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ضعف شدید وزارت ورزش 
در حوزه جوانان

از استیضاح وزیر حمایت می کنیم

نماینده  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
عملکرد  گفت:  مجلس  در  اهواز  مردم 
جوانان  حقوق  از  دفاع  در  ورزش  وزارت 
نیاز  ابتدایی ترین  بوده،  ضعیف  بسیار 
پرداخت  که  است  ازدواج  وام  جوانان 
نمی شود و هزاران نفر در نوبت دریافت 

آن هستند.
مجتبــی یوســفی در پاســخ به این ســوال کــه با توجه 
بــه عملکــرد وزرا کــدام یــک از آنهــا در آســتانه اســتیضاح 
قــرار دارند؟ گفــت: در حال حاضر اســتیضاح وزیــر ورزش 
در دســتور کار اســت. بنــده از جملــه کســانی بــودم که با 
استیضاح او موافقت کرده ام و هفته آینده قرار است طرح 

سوال از وزیر توسط »احمد راستینه« صورت بگیرد.
وی بــا بیــان اینکه بــا توجه بــه نارضایتــی از عملکرد 
وزیر ورزش در حوزه های مختلف به اســتیضاح او کمک 
می کنیــم، اظهــار کــرد: وضعیتــی کــه در وزارت ورزش و 
جوانان شــاهد آن هســتیم دلیل این اســتیضاح است. 
ایــن وزارتخانه در حوزه دفــاع از حقوق جوانان عملکرد 
بسیار ضعیفی داشته است. ابتدایی ترین موضوع برای 
جوانان وام ازدواج اســت که پرداخت نمی شود و امروز 

چند هزار نفر در نوبت دریافت آن هستند.
نماینــده مــردم اهــواز در مجلس شــورای اســامی 
عنوان کرد: در چنین شــرایطی وزیر ورزش و معاونانش 
کجــا هســتند و چــه نقشــی در حوزه هــای مختلــف و 
تعهــدات خــود ایفــا می کننــد؟ نقــش وزارت ورزش در 
حمایــت از ورزش همگانــی و تحقــق ایــن موضــوع چه 

بوده و چه عملکردی داشته است؟
یوســفی تصریــح کــرد: در حــوزه دفــاع و حمایــت از 
تیم هــا و فدراســیون هایی که بــرای ایــران افتخارآفرینی 
کرده اند شــاهد چه عملکرد یا دستاورد ویژه ای از سوی 
وزارت ورزش بوده ایم؟ کشتی و والیبال علیرغم نتایجی 

که دارند مورد حمایت قرار نمی گیرند.
فوتبــال 2022  رقابت هــای  نتایــج  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بیــان کــرد: در جــام جهانی 2022 شــاهد فاجعــه بودیم، 
اگرچــه همگی منســجم و یکپارچــه حامی ورزشــکاران و 
افتخارآفرینان کشور هستیم و در ایام رقابت های فوتبالی 
نیز همــه مردم با هر نگاه، جنســیت و قومیت و مذهبی 
که داشتند پشت تیم ملی ایستادند، اما امروز می توانیم 

درباره عملکرد فوتبالی حرف بزنیم و انتقاد کنیم.
نماینــده مــردم اهــواز در مجلس شــورای اســامی 
گفــت: بایــد مشــخص شــود فــردی که هــزاران شــائبه 
دربــاره رانت های مدیریت هــای قبلی او وجــود دارد چه 
عملکــردی داشــته اســت، چنیــن کســی وقتــی بایــد در 
برابر ضعف های خود پاســخگو باشــد بــا وقاحت کامل 
مطالبه گری می کند. ما قطعًا همه این مسائل را از وزیر 

ورزش پیگیری می کنیم و به آنها رسیدگی خواهیم کرد.

افزایش دو برابری دانشجویان 
بین الملل دانشگاه های ایران 

تا 3 سال آینده
رئیس  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
معاون  و  دانشجویان  امور  سازمان 
تحقیقات  علوم،  وزارت  دانشجویی 
برابری  دو  افزایش  از  فناوری  و 
 120 به  قریب  از  خارجی  دانشجویان 

ملیت تا سه سال آینده خبر داد.
کــرد:  اظهــار  داداش پــور  هاشــم 
بین الملــل  دانشــجویان  مانــدگاری  بــرای  دانشــگاه ها 
و شــتاب بــرای بین المللــی شــدن در منطقــه و جهــان 
بایــد تعامات و تبــادالت علمی خــود را افزایش دهند. 
جایــگاه علمی برخی از دانشــگاه های کشــور در ســطح 
جهانی و بر اساس ارزیابی های موسسات معتبر دنیا در 
رتبه های خیلی خوبی قرار دارد و ظرفیت جذب دانشجو 
و موقعیــت بین المللــی شــدن را دارنــد؛ نیــاز اســت در 
ایــن حــوزه بازتعریفــی صــورت داده و تعامــات خود را 
حداکثری کنند و تنوع جذب دانشــجویان از کشــورهای 

مختلف جهان را در اولویت قرار دهند.
داداش پور در ادامه سالن ورزش تیراندازی دانشگاه 
مازندران را افتتاح کرد و در حاشیه این افتتاحیه از رشته 
تیراندازی بعنوان ورزش مورد تاکید پیامبر اســام "ص" 
خوانــد و افــزود: تیرانــدازی از رشــته های مــورد عاقــه 
دانشــجویان به ویژه دانشجویان دختر است و با توجه 
بــه دقــت و ظرافــت این رشــته ورزشــی، دختــران اقبال 
بیشــتری دارند و در مسابقات ملی و بین المللی همواره 

صاحب عناوین قهرمانی هستند.
ایــن  گســترش  علــوم  وزیــر  دانشــجویی  معــاون 
رشــته ورزشــی در ســایر دانشــگاه های کشــور را نشانگر 
از  و  دانســت  تیرانــدازی  بــه  دانشــجویان  عاقمنــدی 
روسای دانشگاه ها خواســت اهتمام افزون تری نسبت 

به توسعه ورزش تیراندازی داشته باشند.
وی افزود: سازمان امور دانشجویان از ورزش هایی که 
مورد اســتقبال دانشجویان باشد حمایت الزم را مبذول 
خواهد کرد و در طی یکســال اخیر کمک های مالی خوبی 
از اتاق هــای تندرســتی، ســالنهای بدنســازی، زمین هــای 
چمــن مصنوعــی و طبیعــی فوتبــال و پیســت دوچرخه 
داد:  ادامــه  داداش پــور  اســت.  آورده  بعمــل  ســواری 
به دلیل پیشگیری از آسیب های جسمی، حرکتی در میان 
دختران، فضاهای ورزشــی چند منظوره در خوابگاه ها از 
اولویت های سازمان محسوب می شود و دانشگاه ها در 

این عرصه مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

نگـــاه

یوسفی

هاشمداداشپور

امیدوارم شاهد گسترش همه جانبه روابط تهران - مینسک باشیم
سپهرغرب، گروه سیاسی:  سفیر ایران در بالروس گفت: امیدوارم در سال جدید میالدی که سی امین سال برقراری روابط تهران مینسک است، شاهد گسترش تعامالت باشیم.

سعید یاری در توییتی ضمن تبریک آغاز سال 2023 به ملت و دولت باروس، ابراز امیدواری کرد: سال جدید که مصادف با سی امین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان ایران و باروس است، سال 
تحکیم بیشتر دوستی دو کشور و گسترش همه جانبه مناسبات دوجانبه باشد.

از  بند  این  در  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
مهم  نکته  دو  )ع(  علی  حضرت  فرمایشات 
شفاف  وجود  ضرورت  اول  نکته  است؛  نهفته 
به  اشاره  دوم  و  مدیریت  و  حکومت  در  سازی 
از  که  دارد  حکومت  در  سازی  شفاف  جایگاه 
این  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  درجه  چه 
حضرت  که  است  کلیدی  مسائل  جزء  مساله 
بیان می کنند. دلیل آن هم این است که بیشتر 
تخلفات، فساد و قانون شکنی ها در آن حوزه 
از مدیریت و حکومتداری رشد و توسعه پیدا 
شوندگان  اداره  و  مردم  از  امورات  که  می کند 

پنهان باشد.
مصطفی دلشــاد تهرانی، نویسنده، محقق 
و اســتاد دانشــگاه و از اســاتید دانشگاه علوم 
حدیث و از بنیان گذاران آن محسوب می شود. 
دلشــاد به زبان های انگلیســی، عربــی، آلمانی 
فراوانــی  تالیفــات  و  دارد  تســلط  فرانســه  و 
نهج الباغــه  پیرامــون  مختلــف  زبان هــای  بــه 
و اندیشــه دینــی دارد. او در ایــن گفتــار بحــث 
داللــت دولــت و بررســی شــیوه حکومــت داری 
مفهــوم  ســه  بــر  تمرکــز  بــا  امیرالمومنیــن 
شفاف ســازی حاکمان نزد مــردم، جنگ و صلح 

را تبیین می کند. 

بد  گماِن  شفاف سازی  با  مالک!  ای   
مردم را برطرف کن

حضــرت علــی )ع( در اواخــر نامــه 53 نهــج 
الباغه )عهدنامه مالک اشــتر( به مالک اشــتر، 
قواعــد عمومی حکومتــی را بــرای دولت بیان 
آخریــن  اســت.  اساســی  بســیار  کــه  می کنــد 
مطلبــی کــه در ایــن قواعــد عمومــی مطــرح 
شــد، پاسداشــت مســاوات در حقوق عمومی 
و قانــون بــود. امیرالمومنیــن )ع( قائل به این 
بــود؛ هرکســی کــه در هــر مرتبــه ای از مراتــب 
مدیریتــی قــرار بگیــرد، الزم اســت تــا مدیریــت 
ارائــه  و  کتــاب  و  حســاب  و  برنامه هــا  کــردن، 
گزارشــش به مردم روشن و شــفاف باشد و در 
حکومــت و مدیریــت نبایــد مخفیــکاری وجود 
داشــته باشــد. روابــط، معامــات و قرارداد ها 
شــفاف بوده و نباید جریان امور از دید عده ای 
که در هر اداره باید مطلع باشــند، پنهان شود. 
نکته جالب این اســت، امیر مومنان، علی علیه 
الســام، بــا یک تعبیر بســیار شــگفت، موضوع 
شــفاف سازی در مســائل حکومتی و مدیریتی 
را مطــرح کرده انــد. عبــارت حضرت بدیــن قرار 
ُة ِبَک َحْیفــًا َفَأْصِحْر َلُهْم  ِعّیَ ِت الّرَ اســت: َ»ِإْن َظّنَ
ِبُعــْذِرَک، َواْعِدْل َعْنَک ُظُنوَنُهــْم ِبِإْصَحاِرَک، َفِإّنَ 
ِتَک،  ِفــی َذِلَک ِرَیاَضًة ِمْنَک ِلَنْفِســَک، َو ِرْفقًا ِبَرِعّیَ
 ِبــِه َحاَجَتَک ِمــْن َتْقِویِمِهــْم َعَلی 

ُ
َوِإْعــَذارًا َتْبُلــغ

.«؛ »اگــر مــردم گمــان کردنــد کــه تــو با  اْلَحــّقِ
اعمالت نســبت به آن ها ســتمی روا داشته ای، 
پــس عــذر و دلیــل خــود را بــرای آنــان اصحــار 
)شــفاف ســازی( کن«؛ »اصحار« واژه ای بسیار 
زیبــا از نظــر مدیریتــی اســت کــه حضــرت علی 
)ع( در اینجــا از آن اســتفاده کــرده اســت. واژه 
اصحار با اظهار متفاوت اســت. اظهار به معنی 
توضیــح و بیانــی اســت که ممکن اســت در آن 
شــفافیت رعایت نشــود؛ در صورتــی که اصحار 
یا صحراگونگی یعنی مانند صحرا که فضای باز 
اســت و همه چیز به صورت شــفاف و بی کم و 
کاســت در محضر مردم قرار گیرد؛ که در ادامه 
می فرمایــد: »و بوســیله ایــن اصحــار )شــفاف 
ســازی(، گمان های ســوئی که مردم نسبت به 
تو پیدا کرده اند را برطرف کن؛ که همانا این کار، 
موجب عــادت دادن نفس به اخاق حســنه و 
مهربانی و نرمی نســبت به رعیت اســت؛ و این 
عذرخواهی و شــفاف ســازی، تو را به خواسته 
ات در واداشــتن رعیــت بــه حــق می رســاند «؛ 
مشــخص اســت که اولین فایده شفاف سازی 

متوجه شخص حاکم می شود.
در ایــن بند از فرمایشــات حضــرت علی )ع( 
دو نکتــه مهم نهفته اســت؛ نکتــه اول ضرورت 
وجود شــفاف ســازی در حکومــت و مدیریت و 
دوم اشاره به جایگاه شفاف سازی در حکومت 
دارد کــه از چه درجــه اهمیت باالیــی برخوردار 
است. این مساله جزء مسائل کلیدی است که 
حضــرت بیان می کنند. دلیل آن هم این اســت 
کــه بیشــتر تخلفات، فســاد و قانون شــکنی ها 
در آن حــوزه از مدیریــت و حکومتــداری رشــد 
و توســعه پیــدا می کند کــه امــورات از مردم و 
اداره شــوندگان پنهــان باشــد. مدیریت هایــی 
کــه پشــت پــرده رفتــار می کننــد، زمینــه بــروز 
ســتمگری و فســاد بیشــتر فراهم می شود. اگر 
مدیــران بطــور منظم بــه مردم و همــه مراجع 
مربوطــه گزارش هــای دقیــق و درســت ارائــه 
کننــد، امکان شــکل گیری روابط فاســد، خاف 
و  طلبانــه  قــدرت  و  طلبانــه  منفعــت  قانــون، 
»معامــات ســایه« بوجــود نخواهــد آمــد. در 
شــوروی ســابق اصطاحی اســتفاده می شــد 
بنــام »معامــات ســایرین« یعنــی معامــات 
کانــی صــورت می گرفــت و پول های ســنگینی 
نیــز رد و بــدل می شــد، بــدون اینکــه در جایی 
ثبــت شــود. دیگــران نیز کــم کــم در آن فضای 
حکومتــی کاما بســته، اقدام به انجــام چنین 

معاماتــی نمودنــد کــه اتفاقــا یکــی از دالیــل 
فروپاشــی نظام کمونیستی شــوروی سابق نیز 
همین مســئله بــود. در یک ســازمان همه چیز 
باید شفاف باشد و رفتار مدیران باید براساس 
ضوابط و معیار های واضح، مشــخص، مقبول 
و غیر قابل تخلف باشــد. بدون شــفاف ســازی 
هیــچ حکومتــی ســالم نخواهــد مانــد. هیــچ 
دروغی گفته نشــده و هیچ چیزی پنهان نشود، 
مگــر یــک مــورد که حضــرت علــی در نامــه 50 
نهج الباغه نســبت به آن اســتثنا قائل شــدند 
و آن عبارت اســت از »اســرار جنگــی و نظامی« 
کــه می فرمایند: »َأاَل َو ِإّنَ َلُکــْم ِعْنِدی َأاّلَ َأْحَتِجَز 
ُدوَنُکْم ِســّرًا ِإاّلَ ِفی َحْرٍب«؛ یعنی »آگاه باشــید 
حق شــما بر من آن است که جز اسرار جنگی و 

نظامی هیچ رازى را از شما پنهان ندارم«

 صلِح دوراندیشانه در اسالم
نکتــه آموزنده ای دیگری که در کام حضرت 
پیرامون شفاف سازی وجود دارد این است که 
شفاف ســازی کارایی بســیار باالیی دارد. آنقدر 
منفعت دارد که به ســختی آن می ارزد. حساب 
و کتــاب پس دادن بــه ملت و پاســخگو بودن 
نزد آن ها بســیار ســخت اســت. چون اطاعات 
ســطح  و  ســواالت  حکومتــی،  امــور  از  آن هــا 
توقــع آنــان از حاکمــان بیشــتر خواهــد شــد؛ 
چون نخســت، موجب درســتکاری، مسئولیت 
پذیری و پاســخگو شــدن زمامداران و مدیران 
خواهــد شــد؛ دوم، اداره امــور ســالم خواهد 
شــد، روش هــای مدیریتــی اصــاح می شــود؛ 
ســوم اینکه مردم در امور حکومتی و مدیریتی 
مشــارکت پیــدا می کننــد؛ چهارم اینکه فســاد، 
مشــخص  ســرعت  بــه  تباهی هــا  و  تخلفــات 
می شــود؛ پنجم اینکــه مشــکات، چالش ها و 
ع وقت عاج خواهند شــد؛  ناروایی هــا در اســر
ششــم اینکــه دســت یابی بــه اهــداف راحت تر 

در سایه خواهد شــد. در واقع این تخلفات 
شــفاف  فقــدان 

که  اســت  سازی 
جامعــه را از 

ن  ســید ر

بــه اهدافــش بــاز 
داشــته و شناسایی مشــکات و هزینه عاج را 
بــاال می برد. هفتم، به راحتــی می توان مردم را 
توجیه نموده و آنان را همراه و حامی حکومت 
کرد. هشــتم، از طریق شــفاف ســازی است که 
مردم را می توان در مسیر درست )حق( حرکت 

داد.
حضــرت در آیــه 96 همیــن نامه، بــه قاعده 
کلــی و مهم دیگــری بنام »صلح گرایی« اشــاره 
دارنــد. ایــن قاعــده، یک قاعــده حاکم اســت. 
اسام دین جنگ طلب نیست و این صلح است 
که همیشــه از نظر اسام و قرآن و سیره پیامبر 
اســام )ص( اصالت داشته است و تمام همت 
آن هــا بــر این بــوده تا صلــح را حفظ کننــد. اگر 
جنگ هایــی هم که اتفاق افتــاده جز به ناچاری 
نبوده اســت. حضــرت علی )ع( بــه مالک صلح 
گرایــی را توصیــه می کنــد، امــا صلــح گرایــی از 
نــوع خردمندانــه، عاقانه و مدبرانــه نه از نوع 
جاهانه و غافانه. تعبیر حضرت این است که: 
َک و هّلل فیِه  »و ال َتدَفَعّنَ ُصلحا َدعاَک إَلیِه َعُدّوُ
لــِح َدَعًة ِلُجنــوِدَک، و راَحًة  ِرضــًی؛ فــإّن فی الّصُ
ِمــن ُهُموِمک، و أمنا لبــاِدَک، و لِکِن الحَذَر ُکّلَ 
َک َبعَد ُصلِحــِه؛ فإّنَ الَعُدّوَ رّبما  الَحــَذِر ِمن َعُدّوِ

َل، َفُخْذ ِبالَحزِم«؛ قاَرَب ِلَیَتَغّفَ
»هرگــز پیشــنهاد صلــح از طــرف دشــمن را 
کــه خشــنودى خــدا در آن اســت رد مکــن، که 
و  تــو،  فکــرى  آرامــش  و  رزمنــدگان،  آســایش 
امنّیــت کشــور در صلــح تأمین می گــردد. لکن 
بسیار برحذر باش از دشمن خود پس از آشتی 
کــردن، زیــرا گاهی دشــمن نزدیک می شــود تا 

غافلگیر کند، پس دور اندیش باش«.
در ایــن بخش چند نکته مهم نهفته اســت. 
اول اینکــه در منطــق حضــرت امیرالمومنیــن 
علــی )ع( صلح اصالــت دارد و جنگ و خونریزی 
زشــت ترین پدیده انسانی اســت. جنگ طلبان 
جنــگ  هســتند.  دور  بــه  انســانی  فطــرت  از 
جــز ویرانــی، گرفتــن جــان انســان ها، نابــودی 
دســتاوردی  مــادی  و  انســانی  ســرمایه های 
می فرمایــد:  علــی  حضــرت  داشــت.  نخواهــد 
»خداوند پیامبر را هنگامی فرستاد که پیامبری 
وجود نداشت؛ مردمان در خواب غفلت خفته 
بودند؛ اسب فتنه در جوالن بود؛ کار ها آشفته 
و پریشــان بــود؛ آتــش جنگ هــا فــروزان بــود؛ 
درون مــردم و جامعــه پــر از بیم و تــرس بود و 

بیــرون آن تیغ مرگبــار«. در واقــع حضرت علی 
)ع( در ایــن بیانــات خویــش در حــال توصیــف 
دوران جاهلیت اســت. از نظــر حضرت علی )ع( 
جنگ و خشــونت از نشانه های دوری جامعه از 
پیامبران الهی اســت که موجــب خرابی، ترس، 
ناامنی و کشــتار می شــود. در واقع این پدیده 
محصــول فقــدان خــردورزی، پشــت کــردن به 

هدایت الهی و عمل به قواعد جاهلیت است.
مــردی نزد پیامبــر صلی اهّلل علیــه و آله آمد 
و گفــت:  ای پیامبــر خــدا! بــه مــن سفارشــی 
بنمــا. پیامبر خــدا به وی فرمــود: »آیا نصیحت 
پذیر هســتی، اگر به تو سفارشــی کنــم؟«. این 
ســخن را ســه بــار تکــرار کــرد و هر دفعــه، مرد 
می گفــت: بلــی، ای پیامبــر خــدا! آن گاه پیامبــر 
ی  صلی اهّلل علیــه و آله، به وی فرمودنــد: »َفِإّنِ
ْر َعاِقَبَتُه َفِإْن  ُأوِصیَک ِإَذا َأْنَت َهَمْمَت ِبَأْمٍر َفَتَدّبَ
َیــُک ُرْشــدًا َفاْمِضــِه َو ِإْن َیــُک َغّیًا َفاْنَتــِه َعْنُه«؛ 
یعنــی »تو را ســفارش می کنم هــرگاه در کاری 
تصمیــم گرفتــی، پایان )عاقبــت( آن را بنگر. اگر 
پایانــش خیــر و نیکــی اســت، انجام بــده، و اگر 
گــم راهی اســت، از آن خــودداری کــن.« مرد از 
خدمت پیامبر مرخص شد و در حالیکه با خود 
پیرامــون نصیحــت پیامبــر فکر میکرد، بســوی 
قبیله اش بازگشــت. در این هنگام متوجه شد 
کــه قبیلــه اش مســلح شــده و آمــاده جنگ با 
قبیله مجاور شدند. دو طرف آماده نبرد شدند 
و چیزی به برپایی یک جنگ خانمان ســوز باقی 
نمانده اســت. مــرد عرب که نصیحــت پیامبر را 
شــنیده بود، با زحمت و پا درمیانی توانست از 

بروز این جنگ جلوگیری کند.

پستی ها  جامِع  جنگ  علی،  منطِق  در   
است

حضــرت علــی )ع( بــا در نظــر داشــت ایــن 
شــرایط اســت کــه در خطبــه 192 نهــج الباغه 
مضطربــة،  »فاالحــوال  میفرمایــد:  )قاصعــه( 

و األیــدی مختلفــة و الکثــرة متفرقــة فــی باء 
و  مــوؤدة،  بنــات  مــن  جهــل،  أطبــاق  و  أزل، 
أصنــام معبــودة، و أرحــام مقطوعــة، و غارات 
مشنونة«؛ یعنی »حاالت آن ها نا آرام، قدرت ها 
پراکنــده، جمعیت انبوه شــان متفرق شــد. در 
بایی شدید و جهلی فراگیر فرو رفتند، دختران 
زنــده بــه گور شــده، بت هــای مورد پرســتش، 
قطــع رحم هــا و جنگ هــا و غــارت هــاى پــی در 
پــی از آثار آن بود«. این زندگی جاهلیت اســت. 
حضــرت علــی )ع( آنقــدر از جنــگ بیــزار بودند 
کــه در حکمــت 233 نهــج الباغــه خطــاب به 
فرزندش امام حســن مجتبی )ع( می فرمایند: 
»ال َتْدُعَوّنَ ِإَلی ُمَباَرَزٍة، َو ِإْن ُدِعیَت ِإَلْیَها َفَأِجْب؛ 
اِعــَی ِإَلْیَها َباٍغ، َو اْلَباِغَی َمْصُروٌع« یعنی  َفِإّنَ الّدَ
»هرگــز کســی را بــه پیکار دعــوت نکــن، اما اگر 
تــو را به نبرد خواندنــد بپذیر، زیــرا آغازگر پیکار 

تجاوزکار، و تجاوزکار شکست خورده است.«
همچنیــن امیرالمومنیــن )ع( در نکوهــش 
دنیــا می فرمایــد: »َداُر َحــَرٍب َو َســَلٍب َو َنْهٍب َو 
َعَطــٍب« یعنــی »دنیــا خانــه جنــگ و غارتگرى، 
تبهکارى و هاکت، و سر منزل نا آرامی است.«

»جــرج جــرداق« مســیحی می گویــد که در 
نگاه حضرت علی )ع(، جنگ به همان اندازه که 
موجب از بین رفتن حق اســت؛ باعث پوشــش 
باطل هم هســت. در اندیشــه، مــرام و مذهب 
علــی )ع( همــه چیز بــر مبنای حق اســت، ولی 
جنــگ باعــث می شــود کــه حــق توســط باطل 
پوشــیده شــود. در منطــق حضــرت علــی )ع( 
جنگ بدون شــک، جامع همه پســتی ها است. 
ســپس به سخنی از حضرت علی در خطبه 93 
نهج الباغه اســتناد میکنــد کــه »ِإّنَ اْلِفَتَن ِإَذا 
َهْت« یعنــی »هنگامی کــه جنگ ها  َأْقَبَلــْت َشــّبَ
و فتنه هــا روى کار شــوند، حــق و باطل به هم 

آمیخته می شود.«
حضرت علــی )ع( در تمام دوران حکومتش 
بــا همه وجود از جنگ پرهیز کرد. چون ایشــان 
جنــگ را مایه شــر و بــدی و صلــح را مایه خیر و 
نیکــی می دانســت. حتی در شــرایطی که جنگ 
به ایشــان تحمیل شده بود نیز به دنبال راهی 
بــرای صلــح بودنــد. زمانیکــه اهل جمــل عازم 
بصــره شــدند، امام تــاش کــرد تــا در »ربذه« 
جلــوی آن هــا را بگیرد تا مانع بروز جنگ شــود. 
ولــی آن هــا بــه ســرعت به طــرف بصــره حرکت 

کردنــد. امــام علی )ع( بــاز هم تاش 
کردنــد تــا در بصــره رفتــه و کار را 

اصــاح کننــد. بــه همیــن خاطر 
از »ربــذه« بــه طــرف »بصره« 

حرکــت کردنــد. در مســیر راه 
بــه محلــی بنــام »فیــد« که 
از روســتا های اطــراف  یکــی 
مدینه اســت؛ فــرود آمدند. 
بــن  »عامــر  بنــام  شــخصی 

مطــر شــیبانی« کــه از اهالی 
کوفــه بود، نزد امام آمدند و از 

امام در مورد قصدش پیرامون 
فتنــه گــران جمل ســوال کرد؟! 
فرمودنــد:  جــواب  در  حضــرت 
»وهّلل ما ارید اال الصلح حتی یرد 
علینا... هرچند این ها در مقابل 
ما شــورش کردنــد، ولی به خدا 
ســوگند که من غیر از صلح چیز 
دیگری نمی خواهم«. یا در جای 

دیگــر خبری را مورخــان بزرگی ماننــد »طبری« 
در کتــاب تاریخــش و همچنیــن عزالدیــن بــن 
اثیر در کتــاب »الکامل فی التاریــخ« نقل کرده 
انــد کــه شــخصی بنــام »رفاعــة ْبــن رافــع« در 
مســیر بصره نزد امام آمده و ســوال کردند که 
تصمیم شــما در مورد اهل جمل چیســت و ما 
را به کجا می خواهید ببرید؟! حضرت در جواب 
فرمودنــد: »أما الــذی ُنرید و ننــوی فاالصاح، 
إن قبلــوا مّنــا و أجابونــا إلیــه.. ما قصــد و نیت 
مان اصاح اســت، اگر اصــاح و آرامش را از ما 
بپذیرند و به خواســت ما جــواب دهند، ما هم 
می پذیریــم و جنگــی نداریــم. رفاعــة ْبــن رافع 
گفــت: اگــر نپذیرفتنــد چــه می کنیــد؟ حضــرت 
فرمودنــد: »آن ها را با عذرشــان رها می کنیم و 
جنگ برپا نمی ســازیم. اگر حقوقــی دارند، حق 
شــان را هــم خواهیــم پرداخــت و باز هــم صبر 
می کنیم «. مرد گفت اگر باز هم راضی نشدند و 
بر طبل جنــگ کوبیدند چطور؟ 
فرمــود:  حضــرت 
از  زمانیکــه  تــا 
دســت  مــا 

بدارنــد با آنــان کاری 
نداریــم. اگــر بــاز هم مــا را رهــا نکردنــد و قصد 
جنگ داشتند، در این شرایط از خودمان دفاع 
خواهیــم کرد. رفاعــة ْبن رافع پس از شــنیدن 
ایــن ســخنان و منطــق واالی امــام علــی )ع( 
خوشــحال شــد و عــرض کــرد: » مــن با کــردار 
و دفــاع خــودم تــو را خوشــنود خواهــم کــرد 
همانگونــه که شــما با این منطق مرا خشــنود 

ساختید.«
صلــح  بــه  آنقــدر  )ع(  امیرالمومنیــن 
اهمیــت می دادنــد کــه حدیثی از ایشــان در 
غررالحکم نقل شــده اســت کــه می فرمایند: 
»مــن أفضل النصح اإلشــارة بالصلح«. یعنی 
بســوی  راهنمایــی  خیرخواهی هــا  بهتریــن 

است. صلح 
زمانی که معاویــه اعام مخالفت و جدایی 
در مقابــل امــام کــرد، حضرت امام، شــخصی 
بنــام جریر بــن عبــداهّلَلّ بــن جابر بجلــی که از 
طرفــداران عثمان و دوســتان معاویــه بود را 
فرســتاد تا با معاویه صحبت و از در صلح وارد 
شــود. در این میان معاویه با تلف کردن وقت 
در مذاکــرات، در حال تــدارک نیرو های نظامی 
خــود بود. تعــدادی از یاران امــام نزد حضرت 
آمدنــد و از خدعــه معاویــه خبر دادنــد. امام 
فرمود در خطبه 43 نهــج الباغه فرموده اند 
اِم َو َجِریٌر  که: »ِإّنَ اْســِتْعَداِدی ِلَحْرِب َأْهِل الّشَ
ْهِلِه َعْن َخْیٍر«؛  ــاِم َو َصْرٌف أِلَ ِعْنَدُهْم ِإْغَاٌق ِللّشَ
»مهّیــا شــدن مــن براى جنــگ با شــامیان، در 
حالــی اســت کــه جریــر را به رســالت بــه طرف 
آنان فرســتاده ام، بستن راه صلح و باز داشتن 
شــامیان از راه خیر اســت«. با این منطق است 
که قرآن در آیات 61 سوره انفال می فرماید: »َو 
ْل َعَلی اهّلِل  ــْلِم َفاْجَنْح َلها َو َتــَوّکَ ِإْن َجَنُحــوا ِللّسَ
ــمیُع اْلَعلیم«؛ »و اگر دشــمنان به  ــُه ُهَو الّسَ ِإّنَ
صلح و مســالمت تمایل داشــتند تــو نیز مایل 
بــه صلح باش و کار خود به خدا واگذار که خدا 

شنوا و داناست.«

 صلِح علوی قرین عدالت است
از رفتــار حضرت علــی )ع( در رابطــه با صلح 
می تــوان بــه دو آمــوزه بنیــادی دســت یافت؛ 
آموزه اول این اســت که جنگ بسیار شر، زشت 
و نــاروا و صلــح بســیار خیــر، اصیــل و ســتوده 
اســت. اما آیا هر صلحی خیر اســت؟ در پاســخ 

بایــد گفــت که هــر چند در مــرام حضــرت علی 
صلــح اصالــت دارد، امــا صلحــی کــه در عیــن 
هوشــیاری و مراقبت باشــد؛ صلحــی که در آن 
حــق مــردم تضییــع نشــده و عدالــت پایمــال 
نشــود. در مقابل جنگی شر اســت که ماهیت 
آن قدرت طلبی، خودخواهی، جنایت و تضییع 
حــق و عدالت باشــد، اما اگر جنگــی با ماهیت 
دفاعــی در برابــر متجاوز، برای حفظ ســرزمین 
و پاسداشــت حقــوق مــردم و عدالــت باشــد، 
جنگــی مشــروع خواهد بــود که حضــرت علی 
)ع( آن را به »ذروة اإلسام« یا قله اسام تعبیر 
نموده اســت. فرمــوده ای از امام علــی )ع( در 
»کتاب ارشاد« توسط شــیخ مفید آمده است 
کــه می فرماید: »و أیــم اهّلل ألنصحّن للخصم و 
ألنصفّن للمظلوم«؛ حضــرت می فرماید گرچه 
من صلح طلب هســتم، ولی داد مظلوم را هم 
از ظالــم و متجاوز می گیــرم. همچنین حضرت 
پیرامــون خوارجــی کــه اغتشــاش و اعتــراض 
می کردند، مادامی که دست به شمشیر نبرده 
بودند، ایشان آنان را پرهیز می داد که در خطبه 
36 نهــج الباغه خطاب به آن ها می فرمودند: 
»َفَأَنا َنِذیــٌر َلُکْم َأْن ُتْصِبُحوا َصْرَعــی ِبَأْثَناِء َهَذا 
َنٍة  َهــِر َو ِبَأْهَضــاِم َهــَذا اْلَغاِئــِط َعَلــی َغْیــِر َبّیِ الّنَ
ُکــْم َو اَل ُســْلَطاٍن ُمِبیــٍن َمَعُکــْم«؛ »من  ِمــْن َرّبِ
شــما را مــی ترســانم، از آن گاه کــه کشــته در 
کنــار این رود، یا در پســت و بلنــد این بیابان به 
خــاک افتاده باشــید، بدون آنکه، نــزد پروردگار 
خــود حجتی یا دلیلی روشــن داشــته باشــید. 
این دنیــاى ناپایدار به ورطــه هاکتان افکند و 
قضاى الهی شــما را به دام خود کشــید.«، اما 
در جایــی که حــق نابــود و عدالت زیر پا شــده 
و بــه مــردم ظلــم و تجــاوز می شــود، حضــرت 
علــی )ع( دفاع نکــردن را در اینجا به منزله کفر 
می داند. در مورد قضیه فتنه معاویه هم عین 
همیــن رویه را در پیش دارند. ایشــان در پایان 
خطبــه 43 نهــج الباغــه می فرماینــد: »َو َلَقْد 
ْبــُت َظْهَرُه َو  ْمــِر َو َعْیَنُه َو َقّلَ َضَرْبــُت َأْنَف َهَذا اأْلَ
َبْطَنُه، َفَلْم َأَر ِلی ِفیِه ِإاّلَ اْلِقَتاَل َأِو اْلُکْفَر ِبَما َجاَء 
ــٌد )صلی اهّلل علیه وآله(«؛ »من همه  ]ِبِه[ُمَحّمَ
جوانب این کار را بررســی کردم و برون و درون 
آن را بازجسته ام. دیگر بیش از دو راه در پیش 
نداریــم، یا جنگ با اینان یا کافر شــدن به آنچه 
محمــد )صلــی اهّلل علیه وآلــه( آورده اســت.« 
کــه در کام حضــرت علــی )ع(  نکتــه دیگــری 
وجود دارد این اســت که همیشــه باید نسبت 
به دشــمن هوشــیار بــود. در کنــار اینکه صلح 
اصالت دارد، اما نباید موجب غفلت از دشــمن 
شــود؛ لــذا به همیــن دلیل اســت که امــام به 
مالــک صراحتا می فرمایــد: »و لِکِن الحــَذَر ُکَلّ 
َک َبعــَد ُصلِحــِه«؛ »حتی بعد  الَحــَذِر ِمن َعــُدِوّ
از صلــح بــا دشــمن نیز بســیار مراقــب باش.« 
لــذا بخشــی از اتفاقاتی کــه در دوران حکومت 
امیرالمومنیــن )ع( افتاد، بخاطر رعایت نکردن 
ایــن موضــوع از جانــب اصحــاب و اطرافیــان 

ایشان بود. 
بطــور نمونه می تــوان از ماجرای صفین در 
این قضیه یاد کرد. در واقعه حکمیت در جنگ 
صفین و قرآن بر نیزه ها نمودن از طرف لشــکر 
معاویــه حدود بیســت هــزار نفــر برخاف میل 
حضرت علی )ع( دســت از جنــگ و فرمانبردای 

از ایشان برداشتند. 
در حالیکه ایشــان می فرمودند من از همه 
شــما بیشــتر عالم و عامل به قرآن هستم، اما 
ایــن خدعــه ای اســت که از ســوی بــی دینانی، 
چــون معاویه، عمــر بن عاص، ولیــد بن عقبه 
بــن ابــی معیــط، حبیــب بــن َمْســَلمه ِفهری و 
َعبــُداهّلل بن َســْعِد بن َابی َســْرح برای سســت 
نمــودن ایمــان و عــزم و اراده شــما طراحــی 
شده است. این ها نه اهل دین و نه اهل قرآن 
هســتند. من از کودکــی تا بزرگســالی این ها را 
می شناســم و از فریــب آن ها باخبرم. ســاعتی 
جــان و دل به من بســپارید تا همه چیز اصاح 
شــود. اینجاســت که می بینیم ســاعتی غفلت 
ســبب شــد تــا مســیر تاریــخ دگرگون شــده و 

فاجعه حکمیت بوقوع بپیوندد.

ای مالک! اموِر حکومت را از مردم پنهان نکن!

مصطفی دلشاد تهرانی
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اظهارات جدید عبدالحمید 
درباره بهائیان، هم خالف فقه 

است هم خالف امنیت ملی!
مولوی  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
مسجد  جماعت  امام  عبدالحمید 
نمازجمعه  خطبه های  در  زاهدان  مکی 
را  آنها  و  شده  بهائیان  حقوق  مدافع 
خالف  هم  که  اظهاراتی  نمی داند؛  مرتد 
فقه اهل سنت است و هم خالف امنیت 

ملی.
آقــای عبدالحمیــد اســماعیل زهی در خطبه هــای نماز 
جمعــه  این هفته )9 دی ماه( اظهاراتــی را بر زبان آورد که 
در جمعه های پیشین نیز تکرار کرده بود و آن هم مسئله 

بهائیان بود.
وی بــا بیــان اینکــه »اگــر نســل های گذشــته مذاهبی 
مانند بهائیان هم مرتد شمرده می شدند، نباید این حکم 
را به نســل  جدید تســری داد و در حق آنان تبعیض قائل 
شــد«، مدعی شــده اســت که »بهائی ها حقوق انســانی 
و حقــوق شــهروندی دارنــد و اگر کســی خــدا را هم قبول 
نداشــته باشــد، حقــوق انســانی دارد. این که در گذشــته 
یکی از اســام برگشــته و به راه دیگری رفتــه یا ختم نبوت 
را انکار کرده، آن گذشــته اســت و نســل جدیدی آمده که 

نمی توان آن ها را مرتد دانست.«
***آقای عبدالحمید؛ کدام زن در ایران مظلوم تر از زن 

بلوچ است؟
براســاس اصــل ســیزدهم قانــون اساســی جمهــوری 
اسامی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای 
دینی شــناخته می شوند؛ براساس اصل دوازدهم قانون 
اساســی نیــز مذاهــب اســامی اعــم از حنفــی، شــافعی، 
مالکی، حنبلــی و زیدی دارای احترام کامل می باشــند اما 
بهائیان در این چارچوب تعریف نمی شوند چراکه نه دین 
هســتند و نــه مذهــب بلکه پیشــینه تاریخی آنهــا ماهیت 

سیاسی و جاسوسِی تشکیاتی دارد.
گذشــته از سابقه تاریخی بابیت و بهائیت در خیانت به 
ایــران، این اظهــارات آقای عبدالحمید به نحوی اســت که 
گویــا وی از فقه حنفی و فتوای اهل ســنت درباره بهائیان 

عدول کرده است و بهائیت را دین جدیدی می داند.
براســاس فقه اهل سنت و فتاوای بزرگان این مذهب، 
بهائیت یک دین ســاختگی اســت و پیروان آن مرتد و کافر 
هســتند. براســاس نظر داراالفتــاء االزهر مصــر به عنوان 
بزرگتریــن مرجــع دینــی اهل ســنت در جهــان، »بهائیــت 
یک فرقه و گروه مرتد از اســام اســت، درســت نیست که 
بــه آن ایمــان آورد و بــا آنهــا مشــارکت نمود و نســبت به 
ایجــاد جمعیت ها و مؤسســاتی که ایجــاد می کنند نباید 

بی تفاوت بود و چشم پوشید.«
اظهارات این هفته مولــوی عبدالحمید عاوه بر اینکه 
از نظــر دینــی بر آن اشــکال وارد اســت و باید دیــد آیا وی 
فتــوای جدیدی دراین باره دارد یــا خیر، خاف امنیت ملی 

کشور نیز بود.
بهائیــت از ابتدای تأســیس کامًال در راســتای ضدیت با 
منافع ایران و مســلمانان کار کرده اســت. قرار گرفتن قبر 
حسنعلی بهاء رهبر این فرقه در عکا در فلسطین اشغالی 
و پیوند بهائیان با صهیونیســت ها مســئله ای اســت که از 
دیربــاز آشــکار بــود؛ حتــی در زمــان جنــگ 6روزه اعراب و 
اســرائیل در ســال 1967، خیانت بهائیان به مسلمانان در 
حــدی بود که جمال عبدالناصر رهبر فقید مصر در نطقی 

بهائیان را جاسوسان اسرائیل در جهان معرفی کرد.
خیانــت آنهــا به ایران نیز در حدی بــود که حتی در رژیم 
گذشــته که برخی مقامات ارشــد کشــور بهائی بودند، در 
برخی گزارش های ســاواک به صراحت از حزب و ســازمانی 
سیاسی ســخن گفته بود که ریشه در اســرائیل دارد و در 
ارتش کشــور نفوذ کرده است و این که فرماندهان ارتش 
که باید حافظ تمامیت کشــور باشــند به ســازمانی تعلق 
دارنــد کــه مدیران آن تابعیت کشــور دیگــری را دارند و در 
خاک دیگری استقرار دارند و به قدرت و دولت دیگری هم 

وابسته هستند!
بعــد از پیروزی انقاب اســامی نیــز بهائیان که ماهیت 
جاسوســی و سیاســی آنهــا فــاش شــده بــود، علی رغــم 
غیرقانونــی بــودن و عــدم مشــروعیت براســاس قانــون 
اساســی، از توطئه علیه کشــور چشم پوشــی نکردند و 10 
مردادمــاه امســال وزارت اطاعــات در اطاعیــه ای اعام 
کــرد که اعضای هســته مرکــزی حزب جاســوس بهائیت را 

بازداشت کردند که به نفع اسرائیل کار می کردند.
حــال ســؤال از آقای عبدالحمید این اســت؛ براســاس 
کــدام منطق دینی، سیاســی و ملــی، در خطبه های خود 

به نفع بهائیت وارد عمل شده است؟

تحلیل

سیاسی استیضاح وزیر بهداشت به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد
سپهرغرب، گروه سیاسی:      عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: استیضاح وزیر بهداشت با بیش از 70 امضا جهت اعالم وصول تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.

عبدالحسین روح االمینی از ارسال استیضاح بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.
وی اظهار کرد: این استیضاح با بیش از 70 امضا جهت اعام وصول تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است و هیئت رئیسه مجلس موظف است در اسرع وقت آن را اعام وصول کند.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
علم مدرن، علم نظم اجتماعی 
حکومت  شیوه  با  است.  مدرن 
500 سال قبل نمی توان انتظار 
رشد و توسعه علمی را داشت. 
حیات  نظام  تابع  تولید  و  علم 
تنیدگی  درهم  و  است  جمعی 
درستی  به  ایشان  دارند.  یکدیگر  با  عیار  تمام 
پیدا  قوام  باهم  جامعه  و  علم  که  می فرمایند 

می کنند.
عامــه  دانشــگاه  اســتاد  مومنــی،  فرشــاد 
طباطبایــی، رئیــس مؤسســه دیــن و اقتصــاد و 
صاحــب نظر اقتصادی اســت که در ایــن گفتار از 
رابطه حکمرانی و علم می گوید. دکتر مومنی در 
این بخش بــه حکمرانی علــم در جامعه و نظام 

حکمرانی ایران می پردازد.

 حکمرانی دانایان، تنها راِه چاره ماست
همانطــور که در قســمت نخســتین عرایضم 
اشــاره کــردم، یکــی از مهم تریــن بایســته ها در 
حکمرانــی علــم، توجه بــه مشــارکت دانایان در 
اســت.  تصمیم ســازی  و  مدیریــت  عرصه هــای 
در یکــی از کتاب هایــی کــه در اوایــل دهه 1990 
منتشــر شــده، در رابطــه بــا معجــزه همــکاری 
آورده اســت: »در تولیــد یــک اتومبیــل پونتیاک 
بــه قیمــت  آمریــکا  از کارخانــه جنــرال موتــورز 
20000 دالر، کشــور ها و بنگاه هــای متنوعــی در 
تولیــد و پشــتیبانی آن دخیل هســتند. طراحی 
و مونتــاژ نهایی مربوط به خود شــرکت اســت. 
مبلــغ 6000 دالر آن به کره جنوبی برای عملیات 
ســاخت  جهــت  ژاپــن  بــه  دالر   3500 مونتــاژ، 
قطعات پیشــرفته ماننــد موتــور، 1500 دالر به 
آلمــان جهت مهندســی و اســلوب کار اتومبیل، 
500 دالر به انگلســتان جهت آگهــی و تبلیغات، 
800 دالر بــه تایــوان و ســنگاپور و ژاپــن جهــت 
تولیــد قطعات مصرفی کوچــک، 100 دالر جهت 
باربــادوس و 8000  ایرلنــد و  بــه  پــردازی  داده 
استراتژیســت ها  نصیــب  نیــز  باقیمانــده  دالر 
در  بانکــداران  و  حقوقدانــان  دیترویــد،  در 
نیویــورک، البی هــای واشــنگتن، کارکنــان بیمه 
و مراقبت هــای درمانــی و ســهامداران جنــرال 

موتورز می شود.«
بحــث آقــای دکتــر داوری این اســت کــه علم 
مدرن، علم نظم اجتماعی مدرن است. با شیوه 
حکومت 500 ســال قبل نمی توان انتظار رشد و 
توســعه علمی را داشت. علم و تولید تابع نظام 
حیات جمعی اســت و درهم تنیدگی تمام عیار با 
یکدیگر دارند. ایشــان به درستی می فرمایند که 

علم و جامعه باهم قوام پیدا می کنند.
به عقیده دکتر داوری، گرفتاری بزرگ جوامعی 
مانند جوامع ما که بــه آن ها )Latecomers( یا 
»دیــر آمدگان به توســعه« می گویند این اســت 
واردات  سیاســت های  بواســطه  حکومــت  کــه 
ســاالری در فرآیند های تصمیم گیری و تخصیص 
منابــع، مصــرف جامعــه را مدرن کــرده، اما قادر 
بــه مدرن ســازی بنیــه تولید نبوده و این ســبب 
وابســتگی های  و  ســاز  فاجعــه  نابرابری هــای 
فزاینــده ذلت بار بــه دنیای خــارج اجتناب ناپذیر 
خواهد شــد و اگــر حکومت رویه خــود را خود را 
تغییــر ندهد و متقاضی علم نشــود این گرفتاری 
پیچیده تــر خواهــد شــد؛ لــذا بایــد سیاســت ها، 
راهبردهــا، تصمیم ســازی ها و تخصیــص منابع 
بــر محــور مــدرن ســازی بنیه تولیــدی باشــد. با 
ساخت تولید معیشتی و خام فروشی نمی توان 

مصرف های مدرن را ادامه داد.

اخیــرا  کــه  بنیــان  دانــش  اقتصــاد  کتــاب  در 
منتشــر کردیم، در آنجا بنــده و آقای دکتر نجفی 
مستنداتی را مورد استفاده قرار دادیم که نشان 
می دهــد مــا در مراحــل بــدوی صنعتــی شــدن 
هســتیم. تحقیقــات ما نشــان می دهــد توانایی 
کــه در علم مــدرن )ترکیب خردمندانــه دانایی و 
توانایــی( وجود دارد، ســبب خواهد شــد که در 
ســال 2030 تنها با 2٪ نیروی کار شــاغل در سال 
1990 می شود کل تقاضا برای کاال و خدمات دنیا 
را پاســخ داد؛ لــذا حکومت هــا برای مشــروعیت 
یافتــن و عزتمند ســاختن ملت هایشــان باید در 
چنین شرایطی به اقتضائات دانش و فناوری تن 

در دهند.

 حلقه مفقوده ای به نام حکمرانِی علم
یکــی از معجزه هــای دانایــی ایــن اســت کــه 
را  هــر زمــان وارد تابــع تولیــد شــد بازدهی هــا 
صعــودی می کنــد. اگــر ایــران میخواهــد نجات 
پیــدا کنــد، کشــاورزی آن نیز باید صنعتی شــود. 
یعنــی از ســاخت تولید معیشــتی فاصلــه بگیرد 
و تولیــد فناورانه را در دســتور کار قــرار دهد. در 
کتــاب اقتصاد دانــش بنیان نشــان داده ایم که 
بــا فنــاوری موجــود در ســال 1850 یک کشــاورز 
حداکثر می توانست بصورت سرانه مواد غذایی 
حداکثر چهار نفر را تامین کند. این آمار در ســال 
1990 به 78 نفر افزایش پیدا کرد و در سال 2020 
این رقم از 150 نفر عبور کرده اســت؛ بنابراین اگر 
حکومتی مطالبه گر جمعیت بیشتر است، اما به 
دانایی پشــت کنــد، نیروی کار شــاغلش با مزدی 
کــه دریافــت می کند نمی توانــد حداقل خط فقر 
را تامیــن نمایــد. میانگین ها حاکی از این اســت 
کــه اکثریت قاطع جمعیت کشــور قادر نیســتند 
نیاز های معیشتی شان را برطرف کنند، چون غیر 
از بحث سیاست های نسنجیده، فسادها، شوک 
درمانی هــا، حکومت مصرف را مدرن کرده، ولی 
تولیــد بــه ســبک ســنتی باقــی مانــده و طبیعتا 
مصــرف مدرن گرانتــر خواهد بود، چــون دانایی 
محــور اســت. دیگــر نمی تــوان با توریســم، خام 
فروشــی، صنایع دستی و تولید سنتی نمی توان 
مصارف مدرن را تامین مالی نمود؛ بنابراین فقر 

و فاکت اجتناب ناپذیر خواهد بود.
بــا  حکومــت  تعامــل  و  برخــورد  شــیوه 
دانشــگاه ها نیز وحشتناک است. سیاست زدگی 
افراطــی، ســانترالیزم و تمرکزگرایــی افراطــی در 
اداره جوامــع علمــی و دانشــگاه های مــا بیــداد 
می کنــد. بــه همیــن خاطر اســت که نه قــادر به 
ایجــاد انگیزش هــای کافی و نه قادر بــه مطالبه 
پاســخگویی هســتند. هر جامعــه ای کــه گرفتار 
بحرانی متداوم می شود، صد ها گفتگوی علمی 
تشــکیل می دهنــد و اهل علــم و متخصصین را 
برای پاســخگویی تحت فشــار قــرار می دهند در 
صورتــی که در ایــران خبری از این ها نیســت. یک 
حکومت اگر که در چارچوب مناسبات رانتی وارد 
مجلس می شود، با وعده های غیرقابل تحقق و 
غیر کارشناســانه وارد مجلس شــده و در مقابل 
ارز و ریــال زیاد هم دریافت می کند. یکبار ندیدیم 
که آن هایی که چنین وعده هایی دادند مواخذه 
شــوند. از ســال 1384 کــه ســال شــروع ســند 
چشــم انداز بــوده و کل ارکان حکومــت متعهد 
شــدند تا ظرف 25-20 ســال یک کارنامه ای رقم 
بزننــد، تقریبا نزدیک به 10 برابــر آن منابع ارزی و 
نزدیــک بــه 100 برابــر ریال های پیش بینی شــده 
در ســند چشــم انداز را خرج کرده اند، اما ردی از 
پاســخگویی مشــاهده نمی کنیم. ما ندیدیم که 
مجلس کسی را بخاطر عدم تحقق وعده هایش 

عــزل کند. از خــود وعده دهندگان هم کســی را 
ندیدیــم کــه شــرافتمندانه عذرخواهــی و کناره 
گیــری کند. علــت امر این اســت که علــم جایگاه 
بایســته ای ندارد و منطق گزینش ها شایســتگی 
نیست. در کتاب »سرمایه در قرن بیست و یکم« 
نوشــته تومــاس پیکتــی آمده اســت کــه اگر به 
خاقیت و تولید کمتر از تجارت با پول )رباخوری( 
و ســوداگری پاداش داده شود، فاتحه شایسته 
ســاالری را بایــد خوانــد. در جا هایی کــه نابرابری 

قدرت و ثروت وجود دارد، شایســته ساالری یک 
شعار توخالی و نشدنی است.

توانایــی  در شــرایط فعلــی دائمــا دانــش و 
جهــان در حال افزایش اســت، امــا روند عملکرد 
واحد های ملی بازگشت پذیر است یعنی علیرغم 
اینکــه ذخیــره دانایــی بشــر الینقطــع در حــال 
افزایش اســت، اما ما شــاهد ســقوط واحد های 
ملی هستیم. مثل سقوطی که در دهه 1390 در 
اقتصاد و جامعه ایران اتفاق افتاده است. بدنه 
حکمرانــی نــام ایــن دهه را دهــه از دســت رفته 
نامگــذاری کرده اند. یعنی چندصــد میلیارد دالر 
و هزاران میلیارد تومــان خرج کردند، ولی برآیند 

رشد صفر یا کمتر از صفر شده است.

 راه نجات ایران از علم و قانون می گذرد
در قســمت پایانــی عرایضــم می خواهــم دو 

هشدار کلیدی به حکمرانان گرامی بدهم:
1. بــه تجربــه یــک دهــه گذشــته مــا شــاهد 
ایــن هســتیم که تــا بوی تفاهــم با دنیــای خارج 
بــه مشــام می رســد، مافیــای واردات در ایــران 
فعــال می شــود. مــن ان شــاءاهّلل در بحث های 
آینــده فقــط از ســخنان مقامات رســمی کشــور 
چــه  کــه  کــرد  خواهــم  ارائــه  را  نمونه هایــی 
مســابقه ای برای واردات ســاالری و پشت کردن 
به دانایی و توانایی و علم فناوری و تولید داخلی 

چه مسابقه ای راه انداختند.
شــگفت  بســیار  مصاحبــه  دوم  موضــوع   .2
انگیز توســط ریاســت محتــرم ســازمان برنامه و 

بودجــه اســت کــه در روز 26 مرداد در رســانه ها 
انعکاس پیدا کرده اســت. ایشــان گفتــه اند که، 
چون مــا وارد فصل بودجه می شــویم، بنابراین 
دیگــر نمی توانیــم روی برنامه میــان مدت انرژی 
و وقــت بگذاریم. ایــن عبارت ها عبــارات یک فرد 
متخصــص، صاحب صاحیت، مســئولیت پذیر و 
شایســته نیســت. مــن از همه مســئولین میهن 
پرست و دلسوز و شرافتمند خواهش می کنم تا 
به این موضوع دقت داشته باشند. من منتظرم 
تــا نمایندگان مجلس و نهاد های نظارتی کشــور 
راجع به این حرف چه واکنشی نشان می دهند و 
امیدوارم که همه اهل خرد و دانایی و دلسوزان 
کشــور اعم از موافقان و مخالفان این دولت، در 

این مساله حیاتی مشارکت کنند.
راه نجــات ایران از علم و قانون و برنامه عبور 
می کنــد. تجلــی علــم محــوری، تولید محــوری و 
قانــون محــوری برخــورداری از برنامه هــای بلند 
مــدت و میان مدت اســت. برداشــت این اســت 
که ســلطه مناســبات رانتی و ضد توسعه گرایی 
و پشــت کردن افراطی بــه علم، فنــاوری، قانون 
و برنامــه از نقطــه عطف 1384 در این ســرزمین 
گرامــی نشــان دهنــده یــک پیشــروی افراطی در 
باتــاق فســاد و رانت و عقب ماندگی اســت. تن 
در نــدادن به برنامــه یعنی این هــا نمی خواهند 
تن به تعهدات قانونی درباره کارنامه خودشــان 

بدهنــد. آن هــا نمی خواهنــد کــه تــن بدهند به 
شــفاف  جامعــه  موجــود  واقعیت هــای  اینکــه 
شــود و از نظر اقتصاد سیاسی رانتی، مهمترین 
حکمــت حاشــیه روی از برنامــه ایــن اســت کــه 
می خواهنــد بــا گشــاده دســتی در دوران پســا 
توافــق بــدون پاســخگویی و شــفافیت منابع را 
توزیع رانتــی کنند. امیدواریم که اینطور نباشــد 
و صرفــا یک ســهو و خطای لفظی بوده باشــد و 
از طریــق تذکــر نهاد های مســئول و نظارتی این 
ســوء تفاهــم برطــرف یــا ایــن خطــای فاحش و 
راهبردی ســریع تصحیح شــود. اما من به همه 
آن هایــی که به آبروی این دولت دلبســته بودند 
بــه صراحــت می گویــم، همانقــدر که در شــرایط 
بســیار پیچیــده و شــکننده و خطیر ایــران امروز 
بــرون رفــت از بحــران در غیــاب برنامــه ممکــن 
نیســت، رفتــن به شــرایط مطلوب و توســعه نیز 
در غیاب برنامــه ناممکن خواهد بود. همچنین 
هیــچ اقتضائاتی، چــون مبــارزه با رانــت خورها، 
پیشــگان  فســاد  و  وارداتــی  دالالن  رباخورهــا، 
بدون برنامه امکان تحقــق ندارد. بدون تکیه بر 
قانون، علم و برنامه این کشور نمی تواند نجات 
پیــدا کند. پشــت کردن به برنامه یعنی پیشــروی 
در باتــاق فاکت مــردم، تعمیق وابســتگی های 
ذلت آور به دنیای خارج و تزلزل بیشــتر در امنیت 

ملی کشور.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
جمهوری  پیشین  سفیر 
ترور  عراق،  در  ایران  اسالمی 
آمریکا  توسط  سلیمانی  شهید 
تاریخ  در  شده  ثبت  جنایتی  را 
پیگیری  گفت:  و  کرد  عنوان 
اینکه  درباره  قضایی  و  حقوقی 
به  و  بوده   مقصر  قضیه  این  در  کسانی  چه 

آمریکایی ها کمک کردند ادامه دارد.
ایــرج مســجدی گفــت: وقتی که ایشــان ترور 
شــدند من به عنوان ســفیر جمهوری اســامی 
ایران در عراق مشــغول به فعالیت بودم و آقای 
ســلیمانی در راســتای مقابله با گروه تروریستی 
داعــش و کمک به عراق در این زمینه به صورت 
مســتمر به عراق می آمدند و به نیروهای مسلح 
عراق و حشدالشــعبی از لحــاظ مدیریتی برنامه 
 ریــزی، پشــتیبانی لجســتیکی کمــک می کردند. 
به عبارتی ایشــان نقش برجســته ای در عراق در 

مبارزه با تروریست داشتند.
وی افــزود: تمام ســفرهای ایشــان به عراق 
رســمی و به دعوت عراق بود. شهید سلیمانی 
در ســفر آخــر خود بــه عــراق به دعــوت عادل 
عبدالمهــدی نخســت وزیر عراق به این کشــور 
ســیزدهم  شــب  ایشــان  بودنــد.  کــرده  ســفر 
دی مــاه بــه عراق آمدنــد و قرار بود اســتراحت 
کننــد و صبــح روز بعــد هشــت صبــح بــا عادل 
عبدالمهــدی نخســت وزیــر عــراق قرار جلســه 

داشتند.
ســفیر پیشــین ایــران در عــراق بــا تاکیــد بــر 
این کــه شــهید قاســم ســلیمانی الگــوی مبارزه 
با تروریســت اســت، دربــاره پیامدهای شــهادت 

ســردار ســلیمانی تصریح کــرد: ایــن جنایتی که 
آمریکایی هــا انجــام دادنــد چهــره واقعــی آنهــا 
عــراق  مــردم  از جملــه  مــردم منطقــه  بــرای  را 

مشــخص کرد. مردم عراق حضور باشکوهی در 
مراسم تشییع ایشــان داشتند. شهادت ایشان 
یک پیوند عمیق معنوی بین مردم ایران و عراق 

بــه وجــود آورد و بــار دیگــر بــه مردم عــراق این 
موضوع را اثبات کرد که ســردار قاسم سلیمانی 

و جمهوری اسامی ایران دوست آنها هستند.
مســجدی با بیان این که امروز در بســیاری از 
خانه های مردم عراق و منازل عشــایر این کشور 
تمثال ســردار سلیمانی نصب شده است، اظهار 
کــرد: مکتــب و راه ایشــان بســیاری از جوانــان و 
نوجوانــان را در دفــاع از وطــن مصمم تــر کــرد 

و باعث شــد کــه آنهــا در دفاع از ســرزمین خود 
مقاوم تر شوند. بســیاری از جوانان و نوجوانان 
راه ایشــان را انتخــاب کرده اند و امــروز خانواده 
بســیاری از نوزادانــی کــه بــه دنیا می آیند اســم 
قاســم برای آنها انتخاب می شــود چون شــهید 

سلیمانی را دوست دارند.
وی در ارتبــاط بــا برخــی اخبار منتشــر شــده 
نخســت  الکاظمــی  مصطفــی  نقــش  مــورد  در 
وزیر پیشــین عراق در پرونده ترور ســردار قاسم 
ســلیمانی گفــت: حتمــا آمریکایی هــا منابعی در 
ســوریه، لبنان و عراق داشته اند که توانسته اند 

کــه این ترور را برنامه  ریزی کنند و انجام دهند.
 البتــه مطالبــی کــه در ارتباط با ایــن موضوع 
مطرح می شــود باید در دادگاه صالحه با اسناد 
و مدارک بررســی شود و ما نمی توانیم نه کسی 

را متهم کنیم و یا تبرئه کنیم.
ســفیر پیشــین ایران در عراق ادامه داد: این 
مــوارد نیازمنــد بررســی قضایــی اســت و باید با 
اســناد و مدارک بررسی شــود که چه کسانی در 
ایــن قضیه مقصــر بوده اند و بــه آمریکایی ها در 

این زمینه کمک کرده اند.
شــهید  ســردار  تــرور  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ترامــپ  و  آمریکاهای هــا  دســت  بــه  ســلیمانی 
جنایتــی بــود که بــا هماهنگــی صهیونیســت ها 
بارهــا  آنهــا  هــم  ایــن  از  پیــش  و  شــد  انجــام 
فرماندهــان مقاومــت را بــه شــهادت رســانده 
بودنــد. ولی اقدام رئیــس جمهور وقــت آمریکا 
در جنایت علیه مقام رســمی و نظامی جمهوری 
اســامی در تاریــخ ثبــت خواهــد شــد و از نظــر 
سیاســی حقوقــی و قضایــی مــورد پیگــرد قــرار 

دارد.

عبدالحمید

راه نجـــــات ایران 
از عــلم و قــانون می گذرد

فرشادمومنی

مسجدی

راه نجات ایران از علم و 
قانون و برنامه عبور می کند. 
تجلی علم محوری، تولید 
محوری و قانون محوری 
برخورداری از برنامه های 
بلند مدت و میان مدت 
است. برداشت این است که 
سلطه مناسبات رانتی و ضد 
توسعه گرایی و پشت کردن 
افراطی به علم، فناوری، 
قانون و برنامه از نقطه 
عطف 1384 در این سرزمین 
گرامی نشان دهنده یک 
وی افراطی در باتالق  پیشر
فساد و رانت و عقب ماندگی 
است. تن در ندادن به برنامه 
یعنی این ها نمی خواهند تن 
به تعهدات قانونی درباره 
کارنامه خودشان بدهند. 
آن ها...

جنایت آمریکا در ترور شهید سلیمانی در تاریخ ثبت شد

وی در ارتباط با برخی اخبار منتشــر شــده در مورد نقش مصطفی الکاظمی نخست وزیر 
ور ســردار قاســم ســلیمانی گفت: حتما آمریکایی ها منابعی در  ونده تر پیشــین عراق در پر
ور را برنامه  ریزی کنند و انجام  ســوریه، لبنان و عراق داشــته اند که توانســته اند که این تر

دهند.
 البته مطالبی که در ارتباط با این موضوع مطرح می شود باید در دادگاه صالحه با اسناد 

و مدارک بررسی شود و ما نمی توانیم نه کسی را متهم کنیم و یا تبرئه کنیم.
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پرویزامینی

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: 
مدرس  و  پژوهشگر  امینی  پرویز 
خود  تحلیل  در  سیاسی،  علوم 
سردار  شخصیت  نسبت  از  چه 
قاسم سلیمانی به عنوان چهره ای 
ایدئولوژیک با جامعه متکثر امروز 
فرمانده  ارتباط  نوع  از  چه  ایران، 
شهید سپاه قدس به عنوان نماد قدرت نظام حاکم 
متفاوت  جریان های  و  اجتماعی  مختلف  اقشار  با 
سیاسی و چه از شیوه مواجهه گفتاری و کرداری او با 
مسائل داخلی و حتی در روابط خارجی، به دو ویژگی 
توان  و  منعطف بودن  می دهد؛  ارجاع  وی  فردی 

شهید سلیمانی در نمایندگی از عموم.
حاال در زمســتان ســال 1401 هم بیــش از 100 روز 
از شــکل گیری اعتراضات تابســتان و پاییز و حوادث 
متعاقب آن گذشــته و هم ســه ســال است که پیکر 
زادگاهــش  آرامســتان شــهر  ســردار ســلیمانی در 
بــه خــاک ســپرده شــده و از آن روز تاکنــون جامعه 
ایــران مثل و مانندی بــرای او به خود ندیده اســت. 
شــخصیتی که شــاید نتوان حضور او در ایــن ایام را 
متصور شــد امــا تغییــری در معــادالت و مختصات 
رخدادهای این یکصد روز به ذهن راه نداد. از همین 
روست که نیاز به بازخوانی دیدگاه ها و نقطه نظرات 
شهید سلیمانی و تحلیل شیوه مواجهه او با مسائل 
گوناگــون و الگوگیــری از نظــام رفتــاری  و تعاملــش 
با افکار عمومی به عنوان نقشــه راهــی برای ترمیم 
گســل های اجتماعــی، کاســتن از تعارضــات و حــل 
مســائل و بحران هــای جامعــه مطــرح می شــود. 
رویکردی که پرویز امینی می کوشــد چشــم اندازی از 
آن ارائه کند. متن کامل گفت وگو با پرویز امینی را در 

ادامه می خوانید:

به  ناظر  گفت وگو  این  در  اصلی  بحث    
ابعاد  رفتاری،  نظام  مرور  با  که  است  امکان هایی 
فکری و وجوه فردی شهید قاسم سلیمانی برای حل 
گسل های اجتماعی و مشکالت امروز جامعه ایجاد 
می شود، از دیدگاه شما چه عناصری در شخصیت 
به  را  او  می تواند  که  دارد  وجود  سلیمانی  سردار 
الگویی برای مسئوالن در شیوه مواجهه با مسائل 

داخلی بدل کند؟
بحــث را می تــوان از یک نقطه انضمامی شــروع 
کرد؛ برگردیم به ســال 98 ما در این ســال دو بروز و 
ظهور فراگیر و عمومی از جامعه ایران داریم. جامعه 
در دو مقطــع متفــاوت، دو ظهــور متفاوت داشــته 
اســت. یکــی در آبــان 98که ظهــور اعتراضــی در پی 
سیاســتگذاری بنزین است و یکی که شکل فراگیر و 
عمومی دارد و برآیند جامعه ایران به شــکل کمی و 
کیفی را نشان می دهد در دی 98است. از ما سئوال 
می کننــد جامعــه ایــران کــدام اســت؟ آن جامعــه 
اعتراضی به تصمیم و ساختار سیاسی آبان است که 
بروز رادیکال دارد و سطح خشونت در آن باالست یا 
جامعــه ایران دی 98 اســت که مملو از ابــراز ارادت، 
عاقه و عواطف نســبت به قویترین نماد و سمبل 

همان ساختار سیاسی است.
ظاهرًا خیلی متفاوت اســت و گویــا از دو جامعه 
صحبــت می کنیــم امــا ایــن یک جامعــه اســت و در 
مدت زمان کوتاهی نســبت به هم ایــن دو تجربه را 
داشــته است. جمع بندی این است که جامعه ایران 
وابسته به اینکه چه مواجهی با مسائل داشته و چه 
پدیده ای روبه رویش باشد و قرار باشد به چه چیزی 
واکنش نشان دهد، می تواند بروز و ظهور متفاوتی 
داشته باشد. جامعه ایران به ذات نه آبان 98 است 
و نه به ذات دی 98 اســت. دعوا بر سر این است که 
از 98 تــا 1401 جامعــه نمی تواند تغییــرات بنیادینی 
بکند و به لحاظ ارزش ها، هنجارها و چشم اندازی که 
از زندگی آرمانی خود دارد یک دگرگونی یا دگردیسی 
وسیعی پیدا کند. بنابراین جامعه ای که می توانست 
دی 98 یــا آبان 98 باشــد چرا به شــکل تابســتان و 
پاییــز 1401 ظهور کــرد؟ در این فاصله چــه چیزی رخ 
داد؟ چرا جامعه نتوانست در این مدت به شکل دی 

98 ظهور کند؟
اگر می خواهیم جامعه ما بروز و ظهورش به جای 
تابســتان و پاییز 1401 یا آبان 98 یا دی 96 به شــکل 

حرف هایــی دی 98 ظهور کند چه زمینه ها  و 
شــهید  نی در  سلیما

وجود دارد که می تواند این مسیر را برای ما بسازد؟ 
مســئله مــا اصــاح حکمرانــی اســت، اعتراضــات و 
کنش هایی که در تابســتان و پاییز 1401 رخ داده دو 
ویژگی داشته یکی "نارضایتی عمومی" است و یکی 
"تغییرطلبــی". اگــر می خواهیم به ایــن تغییرطلبی 
لبیــک بگوییم و نارضایتی هــا را به رضایت بدل کنیم 
در شهید سلیمانی چه سرمایه ای وجود دارد که به 
ما بــه مثابه یک الگوی تحقق یافتــه از یک وضعیت 

آرمانی در مسیر اصاح حکمرانی کمک کند؟
شــهید ســلیمانی چــه چیــزی بجــز خصلت های 
فردی خــود دارد که به کار اصــاح حکمرانی بیاید؟ 
او چــه خصلت هــای عمومــی دارد کــه می تــوان در 
اصــاح ســاختار حکمرانــی آن را بــه کار گرفــت؟ به 
نظــرم شــهید ســلیمانی کــه آن آوردگاه اجتماعــی 
را ایجــاد کــرد از خصلــت Publicity یــا عمومیــت 
برخوردار بود. او موقعیتی از نظر کنش ها و گفتارها 
و دیالوگ داشتن با جامعه و نسبت  برقرار کردن در 
مســائل درســت کرده بود که از یک عمومیت دفاع 
و نمایندگی می کرد. چیزی که به شکل خاصی برای 
هر نظــام حکمرانی الزم اســت. همه ســازمان های 
حکمرانــی مخصوصــًا ســازمان های حکمرانــی که 
آزادی  مدعــی دموکراســی هســتند و از برابــری و 
افــراد در جامعه می گویند که باید عرصه عمومی و 
سرنوشــت جمعی را از خال آگاهی ها و کنش های 

عموم جامعه بسازیم.
شهید ســلیمانی عمومیت را نمایندگی می کرد؛ 
هــم در نظام باورهایش این نکتــه وجود دارد و هم 
در وصیتنامــه شــهید ســلیمانی که خطــوط اصلی 
تفکرش را نشــان می دهــد. رابطه اســام و ایران را 
چگونه ســازمان می دهد؟ اینکه ایران پشت اسام 
ایستاد تا انقاب پیروز شد و بعد این اسام بود که 
پشت ایران ایستاد تا کشور را در جنگ حفظ کند. او 
ایران را قرارگاه امام حســین)ع( و جمهوری اسامی 
را حرم می دانــد و در نظام باورها تاکید هم زمانی بر 
اســام و ایران وجــود دارد. در نظام عملی و کرداری 

شهید سلیمانی هم عمومیت وجود دارد.
هرکس شهید سلیمانی را از زاویه باورها و نظام 
ارزشــی اش مال خــود می کنــد و ارتبــاط می گیرد و 
اینجاســت کــه او عمومیــت را نمایندگــی می کنــد. 
سازمان حکمرانی از نظر ایده، کردار، سیاستگذاری، 
عملکــرد و گزینــش کارگزاران باید طــوری عمل کند 
کــه بازتاب این عمومیت باشــد و از این نظر شــهید 
ســلیمانی نشــان مــی داد که وضعیت و مشــکات 
کشــور در پرتو توجه واقعی و از موضع حکمرانی و 
از اراده ای کــه تغییر و اصاح را قبول دارد، می تواند 
گســل های اجتماعــی را تعدیل و شــکاف ها را کمتر 

کند و کارآمدی را برای کشور به ارمغان آورد.

  شهید سلیمانی در وصیتنامه خود ابایی 
را بیان کند و  ندارد که اصول و مبانی فکری خود 
آن عمومیت نیست. مثًال  نگران خدشه دار شدن 
در مواردی حرف های محکمی در خصوص باورهای 
خود می زند و نگران خدشه دار شدن عمومیت هم 

نیست، نظر شما چیست؟
وقتــی می گوییــم اجمــاع همپوشــان یعنــی ما 
قبول کردیم که جامعه در یک وضعیت متکثری قرار 
دارد که این ها روی هم منطبق نمی شوند اما قابل 
overlap کردن هستند. دالیلی که من به سمت آن 
ســازمان حکمرانی می روم که می تواند عمومیت را 
نمایندگی کند فقط وجه ایدئولوژیکش نیست یعنی 
شــهید ســلیمانی فقط از موضع نظــام باورهایش 
نیســت کــه جامعه بــا او ارتبــاط می گیــرد و دیالوگ 
برقــرار می کنــد، جامعــه فقــط از موضع یک ســرباز 
وطــن بــه او ادای احترام نمی کند بلکه عواطفش را 
خرج می کند و می بیند او کارآمد هم هســت، فراگیر 
اســت و دنبال کســب قــدرت نیســت و از آن گریزان 
است. وقتی گفتند بیا و کاندیدا شو گفت من فقط 
نامــزد گلوله ها هســتم. او جان فدا بود و اگر کســی 
این را گفت بدنه اجتماعی حتی اگر به لحاظ فکری و 
ارزشی هم با او تفاوت داشته باشد از دامنه دیالوگ 

او خارج نمی شود.
شــهید ســلیمانی در مســئله پرچم ایران چطور 
رفتار می کند؟ او انســانی ایدئولوژیــک و با باورهای 
دینی مشــخص اســت اما وقتی پرچم ایران را آتش 
زدنــد گفــت ای کاش به جــای آن پرچم مــن را آتش 
می زدنــد. پرچم ایران بــرای او موضوعیــت دارد و از 

موضع فراگیر با جامعه روبه رو می شود.
هر نظام حکمرانی که مدعی دموکراســی است 
نمی توانــد در عرصــه اجتماعــی تقلیل گــرا باشــد و 
فقط از یک گروه اجتماعی یا از یک طبقه و ســازمان 
اجتماعــی پشــتیبانی و نمایندگی کنــد. االن یکی از 
مشــکات ما در صداوسیماست. رسانه ملی قادر 
نیست از عمومیت نمایندگی کند ما در حکمرانی 
باید به وضعیتی برســیم که ایرانــی بودن برای هر 
شــهروند ایرانی کافی باشد که  از همه حقوقش 
برخــوردار باشــد و هیــچ حقی را نتــوان از او 
ســلب کــرد بــه صــرف اینکــه ایرانی 
برداشــت  جامعــه  االن  اســت. 
و تفســیرش ایــن نیســت که 
ایرانی بودن برای برخورداری 
از حقوقــش کافــی باشــد و 
احســاس می کند حکومت 
در  موضــع برابری نســبت 
به همه شهروندان قرار 

ندارد.
از  بعــد  حرفــی 

دوم خرداد زده شــد که برای اســتفاده سیاسی بود 
امــا حرف درســت بود کــه ســازمان حکمرانــی باید 
بازتاب دهنــده ایــران بــه عنوان ســرزمین حکمرانی 
باشــد یعنــی ایران برای همــه ایرانیان باشــد. برخی 
مســائلی کــه در کشــور پیــش آمــد، مثــًال ماجــرای 
سیســمونی گیت، نزاعــی که ایجــاد کــرد در جامعه 
ایجاد کرد، چه بود؟ اینکه یک مایی در جامعه وجود 
دارد و یــک آن هایــی، مایی که درگیــر نیازهای مادی 
و اولیــه  اســت و آن هایی کــه حتــی غیرضروری ترین 

کاالهای خود را از خارج تهیه می کنند.
االن مهمترین مشکل اجتماعی ما نابرابری است 
که به شــکل واقعــی وجود دارد و به شــکل پررنگی 
احســاس می شــود و جامعــه خــود را در وضعیــت 
تبعیــض ســاختاری می بیننــد. ژن خــوب، حقــوق 
نجومی، مدارس دولتــی و غیردولتی نمونه هایی از 
آن است. سیستم وقتی می خواهد عمومیت داشته 
باشد باید از موضع برابر با جامعه حرف بزند. وقتی 
انقــاب شــد آن جمعیتی که به ســمت رهبری امام 
آمدنــد که یــک مرجع دینی بــود و آن را قبول کردند 
از یک عمومیت حمایت می کردند. شعارهای اصلی 
انقــاب اســتقال، آزادی و جمهــوری اســامی بود. 
امام اولین ظهورش در مبارزه با شــاه هم بر مسئله 
اســتقال تأکید داشــت که عام تریــن، فراگیرترین و 
قوی تریــن مطالبــه مــردم در دهــه 40 و 50 اســت. 
مسئله ایشان در سخنرانی علیه کاپیتوالسیون هم 

ایران است و دغدغه استقال کشور را دارد.

به مردم هم جزو  اعتقاد سردار سلیمانی    
ویژگی های اوست که برخالف برخی نقطه تهدید را 
نه مردم که خارج از کشور می داند، نگاهی که شاید 

الزم است در جامعه هم تزریق شود.
شــهید ســلیمانی بر اســاس جهان نگری عرفانی 
که داشــت، دید خوشــبینانه و مثبتی به انســان ها 
و مــردم داشــت و نمــی توانســت به انها بــه عنوان 
تهدید نگاه کند و خیلی صادقانه به مردم میگفت که 

هزاران جان من فدای مردم.
در پیشــبرد امــر سیاســت همین نگاه را داشــت. 
برای شهید سلیمانی مفهومی به نام امر ملی معنا 
داشــت و عاوه بر آن از کفایت باالیی در پیش بردن 
امــر ملی داشــت. ضمن اینکــه خیلی آرمانگراســت 
خیلی هم عملگراست. او وقتی از سال 76 در محیط 
سیاســت خارجی ایران قرار گرفت، برای ایران قدرت 
ســاخت آن هم از هیچ و در محیــط خارجی که هیچ 
ســاختار سیاســی بــرای حمایتــش وجود نداشــت. 
بنابراین امر سیاست را می فهمید. برخی می گفتند او 
امر سیاست را نمی فهمد اما او سیاست را به عنوان 
امر عمومی نه امر جناحی و سیاســی می دید، برای 
او حزب و جناح مطرح نبود، امر عمومی مطرح بود. 
شــهید ســلیمانی معتقد بود اگر امر عمومی پیش 
رود حتی الزم باشــد دست حسن روحانی را ببوسم 
چه باک؟ هرچند که جمع بندی شــهید ســلیمانی از 
شخص و عملکرد حسن روحانی جمع بندی مثبتی 

نیست.

 مثًال در مورد بشار اسد دو نگاه کامًال متفاوت 
بین سردار سلیمانی و مرحوم هاشمی رفسنجانی 
وجود دارد یا درباره گفتمان موشک سازی دو نوع 
دیدگاه متفاوت وجود دارد، چطور سردار سلیمانی 
این دو را باهم جمع می کند و می تواند عین اختالف 
با  را  روابط  بهترین  از  یکی  هاشمی  مرحوم  با  نظر 

ایشان داشته باشد؟
وقتــی کســی در یــک جایــگاه بــاالی سیاســی در 
جامعــه عمــل می کنــد همیشــه متوجه اســت که 
چه به لحاظ تشــخیص اولویت و چــه به لحاظ درک 
مســائل و چــه به لحــاظ چشــم انداز آرمانــی، حتمًا 
تفــاوت بیــن آن فرد و ســایر بازیگــران وجــود دارد و 
ایــن امــر طبیعی اســت. آنچــه که فــردی را از ســایر 
بازیگران سیاســی متفاوت می کند نحوه مواجهه با 
این اختافات اســت، برخی این نــکات اختافی را به 
همه مســائل تســری می دهند و کانون روابطشان 
با دیگــر تصمیم گیــران را معطوف بــه همان نقطه 
اختافــی می کننــد و انقطــاع و انســداد تعامــل به 
وجود می آید و امر سیاسی متوقف می شود. برخی 
بازیگران هســتند که ضمن عــدول نکردن از موضع 
خود در سیاست خارجی یا سایر مسائل، راه تعامل 
با دیگران را نمی بندند و این خصلتی بود که شــهید 
سلیمانی داشت. می توانست با هاشمی رفسنجانی 
کار کند و با آقایان دیگر هم می توانست و توان اینکه 
در مواجهه با گروه های سیاسی از خود یک تلورانس 

نشان دهد و چتر فراگیر تعامل را داشت.

  خیلی وقت ها این شکل نگاه به غیرانقالبی 
بودن تعبیر شده و گفته می شود که اگر جایی برای 
باروها  از اصول و  کسب نتیجه در دنیای سیاست 
وجود  همکاری  اختالفات  وجود  با  و  کردیم  عدول 

داشته باشد، یعنی طرف انقالبی نیست.
این نگاه دگماتیکی است که به انقاب ضربه های 
زیــادی زده اســت. ایــن امــر یــک مســئله تاریخــی 
اســت که همیشــه بــر سرنوشــت ایران تأثیــر منفی 
گذاشــته اســت و این همان رادیکالیســم اســت که 
از حداکثرخواهــی صحبــت می کنــد، از ناتوانــی در 
مســیرهای مســالمت آمیز و تدریجی حــرف می زند، 
از اینکــه نمی توان تعارضات و اختافــات را حل کرد 
و بلکــه باید بــر آن دمید می گوید. این امر همیشــه 
باعث این شــده که دائما جامعه ویران شده و از نو 
و از صفر ساخته شود و انباشتی برای کشور و ایران 

شــکل نگیــرد. دوره آقای هاشــمی زیرســاخت های 
کشــور را بازســازی کــرد امــا اشــکاالتی هم داشــت، 
دولت بعدی که آمد به نفی مطلق این تجربه تاکید 
داشــت، این یعنــی رادیکالیســم و فقدان انباشــت 
تجربــه قبلــی، دوره خاتمی هم یک تجربه سیاســی 
بود از دموکراســی  و آزادی که جامعه می خواســت 
و تغییــرات اجتماعی زمینه اش را فراهــم کرده بود، 
همین تجربه هم انحرافات و اشــکاالتی هم داشت 
ولی ســاختار سیاســی بعدی مجددًا در نفی مطلق 
این تجربه آمد و حتی کلمه دموکراســی را آن کسی 
که رییس جمهوری شد اصًال به کار نبرد و بعد از آن 
باز دولتــی آمد که هر حرفی که قبلی زده بود را نفی 
کرد. آقای روحانی آمد و گفت همه چیز ما به مذاکره 
وابســته اســت حتی آب خــوردن و یک رادیکالیســم 

دیگر شکل گرفت.
بازیگــر سیاســت می دانــد کــه صحنه سیاســت 
صحنــه تعارضــات اســت و بایــد در ایــن صحنــه امر 
سیاســی را پیش ب برد. برخی افــراد به لحاظ فکری 
و معرفتــی پایه گــذار این رادیکالیســم در کشــور ما 
بوده انــد و هنوز نتایج آن در کشــور ما وجــود دارد. 
شهید سلیمانی انعطاف های درست داشت و با چه 
کســانی کار کرده بود؟ با حماس کــه از لحاظ باورها 
و ارزش ها بســیار متفاوتند کار کرده بود. با کســانی 
که در مســئله فلسطین اصا مبنای دینی نداشتند 
هم گفت وگوهایی شــده بود کســانی که جنبه های 
مارکسیســتی در مسئله فلسطین داشتند و سردار 
ســلیمانی قادر بود با آنان دیالوگ داشــته باشــد و 
آنــان هم به نیکی از او یاد می کنند حاضر هم بودند 
که اگر جایی باشد بیایند و تحت فرماندهی او عمل 

کنند.
در مســئله گشــت ارشــاد مشــکل ما همین بود 
کــه جامعــه را از یــک نقطه اختافــی روایــت کردیم 
و کل جامعــه را آنجــا تقســیم بندی کنیم و ســاختار 
وحدت بخــش جامعه را ذیل یک مســئله به شــدت 

اختافی تعریف کنیم که جامعه را دوپاره می سازد.
*** رابطــه ســردار ســلیمانی با رســانه هم جای 
بررسی دارد که هم از ولخرجی در استفاده از تریبون 
و رســانه پرهیــز داشــت و هم به جایــش حاضر بود 
بیایــد و خــودش را خــرج کند. مثــا در ارتباط تلفنی 
با یــک برنامه تلویزیونــی از عملیات کربــای چهار و 
گفته های فرمانده وقت سپاه درباره آن صحبت کند 
و عمــا خــودش را بــرای حمایت از محســن رضایی 
خــرج کنــد. ایــن چــه تأثیری بــر تصویر مــا از ســردار 

سلیمانی گذاشته است؟
جایگاهی که شــهید ســلیمانی داشــت در روابط 
خارجــی بود. بنابراین ناحیه ای بود که بنا بر یک نوع 
تقســیم بندی که نهادها را به دو شکل رقابت پذیر و 
اجماعی تعریــف می کند، در ذیل نهادهای اجماعی 
قــرار می گرفت. جایی که نبایــد به محیط رقابت پذیر 
بدل شود تا حرف ها در این محیط پذیرش عام پیدا 
کند. یکی از مشکات در حکمرانی جمهوری اسامی 
که تفکر سردار ســلیمانی می تواند به آن کمک کند 
این اســت که نهادهــای اجماعی بدل بــه نهادهای 
رقابت پذیر شــده اند. صداوســیما یک نهاد اجماعی 
اســت و بایــد از آن فراگیری به وجود بیاید، شــورای 
نگهبان یک نهاد اجماعی است، باید وقتی حرفی زد 
حجیت اجتماعی پیدا کند، وقتی شورای نگهبان به 
نهاد رقابت پذیر بدل شــد، چیزی که از دست می رود 
آن جایــگاه اجماعــی اســت. وزارت خارجــه یک نهاد 
اجماعی اســت و وزیــر خارجه وزیر دولت اســت اما 
باید سیاســت خارجی یــک کشــور را نمایندگی کند، 
یکی از اشکاالت آقای ظریف این بود که در این زمینه 
وارد مسائل داخلی شد و چون مسائل داخلی محل 
اختاف اســت، سیاســت خارجی و روابط خارجی ما 

بهم ریخت. یکی از ناشی گری های آقای ظریف بود.
شــهید ســلیمانی جایگاهــش را می شــناخت و 
میــزان ارتباطش با جامعه متناســب بــا نیاز جامعه 
بود. مثًال وقتی درباره عملیات کربای چهار فرمانده 
وقت ســپاه صحبتی کرد که این عملیات فریب بوده 
 و از اول نیــت ایــن بــود کــه فریــب دهیم و دشــمن 
هــم فریب خورد، صحبــت غلطی بــود. کربای چهار 
مهمتریــن تجهیــزات را داشــت و 250 گــردان رزمی 
آمدنــد پــای کار کــه در گذشــته نبــود. آنچــه اتفــاق 
افتاد این بود که عملیات ناموفق شــد و در ساعات 
اولیــه متوقــف شــد و 190 گــردان اصــا وارد میدان 
نبرد نشــدند، بنابراین نیــرو و امکانــات باقی ماند و 
گفت وگو شــد که با توجه به این که امکانات وجود 
دارد و از طرفی دشــمن هم تصور می کرد ما سالی 
یک عملیات بزرگ داریم که در زمستان رخ می دهد 
و ایــن عملیات را هم انجــام داده ایم، از غافل گیری 
اســتفاده کنیم و امکانــات را آنجا به صحنه بیاوریم 
کــه در این زمینه همــه فرماندهان ســپاه جز آقای 
رضایــی و آقــای هاشــمی رفســنجانی بــا عملیــات 
مجدد مخالف بودند. اینجا بود که شهید سلیمانی 
دید حرف غلطی دارد به جامعه گفته می شود ولو 
اینکه گوینده فرمانده وقت ســپاه باشــد آمد و آن 
را اصــاح کــرد چــون برایش افــکار عمومــی و باور 
عمومی مهم بود که آسیبی نبیند، امری که ما االن 
نمی بینیــم و ولخرجی هایی که چه به لحاظ گفتاری 
و کرداری آســیب هایی به افــکار عمومی می زند در 
شــهید ســلیمانی دیده نمی شد. شــهید سلیمانی 
مرد میــدان و عمل بود و جایگاه اجماعی داشــت 
و ورودی بــه مســائل داخلــی و  اختافــی نمی کــرد 
و در ورودش بــه مســائل، همه گیــر عمــل می کرد 
مثل آتش زدن پرچــم، بی حجاب و باحجاب، وعده 

برچیدن سرزمینی داعش.

نوجوان  و  جوان  بخش  شاید  االن    
مانند  چهره هایی  حتی  و  شده  مرجع گریز  جامعه 
باالیی  محبوبیت  روز  یک  که  خاتمی  سیدمحمد 
داشتند امروز برای نوجوانان محل اعتماد نیست. 
در این نظم نوین هنوز هم می شود الگوسازی مثل 

شهید سلیمانی انجام شود؟
اگر جامعه کثرت گرا شــده و کثرتی از نظام باورها 
و سبک زندگی در آن وجود دارد مرجعیت داشتن یا 
نمایندگی از عمومیت اهمیت مضاعف دارد. شهید 
ســلیمانی هنرش این بود کــه در میدانی از کثرت ها 
از عمومیــت دفاع می کــرد و مرجعیت عــام را ظاهر 
می کــرد. حکومت به چنین چیزی نیاز دارد. بخشــی 
از این مرجعیت چرا از دست رفته و چرا خودمرجعی 
شــکل گرفتــه؟ بــرای اینکــه نهادهــای میانجــی که 
الگوهــای کنش، فهم و گفتــاری  را در اختیار کثرتی از 

بازیگران قرار می دهند فرسوده شده اند.
اعتــراض  یــک  اخیــر  مــاه  ســه  دو  ایــن  در 
فراگیــر و عمومــی شــکل گرفتــه کــه تقریبــًا تمام 
ســازمان  های سیاسی در آن باموضوع هستند، از 
پوزیسیون ترین تا اپوزیســیون ترین. چون ساختار 
نهــادی واســط و میانجــی که حــوزه عمومــی را در 
ارزش هــا و آرمان های مختلف نمایندگی می کردند 
انتخابــات 1400 گروه هــای  رفته انــد. در  از دســت 
سیاســی چــه نقشــی داشــتند؟  اولیــن انتخاباتــی 
اســت که گروه های سیاســی نه در شــکل دادن به 
رقابت نه در بســیج عمومی و نه در شکل دادن به 
کاندیداها و رقبا و نه در پیروزی نفر اول هیچ نقشی 
نداشــتند. حوزه عمومی باید احیا شــود و شــهید 
سلیمانی قرار نیست یک نفره این کثرت را نمایندگی 
کنــد. ایــن کثرت باید متناســب بــا منافــع، عقاید و 
عایق افراد از طریق تشکل ها، اتحادیه ها و احزاب 

نمایندگی شوند.

 شهید سلیمانی و افرادی مثل او می توانند 
این کثرت را نمایندگی کنند اما آیا نسل جوان این 
از  را می پذیرد؟ در واقع ظرفیت این نمایندگی  امر 
سوی چهره هایی همچون سردار سلیمانی وجود 
دارد اما آیا ظرفیت پذیرش آنان به عنوان نماینده از 

سوی نسل جوان هم وجود دارد؟
شــهید ســلیمانی را به عنوان یک فرد نباید دید. 
ظرفیــت او بــه عنوان یــک فرد قابــل تجربــه و تکرار 
نیست به این معنا که ما دائما شهید سلیمانی هایی 
با کاراکترهای مختلف داشــته باشــیم که از جماعت 
حمایــت کنیــم. آنچــه کــه مــا از شــهید ســلیمانی 
می فهمیم که به درد حکمرانی می خورد این اســت 
که ما باید کثرت های اجتماعی را درون ســاختارهای 
نهادی مشخص و معین با الگوهای پذیرفته شده از 
کنش جاسازی شوند. ما باید به شکلی این کثرت را 

در یک انسجامی تعریف کنیم.
شهید سلیمانی این ظرفیت را داشت اما دائما 
قابــل تکرار نیســت. کثــرت یک واقعیــت اجتماعی 
اســت و در ســطوح مختلــف باید تغییراتــی ایجاد 
کنیــم کــه این کثرت به گســل، گســل بــه تعارض، 
تعــارض بــه اختــاف شــدید و اختــاف شــدید به 
کشــیده  خیابانــی  و  اجتماعــی  کشــمکش های 
نشــود. باید حــوزه عمومی وجود داشــته باشــد 
و در ایــن حــوزه تشــکل ها و ســازمان ها و احــزاب 
وجود داشــته باشــند و از این جهت کثرت ها قابل 
مدیریت می شــوند نه این کــه از بین بروند چرا که 
قابــل از بین بــردن نیســتند بلکه بایــد تعارض ها 
و شــکاف ها در آن کــم و تعدیل شــود. برخی فکر 
می کنند اگر کســی که دارد به شکلی این تعارضها 
 را نمایندگــی می کنــد از دســتور کار خــارج کننــد، 
تعــارض وســط جامعــه هــم حــل می شــود. حل 

نمی شود یک نماینده دیگر پیدا می کند.
اگر یک رســانه  داخلــی کثرت اعتراض را نشــان 
دهــد این دعــوا به جای اینکه  در خیابان اســتمرار 
یابد در رســانه طرح می شود. این روش عاقانه و 
کم هزینه اســت. خبر تلویزیون را که نگاه می کنیم 
گویــی هیــچ مشــکلی در جامعــه نیســت و تصــور 
می شــود اگــر  در تلویزیــون رســمی گفتــه شــود 
مشــکلی نیســت مردم هــم در جامعــه می گویند 
خدا را شــکر که مشکلی نیست! نه، مشکل هست 
و اینگونــه حــل. نمــی شــود، تفــاوت رای هســت 
و رســانه می توانــد در ظهــور و بــروز آن و نحــوه 

اعامش مدیریت داشته باشد.

به  تمایل  در  ریشه  کم توجهی  این  شاید    
ساده سازی حکمرانی دارد.

یکی از مشــکات تاریخی ما ساده ســازی اســت. 
برخــی  فکــر می کردنــد اگر مثــا آقای حســن رییس 
جمهوری نشــود آقای حســین بشــود مشــکل حل 
می شــود. اشــکال ایــن بــود که آن کســی کــه باید، 
رییــس جمهــوری شــود نشــده اســت. حکمرانــی 
موضوع پیچیده ای است و آن خرد پیچیده حکمرانی 
را مــا نمی بینیــم. همیشــه حکمرانــی بیــن خوب و 
بد انتخــاب نمی کند بین بد و بدتــر و خوب و خوبتر 
است. ممکن است کسی در وعده ای که داده تخلف 
کرده و کاری انجام داده باشــد اما نباید به دلیل این 
تخلف یک هزینه انباشته شده ای به حکومت تحمیل 
کند که تصویــر آن را در جامعه تحت تأثیر قرار دهد. 
سازمان حکمرانی به تصویر و ادراکی که از او ساخته 
می شــود باید به شــدت حســاس باشــد و از برخی 
نقض عهدهــا می گذرد یــا در درجــه اول تمهیداتی 
می اندیشد که این نقض عهد رخ ندهد تا تصویرش 

تحت تأثیر قرار نگیرد.  

سردار  شخصیت  درباره  نگرانی ها  از  یکی   
سلیمانی این است که به علت بدرفتاری های برخی 
این تصویر به نسل بعدی به درستی منتقل نشود 
و در یک کالم سردار سلیمانی مصادره شود که حتی 
دست  از  را  خود  جایگاه  هم  خاکستری  قشر  برای 
چگونه  شخصیت  این  با  باید  ما  رفتار  می دهد. 

باشد؟
شــخصیت آرمانــی ســردار ســلیمانی از یک نظم 
سیاســی حمایت می کند که اگر آن نظم سیاسی در 
خرد، گفتار و عملش از آن وجهه آرمانی فاصله بگیرد 
آن کاراکتر آرمانی را هم تحت تاثیر خود قرار می دهد. 
مثًال تضعیف کاراکتر و چهره امام به عنوان بنیانگذار 
جمهوری اســامی اســت می تواند تحت تاثیر نتایج 
حکمرانــی آســیب ببینــد و نســل جــوان ن تواند با 
شخصیت امام ارتباط برقرار کند. می گوید اصأل همه 
حرف هــای امام خــوب اما ما با یک تجربــه واقعی از 
ایــده او زندگی می کنیم که این تجربه ملموس و در 
دسترس است و آیا آن ایده قرار بود این شود؟ یعنی 
امام از خال گفتار و کردار خود شــناخته نمی شــود 
از خــال تجربــه حکمرانــی مــا شــناخته می شــود. 
مــا حجابــی در فهمیــدن امــام و شــهید ســلیمانی 
می شویم و حکمرانی نه تنها کار را برای ظهور و بروز و 
گسترش ارزشهای شهید سلیمانی آسان نکرده بلکه 

ناتوانی های او از ظرفیت و امکانات او کاسته است.

خرج  سلیمانی  شهید  از  بیشتر  واقع  در    
کرده ایم تا اینکه از منش او استفاده کنیم.

این کاری است که معموًال با همه شخصیت های 
محبــوب کرده ایــم. مــا برخــورد عمیقــی بــا شــهید 
ســلیمانی نداشــته ایم و مســائل حکمرانــی باعــث 
شده برخورد با سرمایه شهید سلیمانی برای پرکردن 

چاله های حکمرانی باشد.

  بدترین برخورد رسانه ای با شهید سلیمانی 
چیست؟

بدتریــن برخورد اوردوز کردن شــهید ســلیمانی 
است. آنقدر درباره شهید سلیمانی حرف زده بشود 
کــه تأثیر و ضــرب و اهمیت خود را از دســت بدهد و 
حرف هایــی هم که زده می شــود غالبا شســته رفته 
و دقیــق نیســت. تمرکز بر شــهید ســلیمانی باید در 
موضع بین المللی و خارجی باشــد. یک خطای دیگر 
ما در مواجهه با شــهید ســلیمانی این اســت که ما 
فــرض کردیــم شــهید ســلیمانی را می شناســیم و 
مشــکل در شناساندن است در حالی که مشکل در 
خود شــناخت اوست. این شــناخت شکل نگرفته و 
حاصل نشده است. حتی به این فکر نشده است که 
او با مخالفان چگونه حرف می زد؟ مثًال در وصیتنامه 
خــود چــه می گویــد دربــاره والیت فقیــه؟ می گوید 
پذیــرش آن در چارچوب قانون اساســی برای مردم 
کافــی اســت، و این یــک تلورانس اجتماعــی با خود 

دارد.

 می توان گفت که صرفًا بر یک روایت رسمی 
از شهید سلیمانی متمرکز شده ایم و امکان روایت 
و قرائت های متفاوت که به کار همین جامعه متکثر 

ایران بیاید را فراهم نکرده ایم؟
قرائــت رســمی اشــکالی نــدارد، مــا بــا یــک نگاه 
پروپاگاندایی و تبلیغاتی به شــهید سلیمانی مواجه  
هســتیم.  اگر قرائت رسمی فکرشــده باشد اشکالی 

ندارد.

 در واقع قرائت رسمی به معنای اینکه شهید 
سلیمانی این بود و جز این نبود.

یکی از کارهایی که می خواستند در همان روزهای 
اول شهادت با سردار سلیمانی انجام دهند این بود 
که جنبه عمومیت را از او بگیرند تا به قول خودشان 
شــهید ســلیمانی مصــادره نشــود.  کثــرت باورها و 
روایات از شــهید ســلیمانی عیب نیست چون نقطه 
عزیمت و شکل مواجهه انسان ها با سعید سلیمانی 
متفــاوت اســت. اصــًال نبایــد نگــران بود که شــهید 
ســلیمانی مصادره شــود. جهان بینی او اســتثنایی 
اســت و متن چند خطی شــهید ســلیمانی دو ســه 
ســاعت پیــش از شــهادت بــه نظــرم اساســی ترین 
متن در شناخت شهید سلیمانی است که می گوید 
خداوندا عاشــق دیدار توام آن هم دیداری که در آن 
موســی حتــی از نفس کشــیدن و ایســتادن ناتوان 
بود. تشــییع شهید ســلیمانی ظهور حقیقت او بود 
حــاال اگر با این نــگاه برویم و با جوانان صحبت کنیم 
متفــاوت خواهد شــد. ما متأســفانه کارمان تبدیل 
کردن ثروت به چیزی بی ارزش است. شهید سلیمانی 
االن بهترین ســرمایه برای ارتباط با نوجوانان است. 
کسانی که زیبایی انقاب اسامی را ندیدند و زمانی 

دنیا آمدند که مصیبت ها و گرفتاری ها زیاد است.

 اگر امروز خود سردار سلیمانی بود نسبت 
به رخدادهای دو سه ماه اخیر چه واکنشی نشان 

می داد؟
اگر امروز سردار سلیمانی بود خیلی از مسائل ما 
که منجر به این ماجرا شد اصًال شکل نمی گرفت. او 
شــخصیتی قدرتمند در جهت ایجاد وفاق و تعدیل 
تعارضــات و فهمیدن شــرایط اجتماعی و مشــورت 
به ســاختار حکمرانی بود تا اگر التهابی شکل گرفت 
جایــی بایســتد و التهــاب را خامــوش کند. ســرمایه 
اجتماعی نیرومند حاج قاسم می توانست بازدارنده 
و تعدیل کننده حوادث تلخ اخیر باشد.نده و تعدیل 

کننده حوادث تلخ اخیر باشد.

حاج قاسم می توانست تعدیل کننده حوادث تلخ اخیر باشد
پرویز امینی پژوهشگر و مدرس علوم سیاسی


