چیزی نزدی��ک به 4میلیارد تومان 

پرداخت.
بزرگ تری��ن تغیی��ر، بازگش��ت دوب��اره اتحادیه 
ناشران و کتابفروشان تهران به مصدر کار و برگزاری 
نمایش��گاه کتاب بود. بعد از هش��ت سال که اتحادیه 
ناش��ران نقش چندانی در برگزاری نمایش��گاه کتاب 
نداش��ت، حاال وزارت ارشاد مس��ئولیت چهار کمیته 
اجرایی مهم نمایش��گاه را به این نهاد صنفی سپرده 
است؛ نهادی که به گفته رئیس آن، محمود آموزگار، 
تا ب��ه حال حوزه اختیاراتش در برگزاری نمایش��گاه 
این چنین وسیع نبوده است. وي تأکید کرد، اتحادیه 
ناش��ران و ارش��اد به جای باال بردن آم��ار به دنبال 

کیفیت برگزاری این رویداد فرهنگی بوده اند.
تغییر مهم دیگر، سازماندهی بن های اهدایی کتاب 
بود؛ موضوع��ی که پیش از این ح��رف و حدیث های 
بسیاری در اطراف آن مطرح بود. هر سال گزارش هایی 
مبن��ی بر تخصیص ب��ن کتاب با مبالغ بس��یار باال به 
وزارتخانه ها و مس��ئوالن سیاس��ی منتش��ر می ش��د؛ 
خبرهایی که البته هیچ وقت تأیید نشد، اما حرف های 
س��یدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر ارش��اد در 
جلسه مطبوعاتی تأییدی بود بر این موضوع. او گفت، 
امسال بن اهدایی کتاب تنها به سه گروه تعلق خواهد 
گرفت: اهل قلم، کارشناسانی که در نشست های سرای 
اهل قلم حضور می یابند و خبرنگاران حوزه کتاب. به 
جز سه گروه امسال به هیچ کس بن رایگان کتاب داده 
نخواهد شد. وزیر و وکیل هم نداریم. هیچ شخصیتی 
اعم از سیاسی، اجتماعی و یا غیره بن اهدایی دریافت 

نخواهند کرد«.
با وجود این، بن های دانش��جویی که امسال سی 
درص��د افزایش پیدا ک��رده بود و از 30ه��زار تومان 
ب��ه 40هزار تومان رس��یده بود، از طریق س��ایت در 
اختیار دانش��جویان ق��رار گرفت، ولی ارش��اد تالش 
ک��رد کاری کن��د ک��ه در این پروس��ه دانش��جویان 
شهرستانی هم مثل دانشجویان تهرانی بتوانند از این 
بن ها اس��تفاده کنند. برای همی��ن بن ها را برای هر 
شهرستان س��همیه بندی کرد. هر چند باز هم خیلی 

از دانش��جویان در شهرهای مختلف نتوانستند از این 
امکان استفاده کنند.

نهاد کتابخانه های عمومی کش��ور نیز امس��ال در 
نمایش��گاه کتاب حضور نداش��ت؛ امری که از سوی 
مسئوالن بی فایده و هزینه کردن بی جهت بیت المال 
عنوان شد. حضور این نهاد در نمایشگاه تنها در سال 
92 حدود 800میلیون تومان برآورد شد و گفته شد 
ولخرجی های بسیاری نظیر صرف 30میلیون تومان 
برای بادکنک هایی که در سطح نمایشگاه توزیع شد 

نیز صورت گرفت.

ناشران متخلف شناسایی شدند
چهره مطرح امس��ال نمایش��گاه کتاب، همایون 
امی��رزاده بود؛ رئیس هیئت رس��یدگی ب��ه تخلفات 
ناش��ران نمایش��گاه کتاب که مدام خب��ر جمع آوری 
کتاب ها و ناشران محروم از نمایشگاه را به خبرنگاران 

می داد.
م��واردی مانند ترویج و تبلیغ الحاد و اباحه گری، 
تحریف یا انکار مبانی نظام اسالمی، مخدوش کردن 
چهره امامان، پیامبران و شخصیت های دینی، ترویج 
و تبلیغ فرقه های مختلف مثل وهابیت و بهاییت، نفی 
و تخریب آموزه های اعتقادی و دینی، ترویج و تبلیغ 
فحشا و اشاعه مطالب غیراخالقي، ترویج اندیشه های 
پوچ گرایانه، سکوالریس��م، اومانیسم افراطی، تبلیغ و 
ترویج فرقه های صوفیه و عرفان های شریعت س��تیز و 
التقاط��ی، ترویج و تبلیغ م��وارد خرافی نظیر رمل و 
اسطرالب، کف بینی، س��حر و جادو و سنگ شناسی، 
در حوزه دین؛ ترویج آرای گروه محارب و غیرقانونی 
و ض��د انق��الب و دف��اع از نظام ه��ای س��لطنتی و 
اس��تبدادی و تطهی��ر چه��ره منفی آنه��ا، اهانت به 
حضرت امام)ره(، مقام معظم رهبری و مراجع تقلید، 
تبلیغ علیه قانون اساس��ی و انقالب، ایجاد اختالف و 
درگیری در میان طوایف قومی، گرایش های مذهبی، 
اخت��الل در وحدت مل��ی و تمامیت ارضي کش��ور، 
تمس��خر و تضعیف غرور ملی، روح وطن دوس��تی و 
ایجاد روحیه خودباختگی در بس��تر فرهنگ و تمدن 
و نظامات اس��تعماری، ترویج و تبلیغ اصول و مبانی 
صهیونیس��ت و رژیم اش��غالگر قدس و کلیه کتاب ها 

و آثاری که اس��راییل غاصب را به عنوان یک کش��ور 
ب��ه رس��میت می شناس��د، در حوزه علوم سیاس��ی، 
اجتماعی، تاریخ و جغرافیا؛ ترویج آموزه های مغایر با 
فرهنگ اسالمی و رواج سبک های زندگی غیردینی، 
در حوزه هنر هم عرصه مضامین غیراخالقی و تبلیغ 
افراد و جریان های هنری فاسد در حوزه روان شناسی 
از جمل��ه مواردی بودند که باعث ش��دند تعدادي از 

کتاب ها از نمایشگاه  جمع شوند.
بر همین اس��اس، خبرگ��زاری مه��ر از تعطیلی 
ی��ک روزه و ممنوعی��ت 29 ناش��ر خب��ر داد؛ یوحنا، 
هنرهای زیبا، هنر اول، نس��یم حیات، نامه پارس��ی، 

بوستان احمدی و... از جمله این ناشران بود.
بازرس��انش  ب��ه خبرن��گاران گف��ت،  امی��رزاده 
کتاب های��ی را که احتمال م��ی رود چنین مضامینی 
داش��ته باش��ند، جمع آوری می کنند و بعد از بررسی 

درباره آن تصمیم می گیرند.

چهره جنجالی دیگر
مدیر انتش��ارات حیان به دلیل حمله به غرفه اش 
که ب��ه گفته خ��ودش منجر به راهی ش��دن وی به 
بیمارس��تان ش��د، یکی دیگ��ر از چهره ه��ای مطرح 
نمایش��گاه کتاب ب��ود. به گفته س��یدعباس صالحی 
حضور این انتش��ارات به دلیل یک اش��تباه از س��وی 
وزارت ارشاد و کمیته مربوطه در نمایشگاه امکان پذیر 
شد. این ماجرا که داشت به یک حاشیه بزرگ تبدیل 
می شد با تدبیر س��یدعباس صالحی و عذرخواهی از 

بابت اشتباه پیش آمده، حل شد.
مش��کل از آنجایی پیش آمد که انتشارات حیان 
به دلیل چاپ نکردن کتاب طی س��ال های گذش��ته 
اجازه ش��رکت در نمایش��گاه را نداش��ت. چون طبق 
آیین نام��ه نمایش��گاه ناش��ری که قصد ش��رکت در 
نمایشگاه را دارد باید طی سه سال گذشته 35 کتاب 
چاپ کرده باشد که 15 کتاب آن در سال 93 منتشر 
ش��ده باشد، اما حیان امسال هیچ کتابی چاپ نکرده 
ب��ود و به دلیل نقص در سیس��تم ثبت نام، این ناش��ر 
بدون رعایت ضوابط در نمایشگاه حضور یافته بود که 

با واکنش شدید گروهی مواجه شد.
بر اس��اس صحبت های مدیران اجرایی نمایشگاه، 
مس��ئوالن برپایی این رویداد فرهنگی بر اساس یک 
اشتباه س��هوی به انتش��ارات حیان اجازه حضور در 
نمایش��گاه را دادن��د و پس از آن که متوجه ش��دند 
حیان ش��رط الزم برای حضور در نمایشگاه را ندارد، 

اقدام به بستن این غرفه کردند.

دخالت سایر نهادها ممنوع
دخالت نهادهای دیگ��ر در جمع آوری کتاب های 
نمایش��گاه موض��وع دیگ��ری ب��ود ک��ه مس��ئوالن 
نمایش��گاه را به واکنش واداش��ت. نخستین واکنش 
ب��از ه��م از س��وی س��یدعباس صالحی ب��ود که در 
نشس��ت مطبوعاتی گف��ت: »ما با این ن��گاه حرکت 
می کنی��م که هیچ کس به صورت مس��تقیم در حوزه 
مس��ئولیت وزارت ارش��اد مداخله مس��تقیم نداشته 
باش��د. امروز هم به خاطر برخ��ی تحرک ها با برخی 
از نهاده��ا گفت وگوهایی انج��ام داده ایم. ما با برخی 
از مجموعه های��ی که گزارش هایی از آنها به دس��ت 

بازدیـد مقام معظـم رهبری از بیسـت و 
هشـتمین نمایشـگاه کتاب، از مهم ترین 
اتفاقات نمایشـگاه کتاب بـود؛ اتفاقی که 
مخالفـان دولـت و به خصـوص منتقـدان 
وزیر ارشـاد را به سکوت واداشت. پیشتر 
رسـانه های مخالـف دولت می کوشـیدند 
با یادآوری اتفاق سـال گذشـته و حضور 
نیافتـن رهبر معظم انقالب در نمایشـگاه 
کتاب، هم وزیر ارشـاد را زیر سؤال ببرند 
و هم به صـورت تلویحی عنوان کنند قرار 
نیسـت امسـال هم ایشـان از نمایشگاه 

کتاب بازدید کنند. 
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ما می رس��د و البته طبیعی هم هس��ت با همین نگاه 
گفت وگ��و و تأکید مؤکد کردیم که وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی مسئول مستقیم نمایشگاه کتاب است 
و مجموعه های دیگر بدون هماهنگی وزارت ارش��اد 

نباید در نمایشگاه دخالت کنند.«
بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب

بازدید مقام معظم رهبری از بیس��ت و هشتمین 
نمایشگاه کتاب، از مهم ترین اتفاقات نمایشگاه کتاب 
بود؛ اتفاقی که مخالفان دولت و به خصوص منتقدان 

وزیر ارشاد را به سکوت واداشت.
پی��ش از آن ک��ه رهبری ب��ه نمایش��گاه بیایند و 
کتاب های ناش��ران مختل��ف را ببینند، رس��انه های 
مخالف دولت می کوش��یدند با یادآوری اتفاق س��ال 
گذش��ته و حض��ور نیافت��ن رهبر معظ��م انقالب در 
نمایش��گاه کتاب هم وزیر ارشاد را زیر سؤال ببرند و 
هم به صورت تلویحی عنوان کنند قرار نیست امسال 
هم ایش��ان از نمایش��گاه کتاب بازدید کنند. پیش تر 
وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس��المی وقتی در حاش��یه 
نمایشگاه کتاب با این پرسش خبرنگاران مواجه شده 
بود که آیا رهبری امس��ال در نمایش��گاه حضور پیدا 
خواهند کرد؟ گفته بود ما از ایش��ان برای حضور در 

نمایشگاه دعوت کرده ایم.
این جمله وزیر ارش��اد دستاویزی برای منتقدان 
دولت ش��د ت��ا او را به باد انتق��اد بگیرند که چرا این 
خبر را اعالم کرده است. خبرگزاری فارس یادداشتی 
را ب��ا این تیتر منتش��ر کرد »آیا رهب��ر انقالب برای 
بازدید از نمایش��گاه کتاب ب��ه دعوت احتیاج دارد؟ / 
»دعوت رس��می« سیاس��ت فرار به جلوی ارشاد« و 
نوشت: »نامه و دعوت رسمی از رهبر انقالب اقدامی 
اس��ت که ارش��اد دولت یازدهم انجام داده تا از فشار 
رسانه ها نسبت به عدم حضور رهبر انقالب بر وزارت 
ارشاد کاسته ش��ود. این نامه نگاری در حالی صورت 
گرفته که سال گذشته نیز رهبر انقالب در نمایشگاه 
کتاب ش��رکت نکردند و تحلیل فعاالن و کارشناسان 
حوزه فرهنگ نس��بت به این عدم حضور این بود که 
رهب��ری از اوض��اع فرهنگی ناراضی بودن��د و با این 
اقدام عدم رضایت خ��ود را به گوش برگزارکنندگان 
نمایش��گاه کتاب و مدیران فرهنگی رسانده اند و این 
نامه نگاری و »دعوت رسمی« از رهبر انقالب از سوی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اس��المی نوعی فرار به جلو در 

زمینه فرهنگی است.«
ام��ا حضور حجت االس��الم محمدی گلپایگانی در 
نمایش��گاه کتاب تهران امس��ال با خبری همراه بود 
که س��یدعباس صالحی، معاون فرهنگی ارشاد از آن 
به عنوان خبر خوش نمایشگاه امسال نام برد؛ بازدید 

رهبری از نمایشگاه کتاب.

شـهرداری، صـدا و سـیما و نیـروی انتظامـی؛ 
حاشیه سازان دیگر

نهاده��ا و س��ازمان ها نی��ز در نمایش��گاه کتاب 
امس��ال اتفاقات عجیب��ی را رقم زدند. ب��رای مثال، 
ش��هرداری همزم��ان با آغاز به کار نمایش��گاه کتاب 
ته��ران بیلبوردها و بنرهای تبلیغاتی این نمایش��گاه 
را از س��طح ش��هر جمع کرد؛ بیلبوردهایی که بنا به 
توافق وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی و شهرداری 

تهران باید تا پایان برگزاری نمایشگاه در سطح شهر 
باقی می ماند.

ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه اهال��ی فرهن��گ در 
س��ال های اخیر هموار گالیه دارند ک��ه تبلیغ کتاب 
و کتاب خوانی در س��طح کشور بس��یار ضعیف است 
و درحالی که انواع و اقس��ام محص��والت از چیپس و 
پفک تا برندهای مختلف س��اعت، لوازم آش��پزخانه، 
لوازم آرایش��ی و غیره در سال های اخیر هم در صدا 
و س��یما و هم در سطح شهر تمام فضاهای تبلیغاتی 
را به خود اختصاص داده اند، کتاب همچنان س��همی 

جدی در تبلیغات ندارد.
امیرمس��عود ش��هرام نیا، قائم مقام نمایشگاه کتاب 
تهران گفت، ش��هرداری ته��ران طبق ق��رارداد قبلی 
می بایس��ت تا پایان نمایش��گاه بیلبورده��ا و بنرهای 
تبلغاتی مرتبط با کتاب و نمایش��گاه را در سطح شهر 
حف��ظ می ک��رد اما در ط��رح نگارخانه ای به وس��عت 
یک ش��هر که قرار بود تصاویر بی��ش از 1500 تابلوی 
نصب ش��ده در خیابان های ته��ران جایگزین تبلیغات 
شهری ش��وند، اشتباهاً پوس��ترها و بنرهای تبلیغاتی 
نمایشگاه کتاب نیز جمع آوری شده است. ما مراتب را 
به شهرداری اطالع داده ایم و قرار است بنرها و تبلیغات 

نمایشگاه کتاب تهران دوباره به جای خود بازگردند.
اما ش��هردار، خود در مراس��م اختتامیه نمایشگاه 
کتاب رویکردی مهربانانه تر از ش��هرداری داشت و از 
علی جنتی، وزیر ارشاد خواست به هم قول بدهند تا 
س��ال آینده نمایشگاه در باغ کتاب برگزار شود. علی 
جنتی نیز با اس��تقبال از این س��خن قالیباف گفت، 
م��ا روی حرف او حس��اب می کنی��م و آن را جدی 
می گیری��م. وی افزود: »انصافاً ش��هرداری تهران در 
ط��ول این 21 ماهی که از عم��ر دولت تدبیر و امید 
می گذرد در عرصه مسائل فرهنگی  و ایجاد فضاهای 

فرهنگی شهری بانشاط برخورد کرده است«.
ش��هرام نیا در آخرین روزهای نمایشگاه همچنین 
اعالم کرد، س��ازمان صدا و سیما برای پوشش اخبار 
نمایشگاه از دست اندرکاران آن پول خواسته است. از 
سوی دیگر، نیروی انتظامی هم برای برقراری امنیت 
از نمایش��گاه پول خواسته بود و این اقداماتی بود که 
اعتراض قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران را برانگیخت: 
»امسال مسئوالن نمایشگاه تصمیم گرفتند برخالف 
هر سال که بخشی از درآمد نمایشگاه را بابت پوشش 
خبری به صدا و س��یما می دادند، این هزینه را حذف 
کنند و به همین دلیل، صدا و سیما نیز در واکنش به 
این حرکت موضعی کاماًل منفی نس��بت به نمایشگاه 
کتاب احراز کرد. جای تأس��ف دارد، چرا که پوشش 

چنین رخداد مهمی وظیفه رسانه ملی است«.
او درباره نیروی انتظامی هم گفت:  »البته نیروی 
انتظامی نیز ب��رای برقراری نمایش��گاه مانند صدا و 
سیما عمل کرد و مبالغی را درخواست کرد اما باز هم 
به نسبت نرم تر عمل کرد و تا حدی مسئولیت حفظ 
امنیت و آرامش در نمایشگاه را به سرانجام رساند«.

به این ترتیب، نمایشگاه کتاب و حاشیه هایش به 
مدت ده روز در صدر اخبار فرهنگی بودند؛ اتفاقی که 
از آن به عنوان مهم ترین اتفاق فرهنگی س��ال تعبیر 

می شود اما حرف و حدیث ها بر سر آن بسیار است.

خان��ه اح��زاب ایران در س��ال 1379 ب��ه عنوان 
ی��ک نهاد غی��ر دولتي و براي ایجاد فضاي سیاس��ي 
در کش��ور، ارتقا و گس��ترش فرهنگ حزبي، فعالیت 
گروه��ي، تقویت روحیه تعاون و تفاهم بین احزاب و 
گروه هاي سیاس��ي تشکیل شد. این تشکل که طبق 
ماده 2 اساس��نامه آن نهادي است مدني، غیردولتي، 
داراي ش��خصیت حقوقي و مس��تقل و متش��کل از 
نماین��دگان اح��زاب و گروه هاي سیاس��ي پروانه دار، 

رسما کار خود را از سال 1380 آغاز کرد.
ش��ورای مرکزی خانه احزاب هر دو سال یک بار 
به وسیله مجمع عمومی، انتخاب و از 15 عضو اصلی 
و 6 عضو علی البدل تش��کیل ش��ده است. به جز سال 
82 که حس��ن غفوری فرد به عن��وان دومین رییس 
ش��ورای مرکزی از جبهه اصولگرایان به ریاست این 
شورا انتخاب ش��د، در دوره های بعد ریاست شورای 
مرکزی این تشکل را اصالح طلبان بر عهده داشتند. 
خانه احزاب جمعا تا س��ال 88 پنج بار تش��کیل 
جلسه داده است. در مهر ماه 1388 پنجمین مجمع 
عمومی خانه احزاب برگزار ش��د و حس��ین کاشفی 
از اعضای حزب مش��ارکت به س��مت ریاست شورای 
مرکزی خانه احزاب منصوب ش��د. در س��ال 90 که 
خانه احزاب برای شش��مین ب��ار تصمیم می گیرد تا 
برای انتخابات جدید شورای مرکزی، تشکیل جلسه 

دهد با ممانعت وزارت کشور روبرو می شود.
دول��ت دهم با بی��ان دالیلي همچون مش��کالت 
قانوني و ع��دم تمدید پروانه از صدور مجوز برگزاري 
انتخابات خان��ه احزاب خودداري کرد. س��یدصولت 
مرتضوی، معاون وقت وزارت کشور به رسانه ها اعالم 
ک��رده بود که فعالیت خانه اح��زاب به دلیل ایراداتی 
که کمیس��یون م��اده 10 اح��زاب از اساس��نامه آن 
گرفته، غیرقانونی اس��ت. موض��وع تا آنجا پیش رفت 
که نماینده وزارت کشور از حضور در مجمع عمومي 
خان��ه احزاب خودداري کرد و نتای��ج انتخابات دوره 
پنجم ش��وراي مرکزي خانه احزاب را نیز از نظر خود 
مخدوش دانس��ت. همچنین صولت مرتضوي در یک 
نشست خبري به طور رسمي اعالم کرد تا زماني که 
اساسنامه اصالح نشود، فعالیت خانه احزاب را قانوني 
نمي دانیم و معتقدیم کساني که براي این دوره خانه 
احزاب انتخاب ش��دند تا زماني که اساسنامه اصالح 
نشود نمي توانند به عنوان خانه احزاب فعالیت کنند. 
بعد از کش وقوس های بس��یار در نهایت مکانی که در 
اختیار »خانه احزاب« بود، از سوی دولت پس گرفته 
شد و اسناد و مدارک این تشکل نیز در وزارت کشور 

بایگانی شد.
دولت نهم و ده��م صراحتا نگاه مثبتی به احزاب 
نداش��ت و بالطبع فعالیت صنف��ی احزاب هم در این 
دولت رون��ق پیدا نکرد اما ب��ا روی کار آمدن دولت 
جدید نگاه ها تغییر کرد و در ماه های اول مس��ئولیت 
رحمانی فضلی در وزارت کش��ور، صحبت هایی مبنی 

بر بازگشایی مجدد خانه احزاب شنیده شد. 
وزیر کش��ور دول��ت یازده��م، 14دی ماه 1392 
فعاالن سیاس��ی و دبی��ران کل اح��زاب را به وزارت 
کش��ور دعوت کرد و س��پس در جمع خبرنگاران با 
اشاره به اینکه وزارت کشور در خصوص فعالیت خانه 
اح��زاب مخالفتی ندارد، گفته بود: »به هرحال مجوز 
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خانه احزاب از س��ال 83 تمدید نشده است و وزارت 
کش��ور در این خصوص تقصیری نداش��ته و واقعیت 

این است که خود دوستان پیگیری جدی نکردند«.
در ادامه تالش های دو طرف ماجرا، یعنی احزاب 
و وزارت کش��ور پ��س از برگ��زاری دو نشس��ت بین 
نمایندگان احزاب و رحمانی فضلی با هدف برگزاری 
مجم��ع عمومی و احیای خانه احزاب در اس��فندماه 
92 کمیته اجرایی احیای خانه احزاب تش��کیل شد. 
موس��وی تبری��زی، فاطمه راکعی، ی��داهلل طاهرنژاد، 
امراهلل ش��یخیانی، حس��ن  غفوری فرد، س��یدمحمد 
میرمحمدی، پورنامدار و اس��المی تبار این کمیته را 

تشکیل می دادند.
علی رغ��م هم��ه ای��ن تالش ه��ا و مطرح ش��دن 
حرف های��ی مبنی ب��ر اینکه خانه اح��زاب به زودی 
بازگشایی می ش��ود به خاطر اختالفاتی که در داخل 
خان��ه احزاب بین اح��زاب اصالح طلب و اصول گرا به 
وجود آمده بود، این امر مدت طوالنی به تعویق افتاد. 
اما اختالفات بر سر چه بود؟ برخی احزاب بر ضرورت 
برگزاری مجمع عموم��ی فوق العاده تاکید می کردند 
و برخ��ی نی��ز از جمله اح��زاب اصول گرای��ی مانند 
ح��زب موتلفه و جبه��ه پیروان خط ام��ام و رهبری 
با ش��کل گیری دوباره خانه احزاب ب��ا رویکرد قبلی 

مخالف بودند. 
حمیدرض��ا ترقي، عض��و ش��وراي مرکزي حزب 
موتلفه در اظهار نظ��ری گفته بود: »ما قبال گفته ایم 
که پیگی��ري مجدد احیاي خانه اح��زاب امکان پذیر 
نیس��ت ب��ه عل��ت اینک��ه در درون آن چالش وجود 
دارد. از طرفي ش��کل گیري آن با احزاب فعلي ممکن 
نیست؛ چرا که نیاز به بازنگري به قانون احزاب وجود 

دارد. در قانون فعلي تا وقتي احزاب تفکیک نش��وند 
و احزاب اس��تاني از غیراستاني و صنفي از غیرصنفي 
جدا نش��وند، چالش وجود دارد. تش��کل هاي صنفي 
نباید درون خانه احزاب باشند. این موضوع نه عادالنه 
اس��ت نه عاقالنه. این امر نیاز به اصالح قانون احزاب 
است. در غیر این صورت خانه احزاب نمي تواند شکل 

بگیرد.«
گروه های مخالف به دنبال اصالح اساسنامه خانه 
احزاب بودند اما در هر صورت احیای خانه احزاب به 
عنوان یک مطالبه عموم��ی میان احزاب اصول گرا و 
اصالح طلب البته هر کدام با دیدگاه خاص خودش��ان 
مطرح بود. بر همین اس��اس ششمین مجمع عمومی 
و فوق العاده خانه احزاب پس از گذش��ت س��ال ها از 
برگزاری پنجمین مجمع عمومی این تشکل در تاریخ 
س��ی ویکم اردبیهشت در سالن شش��صد نفره وزارت 
کش��ور با حضور دبیران کل و نمایندگان 127 حزب 
از مجموع 180 حزب عضو خانه احزاب برگزار شد. 

در جلسه مجمع، ابتدا وزیر کشور سخنرانی و در 
س��خنان خود بر این موضوع تاکی��د کرد که به نظر 
من در برگزاری این نشس��ت تا به حال تاخیر ش��ده 
اس��ت. انتظار ما این بود که ی��ک ماه پس از تحویل 
دول��ت، خانه احزاب کار خود را ش��روع کند. 21 ماه 
مدت زیادی است. افراد زیادی برای هماهنگ کردن 
و برگزاری این مجم��ع فعالیت کردند. امیدواریم که 
فعالیت ه��ا هدف دار ش��ود و گام بلندی را در فعالیت 

حزبی کشور برداریم.
پ��س از س��خنان وزی��ر کش��ور حجت االس��الم 
والمسلمین مرتضوی کیاس��ری، دبیر هیات اجرایی 
خان��ه اح��زاب در س��خنرانی خود از وزارت کش��ور 

درخواس��ت کرد که مکان مناس��بی را برای فعالیت 
مجدد خانه احزاب در اختیار فعاالن حزبی قرار دهد. 
کیاس��ری با تاکید بر اینکه ما ب��ه کار تحزب پایبند 
هستیم و از دولت انتظار حمایت داریم،  گفت: دولت 
قب��ل، اوقات��ش تلخ ش��د و خانه ما را قف��ل زد و در 
واق��ع خانه م��ا را بردند، لذا انتظار ما این اس��ت که 
وزارت کشور در هماهنگی با آقای روحانی یک مکان 

مناسب و مطلوب در اختیار خانه احزاب قرار دهد.
کوهکن، عضو هیات رئیس��ه جبه��ه پیروان خط 
امام و رهبری دیگر سخنران این جلسه بود. نماینده 
اصولگرایان در این جلسه تاکید کرد: خانه احزاب به 
هر دلیلی مدتی فعالیت نداش��ت و اکنون می خواهد 
دوب��اره فعالیت کند بنابراین هم��ه باید نظرات خود 
را ارائ��ه دهن��د و در این زمینه ب��ا روش های اقناعی 
برخورد کنند. وی بر همین اساس افزود: پیشنهاد ما 
این است که از لشگرکشی و تخاصم حزبی پیشگیری 
ش��ود و الزمه همدلی ب��ا دول��ت، اول از همه ایجاد 

همدلی و همزبانی بین خودمان است.
حض��ور یکب��اره محمدحس��ین مقیم��ی معاون 
سیاس��ی وزارت کشور در این جلسه از دیگر حواشی 
آن بود. وی در جایگاه هی��ات اجرایی اعالم کرد که 
آقای رحمانی فضلی با آقای قالیباف ش��هردار تهران 
صحب��ت کرده و ایش��ان قب��ول کرده اند ک��ه مکان 

مناسبی را در اختیار خانه احزاب قرار دهد.
در ادامه قرار شد کاندیداهای هیات رئیسه موقت 
معرفی ش��وند و در همین راستا مصطفی کواکبیان، 
حسن غفوری فرد، علی کیهانیان، مرتضوی کیاسری، 
س��عید یاری و ابوالقاسم رئوفیان کاندیدا شدند که با 
رای گیری انجام ش��ده در نهایت، مصطفی کواکبیان 
با 71 رای به عنوان رئیس و حسن غفوری فرد با 33 
رای به عنوان نایب رئیس انتخاب شدند که به اصالح 

اساسنامه  بپردازند. 
این نشس��ت با حاش��یه هاي زیادي همراه بود اما 
باید کنار هم نشس��تن مجدد اح��زاب اصالح طلب و 
اصول گرا براي تش��کیل خانه احزاب را یک دستاورد 
مهم تلقي کرد. واقعیت این اس��ت که احزاب یکی از 
ارکان دموکراسی است و نقش آن در توسعه سیاسی 
غیرقابل انکار است. وجود خانه احزاب به عنوان یکی 
از تش��کل هایی که می توان��د در تحکیم نقش احزاب 
و حمای��ت از فعالیت قانون��ي آن ها نقش جدی بازی 
کند، ضروري اس��ت. عدم دخالت دولت در امور این 
تش��کل صنف��ی و همچنین حمایت صنف��ي از خانه 
احزاب می تواند در بس��ط س��اختار حزبی در کشور 
کمک ش��ایانی باش��د. با این روند بای��د امیدوار بود 
که احزاب و همچنین وزارت کش��ور با تشکیل خانه 
احزاب، گامي در جهت توسعه سیاسی کشور بردارند.

گامی تازه براى احیاى

 «خانه احزاب»
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شآموزان
تاجتماعيدان

رهمشارك
سهفتمدانشآموزيدربا

رئيسهمجل
وگوباهيئت

گفت

مقدمه
درحالی ک��ه هم��ه فک��ر و ذهن خوی��ش را روی 
تغیی��ر و خالقیت متمرکز کرده ب��ودم و آنها را کلید 
توفیق مدارس موفق قلمداد می کردم، توانس��تم همه 
اندیش��ه خود را زی��ر چتر این دو کلم��ه ارائه دهم و 
با این حقیقت روبه رو ش��دم که هم��ه مدیران موفق 
دو ویژگی برجس��ته دارند: »تغیی��ر و تحول دائمی، و 
خالقیت و ابتکار«. راس��تی چرا بعضی مدارس موفق 
هس��تند؟ راز این موفقیت چیست؟ و آیا می توان این 
راز را به صورت قاعده یا دس��تورالعملی فرا روی سایر 

مدارس گذاشت؟
پ��س از در نظر گرفت��ن این مهم ب��ه این نتیجه 
رس��یدم که باارزش ترین س��رمایه خ��ود را در بخش 
نیروی انسانی مدرسه، یعنی همکاران در همه سطوح 
و دانش آموزان جس��ت وجو کنیم، ن��ه در تجهیزات و 
س��اختمان مدرسه؛ از این رو، مس��ئله احترام به آنها 
به عنوان مهم ترین و نخس��تین اصل اساسی در شیوه 
عملکرد مجموعه مدیریتی دبیرس��تان در نظر گرفته 
شد و با آنها به منزله ارزشمندترین و گران قیمت ترین 
سرمایه های خود برخورد کردم. به این اعتقاد رسیدم 
ک��ه س��ازمان های پویا نظام��ی دارند ک��ه در دل آن 
مفهوم��ی به نام مدیریت بر خویش��تن یا خودرهبری 
رشد می کند و همکاران به درجه ای از رشد رسیده اند 
که خود مس��ئولیت خویش��تن را می پذیرند و هرگز 
تالش نمی کنند خواسته های خود را فقط در چارچوب 
رسمی محقق کنند، بلکه بسیاری از اوقات خالقیت ها 
را در فعالیت ه��ای غیررس��می کش��ف و شناس��ایی 

می کنند.

شاخص ها
از طرفی تنها راهی که می تواند مدرس��ه را زنده و 
فعال نگه دارد، این اس��ت که هیچ گاه دست از گوش 
دادن ب��ه س��خنان هم��کاران و اس��تفاده از نظرات و 
دیدگاه های آن��ان برندارم؛ با این انگیزه عوامل ذیل را 

جهت نیل به این مهم درعمل، اجرا کردم:
- اس��تفاده از کلم��ات و تعبیره��ای صمیمانه و 

دوستانه
- لبخند زدن در مواجهه با همکاران

- ارتباط مستقیم و رو در رو با همکاران
- حمایت از نقاط قوت هریک از همکاران و اصالح 

نقاط ضعف آنان از طریق گفت وگوی صمیمانه
- توجه به همکاران و دانش آموزان همچون خون 

در رگ مدیر
- تأکید ب��ر اینکه هریک از همکاران به منزله یک 

منبع اندیشه است.
- تش��کیل گروهی برای مطالعه و بررسی مسئله 

موفقیت
- اس��تفاده فراوان از تعبیر احساس خانوادگی در 

بین همکاران و دانش آموزان
- آمادگی الزم جهت پذیرش پیشنهادات مختلف 
هم��کاران و اس��تفاده از تجربی��ات آنان در پیش��برد 

راهبردهای آموزشی و پرورشی
- ایج��اد همدل��ی نظام یافت��ه بین هم��کاران، به 
طوری که همگی روحیه ای سرشار از شور و هیجان و 

خوشحالی داشته باشند.
- ت��الش هوش��مندانه از طری��ق ارائ��ه محرک ها 
و پاس��خ های مثبت ب��ه تالش ارزش��مند همکاران و 

احترام متقابل آنها و اس��تفاده از این روش به عنوان 
تصمیم گیری دوستانه

- پیگی��ری و جس��ت وجوی هر فرص��ت ممکن 
برای اطالع رس��انی و بیان مفاد بخشنامه های اداری 
و آموزشی و ش��رکت دادن همکاران و دانش آموزان 
در بخش ه��ای مختلف مقاله نویس��ی و ش��رکت در 

مسابقات و جشنواره ها
- اس��تقبال از هر فکر جدید و آزمایش آن بدون 
اتالف وقت و از طریق مش��اهده، تجربه و آزمایش به 

امید به دست آوردن نتایج بهتر
و  مدرس��ه  اعالن��ات  تابل��وی  س��امان دهی   -
تقس��یم بندی آن به بخش های مختلف، از جمله برد 

آموزشی، برد پرورشی، برد مشاوره و....
- برای ایجاد ارتباط نزدیک و صمیمانه با استفاده 
از نظریه احتماالت که در هر بار احتمال تبادل افکار 
بیش از پیش ش��ود، میز و صندلی های داخل دفتر و 
سالن غذاخوری طوری منظم شود که همه همکاران 
و مجموعه مدیریتی دبیرستان به شکل میزگردی با 

یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
- با اس��تفاده از کلم��ات و تعبیرهای صمیمانه و 
دوستانه و درک متقابل توانستیم دانش آموزی را که 
انگی��زه درس خواندن خود را از دس��ت داده بود، به 

سطح شاگرد اولی کالس خود ارتقا دهیم.
- فع��ال ک��ردن کتابخان��ه و تش��ویق و ترغیب 
دانش آم��وزان ب��ه مطالع��ه و تحقی��ق و همچنی��ن 
فع��ال ک��ردن اعض��ای کتابخانه و اعط��ای جوایز به 
دانش آموزانی که بیش��ترین تع��داد کتاب را مطالعه 

کرده باشند.

مقاله

  غالمرضا تشکری سورکوهی، مدیر دبیرستان )املش)

چگونه مدير موفقی باشیم
انتقال يك تجربه

مقاله
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اشاره:  
به هنگام برگزاري »همایش بزرگداشت بانوي انقالب اسالمي خدیجه ثقفي« همسر مکرمه امام خمیني، 
اعضاي هیئت رئیسه مجلس هفتم دانش آموزي هم مهمان این همایش بودند. هر چند برنامه حضور این جمع 
دانش آموزي در این همایش بسیار فشرده بود و دیدارهاي دیگري نیز براي آنان در نظر گرفته شده بود ولي 
باز این امکان فراهم شد که در نشستي کوتاه با این عزیزان درباره وضعیت مشارکت اجتماعي دانش آموزان در 
فعالیت هاي مدرسه و جامعه از آنان نظرخواهي کنیم.
در این میزگرد شش تن از هیئت رئیسه مجلس دانش آموزی آقایان سجاد خسروی )خراسان رضوی)، 
محمدصادق سلوکی )تهران)، محمدمهدی قلی نژاد )گیالن)، مهدی قربانی )مازندران) و خانم ها پرنی گل عزیزیان 
)اقلیت مذهبی تهران) و نازنین زهرا باقری )خراسان رضوی) شرکت داشتند.
 آنچه مي خوانید حاصل این جلسه کوتاه و مختصر ماست و امیدواریم در آینده امکان برگزاري نشست هاي 
مفصل تر با نمایندگان سیاسي دانش آموزان سراسر کشور فراهم شود. 

چه کسی بايد به پرسش هاى اعتقادى و سیاسی 
دانش آموزان پاسخ دهد؟

شآموزان
تاجتماعيدان

رهمشارك
سهفتمدانشآموزيدربا

رئيسهمجل
وگوباهيئت

گفت

ه اول
پروند
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  بسـم اهللا الرحمـن الرحیـم. 
فرض کنید مسـئوالن آموزش و پرورش 
تربیـت سیاسـي  مي خواهنـد دربـاره 
برنامه ریـزي  دانش آمـوزان  اجتماعـي 
کنند و در این زمینه قصد دارند با شـما 
هم مشـورت کنند. به نظر شـما آنان به 
چه مسـائل و موضوعاتي در این زمینه 
باید توجـه کننـد؟ یـادآوري مي کنیم 
انتظـار ما این اسـت کـه دانش آموزان 
مـا نسـبت بـه فعالیت های سیاسـی و 
اجتماعی منفعل نباشـند و در این مورد 
فکر و نظر و اندیشـه داشته باشند. مثال 
مجلـس دانش آموزی یکـی از موارد در 
این حوزه است ولی آیا کارکرد مناسبی 

دارد یا خیر؟
گل عزیزیـان: ب��ه نام خ��دا. به نظر م��ن برای 
تربیت سیاسی اجتماعی باید از همان ابتدا در سطح 
مدارس کار شود و یک درس اختصاصی در این مورد 
وجود داش��ته باشد. از س��نین پایین این امکان باید 
وجود داش��ته باش��د تا برای دانش آموزان جا بیافتد 
که مس��ایل اجتماعی در کنار باقی دروس از اهمیت 
باالیی برخوردارند. بهتر است آموزش از سنین کم و 
به طور تدریجي انجام ش��ود. بدین ترتیب از س��نین 
کم ذهنیتي در دانش آموزان ایجاد مي شود که باعث 
مي ش��ود در آینده بتوانند با دیدي گسترده در مورد 

این مسائل موضع گیري کنند.
سـلوکي: بس��م اهلل الرحمن الرحیم. به نظر من 

ب��رای کار در ای��ن زمینه تش��کیل اتاق ه��ای فکر و 
آزاداندیش��ی می تواند کمک زی��ادی بکند. تاالر های 
گفتمان می تواند در س��طح مدرسه، منطقه، شهر یا 
کش��ور ایجاد ش��ود تا دانش آموزان در مورد مسایل 
مختل��ف در این تاالر ه��ا به گفتگ��و بپردازند. ایجاد 
کنگره های سیاسی و اجتماعی در بین دانش آموزان 
برجسته می تواند کمک زیادی در این زمینه باشد. با 
نظر خانم گل عزیزیان هم موافقم ولی به این صورت 
که مس��ئولین برجس��ته آموزش و پرورش هر استان 
به کالس درس بیایند و در مورد مباحث سیاس��ی و 

اجتماعی روز دنیا با دانش آموزان گفتگو کنند. اینکه 
به مسئولین اش��اره کردم به این خاطر است که اگر 
آن ها وارد محیط مدرس��ه ش��وند و ب��ا دانش آموزان 
رودررو گفتگ��و کنند، متوجه این موضوع می ش��وند 
که اوال مشکالت و دغدغه های دانش آموزان چیست 
و ثانیا اینکه به مسایل مختلف از دید یک دانش آموز 
هم نگاه کرده و نوع نگاه آن ها را هم ارزیابی مي  کنند. 
قلي نژاد: نکت��ه دیگری که در کنار صحبت های 
دوس��تان به نظر من می رس��د این اس��ت که اگر ما 
بتوانی��م طب��ق گفته ه��ای مس��ئولین و ب��زرگان، 
کرس��ی های آزاداندیش��ی و بحث ه��ای سیاس��ی و 
اجتماعی را به س��طح مدارس بکشانیم خیلی اتفاق 
خوب و تاثیرگذاری می تواند باش��د ولی متاسفانه تا 
به امروز هیچ اقدام عملی در این زمینه دیده نش��ده 

است. 
سلوکي: البته بحث ش��وراهای دانش آموزی در 
مدارس از مس��ائلی اس��ت که وجود دارد. اما به این 
دلیل که آن موقعیتی را که باید داشته باشند ندارند، 
نمی توانند از ظرفیت های خود اس��تفاده کنند. یکی 
از کارگروه های��ی که ما آن را ایجاد کرده ایم در مورد 
تقویت جایگاه ش��وراها اس��ت. اگر بتوانیم آیین نامه 
ش��وراها را تغیی��ر دهی��م و در همه دبیرس��تان ها و 
م��دارس راهنمای��ی ابالغ کنیم که حتما ش��وراها را 
جدی بگیرند و این فرهنگ در س��طح مدارس ایجاد 
ش��ود که شوراها را جدی بگیرند و پیگیر مسایل آن 
باش��ند، کمک زیادی می تواند در این زمینه داش��ته 

باشد. 
  در حـال حاضـر شـوراها در 

قلي نـژاد: اگر مـا بتوانیم طبق 
گفته های مسـئولین و بزرگان، 
و  آزاداندیشـی  کرسـی های 
بحث های سیاسـی و اجتماعی 
را به سـطح مدارس بکشـانیم 
خیلی اتفاق خوب و تاثیرگذاری 
می تواند باشد ولی متاسفانه تا 
بـه امروز هیچ اقـدام عملی در 

این زمینه دیده نشده است. 
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قربانـي: یک بـاور اشـتباه در بین 
تـا  مدیـر  از  مـدارس  مسـئولین 
معلمان وجود دارد که فکر می کنند 
مدرسه فقط محیطی است که باید 
در آن تدریس شـود و فعالیت های 
آموزشـی اصلی ترین کاری اسـت 
که بایـد انجـام شـود، در صورتی 
که همیشـه گفته شده است تعلیم 
و تربیـت. یعنی تربیـت اجتماعی 
هم باید بـه مانند دیگـر دروس به 

دانش آموزان یاد داده شود.

بـه آیین نامـه  و  مـدارس وجـود دارد 
آن هـا کـه رجـوع می کنیم بـا جزئیات 
به فعالیت های آن اشـاره شـده اسـت. 
اما مشـکل گویـا این گونه اسـت که از 
سـوی نسـل جوان ما تمایل بـه اینکه 
در این زمینه مشـارکت داشـته باشند، 
کمتر اسـت. حال سـئوال این است که 
به فرض اگـر همه بسـترهای آن وجود 
داشته باشـد آیا دانش آموزان مشارکت 

می کنند؟
باقري: مش��ارکت دانش آم��وزان در حال حاضر 
وج��ود دارد ولی ب��ه آن بها داده نمی ش��ود. مثال در 
سطوح باالیی در این مورد بهای زیادی داده می شود 
و وقتی در سطح کشور مطرح می شوید توجه خوبی 
می ش��ود ولی در سطح مدارس هنوز این موضوع جا 
نیفتاده است و مسئولین مدارس به آن بها نمی دهند. 
گل عزیزیـان: البته مدارس با هم فرق می کنند. 
بعضی از مدارس توجه خوبی به این مسئله ندارند و 
دانش آموز هم می��ل و انگیزه این را که در این مورد 
کاری بکند و جلسات شورا را تشکیل دهد و فعالیت 
انج��ام دهد را ندارد. اما بعضی از مدارس هم ش��اید 
هس��تند که توجه خوبی به ای��ن موضوع می کنند و 
فعالیت ه��ای خوبی هم انج��ام می دهند. با این ابالغ 
از طرف آموزش و پرورش ش��اید بتوان آن دس��ته از 
مدارس��ی را که توجه ای به این مسئله نمی کنند، به 

این سمت کشاند. 
خسـروي: در تکمیل سخنان خانم گل عزیزیان 
باید بگویم که بعضي از مدارس خدا را ش��کر توانایي 

دانش آموزان را درک کرده اند و در بیش��تر مس��ائل 
آنها را مش��ارکت مي دهند اما متاسفانه مدارسي هم 
هستند که درک درس��تي از ابعاد توان دانش آموزان 
ندارند و نمي خواهند یا نمي توانند به آنها اعتماد کنند 

که متاسفانه تعداد زیادي از مدیران این گونه اند.
قربانـي: به ص��ورت کلی یک باور اش��تباهی در 
بین مس��ئولین م��دارس از مدیر تا معلم��ان وجود 
دارد که فکر می کنند مدرس��ه فقط محیطی اس��ت 
که باید در آن تدریس ش��ود و فعالیت های آموزشی 
اصلی تری��ن کاری اس��ت که بای��د انجام ش��ود، در 

صورتی که همیش��ه گفته شده است تعلیم و تربیت. 
یک موضوعی هم هست به نام تربیت اجتماعی، این 
تربی��ت اجتماعی هم باید به مانن��د دیگر دروس به 
دانش آم��وزان یاد داده ش��ود. دانش آموز تا چیزی به 
او یاد داده نش��ود را نمی تواند قطع��ا در عمل پیاده 
کند. همچنین در خیلی از موارد دیده ش��ده اس��ت 
که اطالع رس��انی نیز در این زمینه ها ضعف دارد. ما 
باید بیاییم از طریق رس��انه ها در زمینه اطالع رسانی 

فعالیت هایی را انجام دهیم.
گل عزیزیـان: یکي از طرح ه��ای ما این بود که 
در نشس��ت هاي علني م��ا دانش آم��وزان از مدارس 
مختلف حضور پیدا کنند تا با جو جلسات علنی آشنا 
ش��وند و این اتفاق بتواند ب��ر روی فعالیت های آن ها 
در ش��وراهای مدارس تاثیرگذار باشد و بتواند ایجاد 

انگیزه کند.
  از بین صحبت های دوسـتان 
چنـد نکتـه را یادداشـت کردیـم و بـا 
تکرار آنها قصد داریم آنها را برجسـته 
کنیـم. اول اینکه مدیران ما به اهمیت و 
ضرورت و جایگاه شوراها و تاثیرات آن 
توجه کافي ندارند و برخي شـاید اساسا 
اعتقادی به این مسـائل نداشته باشند. 
دومیـن مورد این اسـت کـه صحبت از 
کرسـی های آزاداندیشـی می شود ولی 
عملی نمی شود. مي خواهیم در این مورد 
مسـئله اخیر با هم گفتگو کنیم. اگر در 
سطح مدارس اجازه بدهند که مسائل به 
صورت آزادانه مطرح شود، دانش آموزان 
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به سراغ چه بحث هایي می روند؟ 
باقري: به نظر من بحث های سیاسی روز در بعد 
خارجی یا داخلی می تواند با اقبال خوبی روبرو شود.
سـلوکي: من نظر متفاوت��ی دارم. در ابتدا باید 
ب��ا بحث ه��ای اجتماعی ش��روع کرد. کرس��ي هاي 
آزاداندیش��ي باید درب��اره مباحثی که ب��رای عموم 
دانش آموزان جالب اس��ت، مانند ورزش و حوادث و 
...، ش��روع شود تا آمادگی های ابتدایی در مورد آداب 
بحث و گفتگو و ... کس��ب  شود. همین امر انگیزه ای 
می ش��ود برای مش��ارکت همه دانش آموزان. اگر این 
مباحث ادامه پیدا کرد و نتایج خوبی از آن به دس��ت 
آمد، بعد یک دوره چند ماهه یا چند س��اله، می توان 

به سراغ مباحث جدی تر سیاسی و اجتماعی رفت.
جامع��ه  در  ام��روز  ک��ه  مش��کلی  خسـروي: 
دانش آموزی با آن روبرو هس��تیم نقش هراسی است. 
این پدیده به گونه ای اس��ت ک��ه دانش آموز به دنبال 
پذیرفتن نقش نیست و می ترسد که کاری را بر عهده 

بگیرد. این مسئله چند علت دارد. 
خانواده نقش مهمی دارد. در برخي از خانواده ها، 
فرزند هر کار درس��ت یا غلطی انجام دهد، تش��ویق 
می ش��ود و خب��ری از تذکر و راهنمایی نیس��ت. در 
مقاب��ل خانواده دیگری هس��ت که ه��ر کاری را که 
فرزند آن ها انجام دهد، تبدیل به سرکوفت می کنند 
ی��ا اینکه توجه خوبی ب��ه آن نمی کنند. هر دو این ها 
در زمینه پذیرش نقش ه��ای اجتماعی اخالل ایجاد 

می کند. 
مدرس��ه از دیگ��ر عواملی اس��ت ک��ه در زمینه 
پذیرفتن نقش تاثی��ر مخربی می گذارد. نقش پذیری 

که از طریق مدرسه داده می شود بیشتر 
به صورت نمادین اس��ت. مدیر مدرس��ه 
همانطور که باید شوراهای دانش آموزی 
را جدی بگیرد به همان صورت هم باید 
نظ��ر م��ن را که می خواهم نقش��ی را بر 
عه��ده بگی��رم، در تصمیم گیری ها جویا 

شود. 
نکت��ه دیگر خود جامع��ه در معنای 
کلی آن است که به جامعه دانش آموزی 
ت��ا می گوی��د  ف��ردی  به��ا نمی ده��د. 
دانش آموز اس��ت به ش��کل یک بچه به 
او نگاه می ش��ود. این باعث می ش��ود که 

اعتماد به نفس دانش آموز پایین بیاید. 
مش��کل بع��دی محاف��ل دوس��تانه 
اس��ت. زمانی دوستان نقشی را به فردی 
می دهند که آن نقش هیچ نسبتی با آن 
ف��رد ندارد. فرد هم به ه��ر دلیلی آن را 
قب��ول می کن��د و نتیج��ه خوبی حاصل 
نمی ش��ود. بهترین راه برای اینکه فردی 
نقش��ی را بپذیرد و آن را حفظ کند و به 
نحو احسن انجام دهد، تشویق و اهمیت 
دادن اس��ت. باید دانش آموز را تش��ویق 
کنیم و به دانش آموزان اهمیت بدهیم تا 
باور کنند که در کنار مسئولین از اهمیت 
باالیی برخوردارند. وقتی در س��طوح باال 
ب��ه دانش آموزان توجه مي ش��ود چرا در 
پایین و در س��طح م��دارس این اتفاقات 

نمی افت��د؟ وقت��ی ما ک��ه در مجل��س دانش آموزی 
هس��تیم و باقی دانش آموزان که در س��طح مدارس 
فعالی��ت می کنند، از لحاظ اهمی��ت و توجه در یک 
س��طح باشیم، تالش می کنیم که میزان نقش پذیري 
خود را بیشتر کنیم ولی در غیر این صورت نمی شود 

این کار را به نتیجه رساند. 
چیز دیگری که با نقش پذیری رابطه مس��تقیمی 
دارد، برخ��ورد س��طحي دیگران ب��ا دانش آموزان از 
جمله تمس��خر کردن از ناحیه افراد دیگر اس��ت که 
انس��ان ها را زمین گیر و منفعل می کند. بر فرض که 
من کاری را به اشتباه انجام دادم کسی حق ندارد مرا 

مس��خره کند. این باعث می شود که در دفعات بعدی 
دیگر فرد حاضر به پذیرش نقش ها نباشد. 

کم اهمیت ش��دن این مباحث در س��طوح پایین 
نیز از این دس��ت مشکالت است. در سطح دبیرخانه 
مجلس دانش آموزی و مدیران کالن، اهمیت خوبی به 
این مسایل داده می شود ولی وقتی به سطح مدارس 
می رویم متوجه این موضوع می ش��ویم که مشارکت 
دادن ب��ه دانش آموز و نقش دادن ب��ه آنان جزو کم 
اهمیت تری��ن مباحث پیش روی مدارس اس��ت. این 
نقش پذیری باید از س��نین پایین باش��د. ش��اید این 
مطل��وب نباش��د که از س��نین پایی��ن دانش آموزان 
را درگیر مس��ایل سیاس��ی کنیم ولی قطعا باید این 
نقش پذیری در س��نین پایین انجام ش��ود. متاسفانه 
ب��ه جز یک ع��ده معدود هیچ ک��س نمی خواهد که 
دانش آموزان مطرح باش��ند و قدرت مند شوند. چون 
اگ��ر دانش آموز بفهمد و وارد گود ش��ود، مش��کالت 
زی��ادی را برای آن ها به وجود می آورد و اش��تباهات 
و ایرادات مدرس��ه را تذکر می دهد و به همین دلیل 
هم��ان جا بایکوت می ش��ود. یعن��ي نمی گذارند که 
دخالت دانش آموزان از یک حدی فراتر رود و س��عي 

مي شود بیشتر در حد یک نمایش باشد. 
در س��ال 1995 مقاله اي تح��ت عنوان »ملت در 
خطر« برنده جایزه اي جهاني شد. محتواي این مقاله 
این بود که اگر کش��وري مي خواهد ابرقدرت شود یا 
در ابرقدرت��ي باقي بماند باید آموزش و پرورش خود 
را در اولویت قرار دهد. در کش��ور ما هم اگر آموزش 
و پرورش در اولویت باشد ما قدرتمند مي شویم و در 
آن صورت ه��م فرهنگیان و هم دانش آموزان ارتقاي 
کیف��ي مي یابند. همه ما ب��اور داریم که 
هی��چ جامع��ه اي از س��طح آم��وزش و 
پ��رورش خوی��ش باالتر نم��ي رود. البته 
آم��وزش و پ��رورش هم مانن��د قطار در 
حرکت اس��ت و نمي توانیم آن را متوقف 
کنی��م ولي مي توانیم آرام آرام س��عي در 
اصالح آن داشته باشیم. این را هم اضافه 
کنم که داش��تن اطالعات زیاد برای یک 
دانش آم��وز در جه��ت تربیت سیاس��ی 
نقش پذی��ری  همچنی��ن  و  اجتماع��ی 
می تواند تاثیرگذار باش��د. ب��ا مطالعه و 
پیگیری اخب��ار اتفاقات مختلف می توان 

در این مسیر حرکت کرد. 
مـدارس  در  امـروز  شـما   
ذهنـی  دغدغـه  بـا  و  هسـتید 
دانش آموزان و نسـل جوان ما بیشـتر 
در ارتباط هستید. فرض کنید ما امروز 
می خواهیم مجله ای تاسیس کنیم که 
مخاطبان آن فقط دانش آموزان باشند. 
کدام سـواالت در ذهـن دانش آموزان 
ما برجسـته تر اسـت و باید بـه آن ها 
پرداخته شـود و به آن ها پاسـخ داد؟ 
نسـل جوان و دانش آموز ما یک سری 
مسـئله دارد که باید حل شـود و یک 
سـری سوال که باید جواب داده شود. 
االن می خواهیـم به سـراغ سـواالت 
برویم. فکـر می کنید که امروز نسـل 

خسـروي: مشـکلی که امـروز در 
جامعـه دانش آموزی بـا آن روبرو 
میـان  در  نقش هراسـی  هسـتیم 
دانش آمـوزان اسـت. ایـن پدیده 
به گونـه ای اسـت کـه دانش آموز 
بـه دنبال پذیرفتن نقش نیسـت و 
می ترسـد کاری را بر عهده بگیرد. 
نقش پذیـری که از طریق مدرسـه 
داده می شـود هم بیشتر به صورت 

نمادین است. 
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جوان ما چه سواالتی دارد؟
گل عزیزیان: به طور معمول و طبیعی سئواالت 
اعتق��ادی و فک��ری وجود دارد. وقت��ی گزاره هایی از 
طرف خانواده یا محیط به آن ها داده ش��ده اس��ت و 
در دوره ای در آن ها شک می کنند، سواالتی در ذهن 
آن ه��ا ایجاد می ش��ود که به دنبال ج��واب برای آن 
می گردند. عده ای به سمت پرسش و مطالعه می روند 
ولی در مقاب��ل گروه هایی بدون بررس��ی به نتایجی 

می رسند.
قلي نژاد: مشکلی که من فکر می کنم با آن روبرو 
هس��تیم، جدای از اینکه س��واالت زی��ادی در مورد 
مسایل فلسفی و هستی شناسانه و ... وجود دارد، این 
است که در مدارس و یا حتی مساجد افرادی نیستند 
که بتوانند به این س��واالت پاس��خ بدهند. وقتی این 
س��واالت پیش می آید با توجه به وجود ش��بکه های 
اجتماعی، سریع پخش می شود ولی پاسخ دهی خوب 

به آن وجود ندارد و مشکل ساز می شود. 
قرباني: در بیش��تر دانش آموزانی که به س��نین 
نوجوانی می رس��ند یک س��ری س��واالت به صورت 
طبیعی ب��ه وجود می آید. مدارس ب��ه علت اینکه از 
لحاظ مشاوره و معلم پرورشی ضعف دارند نمی توانند 
ب��ه این س��واالت پاس��خ دهند. مش��کل دیگری که 
وج��ود دارد این اس��ت که پرس��ش گری هم در بین 
دانش آموزان کم ش��ده اس��ت. یعن��ی دانش آموزان 
اعتماد به نفس یا شجاعت الزم براي طرح پرسش را 
ندارند. برخي از لحاظ ش��خصی می ترسند یا عوامل 
بیرونی مانع آن ها می ش��ود مانند برچس��ب هایی که 
ب��ه دانش آموزان زده می ش��ود. یا اینک��ه در دوره ای 
س��واالتی را مطرح کرده اند ولی ب��دون جواب مانده 
است و کس��ی نبوده که جواب آن ها را بدهد و چون 
ج��واب خوب��ی نمی گیرند همی��ن موض��وع مانع از 

پرسش گری آن ها می شود.
خسروي: مدرس��ه بایستي به این شبهات و این 
سئواالت دانش آموزان به بهترین شکل ممکن پاسخ 
بدهد و اگر این طور نشود، هر کسي چه عوامل بیگانه 
و چه عواملي که در پاس��خ اش��تباه مي دهند، باعث 

گمراهي ما دانش آموزان مي شوند.
 در سـطح مدارس بـه غیر از 
مربی و مشـاور، افـراد توانمندی وجود 

ندارند که بتوانند به این سـواالت پاسخ 
دهند؟ مثال معلم تاریخ یا معلم دینی؟

سـلوکي: خیل��ی از مش��اوران قوی نیس��تند و 
نمی توانند پاسخ خوبی به سواالت بدهند و متاسفانه 
در بعض��ی موارد دیده ش��ده که در مقابل س��واالت 
دانش آموزان برخورد های نامناس��بی هم انجام شده 
اس��ت. آموزش و پرورش ما نیز در حال حاضر بیشتر 
آم��وزش اس��ت و دیگر خبری از مس��ایل پرورش��ی 
نیس��ت. در گذش��ته به این صورت ب��ود که هر چند 
وقت یک بار یک فرد اندیشمندی را به مدارس دعوت 
می کردند تا با دانش آموزان جلسه پرسش و پاسخی 
داش��ته باش��ند و به سواالت آن ها پاس��خ داده شود. 
عدم اطالع رس��انی و آگاهی بخشی در مدارس ما در 
موارد مختلف باعث این ش��ده است که انحرافاتی به 
وجود بیاید و ضرر های زیادی را به جامعه و فرد بزند. 
مسایلی مثل اعتیاد، روابط نامشروع، فضای مجازی، 

جریانات فکری انحرافی مانند شیطان پرستی و ... . 
  چـرا فکـر می کنیـد میـل 
بیـن  در  سیاسـی  فعالیت هـای  بـه 
دانش آموزان در قیاس با باقی فعالیت ها 

کمتر است؟ 
قلي نـژاد: اجازه فعالیت در زمینه های سیاس��ی 

داده نمی ش��ود. چون در نزد مدیران ما این احساس 
ت��رس وجود دارد ک��ه اگر در مدرس��ه این مباحث 
مطرح شود، شاید از سوي مقامات باالتر با او برخورد 
شود. یک محافظه کاری بیش از حد در بین مدیران 

و مسئولین وجود دارد. 
سلوکي: چیزی که من می خواهم این است که 
همه دانش آموزان کش��ور ما بتوانند مانند دوس��تان 
حاضر در جلسه فعالیت بکنند. شاید این اتاق فکر ها 
و جلس��ات هم فکری تاثیر آنچنانی نداشته باشد. ما 
باید از ابتدا انگیزه و ش��ور و شوق را در دانش آموزان 
ایج��اد کنی��م تا بتوانن��د از هم فک��ری و صحبت از 
موضوعات ابتدایی و س��طح پایین شروع کنند و در 
ادامه با مباحث جدی تر این جلس��ات و فعالیت ها را 

بسط دهند.
قرباني: ی��ادم می آید در اس��تان مازندران یک 
نش��ریه ای تولید می ش��د که تم��ام کار آن بر عهده 
دانش آموزان بود و آن ها می توانس��تند در چارچوبی 
که داش��تند هر کاری که درس��ت می دانند را انجام 
دهند. همین اعتماد به آن ها موجب شده بود که این 
کار را بکنند و نتیجه بسیار خوبی حاصل شده بود. 
خاطـر  بـه  دوسـتان  از    
شـرکت در ایـن میزگرد کوتاه تشـکر 
مي کنیـم. امیدواریـم در آینده فرصت 
گفت وگوهـاي بیشـتر و مفصل تـر بـا 
دوستان فراهم شـود. در آخر اگر آقاي 
خسـروي بـه عنـوان رئیـس پارلمان 
دانش آمـوزي نکته اي را مـد نظر دارید 

بفرمایید. 
خسـروي: من از طرف همه دوستان حاضر در 
هیئت رئیسه مجلس دانش آموزي باید بگویم که ما 
نمایندگان مجلس دانش آموزي با تمام توان س��عي 
در کالبدش��کافي مش��کالت و رفع آنه��ا داریم و به 
مسئولین محترم آموزش و پرورش و دیگر مسئولیني 
که به هر نحوي با جوان و دانش آموزان ارتباط دارند، 
اعالم مي داریم که با همه توان خویش در کنارش��ان 
مي مانیم و کمک ش��ان مي کنیم ت��ا خدمتي هم به 
جامعه بزرگ دانش آموزي کش��ور کرده باش��یم. در 
مقاب��ل انتظار داریم که آنان نیز دانش آموزان را باور 

کنند و این جوانان را جدي بگیرند.

در  فعالیـت  اجـازه  قلي نـژاد: 
زمینه های سیاسی داده نمی شود. 
چون در نزد مدیران ما این احساس 
ترس وجود دارد که اگر در مدرسه 
این مباحث مطرح شـود، شاید از 
سـوي مقامات باالتر با او برخورد 
شـود. یک محافظه کاری بیش از 
حـد در بین مدیران و مسـئولین 

وجود دارد. 
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آموزش

 حسن بهشتی پور، تحلیل گر ارشد مسائل بین الملل

آشنايىباروشهاىتحليلسياسى/درسهفتم

کاربرد و جايگاه استدالل در تحلیل سیاسی

اشاره
در شش قسمت گذشته با مفهوم »تحلیل« به طور کلی و به طور خاص »تحلیل سیاسی« آشنا شدیم و 
توضیحاتی درباره ریشه لغت »تحلیل« در زبان فارسی ارائه شد. سپس مراحل تحلیل را به صورت عام توضیح 
دادیم. همچنین شش مؤلفه مهمی را که باید در نتیجه ارائه هر تحلیل سیاسی در نظر گرفته شود، تشریح 
کردیم. عالوه بر این، با شش پرسش اساسی که در برابر هر تحلیلگر سیاسی قرار دارد، آشنا شدیم.
در ادامه، در درس چهارم تالش کردیم یکی از ده ها روشی را که برای تحلیل سیاسی وجود دارد، به زبان 
ساده ارائه کنیم. در این ارتباط سه ویژگی مهم این روش، یعنی سادگی، آزمایش پذیری و زیربنایی بودن آن 
برای مراحل بعدی تحلیل تشریح شد. در نهایت، مراحل هشت گانه یک نمونه روش تحلیل سیاسی ارائه شد. در 
درس پنجم با ارکان تحلیل سیاسی آشنا شدیم و نشان دادیم چگونه آشنایی با ارکان و اصول تحلیل سیاسی به 
تحلیلگران کمک می کند در تشریح و تبیین مطالب اولویت های اصلی را از اولویت های فرعی تفکیک کنند و در 
تشخیص مؤلفه های تأثیرگذار و تأثیرپذیر اشتباه نکنند. در این ارتباط با ارکان اصلی تحلیل سیاسی که عبارتند 
از خبر، اطالعات مربوط به همان خبر و ارتباط بین عناصر اصلی و فرعی ایجادکننده و تشکیل دهنده یک پدیده 
آشنا شدیم و درباره ارکان فرعی یک تحلیل که عبارتند از تجزیه، ترکیب و ارائه استدالل و مستندات تحلیلی 
نیز توضیحات مشروح ارائه شد. در درس ششم با مفاهیمی مانند احتمال، فرضیه و سناریو آشنا شدیم و ضمن 
شناخت کاربرد آنها در تحلیل سیاسی از تفاوت آنها نیز آگاه شدیم. اکنون در این درس می خواهیم با استدالل 
و روش های معمول آن در تحلیل سیاسی آشنا شویم.

تذکر ضروری: 
به دلیل عدم انتشار شمارة تابستانة تربیت سیاسی اجتماعی در این شماره دو قسمت پایانی 
»آموزش روش تحلیل سیاسی« یکجا منتشر می شود
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چکیده
در درس هفتم می خواهیم بدانیم کاربرد اس��تدالل در تحلیل سیاسی چیست 
و چگونه می توان در کنار اس��تفاده از اسناد و شاهد مثال ها و نمونه ها و جدول ها 
)فکت و فیگورها( از اس��تدالل منطقی برای ارائه تحلیل خود درباره یک رویداد و 
یا یک پدیده سیاس��ی استفاده کنیم. مهم ترین پرسش هایی که قرار است در این 

درس به آنها پاسخ دهیم عبارتند از:
1. استدالل چیست؟

2. کاربرد استدالل در تحلیل سیاسی چیست؟
3. انواع استدالل کدامند و در کجا استفاده می شوند؟

4. رابطه استدالل با قوانین عمومی منطق چیست؟
5. چگونه استدالل خود را در تحلیل سیاسی ارائه می کنیم؟

1. تعریف استدالل
در منطق گفته اند عالی ترین و پیچیده ترین عمل ذهن انسان، استدالل است. 

استدالل عبارت است از:
»کشف قضایای مجهول به وسیله قضایای معلوم«.)1(

هر موضوع که برای ما کاماًل معلوم و روش��ن است، یک قضیه معلوم محسوب 
می ش��ود. مثل اینکه ما می دانیم خورش��ید نور دارد، اما هر موضوعی که برای ما 
ناروش��ن است و نمی توانیم درباره صحت و س��قم آن قضاوتی کنیم به آن قضیه 
»مجهول« می گوییم. با این توضیح، مش��خص می ش��ود که استدالل به ما کمک 
می کن��د از طریق ارتباط دادن چند قضیه معل��وم به یکدیگر، قضایای مجهول را 
کش��ف یا روشن کنیم. مانند آنکه می گوییم هر انسانی فانی است، سقراط انسان 

است، پس سقراط فانی است.
در تحلیل سیاس��ی هم تحلیلگر س��عی می کند بر اساس اطالعات و معلومات 
خود به سؤال های اساسی که درباره هر پدیده سیاسی مطرح می شود، پاسخ دهد. 
این س��ؤال ها همان مجهوالتی اس��ت که در منطق تالش می کنند پاسخ آنها را از 

روش های صحیح به دست آورند.
در هر تحلیل سیاس��ی، استدالل س��ه بخش اساسی دارد: مقدمه اول که یک 
قضیه مبنایی است؛ مقدمه دوم که قضیه مرتبط با قضیه اول است؛ و بخش سوم 

نتیجه گیری است که بر اساس دو مقدمه به دست می آید.
در اینجا باید توجه داشت که مقدمه اول با مقدمه دوم هر استداللی از لحاظ 
منطقی باید فصل مش��ترک داش��ته باشد. این فصل مش��ترک نقطه وصل آن دو 
مقدمه اس��ت که ارتباط آنها را با یکدیگر برقرار می کند. ذکر مثالی در این مورد 
می تواند راهگشا باشد. یادآوری می کنیم که ذکر این گونه مثال ها در توجیه حمله 

عربستان به یمن نیست بلکه به تبیین انگیرة عربستان می پردازد.
مثال

عربستان به دنبال به قدرت رساندن دولت طرفدار 
خود در یمن است )مقدمه اول(.

عربستان 1300 کیلومتر مرز مشترک با یمن دارد 
)مقدمه دوم(.

بنابراین، عربس��تان نمی تواند درباره سقوط »عبِد 
ربه منصور«، رئیس جمهور برکنارش��ده یمن بی تفاوت 

باشد )نتیجه گیری استدالل(.
همان طور که مالحظه می کنید، فصل مشترک در 
مقدمه اول و دوم »یمن« اس��ت، زیرا موضوع اصلی و 
نتیجه گیری هم درباره سیاستی است که درباره یمن 

از سوی عربستان اعمال شده است.
توجه مهم

ه��دف م��ا در ای��ن درس آن اس��ت که ب��ا روش 
صحیح استدالل آشنا شویم. یعنی آنکه بدانیم چگونه 
می توانی��م به اطالع��ات و معلومات خ��ود درباره یک 
پدیده سیاس��ی نظم و انسجام بدهیم تا از آن طریق، 
با برقراری ارتباط های منطقی بین دو یا چند قضیه یا 
موضوع معلوم برای ما و مخاطبان به س��ؤاالت اساسی 
که همان مجهوالت ما درباره پدیده مورد نظر اس��ت، 

پاس��خ دهیم. عالوه بر این، مانع از آن ش��ویم که فکر ما به خطا رود و یا استدالل 
غلطی را برای مخاطبان خود ارائه کنیم.

درهمین حال باید توجه داش��ته باش��یم، یکی از پیچیده ترین و کارآمدترین 
ش��یوه های ارائه استدالل در تحلیل سیاسی آن اس��ت که بتوانیم از طریق ذهن 
خالق خود به درس��تی تش��خیص دهیم که برای کشف پرس��ش هایی که مطرح 
ش��ده، به کدام موضوع های معلوم توجه کنیم و چگونه ارتباط این موضوع ها را با 
مسئله اصلی که قرار است تحلیل شود، از طریق شناسایی فصل مشترک یا همان 
»حد وس��ط« کش��ف کنیم، زیرا کشف ارتباط بین پدیده ها و رویدادها تنها از راه 
شناس��ایی فصل مشترک آنها امکان پذیر اس��ت. این کشف به نوبه خود به روشن 

شدن قضایای مجهول در تحلیل کمک اساسی می کند.

یک سؤال اساسی
آیا ِصرف کش��ف ارتباط ببین پدیده ها و رویدادها به روش��ن ش��دن قضایای 
مجهول برای ما کمک می کند؟ پاس��خ این اس��ت که کشف ارتباط بین پدیده ها 
ش��رط الزم برای تحلیل اس��ت، اما ب��رای تحلیل نهایی کافی نیس��ت، بلکه باید 

عالوه بر کشف ارتباط ها، استدالل های الزم نیز ارائه شود.
مثال

برای ما روشن است که ارتباط مستقیمی بین تجاوز نظامی عربستان سعودی 
به یمن با منافع ریاض در صنعا وجود دارد )قضیه معلوم(.

اما همان طور که می دانیم اطالع داش��تن از چنی��ن ارتباطی نمی تواند اهداف 
واقعی عربس��تان را برای ما روش��ن کند )اهداف عربستان در یمن قضیه مجهول 

است(.
با اس��تفاده از فکت های)2( موجود ت��الش می کنیم ارتباط بین حمله نظامی و 
منافع عربستان در یمن را برای مخاطبان تحلیل کنیم. اما گاه به فکت ها )شواهد 
و قرائن مشهود و غیرقابل تردید( دسترسی نداریم. در چنین شرایطی الزم است 
با استدالل کردن فرضیه های خود را درباره منافع عربستان در یمن برای مخاطبان 
اثبات کنیم تا از این مقدمات به نتیجه اصلی که شناس��ایی اهداف عربس��تان در 

یمن است، دست پیدا کنیم. در ادامه باز هم به این مثال بازمی گردیم.

2. کاربرد استدالل در تحلیل سیاسی
همان طور که از مثال قبلی کاماًل مش��خص اس��ت، استدالل زمانی در تحلیل 
به ما کمک می کند که دسترس��ی کافی ب��ه »گزاره های موجود« و »فیگورها«)3( 
نداشته باشیم. در چنین مواردی، تحلیلگران می کوشند با استفاده از استدالل های 

منطقی، این کمبود را جبران کنند.
البته باید توجه داشت در اغلب موارد تحلیلگران هم از»فکت ها« و »فیگورها« 
وهم از »اس��تدالل« در جای مناس��ب خود اس��تفاده 
می کنند. به طور معم��ول، پایه هر تحلیلی بر فکت ها 
و یا فیگورها گذاش��ته می شود، اما برای اثبات فرضیه 
تحلیلگ��ر و تبیین دقیق تر دیدگاه ها از اس��تدالل هم 
کمک گرفته می ش��ود. درواقع، می توان گفت اینها دو 

بال یک تحلیل محسوب می شوند.
با وجود این، در م��واردی که یک رویداد به تازگی 
اتفاق افتاده و ی��ا درباره یک پدیده یا یک اقدام هنوز 
اطالعات کافی و مس��تند منتش��ر نش��ده اس��ت، در 
اکثر موارد چاره ای جز اس��تفاده از ش��یوه های صحیح 
اس��تدالل برای اثبات دیدگاه تحلیلگر نزد مخاطبان، 

وجود ندارد.
مثال

از آنجا که معموالً رهبران کشورها اهداف واقعی و 
پشت پرده خود را بویژه درباره اقدام های نظامی اعالم 
نمی کنند و صرفاً با کلی گویی های مرسوم می کوشند، 
افکار عمومی کشورش��ان و مردم کش��ور مورد تجاوز 
واقع ش��ده را توجیه کنند، در چنین ش��رایطی اس��ت 
که تحلیلگر می کوش��د با استفاده از استدالل منطقی 
دیدگاه خود را درباره اهداف پنهانی آن کش��ور مطرح 

هر موضوع که بـرای ما کاماًل معلوم 
و روشـن اسـت، یک قضیـه معلوم 
محسـوب می شـود. مثـل اینکه ما 
می دانیم خورشـید نور دارد، اما هر 
موضوعی که برای ما ناروشـن است 
و نمی توانیم درباره صحت و سقم آن 
قضاوتی کنیم به آن قضیه »مجهول« 
می گوییم. با این توضیح، مشـخص 
می شـود که اسـتدالل بـه ما کمک 
می کند از طریـق ارتباط دادن چند 
قضیه معلـوم به یکدیگـر، قضایای 

مجهول را کشف یا روشن کنیم.
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کن��د. در مثال مورد نظر ما تحلیلگر می کوش��د از راه 
استدالل منطقی تحلیل خود را درباره اهداف عربستان 

در یمن برای مخاطبان خود، تشریح کند.
در این ص��ورت، تحلیلگر ابت��دا از طریق برقراری 
ارتب��اط بین منافع عربس��تان در یمن با حمله نظامی 
این کشور تالش می کند این ارتباط را برای مخاطبان 
اثبات کن��د. برای ای��ن منظور، ابتدا فصل مش��ترک 
بی��ن اهداف و منافع عربس��تان در یمن را شناس��ایی 
می کند، س��پس از طریق انتخاب یک��ی از روش های 
اس��تدالل، برای مخاط��ب اثبات می کن��د که یکی از 
اهداف سعودی ها، برگرداندن قدرت در صنعا به دولت 
طرفدار عربستان است. در ادامه مباحث راه های اثبات 
این موضوع در تش��ریح روش های اس��تدالل کردن در 

تحلیل سیاسی توضیح داده می شود.

3. انـواع اسـتدالل کدامنـد و در کجـا اسـتفاده 
می شوند؟

هم��ه م��ا در ط��ول زندگ��ی روزانه خود ب��ا انواع 
مختلفی از اس��تدالل روبه رو می شویم. در مواردی هم 
الزم می ش��ود برای اثبات دیدگاه هایمان از روش های 
گوناگون اس��تدالل اس��تفاده کنیم. بنابرای��ن، با آنکه 

روش های مختلف اس��تدالل در مباحث کلی و یا جزئی زندگی انس��ان ها کاربرد 
زیاد دارد، اکثر مردم کمتر به انواع استدالل و تقسیمات مهم آن توجه دارند.

برای مثال، وقتی ماش��ین آمبوالنس در حال آژیرخطرکش��یدن با سرعت در 
خیابان در حال حرکت دیده می ش��ود، اکثر م��ردم می گویند احتماالً بیماری بد 
حال عازم بیمارستان است. اگر داخل آمبوالنس را هم مشاهده کنند با اطمینان 

زیادتر می گویند بیمار بدحال را باید کمک کرد و راه را برای آن باز کرد.
یا وقتی مردم می شنوند دولت قصد دارد بنزین سهمیه بندی شده را آزاد کند، 
می گویند احتماالً بنزین گران خواهد ش��د. درواقع، آنها چنین استدالل می کنند 
ک��ه آزاد ش��دن قیمت بنزین به معنای آن اس��ت که دول��ت می خواهد از طریق 
افزایش قیمت بنزین از یک س��و از مصرف بی رویه آن که موجب آلودگی بیش��تر 
محیط زیست است، جلوگیری کند. از سوی دیگر، درآمد حاصل از فروش بنزین 

را افزایش داده تا بتواند صرف یارانه های نقدی یا غیر نقدی کند.
در مباحث سیاس��ی روز هم بدون توجه به ش��رایط یک اس��تدالل درست و 
منطقی، اکثر مردم نظرات خود را در قالب استدالل های گوناگون آگاهانه یا حتی 
ناآگاهانه صحیح یا ناصحیح، مطرح می کنند. اما تحلیلگر سیاسی چون نباید مثل 
افراد عادی اس��تدالل کند، الزم اس��ت با شیوه های مختلف استدالل آشنا باشد و 
در جای مناس��ب خود از آن ش��یوه اس��تفاده کند. بر این اساس، بخش مهمی از 
روش تحلیل سیاس��ی آموزش روش صحیح اس��تدالل کردن و جایگاه مناسب آن 

در تحلیل سیاسی است.
در منطق به طور کلی، اس��تدالل به سه نوع تقسیم می شود: استدالل قیاسی، 

استدالل استقرایی و استدالل تمثیلی.
به دلیل اهمیت هر س��ه مورد و کاربرد وس��یعی که در تحلیل سیاسی دارند، 
الزم اس��ت با تفصیل بیشتر به بررس��ی هر سه نوع استدالل به منابع معرفی شده 
حتماً مراجعه فرمایید)4( تا اوالً با قوانین عمومی منطق بیشتر آشنا شوید و ثانیاً 

نحوه کاربرد این قوانین را در ش��یوه استدالل صحیح 
بیاموزی��د. در اینجا تنها به ص��ورت خالصه هرکدام از 
انواع اس��تدالل تعریف می ش��ود و به نوع کاربردی که 
در تحلیل دارند اش��اره می ش��ود. اینها همه مقدمه ای 
خواهد بود برای آشنایی با روش صحیح استدالل و به 
کار ب��ردن قوانین علت و معلول در تحلیل سیاس��ی و 
ارتباط آن با استدالل برای تحلیل رویدادهای سیاسی 

یا پدیده هایی که در جهان سیاست مطرح هستند.

3,1. استدالل قیاسی
قیاس در لغت چیزی را با چیز دیگری مقایسه کردن 
ی��ا تطبی��ق دادن اس��ت، ام��ا در منط��ق تعریف های 
متعددی از استدالل قیاسی شده که مهم ترین ویژگی 
آن از یک امر کلی به یک جزئی از همان کل رسیدن 
اس��ت، به ترتیبی که در روش استدالل قیاسی آورده 
می ش��ود. در اینجا یکی از ساده ترین و در عین حال، 
جامع ترین تعریف ها به نقل از کتاب منطق کاربردی، 

نوشته علی اصغر خندان نقل می شود:
»قی��اس مجموع��ه ای مرکب از دو ی��ا چند قضیه 
است که اگر آنها را صادق و درست فرض کنیم، قضیه 
دیگری نتیجه می ش��ود که قطعاً ص��ادق خواهد بود. 

مثال: هر فلزی رساناست، نقره فلز است، پس نقره رساناست«.)5(
همان ط��ور که مالحظه می کنید این تعریف بیش��تر در منطق کاربرد دارد. از 
یک امر کلی که همه فلزها رس��انا هستند، استفاده کرده )قضیه کلی اول( بعد به 
ی��ک جزئی از همان کل که در اینجا نقره اس��ت، توجه کرده. یعنی در بین ده ها 
نوع از فلزات به نقره توجه ش��ده اس��ت ) قضیه جزئی دوم(. بعد هم که بر اساس 

این دو مقدمه نتیجه گرفته پس نقره رساناست.

3,1,1. مالحظات مهم استفاده از روش استدالل قیاسی در تحلیل سیاسی
درباره مفهوم و کاربرد »اس��تدالل قیاسی در تحلیل سیاسی« باید سه ویژگی 

اساسی را در نظر بگیریم:
الف. از روش استدالل قیاسی تنها باید در جای مناسب استفاده کرد

زمانی از اس��تدالل قیاس��ی بهره می بریم که بخواهی��م از طریق مفاهیم کلی 
سیاسی به موضوع هایی که جزئی از همان کل است برسیم.

برای مثال، تحلیلگر می تواند اس��تدالل قیاس��ی خود را درب��اره اینکه اهداف 
عربس��تان در یمن چیس��ت، به عنوان مقدمه کلی اول و منافع عربستان در یمن 
چیس��ت، به عنوان مقدم��ه دوم و در نهایت، نتیجه گیری خ��ود را درباره اینکه بر 
اس��اس منافع عربس��تان اهداف عربستان قابل تحقق هس��تند یا نه اعالم نظر یا 
همان نتیجه گیری کند. تحلیلگر می تواند بگوید عربستان با شکست فضاحت باری 
روب��ه رو خواهد ش��د. اما از کج��ا باید متوجه ش��ویم که با ای��ن مقدمات چنین 
نتیجه گیری صحیح اس��ت؟ راه اینکه بدانیم اس��تدالل ما از لحاظ شکلی صحیح 
اس��ت ارائه مقدمات صحیحی است که با نتیجه گیری فصل مشترک داشته باشد. 
یعن��ی زمانی نتیجه گیری غلط می ش��ود که یا مقدمات ما غلط باش��د و یا فصل 

مشترک بین دو مقدمه را درست تشخیص ندهیم.
ب: استدالل قیاسی از لحاظ شکلی و محتوایی باید صحیح باشد

در مباحـث سیاسـی روز هـم بدون 
توجه به شرایط یک استدالل درست 
و منطقـی، اکثـر مردم نظـرات خود 
را در قالـب اسـتدالل های گوناگـون 
آگاهانـه یا حتی ناآگاهانـه صحیح یا 
ناصحیح، مطرح می کنند. اما تحلیلگر 
سیاسـی چون نباید مثل افراد عادی 
استدالل کند، الزم است با شیوه های 
مختلف استدالل آشنا باشد و در جای 
مناسـب خود از آن شـیوه اسـتفاده 
کند. بر این اسـاس، بخـش مهمی از 
روش تحلیل سیاسـی، آموزش روش 
جایـگاه  و  اسـتدالل کردن  صحیـح 

مناسب آن در تحلیل سیاسی است.

تمرین های درس هفتم

1. با اس��تفاده از اخبار و اطالعات موجود درباره 
نشست سران کشورهای حوزه خلیج فارس در کمپ 
دیوید امریکا با باراک اوباما درباره نتایج این نشست 
دیدگاه تحلیلی خود را همراه با استدالل ارائه کنید.
2. با اس��تفاده از یکی از تحلیل های ارائه شده در 
ماهنامه تربیت سیاس��ی استدالل های این تحلیل را 
از یکدیگ��ر تفکی��ک کنید و ت��الش کنید صحت 

استدالل های مطرح شده در این تحلیل را با استفاده 
از معیارهای ارائه شده در درس هفتم بررسی کنید.

3. ت��الش کنید با بهره گیری از س��وابق گذش��ته 
جنگ در یمن، بویژه از سال 1390 به بعد که بیداری 
اسالمی در این کشور آغاز شد، استدالل خود را درباره 

نتایج مداخله عربستان در یمن ارائه کنید.
4. بیانیه لوزان س��وئیس را درب��اره فعالیت های 

هس��ته ای ایران از جهت منافع ملی ایران بررس��ی 
کنید و اس��تدالل های خود را در رد یا تأیید آن ارائه 

کنید.
5. اس��تدالل خود را درباره ل��زوم پایداری مردم 
ایران در برابر زورگویی های کشورهای غربی حداکثر 
در ده س��طر بنویسید. نوع اس��تداللی را که به کار 

بردید مشخص کنید.
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اس��تدالل قیاس��ی در مواردی ب��ه تحلیلگر کمک 
می کند ک��ه او بتواند ب��ه مفاهیم کل��ی و کمتر قابل 
تردیدی، استناد کند. نباید فراموش کنیم که استدالل 
م��ا از لحاظ ش��کلی و محتوایی باید صحیح باش��د تا  
نتیجه گی��ری ما ب��ه صورت منطقی ارائه ش��ود. یعنی 
مقدمه اول کلی باش��د و مقدم��ه دوم جزئی از همان 
کلی باش��د، نه آنک��ه مقدمه دوم مرب��وط به موضوع 

دیگری باشد.
درب��اره مثال قبلی می ت��وان گفت هر وقت اهداف 
عربستان در یمن در کنار منافع عربستان در یمن ارائه 
ش��د، نتیجه گیری حاصل ازآن فقط مرتبط با منافع و 

اهداف عربستان خواهد بود، نه کشور دیگر.
برای ارائه ش��کل صحیح اس��تدالل قیاسی درباره 
دخالت عربستان در یمن می توان گفت عربستان برای 
آنک��ه بتواند مناف��ع بلندمدت خ��ود را در یمن حفظ 
کند، ازس��قوط دولت عبد ربه منص��ور، رئیس جمهور 

برکنارشده یمن نگران شد )مقدمه اول(.
به همین دلیل، با هماهنگی قدرت های س��لطه جو 
در منطقه مثل امریکا، انگلیس و فرانس��ه یک ائتالف 
نظامی از کش��ورهای ش��ورای همکاری خلیج فارس 
منهای عمان به عالوه اردن، مصر و س��ودان تش��کیل 

داد )مقدمه دوم( بنابراین، عربستان به دنبال تثبیت موقعیت و تأمین منافع خود 
در یم��ن اس��ت )نتیجه گیری(. حاال اگ��ر در همین جا تحلیلگ��ر در نتیجه گیری 
می گفت بنابراین، عربس��تان به دنبال از قدرت انداختن ش��یعیان حوثی در یمن 
اس��ت، این نتیجه گیری از لحاظ ش��کلی و محتوایی صحیح نیس��ت، زیرا با آنکه 
ظاه��راً نتیجه گیری منطقی اس��ت، در واقع، به دلیل آنک��ه در مقدمات هیچ گونه 
صحبتی از ش��یعیان حوثی یمن مطرح نش��ده، نمی توان چنی��ن نتیجه گیری را 

صحیح دانست. از اینجا به ویژگی های سوم استدالل قیاسی می رسیم.
پ: ارتباط بین نتیجه گیری و مقدمات استدالل باید کاماًل روشن باشد

نتیجه گیری اس��تدالل منطق��ی باید ارتباط تنگاتنگی با مقدمات آن داش��ته 
باش��د. بر این اساس، در نتیجه گیری استدالل نمی توان به مواردی اشاره کرد که 
هیچ توضیحی یا فصل مش��ترکی از آنها در مقدمات اس��تدالل نیامده باشد. این 

مورد درباره سایر انواع استدالل های استقرایی و تمثیلی هم مصداق دارد.
امروزه یکی از ش��یوه های رایج رس��انه ها ارائه مغلطه و سفس��طه غیرملموس 
ب��رای عموم مردم اس��ت. یعنی وقتی مقدمات صحیح ام��ا نتیجه گیری بی ربط با 
مقدمات اس��ت و یا نتیجه گیری صحیح، اما حاصل مقدمات مطرح ش��ده نیست، 
بلکه مقدمات دیگری الزم اس��ت تا آن نتیجه گیری اثبات ش��ود. در مواردی هم 
می توان کاماًل متوجه ش��د که هم مقدمه صحیح است و هم نتیجه گیری اما اینها 
با هم ارتباط منطقی ندارند و صرفاً در راستای رسیدن به هدف تحلیلگر در کنار 

هم قرار داده شده اند.

3,1,2. شرایط الزم برای صحت یک استدالل قیاسی
بر اساس آنچه گفته شد، در استدالل قیاسی چهار موضوع مهم حتماً باید در 

نظر گرفته شود تا استدالل ما صحیح باشد.
اول: انتخاب مناس��ب برای استفاده از روش اس��تدالل قیاسی، یعنی مطمئن 

شویم می خواهیم از امور کلی به مسائل جزئی از همان کل برسیم.
دوم: تشخیص بجا و صحیح مقدماتی که مورد پذیرش مخاطبان به عنوان یک 
موضوع باورپذیر و قابل قبول برای آنها باش��ند تا این مقدمات مبنایی برای ارائه 

نتیجه گیری و پاسخ به مجهوالت مخاطبان قرار گیرد.
سوم: کشف ارتباط بین مقدمات اس��تدالل با نتیجه گیری مورد نظر تحلیلگر 
که در واقع، کش��ف همان فصل مشترک یا آنچه در منطق به آن حد وسط گفته 

می شود.
چهارم: انتخاب شکل صحیح استدالل و محتوای صحیح.

3,2. تعریف استدالل استقرایی
در منطق به اس��تداللی که در آن حکم به دست آمده از بررسی چندین مورد 

از یک مجموعه، به همه افراد آن مجموعه تعمیم داده 
می شود، استدالل استقرایی گفته مي شود.)6(

اس��تدالل اس��تقرایی یکی دیگر از انواع اس��تدالل 
اس��ت که با اس��تفاده از آن تحلیلگر سیاس��ی س��عی 
می کن��د دیدگاه خود را از طری��ق تعمیم دادن نتایج 
بررس��ی چند رویداد مرتبط با هم، به یک نتیجه کلی 

تحلیلی برساند.

3,2,1. شـرایط الزم برای انتخاب روش اسـتدالل 
استقرایی در تحلیل سیاسی

الف. تعمیم دادن امور جزئی به امور کلی
تحلیلگر زمانی روش اس��تدالل استقرایی را برای 
تحلی��ل خ��ود برمی گزیند ک��ه در آن موضوع خاص، 
تحقیق کافی شده باش��د و داده های متعدد اطالعات 
پردازش ش��ده برای ارائه در روش استدالل استقرایی، 
در دس��ترس تحلیلگر سیاس��ی باش��د تا بتواند از راه 
اصول شناخته ش��ده منطق��ی و عقل��ی نتایج حاصل 
از چند پدیده سیاس��ی جزئی را ب��ه یک نتیجه کلی 

مرتبط با همان پدیده تعمیم دهد.
همچنین تحلیلگر می تواند از راه مشاهده و بررسی 
اتفاقاتی که در گذش��ته روی داده است، تحلیلی کلی 
ارائه کند و گاهی نتایج آن تحلیل را برای پیش بینی تحوالت آینده تعمیم دهد.

مثال
بررس��ی های کارشناس��ی در دهه 1960 نش��ان می دهد به م��وازات افزایش 
جنگ ه��ا در مناطق مختلف، بیکاري در کش��ورهاي درگی��ر جنگ افزایش یافته 
اس��ت. از آنج��ا که همین رون��د در دهه هاي 1970 و1980 نیز تکرار ش��ده و به 
نتایج مشابه رسیده است. در تحلیل خود می توان با استفاده از استدالل استقرایی 
به این نتیجه کلي رس��ید که »همواره گس��ترش میدان هاي جنگ باعث افزایش 

بیکاري« در جوامع جنگ زده خواهد شد.
ب: اطالعـات کافی و تحقیقـات الزم درباره صحت موضوع تعمیم داده شـده 

موجود باشد.
در اس��تدالل اس��تقرایی زمانی می توانیم از مطالعات جزئی خود درباره یک یا 
چن��د پدیده نتایج کلی اس��تخراج کنیم که هم از نظ��ر صحت داده ها و اطالعات 
پردازش ش��ده مطئن باش��یم و هم آنکه موضوع تعمیم یافته را به شکل منطقی با 
محتوای صحیح به س��ایر موارد مش��ابه مرتبط کنیم، زیرا در استدالل استقرایی، 
مقدم��ات ما درباره چیزهایی اس��ت که آنها را آزموده ایم، س��پس بر اس��اس این 
مقدمات، درباره چیزهایی که نیازموده ایم نتایجی می گیریم. بنابراین باید بس��یار 
دقت کنیم که در قضاوت های خود عجله نکنیم و تنها بر اساس اطالعات صحیح 

و اخبار دقیق و مطالعات عمیق، استدالل یا همان استنتاج خود را ارائه کنیم.
مثال

در مطالعاتی که درباره کش��ورهای متجاوز به همس��ایگان خود در س��ال های 
گذشته انجام شده این موضوع به اثبات رسیده است که تجاوز به کشور همسایه 
در نهایت، نتوانس��ته اهداف و منافع کش��ور متجاوز را تأمی��ن کند. تجاوز ارتش 
عراق به ایران در ش��هریور س��ال 1359 و تجاوزر ارتش عراق به کویت در مرداد 
1369 مصادیق مهم این تحقیقات هس��تند. بنابرای��ن، با در نظر گرفتن منافع و 
اهداف عربس��تان می توان گفت، اقدام تجاوزکارانه نظامی عربس��تان در یمن نیز 
محکوم به شکس��ت است. این در حالی است که عربس��تان می توانست از طریق 
تعام��ل با دولت جدی��د یمن زمینه را برای ایجاد یک دول��ت فراگیر ملی در این 
کشور که تأمین کننده منافع عربستان هم باشد، فراهم کند. در این صورت، چهره 
جهانی عربس��تان به خاطر کش��تن هزاران غیر نظامی ک��ودک، زن و مرد بیگناه 
در اس��تان های محروم یمن مخدوش نمی شد. عالوه بر این، زیربناهای اقتصادی 

کشور فقرزده یمن نیزنابود نمی شد.
پ: انتخاب صحیح نمونه ها و شواهد موجود

ب��ه طور معمول، زماني که مي خواهی��م در تحلیل هاي خود از موارد جزئي به 
قوانین کلي برسیم، الزم است به دو موضوع دقت کافي داشته باشیم:

امـروزه یکـی از شـیوه های رایج 
رسـانه ها ارائه مغلطه و سفسـطه 
غیرملمـوس بـرای عمـوم مـردم 
اسـت. یعنی مقدمـات صحیح اما 
نتیجه گیـری بی ربـط بـا مقدمات 
اسـت و یا نتیجه گیری صحیح، اما 
حاصل مقدمات مطرح شده نیست، 
بلکـه مقدمات دیگری الزم اسـت 
تا آن نتیجه گیری اثبات شـود. در 
مواردی هم می تـوان کاماًل متوجه 
شـد که هـم مقدمه صحیح اسـت 
و هـم نتیجه گیری امـا اینها با هم 

ارتباط منطقی ندارند .
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اول آنکه تمامی ش��واهد مورد بررس��ي بر اس��اس 
نتایج به دست آمده به میزان کافي تکرار شده باشند. 
یعن��ي نمي ت��وان به ص��رف اینکه یک حادث��ه در دو 
مورد نتایج یکس��اني داشته اس��ت بالفاصله آن نتایج 
را به س��ایر پدیده هاي سیاس��ي یا رویدادهاي مشابه 
تعمی��م دهیم، بلکه باید به می��زان کافي آن رویدادها 
تکرار ش��ده باشند و نتایج تقریباً یکساني حاصل شده 
باش��د. از آن جه��ت بر واژه کافي تأکید مي ش��ود که 
نمي ت��وان میزان الزم را براي تک��رار رویدادها به یک 
اندازه مش��خص کرد؛ ب��ا توجه به ماهی��ت و موضوع 
هر رویداد ممکن اس��ت میزان الزم تف��اوت کند، اما 
معم��والً اختالف به آن اندازه نیس��ت ک��ه ما را دچار 
بن بست علمي کند. دوم آنکه کیفیت انتخاب نمونه ها 
صحیح باش��د و به راحتي دچار خدش��ه نشوند، یعني 
نمونه گیري براي جامعه آم��اري با روش هاي دقیق و 
س��نجیده و از راه شیوه هاي علمي پذیرفته شده انجام 
ش��ود. براي اجتناب از پیچیده تر ش��دن بحث از وارد 
ش��دن به توضیحات بیش��تر خودداري مي ش��ود. در 
مباحث آینده در جاي مناس��ب خ��ود به این موضوع 

بازمي گردیم.)7(
مثال

با بررس��ي تح��والت جامعه یمن درمی یابیم که نقش عش��ایر و قبایل در این 
کش��ور تأثی��ر تعیین کننده ای بر تحوالت سیاس��ی و اقتصادی این کش��ور دارد. 
بنابراین در تحلیل تجاوز عربس��تان به این کشور می کوشیم موضع ریش سفیدان 
و رهب��ران قبایل را کش��ف کنیم و با مطلع ش��دن از مواض��ع آنها رون�د تحوالت 
آت�ی را حدس بزنیم، یا به این س��ؤال مهم پاس��خ دقیق بدهیم که چرا در حال 
حاضر نیروهای علی عبداهلل صالح، دیکتاتور سرنگون شده یمن با نیروهای انقالبی 
انص��اراهلل به صورت متح��د علیه نیروهای متجاوز عربس��تان و طرفدران عبد ربه 

منصور مورد حمایت عربستان، می جنگند؟
در ای��ن م��ورد خ��اص بای�د ت�وجه داش��ت ک��ه اوالً نقش رؤس��ای قبای�ل و 
ریش س��فیدان بزرگ ترین قبیله یمن، یعنی قبیله »حاش��د« بسیار اهمیت دارد. 
اکثری��ت جمعیت این قبیله ش��یعه زیدی هس��تند و از این جه��ت با وهابی های 
طرفدار عربس��تان اختالف دارن��د. همچنین علی عبداهلل صال��ح و خانواده اش از 
همین قبیله هس��تند و در دورانی که او به عربس��تان ف��رار کرد، عبد ربه منصور 
هادی، معاون عبداهلل بدون رضایتش با کمک دولت عربستان به جانشینی اش در 
صنعا به قدرت رس��ید. ثانیاً در کشوری مانند یمن مناسبات قبیله ای و عشیره ای 

تأثیر تعیین کننده ای بر مناسبات سیاسی و تقسیم قدرت دارد.
بنابرای��ن م��ا می توانیم از مطالعات انجام ش��ده درباره نظ��ام قبیله ای در یمن 
استفاده کنیم و نتایج آن را به مناسبات سیاسی حاکم بر این کشور تعمیم دهیم 
و بر همین اس��اس، وحدت تاکتیکی بین نیروه��ای انصاراهلل و نیروهای دیکتاتور 

پیشین، علی عبداهلل صالح را برای مخاطبان خود تحلیل کنیم.

3,3. استدالل تمثیلی
سرایت دادن نتایج حاصله از وقوع یک امر به امر دیگر به دلیل وجود مشابهت 

میان آن دو، تمثیل خوانده می شود.)8(

با اس��تفاده از تعریف فوق می توان گفت، تحلیلگر 
سیاسی با کشف مشابهت رویداد الف با ب می تواند در 
تحلیل رویداد الف با استفاده از استدالل تمثیلی نتایج 
حاصل شده از رویداد ب را که در گذشته اتفاق افتاده 
اس��ت به عنوان نتایج قابل پیش بینی برای رویداد الف 
مط��رح کند. در فرض همزمانی ه��ر دو رویداد الف و 
ب تحلیلگر سیاس��ی می تواند با استناد بر شباهت این 
دو روی��داد نتایج قابل پیش بینی ب��رای هر دو رویداد 
را با استفاده از اس��تدالل تمثیلی برای مخاطب خود 

ارائه کند.
مثال

 تحلیلگر سیاسی با استفاده از شباهت های موجود 
بین حمله امریکا به ویتنام در 1960 و حمله امریکا به 

عراق در سال 2003 چنین نتیجه می گیرد:
همان طور که در زمان حمله امریکا به ویتنام، کاخ 
س��فید در نهایت، مجبور شد با تحمل شکست سفیر 
خود را از س��ایگون، پایتخت ویتن��ام جنوبی با بالگرد 
فراری دهد، در عراق نیز س��رانجام مجبور خواهد شد 
نیروهای خود را از بغداد و سایر شهرهای عراق خارج 

کند.
ب��ا دقت در این مث��ال به خوبی می توان ش��باهت 
ظاهری عملکرد امریکا در ویتنام و عراق را درک کرد. تحلیلگر سیاسی با استفاده 
از همین ش��باهت ظاهری تالش کرده اس��تدالل تمثیلی خود را در جهت اثبات 
تحلی��ل خود که شکس��ت نهایی امریکا در عراق اس��ت، به کار گی��رد. اما آیا این 

تحلیل برای شما پذیرفتنی است؟ چرا؟
پاسخ شما در این مرحله هرچه باشد، بر ذهنیت شما نسبت به دو حادثه مورد 
اش��اره و نیز اطالعاتی مبتنی اس��ت که درباره عملکرد امری��کا در ویتنام و عراق 
داری��د. اما آیا اصولی داریم که بتوان با رعایت آن از خطا کردن درباره اس��تدالل 
تمثیلی اجتناب کرد؟ برای پاس��خ دادن به این سؤال اساسی الزم است با شرایط 

ارائه یک استدالل تمثیلی خوب آشنا شویم.

3,3,1. شرایط صحت روش استدالل تمثیلی
برای ارائه یک استدالل تمثیلی مناسب باید به سه نکته اساسی توجه کرد:

الف. تشخیص ضرورت استفاده از استدالل تمثیلی
در این مرحله تحلیلگر سیاسی به پاسخ این سؤال مهم توجه دارد که در چه 
زمانی باید از اس��تدالل تمثیلی اس��تفاده کند؟ به عبارت دیگر، در چه ش��رایطی 
تحلیلگر سیاس��ی اجازه دارد برای اثبات دیدگاه خود برای مخاطب از اس��تدالل 
تمثیلی اس��تفاده کند؟ چرا که همیش��ه اجازه نداریم در هر شرایطی بالفاصله از 
این روش اس��تفاده کنیم، زیرا در صورتی که اش��تباه کرده باشیم مخاطب اساس 
تحلیل ما را نخواهد پذیرفت و باورپذیری تحلیل ارائه شده به شدت ضربه می بیند 

و در نهایت، اعتبار ما از دست می رود.

توجه مهم
به طور کلی تحلیلگر سیاس��ی در ارائه اس��تدالل های خود باید تالش کند تا 
جای ممکن از اس��تدالل قیاس��ی که نتایج آن حتمی و دقیق است استفاده کند، 

پرسش های درس هفتم

1. استدالل چیست؟
2. کاربـرد اسـتدالل در تحلیـل سیاسـی 

چیست؟
3. رابطـه قوانیـن عمومی منطق بـا قانون 

استدالل در تحلیل سیاسی چیست؟
4. چگونه از اسـتدالل در تحلیل سیاسـی 

استفاده می کنیم؟
5. انواع استدالل کدامند؟

6. در کجا از اسـتدالل قیاسی برای تحلیل 
استفاده می کنیم؟

7. تفـاوت اسـتدالل قیاسـی با اسـتدالل 
استقرایی چیست؟

8. معیارهای تشـخیص صحت استدالل در 
تحلیل سیاسی کدامند؟

9. تفاوت اسـتدالل اسـتقرایی با استدالل 
تمثیلی چیست؟

10. تفاوت اسـتدالل با مغلطه و یا سفسطه 
چیست؟

نمي تـوان به صرف اینکـه یک حادثه 
در دو مـورد نتایج یکسـاني داشـته 
اسـت بالفاصله آن نتایج را به سـایر 
پدیده هـاي سیاسـي یـا رویدادهاي 
مشـابه تعمیـم دهیـم، بلکـه باید به 
میزان کافي آن رویدادها تکرار شـده 
باشـند و نتایج تقریبًا یکساني حاصل 
شده باشـد. از آن جهت بر واژه کافي 
تأکید مي شود که نمي توان میزان الزم 
را براي تکـرار رویدادها به یک اندازه 
مشـخص کرد؛ بـا توجه بـه ماهیت و 
موضوع هر رویداد ممکن است میزان 

الزم تفاوت کند.
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زیرا در اس��تدالل قیاس��ی که از کل به جزئیات رسیدن است، در صورت مراعات 
مبانی اس��تدالل قیاس��ی، و صحت مقدمات، نتایج حاصل از آن حتمی و غیرقابل 

تردید است.
اما مش��کل از آنجا ش��روع می ش��ود که معموالً در تحلیل پدیده های سیاس��ی 
موضوعات به قدری به جزئیات مرتبط است و به خاطر آنکه با انسان ها سروکار دارد، 
رفتارهای آنها غیرقابل پیش بینی و تا حدود زیادی محرمانه و غیرقابل دسترس��ی 
است. به همین دلیل و ده ها دلیل دیگر همیشه نمی توانیم از روش قیاسی استفاده 
کنیم و بناچار به سراغ روش استقرایی می رویم تا بتوانیم حداقل با استفاده از این 
نوع اس��تدالل مخاطب خود را متقاعد کنیم. ولی متأسفانه در موارد بسیاری پیش 
می آی��د که به دلیل ناکافی بودن اطالعات ما از جزئی��ات یک رویداد، نمی توانیم از 
روش اس��تقرایی هم در اس��تدالل خود استفاده کنیم. در این حالت، ناچار خواهیم 

شد با استفاده از استدالل تمثیلی، تحلیل خودمان را ارائه کنیم.
بنابراین، تحلیلگر سیاسی می کوشد به ترتیب اولویت از استدالل قیاسی و بعد 
در صورت وجود هر مش��کلی از اس��تدالل استقرایی و در نهایت، وقتی این هر دو 

امکان پذیر نبود از استدالل تمثیلی استفاده کند.

نکته مهم
درست است که در اولویت بندی برای انتخاب نوع استدالل از استدالل قیاسی 
ش��روع می کنیم و به اس��تدالل تمثیلی می رس��یم، ولی باید توجه داشت ممکن 
است بر اساس ضرورت، تحلیلگر سیاسی از هر سه روش استفاده کند. یعنی برای 
اثبات بخش های مختلف تحلیل خود بر اس��اس ضرورتی که تشخیص می دهد از 
روش های مختلف استدالل قیاسی، استقرایی و یا تمثیلی استفاده کند. بنابراین، 
الزام��ی ندارد که در یک تحلیل، تنها از یک روش اس��تفاده کنیم، بلکه می توان 
ب��ا توجه به ضرورت های موج��ود در بحث و پیچیدگی هایی ک��ه معموالً در این 
قبیل مباحث مطرح اس��ت از یک یا دو و یا سه نوع استدالل، به صورت جدا و نه 

ترکیبی، استفاده کنیم.
ب. شناخت معیارهای تشخیص شباهت میان دو یا چند پدیده سیاسی

در این مرحله این س��ؤال برای تحلیلگر سیاسی مطرح می شود که با توجه به 
کدام مش��خصات باید ش��باهت موجود بین دو یا چند رویداد را تشخیص داد؟ به 
عبارت س��اده تر، چگونه می توان ش��باهت های بین دو یا چند رویداد را به دست 

آورد و مالک های ما برای این شباهت ها کدامند؟
از آنجا که هر نوع ش��باهت ظاهری بین دو یا چند پدیده سیاس��ی نمی تواند 
مالک مناسبی برای تعمیم دادن نتایج حاصل از وقوع یک رویداد به رویداد دیگر 
باشد، الزم است »وجه مشابهت« را بین پدیده های مورد بررسی پیدا کنیم. وجه 

مشابهت بین دو یا چند رویداد با توجه به پنج ویژگی به دست می آید.
ش��باهت بی��ن یک پدی��ده ب��ا س��ایر پدیده های 
تعمیم داده ش��ده در استدالل تمثیلی در وجوه مختلف 
پنجگان��ه ذیل معرفی می ش��وند: ش��باهت در عناصر 
تش��کیل دهنده، ش��باهت در عوامل به وجود آورنده، 
شباهت بین س��اختارهای موجود، شباهت در عوامل 
تأثیرگذار، و اش��تراک در زم��ان و یا مکان وقوع دو یا 

چند رویداد یا پدیده سیاسی.
پ. شرایط الزم وکافی برای تعمیم دادن یک رویداد 

به رویداد دیگر
در ای��ن مرحله پس از آنکه به کار بردن اس��تدالل 
تمثیلی به وسیله تحلیلگر به هر دلیل ضروری تشخیص 
داده ش��د، و بع��د از آنکه ش��باهت های موجود بین دو 
یا چند پدیده سیاس��ی محرز گردید؛ تحلیلگر سیاسی 
می تواند با استفاده از استدالل تمثیلی نتایج حاصل از 
یک رویداد را به رویداد دیگری که یا در جریان اس��ت 
و یا به پایان رس��یده، تعمیم دهد اما برای آنکه در این 
تعمیم دادن دچار خطا نشده و یا حداقل خطا را داشته 

باشد، الزم است به موارد ذیل توجه کند.
1. اشتراک در دو یا چند عامل از عوامل پنج گانه
2. احتیاط در تشخیص اشتراک زمانی و مکانی

3. احتیاط در توجه به عوامل تأثیرگذار
4. تعمیم نتایج در شرایط ساختار مشترک.

در ص��ورت توج��ه به همه نکاتی که ارائه ش��د، می توان از اس��تدالل تمثیلی 
در تحلی��ل سیاس��ی به ص��ورت احتمالی و نه مطلق اس��تفاده ک��رد . به عبارت 
دیگ��ر، علی رغم همه مالحظاتی که مطرح ش��د تحلیلگر سیاس��ی نباید در ارائه 
اس��تدالل های خود قطعیت به خرج دهد بلکه باید بر اساس قانون احتماالت که 

در گام ششم توضیح داده شد مباحث خود را ارائه نماید.)9(

جمع بندی و نتیجه گیری
در این درس با تعریف و انواع اصلی اس��تدالل آشنا شدیم و همچنین راه های 
به کار بردن اس��تدالل در تحلیل سیاس��ی ارائه ش��د. در همین ارتباط با تعریف 
قضیه در منطق آش��نا ش��دیم و نش��ان دادیم که چطور این مس��ئله در تحلیل 
تحوالت سیاسی اهمیت اساسی دارد. البته در هر تحلیلی در زمانی که به فکت ها 
و فیگورها در جهت اثبات دیدگاه های تحلیلی خود دسترسی کافی نداریم، حتماً 
از اس��تدالل اس��تفاده می کنیم. اما این به معنای آن نیست که در زمان هایی که 
مس��تندات آماری و اطالعات غیر قابل تردی��د و قابل اثبات داریم از به کار بردن 
اس��تدالل در جای مناس��ب خودداری کنی��م، بلکه این ه��ر دو روش مکمل هم 
هس��تند و در کنار هم مورد اس��تفاده تحلیلگران ق��رار می گیرند. با این حال، در 

شرایط غیرعادی می توانند جایگزین هم باشند.

یادداشت ها
1. برای اطالعات بیش��تر درباره تعریف اس��تدالل در منطق به کتاب آموزش 
منطق، نوش��ته استاد محسن غرویان، چاپ انتشارات دارالعلم قم از صفحه 98 تا 

144مراجعه شود.
2. منظور از فکت ها مواردی اس��ت که به صورت مشخص و دقیق می توان به 
آنها اس��تناد کرد. اظهارات مسئوالن رسمی، آمارهای رس��می ارائه شده از سوی 
مراکز معتبر، همچنین اطالعات منتشرش��ده از س��وی مجام��ع بین المللی مورد 
وثوق، از جمله مهم ترین فکت ها به ش��مار می آید که در تحلیل های سیاس��ی به 

آنها استناد می شود.
3. جدول ها و آمارهای ارائه شده در شکل های مختلف در جهت تبیین دقیق تر 

یک موضوع
4. برای آموختن مطالب پایه ای درباره انواع اس��تدالل می توانید به منابع ذیل 

مراجعه کنید:
الف. آموزش منطق، محس��ن غرویان، چاپ انتشارات دارالعلم قم، صفحه 98 

تا 144.
ب. منطق صوری، دکتر محمد خوانس��اری، چاپ 

انتشارات آگاه، صفحات 298 تا 380.
5. ب��ه کتاب منط��ق کاربردی، نوش��ته علی اصغر 
خن��دان، چاپ س��ازمان مطالعه و تدوی��ن کتب علوم 
انساني دانش��گاه ها )سمت(، مؤسس��ه فرهنگي طه از 

صفحه 112 تا 169 مراجعه شود.
6. همان، ص 135.

ان��واع  ب��ه  اس��تقرایی  و  قیاس��ی  اس��تدالل   .7
مختلفی تقس��یم می ش��ود که در اینجا ب��رای دوری 
از طوالنی ش��دن متن از ذکر انواع آن خودداری ش��د. 
عالقه مندان به کس��ب اطالع بیشتر به کتاب آموزش 
گام به گام روش های تحلیل سیاس��ی، نوش��ته حسن 

بهشتی پور از صفحه 190 تا 193 مراجعه کنند.
8. منط��ق کارب��ردی، علی اصغ��ر خن��دان، چاپ 
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انساني دانشگاه ها 

)سمت(، مؤسسه فرهنگي طه، صفحه 147.
9. برای آشنایی بیشتر با استدالل تمثیلی و کاربرد 
آن در تحلیل سیاس��ی به کتاب معرفی ش��ده در بند 

هفت صفحه 197 تا 202 مراجعه شود.

پدیده هـای  تحلیـل  در  معمـوالً 
سیاسـی موضوعـات بـه جزئیات 
مرتبـط اسـت و به خاطـر آنکه با 
انسان ها سـروکار دارد، رفتارهای 
تـا  و  پیش بینـی  غیرقابـل  آنهـا 
حدود زیادی محرمانـه و غیرقابل 
دسترسی اسـت. به همین دلیل و 
ده ها دلیل دیگر همیشه نمی توانیم 
از روش قیاسـی اسـتفاده کنیم و 
بناچار به سـراغ روش اسـتقرایی 
می رویـم تـا بتوانیـم حداقـل بـا 
اسـتفاده از ایـن نـوع اسـتدالل 

مخاطب خود را متقاعد کنیم.
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چکیده درس پایانی:
در درس هش��تم می خواهی��م با بایده��ا و نبایدهای مربوط ب��ه یک تحلیل 
سیاسی خوب آشنا ش��ویم. به عبارت دقیق تر می خواهیم با شرایط و مشخصات 
یک تحلیل سیاس��ی خوب آشنا ش��ویم. البته از آنجا که گفته اند یکی از راه های 
ش��ناخت یک الگوی خوب، شناخت ضد آن الگو است، آفت های تحلیل سیاسی 
نی��ز در این درس ارائه می ش��ود تا ب��ا اجتناب از این آفت ه��ای معمول، مانع از 
بی اعتبار ش��دن تحلیل های خودمان ش��ویم. مهم تری��ن موضوع هایی که در این 

درس ارائه می شوند عبارتند از:
1. مشخصات یک تحلیل خوب کدامند؟

2. ویژگی های یک تحلیلگر خوب کدامند؟
3. آفت های یک تحلیل چیست؟

4. راه های مقابله با آفات تحلیل سیاسی کدامند؟
در هفت قسمت گذشته با مفهوم »تحلیل« بطور کلی و بطور خاص »تحلیل 
سیاس��ی« آشنا ش��دیم و توضیحاتی درباره ریشه لغت »تحلیل« در زبان فارسی 
ارائه شد. سپس مراحل تحلیل را به صورت عام توضیح دادیم. همچنین با شش 
مولفه مهمی که در نتیجه ارائه هر تحلیل سیاسی قرار دارد، آشنا شدیم. در ادامه 
در درس چهارم تالش کردیم یکی از ده ها روشی که برای تحلیل سیاسی وجود 
دارد را به زبان س��اده ارائه کنیم. در این ارتباط سه ویژگی مهم این روش یعنی 

س��ادگی، آزمایش پذیری و زیربنایی بودن آن برای مراحل بعدی تحلیل تشریح 
شد. در نهایت مراحل هشت گانه یک نمونه روش تحلیل سیاسی ارائه گردید. در 
درس پنجم با ارکان تحلیل سیاسی آشنا شدیم و نشان دادیم چگونه آشنایی با 
ارکان و اصول تحلیل سیاس��ی به تحلیلگران کمک می کند تا با استفاده از آنها، 
به خوبی بتوانند در تش��ریح و تبیین مطالب اولویت های اصلی را از اولویت های 
فرعی تفکیک کنند و در تشخیص مولفه های تاثیرگذار و تاثیرپذیر اشتباه نکنند.

در این ارتباط با ارکان اصلی تحلیل سیاس��ی ک��ه عبارتند از خبر، اطالعات 
مرب��وط ب��ه هم��ان خب��ر و ارتباط بی��ن عناصر اصل��ی و فرع��ی ایجادکننده و 
تش��کیل دهنده یک پدیده آش��نا ش��دیم و درباره ارکان فرعی ی��ک تحلیل که 
عبارتند از تجزیه، ترکیب و ارائه اس��تدالل و مس��تندات تحلیلی نیز توضیحات 
مش��روع ارائه گردید. در درس ششم با مفاهیمی مانند احتمال، فرضیه و سناریو 
آش��نا شدیم و ضمن ش��ناخت کاربرد آنها در تحلیل سیاس��ی از تفاوت آنها نیز 
آگاه ش��دیم. در درس هفتم با استدالل کردن و روش های معمول آن در تحلیل 

سیاسی آشنا شدیم.
1- مشخصات یک تحلیل خوب

برای تعیین مش��خصات یک تحلیل خوب باید ابتدا به این نکته توجه داشت 
ک��ه خوب یا بد بودن یک تحلیل امری کاماًل نس��بی اس��ت و تا حدودی هم به 
س��الیق و تعلقات ارزش گزاران بستگی پیدا می کند. بنابراین نمی توان معیارهای 

 حسن بهشتی پور، تحلیل گر ارشد مسائل بین الملل

آشنايىباروشهاىتحليلسياسى/قسمتپايانى

آشنايی با ملزومات يك تحلیل خوب
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جهانی ارائه داد که در همه زمان ها و مکان ها قابل تطبیق با تحلیل های ارائه شده 
باشد. زیرا عوامل تاثیرگذار بر کیفیت یک تحلیل سیاسی متعدد و متنوع هستند.

1-1- مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر کیفیت تحلیل سیاسی
عوامل متعددی روی کیفیت یک تحلیل سیاسی موثر است که این عوامل را 
می توان از یک جهت به سه دسته کلی ذیل تقسیم کرد. البته در اینجا به دلیل 

رعایت اختصار از بیان جزئیات هرکدام به صورت جداگانه، خودداری می شود.
الف: تحلیلگر

مهم ترین عامل تأثیرگذار بر یک تحلیل خوب یا بد، کسی است که آن تحلیل 
را ارائه کرده است. زیرا برخورداری او از ذهن خالق، تعهد کاری، داشتن انصاف، 
دسترس��ی به اطالعات دقیق و صحیح و داش��تن علم و دانش الزم در ش��ناخت 
تحوالت سیاس��ی، گرایش های سیاس��ی او و ده ها مولفه ب��زرگ و کوچک دیگر 

می تواند بر عمق و کیفیت یک تحلیل تاثیرگذار باشد.
ب: مکان تحلیلگر، وقوع یک رویداد یا کنشگران سیاسی مورد بررسی

ب��دون تردید اینکه یک تحلیلگر سیاس��ی در کجا زندگ��ی می کند، در کجا 
تحلی��ل خ��ود را ارائه می کند و درب��اره چه رویدادی و یا ک��دام پدیده در کدام 
م��کان تحلیل خ��ود را ارائه می کند؛ هم��ه این موارد به نس��بت های مختلف بر 
کیفیت تحلیل تأثیرگذار اس��ت. زیرا اگر تحلیل گری در کشوری زندگی می کند 

که محدودیتی در بیان باورها و تحلیل های خود ندارد 
در مقایسه با تحلیلگرانی که ده ها مالحظات کوچک و 
بزرگ در ارائه تحلیل خود دارند، معموال بهتر می تواند 

درباره تحوالت روز تحلیل کیفی تری ارائه کند.
همچنین رس��انه یا روزنامه یا مکانی که تحلیلگر 
از آنجا تحلیل خود را به مخاطبان ارائه می کند نقش 
بس��یار تعیین کنن��ده ای در ایج��اد محدودیت برای 
تحلیلگران و در نهایت افت کیفیت تحلیل آنها خواهد 
داش��ت. در نقطه مقابل وقتی تحلیلگر در رس��انه ای 
تحلی��ل خ��ود را ارائ��ه می دهد ک��ه محدودیت های 
کمت��ری دارد و به راحتی می تواند به اطالعات، آمار و 
ارقام و در نهایت فکت های مورد نیاز در مس��یر اثبات 
دیدگاه های تحلیلی خود دسترس��ی داشته باشد، به 
احتمال بس��یار زیاد در ش��رایطی که سایر مولفه های 
تاثیرگ��ذار را ثابت فرض بگیریم، نتایج بهتری خواهد 

داشت.
از جه��ت دیگر مکانی که یک رویداد در آن اتفاق 
افتاده اس��ت نیز، اهمیت اساسی دارد. زیرا در جاهای 
مختلف برای دسترس��ی به امکانات تحلیلی ش��رایط 
یکسان نیس��ت همچنانکه تحلیل عملکرد کنشگران 
سیاس��ی و یا بازیگران سیاسی در مکان های مختلف 

با س��اختارهای سیاس��ی متفاوت، نتایج مختلفی را برای تحلیلگران و مخاطبان 
آنه��ا به وجود می آورد که هم��ه این موارد روی کیفیت تحلیل اثر مس��تقیم یا 

غیرمستقیم دارد.
پ: زمان وقوع موضوع تحلیل و زمان تحلیلگر

ب��ه طور طبیعی ارائ��ه تحلیل درباره رویدادی که بتازگی اتفاق افتاده اس��ت 
بس��یار دشوارتر از بررسی و تحلیل افعال یک سیاس��تمدار در گذشته و نتایج و 
آثار عملکرد او بعد از گذشت چند سال خواهد بود. ضمن آنکه تحلیل موضوعی 
که از لحاظ زمانی در گذش��ته اتفاق افتاده ولی آثار و نتایج آن هنوز باقی اس��ت 
مانند حادثه یازده س��پتامبر با رویدادی که در گذش��ته اتفاق افتاده و دیگر آثار 
و نتایج آن به پایان رس��یده اس��ت با آنکه هر دو به زمان گذشته تعلق دارند اما 
مقایس��ه تحلیل هر دو از لحاظ کیفیت باید با مالحظات خاص خود انجام شود. 
پ��س می بینیم عامل ی��ا فاکتور زمان چقدر در تعیین کیفی��ت یک تحلیل باید 

مورد توجه قرار گیرد.
1-2- مشخصات عمومی یک تحلیل خوب

همانطور که در بحث قبلی گفته ش��د اصل نس��بی بودن تحوالت سیاسی و 
نتای��ج مرتبط با آنها روی کیفیت یک تحلیل نیز تاثیرگذار اس��ت. بنابراین برای 
س��نجش یک تحلیل خوب الزم است ابتدا به مشخصات عمومی آن توجه کنیم. 

برای آنک��ه بخواهیم بصورت عمومی و نه به صورت خاص یک تحلیل را ارزیابی 
کنیم قبل از هر چیز به سراغ ارکان تحلیل سیاسی می رویم. آیا خاطرتان هست 

ارکان اصلی یک تحلیل کدام بودند؟ ارکان اصلی هر تحلیلی عبارتند از:
الف: خبر یا پدیده ای که تحلیل می کنیم

ب: اطالعات مربوط به همان خبر
پ: برقراری ارتباط بین معلومات ما با خبر مربوطه به منظور کشف مجهوالت 

که همان پرسش های اصلی ما درباره موضوع تحلیل است.
بر این اساس قبل از هر چیز باید ارزیابی ارکان یک تحلیل خوب مورد توجه 
ما قرار بگیرد. یعنی باید ابتدا ببینیم خبر مورد استفاده در تحلیل دقیق و صحیح 
است و به درستی در تحلیل مورد استفاده واقع شده است یا خیر. سپس به سراغ 
اطالعات ارائه شده در تحلیل می رویم. بدیهی است زمانی می توانیم اطالعات یک 
تحلیل گر را به درس��تی ارزیابی کنیم که خود ارزیاب، اش��راف اطالعاتی دقیق بر 

موضوع اصلی تحلیل داشته باشد.)1(
در مرحل��ه آخر تالش می کنیم ب��ه ارتباطی که تحلیلگر در تحلیل خود ارائه 

کرده است توجه کنیم. ذکر مثالی در این مورد می تواند راهگشا باشد.
مثال

تحلیلی از وضعیت دنیای امروز و مس��ائل پیش آمده بین ایران و عربس��تان، 
نوشته دکتر محمدحسین غیاثی:

1- »بیشتر از 40 سال قبل درآمد نفتی اوپک باال 
رفت. شاه در ایران یکی از بهترین زرادخانه های جهان 
را تش��کیل داد. چند سال بعد انقالب شد و ثروت شاه 
همراه با زرادخانه اش به دس��ت انقالبیون جوان افتاد. 
عراق یک سال بعد از انقالب به ایران حمله کرد و در 
عرض 8 س��ال بنا به اذعان سازمان ملل متحد یکصد 
میلیارد دالر به کشور ما خسارت وارد آورد و بسیاری 
از زیرساخت های ما را نابود کرد. ایران دومین قدرت 
نفتی اوپک بود. قب��ل از جنگ اموال ایران در آمریکا 

بلوکه شده بود.
2- در آن جنگ، ع��راق بنا به ادعای خودش 30 
میلیارد دالر بدهی باال آورد. در س��ال 69 یعنی کمی 
پس از پایان جنگ با ایران، عراق به کویت حمله کرد 
و آن کشور را اش��غال نمود. بعداً اسنادی منتشر شد 
که گفته می ش��ود آمریکا در تحریک صدام حس��ین 
ب��رای حمله به کوی��ت بی نقش نبوده اس��ت. کویت 

قدرت ششم اوپک بود.
3- آمری��کا طی دو حمله، نهایتاً زیرس��اخت های 
عراق را نابود کرد و صدام حس��ین را به زیر کش��ید و 
اکنون کش��وری ویرانه بر جای گذاشته است با صدها 
هزار نفر کش��ته. میلیون ها نفر ش��هروندی که تجربه آوارگی دارند. و هم اکنون 
درگیر جنگ با بدترین نوع تروریس��م دنیای معاصر هستند. عراق سومین قدرت 

اوپک است.
4- در طول این مدت ایران شروع به بازسازی کرد. در دوره خاتمی صندوق 
ذخیره ارزی که درآمد مازاد فروش نفت در آن جمع می ش��د تش��کیل شد. این 
صندوق با نقدینگی میلیاردها دالر )رقم دقیق را نمی دانم( به دولت احمدی نژاد 
تحویل داده ش��د. عالوه بر آن قیمت نفت باال رفت و درآمد دولت ایران در طول 
هش��ت س��ال دولت اصولگرایان از نفت و گاز و مالیات حدود 800 میلیارد دالر 
برآورد ش��د. در پایان این دولت، کش��ور ایران با بدترین اقتصاد معاصر و خزانه 
خالی تحویل حس��ن روحانی ش��د. دومین قدرت اوپک دوب��اره در بازی مار پله 

گزیده شده و به ته جدول سقوط کرد. ما درگیر پرونده  هسته ای شدیم.
5- این بار نوبت لیبی بود. قدرت هشتم اوپک. گفته می شود قذافی دیکتاتور 
سرنگون شده لیبی در طول دوره زمامداری اش ثروت هنگفتی را از دالر آمریکا و 
طال اندوخته اس��ت. خیلی بیشتر از یک قدرت هشتمی. گاه حتی در این زمینه 
افس��انه پردازی هم شده اس��ت. ارقام باورنکردنی و در عین حال زیاد است. لیبی 
توس��ط یک ائتالف اروپایی با سناریونویس��ی آمریکا نابود شد. هنوز هم مشخص 

نیست آن ثروت چه سرانجامی یافته است.

ارائـه تحلیـل دربـاره رویـدادی که 
بتازگـی اتفـاق افتاده اسـت بسـیار 
دشـوارتر از بررسـی و تحلیـل افعال 
یک سیاسـتمدار در گذشـته و نتایج 
و آثار عملکرد او بعد از گذشـت چند 
سـال خواهد بود. ضمـن آنکه تحلیل 
موضوعی که از لحاظ زمانی در گذشته 
اتفاق افتاده ولی آثار و نتایج آن هنوز 
باقی اسـت با رویدادی که در گذشته 
اتفـاق افتاده و دیگر آثـار و نتایج آن 
به پایان رسیده است باید با مالحظات 

خاص خود انجام شود.
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6- در اوکراین انقالب رنگی مجدداً ش��عله ور شد. 
مک کین، سناتور جمهوری خواه و رقیب پیشین اوباما 
ب��ه آنجا رفت و مردم را تهییج کرد. روس��یه کش��ور 
قدرتمن��د تولیدکننده نفت غی��ر اوپک درگیر جنگ 
شد و ماش��ین جنگی اش در اوکراین زمینگیر گردید 
و نهایتاً مش��مول تحریم اروپا و آمریکا شد. در همین 
حین مدیرعامل توتال، طرف اطمینان ایران و روسیه 
و یکی از بزرگترین شرکت های نفتی دنیا در فرودگاه 

مسکو کشته شد.
7- اکن��ون آمریکا با س��ناریویی دقیق س��ر وقت 
بزرگترین غول نفتی دنیا [عربس��تان] آمده اس��ت و 
ع��زم نموده تا این غول نفتی را از پای درآورد. از نظر 

من داستان جنگ یمن و عربستان، نفت شل است.
به این صورت ... ملک عبداهلل پادش��اه ... عربستان 
صدها میلی��ارد دالر ثروت حاص��ل از افزایش قیمت 
نفت را انباش��ت. چرا که چندین موسسه قدرتمند و 
معتب��ر در حوزه اقتصادی انرژی محاس��به دقیقی در 
اختیار حکام عربستان گذاشته بودند که نفت شل به 

زودی بازار را تسخیر می کند.
یعن��ی همان زمانی ک��ه دولت ای��ران از نخبگان 

و هوش ه��ا خال��ی می ش��د، بزرگترین ش��رکت های مطالعاتی اقتص��ادی انرژی 
دقیق ترین محاسبات را به عربستان می فروختند.

شاه عربستان خزانه را آکند تا به وقتش پنجه در پنجة بزرگترین تولیدکننده 
نفت شل یعنی آمریکا بیندازد. اگر قیمت نفت به زیر 45 دالر )یا چیزی در این 
حدود( برس��د، نفت ش��ل غیراقتصادی خواهد بود و اگر بازار برای مدت نس��بتاً 

طوالنی نفت ارزان بفروشد این صنعت ورشکست خواهد شد.
گفته می ش��ود عربس��تان س��عودی یک هزار میلیارد دالر آمریکا ثروت نقد، 
برای چنین روز مبادایی ذخیره کرده اس��ت. اگر این یک هزار میلیارد دالر نابود 
بشود برنامه های شاه پیشین عربستان هم نقش بر آب می شود و نفت شل نجات 

پیدا می کند.
جنگ با یمن، باتالقی است که دولت جدید عربستان به تحریک آمریکا وارد 
آن می شود و شروع به هزینه خزانه خود می کند. این جنگ درست بعد از مرگ 
پادش��اه فقید رخ می ده��د. در زمانه ای که مقامات جمهوری اس��المی معتقدند 
چند جوان ناپخته امور را در عربس��تان به دس��ت گرفته اند. یمن را ویتنام عرب 
می نامند. مع الوصف ش��اید جنگ یمن پتانسیل سوزاندن این ثروت عربستان را 

نداشته باشد لذا باید دامنه جنگ وسیع تر شود.
درس��ت در همین بحبوحه است که ماجرای جده و خبر تجاوز به دو نوجوان 
ایرانی منتش��ر می ش��ود، خبری که تا به حال گزارش های ض��د و نقیضی از آن 

منتشر شده است. ظاهراً این اتفاق در ایام عید رخ داده است.
درس��ت در روزهایی که مقامات وزارت خارجه ایران سرگرم مذاکره در لوزان 
بوده ان��د ی��ا حتی چند روز قبل آن اما در عین حال مکتوم نگه داش��ته ش��ده و 
پس از انتش��ار تفاهم نامه هس��ته ای منتشر می شود. این اتفاق واجد چند ویژگی 
تحریک آمیز اس��ت. دوگانه ش��یعه - س��نی، دوگانه عربی - ایرانی، وقوع تجاوز 
جنس��ی در یک س��فر مذهبی، همراه با نوعی انحراف جنس��ی که مجموع اینها 
جامعه ایران را به شدت ملتهب می کند. این خبر به سرعت گسترش پیدا می کند. 

اجازه ورود به هواپیمای زائران ایرانی داده نمی شود...
در این پروژه عربس��تان هدف اصلی اس��ت و قرار اس��ت ثروت هزار میلیارد 
دالری نقد آن کشور سوخته شود و نفت شل نجات پیدا کند. همانطور که صدها 

میلیارد دالر قبل از آن از ثروت ایران و بقیه نابود شد. ...
این یک جنگ نفتی است که از سوی آمریکا به بهترین شکل ممکن طراحی 
ش��ده اس��ت تا کش��ورهای نفت خیز اوپک و غیراوپک را به زمین بزند و خود را 
برای همیش��ه از شر آنها خالص نماید. ما ابلهانه در حال بازی خوردن هستیم.« 

)پایان تحلیل(
همانط��ور که مالحظه می کنید نویس��نده این تحلیل به ظاهر نکات اساس��ی 
را مورد توجه قرار داده که در تحلیل های مش��ابه کمت��ر مورد توجه قرار گرفته 

اس��ت. وقتی تحلیل را در کلیت می خوانیم می بینیم 
که نو آوری تحلیلی دارد و تحلیلگر تالش کرده خود را 
از قالب های کلیشه ای در تحلیل جنگ عربستان علیه 
یم��ن رها کند. اما وقتی به معیارهای س��ه گانه توجه 

کنیم موضوع خیلی متفاوت می شود.
اول از نظ��ر چگونگی ارائه خب��ر، تحلیل دقیق و 
صحیح اس��ت اما از لحاظ اطالعات این تحلیل دچار 
مش��کالت اساس��ی اس��ت، زیرا وقتی اطالعات را به 
صورت تجزیه شده بررسی می کنیم بجز یکی دو مورد 
که بین آنها برقرار می ش��ود اشکاالت تحلیلی بیشتر 

قابل ردیابی هستند.
یکی از مهم ترین اش��کاالت این است که نویسنده 
هر طور شده می خواهد ثابت کند عامل و منشاء همه 
تحوالت مهم س��ه ده��ه اخیر در منطق��ه خاورمیانه 
آمری��کا ب��وده و مح��ور اصلی هم��ه ای��ن توطئه ها 
دس��تیابی به نفت و نابود کردن درآمدهای نفتی این 

کشورهاست.
این گونه تحلیل ها که معروف به تحلیل های خطی 
و یک بعدی است، در واقع تالش می کند سایر عوامل 
مهم در تصمیم گیری های رهبران کش��ورها را نادیده 
بگیرد و در عمل ثابت کند همه این کشورها تحت سلطه مستقیم یا غیرمستقیم 

قدرت های جهانی، در این مورد خاص آمریکا، هستند.
در ای��ن تحلیل ها ارتباط های غیرصحیح و غیردقی��ق متعددی بین تحوالت 
منطقه با س��ایر موضوع ها برقرار شده است که تشریح همه آنها موضوع بحث ما 
در اینجا نیست فقط این مثال در اینجا آورده شد تا نشان دهیم چگونه می شود 
با معجزه تحلیل از اطالعات صحیح ارتباط های ناصحیح بین پدیده های سیاسی 

برقرار کرد.
بنابراین به طور کلی می  توان گفت اگر در تحلیلی خبر و اطالعات و ارتباط ها 
به خوبی و در جای مناسب خودش استفاده شده باشد، در آن زمان می توان گفت 

این تحلیل مشخصات عمومی یک تحلیل خوب را دارد.
1-3- مشخصات اختصاصی یک تحلیل خوب

در درس پنجم با ارکان فرعی یک تحلیل آشنا شدیم. حتما به یاد دارید که 
ارکان فرعی هر تحلیل سیاسی عبارتند از:

الف: تجزیه
ب: ترکیب

پ: استدالل
ب��رای آنکه یک تحلیل خوب ارائ��ه کنیم، عالوه بر آنکه باید به مش��خصات 
عمومی یک تحلیل خوب توجه کنیم که معموال در همه تحلیل ها کاربرد دارند، 

پرسش های درس آخر

1. یک تحلیل خوب چه مشخصاتی دارد؟
2. ب��ا توجه به تفاوت موضوع ها و نویس��ندگان تحلیل های مختلف چگونه 

می شود مولفه های یکسانی برای شناخت یک تحلیل خوب ارائه کرد؟
3. مشخصات عمومی یک تحلیل خوب سیاسی چیست؟

4. رابطه ارکان اصلی یک تحلیل با معیارهای س��نجش یک تحلیل خوب 
چیست؟

5. مشخصات اختصاصی یک تحلیل خوب کدامند؟
6. فرق بین مش��خصات عمومی و مشخصات اختصاصی یک تحلیل خوب 

چیست؟
7. رابطه ارکان فرعی یک تحلیل با معیارهای س��نجش یک تحلیل خوب 

چیست؟
8. چهار دسته مهم آفات تحلیل سیاسی کدامند؟

9. راه های مقابله با آفات تحلیل سیاسی را فقط نام ببرید.
10. اصلی ترین عنصر یک تحلیل خوب کدام است؟

بطورکلی آنچه که ما باید به آن توجه 
کنیم این اسـت که یک تحلیل خوب 
بایـد دارای تجزیـه و ترکیـب خوب 
به همراه اسـتدالل صحیح باشـد. در 
مواردی هم که موضوع تحلیل ایجاب 
می کنـد، بایـد از فکت هـا و فیگورها 
)داده های مستند و قابل اتکاء و آمارها 
و جدول هـای علمـی کـه روندهـای 
گذشـته را به دقت به مخاطبان نشان 
می دهد) اسـتفاده کنیم. استفاده بجا 
و صحیـح از فکت هـا و فیگورها یکی 
دیگر از مشـخصات مهـم یک تحلیل 

سیاسی خوب بشمار می رود.
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باید به ارکان فرعی تحلیل سیاس��ی 
هم به عنوان مش��خصات اختصاصی 
ه��ر تحلی��ل سیاس��ی توج��ه ویژه 
کنیم زیرا ممکن اس��ت در بعضی از 
تحلیل ها همه این سه مورد الزاما به 

کار برده نشوند.
در بعض��ی از تحلیل ه��ا تجزی��ه 
ام��ا ترکی��ب کل��ی  خ��وب اس��ت 
داده های ارائه شده در تحلیل صحیح 
نیس��ت مانن��د مثال قبلی ک��ه ارائه 
ش��د. اطالع��ات هرک��دام به صورت 
مج��زا صحیح ب��ود. ام��ا در ترکیب 
اه��داف و نتایج حمله عربس��تان به 
یم��ن عوام��ل اصل��ی که اه��داف و 
انگیزه ه��ای عربس��تان ب��ود، نادیده 
گرفته ش��ده بودند. تحلیلگر تصمیم 
حمل��ه عربس��تان به یم��ن را تحت 
تاثی��ر اقدام های آمری��کا و اهدافش 
برای ناب��ودی منابع درآمدهای نفتی 
عربس��تان می دانس��ت، ب��دون آنکه 
اس��تدالل دقیقی در ای��ن مورد ارائه 
کند. یعنی آنچه تحلیلگر از مقدمات 
ارائه ش��ده در کلی��ت نتیج��ه گرفته 
اس��ت صحیح نیست. در مواردی هم 
ممکن اس��ت تجزیه و ترکیب خوب 

باشد اما استدالل ارائه شده برای برقراری ارتباط تحلیلی، صحیح نباشد.
توجه مهم

به طورکل��ی آنچه م��ا باید به آن توجه کنیم این اس��ت که یک تحلیل خوب 
باید دارای تجزیه و ترکیب خوب به همراه استدالل صحیح باشد. در مواردی هم 
که موضوع تحلیل ایجاب می کند، باید از فکت ها و فیگورها )داده های مس��تند و 
قابل اتکا و آمارها و جدول های علمی که روندهای گذشته را به دقت به مخاطبان 
نش��ان می دهد( استفاده کنیم. اس��تفاده بجا و صحیح از فکت ها و فیگورها یکی 

دیگر از مشخصات مهم یک تحلیل سیاسی خوب بشمار می رود.
1-4- شکل و روش مناسب تحلیلی

یک��ی دیگر از مش��خصات تحلیل خ��وب، تحلیلی 
اس��ت که هم از لحاظ ش��کل ارائه تحلیل موفق باشد، 
یعنی مقدمه، پیشینه بحث، متن تحلیل و نتیجه گیری 
و ه��م از لحاظ روش ارائه تحلیل صحیح باش��د، یعنی 
تمامی موارد الزم را که در درس های گذشته ارائه شد، 
شامل شود. از جمله مهم ترین آن ها توجه به منشاء و 
منبع خبر، عوامل و علل ایجادکننده رویداد یا پدیده، 
عوامل یا علت های تشکیل دهنده ماهیت یک پدیده یا 
روی��داد، عناصر تاثیرگذار و تاثیرپذیر بر همان رویداد، 
ش��ناخت اه��داف و مناف��ع بازیگران اصل��ی و فرعی، 
شناخت نتایج یا پیش بینی های آینده تحوالت و ارائه 
احتمال ه��ای مختل��ف در قالب فرضیه ه��ای مختلف 
تحلیل��ی در هر تحلیلی می تواند بخش��ی از این موارد 
آمده باش��د و بخشی نیامده باشد. در هر صورت، مهم 
آن اس��ت که در صورت نیاز به آن ها حتما در تحلیل 
آورده ش��ود. این نیاز را تحلیلگر تش��خیص می دهد و 

نباید هرگز در تشخیص خود اشتباه کند.
به طور مث��ال، در تحلیل ارائه ش��ده درباره تجاوز 
عربس��تان به یمن اص��رار تحلیلگر به ش��باهت های 
رویدادهایی که در اوکراین و برخورد با روس��یه اتفاق 
افت��اد با آنچه در ارتب��اط با پرونده هس��ته ای ایران 

با غ��رب به وجود آم��د، هیچ منطق 
اس��تداللی پیوند برقرار نمی کند، اال 
اینکه بگوییم آمری��کا در واقع طراح 
هر دو جریان بوده و با اهداف نابودی 
منافع روسیه و ایران در هر دو مورد 
عمل کرده است. این در حالی است 
که اگر روس��یه شبه جزیره راهبردی 
کریم��ه را ب��ه خاک خ��ود ضمیمه 
نبود کش��ورهای  نمی ک��رد معل��وم 
غرب��ی مانند مورد حمله روس��یه به 
گرجس��تان در س��ال 2008 عم��ل 
نکنن��د و در آن م��ورد غربی ه��ا ب��ا 

روسیه کنار آمدند.
درب��اره پرون��ده هس��ته ای ایران 
نیز آمریکایی ها اساس��ا از تاسیسات 
صلح آمیز هس��ته ای ای��ران در نطنز 
ت��ا س��ال 1381 بی اط��الع بودند و 
نمی توانس��تند درباره اینکه بخواهند 
درآمده��ای نفت��ی ای��ران را غارت 
کنن��د، در آن س��ال ها برنامه ری��زی 
کرده باش��ند. اگ��ر تحلیلگر از روش 
صحیح��ی در برق��راری ارتباط بین 
اطالعات خود با آنچ��ه هدف نهایی 
تحلیل��ش بود، برقرار می کرد ش��اید 
کمتر دچار خطا در تحلیل می ش��د. 
بنابراین می بینیم چقدر اس��تفاده صحیح از روش مناسب برای تحلیل در اعتبار 

بخشی به محتوای تحلیل اهمیت دارد.

2- آفات تحلیل سیاسی
یکی از مهم ترین مش��کالتی که تحلیلگران در ش��روع کار تحلیل خود با آن 
درگیر هس��تند، موانع و انحرافات تحلیلی است که از آن می توان به عنوان آفات 
تحلیل سیاس��ی یاد کرد. برای اینکه در تحلیل مس��ائل سیاسی دچار کج روی و 
گمراهی نشویم و بتوانیم به صحیح ترین تحلیل ها دست یابیم، الزم است از آفات 

تحلیلی خود را دور کنیم.
ب��رای درک دقیق تر مفهوم آفات تحلیل سیاس��ی 
مهم ترین آن ها را می توان به چهار دسته ذیل تقسیم 

کرد:
2-1- آفاتـی که به دلیل بی اطالعی و یا به کار 
نبـردن صحیـح روش تحلیل سیاسـی به وجود 

می آیند. 
مانن��د ذهن گرای��ی تحلیلگ��ر به ج��ای دقت در 
عینیت ه��ای موج��ود در جامع��ه، مطلق نگ��ری ی��ا 
مطلق اندیش��ی در تح��والت سیاس��ی صف��ر و ص��د 
دیدن مس��ائل که ضربه محکمی ب��ه قضاوت صحیح 
تحلیلگران می زند. هرگونه یکسونگری، سطحی نگری 
و بی دقت��ی در ش��ناخت رابطه علت ه��ا و معلول ها و 
جابجا نکردن آن ها با هم، گردگویی و پیچیده س��ازی 

پدیده های ساده.
2-2- آفاتـی که نتیجه کمبـود اطالعات یا 
بی اطالعی از پایه ها و اصول علم سیاست است.

مهم ترین این آفت ها عبارتند از: نشناختن اصول و 
نظریات علم سیاست و شیوه های مرسوم در رفتارهای 
بین المللی و در نتیجه آن دچار توهم تحلیلی شدن، 
توهی��ن و تحقی��ر دیگران ب��ه جای تبیین مس��ئله، 
کلی گویی و آس��مان و ریسمان بافی، ارائه تحلیل های 

در  موجـود  محدودیت هـای 
جامعه ای  سیاسـی  فعالیت های 
زندگـی  آن  در  تحلیلگـر  کـه 
در  شـدن  گرفتـار  می کنـد، 
تحلیل های دسـتوری و ابالغی، 
خودسانسـوری و مالحظه کاری 
مخالف خوانی،  موضع  تحلیلگر، 
گرفتـار شـدن در دام جریـان 
سـازی خبـری از جملـه آفاتی 
اسـت کـه شـرایط محیـط بـر 

تحلیلگر تحمیل می کند.
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کلیشه ای بر اساس حزب گرایی یا گروه گرایی، انحراف 
در موضوع شناس��ی و مفهوم شناسی، ارائه تحلیل های 
تقلیدی از منابع ترجمه، عوام گرایی و شعارزدگی، نقد 
شخصیت فرد به جای محتوای گفته های او، مجادله و 
سفس��طه نکردن و به جای آن ارائه نظرات مس��تدل، 

پنهان کاری، کتمان حقایق و دروغ گویی.
2-3-آفاتـی که ناشـی از شـخص تحلیلگر 

است
مهم ترین آن ها عبارتن��د از: پر مدعا بودن و خود 
را عقل کل دانس��تن، فرصت طلبی و عاقبت اندیشی، 
تعجیل در قضاوت، ترس��و بودن، سازش کاری  با نظام 
س��لطه، باورهای غلط گذشته و گرایش های شخصی 
تحلیلگ��ر ب��ه ثروتمند ش��دن زودهنگام. دس��تیابی 
ب��ه مقام های باالی کش��ور، باورهای غلط گذش��ته و 

گرایش های سیاسی و حزبی و تحلیلگر.
2-4- آفاتـی کـه حاصـل شـرایط محیطی 

تحلیلگر است
محدودیت ه��ای موج��ود در فعالیت های سیاس��ی 
جامع��ه ای که تحلیلگ��ر در آن زندگی می کند، گرفتار 

شدن در تحلیل های دس��توری و ابالغی، خودسانسوری و مالحظه کاری تحلیلگر، 
موضع مخالف خوانی، گرفتار شدن در دام جریان سازی خبری.

 این هر چهار دسته در یک موضوع مشترک هستند و آن نقش بسیار مخربی 
ک��ه برای تحلیل سیاس��ی دارند به طوری که اگر از آن غفلت ش��ود، به طور قطع 
موجب سست ش��دن مبانی تحلیل و در نهایت غیرمعتبر بودن تحلیل ارائه شده 
توسط تحلیلگر، خواهد شد. بنابراین الزم است به صورت دقیق شناسایی شوند.)2(

3- راه های مقابله با آفات تحلیل سیاسی
به ط��ور کلی می توان گف��ت مهم ترین راه ح��ل برای مقابله ب��ا آفات تحلیل 

سیاسی مجهز شدن به مهم ترین مواردی که در ذیل اشاره می شود:
3-1- تزکیه نفس

ب��رای هر تحلیلگ��ری قبل از هر چیز س��اختن درون و پاک ک��ردن روح از 
ناپاکی ها و گرفتاری های اخالقی و دشمنی های ناشی از کینه ها و عقده گشایی ها 
بیش از هر عاملی می تواند به درک زوایای پیچیده تحوالت کمک کند زیرا روح 
پاک و بینش س��الم می تواند به انسان امروز قدرت درک ناشناخته هایی را بدهد 
ک��ه دیگران از فهم آن ها عاجز هس��تند. بنابراین ه��ر تحلیلگری قبل از دیگران 
باید خود را به رعایت انصاف، عدل و خداترس��ی در ارائه تحلیل ها دعوت کند و 
در عمل نیز با دوری از انواع گناه روح خود را آماده درک حقایق بیش��تری کند. 
ب��دون رعایت تقوای الهی نمی توان انتظار داش��ت توفیق گره گش��ایی از مفاهیم 

پیچیده نصیب ما شود.
3-2- رعایت اصول و روش تحلیل سیاسی رویدادها

همان طور که در هش��ت درس گذش��ته توضیح داده ش��د، تحلیل سیاسی با 
روش ه��ای متعدد انجام می ش��ود اما رعایت مواردی که در درس های گذش��ته 
توضیح داده ش��د، به همه تحلیلگران کمک می کند تا کمتر در معرض خطاهای 
احتمالی قرار گیرند و راحت بتوانند مس��ائل پیچی��ده را برای خود و دیگران به 

زبان ساده توضیح دهند.
3-3- ایجاد اعتماد به نفس

به منظور مقابله با آفت های تحلیل سیاسی یکی از راه های موثر ایجاد اعتماد 
به نفس در تحلیلگر اس��ت که زمینه مناس��بی را برای او فراهم می کند که خود 
را در موقعیتی قرار بدهد که با افراد عادی جامعه متفاوت باش��د. یعنی تحلیلگر 
بای��د بداند نباید مانند دیگ��ران فکر کند و مانند دیگران به محیط خود بی توجه 
باش��د. شرط درک مفاهیم پیچیده ایجاد اعتماد به نفس برای حل مسائلی است 

که دیگران از حل آن ها عاجزند.
3-4- پاالیش و پردازش دائمی اطالعات

تحلیلگر سیاس��ی باید دائما اطالعات خ��ود را در زمینه های تخصصی به روز 
کند و بایگان ش��خصی داش��ته باشد که اکثر موضوع های مورد نیازش را در آنجا 

نگه��داری کند. برای این منظور بای��د دائما اطالعات 
منسوخ ش��ده را از ذهن و بایگانی، پاک کند و به جای 
آن اطالع��ات دقیق ت��ر و جدیدت��ر را جایگزین کند. 
مقابله ب��ا انبوه اطالعات گمراه کنن��ده تحلیلگر را در 
برابر آفات تحلیلی بیمه می کند. تالش برای کاس��تن 
از میزان ابهام در اطالعات واقعی موجود و تفکیک آن 
از اطالعات غیرواقعی ساخته شده به وسیله رسانه های 

رقیب، از سه راه ذیل امکان پذیر است:
الف: گردآوری و بهره گیری از اطالعات متنوع

ب: کاستن از میزان ابهام در اطالعات
ج: ایجاد شفافیت در اطالعات

جمع بندی و نتیجه گیری درس هشتم
در این درس با مشخصات یک تحلیل خوب آشنا 
ش��دیم و گفتیم درباره یک تحلیل خوب نمی توان به 
ص��ورت مطلق قضاوت کرد اما می توان با اس��تفاده از 
مولفه هایی که معرفی ش��د، تف��اوت بین یک تحلیل 
خ��وب و یک تحلیل بد را درک ک��رد و برای دیگران 
توضیح داد. همچنین با مهم ترین آفت های چهارگانه 
درباره تحلیلگر، محیط آن و روش هایی که به کار گرفته می ش��ود آشنا شدیم. در 

پایان هم راه های مقابله با آفات تحلیل سیاسی ارائه شد.
به طور کلی می توان گفت تحلیل سیاس��ی از طریق روش های ش��ناخته شده 
می توان��د مفاهی��م و رویدادهای پیچیده را برای ما س��اده کند، درک عمیق تر و 

دقیق تری درباره تحوالت داخلی و خارجی برای همه فراهم کند.

پانوشت ها
1. برای اطالعات بیش��تر درباره ارزیابی اطالعات در تحلیل سیاسی به کتاب 

آموزش گام به گام روش های تحلیل سیاسی صفحات 86 تا 92 مراجعه کنید.
2. همان، صفحات 240 تا 260

منابع برای مطالعه بیشتر
1. روش تحلیل سیاسی، انتشارات انقالب اسالمی، چاپ اول، زمستان 1392، 
ای��ن کتاب با اس��تخراج از بیانات مقام معظم رهبری درباره تحلیل سیاس��ی به 

عالقه مندان در 84 صفحه ارائه شده است.
2. روش شناس��ی و آموزش تحلیل سیاس��ی، آیت مظفری، ویراستار حمیده 

مظفری، انتشارات زمزم هدایت، چاپ اول، قم، آذر 1386، تعداد صفحه 112.
3. روش تحلیل سیاس��ی، گردآورنده محمد عباس زادگان، انتشارات موسسه 

خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول تهران 1360.
4. تحلی��ل پیام های رس��انه ای )کارب��رد تحلیل محتوای کم��ی در تحقیق( 
نویس��ندگان دانیل راف، اس��تفن لیس��ی و فیدریک جی. فیکو، ترجمه مهدخت 

بروجردی علوی، انتشارات سروش، چاپ اول، تهران 1381.

تمرین های درس آخر

1. یک��ی از تحلیل های ارائه ش��ده در نش��ریه تربیت سیاس��ی را از لحاظ 
تحلیلی ارزش گذاری کنید.

2. با اس��تفاده از تحلیل ارائه ش��ده در این درس درباره حمله عربستان به 
یمن استدالل های این تحلیل را از یکدیگر تفکیک کرده و تالش کنید صحت 
استدالل های مطرح شده در این تحلیل را با استفاده از معیارهای ارائه شده در 

درس هفتم بررسی کنیم.
3. موضوع تمایالت قومی و مذهبی را در ایران تجزیه و تحلیل کنید.

4. چرا تحریم های کش��ورهای غربی محکوم به شکست است؟ درباره این 
موضوع یک تحلیل بنویسید.

5. یکی از تحلیل های موجود در روزنامه ها یا سایت ها را در نظر بگیرید و 
بر اساس مواردی که در این درس ارائه شد، آن را بررسی کنید.

به منظـور مقابله بـا آفت های تحلیل 
سیاسـی یکی از راه هـای موثر ایجاد 
اعتمـاد به نفـس در تحلیلگر اسـت 
که زمینه مناسـبی را بـرای او فراهم 
می سـازد که خود را در موقعیتی قرار 
بدهد که با افراد عادی جامعه متفاوت 
باشـد. یعنـی تحلیلگر بایـد بداند او 
نباید مانند دیگـران فکر کند و مانند 
دیگران به محیط خود بی توجه باشد. 
شـرط درك مفاهیـم پیچیـده ایجاد 
اعتمـاد به نفس بـرای حل مسـائلی 
است که دیگران از حل آن ها عاجزند.

کار تیمي در عمل – قسمت نهم
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کار تیمي در عمل – قسمت نهم

ارزيابی عملكرد و چالش هاى تیم سازى
(حین و بعد از تشكیل)
 احمدرضا قلی پور
مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد مدیریت و کارآفرینی

اشاره
خوانندگان با خواندن این فصل با مفاهیم زیر آشنا می شوند و می توانند
- مفاهیم نظارت، ارزیابی، کنترل، بازنگری و اصالح را از هم تفکیک کنند.
- با مفهوم ارزیابی عملکرد ارتباط برقرار کنند.
- اهداف ارزیابی عملکرد را بررسی و ارزیابی کنند.
- با جنبه ها و روش های ارزیابی عملکرد آشنا شوند.
- با مسئولیت های رهبر تیم در ایجاد بستر درون تیمی آشنا شوند.
- چالش های تیم را حین و بعد از تشکیل بررسی کنند.

تذکر ضروری: 
به دلیل عدم انتشار شماره تابستانه تربیت سیاسی اجتماعی، در این شماره دو قسمت پایانی 
»کار تیمی در عمل« یکجا منتشر می شود
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وقتی تیمی را تش��کیل می دهیم باید به ارزیاب��ی عملکرد آن بپردازیم. به نظر 
برخی صاحب نظران »منظور از ارزیابی عملکرد فرایندی اس��ت که به وس��یله آن 
کار اعضا در فواصل معین و به طور رس��می بررسی و سنجش می شود«)1(. اما در 
این نوش��تار نه فقط عملکرد اعضا بلکه عملکرد کلیت تیم نیز ارزیابی می شود. به 
عبارت دیگر، ارزیاب��ی عملکرد دو جنبه مهم دارد: ارزیابی عملکرد اعضا و ارزیابی 

عملکرد تیم.
در ارزیابی عملکرد با مفاهیمی روبه رو هستیم که ناچاریم آنها را توضیح دهیم 
تا این مبحث بهتر درک ش��ود؛ مفاهیمی نظیر نظ��ارت، ارزیابی، کنترل، بازنگری 
و اص��الح. ای��ن مفاهی��م نزدیکی زیادی به هم دارند اما دقیقاً یکس��ان نیس��تند، 
بلک��ه تفاوت های مهمی دارند. نظ��ارت، ارزیابی و کنترل معم��والً با هم می آیند. 
مفاهیم بازنگری و اصالح هم این گونه اس��ت. در اینجا به اختصار به توضیح هریک 

می پردازیم.

نظارت
هدف از نظارت، مش��اهده و ثب��ت داده ها از رفتار اعضا و عملکرد تیم اس��ت، 

ب��ه طوری که هیچ گون��ه قضاوت��ی درباره آنه��ا اتفاق 
نیفت��د. نظارت مع��ادل کلمه مونیتورینگ اس��ت و به 
توصی��ف داده ها می پردازد. در بع��د نظارت بر عملکرد 
اعض��ا، مش��اهده گر رفتار و عملکرد آنها را مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم مش��اهده می کند و داده های اخذشده را 
ثب��ت می کند. در بع��د نظارت بر عملک��رد تیم، نتایج 
حاص��ل از عملک��رد تیم را مش��اهده و ثب��ت و ضبط 

می کند.

ارزیابی
مقص��ود از ارزیابی، اندازه گیری داده ها و س��نجش 
رفتارهای اعضا و عملکرد تیم اس��ت. منظور از ارزیابی 
عملک��رد توج��ه همزمان ب��ه دو بعد عملک��رد اعضا و 
کارکرد تیم اس��ت. به عبارت دیگر، باید اذعان داشت 
در این مقوله ع��الوه بر ارزیابی عملکرد اعضای تیم به 

عملکرد تیم نیز توجه می ش��ود. »منظور از ارزیابی عملکرد فرایندی اس��ت که به 
وسیله آن کار اعضا در فواصل معین و به طور رسمی مورد بررسی و سنجش قرار 

می گیرد«.)2(

کنترل
یکی از وظایف رهبر تیم کنترل عملکرد اعضا و کلیت تیم است. صاحب نظران 
»از کنترل تعاریفی گوناگون کرده اند که اگرچه از جهت لفظی ممکن است متفاوت 
باش��ند، از نظر مفهوم و معنی یکس��ان و مش��ابه اند. تمامی این تعاریف، کنترل را 
نوعی مقایس��ه و تطبیق بین آنچه هس��ت و آنچه باید باش��د دانسته اند. بر اساس 
این تعریف، کنترل، فعالیتی است که ضمن آن عملیات پیش بینی شده با عملیات 
انجام شده مقایسه می شود و در صورت وجود اختالف و انحراف بین آنچه باید باشد 
و آنچه هست، به رفع و اصالح آن اقدام می شود«.)3( یا »کنترل فرایندی است که 
از طریق آن مدیران اطمینان حاصل می کنند که عملکرد س��ازمان با فعالیت های 
برنامه ریزی شده تطبیق دارد«.)4( در مرحله کنترل با سه وضعیت روبه رو خواهیم 
شد: اول اینکه به اهداف نرسیده ایم؛ دوم، مطابق با هدف ها حرکت کرده ایم؛ سوم، 
از اه��داف عبور کرده ای��م. اگر در وضعیت اول قرار گیریم، قطعاً به مرحله بازنگری 

وارد می شویم، در غیر این صورت، ضرورتی به این کار نیست.
بازنگری

بازنگ��ری اهداف به معنی بازخوانی اهداف و مراحل عملیات تعریف می ش��ود. 
زمانی به این امر مبادرت می ش��ود که تیم به اهدافش دس��ت نیابد. تحقق نیافتن 
اهداف ناش��ی از دو امر کلی اس��ت؛ نامناسب بودن ورودی های سیستم و ناصحیح 
بودن مراحل عملیات. هدف از بازنگری این اس��ت که تعیین ش��ود کدام یک باعث 
ناکامی تیم شده است، یکی از آنها یا هردوی آنها. اما اگر تیم به اهداف خود دست 
یاب��د یا از آن عبور کند، ممکن اس��ت ضرورت بازنگری از بی��ن برود. بنابراین، در 
چنین حالتی در فرایند کل سیس��تم بازنگری اتفاق می افتد. کار مرحله بازنگری، 

درحقیقت مش��ابه مرحله نظارت اس��ت، زیرا در این مرحله به نظارت مجدد اقدام 
می ش��ود. در این ش��رایط به بازنگری و بازخوانی مجدد اه��داف اولیه می پردازیم. 
به عن��وان یک سیس��تم، به اهداف برمی گردیم که در مرحل��ه هدف گذاری تعریف 
کردیم. اگر اهداف درس��ت و دقیق انتخاب نش��ده باشند، به مرحله اصالح اهداف 
وارد می شویم. به عالوه، به مراحل عملیات نیز توجه می کنیم. اگر مراحل عملیات 
باعث ناکامی در تحقق اهداف ش��ده باشد وارد مرحله بعدی، یعنی اصالح مراحل 

عملیات خواهیم شد.

اصالح
یکی دیگر از پیامدهای کنترل این اس��ت که در جریان فرایند کنترل انحرافی 
از اهداف و نتایج مش��اهده نش��ود؛ در این حالت، این مرحل��ه، موضوعیت خود را 
درظاهر از دس��ت می دهد، اما اگر انحراف از اهداف شناسایی شود، آنگاه بازنگری 
و فرایندهای اصالحی آغاز می ش��ود. ش��کل کار به این صورت است که در فرایند 
کنترل متوجه می شویم انحرافی اتفاق افتاده است و در مرحله بازنگری درخواهیم 
یافت که عنصر ورودی باعث انحراف ش��ده است یا عنصر عملیات، آنگاه در مرحله 
اص��الح روی عنصر مول��د انحراف تمرک��ز می کنیم و 
نس��بت به اصالح آن اقدام می کنیم. به این ترتیب، اگر 
عنصر مراحل عملیات مولد انحراف باش��د، نس��بت به 

اصالح فرایند عملیات مبادرت می شود.

گفت  وگو
در ای��ن سلس��له نوش��تارها تمرک��ز اصل��ی روی 
تش��کل های دانش آموزی اس��ت. با ذکر یک مثال به 
موضوع می پردازیم. بخشي از فعالیت هاي تشکل های 
دانش آموزی همان گونه که قباًل بیان شد، حول هدف 
»تمری��ن مش��ارکت در زندگی اجتماع��ی برای ورود 
ب��ه عرصه زندگی واقع��ی« اس��ت. از نمادهای جدی 
مش��ارکت در زندگی اجتماعی »تصمیم سازی« است. 
دانش آم��وزان باید بیاموزند مفهوم تصمیم چیس��ت؟ 
تصمیم س��ازی ب��ه چ��ه معنی اس��ت؟ تف��اوت آن با 
تصمیم گیری کدام اس��ت؟ مکانیس��م تصمیم سازی چگونه اس��ت؟ دانش آموزان 
چگونه باید در تصمیم سازی مشارکت کنند؟ شورا باید سؤاالتی از این قبیل را به 

صورت یک هدف کمی تعریف و اعالم کند و در طول سال اعمال کند.
مثاًل اگر ش��ورا هدفی تعریف کند مبنی بر اینکه شورای دانش آموزی مدرسه 
تصمیم دارد برای تمامی دانش آموزان ده کالس مدرس��ه، ده جلس��ه یک ساعته 
آم��وزش تصمیم س��ازی و تصمیم گیری برگ��زار کند و هم��ه 250 دانش آموز را 
به طور واقعی حداقل یک بار در تصمیم س��ازی مش��ارکت ده��د، در این صورت 
می توان اذعان کرد، ش��ورا کاماًل هدف کمی اتخاذ کرده اس��ت. عضو ناظر شورای 
دانش آم��وزی این مدرس��ه فرضی می تواند دو هدف کم��ی و مهم فوق را مطابق 
تعاری��ف باال نظ��ارت، ارزیابی، کنترل، بازنگری و اصالح کن��د و گزارش آن را به 

رئیس شورای دانش آموزی جهت طرح در جلسه شورا ارائه کند.

اهداف ارزیابی عملکرد
تمرکز روی اهداف

اهداف تیمی درواقع نتایجی هس��تند که تیم به دنبال تحقق آنهاس��ت. وقتی 
می خواهی��م روی اهداف تمرکز کنیم درواقع، باید روی نتایج تیمی تمرکز کنیم. 
یکی از هدف های مهم ارزیابی عملکرد این اس��ت که تیم باید برای رس��یدن به 
اه��داف مطابق برنامه حرکت کند. تمرکز تی��م بر برنامه نیز خود به معنی تمرکز 
بر اهداف اس��ت؛ اهدافی که به صورت کمی، مق��داری و قابل اندازه گیری تعریف 

شده اند. مفاهیم پنج گانه فوق تمرکز بر اهداف را تضمین می کنند.

بهره وری و انگیزش فردی
یک��ی از بارزترین ش��اخص های ارزیابی و بهره وری تی��م و مدیریت آن تحقق 
اهداف در باالترین سطح آن است؛ در این صورت، اعضای تیم احساس شخصیت 
و انگیزش پیدا می کنند. »رئیس تیم خواه برای بهره وری بیش��تر تیم تالش کند، 

بخشـي از فعالیت هاي تشکل های 
»تمرین  دانش آموزی حول هـدف 
اجتماعـی  زندگـی  در  مشـارکت 
زندگـی  عرصـه  بـه  ورود  بـرای 
واقعـی« اسـت. از نمادهای جدی 
اجتماعـی  زندگـی  در  مشـارکت 

»تصمیم سازی« است. 
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یا کارآمدی و عملکرد بهتر اعضا، باید پیوس��ته مراقب انگیزش و شایستگی افراد 
و گروه های کاری باش��د. به تعبیری، نیمی از وظیفه مدیر جست وجوی همیشگی 

راه های افزایش سطح شایستگی اعضاست«.)5(

بهره وری تیمی
بهره وری تیمی ناش��ی از تعامل سازنده میان س��اختار سازمانی، دانش، منابع 
غیرانس��انی، موقعیت اس��تراتژیک و فرایند انس��انی اس��ت. »در بررسی ساختار 
سازمانی نوع تشکیالت، سیستم های گوناگون مدیریتی، سیستم های اطالعاتی و 
انعطاف پذیری سازمانی، مد نظر است و دانش الزم برای بهره وری سازمانی شامل 
دانش فنی، اداری، فرایند انس��انی و سیس��تم اس��ت. درحالی که تمام این عوامل 

مهم اند، تأکید عمده ما بر منابع انسانی است«.)6(

هنجارهای تیمی
بنیان گ��ذار تیم در ابتدا هنجارهایی را برای تی��م تعریف می کند و اعضا غالباً 
به رعایت آنها مبادرت می ورزند. اما »اعضای گروه با گذشت زمان به هنجارهایی 
دس��ت پیدا می کنند. برخی از این هنجارها از جامعه اقتباس می شود، مثل شیوه 
درس��ت لباس پوش��یدن به هنگام کار، به موقع حاضر شدن سر کار، برخی دیگر 

مخصوص گروه اس��ت و با توجه به هدف خاص تعیین 
می ش��وند«.)7( در ایجاد هنجاره��ای تیمی، از جمله 
منابع��ی ک��ه اعضا ب��دان توجه می کنن��د، نظر و رأی 
بنیان گذار مهم اس��ت. رعای��ت هنجارهای گروه باعث 
می ش��ود اعضای گروه رفتاره��ای قابل قبول و توجیه 

داشته باشند.

دو جنبه ارزیابی عملکرد
1- ارزیابی عملکرد اعضا

از نظر ویژگی ها
داش��تن ویژگی ه��ای تیمی برای هری��ک از اعضا 
ضروری اس��ت. نگارنده بالغ بر س��ی ویژگی کار تیمی 
را شناس��ایی کرده اس��ت. هریک از اعضا بایس��تی به 
طور نس��بی واجد آنها باش��ند. برای ارزیابی هریک از 
ویژگی ها به روش ارزیابی طیفی اقدام می کنیم. طبق 
ارزیابی طیف��ی هریک از ویژگی ها امتی��ازات صفر تا 
ص��د را به خود اختصاص می دهن��د. بنابراین، هر فرد 
از نظ��ر هریک از ویژگی ها عددی را به خود اختصاص 
می ده��د. ویژگی ها باید به روش های آموزش و تمرین 

ارتقا یابد.

از نظر دانش و مهارت
منظور از دانش کسب علم از مجاری مربوطه مثل 

دانشگاه ها و مؤسس��ات علمی- پژوهشی و منظور از مهارت کسب تجارب الزم و 
مرتبط در س��ازمان هایی است که مأموریت س��ازمانی آنها با مأموریت تیم مشابه 
باشد. عضویت هریک از اعضا به سطح و کیفیت دانش و مهارت آنها وابسته است. 
در تیم های واقعی تجهیز اعضا به دانش و مهارت در ایفای نقش ضروری اس��ت. 
تیم فاقد دانش و مهارت محکوم به شکست است. دانش و مهارت اعضای تیم باید 
با نیاز تیمی تناسب داشته باشد. مثاًل اگر مأموریت تیم درباره محیط زیست است 
وجود حداقل یک متخصص و صاحب نظر محیط زیست در تیم ضروری است تا به 

ایفای صحیح نقش مبادرت شود.

از نظر نقش ها
نقش درواقع، همان سمت ها و مسئولیت هایی است که افراد در تیم می پذیرند 
و در قبال آن پاسخگو هستند و با انجام آن مسئولیت ها سازمان و تیم را به پیش 
می برند. اعضای تیم متناسب با دانش، مهارت و عالقه مندی شان نقش های تیمی 
را می پذیرند. رهبر تیم مطابق شناخت خود و ابراز تمایل اعضا نسبت به تفویض 
نقش ه��ا و اختیار ب��ه اعضا اقدام می کن��د و همراه با تفویض اختی��ار و واگذاری 

نقش ها، شرح وظایف هریک از نقش ها را نیز به ایفاکنندگان ارائه می دهد.

2-ارزیابی عملکرد تیم
بهره وری

عملک��رد تیم همان بهره وری تیم اس��ت. وقتی تیم بهره ور اس��ت، می تواند از 
خود عملکرد نش��ان دهد. مجموع کارآیی و اثربخش��ی تیم بهره وری را تش��کیل 
می دهد. اثربخش��ی تیم یعنی تیم همان کاری را انجام دهد که باید انجام دهد و 
در مأموریتش تعریف ش��ده اس��ت. کارآیی تیم یعنی تیم بتواند به حداکثر نتایج 
دس��ت پیدا کند. در بررس��ی عملکرد تیم باید به این دو مقوله مهم توجه داشت. 
تیمی که فقط حول محور مأموریتش حرکت کند و به نتایج مورد انتظار دس��ت 

یابد، تیم بهره ور است.

ساختار و تشکیالت و سیستم ها
تیم باید دارای س��رعت عمل کافی، چابک و انعطاف پذیر باش��د. عملکرد تیم 
تحت تأثیر س��اختار آن اس��ت. وجود سیس��تم های مختلف مدیریتی و اطالعاتی 
بس��رعت عمل و چابکی تیم کمک می کند. »در بررس��ی س��اختار سازمانی، نوع 
تشکیالت، سیستم های گوناگون مدیریتی، سیستم های اطالعاتی و انعطاف پذیری 

سازمانی مد نظر است«.)8(

محیط سازمانی
عملکرد تیم در رابطه مس��تقیم با محیط سازمانی 
تیم است. هرچه محیط سازمانی تیم مطلوب تر باشد، 
عملکرد تیم بهتر و نتایج حاصله از فعالیت های تیمی 
نیز بهینه تر اس��ت. »موقعیت اس��تراتژیک سازمان را 
نوع فعالیت های آن و بازارهایی که در آن س��هم دارد، 
خط مش��ی های اجتماعی، کم و کیف نیروی انس��انی 

سازمان و تغییرات محیطی شکل می دهد«.)9(

دانش
هر تی��م مأموریت مش��خصی دارد که در اس��ناد 
اصلی و باالدس��تی و ش��رح وظایفش قید شده است. 
دسترس��ی تیم به دانش بسیار اهمیت دارد. دسترسی 
به دانش ممکن اس��ت مس��تقیم از طریق اعضای تیم 
و یا غیرمس��تقیم از طریق محیط باش��د. دسترس��ی 
مس��تقیم مقرون به صرفه تر و س��هل الوصول تر است. 
رهب��ر تیم بای��د افراد صاحب دان��ش را به تیم دعوت 
کند ت��ا بتوانند مأموریت های تیم را عهده دار ش��وند. 
تناس��ب دانش اعضای تیم و شرح وظایف تیمی قابل 
اندازه گیری اس��ت. »تیم��ی که اعض��ای آن دانش و 
مهارت کافی برای انجام مأموریتش را داش��ته باش��د، 
می تواند به��ره وری الزم را ایجاد کند. برای تیم های مختلف دانش های مورد نیاز 
متفاوتند، اما دانش الزم برای بهره وری س��ازمانی ش��امل دان��ش فنی، ارتباطی، 

انسانی و سیستم است. تیم فاقد دانش تیم فاقد عملکرد است«.)10(

منابع انسانی
س��رمایه انسانی مهم ترین رکن هر سازمان اس��ت. نتایج هر سازمان محصول 
عملکرد این س��رمایه است. هرچه این رکن تواناتر باشد، نتایج تیمی ناشی از آن 
بهتر خواهد شد. »عملکرد تابعی از انگیزش و توان است؛ به عبارت ساده تر، اعضا 
باید تا حدودی به کار و مهارت های الزم برای انجام آن عالقه مند باشند. منظور از 
فرایند انسانی ارزش های حاکم بر افراد و گروه ها، نگرش ها، هنجارها، و تعامل های 

میان آنان است. این عامل از سایر عوامل مهم تر است«.)11(

منابع غیرانسانی
در مطالعه منابع غیرانسانی به تجهیزات، کارگاه ها، محیط کاری، نوع فن آوری 

میزان سرمایه گذاری و نقدینگی پرداخته می شود.

شـاخص های  بارزتریـن  از  یکـی 
ارزیابـی و بهره وری تیم و مدیریت 
باالتریـن  در  اهـداف  تحقـق  آن 
سـطح آن اسـت؛ در ایـن صورت، 
اعضای تیم احسـاس شـخصیت و 
انگیـزش پیـدا می کننـد. »رئیس 
تیم خواه بـرای بهره وری بیشـتر 
تیـم تـالش کنـد، یـا کارآمدی و 
عملکرد بهتر اعضا، باید پیوسـته 
مراقب انگیزش و شایستگی افراد 
و گروه های کاری باشد. به تعبیری، 
نیمی از وظیفه مدیر جست وجوی 
همیشـگی راه های افزایش سـطح 

شایستگی اعضاست«.
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گفت وگو
به منظور ارزیابی عملکرد، در ساختار تیم کمیته ای تعریف می شود که وظیفه 
آن ارزیابی مس��تمر عملکرد تیم و اعضای آن است. ارزیابی تیم و اعضای آن باید 
ش��اخص محور و مبتنی بر فرایند باش��د. اگر تیم ها کوچک باشند، مسئولیت این 
کار ب��ه عهده رهبر تیم اس��ت. ارزیابی عملکرد مس��تمر تی��م و اعضا نتایج خوب 
و مطل��وب به بار می آورد. از جمله آنها، اس��تمرار اه��داف و مأموریت های تیمی، 
ارتق��ای بهره وری تیم، تقوی��ت ویژگی های تیمی، افزای��ش انگیزش فردی اعضا، 
بازنگری و اصالح کم هزینه انحرافات تیمی و... اس��ت. رهبر یک تیم دانش آموزی 
بر اس��اس شاخص های فوق که توصیه می شود به تصویب شورا برسد شخصاً یا با 
ایجاد کمیته ارزیابی عملکرد، ویژگی های اعضا و فعالیت های تیم را بررس��ی کند 
و نتایج آن را در اختیار اعضای ش��ورا قرار داده تا پس از بررس��ی های الزم توسط 

آنها اقدامات اصالحی انجام شود.

روش های ارزیابی عملکرد تیم
ارزیابی عملکرد تیم باید روش مند باش��د؛ در غیر این صورت، نتایج مورد نظر 
اتفاق نمی افتد. برای ارزیابی تیم چهار روش ارائه شده است)12( که عبارتند از:

1. تطابق اهداف و نتایج تیم. در این روش مراحل زیر انجام می گیرد:
• اهداف مورد نظر تیمی تدوین می شود.

• تیم وارد تولید عملکرد می شود.
• نتایج عملکرد تیمی اندازه گیری می شود.
• اهداف و نتایج عملکرد مقایسه می شوند.

• نتایج مقایسه شده بررسی و ارزیابی می شوند.
2. ارزیابـی تأمین نیاز مخاطبـان تیم. در این 

روش مراحل زیر انجام می گیرد:
• مخاطبان و مش��تریان به طور دقیق شناس��ایی 

می شوند.
• نیازهای مخاطبان و مشتریان شناسایی می شود.

• تأمین نیازهای مخاطبان و مش��تریان به اهداف 
تیمی تبدیل می شود.

• میزان تأمین نیازهای مخاطبان سنجش می شود.
• بی��ن نیازهای مش��تریان و می��زان رضایت آنها 

مقایسه می شود.
• نتایج مقایسه شده بررسی و ارزیابی می شوند.

3. سـنجش عملکرد فـرد و تیم. در این روش 
مراحل زیر انجام می گیرد:

• نقش های هریک از اعضا تعیین می شود.
• به هریک از اعضا شرح وظایف داده می شود.

• به آنها فرصت عملکرد در چارچوب شرح وظایف 
داده می شود.

• در چارچ��وب ش��رح ظای��ف 
به اعضا، اختیار و مس��ئولیت داده 

می شود.
• می��زان تحق��ق اه��داف تیم 

توسط اعضا سنجش می شود.
مقایس��ه  اه��داف  و  نتای��ج   •

می شوند.
• نتایج ناشی از مقایسه ارزیابی 

و سنجش می شوند.
مشارکت  میزان  4. سنجش 
اعضـا در تعییـن شـاخص ها و 
معیارها. در این روش مراحل زیر 

انجام می گیرد:
• اعض��ای تی��م آم��وزش داده 

می شوند.
• اهداف به وس��یله تیم تعیین 

می شود.

•هریک از اعضا تحت آموزش تیمی درمی یابند عهده دار چه نقشی هستند.
• میزان مشارکت اعضا در تیم سنجش می شود.

• نتایج سنجش ارزیابی می شود.

بسترهای الزم برای ارزیابی عملکرد
تحقق موفقیت کار تیمی مس��تلزم انجام ارزیابی عملکرد است. رهبر تیم باید 
بس��تر الزم برای انجام کار تیمی را ایجاد کند. دو نوع بستر برای انجام کار تیمی 
ضروری است؛ بستر فردی و بستر زمینه ای. از آنجایی که موانع و محدودیت های 
کار تیمی در جامعه بس��یار اس��ت، ضرورت بسترس��ازی نیازی ضروری تر به نظر 
می رس��د. در بین موانع و محدودیت های مهمی که سر راه کار تیمی وجود دارد، 
می توان از موانع فرهنگی، تاریخی، خانوادگی، آموزش��ی، قانونی و شخصیتی نام 
برد. برداش��تن این موانع به عزم ملی و اراده کش��وری نیاز دارد. بنابراین، از عهده 
رهبر یک تی��م کوچک دانش آموزی برنمی آید، اما انج��ام کارهایی در اندازه های 
کوچک تر، بویژه در اندازه تیمی امکان پذیر اس��ت. برای ایجاد بس��تر درون تیمی، 

رهبر تیم باید اقدامات زیر را انجام دهد:
- مراح��ل خودارزیابی را ش��خصاً انجام دهد. طی مراحل س��ه گانه ش��ناخت، 
اندازه گیری و خودآماده س��ازی برای وی ضروری است تا بتواند واجد ویژگی های 

ضروری برای رهبری بهینه تیم شود.
- اعض��ای منتخب به تیم آموزش کار تیمی دهند. 

آموزش اصول و ویژگی های کار تیمی ضروری است.
- رهبر تیم نقد و ارزیابی را ارزش تیمی قرار دهد. 
ابتدا فرهنگ نقد منصفان��ه را رایج کند. نقد منصفانه 
نقدی اس��ت که باعث بهبود بهره وری می شود، به دور 
از حب و بغض اس��ت، از مرز انصاف خارج نمی ش��ود، 
به انسجام بیشتر تیم منجر می شود. باید جلسات نقد 
اس��تمرار داده شود و در این جلسات سرپرست نقد را 

از خود شروع کند.
و  تقدی��ر  ارزیاب��ان  و  نق��ادان  از  تی��م  - رهب��ر 
س��پاس گزاری کن��د. از طریق اعطای پ��اداش، تقدیر 

عملی را رهبری کند.
- اگ��ر از ش��خص رهبر تیم انتقاد ش��د، با آغوش 
باز اس��تقبال کند و در رفتار وی اثر عملی بگذارد، به 
گونه ای که اعضای تیم تغییر رفتار رهبر را مش��اهده 

کنند.
- ارج گذاری به نقد و ارزیابی باید به یکی از عناصر 
فرهنگ تیمی تبدیل ش��ود. برای این کار الزم اس��ت 
تیم و رهبر تیم، شکایت و نقد را سرمایه تیم بدانند و 

از شکایت و نقد استقبال کنند.
- نقد و ارزیابی را در قالب سیستم در تیم نهادینه 
کنند. یعنی در ساختار تیم، بخش 
یا فردی با ش��رح وظای��ف ارزیابی 

عملکرد تعریف شود.
- تمام��ی فعالیت ه��ا ب��ه طور 
ادواری و مس��تمر ارزیابی عملکرد 
ش��ود، بویژه بعد از هر فعالیت یک 

جلسه نقد و ارزیابی تشکیل شود.
اقدامات��ی از این قبیل می تواند 
بس��تر الزم درون تیمی ایجاد کند. 
نقش و مسئولیت رهبر تیم در این 

زمینه بسیار حائز اهمیت است.

چالش هـای تیـم حیـن و بعد از 
تشکیل

رهب��ران تی��م چ��ه در زم��ان 
تشکیل و چه پس از آن با چالش ها 

 ارزیابـی تیـم و اعضـای آن باید 
شـاخص محور و مبتنی بـر فرایند 
باشـد. اگر تیم ها کوچک باشـند، 
مسـئولیت این کار به عهده رهبر 
تیم است. ارزیابی عملکرد مستمر 
تیـم و اعضا، نتایج خوب و مطلوب 
بـه بـار مـی آورد. از جملـه آنها، 
مأموریت های  و  اهـداف  اسـتمرار 
تیـم،  بهـره وری  ارتقـای  تیمـی، 
تقویـت ویژگی های تیمی، افزایش 
انگیزش فـردی اعضـا، بازنگری و 
اصـالح کم هزینـه انحرافات تیمی 

و... است.



43

ش
وز

آم

شماره نهم/ خرداد ماه 1394

و دشواری های فراوان روبه رو هستند. به تعدادی از این 
چالش ها)13( اشاره می کنیم:

- کمب��ود الگ��وی موف��ق تیم��ی: در اط��راف ما 
مثال ه��ای روش��ن و کارآم��دی از کار تیم های موفق 
وج��ود ندارد. این امر برای رهبر تیم، بویژه در تکمیل 

اعضا دشواری هایی به همراه می آورد.
- فقدان دانش و مهارت کار تیمی: اینک تولید تیم 
و انجام کار تیمی خود به یک مهارت مهم تبدیل ش��ده 
است و نیازمند دانش کافی تیم سازی و تیم کاری است.
- عدم همراه��ی اعضای تیم با اهداف: اعضای تیم 
به دلیل ناتوانی با تطبیق جو کار تیمی و دش��واری های 
انج��ام کار تیمی در نیمه ه��ای راه از ادامه همکاری با 

تیم بازمی مانند.
- ابهام در نقش ها و ش��رح وظایف: تداخل نقش ها. 
گاهی اوقات رهبران تیم به دلیل دانش ناچیز و مهارت 
اندک در زمینه تیم س��ازی نمی توانند نقش ها و ش��رح 
وظایف اعضا را به درس��تی تعریف کنن��د. اگر نقش ها 
بدرستی تعریف نشوند، ممکن است به تداخل نقش ها 

و تعارض منجر شود.
- عدم ارزیاب��ی عملکرد: ارزیاب��ی عملکرد معموالً 
ج��زو موارد مغفول فعالیت تیم هاس��ت. ع��دم ارزیابی 
عملک��رد تیم، فرایند چرخه تکامل��ی تیم را معیوب و 

تیم را دچار مرگ زودرس می کند.
- فقدان بسترهای زمینه ای پشتیبان: وجود فرهنگ فردگرایی به جای فرهنگ 
کار تیمی در محیط زندگی اجتماعی ما ایرانیان، موانع بسیاری را در جریان عمل 

برای تیم ها ایجاد می کند.
- تی��م به عنوان تنها راه حل: گاهی برخی رهب��ران تیم ها به دلیل علقه زیاد به 
کار تیمی می پندارند حالل همه مس��ائل و مش��کالت جامع��ه به روش تیم کاری 
امکان پذیر است. استفاده غلط از مدل تیم کاری و درنتیجه، عدم دستیابی به پاسخ 

مناسب موجب می شود روش تیم کاری دچار چالش شود.
- فرهن��گ رقابت: فرهنگ حاکم ب��ر تیم حس همکاری بین اعضا و هماهنگی 
اعض��ا با اهداف تی��م را تقویت نمی کن��د، بلکه برعکس به خاطر وجود مناس��بات 

معیوب بین اعضا، رقابت ناصحیح شکل می گیرد.
- تعداد زیاد اعضا: وقتی تعداد اعضای تیم به هر دلیلی از حد معینی بیش��تر 
ش��ود، باعث می ش��ود ایجاد ارتباطات بین اعضا مشکل تر ش��ود و کنترل اعضا با 

دشواری هایی همراه شود. درنتیجه، احتمال بروز چالش را افزایش می دهد.

روش های حل اختالف و تعارض تیمی
وج��ود تعارض و اخت��الف)14( در تیم به خودی خود منفی نیس��ت. اختالف و 
تعارض اگر بدرس��تی مدیریت ش��ود، می تواند مفید باشد. عقیده صاحب نظران بر 
این است که در نظام اجتماعی انسانی، اختالف باعث رشد و تکامل فکری، ذهنی و 
ارتقای روش خواهد شد. تشکیل تیم خود به معنی این است که ایده های مختلف 
ام��کان بروز و ظهور پیدا کنند. در تیم ها اظهارات و آرای بس��یاری وجود دارد که 
عمدتاً مختلف و گاه متضاد است. در گذشته فرض بر این بود که مدیران سازمان ها 
وظیف��ه دارند با تع��ارض مبارزه کنند. برخی بر این باورند ک��ه »باید تعارض ها را 
کنترل و این گونه مس��ائل را حل کرد، ولی امروزه پژوهش��گران معتقدند تعارض 
برای ادامه حیات گروه ضروری و الزم است«.)15( ضرورت این نیست که تعارض 
و اختالف بین اعضای تیم نباش��د، بلکه الزم اس��ت نس��بت به مدیریت آنها اقدام 
ش��ود. وقتی بین اعضای تیم تعارض ایجاد می ش��ود، رهبر تیم با حساس��یت وارد 
مس��ئله می شود و نس��بت به حل آن اهتمام می کند. یکی از نظریاتی که می تواند 
در زمینه حل مس��ائل کمک کند، قاعده بازی هاس��ت. در اینجا به اختصار به وجوه 

آن می پردازیم:
- درحال رقابت )برد- باخت(: در این نوع مذاکره برای حل اختالف بین دو یا 
چند عضو، حالت رقابت پیدا می کند. هریک از اعضا بر مواضع خود به طور محکم 

می ایس��تد و نظرات دیگران را نفی می کند. طرف اول 
با استدالل بهتر نتیجه را به نفع خود به پیش می برد.

- جمعی گرا، سازش��کار )برد- برد(: اف��راد درگیر، 
حاضر به ش��نیدن نظ��رات طرف مقابل هس��تند و به 
دنبال یافتن راهی برای بهبود بخشیدن به همه نظرات 
و لحاظ ک��ردن منافع طرفین هس��تند، به طوری که 
نتایج حاصله به سود طرفین تمام شود. در این مذاکره 

حل اختالف به رضایت دو طرف منتج می شود.
- گری��زان )باخت- باخت(: این ن��وع مذاکره برای 
حل اختالف به مجادله و پیچیدگی بیشتر بین طرفین 
منج��ر می ش��ود و نتیجه ای جز زی��ان دو طرف به بار 

نمی آورد.
- س��ازگار )باخت- برد(: در ای��ن نوع مذاکره برای 
حل مس��ئله، طرف اول به اش��تباه خود اذعان می کند 

که باعث برنده شدن طرف دوم می شود.

نقش رهبر تیم در حل تعارض
رهب��ران تیم نقش مهمی در بهبود و حل مس��ئله 
ایفا می کنند. برای اینکه تأثیر رهبران بیش��تر ش��ود، 
الزم اس��ت به موارد زیر در حل اختالف و تعارض بین 

اعضا توجه کند:
- رهبر تیم همه سخن ها را بشنود. یکی از هنرهای 
مهم رهبر تیم این است که قدرت شنیدن همه نظرات 
و س��خن ها را داشته باشد، به عبارت دیگر، گوش شنوا داشته باشد. به میزان الزم 

به همه اجازه سخن گفتن داده شود.
- ب��ه همه فرصت برابر بدهد. رهبر تیم در فرایند حل مس��ئله باید ش��رایطی 
فراهم کند که همه اعضای درگیر بتوانند در ش��رایط مساوی قرار بگیرند. اعضای 

تیم باید احساس انصاف کنند.
- تعارض را مدیریت کند. رهبر تیم باید به امر مهم اش��راف داش��ته باش��د که 
به هیچ وجه امکان ریشه کنی تعارض وجود ندارد. آنچه مسئولیت وی تلقی می شود 

این است که باید تعارض را مدیریت کند.
- جسارت من و نه گفتن را داشته باشد. رهبر تیم باید مسئولیت حل تعارض 

را بپذیرد و در جایی که الزم است از واژه های من و نه استفاده کند.
- به ارزش های تیم توجه کند. حل وفصل تعارضات بین اعضا، بویژه وقتی پای 
موجودیت تیم در میان اس��ت، باید با لحاظ کردن ارزش های اصلی و بنیادین تیم 

باشد. ارزش های تیم نباید قربانی اعضا شود.
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7. پارس��ائیان، علی و همکاران، مدیریت، دفتر پژوهش های فرهنگی، سال 1382، 
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8. رضائیان علی، مبانی مدیریت رفتار سازمانی، نشر سمت، سال 1391، ص 417.
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13. فلمینگ، یان، ترجمه علی دنیادیده، نشر اندیشه آریا، ص 8 الی 13.
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تیـم  در  اختـالف  و  تعـارض  وجـود 
به خودی خـود منفی نیسـت. اختالف 
مدیریـت  بدرسـتی  اگـر  تعـارض  و 
شـود، می توانـد مفید باشـد. عقیده 
صاحب نظران بر این است که در نظام 
اجتماعی انسانی، اختالف باعث رشد 
و تکامل فکری، ذهنی و ارتقای روش 
خواهد شد. تشکیل تیم خود به معنی 
این اسـت که ایده های مختلف امکان 
بـروز و ظهور پیـدا کننـد. در تیم ها 
اظهارات و آرای بسـیاری وجود دارد 
که عمدتًا مختلف و گاه متضاد اسـت. 
در گذشته فرض بر این بود که مدیران 
سـازمان ها وظیفـه دارند بـا تعارض 

مبارزه کنند.
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در س��اده ترین مفه��وم، فرهن��گ ب��ه باورهای مش��ترک اعضای تی��م درباره 
مجموع��ه ای از رفتارها، ارزش ها و کنش ها و واکنش ها اطالق می ش��ود، به طوری 
که همه اعضای تیم در شرایط یکسان رفتارها و کنش های مشابه انجام می دهند. 
به عبارت دیگر، تمامی آداب و رسوم، عادات، سنت ها و مراسم و باورهای مشترکی 
که به وسیله همه افراد تیم رعایت می شود. بسیاری از صاحب نظران در این مورد 
اتفاق نظر دارند که مقصود از فرهنگ س��ازمانی سیس��تمی از اس��تنباط مشترک 
اس��ت که اعضا به یک تی��م دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو س��ازمان از 
یکدیگر می ش��ود.1 صاحب نظران برای فرهنگ معموالً س��ه مشخصه مهم در نظر 
می گیرند که عبارتند از: برجستگی، تمایز و استمرار. به اختصار با توجه به موضوع 

این سلسله نوشتارها با تکیه بر تشکل های دانش آموزی به تبیین آنها می پردازم.
- برجستگی

تیم در زمینه یک یا چند ویژگی فرهنگی و اجزای آن دارای برجستگی خاصی 
اس��ت. عملکردهایی در تیم وجود دارد که تیم را برجسته می کند و بدان شناخته 
می شود. مثاًل اگر یک تیم در زمینه مسابقات ورزشی یا رباتیک و یا هر چیز دیگر 
همواره حرفی برای گفتن داش��ته باش��د باعث می ش��ود به همان ویژگی شناخته 
ش��ود. وقتی درباره تیم صحبت می شود، بالفاصله برجستگی اش هم بیان می شود. 
مثاًل گفته می ش��ود ش��ورای دانش آموزی فالن مدرسه همان شورایی است که در 

فالن زمینه همیشه اول هستند؟

کار تیمي در عمل – قسمت آخر

فرهنگ کار تیمی
 احمدرضا قلی پور
مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد مدیریت و کارآفرینی

اشاره
خوانندگان با خواندن این فصل با مفاهیم زیر آشنا می شوند و می توانند

- با مفاهیم فرهنگ سازمانی و تیمی و مشخصه های آن ارتباط برقرار کنند.

- با اجزا و ویژگی های فرهنگ سازمانی و محورهای کلیدی آن آشنا شوند.

- قضاوت کنند که منشا، حفظ و نگهداری فرهنگ سازمانی کدام است.

- اجزای فرهنگ سازمانی در یک تیم را تشخیص دهند.

- در ایجاد یک فرهنگ سازمانی مطلوب نقش ایفا کرده و آن را در تیم مستقر کنند.

قسمت آخر– قسمت آخر– قسمت آخر کار تیمي در عمل 
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- تمایز
یک��ی از ویژگی ها و نقش های قطعی فرهنگ، توان 
و قابلیت جداس��ازی و تفکیک تیم ها از یکدیگر است. 
در ابعاد بزرگ تر، زبان، آداب و رس��وم، رفتارها، باورها، 
س��نت ها و ارزش ها وجوهی از فرهنگ هستند که یک 
ملت یا س��ازمان و تیم یا تش��کل را از س��ایر تیم ها و 
تش��کل ها متمایز می کند. تیم هایی که با زبانی خاص 
صحب��ت می کنند با وجه تمایز زب��ان گفت وگو از هم 
متمایز می ش��وند. رنگ و ش��کل یکس��ان لباس هایی 
که دانش آموزان می پوش��ند، و یک مدرس��ه را از سایر 
مدارس ج��دا می کنن��د نمونه ای از تمایز به حس��اب 
می آیند. برای ما ایرانیان سنت های ملی خاصی، نظیر 
پوش��ش مردانه و زنانه، و نیز مراس��م خاصی مثل عید 
نوروز، بزرگداشت ایام عاشورا و امثالهم وجود دارد که 
باعث تمایز ما از سایر ملل می شود. اگر به اقوام و قبایل 
کشورمان نگاهی بیندازیم، می بینیم بین آنها هم وجود 
موس��یقی های بومی، غذاهای مختلف، لباس ها و حتی 

لهجه های مختلف نمادهایی از تمایز هستند.
- استمرار

از مش��خصه های فرهن��گ و ویژگی های آن در هر 
جامعه ای این اس��ت ک��ه انجام آنها در خاس��تگاهش 
اس��تمرار دارد. عید نوروز ایرانی��ان قرن های متمادی 

اس��ت که با س��بک و سیاق خاصی برگزار می ش��ود. ایام عاشورا قرن هاست که در 
حال برگزاری است. استمرار یک رفتار نشانه استمرار باورهای مشترک است.

اجزا و ویژگی های فرهنگ
همان گونه که در ابتدای بحث اشاره شد، فرهنگ سازمانی مجموعه ای از آداب 
و رس��وم، عادات، سنت ها و مراس��م و باورهای مشترکی اس��ت که به وسیله همه 
اعضای تیم پذیرفته شده است. یا در یک نگاه دیگر، »فرهنگ سازمانی مجموعه ای 
از فرضیات اساس��ی اس��ت که افراِد سازمان، در روبه روش��دن با مسائل، انطباق با 
محیط و دس��تیابی به وحدت و انس��جام داخلی، ایجاد، کش��ف و توسعه داده اند و 
ثابت شده که سودمند و باارزش هستند و درنتیجه، به عنواِن روش صحیح ادراک، 
تفکر و احس��اس، به اعضای جدید انتقال می یاب��د. به عبارت دیگر، مجموعه ای از 
ارزش ه��ا، باورهای راهنما، تفاهمات و روش های تفکر که در بین اعضای س��ازمان 
مش��ترک اس��ت و از طرف اعضای جدید به عنوان روش های صحیح انجام کارها و 
تفکر جس��ت وجو می شود.2 برای فرهنگ س��ازمانی اجزا و مؤلفه ها یا ویژگی هایی 
برش��مرده اند. برخی صاحب نظران به پانزده ویژگی3 اش��اره دارند. در هر سازمان و 
تیم تعداد این اجزا متفاوت است. استیفن رابینز برای فرهنگ هفت مؤلفه را مهم 
می داند و معتقد اس��ت که هفت ویژگی اصل��ی وجود دارد که درمجموع، فرهنگ 

سازمانی را تشکیل می دهند که عبارتند از:4
- خالقیت و خطرپذیری

به می��زان خالقیت، نوآوری و خطرپذیری افراد اش��اره دارد. میزانی که تیم و 

رهب��ران تیم��ی از خالقیت و دفع مخاطرات ناش��ی از 
فعالیت اعضا در تیم حمایت می کنند.

- توجه به جزئیات
میزان��ی که اعضای تیم بتوانند به جزئیات بپردازند 
و ق��ادر ب��ه تحلیل باش��ند. توجه به جزئی��ات باید در 
چارچوب اهداف کلی تیم تعریف ش��ود. هرچه اعضای 
تیم به جزئیات تسلط بیشتری پیدا کنند، باعث تحقق 

بیشتر اهداف تیم می شود.
- فرایندگرایی

میزانی که تیم به کل فرایند و اجزای آن تا حصول 
نتای��ج عملک��رد توجه نش��ان می دهد. س��ازمان های 
امروزی س��ازمان های فرایندگرا هستند، نه نتیجه گرا، 
زی��را س��ازمان های نتیجه گ��را فقط به کس��ب نتیجه 
نهایی فکر می کنند و کاری ب��ه کارکرد اجزای فرایند 
ندارند بنابراین، امکان اصالح عیوب را از سازمان دریغ 

می کنند.
- توجه به افراد

به میزان مش��ارکت اعضا در تصمیم گیری اش��اره 
می شود. میزان توجهی که تیم و رهبران تیم به ارتقای 
توان مندی های کارکنان تیم و اعضای نش��ان می دهند 
تا در سرنوشت تیم مداخله کنند و برای آنها نیز عواقب 

ناگواری به همراه نداشته باشد.
- تیم گرایی

میزانی که رهبر س��ازمان کارها را به گونه ای تنظیم می کند که به وس��یله تیم 
انجام شود. هر مقدار فعالیت ها به جای فرد به اعضای تیم تخصیص یابد، نشان از 
تیم گرایی س��ازمان دارد. تیم در فرهنگ سازمانی می تواند پیشرفت کند که ارزش 
زیادی برای کار تیمی قائل باش��د و س��هیم بودن افراد در فعالیت های گروهی را 

ارزش بداند.
- تحول خواهی

میزانی که اعضای تیم دارای روح پرخاش��گری و تحول هس��تند. سازمان ها و 
تیم های موفق ش��رایط تغییر را در خود فراهم کرده و روح تحول خواهی را در تیم 
تزریق می کنند. فرهنگ تحول خواه در شرایط نامساعد برای تیم ها شرایط فعالیت 

را تسهیل می کند.
- ثبات و پایداری

- میزانی که تیم در فعالیت های خود به حفظ وضع موجود فکر می کند. توجه 
به ثبات و پایداری نباید مانع بهبود مستمر و استقرار بوروکراسی مخرب شود، بلکه 

همواره باید امکان تغییر و ایجاد شرایط بهبود در تیم فراهم باشد.
س��ایر محققان نی��ز ویژگی های دیگری به آن افزوده اند که در ادامه اش��اره وار 

مطرح می شود:5
- جهت دهی)رهبری)

میزانی که س��ازمان هدف ه��ا و عملکردهایی را که انتظار می رود انجام ش��ود 
مشخص می کند.

فرهنگ سازمانی مجموعه ای از آداب 
و رسـوم، عادات، سـنت ها و مراسم و 
باورهای مشترکی اسـت که به وسیله 
همـه اعضـای تیـم پذیرفتـه شـده 
اسـت. یا در یک نگاه دیگر، »فرهنگ 
فرضیـات  از  مجموعـه ای  سـازمانی 
اساسـی اسـت که افراِد سـازمان، در 
روبه روشـدن بـا مسـائل، انطبـاق با 
محیط و دستیابی به وحدت و انسجام 
داخلی، ایجاد، کشف و توسعه داده اند 
و ثابـت شـده که سـودمند و باارزش 
هسـتند و درنتیجـه، به عنـواِن روش 
صحیـح ادراك، تفکر و احسـاس، به 

اعضای جدید انتقال می یابد.
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- یکپارچگی و وحدت
میزان یا درجه ای که واحدهای درون س��ازمان تمایل دارند به روش هماهنگ 

عمل  کنند.
- روابط یا حمایت مدیریت

میزان یا درجه ای که مدیران با زیردس��تان خود ارتباط برقرار می کنند آنها را 
یاری می دهند و یا از آنها حمایت می کنند.

- کنترل
میزان اس��تفاده از قوانین و مقررات و توسل به نظارت و سرپرستی مستقیم از 

طرف مدیران جهت کنترل رفتار کارکنان.
- هویت

میزان یا درجه ای که افراد، خود را با کل سازمان )و نه گروه خاص یا رشته ای 
که فرد در آن تخصص دارد( یکی دانسته و از آن کسب هویت می کنند.

- سیستم پاداش
میزان یا درجه ای که ش��یوه تخصیص پاداش )یعن��ی افزایش حقوق و ارتقای 
مقام( بر اساس شاخص های عملکرد کارکنان قرار دارد )نه بر اساس عوامل دیگر(.

- الگوی ارتباطی
میزان یا درجه ای که ارتباطات س��ازمانی به سلس��له مراتب فرماندهی س��طح 

باالی سازمان مرتبط می شود.
- تحمل تعارض

می��زان یا درجه ای که افراد تش��ویق می ش��وند ب��ا تعارض بس��ازند و پذیرای 
انتقادهای آشکار باشند.

»هریک از این ویژگی ها روی طیفی قرار می گیرند که دامنه آن از بسیار کم تا 
بسیار زیاد کشیده می شود. در هر تیم ممکن است چند تا از ویژگی ها مطرح شود. 
بنابراین، اگر به فرهنگ س��ازمانی از این ابع��اد توجه کنیم، می توانیم به پدیده ای 
به نام فرهنگ سازمانی دست یابیم.6 تکیه بر این ویژگی ها باعث می شود در اعضا 
باور مش��ترکی ایجاد ش��ود که منتج به همس��انی نگرش ها، بینش ها و درنهایت، 

رفتارهای اعضا شود.

منشأ فرهنگ سازمانی
بررس��ی فرهنگ های سازمانی در س��ازمان ها و تیم های مختلف نشان می دهد 
کسانی که اولین سنگ بنای تیم را تشکیل داده اند، منشأ فرهنگ سازمانی هستند. 
منبع اصلی فرهنگ س��ازمانی، بنیان گذاران آن هس��تند. به نظ��ر صاحب نظران، 
»مؤسس��ان یا بنیان گذاران یک سازمان در صحنه ایجاد فرهنگ اولیه، نقش اصلی 

و بس��یار حیاتی ایفا می کنند. آداب و رسوم، سّنت های 
متداول در س��ازمان و روش معمول انجام کارها تا حد 
زیادی، نش��ئت گرفته از کارهایی اس��ت، که قباًل انجام 
شده و همچنین میزان موفقّیتی که عامالن آنها به آن 
دست یافته اند. این امر، ما را به سمتی رهنمون می کند 
که بدانیم منبع غایی فرهنگ س��ازمانی، بنیان گذاران 
آن هس��تند.7 توجه به منش��أ تولید فرهنگ سازمانی 
نش��ان می دهد که مس��ئولیت رهبران تیم ها در ایجاد 
فرهنگ سازمانی در تیم، مس��ئولیت اصلی و بنیادین 
اس��ت. رهبران تیم ها عمدتاً مؤس��س و بنیان گذار تیم 

هستند.

حفظ و نگهداری فرهنگ سازمانی
فرهنگ س��ازمانی موت��ور محرکه تیم یا س��ازمان 
برای تحقق اهداف اس��ت، زیرا بس��تر تحقق اهداف را 
فراهم کرده و زمینه های تحقق آنها را تسهیل می کند. 
همان گونه که در ابتدای این فصل اش��اره ش��د، یکی 
از مش��خصه های فرهنگ سازمانی اس��تمرار آن است. 
مق��ررات، آداب و رس��وم، س��نت ها و هم��ه باورهای 
مش��ترک یک تیم یا س��ازمان به ش��رط »اس��تمرار« 
در حوزه فرهنگ س��ازمانی تفس��یر می ش��وند و جای 
می گیرند. برای اس��تقرار و اس��تمرار فرهنگ سازمانی 

عوامل متعددی الزم است. در اینجا به چند عامل مهم توجه می کنیم:
- رهبران و مدیران ارشد

رهبران تیم بنیان گذاران تیم و مدیران ارش��د منصوب آنها هستند. همان گونه 
که رهبران خود موجد فرهنگ هس��تند، باید پیشتاز استقرار فرهنگ سازمانی نیز 
باش��ند. رهبران س��ازمان و تیم خود باید اولین و قوی ترین فرد یا افراد پایبند به 
اجزای فرهنگ باش��ند. رهبری اس��تقرار فرهنگ به عهده مدیران ارشد سازمان و 

تیم است.
- انتخاب اعضای باورمند

همان گونه که در مباحث قبلی عنوان ش��د، انتخاب اعضا بس��یار حائز اهمیت 
اس��ت. گزینش افراد باید ویژگی محور باشد و انتخاب اعضا مستقیماً تحت هدایت 
رهبر ارش��د تیم انجام گیرد تا تیم دس��تخوش انحرافات و تغییرات نشود. انتخاب 
صحیح اعضا ضامن بقای تیم و تضمین کننده اس��تقرار فرهنگ سازمانی مورد نظر 
است. از آنجایی که رهبر تیم می داند چه می خواهد، بالمآل می داند چه کسی قادر 

به ایجاد هدف مورد نظر است.
- محیط سازمانی مطلوب

محی��ط آن جایی اس��ت که تی��م در آن فعالیت می کن��د و اهدافش را تحقق 
می بخشد. در محیط س��ازمانی مطلوب است که فرهنگ سازمانی شکل می گیرد. 
مطلوبیت محیط به رهبران و اعضای تیم کمک می کند افکار و اندیش��ه های مورد 
نظر به سهولت مستقر شود. اگر محیط مطلوب نباشد، امکان استقرار فرهنگ مورد 

نظر میسر نیست.
- جامعه پذیری و آموزش مستمر

پذی��رش و رعای��ت فرهن��گ س��ازمانی را جامعه پذی��ری می نامن��د. فرهنگ 
س��ازمانی مقوله ای خودبه خودی نیست، بلکه مقوله ای است که باید به خصوص به 
تازه واردهای تیم آموخته ش��ود تا با سرعت بیش��تری با تیم سازگار شوند و عضو 
مؤثری برای تیم باشند. جامعه پذیری فرایندی است که در ابتدای ورود هر شخص 
به تیم اتفاق می افتد و افراد سازمان بعد از طی آن با ساختار تیم، اهداف سازمان، 
قوانین و فرهنگ س��ازمانی آشنا می شوند، سپس وارد سازمان می شوند و به ایفای 
نق��ش می پردازند. پس از فراین��د جامعه پذیری و ورود و ایفای نقش اعضا آموزش 
مس��تمر ضامن بقای فرهنگ سازمانی در تیم است؛ فرایندی بسیار مهم که تحت 

هیچ شرایطی نباید نادیده گرفته شود، یا حتی کمرنگ شود.
- قوانین پشتیبان

قوانین، مقررات و دس��تورالعمل های سازمانی باید از فرهنگ سازمانی حمایت 
کنند. وجود قوانین باعث می ش��ود اجزای فرهنگ س��ازمانی که به وسیله رهبران 

تدوین و ارائه شده است تثبیت شود.

طرز تشخیص فرهنگ سازمانی
در ابتدای این مباحث گفته شد که فرهنگ یا باور 
مشترک اعضا درباره ارزش های سازمان دارای سه وجه 
مش��خصه است: استمرار، تمایز و برجستگی. شناسایی 
اجزایی از فرهنگ در س��ازمان همواره با دشواری هایی 
همراه بوده و تا حد زیادی به س��بک مدیریت بستگی 
دارد. در تیم ها یا س��ازمان های وظیفه گرا که اصل بر 
انجام وظایف س��ازمانی اس��ت و یا آنهایی که گردش 
اطالع��ات در س��ازمان یا تیم، بطئی یا ضعیف اس��ت، 
تش��خیص فرهنگ، دش��وار ی��ا گاهی ناممکن اس��ت، 
زیرا کارکن��ان و اعضای تیم به خاطر ت��رس از عواقب 
ناگوار، تنبیه، پاس��خگویی غیرمعمول از دادن هرگونه 
اطالعات، بویژه درباره نوع مدیریت خودداری می کنند، 
مگر اینکه به روش های غیرمتعارف اقدام ش��ود. اما اگر 
س��بک مدیریت سازمان انس��انی، تیمی، یا کارمندگرا 
باشد و نیز دارای گردش آزاد اطالعات باشد، دشورای 
تشخیص اندک اس��ت. در این گونه سازمان ها، اگر فرد 
ت��ازه واردی وارد یک س��ازمان یا تیم ش��ود، می تواند 
به س��هولت دریابد که س��ازمان یا تی��م دارای فرهنگ 
سازمانی یا فاقد آن اس��ت. روش های متداول تحقیق، 

رهبران تیـم، بنیان گذاران تیم 
و مدیران ارشـد منصـوب آنها 
هسـتند. همان گونه که رهبران 
فرهنگ هسـتند،  موجـد  خود 
باید پیشـتاز اسـتقرار فرهنگ 
سـازمانی نیـز باشـند. رهبران 
سازمان و تیم خود باید اولین و 
قوی ترین فرد یا افراد پایبند به 
اجزای فرهنگ باشـند. رهبری 
عهـده  بـه  فرهنـگ  اسـتقرار 
مدیـران ارشـد سـازمان و تیم 

است.



47

ش
وز

آم

شماره نهم/ خرداد ماه 1394

نظیر مش��اهده، توصیف، مصاحبه و یا پرسشنامه برای 
این کار مناسبند. پرسش ها باید سه وجه مشخصه آنها 

را پوشش دهد.
برای تش��خیص فرهنگ سازمانی می توان به نکات 

زیر توجه کرد:
- مشاهدات اولیه حین ورود به هر سازمان یا تیم؛ 
مشاهداتی نظیر نظم، نظافت، قول و قرارها، رفتارهای 
مشاهده ش��ده، آرامش یا کالفگی حاکم بر محیط. مثاًل 
از ش��ما خواسته می ش��ود در جلسه ای شرکت کنید و 
تأکید می شود که س��ر وقت حضور پیدا کنید. مطابق 
دعوت نامه، ش��ما رأس ساعت مقرر به جلسه می رسید 
اما با کمال تعجب با در بسته مواجه می شوید. طبیعی 
اس��ت که این رویداد در ش��ما یک قضاوت اولیه ایجاد 
می کن��د. اما این رویداد اگر تکرار ش��ود، قضاوت اولیه 
شما به قضاوت پایدار تبدیل می شود. قضاوت شما این 

است که ظاهراً با یک سازمان بی نظم مواجه هستید.
- قضاوت های ناگهانی و همگانی اعضا و مشاهده گر 
درب��اره ارزش ه��ای کلیدی س��ازمان ها و تیم ها، نظیر 
مشارکت اعضا در تصمیم س��ازی تیم. اعضای سازمان 
در برابر یک پرسش ناگهانی قضاوت ناگهانی می کنند. 
مثاًل در برابر این پرس��ش که آیا با شما درباره مسائل 
مهم تیم مش��ورت می شود، قطعاً با قضاوت های فوری 

مواجه می شوید. اگر پاسخ اکثر افراد مثبت باشد، نشان از مدیریت مشارکتی و اگر 
پاسخ اکثریت مهمی منفی باشد، نشان از مدیریت فردی است.

- شناسایی کارهایی که در سازمان تیم همواره تکرار می شوند و همگی درباره 
آن اتفاق نظ��ر دارند. مراس��می که تیم اص��رار دارد همواره برگزار ش��ود، از جمله 
آنهاست. مثاًل برگزاری جلس��ات گفت وگوی آزاد درباره مسائل مدرسه در صورت 

استمرار در بازه های زمانی خاص می تواند یکی از آنها باشد.
- کارهای خاصی که به طور اختصاصی توسط تیم انجام می شود و سایر تیم ها 
از آن بی بهره ان��د. رهبران تیم معموالً به بیان کارهای خاص که مختص آنهاس��ت 
اقدام می کنند. مثاًل اگر یک تیم با روش خاصی مثاًل طوفان مغزی جلس��ات خود 
را مدیری��ت می کند س��عی می کند آن را به عنوان وجه تمایز خود با س��ایر تیم ها 

بیان کند.

گفت وگو درباره ایجاد فرهنگ سازمانی در یک تیم دانش آموزی
دریافتیم که فرهنگ س��ه مؤلفه مهم دارد و دانستن آن به ما قدرت تشخیص 
فرهنگ س��ازمانی و وجود و فقدان آن را در یک سازمان و تیم می دهد. به طوری 
که می توانیم تش��خیص دهیم آیا تیم دارای فرهنگ س��ازمانی هس��ت یا خیر؟ از 
ط��رف دیگر، توجه ب��ه ویژگی های س��ه گانه فرهنگ، یعنی برجس��تگی، تمایز و 
اس��تمرار، درواقع، راهکار ایجاد یک فرهنگ اس��ت. تیم ها قطعاً ارزش های خاصی 
دارن��د و می خواهن��د آنها را به فرهن��گ تبدیل کنند. گام ه��ای عملی الزم برای 

فرهنگ سازی عبارتند از:
- گام اول

بنیان گ��ذاران تی��م باید روی ارزش ه��ای اولیه خویش تمرکز کنن��د و آنها را 
فهرس��ت کنند؛ ارزش هایی که تی��م را به خاطر آنها بنا نهادن��د؛ ارزش هایی نظیر 
شایستگی به جای دوستی، قانون به جای هرج ومرج، مدیریت مشارکتی، مدیریت 

تیم ورک، بهبود مستمر اعضا و تیم و...
- گام دوم

اعض��ای تیم ارزش های بنیادین تیم را بررس��ی می کنند و به کمک بنیان گذار 
روی آنه��ا توافق می کنن��د. از آنجایی که هریک از اعضای تیم در ابتدا، یعنی قبل 
از ورود ب��ه تی��م، طرف مذاکره رهبر تیم بوده ان��د و روی ارزش های تیمی مذاکره 
کرده و با قبول شرایط وارد تیم شدند، مطمئناً در ایجاد و تثبیت فرهنگ سازمانی 
روی ارزش ها به س��هولت بیشتری توافق می کنند و زمینه را برای استقرار فرهنگ 

سازمانی فراهم می کنند.
- گام سوم

رهب��ران تیم ها از طریق تدوی��ن قوانین و تأکید بر 
اج��رای آنها گام مهمی برای اس��تقرار عملی ارزش ها، 
رفتارها و عادات برمی دارند و آنها را در تیم یا س��ازمان 
مس��تقر می کنند و از طریق قوانین اداری و انضباطی، 
نظیر اعطای پ��اداش و اعمال تنبی��ه، اجزای فرهنگ 

سازمانی را در تیم برجسته می کنند.
- گام چهارم

ارزش های مورد  نظر را به ارزش های متمایزکننده 
بین خود و دیگران تبدیل کنند.

-  گام پنجم
از طریق تدوین قوانین اجرایی و نیز مقررات تنبیه 

و تشویق موجب استمرار آنها شوند.

نکات مهم درباره فرهنگ سازمانی در تیم
1. رهبر تیم باید رهبری تدوین و استقرار فرهنگ 
س��ازمانی را خ��ود ب��ر عهده گی��رد. باید ش��خصاً در 
فرهنگ سازی پیش قدم باشد. در تمام جلسات شرکت 

کند و دیگران را به این کار تشویق نماید.
2. رهب��ر تیم باید به گون��ه ای برنامه ریزی کند که 
در انتهای فرایند فرهنگ س��ازی، تیم به مجموعه ای از 
ویژگی ها، آداب، روش ها و باورهای تیمی شناخته شود 
ک��ه وی می خواه��د آنها را در تیم برجس��ته کند. این 
مجموعه باید در تیم به طور مستمر تحقق یابد. معموالً برجستگی اجزای فرهنگی 

هر تیم باعث تمایز آن از دیگر تیم ها می شود.
3. رهبر تیم و اعضا باید کاری کنند که باورهای مش��ترک بر تیم، حاکم شود. 
ارزش های تیمی مورد نظر رهبر تیم وقتی جزئی از فرهنگ می شود که به باورهای 
مش��ترک اعضا تبدیل ش��ود و فراتر از آن در رفتار اعضای تیم مشاهده شده باشد. 
همچنین این ارزش های درونی ش��ده اعضا، باید عالوه بر اعضا، بر تیم و ساختار آن 

نیز حاکم شود و به باورهای مشترک تیم و سازمان تبدیل شود.
4. زمان��ی که فرهنگ س��ازمانی در تیمی مس��تقر ش��ود، همه اعض��ا در برابر 
پرس��ش های مشترک به طور یکپارچه پاس��خ های مشترک ارائه می دهند. در غیر 
این صورت، تا اس��تقرار فرهنگ س��ازمانی فاصله ای وج��ود دارد. الزم به یادآوری 
اس��ت که باید برای هر س��ؤال اعضای تیم پاسخ درست و دقیق و مورد قبول همه 

یا اکثریت اعضا ایجاد شود.
5. برای پش��تیبانی از فرهنگ سازمانی الزم است قوانین حامی فرهنگ تدوین 

و بر تیم حاکم شود. اعطای پاداش و اعمال تنبیه در قانون باید گنجانده شود.
رهبر تیم باید در فرایند فرهنگ سازی سعی کند ارزش هایی نظیر ویژگی محوری 
اعضا، عدالت تیمی، ارزیابی عملکرد اعضا وتیم، انتقادپذیری تیمی، بهبود مس��تمر 
اعضا، بهبود مس��تمر اهداف و روش های تیم، فضای آزاد و دمکراسی محور در تیم، 
اخالق مح��وری و نظایر آن را همواره مدنظر قرار دهد و در فرایند بگنجاند. باز هم 
تأکید می شود، رهبر تیم پیش و بیش از همه اعضا باید به فرهنگ سازمانی پایبند 

باشد و در تمام مراحل آن حضور و مشارکت داشته باشد.

یادداشت ها
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باقرالعلوم.
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رهبر تیم و اعضـا باید کاری کنند 
که باورهای مشترك بر تیم، حاکم 
شـود. ارزش های تیمـی مورد نظر 
رهبر تیم وقتـی جزئی از فرهنگ 
می شـود که به باورهای مشـترك 
اعضا تبدیل شـود و فراتر از آن در 
رفتار اعضای تیم مشـاهده شـده 
باشـد. همچنیـن ایـن ارزش های 
درونی شـده اعضـا، بایـد عالوه بر 
اعضا، بـر تیـم و سـاختار آن نیز 
حاکم شـود و به باورهای مشترك 

تیم و سازمان تبدیل شود.
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پرونده دوم

بايد با ترسیم يك بعدى و تحريف انديشه امام 
مقابله کرد

گفتوگوبادكترحميدانصارىقائممقامموسسهتنظيمونشرآثارامامخمينى(ره)

اشاره:
آنچـه مي خوانید حاصـل گفت وگویي اسـت که 
تربیـت سیاسـي اجتماعي بـا دکتر حمیـد انصاري 
انجـام داده اسـت. انصاري از ابتـداي انقالب با دفتر 
امـام خمینـي مرتبط و همکار بود و از سـال 67 )در 
زمان حیات امام) در موسسـه تنظیم و نشر آثار امام 
خمینـي قائم مقام شـد و تاکنون در این مسـئولیت 
)همزمان با عضویت در هیئت علمی دانشگاه تهران) 
فعالیت هاي زیادي را انجام داده اسـت. در سـالگرد 
رحلت امام خمیني با ایشـان گفت وگـو کردیم تا به 
یک سلسـله از ابهامات در باره فعالیت هاي موسسه 
تحـت مدیریت خود پاسـخ دهـد و در جهت تبیین 
برخي از مواضع و اندیشـه ها و اسـناد مرتبط با امام 
خمیني سـخن بگوید. بنا شـد که ایشـان متن اولیه 
پیاده شـده مصاحبـه را مورد بازبینی قـرار دهند و 
چنیـن هم شـد و در بازبینی، مطالبی بـرای تکمیل 
مباحث از سـوی ایشان به اصل مصاحبه افزوده شد. 
امیدواریـم حاصـل ایـن گفت وگو بـراي خوانندگان 
گرامي مفید واقع شود. 
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الرحیـم.  الرحمـن  بسـم اهللا   
ممنون از اینکه زحمت این گفتگو را تقبل 
کردیـد. ما از دو حیث می خواهیم با شـما 
ایـن گفتگو کنیم. یکی از حیث شـخصی 
خودتان که در حوزه اندیشـه حضرت امام 
کار کرده ایـد و دیگري از منظر موسسـه 
تنظیم و نشـر آثـار امام خمینـی)ره) که 
شـما قائم مقام آن هسـتید. اجازه بدهید 
از منظـر دوم گفتگو را شـروع کنیم ولی 
بسـیار خوشـحال مي شـویم که از منظر 
اول هـم با شـما صحبت کنیم. موسسـه 
تنظیم و نشـر آثار امام خمینـی قانونا در 
مـورد آثـار و اندیشـه های حضـرت امام 
چـه مسـئولیت هایی دارد؟ به خصوص در 
زمینه هایی که به تحقیق و تالیف پیرامون 
اندیشـه امـام مربوط می شـود آیـا نقش 

مشخصی برای خودتان قائلید یا خیر؟
انصاری: بس��م اهلل الرحمن الرحیم. من هم متقابال 
تش��کر می کنم از ش��ما که برای آگاهی بخشی به یکی 
از تاثیرگذار تری��ن اقش��ار جامعه م��ا فعالیت می کنید. 

انش��اءاهلل گفتگوی خوبی با هم داش��ته باشیم. سعی من این است که تفکیک این 
دو حیثي را که شما اشاره کردید، رعایت کنم. در واقع موسسه قانونا وظایفی دارد 
و م��ا طبعا محدودیت ه��ا و مالحظاتی داریم ولی به عنوان یک ش��هروند ایرانی و 
کس��ی که همراه و معتقد به انقالب و امام بوده، نظرات شخصی خودم را هم دارم 

و امیدوارم تداخلی ایجاد نشود.
موسس��ه تنظیم و نش��ر آثار امام منبعث از حکمی است که ایشان در سال 67 
به فرزند خود داده اند و مس��ئولیتی برعهده اش گذاش��ته اند تا در مورد آثار ایشان 
که قرار اس��ت منتش��ر شود و صحت و سقم مسائل پیرامون آن نظر بدهند. بعد از 
رحلت حضرت امام در س��ال 68 قانونی در مجلس تصویب شد و وظایفی بر عهده 
این موسس��ه گذاشته ش��د. مهم ترین وظیفه این موسسه آن است که بر هر آنچه 
به اس��م امام منتشر می شود نظارت داشته باشد. یعني درباره هر آنچه در رسانه ها 
و کتاب ها و نش��ریات منتشر مي شود موسسه مس��تقیما وظیفه دارد که نظارت و 

اعالم نظر کند. 
وظیفه مهم دیگر موسس��ه انتش��ار اس��ناد و آثار معتبر از اندیش��ه ها، زندگی، 
مواضع و آثار حضرت امام اس��ت. در این بخش کارهای زیادی انجام شده است از 
جمله مجموعه آثار قلمی  امام. مکتوبات، نامه ها، بیانات، یادداش��ت ها، اس��تفتائات 
ش��رعی و ... که بیش از هزار عنوان کتاب منتش��ر ش��ده را ش��امل می شود که یا 
مس��تقیما آثار امام اس��ت و یا شرح و توضیح آثار ایشان. در س��ال قبل تمام آثار 
فقهی، فلس��فی، عرفانی، اصولی، اخالقی امام خمیني در 52 جلد منتش��ر شد. هر 
چند این کتاب ها در س��ال های قبل به صورت جداگانه منتش��ر ش��ده بود اما در 
س��ال قبل یک جا به صورت موسوعه عرضه ش��د. مجموعه آثار سیاسی، اجتماعی 
و عمومی امام در قالب 22 جلد که به صحیفه امام معروف اس��ت نیز منتشر شده 
که مرجع معتبر و متقن و نهایی از بیانات و مکتوبات ایشان است. اسناد مبارزاتی 
امام در 22 جلد با استفاده از پرونده های امام در ساواک و همچنین 5 جلد اسناد 
ش��هربانی مربوط به قیام 15 خرداد هم منتشر شده است. همچنین انتشار اسناد 
یاران امام در جریان انقالب را در برنامه خود داریم که همین چند روز اخیر دوره  
17 جلدی آن در نمایشگاه کتاب رونمایی شد. چون به صراحت در وظایف قانوني 
موسس��ه آمده اس��ت طبعا ما به زندگی نامه امام در ادوار مختلف نیز پرداخته ایم. 
در این زمینه هم موسس��ه در قالب های مختلف کارهای خوبی انجام داده اس��ت. 
بخش��ی از آثاری که موسس��ه منتش��ر کرده و ادامه نیز دارد شرح و تبیین همین 
اداور مختلف زندگی امام خمینی اس��ت. چون ام��ام نزدیک به یک قرن از دوران 
مهم تاریخ ایران را زندگی کرده اند. از دوران قبل از رضاخان تا دوران معاصر. پس 
یک بخش از وظایف اصلی موسسه انتشار آثار و اندیشه ها و زندگی نامه امام است 
ک��ه به لطف خدا در حال انجام اس��ت. ترجمه این آثار ب��ه زبان های دیگر هم در 
دستور کار است. مصوب ما این است که به غیر از فارسی، آثار اصلی را به انگلیسی 

و عربی هم منتش��ر کنیم که بحم��داهلل این کار انجام 
شده است و می شود. برخی از آثار موسسه به 26 زبان 

ترجمه شده اند.
در حوزه تدریس، آموزش و ترویج اندیش��ه امام هم 
موسس��ه وظیفه دارد و در قوانین ه��م الزاماتی در این 
زمین��ه وجود دارد. از جمله پژوهش��کده امام و انقالب 
راه اندازی ش��ده است و در 5 رش��ته کارشناسی ارشد 
و دکت��ری ما اندیش��ه امام و مس��ائل مربوط به انقالب 
را آم��وزش می دهیم. در حوزه علمیه ه��م برنامه های 
آموزش��ی داریم. در بخش های فرهنگی در معنای عام 
آن نیز موسس��ه فعالیت ه��ای مختلف��ی دارد. تحقیق 
و پژوه��ش و فعالیت ه��ای هن��ری نی��ز در این بخش 

دسته بندی می شوند.
درباره قسـمت اول سـخنان شـما یعني 
بعد نظارتی موسسه، ابهاماتی عنوان می شود که در 
گذشـته نیز از سوی برخی افراد شاید با انگیزه های 
مختلف مطرح شـده باشد. رئیس یکی از موسسات 
تنظیم و نشـر اسـناد تاریخی  در اظهار نظری گفته 
بود کـه این ماده قانونـی باید تغییر کنـد و نظارت 
موسسه بر انتشـار کتاب هاي مرتبط با امام خمیني 
بایـد برداشـته شـود. آن موقع این بحث مطرح شـده بـود که این 
مصوبـه قانونی، راه تفسـیرهای متفاوت از آرای امـام را می بندد و 
نمی گذارد افراد و صاحب نظران از زاویه های مختلف اندیشـه و آثار 
امام را تحلیل و تبیین کنند. آیا شما این نقد را قبول دارید؟ آیا شما 
ایـن وظیفه نظارت را به گونه ای انجام می دهیـد که مانع اظهار نظر 

صاحب نظران می شود؟
انصاری: نه به هیچ وجه قبول ندارم. این نکته ای که ش��ما گفتید در یکی دو 
مقطع از اول تاس��یس موسس��ه مطرح شد و کس��اني عمدتا با انگیزه های سیاسی 
مس��ائلی را مطرح کردند اما در همان زمان چون اس��تدالل های آنان ناصواب بود 
و عملکرد خوب موسس��ه هم کامال خالف ادعای آن ها را نش��ان می داد، به جایی 
نرس��ید. در حد طرح یک مس��ئله بود و حتی در مجلس دور قبل هم  یکی دو نفر 
در م��ورد آن صحبت هایی کردند و ما در کمیس��یون فرهنگی مجلس توضیحات 
مس��تندی ارائه کردیم و از دس��تور کار خارج ش��د چون ادعای مذکور واقعیت و 
موضوعیت نداش��ت. ضمن اینکه صراحتا خالف نظ��ر خود امام خمینی بود که به 
صراحت این ماموریت را تبیین کرده بودند و بعدها هم در متن قانون آمده است. 
این تلقی که موسسه نگاه انحصارگرایانه برای توضیح و شرح و بیان آثار امام داشته 
باش��د، به هیچ وجه واقعیت ندارد. بارها و ب��ه صراحت در مصاحبه ها و بیانیه های 
مکتوب این را اعالم کرده ایم که وظایف ذاتی موسس��ه چیس��ت و محدودیت های 
نظارتی ما تا چه حدی اس��ت. وظیفه اساس��ی که موسسه دارد و منبعث از حکم 
امام و ضرورت تاریخی انقالب اس��ت، حراس��ت از آثار و اسناد امام است که پایه و 
اساس انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی است. وظیفه موسسه این است که 
بگوید فالن س��ند و دستخط و صوت و فیلم و عکس متعلق به امام است یا جعلی 
و ناقص اس��ت. ما در این بخش منحصرا نقش مرجعیتی داریم و طبیعی است که 
این مرجع همانگونه که امام تعیین کرده اس��ت باید وجود داش��ته باشد. این هم 
به خاطر اهمیت س��ندیت اسناد و آثار امام بعنوان بنیانگذار نظام است اما فراتر از 
آن در حوزه ش��رح و تفسیر و برداشت از اندیشه و آثار امام انحصاری وجود ندارد. 
ای��ن هم ی��ک چارچوبی دارد. مثال فردی بخواهد بیای��د و چیزی در مورد زندگی 
امام منتشر کند و از اسناد و مدارک تحریف شده و یا جعلی استفاده کند موسسه 
برخورد می کند. کما اینکه در سال های اخیر با این مسئله روبرو بوده ایم. محدوده 
نظارت موسس��ه تأیید صحت و اصالت مطالبی است که به عنوان سخن و نوشته و 
سند امام خمینی منتشر می شوند اما در حوزه اندیشه و تحلیل آراي امام خمیني 
طبیعی اس��ت که موسسه نقش انحصاری برای خود قائل نیست. حتی قرآن کریم 
که کالم الهی اس��ت ولي تفاس��یر مختلفی از دل آن بیرون می آید. پس ما در این 
زمینه نقش انحصاری نداریم و حتی حمایت نیز می کنیم که در حوزه اندیشه امام 
از زوایا و نگاه های مختلف تحقیق ش��ود. آن چیزی که مهم اس��ت اعتبار آن متن 

موسسـه تنظیم و نشـر آثار امام 
منبعث از حکمی اسـت که ایشان 
در سال 67 به فرزند خود داده اند و 
مسئولیتی برعهده اش گذاشته اند 
تـا در مـورد آثار ایشـان که قرار 
است منتشر شود و صحت و سقم 
مسـائل پیرامون آن نظـر بدهند. 
بعد از رحلت حضرت امام در سال 
68 قانونی در مجلس تصویب شد 
و وظایفـی بر عهده این موسسـه 

گذاشته شد.
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و س��ندی است که به امام نسبت داده می ش��ود. متاسفانه در نهضت های مختلف 
در طول تاریخ دیده ش��ده است که به استناد یک سند جعلی، وقایع مهم تحریف 
گردیده و یا افراد مهم و تاثیرگذار را منفی جلوه داده اند و یا برعکس. اما این اتفاق 
با تدابیری که اندیش��یده شد، در مورد اسناد و آثار بنیانگذار انقالب ما نیفتاد و از 
جمله این تدابیر  تشکیل موسسه برطبق نظر امام بود تا جلوی هرگونه تحریف و 

جعل و اخالل گرفته شود. 
خود حضـرت امام فرموده اند که آن چیزی که به خط من 
نباشـد اعتبار ندارد. آیا شما در اسنادی که از حضرت امام می بینید 

اسنادی وجود ندارد که خط امام نباشد ولی اعتبار داشته باشد؟
انصاری: حضرت امام اعتبار آنچه به ایش��ان نس��بت داده می شود  را  فقط به 
»خ��ط« منحصر نکرده اند بلکه در وصیتنام��ه از چهار چیز یعنی »صدا«، »خط«، 
»امضا« - با تصدیق کارشناسان - و »آنچه در سیمای جمهوری اسالمی گفته اند« 
به عنوان مس��تندات اعتبار مذکور یاد کرده اند. شاید در این مجال ضرورت نداشته 
باش��د که در این مورد صحبت کنیم چون نیاز به بحث مفصلی دارد و در ظرفیت 
این گفتگو نیس��ت و از بیان ناقص آن نیز ممکن اس��ت سوءبرداشت شود. اجماال 
ع��رض می کنم: تاری��خ تحریر وصیتنامه ام��ام 26 بهمن 1361 می باش��د که در 
تاریخ 22 تیر 1362 دو نس��خه الک و مهر شده تحویل مجلس خبرگان و آستان 

قدس رضوی گردید. تاریخ الک و مهر نس��خه بازنگری 
ش��ده وصیتنامه 19 آذر 1366 بوده اس��ت. 9 ماه بعد 
حضرت امام در 17 ش��هریور سال 1367 مرجع اعالم 
نظر در مورد آنچه به ایش��ان نس��بت داده می ش��ود را 
در حکمی که به فرزندش��ان )مرحوم ح��اج احمدآقا( 
نوش��تند، به صراحت تعیین فرمودند. ی��ادگار امام هم 
در وصیتنامه ش��ان ب��رای بعد از خ��ود وصی خویش را 
در این امر تعیین کرده اس��ت. موسس��ه تنظیم و نشر 
آثار حض��رت امام در همان زمان حی��ات حضرت امام 
و بعد از صدور حکم ایش��ان تأس��یس گردید که دقیقا 
ب��رای تحقق اه��داف مندرج در همی��ن حکم به عنوان 
نه��اد مرجع کارشناس��ی ک��ه زیر نظ��ر وصی حضرت 
ام��ام در این موض��وع و مجموعه مطالب��ی که در نامه 
ی��ادگار امام به حضرت امام نوش��ته ش��ده بود و حکم 
حضرت امام ه��م تعیین وصی برای امور مذکور در آن 
نامه بوده اس��ت،  فعالیت می کند. بنابراین در رابطه با 
مرجع اعالم نظر نهایی در باره صحت و اصالت اسناد و 
مطالب منس��وب به امام، هیچگونه ابهامی وجود ندارد 
و بی��ن آنچه در تذکرات پای��ان وصیتنامه حضرت امام 
در این خصوص ذکر ش��ده با حک��م بعدی حضرت امام 
در همین رابطه نیز هیچ منافاتی نیس��ت. در وصیتنامه 

عناوین مس��تندات )صوت، خ��ط، امضا، تصاویر و مطالبی ک��ه از تلویزیون پخش 
گردیده اس��ت( و همچنین ضرورت تصدیق کارشناسان ذکر شده است و در حکم 
بع��دی حضرت امام، وصی و مرجع امین ایش��ان برای این تش��خیص و اعالم نظر 

نهایی تعیین شده است. 
یعنی شـما تایید می کنید کـه در دوران بعد از انقالب که 
امام به مناسـبت هاي مختلف مطالبي در قالب پیام و بیانیه و اظهار 
نظر و ... مي نوشتند، اسنادي هست که ممکن است نسخه نهایي آن 

دستخط حضرت امام نباشد و در عین حال سندیت داشته باشد؟ 
انصـاری: اتفاقا نکته مهم دیگری که می خواس��تم توضی��ح بدهم  همین بود 
یعن��ی توضیح در باره عب��ارت »خط و امضای من« در تذک��رات پایان وصیتنامه 
ک��ه برخی از آن برداش��ت اش��تباه کرده اند. حرف عطف در ای��ن عبارت عطف بر 
»ی��ا«ی قبل از آن می باش��د چنانکه بعد از آن نیز حرف عطف »یا« آمده اس��ت. 
غیر از رفتار و س��یره عملی که مقوله دیگری است آنچه به عنوان نظر حضرت امام 
منعکس می ش��ود یا گفتار است و یا نوشتار. یعنی سند یا صوت است و یا صوت و 
تصویر اس��ت و یا مکتوب. مس��تند ما در گفتارها یا نسخه اصل نوار و فایل صوتی 
اس��ت و یا به صورت فیلم )صوت و تصویر( اس��ت. احراز انتس��اب نوشته ها نیز که 
خ��ود موارد فراوانی از قبیل تألیف کتاب و رس��اله، استنس��اخ، نامه، تلگراف، پیام 

مکتوب، اجازات ش��رعی، رس��ید وجوهات شرعی، پاسخ به اس��تفتائات، احکام و 
فرامین مکتوب )نظیر احکام مأموریت، احکام انتصاب، عزل و ...( را شامل می شود، 
خط و امضای حضرت امام اس��ت. چون خط و امض��ا به لحاظ عرفی و حقوقی، دو 
مدرک مس��تقل و یا توأمان برای اثبات نسبت یک نوشته به نویسنده آن هستند، 
در این بند از تذکرات پایان وصیتنامه با »واو« عطف بیان ش��ده است. یعنی برای 
اینکه احراز ش��ود که آیا این نوش��ته و محتوای آن، نظر حضرت امام و منتسب به 
ایش��ان است باید آن نوشته دسخط امام باش��د یا امضای امام پای آن سند باشد.  
چنانکه نس��خه خطی تألیفات امام، استنساخ ها، اش��عار امام، و بسیاری از فرامین 
کتبی حضرت امام به اعضای دفترش��ان و فرزندش��ان در مس��ایل جاری دفتر و یا 
در ذیل گزارش��ات و سواالت کتبی اعضای دفتر مرقوم فرموده اند به همین صورت 
است که امضا موضوعیت و یا ضرورت نداشته است. مثال حضرت امام در یادداشت 
کوتاهی نوشته اند: »در این موضوع با احمد  مشورت کنید« یا »آقای صانعی – یا 
آقای توس��لی – در فالن جلسه شرکت کنند و یا به فالن موضوع رسیدگی کنند« 
یا »به آقای هاش��می بگویید این فیلم پخش نش��ود« ی��ا »از قول من بگویید این 
موضوع به صالح نیس��ت«. موارد فراوانی هم از اس��ناد کتب��ی حضرت امام وجود 
دارد که احراز انتس��اب و س��ندیت آن با امضای امام اس��ت که ای��ن امضا با خط 
ایش��ان و در ذیل نوشته و س��ند آمده است. قریب به اتفاق رسید وجوهات شرعی 
بدین گونه بود. اکثر اجازات شرعیه امام اینچنین است. 
یعنی حضرت امام نظرشان را مبنی بر موافقت با صدور 
اجازه ش��رعی به نام فرد و حدود اختیارات تفویضی به 
او را به مسئولین بخش مربوطه اعالم می کردند و متن 
اجازه نامه در دفتر امام تدوین و خوشنویس��ی می شد 
و حض��رت امام آن��را امضا و یا مهر و امض��ا می کردند. 
احکام انتصاب اعضای ش��ورای انقالب و اعضای دولت 
موقت انقالب و یا پاس��خ ب��ه پیام های تبریک متعدد و 
مش��ابه ش��خصیت های داخلی و خارجی در اعیاد و یا 
پاس��خ به پیام های تسلیت و همدردی در وقایعی مثل 
زلزله و یا بمباران ها که غالبا متنی یکس��ان داشته اند، 
به همین صورت بوده اس��ت البت��ه اصل مطلبی که به 
عنوان متن حکم امام و یا پاس��خ تبریک و تسلیت امام 
در این احکام و پاس��خ های مش��ابه آمده اس��ت، انشا و 
تحریر امام اس��ت اما نس��خه نهایی که برای گیرندگان 
مختلف خوشنویس��ی و یا تایپ ش��ده است به رویت و 
امضای امام می رسید و ارسال می شد. در مورد پیام های 
امام نیز بدیهی اس��ت که محتوا و مطالب پیامهای امام 
به قلم و انش��ای امام بوده است که آن پیام یا به صورت 
عین دس��تخط امام و با امض��ای امام - نظیر وصیتنامه 
و بس��یاری از پیام ه��ای دوران قبل و بع��د از انقالب - 
منتشر شده اند و یا در مواردی هم به حسب موضوع و یا حجم و مناسبت پیام در 
وقایع حس��اس داخلی و یا بین المللی و یا جن��گ و امثال آن حضرت امام متن را 
به صورت پیش��نویس مرقوم فرمودند و بعضا بواسطه نظرات مشورتی که  اصحاب 
امام و یا مس��ئولین نظام داشتند اصالحات و تغییراتی را اعمال می کردند و نسخه 
نهایی پیام بازنویس��ی و یا خوشنویس��ی می شد و حضرت امام پس از مالحظه آنرا 

امضا می کردند و پیام با امضای امام منتشر می شد. 
آنچه مهم اس��ت اصالت صدور متن و نوش��ته از س��وی حضرت ام��ام و احراز 
قطعیت آن اس��ت و »خط« و »امضا« مالک آن است با تصدیق مرجع کارشناسی 

معتبری که خود حضرت امام تعیین فرموده است.
اجازه می خواهم که یک مورد خاص را از شـما بپرسم در 
مورد مطلبی که امام علیه نهضت آزادی خطاب به آقاي محتشمی پور 
در آن زمان نوشـتند. ظاهرا موسسه و نهضت آزادی بعدها علیه هم 
شـکایت کردند و کار به تشخیص خط و مسـائل دیگر کشید. برای 
اینکه معلوم شود سرانجام این قضیه چه شد چون به اعتبار موسسه 

برمی گردد، لطفا توضیحاتی در این زمینه ارائه کنید.
انصاری: ما قبال در چند نوبت اظهار نظر رس��می کردیم ولی متاسفانه آقایانی 
ک��ه در نهض��ت آزادی هس��تند صداقت بیان رون��د این موضوع را نداش��تند. اوال 

نـگاه  موسسـه  کـه  تلقـی  ایـن   
انحصارگرایانـه و از باال به پایین برای 
انتشـار آثار امام داشته و به اصطالح 
خـودش را تنهـا مرجـع ذی صـالح 
بـرای توضیـح و شـرح و بیـان آثار 
امـام بداند، به هیچ وجـه قابل قبول 
نیسـت. وظیفـه اساسـی موسسـه، 
حراسـت از آثار و اندیشـه های امام 
اسـت ما در این بخش منحصرا نقش 
مرجعیتـی داریم اما فراتـر از آن در 
حوزه برداشـت اندیشه و آثار امام ما 
معتقدیم که باید آزادی وجود داشته 

باشد و انحصاری وجود ندارد.



51

وم
ه د

ند
رو

پ

شماره نهم/ خرداد ماه 1394

تشکیالت موس��وم به نهضت آزادی از موسسه شکایت 
نکرده و آنچه ادعا می کنند گفته اند از نش��ریه پاس��دار 
اس��الم شکایت کرده بودند که ربطی به موسسه ندارد. 
اینکه آیا چنین ش��کایتی شده و به کجا رسیده اطالع 
ن��دارم . ام��ا در مورد ش��کایت موسس��ه قضیه خیلی 
روش��ن و از این قرار اس��ت. یک نامه ای را جناب آقای 
محتش��می پور با عنوان وزیر کش��ور خطاب به امام در 
اواخر سال 66 در آستانه انتخابات، می نویسد و مواضع 
نهضت آزادی را بیان می کند و سواالتی می پرسد. امام 
ه��م نظرات خ��ود را در مورد نهض��ت آزادی در قالب 
نامه ای به وزیر وقت کش��ور می نویسند. نامه برای وزیر 
کش��ور و در پاسخ استعالم ایش��ان به عنوان نهاد صادر 
کنن��ده پروانه احزاب و برگزار کننده انتخابات ارس��ال 
می ش��ود و کپ��ی آن برای چند نه��اد مرتبط دیگر نیز 
ارس��ال می ش��ود. طبعا با توجه به مضم��ون نامه وزیر 
کش��ور و پاسخ حضرت امام و ش��رایط وقت کشور که 
در اوج جنگ تحمیلی و بمباران ها بوده اس��ت، قرار بر 
انتش��ار آن نبوده و به همین دلیل هم این نامه در زمان 
امام منتشر نگردید. خوش��بختانه نسخه اصل این نامه 

را ک��ه هم به خط امام اس��ت و هم ب��ا امضای امام 
در آرشیو موسسه داریم. یک کار خوبی که مرحوم 
حاج احمدآقا در س��ال های اول انقالب کرد این بود 
ک��ه کل این نوش��ته هاي امام را اج��ازه می گرفتند 
ک��ه کپی اص��ل را به گیرندگان بدهن��د و اصل آن 
دستخط ها نگهداری شود. نشریه پاسدار اسالم بعد 
از رحلت امام  )دیماه 1368( – بدون استعالم نظر 
این موسس��ه – نامه مذکور را منتش��ر نمود. )البته 
قانون الزام اس��تعالم  نظر موسس��ه ی��ک ماه قبل 
از آن ابالغ ش��ده بود و اط��الع از آن هنوز عمومی 
نش��ده بود(. آقایان در نهض��ت آزادي بعد از مدتی 
ادعای جعل کرده و متاس��فانه اته��ام جعل را علیه 
حاج احمدآقا فرزند امام مطرح کردند. دالیل بسیار 
واهی ه��م در بیانیه خود آورده بودن��د. مثال گفته 
بودند که امام هیچ نامه ای را با »والس��الم علی من 
اتبع الهدی« خطاب به فرد مس��لمان نمی نویس��ند 
که این گونه نیست و ما خالف آن را داریم. یا اینکه 
دس��تخط مرحوم حاج احمدآقا را در کنار دستخط 
یک شعر امام که در حاشیه روزنامه ای نوشته بودند  
مبنای مقایسه قرار داده بودند و با ادعاهای بی مایه 
دیگری از این قبیل می خواستند بگویند که آن نامه 

جعلی است.  
مرح��وم ح��اج احمدآقا و موسس��ه همان زمان 

ش��کایت کردند. چون تهمتی ناجوانمردانه ب��ه فرزند امام زده بودند و اصالت خط 
و امض��ای قطعی امام را جعلی معرفی کرده بودن��د، پیگیری های مختلفی در قوه 
قضایی��ه انجام دادیم. در دوره ای مرحوم ب��ازرگان به دادگاه می آمدند و بعد از آن 
آقای دکتر یزدی می آمدند چون ایشان بعد از مرحوم بازرگان هم این ادعا را تکرار 
ک��رده بود و ما هم مجدد ش��کایت کردیم. برخالف آنچه ای��ن آقایان مطرح کرده 
و می کنند ش��کایت موسس��ه – البته پس از س��ال ها معطلی در قوه قضائیه – در 
دادگاه انقالب رس��یدگی ش��د و حکم محکومیت نیز علیه ایشان صادر شد. چون 
من شخصا پیگیر این موضوع بودم و به عنوان مسئول نهاد شاکی هم  در جلسات 
بازپرس��ی و هم در دادگاه حاضر بودم، عرض می کنم اینکه گفته اند حکمی صادر 
نش��د و به جایی نرس��ید کامال خالف واقع است و مهمتر از آن اینکه گفته شد که 
هیچگاه نس��خه اصل نامه به دادگاه ارائه نگردید، خالف واقع اس��ت. بنده ش��خصا 
نسخه دستخط اصل نامه را به دادگاه ارائه کردم و اتفاقا برای آنکه بهانه ای نباشد 
در روز دادگاه نی��ز در حضور آقای دکتر یزدی و وکیل ایش��ان )ظاهرا آقای دکتر 

حاج سیدجوادی( نامه را به ریاست دادگاه تقدیم کردم 
و نهایتا هم حکم محکومیت صادر ش��د. البته موسسه 
اعالم کرد که قصد ما این است که حقیقت روشن شود 
اما اینکه کیفر و محکومیت چگونه باش��د طبعا مربوط 
به ما و مسئله موسسه نیست. ظاهرا دادگاه محکومیت 
را تبدی��ل به جریمه نقدی ک��رده و االن دقیقا به خاطر 
ندارم ولی اصل صدور حکم محکومیت و احراز ارتکاب 
ج��رم تهمت جعل و صدور حکمی که مبنای آن احراز 
اصالت نامه حضرت امام ب��رای دادگاه بود، امور قطعی 

و غیرقابل انکارند. 
ضمن��ا قبل از این دادگاه در همان زمان که مرحوم 
ح��اج احمدآقا ش��کایت کردند به درخواس��ت ایش��ان 
نماینده و کارشناس رسمی خط از دادگستری در محل 
مخزن آرشیو اسناد حضرت امام حاضر شدند و صحت 
و اصالت خط و امضا را بررسی و احراز  و صورت جلسه 
کردن��د. با آنکه بر اس��اس قانون و حکم صریح حضرت 
امام هیچ نیازی به این ارزیابي آنان نبود و تش��خیص و 
اعالم نظر مرجعی که خ��ود حضرت امام برای این امر 
تعیین کرده است، کافی بود. من به حاج احمدآقا گفتم 
که نیازی به این کار نیست ولی ایشان فرمودند که 
چ��ون به خود من این اتهام زده ش��ده و من جدای 
از عنوان تولیت موسس��ه ش��اکی خصوصی هستم 
بگذارید که همه چیز روشن باشد. گفتنی است که 
ایش��ان برای ارائه شکایت ش��ان هم شخصا به محل 
قوه قضائیه رفتند با آنکه همان وقت به شدت دچار 
کمر درد بودند. بنده هم به عنوان نماینده موسس��ه 
ک��ه از جنبه عمومی جرم ش��کایت کرده بودیم، در 
معیت ایش��ان بودم. پس اینک��ه گفته اند و با کمال 
تأس��ف همچنان این گفته خالف را تکرار می کنند 
که اصالت نامه برای دادگاه محرز نشد و یا دستخط 
به دادگاه ارائه نش��د و یا اینک��ه گفته اند به دادگاه 
نیامدن��د حقیقتا خالف محض اس��ت. بنده از ابتدا 
در جریان موضوع بودم و در بازپرس��ی و جلس��ات 
دادگاه هم حضور داش��تم و اس��ناد و سوابق آن هم 
در پرونده متش��کله در دادسرای عمومی در جریان 
ش��کایت اول موسسه و در پرونده دادگاه انقالب در 
جریان ش��کایت مجدد موسسه و در سوابق موسسه 

موجود است. 
واقع��ا نبای��د آن��ان وارد ای��ن تهمت س��نگین 
می ش��دند. اختالف نظر سیاس��ی طبیعی اس��ت و 
نهضت آزادی ه��م در مواردی همراه انقالب بوده و 
در مواردی هم  اختالفات اساس��ی با انقالب و امام 
داش��ته است. دولت موقت خدماتی داش��تند که در تاریخ انقالب محفوظ است و 
س��هم مقابله ها و اختالفات و اقدامات مخالفت آمیزشان هم محفوظ. اما صداقت و 
جوانمردی حکم می کند که بر اساس اغراض سیاسی، حقیقت را خدشه دار نکنیم. 
 در زمینه جعل و نسـبت دادن ها، شـما نقش موسسه را 
بیان کردید. در مورد مقابله با تحریف این نقش چگونه اسـت؟ االن 
خاطرات فراوانی نقل می شود و مرجعیت خاصی در این زمینه وجود 
نـدارد چون ظاهرا فردی دارد در مورد خاطرات شـخصی خودش با 
امام سـخن می گوید. این که ما این خاطـره را معتبر بدانیم یا خیر، 
بستگی به این دارد که آن شخص را تا چه حد معتبر بدانیم. در عین 
حال ممکن است بعضی ها اندیشه ها را هم تغییر بدهند. شما در این 

حوزه چه مسئولیتي دارید؟
انصـاری: عرض کردم که یکی از رس��الت های موسس��ه ج��دای از اینکه آثار 
امام را منتش��ر می کنیم، ترویج و تبیین و دفاع از حقانیت این اندیش��ه و مقابله با 

بعد از انتشـار نامـه، نهضت آزادي ها 
و  کردنـد  مطـرح  را  جعـل  ادعـای 
موسسـه آن زمـان شـکایتی طـرح 
کرد چون تهمتی بـه فرزند امام زده 
بودنـد در حالي که اسـناد صحت آن 
نامـه هم وجود داشـت. پیگیری های 
مختلفی در قوه قضاییه انجام دادیم. 
در دوره ای مرحوم بازرگان به دادگاه 
می آمدنـد و بعـد از آن آقـای دکتر 
یـزدی می آمدند و در نهایتا چون من 
پیگیر ایـن موضوع بودم، مي دانم که 

آن ها محکوم شدند.
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جریاناتی است که می خواهند آن را وارونه جلوه دهند. 
در آن بخ��ش گفتم که در زمینه ترویج و تبیین، نقش 
انحصاری برای خودمان قائل نیستیم و معتقدیم که هر 
کس��ی که مخاطب امام اس��ت می تواند نظرات خود را 
بیان کند به ش��رط داشتن و ارائه مستندات آن. سوال 
بسیار مهم و کلیدی را پرسیدید که امروز بیش از پیش 
با آن روبرو هس��تیم. باید دید که تحریف در چه چیزی 
اس��ت. زمانی تحریف در خط و امضاء و س��ند و صوت 
و عکس و فیلم اس��ت. یعنی س��ندی که ما اصل آن را 
داری��م و می دانیم ک��ه کدام اصل اس��ت و اگر در این 
زمینه تحریفي صورت گیرد به نقش انحصاری موسسه 
باز می گردد و ما وارد این موضوع می شویم و اگر نیاز به 
شکایت باشد بر اساس ماده الحاقیه به قانون حفظ آثار 
امام، دادگاه انقالب خارج از نوبت باید رس��یدگی کند 
و با جاعالن و تحریف کنندگان برخورد  ش��ود. در این 
زمینه ما مس��تقیما ورود می کنی��م، مانند همین مثال 

نهضت آزادی.
اما گاهی تحریف در بعد اندیشه است. یعنی فردی 
برداش��تی از اندیش��ه امام دارد و م��ا معتقدیم که این 
برداش��ت برخالف اندیش��ه و مش��ی و زندگی حضرت 

امام اس��ت. اما آن فرد برداش��ت متفاوت دارد. مانند برداش��ت های مختلفی که از 
اس��الم وجود دارد. یک برداشت افراطی مانند سلفی ها و اخباری ها و ظاهرگرایان 
وجود دارد و برداش��تی دیگر برداشت اسالم رحمانی و عقالنی و معتدل است. این 
برداش��ت ها ارائه می ش��ود و نمی ش��ود آن را کاری کرد و این به اختیار جامعه و 
مخاطب است که بر اساس اسناد و استدالل هایی که آورده می شود تصمیم بگیرد 
که آیا برداش��ت درستی از اندیش��ه امام هس��ت یا خیر. اینجا نمی توان دادگاهی 
تش��کیل داد و چیزی شبیه به نظام های تمامیت خواه که همه چیز، حتی سلیقه و 
برداش��ت را یک نهاد خاص تعیین می کن��د، عمل کرد. امام کار بزرگی انجام داده 
و آثار و اندیش��ه های آن موجود اس��ت و جایی هم هست که سندیت صحبت های 
ایشان را تایید می کند. نمونه هایی داشتیم که صدای امام را با دستگاه های خاصی 
جع��ل کرده اند و این مرجعیت اینجا وارد صحنه می ش��ود ولی وقتی صوت واقعی 
امام پخش شد و کسی برداشت خاصی از آن داشت، نمی توان با برخوردهای قهری 

با آن مقابله کرد.
اما در مورد خاطرات یک موضوع دیگری است. خاطرات در مورد وقایع تاریخی 
می تواند یک س��ند تلقی ش��ود ولی اعتبار و ارزش آن در حد یک خاطره اس��ت. 
ارزش گ��ذاری و تأیی��د یا رد این خاط��ره به مجموعه ای از ش��رایط باز می گردد. 
می��زان وثاقت گوینده خاطره و می��زان ارتباطی که گوینده خاطره با منبع خاطره 
دارد، در اعتبار و ارزش خاطره دخیل اس��ت. چون مش��خصا در مورد امام صحبت 
می کنیم مسلما ش��خصی که 30-40 سال همراه امام بوده و مورد تایید و احترام 
ام��ام بوده و در حس��اس ترین نق��اط تاریخ انقالب نقش مهمی داش��ته و حیات و 
دوام نهضت در مقاطعی حس��اس با او گره خورده ب��وده و امام احکام مختلفی در 
جانش��ینی و مواردی از این دس��ت به او داده، مس��لما با فردی که در طول دوران 

عمرش یکی دو بار امام را دیده باشد قطعا تفاوت وجود 
دارد. نمی خواهم بگویم تمام نقل ها و خاطره های چنین 
فردی قطعا صحیح است زیرا اثبات مضمون یک خاطره 
را شواهد و مستنداتی که ارائه می شود، تعیین می کند. 
در عین حال در مورد خاطره یک قاعده کلی گفته شده 
اس��ت که »العهده علي الراوی«، مگر زمانی که گوینده 
خاطره چیزی نقل کند که با مس��لمات و اس��نادی که 
داریم همخوانی نداش��ته باش��د. مثال بگوید که من در 
فالن جلسه با امام بوده ام ولی ما سند و عکس و مدرک 
داش��ته باشیم که این گونه نبوده است. یا بگوید که من 
نامه ای به امام نوشته ام و ایشان این گونه جواب داده اند 
ولی ما خالف آن را داش��ته باشیم. در این جاها طبیعتا 
ما ورود می کنیم. اما اگر کس��ی بگوید که امام ش��خصا 
چی��زی به من گفت، ما نه قانونا و نه اخالقا نمی توانیم 
آن را تکذیب کنیم ولی اگر برخالف مستندات ما باشد 
موسس��ه وارد می ش��ود. مالک ها و مسائل مختلفی در 
باب ارزیابی صحت یا نادرس��تی یک خاطره وجود دارد 
ولی به صورت کلی نمی ت��وان هر خاطره ای را رد کرد 
مگر اینکه خالف آن در مس��تندات وجود داشته باشد. 
اثب��ات ارزش خاطره و س��ندیت آن بر عه��ده گوینده 

است. 
 به نظر می آید سیاسـت درسـتی باشد. 
بگذاریـد واضح تـر صحبـت کنیـم. آقای هاشـمی 
رفسـنجانی خاطـرات فراوانی از حضـرت امام نقل 
می کند. شـاید تنها سیاستمداری باشد که خاطرات 
خود را به روز می نویسـد و منتشـر می کند و از نظر 
ما شجاعت باالیی نشان می دهد چون دست خودش 
را از منظری می بندد، برخالف کسـانی که بر اساس 
شرایط خاطره نویسی می کنند. در کنار این موضوع 
آقای هاشـمی همان سـوابقی را دارند که شـما در 
صحبت هـای خود گفتید. شـما هم تلویحـا از آقای 
هاشـمی و امثال ایشـان یـاد کردید. برخـی از این 
خاطرات در بعضـی موارد نیاز به تبیین دارد و ورود 
موسسه را به عنوان یک کار پژوهشی الزم می دانیم. 
مثال در مورد شـعار مرگ بر آمریکا آقای هاشـمی خاطره ای از امام 
نقل کردند که واکنش هایی داشت و کساني هم موسسه را زیر سوال 
بردند که چرا سـکوت کرد و مدعي بودند آقای هاشمی  چیزی را به 
امام نسـبت داد که با روح اندیشـه ایشان سـازگار نیست. در واقع 
آقای هاشـمی در جاهایی مطرح کرده بودند که حذف شعار مرگ بر 
آمریکا در محضر امام مطرح شـد و گویا ایشان نظر مساعد داشتند. 

آیا این جا از مواردي نبود که مداخله موسسه را نیاز داشت؟
انصاری: من صحبت شما را تایید می کنم. در بخش قبلی در کلیات گفتم در 
آنجا که مخالفت داشته باشد با مسلمات و بخش های قطعی اندیشه امام، موسسه 
وارد می شود. اتفاقا در این مورد موسسه وارد شد. و از هر دو طرف هم مورد انتقاد 
و گالیه جدی قرار گرفت. متاس��فانه در کش��ور ما این گونه اس��ت که باید در هر 
موضوع چالش��ی با یک طرف هم صدا ش��ویم اما وظیفه ما این است که از حقیقت 
دفاع کنیم. در این مسئله هم وارد شدیم و روشنگری کردیم. آن چیزی که ایشان 
فرمودند این گونه نبود که حذف کلی شعار مرگ بر آمریکا از شعارهای مردم باشد. 
م��ن در همان زمان موضع گرفتم و اعالم رس��می کردیم. ای��ن موضوع مربوط به 
حذف شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی از صدا و سیما در یک مقطعي بوده 
است. اصل آن هم در وهله اول مربوط به شعار مرگ بر شوروی بود چون به علت 
مس��ائل جنگ، وزارت خارجه و یا کارشناسان سیاسی به این نتیجه رسیده بودند 
که مواضع و وضعیت ش��وروي و اقمار این کش��ور در بلوک شرق با مواضع آمریکا 
و اروپ��ای غربی که از مقطعی به بعد ب��ا تمام وجود به حمایت صدام و علیه ایران 
برخاس��ته بودند متفاوت اس��ت. ما در دوران جنگ برای تأمین قطعات و سالح و 

خاطـرات در مـورد وقایـع تاریخـی 
می توانـد یک سـند تلقی شـود ولی 
اعتبـار و ارزش آن بـه مجموعه ای از 
شـرایط باز می گـردد. میـزان وثاقت 
گوینـده خاطره و میـزان ارتباطی که 
گوینده خاطره با منبـع خاطره دارد، 
در اعتبار و ارزش خاطره دخیل است. 
خاطره کسـی که 30-40 سـال مورد 
تایید و احترام امام بوده و امام احکام 
مختلفی در جانشینی و مواردی از این 
دسـت به او داده، مسـلما با فردی که 
در طول دوران عمرش یکی دو بار امام 
را دیده باشد قطعا تفاوت وجود دارد.
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عدم همراهی با فش��ارهای دیپلماتیک آمریکا و غرب از  س��وریه و لیبی و اروپای 
شرقی و کره شمالی و کشورهای نزدیک به شوروی استفاده می کردیم. شوروی ها 
پخش شعار مرگ برشوروی از رادیو و تلویزیون را در تضاد با انتظارات مطرح شده 
در مذاکرات سیاس��ی می دانستند. این موضوع در جلساتی مطرح شده بود که این 
ش��عار از تریبون های رسمی و رادیو تلویزیون که تلقی دولتی می شود، حذف شود 
تا مشکلی نباشد. طبعا کساني هم معتقد بودند که با حذف این شعار ممکن است 
این تلقي ایجاد ش��ود که ما از ش��عار نه شرقی نه غربی عدول کرده ایم و به همین 
دلیل این پیش��نهاد  که هر دو ش��عار علیه شوروي و آمریکا از صدا و سیما حذف 
ش��ود مورد بحث بود. روند ماجرا را آقای هاشمی در خاطراتشان توضیح دادند که 
البته این پیشنهاد و یا تصمیم هم عملی نشد. پس موسسه در رابطه با این خاطره 
هم در همان محدوده ای که وظیفه دارد هرگز سکوت نکرد و با استناد اطالعات و 

مدارکی که داشت روشنگری کرد.  
این را نیز باید اضافه کنم که بعضی از محافل در چالش های روزمره سیاس��ی 
مس��ائلی را برجس��ته می کنند و موضعی مثبت یا منفی علی��ه یک خاطره یا یک 
برداش��ت می گیرند و انتظار دارند که موسس��ه هم مثل ایشان به مثابه یک حزب 
و جمعی��ت سیاس��ی وارد ماجرا ش��ود و علی��ه و له افراد موضع بگی��رد. هرگز در 
ش��رح وظایف موسس��ه و مأموریت های آن چنین چیزی پیش بینی نشده و ورود 
به این عرصه را خالف نظر بنیانگذار و موس��س این مجموعه می دانیم. ما به هیچ 
وج��ه حق نداریم امام و اس��ناد ام��ام را ابزار تقویت و تأیید ی��ا تکذیب و تضعیف 

این ف��رد و آن نهاد بکنی��م. همانطور 
ک��ه عرض ک��ردم وظایف موسس��ه و 
سیاست های آن بسیار روشن و شفاف 
است. موسسه باید از اسناد و آثار امام 
دائما حراس��ت کند. آنها را به بهترین 
وج��ه و امانتدارانه ب��دون هیچ دخل و 
تصرفی منتش��ر کند. در اندیشه و آثار 
امام مس��تمرا برای درک عمیق تر آن 
و ترویج صحیح ت��ر آن دائما تحقیق و 
پژوه��ش کند. اندیش��ه و آث��ار امام را 
ترویج کند و آموزش دهد. اگر سندی، 

مکتوبی، صوتی و تصویری جعلی به امام نسبت داده شد موضع بگیرد و برخورد 
کند. اگر اصالت سند و اثری از آثار امام مجعول و مخدوش معرفی شد برخورد 
کند. نظارت و مراقبت کند که س��ند و مطلبی خالف واقع به امام نس��بت داده 
نش��ود یا سلب نسبت از اثر واقعی نشود. در مورد خاطرات هم عرض کردم اگر 

خاطره ای نقل شد که مدارک قطعی برخالف آن داریم موضع بگیرد.
با فرض اینکه تمام آن چیزی که به امام منسوب است 

را بتوانیم بر اسـاس همین الگویی که شـما گفتیـد ارزیابی کنیم و 
نسـبت آن را با امام تایید یا رد بکنیم اما برای نسـل جوان و جدید 
ما پرسـش هایی در مورد خود امام مطرح اسـت. به نظر می رسد در 
همان راسـتای ترویج و تبیین آثار و اندیشه های امام، این وظیفه بر 
دوش تمام کسـانی است که قانونا این مسئولیت بر دوش شان است 
یا به امام و راه ایشـان اعتقاد دارند. اکنون پرسـش های فراوانی در 
مـورد امام مطرح اسـت که تحت تاثیر عوامل گوناگون برجسـته تر 
شـده اسـت. به هر حال ما نسلی هسـتیم که با امام زندگی کردیم 
ولـی برای نسـل جدید آنچه ما زندگـی کرده ایم، تاریخ اسـت. آن 
حس عاطفی که ما داریم شـاید این نسل نداشته باشد و سواالتي را 
برجسته می کند که باید به آن پاسخ داد. من یکی از این سواالت را 
می خواهم مطرح کنم و تحلیل شـما را بشنوم. برخي مطرح کرده اند 
کـه مواضع حضرت امام در مورد مردم و نقش مردم در مشـروعیت 
بخشـیدن آن ها به اسـاس حکومت و مسـئوالن، مواضعي سیاسي 
بـوده و از اعتقـاد امام سرچشـمه نمي گیرد. آیـا مي توانید از منظر 
یـک صاحب نظر در آراي امام خمیني در این باره نظر بدهید که این 
مسـئله از باورهاي واقعي امام خمیني بـوده یا آن گونه که بعضی ها 

مطرح می کنند، مصلحت اندیشانه بوده است؟
انصـاری: اجازه بدهید در اینج��ا بحثي را مطرح کنم که به نوعي بخش قبلی 

صحبتم را هم کامل مي کند. خطر بس��یار بزرگی که در این حوزه وظایف نظارتی 
و ترویجی موسس��ه وجود دارد، خطر ظاهرگرایی اس��ت، به ای��ن صورت که یک 
متنی را به عنوان یک متن مقدس در چارچوب تفس��یرهای اقتدارگرایانه و دولتی 
و یک طرفه که به س��مت یک تحجر م��ی رود، ترویج کنیم. این مصیبتی که امروز 
به صورت س��لفی گری و داعش و ... می بینیم، بخش عمده ای از آن به این مس��ئله 
ب��ر می گردد. تحجر و قش��ري گري از نظر امام یکی از اصلی ترین مس��ائلی اس��ت 
ک��ه انقالب و آرمان های آن را تهدید می کند. ای��ن موضوع خطرناک تر از موضوع 
بی اعتنای��ی کردن ب��ه ارزش ها و آرمان های انقالب و غرب زدگی یا ش��رق زدگی و 
خالی شدن از هویت خود است. در مقایسه این دو خطر یعنی تحجر و بی تفاوتی، 
اولی خطرناک تر اس��ت. امام بر این مس��ئله خیلی تاکید داشتند و متاسفانه بعد از 
ایش��ان اصال در این موضوع کار نشده است. خطر تحجر و ظاهرگرایی خیلی مهم 
است. ما باید در موسسه حواسمان به این موضوع هم باشد. تالش برای بازگذاشتن 
باب اجتهاد و آزادی بیان و اندیشه می تواند این خطر را کاهش دهد. اگر این باب 
باز نباش��د نمی توان این  مسائل را مدیریت کرد. این موضوع برای االن هم نیست. 
انش��اءاهلل این نظام تا ابد پایدار خواهد ماند ولی این خطر وجود دارد که 50 سال 
دیگر بر اس��اس نوشته ای یا واقعه ای، با افراد و وقایع بدون در نظر گرفتن واقعیات 
و تغییرات برخورد شود. هر روز تغییر و تحول ایجاد می شود و این طبیعت جامعه 
انس��انی است و در قرآن و تفکر ش��یعه این نکته وجود دارد که استمرار امامت به 
همین دلیل اس��ت که نمی توان بدون مفس��ر و مبین متنی را وس��ط گذاش��ت و 
ب��دون توجه به اصول فهم ی��ک متن، بدون توجه 
ب��ه عنصر زمان و م��کان و عنصر عق��ل و اجتهاد 
بر اس��اس آن عمل ک��رد. ع��ده ای در اول انقالب 
می گفتند مجل��س قانونگذاری نمی خواهیم و باید 
رس��اله توضیح المسائل را بگذاریم 
ب��ه عن��وان قانون و بر اس��اس آن 
عم��ل کنیم. خیلی ام��ام مصیبت 
کش��ید تا ب��ا این تفک��رات مقابله 
کند و در س��اختار نظام، نهادی بر 
اس��اس حضور مردم و نمایندگان 
آن ها ایجاد کن��د و ارکان نظام بر 
اساس رای و نظر مردم باشد. نباید 
ای��ن وضعیت به گذش��ته برگردد. 
متأس��فانه شاهد هس��تیم که در 
سال های اخیر نوعی نظریه پردازی 
می ش��ود که برخالف اندیشه امام 

است. 
تا آنجایی که من برداشت کرده ام و مستندات قوی دارم و حاضرم با هر فردی 
در این زمینه مناظره داش��ته باش��م، جزو مس��لمات اندیش��ه امام است که مردم 
صاحب حق در حکومت هس��تند، نه اینکه این حق را ما به آن ها می دهیم. چون 
دقیقا دو نگاه وجود دارد. یک نگاه از باال به پایین اس��ت. بر اس��اس برداش��ت های 
نادرس��تی که از اندیش��ه امام در بح��ث والیت دارند فکر می کنن��د که همه چیز 
این گونه اس��ت. یک نگاه از باال به پایی��ن در موضوع رابطه حکومت و مردم وجود 
دارد که مردم ش��نونده و تابع و مطیع محض هس��تند و تنها وظیفه اطاعت دارند. 
اما در اندیش��ه سیاس��ی امام مردم صاحب حق هس��تند. حکومت و مردم حق و 
وظیفه متقابل دارند. یک زمانی در فرانس��ه خبرن��گاری از امام می خواهد جکیده 
اندیش��ه خود را بیان کند. امام عباراتی کوتاه ام��ا خیلی جالب و کامل می گویند. 
نقل به مضمون فرازی از آن این است که امام می گویند ما از اصل توحید به آزادی 
می رس��یم. دخالت مردم در تعیین سرنوشت ش��ان را از همی��ن اعتقاد می گیریم. 
یعنی در این منظومه فکری و به هم پیوس��ته امام، مردم صاحب حق هس��تند. به 
تعبی��ر دیگر در اعمال و تصدی منصب والیت )البته والیت به معنای اعتباری آن 
یعنی قرار گرفتن در مس��ند ریاست ظاهری حکومت و جامعه نه والیت معنوی و 
اعتقادی(، امام صراحتا می گویند که در تصدی منصب والیت بیعت دخیل اس��ت. 
تکیه زدن بر این منصب باید به نظر اکثریت باش��د که در قدیم از آن به بیعت یاد 
می ش��د. این مطلب در ش��اکله اندیش��ه امام وجود دارد. در ساختاری هم که امام 
تبیین کردند نیز آمده است. در ساختار کالن نظام و قانون اساسی هم آمده است. 

تـا آنجایـی کـه من برداشـت 
کرده ام و مسـتندات قوی دارم 
و حاضـرم با هر فـردی در این 
زمینه مناظره داشته باشم، جزو 
مسـلمات اندیشه امام است که 
مردم صاحب حـق در حکومت 
هسـتند، نه اینکه این حق را ما 

به آن ها می دهیم. 
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این اصل در نظام جمهوری اس��المی. یک امر دائمي است نه موقتی. در وصیتنامه 
امام هم بر اصل جمهوریت نظام و نقش مردم در حکومت تأکید مکرر شده است. 
بدیهی اس��ت که نظام سیاس��ی مطلوب امام از این حیث بای��د رو به جلو حرکت 
کن��د و تکامل پیدا کند، نه اینکه به گذش��ته ها برگردی��م و مثال از جمهوریت به 
نظام س��لطنت و یا خالفت برسیم !. در اندیش��ه امام ابتنای ساختار و ارکان نظام 
و تصمیم گیری های نظام بر روندی اس��ت که در آن رای مردم از رهگذر انتخابات 
آزاد نقش تعیین کننده دارد. این اس��ت شاکله اصلی اندیشه سیاسی امام در باب 
جمهوریت نظام که هیچ تضادی با اندیشه والیت فقیه و حتی والیت مطلقه ندارد. 
بنده شخصا با تمام وجود به درستی والیت مطلقه ای که امام مطرح فرمود اعتقاد 

دارم و از آن دفاع می کنم.
متاس��فانه تفس��یرهای وارونه ای از اندیش��ه امام در زمینه والیت مطلقه فقیه 
ش��ده است. اطالقی که حضرت امام در این بحث مطرح کرده اند، در مقابل نظریه 
والیت و حکومت در محدوده احکام اولیه اس��ت. اتفاقا نظریه امام به نفع شکستن 
بن بس��ت هایی اس��ت که در آن حق مردم تضییع می ش��د و آن ها تحت فشار قرار 
می گرفتن��د. ام��ام گفته بودند حتی اگ��ر در احکام اولیه حکم��ی وجود دارد ولي 
حکومت منبعث از رای مردم، مصلحت را خالف آن تش��خیص دهد، باید بر اساس 
این مصلحت عمل کرد. اگر به روند نظرات امام در باب حکومت اس��المی و نظریه 
والیت فقیه و تش��کیل نظام جمهوری اس��المی و تأکید بر نه یک کلمه کم و نه 

یک کلمه زیاد و کافی دانستن رأی اکثریت نمایندگان 
مجلس در تشخیص مصلحت و ضرورت و دیگر عناوین 
اح��کام ثانویه و تذکرات به ش��ورای نگهب��ان و نظریه 
ایشان در باب کافی نبودن اجتهاد معهود در حوزه های 
علمیه و تأثیر عنص��ر زمان و مکان در اجتهاد و فرمان 
تش��کیل مجمع تش��خیص مصلحت نظام و ابراز نظریه 
والی��ت مطلقه و دف��اع ج��دی از آن بنگریم به وضوح 
در می یابیم که اساس��ا قرار بود اطالق والیت در جهت 
تحکیم عنصر مصلحت مردم و جامعه و نظام و تحکیم 
موقعیت و جایگاه رای و نظر مردم باش��د و متاس��فانه 
کامال در بعضی محافل، تفسیر وارونه ای می شود. فراتر 
از اندیش��ه سیاس��ی امام، جایگاه و نقش مردم در نگاه 
اعتقادي و فلسفي امام هم مطرح است. ایشان در شرح 
اس��فار اربعه، هدای��ت و همراهی با خلق در س��یر الی 
اهلل  را از وظایف ع��ارف واقعی می داند. تحمیل نظر بر 
اکثریت – در امر س��اختار حکوم��ت و مصادر کلیدی 
آن - حتی اگر مطابق با حق باش��د در منطق امام کار 
نادرستی اس��ت. حکومت بر مردم است و برای مردم و 

لذا جلب نظر و همراهی مردم در کلیت شاکله حکومت و ارکان آن وظیفه حاکمان 
اس��ت.  خیلی وقت ها سوال می ش��ود که اگر اکثر مردم خواستند در همین زمینه 
اش��تباه بروند چه باید کرد؟ پاسخ آن خیلی واضح است باید روشنگری کرد، حق 
را گفت و آنرا ترویج کرد و با اس��تمداد از فطرت و عقل سلیمی که در انسان ها به 
ودیعه نهاده شده است آنان را همراه نمود. همان کاری که پیامبرانی که حکومت 
داش��تند انجام دادند و همان کاری که امام خمینی در طول س��ال ها جهاد علمی 
و عمل��ی کرد. در دیدگاه رهبر کبیر انقالب و حتی نگاه امام علی)ع( و معصومین 
ه��م این وجود دارد. مگر امام علی نفرموده اند ک��ه »لو الحضور الحاضر ... اللقیت 
حبلها علی غاربها « من نمی دانم آقایانی که حقی برای مردم در تشکیل حکومت 
و مش��روعیت رفتارهای آن قائل نیس��تند و نظریه خویش را با متون دینی تفسیر 
می کنند در انتس��اب این کالم به امام علی)ع( تردی��د دارند یا آن را جور دیگري 
تفس��یر می کنند؟ به هرح��ال در منطق امام خمینی که قطع��ا برگرفته از مبانی 
اس��الم ناب اس��ت، تش��کیل حکومت با زور و قه��ر و غلبه و یا تزوی��ر و نیرنگ بر 
خالف نظر اکثریت، فاقد مش��روعیت است. واضح است که در نظریه امام خمینی 
صرف خواس��ت اکثریت مالک نیس��ت و پیش از آن، کسی که در این مسند قرار 
می گیرد باید از صالحیت ها و ش��رایطی که خدای متعال برای این منصب خطیر 
تعیین فرموده است و پیشوایان معصوم ما نیز اذن و اجازه تصدی این منصب را به 
واجدین شرایط آن به نحو اذن عام داده اند، برخوردار باشد و قرار گرفتن در منصب 
والیت و زعامت جامعه اس��المی بدون کس��ب این صالحیت ها ولو آنکه همه مردم 

هم بدان تن بدهند، از اساس فاقد مشروعیت است.
 نقش و جایگاه مردم خیلی فراتر از آن اس��ت که آن را در یک بخش کوچکی 
ببینیم. در کلیت اندیشه امام این نگاه وجود داشته و حتی عملکرد و سیره عملی 
ام��ام هم این را نش��ان می دهد. از روزی که امام فرص��ت مطرح کردن این نظریه 
را در حدود س��ال 56، 57 به دس��ت آوردند تا لحظه رحلت شان همیشه بر نقش 
م��ردم تاکید کردند. حتی در مورد انتخاب رهبری که نصب عام معصومین را دارد 
و بعضی ها آن را با نصب خاص اشتباه می گیرند، می فرمایند که این باید به واسطه 
رای خبرگان که نماینده مردم هس��تند، انتخاب ش��ود. این امر در چارچوب نظام 
از رهبری تا رده های پایین صادق اس��ت. تاکیدی که امام بر تش��کیل ش��وراهای 
اس��المی داشتند که س��ال ها تعطیل بود و امام تاکید داشتند زودتر شکل بگیرد، 
بر همین اس��اس بود. مطلوب امام این بود که مردم و نمایندگان ش��ان در ساختار 

تصمیم گیری نظام نقش واقعی داشته باشند. 
 برخي معتقدند در سخنان حضرت امام آنجا که به مفهوم 
والیت اشـاره می شـود به یک حق شرعی نظر دارند و آنجایی که به 
امـر حکومت و تعین خارجـی حکومت مربوط اسـت از نقش و نظر 
مردم صحبـت می کنند. مثال در حکم مرحوم بازرگان یا سـخنرانی 
در بهشـت زهرا ایـن مفاهیم وجود دارد و ایشـان 
می گوینـد به پشـتوانه حق شـرعی و به پشـتوانه 
رای و نظـر مردم شـما را به نخسـت وزیری انتخاب 
می کنم. یعنی از دو منبع مشـروعیت سخن به میان 
می آیـد. به همین دلیل خیلی هـا معتقدند که منبع 
مشـروعیت نظـام جمهوری اسـالمی را تک عاملی 
دیدن کار خطایی اسـت. هـم باید بـه حقانیت کار 
داشـت و هم به مقبولیت. هم به مشروعیت شرعی 
و هم مشـروعیت مردمـی. اما در عین حـال رفتار 
امـام را از یـک زاویه دیگر هم مي شـود نـگاه کرد. 
مثال حضرت امام در پاریـس اظهار نظر می کنند که 
روحانیون به حوزه ها باز می گردند، اما در عمل چیز 
دیگـری اتفاق افتاد. امام در پاریس از مفهوم آزادی 
به گونه ای جدي دفاع می کنند اما در عمل، به دلیل 
جنگ یا اقتضائات خاص خود، محدودیت هایی ایجاد 
شـد. این جمله معروف ایشـان که تیتـر روزنامه ها 
هم شـد یادمـان نرفته اسـت که کمونیسـت ها هم 
آزادند به شـرطی که توطئه نکننـد اما امروز چنین 
گروه هایی اجـازه فعالیت ندارند. می خواهیم ببینیم 
این موارد به معنای چرخش دیدگاه های امام اسـت 

 تـا آخر هم امام معتقـد بودند که 
نقـش روحانیت در دنیـای امروز و 
به صورت کلی نقـش هدایت گری 
اسـت و ورود بـه امـور اجرایـی 
ضروري نیسـت و اگر هـم چنین 
نقشـی باشـد جدای از روحانیت 
اسـت. اما در دوره ای چون انقالب 
دچار چالش هایی نظیر ترورها شده 
بـود امام کیان انقـالب را در خطر 
دیدند و به این نتیجه رسـیدند که 

روحانیت وارد عرصه شود.
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یـا مقتضیات و شـرایط، امـام را وادار به 
اتخاذ تصمیم هایی متفاوت کرد. یا اساسـا 
اتفاقاتی کـه افتاد ربطی به امـام ندارد و 

باید دیگران را مسئول آن دانست؟
انصاری: سوال شما چندین سوال بود و جواب هم 
باید چند وجهی باشد. خود این نگاه دوگانه )قرار دادن 
مش��روعیت در مقابل مقبولیت( به نظر من زاویه ای با 
نگاه سیاسی امام پیدا می کند. برخي فکر مي کنند امام 
عنصر ش��ریعت را از یکج��ا  و عنص��ر جمهوریت را از 
جایگاه و خاس��تگاهی دیگر با هم ترکیب کرده اس��ت. 
من موافق این برداش��ت نیستم و در یک جایی نوشتم 
که مقبولیت دیگر چه صیغه ای است؟ تمام زندگی امام 
بر اساس ش��ریعت و احکام الهی بود. محال بود زیر بار 
چیزی بروند که جنبه ش��رعی نداشته باشد. مقبولیت 
به چه معناس��ت؟ اگر این مقبولیت هیچ تاثیری از نظر 
شرعی در مشروعیت س��اختار حکومت و تصدی آن و 
اعمال آن نداش��ته باش��د که لغو و بی ربط می شود. اگر 
ش��رعا و عقال شرط الزم اس��ت پس شرط شرعی است 
و فقدان آن باعث س��لب مش��روعیت می شود ولو بنحو 
جزئی��ت چون اخالل در جزء الزم و بی بدیل، به اخالل 
در کل می انجامد. بعضی ها می گویند این شرطی است 

عقلی برای تش��کیل حکومت. یعنی چه؟ مگر تش��کیل حکوم��ت بدون مقبولیت 
مردم��ی امکان پذیر نیس��ت و مگر اکثر قریب به اتف��اق حکومت ها در طول تاریخ 
تحمیلی و برخالف خواس��ت اکثر مردم نبوده اند؟ ظاهرا منظورش��ان این است که 
به حکم عقل اگر حکومتی با خواس��ت اکثریت همراه باش��د اهدافش را بهتر پیش 
می برد. معنای این سخن آن است که اگر هم مخالف با خواست اکثریت بود به لحاظ 
ش��رعی، تش��کیل چنین حکومتی – که قاعدتا باید با زور و غلبه و یا روش هایی 
غیر مبتنی بر همراهی و حمایت مردم باشد – از لحاظ شرعی اشکالی ندارد. این 
همان چالش اصلی اس��ت و معتقدم این اندیش��ه با اندیش��ه سیاسی امام در باب 
حکومت مشروع سنخیتی ندارد. امام بارها با صراحت قبل و بعد از پیروزی انقالب 
گفته اند که مردم حق دارند و بر اس��اس این حق وظیفه دارند که در سرنوش��ت 
خودش��ان دخالت کنند. اصوال تمامی پیام ه��ا و فتواهایی که امام در رفراندوم ها و 
انتخابات مختلف داش��ته اند و ش��رکت در انتخابات را واجب شرعی و حتی واجب 
عینی غیرقابل گذش��ت و تفویض دانسته اند، مبتنی بر وجود همین حق و وظیفه 
بوده است. تأکید امام بر وجوب برگزاری انتخابات آزاد و وظیفه دولت و مجریان در 
تضمی��ن آزادی انتخابات و حرمت مداخله مجریان و یا نیروهای نظامی و انتظامی 
در انتخاب��ات نی��ز دقیقا با اتکای به همین حق و اینکه این گونه دخالت ها در تضاد 
با حق مردم می باش��د، بوده است. پس مقبولیت مردمی حکومت به عنوان شرطی 
ترجیحی یا تزیینی و یا ش��رطی عقلی برای اینکه حکومت مسائلش را بهتر پیش 
ببرد نیس��ت. این حق مردم است. الناس مسلطون علی اموالهم )و در برخی متون: 
علی انفس��هم( و دالیل فراوان نقلی و عقلی دیگر پشتوانه این اصل است. حکومت 
صحنه تصمیم گیری نس��بت به هس��تی و مایملک مادی و معنوی یک کش��ور و 

شهروندان آن است. مثال می خواهیم در شهری شهردار 
انتخ��اب کنیم، فردا می خواهد ب��ا وضع مقررات حدود 
آزادی های ما را در س��اخت و ساز، رفت و آمد، نظافت 
و ده ه��ا مقوله دیگر تعیین و مح��دود کند. می خواهد 
از ش��هروندان برای خدماتی که به آن��ان ارائه می دهد 
عوارض بگیرد. در س��طحی باالتر مجلس قانونگذاری با 
وض��ع قانون در تمامی ام��ور مربوط به حیات و زندگی 
مردمان یک کش��ور اعمال نظر ال��زام آور می کند و قوه 
مجری��ه ای که مس��ئولیت اجرا و اق��دام عملی در این 
سطح گسترده را بر عهده دارد و نهاد اصلی در حکومت 
یعنی رئی��س و رهبر حکومت یا ش��ورای رهبری یک 
حکوم��ت که تصمیمات مهم��ی همچون جنگ و صلح 
و سیاس��ت های و راهبردهای کالن سیاسی و اقتصادی 
و فرهنگ��ی و نصب و عزل فرمانده��ان و .... را بر عهده 
دارد، بگوییم مردم در تشکیل ساختار حکومت و تعیین 
و انتخاب مصادر حکومتی که تأثیر و سایه  تصمیمات و 
قوانین و اقدامات عملی اش بر تمامی عرصه های زندگی 
آنان گس��ترده است هیچ حق شرعی ندارند، این سخن 
ب��ا هیچ یک از مبانی اندیش��ه امام س��ازگار نبوده بلکه 
کامال بر ضد آن اس��ت. البته اصل و اس��اس حاکمیت 
حقیقی از آن خداست و کسانی که خداوند به آنان اذن 
داده اس��ت. معصومین)ع( برای دوران غیبت شرایطی را برای حاکم مشروع و ولی 
فقیه ذکر فرموده اند. اما آیا این شرایط کافی است؟ اگر همه شرایطی را که خداوند 

گفته، دارا باشد آیا می تواند با زور بیاید حکومتی تشکیل دهد؟ خیر.
 بـا زور نمی تواند اما چرا می گوییـم چنین فقیهی والیت 
دارد؟ حضـرت امام در جواب اسـتفتایی از سـوی دبیرخانه مرکزی 
ائمـه جمعه که پرسـیده بودند والیـت فقیهان به چـه میزان و چه 
شرطی است می گویند فقها در جمیع صور والیت دارند اما تولی این 
منصب با بیعت مردم اسـت. این که والیـت دارد را قبل از تولی هم 

می گویند که دارد و این بر می گردد به صالحیت ها. 
انصـاری: این بحث نیاز به ی��ک مباحثه فنی طوالن��ی دارد. حضرت امام در 
مباحث دروس والیت فقیه نیز فرموده اند فقهای جامع الشرایط والیت فعلیه دارند. 
شاید از جهتی این بحث نظیر بحثی باشد که در بیان  مراتب حکم شرعی مرحوم 
آخوند خراس��انی تفکیک کرده اس��ت و از مرتبه اقتضا و انشا و فعلیت و تنّجز نام 
برده اس��ت.  اینکه مراد حضرت امام از فعلیت والیت چیس��ت، خارج از مجال این 
گفتگو اس��ت . اجماال برداش��ت من از مجموعه مطالب حضرت امام و از جمله آن 
مطلبی که ذکر کردید در باب والیت و حکومت  این اس��ت که مش��روعیت یافتن 
تصدی منصب والیت و امامت مس��لمین یک روندی دارد. اول صالحیت ذاتی و یا 
اکتسابی می خواهد که ما در مورد معصومین معتقدیم که شکل دیگری دارد و در 
عصر غیبت امام معصوم به اتفاق آرا گفته شده است که ما دیگر معصومی که با نام 
و نشان تعیین شده و امامتش واجب االتباع باشد  نداریم. در این دوران هر کس که 
موفق به کسب شرایط دشواری که برای فقیه جامع الشرایط ذکر شده است گردید، 

همیـن االن نـه فقـط نسـبت به 
حضرت امام بلکه نسـبت به مقام 
معظـم رهبری هـم ایـن اجحاف 
)معرفی تک بعدی) انجام می شود. 
من بر اساس شـناختی که نسبت 
به اندیشـه و سـیره عملی ایشان 
دارم می توانـم بگویم که در موارد 
بسیاری این اتفاق می افتد. ایشان 
که در قید حیات هسـتند تحریف 
مي شـوند چه برسـد به امـام که 
وجودشـان  از  اسـت  سـال   25

بی بهره ایم.
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صالحیت قرار گرفتن در این منصب را می یابد اما این به تنهایی کافی نیست چون 
حاکمیت از آن خداس��ت و منشأ مشروعیت خداست و پیامبر هم به واسطه حکم 
خداوند واجب االطاعه اس��ت. قرار گرفتن در این مس��ند نیازمند اذن خدای متعال 
اس��ت و طبق ادله و روایاتی که حضرت امام در والیت فقیه بیان کرده اند این اذن 
و نصب عام نه نصب خاص که با اس��م و رس��م و مشخصات باشد، در دوران غیبت 
برای فرد واجد و جامع ش��رایط صادر ش��ده است. نصب عام این است که هر کس 
که واجد این ش��رایط و صالحیت هایی که تعیین ش��ده است گردید، برای تصدی 
مس��ند حکومت از سوی ائمه)ع( مأذون است. منشأ مش��روعیت به همین امر باز 
می گردد اما آیا ش��رط دیگری وجود ندارد؟ آنچه از صریح عبارت امام در این نامه 
و مطالب مختلفی که در کتاب والیت فقیه فرموده اند بر می آید این است که تولی 
امر حکومت بس��تگی به رأی اکثریت مس��لمین دارد که در گذشته از آن به بیعت 
تعبیر می ش��ده است. »تولی« غیر از »والیت« است که با احراز شرایط و به واسطه 
اذن ع��ام امام معصوم فعلیت یافته اس��ت. تولی امر حکوم��ت یعنی پذیرفتن این 
مس��ئولیت و گردن نهادن به آن و به دس��ت گرفتن زمام حکومت. این امر طبق 
نظر حضرت امام مش��روط به بیعت )رأی اکثریت( است. این شرط که محقق شد 
آنگاه روند مش��روعیت تصدی این مس��ند کامل می شود و اوامر حکومتی و قوانین 
چنی��ن حکومت��ی بر عموم آحاد جامع��ه و حتی بر عموم فقهای واجد ش��رایط و 
دارای والیت فعلیه – نه والیت بالفعل - نیز واجب االتباع اس��ت. در دوران غیبت، 
که کس��ی با نام و نش��ان از سوی ائمه به عنوان امام مسلمین تعیین نگردیده است 
ش��اید در برهه هایی همزمان ده ها نفر مجتهدین عادل جامع الشرایط وجود داشته 
باش��ند که همگی برای تصدی امر والیت و حکومت دارای صالحیت و دارای اذن 
عام امام معصوم می باش��ند اما نهایتا کسی متولی و متصدی امر حکومت می شود 
ک��ه بیعت و رأی اکثریت مردم را )به صورت مس��تقیم و یا بواس��طه رأی خبرگان 

منتخبین مردم( کسب نماید. 
به یک مسئله خیلي مهم دیگر هم در فهم نظر امام از متون ایشان باید توجه 
داشت. آثار امام از 60 – 70 سال پیش وجود دارد. از کشف االسرار تا رساله والیت 
فقیه و سخنرانی های ایشان در آستانه انقالب و بعد هم دوران حیات بعد از انقالب. 
روند تفاوت  تحلیل ها و تغییر معانی واژگان را باید در نظر بگیریم. ادبیات سیاسی 
زمان قاجار و رضاخان و پهلوی دوم و ادوار بعد از انقالب را باید در نظر گرفت. مثال 
همین امروز باید نگاه کرد که واژگانی مانند چپ و راس��ت در گذشته چه معنایی 
داش��ت و امروز چه معنایی دارد. یک روزی در دهه چهل و پنجاه به کمونیس��تها 
»چپ« اطالق می ش��د اگر فردی در آن زمان گفته باش��د چپ ها بی دین هستند 
سخن بجایی بوده است. اما در دوره ای هم خط امام به جناح چپ معروف بود. اگر 
این تحوالت گفتمانی و واژگانی  را در نظر نگیریم دچار تضاد و تناقض می شویم. 
نوع نگاهی که در اندیش��ه سیاس��ی در 50 س��ال پیش بوده و بار معنایی ای که 

اصطالحات و تعابیر در آن دوران داشته با امروز خیلی 
تفاوت دارد. امام در م��ورد اجتهاد گفته اند که اجتهاد 
مصطل��ح و معهود در حوزه ها کافی نیس��ت. مجتهد از 
نظر امام کس��ی است که نظر کارشناسانه اجتهادی در 
مس��ائل گس��ترده و پیچیده امروز جامعه داشته باشد. 
وقت��ی ام��ام این را بی��ان می کند اصطالحات��ی به کار 
می برد که به قول خود حضرت امام بخشی از آن معهود 
و بخش��ی نو است. این دوگانگی نیست بلکه یکی است 
ولی در بیان آن تف��اوت وجود دارد. امام وقتی یک جا 
اصطالح مش��روعیت را به کار می برد و جای دیگر رای  
مردم را مطرح مي کند اینطور نیس��ت که هر کدام را از 
جایی گرفته باش��د. خیر مشروعیت حکومت دینی در 
اندیشه امام در همین نکته است که این صالحیت های 
قبلی باشد، فقیه واجد شرایط باشد، دارای والیت فعلیه 
با اذن عام ائمه هم باشد و بعد این روند رای گیری طی 
شود و این می شود حکومت مشروع. خارج از این روند 
هر چیزی باش��د به نظر بنده و با برداش��تی که از آرای 

امام دارم مشروعیت آن دچار خدشه است. 
در پاسخ به بخش دوم سئوال قبل شما یعنی تفاوت 
بین مواضع امام در مقاطع مختلف باید بین خط مشی، 

اس��تراتژی، تاکتی��ک، عمل و ... هر کدام فرق گذاش��ت. همانط��ور که بین قانون 
اساس��ی و قان��ون عادی و مصوب��ات دولت و بخش نامه ها تفاوت وج��ود دارد. امام 
هم یک خط مش��ی کلی دارد و یک س��ری اصول پایدار و ماندگار را ترسیم و یک 
س��اختاری را تبیین کرده اند که این ها تغییرناپذیرند اما در بعد عمل و در مواجهه 
با پدیده ها و وقایع اتفاقیه، متناس��ب با موضوع و شرایط و مقتضیات هر پدیده در 
زمان خود موضع گرفته اند.  ش��اید امام با پدیده ای مش��ابه ام��ا در زمان و مکانی 
متف��اوت، دو گونه عمل می کردند. این را نباید تض��اد و تناقض دید. اگر بخواهیم 
مث��ال بزنیم رفت��ار ائمه معصومین م��ا در دوره های مختلف اس��ت. یک جا صلح 
انجام ش��ده و جای دیگر جنگ. یک جا ب��ا حکومت وقت همراهی کرده اند و وارد 
تش��کیالت ش��ده اند و یکجا به مبارزه برخاسته اند آیا این به معنای عدول از اصول 
است؟ خیر. شرایط متفاوت، عملکرد متفاوتی را می طلبد به شرطی که با آن اصول 
و مبانی اساسی تغییرناپذیر در تعارض نباشد. بنابراین اگر عملکرد فردی که شعار 

عدالت داده است بشود ظلم، مسلم است که اشکال وارد است. 
در بررس��ي اندیش��ه و عملکرد امام خمیني تا آنجایی که من تحلیل و بررسی 
کرده ام، از قبل از انقالب تا امروز که آثار امام را بارها مطالعه کرده ام و به حجیت 
آن اعتقاد دارم، البته نه به عنوان یک فرد معصوم بلکه به عنوان کسي که در عمل 
صداقت و درس��تی راهش را در عالی ترین سطح دیده ام، چنین تضاد و تناقضی در 
زندگی و اندیش��ه امام وجود ندارد اما تفاوت هایی که بر اس��اس مقتضیات زمانی 
ایجاد می ش��ود وجود دارد. مثال ادامه جنگ در دس��تور کار اس��ت و بعد به صلح 
می رس��یم. مش��ابه آن را امروز هم می بینیم. مذاکره با آمریکا در دوره ای به دلیل 
اینکه آن ها از موضع برتری خودشان نگاه می کردند، نقطه ضعف به حساب مي آمد 
و در دوره ای به عنوان تعامل س��ازنده مي تواند مایه عزت باش��د. این مقوالت خط 
قرمز نیس��ت بلکه به مصلح��ت جامعه و نظر تصمیم گیرن��دگان باز می گردد. در 

جنگ ها و صلح ها هم این گونه است. 
در رابط��ه با نظر و عمل ام��ام در موضوع دخالت روحانیت ک��ه گفتید بر این 
ب��اورم که  تا آخر هم امام معتقد بودند که نق��ش اصلی روحانیت در دنیای امروز 
و به صورت کلی نقش هدایت گری اس��ت و ورود به امور اجرایی ضروري نیست و 
اگر هم چنین نقش��ی باشد جدای از نقش اصلی هدایتگری روحانیت است. اما در 
دوره ای چون انقالب دچار چالش هایی نظیر ترورها و ضعف عملکرد دولت ها شده 
بود، امام کیان انقالب را در خطر دیدند و به این نتیجه رسیدند که روحانیت وارد 
عرصه ش��ود. این یک خط مش��ی همیشگی نیس��ت و نگاه کالن امام که روحانیت 

همان نقش هدایت گری خود را داشته باشد همچنان وجود دارد. 
راجع به کمونیست ها هم به نظر من امام تا آخر عمرشان به همان حرف معتقد 
بودند ولي طبعا بین بیان اندیشه و بین توطئه و ترور و خشونت تفاوت هست. آنان 
آزادند که اندیش��ه خود را بیان کنند اما در لوای اندیش��ه نباید توطئه کنند. یادم 
هست که من آن زمان )سال 58( در دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی دانشگاه تهران درس می خواندم  وضعیت 
ب��ه گون��ه ای بود ک��ه 98 درص��د مردم ب��ه جمهوری 
اس��المی رای دادن��د ولی در  دانش��کده م��ا به عنوان 
انجمن اس��المی در به در دنبال اتاق می گشتیم حتی 
جا برای درس اس��اتید نبود از بس ک��ه همه اتاق ها از 
سوي کوموله و دموکرات و چریک هاي فدایي و دیگران 
اش��غال شده بود. آنها رس��ما آنجا اعالمیه زده بودند و 
سوءاس��تفاده از آزادی بیان را بدانجا رسانده بودند که 
بی ش��رمانه نوشته بودند »محل جمع آوری پوتین و پتو 
و اس��لحه و پول برای مبارزه ب��ا جاش های خمینی در 
کردستان«! این را هیچ منطقی نمی پذیرد. این مسائل 
تبیین نشده است و امروز که ما با جریانی در دانشگاه ها 
روبرو می ش��ویم که نظری دارد و شاید بعضی ها آن را 
دوست نداشته باشند و مشابه سازی هایی برای مقابله با 
آن انجام می ش��ود و نتیجه اش می شود اینکه می بینیم. 
یعنی به جای آنکه مس��ائل گذش��ته ب��ه خوبي تببین 
ش��ود با این گونه اقدامات، متهم��ان دیروز و منافقین 
و تروریس��ت ها  تبرئه می ش��وند. در چنان فضایی امام 
یک سخنرانی هشدارگونه اي خطاب به دولت موقت در 

 امام یک چهره ملی و فراتر از آن 
یک چهـره بین المللی و ذخیره ای 
برای اسالم است. اگر ما امام را به 
عنوان یک فردی که مقابله کننده 
با یک جریان سیاسی خاص است 
معرفی کنیم یا رهبـری را به نفع 
یک جناح سیاسـی خاص مصادره 
کنیـم در وهلـه اول ظلـم به این 
بزرگواران اسـت و در مراحل بعد 
ظلـم به مـردم و عالقه منـدان به 

آن هاست.
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مورد این مس��ائل ایراد کردند ولی در مقابل تعداد زیادی س��خنرانی دارند که از 
حق آزادی مردم و اقلیت ها و ... دفاع می کنند. چرا این ها تکرار نمی شود ولی آن 
یک سخنرانی که برای مقابله با جریان تجزیه طلب و معاند بود را بزرگ می کنند؟ 
امام تا آخر بر روی آزادی بیان و اندیش��ه و حق تعیین سرنوش��ت مردم از طریق 

خودشان تاکید داشتند.
چرا شـما بـرای مقابله بـا این گونـه معرفـي تک بعدی 
اندیشـه های امـام کاری نکردیـد؟ چـرا شـما برنامه هایـی نظیـر 
»شـاخص« نساختید؟ به شـاخص صدا و سیما از سوي  حاج حسن 
آقای خمینی تا دیگران در موسسـه اعتراض کردند و گفته شد که 
معرفي این شـخصیت یک بعدي از امام درست نیست ولی خودتان 
هم این امکان را دارید که برنامه هاي مورد نظر خودتان را بسـازید 

ولی چرا کاری نکرده اید؟
انصـاری: ما تا این ح��د که امکانات داریم و مصحل��ت دیده ایم فعالیت هایی 
داشته ایم. در واقع ما نمی خواهیم خدای نکرده فضای تقابل با دیگر مجموعه های 
نظام داشته باشیم. طبق نظر حضرت امام حفظ نظام برای ما خیلی مهم و از اهم 
واجبات اس��ت )البته نه به هر قیمتی(. کلیت این نظامی که توسط یک فیلسوف، 
فقیه و عارف بعد از قرن ها مس��تقر شده اس��ت برای ما مهم است و نمی خواهیم 
چالش های این شکلی و در امور سلیقه ای تبدیل به بحران شود. گروهی هستند 
که یک بحث فکری را تبدیل به یک جنجال سیاس��ی علیه بزرگان نظام می کنند 
و ما از این اتفاق پرهیز می کنیم. اما به اندازه وسع خودمان گفته ایم ولی متاسفانه 
ابزارهایی که باید منتقل کنند بعضا همراهی ندارند و یک سویه حرکت می کنند و 
این به زیان همه است. همین االن نه فقط نسبت به حضرت امام بلکه بعضا نسبت 
به مقام معظم رهبری هم این اجحاف انجام می ش��ود. من بر اساس شناختی که 
نس��بت به اندیشه و سیره عملی ایشان دارم می توانم بگویم که در موارد بسیاری 
ای��ن اتفاق می افتد. همین چند روز پیش توفیق داش��تم که در نمایش��گاه کتاب 
میزبان ایش��ان در غرفه موسسه باش��یم، همان نگاه همیشگی که ایشان در مورد 
کتاب و اندیش��ه و آزاد اندیش��ی در ساحت مباحث علمی از قبل از انقالب داشته 
و دارند کامال مش��هود بود این واقعیت و نگاه با آن تصویری که برخی رس��انه ها 
می س��ازند کامال متفاوت است. ایشان که در قید حیات هستند تحریف مي شوند 
چه برسد به امام که 25 سال است از نعمت وجودشان بی بهره ایم. ای کاش رسانه 
ملی ما متوجه این معنا می ش��د که نظر امام و رهبری و قانون اساس��ی این است 
که این رسانه ملی است و باید بازتاب دهنده مسائل و دغدغه های ملی باشد. امام 
یک چهره ملی و فراتر از آن یک چهره بین المللی و ذخیره ای برای اس��الم است. 
اگر ما امام را به عنوان یک فردی که مقابله کننده با یک جریان سیاس��ی خاص 
است معرفی کنیم یا رهبری را به نفع یک جناح سیاسی خاص مصادره کنیم در 
وهله اول ظلم به این بزرگواران است و در مراحل بعد ظلم به مردم و عالقه مندان 
به آن هاس��ت. ما با این مس��ئله واقعا مش��کل داریم و این مصادره در خیلی جاها 
صورت می گیرد و نمی دانیم که این موضوع را کجا باید اعالم کنیم و به چه کسی 
ش��کایت ببریم. اینکه می گوییم اعتراض داریم از س��ر دلسوزی است و می گوییم 
این به نفع نظام و امام و رهبری و مردم نیست. این چتری که بر سر مردم مظلوم 
جهان گس��ترده شده است را باید حفظ کنیم و کاری نکنیم که دائما حلقه یاران 
انقالب تنگ تر شود و حتی به نزدیکان به این تفکر هم با نگاه های کوته بینانه انگ 

بزنیم و حذفشان کنیم. 
 شـما گفتید که به تعبیری باید خود امام را منبع اجتهاد 
قرار دهیم و در ظاهر بعضی از الفاظ و عبارات که می تواند متشابهات 
و مقتضیات زمان باشـد، درجا نزنیم و به محکمات اندیشـه ایشان 
رجـوع کنیـم و راهنمای آینده خـود قرار دهیـم. مکانیزم اجتهاد 
روش مندی که در اندیشـه امام باید اتفاق بیافتد کدام اسـت تا در 
سـطحی که االن امام را می شناسیم درجا نزنیم بلکه فراتر برویم و 
امامی را تصور کنیم که می خواهـد برای دوران های آینده گام های 
متعالی تـری بـردارد. مثال بـرای درك متعالی تر از همین اندیشـه 
والیت فقیه که مطرح شـد و پاسخ به نیازهای زمان، چه سازوکاری 

باید داشته باشیم؟
انصاری: من فکر می کنم در این بخش باید بس��یار کار کنیم. اوال اینکه باید 
دف��اع کنیم از اینکه ما ب��ه چنین چیزی نیاز داریم وگرن��ه دچار همان تحجری 

می ش��ویم که به بن بس��ت ناکارآمدی نظ��ام می انجامد. هر نظامی در ش��رایطی 
می توان��د کارآمدی خ��ودش را حفظ کند که قابلیت انطباق ب��ا مقتضیات روز را 
داشته باشد. نظام جمهوری اسالمی هم در این دنیای پر تالطم و متحول باید از 
لحاظ مبانی و س��اخت های فکری و اندیشه ای و سیاسی قابلیت انطباق با مسائل 
پیش رو را داشته باشد. بخشي از این تطبیق از رهگذر همین والیت فقیه که در 
راس نظام است، صورت می گیرد. خوشبختانه امام این موضوع را پیش بینی کرده 
است. بخش دیگر آن هم باز گذاشتن باب اجتهاد در موارد اساسی نظام است. این 

خیلی مهم است. اگر این باب مسدود شود دچار خطر بزرگی می شویم.
خوش��بختانه تولیت موسسه چند سال اس��ت که این بحث را مطرح کرده اند 
و  نشس��تهای علمی هم برگزار شده اس��ت. در عین حال همانگونه که ایشان نیز 
تأکید دارند مراقبت همه جانبه ای می طلبد چون این اجتهاد یک شمش��یر دولبه 
اس��ت یعني کساني می توانند به عنوان اجتهاد در اندیش��ه امام، کل این اندیشه 
را زیر س��وال ببرند. اجتهاد اصول و چارچوب و قاعده دارد. اجتهاد در مقابل نص 
جایز نیس��ت. همچنین کس��ی می تواند اجتهاد کند که صالحیت های اجتهاد را 
داش��ته باش��د، بر منابع و اصول و منطق آن باید تسلط داشته باشد. ما باید ابتدا 
خطوط اساس��ی گفتمان امام را شناس��ایی کنیم و محکمات اندیشه ایشان را که 
جزو اصول اسالم ناب هس��تند، بشناسیم. اینکه در مواجهه با پدیده های مختلف 
در عمل چه باید کرد، کار مرحله بعدي اس��ت که آن هم باید بر اس��اس دیدگاه 
واقع بینانه امام که در فلس��فه خود داشتند، مشخص شود و با بهره گیري از اصول 

و خط مشی ها عمل کنیم.
 امام یک آزادی خواه بود و وقتی که قرائت ما از گفتمان ایش��ان و ش��خصیت 
ایشان به یک گفتمان و شخص ضدآزادی تبدیل شود، دیگر امام خمینی نیست. 
امام یک عدالت خواه بود و طرفدار ساده زیس��تی برای رهبران و دولت مردان بود. 
امام یک متعبد واقعی در پیش��گاه خداوند بود. پس اگر نوعی تفسیر روشنفکرانه 
از امام داش��ته باش��یم که حضور یاد خداوند در آن جایی نداشته باشد دیگر امام 
خمینی نیس��ت. استکبارس��تیزی از دیگر ویژگی های امام بود. باید توان تفکیک 
قضایای حقیقیه از قضایای خارجیه را در مطالب امام داش��ته باش��یم . امام یک 
زمانی می گویند که ما با آفریقای جنوبی نمی توانیم رابطه داش��ته باش��یم منتها 
آفریقای جنوبی آن زمان که در آن نظام آپارتاید حاکم بود و بعد از سقوط آن ها 
دیدی��م  ک��ه روابط خوبی هم برق��رار کردیم. این مغایرتی با اندیش��ه و نظر امام 
ندارد اما در س��وی دیگر مسئله آزادی قدس و وجوب رهایی فلسطین از چنگال 
صهیونیس��م از خطوط قرمز اندیشه امام است و دلیل آن هم روشن است. دولتی 
که بر غلبه و تجاوز و خونریزی و به معنای واقعی دروغین تش��کیل ش��ده اس��ت 
هرگز مش��روعیت ندارد. غرب ستیزی در اندیش��ه امام نیست اما استکبارستیزی 
در اندیش��ه امام وجود دارد. اگر آمریکا و دیگر کشورهاي استکباري روزی تغییر 
ماهیت بدهند و از مش��ی اس��تکباری خود فاصله بگیرند، می توان با آن ها رابطه 
خوبی هم داش��ت. ولی رژیم سیاسی غاصب صهیونیستی که کشور آبا و اجدادی 
فلس��طینیان مظلوم و رانده را اشغال کرده اند و بنیانشان بر غصب و جنایت بوده 
و هس��ت به هیچ وجه و در هیچ روزی مش��روعیت ندارند و نمی توان این موضوع 
را از اندیشه امام خمینی حذف کرد. اگر کسی روزی چنین ادعایی بکند قطعا از 

راه امام فاصله گرفته است. 
یکی از مهم ترین خطوط قرمز اندیش��ه امام این اس��ت که خدشه ای به اعمال 
ح��ق حاکمی��ت مردم وارد نش��ود. این موض��وع مصداق می خواه��د چون وقتی 
می گویی��م حق حاکمیت مردم، میدان اصلی بروز و ظهور آن در انتخابات اس��ت 
که امام همواره بر وظیفه فراهم نمودن بستر برگزاری انتخاب آزادانه مردم بدون 
تحمیل و دخالت تاکید داشتند. در انتخابات »میزان رأی ملت است«. پیوند دین 
و سیاس��ت و همچنین اصل والیت فقیه با دیدگاه و قرائتی  که امام داش��تند که 
هیچ در تقابل با حق حاکمیت و آزادی مردم واقع نمی شود بلکه حامی و پشتیبان 
حقوق مردم اس��ت، از دیگر محکمات تفکر امام خمیني اس��ت.  می توان نظامی 
را در ایران فرض کرد که خدای ناکرده به مرور زمان دیگر والیت و اس��الم در آن 
نقشی نداشته باشند اما قطعا مشروعیت چنین نظامی را با هیچ منطقی نمی توان 
بنام اجتهاد در اندیش��ه امام تصور کرد. بنابراین اجتهاد در اندیش��ه امام شرایطي 

دارد که مبنا قرار دادن محکمات تفکر امام، الزمه آن است. 
 مجددا از این که در این گفت وگو شـرکت کردید از شما 

متشکریم. 



58

پرونده دوم

شماره نهم/ خرداد ماه 1394

مقدمه
بدون شک یکی از مؤلفه های توسعه در هر جامعه ای توسعه فرهنگی است. اگر فرهنگ را الگوی اندیشیدن، عمل کردن 
و دربرگیرنده باورها، اعتقادها و ارزش ها و آرمان ها بدانیم که در آن هنر، فنون و آداب جامعه هم وجود دارد، این فرهنگ 
در مجموعه گروه های جامعه و اقشار ملت تجلی پیدا می کند و به تعبیری می توان گفت، عامل اصلی ایجاد انگیزش و موتور 
حرکت نیروی انسانی یک کشور به حساب می آید. یعنی اگر یک کشور از بعد فرهنگی توفیق داشته باشد، موتور و مجموعه 
انرژی دهنده سایر عرصه ها را دارد. اگر کشوری از بعد فرهنگی دچار مشکل باشد، انگیزه الزم و زیربسترهای دائم را برای سایر 
عرصه ها هم نخواهد داشت. امروزه بحران فرهنگی به صورت پدیده ای غیر قابل کنترل در کشورهای در حال توسعه درآمده 
است؛ عاملی که اسالم و تمامی مسلمین جهان را نیز تهدید می کند. اگرچه این آسیب در حال حاضر در حال نشان دادن خود 
است، برای جامعه ایران هشدار نسبت به چنین خطراتی آشناست، زیرا بیش از حدود سه دهه قبل هشدارها نسبت به چنین 
خطری را دریافت کردند. این نوشتار در صدد بازاندیشی در گفته ها و اظهارات امام خمینی)ره) درباره خطرات فرهنگی است. 
درحقیقت، پاسخ به این سؤال که امام خمینی)ره) به عنوان معمار انقالب ایران مهم ترین مشکالت فرهنگی را که منجر به عدم 
تحقق توسعه در این کشورها و از جمله ایران شده است شامل چه مواردی می دانستند؟ و راه حل فائق آمدن بر این مشکالت از 
نظر معظم له چیست؟ برای یافتن پاسخ از نظریه بحران اسپرینگز بهره گرفته شده است.

  دکتر علی باقری دولت آبادی
  بیتا سلگی

مشكالت فرهنگی جهان اسالم 
و راهكارهاى آن 
از ديدگاه امام خمینی
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نظریه  بحران توماس اسپرینگز
از دید توماس اسپرینگز، هدف نظریات سیاسی، فراهم کردن بینشی همه جانبه 
از جامع��ه سیاس��ی با نگاهی نقادانه ب��ه منظور درک و فهم پذیرش��دن آن و رفع 
نارس��ایی ها و کاستی های آن و بازگرداندن س��المت به جامعه از طریق مواجهه با 
ریشه های بی نظمی و غلبه بر آن هاست. به عبارت دیگر، هدف نظریات سیاسی از 
دید توماس اسپرینگز درمان روانی جامعه سیاسی و کمک به آن است تا از طریق 
آن بتوان بر مش��کالت سیاس��ی جامعه فائق آمد و چالش های آن را برطرف کرد. 
این روش غایت و تناسب نظریه های سیاسی، روش نظریه پرداز در نگارش اثر خود 
و درنهایت، هدف آن را مش��خص می کند و با ذکر مثال از نظریه پردازان بزرگ آن 
را توضیح می دهد. نظریه بحران توماس اس��پرینگز راه قرائت اندیشه های سیاسی 
را آموزش می دهد. توماس اس��پرینگز از جمله س��نت گرایان علم سیاس��ت است 
که قائل به بهره گیری از روش های تاریخی، فلس��فی و انسان شناس��ی در مطالعه 
علوم سیاس��ی است. کوشش های او در راستای فهم نظریه های سیاسی، چارچوبی 
نظری، فلس��فی، منطقی و کارب��ردی ارائه می دهد که به کمک آن می توان منطق 
درونی و روش فهم هر نوع نظریه پردازی را کشف کرد. در گام اول، با نام بحران و 
مش��اهده بی نظمی مدعی است که اندیشمندان سیاسی هر دوران بشدت واقع گرا 
هس��تند و اندیشه های سیاسی آنان پاس��خ به مشکالت محیط سیاسی آنان است. 
بر این اس��اس، نظریه های سیاس��ی صرفاً تفریحی آکادمیک نیس��ت، بلکه عمیقاً 
به موضوعات عملی و روزمره سیاس��ت مربوط اس��ت. تالش آن ها بر این است که 

تصویری جامع و درکی نسبی از دنیای سیاست ارائه دهند )برزگر، 1383: 48(.
ام��ام خمینی)ره( نی��ز در این مرحله بحران های فرهنگی در جوامع اس��المی 

را مشاهده کردند و از بی نظمی، فراموشی فرهنگ اصیل اسالمی رنج می بردند.
گام دوم، با نام تش��خیص درد پس از مش��اهده بی نظمی جس��ت وجوی دلیل 
بی نظمی اس��ت که بحثی دلیل شناسانه است )عباس تبار فیروزجاه، 1385: 55(. 
فقط ذهن یک آدم بس��یار عجیب می تواند پس از مش��اهده  بی نظمی آرام بماند. 
در چنین حالتی قلب و ذهن انس��ان سالم او را به مطالعه بیشتر وامی دارد. انگیزه  
طبیعی »منطق« پویای مش��اهده و توجه طبیعی ذهن نگران پژوهش بیش��تر را 
موجب می ش��ود، راه حل ارائه شده برای اولین مش��کل در جواب »چه چیز خراب 
است؟« سردرگمی جدیدی را می آفریند. پاسخی که در مرحله مشاهده بی نظمی 
ارائه می ش��ود، خود نطفه سؤاالت بعدی است. هیجاناتی که نظریه پرداز را در آغاز 
به تحقیق واداشته بود هنوز فعال است، زیرا در این مرحله هنوز راه حلی برای رفع 

بی نظمی به دست نیامده است )اسپرینگز، 1389: 79(.
در این مرحله حضرت امام)ره( پس از مش��اهده بی نظمی و بحران فرهنگی در 
جوامع اس��المی نتوانس��تند این بحران را به حال خود ره��ا کنند و به دنبال علل 
این موضوع بودند. پس درد را در این مرحله تش��خیص دادند و متوجه شدند چرا 

و به چه علّت جامعه مس��لمین دچ��ار بحران فرهنگی 
شده است.

گام س��وم، نظم و خیال بازس��ازی جامعه نام دارد. 
مش��اهده بی نظمی، به غیر از مش��کل تشخیص علل، 
مسئله دیگری را نیز مطرح می کند. این مسئله موضوع 
نظم سیاس��ی درست است. اگر شخصی اوضاع سیاسی 
را که در آن زندگی می کند به نحوی نامنظم تشخیص 
ده��د، معنی اش این اس��ت که نظام مرتب و درس��ت 
می تواند به وجود آید. از این رو، نظریه پرداز باید به این 
سؤال جواب دهد که اگر این اوضاع خراب است، اوضاع 
درست کدام است؟ اگر این بیماری  است، سالمت کدام 

است؟
حضرت ام��ام)ره( بع��د از اینکه درد را تش��خیص 
دادند به دنبال ارائه جامعه مطلوب نظرشان بودند. پس 
جامعه حاضر را که دچار بحران فرهنگی شده با جامعه 

ایده آل خویش بازسازی کردند.
گام آخر راه درمان اس��ت و آخرین جزء نظریه های 
سیاسی »ارائه راه حل«، پیشنهادها و توصیه های عملی 
اس��ت. این توصیه ه��ا گاه صریح و گاه تلویحی اس��ت 

)داوری، 1358: 270(.

در گام آخر حضرت ام��ام)ره( راه حل ها و تجویزهای خود را برای برون رفت از 
چالش های فرهنگی عدم تحقق توسعه را عنوان می کنند؛ توصیه هایی که اگر اجرا 
ش��وند، بس��یاری از چالش های فرهنگی حل خواهد ش��د. برای درک اندیشه های 
حضرت امام)ره( طبق نظریه بحران باید ابتدا ش��رایط زمانی و اندیشه های ایشان 

بررسی شود تا ذهن خواننده به سمت موضوع مورد نظر رهنمون شود.

شرایط و مقتضیات زمانی شکل گیری اندیشه های امام خمینی)ره)
مقتضی��ات زمانی نیز هم��گام با تح��والت داخلی ایران و جوامع اس��المی بر 
ش��کل گیری آرا و دیدگاه های امام خمینی مؤثر بوده اند. مسائل اساسی و تحوالت 
تعیین کننده دوران زندگی امام خمینی ش��امل س��لطه لیبرالیسم در مغرب زمین 
و اوج تکام��ل آن، تولد، اوج و انحطاط نظام کمونیس��تی و سوسیالیس��م روس��ی 
)لنینیس��م � استالینیس��م(، پیدای��ش و انحطاط برخ��ی ایدئولوژی های افراطی و 
توتالیتر مانند نازیس��م در آلمان و فاشیس��م در ایتالیا و استالینیس��م در شوروی، 
قدرت گی��ری ناسیونالیس��م، بوی��ژه در منطق��ه خاورمیانه و جهان اس��الم، رواج 
ایدئولوژی های ملی گرا یا نژادگرای مبنی بر پان عربیس��م و پان ترکیس��م، پیدایش 
نظام  دوقطبی و ظهور دوران جنگ س��رد، به قدرت رس��یدن ایالت متحده امریکا 
و اتحاد جماهیر ش��وروی سابق و س��رانجام در اواخر عمر او، پیروزی نسبی غرب 
و لیبرالیس��م در جنگ س��رد و اثرات آن بر نگرش جوامع و افراد با س��لطه خرد 
ابزاری و دیدگاه های نس��بی گرایانه بر علوم و معارف انس��انی، پیدایش نظریه های 
پست مدرنیس��تی، گس��ترش ارتباطات و جهانی ش��دن فرهنگ ها و مهم تر از همه 
بی��داری دینی و سیاس��ی مردم جهان، بویژه خیزش و رس��تاخیز تدریجی دنیای 
اس��الم جز آن اس��ت. همچنین س��لطه نگرش سکوالریس��م یا این  جهان گرایی، 
ماده پرس��تی، فردگرایی و سودگرایی تحت تأثیر س��ایر اصول لیبرالیسم و نگرش 
جدید جهان غرب از بارزترین ویژگی های این دوران محسوب می شود )جمشیدی، 

.)19 :1388
حضرت امام رحمه اهلل در افش��ای این مقاصد ش��وم می فرماین��د: »غربیان در 
س��ابق، انگلس��تان و بعد از او امری��کا، دنبال این بوده اند که ب��ا تبلیغات دامنه دار 
خودشان به ممالک ضعیف باور بیاورند که ناتوانند، باور بیاورند که اینها نمی توانند 
هیچ کاری انجام بدهند، اینها باید در صنعت، در نظام، در اداره کشور، دست شان 
به طرف قدرت های بزرگ از ش��رق و غرب دراز باش��د. ب��ه طوری که این ممالک 
باورش��ان آمد که هیچ کاری از آنها س��اخته نیس��ت و هیچ امری از امور کشوری 
و لش��کری و صنعت و س��ایر اموری که در تمدن بشر دخالت دارند، از عهده اینها 
س��اخته نیس��ت و باید از غرب و از قدرت ه��ای بزرگ، تبعّیت کنند، لشکرش��ان 

مستشار الزم دارد و کشورشان مدیر.« )امام خمینی، 1386: 53(.

اندیشه های سیاسی امام خمینی)ره)
اندیش��ه سیاس��ی امام خمینی منطق��ی پایدار بر 
پایه های فقهی اس��ت که تحلیل و ترس��یم همه اجزا و 
مؤلفه های آن مبتنی بر علم اصول فقه است. در چنین 
نگاهی منطقی فقهی مبتنی بر وحی )کتاب و س��نت( 
به عنوان منطق حاکم به چشم می خورد که در انتساب 
هر اندیش��ه ای به دین و ش��ریعت الهی ناگزیر از اعمال 
این منطق هس��تیم. با اندکی تأمل در س��یره حضرت 
امام می توان به دس��ت آورد که ایش��ان هیچ گاه راضی 
نبودند دین تنها به معنای احکام فردی تبلیغ ش��ود و 
از ابعاد دیگر دین غفلت ش��ود. در حرکت های رس��ول 
خدا دیانت و سیاس��ت الزم و مل��زوم یکدیگر و هریک 
از آن دو در خدمت دیگری بوده اس��ت تا انسان ها را به 
صالح و سعادت واقعی برساند. حضرت امام در بیان این 
واقعیت و ارائه تفس��یر دقیقی از سیاس��ت می فرمایند: 
»سیاس��ت این اس��ت که جامعه را هدای��ت کند و راه 
ببرد تمام مصالح جامع��ه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد 
انس��ان و جامعه را در نظر بگیرد، و اینها را هدایت کند 
به طرف آن چیزی که صالح ش��ان هس��ت، صالح ملت 
هس��ت، صالح افراد هس��ت و این مختص به انبیاست. 

 بـا اندکی تأمل در سـیره حضرت 
امام می تـوان به دسـت آورد که 
ایشـان هیـچ گاه راضـی نبودند 
دین تنها به معنـای احکام فردی 
تبلیغ شـود و از ابعـاد دیگر دین 
غفلت شود. در حرکت های رسول 
و  و سیاسـت الزم  دیانـت  خـدا 
ملـزوم یکدیگـر و هریـک از آن 
دو در خدمت دیگری بوده اسـت 
تا انسـان ها را به صالح و سعادت 

واقعی برساند.
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دیگران این سیاس��ت را نمی توانند اداره کنند. این مختص انبیا و اولیاس��ت... انبیا 
علیهم الس��الم شغل ش��ان سیاست است. دیانت همان سیاس��تی است که مردم را 
از اینج��ا حرکت می دهد و تمام چیزهایی که صالح مردم اس��ت که همان صراط 

مستقیم است« )امام خمینی، 1385: 432(.

علل وجود بحران فرهنگی در جوامع اسالمی
چیستی بحران فرهنگی

بحران فرهنگی، بحرانی اس��ت که انس��ان امروز را کالفه کرده اس��ت و بحران 
کلی و ریشه دار است که در تمامی عوامل بحرانی دیگر نیز اثر می بخشد. در عرصه 
فرهنگ هر رخداد یا واقعه ای که باعث شکستن هنجارها، تخریب ارزش ها، خروج 
از انضب��اط اجتماعی، و به مخاطره افتادن مبانی اعتقادی و منافع مادی و معنوی 
جامعه گردد، یک بحران فرهنگی است. مواجهه با چنین رخدادی نیازمند مدیریت 
و فرایند مدیریت بحران فرهنگی است. بی شک جامعه زمانی موفق به حل بحران 
در حوزه فرهنگ خواهد بود که بر اس��اس مدلی مش��خص و متقن در برابر بحران 
فرهنگ رفتار کند. برای مثال، امروزه جهانی شدن و به تعبیر بهتر جهانی سازی در 
بعد فرهنگی از جمله مهم ترین معضالت فرهنگی کشورهاست. این روند از اقتصاد 
ش��روع ش��د، لیکن همان گونه که قابل انتظار ب��ود در آن حیطه نماند و به عرصه 

سیاست و فرهنگ نیز کش��یده شد )گودرزی، 1382: 
139(. ش��کی نیست که این روند امروزه به یک بحران 
عظیم تبدیل ش��ده و حتی برخ��ی مخالفت ها با روند 
جهانی س��ازی ناظر به این مشکالت است. طرز برخورد 
کش��ورها با این بح��ران اگر متکی ب��ر تدبیر و طرحی 
از پیش تعیین ش��ده نباشد، شبیه به اقداماتی آشفته و 
به تعبیری اس��تراتژی آشفته حال است، درحالی که اگر 
مدلی مناسب و استراتژی مشخصی وجود داشته باشد 
کش��ورها به صورت فعال و یا ف��وق فعال با این بحران 

مواجه خواهند شد )پورعزت، 1381: 42(.

بحران فرهنگی از نگاه امام خمینی)ره)
بحران فرهنگی از نگاه امام بسیار پیچیده و حل آن 
از س��ایر بحران ها سخت تر است، زیرا از دید ایشان این 
بحران بر ذهن و فکر مسلمین اثر می گذارد و آنان را به 

سمت امیال استعمار هدایت می کند.
از ن��گاه ام��ام خمین��ی)ره( اولین قش��ر تأثیرپذیر 
از بح��ران فرهنگی جوانان هس��تند که به بررس��ی آن 

می پردازیم:

بحـران فرهنگی در گـروه جوانـان تحصیل کرده  و 
روشنفکران مسلمان

امروز تأثیرپذیرترین قشر از فرهنگ محاجم جوانان مسلمان هستند. این گروه 
با عنوان روشنفکری و تحصیالت در غرب و آشنایی با فرهنگ آن براحتی به سمت 

و سوی بیگانگان کشیده می شوند.
کمال تأسف اس��ت که کشور ما که حقوق اسالمی و قضای اسالمی و فرهنگ 
اس��المی دارد، این فرهنگ را، این حقوق را نادیده گرفته است و دنبال غرب رفته 
اس��ت. همچو غ��رب در نظر یک قش��ری از این ملّت جلوه کرده اس��ت که گمان 
می کنن��د غیر از غ��رب هیچ خبری در هیچ جا نیس��ت. و این وابس��تگی فکری، 
وابس��تگی عقلی، وابستگی مغزی به خارج منش��أ اکثر بدبختی های ملّت هاست و 

ملّت ماست )امام خمینی ره، 1386: 17(.
بزرگ تری��ن و مدرن ترین تجهیزات نظامی دنیا در جنگ با کش��وری مجهز به 
س��الح که قدرت عمومی باالیی داش��ته باش��د یک ماهه می تواند با هوش و ترفند 
نظامی نابود ش��ود؛ اّما کش��وری که دچار بحران فرهنگی باشد و فرهنگ اصیل و 
بومی آن نابود ش��ده باش��د نمی تواند براحتی خود را از چنگال این بحران بزرگ 
رهایی بخشد. و به گفته امام خمینی)ره( فرهنگ استعماری بسیار بدتر از اسلحه 
قلدرهاست. اگر جهان سوم موفق به حل این مسئله مهم و حیاتی نشود، نمی تواند 
به رش��د متعالی دس��ت یابد. و این امر باید از پایه و کودکان ما ش��روع ش��ود؛ و 

کمک کننده این امر خطیر رس��انه ها هستند. متأسفانه در اکثر کشورهای عربی و 
جهان س��ومی رسانه ها روش و ش��یوه بومی را تغییر داده و سبک زندگی غربی را 
جانش��ین آن قرار داده اند. امروزه رسانه ها در جهان سوم کاماًل در خدمت امیال و 
اهداف غرب درآمدند ، و برنامه های شوم آن ها را اجرا می کنند. تا وقتی بومی سازی 
و فرهنگ اصیل اس��المی در تمام ابعاد جامعه اجرا نشود، این بحران حل نخواهد 

شد.
به س��خنی از موالی متقیان امیرالمؤمنین در مورد علل س��قوط جامعه، بالیی 
که اکنون دامن گیر دنیای مسلمین شده است اشاره می کنیم: خدا شما را رحمت 
کن��د، بدانید که همانا ش��ما در روزگاری هس��تید که گوینده ح��ق اندک، و زبان 
از راس��تگویی عاجز، و حق طلبان بی ارزش��ند، مردم گرفتار گناه، و به سازشکاری 
هم داس��تانند، جوانانش��ان بداخ��الق، و پیرمردش��ان گنهکار، و عالم ش��ان دورو، 
و نزدیکان ش��ان س��ودجویند، نه خردساالن ش��ان بزرگان را احترام می کنند و نه 

توانگران شان دست مستمندان را می گیرند )نهج البالغه، خطبه 233، 471(.

تزریق خودباختگی و ضعف در روشنفکران
روش��نفکری و عناوین آن همواره مورد توجه بس��یاری از اندیش��مندان علوم 
انس��انی بوده اس��ت. در فرهنگ عامه روشنفکر کسی است که دارای فرهنگ باز و 

خواهان تغییر و اصالح جامعه باشد.
االن ه��م در ه��ر جا که بروید، هر مجلس��ی از این 
روش��نفکران ما درس��ت می کنند، ب��از حرف ها همان 
حرف های غرب زدگی اس��ت؛ همان حرف هاست. همان 
حرف هایی که در زمان طاغوت وقتی جمع می ش��دند 
دور ه��م می گفتن��د، حاال هم ب��از هم��ان حرف ها را 
می زنند. از وابس��تگی و غرب زدگی م��ا بیرون نیامدیم 
و به همین زودی بیرون نمی آییم. آن گوینده شان، که 
خدا رحمتش کند حاال فوت ش��ده است گفته بود که 
ما همه چیزمان باید انگلیس��ی باش��د! یکی از معاریف 
این ها [می گوی��د] که ما همه چیزمان باید انگلیس��ی 
باشد این طور محتوا را از دست داده بود و در میان تهی 
شده بود. صورت صورت یک آدم، مثل سایر مردم؛ ولی 
محتوا محتوای وابس��ته. به ای��ن زودی ها ما نمی توانیم 
این قشرهای روشنفکر و این قشرهای »آزادی« طلب را 
از آن محتوایی که در [مغز]شان پنجاه سال، سی سال، 
بیست سال تزریق شده اس��ت و تهی کردند خودشان 
را از خودش��ان، خودشان از خودش��ان غافل شدند، به 
این زودی، نمی ش��ود اصالح شان کرد )امام خمینی ره، 

.)11 -10 :1386
امام اش��اره دارند وقتی جوانان از غرب بازمی گردند 
درواق��ع، نماین��ده غ��رب و وام دار فرهن��گ واردات��ی غرب��ی هس��تند. جوانان و 
تحصیل کردگان��ی که بعد از چند مدت از غرب بازمی گش��تند در خود احس��اس 
ضعف روحی ش��دیدی می کردند زیرا متعلّق به کش��وری بودن��د که عنوان جهان 
سوم داشت. زیرا به آن ها این طور القا شده بود که از نظر فرهنگی شما عقب افتاده 

هستید، فرهنگ شما یک فرهنگ کهنه، و فرهنگ غربی دارای تمدن است.

وابستگی روحی، عاملی بحران زا
روح و جسم آدمی سازنده تفکر ایشان است وقتی روح انسان به عوامل مخرب 
و ضد فرهنگ اصیل آن مملکت وابس��ته گشت؛ کم کم به موجودی تبدیل خواهد 

شد که فقط گوش به فرمان بیگانگان است.
ای��ن محت��اج به یک طول مدتی اس��ت که فرهنگ، یک فرهنگ مس��تقل؛ نه 
ی��ک فرهنگ اس��تعماری که آن ها برای م��ا دیکته کردند. آن ها ب��رای ما دیکته 
کردن��د. فرهنگ ما را طوری کردن��د که ما همه چیزمان االن عوض ش��ده؛ غربی 
ش��ده، وقتی هم حرف می زنیم حرفمان غربی است. وقتی اسم خیابان می گذاریم 
اس��م خیابان های غرب را می گذاریم؛ اس��م اش��خاص غربی را می گذاریم: خیابان 
»روزول��ت«! خیابان »کندی«! خیابان کذا. این ها غرب زدگی اس��ت. در تمام اروپا 
بگردید یک خیابان »محمدرضا« پیدا نمی کنید؛ یک خیابان »نادر« پیدا نمی کنید. 

بحـران فرهنگـی، بحرانی اسـت که 
انسـان امروز را کالفه کرده اسـت و 
بحران کلی و ریشـه داری اسـت که 
در تمامـی عوامل بحرانـی دیگر نیز 
اثر می بخشـد. در عرصه فرهنگ هر 
رخداد یا واقعه ای که باعث شکستن 
هنجارهـا، تخریب ارزش هـا، خروج 
از انضبـاط اجتماعـی و بـه مخاطره 
افتادن مبانی اعتقادی و منافع مادی 
و معنـوی جامعه گردد، یـک بحران 
فرهنگـی اسـت. مواجهـه بـا چنین 
رخدادی نیازمنـد مدیریت و فرایند 

مدیریت بحران فرهنگی است. 
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خیابان هایمان هم خیابان غربی اس��ت! تعارف هایمان 
هم با هم تعارف غربی اس��ت. آداب و معاشرتمان هم، 
با هم معاشرت غربی است. همه چیز. ما یک وابستگی 
روحی پیدا کردیم. این وابستگی روحی از همه چیزها 

برای ما بدتر است.
دانش��گاه را به یک صورتی درآوردند که اش��خاصی 
که از آن جا خارج می ش��وند ب��ه درد همان ها بخورند. 
آن ق��در تبلیغات کردند از غ��رب، از جلو رفتن غرب، از 
جلو رفتن غ��رب، آن قدر تبلیغات کردند که جوان های 
ما را از همان دانش��گاه، غربی بار آوردند )امام خمینی 

ره، 1386: 11(.
از دیگر ش��یوه هاي عملي دشمن در جهت نابودي 
فرهنگ ملّي و اس��المي وابس��تگی روحی مسلمین به 
فرهنگ آن هاست، و به عقیده امام دانشگاه ها و جامعه 
ب��ه گونه ای طراحی ش��ده  که با منافع غرب همس��انی 
داشته باش��د. ارائه معیارهاي ارزش��ي فرهنگ غرب و 
القاي آن بر افراد جامعه است: رفاه مادي، بهره جویي و 
لذت بردن بي حد و لجام گسیخته در زندگي و سرانجام، 
زندگ��ي در چارچوب حیات م��ادي و حیواني به دور از 
معنوی��ات و اخالق و انس��انیت. تم��ام تالش هاي آنان 
درب��اره محور مادي بودن انس��ان و به عبارتي، بس��یج 
همه امکانات در مسیر لذت بیشتر، سیر مي کند. از این 
رو، انس��ان با معنویت و باتقوا را چنانچه از سرمایه هاي 
م��ادي بي بهره باش��د، انس��اني مرتج��ع و غیرمتمدن 

مي دانند؛ ولي انسان بي بندوبار، رفاه طلب، سودجو، ثروت اندوز، چپاولگر، بي دین و 
المذهب را انس��اني متمدن، متشخص و هماهنگ با زندگي مدرن امروزي معرفي 
مي کنند. یکي از روش هاي دیرین دش��من براي بس��ط سلطه خویش، استفاده از 
اعتق��ادات انحراف��ي در برابر عقاید و ارزش هاي اصیل اس��ت. آنان در تالش��ند تا 
مذهب را که عامل بیداري، پویایي، ظلم س��تیزي، عدالت گس��تري و تأمین کننده 
س��عادت دنیا و آخرت است، به عامل انفرادي، انزواطلبي، ظلم پذیري، واپس گرایي 

و رهبانیت تبدیل کنند.

انتقاد از روشنفکران غرب زده و شرق زده
انتقادی که به قشر روشنفکر جامعه وارد است،  وابستگی شدید به مکاتب غربی 

و فرهنگ بیگانه است. این وابستگی به حدی 
اس��ت که باعث فراموش کردن فرهنگ اصیل 
اسالمی و حتی در بعضی اوقات به دشمن آن 

تبدیل می شود.
... اجان��ب، خصوصاً آمری��کا، در نیم قرن 
اخی��ر کوش��ش داش��تند و دارن��د فرهنگ و 
برنامه های فرهنگ��ی و علمی ما را از محتوای 
اسالمی � انسانی � ملی خود خالی، و به جای 
آن فرهنگ اس��تعماری اس��تبدادی بنشانند 

)امام خمینی ره، 1386: 14(.
ملّت های مستضعف  وابس��تگی  بزرگترین 
به ابرقدرت ها و مس��تکبران، طبق فرمایشات 
حض��رت امام خمین��ی)ره( وابس��تگی فکری 
و درونی اس��ت که س��ایر وابس��تگی ها از آن 
سرچش��مه می گیرد و تا استقالل فکری برای 
ملتی حاصل نش��ود، اس��تقالل در ابعاد دیگر 
حاص��ل نخواهد ش��د. برای به دس��ت آوردن 
اس��تقالل فک��ری و بی��رون رفت��ن از زندان 
وابس��تگی به غیر، باید از خواب مصنوعی که 
بر بعضی از قش��رهای ملّت و بخصوص طبقه 
دانش��مند و متفکر و روش��نفکر تحمیل شده 

اس��ت، برخاست و خود را مفاخر و مآثر ملی و فرهنگی 
خود را دریابید.

وابستگی فکری، سدی در مقابل استقالل مسلمین
س��الیان دراز اس��ت که اندیش��ه بر پایه تفکر غرب 
در ذهن مسلمین ریش��ه دوانده و باعث نفوذ دشمنان 
اسالم شده است، درواقع، این امر مانع بزرگی در مقابل 
اس��تقالل فکری مس��لمان و مانع تفکر مستقل ایشان 

است.
از همه  اطراف ما را وابسته کردند. و تا این وابستگی 
فکری هس��ت در ما که همه نظرمان به این است که ما 
همه چیزم��ان را از غرب باید بیاوریم، و هر وقت هم که 
ه��ر عیبی پیدا می کنیم غرب باید این را معالجه بکند، 
تا این وابس��تگی هس��ت، ما نمی توانیم اس��تقالل پیدا 
کنیم. هیچ نحو اس��تقاللی حاصل نمی ش��ود، اال اینکه 
م��ا خودمان را بشناس��یم که ما خودم��ان هم فرهنگ 
داریم؛ خودم��ان هم همه چیز داریم؛ و احتیاج به غرب 
در ای��ن امور نداری��م؛ و آنی که آن ها ب��ه ما می دهند 
آن نیس��ت که واقعیت رشدآوری باشد؛ آن است که ما 
را می خواهن��د در یک حدی نگ��ه دارند. این گفته بود 
که ما هیچ چیزمان درس��ت نمی شود، اال همه چیزمان 
انگلیس��ی باش��د. تا ما همه چیزمان را به فرم انگلیسی 
درست نکنیم، درست نمی شود! حاال یا این آدم این قدر 
بیش��عور بوده اس��ت که ای��ن تبلیغاتی ک��ه کردند در 
مغزش وارد شده است و اعتقادش این معنا بوده است. 
یا اینکه این هم از وابس��تگان به انگلیس بوده است، می خواسته است این حرف ها 
را ج��زء تبلیغاتی که می کنند این هم جزء تبلیغاتش باش��د. ما االن در یک وقتی 
واقع شدیم که جوان هایی که به دست ما تحویل داده شده است جوان هایی است 
که همه  فرم غربی داش��ته اند، و باید تعویض بشوند، مغزها باید عوض بشوند )امام 

خمینی ره، 1386: 14- 15(.
هجمه های فرهنگی غرب همیش��ه وجود داش��ته اس��ت، منتهی در زمان های 
مختلف، اشکال آنها متفاوت بوده است. یک بار با پوشش جامعه، مبارزه می کردند، 
و به گفته حضرت امام با پوشش مجلس سنا، و غیره همه چیز را انگلیسی کردند. 
و االن ت��الش دارن��د به جوان��ان، تحمیل کنند که ارزش های غرب��ی و زندگی در 
غ��رب یک وضعیت بس��یار ایده آل و رویایی اس��ت. باید گف��ت، ادعاهای فرهنگی 
غربی توخالی اس��ت. در ح��ال حاضر غرب با 
بزرگ تری��ن مش��کل عاطفی بی��ن جوانان و 
خانواده ه��ا بخص��وص گسس��تن پیونده��ای 
عاطفی و معنوی بین مس��لمانان روبه روست. 
ب��رای اثبات دالیل خود به ذک��ر موردی آمار 

طالق در کشورهای اسالمی می پردازیم:
هادی حسینی، وکیل پایه یک دادگستری 
اظهار داش��ت: متأسفانه فرهنگ غربی بشدت 
در بین خانواده های ایرانی نفوذ کرده و منش��أ 
تمام اینها ماهواره اس��ت. وی با اشاره به اینکه 
سست شدن اعتقادات تنها مختص مردم ایران 
نیست، افزود: با گذش��ت زمان، نفوذ فرهنگ 
ماهواره و آزادی ارتباطات شاهد سست شدن 
اعتق��ادات مردم هس��تیم و همین آمار طالق 
را افزای��ش داده اس��ت که البت��ه این افزایش 
آم��ار ط��الق تنها مختص کش��ور ما نیس��ت 
)آسیب شناسی طالق در کشور: سونامی طالق 

در راه است، 1393(.
ب��ر اس��اس آم��ار و ارق��ام ارائه ش��ده در 
رس��انه های عربی، در اندون��زی به عنوان یک 
کش��ور مسلمان س��االنه بیش از 3میلیون نفر 

مّلت هـای  وابسـتگی  بزرگتریـن 
و  ابرقدرت هـا  بـه  مسـتضعف 
فرمایشـات  طبـق  مسـتکبران، 
حضرت امام خمینی)ره) وابستگی 
فکـری و درونی اسـت که سـایر 
سرچشـمه  آن  از  وابسـتگی ها 
می گیرد و تا اسـتقالل فکری برای 
ملتی حاصل نشـود، اسـتقالل در 
ابعـاد دیگـر حاصل نخواهد شـد. 
بـرای به دسـت آوردن اسـتقالل 
فکـری و بیـرون رفتـن از زندان 
وابسـتگی به غیر، بایـد از خواب 
مصنوعی که بر بعضی از قشرهای 
مّلت تحمیل شده است، برخاست.
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ط��الق می گیرند که اغل��ب آنان جوانانی هس��تند که 
بتازگ��ی زندگی خود را آغ��از کرده اند. میزان طالق در 
جهان از 18درصد تا 22درصد در تغییر اس��ت، اما این 
امر در عربستان س��عودی در سال 2011 به 35درصد 
رس��ید. بر این اس��اس، در هر 30 دقیقه یک طالق در 
کش��ور عربس��تان واقع می ش��ود. 60درصد حالت های 
طالق در این کش��ور در س��ال اول زندگی رخ می دهد 
)گزارش��ی از وضعیت اس��تحکام خانواده در کشورهای 

مسلمان، 2014(.

فریب از طریق واردات کاالهای استعماری در جامعه 
مسلمین

در دنی��ای ام��روز صادرات و واردات انواع و اقس��ام 
گوناگ��ون کااله��ا و همین طور فرهنگ ه��ای گوناگون 
کاالها از طریق رسانه های جمعی مرزها را درمی نوردد 
و با اس��امی مختلف و به س��رعت وارد جوامع اسالمی 

می شود. 
آن چیزی که آن ها به اس��م علم صادر می کنند، به 
اسم »فرهنگ« صادر می کنند، به اسم »ترقی و تعالی« 
صادر می کنند، آن غیر از آنی اس��ت که پیش خودشان 

اس��ت. آن ها برای ممالک ش��رقی یک ط��ور دیگری فکر می کنن��د. اگر چنان چه 
یک تعلیمی هم بکنند، یک تعلیم جزئی اس��ت؛ و باید بگوییم تعلیم اس��تعماری. 
همه چی��ز ما را وابس��ته به خودش��ان در عین ح��ال می کنند و به م��ا هم چیزی 
نمی دهند. ما االن در همه چیز به گمان همه یک نحو وابس��تگی داریم که باالتر از 
همه، وابستگی افکار است. افکار جوان های ما، پیرمردهای ما، تحصیل کرده های ما، 
روشنفکرهای ما، بسیاری از این افکار، وابسته به غرب است، وابسته به آمریکاست. 
و لهذا حتی آن هایی که سوءنیت ندارند و خیال می کنند می خواهند خدمت بکنند 
به مملکت خودشان، از باب اینکه راه را درست نمی دانند و باورشان آمده است که 
ما باید همه چیز را از غرب بگیریم، این وابستگی را دارند. و این وابستگی سرمنشأ 
همه ی وابستگی هاس��ت که ما داریم. اگر ما وابس��تگی فرهنگی را داش��ته باشیم، 
دنبالش وابس��تگی اقتصادی هم هست؛ وابستگی اجتماعی هم هست؛ سیاسی هم 

هست. همه ی این ها هست )امام خمینی ره، 1386: 16(.
امام صادق)ع( می فرمایند: »َمن کاَن حاَجِة أخیِه الُمس��لِِم کاَن اهلُل فی حاَجِتِه 

ما کاَن فی حاَجِة أخیِه«
کس��ی که در پی برآوردن نیاز برادر مس��لمان خود باش��د، تا زمانی که در این 
راه اس��ت خداوند هم در پی برآوردن حاجت او خواهد بود )وسائل الشیعه، ج16، 

ص367(.

وسعت سلطه فرهنگی، بزرگ ترین مصیبت مسلمین
بحران فرهنگی ایجادش��ده در حال حاضر تعلق به کش��وری خاص ندارد و در 
تمامی دولت های مسلمان در حال ریشه دوانی است، و هدف خود را همه مسلمین 
عالم قرار داده اس��ت. در دنیای امروز امت مسلمان بزرگ ترین بحران فرهنگی در 

سطح بین المللی تسلط فرهنگ دشمن بیگانه است.
این غرب یا ش��رق که س��لطه پیدا کرده است بر همه ممالک اسالمی، مهمش 
ای��ن س��لطه فرهنگی بوده اس��ت. در آن مراک��ز تربیت می ش��دند بچه های ما به 
تربیت های��ی که وقتی که از دانش��گاه ها بیرون می آمدند طرف��دار غرب یا طرفدار 
ش��رق بودند. همین جوان هایی که شما مالحظه می کنید که االن یا برای چین یا 
برای ش��وروی یا برای آمریکا در ممالک مختلف فعالیت می کنند، و االن در ایران 
خصوصاً [فعالیت] می کنند، این ها بسیارش��ان از همین دانشگاه ها بیرون آمده اند، 
یعن��ی با ای��ن تربیت بیرون آمده اند که خودتان چیزی نیس��تید! عمال آن ها، چه 
آن هایی که قلم فرس��ایی می کردند و غرب زده بودند، و چه آن هایی که در مدارس 
ما مش��غول تربیت بودند، این ها همه این معنا را متفق الکلمه بودند که ما خودمان 
ازمان چیزی نمی آید! ما باید دنباله غرب باش��یم، یا دنباله ش��رق باشیم. مصیبت 
بزرگ برای مس��لمین همین فرهنگی است که در بین مسلمین رواج پیدا کرده، و 
جوان های ما را می کش��اند یا به آن طرف یا به آن طرف )امام خمینی ره، 1386: 

.)20
اکثر صاحب نظران، اهداف غرب را در جهان س��وم 
ح��ول محورهای زیر دنب��ال می کنن��د، اول، تحصیل 
م��واد خام ارزان؛ دوم، گس��ترش بازار ف��روش انحصار 
ب��رای کاالهای تولیدی و س��وم، فراهم کردن زمینه ای 
برای س��رمایه گذاری س��رمایه های اضافی. البته ایجاد 
پایگاه های نظامی را نیز می توان در رده چهارم قرار داد.

طی نیمه دوم قرن بیس��تم قیمت واقعی مواد خام 
معدنی و کش��اورزی )به اس��تثنای مواد معدودی نظیر 
نفت( پیوس��ته در حال کاهش بوده اس��ت. در مقابل، 
طی همی��ن دوران قیمت مواد صنعت��ی افزایش یافته 

است )ساعی، 1387: 175(.
س��رمایه هایی که به وسیله شرکت های خارجی که 
به کش��ورهای جهان سوم وارد می ش��ود در مقایسه با 
آنچه در حین فعالیت خود به انحای مختلف به کش��ور 
مادر برمی گردانند بس��یار ناچیز اس��ت. آن ها در مقابل 
س��رمایه گزاری اولیه اندک، از راه ه��ای مختلفی نظیر 
استقراض محلی )اس��تفاده از اعتبارات کشور میزبان(، 
سرمایه گزاری مجدد در عملیات مالی شرکت های تابعه 
در دیگر کش��ورها و سرانجام انتقال سود خالص، باعث 

خروج مستقیم سرمایه از کشور میزبان می شوند )همان، 140(.
بزرگ ترین و مهم ترین و سخت ترین ابعاد سلطه � طبق گفته امام خمینی)ره( 
� سلطه فرهنگی است. و این اولین مصیبت بزرگ جهان سوم، بخصوص کشورهای 
اسالمی است. مصیبتی که سال هاست گریبان گیر جامعه مسلمین است. این سلطه 
هم اکنون به صورت یک پروژه بزرگ در حال اجراس��ت، واقعه ای که حتی بسیاری 
از کلم��ات و فرهنگ لغت ما را هم تح��ت نفوذ خود درآورده و ما هنوز جایگزینی 
برای آن نداریم. باید همواره این جمله را به ذهن داشت که شرق باید از فرق سر تا 
نوک انگشتان پایش غربی شود. تا این مشکل بزرگ حل نشود، حل بقیه بحران ها 
بسیار سخت است و بزرگ ترین مژده برای جهان سوم حل بحران فرهنگی است.

با توجه به متن گفته ش��ده از دید امام)ره( می توان بحران فرهنگی را ش��امل 
ابعاد زیر دانست:

1. فرهنگی که اس��تعمار وارد کشورهای اس��المی کرده کاماًل مخالف فرهنگ 
غنی کشورهای اسالمی است.

2. هدف بیشتر فرهنگ تهاجمی جوانان هستند.
3. ضعف و عدم اعتماد به نفس: امام بارها اشاره می کنند، غرب سعی دارد این 
باور را الغا کند که اگر می خواهید پیشرفت کنید باید همان فرهنگ غرب را حاکم 

کنید و راهی را که غرب طی کرده پیش گیرید.
4. اساساً »تهاجم فرهنگی« در مقایسه با تهاجم نظامی یا اقتصادی، ویژگی های 
منحصر به فردی دارد. تهاجم فرهنگی معموالً نامرئی و نامحسوس است؛ درازمّدت 
و دیرپاست؛ ریشه ای و عمیق است؛ همه جانبه است؛ حساب شده و دارای برنامه و 
ابزارهای گسترده است؛ وسیع و فراگیر است؛ کارساز و خطرزاست. عالوه بر این ها، 
»تهاجم فرهنگی« مانند کار فرهنگی، یک کار آرام و بی س��ر و صداست و قربانیان 
آن بیش��تر قش��ر جوان هستند و از سایر تهاجمات بس��یار مهم تر است. امام بارها 

متذکر می شوند که مبارزه با این نوع سلطه بسیار سخت است.
5. مهم ترین نکته در س��خنان ایشان این اس��ت که مبارزه با سلطه فرهنگی و 
نابودی آن بس��یار سخت تر از سلطه اقتصادی و سیاس��ی است، و سال ها به طول 

می انجامد.
امام در فرمایشات خود از یک وابستگی مغزی صحبت می کند. منظور ایشان از 
این وابس��تگی چیست؟ آیا این معنای شست وشوی مغزی و هدایت ذهن و قلب و 
روح افراد جامعه به سمت غرب نیست. ایشان بسیار دقیق یکی از علّت های بسیار 
مهم و اساس��ی مش��کالت جهان اس��الم را عدم اتکا به خود و نبود اعتماد به نفس 
معرفی می کنند. بحرانی که جوامع اسالمی را به صورت جامعه ای پوشالی درآورده، 
دنیایی که دین و گذش��ته طالیی خویش را فراموش کرده اس��ت. در کش��ورهای 
اس��المی دیگر خبری از آن اس��الم ناب و اصیل نیست، زیرا غرب هر روز بیشتر از 
روز قب��ل در پی مخدوش کردن دین اس��الم به پیش م��ی رود. برای مثال، امریکا 

بزرگ ترین و مهم ترین و سخت ترین 
ابعـاد سـلطه ـ طبـق گفتـه امـام 
خمینی)ره) ـ سلطه فرهنگی است و 
این اولین مصیبت بزرگ جهان سوم، 
بخصوص کشـورهای اسـالمی است. 
مصیبتی که سال هاسـت گریبان گیر 
جامعه مسـلمین اسـت. این سـلطه 
هم اکنون به صورت یک پروژه بزرگ 
در حال اجراسـت، واقعه ای که حتی 
بسـیاری از کلمات و فرهنگ لغت ما 
را هـم تحت نفوذ خـود درآورده و ما 

هنوز جایگزینی برای آن نداریم.
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ب��ا اینک��ه امثال بن الدن و طالب��ان را خود روی کار می آورد و خط مش��ی آن ها را 
روشن می کند، درظاهر، این گروه ها را اسالم گرا معرفی می کند و سعی دارد مردم 
مسلمان و این دین آسمانی را متوحش و بی تمدن معرفی کند، و افکار جهانیان را 

نسبت به قرآن و اسالم دچار وحشت کند.
بع��د از ش��رح بحران های فرهنگی از ن��گاه امام مطابق نظری��ه بحران توماس 

اسپرینگز به درمان چالش های فرهنگی می پردازیم:

درمان بحران فرهنگی از نگاه امام خمینی)ره)
حضرت امام)ره( درمان تمامی مش��کالت مس��لمین را در چند عنوان برجسته 
نق��ل می کنند و اعتق��اد دارند که با تکیه ب��ر این عناوین می توان بر بس��یاری از 
بحران ه��ای جوامع اس��المی بخصوص بحران فرهنگی غلبه کرد که به ش��رح آن 

می پردازیم:

بزرگ ترین درمان، وحدت و عوامل آن
مفه��وم دیگری که از وحدت می توان اس��تنباط کرد، وفاق اس��ت که از لحاظ 
لغ��وی به معنای موافقت و هماهنگی اس��ت. وحدت در ادبیات سیاس��ی به زبان 

انگلوساکس��ونی با واژه »unity« آورده شده که دارای 
دو خاصّی��ت اس��ت؛ خاصی��ت اول، یگانگ��ی درونی، 
خاصیت دوم، پیوستگی بیرونی )باطنی، 1387: 916(.

از دید بس��یاری از اندیش��مندان سیاس��ی وحدت 
همواره ابعاد وسیع معرفتی و جامعه شناختی دارد، و با 
وجود وقوع این امر می توان به آینده آن جامعه امیدوار 
بود، در غیر این صورت، تفرقه آن مملکت را به س��وی 

نابودی می کشاند.
اسالم دس��تور داده است و فرموده است: واعتصموا 
بحبلِ اهلل جمیعاً و ال تفرقوا؛ همه با هم � تمام اقش��ار با 
هم � اعتصام به حب��ل اهلل، توّجه به خدای بزرگ، همه 

باید پیش برویم )امام خمینی ره، 1386: 44(.
وح��دت در لغت به معنای یگانگی و یکی ش��دن و 
یکرنگی و همبستگی است. در لغت نامه دهخدا وحدت 
به معنای یگانه ش��دن و یکتایی آم��ده و در اصطالح، 
مقصود از وحدت، وحدت اس��المی اس��ت. در این باره 
به صورت مختصر می توان گفت، شهید مطهری درباره 
مفهوم و حدود وحدت اسالمی می فرمایند: »مقصود از 
وحدت اسالمی چیست؟ بدیهی است که منظور علمای 
روش��نفکر اس��المی از وحدت اس��المی، حصر مذاهب 
ب��ه یک مذه��ب، و یا اخذ مش��ترکات مذاهب و حذف 
مفترقات آنها که نه معقول و منطقی است و نه مطلوب 
و عمل��ی، نیس��ت . منظور این دانش��مندان، متش��کل 
ش��دن مس��لمین اس��ت در یک صف در برابر دشمنان 
مشترک ش��ان. این دانشمندان می گویند مسلمین مایه 
وفاق های بس��یاری دارند که می تواند مبنای یک اتحاد 
محکم گردد، مسلمین همه خدای یگانه را می پرستند 
و هم��ه به  نبوت رس��ول اکرم ایمان و اذع��ان دارند... 
مسلمین همه از یک نوع  جهان بینی برخوردارند و یک 
فرهنگ مشترک دارند و در یک تمدن عظیم و باشکوه 
و س��ابقه دار ش��رکت دارند. وحدت در جهان بینی، در 
فرهن��گ، در س��ابقه تم��دن، در بین��ش و منش، در 
معتقدات مذهبی، در پرستش ها و نیایش ها، در آداب و 
سنن اجتماعی خوب  می تواند از آنها ملت واحد بسازد 
و قدرت��ی عظیم و هایل به وج��ود آورد که  قدرت های 
عظیم جهان ناچار در برابر آنها خضوع نمایند، خصوصاً 
اینکه در متن  اس��الم بر این اصل تأکید ش��ده اس��ت. 
مسلمانان به نص صریح قرآن برادر یکدیگرند و حقوق 
و تکالی��ف خاص��ی آنها را به یکدیگ��ر مربوط می کند. 
با این  وضع چرا مس��لمین از این همه امکانات وس��یع 
که از برکت اس��الم نصیبشان گشته  استفاده نکنند؟« 

)مطهری، 1389: 1- 7(.
محاسن وحدت، ایستادگی در مقابل فرهنگ بیگانه

یک��ی از محاس��ن بزرگ وحدت ایس��تادگی در مقابل فرهنگ غربی اس��ت، و 
در ص��ورت عم��ل به آن هرگز هیچ قدرت بیگانه ای به خ��ود اجازه تجاوز به خاک 

مسلمین را نخواهد داد و از این قدرت بزرگ در هراس خواهد بود.
یک وحدت اسالم واقعی [پیدا کنند]. گذشت کنند از بعضی شهوات خودشان، 
و با هم دست برادری بدهند؛ تفوق از هم نکنند؛ با هم برادر بشوند � همه مجتمعاً 
در مقابل غرب؛ غربزده نباش��ند، در مقابل غرب بایس��تند دول ش��رق. اگر این ها 
توحی��د کلمه کنند، دیگر یهود به فلس��طین طمع نمی کند. این برای این اس��ت 
که نمی گذارند ش��ما متحد بش��وید. بدانند آن ها � می دانند هم � دس��ت هایی که 
می خواهند منابع ش��ما را از دس��تتان بگیرند، می خواهند ثروت شما را به رایگان 
ببرن��د، می خواهند ذخایر تحت االرضی و فوق االرضی ش��ما را به یغما ببرند، آن ها 
نمی گذارند که عراق و ایران با هم متحد بش��ود؛ ایران و مصر با هم متحد بش��ود؛ 
همه ش��ان با هم وحدت کلمه پیدا کنند. نخواهند گذاشت. ولی شما تکلیفتان این 

نیست )امام خمینی ره، 1386: 26(.

اسالم، تکیه گاه مّلت عرب
ام��روزه ملت ه��ای مس��لمان، بخص��وص اعراب و 
حاکمان اس��المی تکی��ه گاه خود را غرب ق��رار داده و 
چش��م امید به ی��اری آن ها دارند. مس��لمانان فراموش 
کرده ان��د که تنه��ا تکیه گاه واقعی برای آن ها اس��الم و 
احکام آن اس��ت، و با تکیه به آن می توان به س��عادت 

واقعی رسید.
پیام من برای برادران عرب و مس��لمان این اس��ت 
ک��ه بیایید اختالفات را کنار بگذارید و دس��ت برادری 
ب��ه یکدیگر بدهید و همگام و هم پیمان با همه برادران 
مس��لمان غیر عرب، تنها اس��الم را تکی��ه گاه خود قرار 
دهید. ش��ما با داشتن ذخایر مادی که از حساب افزون 
اس��ت و از همه آن ها مهم تر ذخیره الهی و معنوی که 
اسالم است، می توانید قدرتی باشید که هرگز ابرقدرت ها 
هوس تسلط بر شما را نکنند و این گونه شما را از چپ و 
راس��ت، مورد حمله قرار ندهند و همه چیزتان را غارت 

نکنند )امام خمینی ره، 1382: 64(.

عمل به اسالم و تعالیم تربیتی آن
تکیه گاه تعلیم و تربیت اس��المي عمل است. اسالم 
بش��ر را متوجه این نکته مي کند که هرچه هست عمل 
اس��ت. سرنوشت انسان را عمل او تشکیل مي دهد. این 
یک طرز تفکر واقع بینانه و منطقي و منطبق با ناموس 
خلقت اس��ت. قرآن کریم راجع به عمل چقدر صحبت 

نـوع   یـک  از  همـه  مسـلمین 
جهان بینـی برخوردارنـد و یـک 
در  و  دارنـد  مشـترك  فرهنـگ 
یـک تمـدن عظیـم و باشـکوه و 
سـابقه دار شـرکت دارند. وحدت 
در جهان بینـی، در فرهنـگ، در 
سابقه تمدن، در بینش و منش، در 
معتقدات مذهبی، در پرسـتش ها 
سـنن  و  آداب  در  نیایش هـا،  و 
اجتماعـی خوب  می توانـد از آنها 
ملـت واحـدی بسـازد و قدرتـی 
عظیـم و هایل به وجـود آورد که  
قدرت های عظیـم جهان ناچار در 
برابر آنها خضوع نمایند، خصوصًا 
اینکه در متن  اسـالم بر این اصل 

تأکید شده است.
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کرده و چقدر تعبیرات رسا و زیبایي در این زمینه دارد. 
مثاًل: َو اْن لَْیَس لاِْلنْساِن ااّل ما َسعي.

براي بش��ر جز آنچه که کوشش کرده است نیست؛ 
یعني سعادت بشر در گرو عمل اوست.

ٍة َخْیراً یََرُه. َو َمْن یَْعَمْل ِمْثقاَل  َفَمْن یَْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ
ٍة َشّراً یََرُه. َذرَّ

هرکس��ي به اندازه وزن یک ذره اگر کار خیر بکند 
آن کار خیر او از بین نخواهد رفت، به او خواهد رسید؛ 
و اگر به اندازه وزن یک ذره کار بد کند، از میان نخواهد 

رفت )مطهری،1377: 435(.
در دنیای پ��ر زرق و برق امروز که تمام معنویات و 
اعتقادات اصیل و ناب آدمی رو به نابودی است تکیه گاه 
اندکی برای مس��لمین باقی مانده و آن اسالم، و کتاب 
جاودانه آن قرآن مجید اس��ت. و طبق گفته امام)ره( از 
وحدت بیش از یک میلیارد نفر مسلمان وحشت دارند. 
مسلمانان این تکیه گاه توانا را از یاد برده و تن به خفت 
و خواری س��پرده اند. آیا س��زاوار اس��ت دوری از اسالم 
ن��اب محمدی. تمامی مس��لمانان در پیش��گاه خداوند 
مسئول هس��تند، زیرا بزرگ ترین تکیه گاه خویش را با 
دس��تان خود کوچک کردند. امروز اع��راب باید بدانند 

اس��الم مهم ترین عامل برای کمک رسانی به آن هاست نه غرب و چنگال استعمار، 
زیرا منافع غربی ها در تخریب ممالک اس��المی نهفته اس��ت. تنها ذخیره الهی که 
محکم ترین س��د را در مقابل نفوذ استعمار می سازد اسالم است. اگر اسالم همواره 
با مس��لمانان باشد استعمار دیگر جرئت جسارت به مس��لمین و اسالم را نخواهد 

داشت.

وارد کردن قرآن در همه شئون زندگی
تمام��ی آیات قرآن و احکام آن س��ازنده زندگی بش��ری عمل ب��ه فرامین آن 
س��عادت را برای جامعه بشری به ارمغان خواهد آورد. اگر مسلمین جهان این امر 

را به خاطر آورند بر مشکالت خویش پیروز خواهند شد.
اسالم امروز مظلوم است و قرآن مهجور است. احکام قرآن مهجور است به اینکه 
در مأذنه ها اذان می گویید و نماز می خوانید و اکثر احکام سیاسی اسالم را اعتنا به 
آن ندارید، از مهجوریت بیرون نمی رود. قرآن وقتی می فرماید: واعتصموا بحبل اهلل 
جمیعا و ال تفرقوا، می فرماید: و ال تنازعوا و تفشلوا و تذهب ریحکم؛ این طور احکام 
مترقی سیاس��ی که اگر به آن عمل بشود س��یادت عالم مال شماست... از مسائل 
مهم سیاس��ی قرآن دعوت به وحدت و منع اختالف اس��ت � با تعبیرهای مختلفی 
که در قرآن کریم هس��ت � منع تنازع بین مس��لمین و س��ران مسلمین است که 
نکته اش را مهم فرموده اس��ت که ال تنازعوا و تفش��لوا و تذهب ریحکم. ما بررسی 
کنیم به اینکه آیا این دو اصل مهمی که دو اصل سیاس��ی مهم اس��المی است، در 
بین مسلمین چه وضعی دارد. آیا مسلمین اعتنایی کرده اند به این دو اصل؟ و آیا 
تبعیتی کرده اند از این دو اصل مهمی که اگر اطاعت از آن بکنند، تمام مش��کالت 
مس��لمین حل می ش��ود و اگر اطاعت نکنند فش��ل می ش��وند و رنگ و بویشان از 

بین می رود؟ )ام��ام خمینی ره، 
.)152 � 151 :1382

م��والی متقی��ان در این باره 
ولَِة  می فرمایند: »ِم��ن اَماراِت الدَّ
از  ااُلُم��وِر«:  لَِحراَس��ِة  الیقَظ��ُة 
نش��انه های )لیاقت و شایستگی( 
دولت، بیداری و هوشیاری برای 
حفظ و حراست امور است )غرر 

الحکم، ص 341(.
1. مهم تری��ن ام��ر خداون��د 
متعال و اولین گام برای کس��ی 
که خدا را هدف قرار داده، اعتقاد 
و عمل به ال إله إاّل اهلل است. باید 

همه بت ها، طاغوت ها و الهه های کاذب درونی و برونی 
نفی ش��وند تا پرس��تش خالصانه اهلل جل جالله محقق 
یَن  ش��ود. ُهَو الَْحُيّ ال إِلَه إاِلَّ ُهَو َفاْدُعوُه ُمْخلِصیَن لَُه الِدّ

ِّ َرِبّ الْعالَمیَن )غافر، 65(. الَْحْمُد هلِلَ
در دنی��ای امروز پ��روژه بزرگ اس��الم امریکایی � 
ک��ه امام)ره( باره��ا از آن نام برد � در حال اجراس��ت. 
در ممالک عربی از اس��الم به جز چن��د احکام پیش پا 
افتاده و س��اده چیزی باقی نمانده اس��ت. اس��المی که 
معنای حقیقی و اصیل خود، یعنی قیام برای خداوند و 
رضای او را به دست فراموشی سپرده است. خداوند در 
قرآن کریم می فرماید هیچ مس��لمانی بر دیگری برتری 
ندارد، مگر به تقوای او، جز این نیست که مؤمنان با هم 
برادرند )حجرات، 10(، آیاتی که سال هاس��ت فراموش 
شده و دالیل گرفتاری مسلمین همین است. مسلمانان 
هنوز در خواب غفلت به س��ر می برند و گرفتار چنگال 
اس��تعمار هس��تند و تا زمانی که به بیداری نرسند در 
همی��ن وضعی��ت باق��ی خواهند مان��د. دنی��ای امروز 
دولتمردان عرب و بحران وارد بر آن فراموش��ی و عدم 

شایستگی است.

بیداری و هوشیاری
مسلمانان آگاه و هوشیار بالفاصله از حیله های دشمنان اسالم آگاه می شوند و 
در مقابل آن ها می ایس��تند و تسلیم نمی شوند. این عامل می تواند سد محکمی در 

مقابل کفار ایجاد کند و پشتیبان مسلمین باشد.
اگر یک حکومت بود مثل صدر اسالم، یک حکومت بود و همه تابع، ما به این 
روز نمی نشس��تیم. آن ها � اجانب � جدیت کردند تا حکومت ها را به نفع خودشان 
متفرق کردند، تکه تکه کردند. حتی اخیراً که عثمانی یک ممالک وسیع بود، وقتی 
جنگ تمام ش��د، این ها را به قریب پانزده ت��ا جدا جدا از هم کردند؛ و همه عمال 
خودش��ان. باید مسلمین بیدار بش��وند، باید از این خوابی که سیصد سال آن ها را 

خواب کردند هوشیار بشوند )امام خمینی ره، 1386: 207 - 208(.
تنها یک ملّت آگاه و هوشیار می تواند نسبت به فتنه های در جریان زمان خود 
آگاه باش��د و با تمامی آن  ها مبارزه کند. آگاهی در هر زمانی می تواند زمینه س��از 
پیش��رفت مسلمانان باشد و در مش��کالت و بحران ها به آن ها کمک کند. بیداری 
جوامع اسالمی در ابتدا با تکیه بر اسالم اصیل و عمل به گفته هایش حاصل خواهد 
شد؛ در غیر این صورت، فقط حکم مسکن خواهد داشت. حضرت امام)ره( در این 
باره می فرمایند: »... منشأ همه پیروزی ها همین یک کلمه است. ما متحول بشویم 
به یک موجودی اسالمی � انسانی با ایمانی که خدای تبارک و تعالی از ما خواسته 

است« )امام خمینی ره، 1370: 270(.

بیداری حکام اسالمی
ی��ک ملّت وقتی به بیداری می رس��د که ح��کام آن جامعه بیدار باش��ند، زیرا 
ای��ن حکام جامعه هس��تند که مردم را به بیداری می رس��انند یا مهر س��کوت بر 
دهان آن ها می زنند. پس وحدت 
بی��داری حاکم��ان اس��المی را 

خواستار است.
ب��وده  نقش��ه هایی  این ه��ا 
اس��ت که این ها درس��ت کردند 
کش��یدند، و این ها را مقابل هم 
قرار دادن��د. و نمی دانم چه وقت 
می ش��ود ک��ه مس��لمین بی��دار 
بش��وند. چه وقت ممکن اس��ت 
م��ا، ملت های  ک��ه دولت ه��ای 
اس��المی چه وق��ت می خواهند 
چشم هایش��ان را ب��از کنند. آیا 
نمی فهمن��د؟ ی��ا می فهمن��د و 

 امروز اعـراب باید بدانند اسـالم 
برای کمک رسانی  مهم ترین عامل 
به آن هاسـت نـه غـرب و چنگال 
اسـتعمار، زیرا منافـع غربی ها در 
تخریـب ممالـک اسـالمی نهفته 
اسـت. تنهـا ذخیـره الهـی کـه 
محکم ترین سـد را در مقابل نفوذ 
استعمار می سازد اسالم است. اگر 
اسـالم همواره با مسـلمانان باشد 
اسـتعمار دیگر جرئت جسارت به 
مسلمین و اسالم را نخواهد داشت.
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نمی کنند؟ اگر نمی فهمند، باید توجه کنند به مسائل که ببینند بدبختی مسلمین 
از کجا ش��روع می ش��ود، و چه هست آن دردی که مس��لمین را این طور کرده که 
خزائن آن ها را می برند و خودش��ان روی خزائن خودشان گرسنگی می خورند. این 
نفت به این سرشاری را بردند و ملّت ما گرسنه مانده است. و همه جا همین طور... 
عراق وس��یع است و جمعیت کمی دارد. چه وقت می خواهند این حکومت ها بیدار 
بشوند و دست از اغراض شان بردارند؟ و چه وقت می خواهند مسلمین توجه بکنند 
به اینکه مصالح ش��ان چه است و دردشان چه است؟ و چه وقت باید دوا کنند این 

درد را؟ )امام خمینی ره، 1386: 209-208(.
از عوامل مهم برون رفت از بحران های حاضر این است که متوجه دست نشاندگی 
حکام کش��ور خود ش��وند و بفهمند اسالم نابی که آن ها اس��می از آن را به دوش 
می کشند به دست فراموشی سپرده شده و با توجه به فرمایشات امام)ره( مسلمین 
باید به این امر توّجه کنند که این حاکمان دست نش��انده هس��تند که منابع آن ها 
را به تاراج می برند. آن هنگام اس��ت که بیداری اسالمی در جان آن ها می جوشد و 
خواس��تار وحدت با دیگر کشورهای اسالمی خواهند شد. شاید درظاهر � انقالباتی 
که در کش��ورهای عربی صورت گرفته اس��ت � تغییری در سیاست این کشورها و 
تغییر حکام صورت گیرد، اما این به معنای بیداری واقعی نیس��ت. بیداری اسالمی 
آن زم��ان ب��ه صورت خالص تجلّی خواه��د کرد که وحدت واقعی بین مس��لمین 
واقع ش��ود و دس��ت برادری به س��وی یکدیگر دراز کنند. الگو قرار گرفتن انقالب 
اس��المی ایران در کش��ورهای اسالمی و تالش مس��لمانان در راه نزدیک شدن به 
ارزش ها و قوانین اس��المی و حرکت در مس��یر تش��کیل حکومت اس��المی همان 

بیداری اسالمی است که امام خمینی)ره( در راه تحقق 
آن گام برداشته و همه کشورهای جهان را به قیام علیه 
حاکمان ستمگر می خواند و از آنها می خواهد از انقالب 
اسالمی ایران الگوبرداری کنند تا از زیر بار ظلم و ستم 
رها ش��وند: »ای مس��لمانان در همه بالد و اقطار عالم 
به پاخیزید! و ای علمای اعالم جهان اسالم به داد اسالم 
و بالد مس��لمین و مسلمانان برس��ید! و در هر گوشه و 
کنار، همچ��ون ملت ایران و دولت آن و علما و بزرگان 
این س��امان، دست رد به سینه ستمکاران غرب و شرق 
زنی��د و عم��ال و کار شناس��ان دروغین و مستش��اران 
نفت خ��وار آنان را از بالد خود بیرون بریزید؛ و همچون 
سلحش��وران ایران، ش��هادت را بر ذلّت و شرف اسالم 
و انس��انی را بر رفاه و عیش چن��د روزه توأم با خواری 
و شرمس��اری ترجیح داده و در میدان نبرد سیاس��ی و 
نظامی بر آنان چیره ش��وید و از هیاهوی تبلیغاتی آنان 
باک نداشته باش��ید که خداوند تعالی با شماست »إِن 
تَنُص��روا اهللَ یَنُصْرکُم و یثِب��ت أَقداَمکم« )امام خمینی 

ره، 1385: 290(.

اتحاد ملل اسالمی
تم��ام اق��وام و ملت های مس��لمان دنی��ا بخصوص 

دولت های آن ها باید جدای از خصومت های گذش��ته و کدورت ها به یاری یکدیگر 
بشتابند و ندای اتحاد سر دهند تا اسالم بار دیگر به قدرت واقعی خویش برسد.

ای مس��لمانان جهان که به حقیقت اس��الم ایمان دارید، به پا خیزید و در زیر 
پرچم توحید و در س��ایه تعلیمات اسالم، مجتمع شوید و دست خیانت ابرقدرتان 
را از ممالک خود و خزاین سرش��ار آن کوتاه کنید، و مجد اس��الم را اعاده کنید، و 
دس��ت از اختالفات و هواهای نفسانی بردارید که شما دارای همه چیز هستید. بر 
فرهنگ اسالم تکیه زنید و با غرب و غرب زدگی مبارزه نمایید و روی پای خودتان 
بایس��تید و بر روشنفکران غرب زده و شرق زده بتازید و هویت خویش را دریابید و 
بدانید که روش��نفکران اجیرشده بالیی بر س��ر ملّت و مملکت شان آورده اند که تا 
متحد نش��وید و دقیقاً به اسالم راس��تین تکیه ننمایید، بر شما آن خواهد گذشت 
که تاکنون گذش��ته اس��ت. امروز زمانی است که ملت ها چراغ راه روشنفکران شان 
شوند و آن را از خودباختگی و زبونی در مقابل شرق و غرب نجات دهند که امروز 
روز حرکت ملت هاس��ت و آنان هادی هدایت کنندگان تا کنونند. بدانید که قدرت 
معنوی ش��ما بر همه قدرت ها چیره خواهد شد و قریب یک میلیارد جمعیت شما 

با خزاین سرش��ار و ثروت بی پایان می تواند تمام قدرت ها را در هم ش��کند. نصرت 
کنید خدا را تا نصرت دهد ش��ما را. ای اقیانوس بزرگ مسلمانان، خروش برآورید 
و دش��من انس��انیت را در هم ش��کنید که اگر به خدای بزرگ روآورید و تعلیمات 
آس��مانی را وجهه خود قرار دهید، خدای تعالی و جنود عظیم او با شماست )امام 

خمینی ره، 1386: 226-225(.
فکر اتحاد ملل اس��المی از مبادی اولیه دین اس��الم نشئت گرفته که می گوید: 
مس��لمانان جمیعاً برادرند و احادیث معتب��ر نبوی)ص( که اجماع محدثین از اهل 
س��نت و جماعت و ش��یعی مذهبان بر آن اتفاق دارند و مؤید آنچه در قرآن مجید 
امر و تعلیم داده ش��ده، اس��ت و سیاه حبشی با سید قریشی برابر و از لحاظ رابطه 
مش��ترک دینی برادرند. اصالت فکر اخوت اسالمی چنانچه در قرآن کریم تصریح 

شده نیازمند به اقامه برهان نیست )حائری، 1344: 63(.
منطقی ترین راهی که می توان از طریق آن به پیشرفت و تمدنی دوباره رسید، 
عمل به دس��تورات قرآن اس��ت. قرآن مجید کتاب آسمانی عموم مسلمانان است، 
مس��لمانان معتقدند در منزلت آسمانی قرآن مانند ندارد. در میان تمامی کتاب ها 
این کتاب ش��گفت انگیزترین کتاب اس��ت. پس عمل به آن ضروری و واجب است. 
مسلمانان باید بدانند با تفکرات غربی و عنوان های ملی گرایی به بیراهه می روند و 
نمی توانند با اس��تعمار به مقابله برخیزند. تجربه تاریخی نشان می دهد ملی گرایی 
در طول تاریخ به نژادپرس��تی انجامیده اس��ت. هیچ یک از تعالیم اس��الم، رنگ و 
بوی ناسیونالیس��تی و مارک قوم و یا نژاد معینی را بر پیش��انی خود ندارند، بلکه 
تمامی معیارها و مقیاس های موجود در آن، جنبه جهانی دارد و ش��امل حال نوع 

انسان است.

نتیجه
در اندیش��ه امام خمین��ی)ره(، بحران ها در جوامع 
اسالمی حاصل سیصد سال تالش بی وقفه استعمار در 
این ممالک و غارت آن هاس��ت. درواقع، ریشه بسیاری 
از چالش ها در جوامع اس��المی به س��ابقه حضور آن ها 
در منطق��ه بازمی گ��ردد. بعد از پایان دوران اس��تعمار 
که��ن و ظاه��راً اتم��ام آن هن��وز هم غ��رب در حال 
انج��ام برنامه های خویش اس��ت و یک��ی از دالیل آن 
حکومت های اسالمی هستند که دست نشانده غرب اند 
و امی��ال آن ها را ب��رآورده می کنند. ت��ا زمانی که در 
جامعه مس��لمانان حکام وطن فروش و جانش��ین غرب 
وج��ود دارند، نمی ت��وان از بحران های موجود خالصی 
یافت، زیرا این ها با بهای کم منابع باارزش��ی مثل نفت 
و گاز را در اختی��ار غرب قرار داده و بعد از آن ممالک 
اس��المی را واردکننده کاالهای غربی کرده اند. امروزه 
جمعیت عرب به صورت ملتی مصرف کننده درآمده  که 
فقط با اتکا به فروش نفت به رفاه ظاهری رس��یده  و به 
آن دل بسته اند. مسلمان ها در وطن خود شان از سوی 
دولت های مستبد و دولتمداران خودکامه و فاسد مورد 
س��تم قرار می گیرند. زمامداران مس��تبد بعضی از این کش��ورها حتی در عنوان 
رئیس جمهور بیش��تر از پادش��اهان مطلق العنان فرمانروایی داشته اند. سالطین و 
امیران حاکم در شماری از این کشورها مردم و مملکت هر دو را ملکیت شخصی 
خود می پندارند. بسیاری از کشورهای اسالمی حکومت دارند، اما فاقد دموکراسی 
هس��تند. به این معنی که مردم در تعیین حکومت و رهبران ش��ان نقشی ندارند. 
در بس��یاری از کشورهای اسالمی مردم هنوز رعیت هستند و از پدیده شهروندی 
در آن کش��ورها خبری نیست. ظلم و اس��تبداد از سوی حاکمان بسیار محسوس 
اس��ت. با وجود چنین شرایطی، فقط با تکیه به قدرت امت مسلمان می توان این 
حاکمان ناالیق را از سرزمین اسالمی بیرون کرد؛ تحقق این امر بیداری و آگاهی 
تمامی مس��لمانان جهان را می طلبد. درواقع، قی��ام برای اعاده حق یکی از اصول 
دین اسالم است و بسیاری از بزرگان دین همچون امام حسین)ع( و یارانش برای 

برپایی اسالم و مبارزه با کفر در خداوند به درجه واالی شهادت دست یافتند.
منابع در دفتر ماهنامه تربیت سیاسی اجتماعی موجود است.

فکر اتحاد ملل اسالمی از مبادی اولیه 
دین اسالم نشئت گرفته که می گوید: 
مسـلمانان جمیعاً برادرنـد و احادیث 
معتبر نبوی)ص) که اجماع محدثین از 
اهل سنت و جماعت و شیعی مذهبان 
بـر آن اتفـاق دارند و مؤیـد آنچه در 
قـرآن مجید امر و تعلیم داده شـده، 
است و سیاه حبشـی با سید قریشی 
برابر و از لحاظ رابطه مشـترك دینی 
برادرنـد. اصالت فکر اخوت اسـالمی 
چنانچه در قرآن کریم تصریح شـده 

نیازمند به اقامه برهان نیست.
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مس��ئله اقلیت های مذهبی ایران، یکی از مسائلی است که همواره در حوزه های 
دین، سیاس��ت، فرهنگ و ادبیات کشور مطرح بوده اس��ت. در این نوشتار، از منظر 
رهبر فقید انقالب اس��المی به این مس��ئله می پردازیم که پس از ظهور نش��انه های 
تغییر نظام سیاس��ی ایران، در داخل و خارج از کشور، طی مصاحبه های مطبوعاتی 

طرح شد.
هراس از قتل عام اقلیت ها پس از تشکیل حکومت دینی که پنداری سست بود، 
سبب شد مواضع بنیانگذار جمهوری اسالمی درباره اقلیت های مذهبی ایران پرسیده 
ش��ود. ایشان با ذکر س��یره و سنت پیشوایان اس��الم که نمودار احترام و حمایت از 
اقلیت ها در اس��الم است، پاسخ هایی به خبرنگاران دادند که در زدودن نقاط ابهام و 

نیز هراس های بی پایه بسی تأثیرگذار بود.

پیشینه
س��ده های متمادی، ایران زمین، بس��تر زیست سالم و دوس��تانه و مسالمت آمیز 
مسلمانان، یهودیان، مسیحیان و زردتشیان بوده است. در شهرهای بزرگی همچون 
تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز محله های مسکونی اقلیت های مذهبی به چشم 
می خورد و در بازار آن ش��هرها نیز، در کنار کاسبان و بازرگانان مسلمان، کاسبان و 
بازرگانان یهودی و زردشتی و مسیحی دادوستدهای اقتصادی داشته اند. روابط سالم 
و مطلوب آنان تا آنجا ارتقا یافته بود که اقلیت های مذهبی و مس��لمانان، در س��ور و 

سوگ یکدیگر شریک بودند.
گاهی که عالم روحانی بزرگی دار فانی را ترک می گفت، هیچ کس از اقلیت های 
مذهبی، از جمع س��وگواران فاصله نمی گرفت، زیرا در دوران حیات، او را در هنگام 
ستمدیدگی، یار و یاور خویش می یافتند. کدام شهر ایران را می توان سراغ گرفت که 

نمودار چنین واقعیت افتخارآمیزی نباشد.
این همه به دس��ت می دهد که ایرانیان، اهل تس��اهل مذهبی بوده اند و هیچ گاه 
به تعصب مذهبی میدان نداده اند تا خویشتن پرستی را در ذهن و روان شان چیرگی 
بخش��ند و از این رهگذر، به ش��یوه جاهالنه خش��ونت گرایی و خونریزی روی آورند 
ک��ه پیامب��ران الهی خلق جهان را از آن بازداش��ته اند. نمی ت��وان رد و انکار کرد که 
گاهی در شهری از شهرهای یادشده، اتفاق ناگواری رخ می داد و بسترساز اختالف و 

کدورت می شد، اما خردورزی خرد و کالن شهر سبب می شد آتش دشمنی، به هنگام 
خاموش شود.

درحقیقت، مهرورزی نس��بت به اقلیت های مذهبی در میان ایرانیان، به اندازه ای 
ب��وده که می توان کتابی درباره آن نوش��ت  تا برخی گمان نکنند س��رزمین ایران با 
تساهل مذهبی و آزادی ش��هروندان نامسلمان بیگانه بوده و ایرانی مسلمان، ایرانی 

زردشتی یا یهودی و یا ایرانی مسیحی را تاب نمی آورده است.
برای نمونه، داس��تانی از دوران و زندگی عارف مش��هور خراسان بزرگ، ابویزید 
بسطامی می آورم که آیینه ای است از شفقت مسلمان ایرانی در برابر زردشتی ایرانی. 
ابوالفضل محمد بن علی سهلگی بسطامی پدید آورنده کتاب »النور« در شرح حال 
و بیان اقوال بس��طامی چنین می گوید: از پیش��یگان شنیدم که گفتند: یک شب از 
شب ها، کودکی مجوسی در جوار بایزید می گریست و ایشان چراغ نداشتند. بایزید، 
چراغ را به روزِن دیوار س��رای ایشان برد و آن طفل از گریستن بازایستاد. آنان [پدر 
و مادر زردش��تی] مهربانی او را دیدند. مادر طفل، پدر را- که به هنگام گریه طفل 
در س��رای نبود- از این آگاه کرد و گفت: مهربانی پس��ر عیس��ی سروشان [ابویزید 
بس��طامی] را نمی بینی که چه کار کرد؟ مرد از مهربانی او در ش��گفت ش��د )دفتر 

روشنایی، ص156(.

ایرانی بودن یهودی ها و مسیحی ها و زردشتی ها
رهب��ر فقید انقالب اس��المی، هر گاه با پرسش��ی از س��وی خبرن��گاری، درباره 
اقلیت های مذهبی و طرز برخورد با آنان در نظام سیاسی آینده ایران روبه رو می شد، 

از جمله واقعیت هایی که به آنان یادآور می شد، »ایرانی بودن پیروان ادیان« بود.
اینک بدین پرسش و پاسخ بنگریم که از آن می توان همسانی هر ایرانی با ایرانی 
دیگری را در برخورداری حقوق شهروندی و آزادی در حوزه مذهب خویش به دست 

آورد؛ یعنی مسلمان بودن، سبب برتری و تبعیض نخواهد بود.
س: آی��ا در جمهوری اس��المی، مذاهب آزادی عمل دارن��د، بخصوص در مورد 

یهودیان و آیا شما [آیت اهلل خمینی] ضد نژاد سامی و یهود هستید؟
ج: همه اقلیت های مذهبی در اسالم، محترم هستند همه گونه آزادی برای انجام 
فرای��ض مذهبی خود دارند. ما با هیچ بش��ری ضدیت نداری��م. آنان ایرانی اند و مثل 

   طاها خراسانی

امام و اقليت هاى مذهبى
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س��ایر ایرانیان همه گونه حق دارن��د )صحیفه امام، ج5، 
 ص424(.

و  یهودی ه��ا  و  زردش��تی ها  از  دیگ��ر،  ج��ای  در 
مس��یحی های ایرانی – که در نظام اس��تبدادی به س��ر 
می برند- با تعبیر »برادران ایرانی« یاد می شود که شایان 
اعتناس��ت. بدین گونه، هر نوع دیواری که در ذهن های 
بیمار و روان های آلوده به نادانی، میان مسلمانان ایرانی و 
اقلیت های مذهب ایرانی باال و باالتر می آید، فرومی ریزد 
ت��ا ایرانیان خداج��وی در کنار همدیگر، ب��ه معنویت و  

آرامش همه جانبه دست یابند.
در آنج��ا، بنیانگ��ذار جمه��وری اس��المی، از روش 
برخوردی با آنان س��خن می راند که بس منصافانه است 
و س��خت قانون مداران��ه. در س��ایه آن ش��یوه رحمانی، 
آزادی های سیاس��ی و اجتماعی یهودیان و مسیحیان و 
زردشتیان ایرانی، تأمین و تضمین می شود، زیرا عدل و 
قانون گرایی حاکم اس��ت، نه خودکامگی و ستمگری که 

برخی پیروان انبیا را ناگزیر از ترک وطن کند.
س: سیاس��ت کلی ش��ما [آیت اهلل خمینی] راجع به 

اقلیت های مذهبی در آینده چیست؟
ج: اقلیت ه��ای مذهبی در آینده،  آزاد هس��تند و در 

ایران، در رفاه زندگی خواهند کرد، و ما با آنها، با کمال انصاف و مطابق با قانون عمل 
خواهیم کرد. آنان، برادران ایرانی ها هستند. آنان هم از شاه و دار و دسته اش به تنگ 

آمده اند )همان، ج5،  ص401(.
بی گمان، ایران »وطن اقلیت های مذهبی« ای اس��ت که نسل اندر نسل، در آنجا 
زیسته اند و هماره بدان مهر ورزیده اند و از استقالل و تمامیت ارضی اش دفاع کرده اند، 
همان س��ان که وطن مسلمانان ایرانی است. از همین رو، رهبر فقید انقالب اسالمی 
در فرانسه – در جمع ایرانیان مقیم خارج از کشور- از یهودیانی یاد می کند که بر اثر 
تبلیغات ضد اس��المی از وطن شان، ایران رفته اند و اکنون در فشار و دشواری زندگی 
به س��ر می برند. ایش��ان، ایران را وطن آن گروه از یهودیان می خواند و از دعوت آنان 
برای بازگشت به وطن شان، در دوران تشکیل دولت عدل گرای اسالمی سخن می راند.
»حکومت اس��المی... ان شاءاهلل برپا شود؛ ما این یهودی ها هم که از ایران رفتند 
و بازی ش��ان دادن��د و رفتند به اس��راییل و االن گرفتارند در آنج��ا... آن طوری که 
می گویند، بس��یار در سختی هس��تند. ما اگر –ان شاء اهلل- یک دولت عادلی تأسیس 
ش��د، آنها را دعوت می کنیم؛ یهودی هایی که مملکت ش��ان ایران بوده است، دعوت 

می کنیم که به وطن خودشان برگردند )همان، ج5،  ص261(.
در گفت وگو با ارمنی های مقیم فرانس��ه،  به پیش��ینه تاریخی اقلیت ارامنه ایران 
اش��اره شده و سپس از آسایش و آزادی آنان در عرصه های گوناگون یاد شده است. 
بدین گونه ارامنه مقیم فرانسه از نوع رفتار و نگاه رهبر انقالِب در حال وقوع خرسند 

می شوند.
س: شما [آیت اهلل خمینی] طی بیانات تان فرمودید که حکومت جمهوری اسالمی 
بنا خواهید کرد. آیا ممکن است، بفرمایید موقعیت ارامنه در حکومت اسالمی آینده 

چگونه خواهد بود؟ با در نظر گرفتن اینکه ارامنه مسیحی هستند.
ج: بله. ارامنه که در آنجا [ایران] هس��تند، سابقه دارند و همیشه اینها وضع شان 
مثل س��ایر مردم بوده که در ایران بودند و مشغول زراعت و کسب وکارند. بعدها هم 
آنها [در جمهوری اس��المی] از همه آزادی ها بهره مند خواهند بود و با آنها با کمال 

عدالت، رفتار خواهد شد )همان، ج5، ص357(.
در مصاحبه با خبرنگار روزنامه آلمانی دنیای س��وم، بدین نکته اش��اره می شود 
که ایرانی مس��یحی، ایرانی یهودی و اقلیت ه��ای مذهبی- ایرانی دیگر، مانند ایرانی 
مسلمان )شیعه و سنی( حقوق شهروندی دارند، بی آنکه مسلمان ایرانی را شهروند 
درجه یک بدانیم و مس��یحی ایرانی یا یهودی ایرانی و یا زردشتی ایرانی را، شهروند 
درج��ه دو بخوانی��م. رهبر انق��الب در پاریس با صراحت یادآور می ش��ود که آنان با 
یکدیگ��ر هیچ گونه تفاوتی ندارند، زیرا همه و هم��ه، ایرانی اند. بنابراین، ایرانی بودن 
اقلیت های مذهبی ایران بیان کننده مفهوم ش��هروند ایرانی و حقوق شهروندی آنان 

در ایران است، هرچند تنگ نظرها آن حقیقت را فهم و درک نکنند.
س: ایرانی بودن، یک موقعیت ملی مس��تحکمی را ب��ه وجود آورده که تناقضات 

چندان��ی را بین اقلیت های مذهب��ی، از قبیل یهودی ها 
و مس��یحی ها و ی��ا روحانی��ون اقلیت ه��ای در ایران به 
وجود نیاورده است. در حکومت مورد نظر شما [آیت اهلل 

خمینی] روابط بین اقلیت ها چگونه خواهد بود؟
ج: اس��المی بودن، بیش از ایرانی بودن بین افراد ملت 
ای��ران، روابط مس��تحکم برقرارکرده اس��ت. اقلیت های 
مذهبی، نه تنها آزادند، بلکه دولت اسالمی موظف است 
از حق��وق آنها دفاع کند. و دیگر اینک��ه هر ایرانی، حق 
دارد مانند همه افراد، از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. 
مس��لمان یا مس��یحی یا یهودی و یا مذهب دیگر فرقی 

ندارد )همان، ج4، ص508(.

جایگاه اقلیت های مذهبی در اسالم
تدبر در آیات قرآن کریم و نیز تأمل در س��یره نبوی 
و خاندان رس��ول اکرم، بخوبی نش��ان می دهد که اسالم 
به اقلیت های مذهبی ارج می نهد و مس��لمانان را مکلف 
می کن��د تا حرمت آن��ان را نگاه دارند و از ضایع ش��دن 
حقوق سیاسی و اجتماعی شان پیشگیری کنند. می توان 
در تاریخ اس��الم، بویژه در دوران پیامبر و زمامداری علی 
بن ابی طالب، نمونه هایی را در عینیت زندگی اقلیت های 
مذهب��ی به دس��ت داد که نمودار مق��ام و منزلت پیروان ادی��ان توحیدی در میان 

مسلمانان است.
اقلیت های مذهبی که از صدر اسالم بعد از فتح اسالم، بین مسلمین بودند، غیر 
از آن مشرکانی بودند که توطئه گر بودند یا بعضی از اقشاری که توطئه می کردند و 
می خواستند وضع بشر را به هم بزنند. اینهایی که از اقلیت های مذهبی بودند، تمام 
در اس��الم احترام داش��تند... در یکی از قضایا- که لشکری از معاویه شاید بود- آمد 
و یک خلخالی از پای یک زن یهودیه ربود- بر حس��ب نقل- حضرت امیر فرمودند 
که من شنیدم که آمدند و یک خلخالی از ذمیه ای ربوده اند و اگر انسان [با شنیدن 
این خبر] بمیرد –قریب به این معنا- این اشکالی برایش نیست. این طور [پیشوایان 

اسالم] عنایت داشتند به حفظ مصالح همه اقشار )همان، ج7، ص289(.
قرآن کریم درباره اس��الم و پیامبر اس��الم به مس��ئله رحمت نظر دارد؛ رحمت 
فراگیری که همه انسان ها را در همه زمان ها دربرمی گیرد. بنابراین، دور از جهت گیری 
وحی و رسالت است که مهرورزی رسول خدا و پیشوایان دین را به مسلمانان محدود 
کنیم. بنیانگذار جمهوری اس��المی با یادکرد این ویژگی تأثیرگذار در حیات خلق، 
انسانیت و حقوق انسانی گروندگان به ادیان گوناگون را طرح می کند. آیا جز آن است 
که بشر بودن- منهای مذهب و عقیده- در نگاه پیامبران جایگاهی را پدید می آورد 

که نمی توان آن را نادیده انگاشت، زیرا ادیان برای نجات بخشی بشر ظهور یافته اند.
»در اسالم، حقوق همه ملت ها مراعات شده است، حقوق مسیحیان مراعات شده 
اس��ت، حقوق یهود و زردتشتیان مراعات شده است [اسالم]، تمام افراد عالم را بشر 
می داند و حق بشری برای آنها قائل است، تمام عالم را به نظر محبت نگاه می کند... 

اسالم برای نجات بشر آمده است )همان، ج6، ص468(.

حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن
از جمله حقوق ش��هروندی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در انتخابات آزاد 
است. امام یادآور می شود که اقلیت های مذهبی در نظام جمهوری اسالمی حق دارند 
به مجلس شورا راه یابند، زیرا آنان با مسلمانان حقوق مساوی دارند و هرگز حقی از 

حقوق شان تضییع نمی شود.
س: آیا دولت جدید مورد نظر ش��ما صد در صد اس��المی اس��ت؟ به این معنی 
که در حکومت آینده محلی برای یهودیان و مس��یحیان و س��ایر اقلیت های مذهبی 

خواهد بود؟
ج: البته که در حکومت اسالمی محلی برای اقلیت های مذهبی وجود دارد و آنها 
االن هم وکیل دارند و در مجلس واردند. ما در حکومت اس��المی هم برای آنها این 

حق [انتخاب شدن] را قائلیم )همان، ج5، ص241(.
از وصیتنام��ه سیاس��ی- الهی ام��ام برمی آید که حق انتخاب ک��ردن، از حقوق 
انکارناپذیر یهودی ها و مس��یحی ها و زردش��تی های ایرانی اس��ت، ام��ا آنان باید در 

تدبـر در آیات قرآن کریم و نیز تأمل 
در سیره نبوی و خاندان رسول اکرم، 
بخوبی نشـان می دهد که اسـالم به 
اقلیت هـای مذهبـی ارج می نهـد و 
مسلمانان را مکلف می کند تا حرمت 
آنـان را نـگاه دارند و از ضایع شـدن 
اجتماعی شـان  و  سیاسـی  حقـوق 
پیشـگیری کنند. می تـوان در تاریخ 
پیامبـر  دوران  در  بویـژه  اسـالم، 
و زمامـداری علـی بـن ابـی طالب، 
زندگـی  عینیـت  در  را  نمونه هایـی 
اقلیت هـای مذهبی به دسـت داد که 
نمـودار مقام و منزلـت پیروان ادیان 

توحیدی در میان مسلمانان است.
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گزین��ش افراد به مالک هایی اعتنا کنند که متعهد ب��ودن وکیل هر اقلیت مذهبی 
ب��ه مذهب م��وکالن خویش، یکی از آن مالک هاس��ت و نیز تعهد داش��تن به نظام 
جمهوری اس��المی و صیانت آن در برابر دش��منان. و مالک س��وم، عدم وابستگی و 
کالمی اقلیت های مذهبی به حکومت های اس��تکباری اس��ت که بس��ا عناصری از 
اقلیت های مذهبی را بازیچه سیاسی می کنند. مالک چهارم، نداشتن گرایش فکری 
به مکتب های الحادی و التقاطی است که از رهگذر نفاق و کفر، نظام و انقالب را از 
مدار خود بیرون می برند و خون ش��هیدان پاک نهاد این مرز و بوم را به در می دهند. 
بدون تردید، معیارهای یادشده، به منظور سالمت روند حقوق شهروندی اقلیت های 
مذهبی کش��ور اس��ت، نه محدود کردن آنها، مگر وکالی مسلمانان و نیز موکل های 
آنها، چنین مسئولیت هایی ندارند؟ »به اقلیت های مذهبی رسمی وصیت می کنم که 
از دوره های رژیم پهلوی عبرت بگیرند و وکالی خود را از اش��خاص خاص متعهد به 
مذهب خود و جمهوری اسالمی و غیر وابسته به قدرت های جهانخوار و بدون گرایش 

به مکتب های الحادی و انحرافی و التقاطی انتخاب نمایند )همان، ج21، ص421(.

آزادی اجرای مراسم مذهبی
رهبر فقید انقالب اسالمی، در مصاحبه با خبرنگاران درباره مسائل عمومی ایران، 
آشکارا به مسئله آزادی اقلیت های مذهبی برای اجرای مراسم مذهبی شان می پردازد 

که شاخه ای از آزادی های اجتماعی آنان است.
س: آیا در جمهوری اسالمی، مذاهب آزادی عمل دارند؟

ج: همه اقلیت های مذهبی در اسالم محترم هستند، همه گونه آزادی برای انجام 
فرایض مذهبی خود دارند )همان، ج5، ص424(.

ناگفته نماند که بهاییان در نظام جمهوری اسالمی، حق برگزاری مراسم مذهبی 
ندارند، زیرا آنان از اقلیت های مذهبی رس��می � در قانون اساس��ی کشور� شناخته 
نشده اند. هنگامی که یکی از اساتید دانشگاه امریکا در نوفل لوشاتو از امام خمینی در 
ارتباط با آزادی بهاییان برای مراسم مذهبی جویا می شود، پاسخ ایشان منفی است.
س: آیا برای بهایی ها در حکومت آینده، آزادی های سیاسی و مذهبی وجود دارد؟

ج: آزادی برای افرادی که مضر به حال مملکت هستند، داده نخواهد شد.
س: آیا آزادی هایی برای مراسم مذهبی آنها [بهایی ها] داده خواهد شد؟

ج: خیر )همان، ج5، ص299(.
ایشان در سخنرانی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، سه نوع اقلیت مذهبی را 
نام می برد که بعدها در جمهوری اسالمی، اقلیت های مذهبی رسمی ایران به شمار 
آمدند؛ زردش��تی ها و یهودی ها و مس��یحی ها. پس، مس��ئله تساهل مذهبی مطرح 
می ش��ود که در صورت بهره گیری ناسازگار با اسالم و دولت اسالمی، ممکن نخواهد 

بود.
»اسالم« یک قوانینی است که تمام اقشار بشر را، برای آن [ها] احترام قائل است. 

البته یک اس��تثناهایی هست که آنهایی که شلوغ کارند، 
آنهایی ک��ه خرابکارند، برای آنها، هیچ کس... تس��اهلی 
قائل نیست. و اما مثل یهود که اهل ذمه هستند و تمام 
اهل کتاب – نصارا و زردشتی ها- همه اینها در مملکت 
اس��المی... [در] رفاه و با احترام [هستند] )همان، ج5، 

ص261(.
باید دانس��ت که بنیانگذار جمهوری اس��المی، میان 
یهودی ها و صهیونیست ها تفکیک قائل شده است، یعنی 
آیین یهود را که پیش��ینه تاریخی دراز دارد و در ش��مار 
ادیان ابراهیمی است، با صهیونیسم متفاوت می نگرد. از 
منظر ایش��ان، صهیونیست ها را نمی توان افراد مذهبی و 
پیرو کیش حضرت موس��ی کلیم اهلل به حساب آورد که 
رویارویی فرعون ایستادند. رابطه انکارناپذیر صهیونیسم 
با اس��تکبار جهانی، از جدایی یهودیان و صهونیس��ت ها 

حکایت دارد.
»ما حس��اب جامعه یهود را از حس��اب صهیونیزم و 
صهیونیست ها جدا می دانیم. آنها جزء اهل مذهب، اصاًل 
نیس��تند... [حضرت موسی] بر ضد قدرت بزرگ فرعون 
قیام را از بین برد. [تکیه بر] قدرت الهی و توجه به مصالح 
مستضعفین در قبال مس��تکبرین که اولش فرعون بود. 

قیام بر ضد مصالح مستضعفین در قبال مستکبرین که اولش فرعون بود. قیام بر ضد 
مستکبرین، طریقه حضرت موسی- سالم اهلل علیه- بوده و درست این معنی برخالف 
آن [طراحی] است که این طایفه صهیونیست ها دارند. اینها اتصال به مستکبرین پیدا 
کردند، جاس��وس آنها هستند، نوکر آنها هستند بر ضد مستضعفین عمل می کنند، 
عکس تعلیمات حضرت موس��ی... ما با آنها مخالف هستیم و مخالفت مان برای این 
است که آنها با همه ادیان مخالف هستند. آنها [صهیونیست ها] یهودی نیستند. آنها 
یک مردم سیاس��ی هستند که به اس��م یهودی، یک کارهایی می کنند و یهودی ها 
هم از آنها متنفر هستند و همه انسان ها از آن ها [صهیونیست ها] باید متنفر باشند 

)همان، ج7، ص289-290(.
امام خمینی درباره اقلیت اهل س��نت در ایران، تعبیر »برادران اهل س��نت« را 
به کار می برد و تفرقه انگیزی و اختالف افکنی را زاییده سیاس��ت دش��منان اس��الم 
برمی شمارد که سبب چیرگی بیگانگان بر کشور می شود. بی گمان از رهگذر جهل و 
غرض دوست و دشمن است که استبداد و استعمار بر کشور اسالمی حاکم می شود 
و در صورت »وحدت کلمه« میان مسلمانان، آزادی و سرافرازی فراهم می آید. از این 
روی، ایشان، روحانیون مبلغ را بیش از دیگر گروه های اجتماعی در جامعه اسالمی 
مس��ئول می شناس��د و از آن مصرانه می خواهد تبلیغات دش��منان اتحاد مسلمانان 

درباره برخورد خشن جمهوری اسالمی با اقلیت های مذهبی را خنثی کنند.
»ما پیوستگی خودمان را به اقلیت های مذهبی اعالم می کنیم. ما برادری خودمان 
را به برادران اهل س��نت اعالم می کنیم... اگر مسلمین وحدت کلمه داشتند، امکان 
نداش��ت اجانب بر آنها تسلط پیدا کنند... همه مسئول هستیم. روحانیون در درجه 
اول مس��ئول هستند... اینها [دشمنان شیعه و س��نی] در مراکز مثل تهران یا سایر 
ب��الد عظیم نمی توانند تبلیغات خالف بکنند، لک��ن در قرا و قصبات دورافتاده، یک 
حرف های غیر ظاهر [و نادرست] می زنند... مثاًل می گویند که اقلیت های مذهبی در 
حکومت اسالم باید از بین بروند. این خالف اسالم است. اسالم اقلیت های مذهبی را 
احترام گذاشته است... بین شیعه و سنی نباید تفرقه باشد. باید وحدت کلمه را حفظ 
کنید... برادران س��نی ما نباید به یک تبلیغاتی که از طرف دشمنان اسالم می شود، 
ترتیب اثر بدهند. ما با آنها برادر هس��تیم. آنها با ما برادر هس��تند. این مملکت مال 
همه ماست، مال همه ما، مال اقلیت های مذهبی، مال مذهبیون ما، مال برادران اهل 

سنت ما )همان، ج6، ص83-84(.

برابری در پیشگاه قانون
باره��ا در مصاحبه ه��ا و خطابه ه��ای رهبر فقید انقالب اس��المی، ب��ه عباراتی 
برمی خوریم که بیان کننده حقوق اقلیت های مذهبی و احترام قائل ش��دن برای آنها 
در جمهوری اسالمی است. ایشان، سروری یا سیادت اجتماعی گروهی بر گروه های 
دیگر اجتماعی را ش��یوه ای نادرس��ت می شمارد، زیرا س��بب تضییع حقوق دیگران 
می شود. بنابراین، شکی نیست که همه گروه های جامعه 
موقعیت یکس��انی در عرصه حقوق سیاسی و اجتماعی 
دارند که همان حقوق ش��هروندی اس��ت. امام خمینی 
از قانون و قانون مداری در جمهوری اس��المی سخن به 
میان می آورد؛ قانون��ی که تأمین کننده حقوق و منزلت 
ش��هروندان، از جمله اقلیت های مذهبی است. ایشان با 
بی��ان معیار تق��وای الهی- که قرآن کری��م آن را مطرح 
می کند- روی همه امتیازطلبی ها خط بطالن می کش��د 
و نوید برابری همگان را در پیشگاه قانون می دهد که در 

حال تدوین و تصویب است.
»اقلیت های مذهبی، حقوق ش��ان رعایت می شود... 
نباید بعضی مان بر بعضی [دیگر در جامعه] آقایی کنیم، 
نباید حق��وق بعضی ها را مالحظه نکنی��م. ما در حقوق 
علی السواء هس��تیم و قانون هم که- ان شاءاهلل- بعد به 
تصویب ملت می خواهد برسد، در قانون هم همه اقشار، 
حقوق ش��ان مالحظه شده اس��ت و اقلیت های مذهبی، 
نس��وان و دیگر اقشار، همه، حقوق ش��ان مالحظه شده 
اس��ت و هی��چ فرقی بین م��ا گروه و گروهی در اس��الم 
نیست، فقط به تقوا و به اتقاء – عن اهلل تعالی- فرق است 

)همان، ج6، ص262(.

از وصیتنامـه سیاسـی- الهـی امـام 
برمی آیـد کـه حـق انتخاب کـردن، 
و  یهودی هـا  انکارناپذیـر  حقـوق  از 
مسـیحی ها و زردشـتی های ایرانـی 
اسـت، اما آنان بایـد در گزینش افراد 
بـه مالك هایی اعتنا کننـد که متعهد 
بـودن وکیـل هـر اقلیـت مذهبی به 
مذهب مـوکالن خویش، یکـی از آن 
مالك هاست و نیز تعهد داشتن به نظام 
جمهوری اسالمی و صیانت آن در برابر 
دشمنان. و مالك سوم، عدم وابستگی 
بـه  مذهبـی  اقلیت هـای  کالمـی  و 

حکومت های استکباری است.
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قانون اساس��ی جمهوری اسالمی، بروشنی از تکریم 
اقلیت ه��ای مذهب��ی و حق��وق و برابری مس��لمانان و 

غیرمسلمانان در حوزه قانون حکایت دارد.

اقلیت ها و آزادی های سیاسی و اجتماعی
در مصاحبه امام با خبرنگار لبنانی، مانند مصاحبه های 
سیاس��ی که با خبرنگاران خارجی به چش��م می خورد، 
افزون بر بی��ان منزلت احترام آمی��ز اقلیت های مذهبی 
در اس��الم، با طرح آزادی آنها در عرصه درخواست های 
مش��روع و قانونی شان روبه رو می ش��ویم. تساوی حقوق 
اقلیت ها با مسلمان ها در بهره یابی از آزادی بیان، نویدی 
اس��ت که رهبر فقید انقالب بیان می دارد تا دش��منان 
اسالم و حکومت اسالمی در طرح توطئه های خود ناکام 

شوند.
س: در جمهوری اس��المی مورد نظر ش��ما [آیت اهلل 

خمینی] اقلیت های مذهبی چه نقشی دارند؟
ج: اسالم همیش��ه حافظ حقوق مشروع اقلیت های 
مذهبی بوده و هس��ت. آنان در جمهوری اسالمی آزادند 
و آزادان��ه به [طرح] مس��ائل خ��ود می پردازند و در پناه 
حکومت اسالمی، چون بقیه افراد [مسلمانان] در اظهار 

عقیده آزادند )همان، ج5، ص188(.
در مصاحبه با مجله القومی العربی نیز، می توان مسئله آزادی اجتماعی و پرداختن 
به آداب دینی اقلیت ها در جمهوری اس��المی را، مسئله ای اساسی تلقی کرد، زیرا از 
منظر امام، حکومت و حاکم اس��المی در جهت دفاع از حقوق اجتماعی اقلیت های 

مذهبی تالش دارد و آنان را همچون مسلمانان، شهروند ایرانی به حساب می آورد.
س: اقلیت های مذهبی در حکومت اسالمی دارای چه حقوقی هستند؟

ج: تم��ام اقلیت های مذهبی در ایران، ب��رای اجرای آداب دینی و اجتماعی خود 
آزادند و حکومت اس��المی خود را موظف می داند از حقوق و امنیت آنان دفاع کند 
و آنان هم مثل س��ایر مردم مس��لمان ایران، ایرانی و محترم هس��تند )همان، ج4، 

ص441(.
رهبر فقید انقالب اسالمی، در مصاحبه ای دیگر، دولت جمهوری اسالمی را - که 
پس از پیروزی انقالب اس��المی تش��کیل خواهد ش��د- دولتی موافق با دموکراسی 
حقیق��ی می خواند که در آن هر اقلیت مذهبی- ایران��ی، می تواند از آزادی بیان، به 
طور کامل بهره مند ش��ود، زیرا دست اندرکاران دولت موعود، اهل منطق اند و مدافع 

آزادی های سیاسی و اجتماعی ملت.
»دول��ت اس��المی، یک دولت دموکراتی��ک به معنای واقعی اس��ت و برای همه 
اقلیت های اس��الم جواب همه عقاید را به عهده دارد و دولت اسالمی، تمام منطق ها 

را با منطق جواب خواهد داد )همان، ج4، ص410-411(.
از منظ��ر امام خمینی، آزادی های سیاس��ی و اجتماع��ی اقلیت های مذهبی در 
جمهوری اس��المی، به گونه ای تمام و کامل هس��تند، اما مشروط است؛ مشروط به 
آنکه آنان بر ضد نظام جمهوری اسالمی، توطئه گری نکنند. برخی خبرنگارها که در 
نوفل لوشاتو با ایشان مصاحبه می کردند، از تضاد دین و دموکراسی سخن می راندند 
و حکومت دینی را با دموکراس��ی و لوازم آن ناساز می دانستند. از این رو، سرنوشت 
مخالفان نظام جمهوری- چه مذهبی و چه غیر مذهبی- را در ایران پس از پیروزی 
انقالب اسالمی بس مبهم می شمردند. رهبر فقید انقالب اسالمی بر این باور بود که 
اسالم، نوعی دموکراس��ی به همراه دارد و حکومت اسالمی، آزادی های گوناگون در 
عرصه اندیشه و عقیده و رفتار فردی و جمعی را پدید می آورد، اما این همه به شرطی 
عینیت می یابد که مخالفان آهنگ منحرف کردن نسل جوان و نیز توطئه گری بر ضد 

انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی نداشته باشند.
س: حضرت آیت اهلل، در پیام های قبلی خودتان اظهار فرموده بودید که جمهوری 
اس��المی، دموکراتیک خواهد بود و هر کس��ی آزاد خواهد بود. آیا صحبت کردن از 
دموکراس��ی در رژیمی که فقط بر مبنای یک مرام و یک مذهب، یعنی اسالم باشد، 
ممکن اس��ت؟ در چنین رژیمی سرنوشت غیر مسلمانان و غیر معتقدین به مذهب 

چه خواهد بود؟
ج: در اس��الم، دموکراس��ی مندرج اس��ت و مردم آزادند در اس��الم، هم در بیان 

عقاید و هم در اعمال، مادامی که توطئه در کار نباشد و 
مسائلی را عنوان نکنند که نسل [جوان] ایران را منحرف 

کنند )همان، ج5، ص468(.
رهبر فقید انقالب اسالمی در جای دیگر، در ستایش 
انتقاد و نکوهش توطئه، س��خنی دارد که تعریف آزادی 
بی��ان در نظام جمهوری اس��المی اس��ت. ب��ر پایه آن، 
گفتارها و نوش��تارهایی که از سوی ش��هروندان ایرانی- 
چه اقلیت های مذهبی و چه اکثریت جمعیت کشور- در 
عرصه آزادی های سیاسی پدید می آورند، نباید در جهت 

تضعیف نظام باشد.
»هرچه می خواهند بگویند و هرچه می خواهند انتقاد 
کنند. انتقاد غیر توطئه است... لکن یک وقت، لحن، لحن 
انتقاد نیست. توطئه آزاد نیست. انتقاد آزاد است )همان، 

ج17، ص462(.
اوریا فاالچی، در مصاحبه با امام- که پس از بازگشت 
ایشان به تهران انجام گرفت و انقالب اسالمی، ماجرایی 
که داس��تان را پشت سر نهاده بود- از راز تغییر سیاست 
نظام جمهوری اس��المی در عرصه آزادی های سیاسی و 
اجتماعی جمعیت ها و اقلیت های مذهبی جویا می شود. 
امام این گونه تجزیه و تحلیل سیاسی درباره کشور پس 
از پیروزی انقالب اس��المی را نادرست می شمارد، زیرا باب انتقاد سیاسی را به روی 
همه ایرانیان گشوده می نگرد و آزادی اندیشه و آزادی بیان و آزادی رفتار شهروندی 
تهدید نشده است. از منظر امام، آزادی سیاسی در نظام جمهوری اسالمی هست، اما 

آزادی توطئه و آزادی فساد نیست.
س: آن ط��وری ک��ه از بیانات تان در قم، در گذش��ته ای نه نزدی��ک، خیلی دور 
فرمودید و حقیقتی بود، مدرن شدن یک انسان، این است که بتواند آزاد بیندیشد و 
آزاد تصمیم بگیرد و آزاد انتخاب کند. چطور امکان دارد االن در کشور، کمونیست ها 
و سایر اقلیت ها- چه سیاسی و چه مذهبی و چه ملی- نمی توانند آزادانه اظهار بیان 

کنند و اظهار اندیشه کنند؟
ج: بگویید شما [خانم اوریانا فاالچی] اول خیال کردید مسئله ای را، بعد علتش را 
می پرسید. در مملکت ما آزادی اندیشه هست. آزادی قلم هست. آزادی بیان هست. 
ولی آزادی توطئه و آزادی فس��اد کاری نیس��ت. شما اگر توقع دارید که ما بگذاریم 
بر [ضد نظام] ما توطئه کنند و مملکت ما را به هرج ومرج بکش��ند، به فساد بکشند 
و مقصودش��ان از آزادی این اس��ت، در هیچ جای دنیا همچو آزادی نیست... ما پنج 
ماه بیش��تر [پس از پیروزی انقالب اس��المی] به طور مطلق، به اینها آزادی دادیم... 
خرابکاری کردند، خرمن ها را آتش زدند، صندوق های آرا را آتش زدند... قضیه آزادی 
بیان نیست، قضیه، قضیه آزادی توطئه است. این آزادی توطئه را هیچ کس، هیچ جا 

به هیچ کس نمی تواند بدهد. )همان، ج10، ص92(.

از آنچه گذشت، نتیجه می گیریم:
1. اقلیت های مذهبی رس��می، یعنی زردش��تی ها و یهودی ها و مس��یحی ها، در 

اجرای مراسم مذهبی خود آزادی خواهند داشت.
2. اس��الم در آموزه های سیاس��ی و اجتماعی وحیانی و نیز در س��یره و سیاست 
عملی پیامبر اسالم و علی بن ابیطالب- سالم اهلل علیه- حمایت و حرمت اقلیت های 
مذهبی در جامعه اسالمی را به دست می دهد تا مسلمانان به همزیستی مسالمت آمیز 

با پیروان ادیان دیگر روی آورند.
3. در نظام جمهوری اسالمی، هرکدام از اقلیت های مذهبی رسمی که در قانون 
اساس��ی جمهوری اس��المی نام آن ذکر شده است، مانند ش��هروندان دیگر، آزادی 
اندیشه و آزادی بیان و آزادی عمل دارند، اما مشروط به پیراستگی از توطئه گری بر 

ضد نظام جمهوری اسالمی.

منابع
1. امام خمینی، صحیفه امام، دوره 22 جلدی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار 

امام خمینی، پاییز 1385، چاپ چهارم.
2. شفیعی کدکنی، محمدرضا، دفتر روشنایی، تهران، سخن، 1391، چاپ هفتم.

بارها در مصاحبه ها و خطابه های رهبر 
فقیـد انقالب اسـالمی، بـه عباراتی 
بیان کننـده حقوق  که  برمی خوریـم 
اقلیت هـای مذهبـی و احتـرام قائل 
شدن برای آنها در جمهوری اسالمی 
اسـت. ایشـان، سـروری یا سیادت 
اجتماعی گروهی بـر گروه های دیگر 
نادرسـت  شـیوه ای  را  اجتماعـی 
می شـمارد، زیرا سبب تضییع حقوق 
دیگـران می شـود. بنابراین، شـکی 
نیسـت کـه همـه گروه هـای جامعه 
موقعیـت یکسـانی در عرصه حقوق 
سیاسـی و اجتماعی دارند که همان 

حقوق شهروندی است.
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ياد

شماره نهم/ خرداد ماه 1394

ياد

شهادتگونه سخنرانىسردارشهيددكترچمراندرسالگرد

»مرا کسی نساخت، خدا ساخت، نه آن چنان که »کسی 
می خواست«، که من کسی نداشتم، کسم خدا بود، کس 
بی کسان، او بود که مرا ساخت... مرا از روح خود در آن دمید 
و بر روی خاك و زیر آفتاب، تنها رهایم کرد«. و به حق بود 
که روح پر کشیده از هبوط شریعتی، وام یافته از معرفت 
حق، معمار تجدید حیاتمان شد و چمران کلبه عشق را 
دق الباب کرد و بر سریر عرفان، از عشق گفت. و این کالم 
آمیزه ای گشت از درد و غم و فدا و فقر و تنهایی و جذبه 
و... »علی« از علی)ع) گفت و »مصطفی« از هر دو، عشق و 
عرفان.
... و ما در سالگشت خاموشی و شهادت و شهود این هر 
دو تن و دو جان، گوش دل می سپاریم به کالم دکتر چمران، 
و به زمزمه می نیوشم عشق را و عرفان را و دکتر علی 
شریعتی را نیز.
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  از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر       یادگاری که در این گنبد دوار بماند
س��خن امروز درباره دوست ش��هیدمان دکتر علی ش��ریعتی و عرفان است. از 
بزرگ ترین ابعاد ش��خصیت وی عرفان اوس��ت و شاید دوس��تان بپرسند در دوران 
انقالب و در زمانی که باید س��خن از ارتش و اس��لحه به میان آید چرا از عرفان و 
عشق سخن می گوئیم ولی به نظر من در این دوران بحرانی بیش از هر موقع دیگر 
به عشق و عرفان نیازمندیم. طاغوت بزرگ به قدرت ایمان مردم ما به خاک افتاد. 
اما متأس��فانه در گوش��ه و کنار می بینیم که نفس های س��رکش  خود به طاغوتی 
جدید مبدل ش��د. طاغوت هایی که در زمان گذشته فرصت تجلی برای آنها نمانده 
بود ولی امروز هوار س��رکش و نفس اماره آنها را به س��وی غرور، تکبر و اس��تکبار 
می خواند و کشمکش های داخلی آنها احتماالً بزرگ ترین ضربه را به انقالب مقدس 

ایران وارد خواهد کرد.
از این روس��ت که احس��اس می کنیم عش��ق و عرفان پدیده مقدسی است که 
عالی تری��ن بع��د روح آدمی را در برمی گیرد و از مس��ائل الزم برای انقالب ایران و 

خاصه مبارزین است.
افالطون در کتاب حکومت خویش هنگامی که درباره حاکم و حکومت س��خن 
می گوید بهترین حاکم را کس��ی می داند که فیلس��وف باش��د یعنی فلسفه بداند، 
یعنی قدرت و نیروی فکر و منطق با هم توام شوند بر همین اساس حکومتی زیبا 
بوج��ود خواهد آمد. اما من عقیده دارم در روزگار ما تنها اس��تفاده از قدرت زور و 
اس��لحه کافی نیس��ت بلکه باید به سالح ایمان، عرفان و عشق مسلح شد. آن وقت 
می توان مطمئن بود که قدرت اس��لحه در راه درس��ت به کار خواهد افتاد و از آن 

سوء استفاده نخواهد شد.
درباره دکتر علی شریعتی دوستان ما سخنرانی های 
زی��ادی ایراد و ابعاد مختل��ف زندگی این مرد بزرگ را 
جس��ت وجو کرده اند. علم او، مبارزه او، هنر او، پاکی او، 
ف��داکاری او، تقوای او، نبوغ و تیزهوش��ی او چیزهایی 
اس��ت که بر همگان واضح و روشن است و افراد زیادی 
در این زمینه ها س��خن گفته اند. دکتر شریعتی کسی 
اس��ت که حرکت، نهض��ت و جنب��ش را بوجود آورده 
است. کسی که در پیروزی انقالب اسالمی ایران بدون 

شک سهم بسزائی دارد.
من امروز به بعد روحی و عرفانی دوس��ت ش��هید 
خود دکتر علی ش��ریعتی می پردازم و معتقدم این بعد 
از اساس��ی ترین ابعاد ش��خصیت این مرد بزرگ است 
و بدون ش��ناخت آن نمی ت��وان دکتر علی ش��ریعتی 
را ش��ناخت. من به عل��م و هنرش احت��رام می گذارم 
اما به عش��ق و عرفانش عش��ق می ورزم. علمش عقلی 
را ج��ذب می کند و عملش احساس��ی را برمی انگیزد، 
مبارزات و فداکاری هایش در من ایجاد احترام می کند. 
اما عش��قش قلب مرا می سوزاند و عرفانش روح مرا به 

معراج می برد.

علی ش��ریعتی از ایام پانزده س��الگی اسم خود را ش��مع گذاشته بود احساسی 
لطیف و عرفانی عمیق س��راپای وجودش را پر کرده بود همچون شمع می سوخت 
و ن��ور م��ی داد و خوب می دانس��ت برای نور دادن باید بس��وزد و بدون س��وختن 
مرده ای بیش نیس��ت، خوب می دانست که حیاتش در س��وختن است و هنگامی 
که می نوش��ت آتشفشان درونش طغیان می کرد و لجام اراده را از دستش می ربود. 
آتش��پاره های وجودش بر قلبش جاری می شد، می نوش��ت تا تسکین بیابد و تا از 
زیر بار این فشار بیارمد و هر چه آتش درونش سوزان تر و عمیق تر، نوشته هایش و 

گفته هایش ارزنده تر و مقدس تر.
انس��ان هایی که به کمال ها آراسته می ش��وند و احترام مردم را جلب می کنند 
کس��انی دیگر به قله علم می رس��ند و قضایای مش��کل جهان را زیر ذره بین علم 
بح��ث و طرح می کنند، دیگران ب��ه قدرت هنر اعجاز می کنن��د و طوفانی جاوید 
در اجتم��اع خود به پ��ا می کنند و مردگان را برمی انگیزانند و اجتماع را به حرکت 
درمی آورن��د. اما علی خلق ش��ده بود که بس��وزد و عصاره وجودش به ش��کل نور 
منتش��ر شود هر کجا علی سخن می گوید و هر وقت قلم به دست می گیرد مسلما 
در حال س��وختن اس��ت و به تحقیق ش��مع وجودش آب و به همین اندازه که از 
قامت مادی این ش��مع کاسته می ش��ود و به تشعشع نور وجودش اضافه می گردد. 
زندگی او معادله ای اس��ت که به تدریج از ماده وجودش کم و مدام به نور، عرفان 
و عش��ق مبدل می شود و امروز به اوج کمال خود می رسد که سراپای وجودش را 
ابراهیم وار در معبد عش��ق خدا قربانی می کند و یک س��ره به نور مبدل می شود و 

یکجا عشق و عرفان می گردد.
از قفس حیات آزاد می ش��ود و به معراج می رود و با 
س��ر عفاف ملکوت آشنا می ش��ود و در زمره سوختگان 
عش��ق و ش��هدای حق در می آید و در درگاه پروردگار 
بر س��وزدالن و دلسوختگان عشق شهادت می دهد و بر 
همه فداکاری ها، جانبازی های پروانه ها در طول تاریخ 
و بر س��یر تکاملی انسان شهید و شاهد می گردد. و در 
این گردونه عالم ش��هادت، س��وختن و عشق ورزیدن 
مقدس و باور کردن و قربانی ش��دن هدف است و این 
اختیار ملکوتی به خود انس��ان واگذار ش��ده است، این 
راه س��وزان عاطفی مثل شهادت را خود انسان باید به 
اختیار خود بپیماید و ارزش و اهمیت آن نیز در همین 
اختیار نهاده ش��ده اس��ت. همه مخلوقات عالم خدا را 
عبادت می کنند اما عبادت یک عاش��ق دلس��وخته که 
خود با پای خود به قربانگاه عشق آمده است تا سراپای 
وجودش را به خاطر معشوق بسوزاند با عبادت اجباری 

مخلوقات دیگر تفاوت دارد.
علی شریعتی یکی از درخش��نده ترین نمونه هایی 
بود که مش��تاقانه تمام هس��تی خود را فدای معشوق 
کرده بود و با بی صبری در انتظار قربانی شدن در معبد 

عشق لحظه شماری می کرد.
خدای بزرگ برای پروراندن استعداد آدمیان سه 
رحمت بزرگ بر او ارزانی داش��ته اس��ت عش��ق، فقر 
و تنهایی که من درباره این س��ه اصل کمی س��خن 
می گویم. اول عش��ق که س��راپای وج��ود علی را پر 
کرده بود، تار پود وجودش با عش��ق سرش��ته ش��ده 
بود، آتش عش��ق، حیات هستی اش را خاکستر کرده 
بود. آتشی آتش��ین تر از همه آتش ها، آتشی که پرتو 
زبانه اش آفرینش، سایه اش آسمان، جلوه اش کائنات، 
خاکس��ترش کهکشان هاس��ت. علی به قدرت عشق 
پ��ای از گلیم هس��تی فراتر نهاد ت��ا آن جا که فقط 
روح حکوم��ت دارد به پیش رفت تا به مالقات خدای 
خویش نائل شد و همیشه خوش داشت در این سفر 
دراز تنها باش��د تا در این تنهائی قلب خود را نمازگاه 
ذات اقدس او کند. یکی دیگر از ممیزات زندگی علی 
فقر اوست او به حق خود را نماینده فقرا و محرومین 

معتقدم بعد روحی و عرفانی دوسـت 
از  شـریعتی  علـی  دکتـر  شـهیدم 
اساسـی ترین ابعـاد شـخصیت ایـن 
مـرد بـزرگ اسـت و بدون شـناخت 
آن نمی تـوان دکتر علی شـریعتی را 
شـناخت. من به علم و هنرش احترام 
می گذارم اما به عشق و عرفانش عشق 
می ورزم. علمش عقلی را جذب می کند 
و عملـش احساسـی را برمی انگیزد، 
و فداکاری هایـش در مـن  مبـارزات 
ایجاد احترام می کند. اما عشقش قلب 
مرا می سـوزاند و عرفانش روح مرا به 

معراج می برد.
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می شمرد و به راستی که درد و رنج فقرا را خوب حس 
می کرد، فریاد آنها را در تاریخ می شنید ناله دردمندان 
قل��ب حساس��ش را مجروح می کرد. در ای��ن باره خود 
می گوی��د: »از طرفی از نقطه ای برخاس��ته ام که کویر 
اس��ت جائی ک��ه از آبادی، رفاه و برخورداری نیس��ت. 

خشکی، فقر و سختی زندگی است.
و از طرف دیگر به طبقه و نژادی وابسته ام که خون 
هیچ ش��ریفی از آنهایی که شرافتش��ان به طال و زور و 
زر وابس��ته است در رگم نیس��ت و در فطرتم احساس 
می کنم که گذش��تگانم مادران و پ��دران من در طول 
نسل ها تا آنجا که در تاریخ ذکر شده است همواره زاده 
فقر، و س��ختی و محرومیت اند.« ب��ه همین علت علی 
شریعتی مبارزه ای سخت با اس��تثمارگران و صاحبان 
زر و زور ش��روع ک��رده بود. مبارزه ای ک��ه کمتر نظیر 
آن در تاریخ دیده ش��ده اس��ت ولی فقر علی نظیر آن 
فقری نیست که کفر به بار آورد به مصداق کالم پیامبر 
گرامی اس��الم »الفقر فخری« این پدیده مشقت بار نه 
تنه��ا او را ب��ه کفر نکش��انده بلکه به او فخ��ر و امتیاز 
بخش��یده بود. عل��ی در فقر به جائی می رس��د که اگر 
خورش��ید را با یک دس��تش و ماه را در دست دیگرش 
بگذارند اگر دنیا و مافیها را به او عرضه کنند هیچ گونه 

تغییری در او پدید نخواهد آمد و یک لحظه از مبارزه با س��تمگران و مال اندوزان 
دست برنخواهد داشت. فقری که به او غناء داده است. درویش فقیری است که از 

هر ثروتمندی غنی تر و دنیا را سه طالقه کرده است.
س��وم تنهائی اس��ت: تنهائی علی داستانی شگفت انگیز اس��ت. و هر چقدر که 
انس��ان به خدا نزدیکتر می گردد، تنهاتر می شود، مگر خدا تنها نیست؟ وحدانیت 
خدا خود نتیجه تنهائی است و هر کس به کمال نزدیکتر می شود به همین درجه 
تنهاتر است. اگر تنهائی یکی از صفات بارز خداست انسان که خلیفه خدا در روی 
زمین است باید از این صفت خدائی برخوردار شود و نتیجه این تنهایی این است 
که انس��ان با خود آش��نا می شود و خود را می شناس��د. »من عرف نفسه فقد عرف 
رب��ه« و از آن ج��ا آدمی به معرفت خدا نائل می ش��ود و در تنهائی خود با تنهائی 
خدا به وحدت می رس��د این تنهایی به عرفان می کش��د. علی تنها بود در گفته ها 
و نوش��ته هایش و در تیتر کتابش »علی تنها است« و در همین تنهایی به تنهایی 
حض��رت عل��ی)ع( نیز پی برده بود. و چه ارتباط محکم��ی بین خود و علی )ع( از 
فراز تاریخ برقرار کرده بود. از همین تنهایی اس��ت که دست به دامان کویر می زند 
و حیات و هستی خویش را در کویر جست وجو می کند و می گوید کویر هم جهان 

من، تاری��خ من، میهن من، دل 
من، خویش��تن غریب من، هم 
زیس��تن بائ��ر آتش��ناک من و 

باالخره داستان من است.
یک��ی از متفکری��ن ب��زرگ 
اروپائ��ی ب��رای ش��ناخت روان 
انس��ان ها س��ؤالی زیب��ا مطرح 
می کند و در جواب آن معیاری 
افراد  برای شناخت ش��خصیت 
به دس��ت می دهد و آن س��ؤال 
این اس��ت که اگر شما را مخیر 
کنند که یکی از این س��ه نقطه 
را برای زندگ��ی خویش اختیار 
کنید، شما کدام یک را انتخاب 
خواهی��د کرد؟ اول کن��ار دریا، 
دوم قل��ه ک��وه و س��وم کوی��ر 
مش��روط بر آن ک��ه احتیاجات 
اولی��ه زندگی برای ش��ما تهیه 
ش��ده و دغدغه خاطر نخواهید 

داش��ت در مقابل این س��ؤال فلس��فی هر یک نقطه ای 
برمی گزینند و ش��ما می توانید هر یک برای ش��ناخت 

فطرت و طبیعت خویشتن به این سؤال پاسخ دهید.
کس��انی هس��تند که کنار دریا را انتخاب می کنند 
و آنه��ا آدم هایی اند که از زندگی خوشش��ان می آید و 
این افراد شخصیت هایی هستند که رفاه مادی و نشاط 
زندگی را جس��ت وجو می کنند. دوم کسانی اند که قله 
کوه را انتخاب می کنند آنها آدم هایی مغرور و متکبرند، 
س��وم کس��انی که کویر را برمی گزینند آنها کسانی اند 
ک��ه روح عارفانه دارند، از س��کوت و تنها لذت می برند 
و از جدایی های کودکانه حیات می گریزند، از س��کوت 
موس��یقی اس��رار می ش��نوند و در تنهایی با خود آشنا 
می شوند و با خدای خود به درجه وحدت می رسد، در 
هستی نیست و محو می شوند و ابدی و ازلی می گردند، 
در شریان تاریخ به حرکت درمی آیند. زمان و مکان دو 

بال پرواز آنها را تشکیل می دهند.
ای��ن معیاری اس��ت که این متفکر ب��زرگ اروپایی 

برای شناخت انسانها را ارائه می دهد.
مالحظه می کنیم که دکتر ش��ریعتی چنان شیفته 
و بی ق��رار کویر اس��ت که هیچ کس این ق��در کویر را 
تقدیس نکرده اس��ت عالی ترین اث��رش را کویر نامیده 
و زیباترین خاطراتش را با کویر همراه کرده اس��ت و این بر طبق معیار آن متفکر 
بزرگ، عالی ترین نمودار روح عرفانی دکتر ش��ریعتی اس��ت. اول اجتماعیات، دوم 
اس��المیات و س��وم کویریات. اجتماعیات و اس��المیات را برای دیگران نوشته، اما 
کویریات آن چیزهایی اس��ت که دل س��وزان و روح تش��نه او را راضی و خرس��ند 
می کن��د. آنه��ا پاره ای از وجود او به ش��مار می آیند. او با آنه��ا زندگی می کند و با 

آنها می میرد.
خ��ود به یاد دارم در س��ال های قب��ل در کوه های جنوب لبن��ان زمانی که به 
جنگ با اس��رائیل مش��غول بودم لحظ��ات فراغت خود را با کویر دکتر ش��ریعتی 
س��پری می کردم. یک روز در سحرگاهان که امواج خطر از شرق و غرب می بارید، 
بزرگترین تجلی روحم و آرامش دهنده ضمیرم کویر دکتر ش��ریعتی بود. آن را باز 
می کردم و مقاله راز آفرینش و دیگر مقاله ها را می خواندم و چنان خود را فراموش 
می کردم که برایم قابل تصور نبود که نیروهای اس��رائیلی در فاصله پانصدمتری ما 

کمین کرده اند و رگبار گلوله های دشمن بر سر ما فرو می بارد.
ام��ا عرفان، عرفان��ی که با عالی تری��ن و عمیق ترین صورت��ش در وجود دکتر 

شریعتی نمودار شده است تجلیات آن را در کجا می توان یافت؟

خود به یاد دارم در سـال های قبل 
در کوه های جنوب لبنان زمانی که 
به جنگ با اسـرائیل مشغول بودم 
لحظـات فراغت خـود را بـا کویر 
دکتر شریعتی سپری می کردم. آن 
را باز می کردم و مقاله راز آفرینش 
و دیگـر مقاله هـا را می خوانـدم و 
چنان خود را فراموش می کردم که 
برایـم قابل تصور نبود که نیروهای 
اسرائیلی در فاصله پانصدمتری ما 
کمین کرده انـد و رگبار گلوله های 

دشمن بر سر ما فرو می بارد.
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ب��ه طور مختصر در س��ه پدیده مه��م می توان آثار 
بزرگ عرفان را مشاهده کرد.

اول غم دوم هنر و س��وم ایمان و ب��ه طور اختصار 
برای هر یک توضیحی عرض می کنم:

اول: غ��م، ادراک ق��وی از ی��ک طرف و احس��اس 
مسؤولیت از طرف دیگر سبب بروز غم و درد می شود. 
هر کس که احساسش شدیدتر و وجدانش زیباتر باشد 
غم و دردش زیادتر است تا جائی که می توان شخصیت 
یک انسان را با شدت غم و درد او سنجید. اما علی)ع( 
دلش ماالمال از غم و درد بود تا جایی که در دل شب 
در بین نخلس��تان های کنار فرات آنق��در ناله می کرد 
که بیهوش می ش��د یا س��ر به چاه فرو می برد و فریاد 
می کش��ید تا از بار سنگین غم و دردش بکاهد. هر چه 
شخصیت آدمی بزرگتر، غم و دردش زیادتر می شود و 
خوش��ا به حال کسانی که خداوند بزرگ از این رحمت 

بیکران به آنها ارزانی داشته است.
دکتر ش��ریعتی قلب��ش ماالمال از غ��م و درد بود. 
درک قوی و احساس مسئولیت او را به حدی حساس 
کرده بود که فریاد می کش��ید و نوشته ها و گفته هایش 
از آتش غم، درد روح می گرفت. این حساس��یت شدید 
در مقابل غم و درد بود که دکتر شریعتی را با حضرت 

علی)ع( پیوند می داد. آن چنان او را شیفته علی)ع( کرده بود و آن قدر به علی)ع( 
عشق می ورزید که اگر پرستش غیر خدا جایز بود، حضرت علی)ع( را می پرستید. 
این ش��ور و اخالص و عشق پاک به علی)ع( آن قدر در نوشته های شریعتی تجلی 
می کن��د که می توان آن را روح فلس��فه و ه��دف زندگی اش نامید. و راس��تش را 
بخواهید ما هم به مقدار توان خود علی)ع( را از زبان علی شریعتی شناخته ایم. او 
با قدرت عش��ق و اعجاز و درد از فراز تاریخ خود را به علی)ع( رسانیده و پنجره ای 
کوچک به خانه گلی علی )ع( و فاطمه )س( گشوده بود. و عظمت روح و شخصیت 
ملکوتی آنان را با هنر جادوئی خود برای ما بازگو می کرد. کیس��ت که قلب داشته 
باش��د و نوش��ته های ش��ریعتی را بخواند و به علی)ع( عش��ق نورزد؟ کیس��ت که 
»فاطمه، فاطمه است« را بخواند و در مقابل شخصیت بی نظیر فاطمه)س( تعظیم 
نکند و از س��ر شوق اشک نریزد؟ کیست که احساس مسئولیت کند و »شهادت« 

شریعتی را بخواند و آرزوی شهادت نکند و با آغوش باز به استقبال مرگ نرود؟
دوم: هنر، روح عارفانه علی شریعتی آن قدر در برابر زیبائی حس بود که گوئی 
تار و پود وجودش با زیبائی سرشته شده بود. این احساس زیبا آن قدر شریعتی را 

متأثر می کند که با ستارگان آسمان راز و نیاز می کند. 
از قلب خاموش و کهکش��ان ها اس��رار عش��ق جبروت 
را می ش��نود. در اف��ق خونین غروب پیغام ش��هادت را 
دریاف��ت می کن��د. از پرواز یک پرن��ده و از لرزش یک 
برگ و از وزنش نس��یم سحر راز و نیازها می شنود و با 
مخلوقات وجود چه عشقبازی ها می کند. روح حساس 
و زیباپس��ندی  با قدرت جادوئی هنر مس��لح می شود. 
هنر برای او وسیله ای است که این احساس قوی و این 
آتشفش��ان مقدس را به دیگران انتقال دهد و راس��تی 
ک��ه روح زیباپس��ند علی با اعجاز هن��ر چه غوغایی به 

پا کرده است.
س��وم: ایمان و فداکاری، ایمان و فداکاری شریعتی 
که برپایه عرفان عمیق و عشق سوزان او براساس حق 
و حقیقت بنا شده سراسر زندگی اش را مملو از ایمان و 
معرفت کرده بود و این منبع پربرکت ایمان او آنچنان 
می جوش��د که هر گمشده تشنه ای را دیوانه وار به خود 
جذب می کن��د محفل او مرکز تجمع دل س��وختگانی 
اس��ت که براساس نیاز فطری خود به ایمان نیازمندند 
و رژیم طاغوتی گذشته قادر نیست این نیاز را برآورده 
س��ازد. اما آتش س��وزان ش��ریعتی با آن همه عشق و 

ایمان��ش آن چنان به خرمن هس��تی گمراه��ان و راه 
گمش��دگان آتش می زند که همه فساد و گمراهی آنان 
را می س��وزاند و وجودش��ان را پاک و ص��اف می کند و 
آنان را به مبارزینی سرس��خت و از جان گذشته مبدل 
می سازد که بی مهابا به استقبال مرگ می روند. علی به 
این تش��نگان آب زاللی از حق و حقیقت می نوشاند و 
آن چنان سرمستشان می کند که همه عالم وجود را به 

یک قطره اشک می فروشند.
همان طور که مالحظ��ه می کنید پایه عرفان دکتر 
علی ش��ریعتی بر سه اصل استوار است یکی عشق دوم 
فقر س��وم تنهایی. این س��ه اصل بزرگ استعداد عمیق 
دکتر علی شریعتی را چنان پرورانده بود که بزرگترین 
نمونه عش��ق و عرفان را به ما تحویل داد. و از این روح 
ب��زرگ و عرف��ان قوی س��ه پدیده عمل��ی را در حیات 
عادی خویش نمایان س��اخت. ک��ه در غم هنر و ایمان 
تجل��ی کرده بود و می بینیم کس��انی که از نظر عرفانی 
به درجات عالی حیات می رسند در این سه پدیده درد 
و غم، هنر و زیبائی، ایمان و فداکاری به درجات باالئی 
اوج پیدا می کنند و اینها نمونه های بارزی اس��ت که در 
زندگی دکتر علی ش��ریعتی به وضوح دیده می ش��ود و 

این عرفان است که غم را زیبا و ثمربخش می کند، این 
عرفان اس��ت که شهادت را لذتبخش و مقدس می کند. 
عرفان است که سختی ها و مصیبت ها را آسان می سازد 
و زیر شکنجه س��تمگران به آدمی استقامت می بخشد. 
عرفان اس��ت که تنهایی را به وحدت خدایی می کشاند 
و انس��ان را ب��ه ابدیت و ازلیت متص��ل می کند. عرفان 
اس��ت که نیاز فطری انسان را به پرستش خدای بزرگ 
می نمایاند و با ش��هیر عش��ق آدمی را به معراج می برد. 
عرفان است که غرور، تکبر، خودخواهی و مصلحت طلبی 
را از وجود انسان پاک می کند عرفان است که علو طبع 
آدمی را به حدی می رس��اند که دنیا و مافیها در برابر او 
ناچیز می ش��وند. عرفان است که طاغوت را به هر نوعی 
و به هر ش��کلی در مذبح عشق خدائی قربانی می کند. 
عرفا ن است که به آدمی شجاعت می بخشد تا به گرداب 
مشکالت فرو رود و علی وار مبارزه کند و حسین صفت 
به اس��تقبال مرگ برود. عرفان اس��ت که مس وجود را 
به کیما مبدل می کند و از بش��ر خاکی انسانی خدایی 
می سازد. و دکتر علی شریعتی، این بزرگ شهید عصر و  
این معلم هنرمند سرتاسر وجودش را با عشق و عرفان 

سرشته شده بود.

دکتر شـریعتی قلبـش ماالمال از غم 
و احسـاس  بـود. درك قـوی  و درد 
مسئولیت او را به حدی حساس کرده 
بود که فریاد می کشـید و نوشـته ها و 
گفته هایـش از آتـش غـم، درد روح 
می گرفت. این حساسـیت شـدید در 
مقابل غم و درد بود که دکتر شریعتی 
را با حضرت علی)ع) پیوند می داد. آن 
چنان او را شـیفته علی)ع) کرده بود 
و آن قدر به علی)ع) عشـق می ورزید 
که اگر پرسـتش غیر خـدا جایز بود، 

حضرت علی)ع) را می پرستید.

محفل او مرکز تجمع دل سـوختگانی 
اسـت که براسـاس نیاز فطـری خود 
به ایمـان نیازمندنـد و رژیم طاغوتی 
گذشـته قـادر نیسـت ایـن نیـاز را 
بـرآورده سـازد. امـا آتـش سـوزان 
شـریعتی با آن همه عشـق و ایمانش 
آن چنـان به خرمن هسـتی گمراهان 
و راه گمشـدگان آتش می زند که همه 
فسـاد و گمراهی آنان را می سـوزاند 
و وجودشـان را پاك و صـاف می کند 
و آنـان را بـه مبارزینی سرسـخت و 
از جـان گذشـته مبدل می سـازد که 

بی مهابا به استقبال مرگ می روند.



برخورد انديشه
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سردبیر ماهنامه تربیت سیاسي اجتماعي
با سالم

خرداد ماه سالگرد شهادت یا رحلت دکتر علي شریعتي است. به همین مناسبت 
مي خواهم چند پرسش درباره شخصیت این نویسنده ایراني را مطرح کنم و امیدوارم 

نظر شما را در این زمینه بدانم. 
1- آیا دکتر شریعتي به شهادت رسید یا به مرگ طبیعي از دنیا رفت؟

2- در چند س��ال گذشته برخي از افراد مدعي شدند که شریعتي ساواکي بود و 
بر اس��اس برنامه س��اواک با روحانیت مخالفت مي کرد. آیا اسنادي که در این زمینه 

منتشر شده، ساواکي بودن دکتر شریعتي را تایید مي کند؟
3- درباره اندیش��ه و آثار دکتر ش��ریعتي نظرات متفاوتي وجود دارد. برخي او را 
داراي اندیش��ه انحرافي و خواندن آثار او را موج��ب انحراف جوانان مي دانند. برخي 
دیگر کامال کتاب هاي ش��ریعتي را ترویج و تبلیغ مي کنند و همین تفاوت برداشت 
باعث س��ردرگمي عده اي شده است. به نظر شما ما با کتاب ها و آثار دکتر شریعتي 

چگونه باید مواجه بشویم؟
از این که وقت شما را گرفتم پوزش مي خواهم. 

با تشکر
فاطمه میرخاني از تهران

خواننده محترم سرکار خانم فاطمه میرخاني
س��الم متقابل ما را هم بپذیرید. درباره پرس��ش هاي مطروحه از س��وي ش��ما 

توضیحاتي را عرض مي کنیم که امیدواریم مفید واقع شود. 

درگذشت دکتر شریعتي
در باره چگونگي درگذش��ت دکتر علي شریعتي نمي توان با قاطعیت نظر داد اما 
مطابق اسناد و مدارکي که بعد از انقالب از درون مراکز ساواک به دست آمد، قرینه 
و دلیل قاطعي که از کشته شدن دکتر علي شریعتي به دست ساواک حکایت کند، 
به دس��ت نیامد. در واقع مدارک مربوط به ش��ریعتي در انگلیس حکایت از آن دارد 
که ش��ریعتي بر اثر س��کته قلبي از دنیا رفته است و پزشکان انگلیسي چنین امري 
را گواهي کرده اند اما خانواده و دوس��تان ایش��ان معتقدند که علت بروز سکته قلبي 
براي دکتر ش��ریعتي، فش��ارهایي بوده است که از سوي رژیم شاه بر او و خانواده اش 

وارد آمده بود. 
توضیحا عرض کنیم که مرحوم شریعتي از نیمه دوم سال 52 تا پایان سال 53 
به مدت 18 ماه در زندان کمیته مش��ترک که یکي از مخوف ترین ش��کنجه گاه هاي 
شاه بود، زنداني بود و بعد از آزادي هم تا اردیبهشت 56 از هر فعالیت دانشگاهي و 
تدریس و تالیف کتاب و فعالیت مذهبي محروم شد. در 26 اردیبهشت 56 به قصد 
هجرت از ایران به صورت مخفیانه از کش��ور خارج ش��د و در 29 خرداد همان سال 
در لندن از دنیا رفت. ش��بي که او از دنیا رفت همان ش��بي اس��ت که دو فرزند وي 
از ایران خارج ش��ده و به پدر پیوس��تند اما از خروج همسر و یکي از فرزندان وي از 
سوي س��اواک ممانعت به عمل آمد. فشار روحي این ماجرا بر دکتر شریعتي بسیار 
زیاد بود و همان ش��ب در منزلي که موقتا اقامت داش��ت، از دنیا رفت. دوستان او با 
نظر پس��ر و دیگر اعضاي خانواده و پس از مش��ورت با امام موس��ي صدر، جنازه آن 
مرحوم را به سوریه منتقل کردند و پس از انجام مراسمي، در زینبیه دمشق به امانت 

برخورد انديشه

با آثار و انديشه
 دکتر علی شريعتی
 چگونه مواجه شويم؟
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دفن شد. بنابراین از دنیا رفتن شریعتي در دیار غربت و 
پس از اقدام به هجرت داوطلبانه و تحت فشارهاي زیاد 
روحي وارده را بس��یاري از دوس��تان مرگ شهادت گونه 
تلقي کردند، هر چند هنوز هم احتمال دخالت مستقیم 
س��اواک با کمک دس��تگاه اطالعاتي انگلیس در مرگ 

دکتر شریعتي را نمي توان کامال منتفي دانست. 

رابطه شریعتي و ساواك
این مس��ئله از جمله موضوعاتي اس��ت که از حوالي 
س��ال 71 به بعد در ایران مطرح ش��د. منشاء ایجاد این 
شبهه  هم سندناشناسي یکي از نویسندگان بود که به نام 
نوشتن تاریخ، بخشي از اسناد مرتبط با مرحوم شریعتي 
را انتخاب و با انتشار آن مدعي شد که شریعتي ساواکي 
بود و با س��اواک هم��کاري مي کرد. البت��ه قضاوت هاي 
بعدي همین ش��خص درب��اره افراد مختل��ف مرتبط با 
انق��الب و امام و نوع قضاوت هاي تند و بدون مبناي وي 
از اعتبار تاریخ نویس��ي وي کاس��ت ولي این توهم را در 
برخي ایجاد کرد که نامه نگاري هاي شریعتي به ساواک 
براي فریب رژیم ش��اه، به معناي وابستگي شریعتي به 
س��اواک است در حالي که آن نامه ها و اسناد محدود را 
اوال باید در کنار کل اس��ناد شریعتي در ساواک مطالعه 

کرد و ثانیا باید انگیزه ش��ریعتي در آن نامه نگاري ها را درست شناخت. البته بعدها 
مرکز اسناد انقالب اسالمي تمامي اسناد شریعتي در ساواک را در 3 جلد منتشر کرد 
که چهره انقالبي و مبارز شریعتي علیه رژیم شاه را مي توان در آن اسناد مطالعه کرد. 
براي آن که بهتر با ماهیت این ماجرا آش��نا شوید توجه شما را به متن خبر زیر 

که چندین سال قبل در رسانه ها منتشر شد، جلب مي کنم. 
»چاپ شش��م کتاب »جریان ها و س��ازمان های مذهبی - سیاسی ایران« نوشته 
رس��ول جعفریان همراه با تازه ترین نظرات رهبر معظم انقالب درباره دکتر شریعتی 

منتشر و روانه بازار نشر شد.
در پاورق��ی چند صفحه از کتاب »جریان ها و س��ازمان های مذهبی - سیاس��ی 
ایران«، نظرات مقام معظم رهبری درباره مرحوم ش��ریعتی منعکس ش��ده است که 
اختصاصا برای نویس��نده کتاب ارسال ش��ده و مطالبی است که رهبر معظم انقالب 
هنگام مطالعه چاپ سوم در حاشیه کتاب نگاشته اند. رسول جعفریان در چاپ ششم 
این کتاب ضمن انجام اصالحات و افزودن مطالب جدید، نظرات مقام معظم رهبری 

را نیز در پاورقی کتاب افزوده است.
در این کتاب و در خصوص »نامه نگاری ش��ریعتی به ساواک و نوع تعامل وی با 
رژیم ش��اه«، نویس��نده دو نظر را مطرح می کند: نخست نظر سیدحمید روحانی که 
دکتر ش��ریعتی را عامل رژیم معرفی می کند. دوم کسانی که شریعتی را عامل رژیم 
نمی دانند اما معتقدند که ش��ریعتی و رژیم شاه در چند حوزه از جمله در برخورد با 
مسائل اجتماعی، روحانیت، مارکسیس��م و ...، دارای وحدت نظر و همسویی فکری 

بوده اند.
در ای��ن زمینه مقام معظ��م رهبری با هر دو نظر فوق مخالفت و بر نظری تاکید 
می کنند که مطابق آن، نامه نگاری به ساواک و انتخاب محتوای خاص در این نامه ها، 

یک تاکتیک به قصد فریب دستگاه حکومت شاه تلقی می شود.
مقام معظم رهبری در این باره می نویسند: »به نظر من و با شناختی که از دکتر 
داش��تم، وی تالش کرد تا از وجود نقاط مش��ترک خود با دس��تگاه مانند ضدیت با 
مارکسیسم و انتقاد از روحانیت استفاده کند و ساواک را درباره خود به طمع بیندازد 
و در واقع آنها را فریب دهد و موفق ش��د. ش��اکله او با نوکری س��اواک سازگار نبود. 
حداکث��ر این بود که وی اهل خطر کردن در مبارزه با دس��تگاه نبود و مایل بود در 
حاشیه عرصه مبارزه قرار داشته باشد... در سال 54 که من از زندان آمدم و همه به 
دیدن من می آمدند، او به منزل من نیامد و برای دیدار من منزل جوانی از دوستان 
مشترکمان را معین کرد و چند ساعتی با هم بودیم )آن جوان فرحبخش بود که به 

من و دکتر ابراز ارادت می کرد(.«
دومی��ن موضوعی که در این کتاب از حاشیه نویس��ی های مق��ام معظم رهبری 
منعکس ش��ده اس��ت، مربوط به قضاوت تند و همراه با سوءظنی است که نسبت به 

دکتر ش��ریعتی در نامه استاد شهید مطهری به حضرت 
ام��ام خمینی)ره( در س��ال 56 آمده اس��ت. بس��یاری 
از افراد طرح این مواضع از س��وی اس��تاد مطهری را از 
س��ر عصبانیت تلقی کرده بودند و برخ��ی نیز آن را به 

دشمن شناسی ایشان مربوط می دانند.
در این زمینه ه��م نظر مقام معظم رهبری متفاوت 
اس��ت و در ه��ر حال قضاوت ش��هید مطه��ری درباره 
شریعتی را نمی پسندند. ایشان در این زمینه می نویسند: 
»نظرات مرحوم ش��هید مطهری درباره ش��ریعتی - چه 
در آغاز آشنائی ش��ان که تا دو س��ه س��ال از وی به نحو 
ش��گفت آوری س��تایش می کرد و چه در سال های بعد 
که از او به نحو ش��گفت آوری مذم��ت می فرمود - غالبا 
مبالغه آمیز ... بود. در همین مطالبی که ایش��ان به امام 
مرقوم داشته، نشانه های بزرگنمایی آشکار است. برخی 
دیگر از دوس��تان ما از جمله مرحوم شهید بهشتی نیز 
همین نظر را در باره اظهارات شهید مطهری داشتند.« 

)پاورقی صفحه 476 کتاب(
این خبري بود که در س��ال هاي قبل منتش��ر شد 
و نش��ان مي دهد ک��ه ارزیاب��ي آقای روحاني اساس��اً 
مورد تایید بس��یاري از بزرگان نیست و مسئله ارتباط 
شریعتي با ساواک از موضع همکاري، توهمي است که 

مبناي قابل قبولي ندارد. 

چگونگي مواجهه با آثار دکتر شریعتي
به گمان ما و نیز بنابر آنچه در واقعیت مواضع افراد و جریان ها مشاهده کرده ایم، 

به سه شکل و با سه رویکرد می توان با شریعتی مواجه شد:
1. دفاع دربس��ت و مطلق: بدین معنا که تصور کنیم هر آنچه از س��وی شریعتی 
گفته یا نوش��ته ش��ده، صحی��ح و دارای پش��توانه های عقیدتی و تئوریک اس��ت، 
قضاوت های وی درباره افراد و جریانات فکری و سیاس��ی، صحیح بوده و هر کس��ی 
را که وی مورد حمله قرار داده اس��ت حتما وابس��ته و درباری و... است و هر که را او 
حمایت کرده، حتما مترقی و انقالبی است، نقد آثار و دیدگاه های او امری خطاست 

و همه مخالفان او را متحجرین و افراد مسئله دار تشکیل می دهند و...
این ش��یوه برخورد در س��ال های قبل از انقالب و حتی اوائ��ل پیروزی در ایران 
در میان گروهی از هواداران س��طحی ش��ریعتی جریان داشت اما اینک ما این شیوه 
برخورد را در داخل و خارج کشور تقریبا سراغ نداریم چون حتی مدعیان طرفداری 
از ش��ریعتی در داخل و خارج نیز در کرسی نقد اندیشه های وی نشسته اند و با نفی 
آن دسته از اندیشه های آن مرحوم که می تواند نظرا موید نظام جمهوری اسالمی و 
ارزش های انقالبی آن باشد معتقدند که »ما در راه با شریعتی هستیم نه در مقصد«. 
به گمان ما، حق این است که هیچ کسی را بدین شکل و با مطلق انگاری مورد تایید 
یا  تکذیب قرار ندهیم. طبعا هر متفکر و اندیشمندی در آثار و اندیشه هایش دارای 
نقاط ضعف اس��ت و نباید راه هر گونه نقد و بررس��ی و چون و چ��را کردن در آرا و 
اندیشه های نویسندگان و صاحبنظران را مسدود کرد. آنانی که تا دیروز شریعتی را 
بت فکری خویش قلمداد می کردند نیز اینک به تجدیدنظر در اندیش��ه س��ابق خود 
پرداخته اند و اینک آن دس��ته از اندیش��ه های وی را که در تعارض با باورهای خود 
می بینند – نظیر ایدئولوژی اندیش��ی، اعتقاد به امامت و رهبری انقالبی و دمکراسی 
متعهد و... – مورد حمله و نقد قرار می دهند و ضمن تجلیل از شریعتی، با بنیان های 

اصلی تفکر وی مخالفت می کنند.
تکذیب و انکار مطلق: عده ای در سال های قبل از انقالب به انکار مطلق شریعتی و 
آثار وی می پرداختند و با عناوینی چون وهابیگری، انکار والیت و دشمنی با روحانیت 
و امثالهم، کل ش��خصیت و زحمات وی را نفی و او را دش��من دین و عامل استعمار 
معرفی می کردند. این افراد نیز با شریعتی برخوردی مطلق انگارانه می کردند ولی بر 
عکس طیف قبلی، به جای تایید مطلق، او را مطلقاً تکذیب می کردند. متاسفانه این 
ش��یوه برخورد، در س��ال های پس از انقالب نیز تداوم یافت و عده ای با بهره گیری 
از فضای اصولی موجود در ضدیت با روش��نفکران وابس��ته و مرعوب، شریعتی را نیز 
در کن��ار این جریان قرار داده اند و درباره وی نیز همان حکمی را رانده اند که درباره 

مقام معظم رهبـری: »به نظر من و 
با شـناختی که از دکتر داشتم، وی 
تالش کرد تا از وجود نقاط مشترك 
خـود با دسـتگاه ماننـد ضدیت با 
مارکسیسـم و انتقـاد از روحانیت 
اسـتفاده کنـد و سـاواك را درباره 
خود به طمع بیندازد و در واقع آنها 
را فریب دهد و موفق شـد. شـاکله 
او با نوکری سـاواك سـازگار نبود. 
حداکثـر این بود کـه وی اهل خطر 
کردن در مبارزه با دسـتگاه نبود و 
مایل بود در حاشـیه عرصه مبارزه 

قرار داشته باشد...«. 
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فراماسون ها و وابستگان به غرب صادق است. 
گم��ان می کنیم این ش��یوه قضاوت ب��ا واقعیت 
عملکرد و انگیزه ها و عقاید و محتوای آثار این متفکر 
مناف��ات دارد و با توجه به تاثیر عمیق ش��ریعتی در 
ب��اروری فکر دینی در ای��ران و جهان و نقش وی در 
بی اعتبار کردن جریان های فرهنگی و سیاسی غربگرا 
و مارکسیستی و کشانیدن نسل جوان به سوی دین 
و مذهب و مبارزات انقالبی و با توجه به  ارزیابی های 
مثبت فراوانی که درباره نقش تاریخی شریعتی وجود 

دارد، نمی توان این شیوه برخورد را پذیرفت.
اساس��اً  ش��ریعتی،  ب��ه  رویک��رد  س��ومین  در 
مطلق اندیش��ی نسبت به افراد و جریان ها و از جمله 
ش��ریعتی و آرای وی نفی می ش��ود و پس از تایید 
کلیت ش��خصیت و درستی نیت و انگیزه ها و مثبت 
بودن نهایی و در مجموع عملکرد وی، نگاهی نقادانه 
ب��ه آث��ار و آرا و فعالیت های سیاس��ی و اجتماعی و 
فرهنگی او مد نظر قرار می گیرد و طبعا در این نگاه 
نقادانه به اندیشه های یک فرد، می توان در بسیاری 
از موارد با او هم عقیده بود و در بس��یاری از مسائل 
نیز مخالفت. در واقع با دقت در مواضع اعالم ش��ده 
و مباحث مفصلی که در آثار شریعتی درباره مسائل 

اعتقادی و اس��الم وجود دارد و با عنایت به فعالیت شبانه روزی وی در تنویر افکار 
نسل جوان، اصالح باورهای غلط از دین و مذهب و شعائر دینی، احیای چهره های 
انقالبی و اس��وه های انسانی و دینی ما نظیر حضرت محمد)ص( و حضرت علی)ع( 
و حضرت فاطمه)س( و ابوذر و امام حس��ین)ع( و حضرت زینب)س( و... و تالش 
مداوم برای جلوگیری از سقوط نسل جوان در ورطه اندیشه های مادی و اومانیستی 
ش��رقی و غربی و ده ها اق��دام مثبت دیگر می توان با قاطعی��ت مدعی بود که وی 
درد دین داشت و در این راه، شدائد گوناگون – از زندان گرفته تا ممنوع التدریس 
شدن و ممنوعیت برای سخنرانی تا توقیف کتاب ها و دستگیری کسانی که از آثار 
وی بهره می گرفتند و س��رانجام هجرت و مرگ ش��هادت گونه اما غریبانه در خارج 
کشور – را تحمل کرد اما از پیگیری اهداف اسالمی خویش باز نایستاد و تا آخرین 
لحظه بر صراط مس��تقیم معرفی اسالم به نسل پویا و جست وجوگر جوان حرکت 
کرد. طبعا همین عش��ق و عالقه به اس��الم و سخت کوش��ی و تیزهوشی و پرکاری 
وی بود که باعث ش��د در عمر کوتاه خویش منش��اء آن همه تاثیرات در داخل و 
خارج کش��ور شود و هزاران صفحه مطالب خواندنی در تبیین اندیشه های انقالبی 
اسالم، نفی اس��تعمار و روشنفکران دس��ت آموز غرب، غنای تئوریک بخشیدن به 
ش��ناخت ما از چهره های امامان و اصحاب پیامبر، بازشناس��ی روح انقالبی شعائر 
دینی چون مراس��م ح��ج و عزاداری های ائمه و بویژه طرح عمیق عنصر ش��هادت 
در قیام سیدالش��هدا و پیام رساني حضرت زینب به عنوان رسالت همه کسانی که 
خود را عزادار و س��وگوار آن عزیزان می دانن��د و دهها موضوع دیگر، از خویش به 

یادگار بگذارد.
با داشتن این اصل اولی و باور یقینی درباره اصالت انگیزه ها و اعمال و اندیشه های 
ش��ریعتی، راه درک توانایی ها و قوت ها در کنار نارس��ایی ها و ضعف های اندیشه وی 
بهتر هموار می ش��ود و ما قادر خواهیم ش��د بدون نیاز به درگیر شدن با کلیه پدیده 
شریعتی، اجزای اندیشه و تفکر و آثار و آرای وی را نقد عالمانه کنیم. در مسیر این 

نقادی توجه به نکات زیر اهمیت و ضرورت دارد.
اول این که باید جغرافیای س��خن و ش��رایط حاد سیاس��ی و اجتماعی به ویژه 
وضعیت فرهنگی عصر او را ش��ناخت و دریافت که چه مس��ائلی مبتالبه دانشگاه ها 
و حوزه های ما بود و در س��طح عموم، چه مباحث��ی دغدغه فکری و ذهنی مردم را 
تشکیل می داد. باید بستر رایج فعالیت فکری و سیاسی آن زمان را مدنظر قرار داد و 
میزان شناخت نسل جوان و حتی اندیشمندان مسلمان را از اسالم در نظر گرفت ودر 
یک کالم با منطق امروز و سطح شناخت کنونی از دین و ابعاد اجتماعی و سیاسی 
آن به محاکمه نس��ل گذشته و متفکران قبل از انقالب نپرداخت. اگر شرائط آن روز 
ایران و دیگر جوامع اس��المی را بشناس��یم و فقدان آثار خوب و روشنفکرانه با زبان 
مناس��ب و نو در تبیین اندیشه های دینی را درک کرده باشیم، بهتر می توانیم علت 

تعجیل امثال ش��ریعتی را در گفتن و نوشتن و درس دین 
دادن دریابیم چرا که او معتقد بود فرصت ها کم است و »تا 

فرصت از دست نرفته باید کاری کرد«.
دومی��ن نکته ای که باید در نظر گرفت این اس��ت که 
ش��ریعتی، محققی کاوش��گر بود و جوهری سیال داشت 
و چون عناد با حق نداش��ت دائماً در برابر دس��تاوردهای 
تحقیقی و س��خن حق دیگران سر تسلیم فرود می آورد و 
همین امر منجر به آن ش��ده اس��ت که ما نتوانیم به آثار 
جامان��ده از او ب��ه عنوان یک مجموعه منس��جم و خالی 
از تناقض بنگریم. هر چه زمان می گذش��ت، اندیش��ه وی 
کمال بیشتری می یافت و آنان که با وی رفاقت و دوستی 
دیرین و مداوم داش��ته اند این س��یال بودن و رو به رشد 
و کم��ال بودن و حق پذی��ری را به کرات حکایت کرده اند. 
اس��تاد مطهری در کتاب »وحی و نبوت« ضمن انتقاد از 
دیدگاه عالمه اقبال و شریعتی درباره ختم نبوت و اعجاز، 
به مقاله »قرآن و کامپیوتر« نوش��ته دکتر شریعتی اشاره 
و تاکید می کند ک��ه »آن را می توان تصحیح نقطه نظر او 
در مسئله اعجاز و نشانه ای از تکامل تدریجی فکر او تلقی 
کرد«.) مطه��ری، مرتضی، وحی و نبوت. قم، انتش��ارات 

صدرا، 1357، ص 94(
نکته سوم آن که از هر کسی باید متناسب با ادعاهای 
وی انتظار داش��ت هر چند جهت گیری کلی و جای��گاه فکری و وضعیت اعتقادی 
و ایمانی افراد هم باید مد نظر قرار گیرد. ش��ریعتی ادعای فقیه یا اسالم ش��ناس یا 
فیلسوف یا مفسر بودن نداشت و به همین دلیل نباید نظرات وی را در باب مسائل 
اعتق��ادی و اس��المی به عنوان نظر یک اسالم ش��ناس و فقیه تلق��ی کرد. این امر 
ارزش کار وی را کم نمی کند اما حد اعتبار آنها را مش��خص تر می سازد. طبعاً نگاه 
جامعه شناس��انه به دین و تفسیر جامعه شناختی مسائل دینی به خاطر محدودیت 
ابزارهای ش��ناخت جامعه شناس��انه، دارای ضعف هایی هم خواهد بود و برداش��ت 
شریعتی هم از این ضعف ها خالی نیست. درک عمیق و همه جانبه احکام و تعالیم 
دینی، نیازمند آن اس��ت که محقق، دائماً جایگاه خود را از »نگاه کردن از درون« 
به »نگاه کردن از بیرون« و بالعکس تغییر دهد ولی شریعتی به دلیل مسلح نبودن 
کامل به ابزار علمی مورد نیاز، امکان دیدن به دین از زاویه درون را کمتر داش��ت 
و عدم آش��نایی دقیق او با مباحث فلسفی، اصولی، فقهی، تفسیری و روایی منجر 
به این نقص می شد که عمدتاً از بیرون به دین و مذهب نظر کند و طبعاً این گونه 

نگرش، دامنگیر مطالعات و تحقیقات وی می شد.
چهارمین نکته آن که با صرف اتکا به آثار ش��ریعتی، فرد در وجودش گونه ای 
جس��ارت را بدون پش��توانه  علمی کافی احس��اس می کند که اگر مطالعاتش  را با 
آثار دیگر متفکران و اندیشمندان بزرگ اسالمی بویژه استاد مطهری تکمیل نکند، 
ممکن اس��ت به صورت یک بع��دی، بنای رفیع دینداری خویش را تنها بر »ش��ور 
دینی« بنا کند که به دلیل فقدان »شعور دینی« کافی، می تواند در برابر تهاجمات 
بیرونی بلرزد و تخریب ش��ود. همانطور که اکثر آثار اس��تاد مطهری بدون خواندن 
آثار ش��ریعتی، از بعد حماس��ه و شور و تحرک و نیز بس��یاری از مطالب و مسائل 

فکری این عصر بوبژه اندیشه متفکران معاصر جهان ما را بی نیاز نمی سازد.
در یک جمع بندی کلی و نهایی باید بگوییم که هر کس��ی که دغدغه  مس��ائل 
فکری و اس��المی دارد باید دس��تکم یک بار آثار به جا مانده از این متفکر معاصر 
ش��یعه را بخواند و ب��ا درک ضعف ها و قوت هایش، گامی س��نجیده و بزرگ برای 
باروری اندیشه دینی خود بردارد اما بسنده کردن به شریعتی یا توقف در آثار وی 
– و حت��ی هر متفکر دیگری – یک خطای مش��کل  آفرین و یک عمل غیرمحققانه 
است. آثار شریعتی به ویژه برای مردمی که هویت خود را گم کرده اند و شور دینی 
در جماعت شان فرو خفته است، بسیار حرکت آفرین و مؤثر است و به همین دلیل 
هنوز هم در بسیاری از جوامع مسلمان یک ترجمه از آثار آن مرحوم، موجی پدید 

می آورد و جوانان را به سوی دین و مقابله با غرب و ارتجاع حاکم فرا می خواند.
خواننده گرامي!

امیدواریم توضیحات ارائه ش��ده پاسخ پرس��ش هاي شما را در بر داشته و قانع 
کننده بوده باشد.

در سـومین رویکـرد به شـریعتی، 
اساساً مطلق اندیشی نسبت به افراد 
و جریان هـا و از جمله شـریعتی و 
آرای وی نفی می شود و پس از تایید 
کلیت شـخصیت و درسـتی نیت و 
انگیزه ها و مثبـت بودن نهایی و در 
مجموع عملکرد وی، نگاهی نقادانه 
به آثار و آرا و فعالیت های سیاسـی 
و اجتماعـی و فرهنگـی او مد نظر 
قـرار می گیرد و طبعـا در این نگاه، 
می توان در بسیاری از موارد با او هم 
عقیده بود و در بسـیاری از مسائل 

نیز مخالفت.
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اعت��دال به معن��اي میانه روي در همه کارهاس��ت؛ از تفکر گرفت��ه تا اخالق و 
رفت��ار. طرفین اعت��دال تندوري، کندروي، افراط و تفریط، چپ روي و راس��ت روي 
اس��ت. اعتدال مانند هواي معتدل مي ماند، نه سرد است، نه گرم. براي مزاج انسان 
س��الم بهترین هواست. اعتدال مهم ترین ش��اخص ایمان اسالمي است. قرآن کریم 
از مس��لمانان به »امت وسط« تعبیر کرده اس��ت و این تعبیر با توجه به رفتارهاي 
جامدانه و جاهالنه اي که از مسلمانان در خاورمیانه مشاهده مي کنیم، بسیار غریب 
مي نمای��د. امت وس��ط یعني امت میانه، به دور از اف��راط و تفریط. خداوند حضرت 
ابراهیم)ع( و همه انبیا را مس��لمان خوانده است: ما کان ابراهیم یهودیاً و ال نصرانیاً 
ولکن حنیفاً مسلماً. حنیف، کسي است که پاهایش موزون حرکت مي کند. وقتي به 
سیره رسول خدا)ص( و سخنان ایشان و اولیا بزرگوار دین مي نگریم، در جاي جاي 
گفتار و رفتار این بزرگان میانه روي موج مي زند. پیامبر رحمت)ص( جامعه انساني 
را مخاطب قرار داده و مي فرمایند: یا ایها الناس علیکم بالقصد علیکم بالقصد، علیکم 
بالقصد، یعني اي مردم! بر ش��ما باد به میانه روي، بر ش��ما باد به میانه روي، بر شما 
باد به میانه روي )کنزالعمال، ج 3، ص 18( و علي)ع( در کلماتي نوراني فرموده اند: 
الجاهل اما مفرط او مفرط )نهج البالغه، حکمت 7( آدم جاهل کارش یا افراط است 

یا تفریط. جهل در روایات غالباً در نقطه مقابل عقل است و نه علم. به عبارت دیگر، 
الزمه این س��خن آن است که انسان عاقل و جامعه عاقل به اعتدال رفتار مي کنند. 
از طرفي در روایات مي فرمایند کس��ي که عقل ن��دارد، دین ندارد. بنابراین، دیندار 
حقیقي اهل میانه روي در همه امور اس��ت. زندگي رسول خدا)ص( نمونه کاملي از 
میان��ه روي بود. حتي پیامبر)ص( در امور جزئي مانن��د راه رفتن و غذا خوردن نیز 
دستور به میانه روي مي دادند. مثاًل مي فرمودند غذا و نوشیدني داغ نخورید. بگذارید 
مالیم ش��ود. ایشان در رفتار با مردم مانند انساني عادي مواجه مي شدند. کسي که 
وارد مجلس پیامبر مي ش��د تشخیص نمي داد پیامبر)ص( کیست. چیزي که بعدها 
در جامعه دیني با عنوان ش��أن و تش��خص عالمان دیني پیدا شد، نقطه مقابل این 
رفتاره��اي پیامبر بود. در رفتار پیامب��ر)ص( از ریاضت هاي عجیب و غریب خبري 
نیس��ت. حتي در نماز خواندن با آنکه مي فرمودند، نماز نور چش��م من است، روز را 
به کار و تالش مي گذراندند و ش��ب را به عبادت مشغول مي شدند و آن هم در حد 

اعتدال.
در عبادت به میانه روي امر مي فرمودند. پیامبر)ص( بش��دت با مس��لماناني که 
تص��ور مي کردند تمام وقت ش��ان را بای��د صرف آخرت کنند و ب��ه عبادت ظاهري 
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بپردازند نهي کرده، در این موارد عصباني هم مي ش��دند و مي فرمودند من گوشت 
مي خورم، با زنان آمیزش مي کنم، معاش��رت مي کنم و خودم را از لذت هاي حالل 
مح��روم نمي کنم. ایش��ان مي فرمودند، من معاش��رت با همس��رانم و لذت بردن از 
مصاحب��ت آنه��ا را بر اعتکاف ترجیح مي دهم. با آنکه پیامبر)ص( عاش��ق عبادت و 
خلوت با خداوند بودند، چون مي دانستند دین همان طور که گوهر ارزشمندي است 
که به آدمي رشد مي دهد قابلیت زیادي هم براي خشکه مقدسي دارد، لذا همچون 
یک روانکاو و حکیم به گونه اي رفتار مي کردند که مسلمانان، گرفتار خشک مغزي و 
افراط و تندروي در دین نشوند. آنچه بسیار مایه تعجب و تأسف است، آن است که 
در جهان اسالم بخش زیادي از معتقدان به اسالم از خط پیامبر)ص( که میانه روي 
و اعتدال بود فاصله گرفتند و چهره خشني از اسالم در جهان به نمایش درآوردند 
که مصداق افترا بر خدا و رس��ول اس��ت. گویي این جماعت که در جهان تس��نن و 

تشیع تعدادشان کم هم نیست نفسانیت خود را مي پرستند، نه خدا را.
مرحوم مطهري در آثار خود بش��دت بحث اعت��دال و دو طرف افراط و تفریط 
آن را مط��رح ک��رده و خود نیز یکي از مظاهر ب��ارز اعتدال در تفکر و رفتار بود. به 
نظر ایش��ان، میانه روي شاخص مسلماني اس��ت و آدم هاي تندرو و کندرو از دین 
فاصل��ه دارن��د. آنچه در ابتدا از میان��ه روي در ذهن متبادر مي ش��ود، میانه روي و 
اعتدال در س��طح رفتار و ظاهر اس��ت. ابتدا خود را در لباس، سخن گفتن، هیئت 

ظاهري، رفتار با همس��ر و فرزند با همکار و معاشران و 
کار و عبادت مي نمایاند. حّد میانه روي را هم عقل سالم 

تشخیص مي دهد.
ق��رآن در قالب قاعده هایي که میان��ه روي را تبیین 
مي کن��د، مثاًل مي فرمای��د با مردم به ص��ورت معروف 
معاشرت کنید. در خوردن و آشامیدن، مي فرماید کلوا 
و اش��ربوا والتسرفوا. فطرت س��الم که اکثر افراد از آن 
بهره مندن��د، این کالم را خیلي خ��وب درک مي کند و 
مرز استفاده مشروع و تبذیر و اسراف را مي فهمد. آنچه 
اهمیت دارد آن است که رفتار، ریشه در اخالق و افکار 
دارد. کسي که اسراف مي کند، کسي که بي نظم است، 
کسي که منضبط است، و یا اهل تعدي و تجاوز است و 
یا انصاف و مدارا دارد، خلقیاتي دارد که همان خلقیات 
زاین��ده این رفتارهاس��ت. آنکه اعتم��اد به نفس ندارد، 
درعمل، رفتاري مي کند که نابهنجار اس��ت. مثاًل بدون 
رعایت اصول زیبایي شناسي آرایش غلیظي مي کند که 

از حد میانه روي خارج مي شود.
آنکه با اطرافیان س��ر جن��گ دارد و همواره اخمو و 
عبوس اس��ت، نگاهي به خدا و جهان دارد که این نگاه 
علت العلل طلبکاري وي از مردم است. اما چون افکار و 
اخالق از حواس نهان اس��ت و ما با چشم حواس رفتار 

را مي بینیم، در صدد نقد رفتار برمي آییم اما یک فیلس��وف یا روانکاو در مواجهه با 
همین رفتارها دنیاي اخالقي و فکري فرد را مي کاود و ریش��ه رفتار را در اخالق و 

نگرش ها جست وجو مي کند.
خوش��بختانه متون اخالقي که در جهان اسالم نوشته ش��ده بخوبي رفتارها را 
مبتن��ي بر خلقیات و افکار بازکاوي کرده  اس��ت. مبناي اندیش��ه اخالقي در جهان 
اسالم نظریه ارسطوست که انسان کامل را انسان متوازن معني مي کند و این توازن 
را »عدالت« مي نامد. آنگاه که قواي انساني به صورت هماهنگ با هم رشد مي کنند، 
از هماهنگ��ي قوا، نیرویي به نام عدالت پدید مي آید. هر قوه اي هم عدالتش در حد 
وسط آن است، مثاًل شهوت یک حد اعتدالي دارد که نام آن عفت است و یک حد 
افراطي که نام آن »شره« و یا افراط در شهوت راني و حد تفریط آن »خمود« است 
که گرایش جنس��ي در وجود آدمي به صورت خاموش درآمده باش��د. همین طور 

است سایر قوا.
امتیاز مرحوم مطهري در این اس��ت که مباحث اخالقي را که به اندازه کفایت 
بحث شده است تکرار نمي کند، اما ابعادي از مسئله اعتدال، بویژه دو طرف افراط و 
تفریط آن را که یکي را جمود مي نامد و دیگري را جهالت، بتفصیل توضیح می دهد 

و نقش جمود و جهالت را در جریان اجتماعي تبیین مي کند.
ایش��ان بحث جم��ود و جهالت را با توجه به عنصر زم��ان تعریف مي کنند. آدم 

جامد و جامعه جامد یعني جامعه اي که در گذشته زندگي مي کند و زمان کمترین 
اث��ري ب��ر وي ندارد. گویي براي آدم جامد زمان متوقف ش��ده اس��ت. هریک از ما 
ب��ا اف��رادي در اطراف خود احتم��االً برخورد داریم که مث��اًل در قرن پنجم متوقف 
ش��ده اند. از طرف دیگر آدم هاي خیلي زیادي هم در جامعه ایراني، بویژه نسل هاي 
جدید مي توان مش��اهده کرد که گذش��ت زمان را معیار حقیق��ت تلقي مي کنند. 
مث��اًل دنب��ال جدیدترین مدي مي روند که از آن طرف مرزه��ا مي آید. وقتي از آنها 
مي پرس��ید، چرا باید در سبک زندگي تابع دنیاي مدرن بود، مي گویند چون زمان 
چنی��ن اقتضا مي کند. این اف��راد نه تنها علم و تکنولوژي را مي پرس��تند، بلکه در 
ذوقیات و س��لیقه هاي شخصي نیز آنچه را در دنیاي غرب پدید مي آید عین حق و 

حقیقت مي پندارند و تابع آن مي شوند.
جامدها نس��بت به ه��ر تحولي در زمان مقاومت نش��ان مي دهن��د. اینترنت و 
ماهواره و تکنولوژي و علم جدید را یکس��ره نادیده مي گیرند و به روش هاي کهنه 
چسبیده اند. گویي در آن روش ها منجمد شده اند. به قول مطهري از نظر جامد دین 

مأمور حفظ آثار باستاني است.
واژه متحجر هم که در متون دین آمده اشاره به همین جمود دارد و عجیب این 
است که روحیه جمود ربطي به تحصیالت و دانش ندارد. افراد زیادي عالم هستند 
اما جامدند. این افراد نس��بت به ایده هاي نو و س��خنان جدید موضع مي گیرند. به 
قول استاد مطهري، روح علمي ندارند اما علم به معناي 
اطالعات دارند. کم نیستند افرادي که خود را روشنفکر 
مي نامند اما متعصب اند و حاضر به ش��نیدن س��خنان 
طرف خود نیس��تند، زیرا جمود یک روحیه است. شاید 
تصور کنیم افرادي ک��ه دور بن الدن را به عنوان هوادار 
گرفته بودند حتماً یک مشت آدم عقب مانده و بي سواد 
بوده اند، حال آنکه بسیاري از آنان در غرب زیسته  بودند 

و تحصیالت عالی داشتند.
به نظر اس��تاد، انس��ان مس��لمان معتدل میانه رو، 
انس��اني اس��ت که به وس��یله عقل از دو طرف افراط و 
تفری��ط پرهیز مي کند. با ق��درت عقالني با پدیده هایي 
از زم��ان موافقت مي کند و ب��ا پدیده هایي مخالفت. با 
آنچه حاصل دانش و علم است کمال موافقت را دارد و 
اخذ روش ها و متدلوژي علمي را پشتوانه اندیشه دیني 

خویش قرار مي دهد.
انس��ان معت��دل عقل را ی��ک منبع دین��ي قلمداد 
مي کن��د و احکام عقل را احکام دین��ي مي داند. لذا به 
مس��ئله تعارض عل��م و دین و یا هنر و دی��ن و از این 
دست تعارضاتي که در میان متدینین خیلي شایع است 
گرفتار نمي ش��ود. از طرفي نسبت به پدیده هایي که در 
زمان رخ مي دهد حالت ش��یفتگي ن��دارد، بلکه اگر آن 
پدیده ها با حکم عقل در تضاد باشد، آن را تخطئه مي کند. مالک انحطاط و تکامل 

از نظر یک مسلمان تفکر عقالني است.
به اعتقاد مطهري، انسان کامل که تعبیر دیگري از انسان میانه رو است، انساني 
است که به همه استعدادهاي دروني اش توجه مي کند و هیچ غریزه و استعداد و میلي 
را مهمل و مس��کوت نمي گذارد، بلکه همه را پرورش مي دهد و حق هر استعدادي 
را ادا مي کند. این انس��ان در پرورش اس��تعدادهاي انساني � که مایه امتیاز انسان و 
حیوان است � موفق بوده و همه را در سطح عالي و هماهنگ با هم رشد داده است. 
چهره روحی انس��ان مسلمان، کاریکاتوري نیس��ت؛ چنین نیست که چشم عقلش 
ضعیف باش��د و پاي عبادتش ورزیده. در این انس��ان عقل، عش��ق، اخالق، عبادت، 
هنر و ذوقیات، همه با هم رشد مي کند و در عالي ترین سطح هم رشد مي کند. این 
انسان از نظر مطهري انسان کامل است. بنابراین، عقل، هنر و عشق از اجزای ذاتي 
ایمان اسالمي محسوب مي شود و به اندازه اي که تعبد و پرستش اهمیت دارد، عقل 
اگر نگوییم بیش��تر، کمتر اهمیت ندارد. متأسفانه در میان دینداراني که تحصیالت 
دیني هم دارند، این فکر غلط پیدا شده که میان عقل و دین و علم و دین و دنیاي 
مدرن با اس��الم و دموکراسي و اس��الم و آزادي و اسالم و لذت جویي نوعی تقابل و 
تضادي اگر نگوییم در حد تئوري اما درعمل حتماً وجود دارد. وقتي از دور به رفتار 
جامعه مدعي اس��الم نگاه مي کنیم، این تضاد کاماًل بارز و آشکار است و حال آنکه 

مرحـوم مطهري در آثار خود بشـدت 
بحث اعتدال و دو طرف افراط و تفریط 
آن را مطـرح کرده و خـود نیز یکي از 
مظاهر بـارز اعتدال در تفکـر و رفتار 
بود. به نظر ایشـان، میانه روي شاخص 
مسـلماني اسـت و آدم هـاي تندرو و 
کنـدرو از دین فاصله دارنـد. آنچه در 
ابتـدا از میانـه روي در ذهـن متبـادر 
مي شود، میانه روي و اعتدال در سطح 
رفتار و ظاهر اسـت که ابتدا خود را در 
لباس، سـخن گفتن، هیئـت ظاهري، 
رفتـار بـا همسـر و فرزند بـا همکار و 

معاشران و کار و عبادت مي نمایاند. 
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در منطق مطهري این تصور در جمود مذهبي ها ریشه 
دارد. م��ا مذهبي ها هنوز ایمان پیدا نکرده ایم که عقل 
حجت باطني خداوند اس��ت و چون عق��ل را از اعتبار 
انداخته ایم، در صدد فه��م قرآن و روایات برمي آییم و 
توجه نداریم که ما در دنیاي عقل غرق هستیم و حتي 
آنج��ا که علیه عقل حکم ص��ادر مي کنیم، با قوه اي به 
نام عق��ل این کار را انجام مي دهی��م. خداوند ما را به 
موهبت عق��ل از جانوران ممتاز کرده اس��ت. و آدمي 
راه��ي به ش��ناخت حقیقت جز از طری��ق عقل ندارد. 
بنابراین، جوامع اسالمي به نسبتي که به عقل و منطق 
و علم بها مي دهند، از جمود و جهالت آزاد مي ش��وند 
و به نس��بتي که از عقل بي بهره باشند از خطر افراط و 

تفریط مصون نیستند.
مرحوم مطهري از انس��ان کامل به جامعه کامل و 
ایده آل مي رس��د. به نظر وي، جامع��ه معتدل را افراد 
معتدل پ��ر مي کنند و همان الگویي را که در انس��ان 
کامل ترسیم مي کنند، در ابعاد گسترده تري به جامعه 
تس��ري مي دهن��د. درحقیقت، ارزش ه��اي اجتماعي 

چیزي جز بسط قوا و استعدادهاي دروني نیستند که در قالب  نهادها و سازمان ها 
و مؤسس��ات تجسم پیدا مي کنند. نهادهاي آموزشي چیزي جز عقل تفصیل یافته 
نیس��ت، و یا مس��اجد و معابد تجس��م عیني حس عبادت و پرستش است که به 
صورت یک قوه اس��تعداد و میل در انس��ان وجود دارد. اگ��ر جامعه به این نهادها 
محتاج اس��ت، به دلیل آن اس��ت که این نهادها در درون انس��ان ریشه دارد. و لذا 

نهادي که ریشه در انسان نداشته باشد، دوامي هم ندارد.
به نظر مطهري، جامعه میانه رو اس��المي یا امت وس��ط جامعه اي اس��ت که به 

با هم رش��د مي ده��د و در همه ارزش هاي انس��اني توج��ه مي کند و همه را 
روش��نفکران عالي ترین س��طح هم رشد مي دهد.  برخ��ي 

اخ��الق اس��ت و به گفته ان��د قائمه جامعه اس��المي 
این ترتی��ب، ارزش هاي دیگر را 
دست کم گرفته اند. به زعم اینان، 

اگ��ر اخ��الق عمومي خوب باش��د 
ام��ا مردم اه��ل مطالعه نباش��ند، 

این جامعه اس��المي است. در قرائت 
مطهري از اسالم، جامعه اسالمي میانه رو 

جامعه اي است که در آن نه تنها بي سوادي 
ریش��ه کن شده اس��ت، بلکه در عالي ترین 
سطح علمي و فلسفي قرار دارد. دانشگاه ها 
و مراک��ز تحقیقاتي در جامع��ه میانه رو و 
معت��دل اس��المي در عالي ترین س��طح 
پژوهش��ي قرار دارد. در چنین جامعه اي 
گردش اطالعات آزاد است، کرسي هاي 
نق��د رونق ف��راوان دارد، اه��ل علم در 
چنی��ن جامع��ه اي محترم هس��تند، و 
احمق ها در چنین جامعه اي جایگاهي 
ندارند. ش��أن افراد با دانش و فضیلت 

تعریف مي ش��ود و ن��ه با رفاه و 
مادیات. اما تنها ارزش منحصر 
به فرد آدمي عقل نیست، انسان 
موجودي اس��ت که توانایي هاي 

گوناگون دیگر هم دارد، از جمله 
عنصر احساس و عش��ق که غیر از 

عقل اس��ت؛ لذا مسلمان میانه رو غیر از 
آنکه اه��ل تعقل و تأمل و دانش اس��ت، 

عاشق هم است و زندگي خصوصي و عمومي 
خود را با عشق و محبت اداره مي کند. در جامعه 

اس��المي متدینان ب��ه خداوند عش��ق مي ورزند. تصور 
آن��ان از خداون��د موجودي عادل که حق هر کس��ي را 
کف دس��تش قرار مي دهد نیست. خداوند نزد مسلمان 
میانه رو در اوج رحمت و مهرباني اس��ت. چنین خدایي 
رحمان و رحیم است. خداي میانه روها خداي بخشنده 
اس��ت که یک طرفه و با کمترین بهانه اي انس��ان ها را 
به سعادت مي رس��اند. چنین خدایي اگر گناهکاران را 
ب��ه فراق هم مبتال مي کند، براي آن اس��ت که تش��نه 
دیدار او شوند تا قدر روزگار وصال را بدانند. اما خداي 
جامدها خدایي اس��ت که رحمتش محدود است و در 
موضع غضب و خش��م قرار دارد. براي همین نگاه زاهد 
تندخو به خداوند، از موضع عش��ق نیس��ت، از موضع 
ترس و وحش��ت و خوف است؛ آن هم نه خوفي که از 
ش��ناخت ریشه گرفته باشد، بلکه ترس هاي مرضي که 
از تربیت و آموزش غلط در وجود وي تثبیت ش��ده اند؛ 
عقده ه��اي فروخفته اي که نام دی��ن و مذهب به خود 

گرفته اند.
روشن است تربیتي که بر اساس محبت و عشق بنا 
شود تا چه اندازه از تربیتي که از ترس  ها و جهل ها برمي خیزد فاصله پیدا مي کند 
و دانش آم��وزي که از پدر و مادر و معلمش درس محبت مي آموزد تا چه اندازه در 
آینده انسان متفاوت تري خواهد بود از دانش آموزي که دائم به گوشش خوانده اند 

اگر به دستورات خداوند عمل نکني تو را به کام آتش گرفتار مي کند.
جامعه میانه رو اس��المي در فضیلت هاي اخالقي نیز پیشگام سایر ملت هاست. 
امام صادق)ع( در روایتي مي فرماید، اگر شیعه ما در شهري باشد، بهترین فرد آن 
ش��هر از نظر دانش و اخالق خواهد بود. مایه تأسف است که وقتي کارنامه جامعه 
اس��المي به لحاظ اخالق بررسي مي ش��ود، نمره اش منفي باشد. قابل تصور نیست 
جامعه اي را که در آن انواع و اقس��ام فس��اد از مالي و اداري و اخالقي بالعیان قابل 
رؤیت است اس��المي نامید. اولین آموزه اي که به بچه ها یاد مي دهند آن است که 
دروغگو دش��من خداست. در عین حال، 
دروغ در می��ان ما از ه��ر جامعه دیگري 
بیشتر اس��ت. الزمه دشمني دروغگویي با 
خداخواهي این است که نمي توان جامعه اي 
را ک��ه در آن دروغ س��ّکه رایج اس��ت جامعه 
اس��المي نامید. نمي ت��وان جامعه اي را که در آن 
رباخ��واري از آب خ��وردن راحت تر اس��ت جامعه 

اسالمي نامید.
در منط��ق مطهري یک��ي از اس��توانه هاي جامعه 
میان��ه رو و معتدل و ایده آل اس��المي، هن��ر و ادبیات و 
ذوقیات اس��ت. نهاده��اي هنري در جامعه اس��المي به 
ص��ورت فعالي حض��ور دارند. مس��لمانان به ق��ول حافظ 
سخن ش��ناس هستند و عالوه بر آنکه دانشمندند شاعر هم 
هستند و یا حداقل شعر را خوب مي شناسند. سینما، تئاتر، 
موس��یقي، شعر و داستان در جامعه اسالمی در عالي ترین 

سطح خود قرار دارد.
بنابرای��ن، وقتي لف��ظ میان��ه روی و اعتدال 
به گ��وش مي خ��ورد، بخصوص 
ک��ه آق��اي روحان��ي دولت خود 
را دول��ت اعتدال نامی��ده، مفهوم 
این لفظ ابتدا باید بدرستي روشن 
ش��ود. اعتدال واژه اي نیست که در 
اس��الم فقط در حوزه سیاست به کار 
آید و آدم معتدل یا میانه رو یعني کسي 
که اهل مدارا با دیگران اس��ت. مدارا یکي 
از وجوه اعتدال است، اما تمام تعریف اعتدال 

نیست.

در  اسـالمي  میانـه رو  جامعـه 
پیشـگام  نیز  اخالقي  فضیلت هاي 
امام صادق)ع)  سایر ملت هاسـت. 
در روایتـي مي فرماید، اگر شـیعه 
ما در شهري باشد، بهترین فرد آن 
شـهر از نظر دانش و اخالق خواهد 
بود. مایه تأسـف اسـت کـه وقتي 
کارنامـه جامعـه اسـالمي به لحاظ 
اخالق بررسـي مي شـود، نمره اش 

منفي باشد.
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انتخابات پارلمانی روز پنجش��نبه 17 اردیبهشت 
انگلی��س متفاوت تری��ن انتخابات انگلی��س در چند 
دهه گذشته بوده اس��ت. حزب محافظه کار برخالف 
همه پیش بینی ها و نظرس��نجی ها و حتی تصور خود 
محافظ��ه کاران با اقتدار اکثریت مطلق کرس��ی های 
مجل��س عوام را تح��ت کنترل گرفت. ای��ن دوره از 
انتخاب��ات پارلمان��ی انگلی��س نه فقط ب��رأی مردم 
انگلی��س، که ب��رای دولت های اروپای��ی نیز اهمیت 
بسیاری داشت. محافظه کاران تحت رهبری انگلیس 
دو س��ال پیش وع��ده دادند در ص��ورت پیروزی در 
انتخاب��ات س��ال 2015 باق��ی ماندن یا خ��روج  از 
اتحادیه اروپا را در سال 2017 به همه پرسی خواهند 
گذاشت. پیروزی قاطع و بزرگ ملی گرایان اسکاتلند 
یک��ی دیگر از ویژگی های بارز ای��ن دوره از انتخابات 
 )SNP( پارلمانی انگلیس بود. حزب ملی اس��کاتلند
56 کرسی از 59 کرسی اسکاتلند را در مجلس عوام 
تحت کنترل گرفت؛ کرس��ی هایی که تا پیش از این 
انتخابات در دس��ت حزب کارگر ب��ود. پیش از اینکه 
به تفصیل نتایج  انتخابات پارلمانی انگلیس را تحلیل 

کنیم، اشاره ای کوتاه به ساختار سیاسی، نظام حزبی 
و نظام انتخاباتی انگلیس می اندازیم.

نظام سیاسی انگلیس
نظام سیاس��ی انگلیس نظام مش��روطه سلطنتی 
اس��ت. انگلیس یک��ی از دوازده نظام پادش��اهی در 
اروپاس��ت که نظام س��لطنتی را حفظ کرده. پادشاه 
در انگلی��س مظه��ر وح��دت در پادش��اهی متح��د 
بریتانیاس��ت. اگرچه انگلیس با تحوالت سیاس��ی و 
اجتماعی بسیار عمیقی در تاریخ خود پیش از انقالب 
کبیر فرانسه مواجه بوده، نظام سلطنتی در این کشور 
حفظ شده است. یک و نیم قرن پیش از انقالب کبیر 
فرانس��ه قدرت پادشاه در انگلیس محدود شد و نظام 
پارلمانی ش��کل گرفت. در انگلس��تان قرن هفدهم، 
مناس��بات اقتصادي سرمایه س��االرانه رو به گسترش 
بود و اش��راف و بخش��ي از نمایندگان سرمایه داران 
در پارلمان، گرد هم آمدند و س��عي داش��تند قدرت 
پادش��اه را محدود کنن��د. فئودال ها از حامیان اصلي 
پادش��اه بودند. پادش��اه، س��رمایه داران شهرنشین را 

ناگزیر مي کرد مالیات هاي س��نگین بپردازند و به او 
هدایایي گرانبها ببخش��ند. امتی��از انحصاري تولید و 
فروش صابون، شراب، زغال و آهن را در دست داشت 
و بازرگان��ان ثروتمند و بورژواها را تحت فش��ار قرار 
می داد و در س��ودجویي محدود مي س��اخت و بعدها 
به دلی��ل مخالفت ه��اي پارلمان با سیاس��ت هاي وي 

براي مدتي پارلمان را تعطیل کرد.
پارلمان ه��ا قدیمی ت��ر از برآم��دن دموکراس��ی 
هس��تند، تاریخ ظهور آنها به قرن دوازدهم و اروپای 
ق��رون وس��طا بازمی گردد، بس��یاری از مق��ررات و 
رویه ه��ای امروزی مجال��س قانونگ��ذاری از تجارب 

تاریخی طوالنی آنها سرچشمه گرفته است.
مجلس قانونگذاری محصول تمدن قرون میانه در 
اروپاس��ت که در عصر دموکراسی تحول پذیرفته اند. 
پادشاهان در اروپا بر جوامعی حکومت می کردند که 
در آنها »کلیس��ای کاتولیک«، »اش��راف زمین دار« و 
»س��ازمان های تجارتی ش��هری« حقوق و امتیازات 
خود را از پادش��اه می گرفتن��د. امتیازات این طبقات 
ب��ر مبنای »عادت«، »ق��رارداد«، ی��ا »قوانین مدنی 
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و کلیس��ایی« بود؛ پادشاهان برأی س��ازش با مراکز 
ق��درت، گاه الزم می دیدن��د اعض��ای برجس��ته این 
گروه ه��ا را جم��ع کنند و درباره مس��ائل مهم، نظیر 
جن��گ و صل��ح، مالیات گ��ذاری، و اداره امور قضایی 
ب��ا آنها ب��ه مش��ورت بپردازن��د. این الگ��و به تدریج 
نظام ه��ای دو مجلس��ی پدید آورد ک��ه غالباً به طور 
نامنظم تشکیل جلسه می دادند، مجالس قانونگذاری، 
گرچه مخلوق دموکراسی نبودند، نشان دادند از بین 
نهادهای س��نتی حکومت های اروپای��ی بهترین ابزار 

برأی دموکراسی هستند.
ریش��ه بس��یاری از رویه های ج��اری در مجالس 
قانونگذاری ب��ه رویه های پارلم��ان انگلیس در عصر 
پیش از دموکراس��ی بازمی گ��ردد؛ رویه های پارلمان 
انگلس��تان ک��ه تاریخ��ی بی وقفه و 500س��اله دارد 
به دقت در نش��ریات و مجموعه های مقررات این نهاد 
ثبت ش��ده اس��ت، همین س��ابقه بود که به مجالس 
قانونگذاری مس��تعمراتی امریکای ش��مالی و بعد به 
پارلمان های کش��ورهای مش��ترک المنافع انگلستان 
منتقل ش��د، انتقال تجارب پارلمانی انگلستان گاهی 
به ش��کل تقلید مس��تقیم صورت می گرفت، چنانکه 
ش��یوه نامه ای که توماس جفرسون در هنگام ریاست 
بر س��نای امری��کا تدوین ک��رد، عیناً ب��ر مقررات و 
رویه های مجلس عوام انگلس��تان مبتنی بود، انتقال 
ای��ن تجارب گاه��ی از طریق انتش��ار نظریه پردازان 
سیاس��ی تحق��ق می پذیرف��ت؛ نظریه پردازانی نظیر 
جرم��ی بنتام که اث��رش به نام »رس��اله ای در باب 
تاکتیک های سیاس��ی« که در 1816 نوش��ته شد بر 
رویه های پارلمانی بلژیک، فرانسه، و بعداً آلمان تأثیر 

بسیار گذاشت.
در س��ال 1640 میالدي، پارلمان انگلیس پس از 
مدتی تعطیلی دوباره گش��وده شده و علیه پادشاه و 
به نفع س��رمایه داران و بورژواه��ا موضع گرفت. یک 
سلس��له ش��ورش ها سراس��ر انگلی��س را فراگرفت و 
مرحلة اول انقالب بورژوایي انگلیس آغاز ش��د. ش��اه 
دس��تور انح��الل پارلمان را صادر ک��رد، اما موفق به 
اجراي آن نش��د و پارلمان ب��ه کارش ادامه داد و به 
»پارلمان طوالني« معروف ش��د. بورژواها در رأس و 
پیش��ه وران و خرده مالکان و روستاییان در پي آن به 
نفع پارلمان مس��لح ش��دند و خواهان محدود کردن 
قدرت پادش��اه ش��دند. پارلمان که این��ک به پایگاه 
بازرگانان و س��رمایه دارها تبدیل ش��ده بود، خواهان 
محدود کردن قدرت پادشاه به نفع خود بود. از سال 
1642 میالدي، مرحلة دوم انقالب انگلیس که جنگ 
بین پادشاه از یک سو و ارتش پارلمان از سوي دیگر 
بود، آغاز شد. فرماندهي ارتش پارلمان با خرده مالکي 
به نام »الیور کرامِول« بود که با نظام فئودالي مخالف 
بود. ارتش پادش��اه در این جنگ ها شکست خورد و 
»چارلز اس��توارت اول«، پادش��اه انگلستان دستگیر 
و اع��دام ش��د. به دنب��ال اع��الم جمهوري در س��ال 
1649 می��الدي، کرامول رئیس جمه��ور و دیکتاتور 
مطلق العنان شد. حکومت استبدادي کرامول تا سال 
1658 میالدي، س��ال مرگ او به نفع سرمایه داران و 
نیز همسو با سیاس��ت هاي طبقه اشراف ادامه  یافت. 
پس از مرگ کرامول در س��ال 1658 میالدي، مردم 
ناامی��د و درمان��ده - که رژیم کرام��ول به وضع آنها 

رس��یدگي نک��رده بود - دس��ت به اعت��راض  زدند و 
سرمایه داران و بازرگانان و بورژوازي انگلیس از ترس 
ش��ورش مردم خواهان بازگشت سلطنت استوار ت ها 
و سرکوب جنبش مردمي  شدند. بدین سان سلطنت 
در انگس��تان احیا ش��د. اما این همة ماجراي انقالب 
بورژوایي انگلیس نیس��ت؛ در س��ال 1688 میالدي، 
پارلم��ان که پایگاه بورژواها و س��رمایه داران و مروج 
اندیش��ه هاي لیبرالي بود، کودتای��ي بدون خونریزي 
علیه خاندان استوارت انجام داد که »انقالب باشکوه« 
نامیده شد. با سرنگوني پادشاه، فردي به نام »ویلیام 
اورانژ« که از خویش��اوندان دور خاندان سلطنتي بود 
به عنوان پادش��اه مش��روطه به قدرت  رسید و قدرت 
ب��ه پارلمان که پایگاه س��رمایه داران و نجباي بزرگ 
و بورژواها بود منتقل ش��د. انق��الب 1688 میالدي 
انگلس��تان موسوم به »انقالب باش��کوه« یک انقالب 
ب��ورژوا - لیبرالي بود که به لح��اظ فکري تحت تأثیر 
آرای »جان الک«، فیلس��وف لیبرال انگلیس��ي بود. 
انقالب هاي 1649 و 1688 انگلستان موجب تحکیم 
و گس��ترش فوق الع��ادة مناس��بات س��رمایه دارانه و 
تخریب نظام فئودالي این کش��ور شد. به این ترتیب، 
با »انقالب باش��کوه« اندیشه ها و س��اختار مناسبات 
سیاسي مدرن جانشین مناسبات فئودالي شد و بسط 

فوق العادة مدرنیته در انگلستان آغاز شد.
اعضای پارلمان انگلیس تا س��ال 1688 از سوی 
اش��رافی که مالیات می دادند )ح��دود 200هزار نفر( 
و به ش��یوه »رأی گیری آش��کار« انتخاب می شدند و 
مردم عادی حق رأی نداش��تند، اما در س��ال 1832 
ب��ا اصالح قان��ون انتخابات و کاهش می��زان مالیات، 
حق رأی به 7درصد مردم انگلیس گس��ترش یافت. 
در س��ال 1872 شیوة »رأی مخفی« معمول شد. در 
س��ال 1918 تمام��ی مردان باالی 21 س��ال و زنان 
باالی 30 س��ال از ح��ق رأی برخوردار ش��دند و در 
نهایت، در سال 1928 سن زنان هم با مردان مساوی 

شد و به 21 سال کاهش یافت.

نظام دموکراسی انگلیس
نظام های دموکراسی را به دو شکل کلی ریاستی 

و پارلمانی تقس��یم بندی می کنن��د. انگلیس الگوی 
کامل یک نظام پارلمانی است. در رأس کشور پادشاه 
یا ملکه به عنوان رئیس کشور و فرمانده کل نیروهای 
مس��لح قرار دارد، ولی مسئولیت های پادشاه یا ملکه 
بیش��تر جنبه تشریفاتی و س��مبلیک دارد. در عمل، 
قدرت در س��ه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در دست 
حزب یا ائتالفی است که اکثریت کرسی های مجلس 
ع��وام را در اختیار دارد. در  نظام سیاس��ي انگلیس، 
دولت هر س��ه ق��وه را زیر نظ��ر دارد و بس��یاري از 
وظایف را دولت با یکدیگر تطبیق مي دهد و تفکیک 
ق��وا بین قواي مجریه، مقنن��ه و قضاییه وجود ندارد. 
تمام قدرت سیاس��ي در دس��ت نخست وزیر و هیئت 
وزیران متمرکز اس��ت. وزیران را نخست وزیر از میان 
حزب سیاس��ي که به آن تعلق دارد، انتخاب مي کند. 
برعکس نظام ریاس��تی که بیشترین قدرت در دست 
رئیس جمهور اس��ت، ولی پارلم��ان و قوه قضاییه نیز 
میزانی از ق��درت را دارند که قدرت رئیس جمهور را 
مهار کنند. ایاالت متحده امریکا نیز الگوی یک نظام 

ریاستی است.
نظام سیاسی انگلیس نیز همچون اکثر نظام های 
سیاسی دموکراتیک غربی دو مجلسی است. اما یک 
تف��اوت میان قوه مقننه انگلیس ب��ا قوه مقننه دیگر 
دموکراسی های غربی وجود دارد و آن انتصابی بودن 
یک��ی از این مجالس اس��ت. نمایندگان مجلس عوام 
انگلیس بر اساس آرأی مردم انتخاب می شوند. تعداد 
کرس��ی های مجلس عوام 650 کرس��ی اس��ت که با 
رأی مس��تقیم مردم انتخاب می شوند. در واقع، چهار 
منطقه انگلیس، ولز، اس��کاتلند و ایرلند ش��مالی به 
650 حوزه انتخابیه تقس��یم ش��ده اس��ت. هر حوزه 
ی��ک نماینده در مجلس دارد. مجل��س عوام یکی از 
بیش��ترین کرسی ها را در میان دموکراسی های غربی 
دارد. افرادی ک��ه مایلند به عن��وان نماینده مردم بر 
صندلی های سبز مجلس عوام تکیه بزنند باید شرأیط 

زیر را داشته باشند:
� سن باالی 18 سال

� شهروند بریتانیا یا ش��هروند یکی از کشورهای 
مشترک المنافع یا شهروند جمهوری ایرلند

� معرفی ش��دن توس��ط ده نفر از واجدین شرایط 
رأی دادن در حوزه انتخابیه مربوطه

� چنانچ��ه نامزدی مایل اس��ت خود را وابس��ته 
ب��ه حزبی خ��اص معرفی کند باید اج��ازه این کار را 
از حزب مربوطه داش��ته باش��د، در غیر این صورت، 

کاندیدای مستقل معرفی می شود.
� ب��ه منظور تش��ویق تنه��ا افراد مصم��م برای 
کاندیداتوری، س��پرده ای به مبل��غ 500 پوند الزامی 
اس��ت. اگ��ر کاندیدا بی��ش از پنج درص��د کل آرای 
مأخ��وذه را از آِن خ��ود کند، این مبل��غ به او عودت 
داده می شود، در غیر این صورت، مبلغ بازگشت داده 

نمی شود.
مجل��س دوم، مجل��س اعی��ان اس��ت. مجل��س 
اعی��ان 750 عض��و دارد و اعض��ای آن ب��ا انتخابات 
عمومی برگزیده نمی ش��وند. اعض��ای مجلس اعیان 
به چهار دسته تقسیم می ش��وند: اشراف مادام العمر، 
اعیان حقوقدان، اس��قف ها و اش��راف برگزیده ای که 
منصب شان موروثی است. اشراف مادام العمر از سوی 

ریشـه بسـیاری از رویه هـای جـاری 
در مجالـس قانونگذاری بـه رویه های 
پارلمـان انگلیـس در عصـر پیـش از 
رویه هـای  بازمی گـردد؛  دموکراسـی 
پارلمان انگلستان که تاریخی بی وقفه 
و 500سـاله دارد به دقت در نشریات و 
مجموعه هـای مقررات ایـن نهاد ثبت 
شـده اسـت، همین سـابقه بود که به 
مسـتعمراتی  قانونگـذاری  مجالـس 
امریکای شـمالی و بعد به پارلمان های 
کشورهای مشـترك المنافع انگلستان 

منتقل شد.
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ملکه و طی مشورت با نخست وزیر منصوب می شوند. 
دوره تصدی آنان محدود به طول عمرش��ان اس��ت و 
عنوان لرد این افراد به فرزندان شان منتقل نمی شود. 
اعی��ان حقوق��دان ک��ه در واقع، قض��ات تمام وقت و 
برخ��وردار از حقوقند، فعالیت ه��ای قضایی مجلس 
اعیان را انجام می دهند و از سوی ملکه، طی مشورت 
با نخست وزیر منصوب می ش��وند. تعداد آنها 12 نفر 
اس��ت و تا س��ن 70 یا 75 سالگی بسته به زمانی که 
ب��رای اولین بار به قضاوت منصوب ش��دند، به عنوان 
قاضی فعالیت می کنند. این دسته از لردها می توانند 
در مجلس صحبت کنن��د و رأی بدهند، اما به ندرت 
ای��ن کار را می کنن��د، چراک��ه به عن��وان قاضی باید 
افرادی بی طرف قلمداد شوند و از سیاست های حزبی 
و درگیری با آنها اجتناب کنند. 26 نفر از اس��قف ها 
و اسقف های اعظم کلیسای انگلستان بر صندلی های 
قرمز مجلس اعیان می نشینند که می توانند عضویت 
خود را بعد از بازنشستگی به اسقف ارشد بعد از خود 
منتقل کنند. اسقف های اعظم کانتربری و یورک بعد 

از بازنشستگی اشرافیت مادام العمر پیدا می کنند.
حق اش��رافیت موروثی برای حض��ور در مجلس 
قان��ون  ب��ا  در س��ال 1999  دادن،  رأی  و  اعی��ان 
مجل��س اعیان به پایان رس��ید. ام��ا 92 نفر از اعضا 
ب��ه صورت داخلی انتخاب می ش��دند و تا مرحله بعد 
پروس��ه اصالح اعیان، با حق اش��رافیت موروثی باقی 
می ماندند. در حال حاضر روش اصلی انتصاب اعیان 
جدید، از طریق کمیس��یون انتص��اب مجلس اعیان 
انجام می شود. این کمیسیون در ماه می سال 2000 
میالدی تأسیس شده و مجموعه ای مستقل و عمومی 
و جدا از مجلس اعیان اس��ت. جلسات هر دو مجلس 
عوام و اعیان در کاخ تاریخی وست مینس��تر تشکیل 
می ش��ود. این کاخ در قرون وسطا ساخته شده بود و 
در س��ال 1834 میالدی به علت آتش سوزی تخریب 
و س��پس کاخ فعلی س��اخته ش��د. هم اکنون از کاخ 
تاریخی وست مینس��تر برأی مراس��م ها و تش��ریفات 
رسمی و همچنین زندگی خانواده سلطنتی انگلستان 

استفاده می شود.

نظام حزبی انگلیس
اشاره به نظام حزبی انگلیس نیز به درک تحوالت 
سیاس��ی در آن کش��ور کمک بس��یاری می کند. در 
کش��ورهای مختل��ف نظام ه��ای حزب��ی گوناگونی 
وج��ود دارد: نظام دوحزبی، نظ��ام چندحزبی و نظام 

تک حزبی.
انگلستان و امریکا از جمله کشورهای دارای نظام 
دوحزبی هس��تند. در نظام دوحزبی قدرت در دست 
دو حزب در حال چرخش است. البته در این نظام ها 
احزاب دیگری نیز وج��ود دارد، ولی فرصت و امکان 
تغییر موازنه قدرت بین دو حزب اصلی را ندارند. در 
امریکا قدرت بین دو حزب دموکرات و جمهوری خواه 
در حال چرخش است. در انگلیس نیر دو حزب کارگر 
و محافظه کار صحنه گردان اصلی در معادالت قدرت 
هستند. البته این وضعیت در انگلیس در سال 2010 
به هم خورد و برای اولین بار پس از 70 س��ال حزب 
محافظه کار برأی تش��کیل دولت مجب��ور به ائتالف 
با حزب لیبرال دموکرات ش��د. اگرچ��ه در انتخابات 

اخیر انگلیس حزب محافظه کار موفق ش��د با کسب 
اکثریت مطل��ق آراء به تنهایی دولت تش��کیل دهد، 
موفقیت حزب ملی اس��کاتلند در کس��ب 56 کرسی 
از 59 کرسی اسکاتلند در مجلس عوام نه فقط نظام 
دوحزبی انگلیس، که اساس پادشاهی متحد بریتانیا 
را به چالش کش��ید. نظام های دوحزبی، چندحزبی و 
تک حزبی به زیرش��اخه هایی تقسیم می شوند که در 
اینجا مجال��ی به پراختن به آنه��ا و طرح مزیت ها و 

معایب آنها نیست.

نظام انتخاباتی انگلیس
یکی دیگر از موضوع��ات مهم در درک انتخابات 
انگلیس ش��ناخت نظام انتخاباتی این کش��ور است. 
طراح��ي ی��ک نظ��ام انتخابات��ي به دلی��ل تأثیر آن 
در آرای��ش نیروه��اي سیاس��ي در هر کش��ور، یکي 
از مهم تری��ن تصمیم��ات نهادی��ن براي ی��ک نظام 
مردم ساالر تلقي مي شود. طراحي یک نظام انتخاباتي 
خ��اص، داراي تأثی��ر عمیق و گس��ترده اي بر حیات 

سیاس��ي یک کش��ور خواهد بود و زماني که این کار 
انج��ام پذیرد، ای��ن نظام ها معموالً به ش��کل دائمي 
درمي آیند و تغییر دادن آنها بس��یار مش��کل اس��ت. 
مهم تری��ن اج��زا و متغیرها در یک نظ��ام انتخاباتی 

عبارتند از:
* فرمول انتخاباتی مورد استفاده

* ساختار برگه رأی دهی
* وسعت حوزه انتخاباتی

* ابعاد و جنبه های اداری و اجرایی انتخابات
* فرمول انتخاباتی کش��ورهای مختلف به معنی 
ن��وع نظ��ام انتخاباتی اس��ت که در آن کش��ورها در 
انتخابات اس��تفاده می ش��ود. به طور کلی، نظام های 
انتخاباتی یا اکثریتی اس��ت یا تناس��بی و یا مختلط 
اس��ت. و اینکه از چه فرمول ریاضی برأی محاس��به 

توزیع کرسی ها استفاده می شود.
* س��اختار برگ��ه رأی ده��ی یعن��ی اینک��ه آیا 
رأی دهن��دگان به ی��ک نام��زد رأی می دهند یا یک 
حزب و آیا رأی دهندگان یک انتخاب واحد می کنند 

یا مجموعه ای از اولویت ها را تعیین می کنند.
* وس��عت ح��وزه انتخاباتی با ای��ن مفهوم که از 
حوزه انتخابی چند نفر از کاندیدها انتخاب می شوند.

ابع��اد و جنبه های اجرای��ی، نظیر نح��وه توزیع 
حوزه ه��ای اخ��ذ رأی، ثبت ن��ام کاندیده��ا، ثبت نام 

رأی دهندگان، مجریان انتخابات و...
نظام های انتخاباتی بی ش��ماری وج��ود دارد، اما 
ب��ه طور کلی این نظام ه��ا را می توان به دوازده نظام 
اصلی تقس��یم کرد و بخش عمده ای��ن دوازده نظام 
هم در س��ه ش��اخه کلی جای می گیرن��د. با در نظر 
گرفتن ویژگی و اصل تناسبی بودن و همچنین برخی 
شاخص ها همچون تعداد نماینده هایی که از هر حوزه 
انتخاب می شوند و تعداد رأی هایی که رأی دهندگان 
به صندوق می اندازند، دوازده دس��ته ذکرشده طبق 

الگوی زیر دسته بندی می شود:
 PBVنظام رأی دسته جمعی حزبی

 BVنظام رأی دسته جمعی
AVنظام رأی بدیل

 IRSنظام دومرحله ای
 FPTPنظام اکثریتی ساده

در حال حاضر انتصـاب اعیان جدید، 
از طریـق کمیسـیون انتصاب مجلس 
اعیان انجام می شـود. این کمیسیون 
در ماه می سال 2000 میالدی تأسیس 
شـده و مجموعه ای مستقل و عمومی 
و جدا از مجلس اعیان است. جلسات 
هـر دو مجلس عوام و اعیـان در کاخ 
تشـکیل  وست مینسـتر  تاریخـی 
می شـود. ایـن کاخ در قـرون وسـطا 
سـاخته شـده بود و در سـال 1834 
میالدی به علت آتش سوزی تخریب و 

سپس کاخ فعلی ساخته شد.
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 STVتک رأی قابل انتقال
 List PRتناسبی لیستی

 MMPتناسبی مبتنی بر اعضای مختلط
 Parallelنظام موازی

 BCنظام مبتنی بر شمارش
 LVنظام رأی محدود

 SNTVتک رأی غیرقابل انتقال
نظام هاي انتخاباتي را مي توان در سه دسته کلي 

تقسیم بندي کرد:
نظام انتخاباتي اکثریتي
نظام انتخاباتي تناسبي
نظام انتخاباتي مختلط

نظام های اکثریتی
انتخابات��ی  نظام ه��ای  متمایزکنن��ده  ویژگ��ی 
اکثریتی از س��ایر نظام های انتخاباتی این اس��ت که 
در آنها معموالً از حوزه انتخابیه فقط یک نفر انتخاب 
می شود. به طور کلی، می توان پنج نوع نظام اکثریتی 
را از هم بازش��ناخت: نظام اکثریتی ساده، نظام رأی 
دس��ته جمعی، نظام رأی دس��ته جمعی حزبی، نظام 

رأی بدیل و نظام دومرحله ای.

(FPTP( نظام اکثریتی ساده
نظام اکثریتی ساده، س��اده ترین شکل نظام های 
اکثریتی اس��ت و در آن از هر حوزه انتخابیه یک نفر 
انتخ��اب می ش��ود و رأی ده��ی در آن، کاندیدامحور 
اس��ت. اس��امی کاندیداهایی که ثبت نام کرده اند به 
رأی دهن��دگان ارائه می ش��ود و آنها از بین اس��امی 
یک��ی و تنها یکی از آنها را انتخاب می کنند. در نظام 
اکثریتی س��اده پیروز انتخابات کاندیدایی اس��ت که 
اکثریت آرا، البت��ه نه ضرورتاً اکثریت مطلق آرا را به 
خود اختصاص می دهد. ب��رای مثال، پیروز انتخابات 
ب��ا دو رأی انتخ��اب می ش��ود، البت��ه در صورتی که 
کاندیداه��ای دیگر فقط یک رأی را از آِن خود کرده 
باش��ند. نظام های اکثریتی س��اده بی��ش از همه در 
انگلیس و آن دسته از کشورهایی که به طور تاریخی 
تحت تأثیر و نفوذ انگلیس بوده اند و همچنین ایاالت 

متحده امریکا وجود دارد.

(BV( نظام رأی دسته جمعی
زمانی که نظام اکثریتی س��اده در حوزه هایی به 
کار رود که قرار اس��ت از آنها چند نفر انتخاب شوند، 
نظام اکثریتی ساده به نظام رأی دسته جمعی تبدیل 
می ش��ود. در نظام رأی دس��ته جمعی رأی دهندگان 
به تعدادی که برأی پرکردن کرس��ی ها الزم اس��ت، 
ح��ق رأی دارند و کاندیداهایی که باالترین میزان آرا 
را بیاورن��د صرف نظر از آرایی که به دس��ت آورده اند 

کرسی ها را پر می کنند.
نظام رأی دس��ته جمعی را می توان به طور ساده 
اس��تفاده از رأی گیری اکثریتی در مناطقی دانس��ت 
ک��ه قرار اس��ت از آنج��ا چند نف��ر انتخاب ش��وند. 
رأی دهندگان به تعداد کرس��ی هایی که بایس��تی در 
حوزه انتخابیه شان پر شود حق رأی دارند. همچنین 
رأی دهندگان مختارن��د از هر تعداد از حق رأی های 
خ��ود که می خواهند اس��تفاده کنند. ای��ن نوع نظام 

انتخاباتی در کشورهایی که احزاب ضعیفی دارند، یا 
اصاًل نظام حزبی ندارند رواج بیشتری دارد.

(PBV( نظام رأی دسته جمعی حزبی
این ن��وع نظام انتخابات��ی در واق��ع، نوعی نظام 
رأی دس��ته جمعی اس��ت، با این تف��اوت که در این 
نوع نظام انتخاباتی رأی دهن��دگان به جای اینکه به 
یک کاندیدای فردی رأی بدهند به لیست های حزبی 

رأی می دهند.
ب��ه طور کلی، در نظام رأی دس��ته جمعی حزبی، 
برخالف نظام اکثریتی س��اده، از هر منطقه چند نفر 
انتخاب می ش��وند. رأی دهندگان فقط یک حق رأی 
دارند و به ج��ای انتخاب از بی��ن کاندیداهای منفرد 
از بی��ن لیس��ت کاندیداهایی که اح��زاب در اختیار 
رأی دهن��دگان ق��رار می دهند، دس��ت ب��ه گزینش 
می زنند. حزبی که بیشترین آرا را از آِن خود می کند، 
تمامی کرس��ی های آن منطقه را از آن خود می کند 
و تمام��ی کاندیداهایی که در لیس��ت آن حزب قرار 

گرفته بودند به نحو مقتضی انتخاب می شوند.

(AV( نظام رأی بدیل
انتخابات��ی که تحت لوای نظام رأی بدیل صورت 

می گیرد، مثل انتخاباتی است که در مناطقی برگزار 
می شوند که قرار است از آنها یک فرد انتخاب شود. با 
وجود این، گزینه هایی که روی برگه رأی وجود دارد 
و رأی دهن��دگان باید آنها را تکمی��ل کنند در نظام 
رأی بدیل به طور قابل توجهی بیش از نظام اکثریتی 
ساده است. رأی دهندگان در نظام رأی بدیل عالوه بر 
مشخص کردن کاندیداهای مورد عالقه خویش، الزم 
اس��ت به کاندیداها به ترتیب اولویت مورد نظر خود 
نمره بدهند. این نظ��ام رأی دهی به نظام »رأی دهی 
ترجیحی« نیز معروف است. این نظام به لحاظ شیوه 
ش��مارش آرا با نظام اکثریتی س��اده تفاوت دارد. اما 
نظیر نظام اکثریتی ساده و نظام دومرحله ای در این 
نظام ه��م چنانچه یک کاندیدا اکثریت مطلقی از آرا 
را از آن خ��ود کرده باش��د )50درصد به عالوه یک( 
انتخاب می شود. در این نظام چنانچه هیچ کاندیدایی 
اکثریت مطلق آرا را نیاورد، کاندیدایی که به کمترین 
میزان در اولویت نخس��ت رأی دهندگان قرار گرفته 
باشد از شمارش آرا »حذف« و اولویت دوم برگه های 
رأی او بررس��ی می ش��ود. س��پس هر برگ��ه رأی به 
کاندیداهای باقی مانده ای منتقل می شود که باالترین 
اولویت را بر اس��اس اعدادی که روی برگه مش��خص 
شده است، کس��ب کرده اند. این فرآیند آن قدر تکرار 
می ش��ود تا ی��ک کاندیدا اکثریت مطل��ق را بیاورد و 
ب��ه نحو مقتضی به عن��وان کاندیدای پی��روز معرفی 
ش��ود. از جمله کاربرد این نظام می توان به انتخابات 

ریاست جمهوری ایرلند اشاره کرد.

(TRS(نظام دومرحله ای
ویژگی اصلی نظام های دو مرحله ای همان طور که 
از ن��ام آنها برمی آید، عبارت اس��ت از اینکه انتخابات 
در ای��ن نظام نه در یک مرحل��ه، بلکه در دو مرحله 
ک��ه اغلب به فاصله یک یا دو هفته از یکدیگر برگزار 
می ش��وند، انجام می گیرد. در مرحل��ه اول معموالً از 
نظام اکثریتی ساده اس��تفاده می شود، با وجود این، 
ممکن اس��ت در مناطقی که قرار اس��ت از هریک از 
آنها چند نماینده انتخاب ش��ود، در مرحله نخس��ت 
نظام دومرحله ای، از نظام رأی دس��ته جمعی یا رأی 
دس��ته جمعی حزبی نیز استفاده ش��ود. در این نظام 
انتخابات��ی کاندیدا یا حزبی که آرای کسب ش��ده اش 
در مرحله نخس��ت به حد نصاب تعیین ش��ده برسد، 
بدون نیاز به رأی گیری دیگر به طور مستقیم انتخاب 
می ش��ود. این می��زان، معموالً اکثری��ت مطلق آرای 

معتبری است که به صندوق انداخته شده.

 در نظام اکثریتی ساده پیروز انتخابات 
کاندیدایی اسـت که اکثریت آرا، البته 
نه ضرورتاً اکثریت مطلق آرا را به خود 
اختصـاص می دهد. بـرأی مثال، پیروز 
انتخابـات با دو رأی انتخاب می شـود، 
البتـه در صورتی که کاندیداهای دیگر 
فقط یک رأی را از آِن خود کرده باشند. 
نظام های اکثریتی سـاده بیش از همه 
در انگلیس و آن دسـته از کشورهایی 
که به طور تاریخـی تحت تأثیر و نفوذ 
انگلیـس بوده انـد و همچنیـن ایاالت 

متحده امریکا وجود دارد.
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نظام های تناسبی
منطقی که پش��ت نظام های انتخاباتی تناس��بی 
وج��ود دارد، ای��ن اس��ت که ب��ه گون��ه ای آگاهانه 
عدم تناسب بین سهم یک حزب از آرای ملی و سهم 
آن حزب از کرس��ی های پارلمان را کاهش داد. اصل 
بنیادین تمامی نظام های نمایندگی تناس��بی تبدیل 
آگاهانه سهم یک حزب از آرا به کرسی های پارلمانی 

متناسب با آن آراست.
نظام ه��ای تناس��بی مس��تلزم وج��ود حوزه های 
انتخابیه ای هستند که از آنها بیش از یک نفر انتخاب 
ش��ود. به ای��ن معنی که این امکان وج��ود ندارد که 
پست واحدی را برای فرد منتخب واحدی به گونه ای 
تناس��بی تقس��یم کنیم. یک��ی از ویژگی ه��ای بارز 
نظام های تناس��بی این است که به گونه ای منصفانه 
آرای ب��ه صن��دوق انداخته ش��ده را به کرس��ی های 
پارلمان��ی تبدیل می کنند. این نظام انتخاباتی حضور 
احزاب اقلیت را در پارلمان تسهیل می کند و احزاب 
را ترغی��ب می کند در عرصه ای فراتر از منطقه ای که 
در آن قدرتمن��د هس��تند یا در جاهای��ی که انتظار 
می رود نتایج بس��یار به هم نزدیک باشد به رقابت با 

سایرین بپردازند.
دو گون��ه اصلی از نظام های تناس��بی وجود دارد: 

نظام تناسبی لیستی و نظام تک رأی قابل انتقال.

(LP( نظام های تناسبی لیستی
نظام تناسبی لیستی در ساده ترین شکل مستلزم 
این اس��ت که ه��ر حزبی لیس��تی از کاندیداها را در 
ح��وزه انتخابی��ه ای که ق��رار اس��ت از آن چند نفر 
برگزیده شوند ارائه کند. رأی دهندگان به یک حزب 
رأی می دهند و احزاب به نسبت سهم کلی که از آرای 
یک حوزه انتخابیه به دست آورده اند، کرسی های آن 
ح��وزه را در اختیار می گیرن��د. کاندیداهای پیروز بر 
اساس لیس��ت ها و بر حسب جایگاه شان در لیست ها 
مشخص می شوند. اما نظام های تناسبی لیستی از آن 
جه��ت که رأی دهندگان می توانند عالوه بر انتخاب از 
بین احزاب از بین کاندیداها هم انتخاب کنند یا خیر 
و چگونه، به عبارت دیگر، آیا لیس��ت ها بسته هستند 

یا باز و آزاد با هم تفاوت دارند.

(STV( نظام تک رأی قابل انتقال
نظام تک رأی قابل انتق��ال در حوزه های انتخابی 
که قرار اس��ت از آنه��ا چند نماینده انتخاب ش��وند 
کاربرد دارد. در این شیوه رأی دهندگان کاندیداهای 
م��ورد نظر خود را به ترتی��ب اولویت روی برگه رأی 
رتبه بندی می کنند. در بیش��تر موارد اولویت دهی و 
رتبه بن��دی اختیاری اس��ت و رأی دهن��دگان مجبور 
نیس��تند همه کاندیداها را به ترتی��ب اولویت مرتب 
کنن��د و اگ��ر بخواهن��د می توانند فقط ی��ک نفر را 
انتخاب کنند. پس از آنکه تعداد کل رأی های اولویت 
اول محاسبه شد، شمارش آرا با تعیین شاخص )حد 
نصاب رأیی که برأی انتخاب یک کاندیدا الزم است( 

انجام می شود.
یک��ی از عوام��ل مه��م تعیین کنن��ده توانای��ی 
نظام ه��ای انتخاباتی ب��رای تبدیل آرا به کرس��ی ها 
به گونه ای تناس��بی وس��عت حوزه انتخابیه است که 

عبارت اس��ت از تع��داد افرادی که قرار اس��ت از هر 
ح��وزه انتخابیه انتخ��اب ش��وند. در نظام هایی نظیر 
نظام اکثریتی س��اده، رأی بدیل یا نظام دومرحله ای، 
وسعت حوزه های انتخابیه یک است؛ به عبارت دیگر، 
رأی دهندگان یک نماینده واحد را انتخاب می کنند. 
برعکس، تمامی نظام های تناسبی و برخی نظام های 
اکثریتی نظیر رأی دس��ته جمعی و رأی دسته جمعی 
حزبی و برخی نظام ه��ای دیگر، نظیر رأی محدود و 
تک رأی غیر قابل انتقال به حوزه های انتخابیه ای نیاز 

دارند که از آنها بیش از یک تن انتخاب شوند.

نظام های مختلط
نظام ه��ای مختلط نظام های انتخاباتی اس��ت که 
هم ویژگی های نظام تناس��بی و هم ویژگی های نظام 
اکثریتی )ی��ا ویژگی های یک نظام دیگ��ر( را دارند. 
در یک نظ��ام انتخاباتی مختلط دو نظ��ام انتخاباتی 
که هرک��دام از فرم��ول متفاوتی اس��تفاده می کنند 
در کن��ار ه��م فعالیت می کنند. یک��ی از این نظام ها 
نظ��ام اکثریتی، نظامی که در آن معموالً از هر حوزه 
فقط یک نفر انتخاب می ش��ود و نظام دیگر یک نظام 
تناس��بی لیس��تی اس��ت. نظام های مختلف دو گونه 

متفاوت دارد:

(MMP( نظام تناسبی مبتنی بر اعضای مختلط
این نظام انتخاباتی نوعی نظام مختلط اس��ت که 
نتایج دو نظام انتخاباتی به کار رفته در نظام مختلط، 
ب��ا هم پیون��د دارند، به گونه ای که توزیع کرس��ی ها 
در سطح تناسبی به وضعیت کرسی هایی برمی گردد 
ک��ه ب��ه روش اکثریتی انتخاب می ش��وند و هر گونه 
عدم تناس��ب را جب��ران می کن��د. به ط��ور خالصه، 
در نظام ه��ای تناس��بی مبتنی بر اعض��ای مختلط، 
کرس��ی های تناس��بی با این هدف اعطا می شوند که 
هر گونه نتیجه غیرتناسبی را که در نتیجه انتخابات 
یک منطقه ایجاد شده است جبران کند برای مثال، 
اگر حزبی ده درصد آرا را در س��طح ملی کسب کند 

ام��ا هی��چ کرس��ی ای را از آن خود نکند، بر اس��اس 
لیس��ت های تناس��بی کرس��ی های کافی به او داده 
می ش��ود تا به اندازه ده درصد از کرسی های پارلمان 

را در اختیار داشته باشد.

نظام موازی
در نظ��ام مختلط موازی دو نوع نظ��ام انتخاباتی 
که همزمان به کار گرفته می شود هیچ گونه ارتباطی 
با یکدیگ��ر ندارد و کاماًل جدا و مس��تقل از یکدیگر 
خواهند بود. در نظام موازی و نظام تناس��بی لیستی 
مبتنی بر اعضای مختلط، هر رأی دهنده ممکن است 
فق��ط یک برگه رأی دریافت کند و از آن برای دادن 
رأی به یک کاندیدا و نیز حزب او اس��تفاده کند و یا 

دو برگه رأی مجزا دریافت کند.
در انگلی��س اعضای پارلمان اس��کاتلند و مجلس 
مل��ی ولز از طریق نظام تناس��بی مبتن��ی بر اعضای 
مختلط انتخاب می شوند، درحالی که اعضای مجلس 

عوام از طریق نظام اکثریتی ساده انتخاب می شود.
بحث درباره نظام های انتخاباتی بس��یار گسترده 

است و یادداشت مستقلی را می طلبد.

تحلیل نتایج انتخابات پارلمانی 2015 انگلیس
با توضیح کوتاهی که درباره نظام سیاسی، حزبی 
و انتخاباتی انگلیس داده ش��د، درک نتایج این دوره 
از انتخاب��ات این کش��ور س��اده تر اس��ت. همان طور 
که در ابتدای این نوش��تار گفته ش��د، ای��ن دوره از 
انتخابات انگلیس متفاوت ترین انتخابات این کش��ور 
در چند دهه گذش��ته بوده اس��ت. در ای��ن دوره ده 
ح��زب در انتخاب��ات پارلمان ش��رکت ک��رده بودند. 
ح��زب محافظ��ه کار، حزب کارگ��ر، ح��زب لیبرال 
دموکرات، حزب اس��تقالل موسوم به یوکیب، حزب 
ملی اس��کاتلند، ح��زب ملی ولز، ح��زب اتحادگرای 
ایرلند ش��مالی، حزب ش��ین فین و حزب سوسیال 
دموکرات ایرلند ش��مالی از احزاب شرکت کننده در 
ای��ن دوره از انتخابات انگلیس بودن��د. رقابت اصلی 
بین دو حزب کارگر و حزب محافظ کار، صحنه گردان 
عرصه سیاس��ی انگلیس در چند دهه گذشته بود. بر 
اساس نظرسنجی های پیش از انتخابات رقابت بسیار 
نزدیک��ی میان دو حزب محافظ��ه کار و کارگر وجود 
داشت. محبوبیت دو حزب در این نظرسنجی ها بین 
33 تا 35درصد اعالم می شد. اکثر تحلیلگران بر این 
نکته اشتراک نظر داشتند که هیچ یک از دو حزب در 
صورت کس��ب اکثریت آرا به تنهایی قادر به تشکیل 
دولت نخواهد بود. این نظرسنجی ها حاکی از متزلزل 
ش��دن و تضعیف نظام دوحزبی در انگلیس است. به 
همین دلی��ل، در این دوره از رقابت ه��ای انتخاباتی 
انگلیس احزاب کوچک با اطمینان از این موضوع که 
نقشی تعیین کننده در تشکیل دولت خواهند داشت 
به ش��کل جدی ت��ری در انتخابات ش��رکت کردند و 
احتماالت متعددی درباره ترکیب دولت آینده مطرح 
شد. البته در یک دهه گذشته حزب لیبرال دموکرات 
تا حدودی جایگاه حزبی خود را در عرصه سیاس��ی 
انگلیس به عنوان حزب س��وم تثبیت کرده بود. اما در 
ای��ن دوره از انتخابات حزب اس��تقالل و حزب ملی 
اس��کاتلند نیز از مدعیان برهم زنن��ده نظام دوحزبی 

نظام تناسـبی لیستی در سـاده ترین 
شکل مسـتلزم این است که هر حزبی 
حـوزه  در  را  کاندیداهـا  از  لیسـتی 
انتخابیه ای که قرار است از آن چند نفر 
برگزیده شوند ارائه کند. رأی دهندگان 
به یک حزب رأی می دهند و احزاب به 
نسبت سهم کلی که از آرای یک حوزه 
انتخابیه به دست آورده اند، کرسی های 
می گیرنـد.  اختیـار  در  را  حـوزه  آن 
کاندیداهای پیروز بر اسـاس لیست ها 
و بر حسـب جایگاه شـان در لیست ها 

مشخص می شوند.
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انگلیس بودند. این ش��رایط باعث شد برای اولین بار 
مناظره های انتخاباتی بین رهبران هفت حزب برگزار 
ش��ود. هرچند نتایج انتخابات برخالف نظرسنجی ها 
ب��ود، این نکت��ه برای اح��زاب محافظ��ه کار وکارگر 
مش��خص شد که دیگر مثل گذشته سبد آرای مردم 
بین آنها تقس��یم نمی ش��ود و احزاب کوچک نقشی 
پررن��گ و تأثیرگذار در عرصه سیاس��ی انگلیس پیدا 
کرده اند. حزب اس��تقالل و حزب لیب��رال دموکرات 
در این دوره از انتخابات نتوانس��تند موفقیتی داشته 

باشند، اما حزب ملی اسکاتلند شگفتی آفرید.
ح��زب  انگلی��س  انتخاب��ات  از  دوره  ای��ن  در 
محافظه کار 331 کرس��ی از 650 کرس��ی پارلمان را 
در دس��ت گرفت. حزب کارگر 232 کرس��ی، حزب 
لیب��رال دمک��رات 8 کرس��ی، حزب ملی اس��کاتلند 
56 کرس��ی و دیگر احزاب سیاس��ی و افراد مستقل 
موفق به کس��ب 23 کرسی شدند. حزب ضد مهاجر 
و ضد اروپایی اس��تقالل )یوکیپ( تنها یک کرس��ی 
به دس��ت آورد و »نایجل ف��اراژ«، رهبر این حزب با 
وجود امیدواری های بس��یار، حتی نتوانست از حوزه 

انتخابی اش به مجلس عوام راه یابد.
ای��ن انتخابات در مجموع، دو پی��روز و دو بازنده 
بزرگ داشت. نخستین پیروز این انتخابات را مي توان 
دیوی��د کامرون، رهبر ح��زب محافظه کار دانس��ت. 
کام��رون در نخس��تین اظهارات��ش پ��س از پیروزي 
گف��ت مي خواهد نخس��ت وزیري براي تم��ام مردم 
بریتانیا باش��د. اما دومین پی��روز بزرگ این انتخابات 
را باید نیکوال اس��ترجن، رهبر حزب ملي اس��کاتلند 
دانس��ت. حزب او که در ماه هاي پایاني سال 2014 
در رفراندوم اس��تقالل اسکاتلند شکست خورده بود، 
نش��ان داد ک��ه از حمای��ت بخش اعظم��ي از مردم 
اسکاتلند برخوردار است. این حزب در این انتخابات 
به پیروزي تاریخي دس��ت یافت، چراکه توانس��ت از 
مجموع 59 کرس��ي که در اسکاتلند براي آن رقابت 
داش��ت، 56 کرسي را کس��ب کند و این پیروزي در 
تاریخ انگلیس بي سابقه بوده و براي اسکاتلندي ها که 
به دنبال هویت ملي هستند، بسیار پرمعنا و ارزشمند 
به ش��مار مي رود. نیکوال اس��ترجن پ��س از پیروزي 
گفت: »نمي خواس��ت محافظه کاران پیروز ش��وند و 
وظیف��ه او و هم حزبي هایش محافظت از اس��کاتلند 
در براب��ر محافظ��ه کاران اس��ت«. اس��ترجن درباره 
اجتناب ناپذیر بودن اس��تقالل اس��کاتلند با توجه به 
انتخابات اخی��ر گفت: »همان طور که همواره گفته ام 
ای��ن انتخابات ربطي به اس��تقالل نداش��ت. به مردم 
اسکاتلند گفتم اگر در این انتخابات به ما رأي دهید، 
معنایش اعالم پشتیباني از استقالل اسکاتلند نیست. 
این انتخابات براي رس��اندن صداي مردم اس��کاتلند 
بود و آنه��ا به یقین چنین کردند«. اس��ترجن افزود: 
»ح��زب کارگر نتوانس��ت محافظه کاران را شکس��ت 
دهد و این مس��ئله اهمیت مقاوم��ت تیم نمایندگان 
حزب ملي اسکاتلند را برابر محافظه کاران دوچندان 
مي کند«. س��فر کامرون به اسکاتلند پس از انتخابات 
نشان داد که او با شرایط جدیدی در اسکاتلند مواجه 
است؛ شرایطی که می تواند نقطه آغاز فرآیند جدایی 

اسکاتلند از بریتانیا در آینده نه چندان دور باشد.
بزرگ ترین و نخستین بازنده بزرگ این انتخابات 

اد میلیبن��د، رهب��ر ح��زب کارگر ب��ود. او که تصور 
مي کرد در روز هشتم می  و پس از روشن شدن نتیجه 
انتخابات پیروزي بزرگي کسب مي کند، نسبت به هر 
البي براي تشکیل دولت ائتالفي با غرور مي نگریست. 
میلیبند پس از اعالم نتایج انتخابات از رهبری حزب 

کارگر کناره گیری کرد.
دومین بازن��ده بزرگ این انتخاب��ات نیک کلگ، 
رهبر حزب لیبرال دموکرات بود. حزب او که توانسته 
بود در انتخابات س��ال 2010 با کس��ب 55 کرس��ي 
نقشي تعیین کننده در دولت ائتالفي ایفا کند، در این 
دور از انتخابات 47 کرسي خود را از دست داد. کلگ 
که توانست فقط کرسي خود را در مجلس عوام حفظ 
کند، در سخنراني اس��تعفاي خود نتایج انتخابات را 
»بزرگ ترین ضربه ویران کننده« به این حزب از زمان 
تأس��یس آن توصیف کرد. او ش��ب انتخابات را شب 
بیرحمي و مجازات توصیف و اعالم کرد که سیاست 

مبتني بر وحشت و نارضایتي پیروز شده است.
در بررس��ی متف��اوت ب��ودن نتای��ج انتخابات با 
نظرس��نجی ها عللی برش��مرده شده اس��ت. یکی از 
این علل نظام انتخاباتی انگلیس اس��ت که بر اساس 
نظام اکثریت س��اده، نمایندگان انتخاب می شوند. در 
این نظام کرس��ی های مجلس عوام بی��ن نامزدهای 
احزاب بر اس��اس میزان آرای آنها تقس��یم نمی شود. 
یک��ی دیگر از علل متف��اوت بودن نظرس��نجی ها با 
نتای��ج انتخابات تصمیم مردم در س��اعت های پایاني 
منتهي به روز انتخابات اس��ت. یعني دیگر در جوامع 
پیش��رفته اي مانند انگلیس نی��ز رأي مردم از پیش 
تعیین ش��ده نیست، بلکه رأي بخش اعظمي از مردم 
در س��اعت های پایاني مشخص مي ش��ود؛ جایي که 
مراکز نظرس��نجي هیچ گونه نقش��ي در آن ندارند و 
در اینج��ا مردمي تعیین کننده مي ش��وند که به پاي 
صندوق رأي مي آیند. چرخش رأي دهندگان از حزب 
کارگر و لیب��رال دمکرات یکی دیگ��ر از علل تفاوت 
نظرسنجی ها با نتایج انتخابات است. در روزهاي آخر 

تبلیغات انتخابات، کامرون به انگلیسي ها درباره رأي 
دادن به حزب کارگر هش��دار داد و رأي به این حزب 
را باعث تقویت اس��کاتلندي ها خواند. همین هشدار 
در کنار ش��اخص هاي اقتص��ادي انگلیس که حاصل 
کار دول��ت ائتالفي کامرون بود، چنین رأي باالیي را 

براي محافظه کاران رقم زد.
ام��ا در س��طح اتحادی��ه اروپ��ا نتای��ج انتخابات 
پارلمانی انگلیس بازتاب وسیع و نگران کننده ای برای 
طرف��داران همگرای��ی اروپایی، به خص��وص آلمان ها 
داش��ت. وعده دیوید کامرون به برگزاری همه پرسی 
خروج یا باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا در سال 
2017 چالش جدی برای اتحادیه اروپاست. با اینکه 
طرفداران همگرای��ی اروپایی اع��الم کرده اند حاضر 
نیس��تند انگلیس را ب��ه هر قیمتي در ای��ن اتحادیه 
حفظ کنند، نتیج��ه غیرمنتظ��ره انتخابات انگلیس 
مي توان��د قدرت چانه زن��ي کام��رون را در مذاکرات 
افزای��ش ده��د و احتمال ادامه حضور این کش��ور را 
در اتحادیه تقویت کند. پیروزی محافظه کاران نقطه 
ش��روع مذاکراتي طوالني و سخت در دو سال آینده 
است. گام اول مذاکرات نیز در نشست سران اروپا در 
ماه ژوئن برداش��ته خواهد شد. در این نشست انتظار 
م��ي رود کام��رون اصالحاتي را ک��ه در اتحادیه اروپا 
پیگی��ري مي کند بیان کند. یک مقام ارش��د اروپایي 
نی��ز گفت، پی��روزي در این همه پرس��ي امکان پذیر 
اس��ت. وي افزود: »ما باید منتظر ش��ویم و ببینیم او 
)کامرون( درب��اره چه چیزي مي خواهد مذاکره کند. 
م��ا کارهایي داریم که باید انج��ام دهیم و این کارها 

باید سریعاً شروع شود«.
از بروکس��ل نی��ز در هفته ه��اي اخی��ر صداهاي 
موافقي به گوش مي رس��ید، به گونه اي که ژان کلود 
یونکر، رئیس کمیس��یون اروپا گف��ت، درها به روي 
تغییرات کوچک در معاهدات اتحادیه اروپا باز است. 
با ای��ن حال، یونکر و اکثریت رهب��ران اتحادیه اروپا 
با هرگون��ه تغییرات بنیادي از قبی��ل محدود کردن 
آزادي حرکت م��ردم در داخل این اتحادیه مخالفت 
کرده اند و این چیزي اس��ت که کامرون به دنبال آن 
اس��ت. یک دیپلمات اروپایي دیگ��ر گفت: »این فکر 
ک��ه بریتانیاي ها تص��ور کنند ش��رکاي اروپایي این 
کش��ور براي حفظ حضور آنها در این بلوک حاضرند 
ه��ر قیمتي را بپردازند نادرس��ت اس��ت، به ویژه اگر 
پرداخت این قیمت باعث شود پروژه اروپایي ها از هر 
گونه معنایي تهي ش��ود. گفته مي شود این احساس 
فزاینده در بروکس��ل وجود دارد که پیروزي کامرون 
در انتخابات باعث تسهیل شدن مسیر وي شده و به 
حف��ظ انگلیس در اتحادیه اروپ��ا کمک خواهد کرد. 
برخ��ی تحلیلگران اروپایی معتقدند شکس��ت نایجل 
ف��اراژ و ح��زب ضد اروپای��ي وي، موس��وم به حزب 
استقالل بریتانیا )یوکیپ( در انتخابات باعث مي شود 
کامرون بتواند بحث ادامه عضویت در اتحادیه اروپا را 

آسان تر براي مردم این کشور بقبوالند.
* این بخش از تحقیقی با عنوان »مقایسه کیفی 
و تطبیقي نظام های انتخاباتی ایران و غرب« برداشت 
شده اس��ت. متأسفانه شناس��نامه تحقیق برای درج 
کاماًل مش��خص نبود، یا حداقل من نتوانس��تم پیدا 

کنم.

در این دوره از انتخابات انگلیس حزب 
محافظه کار 331 کرسی از 650 کرسی 
پارلمان را در دست گرفت. حزب کارگر 
232 کرسـی، حزب لیبـرال دمکرات 
8 کرسـی، حزب ملی اسـکاتلند 56 
کرسی و دیگر احزاب سیاسی و افراد 
مسـتقل موفق به کسـب 23 کرسی 
شدند. حزب ضد مهاجر و ضد اروپایی 
استقالل )یوکیپ) تنها یک کرسی به 
دست آورد و »نایجل فاراژ«، رهبر این 
حـزب با وجود امیدواری های بسـیار، 
حتی نتوانست از حوزه انتخابی اش به 

مجلس عوام راه یابد.
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گفت وگو

اشاره:
 مشارکت یک مفهوم سیاسي و اجتماعي است و تدارك 
براي مشارکت در هر ابعادي در آموزش و پرورش را باید بخشي 
از تربیت سیاسي اجتماعي تلقي کرد، خواه مشارکت مردم در 
اداره مدارس باشد و خواه مشارکت معلمان در انتخاب مدیر واحد 
آموزشي و خواه مشارکت دانش آموزان در پیشبرد فعالیت هاي 
آموزشي و پرورشي. یکي از سیاست هاي وزارت آموزش و پرورش 
در دوره دکتر فاني نیز افزایش مشارکت و تمرکززدایي در این 
وزارت خانه معرفي شده است و به همین دلیل به سراغ مدیران کل 
آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقي )جعفر پاشایي)، استان 
فارس )حمیدرضا آذري) و استان سیستان و بلوچستان )علیرضا 
نخعي) رفتیم تا نظرات آنان را در این زمینه بشنویم. آنچه 
مي خوانید حاصل میزگردي در باره تمرکززدایي و تجربه این سه 
استان در مقوله ایجاد مشارکت است.  

ميزگردمديرانكلآموزشوپرورشاستانهايآذربايجانشرقى،فارسوسيستانوبلوچستان

بايد تصمیم گیرى را به سطوح پايین تر منتقل کرد
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 بسـم اهللا الرحمن الرحیم. یکی از سیاست های اعالم شده 
وزیر محترم آموزش و پرورش توسـعه مشارکت های مردمی در امر 
آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت بوده است. استان های مختلف در 
این زمینه کارهای زیادی انجام داده اند، اما بر اسـاس ارزشـیابی ها 
و گزارش های رسـیده در این مورد اسـتان های فـارس، آذربایجان 
شـرقی، کرمـان و سیسـتان و بلوچسـتان بهترین عملکـرد را در 
کشـور داشته اند. البته نوع مشـارکت و اقدامات انجام شده متفاوت 
اسـت. خوشحال مي شویم اگر تجربیات شـخصی خودتان را درباره 
توسـعه مشارکت مردمی در امر آموزش و پرورش بفرمایید تا بتواند 
الگویی باشـد جهت استفاده دیگر مراکز آموزش و پرورش در سطح 
کشـور. همچنین تجربیات خود را در مورد مشارکت معلمان و حتی 

دانش آموزان در اداره مدرسه و شوراها نیز بفرمایید.
آذری: بسم اهلل الرحمن الرحیم. توسعه مشارکت های مردمی اساسی ترین نیاز 
امروز آموزش و پرورش است. با این حال، موانع این هدف بسیار است و اصلی ترین 
مانع، متمرکز بودن وزارت آموزش و پروش است. توسعه مشارکت به این معناست 
که به نیاز های مخاطبان که عبارتند از معلمان، دانش آموزان و اولیا به عنوان س��ه 
مخاطب اصلی توجه ش��ود. همچنین در تصمیم گیری ها نیز باید این سه مخاطب 
اصلی را مش��ارکت دهیم تا بدانیم چه نیازی دارند. اما با وجود سیس��تم متمرکز 
موجود که تمام تصمیم گیری ها در یک ساختمان و یا در یک اتاق صورت می گیرد، 
چنین مش��ارکتی امکان پذیر نیست و یا بندرت چنین اتفاقی می افتد. پس هرچه 
بتوانیم بیشتر تمرکززدایی کنیم، امکان مشارکت در تصمیم گیری برای مخاطبان 
ما بیش��تر اس��ت. برای مثال، مخاطبان ما در شهری بخواهند درس حرفه و فن را 
به گونه ای دیگر تدریس کنند. در منطقه ما که عشایری است، هنرستان قالیبافی 
قطعاً با اس��تقبال مواجه خواهد ش��د، ولی ما هشت هنرستان کشاورزی داریم که 
از تمامی آن ها اس��تفاده خوبی نمی ش��ود و نیازهای مخاطبان را برطرف نمی کند. 
بر این اس��اس، نیاز است تصمیم گیری های کالن به سطوح پایین تر بیاید و هرچه 
این خواسته بیشتر عملی شود، مشارکت مردمی نیز بیشتر صورت خواهد گرفت.

در اس��تان ما ظرفیت هایی در شورای آموزش و پرورش، شورای دانش آموزی، 
ش��ورای معلمین و خیرین مش��ارکت های مردمی وجود دارد. در ش��ورای آموزش 
و پروش علی رغم مش��کالت موجود موفق بوده ایم اعضای ش��ورا و حتی ش��خص 
استاندار را به این مقوله حساس کنیم؛ به گونه ای که مسائل و مشکالت ارائه شده 
را بررس��ی می کنند و پیگیری های خوبی از جانب ش��هردار صورت می گیرد. برای 
مثال، پنج س��ال عوارض در شیراز قطع بود، س��ال قبل نه تنها مطالبات پنج ساله 
دریافت شد، بلکه ترتیبی اتخاذ شد که عوارض به صورت آنی و لحظه ای به حساب 
آموزش و پرورش منطقه واریز ش��ود و بر این اس��اس، در حدود 40 تا 50درصد 
ش��اهد افزایش درآمد هستیم. خیرین ما نیز رشد قابل توجهی داشته اند. اما تالش 

می ش��ود از خیرین تحصیلکرده استفاده شود تا کار از 
حالت ساخت مدرسه به صورت صرف تغییر کند و بعد 
از اتمام س��اخت نیز خیرین پش��تیبانی فکری و مالی 
مدرس��ه را همچنان ادامه دهند. این افراد در آینده نیز 
همکاری بهت��ری با وزارت آم��وزش و پروش خواهند 
داشت. در حال حاضر خیرینی با مدرک دکترا در این 
حوزه مش��غول به فعالیت هستند. شورای دانش آموزی 
و مجلس دانش آموزی نیز بس��یار فعالیت خوبی دارند. 
جلسه ای که با حضور این دوستان داشتیم بسیار پربار 
و مفی��د بود. یکی از دانش آموزان با بیان بس��یار قوی 
خ��ود در این جلس��ه به من گفت ش��ما که هر آش��ی 
درس��ت کنید ما باید بخوریم، خ��ب بیایید و با ما هم 
مش��ورت کنید. ما حتی می توانی��م از معلمان حمایت 
کنیم، سایت احداث کنیم و... زمانی که معاون اداری- 
مالی بودم روزی چیزی به ذهنم رس��ید. اینکه کار هر 
مدیری تصمیم گیری است؛ خرد، کالن یا متوسط. در 
آن دوره فهمیدم اش��کال کار آنجاست که زیاد تصمیم 
می گیریم، خسته می شویم و اشتباه تصمیم می گیریم 
و مجبور می ش��ویم پ��ای تعهدات و مش��کالت بعدی 

بایستیم. به این نتیجه رسیدم که تصمیماتی را که در اداره کل تبعات استانی دارد 
خودم بتنهایی نگیرم. شورایی با نام تحول اداری ایجاد کردیم، متفاوت از شورایی 
که وزارتخانه تصویب کرده است چه اعضایی در آن می بایست حتماً حضور داشته 
باش��ند. این شورا متشکل از تمام مدیران کل و معاونان است و هر معاون نیز باید 
دو کارشناس به همراه خود داشته باشد. این شورا تمام مشکالت معلمان را بررسی 
می ک��رد و موافقان و مخالفان هر بحث نظریات خود را اعالم می کردند و در پایان 
رأی گیری صورت می گرفت. این مش��ارکت باعث ش��د فش��ار تصمیم گیری بر من 

کمتر شود و بازتاب تصمیم گیری های صورت گرفته کمتر شود.
در حال حاضر نیز چنین جلس��ه ای برگزار می ش��ود و من در تمام جلسات آن 
حضور داش��ته و خواهم داشت. برای مثال، طرح رتبه بندی معلمان در این جلسه 
مطرح شد و جمع به این نتیجه رسید که آفات این طرح از مزایای آن بیشتر است. 
نتیجه را مکتوب به وزارتخانه ارس��ال کردیم و گفتیم اگر این طرح پخته نباش��د، 
کارکرد معکوس خواهد داش��ت. نکته بعدی که ذکر کردیم این بود که آموزش و 
پرورش با تک برنامه رش��د نخواهد داش��ت و نمی توان با ای��ن روش ها به معلمان 
کمک کرد؛ مجموعه ای از برنامه ها برای رشد و تعالی آموزش و پرورش نیاز است. 
مثاًل معلم از شهر به روستا می رود و 300هزار تومان هزینه ایاب و ذهاب می دهد 
و این یک مش��کل ماس��ت و معلم دیگری داریم که دکترا دارد و دارد از آموزش 
و پ��رورش می رود. ب��رای هرکدام از این ها باید نس��خه جداگانه ای در نظر گرفت. 
مس��ائل کاری و معیشتی معلمان با سطوح علمی مختلف و سطوح کاری مختلف 
باید جداگانه بررسی و تصمیم گیری شود. به نظر من این بحث خیلی حیاتی است، 
ولی حال س��ؤال اینجاست که این جلسات و زحمت ها در صورتی که به وزارتخانه 
منعکس ش��ود، آیا بازتاب درخور و شایسته ای خواهد داشت؟ برای مثال، 36 سال 
اس��ت که عربی و زبان انگلیسی را تدریس می کنیم. معلمان و اولیا و دانش آموزان 
نس��بت به اصل تدریس و نحوه تدریس این دو درس نظرات مختلفی دارند و اکثر 
مخالف وضع موجود هس��تند. ی��ا به صورت کلی معتقدند فای��ده ای ندارد و یا به 
کالس های خصوصی و مؤسسات رجوع می کنند. آیا زمان آن نرسیده است که به 
مخاطبان اجازه داده شود خودشان انتخاب کنند؟ در پایان تأکید می کنم اگر قرار 
باش��د به سمت توسعه مش��ارکت های مردمی حرکت کنیم باید قبل از هر چیز به 

نیازهای آن ها توجه کنیم.
پاشـایی: به نام خ��دا. از وقتی که در اختیار ما قرار دادید س��پاس گزارم و از 
مجله خوبتان تش��کر می کنم. در مورد س��ؤال باید عرض کنم که اقداماتی جسته 
و گریخت��ه و ناقص که باب میل ما نیس��ت در اس��تان ما ص��ورت گرفته اما نظر 
مس��اعد دوستان در وزارتخانه برای ما بس��یار ارزشمند است. درباره مشارکت های 
مردم��ی بخش بی��رون از آموزش و پ��رورش را در این دوره ج��دی گرفته ایم. در 
تبریز ده منطقه شهرداری داریم. هر شهردار منطقه یک شهردار مدرسه هم دارد. 
ش��هردار مدرس��ه از میان دانش آموزان مدارس انتخاب می شود. این دانش آموزان 
رابط ما با شهرداری ها هستند. از تابستان سال گذشته 
ماهانه جلسه ای با حضور شهردار، شهرداران ده منطقه، 
ش��هرداران مدرس��ه و من برگزار می شود. ماحصل این 
جلس��ات اختصاص 3میلیارد تومان به مدارس مناطق 
دهگانه بوده است. بر این اساس، در سال گذشته هیچ 
مش��کلی در مورد تعمیرات س��الیانه مدارس نداشتیم. 
ش��هردار مرکز تمامی شهرداران مناطق را طی نامه ای 
موظف به پیگیری اوضاع م��دارس منطقه خود کرد و 
مدارس را نیز بخشی از حیطه کاری هر منطقه تعریف 
کرد. شهردار مدرس��ه نیز به شهردار گزارش می دهد. 
برای س��ال 94 نی��ز 3میلیارد توم��ان بودجه فرهنگی 
و پرورش��ی به مدارس اختصاص یافت. ما متناس��ب با 
برنامه های��ی ک��ه ارائه می دهیم از آن ه��ا پول دریافت 

می کنیم.
متناظ��ر با حرکت وزیر محت��رم آموزش و پرورش 
مبنی ب��ر عق��د تفاهم نامه های کاری با دس��تگاه های 
مختلف در س��طح کش��ور، م��ا نیز در اس��تان چنین 
تفاهم هایی را منعقد کردیم. در کل کش��ور در س��ال 
گذش��ته 101 پژوهش س��رای دانش آموزی تاس��یس 

آذری: خیرین ما نیز رشد قابل توجهی 
داشته اند. اما تالش می شود از خیرین 
تحصیلکرده اسـتفاده شـود تا کار از 
حالت ساخت مدرسه به صورت صرف 
تغییـر کند و بعد از اتمام سـاخت نیز 
خیریـن پشـتیبانی فکـری و مالـی 
مدرسـه را همچنان ادامـه دهند. این 
افـراد در آینده نیز همـکاری بهتری 
بـا وزارت آمـوزش و پـروش خواهند 
داشـت. در حـال حاضـر خیرینـی با 
مدرك دکترا در این حوزه مشغول به 

فعالیت هستند. 
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ش��ده ک��ه از ای��ن تع��داد، 21 پژوهش س��را، معادل 
یک پنجم کل در اس��تان آذربایجان شرقی ایجاد شده؛ 
پژوهش س��را هایی فعال که پات��وق فعالیت های علمی 
دانش آموزان اس��ت. بودجه این پژوهش سرا ها از محل 
ش��ورای اسالمی استان تأمین ش��ده و جمعاً در حدود 
900میلی��ون تومان هزینه داش��ته اس��ت. اغلب این 
اقدامات با همکاری ش��ورای اسالمی استان انجام شده 
است. به همه شورا های اس��المی شهر ها نامه زده شد 
که باید حداقل 30میلیون تومان برای پژوهش سراهای 
دانش آم��وزی اختص��اص دهند. اولین پژوهش س��رای 
دانش آموزی روس��تایی نیز در استان آذربایجان شرقی 
احداث ش��ده اس��ت. ای کاش فرصت ش��ود دوستان 
دیداری از این روس��تا و پژوهش س��را داشته باشند که 

فکر می کنم نمونه آن در کشور وجود ندارد.
نکته بعدی که باید عرض کنم این است که جناب 
آقای کفاش در مراس��م هفته معلم س��ال گذش��ته در 
تبری��ز حضور داش��تند. مراس��م هفته معل��م در ابعاد 
مختلف اعم از هزینه، ن��وع کارکرد و نوع هماهنگی ها 
تغییرات مطلوبی داش��ت و مردم و دس��تگاه های دیگر 

در آن س��هیم بودند. مدیران کل سابق، فرهنگیان و فرهیختگان استان و معلمان 
شناخته شده سطح استان در این مراسم حضور داشتند. هزینه این مراسم از محل 
انجم��ن اولیا و مربیان و کمک های مردمی تأمین ش��د و ریالی از مرکز آموزش و 
پروش استان هزینه نشد. امسال نیز موظف کردیم هر مدیرکل باید به نزدیک ترین 
مدرس��ه سرکشی داشته باشد و بالطبع در این بازدید ها کمک هایی نیز به مدارس 
می شود. برای مثال، رئیس سازمان صنعت و معدن استان با سرکشی به مدرسه ای 
100میلیون تومان به آن مدرس��ه کمک کرد. به عبارتی، تمامی دس��تگاه ها را با 
این مس��ئله همراه و درگیر کردیم. هر چقدر بتوانیم تمامی دس��تگاه ها را درگیر 
این بحث کنیم، می توانیم رش��د روزافزونی داشته باشیم. مردم نیز حس می کنند 

کارهایی در حال انجام است.
خ��ود معلمان و مدیران نیز در این امر س��هیم هس��تند. هم��ه هماهنگی ها با 
رؤس��ای آموزش و پرورش صورت می گیرد و باید همه معلمان و مدیران را از قبل 
نسبت به تصمیم گیری های خود آگاه کنند و از مشورت آنها استفاده کنند. بیشتر 
مشکالت در سطح ادارات کل است و معلمان و مدیران بخوبی می توانند مسائل را 
به پیش ببرند. معلمان اگر حس کنند مدیران کل پشتیبان آن ها هستند، با تمام 
میل همکاری و تالش خواهند کرد. بخشی بسیار مهمی از اختیارات را به معلمان 
و مدیران س��پرده ایم، ب��رای مثال، در ابتدای کار 2هزار پرون��ده در مورد مدارس 
غیرانتفاعی وجود داش��ت که هر دو ماه یک بار جلس��ه ای تشکیل می شد و تعداد 
محدودی پرونده بررس��ی می شد. با مرور بخشنامه وزارتی به این نکته رسیدم این 
امکان وجود دارد که ش��وراهای نظارت را به نواحی و بخش ها ارجاع داد و س��ریعاً 
ای��ن کار صورت گرفت. در حال حاضر می ت��وان گفت حتی یک پرونده نیز وجود 
ندارد و این امر خود نوعی از تمرکززدایی به حس��اب می آید. این کار موجب روان 

شدن کار مردم نیز شده است.
نکته بعدی خود سازمان دانش آموزی است که در استان ما فعالیت قابل قبولی 
دارد. از هر امکانی، حتی کم و اندک، جهت کمک به سازمان دانش آموزی استفاده 
شده است. الحق و النصاف توانمندی خوبی نیز دارند و استاندار استان نیز این امر 
را کاماًل حس کرده اند و بارها این مطلب را عنوان کرده اند که سازمان دانش آموزی 

عملکرد مطلوبی داشته است.
نکته آخر بحث اعتماد معلمان به ماست که به نظر می رسد کم شده است. این 
فقدان اعتماد نه تنها در سطح معلمین که متأسفانه به دانش آموزان و خانواده های 
آن ها نیز س��رایت پیدا کرده اس��ت. اگر در اس��تان کاری انجام شده، از محل پول 
مرکز نبوده اس��ت. هر کاری که انجام ش��ده و هر میزان اعتمادی که وجود دارد، 
از افرادی اس��ت که از قبل دارای اعتمادی در بین مردم بوده اند و کار های مفیدی 
نیز انجام داده اند. حتی کمک ها و اعتماد هایی هم که از س��وی ارگان های مختلف 
در س��طح اس��تان به مجموعه آموزش و پرورش صورت گرفته، متأس��فانه بعضاً با 
کژاندیش��ی تعداد معدودی از مدیران و معاونان س��لب ش��ده و اعتمادکنندگان را 

پشیمان کرده است.
نخعی: بس��م اهلل الرحمن الرحی��م. ابتدا باید عرض 
کنم اگر کاری انجام شده در مورد سرفصل این نشست 
و از نظر دوس��تان مطلوب ارزیابی ش��ده، ناشی از نگاه 
خوش��بینانه و انگیزه بخش جن��اب آقای کفاش بوده و 
البته دوس��تان نیز در سطح اس��تان تالش های خوبی 
انج��ام داده ان��د. اما باید بگویم در عرصه مش��ارکت به 
هیچ وج��ه کاری چندانی نکردی��م و در قدم اول قرار 
داریم. خوش��بختانه اقدامات خوبی انجام ش��ده است. 
ممن��ون برای برگزاری چنین جلس��ه ای و انتخاب این 
موض��وع مهم. بس��یار تأکید می کنم ک��ه این یک راه 
اجتناب ناپذیر برای رش��د و توس��عه ب��ه معنای واقعی 
کلمه است. من در روزهای آغازینی که این مسئولیت 
را قب��ول کردم و حت��ی قبل از آن، باره��ا به این فکر 
می کردم که چرا در اس��تان سیستان و بلوچستان هر 
جایی که می روی یک مسجد باشکوه می بینی، اما یک 
مدرسه وجود ندارد و اگر باشد، اتاقی محقر و کپر است 
که استانداردهای الزم را ندارد. این دو قابل مقایسه با 
یکدیگر نیس��تند. هزینه مسجد از کجا تأمین می شود 
و چ��را به آموزش و پرورش تخصیص داده نمی ش��ود؟ چرا م��دارس ما در بخش 
وسیعی از اس��تان که هم مذهب با ما یا به اصطالح حاکمیت نیستند، این گونه اند؟ 
از تع��داد کالس ها گرفته تا تعداد دانش آموزان با آمار های کش��وری فاصله زیادی 
دارند. چرا بخش زیادی از مردم ترجیح می دهند فرزندان خود را به برای آموزش 
قرآن و مس��ائل دیگر مکتب خانه ها بفرس��تند ولی نمی خواهند به مدرس��ه بیایند. 
آماری که من معموالً در جلسات مختلف ارائه می دهم و از همه نهادها و گروه های 
مختلف دردمندانه درخواس��ت کمک داشته ام این است که ما 6هزار مدرسه داریم 
که به طور میانگین هر مدرس��ه پانزده نفر ک��م دارد، حدود 25هزار کالس درس 
موجود است که به طور میانگین هر کالسی چهار نفر کم دارد، 100هزار ظرفیت 
خالی و 127هزار کودک بازمانده از تحصیل در مقاطع مختلف داریم. بدون اینکه 
یک ریال هزینه ش��ود و نیرویی اضافه ش��ود، می توان این ظرفیت را به این افراد 
اختصاص داد. راه حل و درمان این مش��کل کجاس��ت؟ درم��ان این بیماری ایجاد 

مشارکت و بسترسازی برای مشارکت مردمی است.
اهمی��ت این موضوع باید در بعد کالن جامع��ه و در بعد خاص نظام تربیتی و 
دانش آموز درک شود. در بعد کالن، با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بحث های 
نظری و جلس��ات اتاق های فکر، مهم ترین علتی که مسجد بر مدرسه ترجیج داده 
می شود و حتی مدرسه را مزاحم می بیند، بیش ترین گزارش ها حاکی از سرقت از 
مدرس��ه است؛ سرقت تجهیزات مدرس��ه، میز و صندلی و امکانات الکترونیکی و... 
اما در مس��اجد همیشه باز است. با اینکه مدرسه را همیشه قفل می کنیم و تأکید 
ویژه ای هم در این باره داش��ته ایم. حال علت چیس��ت؟ ما در بررسی های خود به 
این جمع بندی رسیدیم که نبود حس مالکیت و تعلق، فقدان احساس دلبستگی، 
فقدان احساس مالکیت و اینکه این مدرسه خودمان است، آموزش و پرورش برای 
خودمان است، حتی بدتر از این، وجود حاکمیت یک روحیه بی تعلقی و این تصور 
که مدرس��ه آمده تا مکتب خانه و کالس قرآن و مس��اجد را کم رنگ و خلوت کند، 
رقیبی برای حوزه های علمیه ماس��ت؛ این حس باعث می شود دانش آموزان حتی 
به مدرسه نیایند. ما تالش کرده ایم این تصور غلط را تصحیح کنیم و این احساس 
تعلق را بازس��ازی کنیم. ارتباطی برقرار کنیم و بگوییم مدرس��ه برای شماس��ت و 
مدرسه راه توسعه است. از مجموعه اقداماتی که صورت گرفته چند مورد را عنوان 
می کنم. اول بحث ارتباط اس��ت، واقعاً بعضی وقت ها در اثر غفلت و خط کشی های 
نامرئ��ی ای��ن ارتباط ها کمرنگ و حتی قطع ش��ده اس��ت. ما بای��د در میان مردم 
باش��یم و با آنها ارتباط برقرار کنیم. من به عنوان یک ش��یعه اگر در مس��اجد اهل 
س��نت و مراسم های آنها حضور داش��ته باشم، چه اتفاقی می افتد. ما تالش کردیم 
در مراس��م های آنها حضور داش��ته باشیم، در غم و ش��ادی همراه آنها باشیم. من 
در نماز جمعه اهل س��نت حضور دارم و بسیار از آن ها محبت دیده ام. در دیداری 
که با آقای مولوی عبدالحمید از بزرگان اهل س��نت در س��طح کشور داشتم بدون 
ش��ناخت قبلی با هم صحبت کردیم و در آن جلس��ه مباحث خوبی مطرح شد. از 

پاشایی: یک نکته مهم اعتماد معلمان 
به ماست که متأسـفانه اعتماد خوبی 
وجـود ندارد. ایـن فقـدان اعتماد نه 
تنها در سـطح معلمین که متأسـفانه 
به دانش آمـوزان و خانواده های آن ها 
نیز سـرایت پیدا کرده اسـت. اگر در 
اسـتان کاری انجام شده، از محل پول 
مرکز نبوده اسـت. هر کاری که انجام 
شـده و هر میزان اعتمـادی که وجود 
دارد، از افرادی است که از قبل دارای 
اعتمـادی در بیـن مـردم بوده انـد و 

کار های مفیدی نیز انجام داده اند. 
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ایشان پرسیدم مدرسه مال مردم است و آیا می دانید 
اگر مردم به مدارس نیایند، چه پتانس��یل بزرگی از 
دست می رود؟ قبول دارید که مدرسه با کالس قرآن 
هیچ تضادی ندارد؟ ش��یعه در مجلس اهل س��نت و 
اهل سنت در مجالس شیعیان باالخص در نماز های 
جمعه. اتفاقاً ایش��ان بسیار استقبال کردند و من در 
مس��جد بزرگ اهل س��نت و در نماز عید برای مردم 
صحبت کردم و گزارشی دادم از کارهای انجام گرفته 
جه��ت حذف و کم کردن فاصله ایجادش��ده. یکی از 
کارهای صورت گرفته تقسیم مناصب بود و ما از خود 
وزارت آم��وزش و پرورش ش��روع کردیم. آموزش و 
پرورش یک دس��تگاه پرمنصب اس��ت و البته از این 
س��و فشار ها بیشتر است که شما به عنوان شیعه باید 
از حریم شیعه دفاع کنید. چنین فضای کاذبی وجود 
دارد. ب��رای اص��الح چنین دیدگاهی و حساس��یت 
بی معنای موجود، از خود اداره کل شروع کردیم و دو 
معاونت را از اهل سنت انتخاب کردیم و برای اولین 
بار یک بانوی اهل س��نت را به عنوان یکی از معاونان 
انتخ��اب کردیم. در مناطق نیز هر جا اکثریت با اهل 
س��نت بود، رئیس آموزش و پرورش آن منطقه را به 

اهل سنت اختصاص دادیم.
در مناط��ق نیز هر جا اکثریت با اهل س��نت بود 
رئیس منطقه را هم از اهل س��نت انتخاب کردیم که 
درنهایت، با تغییر پنج تن از رؤس��ای شیعه این امر 
ص��ورت گرفت. هم در مقام نظر و هم در مقام عمل 
کارهایی صورت گرفت که ثابت کنیم هیچ فاصله ای 
بین شیعیان و اهل سنت نیست و همه یکی هستیم. 
در بح��ث جذب نیرو ها خرید خدمت نه تنها فرصتی 
ب��رای بحث جذب نیرو بود که ب��رای ما یک فرصت 
اعتمادس��ازی نیز به حساب می آمد. در این مورد ما 
760 نفر نیرو گرفتیم که حتی یک نفر هم غیربومی 
نبود. نیروی غیرتخصص��ی و بی تجربه هم نگرفتیم، 
اقدام به به کارگیری س��رباز- معلم کردیم، لیسانس 
آموزش ابتدایی و در جایی که لیس��انس نداش��تیم، 
فوق دیپلم جذب کردیم. افرادی که دو س��ال سابقه 

تدریس هم دارند.
در بحث س��اماندهی نیروی انس��انی در گذشته 
اف��رادی از نق��اط مختلف اس��تان و بعض��اً خارج از 
اس��تان از فرصت های شغلی و اس��تخدامی استفاده 
می کردند و متأس��فانه از بحث انتقال موقت استفاده 
می کردند و دو س��ال سه س��ال و حتی شش سال از 
استان خارج می ش��دند. این افراد را هم برگرداندیم، 
هر چند فش��ار های زیادی هم متحمل ش��دیم. حق 
مردم و دانش آموزان است که مدارس آن ها با بهترین 
معلم ها اداره ش��ود. تقریباً هزار نفر نیرو را به اس��تان 
برگرداندی��م. م��ردم را نی��ز کاماًل توجی��ه کردیم و 
گفتیم ما با ش��ما هستیم، گفتیم دلیلی ندارد نیروی 
متخصص اس��تان ش��ما در جایی غیر از این اس��تان 
فعالیت داش��ته باش��د. در بحث ش��وراها یک ارتباط 
سیس��تماتیک تعریف کردیم، ش��وراها مظهر انتخاب 
مردم هس��تند، یک مش��اور خاص ش��وراها انتخاب 

کردیم که سر و سامانی به این جلسات داده شود.
اگ��ر بخواهم ب��رکات ای��ن تالش ه��ا را در چند 
مورد ع��رض کنم، می توان��م به مش��ارکت مردم در 
مدرسه س��ازی اش��اره کنم. این مش��ارکت در س��ال 

91 بی��ش از 100میلیون تومان بود، در س��ال 92 
ب��ه 500میلی��ون تومان رس��ید و در س��ال 93 ما 
23میلیارد تومان قرارداد بس��تیم، حدود 40میلیارد 
تومان تعهد مدرسه سازی از مردم گرفتیم و کارهای 
عقد قرارداد همچنان ادامه دارد. این روند همچنان 
ادامه دارد و من هر روز مشغول این پرونده ها هستم. 
جا دارد از سازمان نوسازی و همکاری های دلسوزانه 

این سازمان نیز تشکر کنم.
نکت��ه دیگر اینکه ما انجمن خیرین اندیشه س��از 
را نی��ز احداث کردیم. تصور می ش��ود بعد از احداث 
مدرس��ه کار تمام اس��ت و دیگر نی��ازی به پیگیری 
وجود ن��دارد. اما ای��ن آغاز کار اس��ت و باید کاری 
کنیم ک��ه فضای کیفی آموزش بهتر ش��ود و مردم 
در ای��ن زمینه نیز باید کم��ک کنند. مجمع خیرین 
اندیشه س��از چنین کارکردی دارد. این انجمن یک 
میلیارد تومان کمک های مردمی داش��ته که بسیار 
به بهبود فض��ای کیفی آموزش مدارس کمک کرده 
است. س��ال گذش��ته حدود 300هزار نفر در سطح 
کش��ور در چارچوب سوادآموزی به کالس رفتند که 
40هزار نفر از اس��تان ما بودند. در اس��تان سیستان 
خیلی س��خت اس��ت اف��راد را به س��ر کالس درس 
بیاوریم. قطعاً اعتبارات و کمک های مالی تأثیرگذار 
بوده اس��ت، ول��ی هیچ چیز به ان��دازه جلب اعتماد 
نمی تواست چنین نتیجه ای به بار آورد. برنامه داریم 
که در س��ال آینده  60 هزار نفر را راهی کالس های 

سواد آموزی کنیم.
خیر اندیشه س��از فقط پول نیس��ت. بزرگ ترین 
خدمتی که می توان انجام داد این اس��ت که شرایط 
ب��ه گونه ای پی��ش رود که م��دارس کوچک احداث 
نکنیم و مدارس زیر حد نصاب را با هم ادغام کنیم. 
بای��د مدارس ب��زرگ و مجهز اح��داث کنیم. نیازی 
نیس��ت چندین کالس چندپایه در جاهای مختلف 
احداث کنیم، باید ای��ن کالس ها را تجمیع کنیم و 
یک کالس تک پایه مجهز ایجاد کنیم. به این ترتیب، 
در سال تحصیلی 93-94، 300 کالس صرفه جویی 
کردیم. جالب اینجاس��ت که آم��ار دانش آموزان به 
32ه��زار نف��ر افزایش پیدا کرده اس��ت. با نهادهای 
مختلف وارد مذاکره شدیم، به خاطر نابهنجاری های 
گس��ترده در سطح اس��تان با دادگس��تری مذاکره 
کردیم که حتی المق��دور از زندانی کردن متخلفان 
خودداری ش��ود. فرد را به س��متی ببرید که برای 
آم��وزش و پ��رورش کاری انجام ده��د. یک قاضی 
محترم پیش��نهاد داد که به جای حکم زندانی برای 
متخلفان از این افراد خواسته شود به مدرسه کمک 
کنند. یک مبلغی مش��خص شود که برای کمک به 
مدارس پرداخت کنند. بس��ته به شرایط هر حکمی 
ک��ه می توان به مدرس��ه و بهبود فضای آموزش��ی 
کمکی کن��د، در مورد این افراد صادر ش��ود. البته 
ما هنوز اول راه هس��تیم. حال م��ا به جای زندانی 
متخلف یک خیر اندیشه س��از که یاور مدرسه است 

خواهیم داشت.
اگر از من س��ؤال ش��ود که مهم ترین چالش در 
استان سیستان چیست؟ معتقدم مهم ترین چالش 
تربیت��ی اس��تان و حتی در برخی موارد در س��طح 
کشور بی اعتمادی مذاهب نسبت به همدیگر است. 

علیرضا نخعي
مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و 

بلوچستان 
- متولد 1346،  داراي مدرک فوق لیسانس روانشناسي 
تربیت��ي، مع��اون پرورش��ي آموزش وپ��رورش ناحیه2 
زاه��دان،  مع��اون آموزش وپ��رورش عمومي اس��تان، 

تدریس در مراکز تربیت معلم

حمید رضا آذری
مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس

- معاون��ت مدیر کل آم��وزش و پ��رورش کهگیلویه و 
بویراحمد -  معاون پشتیبانی و اداری و مالی اداره کل 
آموزش و پرورش فارس - سرپرس��ت مدارس ایرانیان 
در سوریه - مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس در 
دوره اصالحات - سرپرست مدارس ایرانیان در امارات
- تاسیس مدرسه غیرانتفاعی  علم و زندگي در شیراز

جعفر پاشایی 
مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

- متول��د شهرس��تان هش��ترود  - دانش آموخت��ه مقطع 
کارشناسی ارشد در رشته پژوهش علوم - داراي سوابق مربی 
پرورشی در مدارس و ریاست ادارات آموزش و پرورش چند 
شهرستان استان - رئیس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل 
آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی  - عضو شورای 
آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی - مدیر نمونه در 
س��طح ملی - معاون دانشگاه و رئیس آموزشکده های سما 
دانش��گاه آزاد اس��المی تبریز - تالیف چند کتاب و تدوین 

مقاالت متعدد در حوزه تعلیم و تربیت
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مهم تری��ن پروژه ای که تعری��ف کردیم این بود که این 
فض��ا را اصالح کنیم. اردوها و نشس��ت ها و مراس��م ها 
را حتم��اً با حضور ش��یعیان و اهل س��نت در کنار هم 
برگزار می کنیم. با یکی از طلبه های شیعه که صحبت 
می کردم عرض کردم هر زمان طلبه های شیعه برای کار 
فرهنگی به این اس��تان می آیند می خواهند اهل سنت 
تغییر مذهب دهد و ش��یعه شود و این خطرناک ترین 
کار ممکن اس��ت. این ضد مشارکت اس��ت، اعتماد را 
می کشد، بیزارکننده اس��ت. عرض کردم بهتر است با 
اهل س��نت دوستی کنید، اهل سنت را بر مذهب خود 
مصمم تر کنید. خراف��ات را از بین ببرید، واقعیت ها را 
برجس��ته کنید و بر اش��تراکات تأکید کنید، قطعاً باید 
با س��لفی گری و افراطی گری مقابله ک��رد. خودتان را 
به عنوان یک روحانی ش��یعه در ذهن اهل سنت خوب 
تعری��ف کنید، حتی عرض کردم بیایید و پش��ت س��ر 
اینها نماز بخوانید، مگر کار غیرش��رعی ای می خواهید 
انجام دهید. در مجموع، بیایید وحدت را نهادینه کنید 
و اتح��اد ایجاد کنید، بر اخ��الق تأکید کنید و این کار 

شروع شده است و ادامه دارد.
آخرین نکت��ه، آق��ای چهاربند، مدی��رکل محترم 
آموزش و پرورش ش��هر تهران پیش��نهاد کردند بیایید 

مشکالت خودتان را در مدارس مطرح کنید و کمک جذب کنید. من تشکر کردم 
و بعد از فکر کردن عرض کردم، من قبول نمی کنم و درعوض خواستم که مهم ترین 
چالش منطقه ما که همانا بی اعتمادی و عدم تعلق اس��ت برطرف شود. درخواست 
کردم هر منطقه آموزش��ی در تهران خواهرخوانده یکی از مناطق آموزشی ما باشد 
و دانش آموزان این مناطق با یکدیگر ارتباط داش��ته باش��ند و دوس��تی کنند. به 
آقای چهاربند عرض کردم، می خواهم هم دانش آموزان تهرانی احس��اس کنند در 
یک بخش��ی از این کش��ور دانش آموزانی هستند که چنین شرایطی دارند و هم از 
دنیای پیرامون خود باخبر ش��وند و جهان بینی ش��ان وسعت پیدا کند و هم اینکه 
قدر داشته های خود را بدانند و همچنین دانش آموزان سیستان و بلوچستان حس 
کنند ایران مال خودش��ان اس��ت و همه سهیم هس��تند و با دانش آموزان تهرانی 
دوس��ت باش��ند. این کار را حتی با دیگر اس��تان ها نیز می توان انجام داد و قطعاً 
انجام خواهیم داد. من در جلس��ات رؤس��ای آموزش و پرورش اس��تان بس��یار بر 

موضوع فضاسازی تربیتی تأکید کردم. معنا ندارد نگاه 
بچه اهل س��نت ما به عربس��تان و پاکستان باشد. این 
فضاس��ازی تربیتی صحیح و افزایش احس��اس تعلق به 
میهن و ایج��اد مالکیت را در ص��در برنامه های کاری 

خودمان قرار داده ایم.
کارهای نمادین هم انجام ش��ده است؛ برای مثال، 
اداره آموزش و پرورش اس��تان را به بچه ها سپردیم و 
دانش آم��وزی را هم به عنوان مدیرکل انتخاب کردیم و 
یک روز کامل به صورت کاماًل عملیاتی و واقعی شرایط 
را ب��رای دانش آموزان فراهم کردیم تا در س��مت های 
مختل��ف اع��م از مدی��رکل و حراس��ت و معاونین و...، 
ش��رایط را خودش��ان تجربه کنند و پاسخگوی ارباب 
رجوع باش��ند. بس��یار روز فوق العاده ای بود و حتماً آن 
را تک��رار خواهیم کرد. آن روز آق��ای دکتر فانی زنگ 
زد و ب��ا مدی��رکل دانش آموزی ما صحب��ت کرد و این 
دانش آموز چقدر خوب و حکیمانه و با احساس با آقای 
وزیر صحبت کرد. رؤسای آموزش و پروش مناطق نیز 
چنی��ن کاری را انجام دادند. حال این دانش آموزان آیا 
نمی توانند اداره مدرس��ه را عهده دار شوند و در این امر 

سهیم باشند؟
 اگـر اجازه دهیـد از جنبه هـای دیگر به 
بحـث خود ادامـه دهیم. واقعیت ماجرا این اسـت که نمی شـود در 
جامعه ای که مبنای اداره آن بر مشـارکت گذاشته نشده، در آموزش 
و پرورش این انتظار را داشـت که سازوکار مشـارکتی در همه اجزا 
عملیاتی شـود. در جمهوری اسـالمی گام هایی برداشته شده است 
تا شـکاف تاریخی ملت و دولت برداشـته شـود و فاصله حاکمان و 
مردم به حداقل برسـد. اوایل انقالب در اکثر مردم و در حال حاضر 
شـاید هنوز هـم در برخی افراد این حس باشـد که همه حکومت را 
از آن خـود می دانند و تالشـی بـرای دور زدن حکومـت نمی کنند. 
امـا این امـر عمومیت ندارد. در دوره هایی این شـکاف کم شـده و 
در دوره هایـی افزایش پیدا کرده اسـت. به نظر می رسـد آموزش و 
پرورش عمده ترین و بهترین بسـتر برای تصحیح این نوع نگاه است 
و می تواند عملکرد بسـیار مؤثری در جهت کاهش این شـکاف بین 

نخعی: اداره آموزش و پرورش استان 
را به بچه ها سپردیم و دانش آموزی 
را هـم به عنـوان مدیـرکل انتخاب 
کردیـم و یک روز کامـل به صورت 
کامـاًل عملیاتی و واقعی شـرایط را 
بـرای دانش آموزان فراهـم کردیم 
تـا در سـمت های مختلـف اعم از 
مدیرکل و حراسـت و معاونین و...، 
شـرایط را خودشـان تجربـه کنند 
و پاسـخگوی ارباب رجوع باشـند. 
بسیار روز فوق العاده ای بود و حتمًا 

آن را تکرار خواهیم کرد.
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دولت و ملت داشـته باشـد. اگـر بتوانیم 
سـازوکاری فراهم کنیم که نسل های آتی 
کـه در همین آمـوزش و پـرورش تربیت 
خواهند شد از همین ابتدای کار مفاهیمی 
چون مشارکت، عدم تمرکز و نقش داشتن 
در اداره مراکز کوچکی همچون مدرسـه 
را به صورت عملـی و عینی تجربه کنند، 
می توان امید داشـت در سـال ها و سنین 
باالتر نسـلی خواهیم داشـت که بسـیار 
آگاهانه تر و مسئوالنه تر با مسائل برخورد 
خواهند داشـت و فرهنگ مشـارکتی در 
جامعه رشـد خواهد کـرد. حکومت ها نیز 
از ایـن بحـث سـود خواهند بـرد و حتی 
ناکامی هـای حاکمیت برای مردم راحت تر 
و قابل قبول تر می تواند توضیح و تفسـیر 
شـود. حاکمیـت دالیـل ناکامـی را بیان 
می کند و اعالم می کنـد، بنا به این دالیل 
نمی توانـد به هـدف مورد نظرش برسـد. 
ابعاد و ضرورت ها و آسـیب های این بحث 
را بیـان کنید. همچنیـن عالقه مندیم در 

مورد اینکه چگونه 
مشارکت  می توان 
را  دانش آمـوزان 
بـه گونـه ای که به 
جامعه پذیـری این 
کند،  کمک  نسـل 
واقعـی کـرد نیـز 

گفت وگو کنیم.
آذری: م��ا در صد س��ال 
اخیر ب��ا این موض��وع مواجه 
بودی��م. اینکه م��ردم به عنوان 
باید  اصلی حکومت  مخاطبان 
با ه��م ارتباط عمیق داش��ته 
باشند، همواره مورد بحث بوده 
است. فراز و نشیب های زیادی 
هم داش��ته ایم، اما متأس��فانه 
نتوانس��تیم این مشکل را حل 
کنیم، زیرا در برنامه ریزی های 
توسعه محور کشور هیچ گاه به 

این موضوع فکر نکرده ایم. رش��د و توسعه دو بحث هستند. رشد یعنی رسیدن به 
عدد های کمی. اما کشور های توسعه یافته کشور هایی هستند که شاخصه های آنها 
در موضوعات مختلف قابل اندازه گیری عددی نیس��ت. توسعه همه جانبه بر محور 
انسان هاس��ت. در این کش��ور ها تمامی هزینه ها صرف انس��ان ها می شود و آدم ها 
را برای آن سیس��تم پرورش می دهند و آن انس��ان نیز خود را متعلق به سیس��تم 
می دان��د. ام��ا در ایران از پایین ترین مقطع تحصیلی ت��ا باالترین مقطع آن چنین 
رویک��ردی برای دانش آموزان و دانش��جویان خود نداریم. ای��ن فاصله بین مردم و 
دولت در حال افزایش اس��ت. اولین کاری که می کنیم این اس��ت که بپذیریم این 
انسان ها هستند که کشور را اداره می کنند. در سال 1380 در سفری که به ترکیه 
داشتم، نقش انسان ها در توسعه همه جانبه در آن کشور 38٪ بوده است، ما در آن 
س��ال تقریباً با ترکیه برابر بوده ایم. در حال حاضر نقش نیروی انس��انی در توسعه 
کش��ور ترکیه 78٪ شده و ما همچنان همان 40٪ هستیم، درحالی که ما در ثروت 
و منابع طبیعی دو برابر ترکیه هس��تیم. چون ما مردم را توسعه نمی دهیم تا ما را 
قبول داشته باشند و مشکالت ما را حل کنند. برای مثال، همین بحران آب را غیر 
از مردم کس��ی می تواند حل کند؟ در طول این س��ال ها باید فرهنگ سازی صورت 
می گرفت. انس��ان ها را به گونه ای تربیت نکرده ایم که منابع کش��ور را از خودشان 

بدانند. تنها پانزده سال است که در روستاها کنتور آب 
وصل ش��ده. ش��رایط باید تغییر کند و حس مسئولیت 
ایجاد ش��ود. در س��ال هایی که در امارات بودم، شاهد 
ب��ودم که یکی از معلمان چون باید به ازای هزینه برق 
درهم پرداخت کند، شب ها ش��مع روشن می کرد، اما 
همین ف��رد در ایران از برق براحتی اس��تفاده می کند 
و ش��اید استفاده بهینه ای نداش��ته باشد. هزینه ها باید 
واقعی باش��د و درآمد ها نیز واقعی شود. در ژاپن مردم 
تا 95٪ جامعه را از خودشان می دانند. در همین زلزله 
آخر شاهد حرکت های انسانی بسیار زیبایی از ژاپنی ها 

بودیم.
این کار باید از کودکی ش��روع ش��ود و کودکی هم 
به آموزش و پرورش گره خورده است. ما باید شرایطی 
را فراه��م کنی��م ک��ه م��ردم در تصمیم گیری ها مؤثر 
باش��ند. اجازه حرف زدن و انتقاد داده ش��ود. تا زمانی 
که دانش آموز به جای اقناع ش��دن س��اکت می ش��ود، 
ش��رایط نمی تواند تغییر کند. حاکمیت نیز باید مردم 
را اقن��اع کند تا مردم حس تعلق به کش��ور و مملکت 
پیدا کنند. ما باید از ابتدایی اجازه دهیم هرکس��ی در 
ح��وزه تصمیم گیری خود نقش داش��ته باش��د. هرچه 
دان��ش و آگاهی باالت��ر رود، 
محدودی��ت کمت��ر می ش��ود. 
باید مدل هایی را درست کنیم 
که رفت��ار بچه ها در چارچوب 
این مدل ها ش��کل بگیرد. باید 
باور داش��ته باش��یم که مردم 
اس��اس تصمیم گیری هستند. 
به نظر م��ن، راه خیلی زیادی 
داریم تا ب��اور کنیم مخاطبان 
ما بیش��تر از م��ا می فهمند. از 
ابت��دای انق��الب هی��چ گاه به 
دنب��ال تربیت پای��دار نبودیم. 
تربیت پایدار یعنی هر فرد در 
باثبات  عملکرد  ش��رایطی  هر 
و ماندگاری داش��ته باشد. اگر 
دروغ نمی گوید، هیچ گاه دروغ 
نگوید و بسته به شرایط تغییر 
مش��ی و رفتار ندهد. ما بچه ها 
نکرده ایم.  تربی��ت  این گونه  را 
باید پذیرفت که باید به این سمت رفت که رفتارها را از کودکی درست شکل داد.
تربیت: شما در یک استان بزرگ تقبل مسئولیت کرده اید. سیاست 
رسـمی ای که نظام اعالم می کند این اسـت که مردم باید مشارکت 
داشـته باشـند، امر به معروف و نهی از منکر کنند، نظارت همگانی 
داشته باشند و... خیلی از این واژه ها فرهنگ سازی می شود و یا فقط 
بیان می شـود. شما با مسـئولیتی که دارید، می توانید این ایده ها را 
عملی کنید. شما به عنوان یک مدیر تصمیم ساز، تصمیم گیر و مجری 
در امر آموزش و پرورش می توانید در مدرسه، آموزش خانواده و در 
تربیت معلمان و دوره های ضمن خدمت و... این فرهنگ را به چالش 
بکشید و مدل مورد نظر خودتان را بسازید و عملی کنید تا فرزندان 
ما از کودکی با فرهنگ مشـارکت بزرگ شـوند. چرا نقش آموزش و 

پرورش در این مسئله این قدر برجسته نمی شود؟
آذری: ش��ما به محدودیت سیس��تم توجه نمی کنید. بگذارید یک مثالی بزنم. 
در هم��دان اجالس نماز برگزار ش��د و آقای قرائتی هم حضور داش��تند. فراخوان 
مس��ابقه و اهدای جوایز هم بود. یکی از اف��راد تحقیقی کرده بود که چرا کارکنان 
ادارات از نم��از جماعت اس��تقبال نمی کنند. این تحقی��ق در آن همایش به عنوان 

آذری: رشـد یعنـی رسـیدن بـه 
عدد هـای کمـی. امـا کشـور های 
توسـعه یافته کشـور هایی هستند 
که شاخصه های آنها در موضوعات 
مختلـف قابـل اندازه گیری عددی 
بـر  همه جانبـه  توسـعه  نیسـت. 
ایـن  در  انسان هاسـت.  محـور 
کشـور ها تمامـی هزینه هـا صرف 
انسان ها می شـود و آدم ها را برای 
آن سیسـتم پـرورش می دهنـد و 
آن انسـان نیـز خـود را متعلق به 

سیستم می داند.
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تحقیق منتخب انتخاب ش��د. ای��ن فرد توضیح داد که 
به دالیلی همچون ش��رایط جس��می و روحی و شرایط 
خاص هر فرد، کارکنان ترجیح می دهند در منزل نماز 
بخوانند. در حین توضیح این فرد صدایی بلند ش��د که 
این حرف ها درس��ت نیست و اجازه ادامه صحبت به او 
داده نشد. فردی که تحقیقش از فیلتر همایش رد شده 
بود، نتوانس��ت نظریاتش را بی��ان کند. نه فقط من که 
باالتر از من نیز با وجود این محدودیت های سیستمی 
نمی توانند کار کنند. در مدارس هم همین وضع است. 
هر روز بخش��نامه ای از ارگان ها و بنیاد های مختلف به 
مدیر می رسد و این اجرایی نیست که تمام بخشنامه ها 
امکان اجرا داشته باشند و به کارکرد تعریف شده خود 
برس��ند. یک هفته بنیاد مهدویت برای ما بخشنامه ای 
می فرس��تد و هفت��ه بع��د از آن بنیاد غدی��ر. آیا مدیر 
می تواند یکی از این بخش��نامه ها را در مدرس��ه اعالم 
نکند؟ مدل کاری باید از باال درس��ت شود و بر اساس 
علم و دان��ش  پیش برود. در امارات ای��ن اجازه وجود 
دارد ک��ه بر اس��اس یک نیاز یا گ��روه خاصی مدارس 
مخصوص خود را داش��ته باش��ند. مصری ها، لبنانی ها، 
امریکایی ه��ا، انگلیس��ی ها و... مدارس خ��اص خود را 
دارند و مردم متناس��ب با سیلقه ای که دارند دست به 

انتخاب می زنند. حاکمیت پذیرفته که به س��الیق مختلف احترام بگذارد و آنها را 
ببیند. درنتیجه، در این مدارس انتقاد و مش��کالت بس��یار کم است. به عبارتی ما 
نمی توانیم بدون محدودیت های سیستمی کار کنیم. محدودیت های سیستم حتی 
در عملکرد من مدیر تأثیرگذار اس��ت و باعث می ش��ود حتی من مدیر عملکردی 

دوگانه در داخل و خارج سیستم از خود بروز دهم.
 جنـاب آقای پاشـایی لطفـًا در این بحث شـرکت کنید. 
بهترین بستر برای ایجاد فرهنگ مشارکتی در کودکان و نسل جوان 
آموزش و پرورش است و سیاست های کالن نظام نیز بر همین اساس 
استوار است. چرا وقتی سیاسـت های کالن این گونه است، درعمل، 
این اتفاق نمی افتد. نظرات دوستان را مبنی بر وجود محدودیت های 
سیسـتمی قبـول دارم، اما بر این بـاورم که باز هم در این شـرایط 
می توان فعالیت داشت و آسـیب ها را اصالح کرد. چرا این اتفاق در 

آموزش و پرورش رخ نمی دهد؟
پاشایی: بحث اعتماد را دوباره تکرار می کنم و باید در آن عرصه بیشتر فعالیت 
کنیم. مدیران و معلمان و دانش آموزان و اولیا باید نزدیک تر و با اعتماد تر با هم در 
ارتباط باشند. اما در مورد سؤال شما دو نکته را عرض می کنم: اول اینکه ما از تمام 

ظرفیت ها، امکانات و منابع آموزش و پرورش اس��تفاده 
نمی کنیم. هم در بعد سخت افزاری و هم در بعد نیروی 
انس��انی، هم در ش��هرهای بزرگ و هم در روس��تاهای 
دورافت��اده. به بخش��ی از ظرفیت ها رج��وع می کنیم 
که چه بس��ا افرادی در کار باش��ند ک��ه کارایی الزم را 
نداشته باش��ند. اما اگر بخواهیم می توانیم این روند را 
اصالح کنیم و از همه عوامل تعلیم و تربیت اس��تفاده 
کنی��م. همان طور که وزیر محترم گفته اند بیش��ترین 
سطح مشارکت حاکمیت و مردم در آموزش و پرورش 
اس��ت، می توان از این ظرفیت اس��تفاده درستی کرد. 
برای مثال، نیروهایی هستند که چندین سال است که 
مش��غول کارند و به هیچ عنوان مطلوب سیستم کاری 
خود نیستند و کارکرد مفیدی ندارند و تصور می کنند 
مفی��د هس��تند و کار می کنند. مجموع��ه از این مدل 
افراد ناراضی اس��ت و متأس��فانه تغییر رویه و اصالحی 
ص��ورت نمی گیرد. به عبارتی م��ا باید یک بازنگری در 
ظرفیت های آموزش و پرورش، اعم از س��خت افزاری و 
نیروی انس��انی داشته باش��یم تا بتوانیم به هدف مورد 
نظر برس��یم. با این تفاس��یر اگر بخواهیم می توانیم، از 
نیروهای خدماتی تا مدیران ارش��د، همه و همه، حتی 
انجمن اولیا و دیگر انجمن های مرتبط با مدرسه دست 
به دس��ت هم دهند و این خواس��ت ایجاد ش��ود. براحتی می توانیم. اگر مسئوالن 
باالدس��تی بخواهند از ظرفیت های دس��تگاه آم��وزش و پرورش اس��تفاده کنند، 
بی شک بهترین و مؤثرترین دستگاه برای ایجاد فرهنگ مشارکتی در کشور است.

نکت��ه دوم اینکه حتی نیازی به ایجاد ظرفیت های جدید نیز نداریم. به عبارتی 
اگ��ر بخواهیم، می توانیم ظرفیت ه��ای جدید هم ایجاد کنیم. اگ��ر مدیری نتواند 
ظرفیت جدید ایجاد کند، هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی، محکوم به درجا 
زدن و یا عقب گرد است. مدیران و معلمان با تغییر محل خدمت و دریافت ابالغیه 
جدید به هر جایی که می روند معموالً هیچ تغییری ایجاد نمی کنند و روال س��ابق 
را همچنان ادامه می دهند و از خود خالقیتی نش��ان نمی دهند. این افراد باید فکر 
کنند و تغییرات کمی و کیفی ایجاد کنند. نه تنها این افراد، که تمامی ما باید در 
هر سمتی که داریم این گونه عمل کنیم تا حلقه گمشده ارتباط بین دولت و ملت 

و ایجاد حس مشارکت و تعلق به کشور ایجاد شود.
نکته س��وم هم اینکه من فکر می کنم یکدلی و یکرنگی و هماهنگی و همراهی 
و ایمان و اراده در همه مجموعه ها نیاز اس��ت در هر مجموعه ای که این ها باش��د، 
نتیج��ه کار نیز بهتر خواهد بود. اگر بیش��ترین بودجه ها را به هر سیس��تم تزریق 
کنی��د، اگر اراده و خواس��ت و یکدل��ی و یکرنگی نباش��د آن مجموعه محکوم به 

پاشـایی: من فکـر می کنـم یکدلی و 
یکرنگی و هماهنگی و همراهی و ایمان 
و اراده در همـه مجموعه ها نیاز اسـت  
و در هـر مجموعه ای که این ها باشـد، 
نتیجـه کار نیـز بهتر خواهد بـود. اگر 
بیشـترین بودجه ها را به هر سیسـتم 
تزریـق کنید، اگـر اراده و خواسـت و 
یکدلی و یکرنگی نباشـد آن مجموعه 
محکوم به شکسـت خواهد بود. اما هر 
جـا اراده کرده ایم و در کنار آن یکدلی 
و یکرنگی نیز داشـته ایم توانسـته ایم 

دستاوردهای بزرگی داشته باشیم.
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شکس��ت خواه��د بود. اما ه��ر ج��ا اراده کرده ایم و در 
کنار آن یکدلی و یکرنگی نیز داش��ته ایم توانس��ته ایم 

دستاوردهای بزرگی داشته باشیم.
 آقای پاشایی آیا شما در استان 
پارلمـان معلمـان داریـد و آیـا عملکرد 
خودتان و مجموعه تـان از طریق پارلمان 

معلمان رصد می شود؟
پاشـایی: در جلس��ات مختلف از طرف دوس��تان 
پیشنهاد تش��کیل پارلمان معلمان مطرح شد، اما من 
مخالف این طرح هستم. اما ارتباط معنادار با معلمان و 

مجموعه آموزش و پرورش حتماً باید باشد.
 فـرض کنید یکی از بسـتر های 
مشـارکت که می تواند رابطـه متقابل بین 
شـما و همکاران و معلمـان را تنظیم کند 
این اسـت که بتوانید در نهـادی آن ها را 
سـازماندهی کنیـد و آن ارتبـاط فـردی 
نباشـد. اگر بخواهید این ارتباط را برقرار 
می کنیـد و شـاید مدیر دیگـری نخواهد 
ایـن کار را بکنـد. اگـر ایـن ارتبـاط از 
طریق یک نهاد سـازمان یافته باشـد و به 
صورت شـخصی صورت نگیـرد، ماندگار 
خواهد بود. مشـابه چنیـن کاری در مورد 
مجلس دانش آموزی صورت گرفت. این ها 
بسـتر های عملی مشارکت هسـتند. اگر 
مدیـران نخواهنـد این بسـتر ها را ایجاد 

کننـد و ادامـه دهنـد، چگونه مي توان انتظار داشـت مشـارکت به 
فرهنـگ تبدیل شـود و در کجا این رویـداد رخ خواهد داد؟ همین 
روزها با هیئت رئیسه پارلمان دانش آموزی جلسه داشتیم. متأسفانه 
هیچ کدام از آنان باور نداشتند که مدیران باالدستی به دانش آموزان 
باور دارند و به آنها نقش می دهند و مشـارکت آنها را خواسـتارند و 
ظاهراً برداشت آنها درست هم است. آقای نخعی شما هم در این باره 
نظر خودتان را بفرمایید. خواهشمند است نگاهی فرااستانی داشته 

باشید و با یک نگاه ملی به این سؤال پاسخ دهید.
نخعی: این موضوع بس��یار مهم اس��ت. پیاژه می گوید، تربیت عبارت اس��ت از 
زمینه س��ازی برای از خود فراتر رفتن و با خ��ود فاصله گرفتن. از خود فراتر رفتن 
یکی از مهارت های مهم زندگی اس��ت. متأس��فانه فرد به بزرگسالی رسیده، اما از 
لحاظ شخصیتی در کودکی مانده است. تفاوت کودک با بزرگسال هم همین است 
که یک کودک همه چیز را برای خودش می خواهد و به مرور زمان متوجه می شود 
ک��ه دنیا فقط او نیس��ت و دیگران نیز هس��تند. واقعیت تلخ این اس��ت که ما در 
راستای عملیاتی کردن این تعریف عمل نمی کنیم. معتقدم سیستم را ما می سازیم. 
می توانیم آینده را ببینیم. می توانیم آسیب های سیستم را ببینیم و درس بگیریم. 
تم��ام بخش های��ی را ک��ه می خواهیم با ما هماهن��گ ش��وند، می توانیم خودمان 
هماهنگ کنیم. باید تربیت را بازتعریف کنیم. متأس��فانه و ناخواس��ته در سیستم 
آموزش و پرورش فضای رقابت داریم، به جای رفاقت. روحیه فردگرایی را خودمان 
ایجاد کرده ایم، برای مثال، تعبیر ش��اگرد اول به چه معناس��ت؟ یعنی چند نفر را 
پشت سر گذاش��ته ای. اندیش��مندان معتقدند یادگیری گروهی و تعاملی بهترین 
نوع یادگیری اس��ت. باید این تعابیر و مفاهیم جایگزین ش��ود. یادگیری گروهی و 
تعاملی بهترین روش برای یادگیری ماندگار و عمیق اس��ت. متأسفانه گویا تاکنون 
به کار گروهی اعتقاد نداشته ایم. این هم ناشی از یک باور غلط است که به کودک 
می گوییم به کار دیگران کاری نداش��ته باش و س��رت به کار خودت باش��د. گاهی 
اوقات ناخواس��ته توصیه هایی می کنیم که عماًل کودک را از ظرفیت ها انسانی دور 
می کند. خوش��بختانه در ایدئولوژی ما مفاهیم بسیار باارزشی وجود دارد. توجه به 
دیگران فضیلت معرفی شده و خودخواهی نامطلوب است. یداهلل مع الجماعه. حتی 
در اعمال عبادی همچون نماز، نماز جماعت ثواب بیشتری دارد. روزه به این خاطر 
است که رنج گرسنگان و تهیدستان و همنوع خود را بفهمیم. همین طور در دیگر 

احکام و مفاهیم ایدئولوژی اسالمی شاهدیم که اجتماع 
و در می��ان مردم ب��ودن و به فکر م��ردم بودن ارزش 
واالیی دارد. انسان با اجتماع معنا می شود، عیار انسان 
در اجتماع مشخص می شود. حتی در مسابقات قرائت 
ق��رآن نیز این حالت دیده می ش��ود ک��ه فردی قرائت 
اشتباهی داش��ته باشد، دیگران خوشحال می شوند که 
می توانن��د رتبه بهتری کس��ب کنند و اول ش��وند. در 
صورتی که به هیچ عنوان این درس��ت نیست، باید فرد 
از اینکه دیگری رش��د و پیشرفت دارد خوشحال شود 
که پیشرفت او می تواند منجر به پیشرفت وی نیز شود.

شما روی مهم ترین موضوع تعلیم و تربیت در حال 
حاضر دس��ت گذاش��تید؛ اصالح فرآیند هایی که ما را 
به سمت فردیت س��وق می دهد. اصالح شیوه تدریس 
فردمح��ور و یک س��ویه ب��ه هیچ عن��وان کمک کننده 
نخواهد بود. همچنین برنامه های پرورش��ی فردمحور و 
دارای چارچوب محدود به فضای مدرسه به هیچ وجه 
ما را به س��مت رشد و بالندگی اجتماعی سوق نخواهد 
داد. اتفاق��اً ب��رای تقویت روحی��ه اجتماعی دانش آموز 
باید از مدرس��ه بیرون بیاید. چقدر از دانش آموزان در 
ترمیم و کمک به آسیب دیدگان اجتماعی و آسیب های 
اجتماع��ی اس��تفاده کرده ایم؟ چند نوب��ت به عیادت 
بیماران رفته ای��م و...؟ تمرین ازخودگذش��تگی تا چه 
ح��د در مدارس ما وجود دارد. این مفاهیم ارزش��مند 
اخالقی و معرفتی چقدر در محیط مدرسه کار می شود 
و دانش آموز تا چه حد با ارزش واال و کارکرد مؤثر این 
مفاهیم در زندگی خود آش��نا می ش��ود تا زمانی که بزرگ شد و وارد اجتماع شد 
ای��ن مفاهیم برای او کاماًل جا افتاده باش��د و در زندگ��ی خود به کار ببندد؟ چقدر 
ناخواس��ته توصیه کرده ایم ک��ه خوراکی هایمان را به جای آنکه تنها بخوریم با هم 
تقس��یم کنیم؟ اگر برنامه های آموزشی و تربیتی خود را بازنگری و آسیب شناسی 
کنی��م، به نظر من ش��اهد خواهیم بود که ما در آم��وزش و پرورش نه تنها روحیه 
اجتماع��ی دانش آموزان را تقویت نمی کنیم، برعکس روحیه فردگرایی را هم ایجاد 
کرده ایم. بر این اس��اس، نمی توانیم انتظار داش��ته باش��یم دانش آموزی که تمرین 
مش��ارکت، اش��تباه کردن، نظر دادن، اصالح کردن، ابراز نظر، کمک کردن، ایثار 
کردن و... را تجربه نکرده اس��ت در آینده عملکرد مطلوبی از خود نش��ان دهد. ما 
اج��ازه خطا کردن به بچه ها نمی دهیم و ای��ن نتیجه خوبی ندارد، چون گویا همه 
باید همیشه درست عمل کنند. در بازدید هایمان باید با این دید، بازدید کنیم که 
نپرس��یم چقدر معدل بیست داشته ایم، چقدر شاگرد ممتاز داشته ایم، چقدر رتبه 
باال داش��ته ایم... البته این ها را هم باید دید، اما مس��ئله اصلی این است که ارزیابی 
کنیم دوس��تی و همدلی در یک مدرسه در چه سطحی است. چقدر دانش آموزان 
یک کالس با هم دوس��ت هس��تند و به یکدیگر کمک می کنن��د. دانش آموزان در 
امور مدرس��ه چقدر مش��ارکت دارند و فعالیت های بیرون از مدرسه و فعالیت های 

خودجوش و خالقانه دانش آموزان چگونه است.
به اندازه سر سوزنی تفاوت نمی بینم بین آنچه دین به ما گفته و آنچه ضرورت 
بح��ث تربیت و پرورش اجتماعی اس��ت. البته برداش��ت های ش��خصی و خاص و 
انحراف��ی افراد معدودی در این بین وجود دارد که کارکرد معکوس ایجاد می کند. 
برای مثال، نحوه اجرای نماز جماعت می تواند دانش آموز را نه تنها عالقه مند نکند 
ک��ه بیزاری در وی ایجاد کند. باید س��عه صدر خود را باالت��ر ببریم و این مفاهیم 
را از خ��ود و نیروهای اطراف خود ش��روع کنیم و تا خودمان به این باور نرس��یم، 
نمی توانیم این فرهنگ را در بین دانش آموزان ایجاد کنیم و مشارکت را باال ببریم. 
ب��ه یک بازنگری اساس��ی نیاز داری��م که در مفاهیم و رویکرد ها باید ایجاد ش��ود. 
مشکالتی که در بعضی موارد در عرصه سیاسی کشور با آن روبه رو می شویم، مانند 
بی اخالقی ه��ا و تنش های نابجا و عدم فه��م متقابل به خاطر نبود آگاهی و تربیت 
درست در این زمینه در سنین پایین است. کشت مناسبی نداشته ایم که بخواهیم 

در این دوران آن را برداشت کنیم.

نخعـی: مـا اجـازه خطا کـردن به 
بچه هـا نمی دهیـم و ایـن نتیجـه 
خوبی ندارد، چـون گویا همه باید 
همیشـه درسـت عمل کننـد. در 
بازدید هایمـان بایـد با ایـن دید، 
بازدیـد کنیـم که نپرسـیم چقدر 
معـدل بیسـت داشـته ایم، چقدر 
شـاگرد ممتـاز داشـته ایم، چقدر 
رتبـه باال داشـته ایم... البته این ها 
را هـم باید دید، اما مسـئله اصلی 
این است که ارزیابی کنیم دوستی 
و همدلـی در یک مدرسـه در چه 
دانش آموزان  است. چقدر  سطحی 
یک کالس با هم دوسـت هستند و 

به یکدیگر کمک می کنند.
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»اردو« واژه ای ترکی اس��ت که به مفهوم امروزی 
آن برای نخس��تین بار از زبان فرمانروایان سلجوقی به 
ییالق و قشالق رفتن ایلخانان اطالق شد. در آموزش 
و پرورش به حرکت دس��ته جمعی دانش آموزان که با 
س��ازمان دهی و هدف خاصی از مدرسه آغاز می شود 
و در نقطه ای خارج از مدرس��ه برگزار می ش��ود، اردو 

گفته می شود.
اولین بار اردوهای تربیتی ایران در س��ال 1304 با 
تشکیالت پیشاهنگی آغاز شد. از آنجایی که برگزاری 
اردو ب��رای ترویج ارزش های اس��المی، تربیت دینی و 
آماده س��ازی دانش آموزان برای ی��ک زندگی معنوی 
نقش بس��زایی دارد، بعد از انقالب شکوهمند اسالمی 
نی��ز به عنوان یک روش مه��م تربیتی مورد توجه قرار 

گرفت و اجرای آن به امور تربیتی محول شد.
هرچن��د در نظام تعلی��م و تربیت س��نتی ایران، 
آم��وزش در بطن زندگی اتفاق می افتاد، امروزه رش��د 
صنعت، رواج زندگ��ی شهرنش��ینی، ورود تکنولوژی 
و مدرنیت��ه به عرص��ه زندگی، تعلی��م و تربیت را نیز 
دگرگون کرده اس��ت. هدف تعلی��م و تربیت در ایران 
اس��المی آماده ک��ردن دانش آموزان ب��رای دو منظور 
طراحی ش��ده اس��ت: زندگی در جهان مدرنیته امروز 

و آماده شدن برای حیات اخروی.
این دو هدف، کار تربیت را بس��یار مهم و در عین 
حال، دشوار کرده است و از سوی دیگر، قانونمندشدن 
و برنامه های س��ازمان یافته نظام های تعلیم و تربیت، 
عرصه را بر دانش آموزان تنگ کرده اس��ت، به طوری 
که مدارس ما پاس��خگوی نیازهای مدرن آنها نیست. 
از ای��ن رو، تغییر نگرش در تعلی��م و تربیت و اصالح 

ارزش ها بس��یار ضروری به نظر می رس��د. با توجه به 
قابلی��ت اردوهای دانش آموزی توجه ب��ه آن می تواند 
بخشی از کاس��تی های نظام تعلیم و تربیت را جبران 
کند. اردو درحقیقت، شوک تربیتی بسیار مؤثری است 
تا افراد در جنبه های مختلف زندگی به رش��د و تعالی 

نایل شوند.
درب��اره نقش تربیت��ی- اجتماعی اردوها س��خن 
بسیار گفته اند. کارشناسان تعلیم و تربیت متفق القول 
هس��تند که اگر اردوها خوب برگزار شود، باعث رشد 
مش��ارکت های اجتماعی، تقویت مس��ئولیت پذیری، 
رشد ش��خصیت فردی و اجتماعی، کسب تجربه های 
زیس��تی، ایجاد نش��اط در زندگی دانش آم��وزی و.... 
می ش��ود. نگرش ما به مقوله اردو قدری متفاوت تر از 
دیگران است. اردو تربیت طربناک است و شاد زیستن 
و آموزش با هم زیس��تن که شعار سازمان یونسکو نیز 

است؛ موضوعی که نباید از آن غافل شد.
فراهم کردن شرایطی که دانش آموزان به عواطف 
خویش تسلط یابند، از اهداف دیگری است که باید در 
اردوها گنجانده شود. مهم تر از آن، حرکت در راستای 
س��ند تحول بنیادین آموزش و پ��رورش در برگزاری 
اردوه��ا یک اصل مهم و ضروری اس��ت. اردوها اغلب 
برای دانش آموزان متوس��ط طراحی می شود و معموالً 
افراد خاص باالتر و فروتر مورد غفلت واقع می ش��وند 
که در برنامه ریزی های اردویی باید آنها نیز دیده شوند. 
اردوها بر اس��اس نیازهای مش��ترک تنظیم می شوند 
بنابراین، برای بس��یاری از نیازهای ف��ردی برنامه ای 

دیده نشده است.
امروزه رایانه و بازی های آن، و ش��بکه های مجازی 

زندگ��ی دانش آم��وزان را در مقاطع مختلف تس��خیر 
کرده است. حتی اردو نیز در سیطره ابزارهای مدرنیته 
قرار گرفته اس��ت. از این رو، در هدف گزاری اردو باید 
به این مس��ائل و اس��تفاده بهینه از آن نیز توجه ویژه 
شود. از س��ویی امروز کتاب در سبد خانواده ها جایی 
ندارد. مردم باس��واد ش��ده اند، اما کتاب از زندگی آنها 
رخت بربسته است. بنابراین، برنامه ریزی برای مطالعه 
می توان��د از اهداف دیگر اردوهای دانش آموزی باش��د 
تا هر دانش آموز به جای داش��تن یک گوش��ی تلفن، 
کتاب در دس��ت بگیرد. با کمال تأس��ف باید اعتراف 
کرد، اغلب دانش آموزان از نوشتن یک نامه عادی هم 
ناتوان ش��ده اند. تقویت مهارت های نوشتاری در قالب 
مس��ابقات مختلف می تواند از اه��داف دیگر اردوهای 
دانش آموزی باشد. با توجه به آنچه گفته شد، برگزاری 
اردوه��ای دانش آم��وزی یک ضرورت مه��م تربیتی- 

اجتماعی است و برنامه ریزی و اجرای آن ضروری تر.
اردو را اگ��ر چهار مرحله تص��ور کنیم که عبارتند 
از: برنامه ری��زی کالن و س��تادی؛ برنامه ریزی و فراهم 
کردن مقدمات قبل از اردو؛ اجرای برنامه های در حین 
اردو؛ بررس��ی دستاوردهای بعداز اردو، با کمال تأسف 
بای��د اعتراف کرد از چهار مرحله فوق، تنها موارد دوم 
و س��وم مورد توجه قرار می گیرد و از برنامه ریزی های 
ستادی و کالن با توجه به شرایط زندگی امروزی و نیز 
بررسی های بعد از اردو غفلت شده است. لذا بازنگری 
در مقول��ه اردوی دانش آموزی ی��ک ضرورت غیرقابل 
انکار است که ان ش��ااهلل در قالب همایش های علمی، 
سمینارها و.... مورد عنایت متولیان تعلیم و تربیت قرار 

خواهد گرفت.

مقاله

  حسن آقایوسفی، معاون پرورشی و فرهنگی استان همدان

نقش تربیتی - اجتماعی اردوى دانش آموزى
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  احمد عابدینی؛ کارشناس شورای عالی آموزش و پرورش

دشوارى هاى تحلیل صحیح سیاسی و اجتماعی

در مقاله پیش��ین از »واژه شناس��ي« یا »آشنایي 
ب��ا اصطالح��ات و واژه ه��ا« به عن��وان گام اول براي 
ورود ب��ه عرصه هاي سیاس��ي و اجتماعي یاد ش��د و 
چگونگی و ابعاد آن بررس��ي ش��د. در آن قس��مت، 
ض��رورت بومی س��ازی و تطبیق واژه ه��اي مصطلح 
در عالم سیاس��ت ب��ا اصطالحات مرس��وم در حوزه 
مردم س��االری دینی به منظور کاهش آسیب هاي به 
کار گی��ري بي رویه واژه هاي بیگانه در زبان و ادبیات 
اصیل ایراني- اس��المي و در نهایت، ضرورت کس��ب 
آگاهي هاي سیاس��ي براي بهره مندي از فرصت هاي 
موج��ود و توانای��ي انتخ��اب »راه صحی��ح زندگ��ي 
اجتماعی« و چگونگی »خوب زیستن« مورد کنکاش 

قرار گرفت.
در ای��ن نوش��تار کوت��اه نیز س��عي خواهد ش��د 
»دش��واري ها و موان��ع تحلیل سیاس��ي« و توجه به 
برخ��ی از اص��ول آن به عنوان گام بع��دي براي ورود 
آگاهان��ه به عرصه هاي مش��ارکت سیاس��ي و حضور 
فع��ال در تصمیم گیري ها و تالش هدفمند در تعیین 

سرنوشت فرد و جامعه، شناسایي و تبیین شود.
یکي از مهم ترین مس��ائلی که در تحلیل مس��ائل 
سیاسي و اجتماعي باید مورد توجه قرار گیرد و بدون 
التزام به آن عماًل تحلیل مخدوش و غیرقابل اس��تناد 
خواهد ب��ود، توجه به اصل »واقع بیني« اس��ت، یعني 

مش��اهده، بررس��ي و ارائه نظریه اي ک��ه از دیدگاه ها، 
منافع، مقاصد و س��الیق خاص افراد به دور باش��د. )1( 
یکی از بزرگترین تهدیدها و خطرات احتمالی براي یک 
تحلیلگر سیاسي و اجتماعي، بي توجهي به واقعیت هاي 
موجود و تکیه بر ذهنیات، امیال و آرزوها ست. هرچند 
نمی ت��وان تم��ام واقعیت ها را بدون کم وکاس��ت بیان 
کرد و بر همه آن صحه گذاش��ت یا بر آن تأکید کرد، 
زیرا ممکن اس��ت برخي از آنها با معیارها و ارزش هاي 
جامعه یا فرد منطق نباش��د، یا بیان آن چندان عملی 
و سهول الوصول نباشد، ولي آنچه مسلم است، واقعیت 

نباید مورد بي توجهي و انکار قرار گیرد.
شناسایي دقیق واقعیت ها و توجه به آن، حرکت 
در مس��یر اه��داف و آرمان ها را تس��هیل مي کند. از 
وظای��ف اصلي یک تحلیلگر خ��وب و منصف، تالش 
آگاهانه براي حرکت از »وضعیت موجود« به س��وي 
»وضعی��ت مطلوب و اهداف معین« با عنایت ویژه به 
واقعیت هاي موج��ود و راه هاي منطقي رس��یدن به 

اهداف است.
یک��ی دیگ��ر از اصول مه��م در تحلیل مس��ائل 
سیاسي و اجتماعي، رعایت »اصل بي طرفي« و دوري 
از هرگون��ه س��وگیري  و منفعت طلبي و س��واد گری 
اس��ت. یک تحلیلگر حرفه اي باید به دور از »اغراض 
شخصي«، سالیق فردی و »پیش داوري ها« اظهارنظر 

کن��د. به عبارت دیگر، »عیني بودن« تحلیل در همه 
ح��ال و در تمامي زمینه ها بای��د به  عنوان یک اصل 
اساس��ي سرلوحه تحلیلگر سیاس��ي و اجتماعي قرار 
گیرد و امور و مس��ائل مختلف را آن چنان که هست 
بیان کند؛ نه آن گونه که خواس��ته یا پسند تحلیلگر 

است.
»تقوای سیاس��ی« از مؤثرترین عواملي است که 
سبب مصونیت انسان از خطاها، انحرافات، لغزش ها و 
هدایت وي به سوي واقع بیني مي شود؛ موضوعی که 
معموالً بخش اعظمي از صاحب نظران، اندیش��مندان 
و تحلیلگران غیرحرفه ای توجه چنداني به آن ندارند، 
آنچ��ه در معني حقیقي اش، »خودکنترلی«، محفوظ 
داش��تن و دورنگهداش��تن ش��خصیت خود از عوامل 

فساد، انحراف و تباهي را دربردارد.)2(
امام علي)ع( در پاسخ به کساني که به سیاستمدار 
ب��ودن وی خدش��ه وارد ک��رده و آن را با حیله گري، 
تزویر و دغل بازي اش��تباه گرفت��ه  و به نکوهش وی 
پرداخت��ه بودند، با بیان یک عبارت بس��یار زیبا)3( با 
رد خدعه گري و نیرنگ در عالم سیاس��ت، بحق خود 
را از سیاس��تمدارترین انس��ان ها، معرفی و سیاس��ي 
بودن را به بهترین وجه تبیین و تش��ریح مي کند. در 
عبارت دیگری با جمالتي کوتاه و سرش��ار از حکمت 
و اندیش��ه هاي ناب، این بند از نوش��ته را این چنین 
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به وضوح بیان مي کند: »قطعاً کسي که از دگرگوني ها 
و تحوالت جه��ان درس بیاموزد و عبرت بگیرد، تقوا 
مان��ع گرفتاري و افت��ادن او در ش��بهات و تباهي ها 
مي ش��ود)4( و در دنبال��ه همی��ن خطب��ه مي فرماید 
»آگاه باش��ید! خطاها همچون اس��بان چموشند که 
خطاکاران بر آن ها س��وار شده، لگام و افسار آن ها از 
دست سواران شان خارج شده و آنان را در نهایت، به 
آتش مي برند. آگاه باشید که تقوا به مثابه »مرکب هاي 
رامي« هستند که انسان هاي متقي بر آن ها سوارند و 
افس��ار آن ها در کنترل و مهار آنهاست و )در نهایت( 

سواران خود را به بهشت مي برند«.
بنابراین، تقوا بهترین ویژگی برای تشخیص سره 
از ناسره و قوه تمیز است، لذا در صورتي که تحلیلگر 
بخواهد تحلیل درس��تي داشته باش��د تا بتواند بین 
پدیده هاي درس��ت و نادرس��ت یا ام��ور حق و ناحق 
تمیز قایل ش��ود، »تقوا« بهترین وسیله براي چنین 

منظوري است.
هیچ گاه نبای��د و نمي توان بناي موضع گیري ها را 
بر »ظن« یا »گمان« قرار داد. از جمله موارد دیگري 
است که تحلیل درس��ت مسائل سیاسي و اجتماعي 
را دچار مشکل و آن را با دشواري مواجه مي کند. هر 
نوع ش��ناخت، تحلیل و موضع گیري سیاسي باید بر 
»ش��واهد متقن علمي« و »آگاهي و بصیرت« مبتنی 
باش��د که الزمه چنین امری مستند و مستدل بودن 

آن است.
خداوند در قرآن کریم در موارد متعددي، پیروي 
از ظ��ن و گم��ان را نهي و موجب گمراهي دانس��ته 
است، چنان که در سوره یونس مي فرماید: »به درستي 
که ظن چیزي را از حق بي نیاز نمي کند )و جاي حق 

را نمي گیرد()5(. همچنین در س��وره اسراء مي فرماید: 
»آنچه را که در مورد آن علم نداري پیروي نکن«.)6(
از ویژگي هاي مهم یک تحلیلگر خوب این اس��ت 
که درباره مس��ائل اجتماعي با دقت و تأمل بیش��تر 
و احتیاط ه��اي الزم اظهارنظ��ر کند. ارائ��ه نظرها و 
تحلیل هاي سیاس��ي بدون مشورت و تفکر و در نظر 
گرفتن هم��ه جوانب موضوع، کار اف��راد عامي، فاقد 

توانمندی و قوه تحلیلگري است.
هرچن��د تحلیل پدیده هاي سیاس��ي، به خصوص 
مسائلي که دسترسي به آنها بسیار بعید یا غیرممکن 
به نظر می رس��د و گاهي بنا  به دالیلی از جمله مسائل 
امنیت��ي، ارائه اطالع��ات دقیق در م��ورد آن ممکن 
است مخاطراتي براي فرد یا جامعه 
درپي داش��ته باش��د، در روح خود 
متضم��ن ظن ها و گمان هاس��ت و 
پدید ه ها  تحلی��ل  احتم��ال،  بدون 
تقریباً غیرممکن است، ولي آن چه 
بس��یار حائ��ز اهمیت اس��ت، تکیه 
و اعتم��اد بر ظن اس��ت - و آن هم 
از بین احتم��االت متعدد اگر فقط 
ی��ک راه ب��ا قطعیت ت��ام پذیرفته 
ش��ود و مبناي تحلیل ق��رار گیرد، 
موجب عدم توجه به عمق مس��ائل 
و پدیده ه��ا و در نهای��ت، گمراهي 
مي ش��ود، زیرا در مرحله نخس��ت، 
احساس حصول علم و اغنای کاذب 
مي ش��ود، درحالي ک��ه واقعاً چنین 
نیست؛ به خصوص در علوم انساني 
ک��ه علوم سیاس��ي و اجتماعي هم 
جزء آن است، به دلیل پیچیدگي ها، 
گس��تردگي و تعدد عوامل و عناصر 
دخیل در ظهور یک پدیده خاص، 
س��بب ارائ��ه نتای��ج غیرواقع��ي و 

غیرمنطقي مي شود.
موضوع مهم دیگري که تحلیل 
و تحلیلگ��ر را با مش��کل اساس��ي 
مواج��ه مي کن��د و احتم��ال ارائه 
تحلیل ه��ا و راه حل ه��اي بي پایه و 

اس��اس را تقوی��ت مي کند، »پی��روي کورکورانه« یا 
چشم و گوش بسته از دیگران است. اگر چه پیروي از 
افراد و عقاید آنان به طورکلي ناپسند نیست، تبعیتي 
که دلی��ل ، منطق، توجیه و تحلیلي در پي نداش��ته 

باشد، مذموم و ناپسند است.
باید آگاهانه توجه داش��ت که عمده تالش رقبای 
ما در عرصه سیاس��ي بر این مس��ئله معطوف اس��ت 
که با اس��تفاده از اب��زار و امکان��ات تبلیغي، زمینه و 
ش��رایطي را به وجود آورند که افراد بدون اندیش��ه و 
تفکر عمیق در مورد مس��ائل مختلف، به نحوي عمل 
کنند که مورد پس��ند آنان اس��ت. این مس��ئله خواه 
به نام توس��عه و پیش��رفت و خواه با هدف مبارزه با 
ارتج��اع، عقب ماندگي یا حمایت از اقش��ار خاص یا 
پیروی از فکر و اندیش��ه بزرگان، ع��ده اي را به خود 

مشغول مي کند.
پیدا کردن راه صحیح تحلیل مسائل، به ویژه ارائه 
دالیل و راه حل هاي متعدد براي یک پدیده سیاسي و 
اجتماعي از زوایاي مختلف - هرچند تعدادي از این 
راه حل ها یا همه آنها غلط از آب درآید - راه رسیدن 
ب��ه حقیق��ت را هموار ت��ر و اطمینان بخش تر خواهد 
کرد. در ای��ن زمینه بازخواني پی��ام تاریخي رهبري 
انقالب، خطاب به جوانان که تأکید کرده است: »من 
دوست دارم ش��ما جوانان همه پدیده هاي سیاسي و 
اجتماع��ي را تحلیل کنید، هرچند تحلیل هاي ش��ما 
اشتباه باش��د«، بسیار مهم و ترس��یم کننده خطوط 
کلی حرکت در این مسیر است. حتي ایشان در ادامه 
همان س��خنان، کساني را که سعي کردند جوانان ما 

را غیر سیاسي بار بیاورند، لعن کرده اند.
نتیجه چنین وضع و رفتاري - ترس از ورود افراد 
به عرصه های سیاسی و ارائه تحلیل های مختلف - یا 
بي تفاوتي است یا تبعیت کورکورانه از کساني که در 
نظر آنها افکار، اندیش��ه ها، معیارها، ارزش ها و حتي 
اخالقیات باید وضع ش��ده و آماده در اختیارشان قرار 
گیرد که در این صورت، چاره اي جز ارائه تحلیل هاي 
کلیشه اي، یکنواخت، س��طحي و یک جانبه نیست و 
بهتر است عنوان »تحلیل« از کنار چنین برداشت ها 
و اس��تنباط هاي ش��خصي که تنها ح��دس و گمانی 

بیش نیست، برداشته شود.
در تحلیل مس��ائل مختل��ف، موقعیت جغرافیایي 
و  خصوصی��ات  ه��وا،  و  آب  وضعی��ت  )محی��ط(، 
ویژگي هاي قومي، قبیل��ه اي و نژادي، نوع حکومت، 
وضعیت اقتصادي، جمعیت، س��ابقه مدنیت، به ویژه 
فرهنگ حاکم بر آن و... مطرح می شود و مورد توجه 
ق��رار می گیرد و با در نظر گرفتن این عناصر و موارد 
اس��ت که تحلیل صورت منطقي و مس��تدل به خود 
مي گی��رد. یک تحلیلگر خوب، معتق��د و توانمند که 
اراده و خواس��ت خداوند را س��بب اصلي و علت همه 
وقایع و حوادث مي داند، جای��گاه ویژه اي براي خدا، 
دین و معنویات در نظر مي گیرد. یک تحلیلگر معتقد 
و باورمن��د، عالوه بر مس��ائل مادي، س��نت هاي غیر 
قاب��ل تغییر الهي و امداده��اي خداوندي را نیز مؤثر 
و تعیین کننده می داند. اگر از این بحث غفلت ش��ود 
ی��ا به آن بي توجهي ش��ود، هرچند ظاه��ر تحلیل از 
واقعیت هایي حکایت مي کند، همین امر شاید باعث 
ش��ود هر شخصی با آنکه به درس��تي آن را باور کند، 

از ویژگي هـاي مهم یـک تحلیلگر 
خوب این اسـت که درباره مسائل 
اجتماعي با دقت و تأمل بیشـتر و 
احتیاط هـاي الزم اظهارنظـر کند. 
ارائه نظرها و تحلیل هاي سیاسـي 
بـدون مشـورت و تفکـر و در نظر 
گرفتـن همه جوانـب موضوع، کار 
افراد عامي، فاقـد توانمندی و قوه 

تحلیلگري است.
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وظیف��ه آم��وزش و پ��رورش جامعه پذیرک��ردن 
ک��ودکان و نوجوانان و کنترل اجتماعی آنهاس��ت تا 
جایی که برخی متفکران، آموزش و پرورش را نهادی 
برای تأمین هدف های ایدئولوژیک دولت ها می دانند 
و معتقدند مدرس��ه پایگاهی اس��ت که ف��رد را برای 
پذی��رش نظم موج��ود در جامعه آم��اده می کند. با 
توجه ب��ه اینکه در جامعه ما دین و سیاس��ت پیوند 
اساس��ی دارد و ذات مذهب ش��یعه سیاس��ی است، 
آموزش  و پرورش هم  باید بتواند در این راستا مطابق  
هنجارهای  جامعه  و نیز خواس��ت  و نیاز آن ، و در تراز 
جمهوری اس��المی، دانش آموزان را تربیت سیاس��ی 
کند و هدف آن  باید تربیت  انس��ان  با تراز ایدئولوژی 

شیعه باشد.
در ضرورت انجام تربیت سیاس��ی در مدرسه باید 
گفت، با توجه به تعریف سیاست که تدبیر امور است، 
تربیت سیاسی دانش آموزان باید ناظر بر چگونه تدبیر 
کردن ایران عزیز باشد. یکی از راهکارهای مهم برای 
تربیت سیاسی انجام پژوهش است. کشور عزیز ما در 
برخی موارد دچار آس��یب های فرهنگی ش��ده است. 
بای��د در آموزش و پ��رورش هم��راه دانش آموزان به 
پژوهش پرداخت که واقعاً علل عقب ماندگی ایرانی ها 
چیس��ت؟ جا دارد این پرسش به عنوان پرسش مهر 
از س��وی رئیس جمهور محترم مطرح ش��ود که علل 

عقب ماندگی ایران در برخی موارد چیست؟

اینک��ه در اخب��ار می ش��نوید 70ه��زار میلیارد 
تومان ف��رار مالیاتی در ایران وجود دارد؛ بیش��ترین 
تلفات جاده ای در ایران اتف��اق می افتد؛ آمار رانت و 
اختالس رو به افزایش است؛ دروغ و ارتشا در جامعه 
ش��یعی وجود دارد )ب��ه انقالب و مکت��ب و مذهب 
ارتباط��ی ندارد( ب��ه باورهای غلط��ی برمی گردد که 
به جان ایرانی ها رس��وخ کرده اس��ت. جامعه شناسان 
در پژوهش های انجام ش��ده به این نتیجه رس��یده اند 
که عل��ل عقب ماندگی ایرانیان این اس��ت که منافع 
ف��ردی آنان بر منافع جمعی تقدم دارد؛ مهارت مدارا 
و تحم��ل یکدیگر را نیاموخته اند؛ نه تنها تقدم منافع 
شخصی را بر منافع ملی زشت نمی دانند، بلکه آن را 

یک ضرورت و زرنگی قلمداد می کنند.
اگ��ر در آموزش و پ��رورش نقاط ضع��ف جامعه 
را شناس��ایی کنیم و در جهت رف��ع آن برآییم، اگر 
حقوق ش��هروندی را آموزش دهیم و... نگرش آنان را 
تغیی��ر دهیم )که اگر مالیات ندهند کش��ور و ملت و 
منافع ملی آس��یب می بیند( درحقیقت، کار سیاسی 
کرده ایم. فعالیت سیاس��ی در م��دارس باید علمی و 
دور از حب و بغض باش��د و به هیچ وجه نباید محل 
جانبداری از احزاب و یا جریان های سیاسی و تاخت 
و تاز آنان باشد. مربیان پرورشی باید امانتدار باشند، 
و در تربی��ت سیاس��ی ب��ه مباحث علم��ی و عقالنی 

بپردازند.

  علی انصاری، معاون پژوهشی و فرهنگی استان قزوین

واقعیت و علت اصلي )خداوند( را فراموش کند.
آخری��ن نکته  مهم و قابل تأم��ل که تأکید بر آن 
مي تواند درس��تی، کامل و جامع بودن تحلیل ها را تا 
حدودي تضمین کند، عنایت ویژه بر نقش و اهمیت 
»اراده ش��خصي و جمعي« و »اقدام عملي افراد« در 
قالب گروه ها، احزاب یا در بهترین حالت خود، یعنی 
ملتي اس��ت که پدیده سیاس��ي و اجتماعي در بین 
آنه��ا رخ داده یا وقوع آن محتمل بوده، ولي به انجام 

نرسیده است.
یکي از س��نت هاي اله��ي و مصرح کت��اب الهی 
این اس��ت که خداوند سرنوشت هیچ قومي را تغییر 
نمي دهد، مگر خودش��ان اراده کنن��د.)7( اگر اراده و 
خواس��ت افراد در نظر گرفته نش��ود، مبناي تحلیل 
هرچند به ظاهر مس��تحکم و زیبا جل��وه کند، چون 
مبن��ای اصلی بحث ناقص اس��ت، نتیجه گیري از آن 
جز ات��الف منابع و گمراهي نتیج��ه دیگري نخواهد 
داش��ت. ملتي که خویشتن خویش را یافته و از الک 
»بي خ��ودي« بیرون آمده باش��د و بخواهد بر روندي 
تأثیر بگذارد یا موقعیت و نظامي را تغییر دهد. نمونه 
بارز آن انقالب ش��کوهمند اس��المي اس��ت، با آنکه 
روزي س��رزمین ایران را »جزیره ثبات« مي نامیدند، 
در ان��دک زماني با بازیابی هوی��ت واقعي خویش به 
توفاني س��همگین تبدیل ش��د و در نتیجه، اس��اس 
حکومت  استبدادی و طومار منافع نظام های سلطه گر 
را در منطقه درهم پیچید؛ دیگر موقعیت جغرافیایي، 
وضعی��ت زندگ��ي و امکانات مادي ص��رف نمي تواند 

اولویت و اهمیت زیادي داشته باشد.
به عن��وان کالم آخ��ر، می توان نتیج��ه گرفت که 
»واقع بیني«، دوري از »اغراض ش��خصي«، داش��تن 
»تقواي سیاس��ي«، دوري از »ظن و گمان«، »پرهیز 
از پی��روی کورکوران��ه«، در نظ��ر گرفت��ن »اراده و 
مش��یت الهی« و »اراده و خواس��ت خ��ود افراد« از 
جمل��ه مهم ترین اصول، ویژگي ها و عناصر دخیل در 
تحلیل مس��ائل سیاس��ي و اجتماعي است که بدون 
حصول این ویژگي ه��ا و بي توجهي به آنها، تحلیل و 
تحلیلگر مس��ائل سیاسي و اجتماعي را با مشکالت و 

دشواري هاي متعددي روبه رو خواهد کرد.
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نکته دیگری که الزم اس��ت ب��ه آن پرداخت این 
اس��ت که باید س��ازوکاری  انتخاب  شود تا آموزش و 
پ��رورش از حال��ت متمرکز خود خارج ش��ود تا طی  
آن  دانش آم��وزان بتوانند در فرآین��د تعلیم و تربیت 
مش��ارکت داش��ته باش��ند، این کمک خواهد کرد تا 
ش��یوه های حکومت داری را از هم��ان دوره ابتدایی 

تمرین کنند.
یک��ی از م��وارد و موان��ع و آس��یب های تربی��ت 
سیاس��ی دانش آم��وزان در ح��ال حاض��ر در برخی 
مدارس مدیرانی هس��تند که به ش��یوه های س��نتی 
م��دارس را مدیری��ت می کنند و طرف��دار حاکمیت 
فردی و اس��تبدادی هس��تند. ممکن است برخی از 
معلم��ان هم طرفدار این مدل مدیریت باش��ند. باید 
به این عزیزان گفت، دوره پادش��اهان به سر رسیده 
و امروز دنیا، دنیای تعامل، مش��ارکت و اس��تفاده از 
همه ظرفیت های درون سازمانی است. مدرسه ای که 
سیس��تم از باال ب��ه پایین دارد، امکان ن��دارد در آن 

تربیت سیاسی کرد.
مدرس��ه باید مانند یک جامعه باشد. برای مثال، 
حت��ی ممکن اس��ت در ای��ن جامع��ه کوچک گاهی 
شکاف بین معلم و دانش آموز و مدرسه به وجود آید. 
تقویت شوراهای دانش آموزی می تواند گام مؤثری در 

ترمیم این شکاف ها باشد.
و...  قانون م��داری  م��دارا،  مخال��ف،  تحم��ل 
مهارت هایی است که مسئوالن و احزاب ما به آن نیاز 
دارن��د و جای درونی کردن آن هنجارهای سیاس��ی 
در آم��وزش و پرورش اس��ت. متأس��فانه در این باره 
آسیب های فراوانی را در حوزه مدیریتی کشور شاهد 
هستیم. خوبی شورای های دانش آموزی این است که 
ش��رایطی  را فراهم  می کند تا طی  آن  حداقل  قدرت  
تطبی��ق  اعضای  خویش  را باال بب��رد. باالبردن قدرت  
انطب��اق  فرد، او را واقع بین و اهل تعامل خواهد کرد. 
و این همان س��رمایه ملی اس��ت که باید در مدارس 

تولید شود و جامعه بشدت به آن نیاز دارد.
در ادام��ه چن��د راه��کار ب��رای تربیت سیاس��ی 

دانش آموزان ارائه می شود:
- برگزاری گفتمان های سیاس��ی و کرس��ی های 
آزاداندیش��ی در م��دارس فرصت خوبی اس��ت تا به 

پرسش ها و شبهات سیاسی آنان پاسخ داده شود.
- تدوین کتاب تربیت سیاسی در ساعات پرورشی 

متوسطه دور دوم.
- چاپ بولتن های سیاسی دانش آموزی با رعایت 

تمامی جوانب.
- چ��اپ روزنام��ه دی��واری سیاس��ی ب��ه تعداد 
دبیرس��تان های کش��ور از س��وی معاونت پرورشی و 

فرهنگی وزارتخانه.
ب��ا توج��ه به اینک��ه تربی��ت فرآیندمدار اس��ت، 
رها ک��ردن ش��ورای های دانش آموزی بع��د از اتمام 
دبیرستان و خارج ش��دن از مدارس آسیب زا خواهد 
بود. الزم اس��ت سازوکاری تعریف ش��ود تا در سایر 
مراکز علمی از اعضای ش��ورای دانش آموزی استفاده 
ش��ود. درحقیقت، عضو شورا بودن جزو روزمه کاری 

دانش آموزان قلمداد شود.
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