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ما، آن ها، ترس، انتخابات
نمی رفــت  کنــار  بنی صــدر  انقــالب  اوایــل  اگــر    
-البتــه خــودش هــم کنــار نرفــت، مــردم دســتش 
را از قــدرت کوتــاه کردنــد - و بــه جــای او شــهید 
ــا  ــت و ی ــت نمی گرف ــه دس ــور را ب ــام ام ــی زم رجای
اگــر ایشــان شــهید نمی شــدند تــا انتخابــات مهــر 
1360 برگــزار بشــود ممکــن بــود اصــال نوشــتن 
موضوعیتــی  و  اهمیــت  آن چنــان  متــن  ایــن 
نداشــت، امــا چــه بایــد کــرد کــه خشــت های اول 
انقــالب مــا را بــه اینجــا کشــانده. مســئله ایــن 
بــازی کرده انــد  قــدر طــوری  و  کــه قضــا  اســت 
ــالت  ــواب و کس ــال خ ــت س ــده ای هف ــه اآلن ع ک
و  کــرده   فرامــوش  را  زمین گیــری  و  بیمــاری  و 
منتظرنــد آقایشــان »بایــدن« بیایــد ســر کار تــا 
شــاید دم مســیحایی اش بتوانــد روح برجــام را از 

ــد. ــی بازگردان ــم فان ــه عال ــی ب ــم باق عال

دربــاره  انجمــن  دبیــر  بــا  پیــش  مــاه  چنــد    
انتخابــات حــرف می زدیــم، دربــاره شــباهت های 
درک  چگونگــی  و  آمریکایی هــا  و  ایرانی هــا 
احســاس  و  مشــاهده  کــه  اینطــور  طرفیــن. 
می شــود سیاســتمداران آنــوری بــا شــنیدن نــام 
زندگی شــان  بــه  امیــد  آمریــکا  دموکرات هــای 
ــرایط  ــدن ش ــا ش ــه مهی ــه ک ــد، البت ــوران می کن ف
کــه  بهتــر«  »اینبــار  امــا  دوبــاره  مذاکــره ی 
دولــت  کارنامــه   و  برگردانــده  را  ورق  می توانــد 
خوشــحالی  باعــث  بســپارد  فراموشــی  بــه  را 

هویــج  می تواننــد  هــم  اینطــوری  می شــود.  
و چماقــی را کــه میــل کردنــد و ماشــه ای هــم 
ــش را  ــد، تقصیرات ــده ش ــان چکان ــه روی سرش ک
بندازنــد گــردن آن مــرد مــو زرد و دوبــاره طــرح 
ــه بایــد درک  دوســتی بریزنــد، امــا در ایــن معادل
نظــر  در  را  یکدیگــر  از  ملــت  دو  مــردم  نســبی 
جمهــور  رئیــس  می توانــد  بایــدن  آیــا  داشــت. 
ــاره  ــد دوب ــد می ده ــت ق ــر دول ــا عم ــا آی ــود؟ ی ش

 برود پای میز مذاکره؟

ــه  ــید - البت ــده باش ــی را خوان ــار خارج ــر اخب      اگ
از  صداوســیما،  از  و  داخلــی  شــبکه های  در  نــه 
مــن می شــنوید برویــد از ســایت های خودشــان 
بخوانیــد - بــه وضــوح خواهیــد دریافــت کــه آن 
طــور کــه ایــاالت متحــده و حوادثــش بــرای ملــت

ایــران اهمیــت دارد، مــردم ایــاالت متحــده بــرای 
بلــه  تــره هــم خــرد نمی کننــد.  ایرانــی  ایــران و 
ــند  ــا نمی شناس ــان ی ــا را در جه ــت، م ــت اس درس
 444«  ،»57 »انقــالب  بــا  می شناســند  اگــر  یــا 
روز گروگانگیــری«، »شکســت طبــس«، »جنــگ 
و  زنــان«  »روســری  اتــم«،  »بمــب  ســاله«،   8
بــه لطــف  امــا اخیــرا  »والیبــال« می شناســند. 
دشــمنان بــا ســرعت بیشــتری داریــم میرویــم 
شــهادت   ... و  ســرخط ها  و  اول  صفحــات  بــه 
ــه ای  ــا دفع ــلیمانی تنه ــم س ــاج قاس ــداز ح جانگ
ــتیم  ــدیم و توانس ــع ش ــوم واق ــا مظل ــه م ــود ک ب
از فرصت هــای رســانه ای و تبلیغاتــی اســتفاده 
کنیــم و باالخــره ایــن بایکوت 40 ســاله را بشــکنیم 
و بــه بقیــه بفهمانیــم کــه مــا آنــی کــه از مــا روایــت 
شــده نیســتیم. البتــه ایــن وســط هــم دوبــاره 
خواســتند مــا را متهــم کننــد ولــی خــوب از آب 
درنیامــد. ایــاالت متحــده بــر روی ســتون هایی 
از »رعــب و وحشــت« بنــا شــده اســت، هرجــا کــه 

نیــاز باشــد آمریــکا ابرهــای وحشــت را بــارور کرده، 
ســپس قلــب و ذهــن مردمــان را از وحشــت ســیر 
بهــره  و  شــده  عمــل  وارد  ســپس  و  می کنــد 
بــرداری می کنــد؛ چــه آن زمــان کــه می خواهــد 
ــه  ــان ک ــه آن زم ــد و چ ــه کن ــتان حمل ــه افغانس ب
میخواهــد در انتخابــات پیــروز شــود و چــه آن 
زمــان کــه می خواهــد ســردار عزیزمــان را شــهید 

کنــد. 

نــگاه  اتفــاق می افتــد تغییــر    چیــزی کــه دارد 
ملــت ایــاالت متحــده نســبت بــه ایــران اســت، آن 
طــور کــه آن هــا می گوینــد انــگار مــا می خواهیــم 
در انتخاباتشــان دخالــت کنیــم، یــا ناگهــان آن 
ــران و کــره شــمالی  ــد ای ــرال آمریکایــی می گوی ژن
بــرد  بــرای ســاخت موشــک  در حــال همــکاری 
بلنــد هســتند، البتــه شــاید هــم باشــند ولــی مــا 
بــرای آمریــکا در حــال تبدیــل شــدن بــه »کــره 
شــمالی دوم« هســتیم. حــاال بــرای چــه؟ دقیقــا 
بودنــد  مــا  سیاســتمداران  ایــن  نمی دانــم 
سیاســت مدارهای  از  را  آفرینــی  وحشــت  کــه 
آمریکایــی یــاد گرفتنــد یــا بالعکــس ولــی خــب 
یادمــان می آیــد کــه چــه کســانی مــا را از ســایه 
جنــگ می ترســاندند و همچنیــن چــه کســانی 
مــا را از ورود آن شــیخ و گروهــش بــه مجلــس 
می ترســاندند.  نــدادن  لیســتی  رای  درصــورت 
دولــت ترامــپ می خواهــد از مــا، چیــن و روســیه 
بــرای وحشــت شــهروندان آمریکایــی اســتفاده 
بکنــد تــا شــانس پیــروزی دوبــاره خــود را افزایــش 
دهــد، ممکــن اســت پــا را فراتــر هــم بگــذارد و 
ــی  ــا نگاه ــد. ام ــم رخ بده ــی ای ه ــری نظام درگی
بــه لیســت فاکتورهایــی کــه بــرای مــردم آمریــکا 
اهمیــت دارد دوبــاره مــا را بــه ایــن می رســاند کــه 
»مــردم ایــاالت متحــده بــرای ایــران و ایرانــی تــره 

ــه از روی  ــن ک ــه ای ــه ن ــد«، البت ــرد نمی کنن ــم خ ه
تحقیــر و ایــن دســت مــوراد باشــد، بلکــه اقتصــاد 
و بهداشــت در اهمیــت برایشــان رتبــه اول و دوم 

را دارد و سیاســت خارجــه جایــگاه ششــم. 
-قســمت جالــب ماجــرا آنجاســت کــه برخــالف 
مــردم مــا کــه بــا یــک خبــر کوتــاه 100 کلمــه ای 
فــردا صبــح زود در صفــوف خریــد دالر حضــور 
دغدغــه ی  حتــی  آن هــا  می رســانند  هــم  بــه 
ــد.  ــدت ندارن ــدت و ح ــه آن ش ــت خارجی ب سیاس
ماهانــه  درآمــد  متحــده  ایالــت  در  فــردی  اگــر 
درواقــع  نکنــد  دریافــت  بهداشــتی  خدمــات  و 
زندگــی اش بــه پایــان می رســد. دولــت ترامــپ 
نتیجــه ی مطلوبــی در اقتصاد و خدمــات درمانی 
بهداشــتی بــه دســت نیــاورده و امیــد دارد بــا 
بولــد کــردن سیاســت خارجــه بتوانــد دوبــاره در 
انتخابــات پیــروز شــود. البتــه کــه ایــن فقــط یــک 
ــا را  ــوی دنی ــن س ــه ای ــت، بلک ــرا اس ــرف از ماج ط
ــال های  ــرد. در س ــل ک ــت و تام ــد نگریس ــم بای ه
اخیــر اوضــاع از هــر لحاظــی کــه بخواهیــم بررســی 
ــه  ــار ک ــر ب ــه. ه ــش نرفت ــد پی ــه بای ــور ک ــم آنط کنی
دولــت اشــتباه کــرده نه تنهــا کســی جلویــش را 
نگرفتــه بلکــه حمایــت هــم شــده اســت. اوضــاع 
معیشــت بــه طــور وحشــتناکی بــد اســت و تجربه 
نشــان می دهــد دفعــه قبلــی کــه چنیــن شــد 
مــردم بــا مذاکــرات مخالفــت نکردنــد. اکنــون هم 
عــده ای  کــه  می رســد  گــوش  بــه  زمزمه هایــی 
در داخــل مرزهایمــان دوبــاره هــوس مذاکــره 
دارنــد و ایــن غیرممکــن هــم نیســت، چــرا کــه 
پیش بینــی می شــود از طــرف مــردم مخالفتــی 
پیــش  روز   40 ایــن  بایــد  حــال  نگیــرد.  صــورت 
رو را صبــر کــرد تــا مشــخص شــود واقعــا قــرار 
اســت چــه اتفاقاتــی در ایــاالت متحــده بوقــوع 

بپیوندنــد.



قفقاز 
 با  لنز  پسا ترکمنچای

گزارشی  از گفتگو با  سید جواد میری  عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی/عرفان خیرخواه  

و  باغ  قره  بحران  باره  در  دکتر  آقای  جناب  با  ما  
بیشتر  که  داشتیم  گویی  و  گفت  اخیر  تحوالت 
و  فرهنگی  گرایی  تمرکز  روی  بحث  محوریت 

غفلت از ظرفیت تمدنی قفقاز است.

با  خواهم  می  نخست  سؤال  عنوان  به  من      
مسئله  نسبت  اساسا  که  کنم  شروع  بحث  این 
با  ققفاز  ی  منطقه  تر  عام  صورت  به  یا  باغ  قره 
و  است؟  چگونه  ایرانی  نخبگان  و  روشنفکران 
به صورت کلی آیا اندیشمندان ایرانی در ساحت 
می  برقرار  منطقه  این  با  نسبتی  اندیشه  و  نظر 

کنند یا نه؟

این  به  حدودی  تا  من  است  خوبی  -پرسش 
پرسش در گفت و گویی که با انصاف نیوز داشتم 
عالقمند  که  دوستانی  حاال  و  بودم  پرداخته 
آن  در  را  کاملش  و  مفصلش  توانند  می  باشد 
مصاحبه و الیوی که در اینستاگرام انصاف نیوز 
صورت  به  بخواهم  اگر  ولی  کنند.  دنبال  هست 
اگر  نباشد  اغراق  شاید  بگویم  خالصه  خیلی 
بگوییم که مدرنیته و تجدد ایرانی یکی از پنجره 
قفقاز  مهمش  بسیار  های  کانون  از  یکی  و  ها 

بوده است.
 یعنی قفقاز حلقه ی رابط در مدرنیته ی متقدم 
ایرانی و حلقه ی رابط بین ایران و اروپا بوده ولی 
نه به صورت مستقیم بلکه از سمت سنپترزبورگ 
روسیه ایده ها، کاالها و حتی ها افراد مهاجرت 
از آن جا وارد فالت  می کردند به سمت قفقاز و 
ایران یا وارد امپراطوری قاجارها می شدند. مثال 
اگر شما به فیلم، تئاتر، شعر نو ، ایده های نو و 
حتی صنعت یک نگاهی بیاندازید در حوزه های 
مختلف معموال یکی از راه های ورودش منطقه 
ی قفقاز بوده است؛ حتی ایده های جدیدی که 
بعد ها صورت بندی علوم اجتماعی در ایران را 
عدالت،  مانند  هایی  ایده  می کند؛  پذیر  امکان 
و  مساوات   ، سوسیالیستی  های  ایده  برابری، 
این  تاثیر  دموکراسی. حت نام احزاب هم تحت 
ایده هاست نام هایی مانند دموکرات، مساوات 
و عدالت ؛ و این ها همه از این سمت ایران که 
می شود گفت قفقاز به سمت گمین کانون مهم 
بعد  که  اتفاقی  ولی  بود  ایرانی  متقدم  تجدد 
فرهنگی  صرفا  اتفاق  یک  هم  آن  و  افتد  می  ها 
نیست بلکه به دلیل فروپاشی امپراطوری تزاری 
مرز  در  فضایی  شوروی  جماهیر  اتحاد  ظهور  و 
به  قفقاز  اساسا  که  گیرد  می  شکل  ایران  های 
مدت هفتاد و اندی سال کامال منقطع می شود 
کشور  سه  شامل  که  جنوبی  قفقاز  مشخصا  و 
گرجستان  جمهوری  ارمنستان،  جمهوری  امروز 
سه  هر  قضا  از  که  است  آذربایجان  جمهوری  و 
اتنیکی،  ایران امروز عقبه ی  جمهوری در داخل 

قومیتی و زبانی خودشان را دارند. 
یعنی ما امروزهم گرجی ها را در ایران داریم، هم 
ارمنی ها را داریم و اکثریت کسانی که ترک زبان 
ارتباطات  هستند.  ایران  در  اند  آذربایجانی  و 
خانوادگی این ها برای مدت هفتاد سال تقریبا 
می شود گفت به شدت منقطع می شود ولی 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور دوباره 
گونه  به  ایران  پیرامون  در  قفقاز  ی  منطقه  ی 
ای امکانی را برای ارتباط دوباره ایجاد می کند و 

ایجاد کرده است.
قفقاز  تا  که  آن  پیرامونی  مناطق  و  منطقه  این 
مناطق  تا  گفت  می شود  حتی  می رود  شمالی 
در  بنده  که  امروز-  روسیه ی  درونی  بسیار 
کردم-  اشاره  آن  به  تاتارستان  و  ایران  کتاب 
مرز  علیه  منتهی  که  مسکو  کیلومتری   650 در 
گازان  یا  کازان  یعنی  اسالم  جهان  شمالی  های 
هم  و  ایران  با  هم  وسیعی  بسیار  ارتباط  است؛ 
به  حداقل  آن  تاریخ  که  داشته  اسالم  جهان 
به  چرا  امروز  اینکه  ولی  میرسد.  سال  هزار  پنج 
عنوان مثال محل دغدغه و محل تأمل روشن 
اندیشه  عمومی  فضای  اساسا  یا  ایرانی  فکران 
شود  می  را  شماری  بی  دالیل  نیست  ایران  در 
این  که  است  این  دالیل  از  یکی  شمرد  برایش 
های  مکان  از  یکی  امروز  النفسه  فی  منطقه 
فرهنگی  پیشتاز  و  تمدنی  فرهنگی  مهم  بسیار 
و تمدنی نیست. این گونه نیست که به عنوان 
یا  مثال  عنوان  به  اوغلی  عم  حیدر  مثال  مثال 
اندیشمندان دیگر و مبارزین و انقالبیون از این 
و  ایران بشوند  وارد  ایده های جدید  با  منطقه 
افکار عمومی ایران به منطقه ی قفقاز نگاه کند 
تا بتواند ایده های جدید را بگیرد؛ شاید به گونه 

ای حتی بالعکس شده چه بسا از اینجاست که 
ایده ها به آنجا می رود یا اصال داد و ستد ایده و 
تر بود وجود ندارد  کاال به آن صورتی که پیش 
امر باعث شده که اصال در ذهن  و خود همین 
از  اینکه  با  بسیار  منطقه  این  ها  ایرانی  زبان  و 
خیلی  ولی  است  ایران  مماس  جغرافیایی  نظر 
و روشن  اندیشمندان  نگاه  و  بیاید  به نظر  دور 
به  و  آمریکا  اروپا،  سمت  به  مثال  ایرانی  فکران 
ایده  که  آنجاست  در  بنظر  و  است  غرب  سمت 
های جدید شکل می گیرد. یکی از دالیل دیگرش 
هم برمی گردد به ساخت قدرت در ایران، یعنی 
ساخت قدرت معاصر و مشخصا ساخت قدرت 
بعد از تأسیس جمهوری و بعد از انقالب 57؛ من 
میکنم؛  استفاده  ع  م  ،ش  شمع  محور  با  آن  از 
نگاه بکنیم بسیاری  اگر  محور شمع یعنی چه؟ 
ازکسانی که از انقالبیون و پیشتازان انقالب واز 
موثرین و از کسانی که به انواع گوناگون تاثیری 
ایدئولوژی،  ، چه در حوزه  اندیشه  چه در حوزه 
چه در حوزه فعالیت های نظامی و چه در حوزه 
فعالیت های چریکی و در حوزه های فرهنگی و 
گوناگون و حتی روحانیت در ساخت قدرت طی 
سال های 1358 الی 1360، 1361 موثر بوده اند؛ 
تثبیت  اسالمی  جمهوری  نظام  که  هایی  سال 
آن  در  شما  را  شمع  محور  پای  رد  شود؛  می 
می بینید. حاال محور شمع چیست؟ ش مخفف 
فلسطین،سوریه،  لبنان،  یعنی  است،  شامات 
، مصر،  م  این منطقه، منطقه ی شامات است؛ 
ع عراق؛ یعنی چه؟ یعنی بسیاری از این کسانی 
از  پیش  در  زندگی شان  از  ای  دوره  در  گفتم  که 
انقالب برای اینکه به آن ایده ی آنترناسیونالیسم 
سه  این  در  داشتند  حضور  بپیوندند  اسالمی 
انقالب  رهبری  مثال   . کانون  سه  این  و  نقطه 
که  کسانی  مثل  بود،  عراق  در  خمینی  هللا  آیت 
به عنوان مثال امروز در مجلس خبرگان بودند 
آیت  مثل  بودند.  نجف  متولدین  شان  بسیاری 
الریجانی،  مثال  سیاسیون  از  و  شاهرودی  هللا 
خیلی  انقالب  ابتدای  در  پیشتر  که  کسانی  از 
مؤثر بودند به عنوان مثال وزیر دفاع ما شهید 
فرماندهان  از  بسیاری  مثال  عنوان  به  چمران، 
سپاه را شما نگاه بکنید در دوره ای قبل از اینکه 
بگیرد  شکل  اسالمی  جمهوری  و  بشود  انقالب 
اردوگاه  همان  یا  فتح  نظامی  های  اردوگاه  در 
نظامی فلسطینی ها و در مصر تعلیمات نظامی 

می دیدند.
موثر  گوناگون  انحای  به  که  کسانی  از  بسیاری   
ساخت   ، اسالمی  جمهوری  تاسیس  در  بودند 
ذهنی و ساخت عینی شان در محور شمع شکل 
بحث  میکند؟  چه  محور  این  حاال  است.  گرفته 
نظری من این است که در این محور یک پیامد 
ساخت  که  است  این  هایش  پیامد  داره؛  هایی 
ای  گونه  به  اسالمی  جمهوری  ایراِن  در  قدرت 
شکل گرفته که جهان عربی اسالمی به عنوان 
به  وقتی  شده؛  تعریف  نفوذش  مهم  حوزهی 
بازی  آن  در  یا  حرکتی،  ای،  ضربه  مثال  عنوان 
بخواهد  اتفاقی  ای  منطقه  و  جهانی  شطرنج 
یادتان  است.  حساس  ها  آن  به  نسبت  بیافتد 
مثال  عنوان  به  پیش  سال   5،6 مثال  آید  می 
آقای طائب گفت که سوریه مهم تر از به عنوان 
مثال استان خوزستان است ؛ نه به این معنا که 

بگیریم،  را  سوریه  بدهیم  را  خوزستان  استان 
که  گرفته  شکل  ای  گونه  به  ها  این  ذهن   ، نه 
منطقه ی نفوذ و شطرنج بازی قدرت به معنایی 
مهم  شمع  محور  منطقه،  این  که  گرفته  شکل 
است و تمامی فعالیت ها در این حوزه تعریف 
این  در  گرفته؟  قرار  کجا  در  قفقاز  حاال  شده. 
قرار  دیگری  ی  حوزه  یک  در  نه!  است؟  حوزه 
گرفته که حداقل در این 150 سال اخیر یعنی در 
دوران امپراطوری تزار ها و دوران اتحاد جماهیر 
شوروری  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  تا  و  شوروی 
این  ای  گونه  به  ها  ایرانی  1991عمال  سال  در 
که  بودند  کرده  پاک  را  شان  تاریخی  حافظه ی 
؟  چرا  نداریم.  نقطه  این  با  ربطی  هیچ  اصال  ما 
تراژیک ترین  از  از غمبار ترین و یکی  چون یکی 
نقاط محور تاریخ معاصر ایران شکست ایران در 
فائقهی  و قدرت  بود  روسیه  و  ایران  جنگ های 
گونه  به  شوروی  امپراطوری  و  تزاری  روسیه ی 
ها  ایرانی  به  را  تحرکی  هیچ  اجازه ی  که  بود  ای 
ها  ایرانی  باشید  داشته  خاطر  به  اگر  نمی داد 
رانی  کشتی  خزر  دریای  در  نداشتند  اجازه  حتی 
بکنند. تا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
اصال  حال  این  با  اما  تغییرکرد  بازی  ای  گونه  به 
و  آذربایجان  االن  فقط  نه  کلیتش  در  قفقاز 
که  شمالی  قفقاز  و  جنوبی  قفقاز  ارمنستان؛ 
مهم  بسیار  جمهوری  هفت  و  است  ایالت  هفت 
روسیه  فدراسیون  داخل  در  نشین  مسلمان  و 
و سه جمهوری در قفقاز جنوبی، در خاطره و در 
نداشت  جایی  هیچ  شمع  محور  قدرت  ساخت 
یعنی االن می شود گفت به یک برهه ای مثل 
اینکه دارم برخالف بسیاری از کسانی که در این 
پنج، شش روزه موضع ایران را یا گفتند موضع 
یا  است  ایران  ضرر  به  این  گفتند  یا  بوده  بدی 
این  من  نظر  به  است  ایران  خطر  به  این  گفتند 
هایی  موقعیت  و  ها  زمان  این  از  یکی  مصداق 
است که در تاریخ شکل می گیرد بدون این که 
مثال  اینکه  بدون  یعنی  باشید  دخیل  ها  شما 
داشته  عاملّیتی  یک  دیگری  کشور  هر  یا  ایران 
بعد  شاید  اتفاقا  و  بشود  خلق  فضایی  باشد 
وسط  آمد  یکباره  قفقاز  که  است  150سال  از 
حوزه ی عمومی ایرانی ها و دارد به یک مسئله 
ها  ایرانی  سال   150 این  در  و  شود  می  تبدیل 
می ترسیدند  بودند  نیاندیشیده  قفقاز  به  اصال 
بیاندیشند، دلهره داشتند. حاال این هم خودش 

جای بحث دارد. 

     شما آقای دکتر در فصل اول کتاب تحوالت 
قفقاز شمالی و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری 
اسالمی ایران که در سال ۹۲ منتشرش کردید از 
توسعه نیافتگی قفقاز شمالی سخن می گویید 
مدنیت  بر  عادت  غلبه  که:  فرمایید  می  آنجا  و 
برای  زمان  داالن  در  انجماد  به  نوعی  به  دین  و 
استعماری  های  سیاست  و  انجامید  مردم  این 
با  را  مناطق  این  فرهنگی  های  پیوند  روسیه، 
ایران و ترکیه قطع کرد؛ حکومت روسیه، افزون 
با  جامعه  همگانی  عرصه  از  دین  کردن  پاک  بر 
تیشه به دنبال ریشه های فرهنگی این مناطق 
بود  عربی  و  ترکی  فارسی،  ادبی  زبان  همانا  که 
این  مردم  تاریخی  حریت  و  هستی  و  پرداخت 
فرهنگی  مستی  دچار  را  آنها  و  زدود  را  مناطق 

کرد؛حال سوال این است که امروزه این خطر به 
اصطالح، مستی فرهنگی چقدر منطقه جنوبی 
غفلت  با  نوعی  به  که  کند  می  تمدید  را  قفقاز 
این  تمدنی  های  ظرفیت  به  ما  توجهی  بی  و 
منطقه همراه هست که در نهایت ممکن است 

به یک انقطاع فرهنگی کامل بیانجامد؟
جدا  که  است  این  با  رابطه  در  دوم  سوال  و 
افتادگی فرهنگی بین ما و منطقه قفقاز را چقدر 
چقدر  و  روسیه  استعماری  سیاست  از  ناشی 
ناشی از بی توجهی سیاست گذاری فرهنگی در 

داخل ایران می دانید؟

کنم  می  فکر  من  تان  دوم  سوال  با  رابطه  -در 
این یک معادله ای است که دو مجهول دارد! 

یا  است  روسیه  مثال  عنوان  به  مجهولش  یک 
استعمار روسیه بوده در طول حداقل، این صد 
هم  آن  مهم  بخش  یک  و  پیش  سال  چندین  و 
مثال  عنوان  به  ما   ، گردد!  برمی  خودمان  به 
همسایگی  در  پهلوی  زمان  در  حتی  مخصوصا 
در  که  این  با  بودیم،  شوروی  جماهیر  اتحاد 
دوره ها یک انکشافی می شد مثال هیئت های 
آمدند،  می  آذربایجان  جمهوری  از  موسیقی 
یک سیاستی وجود داشت که این خواننده ها 
کنسرتی  هیچ  وقت  هیچ  تبریز،  در  هنرمندان  و 
یا  تهران  آوردند  می  را  کنسرت  یا  نکنند!،  برگزار 
می بردند دورتر؛ یعنی به گونه ای ما خودمان 
آن  بخاطر  کردیم،  می  سانسور  را  خودمان  هم 
ذهنیت یا آن منطقی که داشتیم و من این را در 
کتاب ایران و پنج روایت و در کتاب زبان و ایده ی 
اقبال آشتیانی،  وحدت ملی گفتم، مثل عباس 
فکر می کردیم که زبان هایی که در ایران وجود 
دارند را تقسیم بندی می کند به زبان هایی که 
به فرهنگ ایران کمک می کنند و زبان هایی که 

ضد فرهنگ ایران هستند!
متاسفانه زبان فارسی و عربی در زمره آن زبان 
هایی قرار می گیرد که باید به یک گونه ای این 
ها را از بین ببرد؛ اینها بخشی اش برمیگردد به 
نگرش ما نسبت به اینکه ظرفیت هایی که ما در 

این کشور داریم اما از آن غافلیم.
مثال ما برای آذربایجان یک سفیری می خواهیم 
اهل  زبان  ترک  یک  که  بهتر  چه  کنیم  انتخاب 
یک  اگر  ارمنستان  در  یا  باشد،  ایران  آذربایجان 
تر  دقیق  را  آنجا  فرهنگ  باشد،  ارمنی  که  کسی 
می شناسد تا اینکه مثال از کرمان یا یزد برای آن 
نشان  خودش  این  کنیم  انتخاب  سفیر  کشور، 

می دهد که نوع نگاه ها مهم است.
برای قسمت اول هم بهتر است اینگونه بگوییم 
که سیاست های امپراطوری تزاری روسیه از پس 
برای  برند،  می  را  جنگ  که  وقتی  جنگ  فردای 
روس ها یک ژنرالی بود به نام ژنرال پائولوچی، 
تزار روسیه می نویسد،  این ژنرال نامه ای برای 
وی می گوید که: جنگ امروز تمام شد و ما نبرد 
را بردیم ولی جنگ اصلی از فردا شروع می شود!

تزار می گوید: یعنی چه؟!
ژنرال جواب می دهد: حاال کار اصلی ما این است 
و  ببریم  بین  از  را  مردم  این  فرهنگ  چگونه  که 
چه کنیم که الفبای عربی و.. آنجا نباشد؟! چکار 
یا عتبات  به مکه  اینها هیچ کدام مثال  کنیم که 

نروند؟ ایران پیدا نکنند؟ 

2

دت
وح

یم 
حک

تر ت
دف

یز، 
تبر

گاه 
نش

ن دا
ویا

شج
دان

می 
سال

ن ا
جم

ی ان
اس

سی
مه 

هنا
گا

ادامه در صفحه بعد



کنیم؟!  قطع  را  اینها  خانوادگی  ارتباط  چگونه   
یا  کنیم  همراه  خودمان  با  باید  یا  را  بزرگانشان 
تبعید  نه  اگر  یا  کنیم،  تهدید  اگر تسلیم نشدند 
منتها  در  هست  شهری  یک  مثال  اآلن  که  کنیم 
روسیه،  در  نوریس  نام  به  شمال  قطب  علیه 
نوادگان  از  افرادی  بروید  آنجا  امروز  اگر  شما 
به  که  هستند  سنی  و  شیعی  علمای  همان 
از این مناطق به دور  تا  آنجا تبعید کرده بودند 
باشند. و یا خیلی از اینها به زور کوچانیده شدند 
نمی  ما  که  اند  گفته  خودشان  خواست  به  یا 

خواهیم تحت حمایت روسیه زندگی کنیم.
مثال از قره باغ یا از بسیاری از مناطق وارد ایران و 
یا حتی ترکیه شده بودند. یکی از مفاد عهدنامه 
ترکمان چای این بود که به جای این مسلمانانی 
یا به  ایران  از قره باغ و... به  ایروان و  از  که مثال 
شهر های دیگر کوچانیده می شوند حتما باید 
باید اجازه  ایران هستند  ارامنه ای که در داخل 

داده شود که در این مناطق، کوچانیده شوند!
تا بتوانند  که بافت جمعیتی شان عوض شده 
روندی  این  و  کنند  مدیریت  را  آنها  ای  گونه  به 
روسیه  استعماری  یا  امپراطوری  فقط  که  بود 
را  کار  همین  انگلستان  استعمار  نداده،  انجام 
همین  نیز  چین  حتی  و  فرانسه  استعمار  کرده، 
الگوی  نوع  یک  که  است  جالب  و  کرده  را  کار 
جهانی در این زمینه وجود دارد. مثال یک نمونه 
است  اسرائیل  و  فلسطین  همین  آن  کالسیک 
که ما نگاه می کنیم می بینیم که از تمام جهان 
یهودیان جمع می شوند در مناطق فلسطینی 
و بعد آرام آرام آنانی که مثال از مردم آنجا بودند، 
شوند  می  بقیه  مهمان،  شوند  می  خودشان 
میزبان؛ و برای اثبات حقانیت حضور خودشان 
در این مکان، رجوع می کنند به کتاب مقدس 

۳۰۰۰سال پیش!
وقتی  گوید:  می  که  فانون  فرانس  قول  به 
آنجا،  در  جنوبی  آفریقای  به  آمدند  اروپاییان 
آفریقایی ها  انجیل دستشان بود،  آنها کتاب و 
دسِت  کتاب،  بعد،  سال   50 داشتند.  زمین  هم 

آفریقایی ها بود و زمین در دست اروپایی ها.
این الگو به نظر من جهانی است.

در  خواهم  می  که  هست  قسمتی   ۹ بحث  یک 
موردش صحبت کنم:

اولین نکته ای که می خواستم بگویم این است 
موضوع  به  منظری  چه  از  من  خود  واقعا  که 
نگاه می کنم؟ آیا به عنوان فعال سیاسی نگاه 
میکنم؟ آیا از منظر یک فرد آذری نگاه می کنم و 

می اندیشم؟
منظر ورود من به این بحث چیست؟

این  به  سیاسی  فعال  عنوان  به  نه  من 
یک  عنوان  به  حتی  نه  و  کنم  می  نگاه  مسئله 
مسائل  تبدیل  من  قصد  بلکه  آذربایجانی؛ 
کادمیک به مسائل سیاسی_امنیتی و قومیتی  آ
یک  مثال  که  نیستم  این  دنبال  من  نیست.  هم 
ی  مولفه  یا  کنم  برجسته  را  سیاسی  مولفه 
امنیتی را برجسته کنم، و یا مولفه های دیگر... 
بلکه بر خالف این، قصد من این است که چگونه 
می شود مسائل و دغدغه هایی که در جامعه 
وجود دارد یا به عنوان مثال در فضای عمومی 
تبدیل  کادمیک  آ مسئله  به  را  اینها  دارد  وجود 
را  مسئله  یک  خواهیم  می  ما  مثال  وقتی  کرد. 
صورت  کادمیک  آ صورت  به  و  کنیم  کادمیزه  آ
کادمیک  آ این منظر  از  بندی کنیم؛ مقصودمان 
کادمیک این  چیست؟ مقصود از صورت بندی آ
است که یک چشم انداز نظری برای صورت بندی 
ما  ثقل  نقطه  آن،  تا  کنیم  پیدا  خویش  مسائل 
باشد یعنی روی هوا نباشیم؛ وقتی می خواهیم 
صحبت کنیم مثال در مورد مسئله قفقاز، و می 
خواهیم مسئله قفقاز را مطرح کنیم، کسی که 
اهل آذربایجان هست یا روسیه یا هر کسی که 
نکند  هم  قبول  اگر  کند  می  نگاه  منظری  هر  از 

الاقل برایش یک منطقی داشته باشیم.
قفقاز  مسئله  قبال  در  من  که  تئوریکی  منظر 
دارم چیست؟ من مسئله را چگونه میبینم؟ آیا 
این منظره را به مثابه مسئله تاریخی می بینم 
یا نه، به عنوان مسئله یک آذری می بینم؟ چه 

نوع نگاهی دارم؟!
کنم  می  مطرح  را  کالن  رویکرد  سه  من  ببینید 
سوم  رویکرد  بر  مبتنی  که  را  خودم  رویکرد  و 
است تشریح می کنم: در مورد مسئله قفقاز به 
آذربایجان   جمهوری  فقط  نه  کلمه  عام  معنای 
است.  یوروآتالنتیک  رویکرد  رویکرد،  اولین 
ای  گونه  به  نیز  ایران  خود  در  رویکرد  این  که 

یعنی  هست،  هم  ایرانی  گران  تحلیل  میان  در 
وقتی تحلیل گران ایرانی، و یا معماران سیاست 
خارجی در ایران می اندیشند و نظر می کنند به 

قفقاز، با این رویکرد می باشد.
روسیه  خلوت  حیاط  قفقاز،  یعنی  رویکرد،  این 

است.
در این رویکرد، ما قفقاز را به مثابه حیاط خلوت 
آمریکا،  مثال  چون  چرا؟  بینیم؛  می  روسیه 
فرانسه، انگلستان، اتحادیه اروپا و حتی ژاپن یا 
برزیل وقتی دارند از آن نقطه به قفقاز نگاه می 
کنند، می گویند خب اینجا حیاط خلوت روسیه 
است. این کشور یک قدرت بزرگ بوده در طول 
از دست  را  مثال۲۰۰ سال و اآلن آن قدرت اولیه 
این  با  من  هست.  خلوتش  حیاط  اینجا  و  داده 

رویکرد موافق نیستم.
چه  ایران  تمدن  و  فرهنگ  نگاه  این  در  خب   
میشود؟ نه فقط فرهنگ و تمدن بلکه قابلیت 
کشور  یک  فقط  ایران  میشود؟  چه  جغرافیایی 
خودش  ایران  نیست،  قفقاز  همسایگی  در 
قفقاز  جز  هم  خودش  که  است  کشوری  یک 
است،  قفقاز  جز  هم  روسیه  همانطورکه  است، 

همانطورکه ترکیه هم جز قفقاز است.
که  است  کشوری  یک  ایران  میگوییم  ما  چطور 
که  همینطور  قرارگرفته،  فارس  خلیج  حوزه  در 
میگیم ایران کنار اقیانوس هند قرارگرفته، پس 
ایران بخشی از حوزه تمدنی اقیانوس هند هم 
تمدنی  حوزه  از  بخشی  که  همانطور  هست. 
دریای خزر هم است چون ایران کنار دریای خزر 

قرارگرفته.

هم  قفقاز  تمدنی  حوزه  از  بخشی  ایران  پس 
هست، پس وقتی داریم به قفقاز نگاه می کنیم 
نمیتوانیم قفقاز را تقلیل بدهیم به حیاط خلوت 

روسیه.
دارد  وجود  قفقاز  بندی  صورت  از  دیگری  نوع 
که تحلیلگران روسی و ژئوپلتیکان روسی انجام 
و  مناطق  به  قفقاز  ها  آن  نگاه  در  میدهند؛ 
می شود.  بندی  صورت  شوروی  پسا  فضاهای 
شده  ماحصلش  امروز  که  150ساله  نگاه  یک 
کشورهایی مثل جمهوری آذربایجان- جمهوری 
که  مناطقی  و  گرجستان  جمهوری  و  ارمنستان 
تمدنی  میراث  و  دارند  قرار  مرکزی  آسیای  در 
پس  فضاها  این  شده  جمعًا  شوری  و  روسیه 
ما در اینجا حق داریم؛پس ما باید ورود بکنیم. 
همان  با  درامتداد  شوروی  پسا  فضاهای  اینجا 

نگاه هایی است که تحلیلگران شوروی دارد.
می گیرم  عاریت  دارد؛  وجود  هم  سومی  نگاه 
بعضی  اوقات  میگه«برخی  که  علم  فلسفه  از 
شما  یعنی  هستند.   ....... نظریه  و  ها  تئوری  از 
نپرداختید و مفهوم را فربه نکردید، این مفهوم 

نحیف و ضعیف است ولی اگر بهش پبردازیم
آرام  آرام  بکنیم،  استفاده  و  بکنیم  واعمالش 
چارچوب نظری فربه میشود ومی تواند مسائل 

مهمی را برای شما حل بکند.
مثابه  به  قفقاز  مفهوم  من  مقدمه  این  با 
می کنم.  مطرح  را  چای  ترکمن  پسا  »فضاهای 
این رویکرد سوم به این معناست که ایران بعد 
قدرت  مناطق،  این  در  روسیه  استعمار  ورود  از 
حاکمیتی خودش را واگذار کرد. ایران حاکمیت 
ما  هم  امروز  و  ندارد  مناطق  دراین  سیاسی 

ملت  آذربایجان،  ملت  مسائل  این  مورد  در 
میکنیم.  صحبت  گرجستان  ملت  و  ارمنستان 
سیاسی  مالکیت  که  نیست  این  بحث  ما  بحث 
براین منطقه داریم ما حاکمیت سیاسی نداریم 

اما ما حضور پررنگ داشته ایم.
و  ما  فرهنگی  و  اجتماعی  ساحات  از  بسیاری 
کنید،  نگاه  مارا  زمانی  ابعاد  و  ساحات  حتی 
نوع  حتی  و  هستیم  عجین  منطقه  این  مابا 
مسیحیت و دینی که در گرجستان و ارمنستان 
وجود دارد. برخالف تصور این ها تابع کلیسای 
اینان  نوع مسیحیت  نیستند،  ارتودکس روسی 
از نوع مسیحیت ایران نشات گرفته یعنی رنگ و 
بوی ایرانی دارد و در مورد جمهوری آذربایجان، 
امتداد  در  کامال  و  بیت  اهل  تشیع  و  اسالم 
از مدینه و  بزرگ است که  گهواره تمدنی تشیع 
بخش  و  لبنان  یمن،  تا  و   می شود  شروع  مکه 
حاشیه  و  ترکیه  از  هایی  بخش  و  سوریه  هایی 
و  هند  قاره  شبه  از  هایی  بخش  و  فارس  خلیج 
و  آذربایجان  تا  ومی رود  میگیرد  فرا  ایران  خود 

ازآن جا وارد روسیه می شود.
سیاسی  مرزهای  نیست،  سیاسی  بحث  بحث 
ولی  شده  تعیین  الملی  بین  قوانین  براساس 
وقتی مرزهای سیاسی تعیین شده به این معنا 
نیست که معادالت فرهنگی، تعامالت فرهنگی 
وتعامالت انسانی باید منقطع بشود. به همین 
ترکمن  پسا  فضاهای  رویکرد  من  رویکرد  خاطر 
چای که دراینجا ایران حضور بسیار بسیار مهمی 

میتواند داشته باشد.

بسیار  پرسش  میشود  مقدمه  بعدازاین      
در  اساسا  آیا  اینکه:  اون  و  کرد  مطرح  مهمی 
قفقاز  بندی  صورت  امکان  اسالمی  جمهوری 
وجوددارد  چای  ترکمن  پسا  فضاهای  مثابه  به 

یانه؟ دلیلش چیست؟

یعنی  است.  قدرت  ساخت  خاطر  به  -دلیلش 
چه؟  یعنی  ظرفش  مظروفش،  هم  ظرف  هم 
سیاست  دلیل  به  گرفته  شکل  که  کنونی  ایران 
پهلوی  دوران  از  پیش  تجدد  متقدم  که  هایی 
ناصری  دوران  اواخر  از  حداقل  یعنی  است 
شروع میشود و در دوران رضاشاه پهلوی شکل 
می گیرد و در دوران محمدرضا شاه ادامه پیدا 
در  پهلوی  سلسله  انقضای   از  بعد  و  می کند 
تغییر  روبنا  و  ظاهر  اسالمی  جمهوری  دوران 
می کند و حتی قانون اساسی تغییر می کند ولی 
ایران  یعنی  تغییرنمی کند.  فرهنگی  بناهای  زیر 
کثیرالمله  امپراطوری  یک  از  می شود  تبدیل 
کثیرالمذهب کثیرالزبان، تبدیل می شود به یک 
می شود  فارسی  زبان  زبانش  که  دولتی  ملت 
اون  ما  که  دهد  نمی  اجازه  ساخت  این  خود  و 
مفهوم پسا ترکمن چای را به راحتی درک بکنیم. 
واین تاثیرش را درساخت سیاست خارجی ایران 

می بینیم.
یعنی  است.  شمع  محور  همان  دوم  شاخصه 
سیاست  نگاه  درنوع  که  عراق  و  مصر  شام، 
مداران و معماران سیاست خارجی ایران اساسا 
ایران است که بعضا محور مقاومت  تنفس گاه 
است  اسالمی  عربی  جهان  یا  می شود.  نامیده 
که بعدها به خاطر جنگ ایران و عراق و فاصله 

با  ضدیتشان  و  عربی  های  دولت  بسیار  گرفتن 
محور  به  می کند  پیدا  تقلیل  اسالمی  جمهوری 

تشیع.
حاال این جهان اسالمی عربی زیربنا و پراکسیس 
این  از  آمدن  بیرون  و  ایران  در  محور  سیاسی 
خارجی  سیاست  معماران  ذهن  برای  محور 
چیزی  اون  برخالف  یعنی  نیست  ساده  درایران 

که بسیاری از ......
...نشان داد که مقام و جایگاه ولی فقیه مانند 
از انقالب یک جایگاه  جایگاه شاهنشاه و بیش 

فرا کشوریه.
مثال:در دوران شاه وقتی امام موسی صدر در 
نزدیک  خیلی  که  افرادی  از  بسیاری  بود  لبنان 
بودن به یاسرعرفات مثل این آقای جالل الدین 
امام موسی صدر  این ها.. میگفتند که  فارسی 
و  میکند  همکاری  دارد  شاه  با  و  هست  خائن 
در  صدر  موسی  امام  که  بود  ین  هم  دلیلشان 
میرفت  که  یاهرجا  هایش  سخنرانی  در  لبنان 
یا درمورد شاه بدگویی  به شاه دشنام نمیداد 

نمیکرد.
امام موسی صدر یک حرف خوبی میزند که:شاه 
یک  رئیس  ایران  داخل  در  فرد  یک  عنوان  به 
حکومت است و معارضین سیاسی اش درایران 
به عنوان شخصیت اول مملکت مبارزه میکنند 
ولي این آدم ها فراموش میکنند که شاه ایران 
فقط  ایران  حکومت  رئیس  ایران  از  بیرون  در 
نیست بلکه سمبل تشیع در جهان است و االن 
نداشته  دوست  چه  باشیم  داشته  دوست  چه 
در  و  زبان  و  ذهن  و  قدرت  ساخت  در  باشیم 
حافظه جمعي تشیع در خارج از مرز هاي ایران 
جهان  در  تشیع  سمبل  عنوان  به  والیت  مقام 
در  حکومت  رئیس  و  ایران  رهبر  فقط  و  است 
اي  خامنه  آقاي  که  حرکتي  این  و  نیست  ایران 
خامنه  اقاي  نمایندگان  گفت  میشه  و  دفتر  و 
داخل  در  ایراني  یک  عنوان  به  من   ، کردند  اي 
 ، نمیکنم  صحبت  ایراني  سیاسي  تعارضات 
بین  عرصه  از  و  بیرون  از  که  کسي  عنوان  به 
الملل نگاه میکند میگویم این یک حرکتي بود 
و  رو  بازیگران  از  بسیاري  کرد  مات  و  کیش  که 
نشان داد که مساله قره باغ از منظر شیعي یک 
اهمیت خاصي دارد هر چند دستگاه دیپلماسي 
به دلیل اون ساخت Persianate state یعني 
دولت پارسي و ساخت محور که جهان اسالمي 
را  اینجا  عرب رو مورد میداند و هنوز نتوانسته 
ببیند یا این منطقه را درک کند یا ظرفیت ها رو 

درک کند.
نکته  عنوان  به  هم  نکته  یه  گفتم  اینارو  حاال 
بگیوییم  بخواهیم  ما  اگر  حاال  که  بگم  پایاني 
هم  راهکار  یه  یعني   ، دیپلماسي  دستگاه  به 

بگوییم و فقط تئوري و نظریه پردازي نکنیم .
به  قفقار  نگاه  نداریم  قبول  ما  میگوییم  وقتي 
مثابه حیات خلوت رو ، قفقاز به مثابه فضاهاي 
ما  میگوییم  و  کنیم   می  مطرح  رو  پساشوري 
تنفسي  مناطق  و  فضاها  عنوان  به  اینجارو 
مهم  رو  ایران  نقش  و  میدونیم  ترکمنچاي  پسا 
چه  و  چیست  ما  راهکار  و  رویکرد   ، میدونیم 
سیاستي راجع به اینها میخواهیم انجام بدیم.
اون سیاست امتداد فرهنگي که از درون مفهوم 

پسا ترکمنچاي میاد بیرون چیه ؟
ببینین معضلي که بین آذربایجان و ارمنستان 
سیاست  اون  بر  مبتني  را  ایران  نقش   ، هست 
ِلَمٍة 

َ
ک ِإلى  وا 

َ
عال

َ
ت مفهوم  به  التفات  با  و  دیني 

ارمني  َسواٍء یعني االن در بین خود آذري ها و 
ها در جمهوري ارمنستان و جمهوري آذربایجان 

نفرت شدیدي وجود داره .
از نزدیک باهاشون در  یعني آذري ها من چون 
یا  مولداوي  و  آذربایجان  و  روسیه  و  ارمنستان 
 ، ارتباط داشتم  ارمني  آذري و  بگیم دیاسپوراي 
سال   50 پیش   100 از  که  دعواهایي  اونجاهم  در 
خودشون  دروني  افتاده  اتفاق  اونجا  در  پیش 
کردند و این تضادشون یک تضاد وجودي شده 
بکند؟ایران  ورود  میتواند  چگونه  ایران  حاال   ،
نظامي  نیروي  که  بکند  ورود  نباید  ترکیه  مثل 
پشت  یا  بایستد  آذربایجان  پشت  یا  بیارد 
جفتشون  به  روسیه  مثل  یا  بایستد  ارمنستان 

اسلحه بفروشد یا با هرجفتشونم...؟
یا مثل فرانسه یا اتحادیه اروپا پشت ارمنستان 
نخور  غصه  بگویند  آذربایجان  به  و  بایستد 
مثل  یا  کن  پیشه  صبر  بگویند  امریکا  مثل  یا 
حوزه  به  بخواهد  اینکه  دلیل  به  مثال  اسرائیل 
نفوذ ایران ورود بکنه تالش بکنه آذربایجان رو 
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ادامه در صفحه بعد

به یه معنا کلني خودش بکند تا بتواند از اونجا 
ایران  خارجي  سیاست   ، بزند  ضربه  ایران  به 
این بوده  حداقل سیاست اعالني و اعمالي ان 
ضعفا  حقوق  احقاق  بدنبال  جا  همه  در  ما  که 
حقوق  احقاق  دنبال  به  جا  همه  در  و  هستیم 
هستیم بر مبناي مواضع دیني که مواضع دیني 
هم یک مواضع من عندي نیست . در قرآن یک 
یهودیا   ، مسلمونا   ، مسیحیا   : که  هست  اصلي 
نقطه  یک  در  دارید  که  هایي  اختالف  باهمه   ،
مسلموناي   ، ارمنستان  مسیحیاي   ، مشترکید 
آذربایجان هم میتوانند باهم گفت و گو بکنند 
، این گفتگو را براساس رویکرد گفتگوي دیني یا 
گفتگوي دیني اگر ایران به عنوان مثال ورود کند 
که در دامن بحث هاي قومیتي و حتي بحث هاي 
جانب دارانه از ارمنستان نیفتد و سیساتش یه 
پسا  فضاي  رویکرد  بر  مبتني  شفاف  سیاست 
ترکمنچاي به معناي امتداد فرهنگي باشد  باید 
رویکرد گفتگوي دیني رو هم در کنار رویکرد هاي 
دیگر قرار بده و گفت و گوي اسالم و مسیحیت 
اون  که  کند  کمک  خیلي  میتواند   اینجا  قضا  از 
نوع بینش که بر اساس بینش قومیتي در میان 
نفرت  و  گرفته  شکل  ها  آربایجاني  و  ها  ارمني 
دیني و وجودي شکل گرفته این رو آنالکش کند 
. اینکاري هست که به نظرمن هیچ کشوري غیر 
پایان  این   : نداره  رو  ظرفیتي  همچین  ایران  از 

عرایض من بود .
میفرمایید  شما  که  اي  نکته  این  به  توجه  با     
تمرکز گرایي فرهنگي برخاسته از محور شمع یاد 
باید اصالح  این تمرکز گرایي  میکنید و معتقید 
شود و توجه هم به ظرفیت هاي منطقه قفقاز 
اصالح  این  براي  که  اینه  سوال  باشیم  داشته 

رویه باید منتظر نهاد هاي رسمي و دیپلماسي 
سطوح  در  یا  باشیم  ایران  حاکمیتي  هاي  رده 
هاي پایین تر راهکار هاي دیگري میتوان در نظر 

داشت ؟

-یکي از شاخصه هاي جوامع مدرن این هست 
یک  و  هست  جامعه  در  جنبش  حالت  یک  که 
یعني   . هست  حاکمیت  در  سازي  نهاد  ظرفیت 
حاکمیت  و  کنه  طلب  رو  چیزي  یک  باید  جامعه 
افکار  در  االن  و   . برود  آن  سازي  نهاد  دنبال  به 
به  که  گرفته  شکل  فضایي  یک  ایران  عمومي 
عنوان مثال در این مناقشه ما باید تالش بکنیم 
که این مناقشه حل بشود و ایران میتواند نقش 
داشته باشد و من یک نکته را اینجا بگم و شاید 
در  که  باشند  هایي  آذربایجاني  من  مخاطب 
ایرانند و آذري هایي نباشند که در آذربایجانند یا 
هستند.  ارمنستان  درجمهوري  که  هایي  ارمني 
.این افراد باید متوجه باشند که این دعوا یا این 
جنگ جنگ ایران و ارمنستان نیست و جنگ مثال 
هست  جنگي  این   . نیست  آذربایجان  و  ایران 
بین دو کشوري هست که در سازمان ملل از نظر 
از ایران و  حقوقي دوکشور کامال مجزا و منفک 
روسیه و ترکیه هستند.کشور هاي دیگر همیشه 
دولت  ملت  سیستم  کلي  خطوط  اون  براساس 
ورود  میتوانند  گرفته  شکل  مدرن  جهان  در  که 
ولي  خودشان  ملي  منافع  اساس  بر  کنند  پیدا 
جمهوري اسالمي یک اصلي رو هم به آن اضافه 
کرده و آن بعد دیني و معنوي است . یعني اگر 
برویم  نیست  قرار  میکنید  پیدا  ورود  جا  یک  ما 
اگر  میگوییم  ما  کنیم  تخریب  عربستان  مثل 
کنیم  احیا  انجارا  میخواهیم  کردیم  ورود  زماني 

نه اینکه تخریبش کنیم .ما به دنبال این نیستم 
که مثال داعش درست کنیم که بیفتند به جون 
مردم خودشون رو منفجر کنند. راه ها و راهکار 
هایي که میشود این دو ملت به یکدیگر نزدیک 
بیرون  ها  جامعه  این  از  را  نفرت  تخم  و  کرد 
بیاوریم این است که با نخبگان و جامعه اینها 

بتوانیم ارتباط برقرار کنیم .
و  فکري  روشن  فضای  در  حداقل  تاحاال  من 
ام  ندیده  ایران  در  را  ظرفیت  این  دانشگاهي 
کشور  در  آذري  و  ارمني  هاي  نخبه  با  مثال  که 
کرده  برقرار  ارتباط  آذربایجان  و  ارمنستان  هاي 
برخالف  کنند.  برقرار  گفتماني  فضاي  بتوانند  و 
ایراني ها جانب  از  ام که بسیاري  این من دیده 
ارامنه  میکنند  تالش  و  ارامنه  از  میکنند  داري 
اکتیوییست  و  فعالین  و  بکنند  رپرسنتینگ  را 
جمهوري  میکنند  تالش  هم  آذربایجاني  هاي 
به  ایران  در  ارمنستان  علیه  بر  را  آذربایجان 
کار ما  نمایندگي کنند در حالي که  عنوان مثال 
این است که اتفاقا بر اساس منافع ملي و اون 
مفهوم گفت گوي بین دیني راهي پیدا کنیم که 
مي  دلت  تا  شما  وگرنه   . بیاید  پایین  ها  نفرت 
خواهد در دنیا نفرت پراکني وجود دارد و نفرت 

پراکني کاری ندارد.

   به عنوان سوال اخر شما در یکي از مصاحبه 
هاتون به حجم باالي کلیپ هایي که با مضامین 
دیني به ویژه شیعي که در این چند روز در فضاي 
در  آذربایجاني  ترکي  به  جنوبي  قفقاز  در  جنگ 
و  داشتید  اشاره  میچرخه  ایران  مجازي  فضاي 
شده  چیده  که  شطرنجي  صفحه  کردید  عنوان 
تمدني  ظرفیت  اون  و  داره  مغفول  بعد  یک 

میتواند  مدت  دراز  در  که  است  تشیع  حاضر 
این  که  است  این  سوال   . باشد  ایران  سود  به 
ظرفیت شیعه چگونه میتواند در دراز مدت به 

نفع ایران باشد ؟

آذربایجان  جمهوري  در  قدرت  ساخت  -ببینید 
سکوالر است یعني تالش میکند مضامین دیني 
حکومت  وارد  نتواند  دیني  هاي  جریان  مثال 
با  ولي  دهد  قرار  تاثیر  تحت  را  حکومت  و  شود 
باز شدن این فضا و مشخصا با ورود گروه هاي 
گروه  از  یکي  عنوان  بعه  ترکیه  مثال  و  اخواني 
اسالم  جهان  در  المسلمین  اخوان  مهم  هاي 
این  این منطقه میشود و وقتي وارد  االن وارد 
سیاسي  اسالم  گفتمان  یقینا  میشود  منطقه 
را  حکومت  میکند  تالش  اخواني  بوي  و  رنگ  با 
بدنه جامعه  قرار دهد ولي  دراز مدت هدف  در 
شیعي است و این خودش عامل مهمی است 
کوچش  فرهنگي  حوزه  در  را  تقالها  این  که 
و  جامعه  و  سیاست  حوزه  به  ارام  ارام  میدهد 
این در بلند مدت یقینا میتواند در ساخت قدرت 
بگذارد  بنیادي  تاثیرات  آذربایجان  جمهوري  در 
بتواند  علیف  خاندان  که  نیست  چیزي  این  و 
جلوي ان را بگیرد زیرا قدرت در ان جا به صورت 
دموکراتیک  هاي  نهاد  و  دموکراتیک  گفتمان 
و  است  موروثي  خاندان  یک  و  نگرفته  شکل 
شدید  امواج  مقابل  مدت  بلند  در  نمیتواند 
مدرنیته و بنیاد گرایي چه از لحاظ شیعي و چه از 
لحاظ اخواني دوام بیاورد و میتواند انجا تالطم 
هایي را ایجاد کند که در کوتاه مدت و یا در میان 

مدت ساخت قدرت را به چالش بکشد.

دولت ضعیف 
ویروس قوی

امیر حسین اسحقی

 
از اوایل اسفند سال ۹۸ ویروس کرونا در ایران 
افزایش  روز  به  روز  آن  آمار  و  کرده  پیدا  شیوع 
یافته است. همزمان با افزایش همه گیری این 
هیئت  از  جامعه  اقشار  همه  ایران   در  ویروس 
داشتند.  خاص  انتظار  جمهور  رییس  و  دولت 
از  حفاظت  دولت ها  وظایف  مهم ترین  از  یکی 

جان شهروندانشان است. 
در ادامه این گزارش به اقدامات دولت و رییس 

جمهور روحانی میپردازیم.
علیه  آمریکا  قانونی  غیر  های  تحریم  وجود  با 
ایران که موازنه منطقه  ای و ملی ما را تغییر داد 
و در جریان شیوع ویروس کرونا، ایران نیز از این 
ویروس در امان نماند و علی رغم آن که سیستم 
بسیار  کارایی  از  ایران  پزشکی  کادر  و  سالمت 
باالیی برخوردار است ، ولی عدم دسترسی کافی 
مورد  بهداشتی  و  پزشکی  اقالم  و  تجهیزات  به 
نیاز به دلیل تحریم های یک جانبه و غیرانسانی 
آمریکا، تالش ها برای مهار این ویروس را با مانع 

جدی مواجه کرده است.

قرنطینه سراسری روش قرون وسطایی؟

ایران که قرنطینه  ادعای دولت  این  با  همزمان 
شهرها شیوه ای مربوط به قرون وسطی است 
کشورهایی مانند چین و کره  جنوبی با قرنطینه 
صورت  به  را  کرونا  بیماری  توانستند  گسترده 
مانند  کشورهایی  و  کنند  مهار  آمیزی  موفقیت 
ایتالیا و اسپانیا و آلمان و انگلستان و آمریکا هم 

این شیوه از مدیریت بحران را به کار گرفته اند.
نوروز امسال که ویروس کرونا مانند ابر سیاهی 
که آفتاب بهار را پوشانده و عید را به کام مردمی 
رقم  و  کرده  تلخ  می گرفتند  جشن  را  آن  که 
مسافرت ها در شهرهای ایران به حداقل رسید. 
معاشرت ها نیز به کمترین میزان خود رسید تا 
آنجا که بسیاری از مردم خود را در خانه هایشان 
دوربین های  این ها  همه  کردند.با  حبس 
تلویزیون صداوسیما همچنان روی رفتار مردم 
خیابان های  از  تصویربرداری  می کردند.  زوم 

رفتار  پررفت و آمد شهرها و نکوهش  شلوغ و 
گزارش های  از  نمی مانند  خانه  در  که  مردمی 
ایران  سیمای  و  صدا  شبکه های  عالقه  مورد 

است.
توصیه  مردم  به  دائم  هم  دولتی  مقام های 
عید  اوایل  تا  اما  بمانند  خانه  در  که  می کنند 
قرنطینه  کشور  شهرهای  از  هیچ کدام   ۹۹
و  رفت  برای  هم  خاصی  محدودیت   و  نشدند 
آمد بین شهری وضع نشده بود. به دلیل اینکه 
ایجاد  برای رفت و آمد  را  دولت شرایط خاصی 
شاهد    ۹۸ ماه  اسفند  پایانی  روزهای  نکرد 
ازدحام جمعیت بودیم و اوج آن از ۲۴ اسفند 
اتفاق  خرید  مراکز  و  بازارها  در  اسفند   ۲۹ تا 

افتاد.

به  مختلف  مشاغل  فروردین  پنجم  تا  اول  از 
ایام عید نوروز تعطیل  با  دلیل مصادف بودن 
گذاری  فاصله  طرح  فروردین   ۶ روز  بودنداز 
و  جمهور  رئیس  توسط  و  پیشنهاد  اجتماعی 
گذاری  فاصله  اما  شد  تصویب  وزیران  هیئت 

اجتماعی چه بود ؟
ویروس  این  شیوع  کنترل  در  تاثیرگزار  طرحی 
که مدت زمان اجرای آن کم بودفاصله گذاری 

اجتماعی به زبان ساده: 

ها  آن  در  کرونا  ویروس  که  کشورهایی  در 
می شود  خواسته  مردم  از  کرده،  پیدا  شیوع 
دیگران  با  غیرضروری  فیزیکی  تماس های  از  که 
هم  غیرضروری  سفرهای  از  و  کنند  خودداری 
تالش  یعنی  اجتماعی  فاصله  ایجاد  بپرهیزند. 
در  دیگران.  با  فیزیکی  تماس  از  پرهیز  برای 
معنای عامیانه یعنی، از تماس نزدیک با دیگران 
افراد  تجمع  مکان های  به  کنید،  خودداری 
واقعا  اگر  ندهید.  انجام  را  مالقاتی  هیچ  نروید، 
متری   ۲ فاصله  بروید،  بیرون  که  هستید  ناچار 
طرح  این  کنید.  حفظ  دیگر  افراد  با  را  خودتان 
با همکاری ارتش و نیروی انتظامی و نیرو های 
مردمی تا ۲۰ فروردین اجرا شداما اقدام بعدی 

دولت چه بود ؟
بر  ،دولت  آن  همه گیری  و  کرونا  شیوع  از  پس 
آن شد تا با اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند 
ویروس  این  شیوع  دوم  موج  ایجاد  از  مانع 
پرجمعیت  مکان های  همه  در  که  طرحی  شود. 
محوریت  با  طرح  شوداین  رعایت  باید  شلوغ  و 
کمتر  با  شد  اجرا  اجتماعی  گذاری  فاصله  حفظ 
ترس  آمدن  پایین  و  کرونا  ابتالی  آمار  شدن 
مردم از ویروس منحوس کرونا وزارت بهداشت 
اولین  و  گرفته  پیش  در  تدریجی  بازگشایی 

مرحله آغاز فعالیت مشاغل کم خطر اجرا شد.

اقدامات اساسی دولت؟
با شروع این ویروس در ایران:

ــه  ــتاد مقابل ــکیل س ــتور تش ــور دس ــس جمه ریی
بــا کرونــا بــه ریاســت دکتــر نمکــی وزیــر بهداشــت 

داد.
روحانــی  ســتاد  ایــن  ریاســت  اســفند   ۲۴ از 

گرفــت.  برعهــده  شــخصا 
رییــس جمهــور بــه ســازمان برنامــه و بودجــه 
دســتور تامیــن منبــع مالــی بــرای مقابلــه بــا ایــن 

ویــروس داد.
و از وزارت صنعــت معــدن خواســت بــرای تامیــن 
بــه  جــدی  اقــدام  کشــور  ســطح  در  تجهیــزات 

آورد. عمــل 
بــرای  شهرســازی  و  راه  وزارت  بــه  دســتور  بــا 
اقــدام جــدی در پایانــه هــای کشــور  و حمــل نقــل 
عمومــی کالنشــهر هــا و شــهر هــا خواســتار شــد
ــا  ــه ب ــی مقابل ــیج مل ــرح بس ــاه ط ــفند م از ۱۷ اس
کرونــا اجــرا شــد: ایــن طــرح از طریــق ســامانه ها 
و تمــاس تلفنــی بــا خانواده هــا، مــوارد مشــکوک 
ــه وزارت  ــزی ک ــه مراک ــد 19 را ب ــه کووی ــال ب ــا مبت ی
ــا در  ــد ت ــوت می کنن ــه دع ــر گرفت ــت در نظ بهداش
ایــن مراکــز کــه پزشــکان و نیروهــای بهداشــتی 
بررســی  مــوارد  ایــن  دارنــد،  حضــور  درمانــی  و 
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عدالتخواران درباری تا ائتالف فراگیر عدالتخواهان
سجاد مقید

نسبتا  گفتمانی  که  بود  هشتاد  دهه  اوایل 
منسجم با عنوان عدالت خواهی ابراز وجود کرد. 
روزهای  آن  وضعیت  به  واکنشی  گفتمان  این 
با  سازندگی  دولت  سال  هشت  بود.  جامعه 
بازگشایی  و  تجمل  مانور  قبیل  از  شعارهایی 
کاخ های پهلوی قطار جمهوری اسالمی را به کلی 
از ریل انقالب اسالمی و عدالت خواهی منحرف 
کرد. نخستین اعتراضات عدالت خواهانه هم در 
همان دوران در مشهد شکل گرفت که البته با 

سرکوب شدید و خشن مواجه شد.
به  نسبت  انتقادی  رویکردی  با  خاتمی  دولت 
عنوان  به  نهایتا  و  کرد  اعتبار  کسب  وضع،  این 
لترناتیو وضع موجود رای باالیی کسب کرد. اما  آ
پس از تشکیل دولت و مشخص شدن تکلیف 
ایده ی  در  چندانی  تفاوت  عمل  در  کابینه، 
و  نمی خورد  چشم  به  دولت  دو  این  سیاسی 
نسبت  خرداد  دوم  جریان  مثبت  امتیاز  تنها 
برای  محدود  فضایی  کردن  باز  سازندگی  به 
که  بود  مدنی  جامعه  و  اجتماعی  آزادی های 
البته نهایتا آزادی اش به ابتذال کشید و جامعه 
مدنی منحصر به بخشی از طبقه متوسط شد 
که دغدغه هایی تجمالتی و تشریفاتی داشتند 
و همچنان بخش زیادی از مردم و به خصوص 
ماندند.  حاشیه  در  پایین تر  اجتماعی  طبقات 
بنابراین جای خالی آزادی های اجتماعی واقعی 
و به خصوص عدالت اجتماعی همچنان حس 

می شد.
واکنش طبیعی جامعه به این سرخوردگی، رشد 
و فراگیری سریع گفتمان عدالت شد. گفتمانی 
در  آبادگران  ائتالف  پیروزی  به  منجر  ابتدا  که 
و  تهران شد  انتخابات سال 1381 شورای شهر 
عمیقی  بسیار  تاثیر  بزرگتر  مقیاسی  در  سپس 
در انتخابات ریاست جمهوری 1384 گذاشت و 
منجر به پیروزی محمود احمدی نژاد به عنوان 

رفسنجانی  هاشمی  برابر  در  عدالت خواه  یک 
گذشته  سرخوردگی های  تمام  نماد  عنوان  به 
خود  گفتمان  این  گذشت  زمان  هرچه  اما  شد. 
را تکمیل کرد و طبیعتا در نقاط حساس تاریخی 
شد  ظاهر  جریان  این  داخل  در  اختالفاتی 
این  ذیل  طیف هایی  سربرآوردن  به  منجر  که 

گفتمان گشت.
و  برابری  و  قسط  برقراری  و  اجتماعی  عدالت 
و  رسل  ارسال  از  هدف  قرآن  نص  طبق  برادری، 
انزال کتب بوده است و همچنین ارزشی مطلق 
در گفتمان انقالب اسالمی می باشد. حتی پیش 
مشروطه خواهی  جنبش  نیز  اسالمی  انقالب  از 
تعیین  بنابراین  شد.  آغاز  عدالت خواهی  با 
جریان  تاریخ  مبدا  عنوان  به  مشخصی  زمان 
 80 دهه  اوایل  و  دشواری ست  کار  عدالت خواه، 
در واقع مقطعی ست که گفتمان عدالت پس از 
یک دوره سرخوردگی دوباره مسیر تبدیل شدن 
جریان  این  حال  کرد.  آغاز  را  غالب  گفتمان  به 
شده  احیا  و  گذشته  از  ریشه دار  عدالت خواه 
از زمان  پایان دهه دوم  به  در دهه 80 در حالی 
گسترده ای  طیف های  که  می شود  نزدیک  احیا 
تمام  با  تقریبا  و  است  داده  جای  خود  درون  را 
و  و استقالل  امنیت  از جمله  گفتمان های دیگر 
وارد  اصولگرایی  و  اصالح طلبی  و  آزادی خواهی 

گفتگو و چالش شده است.
نقاطی  از  یکی  سازی  خصوصی  جریانات  آغاز 
ظاهر  را  جریان  این  داخل  اختالفات  که  بود 
به  دهم  و  نهم  دولت  اقدامات  همچنین  کرد. 
منجر  عدالت،  گفتمان  عملی  نتیجه  عنوان 
منشاء  که  شد  متفاوتی  موضع گیری های  به 
برخی دیگر از اختالفات گشت. با روی کار آمدن 
اول  معاون  را  او  بسیاری  که  روحانی  دولت 
کابینه ی  را  وی  کابینه ی  و  رفسنجانی  هاشمی 
فجایع  خاطرات  می دانستند،  سازندگی  دولت 

دولت سازندگی زنده شد و جریان عدالت خواه 
سعی  که  اقداماتی  و  شد  فعال  پیش  از  بیش 
شدت  داشتند،  سیاست ها  بر  تاثیرگذاری  در 
به  منجر  خصوصی سازی  در  دولت  روند  گرفت. 
و  اقتصادی  فساد  شد،  وحشتناکی  فسادهای 
وزرا  پای  و  کرد  تجربه  را  جدیدی  ابعاد  سیاسی 
و معاونین و نزدیکترین بستگان رییس جمهور 
ضریب  شد،  باز  فساد  سنگین  پرونده های  در 
اوج گیری  به  شروع  طبقاتی  اختالف  و  جینی 
کرد. حقوق های نجومی، دغدغه مندان انقالب 
و  را چند ماه مبهوت ساخت  اسالمی و عدالت 
برابری  بیست  اختالف  شدن  قانونی  با  نهایتا 
حقوق در مجلس، شوکی دیگر به جامعه وارد 

شد.
دو  به  منجر   90 دهه  در  اتفاقات  این  همه ی 
پروسه مهم در دل جریان عدالت خواهی شد. 1- 
صراحت بیان عدالت خواهان بسیار بیشتر شد و 
به خصوص گفتمان عدالت از انحصار افرادی که 
به غلط یا درست منسوب به اصولگرایان یا دولت 
گشت  خارج  می شدند  شناخته  احمدی نژاد 
اصطالح  به  دامن  عدالت  شعله های  کم کم  و 
بیشتری  طرفداران  و  گرفت  هم  را  خودی ها 
آش  اصطالحا  حتی  و  کرد  جذب  مردم  بدنه  از 
جریانات  محافظه کارترین  که  شد  شور  آنقدر 
عدالت خواهی  علم  زیر  ریاکارانه ای  طرز  به  هم 
و  فساد  سنگین  و  گسترده  حجم   -2 آمدند. 
از  عمده ای  بخش  رویکرد  آن،  با  مبارزه  لزوم 
فسادستیزی  در  صرفا  را  عدالت خواه  جریانات 
منحصر کرد و فضا به سمتی رفت که در همین 
یک  در  مشهور  منبری  یک  گذشته،  شب های 
به  عدالت  دادن  تقلیل  با  دانشگاهی  هیئت 
گرفتن دزد، به نوعی سعی در تحقیر کل جریان 
عدالت خواهی کرد. حال آن که عدالت، مفاهیم 
و  اقتصادی  عدالت  جمله  از  وسیعی  بسیار 

و  اجتماعی  آزادی های  تا  فرصت ها  برابری 
بر  را در  برابر قانون  برابری در  و  عدالت سیاسی 
می گیرد. هرچند که برخی جریانات عدالت خواه 
اقتصادی  عدالت  معنی  به  صرفا  را  عدالت  نیز 
تعریف می کنند و کارشان هم همان گرفتن دزد 
است اما این تنها یکی از رویکردهای کنش های 

عدالت خواهانه است.
جریان  که  مسیری  از  کوتاه  تاریخچه ای 
است  پیموده  اخیر  دهه  چند  در  عدالت خواه 
ذکر شد. اما اگر در این مجال محدود بخواهیم 
دسته بندی  را  جریان  این  در  حاضر  طیف های 
خواهیم  رو  پیش  در  کلی  دسته بندی  یک  کنیم 
پروژه ای  را  عدالت خواهی  که  کسانی  داشت. 
در  و  دیگر  اهدافی  به  رسیدن  برای  می دانند 
و  مطلق  ارزشی  را  عدالت  که  افرادی  مقابل، 

ایده ای برای اصالحگری در جامعه می دانند:

1-عدالت به مثابه ابزار:
همانطور که گفته شد دهه 90 و فسادی که همه 
جا را گرفت، به شدت موجب افزایش نارضایتی از 
طرف مردم شد. دو اعتراض سراسری و گسترده 
در واکنش به این بی عدالتی ها در سال 96 و 98 
شکل گرفت که بیش از هرچیز یادآور اعتراضات 
مردم مشهد در دولت سازندگی بود و این بار در 
 96 بهمن ماه  در  می افتاد.  اتفاق  کشوری  ابعاد 
و به فاصله حدود یک ماه از اعتراضات گسترده 
مانند  درست  انقالب  رهبر  بی عدالتی،  ضد 
اعتراضات مشهد در خرداد 1371، مردم را محق 
معترض  مردم  از  را  آشوبگران  صف  و  دانستند 
در  باب عقب ماندگی  در  جدا کردند و جمله ای 
زمینه ی عدالت فرمودند که بسیاری از خفتگان 
بر  بود  تاییدی  مهر  طرفی  از  و  کرد  بیدار  را 
اما  مردم.  عدالت خواهانه  مطالبات  مشروعیت 
درست در همان برهه، ائتالفی میان اصولگرایان 
نقطه  درست  را  خودشان  که  اصالح طلبانی  و 
علیه  می دیدند  مردم  خواسته های  مقابل 
که  دیدند  آن ها  گرفت.  شکل  عدالت خواهی 
و  حدادعادل  پسر  بین  فرقی  دیگر  مردم  این 
پسر عارف قائل نیستند و نمی شود با بازی های 
سیاسی پاسخ مردم را داد. این ائتالف میان چپ 
دیده  مردم  و  نبود  بی سابقه  هرچند  راست  و 
بودند که سال 76 چگونه رقبای سرسخت پس 
از اتمام دعوا سر یک سفره نشستند، اما این بار 
چهره ی دیگری از خود نشان داده بود. اصحاب 
به فکر  از جانب اصولگرایان  قدرت به خصوص 
تا پیش  افتادند. همان ها که  سوپاپ اطمینان 
از باالگرفتن قصه، عدالت خواهان را ضد انقالب 
این  با  شدند!  عدالت خواه  خود  می دانستند، 
افشاگری)اصطالحا  از  بیش  کاری  که  مالحظه 
و  شده  کنترل  دزد(  گرفتن  همان  یا  سوت زنی 
همه  دسترس  در  که  اطالعاتی  به  دسترسی  با 
هم  هرکسی  البته  و  برنمی آمد.  ایشان  از  نبود 

صالحیت ورود به این بازی را نداشت.
تیم های گسترده ای با بودجه دولتی و تغذیه ی 
اطالعاتی شکل گرفت تا بلکه بتواند به دو هدف 
برسد. یکی به ابتذال کشاندن عدالت خواهی و 
عدالت خواهی  این  هدف  خود.  تطهیر  دیگری 

ادامه در صفحه بعد

داروهــای  مثبــت  مــوارد  و  شــوند  آزمایــش  و 
خــود را دریافــت کننــد و بــه منــزل برگردنــد و بــا 
آموزشــهایی کــه می بیننــد، تحــت قرنطینــه قــرار 
بگیرنــد و اطرافیــان ایــن افــراد نیــز آموزشــهای 
الزم را فراگیرنــد و نیروهــای مــا از طریــق تمــاس 
تلفنــی و ســامانه های ســیب، نــاب و ســینا بــا 

ــند. ــاس باش ــا در تم آنه
به گفته وزیر بهداشت : 

اگــر بعــد از چندیــن روز، افــراد مشــکوک یــا مبتــال 
بــه کرونــا در منــزل، نیازمنــد بســتری بودنــد بــا 
معرفــی نامــه ای کــه بــه آنهــا داده ایــم مســتقیمًا 
می تواننــد بــه مراکــز درمانــی بیمارســتانی کــه 
بــه آنهــا اعــالم می شــود، مراجعــه  کننــد و اگــر 
مــواردی باشــند کــه البتــه تعدادشــان بســیار 
انــدک اســت کــه نیــاز باشــد همــکاران مــا بنــا بــه 
درخواســت خانواد هــا یــا بــه دلیــل مشــکل در 
انتقــال بیمــاران دارنــد، بــه منــازل آنهــا مراجعــه 
کننــد، همــکاران مــا بــا حفــاظ، ماســک و پوشــش 
ایمنــی کامــل بــرای مراجعــه و انتقــال آنهــا بــه 
منــازل  سم پاشــی  و  گندزدایــی  بیمارســتانها، 
ــه  ــواده، مراجع ــراد خان ــایر اف ــردن س ــه ک و ایزول
خواهنــد کــرد امــا مراجعــه مــا بــه منــازل ممکــن 

هماهنگــی  بــا  و  نــادر  بســیار  مــوارد  در  اســت 
ــد. ــل باش ــرورت کام ــا ض ــی و ب قبل

دولت چه باید می کرد؟

ــا  ــد ب ــر می رس ــه نظ ــام ب ــار و ارق ــه آم ــه ب ــا توج ب
در  بــه  را  مــردم  قهریــه ای  قــدرت  هیــچ  اینکــه 
مــردم  اکثریــت  نکــرده  مجبــور  مانــدن  خانــه 
ایــران بصــورت خودخواســته نوعــی از قرنطینــه 
دولتــی  رســانه های  امــا  کرده انــد.  رعایــت  را 
تــالش دارنــد همچنــان تقصیــر را گــردن مــردم 
بیاندازنــد کــه بــا رعایــت  نکــردن اصول بهداشــتی 
و رفــت و آمدهــای غیرضــروری بــه گســترش کرونا 
کمــک می کننــد. تجربــه کشــورهای دیگــر نشــان 
می دهــد همیشــه و همه جــا بخشــی از مــردم 
بــه توصیه هــا عمــل نمی کننــد و ایــن وظیفــه 
دولــت اســت کــه از مــردم دفــاع کنــد و اضافــه بــر 
ایــن بخشــی از مــردم کــه درآمــد روزانــه دارنــد و 
هیچگونــه حمایــت مالــی هــم از دولــت دریافــت 
ــه  ــود ادام ــه خ ــه کار روزان ــد ب ــد مجبورن نمی کنن

ــد. دهن

دولــت ایــران تصمیــم داشــت بــه هفــت میلیــون 
ــا  ــته ۲۰۰ ت ــد. بس ــتی بده ــته معیش ــر دو بس نف
۶۰۰ هــزار تومانــی بــه کســانی کــه درآمــد ثابــت 
ندارنــد و وام قرض الحســنه یــک و نیــم تــا دو 
میلیــون تومانــی بــا ســود ۱۲درصــد بــه چهــار 
میلیــون نفــر دیگــر. ایــن کمــک نقــدی دولــت در 
حــد مایحتــاج چنــد روز یــک خانــواده کوچــک 
حداقــل  حالــت  بهتریــن  در  هــم  وام  و  اســت 

ــت. ــری اس ــاه کارگ ــک م ــوق ی حق
ایــن کمــک در مقایســه بــا کمــک چهــار میلیــارد 
میلیــارد   ۴۸۰ بودجــه  و  ژاپــن  دولــت  دالری 
تولیــد  بخــش  بــه  کمــک  بــرای  چیــن  دالری 
کــه  دیگــری  دولت هــای  مالــی  کمک هــای  و 
کشورهایشــان بــا بحــران کرونــا درگیــر اســت، 

می رســد. نظــر  بــه  ناچیــز  بســیار 
و بــا توجــه بــه نابســامانی وضعیــت معیشــتی 
در ایــران از دولــت انتظــار بیشــتری می رفــت کــه 
حامــی مــردم علــی الخصــوص قشــر ضعیــف 
مشــاغل  صاحبــان  و  کارگــران  کــه  جامعــه 
فصلــی و کذایــی باشــد. دولــت بــا دادن یــک 
میلیــون وام بــه تمامــی مــردم ایــن وام را بــا 

در نظــر گرفتــن شــرایط تورمــی تقریبــا هیــچ! 
ــران  ــور ای ــد. در کش ــل نمیکن ــردم را ح ــم م از زخ
بــا توجــه اقشــار ضعیــف جامعــه و وجــود خــط 
ــا هــم طبقاتــی اســت  فقــر می تــوان گفــت کرون
زیــرا اقشــار ضعیــف محتــاج نــان شــب خــود 
بــه بیــرون رفتــن هســتند  هســتند و مجبــور 
زیــرا دولــت حامــی واقعــی ایــن قشــر زحمتکــش 
از  . امــا قشــر دیگــر جامعــه  نبــوده و نیســت 
ــه  ــد از خان ــازی ندارن ــتند نی ــه هس ــه ی مرف طبق
بیــرون برونــد زیــرا وســایل ضــروری خــود را اعــم 
دپــو  خانــه  در  بهداشــتی  و  خوراکــی  مــواد  از 

ــت. ــرون نیس ــه بی ــن ب ــه رفت ــازی ب ــرده و نی ک
طبقــه ی مرفــه جامعــه بــا خیــال آســوده بــه 
ــه و از دروس  ــود پرداخت ــوزش خ ــل و آم تحصی
خــود عقــب نمانــده و امــا قشــر ضعیــف جامعــه 
کــه از امکاناتــی همچــون اینترنــت و یــا گوشــی 
هوشــمند و لــپ تــاپ برخــوردار نبودنــد چــه کار 

کردنــد؟ 
ایــن  نشــان دهنده ی  درآمــد  نابرابــری  ایــن 
اســت کــه حتــی در مــرگ و زندگــی آدامیــان هــم 

برابــری حداقلــی وجــود نــدارد.
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است.  هزینه  کمترین  با  موجود  وضع  حفظ 
کافیست.  معیار  یک  هم  ایشان  شناخت  برای 
کسانی که تا حد ممکن توجیه گر بی عدالتی اند 
و تنها زمانی وارد میدان می شوند که بخواهند 

علم مطالبه گری دست غیرخودی ها نیافتد!!
جای  دسته  همین  در  هم  دیگری  افراد  اما 
اصالح طلبان  اردوگاه  در  بیشتر  که  می گیرند 
حفظ  برای  بهانه ای  هر  به  و  می شوند  تعریف 
انتقادگری متوسل می شوند  انحصاری  جایگاه 
کسب  برای  ابزاری  صرفا  را  عدالت خواهی  و 
قدرت می دانند. همان ها که مسبب این فساد 
بیانیه  افسارگریخته در سال های اخیر بوده اند 
می دهند و ابراز دلسوزی می کنند. اما فقط کمی 
دقت کافیست تا دستان ایشان و دوستان شان 

را در این آشفته بازار ببینیم.

2-عدالت به مثابه آرمان:
تعریف  دسته  این  ذیل  که  عدالت خواهانی 
اشتراک  نقطه  یک  در  حداقل  همگی  می شوند 
با  ایشان  تفاوت  نقطه ی  همان  که  دارند 
خودی  به  عدالت  می گویند  آنها  است.  دیگران 
اصالح  برای  ایده ای  و  مقدس  آرمان  یک  خود 
هم  دسته  این  خود  که  هرچند  است.  جامعه 
اما  می شوند  تقسیم  مختلفی  طیف های  به 
همین یک نقطه اشتراک برای تمایز از دسته اول 
را  افرادی  کافی ست. این دست عدالت خواهان 
افتصادی  صرفا  را  عدالت  که  می شوند  شامل 
افرادی  تا  و دنبال گرفتن دزداند  معنا می کنند 
که تمام ابعاد عدالت اجتماعی را در نظر دارند و 
از قوانین خصوصی سازی  دنبال اصالح قوانین 
و  اجتماعی  آزادی های  به  مربوط  قوانین  تا 
آزادی اعتراض و قانون انتخابات اند. از جنبه ای 
سرسخت  وفاداران  از  کنیم  نگاه  اگر  دیگر 
جمهوری  هرچند  معتقداند  که  اسالمی  انقالب 
این  باشد  شده  منحرف  خود  مسیر  از  اسالمی 
ظرفیت  که  است  اسالمی  انقالب  گفتمان  فقط 

تا  دارد  را  اصالحگری  و  اجتماعی  عدالت  احیای 
به  توجه  با  اما  نیستند  انقالب  ضد  که  افرادی 
عملکرد چهل ساله ی جمهوری اسالمی، ضعف 
دنبال  و  دیده اند  اسالمی  انقالب  گفتمان  در  را 
که  کسانی  تا  آنند  برای  جایگزینی  ایده های 
نسبت به هسته اصلی انقالب اسالمی وفادارند 
گذشته  تجربیات  انتقادی  بازخوانی  به  قائل  و 
اندیشه های  بر  تکیه  با  نو  انداختن طرحی  در  و 
جا  دسته  این  در  سیاسی اند  اسالم  اساسی 

دارند.
جریانات  از  دسته  این  دیگر  مشترک  نقطه 
و  قدرت  به  وابستگی  حداقل  عدالت خواه 
خصوص  به  و  مردم  بدنه  با  ارتباط  حداکثر 
از  رای  استقالل  همین  و  است.  پایین تر  طبقات 
ایشان  صداقت  سنجش  معیارهای  مهمترین 

نیز هست.
برای  دوم  دسته ی  است  واضح  که  همانطور 
برای  دارند.  زیادی  هزینه ی  حاکمان  طبقه 
وضع  حفظ  در  منفعتشان  که  محافظه کاری 
موجود است، صحبت از تحول ساختاری یعنی 
ایشان  با  مقابله  در  که  است  همین  مرگ. 
پروژه های فراوانی تعریف می کنند. دو پروژه ای 
پررنگ  یکی  گرفته  قرار  توجه  مورد  بیشتر  که 
کردن نقش عدالت خواهان دسته اول)معروف 
دیگری  و  است  درباری(  عدالت خواهان  به 
عدالت خواهان  روی  پیاپی  زدن های  برچسب 
واقعی و توجیه وضع موجود. رنگ برچسب های 
هدف  اما  دارد  فرق  اصالح طلبان  و  اصولگرایان 
اصالح طلب،  سازندگی  روزنامه  یکی ست. 
و  آشوب طلب  جوکرهای  را  عدالتخواهان 
معترضان آبان 98 را بیکاران معترض می نامد 
می شوند  متوسل  روحانیت  به  اصولگرایان  و 
و  خوارج  یکجا  را  دوم  دسته  عدالت خواهان  و 
اصالح طلبان  می کنند.  معرفی  فقیه  ضدوالیت 
از  دوری  ژست  و  امنیت  گفتمان  به  توسل  با 
و  می کنند  توجیه  را  موجود  وضع  عوام زدگی، 

با توسل به والیت پذیری و معرفی  اصولگرایان 
که  کتابی  عنوان  به  امیرالمومنین  نهج البالغه 
امام  حکومت  در  فساد  گزارش  فقط  نصفش 

عدالت خواهان است!!
لزوم  گیرد،  قرار  توجه  مورد  باید  که  آنچه  اما 
البته  واقعی ست.  عدالت خواهان  تمام  ائتالف 
نادیده  یا  اصول  از  آمدن  کوتاه  معنای  به  این 
گرفتن اختالفات و یا بازشدن باب سیاسی کاری 
توجیه  را  وسیله  هدف  معنای  نتیجه گرا)به 
از  هدف  نیست.  اصیل  جریان  این  به  می کند( 
مورد  که  حداقل هایی ست  تحقق  ائتالف  این 

تایید اتفاق طیف هاست.
از  اجتماعی،  وقتی در جبهه ی مخالفین عدالت 
اصولگرایان  تا  روشنفکرانشان  و  اصالح طلبان 
نابودی  به  کمر  تاریخ گویان شان  و  منبری ها  و 
بیشتر  هرچه  و  بسته اند  عدالت خواه  جریان 
بیشتر  شوم  ائتالف  این  تخریب گری  می گذرد 
ساختن  برای  فراگیرتر  ائتالفی  قطعا  می شود، 

الزم است.
طیف های موجود میان عدالت خواهان مستقل 
اختالف  گاها  حتی  و  سلیقه  اختالف  مردمی، 
نظرهایی باهم دارند. اما مگر این اختالف چیزی 
محافظه کار  و  سنتی  قبایل  اختالفات  از  بیش 
است؟  اصالح طلب  مدرنیست های  و  اصولگرا 
قطعا نقاط اشتراک میان عدالت خواهان بسیار 
و  ائتالف  تا  که  بدانیم  باید  است.  گسترده تر 
طیف ها  این  میان  صمیمانه  و  پایدار  گفتگویی 
کوچکترین  به  رسیدن  احتمال  نگیرد  شکل 
هدفی، نزدیک به محال است. برای مثالی بسیار 
می آوریم؛  یاد  به  را   ۹8 آبان  تجربه  ابتدایی 
روش  اشتباه ترین  به  فاجعه بار  تصمیمی 
مبهوت  کشور  تمام  آمد.  در  اجرا  به  ممکن 
که  می شود  مشخص  و  است  غافل گیری  این 
اقتصادی  هماهنگی  شورای  در  تصمیم  این 
رأی  مجلس  رییس  شده.  اتخاذ  قوا  سران 
نمایندگان را وتو کرده و رییس قوه قضا فراتر از 

اختیاراتش ظاهر شده است و دولت هم اصوال 
هر  راه  مهمتر  همه  از  و  داشته  غافلگیری  قصد 
طریق  از  چه  سرکشی،  این  برابر  در  مقاومتی 
دیوان  طریق  از  چه  اسالمی،  شورای  مجلس 
بن بست  به  مردمی  اعتراضات  چه  و  عدالت 
مواضع  شاهد  زمان  از  برهه  این  در  رسیده. 
متنافر و گاها متضاد از جانب طیف های مختلف 
این جریان بودیم. در نهایت اعتراضات مردمی 
و  شد  سرکوب  فراوان  خسارات  و  خشونت  با 
و  نیافتاد  اتفاق  عمل  در  تغییری  کوچکترین 
جایگاه مسئولی به دلیل خطا یا خیانت متزلزل 

نشد و کسی هم بدهکار مردم نشد!
این  از  هیچکدام  واقعا  آیا  که  است  این  سوال 
بتوان  که  نداشتند  اشتراکی  نقاط  دسته ها 
مشترک  اهداف  به  و  کرد  تکیه  آن ها  روی 
همه جانبه  پیگیری  آیا  مثال  برای  کرد؟  فکر 
اقتصادی  هماهنگی  شورای  قانونی  صالحیت 
همینطور  و  قانون گذاری  برای  قوا  سران 
آن  مذاکرات  و  تصمیمات  شفافیت  مطالبه ی 
داخل  در  را  مردمی  نظارت  بذر  نمی توانست 
این نهاد بکارد و آن را ملزم به احترام به قانون 
جنبشی  نمی شد  آیا  کند؟  مجلس  جایگاه  و 
و  انداخت  راه  به  مجلس  حیثیت  اعاده ی  برای 
سعی در بازگرداندن مجلس به راس امور کرد؟ 
بازگشت  برای  گسترده  مطالبه ای  نمی شد  آیا 
حق  شناختن  رسمیت  به  و  اساسی  قانون  به 
اعتراض مردمی به راه انداخت و مجلس جدید 
را ملزم به رسیدگی به آن کرد؟ و مهمتر از همه 
آیا نمی شد گفتگویی میان این دسته بندی های 
تا نقاط مورد  داخلی عدالت خواهان شکل داد 

تفاهم نمایان شوند؟
و  پایدار  دیالوگ  یک  آغاز  ضرورت  روزها  این 
و  مستقل  عدالت خواهان  تمام  میان  صادقانه 
دارای مرزبندی روشن با قدرت بیش از هر زمان 

دیگری روشن شده است.

عدالت آموزشی
عدالت آموزشی امر ضروری و احقاق آن الزم، موانع 
و علل عدم تحقق این امر ضروری و الزم چیست؟/ 

محمد قادری

آموزشی  عدالت  وجود  اینکه  به  توجه  با 
و  است  جامعه  در  الزم  امور  از  یکی 
وظیفه  نیز  اساسی  قانون  سی ام  اصل 
دولت  عهده  بر  را  آموزشی  عدالت  تحقق 
آن  امر  این  متاسفانه  اما  است  گذاشته 
است. نیافته  تحقق  می بایست  که   گونه 
در این شماره از نشریه با جناب آقای احمد 
حسین فالحی سخنگوی کمیسیون آموزش 
موضوع  این  تحقق  موانع  درباره  مجلس 
راستای  در  مجلس  روی  پیش  راهکارهای  و 
 احقاق عدالت آموزشی گفتگویی داشته ایم.

در  آموزشی  عدالت  تحقق  و  وجود  شک  بدون 
افراد  تمامی  یکسان  برخورداری  یعنی  جامعه 
کسب  جهت  در  امکانات  و  شرایط  از  جامعه 
دانش و مهارت در جهت شکوفایی استعدادها 

امری است بسیار ضروری و ناگزیر.
قانون اساسی نیز در جهت تحقق بخشیدن به 
دولت  می گوید  سی ام  اصل  در  ضروری  امر  این 
رایگان  پرورش  و  آموزش  وسایل  است  موظف 
را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم 
جهت  در  اساسی  اصل  این  بر  افزون  و  سازد. 
پنجم  فصل  از   ۳ بند  آموزشی،  عدالت  احقاق 
به  نیز  پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحول  سند 
آموزشی  عدالت  جانبه  همه  تأمین  و  گسترش 
همه  وجود  با  االسف  مع  دارد.  تأکید  و  اشاره 
را  الزم  سرعت  مهم  امر  این  تحقق  موارد  این 

ندارد.
حوزه  با  ارتباط  در  که  مهمی  مسائل  از  یکی 
دارد،  وجود  سی ام  اصل  و  آموزشی  عدالت 
قانون  طبق  انتفاعی  غیر  مدارس  تأسیس 
تاسیسی سال 1367/3/5 می باشد. در ظاهر 
با  مغایرتی  بدوًا  مدارس  این  تاسیس  قضیه 
این علت که منابع  به  اما  قانون اساسی ندارد 
مالی این مدارس از طریق شهریه های دریافتی 

شود  می  تأمین  آموزان  دانش  اولیای  سوی  از 
اصل  شدن  گرفته  نادیده  سبب  موضوع  این 
می شود  رایگان  پرورش  و  آموزش  اساسی 
در  غیرانتفاعی  مدارس  این  اکثر  همچنین  و 
آموزشی  عدالت  حوزه  در  طبقاتی  تضاد  ایجاد 
با  که  گونه ای  به  می کنند  ایفا  موثر  نقش 
ویژه ای  محیط  زیاد  بسیار  شهریه های  دریافت 
این  از  و  می کنند  مهیا  باال  طبقه  فرزندان  برای 
وسبب  دانشگاه ها  به  آنها  راهیابی  سبب  طرق 
موقعیت های  از  آنها  بیشتر  و  بهتر  برخورداری 
این  حالیکه  در  می شوند  جامعه  در  اجتماعی 
حقوق  از  برخورداری  در  تساوی  اصل  با  مسئله 
برای همه افراد ملت و عدالت اجتماعی مغایرت 

دارد.
حوزه  با  ارتباط  در  مهم  مسائل  از  دیگر  یکی 
اولیه  امکانات  نابرابر  وضعیت  آموزشی  عدالت 
مدارس  با  مقایسه  در  دولتی  مدارس  ثانویه  و 
اشاره شد که همین  غیرانتفاعی است که قبال 
نابرابری سبب به وجود آمدن تضاد طبقاتی در 
نابرابر  این وضعیت  جامعه می شود. همچنین 

مثال  برای  دارد؛  وجود  نیز  دولتی  مدارس  بین 
و  باالشهر  منطقه  در  دولتی  مدرسه  یک  میان 
در  شهر،  پایین  منطقه  در  دولتی  مدرسه  یک 
امکانات  از  شهر  پایین  منطقه  مدرسه  حالیکه 
اولیه برخوردار نیست ولیکن آن مدرسه باالشهر 
که  است  برخوردار  ثانویه ای  امکانات  چنان  از 
راحتی  به  و  نباشند  ضروری  هم  چندان  شاید 
بتوان بجای هزینه آن امکانات غیرضروری برای 
مدارس پایین شهر امکانات اولیه اعم از سیستم 
به  نابرابری  این  و  نمود.  ایجاد  و...  گرمایشی 
لحاظ امکانات آموزشی بین مدارس روستایی و 
مدارس شهری به طرز فاحش تری نمایان است 
را  از مدارس روستایی  تا جایی که وقتی بعضی 
می بینیم به تنها جایی که شباهت ندارد مدرسه 
است! و این وضعیت نابرابر در مدارس بیش از 

پیش و بدتر از سال های قبل می شود.
امید است که مجلس شورای اسالمی به صورت 
با  و  معطلی  هیچ  بدون  و  قوی تر  و  جدی تر 
سازوکار های نتیجه بخش، وارد این حوزه شده 
و در راستای اجرای اصل 30 قانون اساسی و در 

احیای عدالت آموزشی با قاطعیت کوشا باشد.
         با توجه به اصل 30 قانون اساسی که 
و  آموزش  وسایل  می کند  مکلف  را  دولت 
پایان  تا  ملت  همه  برای  را  رایگان  پرورش 
وسایل  و  سازد  فراهم  متوسطه  دوره 
کشور  کفایی  خود  حد  تا  را  عالیه  تحصیالت 
به صورت رایگان گسترش دهد و همچنین 
واحد های  کردن  اداره  تصویب  به  عنایت  با 
آموزشی غیر دولتی به صورت دولتی توسط 
سال  اسفندماه  در  انقالب  عالی  شورای 
از  یکی  که  موضوع  این  به  التفات  با  و   ۵۸
راهبرد های اصلی سند تحول بنیادین نظام 
عدالت  گسترش  و  بسط  پرورش  و  آموزش 
این  همه  وجود  با  چرا  حال  است،  آموزشی 
را  الزم  سرعت  مهم  امر  این  گسترش  موارد 
ندارد و شما چه راهکارهایی را در این راستا 

مدنظر دارید؟

صحبت  شفاف  صورت  به  بخواهیم  اگر  ببینید 
و  غفلت  مورد  تقریبًا  پرورش  و  آموزش  کنیم 

ادامه در صفحه بعد
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آن  به  توجه  با  و  است  گرفته  قرار  بی توجهی 
میلیونی  پانزده  خانواده  این  که  مهمی  جایگاه 
دارد، توجه جدی و ویژه ای به این حوزه نشده 

است هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی.
با  ارتباط  در  فرمودید  شما  که  مسائلی  االن 
دارند  اینها  که  صحبتی  غیرانتفاعی،  مدارس 
این است که به این علت که هزینه هایمان کم 
یا  کم تر  یا  میلیارد  هزار  هفت  مثال  است  بوده 
موسسات  مثال  برون سپاری  دست  در  و  بیشتر 
و  آموزش  مالی  بار  توانسته اند  انتفاعی  غیر 
پرورش را به دوش بکشند. اما اینها با توجه به 
نکته ای که شما اشاره کردید بحث رسالت هایی 
آموزش  همچنین  و  دارد  پرورش  و  آموزش  که 
رایگان که وظیفه دولت است، نتیجه و خروجی 
این کارها چه شده است که االن بخش بیشتری 
غیر  موسسات  به  متعلق  کنکور  قبولی های  از 
کمتری  سهم  دولتی  مدارس  و  باشد  انتفاعی 
داشته باشند، این یک اعالم خطر است. بنابراین 
توجه  مورد  را  خود  دولتی  مدارس  باید  دولت 
و  می داد  افزایش  را  آنها  کیفیت  و  می داد  قرار 
فرمودند  رهبری  معظم  مقام  که  نکته  همین 
که  را  بچه هایشان  کنند  احساس  مردم  نباید 
هستند.  بی پناه  می فرستند  مدارس  این  به 
این که یک خانواده ای احساس کند در مدرسه 

میزان  که  این  و  است  بی پناه  بچه اش  دولتی 
قبولی های کنکور از مدارس دولتی بیاید نتیجه 
این زمینه ها وظیفه اش  این است که دولت در 
از  قسمت  یک  که  است  نداده  انجام  درست  را 
این بحث به نیروی انسانی و یک قسمت هم به 
هزینه ها بر می گردد. البته همه اینها نتیجه عدم 

اجرای سند تحول بنیادین است.

این  در  اسالمی  شورای  مجلس  نقش     
موضوعات و حوزه ها چه است؟

می کردند.  تالش  بیشتر  باید  قبلی  مجالس 
مجلس فعلی در این مدتی که شروع به کار کرده 
است، با مشکالت زیادی روبرو بوده که جلسات 
صندوق  مثل  است  گرفته  را  ما  وقت  زیادی 
ذخیره فرهنگیان و مسئله کنکور و موارد دیگر. 
و  دادیم  تشکیل  ما  که  کمیته هایی  نتیجتًا 
 حدود شش یا هفت کمیته ای که در کمیسیون 
تحقیقات،  و  آموزش  کمیته  از  اعم  دارد  وجود 
پرورش  و  آموزش  کمیته   ، دانشگاهیان  کمیته 
الزاما  این ها  همه  که  تربیت  و  فرهنگ  کمیته  و 
در این خصوص کار می کنند؛ در بند ۷ کنکور و 
در بحث ساماندهی مسائل آموزش و پرورش، 
در  و  پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحول  سند 

کمیته فرهنگ و تربیت نیز یک قسمتی در بعد 
باشند  حاکم  ما  آموزش  در  باید  که  ارزش هایی 
که  است  کارهایی  مجموع  در  اینها  می کند،  کار 
این  در  مجلس  سر  و  است  انجام  حال  در  االن 
حوزه شلوغ است. اما در قسمت های دیگر هم 
باید کمسیون های اجتماعی و کمسیون برنامه 
و بودجه به کمک بیایند، ما در بحث استخدام 
و باال بردن کیفیت دانشگاه فرهنگیان و تربیت 
برنامه  کمسیون  کمک  به  رجایی  شهید  معلم 
و بودجه در جهت اعتبارات نیاز داریم تا در این 

راستا یاری کنند.

        آیا مدارس غیر انتفاعی محدود خواهد 
شد؟

هم  طرحی  یک  و  هستیم  موضوع  این  دنبال 
برای محدودسازی ارائه دادیم ولی در آموزش و 
 پرورش یک طرح های دیگری هست که دوستان 

در حال پیگیری هستند.

شهر  پایین  مناطق  مدارس  وضعیت  چرا      
نابرابری  وضع  در  باالشهر  مناطق  به  نسبت 

به جهت امکانات قرار دارد؟

یک  است  شده  مطرح  که  منافع  تعارض  بحث 
قسمت از آن اجراء شده است و قسمت دیگری 
از آن در حال اجراء است. در حال پیگیری هستیم 

تا این موضوع تعارض منافع را حل کنیم.

    وجود مافیای کنکور در کنار احیای عدالت 
است  پارادوکسی  جامعه،  در  آموزشی 
غیرقابل اغماض ،در کل چرا با مافیای کنکور 

برخورد قانونی نمی شود؟

آموزشی  موسسه  یک  که  طرفی  یک  با  ببینید 
کرد.  برخورد  توان  نمی  است  کرده  تاسیس 
حذف  از  اعم  بگیرد  صورت  باید  که  برخوردی 
و  آموزش  مدارس  کیفیت  افزایش  و  کنکور 
پرورش است که در این صورت خود به خود با 
منافع آن ها برخورد می شود. ابتدا باید ما خود 
کنیم  حذف  را  کنکور  اول  و  کنیم  حل  را  مشکل 
به  کنکور  حذف  شیوه  کنیم  مشخص  دوم  و 
چه صورتی باشد. ما باید به طرقی دیگر کیفیت 
کنکور  این  به  نیازی  تا  ببریم  باال  را  آموزشی 
شد  مطرح  که  معدلی  شرط  همان  با  و  نباشد 

بتوانیم دانشجو جذب کنیم.

چاقوی ابراهیم در دستان شیطان!
امیر رضا بفتاق

13 اوت 2020، خبری  جهان را در حیرت فرو برد. 
موسوم  پیمان نامه ای  تحت  اسرائیل  و  امارات 
و  رسیده  توافق  به  یکدیگر  با  »ابراهیم«  به 
روابط شان را عادی سازی کردند تا برگ جدیدی 

از دفتر مناسبات منطقه ورق بخورد. 
این کشور حاشیه  و اسرائیل،  امارات  توافق  با   
خلیج فارس پس از مصر در سال 1979 و اردن 
در سال 1994، سومین کشور عربی و همچنین 
با  که  است  فارس  خلیج  عربی  کشور  اولین 
اسرائیل پیمان نامه صلح منعقد می کند. طبق 
را  روابط   شان  اسرائیل  و  امارات  توافق،  این 
بار  اولین  برای  نیز  را  سفارت شان  کرده،  عادی 
مستقیم  پروا ز های  و  می کنند  دایر  کشور  دو  در 
به کشور های یکدیگر خواهند داشت. همچنین 
اماراتی ها مدعی هستند اسرائیل متعهد شده 
کند.  متوقف  را  باختری  کرانه  الحاق  برنامه  تا 
گسترش  ابراهیم،  توافق  طبق  این ها  بر  عالوه 
در  نیز  کشاورزی  و  فناوری  اقتصادی،  روابط 

دستور کار دو کشور قرار می گیرد.
بخصوص  امارات  و  اسرائیل  بین  روابط  گر چه 
بر  و  محرمانه  بصورت  اخیر  سال های  در 
اعالم  اما  داشت،  وجود  مشترک  منافع  سر 
از  بسیاری  کشور  دو  روابط   عادی سازی  رسمی 
آنجایی که  از  کرده است.  متعجب  را  تحلیلگران 

را  امارات  سویی  از  اسرائیل  با  توافق  اعالم 
می کند  فلسطین  آرمان  به  خیانت  به  متهم 
و  تا کشور ها  باعث می شود  از سوی دیگر  و 
امارات  مقابل  در  اسرائیل  مخالف  گروه های 
آرایی کنند، کسی تصور نمی کرد امارات  صف 

این ریسک را بپذیرد.
عربی  متحده  امارت  تاسیس  بدو  همان  از 
آل  سلطان  بن  زاید  شیخ   ،1971 دسامبر  در 
اسرائیل  از  امارات  پادشاه  نخستین  نهیان، 
هرچه  اما  کرده  بود.  یاد  دشمن  عنوان  با 
پنهانی،  هر چند  کشور  دو  این  روابط  گذشت 
ایران برای  خصوصا بعد از سقوط پهلوی در 
منافع مشترک گسترش  یافت و بعد از کش 
و قوس های فراوان رسید به ماه اوت سال 
جاری میالدی و اعالم سازش میان دو کشور.
اعالم توافق عادی سازی روابط میان اسرائیل 
و امارات، با استقبال آمریکایی ها، اروپایی ها 
و تعدادی از کشور های عربی همچون مصر، 
بحرین، عمان و... همراه شد اما کشور هایی 
چون ایران، ترکیه و گروه های مقاومت آن  را 
به شدت محکوم کردند. همچنین این توافق 
فضای  در  را  بسیاری  منفی  واکنش های 
بسیاری  و  برانگیخت  کاربران  بین  و  مجازی 
این عمل امارات را به خیانت به جهان اسالم 

و آرمان فلسطین تعبیر کردند. بعضی کشورها 
مانند عربستان اما هنوز واکنش خاصی به این 

قرارداد نشان نداده اند!

معماری ابراهیم 
رابط  یک  به  سطح  این   در  توافقی  چنین 
توافق  این  رابط  نیاز  دارد.  نفوذ  پر  و  قدرتمند 
سال ها  آن ها  آمریکاست.  منطقه ای  مهم 
تالش کردند که اعراب را وادار به ایجاد روابط با 
اسرائیل کنند تا جبهه ای متحد در مقابل ایران 
شکل بدهند اما هیچ گاه به موفقیت خاصی در 
این زمینه نرسیدند. تالش هایشان اما اینبار در 
امارات جواب داد و شاهد آن بودیم  خصوص 
ترامپ  سوی  از  توییتی  در  توافق  این  خبر  که 
توافق  این  طراح  و  معمار  بنابراین  اعالم شد. 
ایاالت متحده آمریکا ست. لیکن تنها خواست و 
تمایل آمریکا و حتی خود اسرائیل برای رسیدن 
به چنین توافقی کافی  نیست و اماراتی ها باید 
اسرائیل  با  علنی   رابطه  که  می شدند  مجاب 

برای آن ها سودمندتر از رابطه غیر علنی  است. 

ابراهیم؛ مقدمه ای برای آغاز
اهمیت این توافق، نه به سبب این که کشوری 
به   دیگری  کشور  با  عربی  متحده  امارات  به نام 

به  بلکه  بسته  است  صلح  قرارداد  اسرائیل  نام 
برای  مقدمه ای  می تواند  که  است  این   خاطر 
روابط  گسترش  بخصوص  وقایع  از  بسیاری 

اعراب با اسرائیل به صورت علنی باشد.
عربستان  چون  کشوری  که  است  بدیهی 
عربی  مهم  کشور  یک  بعنوان   ، سعودی 
پیش  هیچ گونه  بدون  و  محابا  بی  نمی تواند 
با  خود  روابط  عادی سازی  به  اقدام  زمینه ای 
مانند  کشور هایی  که  این  برای  و  بکند  اسرائیل 
به  اسرائیل  با  قطر  حتی  و  بحرین  عربستان، 
است.  مقدمه چینی  یک  به  نیاز  برسند  توافق 
با  اسرائیل  و  امارات  که  زمانی  است  بدیهی 
دیگر  روابط  علنی  برقراری  کنند،  توافق  یکدیگر 
می شود.  تسهیل  اسرائیل  با  عربی  کشور های 
کما اینکه زمزمه های شنیده شده بر صحت این 
پیش  ماه های  در  شاید  و  دارند  داللت  سخنان 
با اسرائیل  از کشور های عربی  رو تعدادی دیگر 
و  بحرین  حتی  بکنند.  منعقد  صلح  قرارداد 
بر  اسرائیلی  هواپیماهای  پرواز  اجازه  عربستان 
فراز آسمان کشورهایشان را دادند. بنابراین این 
توافق می تواند مقدمه ای برای آغاز دور جدیدی 

از روابط دول عربی با اسرائیل باشد.

ادامه در صفحه بعد
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و  بقا  تضمین  برای  تکاپو  در  امارات؛ 
گسترش قدرت

1-منفعت عالیه ملی است و به چالش طلبیدن 
شود  منجر  جنگ  به  می تواند  کشور  یک  بقا 
خطر  در  کشور  یک  اساسی  منفعت  که  زمانی 
قرار بگیرد آن کشور الجرم به دفاع بر می خیزد. 
همین  به  تا  تاسیس اش  نخست  روز  از  امارات 
استقالل  و  بقا  دیگر   کشورهای  سوی  از  امروز 
ایران  از  سو  یک  از  است.  دیده  خطر  در  را  خود 
از عربستان و  از سویی  و قدرت منطقه ای اش، 
قلدرمآبی اش و از سوی دیگر از ترکیه و رویاهای 
جهان  ریاست  داعیه  همچنین  خطرناک ا ش. 
اسالم که هر سه این کشورها دارند خطر بزرگی 

برای شیوخ اماراتی محسوب می شود. 
شد  روبرو  چالشی  چنین  با  امارات  که  زمانی 
ساالنه  کرد.  قدرت  توازن  تغییر  در  سعی 
آمریکا  و  اروپا  از  پیشرفته  سالح  دالر  میلیارد ها 
همچنین  کرد.  مسلح  را  خود  ارتش  و  خرید 
سعی کرد جاه طلبی اش را از یمن تا شاخ افریقا  
که  کجا  هر  مرزهایش  از  خارج  بدهد.  گسترش 
می تواند حضور نظامی و سیاسی داشته باشد 
تبدیل  قدرتمند  اقتصاد  یک  به  شکل دهی  با  و 
به بازیگری مهم در سطح منطقه بشود و از این 

طریق بقای خودش را تضمین کند.
اما برای رسیدن به تمامی این اهداف فقط آرزو 
و حتی برنامه ریزی و سپس عمل کافی نیست و 
باید تمامی جوانب را در نظر گرفت. رقبای امارات 
رقبای گردن کلفتی بوده و در بسیاری از عرصه ها 
موقعیت بهتری نسبت به امارات دارند. امارات 
برای رسیدن به رویاهای دور و درازش و مهم تر 
به  کند،  تضمین  را  بقایش  که  نیرویی  آن،  از 

متحدی مهم و قدرتمند نیاز دارد.
دوست  شبه  و  دور  سال های  دشمن  اسرائیل، 
پنهانی سال های اخیر که مانند امارات با چالش 
بقا مواجه است، می تواند متحدی مهم و مفید 
باشد. پیش قدمی امارات در عادی سازی روابط 
دارد  آن ها  برای  ویژه ای  امتیازات  اسرائیل  با 
بقیه  به  نسبت  بهتری  موقعیت  در  را  آن ها  و 

کشورهای عربی قرار می دهد.
 

و  نغز  بسیار  اما  است  کلیشه ای  2-جمله ی 
من  دوست  من  دشمن  »دشمن  درست؛ 
کشور  دو  روابط  خوبی  به  جمله  این  است«. 
اسرائیل و امارات را که هیچ  گاه به معنای واقعی 
دو،  این  می دهد.  نشان  نبودند  دوست  کلمه 
دشمن مشترکی دارند که خطرش آنقدر جدی  
تالش  و  اختالفات  گذاشتن  کنار  که  هست 
ضررهایش  به  خطر،  آن  با  مشترک  مقابله  برای 
می ارزد. »ایران« دلیل بسیار محکمی است برای 

گسترش روابط میان اسرائیل و امارات.
بزرگ ترین  را  ایران  دو  هر  اسرائیل  و  امارات 
نفوذ  سالها  می بینند.  منافع شان  برای  خطر 
نابودی  از  را  اسرائیل  هم  ایران،  منطقه ای 
شدن  تبدیل  از  را  امارات  هم  و  است  ترسانده 
به سوریه جدیدی برای ایران. اسرائیل متوقف 
و  می داند  خو  بقای  متضمن  را  ایران  کردن 
افزایش قدرت  از آن دارد که نکند  امارات ترس 

دو  هر  بکند.  تهدید  را  امارات  موجودیت  ایران 
مصون  ایران  احتمالی  خطرات  از  می خواهند 
بمانند. هر دو ایران را دشمن می دانند و هر دو 
از قدرت گیری ایران واهمه دارند. اساسا یکی از 
مهم ترین دالیل نزدیکی سال های گذشته دول 
می توان  قطعا  و  است  ایران  اسرائیل،  با  عربی 
اسرائیل  و  امارات  توافق  دالیل  از  یکی  را  ایران 
از روابط این دو  دانست بنابراین یک وجه مهم 
همدیگر  همکاری  با  ایران  کردن  متوقف  کشور 

است .

نیروهای  با  شدیدی  رقابت  امارات  3-ارتش 
عربستان،  باالخص  منطقه  کشورهای  مسلح 
آنها همچنین مایل هستند  ایران دارد.  ترکیه و 
که خود را از زیر سایه سعودی ها بیرون بکشند. 
اتحاد با اسرائیل برای امارات در زمینه افزایش 
شنیده  که  آن چنان  است.  مغتنم  نظامی  توان 
می شود امارات پس از امضای توافق درصدد آن 
است که به پروژه هواپیماهای اف 35آمریکایی 
بپیوندد. هر چند نداهایی شنیده می شود مبنی 
بر آن  که اسرائیل مخالف این پیوند است اما به 
ترین  پیشرفته  به  امارات  دسترسی  صورت  هر 
را  زیادی  بسیار  قدرت  جهان  نظامی  هواپیمای 
هم  امر  این  که  می بخشد  کشور  این  ارتش  به 
باعث قدرت نمایی بیش تر امارات می شود و هم 
دست امارات را در منازعات منطقه باز تر می کند. 
اطالعاتی  دستگاه  میان  امنیتی  همکاری های 
امارات و موساد نیز می تواند قدرت بیشتری به 

سیستم امنیتی امارات ببخشد.

اسرائیل در جستجوی راهی برای برآورده 
کردن رویاهای تاریخی

 1948 مه  در  تاسیسش  زمان  از  1-سرائیل 
اعراب داشته  با  پر فراز و نشیبی  روابط  میالدی 
آمیز،  موفقیت  کوتاه مدت  جنگ های  از  است. 
تا صلح با مصر و روابط تا حدودی کم چالش تر 
قدرت  تثبیت  نتیجه  در  و  اخیر  سال های  در 
بسیاری  قبل  سال  چند  همین  تا  اگرچه  خود. 
صورت  به  شده  اگر  حتی  عربی  کشورهای  از 
به  و  می نامیدند  دشمن  را  اسرائیل  ظاهری 
رسمیت نمی شناختند، اما رفته رفته روابط دول 
جدی تر  اما  علنی  غیر  چند  هر  اسرائیل  با  عربی 
کشور  چند  از  غیر  اسرائیل  حاضر  حال  در  شد. 
با  رابطه دارد،  با همه کشورهای عربی  معدود 
با بعضی دیگر هم غیر علنی.  بعضی ها علنی و 
بزرگی  دشمنان  می توانند  اعراب  هم چنان  اما 
با  اسرائیل  صلح  پیمان  باشند.  اسرائیل  برای 
اعراب یعنی اینکه دیگر این کشورها خطری برای 
شده   کمتر  خطرشان  یا  ندارند  اسرائیل  منافع 
است. بنابراین اسرائیل در تالش است تا روابط 

خود را با کشورهای عربی افزایش بدهد.
ایران  سوی  از  عمال  سال هاست  2-اسرائیل 
نا  چند  هر  ای  محاصره  است،  شده  محاصره 
مرئی اما محسوس. حزب هللا در لبنان، حماس 
در فلسطین و همچنین سوریه، جهنمی مملوء 
آورده اند  ارمغان  به  اسرائیل  برای  را  آتش  از 

بسته اند  ایران  مقابل  در  را  اسرائیل  دستان  و 
رویارویی  عدم  دالیل  از  یکی  شاید  که  جایی  تا 
این  همه  طول  در  اسرائیل  و  ایران  مستقیم 

سال ها وجود همین برزخ است!
خواهان  امارات  با  توافق  از  اسرائیل  بنابراین 

اهداف زیر است:
1-اتحاد با امارات می تواند مقدمه ای برای آغاز 
ارتباط رسمی دیگر دول عربی با صهیونیست  ها 
باشد. زین پس دیگر کشورهای عربی می توانند 
دست  بزرگ  خیانت  این  به  راحت تری  خیال  با 
از بابت اعراب  بزنند و با این کار، خیال اسرائیل 

راحت می شود.
تا  می شود  باعث  کشور  دو  این  2-اتحاد 
بسازد  ایران  برای  نا مرئی  مرز  یک  نیز  اسرائیل 
به  اسراییل  شده   ساخته  مرز  کارایی  چند  هر 
نمی رسد  ایران  رهبری  تحت  نیروهای  کار آمدی 

اما پیشرفت خوبی محسوب می شود.

حلقه  کردن  تنگ  درصدد  متحده  ایاالت 
محاصره 

در  آمریکا  سیاست  که  است  سال   40 از  بیش 
است.  ایران  قدرت گیری  از  جلوگیری  خاورمیانه 
از سال ها پیش اتحاد اعراب و اسرائیل بر علیه 
هدف  به  رسیدن  برای  مناسب  راهکاری  ایران 
تمامی  وجود  با  اما  است.  شده   بیان  مذکور 
تالش ها هیچگاه اعراب حاضر نشدند به صورت 
رسمی با اسرائیل همکاری کنند. با سر کار آمدن 
فشار  کمپین  شکل گیری  و  آمریکا  در  ترامپ 
ایجاد  برای  تالش ها  ایران  علیه  بر  حداکثری 
تصور  آمریکا  شد.  بیش تر  نامیمون  اتحاد  این 
می کند با انعقاد قرارداد صلح امارات و اسرائیل 
سوی  به  آهسته  آهسته  نیز  عربی  دول  دیگر 
سازش با اسرائیل می روند و از این طریق اتحاد 
می گیرد  شکل  تهران  علیه  بر  اسرائیلی  عربی- 
با پیوستن به کمپین فشار حداکثری  و سپس 
معنای  به  را  تهران  اسالمی،  جمهوری  علیه  بر 
ایران،  نهایت  در  و  کرده  محاصره  کلمه  واقعی 

مجاب به تبعیت می شود.
مهمی  نسبتا  پیروزی  توافق  این  دیگر  سوی  از   
محسوب  ترامپ  خارجه  سیاست  تیم  برای 
می شود؛ بعد از پروژه نه چندان موفق معامله 
همچنین  و  خارجی  سیاست  عرصه  در  قرن 
داخل  در  کرونا  اثر  بر  آمریکا  اقتصادی  شرایطی 
تبلیغاتی  شو  می تواند  پیمان نامه  این  کشور، 
خوبی برای ترامپ در مقابل بایدن در انتخابات 

پیش رو آمریکا باشد. 

پیامدهای ابراهیم
1-این توافق همچنان که اشاره کردیم احتماال 
اسرائیل  با  عربی  دول  دیگر  توافق  به  منجر 
زمان  نمی توان  قطع  طور  به  هر چند  می شود. 
آن دارد  بر  ترامپ سعی  اما  را مشخص کرد  آن 
که پیش از انتخابات نوامبر سال جاری تعدادی 
دیگر از کشور های عربی با اسرائیل قرارداد صلح 
شاهد  احتماال  اتحادها  این  ایجاد  با  ببندند. 
پیوستن این کشور ها به آمریکا در کمپین فشار 

حداکثری بر علیه ایران خواهیم بود و به تبع آن 
خواهد   سخت تر  و  سخت تر  ایران  برای  شرایط 

شد.
ایران  علیه  بر  جنگ  اعالن  عمال  توافق  2-این 
که  همچنان  می شود.  محسوب  منافعش  و 
از  آن ها  پیداست  ایران  مقامات  سخنان  از 
نگران  ایران  مرزهای  به  اسرائیل  شدن  نزدیک 
ابعاد  از  یکی  می رسد  نظر  به  واقع  در  هستند. 
پروژه اسرائیل این است که همانگونه که ایران 
متحدان  و  نظامی  شبه  های  گروه  طریق  از 
و  است  رسیده  اسرائیل  مرزهای  به  منطقه ای 
منافع آن را تهدید می کنند اسرائیل هم از طریق 

امارات بتواند به ایران نزدیک و نزدیک تر شود.
 

ما و خیانت به آرمان فلسطین!
سیاسی اش،  پیامدهای  از  غ  فار توافق  این 
آرمانی  است.  فلسطین  آرمان  به  آشکار  خیانت 
از  بسیاری  خون های  آن  برای  سال هاست  که 
چند  هر  شده  است.  ریخته  مسلمان  مردمان 
کشورهای  سیاسی  نظام های  می آید  نظر  به 
مسلمان خود دست اندرکار این خیانت هستند 
اما امروز مهم این است که ما مردمان جوامع 
اسالمی تبدیل به تکه ای برای تکمیل پازل این 
اماراتی-  مکر  مغلوب  نباید  ما  نشویم.  خیانت 
امارات  می شود  گفته  این که  بشویم  اسرائیلی 
باختری  کرانه  الحاق  اسرائیل،  که  شرط  این  با 
داده  نامه  پیمان  این  به  تن  بکند  تعلیق  را 
از حق غافل  را  است، قرآن روی نیزه است تا ما 
ما  است.  گفته  امام  که  است  همان  حق  کند! 
مسلمانان موظفیم اسرائیل را غرق کنیم! غرق 
متحد  دستان  که  است  کاری  اسرائیل  کردن 
با  هرکس  و  اسرائیل  می آید.  بر  آن  عهده  از  ما 
اسرائیل همراه است دشمنان اسالم محسوب 
و  آن ها  با  مقابله  به  نسبت  ما  و  می شوند 
یاد آوری آرمان فلسطین و همچنین خیانت های 

این قوم مقدس نما مسئولیم! 
توافق،  این  اما  خیانت!  از  است  پر  اسالم  تاریخ 
در قرن معاصر شاید در نوع خود منحصر بفرد 
دارد  که  مضراتی  تمامی  وجود  با  زیرا  باشد؛ 
دارد  هم  حسن هایی  داشت  خواهد  قطعا  و 
این  مهم ترین شان  شاید  توجهند.  شایان  که 
چه کسانی  می دانند  همه  دیگر  امروز  که  باشد 
این  به  چه کسانی  و  ایستاده  فلسطین  کنار  در 
از آن شویم  باید مانع  آرمان پشت کرده اند. ما 
اسماعیلمان  سر  دروغین  ابراهیم  چاقوی  که 
قربانی  را  خود  شویم  مجبور  اگر  حتی  ببرد  را 
باید  ما  ماست!  تاریخی  مسئولیت  این  کنیم. 
حق  راه  از  خودمان  که  بکنیم  را  تالشمان  تمام 
همچون  مسلمان  مردمان  و  نشویم  گمراه 
نزنند.  لگد  فلسطین  آرمان  به  دولت هایشان 
لبه  دو  چاقویی  ابراهیم  که  کرد  فراموش  نباید 
ببرد!  هم  را  صاحبش  دست  می تواند  که  است 

که می برد!
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گاهنامه واحد سیاسی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تبریز، عضو دفتر تحکیم وحدت
دوره اول، شماره پنجم ،آبان  ماه 13۹۹

صاحب امتیاز: انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تبریز عضو دفتر تحکیم وحدت
مدیر مسئول: زهره پورفرج

سردبیر: امیر حسین حیدری
هیئت تحریریه: عرفان خیرخواه،امیرحسین  اسحقی،سجاد مقید،محمد قادری، امیر رضا بفتاق

طراح و مدیر هنری: محدثه سادات شمسی
قیمت: 1000 تومان

@anjoman_eslami_tbz :آدرس کانال بله و تلگرام
@anjoman_eslami_tabrizu :آدرس صفحه اینستاگرام
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