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عالوه بر سایت 
نشریه، نسخـه 
دیجیتال پنجره 
را می تـوانیـد از 

سـایت طاقچـه  
به آدرس زیر دریافت کنید:



عاشورا و قیام امام حسین )ع( هندسه عجیبی دارد. یک دستگاه کامل، مولد 
و تاریخ ســاز که می تواند ابعاد و الیه  های گوناگونی را پوشــش دهد. انقالب 
حســینی یک منظومه فراگیر و فرا دینی اســت که می تواند تا قیام قیامت 
نقش آفرین و انسان ساز باشد. برای تحلیل و شناسایی این هندسه می توان از 

چند نکته زیر استمداد طلبید. 

محور اول( عاشورا، تجلی تمام اسالم
موضوع عاشــورا یک موضوع پر ابهت، فاخر و پیچیده اســت. اما در یک کالم 
می توان این موضوع را در یک گزاره خالصه کرد: »عاشــورا تجلی تمام اسالم 
اســت«. این ادعای بزرگ، هم در تجربه عملی و تاریخی اسالمی، اثبات شده 
است و هم می توان مویدات فراوانی در حوزه اندیشه و منطق برایش فراهم آورد. 
کمتر پدیده یا اتفاقی یافت می شود که بتواند همسان با ماجرای امام حسین )ع( 
همه اسالم را نشان بدهد. شاید اصلی ترین موضوع مشابه، مسئله »حج« باشد. 
حج نیز نمایشگر عصاره و چکیده اندیشه و عمل اســالمی است؛ با این تفاوت 
که حج در حوزه معنا های نمادین اقدام به بازتولید اندیشه اسالمی کرده است، 
آنچنان که بخشی از مناسک و اعمال وضع شده در حج، تقلیدی است از حرکت 
ابراهیم )ع( در راستای عبادت خدا، اما در قیام امام حسین)ع(، اسالم به معنای 
حقیقی و عینی نمود پیدا می کند. این حرکت آنچنان ظرفیتی دارد که می تواند 
در مقام عمل، هر آن چیزی را که اسالم مدعی آن بوده، نمایش دهد. شاید بعد از 
جریان عاشورا، تنها پدیده ای که خواهد توانست این مسیر را تکرار کند، مسئله 

مهدویت است. آنچنان که اندیشه مهدوی، حرکت امام زمان 
)ع( نیز دنباله روی مسیر حســینی است: »این الطالب بدم 

المقتول بکربال«. 
از برخی بزرگان جمله مهمی نقل شده است: اگر می خواهید 
اســالم را ثبوتا درک کنید به اصول عقاید اسالمی )توحید، 
نبوت، معاد و...( مراجعه کنید، اما اگر می خواهید از اســالم 
اثباتی و واقعی خبر بگیرید به قیام امام حسین )ع( نگاه کنید. 

محور دوم( عاشورا؛ حرکتی سیاسی
عاشورای حسینی، نظام سیاسی اسالم را احیا کرده است. 
حرکت امام حســین )ع( به تمام معنا، نمونه کاملی از یک 
حرکت و خیزش سیاســی بــود. شــاید از خنده آورترین 
ادعا های این روزگار آن اســت که امام حســین )ع( کاری 
به سیاست نداشته است. یک مرور ســاده و چند خطی از 
قصه کربال گواهی می دهد ایــن حرکت، یک مبارزه جدی 
و همه جانبه سیاسی بوده است. یک انسان کامل، معصوم و 
در اوج ارتباط با خدا، با تمام یاران و خانواده اش در برابر یک 
حکومت فاسق ایستادگی می کند و حکومت با تمام نیروی 
قاهره خود، آن هــا را در یک نصــف روز قتل عام می کند. 
آیا این تقابــل را می توان به چیزی جز مســئله دخالت در 

سیاست، معنا و تفسیر کرد. 

محور سوم( عاشورا؛ جدال با تغییر مالک ها
بعد از ظهر عاشورا در دقایق آخر، حسین )ع( طفل شــش ماهه خود را روی 
دست بلند و به نقل از برخی روایت  های تاریخی از سپاه دشمن برای این فرزند 
تشنه و نیمه جان، آب طلب می کند. دشمن در برابر این خواست حسین )ع( 
با شلیک یک تیر سه شعبه، گوش تا گوش سر طفل را می برد و سرخی خون 
یک شهید خردسال را در پرونده عاشورا حک می کند. تفسیر این اتفاق ساده 
نیست. اتفاق چیست و کار به کجا رسیده است که اباعبداهلل )ع( ناچار می شود 

برای مقابله با حکومت، حتی فرزند چندماهه خود را قربانی کند؟ 
قاعدتا مسئله باید به غایت بغرنج و پیچیده باشد. صحبت از یک انحراف جدی 
در حکومت وقت است که امام حســین )ع( برای اصالح آن راهی جز انتخاب 
این روش ندارد. آن انحراف چیســت؟ حکومت به ســردمداری یزید به یک 
توطئه بزرگ مبادرت کرده بود. او می خواســت معیار ها و مالک ها را جابه جا 
کند. حســین )ع( حرفش آن بود که ما نباید اجازه بدهیم مالک  های حق و 
باطل جابه جا شود. چگونه می شود متصدی حکومت خودش سگ باز باشد، 
شرابخوار باشد، در مألعام مرتکب فسق و فجور شود و آن وقت دینداری رونق 
داشته باشــد. اگر این روند خطرناک ادامه پیدا کند در آینده چیزی از معنای 
حقیقی اسالم یافت نمی شــود. برای همین، موقعی که شنید یزید از او بیعت 
می طلبد فرمود: »و علی االسالم السالم«، یعنی باید با این روند کم کم با اسالم 
خداحافظی کرد. پس آن چیزی که حســین )ع( را تمام قد و قامت به میدان 
می کشد، خطر جابه جایی معیار ها و مالک هاســت. لطفی که حسین )ع( به 
تاریخ می کند آن اســت که با این حرکت اعتراضی، ترازی از 
حفظ معیار ها ارائه می دهد. همان گونــه که امام علی )ع( در 
طول تاریخ ترازی پایــدار از حکومت داری به جا گذاشــت، 
فرزندش حسین )ع( هم ترازی از مبارزه با انحراف و کجروی 
به یادگار گذاشــت. مقابله با انحراف دین، یکی از اصلی ترین 
فلسفه  های حرکت امام حســین )ع( است. ایشان در سخنی 

می فرماید: 
رســول خدا )ص( فرموده اســت: هر کس حاکم و پادشاه 
ســتمگری را ببیند که حرام  های خدا را حــالل و پیمان و 
تعهد الهی را شکسته، با سنت رسول خدا مخالفت می ورزد 
و در میان بندگان خدا با گناه و تجاوز و ســتم رفتار می کند 
و هیچ گونه تغییر و تحولی نیابد و بی توجه باشــد و با سخن 
و عمل خود، بــه او اعتراض نکند، حق خداســت که او را به 
سزای سکوت و بی توجهی اش برساند و او را وارد دوزخ کند. 

)بحاراالنوار، ج 44، ص 381(
واقعیت و ماهیت حکومت اموی آن است که می خواهد حالل 
خدا را حرام و حرام خدا را حالل کند، برای همین اســت که 
یک مصلح اجتماعی باید با تمام قوا در برابر این تغییر بنیادین 
معیار ها به پا خیزد. این جنس انحراف آنچنان خطرناک هست 
که این حد از ایســتادگی و هزینه دادن را می طلبد. پس اگر 
بپذیریم حســین )ع( الگوی همه آدم  های دردمند و صاحب 

شش محور در تفسیر ابعاد عاشورا

سـرآغـاز

دکتر عطاءاهلل رفیعی آتانی
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جابه جایی معیار ها 
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لطفی که 
حسین)ع( به 

تاریخ می کند آن 
است که با این 

حرکت اعتراضی، 
ترازی از حفظ 

معیار ها را ارائه 
می دهد



دغدغه اســت، باید باور کنیم هر کس در هر جای تاریخ با این مســئله و آفت 
مواجه شد باید حرکتی از جنس عاشورا انجام دهد. 

محور چهارم( عاشورا؛ مفهومی فرادینی
در حوزه ارتباطات بین الملل اسالمی سه سوژه مهم قابل تبلیغ و تبیین داریم. 
غدیر، عاشورا و مهدویت. تبلیغ در حوزه غدیر، مشکالت و سختی  های خاص 
خود را دارد چراکه محصور به اعتقادات شیعه است. مسئله مهدویت هم جزو 
اموری است که همه ادیان به آن باور دارند، اما این باورمندی مملو از ابهامات 
و کلی گویی هاست، آنچنان که نمی تواند به ســادگی، خط کشی  های شفاف 
عقیدتی ارائه کند، اما مسئله عاشــورا از نفوذ فراگیر و جهانی برخوردار است 
چراکه قیام عاشورا، یک ظرفیت فرادینی و انسانی ارائه می کند. ظرفیت این 
حادثه فراتر از ظرفیت عملی مسلمان هاست. امام حسین )ع( تنها پدیده ای 
است که هم مخصوص ماست و هم برای همه انسان هاست؛ اینکه عزتمندانه 
در برابر ظلم بایســتی، مضمون جذاب و انگیزش بخشی است که هر آدمی، 
ولو اینکه به انبیاء آسمانی اعتقاد نداشــته باشد، می تواند با آن همراهی کند 
و سهم خود را از آن بردارد و حســین )ع( کامل ترین و عینی ترین نماد ظلم 
ستیزی است. فلذا درباره امام حسین )ع( حتما نیازی نیست با آدم  های دیگر، 
با ادبیات شریعتمدارانه صحبت شود، بلکه زبان مشترک، همان زبان فطریات 

انسانی است. 
فریاد های »لبیک یا حسین« ســید حســن نصراهلل در جمع مردم لبنان و 
اشتیاق مردمان مسیحی در برابر این نصرت جویی، موید این ادعاست. فراتر 
از آن، خود حضرت هم در کالم نورانی شــان خطاب به ســپاه دشمن عتاب 
می کند اگر دین ندارید الاقل، آزاده باشــید. بدان معنا که آزادگی و حریت، 
فاکتور کفایت کننده ای است برای فهم حرکت حسینی. پس عمال شهادت 
ظلم ستیزانه امام حسین )ع(، انســانی ترین کاری است که در اوج دینداری، 

دیندارترین آدم در این عالم کرده است. 

محور پنجم( عاشورا؛ یک دستگاه انسان ساز
امام حسین )ع( یک دستگاه انسان سازی درســت کرده که تا انتهای تاریخ، 
به پرورش و تربیت انســان ها مشغول است. مدرســه ای به وسعت تاریخ و با 

جمعیت همه بشر با هر دیدگاه و مکتب و مرام. ردپای کربال، 
در همه قرن  های پس از 61 هجری دیده شده است. 

یکی از بهتریــن ردیابی  های این پدیــده در جریان انقالب 
اسالمی مشاهده می شود. تردیدی در این سخن نیست که 
انقالب اسالمی ایران از امام حســین )ع( الگو گرفته است. 
این شور انقالبی و حماسی که در نهاد شیعه نهفته است، به 

تمام معنا مرهون و مدیون عاشوراست. 
تعبیر لطیفی اســت کــه می گوید اگر بتوانید با ســرنگی، 
ارزش  های منبعــث از حرکت امام حســین )ع( را از پیکره 
جامعه ایران، بیرون بکشــید دیگر هیچ چیــز برایش باقی 
نمی ماند. همین الهام گیری و تاثیر را می توان در هشت سال 
دفاع مقدس مشاهده کرد. رجوع به درون مایه رزمندگان و 
فرماندهان، اثبات می کنــد در لحظه لحظه و ذره ذره جهاد 
هشت ساله، روح حاکم، روح حسینی بوده است. تقریبا هیچ 
وصیت نامه شهیدی نیست که در آن ذکری از ماجرای امام 

حسین )ع( نشده باشد. 
خاطــرات رزمندگان و جانبــازان و آزادگان ما سرشــار از 
مفاهیم عاشورایی است. اشعار و نوحه  های جبهه، به وضوح 

این مسئله را نشان می دهد. در خاطرات جبهه آمده است رزمنده جوانی بود، 
12، 13 ساله که به شدت مجروح شده بود، در تلویزیون دید صدام به زیارت 
ضریح امام حسین )ع( رفته اســت. عصبانی شد و با لحنی عصبانی گفت من 
قســم می خورم در لحظه ای که صدام به زیارت رفته، امام حســین )ع( آنجا 
نبوده است، مگر می شود امام حسین )ع( باشد و یک ظالم قاتل، به حضور او 
برسد. حسین )ع( در برابر ظلم سکوت نمی کند. این باور یک نوجوان بسیجی 

است. 
حتی خیلی وقت ها بســیجی ها برای تعیین و انتخــاب رفتار های خاص در 
میدان نبرد، از تفسیر اتفاقات عاشــورا مدد می گرفته اند. به عنوان نمونه این 
خاطره قابل تامل اســت: فرماندهان می خواســتند گروهی از رزمندگان را 
از پیشــروی نظامی منع کنند اما آن ها آنچنان شــوق جهاد داشتند که این 
منع را قبول نمی کردنــد. رزمنده ای خطاب به بقیه گفت امام حســین )ع( 
که می خواســت به میدان برود به خواهرش زینب فرمود عبداهلل بن الحسن 
را نگهداری کن تا خودش را به میدان نرساند، اما نهایتا عبداهلل با تقالی فراوان 
خودش را از دست حضرت زینب رهانید و به امام حسین )ع( رساند و شهید 
شــد. حضرت زینب وظیفه اش ممانعت بود و عبداهلل وظیفه اش تالش برای 
حرکت. این قاعده برای ما هــم تطبیق دارد. ما هم باید بــه وظیفه خود که 
حرکت به ســمت میدان اســت عمل کنیم و به ممانعت فرماندهان توجهی 

نکنیم. 
پس به معنای واقعی اگر عقالنیت برآمده از عاشورا نبود، انقالب اسالمی ایران 

شکل نمی گرفت و در مدیریت دفاع مقدس توفیقی حاصل نمی شد. 

محور ششم( عاشورا، یک هندسه کامل
هندسه عاشورا، کامل و جامع است. همه چیز به درستی سر جای خود سوار 
شده است. انگار یک معماری دقیق و صحیح پشت ماجرا نهفته است. فرض 
کنید اگر در ماجرای عاشــورا، اتفاقی مثل توبه حر نبود یــا تاریخ فراموش 
می کرد آن را روایت کند، آن وقت همه احساس می کردند یک چیزی از این 
حادثه کم است. اگر ماجرای صبوری و مدیریت حضرت زینب )س( نبود، یا 
مجاهده حضرت عباس )ع( در این حادثه رخ نمیداد، این دستگاه انسان ساز 
چیزی کم داشت. انگار دستی نشسته و این منظومه را ذره 

ذره درست کرده است. 
در تفسیر عاشورا و الگوگیری باید به همه ابعاد این معماری 

توجه و دقت کرد و ضلع به ضلع آن را بازتولید کرد. 

نتیجه
ما با امام حســین )ع( حی و حاضر مواجهیــم، نه یک امام 
حسین )ع( تاریخی. تنزل دادن عاشورا به یک امر تاریخی 
و قدیمی، یک ظلم مضاعف اســت. ما برای زندگی معمول 
خود و برای پیشــبرد اهداف زندگــی اجتماعی خودمان 
به شــدت نیازمند حضور اندیشــه حســینی و آموزه  های 
عاشورایی هستیم. تجربه انقالب اســالمی هم نشان داده 
است هر جا در مدیریت اجتماع به آموزه  های محرم متوسل 
شده ایم موفقیت کسب کرده ایم و هر جا از آن مفاهیم بهره 

نگرفته ایم دچار آفت و عقبگرد شده ایم. 
پس باید مسئله عاشورای حســینی را چه در بعد ارزشی و 
معنوی و چه در بعد اجتماعی و مدیریتی، به صورت جدی 

مطالعه و دنبال کنیم  

درباره 
امام حسین)ع( 

حتما نیازی 
نیست با 

آدم  های دیگر، 
با ادبیات 

شریعتمدارانه 
صحبت شود، 

بلکه زبان 
مشترک، همان 

زبان فطریات 
انسانی است
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به صالح کشور
 مجید محرابی دلجو

موضوع توصیه انتخاباتی رهبر معظــم انقالب به محمود 
احمدی نژاد و پاســخ دیرهنگام رئیس جمهور سابق به این 
توصیه به مهم ترین خبر داخلی کشور در هفته گذشته تبدیل 
شد. آنجا که رهبر معظم انقالب با اشاره به توصیه خودشان به 
احمدی نژاد برای حضورنیافتن در انتخابات فرمودند: »ما هم 
اوضاع کشور را خب، غالبا بیشتر از اغلب افراد آشنا هستیم. 
آدم  ها هم، به خصوص آدم  هایی که صد ها جلسه با ما نشستند 
و برخاستند، بیشتر و بهتر از دیگران می شناسیم. با مالحظه  
حال مخاطب و اوضاع کشــور به یک آقایی انســان توصیه 
می کند که آقا شما اگر در این مقوله وارد شدید، این دو قطبی 
در کشور ایجاد می شود. دو قطبی در کشور مضر است به حال 

کشور. من صالح نمی دانم شما وارد بشوید«.
این برای اولین بار نیست که رهبر معظم انقالب یک شخص، 
یک جریان و کشور را از ورود به عرصه دو قطبی  های کاذب و 
مضر منع می کنند. اما منظور رهبر معظم انقالب از دوقطبی 
در بیانات روز یکشــنبه چه بود؟ انتخابات 96 چه مختصاتی 
می تواند داشته باشد؟ بالفاصله بعد از انتشــار بیانات رهبر 
معظم انقالب و منع ایشــان از دو قطبی، عبداهلل شهبازی، 
کارشناس تاریخ سیاسی نوشت: »انتخابات ریاست جمهوری 
96 ایران با انتخابات 88 یا 84 و ماقبل آن یک تفاوت اساسی 
دارد کــه به فضای خــاص منطقه خاورمیانــه بازمی گردد. 
تصورم، به عنوان کســی که دنبال می کنم اخبار منطقه را، 
این است که سناریوی مفصلی نوشته شــده برای انتخابات 
96 ایران که محوریت آن همین دوقطبی کردن جامعه است 
و ایجاد تعارضی شبیه به ســال 1388 که این بار کار را تمام 
کند. به گمان من، رهبری با اشــراف بر این مسائل حرکت 
بزرگی کردند و سناریوی طراحی شده را به هم زدند. طراحان 

مجبورند سناریوی خود را بازنویسی کنند«. 
آیا انتخابات خود عرصه دوقطبی ها نیست؟ پاسخ این سوال 
را هم می توان در بیانات قبلی رهبر انقالب جست وجو کرد: 
»خب، انتخابات مسابقه اســت؛ معلوم است در مسابقه همه 

تــالش می کنند برنده بشــوند، همه تــالش می کنند جلو 
بیفتند؛ طبیعت مســابقه، شور و نشــاط و دوندگی و مانند 
این هاست؛ انتخابات مســابقه است؛ یکی جلو می افتد، یکی 
عقب می ماند؛ این دشــمنی نیســت، این عناد نیست، این 
دوقطبی شــدن نیســت. مرتبا در رادیو ها و در تلویزیون  ها 
و در رســانه  های گوناگونشــان خبر از دوقطبی شدن ملت 
ایران  ـ  یعنی دودســتگی ای که با همدیگر دشمنند و علیه 
هم تالش می کننــد  ـ  می دهند. بله، در ایران اســالمی یک 
 دوقطبی ای وجــود دارد؛ دوقطبــی انقالب و اســتکبار«. 

) 1394/12/05، بیانات در دیدار مردم نجف آباد(
با این حال در انتخابات 92 برخی نامزد ها هم به دوقطبی  های 
مضر دامن زدند. دو گانه »موافق مذاکره« و »مخالف مذاکره« 
از جمله دو قطبی  های کاذبی بود که در انتخابات سابق بین 
سعید جلیلی و حسن روحانی شکل گرفت و عمال ادامه آن 
می توانســت انتخابات را به ســمت یک رفراندوم هسته ای 
ســوق بدهد. موضوعی که رهبر معظم انقالب هم در یکی از 
سخنرانی  های خودشان به آن اشــاره کردند و فرمودند: »در 
ایران هیچ کس نیست که نخواهد مسئله هسته ای حل بشود 
و با مذاکرات حل بشــود«. )1394/04/02، بیانات در دیدار 

مسئوالن نظام(

یا همان زمان ایشــان فرمودند: »ما دنبال توافقیم. اگر کسی 
بگوید که در مســئولین جمهوری اســالمی کســی هست 
که توافق را نمی خواهــد، خالف گفته. ایــن را همه بدانند. 
مســئوالن جمهوری اســالمی )بنده، دولت، مجلس، قوه 
قضائیه، دستگاه  های گوناگون امنیتی، نظامی، غیره( همه در 
این جهت متفقیم و موافقیم که توافــق باید انجام بگیرد. در 
این جهت هم باز همه متفقند که این توافق باید عزتمندانه 
باشد، مصالح جمهوری اســالمی به دقت و با وسواس باید در 
آن رعایت بشود. در این هم هیچ اختالفی نیست«. )94/2/4، 

بیانات در دیدار مسئوالن نظام(
قطب بندی در بیانــات رهبر معظم انقــالب تنها به معنای 
اختالف دیدگاه و انتقاد داشتن گروهی به گروه دیگر نیست. 
قطب بندی هنگامــی رخ می دهد که ایــن اختالف به نزاع، 
درگیری و تقابل بینجامد و با تحریک احساسات طرفداران 
و حامیان، آن  ها را علیه گروه دیگــر تحریک کنیم. در نگاه 
رهبر معظم انقالب حتی قطب بندی اصالح طلب و اصولگرا 
اگر به تحریک احساسات طرفدران منجر شود مذموم است:  
»بنده دعوای اصالح طلب و اصولگــرا را هم قبول ندارم. من 
این تقســیم بندی را غلط می دانم. نقطه مقابــل اصولگرا، 
اصالح طلب نیست. نقطه مقابل اصالح طلب، اصولگرا نیست. 
نقطه  مقابل اصولگرا، آدم بی اصول و الابالی است؛ آدمی که به 
هیچ اصلی معتقد نیست، آدم هرهری مذهب است... نقطه  
مقابل اصالح طلبی، افساد اســت. بنده معتقد به اصولگرای 
اصالح طلبم؛ اصول متین و متقنی که از مبانی معرفتی اسالم 
برخاســته، با اصالح روش  ها به صورت روزبــه روز و نوبه نو«. 
)1384/2/19، بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان استان 

کرمان(

چرا از پشت بلندگو؟ 
ماجــرای تصمیم احمدی نــژاد برای حضــور در انتخابات 
ریاست جمهوری از ســفر های اســتانی او از جمله سفر به 
آمل، خرمشــهر، زنجان و... آغاز شــد. با این حال اطرافیان 

در انتخابات 92 
برخی نامزد ها هم به 

دوقطبی  های مضر دامن 
زدند. دوگانه »موافق 

مذاکره« و »مخالف 
مذاکره« از جمله 

دوقطبی  های کاذبی بود 
که در انتخابات بین سعید 

جلیلی و حسن روحانی 
شکل گرفت

گزارش ویژه
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وی از جمله علی اکبر جوانفکر اصرار داشتند که این سفر ها 
انتخاباتی نیست و برای تبیین گفتمان امام و رهبری انجام 
می شــود. نامه محمود احمدی نژاد روز سه شنبه گذشته به 
رهبر معظم انقالب و اشــاره او به محتــوای دیداری که وی 
با رهبر انقالب داشته نشــان می دهد که سفر های او مقدمه 
حضورش در انتخابات بوده است. او در این نامه اشاره می کند 
که در دیدار با رهبر معظم انقالب از تصمیم خود برای حضور 

در انتخابات سخن می گوید. 
او خطاب به رهبر انقالب نوشته است: »اینجانب برنامه  های 
تبیین انقالب در سراسر کشور را تشــریح کردم، پس از آن 
حضرت عالی توصیــه فرمودید که در ایــن دوره مصلحت 
نیست بنده در انتخابات شرکت نمایم و اینجانب نیز تبعیت 
خود را اعالم کردم«. با ایــن حال محمود احمدی نژاد بعد از 

این دیدار سفر های خود را قطع نمی کند و ادامه می دهد. 
در واقع اصرار احمدی نژاد برای انجام سفر های استانی خود 
تا زمانی کــه نظر رهبر انقالب از تریبون علنی اعالم نشــد، 
جای ســوال دارد؟ او با وجود توصیه ای که رهبر انقالب نهم 
شهریور داشت، 28 شهریور و در واقع 20 روز بعد از توصیه 

مقام معظم رهبری سفر خود به گرگان را انجام داد. 
خبرگزاری تســنیم در این باره نوشــته بود: »در خبر اولیه 
مطرح شــده بود که رهبر انقالب خواســته بودند این نظر 
ایشــان توســط خود آقای احمدی نژاد بــه هوادارانش و 
همچنین نیرو های انقالب به نوعی اطالع رسانی شود. با این 
حال وی همچون برخی موارد دیگر در این مسئله نیز به نحو 
دیگری عمل کرد و همین مســئله موجب بــروز تردید ها و 

شبهات فراوان در میان بدنه نیرو های انقالب شد. 
محمود احمدی نژاد نه تنها نظــر صریح رهبر معظم انقالب 
درباره کاندیداتوری خود را به اطالع هوادران نرســاند، بلکه 
حتی از گوشــه و کنار خبر می رســید که در برخی موارد با 
یک سری اشــارات و الفاظ، غیرمستقیم این موضوع را رد یا 
حداقل با ســکوت خود در جهت دامن زدن به تردید عمل 

کرده است. 
نشان به آن نشــان که با وجودی که این دیدار نهم شهریور 
انجام شــده بود و اوایل مهرماه محمدرضــا باهنر، دبیرکل 
جبهه پیروان خط امام و رهبری از منــع احمدی نژاد برای 
حضور در انتخابات ســخن گفــت، علی اکبــر جوانفکر و 
عبدالرضا داوری دو چهره نزدیک بــه احمدی نژاد به باهنر 
تاختند و گفتند که: »مگر آقای باهنر مســئول نشر مطالب 
مربوط به مقام معظم رهبری اســت؟« جوانفکر گفته بود: 
این سوال برای ما هم وجود دارد که مطالب مربوط به رهبر 
انقالب چطور از مجاری دیگری منتشر می شود. اگر مطلبی 
به رهبری نســبت داده شده، دفتر ایشــان اگر الزم بدانند 
توضیحاتی می دهند. اشــخاص دیگر نبایــد در این زمینه 

اظهارنظر کنند و من هم نباید اظهارنظری داشته باشم. 
یا ایــن نزدیــکان احمدی نــژاد از توصیه رهبــر انقالب به 
احمدی نژاد خبر نداشته و احمدی نژاد این توصیه را حتی با 
نزدیکان خود هم در میان نگذاشــته بود یا خبر داشتند و با 

انکار ماجرا، دنبال تئوری »دو لب مبارک« بودند. 

تئوری دو لب مبارک
برای اولین بار نیســت که توصیه  های محرمانه رهبر معظم 
انقالب به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ســابق از یک 
تریبون،  علنی می شــود. روز یکشــنبه گذشــته این اتفاق 
دوباره تکرار شــد و رهبر انقالب با پایان دادن به تمام حرف 
و حدیث  هایی که در یک ماه گذشته در گوشه و کنار درباره 

توصیه انتخاباتی شــان به احمدی نژاد مطرح می شد، و برای 
جلوگیری از دوقطبی  های کاذب در کشــور فرمودند: »یک 
نفری، یک آقایی آمده پیش مــن، من هم به مالحظه  صالح 
حال خود آن شخص و صالح حال کشور به ایشان گفتم که 
شما در فالن قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید، 
گفتیم صالح نمی دانیم ما شما شــرکت کنید... . بله، ما این 
توصیه را به یکی از آقایان، به یکی از برادران کردیم. خب حاال 
این مایه  اختالف بشود بین برادران مومن، یکی بگوید فالنی 
گفته، یکی بگوید نگفته، یکی بگوید چرا پشت بلندگو نگفته؟ 

خب حاال این هم پشت بلندگو...«. 
»این هم پشــت بلندگو« کنایه ظریفی به تئوری ای بود که 
دوســتان و حامیان احمدی نژاد از ســال 84 جا انداخته اند، 
تئوری ای که تاکید می کرد »ما باید حرف رهبر انقالب را از دو 
لب مبارک بشنویم«. این تئوری استدالل دیگری هم پشت 
خود دارد که معتقد اســت: »رهبر انقالب مدیریت می شود 
یــا اطرافیان رهبر انقالب، ایشــان را وادار بــه موضع گیری 
می کنند«. اینچنین هم هست که یکشنبه گذشته در ادامه 
ســخنان رهبر معظم انقالب و از زبان ایشان در پاسخ به این 
دیدگاه های حامیان احمدی نژاد می شنویم که »اینی هم که 
حاال بگویند که فالنی ]رهبری[ تحت تاثیر زید و عمرو و بکر 
و... است؛ نه، این حرف  ها چیست؟ بنده از زید و عمرو و بکر و 

این ها هم بیشتر اطالع دارم«. 
ماجرای این دولب مبارک در واقع ریشه در تشویق اطرافیان 
احمدی نــژاد برای پشــت کــردن به تصمیمات شــورای 
هماهنگی انقالب و احســاس تکلیف وی بــرای حضور در 
انتخابات داشت. حسین فدایی، دبیرکل جمعیت ایثارگران 
انقالب اســالمی درباره این احســاس تکلیف احمدی نژاد 
و ســوال ایشــان از رهبر معظم انقــالب و توصیه رهبری 
به ایشان در سال 84 می گوید: »قرار شــد همان  ساز و کار 
قبلی رعایت شود و برای مقبولیت هم سنجش افکار عمومی 
صورت بگیرد؛ دو دستگاه سنجش گر و زمان بندی سنجش 
هم مشخص شد. قرار شــد تا 15 اردیبهشت سنجش کنیم 
و بعد تصمیم گرفتیم. در همین مســیر بودیــم که ادبیات 
آقای احمدی نژاد برای ما ســوال برانگیز شد. ایشان گفتند: 
»من تکلیف دارم که به صحنه آمده ام«. ما حســاس شدیم 
که تکلیف دارم یعنی چه؟! باالخره ما  ســاز و کاری تعیین 
کرده ایم. میثاقی هست، عهد و پیمانی هست، اصال رعایت 
این پیمان و اصول مورد توافق هم تکلیف اســت. جلسه ای 
گذاشــتیم، من آقای احمدی نــژاد، آقای دارابــی و آقای 
زریبافان. من از آقای احمدی نژاد ســوال کردم: »منظورتان 
از تکلیف چیست؟ آیا آقا به شما حرفی زده اند؟ ما هم جایی 
حرفی نگفته ایم که شما چنین احساســی داشته باشید«. 
گفت: »باید چــکار کنیم؟« گفتم: »اگر فکــر می کنید که 
تکلیفی دارید، باید بروید و از آقا سوال کنید«. قرار شد ایشان 

برود سوال کند. وقتی تعیین کردند، ایشان رفت و صحبت 
کرد و خودش به این جمع بندی رسید که کناره گیری کند 
و رئیس  ستاد آقای قالیباف شــود. وقتی آمد، سوال کردیم 
نتیجه مالقات چه شــد؟ چیزی نگفت؛ به من گفت: تو بگو! 
... گفتم من یک سری کلیات را می دانم اما شما باید بگویید. 
ما فقط می دانیم که شــما به این جمع بندی رسیده اید که 

کناره گیری کنید و رئیس ستاد آقای قالیباف شوید«. 
با این حال در همــان مقطع محمود احمدی نــژاد با وجود 
کســب تکلیف از رهبر معظم انقالب و تاکیــد اولیه اش به 

کناره گیری از انتخابات، مجددا وارد انتخابات می شود. 
حســین فدایی بعد ها با انتقاد شــدید از این رویه گفته بود  
»قدرت طلبی یعنی اینکه در جلســه شــورای هماهنگی 
نیرو های انقالب نشســته اند و همه آدم هــای حزب اللهی 
به ظاهر، که می گویند ما ذوب در والیت می شــویم، وقتی 
فهمیدند منظور و تکلیف این گونه نیست که جلو بروند، باز 
هم مخالف آن عمل کردند و این خروجی اش شد. این فضا را 
آن ها درست کردند. آیا حاال که چنین شد، هزینه اش را باید 

رهبری بپردازد؟«
ماجرای امتناع احمدی نژاد و یارانش از اعالم نظرات صریح 
رهبر انقالب در دوران ریاســت جمهوری اش هم تکرار شد. 
جایی که در ماجرای انتصاب اســفندیار رحیم مشــایی به 
معاون اولی ریاســت جمهوری خود، رهبر معظم انقالب در 
نامه ای محرمانه رئیس جمهور وقــت را از این موضوع نهی 
کردند، احمدی نــژاد گوش به توصیه رهبــر انقالب نداد تا 
اینکه محمد حســین ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس نهم 
نامه رهبر انقالب را علنی کرد و مشایی مجبور به استعفا شد. 
در ماجرای برکناری حیدرمصلحی، وزیر اطالعات در فرودین 
ماه ســال 90 هم همین ماجرا تکرار شــد و قضیــه 11 روز 

خانه نشینی احمدی نژاد به وجود آمد.
اما ماجرا های دیگری هم وجود داشــت که به هزینه تراشی 
برای بیت مقام معظم رهبری از ســوی یــک جریان خاص 
منجر شد. چنانچه در شهریورماه ســال 1394 وقتی باهنر 
از تصمیم کشــور برای تصویب برجام در مجلس خبر داد و 
گفت که این تصمیم در جلسه علی الریجانی رئیس مجلس، 
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و حجت االسالم 
والمسلمین اصغر حجازی از مسئوالن رده باالی بیت گرفته 
شده اســت؛  طیف خاصی که معتقد به شنیدن توصیه  های 
رهبر انقالب از زبان خود ایشــان بودند به انکار این تصمیم 
روی آوردند تا پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری 

در اطالعیه ای اعالم کرد:
با توجه به انعکاس مطالبی در خصــوص دیدگاه ها و نقطه 
نظر های مقام معظم رهبــری )مدظله العالی( نســبت به 
جمع بندی مسائل هســته ای در فضای رسانه ای و مجازی 
کشور، به این وسیله رســما اعالم می گردد: مواضع معظم 
له در رابطه با این موضوع، صریح، شــفاف و بدون تاویل در 
سخنرانی ها و فرمایشات ماه های اخیرشان، خصوصا در روز 
بیستم فروردین، دیدار دانشجویان دانشگاه امام حسین )ع(، 
دیدار کارگزاران نظام در ماه مبارک رمضان، و روز عید سعید 
فطر اعالم شده و در اختیار همگان قرار دارد. لذا انتساب هر 

مطلبی که خارج از این چارچوب باشد، فاقد اعتبار است«. 
حاال محمود احمدی نژاد در نامه ای دیرهنگام و در پاســخ به 
رهبر معظم انقالب اعالم کــرده که تبعیت خواهد کرد و وارد 
انتخابات نمی شــود. باید دید آیا احمدی نــژاد که معروف به 
تصمیمات خلق الســاعه و غیرقابل پیش بینی است تصمیم 
جدیدی برای ایجاد دوقطبی در کشور خواهد گرفت یا نه  

ماجرای این دولب مبارک 
در واقع ریشه در تشویق 
اطرافیان احمدی نژاد برای 
پشت کردن به تصمیمات 
شورای هماهنگی انقالب 

و احساس تکلیف وی 
برای حضور در انتخابات 

داشت

گزارش ویژه
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نفرت  های خونین و دروغین
 سید مهدی سیدی

قاعــده انتخابــات رقابت اســت و محوری تریــن نکته 
در هر رقابت، تقســیم شــدن آرا و قسمت شــدن نظرات 
رای دهندگان اســت. گروهی به یک نامزد رای می دهند و 
گروهی به آن نامزد دیگر. تا این جای کار منطقی و عقالنی 
اســت. اما گه گاه نظام سیاســی انتخاباتی، دچار آسیب و 
اختالل می شود. در گرماگرم تبلیغات و مجادالت سیاسی، 
تنور حواشی آنقدر داغ و سوزان می شــود که در فاصله ای 
کوتاه، اصــل و متن ماجرا به فراموشــی و غفلت ســپرده 

می شود. 

شمشیر دو دم
رقابت  های انتخاباتی صرفا یک وسیله دموکراتیک مرسوم 
برای تشخیص و اعمال نظرات مردم است. اما گاهی همین 
وســیله موجه، خود به چاقوی برنده و شمشیر خطرناکی 
تبدیل می شــود که مردم را به دو نیمه تقســیم می کند، 
افراط در تبلیغات انتخاباتــی در الیه  های گوناگون اجتماع 
شــکاف  های عمیق ایجاد کــرده و با دســته بندی مردم، 

نفرت  های خونین و دروغین ایجاد می کند. 
این پدیده اجتماعیـ  سیاســی، همان چیزی اســت که 

می توان بــا عبــارت »دوقطبی ســازی  های کاذب« از آن 
یاد کرد. تجربه تاریخی نشــان داده اســت عده ای در عالم 

سیاست، استاد ترفند دوقطبی سازی در جامعه هستند. 
جنس انتخابات، جنس رقابت و مسابقه است. طبیعی است 
در مســابقه همه تالش می کنند برنده شوند، جلو بیفتند. 
همزمان عده ای هم تشویق می کنند و بازارگرمی می کنند. 
نتیجه آن می شــود یکی پیروز می شــود و یکی رقابت را با 
شکســت پایان می دهد. اما پس از آن باید بالفاصله فصل 
خدمت آغاز شــود، طبــل اختالفات و تفــاوت دیدگاه ها 
جمع و دوستی ها از سر گرفته شــود. اما آن گروه خاص و 
معرکه گیر، اجازه ختم بــازی را نمی دهد. با شــگرد های 
هوشمندانه و رسانه ای سعی می کنند ردپای این شکست 

و پیروزی در روح و روان مردم رســوب کند و دشمنی  های 
تازه ای خلق شــود. این گروه برای استمرار دشمنی  ها بین 
مردم ناچار اســت بین گروه  های هوادار خط کشــی ایجاد 
کند. این گروه در موقعیت  های پساانتخاباتی، مردم را به دو 
رنگ سیاه و سفید، چپ و راســت، رادیکال و غیر رادیکال، 
سنتی و مدرن و هر چیز دیگری شبیه این تقسیم می کنند. 
درحالی که مردم در مســائل اصلی و حیاتی با یکدیگر هم 

رای و هم نظر هستند. 

دوقطبی واقعی چیست؟ 
در عالم هســتی یک دو قطبــی واقعی وجــود دارد و آن 
صف کشــی مابین حق و باطل است. ســتیز مابین حق و 
باطل، جدال بین موحدین و مشــرکین، نبرد بین هدیات 
و ضاللت یک حقیقــت اســت و نمی تــوان آن را نادیده 
گرفت. از نگاه انسان دیندار، خط کشی بین راست و دروغ، 
جدایی بین خدا و شــیطان، تفکیک بین درســت و غلط 
یک تئوری جدی و قابل اتکاســت. اینکه یک طرف میدان 
یزید می ایستد و در ســوی دیگر حسین )ع(، یک دوقطبی 
صحیح و محتوم است. آنجا دیگر نمی شود ایراد گرفت که 
چرا مردم دچار شکاف شــده اند. آنچنان که یزید در توجیه 

 از نگاه انسان دیندار، 
خط کشی بین راست و 
دروغ، جدایی بین خدا 
و شیطان، تفکیک بین 

درست و غلط یک تئوری 
جدی و قابل اتکاست

گزارش ویژه

نگاهی به دو قطبی سازی  های کاذب در سپهر سیاسی ایران
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عملکرد خود بار ها مدعی شد حســین )ع( باعث تفرقه در 
امت اسالمی شده است. عمل سیدالشهداء )ع( تفرقه افکنی 
در امت نبود، بلکــه او اراده نجات دین و رســتگاری ملت 
را در ســر می پرورانــد. او در برابــر تغییر ماهیــت دین و 
استحاله ارزش ها ایســتادگی کرد و جام شهادت را نوشید. 
تاریخ گواهــی می دهد همین جدال پرهزینــه بود که تراز 

حق خواهی بشر را سامان داد. 
ایستادگی ملت ایران در برابر شــیطان بزرگ نیز از همین 
جنس و رنگ اســت. نمی توان به ملت فداکار و مقاوم ایران 
خرده گرفت که چرا منطقه و جهان را دچار آشــوب فکری 
و منطقی کرده اید. نمی توان به آن ها توصیه کرد شــما هم 
مثل خیلی ملت  های دیگر، باید خط کشی تان را در مصاف 
با آمریکا پاک کنید و با نظم جهانی همراه شــوید. شــعار 
مرگ بر آمریکا برآمده از حقیقــت تنازع میان حق و باطل 
اســت. این نوع از ایرادگیری روشــنفکرانه بر ملت ایران، 
زائیده یک نوع نســبی گرایی اســت که برای هیچ ارزشی، 

اصالت قائل نیست. 
واقعیت ماجرا این است که جدول بندی ملت ایران نادرست 
و ناصواب اســت. اینکه یکــی طرفدار این کاندیداســت و 
دیگری از نامزد انتخاباتی دیگری طرفداری می کند هرگز 
نباید به ســطح جدال اعتقــادی و بنیادیــن حرکت کند. 
مردمان این ســرزمین از هر قبیله و طایفه و مکتب و مرام، 
به پیشرفت عزتمندانه خود باور دارند و همین باور بنیادین 
اســت که باعث می شود آن ها در مســیر پیشرفت، از هیچ 

تالشی فروگذار نکنند. 

عبارت  های مشکوک؛ راهکارهای ناصواب
مردم ایران می خواهند باور های جمعــی خود را دوش به 
دوش و گام به گام تعقیب کنند، اما عده ای راهبرد پیروزی 
خود را در رقابت های سیاسی در این معنا می دانند که بین 
مردم ایجاد انشــقاق کنند. نگاهی دقیق به موضوع، وجود 
دست  های پیدا و پنهان دشمن را در این شکاف سازی  های 

اجتماعی، آشکار می کند. 
این عبارت ها مشکوک است: 

تضاد مجلس و دولت: 
در هر دوره دولت و مجلس، شیطنت  های رسانه ای عده ای 
ســعی می کند یک خط کشــی جدید دولــت، مجلس را 
به روز کند. گویــی هر آن کس که در مجلس اســت قصد 
زمین زدن دولت را دارد و هر اســتیضاحی برای مچ گیری 
و ســنگ اندازی اســت و در طرف مقابل هــر کس که بر 
کرسی دولت تکیه زده است  شان قانونگذاری مجلس را به 
رسمیت نمی شناســد و هر نطق دولتمردان به بی احترامی 
به نمایندگان مردم تفسیر می شــود. نتیجه این دوقطبی 
کاذب آن می شــود که در آوردگاه منافع ملی؛ این دو گروه 
برآمده از آرا مســتقیم مردم، در برابر هم ایستادگی کنند 
و به جای تامین منفعت ملی، به دنبال ســودجویی حزبی و 

بهره خواهی گروهی خود باشند. 

رقابت راست و چپ: 
نظام سیاســی ایران بیش از آنکه خط کشی  های روشن و 
قابل دفاع داشته باشد بیشــتر به یک ژله چند رنگ شبیه 
است که در بیشــتر مواقع قابل تفکیک نیست. نبود  حزب 
در ایران و ضعف در کار تشــکیالتی موید این ادعاست. رو 
در رو قرار دادن شــهروندان در برابر هم، صرفا به این دلیل 

که خط سیاسی شــان با هم متفاوت اســت، مصداق یک 
دوقطبی سازی کاذب اســت. این فاصله اندازی گاه آنچنان 
زیاد می شود که میان خانواده ها و برادر ها و همکاران، قطع 

رابطه یا دشمنی به وجود می آید. 

دین و دنیا: 
سال هاست عده ای در تالشــند نماد های دین خواهی را در 
برابر دنیای مردم قرار دهند و جوری وانمود کنند که دین، 
بالذات در تقابل با دنیاست. این گروه فراموش می کنند که 
انسان مســلمان روزانه پنج بار در قنوت نمازهایش تامین 
همزمان دین و دنیا را از خــدا می طلبد: »َربنا آتِنا فِی اَلدنْیا 

َحَسَنه َو فِی اَْلِخَره َحَسَنه«. )بقره؛ 201(

واقع گرایی و آرمان خواهی: 
عده ای اصرار دارند به ملت شــیرفهم کننــد دنیای امروز 
دنیای واقعیت هاســت و این آرمان خواهی شما در تضاد با 
واقع گرایی است. این گروه فراموش کرده اند آرمان خواهی 
با خیال پردازی در تباین است. انســان مومن بلند همت، 
با توجه بــه واقعیت ها، آرمان ها را تعقیــب می کند. حذف 
آرمان خواهــی در زندگی، بســاط معیشــت را به عرصه 
زیســت حیوانی تنزل می دهد. » عــده ای تبلیغ می کنند 
و وانمود می کنند کــه آرمان خواهی مخالــف واقع گرایی 
اســت؛ نه آقا، آرمان خواهی مخالف محافظه کاری است، نه 
مخالف واقع گرایی. محافظه کاری یعنی شــما تســلیم هر 
واقعیتی  ـ  هرچه تلــخ، هرچه بد  ـ  باشــید و هیچ حرکتی 
از خودتان نشــان ندهید؛ این محافظه کاری است. معنای 
آرمان گرایی این اســت که نگاه کنید به واقعیت ها و آن ها 
را درست بشناســید؛ از واقعیت های مثبت استفاده کنید، 
با واقعیت های ســلبی و منفی مقابله کنید و مبارزه کنید. 
 این معنــای آرمان گرایی اســت«. )مقام معظــم رهبری؛
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دین و آزادی:
یکی دیگر از عجیب ترین دوقطبی  های رایج و کاذب روزگار 
ما، قــرار دادن آزادی در برابر دین اســت. در تریبون  های 
روشنفکری و مقاالت سفارشی، مدام تاکید می کنند دین 
سبب ساز حصر آزادی و اسارت اندیشه است. این در  حالی 
است که اساســا اصلی ترین و حقیقی ترین مدافع آزادی، 
دین و شــریعت اســت. خالق هستی انســان را آزاد خلق 
کرده و بــرای آزاد ماندن او در برابر وسوســه  های درونی و 
اسارت  های شیطانی، احکامش را تنظیم و ابالغ کرده است. 
منتها باید این مســئله را باید به رسمیت شناخت که دین 

طالب آزادی است نه ولنگاری! 

هنر واقعی و هنر سفارشی: 
می خواهنــد بگویند اگر هنرمندی بــه آرمان  های انقالبی 
وفادار ماند و شــعر و فیلم و نقاشــی را براســاس عقاید و 
باور های ملی تولید کرد، در دام ســفارش دیگران گرفتار 

آمده و آزادی خود را فــدای مصلحت جویی  های حکومتی 
کرده اســت. تحریم برخــی فیلم  های ســینمایی فاخر و 
انقالبی دینی توسط برخی هنرمندان شبه روشنفکر در این 

قاب قابل تحلیل است. 

اعتدال و انقالبی گری:
گروهــی از واضعــان اندیشــه اعتدال گرایی در این ســه 
ســال ســعی کرده اند اعتدال گری را در برابر انقالبی گری 
قرار دهند. آن ها برای پیشــبرد این ســناریو ناچار بودند 
انقالبی گری را مترادف رادیکالیســم تعریــف کنند و بعد 
بگویند هرکس که انقالبی اســت رادیکال اســت. »شعار 
دولت، اعتدال اســت؛ اعتدال، شعار بســیار خوبی است، 
ما هم تایید می کنیم اعتدال را؛ افراط محکوم اســت و بد 
است. سفارشــی که من می کنم این است که مراقب باشید 
جریان های مومن را با شــعار اعتدال کنار نزنند؛ بعضی  ها 
این کار ها را دارند می کنند، من می بینم در صحنه سیاسی 
کشــور؛ با شــعار اعتدال، با شــعار پرهیز از افراط، سعی 
می کنند جریــان مومن را که در خطر ها آن جریان اســت 
که زودتر از همه سینه ســپر می کند، آن جریان است که 
دولت ها را در مشــکالت واقعی به معنــای حقیقی کلمه 
حمایت می کند، کنار بزنند؛ مراقب باشــید«. )مقام معظم 

رهبری؛ 16 / 4 / 93(

دولتـ  ملت:
دولت ایــران برآمده از ملت ایران اســت. ایران کشــوری 
متفاوت از حکومت  های دیکتاتوری اســت کــه فرزندان 
از پــدران ارث حکومت می برند. نظــام انتخاباتی در ایران 
سرمایه ای ســتودنی است. به عدد ســال  های عمر انقالب 
اسالمی، در این کشــور انتخابات برگزار شــده و به تعداد 
همه این انتخابات ها، گردش قدرت صورت گرفته اســت. 
حال چه معنــا دارد که در گفت وگو های سیاســی عده ای 
تالش می کننــد ملــت را در برابر دولــت و حاکمیت قرار 
دهند و همیشه در خطابه ها برای آنکه رای آوری خود را باال 
ببرند ژست اپوزیســون و ضد حاکمیت بگیرند؟ این تقابل 
دولت ملت نیز از آن دســته دوقطبی  های کاذب و البته از 

خطرناک ترین آن هاست. 

باید نقطه مقابل دشمن حرکت کنیم
»با مالحظه حال مخاطب و اوضاع کشــور بــه یک آقایی 
انســان توصیه می کند که آقا شــما اگر در این مقوله وارد 
شدید، این دو قطبی در کشور ایجاد می شود. دو قطبی در 
کشور مضر است به حال کشــور. من صالح نمی دانم شما 
وارد بشــوید«. حال با مالحظه تحلیل  هــای پیش گفته، 
 اهمیت اســتراتژیک این کالم رهبری در درس خارج فقه 

)5 / 7 / 95( بیش از پیش روشن می شود. 
دوقطبی  هــای واقعی و غیرواقعی در جامعــه برای مردم و 
مسئوالن قابل تشــخیص است، منتها به شــرط اطالع از 
معیار ها و در اختیار داشــتن شــاخص ها. یکی از بهترین 
روش  های تشخیص و کاربردی ترین شاخص ها توسط مقام 
معظم رهبری در همین درس خارج فقه، پیشــنهاد شده 
اســت: »دشــمن می خواهد اســتفاده کند. ما چکار باید 
بکنیم؟ ما باید نقطه مقابل دشــمن حرکــت بکنیم«. هر 
شکافی که باعث استفاده دشمن بشود، یک شکاف کاذب و 
خطرناک اســت. پس هر فرد باید با این معیار پدیده  های 
سیاسیـ  فرهنگی اطراف خود را مرور و دیده بانی کند   

گروهی از واضعان 
اندیشه اعتدال گرایی 
در این سه سال سعی 
کرده اند آن را در برابر 
انقالبی گری قرار دهند

گزارش ویژه

|  w w w . p a n j e r e h w e e k l y . i r   ||  w w w . p a n j e r e h w e e k l y . i r   |



      10

چرا باید مراقب شکاف  های اجتماعی بود؟ 
 سعید طلوعیان

بحث درباره شکاف  های اجتماعی را ناگزیر باید از تعریف 
و توضیح مفهوم »جامعه شناسی سیاسی« آغاز کرد چراکه 
شــکاف  های اجتماعی به عنــوان پدیده ای قابــل تحلیل، 
در بســتر جامعه شکل گرفته اند و شــناخت هر چیزی جز 
با شــناخت زمینه  های شــکل گیری آن امری غیر عملی و 
غیر منطقی به نظر می رســد. شــکاف  های اجتماعــی را از 
یک ســو می توان حاصل تغییرات اجتماعــی قلمداد کرد 
که براســاس ورود مولفه  های جدید در فرهنگ، سیاســت 
و... هر جامعه ای به وجود می آیند و از ســوی دیگر می توان 
از شــکاف  های اجتماعی به عنوان متغیری مستقل صحبت 
کرد که از عوامــل ایجادکننده تغییرات در جامعه اســت. 
هــر دو جنبه ذیل موضــوع تغییر اجتماعی قابل بررســی 
هســتند و »اینکه جوامع چگونه و چرا تغییر می کنند برای 
جامعه شناسی سیاسی اهمیت اساسی دارد«. به دلیل وجود 
چنین اقتضائاتی است که بحث درباره شکاف  های اجتماعی 
یکی از موضوعات اساسی و مهم در جامعه شناسی سیاسی 

به شمار می رود. 
 

جامعه شناسی سیاسی چیست؟ 
جامعه شناســی سیاسی برســاخته ای میان رشته ای است 
که از قواعد، یافته  ها و محتوای هر دو علم جامعه شناســی و 
علوم سیاسی بهره می برد. جامعه شناسی سیاسی از ترکیب 
دو واژه جامعه شناسی و سیاست شکل گرفته است؛ بنابراین 
تعریف این عبارت منوط به تعریف تک تک این واژگان است؛ 
»جامعه شناســی مطالعه رفتار انســان در زمینه اجتماعی 
است. بنابراین  جامعه واحد اساسی تحلیل است«. در تعریف 
دیگری چنین آورده اند: »جامعه شناس موضوع مطالعه خود 
را مطالعه رفتار اجتماعی انســان، تعامل  ها و ســازمان  های 
اجتماعی قرار می دهد«. تعاریف متعددی از علم سیاســت 

ارائه شده است اما به طور کلی می توان گفت »علم سیاست 
به تحلیل و بررسی جنبه  های سیاسی پدیده  های اجتماعی 

نظر دارد«.
بدین ترتیب می توان به تعریف جامعه شناســی سیاســی 
پرداخت. جامعه و سیاســت همــواره در پیونــد و ارتباط 
تنگاتنگ با یکدیگر بوده اند. تحوالت اجتماعی بر روند های 
سیاسی تاثیر گذاشــته اند و متقابال می توان از تاثیر روند ها 
و حوادث سیاســی بر ســاختار ها و صورت بندی اجتماعی 
صحبت کرد. از نگاهی دیگر می تــوان چنین اظهار  کرد که 
سیاست در بستر اجتماعی جریان می یابد و سیاست شناسی 
در بســتر جامعه شناســی ممکن می شــود. در این میان 
جامعه شناسی سیاسی به عنوان برساخته ای میان رشته ای، 
ریشه  های اجتماعی مســائل سیاســی را مطالعه می کند. 
»سیاست، خود به خود در دل جامعه و سیاست شناسی در 
درون جامعه شناســی قرار می گیرد. این گزاره خود دارای 
یک گرایش روش شناختی است؛ به این معنا که برداشت و 
تعریف خاصی از جامعه را می طلبد که براساس آن سیاست 
نوعی روابط اجتماعی محســوب می شود«. جامعه شناسی 
سیاسی می کوشــد تا پیوند های میان سیاست و جامعه را 
مطالعه کند. »جامعه شناســی سیاســی به بررسی محیط 
اجتماعی سیاســت می پردازد. از این رو در جامعه شناسی 

سیاسی شناخت جامعه و پیچیدگی  های آن، نقطه عزیمت 
شناخت زندگی سیاسی به شمار می رود. در جامعه شناسی 
سیاســی مبدأ، بررســی جامعه و مقصــد، توضیح زندگی 

سیاسی است«.

شکاف  های اجتماعی
موضوع شــکاف  های اجتماعی یکــی از مهم ترین مباحث 
جامعه شناسی سیاسی به حســاب می آید که نقش مهمی 
در تبیین و بررسی مســائل مربوط به موضوعات اجتماعی 
دارد. شــکاف  های اجتماعی جزو مباحث اولیه و اساســی 
جامعه شناســی سیاسی دســته بندی شــده اند، به طوری 
که برخی ذکر کرده اند »نخســتین وظیفه جامعه شناسی 
سیاســی شــناخت تعارض ها و شــکاف  های جامعه است. 
بررسی تاثیر نیرو های اجتماعی بر روند زندگی سیاسی در 
درجه اول، نیازمند شناخت مبانی تکوین آن هاست. نیرو ها 
و گروه  های اجتماعی به صورت تصادفی پیدا نمی شوند بلکه 
مبتنی بر عالیق گوناگونی در درون ساخت جامعه هستند. 
چنین عالیقــی معموال در حــول شــکاف  های اجتماعی 
شــکل می گیرند. شــکاف اجتماعی عمال موجب تقسیم و 
تجزیه جمعیــت و تکوین گروه بندی  هایی می شــود و این 
گروه بندی  ها ممکن است تشــکل  ها و سازمان  های سیاسی 
پیدا کنند. قاعده کلی جامعه شناســی سیاســی این است 
که زندگی سیاسی در هر کشوری به شــیوه  های گوناگون 
تحت تاثیر شــکاف  های اجتماعی خاص آن کشور و نحوه 

صورت بندی آن شکاف  ها قرار می گیرد«. 
در حقیقت مــا وقتــی از شــکاف  های اجتماعی صحبت 
می کنیم به نوعــی از تضاد و تفــاوت اجتماعی نیز صحبت 
کرده ایم چراکه شکاف  های اجتماعی براساس نقاط افتراق 
و تفاوت شکل گرفته اســت: »شکاف  های اجتماعی در واقع 
تعریف کننده نقاط تفاوت و افتراِق افراد و گروه   های گوناگون 

شکاف اجتماعی عمال 
موجب تقسیم و تجزیه 

جمعیت و تکوین 
گروه بندی  هایی می شود 

که  ممکن است تشکل  ها 
و سازمان  های سیاسی 

پیدا کنند

گزارش ویژه

از منازعات سطحی سیاسی تا شکاف  های عمیق اجتماعی

 |  سال هشتم   |       شماره  282   |  شنبه  10 مهر   ماه 1395  |     
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بی توجهی به پایگاه ایدئولوژیک
 پرویز امینی

پیش تر گفتــه بودم کــه احمدی نژاد در رتبه نخســت 
بازیگران سیاسی کشــور اســت اما همچون بازیگران در 
این ســطح )هاشــمی و خاتمی و الریجانــی و...( دارای 
خطای استراتژیک در سیاســت ورزی خود است. خطای 
اســتراتژیک احمدی نژاد که به خصوص در دولت دومش 
ظهور و بــروز بیشــتری پیدا کــرد، در ســطحی باعث 
»گسست« و در سطحی دیگر عامل »سست شدن« پایگاه 

ایدئولوژیکش بود. 
برخورداری از پایگاهی ایدئولوژیک برای یک سیاســت ورز، 
در حکم »هسته سخت« اســت که موجودیت و موضوعیت 
سیاسی او را در هر شــرایطی صیانت می کند و امکان عمل 
سیاســی با بازتاب گســترده اجتماعــی را برایش ممکن 
می سازد و چونان سپر دفاعی بین سیاست ورز و مخالفینش 

حایل ایجاد می کند. 
اساسا احمدی نژاد موضوعیت سیاسی خود را از حمایت این 
بدنه اجتماعی در سال 84 به دست آورد و رای پنج میلیونی 
او در دور اول انتخابات سال 84 ریاست جمهوری که امکان 
ورود او به دور دوم رقابت  ها با هاشمی را به وجود آورد، بیش 
از همه، مدیــون این پایگاه ایدئولوژیک بــود. همین پایگاه 
ایدئولوژیک بود که در صحنه اجتماعی و سیاسی با مخالفان 
پر تعداد و پرقدرت او، نبرد می کرد و برای احمدی نژاد فضای 
اجتماعی می ساخت. مشکل و چالش اصلی امثال الریجانی 
و قالیباف و والیتی و حتی هاشمی، ضعف در داشتن همین 
پایگاه ایدئولوژیک اجتماعی اســت. رئیس جمهور روحانی 
نیز از همین ناحیه بسیار آسیب پذیر است و توان فضاسازی 

اجتماعی ندارد. 
احمدی نــژاد در دوره دولت مداریش به ویــژه در دوره دوم، 
به این پایــگاه ایدئولوژیک بی اعتنایی کرد. به شــکلی که 
بخش  هــای بزرگی از این پایــگاه را در برابر خــود قرار داد 
و بخش  های دیگــر را نیز منفعل کــرد و از انگیزه و حرکت 

بازایستاند. 
احمدی نژاد بعد از رای حدود 25 میلیونی سال 88، احساس 
بی نیازی نسبت به این پایگاه اجتماعی پیدا کرد. در تحلیل 
او ســهم این پایگاه ایدئولوژیک حداکثر چهار، پنج میلیون 
از این 25 میلیون رای اســت. از طرف دیگر احمدی نژاد با 

رای 13 میلیونی مخالف که با چاشــنی تنفر توام بود نیز در 
سال 88 مواجه بود که از نظر عالیق کلی، جهت گیری  های 
به خصوصی را می پسندیدند. احســاس بی نیازی از پایگاه 
ایدئولوژیک و هدف گــذاری برای جــذب و تعدیل پایگاه 
مخالفان، موجب چرخش در نگاه او نسبت به مسائل شد که 
»ایران گرایی« و »کورش گرایی«، یکی از نشانه  های آن بود. 

شــرایط بعد از 92، اجازه داد که احمدی نژاد آثــار و لوازم 
بی اعتنایی به پایگاه ایدئولوژیک خود را بیشــتر و عمیق تر 
درک کنــد و تالش بــرای بازســازی خود در ایــن پایگاه 
اجتماعی را در ســطوح و بخش  های مختلف، در دستور کار 
و اولویت خود قرار داد. بنابراین در این ســال  ها چرخشی از 
»کورش گرایــی« به »امام گرایی« پیدا کــرد و حتی تالش 
کرد فعالیت  های اجتماعی و سیاســی خود را تحت عنوان 

شورا های بازخوانی خط امام بازسازی کند. 
 این تالش در بخش  هایی که نخبه ها حضور داشــتند ، ناکام 
ماند و حتی ارتباط با او نیز به خط قرمز آن ها تبدیل شد. اما 
در سطوح توده ای تر، این تالش به دالیلی موفقیت  هایی پیدا 
کرد. روند بازسازی احمدی نژاد در این بخش  ها در چارچوب 
پراگماتیستی ممکن شد. این منطق پراگماتیستی دو مولفه 
داشت. اوال پیشروی دولت روحانی و جریان  های هم پیمان 
با او در مخالفت نظری و عملی با گزاره  های ایدئولوژیک این 
جریان از جمله استقالل و نفی اســتکبار و عدالت و مبارزه 
با فساد از یک سو، و از دیگر ســو ناتوانی جریان اصولگرا در 
انتخابات ریاست جمهوری 92 و وضعیت شکننده آن ها در 
انتخابات مجلس دهم ســال 94، در غیبت احمدی نژاد بود. 
اما احمدی نژاد برای بازســازی قابل قبول، همچنان زمان 
زیادی الزم داشــت و این سطح از بازســازی آن هم در یک 
منطق پراگماتیستی برای دست زدن به یک عمل گسترده 

سیاسی، ناکافی بود. 
 بنابراین کیفیت مواجهه احمدی نــژاد با مالقات و محتوی 
مالقاتش با مقام معظم رهبری، در این چارچوب یعنی روند 
بازســازی او در این پایگاه ایدئولوژیــک اهمیت مضاعفی 
داشــت. اما نحوه مواجهه احمدی نژاد با آن، به شکلی رقم 
خورد که این »پروژه  ـ  پروسه« را به محاق برد و احمدی نژاد 
را به شرایط ماقبل سال 92 پرتاب کرد و او را برای مدت  ها به 

انفعال و انزوا وادار خواهد کرد 

گزارش ویژه

|  w w w . p a n j e r e h w e e k l y . i r   |

تالش احمدی نژاد برای بازسازی خود با بازخوانی خط امام )ره(

|  w w w . p a n j e r e h w e e k l y . i r   |

یک جامعه درباره ارزش هــا، ایدئولوژی هــا، دیدگاه  های 
سیاسی، خواسته  ها و مطالبات، طبقه اجتماعی و جایگاهی 

که افراد در قشربندی اجتماعی دارند، است«.
روابــط و تعامل اجتماعی بــه میزان وســیعی تحت تاثیر 
شــکاف  ها هســتند و افراد و گروه  ها در رفتار خود از نتایج 
شــکاف  های موجود متاثرند. برای مثال شکاف جنسیت، 
جامعه را به دو بخش زن و مرد تقسیم می کند. گرایش  های 
فمینیســتی اساســا روی چنین شــکافی موج ســواری 
می کنند یا شــکاف مذهبی می تواند جامعه را به دو بخش 
شیعه و سنی تقسیم کند. شــکاف اقتصادی منجر به ایجاد 
دو طبقــه پایین و باال می شــود. همچنین نمونه شــکاف 
سیاسی، شــکاف اصولگرا  ـ  اصالح طلب در کشور و جامعه 
ماست. شناخت درست و علمی این شکاف  ها در جامعه ما 
را یاری می کند تا در بحبوحه تحوالت سیاسی  ـ  اجتماعی 
به اوضاع کلی وقایع و تحوالت مســلط باشیم و به تعبیری 
عکس هوایی از تحوالت و زندگی سیاسی داشته باشیم. در 
حقیقت یکی از پیش نیاز های سیاست شناسی علمی تسلط 
بر جامعه شناســی و به خصوص بدیهیات جامعه شناســی 

سیاسی است. 

برخی ویژگی  های شکاف اجتماعی
برخــی ویژگی  های شــکاف  های اجتماعــی را می توانیم 

این گونه معرفی کنیم:
   شــکاف  ها را در یک تقسیم بندی به شــکاف  های فعال و 
غیر فعال تقسیم می کنند. شکاف  های غیرفعال به آن دسته 
از شکاف  ها اطالق می شــود که موجود است اما به دلیل در 
حاشیه بودن و تاثیرنداشــتن بر زندگی سیاسی غیرفعال 
قلمداد می شــوند. برای مثال در جامعه اروپایی شــکاف 
مذهبی کاتولیک  ـ  پروتســتان تاثیر چندانــی بر زندگی 

سیاسی ندارد و تقریبا غیر فعال است. 
   براساس یک تقسیم بندی دیگر شکاف  ها را به ساختاری 
و تاریخی یا تصادفی تقســیم بندی کرده اند. شــکاف  های 
ساختاری آن دســته از شــکاف  ها را شــامل می شود که 
جوامع به مقتضــای برخی ویژگی  هــای دگرگون ناپذیر و 
پایدار خود دچار چنین شکافی هستند. برای مثال تقسیم 
کار همواره نوعی از شــکاف  های اجتماعی را ایجاد می کند 
که مربوط به ســاختار یک جامعه اســت و امر تصادفی و 
ساختاری به حساب نمی آید. اما شکاف  های تاریخی حاصل 
فرایند های تاریخی یک کشور محسوب می شود و تحوالت 
و تصادف  های تاریخی در فرایند شــکل گیری آن ها نقش 
دارند؛ مانند شکاف  های قومی، مذهبی یا شکاف  های زبانی. 

   همچنین از نظر نحوه ترکیب و صورت بندی شکاف  های 
اجتماعی در جامعه، ما می توانیم از شــکاف  های متراکم و 
شــکاف  های متقاطع نام ببریم. »در برخی مواقع شکاف  ها 
یکدیگر را تقویت می کنند و اثر هم افزایی بر یکدیگر دارند 
که به آن ها شــکاف  های متراکم می گویند. به طور مثال در 
جامعه ما شــکاف چپ و راســت یا اصالح طلب و اصولگرا 
به لحاظ سیاســی فعال اســت، اگر شــکافی دیگر مانند 
طرفداری از غرب هم راســتا با اصالح طلبــان یا مخالفت با 
غرب هم راستا با اصولگرایان فعال شود به دلیل آنکه شکاف 
قبلی را تشدید می کند، شــکاف متراکم شکل می گیرد و 
سطح تضاد  ها و تعارض  ها افزایش می یابد. برخی مواقع نیز 
شکاف  ها آثار تضعیف کنندگی در ارتباط با یکدیگر دارند که 

به آن ها شکاف  های متقاطع می گویند«  



چه اتفاقی افتاد؟
عبرت ماجرای امام حســین )ع( این است که انسان 
فکر کند در تاریخ و جامعه اســالمی؛ آن هم جامعه ای 
که در رأس آن، شــخصی مثل پیامبر خدا قرار دارد و 
این پیامبر، 10 ســال با آن  قدرت فوق تصور بشری و با 
اتصال به اقیانوس الیزال وحی الهی و با حکمت بی انتها 
و بی مثالی که از آن برخــوردار بود، در جامعه حکومت 
کرده اســت و بعد باز در فاصله ای، حکومت امام علی 
)ع( بر همین جامعه جریان داشته است و مدینه و کوفه، 
به نوبت پایگاه این حکومت عظیم قرار گرفته اند؛ چه 
حادثه ای اتفاق افتاده و چــه میکروبی وارد کالبد این  
جامعه شده است که بعد از گذشــت نیم قرن از وفات 
پیامبر و 20 سال از شهادت امیرالمومنین )ع(، در همین 
جامعه و بین همین مردم، کسی مثل حسین بن علی)ع( 

را با آن وضع به شهادت می رسانند؟! 

چه اتفاقی افتاد و چطور چنین واقعه ای ممکن اســت 
رخ دهد؟ آن هم نه یک پسر بی نام و نشان؛ بل کودکی 
که پیامبر اکرم، او را در آغوش خــود می گرفت، با او 
روی منبر می رفت و برای مــردم صحبت می کرد. او 
پسری بود که پیامبر درباره اش فرمود: »حسین منی 
و انا من حســین«. رابطه بین این پدر و پسر، این گونه 
مستحکم بوده است. آن پسری که در زمان حکومت 
امیرالمومنین )ع(، یکی از ارکان حکومت در جنگ و 
صلح بود و در سیاست مثل خورشیدی می درخشید. 
آن وقت، کار آن جامعه به جایی برسد که همین انسان 
بارز و فرزند پیامبر، با آن عمل و تقوا و شخصیت فاخر 
و عزت و با آن حلقه درس در مدینه و آن همه اصحاب 
و یاران عالقه مند و ارادتمند و آن همه شیعیان در نقاط 
مختلف دنیای اســالم را با آن وضعیت فجیع محاصره 

کنند و تشنه نگه دارند و بکشند و نه فقط خودش، بلکه 
همه مردانش و حتی بچه شش ماهه را قتل عام کنند و 
بعد هم زن و بچه را مثل اسرای جنگی اسیر کنند و شهر 
به شهر بگردانند. قضیه چیست و چه اتفاقی افتاده بود؟ 

این، آن عبرت است... . 
یکی از مسائلی که عامل اصلی چنین قضیه ای شد، این 
بود که رواج دنیاطلبی و فساد و فحشا، غیرت دینی و 
حساسیِت مســئولیت ایمانی را گرفت. اینکه ما روی 
مسئله فساد و فحشــا و مبارزه و نهی از منکر و این 
چیز ها تکیه می کنیم، یک علت عمده اش این است که 
جامعه را تخدیر می کند. همان مدینه ای که اولین پایگاه 
تشکیل حکومت اســالمی بود، بعد از اندک مدتی به 
مرکز بهترین موسیقیدانان و آوازخوانان و معروف ترین 
رقاصان تبدیل شــد؛ تا جایی که وقتی در دربار شام 



مجله خبری

می خواستند بهترین مغنیان را خبر کنند، از مدینه 
آوازه خوان و نوازنده می آوردند! 

این جسارت، پس از 100 یا 200 سال بعد انجام نگرفت؛ 
بلکه در همان حول و حوِش شــهادت جگر گوشــه 
فاطمه زهرا )س( و نور چشم پیامبر و حتی قبل از آن، 
در زمان معاویه اتفاق افتاد! بنابراین، مدینه مرکز فساد 
و فحشا شد و آقا زاده  ها و بزرگ زاده  ها و حتی بعضی 
از جوانان وابسته به بیت بنی هاشم نیز، دچار فساد و 
فحشا شدند! بزرگان حکومت فاسد هم می دانستند 
چکار بکنند و انگشــت روی چه چیــزی بگذارند و 
چه چیزی را ترویج کنند. این بلیه، مخصوص مدینه 
هم نبود؛ جا های دیگر هم به این گونه فســاد ها مبتال 

شدند. 
تمسک به دین و تقوا و معنویت و اهمیت پرهیزکاری 
و پاکدامنی، اینجا معلوم می شــود. اینکه ما مکرر در 

مکرر، به بهترین جوانان این روزگار که شما باشید، این 
همه سفارش و تاکید می کنیم که مواظب سیل گنداب 
فساد باشید، به همین خاطر است. امروز چه کسی مثل 
جوانان پاسدار است؟ همین پاسداران و بسیجی ها، 
واقعا بهترین جوانانند که در میدان علم و دین و جهاد، 
پیشرو هستند. در کجا چنین جوانانی را سراغ داریم؟ 
نظیر این ها را خیلی کم داریــم و در هیچ جای دنیا 
تعدادشان به این کثرت نیست. بنابراین، باید مواظب 

موج فساد بود. 
عامل دیگری که وضع را به آنجا رســانید... این بود 
که پیروان حق که ســتون های آن اساس واقعِی بنای 
والیت و تشــیع محسوب می شــدند، به سرنوشت 
دنیای اســالم، اهمیت نمی دادند. بعضی افراد یک 
مدت مقداری تحمس و شور نشــان دادند که حکاْم 
سختگیری کردند؛ مثل قضیه هجوم به مدینه در زمان 

یزید که این ها علیه یزید سر و صدایی به راه انداختند، 
او هم آدم ظالمی را فرستاد و قتل عامشان کرد. این 
گروه هم، همه چیز را به کلی بوسیدند و کنار گذاشتند 
و مســائل را فراموش کردند. البته، همه اهل مدینه 
هم نبودند؛ بلکه عده ای بودند که در بین خودشــان، 
اختالف داشتند. درست عکس تعالیم اسالمی عمل 

شد. 
کار دو جناح حق و باطل که بــا هم مبارزه می کنند و 
به یکدیگر ضربه می زنند، بدیهی است. همچنان که 
جناح حق به باطل ضربه می زنــد، باطل هم به حق 
ضربه می زند. این ضربه  ها تبادل پیدا می کند و وقتی 
سرنوشت معلوم می شــود که یکی از این دو جناح 
خسته شود و هر که زودتر خسته شد، او شکست را 

قبول کرده است     
بیانات رهبر انقالب در دیدار جمعی از پاسداران   1374/10/5 
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     حسام الدین آشنا که نقشی پررنگ در تیم مشاوران 
»حســن روحانی«، رئیس جمهــور، دارد در روزی که 
سخنان مقام معظم رهبری در درس خارج فقه درباره 
توصیه به احمدی نژاد مبنی بر ورود نکردن به انتخابات 
96 در رسانه ها منتشر شــد، در پیامی کوتاه در توییتر 
خود نوشــت: »یک توصیه دوســتانه به جناب آقای 
مهندس ضرغامی؛ لطفا به خاطر خودتان چهار ســال 

صبر کنید؛ دیر نمی شود«.

لطفا به خاطر 
خودتان چهار 
سال صبر کنید

حسام الدین آشنا      با انتشــار خبر توصیه مقام معظم رهبری به 
»محمود احمدی نــژاد« بــرای ورود نکردن به 
انتخابــات ریاســت جمهوری 96 اکنون جنگ 
تبلیغاتــی متوجه چهره  هایی شــده اســت که 
احتمال می رود نامزد اصولگرایان برای انتخابات 
ریاست جمهوری باشــند. توییت »حسام الدین 
آشنا« خطاب به »عزت اهلل ضرغامی« و واکنش 
وی در هفته گذشته در این زمینه قابل توجه بود. 

رو
در 

رو 
ادعای مداوای بیماران مغز و اعصاب توصیه مقام معظم رهبریایران برای کمک آماده استعکس العمل ها متعادل باشد

با سلول  های بنیادین خیانت است

افزایش محبوبیت آقای کوربین

بازگشت مرد   اختالف

جرمی کوربین

گلبدین حکمتیار

با انتخاب »جرمی کوربین« به عنوان رهبر حزب کارگر انگلیس در 12 سپتامبر 
2015 میالدی برخی بر این نظر بودند کــه این انتخاب تنش  های درون حزبی و 
بیرون حزب زیادی را برای این حزب به دنبال خواهد داشــت؛ چراکه کوربین با 
مواضعی که درباره خلع ســالح اتمی یکجانبه، ملی سازی دوباره خطوط راه آهن 
و اموال عمومی و... دارد و همچنین رویکرد سرسختانه ای که علیه اسرائیل اتخاذ 
کرده است در مســیری متفاوت از رویکرد اصلی دولت  های انگلیس در دهه  های 
گذشــته گام برمی دارد. همان طور که پیش بینی می شد مخالفت  های با کوربین 
از همان آغاز رهبری وی بر حزب کارگر شروع شــد، به گونه ای که در هفته  های 

انعقاد توافقنامه صلح میان حزب اســالمی افغانســتان به رهبــری »گلبدین 
حکمتیار« و دولت افغانستان در هفته گذشــته بار دیگر نام این چهره پرحاشیه 
افغانی را بر سر زبان ها انداخت. گلبدین حکمتیار از 1975 میالدی با جدا شدن 
از جمعیت اســالمی افغانســتان به رهبری »برهان الدین ربانی« و پایه گذاری 
حزب اسالمی افغانستان همواره یک سر جنگ و جدال در افغانستان بوده است، 
به گونه ای که از آن زمان با تمام حکومت  هایی که در افغانستان به قدرت رسیدند 
 ـ  یعنی حکومت محمد داوودخان، نخســتین رئیس جمهور افغانستان، حکومت 
سوسیالیستی حزب دموکراتیک خلق، دولت مجاهدین به رهبری برهان الدین 

ته
هف

ل 
قاب

ت

»محمدرضا باهنر«، دبیرکل جامعه 
اســالمی مهندســین، با اشــاره به 
منــع »محمود احمدی نــژاد« برای 
نامزدی انتخابات ریاســت جمهوری 
گفــت: »از نظر سیاســت راهبردی 
توصیــه می کنیــم نــه مخالفیــن 
احمدی نژاد از منع شــدن وی اظهار 
شــعف کنند و نه دوســتان وی و در 
حالت کما و اغما بروند. ســعی کنید 
عکس العمل هایتان معتدل باشــد«. 

)مهر(

»محمدجواد ظریف«، وزیر خارجه ایران 
در واکنش به برخی ســخنان در شورای 
امنیت ســازمان ملل دربــاره همراهی 
نکردن ایران برای برقراری صلح در سوریه 
در توییتر شخصی خود نوشت: »صحبت 
کردن در شــورای امنیت راحت اســت. 
تنها راه برون رفت از بحران  های سوریه و 
یمن آتش بس، ارسال کمک و حل وفصل 
سیاســی همه جانبه اســت. ایران برای 
کمک آماده اســت. آیا دیگران هم آماده 

هستند؟«

»عبداهلل شــهبازی«، مورخ و پژوهشگر، 
در ســخنانی درباره توصیــه انتخاباتی 
مقام معظم رهبری به احمدی نژاد گفت: 
»به عنوان کسی که اخبار منطقه را دنبال 
می کنم تصورم این اســت که سناریوی 
مفصلی نوشته شــده برای انتخابات 96 
ایران کــه محوریــت آن دوقطبی کردن 
جامعه اســت. به گمان من، مقام معظم 
رهبری با اشــراف بر این مسائل حرکت 
بزرگی کردند و سناریوی طراحی شده را 

بهم زدند«. )فردانیوز(

پروفسور »مجید ســمیعی«، رئیس 
بیمارســتان علــوم عصبــی هانوفر 
آلمان، ادعای مــداوای بیماران مغز 
و اعصاب بــا ســلول  های بنیادین را 
نوعــی تجارت پزشــکی دانســت و 
گفت: »هر کشوری که ادعای مداوای 
بیماران مغز و اعصاب را با اســتفاده 
از ســلول  های بنیادین داشته باشد، 
به جامعه پزشکی خیانت کرده است  
و تاکنون تمامی نتایــج منفی بوده 

است«. )ایرنا(

گذشته بحث ها درباره تغییر رهبری حزب کارگر جدی شد. به رغم  این رویدادها، 
کوربین در هفته گذشته موفق شد با کسب 62 درصد آرا و اختالفی زیاد با سایر 
رقبای درون حزبی خود بار دیگر به عنوان رهبر حزب کارگر انگلیس برگزیده شود 
تا برای مدتی به مخالفت ها علیه خود پایان دهد. نکته جالب این انتخاب در این 
بود که کوربین این بار رای بیش تری از ســال گذشته به دست آورد که حکایت از 
افزایش محبوبیت درون حزبی وی می کند. خبر ها درباره کوربین در هفته گذشته 
به همین مورد محدود نشــد و موفقیت وی برای جذب چند بازیکن مطرح برای 

تیم فوتبال محبوبش، آرسنال، مورد توجه رسانه  های انگلیس قرار گرفت.

ربانی، حکومت طالبان و دولت حامد کرزای  ـ  به جنگ پرداخت. جالب اینجاست 
که حکمتیار در این ســال ها، مذاکراتی را با دولت  های مذکور پی گرفت و حتی 
سه بار به عنوان نخســت وزیر دولت مجاهدین انتخاب شــد، اما هیچ یک از این 
مذاکرات در نهایت به پایان جنگ منجر نشــد! به همین دلیل اســت که به رغم  
انعقاد توافقنامه صلح با دولت »اشــرف غنی« برخی معتقدند این موافقتنامه نیز 
سرانجامی چون گذشــته خواهد داشت. گفتنی اســت بر مبنای این توافقنامه 
جرایم گذشته حکمتیار مورد عفو قرار می گیرد و اعضای حزب وی از زندان آزاد 

می شوند. 
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بریتانیا باید بابت بیانیه بالفور از 
فلسطینیان عذرخواهی کند

از گوگل الو به هیچ وجه
 استفاده نکنید

هیچ لزومی برای سقوط اتحاد 
جماهیر شوروی نبود

می خواهند خانواده مرا در 
پرونده ضراب بدنام کنند

رسانه پر سر و صدای احمدی نژاد

حمله فراستی به فروشنده! 

عبدالرضا داوری

مسعود فراستی

»عبدالرضا داوری« در طی هفته  های گذشــته به پر سر و صداترین فرد در میان 
حامیان »محمود احمدی نژاد« بدل شده اســت. داوری که در کانال اختصاصی 
خود در تلگرام اخبار ســفر های احمدی نژاد را با آب و تابی فراوان پوشش می داد 
با انتشار شــایعه توصیه انتخاباتی مقام معظم رهبری به احمدی نژاد مدتی را به 
سکوت گذراند اما با انتشار بخشی از سخنان مقام معظم رهبری درباره ضرورت 
امانتداری در نقل ســخنان دست به انتشــار مطالب زیادی در نقد کسانی زد که 
توصیه رهبری به احمدی نژاد را رســانه ای کرده بودند و خواستار توبه این افراد 
از اقدام خود و نقل غیردقیق ســخنان مقام معظم رهبری شــد. در حالی که وی 

»مسعود فراســتی« در میان اهالی ســینما چهره ای شناخته شــده است که 
طرفداران و منتقدان خاص خود را دارد. فراستی به دلیل ویژگی  های خاص خود 
و غیرقابل پیش بینی بودنش هر از چندگاهی آغازگر مباحث تازه ای در سینمای 
ایران می شود و در مواقعی که بسیاری از اهالی سینما در حال تعریف و تمجید از 
اثری سینمایی هستند، فراستی نعل وارونه می زند و به منتقدی تمام عیار تبدیل 
می شود. شاید این ویژگی یکی از دالیلی باشد که فراستی را در میان اهالی رسانه 
دوست داشتنی کرده است. فراستی این بار فیلم فروشــنده »اصغر فرهادی« را 
در سیبل انتقادات خود قرار داده اســت و در حالی که کمتر کسی جرات می کند 

زوم کن رو آهو!
عزت اهلل ضرغامی، رئیس سابق صداوسیما، هم که حضوری فعال در شبکه  های اجتماعی دارد در واکنش به این عزت اهلل ضرغامی

توییت در صفحه اینستاگرام خود به کنایه نوشت:
»مشاور! 

زوم کن رو آهو! 
همین جوری معلومه اگر ایشون مشاور شما باشند مسئله شون آهوهاست! 

مشاور خوب در جای خود ارزشمند و الزم است. 
مشاور خوب کارشناس و امین است. 

امین یعنی ترجیح دادن منافع سازمانی بر منافع شخصی و قبیلگی!«

»محمود عباس«، رئیس تشکیالت 
خودگردان فلســطین، در سخنرانی 
خود در مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد گفت: »بیانیه بالفور، بیانیه ای 
بدنام اســت که به فجایــع، بدبختی 
و بی عدالتــی در حق فلســطینیان 
منجر شده اســت. بریتانیا باید بابت 
بیانیــه بالفور کــه زمینــه ای برای 
تشکیل کشور اســرائیل بوده است، 
از فلســطینیان عذرخواهــی کند«. 

)رویترز(

»ادوارد اســنودن«، مقاطعــه کار امنیتی 
فراری آمریکا، با اشاره به خطرات امنیتی 
استفاده از اپلیکیشن جدید ارتباطی گوگل 
به نام گوگل الو گفــت: »همه پیام  های رد 
و بدل شده در این نرم افزار جدید از سوی 
گوگل طبقه بندی و جمع آوری شده و در 
مواقع لزوم در اختیــار نهاد های امنیتی و 
پلیس قرار داده می شود«. اسنودن افزود: 
»به کاربران اینترنت توصیه می کنم از این 
اپلیکیشــن به هیچ وجه استفاده نکنند«. 

)عصر ایران(

»والدیمیر پوتین«، رئیس جمهور روسیه، 
خطاب به رهبــران احزابی که در انتخابات 
پارلمانــی چنــد روز پیــش این کشــور 
برنده کرســی  های پارلمان شدند، گفت: 
»می دانید که نگرش من نسبت به سقوط 
اتحاد جماهیر شوروی چگونه است؟ از نظر 
من هیچ لزومی برای ایــن کار نبود«. وی 
افزود: »حزب کمونیســت اتحاد جماهیر 
شوروی ســابق باید به جای آنکه اجازه به 
سرنگونی شوروی بدهد این بلوک را تبدیل 

به یک نهاد دموکراتیک می کرد«. )ایسنا(

»رجب طیب اردوغــان«، رئیس جمهور 
ترکیــه، در واکنــش بــه دســتگیری 
»رضــا ضــراب« در آمریــکا و پرونده 
وی در سیســتم قضایی آمریــکا گفت: 
»انگیزه  هایی نهانی در دســتگاه قضایی 
آمریکا در پس رســیدگی به پرونده رضا 
ضراب وجود دارند. می خواهند خانواده 

من را هدف بگیرند«. 
اردوغان افزود: »قاضــی پرونده ضراب 
با جنبش فتح اهلل گولــن ارتباط دارد«. 

)دویچه وله(

انتشار مطالب انتخاباتی به نفع احمدی نژاد را از سر گرفته بود، توضیح مقام معظم 
رهبری درباره توصیه انتخاباتی اش به احمدی نژاد در درس خارج فقه، داوری را به 
سکوتی دوباره و انتشار پست  هایی مبهم کشاند. این سکوت چندان طول نکشید 
و داوری این بار در یادداشتی با عنوان »پایان سیاست ورزی؛ آغاز جامعه گرایی« 
اعالم کرد که »سیاست تنها ساحت زیست انســانی نیست و اکنون که سیاست 
ورزی برای جریان حامیان دکتر احمدی نژاد به امری ممتنع تبدیل شــده است، 
ســاحت  های اجتماعی و فرهنگی، فرصتی موســع و میدانی فراخ را فراروی این 

جریان قرار می دهد«. 

به نقد این فیلم بپردازد، فراستی، فروشــنده را ضعیف ترین اثر فرهادی شمرده 
است. وی در برنامه ســینمایی هفت با بیان اینکه »فروشنده در همه زمینه ها 
ماقبل بد اســت. در زمینه فیلمنامه هنوز فیلمنامه نیست و دو کانسپت است. 
در زمینه کارگردانی آنقدر بد است که اگر کسی غیر از فرهادی آن را کارگردانی 
کرده بود، هو می کردند. اشتباهات فاحشی دارد. بیش از 40 جامپ کات در تئاتر 
داریم. دوربین به جای رودست، روی کول است!« به انتقاد از فشار هایی پرداخت 
که موجب شده است تا کسانی که به فروشــنده نقدی دارند جرات اظهار آن را 

نداشته باشند«. 
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کارنامه تجاری ایــران در حالی نمره قبولی 
گرفت که بخش قابل توجهــی از صادرات 
غیرنفتی ما همچنان وابسته به نفت است. 
هر چند در شش ماهه اول سال 1/7میلیارد 
دالر صادرات بشتر از واردات بود با این حال 
سهم عمده ای از صادرات کشور اختصاص 
به محصوالت پتروشیمی، میعانات گازی و 

فرآورده  های نفتی دارد. 
به  عبــارت دیگر تجارت خارجــی ایران در 
نیمه اول امســال از مــرز 42 میلیارد و 14 
میلیــون دالر گذشــت، صــادرات 21. 7 
میلیــارد دالر و واردات 20. 3 میلیارد دالر 
شد. اما در مدت یادشده، 8 میلیارد و 698 
میلیون دالر انواع کاالی پتروشیمی صادر 
شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 
22.4 درصد رشد نشان می دهد و این کاال ها 
در میان ســایر گروه  های کاالیی بیشترین 
ســهم از ارزش کل صادرات غیر نفتی را به 
خود اختصاص داده اند؛ به  طوری که .40 7 

درصد از کل صادرات غیرنفتی کشورمان به 
پتروشیمی  ها اختصاص دارد. در این مدت، 
میعانات گازی بــا 3 میلیارد و 496 میلیون 
دالر، عمده ترین کاالی صادراتی کشورمان 
بود که البته در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل، .12 85 کاهش داشــته است. از سوی 
دیگر عمــده کاالی وارداتی نیــز کاال های 
اساسی است که متاســفانه کشور در تولید 

بر
ک خ

ت

جنب و جوش در بازار مسکن بیشتر شد
میانگین حجم معامالت در کشور 
در نیمه اول امسال صعودی نبوده 
اما انتظار مــی رود در ماه های آتی 
رشد معامالت مسکن از تهران به 
شــهر های بزرگ و مراکز استان ها 
تســری یابــد. این گفتــه رئیس 
اتحادیــه امالک تهران اســت که 
پیش بینی کرده اســت در آینده 
بازار مسکن رونق می گیرد. با این 
حال او و مقامات مسئول در بخش 

مســکن مکررا تکرار کردند که این رونق بازار با افزایش قیمت 
روبه رو نیست. یعنی بازار مسکن رونق بدون تورم آینده تجربه 
خواهد کرد بنابر گزارشات رســمی وضعیت معامالت درشهر 
تهران طی شش ماهه اول ســال رو به رشد بوده است، براساس 

آمار به دست آمده، در شهریور ماه 15 
هزار و 372 قــرارداد خرید و فروش و 
19 هــزار و 39 قرارداد اجــاره به ثبت 

رسیده است.
50 هزار و 632 قرارداد خرید و فروش 
و 61 هــزار و 718 قــرارداد اجاره که 
جمعا 114هــزار و 139 قــرارداد در 
شش ماه اول سال در تهران ثبت شده 
است اســت، براســاس این گزارش از 
فروردین تا شــهریور، به  طور نسبی هر 
ماه شــاهد افزایش حجم معامالت در تهران بودیم. پیش بینی 
می شــود که تا پایان زمستان این رشــد معامالت به شهر های 
کوچک و شهرستان ها برسد و شــاهد افزایش معامالت مسکن 

در کشور باشیم 
از موضوعات بســیار مهمــی که نقش 

سید علی امامی

موثــری در نظام تصمیم گیــری و تعیین 
استراتژی دارد، ساختار اطالعات و آمار آن 
کشور است. این ساختار هم در تصمیمات 
خرد و بنگاهی می تواند نقش موثری ایفا 
کند و هم سیاستگذاران کالن از اطالعات 
موجود می توانند به نحو شایســته ای در 
پیشبرد کشور بهرمند شــوند. البته نظام 
صحیح اطالعاتی صرف نظــر از کمک به 
سیســتم تصمیم گیری، آثار بسیار خوب 
دیگری از جمله شــفافیت، شــناخت از 
جریان پول و کاال و تقویت دســتیابی به 
عدالت اقتصادی را نیــز فراهم می کند. با 
این تفســیر شــکی نیســت که اصالح و 
توسعه نظام اطالعاتی باید از اولویت های 
اقتصادی هر کشــور باشــد، اما آنچه آثار 
سیســتم اطالعاتــی را نمایــان می کند 

صحت و اعتماد به آن آمار است. 
متاسفانه در کشــور ما با وجود تاسیس و 
تنوع در مراکز مختلف آماری هنوز تولید 
آمار های این موسســات فراگیر نشــده و 
کســی به آمار ها به صورت جــدی تکیه 

نمی کند. 
عوامل بســیاری وجود دارد که این آمار ها 
در نظــام تصمیم ســازی کشــور جاری 
و ســاری نشــده اســت، اما بدون شک 
بهره مند نشــدن از تولیدات آماری کشور 
ریشه فرهنگی دارد. در واقع آمار در ایران 
تزئینی است و اگر کســی از آن استفاده 
می کند فقط به این دلیل اســت که ظاهر 
علمی به ســخنان خــود بدهــد. وگرنه 
استناد به آمار برای تبین نظرات در ایران 

بی مفهوم است. 
در واقع به دلیل استفاده  های ابزاری از آمار 
و از بین رفتن اعتماد بــه اطالعات کمی، 
تولید آمار فقــط جنبه تشــرفاتی دارد. 
بنابراین شاید گام اول در استفاده از آمار، 
فرهنگ سازی آن است تا همگی دریابند 
که ســخن حکیمانه باید پشتبانی آماری 
داشته باشد؛ بدین صورت تقویت فرهنگ 
اســتفاده از آمار در ذات خود مطالبه گری 

صحت آمار ها را نیز به دنبال دارد   

آمار های تزئینی

روزشمار سال
 اقتصاد مقاومتی؛

 اقدام و عمل

اقدام در: مجلس

سید حســن حسینی شــاهرودی عضــو 
کمیسیون اقتصادی اظهار داشت:  مسأله 
حمایــت از تولیــد، اقتصــاد مقاومتی و 
فرهنگ مســأله ای اســت که نباید تنها 
یک کمیسیون به این موضوعات بپردازد 
زیرا این مســائل باید از اولویت  های همه 
کمیسیون ها باشد. دیگر از پرداختن به این 

موضوعات غافل می شوند.

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون 
اقتصــادی مجلس شــورای اســالمی 
گفت: مقــام معظم رهبری، امســال را 
سال »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« 
نام گــذاری کرده اند حرکت به  ســمت 
اقتصاد مقاومتی و رفع کاســتی  هایی 
 در این زمینــه راه مقابله با دشــمنان 

است. 

بشــیر خالقی نماینده مجلس دهم با بیان 
این که بهداشــت و درمان حوزه وســیعی 
اســت که باید تالش کنیم در ایــن ابعاد به 
خودکفایی برسیم گفت:  پزشکان متخصص، 
امکانات پزشــکی و آموزشــی زیــادی در 
کشــور وجود دارند و در صورت فراهم شدن 
زیرساخت  ها این امکانات می توانند به تحقق 

اقتصاد مقاومتی منجر شوند. 

راه مقابل 
با اخالل 
اقتصادی

همه 
کمیسیون ها 
درگیر شوند

خودکفایی 
در اقتصاد 

بهداشت

سبقت صادرات از واردات با چاشنی نفت
آن ضعــف دارد. اقالم عمــده وارداتی طی 
شش ماهه نخست ســال 1395 به ترتیب 
شــامل ذرت دامی به ارزش 551 میلیون 
دالر، لوبیای ســویا به ارزش 503 میلیون 
دالر، برنج بــه ارزش 478 میلیــون دالر، 
قطعات منفصله خــودرو بــه ارزش 432 
میلیون دالر و انواع وســایل نقلیه به ارزش 
357 میلیون دالر بــود. در بین خریداران 
عمــده کاال هــای ایرانی چیــن همچنان 
بزرگ ترین خریدار کاال های ایرانی است؛ به 
 طوری که در شش ماهه ابتدایی سال جاری، 
حجم صادرات غیر نفتی کشورمان به چین 
به 3 میلیارد و 998 میلیون دالر رسید پس 
از چین به ترتیب امــارات متحده عربی با 3 
میلیــارد و 401 میلیون دالر، عــراق با 2 
میلیــارد و 976 میلیــون دالر، ترکیه با 2 
میلیارد و 321 میلیون دالر و جمهوری کره 
 بــا یــک میلیــارد و 780 میلیــون دالر

قرار دارند   



اقتصاد مقاومتی در حقیقت نمادی از دفاع 
مقدس اســت که با تکیه بــر ظرفیت  های 
داخلی و عــزم جهادی بــرای خوداتکایی 
محقق می شــود. دفاع مقدس نشــان داد 
که تنها یــک گزینه می تواند کشــور را در 
مقابل دشــمنان حفظ کنــد و آن گزینه، 
مقاومــت و تکیه بــر توان داخلی اســت. 
دفاع مقــدس اثبات کرد زمانــی که تمام 
اقشــار یک ملت دست در دســت یکدیگر 
بگذارند، قدرت  های پوشالی نمی توانند در 
برابر این ملــت کاری از پیش ببرند. تئوری 
امام خمینی )ره( »ما تا آخر ایســتاده ایم 
و مقاومت می کنیم« بــود و در نهایت این 
تئوری پیروز شــد و امروز نیــز آن چه که 
می تواند کشــور را بــه اهدافش برســاند 
والیت پذیری ملت اســت. پیام هشت سال 
دفاع مقدس این اســت که باید با تکیه بر 
ظرفیت  های داخلی کشور، مسیر آینده را 
ترسیم کرد و با اقتدار تحریم ها را شکست. 
اقتصــاد مقاومتی به معنــای تکیه بر توان 
داخل کشور در زمینه  های اقتصادی است و 
اعتقاد به اینکه ارتباط با کشور های خارجی 
نمی تواند مشکالت درونی کشــور را رفع 

کند. 
آنچه می تواند کشــور را در زمینه اقتصاد 
مقاومتی به توفیق برســاند عــزم و اراده 
ملی و بهره گیــری از ظرفیت  های داخلی 
کشور اســت. اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد 
تهاجمی اســت که در مقابل اســتفاده از 
کاالی خارجی حساســیت نشان می دهد. 
اگر اســتفاده از کاالی ایرانی در کشــور به 
یک فرهنگ تبدیل شود، چرخ کارخانه ها 
به حرکت در می آید و ارز از کشــور خارج 
نمی شــود. بــرای دســتیابی بــه اقتصاد 
مقاومتی بایــد با اســتفاده از فناوری  های 
روز دنیا، کیفیت تولیدات را افزایش داد تا 
اســتفاده از کاالی داخلی ترویج شود و به  

دنبال آن تولید داخلی رونق گیرد     

تنها گزینه 
مقابل دشمنان
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942
روزشمار ابالغ سیاست های

 اقتصاد مقاومتی

هیاهوی فیش  های نجومــی بعد از مدت 
کوتاهی فرونشست. و معلوم نشد حداکثر 
همان چنــد مدیر مــورد موآخــذه قرار 
گرفتند و روند طبق سنوات گذشته ادامه 
می یابد یا اساســا قــرار اســت در نظام 
پرداخت ها تغییرات اساســی داده شود. 
عدم اطالع رسانی در این خصوص و ناگهان 
ســکوت خبری اذهان عمومــی را به این 
موضوع هدایت می کنند که نکند جریان 
خبری پیش آمده فقط تســویه حســاب 
سیاسی بوده و قرار نیســت اتفاق خاصی 
بیافتد. از آن جایی که حقوق  های نجومی 
به اعتماد مــردم ضربــه زده و عدالت در 
دولت را زیر ســئوال برده بود مقام معظم 
رهبری نیز دســتور رســیدگی و برخورد 
سریع با این موضوع را دادند و در دولت هم 
البته تیمــی ویژه به ریاســت معاون اول 
رئیس جمهور مامور رســیدگی این مهم 
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ام 
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خودروسازان یکه تازی می کنند
همیشــه مصرف کننــده از انحصار  ضربه 
خورده است و این انحصار در هر بازاری که 
ایجاد شــود تقریبا تمام منافع آن بازار به 
جیب انحصارگر می رود به همین ترتیب 
بازار خودرو نیز کامال در تســخیر سایپا و 
ایران خودروســت. این شرکت ها به  جای 
افزایش کیفیت و تقویت توانمندی رقابتی 
خود با اســتفاده از فشار های پیدا و پنهان 

کاستی  های خود را با افزایش قیمت جبران می کنند. به  طوری که 
بعضا برخی خودرو ها تولید داخل تا مرز دو میلیون تومان افزایش 
قیمت داشــته اســت. فعالین بازار معتقدند عرضه قطره چکانی 
خودرو توسط شرکت  های خودروســاز مهم ترین عامل گرانی در 
بازار اســت به  طوری که قیمت کارخانه ای خودروی 206 تیپ 2 
حدود 32میلیون و 660 هزار تومان است، اما این خودرو در بازار 

آزاد با قیمت 34میلیون و 300 هزار تومان 
به فروش می رســد همچنین قیمت 206 
تیپ 5 نیز بــه 37 میلیــون و 800 هزار 
تومان رسیده است. این درحالی است که 
طی 10 روز گذشته قیمت این خودرو به 
39 میلیون تومان نیز افزایش یافته است. 
سمند ال ایکس در کارخانه 30 میلیون و 
200 هزار تومان است، اما در بازار با قیمت 
32 میلیون و 800 هزار تومان به فروش می رسد البته قیمت این 
خودرو در چند روز اخیر به 33 میلیون نیز عرضه شــده است. از 
سوی دیگر ال 90 در کارخانه 37میلیون و 300هزار تومان است، 
اما در بازار آزاد با رشد دو میلیون تومانی به 39میلیون و 300هزار 
تومان رسید. نوع اتوماتیک این خودرو نیز 47 میلیون و300 هزار 

تومان معامله می شود 

فراموشی زودرس درباره 
فیش های نجومی

اقدام در: دولت

محمود واعظی با تاکید بر این که دولت 
به سیاســت  های کلی اقتصاد مقاومتی 
باور دارد گفت: این نســخه راهگشــای 
دولت اســت و جلســات، باید عملیاتی 
باشد تا به نتایج مطلوب برسیم. اقدامات 
شایسته ای صورت گرفته که باعث شده 
اقتصاد مقاومتی جایگاه ویژه در کشــور 

داشته باشد.

علی اصغر فانی وزیــر آموزش و پرورش 
در مراسم آغاز سال تحصیلی گفت: در 
ســالی که رهبری آن را به نام »اقتصاد 
مقاومتــی اقدام و عمــل« مطرح کرده 
اســت، آموزش و پرورش کتابــی را با 
همین عنوان برای دانش آموزان در نظر 
گرفته تا بتواند اقتصــاد مقاومتی را به 

دانش آموزان آموزش دهد. 

جهانگیری گفت: ضرورت مشــارکت 
نیرو های مســلح برای تحقــق اقتصاد 
مقاومتی هم مورد تاکیــد رهبر معظم 
انقالب اســت و هم تکلیفی است که در 
قانون اساسی برای استفاده از توانمندی 
نیرو هــای مســلح در زمــان صلح در 
عمران و آبادانی کشور بر آن تاکید شده 

است. 

اقتصاد 
مقاومتی 

تشریفاتی نیست

آموزش 
اقتصاد 

مقاومتی

بهره مندی از 
توان نیروی 

مسلح
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شــد. به نظر می رســد که باید اطالع رسانی 
منظمی ایجاد شــود تا ابهامات از بین برود. 
البته عالوه بر دولت، از پارلمان هم خبر آمد 
که با دستور رئیس مجلس، دیوان محاسبات 
مامور بررسی حقوق  های نجومی شده است؛ 
حســین رحیمی رئیس دیوان محاسبات با 
اعالم این خبر گفته بود: مقرر شــده دیوان 
محاسبات به  زودی گزارش کاملی از وضعیت 
پرداخت این حقوق هــا به مجلس ارائه دهد. 
در کنار قوای مجریه و مقننه، قوه قضائیه هم 
رســیدگی به حقوق  های نجومی را آغاز کرد 
ولی گــزارش عملکردی که غالمحســین 

محســنی اژه ای ســخنگوی قوه قضائیه در 
خصوص آخرین وضعیت بررسی فیش  های 
حقوقی در دولت ارائــه داده آن هم با وجود 
گذشــت چند ماه از این مهــم چندان قابل 
قبول نیست؛ وی گفته است: براساس آن چه 
که دولت اظهارداشته که تا االن مجموعا 15 
نفر را عزل یا جابه جا کرده یا از آن ها خواسته 
که استعفا دهند. با توجه به اهمیت رسوایی 
حقوق  های نجومی این نگرانی وجود دارد که 
این موضوع هم مانند موارد مشــابه مشمول 
مرور زمان شــود و متخلفان بــه راحتی به 

کارشان ادامه دهند 
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سپهر سیاست اســت. »احمدی نژاد قطعا 
تمایل ندارد. اگر ایشان بخواهد وارد صحنه 
رقابت انتخابات ریاست جمهوری شود، این 
صحنه پر ریسکی اســت که درگیری دارد و 
بعد از انتخاب شدن اداره کشــور کار با این 
شرایط موجود کار آســانی نیست. خودش 
که حتما عالقه ای ندارد«. پس از پیام صریح 
نهی نســبت به حضور محمود احمدی نژاد 

در انتخابات ریاست جمهوری، حامیان وی 
ماننــد عبدالرضا داوری بــا پذیرش فضای 
جدید از حضور نیافتن وی خبر دادند؛ اما این 
به منزله فعالیت نکردن محمود احمدی نژاد 
نیست. ســناریو های فعالیت وی را می توان 
در دو محور بیــان کــرد؛ راه اول »راهبری 
سیاسی« محمود احمدی نژاد است؛ هویت 
وجودی احمدی نژاد با سیاست عجین شده 

خواهران عزیزم خواهشمندم با بی اعتنایی 
بــه اظهــارات فریبکارانــه و تفرقه افکنانه 
دشــمنان اجــازه ندهند وقت ارزشــمند 
خدمتگــزاران ایــن ملت صــرف اهداف و 
مقاصد شوم دشمنان گردد«. آغاز شکست 

پروژه اول، شــروع پروژه دیگری اســت؛ 
این بــار نوبت به عزت اهلل ضرغامی رســید. 
حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور در 
صفحه توییتر خود نوشــت: »یک توصیه 
دوستانه به جناب آقای مهندس ضرغامی؛ 

راه جدید احمدی نژاد

تیغ »آشنا«
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اســت و حتی در هنگامی که از »ســکوت 
الهام بخــش وحــدت« ســخن می گوید با 
هدف سیاسی این رویه را در پیش می گیرد؛ 
بنابراین او به مانند انتخابات ریاست جمهوری 
یازدهم دســت یک نفر از حامیان سیاسی 
خود را بــاال خواهد برد؛ فردی کــه توانایی 
جذب ســامانه رای ثابت احمدی نژاد را دارا 
باشد و از ســوی دیگر مورد تایید نهاد های 
نظارتی باشد و در صورت پیروزی وی نقش 

پدرمعنوی دولت دوازدهم را ایفا می کند. 
راه دوم؛ فعالیت »اجتماعــی« برای اهداف 
سیاسی اســت؛ راهی تاخیری برای اهداف 
احمدی نژاد محســوب می شــود که اگر با 
هدف گذاری دقیــق همراه شــود، رهاورد 
مناســبی برای پایگاه اجتماعی او دارد. در 
همین راســتا عبدالرضــا داوری در کانال 
تلگرامی خــود نوشــت: »سیاســت تنها 
ســاحت زیست انسانی نیســت و اکنون که 
سیاســت ورزی برای جریان حامیان دکتر 
احمدی نــژاد به امری ممتنع تبدیل شــده 
اســت، ســاحت  های اجتماعی و فرهنگی، 
فرصتی موســع و میدانی فــراخ را فراروی 
ایــن جریــان قــرار می دهــد. گفتمــان 
محمود احمدی نژاد سرشــار از مولفه  های 
جامعه گرایی اســت کــه در عصــر امتناع 
سیاســت ورزی فرصتــی درخشــان برای 
شکوفایی، بســط و تعمیق آن فراهم آمده 

است«.

لطفا به خاطــر خودتان چهار ســال صبر 
کنید؛ دیر نمی شود«.  اما در این میان دلیل 
نگرانی آشــنا برای رقبای احتمالی حسن 
روحانی چیست؟ حســام الدین آشنا زخم 
»فیش  های حقوقی نجومی« بر پیکر دولت 
یازدهــم را فراموش نکرده اســت؛ زخمی 
عمیق که به روایت خودش »این مســئله 
به  واقع اولین موردی است که خود مسئله 
و اســتفاده منتقدان دولت از آن، منجر به 
تاثیرگذاری شدید بر افکار عمومی و ضربه 

به سرمایه اجتماعی دولت شده است. 
حمله  های پیشــین مخالفان علیه دولتـ  
عمدتا بر محور برجام و سیاســت خارجی 
ـ پایــگاه اجتماعــی دولــت را متزلــزل 
نمی ساخت و حتی در تقویت موضع دولت 
موثر بود. این مســئله در انتخابات مجلس 
شورای اســالمی و خبرگان آشکار شد. اما 
مسئله فیش  های حقوقی، پایگاه اجتماعی 
دولــت را مســتقیما هدف قــرار می دهد. 
جوانان بیــکار، بازنشســتگان، کارگران با 
حقوق اندک و ســایر اقشار مستقیما تحت 
تاثیر این سوژه ســازی قرار می گیرند«. آیا 
سرانجام حسام الدین آشنا »منافع سازمانی 
را بر منافع شــخصی و قبیلگــی« ترجیح 

می دهد!؟ 

 توحید راوی
تمام شد؛ سرانجام پس از کش وقوس  های 
فراوان درباره مفاد جلســه دیــدار محمود 
احمدی نژاد بــا مقام معظم رهبــری، پیام 
نهی تایید شد. رهبر معظم انقالب در جلسه 
درس خــارج فقه خــود در بیانــات مهمی 
فرمودند: »خب بله، یک نفــری، یک آقایی 
آمده پیش من، من هم بــه مالحظه صالح 
حال خود آن شخص و صالح حال کشور به 
ایشان گفتم که شما در فالن قضیه شرکت 
نکنید. نگفتیم هم شــرکت نکنید، گفتیم 
صالح نمی دانیم ما که شما شرکت کنید. این 
را گفتیم. خب یک چیز عادی اســت. انسان 
بایستی آن چیزی را که می بیند و می فهمد 
و فکر می کند که به نفع برادر مومن اش است 
باید به او بگوید دیگر. ما هم اوضاع کشور را 
خب، غالبا بیشتر از اغلب افراد آشنا هستیم. 
آدم  ها هم، به خصــوص آدم  هایی که صد ها 
جلسه با ما نشســتند و برخاستند، بیشتر و 
بهتر از دیگران می شناسیم. بامالحظه حال 
مخاطب و اوضاع کشور به یک آقایی انسان 
توصیه می کند که آقا شما اگر در این مقوله 
وارد شــدید، این دوقطبی در کشــور ایجاد 
می شود. دوقطبی در کشــور مضر است به 
حال کشــور. من صالح نمی دانم شما وارد 

بشوید«.
اما در این میان پرســش اصلی تحلیلگران 
سیاسی نقش آینده رئیس جمهور سابق در 

اهــل »کنایــه« اســت؛ هرچنــد برخی 
کنایه گویــی او را از »کینــه« می داننــد. 
حسام الدین آشنا مرد انتخاباتی شهر است 
تا مشــاور فرهنگی رئیس جمهور؛ او تمایل 
دارد بیشتر از »سیاســت« سخن بگوید تا 

»فرهنگ«. 
این روز ها حســام الدین آشــنا، مشــاور 
»انتخاباتــی« حســن روحانی نســبت به 
استمرار دولت یازدهم نگران است. وظیفه 
او از بعد از انتخابات 92 تغییر نکرده است؛ 
او مســئولیت معرفی ســازی رقبای حسن 

روحانی برای تخریب را داراست. 
اولین پــروژه انتخابات او با انتشــار فیلمی 
از ســخنرانی حاج قاســم ســلیمانی در 
صفحــه اش در فضــای مجازی آغاز شــد 
و نوشــت: »بگذاریــم حاج قاســم در قله 
اســطوره ای دفاع از حریم و حــرم بماند؛ 
نگذاریم او را چون محســن و باقر به کارزار 

کلید و گازانبر بکشانند«. 
ســردار ســلیمانی در بیانیه اش نوشــت: 
»حقیر سرباز صفر والیت و نظام جمهوری 
اســالمی و ملت شــجاع و عزیزتر از جانم 
بوده و ان شــاء اهلل بــا اســتعانت از خدای 
ســبحان تا آخر عمــر در همیــن جایگاه 
»ســربازی« خواهم بود. از همه برادران و 

دریچه ای به مگوهای ایرانی
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»میزان رای حاکمیت اســت« هســتند و 
شــورای نگهبان راه را برای پیــروزی نامزد 
موردنظر حاکمیــت هموار کرده اســت و 
اذعان داشت که راهی جز شرکت نکردن در 
انتخابات نداریم اما پس از کناره گیری عارف 
از صحنه انتخابات و پررنگ تر شــدن حضور 
حجت االسالم حســن روحانی در انتخابات، 

وی در زندان در انتخابات شرکت کرد، حتی 
همسر وی نیز با حضور در حسینیه ارشاد در 
یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و 
چهارمین دوره انتخابات شورا های اسالمی 

شهر و روستا شرکت کرد. 
این روز ها منزل مصطفی تاج زاده در اتوبان 
ارتش پس از هفت ســال، میزبان نیرو های 

فتنه گران به دنبال »فرصت«
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حجت االسالم حسن روحانی و محمدجواد 
ظریف زبان به گالیه و شکوه از بدعهدی  های 
طرف غربی گشــوده اند و نمایانگــر تکرار 
دستاورد »هیچ« برجام است؛ فرجام برجام 
برای دولت از جنس »امید« نبوده اســت؛ 
آنان »تدبیر« دولت را به دستاورد »برجام« 
گره زدند و حاال بــه مانند منتقدان دلواپس 
هستند؛ اما جنس دلواپســی آنان متفاوت 

اســت؛ نگاه آنــان به ســمت کارزار رقابت 
اردیبهشت سال آینده است. 

مســیح مهاجــری از نزدیکترین افــراد به 
هاشمی رفســنجانی از دلواپســی و تردید 
حســن روحانی برای حضــور در انتخابات 
ریاســت جمهوری در ماه  های اخیر گفت و 
اظهار داشت: »حســن روحانی برای حضور 
در انتخابــات ســال آینده بــا تردید  هایی 

آغاز دوقطبی جدید

مواجه شــده اما در نهایت راضی به حضور 
در انتخابات شــده اســت«. اما چه چیزی 
او را از تردید خارج کرده اســت؟ براســاس 
پیگیری  هــای خبرنگار »پنجــره مخفی«، 
اتــاق انتخابــات اصالحــات و اطرافیــان 
هاشمی رفســنجانی به حسن روحانی قول 
»دستاوردســازی« برای ایجاد »دوقطبی« 
برای دولت داده اند؛ آنان معتقدند که برجام 
را نمی توان به عنــوان وعــده نهایی دولت 
به مردم معرفی کرد؛ بنابراین در راســتای 
آن باید مــوردی مانند »فضــای مجازی« 
بدون »فیلتــر« برای دسترســی »آزاد« را 
دســتاور دولت یازدهم دانســت. در همین 
راستا نشریه صدا نوشــت: »برجام و تلگرام 
به عنوان دو دستاورد سه سال نخست دولت 
روحانی، البته نقــش و کارکرد مهم دیگری 
هم دارند؛ نقشی که می توان از آن به عنوان 
»آینه  های روبــه رو« یاد کرد. هــم برجام و 
هم تلگرام، همچون آینه  هایی هســتند که 
تصویر عینی و واقعا موجود ساختار سیاسی 
و بدنه اجتماعی ایران را فراتر از همه شعارها، 
ادعاها، خطابه  ها و خودپسندی  ها برابر چشم 
قرار می دهنــد«. و احتمــاال در آینده نیز با 
»دوقطبی ســازی« در مسائل مختلف حول 
دال »آزادی« روبه رو شــویم. از سوی دیگر 
برای فرار از فرجام برجــام »مقصریابی« در 

ماه  های آتی در دستور کار است. 

سیاسی تندرو اصالحات با سابقه دستگیری 
و محکومیت در فتنه 88 شــده اســت؛ او 
خواهان اثرگــذاری در الیه  های تصمیم گیر 
اصالحات اســت زیرا مدعی است که بقای 
اصالحــات با تحمــل زندان او و دوســتان 

مشارکتی فراهم شده است. 
پیگیری  هــای خبرنگار »پنجــره مخفی« 
نشــان می دهد که مصطفی تــاج زاده در 
یکی از جلســات هم اندیشــی با محوریت 
جریان تندرو اصالحات بــرای فعالیت در 
انتخابات ریاســت جمهوری و شورای شهر 
سال آینده اظهار داشــت: »ما باید با وجود 
موانــع ســاختاری، محمــود احمدی نژاد 
را به صحنه انتخابات بکشــانیم؛ ما بهتر از 
هشت سال قبل از بازی او اطالع داریم؛ باید 
چند پرونده از فعالیت  های غیرقانونی او را 
مطرح کنیم و سپس با این شرایط وی رای 
نمی آورد و پس از انتخابات شــرایط برای 

محاکمه او فراهم می شود«.
زندانی فتنه 88 در بخش مهم تر ســخنان 
خود که گویــا از رفتار های پیشــین خود 
پشیمان نشده است؛ اظهار داشت: »ما باید 
مقصر اصلی نابسامانی کشــور را یک نهاد 
نظامی معرفی کنیم و مــردم را با این نهاد 

روبه رو کنیم«.

»هر گونه بدعهــدی در اجــرای برجام، به 
بی اعتباری بیشــتر ایاالت متحده در سطح 
جهــان می انجامد. تعلل ایــاالت متحده در 
اجرای تعهدات قانونی اش در ماه  های گذشته 
اشتباهی راهبردی است که باید فورا جبران 
شود. متاسفانه این گونه اقدامات غیرقانونی 
مسبوق به سابقه است و آخرین نمونه آن رای 
دیوان عالی آمریکا در تایید دست اندازی به 
میلیارد ها دالر اموال ملت ایران در سال های 
گذشته اســت«. »ما اجازه نخواهیم داد که 
دولت آمریکا این پول مردم ایران را ببلعد و ما 
این موضوع را در دادگاه بین المللی پیگیری 
می کنیم و با ایســتادگی خود، پول مردم را 
پس می گیریم«. »بانک  های بین المللی قبال 
به دلیل نقض تحریم  های ایــران با رقم  های 
سنگینی جریمه شــده اند و اکنون به همین 
دلیل، از بازگشــت به ایران هــراس دارند. 
نتیجه این هراس این شده که هشت ماه بعد 
از اجرای توافق هســته ای، هیچ بانک بزرگ 
اروپایی، مبادله با ایران را آغاز نکرده است«. 
»باور ما این بود و هنوز هم همین اســت که 
ایاالت متحده نباید در تعامل اقتصادی ما با 

سایر کشور های جهان مانع تراشی کند«. 
این جمالت در همایش  های »دلواپســان« 
و »خســارت محــض« از ســوی منتقدان 
توافق هســته ای و دولت بیان نشده است؛ 
این گزاره  ها سوغات دیدار فرنگستان است؛ 

فتنه کوی دانشــگاه 78 تا تکاپو برای فتنه 
88 ســیر زندگی مصطفی تاج زاده را نشان 
می دهد. تــاج زاده در دولــت هفتم معاون 
وزیر کشــور )عبداهلل نوری( و سرپرست این 
وزارتخانه پس از اســتیضاح وی بود. اگرچه 
برخی نیز بر این اعتقاد بودند که عامل اصلی 
اســتیضاح عبداهلل نوری وی بوده اســت. او 
عضو مرکزیــت احزاب منحله مشــارکت و 
مجاهدین ) انقالب( اســت که به جرم اقدام 
علیه امنیت ملی از 23 خرداد ســال 88 در 
زندان بود  و روز 15 خــرداد 1395 پس از 
اتمام دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. 
پیش از این فیلمی در سایت یوتیوب منتشر 
شــد که در آن مصطفی تاج زاده، خطاب به 
رمضــان زاده و صفایی فراهانی می گوید، در 
انتخابات گذشته هیچ تقلبی صورت نگرفته 
اســت و مــا شکســت خوردگان انتخابات 

هستیم.
او فعالیــت سیاســی ساختارشــکن خود 
را در انتخابــات ریاســت جمهوری ســال 
92 نیز ادامه داد؛ وی در آســتانه انتخابات 
ریاست جمهوری در سال 1392 در نامه ای 
که از زندان اوین منتشــر کرده بود، مدعی 
شــد: محافظه کاران حاکم در حال تبدیل 
شــعار »میزان رای ملت اســت« به شعار 



»روحانی: آمریکا قول داد به تعهداتش عمل کند!« تیتر معناداری بود که روزنامه کیهان 
در آغاز هفته گذشته و به مناسبت سخنان رئیس جمهور در بازگشت از سفر نیویورک 
و سپری شدن هفت ماه از برجام زد. در یکشــنبه کیهان از میان سخنان »محمدجواد 
ظریف« در اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا این جمله را برجسته کرد: »آمریکا 
برای عمل به تعهداتش هیچ تالشــی نکرده است« و نوشــت که ظریف تازه به سخن 
منتقدان برجام رسیده است. روزنامه کیهان در دوشــنبه در ادامه این محور با اشاره به 
اعتراف ها دولتمردان به بدعهدی آمریکا درباره برجام مدعی شد که اعتراف به بدعهدی 
آمریکا کافی نیست و دولت باید راهی برای جبران خسارت  های برجام بجوید. سخنان 
مقام معظم رهبری درباره توصیه اش به »محمــود احمدی نژاد« برای حضورنیافتن در 

سهشنبه بود. انتخابات سال آینده تیتر نخست کیهان در سه شنبه بود. 

روزنامه شرق در آغاز هفته گذشته مصاحبه اختصاصی اش با »محمد سنوسی بارکیندو«، 
دبیر کل اوپک، را در میان مطالبش برجســته کرد و در یادداشت اصلی خود در تحلیلی 
اقتصادی از عملکرد دولــت، افزایش امنیت اقتصــادی را از عملکرد هــای پنهان دولت 
شمرد. این روزنامه در یکشنبه تحلیل »عباس ســلیمی نمین« از پوزش خواهی »سعید 
مرتضوی« از حوادث کهریزک در 88 را تیتر نخســت خود کرد و در کنار آن به پوشــش 
ســخنان »محمدجواد ظریف« در اندیشــکده شــورای روابط خارجی آمریکا پرداخت. 
تحلیل »محســن رضایی« از رخداد های پس از فتح خرمشهر با تیتر »باید سر مرز جنگ 
را متوقف می کردیم« از ســوی شرق در دوشــنبه مورد توجه قرار گرفت. این روزنامه در 
سه شنبه سخنان مقام معظم رهبری در درس خارج فقه خود درباره توصیه انتخاباتی اش 

به احمدی نژاد را به عنوان تیتر یک خود برگزید. 

باید سر مرز جنگ را متوقف می کردیمضرورت جبران خسارت  های برجام

روزنامه وطن امروز در شــنبه گذشــته انتقادات حسن روحانی در ســخنرانی اش در 
ســازمان ملل از بدعهدی  های آمریکا در انجام برجام را »گالیه  های نیویورکی« نامید. 
»هیچ ظریف« تیتر وطن امروز به بهانه انتقاد ظریــف از بدعهدی  های برجامی آمریکا 
در اندیشــکده شــورای روابط خارجی آمریکا بود. وطن امروز در دوشنبه مصاحبه اش 
با »محمدرضا باهنــر« را تیتر یک خود کرد و از میان ســخنان وی این جمله را درباره 
گزینه مطلوب وی برای انتخابات ریاســت جمهوری را تیتر کرد: »الریجانی را ترجیح 
می دهم«. وطن در سه شنبه ضمن برجسته کردن توصیه انتخاباتی مقام معظم رهبری 

به احمدی نژاد در یادداشــتی به رمزگشــایی از سیاست 
»برجام منطقه ای« دولت پرداخت. 

نژاد در یادداشــتی به رمزگشــایی از سیاست 

این صندلی ها مهم نیستند...

صبح نو در شنبه گذشــته موضوع نصب دوربین  های مداربســته در اطراف سفارتخانه 
انگلیس در خیابان فردوســی را مورد توجه قــرار داد و در کنار آن گزارشــی از کمپین 
»نجات زندگی شیخ زکزاکی« منتشــر کرد. این روزنامه یکشنبه سخنان محمدجواد 
ظریف در اندیشــکده شــورای روابــط خارجی آمریکا را برجســته کــرد. مصاحبه با 
»محمدرضا مخبر دزفولی«، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی، اصلی ترین مطلب صبح 
نو در دوشنبه بود که مخبر دزفولی در آن مدعی شــده بود یک عده می خواهند شورای 
عالی فرهنگی فقط در حد سیاستگذاری بافی بماند و تصمیمی از آن خارج نشود. توصیه 
انتخاباتی مقام معظم رهبری بــه احمدی نژاد با تیتر »اصــرار دارم به وحدت قلوب« از 

شنبه مورد توجه قرار گرفت.سوی صبح نو در سه شنبه مورد توجه قرار گرفت.

روزنامه جوان هم در روز شــنبه بــا تیتر »وعده جدیــد آمریکا، ســوغات روحانی از 
نیویورک« به پوشــش ســفر نیویورکی رئیس جمهور پرداخت و اعالم کرد که ســفر 
رئیس جمهور در حالی به پایان رسید که همه نگاه  ها به تغییر رفتار آمریکایی  ها در عمل 

به اجرای برجام بود...
روزنامه جوان چون سایر روزنامه  های اصولگرا در یکشنبه سخنان ظریف در اندیشکده 
شورای روابط خارجی آمریکا را برجســته کرد و در دوشنبه به نقد سیاست  های دولت 
درباره محصول برنــج پرداخت. روزنامه جوان در سه شــنبه بخش  هایی از ســخنان 
 مقام معظم رهبــری درباره توصیــه انتخاباتی اش بــه احمدی نژاد را تیتر نخســت

خود کرد. 

توقعات خارج از برجامی

سوغات روحانی از نیویورک

به احمدینژاد را به

آرمان امروز در شــنبه گذشــته با تیتر »نوای امید در نیویورک« به استقبال سخنان 
رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل رفت در مصاحبه با »احمد خرم«، وزیر راه 
دولت اصالحات، به تحلیل »چهار ضلعی طالیی اصالح طلبان در انتخابات« پرداخت. 
»فرشته ها به داعش پول و سالح نمی دهند« بخشی از ســخنان ظریف در اندیشکده 
شورای روابط خارجی آمریکا بود که در یکشنبه از سوی آرمان امروز برجسته شد. آرمان 
در دوشنبه مصاحبه ای با »علی تاجرنیا«، رئیس شــورای هماهنگی جبهه اصالحات، 
کرد این روزنامه در سه شنبه با تیتر »خداحافظ احمدی نژاد« به تحلیل توصیه انتخاباتی 

مقام معظم رهبری به احمدی نژاد پرداخت. 

خداحافظ احمدی نژاد!

مقام معظم رهبری به احمدینژاد پرداخت. 

روزنامه اعتماد در شنبه گذشــته با تیتر »راز های اوین تا کهریزک« به برجسته کردن 
سخنان »قربانعلی دری نجف آبادی«، دادستان کل کشــور در سال 88، درباره سعید 

مرتضوی پرداخت. 
محور های اصلی این روزنامه در یکشنبه ســخنان ظریف در اندیشکده شورای روابط 
خارجی آمریکا و مصاحبه اختصاصی با »بهمن فرمان آرا« درباره سینما، کار های تازه و 
اکران نشده اش بود. اعتماد در دوشنبه تیتر »احمدی نژاد دیگر معجون جذابی نیست« 
را انتخاب کرد. توصیه انتخاباتی مقام معظم رهبری به محمود احمدی نژاد تیتر نخست 

اعتماد در سه شنبه گذشته بود. 

راز های مگوی فرماندهان

روزنامه آفتاب یزد روز شنبه با تیتر »وتوی اوباما علیه یک طرح ضد ایرانی« به دکه ها 
رفت. این روزنامه یکشنبه در کنار انتشار مطالبی درباره واکنش هوادارن احمدی نژاد 
به شــایعه توصیه انتخاباتی مقــام معظم رهبری بــه محمود احمدی نــژاد با تیتر 
»تیتر های سیاه علیه بانوی سبز« به بررسی انتقادی گزارش  های انتقادی رسانه  های 
اصولگرا درباره عملکرد »معصومه ابتکار« مشــغول شــد. آفتاب یزد در دوشنبه در 
گزارشــی تحلیلی با عنوان »خنده روحانی به حذف احمدی نژاد؟« را کارکرد. آفتاب 
در سه شنبه سخنان مقام معظم رهبری درباره توصیه انتخاباتی اش به احمدی نژاد،را 

برجسته کرد. 

خنده روحانی به حذف احمدی نژاد؟ 
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رصد هفتگی نشــریات اصولگرا و اصالح طلب می تواند ســیر 
کلی این رســانه ها را در طول یک هفته تبیین کند؛  در اینجا 

سوژه های محوری این رسانه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

ذره بین مطبوعات



در هفته گذشته بنیاد اسالمی شمال لیبرتیویل در آمریکا اقدام 
به برگزاری مراسم روز در های باز برای آشنایی غیرمسلمانان 
با اســالم کرد. به گزارش حوزه نیوز، در این مراسم که شاهد 
حضور صد ها تــن از مردم این شــهر بود، شــرکت کنندگان 
غیرمسلمان ســواالت زیادی درباره اسالم و مسلمانان مطرح 
کردند. »الینا دائموند«، یک زن یهودی بازنشسته، در سخنانی 
گفت: »من متوجه شدم که براســاس فرهنگ  ها و سنت  های 
قدیمی، شــباهت  های زیادی میان لباس رسمی مسلمانان و 
یهودیان وجود داشته است«. سارا کینزنیک نیز که کودکانش 
را به مراسم آورده بود گفت: »من فکر می کنم مدارس به اندازه 
کافی درباره اســالم دانش آموزان را آگاه نمی کنند. به همین 
خاطر امروز آن  ها را به اینجا آورده ام تا چیز هایی را بیاموزند که 

احتماال جا های دیگر به آن  ها یاد داده نمی شود«. 

براساس نظرسنجی که موسســه فرانسوی ایفوپ منتشر 
کرده است حدود یک ســوم مســلمانان فرانسه قوانین 
اسالمی را از قوانین ســکوالر این کشور مهم تر می دانند. 
به گزارش مهر، این نظرســنجی همچنین نشان می دهد 
که 20 درصد از مــردان و 28 درصد از زنان مســلمانی 
که به صورت تلفنی در این نظرســنجی شــرکت کردند 
با پوشــیه، نقاب و برقــع موافــق بودنــد. 60 درصد از 
پاســخ دهندگان نیز با پوشــیدن روســری در مدرسه و 
دانشــگاه موافق بودند. این در حالی اســت کــه قوانین 
سکوالر فرانســه رعایت حجاب در موسســات دولتی را 
ممنوع کرده است. این نظرسنجی از 13 آوریل تا 23 مه 
2016 و از میان 1029 داوطلب 15 ســال به باالی حائز 

شرایط انجام شده است. 

مسلمانان فرانسه
و قوانین سکوالر فرانسه

روز در های باز در بنیاد 
اسالمی لیبرتیویل آمریکا 

مرکز مطالعات میراث مکتوب 
ایران و اسالم در سن پترزبورگ

جهان اسالم

مرکز مطالعات میراث مکتوب ایران و اسالم هفته گذشته 
در شــهر ســن پترزبورگ روســیه کار خود را آغاز کرد. 
به گزارش ایرنا، ایــن مرکز که به همــت رایزنی فرهنگی 
سفارت جمهوری اسالمی و همکاری انستیتو نسخ خطی 
شرقی سن پترزبورگ ســامان یافته است، با حضور رئیس 
ســازمان اســناد و کتابخانه ملی، ســفیر ایران در مسکو 
و رایزن فرهنگی جمهوری اســالمی همزمان با مراســم 
بزرگداشت »آلک اکی موشــکین«، نسخه شناس فقید و 
برجسته روسی، افتتاح شد. روسیه مهم ترین پایگاه مرجع 
ایران شناسی در جهان به شمار می رود و صد ها کارشناس 
مســلط به تاریخ، ادب و فرهنگ و هنر ایرانی و فارسی به 
تحقیق و پژوهش در این حوزه مشــغول بوده و هستند که 

صد ها اثر ماندگار در این زمینه پدید آورده اند.

اســپوتنیک روســیه  خبرگزاری 
در روز های گذشــته مدعی شــد 
»شینزو آبه«، نخســت وزیر ژاپن، 
در دیدار خود با »حسن روحانی«، 
رئیس جمهور ایران، خواستار قطع 
تماس  هــای نظامی ایــران با کره 
شمالی و امتناع از خرید تسلیحات 
از این کشــور توســط ایران شده 
اســت. طبق خبــر اســپوتینک، 
روحانی پاسخ روشنی به درخواست 

نخست وزیر ژاپن نداده است. 

انســتیتو فیلم بریتانیا )بــی اف آی( فیلم فارســی زبان 
»زیر ســایه«، ساخته بابک انوری، فیلمســاز بریتانیایی 
ایرانی تبار، را به عنوان نماینده این کشــور برای شرکت 
در بخش بهتریــن فیلم خارجی زبان به آکادمی اســکار 
معرفی کرده است. »زیر سایه« نخستین فیلم بلند انوری 
محسوب می شود و نخستین بار در زمستان سال گذشته 

در جشنواره آمریکایی ساندنس به نمایش درآمد. 

»مریــم منصــف«، اولین وزیــر افغان تبار 
کانادایی در هفته گذشته اعالم کرد برخالف 
تصورش که همیشــه فکر می کرده متولد 
هرات افغانستان است، به تازگی از مادرش 
شــنیده که در مشــهد ایران متولد شــده 
است. مریم منصف جوان ترین عضو کابینه 
»جاستین ترودو« اســت که در 30 سالگی 
به سمت وزارت در کشور کانادا رسیده است. 

درخواست نخست وزیر ژاپن 
از ایران

حضور انگلیس با فیلم فارسی در اسکار

وزیر کانادایی: 
در مشهد متولد شده ام

ژاپن

انگلیس

کانادا

شرکت سوئیسی »ام ای ســی آی« در بیانیه ای اعالم کرد با دولت 
ایران برای ســاخت یک نیروگاه بادی به ارزش 750 میلیون یورو 
توافقنامه امضا کرده است. براســاس بیانیه این شرکت سوئیسی، 
این پروژه »در منطقه ای کوهستانی در شمال ایران« اجرا می شود 

و ظرفیت تولید برق این نیروگاه بادی 270 مگاوات خواهد بود. 

قرارداد ساخت نیروگاه 
بادی در ایران

سوئیس

ایران در جهان
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ماجرای کتاب »طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن« 
به رمضان سـال 1353 شمسـی باز می گـردد. پس 
از تعطیلی جلسـات آیـت اهلل خامنه ای در مسـجد 
کرامت مشـهد در اسـفند سـال 1352 به وسـیله  
ساواک، ایشان جسـته و گریخته در میعادگاه های 
مختلفی به سـخنرانی و تبلیغ می پرداختند. با این 
حال ایشـان از همان روز نخسـت بعـد از تعطیلی 
مسـجد کرامت، اقامه  نماز جماعت در مسـجد امام 
حسـن مجتبـی)ع( را به عهـده گرفتنـد. آیت اهلل 
خامنه ای به دلیل حساسـیت زدایی فقط شب های 
شنبه در آنجا نماز می خواندند و سخنرانی می کردند 
که جمع زیادی شرکت می کردند و باعث شد فضای 
مسـجد کم کم رونق بگیـرد و حتی باعث توسـعه 
فضای فیزیکی مسجد هم شـد. رهبر انقالب، خود 
درباره  اهـداف و چگونگی آن برنامه و سـخنرانی ها 
این طور توضیـح می دهند: »بنده یک مـاه رمضان 
در مسجد امام حسن مشهد سـخنرانی مستمر 30 
جلسـه ای داشـتم.  آن زمان به ضبط سـخنرانی ها 
خیلی اهمیت داده نمی شـد؛ اما اسـتثنائاً همه  این 
30 سخنرانی ضبط شده اسـت. در آن سخنرانی ها 
راجع به توحید، امامت، والیت، نبوت و سایر مباحث 
اساسی بحث شـده اسـت که االن هم آنها را تأیید 
می کنم. اینها پایه های فکری بـرای ایجاد یک نظام 
اسـالمی بود؛ اگرچه ما آن موقع امیدوار نبودیم که 
نظام اسـالمی شش، هفت سـال دیگر محقق شود. 
می گفتیـم اگر پنجاه سـال دیگر هم ایجاد نشـود، 
باالخره پایه های فکری اش اینهاست. آن کار، جهت 

دادن به فکر نسل جوان آن روز بود«.
 »پنجره« قصد دارد در هر شـماره خود خالصه ای از 
کتاب مذکور را در اختیار مخاطبان قرار دهد و به یکی 

از محورهای مطرح شده در آن جلسات بپردازد.
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نـویــد هـــــا
جلسه ششم و هفتم با یک موضوع و سرفصل آمده است و هر جلسه ششم و هفتم  | قسمت اول

دو جلسه به آثار ایمان حقیقی و نوید های قرآنی می پردازد. 
خالصه جلسات قبل: 

طی جلســات قبل بحث درباره ایمان حقیقی گذشت. چند 
مسأله اساسی درباره ایمان گفته شد که آن چه ما از ایمان در 
ذهن خود ساخته ایم اصالح شود. ایمان باید »آگاهانه« باشد 
باید توأم با »عمل« و »تعهد آفرین« باشــد و »زاینده«. دیگر 
این که مومن متعهد، ایمانش »گاه گاهی« نیســت و ایمان 

نباید »فرصت طلبانه« باشد. 
در این دو جلســه »ارزش ایمان« و »نتیجه ایمان« بررسی 

می شود. 
عنوان این دو جلســه پیاپی »نوید«هاست. در این دو جلسه 
بررســی می شــود که خدای متعال در مقابل ایمان مومن و 
در مقابل عمل شایسته و انجام تعهداتش متقابال چه  چیز را 

تعهد کرده است. 
خالصه مبحث نویدها؛ 

تمام آیاتی که در زمینــه ایمان و مومن در قرآن هســت به 
حدود هفتصد آیه می رسد. حدود سی یا چهل امتیاز هست 
که خدای متعــال در قرآن بر ایمان مترتــب کرده که مومن 
از آن ها برخوردار اســت.  یکی از این عناوین بهشت اخروی 

است؛ »جنات عدن تجری من تحتهم االنهار«
اما برای این که دســته بندی از این امتیازات ارائه شود، باقی 
امتیازات ذیل این سوال بیان می شود که انسان برای این که 
ســعادتمند باشــد به چه  چیز هایی نیاز دارد؟ چیز هایی که 
اگر یکی از آن ها کسر شود انســان مومن نمی تواند احساس 

خوشبختی کند. 
در ادامه خواهیم دید که همه آن چه انسان برای خوشبختی 
نیاز دارد خداوند متعال در قرآن به  صورت نوید آورده است و 
نتیجه می گیریم که ایمان توأم با عمل مســاوی است با تمام 
شرایط سعادتمند شدن؛ شرایطی که حتی یک انسان مادی 

و غیر الهی نیز بدان نیاز دارد. 
اما آن چه انسان برای خوشبختی بدان نیاز دارد؛ 

هدایت
یکم. انسان محتاج است به این که هدف و سرمنزل سعادت را 
بشناسد. بداند به کجا می خواهد برسد. نقطه اتمام و پایان راه 
را در ابتدا ببیند. عالوه بر این که هدف را می بیند راه رسیدن 
به این هدف را هم بشناســد. این عنصر اولی سعادت بشری 
است. فرقی هم بین انســان مادی و الهی نیست. هر دو بدان 

نیاز دارند. 
نیاز به نور

دو. این کــه پرده  های جهل و غرور و هــر آن چیزی که گوهر 
بینش و خــرد او را در حجابی ظلمانی می پیچــد و نیروی 
دیدن و فهمیدن را از او می گیرد زائل گردد. خیلی چیز های 
نمی گذارد انسان بفهمد. غرور، جهالت، خرافات یا نظام  های 
جائرانه. یکی از ارکان خوشــبختی این است که انسان از این 

ظلمت ها نجات پیدا کند. 
اطمینان و امن

سه. در راه رسیدن به آن سرمنزل و در راهی که طی می کند از 
دغدغه ها و وسوسه  های درونی برهد که توان فرساتر از عوامل 
بازدارنده  های بیرونی است.  یک وقت جلوی شما را می گیرند 
و یک وقت هست که از درون آدم را می پوسانند. در او تردید 
ایجاد می کنند ولی جلــوی راه او را نمی گیرند.  انســان اگر 

بخواهد سعادتمند شود و به سرمنزل و پایان راه سعادت برسد 
یک شرطش این اســت که از این دغدغه و از این اضطراب، 
از این ناایمنی روحی از این عدم آرامش و نداشــتن اطمینان 
برهد.  در دعای کمیل می خوانیم »یارب، یارب، یارب قو علی 
خدمتک جوارحی« خدایا جــوارح و اعضای مرا در خدمتت 
نیرومند کن. »واشــدد علی العزیمه جوانحــی« دل مرا بر 

تصمیم قادر کن. 
ثمربخشی

چهارم: تالش خود را ثمر بخش بداند. انســان برای سعادت 
باید احســاس کند که تالشش به  جایی می رســد. بداند هر 
کاری می کند اثری مثبتی به  جای می گذارد. بداند هرگامی 

که بر می دارد یک قدم به مقصد نزدیک می شود. 
مغفرت و بخشش

پنج این که لغزش ها و خطاهایش قابل جبران باشد. آدمی که 
احساس کند خطاهایش بخشیده نمی شود همیشه از گذشته 
مأیوس و نسبت به آینده بدبین است. اما اگر بداند خطاهایش 
به شرط آن که خودش درصدد جبران باشد، قابل جبران است 

شوق او، امید او، چند برابر می شود. 
مستمسک و مستعصمی

ششم. در همه حال از دســتاویز تکیه گاهی مورد اطمینان 
برخوردار باشد. بداند که همه جا و در تمام شرایط کمک کاری 
هســت که می تواند از او اســتفاده کند. مثل آدمی که نقشه 

جامع راه را همیشه در جیبش داشته باشد. 
نصرت الهی

هفت: این که در مواجهه با دشمن و دشــمنی ها از نصرت و 
مدد الهی برخوردار باشد. حتا انســان مادی نیز اگر بداند که 
نیرویی ماورای ماده کمک کار و حامی اوست با یقین و قدرت 

بیشتری قدم بر می دارد. 
برتری و رجحان

هشتم. این که بر جبهه ها و صف  های مخالف برتری و رجحان 
داشته باشــد. بداند که باالخره برتری و رجحان و ارجحیت 

برای اوست. این نیز تاثیر عجیبی در حرکت انسان دارد. 
پیروزی نهایی

نهم. این که بر دشــمنان راه و هدفش که مانع و خنثی کننده 
تالش اویند پیروز شود. یکی از عناصر سعادتمندی این است 

که در آخر انسان پیروز شود. 
فوز و فالح

دهم. این که در نهایت از همه ســختی ها و فشار ها و بند ها و 
حصار ها رسته و به مقصود و منظور خود نائل گردد. 

بارش برکات الهی
یازدهم. این که در همــه حال، در راه و در منــزل، هم در راه 
هدف و هم در خود ســرمنزل هدف، از ذخیره  هایی که برای 
آدمی در این جهان مهیا گشــته بهره مند و برخوردار شــود. 
برکات آسمان و زمین بر او ببارد. جنگل ها و معدن ها و کوه ها 
و همه مواد حیاتی و غیرحیاتی الزم برای انسان و باالتر از همه 
منبع ومعدن هوش و درک و خرد و استعداد و ابتکار آدمی بر 

روی او گشوده شود و از همه این ها استفاده کند. 
پس از مرگ

دوازدهم. و باالخره بعد از تمام این هــا که در دوران زندگی و 
تالش و بیداری انسان به وقوع می پیوندد، بعد هم که از دنیا 
رفت، تازه رشته استفاده اش خاتمه نپذیرد و اول استراحت و 

پاداش گرفتنش باشد. 
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 کمیل پارساپور
آنبرای ایایم م  ا هبر د  دهم ن  ه گ ا بر را ا دایم وریماندهاست.دراب ریاست ابا رازهشتماهبهان
 وردرنط  هر ابود تاآن س تای دارد. نا  ر م  سا ابا اان و  لت د  م ن ی ر  ابا ان د
ر با لته اند ام  تری ب و ت.اما دانس م ا  ود لت رد رابرای ا ارانهسندبر  ن ودبال ه یاسهماهگ د
 در رب  ر  ن ار نندگان ه تو  ا تبر انسرس مدا ان هبهبان  ری واد د م  ان ر س زی هر ردند  ن
 لتس ردد ا ادس تن ام ازنا نند ب ش ود دستبه در ابا رازهشتماهماندهبهان در دهبودند  دی هت هشتماهگ
 ا ادبهآمری ددا ربهم راربرت بابتا ر لتم هد د با ودبایدای  اهویرسانهایگ استدره هم ر  اب ه ویند.ن ب

د  با مش هبرای بازگشتازدستر اب ر ت ر ویسهسا اس ند  واه ر تایران ازم ای ر

آنچه در خشت خام دیده می شد
دولت به مردم پاس دهد



چال های ساخت و بافت برجام

تفاوت  های ایرانی و 
آمریکایی در نگاه به برجام

ادهای ت.ن وردباایراندانس ادربر آمری
انند اه آمری ار است اردرس رگ تا
ند زدرر دهراهرر م لتایا د ره ن
دیدیبرای دیتهای د رایم ا  ا ا

دهد. رارم سازندهباایران ام ت
د انت هم دهد رایندینشانم  ن
 ا ادرارت دیدآمری لت ازگارید س
لت رازد  ر مش دا ا ام بابرنامه
هایران  ال ود.در واهدب ا بام ا بارا
 ام بابرنامه ا وددرارت  دا ت ام ت
وی ن دادهاست.س ا راان ر مش دا ا
 ابرای هآمری ار امور زار زبان ارس
 ام هایرانت ت هاس ددا تا و مو

دادهاست. ا ودراان  دا ت
 تواننا رام ت مش ن  ریشها
های هس اس ابزدهدردی رایندی از
 دا رایت زمانا ودتوازنب دانست.ن
ری گ  تا ده م ایا ایران
 اس ارانس ارگ  ودب ههایمو د د
امرنشان واهدبود.ای  ار ت اس س
واره ه نان ودا ن  و همو دهد م
ت اس س ا اه ازم وانی ن به
هایمورد هس اس نددی درر ال ب
ننده ره ا هم گر  رای ارانا ارگ ه تو

هاست. رارندا


اقدام  برنامــه جامع  چالش  های  .4
مشترک

ه ود  م مطر رس  نونای ا ه
ه دارای ر مش دا ا ام برنامه
برای ز ای نهه هزم بوده های ال
ت لتنس د ادیتوس ان ا ورادب
ت. ردهاس ودآ ارابه ه ری ت بهتدا
ه هاست ن رای ان ودب تهایمو ا

ایان  ون ورد درم ال ب مال
ند د.درر ده اتط ه ری دادنبهت
 ن ازمانم س وم  م ا
 و مو ایرانبرای م وراس  ر
 ا رایبر ادرا هآمری ت ددا تا
را ری رانت دیتهاید د ازم ش ب
ر ش ب ن ربهبدب امرمن های ادامهداده
تبه نس هایران ام   رای ارانا ارگ

دهاست. ا استهایآمری س
ت تاه  ردیازای ی ر ن ان ب
ت با ت سا ها دهد انم هنش دارد
ه ت اس های ال دارای ا بر م
ایان ورد لتدرم د م ایا ه باهد
 اهن ادیه ایا ه ری ت یا
در  ایان ای تدرماهه ل اد ان دارد. ن
دیدبرای  ابات ابتهایان انهر آس
انتازهای ازمندگ ورین ت ریاس
ر بهتدب مربو و ههنوزمو ند است.هر
 ا وانزیربنایادب ن توانبه درام ام
 ا و مو رایند لتدر د اس س

ردیدانست. راه ادی ا

3. واقعیت  های نهفته در دیپلماسی 
هسته ای

توان ردیرام ی ر ن ری گ ت
 ا بر هدرم ت دانس امات ازاب نا
 ازآنتوس ت ا هایم ی تا ه وددا
ود.در  هم ارا ای آمری  ایران اما م
شر من ای تآمری ت ه  رایط
 های ا هت ت وددا ت هن  ای د
ایران اس س اما ردم ی ر  ا باادب
گاهمورد ه های ا ت ن وددارد.
هایایران هس اس اراندی ارگ  یر
ود  م هب ار امور زار ت. ر رارن
ان ب تایران ت شار تبهان رانس

ت. دا
اه م از انب ونازآنزم ن ا ه
داز ایب زه ت.درر دهاس ری س
انند ادیه دیتهایا د م ا بر
ه ا ایانن  بان  ول  هایمال ری ت
 دید های ری ازت انههای ت.نش اس
نوان توانبه رام ال دیتهایب د م
ردی ویراه ال  استامن ازس ش ب

پیروزی حسن 
روحانی در 

انتخابات خرداد 
1392 را می توان 
نقطه عطفی برای 
تعامل با بازیگران 
محوری سیاست 

بین المللی در 
عبور از تحریم  های 

اقتصادی دانست

 ابراهی متقی
استاد دانشگاه تهران

ان ن  رای ارانا ارگ  اس س ا ادب
. ن  رم هرامر گ ارسا در ایران
ایراندر اس هایس نا ه مس تری م
برای ان دگ وانتول ت رام ر م
 وری ریاست ابا تدران مو
ری گ نهبرای زم رایند  دانست.درای
 های ودآمد.ا نندهبه های ا
ت وانس ن ابات ابتهایان ندر هدرر
 اس هایس نا  موازنهب  نهتوا زم
ت ش رد.دراردی ودآ رابه م
از ا م ان ر س ان گ
 ابا نندهدران ت ر اندیدای  ام ت

وریبود. ریاست
ورای های هس اس ارآمدیدی نا
توان رام    های تدرسا امن
 ان ورگ  ام  تری نوانا به
ودرا تهای ال  ورا هم ت دانس
ردهادررابطه راه وها ال ها ن بازسازی
ان ت.گ راردادهاس  ال ب ا بان
ه ام  وم ار توانستا ان ر س
ری گ نه زم ند  اهن وده رابا
تهای ا هزیرس رد ودآ رایندیرابه
هایبا هس بهتوا مربو آرمان ری
 ام وببرنامه ار رادر ورهای ش

رد. ودآ به ر مش دا ا
رداد  ابا دران ان ر س زی ر
 ام برایت ط ه ط توانن رام
 ال تب اس وریس رانم ابازی ب
ت. ادیدانس هایا ری ورازت برای
 ها د دهد  ا ایا ه ری ت
سوب ایرانم اس انس ن ندان ر
ه واست  دیدم ور  د.ر  م
 ز ر ادیایرانرادر ا مش
 ر ن و ردیبهم ی ر ن ان ند.ب
هایبرای هس اس ابزدهبهدی

رباست. ان با ام  دنبهتوا رس

1.اهداف بنیادین و راهبردی ایران
وب ار در دنبهتوا برایرس ت
ه ان ند رایندهای  ه ان د اس دی
  ورهای ش  هایران ار زرایامور
ا ادیهار ات ار ت اس ساریایس
ده  ا هایا ری ورازت ت. گر ا ان
ورای گانه نامههای ط وب ار در

 ورا م هایران  ازمانم تس امن
اریهای ه های هس اس اندی گ
رانبا دیدای  رای ا اما ازندهم س
نون ا بودهاست.ه ه ورهایگر ش
ده ری س  ابا ماهاززمانان
وزه در ای هایبهن هس اس است.دی
 ا رایندان  ه دیتهایب د م اه
وازن ربهگونهایم ام دهاماای ام تان ن
 ا ان ول   بان ایمال وزهه در
 ادرا نون ا هه ت.اگر هاس ندا
درآمدهای ا ان ه یا ای تایرانا ن
 دیتهایبان د تبام ن ر از نا

ست. بهر ر
 اس دی ورا هام ری ایاندادنبهت
 ام نونت ت.تا هایایرانبودهاس هس
ت ایرانبرمو ات دی  رای ا اما م
اندادنبه ای رای هایب هس را ا م
نوننشانههای ا هاند.ه ددا هاتا ری ت
 ا ادب  اس انس گ دیازی دی
داردتا هت وراست  ا ردیدر راه
ود رابه ان برایگ ز تهای زیرسا
 ا ایبر ته ا ا وب س هازی رد آ
واند رب دی ر از د هبا دا اهن ه
لت هاید هت برایتو ز نههای زم
هارانشاندهد. ری ندایاندادنبهت درر

2.ادبیات سیاسی دولت
ور  ا دیدر دی  ا نونادب ا ه
 ها ری ت دا ت ا ام ه ت اس
از هایرانرانا ادی دیتهایا د م
 ن داند. ام لتآمری ردند ارین ه
ه گ سا ی ا ادب  اه ردیبام ی ر
تآناست ا رسد. رم بهن ا م ام
 رای ارانا ارگ  ام ت لت نوند هتا
د تا ر مش دا ا ام تبرنامه برمو
  ر س ا ل ه  هاند. دا
 بان وبا ار یایراندر مر بان
 نران سهس در ت ر ویور بهن ان
ت ر  ن ن ا  ار  اب ورایر
 بهتدا تهایمربو ا از ش ب رد
از نا بان  ول  دیتهایمال د م

ت. اندا راب ری ت
رد ی رانازر ای رای ا اما ازم بر
ی مر بان ر دهتوس ه ارا
 هس  ال ند.در اددا رانان ای
تهای ا ا ودراب تتا دا ت

چالش برجام
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رار  آنموردسن ای ن توانبراسا م
داد.

  ات دی دا رایاه ب ا بر ای ن
ت. ودهاس وبن مط ر ردیایرانمو راه
ت اریایرانت ت  بان وزههایمال
هاند. رارگر  ری تهایت اس رس تا
  بور ت ن  تهایبازارمس ا
ار هآ دهد ایراننشانم بان وزهمال
ایاندادن برای ه نر هنوزازب ری ت
 ازمندارادهم ن دیتهای د م ن به
مرداد ریدر ره م ا .م هس
 ه ند ددا تا و مو برای
 ه ت گ ا رایبر ماهاززمانا
هاست. ندا مرد درزندگ وس رم تا
ه هبردا بود ری ت برایبردا ا بر

. نشد
 دا ا ام تهایبرنامه ا ودتوازندر ن
ادهای ریت گ  ا ام  ر مش
رایند راندر واهدبود.ای ور  ا در
تهای اب  ام ت های هس اس دی
ای ارت رهسازی  ازی س ن به مربو
 اه ودرا  ن ورآبس رآ ت اب
  ن ت. هاس رسا ا ب داده
دهتوانست م هایا آناست و بهم
 دا نهرگونها د ودب ر موردن ای بهن

برسد. ام ن
یههای راندر های ادی ا ری ت
ه یا دا ادیت ا  اس س م
ایاندادنبه ایرانبرای نونت است.تا
ه ریندا همو دیتهان د م ها ری ت
نههای تواندزم اریایرانم ویر است.ال
رد ودآ رابه ریاهدا برای ز
رای بها ندان  ای دهت م هایا
هرگونه انههایا ازنش دارد.ی آنن
د ا م  توازناهدا تواندر رام توا

دانست. ایداریتوا   ران بازی

6.برجام و انگاره غیرامنیتی شــدن 
ایران در سیاست بین المللی

 ای های هس اس رایدی ندا درر
د رانب هدرد ت وددا اره ان  ر ن
نه زم ر مش دا ا ام برنامه ازتن
استهای دنایراندرس  رامن برای
هاز وری ش آید. ودم به ال ب
 اب ویر ال ود  ار دید تت
ای ادیدر ا ردینس راه ادی ا
 ا ت.ا واهددا  ال ب های منط
ردیایران راه ادی دیتهایا د م
تواننشانهایاز رام ر هایب در  توس

دهایراندانست.  تامن  تدا

7. برجــام و امکان پذیــری اعمال 
تحریم  های جدید علیه ایران

 ر ام ادردس رهآمری ن  داما ا
ادیایران هایا ری ادهت بها طو م
ادها رن راگ  ن ا با و مو ای بوده

 بهر ایرانر ار ت اس ارانس ارگ 
 ن ری گ ت دهاست.درباره
نای وددارد.م ددی م رایندیت
توان ردیرام ی ر ن  ت ری ن
 ا آمری ری استت س نتهایتاری س
 ر مش دا ا ام برنامه تن ون
ت.در دانس نامه ط آنبه ا ات
از نوانی به ری ت ها ای آمری ر ن
دسازی د ینهبرایم ه ارهای از س
 ال استب بدرس رانر بازی در

ود.  سوبم م
 ا و هایراندربارهمو دید های ری ت
ایت انه هبهب است ندهای ر  مو
 رد.درسا ب ور ت راراس  ریس ازتر
 ر د ابا آمری ال دیوان
ر ارم ان را وانم ن ایرانرابه
ت.در دانس ر درب ای دارانآمری ن ت
ااز رهآمری ن اینده ن   ای
 هازمناب ردند ت واس وردر  ر
ر اردد م  دهایرانم  تو مال
انواده  آنب نهتوزی ودتازم ت بردا
  هسا اد هدر ودآید رادیبه ا

دهاند. ه ش
نامه ط ب دیدایرانبهمو  ری انونت
ایران تمو ال با ا درارت 
ه گر ا ادان  مو هآزمای ی به
ه ادند ا برای ایران اما ت.م اس
 دا ا ام بابرنامه ا ارت نامه ط
ها ای آمری ر هن  ال ندارد.در ر مش
د تا و مو آنانبرای بوده ا م ام
نامه ط ران ای رس اما هم دارند
د م منشورم ماده رابراسا

هاند. یر

نتیجه گیری ■
اران ارگ  ور  ر اس س ا ادب
 انت هایراندرموردم ار امور زار
ر ان ب های هس اس ایراندردی اهدا
دهاست. نش تام ارا ازان انههای نش
ر ان ب بان  وزهمال تهای ا از بر
از دیتهاینا د ام هنهتن ت آناس
ران ردیایراندرد راه ادی ا ری ت
دا  اه  ر مش دا ا ام دازبرنامه ب
ودآمده به ه یتهای د هم ب رده ن

است.
 ا هدرگا رادی ادیا ان ا ادب
ده  ا ان هایازتوا هس اس دی
نهبرای هزم دهد نشانم ردند ایت
ود زیانبه ا س ا ر راگ ادی ا ب
در ال ب ا اریازمناز آمدهاست.بس
ه گر  هم ال م داز رانب د
ه رادارد گ ی  ای هم ال ت.م اس
  و ای اده دت نهبازتول زم
 ن رد. آ ودم شورهارابه ردی راه
 س ماه داز رانب درد ادهای ت

ود    م ا  ات دی

هایبهگونهای هس اس راینددی  و ال
د ت ه گون هدرآنه ده  تن
ران بازی ال ت  و درباره ان
ازبرنامه ا  ای ود.ن  اهدهن مش
 گا ل توانازا رام ر مش دا ا ام
سایر ا آمری هایایران هس اس دی
 ت ه البگر در ر هایب در

رد.
هایآن هس اس نددی ر ا گ ی
ت ر ه ندت ایراندرر دا هت بود
 ا دیان د بایستدرزمانم ردیم راه
ایان الب ایراندر و ه  ال در یرد
های تمر هاماه ری دنبهت ش ب
ادی دیدا دیتهای د هاست.م دا
 ال دیوان ا رهآمری ن وی هازس را
نوان توانبه دهم  دهتن م ایا
ه ت دانس رایندهای ریاز دی ب
 دا ا ام دیبرنامه ارآم  ت مو

ت. واهدسا راه ه ال رابا ر مش
ایان نوان هازآنبه باآن ری ت ت
است. ا م ام ود  هایادم ری ت
 براسا ده  ن م ن هاز  رهای س ت
 دهاست.بهه بنا ا ر نشانههای
ود ن  و وانازم ت هم ت اس دل
 رایندها  درت ا اب   نان ا
 ام رایبرنامه ا ون به مربو ای ن
ه رد.اگر اده درآیندهاس ر مش دا ا
ای هاززمانام ت اس ا س ازی ب
 رد گ م ر مش دا ا ام برنامه
درباره وم ار درا گونهتوا هنوزه

ود.  امشاهدهن آمری درایران ا بر

5. آینده برنامه جامع اقدام مشترک
د ا  ر مش دا ا ام هبرنامه ا ازآن
 است اریدرآمری ا س  و اه ای

ه دید ای دیته د م ا انا ام
وددارد. ده هایآین ا راندرس ای
وری ت اندیداهایریاس از ی ه
ایان تبه ازندهاینس ردس ی ار آمری
 ن ان د.ب ردهان انن هاب ری دادنت
 ر گس ا ا  و هم ردیب ی ر
 اب  هایرانب است رایط در ران ب
ودرا  بازدارنده در   مناب از تو
ازدست ر مش دا ا ام ندبرنامه درر
 اس س ا دنادب ه ال ت.رادی دادهاس
 امش آیندهآمری وم  ا ام م
ها ری ایاندادنبهت ند دیدیرابرایر

رد. واهد اد ای
 ام راندربرنامه ای دا رایت دازا ب
 اس دی رت موردن ای ن ر مش دا ا
  ن نشدهاست. ا های هس
دیدیرابرای  امن را ا م  مش
 در ه وری ش رد. واهد اد ایرانای
 ازدستبدهد اس راینددی ودرادر
 رای رادر اهدا ن واهدبودتا ادرن
 ت وب رد.مط تآ هبهدس مناز دید ت
را امن  ات راینددی هر ش رب ا

از آنجا که 
برنامه جامع اقدام 

مشترک فاقد 
جایگاه حقوقی 
و ساختاری در 

آمریکاست، 
امکان اعمال 

محدودیت  های 
جدید علیه ایران 

در سال  های آینده 
وجود دارد
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گفت وگو با مدیر عامل اسبق خبرگزاری فارس

گوی  دولت باید پاس
فرصت  های از دست رفته باشد

رهبری اشــاره کردند که برجــام امتحانی 
اســت که اگر تجربه خوبی بود می توان آن 
را در حوزه  های دیگر هــم تکرار کرد ولی در 
حال حاضر تجربه برجام پیش روی ماست 
و همان طور که اشــاره شد این تجربه موفق 
نبوده اســت و حتی تاییدی بر نیرنگ  های 
آمریکایی هاســت که بر همین مبنا نباید به 
آن ها اعتمادی کرد؛ لــذا وقتی  این تجربه و 
تجربه های دیگر موفق نبوده طبیعی است 
که نمی توان آن را در حوزه  های دیگر تکرار 

کرد. 
روی هم رفته شما فکر می کنید  ■

که دولت در آینده باید چه رفتاری با 
طرف مقابل داشته باشد و سرنوشت 

برجام چه خواهد شد؟ 
برخورد دولت باید براساس منافع ملی باشد؛ 
طبیعتا منافع ملی اقتضــا می کند که ما از 
داشته  های خودمان به شدت دفاع کنیم و هر 
جایی هم که طرف مقابل ما بدعهدی داشت، 
به شدت نســبت به آن موضع گیری صورت 
گیرد؛ چراکه منافع ملی ایجاب می کند تا ما 

از حقوق خود به شدت دفاع کنیم. 
مقام معظم رهبری هم در دیدار ماه رمضان 
خود تصریح کردنــد که ما ناقــض برجام 
نخواهیم بود ولی اگر طــرف مقابل بخواهد 
آن را نقض کند طبیعتا ما با شدت بیشتری 
آن را زیر پــا خواهیم گذاشــت، لذا موضع 
ما همچنان پایبندی به برجام اســت و باید 
مواضع صریح و آشــکار نسبت به بدعهدی 
آمریکایی ها به خصوص از ســوی مسئوالن 
دولت و شخص رئیس جمهور و وزیر خارجه 
صورت گیرد و این افراد نباید توجیه کننده 
این بدعهدی ها باشند.  در عمل هم مسئوالن 
عالوه بر موضع گیری  هــای خود باید پیگیر 

حقوق و منافع کشور باشند. 
نکته مهم تر این اســت که در سه سالی که 
گذشته فرصت  های قابل توجهی در کشور 
از دســت رفته اســت و دلیل آن هم امید 
واهی اســت که وجود داشــت تا برجام به 
نتیجه برســد و ما به وضوح دیدیم که این 
نتایج حاصل نشــد و در حــال حاضر همه 
این فرصت ها هم از دســت رفته است، لذا 
وقت آن رسیده است که دولت مردان ما به 
توانمندی  های داخل کشور و ظرفیت  های 
درونی رجوع کنند و بنا را بــر این بگذارند 
که از توانمندی ها درونــی بهره بگیرند و به 
دســتان نیرو های توانمنــد داخلی به جای 

خارجی ها نگاه کنند. 
اگر مسئوالن روال خود را تغییر دهند، قطعا 
ما فرصت  های کمتری را از دســت خواهیم 
داد و شاید در این فرصت محدود باقی مانده 
دولــت یازدهم بتوانــد مختصــری از این 
فرصت  های از دســت رفته را جبران کند؛ 
البته قطعــا این دولــت باید پاســخگوی 
فرصت  های از دســت رفته و همچنین همه 

مسائل دیگر باشد 

نظرتــان را در خصــوص روند  ■
اجرای برجــام از ابتدا تاکنون بیان 

کنید. 
در حوزه برجام و وعده  هایی که در رابطه با آن 
به خصوص درباره مسائل اقتصادی به مردم و 
افکار عمومی داده شد، توضیح الزم نیست و 
کافی است که یک مروری به سخنان مطرح 

شده در مذاکرات داشته باشیم. 
همچنین در این رابطه می توانیم به اظهاراتی 
که آقــای روحانــی در روز امضــای برجام 
به صورت زنده مطرح کردند هم رجوع کنیم؛ 
اگر به این موارد مراجعه شــود می بینیم که 

روند به چه صورتی بوده است. 
از طرف دیگر، از قبــل این دغدغه به صورت 
جدی توسط مقام معظم رهبری مطرح شده 
بود و ایشان نسبت به بی اعتمادی به آمریکا 
و وعده  های آن هــا تذکرهای متعددی داده 
بودند و حاال تجربه ای که طی حدود هشت 
ماه گذشته به دست آمده موید دغدغه ها و 
همچنین بی اعتمادی به آمریکاست که التبه 

این مسئله از قبل وجود داشت. 
 چه تجربیاتی در این عرصه برای  ■

ما حاصل شد؟ 
بهترین تجربه این اســت کسانی که نسبت 

به دغدغه مقــام معظم رهبــری در مورد 
بی اعتمادی به آمریکا خیلی توجه نداشتند 
و در ظاهــر بنا را بر این گذاشــته بودند که 
خیلی به این موضوع توجــه نکنند، امروز 
خودشان کامال به صورت صریح این موضوع 
را اعالم می کننــد و خود آقــای روحانی و 
ظریف هم در جریان سفرشان به نیویورک 
این مســئله را با صراحت اعــالم کردند و 
نسبت به پایبندنبودن آمریکا به تعهداتش و 
رفتار های منافقانه اش مطالبی را ابراز کردند 
و نســبت به این موضوع که آن ها در ظاهر 
یک چیز می گویند ولی در عمل کار دیگری 

می کنند، اعتراض کردند. 
آیا برجام به نتایــج مورد نظر  ■

رسید؟ 
همان طور که همه مــردم می دانند، برجام 
نتیجه ای را که مدنظر بود تا االن نتوانســته 
محقق کنــد؛ هرچند که یک ســری آثار و 
پیامد هایی را داشــته است، هدف اصلی که 
مذاکرات برای آن انجام شــد هنوز تحقق 

نیافته است. 
بر مبنای برجــام تعهداتی دادیــم و به این 
تعهدات هــم عمل کردیم و این مســئله را 
آژانس و آمریکا هم قبول دارند ولی شاهدیم 

که طرف مقابل به تعهداتــش عمل نکرده 
اســت و بی اعتمادی ها هم در حال حاصر بر 

همین مبنا قوت گرفته است. 
با توجــه به اینکه در آســتانه  ■

انتخابات ریاست جمهوری هستیم، 
آیا این مــوارد می تواند برای دولت 

کاربرد انتخاباتی داشته باشد؟ 
به شــدت مخالفم که ما در جریان انتخابات 
به ســمت دو قطبی برجامیان و نابرجامیان 
حرکت کنیــم؛ فکر می کنــم این یک خط 
انحرافی است که جریان مقابل ایجاد کرده 
اســت تا انتخابات آینده و صحنه آن را به دو 
قطب طرفداران و مخالفان برجام تقســیم 
کند؛ لــذا دوســتان جریان اصولگــرا باید 

به شدت مراقب این خط انحرافی باشند. 
البته ما هم در جامعــه خودمان محور های 
مهم تــری از برجــام داریم کــه قطعا این 
دسته بندی ها و محور ها مفیدتر هم هستند؛ 

چراکه برجام در واقع همه مسئله ما نیست. 
قطعا همان طــور که مقام معظــم رهبری 
فرمودنــد، هر دو طرف نســبت بــه برجام 
مقداری مبالعه آمیــز صحبت می کنند؛ هم 
کسانی که آن را تایید می کنند و هم کسانی 

که نسبت به برجام نقد دارند. 
چراکه برای برجام می توان هم محســنات 
و هم عوارضی را برشــمرد ولی در هر حال 
اینکه ما انتخابات را به دو قطبی برجامیان و 
نابرجامیان گره بزنیم، خطی انحرافی است؛ 
به هر صورت به طور طبیعی از جمله مباحثی 
که در همــه رقابت ها مطــرح خواهد بود، 
موضوع برجام اســت ولی این نباید مسئله 

اصلی و محور دسته بندی ها باشد. 
چند روز پیش آقای شــمخانی  ■

اعــالم کــرد کــه آمریکایی ها 
درخواست   مذاکره های متعددی را 
از ما داشته اند؛ به نظر شما و با توجه  
به برجام، چگونه باید با این مسائل 

برخورد شود؟ 
درخواســت آمریکایی ها تازگی نــدارد و از 
ســال  های خیلی دور آمریکایی ها همواره 
دنبال مذاکره بودند و دلیل آن ها و همچنین 
دلیل مخالفت ما با این مذاکرات هم روشن 
است.  در جریان مذاکرات برجام، مقام معظم 

 حسین خان بابازاده
، این جمله بخشـی از  تجربـه برجـام تاییـدی بـر نیرن   هـای آمریکایی هاسـت  
ل سیاسـی و از منتقدان برجام اسـت  لی، کارشـناس مسـا ا صحبت های مهدی ف
شـت هشت ماه کارشکنی و  به سـراغ وی رفتی تا درباره روند اجرای برجام، پ از گ

ناکامی آمریکا که حسن روحانی را ه عصبانی کرده است، گفت وگو کنی 

کسانی که به 
دغدغه مقام معظم 

رهبری در مورد 
بی اعتمادی به 

آمریکا خیلی توجه 
نکردند، امروز 

خودشان کامال 
به صورت صریح 

این موضوع را 
اعالم می کنند
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هشت ماه ناکامی برجام 
و سابق کمیسیون امنیت ملی در گفت وگو با ع

برجام به اهدافی که روحانی 
در ابتدا دنبال می کرد نرسید

مرکزی می گفتنــد که ما به شــما کمک 
می کنیم. 

در مورد دالیل تناق گویی  های  ■
دولتی ها در مــورد برجام توضیح 

می دادید. 
بله؛ گروه دوم که گفتمــان آقای روحانی را 
دنبال می کنند اعتقادشــان این اســت که 
وقتی که آمریکا نتوانسته ما را منزوی کند، 
می توانیم با آن ها به تفاهم برسیم و از طریق 
برجام یک نقطه اعتمــادی ایجاد کنیم و در 

نهایت روابط را درست کنیم. 
آیا واقعا این طور بود؟  ■

من فکــر می کنم که هدف برجــام در واقع 
ایجاد رابطه بــود و یک تنش زدایــی را در 
این قضیه به اجرا درآوردنــد؛ پس در واقع 
دو تفکر وجود دارد کــه یک تفکر بر مبنای 
بی اعتمادی به آمریکاست و متعلق به مقام 
معظم رهبری اســت و یک تفکر هم متعلق 
به آقای روحانی اســت که بــه آمریکایی ها 
خوشــبین اســت و می گوید وقتــی آن ها 
نتوانســتند علیه مــا اقدامی کننــد لذا ما 
می توانیم با آن ها به تفاهم برسیم و می توانیم 
با آن ها کنار بیاییم؛ لذا وقتی این خوشبینی 
به وجود آید و قرار باشد رابطه ای میان ایران 
و آمریکا برقرار شــود قراردادی مثل برجام 
می تواند مثمر ثمر باشــد. بر همین اساس 
طــرف ایرانی مرتــب نقاط مثبــت را بیان 
می کند و وقتی هم که این نقاط مثبت بیان 
می شود و آمریکایی ها آن را اجرا نمی کنند 
در نهایت دچار تناقض می شویم و بسیاری از 
تناقض گویی  های دولتی ها بر همین اساس 

شکل گرفته است. 
نگاه افرادی که به آمریکا اعتماد  ■

دارند، از کجا نشأت گرفته است؟ 
گفتمــان آقای روحانی، هاشــمی و ظریف 
نشــان می دهد که یا ایــن افــراد غرب را 
نشــناخته اند یا اینکه صبــوری می کنند 
و می گویند که هنوز هشــت مــاه از برجام 
گذشــته و اگر جلو برویم می توانیم به نتایج 
خوبی برســیم لذا اعتماد زیــادی به طرف 
مقابل دارنــد و همین اعتماد زیــاد باعث 
تناقض گویی می شود؛ یعنی این افراد هنوز 

منتظرند که مشکالت حل شود. 
این افراد چگونه کار خود را پیش  ■

می برند؟ 
این گروه از دو کار استفاده می کنند؛ یکی از 
کار ها تعارض داخلی است؛ یعنی هر چقدر 
که به زمــان انتخابات نزدیک می شــویم، 
شاید به آمریکا سیگنال هم می دهند که ما 
برای پیروزی نیاز داریم که شــما مقداری از 
امتیازات برجام را به ما بدهید و بعد از گرفتن 
امتیازات هــم به جامعه می گوینــد که ما 
امتیازات را گرفتیم و به کاربرد های انتخاباتی 

آن اشاره نمی کنند. 
این مسائل باعث می شود که مقامات ایرانی 

در رابطه با برجام دچار تناقض شوند  

چه چیزی باعث شده است که  ■
مســئوالن دولتی در حال حاضر 
نســبت به روند اجــرای برجام از 

آمریکایی ها گله می کنند؟ 
معموال این طور اســت که مسئوالن باید در 
داخل ایران به برجــام افتخار کنند؛ چراکه 
آن را یک دستاورد برای خود می دانند ولی 
در بیرون از کشور برای آنکه انتظاراتشان را 
از برجام برآورده کنند مجبورند که نسبت 
به این موضوع گله داشــته باشند و به طرف 
مقابل بگویند که ما از برجام استفاده نکردیم 
و درحالی که به تعهداتمان عمل کردیم شما 
تعهدات خود را انجام ندادید و این طبیعی 
اســت که آقای روحانی این رفتــار را انجام 

دهد. 
آیا برجام به اهدافی که در ابتدا  ■

بیان شده بود رسیده است؟ 
واقعیت این اســت که برجام به اهدافی که 
آقای روحانی در ابتدا دنبال می کرد نرسیده؛ 
آقای روحانی در ابتدا می گفت که در چهار 
ســال دولت اگر فقط یک کار انجــام داده 
باشیم، آن برجام است، درحالی که هم اکنون 

نمی توان این سخن را تایید کرد. 
به اعتقاد من، برجام فقط یک نام نیســت و 
باید آثاری هم داشته باشد؛ ما شاهد بودیم 
که در رابطه بــا برجام خیلــی تبلیغات و 

پروپاگاندا انجام می شد، به طوری که حتی 
می گفتند که فضای کســب وکار هم بهتر 
می شــود و با اجرای برجام تحریم ها از بین 
می رود و ســرمایه گذاری خارجی به کشور 
تزریق می شود و رونق تولید شکل می گیرد 
و حتی جوان ها می توانند برای خود شــغل 
پیــدا کنند ولــی در حال حاضــر روحانی 
می بیند که برجام دستاوردی نداشته و برای 
انتخابات و آینده نمی تواند روی نتایج برجام 
ســرمایه گذاری کند و بگوید ما برجام را به 
سرانجام رسانده ایم، بر همین اساس وقتی 
که نمی تواند از برجام استفاده انتخاباتی کند 
به این سمت می رود که انتخابات را دو قطبی 
کند؛ یعنی بین چپ و راست و اصالح طلب و 

اصولگرا رقابت به وجود آورد. 
دلیل گالیه  های آقای روحانی از  ■

آمریکا همین موارد است؟ 
طبیعی است که در حال حاضر آقای روحانی 
از آمریکا ناراحت باشد؛ چراکه آمریکایی ها 
برخورد دوگانه دارند، مثــال می گویند که 
بانک ها می توانند با ایران معامله کنند ولی 
برای این موضوع شرط و شروطی می گذارند 
و در واقــع در ســطح کالن می خواهند که 
اتفاقی رخ ندهــد؛ بر همین اســاس آقای 
روحانی مجبور است که از آمریکایی ها گله 

داشته باشد. 

نکته بعدی این اســت که آقــای روحانی 
می خواهــد از نظــر روانی بگویــد برجام 
فرصت  های خوبی برای مــا به وجود آورد و 
ما از آن اســتفاده کردیم ولــی مقام معظم 
رهبری به صراحت اعــالم کردند که برجام 
هنوز نتایجی را برای ما به بار نیاورده است؛ 
یعنی اگر آقــای روحانی بگویــد که برجام 
خیلی مثبت است در واقع مقابل مقام معظم 
رهبری قرار می گیرد و ایــن نوعی تعارض 
اســت؛ البته همه ما باید وقتی با خارجی ها 
روبه رو می شویم طلبکارانه برخورد کنیم و به 
آن ها بگوییم آن چیزی که ما انتظار داشتیم 
شــما برآورده نکردید ولی آن چیزی را که 
شما انتظار داشتید ما پیشاپیش انجام دادیم، 
لذا باید تاکید کنم کــه در واقع برجام هیچ 

دستاوردی تا کنون برای ما نداشته است. 
در ایــن ایــام مــا شــاهد  ■

تناق گویی  های زیادی از ســوی 
مســئوالن دولتی دربــاره برجام 
این  دلیــل  به نظر شــما  بودیم؛ 

تناق گویی ها چیست؟ 
به اعتقاد مــن این تناقض گویی ها نشــأت 
گرفته از دو موضــوع اســت؛ اول اینکه ما 
در ایران دو نوع طــرز تفکر داریم؛ تحلیل ما 
گفتمانی است و غیریت ســازی می کنیم؛ 
یعنــی دو گفتمان در ایران وجــود دارد که 
یکی گفتمانی است که به آمریکا خوشبین 
نیست مثل نگاه مقام معظم رهبری و برخی 
از اصولگرا ها و در مقابل هم گفتمانی وجود 
دارد که نسبت به آمریکا خوشبین هستند؛ 

مثل گفتمان آقای هاشمی و روحانی. 
آمریکایی هــا بعد از انقالب می خواســتند 
انقالب مــا را از بین ببرند یــا منزوی کنند؛ 
بنابرایــن باید گفــت سیاســت خارجی 
آمریکایی ها سیاســت خارجی »خرسی« 
است؛ چراکه خرس سرش را پایین می اندازد 
و جلو می آید و وقتی که به یک مانع برخورد 
کرد برمی گردد ولی روباه این طور نیســت 
و انگیسی ها سیاست روباه گونه دارند و اگر 

آن ها را از در بیرون کنیم از پنجره می آیند. 
در صورت امکان، مصادیق روباه  ■

گونه بودن انگلیسی ها را بیان کنید. 
مثال در کودتای 28 مرداد انگلیســی ها هم 
با کودتاچی ها ارتباط داشــتند و هم با گروه 
مقابل آن  ها مرتبــط بودند یا هم با شــیخ 
خزعل قرارداد می بســتند و هم به حکومت 

فوری  امید 
والن ارشـد دولت یازده در حال آشکار شدن  واقعیت برجام به طور نسبی برای مس
ری و روحانی ه از این  ربی تا آنجا پی رفته اسـت که  است کارشکنی های طرف 
و سابق  موضوع باالخره ل به سخن گشودند به سراغ احمد بخشای اردستانی، ع

کمیسیون امنیت ملی رفتی و با وی درباره این موضوع به گفت وگو نشستی 

 روحانی دارد 
می بیند که برجام 

دستاوردی نداشته 
و برای انتخابات 

و آینده نمی تواند 
روی نتایج آن 

سرمایه گذاری کند
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 محمد صاد کوشکی
انه دانندمادرآس هم هه ور ان ه
  رارداری وری ت ریاس ابا ان
هاگر نند  م ن ب ور  هاای ل د
ود  ابا دان واهدنام ب ان ایر آ
 مرد رزندگ ب ا ربر ادرموردتا ط
 وم ار ویا دیازس  رس مورد
 ای ال ایا ر ن ه رد گ رارم
رادر ه نند  م یمطر رااز رس
 ا رایبر ریانا ادر ردآمری  مورد
 داما ها ش ه ه ندا مو ه
 ل ند و ایتمس هامورد ای آمری

هاست. رارگر
ه د رس رم بهن ا اس بره
در ان ایر رآ ایا ریه گ مو
هدر   وم  هدرم  ویور ن
یاز یههای گ  ات و تهایمط نشس
 ا بر رای ا د هابرای ای آمری

دارد. ابات ان ر رم ش ب
ود  و لتبه اند رار ش هب ال
انرادر  مو  ا ازس ان ایر آ
ند دا ا ردند  مطر ا موردبر
ت داس د با آنهاتوا ا ههد
رار  ر  را و مو ای ا در
 مانرا امش هتاماباآمری دادند
 ن شوررااداره  توان ن ن ن 
با مش ت بهس اسا بره

ند. ر ا آمری
 های اهر  هایه هس درموردتوا
وها ری سان ر واهد  لتم هد بود
د ر ب مرد زندگ ر ندتا  و رام
ی ت ا ه ب ود ران ما ا اماای
اد ن اس نس ا م ال ایابو هآ بود
    دایسا وریدراب ت ریاس

رد.  مطر ا دنبر  ای ازن
 اا رس  ا س ردی ر رددر  ای
  های هس را ا ماازم ههد ت دا
 ا همابر ستب هاین هس شا منا
ایآن هان  ن ب نردبانم هایازی را

است. ادیسازیرابطهباآمری
زنامهایران اندرر هدرآنزم ا م ای
 اهدبودی  دازآنه ب د  ا  ه
 هس س  د ا ازبر ان ایر هآ
 هه ار  زار  لت ند و مس ت گ
ه ردند  تمطر را رابه و مو ای
 ب م استبرای وی ال ا بر

ه منط ا مس و ابه آمری ایران
و ال اای تب بایدگ ا اس بره ای
هرا هآن الهه ارس رایندی مادر
ه مطال واهند  ام هاازم ای هآمری
 ا یهدارندان تبهآنازماگ نس نند  م
ادی ایتمارابطه هدرن  تاای ده م
 مش ری  تاازای ن دا باآنها
رباید ا  ود.بهه    ما
ان ان س د  ان ایر هآ ت گ
ادی سودا ا هبر ند دانس ام ط
 ازای ه ور ان ه ت واهددا ن
ه ا هدرم هایبود ن ای گ ه
به ا رایبر ازا  ال ایابو آ
ه د د اتا درآن  ر تمط را
ازیرابطهبا ادیس  ا رایبر ازا هد

است. آمری
 و   ا هبدی  س ر دی ازسوی
ه ن بهای ا بر هم رابداندبامطال
وان هب ست ندین س ا هبر رسد م
هدر را رد های امطال بابتآنازآمری
ه تآمدهاست را به ه ا دمهبر م
د ت است انه دا  ر برنامهمش ای

ودندارد. درآن و
 و  م ا هبر ت بایدگ ا در
 ان ایر هآ ست ین  ای ست ن
ه  دامابرایای با ا تبهآنب نس
ه همناسبدا  وم ار واننددرا ب
های هس هباتوا ردند  ندا با
ه وردنگر ازآب مرد زندگ مش
  بان ادی ا  ا ا تامش
 ا ات های ود  م    مال

اد. ن
ند گ نم و همس دای هدراب ال
 ای دهاست     ا مس های
 ا در ل ند هس هبدب اند دی من
 ابا انهان نندبایددرآس ب هم ر ا
باید ا هبر تبهن نس ند گوبا اس
ا دهندل تو وم ار ا  رد بهم
ه  اماای هاند اراگر دآمری تن س

تندارد. ا  ستاست  ی
ای ریآ گ مو ده ادبن بها
 ر م ودیهاه وردس درم ان ر
ه یمطال هاز ام ه را دارد ابات ان
 ا لتدر راد ه د رس  م ند  م
ده اهر انه ا ر در  ودیهاای س
ای هآ  ن ب م دل بهه ت اس
ار ا اس واند هب  برایای ان ر
 نان درس بدهدبهنو راه وم
ردتا  ر مط انراه ربس د ن

آقای روحانی برای 
این که بتواند پاسخ 

افکار عمومی را 
بدهد به نوعی در 

سخنانش حتی نقد 
عربستان را هم 

مطرح کرد تا بتواند 
برای انتخابات سال 

96 بگوید که ما با 
عربستان هم به 

 طور قاطع برخورد 
کردیم

همابا وید ب  سا ابا واندبرایان ب
. ردی ورد بر ا ور به انه ربس

نه نو  ادبندهنهتوا بها ور بههر
ند س ن و  م دا  ه ا بر م
نویا  نامهبرم اه یات هتوا ا ه را
 د  ال ب و  ا ازل ا بر م
 های آناست س ای دل ند  ن
 و به ندارند و  ارز اا ن م
 ه ت اس ا ن بد را ای آ
است. اد  ه ا تدرموردبر و

ر ا  ستبهه ن و د ت ی ا بر
  ا اندربر  دا هابهت ای اگرآمری
ه  ردیاای ه ودآنهاراموا  نندن ن
ه  یاای هبا دا و ری گ
را د ن  ن  ابهای را  وی ب
 دا ت ا آمدهاستان ا دمهبر هدرم
است. انه دا  ر مش دا ها ام برنامه
 ی های ند دانس م نماه و همس ال
ند واس  اهرام  ل ست ن و  م
ه  هابدهندتاای ای رابهآمری ازات هام
اهد  ال ایابو هآ گ ایت درن

. ابا ادیسازیرابطهباآمری
 ا اندر ان س د  ان ایر رآ ازن
 راه  رنداری ش راهب رمای ا
ا ودراباآمری هرابطه ت اس یماای ر

 تایران هنس وری به ن ادی
ا آمری ان ربس ت اننس اه آمری
ه و ازیرم همارس  ای ن ی ود
 در  و در ای اد  ابا آمری
د در  هبا دنندا های منط
بتراز  های منط هد وردر ش  ی
 انبا ربس با ردی ه ستها ون
شور برای ان ایر هآ است ا ای

ردهاست. ور ت
ه گویند م ل ند و انهمس اس م
اگر ست دن  رازای ش هایماب توانای
ددر راترر ان ربس د واهداز ایرانب
 ازیه ر ند ب ای رده ازی ر ند ب ا
ونآرمانگرایانه  هدارد ین برایایرانه
 اسا بره د واهدرس هن استبهن
ه ددره هبای د اددارن انا س د
  همو ر رمانند ههایدی ر
 ا متمطال ا ورم م های منط مسا
  ن  رای آنراا  یری هاراب ای آمری
 ا ت ا ات بی هان  ن ر ور  ای
زنامه درر لهه مس اای ا هات دهاست
 د  اریمطر  سا ای ایراندرا ل د
هما و دیدیم هت ردند  اا رس
 ایها تهایآ ا ا ات ت س ن
له مس نهسازیبرایای زم ه ان سن ر
ه ورسربس ربه ا  بهه ت اس
ار ش  ل د  ان ایر هآ  گوی م
رد اردآ شور  مو س زیادیرابهس
 اگرای د نن  و رام س س تاای
ر ا نشدهاستبه و نونم تا س س
ار ه ر  هدرای ت اس ان س ت ه
ن و همس است تای ا  ل نند.  م
 س رندتاس آ شارم رمس ور به
در  نند  و م مارابهنو مو
 ای ا لتبهدن د مته ا ورم م ب
ایددربرابر همان گویند م ت هاس
 ن  ادگ ایس س ون  ی ر ا آمری
  در  ماه ندارد ا ار  های را
هارا در  دربرابرای ادگ ایس توانای

نداری 

ی جمهور مصرف انتخاباتی دارد موض گیری  های ر

ژست نقد آمریکا
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ند. را راردادرادرستا  هایمال اد م
 ا ناندراب ه هایمال هب 
 مطر و مو زی هرر اند ب با

است. ابر هنوزمش ن ودی
اگرارزبه ت اد ارزم نهنو درزم م
ود ه ت ویور دبایددرن ربا د
ر ادلهد م اب ادرم متآمری ا ام ل
نان هه است ادایرانمش باا

وددارد.
های هبربان ت شاریاس  د مش
ا هدرآس  ا هدرار ان  ر ب
باایرانمورد ام ت ور هدر وددارد
ه  دیاای واهند ه ا نارگ یا ری ت
ا اباآمری آنه مال ادی ا اد م
 ره ا  ا ادر ودل  م ا ارا د
واهند ران ای اآمادگ ه بان ازای ی
با  ت اد وانندباایرانم هب ت دا

دهند. ا ران ارزهایدی
 ا بهل ا بر نانب ه بنابرای
تا راردارد ت بس ب ادیدرنو ا
 و ادت اهدای ود نش بست ب ای

بود. واه ن
ا آمری ود اد ای ه ول هت ا ر
های یبان ودراازر ت دی د م ه
 ل ابردارد دن ر هایب بان  ای ار

ابا ر ه ت س ادین ادایرانا ا
ارییا ت اد م ا ان راردادها  بس
 ه ای ند ر واندت تب بهسر ن
 ادماست اریا سا ازمش نا
ان س هد گردد برم اه هابهن های ه
 هبار است اهای آنن دارند ند دا
 ول تت توانس ادایرانم هاا ری ت
 هبرایدا دیدگاه اای ط ند. دا
 ا توانان  ان اد اهدرا ای  ی
ادی بن  اناستازی با اد م
له مس ای و ت.در ورداراس بر
دا اه ای د توان وریم ش ت بایدگ
 د ودرابه  ددا هتوانتول ند
 ا  ان  اد وانددرم ردتاب ب با
اری  ن ه  نداما دا  مو
های ا ابازارایرانبهبازار نشود ا ان
 ا د ر اهد  د واهد  دی ت ار

بود. واه بهایران
اد ازا ش هب  ا هبر  درموردای
 بهما ند  و تواندم ایرانرام
یا ازس هب  وی دبایدب هبا دا
ر تواندمو ن و مو دای در
اگر اریه رگ تا ای ا د.بههر با
ه ر ورهایدی ش  ا ه ای آمری ب
ودباز  س تت دداس  ن ان داد ت
 دازای در یا دس د ا آمری ه
واهدداد  ا ودا اریرابه رگ تا
را مال اد م شورهااگرمش ه ب
 ری ددرب اهدر ن از نندب 
ه دا اریم رگ توانندتا التن

ند. با
دی ب تری آیدم رم بهن ور بههر
 ار  ان در آنبودندب ا ایانبهدن هآ
ا هدردن  ای   اد م ای ان ارر آ
نبوده و رمس دمدن آی ودم به
است ار بس ا ا اای ل ت اس
 ای د رس ای ابه اآمری وانب هب

رد.   را مش

 صبا زنگنه
 های  ای  ا بهبر هایمربو ب
 رده  شوررا از ت همش رارداد

است. م ب ی
 ود  م ر  گوی ت گ ا ط
 ای ردن گ م ور اری گ هد ی
 های  ای ا  ت واهددا دربر ه
وررا ش ههای واس د نددر  ای ن
را ا ددر نددر  ند  م تام
 رای هبه ریاست دی ب وده بش
در ه س نندگان ره ا توانم  م
اندازی ش ت س  ن ه  اب م ر
 انت ود برای ر از دا ههر

دارد. ردهاندبس
 م های انما س رسدد رم بهن
وانند هب وربود من ردهاندباای راباز
اد ای ا درم ش ر   و ت ی
هایراناز د  درای ر  های نند
شورهای  من رده گس ا زیربارت
ایران توا باای هداد ایدن درب رب

ت. یا اه ا ری ربت در هراس
د ددر ور به مو های ال
 ازب ام  ایرانهراس اد ن ا ات
 اه اهد  و مو درای ل ت نر

. ریبودی گ ش

ون ردم اره هبایدبهآنا دی هب ن
 هاهدا ت وباس ار  وایای م

د.  ری درآنت ا
 ا ارگ ن  ام  دا اه ای
 گر ت ورایامن نامههای ط
ادی ا اب ادیسازیر برای ازات ام
ادیاست شورماا اد اا  بود
ه درگ ت تاس بهن دتام ه
اد اا ب ا ادیارت دزی د تا ه

ردهبود. گس رب شورهای
 د لهبه مس رای ا دهسا ان  اما
 ت راردا ره ا موردم بود رهب زیر
 ادی ا دی  ا ا ارت اای ا ل
 دربر دیه د تا ده  ط  ن
ت بهس تداده ر ت ا و ازمو

ردهاست. ت ر ا آس ر  
ه بندی ادن ا برگداندنای ا 
ت ردهبه  و  ودراه ت
ابتر ادهای شن  یا مس
ود یرن ان اام ط ی  ن ه است

ست. ن و  اب  ته بهسر
 هب  ا و مو های ازه ار ه ال
ود  سوبم م اه ن رب ورییاس م

است. بان ام م ب م و مو
 اریزمان یات ن رارداد  هرنو
را ای واندان هب ود  م مو
ت دریا ددرب وان ب ن ندی  ری ت
 د هبا دا وب رد ت ردا 

هر نوع قرارداد 
صنعتی یا تجاری 

زمانی موفق 
می شود که بتواند 
در بحث دریافت 

و پرداخت 
عملکرد خوبی 
داشته باشد و 
معادالت مالی 

قرارداد را درست 
اجرا کند

احتمال حل مشکالت با آمریکا بسیار ضعی است

برجام به  لحا اقتصادی 
در بن بست قرار دارد
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ل سیاسی گفت و گو با حسن السجردی،  کارشناس مسا

مشکالت ما با آمریکا 
با یک تواف حل نمی شود

از دستگاه دیپلماســی برای فشار به آمریکا 
و نهیب زدن به آن ها داشته اند نوعی هموار 
کردن مســیر برای حل مشکالت است و به 
نوعی برخالف بعضی از نگاه  ها ایشان بیش 
از آن که نگاه بیرونی داشــته باشــند نگاه 
درونی دارند و به نیرو های داخلی اتکا دارند 
و به همین جهت اســت که ایشان اقتصاد 
مقاومتی را مطرح می کننــد تا بگویند اگر 
چه ما با خارجی ها مذاکره می کنیم اما باید 
موضوع درون نگری و قوی کردن نیرو های 
داخلی را در دســتور کار داشــته باشیم تا 
بتوانیم از بال دوم کــه در عرصه بین المللی 

وجود دارد استفاده کنیم. 
به هر صورت به نظر می رسد افقی که برای 
برجام داریم باید گسترده تر باشد و اگر چه 
این یک تجربه بین المللی است ولی با توجه 
به اندازه ای کــه برای برجام نیــرو و انرژی 
می گذاریــم باید به بحث  هــای داخلی هم 
معطوف باشــیم و اگر بتوانیم این دو بال را 
به حرکت درآوریم حتما می توانیم نواقص 

برجام را هم حل کنیم. 
 به نظر شــما چه قدر در ماجرای  ■

برجــام اهــداف انتخاباتی وجود 
داشت؟ و دولت چه قدر توانست این 

اهداف را محقق کند؟ 
السجردی: اگر بحث  های مربوط به برجام 
به پایــان دولت مربــوط می شــد حتما 
می توانســتیم بگوییم که در آن بحث  های 
انتخاباتی وجود دارد ولی به  نظر می رســد 
چون براساس اطالع من بحث مذاکرات از 
دولت قبل شروع شــده و آقای جلیلی هم 
در این فضا ورود داشته اند و با آمریکایی ها 
هم مذاکره می کردند بــه  نظر من دولت با 
نیــت انتخاباتــی وارد برجام نشــده ولی 
می توانــد در صــورت به جلو بــردن آن و 
رســاندن برجام به فرجام از آن اســتفاده 
انتخاباتی هم داشته باشد. ولی در مجموع 
چون این موضوع از قبل وجود داشت باید 
گفت که نیــت انتخاباتی در این مســأله 

وجود ندارد 

به  نظر شــما تناق گویی  های  ■
مســئوالن دولتی در مورد برجام 

نشأت گرفته از چیست؟ 
الســجردی: به هر صــورت در توافق  های 
بین المللی به  ویژه توافق  هایی که با قدرت ها 
بسته می شود معموال نوساناتی وجود دارد. 

منظور از نوسانات چیست؟  ■
السجردی: منظور از نوسانات این است که 
بعضی از قوانین عطف به ما ســبق می شود 
و در برخی از مواقع هم رفتار های سیاســی 
یا گروکشی  های سیاســی وجود دارد و به 
همین جهت در بحث برجام هم همین  طور 
است و به  نظر می رسد که فشار هایی که در 
ایاالت متحده توســط کنگره علیه دولت 

وجود دارد در همین راستا باشد. 
همچنین نگاه دولت در برخــی مواقع که 
نشــأت گرفته از اقدامات ایران در منطقه 
است، سبب شــده تا آمریکایی ها در برخی 
از جا ها برخالف روح برجام و توافق اقداماتی 
را صورت دهند که این اقدامات براســاس 
آن چیزی که در توافق آمــده با روح توافق 
هم خوانی ندارد، ولی در عین حال به جهت 
این کــه در توافق نامه و اقدام مشــترک ما 
شاهد روند صفر و صدی هســتیم به  نظر 
می رســد که دو طرف یکدیگر را در طول 
اجرا و اقدام و انجام به نوعی برآورد می کنند 
و مورد آزمایش قرار می دهنــد یا به نوعی 
طرف مقابــل را می آزمایند تا بییند که چه 
قدر به اصول و فرایند اقدامی که انجام شده  
به  نظر می رســد آن چیزی که خیلی برای 
برجام مهم اســت این است که اوال آیا اصل 
توافق مورد توجه هر دو طرف است و نکته 
بعدی این است که آیا همه بازیگرانی که در 
برجام نقش آفرینی کرده اند برخالف روح 
برجام اقدام می کنند و نکته سوم این است 
که آیا در فرایند زمان برجام قابل بازگشت 
یا قابل اصالح اســت یا این که این اتفاق رخ 
نخواهد داد؛ به  نظر می رسد که این مسائل 
همان مواردی است که مورد سوال شما هم 

قرار دارد. 

به نظر شما پاســخ این سواالت  ■
چیست؟ 

الســجردی: در رابطه با بحث کنگره مسلم 
اســت که کنگره رقیب جمهوری خواهان 
و دموکرات هاســت و لذا عالقه مند نیست 
که هزینه یا ســربار امتیازات برجام به  نفع 
دموکرات ها تمام شود چرا که آن ها هم در 

آستانه انتخابات قرار دارند. 
نکته دوم که خیلی مهمتر هم هســت این 
اســت که باید بپذیریم در ایاالت متحده با 
وجود همه گفت وگو ها و رایزنی ها و انعطاف 
و لبخند ها باز هم جمهوری اسالمی ایران 
دشمنان بسیاری سرسختی دارد و ما نباید 
این ذهنیت را داشته باشیم که با یک توافق 
مشکالت ما با آمریکا حل می شود یا این که 

حل خواهد شد. 
نکته ســوم که خیلــی مهم تر اســت این 
است که برخالف نگاه بســیاری از افراد که 
می گویند با تغییر دولــت در آمریکا امکان 
دارد برجام هم اجرا نشــود به  نظر می رسد 
که باز هــم در رژیم حقوقــی قرارداد ها و 
توافق نامه ها این  طور نیست که وقتی یک 
دولت تعهدی را ایجاد می کند، دولت بعدی 
آن را رد کند، لذا به  نظر می رسد که در حال 
حاضر دنیا یک تجریــه ای را در پرونده ای 
بســیار مهم برای حل تخاصم به خودش 
دیده اســت و من فکر می کنــم یک اتفاق 

بسیار مهمی در این رابطه رخ داده است. 
به نظر شما بد عهدی  های آمریکا  ■

در روند اجرای برجام چه تجربیاتی 
را پیش روی ما قــرار می دهد؟ با 
توجه به این که مســئوالن ایرانی 
هم اعالم کردند که آمریکایی ها در 
مذاکره  درخواست  مختلف  موارد 

داشته اند. 
الســجردی: در این رابطه من دو نگاه دارم 
یک نگاهم ایرانی است و یک نگاهم معطوف 
به بیرون اســت؛ در رابطه به نــگاه بیرونی 
مسلم اســت که ما با آمریکا چالش داریم؛ 
موضوع اجــرای برجام با توجــه به این که 

از نگاه آن ها یک موفقیت بــرای ایران بوده 
آن ها عالقه مند نیستند که این موفقیت در 
کلیت نظام مطرح شــود و ایران یک جهش 
مهم اقتصادی را شاهد باشــد لذا به اعتقاد 
من دشــمنی  های آن ها به  ویــژه از جنبه 
جمهوری خواهان ادامه پیــدا می کند و ما 
همچنان این چالش را خواهیم داشــت اگر 
چه بــرای رفع این چالش آقــای روحانی و 
تیمش مذاکراتی را با برخی قدرت  های دیگر 
هم داشتد و گفت وگو هایی را برای فشار به 
آمریکا در دستور کار گذاشتند لذا باید گفت 
که قطعا طرح موضوع هم کاری ما با آمریکا 
در فضای فعلــی و تجربه برجــام می تواند 
به ما کمک کند که در ایــن عرصه با تجربه 

بیشتری وارد شویم. 
اما در رابطه با موضوع داخلی به نظر می رسد 
این تجربه را رهبری به درستی در اختیار ما 
قرار داده اند و راه و مســیر را به خوبی برای 
دولت و دستگاه دیپلماسی ترسیم کرده اند. 

ایشان فرمودند که ما با آمریکایی ها مذاکره 
کرده ایم و تجربه مذاکره هم داریم اما بنده 
به این مذاکرات خوشبین نیستم لذا به  نظر 
می رســد با توجه به این که جایــگاه رهبر 
انقالب به جهت دیده بانی و تعیین مســیر 
بسیار مهم است لذا ایشــان هم به  درستی 
این مســیر را طراحی کرده انــد و من فکر 
می کنم با این بیان و خواسته ای که ایشان 

 رضا مشکاتی
کارشکنی آمریکا در عمل به برجام و نگاه دولت یازده به این سند برای حل مشکالت 
رد، هنوز از موضوعات داغ محافل  کشور که امروز نزدی به هشت ماه از ناکامی آن می گ
و شورای سردبیری  سیاسی است درادامه گفت و گوی پنجره با حسن السـجردی، ع

رانید ر می گ خبرآنالین پیرامون این موضوعات را از ن

باید بپذیریم 
جمهوری اسالمی 
در ایاالت متحده 

با وجود همه 
گفت وگو ها 
و رایزنی ها 
و انعطاف و 

لبخند ها باز هم 
دشمنان بسیار 
سرسختی دارد
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نگاهی به تبعات خرد و کالن دولت رانتیر

بار توسعه بر دوش کیست؟

تاثیر و پیامد های رانت ■
الف ـ    بر ساخت دولت

 1ـ  افزایش اســتقالل دولــت از جامعه: با 
دریافت رانت توســط دولــت، دولت دیگر 
نیازی به منابع داخلی مثل مالیات، عوارض 
و... نــدارد  2ـ  بی نیــازی دولــت از ایجــاد 
دموکراسی و ممانعت از توسعه سیاسی: این 
امرخود نتیجه اسقالل دولت است که سبب 
می شــود دولت مردم را در قــدرت مداخله 
ندهد. وقتی دولت به مردم فشــار مالی وارد 
نکند، مانع از توســعه سیاســی و استقرار 

دموکراسی در جامعه می شود.  

ب ـ    بر اقتصاد
 1ـ  رشــد روحیه رانتیــری در اقتصاد: تمام 
استعداد های جامعه به فعالیت های مربوط 
به رانت تخصیص می یابــد؛ به جای نوآوری 
و پرداختن به فعالیت  هــای مولد. در چنین 
شــرایطی درآمد افــراد به جــای اینکه به 
کاروفعالیت تولیدی وابسته باشد، به شانس 
و موقعیت آن ها در ساختار بروکراسی دولتی 
بســتگی دارد  2ـ  اقتصاد مصرفی: در چنین 
دولتی، واردات عظیــم کاال های مصرفی و 
تجملی صــورت می گیــرد، در صورتی که 
تولید در جامعه کم اســت و جامعه صرفا به 
مصرف کننده کاال و خدمات تبدیل می شود 
 3ـ  افزایش هزینه  های دولت: رانت دریافتی 
توســط دولــت در اقتصاد داخلــی هزینه 
می شود، سرمایه گذاری های کالن در اقتصاد 
داخلی با ارائه خدمات رایگان یا ارزان باعث 

افزایش هزینه دولت می شود.

سیستم آموزشی ایستا ■
در شرایط کنونی که قیمت نفت و در نتیجه 
درآمد های نفتی دولت کاهش یافته اســت 
و با توجه به توســعه تکنولوژی نفت شیل، 
ضرورت توجه به اقتصــاد غیر نفتی بیش از 
پیش احساس می شود، افسوس که سیستم 
آموزشی در هیچ کشوری نمی تواند پا به پای 

این گونه نوسانات اقتصادی گام بردارد. 
به نظــر می رســد می تــوان بســیاری از 
تصمیمات مــا در خصوص انتخاب رشــته 
تحصیلی و حتی انتخاب شــغل را به آلوده 

شدن به همین تفکر رانتی نسبت داد. 
دانش آموزی که صرفا در دبیرســتان رشته 
ریاضی را انتخاب کرده که نهایتا در دانشگاه 
مهندســی بخواند، و مهنــدس در صنعت 
جایــگاه دارد و صنعت در کشــور ما یعنی 
دولت و دولت یعنی نفت؛ و مهندس شــدن 
در این وضعیت یعنی کارمند سیستم رانتی 
نفت شدن. حتی در انتخاب شغل نیز معموال 
ترجیح به کار کردن در شرکت ها، سازمان  ها 
و ارگان  هایی اســت که به نفــت نزدیک تر 
هستند، مثل وزارت نفت و موسسات مالی 
و بانک ها. کمتر کسی پیدا می شود که بین 
وزارت نفت و آمــوزش و پــرورش، کار در 

 مهدی ساداتی
بر اســاس نظریه  های علمــی در اقتصاد 
سیاســی  ـ  که به یکی از آن  ها اشاره خواهد 
شد و شــرح و بسط داده می شــود  ـ  به نظر 
می رسد ســاختار اقتصادی یک کشور، بر 
سایر موضوعات، خصوصا آموزش و پرورش 

و تربیت نوجوانان سایه می اندازد. 
قبــل از ورود به بحث »اقتصــاد آموزش و 
پرورش«، اهمیت آن، نادیده گرفته شــدن 
آموزش و پرورش در اقتصــاد و اقتصاد در 
آموزش و پرورش، باید به ساختار های بومی 

اقتصادی توجه کرد. 
در هر فرایندی ســازوکار هایی وجود دارد 
که با کشف آن سازوکار ها و در صورت تاثیر 
روی محرک ها، می توان ســرعت فرایند را 

تند یا کند کرد. 
ضمن اینکه دستاورد های یک سیستم در 
کنار منابع در اختیار آن معنا و مفهوم دارد، 
به عنوان مثال مقایسه سرانه مصرف گاز در 
جزیره ژاپن و بدون میادین گازی، با سرانه 
مصرف گاز در کشــور ما قیــاس مفیدی 

نیست. 
نکته دیگر این است که سیستم  ها را انسان  ها 
طراحی و اجرایی می کنند و مدل انگیزشی 
انسان  ها به مراتب بسیار پیچیده تر از اقتصاد 
و حتی جامعه اســت، همان طــور که فهم 
جنگل، تحلیــل آن و ویژگی و رفتارهایش، 

ساده تر از فهم یک درخت است. 
با این رویکرد، نگاه در چارچــوب هزینه  ـ  
فرصت نه تنها در تحلیل  های اقتصادی مالی 
سازمانی بلکه در زندگی و تصمیم گیری  های 

شخصی نیز معنا و مفهوم دارد. 
یکــی از ایــن مفاهیــم مهــم دولــت 
رانتیر)Rentier States( اســت. نقطه 
مشــترک اقتصــاد و فرهنگ، وابســتگی 
آن ها بــه ارزش هاســت. دولــت رانتیر از 
طریق اثرگذاری بر جامعه مدنی و ســرمایه 
اجتماعــی ارزش  های ســازنده اجتماع را 

تضعیف می کند. 
معموال این تئوری در خصوص اقتصاد منابع 
فسیلی زیرزمینی )نفت و گاز( مورد استفاده 
قرار می گیرد. ولی این نوشتار قصد دارد به 
تبعــات کالن )آموزش و پــرورش( و خرد 
)اجتماعی و تربیت در خانــواده( آن توجه 

کند. 

به چه دولتی رانتیر می گویند؟  ■
به دولت  هایــی رانتیر گفته می شــود که 
از منابع مســتقل مالــی،  بجــز مالیات از 
جامعــه، برخــوردار باشــند و بنابراین با 
اســتقالل بیشــتری می توانند سیاست  ها 
و خواســت  های دولتی را به اجــرا گذارند. 
ماهیت دولــت رانتیر به گونه ای اســت که 
در آن جامعــه وزنه قابل اعتنایی به شــمار 
نمــی رود؛ چراکه دولت در ســایه دریافت 
رانت  ها از خارج )با فروش نفت یا هر ماد ه ی 
خام دیگر(، دیگر به منابع داخلی )مالیات ها، 
عوارض و صــدور کاال های صنعتــی و...( 

احساس نیاز نمی کند.
در اقتصاد سیاســی، رانت بــه درآمد هایی 
اطالق می شود که از منابع خارجی )فروش 
موادخام، منابع زیرزمینــی و...( به تملک 

دولت درمی آید و از یک فعالیت مولد اقتصاد 
داخلی به دســت نمی آید؛ مثل درآمد های 

نفتی.

دولت رانتیر و ویژگی  های آن ■
به دولتی که قســمت عمده درآمدخود را از 
منابع خارجی و به شکل رانت دریافت کند، 
دولت رانتیر گویند. طبق تعریف ببالوی، در 
کتاب دولت رانتیر، ویژگی  های دولت رانتیر 
عبارتند از:  1ـ  هزینه ها باید از خارج از کشور 
تامین شــود  2ـ  در یک دولــت رانتیر، اکثر 
افراد جامعه دریافت کننــده و توزیع کننده 
رانتند.  3ـ  دولت رانتیر دریافت کننده اصلی 
رانت خارجی است. از این ویژگی  ها می توان 
نتیجه گرفت که اکثر کشور های تولیدکننده 
و صادرکننده نفت، دولت های رانتیر دارند؛ 
چون رانت خارجی در این کشور ها مستقیما 

به خزانه دولت سرازیر می شود. 

به دولت  هایی 
رانتیر گفته 

می شود که از 
 منابع مستقل مالی

  به جز مالیات 
 برخوردارند و 

بنابراین با استقالل 
بیشتری می توانند 

سیاست  ها و 
خواسته  های دولتی 

را اجرا کنند
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آموزش و پــرورش را انتخاب کند و احتماال 
یکی از دالیل مهم آن، دوری از شــیر نفت 

است. 
تبعــات این موضوع در ســطح خــرد و در 
فرهنگ  هایی از جنس فرهنگ جمع گرای 

ما اندک نیست. 
محمدرضا شــعبانعلی، اســتاد مدیریت و 
استراتژی کشــورمان معتقد است که: »اگر 
از والدینی پرسیده شود 50 سال دیگر قرار 
است جشن تولدی برگزار شود و هدیه  های 
مختلفی هم آورده شــود، چند نفر از آن ها 
می توانند چیزی را که بیشتر از موارد دیگر،  
هدیه می شــود حدس بزنند؟ یا با قطعیت 
قابل قبولی پاســخ دهند؟ تغییرات جهان 
بسیار سریع شده است. بسیاری از وسایلی 
که بخشی از زندگی روزمره ماست، 10 سال 
پیش قابل تصور هم نبودند. امروز شغل هایی 
وجود دارد که تعریف کــردن و تفهیم آن ها 
برای نسل قبلـ  که بســیاری از آن ها فوت 
کرده اند و نیستندـ  به هیچ شکل امکان پذیر 
نیست. پس خانواده ای که در حد یک هدیه 
تولد هم، شناختی از 50 سال بعدـ  که برای 
فرزندانشان زمان بازنشستگی و لذت بردن 
از دسترنج چند دهه تالش اســتـ  ندارد، 
چگونه می تواند به آن  هــا در مورد انتخاب 

رشته و شغل و محل زندگی کمک کند؟! 

هفت نکته مهم در اقتصاد آموزش ■
نکته 1: به نظر می رسد »ســن دغدغه آمیز 
برای فرزندان« در طول زمان در جامعه ما در 

حال کاهش است. 
نکته 2: پدر هــا و مادرها در هر شــرایطی 
هزینه  های تحصیل فرزنــدان خود را تامین 
می کنند. بیشــتر پــدر و مادر هــا امروز، 
ســاده و بی دغدغه، هزینه  هــای میلیونی 
برای مهدکودک و مدرســه و دبیرســتان و 

کالس های فوق برنامه می کنند. 
نکته 3: نظــام آموزشــی رســمی که در 
همه جای جهان،   ناکارآمدی و کم کارآمدی 
آن پذیرفته شده اســت، در کشور ماـ  مانند 
بسیاری از خدمات دیگرـ  حتی با عرف کم 
کارآمد جهانی هم فاصله جدی دارد. مدرسه 
و دبیرستان و دانشگاه، بین 15 هزار ساعت 
تا 20 هزار ساعت فرزندان ما را می سوزانند 
که اگر در این مدت در خیابان می دویدند و با 
مردم هم کالم می شدند و کاالیی را به عنوان 
دســتفروش می فروختنــد و در کارگاهی 
کارگــری می کردند و زمین می شســتند، 
مهندســی و اخالق و ارتباط بــا دیگران و 
ادبیات و فروش و کسب وکار را به مراتب بهتر 

از نسل فارغ التحصیالن امروز می دانستند. 
نکتــه 4: بــازار آموزش  های جنبــی برای 
نوجوانان، از لحاظ اقتصادی بســیار جذاب 

است. 
نکته 5: پدر ها و مادرها در تشخیص نیاز های 
فرزندانشان ناتوان و عمدتا ناشایست هستند. 

تا می گویند ناشایست، ما یاد دروغ و خیانت 
و دزدی و قاچــاق می افتیــم. ناشایســت، 
مخالف مفهوم شایسته و هم معنای مفهوم 
Competent اســت. شایستگی چیزی 
از جنــس توانمنــدی و شــناخت در خود 
دارد. پدر و مادر های امروز جامعه ما، نسلی 
عموما بیمار و زخم خورده هستند. نسلی که 
فساد های بزرگ دیده است. نسلی که رانت 
دیده است. نســلی که نبود تناسب عرضه و 
تقاضا در حوزه مهارت و اشتغال دیده است. 
نسلی که پزشــک هایش روابط خارجی را 
مدیریت کرده انــد و معلم  های معروفش، به 
واردکنندگان خودرو تبدیل شده اند. نسلی 
که به جای اینکه بانک  هــا با التماس برایش 
نامه بفرســتند که بیا و وام بگیــر، برای وام 

گرفتن التماس کرده و رشوه داده و... 
نکته 6: پدر ها و مادرها آســایش و رشــد و 
تربیت فرزندانشــان را در اولویت خود قرار 
داده اند. باور واقعی این است که مردم کشور 
ما، بیشتر از بسیاری از نقاط جهان به آموزش 
و تربیت فرزند خود فکــر می کنند. در این 
کشــور، هنوز کالس رفتن بچه ها، یک نوع 

فخر فروشی است. 
نکته 7: پدر ها و مادر هایی هســتند که در 
مورد هزینه  های آموزشــی فرزندانشــان 
تصمیم می گیرند! تحقیقات نشان می دهد 
کــه 80 درصــد کل تصمیم  هــای مربوط 
به خرید خانــه را زنان می گیرنــد. پس اگر 
تولیدکننــدگان این حــوزه می خواهند به 
کســی توجه و محبت داشــته باشند، باید 
زنان را هدف قرار دهنــد. در مورد آموزش 
فرزندان، ماجــرا جالب تر اســت. مخاطب 
نوجوان  ها هســتند. اما کســی که تصمیم 
می گیرد و کســی که پول می دهد، پدر ها و 
مادر ها هستند! تا حد زیادی، می توان گفت 
که نوجوانان نه قدرت مالــی دارند و نه حق 

انتخاب. 
کن رابینسون، که از بزرگ ترین تحلیل گران 
حوزه آموزش در جهان بوده و به دولت  های 
مختلــف در این بــاره کمک کرده اســت، 
ســخنرانی خــود را در TED این گونه آغاز 

می کند: 
»من در حوزه آموزش کار می کنم. آموزش 
برایم جــذاب اســت و فکر می کنــم برای 
همه هم به نوعی جذاب باشــد! این را وقتی 
می فهمم که در مهمانی هــا، عکس العمل 

مثبت دیگران را می بینم«. 
یونســکو گزارش می دهد که در ســه دهه 
آینده، تعــداد آدم هایــی که از دانشــگاه 
بیــرون می آینــد بیشــتر از کل آدم هایی 
اســت که از آغاز تاریخ تا کنون از دانشگاه  ها 
فارغ التحصیل شده اند! طبیعی است که در 
این شرایط، مدرک  ها دیگر به درد نخواهند 
خورد! در زمان ما، داشــتن مدرک مساوی 
داشتن شغل بوده و هست. اما زمان فرزندان 

ما چنین نخواهد بود. 

ما امــروز به یک تــورم آکادمیــک گرفتار 
شــده ایم. همان کاری را که قبال یک دیپلم 
انجام می داد بدون اینکه تغییر خاصی کرده 
باشد به یک لیسانس سپرده می شود. همان 
کاری که یک لیسانس انجام می داد به یک 
فوق لیسانس یا فارغ التحصیل دکترا سپرده 
می شــود. اما این روند نمی تواند ادامه یابد. 
تا زمانی که اقتصاد رانتی اســت این اتفاق 
می افتد اما همین که شــیر نفت بسته شود 

همه چیز فرو می ریزد. 

الگوی اقتصادی آموزش ■
الگوی رشــد و پیشــرفت در دنیای امروز 
چیست؟ باید به چاه  های عمیق تبدیل شویم 

یا به اقیانوس  های سطحی؟ 
بســیاری از دانشــمندان امروز درباره این 
ســوال صحبت کرده اند. از میان حرف  های 
آن ها چند نکته بیشتر مورد توافق عمومی 
است. یکی اینکه دانش آموزان در این دوره 
جدید باید تالش کنند به شکل T باشند. به 
معنای اینکه از همه حوزه  ها چیز هایی بدانند 
و در یک حوزه خاص، بسیار عمیق بیاموزند. 
امروز بسیاری از رشته  های تخصصی، چنان 
رشد کرده اند که پیش بردن آن ها به جلو، یا 
دشوار است یا غیرمفید. چنان است که عمده 
اتفاق  های بزرگ ســال های اخیــر در مرز 

مشترک رشته  ها روی می دهد:
رشته پزشــکی به ســراغ مهندسی می رود 
تــا تجهیــزات قدرتمندتر بســازد و امروز 
پرینتر های ســه بعدی،  بافت بدن را پرینت 

می گیرند تا در بدن ما استفاده شود. 
طراحان وب ســایت ها می کوشند از دانش 
نورولوژی برای افزایــش تعداد کلیک  های 

کاربران در سایت  ها بهره بگیرند. 
اقتصاددان  ها از تعریف قدیمی اقتصاد خرد 
و کالن فاصلــه گرفته انــد. می دانند دیگر 
برای انســان ها سه همیشــه از دو بزرگ تر 
نیست. اقتصاد رفتاری را با ترکیب اقتصاد و 
روانشناسی شکل داده اند و توسعه می دهند. 
بیوانفورماتیک به همــان جدیت بیولوژی و 

انفورماتیک مورد بحث قرار می گیرد. 
در سال 1998 دانشگاه استنفورد مقاله ای 
منتشــر کرد که در آن به بررسی »مکانیزم 
اثر تشویق« بر کارآیی دانش آموزان پرداخته 

بودند. نتایج این تحقیق، نگرش به شــیوه 
»انگیزش« را نه تنها در حوزه دانش آموزان 
و درس و مدرسه، بلکه حتی در حوزه اقتصاد 

آموزش و یادگیری سازمانی نیز تغییر داد. 
در این تحقیق کــودکان و دانش آموزان به 
سه گروه مختلف تقسیم می شدند و در هر 
گروه، زمانی که دانش آمــوزان در حل یک 
مسئله موفق می شدند به شــیوه متفاوتی 
تشویق می شدند. شــیوه اول این بود که به 
آن ها می گفتند: »آفرین. تو خیلی تیزهوش 
هستی«. در روش دوم زمانی که مسئله حل 
می شد می گفتند: »آفرین. مسئله را خوب 
حل کردی«. و زمانی که مسئله نادرست حل 
می شد می گفتند: »نه! مسئله را اشتباه حل 
کردی«. در سومین روش، به عنوان تشویق 
گفته می شــد: »آفرین. تو تالش خودت را 

کردی«.
این آزمایش بار ها و در شرایط مختلف تکرار 
شد و نتیجه بســیار جالب بود. کسانی که 
به عنوان تشویق از »استعداد و تیز هوشی« 
آن ها تعریف می شــد، به تدریج توانمندی 
»حل مسئله « آن ها کاهش یافت. همین طور 
در صورتی که در حل یک مسئله با شکست 
مواجه می شدند، توانایی آن ها در حل مسائل 
بعدی نیــز تحت تاثیر قــرار می گرفت. اما 
بهترین نتیجه زمانی حاصل شد که همواره 
در تشــویق، از »میزان تالش« دانش آموز 

صحبت می شد. 
اما این موضوع چه ربطی به اقتصاد آموزش 
دارد؟ در ایــن مطالعه به ایــن جمع بندی 
رسیدند که اقتصاد به افرادی نیاز دارد که بار 
رشــد و توســعه را بر دوش بکشــند. این 
انسان ها هر چقدر توانمند تر و پویاتر باشند 
توسعه دست یافتنی تر می شــود، از سوی 
دیگر برای تداوم توســعه یافتگی و در اوج 
بودن، انســان هایی باید تربیت شوند که نه 
تنها خالق و توانایی حل مسئله را دارند بلکه 
اهل تالش و کوشش نیز باشند. در واقع نظام 
آموزشی تربیت کننده ســازندگان اقتصاد 
آینده هســتند. اگــر آمــوزش و پرورش 
به درستی آینده را نشناسد و نظام تربیتی را 
صحیح طراحی نکنــد بی تردید در آینده با 
جامعه انگل واری روبه رو می شویم که ثروت 
خود را با حداقل قیمت می فروشد و ابداعات 
دیگران را به گران ترین حالت می خرد. این 
در  حالی اســت که اقتصاد ما رانتیر باشد؛ 
یعنی نفت یا چیزی شبیه آن را برای عرضه 
داشته باشیم و اگر آن را هم نداشته باشیم 
که فقر و فالکــت ارمغــان آن خواهد بود. 
اقتصاد رانتی اصــوال رفتار هــا را ناکارآمد 
می کند، به خصوص تربیت و آموزش کشور 
را. حال اگر بــا اقتصاد رانتی آینده ســازان 
کشور تربیت شوند، افرادی به جامعه تحویل 
داده می شود که همگی مصرف گرا و ناتوان 
در تولید هستند. عاقبتی که هرگز مطلوب 

ما نیست  

به نظر می رسد 
می توان بسیاری 

از تصمیمات ما 
را در خصوص 
انتخاب رشته 

تحصیلی و حتی 
انتخاب شغل در 

اثر تفکر رانتی 
دانست
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ام تعلی و تربیت در گفت وگو با چال های ن
امی، استاد دانشگاه امام صاد )ع( عادل پی

یر  تعلیم و تربیت در تس
انی  های آموزشی کم

 ش اید شورن  ی هیا برایتوس
 ا ه ریموسس س ی  ب بهی
های و هم ت تدا هبایدد ت.ب د
شوربه رابرای هیا توس وام از
ورهای ش به اه رد.اگرن آ انم ارم
 و م د هبا اندا ه هیا توس
ورد.  م ش ربه ش ادیب ادگرا
 ان  ن ورهای ش در ا برایم
ارد ادی ادا رای ب مرد ام ت
هدر این ا وند.  تم ترب  ت
ر ما ت م ا م  مدار
ادی ادا  و ازانمو بهآیندهس
داده وز هآنآم ی اه ای  ت اه
آموزان ادیبایدبهدان ادا ود.  م
هآیندهسازان  ود.تازمان داده ت
ادی ادا  د  ا و شوربام
 هگرای ارتوس توانان ن نانشدهاند آ
شورهای اریاز ت.دربس ازآنهادا
 انسا انسال  ن  ه هیا توس
 برایت انداردهایمش هاس است
اد نها ادگردرزم  نس ر ر 
 هدرای تو اب ه ن ت دهاس  ی تد
وهای ال هها اریازنس بس دی ت ان م
است. ال ههایب شورهابهنس  ای
ان شورهای اریاز بس ر ب ار به
های ر وها هازال بهتوس اب برایدس
   رده اده اس ن شورهای
ت ادترب نها ادگردرزم  نس

نند.  م
از چه دورانی بایــد کودکان را با  ■

مباحث کارآفرینی آشنا کرد؟ 
 بهنا و انمو شورهای  ام درت
 انوادههاای  ان ود به دادسن اس
 ری درب ود ه دهد ترام ر
 ود  ر ب ار د.به ن  ت م
ه ندب ب ن تآموز ینههایهن باه
 ای  ن درس  ود ران اند دره
  هادرم توانای داد اس باسن
 و باال  ه رد گ رارم  مو
در رین ارآ  ار سب برای های ر
ب ود.درا  نام ودآ داد نهاس زم
شورهای در تسا انزیره ود  ا ا
نا آ رین ارآ  اه هبام هیا توس
ههای د ازد بهی و مو ای ده
ت اس ال در ود.ای  م دی آنهات
ن ال ار   ویان هدانش
ای باال شورمانهنوزه در اه دانش
 س توانی ندارند.ن نای آ رین ارآ
 تمناسببرایآموز نوان رابه ا
در رین ارآ  و انازمو و ت نا 
انبایداز ود  ور تامابه رگر ن
ر بهمر وند نا آ اه بام ای  سن
ر دادهادرمس اس ش مانبا ه زمان

رند. رارگ  ای ات اب  درست
برای حل این بحــران چه باید  ■

کرد؟ 

آقای دکتر شــما مجموعه دو  ■
جلدی تعلیم و تربیت اقتصادی را 
تالیف کرده ایــد. مهم ترین نظریه 
بنیادی مولفــان در ایــن کتاب 

چیست؟ 
دی ایم آ اریبنده هباه و م ای
انبر مول ت ام د.ت  تال ان
 ادی بن و ندت دبرس بودتاباتا ای
ری دی ا شورم ت ترب  ت ا ن
ه هایرا ر  ادی سوادا ری مانندت
ددربر با آت ارنس اب تری تواندم م
ادی تا هبرسا و م رد.درای ب
 تری ت.م دهاس د هایتا ر 
 بررس ام  دا ابدر های
ادی تا ترب و رهمو گس  ا

 م دناس ادیدرت تا ترب رب در
 ت ادیدردان تا تترب ا س
 ا ادیدرمناب تا ترب ت ترب
 اندارهایم اس ت ا ران س  دین

است. ادیدرآمری تا ترب
به گفته شــما تالیف این کتاب  ■

حاصل 10 ســال تحقیق و تفحص 
اســت. با توجه به اهمیت و جایگاه 
اقتصــادی در روند  ویژه آموزش 
نهاد های  کشور ها،  توسعه یافتگی 
آموزشی کشورمان چه عملکردی 
داشــته اند و تا چه میزان موفق به 

تربیت نسلی توسعه گرا شده اند؟ 
اد هبهآنا تبهآن هایبایدنس ام هر
ت  هه ند.ب دا  نای آ دارد

های رم    ا بایدا انانن مس
 م هاس ام  ادیرادری ا ا
 ازآنآگاه ند بشناس ام  ور به
نه زم درای ا ند. هبا دا ام
  رت درمس ادهایآموز ن ن
  ا تا نا ای راددرراس تا ترب
ت اه ا ار هابس رم   تش
 بهدل ادهایآموز انهن اس است.م
هباید نان هاندآن وانس ارن بس مش
نابه آ ه ن تنس ترب  دهت از
همند  ار  سب ندیهای ب  س
ه توس ادی ا و   دان اد بها
 آموز ا هدرن انهآن اس ایند.م برب
ت ال ورد  م ش ربه ش شورب
 و م ر   هایآموز ان

هاست. ان  ای
نهاد های  ■ و  موسســات  اگــر 

آموزشــی وارد جریان آموزش و 
شوند،  مختلف  نســل  های  تعلیم 

مشکالت برطرف می شود؟ 

 معصومه اکبری
امی یکی از موارد بسیار مه در آموزش و تربیت اقتصادی، زنده   به گفته دکتر عادل پی
ه تاریخی ملت اسـت؛ احسـاس فالکت   و عق ماندگی افراد جامعه  نگه داشـتن حاف
مرز هـای دان در  شـته تاریخی اسـت نگارش کتاب  های  به دلیل فراموش کردن گ
اقتصاد   ، اقتصاد هترودوکـ  ، ریه و کاربـرد اقتصاد رسـانه ن  ، اقتصاد اسـالمی
له آموزش برای این استاد کشورمان  ه و اهمیت ویژه مس د سیاسی جهانی نشان از د
امی، استاد دانشگاه امام صاد )ع( در گفت وگو با هفته نامه پنجره از  دارد دکتر عادل پی

مشکالت و چال  های این بخ می گوید

جهاد اقتصادی باید 
به دانش آموزان 

تعلیم داده شود. 
تا زمانی که 

آینده سازان کشور 
با مفهوم اصلی 

و دقیق جهاد 
اقتصادی آشنا 

نشده اند، نمی توان 
انتظار توسعه گرایی 

از آن ها داشت



 35     |  w w w . p a n j e r e h w e e k l y . i r   |

تجارت آموزش

34       |          سال هشتم   |       شماره  282   |     شنبه 10 مهر    ماه1395 |

ه هیا شورهایتوس  و به ان
ر ت ا دیدر  ور به ن 
 ام ت ان بن اددان ا ند. هس
ر تتا شورهارات ادی هایا ب
ان تازهایبهگ  رارداده ود
 ر دهاست.دی ش شورهاب ادی ا
 ند س انهن ار  سا ا شورهابهدن
 ان اریدر ارهایبس سب
 آنرای ا اس ایه ه ت هاس گر
رهمندی ب  دهد.دان م ایده
رادر ا ر وی  یم ر ازن
ان ه هیا توس  ن ادی ا
تواندمانند ارن ی ر رن دی زند م
انبا ودادامهدهد. ت ال به اب س
 راست ت ا ارزیادیدر تبس سر
 یم ر ن ان رین ارآ باید
اد بها نند ز ودرابهر ورمان ش
اد وند.درا  دی رن ش انب بن دان
 مس ور به و م ان ز امر
اد دهند.ا وابم ریان ازمش بهن
 ام ت وار ان ازهای ن ام زیت ر ام
  دهد م اس را ازهایمرد ن
ازها ن ای ا اربراس سب تازهایاز
هدر  ال ت.در ریاس گ  ا در
 وم ادم را نداند هاینه ا س
هان ...رادرا ر د ه س بان و مانند
 ربا ا  ا در رد  م تدا
ت هاس ودگر ادبه ها تازهای
ود به را ت  یدان وانر ت م
 اراه رد.تن  ر رت ش آمدهدرآنب
ت تبهس ر  ال ایا رانه ب
ار ب س  آموز ان بن اددان ا
 دادیاب اس ن ه آموزان بهدان
دادها ت.اگراس آموزاناس دیدان
 وهای ال براسا  من ور به
 هرا آموزانب دان وند  ش
از نند ت ر تواننددرمسردرست م
اد تدرا ینههایهن ردنه اد ای

رد. آ ریبه وگ انوار
شما به الگو ســازی کشور های  ■

آیا  داشتید.  اشــاره  توسعه یافته 
تعیین  با  می توان  در کشــورمان 
اســتاندارد ها و الگو هایی مفاهیم 
اقتصادی را به کودکان و نوجوانان 

آموزش داد؟ 
 اه م آموز ازی وس ال ن بد
ر درمس داما ا تری ازم نس بهای
 ی انهتد و است. هیا توس
ادیبه ا اه م انداردآموز ویاس ال
 م ویاس رال واناندرمس نو ان ود
 ریانای ت.در دهاس از آ ایران
 بوم ودتابرمسا  م وسازیت ال
نار در ود ری ش دب تا دین  م
 ن شورهای ربههای ت ا مس ای
رار اده مورداس انه ه هیا توس

رد. گ م

موضوع کمپانی  های آموزشــی  ■
و تغییر الگو های آموزش و پرورش 
توسط این افراد سال هاست که به 
یک مسئله مهم و جدی در کشور 
تبدیل شــده اســت. کشور های 
توســعه یافته برای پیشــرفت و 
پیشــبرد اهداف خــود از بخش 
خصوصی اســتفاده می کنند، این 
در کشورمان  شکاف سیســتمی 
چگونه به وجود آمده است؟ و بخش 
خصوصی با ورود به موضوع آموزش 
چه چالش ها و فرصت  هایی را فراهم 

کرده است؟ 
 ری ت وزهی درهر و  ب
اهآنرا ای دارد.باید ا اه ای 
 رد.ب  بررس ه ولهآموز درم
 رهن مانند ا تواندم م و
 اس س  ا ا ا مس دان 
ردهد. وزانرات آم دان ا انوادهه
در و  اهب ای بایدبه
ت. هایدا ی ه ورتو ش  آموز ب
ه د د ا با درا و  ب
ور ش  رزندانای ردن ت ونهترب
 و  دب ر  ن راندارد.بد
وی ازس ت یراس نابنا ا بهآموز
ان اریرابهارم ایایبس تواندم رم دی
ودآمدهدر به ال  تری دامام ر آ
است دننس ت ونهترب ان م ای
هبسازد. هیا توس ورینو ش هباید
اری تدربس ترب  ت  هآموز مس
 ا ا ادی ا م  ازمش
دارد. اساس دی  شورن  رهن 
ت بهدس ای ایدبهتن ن ر ر   آموز
د انهر اس ود.م رده س و  ب
در و  ب  ا ران  موسسا
 آموز دآنهابهب ر  ر هایا سا
دا طرآنبه  هزن ت بهاندازهایاس

درآمدهاست.
 ه هیا ورهایتوس ش ابه اگر
ند دهس ادآزادم هبها  شورهای
  آموز ورهان ش  درای د ن ه تو
 و  بهدستب ای بهتن ر
 دموسسا ندر ودامار  ردهن س
ه شورمانبهاندازهایاست در و
ردهاست.در ودآ اریرابه بس طرا
 نوانی به ر ر   وز اآم دن ام ت
 ام ت ود  هم نا  وم ی ا
 هم مس نندتاای  م لتهاس د
 تب بهدس ای ازرابهتن آیندهس
هدر   ا ارند. نس و
ردن  ل ازییاد س و ه مس
 ادهای هن ت اس ودداردای ادها ن
 وم ه ن ان شورهای ر ش هدرب
شورمان در و  ب دارندتوس
 های ادرب وندام  تم مدیری
 ورب ... ا انهه ار  نای مانند

 تتریم س ور به و
های ان  ه دل ود.بهه  م
 ریدرای ش ب م ت بار آموز
انه اس م نند  اریم رمایهگ س ب
 آموز ا دیرابراین های ال
اری بس ا رند.برایم آ ودم شوربه
 ایت ینهه ه اتام انوادهه از
 مش تری وانم ن دانرابه رزن
 ا نند.ت  م انوادهمطر ادی ا
 ن ه ور ش  موسسههایآموز
 آموزان ریههایدان  ر هبا مساب
ود ایب درراس دام اا ویاننهتن دانش
ه هاستب ندا تآموز  سط
ردهاند. د ودتا درآمد ای ربرا ش ب
  اریمدار  تاز  ه
 ینهها ه و ودمو  م ل د موسسا

شند.  م لترا هد ودبود
به نظر شــما کم شــدن بودجه  ■

دولتی آموزش و پــرورش بر کند 
شدن سیستم استعدادیابی و ظهور 
موسسات خصوصی چه میزان تاثیر 

داشته است؟ 
اید تن ل هد ت دگ بای ها ه در
اد ن ی ش به ر   وز بهآم
ری ره م ا د.م ن اه ینهبرن ه
ینه ه ر ر   وز مادرآم  رمودند 
 .ای ن  اریم رمایهگ هس ب نداری
ت راترب تواندنس اریم رمایهگ س
 دی شورت  هبهسرمایههایا ند
اد هبرا گر ور های وند.بررس
هبه  شورهای  ه هیا شورهایتوس
ه دهد ندنشانم دهس ادآزادم ا
 شوربهآموز  وم ه دیازبود در
ایدبا تن ل د رد گ م ت ر ر 
هرا بود ر ر   بهآموز تو ب
 وی ه ر ینهها دره ط بها ر
 ایت ا بایدب ر ر   وز ند.آم
 ر ر  ادینس هن لتب د ان ش

ود.  دی هگرات توس
چگونه  ■ پــرورش  و  آمــوزش 

می تواند اقتصاد کشور را از بحران 
نجات دهد؟ 

 آزمون انای ورهای ش  ام درت
 ر دی دهاست.مدار  ا طاهاان

ند. س ان ال هبرایآموز موسس ی
 ا انان  درمدار رگ ارهایب
 هایم رهایآنبرب ها ود  م
رابطه ایدیا ود.  شوردیدهم  ی
 ارس  مدار ادی ها انتوس م
 هاگرمدار ند دبا اریم بس د با
ری ه لتبود برسندازد بهسودده
اریاز هدربس درن ند  واستم در
وداما  م وی ه ر  ل ینههاید ه
 انه م درای اساس  هم ن
 ارانهاست.ای ادهان س اه ا را ن
  ن ورهای ش  ام آزموندرت
هاگر دهاست  ا انان ه هیا توس
ری راگ  دان  د ایتول  مدار
 یا  ا س ن ه  دان 
 نای توانندبا ندم با ر ایدههایب
 هی د.درن نن ت ار مش م
تواند سازیم ودر ت ن تمانند ن
ه رباتو  مدرسهدری ی باتاس
آموزانبا دان دادیاب وهایاس بهال
ب نهرا زم درای رت  داد اس
 ورن ش ادی ها درتوس ند
 ابامش نهتن ر د.باای هبا دا
توان هم ودب  ارزهم اریم ب
را م ه ان ای اریازایدهه بس

رد   اریسازی ت

ذرهبین
هـر جامعـه ای بایـد بـا آنچـه  ■

آشـنایی دارد،  اعتقـاد  آن   بـه 
پیدا کند.

مسلمانان نیز باید احکام و خط  ■
قرمز های اخالقی و اقتصادی را در 
یک جامعه اسالمی به صورت کامل 
بشناسـند و از آن ها آگاهی کامل 

داشته باشند.
متاسـفانه نهاد های آموزشـی  ■

بسـیاری  مشـکالت  به دلیـل 
نتوانسته اند آنچنان که باید نسلی 
نخبه، آشنا به پستی و بلندی  های 
کسـب و کار، عالقه مند به اقتصاد 
و دانش و علوم اقتصادی و توسعه  

تربیت کنند.
یـک  ■ توسـعه یافتگی  بـرای 

کشـور نباید چشـم به یک بخش 
خـاص  موسسـه  یک سـری  و 
دوخـت. بلکـه باید دقت داشـت 
عوامـل،  از  مجموعـه ای  کـه 
توسـعه یافتگی را برای کشـور به 

ارمغان می آورد.
بسـیاری از کشـور های جهان  ■

بـرای دسـتیابی بـه توسـعه از 
الگو هـا و روش  هـای کشـور های 
صنعتی اسـتفاده و کم کم نسـلی 
 جهادگر در زمینـه اقتصاد تربیت

 می کنند. 

موسسه های 
آموزشی کشور 
با وجود شرکت 
در مسابقه باال 

بردن شهریه  ها 
اقدامی در 

بهبود سطح 
کیفیت آموزش 

نکرده اند
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مثال هنوز بسیاری از دانشگاه  های مناطق 
مختلف کشــور در بســیاری از رشــته  ها، 
کارشناسی ارشــد و دکتری نمی پذیرند و 
بیشتر پذیرفته شــدگان مقاطع تحصیلی 
عالیه باید به شــهر های مرکزی و پایتخت 
عزیمت کند. خود این موضوع مشــکالت و 
معضالتی مانند مهاجرت  های بی حد و اندازه 
و همچنین عدم موفقیت برخی دانشجویان 
را که از خانواده  های فقیری هستند به  وجود 
می آورد. بسیاری از خانواده ها شرایط تامین 
هزینه تحصیل فرزندان خود در شــهر های 
مرکزی و برخوردار کشور را ندارند و به همین 
دلیل دانشجو یا دانش آموز به  صورت اجباری 
از تحصیل عقب می ماند. برخالف بیشــتر 
کشور ها که در آن ها سواحل دریا ها بیشترین 
تراکم جمعیتی را دارند، تحقیقات نشــان 
می دهد که در کشور ما ســواحل دریا های 
جنوب تراکم جمعیتی نسبتا پایینی دارند. 
عدم تعادل هــا در حوزه آمــوزش در بند 5 
قانون اهداف و وظایف آمــوز ش و پرورش 
بیان می کند که »برخورداری از آموزش  های 
عمومی برای همــه دانش آموزان کشــور 
برعهده وزارت آمــوزش و پرورش بوده و زیر 
پوشش قرار دادن همه کودکان الزم التعلیم 
ازجمله وظایــف وزارت مذکور اســت«. از 

ســوی دیگر در برنامه  های توسعه ای سند 
چشــم انداز کشــور توجه جدی به موضوع 
آموزش و برخورداری تمام اقشــار کشــور 
از آموزش عمومی شــده اســت. اگر به بند 
»د« مــاده 19 قانون برنامه پنجم توســعه 
توجه کنید این موضوع در آن مطرح شــده 
است. عدالت آموزشــی و برخورداری تمام 
دانش آموزان کشور از آموزش رایگان از زمان 
انقالب اسالمی در دستور کار دولت  ها بوده و 

منطقه هرمزگان 
از نظر اقتصادی 

سرمایه گذاری  های 
مناسبی را به خود 

دیده است، اما با 
توجه به بهره برداری 

نامناسب از این 
سرمایه گذاری ها و 

زیر ساخت ها میزان 
و روند آموزش 

و توسعه در این 
منطقه مطلوب 

نیست

باید به افق چش اندازی آموزش توجه شود

نبود تعادل
در  اقتصاد آموزش

 مهدی پازوکی
 استاد دانشگاه عالمه طباطبایی

 در تمامی کشور های توسعه یافته جهان، 
 برنامه  هــای برای ورود به مســیر توســعه 
انجام می شــود. این برنامه ها که بیشــتر به 
باالبردن ظرفیت  های اقتصادی و اجتماعی 
کشور ها توجه دارد،  مســیر نو و تازه در روند 
تصمیم گیری و تصمیم ســازی کشــور ها 
را ترســیم می کنــد. نمونه ایــن برنامه در 
کشــورمان نیز با عنوان ســند چشم انداز 
بیســت ســاله تهیه و تدیون شــده است. 
براساس این سند، کشــورمان باید در سال 
1404 به قطب اقتصادی خاورمیانه تبدیل 
شود. با توجه به زیرساخت ها و ظرفیت  هایی 
که در کشورمان موجود اســت،  نمی توان 
این موضوع را رویایی دست نیافتی به  شمار 
آورد. کشــورمان از نظر منابــع خدادادی و 
همچنین ظرفیت نیروی انسانی متخصص 
جایگاه ویــژه ای را در منظقــه دارد و با یک 
برنامه ریــزی منظم می تواند بــه آن چه که 
شایسته است، دســت پیدا کند. اما مسأله 
آموزش و پروش نســلی که باید اقتصاد یک 
کشور را به نقطه مطلوبی برسانند بسیار مهم 
است. آن چه تا ســال 1378 در کشور اتفاق 
افتاده، اختصاص عمده زیربنا های کشــور 
به پهنه خاصی بوده اســت. جالب این که در 
همان سال هم عمده ســرمایه گذاری  هایی 
که در کشــور صورت گرفته نیز در مناطق 
خاصی صورت گرفته است در نتیجه تقسیم 
ناعادالنه صنایع و منابــع اقتصادی باعث به  
وجود آمدن فاصله طبقاتی بسیاری در میان 
اقوام و استان های مختلف کشور شده است. 
برای مثال اســتان های برخــودار از صنایع 
و منابع اقتصــادی از نظر آمــوزش هم در 
سطح باالتری قرار دارند این در حالی  است 
که استان های کم برخوردار از نظر آموزش 
و تعلیم و تربیت در سطح پایینی قرار دارند 
که خود این موضوع مسأله بحرانی به  عنوان 
نبود چشم امید و یک برنامه بلندمدت برای 
خانواده  های ســاکن در این مناطق به وجود 
مــی آورد. تحقیقات نشــان می دهد که هر 
چه میزان برخــورداری از صنایع و الگو های 
توســعه یافتگی اقتصــادی در یک منطقه 
بیشتر می شــود از میزان مهاجرت کاسته 
و خانواده ها فرزندان خــود را به تحصیالت 
عالیه تشویق بیشتری می کنند. اما برخی از 
مناطق هم برخالف این دیدگاه عمل کردند. 
برای مثال منطقه هرمزگان از نظر اقتصادی 
سرمایه گذاری  های مناسبی را به خود دیده 
است اما با توجه به بهره برداری نامناسب از 
این سرمایه گذاری ها و زیرساخت ها میزان 
و رونــد آموزش و توســعه در ایــن منطقه 
مطلوب نیست. اگر به واقعیت  های آموزش 
عالــی توجه کنیم مشــاهده می شــود که 
عمده امکانات در نقاط محــدودی به  ویژه 
در مرکز کشــور متمرکز شــده است. برای 

دولت ها موظف هستند که عدالت آموزشی 
در تمامی نقاط کشور گسترش دهند. عدالت 
آموزشی را می توان از مناظر مختلفی بررسی 
کرد. عدالت از منظر دسترسی یا برخورداری 
آموزشی )نرخ باسوادی، میانگین سال  های 
تحصیــل(،   عدالت از منظــر منابعی که به  
عنوان درون داد در اختیار نظام آموزشــی 
قرار می گیرد)نســبت دانش آموز به معلم(، 
 عدالت از منظر عملکرد نظام آموزشی)نرخ 
گذر تحصیلی(. تحقیقات نشــان می دهد 
که درصد باسوادی بزرگســاالن باالی 15 
سال کشور ما 85 درصد است؛ یعنی بیشتر 
کشور های موجود در سند چشم انداز باالتر 
از کشورمان هستند و از این جهت وضعیت 
مناسبی نداریم. میانگین سال های تحصیل 
در کشــور ما 8. 7 سال اســت که متاسفانه 
در مقایســه با این گروه از کشور ها در نیمه 
پایینی بوده و نیازمند ارتقا هستیم. در مورد 
سهم هزینه  های آموزشی از تولید ناخالص 
داخلی با 4. 7 درصد در نیمه باالیی این گروه 
از کشور ها هستیم، اما باید توجه داشت که با 
کشور های باالدستی خود مثل قبرس با 7. 
3 درصد اختالف زیادی داریم. اگر بخواهیم 
عدم تعادل ها را کاهش دهیم، باید افق سند 
چشم انداز خود را به گونه ای تنظیم کنیم که 
در آینده به عدالت آموزشی نزدیک شویم، از 
این رو سازمان برنامه شاخص  های جدیدی 
تحت عنوان شــاخص  های توسعه انسانی را 
وارد برنامه  های خود کرده است. برای توسعه 
عدالت آموزشی باید ساختار بودجه آموزش 
و پرورش را اصالح کــرد و این نیازمند اقدام 
اساسی است: اول، اصالح ساختار و ترکیب 
نیروی انسانی به شکلی که نسبت دانش آموز 
به کارمند افزایش یابد؛ دوم، اصالح ساختار 
تامین منابع و مشارکت موثر و جدی مردم 
و نهاد های غیردولتی. بــرای فراهم آوردن 
شرایط الزم در این مهم، الزم است نهاد های 
قانون گذار زیرساخت  های حقوقی و قانونی 
مورد نیاز را تامین و مسیر اقدامات را هموار 
کنند. ســوم، این که تا زمانی که آموزش و 
پرورش تنها یک ســرفصل بودجــه دارد و 
99 درصد این اعتبــارات به حقوق و مزایای 
کارکنان اختصاص می یابــد امکان این که 
اعتباری خاص را برای عدالت آموزشی کنار 

بگذاریم، وجود ندارد. 
پیشنهاد می شود که هر ساله و طی دوره  های 
سه ساله سهمی از درآمد های عمومی دولت 
و ترجیحا از محــل درآمد هــای حاصل از 
مالیات بــر ارزش افــزوده در مناطقی که 
براساس شــاخص  های توســعه یافتگی از 
میانگین کشوری باالتر هستند، درصدی از 
مالیات بــر ارزش افزوده آن هــا اخذ و برای 
برنامه  های توســعه و عدالت آموزشــی در 
مناطقی که توســعه یافتگی آن ها کمتر از 
میانگین کشور اســت، تحت عنوان ردیف 

بودجه مستقل به هزینه گرفته شود 
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شــد مبارزه با نابرابری دسترسی به مدرسه 
به نســبت، کار آســانی اســت و دولت ها 
نقش مهمــی در آن دارند. درکشــورمان، 
هم سیاســت  های دولت و هــم گروه  های 
بشردوســتانه خصوصی اقدامات مهمی در 
زمینه اعطای فرصت  های برابر در دسترسی 
کودکان به مدرســه انجام داد ه انــد. با این 
حال اعطای فرصت  های برابر از نظر کیفیت 
آموزش و یادگیری بســیار مشکل تر است 
چون دولت هــا عموما در این حــوزه تاثیر 
کمتری دارد. در مقابل خانواد ه ها نقش بسیار 
بیشتری در تعیین کیفیت آموزشی فرزندان 
خود دارند، در نتیجــه نابرابری در کیفیت 
آموزش و یادگیری منعکس کننده نابرابری 
وسیع تر درآمد و ثروت در سطح جامعه است. 
با گسترش سریع دســت یابی به مدرسه و 
تحصیالت در جامعــه، این کیفیت آموزش 
اســت که موفقیت کودک در بزرگسالی را 
تضمین می کند به همین دلیــل، نابرابری 
فرصت در آمــوزش و یادگیــری می تواند 
نابرابری درآمد در نســل  های بعد را تشدید 
کند. بنابراین سیاست  هایی برای اطمینان 
از کیفیت آموزش برابر برای کودکان فقیر و 
ثروتمند باید در صدر برنامه  های ایران برای 

رفع نابرابری اقتصادی باشد. 
معتقدم در میان عوامــل تاثیرگذاری که بر 
کاهش کیفیت و به  تعبیری توسعه نیافتگی 
آموز ش و پرورش و همچنیــن نابرابری در 
دست یابی به فرصت  های آموزشی تاثیرگذار 

است، دو عامل بسیار مهم را می توان به  مثابه 
زیربنای ســایر عوامل مورد توجه قرار داد: 
اول، کم بود اعتبارات و بودجه و دوم، اختالل 
در ساختار بودجه وزارت آموزش و پرورش. 
این دو عامل را باید در کنار یکدیگر و در هم 
تنیده بــا یکدیگر تجزیه و تحلیــل کرد. به 
 عبارت دیگر اگر کمبود اعتبارات را رفع کرده 
و بودجه کافی در اختیار آموز ش و پرورش 
قرار دهیم، ولی ساختار بودجه در آموز ش و 
پرورش اصالح نشــود، اتفــاق چندانی در 
کیفیت و عدالت آموزشــی نخواهد افتاد و 
برعکس اصالح ســاختار بودجه در شرایط 
نبود اعتبارات و منابع کافی تاثیر مفیدی بر 
کیفیت و عدالت آموزشــی بر جای نخواهد 
گذاشــت. در پایان اگر بخواهــم مهم ترین 
مشکالت و چالش  های نظام آموزشی کشور 
را از منظر اقتصادی بررســی و طبقه بندی 
کنم باید گفت که این مشکالت عبارتند از 
 1ـ  پراکندگی جمعیت مناطق روســتایی و 
لزوم ایجاد فرصت  های آموزشــی برابر برای 
همه به  ویژه برای دختران  2ـ  منعطف نبودن 
برنامه  های آموزشــی با نیاز ها و ویژگی  های 
متفــاوت مخاطبان به  ویــژه دانش آموزان 
روســتایی و عشــایری و دختران 3ـ کم بود 
نیروی انســانی متخصــص عالقه مند که 
شایستگی  های حرفه ای با توجه به نیاز ویژه 
دوره ابتدایــی دارند. 4 توزیع نامتناســب 
جغرافیایی و جنسیتی نیرو های آموزشی و 

پرورشی نسبت به دانش آموزان و...   

 مهدی تقوی
  استاد دانشگاه عالمه طباطبایی

اقتصاد سیاسی کشــور ها جهان تاریخی 
است از مسیر توسعه یافتگی که آموزش به 
 عنوان رکن اصلی و اساســی در نقطه عطف 
این تاریخ قرار دارد. به همین جهت سالیانه 
گزارش  هایی از ســازمان های معتبر جهانی 
مبنی بر میزان توســعه یافتگی کشور ها در 
زمینه آموزش و پروش منتشــر می شــود. 
این گزارش ها بیشــتر در قالب تحقیقات و 
بررسی  های صورت گرفته فی ما بین کارایی 
و عدالت انجام می شــود. خوشبختانه این 
تحقیقات در کشــورمان نیز انجام می شود. 
براساس تحقیقات انجام گرفته در کشورمان 
مشخص شده است که طی مراحل توسعه 
ابتدا با افزایش نرخ رشــد، نابرابری افزایش 
پیدا کرده اســت. همچنین در ادامه کشور 
به دورانی رسیده است که با باال رفتن میزان 
آموزش و توسعه آموزشی نابرابری ها کمتر 
شده است. در این تحقیقات مشخص شده 
اســت که کارایی و عدالت با یکدیگر رابطه 
مســتقیم و منظمی دارند. به این جهت که 
دســتیابی به یکی از این موارد دیگری هم 
دست یافتنی است. اگر بخواهیم تفاوت  های 
میان عدالت آموزشی و نظام اقتصادی حاکم 
بر آن را بررســی کنیم. اگر فردی وارد بازار 
آزاد شــود به اندازه فعالیت و نقشــی که در 
کســب  و کار خود ایفا می کند یک محصول 
تولید کــرده و از نتیجه آن چــه خوب یا بد 
بهره مند می شود. در این فرمول یک توزیع 
درآمد عادالنه وجود دارد اما در توزیع عدالت 
آموزشــی این موضوع کمتر پیش می آید. 
بررســی ها نشــان می دهد که طی مراحل 
توسعه با افزایش رشد، برابری و عدالت هم 
می تواند در جامعه ممکن شود. اما در مواقعی 
می تواند عکس این ماجرا هم پیش آید برای 
مثال در برخی مواقع در یک جامعه نه تنها 
ارتباطی میــان توزیع درآمــد و عدالت به 
 وجود نمی آید بلکه بی عدالتی هم به  عنوان 
یــک عامل ضد  رشــد عمل می کنــد. این 
موضوع نشان می دهد که در تمامی جوامع 
دولتمردان باید رشــد و عدالت را به  صورت 
هم زمان مورد توجه قــرار داده و هر دو را به 
یک اندازه مهم تلقی کند. هر جا بی عدالتی 
شکل بگیرد رشد و توســعه در همان نقطه 
قطع می شود مطالعات انجام شده در زمینه 

روابط میان نابرابری و مشــکالت اجتماعی 
نشــان می دهد که هر چه نابرابری بیشــتر 
شود، مشکالت بهداشت ودرمان، تحصیل، 
ناراحتی روانی، اعتیاد بیشــتر می شود. هر 
تصمیمی که برای رشد اقتصادی و افزایش 
کارایی گرفته می شــود باید بــه آثار توزیع 
درآمدی آن میان افراد جامعــه بپردازیم و 
برعکس. اگر اقدامی با هــدف توزیع درآمد 
مناسب انجام شود تا به عدالت نزدیک شویم 
باید به آثاری توجه کرد که در رشد اقتصادی 
کشــور می گذرد. بررســی  های انجام شده 
نشــان می دهد زمانی که دولت ها تصمیم 
به کاهش بدهی  های خود می کنند هر یک 
واحد درصد کاهش در نسبت بدهی به تولید 
ناخالص داخلی، مزد واقعی حقوق بگیران را 
0/ 9 واحد درصد کاهش می دهد، درحالی که 
درآمد اجاره  دهندگان و مــزد کارفرمایان 
با قیمت های ثابت تنهــا 0. 3 درصد تنزل 
را تجربه می کنــد. در نتیجه می توان گفت 
که نابرابــری توزیع درآمــد در یک جامعه 
می توانــد از طریق کاهــش کیفیت نیروی 
انســانی، یعنی وضعیت بهداشتی و درمانی 
و آموزشی نامناســب، رشد را تخریب کند و 
باعث بی ثباتی سیاسی و اقتصادی ناشی از 

کاهش سرمایه گذاری شود. 
 تحقیقات انجام شــده در کشورمان نشان 
می دهد که متاســفانه در زمینــه نابرابری 
فرصــت در کیفیــت آموزش نســبت به 
سایرکشــور های منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریقــا در وضعیــت مطلوبی قــرار ندارد. 
براســاس تحقیقات انجام شــده، مشخص 

نابرابری توزیع 
درآمد در یک 

جامعه می تواند 
از طریق کاهش 

کیفیت نیروی 
انسانی، یعنی 

وضعیت بهداشتی و 
درمانی و آموزشی 

نامناسب، رشد 
را تخریب کند 

و باعث بی ثباتی 
سیاسی و اقتصادی 

ناشی از کاهش 
سرمایه گذاری 

شود

نابرابری در کیفیت آموزش تابعی از نابرابری درآمدی است

نابرابری مانعی در برابر  رشد
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در گفت وگو با مول کتاب تعلی و تربیت اقتصادی مطر شد

فراموشی عدالت آموزشی

همه مردم در اجتماع محلی شــد. به  تدریج 
اهمیت نقش آمــــوزش در یافتن شــغل، 
استقالل اقتصادی و آینده بهترـ  ابتدا بــرای 
خانواده های ثروتمنــد و به  تدریج برای همه 

خانواده هاـ  مشخص تر شد. 
مفهوم آموزش همگانی ریشه در  ■

چه مباحثی دارد؟ 
مفهــوم آمــــوزش همگانی رایگان بــــه 
معنای ابــزار فرصت های برابر آموزشی برای 
همگان ارزیابی شــد. با افزایش درآمد های 
نفتی کشــــور از ســــال 1352 به  تدریج 
امکان گســترش آموزش همگانی و رایگان 
برای جمعیت قابل توجهــی از مردم فراهم 
شــد. ابتدا مفهوم عدالت آموزشــی در ارائه 
آموزش رایگان تا ســطح متوسطه به  منزله 
ســــطح مقبولی بــــرای ورود به بازار کار 
ارزیابی شــــد. یکی دیگر از نشــــانه  های 
عدالت آموزشــی، ارائه شرح درس مشترک 
برای همه کودکان صــرف  نظر از زمینه  های 
متفاوت آن ها بود. قانون اساسی نخست پس 
از پیــروزی انقالب اســالمی فراهم کردن 
آموزش رایگان در همه ســطوح را از جمله 
وظایف دولت و یکی از نشــانه های عدالت 
آموزشــی تلقــی می کرد، بــا پایان جنگ 
تحمیلی قانون اساســی بازبینی شد و این 
بازبینی مقارن شــــد با تغییر ریشــ ه ای در 
سیاســت  های اقتصادی و محدودتر شدن 
تعهدات دولــــت در ارائه آموزش رایگان به 

سطوح مقدماتی و متوسطه. 
پس چرا ما شــاهد مشــکالت  ■

کنونی هستیم؟ 
به این دلیل کــه همین تعهدات تجدید نظر 
شــــده هیچ گاه تحقق عینی پیدا نکرد و با 
گذشــت زمان، آمــوزش ابتدایی حتی در 
مــــدارس دولتی نیز رایگان نمانــــد و در 
مقابل دریافت وجه از خانواده کودکان، ثبت 

نام به عمل می آید     

به نظر شــما چگونه می توان با  ■
بهره گیری از نظام آموزشی اقتصاد 

کشور را احیا کرد؟ 
این دو موضوع به  صورت مســتقیم بر روی 
یکدیگر تاثیر دارند. اقتصاد ایران یک اقتصاد 
دانش بنیان اســت. به همین دلیل هم یکی 
از ضرورت  های آموزش را باید تبیین و ارائه 
الگو های دانشــی برای بهبود کسب  و کار و 
اقتصاد کشور قرار دهیم. وقتی اقتصاد یک 
کشــور بر پایه دانش و علم قرار گیرد نظام 
آموزشــی و تمامی نهاد ها و ســازمان های 
وابسته به آن موظف هستند تا برای باال بردن 
کیفیت و کمیت موفقیت هــا تالش کنند. 
متاسفانه نظام آموزشی ما مانند اقتصادمان 
هنــوز از پاردائم توســعه ای ویــژه تبعیت 
نمی کند. همچنان  کــه در عرصه اقتصادی 
تا کنــون ســرگردان در میان شــعار های 
بی شــمار غیر عملی بوده ایم. در آموزش و 
پرورش نیز از الگوی آموزشی خاصی که ما 
را به توسعه رهنمون شود برخوردار نبوده ایم. 
نتیبجه تغییرات بی رویه و نبود یک الگوی 
دقیق و منظم معضالت و مشکالت امروزی 
شده است که در بخش  های مختلف جامعه 
سر ریز داشته اســت.   بدون شک، آموزش 
رکن بنیادین توسعه است اما نه هر آموزشی. 
آموزش برای توسعه، نشانگان و سنجه  هایی 
دارد که بــا آمــوزش و پرورش ســنتی و 
ایستا تفاوت  های بســیاری دارد. متاسفانه 
کشور مان از نبود ساختار و برنامه  های توسعه 

محور رنج می برد. 
بسیاری از کارشناسان معتقدند  ■

که به خطر افتادن عدالت آموزشی 
در کشــور باعث به  وجــود امدن 
آموزش  برای  ساختاری  مشکالت 
و پرورش و تربیت نســلی براساس 

استعداد های شخصی شده است؟ 
بله. عدالت آموزشــی بســیار حایز اهمیت 

است. یکی از منابع و نمود های توســعه در 
هر کشور افزایش کیفیت، بهبود و بســــط 
عدالت در حــوزه آموزش و پرورش اســت. 
آموزش به  مثابــه رکن ترقی و پیشــرفت 
یک کشــــور در صورتی فراگیر خواهد شد 
که عدالت آموزشی در سیســتم آموزش و 
پــرورش و دیگر نهاد های آموزشــی حاکم 
شــود. عدالت آموزشی بنیان فکر و فرهنگ 
جامعه اســت. وقتی عدالت آموزشــی در 
سیستم آموزشــی حاکم باشد، فرهنگ آن 
جامعه متوازن و پایدار خواهــد بود. اگر در 
آموزش و فرهنگ کشــور گریــز از تبعیض 
و فساد، خیانت و حق کشــی وجود داشته 
باشــد و مردم به حــق و عدالــت گرایش 
داشته باشــند، می توان به نوعی تعادل در 
آموزش رســید که همان عدالت فرهنگی و 
آموزشی است. عدالت آموزشی بهره گیری 
همه استعداد های کشــور از امکانات برابر و 
متناسب با نیازشان است. تحقق این آرزوی 
دیرین مستلزم اراد ه ای قوی و همه جانبه نگر 
اســت. با جلوگیری از انباشــت امکانات و 
توانمندی ها در برخی مناطــق برخوردار، 
زمینه بهره مندی همه استعداد ها از امکانات 

فراهم می شود. 
شما برای تحقق این مهم چه راه  ■

حل  هایی را پیشنهاد می کنید؟ 
راه  های بسیاری وجود دارد اما اگر بخواهیم 
از منظر اقتصــادی این موضوع را بررســی 
کرده و بر این اســاس راهکار ارائه کنیم باید 
گفت که تشــکیل صندوق توسعه عدالت 
آموزشی در برنامه ششــم توسعه می تواند 
بســیار تاثیرگذار باشــد. همچنیــن واریز 
ســــاالنه ســــهمی )مثال 3تا 4درصد( از 
درآمد های حاصل ازصادرات نفــــت و گاز، 
درآمد هــای حاصل از فــروش داخلی نفت 
و گاز به پاالیشــگاه ها و پتروشــیمی ها به 
صندوق توسعه عدالت آموزشی هم دیگر راه 

حلی است که می تواند بخشی از مشکالت را 
برطرف سازد. همچنین واریز ساالنه مثال نیم 
تا یک درصد از سهم مالیات بر ارزش افزوده 
به صندوق توســعه عدالت آموزشــی دیگر 
راهکاری است که می توان برای ایجاد عدالت 

آموزشی از آن بهره جست. 
ریشــه بی عدالتی آموزشی در  ■

کجاســت و از چه زمانی به  صورت 
جدی دنبال شد؟ 

کــه  می دهــد  نشــــان  تحقیقــات 
تحصیــالت ابتدایی اولویــــت نخـــست 
ســــر ما یه گذار ی برای کشور های درحال 
توسعه اســت. همچنین براساس تحقیقات 
صورت گرفته مشــخص شــده اســت که 
بازدهی یک ســال تحصیل اضافــی برای 
دختران )4/12درصـــــد( در مقایســه با 
پسران)1/11درصد( بیشــتر است. بررسی 
اقتصاد کشــور های مختلف جهان نشــان 
می دهد کــه از زمانی که کودکان شــروع 
به یافتن شــغل خــارج از خانواده  های خود 
کردند و وقتی خانواده ها فعالیت های تولید 
اقتصادی خود را از دســت دادند، خانواده ها 
کم کم کارکرد اقتصادی خود را از دست داده 
و همچنان مراقب از ســالمندان، بیماران و 
فقرا بر عهده دولت ها قرار می گیرد. . بنابراین 
آمــــوزش یا حرفه آموزی ای که کودکان 
دریافــــت می کردند مورد توجــه و عالقه 

 فرشته بهداد
ر در  بی از از ی سـوم بزرگسـاالن به دان و مهارت هـای جدید و فنـــاوری مو
میلیون خردســال و تعداد بی شماری  کیفیت زندگی دسترسی ندارند بیـــ از 
از بزرگساالن در دنیا در اتمام برنامه  های آموزشـــی خود با شکســت مواجه شده اند 
این آمار نشان می دهد که پدیده بی عدالتی آموزشـی خطرات جدی برای اقتصاد کشور 
امـی(، مول کتاب تعلی و تربیت  یانی)با ه کاری دکتر پی به  وجود می آورید مهدی ط
ام آموزشی بر اقتصاد  رات ن اقتصادی در گفت وگو با هفته نامه پنجره از کمرن شدن ا

کشور و نق و جایگاه آموزش و پرورش در تربیت نسلی کارآفرینی می گوید 

تحقیقات نشــان 
می دهد که 

تحصیالت ابتدایی 
اولویــت نخـست 

ســر ما یه گذار ی 
برای کشور های 
درحال توسعه 

است
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نگاهی به اهمیت جایگاه سازی آموزش در فرایند توسعه 

نقدی بر بی عدالتی آموزشی

کنترل فرایند آموزش پذیری دانش آموزان و 
خانواده هــا تاثیر می گذارد. بــرای مثال در 
کشــور های در حال توســعه خانواده  های 
ثروتمندتــر می تواننــد هزینــه تحصیل 
فرزندان شان را پرداخته و به آن ها در یافتن 
مشــاغل برتر کمک کنند. بخشی از درآمد 
متفاوتی که این دســته از اشخاص دریافت 
می کنند به  خاطر تفاوت در آموزشی است 
که دریافت کرده اند و بخش دیگر آن مرتبط 
با کیفیــت ارتباطات خانوادگی اســت که 
پیچیدگی  هــای زیــادی دارد. ســال های 
تحصیــل نیــز می توانــد منعکس کننده 
توانایی هــای فرد باشــد و انتظــار می رود 
آن هایی کــه تواناتر هســتند درآمد های 
باالتری کســب کنند، امــا پیچیدگی  های 
بعدی وقتی مطرح می شــود که آموزش ها، 
کیفیت  هــای متفاوتی دارند. بــرای مثال 
کشــوری را در نظر بگیرید کــه از نیروی 
انسانی متخصص و تحصیل کرده در تمامی 
زمینه ها بهره مند است،  هر چه میزان نیروی 
انســانی متخصص و تحصیل کرده بیشتر 
می شود،   فرایند توسعه یافتگی در آن کشور 
هم رو به افزایش است. به همین دلیل است 
که بیشتر کشور ها با اغوش باز از فرار مغز ها 
استقبال می کنند. این کشور ها بدون هیچ 
هزینه ای موفق می شــوند تا نیروی انسانی 
متخصص و تحصیل کرده آمــاده به  کار را 
جذب کنند. همچنین این نیروی انســانی 
برای اثبات قابلیت  های خود با دســت مزد 
کمتر اما حجم بیشتری برای کمپانی  های 
بزرگ کار کند. در نتیجــه روز  به روز میزان 
تکنولوژی ها و فناوری  های در این کشور ها 
بیشــتر می شــود. در بلندمدت هــم این 
تکنولوژی و فناوری ها با قیمت  های هنگفت 
به کشــور های توســعه نیافتــه و نیازمند 
فروخته می شــود. وقتی در یک کشــور ها 
مانند کشورمان که بیشــتر مردم براساس 
نیاز باید به  سمت آموزش دولتی سوق پیدا 
کنند دولت موظف اســت که بــه عواقب 
بی عدالتی آموزشی در کشور توجه بیشتری 
داشته باشد. شــاید در نگاه اول کودکان و 
افرادی که در سنین پایین مهاجرت یا ترک 
تحصیــل می کنند جدی گرفته نشــود اما 
ممکن است در این روند بخش قابل توجهی 
از نخبگان کشور حذف شــوند. بیشتر این 
اتفاقات ریشــه در بی عدالتی اجتماعی و به 
 خصوص بی عدالتی آموزشــی در کشور ها 
دارد. محروم شــدن جامعه از ظرفیت  های 
انســانی خود و اختالل در فرایند توسعه از 
طریق استقرار یک نظام ناکارآمد اقتصادی 
عملی می شــود. هزینه  های سیاست  های 
غلط اقتصادی و کج روی هــا و ناکارآمدی 
نظام مالیاتی کشور را میلیون ها نفر از آحاد 
متعلق به خانوار های کم درآمد و متوسط و 
هم زمان کل جامعه اعم از نسل  های کنونی و 

آتی کشور پرداخت کرده اند و می کنند 

فر  حسین را
 استاد دانشگاه الزهرا )س(

تمامی کشور های توسعه یافته دنیا،  محور 
توســعه ای خود را بــر روی آمــوزش قرار 
داده اند. در تمامی این کشــور ها جایگاه و 
اهمیت ویژه آموزش و تحصیالت در توسعه 
اقتصــادی و نیز رفــاه فردی به رســمیت 
شناخته شده و کشوری توسعه یافته است 
کــه از دوران کودکی، دانش آمــوزان را با 
الگو های توســعه ای آشــنا کند. در تمامی 
کشــور های جهان اعم از توســعه یافته و 
توســعه نیافته نابرابری در دسترســی به 
یک ســو  از  آمــوزش  و  تحصیــالت 
منعکس کننده کارکرد های ساختار قدرت 
اســت و از سوی دیگر انعکاســی از اشکال 
دیگر نابرابری همچون نابرابری اقتصادی، 
جنســیتی، نژادی و قومی است. در تمامی 
جوامع این موضوع پذیرفته شده است که 
آموزش به ارتقای توانمندی  هایی می انجامد 
که فرصت های شغلی مناسب برای زندگی 
شایســته را امکان پذیر می کند. . به همین 
دلیل مبحثی تحت عنوان عدالت آموزشی 
در جهان مطرح شــده است. این موضوع بر 
میــزان توزیع امکانــات و نحــوه آموزش 
کودکان از ســنین کم برای توسعه یافتگی 
تاکید جدی دارد. عدالت آموزشی در تالش 
است تا مجموعه ای از رسالت ها را به نتیجه 
برساند. به  عبارت بهتر کودکان از سنین کم 
برای کسب و کار،  تعیین آینده ای روشن و 
یافتن مســیری تازه، آمــوزش می بینند. 

ناگفته نمانــد عدالت آموزشــی در قانون 
اساســی کشــورمان نیز با در نظر گرفتن 
چندین بعد، در رابطه با این مباحث صحبت 
کرده اســت. تحقق این هــدف مهم قانون 
اساسی تنها با تالش جمعی و هم کاری میا 
ن بخشی نهاد های مختلف و نیز مشارکت 
عمومی ممکن می شود. با توجه به شرایط 
نظام آموزشی کشــور و حضور بیش از 10 
میلیون دانش آموز در مدارس دولتی، دولت 
موظف است که نســبت به اجرای بند های 
عدالت آموزشی در میان کودکان اقدام کند. 
درحالی که رشد موسســات غیر انتفاعی و 
مدارس خصوصی در سال های اخیر بسیار 
زیاد بود اما همچنان سهم مدارس دولتی از 
دانش آموزان بسیار چشم گیر بوده و مدارس 
خصوصی تنهــا بخش کوچکــی از دانش 
آموزان را تعلیم می دهند. حال این که دولت 
چه برنامه ها و از طریق چه روش هایی اقدام 
به تربیت نسلی توسعه یافته با دغدغه  های 
ملی می کند، بسیار حائز اهمیت است. نقش 
آموزش در توسعه کشور ها از نظر بسیاری از 
کارشناسان حوزه اقتصادی مهم ترین عامل 
توسعه یافتگی یک کشــور است. اعتقاد به 
 جایگاه ســازی آموزش در فرایند توسعه از 
نقش بنیادین آموزش در خلق درآمد و نیز از 
روش  های متعدد دیگری ناشی می شود که 
آموزش موجب ارتقا و حفظ توسعه و به نوبه 
خود موجب بــاال بردن کیفیــت زندگی 
می شود. آموزش به  صورت جدی در حوزه 
خلق درآمد نسل ها اهمیت دارد. نگاهی به 

کشور های آفریقایی نشان می دهد که علت 
توســعه نیافتگی و عقب ماندگــی شــدید 
اقتصادی این کشــور ها، نبود منابع طبیعی 
نیست. بلکه این کشــور ها به  عنوان مهد و 
کانون بسیاری از منابع طبیعی خدادادی در 
فقر مطلق زندگی می کنند. آن چه که کسب 
درآمد و خلق کســب  و کار را در یک کشور 
توسعه می بخشــد که در نهایت به توسعه 
اقتصادی آن کشــور منجر می شود، مسأله 
آموزش اســت. البته آمــوزش بخش  های 
دیگری مانند ســالمت اجتماعی و باروری 
جوامع را هم تحت تاثیر قرار می دهد. که این 
موارد هم توجیه اقتصادی داشــته و تاثیر 
مستقیمی بر اقتصاد یک کشور دارند. برای 
مثال اگر کشوری سرشــار از منابع طبیعی 
خدادادی باشد اما نیروی انسانی کافی برای 
بهره برداری از این منابع را در اختیار نداشته 
باشد بدون شــک با مشــکل عدم توسعه 
یافتگی روبــه  رو می شــود. همچنین اگر 
باروری و ســالمت اجتماعی در یک کشور 
تحت کنترل نظام آموزشی نباشد مشکالت 
جــدی مانند فقــر،  اعتیــاد، بیماری  های 
واگیردار و... بــی داد می کنــد. آموزش بر 

آنچه که کسب 
درآمد و خلق 
کسب  وکار را 
در یک کشور 

توسعه می بخشد 
و در نهایت به 

توسعه اقتصادی 
آن کشور منجر 

می شود، آموزش 
است
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فقر آموزشی مقدمه افت بهره وری

تله محرومیت

کارآیی و اثربخشی مناســبی ندارد. بحث 
دیگری که باید به آن توجه کرد تقابــــل و 
رابطه تحصیــــل با آموزش است. تحصیل 
شامل طی مقاطع تحصیلی از دبســــتان 
تا دانشگاه است، درحالی که آموزش شامل 
آموزش هــای هدفمند در همه ســطوح و 
کاربــردی کــردن تحصیالت اســت. خأل 
در این زمینــه، یعنی نبود تناســب میان 
تحصیل با آموزش است که منجر به پایین 
بودن بهره وری منابع انســانی می شــود. 
به عبــارت بهتر، مــا نیرو های بااســتعداد 
را اســتخدام می کنیم، ولــی به دلیل نبود 
آموزش مناسب و هدفمند و صرفا با اتکا به 
تحصیالت شخص از وی بهره مند می شویم. 
این موضوع با توجه به نبود تناســب نسبی 
تحصیالت با نیاز های صنعت به مرور منجر 
به اســتنباط ناکارآیی نیروی بااســتعداد 
خواهد شــد. بنابراین آموزش در کشــور 
باید هدفمند باشــد، چیزی که در بسیاری 
از کشــور ها وجود دارد، فردی که وقــــت 
می گذارد و آموزش می بینــد برای هدفی 
است و آن کســب درآمد از طریق تحصیل 

اســت.
 اگر دانش آموز یا دانشــجویی وقت خود را 
صرف تحصیــل در رشــته خاصی می کند 
مســلما توقع دارد که عایدی مشــخص و 
مطلوب و متمایزی برایش داشــته باشــد. 
اینجاســت که بحث آموزش پیش کشیده 
می شود. یعنی آموزش در کشورمان تا چه 
میزان کاربردی است؟ این ها چارچوب های 
فکــری ای اســت که بایــد در آمــوزش و 
پرورش و نظام دانشــگاهی ما لحاظ شود تا 
کودکان از ابتــدای دوران تحصیل خود به 
بازده محور بودن کارهایشــان ســوق داده 
شــوند تا ضمن تعریف اهداف آموزشی به 
غیر از مدرک گرایی، امیــد را برای جوانان 
کشور خلق کرد. دولــــت در برنامه ششم 
می توانــــد چنین حداقل  هایی را تدوین 
و بر اجرای آن ها پافشــاری کند. وقتی که 
پای اجــرای چنین برنامه ای پیش می آید، 
کمک مــردم می توانــد تاثیرگذار باشــد. 
شــفاف کردن و اعالم نیاز های هر مدرسه و 
هر منطقه برای رســیدن به این حداقل ها 
کاری است شــدنی؛ به خصوص با گسترش 

وســایل ارتباطی. 
اگر دولت نمی تواند چنیــن حداقل  هایی را 
فراهم کند، می تواند با نشــان دادن تصمیم 
خود بر یافتن مسائل و معرفی آن ها، منابع را 
به کار اندازد. شــــاید خالقانه ترین ایده آن 
باشــد که آموزش مجازی را در دستور کار 
قرار دهیم. امــا این رویکرد، اســــتفاده از 
راه حل های دیروز برای حل مسائل فرداست 
و شاید این بدترین اشتباه باشــد. جایی که 
افــرادی باســابقه، هوشــمند، قدرتمند و 
صاحب نفوذ با اندیشــه برآمده از گذشــته 

بخواهند فردا را بسازند 

 جمشید عدالتیان شهریاری
ی سابق کمیسیون آموزش و فرهن اقتصادی اتا بازرگانی ر

حق برخورداری از آموزش از جمله حقوق 
بشر به شــمار می رود و گزارش  های ساالنه 
آمار آموزش در مقیــاس ملی و بین المللی 
نمایانگر پیشــرفت  های کمــی حاصل از 
برخورداری از این حق اجتماعی اســــت. 
با وجود ایــن، به رغــم  موفقیت  هــای به 
دســت آمده در زمینه آموزش برای همه، 
شــمار بی ســوادان بزرگســال و کودکان 
واجب التعلیم خــارج از مدرســه گواهی 
اســت بر کم توجهی به این مسئله. اعالمیه 
کنفرانس جهانی آموزش برای همه در سال 
1990 با بیان مقدمه ای از شکست در تحقق 
دسترسی و برابری در آموزش اعالم کرد که 
بیش از چهل ســال پیش ملت  های سراسر 
دنیــا از اعالمیه جهانی حقوق بشــر و حق 
آموزش همه افراد صحبت می کردند. به رغم  
تالش های چشمگیر کشــور های سراسر 
دنیا برای تامین حق آمــوزش برای همه، 
واقعیت  های زیر ادامه داشته است: بیــش 
از 100 میلیــون خردســــال، شــــامل 
حداقل شــش میلیون دختــر، به آموزش 
ابتدایی دسترسی ندارند. بیش از یک سوم 
بزرگســاالن دنیا به دانــش و مهارت  های 
جدید و فناوری موثــر در کیفیت زندگی 

دسترسی ندارند. 
بیــش از 100 میلیون خردســال و تعداد 
بی شماری از بزرگساالن در اتمام برنامه  های 
آموزشــی خود با شکست مواجه شده اند. 
فقر ابعاد گوناگونی دارد که بررسی هر یک 

از ابعاد آن بدون در نظر گرفتن سایر ابعاد، 
خطر تقلیل گرایی را افزایش خواهد داد. از 
دیدگاه »رابرت چمبــرز«، صاحب نظر این 
حوزه، ابعاد پنج گانــه ای، فقر و محرومیت، 
تحت عنوان خوشه  های نامساعد، را تشکیل 
می دهند که »تلــه محرومیــت« نامیده 
می شوند. این خوشه  های نامساعد عبارتند 
از: فقر، ضعف جسمانی، آسیب پذیری، انزوا 
و بی قدرتی. او بر این عقیده است که مردم 
پــس از اولین یورش فقر به ســرعت دچار 
شدیدترین وضعیت محرومیت می شوند و 
به موازات افزایش سریع فقر، آسیب پذیری 
افزایش یافته و به بی قدرتی و حاالتی مشابه 
آن می انجامد و به این ترتیب مجموعه ای از 
محرومیت  های پیوســته و همبسته پدید 

می آید. 
پایه اقتصاد هر کشــور از سه عنصر اصلی 
تشکیل شده است: ســرمایه  های فیزیکی، 
سرمایه  های انسانی و سرمایه  های اطالعاتی. 
این ســه عنصر هســتند که توان رقابتی، 
توانگری مالی و جایگاه اقتصادی کشــور ها 
را تشــکیل می دهنــد و عایدی ناشــی از 
بهره برداری از این سه طبقه، تولید ناخالص 
داخلی را به وجود می آورد که هر چه  کارآیی 
و بهره وری بیشتر باشــــد، رشد اقتصادی 
و درآمد کشــــور ها باالتر خواهــد بود و 
مردم منابع مالی مازاد بیشــتر، رفاه باالتر و 
کیفیت زندگی مطلوب تری خواهند داشت. 
اگر سرمایه فیزیکی کشور را منابع و ذخایر 
و سرمایه اطالعاتی آن را جایگاه استراتژیک 
کشــور و ارتبــاط بین المللی آن با ســایر 

کشور ها در نظر بگیریم، سرمایه  های انسانی 
اهمیت خاصی در اقتصاد دارند؛ چراکه عامل 
اصلی بهره وری کشــور محسوب می شوند. 
ایران با جمعیتــی در حدود 75 میلیون نفر 
و جمعیت فعالی در حدود 26 میلیون نفر، 
وضعیت نسبتا متمایزی نسبت به بسیاری 
از کشــور ها دارد. با این جمعیت، تولید ما 
حدود 450 میلیارد دالر در ســال است که 
مثال در مقایســه با آمریکا، با 300 میلیون 
نفر جمعیت و 16 هــزار میلیارد دالر تولید، 

بسیار پایین به نظر می رســد. 
این تفاوت، بهره وری پایین کشــــور ایران 
در مقایسه با آمریکا را نشــان می دهد. این 
آمار ها حاکی از آن اســت که ما آن گونه که 
باید به سرمایه  های انسانی خود توجه الزم 
نداشــته ایم و به اصطالح در حوزه آموزش 
فقیر هســتیم. اگرچه با تــالش نهاد های 
متولــی، آموزش کشــور در حــال حاضر 
به لحاظ تعداد دانش آموختگان تحصیالت 
تکمیلــی در رتبــه دوم جهانی قــرار دارد 
اما باید به نقش و جایــگاه آموزش و تربیت 
دانشــگاه  های غیــر انتفاعــی و خصوصی 
توجه داشــته باشــیم. از نظر تولید دانش، 
رتبه 150 را بین کشــور های جهان داریم. 
دلیل این آمار نیز فقر آموزشــی ماست که 
تخصیص منابع مالی در حــوزه آموزش و 
آموزشــی کشور،  ســــرمایه گذاری  های 

ما آن گونه که باید 
به سرمایه  های 

انسانی خود توجه 
الزم را نداشته ایم 

و به اصطالح در 
حــوزه آموزش 

فقیر هستیم
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ی بیات مرت

ه درسهدههگ ار اری ورایه ههای ان ب  موا بررس
از نای م ا بهل ههای ا واره وراه  های ند ارم تراآ ا  ای
بارها رار ت اب انهان ردی ی ر ا ان راباهد هگری مدا  ن
شورهای ت دیتباامن به ایرانرام م وریاس ود ههای ان درب
 ار اری ورایه  دموا رر ردهاست.ازسویدی ورا  ای
 ا ورادرات  های ند انم را و مو های منط و رت دی ا در
 هگرای همدا اردمر  رده ر هایگ بهایمنط ودازترت استهای س
 و مو ای ا ت.برایا دهاس شورها ایر التدرامورس هایباد منط
 ایای را مس ان را های توان هم ود تم یا ان را  ادی م
شورهای ازسوی ر ن ا ا ت مشار دا به ت ن  و ورادر
های هس و ویانهدرمو ه مدا انه  موا ا ورابهل  وای
ت ا   و التهایآنهارادر د  ه ر باگ رات ا م هایران ر باگ رات ا م ایران

برد. ایرسهگانهنا ایرانبر م وریاس
 ویت  ری شورهایب  ای باگرده م ز هدرر  ورای  زبهراس هدرر  ورای  بهراس
آیا ت گر  وررس به رب ده م امارا ودی انس ربس  طر  ان
در م باس زیان ر ربدربرابر  ا  ن ا  ود هم هگ ور آن
ان درم م باس ان هبهت  م داریاس ازب داریاسایرانبودهتادربرابرمو ازب ایرانبودهتادربرابرمو
ت باید و مو نارای هدر یااین ند  د دهبود اد های تهایمنط م
ر هدرگ دانست س ورهایتازهتاس ش  س ونال ناس را بهت نش ا را
هایبرای رتو ره ندازای و م ندارند ا س از وریب  تاری
 نند.درای ا  ت ایراندس ا وددر  رهن   ودهایتاری ران
ورای  ایرسهگانه  و   تاری ریبرسواب بامر ردهای  ندهس ر

آنهابده اسا اهایب بهاد منط اس ار اری ه

گذر از ترتیب های
منطقه ای با مداخله گرایی

بررسی مواض شورای همکاری 
فارس درباره جزایر سهگانه خلی



تهاجم عربی برای 
تصاحب جزایر ایرانی

 ار  ا ان هبری ازآن  م
ه مر هدرای ند.ازمواردی  راتر
ده له دررابطهبامس  هتاری ی
بهایران ابوموس ایرتنب بازگرداندن
هایبوددرباره ای  د  ان را  ا باب س
هایران نه زم ادرای ان بری ایران ان ت
 ند رارها ری تبهب تنس ا ا اد
رابه ابوموس ایرتنب  اب ادرم ان بری
 هازسویمناب ه ای  ایرانبازگرداند.ای
زنامه ستدرر ن د زده دام س ان
 اه گردید.نهتن من هرا ریا م
هبهدست ای  دای درتای مدر سند
اینده ن لو ی هسر ب امدهاست ن
له رمس باایرانبرس را ا ادرم ان بری
ر س ر ام ه  ابوموس ایرتنب
دهدر یاد را ا ایندهایراندرم ن شار ا
 هاندب ارندهدا هبان  گوهای ت گ
بارهرا درای ان ت ه ام هرگونهم را درا
ت ر س رایت ردند.سردن یب ت
ر ودیادآ اب در رانن ادرت ان بری
ار واس ان نوبتایران هدری دهاست
 د ابه ان هبری دند های ام م ن
 شارای ان ز ببر هس رد.آن آنرارد
بار ی ا ان باربری هی بود دای ه ای
را ناریوی س ن  راندردهه ای
مورد ا انهن ههرباردره ردند  مطر

ت. رارگر اب م ر ت ال م
بود ر نوام ز ر ا سا س درن
راز ایرانبر ر ه رد  رانا هت

 پیروز مجتهدزاده
 هرا س رنب  ازی هایآ ا درس
اد ای  انراهیا اازام ان راتوریبری ام
در ار  هدر س راتوریر ام و ن
لندنبرای بت س ه گر با سا
 ان ن سهای د.  ا ا هباای اب م
  ا اینادرس هبری ار  زار در
 ا  ی رات ایراس ه ت گر ت
ا ان بری ر ن   ا بها دردهانههرم
 ه   درتاری ت درآید.ای
ادر ان بری رای ا وام  اران ارگ به

گردید. اب ار   ان س هند
به ر   ا هن ش ایر ه  ال در
ا ان بری ر ن یا ا هدرا ی گونههای
 ار  اردر اس وام  بودند
سریرادر  ر تنبب ایرابوموس
 ا ها ار   بهنا  ا س
درتنب  رادرسا  ر  رده

ند. را ا و
 ت ر بمش انهان هدرآس ایران
تا بود یابندهدا ر ریهایگس درگ
 ایر هبر هنشد و م  سا ی
 ا ت.بههن هاس هر  ار  در
 M .  Da m b e r i a n  ری ودام دیدارمس
 M .  N a u s ونوز مس ی ونب س وم
ایر از ور ش نوب  ا ر مدیرگ
 شتماه سریدراردی  ابوموس
 ر ه و یم ه بود  ری آ
ور د.بهدس ایر  هدرای ار 
ایران ر  د ده ش ر  ر آن ا
در ن ت ت د ه را ارهبرا ب د
دند.  ر تازآن ا مامور ابوموس
ر با دا ا اازای ان هبری ت دیرین
دن ش ر وربه ردس باردی ی ده

ها ن  های ا ایرانداد.ازآن ر
تبه ایس نا تند ا ه ن ا 
ردند  توا ر  د ود ردهب ودآ
د ا هن را برا درابوموس ر  ه
 ود تمو نوان به رای  ای
ت مال ت ا  ودتات 
گردد. گور ت یرهازراهگ  برای
 ود تمو  برای توا ای
ابه ان هبری آن ردب دا  ا هاد ا س
ت مال ت گوبرایت ت دهگ
ه باتو ان م ند.درای ا  برابوموس
ادر ان ایهبری تال ت و ه  بهای
 گونههای آمد ت ر ار  نوب
 هدادند ایرراادام  ادهازای ازاس
ارزهبرای هم هب اردید ودرانا ایران
ود ت مال ت ا  و بازگرداندن
سریادامهدهد.  ابوموس ایرتنب در
ر   ا ا  بازرگان رای  زمانباای ه
 ار  رانههای  ر ای در انون
اداره  ای بهدل ت یا ر گس
  هایدرسا ایراندرنو ر گ
رارگاههای  دا تتاباا واس لت ازد
دی  دامات ایرا  درای ار ن 

ند. از آ ا ا  ار ت رابرایتو
 رانبرایباز ای داما ا ها را ا
 ر تنبب  ایرایران ر دی گر
رد دا ادامه ابوموس  و تنب
 ر ه ادراندیش ان هبری  ام تاهن
 انویه در اد ا ار  از
از ای هتاان رد  اا رس
هایاز و ازم ده  ار ه منط
 وب ن وددر ان ای تال ت
واهد ود ه هایب ادی ات ار 
ا ان ربری وردن هم ادی ات ا رد.د آ

ه درمنط وریمس ش وان ن به
 هایم در ایت از بایس م
 در ههرسه آن ا د ورداربا بر
ان ربس  را  ران هایای برترمنط
 های د ردهبودن  ودیا س
ا ان اربری براس را م دید  تش
ورد ت.دربر نا واهند تن رابهرس
ایت ب ه دراندیش   باای
 ا تبهد هاینس منط در  تری ر ب
ر موردن ادیهامارا ات اس  ا
  اردید ودرانا هلندن ابود ان بری
هایایران بهت نای ا ب ا س از
ارد باایران ایر  ای گر برایباز
ه ری تدی راه  ام د. گو ت گ
ای ادرراس ان بری ت ازای بس س
 باایرانبود ا ن رزم س ا ا
رایباز تایرانبودب ل د ا  ت
ازهرراه  ور ر ایربهه  گر

در اردیبهشت 
ماه 1283 پرچم 

ایران دوباره 
بر افراشته 

و دو تن 
تفنگچی در 

ابوموسی مامور 
حفاظت از آن 

پرچم شدند

جزایر ایرانی
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ه را برا ابوموس ایرتنب ندیهای ب
  انون های ازتوا نا دا ا د.ای
 ا ا ان بری انایران هم بود رس
ان نامهایم اه ایت ربهام من ده
 ر تمش هدرموردمال ار  ایران
ون  بازگرداندنب  یرهابوموس در

یرهتنببهایرانبود.  راید
 ل را رب ی ورهایتندر ش
ویت  ا ت ر   نوب  ی ایر ال
زبه انر هه  رب ده م امارا
ورای درآمدهبودبه ویتسازمانم
 ایتبرند.ای د م تسازمانم امن
 و مو ر ام دس سه ورادر
رارداد.در  دهراموردبررس ایتیاد
ه شارماموریتیا ا سر ر ام بررس ای
 اس یدر ند.  ا ایراند بودازموا
شورهاییاد ایندگان هاین ده نا د
 تبهایران نس را ه ی به رب ده
رامون ره ا برایم  ها رد  ا
ایر  لهای مس ه ورانر لهایبه مس

. ایراناست لهدا مس ی
 ر  اب دالر  بررس ایانای در
ادیه ایات ازا ی  ومال ایندهس ن
 ده  را ا ایتم ار واس  رب
به دگ ترس ورایامن ه ادداد شن
 و ریمو ایترابهزماندی  ندهای ر
ت تباموا ورایامن  ب ترت ند.بهای
از ی ه را نا د ب ا ها ه
ایت  ندهای ر ت گر رانت ا

ند.  ان بای ه رابس

تجدید ادعا نســبت به جزایر سه  ■
گانه

شورهای ایت نده دنر ه ازبس
تسازمان ورایامن در رب ی تندر
 ر تاا  ا ددرس م م
 ابوموس ایرتنب تبه نس ای اد ه
 نشد.درسا شوریمطر  ازسویه
 ا از ندماه ا تن ده یاد
در را ه ده م ایا تآم مو
 ر   رب ده م امارا ه منط
در ر ا  هدرتاری  ال
ای رداد ر ش دمن م ازمانم س
د. ش  یرهرا تبهسه تنس مال

ایتاز  ری درماهآ های ار گ
یره ایراندر م اما هم ت آندا
تهای رادبام اریازا د ر از ابوموس
ردند. ری وگ ره ی گوناگونبهآن
 انسا مهه ز ادیهر ات ال ورای
 سهداد  تش رب ده م درامارا
 امارا ش  دا هت ود ن اا رس
 ازتش رانهای ادیهدرد وات

واهدبود. ادیه دهایات ت ادیه ات
له دادنمس ا دهارت وراییاد د
هدرمورد ار  ایران نامه اه ت
 رب  ادیهامار ازدیدات را ابوموس
 انسا ه ا در ددا تداد.م رس
از درابوموس ایران اما دم  ار گ
ایگوناگونبه ته ازم دت دی ر
ار آ ایران ردند.مناب ری وگ یره
بود دهای یاد دا ا هدل ند ا س
هایتردید و  ب ن ر ا هدرآنا
دیده ابوموس رب  یدرب بران
شورهای از رادیمس تا دبامشار
.ازسوی رب ورهای ش ه از ر دی
ا هرس آن ب رب ده م امارا ر دی
نامه اه هبات دیدررابط  اما ات ای
ری وگ ایرانرابه ند یب رات
  دهبهابوموس م امارا ا دات ر از

ود. ن اازآنانم ی واست در
 ابا دران و ب ر ت س ا ب
ه درن ده م وریایا ریاست
گویا نده ت وس  اه هدانش اب م ی
 داران اس ازس  ارنده انن م
 ربدرلندن ان اه دانش ها ا دی
ه ار  زار  ات دی ت ن ه
 امارا اما دردیداربام م وریاس
ها تن ای له وریمس  دهبرای م
 ل  د گرای بهآرام  ایانسا در
 ده س ایان ه را درماهدسام
 ار  اری ورایه سران ا
واست ازایران د ادر  هدرابو
ایاندهد.به ایرتنب  ا ا هبه
یره  د بارنا س ببراین ترت ای
رست ادر رس و تنب  ر تنبب
 رب ده م امارا ن رزم اهایس اد
 تش ی ه رارگر هایران
ههای اب رم ودرادرگ  رب  رس
ا نهتن دا ا ت.ای باایرانسا رب تازه
هرادباره گر بهآرام هایر تن آت
را ا ا دگ ه ب رد ر ه

داد. ن
برای رب ده م درامارا رانابو ره
بازگشت و ردهاندتامو  هات ا س
هایرانرا ب ابوموس ایرتنب  انون
 ایرتوس  ای ام ن ا ا نوان به
ده رده ر وهدهند.درسناریوی ایران
 دریا ا ندن ر  وری آنان توس
  درتاری رهابوموس ی ایراندر
ایران ر  را هبرایا ر نوام

د رده  ا  دل هبود ار بهآن
 ر  ده تیاد ردنت  برایسره
ایراندر ایندگانرس هن ت  ای
برادر رس ا مورداس یرهابوموس

هبودند. هرارگر ار ر ام
ننده ت وردریا ش  ر  را ا
شوردستبهدست  اند هم  ن سرزم
ه نان  ت اس انون نت س ی ود
ا دهآمری م ا ای یدریای ر ن
 گر وی ت ا شوررابههن آن ر
ت. را ا رزم هبرآنس س اازر س آ
رمانده ان م اه وت س ر درتنبب
 را راد ا یره اهآن اس  س ان
ه وریا یره در ورسابوتا هبهمن
د. انآنان راندازیم ربهت من بودند
برای ا انهن هه  ایران دریا نا
ده رس ر ایرانبهتنبب ر  را ا
ارانآن دستاندر ری س دام درا بود
به رده ت دازیرابازدا ران هت اد
ده م امارا هبازگرداند.ت ال ر
 هم اد  ایاندنای راین ب رب
یره اندر ازایران رس ا بااس تو
ایرسه  ام ن ا ا نوان به ابوموس
 تدر نا ی ایران توس گانه
 ای رابهن رب ده م اهایامارا اد

ارد. گ م

واکنش  های بین المللی ■
اهای هاد تب نس ال ب ن ا
یرههای ورد درم رب ده م امارا
بوده نش ا تنب د  ابوموس ایران
ورهای ش ه ه ر  تدایربرب اس
ارزه م ا س ندی  ر ان
 ال ب  اس برایس ابو ات ت
ر د  ا.بر اه اد لهای ردنمس
 رهایتوس ههاید ارا  ت ر
 ان ش در ار  اری  ورایه
ورهای ش  رب ده م امارا ازموا
ت نس داازه   بهگونهمس رب
از ردهاند ار ا ر  لهب مس بهای
رهای اید هه م ا ورند م ه  ای
بهگونه ایند ن ا دهراام یاد تش
 واهند.ای  م وز ران ازت و
ت نس رب ری گانهنشانهنابا وردد بر
ه  ران هدرد ی به ت اهاس اد بهای
 ار  در رب  اریهایایران ه
 د اس ارس ور تدس س ن درردی

راردارد.  ر
 ه رزم دهبا های در ان درم
 ش  رادرای ر  انبه  ی
 داران اس گاهس ا  هاست.باای ر ن
از ان ش مه ابازم آن ا  درای
های س  و مو دندازای و  ابو
ه  اماه ازند بس اس برایبازیس
رده انآ هبهیاد لتمربو د ر  ب

د    و م ن و بازیبامو د

رهبران ابوظبی 
در امارات متحده 

عربی سال ها 
تالش کرده اند تا 
موضوع بازگشت 

قانونی جزایر تنب 
و ابوموسی به ایران 
را به  عنوان »اشغال 

نظامی« این جزایر 
توسط ایران جلوه 

دهند
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همه کشور  های 
حاشیه خلیج فارس 

با یک درصد باال 
و پایین توسط 

سالطین، پادشاهان 
و امیران مادام العمر 

اداره می شوند و 
چیزی به عنوان 

دموکراسی در این 
منطقه وجود ندارد

این اســت که حاضر نشــدند دیکتاتوری 
»علی عبداهلل صالــح« را بپذیرند، به همین 
دلیــل دو ســال اســت زیر شــدیدترین 
بمباران   ها قرار گرفته اند. نباید این مســئله 
را نادیده بگیریم که همه کشور  های حاشیه 
خلیج فارس با یک درصد باال و پایین توسط 
سالطین، پادشــاهان و امیران مادام العمر 
اداره می شوند و چیزی به عنوان دموکراسی 
در این منطقــه وجــود نــدارد، بنابراین 
سیاســت   های آنــان در برابر یک کشــور 
مستقل و قدرتمند مانند جمهوری اسالمی، 

سیاست خصمانه ای خواهد بود. 
حتی آن  ها طی سال   هایی که صدام سرنگون 
شد، در میان خودشان حاضر نشدند کشور 
عراق را به عنوان عضو در شــورای همکاری 
خلیج فــارس بپذیرند؛ چون می دانســتند 
عراق با یک حکومت مردمی اداره می شود، 
تالش کردند کشــور  هایی ماننــد مغرب و 
مراکش و اردن که نظام پادشاهی دارند، به 
شورای همکاری خلیج فارس بپیوندند، در 
صورتی که می دانیم مغــرب یا مراکش در 
شــمال آفریقا قرار دارد، اصال  شمال آفریقا 

کجا و خلیج فارس کجا. 
اساس تشکیل شورای همکاری خلیج فارس 
بر پایه حمایت از رژیم   های پادشاهی و آنچه 
در این مســیر دنبال می کنــد، صرفا یک 

سیاست حمایت از رژیم   های مرتجع است. 
آنچه امروز به عنــوان ناامنی و تروریســم 
در دنیا و اطراف مــا وجود دارد، ناشــی از 
دالر  های نفتی و مدارس تربیت تروریست 
یا تکفیری است که متاســفانه ریشه آن در 
داخل عربستان سعودی است، نباید انتظار 
داشته باشیم که سیاست عربستان سعودی 
در قبال جمهوری اســالمی یک سیاست 
صحیح، منطقی و متناســب بین دو کشور 

همسایه باشد. 
اینچنین،  ■ آیا اساسا کشــوری 

صالحیت اظهارنظر درباره حاکمیت 
مشروع جمهوری اسالمی را دارد؟ 

نه سعودی و نه هیچ کشور دیگری در مورد 
تمامیت ارضــی جمهوری اســالمی حق 
اظهارنظر ندارد، ایران با تمام توان از تمامیت 
ارضی خــودش دفاع می کنــد، دفاع مردم 
ایران طی هشت سال دفاع مقدس و تقدیم 
شهدای بســیاری به این دلیل بود که اجازه 
ندهیم وجبی از خــاک ایران محل تاخت و 
تاز بیگانگان شود، نه عربستان سعودی و نه 
باالتر از آن نمی تواند درباره تمامیت ارضی 

جمهوری اسالمی ایران اظهارنظر کند. 
عربستان سعودی بسیار بسیار کوچک است 
و اساســا جمهــوری اســالمی ایــران، 
»عربستان« را نه رقیب خودش می داند و نه 
هماورد خودش، بلکه از آن بزرگ تر، یعنی 
آمریکا، هرگز جرات و ندارد چشم طمعی به 
تمامیت ارضــی جمهوری اســالمی ایران 

داشته باشد  

ل بین الملل و قا مقام  حسن عابدینی،کارشناس مسا
خبرگزاری صداوسیما:

رژیم بـربـر

همکاری  ■ شورای  تشکیل  علت 
خلیج فارس چه بود؟ و چرا این شورا 
گاهی ادعا  های پو و واهی را درباره 
جزایر ســه گانه جمهوری اسالمی 

ایران مطرح می کند؟ 
شــورای همکاری خلیج فارس اساســا از 
یک ســال پس از آغاز جنگ تحمیلی رژیم 
عراق علیه جمهوری اســالمی ایران شکل 
گرفت، سیاست اصلی این شورا هم از همان 
ابتدا مقابله با آنچه خطر انقالب اســالمی 

قلمداد می شد، گفته شد. 
بنابراین شــکل گیری و اســتمرار شورای 
همکاری خلیج فارس که متشــکل از شش 
کشور حاشــیه خلیج فارس هســت، برای 
مقابله با جمهوری اســالمی ایران تدارک 
دیده شــد، طبعا مواضع خصمانه این شورا 
طی 35 سال گذشــته موضوعی نیست که 

بشود به راحتی از کنار آن عبور کرد. 
مســئله خطر صدام موضوعی بود که بار  ها 
جمهــوری اســالمی آن را گوشــزد کرد 
اما متاســفانه رژیم   های مرتجع حاشــیه 
خلیج فــارس بــه ایــن هشــدار و نصایح 

جمهوری اسالمی توجه نکردند. 
نکتــه دوم دربــاره این شــورا این اســت 
که متاســفانه شــیرازه شــورای همکاری 
خلیج فارس در اختیار رژیم سعودی است، 
دالر  های نفتــی رژیم ســعودی طی چهار 
دهه گذشــته به ویژه طی یک دهه گذشته 

همواره صرف کشتار، تخریب و تجاوز علیه 
 کشور  های منطقه شده است. آنچه که امروز 
در عراق و سوریه یا حتی در لبنان شاهد آن 
هستیم ناشی از سیاســت   های تجاوزکارانه 
و دخالت کارانه آشــکار رژیم ســعودی در 
این کشورهاســت.  سعودی   ها آن سیاستی 
را دنبال می کنند که رژیم صهیونیســتی 
می خواهد، رژیم صهیونیســتی می خواهد 
کشور  های اســالمی ناامن شود، ارتش   های 
قدرتمندی ماننــد ارتش عراق و ســوریه 
متالشی شوند تا امنیت برای او حاصل شود 

و رژیم سعودی عمال این کار را انجام داد. 
ریشه این سیاست رژیم سعودی  ■

از کجا نشأت می گیرد؟ 
عربستان تقریبا از سال 1932 که آل سعود 
بر سرزمین حجاز حاکم شــد تا االن، فقط 
در اختیار یــک خاندان قــرار دارد و حتی 
نام کشور را به اســم این خاندان نامگذاری 

کرده اند. 
آل ســعود رژیمی اســت که اصال حتی در 
دهــه دوم قرن بیســت و یکم یــک قانون 
اساســی مدون مبتنی بر رای مردم ندارد، 
هنوز فرمان   های َملِکی در این کشور حاکم 
است. در این کشور چیزی به نام حقوق  بشر 
و حقوق انســان وجود خارجی ندارد، حتی 
بحث   های مربوط به اهداف و آزادی بیان در 

این کشور اصال معنا ندارد. 
بنابراین چه انتظاری از یک کشــوری وجود 

دارد کــه همچنان به صــورت بــدوی اداره 
می شــود؟! چرا باید انتظار داشــته باشــیم 
عربستان با این شرایط به سایر کشور  ها احترام 
بگذارد و از حقوق بین المللــی تبعیت کند؟!  
نباید فراموش کنیم که رژیم ســعودی حتی 
در حادثه 11 ســپتامبر هم دخیل بوده است، 
اما به علت پرداخت پول   هــای گزاف به عنوان 
باج به دولت ایاالت متحده، نــام خودش را از 
گزارش   هــای امنیتی مربوط بــه این حادثه 
حذف کرد.  فراموش نکنیم که عربستان بیش 
از دو سال است که از زمین و هوا به کشور یمن 
تجاوز می کند و هزاران کودک این کشــور را 
از بین برده اســت، هزاران خانه را ویران کرده 
است و تمام زیرســاخت   های کشور یمن را با 

خاک یکسان کرده است. 
حتی »بان کی مــون« به عنــوان دبیرکل 
سازمان ملل متحد گزارشی منتشر کرد که 
حکایت از این داشت که دولت سعودی در 
یمن اقدام به کودک کشی کرده است، ولی 
شاهد بودیم که بعد از ســه روز این بیانیه 
توسط خود »بان کی مون« پس گرفته شد، 
دلیل آن هم این بود کــه گفتند اگر ما این 
بیانیه را پس نگیریم، بودجه ما دچار مشکل 
می شود و دولت ســعودی تهدید کرده که 
بودجه ســازمان ملــل را پرداخت نخواهد 
کرد و این مشــکل برای سازمان ملل ایجاد 
می کند.  موضوعاتی از این دســت بســیار 
فراوان است، اگر سیاســت دولت سعودی 
در شــورای همکاری خلیج فارس را ببینم 
متوجه می شــویم که سیاســت این شورا 
سیاســتی خصمانه و ضد دولت جمهوری 
اسالمی ایران اســت، این سیاست خصمانه 
در ســایر کشــور  ها حتی در کشــور  های 

اسالمی  ـ  عربی هم وجود دارد. 
فراموش نکنیم که »زین العابدین بن علی«، 
دیکتاتور تونس که مــردم تونس بعد از 23 
ســال او را از اریکه قدرت به زیر کشیدند، 
توسط عربســتان پناه داده شد، آل سعود تا 
آخرین لحظه از دولت »حســنی مبارک«، 
دیکتاتور مصر حمایت کــرد و مقابل مردم 
مصر و قیام آن  ها ایستاد و سرانجام هم دولت 

»محمد مرسی« را سرنگون کرد. 
فراموش نکنیم که جرم مــردم یمن فقط 

فوری  امید 
ل بین الملل و قا مقام خبرگزاری صداوسیماست  حسن عابدینی، کارشناس مسـا
مصاحبه خواندنی ما بـا او درباره ادعا  های واهـی وزیر خارجه عربسـتان در زمینه جزایر 
سـه گانه ایرانی و علت بیان چنین موضوعاتی و همچنین علت تشکیل شورای همکاری 

رد رتان می گ خلی فارس از ن
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تداوم یا فنا

 ت دید رایت ب ردهای ی ایرانر
ه ایس  دارد دیدگاههای استها س
نوان ودتابه رارنش ت موا استای
ر ایدی ه ر با وان ب رب  ر

. هبا دیداردا
ده م رب  هامار ت تآناس ا
تا  ماب ن و ان زم درمد
  را ایرا ت ه ب را
 ر ت.از ردهاس ن رامطر ای یااد
ه ان ه هس  ا  رتش دی
 ر از ان  طر  ان ربس  ان م
 ن نرای بد ار  اری ورایه
ایران ن وای د ر  بای ور مش
هر ال ب و  ا براس بوده
 هماب ان  د را ا هم  دام ا نو
  اه ت ا هبراس را امارا ایران
تواند م د زن دهبهه ه رگر درن
ه ان هسه د. ا ایرانن و مورد
 ازی  هامارا ت هایاس
 ا ران س ان ربس با ن و ادله م
نوان تآنرابه توانس  ا درس
با ند.امارا ت ود ردیبرای ا دس
راز ش هب ههر ت ردا درن دا ا ای
ند اده شاربهایراناس ورابرای ار اب
ه ودباس  اب ایراندرر ا ازم
رهبرداری انب  طر  ان ربس شور

ند.
ورا دی    دا ا ل ا ای
 ربود.ازآن ای  دبهب ر برای
ه در  هسط رد ار بس ت امارا
ورارابه ورهای ش از دا هر اب ر
 همربو ان ه هس ار ت ر ش

ونمو ن نهتا زم هدرای ازد س
نشدهاست.

دیپلماسی تهاجمی عربستان ■
 وا هان از ا ت اس دی
اران ارگ اده ورداس م اس دی
از اس دی ت.ای هایاس منط ن
اده اس ار به طو ایم ه ن ت
  رامش ههد ط ان مس
 نو درای د ند.ه  ریم گ هد
ابت ر  در ه ر وددر  اس دی
باست. هایر در ایر ردیباس راه
 اس ریدی گ در م ام ند

اربودهاند رگ انتا ربس  ا ت
دام در عرا یم   ال س ر

ان ربس رد ی ر و هدر آن
 رسد رم بهن ه را  ا ودیدر س
ه ازدری را  و ابهت آنه ر ن
ایراناست. اب هایدرم وایمنط توازن

ه ای ایران  ایش نف من   ا
انهبه رم ا دید تهای ا   و ت
 و ن  ن ای ا و درم را هدر ی
ه مس ای ت دا هایایرانرادر منط
ان ربس  ا رانآمری هس هایبود ن

ردند. طر  سا ازآنا ودیهرد س
س جایگاه   ت عربستان برای 

برتر با تکیه بر دیپلماسی تهاجمی
انهبه رم ا ه زهدرمنط هامر ن ای
ان ربس ه دارد س بر ا ور 
ری ا ر   ار س ا ودیب س
 ودراسامانده  داما ا های اب س ب
 ار است ردرس هت ند.ریش  م
را ا ت اس دی ا ات ان ربس
 رب ار ب ای  در   بایددرسا
است س د بهب رد.ازآنسا و ست
 بوده شهدرت شوره  ای ار

هاست   ندا مش ا انس

دیپلماسی تهاجمی عربستان و شورای همکاری خلی  فارس

 کیانوش کیاکجوری
 ا ودیازات انس ربس  د ه
ه ر در رارگر  ا ت اس دی
های در ردیباسایر ابتراه ر  در
نادار م زمان و مو ت.ای باس ر
 و باس ا هآنرادرارت ود  م
و س ازی را در س  دا  ی ر
وی هایایرانازس منط و ن ای ا
 نبرای .ا اری ونب ربهآزم دی
ورای نوناز هتا ودی انس ربس
اری واناب ن به ار  اری ه
استهای دنبهس ش تب برایمشر
ربا ا  ا ردهاست.در اده وداس

دهاست. ه ودموا اه ای  ت
رابه ا دیدری ان ا  ر ام ه
ن بد ا ت اس دی ا ویات س
 ار  اری ورایه هبه تو
ه است ال در ت.ای دادهاس و س
 های منط و ت در وران ود
 راه ابرسرد انا م ا  ای ا
 ار گ هدرای هاست رارگر نا ایا ب

د. واهد ه ردا بهآن

شــورای  ■ شــکل گیری  علل 
همکاری خلیج فارس

نوان به ار  اری ورایه
 وزه هایدر ازمانمنط س ی
 رب شور  از ش هم  ار
ان ربس ورهای ش  ام ه منط ای
ده م ارا ام ان  ویت  ودی س
 درماهم ت اس ری ب ر ط  رب
 اه تم هش ن دیی م
ودیت مو را  ران ای ن از ازآ
 اری ورایه های ت.هد یا
ده  واردزیرا م نامهآن ا اس
شورهای  اریب هه تتوس اس
تهای اس درس اهن اده ای و
  آموز اری ت مال ادی ا
 تهای شر  تشوی اری انونگ
ه اماباتو و شورهای ان درم ن 
یهای رات ورادراس  ای ا اه ای به
 ش ن ه ربدرمنط  امن  ا د
ه  را  ت ن ورادر  های
ردن ن اندهنده نش رد ا ایرانای
ود  م ا ه ل هایا ورابههد  ای
ورای  تش ا دل ا است.در
ی هباآن اب م ار  اری ه
طر ورهاآنرا ش  های ت بودهاس

دند. نام م م باس ان

شورای همکاری خلیج  فارس و  ■
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

  م ا و ا بارز ادی ازم ی
 ری گ مو ورا  هدراساسنامهای ل ا
 ت ن واز شورهای ایت
ورای ت. هایرانبودهاس  را
ت دهش د ه  ار  اری ه
 د  تاس را  ایران ن از ماه
هایزیادیبه  ز ا ازت انآ ازه
 ورا  ای ار ت اس رد.س  را
 وارهموا هه نشاندهندهآناست
 هاست ایراندا اب انهدرم س رد
 هایران  را  ن  ه بهگونهای
بنادر رد  ایتم  را وارهاز ه
  ان بوب  ی رات ایراس  ویت
ان ربس  ت رارگر  را ار درا
ینههای ازه ش ویتب  ودی س
ردند.از  م راتام را  ات تس
 ن  و ورایدر  ای ر ویدی س
 ر اردد م  اله تس هش
 دا  ی ارر درا ات تس  مال
دن  ن و  وام  ودی ه رارداد
ورای ورهای ش  ا رت بود.ازن ن
ه  را  ن  ار  اری ه
 ال دادبا هب اب اندهندهم ایراننش

ایرانبود. ب ان ی ر

شورای همکاری خلیج  فارس و  ■
جزایر سه گانه

اری ورایه ه  ات و ازمو ی
 هآندرت ب س بات ار 
ایر  اندهد ودرازندهنش تتا اس
  ر تنبب  و تنب هگانه س
 ا و ازمو ای ری ت است ابوموس
 ورا  تهایای نشس ا تدرت اب
نایتبه ت.با اس هگانهایران ایرس
 ا ت ایر  ای التایران ا ا ا
ت ایمال امااد تاری ندا مس
ورای  تدا ای هبا  امارا
های در   ار  اری ه
دارد. تدا رد گ م ور های رامنط
 ارا ا و  ادرای اد تازهتری
رب ادیه ات ر دب دابوال ا
 الدب با ر ریمش  ران ن در
 ری هب ار ر زی  ه  دآ ا
 د  یمد ت. هاس گر ور
 امارا همو وددارد  ات ا
واهان  د ن  دم ارهآنراتای درب
ایراست.  ریایراندرای ال ایانا
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آیا اساسا کشوری حق اظهارنظر  ■
جمهوری  ارضــی  تمامیت  درباره 

اسالمی ایران را دارد؟ 
حد وزیر خارجه عربســتان چنین اظهاراتی 
نیســت، این اظهارات از ســایز وزیر خارجه 
عربستان باالتر است، وزیر خارجه عربستان 
به جــای چنیــن گنده گویی  هایــی بــرود 
دســته گل  های سه ساله آل ســعود در یمن 
را جمع کند، او در باتالق یمن گرفتار شــده 
اســت، آنچنان که در باتــالق بی کفایتی و 
بی غیرتــی اداره اماکن مقــدس نیز گرفتار 
شــده اند.  امروز عربســتان در ضعیف ترین 
موقعیت در تاریخ این کشور به سر می برد، این 
دولت فقط برای پرستیژ بین المللی است که 
چنین گنده گویی  هایی می کند، وگرنه تجربه 
تاریخی نشــان می دهد که قدرت مقاومت 
عربســتان در برابر جمهوری اسالمی ایران 
کمتر از یک نصف روز اســت، بــرای نابودی 
عربستان، وقتی کمتر از یک روز الزم داریم، 
چنین گنده گویی  هایی به وزیــر خارجه پر 

مسئله عربستان نیامده است. 
البته دنیا هم به این اظهارات وزیر امور خارجه 
عربستان به عنوان تمســخر، استهزاء و طنز 
روزگار نگاه می کند. هیچ کشــور و هیچ آدم 
عاقــل و واقع بینی حرف  های ایــن روز های 
دولتمردان آل سعود را جدی نمی گیرد، این 
اظهارات فقط طنز محافل سیاســی جهان 
هستند، مسئوالن دولت عربســتان با بیان 
چنین اظهاراتی بر مضحک بودن خودشــان 

می افزایند. 
کشور های حاشیه خلیج فارس باید بدانند و 
دعا کنند که روزی صبر جمهوری اســالمی 
ایران لبریز نشود، ایرانی  ها معروف به صبوری 
هستند چون اصل سیاســت ورزی و مودت 
اســالمی ایجاب می کند که ما صبر پیشــه 
کنیم و همسایه هایمان به خصوص کشور های 

مســلمان منطقه را به مودت دعوت کنیم، 
اما وای به روزی که صبرمان لبریز شــود، در 
آن شرایط معلوم می شــود هزینه ماندگاری 
کشــور های ذره ای حاشــیه خلیج فارس در 

مقابله با ایران کمتر از یک ساعت است. 
برای حذف هر کدام از این کشور های ذره ای 
حاشیه خلیج فارس، سه موشک کافی است، 
درحالی که قدرت همزمان نقطه ای موشکی 
ایران باالی 1000 فروند موشــک است، به 
همین جهت بهتر است این کشور ها متناسب 
با قد و قامت خودشــان اظهارنظــر کنند و 
متوجه عواقب فردای این اظهارات نیز باشند. 

ما می خواهیم همزیســتی مســالمت آمیز 
در این منطقه داشــتته باشــیم، آنــان اگر 
عرضه داشــتند در طول تاریخ یــک بیانیه 
شــجاعانه علیه رژیم غاصب صهیونیســتی 
صادر می کردند، آنان اگر راســت می گویند 
در مقیاس منابع نفتی کــه در اختیار دارند، 
یک قدم برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین 
بردارند، همین کشور های حاشیه خلیج فارس 
نیز مدیون ملت ایران هســتند، مگر یادشان 
رفته که وقتی تنها دو تانک صدام وارد کویت 
شد، این کشور تسلیم شد و سران عربستان 
آنجا را از ترس اینکه دامنــه این تجاوز عراق 
به کویت، عربستان را هم شامل نشود، ترک 

کردند. 
بــزرگ ســران این کشــور های حاشــیه 
خلیج فارس صدام بــود کــه در برابر ملت 
انقالب کرده و بدون آمادگــی ایران در دهه 
60 تسلیم شــد، آنان که دیگر جوجه  هایی 
بیش نیســتند و مرعوبان تاریخی نام دارند، 
ســران این کشــور ها مرعوبان بین المللی 
نامگذاری شدند، بنابراین حیف ملت ایران 
نیســت که وقت خودش را صــرف اراجیف 
فردی مثــل وزیــر خارجــه هم جنس باز 

عربستان بکند؟!     

ی مجل شورای اسالمی: یسه مجل شورای اسالمی:منصور حقیقت پور؛ مشاور ر ت ر و هی محمدعلی وکیلی، ع

سرنوشت صدام
در انتظار وزیر خارجه عربستان

سعودی ها برای پرستیژ 
بین المللی گنده گویی می کنند

مانند  ■ کشــوری  اساســا  آیا 
اظهارنظر  صالحیت  عربســتان 
دربــاره تمامیت ارضــی ایران را 

دارد؟ 
آقا یــا خانم عــادل الجبیر قــد و اندازه و 
سن شــان به این نمی رســد کــه درباره 
این گونه مســائل صحبت کنند. برای این 

اظهارنظرها دهان ایشان کوچک است. 
پیش از ایــن، افراد دهان گنــده ای مانند 
صدام بودند، که بهتر اســت از سرنوشــت 
آن ها عبرت بگیرد، ما سرنوشــت صدام را 
حتما باید برای آقا یا خانــم عادل الجیبر 
پیش بینی کنیم. ما فعال صبوری می کنیم 
و آنان از ایــن صبوی ایران سوءاســتفاده 

می کنند. 
بهتر اســت آنان ایــن ســخنان را مطرح 
نکننــد، اگر قرار باشــد تاریــخ منطقه را 
بازخوانی کنیم و بدانیــم هر جایی متعلق 
به چه کسی بوده اســت به نکات جدیدی 

دست می یابیم. 
دو جزیره آریایی و زرکوه ایــران در دوره 
پهلــوی در تصرف امــارات قــرار گرفت. 
این دو جزیــره علی رغــم اینکــه با پول 
فراوان بــه تصرف امارات درآمــد اما آن ها 
را که نمی توانــد عربی کنــد، تاریخ را که 
نمی توانند تغییر دهنــد، آیا جزیره آریایی 
یا جزیره زرکــوه می تواند عربی باشــد؟ 
آن ها متعلق به جمهوری اســالمی ایران 
اســت.  اگر بخواهند مســائل اینچنینی 
را مطرح کنند ما هم از این دســت موارد 
درباره سرنوشــت بحریــن و جا های دیگر 
که بــه ایران تعلق داشــته اســت، داریم. 
ما هــم بحث  های زیــادی داریــم.  کافی 
اســت ســد هایی را که مقابل مردم ایران 
وجود دارد، برداریــم، ولی ما االن صبوری 

می کنیم. 

عربستان ســعودی پیش قراول راه اندازی 
شــورای همکاری خلیج فــارس بود. فقط 
برای اینکه تولیــد ایران هراســی کنند. 
ســفارش دهنده اصلــی ایجاد شــورای 
همکاری خلیج فارس کســی نیســت جز 
آمریکایی ها و صهیونیســت ها، آل ســعود 
در حال پیاده ســازی منویات آنان اســت.  
این روز ها هم که همگرایــی کالبدی بین 
عربســتان و اســرائیل برای همــکاری با 
منافقین وجــود دارد. اجــازه ندادند حج 
ابراهیمی در منطقه برگزار شود. امسال هم 
عربستان سعودی خوشحال بود و هم رژیم 
صهیونیستی، اما سرنوشت هر دو مشخص 

است. 
آنان بر یک سرســره مرگی سوار شدند که 
این سرسره مرگ ســرعت زمین خوردن 
آنان را چندین برابر می کند و این ســرعت 

مدام در حال بیشتر شدن است. 
آنــان خواب  هایی بــرای عراق، شــامات، 
ســوریه، لبنان و یمن دیده بودند اما همه 
آن ها به نحو دیگری رقــم خورد و امروز دو 
کشور ورشکسته منطقه یعنی عربستان و 

اسرائیل رسوای عالم شدند. 
بــه کشــور های میکروســکوپی اطراف 
کشــورمان مثــل امــارات و بحرین هم 
توصیه می کنم حســاب خودشــان را از 
آل ســعود جدا کنند چون اگر جدا نکنند 
با همان سرعتی که آنان زمین می خورند، 
 این کشــور های میکروســکوپی هم نابود 

می شوند. 
در آینده نه چندان دور صدای شکســتن 
اســتخوان  های اراذل حاکم بــر حجاز را 
خواهیم شنید و همراه با آنان اراذل حاکم 
بر امارات و سایر کشور های میکروسکوپی 
منطقه که حساب خود را از آل سعود جدا 

نکردند، هم نابود خواهند شد   

منصور حقیقت پور، نماینـده مردم اردبیل 
ی کمیسـیون امنیـت ملی و  و نایـ ر
سیاسـت خارجی در مجل نه بود وی 
این روز ها در قامت مشاور علی الریجانی، 
ی مجل شورای اسالمی در پارلمان  ر
ـور دارد گفت وگـوی کوتـاه مـا با او  ح
دربـاره ادعا های اخیـر وزیر امـور خارجه 
عربسـتان درباره جزایر سه گانه ایرانی از 

رد رتان می گ ن

محمدعلـی وکیلـی، نماینـده مـردم 
یسـه مجل  ت ر ـو هی تهران و ع
شورای اسـالمی اسـت که توانست با 
ور در لیست امید تهران به مجل  ح
ده راه یابـد گفت وگوی کوتـاه ما با 
ـر اخیر  هارن آقای وکیلـی دربـاره ا
وزیر امـور خارجـه عربسـتان درباره 
رتـان  جزایـر سـه گانه ایرانـی از ن

رد می گ

جزایر ایرانی

46       |          سال هشتم   |       شماره  282   |     شنبه  10  مهــر    ماه1395 |



ریشه بیان این ادعا های واهی و  ■
پو درباره جزایر سه گانه جمهوری 
اسالمی ایران از سوی وزیر خارجه 

عربستان چیست؟ 
همه دنیا می دانند که جزایر سه گانه متعلق 
به جمهوری اســالمی ایران است و اسناد و 
ســوابق قدیمی این جزایر کامال متقن و از 
زمانی که رژیم آل سعود اصال وجود نداشته 
است، این سه جزیره متعلق به ایران بوده و 

خواهد بود. 
مسئوالن آل سعود از بیان این نوع اظهارات 
و ادعا هایی که سالیان سال است به صورت 
واهی بیان می کنند تاکنون هیچ ســودی 

نبرده و نخواهند برد. 
 این ادعا های واهی و بی ارزش با پشتیبانی 
آمریکا و برای ایجاد تفرقه بین کشــور های 
منطقه بیان می شود تا خودشان بتوانند به 

اهداف شان دست یابند. 
همه می داننــد که بحرین تا ســال 1353 
متعلق به ایران بوده است ولی توسط رژیم 
ملعون پهلوی به انگلیســی   ها داده شــد و 
از ایران جدا شــد ولی ما پس از آن موضوع 
دیگر هیچ ادعایی نداشتیم و مطرح نکردیم، 
درحالی کــه بحریــن یکی از اســتان  های 

شیعه نشین ایران بوده است. 
ما بنا نداشتیم که با طرح مجدد این موضوع 
در منطقــه و عرصه بین المللــی بخواهیم 
زمینه حضور کشــور های بیگانه در منطقه 
را فراهم کنیم.  ما برعکس کشــور هایی که 
نام شــان را نمی شود »کشــور« گذاشت و 
رژیم جعلی عربستان، به منافع منطقه فکر 

می کنیم و تصمیم می گیریم. 
در عربســتان، البته در ســرزمین حجاز، 
تاکنون فقط یک انتخابــات برگزار کرده اند 
و آن هم شــبی بود که می خواستند پیامبر 

اکرم )ص( را به شــهادت برســانند و از هر 
قبیله یک نفر را انتخاب کردند و بدین شیوه 

40 نفر انتخاب شدند. 
آن بچه ناپخته و بی تجربه که به عنوان وزیر 
خارجه عربســتان انتخاب شده، صالحیت 
اظهارنظر در این گونه مســائل را نداشته و 

نخواهد داشت. 
آیا دیدگاه  های شورای همکاری  ■

خلیج فارس که رژیم آل سعود پیش 
قراول تشکیل این شورا بوده است، 

مشروعیت دارد؟ 
شــورای همکاری خلیج فارس با همکاری 
آمریکایی  ها و انگلیســی  ها تشــکیل شد 
تا بتواننــد همواره در منطقــه آنچه دیکته 
می کننــد، توســط برخــی کشــور های 
مرتجع منطقه که عضو شــورای همکاری 

خلیج فارس هستند، اجرایی کنند. 
آمریکایی ها و انگلیســی ها بــا راه اندازی 
شــورای همکاری خلیج فارس می خواهند 
همیشــه بتوانند بذر نفــاق و اختالف را در 
منطقــه و به صورت آتش زیر خاکســتر به 
کمک این شــورا نگه دارند اما ملت بزرگ 
ایران، بزرگوارانه به مســائل نــگاه کرده و 
بحمداهلل آنچنان اقتدار و جایگاهی از لحاظ 
دفاعی برای خودش دارد که اگر روزی اراده 
کند، دیگر آنان هیچ اقدامی نمی توانند علیه 

ما انجام دهند. 
همه این کشور های حاشیه خلیج فارس نه 
به اندازه حتی یکی از اســتان  های کشور ما 
جمعیت دارند و نه از شرایطی برخوردارند 

که بتوانند از خودشان حفاظت کنند. 
آنچــه این کشــور ها را تاکنــون به صورت 
عروسک  های خیمه شب بازی در صحنه نگه 
داشــته اســت و آنــان را بــازی می دهد، 
آمریکایی  ها و انگلیسی  ها بوده و هستند   

ادعا  هایــی درباره  ■ تکرار  علت 
جزایر ســه گانه ایرانی توسط وزیر 

خارجه عربستان چیست؟ 
عربستان سعودی جنایات زیادی را مرتکب 
شده است، آل ســعود پس از جنایاتی که در 
منا مرتکب و موجب کشــته شدن حجاج 
بیت اهلل الحرام در خانه امن شــد و همچنین 
پس از جنایــت در یمن و به خــاک و خون 
کشــیدن کودکان یمنی، امــروز به دنبال 
سرپوش گذاشــتن بر این جنایات است تا 
بتواند اذهان عمومی را به گونه ای مشــغول 

یک سری برنامه   های دیگر بکند. 
آل ســعود امروز در امور داخلی کشور  هایی 
مانند سوریه، عراق و سایر کشور  های عربی 
و حاشــیه خلیج فارس دخالــت می کند، 
همچنان کــه وزیر خارجه عــراق هم اخیرا 
اقدامات عربستان را دخالت در امور داخلی 

این کشور عنوان کرده بود. 
وزیر امور خارجه عربســتان دربــاره جزایر 
ســه گانه جمهوری اســالمی ایران، اخیرا 
ادعا  هایی پو و واهی داشــته است، او بهتر 
اســت بداند که ما حتی یک ســانتی متر از 
خاک این کشــور را به بیگانگان نمی دهیم، 
تجربه جنگ هشــت ســاله و دفاع مقدس 

گویای این موضوع است. 

غیرممکن است حتی یک وجب از این جزایر 
از خاک جمهوری اســالمی ایران جدا شود، 
هم عربستان ســعودی و هم کشور امارات 
این موضوع را می دانند، می دانند که در دفاع 
مقدس همه ملت ایران به میــدان آمدند و 
ایستادند و هشت سال دفاع جانانه کردند و 
اجازه ندادند حتی یک ســانتی متر از خاک 

این کشور جدا شود. 
آنان که همه این مسائل را دیدند،  ■

 ، پو اظهارنظر  های  چنین  چگونه 
واهی و بی ارزشی را مطرح می کنند؟ 
می دانند که هیچ کس در دنیــا اعتنایی به 
این ســخنان نمی کند. بار  ها ایــن ادعا  ها را 
کشــور امارات بیان کرده کــه البته جواب 
دندان شــکنی هم از طرف دولت جمهوری 
اســالمی و ملت ایران دریافت کرده است، 

قطعا این سخنان کاری از پیش نمی برد. 
عربستان ســعودی در یمن کودک کشی و 
جنایت می کند، انتظار این بود کشــور  های 
حاشــیه خلیج فارس و آن شورای همکاری 
خلیج فارس حداقل در ایــن موضوع ورود و 
جنایات آل سعود را محکوم کنند، ولی شاهد 
بودیم نه تنها آنان، بلکه مجامع بین المللی 
هم درباره این موضــوع خفه خون گرفتند و 

هیچ اظهارنظری نکرده و نمی کنند 

حسینعلی حاجی دلیگانی
نماینده مردم شاهین شهر در  مجل شورای اسالمی:

سیدناصر موسوی الرگانی
ی اول کمیسیون اقتصادی مجل شورای اسالمی: نای ر

شورای همکاری خلی فارس 
دیکته می نویسد

عربستان سعودی جنایات 
زیادی مرتکب شده است

نماینـده  حاجی دلیگانـی،  حسـینعلی 
مردم شاهین شـهر در مجل شورای 
اسـالمی اسـت وی کـه در دوره نهـ 
مجلـ نیـز از همیـن حـوزه انتخابیه 
نمایندگی مـردم را برعهده داشـت، به 
ادعا های اخیـر وزیر خارجه عربسـتان 
درباره جزایر سـه گانه ایرانـی واکن 
نشـان داد که در این گفت وگوی کوتاه 

رد رتان می گ از ن

ی اول کمیسـیون  سـیدناصر موسـوی الرگانی، نماینده مـردم فالورجـان و نای ر
اقتصادی مجل شورای اسالمی است گفت وگوی کوتاه ما با وی درباره ادعا  های اخیر 

رد رتان می گ وزیر امور خارجه عربستان درباره جزایر سه گانه ایرانی از ن
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چرا حاکمیت بر جزایر سه گانه مه است

ادعای میرا نداشته امارات

حاکی از این اســت که انگلســتان قبال به 
حاکمیت ایران بر این جزایــر به صورت دو 
فاکتو اعتراف کرده است. همچنین براساس 
اسناد تاریخی 63 ساله، انگلیس حاکمیت 
ایران بر این جزایر را پذیرفته است. در واقع، 
این جزایر در همین فاصله به مدت 16 سال 
توسط یکی از حکام بوشــهر اداره می شده 
است. ایران در سخت ترین دوران تاریخ خود 
حتی در دوران مشــروطیت در سال 1906 
و متعاقب آن که در آســتانه جنگ داخلی 
قرار گرفت، دست از اعتراض خود نسبت به 
اشغال این جزایر بر نداشــت. به اذعان خود 
اماراتی   ها این سرزمین   ها هیچ گاه بالصاحب 

نبوده اند. 
حتی ضعف یا قصور یک دولــت در اعمال 
حاکمیت خــود بر یک منطقــه، هیچ گونه 
تاثیری بر حاکمیت آن دولت بر آن منطقه 

ندارد. 

اهمیت جزایر سه گانه ■
حفظ تمامیت ارضی برای هر کشــوری در 
نهایت حساســیت قرار دارد و نقض آن خط 
قرمز حاکمیت هاســت، لکن قــرار گرفتن 
جزایر ایران در وضعیتی ســوق الجیشی و 
استراتژیک به همان میزان که به حساسیت 
جمهوری اسالمی ایران می افزاید می تواند 
چشم طمع طمعکاران و متجاوزان را نیز به 

آن بدوزد.
اهمیت خلیج فارس از نقطه نظر جغرافیایی 
به علت ارتباط آن بــا اقیانوس هند از طریق 
تنگه هرمز اســت که این جزایر در آن قرار 
گرفته اند. این جزایــر در جنوبی ترین نقطه 
خلیج فــارس در تنگه هرمز واقع شــده اند. 
تنب بزرگ بــا نزدیک ترین ســاحل ایران 
)جزیره قشم( در حدود 25 کیلومتر فاصله 
دارد، درحالی کــه فاصلــه راس الخیمه تا 
این جزیره حدود 70 کیلومتر اســت. تنب 
کوچک در 13 کیلومتری غرب جزیره تنب 
بزرگ قرار داشته و فاصله آن با نزدیک ترین 
ساحل ایران )بندر لنگه( 37 کیلومتر است. 
تنب کوچک تا چند سال پیش تقریبا خالی 
از ســکنه بود. ســکنه تنب بزرگ در زمان 
بازپس گیری حدود 300 نفر بود و جمعیت 
ابوموســی نیز از 700 نفر تجــاوز نمی کرد. 
ابوموسی که از تنب   ها بزرگ تر است در 96 
کیلومتری ایران قرار دارد و عالوه بر داشتن 
ذخایر نفتی، دارای خاک ســرخ اســت که 
امتیــاز آن را در زمان اشــغال یک کمپانی 

انگلیسی دارا بود. 
امروزه که دو ســوم نفت مــورد نیاز صنایع 
اروپای غربی باید از تنگه هرمز بگذرد اهمیت 
این جزایر بیش از پیش روشــن می شود و 
کافی است که یک دولت به این جزایر دست 
یابد و راه صدور نفت را از خلیج فارس ببندد. 
بنابراین این سه جزیره بیش از هر چیز دارای 

اهمیت استراتژیک و نظامی هستند 

 سید امیر حسین قربانی
واژه تمــب یــا تنــب، پارســی دری یا 
تنگستانی )پارسی جنوبی( است که معانی 
تپه، پشــته و تل بر آن متصور اســت و این 
واژه در لغات عرب وجود ندارد و صددرصد 
فارسی دری و ایرانی است و از پیش از دوران 
هخامنشی تاکنون موجودیت داشته و دارد، 
بررسی   ها نشان می دهد که از حدود دو هزار 
سال قبل از میالد مسیح )ع( این سه جزیره 
همانند ســایر جزایر خلیج فارس توســط 
ایرانیان اداره می شــده و در مالکیت ایران 

بوده است. 
این جزایر از گذشته   های بسیار دور بخشی 
از قلمرو ایران بوده اند و در قرن  های 18 و 19 
میالدی جزو حــوزه صالحیت و حکمرانی 
لنگه به حســاب می آمده انــد که خود یک 
بخش اداری از اســتان فارس بوده اســت. 
حاکمیت ایران بر این جزایــر در کتاب ها، 
اسناد تاریخی، ســالنامه ها، شــرح وقایع 
راهنمایان دریایی، نقشــه   های جغرافیایی 
و به خصوص در اسناد رسمی، گزارش   های 
اداری و یادداشــت  های وزارت خارجــه و 
دفتر امور هندوستان در انگلیس در خالل 
قرن  های 17 و 18 و بخــش اعظم قرن 19 

منعکس شده است. 
در چاپ  هــای اول و دوم )1883 و 1864( 
کتــاب وزارت دریاداری انگلســتان تحت 
عنوان »راهنمای دریایی خلیج فارس«، هر 
سه جزیره به صورت بخشــی از قلمرو ایران 
نشان داده شــده اســت. همچنین جزایر 
مزبور در »نقشه اداره جنگ« انگلستان که 
در سال 1887و نقشــه لرد کروزن از ایران 
در 1892 جزایری ایرانی هستند و به رنگ 

قلمرو ایران مشخص شده اند. 

به عالوه، نقشه   های مزبور توســط ایران و 
برای اثبات حاکمیت آن بر جزایر مورد نظر 
تهیه نشده اند، بلکه نقشــه   های انگلیسی 
هستند. به عبارت دیگر، این نقشه  ها گویای 
آن اســت که مقامات انگلیسی تعلق جزایر 

مزبور را به ایران به رسمیت شناخته اند.  
پرتغالی   ها بیش از یــک قرن در این منطقه 
حضور داشتند. انگلیســی   ها برای به دست 
گرفتن کنترل منطقه و به بهانه ســرکوب 
قاسمی   ها در این منطقه استقرار یافتند. این 
دوران با تضعیف پادشاهی صفویه همراه بود 
که باعث اشغال این منطقه توسط عرب   های 
جنوب می شــود. با ظهور نادرشاه، اعراب از 
این منطقه بیرون رانده می شوند. اما بعد از 
مرگ نادر در ســال 1745 اعراب مجددا به 
این جزایر حمله می کننــد و آن  ها را تحت 
اشــغال خود در می آورند. در سال 1763، 
کریم خان مجددا اعراب را از منطقه بیرون 
 راند. تا ســال 1779 یعنی هنــگام مرگ 
کریم خان، اعراب چندبار به حمالتی دست 
زدند، اما ســرانجام حاضر بــه فرمانبری از 
دولت مرکــزی و خراج گذار دولــت ایران 
شدند. البته امروزه چنین استدالل می کنند 
که صــرف خراج گــذاری ســبب اعمال 

حاکمیت نمی شود. 
نامه نگاری   های پیوســته دولتمردان ایرانی 
نشــان از آن دارد که ایران هیچ گاه اعراض 
و رو گردانی از این جزایر نداشــته است. در 
نتیجه، چنین اســتداللی نمی تواند مورد 
قبول قرار گیرد. انگلیسی   ها برای به کرسی 
نشاندن اســتدالل خود از وضعیت دوگانه 
حاکمیت خاندان قاســمی بندر لنگه بهره  
برده اند. ایران بیش از یــک قرن حاکمیت 
خود را بر این جزایر از طریق خاندان قاسمی 

بندر لنگه اعمال می کرد. انگلیســی   ها خود 
تا قبل از تغییــر موضعشــان چنین اعالم 
می  کردند که اوال قاســمی   های لنگه اتباع 
ایران هســتند؛ ثانیا، جزایر تنب و ابوموسی 
بخشــی از تمامیت ارضی ایران است؛ ثالثا 
قاسمی   ها مالیات و عوارض بندر لنگه و جزایر 
سه گانه را به دولت ایران پرداخت می کردند. 
اما بعدا انگلیسی   ها مدعی شدند که خاندان 
قاســمی ، بندر لنگه را به نمایندگی از سوی 
ایران و جزایر سه گانه را به نمایندگی از سوی 

شیخ شارجه اداره می کردند. 
اگر تسلط خاندان قاسمی بندر لنگه بر این 
جزایر مورد اســتدالل قرار گیرد، باید گفته 
شــود در واقع، قاســمی   ها که بعد از مرگ 
کریم خان به این جزایــر حمله کرده بودند، 
تابعیت ایران را پذیرفتنــد و این جزایر را از 
ایران اجاره کردند یا به نیابت از جانب دولت 

ایران اداره می کردند. 
طبق حقــوق بین الملــل، اشــغال یکی از 
روش  های اولیه کسب سرزمینی توسط یک 
دولت در قلمرویی کــه به هیچ دولتی تعلق 
نداشته، از طریق حضور واقعی، دائمی و موثر 

و کنترل بر منطقه مورد ادعاست. 
دو شرط برای تحقق این حاکمیت ضروری 
است. نخستین شــرط: این است که قلمرو 
اشــغال شــده باید بالصاحب باشد و شرط 
دوم، اینکه اشــغال به صورت واقعی و موثر 
انجام شده باشــد.  ایرانیان در زمان اشغال 
جزایر توســط انگلســتان هم بار  ها به ادامه 
اشــغال آن  ها اعتراض کردنــد. از دیدگاه 
انگلیسی ها، وضعیت حقوقی جزایر مصداق 
ســرزمین   های بالصاحب اســت. آن  ها در 
پاســخ به اعتراض ایران در رابطه با اشغال 
جزایر در ســال 1904، چنیــن اظهارنظر 
کردند که ایران مالکیتی بر این جزایر ندارد 
و یکی از استدالل هایشان این بود که ایران 
از حاکمیت خود بر این جزایر اعراض کرده 

است و اعتراضی به این امر نداشته است. 
اســناد موجــود در وزارت امــور خارجــه 
انگلســتان در خصوص جزایر شامل هشت 
جلد کتاب با حجم 5000 صفحه و نیز نامه 
بکت، مشــاور وزارت امور خارجه انگلیس، 

قرار گرفتن جزایر 
ایران در وضعیتی 

سوق الجیشی 
و استراتژیک 

به همان میزان 
که به حساسیت 

جمهوری اسالمی 
ایران می افزاید 
می تواند چشم 

طمع طمعکاران و 
متجاوزان را نیز به 

آن بدوزد

جزایر ایرانی
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کیوان امجدیان

 ند هبا برادا ا بم ت اب ه ایهایدارند ازبهدس ودآمدنن به  ارهنریبرای آ و م
ارهنری دآ هتول ر ها سا شانتاماهها اه ابراسا ه  واد رند. هب ا ودراازآن  واندمانای ب

ری. ردی هرا بهآن هایمربو  اب های ای ن هایموس و آل  ا ط اریم واهندبود.آ
 موس   ا ا ازآنات ود نویسندگانم سازان ایه هادس دازسا هنوزب ان های ن  م

ود. دم تول اریمرت آ
ورا ا اسه دراندازه ر ا  هاه رد دا وان ن تاری و رادر رای ما اسه  یداد ر ایده اما
را ا واندهرم ایتسادهآنب ر نان ه دسا ند  ار دازه هب ت ودیا رام ا ات دا د. با
 دازای هب دارد اندازهت رتاای ا دا در اس  ند.ر ر ا رام ا راهسازد وده با ن آی  باهردی

... گ م ررااس نا م ندایه بودی ا  ن  آرز د بران باره د هسا ه
د رتول دهایا ا به رانبود اردی تدرا ر  آیااگرای ا م ردهای ه  ت ر  اماباای ا

 واهد هب م ی رنام  ه ردند ن
 اب ورااز ا دهمادرباره د ارتول هآ داده ت هسا ه دازای ب وی هب ندارداین رمندگ ای آیا

رسد رن دا به موس  ای هتان گر   ا ن

هنر عاشورایی
بهترمی شنید را هلمنناصر ندای کاشگوشهنرمندان،



گزارشی از نوا های عاشورایی

در کوچه پس کوچه  های عاشورا

 سی ا اکبری
 و اه ههایزیادیس و  ابانها
  ی اداریی ههای ت دهاند
 اداریاما  ودرابرایایا  د رن گ م
   ده نند.ب  آمادهم  س
 نهزن س اداری ههای دایدس
 هها و وانهادر یه ت ا وانه ه نو
ههای م رها به د  ابانهام
انتازهای ورمان ش ر سراس م
ورا ا رازآمدن ه هاه د.ای ش ب م
 م ا هم هبهگ  ورای ا  دارند
است. رهن  هی ب هنه اد  ریی ره
انده هد هایرانریش ام هدر  رهن
 اس س ردی  ا ادا هاب دره

هاست. دا رات ...تا هنری  رهن
 رهن  ی اداریه نواهای داها
نوندهایرابه هر شتسردارند 
 و در رای هب  نند  بم ود
هنرمندان ب ا وارهال ه ن تاری
ه س ارهنریبر آ شورماندر  ر ب

بودهاند.
 دهای ن  رگانموس نونبارهاازب تا
  س  اما ورا ا اراز هبس
 زیدرایا ار بآنه هاند.ا رگر تا
 رموس تتا ت وان نو  ود
 ود  هم ادارینوا ههای هدردس
دی ت ال به ه  هاند رارگر
واه  د هان ردا  هموس ر در
در ورای ا نواهای اها آ ای واهزی نا
ده  ا  ده ش د ان ار انآ م
نداست ارز  دن ن شه هه ری ا
راری ت نوندگان رای تب  ه

ود.  ن

متولد ظهر عاشورا ■
نوازندهای از س آهن ان ال  ازای ی
اآمدهاست. ورابهدن ا ز رر ه است
 س دند. نام س را ا مادر در
 رد  را وا ن ن د هاب ا ادهس
 ن ندل د ش هدرآن  وم آل
 ن  رای با ه نوایسوزنا ت نوا
را مرد رنام ا به ه شورسازگاربود
 هنوزه ت اندا ورام ا اسه بهیاد
ستدارد. دهایآنراد باهر ا هرم
نون هتا است ازهنرمندان ادهی
 ارهای ورابر ا  رموس بارهابهتا
 م  گوید بارهم درای ردهاست.ا اره ا
ا رانبهدن بازارت رالدی دن هس درم
ههای دایدس دن ن شه ه  آمد
 تو ت ا گ رم تا یم اداریر

. رد  بم را
اری دربس هایران س بر موزیس ای
ه رگر وراتا ا  ازموس ارهای از
  دا وگواریابا رامرهونس ا ات ای
 ا ود هدر داند اداریم ههای دس

دهاست. ن

هنر های آیینی 
و مذهبی 

بهره  های زیادی 
از موسیقی آوازی 

برده است

وامدار ریتم  های عاشورایی ■
 ر س رار ره ان اری نا  لوری
د م مس  ارمن ی از س آهن
ه ی های آی   س  امااما است
ست د هرا  اما ای اد  ایا
 دهد م تو ها  دربارهای دارد.ا
است رب  درموس م ا ت
اما دان زیادین  ایران ازموس
 ارهایم اریاز بس اسا وی ب توان م
وار اس ر اداریم ههای دس برری
های ازموس  دهد ادامهم .ا ت اس
 ها رگر تا  ساه  انهای ر ز
از ی ر اداریماهم های اماری
هبه ش هه ت اس های  تری م
. ردها ار  ها ای بر ه هدا آنتو
 واه هب ند هابهگونهایهس ری ای
ودآگاه نا ب ود رابه ها تو واه ن

. نند  راهم وده نوندهایرابا هر
 ند  ارم ا ن ره س رار ره ای
 راه  برای رایط  ستدار د
 س  ایبرایاما ون س وان هب ود
ر  رب ه ا تبه .هر بنویس
. ر گ رارم ر تتا ت  ن  م
دیهای ترا تری ر ازب ی رب
ردنبه ر شه هه دیای است.ترا دن
 ب ا ال ار رگ ارتا تواندبس م آنه
 ال در  ایتهایانسان دبرایر با
شه ه  س  اما ا  ورا ا . هنر
 ره هایدی رهن  ان هباادی درموا
 ت ردهاس ب ود ادیرابه رادزی ا
ز ر رب وراا ا رای رایا ا ه ونها ن
ه بود ا  اب م ا ال شورای وردر ریب
رارداد. ر تتا شورت  اریرادرای بس

 بــزرگ شـــده پــای روضــه ■
امام حسین )ع(

های ا س ه  ازهنرمندان ی
 راهایمو ا  موس و هآل گ

 الدی سا  ه دا  س  رابرایاما
 ا س هدل هنرمندی ت اس سرا
 وان ه رر من ان انه ورااز ا به
نون هنرمندتا دهاست.ای از آ در
رده ر ش رامن د  ی دا  مو و آل
نه ی ر نسر الب بارهاآنرادر
 دا هدر البتو  ا بردهاست.ازن

رهاست.  د ندانه ابهو ان
 ان ر درم  گوید بارهم درای ا
ت. هدا  ر  امابههنر بود
 س اد اس و مر  ان ا ادتا بااس
انهمان   دا دی ن س د سای
 بود.ا ای موس  ادب م بهنو
 انسامان رهای  بود ا  ان ر
در ه رد.م  گریهم د وان  رام
. د همند ان ار دربها م
دههای ازسر و رهایآل از ش ب
 ش هب  رهای  ت اس انسامان
واندهاست.  م ن را درس ازآنهارا
ت ن ان  گوید بارهم درای سرا
 دههایا ر ویایدارد.س ار ربس
 ایلط  ی ت هاس همر این
آزاد ور هاگرآنرابه رانهدارد ا 
ارد.از گ رم اتا ی ر د وان ب ه
 نای  ور ه راب ام م ر دی ر
ب ا بر و مو ای ند  انم ب
 ر ا ر  ب  ری ه زاست امر مرا

. زنند م
ان هب ازب رن دب اتا هنرمندب ای
 گوید ورام ا ه ا درباره رمس
 و ست.ا ن رم ن  ر  و مو ای

ه ا اید هن ند هس بهای ا رگان ب
ون رد ان ب مس ور ورارابه ا
ان هب هست ا در راآن ما درای
از دهد راآزارم د آناه مس

. ند  وم رام  ر دی ر
ورا ا  رهن یریاز ر ارهتا درب ا
اری اگر د شهم ه م  گوید م
 مرد د بردهبا درس ت از بوی
 ن ا هآن تب نس  ور به
 امر ی ای دهند تنشانم م
هدرباره  همناس امادرباره ت اس
 وی دبایدب ر ارم به موس ای
آنرا ه دا درباره ست ن ال ه
   س  اما و ونمو  یر  ن
 د گن ن نوان  زمان دره ام
ارزه ام د.هر نام توانآنرامناس ن
 و ال ری اب دت ا  د ب ا ات با
 یاران   س  اما ر  سرمش

. ند هس

نیازمند  ■ امــروز  نوحه خوانی  های 
بازنگری 

 ورای ا ههای نو ناسان ار ه بهگ
 ند ارارز دآ ازتول نهس ززم دیر

بودهاند. ایران ماندگارموس
 ررن دی بدیدهاست آس وان ه نو
 هراای  هراندارد.ای بویگ
 اهال ناسان ار اریاز زهااززبانبس ر
. نوی  م دی وانان ه نو  موس
زی انامر وان ه دنو دن ام آنه
 دی  وان ه وهنو انرااز ر مس
دمارابه  وان ه سنتنو ردهاند دا

ردهاند. س رامو
 گرموس ه  ید ا  ن هو
در ن ایآی هنره  د گوی م نوا
 رههایزیادیازموس ب ه م ب
 موس به ت هاس ازیگر آ
ه ا ا ان زب  ا ان ازیبهب آ

هنـــر عاشورایی
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ورا ا در ن ند.ه ردا  ارم ا
  ایران ایموس ایزی ودیه ازم
 رههایزیادیبردهای ازیب آ موس
ادههایزیادیاز اس تاری و در

. دهاست ازی آ موس

صــدای خــوب تنها شــاخصه  ■
نوحه خوان نیست 

زها ر وانانای ه نو  د ن  ارم ا ا
 اردای وب دای  دا ر ابه تن
از نا  ور به وند  هم ر

. ندارند اههایموس دس
 اما ایتزندگ ر  د ای ا دم ی ا
 نس از ناست هآ برایه  س
دباآن توان تم برا ا هم ت اس
 ریر ازبهت ن ند.بنابرای رار بر ا ارت
ند. ب را امرد نداردت ا های ری
د دبا راب ای انموس وانندهب هاگر ال
ازیرابه آ تهایموس ر واند ب
اده اراس یدر رازتندر بهد  درس
گر ه  .ای ت وباس ار ندبس
اناز مدا ر هدرماهم  ارهبهای باا
اده اس وان ب منا ا ر وان ه مر
 شهموس ه  ند  انم ب ردند  م
 وان ه تمر ر ش  د ازیبهر آ

. ردهاست 

حمایــت نابجــا از برخــی آثار  ■
موسیقایی 

ود مو ازمش ی  دهد ادامهم ا
 و به ه م هموس ر در
انه اس هم است ای ورای ا  موس
اران تگ اس هس د د رموس هن
دست ازای ت مش ست ن رهن
 مانندموس رموس دی درانوا
 موس نوا موس اه دس
ر تا ه ا  موس   س
 ر ویدی ت.ازس هاس ا ربگ م
 و م اازبر ایناب ایته
 ورای ا  موس هبهنا  ای موس
 بهای وند  انهبازارم ر رند گ وزم م

. زدهاست هدام مس
 ب  د ن  انم گرب ه  ای
 هبهنا  ای موس رهن از

 وددارد ورما ش در ه م موس
ده هنش نا ایآنهنوز ته ر
دهاست ب مو و مو ه ت اس

. ند بب آس وان ه نو
 ه م ن هنرهایآی  د گوی م ا
ه ازیگر آ رههایزیادیازموس ب
ان ازیبهب آ موس به بودند
 ند ردا  ارم ها ا ا زبان  ا
 رامو ی  ن زها ر انهای اس م
 س آن رهایل   موس ده

. هاند ایآنراگر
 دل تری ر راب ه ود ن ا
 اید ا م ه وزهدانس  بهایای آس
 درای ای ه ه ود ن بهدل
هبه ام رای ب وهایدرس هال ر
ب هآس مس ه ت امدهاس ودن 
به رد ارد ورا ا  رهآی دیبه
وانان ر ا  ا هدر است دل ه
توانند نندترانههایسوگواریم  رم
  ای ود اده هاس نواننو به
 دانش  گوید م ن ه .ا ت اس
 ازمش ی وانانه ه نو بر
وانههای ودش ن ت هاس ر  ای ر ب
بهای رادآس ا درای رهن   ه م

. زمازدهاست امر وان ه زیادیبهنو
ه درگ گوید دم ی ا ور ان ه
هبا د  واندهم  ا ای ازه آ
به وان از آ های وی ره د ر
 ن د.ه  دی ت وان ه هنر
 ازیبه آ ازموس م ب
نارآن در دهاست   وان ه
 وان ه مر  وان ودی م وان ب منا
ازیدر آ ردندتاموس  راه ری بس

ود.   تاری و
ریاز رهگ هب درگ  د گوی م ا
راز ش ب ت هاس دا ا آداب ساز
د.  ادهم بوداس نان ه  سازهای
اده اس ازن رموا ش درب ا ورم به
ه اند ن  وب سازبه ردندزیراای  م
 دهد ادامهم .ا ردهاست  م رامن
 ب مس م وان ه در
د.  م ا نوازان ن ی توس موس
 هابهدل رهن از درب ن ه
ورا ا ه ا  ه ا انزندگ هداس این
 رن ازهایدی ردندازس  تم ای رار
 درموس ا ورم ردند.به  ادهم اس
اده تاراس ازد ازس هایتر ش ب
 اما نان  تارزندگ باد نند  م
ه وری ه ندب نوا رام  س
ان سازب ابه داتاان انراازاب داس
 اید ا رم گ ه  .ای ردند  م
ویبا انر راس ی همر درمنط
دادند م ا هگریان نو هنو ان
 ا ارراان  های  ان س  تری ر م
در بودند در   ر دادند م
را وان  ا ه ن مازندران موس
 ن دادند.ه م ا سازیان باموس
هدر ی ه انب ا د انهایی دراس
. نند  ادهم اس سوگواریهاازساز

ریشه آثار بزرگ موسیقی آوازی در  ■
نوحه هاست

 ابموس نده نویس زاهدی تور
های وان ه تنو  وراه ا
 ار هبس تبهگ زرانس امر
 ر ارب اریازآ بس  گوید م داند.ا م
 دهاست ه ههاگر ازنو ایران موس
هها هازنو وربرگر هایمش ن ت

. دارند ورای ا  منش ند هس
ایایران د سر ا ورم به  اید ا م ا
 ر و ههایمر ازسا ر رگ ایمرز
ه گر ورای ا ههای ازنو ال  ا
ت هازاه هدرگ نو ت دهاس
 هه ب ورداربود بر ی اربا بس
اریاز نهسازبس زم از رس بس دل

. شورمانبود هایماندگاردر موس
ز هامر  اهات داستا زاهدیم

 ود ش مام ه م وزهموس در
 یریبها راننا  دی ههای لط
 گوید ارهم ب درای زند.ا م موس
 موس دهایبرایت بایددانش
را  ری رب هدرن هنو ی به ه م
 برزندگ ر ار ربس ههاتا هنو
  گوید نویسندهم .ای دارند مرد
با نای هبرایآ وددارد  ر ر  ای
برای انوادها    س  اما زندگ
ارندتابدانندبرای ب وانها ه نو
هبرای هاین وانندن  هم برای ه
دستبههر سو ال ردنم ر نآ

. نند ب ا ال


آهنگران و کویتی پور؛ بنیان گذاران  ■
نغمه  های حماسی و نوحه در جبهه

برای ن ماهاز ت دازگ ب
 موس هرزمندگاننو ویتر ت
 ر دابا هاب ت گر هها در
 ال  امابهتدری د ه ارا وان ه نو
ه ل ا د نه زم هدرای رد دا  اس
ای ه بانو ت.ا رانبردا آهن اد را
 د اندر وزس ان ون دانبه
اد هراای نو  اس  موس نو
ه را د ه زیادموا ا هبااس رد
ر دی ر ا ای م   ای ارموس سا
نوندهایرا هر گو را گ ن ن اراین آ
ب ود ربه ا  آرام ادنو برایای

رد.  م
ر ایلش با ن  و  ا راندرت آهن
ه  … ان ار وای بان  ان بزم ا
 ول ردز ا  دههایی ر س براسا
 را ن  موس نو ت گر
 ا ورباال  وی   ران دازآهن رد.ب
 رای بو هایم وبرداریازآهن ال
 ی بهتر ناره در هرد ندراادامهداد ر

ند. ههاردا در موس ن
 و ایدز ودیه رازم ش رانب آهن
 نوب  رنوا دی اری ب ر و
رابه ورمن  وی  ت گر رهم ایرانب
ت.در هدا رتو هبو ههایمنط ن
 ری  س  ران آهن ور  وی نار
نه زم درای ن ان ورا من ا

ند   ریدا گ ش ت ال

آهنگران با نوحه 
»ای شهیدان 

به خون غلتان 
خوزستان درود« 

نوعی موسیقی 
حماسی و نوحه 
را ایجاد کرد که 
با استقبال زیاد 

مواجه شد
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مقدمه ای بر شناخت ادبیات دینی

زیبایی تفکر در
 چالش   های تاری و اخال

 مهدی کاموس 
نویسنده و پژوه گر

با ایم ره ازمن ا ادب  دی
 ر بهم ا ارت ای دارند ا رارت دی ی
وزه  رهرد ب ر ش هب ریهر بار
 و هادیانبراین وری به ت دهاس
 رده اده اس ا ودازادب  ر گس
وای ازم وی  برایت ن ا ادب

ادیانسودبردهاست.
یتا هنرهاازبد هانوا رسد رم بهن
 هاند ا ن رازدی ایتگریم  مدرن
 ار  گو س ه دی و در
ه ر ودن دمت رازهنردر ارآمدت
رازسایر  ا ادب رب  رهن است.در
دمت هدر ازه ب موس هنرها
 بر اس رهن بودهاست.در دی
  ریدی انههن رس ری م ا ادب
 رسانهبودهاست تتری اه  موس
ری گ ایه  ا ادب  دی ا ارت
است. دین ا ادب بهنا ا گونهایازادب
 رهایم ازمن ا گونهازادب بهای
 رنده دیدآ  ت نوی م دا مانن
ده ه ریس رهن  نمایه در ون م

است.
ت هدا بایدتو دین ا ادب ری دربارهت
ه نان آن مش ری نونت هتا
 و ال م آن اره درب  م
اری هبس ند هنشدهاست.هر ندارا با
 ی دی انتاری داس رابا دین ا ادب
از رگ ب ب دی هانداماتاری دانس
راتر  دین ا تاماادب اس دین ا ادب
رادربر ر وزههایم  ت اس ازتاری

رد. گ م
در در دین ا هادب مطال ر ازسویدی
ان ایران ات مطال  رهن ندهای س
 م ای  هد ایس م  است.بررس
سند درباره   های ا درس
ه دهد انم ایراننش رد م ات مطال
هب م ان ینهداس گ هاد سا ای
ه ی به مرد ات ندهایمطال درس در
ه راردا  سا  ن وانانردهس

است.

 دی اس ر د ای  ای ن
به مرد ات مطال ی ه دهد نشانم
 ه ابهایم  ان داس برمان ترت

بودهاست. ا ا  تاری
انههای اب اد ن م ای  ای ن
 دهد انم نش ور ش  وم
در ددر در انبا داس رمان
ه مطال راردارد  مرد ات مطال ی

  دین  ا و مو
ه اد رآن  د در
ر   د در
در  د در 
ند. دیهس ههایب رت

 گرای  ای در
های ر ن  رهن
 ان ایران  ا ا
ه ب اس در
ابرا  هنو  وا س
از د وان  رم ش ب
د در ر ن

 ر ن از  ان ابهایداس
نند  هم رامطال ه ابهایم د در
 ا ادب  رابطهدی بررس ر .ازای
ر ریبهن ر  دین ا تادب نا برای

رسد. م

رابطه دین و ادبیات ■
 ا ادب  ازرابطهدی ای ابهدل  درای

ر آ ارم رست را

ر برو و روا ه ـ    
هنر  ا تادب دم
 دای ای ه دین
 ت اس ر انب ادی
ای ابه  بررس
 ان درادی ان آس
رآن  و به ان
انهادر داس ار ا
مانند ان ر ادیان
 ن ای ه ت ا داه
 دمتای  ن و 
دهند. رابطهرانشانم

ا ری تهنرت اه ور به برایدی
 ان ابآس  ی تا ر س بهاندازهت
 ور تواند ن هدی ا تازآن اس
 ور.ن   ا ا رتوس ندم  ت
 ی تا ر س ربهت ش ب  وا اگر
 ابههنر دارندت ا ا ان ابآس
ربههنر ش ب  بر ریتمرد ا
از  ان ر   د ای اندتابه ا م
بر ان س  ا ازل وا ه ه ا آن
 رمس  رادآنن ا ادارد هات ام

 بههنردارند ا ا

ی رهن سا ـ    
 هدی ه انگون ه
 ا برایس توانای
 وی ه ام  رهن
را آموزههای ری از
از هنرن  ا ادب دارد
  مسا ای بازن ری
 توانای اه دم بازتول
رادارند. رهن ت سا

ی اجتماعی ـ  بسترسا  
از هدی ت راس با ونبرای تریای
ریاز ادهمو ال و   ا 
 ا ادب ود  سوبم م ا ا ر ن
در ات ت ماه رابر اه  ن
تواند هم ت نشاندادهاس تاری و
در اهمد وت ندان رههاینه راید ب
  ا ایا نندهه  ر ن الب
 ن انب ت ادیات برایای  ند
 مرا ای درراس ا ی ولو اید
یابد تن ر اری داب تا وم یا
 هتوانای اندادهاست نش ا ادب ه .ال
رادر ا ایا یه ولو اید ای ت
ه توانس دارد هایگوناگونادب
د. نندهآنبا  ان ش  دهنده ا ر
هما ه ا  ازای نای درآنم ا ادب
ه ت یاس ولو اید ی بردهای هار ب
 در  ا رابطههارابامس تری دی ن

 دارد ا ا

یت ال معن اد و انت ـ  ای  
  وی نویت رم هب وارهبات ه دی

 نوی م ا اد ای
 انت درانس ان ر
را داا ددراب ن  م
 وی ربت  ه و م
اید ن ا  ال  درای
  ا رابراین ا س
ربت  ردن  رامو
 ر دی ال به وی
 هس د م ب
ان هب ازد.ب هس و م
 دین  ا ادب  تر د
ری وگ  انسان د م  ریم بایادآ
انسان  درآرام ت تا از
 ردا ار   ادی هبن آنرا دارد

داند. ودم

ساسات و تکام آن در  ال ا ـ  انت  
جامعه

 ا ادب تهنر داس ویم ونتولس ل
 ا هیاارت اه هم س  زبان  مانندس
 ن ی ند ههس ام ت شر ه درن
 ا بهسوی آدم ر ت ر ه س
 ان ن ش ربه هبهت  ساس هرا
ده رانرس ا م هتری س بر  ری ب
 ر دردس ا ادب ههنر س دبه با

. رد گ رارم ر ا  رادنس ا

ربی فی و ت استگاه عا ـ    
 ا  دی ه دهدارد ون ای
 تری ا ودراب  ت اس رب ت
 هاست با اندره انس ه ریشههای
با ها دردر ماننددی ن ا ادب 
رابطه ا .در ند  ارم ربه ت ه ا
آنهادر ر ردمش ار  ا ادب  ردی دی
 انانسان ر ط ت  وا  بران
  ش  ربههای انت ادام ای ن ه
ه است ههایناب دنبهل رس ود

است. نآنهانام بد برایانسان

ـ  ا  
ه س ا ادب  تا نس درت
ور به ردا ی وددارد.ر  رد ی ر
  ا انادب رهرگونهرابطهم من
ند هر ا ندادب  انم ب است ا
داما هبا دا ونا تواندم م
ب ا برم رابطهمس ر ادتا ازای

است. ا
ویر ابت دمه ددرم ای ار اس
ود  آم ن  ا ان اب ریب ریان د
ی  ند  گونهابرازم راای ر ن ای
ود  را یا ابا نوان به
وندیا  هم وبنو ابهایا ندارد.

 ... ب  بد.ه
 ر  راا ا تادب ماه ردد ی ر
 رادب وایا رم بهتا طو م ند  م
اری اب ر رابان ا تادب در است

نتایج پیمایش ملی 
نهاد کتابخانه   های 
عمومی کشور در 

سال نشان می دهد؛ 
رمان و داستان 
با 58/6 درصد 
در صدر عالیق 
مطالعاتی مردم

قرار دارد
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بسیاری از آثار 
ادبی جهان مملو از 
آموزه   های اخالقی 

هستند که برخاسته 
از هیچ دین معینی 
نیستند هر چند که 

در ظاهر و شکل 
با اخالق دینی 

همسویند

 ی ولو یااید ا ایاهدا درراس
ارآنرا ا د ده رارم  موردبررس
آموزههای ا آندران انتوانای بهم
 ن دا ر  ی ولو یااید ا
هبشری ام در یمش ولو اید یای

داند. م
 ت باس ا بهم طو م و ردس ی ر
 ا ودنادب ب دا بودنیا ا
داند بم ا م ر ن هبهنو ابس را
 ودنا ب رنس تازت در
ت هنس است ت.ر هاس ریشهگر
 تنها راس مدن ا ا درا

. انسان

ادبیات  ■ از  مشــهور  برداشت    های 
دینی

ت بردا دین ا ازادب تا بردا
بر ن تم بردا دین ا نویازادب م
ود بر ن تم بردا دار رینندهدی آ
...  دین ا درادب ازدی انههای نش
 ا ادب ری برت ا ردهای ی هر از

است. دین
ادبیات تاریخی ■

 تری وم   دهتری
ه ت اس تای بردا
 ات ادب  دین  ا ادب
 هزندگ هب ت اس
 ان امام  ران ام
 ه رانم ره دیسان
 تهایدین 
 ر ردازد.ازه ب
 تاری انهای داس
 ا ادب ر تری م
وند.  سوبم م دین

ما ل ا ور ه ب اندین داس اما
 اس بهتاری انهمربو س ا ان داس
 ر دی ار به ازآناست ها ستب ن
ی همر هس اندیشه هب  ان هرداس
آرمان آنرابهی ارز ری وای م
ی ا بدهدیا تش ه م  ال ا 
 زندگ  بههس ال دی تو ر ن
ز انر هداس  است اندین داس د با
ه  تگرا ا ه  هتاری د با

 …  ت ی رم
ادبیات اخالقی  ■

 دین ا رازادب وردی تمش بردا
 ا اادب ر ت.اگرما اس ا ا ادب
 ن  ن  ری ت دین ا راادب ا
ودزیرابا واهدب ن مان  ام  ری ت
دیدگاههای  را راگ  و هبهم تو
آیا ها رب ن نس  مط ا م
 راا رادب ا ی ادگ توانبهس م
ر ا دا  بهراس د نام را یا
های اریازن ه ت توانیا رام ادب
توان رام ردین ا دا  د با ا
زیرا د ا رین درآن هازا ت یا

 ودیهردی رن ن
ه ت اس دین ا
دنبه اهراههایرس
 رااز دین ای
 سر تم ری  ا بها
سازد.ازسوی م م
 ارادب اریازآ ربس دی
وازآموزههای انم
ه ند هس  ا
 دی هازه اس بر
ند هر ند س ن ن م

سویند ه دین باا  اهر در
اما ردازند  ازدزدیم بهن هرد م
 ارز اندزیرای ا زیربنام  دربا
 ان ادییار ا ا ا ی وبراد
دنبه هارادررس های ریه دی داند م
شت ب  ال باریت ا  ن ی تدی

داند. م ا ن 
ادبیات معنوی  ■

ت بردا دین ا رازادب تدی بردا
هدر است نوی م ا ادب
ب ترت ود.بهای  م رمطر هایا سا
نویت هازم اری آ
هاندیا هگر ش سر
به ا ره ت ر م
نویرا تهایم ا س
توانند دم نن  ام ال
 ا ادب ر نوانهن به
وند.در  نویمطر م
ار اریازآ هبس  ال
 هازی اس بر ادب
 دگاهدین دی ر ت
نند  ان راال نوی م
 ن دین ا ادب 
ر ههایدی ن وندزیرابه  سوبم م
 و ا دین آی  مانندمناس زدی بر
 دین ا اد وههای   رس
اری هبس ور ان هاند.ه ردا ره 
 تر  ا وماال ه نوی ارم ازآ
 و باا ند ونازادیانگوناگونهس ناه
در ان  هادیان ی به ادیان اساس
به دین ا توانآنهاراادب ن ادند ت

رد. سابآ
مولف محور ■

 ات ادب را دین ا ادب ر دی ر ن

 مول هتوس داند م
د. دیدآمدهبا دار دی
 ا ادب ر ن درای
 ا ایادب دارانبه دی
هاند. رارگر  دین
ر م ار  ما
 ای  گوید م سویس
ریدن رایآ هب وی د
 ه ان وهایر تاب
ه ت اس ا در
 ه م  هنرمندبهدی
 اسرا بن و نادرستاست. رد انآ ای
 دیانتبودند اه د اب در
  ا  ا  س اازهنرهایت م

 رماندند  ب
موضوع محور ■

 ات ادب ر دی ازدیدگاه دین ا ادب
 ن ی د با آندین و مو ه ت اس
 ورا دس ادا ا دین ان م  و ا
را هایدین مناس ها آی ادا
 د.م با وایآندین م ود  ام
ه دا دین و مو ریادب تا اس

ایههای رن داماد با
د. با ه ندا  دین
ا ر وان ت ن 
 و مو ه را ات ادب
 ا ادب د با آندین
 م د. نام  دین
تهای از  ی
واند. ازب ن ان داس
  رس رای ب
اهیا ش رس به اد
 د بر ددراس مس
د بده ا ز 

ورها ش در واد  و ان هم  یاای
مانند دی بهی هایم رزم س
 د.ر با یامس م شورهایاس
دارد ا ا ات ادب ن هدر ت اس
 بهدی م اهر م رادب انا هار ه
ه اندیشهای ر ایههایا رن د ل  د با
 ا ر  ار ر راها ما ا ات درمنش
 د نندهبا  ت ر تهامو
 ددین ای ن امانهبهم ال  ردین
ا هدرآنهاتن  انهای ندمانندداس با
از ن ت اس اهربهدی وادهم ان در
ر ازت ل گوید م تس واند  م
  د اتول راهای رما ب ا  دین
از ات ادب ن ست. رین  ربهدین ت
ستدر ن ردین هازت اس هبر ا آن
ا تن ند  م سویه ی بادی ا ارت
آموزههای  وان ه وس   ا ط ا
ر تواندمن ن رد گ اریتم رابه دین

ود.  ناب رادب ا به
محتوا و شکل محور ■

برای دین و امو تن ر دی دربردا
 هس ستب ن ا  دین ا ادب هنر

 آنن ن زبانآی را وها ن 
 ر ن د.ای با هازدی گر بایدنش
ون ه ندان اندیش ریا هازن برگر
 وان  وام وماراس  ا بور و ت
 ان را های بارهس هدرای رهاست
اب هدر  ار بور و د.ت دارن

گوید م ن  د هنرم
را د هنرم ه ا ه ر انهن مور
ار به ه م و دمو ا ر دربارههرا
ا ههنراساس نند  م رامو  برند م
وان هب ت.برایآن اس  ور
ت س ن ا  د نام د م هنریرا
 نش ان ر هنراز و همو
وریآنهنر هبایدزبان ب د هبا گر

. دهد گواه انمن وده بر ن
ردین برت براسا

هایبر دم تواندم هم  امابردا
 دیدگاهای براسا دین ا تادب نا
است.در ردین ت بر ن دم الهبا م
 براسا رادب ا دین ا دیدگاهادب ای
د. تبا اس هایدین ارز  ردین ت
 ان  ال هت ریاست ت ردین ت
د هبا یر رانرا ام
ه ت س دین تردی
ر بات نش ب ن
 ا هت درن م
ابا اراتن دیدههایدن
ه نت ربهبد ت 
 ت ر س ت بر
 اساس ا ت ند  م

دارد.
 ات هادب ت اس ر
 ردین برت ن م
به گرایانه  ر ن
 ای ریه ن از دارد هس
ه ت آدم  ه رب ابرت هتن مدرن
را هس ا ادب ای ت راس داردبهد
بوده به هم  ال طر  براسا
است دیمش م  د دارایم است

ند.  رم س ت
انسان ال طر بر ن هم  ا ادب ای
ت رس دا  و دا  ود ران هازد 
 انهارابرایزندگ تواندانس تم اس
 س د نو ت ارازم هسر  ال
دمت  ی س  دالت  واه آزادی
دهد. ر ر  ند آماده ...است  به
انرا انس ام ت ایاس ه نان
 از ن ند دا ردنامر  م  ت
 دمتبه  ار ر  ...   زه ر

هاند. دانس ربان م ت ندبا دا
ری ا دین ا ادب دا تم بردا درای
 ت ردین ت ا هبراس است ادب
آموزههای را ا ام ندت  م
 ا دن اد س  ان انس ام درراهت

یاریرساند   ر آ
وداست. رنشریهمو درد مناب
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نگاهی به سینمای دینی و عاشورایی

باز هم محرم باز هم سینما 
باز هم دست های خالی

 فاطمه زارعی
 ال ت دس ورا ا   ر م بازه
راری ت ر  ه سو دان هم ا.ب ن س
 ررا رارم هت ه ای دان بازم است
 انهها ویرس ازس ا هس ه درای
  ههایدین ر ناسان ار  دان من
  اده ارگرن  ای ن س  رهن
ن و مس داریهنرمندان ب اری بههش
 درایا ت.هرسا ردهاس نهن زم درای
 ای ن ههایس یادندا ر م دهها
 رب ه ا    س  اما ا درباره
 انا درب ایسوگواریآن ه  ا م

. ن  اداریم ان رهای ارن ا
ه وددارد  موان  وام ه ا ا
ار  نوا ن ه اد  ایماسرا ن س
هااز در د ر ن دا ابا ر ب
آید رم گوید.بهن وران ا  رهن
 ن م تتاری ا  تی ساس
 ه  ان مس مرد ادا ا ر بربا
ود ن اب  درست نامههای دان
 ن و ویمس دیازس ارادهای 
ایت برای ای ن س  رهن مدیران
همند د د د هازهنرمندانم ان ه ه
 تری ازم ار آ دای انتول را ینه ه

د. نهبا زم اریدرای   ی د
 ه  ازایران س  دا اگرنه
یاراندر  س ب ه است ان مس
آنها و اه س ر هرم د با دل
   واهدای ن امادل ود
 ای ن رس ا البی رادر س دل

شد. ویرب هبهت ایس

شــعار های بی عمل و حمایت های  ■
زبانی

 تراه ا  توانای ن ا  باای
ود سازانبا ر ش هب رد ان
دان ن  ادا ا  اراد ب آن
ت سا ه ر  تدرای ال برای ای ت
وردسرد ندارند.بر ورای ا های
 ای ن نس و مس  رهن مدیران
 ر ب ی د تری ازم رابایدی
 و  ازاندرای س ردی دلس

هدر رادی با هنامناس دانست.موا
ند هس ای ن س  رهن مسندامور
ند  هرانابودم ان  م باهنرمندان
 ریبا ه برایادام رر دی

ماند. ن
 ردن ن راه ه ت ان م ای گاه
ویب هت اندازیدرمر ن س
 ه گاه رد گ م ور نامهها
زمان ه ارهایموا در د زمانتول
ر هایا ا س ران.درای ا  ای ن
ورا ا درباره های ه  اهدبودهای
 اما ده د تول  س  اما
ورد بر ده د ههایم ا س باه
  ا ت.ی هاس ر ن ور  وب
  ت ب ندسا از راننشدهیا ا
 و درآمدهاست.م ای بهن سرگردان
 ات تت ای  رانه ا ور در
داد ت رد گ ن ور ازآنها ا
نوبتهای ده دهن ای هاین ال س
براادا مط ه  بهه ه ای ن

ند.  ن
هبا گر ور ای ورده بر و م
 هب ان  تشوی ورای ا های
را گ اه بان  رایط  ن ست.در ن
ارگردانان  ار آ ای ان ت بهسرنو
 رهن ازمانهای س ادها ایتن از
  نند  دم ام ط  ای ن س
رابا ه واننده هب ت تاس س
 رند.ای ب ه  اد وانها ش
در د ه  ازان س ه است ال در
 وردها ابر ب گاه ارند گ راهم ای
اران ه انهبر رمن رهای ارن ا
 بهر ر ا ات باای ند ههس موا وده
 بری  ایمال ایته هبا وند  م
ازند.در س م  ل اید ه ا ب
 دا انبهم ارگردان  رایط  ن
 ازهرد ه و انس ده ورده ن آ
 وند  هم ادموا ان  ام ربانا س
از ه اای ا مانند. م ال ت دس
را ه ت واباس  هایب وا آنس
هارا ارز  هدی هدا وری ش در
 وایان ش تهااز وارهدر ه دارد

 ود  تم  ه م  رگاندین ب
ایتاز رای هایب برنام  ر  ه
ود رابطه درای های ت ا س
ه ایاین همندبه سازان  ندارد
 ادا موردان گاه وند  ان ش
رار ه ان ر ایب اندازیه ن س
ست ن تمش  اره ان رند گ م
. ن ار نه زم درای واه  همام
درباره های ر ها نران ندرس و مس
 امادر د زنن ارم آ تازای ای
هدر آن تبر ریدرس دی ا ات
از د.ی ا م ود  هم هاگ نران س
است ای م هایای راه تری م
 شوربه  رهن اه زیدس هر
از هدر ب نران هنهدرس اید درب

ود.  ا ان ا ایت ها  ای

لزوم شــناخت و پژوهــش برای  ■
فیلمنامه  هایی مناسب

 ب مناس وی نامه   دانم
د درتول ام نا ی د تری ازم ی
نهاست.باید زم هایماندگاردرای

وزه ه  هبا دا نامهنویسان
وببشناسند را هایتاری   درا
نامه  رابهی ونتاری وانندم تاب

نند.  دی ت و  اب
ه ت اس دری ورابه ا ه ا
رد. ورد ریباآنبر توانسرس ن
 ن ت ا بهل تبر اس م
ا ام ند با وب ان نامهنویس
ندیا ا ن ر هب اد ادآن بهاب مس
وب ورارا ا ه ا است م بال
ند. ا نان آ وب به امابادرا بشناسند
 ام  هبهم وانس ایایرانهنوزن ن س

برسد. و  درای ول  اب 
ه ی ادیبه ا ا یمس ردنر ار
 ر ط های مس ه م  دین مسا
  ه   ازبهت ن است سا
ه ارسا آ داد دارد.ت ناس ار
نه ادرزم ن درس ا ارت دهدرای
اداری  ن ه  ت  ه
  ار د ه م  هتاری ا به

تبودهاند.
ر ها ا س های دره دل بهه
 ا  در ت هایدرس نام ا ب
 س  اما ا  ورا ا ابدرباره
 ونه ن د ی   هبودهای موا
 ودندیا رن ش نامهها  با
 دند  دی ت هبه  نامههای
 ایدمو  هباید ور ندآن وانس ن
ببه ت ا هبا این ند. با
وبدر  د نامههایان از بر
ت ا برایس تو ه و  ای
ه رد ب  اه ود.اگردس  ن
ارا ن انس ول م نههنرمندان زم درای
 ا امورازل بهای مس نا آ ه و م
 ا ا اهدات  توان م د ن ون م

نمی توان این 
واقعیت را هم 
کتمان کرد که 

بیشتر فیلمسازان 
با وجود آن 

حب و ارادت و 
اعتقادات، چندان 

تمایلی برای 
فعالیت در عرصه 
ساخت فیلم های 
عاشورایی ندارند

هنـــر عاشورایی

54       |          سال هشتم   |       شماره  282   |       شنبه  10  مهــر    ماه1395 |



. نهبا زم درای وب

گرانی هزینه تولید  ■
 های  ن د هتول ین گرانبودنه
 است. ای  ر ش  دل ه
های ب ری ناز ها  های و ه این
ینه ه ن ن ایاین ه برای ل د
د ارب   راداه ارا درا وده  م
لت د ن رد.ه گ رارن ه ر  ای
 ه م  هایتاری ت ا برایس
راد رانها ارس بس ین دستبهگ
 ا هبهل اگران ن س هبر زند م
توانند م ند هس ارمس بس ن ت
 ند اربا آ دای ریبرایتول مو
ری راددی ا اب درم وند  درآنردم
 ا ابهل هآنه نند  م ی ای را
وانند هب د راندارن تای اب  ن ت
نند. ت وبمدیری ههارا ر  ای
های از ریبهبر سرس اه ن
  اهمرد درن ه ش وردهدرگ ست

است. مد گواهای وب دانبه من

قصور خود هنرمندان  ■
 و ادر ن اریس    وتاه
به ورامربو ا ه ا   ر هب اس
 بر ر ن هنو ددیاست م وام
ورا ا  رهن هنرمندانمابه ن و مس
اه ن تی ا  ه ام  رهن 
ازآن ش ب  ار ه ا م  اس س
نهراباید زم درای ام ازنا ش است.ب
ه ی ودهنرمندانبه اری   ور به

دانست. ادیمربو ا درب
 های ر اگران ن دس ت  و ود
ت ا ریبرایس ر   ز  ر از
ای ن وراست.درس ا  و بامو

 ا ان ه م  اردین رادی ایرانا
 ننده  رگر ارس ابهآ ابهم ام دادند
ند. ر های  ن  را بازاریس
 د ورهنرمندانم ت اس بدی
ر تب ال نهراهرابرای زم درای ارز

رد. واهد هبازتر ر  رتردرای مو
به را ا اری آ ن ت ا زمهس
اد ا ر با  در ور  ارز و مو
انه اس ازندگاناست.م ازسویس مرد
 اهال ویبر ازس واردم م ای
ه دهگر نادی رهن ن و مس هنر
ه دارد ایتاس ه این ود.  م
ت ال  ههایناسال ایماگر ن درس
را ل د انا ازام ش هب نند  م
 و ازاررابرایم ب اردارند درا
نند.  ام ودم ربزده   س
ارابهگونهای آنها رایط  ن در
 د ازم س  هی نند  ادارهم
ه ارا درس  ا ار واند ن ه م
 مش ودای با ا ند.تازهاگره
 ران درزمانا رابسازد ود 

ست شهبا درگ ند  دان  مناس
ود.  م بهر ر

 س  اما ا   رب ه ا به ردا
است تاری ر مس ر ر  ی
 مانندادب ان را های ورادر ا 
اری رس   اد  ازی ان  ار ای را ا
 ر هب اد  درای ن دارد.ه
اداردهنر ه  داری تهای
بهایشان انهایال نوانانس ابه ن س

ند. ه تو
رباید هن  رهن د نم و مس
ایتاز  ادی   م م با
ویری دنت ادینه نهن زم هنرمندان
ا ن س یون وی ورادرت ا  ا مس
 ر ا اری اهدآ نندتاما  راه را
 اردرای رگ ا دگار مان ان ش در
سازان  ت  .تشوی نهبا زم
ت ال ابرای ردن د د م د م
 رن ی دل اده ای سازان ارس 
ند  اگران ن انس م م ا 
ان ول هم است ان را ارهای ونهاز ن
 ا ان ا ارت تواننددرای م رهن

دهند.

ی ا ا ا  رس وا    رو 

روز واقعه  ■
ای ن رس ا ماندگارتری ه ا ز ر
ر ا های ت.ال وراس ا ه ا مادرباره
 ه نو ای ب را نامهآنراب ه
با ردازد  ن رب ت ا به مس
رهای ازا ار رگ تا ان ردنداس ویر ت
 ورای ا  رهن    س  اما ا
گوید. م تگوی   ت در
 ران ن وان  دا از ای ر ه ا ز ر
ریان در ا ردهاست آ هتازهاس است
 ندای رزید د ه ودبارا  س ر
واند.  رام اری رابهی ها نود  م
 رب ابانهاراتا نداب ای ا بهدن دا
ر ه رسد م رب به ا سران تازد م
  درای و دنمس وراست. ا ز ر
 ا ا ر  رده ا هراای را ن
 های د ر ا  دا  درن نورین
 ازبازیهایبهیادماندن ی رین آ ن
ود.  وبم س ایایرانم ن درس ا
 ای دمش ش  ام ان ا
ده  ناه  س  دی م
ر رزازدی ا ش  د م رآبادی

ند. هس  رانای بازی

رستاخیز ■
ای ن هایس  تری ازم ا رس
ه است  س  اما ا ایراندرباره
 بهای یدریا ی رب سر یهدید اززا
ا در ها سا ود.ای  اردم ه ا
 شنواره  م د  درس ی در

ت راهدا رابهه هایم ن ا ر
ت ازهندادهاس ا وا ان ه 
 آ ود.آر ران زمانا تاای
رهاد  رازی ور  س  دیان  باب
از ورسر وریا   راهان  ای  ان ا

ند. هس  رانای هبازی

سفیر  ■
  ال رز ری  ارگردان به ر س
هبه ت ایماس ن س  س ن
  ردازد.درای  ورام ا رای ما
ون  ران بازی د د تول  هسا
  م ا  ان ری رز رام
 م ومر  ا رندن ا ا  ان شوای

ند. ردا این بهای مط

عصر روز دهم ■
زنده یاد رســول مالقلی پور در سال 1385 
قصد داشت »عصر روز دهم« را کارگردانی 
کنــد و پیــش تولیــد فیلــم و بازدید از 
لوکیشن  ها را هم آغاز کرده بود که عمرش 
به سر رسید و فرصت ســاخت این فیلم را 
پیدا نکرد. کار او نیمه تمام ر ها شد تا اینکه 
پس از مدتی منوچهر محمدی، تهیه کننده 
فیلم، مجتبی راعــی را به عنوان کارگردان 
این فیلم ســینمایی انتخاب کــرد و این 
کارگردان با حضــور بازیگرانی چون هانیه 
توسلی، آفرین عبیســی، احمد مهران فر و 
ســلیمه رنگزن این اثر عاشورایی معاصر را 

به سرانجام رساند. 

دلشکسته ■
ه  ت ی ر ه ا س ه س دلش
ه گر وانراازد سری  ر د دلدادگ
 شد  ویرم هبهت ام اد م  م
 دا ابا ش به ه امادرادامهه
 بوی  رن ن زم ش  ورد  گرهم
ا ب ن س اب رد. گ م ان آس
 ت ن ا ود م ری و ا ری  بادران
نند.  بازیم  درای ای  سر


شب دهم ■

ای ن ارس ارگردانآ  ه ور  ا
 هداردبهنا ارنام در  مت ا م
 درد ها ه ربااین ا .ای بده
 ا راند د  و ا ران درد  ط م
انههای نش ادها امان رد گ م د م
  سازباای  ورارادارد ا بارزیاز
  دا ابا ا ان وندم راری بر  رب
اد  اری دا  ری ارگ ای  یاران
ه  ه  رزمندههادری ارزان م
 ونهمو ن ر ا رانم ردرد دی با
هبرای د ده انم نش دهد هم ارا
 س  باما ایم توان هم ش ه
آموزههارا ت آمو ورانشست ا  

اربرد   به

تشویق و تجهیز 
فیلمسازان متعهد، 

محدود کردن 
فضا برای فعالیت 

فیلم فارسی سازان 
و ایجاد وفاق ملی 
میان سینماگران 

چند نمونه از کار های 
فراوانی است که 

متولیان فرهنگی 
می توانند انجام 

دهند
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عصر روز ده گفت وگو با مجتبی راعی، کارگردان 

دیگر تکلیفی برای ساخت 
فیلم جنگی ندارم

دفاع نتوانســت در همه وجــوه با زندگی 
مردم همگام باشــد. جنگ در همه وجوه 
در زندگی مردم ایران تاثیر خیلی عمیقی 
گذاشت که هرگز پاک نخواهد شد دیگر تا 
ابد جز حافظه جمعی ایرانیان خواهد بود. 
ولی این جنگ نتوانســت ثبت شود چون 
به  نظر من ســلیقه  هایی در سینما حاکم 
بود که تعریف مشــخصی بــرای خودش 
داشــت و منافع و دیدگاه خود را از سینما 

می خواست. 
لزوما این دیدگاه به سکان داران  ■

سینما باز می گردد؟ 
نه. مدیریت ســینما خــودش تحت تاثیر 
این دیدگاه تصمیــم می گیرد. یعنی مدیر 
سینما چه با ســینمای جنگ موافق باشد 
و چه مخالــف، نمی تواند صرفا براســاس 
موافقت یا مخالفت خود تصمیم بگیرد. او 
تحت تاثیر گروه هایی که در جامعه مرجع 
هســتند و نســبت به جنگ نظر و حرف 
دارند قرار می گیــرد. . حاال ما می توانیم در 
نگاه و تصمیمات این مدیر، مشــکلی را که 
داریم جست وجو کنیم. می توانیم عمیق تر 
نگاه کنیم و آن دیدگاهی که مدیر را وادار 
می کنید چنین تصمیمــی بگیرد  ـ  وگرنه 
دچار مشــکالت جدی خواهد شــد  ـ  آن 
دیــدگاه را نقد کنیم. گاهــی اصرار داریم 
نشــان دهیم که رزمنــدگان موجوداتی 
فوق العاده پاک و قدســی هســتند. وقتی 
کــه کمــال تبریزی،لیلی با من اســت  را 
ساخت، بسیار به آن حمله شد که رزمنده 
فیلم قدسی نیست. سال ها می گذرد و آن 
دیدگاه، این قضیه قداست را به  عنوان یک 
تابو جا انداخته اســت. بعد یک نفر می آید 
فیلمی می سازد و می گوید: بابا رزمندگان 
اصال جور دیگری بودند! فیلم او هم بسیار 
پرفروش و موفق می شود. برای این که دارد 
یک تابو را می شکند. ما تا کی می خواهیم 
تابو های ناشــی از ندانستن های مان ایجاد 
کنیم که هر وقت یک نفر یکی از این تابو ها 
را شکست، بســیار جلب توجه کند. خود 
این فضا اجازه نمی دهد یک فضای واقعی 
دفاع مقــدس آنچنان کــه در زندگی همه 

مردم ایران تاثیر داشت به  وجود بیاید.
اگر بخواهیم این طور نگاه کنیم  ■

دریچه تحلیــل و درام پردازی از 
جنگ سلب می شــود، شما قبول 
داریــد که دیدگاه هــای مختلف 
درباره آدم هــای متکثر حاضر در 

عرصه دفاع فیلم بسازنند؟ 
نه این نگرش ها مختلف کــه هیچ متکثر 
هم نیست. وقتی می گویید مختلف، یعنی 
دیدگاه هــای مختلــف و آدم  های مختلف 
وجــود دارد که ایــن دیدگاه های مختلف 
می توانند فیلم شان را بسازند. نه. این گونه 
نیســت. یک دیدگاه جدی تری توانســته 
بگوید. دیــدگاه دفاع مقــدس را من باید 

می دانم که حرف سینمای دفاع  ■
که به میان می آید می جوشــید و 
می خروشید. این به جریان افتادن 
امواجی که درون شما جریان دارد 
مثل یــک موج بلند هیــچ گاه به 
ساحل و موج شکنی نمی رسد، این 
نگاه متعصبانه خروشنده در وجود 
شما زمینه ای اســت برای این که 
به سیاق  بپرسم استاد گرامی من 
شمس و موالنا پاسخم را ندهید 
چرا سینمای دفاع که این قدر من و 
شما مشتاقش هستیم مهجور شده 
و با این که برایش جشنواره برگزار 

می کنند همچنان مهجور است؟ 
مردم از ســینما با مضمون دفاع بدشــان 
نمی آید، اصل اولی که باید درباره اش یقین 
داشته باشــیم همین اســت. دلیلش این 
است که وقتی جنســی بد عرضه می شود، 
دیگر با استقبال مواجه نمی شود. اگر یک 
بستنی فروش، بستنی خوبی به شما ندهد 
شــما هم کم کم دیگر به آنجا نمی روید از 
او بســتنی بخری. دلیلش این نیســت که 
از بســتنی بدتان می اید. فیلــم دفاع هم 
همین طور اســت. تولیدات بــا مضامین 

 علیرضا پورصباغ
ه سـینمایی رسـول مالقلی پـور بود که قرار بـود آن را به  عصر روز ده آخرین پرو
شـت نابهنگام این کارگردان، ساخت  تهیه کنندگی منوچهر محمدی بسازد، اما با درگ
ار سینمایی که با نگاهی به حماسه  ار شد یکی از معدود آ این فیل به مجتبی راعی واگ
ر این فیل در  کربال و پیوندش با اتفاقات معاصر ساخته شده است لوکیشن  های مورد ن
شهر های کربال، نج و تهران است طر اولیه این فیل ابتدا توسط مرحوم مال قلی پور 
نگاشـته شـده بود که بعد از فوت وی، مجتبـی راعی دوبـاره نگارش فیل را براسـاس 
طرحی از داستان اولیه از سـر گرفت مجتبی راعی در سال  در اصفهان به دنیا آمد 
اتر دانشگاه هنر  راند او سپ وارد دانشـکده سینما ت و تحصیالت مقدماتی را آنجا گ
،  و  شد و در رشته کارگردانی سـینما فارغ التحصیل شد وی در سـال  های 
ت داوران جشـنواره فیل فجر در بخ مسابقه سینمای ایران  و هی و  ع
، سفر به هیدالو، صنوبر، جنگجوی پیروز، تولد ی پروانه،  ، عصر روز ده بوده است ترن

ار سینمایی بلند اوست  زال، جای امن، تونل، تابستان  و انسان و اسلحه از جمله آ
با راعی به مناسـبت پایان جشـنواره دفاع مقدس و به بهانه آخرین کار او که با نگاهی به 

: حماسه کربال ساخته شده است به گفت وگو نشسته ای
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تعریف کنم و نتیجه اش این چیزی شــده 
که االن در خصوص دفــاع مقدس ایجاد 
شده. البته اشاره می کنم رابطه خود دفاع 
مقدس و مــردم صد در صد اســت. همه 
در خانواده، اقوام، کوچه یا محله، شــهید 
دارند. چند تا کوچه به اســم شهداست؟ 
مردم در همان کوچه ها زندگی می کردند 
و این شــهدا را دیده بودند، همه از شهدا 
خاطــره دارند. هنــوز آن قدر نســل از ما 
نگذشــته که بگوییم آن هــا دیگر متعلق 
بــه تاریخ هســتند و دیگر کســی وجود 
ندارد که آن ها را بشناســد. هنــوز رفقا و 
برادران و مادران و خانــواده و اقوام آن ها 
زنده هســتند، پس چرا در سینما نیست؟ 
برای این که یک سلیقه ای که می توانسته 
و قدرت مدیریتی داشــته این ســلیقه را 
تحت تاثیر خود قرار داده، هرچه که هست 

نتیجه اش شده همین که می بینیم.
ولــی در مقابل این ســلیقه  ■

رادیکالی که به  زعم  ریشــه در 
فرهنگی  و  ســینمایی  مدیریت 
دارد، سلیقه رادیکال دیگری هم 
وجود دارد که وکیل مدافع صدام 
است و برای احیای حیثیت حزب 
بعث در نظام جمهوری اســالمی 
ایران فیلم می ســازد. شکستن 
تابوی دفاع به یــک امر مقدس 
بدل شده است تحلیل شما در این 

رابطه چیست؟ 
وقتی شــما تابــو ایجاد می کنیــد، نقطه 
مقابلش می شود تابو شــکنی. افراطی ها 
همیشــه باعــث می شــوند افراطی  های 
دیگری در مقابل خودشان شکل بگیرند. 
برای همین ما در ســینمای دفاع مقدس 
به عقالنیــت احتیاج داریم بایــد بتوانیم 
خیلــی عقالنــی و متعادل نــگاه کنیم و 
این گونه تعریفــش کنیم. بگوییــم ما از 
ســینمای دفاع مقدس چه می خواهیم؟ 
ما می خواهیم تصویرگــر رابطه بی نهایت 
عمیقی باشــیم که ملت ایران با این دفاع 
8 ســاله داشــته اند. ما این را از فیلم ساز 
می خواهیــم، امــا االن آن گروه هایی که 
می توانند تاثیــر بگذارند و فضا درســت 
کنند و تصمیــم بگیرند و نیــات خود را 
اجرا کنند آن ها این را از ســینمای دفاع 
مقــدس نمی خواهند. آن ها یک ســری 
منافع گروهی از بطن رویداد دفاع مطالبه 
می کنند و دلیلی که این ســینمای دفاع 
طی پروسه ای ده ســاله نتوانست خیلی 
موفق باشــد دقیقا به موضوع مورد اشاره 
بنده باز می گــردد. مردم همــه جور در 
جنگ بودند. همــه مردم بــه  گونه ای با 
جنگ ارتباط داشتند. کسی برایم خاطره 
تعریف می کرد که: »آن موقع من کوچک 
بودم و پدرم آن موقع پرورش اندام و بسیار 
قوی و درشــت هیکل بود. زمان بمباران 

بود. یک روز بمباران شــده بود من و پدر 
و مادرم که هر ســه خیلی ترسیده بودیم 
داشــتیم از منزل خارج می شــدیم که با 
چند جــوان خیلی الغر بســیجی مواجه 
شدیم که ایستاده بودند سر جاده و پست 
می دادنــد. من دیدم این پســر الغر اصال 
نترسیده ولی پدر من با این هیکل بزرگ 
که به  نظر من قوی تریــن آدم جهان بود، 
تا این حد رنگش پریده و ترســیده است. 
نگاهم ناگهان به مفاهیمی مثل شجاعت 
و... عوض شــد« همه مردم در لحظاتی از 
این جنگ، تجربیات غنی داشــتند. البته 
این هم بود که جنگ شــرایط ســختی 
را پدید مــی آورد که عــده ای در آن خرد 
می شوند و برخی در آن آب دیده می شوند. 
ما هــر دوی این مــوارد را داشــته ایم. به 
هرحــال ما نیــاز بــه آن نــگاه متعادل، 
غیرافراطی و عقالنی داریم اما اول باید این 
موضوع را مطرح کنم، از ســینمای جنگ 

چه می خواهیم. 
به  نظر من یکــی از مطالبات  ■

از »ســینمای دفــاع« مبتنی بر 
عقالنیتی که شــما اشاره کردید 
مخاطب است چون ذائقه مخاطب 
را از نگرش آپارتمانی و دعوا های 
کامــال  درام  و  و شــوهری  زن 
مخاطب  و  می کند  دور  کلیشه ای 
میزانسن وسترن را در یک فیلم 
جنگی از منظــر تکنیکال تجربه 
کند و از سوی دیگر در مقابل پرده 
سینما غرور ملی اش احیا می شود. 
به  نظــرم خیلی ســینمایی تر از 
حرف های سیاسی اســت که ما 

راجع به جنگ می زنیم. 
ببینیــد، االن اگــر وارد ایــن مقولــه 
بشــویم چندین مســأله قاطی می شود. 
دغدغه  هایی که در بین سینماگران رایج 
اســت این است که ســینما کم کم عزلت 
نشین می شــود. االن فیلم باید کمترین 
خرج را بردارد چون تولیــد فیلم به نوعی 
قمار اســت. نمی توانیــم تضمین بدهیم 
فالن فیلم را بســازیم و فالن مقدار حتما 

فــروش خواهد کــرد. یک قمار اســت و 
بهتر اســت که در یک قمار کــم ببازیم. 
حاال می گوییم ســه تا آدم و یک آپارتمان 
داشته باشیم که ریسک قمار پایین بیاید. 
بنابراین این موضوع دالیــل دیگری هم 
دارد. مگر می شــود یک موضوع اجتماعی 
را بــه  صــورت غیــر آپارتمانــی و کامال 
تکنیکال ســاخت؟ حتی برخی فیلم های 
آپارتمانی را می بینیم که از لحاظ تکنیکی 
بی نهایت ضعیف هستند. یعنی فتو رمان 
هســتند، اصال ســینما نیســتند. یعنی 
یک سری عکس هســتند از دیالوگ  هایی 
که آدم ها به هم می گویند. حتی اگر عکس 
ها را نبینی و فقط صدا ها را بشــنوی مثل 
یک » نمایشــنامه رادیویی« خواهد بود. 
اصال بهتر اســت بگویم مثل یک »متن« 
رادیویی است چون حتی نمایش رادیویی 
هم ویژگی  های خــودش را دارد. به  نظرم 
بیشتر واردش نشویم چون خیلی پیچیده 
می شــود. این ها همــه برای خودشــان 

مسائلی دارند. 
شــما بــا فیلم ضــد  جنگ  ■

موافقید؟ 
کشور ایران در طول 2500 سال تعدادی 
جنگ داشته اســت. وقتی آن ها را بررسی 
می کنید تقریبا هر 30 ســال یک جنگ 
می شــود. کشــوری که در طول 2500 
سال، هر 30 سال یک جنگ داشته، واقعا 
خیانــت می کند اگر بگویــد که جنگ بد 
اســت و اگر دفعه بعد جنگی شد کشورت 
را تقدیم کن و نجنگ چون جنگ بد است. 
در عین حال، تاریخ نشان می دهد حدود 
80 درصــد جنگ ها را، ما شــروع کننده 

نبوده ایم. 
سی صد ســال هم هست که به  ■

کشوری حمله نکردیم.  
االن ما نگران چه مســأله ای هســتیم که 
به علت آن نگرانی برویم سراغ فیلم هایی 
که بگوییم جنگ خیلی بد اســت. وقتی 
این حــرف را می زنم اصــال مقصودم این 
نیست که جنگ خیلی خوب است، زودتر 
اسلحه های مان را آماده کنیم و برویم یک 
جنگی درســت کنیم. من می گویم اصال 
مســأله ما این طور نبوده است. در آمریکا 
وقتی کوبریک فیلم ضد جنگ می سازد به 
این دلیل است چون آمریکا کشوری است 
که هر موقع خواست می تواند در هرکجای 
دنیا جنــگ راه بیندازد و ســریع برود و 
آدم ها را بکشــد. حاال اگــر هنرمند آن ها 
می گوید جنگ بد است ما به او می گوییم: 
»آفرین بگو بیشــتر بگو« اما کشور ما که 
سی صد سال اســت جنگی راه نینداخته 
من نمی فهمــم موضوع ایــن ضدجنگ 
سازی ها چیست؟ ولی در این که ما دوست 
داریم هیچ جنگی در جهــان اتفاق نیفتد 
و هیچ انسانی انسان دیگر را نکشد تردید 

نکنید. از ایــن نظر ما بیش از هر کشــور 
دیگری در جهان ضــد  جنگیم چون خدا 
در اسالم می گوید: »اگر یک آدم را بکشی 

گویی همه جهان را کشته ای نکش.«
با این تفسیر از نظر شما ساخت  ■

فیلم ضد جنگ محلــی از اعراب 
ندارد؟ 

من می گویم مفهوم ضد جنگ را باید خیلی 
دقیق معنا کنیم که یعنی چه؟ اگر جنگ ما 
را می گویند بسی در اشتباهند. خوب وقتی 
ســازمان ملل اعالم کرده مــا جنگ طلب 
نبودیم پس ضد  جنگ ساختن برای ایران 
چه معنایی دارد؟ مگر ما رفتیم بجنگیم که 
حاال به ملت بگوییم کار بد و سیاهی انجام 
شده است؟ ولی فیلمی که بگوید کال جنگ 
بد اســت اتفاقا چنین فیلمی خیلی عالی 
اســت و ما باید چنین فیلم هایی بسازیم. 
این که ما فیلم هایی بســازیم و بگوییم در 
ایران، جنگ بر علیه یک عده از مردم عمل 
کرد، متضررشــان کرد، نابودشان کرد و از 
این حرف هــا... در آن صورت اگر تعداد این 
فیلم ها زیاد شد و همه ســینمای جنگ، 
رنگ چنین فیلم هایی بــه خود گرفت، آیا 
این سینما درست است؟ فرض کنید االن 
همه فیلم ســاز ها اعالم کنند: آقا در ایران 
عده ای از جنگ متضرر شــدند، کشــته 
شدند، تکه تکه شدند و نابود شدند و... تماما 

گاهی اصرار داریم 
نشان دهیم که 

رزمندگان موجوداتی 
فوق العاده پاک و 
قدسی هستند. 
وقتی که کمال 

تبریزی، لیلی با من 
است  را ساخت، 

بسیار به آن حمله 
شدکه رزمنده فیلم 

قدسی نیست

ذرهبین
مردم از سـینما با مضمون دفاع  ■

بدشان نمی آید، اصل اولی که باید 
دربـاره اش یقین داشـته باشـیم 

همین است.
تولیـدات بـا مضامیـن دفـاع  ■

نتوانسـت در همه وجوه با زندگی 
مردم همگام باشد.

بـرای این که یک سـلیقه ای که  ■
می توانسـته و قـدرت مدیریتی 
داشـته این سـلیقه را تحت تاثیر 
خود قـرار داده، هرچه که هسـت 
نتیجه اش شده همین که می بینیم.

مـا در سـینمای دفـاع مقدس  ■
به عقالنیـت احتیاج داریـم باید 
بتوانیـم خیلی عقالنـی و متعادل 
نـگاه کنیـم و این گونـه تعریفش 

کنیم.
برخـی فیلم هـای آپارتمانی را  ■

می بینیـم کـه از لحـاظ تکنیکی 
بی نهایت ضعیف هسـتند. یعنی 
فتو رمان هسـتند، اصال سـینما 
نیسـتند. یعنی یک سری عکس 
هستند از دیالوگ  هایی که آدم ها 

به هم می گویند.
اهل کشـوری که در طول 2500  ■

سـال، هـر 30 سـال یـک جنگ 
داشـته، واقعا خیانت می کند اگر 

بگوید که جنگ بد است.
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این طور فیلم بســازیم یا 500 فیلم بسازیم 
که به مردم اعالم کند جنگ این طور چیزی 
است که همه ملت را نابود کرد و از بین برد 
و... آن وقت رای سازمان ملل را چه کنیم که 
می گوید صدام مقصــر بود که حمله کرد به 
ایران؟ برای همین من معتقدم باید تحلیل 
داشته باشیم که این جنگ با ملت ایران چه 
ارتباط هایی داشــت. این تحلیل باید همه  
جانبه باشد یک جانبش این است که جنگ 
خشونت و ضرر هایی داشته و عده ای را نابود 
کرده اســت. جوانب دیگری هم دارد مثل 
این که بگوییم ایــن جنگ، اولین جنگی در 
قرون معاصر بوده که در ایران صورت گرفته 
و یک وجب از خاک ایران طی آن، از دست 
نرفته است. باالخره توانسته ایم ایستادگی 
کنیم و بگوییم ما این خاک را دوست داریم 
و به شــما نمی دهیم. این که کار بدی نبوده 
اســت. این ایســتادگی هم قیمت داشته و 

قیمتش شهدا بوده اند. 
به هر حال این سینما با نواختن  ■

دهه شصت  مارش حماسی  همان 
و هفتاد مســیرش را طی می کرد، 
باالخــره برخی سیاســت ورزی 
فرهنگــی در دولــت اصالحات 
فانوس ســینمای حماسی جنگ 
را خاموش کرد و شعله عصیان گر 
ســینمای ضد  جنگ را سبب ساز 
شد. جناب راعی خاطرتان هست 
سیف  سینمایی  سازمان  دفترچه 
اهلل داد خدابیامرز در آن موقع به 
 صورت غیر رسمی اعالم کرده بود 
چون ما با کشــور عراق وارد صلح 
دیگر  فیلم جنگی  شدیم ساختن 

محلی از اعراب ندارد و این وقفه ای 
که دولت اصالحات، موجب پیداش 
دو نگــرش رادیکال نســبت به 

سینمای جنگ شد. 
من که از حرفم کوتــاه نمی آیم و همچنان 
مخالف سینمای ضد جنگ هستم اما آنچه 
را که سیف اهلل خدابیامرز گفت باید دوباره 
بازخوانی و تحلیــل کنیم. نکته مهم جنگ 
این بود که دو تــا ملت شــیعه در منطقه 
وجود دارد کــه شــیعیان در آن ها خیلی 
زیادند، عــراق و ایران. عــده ای در جهان 
تدابیری اندیشــیدند تا این دو ملت به  جان 
هم بیفتند و هشت سال با هم جنگیدند. من 
هم وقتی می بینم این همه کشــتار در بین 
دو ملت اتفاق افتاد با خودم می گویم کاش 
ما هم در جنگ بعد از آزادســازی خرمشهر 
مسیر دیگری را می رفتیم اما در عین حال 
ما می توانیم ســینمایی داشــته باشیم که 
بدمن  های کثیف و بی رحمی داشــته باشد 
که عراقی اند بــا قهرمانانی که محاســنی 
دارند و شال ســبزی به کمر و پیشانی بند و 
اهلل اکبر به زبان که آن ها را می کشــند. من 
یادم اســت که ســیف اله داد می گفت این 
دو ملت باید با هم همجواری کنند. باالخره 
باید با هم دوست شوند. نمی شود که تا روز 
قیامت همدیگر را بکشند. اگر بناست روزی 
این گونه شود ســینمای جنگ باید از این 
نگاه که خونخواران اهریمن پســتی وجود 
دارند که عربی حــرف می زننــد و عراقی 
هســتند و ما قهرمانانی داریم که محاسن 
بلندی دارند و پیشــانی بند دارند و آن ها را 
با اهلل اکبر می کشــند، واقعا ما این سینما را 
باید بعد از جنگ عوض کنیم. دیدگاه  های 
 تــازه در جنــگ بیاوریم این جفاســت به
سیف اهلل داد که دفترچه سازمان سینمای 
دوره ســیف اهلل را بهانه می کنیــد و جور 
دیگری که او نمی خواســت آن را تفســیر 
کنیــد. ســیف اله داد حتــی با خــود من 
بحث می کرد. می گفت تا کــی ما باید این 
اهریمن  های خونخوار وحشی را بکشیم؟ آیا 
نمی توانیم به جنگ جور دیگری نگاه کنیم؟ 
حرف ســیف اله داد این بود و به نظر من هم 

حرف درستی بود. 
شما آن نگرش را تایید می کنید  ■

درحالی که االن یــک نگاه موازی 
دیگر هم دارید کــه ضد جنگ را 

تایید نمی کنید. 
نگرش ســیف اله داد را تایید می کنم منتها 
این را هم می دانم کــه او هرگز نمی گفت 
دیگر فیلم جنگی نســازیم. هرگــز این را 
نمی گفــت. می گفت با نــگاه خالقانه و نو، 
فیلم های جنگی بســازیم. یادم هست در 
برخــی از فیلم هــای جنگی، نشــان داده 
می شد که عراقی ها بلند بلند می خندیدند 
چون مثال از خشونت لذت می بردند که آدم 
می کشند. من االن که به این سن رسیدم با 

خودم می گویم امکان ندارد همه عراقی ها 
این طور بوده باشند. خیلی ها با زور به جنگ 
آمده بودند، یــک عده ای هم بــا ما خوب 
نمی جنگیدند که ما پیروز می شدیم چون 
اعتقادی به آن جنگ نداشــتند. یک عده 
هم اعتقاد داشــتند و می جنگیدند. یعنی 
ما متاسفانه ملت چهل ســتون و بیستون 
هســتیم. یعنی یــک مدت چهل ســتون 
می شویم و یک مدت بیســتون. من اصرار 
می کنم کــه بیاییم و ببینیــم این جنگ با 
ملت ایران چه کرده اســت. خوب و بدش 
را جمع کنیم و تحلیل به دســت بیاوریم و 
اعالم کنیم فیلم هــای جنگی باید تابع این 
تحلیل متعادل باشــند. این که من فیلمی 
بدی بســازم و بگویم آقا همه چیز در این 
جنگ نابود شــد. در این صورت چه جوابی 
داریم به آن مردمــی بدهیم که می گویند: 
»آقا من در خانه ام نشســته بــودم دیدم 
عراقی ها وارد کوچه و محل مان شدند. چه 
باید می کردم؟ می نشســتم و اشغال شهر 
و خانه و کاشــانه مان را تماشــا می کردم؟ 
ترغیب کنم هر چه زودتر به تهران برسند؟ 
پس مجبورم با او مبارزه کنم او هم مقاومت 
می کنــد این وســط تیراندازی می شــود 

عده ای کشته می شوند و... « 
االن مطالبه نسل ما که فیلم های  ■

شما را با سن کم در سینما ها دیده 
است این است که این پختگی که 
در حاتمی کیا متجلی شده و قطعا 
در کمال تبریزی و راعی هم وجود 
و هم قطاران  دارد چرا دوســتان 
دهه شــصتی و از جمله خود شما 
تجربه تان را صرف ساخت فیلم های 

با مضمون دفاع نمی کنید. 
بگذارید موضوعی را در مورد فیلم »تونل« 
عرض کنم. یک آقایی که مســئول جایی 
بود، دستور داد حدود 12 دقیقه از بهترین 
و ملتهب ترین صحنه  های فیلم را در بیاوریم. 
به او گفتم: در این صورت فیلم بی خاصیتی 
خواهد شد. گفت: ما مســئولیت خودمان 
را انجام می دهیم. گفتم: شــما این طوری 
مســئولیت خود را انجام بدهید اما من اگر 
بدانم زمانی که فیلم جنگی می سازم کسی 

برای انجام مسئولیتش، بهترین قسمت  های 
فیلم را در می آورد من هم دیگر فیلم جنگی 
نخواهم ساخت. گفت: من وظیفه ام را انجام 
می دهم و این 12 دقیقــه را درخواهم آورد. 
گفتم: در این صورت ما ضرر می کنیم چون 
من جنگ رادیــده ام، لمس کرده ام و تجربه 
دارم اگر جوانی بعدا که دیگر جنگی وجود 
ندارد و صرفا با مطالعه و کتــاب خواندن و 
فیلم دیــدن بخواهد به تجارب من برســد 
خیلی متفاوت خواهد بود با کســانی که در 
محیط جنگ حضور واقعی داشتند. گفت: 
اصال مهم نیســت! او یکی از همان افرادی 
اســت که من می گویم دیدگاهی دارد که 
جنگ را با نگاه اختصاصی خودش می بیند. 
باالخره هم موفق شد که تمام 12 دقیقه را 
از فیلم من دربیاورد و من هم موفق شــدم 
به این حس برســم که دیگر تکلیفی برای 

ساخت فیلم جنگی ندارم. 
من با برخی تهیــه کننده  های  ■

دیگر هم صحبــت کرده ام. همه از 
این اعمال نظارت دولتی که سایه 
سنگینی بر سینمای دفاع مقدس 

انداخته گله می کنند. 
نگاهی که من گفتم، مربــوط به یک فرد 
اســت )نه نهاد( که در جنگ بودند و تلقی 
و انتظاراتی از جنگ دارند و آن ها معتقدند 
سینمای جنگ باید فقط همین طوری که 
ما می گوییم باشد. هیچ وقت هم یک فضای 
گفت وگوی صمیمانه و صادقانه فراهم نشد 
که ما این مسائل را بگوییم. سال  های سال 
پیش، من یک سناریویی برای جبهه جنگ 
جنوب نوشتم و مدیری از تهران نشست و 
گفت: »من سناریو را خوانده ام. این سناریو 
بسیار بســیار خطرناک اســت و ما هرگز 
اجازه ســاخته شــدنش را نخواهیم داد«. 
آن قدر تند حرف زد که من ترسیدم نکند 
ناخواســته مرتکب خیانت بزرگی شده ام. 
در همــان جلســه آقایی کــه در جنوب 
جنگیده بــود و اطالعــات عملیات جبهه 
جنوب بود در زمان جنگ، نشست و گفت: 
»خیلی از خاطرات من در این سناریو بود، 
خیلی برای من شــگفت انگیز بود، خیلی 
خوب بود، دست شما درد نکند و... » ما به 
آن مدیر و این مدیر نــگاه می کردیم! البته 
به هرحال نتوانستیم بسازیم چون نگاه آن 

سردار خیلی قدرتمندتر بود
اصیلی  ■ آدم  هــای  این که  مثل 

مثل شــما و حاتمی کیا و درویش 
و افخمی گویی جــزو غریبه  های 

جریان فرهنگی هستند!
کامــال همین طور اســت. االن کســانی 
آمده اند که دیگر مــا را راه نمی دهند. البته 
ما هم شاکی نیســتیم. ما راضی هستیم به 
رضای خدا. مــا کاری به کســی نداریم و 
مشــغول زندگــی خودمان هســتیم و از 

هیچک س هم طلب کار نیستیم 

االن فیلم باید 
کمترین خرج 

را بردارد چون 
خروجی فیلم اسیر 

احتماالت است. 
نمی توانیم تضمین 
بدهیم فالن فیلم 

را می سازیم و فالن 
مقدار حتما فروش 

خواهد کرد

ذرهبین
در آمریکا وقتـی کوبریک فیلم  ■

ضد  جنگ می سـازد به این دلیل 
اسـت چون آمریکا کشوری است 
که هر موقع خواسـت می تواند در 
هرکجای دنیا جنگ راه بیندازد و 

سریع برود و آدم ها را بکشد
نگـرش سـیف اهلل داد را تاییـد  ■

می کنم منتها این را هـم می دانم 
که او هرگز نمی گفـت دیگر فیلم 
جنگـی نسـازیم. هرگـز ایـن را 
نمی گفت. می گفت با نگاه خالقانه 

و نو، فیلم های جنگی بسازیم.
یک آقایـی که مسـئول جایی  ■

بود، دستور داد حدود 12 دقیقه از 
بهترین و ملتهب ترین صحنه  های 
فیلـم را در بیاوریـم. باالخره هم 
موفق شـد که تمام 12 دقیقه را از 
فیلم من دربیاورد و من هم موفق 
شـدم به این حس برسم که دیگر 
تکلیفی برای ساخت فیلم جنگی 

ندارم. 

هنـــر عاشورایی
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مسل تهوری

ان امام و  م بهعن رت امیر  را در غدیر  یات شریفشان جهت اتمام رســالت  های  م  در واپسین رو رامی اس پیامبر 
ی راه دیگری  ار بر ر لت آن ب د نگیرد اما با ر نگار به  اه  م نا هی رد تا معارف اس ی  د به تمام مسلمانان معر لیفه بعد ا 
لحت به آیین  ه به اجبار و م انی  ینهور لین شد و  یفه مکان جدایی  مت نکردند س یت پیامبر ر جهی به و تند و ت ر در پیش 
ه معارف  د  م  نگذشته ب لت پیامبر اع یادی ا ر ذاشتند سالهای  دند سن بنای انحراف را  رویده ب م  ش اس یات ب
ی  ل برای رسیدن به اهداف دنی ما و دنیا کام  ت  ر د  م غباری ا بدعتها و سنتهای ناپسند به  رانی اس رات ن ل و دست
ردند در این  فه می ل  ال را در  داهای م ی رع آور  اد ج دند و با ای ته ب د سا ه  ی اد مسلمانان را با د دین و دنیای آ
ری  دایند وقایع محرم سال  ه ی ب م نا و ا ران دینی غبار ا چهره اس یا ه در قامت ا م است  ان ق ر یفه ب ال نابسامان و دایند وقایع محرم سال ا ی ب م نا و ا ران دینی غبار ا چهره اس یا ه در قامت ا م است  ان ق ر یفه ب ال نابسامان و ا
ایشان با بذل  دی و باو ی ا یاران  روه اند اده و  ان ت سیدالشهدا  بههمراه  ر اه عشا قرار را میعاد یفه شد و عاش ه س می
ذاشتند  ار  ریت را برای همه تاری به یاد ی و  اد ات دادند و راه آ عی دین جدشان را ا انحراف و نیستی ن ر و  د تن رن ن 
اب  ران دینی با الهام ا  سر شهادت در م ل تاری بیدار ران دینی شدند در  ران و بیدار یا و برای همیشه سرسلسله جنبان ا

ند  مان قد علم  ت  اغ ار در برابر  ر ه با تاسی ا جد ب بت به پیر جماران رسید  یها و ناراستیها ایستادند تا ن
ت  یر بکشیم و سا ند ع و عش را به ت ام رساند پی را به ان سین  در عاشــ ه امام  در این پرونده در پی آنیم تا در بیان آن

داییم ر ب ترایی ب شیعیان را ا ا

عاشورا خ سر شهادت
ری بر آنچه در محرم سال 61 رفت گ



تازه ههایم گر ر ا رابم ودا
 ن ران اس راب ا ام ه ان مس
ریبا د ب مو ...بودند ان ایران
  ا ا اس س ه هایم گرای

رد. ب  م رهن
رار  هبدی و  ا ده ای هه گر

است
ال شیعیان 

 ان ربس یره ه نوب هاز  ای
ت به هآمدهبودند و به ای مش
 اس گرام و رس ا هدرزمان آن
یده گر بهاس   ر بهدست
ند.به دا های دتاگرای  بودند
درباره ون ماس ه دان هه ه ی
های  دان هه  د گوی آنهام
راد ا ود تواناب مند ر ن  م  ر ب
   ر ت انسرس آناز

بودند.
 ای  ویتری از ی ن ه
های ن در   ر  ام
دای ایاب زه هازر بود  
دا ور ر  هدرای و ری گ

ردند.
ردهبودند آ هاس  ایران ن اسرای
ه و هدر های ردیال ارن ه  ن ه
از بودند ر م را بهال یده امتگ ا

بودند. ههای هگر
نان سا سو ای ای ن واهدتاری بنابر
ه امان دادند م انتش هرا و
رادی دها ه ت رآناس  اب   م
ه  بودند همطر نوان هبه
 اس انس هآنها ب ودند ن دت

د. هبنا و  انمرت م
 ن  اهدی هم و ه ل ا ن ا .س
دتا آنها ب تر هبودند ادس
هبود. گر  طان   دنان راب ازا
 رب  ای ایر رادیازس ا امابهتدری
 هازد و ر یدند. گ ن درآنس
ه د  ش انم ارس  راب ا رها ت
 رموس ن   ام ربرا ه توانگر م
د. نام هد ردر ن انرا ارس   ا
 رهب انم درزم ری   ا درس
 ای داد هت هب تم داده ت ه
 هبودند ت هه ه و ر در سا
به رین دی ای دها د.ب اری ایهگ
ر دی رادری ای دنداما  هم و
ت ن اب ادر ا  ردند.ابراه  ا اد
 ا ا انشناس دگاهر هازدی و
 دای هایاب ا هرادرس و ت
د م ه ردانس ارن ه د د  تاس
ارن م ری ه ا درس ر استای
ر ارن ه د د  رب  ون ه ا با

دهاست.
ونبود. ارناه هبس و  ب تر

جریان شناسی جمعیتی کوفه
از زمان پیدای تا واقعه عاشورا

کوفه  شهری ناهمگون

ساکنین اولیه 
کوفه مجاهدین 

جنگ قادسیه 
بودند که ترکیب 

جمعیتی آن ها 
عمدتا از اعراب 

عدنانی و قحطانی 
شکل گرفته بود

 منصوره جالدتی
 هنش ری هرا و  ه ام امه
تبارزآنان دیرا بد  ای  ب
 ر انبا و ه یهای د.ر دانن م
ازآن  ند گر در ر ام
 م اما رگوار رزندب انبه انت
ندار بر دل ا اه هباس درموا
ت اهب ت. اناس و از تمرد هن 
ز ر  رب ه اد اندر و  ای  هب مر
 و ان  توگوی د ده وراسر ا
بدانها ند انبس امامان ربه ود
د ارزار دان م  اد راب درم
آناست اساس وا شاندند.س را اد
 ای انبا هم تا ههایمرد هدانس
رهای با اب آی دارد وان  ه تاری
 ن س تاری ندا بامس وم
باید آنم برایت ر ودداردیا
 ای ب تر ه و  هتاری ساب

رد. رارگ ه رموردمدا
راب ا ای ان درم اس ر .گس
ان ربس یره ه  ال  دنان
د  وببا ن  طان راب ا
ا ل رند ا ویمدینهب بهس انانر نومس
ر من ان رابتازهمس تا  و ه
 م ومتاس  تمر بهازدیاد

 ت ن زا ادر رازدی درا گردید
اد. ن ن به هر اریدرمدین  ب ر
ان رابتازهمس ازا ان اه تس ای
 ر  ره ره دادندتاازای دهتش
ه آن ه دهند ر راگس م هاس ام
رابا م هاس ام  در مدینه مش
شند. سامانب سر بهدستآمده نای
 رب ه درمنط اناس اه ورس
ان اه س یدا ارد ران راتوریای ام
 با م اس ا و ردر اندرگ مس
 هد  د. ان اه س سردگ ا
هبه منط ربدرای ان اه هس ت دریا
د بهس ادهاند ا ودگ   سردگ ا ا
 وال ادرآن وردادت دس ا  اب ب
اناندر انمس اس امت رابرایا ای
د د.س آنانسازگاربا ا هبام رد رب ن
ان یا ار  دب س ن ا  اب ب
مناسب ان ردنم دا رابرای ن  ب
دا  و ت س  ای ا  رد مامور
 دی درن  را نار هایدر ردنمنط
 اب دب س ت دا هنا و ه رهبود
دی تمس ورسا هدس ا ب ا 
 ه دا ای رگن ارن ه ه راداد
 انهای ا رازس دی ی مارهن دارا
در هرد ای د دبنا ورس هبهدس بود

شاخص حسینی
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اموی  ان ومت ه نابودند م بدی
ومت دار س د  ر  ند ندا و را
 رااما ر ام ر ویبودند.آنان
 ر ا تن ند دانس هن ا با ا
 ا ند.در ندا  م ا  ه را
دبه انم   اد  رهاما تاد
 ه  ا نای بهم امامتامامان
ان درم ر ات تن هبود ر ن
 ار  ارس ان ونس ه وا
هبود. گر  ال ام ر ا مال داد م
ه رزید ت اید هن ن هازای  اای
به ومن رال هباام را هر رنا در
ه رد  تم ب همس نوان 
 رن ایدی ان ر به  دند نام م
ه نان  دهاست  م ها نوان
ان اه وراس ا ز درر دا دالش س
ان س اب هآ نوانیا هرابا ام بن

رارداد. طاب مورد
 ابتاری  دد ریاندر  و رس
رده هآ و ان درمورد اس اس س
ندهبودند را  م ای استآنهادر
ه ند. رندا دی ادیبای ندانات 
 و  ا  ا ر های  ا برر
از ا دانم ن ا بود.ل ا برآنها
با اس س ا درمس  ودند رانن دی
باید ند دا نس راه ه  د ا
 دی در دا ررا  ریان

ردانست. ت  ار
 روادف

 ه د رببودن ارد ازه ههایت گر
یرهبه  ر م ا  ا و  ازت
سب ریبرای ش ب ان ری   سا
ه و م ند ا ن رب ههای در نای
راتوریایران رابدرام ا ال ا ا و
ان اببهمشامش بوی ا در دند
از ی ا  اد ر ری دهبود.ایناند رس
ان ازه وررساندهبودند ه ودبهمن
دند.  ا  هد ه وردتو دام اب
رب  وای   ای داد ببرت ترت بدی
نان هازسا دس د.ای ده ها و در
زی اند ما  نای سب ر ابه هتن و
 ر بهزیرب رد ه ت بنابرم بودند
 ده  ا هبراس ی ازآنر ند ر م
 ا س اگرا دند ن  ن دیدگاهدین
ای وندیا  وبهم م ن ردنددر  م
 ن ه ر اردندیام گ نن ر انهب از
هبسا  ردند  م تر ال رابهلطای
ه دند.آنان  م م دگاهد بهار
ردها ن ام درت هبود ازه انب داد ت
زی داماازر  انم ب زیادین نای
آنها هآمد منط بهای   هاما
 دل بهه دند  دا ن ر درگ

ند. دانس م  ارآ ب ودرا
 اشراف 

 ول م سران  ای سای هایازر
 ود  امنا هتن بودند و ز زراند

ردند.  م ا هایرال   وم ا ای ن
رادی ند.ا ومتامویرابطهدا آنهابا
 ر  یدب ی ا  ب ر ون ه
 رب  مس ب دا  ری  ب ر
 ومتامویان ره هدرد ...بودند د س
 ا تا مو  رمال هازن و در
هبرتری و  ای  راد ایرا تبهس نس
ویرا دالت ه ی ازآنر د هبودن یا
 اراباآ آ ند تا نوانبرن  بهه
ت ال م  ن الببهد  اب ب

ند. ردا  م
ار د 

ب م د م ب انم و از ا
بودند. را ان  ار ارینام هدارایا
ربه س ت اس س  دین ا آناندرمس
 ا رمان  ور بهدس ردند  رایم
 اب درم ا اس برای ادند ن ن
ابا ای ن د ن رارگر   ومن رال ام
 دا  ش ه از داما ریا س ی
ر ام ر  رزند  سر ه اب  ب
واندند.آنان را ود ا ب ن رابه
ه ام در م  ر  اننددم ه
 ر  د ن وریا  ز بر م اس
تراز ر انراب نهآن  هالس 
ا ل دانست ا  یه ا هایم واه زیاده
 ر  ت  دازت هب  ام هن
بارهبا د ن برای ر ن بهبس ت
 وار با ن دابه اب هبود انگر ام

ت. ردا
ور ونم تناه  ناس ریان
 ا  ا ا  اس س رای  بهت
اما ند  م ایانتو  ه و بر
آن رد رارگ ت ایدمورد هن های ن
ههای گر  ای ریت انا هدرم است
 گ ی های   وم  ا ت و
ه  ه بودهاست ر مش بارز
 گاهدری بگردیدآنهاه دهس وه ن

رند. رارن د م د ا 
 ه و درمورد نا م ایا ر ها .ن
ان و از ایا ادرر وددارد.ب ان و
هبر و ونتدر س ده د ت  ری ت

در دهاست داده مدینهتر ه م
انبهبدی و از ایا رازر هایدی دس
  ومن رال هام ا تاآن دهاست یاد
به  رمایند  هم ال ن ه ط در
 دید اران  ستدا د س دا
دا هبه  نا  نا  اران 
 ا هرابهدن اند ن   ان ش  س
 س دا به ارا شد داب هاست. دا
  نهمرااز س  ر بمرااز ا

 ردید... ر ش
ه ندن هارادر درن ا تای

رد  بررس و ست توان م
 م ا ردرم  ای رد ال م
ردهاند.دربرههای  ا ات گوناگون موا
ایت  ت ب اازاه آنه ازتاری
ودهای ترازرهن ر ار به ردهاند
ای درراس ردند ت ت  ومن رال ام
د  مو  اما ت ت ایت  ه
ت ر ا ستدهد.امادرا را نا
 رایمنویا ردآنهاازا ت    اما
 ازاندازهآنها ب سس   ر
زی ر  ا مو رد ر گ رازم
 ان رهنویس ت.س ا س راه را با
  سس برای ان را واهد اران ن تاری
ه  ام ههن ازآن ردهاند ر  اه
 ن هرابرای و  رد م   ر
یه ا رمودم  رد  د درمس
 آید م را تبهسوی بهسر ا  بااه
 دند طرب م مرد ت س ا ر ن
 ردند ان نندهایراب  یو نانم س
 ا ر هآیهاس  ال در ر ه تاآن
رهند تراس  رمود د وان  رام

ربهزیرآمد. ازمن  واربرد ر
ان و  ه ط در ر ام ر
نامد رگردانم س  و رادیمده راا
ند.ایشان س ن ا ات اب ی ر هبهه
از و ا دن هزندگ ...آیاب  رمایند  م
  ای آیابه  دهاید  را ر آ
 د هس واریرا  لت ندیبه سرب
ودتان  باد ن ارابه ت هر
ند ر  هایتانم ش  ن  م و د
 ان ریش از د هدرگردابمرگ  ای م
 نان س اس هاید.از گش مدهو وا
گویا وید  رگردانم س د مان درم
 ت  نوناست ار اگر بهای
  و  م گاهبرایم اه ندارید.
وانبر هب  ون اس  د س نانن ا
یاریدهندگان د با ن رد ه آنت
ود. دا  ا اا هبه د س ن
ان هساربان د هس ران امانند
ازسوی وندازسوی  هرگاه ند ا ن
 دا ای بهب س  وند  ندهم را ر دی
 ن  دنآت ه ر ابرایبرا
 ر ام نانبه د.د هس بدمردم
د ب د ن  رن ام  ل نند  هم
 ار   ت ابه  را رهایا 

 د ن  بن ا  یرند  انم ن
ادر  ل وابند  ان نان د
داسوگندآنها به د تهس واب
 ند با وبم ارندم گ ر ررا دی هی
 آت رسد م ان داسوگندبهگ به
 ود  گر همر ر م رد گ با ن
رزند از دنسرازبدن دا مانند اه

وید...  دام الب ابو
رزند اازیاری هنهتن بودند سان اینان
دند ش دست  م اما رگوار ب
دندبه ر ا ه ب ند ا اگ راتن ا
دهای برسانند. رابه اما یه ا رم ا
الد ون هه و  ای سای ر  را ازا
یهنامه ا انهبهم م س رسد م ب
 راا ودازا ت ا آنا  ند نو
 هتشوی و تبهسوی ر رابه ا رده
 دی ن هبهم ناندادند ا ردند
  س  اما وست واهند  بها دن
 اما ر د.ازای ر واینامههابا ازم
اد شن  یر اررادر اره   م
ه ه و  تمرد نو وب دانست.ی
 س  براما دند ن را اد شن  و
هرا آن  ههای  ردند آ و ه

بردند. ار به درآنبود
  ا س ر ردرم دی بهنو ا ات ای
.بار   ا درس رارگردید ت ن ه.
ردند انت د انبهزید و ر دی
راز ارن ه دایامر ددراب ن هر
 ا سران ل  ردند ت ب هباا و  اهال
ندبارهایبر د رتای م ند س ان
 ت اندان تبه اننس  ای  ب

زدند. ار
درباره نا هایم ا ر دی  دل
 د رده ترآ ه ور ان ه ان و
 م ه م  اس ههایس ودگر
ار ازآنهاا ه ت.گر راس  درای
نوان ربا دی ه گر ه دا ار
راه هه ام بابن ب   را ا
ان هدردایره  ا  د بودن
بودند اس هس ان ر ا دند گن م
 ونمال ده م  ال ان نه
 ان و  زیدب ان و  هب  ر ا
 بب   ار ت م یاسر ارب
 آنان. ا ام ه وس  ب مس اهر م
 س  اباما دربارها ددرت م
 ند  م س هت نددس رابه مرد 
 هد گر   اناما  ها گر
 یهبوده ا ام ارزهب ددم هدر  وار
را ا با ن د   م وناما
 هسو گر دهبودند   گردا ت دا
 ند گش م نای  ا هبهدن  اران 
 بودند وا ه  ان س  ار ه گر
ه آنها هن گر نند ه ند دانس ن
هبه نتو بد  ت ه بهان

ودبودند. سای ر تاب دی
 ا دن نویت م دا دناز ر  د

در میان اکثریت 
قبایل و گروه  های 

کوفی، تعصبات 
قومی و قبیله ای 

ویژگی بارز و 
مشترک بود و 

همین خصیصه 
نکوهیده سبب 

شد آن ها هیچ گاه 
در یک صف واحد 

و متحد قرار 
نگیرند
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های ا  هبا ت اس ر ازدی
از دهاست. ان و به را نا م
  وار داد ت ری ش ب   راناما د
انبود. و گریازآن ار ر انت ر
 هبودند ا ترارهاس ب آنهاداماناه
 وم ه برتریر  اه های بهارز
هبودند.در بازگش م ارهایاس برهن
طای   م اما وا ا  ا ا ای
بهمدینه د ش انب ا انرابهل و
 ای  س  اما اد داز بازگشت.ب
ریادامه ش ب د   د با رای ر س
زی اند ر  رهایدین با ری ت.ت یا
 دی ت ت اه بهر ای ت  گرای
برتری تمادی را نویبها تم را ا
    ام یربر ت اب ربهار
به  م هاس ام ه یدرر س
ردهبود. دا  ن ود ن ه و  همرد ی 
د ا بن  ایدا  ای  ن در
اب  م وید ب ای ا مه ه
 ه را ام ر  ه الش سای
ا تن  واندها ا تاان دا ازاب ت داس
ابها  درای  س  ازاما دی 

ر. ش دهنهب  ن
  مش ان و بر ا وی    د
های ا  ی هد ااز آنه من
ت. درموردآنهاس نا م ون گوناگ
رردرایران زیهایم ر  انبهدل و
 در ر ر رادیم ا رب ای آس
ارآمدهبودند. ب ر  اه البر  ا
رادی اراا دازهآنه ازان رب ر  ای
 هداد ردهبود ت هگوترب یا  ا گس
اربه رانا هد  انگاه ریاد
 رد.بهه  انم ههای واس  یر
دهد م گواه ن هبهر و  تاری دل
 ودند ن د  رن ن هاه رادی ا
دهدر ت ت وم ند توانس ن
ونهبارزی اریاسرن ند. هبا هدا و
ه وانستدرزمان هن انبود ال  ازای
ررادر  ومتای مدیدی مد د
ه است ال در ای د هبا اردا ا
ه ه ه  رهب ونم ردیه
ان سال واندهبود ند درت ر ا را ا د
ان و  دهان رد.ب ومت ه و بر سا
 دا  سر  مانندزیاد دربرابرامرای
 ب یوس   یوس ب ا  ن
 در ند درت  داران اس هس ر
 مط دند  وبم س م ر ب ا
ان بارهانش هبارها و  بودند.مرد را
ررا ش  ر زبانز  دادهبودندزبان
اد ددرار م باره ند.درای  ن
ان و طاببه  ر ام ر  و از
 م ه و  رد ایم د ن  م ن ن
رار  موردسرزن رآن  اراباموا
 وبدس با د ش بازسودین داد
 نشدید امس اما رد اراتادیب
را دراا د هبهآن  ه س به

باز رارداد رب ارامورد  نند  م
تواند هم ی ا ردید.تن ایتن ر ه
برای راستامام ش  ند  اراا

. انداز ودرابهسادن ا  ا
ریبود ه و د اره ها ور ان .ه
گوناگون  نو ابم ا  ای از ش م
انبودند. و از ه اگر انتن ه
ری  هراا و  و واه رادرا  ا
رابه ه ا اد ا ان  نامند م
هآنهارا درن نویسند انم ای
در رایندارند ا ه وانند  رادیم ا
ایت  و ه ند اهس  ب ه ایتگر ن
 ال دانرا م اه ن دهنداماسرب یاریم
ه  ای ارام ه  آیابهراس نند  م
 د اده رس   دا دالش بهسویس
ا هب و ردندبه ت واس در رت از
 ب ویرادره ومتام ومار تا
 ر ای ام  انبودند ا تن
 رب هدر ...  رب ب   ا  ب
 ند دهدا زیادرابر اهاب س رمانده
آیااینان رد  هم اها انسایرام درم
  س  ودندتااما آنن دادر ت
انرا رهای ش ه انند ش ب را رابه
ری ب رند نآ ر ب ا ازن ر ی بهر
 ه  و دس  را درانسابا
ه رده  ن  س  ازاما ای ر
 ا بال ت ان ما  وده رم  ر
دا آنها یه ا م اب رباال ت  دهل م
 را رابه زدهبودندتااما ودام  بهای
 برسانند. اد ابه درآن ده شان
ان  ادبهنا ا ا هات هآن راه

 د زده
 اس اس س ریاندرتاری  و رس
 س اس  اموی داستمور م
ه اندهند هرابهگونهاینش دارند
 ر دی ند.بهس س دن ایبه  اه
 د ندتاگناه هبرآنهس نان د
ان ده هرابر و  ایتمرد

ارند. ب
توان هران و ه ت بآناس مط ا
ان از ه ب د نام ر
هرابا و ه نان  هاند زیس هم و در

باید ن ایسه امویم ا   ان ره ب
ه نان اما د نام ری هرا و
ی ر بهه ن ایسه م ود هرابا و
 ای دانست ر هرا و توان ن
ودبه  انن ه است ال هدر ه
 اس هس   دت ه ه دس د
 ن از اس انس دند.  م س ت
 ل ردند  ام ر  دا دالش باس
 رب اربهسوی ومتامویآنانرابها
 تری و از آنهان داد تم ی
 ن ه ر ردندتاازم  ادهم تاس ر
  دا دالش باس ی یار ازر نند رار
ه بارهنو ریدرای یدند.ب گ ریم د
د  ادهم رس ر ارن باه رمانده است
د س راها ده رس م رب به اما
ت به ای ربود  ریا دن ار یا

تبود. بدانس درر راهتمرد
 رده بارهآ درای وا ارالط دینوریدرا
 راه راه رمانده زیاد اب
 و   اد رس  م رب زیادیبه
ب بهس ای دند رس م رب اهبه ازس
ا ل بود س با ن ااز راهتآنه
دند.امااز  دام اه ازس ه بازگش
 آنان ب دت   اد ها  آنر
 ر دنبا ن ااز تن ود رارن بر اما
ری .ب ردند  ام ا ای بهد  ره
ده  دب س و از را درانسابا

ه و ال اه نام ا انا  ند  م ن
 ان ال ولون ی ون ی ت  و لو
لون تن ا ا دا تیاا  ر ن
 ماازاهال و دادیاز ت نه ر ن
 ردند  ام د اده هایایس رازت هبر و
 هالس  س ودرابر زی ر  دایا
 دا نان اید بهآنهاگ رما ب ناز
 د ن رایاری دتاا آی ن های راازت
 ر  ا   دت ان ان اماداس
اریاز بس ریدارد.ا بویدی  رن
 س  اما اد   ن ان انگ
 رد.بهه  طورن ان  ه به
هرا اد ورا ا   ید ی رب ت
وست  بهاما ت یا و  ر در دی
ر  دایتم به مادر در  رد  ر 
ا  بهای من رد م ارای  رد  ن
ی ند از ی .گ ن ب هم بشود
 یرند.  ردیم ه ر هبرآنها
ت ا ازامورا ارادرب آنه ودگ

نون... ایرادیندارد.اماا ن
 تمرد دریا زیاد راب ویدی ازس
ت ریبهس هن س یاد ت ت ور به
 رامن تداب ند ر م  دا دالش س
 ور ر تتابهه رگر دیدیدرن
 س  انبهاما  وس  مان م
رگاهرا وردادتالش دس ر بشود.ازای
ردتا رامامور ری  ب ر  رده آماده
 ن ه ند.ا هبر ندبهن ادار را مرد
از س ندتا با ب وردادتامرا دس
ت گ رن ن ب د.به ری هن منط
ت طانهرامرا ط  ه ادس  هب تامنط
ت ابهس ازآن س ازهندهد ا ند
بود م انه ب های هب را د ازبر
ود  ال زیادبه وندند.اب ب بهاما سان
 ام ت ارد راب تتادیدهبان رهنو درب
 ا رد ور  س اگر ند  ر ن راههارا

ایند. رن رادس
 اد ن ه وس  ب مس اهر م بب
 هس ند انهس از ه ایندهگر ن
 ن وندند.ه انب  ندبهاما دا
 بن و  اهر م بب  گوید ریم ب
به ری ت بودند وال ان هدره اسدرا
اد انه م دا اه رداماس اری  ه
 ت اندا دای  اهاما س رازآنها ن
ه آن ا ران وندند.س ب ازهندادبهاما ا
 رب ه ا زمانبا ه انن از ه گر
دهبودند ده ش درزندانهایامویبهبند
دهبوده  اب ارب م ه هازآن

است.
ان ه  اه ای مردربرابرآناد را آ
رساندهاندباید اد ودامامانشانرابه
 ی د رس ر تدرلش اندا ا
آنها رد دا توان ن دت ه ر ن
ر ش ان ی یمو رر گاهب ه
ه  تاری ر ب در ا آناد دند. ش ن

اناست  

آیا به راستی 
صاحبان 18هزار 
امضا در نامه ای 

که به  سوی 
سیدالشهداء )ع( 

فرستاده شد 
و از حضرتش 

درخواست کردند 
به کوفه بیا تا طومار 
حکومت اموی را در 

هم بپیچیم، تنها 
شیعیان بودند؟
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در اینجا برای اثبات این ادعا الزم اســت به 
بیان شاخصه  های عشــق عقالنی بپردازیم 
تا روشن شود تمامی گریز ها از عقل و عشق 
عقالنی تنهــا به خاطر پیگیــری هوس  ها و 
خواهش  های نفسانی است که به هیچ وجه 
از ســوی عقل مورد تایید و پشتیبانی واقع 
نمی شــود. در این فرصت محــدود به بیان 
پنج شاخصه از شــاخصه  های عشق عقالنی 
می پردازیم که از دل آن ها می توان به ســایر 

شاخص  ها نیز دست یافت: 

الف. بینش افزایی 
یکی از مهم ترین ویژگی  های عشق عقالنی 
بصیرت افزایی و رشــد بینش افراد اســت؛ 
در برابر خواهش نفســانی که چشم و گوش 
انسان را بسته و طبق عبارت معروف »حبک 
الشی یعمی و یصم«. این مسئله در صحنه 

کربال به روشنی آشکار و هویداست. 
عشق یاران امام حسین )ع( به ایشان باعث 
شد نســبت به جامعه و جریانات پیرامونی 
خویش هم حســاس و کنجکاو، و هم آگاه 
و آشنا باشــند و هیچ گاه در آشوب زمانه گم 
نشــوند و فریب نخورند. برخالف عاشــقان 
هوسران که هیچ گاه درک و شعور مناسبی 
نســبت بــه روزگار و دوره و دوران خویش 
ندارند؛ گذشته از آنکه این مسئله اساسا برای 

آن ها هیچ اهمیتی ندارد. 

ب. جامعه نگری 
یکی دیگــر از ویژگی  های عشــق عقالنی، 
تمایل به جذب کردن دیگران به معشــوق 
است در برابر هوس  های نفسانی که عاشق، 
هیچ تمایلی به داشتن شریک و رقیب عشقی 
ندارد. در عشــق عقالنی، عاشق به دنبال آن 
اســت که دیگران را تا حد ممکن با معشوق 

خود آشنا کند و به وی برساند؛ همان گونه که 
در کربال شاهدیم. شهدای کربال بیش از آنکه 
به دنبال ریختن خون کوفیان باشند، به دنبال 
آشنا کردن و عاشــق کردن آن ها نسبت به 
امام حســین )ع( بودند تا اینکه شاید افراد 
بیشتری گرداگرد معشوق آن ها را بگیرد و در 
کنار آن ها از وی بهره مند شوند و سود ببرند. 

ج. اخالق مداری 
ویژگی سوم عشق عقالنی تالش در راه پاک 
بودن و پاک زیستن اســت، برخالف عشق 
نفسانی که از قانون »هدف وسیله را توجیه 
می کند« پیروی می کنــد. در صحنه کربال 
نیز عشق یاران امام حســین )ع( به ایشان 
هیچ گاه باعث ظلم و ســتم به دیگران نشد 
بلکه آن ها را وادار می کرد به حقوق دیگران 
احترام بگذارند و از حریم پاک زیســتی پا را 
فراتر ننهند. عشق عقالنی هیچ گاه در مسیر 
متهم یا کثیف کردن دیگران برای رسیدن 
به کام خود گام برنمی دارد. از همین روست 
که عشق عقالنی از اصول بسیار قوی اخالقی 

پیــروی می کند و هیچ گاه نگاه ســکوالر یا 
منفی به اخــالق و شــاخصه  های اخالقی 
ندارد و گزاره  های اخالقی را در جهت نیل به 

اهداف شیطانی خویش زیر سوال نمی برد. 

د. سازندگی و آبادانی 
ویژگی چهارم عشــق عقالنی نگاه ویژه به 
ســازندگی و آبادانی دنیای پیرامون است. 
عاشقی که عشق او از عقل برخاسته، از آنجا 
که به عشق حقیقی رســیده همه جا و همه 
کــس را در بهترین شــرایط و آرمانی ترین 
حاالت می پسندند. برخالف عشق نفسانی 
که حاضر اســت تمام دنیــا را ویرانه ببیند 
ولی او به عشق و مراد دل خویش برسد. در 
کربال نیز اصل قیام سیدالشهداء را رساندن 
انسان  ها به آن جهان زیبا و آرمانی تشکیل 
می داد ولی آنانی کــه در گرداب و منجالب 
عشق نفسانی اسیر بودند به چیزی جز خون 

قلب او نمی اندیشیدند. 

هـ. آینده نگری 
ویژگــی پنجم عشــق عقالنی، داشــتن 
چشم انداز روشــن برای تکامل و پیشرفت 
جامعه است. عاشــق عاقل، همان گونه که 
به دنبال سازندگی و آبادانی است، به دنبال 
آن است که این سازندگی، ادامه دار باشد و 
تا آنجا پیش برود که تمام دنیا را فرا بگیرد. 
این نگاه روبه جلو و آینده نگر ویژگی عاشق 
عاقل است وگرنه عاشــق هوسران چون در 
لحظه زندگی می کند هیــچ آینده ای ندارد 
تا نگاهی به آن داشــته باشــد. در جریان 
کربال نیز امام حســین )ع( در شام عاشورا 
به یاران خویش این بشــارت را داد که پس 
از گذشــت مدتی از شهادتشــان باز به این 
دنیا باز خواهند گشــت تا جهانی آباد و آزاد 
را پایه گذاری کنند و شــر و بدی را از ریشه 

بخشکانند. 
در مجموع با توجه به پنج شاخصه یاد شده، 
باید حساب عشق عقالنی را از هوسبازی  ها و 
کامرانی  هایی که به دروغ نام آن ها را عشــق 
گذاشــته و عقل را از درک عمــق آن عاجز 
می دانیم و از همین رو خود را مجاز به انجام 
هر کار نادرستی در راستای آن می دانیم، باید 
جدا کرد. عشق عقالنی، تمامی رفتارهایش 
برخاسته از عقل است و براساس دستور عقل 
صورت می گیــرد. همان گونه که در صحنه 
کربــال نیز هر آنچــه صــورت پذیرفت هم 
اقتضای عشق بود و هم حکم عقل. اگر خونی 
ریخته شــد و اگر پیکری تکه تکه شد و اگر 
لبی خشکید و ترک خورد و اگر... هم اقتضای 
عاشــقی بود و هــم حکم عقل؛ هم شــور 
شیدایی بود و هم سرســپردگی عقالنی. و 
این گونه است که به سادگی می توان قضاوت 
کرد آیا عشق ما و عاشقی ما و معشوق ما در 
جهت راست و درست است یا آنکه در بیراهه 

و وانفسای نفسانی سیر می کند 

پن شاخصه از عشق عقالنی

عاشورا جلوه عش عقالنی

شهدای کربال بیش 
از آنکه به دنبال 

ریختن خون 
کوفیان باشند، 

به دنبال آشنا 
کردن و عاشق 

کردن آن ها به امام 
حسین )ع( بودند 

تا اینکه شاید افراد 
بیشتری گرداگرد 

معشوق آن ها را 
بگیرد

 مجتبی رضایی
انسان معجونی است مرکب از عقل و قلب. 
عقل، به عنوان مرکز تصمیم گیری در انسان 
شــناخته می شــود و قلب به عنوان کانون 
احســاس و محبت که هر یــک پیامد های 
خاص خود را دارند. محصــول عمده عقل، 
تدبیر و تفکر و میوه قلب، عشق است. یکی 
آدمی را به وادی فلســفه می کشد و دیگری 
به وادی عرفان و شهود. اگر عقل به ریاست 
برسد، شــخص را تفکر محور و منطقی بار 
می آورد و اگر قلب غالب شــود، شخصیتی 
احساسی و عاشق خواهیم داشت. بنابراین 
آدمی برای رســیدن به کمــال و حقیقت 
زندگــی دو راه متفــاوت اما بــا یک مقصد 
مشترک دارد. با این حســاب، این  دو نیرو، 
امانتی خدادادی برای راهنمایی انســان به 
راه راست هســتند. نکته مهم در این زمینه 
آن است که همکاری و همراهی این  دو قوه 
با یکدیگر می تواند مســیر رسیدن انسان به 
هدف را بسیار هموارتر و در دسترس تر قرار 

دهد. 
ایــن نکتــه از آن جهت مهم اســت که در 
فهم عمومی جامعــه اینچنین جا افتاده که 
نوعی تناقض میان عقــل و قلب وجود دارد 
و این گونه اعتقــاد دارند که عقــل و قلب 
هیچ گاه زبان یکدیگــر را نمی فهمند و اگر 
کسی می خواهد به نوای قلب خویش گوش 
دهد و عاشق شود، باید عقل را ر ها کند و به 
امر و نهی او اعتنا نکنــد و در اصطالح رایج، 
»مجنون« و »دیوانه« شــود وگرنه هیچ گاه 

نخواهد توانست به مراد خویش برسد. 
این نگاه عامیانه حتی تــا حدودی به میان 
عارفان و شــاعران عارف مســلک نیز نفوذ 
کرده است؛ به گونه ای که یکی از مهم ترین 
نوش دارو ها در ادبیات آنــان »می« و »باده 
نــاب« و »ســاغر« و امثال آن اســت! که 
بهترین یــار و یاور قلب بــرای موفقیت در 
مســیر هســتند؛ همان گونه که در ادبیات 
هوس رانان، برای نجــات از مزاحمت  های 
عقل، راهی بهتر از توســل به مواد الکلی و 

مشروبات نیست! 
از نظر عموم جامعــه و نیز برخی از فضا های 
عرفانی، این نکته مورد غفلت واقع شده که 
عقل و قلب نه تنها هیچ گاه با یکدیگر تنافی 
ندارند بلکه دو بال یک انسان برای رسیدن 
به ســعادت و کامیابی و مقصــد نهایی وی 
هستند و آنچه با عقل در تضاد و ناسازگاری 
اســت، خواهش  ها و هوا های نفسانی است. 
اینجاســت که باید عقل را کنار گذاشت تا 
امکان رســیدن به کام دل و خواسته نفس 
فراهم شود. به نظر می رسد میان عقل و قلب 
هیچ گونه تضادی وجود ندارد و اساسا تکامل 
انســان در پرتو گره خوردن عقــل و قلب و 
منطق و عشق و تولید معجونی به نام عشق 
عقالنی یا منطق عاشــق است و اگر تضادی 
هســت عالمت و نشــانه خطا رفتن است. 

 63     |  w w w . p a n j e r e h w e e k l y . i r   |

شاخص حسینی

62       |          سال هشتم   |       شماره  282   |      شنبه  10  مهــر    ماه1395 |



 ای  دیبر بن ه نان ت. اس
  یاران یه ا م ط اس ه  د
ب بهس ن رد درن   اما
 اه  ا ت بر  دت  ام
 ه  اازی هبس ه نا م بود.بدی
 ندازی ویشا ر ن د  رب ره ت
به ای ند راردا  ه اب درم اندان

گشت. دهآنانبرم   ن ب
 بری ن م  س  دهیاراناما
ه بود.آنان وردین   ا س ا
را اما ند دانس رم   یدرابا ی
داد ب ا ود رابر تازا ا ا 
آنانبه ر ار از ای ردند  م
اد هبن آید برم ارباد  ا هن
  ر رم ب اناما ری
ار م ان ای  اددین ا واربود اس
 راددر ا ای اس س ری  گرای

بود. ام   را بندی
  ناره در ال   ن ربی ت ر
 آگاه براسا آناندرراه اد
نوی هم   ت نا  درست
ر ام د رزن ه تب نس و ود 
 ب هدر نان یبود.  هد 
دا داازتو به ردند  وراا ا ز ر

 سید محمود سامانی
  س  اراما ونب  ا در
دان ه ه ام از و  ا
ه ام   هبرسراس آن ه دا دین
ه نتو بد د ن تا ودرابرن آمدهب
ابنواده درر ود  ا اها ای به
 س ال دا ابا ر  ا و رس
 رادراهدا ر دندتاآن 
ورامر انابهمن هه  ا م نداس ب
ره ایس ا ر ازمن ن  ر بهم
 ا    اما  دا  و رس
ان انایش نند.درم اری ی ردهبود
از رد ارم ش ا ا انت ازم ان س
 نوب رب از ا رب  م ای
 زن موال ار ان ر ا م ال 
 ری  وان  ود  ا نس  مرد
ت ر  هایم از 
 ر ارآن  یاران ند.ای دا
آنتا را ها دادند ا راان رگ ارس
واره ایشانه نا ت دانهاس ا امت
 هدردنا ا  ت.درای بریادهاس
 ان ش ان  نو تری ا  ب
 اراناما تازی دال  ت درراه
 ای تا ت وستاس  و به س
وهای ال داد ت انای هازم
هبر ردند ربرآ اریس  ب ترب
شه برایه ه راردا  ندایتاری ب
 س اد انن ازایش دانند.هری ا
 ها رای وب ال  دن نش رامو
ند ههس ام  گرهایم شرها
اد ن ا ال ابوال ونه وانن ن به
 بب  داری ی  اداری
 وی ال ه وس  ب مس اهر م
وینادمان ال یدریا ی رب  ن سا
ر مس ب  ا نندگان توبه
ی دا ه ام ابو  ویرازداری ال
از تن ری ادآ بای اران ازگ وین ال

ند. هس ورا ا ز ردرر
ور  شرهایم از ورا ا ه ا در
شار ایندگانا ند.بایداینانراازن دا
 دس هدرراهم رد ارآ گوناگونبه
 ردند.ای ار ودراای ون  ه ا گ گا
رهای توانازمن رام اهراند دادبه ت

رد هبندی گوناگوندس
  نوب رب ر ازمن ان رای ازمن

 ر ر   ر  موال رب  ال
...  ا ردس  وان  ر  ر ا م ار ان

رد.  س ت
 رب دای ت هاه ت اس بدی
  هد رگ هدرب ب ت س دادن درت
 آنرادمرداناست ان یانس ا  ا
د. نوا باآنانه ت هبایدآنرادریا
 رمود دربارهایشان س  هاما  یاران
 ر ب وی اب راازا اب ا ه م
برتراز تر ران اندان  ه هتر ایس

. ندار سرا وی اندان
به رراههایمن هاگ رد ان بایدا
رگان ازب بر دهبود هنش بس رب
ا مس ودند درزندانن ار ونم ه
بودندبهمراتب ا ابام هدرر رادی ا
اید هن آن دادبودند. ت رازای ش ب
ودن دستن ی ه و  مرد ون ازناه
دارای  ر رب  بودزیراای ا ایشان
 رمومنان رام بهت  اس یتس مر
ور اهد  ازتاس  س ها
 ال   نوب رب از ا م ای
انان تازهمس  انازموال را داد بهت
  ودآمده به رای هبه هباتو بود
 ا انه درآس ه م  اس هایس ا ن
ر ش ودراب  ون ناه ای س  اما
ون  هاین ت را ت.ا ایانسا ن
رمومنان رام هدر ی هبه گ واد
انداریهدایت درس  س  اما
 ا دیازدن رهمن ودبرایب ه راد ا
ت گویس ومت اه بادس نوای ه
به مرد وس  مان رربوده دی راازی
ان از بر ا  دند.باای  اما
ودرااز راه ت ب اه ر بس م
ت   درراه ه داسا ریت ا

اهمیت شهدای 
کربال در تعداد 

نیست، بلکه در 
بزرگی هدف و 

صفات واالی 
انسانی آن 

رادمردان است که 
باید آن را دریافت

رت سیدالشهدا )ع( گونه شناسی یاران ح

عاشورا محک 
دینداران واقعی بود

 ار اسوههایای ند.ای ردا ان ار بهای
ردی ربه ایمن ه گ ی   ازا ام

ند. دا
 ر ب وی دا  هاییاراناما گ ی
 دا د د   بندگ  اد
 مواسا ار ای رمانبرداری  ت ا
ه ...از  ن ادهزیس س زهد
 هبایدسرمش انبود بارزایش ا
ت ردآناندرن ود. انها انس
 ا ها اندرر اید ابراز ورا ا
 ام  س  هاما انب اداریایش
هایشاناست. س هایبر گ ی گویای

از اراناما ی یاراناما دت  مو
 دا هبودنددرراه ری ش   هر
 ن م ای ردند ارگری ای ت ب اه
  ودآگاه  در ت نا بر
بود. س  ا م ت تبهمو نس
 ور اببا ان بای رب دای
 گا اد تبهسوی ا با انه ا
ورا ا ب نانآناندر ندازس بردا
اببا ان انه ا  سا وراا ا ز ر
توان تواندید.ن م وب وررابه
باآن ای از سان  راه هه ت یر
هایبوده ت مو ا براس ر
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 ر دهاستازای ت  اندرمناب  نا
ه نان راست ن از داب آمار
ر بهدی ها ازبن ت س و اگر
به رب دای داد ود.ت ه ا داا
ر مس ب ون  د رس رم ن
 ب هان ر ط ب ب دا  ی دا
 اد ورابه ا ز ازر ه هرا ر
 ود رارداده ارآنها در ن دند رس

د. واهدرس ر ن دادآنهابه ت


گونه شناســی یاران امام حسین  ■
)علیه السالم( به لحاظ سن:

ریبودند  رانر اینان پیران
 ردند  ادر را نایزندگ هم
ر ا ابس درر ن ی هزندگ ند یا
 وی ون در دن ن دان
 ارتنداز اینان وردناست.اسام ه و

اه  ار  ب ان
هاسدی وس  ب مس

ه ر  ب هان
اهراسدی. م بب 

را رب دای  ا ب انان ج
دهند. م وانانتش

ادار یاران درب ن ردسا ان و  د
 داری دران ان ود ره  ر
اند دا  تاب وم ندم س هبر
ه ان ی رب ری د ندر س ب
ر س ت ب ا ال ن ی رب  ود
د ان ود  ت.ای اس درستزندگ

 ارتنداز
ان ا ر ش هب  س ال ب دا
 ت راس ا  ا د دن م ات م
 ت وراآمدهاس ا  هدرزیار نان
 تبه ی رال ا لد  
 اد دربه هتشنهدردست دی
رادر ا ون  ان  اما د رس
رده ر  ر ش ودبا ه ری
 ن ا ا های رد.ال  بودندد
  ر راز  ر دا ه هست
ز هر د با ود ان ه ا د ربا ا
 هتاری بهنو ت دهاس ولد ورام ا
هدر ت اناس ه ر دا  وب ی
 رد ابتت موردا د ازم زآ ر

هاست. رارگر
هدید  ام یهن  س  ب دا

داناستبه ر سا دد در د
در ریادزد  برسرد است بر ا د
 س ال ب اس  د رس اد آنبه
 رب هدر   م راما رزنددی
اردهسالهبوده  ول به اله دهس س
ر  ر برادردی راهد یبهه ت. اس

اب درر دا 
ت. وردا  رب در رگوار ویب
 ول به دند د  رب در ن آند
 اب دب م ت رارگر اراسرا ردر
 دنگریه ن از ه   دب س
 اما اد اندر ود  ان زاریزن
 اد به  ار ه تزدهاز ش
از ه  ارین نادهان  ب ر د. رس
  دهبود ه ر اردم  در  اد

د. رس اد به مادر ش
یاران ناس تآمدهازگونه هبهدس ن

 ه آناست  س  اما
به ه ان ام  تاری و در
ر  هبا تبه تنس  ا ل
  س  هاما انگونه بودهاندزیراه
 الدیانون  وابال ام  رمود
. ارند  دینداران آزمای ا هن
برای وب  ورام ا مانند رگ هب ا
ا انتن ام بود.اماازای ا دینداران

نآمدند. ر ندب سرب ده
 ریانرادل  انی ر  ن اید ن
 ا بههن بایس تآندانست.ن ان بر
ار ایدان ن هایدین طرارز  سا ا
هدر تب رادا تودههایمرد راه ه
ان از ا براید رای ود   ور
 و م نا م ارگریدرراهدی ای اس

یابد. ودرام
سوز د ر آیندهن  ر انسانهایباب
  ایم ه انب درم ال دی
لوبه  ازهر ه ام ارگوناگون ش ا
 ر وددارندازای ار شت دادان ت
 ا شر  ه توانبهگر ران یاری
 رهن د اریدرب رد.سرمایهگ ر من
ه تواندن م شار ا ا برایت دت 
به ال نندگاندی د.یاری با ب

ندارد. ت ا ه گر
 د انبا درم ادا ایا ه  ام هن
 ه اب نداندرم ا ویش  ل ا بههن
  ن  ر  نسب سب  رند گ رارم
داری ر  ا تالش ت ا رت دی  م
رد. گ رارم  واه   ا ازآرمانه
ببه مط ای س  اما ا هدر نان

بود. سو م وب
 ن س ورای ا ماندگاری از 
ه درآناست شارم ا رین آ ن
ه ا ویدرآن بهن ه گر ه هر
 شان ارگاندر س ند دا ن
 زندگ انم درآس شان براینورا
ر مو مرد ش درهدایتب ده ود

بودهاند 

 واقعه بزرگی 
مانند عاشورا 

محک خوبی برای 
دینداران واقعی 

بود. اما از این 
امتحان تنها عده 

قلیلی سربلند 
بیرون آمدند

دایت ودرا  ما ان تا وی  ن
 ری تا ن  راهتوم ه  ن
ازتورا  دازندگ  وی تو ا ر

تگرداند. ز
 ان مور  س  اراناما دادی ت
دا دالش راهانس اراندربارهه ن م
داد ت رندارند.ای ن ا ات رب در
 ردهاند.بر ربر ن ا ت رااز
د  دی دادران ت ریای مانند
ر ن ن انآنها هدرم هاند ردانس ن
راز دهن ان    ا رزندانام از
 م ای راز دادیدی ت  ها بن
وب رآ  ماننداب ود.بر  دیدهم
ا ن ردهاند.اب ر ر ن دادرا ت ای
 ه  ش رن هدر رگان ازب
واره س  اده د را  اباما ا
 ویس دادازس ت د..ه دان م
هاست. رارگر د موردتای وزین  اب
 وام هدر  ن ر با ازاما ای ر
د راتای و  دهای  هن  ای ر
 ا ورتاهن مش ودیمور ند.مس  م
دادیارانآن ت رب در  ا ام ن
اده د  واره دس ان را  ر
ت. اس تن و  یدرای د. ن  رم

دارای نونن ا هه ور مش و اما
دادیاران هت ت تآناس اس ر
 هبه ربودند ن  رب در  اما
دند.  م س ادهت   واره س
 دای م  و همر  ر ب مور
 هدینوری ن ت.ابو یدهاس ررابرگ ن
رادارند. و  ای ن وارزم   وب ی
 تاما ازن تدرآ وانگ ایدب
 ر هآن ه اندیش دادیباای ت
ان ار ودبه ومت  بهتش مو
راه هدرب  ام هن ل ند وس  اما
 دند ن هرا و دهاز نن ران ارن ا
 وی  بهمو رده ن راه راه اما
ر تاآ دگان  ربا ا ند.ام بازگش
ه نان د داماندن دالش ابس درر
ن ا ر ورا ا ب تردید ب
رارها  س  اما س  ر
ت وانگ ایدب ه هآن رد.ن ن
 از ادرآ هبس  انبهاما وس
ر ن  ر ن ه ب بهتدری بودهاند
 ری هتاآ آنان ایان در دند رس
 ت ردند ت م ا م د هماندن ل
 ر ابآن ورادرر ا ز هر بودند.
 آمدند. نا اد  به بودند
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 ود  انا ام هتوان رازه مس تادرای
 ند.ازای  دا رانا ریازب وگ برای
اد  ارزه هم ر به نهاما ا د ر  ر
ه دازه توانستب م اما ود ن ریم ر
ازمدینه دنا  ار هبا  تهای ال م
 د رم  د درای ت گر ا هان م
  هد د  هم ش ان گ اماب اند ب

ت. یر  ن ا ان ا رسالتدین
 ن در  س  ا ام ی رر بهه
ه ام ای انه بن برای رایط
ار رگ ا  ر راگ  ا  دام بایستبها م
 وانآنراا ت ا بات یازید تم دس
دازآنبهگونهای وان ن ی ر ودتاه ن م
اه ن ر هازت ام  ه رد رهگ رب دی
ه ارهد.ال ت نوی م  بهدی تآم بد
امابه ال اه رن ت های ت ندا اید ن
اما ت هاس ام ه ان ه ه و نایت م
 امو ت ر ش هب ت یر باید
 اب رات س  ومتبااما  من اب ت
مداری سادبادی     دین ریانب
ند. دانس م نویتگرای م  واه  دی
ریان ه بود رگ ارب ردبس ا دس ای
ود  ای  تری تآنراازاساس امام

دانست. م
بار تاس  ای برایا ر
رد  تری و مس  ارتری ا ودراس

دانست م
 انان همس ام ری ره بههدایت م
 هدی سدان م ساد ه ه دای بر ا
. هتر ایس ران ازدی ردادهاند رات د
 رسالتال ای ا برایان س  اما
رماندار یدبه هی ادنام ازم دازآگاه ب
ازمدینهبهسوی انوادها راه ه مدینه
ارد ان  و زس درر رد ت ر ه م
اما اماند ارماهدرآن د د  د ه م
 ت هدریا ازآن ه ی  درهش
بارها ده بداده ترت ها های تو
اب د.ان  ار ه ازم  ا ا سا
 ش ب آگاه ودنو ها تا ای
دیبود. طری درباره داربهمرد هش
نه زم مرد وم  ا هبااس درم اما
 دین و د ا  رد آماده ا رابرای

رساند. و  ودرابها
 را  ا دبرای مس اسرزم اماتن
ت راردا ه ام اربن درا ا بودزیرا
داست  بهدل ن مدینه ه م از 
ر ازدی ببود نامناس ا برای ه م
برای ازن  ا نههایا زم و س

ود. ن راه  رسالتاما بس
از ر رانم دیازره ن ور
رد  انب انندس ه را در زماناما
ه ن بب  اهر م بب  ا
ان ال م توانست م داد  هب ا ر
ار ی د.بار ش راسامانب را 
آماده ام  را ان  ید آمدنی

 حمید احمدی
هانسانهای  ا  ودی ره گس
اب ای دا دالش س ر ه ی به ا
 ز ر ا ا ا  رای ندبهتناسب  م
البها ردتادر رارگ  وان موردباز مدا
ویانبرای  ه انهاینوبهه گ
 را  و ال وارزندگ رناه ودنمس

د. انبا برایراه
دا اد تاب اس ز  ر انهماهم درآس
مورد ر تب ن ایایای ز ان ن 
 طورت س رد.درای رارگ ی ا باز
 رای  ه ارازان تتابها برآناس
 ر  رسالتدین  اس س  ا ا

ود. ه وراردا ا  ر تب بهن

امام حسین )ع( و بحران حاکمیت  ■
سیاسی مسلمانان

یددر ی س اهربه ت  م داس ار ر
آنسان ودبود مش اناس سراسر
ند و  هم  نویسندگان اند ه
اندان وبرادرباره نامط ا ا بر
 انای توانندازب ن ازند انس ن اموی

 ید ی دا ا ل د.ا نن ودداری  ار گ
ران ازره ارت اریاز تا ب گر
ور دس ن یه ازاست. در ال م
برسانند. آنانرابه نا ام ور داددر
 ران ازب یدرابایدسرآ ی نشس رس به
ایر ه ه  م هاس ام ه ت دانس
های ام رد.  م ارا رات دین نوی م
 اس س ان ردهدرم رانگس ارب هد
 داما ازمندا ن گردد رهن   ا ا
ان ن ران ندانهره هو دی
 هامامتال ی به ه ام  دین  اس س

است.
ومت ر ا رانازا نههایب هزم گر
 ش استهای س گر یهبادر ا م
  طنتمور تبهس  دی ت
آن دای  ران ب زای ازبر اماآ ت گر
بر یددانست.ا تی ا  ر توان رام
 ومتیا داز ب یه ا هم تو
 تاما واهانب نامهای ا اباارس سری
 ا  واست در د.ای ود با س
ران ره ه ام یدبه هی ت اس اه ن

ت. دا دین

امام در پاسخ به 
مروان که از او 

خواسته بود با یزید 
بیعت کند، فرمود: 

»انا هلل و انا الیه 
راجعون. باید فاتحه 

اسالم را خواند، 
هنگامی که امت به 

حاکمی مثل یزید 
گرفتار شود«

ت عاشورا شرایط اجتماعی و سیاسی نه

اب سرزمین عرا  دلیل انت
برای قیام حسینی چه بود؟

 س  یدازسویاما تی ب یر
د ریان  ت ا  یر  ا در
ه ه انیا ای له بهمن ار آ دین
اله س ندی ردهای ا دس ا ه ت
به با بود.اما راس ام  انان مس
 ه تا هب  ازای آگاه له مس ای
واهد ادن انای  ی برای امن
ت گر رادر ن ارزه راهم رد
 نهآمد ارابه رآ    زیرا
 ت.اما س ان ارزهدر م ن هاما
 ن م مدینه ا یدبه ازنامهتندی
 دا به ش یا ازاما تگر برب
مرارها وگند داس به  رمود  ا  ب
 نها راازس ه  ردتا واهند ن

. رند نآ ر ب
ه تازآندارد ای  ا ام س ای
 ش دیبرای  ومتت
اگربناست ت.بنابرای هاس دا ر
ایت ر ر من ه هآ ام  بهای اما
اربندد ریبه ودبایدتدب ه ش  ندهد
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 مان ای   را ا و امان بودند را ا
بود. ا  دیدرراهای

 ومت ان ال م  هواداراناما ان
ران ازره رد  انب س درمن
 ا ا ا باتش ه و   ر ب
به  س  تاما ی بر ردهای گس
ه  ا ری ره تگر بهدس  را
 راندین ره ر ند.ازای راردا یدا ی
ددی نامههایم رد رارزیادم دازا ب
 را هبه ند واس  ازا ند نو بهاما
انب هاز  ردبرایای  انب اید.س ب
ازآنها نانیابد اداریآنانا   مرد

ت. انگر
رابه همس و  ا برایآمادهس اما
 اد رس ویآنها ودبهس از ایندگ ن
 مس اد ر ه هبود و وددرراه
 ازمانده باس ازآناما د. ن را
به ند ب م دار ت ر ازده د اه س
را ر  ی دهد اهم رماندهس یازده
 ارد گ نارم اهر م بب برای ن
دی بهز ر  رماندهای ه دارد م ا
ه اد  د.بنابرای واهد  بهمام
ردی رن آ ا  ازدیدگاهاما مس اد
 آنن ا ران هس ت یراس نابنا ا
دارد م ا ر ه نان  بود ر
  اد  اد ما ا ران س ر همس
 ای رمانر  ه و هبرای هر است اسار
 ن ه بداند رده  راه ماراه را بر
دهایاز ه بود دازای د.ب واهد ن

ند. بازگش دند دا  اناما ار
 ه و تبه ی ر درمس س  اما
 را ه ردرمنط دبه ر از
 رمانده زیادبه سربازاناب س بهن
ربهآن ند.  وردم یدبر ی رب
هماموریتداردآنها رد  ا ر
ربه با رد.اما ب دا د ن ه و رابه
رمانداد ود بهیاران رد ورد تندیبر
ر اما هآمدهاندبازگردند ری انمس ازه
ردند. ت ان تآنانم ازبازگش یاران
 ره ه و ه ب هازر  اما ا ران س
 دید دم مسد راهبازگشتران ت دا
 ن ناب رراهب اری تا باموا ار بهنا
 دا انامهایبه ان رازه ید. رابرگ
در دا ت. واس ور دس ازا ت نو
 ری تگ س س هبر ت نو اس

دآر. ر  ش  رادرسرزم ا
آن د ررس به دا هنامه  ام هن
 و م رب رادر راهان ه  ر
ربه ریدی ندیلش از ت. ا س
د رس رب به دن س رب  رمانده
رار ود  ام ره ا رادرم ر آن
 های ا ورام ا ز زمانتار داد.ازای
دگانآنها این ن د رس   اما ب
ور بهدس دا اه ت.س گر ور
اندان  اران ی  آبرابراما ا ران س ا
هدر  درمدت  س  ت.اما بس ا

 نران بارهاباس بود دا اه رهس ا م
 وی الت رس اه ای  ت  اندرز
 های اماباه ند ردا  ش ب بهآگاه
بابه ر م زده ر ون ار  ها ت
از ب   س  دناما رس اد
ایانآمد انانبه مس تری ا از ادت ه
رزند ا تن ان ود  اززنان اندانا 
رد درن اربود هب  اد س اما سرا
ید ومتی ند. ر بهاسار رنشد ا
 باای راست ایانما ورا ا ت ندا  م
  امو شه انبرایه ال هم ه دا ا
ان هبرای آن ا  د واهند راه ه
ار ورابس ا ه اد ه گر ریانامامت 
  درتاری ط طه امان ود هبارب اند
د ر ارم انانبه مس ه  رهن
 ر ام سنت ره س  اگراس ها
 ن ب ورابهم ا  ر است.ازای
 بد اس سازدرتاری رهن  بالنده ویا

ت. راریا اس گشت

اهداف نهضت امام حسین )ع( ■
  هاهدا بردنب راهبرای ری ب
 بررس ا  ت ایهرن هه ان
ریآن هایره ا  نان س دیدگاهها
ند  و در  س  است.اما ا
 در را به رب ت رین ماهره
ود  ا ه ان  بهاهدا و  ان ن

ت. ردا
اه هت ام  راا ن د ه اما
آن ا ه های ام  داند هم گش
ساد  د ن ام رازیر م اس ا اراا آ
ودبه وب تنامهم در ند.اما  م
را ن د هه ن د م برادر

دارد انم ب ن
رهسری  ر ر   واه ود ی ازر م
   وب آ اد س اد ورای یابهمن
ه ب گرد ن ار ریازمدینه س
است د امت ا ت ر  ازای هد
ر ازمن ن  ر هم امرب دار ت

. ن
 ا ب انانراس مس ساددرب  اما
 آنران ا راهن ه وددانس ت ن
ه ام را داند.اما انانم امورمس ا
  س  اما د سادی  ن ار د
 ای هرامنش ام بن ید تی ا  ا

به اس در داند.اما م اه ت اد س
 ند ت یدب هبودبای واس  هازا ان مر
ه ات ون.باید هرا اناال  انا  رمود
 ا هامتبه  ام هن واند را اس
 م ام  ر . ود ار یدگر ی م
ه ام نوی م  رهن ران ردرب دی
هاینابه ت م ول مس راب
 د  ه ام ان ن واه ت من ا
رسالت  هایدین ندیآنانبهارز ای

ند.  رم  انسان
 راا دین ب  امتاز ا راهن اما
ت ول مس و رس ازدی ه ام ت
 ریای ره ت هدای ران وی  ر ب

داند انهم  تا ن
ی ر به ه ام بن اینان د آگاهبا مرد
دای تاز ا ا دادهاند طانت از
نند  سادم ارا آ ردهاند انرارها ر
برای م نند...  ن  دال د به

. ارترین ا تس  رای ت
گری را ب اما رن درمواردیدی
ه امابایدتو رزد  دم ودتا ت ن
 وار ا  ا درادب ا ها ت دا
هازآموزههای برگر س  تاما ن
 وای ریم هبات است رآن   دین
تا ه ردیگر  طو ازس س وزهای
 ر ازای رد گ رام را ا ا  اس س
 اس س و در ط م  باا
 ت.بنابرای اس ا م ناس ه ام 
است ر   س  اما  ا
ه ام هدر  اه ت اد س هبا اب درم
 ازمندی هن امری ت دهاس ر راگ
 و ت وه با ت اس اساس دگرگون

واهدبود.  م ب ان ادی بن
 ه ام  اراها تن د ه هگ نان
ه امری ت اس دال  ب  از ا ن
واهد  ت اد ابا تن رای درآن
ه  ام هن ه و ر درمس ت.اما یا
 بهای گوید م ودس  ا ت درباره
 اد نندهس  آنراتام ه ردا  و مو
 ده هدگرگون ام  داند م رهای
هاند تبربس هار ارز  ا  دارز
اندهاست. تهماندهایازآنهان ی 
 ازبا ود  ن  دبه ن ب آیان
بر هموم است  ای ند س یگردانن ر
دابایداز درراه اد  ند دا با ا م
 بم س بهه نشاندهد ای ودت
گرانرا باس زندگ  اد س را مر
دهاند ا بردهدن .مرد ن ب تن ه
 ت.تازمان رزبانآنهاس س  دی
برزبان ت اس ارزندگ ااب هبرایآنه
 دند  هآزمای  اماه انند ر  م

. وند  م دینداران
 نا ه ام  اه بان ت درای اما
های ام د.ایشان ش  دم هرابهن ام
را اگرای دن رده ت هاش هبهارز را
یر نا ت مدارینشاندهاند ایدی به

 ازای ر اراه راتن اد  واند  م
 ا ر از باآگاه ند.ا  م بستا ب
 یاران  وی  اد ه ود  ا
تردیدی ه بودب اندان  ار اس
ر ه ا آن  هداد ادام بهراه

د. ن را مس اد
به ت درس در  باآگاه اما ا بههر
آمده  را ان ومت ت شایماه ا
در ر ردازد.  هم ام   دردی
شه هبرایه  دای ورابا ا گاه
انا ه د آگاهبا  ریادزد  د  درتاری
 ه ا گ راه رد مارابرس مایه ر  ای
لتازما در ه ه لت. ریا ش یا
 مومنان  رسول ند دا راست بهد
 ازت دادند ر ر همارا  ا های دام

. ارند ردنماب واریس به
 دا درراه دربارهمر رن دی ای در
 رزندانآد بر مر  رمایند  م اد
 راناست. انندگردنبندبرگردند ه
 د بر بدنهاازب تای راراس ه  ا
ود.ای ه ط ه ط دا هدرراه ر هب
د. ن ه ط ه ط  د مرادریاب رها ش

. ماند وارم اس د  اردی  اگرباای
امهای  ور اسهایر در ا سران اما
 اد بایارانبه د ر س دن نا
ند گر رابهاسار هاه  ال در د رس
 بهدمش س ه و به دا بهدربار
هر ن س ید ا ت امان یدبردند دی ن

ترگشت. مش تر ر زر ر

عاشورا جریان آرمانی و اعتقادی ■
ه  ن س ت ن ورا ا ه اس
 ت اس درتاری آرمان  دت یدادی ر
 وان اسه  نامه و س اسطوره ی
توانهر هم ت س ر ازه ت س ن
ا هر  ر اهرام هرم ورا ا زرا ر
 رت ر  ان ری  ت.ای دانس رب را
ت ان انس زمهمنط   ادیآرمان ا
 ر است.ازای دالتزیس  ریت با
ره س ادی ت ر  یای ا از ب
یاران   س  وناما  مردان ر ب
 هگا است ای رانه ودر ست  ا
انهای هانس انه   ر ادندرآن ن
 یر وررابرای تم  واه آزادی
  ای ه ایه ا  نوران ای آن
 ی ا باز سازد.ای ام م انسان راما
هاگر دیاست انم رسالتهرمس
دانه م ه ان ال  د ن ادیگا دان ب
 د واهدرس ت ر تم ا بهس د و ب
ه د واهد ب بهگونهایم انا

ت. واهدسا هن راری ا ای زی ه
ر نا  ایا ز ا ها وراباه ا  ر ازای
 ا رهت  مند ر ارن وانهایبس ش  آن
 اس   رهن  دین نوی م دن نا
  ه  ن  ت دهان ه است

رد  آ م رادر س

با روی کار آمدن 
یزید، شیعیان 

عراق کامال آماده 
اعترا بودند، 
اما نفوذ اشراف 
و قبایل مانعی 

جدی در راه این 
قیام بود
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اری آن در قیام  ها و مبارزات یرگ نق عاشورا و تا

بیداری شیعی پس از
واقعه عاشورا

هان! بپا خیزید و دســت به قبضه شمشیر 
ببرید! چه آن که خشم خدا را برانگیخته اید، 
و مادام که رضای خدا را به دست نیاورده اید، 
نباید به میان زنان و فرزندان خود باز گردید. 
خدا از شــما راضی نخواهد بود مگر آن که 

انتقام خون فرزند پیامبر را بگیرید. 
از مرگ نترسید! به خدا ســوگند هر کس 
از مرگ بترســد محکوم به شکست و ذلت 
اســت. باید مثل بنی اســرائیل باشید که 
موســی به آنان فرمود: شــما با گوســاله 
پرســتی، به خود ظلم کردیــد، اینک در 
پیشگاه آفریدگار خود توبه نمایید و خود را 

بکشید...«
سخنان ســلیمان به خوبی نشان می دهد 
آن ها استراتژی خاصی برای مبارزه نداشتند 
اال این که با بذل خون خود بخشیده شوند. 
از این رو مختار ثقفــی حاضر به هم کاری با 
توابین نشد و در نتیجه جماعت بسیاری از 
گرد آنان پراکنده و جدا شدند. توابین عامل 
اصلی فاجعه عاشــورا را حکومت بنی امیه 
می دانست و سپس کسانی که دست شان به 
خون سیدالشهداء و یاران با وفای شان آلوده 
شــده بود. بدین جهت ابتدا به  ســوی شام 
روانه شدند و در نظر داشتند پس از انتقام از 
بنی امیه، به  سراغ جنایت کاران کوفه بروند. 

جنبش توابین در سال شصت و یک هجری 
آغاز شــد و قریب به چهار سال در پی تهیه 
ساز و برگ نظامی بودند تا آن که شب جمعه 
پنجم ربیع الثانی سال 65 هجری نخستین 
شــعله قیام زبانه زد. در آن شــب، توابین 
با هم به  ســوی تربت پاک امام حسین )ع(

روانه شدند و همین که باالی قبر آن حضرت 
رســیدند، فریــادی از دل بــرآورده، عنان 
اختیار از کف دادند و این سخنان را با اشک 

دیدگان درهم آمیختند:
»پروردگارا! ما فرزند پیامبر را یاری نکردیم، 
گناهان گذشته ما را بیامرز و توبه ما را بپذیر، 
به روح حسین و یاران راســتین و شهید او 
رحمت فرســت، ما شــهادت می دهیم که 
بر همان عقیده هســتیم که حسین بر سر 
آن کشته شــد. پروردگارا! اگر گناهان ما را 
نیامرزی و به دیده رحمــت و عطوفت بر ما 

ننگری زیان کار و بدبخت خواهیم بود...«
پــس از آن توابیــن در ســرزمینی به نام 
عین الورده با سپاه شام، که فرماندهی آن ها 
را عبیداهلل بن زیاد به عهده داشت، روبه  رو 
شدند و پس از سه روز نبرد سخت، سرانجام 
شکست خوردند و سران انقالب به جز رفاعه 
به شهادت رسیدند و بقیه نیروهای شان به 
فرماندهی رفاعه بن شداد به کوفه بازگشتند 
و به هــواداران مختار کــه در کوفه فعالیت 

داشتند، پیوستند. 
قیام مختار ■

مختار بــن ابی عبید ثقفی در عــراق قیام 
کرد تا انتقام خون حســین )ع( را از قاتالن 
حضرتش بگیرد. وی در ایام واقعه عاشورا در 

قیام توابین ■
جنبش توابیــن نخســتین عکس العمل 
نسبت به شــهادت امام حســین )ع( بود. 
جماعتی از شیعیان که به  واسطه عدم یاری 
به پســر پیغمبر خود را سرزنش می کردند 
در منزل سلیمان بن صرد خزاعی گرد هم 
آمدند و هر یک داد ســخن ســر دادند و از 
کوتاهی خود در مقابل سیدالشهداء اظهار 
ندامت کردند. در پایان ســلیمان بن صرد 
خزاعی که به رهبری جمعیت برگزیده شده 

بود سخنانی بدین مضمون ایراد کرد:
»مــا در انتظار ورود خاندان پیامبر به ســر 
می بردیم و به آن ها وعده یــاری داده برای 
آمدن به عــراق تشویق شــان کردیم، ولی 
وقتی درخواســت ما عملی شــد و پســر 
پیامبر به ســرزمین ما آمد، سستی کردیم، 
ناتوانی پیشه ســاختیم و وقت را به امروز و 
فردا گذراندیم در انتظار حوادث نشستیم تا 

آن که پسر پیامبر کشته شد... 

جنبش توابین 
نخستین 

عکس العمل نسبت 
به شهادت امام 
حسین)ع( بود. 

جماعتی از شیعیان 
که به  سبب یاری 

نکردن پسر پیغمبر 
خود را سرزنش 

می کردند در منزل 
سلیمان بن صرد 
خزاعی گرد هم 

آمدند

 هات سپهر

تســلط و چیرگــی بنی امیه بــر جهان 
اسالم جامعه را به  ســمت و سوی انحطاط 
رهنمون می ســاخت. ارزش  هــای جامعه 
دینی رنــگ باخته و به ســوی قهقرا پیش 
می رفت. رویه اعقاب ابوســفیان در تقابل 
صریح و روشــن با ســنت پیامبر گرامی 
اسالم )ص( بود. مغیره می گوید به عملکرد 
معاویه اعتراض کردم و بدو گفتم تو حاکم 
سرزمین اسالم شده ای با بنی هاشم مدارا 
کن. اما معاویه با ترش رویی پاسخ داد نامی 
از خلفا باقی نمانده اما نام رسول روزی پنج 
بار به گوش می رسد، تا نام او را زیر پاهایم 
دفن نکنم دســت از کار نمی کشم. در این 
اثنا به غیر از اعتراض  هایی محدود هم چون 
حرکت حجــر بن عدی، دیگر مســلمانان 
هیچ گونــه اعتراض و گالیه ای نســبت به 
روند جاری نداشــتند. قیام سیدالشهداء 
)ع( و پیامد آن روشــنگری  های اســرای 
کاروان عاشــورا منجر به بیداری و حیات 
جامعه دینی در قرون آینده شــد. جامعه 
خموده و بی تفاوت یا هراسان از حکام جور 
و طاغوت به  واســطه قیام عاشــورا و خون 
سیدالشــهداء به بالندگی رسید. از همان 

سال 61 ه.ق تا زمان معاصر آزادی خواهان 
و غیرتمنــدان دینی بــا تأســی از واقعه 
عاشــورا به ندای امام حســین )ع( لبیک 
گفته اند. از نخستین جلوه  های این تحول 
مثبت، قیام و مخالفــت عبداهلل بن عفیف 
ازدی در کوفه بود. هنگامــی که ابن  زیاد 
نخســتین ســخنرانی پس از جنگ مبنی 
بر اعالم پیروزی خود را با دشــنام و ناسزا 
به امام حســین )ع( آغاز کرد، با مخالفت 
و اعتراض شــدید عبداهلل بــن عفیف که 
مردی نابینا بود، روبه  رو گردید. عبداهلل بن 
عفیف دشنام  هایی را که ابن زیاد به خاندان 
پیغمبر )ص( داده بود، بــدو و آن کس که 
او را به حکومت گمارده اســت برگرداند. 
پسر زیاد دســتور بازداشت او را صادر کرد. 
عبداهلل با شجاعت در برابر سربازان ابن زیاد 
مقاومت کرد ولی ســرانجام دستگیر شد و 

به شهادت رسید. 
مــرور قیام  هــا و مبــارزات انســان  های 
ســلیم النفس در مقاطع مختلف تاریخی 
موید نقــش عاشــورا و تاثیرگــذاری آن 
می باشــد. مطلــب پیــش رو به بررســی 
نمونه  هایی از نهضت  هــا و قیام  های جامعه 

اسالمی می پردازد. 
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زندان عبیداهلل بن  زیــاد بود و پس از حادثه 
عاشورا به  واســطه عبداهلل بن  عمر از زندان 
آزاد گردید و به طائف تبعید شــد. و پس از 
مدتی رهسپار مکه شد و با قیام عبداهلل بن  

زبیر هم کاری کرد. 
در ســال شــصت و چهار هجری و پس از 
مرگ یزید، رهســپار کوفه شد و مردم را به 
قیام علیه حاکم وقت تهییج کــرد. وی به 
کوفیان گفت ســلیمان در کار سیاســت و 
جنگ بینش درستی نداشت، بدین جهت 
شکســت خورد و نیز به آنان گفت پیش از 
هر کار باید کشندگان حسین )ع( را از میان 
برداشــت. مردم عراق که در ابتدای امر به 
سبب اصالحات اجتماعی و حمایت از موالی 
و همچنین گرفتن انتقام خون بنی هاشــم 
از امویان همراه عبداهلل بن زبیر شده بودند 
پس از چندی بــه  درســتی دریافتند که 
حکومت عبداهلل بن  زبیر تفاوتی با حکومت 
امویان ندارد از پســر زبیر ناامید شدند و به 

ندای مختار لبیک گفتند. 
مختار دعوت خود را وابســته به محمد بن  
حنفیه فرزنــد امیرمومنــان )ع(، معرفی 
کرد و همین مطلــب باعث اطمینان خاطر 
مردم به حرکت وی شــد. او شــعار خود را 
جمله یالثارات الحســین )پیش به  ســوی 
انتقام گیری خون حســین( قرار داد و این 
موضوع، عراقیان را به تامین اهداف خویش 

امیدوار می کرد. 
مختار، قاتالن امام حســین )ع( را ســخت 
مورد تعقیب قرار داد و به هالکت رســانید، 
به  طوری که ظرف یک روز دویست و هشتاد 
نفر از آنان را کشــت و خانه  های چند تن از 
ســران جنایت کاران را که فرار کرده بودند، 
ویران کرد. از جمله خانه محمد بن اشعث را 
تخریب کرد و دستور داد با مصالح آن، خانه 
حجر بن عدی شهید و یار جان باز علی )ع( 
را که توســط زیاد بن ابیه تخریب شده بود، 
بسازند. ســرانجام مصعب بن زبیر از جانب 
برادر خود عبداهلل با لشکری برای سرکوبی 
مختار عازم عراق شد، ســپاهیان مختار با 
پسر زبیر به جنگ پرداختند، اما در نهایت 

شکست خوردند و مختار کشته شد. 
قیام زید ■

زید بن علی )ع( برادر امام باقر )ع( از بزرگان 
و رجال با فضیلت بود که با مشــاهده ظلم و 
ســتم حکومت اموی عقیده داشــت باید 
با قیام مســلحانه، حکومت فاســد اموی را 

واژگون ساخت. 
زید بن علی پس از احضار به دمشــق، روانه 
کوفه شد. یوسف بن عمرو بدو نه تنها اجازه 
سکونت نداد حتی حاضر نشد زید را لختی 
در کوفه تحمل کند. زید به اجبار ره ســپار 
مدینه شد، اما در راه جماعتی از کوفیان گرد 
او را گرفتند و خواستار حضور وی در کوفه 
شــدند و وعده دادند در رکاب او با بنی امیه 

بجنگند. 

زید که سابقه بی وفایی و پیمان شکنی مردم 
عراق در زمان اجداد طاهرینش را فراموش 
نکرده بود، چندان به وعده  های آنان دل گرم 
نبود، ولی در اثر اصرار آنان از رفتن به مدینه 
صرفنظر کــرده به کوفه بازگشــت و مردم 
گروه گروه با او بیعــت نمودند به  طوری که 
فقط از اهل کوفه بیســت و پنــج هزار نفر 

آماده جنگ شدند. 
از سوی دیگر یوســف بن عمرو، جریان زید 
را مرتبا به هشــام گزارش می داد. هشام که 
از این امر به وحشــت افتاده بود، دستور داد 
یوسف بی درنگ به ســپاه زید حمله کند و 
آتش قیام را هر چه زودتر خاموش ســازد. 
نیرو های طرفین بســیج شــدند و جنگ 
ســختی در گرفت. زید با کمــال دالوری 
و رشــادت می جنگید و پیــروان خود را به 
ایستادگی و پایداری دعوت می کرد. اما در 
ادامه زید بر اثر اصابت تیری به پیشانی اش 

به شهادت رسید. 
یــاران زید پس از مشــاوره زیــاد تصمیم 
گرفتند جسد او را در بستر نهری که در آن 
حدود جاری بود، به خاک ســپرده و آب را 
روی آن جاری سازند تا ماموران هشام آن را 
سف یکی از مزدوران هشام  پیدا نکنند. مع ا
که ناظر دفن زید بود، جریان را به یوسف بن 
عمرو گزارش داد. به دســتور یوسف جسد 
زید را بیرون آورده سر او را از تن جدا کردند 
و بدنش را در کناســه کوفه به دار آویختند 
و تا چهار ســال باالی دار بود. آن گاه بدن او 
را از دار پایین آوردنــد و آن را آتش زدند و 

خاکسترش را به باد دادند! 
از مجموع روایات بعضــا متناقض پیرامون 
قیام زید محدثان و علمای شیعی استنباط 
می کنند که قیام زید مورد تایید امام صادق 

)ع( بوده است. امام رضا )ع( می فرمایند:
 پدرم، موســی بن جعفر، نقل کــرد که از 
پدرش جعفر بــن محمد شــنیده بود که 

می فرمود:
»... زید برای قیامش با من مشــورت کرد، 

من به او گفتم: عمو جان اگر دوســت داری 
که همان شــخص به دار آویخته در کناسه 
)کوفه( باشی، راه تو همین است، و موقعی 
که زید از حضور امام صادق )ع( بیرون رفت، 
امام فرمود: وای به حال کسی که ندای او را 

بشنود و به یاری او نشتابد«.
فاجعه خونین سرزمین فخ ■

فشــار ها و جنایات بنی العباس رجال آزاده 
و دلیر بنی هاشم را به ســتوه آورده، آن ها را 
به مقاومــت در برابر یورش  هــای پی درپی 
و خشونت آمیز حکومت ســتم گر عباسی 
واداشت. حسین صاحب فخ یکی از نوادگان 
امام حســن مجتبی )ع( بنای یک نهضت 
مقاومت در برابر حکومت عباسی را پی ریزی 

کرد. 
فرماندار مدینه که از مخالفان سرســخت 
خاندان رسالت بود برای خوش خدمتی به 
دستگاه خالفت عباســی هر روز به بهانه ای 
رجال و شــخصیت  های بزرگ هاشــمی را 
اذیــت و آزار می نمود. وی آن هــا را مجبور 
می ساخت هر روز در فرمانداری حاضر شده 
خود را معرفی نمایند. وی بزرگان بنی هاشم 
را ضامن حضور یکدیگر می کــرد و یکی را 
به علت غیبت دیگری مواخذه و بازداشــت 

می کرد. 
 یک روز حســین صاحب فــخ و یحیی بن 
عبداهلل را به  خاطر غیبت یکــی از بزرگان 
بنی هاشــم ســخت مواخذه کرد و آن ها را 
بازداشــت کرد. همین امــر موجب انفجار 
خشــم و انزجار هاشــمیان گردید و آتش 

جنگ را در مدینه شعله ور ساخت. 
حســین بن علی مشــهور بــه صاحب فخ 
بی دادگری  هــای هادی عباســی و حاکم 
دست نشــانده مدینه را تاب نیاورد و کاسه 
صبرش از این همه بی داد و ظلم لبریز شــد 
و قیامی را علیه حاکم عباسی پی ریزی کرد. 
قیام صاحــب فخ باعث تجمع بنی هاشــم 
پیرامــون وی گردید. آنان بــه مبارزه علیه 
حکومــت عباســی مبــادرت ورزیدند و 
طرفــداران هادی عباســی چــاره ای جز 
عقب نشینی نیافتند. یاران حسین بن علی 
در ایام حج به  ســوی مکه رهسپار شدند تا 
با اســتفاده از اجتماع مســلمانان در مکه 
دامنه نهضت را گسترش دهند. سپاه هادی 
عباسی و یاران حسین بن علی در سرزمین 
فخ به هــم برخوردند و جنگ ســختی در 
گرفت. در جریان جنگ، حسین و گروهی 
از رجال و بزرگان بنی هاشــم به شــهادت 
رســیدند و باقی ســپاه پراکنده شــدند و 
تعدادی نیز به اســارت به بغداد برده شدند 

و در آن جا به شهادت رسیدند. 
ار هبس ا  د ت تن س
انرابهدرد  ا ت د یبود ان
   را  درید هبه ا  رد.ای آ
 رمود  واد  اما د هاب ا هس بود
هایبرایما ا  ه رب ه ا از

ودهاست. ن ه ا تراز ر ب
ریان تدر داین ازاب  ا  اما
 د  س به ریآنبود گ

رمود
بازدر ل  د  واه د هتو گر
 مردم ه گر ای ابا و ار  اد
 ل نند  انم ارای ها ارند بد د
در م ادیندارند ا ان ای دربا
 ر دایب ارااز  ادا  ر راها ای

. واه  م
تدرشت اددا ها  ن اس هادی
ور  ر  ب موس اما ا رده

ت گ رده  دیدبه رات دارداما
به ب ا  س  داسوگند به
رده  ا  دم ربر  ب ورموس دس
شوای   ودهاستزیرااما ین ر  ازا
ر  ب موس  س اندان  ای
. ار رازندهب شداگرا دامراب ست. ن

ویانسر  م داس هب در بهتدری
ه و رایادر ند.ابوالس بردا ور به
ه  اه باهرس ریان رد.لش  ا
ردند  مارم دندآنراتار  م بهر ر
ارا آن دند رس هم ری بههر
رد هدرن ت اس ردند.ن  رم تس
ه ازیاران ارت ته یس ابوالسرایاد
ز تار ا ز هازر  ال در دند ه ش
د. ش ن و ازدهماه یب گردنزدن

ویان  انبود ان اه ای ه ره درب
ه وری ه ب ند رارگر ایت ورد م
 از  نوا ه رد.درم  ا زیدالنار
ده  هب  اس   مدا مدینه ی
ر  ا  انبودند ان به آنمای مرد
 ب ابراه ب س  ن   زیدب ب
 ن هسرزم داد. ر  ب س
به دا ا ان وی از هدرآنی ود ن

د. ردهبا انن اس د بر ور
د های ن  ا ه ا ی رر امابهه
ست ت ابهسر ب ا  ومتبن 
 تها ن تای س  ورد.  م
ری ره وبایددر س هاراازی ا
رد و ت س تها ن ای رمانده 
 یارانای داران ر ردر دی ر از

ران. ره
ادارایبرنامه تهانو ن رانای ره
در های نابسامان ودند ن ام  
 ا ر دی ر از ت وددا ارآنها
از ت ندا م اس درن ددر آنها
دامامانزمان وردتای م و تم  ای
ه یآن ند.امابههرر گر رارن ود
اریاز یریبس ر تتا هاس تو اب
 ا در م هایاس ا  ها ن
 ا از هم است ایاس دن م
 دا ابا ر  ت. ورابودهاس ا
 اب ا ود ون  باب  س ال
 ا ریترابرایت  راهآزادمردی یاران

ت   سا بشریر تاری

قیام  ها و 
جنبش  های 

ضد  حکومت 
بنی عباس بعضا به 

سرعت شکست 
می خورد. علل 

شکست این 
قیام  ها را از 

یک سو باید در 
ضعف فرماندهی 

جست وجو کرد و 
از طرف دیگر در 

طرف داران و یاران 
این رهبران.
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 سید مهدی سیدی
ا هنهتن راست ن هایب ا ورا ا
ار اد ام هدرت  ود  دهزمان د درم
ها مس تها م ام رایت ب  تاری
سازاست ورازندگ ا دارد. ا   در
ورا ا در ت ر  .ای ب ر
ر هگونهایمو تواندب هم ت هاس ن
ر رات مرد زندگ   رن توانا
هارابه آد زیس ا ل دهد و ت
سازد. دی ن آرمان  ان آس ات ل
رابه واه آرمان  و ش   اد  ر
 د با ری آ  ند  ری هات زندگ
ود  را ارهایا ر  رابهم مرد
 نا تواندم ورام ا اید. ن ا س

ند. ه ارا دیدیاززندگ  ری ت

روش  هایی برای مواجهه با عاشورا ■
  تاری ا ات ده دی ر بهتردیده
وهای ازبهال رهبردارین برایب ا ا
ورا ا د نوان ه ورددارد.گر بر
از تس برایسا ای ته ر
رهبرداریاز ب ل  دارد آدم زندگ
ازمنددردست تهابرایانسانن ر  ای
 ا ه ت.گر وهاس ال ها ر دا
ند سهتوان ن   س ال دا ابا
 را امهمرد  واندزندگ هب ت اس
ر انبایشانت از تو ری ن بد
ارد  مرد زندگ ان ن یههای در دهد

 ا ات هدرای تهاین ر  ل  ود
هاگر است س  رده گس  در آن
   نو ن ا هایآنا دا به
وا م ای سو .م های ادا ابهآنر
 وم ورام ا ه اب تواناز رام
مه رد.  تدر را  و م ا م
نوان ر ارم درنو ا در م

ند  م
نوان هآنرابه  ا تم وم امام
است نایای بهم یدها الهبرگ برایم نا
 ی دهاست  ا   وراد ا هدر
ر ام اندان    س  اما ر بر
ه  ورای ا  ورا ا ود ریبر دی 
  اترا ر ا درراهت د ا دالتبر برای
 ر م مرد ما ات  ا ا  اسرا
دالت برای وراگام ا در س ود.  م
رمودگردن   ه آن دارد برن
مان ر م تا ن  ردم توانگرانرا
رادر ر م ا   ر انب راازآن
انرابهآنان    نشان هم ام در
 د. ر ن ر دی ا بهگو رسان م
اب در  ا س ه ناناست
 ورای ا بازباید هانو د سر

. ت وراگر ا برای
هباید  های گا ها د  ل ازا ی
از تمرد من ره ودتاب ه بردا
ودآن ندان د  وراد ا ه اد
ورااز ا ه اد وردبا بر هر ت اس

عاشورا و پن گروه مردم

ود.مواجهه با موضو عاشورا  و م ههایگوناگونبرایمرد دری
ورادر ا  ا ازی ازراههاسادهس ی
رادیاست بندیا  هبندی البگر

ردند. اد وراراای ا ه

 پنج گروه مردم ■
 وان باز ازی سادهس   ا بها
 توانبهنو ورام ا  هایم
ردند  رین آ وران ا هدر را مردم
ه دس ن به با  ه  درهرد
 هبندی دس رد.اگردرای  س ت
ایندگان ودمانرابان ت   وی
توانست واه ا ط  ن هبس هردس
ودبا ردار  ار درر تهای اب مش
ا دران  اب ههاب ازآندس دا هر
ه گر دام ابه هم  ن  در وان ب
در توان هم ت اهاس .آن تری دی ن
  برداری گا  ت ردرس مس
ها و  ران ودرا  هایزندگ

. ده ای هاراا توانای

روه همیشه  دسته اول:
 ن ب دهایرام ورا ا ان ری در
 گا ر درمس م وار هاس
 وند  هن   ار د دارند برم
 ت راازبا ست ن انمن ازه
وند  م ه بس د ا ازگا دهند م
 ی برنامهری ه راییاری ب
طر  از درمن نند  ازیم نهس زم
ن ر راازآبب وی  گ ه 
ان تدردس دس ند ل ن شند  م
ه  من ری تاآ د ن ن م  اما
بر تگا اس ا  نا   اد  من
راز انبه آدم ا هت گر دارند. م
 مدا انند نس طا  اه  وم م
ه گر اماای اید ن تبردرس بایدمرا
ه ردهاند  ه ا   در آن
تواندر اهم ا  رموردیازت
ر نا ت.اگرمااز گر را تآنهاس ر
 ربن    ب ا ون اداری
 س  رزنداما  ر ا  ها
  ری ب ری ب زین ر  
رادبه ا تری دی انن هایش  انهای بهب
 ر ر  بودهاند ار  ت اندان
ت ترب و اهم بان وده ب ه یا
در ابامابه آنه نهترب زم هاند یا
است.اماباز ا انم تاآس هزم ا
رادی ا  را هن گر وددرای  ورم به
آنهابرایما وی هال ن ه زد ا رام
رادی ت.ا اس بران ر  آموز در
 س زمرهاند. اهرازای م بب ون
 اندان اداریبه ر دردرمس هآن
 ب س  ر ه ند  ایمردیم
 نویسد نامهایم ابرایا  
از ند. رایاری اهاما هس واهد  م ازا
ب در هگران به   ب س

امام حسین)ع(:
ای حبیب! تو 

نزدیکی ما را به 
رسول اهلل )ص( نیک 

می دانی و بیشتر و 
بهتر از دیگران ما را 
می شناسی، تو مرد 

فطرت و غیرتی، 
خودت را از ما دریغ 

نکن، جدم رسول 
خدا)ص( در قیامت 

قدردان تو
خواهد بود
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ما دی بتون دای اهر...اماب م ب
ر ش ب  دان م ن  ا رابهرسو
تومرد ناس  رانمارام رازدی ب
. ن راازمادری ود . رت   طر
دردانتو امت دادر  و رس د
ه است ان به  ای ... واهدبود
در د ن دانم ایدرم ورا ا ز ر
 ن  ر ا ده د ا ان  واند  م ر
 ر ا ه  ا ن ر. ا  من ا
هزیاد ااگر  ر ا  من ات ا
 رید. لش اه هتانس اماه ید م
 ای  ا با مامردی ه مااگر
  اری تآ ان ما ای  وار اس
... د م ابا   ن وایر ت
دان وندرم هبه ش بآ  
ود   اما د ا م بهزم رب  گر
 طاببها  اند رس م ر یس رابا
بتوآن وای ابهت مر  رماید  م
رآن  ه  هی ندیبودی اندیش

 ردی  م
رادی توانا م رستنوران  بهای ا
 ر  بریرب ه وس  ب ونمس

رد. ه ا ...راا دا  دب س

روه همیشه با دسته دوم: 
ر ا هبه ند رادیهس ا ه گر ای
ه نتگر  گوناگوناز وام
  ر را تاام ا اینا انوادهه تا
ه انرادر  دهزمانزندگ  ان ر
  اب درم ده ران گ با  ا ن ر
ر ن م وارهاز ه ردهاند  آرای
داز گری ورم هازن  ا ون  بوده
ه آم ابا راب  د هان گری
 ه هاگر د.ای ردهان ان را 
وب  ل  رآن رموده هبه ند هس
ا نب ر ی   ل ا ونب ی
 ا ن ا  ل ا ونب یس ان آ ل
آنها ون ا ال ه ل   ه ب
ت دریا را ای هباآن دارند های د
هباآنها دارند ان ش   نند  ن
هباآنها دارند های گو  نند ب ن
ه ایانب ار انند نوند.آنانه  ن
 ماندگانند. ا ان راهترند.آنهاه گ
ریان  توانردای ورام ا ریان در
 رههای در  ازاس انآ راازه
تتا بگر ابول  ابو ان رابوس ن
یه ا ونم د ب ورینس رههایمن
دآن ب .درنس اب زیادب ان ابوس ب
 دا  یه ا م دب ی ونی رادی ا ن
.به ول   و یال  رب  زیاد ب
 دیتری زیاداز ب دا ونه نوانن 
 رزندزیادب  ت.ا هاس گر ادهایای ن
ه ارهایبود د رزندزنب ه ت اس اب
ان دهاابوس ب ست ن و م درا 
 اب ود ند.  رام دریا ای اد
ها ار  ت ونهاری ه و در اد زی

انزیاداست. ره س دا داد. ور
 ره رانزمامداریب هدرد  دا
 ر هدر  ردهاست ار هایبس ش
رابه  ب همس ه و ومتدر
 ب رساند.هان اد به  تری
ر بات ا ت ا س شونت هرابا ر
ور هبهدس  رب ه ا انسربریدتا را
 و نایتهابه  ا مس ر ا م

وست.

ی ن روه  دسته سوم:
ردهاند  هس ند هایهس هدس گر ای
اری ر ایدرگ ه نا از دا  بهه
شند.اگر نارب ودرا  ند هبا ندا
 م ازبا  انتش هبرای
ت ر ت ان هاند توانس م بودهاست
اما دهند راتش   ب س
 هیاریگراما  ردهاندازای  م ره
 ردازند ینهایب ره مس درای ند با
هدر ردهاند  یم ویبرنامهری ابهن ل
 البتری رند.از رارن  ا  ریانای
 ب دا توانبه هم گر ادهایای ن
در رب ر درمس رد.اما اره ا ر
 ند  م ا م باا ات م ربن  من
  اما  ا هب ال د.م  یاریم ازا

است واندن  الب
اگرتورادر ا رسو تیاب گ دا
بهیاریآنها بود ان  هیاران و
 اهد ام هآنه ازه م دیبود ام
ه و هتودر  ل  رد  رم ش ب
 هازمناز ام ربن ش  ازتر اندند ن

 ند. نر ر ودب
ار طابس تایمردتو گ  س
ند ه توراموا دای  ردی
 تسویا سا ردرای م ردهای ه بهآن
 رسو تیاب .گ ن مرایاری بازگردی
تو  انا ه اگربهیاریتوآی ا
ر.به برگ اسبم ای ل  و ه ش
ی ب سوارآندر ههرگ  س دا
در  ه  د ربهآنرس م نر
اسب .ای یا ا رن امدم ن بم
یاز ر  س  ر. آنرابرگ م
  تبهتودار ا تنه گ د ردان ب ا
 وی راهانرابهیاری گ نهبهاسبتو

 . نط
 ه اریازما بس ا  اید
 ا اریا بس د هبا گر بهای دی ن
ره اریآن اماازی ناس  رام
ر ینهدرمس ته ردا ربه ا   ی ر م
در  ر ه  ال در س ن
همادر داده امرا رابدی مرد رآن
  آزمای ارام تهایگوناگون مو
 ه ولواآمنا واآنی ر آنی سبالنا
ند هتاگ ند ندا  آیامرد نون ی
 موردآزمای وند  رهام ردی انآ ای

 رند گ رارن

دسته چهارم:اه جبران
ه ند هس ه انهاگر هازانس گر ای
 ازراه ط تدرم اس هم گر
 ی بهد ندیا ندادهبا راتش
رده ناب ا ه اب ازان سان ن
ان ای د ام ت ا در اماآن ند با
رگاههای هدرگ ت ودآنهاهس در
 را ا ودبرگردند  ا  طر به اساس
ری درمس گا نند ود اه بها
هاز  ای تا د نن طا ران ه ند ن
هزدهاند را دمات آید انبرم دست

نند. ران
ر  اب ونههای ازن ی رب ریان در
 ا است ب  رب زه ه دس ازای
ریان در هباست م ان هاساسا
 ب ه و طارام  و هس 
 ارزا ریانم از د ن ب م طالب اب
ناره  اس ریهایس گ مو  م اس
اما ردازد  م ار ت  ا بهامرم ه گر
ر مس نددرس  م هبااما  ات درم
 رد آ رابهراهم دل تا وم م  اما
 رمانده  ا تام ود  م اهاما اردس
 یابد م ا ارت اهاما تس تراس س
 ن ونن ودرا  ودنا  اد با

ند.  شانماندگارم در
ر ه گر ای زدن ا ونههایم رن ازدی
 ل ها  ان ت.ه اس یدریا ی ب
تا بندد م هراهرابراما هاست و اه س
ار دباه رس اه س اها دنس رس
ت مرا اناما ار  ا ر ازت ام رن ن
ند  م ر همن و رااز را مس ند  م
 انهایگا رم ندبهمس  ورم رام اما
ان رسد.داس م رب به ام هان د ن
در ها هآن . دهای ن ررازیاد
به رد گ رارم  ایاما زمرهیارانبا

آید. م نا اد ه در

ر ی محاسبه  روه  ج دسته پنجم: 
 ههایم دس البتری هاز گر ای
ت اریازمابدانمشاب هبسابس ه است
 راتش ه  ه .گر هبا دا

ایت برای د یرن  آنرام دهند م
 ردازند ینههاب هه ند رهس ا ازآن
  اد ر  نند طرب ودرابه
ان ابرایم بدهندام ر به اهد م
 ودس یاریگریهای ها اهد م
نوان  هه هب ردهاند  و دیم 
 ری ند.ب تربر ندازآنبا س رن ا
رای واندرما ایدب هرا گر ای ا م
رد. مشاهده مشر دا  ب ا
 هباا ند  م و راد ا  اما
یرد  م ه ا ند رایاری ا ود راه ه
آن ارد گ م ر  هبرایاما اماال
  س با همادام ت آناس ر
د. هبا دا یاران ها  ن  م راه ه
 انم  د ا تن  س  دید
را ان   ن  م راتر تا طراس در
را ما .ای ن  م نان ندد ازگ

است ن  ا اززبان ازم بهن
بهایمارا داس رس اه س
از ودرادری ب اس م ردند  م
اده   ردهبود ان ن اب ههایا
 س اب ا وندید  رد  م ن
 سرهبها ری لش دند ه ش ه ه
 رسو یاب گ ردند یآ ر تا ب اه
 گ  رد هباتو ان یادداریآن ا
  ن  م ا ازتود ه دم با ات تام
ه مرا وریده دس ن ونهوادارین
تراست گ د با ن  گ بازگرد
 تازدستای رس ونهتوان اما گ
ونمرا . رد وراآزاد ت اگرتوان مرد
  رد نآ ر هب تداداسبرااز ر
برای .راهگری رزد انلش بهم  برنشس
 ... د ن ر ب و دتااز باز م
اه س ن از ها راآن هما
 دایاما را ان  د گری دم رس

ند.  ن
 ررا ه ت هایاس اندس ه ای
ر ر ماازآن ده ری ن بهآنر
تهای  هبر  ال .در داری
 ت هاس ده  اریمابهه ر
ارهای رایآن هب ی تهای بایدبامرا

ا .نشا ندیش ب
مه  ا م وم ورام ا اب  

ان طاببهایش ه  ه انگر ه 
 تل   وان  ورام ا  درزیار
اب ا  س ال م ند  د  د
 س نال د لوم ب ی ال س ال

هالس
ا دی دم س ب ازدیار 

آیه را سورها 
 و ال ن هم بازنو ابآه 
 بازنویس  یرای   ا 

ازی  یاس
آیه و ن سوره

ازی   یاس ابآه 

مادامی با حسین 
)ع( همراهی 
می کنم که او 
یارانی داشته 

باشد. وقتی دیدم 
حسین )ع( تنها 

شد و جان من 
در خطر است او 

را ترک می کنم و 
جانم را از گزند 
دشمنان حفظ 

می کنم
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شیعه امام مجتبی )ع( را ر ها و به او خیانت 
کرد و با معاویه مکاتباتی انجــام داد برای 
تحویل دادن آن حضرت که در نهایت باعث 
 ســقوط دولت آن حضرت شــد و در ادامه 
شیعیان امام حسین )ع( را به کوفه دعوت 
کردند و نه تنها یاریش نکردند، بلکه خیانت 
کردند؛ به جنگ او آمدنــد و آن حضرت را 
کشتند و بعد از شهادتش برای او سوگواری 
می کنند. ایــن یک جفای بــزرگ و دروغ 
بزرگ اســت که نسبت به شــیعه روا داده 
شده است. البته ممکن است برخی از روی 
غفلت با توجه به گســتردگی واژه شیعه در 
گذشــته این مطلب را مطرح کنند. منظور 
از گذشــته قرون اول و دوم هجری است. 
اگر در آن دوره یک چنیــن تعابیری بوده 
جایی برای اغماض وجود دارد، ولی اگر در 
اعصار بعدی و به خصــوص در عصر حاضر 
چنین تعبیری بکنند، این جز بغض و کینه 
نسبت به شیعه و برای تخریب مذهب حقه 
اهل بیــت )ع( چیز دیگری نیســت. در آن 
دوران متاسفانه به خاطر حاکمیت بنی امیه 
خبیث و بعد بنی عباســی که خویشاوندان 
اهل بیــت )ع( بودنــد و می دانســتند که 
رهبری جامعــه حق آن هاســت، ولی آن 
را غصب کرده بودند؛ لــذا تالش کردند که 
حقیقت اهل بیت )ع( را بپوشانند. بنابراین 
بنی امیه با حالت رســمی و علنی به جنگ 
اهل بیت آمده بودند. بنی عباس هم در لفافه 
در عین اینکه در ظاهر به امیرالمومنین )ع( 
احترام می گذاشتند، حتی امام حسن و امام 
حسین )ع( را ظاهرا تکریم می کردند ولی 
فرزندان آن بزرگــواران را قتل عام کردند 
و روی بنی امیــه را در جنایت نســبت به 
خاندان پیغمبر سفید کردند. حاال بگذریم 
از متوکلی که حتی دســتور داد قبر مطهر 
امــام حســین )ع( تخریب بشــود و آن را 
شخم بزنند. در گذشــته به قدری جو علیه 
اهل بیت )ع( ســنگین بود که هر کســی 
امیرالمومنین )ع( را به عنوان خلیفه قبول 
داشت و حتی با او بیعت کرده بود و حضرت 
را به عنوان خلیفه چهارم قبول داشت، او را 
شیعه می دانستند. یعنی چون به دشمنی با 
حضرت برنخاسته و لعن و نفرین به ساحت 
مقدس آن حضرت نمی کــرده می گفتند 
شیعه است. حتی اگر خلفای پیشین را هم 
قبول داشــت. لذا تمام اهل کوفه را به علت 
اینکه مرکز خالفت امیرالمومنین )ع( بود 
و کوفیان با حضــرت به عنوان خلیفه بیعت 
کرده بودند، شــیعه می نامیدند. حال آنکه 
ابن ابی الحدید می گویــد وقتی حضرت به 
خالفت رســید، عموم مردم شــام و بصره، 
بیشتر مردم مدینه و مصر و همه مردم مکه، 
با امیرالمومنین )ع( دشمنی می ورزیدند. 
وی می گوید فقط در کوفه بــود که نیمی 
از مردم این شهر دشــمن حضرت و نیمی 
دوستدار او بودند. دوستدار بودند نه اینکه 

دکتر محمد حسین رجبی
ل تاریخی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسا

یت  مردم ایران به و
معرفت پیدا کرده اند

 مسل تهوری
ـ  علی ر رجبـی  حسـین  محمـد  دکتـر 
اینکـه وقـت کمـی داشـتند بـا بزرگـواری و 
قبـول  را  گفت وگـو  پیشـنهاد  گشـاده  روی 
کـرد طبـق قـرار قبلـی بـه دانشـگاه امـام 
حسـین )ع( رفتـ مباحـ بسـیاری را در 
؛ امـا کمبود  ذهـن داشـت تا با او مطـر کن
وقـت ایـن اجـازه را  نـداد هرچنـد در طـول 
گفت وگـو دکتـر رجبـی اشـاره ای بـه زمـان 
یـرای سـوال ها شـد،  نکـرد و بزرگوارانـه پ
امـا اطالـه زمـان بیـ از ایـن  جایـز نبـود 
ا از او قـول گرفت تـا در آینـده ای نزدی  لـ
دهـ  ترتیـ  را  مفصل تـری  گفت وگـوی 

بســیاری می پندارند شیعیان  ■
خود امامان شــیعی را به شهادت 
رســانده اند. هماننــد آنچه برای 
حضــرت امیــر و امام حســن و 
سیدالشهدا )ع( پیش آمد. آیا واقعا 
چنین است یا دســت  های پنهان 
باعث  بنی عباس  و  بنی امیه  حکام 

شکل گیری این تفکر شده است؟ 
مسئله ای را که مطرح کردید ناشی از بغضی 
اســت که از دیرباز نســبت به شیعه وجود 
داشــته و مطرح می کنند که شــیعیان به 
امیرالمومنین )ع( خیانت کردند و فرامین 
او را اطاعت نکردند و حضــرت را تضعیف 
کردند و در نهایت ایشــان را به شــهادت 
رســاندند. این تفکر معتقد اســت همین 
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او را امام اول بدانند. بــد و بیراه نمی گفتند 
و یــک ابراز محبــت ظاهــری می کردند. 
اما مطــرح می کننــد که کوفــه همگی 
شــیعه بودند؛ حال آنکه چنین نیســت. 
امیرالمومنین )ع( در همین مســجد کوفه 
داشت خلفای پیشین خود را نقد می کرد، 
مردم فریــاد وا ابوبکرا، وا عمرا ســردادند و 
نگذاشتند حضرت سخنانش را ادامه دهد. 
حضرت ساکت شد. این چه شیعه ای است 
که از خلفا دفاع می کنــد، حتی نقد آن ها 
را نمی تواند بشــنوند و تحمل کند؛ یا حتی 
بدعت  های آن ها را حضرت می خواست در 
همان کوفه بشــکند و احکامی را که آن ها 
تحریف کــرده بودند، برگردانــد به دوران 
پیامبر )ص(، اما نتوانســت و آن ها مقاومت 
می کردند. لذا این مسئله چیزی نیست که 
ما بخواهیم آن را تعمیم بدهیم و بگوییم که 
همه آن ها شیعه بودند. پس شیعه اعتقادی 
که قائل به این باشد که امیرالمومنین )ع( 
امام اول بوده است نه خلیفه چهارم، زمان 
برد تا شناخته بشــود و از بقیه جدا بشود. و 
این هم عمدتا در زمان امام صادق )ع( و بعد 
از آن روی داد. وقتی گفته می شــد شیعه، 
دیگر سوال نمی شد که شــیعه چه  کسی، 
چون ما شــیعه عثمان و شــیعه بنی امیه 
داشتیم، شیعه عباســی هم داشتیم. امام 
حسین )ع( نیز در روز عاشــورا فرمودند یا 
شیعه آل ابی سفیان، لذا اینکه عرض کردم 
اگر در آن سده اول و دوم به بسیاری شیعه 
گفته می شود باز قابل اغماض است، بدین 
خاطر است که به هر کســی که با حضرت 
دشــمنی نمی کرد می گفتند شــیعه. به 
قدری بغض نســبت به امیرالمومنین )ع( 
ســنگین بود که وقتی محمــد بن ادریس 
شافعی پیشــوای فرقه شــافعیان سنی از 
امیرالمومنین )ع( مــدح می کند، متهم به 
رفض می شــود. به او می گویند تو رافضی 
هستی که او هم در قالب شعر می گوید که 
اگر حب علی )ع( داشتن، رفض است، من 
با افتخار می گویم که من رافضی هســتم. 
احمد حنبــل متوفی 246 اســت. تا زمان 
احمد حنبل اهل تسنن، امیرالمومنین )ع( 
را به عنوان خلیفه چهــارم نمی پذیرفتند؛ 
حتی مورد جســارت قرار می دادند. احمد 
حنبل مســئله تربیــع یعنــی چهارگانه 
بــودن خلفا را جــا انداخت. تا قبــل از آن 
امیرالمومنین )ع( آنقدر مورد بغض بود که 
حتی به عنوان یــک خلیفه قابل احترام هم 
دیده نمی شد؛ لذا در آن موقع هر کسی که 
احترام می گذاشــت می گفتند شیعه است 
و بر ایــن مبنای غلط گفته انــد که خوارج 
از شیعه پدید آمده اســت؛ چراکه آن ها با 
حضرت بیعت کــرده بودنــد و در صفین 
حضور داشــتند و از این باب می گویند که 
شــیعه به امام مجتبــی )ع( خیانت کرده 
چون آن ها فرماندهان لشــکر امام بودند. 

کوفیان بیش از 12 هــزار نامه که تعدادی 
زیادی از آن ها چنــد امضایی بود برای امام 
حســین )ع( فرستادند، ولی شــیعیان در 
آن ها انگشت شــمار بودند. شیعه اعتقادی 
در کوفه یک اقلیت بسیار کم بود. البته این 
اقلیت هیچ جای دیگری وجود نداشــت، 
اندکی در بصره و مدینه بودند ولی در کوفه 
این شیعیان را بیشتر می بینیم که اینان در 
قیاس با اهل تسنن اقلیت محض و کوچکی 
بودند. آن شیعیانی که در ایمان شان راسخ 
بودند به هر قیمتی خودشان را در کربال به 
امام حسین )ع( رساندند، حتی از حکومت 
نظامی عبیداهلل بن زیاد گریختند و رفتند 
به امام پیوســتند. تعداد اندکی از شیعیان 
مثل ســلیمان بن صرد خزاعی، مسیب بن 
نجبه فزاری، عبداهلل بن وال تمیمی ـ  این ها 
که بعدا ســران توابین را تشکیل دادندـ  به 
اهل بیت )ع( اعتقاد داشتند، اما چون ایمان 
محکمی نداشــتند جا زدند و به یاری امام 
نیامدند. ولی هرگز بر روی امام ســالح هم 
نکشیدند. عبیداهلل بن زیاد هم خلق و خوی 
اهالی کوفه را خوب می شناخت. با شیعیانی 
که از حکومت نظامی ترسیده بودند کاری 
نداشت و آن ها را مجبور نکرد به جنگ امام 
بروند چون می دانســت که این ها اگر امام 
را ببینند به او می پیوندند. ولی ســنی  ها را 
ملزم کرد کــه به جنگ امام بروند. شــبث 
بن ربعــی می داند که چــه جنایت بزرگی 
می خواهد روی دهــد. با اینکــه عثمانی 
مسلک است ابا دارد که به جنگ امام برود 
لذا تمــارض می کند و خــود را به مریضی 
می زند. عبیداهلل این عذر را از او نمی پذیرد 
و مجبورش می کند که به جنگ امام برود. 
به واقع در فاجعه کربال و به شهادت رساندن 
سیدالشهدا )ع( یک شیعه اعتقادی وجود 
نداشت. البته کســانی را در سپاه عمرسعد 
می بینیم که قبال در صفین با امام علی )ع( 
بوده اند اما شــیعه نبودند؛ بلکه چون با امام 
به عنوان خلیفه بیعت کرده بودند در جنگ 
حاضر شــدند. منطق آن ها این بود که آن 
موقع که امیرالمومنین )ع( خلیفه بود تحت 
امر او بودند در صفین و با معاویه جنگیدند؛ 
االن خلیفه یزید است، تحت امر او در کربال 

با امام حسین )ع( می جنگند. 
آقای دکتر شــما در مطالبی که  ■

فرمودید تعبیر شــیعه عقیدتی را 
بکار بردید. می توان شــیعیان در 

آن دوره را به دو دســته شیعیان 
اعتقادی و سیاسی تقسیم کرد. 

 ط انم م رابر ریا ت
 رگرام ام ت دازر هب ردهاند
ر ا   ومن رال ام   اس
اب اریازا  رنشد تباابوب بهب
بودندبه ر تآن ه ب ا ه
در ردند تن رب باابوب ر تاز ت
 ن ی د ولد م اس هس  مو ای
انان رمس بادی ا هدرسایرمس
 ن انش در ا ت  ود ن ا م
 د  هم ر ایدابوب هن ربود
ت ریرابهدس بایدره  ومن رال ام
 ر ه  دندزمان دم ب ت گر م
رنشدبه ا  هسو  ورایت در
ه ا آن ند    ر سنت
ود  م و م  د ولد ادیم ا
وناگر ت س تن  مش
 آنها ردندبهر  م و  ر
ه ت اس دهربد تای ا ننددر
ه هاند.اما ا ایگ ودبر آنهااز
 ر هاز این ن ی س نای درم
ایر تواندازس هم ااین ند  یم ر
ری نت د  د.اب ن ی ر  ان
ت ب  هبا  س ههر دارد
 ر هبا  ان س  هاست. رده
 راه ش ای وما ردند ت ب
 ری ت ماباای بنابرای هاند دا و
 دی م  ال ودم  هم هاز
   ار ه به ر هم  ان س
ند. س هن نداساسا هس تامام ه
است ن  ایم هابرای س ت ای
 هی ه هنداردب ر ه گرنه
ازده هد  آنه ت داس ا ت

است. امام
فرمودید عبیداهلل شــیعیانی را  ■

که ترســیده بودند، مثل سلیمان 
بن صرد، به خودشــان واگذاشت، 
آیا آن ها ترسیده بودند یا طبق رای 
و نظر خود عمــل کردند و به کربال 
نرفتند؟ چون سابقه سلیمان نشان 
می دهد که وی خــود را در مقابل 
معصومیــن )ع( صاحب رای و نظر 

می دانسته است.
 ب ی وددارد ه ن اد دراین
هبه ااین دهایب ه ت داریاس ی
اددارنداما ا  وم امامتم
ان ند.س س ن ام   ال دار ی
 هدرای ت رادیاس ها رداز  ب
  ن  زند.مو م نهلن زم
رار ری ا ابوموس ا ا رال تتا ت
ااز آن د ر ن ن به رد گ م
ریان د.در ا بم  ر ام ر
 اما تبه نس  س  اما
 اما د تم ا بهس رد گ م مو
و  ر از اه ند.دراین  م توه

ه ان  وا هدر  ورت زند.در م
داریرا ی انههای نش اد س اما
 مار ل د ال  رمودهاند  ن
 دازدی وب  وم ازم س اگر
 زاه ن ر ا ال  دهاست  ار
راه ود  دنابودم بب اگرازایشان
  ل ز ال  د رمای  رام ا ن
 راه ه ردن ی ر  ن زمتی م
ود  م ا ن ابا هنهتن ردن
 اما ا ود.در  بهآنهام هم ب
 ل ا ند  م ترا ا ان س
 ره ا به د.من نویس نامهرام
 ت ا داریایشانا ی هدر  مط
 ست ن ال   ام دار ی  ت هس
ت ش  ب هر و در دا 
ان س بندد راههارام ند  ادم ای
دبودنراهها انهمسد ربهب دی ه گر
ه دازاین ب ند ا اگ رراتن سر
 دند  داد ر ه ا آن
ه تو ها ند دانس ردهاند  رگ ب
  دا دالش ردنس برایرها مناس
دند ه و م  و به هاند ندا
ا هد وس  ب مس اهر م بب
 ند گ دا  رامن تداب ازه

رساندند. ودرابهاما
ری بآ ایر هاز است ای هد ن
 دبهرا ای ردهن اد ای دا ه
دهد انم هانش .بررس ن ور
امه ابوس ه وس  ب مس م رگان ب

امام اگر آن
72 نفر را هم 

نداشت باز هم 
در مقابل توطئه 

بنی امیه می ایستاد 
و به روشنگری 

می پرداخت

ذرهبین
بنی امیه با حالت رسمی و علنی  ■

به جنگ اهل بیت )ع( آمده بودند.
ابن ابی الحدیـد می گوید وقتی  ■

حضـرت علـی )ع( بـه خالفـت 
رسید، عموم مردم شـام و بصره، 
بیشـتر مردم مدینه و مصر و همه 
 مـردم مکـه، با ایشـان دشـمنی 

می ورزیدند.
وقتی گفته می شد شیعه، دیگر  ■

سوال نمی شد که شیعه چه  کسی 
است چون ما شیعه عثمان و شیعه 
بنی امیه داشتیم، شـیعه عباسی 
هم داشتیم. امام حسـین )ع( نیز 
در روز عاشـورا فرمودند یا شیعه 

آل ابی سفیان،
بـه قـدری بغـ نسـبت بـه  ■

امیرالمومنین )ع( سنگین بود که 
وقتی محمـد بن ادریس شـافعی 
پیشـوای فرقه شـافعیان سنی از 
امیرالمومنین)ع( مـدح می کند، 

متهم به رف می شود.
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امام خمینی)ره( 
همچون جد 

بزرگوارش وارد 
صحنه مبارزه 
شد. حضرت 
امام از مرگ 

نهراسید و در 
بدو امر یک 

تنه در مقابل 
طاغوت ایستاد 

و زندان و تبعید 
را هم پذیرفت

  ب مس ردند. آ  دیه ا
ر رماندهانلش هااز ند.ای ا اگ راتن
ب  ه وس  ب ند.مس هس مس
 دم اس انههایبن ردر اه م ب
 رب ه ب دنداما ن   دهاند
انرابه ود  ند انهگری ده رس
 ه ا هاز و اندر اندند. رس اما
 اد س اما ه را  دیدتراست
 دهد رآنم راباآیهایاز دا واب
 رند گ م ا ام به ت دا
ه ا یدرابهم ی ا در هاما  ال در

شاند.  م
در بدو امر بنی امیه فکر می کرد  ■

که در جنگ با سیدالشهداء )ع( به 
پیروزی رسیده اما سیر جریاناتی 
که بعد از واقعه عاشورا پیش آمد به 
روشنی نشان می دهد که حضرت 
به اهداف مورد نظرش نائل شــده 
است. جلوه ای از این اهداف را بیان 

فرمایید. 
ت هاس تو اب ا هدراین  هم ن
ری ره م ا هم ت اس ب ه

ر نا  و هن آنمس ردهاند اره بهآنا
اندان دابا هازاب ام ت.بن اس ر من
هبودامادرادامه اس بر ن رسالتبهد
 ا درادامه  اما دا وداب  و بان
 هت ام دند.بن  م اس سرزم
 با ریازاس ها ند اری ت دا
ب مط ای وب به ر ام ر  اند ن
ت به ر ه  ازمان دانستل رام
هر ند  م یهرا ا دام داب رس م
ند ا ن هایمرد وتاه ر ا ندبه
 د.زمان وربرس ه بهمن ر ر تداب
 د  م ورهایاس ش  ا یه ا هم
به هه  رهب هم رد  نان
 در گوید رهم سرم رد.  را یا
 ب ان ریش  دید د یهآم ا دم ازن
 ت گ د ویا ه ترا  ت هاس ری
 یهتابهای ا م دانس زن تابهامر م
یه ا ت.بهم اداس ا ب  دی دازهب ان
 دی رس واس  هم توبههرآن گ
 رد  باتو رزند  د ه ش 
دربا راین دی اد تتوا بهدس اس ال
اری ند ندانتوهس ویشا ه  ها بن
 ا تال ازب و    ی  هبا ندا
 اس یهبهتندی ا ر.م رب برایشاندرن
د ب و س  د  ایا هاز دهد م
 مرد انداماای ن با اننام  ازمر
ه ار هازدن ت هاس سا ر
از بررسال اد نوبت ن زی امار
اهای رازیر ا ود.تااس  نههادادهم م
ه اریرا . دار دستبرن ن ن ودد
 ا دهد ا تان وانس تن اه در در
دهد. ا تان واس  تم اه ای در
  م ا ردام  انن یهگ ا م
رابه ااما آنبودت در یرد راب
 ها ازبن رنام دی اند برس اد

ارد. ن با
برد راازب شههایا ن  و با اما
 ار رزندناب رابه و  هد یهای ا م
های و رده ر یددی رد.ی یدس ی
ر  گوید نام  ندارد یهراه ا م
ان ریازآس  ه ر ن   ا
ندبه  هم رراتش ام الت رس امد ن
ومت.   بام ها ردنبن بازی
وی ت واس  م  س  ااما ل
ان گ رد.ب راب ر طرب  ای
 رام  س  اما ید ونی ردند
 و راد ا هام و  اه رد ت بهب
رد.ابدا  ا   دا دالش ردندس
ررا ن اگرآن ست.اما ین  ن
ه ام هبن تو اب درم تبازه ندا ه
ت.از ردا  ریم ن بهر اد ایس م
 اراما اریبه  یده اگری د م ر ای
اید ن ت.اما اردا  بها ر  ت ندا
و برایم ود ه درتو ها ارد ب
داما رس اد به ود.اما  مو اس

رد.  ن هرا تو

نقش خــواص در انحراف مردم  ■
در واقعه عاشورا را چگونه ارزیابی 

می کنید؟ 
 به  ب انمس ر ه  زمان
 ت نامهنو یبهاما  دند ررس ارن ه
ر همن ه آمادهاست رای رد  ر
ار ند  م ا  ند.اما اهس
ر یا د.ب مانن ن ربا ش رب ارن ه
 وا  گرددبهن برم ماندنمس
 انبهاما ود ه  ان س  ای سران
هارا زیادای دا هبودند. نامهنو

رد.  م
ره ن اردره ه   اردینار اره
ند  م س ت وا  سابدرب ال
 تانراازگردمس ای راد گویدا م
 و رگان نوانب ابه د.آنه ن نده را
 بهدر نند  ادم شتای  ب ور
 آید هم و بهسوی ا ر گویندلش م
رب م دا دن با یدبا تبای اگربرب
 د ن ترابش هب نان  دبود واه
 تانراازد ده با مس الهر دن

راند. گ م ت
ت  ا ودرابه   وا
ازگرد دندتودههاه  ندبا ر
 ورااما ا ز وند.درر نده را  مس
طاب مورد رابهاس وا   س
 ودیدبهم ان ر هم دهند رارم
ه این و هااز اای ام د نامهنو
 ر ارد رب تا یب ر دایاما

ردند. اهو بهه
د واه  ن د رمای  م ر
هبه د هرس نویدتا رابش دای
ههای انل ره ا ای د ای ب یاری
ه ا اان های هدر است رام
 رب ددر رس ه زی ت.ر دهاس
ه و ناسان ازسر دبههری ر مس
ه د ن ت مرد دباای ی تبر گ
  ت.ه اآمدهاس هاین هب برای
 س ودبرای ندما گ د رنش ا
نون ا ردهای  و راد ا  های نامهنو

. ن ب هسوال

ذرهبین
به واقـع در فاجعـه کربـال و به  ■

شهادت رساندن سیدالشهدا )ع( 
یک شیعه اعتقادی وجود نداشت.

شـیعه فرقه ندارد بلکه شـیعه  ■
یک حقیقت واحد اسـت و آن هم 

شیعه دوازده امامی است.
سلیمان بن صرد از جمله افرادی  ■

است که در این زمینه لنگ می زند. 
موقـع جنگ جمـل تحـت تاثیر 
القائـات ابوموسـی اشـعری قرار 
می گیرد و به جنگ نمی رود و آنجا 

از حضرت امیر )ع( عقب می افتد.
از فضای رعب آوری که عبیداهلل  ■

ایجاد کرده نباید بـه راحتی عبور 
کنیم. بررسـی  ها نشـان می دهد 
بزرگانی مثل مسـلم بن عوسجه و 
ابوسـمامه صائدی هم کم آوردند. 
و مسلم بن عقیل را تنها گذاشتند.

بنی امیـه تصمیم داشـت کاری  ■
کند که اثری از اسـالم باقی نماند 
و حضـرت امیر )ع( بـه خوبی این 
مطلـب را می دانسـت لـذا زمانی 
که حضرت بـه خالفت می رسـد 
ابتـدا معاویه را خلـع می کند، هر 
نگذاشـتد  مـردم  کوتاهی  هـای 
تدابیـر حضـرت به منصـه ظهور 

برسد.

پایانــی،  ■ ســوال  به عنــوان 
جناب عالی تاثیر حادثه عاشــورا 
را در انقالب اســالمی ایران چطور 

ارزیابی می کنید؟
 ر  ا ده زای ره  ن  باما ان
راگر ردی ت.بهت اس  دا دالش س
 ته ودندا  درتاری وی ال ن
ب هان از بهای ازان ی
 ا هت ام ت.بن وس  ن و ایرانبه
 راه وار  رید. برا ا دن وا
دادند. ران ر  ازهه ا ریدند
ید ی یه ا هم ا نهتن ه وار ا ل
 اب درم رب هدر ندب گر ن مو
اررا ا ادند.آنه ایس دا دالش س
 ه ودرا ه اندهبودند رس ای به
ند گ م ند دانس رن  انش
 ن در  داهس  انش  ه ما
 اب رددرم  ن ر  س وی
شت هبهاما  د.آنهای هبایس ام بن
ندما گ ندم س ودرا د  ردند
امردر وندربد  ردی اه داا ازاب
ی دادرر ه  ا  یدبودی تبای ب
ه است ته اردرس  ت اس زم
 .اما هدا هبا دی به برگردی
 ررادره رزت  ای ام با  س
رتا زب ب دا  ردیم  د.بنابرای وب
 ندارد ا  ر رده ن ا  اما
 تش  س  تاما ر از
زند. م را ها تب دس ود  م
دستبه تاما ر ت بهبر ه ا  بن
 ه ایاس راترازدن و ال زدند.ای ا
گویداز دیم گان ت اربودهاس رگ تا
ه  س . گر ا ال و ال  س
 ا ال وناما ستاز ن انه مس
 طورم  ا ا ای ا رد.بات گ م
ه یر رن ماتا م باس تان اس
د ون ه ره  ن  اساسااما د با
 ر د. ارزه نهم ارد  رگوار ب
تنهدر امری دربد د راس ن ازمر اما
 دراه ت زندان اد ایس و ا  اب م
را اما ر ند ددا  ت. یر
هراهرا را اد ایس اما ل نند.  دا ا
 ردهبود.  ر برای  س  اما
 رهبهلط آند مرد تبر ونم
 ردهبودند دا یت تبه ر ندم دا
ه ن اما ادگ ردندایس رایاری اما
 س  رمودمام ت را به داد.اما
 ر آن م  دی ه ر  اردای 
 ا دد  با ه داد.ه واه ادامه
های ر نابرابریدرهر مادر د م
نونهر تا د وببرس همط بهن
  د م ا ن ب هان های تو
ت ر از وگر رال ا مابودهبه ی
  لتنر   زیربار   س  اما
 ر ین رابههر آزادگ ریت

ماندهای   ابا ابر  راز سرا

شاخص حسینی

74       |          سال هشتم   |       شماره  282   |      شنبه  10  مهــر    ماه1395 |



75 | سال هشتم | شماره  282 |  شنبه 10  مهر ماه  1395

دکتر راستان 
و آقای قلندر

  خأل امید، ضعف بزرگ شکاف
  پرواز تا بی نهایت

  مردی، تنها شبیه خودش
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اقتـــراح

همگام با فعالین جبهه فرهن و هنر 
انقالب اسالمی

ت های مذهبی  اولویت هی
در آستانه ماه محرم

 مجتبی مرادی
در یک گفت وگوی کوتاه پای صحبت  های فعاالن حوزه 
فرهنگ و هنر نشستیم و از حال و هوای فعالیت هایشان 
در سال 95 و نظراتشــان درباره برخی مسائل فرهنگی 
سیاسی روز پرسیدیم. در این شماره با توجه به نزدیکی 
ایام محرم به نــگاه تخصصی و فردی فعــاالن انقالب 
اسالمی درباره کارکرد هیئت در فرهنگ انقالب اسالمی 

و آسیب شناسی آن پرداختیم. 

1 تازه ترین برنامه  های شما در سال 95 چیست و در چه مرحله ای از تولید و ارائه قرار گرفته است؟ 

2 از چه محصوالت فرهنگی استفاده کرده اید که تهیه آن را به خوانندگان پیشنهاد می کنید؟ 

3 به کدام یــک از هیئت  های مذهبی  می  روید. آســیب  های هیئت های امروز را چه  
چیزهایی می دانید؟ 

ت:
اال

سو

کارگردان مستند ناتمام جواد موگویی

ل روز  ت ها باید نسبت به مسا هی
حساس باشند

 در ســال 94 کتابی با عنوان غبار در خــرداد تنظیم کردم 
که در مجموع 600 صفحه بود و با موضوع اتفاقات ســال 88 
نوشته شــد که در این اثر با شــخصیت  های بسیاری از جمله 
فائزه هاشمی تا آقای کواکبیان تا عطریانفر و دکتر حدادعادل 
و آیت اهلل سید احمد خاتمی و تعدادی دیگر از شخصیت  های 
چپ و راست و اصولگرا و اصالح طلب مصاحبه شد و سال جاری 

هم سوره مهر آن را منتشر می کند. 
»پرونده ناتمام« هم از سال 89 مصاحبه  های آن شروع شد و تا 
حدود یک ماه پیش تجمیع مصاحبه  های آن ادامه پیدا کرد که 
موضوع این مستند در رابطه با انفجار دفتر نخست وزیری است 
که در دو بخش انجام می شود. بخش اول آن مربوط به عوامل 
انفجار آن بود و بخش دوم مســتند به این مســئله می پردازد 

که پرونده این انفجار به کجا رســیده است و با شخصیت  های 
مختلفی از جمله جناب عسگراوالدی، حجت االسالم اژه ای و 
همچنین متهم پرونده آقای کامران و شخصیت  های دیگری 

مصاحبه انجام شده است. 
کار تحقیقاتی این مســتند را اواسط ســال 88 آغاز کردیم و 
به سبب اتفاقاتی که در ســال 88 افتاده بود و به دلیل فضای 
پرالتهاب کار که به ســختی پیــش می رفت و از ســال 89 
مصاحبه  ها را شــروع کردیم، تقریبا 50 مصاحبــه برای این 
مســتند گرفته شــد که حدود 10 تا 12 مصاحبه در مستند 
استفاده شده اســت و بقیه مصاحبه  ها برای تحقیقات بیشتر 

انجام شد. 
مبنــای فیلم را بــر تاریــخ شــفاهی گذاشــتیم و به دنبال 
شــخصیت  هایی بودیم که ردیف اول بودند و در متن کار قرار 
داشتند. دو ســوال اساسی هست که ســوال اول این هست: 
کشمیری عامل انفجار چه شــخصیتی بود و این انفجار به چه 
شکلی انجام شد. ســوال دوم این بود که چگونه سیر پرونده 
قضایی را که از سال 60 تا 65 تشکیل شــد توضیح دهیم. به 
اســناد زیاد رجوع نکردیم چون به این اســناد دسترسی هم 

نداشتیم. 
 برای آینده هم یک فیلــم طنز با عنــوان »ده نمکی و دختر 
 حاج آقا« که مربوط به دوران روزنامه نگاری مسعود ده نمکی

است. 

  من فیلم »طیبه« را خیلی پسندیدم که معاونت سینمایی 
بسیج آن را ســاخته اســت. این فیلم داســتان زندگی یک 
زن و شوهر مبارز قبل از انقالب را نشــان  می دهد که در زد و 
خورد  های ساواک همسر شهید می شود و داستان با گم شدن 
فرزند این دو نفر شــکل می گیرد. مستند ســاز بعد از سال  ها 
فرزند این دو نفر را پیدا می کند و بیشتر به جنایت  های ساواک 
و شــکنجه  های رژیم پهلوی می پردازد و این داســتان بسیار 

دیدنی است و حدود هشت ماه پیش اکران شد. 
 در حوزه کتاب متاســفانه ما در تاریخ انقالب کار نمی کنیم و 
به نظر من باید به تاریخ انقالب رجــوع کنیم. به همین دلیل 
»خاطرات عزت شاهی« را پیشنهاد می کنم؛ چون این کتاب 

گنجینه تاریخ مبارزان انقالب است. 

 من به عنوان یک بچه هیئتی به این سوال پاسخ می دهم؛ 
با توجه به شرایط جهان اسالم و اتفاقاتی که در حال رخ دادن 
است؛ فتنه  هایی که امروز جهان اسالم گرفتار آن است و باید 
این مســائل با توجه به اهمیت آن تبیین شود. صرف اینکه ما 
فقط به روضه خوانی بپردازیم، بــا توجه به فضای جامعه امروز 
و شرایط موجود نمی تواند موثر باشــد و نمی تواند آن کارکرد 
مناسب را داشته باشد و این حوادث باید تبیین شود. خود من 
به دنبال هیئت  هایی می روم که این شناخت را به من بدهند و 
هیئت  های دانشجویی این حال و هوا را بیشتر دارد که نمونه  ی 
آن هیئت دانشکده هنر است که سعی می شود در این هیئت 

فضای روضه و مداحی  ها به این سمت گرایش پیدا کند.

کارگردان فیلم اروند پوریا آذربایجانی

ت مداحی ها در هی
باید اصال شود

 من در شش ماه گذشته ســعی کردم که سناریویی به نام 
»بندر تهران« را به جریان بیندازم و تولید کنم، حتی تا پیش 
تولید هم پیش رفتیم. اما متاســفانه به دالیلی این سناریو به 
نتیجه نرسید. االن هم در حال حاضر ســناریوی جدیدی به 

نام منطقه پرواز ممنوع در دست نوشتن دارم که فکر می کنم 
یک یا دو ماه کار داشته باشــد که به اتمام برسد. اروند متعلق 
به زمستان 94 هست و اولین جشنواره آن جشنواره فیلم فجر 
بود که این کار سیمرغ ویژه هیئت داوران را دریافت کرد. اما در 
زمینه اکران فیلم ابتدا به ما اکران ندادند ولی یک دفعه سه روز 
قبل آغاز هفته دفاع مقدس با ما برای اکران تماس گرفتند که 
فیلم اکران شود. متاســفانه اما االن هم با وضعیت خیلی بدی 
در حال اکران اســت؛ با تبلیغات ضعیفی که انجام شده است 

و همچنین کال شش ســالن که در اختیار ما قرارداده شده، دو 
تا از این سالن  ها به شدت بد و ضعیف هستند که ان شاءاهلل در 

روز های آینده امیدواریم برطرف شود. 

 چون فیلم من در زمینه دفاع مقدس ســاخته شده بهتر 
است که در این زمینه به شما معرفی کنم. کتابی هست با »نام 
نورالدین پسر ایران« که خاطرات یک جانباز جنگ تحمیلی را 
روایت می کند و کتابی هست که بســیار زیبا و دارای لحظات 
عجیب و غریب که امیدوارم مخاطبان مطالعه کنند و استفاده 

کنند. 

 در درجه اول در هیئت  های مذهبــی همکاری و همدلی 
وجود دارد؛ از این جهت خیلی مناســب اســت. اما نقدی که 
دارم به مداحی  ها و همچنین مداح  هایی که استفاده می کنند؛ 
معموال این مداحی  ها خیلی سطح پایین هستند. از طرفی بعضا 
هم متاسفانه وزن و ملودی را از اشعار و خواننده  های نامرتبط 
اســتفاده می کنند و این باعث بازخورد بد در کار های مذهبی 

شده است. 
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اقتـــراح

علی خضریان

هبی  ت  های م هی
نباید سکوالر باشند

 فعالیتی که در شــش ما اخیر به صورت مســتمر انجام 
می دادم، فعالیت در حوزه رسانه بوده است که مدیرمسئولی 

خبرنامه دانشجویان را برعهده داشتم. هم اکنون هم در حال 
راه اندازی نشریه دانشجویان مستقل هستم. 

 در رابطه به محصوالت فرهنگی، اخیرا رمان دموقراضه را 
مطالعه کردم و کتاب دیگری هم که مطالعه کردم کتاب گشت 
ارشــاد در آمریکا بود؛ این کتاب به وضعیت فرهنگی آمریکا و 
فســاد هایی که در آنجا رخ می دهد می پردازد و اینکه فساد ها 
چطور از این کشور به سایر کشــور ها نفوذ می کند؛ از این نظر 

بســیار مناســب به آن پرداخته بود. در حوزه فیلم سینمایی 
هم اخیرا فیلم ســینمایی »مــن« را در ســینما دیدم که در 
کل فیلم خوبی بود و مهم ترین ویژگی ایــن فیلم این بود که 
 مخاطب تا آخر درگیر فیلم می شــد و ذهنش درگیر اتفاقات

آن بود. 

 در رابطــه بــا هیئت  هــای مذهبــی هم، مــن معموال 
خــودم هیئت دانشــگاه تهــران و هیئــت دانشــکده هنر 
مــی روم و دانشــکده هنر هــم به خاطــر ســخنران آن که 
 حجت االســالم والمســلمین پناهیــان هســت شــرکت 

می کنم.
یک هیئت دانشــجویی و همچنین جریان فرهنگی انقالب 
اسالمی نباید سکوالر باشــد؛ یعنی اینکه هیئت باید نسبت 
به مســائل روز حســاس باشــد و اتفاقات روز را تحلیل کند 
و حرف نو داشــته باشد و در مسائل گذشــته باقی نماند؛ این 
آفتی اســت که سبب می شود هیئت ها و ســخنرانی  ها دچار 
 کمبود محتوا  شــود و برخی به تحریف تاریخ و تاریخ ســازی 

دست بزنند.

مدیر مسئول تبلیغ تی وی حجت االسالم محمدی

ارت علما باع ن
ت هاست رشد محتوایی هی

 تازه ترین فعالیتم در سال 95 جمع کردن دوستان همفکر 
و همسو در خراســان و مشهد بوده اســت. این سوال موجب 
می شود که به یک دغدغه پاسخ دهم و آن دغدغه این است که 
در خراسان نیرو های مختلفی در مجموعه  های خاص خودشان 
مشغول به فعالیت بودند و نگاه ها نیز این گونه بود که غیر از ما 
هیچ گروه و مجموعه ای وجود نــدارد؛ غیر از ما آدم فرهنگی و 
متخصصی وجود ندارد؛ غیر از ما هیچ گروه انقالبی وجود ندارد. 
یکی از دغدغه  های من در سال  های اخیر این بوده است که این 
بت شکسته شود. مجموعه  های انقالبی و مردمی و خودجوش 

بسیاری در خراســان وجود دارد که آن ها را نمی شناسیم. در 
کار خودشــان حرفه ای و آدم  های قوی ای هستند، ادعا ندارند 
و کار می کنند. خروجی هایشان گه گاه آنقدر مطلوب است که 
فکر می کنیم متعلق به تهران یا جا های دیگر هستند. آدم  های 
انقالبی و قوی و حرفه ای هســتند که محصوالت خیلی خوبی 
دارند که ما اصال آن ها را نمی بینیــم و به آن ها توجهی نداریم. 
فقط به ساختمان و مجموعه خودمان محدود شده ایم و کسی 
که در این مجموعه قرار ندارد فکر می کنید که حتما با انقالب 
مشــکل دارد. این نگاه ها، نگاه  های حضرت آقــا )حفظه اهلل( 
نیست. این نگاه ها، نگاه  های بســته ای است. ما امسال به دنبال 
این بودیم که این مجموعه ها را پیدا کنیم و دور هم جمع کنیم. 

 در حوزه دغدغه ها پیشنهاد من این است که به صحبت  های 
مقام معظم رهبری توجه کنند. این صحبت ها نظرات ارزشمند 
یک مرجع علمی، دینی و معنوی جامع الشــرایط است و فقط 
بحث های سیاســی را دنبال نکنند، مباحــث فرهنگی ما روی 
سیاســت تاثیر دارد. مباحث اخالقی و فرهنگی که مقام معظم 
رهبری می گویند پایه ای هستند. اگر این ها درست شود، مسائل 
سیاسی هم کم کم درست خواهد شد. ما حزب اللهی  های انقالبی 
جوری پیش رفتیم که انگار مقام معظم رهبری حرف فرهنگی 
و دینی و اخالقی و اجتماعی نمی زنند و فقط صحبت سیاسی 

می کنند. متاسفانه همین طور هم به مردم معرفی کردیم. 
آن  هایی که عالقه به خالقیت و ایده یابی دارند و در این زمینه 
فعال هستند، کار های مجید خســروانجم را پیگیری کنند. 

ایشان هم در تلگرام و هم اینستاگرام کانال دارند. 

 در رابطه با هیئت  های سابق چندین نکته بسیار مهم وجود 
دارد: اول اینکه هیئت ها همیشه سعی می کردند تحت نظر یک 
عالم یا مرجع تقلید باشند. می گویند فالن عالم در فالن هیئت 
رفت و آمد دارد؛ اشراف علما و مراجع به هیئت ها نکته مهمی 
بوده اســت ولی اکثر هیئت  های امروزی این گونه نیستند و از 
نظر محتوایی ضعیف هستند. اگر این نظارت باشد، هیئت ها از 
نظر محتوایی رشد خواهند کرد. تحت نظر علما بودن به معنی 
این نیست که عالم مسئول هیئت باشد، برنامه  های هیئت به 

ایشان ارائه می شود و بر هیئت اشراف دارند. 
نکته بعــدی اینکه مداحــان پامنبــری بودند و پــای منبر 
می نشستند که اعتقادات و اطالعاتشان زیاد شود ولی امروزه 
برعکس شده است. االن نه تنها مداح نمی نشیند بلکه خیلی 
وقت ها مسئوالن هیئت نیز بیرون می ایستند. این آسیب دوم 
است که محتوا را از هیئت ها گرفته اســت. مسئوالن هیئت 
باید یک ســر و گردن به لحاظ علمی و اعتقــادی و اخالقی از 
مستمعین باالتر باشــند و باید روی خودشان کار کنند. وقتی 
مداح از لحاظ اعتقادی و اخالقی رشد نکند، نمود آن در اشعار 
و حرکات دیده می شــود. هیئت، شــور همراه با شعور است؛ 
یک شور حسینی که پشت آن شعور حســینی قرار دارد. اگر 
منبر ها را تقویت نکنیم و مداحان و شــاعران از منابع اصیل و 
ناب و معارف اهل بیت استفاده نکنند، سطح محتوای هیئت ها 

کاهش پیدا می کند. 
نکته آخر اینکــه هیئت ها نمــود اجتماع هــا و حرکت  های 
اجتماعــی و مذهبی قــوی بودنــد. یک اصطالحــی به نام 
»هیئت  های کمکی« در قدیــم بود؛ یعنی فــالن هیئت در 
مناســبتی به هیئت دیگری کمک می کرد. متاسفانه امروزه 
این مسئله خیلی کم رنگ شده است. هیئت  های امروزی بر سر 
مسائل سطحی مانند قیمت مداح به رقابت می پردازند اما در 
گذشته هیئت ها به دیدار یکدیگر می رفتند و احترام بین آن ها 

مسئله بسیار مهمی بود.

مدیر مسئول خبرنامه دانشجویان ایران



رضا احسان پور

اســت. همان قدر که مخاطب ایرانی با شعر رایج در غرب ارتباط 
برقرار نمی کند، آن  ها هم با شــعر رایج در ایــران ارتباط برقرار 

نمی کنند. پس هرچه غیراصولی تر بهتر. 
مجری هرچند لحظه یکبار زیرچشمی نگاهی به حاج اسماعیل 
می انداخت و هر لحظه منتظر بود تا او چیزی بگوید و واکنشــی 
نشان بدهد. ولی حاج اسماعیل که انگار هیچ کدام از حرف   های 
دکتر را متوجه نمی شــد یا متوجه می شــد ولی حوصله بحث 
نداشت خودش را با تسبیحش مشــغول کرده بود. بحث دکتر 
راستان به شعر که رســید مجری کالم او را قطع کرد و رو کرد 
به استاد داغ و گفت: خوشبختانه امشب در خدمت استاد داغ از 
شعرای خوب آیینی هستیم و حتما در ادامه بحث نظر ایشان را 

جویا می شویم. 
اســتاد داغ که داشــت خودش را آماده خطابه می کرد از حرف 
مجری جا خورد و دوباره برگشت روی صندلی اش لم داد. مجری 

از حاج اسماعیل خواست که بیشتر صحبت کند. 
 ـ  عزاداری فرق کرده اســت. خیلی هم فرق کرده است. سابق بر 
این، ملت یک شب نذری می خوردند یک سال سیر بودند، ولی 
حاال چی؟ ملت از شب اول محرم دنبال پرکردن فریرزهایشان 
هســتند تا آخر ماه صفر. البته حق هم دارند. قبــال ما با روغن 
حیوانی و برنج مرغوب وگوشــت تازه قربانی شده چلوخورشت 
نذری می پختیم. یک قاشقش انرژی موشک داشت. حال داشت. 
جان داشت. یک قاشق می خوردی کل محرم را سینه می زدی. 
ولی االن چی؟ برنج نامرغوب و روغن دنبه و گوشت بوفالوی یخ 
زده ونزوئالیی برای کســی حال معنوی می گذارد که عزاداری 
کند؟ این هم که آقای دکتر در مورد شــیرکاکائو گفتند بحثش 

مفصل و سیاسی است که خب... 
مجری با شنیدن عبارت سیاسی دســت و پایش را جمع کرد و 
انگار توی گوشش از اتاق فرمان چیزی گفته باشند گفت: بسیار 
عالی. نکات خیلی خوبــی را از هر دو بزرگوار شــنیدیم. از اتاق 
فرمان اشاره می کنند گزارشی را که دوستانم از یکی از مغازه   های 
نصب سیستم صوتی روی خودرو که به مناسبت ماه محرم، 10 
شــب صلواتی به تعمیر سیســتم صوتی خودرو  های عزاداران 
می پردازد تهیه کرده اند، آماده پخش است. این گزارش را ببینیم 
و در ادامه برنامه از اشعار زیبای استاد داغ حتما خواهیم شنید. 

ببینیم این گزارش را

بعد از پخش نماهنگ، با شمارش معکوس منشی صحنه، مجری 
برنامه رو به دوربین صحبت کرد. 

 ـ  در این قسمت از ویژه برنامه »فرق اشک« در خدمت سه مهمان 
عزیز و محترم هستیم تا در خصوص موضوع برنامه از صحبت   ها 

و نظراتشان استفاده کنیم. 
مهمان   های برنامه حــاج »اســماعیل قلنــدر« از بازاری   ها و 
تکیه داران بزرگ تهران، دکتر »راستان« استاد جامعه شناسی 
و اســتاد »داغ« از شــعرای آیینی بودند. مجری بعد از معرفی 
مهمان   ها برای بینندگان اولین سوال را از حاج اسماعیل پرسید. 

 ـ  حاج آقای قلندر! به نظر شــما عزاداری   هــای امروز چه تفاوت 
عمده ای با عزاداری   های سابق پیدا کرده است؟  حاج اسماعیل 
که داشت تسبیح دانه درشتش را این دست آن دست می کرد، 
دســتمال نخی قرمــز رنگــی از جیبــش در آورد و عرق روی 
پیشانی اش را به انضمام تمام کرم پودری که چهره پرداز برنامه به 

او مالیده بود پاک کرد و گفت: خیلی فرق ها! 
بعد هم زل زد به مجری و دیگر چیزی نگفــت. مجری که دید 
انگار حاج اسماعیل بنا ندارد در ادامه این دو کلمه ای که به زور از 
دهانش خارج شده است چیزی بگوید با لبخند و سر تکان دادن 
رو کرد به دکتر راســتان و گفت: جناب دکتر! آیا شما هم با نظر 
حاج آقای قلندر به عنوان کســی که سال هاست با این موضوع 
سر و کار دارد موافق هســتید یا معتقدید که هیچ تفاوتی بین 
عزاداری   های گذشته و امروز نیست.  حاج اسماعیل پرید وسط 
حرف مجری و گفت: عزاداری کار ما نیســت که می گویید سر و 
کار؛ عزاداری عشق ماست.  مجری که از واکنش حاج اسماعیل 
جا خورده بود، طبق عادت همیشــگی تمــام مجری   ها که این 
مواقع باید سر و ته قضیه را ختم به خیر کنند، کمی سکوت کرد، 
لب هایش را به هم فشــار داد، ابروهایش را گره کرد، سری تکان 
داد و با حالتی به زعم  خودش معنوی گفت: به به! به به! ماشاءاهلل 
به این کالم. کل برنامه امشــب همین یک جمله است. همه ما 
امشب اینجا جمع شده ایم که به همین برسیم. نفس شما گرم 
حاج آقای قلندر.  دکتر راســتان که از بی موقع حرف زدن حاج 
اسماعیل به اندازه کافی شــاکی بود با این حرف   های مجری و 
هیچ پنداشــتن حضور او و مهمان دیگر برنامه برآشفت و گفت: 
البته که حرف ایشان حق است ولی خب به  هر حال شاید نظرات 
دیگری هم وجود داشته باشد. اصوال جامعه آماری باید دقیق و 
جامع باشد. همین که شما می بینید هر کسی با هر سر و شکل و 
تیپی در عزاداری شرکت می کند موید حرف بنده است. آیا همه 

عزاداران از سبک و سیاق حاج آقای قلدر هستند؟ 
اســتاد داغ که تا این لحظه بــه خیال خودش ســکوت ظاهرا 
معناداری کرده بود یک مصراع شعر خواند و مجددا ساکت شد. 
»من در میان جمع و دلم جای دیگر اســت«. هیچ کس متوجه 

دکتر راستان 
و آقای قلندر
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منظور استاد داغ نشد. مجری مجددا ماستمالی کرد. 
 ـ  دقیقا همین طور است که شما می فرمایید. هم نکته حاج آقای 
قلندر درست است هم این مصراع اســتاد داغ در تایید صحبت 
شماست جناب دکتر!  دکتر راستان گفت: خب پس شما اجازه 
بدهید بحث دربگیرد و از همین ابتدا نتیجه گیری نکنید. شاید 

همه ما هم نظر باشیم ولی همین مباحثه خودش فوایدی دارد. 
مجری در تایید حرف دکتر راستان و نقض حرف اولیه اش گفت: 
صحیح می فرمایید. خــب حاال جواب ســوال اول را نفرمودید. 

تفاوتی بین عزاداری   های امروز و گذشته وجود دارد؟ 
دکتر راســتان چند ثانیه ای مکث کرد تا مطمئن بشــود کسی 
نمی خواهد توی حرفش بپــرد و بعد گفت: خــب! تغییر جزو 
جدایی ناپذیر دنیاســت. هر پدیده ای تغییر می کند. بحث من 
مفهوم و محتوا نیســت. بحث من فرم و ظاهر اســت. اینکه ما 
بخواهیم مردم در عصر ما به همان ســر و شکلی که 100 سال 
پیش عزاداری می شده اســت عزاداری کنند خیلی پذیرفتنی 
نیست. خیلی   ها به سبک و ســیاق عزاداری   های امروز برچسب 
تحریف و بدعت می چسبانند ولی من خیلی با آن  ها مخالفم. مثال 
همین حاج آقای قلندر و دوستانشــان در ایستگاه   های صلواتی 
شــیرکاکائوی داغ توزیع می کنند. آیا این متفاوت با گذشــته 
نیست؟ آیا درست است که بگوییم تحریف است؟ بدعت است؟ 
اگر قرار است اســالم دنیا را فتح کند، جدا از محتوا باید به فرم 
و انطباق آن با ســایر فرهنگ   ها هم دقت داشت. چطور وقتی ما 
نمی توانیم فالن سبک مداحی را تحمل کنیم می خواهیم مفهوم 
عاشورا را جهانی ســازی کنیم؟ اگر با این نوع نگاه به قضیه نگاه 
کنیم مداحی   های امروز که در قالب پاپ، راک، جاز و هوی متال 
اجرا می شــوند می توانند راه ورود خوبی بــرای انتقال فرهنگ 

عاشورا به غرب باشد. 
در حضور استاد داغ جسارت است ولی در مورد شعر هم همین 
موضوع صادق اســت. با احترام به اســتاد داغ و اشعار کالسیک 
ایشــان ولی آیا مخاطب غیر ایرانی با غزل و قصیده و مثنوی و 
قطعه و عروض و قافیه ما ارتباط برقرار می کند؟ گل کردن خیام 
در کشــور  های دیگر هم به خاطر حضور پررنگ نوشیدنی   های 
اســت که اینجا غیر مجاز و آنجــا مجاز اســت. خیلی   ها ایراد 
می گیرند که اشعار عزاداری   های امروز خالی از محتوا و ضدفرم 
است. عرض من این است که اتفاقا این جنس شعر قابل ترجمه 
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نقــد

به طور خالصه 
شکاف 

می توانست 
از فیلم  های 

خوب امسال 
باشد اگر با 

یاس و ناامیدی 
تمام نمی شد

 مسعود دهنوی
فیلــم شــکاف دومیــن ســاخته کیارش 
اســدی زاده اســت که به تازگی وارد پخش 
نمایش خانگی شده است. اولین فیلم کیارش 
اســدی زاده به نام »گــس« با اینکــه اکران 
محدودی به خــود دید، به عنــوان اولین کار 
فیلمساز اثر نســبتا قابل اعتنایی بود. همین 
موفقیت نصفه و نیمه سبب شد تا کلید ساخت 
دومین فیلم اسدی زاده زده شــود و این بار با 
تهیه کننده ای قدرتمند تر و چند ستاره مشهور 
ســینما، پروژه جدیدش را آغاز کند؛ پروژه ای 
که به هیچ وجه نمی توانــد یک روند رو به جلو 
برای کارگردانش محسوب شود. علی سرتیپی 
و منیژه حکمت نیز به واسطه اعتمادی که به 
اسدی زاده داشــته اند تهیه کنندگی دومین 
اثر بلند ســینمایی او را به عهــده گرفتند تا 
اسدی زاده بتواند با شرایطی خیلی بهتر فیلم 

دومش را بسازد. 
شــکاف، فیلمی در مورد خانواده است و همه 
داستان آن حول مادر، پدر و فرزند می چرخد 
اما اینکه کارگردان چگونه توانسته این شکاف 
خانوادگی را بین دو زن و شــوهر متفاوت به 
تصویر بکشد و چقدر در نشــان دادن ارتباط 
این دو موفق بوده است، روایت و سبک داستان 
پردازی فیلم مشــخص می کند که به اندازه 

کافی قابل توجه نبوده است. 
»شــکاف« داســتان دو خانواده اســت. یک 
زوجی کــه از هم جداشــده اند و حاال کودک 
خردسالشان، سرگشــته میان لجبازی پدر و 
مادر درگیر یک بحران عاطفی شــدید است. 
زوج دوم امــا خانواده ای خوشــبخت اســت 
که بیمــاری زن این خوشــبختی را به خطر 
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خأل امید؛ ضعف بزرگ شکاف
نگاهی به دومین ساخته کیارش اسدی زاده

انداخته اســت. بیمــاری که تنهــا راه حلش 
بچه دار شــدن این زوج اســت. از همین جا 
معلوم اســت که حرف اســدی زاده چیست 
و چه می خواهــد بگوید. پارادوکــس این دو 
خانواده و رویارویی شان همان اوایل قصه، نکته 
کلیدی فیلم را آشکار می کند. ردوبدل شدن 
دیالوگ  هایی راجع به علت بچه دار شدن زوج 
ناکام، تلخی و افسردگی کودک، نگرانی مادر 
از وضعیت بچه اش در آینده و در نهایت پایان 
فاجعه مانند ماجرا، توجه بیننده را به این نکته 
جلب می کند که بچه دار شــدن مسئولیتی 
خطیر است و دالیل پدر و مادر برای راحت تر 
کردن زندگــی خودشــان نمی تواند توجیه 
مناســبی برای آوردن یک کودک به این دنیا 
باشد. متاسفانه در فیلم هر چه جلوتر می رویم 
ناامیدی پررنگ تر می شــود. معموال تصمیم 
به فرزند آوری همیشــه از امیدوارکننده ترین 
مشخصه  های داســتان ها و فیلم  های ایرانی 
بوده است اما این بار این اتفاق بیانگر شروع یک 

تردید است که رفته رفته بیشتر نیز می شود. 
مشــکل از جایی آغاز شــد کــه »پیمان« و 
»سارا« دلیل و امیدی برای بچه دارشدن پیدا 

نمی کنند. تنها در یک سکانس پدر غرغروی 
»پیمان« کــه از بهــم ریختــن کانال  های 
ماهواره اش نیــز کالفه بود، هنگامــی که از 
تصمیم پســر و عروسش نســبت به بارداری 
مطلع شــد، با آنکه ابتدا کلمه زشتی به زبان 
آورد اما در ادامــه دیالوگی مطابــق با عرف 
بیان کرد: »آدم باید بچه دار بشه، این طبیعت 

آدم هاست«. 
کاراکتر های فیلم با وجود مشکالتی که با آن 
مواجه هســتند، نه تنها امیدی برای بچه دار 
شدن ندارند بلکه دلیل درست و قانع کننده ای 
هم برای آن پیدا نمی کنند. در واقع »تصمیم 
به بارداری« معضل داستان نبود. عطف فیلم 
نداشتن شرایط الزم و در نتیجه بچه دار نشدن 
اســت. شــکاف، دلیل و امیدی برای بچه دار 
شدن و راهکاری برای ر هایی از نگرانی در مورد 
سرنوشت بچه ها، ارائه نمی دهد. غافل از اینکه 
از نگاه اسالم سرنوشت فرزندانمان بستگی به 
دسته ای از مقدماتی دارد که در اختیار انسان 
گذاشــته شــده اند؛ و با به کار گیری آن ها در 
زندگی می توان به داشــتن فرزندانی سالم و 

متعهد امیدوار بود. 
فیلم می تواند از حیث کارگردانی نمره قبولی 
بگیرد. دوربین روی دســت ، انــدازه  نما های 
بسته و تقطیع  های نادرست همه برای القای 
تنش به مخاطب انتخاب شده اند. برای مثال 
می توان به در ماشین پیمان اشاره کرد. به دلیل 
تصادفی که در ابتدای فیلم رخ داده است، در 
سمت راننده باز نمی شــود و هرگاه پیمان و 
سارا می خواهند سوار ماشــین شوند هر دو از 
در کمک راننده سوار می شــوند. در بخشی از 
فیلم که میزان تنش  ها به باالســت، صافکار، 

در را درســت می کند و در نمایی که دوربین 
در صندلی عقب ماشــین قرار دارد، می بینیم 
که پیمان و ســارا از دو در جدا وارد ماشــین 
می شوند. تعداد سکانس  هایی که شکاف را به 

خوبی به نمایش می گذارند زیاد است. 
شکاف، یک فیلم بسیار ساده است. اسدی زاده 
با حضور در مراسم رونمایی از فیلمف پیش از 
نمایش آن، در پاسخ به این ســوال که آیا در 
فیلم چیزی وجــود دارد که مخاطب به خاطر 
تکنیک  های سمعی و بصری خاص نتواند از آن 
آگاهی پیدا کند، پاسخ منفی داد و فیلم خود 
را بسیار ساده و همه کس فهم و همه چیز فهم 

توصیف کرد. 
بازی  های فیلم تقریبا به خوبی درآمده است اما 
شخصیت پردازی ها ضعیف اســت. رفتار ها و 
دیالوگ  های پسربچه از قد و قواره شخصیت و 
سن و سال او باالتر اســت. دیالوگی که از قد و 
قــواره شــخصیت باالتر باشــد الجــرم در 
بخش  هایی از داستان بیرون می ماند و فیلم را 
به سمت شــعارزدگی پیش می برد. در مورد 
پارسا پیروزفر و سحر دولتشاهی هم مخاطب 
اطالعــات کافی نــدارد و نمی دانیم که دلیل 
اصلی جدایی این دو چه بوده اســت. فقط در 
قسمتی از فیلم ما نوعی بی مسئولیتی مرد را 
مشــاهده می کنیم که به بیان خود به خاطر 
مشکالتی است که از همه طرف به او وارد شده 
اســت. وکیلی که فقــط در دو صحنه از فیلم 
می آید و بعد از آن ر ها می شــود نیز از اضافات 
داســتان بود که می توانست به شکل دیگری 
نمــود پیــدا کند. به طــور خالصه شــکاف 
می توانست از فیلم  های خوب امسال باشد اگر 

با یاس و ناامیدی تمام نمی شد
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 رقیه کیه 
در پاییز ســال 1317 در یکی از محله  های 
بندرانزلی به دنیــا آمد با پــدری که حافظ 
قرآن بود و ارادت خاصی به روحانیت داشت. 
مثل همه جوانان نســل خودش زنده از نفس 
مســیحایی حضرت روح اهلل بود و چند دیدار 
با امام در دوران جوانی راه زندگی اش را عوض 

کرد. 
از ابتدا مقلد حاج آقا روح اهلل و عاشــق ایشان 
بود و با تمام وجود به او عشــق می ورزید اما 
آشــنایی  نزدیکش با امام به آنجا برمی گردد 
که پدرش در تهران مسئول تعمیر مخابرات 
منطقه قلهک می شــود. روزی بــرای تعمیر 
تلفن خانه یکــی از اهالی منطقــه به قلهک 
می رود و متوجه می شــود آنجا منزل مرجع 
تقلیدش حاج آقا روح اهلل اســت. از آن روز به 
بعد رفت و آمد های پدر سیدموســی به خانه 
امام شروع می شود و همین بهانه ای می شود 
که سید موســای جوان هم در ابتدای دوران 
جوانی به دیدار امام نائل شود و خط سیاسی 
زندگی اش شــکل بگیرد. به اندازه ای با امام 
محشــور بود که امام او را »ســید موســی« 

خطاب می کردند. 

پزشک نه، نظامی شد
یکی از هم کالسی هایش می گوید: درس هر 
دوی ما خیلی خوب بود. پاییز بود و هوا بسیار 
سرد. داشــتم می رفتم خانه که دیدم موسی 
کنار خیابان ایستاده و درحالی که ژاکت بسیار 
کهنه ای بر تن دارد، شــیرینی می فروشــد. 

گفتم: »سید! مگر فردا امتحان نداریم؟«
برگشــت و گفت: »مگر شــب امتحان نباید 

کار کرد؟« در ســال 1337 به عنــوان یکی 
از بهترین شــاگردان، دیپلم ریاضی گرفت. 
دوست داشــت پزشــکی بخواند؛ در کنکور 
پزشکی هم قبول شــد اما به دلیل مشکالت 
مالی خانواده به مدرســه نظام رفت بی آنکه 
بداند خداوند در تقدیرش نهاده که در همین 
لباس بزرگ ترین امتحانات زندگی اش را پس 
بدهد و یکی از سربازان مهم حضرت روح اهلل 
شود تا انقالب پر از ستاره ما، در جمع یارانش 

ستاره به دوش  هایی هم داشته باشد. 
وارد دانشکده نقشه برداری دانشکده افسری 
می شــود و با مدرک لیســانس نقشه برداری 
در ســال 1340 از دانشــکده افســری فارغ 
التحصیل می شــود درحالی که به زبان  های 
فرانسه و انگلیسی آشــنایی داشت و تا جایی 
پیشــرفت کرد که در زمان پیروزی انقالب، 

عضو هیئت علمی دانشکده افسری شد. 

سازمان »گروه مخفی«؛ شاخه نظامی
گروه مخفی یکی از ســازمان های مبارزاتی 
زیرزمینــی در زمــان طاغوت بــود که یکی 
از شــاخه  های آن شــاخه نظامی بود که در 
ارتش و نیرو های مســلح فعالیــت می کرد. 
از به وجود آورنــدگان اصلی این تشــکیالت 
می توان دکتر جاســبی، دکتر آیت، شــهید 

عباسپور و... را نام برد. 
سید موســی نامجو اولین فرد نظامی بود که 
به عضویت این ســازمان درآمد. در حقیقت 
شــکل دهی اصلی شاخه نظامی ســازمان از 
سوی نامجو انجام  شد که مسئولیت آن را نیز 

به عهده داشت. 
بعد ها به واسطه شهید نامجو، شهدایی چون 

در  فکوری  سرلشــکرجواد  شــهید 
ســال  های پس از انقــالب چندین بار 
به دلیــل درگیری با عناصر وابســته و 
ضد انقالب تا مرز شهادت پیش رفت. اما 
سرانجام در شامگاه هفتم مهر ماه 1360 
زمانی که به همراه بهترین برادرانش در 
سپاه و ارتش حامالن خبر فتح و پیروزی 
شکست حصر آبادان بودند و برای دیدار 
و ارائه گزارش فتح به فرماندهی کل قوا 
امام خمینــی )ره( از منطقه عملیاتی به 
تهران برمی گشتند در اثر سانحه سقوط 
هواپیمای »سی 130« در 30 مایلی جنوب 
تهران، برای بزرگ ترین پرواز زندگی اش 
بال گشــود و درحالی که تنها 43 سال 

داشت تا جوار رحمت حق پر کشید. 
نیرو های ارتش جمهوری اسالمی ایران 
تا پایان جنگ هرگز این ســخن شهید 
فکوری را فراموش نکردنــد که: »این 
جنگ پایانش زمانی اســت که ما به دنیا 
اثبات کنیم ملتی هســتیم که به زانو در 
نخواهیم آمد و حاضر هستیم بهای این 

تسلیم نشدن را بپردازیم«.

ا   ا ا
طرح نصب موشک هوا به زمین »ماوریک« 
روی هلی کوپتر کبری کــه پس از دو ماه 
نمونه آزمایشی با موفقیت ارائه شد، جواد 
فکوری روز آزمایش ایــن طرح را یکی از 
روز های تاریخی و سرنوشت ســاز و نقطه 
عطفی در تاریخ جهاد خودکفایی نیرو های 

مسلح به شمار آورد. 

ی ا رو  ی ن ا دک ا  ا 
با توجه به تحریم تسلیحاتی و همچنین 
قطع رابطــه ایران و آمریــکا و به دلیل 
اینکه عمده تریــن تامین کننده ادوات 
و تجهیزات نیروی هوایــی تا آن زمان 
کشور آمریکا بود، نیروی هوایی به شدت 
دچار کمبود قطعات شده بود. در آن زمان 

طرحی از سوی تنی چند از فرماندهان 
به دکتر چمران ارائه شــد که به سبب 
آن تعمیرات اساســی هواپیما در ایران 
صورت بگیرد.  فکــوری در اولین گام با 
جذب پرسنل خوش فکر، خالق، توانمند، 
پرتالش و مومن نیروی هوایی با کمترین 
امکانات شــروع به تشــکیل تیم  های 
مخصوص با تخصص  های مختلف کرد و 
پایه گذار خودکفایی نیروی هوایی شد که 

همچنان اثرات آن ادامه دارد. 

ا  ا ک
سال 59، سال پر مخاطره ای برای ایران 
تازه انقالب کرده بود؛ حدود دو ســال از 
انقالب گذشــته بود اما ارتش به دلیل 
ساختاری که داشــت هنوز به ثباتی که 
شایسته ارتش یک انقالب است نرسیده 
بود. در همین اثنــا جاه طلبی همچون 
صدام با این اســتدالل که ارتش ایران 
به دلیل انقالب کامال از هم پاشیده با حمله 
هوایی به مرز های ایران رسما اعالم جنگ 
می کند.  بعد از حمله نیروی هوایی عراق 
به ایران، جواد فکوری به عنوان فرمانده 
نیروی هوایــی ایران به فکــر جوابی 
دندان شکن به آن ها بود. طراحی و اجرای 
بزرگ ترین عملیات 140 فروندی که تنها 
به فاصله 10 ساعت از آغاز جنگ تحمیلی 
و به تالفی اولین حمله ناجوانمردانه رژیم 
بعث عراق صــورت گرفت همواره نقطه 
عطفی در تاریخ نبرد هــا و جنگ  های 
هوایی به شمار می آید. عملیاتی که به یاد 
کمان آرش کمانگیر در تعیین مرز های 
ایران و تــوران کمان 99 نــام گرفت و 
فکوری به عنوان فرمانده نیروی هوایی 
نقش اساســی را در طراحی، انسجام و 
هدایت نیرو ها بر عهده داشــت و این 
عملیــات بزرگ ترین عملیــات تاریخ 
ایران محســوب هوایی   جنگ  هــای 

 می شود

مردی، تنها شبیه خودش

پرواز تا بی نهایت

مدافعان کوچه پس کوچه  های شهر

درباره شهید سید موسی نامجو
وزیر دفاع کابینه شهید باهنر

یادی از شهید سرلشکرجواد فکوری

 جعفرشیرعلی نیا 
تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر بهتر از 
بقیه می جنگیدند و نیرو های دیگر هم بسیار 

با روحیه بودند. 
بچه  های ســپاه خرمشــهر بــه فرماندهی 
محمدجهان آرا هم خــوب می جنگیدند، هم 

نیرو های مردمی را سازمان دهی می کردند. 
میان مدافعان خرمشــهر همه جور آدمی بود؛ 

روحانی شــیخ »شــریف قنوتی« و گروهش 
از بروجــرد آمــده بودند. »احمد شــوش« 
خرمشهری زنگ زده بود هم دوره ای  های دوره  
چریکی لبنانش از شــمال آمده بودند. بابازائر 
پیرمردی که با برنو می جنگید، از تنگســتان 

آمده بود. 
»رسول نورانی« و »بهنام محمدی« 13 ساله 
بودند. عشایر خرم آبادی و شهر های اطراف هم 

مادری جنازه خونین فرزندش را عطر و گالب زد
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کالهدوز و اقارب پرست هم جذب این گروه 
شــدند؛ از فعاالن دیگر این گــروه می توان 
از شهید ســپهبد صیادشــیرازی و بسیاری 
دیگر از افســران و فرماندهان کنونی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران نام برد. 
این گروه با پخش اعالمیه و ســخنرانی  های 
حضرت امام در سطح دانشکده و حتی خارج 
از آن در جهت روشنگری قشر نظامی فعالیت 
می کردند و جالــب اینکه آن هــا را در تمام 
کشــور مهره چینی کرده بودنــد و به همین 
دلیل، بعد از انقالب با وجود چنین عناصری 
در ارتش بســیاری از کودتا ها در نطفه خفه 

شد. 
مردی، تنها شبیه خودش

پس از پیروزی انقالب اســالمی نیز به سمت 
فرماندهی دانشکده منصوب شــد و پس از 
شــهادت دکتر چمران به عنوان نماینده امام 
در شــورای عالی دفاع منصوب شد و پس از 
آن به عنوان وزیر دفاع به کابینه شهید باهنر 

راه یافت. 

هنــگام گرفتــن رای اعتمــاد از مجلــس 
برای وزارت دفــاع، برخــالف روال که باید 
تحصیالت، مهم ترین عناوین کاری در طول 
خدمت و ســابقه اش را می گفــت این گونه 
خود را معرفی کرد: »ســرهنگ سید موسی 
نامجو، فرمانده دانشگاه افســری، مامور در 
وزارت دفــاع«. با وجود مشــاغل مهم و زیاد 
هرگز از کار کردن گله نمی کرد و توصیه اش 
این بود در جمهــوری اســالمی باید کمتر 
 خــورد، کمتــر اســتراحت کرد و بیشــتر

فعالیت کرد. 

ما مسلح به اهلل اکبریم
همســرش می گوید بعد از انقــالب به دلیل 
تعدد مســئولیت  ها معموال نیمه  های شــب 
به خانه می آمد؛ ما که نگران امنیتش بودیم 
پیشــنهاد دادیم شــب  ها به خانه نیاید و در 
محل کار بماند تا خطری تهدیدش نکند اما 

او می گفت: »ما مسلح به اهلل اکبریم«.
بعد هــا که به دانشــکده افســری هم رفت، 

بعد ها حکیــم فرزانــه انقالب در دیــدار با 
خانواده شهید نامجو فرمودند: »ایشان یکی 
از نظامی  هایی بــود که من بــه آن ها تکیه 

کردم«.

مقصد: کربال
عملیات ثامن االئمه )ع( یا همان »شکســت 
حصر آبادان« که تمام شــد، شــهید نامجو 
و تعدادی از مســئوالن ارتش و سپاه، برای 
تقدیم گزارش به امام با یک فروند هواپیمای 
سیـ  130 با 40 نفر سرنشین و 27 مجروح 
و 32 نفر شــهدای عملیــات ثامن االئمه از 

فرودگاه اهواز عازم تهران می شوند. 
قبل از سوار شــدن به هواپیما نماینده ای که 
برای بدرقه تا پای هواپیما آمده بود از شهید 
نامجوی به شوخی می پرسد: شما دیگر کجا 
می روید؟ و او با لبخندی پاسخ می دهد: »به 

کربال«. 
هواپیما در 17 مایلی فرودگاه مهرآباد تهران 
دچار سانحه می شــود و به علتی نامشخص 
هرچهار موتــور هواپیما همزمــان خاموش 
می شود! و به این ترتیب 49 نفر از سرنشینان 
هواپیما از جمله سرلشکر سید موسی نامجو، 
وزیر دفاع، سرلشکر فالحی جانشین رئیس 
ســتاد مشــترک ارتش، سرلشــکر فکوری 
مشاور جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش، 
سرلشکر کالهدوز قائم مقام سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و سرلشکر جهان آرا فرمانده 
سپاه پاسداران خرمشــهر و آبادان در ساعت 
59: 19 آنچنان که ســید موسی گفته بود تا 
مقصد کربال به پــرواز در می آیند و کربالیی 

می شوند...

برای آن ها که می خواهند بیشتر بدانند
»مردی به رنــگ پرتقال« بــه قلم عزت اهلل 

الوندی، نشر شاهد 
»مدرســه عشــق« به قلم علیرضا پوربزرگ 

وافی ، مرکز اسناد انقالب اسالمی
»ما پاســداران زمین و آســمانیم« ، سازمان 

بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیالن 

بعد ها حکیم 
فرزانه انقالب 

در دیدار با 
خانواده شهید 

نامجو فرمودند: 
»ایشان یکی از 
نظامی  هایی بود 
که من به آن ها 

تکیه کردم«

از داشــتن محافــظ امتناع کرد. همیشــه 
می گفت: »بــا این کار دشــمن فکر می کند 
ما از او ترســیده ایم و خوشــحال می شود«. 
یک شب به او در نزدیکی خانه اش سوءقصد 
می شــود و او ناچار به دفاع از خود می شود، 
وقتی با اضطراب و اصرار شــریک زندگی اش 
برای گرفتــن محافظ روبه رو می شــود به او 
می گوید: »این اســلحه همیشه روی ضامن 
است. من گرمی گلوله را از کنار گوشم حس 
کردم و بهتر از هر زمان دیگری دانســتم تا 
خدا نخواهد برگ از درخت نمی افتد. شــما 
هم نگران نباشید تا اجل انسان نرسد طوری 

نمی شود«.

وقت نمی کنم پوتین هایــم را از پایم 
درآورم... 

شــهید نامجو حدود دو ســه مــاه متوالی 
در ســتاد عملیــات نامنظم در کنــار آقای 
خامنــه ای فعالیت داشــت. در طــول این 
مدت بعضی وقت  ها تماس تلفنی با خانواده 
داشت و جویای احوال همســر و فرزندانش 
می شد. یکبار پیغام فرستاد که پمادی برای 
انگشــت  های پایش که زخم شده بود تهیه و 
ارســال کنند. همســرش جویای علت شد، 
گفت: »وقت نمی کنــم پوتین هایم را از پایم 
درآورم«.  چند شب بعد،  ناگهان شهید نامجو 
به منزل آمد. همه تعجب کردند، گفت آقای 
خامنه ای به من امر فرمود: »ســید دو، ســه 

شب برو خانه«.

درگیری می رساندند. نگهبانی هم می دادند. 
توی بیمارستان و قبرســتان این زن  ها بودند 
که کار ها را انجام می دادند. بعضی هم مستقیم 
درگیر جنگیدن بودند. »شــهناز حاجی شاه« 
هم می جنگیــد هم وقتی بــا رزمنده  ها برای 
استراحت عقب می آمد، سریع مشغول آماده 
کردن غذا می شــد.  مادر خانواده پورحیدری 
دو پسرش شهید شده بودند، پدر خانواده هم 
اسیر. او در مســجد جامع برای رزمنده  ها غذا 
درســت می کرد، لباس می شســت و بهشان 
روحیه می داد.  »زهره حســینی« هفته اول 
جنگ پدرش را با دســت خودش کفن کرد، 

روز 11 مهر بدن قطعه قطعه شــده  برادرش 
علی را. خانم بدیعی هم 15 ســال داشت. 40 
روز از ازدواجش می گذشت؛ جنازه  شوهرش 
را خودش کفن کرد.  مــادری جنازه خونین 
فرزندش را عطــر و گالب زد و کفن کرد. یک 
قطره اشــک هم نریخت. می گفت می خواهم 
اولین مادری باشــم که بی صدا و بدون ناله و 

اشک پشت تابوت بچه اش راه می رود. 
مدافعــان کوچه پــس کوچه  های شــهر را 
می شناختند و عراقی  ها را غافلگیر می کردند 
و از آن ها تلفــات می گرفتنــد. گاهی هم که 
عراقی  ها خیلی پرشمار حمله می کردند، حمله 

جنگنده  های ایرانی، تانک  های عراقی را متوقف 
می کرد؛ اتفاقی که کم، اما بسیار موثر بود. 

پ. ن: در مســئله مقاومت خرمشهر رزمندگان 
نیروی دریایی ارتش دفاع جانانه ای کرده بودند. 

امری که این روز ها کمتر به آن توجه می شود. 
خارج از متن:

ژنرال وفیق السامرایی، رئیس استخبارات رژیم 
بعث عراق در بخشی از ســخنان خود تحت 
عنوان ویرانه  های دروازه شرقی درباره اشغال 
خرمشــهر نوشــته بود: ما زمانی توانســتیم 
خرمشهر را اشــغال کنیم که مقاومت آخرین 

تفنگداران دریایی ایران را شکستیم 

بودند. »بهروز مرادی« معلم خرمشهری کنار 
دانش آموزانش از شهر دفاع می کرد. 

از خانواده شــش نفــره  ســلطانی فر، پدر در 
قبرستان مشــغول دفن جنازه هاست. مادر و 
دختر در بیمارستان به مجروحان می رسند. 
پســر کوچک هفت ســاله از خانه  هــا پنبه 
می آورد و دو پســر بزرگ هم در مرز هستند. 
زنان خونین شــهری حق بزرگــی بر گردن 
مقاومت دارند. عده ای کنار مسجد جامع غذا 
می پختند. آن ها که کوچه پــس کوچه  ها را 
می شناختند، آب و غذا و مهمات به رزمنده  ها 
می رســاندند یا غیر بومی  هــا را به نقطه  های 



تسهیالت برای اشتراک روزنامه ها و مجالت به ترتیب تا سقف 500  و 2500 تومان به ازای هر نسخه.
هزینه ارسال عادی از مشترک دریافت نمی شود.

e  مراجعه  نمایید. s h t e r a k .i r برای ثبت اشتراک کافی است به سایت 
تاکنون بالغ بر یکصدو پنجاه نشریه به  این طرح پیوسته اند.

افزایش قیمت نشریه در طول دوره اشتراک مشمول
 مشترکان قبلی نمی شود.

 ر    ر  ر   
با همکاری شرکت پست و مجریان توزیع در بخش خصوصی با هدف گسترش 

ر      ی  فرهنگ مطالعه وحمایت از مطبوعات 
را اجرا می کند.

اشتراک نشریات در این مرحله
را پذیرفته می شود. صرفا در 

با آثار و گفتاری از:

لی، بیژن مقدم، جواد منصوری، امیر محبیان، جالل فیاضی، بیژن مقدم، قاس تبریزی و  ا ی طالیی، محمدرضا سرشار، مهدی ف احمد توکلی، مهدی چمران، احمد مسجد جامعی، پرویز سروری، مرت

پرونده ای برای جنجال های دستوری   

ی
ا 

ک

w w w . p a n j e r e h w e e k l y . i r

 2 هفته نامه خبری- تحليلی      ســال هشــتم        شــماره   8

ور مــــاه 95        84 صفحه        6000 تومان 1 شهر  شنـبــــه  

در کافه پنجره بخوانید:  بازگشت به امام موسی صدر

یری دولت یازده نقد پ
فاصله حرف تاعمل

الف در تحمل م

چگونه دولت ها افکارعمومی 

را منحرف می کنند؟

اعمال ممیزی، خوب یا بد

ته در حوزه کتاب ولنگاری افسارگسی

نماهن های انقالبی 

آوای انقالب با نوا و نمای نسل سوم

روایت پنجره مخفی از:

ماموریت »علی مطهری«

ایستادگی دربرابر استعمار

ن دوستی فاصله و

از رئیسعلی دلواری تا دکتر مصد
جایگاه اتا های فکر 

در  سیاست گذاری عمومی

ای برای جنجالهای دستوری   

ی
ا 

ک

ی
ا 

ک

ی
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2    شــماره   8

2    شــماره   8

2 8
ســال هشــتم     

   ســال هشــتم     

   ســال هشــتم     

ســال هشــتم      نامه خبری- تحليلی  

هفتهنامه خبری- تحليلی  

    6000 تومان
6000    
6000  صفحه   

ور مــــاه 95        84 صفحه   

ور مــــاه 95

95

1 شهر شنـبــــه  
1 شنـبــــه  
1

بازگشت به امام موسی صدر در کافهپنجره بخوانید:

یری دولت یازده نقدپ
فاصله حرف تاعمل

الف در تحمل م

چگونه دولتها افکارعمومی 

را منحرف میکنند؟

را منحرف میکنند؟

کنند؟

با آثار و گفتاری از:

، یدا جوانی، حسن بهشتی پور رضا سرا

پورابراهیمی، مهدی مطهرنیا محمدرضا 

کارخانه ای، حسن هانی زاده و ابراهی 

 با آثار و گفتاری از:
  آیت ا قرهی

    سعید اوحدی
     فرشته رو افزا

ی رکن آبادی         و مرت

ا نبررسی بی کفایتی های آل سعود

w w w . p a n j e r e h w e e k l y . i r

 2 هفته نامه خبری- تحليلی      ســال هشــتم        شــماره   9

ور مــــاه 95        84 صفحه        6000 تومان شنـبــــه  20 شــهر 

فروشنده ه خوب است و ه بد در کافه پنجره بخوانید:  چرا 

بازی آمریکا با کارت کردها

خانه موسیقی درجا می زند
پرونده ای برای مبارزه با اعتیاد

سقوط آزاد 

نرال تحری 
FATF خوب یا بـد؟پذیرش

w w w . p a n j e r e h w e e k l y . i r

ســال هشــتم        شــماره   

   ســال هشــتم     

   ســال هشــتم     

ســال هشــتم      نامه خبری- تحليلی  

هفتهنامه خبری- تحليلی  

6000    
6000    
6000  صفحه   

ور مــــاه 95        84 صفحه   
ور مــــاه 95
95

شنـبــــه  20 شــهر
شنـبــــه  20
20

فروشنده ه خوب است و ه بد چرا چرا  پنجره بخوانید:

با آثار و گفتاری از:

ری، حسین شی االسالم، ابراهی متقی، محمد علی آسودی احمد توکلی، محمد کو

حســن قشــقاوی، ایر عصاره، محمد حســن کوســه چی، احمد شــاکری

انســیه شاه حســینی، ایر حریرچــی، هادی منافی و رســول ســنایی راد

پرونده هایی برای یک جنگ انسان ساز

او اد  ا

w w w . p a n j e r e h w e e k l y . i r

هفته نامه خبری- تحليلی      ســال هشــتم        شــماره   281 

شنـبــــه   مهـــر مــــاه 95        84 صفحــه        6000 تومــان

در کافه پنجره بخوانید:  چگونه جشنواره برگزار کنی

لماسی انقالبی  نشانه شناسی دی

  در سیاست خارجی ایران

پرونده ای برای هنر جن

   از ادبیات تا سینمای
   دفا مقدس

از جدایی اروپا از آمریکا آ

  ارتش اروپایی تشکیل خواهد شد؟

اوبراییکجنگ اد  ا

w w w . p a n j e r e h w e e k l y . i r

   ســال هشــتم     

   ســال هشــتم     

ســال هشــتم      نامه خبری- تحليلی  

هفتهنامه خبری- تحليلی  

 مهـــر مــــاه 95

 مهـــر مــــاه 95

95

شنـبــــه  
شنـبــــه  

چگونه جشنواره برگزار کنی در کافه پنجره بخوانید:

با آثار و گفتاری از:
فرشاد مومنی، عباس عبدی، لط ا فروزنده، صاد زیباکالم

اسـدا عسگـر اوالدی، نقـی خـاموشی، سهیـال جلـودارزاده

حمیدرضا ترقی، مجتبی شاکری، محمدتقی رهبر و سیدرضا اکرمی

پرونده ای برای فراز وفرودی سیاسی

ر وا  

w w w . p a n j e r e h w e e k l y . i r

هفته نامه خبری- تحليلی      ســال هشــتم        شــماره   280 

ور مــــاه 95        84 صفحه        6000 تومان 2 شهر  شنـبــــه  

دهاوارد می شود ا در کافه پنجره بخوانید:  نقدی بر

میرا تفکر هاشمی چه بود؟

پرونده ای برای اقتصاد جن

همه دنبال خودکفایی بودند

ی پرونده جام درباره اسکار

گم شدن تندیس اسکار در غبار

جمع مبلغ 
اشتراک

 تعداد مجالت
دریافتی

مبلغ هر 
مجله

گستره 
توزیع نوع اشتراک

320000  ریال 4 80000 ریال

شهرستان

یک ماهه
720000 ریال 12 60000 ریال سه ماهه
1200000 ریال 24 50000 ریال شش ماهه
1920000 ریال 48 40000 ریال یک ساله

ار  ار  : با   ا ت ا و ا
ی ا ی  ا  ا   ب  ار   

ار   ا    اشتراک  را ب  فت  ا  ت  ا
ا      ار

ک
ترا

اش

eshterak.ir
طرحاشتراکنیمبهاء

را صرفا درشهر 








