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از حوزه های فرهنگی در بحث کتاب هم ضعف کار   مانند بسیاری 
برای  نداریم.  کار  از  جبهه ای  درک  داریم.  برنامه ریزی  و  تشکیالتی 
مثال وقتی درگیری نظامی می شود همه می دانند واحد اطالعات نیاز 
هست، یک واحد پشتیبانی نیاز هست، یک گروه عمل کننده هستند، 
فرمانده نیاز هست و رده های مختلف دیگر نیاز داریم. ولی متأسفانه 
در فعالیت فرهنگی این چنین نگاهی نیست. حوزه های مختلفی که 
در عرصه فعالیت فرهنگی وجود دارد نقش مکمل یکدیگر را دارند. 
حوزه هایی مثل حوزه کتاب، مدرسه، مسجد، هیأت، رسانه و ... نمی

شود در یک حوزه مثل کتاب بدون پشتیبانی از طرف سایر حوزه های 
در  و  با هم  فرهنگی  ابعاد مختلف جبهه  کرد.  زیادی  فرهنگی رشد 
هماهنگی با هم رشد می کنند. تمرکز صرف بر یک حوزه مثل کتاب 
باید   لذا   می شود.  سرمایه ها  و  عمر  اتالف  و  کاریکاتوری  رشد  باعث 
مجموعه حرکت فرهنگی چه در حوزه کتاب  و چه در حوزه های 

دیگر به صورت هماهنگ جلو برود.

در خود حوزه کتاب هم باید مجموعه ای از شبکه تولید، توزیع و ترویج  
با هم جلو برود و اگر اینگونه نباشد واقعا مشکل پیدا می شود. برای 
مثال برخی کتابفروشیها در تهران وجود دارد که ظاهرش می گویدکه 
مثل خیلی از کتابفروشیهای دیگر دکور، کتاب و فروشنده دارد؛ ولی 
در  می بینید.  را  ساز  جریان  یک حرکت  می کنید  نگاه  که  را  کلیتش 
عرصه تولید پاتوقی برای سازماندهی نویسندگان می باشد. مجموعه ای 
از نویسنده ها را جمع می کنند. به عنوان مثال در حوزه کودک برای 
اینکه جریان فرهنگی خود را  تقویت کند بین کتابهای خارجی حوزه 
کودک به مجموعه  کتبی که تقویت کننده جریان فرهنگی آنهاست 
می رسند. سپس چند مترجم خودیشان را برای ترجمه بسیج می کنند. 

در این کار هم پول تزریق می شود و هم نیرو سازی می کنند.

حوزه کتاب را سه عنصر محدود می کند.

فضای مجازی
اقتصاد فرهنگ

سیستم آموزش و پرورش

فضای مجازی :
پایین  آمار  نگران  کشور  فرهنگی  مسئولین  که  میشنویم  خیلی 
کتابخوانی هستند و این سؤال مداوم آنهاست که چرا مردم کتاب نمی

خوانند. به نظرم مهمتر از این سؤال این است که ما به مردم بگوییم 
در  بخوانیم  کتاب  باید  چرا  می گویند  بخوانند.  کتاب  باید  اصاًل  چرا 
حالیکه اینهمه فضای مجازی هست، پول کتاب نمی دهیم و باالترین 
به  نیاز  و  نیست  تازه جاگیر هم  را دریافت می کنیم  اطالعات  حجم 
اینکه بیان  حمل و نقل هم ندارد. مثاًل آقای دکتر عباسی می گوید 
می شود سرانه مطالعه کتاب در جامعه ما پایین است حرف درستی 
نیست؛ ایشان دیدن فیلم را هم جزء کتابخوانی و مطالعه می دانند. 
مثال می زند اگر فیلم نامه فیلم ها را ببینید کتابهای بسیار قطوری 
می شود. لذا باید برای جامعه این موضوع  تفهیم شود که چرا کتاب 

باید به صورت ورقه ای توزیع شود؟

و  داده  حجم  یکی   که  باشیم  داشته  محور  یا  نمودار  دوتا  اگر  ما   
دیگری عمق داده باشد، نموداری به این شکل داریم که رسانه شامل 
متن مکتوب، صدا، تصویر سیاه سفید، تصویر رنگی، فیلم و انیمیشن 

می شود.

  

کتاب چیزی حدود  متن یک  مثال یک  منظور چیست؟  داده  حجم 
5  مگا بایت می شود ولی یک فیلم یا انیمشن کوتاه ده دقیقه ای با 

کیفیت معمولی حتی حجم باالیی دارد.

منظور از عمق داده میزان معنایی است که این رسانه می تواند انتقال 
دهد. چه عمقی از مفهوم را می تواند انتقال دهد؟ مثال در دوره های 
عکاسی می گویند شما دوتا تصویر از یک شی بگیر. یکی تصویر رنگی 
و دیگری سیاه سفید، بعد دوتا را کنار هم بگذار. احساس می کنی این 
در  معنایی  و  نکته  یک  می زند،  تو حرف  با  داره  سیاه سفید  تصویر  
این هست. لذا برای نشان دادن عمق از سیاه سفید استفاده می کنند. 
انتقال دهید. مثال قران را  شما در متن می توانید عمق های عجیبی 

می بینیم با متن آمده است نه با انیمشین و...

در انیمشین معنا تا چه عمقی در مخاطب نفوذ می کند؟ از آنطرف 
است.  راهبردی  عنصر  یک  کتاب  خواندن  بخوان.  کتاب  ساعت  یک 
حفظ این مسأله مهم است و جایگاه ویژه ای برای تمدن سازی دارد. 
وجود  اسالمی  تمدن سازی  امکان  برود  دست  از  قله  این  اگر  یعنی 
ندارد؛ بخاطر اینکه نسل انسان حکیم از بین می  رود. جامعه اسالمی 
که  است  مسلمین  بین  روابط  از  مجموعه ای  می آید؟  بوجود  چگونه 
جامعه اسالمی را بوجود می آورد. اگر مسلمان نداشته باشیم جامعه 

مسلمین غیرممکن است.

لذا اگر این قله از دست برود تمدن سازی اسالمی به خطر می افتد. 
چرا با نسل جدید نمی توانید ِحکمی صحبت کنید؛ ولی اگر یک تلفن 
عمق  تکنیکی  انسان  دارد.  تسلط  آن  به  کاماًل  بدهید  او   به  همراه 
معنایی زیادی ندارد و به دیگر سخن عمق تکنیکی دارد. با رسانه های 
کتاب  حکیم.  و  عمیق  نه  شوند  می  تربیت  تکنیکی  ها  آدم  جدید 
نسل  می خواهند  می آورد.  بار  حکیم  را  ها  انسان  که  است  رسانه ای 
ببرند. آدم حکیم آجر آجر تمدن اسالمی  بین  از  را  آدم های حکیم 

است.

کودکان  مختص  برنامه  ساعت  چند   baby ماهواره ای  شبکه  مثالً 
پای  که  بچه ای  ساده.  شکل  تا  چند  با  انیمیشن هایی  دارد.  ساله  دو 
این رسانه می نشیند حافظه تصویری اش دارد تقویت می شود. وقتی 
این کودک بزرگ شود دنبال انیمیشن راه می افتد. آنگاه در هنگام  

مجازی  فضای  چیست؟!  این  می گوید  بدهیم  دستش  کتاب  بزرگی 
همه را فست فودی کرده. شما بگو این مطلب خوبی است و این را 
بخوان! می گوید این همه مطلب! نمی خواهم، عکس به من نشان بده. 
خواند.  نمی  کتاب  ولی  دهد  می  کنی سخنرانی گوش  اصرار  خیلی 
حال اگر  شما بگویید این شیئی است که  فهم عمیق مسائل و غور 
این جهت  از  نخواهد کرد.  تو می آموزد درک  به  را  عالم  رازهای  در 
کتابخوانی مهم است و حضرت آقا دارند آبرو خرج می کنند. رویکرد 
آقای دکتر عباسی توصیفی است. ایشان مبتنی بر روندهای موجود 
می گوید کتاب دارد از دور خارج می شود برویم روی رسانه های جدید 
سرمایه گذاری کنیم. اما  حضرت آقا با علم به  این روندها دارد روی 
کتاب و کتابخوانی مکتوب تأکید می کند. کتاب، نسل انسانهای حکیم 
و تمدن سازی اسالمی را در خطر می بیند. متأسفانه فاصله زیادی در 
حوزه کتاب میان امام و امت است. پس به این نتیجه می رسیم که 

باید سراغ کتاب فیزیکی برویم.

اقتصاد فرهنگ :
حول  که  است  اقتصاد  از  بخش  آن  فرهنگ،  اقتصاد  از  منظورم 
گاهی  کتاب.  حوزه  در  جمله  از  می گیرد  شکل  فرهنگی  فعالیتهای 
کتابها  قیمت  و  می افتد  اتفاقی  فرهنگ  اقتصاد  حوزه  در  می بینید 
یکدفعه زیاد می شود. با این قیمت ها می خواهید ریشه کتاب ها را 
بخشکانید؟! مثاًل قیمت زینک چاپ کتاب زیاد شده است. آیا مسأله 
به این اهمیت لنگ زینک چاپخانه هاست؟! که یک چاپخانه دار بتواند 

یک همچنین ضربه ای را به کشور بزند.

رفته  نفر  یک  می بینید  گاهی  فرهنگی  محصوالت  شبکه  حوزه  در 
یک  و  گرفته  را  ناشر  یک  کتابهای  کل  را  کتاب  یک  چاپ  چندین 
شبکه انحصاری ایجاد کرده. از همه جا می روی می خوری به آقای 
فالنی. فقط باید با این فرد کار کنی. او هم می گوید این کتاب را نمی 
دهم مگر اینکه با من کار کنی و از من خرید کنی. حداقل خرید هم 

باید ماهی 2 یا 3 میلیون باشد.

سیستم آموزش و پرورش :
در دانشگاه نهادی مسابقه کتابخوانی گذاشته. دانشجویی سؤالش این 
است که شعرهایش را حفظ کنم؟ از شعرهایش هم سؤال می آید؟ این 
یعنی اینکه طرف نفهمیده و یاد نگرفته که در کتاب باید تعقل کند و 
بفهمد! سیستم آموزش و پرورش فقط حافظه محور شده است. ما در 
همین کشوری که می گوییم کتاب خوانی نابود شده است، بزرگترین 
ناشر خاورمیانه )گاج( را داریم. اگر این سیستم غلط آموزش و پرورش 

نیاز به فریاد زدن نیست که بگوییم کتاب بخوان  اصالح شود دیگر 
و  آموزش  سیستم  در  وقتی  رود.  می  کتاب  دنبال  به  خودش  بلکه 
پرورش تمام َهّم و غم شما شده که مطلب در مغز فرد فرو ببری این 
فرد نمی فهمد تعقل چیست. به قول شهید مطهری که می گوید من 
ارادتمند فردی هستم که اندیشیدن را یاد بدهد نه اندیشه ها را. در 
سیستم آموزش و پرورش ما اندیشیدن تعطیل است. فقط اندیشه ها 
را حفظ می کنیم. فرد از تحلیل ریاضی یا از حافظه اش! )یعنی از 
Cpu  یا از  )hard استفاده می کند. دقیقاً آدم ها را به این شکل 
پرورش می دهند و اصال به محتوا کار ندارد که ببیند این چه شد یا 

فرد چه استعداد و ذوقی دارد!.

عدم سازماندهی در حوزه کتاب نیز درد دیگری است بطوریکه اکثر 
درستی   سازماندهی  اما  هستند  کتاب  حوزه  در  کار  مدعی  ارگان ها 
شد  برگزار  پیش  سال  در  در  کتابخوانی  مسابقه  مثال  برای  ندارند. 
که با جوایزش حساب کردم مبلغ باالیی شده بود. حال ما در حوزه 
بیندازیم؟  راه  می توانیم  کتابفروشی  چندتا  پولها  این  با  کتابفروشی 
آن  از  بعد  ماه  و یک  قبل  ماه  زنیم یک  نمایشگاه کتاب می  وقتی  
نگاه  فقط  گوید  می  طرف  است.  تعطیل  شهر  فروشی های  کتاب 
می کنند تا نمایشگاه که باز شد از آنجا خرید کنند. طرف آمده می 
تومان  میلیون   1 حدود  رفتم  من  ولی  است  خوب  گویدکتاب هایت 

کتاب از تهران خریدم.

که  نیست  تبلیغ  شبکه  چون  داریم.  کتاب  خریدار  محدودی  تعداد 
مشخص کند این کتاب خوب است  و آن کتاب خوب نیست. از عمق 
توان  پرورش می  و  آموزش  در ساختار  اصالح شود.  قضیه  این  باید 
چند نفر را مأمور تبلیغ و ترویج کتابخوانی در مدارس کرد. حضرت 
آقا سر این قضیه راهکار داده است که زنگ کتاب راه اندازی کنیم 
که هر دانش آموز در آن ساعت کتاب بخواند و کتاب خودش را به 
بقیه معرفی کند. بعد از این همه سال هنوز کاری انجام نگرفته است 
اللهی های ما هم جدیتی در این موضوع ندارند. دغدغه  حتی حزب 
های راهبردی نداریم اما در عوض دغدغه های سیاسی و جناحی تا 

دلت بخواهد داریم.

باید  البته  کنم؛  می  بیان  مطالبی  خصوص  این  در  کرد؟  باید  چه   
خیلی عمیق تحلیل شود و ساعت ها نیاز به  بررسی و تحقیق  دارد 
باید های  به  بگذاریم که  را در کنار هم  از معارف و معانی  تا نظامی 

مطلوب برسیم.

دهیم.  قرار  خود  کار  دستور  در  باید  را  حداقلی  توزیع  شبکه  ایجاد 
آدم  این طور  برای  دنبال کتاب هستند.  داریم که حقیقتا  یک عده 
آنها را پاسخ دهیم؛  نیاز  تا  باشیم  ها حداقل یک کتابفروشی داشته 
حتی شده با یک کتابفروشی در مقیاس کوچک اما با ثبات. یک کتاب 
باشیم.  داشته  باید  را  بچربد  هایش  هزینه  بر  درآمدش  که  فروشی 
نه اینکه کتاب فروشی ای باشد که ظرف چند ماه ورشکست کند و 

بگوییم غلط کردیم و هیچ کس این تجربه را تکرار نکند.
 اینکه یکسری نقاطی را باید شناسایی کنیم که این جبهه بازدهی 
باید بدانیم نیرو و توان خود را در کدام موضوعات و  بیشتری دارد. 
بسترها اگر خرج کنیم بیشترین بازدهی را خواهیم داشت. مثاًل در 
مدارس باید  کار تدریجی و  متمرکز انجام شود.  آرزوی ما این بود 
که  در ایرانشهر،  زاهدان و  زابل حداقل این سه جا کتابفروشی بزنیم. 
اگر کتابفروشی نشود حداقل کتابخانه درستی داشته باشیم. بچه های 
دانشجویی  و  آموزی  دانش  مختلف  در سطوح  کتابخوان  و  نویسنده 
باید جدی گرفته شوند و سازماندهی شوند. به صورت مداوم جلسات 
کتابخوانی و  نقد و بررسی  باید داشته باشیم.  این هم کار ترویجی 
و هم کار تولیدی است.  مثال گروه های مطالعاتی می توانند خودشان 

کتاب بیرون بدهند.
 بودجه های موجود را در حوزه ترویج باید خرج کنیم. وقتی امکان 
راه اندازی کتابفروشی نیست باید کتابخانه راه اندخت و جریان سازی 

فرهنگی در حوزه کتاب باید در دستور کار قرار بگیرد.

1fanoos.ir : منبع
با تشکر از آقای مصطفی سخنگو که متن این نشست را در اختیار تحریریه 

هفته نامه قرار دادند.

همزمان با جنایات وحشیانه رژیم آل سعود، پنجاهمین 
شامل  پنهان«  »نیمه  های  کتاب  مجموعه  از  جلد 
نیروهای  توسط  وهابیت  گیری  نحوه شکل  و  تاریخچه 

استعمارگر انگلستان در شبه جزیره حجاز منتشر شد.
خاصه  سنت،  اهل  شهیدان  به  شیطان«  »دربار  کتاب 
شهید مظلوم »ماموستا شیخ االسالم« تقدیم شده و در 

قسمت تقدیم آن آمده است: 
بهائیت  آستین  از  انگلستان  کثیف  روزگاری دست  اگر 
و  آمریکا  خونین  چنگال  نیز  امروز  بود،  زده  بیرون 
انگلیس از آستین وهابیت بیرون آمده و مشغول جنایت 
ندارد،  فرقی  سنی  و  شیعه  شیطان،  جنود  برای  است. 
راستای  در  و  بوده  آنان  همیشگی  شیوه  ترور  و  تفرقه 
فروگذار  از هیچ کوششی  اسالم  پاره کردن جهان  پاره 

نکرده اند.
در این کتاب خواننده عالوه بر آشنایی با تفکرات حاکم 
بر سرکردگان فرقه ضاله وهابیت به پاسخ این سؤال ها 
دست می یابد که چرا انگلستان، آل سعود را به قدرت 
رساند؟ و هدف جهانخواران از شکل گیری وهابیت چه 
از فصول کتاب به شرح زیر  بوده است؟ عناوین برخی 

است:
مثلث شوم انگلستان، وهابیت و آل سعود

سلفی ها و دشمنی با شیعیان
پسر عبدالوهاب منجی ِمستر َهمِفر

شام اروپایی عبدالعزیز به شیوه شکسپیر
آرزوهای عبدالعزیز و سکوت بریتانیا

فرزندان ناخلف شیطان
عربستان وهابیت را صادر می کند

نفعی که غرب از افراطی ها می برد
ریشه اختالف ها

همچنین بخش پایانی کتاب به اسناد و تصاویر و معرفی 
جنگی  مولوی  شهید  نظیر  سنت  اهل  شهدای  برخی 
الدین  برهان  شهید  عالی،  برهان  ماموستا  شهید  زهی، 

ربانی و ... اختصاص دارد.

نیمه پنهان 50: دربار شیطان، پیدا و 
پنهان شکل گیری وهابیت

نگاهی به مسائل حوزه کتاب در استان
قسمت اول:متن سخنرانی آقای عباس حیدری در نشست فرهنگی با موضوع 

بررسی وضعیت کتاب و کتابخوانی در استان

رئیس جمهوری، الیحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی 
را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد.

انسانی و اسالمی  دکتر عادل پیغامی، رئیس مرکز تحقیقات میان رشته ای علوم 
دانشگاه امام صادق ـ علیه السالم ـ در سخنانی به موضوع ورود بخش خصوصی به 
حوزه تعلیم و تربیت و ابعاد اقتصادی الیحه خصوصی سازی آموزش و پرورش که 

قرار است به زودی در مجلس به بحث و بررسی گذاشته شود پرداخته است.
وی استادیار دانشکدۀ معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق ـ علیه السالم ـ 
و معاون پژوهشی این دانشگاه است. پیغامی عضو انجمن علمی بین المللی مدرسان 
و  اقتصادی  توسعه  و  اسالم  علمی  انجمن  اسالمی،  اقتصاد  علمی  انجمن  اقتصاد، 

انجمن علمی اقتصاددانان هترودکس است.
متن سخنان دکتر پیغامی را در ادامه می خوانید:

  
* * *

از خرداد سال ۶۷ تقریباً  سه دهه است که بحث  همان طور که مستحضر هستید 
مدارس غیرانتفاعی و مشارکت های غیردولتی در عرصه تعلیم و تربیت مطرح شده 
و مسائلی  بود  آمده  پدید  به هرم جمعیتی که  توجه  با  زمان  آن  اقتضاعات  خوب 
که نیازهای خاص حوزه تعلیم و تربیت بود اقتضاء داشت که قانون فراهم کند و 

تمهیدات برای ورود مشارکت بخش خصوصی در عرصه تعلیم و تربیت.
این قانون در مراحل بعدی هم تکامل خودش را داشت به نحوی که در مرداد ۸۷ 
چیزی حدود 2۰ سال بعد این قانون آخرین سیر تکاملی خودش را طی کرد و امروز 

بعد از ۷ سال قریب یک دهه مواجه هستیم با بحث دائمی شدن این قانون.
بنده صحبت هایم با توجه به این رشته ام اقتصاد هست و به تعلیم و تربیت عالقه دارم 
مبتنی بر ورود اقتصاد آموزش و پرورش مواردی را خدمت بزرگواران عرض می کنم 

و نگاهی به درون این الیحه دارم.

در  اما  است  پرورش  و  آموزش  در  افتاده مشارکت مردمی  اتفاق  آنچه  نام 
واقع همان خصوصی سازی است

بخش اول مربوط به خود جریان ورود به بخش خصوصی در عرصه تعلیم و تربیت 
از این مقوله در ادبیات عمومی به خصوصی سازی اشاره می کنیم  است. ما معموالً 
هرچند که کلمه خصوصی سازی در تعلیم و تربیت را به این راحتی به کار نبردیم و 
گفته ایم توسعه مشارکت های مردمی ولی واقعیت این است که آنچه که اتفاق افتاده 
در  این بخش  وقتی ذیل  است  تربیت  و  تعلیم  نحوی خصوصی سازی در حوزه  به 
همین قانون هم مالحظه می فرمایید که مسئله حتی به اجزاء ریزتری مثل واگذاری 
ولی  شده  منجر  عماًل  بخش خصوصی  به  حاکمیتی  و  دولتی  فرصت های  و  اموال 
مسئله در همین دو تا هم محدود نمی شود که اگر محدود ببینیم قطعاً اشتباهات 

بزرگی و غیرقابل جبرانی را خواهیم کرد.

مسئله درواقع تالقی دو نظام است نظام اقتصادی و مالی با نظام تعلیم و 
تربیت و تالقی این دو نظام مساوی تالقی مثاًل نظام اقتصادی و مالی با نظام 

صنعت نیست مسئله هایش مسئله های خاص و ویژه خودش هست.
انقالب مردمی  البته بحث توسعه مشارکت های مردمی است. خوب ما  بخش دوم 
هستیم دولت های ما برخاسته از مردم است همیشه به الگوی مردم ساالری دینی 
کارکردهای  مختلف  عرصه های  در  هم  دینی  مردم ساالری  کرده ایم.  مباهات  خود 
اسالمی  الگوی  اساساً  که  می کنیم  استقبال  همیشه  هم  را  دولتی  و  حاکمیتی 
در حداکثر  مردمی  ما مشارکت های  باید  که  است  این  بر  فرضی اش  پیشرفت های 
خودش در سطوح مختلف تعریف بشود و وارد شود. اما واقعیت این است که آنچه را 
که ما به اسم توسعه مشارکت های مردمی در این قانون و قانون های قبلی می بینیم 
برای  جالب  و  پرطمطراق  عنوان  یک  از  استفاده  نوعی  بیشتر  که  می رسد  نظر  به 

موضوعی است که معلوم نیست پشت صحنه اش چه باشد.

و  و مسامحه  با عجله  انقالب  برای  الگوسازی آموزشی  حیف است فرصت 
تکرار اشتباهات از دست برود

خالصه مسئله و دغدغه اینجا است که اگر ما در ابتدای سال ۶۷ بودیم خوب نیازها 
و مسائل را می دیدیم و برای آن قانون وضع می کردیم در دو یا سه صفحه ولی امروز 
بعد از سه دهه تجربه ورود بخش خصوصی در عرصه تعلیم و تربیت ما قوت ها و 
قانون  در  و  بکنیم  فهرست  می توانیم  را  مختلفی  تهدیدهای  و  فرصت ها  ضعف ها، 

نسبت به آن مالحظه خودش را داشته باشیم و حیف است که این فرصت، فرصتی 
که می تواند منجر به شکل گیری یک الگوی مناسب برای انقالب اسالمی ایران در 
عرصه ورود و بخش خصوصی، بخش مردمی در عرصه تعلیم و تربیت بشود با عجله 

و با نوعی از مسامحه و گاهی وقت ها تکرار اشتباهات بد بخواهد تداوم پیدا کند.

لیبرال ترین مکاتب، کاالی عمومی همچون آموزش و پرورش را به بخش 
از  را  و پرورش  لیبرال، آموزش  پیامبر مکتب  اند/  نکرده  واگذار  خصوصی 

خصوصی سازی استثنا می کند

از منظرا قتصاد آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت اساساً یک کاالی عمومی است و 
در برخی عرصه ها کاالی مشترک لیبرال ترین مکاتب اقتصادی هم کاالی عمومی 
پیامبر مکتب  اسمیت که  آدام  نمی کنند.  و  نکرده اند  واگذار  به بخش خصوصی  را 
لیبرالیسم و پدر علم اقتصاد مدرن هست در کتابش به نام ثروت ملل وقتی صحبت 
در  بازار  بخش  کارایی  بر  تأکید  و  بازار  بخش  اهمیت  خصوصی  بخش  اقتصاد  از 
تخصیص بهینه منابع می کند و آن را به عنوان پایه اصلی مکتبش معرفی می کند 
بخش  بازار  به  اینها  واگذاری  می گوید  که  می کند  ذکر  را  استثنائات  از  فهرستی 
خصوصی قطعاً خطا است یکی از آنها و مهم ترین آنها بخش آموزش و پرورش است 
این مربوط به سال 1۷۷۶ سپس جریانات تاریخی در اروپا و آمریکا مکاتب مختلف 
اگر در 15۰ سال گذشته  اقتصادی  لیبرالیزم  نئوکالسیک و عمده اش  و  کالسیک 
بکنیم مشارکت  نگاهی  را  پرورش  و  آموزش  اقتصاد  تاریخچه  یعنی  بکنیم  مروری 
بخش خصوصی و عمومی و دولتی هیچ گاه نشان نمی دهد که بخش خصوصی به 

تماماً عهده دار مسئله تعلیم و تربیت بشود.

ما لیبرال تر از لیبرال ها آموزش و پرورشمان را به بخش غیردولتی سپردیم
حتی بنده می خواهم منتقدانه عرض بکنم که به نحوی به نظر می رسد که ما تجربه 
سه دهه گذشته نشان می دهد که اتفاقاً در این زمینه لیبرال تراز لیبرال ها ما آموزش 

و پرورش خود را به بخش غیردولتی سپردیم.
وارد  معموالً  خصوصی  بخش  دارد.  را  خودش  خاص  ویژگی های  عمومی  کاالی 
قبل  از  می گذارد  حاکمیت  گردۀ  بر  را  هزینه هایی  حتماً  بشود  وارد  اگر  نمی شود 
حاکمیت برای خودش سودافزایی می کند بازار قطعاً در آن شکست می خورد مگر 
از حاکمیت تلقی  باز خروج  بازار بخواهد سازمان بدهد که  از  رفتاری را در خارج 

می شود.
سپردن کاالهای عمومی چه آنجایی که کاالی عمومی طبیعی است و چه آنجایی 
که کاالی عمومی قانونی است و چه کاالهای عمومی که حاکمیت اقتضا کرده است 
سپردن به بخش خصوصی از منظر اقتصاد سیاسی یعنی سپردن بخشی از حاکمیت 
به بیرون از حاکمیت این کاری است که علمای اقتصاد سیاسی غرب حتی مکتب 

لیبرال به آن بسیار بسیار حساس هستند.

شکست بازار در حوزه آموزش و پرورش، نقل محافل اقتصادی است
و  آموزش  که  عمومی  کاالهای  بخش  در  خصوصی  بخش  و  بازار  شکست  مقوله 
پرورش یکی از آنها است نقل محافل کتاب های درسی و مباحث اقتصادی است که 
تعامل بخش  این مواردی که عرض می کنم  اما همه  اینها نیست  به  نیازمند ورود 

کرده اند.  تعطیل  همیشه  ارزشی  ساختارهای  و  مدل ها  در  را  عمومی  و  خصوصی 
همین االن هم در کشورهای غربی ممکن است نقضی از این بنده که اول عرض 
بخش خصوصی  به  را  عمومی  کاالهای  نمی شوند  حاضر  حتی  لیبرال ها  که  کردم 
واگذار کنند ممکن است بفرمایید مدارس خصوصی فراوان است اما بحث از مدارس 
خصوصی در کشورهای غرب و تعاملی که دولت به آنها برقرار می کند تعریف خاص 

و منوط به شرایط خاص است که در ادامه خدمت شما عرض خواهم کرد.

مدل های بسیار متعددی برای این همکاری و مشارکت دیده می شود ما در 
ایران این مدل ها را معکوس استفاده کرده ایم بنده یکی از اینها را در اینجا 

عرض می کنم.
از مقوله غیرانتفاعی  انتفاع بخشی غیرانتفاعی  ما گذشته  بر  آنچه که در سه دهه 
برنامه  از  دولت  خرید  بحث  می شود  ذکر  که  عنوانی  غرب  در  که  حالی  در  است 
این وسط  و ظرفیت هایی است که بخش خصوصی فراهم می کند یعنی دولت در 

می خواهد خود را منتفع کند نه بخش خصوصی. بازی برعکس است.
یکی از آن شرایط بسیار مهم که ما نه فقط در بحث تعلیم و تربیت متأسفانه در هر 
نوع خصوصی سازی در کشور اتفاق افتاده این شرط رعایت شده است در حالی که 
ما در کالس ها در سطوح اولیه به بچه ها یاد می دهیم این است که کاالی عمومی 
حاکمیت  مناسب  عمق  حاکمیت  آن  که  شود  واگذار  بخش خصوصی  به  می تواند 

خود را دارد.

و  آموزش  حکمرانی  که  دهد  می  نشان  کشور  آموزش  های  صحنه  پشت 
پرورش عمق ندارد

از  از خروج  ناشی  امروزه  غیردولتی  و  غیرانتفاعی  مدارس  در عرصه  که  مصادیقی 
حاکمیت ناشی از عدم اجرای برنامه درسی ملی و برنامه های درسی غیررسمی و 
رسمی و انواع مسائل مالی و مسائل اقتصاد زیرزمینی به تعبیر ما اقتصاددان ها در 
مدارس غیردولتی کم نیست و ارزش های مالی که برخی نهادها و مراکز خصوصی 
آموزش و پرورش مثل مجموعه های کنکور و آموزش های تکمیلی آنها به خودشان 
اختصاص داده اند که بالغ برچند صد میلیارد هست نشان دهنده پشت صحنه های 
است. حکمرانی  پرورش  و  آموزش  عمق حکمرانی  عدم  از  ناشی  که  است  خاصی 
آموزش و پرورش عمق ندارد چون عمق ندارد هرگونه تعاملش با بخش خصوصی، 

قابل پیش بینی است.

از جمله کاالهای عمومی که معموالً در ادبیات کالسیک گفته می شود که به 
غیرخصوصی نمی شود واگذار کرد امنیت است.

پلیس هیچ وقت به غیرخصوصی واگذار نمی شود در دولت ها ولی االن شما مشاهده 
در  می خواهند  وقتی  آمریکا  امنیتی  و  اطالعاتی  نهادهای  از  بخش هایی  می کنید 
کشور عراق و افغانستان کار کنند کاماًل به بخش خصوصی واگذار می شود آمریکا 
5 سال پیش این کار را نمی توانست بکند چون عمق حکمرانی نداشت و االن عمق 
حکمرانی دارد و واگذار می کند و موفقیت های خاص خودش را هم دارد این شرط 

اساسی است.

اگر منظور، مشارکت صاحبان پول و سرمایه است، پس ننویسیم مشارکت 

مردم
صحبت از مشارکت های مردمی معموالً صحبت بسیار خوبی است که در مطلع این 
الیحه هم اسم برده شده ولی همدم نشده است. وقتی صحبت از مشارکت مردمی 
می کنیم آیا مشارکت مردمی یعنی واگذاری و خصوصی سازی؟ آیا صرفاً قلک دیدن 
مردم است؟ آیا صرفاً به بخش خاصی از مردم توجه داریم؟ کدام مردم؟ اگر بحث 
از مشارکت مردم است ما باید تمامی ذی نفعان آموزش و پرورش را باید در الیحه 
تعبیه کنیم. نحوه ورود و مشارکت آنها را اما اگر مدنظر ما اهالی خاص حوزه انتفاعی 
مشارکت  بنویسیم  مردم،  مشارکت  ننویسیم  پس  سرمایه،  و  پول  صاحبان  است؛ 

بخش خصوصی انتفاعی و الیحه آن را ببریم به مجلس.

در این الیحه زمینه برای حضور گروه های انتفاعی سیاسی، حزبی و فرقه ای 
فراهم شده است!

فرقه ای هم همیشه  انتفاعی گروه های سیاسی حزبی  اهالی  هر چند پشت صحنه 
حضور دارند در همین الیحه به نحوی نگارش شده که متأسفانه احتمال قریب به 
یقین آگاهانه و یا ناآگاهانه که فرصت را برای انواع بازی های انتفاعی غیراقتصادی 
انتفاعی های حزبی، انتفاعی های مذهبی اقلیت های دینی، سیاسی فراهم می کند اما 
معموالً در دنیا وقتی صحبت از ورود و مشارکت مردم یا بخش خصوصی می شود 
در دنیای اقتصادی غرب که ما می گوییم از اسالم دور هستید معموالً ورودبه بخش 
منافع  که  است  افزوده ای  ارزش  بر  مبتنی  کار  و  کسب  بخش  ورود  یا  کارآفرینی 
اجتماعی خود را در منافع خصوصی هم سومی داند اینجا است که بخش دولتی 
وارد بخشی از همکاری می شود که اساساً در این زمینه در الیحه هیچ موردی را 

نمی بینیم.

نظر  در  الزم  وزن  الیحه  این  در  ساز  مدرسه  خیران  و  واقفان  برای  وقتی 
گرفته نشده صحبت از مشارکت های مردمی، بیشتر یک شعار است

و  نخبگان  وقتی  خیر  مدرسه سازان  و  وقف  غیرانتفاعی،  فعالیت های  اهالی  ورود 
بازیگران حرفه ای حوزه تعلیم و تربیت که در این قبیل مشارکت ها که باید وزن الزم 
را داشته باشند باز در الیحه دیده نشده برای همین صحبت از مشارکت های مردمی 

بیشتر یک شعار است.

مشارکت های پنج گانه که باید در الیحه دیده شود
حتی وقتی به مشارکت بحث کشیده می شود متأسفانه گستره مشارکت ها هم در 
این الیحه به اندازه باید و شاید دیده نشده است یک نوع ضعف تئوریک از ناحیه 
ادبیات اقتصاد آموزش و پرورش در الیحه مشهود است. من یک فهرستی کردم از 
حداقل پنج نوع مشارکتی که می تواند شکل بگیرد و برای تک تک اینها الیحه باید 

پاسخگو باشد.
مشارکت های تام یا جزئی در مالکیت که الزاماً از مقوله داشتن مؤسس هم نیست 
آنجا  از  بکنید  را طراحی  برایش فضایی  و  فرابورس  و  ببرید  را  مثال مدارس  برای 
مردم بخشی یا جزئی از مالکیت را بتوانند اختصاص بدهند به خودشان چرا به این 

اصالً  فکر نشده.
مشارکت در فرایند تأمین مالی الزاماً باز هیأت مؤسس یا تأسیس نیست مشارکت ها 
به بحث پولی منتها نمی شود مشارکت در مدیریت و اجرا خیلی از نخبگان مردم و 
ذی نفعان بازیرگان اصلی حوزه تعلیم و تربیت در فرایند تصمیم گیری های خرد و 
کالن آموزش و پرورش مشارکت الزم را ندارند. مثاًل بخش صنعت ما این دو هفته 
پیش جلسه ای بود در حضور رؤسا و معاونین دانشگاه ها و معاون وزیر صنایع و معاون 
پژوهشی وزارت علوم بحث این بود که واقعاً وزارت صنایع نسبت به خروجی های 
در  دارند  مطالبه  و  مسئله  دارند  سؤال  آن  عام  مفهوم  به  تربیت  و  تعلیم  حوزه 
کشورهای پیشرفته به طور متوسط دانش آموز در دبیرستان هر یک سال که درس 
مشارکت  قبل  از  ما  تربیت  و  تعلیم  آیا  می رود  بهره وری اش  روی  می خواند %1۷ 

مسئولیت پذیری خاص خودش را تضمین کرده است.

نظارت:  در  مشارکت  و  تصمیم سازی  و  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  در  مشارکت 
اگر بحث از مشارکت مردم است ما باید در هر پنج الیه فضای الزم را تأمین کنیم.

ادامه دارد...
منبع: رجانیوز

رسانه های بیگانه ی فارسی زبان با برداشت های افراطی از فرهنگ غرب نه تنها به 
دنبال تحکیم ارزش های مشترک فرهنگی بشریت نیستند بلکه به عنوان میدان دار 
ارزش های غربی با زیر پا گذاردن هر اخالقی به نام محدودیت و سنت، نوع خاصی 
زندگی  سبک  و  فرهنگ  را  آن  می توان  که  می کنند  دنبال  را  زندگی  سبک  از 

شیطانی نام گذاری کرد.
 

از فرهنگ تعاریف متعددی  گروه فرهنگیاجتماعی برهان/ رضا عابدی گناباد؛  
این  از  بعضی  تعریف هستند.  از 25۰  متجاوز  آن ها  مجموع  که  است  ارائه شده 
تعاریف مفهوم عام و برخی دیگر مفهوم خاصی از این واژه را به دست می دهند؛ اما 
در نگرشی کلی، فرهنگ به معنی ادب، تربیت، دانش، علم و معرفت، آداب و رسوم 
و هنرها و سنت های مخصوص یک جامعه است که در طول سالیان دراز در وجود 

آن ها شکل گرفته و واژه ی انگلیسی معادل آن »Culture« است.
 

به عبارت دیگر، فرهنگ، حقیقت و هویت معنوی ملت هاست که ساختار کیفی 
او  مادری  و  کّمی  زندگی  که  گونه ای  به  می کند؛  مشخص  را  ملت  یک  زندگی 
تعریف فرهنگ اسالمی گفته اند فرهنگ اسالمی  قرار می دهد. در  تأثیر  را تحت 
مجموعه ای از اعتقادات و اصول اسالمی، آداب و رسوم، اخالق و ارزش ها و قوانین 
است که از وحی سرچشمه گرفته شده است. در هر فرهنگ و جامعه ای، اصول 
خاصی به عنوان هنجار و فرهنگ آن ملت مطرح شده است که ممکن است در 
فرهنگ و جامعه ای دیگر ضدفرهنگ تلقی شود؛ اما در این بین برخی از اصول 

فرهنگی جهان شمول هستند.

بارها به عنوان  برای مثال، صداقت و احترام به پدر و مادر در تمامی فرهنگ ها 
نظر  در  نامطلوب  امری  طالق  فرهنگ ها  تمامی  در  است.  شده  ستایش  ارزش 
گرفته می شود. طالق، چه در نگرش های اسالمی و چه در نگرش های غربی، امری 
تهدیدکننده برای ثبات روانی جامعه در نظر گرفته می شود. با مد نظر قرار دادن 
اشتراک ها و تفاوت های فرهنگی مورد اشاره، در بحث تفاوت ها، شاید کار چندانی 
جز مد نظر قرار دادن این تفاوت ها در برخورد با فرهنگ های دیگر، نتوان انجام 
داد؛ اما در بُعد تقویت ارزش های مشترک میان ملت ها، به ویژه اصول اخالقی و 

فرهنگی مشترک، می توان کارهای زیادی انجام داد.

 
در این بُعد، رسانه نقش تعیین کننده ای را بر عهده دارد. رسانه ها می توانند با تقویت 
میراث مشترک فرهنگی و تمدنی بشریت به گسترش پیوندهای جهان شمول میان 
افراد و اعضای جامعه ی جهانی همت گمارند. شاید اگر جامعه ی بین الملل و این 
رسانه ها، به جای اصرار بر اصول غیرمشترکی چون اعالمیه ی حقوق بشر که بیشتر 
برگرفته از منافع سیاسی و هویت فرهنگی تمدن باختر است، بر اصول مشترک 
میراث فرهنگی بشری چون حمایت از تحکیم بنیان های خانواده تأکید می ورزید، 

اوضاع و احوال انسان قرن 21 از این بهتر بود.
 

شوربختانه رسانه های غربی و حاکمان این کشورها، به علت نگاه و برداشت های 
سلطه گرایانه از فرهنگ، هیچ گاه به دنبال رسیدن به زبان مشترک نیستند. در 
نگاه این گروه، تبدیل فرهنگ به صنعتی اقتصادی و آنچه سبک زندگِی مبتنی 
بر مصرف گرایی خوانده می شود هدف قرار داده شده است. در این نگاه، فرهنگ 
ابزار رسیدن به سلطه ی اقتصادی و پر کردن جیب کارتل های چندملیتی است. 
با عنایت به این راهبرد کالن در مورد جوامع بشری، حال باید دید که رسانه های 
وابسته به این نگرش سودمحور برای کشور ما چه راهبردی را اتخاذ کرده اند؟ به 
راستی فرهنگ تبلیغی این رسانه ها به دنبال رسیدن به زبان مشترک بشری است 

یا به دنبال نهادینه کردن سلطه ی فرهنگی و اقتصادی در جامعه ی ایران؟
 

فارسی زبان  بیگانه ی  رسانه های  در  فعال  برنامه سازان  حکایت  نگارنده،  باور  به 
حکایت غم باری است. در ارزیابی کلی برنامه های این رسانه ها باید اعتراف کرد که 
آنان با برداشت های افراطی از فرهنگ غرب به دنبال تحکیم ارزش های مشترک 
فرهنگی بشریت نیستند. در نگاه این رسانه ها نوعی از فرهنگ تبلیغ می شود که 
حتی بسیاری از رسانه های غرب در انعکاس آن بیم دارند. از منظر این شبکه ها، 
هر آنچه برای انسان شادی و آزادی بی قید و شرط را فراهم کند اصل است. در 
این رهیافت، با نگرشی افراطی به مفاهیم مکتب لیبرالیسِم فایده گرا، بی قیدی و 
این نوع نگاه را می توان در  اعتالی مادی در زندگی هدف قرار داده شده است. 

تمامی رسانه های ماهواره ای فارسی زبان مشاهده کرد.
 

ایرانی )حتی  با فرهنگ  از موارد، که هیچ گونه همراهی  این نگرش بسیاری  در 

دوره ی پیش از اسالم( ندارند، به نام بخشی از هویت تاریخی جامعه ی ایرانی جعل 
و به خورد مخاطب داده می شود. اعجاب آور آنکه در پاره ای از موارد، برای آن سند 
هم جعل می شود. نکته ی تأسف بار آنکه گردانندگان این گونه رسانه ها چنان در 
سرسپردگی و وادادگی در برابر فرهنگ غرب پیش می روند که فتحعلی آخوندزاده 

و احمد کسروی هم در مقابل آن ها کم می آورند!
 

برای مثال، وقتی بی بی سی فارسی با افتخار از کارخانه ی آبجوسازی باراک اوباما 
به  احترام  آنچه  برای  عمومی،  افکار  به  آمریکا  رئیس جمهور  مخصوص  شراب  و 
وادادگی  به عمق  تهیه می کند،  اطالعات می خواند، گزارشی مفصل  آزاد  گردش 
گردانندگان انگلیسی شده، اما به ظاهر ایرانی این شبکه پی خواهیم برد. این تجلی 
از دمکراسی و گردش آزاد اطالعات در حالی است که در همین رسانه ها در موارد 
به ویژه  این رسانه ها،  نادیده گرفته می شود. در  آزاد اطالعات  بی شماری گردش 
آنجا که پای منافع راهبردی غرب در میان باشد، سانسور و تحریف به امری عادی 

بدل شده است.

ملی گرایی  قالب  در  را  ترانه هایی  بارها  رسانه ها  این  به  نزدیک  برخی خوانندگان 
و فرهنگ و تاریخ ایران ارائه کرده اند که در ظاهر و باطن کم ترین نزدیکی را به 
فرهنگ چند هزار ساله ی این کشور ندارند. حال باید پرسید به راستی در کجای 
تاریخی  کتب  کجای  در  اینکه  یا  است  شده  تلقی  ارزش  زن  برهنگی  شاهنامه 
مربوط به دوره ی پیش از اسالم بی عفتی و روابط آزاد پیش از ازدواج مورد تأکید 

قرار گرفته است؟
 

کدام  اساس  بر  و  علت  چه  به  که  پرسید  شبکه ها  گونه  این  گردانندگان  از  باید 
ارزش خبری مسئله ی فرمول شراب رئیس جمهور آمریکا یا بحث تظاهرات چند 
همجنس گرا برای مخاطب ایرانی به این شکل پررنگ در این رسانه ها مورد توجه 
قرار می گیرند؟ آیا در پشت پرده، بی قیدی و وارد کردن هرزگی به جامعه ی ایران 
بی قیدی  ترویج  در  رویه  وحدت  نوعی  علت  چه  به  راستی  به  نمی شود؟  دنبال 
فرهنگی در تمامی این شبکه های مدعی ایرانی گرایی، که در ظاهر خود را در پیش 

چشمان من و شما در تضاد با هم تعریف می کنند، دیده می شود؟
 

با  فارسی«  »بی بی سی  و  »من وتو«  چون  رسانه هایی  نگارنده،  باور  به 
به  روزها  این  که  کرده اند  کاری  لیبرالیسم،  از  افراطی  نگاه  این  ترویج 
راحتی می توان ادعا کرد آن ها نه تنها ارزش های سبک زندگی اسالمی، 
آشکار  گونه ای  به  را  غربی  لیبرالیسم  پذیرش  مورد  اخالقی  اصول  بلکه 
نقض می کنند. در نگاهی تاریخی، درمی یابیم که این برداشت های افراط آمیز و 
تحریف شده از فرهنگ غرب، پس از مشروطه، بسیاری از غرب زدگان وطنی ایران 

را اسیر خود کرده است. به باور برخی جامعه شناسان، غرب زدگان ما در عمل نه 
اسالمی عمل می کنند و نه غربی. در این نگاه، انسان محوری افراطی و بی قیدی 
تنها چیزی است که این افراد و رسانه هایشان برای جوانان و خانواده های ایرانی 

به ارمغان می آورند.
 

نگاه در رسانه هایی چون »من و تو«، که سرگرمی  این  بُعد رسانه ای حاکمیت  در 
را هدف برنامه های خود برای مخاطب ایرانی قرار داده اند، به وضوح نمایان است. 
برای مثال، همان گونه که می دانیم، عفت و پاکدامنی در تمامی فرهنگ ها امری 
حوادث  و  عفت  »من وتو«  گردانندگان  نظر  مورد  فرهنگ  در  اما  است؛  ستودنی 
نامبارکی چون طالق چندان مهم نیست، چرا که آنچه مهم است شادی من است. 
در این نگاه کودکان طالق و مشکالت ناشی از آن با رابطه ی مشروع و نامشروع 

دیگر قابل حل است!
 

با افرادی  اگر بخواهیم موشکافانه و جامعه شناسانه به قضیه نگاه کنیم، امروز ما 
این رسانه ها مواجه هستیم که کم ترین  ارزش های غربی در  به عنوان میدان دار 
اعتقادی به معدود اصول اخالقی متفکران مکتب لیبرالیسم اولیه ندارند. در این 
نگاه با زیر پا گذاردن هر اخالقی به نام محدودیت و سنت، نوع خاصی از سبک 
زندگی دنبال می شود که می توان آن را فرهنگ و سبک زندگی شیطانی نام گذاری 

کرد.)*(
 

* رضا عابدی گناباد، دانشجوی دکترای علوم سیاسی/اندیشکده برهان

تغییر در سبک زندگی پس از تغییر در باورها

اجرای خشن ترین سیاست های اقتصاد سرمایه داری در دولت تدبیر و امید/
هشدار دکتر پیغامی درباره خصوصی سازی آموزش و 
پرورش توسط دولت/ لیبرال ترین مکاتب، این کاالی 

عمومی را به بخش خصوصی واگذار نکرده اند
قسمت اول

وقتی متن بروشورهای تبلیغاتی کاندید های نمایندگی دوره های قبلی را به یاد 
می یاوریم. یا سری به آرشیو سایتهای خبری استان بزنیم و مروری بر فعالیتها 
مجلس  نماینده  که  شود  می  مطرح  سوال  بزنیم...این  استان  نمایندگان  اخبار  و 
در استان چه کاره است؟یا چه کاره نیست؟! تاسیس دانشکده ،تاسیس دانشگاه، 
  MRI تاسیس کارخانه ،راه اندازی تولیدی، تجهیز بیمارستان، راه اندازی و نصب
یا CT scan، عمل جراحی قلب باز)!!(، ساخت و راه اندازی بیمارستان، لوله کشی 
آب ،گاز، برق کشی ،جاده کشی، پل سازی، سد سازی.... آیا نماینده مجلس کار 
افرین است؟ ایا ریئس دانشگاه مهندسی است؟ آیا کارشناس سیاسی است؟ آیا 
کارشناس اجتماعی است؟آیا فقیه و مجتهد است؟آیا تولید کننده است؟ آیا تاجر 
است؟ ایا ریئس دانشگاه علوم پزشکی است؟آیا مدیر اموزش و پرورش است؟ آیا 

شهردار است؟ آیا ریئس بانک است؟ ایا ریئس بیمارستان است؟......

در استان ما نمایندگی چگونه تعریف شده است که می توان در طی چهارسال از 
تاسیس دانشگاه و کارخانه و رشته دانشگاهی گرفته تا احداث سد و جاده و پل را 
می تواند به خود نسبت بدهد؟ با این اوصاف آیا نماینده مجلس از نظر عملکردی  
یک کاتالیزور قوی برای انجام همه این پروژه های عمرانی است؟ آیا یک بازیکن 
آزاد است که می تواند در میدان بروکراسی پیچیده کشور وارد شود و با نفوذ در 
ساختار عریض و طویل و کند بروکراسی و اجرایی دولتی کشور فرایند انجام پروژه 
ها را تسریع کند؟ آیا رابین هودی است که به منابع درامد و ثروت و خزاین نفتی 
خود را می رساند و در غالب ساخت و فعالیتهای عمرانی و اموزشی آن منابع را به 

مردم محروم منطقه خود می رساند؟

چیست؟  مجلس  نمایندگی  وظایف  شرح  پرسید  باید  ابهامات  این  به  پاسخ  در 
مکانیسم عمل و مسیر نماینده ها از نیازها و درخواست مردمی و رصد منطقه و 
منافع ملی و مصالح کشوری تا رسیدن به قانون مورد نیاز چیست؟ و از همه مهمتر 
ایشان  از  شده  منعکس  اخبار  و  فعالیتها  تبلیغاتی  لیست  همان  شهادت  به  چرا 

خبری از قانون گذاری نیست؟

به جای لیست فعالیتهای عمرانی  باید استدالل آورده شود که چرا و کدام قانون 
را به تصویب رساندن؟ چرا و چه ردیف بودجه ای ایجاد کردند؟ به تصویب کدام 
به کدام سیاست  ندادن؟  به کدام قوانین رای  قوانین کمک کردن و رای دادن؟ 
کالن و خرد اجرایی کشور نقد کردن و پیگیری کردند؟ چرا و دالیل کارشناسی 
منابع  چه  از  فعالیتها  این  برای  بوده؟  چه  مجلس  در  کارها  این  همه  برای  انها 
؟  زدند  محک  را  خود  نظر  عیاری  و  معیار  چه  با  و  کردن  استفاده  کارشناسی 
وامدار چه مکتب و چارچوب و اصول نظری بودند؟ نطریه مورد قبول اقتصاد شان 

چیست؟ در فرهنگ؟ در سیاست؟

چگونه بدون دانستن اینکه فرایند قانون گذاری در مجلس چگونه و چه ملزوماتی 
دارد پذیرش و کاندیداتوری آن همگانی است؟ چه زمانی این شفافیت و اطالعات 
تا آمادگی برای نمایندگی بصورت حرفه ای و  الزم در اختیار عموم قرار میگرد 
دراز مدت و پله پله قابل اکتساب باشد نه بصورت ذوقی) یا همان حمالت احساس 
تکلیف ناگهانی( ؟ چگونه این احساس های تکلیف ناگهانی و بر اساس چه منطقی 
در استان ما ظهور و بروز می کنند ؟ اصرار یا تملق اطرافیان؟ شان و شوکت و 

پست و مقام؟ نام و آوازه؟ جریانی عاطفی از احساس ناعدالتی و مفید بودن ؟

چگونه بدون ایجاد و داشتن نظام موضوعات و مسائل و بدون گذاشتن وقت مناسب 
برای این مهم ، بصورت ناگهانی از یک حوزه محدود و تخصصی چه در دانشگاه چه 
در جامعه. مثال رشته ای دانشگاهی یا اداری به عرصه قانون گذاری ورود میکنند 
از کاندیدهای هر دوره مجلس چند مطلب و مقاله و کتاب تخصصی  از کدام  ؟ 
حاصل از بررسی مشکالت خاص و عام استان پیدا می کنیم؟ برای مثل به عبارت 
کلیشه ای« برای حل معضل بیکاری چه برنامه ای دارید« توجه کنیم. عبارتی که 
در زمان تبلیغات  انتخابات  زیاد شنیده می شود) البته چه انتخابات فرقی نمی 
کند :چه رییس جمهوری چه مجلس !( حال این حل معضل بیکاری در چه سطح 
و الیه ای به نمایندگان مجلس ربط پیدا میکند ؟ همان نماینده ای که تاسیس 
دانشکده و بیمارستان و سد سازی را در کارنامه تبلیغالتی فعالیتهای خود دارد، 
در چه سطحی این حل معضل را برای خود تعریف میکند؟ ایا از وقت و موقعیت 
و سواد و دانش عمدا دانشگاهی خود برای رسیدن به قانونی اثر گزار در فضای 
کسب و کار و نظام بانکداری و هدایت منابع به سمت تولید و مهار واردات خرج 
می کند یا برای کاتالیزور شدن برای راه اندازی و تاسیس پروژه های نیمه کاره و 
تصویب ساخت و راه اندازی )که به چه بهتر به عمر نمایندگی ایشان نیز افتتاح ان 
قد بدهد( و ایجاد لیست و رزومه کاری پربارتر و صد البته که برای مردم نیز این 
سبک فعالیت نماینده منتخبشان بسیار ملموس تر و قابل دیدتر و دل نشین تر 

است و بخت تکرار موفقیت کسب رای بیشتر می شود.

اگر وظیفه نماینده ها تصویب و پیگیری و تسریع احداث جاده و سد و بیمارستان 
و کارخانه و ... در منطقه است پس وظیفه وزارت و ادراه راه و ترابری در استان 
پزشکی  علوم  دانشگاه  وظیفه  چیست؟  جهادکشاورزی  سازمان  وظیفه  چیست؟ 
چیست؟ وظیفه بانک های استانی چیست؟ وظیفه مسکن و شهرسازی چیست؟ 

وظیفه شهرداری چیست؟

و  ها  سازمان  به  فشار  برای  بودن  ازاد  بازیکن  و  بودن  کاتالیزور  ماهیت  ایا   
یا  اعتماد  رای  برای  وزیر)  و  ها  وزارتخانه  بر  فشار  و  مدیران(  ارگانهای)تغییر 
استیضاح( تحریفی و تقلیلی از وظایف نمایندگی آن هم در طراز نماینده مجلس 
انقالب اسالمی نیست؟ بر فرض سعی بر قانون نویسی نیز داشته باشند آیا قانون 
فرقی  نباید  کشورها  سایر  سکوالر  مجالس  با  اسالمی  انقالب  مجلس  در  گذاری 
داشته باشد؟ یا باید از قوانین شرع مقدس برای تولید قوانین استفاده کند نه فقط 
برای تایید و امضا! که در نبود این مهم مجلس نیز با عرفی کردن قوانین و ترجمه 
ساخت   ، سومی  جهان  مدرنیزاسیون  و  توسعه  ای  ترجمه  های  نسخه  و  قوانین 
جامعه مدنی و سکوالر جهان سومی را تسریع میکند.و کاندیدهای نمایندگی چه 
مقدار براین اصول حساسیت دارند و برای دستیابی به این مهم،یعنی استفاده از 

اسالم و شرع مقدس در مقام تولید قوانین کسب مشاوره و چاره جویی و و مهارت 
تالش  کرده اند؟

جهان امروز جهان نمایش و ارایه است.جهان انتشار است. ابزار های مختلفی برای 
یافته های و  نمایندگی  اظهار نظر و تحلیل موحود است.کاندیدهای  ارایه و  این 
راه حل های خود را در مقام کاندید قانون گذاری و نمایندگی در کدام رسانه و 
تریبون ارایه کرده اند؟ به ارتباط ضعیف شبکه هامون و نماینده های فعلی و ادوار 
گذشته دقت کنیم. به انعکاس یکطرفه و خبری و نه تحلیلی سایت های خبری و 
سایر صفحات کاندیدها نماینده ها دقت کنیم. مطبوعات مکتوب نیز به همچنین.

کاندیدهای محترم یافته های خود را چه زمانی در معرض نقد و انتقاد و بررسی 
عوام و خواص گذاشته اند؟آیا سخنرانی های یکساعته در زمان تبلیغات انتخابات 
کافی است؟ ایا کلی گویی و شعار دادن کافی است؟ آیا نام و نشان و شهرت و 
سمت اداری و دانشگاهی کافی است؟ ایا در کیفیت مدیریت و سوابق   قابل بحث 
نیست ؟ آیا داشتن رزومه کافی است؟ ایا وزن کشی نمایندگان محلی با فامیل و 

طایفه کافی است؟ با تعداد حامیان نسبی و انتصابی؟

متاسفانه واقعیت امر بگونه است که باید برای رد مسایل فوق و پاسخ هایی شفاف 
و قانع کنده مهیا شود تا بتوان بلوغ و گذر از این قرائت خاص و خام از نمایدنگی 
به مجلسی در طراز  برای دستیابی  و  باشیم  استان و کشور شاهد  را در  مجلس 
انقالب اسالمی قدمی برداشته باشیم. دوران کلی گویی و شعار بسر آمده است.. 
حتی دوران وزن کشی لیست خدمات  وفعالیتهای توسعه مدار مادی نیز بسر آمده. 
مسیر برای نمایندگی مجلس شوراس اسالمی در افق تمدن نوین اسالمی بعنوان 
راه سوم بشریت )نه شرقی و نه غربی( برای سعادت دنیا واخرت در چارچوب الگوی 
اسالمی ایرانی پیشرفت انچنان باید تعریف شود که فقط افراد عالم به اثار متاخر 
بند بند قوانین مصوب و قانون گذاری های خود و تبعات دنیوی)در هر سه حوزه 
اقتصادی و فرهنگی و سیاسی( و اخروی برای جامعه اسالمی جرات ورود و قبول 

این مسئولیتت را به خود بدهند.

وظایف  و  اجرایی  حوزه  با  آن  مرز  و  مجلس  نمایندگی  مختصات  باید  همچنین 
ارگانها و نهادهای مرتبط با مشکالت هر منطقه باید کامال شفاف و روشن باشد 
»راه  و  »تاسیس«  کلمات  از  کشکولی  بجای  تبلیغالتی  بروشورهای  که  روزی   .
اندازی« و »ایجاد« در حوزه های اقتصادی و توسعه محور باشند،  از تحلیل ها 
و یافته ها و استدالل برای تالش برای رسدن به قوانین حمایتی در نظر گرفته 
شده برای نظام موضوعات منطقه و حل ریشه ای مشکالت در سطح کالن و خرد 
پر شوند که در این صورت ما به بروشور نیاز نداریم بلکه به کتابچه های تحلیلی 
تبلیغاتی نیاز خواهیم داشت و همچنین نه به عکس کاندیدها که به متن مکتوب 
و دقیق رای و استدالل و یافته های آنها برای قضاوت همگانی و امکان  انتخاب 
بهترین تحلیل ها و یافته ها و راه حل ها و پیشنهاد های قانونی مبتنی بر  شرع 
مقدس نیاز خواهیم داشت. آن زمان می توان شواهدی باشد که نمایندگی مجلس 

در طراز انقالب اسالمی در مسیر درست و متکامل قرار گرفته است.
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کاتالیزور توسعه یا قانون گذار پیشرفت؟
نگاهی به قرایت تقلیلی از نمایندگی مجلس در استان

بوده است.  اخیر  در قرن های  از مسلمانان خصوصاً  بسیاری  »وحدت«، دغدغه ی 
در  عادی.  مردم  حتی  و  خیرخواهشان  سیاستمداران  مصلحانشان،  متفکرانشان، 
از  پرسیده اند  و  گفته اند  و  نوشته اند  آرزوهایشان  و  خطابه هایشان  کتاب هایشان، 
و  بروجردی ها  تا  شلتوت ها  و  سیدجمال ها  از  اسالم.  امت  وحدت  رازهای  و  رمز 
کاشانی ها؛ اما شاید نتوانستند آنطور که باید جسم های خواب زده را از یک خواب 
طوالنی بیدار کنند. انقالب امام خمینی رحمة اهلل علیه اما نور امیدی بود پرفروغ در 
سیاهی یأس امت. مردی »برخاسته« بود تا خود را به حرف ها و شعارها و کتاب ها 
قانع نکرده باشد. او با اتکا و اعتماد بر دست قدرت الهی؛ انقالبش را انقالب برای 

همه ی مسلمان ها و مستضعفان عالم معرفی نمود.

پس از امام، آنکه متعهد به قراِر این عهد شد، خود از پیشگام ترین »قیام کنندگان« 
برای وحدت قوم نبوی بود. از همان »ایرانشهر«، که قرار بود »تبعیدگاه« او در 
مبارزه ی  »بزرگان  کرد:  »جمع«  را  شیعه  و  سنی  باشد،  پهلوی  طاغوت  دوران 
اسالمی  جمهوری  و  اسالمی  حکومت  از  خبری  هنوز  که    روز  آن  در  انقالبی 
نبود  در جهت وحدت شیعه و سنی تالش می کردند. من خودم در بلوچستان 
بگیرد؛  انجام  ما  سوی  از  تالشی  بگذارند  نمی خواستند  دستگاه ها  بودم...  تبعید 
شیعه  اتحاد  از  نشانه ای  یک  که  کنیم  کاری  بیائید  گفتیم  ما  حال  عین  در  اما 
این مسئله ی هفته ی وحدت  والدت  بدهیم؛ که  این شهر نشان  را در  و سنی 
نبی اکرم در دوازدهم ربیع االول به روایت اهل سنت، و در هفدهم ربیع االول به 
روایت شیعه  آن روز به ذهن ما رسید و در ایرانشهر آن را عمل کردیم؛ یعنی 
از دوازدهم تا هفدهم جشن گرفتیم. این یک فکر عمیقی بوده است، مال امروز و 

دیروز نیست.«)25/۰۷/13۹۰(

آن فکر ابتدایی، به دوران مبارزه محدود نشد و با پیروزی انقالب اسالمی وحدت 
انقالب، سال به سال  امام و همت اصحاب  ادامه یافت. »هفته وحدت« به اشاره 
پررونق تر و ریشه دارتر شد. اهل سنت نیز به امر امام و حکم قانون، همچون سایر 
حاکم  روستاهایشان  و  شهرها  سرنوشت  بر  خود  و  گرفتند  مجلس  کرسی  مردم 
شدند. جنگ هم که آمد، خیلی هایشان با بعثیان دروغگو که ادعای تسنن داشتند 
سینه به سینه پیکار کردند: »من در سال 5۹، اوائل جنگ تحمیلی، سرتاسر این 
استان ]کرمانشاه[ را رفتم و از نزدیک دیدم. در گیالنغرب و اسالم آباد که مردم 
شیعه هستند، در پاوه و اورامانات که مردم سنی هستند... همه جا مردم در حال 

دفاع، در حال اظهار ارادت به نظام جمهوری اسالمی بودند...«)2۰/۰۷/13۹۰(
 

حتی، »آن وقتی که شوروی ها آمدند و وارد افغانستان شدند، همه ی این دولت های 
امام  کردند.  سکوت  گوناگون  مالحظات  با  بودند،  منطقه  این  در  که  مسلمانی 
رحمة اهلل علیه صریح پیغام داد به شوروی ها که: باید شما از افغانستان خارج شوید. 
من خودم در یک مجمع بین المللی بزرگ حضور داشتم  که آنجا غیرمتعهدها 
و تعداد زیادی از کشورهای اسالمی هم بودند  شاهد بودم که هیچ کدام از آنها 

اسمی از ورود شوروی به افغانستان نیاوردند و فقط من آنجا در نطقم شدیداً حمله 
کردم؛ چون در آنجا یک عده ای چپ ها و دولت های سوسیالیست و طرفدار شوروی 
بودند، به مالحظه ی آنها هیچ کدام از کشورهای اسالمی، کلمه ای حرف نزدند؛ فقط 
ما گفتیم؛ ما آنجا هم به امریکا حمله کردیم، هم به شوروی حمله کردیم؛ بدون 

تفاوت.«)25/1۰/13۸5(

تازه ای بود. کشوری که پرچمدار اسالم شده است، عماًل و نه در شعار  پدیده ی 
نکرده  مذهبی«  اختالف  محدودیت   »اسیر  را  خود  و  می خواند  فرا  »وحدت«  به 
نکردیم؛  و  نمی کنیم؛  مقابل  به مذهب طرف  نگاه  از مظلوم  بود. »ما در حمایت 
لبنان  در  شیعه  مقاومت  با  که  را  رفتاری  همان  امام  بود.  این  بزرگوار  امام  خّط 

هیچ  بدون  داشت؛  ]هم[  فلسطین  در  سّنی  مقاومت  با  را  رفتار  همان  داشت، 
تفاوتی.«)2۶/۰5/13۹۴( همین صراحت و عمل صادقانه خیلی ها را بی تاب کرد. 
همان ها که تا وحدت »شعار« بود، ترسی نداشتند و حاال که یک »عمل« شده 
بود هراسناک شده بودند و همان ها به نام »سنی« و یا به نام »شیعه« و البته در 
لوای فریب پیشگان انگلیسی و آمریکایی شان طبل جدایی نواختند: »خیلی از این 
مردم بیچاره ی بی خبِر سلفی و وّهابی که بوسیله ی دالرهای نفتی تغذیه می شوند 
تا بروند در اینجا و آنجا عمل های تروریستی انجام بدهند... آن مرد شیعی هم که 
می رود به مقدسات اهل سنت اهانت می کند و دشنام می دهد، او هم مزدور دشمن 
است... خیلی هاشان نمی فهمند و این مایه ی تأسف است که چرا نمی فهمند. امروز 
این جماعت وّهابی و سلفی، شیعه را کافر می داند؛ سنی محب اهل بیت را هم 
کافر می داند... مردم سنی شافعی در شمال آفریقا، یا مالکی در کشورهای آفریقائی 
مرکزی کافرند؛ چرا؟ چون به مرقد حسین بن علی در قاهره احترام می گذارند و 
این ها کافرند!  این جهت  به  مسجد رأس الحسین را مورد تقدیس قرار می دهند؛ 

شیعه که کافر است... این فکر، چه فکری است؟«)22/۰2/13۸۸(

که  روز  آن  ایستاده.  و  مستحکمند  عهد خود  بر  هنوز  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
جواز پخش اذان اهل سنت در کردستان به حکم ایشان گشوده شد و توهین به  
مقدسات مذاهب را تحریم کردند، همگان فهمیدند که »حقیقت« ی وجود دارد 
که تابش پرتو آشکار آن از دیده هیچ چشم بینایی پنهان نمی ماند. حقیقتی که 
خون شوشتری ها  و جنگی زهی ها را به ودیعه و امانت سپرده است تا ضمانتی باشد 
برای تحقق کامل آن آرزوی »رو به تکامل«)2۴/۰2/13۹2(. »مذاهب اسالمی باید 
دست در دست هم، برادروار در جهت اهداف و آرمان های بلند اسالمی به کمک 
را  گوناگون  پیروان مذاهب  بتواند  است که  بسته  امید  هم حرکت کنند. دشمن 
و خباثت آمیز  خائنانه  نقشه ی  این  تسلیم  نباید  بدهد. هیچ کس  قرار  مقابل هم 
دشمن بشود... . برای همین است که من اعالم کردم، باز هم تأکید می کنم: خط 
قرمز از نظر نظام اسالمی و از نظر ما، عبارت است از اهانت به مقدسات یکدیگر. 
آن کسانی که نادانسته، از روی غفلت، گاهی از روی تعصب های کور و بی جا، چه 
سنی و چه شیعه، به مقدسات یکدیگر توهین می کنند، نمی فهمند چه می کنند. 
بهترین وسیله برای دشمن همین ها هستند؛ بهترین ابزار در دست دشمن همین ها 

هستند؛ این خط قرمز است.«)2۹/۰2/13۸۸(

ایرانشهر تا غزه جبهه انقالب اسالمی به دنبال »انسجام  از  و این گونه است که  
اسالمی« است تا فریاد یک امت یگانه شود و زمینه ای شود برای ظهور اتفاق هایی 

که چشمی ندیده و بر قلوب مومنان آرزویش دائم خطور می کند.

گزارش تحلیلی نشریه ی خط حزب اهلل )شماره ی سیزدهم(

روایتی از چهار دهه تالش حضرت آیت اهلل خامنه ای برای وحدت مذاهب در گستره جهان اسالم؛

از ایرانشهر تا غزه و لبنان

معرفی کتاب


