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سخن روز

مهندس سحابی الگوی روشنفکرایرانی
حمید آصفی -تحلیلگر مسائل ایران

اصطالح روشنفکر در سنت فرانسویاش وجدان جامعه بودن تعریف شده است .در این
تعریف الزام ًا نباید که آکادمیســین یا دانشمند علوم اجتماعی باشد بلکه روشنفکر کسی
اســت که دردمند است و درکی دارد که سعی دارد به جامعه خودش راه حل نشان بدهد.
روشنفکران قبل از انقالب به علت مواجهه با حکومتی که به لحاظ اعتقادی با آن مخالف
بودند ایده پردازی می کردند .اما این ایده پردازی فاقد نقشه راه بود و در اصل سپهر سازی
میکردند تا بسترســازی .سپهر فرقاش با بستر این اســت که در سپهر اتمسفر درست
میشود ،ادبیاتی خلق میشود که شورانگیز است و یک جهتی میدهد اما مسیر راه ندارد
بلکه مشــعلی روشن میکند ولی نقشه رســیدن به آن چشم انداز را ندارد .مث ً
ال تفسیر از
جامعه ،تاریخ ،برابری ،آزادی و برادری و سوسیالیسم که همه اینها شعارهای آرمانی که
نادرســت هم نیست و شور میدهد ،جهت میدهد ولی مسیر را روشن نمیکند ما قبل از
انقالب بیشتر با روشنفکرانی مواجه بودیم که اتمسفر می ساختند و قشر و اقشاری را هم
به دنبال خود میکشــیدند اما چون فاقد نقشه راه بود ،به سرانجام نرسید ،علت موفقیت
روحانیت درانقالب داشــتن نقشه راه بود ،بستر راه داشت ،نفوذ مردمی داشت ،مساجد را
داشت و همه شعارهای این دسته از روشنفکران را خود بهدست گرفت .جمهوری اسالمی،
تجربه بلوک شرق و بحران فروپاشی را دید که در آنجا باطیف روشنفکرانی مواجه شدیم
که انتزاعی شدند و غرق در بحثهای انتزاعی!
طیف چپ مذهبی به طرف بحث های انتزاعی رفت و دیگر از مدینه فاضله ،جامعه بی
طبقه توحیدی ،عرفان ،برابری حرف نمی زد بلکه دســتورکار فکریاش به این سو رفت
که معرفت چیســت؟ دین چیست؟ فلسفه چیست؟ فلسفه تحلیلی چیست؟ سکوالریسم
چیست؟
روشــنفکر سکوالر هم به این سو رفت که دموکراسی چیست؟ آیا اسالم با دموکراسی
میخواند یا اســام با دموکراسی نمیخواند و دین و آزادی و حقوق بشر با هم سازگاری
دارند یا خیر؟
سروش به دین در عرصه خصوصی رسید ،ملکیان به معنویت رسید ،شبستری قرآن را
درک پیامبر معرفی کرد و به نقض غرض رسیدند و نتوانستند به عنوان یک آدم دین دار
در مرکز حوزه دین بنشینند و با زبان دینی با دنیای جدید تعامل کنند و عم ً
ال صورت مسله
را پاک کردند و کام ً
ال به روشنفکران انتزاعی تبدیل شدند.
طیف روشنفکران سکوالر نیز به این آفت دچار شدند مث ً
ال در دوره اصالحات روزنامهها
و مجالت روشــنفکری جدی ترین بحث اشان این بود که دین با دموکراسی میخواند؟
روشنفکری دینی چه مفهومی دارد؟ لیبرالیسم چیست؟ سکوالریسم چیست؟ و بحثهای
پیچیدهای اتفاق افتاد که سمت و سوی آن انتزاعی شدن بود.
ما بایدبه ســمت یک تعریف روشنفکری تحققی یا نهادســاز یا ساختار ساز برویم که
بتوانیم هم درست آسیب شناسی گذشته را انجام دهیم و هم راه حلهای عملی و ممکن
برای تحقق ایدهها و آرمانها را حدالمقدور بدست بیاوریم .روشنفکر نهادساز ،این ویژگی
مهــم را دارد که هم یک نگاهــی به آرمان ها دارد و هم بحثهای مفهومی را میفهمد
اما دنبال پیدا کردن نقشه راه هم هست و صرف ًا نمیخواهد یک اتمسفر بسازد و مشعلی
روشن کند بلکه میخواهد مسیری را هموار نماید و نتایج متعین شده و ملموس و مادی
به جامعه ارایه دهد وبین آرمان و واقعیت یک رابطه ای ملموس برقرار نماید .این مستلزم
این است که هم آرمانهای خودش را بشناسد و نقد و بررسی کند و هم بحثهای انتزاعی
را بداند .پس در این تیپ روشــنفکری ،روشنفکر کسی است که درد مردم را داشته باشد
و زباناش با زبان مردم اختالف فاحش نداشــته باشد .وقتی حتی قشر دانشجو بسیاری
از ایــن مفاهیم انتزاعی را نمیفهمد از مردم چه انتظاری داریم که این زبان را بفهمند؟ و
این نشــان از مسیر دور شدن است .روشنفکر نباید به مردم بگوید که زبان من را بفهمید
بلکه این روشــنفکر اســت که باید زبان مردم را بفهمد و با این زبان با مردم حرف بزند.
روشــنفکران انتزاعی از مردم دور شدند و فاصلهشان با مردم زیاد شد و به دلیل انتزاعی
بحث کردن نتوانســتتد با نهادهای مدرن مدنی شکل گرفته رابطه داشته باشند .در دوره
اصالحات رابطه این روشنفکران با نهادهای معلمان چگونه بود؟ با کارگران چگونه بود؟
با سایر صنوف چگونه بود؟ این روشنفکران ایرانی که با آن نوع نهادهای مدرن مدنی که
محور بحث هایش بود نتوانستند رابطه برقرار کنند.
این جاســت که یک سؤالی پیدا شد که چرا روشنفکران به این مسئله مبتال شدند که
اگر آرمان گرایی کنیم ،افق راه ایجاد کنیم دیگران سوار می شوند؟ اگر انتزاعیگرائی کند
و بحثهای پیچیده نظری بکند روشــنفکری مردمیاش بال موضوع می شود و در اینجا
فرق یک آکادمیســین با روشنفکر مســئول و مردمی چه میشود؟ در این شرایط بحث
تعهد منتفی میشود ،برای مردم کار کردن منتفی میشود و این روشنفکر تبدیل به یک
آکادمیسین با سواد و تئوریکی میشود که دیگر نه دردی دارد نه شوری دارد و نه عشقی
دارد .در اینجا ما دچار یک پارادوکس می شــویم .پارادوکسی که برای کشورهای مثل ما
مشکل است ولی در کشورهای اروپایی و یا در کشورهای پیشرفته یک تقسیم کاری وجود
دارد .در آنجا بعضی عالماند ،متخصصاند و بعضیها کلهاشــان خراب می شود روشنفکر
میشــوند!! به قول معروف میخواهند درد مردم را حل کنند ولی در جامعه ما این تقسیم
بندی وجود ندارد.
در ایران باید تیپ روشنفکر تحققی باشد یعنی نقشه راه داشته باشد و این وقتی امکان
پذیر است که بپذیرد تئوری برای عمل و کار و نتیجه است و باید نسبت تئوری با عمل و
نتیجه را مشــخص کند .مث ً
ال شعار آزادی می تواند در قالب دموکراسی تحققی شود مثال
دموکراســی پارلمانی یا موضوع انتخابات شــوراها یا نظریه عدالت به مفهوم یک نظریه
عملی و مکانی در شــرایط امروز ایران و در مناســبات اقتصادی حاکم بر کشور میتواند
دســتور کار قرار بگیرد .بطور خالصه این تیپ روشنفکری باید سه تا ارتباط ایجاد نماید
یکی در انتزاع که شــناخت کلی پدیده صورت میگیرد در آرمان سپهر ساخته میشود و
دو اینکه االن در چه شرایطی هستیم و سه چگونه این مسیر و نقشه راه تدوین می شود.
ایران امروزه به این نوع روشنفکری احتیاج دارد .برای بوجود آمدن این نوع از روشنفکری
چند مسئله باید حل گردد .اول ضمن داشتن آرمان باید از آرمان به واقعیت پل بزند  .دوم
اینکه باید ســعی نماید آنچه که از تمدن غرب فرامیگیرد آن را به شکل انتزاعی نگیرد
بلکه به شکل تجربی استفاده کند .سوم اینکه آنچه میخواهد در چه درصدی قابل عملی
شدن اســت ،مثال مقوالتی چون ،توسعه ،دموکراسی ،عدالت اجتماعی توان آن را توجیه
نماید و در هر مرحلهای چقدر باید دموکراسی را بپذیریم ،چقدر میشود توسعه را جلو برد
و حقوق بشر را به پیش برد.
این روش بعد از انقالب بوســیله زنده یاد مرحوم مهندس ســحابی در نظریه توسعه
متوازن مطرح شــد .لذا دکترحسین عظیمی تاحدی زیادی در تدوین برنامه چهارم توسعه
از ایده ســحابی بطور گسترده استفاده نمود .اما روشنفکری ایران چون از آرمان گرایی به
انتزاع آمده بود چندان به این نظریه و رویکرد دقت نکرد .وقتی دوره اصالحات شروع شد
ما عم ً
ال خالء کالن فکری نداشــتیم .مثال آزادی و رابطه دموکراسی با اسالم یک بحث
بــود اینکه حاال این آزادی چگونه تحقق پیدا میکند یک بحث دیگری بود و هیچ وقت
بحث نشد که امکان تحقق مدلهای ممکن آزادی خواهی چگونه است .اگر روشنفکری
دوره اصالحات جهانی فکر میکرد باید منطقهای هم عمل میکرد یعنی هم باید جهانی
فهمید و در ایران عمل میکرد نه اینکه خود را درگیر بحثهای گنده نماید .در ایران روی
توسعه متوازن باید کاربیشتری شود ،واین بحث توسعه متوازن در کجا باید انباشت شود؟
اینکه این مدل در کجا باید مرجع فکری شود سوال بسیارمهمی است .در دانشگاههای
اقتصاد؟ دراتاق فکر دولت؟ دربرنامه ششم؟ جواب این پرسشها فعال بیپاسخ است .چرا
که نظریه بدون بستر باد هواست ! در این صد سال روشنفکران اندیشه طرح کردند ،تاوان
دادند اما نانش را آنهایی که بستر داشتند خوردند ،کسی میتواند حرف از پیروزی اندیشه
خود بزند که بستر وعینیت به نظرات خود بدهد .،آگاهی یک امر کلی است که با خواندن
چهار تا کتاب انسان آگاه نمیشود و ممکن است که آگاه هم بشود ولی وقتی وارد جامعه
میشود هیچ بستری وجود ندارد .چگونه میشود آگاهی را تبلور عینی داد؟ در این شرایط
روشنفکر فقط مجبور اســت که عذاب وجدان بگیرد .پس باید نظرات کلی عینی شوند،
استراتژیست تکنسین شود و
مهندســی شوند البته این به معنای این نیست که روشنفکر
ِ
کار تئوریسینی را رها کند اما باید در کنار کار تئوریسینی یکمقدار کار تکنسینی هم باشد
تا بتواند ایده خود را اجرائی کند لذا بار دیگر باید به بازخوانی گسترده ایده توسعه متوازن
مهندس سحابی بپردازیم..

عبداهلل عزیزی رئیس
کمیسیون اجتماعی
مجلس شد

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از انتخاب عبداهلل عزیزی به عنوان رئیس این کمیسیون خبر داد.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا بادامچی اشاره به انتخابات روز یکشنبه هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی گفت :بر این اساس بنده و آقای مسعود
رضایی به عنوان نواب رئیس انتخاب شدیم.
به گفته وی زهرا ساعی به عنوان سخنگو و روح اهلل بابایی صالح و ناهید تاجالدین به عنوان دبیران هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی انتخاب
شدند.
رهبر معظم انقالب:

قرار گرفتن عربستان در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل جای هجو دارد

در شــام میالد کریم اهلبیت حضرت امام حسن مجتبی
علیهالســام ،جمعی از اهالی فرهنگ ،اســتادان شعر و ادب
فارسی و شــاعران جوان و پیشکسوت کشــور و تعدادی از
شــاعران از کشورهای هندوســتان ،افغانســتان و ترکیه با
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اســامی دیدار
کردند.
به گــزارش انتخاب ،حضرت آیــت اهلل خامنهای در این
دیدار با ابراز خرســندی از حرکت رو به رشــد و پیشرونده
شعر کشــور ،شــعر را یک ثروت ملی خواندند و افزودند :از
اول انقالب ،تالشهایی برای جهت دادن به شــعر در مسیر
اهدافــی غیر از اهداف انقالب وجود داشــت و این تالشها
همچنان وجود دارد.
رهبر انقالب اســامی ،جریان غالب شــعر در دوره پیش
از انقالب اســامی را در خدمت مفاهیمی غیر از «آگاهی و
بیداری ملی» دانســتند و گفتند :در محیط ادبی آنروز ،اغلب
افرادی که مدعی نوگرایی و نواندیشی بودند ،هیچ خدمتی به
پیشرفت کشور و تجدد واقعی و صحیح نمیکردند.
ایشــان ،پیروزی انقالب اســامی را آغــاز دوران جدی ِد
شــعری ،و ورود جوانان و شاعران با انگیزه به سرودن «شعر
بصیرتافزا و در خدمت اهداف کشــور» دانســتند و افزودند:
دایره این نوع شــاعران روز به روز گســتردهتر شــد و امروز

خوشبختانه ،غلبه با اشعار منطبق با اهداف مذهبی و انقالبی،
و رو به رشد و پیشرفت است.
حضــرت آیت اهلل خامنهای« ،توقف و تصور رســیدن به
ایستگاه آخر» را همچون س ّمی مهلک برای شاعران خواندند
و خاطرنشــان کردند :درخت شعر کشــور ،استعداد و ظرفیت
بســیار بیشــتری برای شــکوفایی و بالندگی دارد و باید در
«مضمونیابی ،پیشــرفت الفاظ و انتقال مفاهیم روز» ،تالش
و دقت بیشتری شود.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به ضعف موجود در گزارش
حوادث کشور و احوال شخصیتهای ملی ،ایرانیها را در این
خصوص دچار تنبلی و کوتاهی دانستند و گفتند :امام بزرگوار

ما شخصیتی درجه یک است که دوست و دشمن به عظمت
او اعتراف دارند ،اما تاکنون چند کتاب درباره این شــخصیت
عظیم نوشته شده است؟
ایشــان ،حوادث ســوریه و مدافعان حرم و قضایای مهم
عراق را درخور ســرودن صدها و هزاران شــعر دانســتند و
افزودند :بســیاری از مردم از اینکه امریکاییها در عراق چه
هدفی داشتند و چگونه سرشان به سنگ خورد اطالع ندارند،
اما این قضیه ،بســیار مهم و نیازمند تبیین اســت که چگونه
«عراق شهید حکیم» تبدیل شد؟
«عراق ص ّدام» به
ِ
ِ
حضرت آیت اهلل خامنهای ،شاعران را به «منظومهسازی»
از موضوعات و همچنین ســرودن در رشته «هجو» از برخی
مســائل عجیب دنیای امروز توصیه کردنــد و گفتند :پیامبر
اکرم(ص) به یکی از شــاعران از صحابه خود دســتور دادند
که مشــرکان را هجو کند و امروز نیز مواردی همچون رقص
شمشیر «جاهلیت مدرن» در کنار «جاهلیت قبیلگی» یا قرار
گرفتن دولتی همچون عربستان سعودی در کمیسیون حقوق
بشر سازمان ملل ،مسائلی است که بهج ّد ،جای هجو دارند.
در این دیدار ۳۰ ،نفر از شــاعران ،اشعار خود را در حضور
رهبر انقالب اســامی قرائت کردند.همچنین شــاعران نماز
مغرب و عشــا را به امامت رهبر انقالب اسالمی اقامه و روزه
خود را همراه با ایشان افطار کردند.

محمد هاشمی رئیس سابق سازمان صدا و سیما:

تروریست ها از جایی به مجلس ورود کرده اند که در اختیار وزارت اطالعات نبود

محمد هاشــمی میگوید :هیچ ضرورتــی برای تغییر در
کابینه وجود ندارد مگر این که در جایی مشکل جدی وجود
داشته باشد یا این که وزیری نخواهد در دولت بماند وگرنه
اصل تغییر در دولت دوازدهم را اصال مفید نمیدانم.
هستند کسانی که تغییرات گسترده در کابینه دوازدهم را
به نفع دولت نمیدانند؛ محمد هاشــمی یکی از آنهاست .او
معتقد اســت ثبات و نظارت بر عملکرد وزارتخانهها بیشتر
میتواند در توفیق مدیران و اجرای برنامههای دولت کارساز
باشد تا یک تغییر و تحول اساسی.
به گزارش ایســنا ،رییس ســابق ســازمان صداوسیما و
عضو ســابق حزب کارگــزاران ســازندگی ،عملکرد اغلب
وزارتخانههــای دولت یازدهم را مثبــت ارزیابی میکند و
معتقد اســت معاون اول دولت میتواند به عنوان یک مهره
تاثیرگذار در هماهنگی اجزای دولت بیشتر موثر باشد.
محمد هاشــمی گفت :به نظر من مصلحت نیســت که
تغییرات وسیع یا جدیای را در دولت دوازدهم انجام دهند،
چون به هر حال وقتی دولت تشکیل شده و وزیری  ۴سال
تجربــه دارد ،نیروهایش را چیده ،هر چند اگر جایی ضعفی
هم باشــد ،میتوان همان ضعفهــا را تذکر داد و برطرف
کرد .یقینا یــک نیروی ضعیف پای کار بهتر از یک نیروی

قوی اســت که تازه وارد شــود .از نظر من تغییر به صرف
تغییر ،هیچ موقع نه کارگشــا بــوده و نه موثر .مگر این که
یک دلیل خیلی قوی داشته باشیم.
هاشــمی اشاره کرد :در ارزیابی منصفانه از عملکرد دولت
یازدهــم باید گفت که دولت بر اســاس تواناییهایش و با
توجه به محدودیتهایی که وجود داشته ،خوب عمل کرده
و رفتارش مثبت و مناسب بوده است .مخصوصا در کارهای
اساســی و زیربنایی تغییر میتواند آفت جدی باشد .شخصا
هیچ ضرورتــی برای تغییر نمیبینــم اال این که در جایی
مشــکل جدی وجود داشــته باشــد یا این که خود وزیری
نخواهــد بماند وگرنه اصل تغییر در دولت دوازدهم را اصال
مفید نمیدانم.
رئیس سابق صدا و سیما ادامه داد :مثال وزارت کشور جزو
وزارتخانههایی اســت که ثبات در آن خیلی موثر است و به
امنیت کشــور بستگی دارد .وقتی در وزارت کشور در سطح
وزیر تغییر ایجاد شــود ،تا عمق روستاها رفته و بخشدار را
هم شامل میشود .این تغییرات نمیتواند خیلی مفید باشد.
هاشمی اظهار داشت :من با توجه به سوابق اجرایی خودم
در گذشــته میگویم که ما هیچ وقت با تغییر نتوانســتیم
نواقــص را برطرف کنیم بلکه با نظــارت و تامین منابع و
برنامه توانستهایم کارها را بهتر جلو ببریم.
محمد هاشــمی در مورد عملکرد اقتصادی دولت یازدهم
گفت :شخصا عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم را مثبت
ارزیابی میکنم ،چون دولــت یازدهم وقتی کار را از دولت
دهم تحویل گرفت منابعــی که برای اقتصاد یا هزینههای
اقتصادی نیاز داشــت ،در اختیار نداشــت .چنانچه وضعیت
اقتصــادی دو دولت را با هم مقایســه کنیــد ،میبینید که

عملکــرد دولت یازدهم در حوزه اقتصــاد واقعا مثبت بوده.
به ایــن دلیل که جهت منفیای کــه در دولتهای نهم و
دهم وجود داشــت را تغییر داد .این دولت جهتهای رشد
اقتصادی  -۵درصد ،تورم دورقمی باال ،اشتغال بسیار پایین،
نرخ بیکاری بسیار باال و رشد نقدینگی باال را تغییر داد.
هاشــمی در ادامه به حوادث تروریســتی اخیر در تهران
پرداخت ،وبا اشــاره به نقش برخی دســتگاههای دیگر در
این حادثه اضافه کــرد :بحث امنیت فقط مربوط به وزارت
اطالعات نیســت .مثال نیروی انتظامی ،سپاه ،بسیج و در
کنارش وزارت کشور و نیروهای مردمی و وزارت اطالعات
یک مجموعه هستند و این طور نیست که فقط متوجه یک
ارگان باشد .باالخره آن کسی که به ساختمان دوم مجلس
ورود کرده ،از جایی گذشــته که در اختیار وزارت اطالعات
نبوده و توســط ســپاه ،بســیج یا نیروی انتظامی حفاظت
میشد .به نظرم نیرویی که از مجلس حفاظت میکند ،سپاه
است .بنابراین باید کل مسائل را دید.
وی در نهایــت افزود :این که دلواپســان با هر مســئله
کوچکی شــروع بــه نقد یــا تخریب دولــت میکنند ،در
رقابتهای جناحی و گروهی طبیعی اســت و این موضوع
هم نباشــد دنبال چیز دیگری هســتند .حتی عدهای بعد از
این حادثــه گفتند که داعش برای مذاکره با شــما آمده و
دست به کار شده است! در اینجا باید پرسید که مگر شما از
برنامه داعش اطالعات داشــتید و داعشیها را میشناختید
و ماموریتشان را میدانستید که این حرفها را میزنید؟ به
نظرم این حرفها صرفا رقابتهای جناحی و گروهی است.
وزارت اطالعات واقعا در این  ۴سال و حتی سالهای قبل
به خوبی عمل کرده است.

گاردین:

عملیات داعش در تهران تنشهای ایران با عربستان را تشدید خواهد کرد
حمله بــه نمادهــای مهم در ایــران که
مسئولیت آن را داعش بر عهده گرفت ،تنش
ها با عربســتان سعودی ،کشــورهای عربی
حاشیه خلیج فارس و ترامپ را تشدید خواهد
کرد.
گاردین نوشــت :حمله بــه نمادهای مهم
در ایــران کــه مســئولیت آن را داعش بر
عهده گرفت ،تنش ها با عربســتان سعودی،
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و ترامپ
را تشدید خواهد کرد.
به گزارش انتخاب ،تروریستهایی که روز
چهارشــنبه ،به ترکتازی مرگباری در تهران
پرداختند ،با حمله به مجلس ایران و مرقد امام
خمینی دو مورد از مهم ترین نمادهای انقالب
 ١٩٧٩را هدف قرار دادند.
این حمالت برای مردم تهران که در سال
های اخیر به نسبت از چنین حمالتی در امان

بودهاند ،بسیار غافلگیر کننده بود.
ایرانیها عربســتان سعودی را مسئول این
حمالت دانســتهاند و چه این اتهامات درست
باشند ،چه نباشد ،آن ها به احتمال زیاد تأثیر
سیاسی زیادی در آن ســوی مرزهای ایران
دارند و تنش ها با آمریکا ،عربستان سعودی و
حکومت های پادشاهی حاشیه خلیج [فارس]
را تشدید می کنند.
داعش در ســوریه و عــراق درگیر جنگ
عقیدتی و نظامی با نیروهای ایران و متحدان
آن در سوریه است.
قساوت های روز چهارشــنبه در شرایطی
اتفاق افتاد که با نزدیک شدن نیروهای ارتش
عراق و ســوریه با حمایت ایران و نیز شــبه
نظامیان ُکرد مورد حمایت آمریکا و انگلیس به
استحکامات داعش در موصل و رقه ،فروپاشی
داعش پیش بینی میشود.

داعش در پاسخ به این فشار ،از پیروان خود
خواست جنگ را به خاک دشمنانشان در هر
جا که زندگی میکنند ،بکشانند .شاید حمالت
تروریســتی اخیر در منچســتر ،کابل ،بغداد،
مراوی در جنوب فیلیپین و لندن در راســتای
همین الگوی جدید جا به جایی محل فعالیت
پیروان داعش باشد.
در این میان ،تــاش های پنهان و کام ً
ال
مســتند جــورج دبلیو بــوش در دهه ٢٠٠٠
برای بی ثبات کردن ایــران با حمایت مالی
از گروه های مخالف شبه نظامی داخل ایران
در تهران فراموش نشده است .حمایت گاه و
بی گاه آمریکا از گروه تروریســتی مجاهدین
خلق نیز غیر رسمی نیست .این گروه پیشتر از
سوی صدام حسین حمایت میشد و ترورهای
بســیار زیادی را در داخل ایــران انجام داده
است.

ملک سلمان [پادشــاه عربستان سعودی]،
ایران را به پیشــگامی در تروریســم جهانی
متهم کرده است .ترامپ که از سوی اسرائیل
تحریک می شــود ،تهدید کرده است توافق
هستهای مهم سال  ٢٠١٥باراک اوباما با ایران
را پاره خواهد کرد .وی با هیاهو و تبلیغات زیاد
قرارداد بزرگ فروش اسلحه به سعودی ها را
اعالم کرد .ترامپ این هفته از اقدام عربستان
به طرد دیپلماتیک و تجاری قطر که در میان
کشــورهای عرب [خلیج فارس] تا حدودی
تنها کشــوری است که روابط خوب خود را با
ایران حفظ کرده است ،حمایت کرد .این اقدام
موجب شده است سیاستمداران منطقه درباره
جنگی قریب الوقوع هشدار دهند.
سران ایران بی درنگ اتهامات ترامپ را رد
کردند .آن ها گفتند ریاض بزرگ ترین حامی
و الهام بخش داعش است.

ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم:

تشکل های دانشجویی نباید تابع احزاب باشند
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم گفت:
هرگونه تصوری از مفهوم آتش به اختیار که
منجر به برداشت مفاهیمی در چارچوب هرج
و مرج ،بینظمی و خودســری شــود ،حتما
خالف نظر رهبری و ظلم به ایشان است.
بــه گزارش ایلنــا ،ضیاء هاشــمی درباره
فرمایشــات رهبر انقــاب در دیــدار اخیر
دانشــجویان با ایشان گفت :رهبر انقالب در
سالهای گذشــته نیز همواره تاکید کردهاند
که دانشــجویان باید فعالیتهای خالقانه و
احساس مســوولیتپذیری داشته باشند و در
راســتای تبیین مبانی دینی و انقالبی تالش
ویــژهای به کار بندند .همچنین تاکید کردند
که این قشــر باید در راستای جذب و توجیه
کســانی که با این مبانی آشــنا نیستند ،گام
بردارند .ایشــان همواره تاکید دارند که همه
این اقدامات بایــد در چارچوب قوانین انجام
شــود و عقالنیت انقالبی مبتنی بر قوانین،

رهنمودی محوری است.
معاون فرهنگــی و اجتماعی وزیر علوم با
تاکید بر اینکه هرگونه تصوری که منجر به
برداشــت مفاهیمی در چارچوب هرج و مرج
و بینظمی و خودســری شود ،حتما خالف
نظر رهبری و ظلم به ایشــان است ،افزود:
اگر کســانی چنین برداشت کنند که توصیه
رهبر به گروه های سیاسی و دانشجویان این
است که هر طوری که میل دارند ولو به رغم
قوانین و ضوابط رفتار کنند ،حتما تعبیر غلطی
است.وی خاطرنشان کرد :به نظر من توصیه
رهبری خطاب به عموم جوانان و دانشجویان
است و توصیه این اســت که نسل جوان و
انقالبی نخبه باید نسبت به مسائل فرهنگی
با اعتماد به نفــس و خودباوری وارد صحنه
شــوند و با بهرهگیری از خالقیتهایی که
دارند ،مسائل فرهنگی را تحلیل و تبیین کنند.
وی همچنیــن بــا بیان ایــن مطلب که

دانشــجویان نباید منتظر دســتوراتی باشند
که از باال میرســد ،اظهار کرد :دانشجویان
باید با رویکردهای مســووالنه و خالقانه از
خالقیتهای فردی و جمعی استفاده کنند و
در عرصه فرهنگی با حرکتهای خودجوش
خالءهــا و ضعفها را شناســایی کنند و با
راهانداختن پویش های فرهنگی در این راستا
تالش کنند.وی با تاکیدبراینکه همیشه تاکید
کردهایم که دانشگاه و تشکلهای دانشجویی
باید مستقل باشد ،افزود :تشکلها نباید تابع
احزاب باشــند ،البته به این معنا نیســت که
مقابل آنها قــرار گیرند .طیفی از دیدگاهها و
سالیق وجود دارد که باید همه در چارچوب
وظایــف عمل کنند و با توجه به اســتقالل
دانشــگاه بتوانند این مســیر را به درستی و
آگاهانه پیش ببرند.
معــاون فرهنگی و اجتماعــی وزیر علوم
خاطرنشــان کرد :نباید ضوابط بروکراتیک

باعث شود ،خالقیتهای دانشجویان محدود
شود.هاشــمی با تاکید بر اینکه نباید بیانات
رهبری تحریف شــود ،گفت :من معتقدم که
بدون شک برداشت هرج و مرج گونه خالف
صریح نظــرات و بیانات رهبــری و مبانی
انقالب اســت ،چرا که همواره رهبر انقالب
بــر مقابله با قانونشــکنی و پرهیز از نقض
قوانین و هنجارها تاکید کردهاند و لذا هرگونه
برداشتی مبتنی بر هرج و مرج ناشی از جهل
افراد و گروهها است.

سياسي
یادداشت روز

محکومیت ترور وخشونت در اسالم:
جالل جاللی زاده  -نماینده مجلس ششم

قسمت دوم
-۲متاسفانه درکشورمابه محض وقوع چنین حادثه ای
افرادی شــروع به تحریک احساسات نموده وبا تهییج و
تحریک تالش می نماینــد ازآب گل آلود ماهی بگیرند
وبا این تحریکات وتهییجــات فضارا برای امنیتی کردن
جامعــه فراهم می کنند ،در حالی کــه در دنیای کنونی
هرروز شاهد حوادث مختلف از زلزله وسیل و آتش سوزی
واعمال تروریستی هستیم بدون اینکه کوچکترین تاثیری
بــر نظم و انتظام جامعه بگذارد ویــا خللی در انجام امور
ایجاد نماید .به ویژه کشورهایی که درمرحله تثبیت بوده
مرحله گذار را پشت سر نهاده باشند.
واکنون به اصل مطلب می پردازم ،ماچگونه در کشــور
خودمان با فکر واندیشه داعش مقابله نمائیم؟ زمینه های
رشــد تفکر داعش در چه مناطقی است؟ چه کسانی در
مناطق اهل ســنت وحتی در شهرهای بزرگ به داعش
مــی پیوندند؟ چه رابطه ای دربین ســلفی گری و تفکر
داعش وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت باید بپذیریم که داعش علت نیست
بلکه داعش معلول ابزار دســت قــدرت طلبان ومنفعت
طلبان است.که امروز به سان خوره ای به جان کشورهای
اسالمی افتاده ویا به سان سیلی است که جوانان مسلمان
را قربانی خود نموده اســت .هیچ کســی نمــی تواند از
سیاستهای ظالمانه کشورهای عربی دفاع نماید که چرا
در این کشورها گروه های تندرو به وجود آمده اند؟ مگر در
این کشورها جایی برای دموکراسی  ،عدالت و آزادی وجود
دارد که دیگرشیوههای مبارزه را نکوهش کرد .آیا سیسی
،سلمان ،اسد وصالح زبان دموکراسی وگفتگو را می فهمند
که مخالفان را سرزنش کرد؟ پاسخ قطعا منفی است.
اما درایــران به ویژه در مناطق اهل ســنت باید گفت
جریان ســلفیه کما بیش در بین برخی از علما طرفدارانی
داشته است که بیشتر براساس مبارزه با خرافات وبدعت ها
ویا روشنگری در باب حقایق دینی بوده که گاهی همزمان
با مبارزه با خوانین و حکومت ها جریان داشته است .یعنی
سلفیه فکری ویا فقهی مقرون به روش های خشونت آمیز
ویا مروج آن نبوده است.
اما اینکه دراین چند ســال چرا جریان سلفی گری در
کردستان رشــد نمود وبه تبع آن ســلفیه جهادی از آن
منشعب شد ودر نتیجه مشوق پیوستن جوانان به داعش
شد ،داستان مفصلی دارد.
کشــور ما همانگونه که از مناطــق مختلفی از حیث
طبیعــت ،آب هوا ،آداب ورســوم زبــان ،لهجه و مذهب
تشکیل شده اســت الزم است این اختالفات را مالحظه
نمود وبه نســبت واقعیت های موجود حکم صادرکرد ،به
عنوان مثال نمی توان در گرمای پنجاه درجه چابهار لباس
کوردی پوشــید ویا کت وشــلوار وکراوات زد ،در برخورد
واجرای قوانیــن ورفتار متعارف با ســاکنان مناطق باید
وضعیت آنان رامالحظه نمود.
متاســفانه پس ازانقالب این تفــاوت ها در نظر گرفته
نشد ،افرادی به این مناطق اعزام شدند که هیچ آشنائی با
روحیات این مردمان نداشتند ،قدر فرهنگ وآداب ورسوم
آنان را نمی دانســتند ،جایگاه علما ورهبران مذهبی ملی
آنــان را مراعات نمی کردند .نمونــه ی آن انحالل اداره
آموزش وپرورش کردستان بود که هنوز هم آثار منفی آن
ازبین نرفته است.
دومین گام تأســیس مراکز بزرگ اسالمی غرب کشور
بود که موجب انهدام پیکره سازمان روحانیت وتعطیلی
مدارس دینی سنتی به ویژه مدرسه علوم دینی سنندج به
بهانه وابســتگی آن به نظام قبلی بود.از سوی دیگر بهانه
به دســت گروه های مارکسیســت ملی گرا برای ترور و
شهادت بیش از پنجاه تن از علمای اهل سنت کردستان
به بهانه وابستگی به مرکز بزرگ ویا حکومت داد.
صرف نظر از همه نامالیمات وجفاهایی که بر مردمان
بیگناه وبه ویژه جوانان از ســوی طرفین درگیر رفته بود
،نداشتن یک مرجعیت مذهبی متحد که همزمان مردم در
زیر چتر او جمع شــوند ویا مدافع حق مردم باشد به سبب
وضعیت تحمیلی بر منطقه مزید
بر علت شده بود.
پس از گذشت سال ها از حوادث اوایل انقالب و حذف
آتوریته مذهبی وملی وســیطره آشفتگی ملی و مذهبی
ونابســامانی حاکم وعدم تشخیص مشکالت و معضالت
مردم ویا نبودن رابط ویا نماینده دلســوزی که حاکمیت
مردم را به هم متصل نماید اوضاع را بحرانی تر نموده بود.
تا اینکه با کم رنگ شــدن نقش کومله  ،دموکرات و
پژاک در صحنه ظاهر شد وبا تضعیف جایگاه مکتب قرآن
سلفی ها امکان رشد پیدا کردند ،که پرداختن به آن ها نیاز
به زمان بیشتری دارد.
امــا چرا جوانان کرد به داعش پیوســته اند؟ وچرا یک
جوان کرد تا مرحله عملیات انتحاری می رسد؟
هیچ انسانی به ویژه قشر جوان که تعلق خاطر بیشتری
به زندگی دارد حاضر نیســت به سادگی دست به چنین
عملی بزند مگر اینکه علل واســب آن فراهم شده باشد.
حتما روان شناسان وجامعه شناسان در باره خودکشی افراد
وعلل آن بهتر آگاهی دارند که چگونه یک فرد راضی به
سلب حیات از خود می شود.
به نظر می رسد.مســئوالن کشــور ما بیشتر به معلول
پرداخته اند تا علت،واگر به علت و عوامل پرداخته شــود
قطعا راه حل هم آسانتر خواهد بود.
پس از چهل سال از پیروزی انقالب ،هنوز جوانان کرد
نسبت به مسئوالن احساس خودی نمی کنند ،چون هیچ
مسئولی در این منطقه خودرا همدرد این جوانان نمی داند.
ریشــه تمــام بدبختــی های انســان ناشــی از فقر
،تبعیض،تحقیر ،تعصب وبی عدالتی است،همه این ها در
مناطق کردنشــین دیده می شود.مسئله کولبرها وجوانان
تحصیلکرده لیسانس وفوق لیسانس در میان آنان گواهی
بر آن است .ادامه دارد .....

