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محمدحسن صادق پور

دانشجوی بسیجی توجیه گر نیست

یکی از عبارات مشـهور ترجیع بند درس های قرآنی حاج آقا محسـن قرائتی 
)ایده ا...( که حتما شنیده اید این عبارت است که در نظام جمهوری اسالمی 
ایران »تضعیف، خیانت اسـت / توجیه حماقت اسـت / تکمیل رسالت است«. 
چه قدر عبارت درسـت و دل نشـینی اسـت. اصال این عبارت را باید سـردِر 
»مانیفست جنبش دانشجویی« با طال حکاکی کرد. نسبت جنبش دانشجویی 
با سـه واژه ی »تضعیف، توجیه و تکمیل« یکی از مهم ترین شـاخص های 

تعیین سالمت جنبش دانشجویی است.
به نسـبتی که دانشـجوِی مسـلمان، آنچه از بی عدالتی در جامعه را می بیند 
به دور از وابسـتگی های سیاسـی و شـخصی و... بتواند آن را فریاد بکشـد و 
چونان موذِن مسـجد به گوش امت برسـاند می توان به سـالمت آن امیدوار 
بود. و بالعکس هرچه نسبت به ظلم بی تفاوت باشد و حضور زالوصفتانی که 
بر پیکر انقالب چسبیده اند، خونش را به جوش نیاورد، می توان گفت کمیت 

سالمت  این جنبش دارد می لنگد. 
حتما دیده اید این روزها در شـبکه های مجازی پیامی دسـت به دسـت می 
شـود حـاوی عتاب به حزب اللهی ها با این مضمـون که »چرا فکر می کنید 
شهدا فقط درباره توافق هسته ای یا مثال بدحجابی جوانان حساسیت دارند؟! 
چرا -به زعم شما  منظورشان ما هستیم!- شهدا پیامی در خصوص دزدی و 
ارتشاء و اختالس برای ما نمی آورند؟!!« از کنایه آمیز بودن این دست نوشته 
جـات کـه غیرت ما را هـدف گرفته اند اگر بگذریم؛ شـاید اگر عینک انصاف 
بـه چشـم بزنیم، از همین رهگذر بتوانیم نسـبت به ضعـف خودمان در توجیه 
ناکارآمـدی هـای موجـود در کشـور تلنگری هـم بزنیم. آری شـهدا پیام آور 
عزت و استکبارسـتیزی و »قدم نزدن ایران انقالبی با فالن نماینده شـیطان 
بزرگ« یا »دسـت دوسـتی ندادن با روباه پیر« یا »پایداری مقابل ذلت توافق 
بد« هسـتند، اما این ها همه ی پیام شـهدا نیست! گستره فساد ستیزی شهدا 
محدود به فساد مستکبرین عالم یا مفاسد فرهنگی مستحدثه نیست؛ فساد در 
هر مرتبه و مقام و سـطحی در جمهوری اسـالمی باشد، نسِل جواِن پیرِو خِط 
شهدا باید آن را برنتابد. خواه از فالن آقا زاده باشد و خواه از نهادی باشد که 

در رسیدگی به ظلم دچار ناکارآمدی است.
اتفاقا به عقبه جنبش دانشـجویی ایران خصوصا در سـال های اخیر که نگاه 
می کنیم، برجستگی هایی را که مشاهده می کنیم غالبا ناشی از فریاد نسبت 
بی عدالتی بوده اسـت. در قضیه دانشـگاه آزاد، در ماجرای اعتراض به پرونده 
فالن آقازاده، در حمایت از نظام مقابل ظلمی که از سوی فتنه گران در سال 
88 نسـبت به آن روا داشـته شـد و... .شـاه کلید همه این نقاط عطف، فریاد 

نسـبت به فسـاد، ظلم و استعالطلبی و سهم خواهی گروه یا افرادی خاص از 
ثمره ی خون شهدا بوده است.

مـرام فریاد کشـیدن بی عدالتی -َجهَر بِالسـوِء ِمَن القـوِل ااِل َمن ُظلَِم- جزو 
ذاتیات جنبش دانشـجویی اسـت که هرقدر از آن فاصله بگیرد، از هویت خود 
دور شـده اسـت. حال خواه نام این فریاد را عده ای »رادیکالیسـم« و »چپ 

گرایی« بگذارند یا عده ای آن را »بی کله گی« و »تن خارگی« بنامند.
و اما بعد؛

پنجاه وهفت عزم نموده تا روزی که هست، نشریه ای بی خاصیت نباشد. نه 
توجیه گر وضع موجود باشد و نه تضعیف کننده نظام برخاسته از خوِن شهدا؛ 
راه رفتن روی مرزی این چنین البته کاری دشوار است و هزینه هم دارد، چه 
آن کـه مـی بینیم و می بینید نشـریات مکتوب و مجازی عصر حاضر غالبا یا 
از این سوی بام می افتند یا کجاوه ی شترشان به سوی دیگر خم می شود. 
پیشه کردن محافظه کاری که به تعبیر رهبری قتلگاه انقالب است- همیشه 
آسـان و کم هزینه بوده و شـکرخدا سـاختارهای رسمی کشـور همواره در ید 
قدرت محافظه کاران بوده و انقالبیون در همه این سـی و پنج سـالی که از 
»انقالب« می گذرد، در حاشـیه بوده اند. چه در دولت هایی که اساسـا معتقد 
بودند »انقالب اسـالمی« پایان یافته اسـت و چه در دولتی که با شعار احیای 
رسـوم انقالب بر سـر کار آمد. اصال گویا انقالبی گری نوعی رزنانس و عدم 
ثبات را در ذات خود دارد که گریزی از آن نیست و ما هم این را پذیرفته ایم. 
»پنجـاه و هفت« تـالش می کند الگویی از نگاه صحیح جنبش دانشـجویی 
بـه رخدادهـای پیرامونـی خود ارائه دهد. هم نسـبت به »محیـط دور« و هم 
نسـبت بـه »محیـط نزدیک«. منظـور از محیط نزدیک در درجـه اول همین 
بسـیج دانشـجویی و به اطالق عام، جنبش دانشـجویی مسـلمان اسـت و در 
درجه دوم محیط دانشـگاه های کشـور و عموم دانشجویان مقصود نظر است 
کـه از نظـر ما برای زنده ماندن نیاز به انتقاد، بازنگری و ترمیم دارد. و منظور 
از محیـط دور، محیـط اجتماعی اسـت که در آن زندگی مـی کنیم و متاثر از 
ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسـی و... اسـت که همه نیاز به نقد جدی به دور 

از نگاه جناحی دارند.
ملتمـس دعـای خیر مخاطبین نشـریه بـرای ماندن بر این صراط هسـتیم و 
البته دسـتمان را دراز می کنیم به سوی دوستان و خصوصا فعالین تشکلهای 
دانشـجویی برای هدایت و دسـتگیری در این مسـیر از طریق ارائه بازخورد، 

پیشنهاد و همکاری با نشریه در هرسطح و توان.

سرمقاهل
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لطفا به این پرونده از 1 تا 5 با ذکر عنوان پرونده نمره بدهید.
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 با توجه به سابقه مدیریت این تشکل، گویاترین و بهترین معیار را برای حرکت 

بسیج دانشجویی در مسیر صحیح و درعین حال آرمان گرایانه خود چه می دانید؟
در بحث معیار عملکرد در تشـکل هاي دانشـجویي و بخصوص بسـیج دانشجویي، محور 
فعالیـت بـا توجه به آموزه هاي دیني ما و نوع نگاه خاص و کارکردی که نسـبت به بسـیج 
دانشجویي وجود دارد، محور والیت است؛ ما از همه  ابعاد این موضوع را مورد بررسي قرار 
بدهیم. می بینیم هم ازنقطه نظر علمي و هم از نگاه سـنتي متد های فراوانی برای فعالیت 
در تشـکل ها وجـود دارد. محـوری بهتر و جامع تـر از والیت نیافتیم. شـخص حضرت آقا 
یک اهتمام جدي به این موضوع دارد؛ از نظر بنده حضرت امام آمدند روي چرایي بسـیج 
دانشجویي صحبت کردند و حضرت آقا چگونگي فعالیت آن را مورد بحث قرار دادند. اگر شما 
سوابق سخنان و پیام هاي امام و حضرت آقا را در مورد بسیج ببینید، از حضرت امام فقط یک 
پیام در رابطه با بسیج وجود دارد که در همان پیام فلسفه  وجودي بسیج دانشجویي را تبیین 

و رسالت ها و مأموریت های بسیج دانشجویي را معرفی می کند. صحبت هاي حضرت آقا را 
به ویژه در دهه هفتاد ببینید، غالبا عناصري را که قرار هست این رسالت ها و ماموریت ها را 
به سرانجام برسانند مورد بحث قرار می دهد. البته از دهه  هشتاد که ظاهرا حرکت خاصي از 
سوي بسیج دانشجویي مشاهده نمی شود ایشان دوباره به بازخواني رسالت ها و ماموریت ها 
می پردازد و در کنار آن به عناصر اشـاره می کند. به نظر بنده گاهی اوقات در دانشـجوهای 
بسیجی رفت وبرگشت هایی در والیت پذیری و والیت مداري صورت می پذیرد البته به طور 
حتم بچه هاي حزب اللهی، خصوصا بسیج، والیت را به عنوان محور اصلي حرکتشان تلقی 
می کنند. ولی آن ها زمانی والیت پذیر می شوند و زمانی والیت مدار. بدیهی است که بین بر 
روي مدار والیت چرخیدن با پذیرفتن آنچه آقا می گویند تفاوت وجود دارد. لذا بنده زماني 
احساس می کنم که حرکت بسیج دانشجویي شتابان هست که والیت مداري را سرلوحه  کار 
خود قرار دهد اما آنجایي که خودش شروع می کند به تأویل و تفسیر کردن از سخنان والیت 

و والیت پذیری را سرلوحه  کار خود قرار می دهد، دچار آسیب هایي می شود.

بررسی واقعه تسخیر سفارت انگلیس در گفت وگو با رییس اسبق سازمان بسیج دانشجویی کشور

دانشجو دیپلمات نیست
گفت وگو با مهندس حسـین قدیانی در دفتر کارش خصوصا با وقار و متانتی که ویژگی شـخصیتی اوسـت دلنشـین 
اسـت. مدیری که چه در مدیریتش بر سـازمان بسـیج دانشـجویی و چه در حال حاضر که مسـئولیت سازمان بسیج 
علمی، پژوهشـی و فناوری را بر عهده دارد، همواره رابطه ای خوب و صمیمی با زیرمجموعه  خود داشـته اسـت. بهانه 
گفت وگوی ما تسـخیر سفارت انگلیس در زمان ریاست وی بر سازمان بسیج دانشجویی کشور است. هرچند دکتر قدیانی خیلی 
مایل به بازگو کردن اتفاقات روز تسـخیر به نظر نمی رسـید و حتی در قسـمت هایی از مصاحبه اجازه ضبط صحبت ها را نداد، اما 

به هرحال در این گفت وگو به نکات روشنگری درباره ابعاد این ماجرا اشاره کرد.
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  آیـا اشـتباهاتی که ممکن اسـت در حرکات 
جنبـش دانشـجویی به وجـود بیایـد بایـد مانع از 
آوانگارد بودن جنبش دانشجویی و حرکت پیشروانه 

شود؟
ببینید شـما ابتدا باید مشخص کنید که سطح توقعتان از 
بسـیج دانشجویي چقدر اسـت. حضرت آقا تعبیری دارند 
کـه می فرماینـد دانشـجوي بسـیجي ماننـد صاحب خانه 
اسـت و اگـر ببیند شیشـه پنجره منزلش شکسـته شـده 
بـرای اینکه نسـبت بـه آن تعلق خاطر دارد، سـریع آن را 
تعویـض می کند، نگاه حضرت آقا به بسـیج دانشـجویي 
این اسـت که آرمان گرا باشد، واقع بین باشد و همیشه در 
صحنه باشـد، لزومي نـدارد این دیکته ای که می نویسـد 
بدون غلط باشد، احتمال اشتباه کردن در این فضا وجود 
دارد امـا اگر شـما مشـاهده کنی کـه روحیـه  انقالبي از 
دانشجو برداشته شد، اگر مشاهده کردی آرمان گرایی اش 
را کنـار گذاشـت و مصلحت اندیش شـد چـون مصلحت 
بینـي با مصلحت اندیشـي باهـم تفاوت دارند اگر بسـیج 
دانشـجویی مـدام بـه دنبال معـادالت حسـابگرانه رفت 
دچار آسیب می شود؛ اما اگر آرمان گرا بود و در این مسیر 
گامي برداشـت و احیانًا دچار اشـتباه شـد اشـکالي ندارد، 
زیرا آن مسـیر به درسـتی انتخاب شـده اسـت و اشتباه از 
فعل و چگونگی رفتار بوده اسـت. این فعل خیلي اهمیت 
نـدارد یعني کسـی که دیکته ای ننوشـته شـاید همیشـه 

به عنوان شـخص بي غلط محسوب شود اما این شخص 
هیچ وقت توانایي نوشتن نداشته است. طبیعي است که ابتدا 
باید بنویسد و وقتی که نوشت سعي کند از میزان غلط هاي 
خـود کم کند. اگر بخواهیم تشـکلي را مـورد قضاوت قرار 
بدهیـم باید در راسـتاي آن چیزي کـه از آن انتظار می رود 
از آن مطالبه داشـته باشـیم. اصال سـطح انتظار این نیست 
کـه یک دانشـجو ماننـد دیپلمات عمل کند، دانشـجو قرار 
اسـت که مطالبه گر باشـد، یک آرمان خـواه و زبان گویاي 

مردم باشـد؛ بنابراین باید در این فضـا با قدرت قدم بگذارد 
که شـاید در این فضا اشـتباهي هم از او سر بزند. اتفاقاً این 
اشتباهات به او درسي می دهد که در آینده بهتر وارد میدان 
شـود اما اگر به خاطر این اشـتباه مورد سرکوب قرار بگیرد 
موجب می شـود که او از آرمان خواهی اش دسـت بردارد به 
نظرم کساني که این داشتن چنین واکنشی نشان دهنده  این 
اسـت که از خواسـته هاي حضرت آقا در مورد تشـکل هاي 
دانشجویي آگاه نیستند، ایشان در بسیاری اوقات حاضر است 
تا هزینه بکند تنها به این خاطر که جوان وارد میدان شود و 
این جوش وخروش وجود داشـته باشد که اگر وجود نداشته 

باشد هیچ ارزشي ندارد.
 ......................................................................
 خود انتقادی چه جایگاهی در پیشرفت بسیج 

دانشـجویی دارد؟ و آیـا به نظر شـما درحال حاضر 
بسیج دانشجویی ما خود انتقادگر هست؟

من فکر می کنم که اگر وجود نداشته باشد آسیب بزرگي 
اسـت اگر ما قرار هسـت که به مجموعه  حاکمیت نقدی 
وارد بکنیم و مطالبه گر باشـیم گام اول این اسـت که به 
خودمان نقد وارد بکنیم. خود انتقادي هیچ اشکالي ندارد 
فقط باید زمان و مکان آن را بدانیم تا مورد سوءاسـتفاده 
دشمن قرار نگیرد و از آن به عنوان محل انشقاق استفاده 
نکنـد. نقد کردن و آسیب شناسـی خود جزو وظایف ذاتي 
هر مجموعه ای خصوصا تشـکل هاي دانشـجویي است، 
بارهـا من ایـن مطلب را گفته ام کـه از عالمه طباطبایي 

در مـورد اوجـب واجبات پرسـیدند و ایشـان در جواب به 
خودسـازي اشـاره کردند. خودسـازي نیز از نقد نسبت به 
خود آغاز می شود. به لطف خدا بسیج دانشجویي تابه حال 
داراي این وی ژگي بوده اسـت روحیه ای که من در بچه هاي 
بسـیجی دیده ام همین گونه بوده اسـت. چـه از دوران دفاع 
مقـدس و بحـث نهـي از منکر که به یک معنـا همان نقد 
به خود هسـت. امر به معروف هم به نوعی ارائه پیشنهادها 
و راهکارهـا اسـت تـا سیسـتم را بـه جلـو هدایت کنـد. از 

آنجایي که ما امر به معروف و نهي از منکر را در آموزه هاي 
دیني خود داریم باید حتما در مورد تشـکیالت خودمان هم 

داشته باشیم. 
...............................................................................

 در دوره ریاست شما بر سازمان بسیج دانشجویی 
که خیلی ها آن رایکی از دوران موفق بسیج دانشجویی 
می دانند، اتفاقی رخ داد که به تسخیر سفارت انگلیس 
مشهور شد و حرکتی پرشور و به عبارتی ماکتی از رفتار 
انقالبـی دانشـجویان دهـه اول بـود. به نظر شـما چه 
تفاوت هایی بین تسخیر سفارت امریکا و انگلیس وجود 
داشـت که یکی مـورد مدح و تائیـد ولی فقیه و دیگری 

به طور ضمنی مورد انتقاد ولی فقیه قرار گرفت؟
به نظرم به این شـکل قضاوت کردن در مورد این موضوع 
مقـداري بی انصافی اسـت. اوال بنده اصال قبـول ندارم که 
دوراني که بنده حضور داشتم دوران موفقي بوده است؛ هرآن 
چه بوده زحمات خود بچه ها بوده و آن مقطع مدیریت بنده 
بر سازمان جز برکت هاي زندگي من است و توفیق بنده بود 
که در خدمت دانشـجویان بسیجي بودم. البته طبیعي است 
که فراز و فرودهاي متعددي در زمان ما وجود داشـت. حاال 
شما به این قضیه اشاره می کنید اما در کنار این حرکت من 
می توانم به قضیه  تجمع دانشجویان در مقابل مجلس بابت 
قضیه دانشـگاه آزاد اشـاره کنم که حرکت مهمی به حساب 
مـی آمـد. از نظر مـا هم آن اقـدام حرکت مثبت از سـوی 

دانشجویان در آن مقطع بود.
 ایـن از تفاوت در سـالیق سیاسـي اسـت کـه یکي آنرا 
به عنـوان یـک مورد مثبت در نظر می گیـرد و دیگري از 
آن به نادرسـتی اطالق می کند. در مورد تسـخیر سفارت 
انگلیـس هـم قطعا همین تحلیل دوگانـه وجود دارد. اگر 
بخواهیـم به تحلیل این اتفـاق بپردازیم. من از چند نگاه 
ایـن اتفاق را مثبت می بینیـم و هم از نگاهی منفي. ولي 
اگر بخواهم صادقانه از این اتفاق قضاوتی داشـته باشـم 
مجموعـا آن را منفـي نمی بینم. برخـالف این چیزي که 
واقعا مطرح می شـود. این اتفاق نکات مثبتی هم داشت. 

حضـرت آقـا تعبیـری دارند 
کـه می فرماینـد دانشـجوي 
بسیجي مانند صاحب خانه 
اسـت و اگـر ببینـد شیشـه پنجره 
منزلش شکسـته شـده برای اینکه 
نسبت به آن تعلق خاطر دارد، سریع 
آن را تعویض می کند، نگاه حضرت 
آقا به بسـیج دانشجویي این است 
که آرمان گرا باشـد، واقع بین باشـد 
و همیشـه در صحنه باشد، لزومي 
ندارد که این دیکته ای که می نویسد 
بـدون غلط باشـد، احتمال اشـتباه 

کردن در این فضا وجود دارد
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اولیـن نکتـه مثبـت ایـن بود که بـراي اولین بـار بعد 
از ابتـداي انقـالب دانشـجو جسـارت کـرد کـه مانند 
اول انقـالب روحیـه  انقالبي از خود نشـان بدهد این 
یـک نگاه ارزشـي از نظـر بنده اسـت. یعني دانشـجو 
احسـاس کرد در ایـن نظام نقـش دارد و حتی حاضر 
ابتـدا  بدهـد. آن هـا در  را هـم  شـد هزینه هـاي آن 
نمی دانسـتند چه واکنشـي در قبال عمل آن ها صورت 
می گیـرد آیـا مـورد تشـویق قـرار می گیرند یـا تنبیه. 
همین کـه حاضر شـدند هزینه بدهند و از نیتشـان نیز 
بنده اطالع داشـتم که خیر بوده اسـت و در راسـتاي 
نظـام و انقالب و اسـالم بوده اسـت بـراي من خیلي 
ارزشـمند اسـت و احسـاس می کنـم بـراي نظـام هم 
ارزشـمند اسـت. من به شـما قـول می دهـم در آینده 
اگـر قرار باشـد مدیـران موفقي بیایند کـه به درد این 
کشـور بخورنـد از میان همیـن بچه ها خواهند بود. در 
مـورد این موضوع آیندگان قضـاوت خواهد کرد. این 
نـگاه مثبـت اول اسـت. دومیـن نکته مثبـت این بود 
کـه من زمانی که این اتفاق افتاد و به داخل سـفارت 
رفتـم تـا بچه هـا را ازآنجـا برگردانیـم، با مـن تماس 
می گرفتنـد کـه همـه هیئـات مذهبـی می خواهند به 
سـمت سـفارت حرکت کنند و به این تجمـع بپیوندند 
کـه من از مسـئولین آن ها خواهش کـردم که به این 
سـمت نیایند. این موضوع نشـان دهنده این اسـت که 
خشـم فروخورده دویست سـاله ای نسـبت بـه انگلیس 
در میـان مردم مـا به دلیل همـه خباثت هایی که این 
اسـتعمار پیـر علیه کشـور ما انجام داده وجود داشـته 
اسـت. امریکا روی پلید خود را خیلی زود آشـکار کرد 

امـا انگلیس خیلـی دقیق و حیله گرانه سـعی می کرد 
اقدامات خود را عملی کند؛ اما همه مردم می دانسـتند 
کـه منشـأ مشـکالت ما از کجاسـت. وقتی بـرای بار 
مجدد سـاعت یازده شـب به سـفارت رفتم مشـاهده 
خودروهایشـان  زدن  بـوق  بـا  مـردم  کـه  می کـردم 
اظهـار شـادمانی می کنند و این نشـان دهنده این بود 
کـه مـردم از تـه قلبشـان از اینکـه سـفارت انگلیس 
از سـوی دانشـجویان تصـرف شـد خوشـحال بودنـد 

ایـن مؤیـد عمق کینـه درونی ملـت ایران نسـبت به 
اسـتعمار پیـر انگلیس بـود که از آن به عنوان سـمبل 
می تـوان یـاد کـرد. سـومین نکتـه مثبت ایـن بود که 
بعـدازآن اتفاقاتـی که در جریـان فتنه 88 اتفـاق افتاده 
بود مطابق با تحلیل هایی که ما برای انتخابات سال 90 
مجلس داشـتیم، پاشنه آشـیل بحث امنیتی که احساس 
می کردیم از سوی دشمنان در حال اتفاق است، سفارت 

انگلیس به حسـاب می آمد که با این حرکت دانشجویان 
و تعطیلی سـفارت انگلسـتان خنثی شد. شما اگر اسنادی 
را که در جریان واقعه سال 88 پیدا شد ببینید متوجه این 
امر می شـوید که سـفارت انگلیس نقش فعالی در وقوع 
آن حوادث داشـت. از آنجایی که نمی شـد ادعا کرد که 
ارتباط ما با انگلستان وصل بود و نه قطع و اینکه ما خأل 
قانونـی در این رابطه داشـتیم کمـا اینکه در حال حاضر 
هم به این گونه اسـت و ارتباط ما با انگلیس معلق است 
و فضـای بالتکلیفـی همچنـان وجود دارد ایـن فضای 
بالتکلیفی به اذعان بسـیاری از مسـئوالن امنیت یک 
فرصت مناسـب به حسـاب می آمد، پـس این هم نگاه 
مثبـت به شـمار می رفت که توانسـتیم پاشـنه آشـیل 
بحـث امنیتـی خودمـان را قبـل از انتخابـات از بیـن 
ببریم. البته من این حرف ها را بعد از چند سـال برای 

می کنم بازگو  شما 
اما در مورد نکات منفی این اتفاق باید عرض کنم که 
اگر ما بخواهیم این واقعه را با تسـخیر النه جاسوسی 
در سـال 58 مقایسـه کنیـم آن موقـع دولـت مسـتقر 
دولـت بالتکلیفـی بـود، دولت موقت بر سـرکار بود و 
خیلـی هم همراه با انقالب نبود لذا آن حرکت موجب 
بیمه شـدن انقالب شـد. البته اشـخاصی که وادادگی 
آن ها عیان اسـت نسـبت به آن واقعه انتقاد می کنند؛ 
اما در حقیقت این گونه بود که تسـخیر النه جاسوسی 
سـبب اسـتمرار و تـداوم انقالب اسالمی شـد و به حق 

حضـرت امـام از آن به عنوان انقالب دوم یاد کردند و 
حتـی انقالب دوم را بزرگ تر از انقالب اول دانسـتند. 
شـما در حـال حاضر می بینید که در کشـورهایی مثل 
افغانسـتان و عراق و عربستان سـفارتخانه های آمریکا 
چه نقش تعین کننده ای را نسـبت به آن کشـورها دارند 
بازی می کنند و آن اتفاق سـال 58 این قضیه را منتفی 
کرد لذا اگر بخواهیم این موضوع را با تسـخیر سـفارت 
انگلیـس مقایسـه کنیـم این موضـوع جز نـکات منفی 
بـود چـرا که در این زمان دولتی همراه وجود داشـت ]و 
این حرکت به پای آنها نوشـته شـد[. البتـه واقعیتی که 
وجود داشـت این بود که آنچه در دیپلماسـی منشعب از 
نـوع نگاه غربـی صورت می پذیـرد و مطابق آن ملت ها 
نمی توانند حرف هایشـان را بزنند و دولت ها هم بر اسـاس 
قواعد نظام بین الملل اقدام می کنند به هرحال یک  اتفاق 
مردمی به وقوع پیوست بنده علی رغم همه فراز و فرود هایی 
که وجود داشت و اینکه این اقدام شاید در آن زمان از نگاه 
مباحث حاکمیتی اقدام دقیقی نبود ولی امیدوارم که برکات 

آن در آینده بیشتر خودش را نشان دهد.
 ........................................................................
 تحلیل متفاوتی بود. نقش احساسات آرمان گرایانه 
را که شاید حتی مرز واقع گرایی را در این حرکت نادیده 

گرفت را در تحلیل این قضیه چه گونه می بینید؟
صرفًا احساسـات نیسـت. احساسـات ما نیز برگرفته از 
اندیشـه ماسـت و شـما بر اسـاس تفکر و اندیشـه ای 
که دارید دارای احسـاس خاصی می شـوید، احسـاس 
به تنهایـی معنـا نـدارد، شـما نمی توانید ادعـا کنید که 
مثـاًل فالنـی را همین طوری و به هیچ دلیلی دوسـت 
داریـد بلکـه آن عالقـه هم برگرفته از اندیشـه شـما 
اسـت و بـر اسـاس اندیشـه احساسـات شـما شـکل 
می گیـرد، آن اندیشـه خـاص همچنیـن احساسـی را 
بـه وجـود آورد. البتـه قبول دارم که این احسـاس در 
حوزه رفتاری با تندروی هایی همراه بوده اسـت و این 
تندروی در فضای دانشـگاهی به دلیل عدم وابستگی 
به جناح خاصی دارای سـرعتی بیشـتر است.البته این 
احساسـات صرفـًا در دانشـجویان نبود و مـن خاطرم 
هسـت پـس ازآن اتفاق و همان زمانی که ما سـفارت 
را از جمعیـت تخلیـه کردیـم یکی از مسـئولین وقتی 
می خواسـت سـفارت را تحویل انگلیس دهد و طبیعتًا 
از دسـت مـا خیلـی ناراحت بود و اتفاقـی که رخ داده 
بود مورد قبول آن ها نبود، با این وجود اذعان داشـت 
زمانی که می خواسـت سـفارت را تحویل سـفیر بدهد 
و عجز و ناتوانی سـفیر را که مشـاهده کرد، احساس 
غـرور می کـرد و اظهـار می کـرد بـه خاطـر چنیـن 

عظمتی بـه خود می بالد.
 ............................................................................
 به نظر می رسـد که برجستگی این اتفاق به 

میزانی بوده است که فراموش نشدنی باشد
بله، و شـاید از بهترین روزهای کاری بنده همان روز 
به حسـاب میاید. روزی که درعین حال هم سخت بود 

نکته مثبت این بود که بعدازآن 
اتفاقاتی کـه در جریان فتنه 
88 اتفـاق افتـاده بود مطابق 
با تحلیل هایی که ما برای انتخابات 
سـال 90 مجلس داشـتیم، پاشـنه 
آشـیل بحـث امنیتی که احسـاس 
در  دشـمنان  از سـوی  می کردیـم 
حال اتفاق اسـت، سـفارت انگلیس 
به حسـاب می آمد که با این حرکت 
دانشـجویان و تسـخیر سـفارت 

انگلستان خنثی شد
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9 و هـم زیبـا. چون انسـان با بحرانی جدی روبرو می شـود کـه از همه جای نظام 
بـا انسـان تمـاس می گیرنـد. نگاه های متفاوتـی هم وجود دارد، گروهی شـما را 
نسـبت بـه این موضوع انـذار می دهد و گروهی دیگر اعـالم حمایت می کند این 
تنـوع آرا بـرای مـن بسـیار زیبا بود و نشـان دهنده این بود کـه معماری حضرت 
امـام چقدر دقیق بود. دموکراسـی را به زیبایی می شـد مشـاهده کـرد. البته همه 
دریـک مـورد وحدت داشـتند و آن مـورد در بحث اقتدار جمهوری اسـالمی بود 
تفـاوت در نگاه هـای متفـاوت افراد بود. افرادی اعتقاد داشـتند کـه این اتفاق به 
اقتـدار نظـام آسـیب می زند و افرادی هـم معتقد بودند به تقویـت آن می انجامد. 
اگـر صرفًا نگاه سیسـتماتیک نظـام بین الملل که غربی ها برای مـا دیکته کردند 
اهمیت داشـته باشـد بله این نگاه آسـیب پذیر بود ولی اگر از نگاه انقالبی به این 
موضـوع نـگاه کنیـم می تـوان ادبیات جدیـدی را تعریف کرد کـه در زمین نظام 

بین الملـل هم بتوان بازی کرد.
.....................................................................................................................
  از آنجایـی کـه یک هفته قبل از این اقدام یعنی در تاریـخ دوم آذرماه مجلس 
مصوبه ای داشت مبنی بر اینکه ایران سطح روابطش را با انگلیس کاهش دهد و سفیر 
انگلیس نیز باید از کشور اخراج شود، به نظر شما اقدام دانشجویان امری عجوالنه نبود؟

می خواستند چنین کنند اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد. 
.....................................................................................................................
 اما انگلیسی ها طبق مصوبه تا بیست آذر فرصت داشتند که سفیرشان از 

کشور خارج شود.
مجلـس تصویـب کـرد امـا قوه مجریـه اجرایـی نکرد. بـرای اجرا شـدن نیاز به 

نوشـتن آیین نامه اجرایی آن است.

 ....................................................................................................................
 تنها شش روز پس از تصویب مصوبه  این اتفاق افتاد، شاید آیین نامه اش 

هم را می خواستند بنویسند.
بحث این موضوع مطرح نیست. این یک حرکت دانشجویی بود و بحث مجلس جدا از 
این قضیه است. نگاه ما یک نگاه آرمانی بود باید بپذیریم که یک جایی هم در این قضیه 
خطا کردیم. باید این نکته را هم در نظر بگیریم که ما هر وقت در مقابل سفارت تجمع 
می کردیم کلی دست وپا می شکست و ناجا خیلی سخت برخورد می کرد، اما اجازه بدهید 
آیندگان در این مورد صحبت کنند که این دفعه چه اتفاقی افتاد که چنین برخوردی از 

سوی پلیس صورت نگرفت.
 ...................................................................................................................
 این که یکی از نمایندگان بعد از تصویب مصوبه مجلس، اعالم کرد که این تنها واکنش 
ایران علیه انگلیس نیست و آن ها باید منتظر اقدامات دیگری از سوی مردم ایران باشند، این شبهه 
را ایجاد می کند که آن طور که بیان شد حرکت خودجوش و بدون برنامه ریزی از قبل نبوده باشد.

اجازه بدهید این صحبت ها برای بعد بماند. این یک مسیر دوطرفه بود. مسیر یک طرفه 
نیست. شاید شما از بیرون بگویید که آیا اصال مصوبه مجلس را خود نماینده ها تهیه کرده 
بودند یا نه، این موضوع را هم می توان مورد سؤال قرار داد. بگذارید قضیه را سیاه وسفید 

نبینیم. استنباط بنده این است که یک مسیر دو طرفه بود.
..............................................................................................................

 غیر از صحبتی که حضرت آقا در دیدار دانشجویان مطرح کردند، مورد دیگری به صورت 
خصوصی از سوی ایشان به شما در این خصوص منتقل نشد؟

خیر، نکته ای به ما نرسید.
■■■
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دانشجو
 در میدان اعتراض

اگـر بخواهیـم اقداماتـی را کـه از سـوی تشـکل های 
دانشـجویی درگذر زمان انجام پذیرفته است موردبررسی 
قـرار دهیم، ردپای یک موضوع مهم و حیاتی را در همه  
آن هـا مشـاهده می کنیـم. آن موضوع پراهمیت مسـئله  
ارتباط بین آرمان خواهی و واقع گرایی است. آرمان خواهی 
به معنای رسـیدن به نهایت آمال و خواسـته ها و واقعیت 
به معنای نمود عینی و مصداقی و همچنین دست یافتنی 
موضوعـی خـاص. واقع گرایـی کـه گاه از آن بـا عنوان 
مصلحت اندیشـی هم یاد می شـود؛ اما برخالف تصوری 
که بین غالب دانشـجویان ما وجـود دارد نباید مصلحت 
را بـه معنای محافظـه کاری و محتاطانه برخورد کردن با 
موضوعات دانسـت. »مصلحت اندیشـی بد، منفی و ضد 
ارزش نیسـت.  مصلحت اندیشـی یعنی دنبال مسئله ای 
که مصلحت است، رفتن. این که موضوع بدی نیست. «1

»حـاال اینجـا نگویید آقا حقیقت و مصلحـت. این تقابل 
حقیقـت و مصلحـت جزو آن حرف های محکم نیسـت. 
خود مصلحت هم یکی از حقائق اسـت. این جور نیسـت 
که هرچه اسـم مصلحت رویش بود، این یک چیز منفی 
باشد. بعضی این جور خیال می کنند: آقا مصلحت اندیشی 
می کنیـد؟ خـوب، بله، گاهی انسـان مصلحت اندیشـی 
می کند. خود مصلحت اندیشی یکی از حقایقی است که 
باید به آن توجه داشـت؛ این جزو مسـلّمات و واضحات 
اسالم اسـت.«2 البته درحرکت های دانشجویی نمی شود 
و نباید هم از آرمان خواهی دسـت کشـید چرا که ویژگی 
برجسـته و نقطـه تمایز جنبش های دانشـجویی با دیگر 
جنبش های اجتماعی در شـدت آرمان خواهی  آن هاست. 
اهمیتـی کـه آرمان خواهی دارد به میزانی بوده اسـت که 
رهبری معظم انقالب بارها و بارها در بیاناتی که داشته اند 

به آن اشاره کرده و آن را مورد تائید قرار داده اند:
»آنچه من می توانم عرض کنم، این است که ما آرمان گرایی 
را صد درصد تائید می کنیم، دیدن واقعیت ها را هم صد درصد 
تائیـد می کنیم. آرمان گرایی بدون مالحظه واقعیت ها، به 

خیال پـردازی و توّهـم خواهد انجامید. وقتی شـما دنبال 
یک مقصودی، یک آرمانی حرکت می کنید، واقعیت های 
اطـراف خودتان را باید بسـنجید و بر طبق آن واقعیت ها 
برنامه ریزی کنید. بدون دیدن واقعیت های جامعه، تصور 
آرمان ها خیلی تصور درست و صحیحی نخواهد بود، چه 

برسد به دستیابی به آرمان ها.«3
با روشـن شدن نسـبت میان واقعیت و آرمان ها به سراغ 
چند نمونه از اقداماتی که توسـط دانشـجویان و غالبا از 
طریق تشـکل های گوناگون دانشجویی صورت پذیرفته 
است، رفته و آن ها را موردبررسی اجمالی قرار می دهیم.

تحصن در فرودگاه مهرآباد
بـا شـروع حمالت رژیم صهیونیسـتی به نوار غـزه در نبرد 
موسـوم به »جنگ بیسـت ودو روزه« در دی ماه سـال 87 و 
در واکنش به آن گروهی از دانشجویان، به نمایندگی از چند 
تشکل دانشجویی در فرودگاه مهرآباد تهران به مدت شش 
شبانه روز دسـت به تحصن زدند. خواسته  متحصنین اعزام 
به فلسطین اشغالی و کمک به رزمندگان فلسطینی در این 

جنگ نابرابر بود. موج این اقدام دانشـجویان به شـهرهای 
دیگر کشور از جمله مشهد و رشت نیز کشیده شد. موضوعی 
که درباره  این اقدام قابل تذکر اسـت، احساسـات صحیح و 
قلب پاک این دانشجویان است اما از همان ابتدای این اقدام 
نیز به نظر نمی رسید که این یک اقدام سنجیده و اجراشدنی 
و بوده باشد و با توجه به محدودیت ها امکان عملی آن وجود 
داشته باشد. رهبری در دیدار با دانشجویان در خصوص این 

واقعه این گونه موضع گرفتند:
»آدم وقتی می بیند که یک جوانی اینجا توی خانه، در گرمای 
تابسـتان کولر و یخچال دارد، در سرمای زمستان وسیله ی 
گرمائی دارد، دانشگاه می رود، درس می خواهد، موفقیت دارد، 
بعد یکهو مسئله  غزه می خواهد او را به حالت انفجار برساند، 
می گوید می خواهم بروم آنجا؛ خب، این احساس، احساس 
باارزشی است؛ اما رفتن، غلط است. احساس، خوب است؛ اما 
این احساس نباید موجب شود که ما حاال راه بیفتیم برویم 
غـزه. رفتـن به غزه، آن وقت نه ممکن بود، نه جایز بود؛ اگر 

ممکن هم بود، جایز نبود.
خـب، اینجا بین آرمان گرایی و بین آن واقعیت و دسـتوری 
که حاال از قول رهبری نقل کردند، که نباید بروید غزه، یک 
تعارضی در ذهن این جوان به وجود می آید. نه، هیچ تعارضی 
وجود ندارد. آن احساس، احساس خوبی است؛ اما تصمیمی 
که بر اساس یک احساس گرفته بشود، یک مطالعه ی دقیق، 
موشکافانه و عالمانه پشت سرش نباشد، آن تصمیم، لزومًا 
تصمیم درستی نیست. گاهی اوقات تصمیم، تصمیم غلطی 

است. «4

یکشنبه سیاه و تحصن روبروی مجلس
روز یکشنبه سی ام خرداد 89 در تاریخ مجلس هشتم و شاید 
 در همه  ادوار آن به عنوان روزی تلخ و ناامید کننده یاد شود.

 گزارشی از برخی تحرکات میدانی تشکل های دانشجویی در چندسال اخیر

رژیـم  حمـالت  شـروع  بـا   
صهیونیسـتی به نوار غزه در 
نبرد موسوم به »جنگ بیست 
و دو روزه« در دی مـاه سـال 87  و در 
واکنش به آن گروهی از دانشـجویان ، 
به نمایندگی از چند تشکل دانشجویی 
در فـرودگاه مهرآبـاد تهـران بـه مدت 
شش شبانه روز دست به تحصن زدند. 
خواسته متحصنین اعزام به فلسطین 
اشغالی و کمک به رزمندگان فلسطینی 

در این جنگ نابرابر بود 

سیدطاهر جاللی
دانشجوی ارشدمدیریت رسانه
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در ایـن روز نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی با در 
نظرگرفتن طرحی مبنی بر غیرقانونی بودن وقف دانشگاه 
آزاد اسالمی، این طرح را به تصویب رساندند. این اقدام در 
شرایطی اتفاق افتاد که طبق نظر صریح مقام معظم رهبری 
در بیست وهشـت آذر 78، مصوبات شـورای عالی انقالب 
فرهنگی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام هم 
باالتر اسـت. بـا تصویب این طرح جمعی از تشـکل های 
دانشجویی با نوشتن بیانیه ای به این اقدام مجلس واکنش 
نشـان دادند و به نشانه  اعتراض در محل مجلس شورای 
اسالمی دست به تجمع زدند. اعتراض دانشجویان به این 
دلیـل بـود که با اجرای این مصوبه امکان سوءاسـتفاده از 
اموال 250 هزار میلیارد تومانی دانشگاه آزاد که متعلق به 
بیت المال اسـت به عده  خاصی داده می شد. این اعتراض 
دانشـجویان بـه اعتراضـات و انتقـادات دیگـر گروه های 
دیگـر جامعه نیز انجامید تـا در نهایت با نظر صریح رهبر 
معظم انقالب، وقف دانشگاه آزاد غیرشرعی و غیرقانونی 
تشخیص داده شد. اگر به اعتراض دانشجویان در این اتفاق 
توجـه کنیم، خواهیـم دریافت که در ایـن موضوع روحیه  
حق جویی و آرمان خواهی دانشـجویان با صحنه  واقعی و 
ملموس این جریان، هیچ گونه منافاتی نداشته است و همین 
حرکت در نهایت موجب به نتیجه رسیدن این اعتراض و 

لغو این مصوبه شد.

تسخیر سفارت انگلیس
در هشـتم آذر سال 90، جمعی از تشکل های دانشجویی 
در اعتـراض به اقداماتی که انگلیس علیه نظام جمهوری 
اسـالمی ایران مرتکب شـد و در سـالگرد شـهادت دکتر 
شهریاری - که به گفته  ضمنی مقامات سرویس جاسوسی 
انگلیس و مطابق با اسنادی که در این رابطه به دست آمده 
بود- این کشور در این ترور نقش اساسی داشت. دست به 

تجمع در مقابل سـفارت انگلیس زدند. با شـرایطی که در 
ادامه  برنامه تجمع به وجود آمد و با باال رفتن احساسـات، 
جمعیت درب سـفارت را بازکرده و وارد سـفارت شـدند. با 
ورود به سفارتخانه و با سو استفاده از شرایط به وجود آمده، 
عده ای دسـت به تخریب اموال سفارتخانه زدند. سرانجام 
با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی معترضین از سفارت 
خارج شدند. با مرور وقایعی که در جریان تسخیر سفارت 
انگلیس به وقوع پیوست پذیرش دو نکته ضروری به نظر 
می رسـد : یک اینکه در شـرارت و رذایل انگلیس در قبال 
مردم ایران و نظام جمهوری اسـالمی هیچ شکی نیست. 
دو م اینکه در نیت صحیح دانشـجویان معترض هم ابداً 
شـبهه ای وارد نیسـت؛ اما نمی توان و نباید گمان کرد که  
رعایت نکردن مصالح دیپلماتیک بین کشـورها- البته با 
اذعان بر ایراداتی که بر آن وارد است - امر پسندیده ای به 
شمار می رود. چند ماه بعد از این اتفاق، مقام معظم رهبری 
در دیدار با دانشجویان و در پاسخ به سؤالی در مورد تسخیر 

سفارت انگلیس به اظهارنظر پرداختند.
» در قضیه اخیر اشغال آن سفارت خبیث، احساسات جوانان 

درست بود. ولی رفتنشان درست نبود«5
»از لحاظ موضع نظام، نسـبت به فالن حرکت سیاسـی، 
مثاًل طاغوت و مجموعه های استبدادِی دیکتاتوری، معلوم 
اسـت که ما مخالفیم، همراهی هم نمی کنیم، کمک هم 
نمی کنیم. معلوم اسـت که موضع ما نسـبت به برخی از 

جهات سیاسـت هایی که امـروز در دنیا وجـود دارند یا در 
منطقه وجود دارند، موضع روشنی است؛ اما این به هیچ وجه 
به معنای نفی کار دیپلماسِی سنتِی متعارف نیست؛ این را 
توجه داشـته باشید؛ یعنی کار دیپلماسـی به جای خودش 
باید انجام بگیرد، منتها این جهت گیری اسـت. کما اینکه 
دشمنان ما هم همین جور عمل می کنند. دشمنان ما هم 
در عمل دشمنی شان را می کنند، اما تعارفات دیپلماسی را 

هم انجام می دهند. «6
درنتیجه  اقدام دانشـجویان در تسـخیر سـفارت انگلیس، 
واکنش های منفی فراوانی از سوی سایر کشورهای جهان 
علیه کشور ما انجام پذیرفت. رابطه  ایران با انگلیس قطع 
شد. بعضی از کشورهای اروپایی سفیر ایران در آن کشورها 
را فراخواندند. سرانجام بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و 
تالش های دیپلماتیک وزارت خارجه مدعی است جمهوری 
اسالمی متعهد است خساراتی را که به سفارت این کشور 
وارد شده، جبران نماید. شاید اقدامی که دانشجویان انجام 
دادنـد در ابتـدا موجب خشـنودی مـردم را فراهـم کرد اما 
ازآنجایی که  ورود به سـفارت امری نسنجیده و فکر نشده 

بود، هزینه های فراوانی را برای کشور به همراه داشت.
در پایـان بایـد گفـت دانشـجو و به تبـع آن تشـکل های 
دانشـجویی به عنـوان قشـر بیدار جامعـه، همـواره باید با 
حفـظ روحیه کمال گرا و آرمان خواه خود، از انجام اقدامات 
شتاب زده و بدون دوراندیشی پرهیزکرده، مصلحت نظام را 
در همه  شرایط اولی بدانند. موقعیت زمانی و مکانی اقداماتی 
را کـه می خواهند انجـام بدهند در نظر بگیرند؛ اما رعایت 
این نکات نباید تشکل های دانشجویی را از انجام رسالت 
اصلی و همیشگی خود که فریاد و مشکالت جامعه و انتقاد  

صحیح از مسئوالن کشور است، بازدارد.
...................................................................... 

منابع:
1- بیانات در دیدار جمعی از اعضای تشکل ها و جمعی از نخبگان 

دانشجویی 15/08/1382
2-بیانات در دیدار دانشجویان و نخبگان علمی 04/06/1388

3- بیانات در دیدار دانشجویان 1392/05/06
4- بیانات در دیدار دانشجویان 1391/05/16

 5-همان
6-همان

اعتـراض دانشـجویان بـه این 
دلیـل بـود کـه بـا اجـرای این 
مصوبه امکان سـوء استفاده از 
اموال 250 هزار میلیارد تومانی دانشگاه 
آزاد کـه متعلـق بـه بیت المال اسـت به 
عده خاصی داده می شـد. این اعتراض 
دانشـجویان به اعتراضـات و انتقادات 
دیگر گروه های دیگر جامعه نیز انجامید 
تا در نهایت با نظر صریح رهبر معظم 
انقالب ، وقف دانشگاه آزاد غیر شرعی و 

غیر قانونی تشخیص داده شد 
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می شد عمیق تر
 اندیشید!

از بعدازظهر 8 آذر 89 بر روی خبرگزاری های داخلی و خارجی 
خبـر مهمـی منعکس شـد. این خبر اتفاقی را نشـان می داد که 
شـباهت هایی به آنچـه در 13 آبان 58 رخ داد، داشـت. ادبیات 
خبـر در خبرگزاری مختلـف و به تبـع آن در روزنامه ها متفاوت 
بـود. بایـد هم همین گونـه می بود؛ چـرا که تیتر اخبـار، منبعث 
از بنیـان فکری عامالن آن اسـت. »دانشـجویان انقالبی النه 
روبـاه را تسـخیر کردنـد«، »سـفارت روباه پیر تسـخیر شـد«، 
»دانشـجویان معتـرض سـفارت انگلیـس را اشـغال کردنـد«، 
»اشـغال سفارت انگلستان توسـط دانشجویان تندروی ایرانی« 
و غیـره. فارغ از نوع انعکاس این خبر در خبرگزاری ها، واکنش 
افـراد و مجموعه هـای داخلـی نیز به این اقـدام متفاوت بود. از 
محکومیـت ایـن اقـدام توسـط وزارت خارجه تا سیاسـت های 
انگلسـتان در مـورد ایـران را عامـل اصلـی این اتفاق دانسـتن 
توسـط رئیس مجلس گرفتـه تا حمایت برخـی از نمایندگان و 
شـخصیت های سیاسـی و جمله معروف حسـن عباسی در این 
مورد:»ما باید قبل از سفارت آمریکا، سفارت انگلیس را تسخیر 

می کردیم«.
بحث هـای متنوع بین دانشـجویان انقالبی داغ تـر از بقیه بود. 
دیـدگاه برخی بر این بود که خباثت ها و خیانت های انگلسـتان 
دریکی دو قرن اخیر علیه ایران باید پاسـخ داده می شـد. شـاید 
همین دیدگاه در دفاع از دیدگاه خود، یکی از علل مهم آرامش 
در انتخابـات سـال 92 را نبـود سـفارت مداخله گـر و هدایتگـر 
آشـوب و فتنه  انگلیسی ها برخالف سال 88 می دانند. در ضمن 
اقدام جوانان انقالبی برخی از کشورهای منطقه به ویژه مصر در 
حمله به سـفارت آمریکا را منبعـث از این اقدام انقالبی جوانان 

ایران در تسخیر سفارت انگلیس می دانستند.
برخـالف دیـدگاه اولـی، عده ای ضمـن تأکید بـر خیانت های 
بی شـمار انگلیسـی ها علیه ایران، شـرایط فعلی انقالب و نظام 
اسـالمی را بسـیار متفاوت از اوایـل انقالب می دانسـتند. نظام 
اسـالمی نسـبت به اوایل انقالب در موضع اقتدار قرار داشـت 
و اقدامـات این چنینـی صرفًا به افزایـش هزینه نظام در مجامع 
بین المللـی می انجامیـد. انقالبی بودن هزینـه می خواهد، لیکن 
می تـوان انقالبی بود و اقـدام انقالبی هم کرد و با تدبیر هزینه 
اقدام انقالبی را کاهش داد. تدبیر صحیح و اقدام به موقع و به 
انـدازه موجب خنثـی نمودن اقدامات دشـمن و به خاک مالیده 

شدن بینی آن با صرف هزینه کمتر می شود.
برخالف طیفی از مخالفان که این اقدام را احساسات تندروانه 
ناشـی از کج فهمی عده ای جواِن خاِم دانشـجوِی همیشه تندرو 
می دانسـتند، دیدگاه منتقِد جریاِن انقالبی آن را آرمان گرایی بدون 
معرفت به زمان و موقعیت و نیز تدبر و تعمق غیرمکفی در عصر 

سعید گل صنم لو
دانشجوی ارشد روابط بین الملل و از حاضرین در تسخیر سفارت انگلیس

عبرت های واقعه تسخیر سفارت انگلیس
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و موقعیت فعلی انقالب اسـالمی می دانسـتند. به عنوان یکی 
از عوامل این اتفاق بیان می کنم که تسخیر سفارت انگلیس 
اشتباه بود. شاید این اقدام به همان اندازه اشتباه بود که حضور 
نیروهـای نظامِی انقالبی ایران در سـوریه بعد از عملیات الی 
بیت المقدس. روحیه ضدصهیونیستی از همان ابتدای انقالب، 
جزو اعتقادات راسـخ و بنیانی رهبـر انقالب و انقالبیون پیرو 
طریق او بوده اسـت. نابودی اسـرائیل به مثابه غده سـرطانی، 
هدف و آرماِن مقدِس دسـت یافتنی انقالبیون ایران اسـالمی 
بوده و هست. نام گذاری عملیات فتح خرمشهر به نام عملیات 
الی بیت المقدس در بازه زمانی حمله اسرائیل به لبنان و سوریه 
نیز نام گذاری بجا، دقیق و به موقعی بوده است. فتح خرمشهر 
با حداقل امکانات ولی با حداکثر اعتقاد الهی و روحیه معنوی 
در برابر دشمِن مجهز به حداکثِر امکاناِت مادی می تواند نماد 
فتح بیت المقدس و پیروزی بر چهارمین یا به نقلی ششـمین 
ارتـش قدرتمند دنیا باشـد. رسـالت حقیقـی و اصلی انقالب 
اسالمی حمایت از مبارزان است در برابر دشمن صهیونیستی. 
لیکـن اگـر زمان شناسـی و موقعیت شناسـی صـورت نگیرد، 
مقدمات ضرر و زیان می گردد. وقتی امام به عنوان بزرگ ترین 
دشـمن صهیونیسـم فرمودند که راه قدس از کربال می گذرد، 
یعنی زمان؛ زمان مناسـبی نیسـت و اقدام رزمندگان جوان و 
انقالبی در چنین برهه ای به زیان انقالب اسـالمی در جبهه 
کنونی مبارزه و جنگ است. امام اهل کوتاه آمدن از آرمان ها 
و اهداف عالیه نظام اسالمی نیست، امام اهل اولویت بندی و 

اهم مهم کردن امور و اهُل عمل به تکلیف است.
شـاید اگر جوانان انقالبی در قضیه تسخیر سفارت انگلیس، 
اهـم و مهـم می کردند و اولویـت مبـارزه را در جبهه انقالب 
اسالمی با تعمق و تفکر و تدبر کشف می کردند، شاید اقدام به 
تسخیر سفارت انگلیس نمی کردند! انسان اهل مبارزه، باوجود 
اشراف به میزان خباثت دشمن، انتقام گرفتن از او را به موقعیت 
و زمان مناسب وامی گذارد. این زمان و موقعیت نشناسی هزینه 
بـود، هزینه ای از کیسـه انقالب. هزینه ای بـه خاطر ید واحد 
نبودن جوانان انقالبی در سازوکار تشکل های انقالبی، به خاطر 
چندصدایی و »کار من کار او« کردن ها، به خاطر عدم انسجام 
و عدم هماهنگی در بین تشکل های انقالبی؛ همان طوری که 
امام امت به دانشـجویان فرمودند، بـه خاطر عدم بهره مندی 
از حداکثـر ظرفیت هـای فکری، اندیشـه ای و عملیاتی جبهه 
انقالب. شـاید باید این هزینه داده می شـد تا ما بیدار شـویم، 
ید واحد شویم، منسجم و هماهنگ شویم با به صحنه آوردن 
حداکثر توان فکری و عملیاتی جبهه انقالب؛ البته اگر بشویم!

آرمان خواهـی و اهـداف بلند هزینه می خواهـد، بدون هزینه 
رسیدن به اهداف واال و قله های ترقی و پیشرفت، تبدیل شدن 
به الگوی موفق برای دیگران، غیرممکن است، غیرممکن! در 
عالم هیچ کشـوری و دولتی نیسـت که آرمان گرا نباشد، همه 
آرمـان و اهـداف بـزرگ دارند! ولی باید تـالش کرد کمترین 
هزینه را متحمل شد، کمترین هزینه با بیش ترین بهره. این در 
آرمان گرایی واقع بینانه نهفته است. اگر با دقت و هوشیاری به 
عرصه عمل بنگریم و ظرفیت ها مادی و معنوی خود را درست 
بسنجیم، موانع مسیر را به درستی تشخیص دهیم می توانیم 
با طراحی و برنامه ریزی صحیح، عمیق و واقعی و با اقدام به 
موقع به اهداف خود برسیم. آنچه مهم است این است که باید 
در تمام مسـیر رسیدن به اهداف، آرمان خواهی و آرمان گرایی 

را قرین با خود ببینیم.
در مسـیر رسـیدن به اهـداف و آرمان ها نباید شکسـت ها 
موجب سـرخوردگی و یاس بشـود؛ باید از شکست ها برای 
جبران کاسـتی ها و ادامه راه عبرت گرفت. نباید از شماتت 
این و آن واهمه داشـت. برای عده ای مسـئله اصلی کم و 
زیاد شـدن میزان آرمان ها نیست، خود آرمان هاست! آن ها 
از آرمان خواهی غیرواقع بینانه برخی برای کوبیدن آرمان ها 
استفاده می کنند. درد اصلی آن ها تسخیر یا اشغال سفارت 
انگلیس نیسـت، بلکه درافتادن باقدرت های مادی اسـت، 
اسـاس مبارزه را نشـانه رفته انـد. باید غـالم حلقه به گوش 
آسـتان مسـتکبران و قلـدران عالـم شـد تـا دیگـر صدای 

اعتراض این روشنفکران ضد آرمان را نشنید!
اصال من تفاوتی بین ضد آرمان هایی که دم از واقع گرایی 
می زننـد و آرمان گرایانی که واقعیـات را نادیده می انگارند، 
نمی بینم. هر دو سـر در یک آخور دارند و هدف آگاهانه و 
ناآگاهانـه هـردو یکی اسـت و هر دو به انقـالب و اهداف 
عالـی آن ضربـه می زننـد! هـردو سـد راه آرمان گرایـی 

واقع بینانه هستند در رسیدن به پیشرفت و ترقی.
باید اندیشید، بیش از گذشته و عمیق تر از گذشته. باید جوانان 
انقالبـی بیش از گذشـته دور هم جمع شـوند، بایـد انرژی و 
دغدغـه منـدی جوانی را با پختگی و دلسـوزی پیری عجین 
کرد. باید متفاوت از هم ولی باهم و در یک مسیر و در راستای 
هم فکر کرد، باید یک صدا و در زیر بیرق واحد اقدام کرد. باید 
همـه ظرفیت ها را دید تا دیگر شـاهد اقدامی از نوع تسـخیر 
سفارت انگلیس نباشیم و یا اگر شد به موقع و به اندازه و مؤثر.
یادمان باشد جمله معروف امام امت: »یک حرکت بجا مسیر 

تاریخ را عوض می کند.«

شاید اگــــر جوانان 
انقالبـــی در قضیـه 
تسـخیر سفــــارت 
انگلیس اهم و مهم می کردند 
و اولویت مبارزه را در جبهه 
انقـالب اسـالمی بـا تعمق و 
تفکر و تدبر کشف می کردند، 
تسـخیر  بـه  اقـدام  شـاید 
سفارت انگلیس نمی کردند! 
انسـان اهل مبارزه، باوجود 
اشـراف بـه میـزان خباثـت 
دشمن، انتقام گرفتن از او را 
به موقعیت و زمان مناسـب 

وامی گذارد.
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      هنر

هشتم آذر در حافظه  تاریخی مردم ایران روز خاصی محسوب می شود؛ بعد از 8 آذر سال 76 که با 
معجزه ای فراموش نشدنی، تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار بعد از پیروزی انقالب اسالمی به جام 
جهانی صعود کرد و با صعودش جشن و شادی فراوانی را به ملت ایران هدیه کرد؛ سیزده سال بعد 
یعنی در هشتم آذرماه ۱۳8۹ بود که دو دانشمند هسته ای ایران به طور همزمان توسط سرویس 
های اطالعاتی ام آی ایکس و موساد متعلق به رژیم سلطنتی انگلیس و رژیم غاصب صهیونیستی ترور 
شدند و در نتیجه آن، یکی از دانشمندان هسته ای کشورمان یعنی دکتر مجید شهریاری به شهادت 
رسید. در هشتم آذر ۹0 و در سالگرد شهادت دکتر شهریاری، دانشجویانی از تشکل های گوناگون 
دانشجویی اقدام به تجمعی اعتراض آمیز در مقابل سفارت انگلیس کردند که تنها به همین ختم نشد...
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خبری از انقالب  نبود!
مقایسه ای بین دو واقعه تسخیر النه جاسوسی آمریکا و ماجرای سفارت انگلیس

روح ا... رجایی

تحرکات جنبش های دانشـجویی ایران در طول سال های 
متمـادی پـس از انقالب اسـالمی همـواره مورد بررسـی 
چشـمان تیزبین قرار داشـته اسـت. تحرکاتـی که همگی 
در تغییـر جهـت دادن تاریـخ بسـیار مؤثـر بـوده اسـت. 
ازجملـه این تحرکات، حمله به سـفارت آمریکا و حمله به 
سـفارت انگلستان اسـت. دو واقعه ای که هرچند در ظاهر 
شـباهت هایی بـه هم دارنـد و هر دو منجر بـه یک تغییر 
اساسـی در تاریـخ روابط خارجی جمهوری اسـالمی ایران 
شـدند، ولی در باطن خود، تفاوت هایی بس بنیادین نسبت 
به هم دارند. تفاوت هایی که یکی را در چشم رهبر وقت و 
امام وقت امت، مبارک جلوه می دهد و دیگری را در چشم 
امام وقت امت، نه چندان مبارک. در این نوشـتار به بررسی 
مختصر شباهت ها و تفاوت های این دو حرکت می پردازیم 
تـا به وسـیله نوعی نقـد درون گفتمانی، بتوانیـم به برخی 

مسائل مهم جنبش دانشجویی بپردازیم.
اولین و مهم ترین نکته ای که در بررسی یک واقعه تاریخی 
به چشـم می خورد این اسـت که دلیل مسـببین آن واقعه 
از انجام آن چه بوده اسـت؟ هرچند شـاید مکاتب مختلف 
فکـری در جهان نظرات متفاوتی درباره گزاره باال داشـته 
باشـند ولـی آنچه در لحظـه اکنون عقال صحیـح به نظر 
می رسـد این اسـت کـه نیت عامالن یک اتفـاق از نتیجه 
ظاهری آن اتفاق مهم تر است. لذا در این مجال بد نیست 

عـالوه بر نتیجـه ای که حوادث سـال های 1358 و 1390 
بـر معادالت سیاسـی جمهوری اسـالمی ایـران در جهان 
داشـتند، به نیتـی که عامالن آن  حوادث بـر پایه آن اقدام 
کرده اند توجه داشـت. آنچه دانشـجویان پیرو خط امام)ره( 
در محاصره سفارت ایاالت متحده مطالبه می کردند، پادشاه 
مخلوع کشورشان بود که دولت ایاالت متحده آمریکا هیچ 
حق قانونی در حمایت از او نداشـت. آنچه مشخص است، 
برحق بودن مطالبه دانشـجویان و جنبش دانشـجویی در 
سـال 1358 اسـت. نیز در تجمع و تسـخیر سفارت دولت 

انگلستان توسط دانشجویان در سال 1390 نّیت و خواسته 
دانشـجویان، اعالم بیزاری و محکومیت، ترور دانشمندان 
ایرانـی توسـط سـرویس های اطالعاتی دولت انگلسـتان 
و رژیم اشـغالگر صهیونیسـتی بود که با توجه به اسـنادی 
که ظاهرا دسـت داشـتن سرویس ام آی سیکس را در این 
حـوادث اثبات می کـرد، امری به حق و کامال شایسـته ای 

است.
لذا در یک نگاه اجمالی و چنان که در باال گذشت، قطعا هر 
دو این اتفاق ها نیت های خیری پشت سر خود داشته اند! و 
ایـن نیت خیر هـردوی آن ها را از اتهامات مبّرا می کند. اّما 
چه چیزی باعث شده است یک امر مورد تائید رهبری وقت 
جمهوری اسـالمی قرار گیرد و دیگـری نه تنها مورد تائید 
رهبر واقع نشـود، بلکه نقد تلویحی مقام معظم رهبری را 

هم منجر شود؟!
در بررسی تفاوت بین این دو حرکت می توان به دو شاخصه 
اساسی رسید. اول آن که کار تشکیالتی در این دو حرکت 
با تفاوت چشم گیری از نظر اخالق تشکیالتی انجام گرفته 
اسـت؛ و دوم آن که مقاطع زمانی که این دو حرکت در آن 

انجام گرفته است، دو مقطع زمانی متفاوت است.
در حوزه کار تشـکیالتی، برای تقویت تشـکیالت و تداوم 
حرکـت آن به سـوی هـدف اصلـی مـوارد الزم االجرایـی 
تعریف می شود. این موارد که بین اکثر تشکل های مختلف 

مشترک اسـت، »اخالق تشـکیالتی« نامیده می شود. 
اسـاتید اخالق تشکیالتی در تألیفات خود )چه مکتوب 
و چه شـفاهی( آموزه هایی را درباره اخالق تشـکیالتی 
آورده اند که اصلی ترین آن آموزه ها و در رأس همه آن ها، 
پیروی از رهبری تشکیالت است. رهبری هر تشکیالتی 
اگـر به نحو صحیح انتخاب و توسـط اعضـا قدرت داده 
شود، تشکیالت در مسیر خود به سمت هدف، استوارتر، 
دقیق تر و قاطع تر پیش خواهد رفت و با مشکالت پیش 

رو به نحو قوی تری پنجه در پنجه خواهد شد.

تسخـیــر سـفارت امـریـکـا؛ 
برنامه ریزی دقیق پیش از اقدام

در واقعه تسخیر سفارت آمریکا، رهبری جنبش دانشجویی 
آن  زمان ظاهرا بر تسـخیر سـفارت خانه متفق بوده است و 
برنامه تسخیر از پیش تعیین شده بود. هرچند عدم اطالع به 
رهبری حکومت اسالمی در آن زمان، حضرت امام خمینی 
)ره( امری ناپسند می نماید ولی ازلحاظ تشکیالتی رهبری 
تشکیالت و نهادهای حکومتی از تصمیم تشکیالتی حمله 
به سفارت آمریکا اطالع داشتند؛ اما در وقایع تسخیر سفارت 
انگلستان، آنچه از ظواهر کالم رهبران جنبش دانشجویی 
برمی آیـد، عـدم وجـود هرگونـه برنامـه ای بـرای ورود به 
سـفارت خانه اسـت.  قرار بر این بوده است که دانشجویان 
تنها یک اعتراض سـاده و همراه با اعالم محکومیت ترور 
دانشمندان هسته ای کشور را در مقابل سفارتخانه انگلستان 
بـه نمایـش بگذارند؛ اما این اعتـراض و اعالم محکومیت 
به یک بـاره و بـا اندکـی تعلل ظاهری نیـروی انتظامی، به 
حمله به سفارت انگلستان منجر شد؛ یعنی، این تجمع یا به 
تحریک برخی دانشجویان احساساتی، یا به تحریک عوامل 
خارجی )خارج از جنبش دانشـجویی( خشـونت و حمله به 
سـفارت انگلسـتان منجر شد. اگر دانشـجویان در آن روز، 
بـه آنچـه قرار بود انجام شـود اکتفا می کردنـد و در مقابل 

احساسـات دیگر افراد، می ایستادند، دیگر این سخن امروز 
ما محق نمی بود که آن ها در انجام کار تشکیالتی بد عمل 

کرده اند.
لذا می توان گفت، از نظر کار تشکیالتی حمله به سفارت 
انگلسـتان در سـال 1390 امری ناقص و ابتر است. چرا 
که هیچ تصمیم قبلی مبنی بر ورود به سفارت خانه وجود 
نداشـت. خواننده محترم نیک واقف اسـت که در چنین 
مواردی کنترل تشـنج اجتماعی حاصله، بسـیار سـخت 
است و معموال تا به انتها رسیدن خود رها می شود. بدون 
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برنامه ریزی قبلی بودن یعنی هیچ تدبیری برای انتظامات بعد از اشـغال سـفارت 
اندیشـیده نشـده است؛ یعنی هر اتفاقی ممکن است بیفتد. هر اتفاقی که هرگز به 
ذهن هیچ کس نرسیده! یعنی کنترل اوضاع ناممکن خواهد بود. همین ناقص بودن 
کافی اسـت تا در بیان مقام معظم رهبری، تأییدی بر این واقعه صورت نگیرد! و 
حتی توصیه ای نیز مبنی بر کنترل احساسات جوانان بر زبان مبارکشان جاری شود.

دو رویداد در دو مقطع زمانی متفاوت

در بررسـی ازنقطه نظر مقاطع زمانی رخ دادن دو حادثه به چند نکته برمی خوریم. 
تسخیر سفارت ایاالت متحده و حمایت های بعدی امام خمینی )ره(، توانست با بهم 
زدن رابطه ایران و آمریکا دست آمریکا را از ایران برای همیشه کوتاه کند. مسلما 
این امر هم به خاطر شرایط زمانی و اوضاع انقالبی آن زمان و از برکات خداوندی 
بود. چرا که اگر این اتفاق رخ نمی داد و بعدها قرار بود دست آمریکا از ایران قطع 
شود، شاهد دست وپا زدن های مقامات دولتی برای برقراری رابطه مجدد با آمریکا 
بودیم. دست وپا زدن هایی که در سخنان بعضی مقامات آن روز و برخی مقامات ایام 
بعدازآن روز به چشم می خورد. آنچه در تسخیر سفارت انگلستان رخ داد نمونه ای 
بود برای تائید تسخیر سفارت آمریکا؛ اما می بینیم بعد از تعطیلی چندساله سفارت 
انگلستان در ایران، اکنون وزیر خارجه وقت برای بازگشایی این سفارت خانه و ایجاد 
رابطه با انگلستان با وزیر خارجه انگلستان گفتگو می کند. این گفتگو نشان دهنده 
آن اسـت که اگر اندکی برای تسخیر سـفارت آمریکا تعلل می شد، شاید مانند 
سـفارت انگلستان، با وسـاطت برخی مسئولین هراسناک از قدرت امپریالیسم، 
دوبـاره رابطـه با آمریکا، بـه حالت عادی برمی گشـت. در مقطـع زمانی فعلی 
دیپلماسـی جمهوری اسـالمی ایران مبتنی بر نظر دولت هاسـت. لذا تا زمانی 
که افرادی در کشـور هسـتند و مسـئولیت دارند و از قطع رابطه با مسـتکبرین 
هراسـناک اند، هرگونـه تالشـی که به قطـع رابطه منجر شـود، کمک چندانی 

حداقل به اوضاع دیپلماسی رسمی کشور نخواهد کرد.
از سـوی دیگـر اگـر بپذیریم که جاسوسـی ایاالت متحـده از ایران با تسـخیر 
سـفارت خانه این کشـور در ایران، قطع شـده یا کاهش یافته اسـت، این امر در 
شـرایط کنونـی امروزی برای انگلسـتان خیلی صادق نیسـت، چـرا که امروزه 
دیگر نیازی به بایگانی های بزرگ برای اسناد محرمانه و داشتن یک ساختمان 
جاسـوس خانه نیسـت. در چنین شـرایطی با حمله به یک سفارت خانه دیگر 

اسـنادی از قماش اسـناد به دسـت آمده در سـفارت آمریکا، در آن سفارت خانه 
یافـت نخواهد شـد. در حقیقت آنچه در تسـخیر سـفارت آمریـکا رخ داد یک 
موهبت الهی بود تا همیشـه تاریخ برای بسـته شـدن زبان کسانی که بخواهد 
از نقش ایاالت متحده در به غارت بردن منابع کشـور ایران چشم پوشـی کنند. 
اّما در تسخیر سفارت انگلستان تقریبا هیچ سندی به دست دانشجویان نیفتاد؛ 

که انتظارش هم می رفت.
در یک جمع بندی مختصر به این نکته خواهیم رسـید که در آسیب شناسی درون 
گفتمانی جنبش های دانشجویی باید به موقعیت رهبری جنبش ها در میان اعضا 
جنبش بسـیار توجه کرد. اگر رهبری جنبش ها به درسـتی انتخاب شـوند و اگر آن 
رهبران در میان اعضای تشـکل دارای قول سـدید و الزم االجرا شـناخته شـوند، 
تشـکل در هیچ برهه ای از میان نخواهد رفت و حتی اگر از سـرعت حرکتش به 

سمت هدف کاسته شود، از جهت گیری آن تشکل کاسته نخواهد شد.

یـک جنبش دانشـجویی بـه مثابه یـک جریان 
فکری-رفتاری و یک تشکل آرمانخواه، همواره 
و کمـاکان بایـد اسـتقالل خـود را از گروه های 
رسـمی و از بدنه دولت حفظ کند و بیشتر نقش 
روشـن فکری را بـرای خود تعریـف کند. یعنی 
کسـی کـه خیز بـرای قـدرت رسـمی و ماندن 
بـه هر قیمتی در قدرت رسـمی بر نمـی دارد و 
بیشتر به دنبال حقیقت جویی و فاصله گیری از 
مصلحت اندیشی های کاذب و متداول است.به 
نظر می رسـد اتفاقاتی را در زمینه جنبش های 
دانشـجویی شـاهدیم که بار دیگـر باید ناقوس 
ایـن خطر را به صدا در آورد. اگر دانشـجویان و 
فعاالن سیاسی دانشجویی، جنبش دانشجویی را 

جنبش سیاسـی، پویا و پایا مـی خواهند و آن را 
با روشـن فکری پیوند می زنند،خواه ناخواه باید 
همواره به اسـتمرار آن توجـه کنند و به محض 
جابجایـی قـدرت ،جنبـش دانشـجویی را پایان 
یافتـه تلقـی نکنند و آن را ابـزار هژمونی قدرت 
مسـتقر ننماینـد. اشـتباه نشـود بحـث در این 
نیسـت که دانشـجویان فعـال باید یک عمر 

دانشجو باشند و در جریان های دانشجویی 
فعالیت کنند. خیر، می توانند وارد عرصه 

های رسـمی کار شـوند ، اما الاقل از 
سـابقه خود برای توجیـه قدرت و 

مخالفـت با آرمان خواهی دانشـجویی اسـتفاده 
نکننـد و یـا کمک کننـد تا قطع نظـر از حضور 
شـخصی خودشان در جریانات دانشجویی ، این 
جریایانات با حضور دیگران به حیات آرمانی خود 
ادامه دهند و البته اگر حیات شـغلی و اجتماعی 
آن هـا به گونه ای رقم بخورد که همواره حامی 
جنبـش های دانشـجویی باشـند، امـری کامال 
مطلوب و موجه است.  رمز و راز موفقیت جنبش 
هـای دانشـجویی عالوه بـر فرهنگـی و بومی 
بـودن آن هـا این اسـت که باید نگاهـی پویا و 
تاریخی به خود داشـته باشـد. و از رسالت ناتمام 
تاریخـی خود بـا جابجایی هـای طبیعی قدرت 
غفلـت نکنند و به توجیه سیاسـت هـا و رفتارها 
نپـردازد. یکـی از آسـیب هـای طبیعـی جنبش 
های دانشـجویی بعد از به قدرت رسـیدن دولت 

مطلـوب، آسـیب انحصارطلبی اسـت. این خطر 
مـی توانـد جنبـش نوظهور و تشـکل های ذی 
ربط دانشـجویی را تهدید کند و سرانجام منجر 
به فروپاشـی محتوایی جنبش شـود که توفیقی 
هـم در عرصـه آرمـان خواهی و هـم در عرصه 
توسـعه سیاسـی بدسـت آورده بود.این تشـکل 
هـا یاید عـالوه بر حفظ انسـجام ایدئولوژیک و 
آرمان خود مانع رویش و شـکل گیری تشـکل 
های دیگر دانشجویی نشوند.بهترین ابزار آرمان 
گرایی و بسـط و اعتالی این آرمان ها، به ویژه 
در محیط دانشـجویی، ایجاد زمینه برای گفت و 
گـوی عالمانـه و روشـمند اسـت. در 
واقـع خطری که تمام جنبش های 

اجتماعـی از جملـه جنبـش هـای 
دانشـجویی را تهدیـد مـی کنـد، 
فراموشی دوران پرشور و نشاط 
نقد و انحصارگرایی است. این 
خطـر را هـم اکنـون به جد 
احسـاس می کنـم. یعنی 
عزیزانـی که به گونه ای 
سیاسـی  تحـوالت  در 
نقـش   84  سـال 
داشتـــه انـد، پس 

از پیـروزی هـای بدسـت آمده ، رسـالت خود را 
فرامـوش کرده و حتی بـا منتقدانی که زمانی از 
جنـس آن هـا بودند، برخورد منفـی و در جهت 
جفـظ وضـع موجود بکننـد. این برخورد سـمی 
مهلـک بـرای تمام جنبش هـای اجتماعی و به 
ویـژه جنبش دانشـجویی اسـت .  یـک تفاوت 
اساسـی بین جنبش دانشـجویی با سایر جنبش 
هـا وجـود دارد، و آن این این اسـت که جنبش 
دانشـجویی آزادتـر و رهاتر اسـت. تعلق خاصی 
نـدارد و راحـت تر می تواند اعتراض کند و طبعا 
سکوت یک جنبش دانشجویی به ویژه در ایران 
با آن سـابقه ی تاریخی و سـاختاری خاص می 
توانـد به تضییع حقوق و نیازهای واقعی مردم و 
حتی عدم  باز تولید مشـروطیت نظام آرمانی در 

ابعاد ذهنی و عینی بینجامد.«

سکوت جنبش دانشجویی 
در برابر ظلم  موجب 

تضییع حقوق مردم است
برشی از کتاب »مناقشه حق ومصلحت و بن بست جنبش دانشجویی« نوشته ی دکتر عماد افروغ
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در عرف دیپلماتیک، رابطه  کشـورها مبتنی بر داده ها 
و سـتانده های فی مابیـن آن هـا اسـت و این منفعت 
مشـترک بین کشورهاسـت کـه سـطح روابط میان 
آن هـا را مشـخص می نمایـد. همچنیـن، مبتنی بر 
دیدگاه ایدئولوژیک هر کشور، نوع نگاه آن به ماهیت 
حرکتـی سـایر کشـورها، سـطح روابـط فی مابین را 
تعریف می نماید. به عنوان مثال، مقام معظم رهبری 
در دیدار با مسـئوالن وزارت خارجه و سـفرا و رؤسای 
نمایندگی های جمهوری اسـالمی ایـران در خارج از 
کشور در مردادماه 1393 مواردی نظیر مخالفت جدی 
با نظام سلطه، تأمین منافع ملی، دفاع صریح، قاطع و 
واقعی از مظلوم را از ویژگی های دیپلماسی جمهوری 
اسـالمی ایـران معرفـی کردند. ایـن مـوارد در واقع، 
ریل گذاری مسیر دستگاه دیپلماسی کشور را مشخص 
می کنـد و این امـکان را به آن ها می دهد تا بر پایه ی 
این موارد، روابط خود را با کشورهای دنیا تنظیم نمایند.

رابطه تنها براساس عزت و احترام
حضرت امام)ره(، پیش از انقالب در مصاحبه ای در 16 آذر 
57 با لس آنجلس تایمز و در پاسـخ به سـؤال خبرنگار این 
روزنامه مبنی بر کیفیت فروش نفت به آمریکا و شوروی، 
فرمودند: »ما با تمام دولت ها، درصورتی که دخالت در امور 
داخلی ما نکنند و برای ما احترام متقابل قائل باشند، با احترام 
رفتار می کنیم و نفت را هم هرکس مشـتری اسـت به او 
می فروشیم.« این نوع نگاه حضرت امام)ره( به مقوله کیفیت 
رابطه با سـایر کشـورها، مؤید این مدعاست که جمهوری 
اسـالمی اساس رابطه  خود با سایر کشورها را بر پایه  نفی 

استبداد و عدم دخالت در امور داخلی تعریف نموده است.
بحـث رابطـه  جمهوری اسـالمی ایران با انگلیـس نیز در 
همیـن چارچوب تعریف می شـود و عـدم دخالت انگلیس 
در امور داخلی جمهوری اسـالمی و احتـرام به آن، احترام 
متقابل را به همراه خواهد داشت؛ اما سابقه  رابطه  انگلیس 
 بـا ایـران، پیـش و پـس از انقالب، همـواره بـا دخالت در

 امور داخلی کشور و تحمیل هزینه همراه بوده است.
افول قدرت در ایران از حدود 200-300 سال گذشته با به 
حکومت رسـیدن حکام ناالیق، همزمان با دوره رنسانس 
و انقـالب صنعتـی در اروپـا بـود. در دوره ای کـه ایـران از 
ضعف شدید حاکمیت لطمه می خورد، رشد علم در اروپا با 
سرعت فزاینده ای در جریان بود. این رشد فزاینده از یک سو 
همراه با عقب ماندگی شدید کشور از حیث علمی در مقابل 
کشورهای اروپایی، زمینه ی خودباختگی سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی، صنعتی و نظامی را فراهم نمود و کشورهایی نظیر 
ایران که دچار خودباختگی شـدیدی نسبت به کشورهای 
اروپایی شده بودند، طعم تلخ استعمارهای کهنه، نو و فرانو را 
در دوره های مختلف حاکمیتی خود چشیدند. البته این زخم، 
تنها محدود به کشور ایران نبود و کشورهای زیادی در دنیا، 
تحت سلطه ی اقلیت حاکم دنیا قرار گرفتند و این سلطه، 
زمینه  ی انحطاط این کشورها را از جنبه های مختلف مادی 

و معنوی فراهم آورد.
اسـتعمار در ایـران بیش تر با انگلیس شـناخته می شـود و 
سـابقه ی انگلیس در دسـت درازی بـه حقوق قطعی ملت 

ایران، بیش از سـایر کشورهای مشابه آن است. سیاهه ی 
خباثت هایی که انگلیس در حق ملت ایران روا داشته است 
را می تـوان به چند بخش سیاسـی، فرهنگـی- مذهبی و 
اقتصادی تقسیم نمود که دارای قدمتی در حدود 200 سال 

می باشند.

پیـش از انقـالب و در بعـد سیاسـی، انگلیـس با تحمیل 
قراردادهای مختلف بحث تمامیت ارضی ایران را زیر سؤال 
برد و با وضع این قراردادها، مناطقی نظیر افغانستان، بحرین 
و بخشی از بلوچستان را از خاک ایران جدا نمود. همچنین، 
با تحمیـل قراردادهـای 1907 و 1919 حاکمیت بر خاک 
ایران را یک بار با روسـیه به اشـتراک گذاشـت و دیگربار، 
شـمال ایـران را به تصاحب خـود درآورد. در جریان جنگ 
جهانی اول، علی رغم اعالم بی طرفی در ایران، سیاست های 
خصمانه انگلیس منجر به یک نسل کشی واقعی در ایران 
گردید. قحطی بزرگی که در این بین رخ داد، موجب مرگ 
بسیاری از مردم گردید. رقم کشته شدگان این قحطی محل 
مناقشه است، اما بنا بر یک قول، جمعیت ایران در اثر این 
قحطـی بـه نصف خود رسـید، یعنی چیزی قریـب به 10 

میلیون نفر از مردم در این قحطی کشته شدند.
دخالت های انگلیس در بعد سیاسـی محدود به موارد فوق 
نیسـت و این کشـور در راسـتای اجرای طرح های مدنظر 
خود، به تغییر ساختار سیاسی حاکم بر کشور دست می زد 
و سعی بر آن داشت تا روند حاکمیت بر کشور را تا آنجایی 
که ممکن بود، به نفع خود تغییر دهد. در این بین می توان 
به منحرف ساختن انقالب مشروطیت از مسیر اصلی خود 
توسـط انگلیس و اذناب داخلی اش اشاره کرد که سرانجام 

آن، تشتت بین مشـروطه خواهان و خارج ساختن رهبری 
مشـروطه از دسـت روحانی بصیر و آزاده، شـیخ فصل اهلل 
نـوری بود که منجر به شـهادت ایشـان پای چوبـه ی دار 
گردید. در بحث تغییر در روند حاکمیتی کشور نیز می توان به 
طرح ریزی و حمایت از کودتای رضاخانی توسط ضیاءالدین 
طباطبایـی، روی کار آوردن محمدرضـا به جای پدرش بر 
مسند حاکمیت کشور، نقش مستقیم در کودتای 28 مرداد و 

تداوم حکومت محمدرضا و ... اشاره نمود.
در بعد اقتصادی نیز وضع قراردادهای ننگین اقتصادی نظیر 
رویتر، تالبوت، التاری، دارسـی و گس- گلشـائیان عالوه 
بر آن که حاکمیت اقتصادی ایران را بر اموالش زیر سـؤال 
می برد، قدرت حاکمیت را بر منابع مادی خود به عنوان یکی 
از محورهای اصلی قدرت هر سیستم سیاسی، تحت الشعاع 
قـرار می داد. با وضع ایـن قراردادها در زمان های مختلف، 
حقوقی نظیر امتیاز استخراج نفت جنوب، استفاده از معادن، 
جنگل ها، گمرکات، کشتی رانی رایگان در کارون، انحصار 
توتون و تنباکو، تأسیس قمارخانه و ... به انگلیس داده شد.

در بعد فرهنگی- مذهبی اما سیاسـت های انگلیس حالت 
خصمانه تری به خود می گرفت. تشـکیل بابیت و بهائیت، 
راهی بود برای انگلیس که با اسـتفاده از آن بتواند، در بین 

اتوبان یک طرفه 
بررسی هزینه-فایده ی از سرگیری روابط با کشور انگلستان

محمد علی زارع
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

در جریان جنگ جهانی اول، 
علی رغم اعـالم بی طرفی در 
ایران، سیاست های خصمانه 
انگلیـس منجر به یک نسل کشـی 
واقعـی در ایـران گردیـد. قحطـی 
بزرگی که در این بین رخ داد، موجب 
مرگ بسـیاری از مردم گردید. رقم 
کشته شـدگان ایـن قحطـی محل 
مناقشـه اسـت، اما بنا بر یک قول، 
جمعیت ایـران در اثـر این قحطی 
به نصف خود رسید، یعنی چیزی 
قریب به 10 میلیون نفر از مردم در 

این قحطی کشته شدند
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شیعیان ایران تشتت ایجاد کند و باورهای مذهبی و اعتقادی 
مردم را دستخوش تغییر نماید. در کنار این موارد، اقداماتی 
نظیر غربی  سازی کشور و سعی در ایجاد اباحه گری در بین 
مـردم نیز از اقدامات خصمانه انگلیـس در بعد فرهنگی- 

مذهبی است که سابقه ای دیرین دارد.

روباه؛ خشمگین از انقالب
پس از انقالب، اقدامات انگلیس علیه جمهوری اسـالمی 
حالت خصمانه تری بـه خود گرفت و بیش تر در پس پرده 
و بـا رنگ و لعاب های مختلف، سـعی در دخالـت در امور 
داخلی کشور می نمود. پس از پیروزی انقالب و در جریان 
جنگ تحمیلی، انگلیس از هیچ کوششی در جهت حمایت 
از صدام و رژیم بحث علیه جمهوری اسالمی دریغ نورزید. 
حمایت های انگلیس از صدام، شامل حمایت های سیاسی، 
اقتصادی و لجسـتیکی می شد که از آن جمله می توان به 
سـاخت پناهگاه های ویژه برای رژیم بعث و در اختیار قرار 

دادن سالح های پیشرفته به آن ها اشاره نمود.
در جریـان اعالم فتـوای حضرت امام خمینی)ره( مبنی بر 
اعدام سـلمان رشدی، انگلیس وی را در پناه خود قرار داد. 
در جریان حمله ی نیروهای موسوم به جنبش خلق عرب 
که منجر به شـهادت 2 تـن از کارکنان سـفارت ایران در 
لندن شـد، پلیس انگلیس پس از 6 روز مماشـات و اجازه  
بهره برداری تبلیغاتی گروگان گیرها به سفارت حمله کرد و 
غیر از یک تن از گروگان گیرها، بقیه را کشت که همان یک 
نفر نیز که در ابتدا محکوم به حبس ابد گشت در سال 2005 

آزاد و پناهنده ی این کشور شد.
پـس از جنگ اقدامات خصمانه انگلیس علیـه ایران ادامه 

داشت که این تحرکات در جریان آشوب های 18 تیر 78 و 
فتنه ی 88 نمود یافتند. در جریان فتنه ی 88 سفارت انگلیس 
در تهران، عماًل تبدیل به مرکز فرماندهی جنگ کشورهای 
متخاصم گشت و جاسوسان انگلیسی که در جریان فتنه ی 
88 دستگیر شدند، عمدتاً از کارکنان این سفارتخانه بودند. 
در واقع، سـفارت انگلیس در غیاب سـفارت آمریکا، نقش 
فرماندهی مبارزه علیه ایران و سازماندهی فتنه ها از داخل 

خاک ایران را به خوبی ایفا می نمود.
یکی از ابزارهای انگلیس برای دست یابی به اهداف شومش 
در ایران، جنگ رسانه ای است که توسط رسانه های فارسی 
زبان خود و به طور خاص بی بی سی فارسی علیه ایران شکل 
می دهد. سـایت خبری بی بی سـی فارسی در سـال 2001 
راه اندازی شـد و در سـال 1385 وزیر دارایی وقت انگلیس 
در سـخنانی در مؤسسـه  پژوهـش ) چتم هـاوس ( لنـدن از 
تخصیص ساالنه پانزده میلیون پوند برای راه اندازی شبکه 
تلویزیونی فارسی زبان بی بی سی خبر داد که این امر در دی 
ماه سـال 1387 تحقق یافت. این شـبکه به صورت کاماًل 
حرفـه ای با بکارگیری عناصر ضد انقالب اعم از منافقین، 
سلطنت طلب ها و عناصر فراری اصالح طلب از داخل کشور، 
اقدام به جنگ روانی جدی علیه جمهوری اسالمی می نماید 
و در این بین با آمیخته سازی اخبار راست و دروغ، سعی در 
اعتمادسازی بین مردم و پیشبرد اهداف دولت خود دارد. به 
عنوان نمونه ای از اقدامات بی بی سی علیه جمهوری اسالمی، 
می توان به نقش این شبکه در فتنه 88 اشاره نمود به صورتی 
که بعضاً تجمعات و آشـوب های عناصـر ضدانقالب را به 
صورت زنده پوشـش می داد و یا شـعارهایی که توسط این 

شـبکه در شـب های پیش از تجمعات 
غیرقانونی داده می شد، در روز بعد توسط 
حاضریـن در تجمع عنوان می شـد که 
نقش جدی این شبکه را در مسیر تداوم 
فتنه در کشور عیان می نماید. همچنین 
این شـبکه در جهت القای بحث تقلب 
در انتخابات و کشاندن مردم به خیابان ها 

نقش مهمی را ایفا نمود.

از سرگیری روابط، داده ها و ستاده ها؟!

اکنـون می تـوان بـه ابتـدای متـن 
بازگشت و با توجه به نکات ذکر شده، 
به ارزیابی بحث داده ها و ستانده های 
مـا در رابطه با انگلیس پرداخت. این 
که ایران در مسیر رابطه ی با انگلیس 
غرامت های سنگین مادی و معنوی 
را در طول حدود 200 سـال گذشـته 
پرداخت کرده اسـت، جای هیچ گونه 
تردیدی ندارد اما آیا ما به ازای این غرامت ها، ستانده ای 
درخـور توجه، پیـش و پس از انقالب به ارمغـان آورده 
اسـت؟ این سـؤالی است که باز هم در گیر و دار تالش 
دستگاه دیپلماسی دو کشـور برای ازسرگیری روابط با 
یکدیگر و فعال سازی سفارت خانه هایی که پس از حمله 
دانشجویان به سفارت انگلستان به حالت تعطیلی درآمده 

اسـت، اذهان را به خود مشـغول می سـازد. در این بین 
سخنان مقام معظم رهبری در 2 مهر سال 88 می تواند 
به عنوان حسـن ختام بحث، پاسـخی درخور به این 
پرسش باشد: »دولت انگلیس که کارنامه دویست ساله 
حضور آن ها و ارتباط آن ها با کشور ما، کارنامه سرتاپا 
سیاه است- واقعا یک نقطه و یکجا نداریم که بشود 
نشـان داد که دولت انگلیس به نفع ملت ایران یک 
قدم کوچکی برداشـته باشد؛ هرچه بوده ضرر؛ هرچه 
بـوده صدمه های بزرگ- اینها اعالن می کنند که ما 
طرفدار ملت ایرانیم! ...اگر ملت ایران، بغض و نفرت 
از دولت انگلیس را از دل خود پاک نکرده باشـد و 
پـاک نکند، حـق دارد و به نظر هر عاقلی هم حق با 
ملت ایران است. کاری که انگلیسي ها با مردم ایران 
کردند و بالیی که بر سِر این ملت آوردند، هیچ وقت 
از یادها نخواهد رفت. اینان که امروز در گوشه ای از 
دنیا نشسـته اند و علیه ملت و دولت ایران حرف های 
مغرضانه و بی محتوا می زنند، یادشـان رفته است که 

این دولت ظالم با ملت ایران چه کرد!«

 این که ایران در مسیر       رابطه  
با انگلیس غرامت های سنگین 
مـادی و معنـوی را در طـول 
حـدود 200 سـال گذشـته پرداخت 
کرده است، جای هیچ گونه تردیدی 
ندارد اما آیا ما به ازای این غرامت ها، 
ستانده ای درخور توجه، پیش و پس 

از انقالب به ارمغان آورده است؟

اتوبان یک طرفه 
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یکـی از مهم تریـن بحث هایـی کـه در جنبـش 

دانشـجویی در حـوزه عملیـات موجـب ایجـاد 

تعـارض می گـردد، چالش میـان آرمان گرایی و 

واقع بینـی اسـت. حقیقت آن اسـت که جنبش دانشـجویی و 

رفتارهای رادیکال آن را به سختی می توان در چارچوب کنش 

سـایر نهادهای سیاسـی و نوع تعقل حاکم بر آنان دسته بندی 

کرد. دانشـجو خود را دربند آنچه هست محصور نمی کند و 

معمـوال ورای واقعیت ها نگاه می کند. البته همین آرمان گرایی 

است که گاهی سـبب بروز رفتارهای غیرمعمول نیز از سوی 

جنبش دانشـجویی می گردد. ابراهیم فیـاض در گفت وگوی 

زیر به بررسـی فرایند تعامل بین آرمان و واقعیت در جنبش 

دانشجویی می پردازد.

سعید طلوعیان

......................................................................
اگر بخواهیم جنبش دانشـجویی را 
تعریـف کنیـم جنبـش دانشـجویی چـه 

مؤلفه هایی دارد چگونه تعریف می رود؟
دانشـجو رو اگـر بخواهیم تعریف بکنیم یعنی 
نسـل جوانی که در حال فرهیخته شدن است 
و ایـن فرهیختگی آنجا می تواند وجود داشـته 
باشـد که نگاهی به آینده وجود داشـته باشـد 
یـک بـرآوردی از آینـده وجـود داشـته باشـد 
یعنـی اینکـه فرد جوانـی وجود دارد کـه دارد 
آینـده را می شناسـد. چون نسـل جـوان برای 
آینده اسـت برای گذشته نیست، سن های باال 
برای گذشـته است این نسـل جوان است که 
برای آینده اسـت. حاال که رو به آینده اسـت 
آمادگی دارد که علم را جست وجو کند. دانش 
و دانشـگاه، با سازمان دانشـگاهی خودش، با 
سازمان دانشجویی خودش، دارد نگاه علمی را 
با او ترکیب می کند و او را به یک نگاه دیگر به 
آینده می رساند؛ مثال نگاه او با نگاه یک کارگر 
جـوان تفـاوت دارد با نگاه یک بـازاری جوان 
تفاوت دارد؛ یعنی سـاختار و سازوکار دانشگاه 
با ساختار دانش می خواهد برای او ترسیم کند 
کـه وظیفـه او در قبال آینده کشـورش، آینده 

جهان و جامعه انسانی چه چیزی است.
 بـا وضعیتـی کـه االن آشـکار شـده، االن 
دانشـگاه ها تقریبـا دنبال یـک وقت گذرانی و 
لودگی هسـتند چون دیگر آرمانی وجود ندارد، 
دانشجوی آرمانی وجود ندارد و با این وضعیت 
رفته رفتـه بدتر هم مـی رود. با آزادی روابط در 
دانشـگاه ها و از این قبیل مسـائلی که دارد به 
وجـود می آیـد خودبه خـود دیگر آینـده وجود 
نـدارد. االن بـه نظـر مـن آرمانی کـه جنبش 
آینـده دانشـجویی در سـطح ایـران و جهـان 
بایـد خیلی بـه آن بپردازد و مهم اسـت صلح 
جهانی اسـت. چـون سـرمایه داری جهانی بر 
طبل جنگ جهانی می کوبد هرچند ریاکارانه و 
مثال به نام صلح و دموکراسـی جنگ می کند. 
دانشـجویآن هم االن باید مسئله صلح جهانی 
به معنای واقعـی را مطرح بکنند؛ یعنی بیایند 
و بـر روی ایـن موضوع به صـورت جدی کار 
کننـد. صلـح جهانی ای که دیگـر دخلی ندارد 
بـه تحرکات نظامی در سـطح جهـان. مطرح 
کننـده  همزیسـتی ملت هـا اسـت، خواسـتار 
نابـودی تحریم هـا، نابودی ظلم هـا و نابودی 
جنگ و نابودی عوامل صنعتی سـرمایه داری 
نابـود  را  جهانـی  محیط زیسـت  دارنـد  کـه 
می کنند، رسانه هایی که دارند سنت ها را نابود 
می کنند و فرهنگ های کشورهای مختلف را 
مـورد هجوم و نابـودی قرار داده انـد؛ بنابراین 
ایـن مسـائل باید گفته شـود، توسـط جنبش 
دانشجویی چاره اندیشی شود که چه باید کرد؟ 

این مسـائل همه می تواننـد ذیل تالش برای 
صلـح جهانی مطرح شـوند و این حرکت باید 
شروع شود. دانشجویان باید بنشینند فکر کنند 
کـه چـه کار می توانند بکنند، چطـور می توانند 
ایـن موضوعات را با مردم کشـور و جهان در 
میـان بگذارنـد. تـا زندگـی ما و مـردم و خود 
دانشـجویان دچار لودگی نشـود. سرمایه داری 
دارد زندگـی را بـه ابتذال می کشـاند و سـعی 
می کنـد کـه زندگـی را نابـود کنـد بـا دوری 
کـردن و یکنواخت کردن زندگی، انسـان ها را 
دچـار ازخودبیگانگی می کنـد که مارکس هم 

قبـال ایـن مباحث را بـه نحوی مطـرح کرده 
بود حاال مـا باید به صورت عام تر مطرح کنیم 
کـه انسـان ها دچـار مصلحـت نشـوند، دچار 
یکنواختی، دچار زندگی روزمره و عافیت طلبی 
نباشند، یعنی نفی زندگی سرمایه داری. این ها 
همه در قالب صلـح جهانی مطرح اند. البته ما 
باید صلح جهانی  را تبدیل به یک آرمانی برای 
دانشجویان بکنیم و تمام امکانات دانشگاهی 
و دانشـجویی را به طرف تولید علمی ببریم تا 
بـه زبـان علمی این مقوله توضیح داده شـود. 
متأسـفانه مـا ایـن را نداریـم، می دانیـد که ما 
همیـن موضوع را در اعتقـادات دینی خود نیز 
داریم که در اعتقادات ما امام زمان )عج( برای 
برقراری صلـح جهانی می آیند. در زمان صلح 
جهانـی جنـگ راه می افتد دجال هـا جنگ ها 
راه می اندازنـد و کشـت و کشـتار زیاد اسـت 
مریضی هـا  در اوج اسـت خشک سـالی وجود 
دارد چـون بشـر در طبیعـت دخالـت کـرده و 
در پـی آن دمـای کره زمین گرم شـده اسـت 
خشک سـالی ها وجود دارد و... امام زمان)عج( 
می  آیند و با هدف صلح جهانی نبرد می کند و 
عاملین جنگ را از بین می برند و صلح جهانی 
را ایجـاد می کننـد و جهـان را آرام می کنند با 
ثبـات می کننـد بـاران خیلـی زیاد می شـود و 
علم بشـری آشـکار مـی گردد، حتـی بعضی 

به نظر من آرمانی که جنبش 
آینده دانشجویی در سطح 
ایـران و جهـان بایـد خیلی 
بـه آن بپـردازد و مهم اسـت صلح 
جهانی اسـت. چون سرمایه داری 
جهانـی بـر طبـل جنـگ جهانی 
می کوبـد هرچند ریاکارانه و مثال 
به نـام صلح و دموکراسـی جنگ 
می کند. دانشـجویآن هم االن باید 
مسـئله صلـح جهانی بـه معنای 
واقعـی را مطـرح بکننـد؛ یعنـی 
بیاینـد و بـر روی ایـن موضـوع 

به صورت جدی کار کنند

دانشجو با دوری از 
آرمان گرایی

 دچار لودگی می شود

نسبت آرمان گرایی و واقع بینی در جنبش دانشجویی در گفت وگو با ابراهیم فیاض
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مردگان هم زنده می شوند و به یک جهانی دیگر برگشت 
می کنیم. انتظار فرج را که یک بحث عمیقی است باید 
بـه صلح جهانی گره زد و صلح جهانی را به معنای عام 
برای جهانیان توضیح داد؛ و مباحث جهانی را به این سو 
سوق داد. صلح جهانی ای که به اندیشه ظهور و عقیده به 

امام زمان)ع( گره خورده است.
......................................................................................

وضعیت جنبش دانشجویی کشـور ما را در حال 
حاضر در برقرار کردن نسـبت مناسـب با آرمان گرایی 

چگونه ارزیابی می کنید؟
بـه نظر من دانشـجوی ما متأسـفانه به ابتذال کشـیده 
شده اسـت. نخست به علت سوءاسـتفاده  اصالح طلبان 
که در هشـت سـال دوره خاتمی، به شـدت دانشـجو را 
به پرخاشـگری به سیاسـت بازی فراخواندند و دانشـگاه 
را و جنبش دانشـجویی را تبدیل کردند به یک باشـگاه 
سیاسـی، تبدیل کردند به لومپن های سیاسی. به شدت 
بـه یک عـوام گرایـی سیاسـی در جامعه دامـن زدند و 
دانشجوی فکرنکن، دانشجوی درس نخوان، دانشجوی 
شعار بده، دانشـجویی که به صورت آنارشیستی بخواهد 
همـه چیـز را منهـدم کنـد می خواسـتند و یـک چنین 
سـاختاری را بـه وجود آوردند. متأسـفانه هشـت سـال 
بعدی هم که آقای احمدی نژاد بود ایشان هم متأسفانه 
شـروع کرد و دانشـجو را کامال تحقیر کرد؛ یعنی فقط 
یک دانشجوی مارکسیست مانند در ذهنش بود که فقط 
فریاد کند پرخاش کند، عملیات کند و بدود. این هم در 
دوره احمدی نژاد رخ داد؛ یعنی کامال به صورت تکنیکی 
نهضت دانشـجویی را تحقیر کـرد. این دولت فعلی هم 
کـه آمـده یعنی دولت اعتـدال، هیچ نگاهی بـه آینده و 
دانشـگاه ندارد، یعنی یک دولت روزمره است؛ یعنی آن 
حلقـه خاتمـی و احمدی نـژاد را در بعد دانشـگاهی این 
دولت تکمیل می کند و این دولت دارد دانشگاه را تحقیر 

می کند؛ یعنی نگاه کنید وزیر آموزش عالی را کسی می 
آورد که اصال ربطی به دسـتگاه ذی ربط  ندارد. ایشـان 
اصال پزشـک اسـت، از هالل احمر آمده اسـت. ایشان 
سابقه اش چیز دیگری است از جای دیگری آمده است، 
اینجـا وزارت علوم اسـت. وضعیت االن این گونه اسـت 
یعنـی در وزارت علـوم االن، فنی ها و علوم پایه و علوم 
انسـانی ها هسـتند و یک پزشـک وزیر این وزارت خانه 

اسـت ایشان قبال هم وزیر پزشـکی بوده اند. این کجا و 
آن کجا؟ این دولت هم  بیشـتر می خواهد ابتذال قشـر 
دانشجو را مبهم بگذارد؛ نمونه اش هم  این است که این 
دولت از اول که آمده، فقط یک بار دانشـگاه تهران آمد، 
دانشگاهی که فعالیت های سیاسی و اجتماعی بیشتر در 
این دانشگاه است و دیگر نیامد و رهسپار دانشگاه شهید 
بهشـتی شد، دانشگاهی که اصال آنجا فضای سیاسی و 
اجتماعی به شدت پایین است؛ و درنهایت دانشگاه علوم 
پزشـکی کـه اصال هیـچ جایگاهی در امـور اجتماعی و 

فکـری و جنبـش دانشـجویی نـدارد؛ یعنـی می خواهم 
بگویـم دولت فعلی هم می خواهد به شـدت بـه این امر 
ابتذال دانشجویی در جنبش دانشجویی دامن بزند؛ و لذا 
دانشجوی ما االن یک دانشجوی لوده شده است اصال 
بـه امور اجتماعی و فرهنگی دانشـگاه اهمیت نمی دهد 
و اصـال آرمانی ندارد،  یعنی هیچ آرمانی برای دانشـجو 
نمانده. شده اینکه دانشجو فقط سیگار بکشد و با هم در 
گوشه حیات دانشگاه بنشینند بخندند وقت گذرانی کنند 
و هیچ آرمان و برنامه ای نداشـته باشـند؛ یعنی آن بحث 
صلح جهانی اصال جایگاهی ندارد؛ یعنی دچار لودگی اند 
و متأسفانه دارند به آن وضعیتی که دانشجویان سرمایه 
داری پس از دهه 60 دچار شـد دچار می شوند؛ یعنی در 
چنین دوره هایی دانشجوها در اروپا به شدت مشروب خوار 
به شـدت سـیگار کش و اهـل لودگی اجتماعـی بوده و 
به نـدرت دیگـر اهـل فکر و بحـث و تأمل بودنـد. البته 
نخبـگان فکـری  و علمـی آن ها درس مـی خوانند. در 
سـاختاری که عرض می کنم دانشـجوی ما متأسـفانه 
به شـدت دارد درون گرا می رود. جنبش دانشجویی اصال 
وجـود نـدارد. لودگـی اجتماعـی وجـود دارد؛ یعنی من 
چیـزی ندیـدم از آن. این جریان باید در دانشـگاه های 
مـا اصالح شـود االن دانشـجوهای ما معتاد می شـوند 
چـون آرمان گرایـی نکردند. روزمرگـی و زندگی دوری، 
اینها همه دارد شکل می گیرد. اگر ما شأن علمی جهانی 
می خواهیم مسئله صلح جهانی را مطرح کنیم تا دانشگاه 
های ما در یک پیوند جهانی با دانشگاه های دیگر جهان 
باشد. برای مثال امسال یک حرکت خوبی انجام گرفت 
و آن راهپیمایی اربعین بود که میلیونی رخ داد و این خود 
صلح جهانی اسـت. به جای جنگ که االن داعشی ها و 
حکومت های طرفدار غرب دارند مثل ترکیه و عربستان 
و قطر و خود امریکا که اینها اصال بنیان گذار این داعش 
بودند و این همه جنگ وکشـت و کشتار دارند مطرح 

یـک  االن  مـا  دانشـجوی 
شـده  لـوده  دانشـجوی 
امـور  بـه  اصـال  اسـت 
اجتماعـی و فرهنگی دانشـگاه 
اهمیت نمی دهد و اصال آرمانی 
ندارد،  یعنی هیچ آرمانی برای 
دانشـجو نمانـده. شـده اینکـه 
دانشـجو فقط سـیگار بکشـد و 
با هم در گوشـه حیات دانشگاه 
بنشـینند بخندنـد وقت گذرانی 
کننـد و هیچ آرمان و برنامه ای 

نداشته باشند
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می کنند ما می توانسـتیم بر اسـاس همیـن راهپیمایی اربعین 
همین صلح جهانی را مطرح کنیم در مقابل داعشی ها؛ یعنی 
می خواهم بگویم صلح جهانی یک مقوله  بسیار تاپ و در اوج 
هسـت؛ و بر این اسـاس می توانیم همکاری با دانشـگاه های 
دنیـا را آغـاز کنیم و متولی صلح جهانـی، این بحث جدی ما 

باشیم.
...................................................................................................

االن جنبش دانشـجویی یکـی از کارکردهایش این 
اسـت که خیلی در فضای سیاسـی داخلی وارد می شـود و 
اینکه بیشـتر از فضای بیرون از دانشـگاه تحت تأثیر قرار 
می گیرد و اگر گفتمانی به وجود بیاید جنبش دانشـجویی 
تحت تأثیر قرار می گیرد نقش این فضای بیرونی و نقش 
دولت-ها، نقش وزارت علوم در این که االن دانشـجوها از 

آرمان خواهی دور شده اند چه هست؟
ببینید متأسـفانه دولت ها سـوء اسـتفاده از دانشـگاه ها کردند 
از دوره خاتمـی و احمـدی نـژاد و اآلن هـم که دولـت فعلی 
متأسـفانه همین طـور اسـت؛ یعنـی بـه دانشـگاه ها به عنوان 
دانشـگاه سیاسـی واقعـی نـگاه نمی کننـد. مـی خواهنـد در 
دانشـگاه احزاب ایجاد کنند، تبلیغات خودشـان را مطرح کنند 
و دانشـگاه مبلغیـن کنش هـای عملـی اینها بشـود. تـا جایی 
کـه اطالع داشـته باشـید حجاریانی کـه در دوره دوم خرداد 
می گفـت فشـار از پاییـن، به این علت بود که تئـوری پردازی 
می کـرد برای اینکه دانشـگاه را به هم بریـزد و این گونه بود 
که ماجرای کوی را مطرح کردند و فتنه 78 را درست کردند 
یعنی دانشـگاه شـده مرکز کنش گرایی صرف نه فکر. مرکز 
لومپنیسـم اجتماعـی نه مرکز تئوری گرایـی و آینده نگری ها. 
اینهـا متأسـفانه هیچ کدام در دانشـگاه نیسـت؛ و دانشـگاه ها 
شـده باشـگاه سیاسـی و احزاب سیاسـی و حتی لومپن های 
اجتماعی- سیاسی که تحرکات حزبی خودشان را ایجاد کنند؛ 
یعنی متأسـفانه ابزاری به دانشگاه نگاه شده است و این نگاه 
ابزاری تمام نیروهای درونی، چه اسـاتید و چه دانشجوها را فلج 
کرده؛ یعنی آن شـکلی که دانشـجوی ما بنشیند کار تئوریک 
و فکـری بکنـد را از بیـن بردنـد آن قـدر در دانشـگاه حرکت 
سیاسـی کردند که متأسـفانه دیگر هیچ تفکری در دانشـگاه 
وجود ندارد چون کسـی را که فقط بدوانی دیگر نفس ندارد. 
دانشـگاه ما متأسفانه در سال های گذشته کارش فقط دویدن 
بـوده و آن هـم دویدن بـی هدفی که ایدئولوژیک و سیاسـی 
بـوده و همچنیـن ایـن هم فقط در یک مقطـع زمانی خاصی 
بوده؛ مثال وقتی خواسـته اند فشـاری مثال از درون دانشـگاه 
بـر مجلس وارد کنند تا در سـاختار حکومتی امتیازی بگیرند، 
برای اینکه سهم بیشتری بگیرند از مابقی مخالفان خودشان. 
متأسـفانه به شـدت با دانشـگاه های ما به صورت توهین آمیز 
و تحقیرآمیـز برخورد شـده. امیـدوارم که دانشـگاه ها به جای 
خودشـان برگردنـد. دانشـگاه ها چشـم این جامعه هسـتند و 
می تواننـد جامعه خودشـان را بـه آینده هایی که ترسیم شـده 
برسانند، با آن اندیشه ای که گفتم یعنی اندیشه صلح جهانی، 

بـا آن مبانی که گفتم و محتوایی که توضیح دادم.
...................................................................................................

اگر بخواهیم برای ورود جنبش دانشجویی به فضای 
سیاسـی شـرایطی را بیندیشـیم که با این شـرایط دچار 
آسـیب نشـود این شـرایط کدام هسـتند با چه شرایطی 
جنبـش دانشـجویی باید در فضـای روز ورود پیـدا کند و 

درعین حال کنش های صحیح و معقول هم داشته باشد؟
دانشـجوها نخبـه اند ابزار سیاسـی نیسـتند، نخبـه اجتماعی ما 
هستند. اولین چیزی که باید رخ بدهد این است که اینها بیایند 
در بیـن قشـر نخبگان سیاسـی ما وارد بشـوند یعنـی باید  این 
دانشجوهای جوان را وارد  مجلس کنند دانشجوی حوزه علمیه 
را باید وارد مجلس خبرگان کنیم. این که مجلس خبرگان ده ها 
بـار تکرار شـود تا موقع فوت نمایندگان فعلـی آن، این مجلس 

خبرگان نیست.
دانشـجو ابزار نیسـت و نباید اسـتفاده ابزاری از دانشجو شود 
آن هم سیاسـی.  احزاب سیاسـی و گروه های سیاسـی. بلکه 
دانشـجو باید تبدیل شـود به نخبه اجتماعـی برای آینده ها و 
به همین دلیل دانشـجو باید در گردش نخبگان به شدت وارد 
شود. وقتی به صورت نخبه وارد جامعه شد، وارد مجلس شود 
وارد شورای شهر شود و مدیریت اجرایی را بر عهده بگیرد و 
آن چیزی که آرمان بوده در ذهنش، تبدیل کند به واقعیت و 
تبدیل کند به یک ساختار و این گونه جامعه به شدت پیشرفت 
خواهـد کرد و آینده خیلی بهتـر از این خواهد بود. همان طور 
کـه در مجلـس خبرگان ما باید این طور باشـد باید مجتهدین 
جوان و متفکرین جوان وارد مجلس خبرگان شوند و مجلس 
خبـرگان را تبدیـل کننـد به یـک مجلس مفیـد تئوریک که 
چارچـوب های تئوریک جدید اسـالمی ایجـاد کند در کلیت 
سیاسـی نظـام. اگر این گونه شـد ما بدون رکـود و بحران راه 
پیشرفت را بازخواهیم کرد و ایده های دانشجویان و طلبه های 
جوان تبدیل به ساختار می شوند و جامعه خودبه خود پیشرفت 

خواهد کرد.
..................................................................................................

در بحث آرمان گرایی و واقع بینی از نظر شما جنبش 
دانشـجویی باید اسـاس فعالیت های خود را آرمان گرایی 

قرار دهد یا واقع بینی؟
هردو. رهبری فرمودند ما آرمان گرای واقعیت گرا هستیم یعنی 
هـم باید آرمان  داشـته باشـیم و هم باید واقعیت هـا را در نظر 
بگیریم برای رسیدن به آرمان ها؛ که ما به این مقوله می گوییم 
عقالنیت؛ یعنی االن دانش ما باید به شـدت عقالنیت اجتماعی 
را تشـریح کنـد چون عقالنیت هسـت کـه باعث مـی رود ما از 
رکـود فرار کنیم و به پیشـرفت برسـیم بدون بحـران، یعنی نه 
بدون پیشرفت که دچار رکود بشویم نه با پیشرفتی که سرتاسر 
دچـار بحران شـویم. یک راه معتـدل و آرام که همزمان با یک 
نظم اجتماعی قوی ما وارد آینده شویم و دانشجو باید به دنبال 
عقالنیـت باشـد که هـم آرمان گرایـی را مدنظر قـرار دهد هم 

عقالنیت را و هم واقعیت را.
.................................................................................................

برخی ها هستند که دانشجو را فقط آرمان گرا می خواهند 
بـه دور از عقالنیـت و واقع بینـی. آسـیب ها و پیامدهای این 

رویکرد چه می تواند باشد؟
اگر فقط آرمان گرا باشد که می رود مثل کارهای احمدی نژاد که 
می رفـت کارهای غیرعقالنـی انجام می داد، سـخنرانی هایی 
که می کرد در مورد امام زمان و آخرالزمان و...؛ اما هیچ وقت 
نگفـت کـه اینهـا چی هسـت، فقـط حرف های تکـراری که 
کرامات انسـانی همان حرف های تکراری بود که خاتمی هم 

تکرار می کرد.
 احمـدی نـژاد آرمان گرایی بـدون فکر و عقالنیت داشـت و 
خاتمـی هم همین طور بود کـه فقط می گفت جنبش، جنبش. 

دولـت فعلی هـم می خواهد 
به شـدت بـه این امـر ابتذال 
جنبـش  در  دانشـجویی 
لـذا  و  بزنـد؛  دامـن  دانشـجویی 
دانشجوی ما االن یک دانشجوی 
لـوده شـده اسـت اصـال بـه امـور 
دانشـگاه  فرهنگـی  و  اجتماعـی 
اهمیـت نمی دهد و اصـال آرمانی 
نـدارد،  یعنـی هیچ آرمانـی برای 
اینکـه  شـده  نمانـده.  دانشـجو 
دانشجو فقط سیگار بکشد و با هم 
در گوشه حیات دانشگاه بنشینند 

بخندند وقت گذرانی کنند
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بـه   دانشـجویی  جنبـش 
فکـر  دارای  اینکـه  جـای 
دوسـویه باشـد، متأسـفانه 
درصورتی که از آرمان گرایی 
دور شود، توجیه گر وضع موجود 
خیلـی  هـم  جامعـه  و  مـی رود؛ 
اوقـات به شـدت بـه رکود کشـیده 
مـی رود و به جای اینکـه نخبگان، 
دانشـگاهی  و  فکـری  نخبـگان 
باشند متأسفانه نخبگان می شوند 
خواننـدگان دسـت چندم پـاپ در 
ایران، یعنی یک زمانی جامعه دچار 
رکـود و انفعـال و حرکـت دوری 
می رود و می رود دنبال خوانندگان، 
دنبال فوتبالیسـت ها و بازیگران و 

هنرپیشه های سینما...

آخرش خسته شد و حکومت را رها کرد، احمدی نژاد 
هـم کامـال حکومت را رها کرده بـود وقتی قصه ارز 
پیش آمد و این اتفاق افتاد، خاتمی هم همین کار را 
کرده بود و شـما نگاه کنید چه در دوره خاتمی و چه 
در دوره احمـدی نـژاد درنهایت همـه بارها بر دوش 
رهبـری افتـاد یعنی دوره آقای خاتمی را در اواخرش 
رهبری می چرخاند. احمدی نژاد حاال حکومت را رها 
کـرده بود خودش هـم نقش  اپوزیسـیون گرفته بود 
متأسـفانه و آخرها رهبری داشـت کار را می چرخاند. 
نمونه اش همین یکشـنبه سیاه مجلس خودش فساد 
ایجـاد کـرد یعنـی آن آرمان گرایـی آخـرش به یک 
نوع آنارشیسـم خطرناک هنجارشـکن ساختارشـکن 
دچـار می شـود؛ که از خـود دولت احمدی نژاد فسـاد 
اقتصـادی ای مثـل بابـک زنجانی هـا درآمده اسـت؛ 
یعنـی می خواهم بگویم متأسـفانه اگر مـا آرمان گرا 
باشـیم و واقعیت گـرا نباشـیم خود آن هـم کم ضربه 
نمی زند چقدر فسـاد ایجاد می کند که االن متأسفانه 
بایـد از دولت احمـدی نژاد و دولت خاتمـی زیاد یاد 
کرد و نیروهایشان هم متأسفانه بعد از دولت هایشان 
به یک مشـت افسرده و لوده دچار می شوند که این ها 
بین گروه های سیاسـی اجتماعی در حال رفت و آمد 
واقـع می شـوند و آخـرش هم به یک نوکری شـدید 
می افتنـد حـاال ببینیـد برخی اعضـای دولت احمدی 
نـزاد آن چنان به نوکری این دولت فعلی افتاده اند که 
اعضای دولت فعلی هم شـاکی شـده اند از انفعال در 

این دولت فعلی.
......................................................................................

 در مقابـل بعضـی ها هم هسـتند که می گویند 
جنبـش دانشـجویی فقـط بایـد واقـع بین باشـد و 
آرمان گرایی را فعالیت های خود اصال لحاظ نمی کنند. 

آسیب های این رویکرد چه می تواند باشد؟
ایـن هـم رئالیسـم سـیاه اسـت، آسـیب هایی دارد، 
فکـر  دارای  اینکـه  به جـای  دانشـجویی  جنبـش 
دوسـویه باشـد، درصورتی کـه از آرمان گرایـی دور 
شـود، توجیه گـر وضع موجود مـی رود؛ و جامعه هم 
خیلـی اوقـات به شـدت به رکود کشـیده مـی رود و 
به جای اینکه نخبگان، نخبگان فکری و دانشگاهی 
باشند متأسـفانه نخبگان می شوند خوانندگان دست 
چنـدم پاپ در ایـران، یعنی یک زمانـی جامعه دچار 
رکـود و انفعـال و حرکـت دوری می شـود و می رود 
دنبـال خواننـدگان، دنبال فوتبالیسـت ها و بازیگران 
و هنرپیشـه های سـینما مثـل دوره قبـل از انقالب 
سـینماها کـه گوگـوش و وثوقی و رابطـه این دوتا 
یـا ناصـر ملک مطیعـی و  بـود،  موردبحـث مـردم 
هنرمنـدان دیگـر؛ کـه آن هـا لودگـی دربیاورنـد و 
این هـا هم بخندند، یعنی هم اینکه دورهم بنشـینند 
و 4 تـا لـوده هـم بیایند و مسـخره بازی دربیاورند و 
جـوک بگوینـد و بخندنـد. در تئاتر و سـینمای قبل 
از انقـالب ما متأسـفانه ایـن قضایـا رخ داد. جامعه 
وقتـی به فسـاد کشـیده می رود گروه هـای مرجعش 
مـی رود فوتبالیسـت و نقـاش و خواننده و متأسـفانه 

آرمان که در دانشـجو گم می شـود خود دانشجو هم 
به این سمت ها می رود و جای شخصیت های آرمانی 
گم میشـرود؛ که شـما در قضیه مرتضی پاشـایی هم 

همین را دیدید.
................................................................................. 

یعنی روزمرگی آسیب عدم آرمان گرایی است؟
بله روزمرگـی ظهور می کند. گروه های مرجع مبتذل 
می شـوند که در دوره قبل از انقـالب همین ها باعث 
نابودی شاه شد. به خاطر همین ابتذالی که در جامعه 
رخ داده و نخبـگان دیگـر هـم که اعتـراض می کنند 

مـورد پرخاش واقع می شـوند نمونـه اش همین آقای 
ابـاذری هسـت دیگـر؛ یعنـی االن اباذری به شـدت 
سیاسـت و جامعـه و هنـر و همـه چیز را نقـد کرد و 
اباذری جزو قشـر نخبه ای اسـت که یک گوشه افتاده 
و له شـده است.  به خاطر همین اتفاقی که در جامعه 
رخ داده اسـت و آرمان گرایـی جامعـه و نخبـگان و 

جنبش دانشجویی از بین رفته.
.............................................................................

بـا توجه به مـالک آرمان گرایـی و واقع بینی 
وضعیـت جنبش دانشـجویی را در آینده و در دولت 

فعلی چطوری می بینید شما؟
بـه نظـر مـن نقدی آقـای اباذری کـرد به عنـوان نقد 
اجتماعـی که به نظر مـن نقد قوی ای هم کرد. ببینید 
در پی آن االن دانشجوها حمله کردند به اباذری یعنی 
این خودش نشـان می دهد دانشجوها االن خودشان 
دنبـال ابتذال اند؛ یعنی مرجع خود قشـر دانشـجویی 

و نخبه ما شـده اسـت یک کسـی که یـک خواننده 
پـاپ مبتـذل هسـت؛ کـه حـاال برفـرض بـه خاطر 
شـدت مسـائلی که داشـته دچار سـرطان معده شده 
اسـت در کمتر از سی سـالگی. چطور می شـود یک 
هنرمند بشـود الگو، فوتبالیسـت هایی که هیچ هنری 
ندارند بشـوند گروه های مرجع اجتماعی ما. بعد شـما 
می آییـد برنامـه نود درسـت می کنید که ایـن کار را 
انجـام دهید و به خصوص صدای سـیمای جمهوری 
اسـالمی بیشترین نقش را رشـد ابتذال در این مورد 
داشـته است به خاطر همین برنامه ها.  چون نخبگان 
اجتماعـی را نابـود کرد و یک مشـت افـرادی از این 
قبیـل را جایگزیـن کـرد یک آدم های مبتـذل، یعنی 
این قصه وجود دارد و خیلی قضیه مهمی هم هست 
که باید درباره آن در ایران بحث کرد؛ که اگر جنبش 
دانشجویی عاری از آرمان گرایی باشد دچار روزمرگی 
می شـود و این چنیـن می شـود که قشـرهای مبتذل 
اجتماعـی می شـوند گروه هـای مرجـع و قشـرهای 
نخبه و متفکر و فرهیخته جامعه متأسـفانه می شـوند 
گروه هـای محروم در جامعه؛ که در مورد اباذری این 
را دیدیـد و پرخاشـگری بـه وجـود می آیـد که حتی 

به صورت اجتماعی درمی آید.
■■■
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 گفت و گو با مصطفی مستأجران؛  عضو و سخنگوی شورای 
متحصنین تسخیر سفارت انگلیس

برنامه ای برای ورود
 به داخل سفارت نداشتیم
مصطفی مسـتأجران یکی از هفت عضو شـورای متحصنین 
معروف در قضیه تسخیر سفارت انگلیس و فعال دانشجویی 
سـابق دانشـگاه خواجه نصیرالدین طوسـی است که در آن 
برهـه خود را نماینـده دانشـجویان و متحصنین معرفـی کردند و با 
انتشـار بیانیه هایی نظرات خود را پیرامون این قضیه بیان نمودند. او 
بر این نکته تأکید دارد که ورود به سفارت جزو برنامه های مسئوالن 
اجرایی تجمع نبوده است. به نظر سخنگوی شورای متحصنین شرایط 
به گونه ای رقم خورد که جمعیت خشـمگین به سمت در سفارت خانه 
حرکت کرده و بدون هیچ گونه مقاومتی از سـوی مسـئولین انتظامی 

وارد آن شدند.

.....................................................................................................................
 آقای مسـتأجران، در مورد اینکه قضیه تسخیر سفارت از کجا و به 

چه دلیل شروع شـد برای ما قدری توضیح بفرمایید.
پیرو دغدغه ی مقام معظم رهبری که فرموده بودند باید یاد شـهدای هسته ای 
بیشـتر زنده نگه داشـته شوند و ازآنجایی که شهدای هسته ای در ارتباط با قشر 
دانشـجو بوده و برخاسـته از دانشـگاه بودند و طبق سخنان صریح سرویس ام 
آی سیکس انگلیس که گفته بودند باید پرونده هسته ای ایران از یک موضوع 
عـادی بـه موضوعـی امنیتـی تبدیل شـود و دقیقـا بعدازاین صحبت هـا قضیه 
شـهادت شهید شـهریاری اتفاق افتاد. جمعی از مسـئوالن بسیج دانشگاه های 
تهران جلسـاتی را ترتیب دادند و خروجی این جلسـه این بود که برای سالگرد 
شـهادت شـهید شـهریاری یعنـی هشـتم آذر 90، تجمعـی اعتراض آمیز برای 
همـه ی خباثت هـا و جنایت هایی کـه انگلیس در حق مردم ایران انجام داد در 

مقابل سـفارت انگلیس برگزار شـود و 
ازآنجایی که مصادف با سـوم محرم نیز 
بـود در این برنامه سـخنران و مداحی 
نیـز برای این مراسـم تعیین شـده بود. 
مجـوزی از وزارت کشـور اخـذ شـد تا 
تجمـع به صـورت قانونی برگزار شـود. 
مرحله ی بعد شـامل اطالع رسـانی ها و 
تبلیغاتـی بود که در سـطح دانشـگاه ها 
و هیئات مذهبی سراسـر کشور صورت 
پذیرفـت تا برنامه تجمـع اعتراض آمیز 

به صورتی با شـکوه انجام شود.

...................................................................................................................
 شـما بـا برگزاری این تجمع به دنبال رسـیدن به چه خواسـته ای 

بودیـد؟ ازآنجایی کـه مجلس چند روز قبل از این اقدام شـما، طرحی را 
تصویـب کرد تا سـطح روابط بـا انگلیس کاهش پیدا کنـد، چه ارتباطی 

بین تجمع شـما و مصوبه  مجلس وجود داشت؟
برنامه ریـزی مـا قبـل از اقـدام مجلس بود. مصوبـه مجلس اقدامـی در مقابل 
طـرح مشـابه انگلیـس علیه ایران بود و عالوه براین چـون طرح تحریم بانک 
مرکـزی ایـران از طـرف انگلیـس در دسـتور کار قرارگرفتـه بـود، نمایندگان 
طـرح کاهـش روابط بـا انگلیس را تصویب کردنـد. انتظار ما ایـن بود که بعد 
از ایـن قضایـا برخـورد تندتـری از سـوی مجلس بشـود و اینکه چـرا کاهش 
روابـط؟ وقتـی هیـچ منفعتـی از این ارتباط نصیب کشـور نمی شـود. بـه گفته  
حضـرت آقـا در تمام سـال های رابطه  ما بـا انگلیس هیچ چیـزی عاید مملکت 
نشـده اسـت. زمانی که این قـدر به ما 
تحریـم  را  مـا  می شـود.  بی احترامـی 
غیرقانونـی می کننـد و بـا سـفارتخانه 
مـا بدبرخورد می کننـد چه اصراری به 
ادامـه  رابطه با این کشـور وجود دارد؟ 
انتظـار مـا برخورد قاطع تری از سـوی 

بود. مجلس 
.........................................................
سـفارت  مقابـل  در  تجمـع   

انگلیـس، اقـدام جدیـدی نبود کما 
اینکـه بارها این اتفـاق افتاده بود. 
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اما برنامه  تجمع اخیر چه بود و چه اتفاقی افتاد که وارد سـفارت شدید؟ 
آیا از قبل برنامه ای برای ورود به سـفارت وجود داشت؟

نـه، مسـلما برنامـه ای بـرای ورود به داخل سـفارت نداشـتیم؛ اما همیشـه در 
ایـن تجمعات اتفاقی که می افتد این اسـت که عـده ای از بیرون وارد جمعیت 
می شـوند و به دلیل کینه ای که از آن کشـور خارجی در دل دارند گاه خواستار 
ورود به سـفارت و یا پرت کردن اشـیا به آن را دارند. به منظور مقابله با این 
گـروه، در برنامه هـای تجمـع که در گذشـته اتفـاق می افتاد، پلیـس نیروهای 
بسـیاری در محـل مسـتقر می کرد. موانـع فراوانی تا در سـفارت قرار می داد. 
ولـی در ایـن تجمـع پلیـس مقاومت خاصـی از خود نشـان نداد. دلیـل اینکه 
چـرا پلیـس نیروی کافـی را در مکان تجمع قرار نداد، برای من خیلی روشـن 
نیسـت. به هرحال تجمع به صورت قانونی برگزارشـده است و طبق قانون، این 

نیروی انتظامی اسـت که مسـئولیت برقراری امنیت تجمع را بر عهده دارد.
...................................................................................................................
 قرار بر این نبود که برنامه  خاص دیگری در این تجمع انجام بشود؟

سـؤال خوبی اسـت. ببینیـد برنامه ای که مـا طراحی کرده بودیـم این بود که 
قفـل و زنجیـری تهیـه کنیـم و بعد از 
برگـزاری مراسـم، اگـر امکانش وجود 
داشـت شـخصی خود را به در برسـاند 
بـه  ببنـدد و  بـر در سـفارت  را  و آن 
ایـن وسـیله ما به طـور نمادین نشـان 
بدهیـم که سـفارت انگلیـس در ایران 
بسته شـده اسـت. عـالوه بـر آن قـرار 
بـود کـه پرچم انگلیـس را نیز از روی 
دیوار پایین بکشـیم. برنامه ای بیش تر 
از ایـن نداشـتیم. اگر ما می خواسـتیم 
داخـل سـفارت بشـویم کـه لزومی بر 
را  در  نداشـت.  وجـود  در  قفل کـردن 
قفـل کردیـم چون نمی خواسـتیم وارد 
سـفارت بشـویم؛ اما دیدیم کـه نه تنها 

آن شـخص بـه در رسـید بلکـه بقیه جمعیـت نیز همراه با او به در رسـیدند؛ و 
جمعیـت وارد سـفارت شـدند. تـا قبل از خـروش جمعیـت برنامه  ما بـه پایان 
رسـیده بـود. درواقع از اینجای مراسـم به بعد دیگر مسـئولیتی بـا ما نبود؛ اما 
چـون این ورود به داخل سـفارت خانه در راسـتای برنامه  مـا صورت پذیرفت، 
مـا وظیفـه  خود دانسـتیم تا ایـن قضیه را به پایان برسـانیم. پس مـا نیز وارد 
سـفارت شـدیم و سـعی کردیم از اقدامات تخریبی جمعیت جلوگیری به عمل 
بیاوریـم و اجـازه ندهیـم چیـزی از سـفارت خارج شـود؛ و ازآنجایی کـه افراد 
متفرقـه ای وارد سـفارت شـدند خیلـی در این مـورد موفق نبودیـم. مدتی که 
گذشـت توانسـتیم هسته  اصلی دانشـجویان را جمع کنیم و تصمیم گرفته شد 
کـه از سـفارت خارج بشـویم. با خروج دانشـجویانی که به قصـد خراب کاری 
وارد سفارت نشدند افراد متفرقه هم از سفارت خارج شدند. ما برنامه ای برای 
ورود نداشـتیم و اگـر قصـد و نیتی برای ورود به داخل سـفارت وجود داشـت 
مطمئنـا برنامه ریـزی دقیقـی صورت می گرفت و نمی گذاشـتیم هرکسـی وارد 

سـفارت شده و کارهای خودسـرانه و تخریبی انجام بدهد.
...................................................................................................................

 شـورای متحصنین را چه زمانی تشـکیل دادید؟ هدفتان از تشکیل 

آن چه بود؟
شـورای متحصنیـن در همـان روز شـکل گرفت، یعنـی وقتی دیدیـم که این 
اتفـاق افتـاد تصمیـم گرفتیـم بیانیه داده و توضیـح بدهیم که چـرا این اتفاق 

افتـاد. ولـی فعالیـت اصلی ما از روز بعد آغاز شـد. اتفاقی کـه روز بعد از ورود 
به سـفارت انجام شـد ایـن بود که عده ای این برنامه را بـه افراد یا گروه های 
خاصی نسـبت می دادند. عالوه بر این یک چهره  مظلوم از انگلیس در کشـور 
ترسـیم شـد. ما برای اینکه در مقابل این دو مورد بتوانیم عکس العمل مناسبی 
داشـته باشـیم تصمیـم گرفتیم بـا بیانیه هایی که انتشـار دادیم به روشـنگری 
بپردازیـم کـه اوال ایـن تجمع یک حرکت دانشـجویی و مردمی مسـتقل بوده 
اسـت و دوما جلوی مظلوم نمایی انگلیس و انگلیسـی های داخل کشـور گرفته 
شـود. بـه غیر از ایـن دو مورد ما گفتیم که صرف نظر از درسـتی یا نادرسـتی 
ایـن اقـدام -کـه البته بعدها حضرت آقا به اشـتباه بودن این ورود به سـفارت 

اشـاره کردند-نباید از آن سوءاسـتفاده بشود. هدف ما این بود که نشان بدهیم 
ایـن یـک اقـدام دانشـجویی با اهدافـی مقـدس در اعتراض به سیاسـت های 
خباثـت آلـود انگلیـس در قبال ایـران بود؛ و دوما حاال که ایـن اتفاق افتاده و 
رابطه  ما با انگلیس قطع شـده- ولو با یک اقدام اشـتباه - بیاییم این را اتفاقی 
خجسـته و میمون بدانیم. در شـورای متحصنین کارگروهی تشـکیل دادیم و 
خیانت هـای انگلیـس علیه ایران، از قحطی گسـترده در جریـان جنگ جهانی 
اول گرفتـه تـا جریـان فتنـه 88 را بیان کردیـم. در کارگروه دیگری بررسـی 
کردیـم کـه مـا هیچ گونه رابطه اقتصادی و تجاری بـا انگلیس نداریم که عدم 
رابطـه بـا انگلیس موجب خسـارت به کشـور شـود. از جوانب مختلفی نشـان 
دادیم که عدم رابطه با انگلیسـی که رابطه با آن منفعتی برای کشـور نداشت، 

امر خجسـته و مبارکی است.
...................................................................................................................

 شـما اعتقـاد داریـد که ایـن اقدام ولو اشـتباه، بـرکات زیادی به 

همـراه داشـت. خودتـان در آن برهه در مـورد این اقدام چـه قضاوتی 
داشـتید؟ و از آنجا که مقام معظم رهبری هم هشـت ماه بعد نظرشان را 

بیان فرمودند نگاه شـما به مسئله چه تغییری کرد؟
مـا آن زمـان در مـورد اشـتباه بـودن یا نبـودن این اتفـاق بحـث نمی کردیم 

برنامـه ای کـه مـا طراحـی 
کـرده بودیم این بـود که قفل 
و زنجیـری تهیه کنیم و بعد 
از برگـزاری مراسـم، اگـر امکانـش 
وجود داشت شخصی خود را به در 
برسـاند و آن را بر در سفارت ببندد 
و به این وسـیله ما به طـور نمادین 
نشان بدهیم که سفارت انگلیس در 
ایران بسته شده اسـت. عالوه بر آن 
قـرار بود که پرچم انگلیس را نیز از 
روی دیوار پایین بکشیم. برنامه ای 

بیش تر از این نداشتیم

برنامه ای برای ورود
 به داخل سفارت نداشتیم
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و نمی دانسـتیم کـه آیـا این یک اقدام تأییدشـده اسـت 26
یـا نـه. یـا اینکه مورد رضایـت حضرت آقا هسـت یا نه؛ 
امـا معطـل هـم نماندیـم. مـا از رفتن جمعیـت به داخل 
سـفارت حمایـت نکردیـم البتـه رد هـم نکردیـم؛ اما در 
شـورای متحصنیـن و از طریـق بیانیه هایی که می دادیم 
از آن خشـم انقالبی که دانشـجویان و مردم را به داخل 
سـفارت کشـاند، حمایت می کردیم. از نظر ما آن خشمی 
کـه جوانـان و دانشـجویان علیـه انگلیـس داشـتند یک 
خشـم مقـدس بـود؛ و اینکـه آن خشـم مقـدس مردم و 

آن ورود به داخل سـفارت، دو مقوله جدا از هم بودند.
.....................................................................................

 همزمـان با برنامه  تجمع دانشـجویان در مقابل 

سـفارت انگلیـس، عـده ای دیگـر از دانشـجویان با 
حرکـت به سـمت بـاغ قلهـک، آن را به تصـرف خود 
درآوردنـد. می توانیـد در مـورد آن اتفـاق هـم کمـی 

بدهید. توضیح  برایمان 
ببینیـد برنامه  ما این بود کـه همزمان با تجمع در مقابل 
سـفارت، عـده ای از گروه هـای دانشـجویی را به سـمت 
بـاغ بفرسـتیم و این باغ وسـیعی که در یکـی از بهترین 
مناطق تهران اسـت و به ناحق در اختیار انگلیسی هاست 
را از آن هـا بازپـس بگیریـم. می گوییم ناحـق، چون هر 
کشـوری الزم است در کشـور دیگر سفارتخانه ای داشته 

باشـد. اگر بخواهد ملک دیگری هم داشـته باشـد باید آن 
را بخـرد امـا باغ قلهک در زمـان حکومت طاغوت به هیچ 
دلیلی به انگلیسی ها داده شد. ما چون می دانستیم که توجه 
رسـانه ها معطوف به سفارت است، گروهی از دانشجوها را 
به همراه یک متن حقوقی که اثبات می کرد باغ قلهک در 
مالکیـت ایران اسـت به آنجا فرسـتادیم. البته قـرار بر این 
شـد که بعد از ورود به باغ، مسـئوالن نظام تصمیم بگیرند 
کـه دوباره بـاغ را به انگلیس تحویل بدهند یا اینکه به طور 
رسـمی از آن هـا پس بگیرند. پیش بینی ایـن بود که بعد از 
پایان تجمع، می بایست خبر تصرف باغ پوشش داده می شد 
کـه بـا ورود غیرمنتظره بـه داخل سـفارت، برنامه  باغ بهم 

ریخت و بچه ها از آنجا خارج شدند.
...................................................................................
به نظر شـما تصرف باغ قلهک، اقدام اشتباهی نبود؟

به نظر من چون باغ قلهک جز اموال کشور و بیت المال 
محسـوب می شود و ازآنجایی که تجربه ثابت کرده است 
مسـئوالن دیپلماسـی کشـور رغبتی به بازپس گیری این 
حق کشـور نشان ندادند، دانشجویان کار درستی کردند. 
طبـق بند میـم وصیت نامه امام هم وقتی مسـئوالن امر 
وظیفه شـان را به خوبی انجام ندادند، مـردم انقالبی باید 

کنند. اقدام  خودشان 
■■■

مـا آن زمان در مورد اشـتباه 
بودن یا نبودن این اتفاق بحث 
نمی کردیم و نمی دانستیم که 
آیا این یک اقدام تأییدشده است یا 
نـه. یا اینکه مورد رضایت حضرت 
آقـا هسـت یـا نـه؛ اما معطـل هم 
نماندیم. ما از رفتن جمعیت به داخل 
سفارت حمایت نکردیم البته رد هم 
نکردیم؛ اما در شورای متحصنین 
و از طریق بیانیه هایی که می دادیم 
از آن خشم انقالبی ِ که دانشجویان 
و مردم را به داخل سـفارت کشاند، 

حمایت می کردیم
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معنای مصلحت اندیشی تنبلی نیست
غروب یک روز بهاری در دفتر تحریریه 57، میزبان نمایندگانی از چهار تشکل دانشجویی بودیم. علیرضا 
کریمی دبیر تشـکیات اتحادیه انجمن های اسـامی مستقل، هادی مسعودی عضو شورای مرکزی جنبش 
عدالتخواه دانشـجویی، حسین زینلیان دبیر سیاسی جامعه اسـامی دانشجویان و همچنین مهدی انصاری 
مسـئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در این جلسـه مهمان ما بودند. نسل تازه نفس جنبش 
دانشجویی را دعوت کرده بودیم تا از امروز این جنبش بشنویم و با نگاهی به گذشته آن مباحثه ای در خصوص لزوم 
نقـد درون گفتمانی تشـکل های دانشـجویی، معیار عملکرد صحیـح و ارزیابی آن، جایگاه خود انتقادی در تشـکل های 

دانشجویی و نسبت بین آرمان خواهی و مصلحت سنجی در انجام فعالیت های سیاسی دانشجویان داشته باشیم.

..........................................................................
جنبـش  در  اصلـی  موضوعـات  از 
و  آرمان گرایـی  بیـن  نسـبت  دانشـجویی 
واقع بینی اسـت. آیا اقـدام کردن بدون توجه 
به مصلحـت امکان پذیر اسـت؟ آیا مصلحت 
سـنجی در تشکل دانشجویی امری پسندیده 

است؟
کریمی، انجمن اسالمی مستقل: 
جنبـش  در  آرمان خواهـی  و  مصلحـت 
دانشـجویی هیـچ منافاتی با هـم ندارند 
مصلحـت جنبش دانشـجویی در این اسـت که 
آرمان خـواه باشـد. اگـر آرمان خواه نباشـد نابود 
می شـود. ما یک هویتـی داریم به عنوان جنبش 
دانشـجویی مسـلمان که ذیل انقالب اسـالمی 
در حـال فعالیت اسـت و اگر آرمان خواه نباشـد 
بـه مصلحـت کار نمی کند اگرچه شـاید اشـتباه 
هـم بکند. اگـر آرمان خواهی را کنـار بگذارد به 

مصلحـت خود و نظام نیسـت. بگذارید من یک 
سـیری از جنبـش دانشـجویی خدمتتـان بیـان 
کنـم. از نظـر بنـده بـا دالیلی کـه دارم جنبش 
یـک سـیر  االن  تـا  از شـروعش  دانشـجویی 
صعودی داشـته اسـت. اگـر فعالیت هایی که از 
سـوی جنبش انجام شـده را مورد بررسـی قرار 
بدهیم این سـیر صعودی را مشـاهده می کنیم. 
فعالیت هـا از یـک سـری حرکت هـای آنـی به 
سـمت حرکت هایـی با افق دیـد و طراحی های 
بلندمدت تغییر پیدا کرده اسـت. اینکه می گویم 
سـیر صعودی داشـته اسـت به ایـن معنا که در 
ایـن آرمان خواهـی تغییـر رویـه و حرکـت در 
مبنای عقل بیشـتر شـده اسـت؛ و بعد از جنگ 
جنبـش دسـت بـه اقداماتـی کـه نقد جـدی بر 
جریـان حاکم باشـد نمی زد چـون جریان منتقد 
دولـت منزوی شـده و منتقدیـن بـه ضـد نظـام 
محکوم می شـدند اگر انتقادی به مسـائل جزئی 

بررسی خود انتقادی جنبش دانشجویی در نشست صمیمانه با نمایندگان تشکل های دانشجویی
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نیز می شـد به ضد نظام بودن متهم می شـدند. 
در دوران دوم خـرداد می گفتنـد کـه نبایـد از 
کـردن  انتقـاد  بـرای  مسـئله ای  کوچک تریـن 
گذشـت و آن ضعف را حمل بر ناکارآمدی کل 
نظام می دانسـتند؛ اما در سـال های بعد تفاوتی 
بیـن نظـام و حاکمیـت قائـل شـدند. در سـند 
گفتمـان جنبش دانشـجویان بنـدی وجود دارد 
مبنی بر اینکه نقد حکومت آری و نفی حاکمیت 
هرگز. حکومت به معنای کارگزاران و حاکمیت 
به معنای اصل نظام تفسـیر شـده اسـت. االن 
تصویـری ناصحیـح و غیرواقعی که از دانشـجو 
در رسـانه ها نشـان داده می شود این موضوع را 
القا می کند که دانشجو باید حتما فعالیتی عملی 
و انقالبی مانند تسـخیر النه جاسوسـی در سال 
58 یا 18 تیر انجام دهد تا متهم به کم تحرکی 
و منفعلی نشـود درصورتی که امروز تشکل های 
دانشجویی به بازتعریفی از خود رسیدند و نقش 

فعال خودشان را دارند.
زینلیان، جامعه اسالمی:

»انقـالب مـا انقـالب آرمان هاسـت نـه  
انقالب تسـلیم شـدن به واقعیت« شهید 

دکتر بهشتی.
بـه نظـر بنـده بـا تعاریفـی کـه از تشـکل های 
دانشـجویی می شود به نوعی سر آن را می برند. 
مثال ایـن قضیه در دوگانگی آرمان و مصلحت 
است. هر کس مطالبه گری کند و دردی را که 
دارد بیـان کند متهم به این می شـود که کاری 
غیرعقالنـی می کنـد. از آن طـرف هر شـخصی 
کـه مصلحت اندیشـی کنـد و بـا سیسـتم هایی 
که لزوما دانشـجویی نیسـت و بیشـتر سیاسـی 
اسـت فعالیـت بکند جنبـش دانشـجویی نامیده 
می شـود. بـه نظرم باید ابتدا بایـد بین مصلحت 
سـنجی آمریکایی و مصلحت سـنجی اسـالمی 
تفاوت قائل شـویم. حرکت جنبش دانشـجویی 
ایران خطی نیسـت سینوسی وار است در خیلی 
از مـوارد پختـه عمـل کـرده و در جـای دیگـر 
نسـنجیده عمـل کـرده اسـت. مـوارد بسـیاری 
بـوده کـه جنـش دانشـجویی اسـتخوان به گلو 
حرکـت کـرده اسـت، مشـکالت را دیـده ولی 
بنا بر بسـیاری از اقتضائـات صدایش در نیامده 
اسـت. ولی در همان شـرایط نیز پابرهنه شده و 
بار مسـئولیت ها و مشکالت را به دوش کشیده 
اسـت. مثال این قضیه اردوهای جهادی اسـت 
اردوهـای جهـادی از آنجایی آغاز شـد که یک 
سـری از بچه هـای جنبش مشـکالت را دیدند 
و دغدغـه داشـتند و هرچه از مشـکالت گفتند 
کسـی از مسـئوالن توجهی نکرده است و آنجا 
بـود کـه بچه هـای جنبـش خودشـان وارد گود 
شـده و بـدون جیـره و مواجـب و بـدون هیـچ 
منتـی وارد عرصـه  اردوهای جهادی شـدند. در 
مسـائل حـوزه  اقتصاد و فرهنگ هـم بچه های 
فارغ التحصیـل جنبش دانشـجویی بودند که در 
ابتـدا تحلیل هـای صحیحـی ارائه دادنـد. مورد 
دیگـری کـه اهمیـت دارد بحث فریـاد زدن در 
جنبش دانشـجویی اسـت به این معنا که با باید 
بـه فریادزنی انقالبی و فریاد زنی افراطی توجه 
داشـته باشـیم. فریاد زنـی افراطـی در جاهایی 
بوده اسـت که هدف جنبش دانشجویی ناظر به 
عدالت نبوده و بیشتر به منافع و سود گروه های 
خاص سیاسـی جامعه مربوط بوده است. به طور 
خالصـه مـا نباید جنبش دانشـجویی را معصوم 
بدانیـم و نـه اینکـه آن را بی دیـن به حسـاب 
بیاوریـم؛ بلکـه باید مطابـق انتظاراتی که از آن 

داریـم آن را موردتوجه قرار بدهیم.
مسعودی، جنبش عدالتخواه:

در مـورد موضـوع مصلحـت ابتـدا بایـد  
مصلحـت  ایـن  کـه  کنیـم  مشـخص 

مربـوط بـه کجـا یا چه کسـانی اسـت. رهبری 
مذمـوم  فرمودنـد کـه مصلحـت  در صحبتـی 
نیسـت امـا باالتریـن مصلحـت عدالت اسـت؛ 
امـا ایـن مصلحت را چه کسـی تعییـن می کند. 
در جایـی دیگری هسـت کـه ایشـان فرمودند 
جنبش هـای دانشـجویی وزنـه  آرمان خواهـی و 
مسـئوالن وزنه  مصلحت سنجی هستند. اشتباه 
عمـل کـردن در جنبـش دانشـجویی ملزوم آن 
اسـت. انتظار رهبری از تشـکل های دانشجویی 
بسـیار باالسـت. ایشـان وقتی تعبیر افسر جوان 
جنـگ نرم را می آورند یعنی به شـدت از جنبش 
مانیفسـت جنبـش  دارنـد.  انتظـار  دانشـجویی 
دانشـجویی در پیـام 81/8/6 رهبری اسـت که 
مـورد غفلـت قرارگرفتـه اسـت. ایشـان در این 
پیام می فرمایند:سـرآغاز فهرست مسائل کشور، 
مسئله  عدالت است. نکته ای که اهمیت دارد این 
اسـت که باید بینشـان رهبری و جنبش تفاوت 
قائل شـوید. به این معنا که شما باید هندسه ی 
فکری ایشـان را درک کند و سپس در مواجهه 
با مسـائل مختلف فعالیت بکنید. عماری که آقا 
می فرمایند هم به این معناسـت. سردار خوب از 
نظر آقا کسـی است که جایی که ایشان حضور 
ندارند همان کاری را انجام دهد که اگر ایشـان 
حضور داشـت انجام می دادند. مسـئله  بعدی در 

جنبـش  در  فعالیـت  مـورد  در 
دانشـجویی، مشـکل کار در این 
است که عملی صورت نمی گیرد. 
نگاه کنید در سـطح دانشـگاه ها چقدر 
مشکل حل نشده وجود دارد که جنبش 
برای آن کاری نمی کند؛ اما آیا پتانسیل 
جنبش در همین حد است؟ به نظر من 
همین است. ما در جنبش نیروی عمیق 
فکری نداریم، نیـروی کاری هم نداریم. 
از آن گذشـته همیـن برنامه هایـی کـه 
انجـام می شـود چقدر در جـذب موفق 

دانشجویان موفق بوده است؟

 انتظـار رهبـری از تشـکل های 
باالسـت.  بسـیار  دانشـجویی 
ایشـان وقتی تعبیر افسـر جوان 
جنـگ نـرم را می آورند یعنی به شـدت 
از جنبـش دانشـجویی انتظـار دارند. 
مانیفسـت جنبش دانشجویی در پیام 
81/8/6 رهبری اسـت که مورد غفلت 
قرارگرفتـه اسـت. ایشـان در ایـن پیام 
می فرمایند: سـرآغاز فهرست مسائل 
کشور، مسئله  عدالت است. نکته ای که 
اهمیت دارد این اسـت که باید بینشان 
رهبـری و جنبش تفاوت قائل شـوید. 
به این معنا که شما باید هندسه  فکری 
ایشان را درک کند و سپس در مواجهه 

با مسائل مختلف فعالیت بکنید
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الویت بندی در فعالیت های جنبش دانشـجویی 
اسـت کـه در این قضیـه باید به سـه ضلع یک 
مثلـث توجـه نمود که این سـه ضلـع عبارت اند 
از:1- خاسـتگاه تشـکیالت مـا چیسـت؟ و چه 
مزیتی دارد.2- ظرفیت تشـکیالت ما چیسـت؟ 
به این معنا که تا کجا می تواند ورود کند؟ و 3- 
الویت انقالب و کارهای بر زمین مانده کدام اند.

 انصاری، بسیج دانشجویی:
منظور از جنبش دانشجویی چیست؟ اگر  

صـرف حرکـت را به معنای جنبـش بگیریم که 
خیلی از تحرکات از اساس مذموم است. بدیهی 
اسـت که فعالیت جنبش دانشجویی در تجمع و 
اعـالم موضع و مطالبه گری خالصه نمی شـود 
بلکه جنبش دانشـجویی یعنی حرکت و تحرک 
و فعالیـت دانشـجویان مؤمنان از سـر اخالص 
برای تحکیم نظام اسـالمی و پیشـرفت کشور. 
حضـرت آقـا اعتقاد دارنـد که مجموعه  بسـیج، 
یعنـی مجموعـه ای از فـرد یـا افـراد کـه برای 
برآورده کردن نیازهای انقالب در همه  زمینه ها 
ورود می کننـد. چه این فعالیت ها درزمینه علمی 
باشـد، چه صنفی و چه موارد دیگر؛ اما در مورد 
مصلحـت بـه نظر بنـده همه باید بـه مصلحت 
عمـل کننـد و خـالف مصلحـت عمـل کـردن 

خـالف عقل اسـت امـا نکته ای که هسـت این 
است که باید ببینیم مصلحت چیست؟ زمانی ما 
تنبلی را به معنای مصلحت می گیریم، زمانی ما 
منافـع گروهی و جناحـی را مصلحت می دانیم. 
باید توجه داشـت کـه این ها مصلحت نیسـتند. 
دانشـجو باید مؤذن جامعه باشـد. اگر مشـکلی 
در جامعـه دید باید واکنش نشـان بدهد. ممکن 
اسـت اشـتباهی هـم صـورت بگیرد امـا وقتی 
اقدامی از سر دلسوزی ولو اشتباه صورت بگیرد 

اشکالی ندارد.
زینلیان، جامعه اسالمی دانشجویان: 
فکـری  منظومـه  از  برداشـت  مـورد  در 
حضـرت آقـا نبایـد خلط مبحـث صورت 
بگیـرد. اگر به رفتاری کـه در دهه  اول انقالب 
انجام گرفته اسـت، نگاهـی بیندازیـم، می بینیم 
که عـده ای با ادعای اینکه منظومه  فکری امام 
را می شناسـند و می توانند تفسـیر بکنند، دست 
بـه اقدام می زدند که همیشـه هم صحیح نبوده 
اسـت. درصورتی کـه صحیح این اسـت که هر 
کـس بایـد مسـئولیت اقدامات خـود را برعهده 
بگیـرد. منظومه  فکری برای الین بندی اسـت 
نه برای حرکت. در رفتاری که صورت می گیرد 
گاه رفتـاری اسـت که در عین متـن یا صحبت 
آمده اسـت که در این خیلی اشتباه نمی شود. یا 
اینکه تفسـیر خود رائی اسـت که در این زمینه 
اشـتباهات رفتـاری مشـاهده شـده اسـت مثل 
قضیه سـنگ پرانی به علی الریجانی در قم. در 
ایـن قضیه اعتقاد داشـتند خواسـته  حضرت آقا 
هم این است درصورتی که آقا صریحا می گویند 
ایـن حرکات حزب اللهی نیسـت. یا به امام انگ 
گفتمـان و سـازش می زننـد بـه ایـن بهانه که 

می گویند، امام، امام خوبی ها بود.
........................................................................

اگـر بخواهیـم بـه شـاخص هایی برای 
مواجهه صحیح برسـیم که به درد کسانی که 
بعـدا این چند صفحـه  نشـریه را می خوانند، 
بخورد. چـه معیار یا معیارهایـی را می توانیم 
موردتوجه قرار بدهیم که به وسـیله  آن بتوانیم 
آن  بـا  را  تشـکلمان  اقدامـات  و  فعالیت هـا 
بسـنجیم؟ اگر در تشـکل ما اقدام اشـتباهی 
صـورت بگیـرد، آیا حاضریـم اشـتباهمان را 
بپذیریم؟ آیا شـجاعت پذیرش آن اشـتباه را 
داریـم؟ و اینکـه خـوف از اشـتباه کـردن به 

محتاطانه عمل کردن نمی انجامد؟
کریمی، انجمن اسالمی مستقل:

بـه نظر مـن جنبش دانشـجویی اگر هم  

را  مسـئولیتش  شـخصا  کـرده،  اشـتباهی  کار 
پذیرفتـه اسـت، مثال در مورد تسـخیر سـفارت 
انگلیس هم که حضرت آقا در حوزه  رفتاری آن 
را تأییـد نکردند، در پاسـخ بـه یکی از بچه های 
شـورای متحصنین بود که خواسـتند از ایشـان 
در مـورد آن قضیه پرسـش کننـد. خود انتقادی 
همیشـه در جنبـش دانشـجویی بوده اسـت. ما 
نبایـد فقط شـورش کردن و تجمـع کردن را از 

وظایف تشکل های دانشجویی بدانیم.
........................................................................

جنبـش  نبایـد  هـم  آن طـرف  از  ولـی 
دانشـجویی به یک بیانیه نویس مطلق تبدیل 

شود.
کریمی، انجمن اسالمی مستقل:

مـا یـک دوگانگـی بیـن عمل گرایـی و  
حرافی داریم، یک تشکل موفق باید هر 
دوی این هـا را به شـکل متعادل داشـته باشـد. 
حقیقتی که متأسـفانه وجود دارد این اسـت که 
جنبـش دانشـجویی مـا منتظر اسـت تـا اتفاقی 
بیفتد سـپس دسـت به اقدام بزند، طرحی برای 

فعالیت وجود ندارد.
........................................................................

میـزان زیـادی از اقدامات تشـکل های 
اتفاقـات  بـه  واکنـش  در  مـا  دانشـجویی 
پیرامونش است، از فعالیت های کنشی در آن 
خیلی خبری نیسـت و اگر کنش گر باشـد به 

معنای این اسـت که طرح و برنامه دارد.
زینلیان، جامعه اسالمی دانشجویان:

 البتـه واکنـش در ذات خـود بد نیسـت، 
همان طـوری کـه جنبش دانشـجویی در 
16 آذر واکنشـی اسـت، در سـیزده آبـان 58 
حرکت دانشجویان در واکنش به دیدار بازرگان 
بـا مقامـات آمریکایی بود. پس اگـر واکنش در 
جهت رشـد و تعالی باشد امر پسندیده ای است. 
اگر واکنشـی نباشـد، کنشـی به وجود نمی آید. 
در مورد فعالیت در جنبش دانشـجویی، مشـکل 
کار در ایـن اسـت که عملی صـورت نمی گیرد. 
نـگاه کنید در سـطح دانشـگاه ها چقدر مشـکل 
حل نشـده وجود دارد که جنبش برای آن کاری 
نمی کنـد؛ اما آیا پتانسـیل جنبـش در همین حد 
است؟ به نظر من همین است. ما در جنبش نیروی 
عمیـق فکری نداریم، نیـروی کاری هم نداریم. از 
آن گذشـته همیـن برنامه هایی که انجام می شـود 
چقدر در جذب موفق دانشجویان موفق بوده است؟

انصاری، بسیج دانشجویی:
داشـتن روحیه  خود انتقادی سازنده ترین  

من ادعای دوستان در مورد کم کاری 
تشـکل های دانشـجویی نسبت به 
سال های قبل را قبول ندارم، انتظار 
کار مقلدانه از تشکل های دانشجویی درست 
نیسـت. ما نقاط مثبت و قله هـای اقدامات 
دانشـجویی در سـال های ابتـدای انقـالب 
را می بینیـم اما نسـبت به نقـاط ضعف آن 
اقدامات بی توجه هستیم. در سال های اخیر 
و در مورد استیضاح آقای کردان، دانشجوها 
نقش اساسـی داشـتند. در جریان فتنه 88 
دانشـجویان بودنـد کـه سـنگرها را حفظ 
کردند. منشأ حماسه 9 دی از برنامه 16 آذر 

دانشگاه تهران بود
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ابزار برای تقویت هر مجموعه ای اسـت. در تشـکل 
دانشـجویی دو نـوع خـود انتقادی وجـود دارد، نوع 
اول همـان شـکل معمولـی آن اسـت کـه در دیگر 
سـازمان ها هم کم وبیش وجود دارد. نوع دومی هم 
وجود دارد که ریشـه در این موضوع دارد که غالب 
افرادی که وارد تشـکلی می شـوند، قبل از ورود به 
آن مجموعـه از رویه هـای جـاری ناراضـی بـوده و 
سـعی در ورود دارند تا رویه هـا را اصالح کنند. این 
اتفاقی است که در کمتر سازمانی اتفاق می افتد. در 
مورد این که ما تشـکلی ها کمتر از گذشـته فعالیت 
می کنیـم. بنده قبول دارم؛ اما این کم کاری دالیلی 
دارد، اینکـه مسـائل نظـام جزئی تـر و تخصصی تـر 
شـده اسـت یکی از این دالیل است دلیل دیگر آن 

هم در افزایش روحیه  مالحظه کاری در ما اسـت.
مسعودی، جنبش عدالتخواه دانشجویی: 

مـن می خواهـم در مـورد معیارهـای جنبش 
دانشـجویی طـراز انقـالب قـدری صحبـت 
بکنم. معیار اول داشـتن ارتباط عینی با مردم اسـت 
بـه این معنـا که جنبش دانشـجویی نبایـد محصور 
در دانشـگاه باشـد. باید نسبت به مشـکالت جامعه 
هم حسـاس باشـد. دومین معیار جنبش دانشجویی 
مطلـوب در پیگیر بودن آن برای رسـیدن به نتیجه 
اسـت و مطرح کردن موضوع کفایـت نمی کند باید 
همـواره پیگیـری و مطالبـه صـورت بگیـرد تـا در 
صـورت امکان به نتیجه منجر شـود. کار در جنبش 
دانشـجویی نبایـد مقطعـی باشـد و مـداوم بـودن 
فعالیت هـا یکـی دیگـر از معیارها به شـمار می رود. 
معیـار بعـدی آن اسـت کـه ظرفیت هـای فعالیـت 
در تشـکل ها مشـخص باشـد. معیـار دیگـر مطالبه 
سخنان رهبری اسـت. اگر بخواهیم از ویژگی هایی 
کـه تشـکل ها بـرای فعالیـت باید بـه آن هـا توجه 
داشـته باشند صحبت به میان بیاوریم باید به موارد 
زیـر اشـاره کنیم: فعالیت در تشـکل ها بایـد جریان 
سـاز باشـند، فعالیت هـا بایـد الویت داشـته باشـند؛ 
ازآنجایی که عمر فعالیت در تشـکل های دانشجویی 
بیش از سـه یا چهار سـال نیسـت باید کارهایی که 
می شـود در کوتاه مـدت قابلیـت بـه نتیجه رسـیدن 
داشـته باشـد. فعالیت ها بایـد ماهیتی خط شـکنانه 
داشـته باشـد و در مـورد موضوعاتی کـه گروه های 
دیگـر اقدامـی نمی کننـد، تشـکل ها باید دسـت به 
اقـدام بزنند. عکس العمل به موقع داشـته باشـند، به 
نظـرم نوشـتن بیانیـه  به موقـع تأثیـرات مثبتی دارد 
و درنهایـت اینکـه اقدامـات عملیاتی و جـذب باید 
همراه با یکدیگر انجام شـود، به این معنا که بدون 

کار عملیاتی نیرویی جذب تشـکل نمی شود.

کریمی، انجمن اسالمی مستقل:
مـورد کـم کاری   در  ادعـای دوسـتان  مـن 

تشـکل های دانشـجویی نسـبت به سـال های قبل 
را قبـول نـدارم، انتظـار کار مقلدانه از تشـکل های 
دانشـجویی درست نیست. ما نقاط مثبت و قله های 
اقدامـات دانشـجویی در سـال های ابتـدای انقالب 
را می بینیـم اما نسـبت به نقاط ضعـف آن اقدامات 
بی توجـه هسـتیم. در سـال های اخیـر و در مـورد 
اسـتیضاح آقای کـردان، دانشـجوها نقش اساسـی 
داشـتند. در جریـان فتنه 88 دانشـجویان بودند که 
سـنگرها را حفـظ کردنـد. منشـأ حماسـه 9 دی از 
برنامه 16 آذر دانشـگاه تهران بود. یا اخیر در مورد 
قضایـای ژنو و لوزان جنبش عدالتخواه فعالیت های 
مثبتی داشـتند. تشـکل های دانشـجویی نسـبت به 
بیسـت یا سـی سـال قبـل خیلـی جلوتر هسـتند، 
در قضیـه تسـخیر النـه جاسوسـی آمریـکا جدلی 
بیـن طرفداران شـهید بهشـتی و دیگر گروه های 
تسـخیرکننده بـه وجود آمد کـه از آن صحبتی به 
میـان نمی آیـد. حضرت آقا هم در جایـی تصریح 
کردنـد که تحلیل دانشـجویان امروز به مراتب از 

دانشجویان سـال های قبل باالتر است.
زینلیان، جامعه اسالمی دانشجویان:

البتـه کـم کاری در تشـکل ها بـه معنای این  
اسـت که به اندازه ظرفیت فراوانش نتوانسـته 
کار انجام بدهد االن چقدر معضل در کف دانشگاه ها 
وجـود دارد کـه در مورد آن فکری نمی شـود. االن 
برنامه هـای تشـکل ها در دانشـگاه ها بـه چه میزان 
مـورد اسـتقبال قـرار می گیرند. درگذشـته یک دهم 
دانشـجوها کارهـای تشـکیالتی می کردنـد امـروز 
شـاید میزانش یک درصد اسـت. باید برای فعالیت 
و تأثیرگذاری بیشـتر راه حل هایی پیدا شـود، باید به 
ایـن منظـور از ظرفیـت فضای مجازی و رسـانه ها 

استفاده شود.
کریمی، انجمن اسالمی مستقل: 

قسـمت اعظمی از موج دهی هـا به قضایا از   
طریق رسانه هاسـت، االن صفحه  دانشجوی 
خبرگـزاری فارس را چند نفر می بینند؟ صداوسـیما 
هنـوز هـم کـه هنـوز اسـت بـرای روز دانشـجو از 
برنامه هایـش  در  روح االمینـی  و  ابتـکار  معصومـه 
دعـوت به عمـل مـی آورد. توجهی به دانشـجویان 

فعلی نمی شود.
■■■

همـه بایـد بـه مصلحـت عمل 
کننـد و خـالف مصلحـت عمل 
کـردن خـالف عقـل اسـت امـا 
نکته ای که هسـت این است که 
باید ببینیم مصلحت چیست؟ زمانی 
بـه معنـای مصلحـت  را  تنبلـی  مـا 
می گیریـم، زمانی ما منافع گروهی و 
جناحـی را مصلحـت می دانیم. باید 
توجـه داشـت کـه این هـا مصلحـت 
نیسـتند. دانشجو باید مؤذن جامعه 
باشـد. اگـر مشـکلی در جامعـه دید 
باید واکنش نشان بدهد. ممکن است 
اشتباهی هم صورت بگیرد اما وقتی 
اقدامی از سـر دلسـوزی ولو اشتباه 

صورت بگیرد اشکالی ندارد.
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لطفا به این پرونده از 1 تا 5 با ذکر عنوان پرونده نمره بدهید.
30009900090598
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جواد منصوری عضو نخستین شورای فرماندهی سپاه و رضایی اولین فرمانده سپاه پاسداران انقاب اسامی بوده است. سابقه فعالیت های سیاسی او را باید 
از قبل از پیروزی انقاب اسامی و عضویت در گروه ملل اسامی معروف به گروه 55 نفره و بازداشت و زندان در دوران قبل از پیروزی انقاب دنبال کرد. 
او پس از پیروزی انقاب اسامی از اعضای مؤسسین سازمان مجاهدین انقاب اسامی و سپس عضو حزب جمهوری اسامی بوده است. در کارنامه مسئولیتی 
ایشان تصدی معاونت آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه، سفیر ایران در پاکستان، معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسامی، سفیر ایران در چین و در حال حاضر 
مسئولیت معاونت اطاع رسانی مرکز اسناد انقاب اسامی دیده می شود. او از سال های اول تشکیل شورای فرماندهی سپاه حرف ها و خاطرات شنیدی دارد. با دکتر 
جواد منصوری  پیرامون شخصیت و ویژگی های محسن رضایی در دوران پس از پیروزی انقاب اسامی، هشت سال دفاع مقدس و پس از آن، در یک صبح بهاری در 

ساختمان معاونت اطاع رسانی مرکز اسناد انقاب اسامی در خیابان دکتر شریعتی به بحث و گفت وگو نشستیم. 

بررسی عملکرد محسن رضایی در گفت وگو با اولین فرمانده سپاه پاسداران انقالب

.....................................................................................
  آقای محسـن رضایی قبـل از انقالب عضو گروه 

مبارزین انقالبی منصـورون بودند. لطفاً به عنوان مقدمه 
درباره این گروه و چگونگی فعالیت ایشـان در این گروه 

توضیح دهید.
من از سـال 44 تا زمان پیروزی انقالب اسـالمی به جز یک 
دوره سه سـاله در زنـدان بـودم و از گروه های خـارج از زندان 
فقط در حد اسم یا فعالیت هایی که احیاناً می کردند می شنیدم. 
در ابتـدای پیـروزی انقـالب بحـث متشـکل شـدن وحدت 
گروه هـای انقالبـی خط امام مطرح شـده بود کـه مجموعه 
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی را به وجود آوردند و یکی 
از گروه های آن، گروه منصورون بود. من در ابتدای تأسـیس 
مجاهدیـن انقالب اسـالمی جزء مؤسسـین بودم امـا بعد از 
یکی دو هفته حزب جمهوری اسالمی من را به عنوان عضو 
شـورای مرکزی حزب معرفی کردند. از طرف دیگر دقیقاً در 
فروردین 1358 به عنوان فرمانده سپاه انتخاب شدم؛ بنابراین 
عماًل زمینه فعالیت در سازمان مجاهدین انقالب اسالمی را 
نداشتم، برای اینکه در بخش سیاسی  حزب فعالیت می کردم 
و در بخـش نظامی و حضور در سـپاه هم که فرمانده سـپاه 
بـودم. البته همان موقع به دوسـتان سـازمان هـم گفتم اگر 

شـما واقعاً می خواهید کار سیاسـی کنید بروید در حزب. اگر 
می خواهید کار سپاهی کنید بروید در سپاه پاسداران؛ بنابراین 
به نظرم می رسد ادامه کار مجاهدین انقالب توجیهی نداشت. 
می گفتنـد ما مواضعمان دقیقاً با حزب همسـان نیسـت و از 
طرف دیگر هم اینکه ما یک تشـکل شـبه نظامی نیستیم و 
یک تشـکل سیاسی هسـتیم بنابراین در سپاه نمی آییم. این 
نظرشان بود. در جریان شکل گیری و تأسیس سپاه پاسداران 
در جلسـات مفصلـی که داشـتیم، بـا آقای محسـن رضایی 
به عنوان نماینده سـازمان مجاهدین انقالب اسـالمی آشـنا 
شـدم. اولین آشـنایی من با ایشـان مربوط می شـود به اواخر 
اسفند 1357 و فروردین 1358 در جلساتی که برای تأسیس 
سپاه پاسداران با استفاده از مجموعه نیروهای انقالبی داشتیم. 
سـرانجام شـورای فرماندهی سـپاه در آخـر فروردین 1358 
مشخص شد و شورای انقالب هم با تائید امام، حکم انتصاب 
شورای فرماندهی سپاه را داد. در آن حکم من فرمانده سپاه و 
شش نفر دیگر هم عضو شورای فرماندهی سپاه شدند. رسمًا 
از 1358/2/2 ما کارمان را آغاز کردیم؛ بنابراین آقای محسن 
رضایـی و آقـای الویـری که از سـازمان مجاهدیـن انقالب 
اسـالمی در آن جلسـات می آمدند، طبیعتاً رفتند به سـازمان 
مجاهدین انقالب اسـالمی و به سـپاه نیامدند. چون شورای 

فرماندهی انتخاب شده بود و نهایتاً یک نفر از سازمان، عضو 
شـورای فرماندهی سپاه شـد که آقای یوسف فروتن بود که 

به عنوان رئیس روابط عمومی و تبلیغات وارد سپاه شد.
.....................................................................................

  چرا آقای رضایی از ابتدا به سپاه نیامد؟

چون ابتدا شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقالب به ایشان 
گفته بود که بیاید و در سـازمان فعالیت کند. به هرحال شورای 
فرماندهی سپاه کار خودش را آغاز کرد و دیگر با آقای محسن 
رضایی ارتباطی نداشـتم. تقریباً سـه ماه گذشـت و ما متوجه 
شـدیم که کار اطالعات بیش از آن که ما قباًل فکر می کردیم 
گسترده است، بنابراین الزم است که یک مدیریت مستقل برای 

اطالعات در سپاه تعریف کنیم.
.....................................................................................

  یعنی در ابتدا مجموعه ای به نام معاونت اطالعات 

در سپاه نداشتید؟
نه، یکی از اعضای شورای فرماندهی مسئول پرسنل و اطالعات 
بود؛ یعنی بر اساس ساختار تشکیالتی که در ابتدا دیده بودیم دو 
کار را انجام می داد. بعد متوجه شدیم که هر دو خیلی کار می برد 
آن هم با توجه به شرایط کشور، چه برای اینکه بخواهیم افراد را 
برای ورود به سپاه یا مسئولیت های مختلف شناسایی کنیم و چه 

محسن رضایی دیگر آن 
برادر محسن دهه 60 نیست

منضبط و تشکیالتی بودن 
 ویژگی اصلی رضایی بود
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اوضاع واحوال کشور. لذا شورای فرماندهی تائید کرد که مدیریتی 
به نام واحد اطالعات به شورای فرماندهی اضافه کنیم. درباره 
اینکه چه کسی این مسئولیت را به عهده بگیرد صحبت هایی 
شد و افراد مختلفی مطرح شدند. افرادی از سازمان آمدند و با 
من درباره محسن رضایی صحبت کردند. حضور ذهن دقیق 
ندارم ولی فکر می کنم شهید محمد بروجردی به من ایشان 

را پیشنهاد داد.
.................................................................................

  آن موقع شهید بروجردی در شورای فرماندهی 

سپاه بودند؟
 نه، ایشان از فرماندهان سپاه در کردستان بودند منتها می آمدند 
و می رفتند و با من صحبت می کرد و باهم کار داشـتیم. ولی 
باالخره در شـورا تصویب شـد که ما آقای محسن رضایی را 

دعوت کنیم و به عنوان مسئول اطالعات معرفی شوند.
..................................................................................

  شـورای فرماندهـی سـپاه چـه خصوصیات و 

توانایی ها ویژگی های شخصیتی در ایشان دیده بود که 
برای این مسـئولیت مهم و حساس ایشـان را در نظر 

گرفته بود؟
باالخره اول انقالب خیلی صالحیت های تخصصی افراد مطرح 
نبود و بیشـتر روی ضرورت و فوریت کار در آن شرایط بحث 
می شد. مثاًل به عنوان نمونه گاهی یک معلم را به عنوان فرمانده 
سپاه شهرستان معرفی می کردیم. به این معنا نبود که بگوییم 
این معلم در این جایگاه است، بلکه می گفتیم فعاًل باید سپاه را در 
این شهرستان تشکیل دهیم و فعاًل این آدم را هم که می گویند 
فرد خوبی است معرفی کنیم. با همین سیاستی که عرض کردم 
ما ظرف یک سال سپاه را در سراسر کشور تشکیل دادیم. مثاًل 
می رفتیم یزد آنجا چند نفر را بررسی می کردیم بعد به ما می گفتند 
این آقای محمد منتظر قائم - که بعداً هم در طبس شـهید 
شدند-  جزء مبارزین بوده و آدم متدین و خوب و انقالبی است 
و ما به عنوان فرمانده سپاه یزد او را منصوب می کردیممی بایست 
ابتدا سپاه تشکیل می شد بعد آرام آرام می رفتیم سراغ ارزیابی ها و 
عملکردها. به هرحال در تیرماه شورای فرماندهی سپاه تصویب 

کرد که ما آقای محسن رضایی را به عنوان فرمانده اطالعات 
سپاه معرفی کنیم. ایشـان را دعوت کردم، صحبت مقدماتی 
کردیم و ایشان هم پذیرفت و حکم مسئولیت اطالعات سپاه را 
به ایشان دادم و در همان ستاد مرکزی سپاه مشغول شد. یک 
بخشی را به ایشان دادیم ایشان هم خیلی با جدیت و پشتکار، 
نیروهای خوبی هم از سپاه انتخاب کرد و هم از بیرون آورد و 
هم ما به او معرفی کردیم و به کار گرفت و آرام آرام خیلی کارها 
انجام شد. نکته مثبت آقای محسن رضایی در اطالعات سپاه 
جدی بودن و منضبط بودنشان در کار و به کار گرفتن نیروها و 
تشکیالتی کار کردن بود و این خیلی مهم بود؛ بنابراین بنی صدر 

هم نظرش نسبت به ایشان منفی بود. علت آن هم این بود که 
می دانست ایشان آدم کارآمدی است و بنی صدر نمی خواست که 
سپاه کارآمد باشد؛ چرا که به دنبال انحالل سپاه در بلندمدت بود 
و لذا وقتی بعضی ها توصیه کردند که ایشان را به عنوان فرمانده 

سپاه معرفی کنید قبول نکرد.
.................................................................................

 در کتـاب راز قطعنامـه از قول محسـن رضایی 
گفته شده او در دوران مسئولیتش در اطالعات سپاه به 
دلیل سخت شدن وضعیت و لزوم مقابله با منافقین در 
سال 60 از برخی نیروهای سپاه خواسته تا بروند و تالش 
کننـد تا او فرمانده سـپاه شـود، چرا کـه در این زمینه 

احساس تکلیف می کرده است.
در سال 59 آقایی به نام »مرتضی رضایی« فرمانده سپاه بودند. 
در آن زمان وضعیت سـپاه خیلی وضعیت خوبی نبود زیرا که 
بنی صدر فرمانده کل قوا بود وضعیت سپاه را به هم ریخته بود 
و مدام دخالت می کرد. لذا ممکن است در آن مقطع ایشان این 
حرف را گفته باشند که االن کاری صورت بگیرد که من بشوم 
فرمانده سپاه تا از این اوضاع خارج شویم. البته یک مقدار هم 

بعید می دانم که ایشان چنین صحبتی کرده باشد.
................................................................................

  بنی صدر در آن زمان تصمیم می گرفت چه کسی 

فرمانده سپاه باشد؟
به هرحال او از اسفند 58 فرمانده کل قوا بود. ایشان زیر بار نرفت. 
تا یک مدت فرمانده سپاه آقای »ابوشریف« بود و بعد مرتضی 
رضایی را فرمانده سـپاه کرد. او حاضر نشد محسن رضایی را 
فرمانده سـپاه کند برای اینکه احساسـش این بود که این آدم 
ممکن است در تقویت و ثبات و تثبیت وضعیت سپاه مؤثر باشد، 
درحالی که او نمی خواست چنین اتفاقی بیفتد. اساساً مخالفت 

بنی صدر با سپاه جزء سیاستش بود و دائماً کارشکنی می کرد. 
داستان مخالفت های بنی صدر با سپاه مفصل است. درهرحال تا 
سال 60 که من در سپاه پاسداران بودم این کشمکش ها ادامه 
داشت. البته در فروردین 1360 شهید رجایی از من خواست که 

به وزارت خارجه بروم.
.................................................................................

  شـورای فرماندهی سپاه چه چیزی در محسن 

رضایی می دید که منجر به انتخاب وی گردید؟
همانطور که گفتـم او در سـازمان دهی و به کارگیری نیروها، 
استعداد و موفقیت های خوبی داشت. به عالوه  ارتباط گیری او با 

امام و مسئوالن رده باالی کشور زیاد بود. خود من شخصاً این 
روحیه را ندارم که هرروز تلفن بزنم آقای وزیر فالن سالم علیکم 
یا بروم به دفترش یا برای او نامه بنویسم و یا به او پیغام بدهم. 
ولی آقای رضایی از همان اول مقید بود هرروز برود مجلس ده 
دقیقه هم که شده است درباره یک مطلبی صحبت کند یا برود 
ریاسـت جمهوری ده دقیقه هم که شـده با آیت اهلل خامنه ای 
درباره یک مطلبی صحبت کند. روحیه اش این طور بود. ولی من 
روحیه ام این طور نبود. وقتی آقایان ایشان را می دیدند، طبیعتاً این 
ذهنیت در آن ها به وجود می آمد که این  آدمی است که می شود 
چنین پست و مسئولیت هایی به او بدهند. ولی درباره من و هر 
کس دیگری را که نمی دیدند، تصورشان این چنین نبود. این 

نقطه قوت آقای رضایی بود.
..................................................................................

  اعتماد به محسن رضایی در اوایل پیروزی انقالب 

به عنوان یک جوان انقالبی، چقدر در مسئله نقش آفرینی 
به جوانان  نخبه و انقالبی مؤثری چون احمد متوسلیان، 

حسن باقری، مهدی باکری و ... در جبهه ها مؤثر بود؟
عرض کردم ایشـان خصوصیتی که داشتند این بود که افراد 
زیادی را به کار می گرفتند و تشویق می کردند و رشد می دادند. 
همان استعداد از اطالعات سپاه شروع شد تا وقتی هم که جنگ 
شروع می شود به همین ترتیب گسترده می شود. در نتیجه افراد 
زیادی در کنار ایشان رشد می کنند و زمینه رشدشان هم فراهم 
می شود. جنگ هم درواقع بهترین میدان برای رشد این افراد 

شد.
.........................................................................................
  آیا خود آقای رضایی در شناسایی و آزادسازی 

این ظرفیت ها نقش مؤثری داشت؟
بله. اواًل خود انقالب اسـالمی جوانان را به صحنه آورد 

باالخـره اول انقـالب خیلـی 
تخصصـی  صالحیت هـای 
افـراد مطرح نبود و بیشـتر 
در  کار  فوریـت  و  روی ضـرورت 
آن شـرایط بحـث می شـد. مثـاًل 
به عنوان نمونه گاهی یک معلم را 
به عنوان فرمانده سپاه شهرستان 
معرفی می کردیم. به این معنا نبود 
که بگوییم این معلم در این جایگاه 
است، بلکه می گفتیم فعالً باید سپاه 
را در این شهرستان تشکیل دهیم 
و فعالً این آدم را هم که می گویند 

فرد خوبی است معرفی کنیم

 جواد منصوری در کنار شهید هاشمی نژاد
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و بـه آنـان اعتمادبه نفـس و انگیـزه و تـوان مقاومت داد. بعد از پیروزی شـرایط کشـور 
به طـوری بـود که قطعًا بایـد جوانان به صحنـه می آمدند. افراد رژیم گذشـته که طبیعتًا 
نمی توانسـتند بیایند. افراد مسـن هم طبیعتًا یا توانایی نداشتند یا هرکدام کارهای عادی 
زندگـی خودشـان را داشـتند. لـذا جوانان آمدنـد و نهادهـای انقالبی را پـر کردند. مثل 
کمیته ها، جهاد سـازندگی، دادگاه های انقالب، سـپاه پاسـداران واقعًا انقالب را همین ها 
در همین نهادها نگه داشـتند؛ یعنی دسـتگاه اداری کشور نبود که انقالب را نگه داشت. 
همیـن جوان هـا بودنـد که در ایـن نهادهای انقالبـی در مقابل تجزیه طلبـی، گروه های 
ضدانقـالب، توطئه هـا، تبلیغـات و فتنه هـای دولت های خارجی و مشـکالت داخلی کار 
کردند. از جمله سـپاه پاسـداران که می بینیم در ظرف کمتر از دو سـال از تأسیس آن در 
مهرمـاه 1359 وارد جنـگ با عراق می شـود. حاال پیرمردهایی هم که در جبهه هسـتند 
اینها طبیعتًا درصدشـان خیلی کم اسـت. از نظر آماری بگیریم بیش از 95 درصد جوانان 
بودنـد. آقـای محسـن رضایی در این شـرایط باالخره هم ظرفیت و اسـتعداد این کار را 

داشت و هم اینکه باید این کار را می کرد و کرد.
......................................................................................................................................

 در اصل 150 قانون اساسـی مسـئولیت حفظ آرمان ها و دسـتاوردهای انقالب 
اسالمی به سپاه پاسداران انقالب اسالمی واگذار شده است و بالتبع این مسئله مسئولیت 
انقالبی و فراملی سپاه پاسداران انقالب اسالمی را می رساند. آیا محسن رضایی به عنوان 
یک فرمانده در سال های دفاع مقدس با توجه به مسئولیتی که داشت به این نکته توجه 

می کرد؟
بله. اتفاقًا ایشـان از نظر درک مسـائل سیاسـی و قدرت تجزیه و تحلیل مسـائل قوی و 
توانـا بودنـد و اتفاقًا همین مسـئله باعث شـد که درواقع فرماندهان سـپاه و به دنبال آن 
پاسداران سپاه از نظر بینش و تجزیه و تحلیل سیاسی قوی شوند. آقای محسن رضایی 
در جلسات فرماندهان، شرایط منطقه و بین الملل و آینده ما را مطرح و تحلیل می کردند 
کـه طبیعتـًا بـرای اینها جالب بود و آن هـا همین مطالب را به رده هـای پائین تر منتقل 
می کردند. از طرف دیگر اینکه باالخره ایشـان هم به منابع اطالعات مختلفی دسترسـی 
داشـت و بنابراین از آن اطالعات هم اسـتفاده می کرد. ضمن اینکه به عنوان یک نیروی 
انقالبی طبیعتًا انگیزه داشت که نقش برون مرزی را هم ایفا کند. لذا ایشان در تأسیس 
سـپاه قدس نقش داشـت. سـپاه قدس عماًل در سـال 1364 پایه اولیه اش گذاشـته شد. 
شورای نهضت های آزادی بخش که مهدی هاشمی عهده دار آن بود و مشکالتی را به 

وجود آورده بود منحل شد و به جای آن سپاه قدس پایه گذاری شد.
......................................................................................................................................

* فعالیت های سپاه در داخل مرزهای کشور غیر از جبهه ها در آن سال ها چگونه بود؟
باالخره مقابله با ضدانقالب چه گروهک ها چه تجزیه طلبی و باندها سپاه نقش اساسی داشت. مثاًل 
در مبارزه با منافقین ایشان بسیار جدی بود و نقش خیلی مؤثری داشت. همزمان که فرماندهی 
جنگ در سپاه را به عهده داشت مع ذلک در مبارزه با منافقین هم ضربات سختی را به آن ها وارد 
کرد. ایشان معاونینی داشتند که در بخش های مختلف کار می کردند. فرض کنید معاون اطالعات 

داشتند و از این طریق ایشان هدایت می کردند، اطالعات می گرفتند و دستورات الزم را می دادند. 
مقداری از منافقین مانده بودند و بعضی مواقع دست به ترور می زدند و جایی را به گلوله می بستند 
یا بمبی را منفجر می کردند ولی دیگر توانایی سال 61-60 را نداشتند. سپاه پاسداران در سرکوب 
منافقین نقش بسیار مهمی داشت. خدا شهید حاج داود کریمی را رحمت کند. ایشان فرمانده سپاه 
تهران بود. کسی بود که محسن رضایی او را قرار داده بود و ضربه بسیار بسیار سنگینی به منافقین زد.

......................................................................................................................................
  ظاهراً آقای رضایی پس از مدتی عالوه بر مسائل جنگ در مسائل سیاسی داخلی 

در مسائلی مثل موضوع مجمع عقال که در مجلس شکل گرفته بود ورود می کند و موضع 
می کند. ایشان در این رابطه می گوید: من روی مسئله مجمع عقال حساس شده بودم چرا 
که احساس می کردم یک جریان موازی همزمان با جریانی که جنگ را اداره می کند دارد 
پیش می رود. بیشتر منظور ما از فعالیت سیاسی در داخل در این حوزه است و می بینیم که 
در بحث قطعنامه و مک فارلین و اینها این مسـئله خود را نشـان می دهد. لطفاً در این 

خصوص بیشتر توضیح دهید.
وجود اختالف بین اشـخاص و گروه ها و سـازمان ها به نظر من یک امر طبیعی است. ما 
خیلـی نباید روی قضیه حسـاس بشـویم. باالخره یک عده آمده انـد و می گویند باید این 
جنگ را قطع کنیم، حاال عیبی ندارد یک عده مخالفند. تعجبی هم نباید بکنیم. یک عده 
هم می گویند جنگ را باید ادامه دهیم تا هر جا که می شود. این هم نظر است. می توانند، 
همدیگـر را قانـع کننـد. مهـم این اسـت که مـا در نظراتمـان واقعًا صداقـت و اخالص 
داشـته باشـیم. واال نظر مخالف عیبی ندارد. مثال می زنم. ما االن علمای بزرگی داریم 
بعضی هایشـان معتقدند نماز جمعه واجب اسـت بعضی هایشان هم بودند که معتقد بودند 
نماز جمعه حرام اسـت. آیا این ضعف علمای ما یا دلیلی بر بدی و سـوءنیت شـان است؟ 
نـه. حـاال یک عده نماینده مجلس آمده اند نشسـته اند دور هم جمـع عقالء، نه اینها بی 
عقلند که نشسته اند دور هم. این حرف ها نیست. همدیگر را نباید تخطئه کنند. می توانند 
بنشینند و همدیگر را قانع کنند. مسئوالن کشور باید تصمیمشان را قاطع بگیرند، به هر 
شکلی هست. جنگ یا صلح هرکدام را که می خواهند. ولی بحث عیبی ندارد. در مجلس 
یک الیحه مطرح می شود. یک عده موافقند و یک عده مخالفند. یک عده داد می زنند و 
یک عده ساکتند. یک عده مکتوب اعتراض می کنند و یک عده داد می زنند. بعد رئیس 
مجلس می گوید کفایت مذاکرات. رأی می گیرند، با اکثریت، دیگر همه باید تبعیت کنند. 
عیبی ندارد. منتها باید یک مطلبی را بگویم و آن اینکه خصلت های مثبت آقای رضایی 
خیلی زیاد اسـت ولی یک مقداری نسـبت به خودش و توانایی هایش بیش از اندازه بها 
می دهد. خیلی انسـان های دلسـوز و فهمیده آمدند و گفتند که آقا دنیا نمی گذارد صدام  جواد منصوری در کنار ابوشریف؛ اولین فرمانده سپاه پاسداران  
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به دسـت ما سـاقط شـود. آقا مسـئله این اسـت که دنیا، 
هرچـه صدام امکانات بخواهد به او می دهد و نمی گذارند 
ما پیروز شـویم. می گفت شش ماه دیگر ما پیروزیم. این 
بود که جنگ طول کشـید. الاقل از سـال 64-63 این را 
می گفتند. حتی در سـال 66 که قطعنامه 598 صادر شـد 
درواقـع مـا در موضع قـدرت بودیم و قطعنامـه به نفع ما 
صادر شد. ولی ایشان گفتند قطعنامه را نپذیرید، ما شش 
ماه دیگر در بغداد هسـتیم. شـش ماه دیگر شد یک سال 
و مـا در شـرایط بسـیار بحرانی قـرار گرفتیـم و قطعنامه 
را پذیرفتنـد. درصورتی کـه اگـر آقای رضایـی یک مقدار 
آینده نگری واقع بینی و توان سـنجی درسـتی می داشـت 
همـان زمان می گفـت ما نمی توانیم ادامه دهیم. کی باید 

این را می گفت؟ سال 65-64 نه سال 67.
.....................................................................................

 بعد از جنگ هم که ایشـان پـس از مدتی از 
فعالیت نظامی دسـت کشید، از سپاه خارج شد و رو 

به فعالیت سیاسی آورد.
مـا یک روایت داریم از پیامبـر )ص( می فرمایند: »رحم اهلل 
امـرء عرف قدره و لم یتعد حدوده« خدا رحمت کند کسـی 
کـه قـد و قـواره و اندازه و توان خودش را بشناسـد و پایش 
را از این حد باالتر نگذارد. این رحم اهلل-رحمت کند-یعنی 
اینکـه زندگـی خوب و آرام و مناسـبی خواهد داشـت و این 
راحـت خواهـد بود ولی وقتـی تو پایت را از حـد خودت آن 
طرف تر گذاشـتی، اضطراب، شکسـت،  دردسر و ... خواهی 
داشـت. متأسـفانه آقای رضایی به این نکته توجه نمی کند. 
به عنوان مثال اگر آقای رضایی این نکته را متوجه می شـد 
هیچ وقـت کاندیدای ریاسـت جمهوری نمی شـد! چون این 
روحیـه را دارد که از حد خودش دائماً می خواهد باالتر برود. 
اگر این کار را نکرده بود االن هم محبوبیتش و هم حیثیتش 
خیلـی باالتـر بود. یک مرتبه آمدید شکسـت خوردید دیگر 
دفعه دوم و سوم نیاید. ولی به نظر من اگر ایشان وارد این فاز 
انتخاباتی نمی شد خیلی بهتر بود و خیلی بیشتر می توانست 

مؤثر باشـد و ایشان می توانست تمام جوانان این مملکت را 
هدایـت کند؛ یعنی قهرمان واقعی می شـد. این میرحسـین 
موسـوی اگر سال 88 می آمد و می گفت من می خواستم به 
ایـن مملکت خدمت کنم، آمدم و رأی نیاوردم کنار می روم، 
به خدا سال 92 قهرمان ملی می شد. من یقین دارم و شک 
نـدارم کـه بگویم تحلیل اسـت. ولی این بنده خـدا افتاد در 
دامی که تاریخ این مملکت لعنتش خواهد کرد. مرد حسابی 
حاال رأی آوردی یا نیاوردی، تو می خواهی مملکت را آتش 
بزنی که رئیس جمهور بشوی؟ کجای اسالم و انسانیت این 
را گفته که تو بیایی مملکت را نابود کنی که چرا نگذاشتند 
تو رئیس جمهور بشـوی؟ حاال خوب شد آقای رضایی سال 
88 سریع خودش را عقب کشید، واال برای او هم خیلی بد 

شده بود.
.....................................................................................

 اگـر آقای رضایـی تمایل به فعالیت سیاسـی 

داشـت آیا بهتر نبود  از همان ابتدا فضایی سیاسـی 
مثـل سـازمان مجاهدیـن انقالبی اسـالمی را ادامه 
می دادند و به امور فرماندهی نظامی وارد نمی شدند؟

مشـکل این نیسـت که وارد فضای سیاسی شـد یا نظامی. در 
فضای نظامی هم خوب کار کرد و ضعیف کار نکرد، منتهی به 
تحلیل که می رسد اشتباه می کند. به نظرم تحلیلش از مسائل 

اشتباه است ولی واقعاً فرماندهی اش خیلی خوب بود.
.....................................................................................

 پـس تحلیلتان این اسـت که محسـن رضایی 

به عنـوان فرمانـده سـپاه در سـال های دفـاع مقدس 
سال های اوج خود را گذراند؟

 بله. منتهی عرض کردم مسـائل بعدی دلیلش این بود که 
که به خودش بیش از آنچه که هست بها می داد. این اشکال 
مربوط به فرماندهی اش نمی شـود بلکه مربوط به تحلیلش 
از خـودش و نیروهایش بود. محسـن رضایی در فرماندهی 
نظامـی خوب عمل کـرد اما همان موقع هم برداشـتش از 
نیروهای خودش به مراتب بیش از آنچه که واقعیت داشت 
بود یا الاقل دشـمن را خیلی ضعیف گرفت. هر دو اشـتباه 
اسـت. مثاًل رضایی فکر می کرد که عـراق کاًل 400 تانک 
دارد، تاحاال 200 تانک او را زدیم و 200 تانک دیگر بیشتر 
ندارد.  آن را هم در دو عملیات دیگر می زنیم پس دیگر تانک 
ندارد. این غلط است! خب متحدانش 1000 تانک دیگر به 
او می دهند! به همین دلیل هم می گفت ما شـش ماه دیگر 
در بغداد هسـتیم ولی سـال 67 یکباره از خواب بیدار شـد و 

دیـد این طور نیسـت و یک لیسـت بلند بـاال داد و گفت ما 
اینهـا را الزم داریـم که قیمت اینها بیـش از 4 میلیارد دالر 
اسـت. 4 میلیارد دالر نداشـتیم و اگر داشتیم چه کسی اینها 
را بـه مـا می داد؟ پس برویم و جنگ را قطع کنیم که آمدند 

و پذیرفتند.
.....................................................................................

 البتـه ظاهراً آقای رفیق دوسـت گفته بود اگر 
واقعاً می خواست من برایش تهیه می کردم.

پول آن را می خواست از کجا بیاورد؟ موسوی آن زمان می گفت 
ما پولی نداریم. می گفت ما پول آب برق این مملکت را نداریم 
و نزدیک است قطع شود. بدون پول، آقای رفیق دوست از کجا 

تهیه می کرد؟
.....................................................................................

 اخیراً آقای محسـن رضایی با ارسال نامه ای 

به رهبر معظم انقالب اسـالمی درخواست بازگشت 
به سـپاه پاسـداران را داشـتند اند. اگـر االن آقای 
محسن رضایی وارد سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
شـوند باز هم می توانند آن توانایی کار روی ظرفیت 
نخبگانـی و نخبه پروری در سـال های دفاع مقدس 

)که ذکر آن رفت( و آن الگو را پیاده کنند؟
دقیقاً نمی دانم. چون من االن نمی توانم سـپاه را تعریف کنم. 
منظورم شرایط سپاه است. ولی فکر نمی کنم بشود. ببینید ایشان 
در این چند سال تالش کرد تا حزب درست کند. نگرفت. تالش 
کرد روزنامه راه بیندازد، نمی گیرد. فکر نمی کنم. نه نمی توانند. 
سـی سال گذشته است و شـرایط به کلی عوض شده است و 

آقای رضایی هم آقای رضایی دهه 60 نیست.
.....................................................................................

 به عنوان سـؤال آخـر، آیا اگر زمـان به عقب 
برگردد حاضرید باز هم ایشان را برای ورود به سپاه 

معرفی کنید؟
بله. شرایط سال 58 و آقای محسن رضایی سال 58 غیر 

از محسن رضایی سال 94 است.
■■■

نکتـه مثبـت آقـای محسـن 
سـپاه  اطالعـات  در  رضایـی 
منضبـط  و  بـودن  جـدی 
بودنشـان در کار و بـه کار گرفتـن 
نیروها و تشکیالتی کار کردن بود و 
این خیلی مهم بود؛ بنابراین بنی صدر 
هم نظرش نسـبت به ایشان منفی 
بود. علت آن هم این بود که می دانست 
ایشان آدم کارآمدی است و بنی صدر 
نمی خواست که سپاه کارآمد باشد؛ 
چـرا کـه به دنبـال انحالل سـپاه در 
بلندمدت بـود و لذا وقتی بعضی ها 
توصیه کردند که ایشان را به عنوان 
فرمانده سپاه معرفی کنید قبول نکرد 

و آقای رضایی به سپاه نرفت

قطعنامـه  کـه  در سـال 66 
598 صـادر شـد درواقـع مـا 
و  بودیـم  قـدرت  موضـع  در 
قطعنامه به نفع ما صادر شد. ولی 
ایشان گفتند قطعنامه را نپذیرید، 
ما شش ماه دیگر در بغداد هستیم. 
شـش ماه دیگر شـد یک سـال و ما 
در شـرایط بسـیار بحرانـی قـرار 
گرفتیـم و قطعنامـه را پذیرفتنـد. 
درصورتی که اگر آقای رضایی یک 
مقدار آینده نگری واقع بینی و توان 
سـنجی درسـتی می داشـت همان 
زمـان می گفت ما نمی توانیـم ادامه 
دهیـم. کـی باید ایـن را می گفت؟ 

سال 65-64 نه سال 67
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به دنبال ظهور انقالب اسـالمی ایران، اسـتکبار جهانی جنگی تمام عیار را به منظور نابودی 
انقالب اسالمی بر ما تحمیل کرد. عوامل برتری ساز دشمن بسیار چشمگیر بود و به طور طبیعی 
باید نتیجه ای جز پیروزی برای دشمن و شکست برای کشور جمهوری اسالمی ایران حاصل 
نمی شد ولی نتیجه نبرد چیز دیگری شد. عوامل متعدد و منحصربه فردی صحنه نبرد را تغییر داد 
و شکستی معجزه گونه را بر دشمن مجهز و مغرور تحمیل کرد. یکی از عوامل منحصربه فرد در 

دفاع مقدس، فرماندهِی انقالبی بود که توسط آقای محسن رضایی پایه گذاری شد.
با شـروع جنگ تحمیلی فرماندهی جنگ در اختیار آقای بنی صدر گذاشـته شـد. در دوره 
فرماندهی ایشان، در شش ماهه اول جنگ تا 26 اسفند 1359، چهار عملیات بزرگ طرح ریزی 
و اجرا شد که به دلیل اتخاذ استراتژی غلط جنگ کالسیک و عدم به کارگیری نیروهای 
مردمی و انقالبی تمامی آنها با شکست مواجه شد. استراتژی و فرماندهی سال دوم جنگ 
تفاوت و تغییرات اساسـی با سـال اول داشت و به خوبی از همه منابع بهره برداری می کرد. 
به ویژه از منابع انسانی که به دریای عظیم و پایان ناپذیر بسیج نیروهای مردمی متصل بود. 
فرمانده کل تازه نفس سپاه پاسداران که به تازگی از سوی امام خمینی )ره( در شهریور و مهر 

سال 1360 منصوب شده بود، نوعی فرماندهِی انقالبی را در جنگ پایه گذاری کرد.

تغییر استراتژی جنگ با انتصاب محسن رضایی

قریـب به اتفاق فرماندهان جنگ از سـال دوم به بعـد، دارای روحیه و تفکر انقالبی بودند؛ 
بنابراین فکر انقالبی برگرفته از روحیه انقالبی، در مجموعه فرماندهی جنگ موج می زد. 
همین تفکر بود که به طور کلی به جنگ کالسیک و محاسبات معمول آن اعتقادی نداشت 
و طرفدار جنگ انقالبی متکی بر تفکر انقالبی و معتقد به برتری تفکر بر ِعده و ُعده ظاهری 
در جنگ بود. همین تفکر و روحیه بود که در هیچ شـرایطی از برتری ظاهری دشـمن در 
عرصه های مختلف هراسی بـه دل راه نداد و همواره به دنبال پیدا کردن راه کار جدید، طرح 
جدید و فکر نو و تصمیمات شجاعانه بود تا با اتکای به آن بتواند بر قدرت ظاهری دشمن 
پیروز شود و ابتکار عمل را در جنگ به دست گیرد. البته در عمل نمی توان از شیوه فرماندهی 
انقالبی انتظار داشت که برای همیشه شکست ناپذیر باشد. آنچه که مدنظر است، فرماندهی 
است که ضمن دلیر بودن، مطلع و باهوش و بافراست باشد که بتواند به طور معمول در جنگ 

پیروزی را به دست آورد و یا از تجربه آن برای عملیات های بعدی استفاده کند.
در جنگ تحمیلی ایران که ماهیت و نحوه فرماندهی آن با دیگر جنگ های جهان تفاوت 
اساسی داشت، تصمیم گیری و اجرای تصمیم ها از عوامل مهم اداره این جنگ هشت ساله 
بوده است. بسیاری از این تصمیم های ماندگار در این دوره، از جانب فرمانده سپاه پاسداران 
اتخاذ و اجرایی شده اند. همچنین بسیاری از تصمیم هایی که در دوران دفاع مقدس، گره های 
کور میدان های نبرد را باز کرده و به پیروزی های بزرگ انجامیده اند از جانب کسانی اتخاذشده 
است که در سلسه مراتب سازمانی سپاه پاسداران، در آغاز جنگ فاقد تجارب و آموزش های 
نظامی بوده و مسند فرماندهی رده های نظامی را ناخواسته و به دلیل ضرورت ها و وضعیت 
موجود پذیرفته اند. این افراد جوان که در ابتدای ورود به جنگ، میانگین سنی شان کم تر از 
30 سال بود، رفته رفته فرماندهان بزرگ جنگ تحمیلی شدند و تصمیم های سرنوشت سازی 
اتخاذ کردند. محسن رضایی یکی از فرماندهان انقالبی، خالق، مبتکر، اهل حلم، صبر و با 
افکاری بلند و راهبردی و قدرت فرماندهی و سعه صدر و توان باالیی در تصمیم گیری  بود. 
کسی که اگر تصمیمی را بعد از بررسی های الزم می گرفت - حتی اگر بعداً مشخص می شد 

آن تصمیمات اشتباه بوده است-حتماً آن را اجرایی می کرد.
یکی از زمان هایی که فرمانده هان می توانند به خوبی تصمیم گیری نمایند وقتی است که 
آگاهی ها و تجربه های گذشته خود را به کار می گیرند اما رضایی در ابتدای جنگ و زمانی 
نظامی نبود و فاقد تحصیالت آکادمیک تخصصِی نظامی و تجارب حرفه ای رزمی بود و 
طبیعتاً نمی توان و نباید از چنین فردی توقِع درک و هدایت عملیات را داشت. به طور معمول، 
طرح هایی که محسن رضایی پس از مشورت با فرماندهان زیر مجموعه خود ارائه می کرد، 
برخاسـته از یـک تدبیر و طرح تـازه و ابتکاری بود که در ذات خود سـرعت عمل، ضربات 
غیرمنتظره و راهکارهای غیرقابل تصور برای دشـمن داشـت و غالباً دشـمن را مبهوت و 
مغلوب می کرد. رضایی قدرت استدالل و تخیل عجیبی داشت و تشخیص های او گاهی بر 
اطالعاتی ترین فرماندهان غلبه می کرد اما این طرح ها زمانی ارزش پیدا می کرد که تصمیم 

قاطع پشت آن نهفته باشد.
 در دوران دفاع مقدس طراحی عملیات های بزرگی همچون رمضان، سلسله عملیات های 
والفجر، خیبر و بدر و سلسله عملیات های کربال، دقیقاً بر مبنای تصمیمات فرماندهی انقالبی 
آقای رضایی  شکل گرفت. با توجه به اینکه برخی از آنها با عدم الفتح مواجه شد ولی نشان 
دهنده تصمیمات قاطع ایشـان می باشـد. به عنوان مثال برای اجرای عملیات بدر خیلی از 
فرماندهـان شـبهه هایـی را مطرح می کردند و حتی این عملیـات را به دلیل عمق محیط 
جغرافیایی عملیات، تکرار در تاکتیک، عدم تأمین اقالم مورد نیاز یگان ها، کامل نبودن توان 
رزم و لو رفتن عملیات محکوم به شکست می دانستند که آقای رضایی با قاطعیت اعالم 
می کند این عملیات باید انجام شود و در پایان عملیات عدم الفتح بودن آن اثبات می شود. به 
یادداشت سردار رشید توجه کنید: »به نظر می رسد فرماندهی )آقای رضایی( دستور شروع 
عملیات حیدر-نام قبلی عملیات بدر-که می گفتیم بدون فراهم شدن عوامل مورد نیاز که در 

برآوردهایمان ذکر کردیم ممکن نیست را خواهند داد.«

فرمانده ای که استراتژی 
جنگ را متحول کرد
بررسی تحلیلی نقاط ضعف و قوت فرماندهی محسن رضایی

 بر سپاه در ایام دفاع مقدس

مهدی رمضانی
پژوهشگر دفاع مقدس و استاد دانشگاه
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قاطعیت در تصمیم گیری و اعتماد به نفس باال  
امـوری که تصمیم گیری یک فرمانـده را به مخاطره می اندازد 
عبـارت اسـت از: تردیـد و دودلی، احتیاط بیش از حـد، ترس و 
وحشـت از مسـائل و حوادث بزرگ و احساس حقارت در مقابل 
آنها، دسـتپاچگی در برابر حوادث پیش بینی نشده و آنچه نشانه 
عدم اعتماد به نفس است. یکی از نقاط مثبت فرماندهی محسن 
رضایی این بود در موارد باال که ذکر شد کاماًل اعتماد به نفس 
خود را حفظ می کردند و در تصمیم گیری ها بدون ترس و وحشت 
و تردیـد و دودلی تصمیم نهایـی را می گرفتند. به عنوان نمونه 
تصمیم به انجام عملیات خیبر که تعدادی از فرماندهان مخالف 
اجرای آن بودند، سپس تصمیم به اجرای عملیات بدر که تعداد 
مخالفین بیشـتر شده بود و در نهایت تصمیم به انجام عملیات 
والفجر 8 که اکثر فرماندهان مخالف اجرای آن بودند ولی محسن 

رضایـی تصمیم به اجرا گرفـت و روند جنگ تغییر 
پیـدا کرد. در عملیات خیبر و بعد از یـک دوره رکود 
و سخت، به حدی از اعتماد به نفس رسیدیم که باور 
کردیم می شود جنگ را ادامه داد و  آن تحمیل اراده 
را به دشمن استمرار داد و این برای ما خیلی مهم بود. 
دستاوردهای خیبر دستاوردهای متفاوتی بودند. ضمن 
این که این باور را هم در ما ایجاد کرد که می توانیم 
در شرایط بسیار سخت و در زمینه های متفاوت و در 

جغرافیایی که به لحاظ نظامی خیلی نمی شود تعریف منطقی برای آن داشت، وارد شدیم؛ 
یعنی شاید ورود ما به خیبر باعث شد که بعدها بتوانیم در عملیات های فاو و کربالی 5 وارد 
شویم و آن اراده در آنجا ایجاد شد؛ بنابراین عملیات خیبر عملیاتی بود که شاید مهم ترین 
دستاورد آن، شکست بن بست جنگ، شکست اراده دشمن و در واقع باال رفتن روحیه و اراده 

رزمندگان بود.

اشتباهات گریزناپذیر فرمانده  
البته نباید نادیده گرفت که محسن رضایی در برخی از تصمیم گیری ها هم دچار اشتباه شد؛ 
مانند عملیات کربالی 4 که از دو هفته قبل از عملیات قرارگاه خاتم االنبیاء )ص(- مرکز 
عملیات سـپاه پاسـداران انقالب اسالمی-احساس کرده بود دشـمن تا حدی از انجام این 
عملیات با خبر شده است ولی باز ایشان مصرانه تصمیم بر اجرای این عملیات می گیرد. سردار 
شهید احمد سوداگر در سال 1385 در مصاحبه با پایگاه اطالع رسانی بازتاب در هفته دفاع 
مقدس می گوید: »من در حین اجرای عملیات کربالی 5، کالکی را از یکی از سنگرهای 
دشمن در جزیره بوارین پیدا کردم و نشان فرمانده سپاه دادم و گفتم این کالک، نقشه عملیات 
خودمان و مربوط به طرح عملیاتی کربالی 4 است که به زبان عربی نوشته شده است. در 
آن هنگام یکی از کالک های خودمان را که همراهم بود در کنار کالک پیدا شده گذاشتم و 

دیدم بسیار شبیه به هم هستند. در کالک پیدا شده نام همه لشکرها 
و یگان های عمل کننده سـپاه در عملیات کربالی 4 نوشته شده 
بود. مفهوم یافتن آن کالک از سنگر دشمن این بود که در عملیات 

کربالی 4، فردی اطالعات را برده و به ارتش بعثی داده است.«
اما در شب عملیات کربالی 4 وقتی نبرد آغاز شد و یگان ها برای 
شکستن خط اول دشمن دست به کار شدند، معلوم شد که واحدهای 
دشمن، هوشیار و آماده رویارویی با رزمندگان اسالم هستند و کاماًل 
مجهز و مهیا برای درگیری می باشـند. در واقع می توان گفت که 
ارتش بعثی، تاکتیک ویژه این عملیات که عبور غواصان خط شکن 
از بین دو جزیره ام الرصاص و بوارین و رسـیدن به ساحل جنوبی 
اروندرود بود را متوجه شـده بود. با آغاز تهاجم قوای اسالم، ارتش 

بعثی بالفاصله علیه رزمندگان اسالم وارد عمل شد و پاتک های 
خود را آغاز کرد و بسیاری از غواصان را در آب به شهادت رساند. 
به طوری که صدام، این ضد حمله را حصاد االکبر یعنی »دروی 
بزرگ« نام گذاری کرد. امروزه هنوز شاهد آوردن پیکر آن غواصان 
هستیم و اخیراً هم از یک گور دسته جمعی در خاک عراق 175 

نفر از آنها را به میهن اسالمی بازگرداندند.
یکی از مهم ترین موانع اتخاذ تصمیم مؤثر برای کارهای نظامی 
بـه خصوص جنگـی، گاهی وحشـت از عدم پیروزی و روشـن 
نبـودن عاقبت کار اسـت که معمواًل برخی از فرمانـده هان را از 
اتخـاذ تصمیم قاطع باز می دارد، مگـر فرماندهانی که آینده نگر 
باشند. عملیات خیبر یکی از آن عملیات هایی است که برای هر 
فرماندهی وحشـت از عدم پیروزی را به همراه داشت ولی آقای 
رضایـی در این خصوص آینده نگری خود را نشـان می دهد. به 

مثـال وقتی تصمیم بـرای عملیـات خیبر گرفته عنـوان 
می شود با یک شیوه استثنایی فرماندهان را به گونه 
ای توجیه می کند. احمد غالم پور می گوید: »بعد از 
شناسـایی های کامل از منطقه هور توسط قرارگاه 
نصرت، حاال مانده بود توجیه فرماندهان. فرماندهان 
را چگونه توجیه کنیم؟ آقا محسن گفتند که بیاییم 
فرماندهان را با فضای آب و ... آشنا کنیم، یک دفعه 
اینها را بیاوریم سمت هور سکته می کنند. می گویند 
اینجا چه چیزی است؟ اینجا چه خبر است؟ چگونه می شود اینجا کار کرد و جنگید؟ به هر 
حال بحث شد چه کار کنیم. بنا شد که همه فرمانده لشکرها را در یک سفر دریایی جمع 
کنیم و اینها را ببریم با آب و دریا آشـنا کنیم. فرماندهان جمع شـدند و آقا محسـن هم بود 
و همه رفتیم بوشهر. جلسه اول را که گذاشتیم خیلی جالب بود یعنی فرمانده لشکرها هم 
زیر بار نمی رفتند و داد و قال می کردند. می گفتند یعنی چه؟! ما چطور بیاییم اینجا بجنگیم؟! 
اصاًل ما نمی دانیم غواصی چیست؟! خیلی واکنششان تند بود. از قبل چون پیش بینی شده 
بود، بچه های اطالعات قرارگاه نصرت تقسیم بندی شده بودند و هر یک الی دو نفر از تیم 
شناسایی دست فرمانده لشکر را بگیرد و ببرد در عمق برای شناسایی و اهدافی را که بنا است 
در آینده نسبت به آنها عمل کنیم را نشان بدهیم.* بعد که فرمانده لشکرها را بردند شناسایی، 
یکی از آن دوستان شناسایی می گفت: وقتی آقای مرتضی قربانی را از دجله عبور دادم و بردم 
در جاده العماره-بصره اصاًل هاج و واج مانده بود. می گفت: اینجا کجاست؟! گفتم این جاده 
العماره-بصره است. می گفت: اصاًل باورش نمی شد که توانستیم این مسیر را با این عمق در 
قالب کار شناسایی بیاییم و چون ما آن موقع اگر می خواستیم شناسایی کنیم نهایتش تا خط 

اول می توانستیم برویم.«

دوراهی تصمیمات تاریخ ساز
مزیـت دیگر آقای رضایـی در امر فرماندهی، تصمیم گیری و چاره جویـی در برابر حوادث 
پیش بینی نشـده بود. در چنین شـرایطی ایشـان با خونسـردی و 
شـجاعت و با اسـتفاده از تجارب گذشته تصمیم گیری می کرد و 
گرفتـار تردید نمی شـد. آقای رضایـی در طول جنگ تحمیلی به 
هنگام تصمیم گیری، استفاده از تجارب گذشته را همواره مورد توجه 
قـرار می دادند. تجربه تلخ به دسـت آمده در عملیات بدر و نتیجه 
شکست در آن را می توان در پیروزی والفجر 8 دید. همین امر سبب 
پختگی و اثربخشی تصمیم های ایشان می شد. برای نمونه تصمیم 
بـه اجرای عملیات والفجر 8 در منطقه عمومی فاو عراق از جمله 

تصمیم های تاریخ ساز ایشان به شمار می رود.
سردار عالیی شرایط و پیچیدگی های عملیات والفجر 8 را این گونه 

اسـتراتژی و فرماندهی سال 
دوم جنـگ تفـاوت و تغییرات 
اساسـی با سـال اول داشـت و 
به خوبی از همه منابع بهره برداری 
می کـرد. بـه ویـژه از منابع انسـانی 
که بـه دریای عظیـم و پایان ناپذیر 
بسیج نیروهای مردمی متصل بود. 
فرمانده کل تازه نفس سپاه پاسداران 
کـه به تازگی از سـوی امام خمینی 
)ره( در شـهریور و مهر سال 1360 
منصوب شده بود، نوعی فرماندهِی 

انقالبی را در جنگ پایه گذاری کرد.

محسـن رضایـی در برخـی از 
دچـار  هـم  تصمیم گیری هـا 
اشـتباه شـد؛ ماننـد عملیـات 
کربـالی 4 کـه از دوهفتـه قبـل از 
عملیات قرارگاه خاتم االنبیـاء )ص(- 
مرکز عملیات سـپاه پاسداران انقالب 
اسالمی-احساس کرده بود دشمن تا 
حدی از انجام این عملیات با خبر شده 
است ولی باز ایشان مصرانه تصمیم بر 

اجرای این عملیات می گیرد
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بیـان می کند: »عالوه بـر ارتش، درون 
سـپاه هم برای منطقه فاو اختالف نظر 
بود. بسیاری از فرماندهانی که به عنوان 
فرماندهـان خوب جنـگ بودند منطقه 
فـاو را بـرای عملیات قبول نداشـتند و 
می گفتنـد در این منطقه ما با شکسـت 
مواجه خواهیم شد... از کسانی که با این 
عملیات مخالف بودند سردار رشید، سردار 
عزیز جعفری، سردار شهید حسین خرازی 
و سردار شهید احمد کاظمی بودند؛ یعنی 
خیلـی از فرماندهـان جنگی سـپاه هم 
مخالف بودند. به همین خاطر می بینید که 
در مراحل اول عملیات اینها اصاًل حضور 
پیدا نکردنـد، برای اینکه از نظر منطقی 
معتقد بودند که نمی شود این عملیات را 
انجام داد... بعد از اینکه قضیه قطعی شد، 
در مورد عبور از اروند و نحوه پشتیبانی جلساتی برگزار شد. فرمانده آن زمان نیروی دریایی 
ارتش آمد و توضیحاتی در مورد الیروبی نشدن اروند و نحوه استفاده از اروند داد. تقریباً هر چه 

گفت معنی اش این بود که نمی شود از اینجا عملیات انجام داد.«
باید توجه داشت که تصمیم آقای رضایی برای عملیات فاو مبتنی بر عوامل و شرایط پیچیده، 
خاص و گوناگونی بود. وضعیت سیاسی، نظامی، منطقه ای و بین المللی در مقطعی که تصمیم 
به اجرای عملیات فاو گرفته شد، بسیار پیچیده و مبهم بود. جنگ در بن بست شکننده ای قرار 
داشت و ممکن بود حادثه های جبران ناپذیری اتفاق بیفتد. در آن مقطع خاص فقط جسارت در 
تصمیم گیری و اجرای یک عملیات مهم و پیروزمند می توانست جنگ را از بن بست یاد شده 
خارج کند. تصمیم به اجرای عملیاتی گسترده، پیچیده و نابرابر یک شاهکار سیاسی-نظامی 
بزرگ در آن مقطع زمانی محسـوب می شـد. در اتخاذ این تصمیم فوق العاده، عواملی دخیل 
بودند که از جمله زمینه های آن می توان به توجه ویژه فرمانده سپاه به تجربه های پیشین در 

مناطق عملیاتی خیبر و بدر اشاره کرد. تصمیم قاطع فرمانده وقت کل سپاه، طرح ریزی مناسب، 
کسب اطالعات دقیق، حفظ اطالعات و توجه به تجربه های قبل سبب شد رزمندگان اسالم 
در عملیات فاو با شکست ارتش صدام و تصرف این بندر استراتژیک، یک بار دیگر جهان را به 

حیرت واداشته و اراده خود را به دشمن تحمیل کنند.
همان طور که پیش تر گفته شد، یکی از ویژگی های تصمیم گیری آقای رضایی، قاطعیت و ثبات 
در تصمیم گیری بود. یک تصمیم گیری آنگاه مؤثر و کارا خواهد بود که از درجه قاطعیت و ثبات 
الزم برخوردار باشد. واضح است که قاطعیت به معنای دقت نکردن در اتخاذ تصمیم، بررسی 
نکردن جوانب مختلف مسئله، تصمیم گیری عجوالنه، استبداد، برخورد خشن و عدم انعطاف در 
تصمیم گیری نیست، بلکه قاطعیت بدین معنا است که وقتی اطالعات الزم در مورد مسئله ای 
جمع آوری و نظرات و پیشنهادهای مختلف مطرح شد و بهترین راه حل مشخص شد و زمینه 
اجرای عمل فراهم آمد، باید با قاطعیت کامل و ثبات الزم، تصمیم مناسب اتخاذ شود. ایشان 
ضمن بهره گیری از ظرفیت های الزم برای تصمیم گیری، وقتی تصمیم می گرفتند با قاطعیت 
تمام آن را اجرایی می کردند. ذکر دو نمونه از تصمیمات ایشـان که یکی کاماًل اشـتباه بود و 
دیگری صحیح اما در هر دو مورد قاطعیت به خرج داده شد به فهم این موضوع کمک می کند:

1. در عملیات والفجر مقدماتی فرماندهان جنگ ناگزیر بودند در مقابل تجهیزات برتر عراق، 
زمین سخت را گزینش کرده و درگیری در وضعیت دشوار را به دشمن تحمیل کنند. منطقه 
رملی غرب ارتفاعات میشداغ حد فاصل فکه تا چزابه برای انجام عملیات سرنوشت ساز والفجر 
مقدماتی انتخاب گردید. ولی در حین شناسایی ها اکثر یگان ها به قرارگاه اعالم کردند منطقه 
عملیاتی لو رفته بود و حتی عراقی ها چند نفر از نیروهای اطالعات عملیات را که اسیر کرده 
بودند در تلویزیون خود نشان دادند. وضعیت به گونه ای بود که حتی عشایر و مردم عادی هم 
از انجام این عملیات آگاه شده بودند و حتی اعالم شد که دشمن تمام راهکارها را با افزایش 
نیرو و موانع بسته است. یکی از مقاطعی که ایشان تصمیم قاطع اما نسنجیده گرفتند در این 

عملیات بود و در نهایت با انجام این عملیات شهدا و زخمی های زیادی در منطقه جا ماندند.
 2. نمونه دیگر تصمیم قاطع ایشان که منجر به بزرگ ترین پیروزی ایران شد، عملیات کربالی 
5 اسـت. پیروزی در عملیات بزرگ کربالی 5 که در نوع خود از کم نظیرترین عملیات های 

دفاع مقدس محسوب می شود، در سایه ی 
قاطعیت فرمانده کل سپاه در تصمیم گیری 
در آن مقطـع زمانی حاصل شـده اسـت. 
عملیـات کربـالی 5 بـه دلیـل وضعیت 
خاص ناشـی از شکست عملیات کربالی 
4، مشکالت سرزمینی، استحکامات فراوان 
دشـمن و به ویژه کوتاه بـودن زمان برای 
آمادگی عملیاتی یگان های رزم، با ابهامات 
بسـیاری روبه رو بود. مثـاًل ابهاماتی مانند 
اگـر دوباره وارد عملیات شـویم چه اتفاقی 
می افتد؟ آیا پیروزی در این عملیات امکان 
پذیر است؟ آیا فرماندهان یگان ها موافقت 
خود را بعد از شکسـت سنگین کربالی 4 
برای انجام عملیات دوباره اعالم می کنند؟ 
آیا نیروهای مردمی حاضر در منطقه برای 
عملیات بعدی می ماننـد و ...؟ اما فرمانده 

سپاه ضمن توجه بسیار به برطرف کردن ابهامات فرماندهان، به طور قاطع تصمیم به اجرای 
این عملیات گرفت.

سخن آخر
البته باید پذیرفت که هرگز ممکن نیست فرماندهی در جنگ با ناکامی و شکست روبرو نشود. 
چرا که در طبیعت جنگ ها، خواه ناخواه ناکامی وجود دارد؛ مانند برخی از عملیات های بعد از فتح 
خرمشهر. مهم این است که فرمانده چگونه می تواند از ناکامی ها، عاملی برای پیروزی های آینده 
بسازد. ضعف ها را بشناسد، کمبودها را حس کند و موضع گیری های نادرست را اصالح نماید. 
در آخر باید توجه کرد که جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، سردار رشید درباره توانایی های 
فوق العاده فرماندهی آقای رضایی می گوید: »سـرعت فهم و نفوذ کالم فرمانده جوان سـپاه 
سبب می شد که در میان سایر فرماندهان برتری و فاصله مشهودی داشته باشد. حلم، صبر، 
زیرکی، فهم عمیق و درک راهبردی و تاکتیکی از تحرکات دشمن و فرماندهی مقتدرانه بر 
مجموعه های سپاه، از خصوصیات ویژه و برجسته ایشان بود. بسیاری از فرماندهان و سرداران و 
امیران در تفکر راهبردی، فرماندهی، مدیریت بحران، بن بست شکنی و بسیج نیروها و امکانات 
همچون سیل بنیان کن و پای کارآوردن آنها علیه دشمن، به گرد پای آقا محسن نخواهند رسید 

و درخشان ترین عملیات های جنگی خود را باید از او تقلید کنند«.
...................................................

* این شیوه در جنگ های کالسیک به هیچ وجه مرسوم نیست و فرماندهان لشکر در قرارگاه های خود 
و از روی اطالعات به دست آمده توسط نیروهای اطالعات عملیات تصمیم گیری می کنند و این روش 

که آقای غالم پور ذکر می کنند همان شیوه فرماندهی انقالبی است.

والفجـر  عملیاتـی  منطقـه 
مقدماتـی لو رفته بـود و حتی 
عراقی ها چند نفر از نیروهای 
اطالعـات عملیـات را که اسـیر 
کرده بودند در تلویزیون خود نشـان 
دادنـد. وضعیت بـه گونـه ای بود که 
حتـی عشـایر و مـردم عادی هـم از 
انجـام این عملیـات آگاه شـده بودند 
و حتـی اعـالم شـد که دشـمن تمام 
راهکارهـا را با افزایش نیـرو و موانع 
بسته است. یکی از مقاطعی که ایشان 
تصمیم قاطع اما نسنجیده گرفتند در 
این عملیات بود و در نهایت با انجام 
ایـن عملیات شـهدا و زخمی های 

زیادی در منطقه جا ماندند

در عملیات خیبر و بعد از یک 
دوره رکود و سخت، به حدی 
از اعتمـاد به نفس رسـیدیم 
که بـاور کردیم می شـود جنـگ را 
ادامـه داد و  آن تحمیـل اراده را بـه 
دشـمن اسـتمرار داد و این برای ما 
خیلی مهم بود. دستاوردهای خیبر 
دستاوردهای متفاوتی بودند. ضمن 
ایـن که این باور را هـم در ما ایجاد 
کرد که می توانیم در شرایط بسیار 
سـخت و در زمینه های متفاوت و 
در جغرافیایی که به لحاظ نظامی 
خیلـی نمی شـود تعریف منطقی 

برای آن داشت، وارد شدیم
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  آقای غضنفری یکی از مباحثی که شما در خصوص عملکرد آقای رضایی به آن 
پرداخته اید پیرامون اسـارت حاج احمد متوسـلیان در همان سال های نخستین جنگ 

تحمیلی است. لطفاً در این خصوص و نقش آقای رضایی بیشتر توضیح دهید.
یکی از مسائلی که من در کتاب راز قطعنامه گذرا به آن اشاره کردم، قصه حاج احمد متوسلیان 
فرمانده تیپ 27 محمد رسول اهلل )ص( است. حاج احمد متوسلیان یکی از کسانی بود که از همان 
سال 60 بر سر فرماندهی و عملکرد و شیوه کار آقای رضایی با او اختالف داشت. حاج احمد به او 
و یکی دیگر از دوستان نزدیکش -آقای »ش«- لقب ماست فروش داده بود و معتقد بود که اینها 

آدم های عملیاتی نیستند، فقط بلدند در ستاد بنشینند و به بقیه دستور بدهند.
......................................................................................................................................

این ادعای شما بر اساس چه مستنداتی است؟
این نکته را من در مقاله ای که سال گذشته درباره اسارت 32 ساله احمد متوسلیان نوشتم 
آورده ام و تا االن آقای محسن رضایی علی رغم اینکه در سال گذشته من برای ایشان نامه 
نوشتم و ارسال کردم و در آن نامه به این مقاله هم اشاره کردم که اگر درباره اسارت احمد 
متوسـلیان جوابی دارید بفرمائید، هیچ پاسخی نداده اند. احمد متوسلیان یک فرمانده شجاع 
عملیاتی، مخلص امام، انسانی که اهل هیچ زد و بند جناحی و سیاسی نیست و صرفاً مطیع 
و مخلص امام اسـت. همه وجودش را وقف انقالب کرده که از نظام و انقالب دفاع کند و 
حرف امام بر زمین نماند. انسان و فرمانده عملیاتی که بعد از قضیه عملیات الی بیت المقدس 
در خرداد 1361)آزادسـازی خرمشـهر( با ماموریتی که شورای عالی دفاع به اینها می دهد به 
سوریه می روند تا به کمک لبنانی هایی که اسرائیل به آنها حمله کرده بود بشتابند. تابستان 
سال گذشته یکی از بچه های اطالعات عملیات تیپ 27 که با حاج احمد متوسلیان در سال 
61 به سـوریه رفته بود و خودش در سـوریه حضور داشته برای من نقل می کرد که سه روز 

بعد از اسـارت حاج احمد، آقای »ش« که از دوسـتان بسـیار نزدیک آقای محسـن رضایی 
است و اکنون هم در کشور مسئولیت مهمی دارد به سوریه و همان جایی که بچه ها مستقر 
بودند می آید. آنجا با چند نفر از بچه هایی که در سوریه بودند جلسه ای را تشکیل می دهد. 
این شـخص می گوید جلسـه که تمام شـد چند نفر از بچه ها را دیدم از اتاق بیرون آمدند، 
دیدم همه پکر، دمق و ناراحت هستند. از آنها پرسیدم مگر چه شده؟! گفتند که فالنی گفت 
احمـد متوسـلیان دنـدان کرم خورده ای بـود که ما آن را کندیم و دور انداختیم. کسـی هم 
دیگر موضوعش را دنبال نکند. بعد که این شخص می رود، بچه های سپاه اهمیت نمی دهند 
می روند و با بچه های جنبش امل -که بعداً می شوند حزب اهلل لبنان- و در بین آنها شهید 
عماد مغنیه هم بوده رایزنی می کنند که ما باید برویم تعدادی از  فاالنژهای لبنانی را اسیر 
کنیم که بتوانیم با حاج احمد و همراهانش مبادله کنیم. می روند و تعداد 70-60 نفر از این ها 
را اسـیر می کنند و 4-3 نفر آمریکایی اسـرائیلی را در بین اینها پیدا می کنند که در تبادل از 
آنها استفاده کنند. ظاهراً یکی دو ماه بعد اسرائیلی ها پیغام می فرستند که برای مبادله آماده 
است. 24 ساعت قبل از روز تبادل دو نفر از تهران از جانب آقای رضایی به سوریه می روند 
و به آقای »کوچک محسنی« که در سوریه جانشین احمد متوسلیان بوده می گویند که به 
حکم فرماندهی سپاه شما از حاال اینجا هیچ سمتی نداری و همین االن به ایران می روی 
و هر چقدر ایشـان می گوید که فردا قرار اسـت حاج احمد را ما آزاد کنیم و قرار اسـت تبادل 
صورت گیرد اجازه دهید تا فردا ما باشیم می گویند که نه ما خودمان پیگیری می کنیم. همان 

روز ایشان را می برند فرودگاه دمشق و سوار هواپیما می کنند و به ایران می فرستند.
......................................................................................................
 آیـا اینها که تبـادل را انجام می دادند بـا داخل ایران 

هماهنگی داشتند یا این یک کار خودجوش بود؟
قاعدتاً فرماندهان سپاه هم در جریان بوده اند.

لقبی که احمد متوسلیان
 به محسن رضایی داده بود

رضایی از ۱0 روز قبل می دانست
قرار است به فاو حمله شود

گفت وگو با کامران غضنفری؛ پژوهشگر و نویسنده »کتاب راز قطعنامه«

 کتاب »راز قطعنامه« نوشـته کامران غضنفری همچون برخی دیگر از  مطالب منتشـر شده پیش از خود، تاش کرده تا گوشه 
ای از حقایق سال های دفاع مقدس و روند مربوط به پذیرش قطعنامه 598 با عنوان یک راز پرده بردارد. »راز«، مفهومی است 
کـه طی سـال های پس از دفاع مقدس و حتی تا چند سـال اخیر بـه برخی موضوعات مربوط به دفـاع مقدس و قطعنامه 598 
الصاق شده است و در مقاطع مختلف مطالب جدید و ابهام برانگیزی به طرز رازگونه ای افشاء می شود که البته این خود جای شگفتی 
دارد که پس از گذشت سال های طوالنی از این رویداد، هنوز بخش عمده ای از حقایق آن یک راز سربه مهر است. بخشی از کتاب راز 
قطعنامه به بیان ادعاهایی در خصوص نقش و عملکرد سـردار دکتر محسـن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران انقاب اسامی در 
سال های دفاع مقدس و جریانات پس از آن پرداخته است که البته چندی پیش مورد نقد و اعتراض شدید دکتر رضایی نیز واقع شد. 

در مصاحبه با نویسنده این کتاب و پژوهشگر دفاع مقدس از او  خواستیم تا مستندات خود در بیان این ادعاها را مطرح کند.
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 یعنی دسـتگاه های سیاسـت خارجـه، امنیتی و 

شورای عالی دفاع در جریان نبودند؟
آن را نمی دانم اما قدر مسلم اینکه فرمانده سپاه در جریان بوده 
اسـت. چون این دو نفر از سوی فرمانده سپاه 24 ساعت قبل 
از آن به سـوریه می روند و به آن شخص می گویند که برکنار 
هستی و در اینجا هیچ مسئولیتی نداری و باید همین حاال به 
ایران بروی. طبیعتاً فرمانده سپاه در جریان بوده است که این 
کار را می کننـد. فـردای آن کـه روز تبادل اسـت آن 4-3 نفر 
گروگان امریکایی اسرائیلی به منظور تبادل تحویل دولت سوریه 
می شـوند، بعد به ازای آن چند نفر از نیروهای سـوریه که نزد 
اسرائیل بودند را تبادل می کنند. وقتی اسرائیلی ها می بینند طرف 
مقابل این چهار نفر ایرانی را تحویل نمی گیرد، دوباره اینها را 
به داخل اسرائیل بر می گردانند. چند روز بعد از این ماجرا جلسه 
ای در سپاه تهران در خیابان فلسطین برگزار می شود و یکی 
از بچه های قدیم سپاهی که در آن جلسه حضور داشته است 
بعداً این را نقل می کند و می گوید در آن جلسه که همان آقای 
»ش« هم بود اعتراض می کند که این چه برخوردی بود که 
شما با حاج احمد کردید؟ و این فرد آن جا هم  همان حرف را 
که سه روز بعد از اسارت حاج احمد در سوریه زده بود دوباره در 
این جلسه در تهران هم تکرار می کند که احمد متوسلیان دندان 
کرم خورده ای بود که ما آن را کندیم و دور انداختیم. شخص 
رفیق صمیمی آقای محسن رضایی است. می خواهم بگویم آیا 
اصاًل روی دیانت و اسالم کسی که با یک چنین فرمانده ای 
در زمان جنگ چنین کاری می کند می شود ذره ای حساب باز 

کرد یا خانه از پای بست ویران است؟
 ما از آقای رضایی و هاشمی سؤال می کنیم از 14 تیر 61 که 
اینها اسیر می شوند تا مرداد 75 و یکسال مانده به پایان دوران 
ریاسـت جمهوری آقای هاشمی یعنی 14 سـال بعد از اسارت 

آنهـا، در حداقل 7-8-10 نوبت در آزادی گروگان های غربی، 
آمریکایی، انگلیسی و غیره بارها و بارها واسطه بودید، چطور 
می شود که در این 14 سال حتی یک بار آزادی گروگان های 
غربی را به آزادی حاج احمد متوسلیان و آن سه نفر همراه او 

موکول و مشروط نمی کنید؟
.....................................................................................

 اختالفات بین آقای رضایی و سایر فرماندهان سپاه 
که در کتاب راز قطعنامه هم به اشاره کردید صرفاً به این 
مسـائلی که می گویید مربوط می شده است یا  به مسائل 

تخصصی مدیریتی و فرماندهی هم ارتباط داشته است؟
 فقط منحصر به این نیسـت. از مسـئول سـتاد سپاه گرفته تا 
مسـئول حفاظـت اطالعات سـپاه و نماینـده امام در سـپاه و 

مسـئولین و فرماندهـان دیگـر سـپاه کـه با ایشـان اختالف 
داشـتند. بسـیاری از آن را هم در یادداشـت های روزانه آقای 
هاشمی رفسنجانی که در آن زمان هم رئیس مجلس بوده و هم 
فرمانده جنگ موجود است. استناداتی است که آقای هاشمی در 
یادداشت هایش آورده است که فرماندهان و مسئولین مختلف 

از عملکرد ایشان رضایت نداشتند.
....................................................................................

 آقـای رضایـی در قبل و حین انقـالب و مقابله با 
منافقیـن فعالیت های موثری داشـتند و بـه تبع آن بعد 
انقالب فرمانده سپاه می شوند. با توجه به کارنامه ای که از 
آقای رضایی وجود دارد احساس می شود ایشان به عنوان 
یک جوان انقالبی توانایی هایی در فعالیت های مدیریتی در 
جنگ داشته اند. کما اینکه امام هم حتی به ایشان اعتماد و 
از ایشان حمایت های جدی می کنند و حتی در مقاطعی به 
نظر می رسد ایشـان دارد یک تنه جنگ را با کمک آقای 
محسن رفیق دوست پیش می برد. با توجه به این مسائل 

نگاه شما به ایشان خیلی بدبینانه است.
ببینید اکثر فرماندهانی که ما در زمان جنگ داشتیم جوان بودند 
و غالباً سنشـان بین 30-20 سـال بوده است. تنها ایشان که 
نبوده اند. آن نکاتی که عرض کردم ریشه در انحرافات فکری 

و سیاسـی و مسائل عقیدتی دارد. چون همانطور که گفتم به 
هیچ عنوان در مخیله من نمی گنجد که بشود روی اعتقادات 
کسی که در زمان جنگ با یک فرمانده و رفیق صمیمی خودش 
این گونه برخورد می کند حساب کرد. من این را صرفاً از جنبه 
اعتقادات می گویم. اینجا توان مدیریتی و کارهای سـتادی را 
هم دارد. آنها جای خودش که مبحث دیگری اسـت و گفتم 
که مسئولین آن زمان کلی ایراد و انتقاد و اعتراض به توانایی 
مدیریتی و کارهای ستادی او داشتند. قضیه تا این حد می رسد 
که در اوج و اواسط جنگ خواهان برکناری ایشان از فرماندهی 
سپاه می شوند؛ یعنی آن موقع این قدر نسبت به عملکرد ایشان 

نارضایتی وجود داشته است.
...............................................................................

 در کتابتان اشـاره می کنید که محسن رضایی  از 
راهبـرد جنگی که مد نظـر حضرت امام )ره( اسـت در 
موضـوع اثبات متجـاوز بودن صـدام در میدان جنگ و 
سرنگونی صدام  و به سوی راهبرد صلح شرافتمندانه که 
مد نظر آقای هاشمی بود یک چرخش 180 درجه ای پیدا 

می کند. این اظهار شما مبتنی بر چه اطالعاتی است.
آقای رضایی در کتاب خودشان »جنگ به روایت فرمانده« که 
در سال 1390 منتشر کردند، مطالبی را درباره اینکه ما از همان 
سال های اولیه جنگ به دولت میرحسین موسوی و مسئولین 
وقت اعتراض داشتیم مطرح می کنند که چرا امکانات جنگ 
برای پشتیبانی از جبهه ها بسیج نمی شود و این امکاناتی که به 
جبهه ها اختصاص داده می شود کفاف یک عملیات بزرگ برای 
سرنگونی صدام را نمی دهد. توان ما از این توان موجود در کشور 
که اختصاص داده می شود، بسیار بیشتر است و بنیه اقتصادی 
و نیروی انسانی کشور این کشش را دارد که توان بیشتری را 
برای یکسـره کردن کار جنگ بسیج کنیم. ایشان در کتابش 
چند بار این موضوع را مطرح می کند. در مصاحبه های مختلفش 
هم در جاهای دیگر شبیه به این مسائل را مطرح می کند؛ یعنی 
دارد از دولـت وقـت و مسـئولین آن زمان گله می کند که چرا 
همکاری نمی کنند. از سـال 62 هم که آقای هاشمی فرمانده 
جنگ می شود، مسئولیت جنگ با ایشان بوده است. این گله 

حاج احمد متوسـلیان یکی از 
کسـانی بود که از همان سـال 
60 بر سر فرماندهی و عملکرد 
و شیوه کار آقای رضایی با او اختالف 
داشت. حاج احمد به او و یکی دیگر از 
دوستان نزدیکش -آقای »ش«- لقب 
ماسـت فـروش داده بود و معتقد بود 
که اینها آدم های عملیاتی نیسـتند، 
فقط بلدند در ستاد بنشینند و به بقیه 

دستور بدهند.

سـه روز بعـد از اسـارت حـاج 
احمد، آقای »ش« که از دوستان 
بسـیار نزدیـک آقـای محسـن 
رضایـی اسـت و اکنـون هـم در 
کشور مسئولیت مهمی دارد به سوریه 
و همان جایی که بچه ها مستقر بودند 
می آید. آنجا با چند نفر از بچه هایی که 
در سـوریه بودند جلسه ای را تشکیل 
می دهد. این شخص می گوید جلسه که 
تمام شد چند نفر از بچه ها را دیدم از 
اتاق بیرون آمدند، دیدم همه پکر، دمق 
و ناراحت هستند. از آنها پرسیدم مگر 
چه شده؟! گفتند که فالنی گفت احمد 
متوسلیان دندان کرم خورده ای بود که 
ما آن را کندیم و دور انداختیم. کسی هم 

دیگر موضوعش را دنبال نکند
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به آقای هاشمی هم بر می گردد. در چند جای دیگر هم ایشان و 
هم سردار رشید نقل می کنند که طرح های گسترده عملیاتی را 
می برند پیش آقای هاشمی می روند و می گویند ما با بسیج این 
امکانات می توانیم ظرف این مدت صدام و حزب بعث را ساقط 
کنیم و آقای هاشمی با این طرح ها موافقت نمی کند. البته این هم 
دلیل دارد که آقای هاشمی خودش در جایی اشاره می کند که ما 
در زمان جنگ اصاًل دنبال سـقوط صدام نبودیم. برنامه ما این 
بود که برویم یک جایی از عراق را بگیریم و آتش بس بدهیم و 
بگوییم آقای صدام بیا بنشینیم و با هم درباره صلح بحث کنیم.
.........................................................................................

 یعنی همان راهبرد صلح شرافتمندانه؟
بله. ایشـان اصاًل در زمان جنگ به دنبال سـقوط صدام نبوده و در سالیان سال بعد از 
جنگ در یک مصاحبه به این اعتراف می کند؛ یعنی سیاستی کاماًل مخالف سیاست امام 
خمینی )ره( در زمان جنگ. امام می گوید ما دنبال این هستیم که صدام و حزب بعث 
را ساقط کنیم و مردم عراق را از شر حزب بعث نجات دهیم، آقای هاشمی دنبال چیز 
دیگری است. آقای رضایی گالیه هایی که می کند به سیاسیونی نظیر آقای هاشمی هم 

بر می گردد.
.................................................................................................

 یعنی آقای هاشمی می گویند ما از ابتدا به سقوط صدام 
فکر نمی کردیم؟

حداقل از آن زمانی که در سال 62-عملیات خیبر-فرمانده جنگ شدند 
بـه دنبال این مسـئله بوده اند. این را از کتـاب آقای رضایی جنگ به 
روایت فرمانده صفحه 188 نقل کرده ام که می گوید جنگ را طوری 
برنامه ریزی کرده بودیم که نظر سیاسیون و حضرت امام )ره( در یک 
راستا قرار گیرد. ما عملیات را طوری طراحی می کردیم که در آن هم 
صلح شرافتمندانه باشد و هم سقوط صدام. تصمیم ما این بود که اگر 
آقایان در بین راه این صلح شـرافتمندانه را به دسـت آوردند که هیچ 
وگرنه ما جنگ را تا سقوط صدام ادامه می دهیم؛ بنابراین طراحی به 
این صورت بود که ما جنگ را از نقاطی عبور دهیم که امکان صلح 
قبل از سقوط صدام وجود داشته باشد و مجبور نباشیم یک جنگ تمام 
عیار را تا پایان ادامه دهیم و اگر امکانی برای صلح هسـت به وجود 

آید. لذا عملیات فاو برای همین انجام شد اما دیپلماسی کشور از آن استفاده نکرد. این 
اعتراف صریحی اسـت که از قول آقای رضایی از کتابشـان نقل کردم. آقای رضایی 
می گوید برنامه ریزی جنگ-نه برنامه ریزی عملیات-را طوری انجام داده بودیم که نظر 
حضرت امام )ره( و سیاسیون در یک راستا قرار گیرد. نظر سیاسیون و نظر امام کاماًل 
با هم مخالف بوده، چگونه اینها را با هم همراسـتا کردید؟ امام می گوید جنگ پایان 
نمی پذیرد اال به سقوط صدام و حزب بعث و تا پایان هم روی نظرش ایستاد. آقایان 
می گویند که ما می خواهیم فقط گوشـه ای از عراق را بگیریم و بعد از آن آتش بس 
دهیم و جنگ را تمام کنیم و صلح کنیم-که البته این را به صراحت نمی گفتند و در خفا 
و جلسات خصوصی شان می گفتند-و این چیزی است که آقای رضایی غیر از آن چند 
نفر دور و برش از جمله آقای »ش«، با فرماندهان دیگر سپاه مطرح نمی کند و اصاًل 
بروز نمی دهد. در طی سال های جنگ همواره تظاهر می کند به اینکه ما داریم کاماًل در 

راستای فرمایشات امام قدم بر می داریم.
.............................................................................................................................

 چه دلیلی وجود داشت که آقای رضایی راهبرد جنگی را فراموش کند و 
به سمت صلح شرافتمندانه چرخش کند؟

به همان دلیل که از همان اول جنگ در خط آقای هاشمی رفته است. نمونه اش همان 
قصه حاج احمد متوسـلیان اسـت. از سـال 61 کاماًل با آقای هاشمی هم راستا است. 
من در کتاب در موضوع آقای هاشـمی و گروگان ها از ایشـان سـؤال کردم که آقای 

هاشمی رفسنجانی چطور می شـود که از روز 14 تیرماه 61 روز 
اسارت احمد متوسلیان و سه نفر همراهش تا پایان سال 61 در 
یادداشت های روزانه ات یک جمله درباره این قضیه وجود ندارد؟ 
اهمیتی برای ایشـان ندارد. نه در سخنرانی ها در نماز جمعه، نه 
در مصاحبه های مختلف رادیو تلویزیونی و مطبوعاتی که ایشان 
انجام می دهد. یادداشـت و صحبت های سال 61 ایشان را نگاه 
کنید، یک جمله راجع به  قصه حاج احمد متوسلیان می بینید؟ 
مطلقـاً. برای اینکـه نمی خواهید آنها آزاد شـوند. اصاًل خواهان 
برگشـت احمد متوسـلیان نیسـتید. چون احمد متوسلیان اهل 
سیاست های سازشکارانه و سازش در جنگ نبود و مطیع محض 
امام بود. نقطه اصلی این قصه همین است. زیر بار صلح به اصطالح شرافتمندانه آقای 

محسن رضایی و آقای هاشمی رفسنجانی نمی رفت.
در مسـئله پذیرش قطعنامه آقای هاشمی اسـت که در پشت صحنه بروند و قطعنامه 
را بپذیرنـد و به آمریکا و شـورای امنیت و صـدام اعالم می کنند که ما پذیرفتیم. بعد 
طراحی نظامی که به موازات این دارد جلو می رود این است که شما می بینید عملیات 
بزرگ ساالنه ما در سال 66 به جای جنوب به شمال غرب می رود، در راستای همان 
عملیات و طراحی سیاسی که دارند هدایت می کنند. آقای هاشمی در آبان 66 یعنی 4 
ماه قبل از عملیات والفجر 10 حلبچه که در کردستان عراق انجام شد،  
در سمینار روحانیون مازندران سخنرانی می کند و آنجا اعالم می کند که 
عملیات آینده رزمندگان ما در اعماق کردسـتان عراق خواهد بود. این 
نکته ریز و ظریف و حساسـی اسـت که در سخنرانی که علنی انجام 
می شـود و خبر آن هم دارد رسـانه ای می شـود ایشـان اعالم می کند 
که رزمندگان ما عملیات بزرگ آینده شان کجاست؛ یعنی علناً از چند 
مـاه قبل عملیـات داریم به صدام اعالم می کنیم که عملیات آینده ما 
آنجاست و خیالت راحت باشد که ما در جنوب عملیاتی نخواهیم داشت. 
البته برنامه این طراحی ها بین آقای رضایی و هاشمی از قبل چیده شده 
و زمینه اش را آماده کردند که عمده نیروها را از جنوب بفرستند شمال 
غرب، جبهه جنوب خالی از نیرو شود، وقتی صدام می خواهد حمله کند 
هیچ مزاحمی بر سر راهش نباشد و به راحتی بتواند آنجا را پس بگیرد. 
آقای رضایی دارد کاماًل با آقای هاشمی هماهنگ عمل می کند، بدون 

هیچ شک و شبهه ای.
........................................................................................................................

 چه مستندی برای اثبات این حرف خود درباره آقای رضایی دارید؟ این 
صحبت شما ادعای سنگینی به نظر می رسد و پذیرش آن دشوار است.

آقای رضایی در یکی از مصاحبه هایش در چند سال قبل ادعا می کند که ما در پایان 
بهمن 66 آماده بودیم که در جنوب مثاًل محور شلمچه و فاو عملیات کنیم اما به دلیل 
اینکه عملیات لو رفته بود نتوانستیم آنجا عملیات کنیم، بنابراین به شمال غرب رفتیم. 
در صورتی که آقای رضایی از چندین ماه قبل از آن در حدود تابسـتان سـال 66 دارد 
عملیات در جبهه شمال غرب و کردستان عراق را طراحی و برنامه ریزی می کند، نه در 

پایان بهمن 66. اینها ضد و نقیض گویی های آقای رضایی است.
...........................................................................................................................

 ممکن اسـت آقای رضایی عملیات را در پایان بهمن 66 برنامه ریزی 
کرده باشد و نظر آقای هاشمی متفاوت 
بـوده باشـد و چون دسـت برتـری با 
فرمانده عالی جنگ است ایشان دستور 
داده باشند که این کار باید انجام شود.

خیر. ما مستندات فراوانی داریم که بسیاری 
از فرماندهان سپاه و لشگرها با عملیات در 
کردستان عراق مخالف بودند و نظراتشان را 

آقـای رضایی می گویـد برنامه 
 ریـزی جنگ-نـه برنامه ریـزی 
عملیات-را طـوری انجـام داده 
بودیـم کـه نظـر حضـرت امـام )ره( و 
سیاسـیون در یـک راسـتا قـرار گیرد. 
نظـر سیاسـیون و نظـر امام کامـاًل با 
هـم مخالـف بـوده، چگونه اینهـا را با 
هـم همراسـتا کردیـد؟ امـام می گوید 
جنـگ پایـان نمی پذیرد اال به سـقوط 
صـدام و حزب بعث و تا پایان هم روی 
نظرش ایستاد. آقایان می گویند که ما 
می خواهیم فقط گوشه ای از عراق 
را بگیریم و بعد از آن آتش بس دهیم 

و جنگ را تمام کنیم و صلح کنیم
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هم گفتند ولی آقای رضایی گوش نمی کرد. فرماندهان عملیاتی 
هسـتند. کسـانی که 8-7 سـال در جنگ هستند. اگر اینها نظر 
کارشناسی نمی دهند پس چه کسی باید نظر کارشناسی بدهد؟ 
اینها فرماندهان لشگر و مسئولین ستادی هستند. اینها کسانی 
هستند که خودشان از نزدیک در جنگ اند. یک نمونه شان آقای 
رحیم صفوی است که در صحبت هایش گفته من با این عملیات 
مخالـف بودم و مخالفتم را هم اعـالم کردم و گفتم اینجا برای 
عملیات مناسب نیست. یا آقای کوثری که آن زمان فرمانده لشگر 
27 بودند و االن نماینده مجلس هستند که ایشان می گوید من با 
این موضوع موافق نبودم و نقل می کند که رئیس جمهور-حضرت 
آیت اهلل خامنه ای که آن موقع رئیس جمهور بودند-با این عملیات 
مخالف بود و مخالفتش را هم در جلسه شورای عالی دفاع بیان 
کرده بود، ولی تصمیم گیر آقای هاشمی بوده و ایشان کار خودش 
را می کند. سردار غالمعلی رشید می گوید من در آذر 66 به برادر 
محسن گفتم این که ما قصد داریم نیروها را از جنوب ببریم و به 

شمال غرب در کردستان عراق بفرستیم، جنوب خالی می شود، این به مصلحت نیست. عراق 
اگر بفهمد که ما نیروها را آنجا بردیم،  می آیند در جنوب عملیات می کنند و فاو را پس می گیرند. 
آقای رشید که دیگر از نزدیکان آقای محسن رضایی است و االن هم رابطه اش با ایشان بسیار 
خوب و حسـنه اسـت و ایشـان را قبول دارد. این گزارش را در آذر 66 سـه ماه قبل از عملیات 
والفجر 10 به آقای رضایی می دهد. بعد گزارش ها متعدد دیگر، پناهنده ها و اسرایی که از عراق 
می گیرند می گویند که عراق دارد خودش را برای پس گرفتن فاو آماده می کند. یکسری لشگرها 
و تیپ های ویژه را دارند آموزش می دهند که فاو را پس بگیرند. همه این اطالعات از چند ماه قبل 
آمده بود. وزارت اطالعات چندین سری گزارش در پائیز و زمستان 66 به فرمانده سپاه داده که 
عراق دارد خودش را برای پس گرفتن فاو و شلمچه و مجنون آماده می کند؛ یعنی آقای محسن 
رضایی و آقای هاشمی رفسنجانی از همه این گزارش ها و هشدارها مطلع بودند. علی رغم اطالع 
از این موضوع می آیند جبهه جنگ را عوض می کنند و از جنوب به شمال غرب می برند. این 

است که می گویم آقای رضایی و آقای هاشمی در این قضیه کاماًل با هم هماهنگ هستند.
این نکته را از قول آقای سردار علی اصغر زارعی که در زمان جنگ فرمانده یگان جنگ های 
الکترونیک سپاه بودند و االن نماینده مجلس هستند و من در دی ماه 92 در مجلس با ایشان 
گفت و گو کردم نقل می کنم. عراق در 28 فروردین 67 یعنی حدوداً یک ماه بعد عملیات والفجر 
10 فاو را گرفت. ایشـان می گوید ده روز قبل از حمله عراق به فاو ما در شـنود بی سـیم های 
عراق این را کشف کردیم که عراق ده روز دیگر می آید تا به فاو حمله کند، با این تعداد نفرات 
و تجهیزات و امکانات و ... . می گوید سریع این خبر را به فرماندهی منتقل کردیم؛ یعنی آقای 
محسن رضایی حداقل از ده روز قبل از حمله عراق به فاو مطمئن بوده و یقین داشته که عراق 

در این تاریخ می آید به فاو حمله کند.
او این خبر را نه به بچه های داخل فاو و نه به دیگر فرماندهان سپاه اطالع می دهد. ایشان در 

عوض در 21 فروردین 67 نامه ای را به فرماندهان سپاه سراسر کشور 
ارسال می کند و از آنها برای حضور در یک سمینار دور روزه در شهر 
کرمانشاه )باختران( در تاریخ 27 و 28 فروردین ماه 67 دعوت می کند. 
آقای رضایی می داند عراق در 28 فروردین ماه می آید فاو را بگیرد. در 
چنین وضعیتی کدام فرمانده سپاهی یک روز قبل از حمله عراق همه 
فرماندهانش را به کرمانشاه و در جایی که 1000 کیلومتر از فاو فاصله 
دارد می برد که سرشان به آن سمینار گرم باشد و فردای آن که عراق 

می آید به فاو حمله کند. شما اسم این را چه می گذارید؟
.................................................................................................
 با توجه به اینکه شـما می گویید ایشـان در طرحی که 
آقای هاشـمی  برای پایان جنـگ در نظر گرفته بود نقش ایفا 
می کردند و با هم همفکری داشتند؛ پس چرا شاهد آن هستیم 
که این دو شخصیت خصوصاً در سال های اخیر هر از گاه اسناد 

و نامه هایی علیه یکدیگر فاش می کنند؟
آقـای هاشـمی گزارش هایـی را در روز 23 تیر 67 همراه با نامه های 
دیگر و گزارش نظامی که همین نامه 2 تیر 1367 آقای محسـن رضایی و دیگری هم برای 
آقای ظهیرنژاد رئیس سـتاد ارتش اسـت-که اینها را آقای هاشـمی همراه با نامه خودش که 
مسئله اقتصادی و سیاسی و نظامی را در آن مفصل نوشته و خود به عنوان رئیس مجلس 
و فرمانـده جنگ اسـت-جلوی حضرت امـام )ره( می گذارد و منجر به نوشـیدن جام زهر 
توسـط حضرت امام )ره( می شـود؛ اما آقای هاشـمی نه در یاداشت های روزانه اش در سال 
67 و نه در هیچ یک از مصاحبه ها و سخنرانی هایش در سال های بعد، کوچک ترین اشاره 
به نامه خودش نمی کند که ردپایی از خودش در این جلسه 23 تیرماه 67 در تحمیل جام 
زهـر بـه امام )ره( بر جا نگذارد. برای اینکه بگوید من نبودم و امام خودش تصمیم گرفت 
و نامه آقای رضایی و نامه های دیگر بود و اینها به امام یک چیزی نوشـتند و امام هم به 
این تصمیم رسید. آقای هاشمی در مصاحبه هایش چند جا این گونه گفته است؛ یعنی کاماًل 
از زیر بار شـانه خالی کرده اسـت. یکی از مسـتنداتی که در خالف واقع و دروغ بودن هر 
سـه دسـته گزارش ها در جلسـه 23 تیر 67 آوردم این است که آقای هاشمی در 31 خرداد 
67 باشـد پیـش آقای رضایی مـی رود و می گوید ما برای سـپاه و انجام عملیات در جبهه 
چند میلیارد دالر پول کنار گذاشـتیم، شـما هرچه نیازمندی دارید بنویسید و بدهید که آن 
نامه 2 تیرماه 67 را آقای محسـن رضایی می نویسـد و این را هم آقای هاشـمی گفته بود 
کـه مـا اینها را هم می خواهیم ببریم و با امام مطرح کنیم. علی رغم اینکه آقای محسـن 
رضایی تظاهر می کند به اینکه من این نامه را خطاب به آقای هاشمی نوشـتم و عنوانش 
هم خطاب به آقای هاشمی است، لیکن این مطلب خالف واقع و کذب است. آقای رضایی 
در چند مصاحبه اش خواسـته از این موضوع شـانه خالی کند و بگوید من نامه را به آقای 
هاشمی نوشتم و قرار بود برود در شورای عالی دفاع بحث شود و قرار نبود پیش امام برود؛ 
یعنی نامه را با علم به اینکه آقای هاشـمی می خواهد پیش امام ببرد نوشـته اسـت. این را 
هـم من یکی از دالیل بی صداقتی آقای محسـن رضایـی می دانم. بعد نامه 7-6 صفحه 
ای ایشان را امام در چند سطر خالصه می کنند. به امام گزارش دادند که کشور دیگر پول 
ندارد و مملکت دیگر توان پشتیبانی جبهه ها را به لحاظ اقتصادی ندارد. همین جمله که 
آقای هاشـمی در آخر خرداد 67 درباره کنار گذاشـتن چند میلیارد دالر پول برای جبهه به 
آقای رضایی می گوید یکی از دالیل دروغ بودن گزارش هاشان بود. در جلسه 23 تیر 67 که 
چند نفر از مسئولین همراه با آقای هاشمی نزد امام رفته بودند، امام می گوید با این گزارش های 
که جلوی من گذاشتید من می پذیرم و همه این آقایان دست ها را به عالمت تسلیم باال می بردند 

و می گویند ما دیگر نیستیم.
فکـر می کنـم سـال 85 بود که آقای هاشـمی در اختالفی که با آقای محسـن رضایی 
داشـت در نمـاز جمعه صحبـت هایی کرد و فرجام جنگ را به گردن محسـن رضایی 
انداخت و این باعث شـد آقای رضایی هم متقاباًل دسـت آقای هاشمی را رو کند. آقای 
هاشـمی نامه 25 تیر 67 امام را منتشـر کرد که تا آن موقع منتشـر نشـده بود. امام در 
نامـه 25 تیـر 67 خطاب به مسـئولین کشـور، بـه همین نامه 2 تیر 67 آقای محسـن 
رضایی اشاره می کند و آن را در چند سطر خالصه می کند. آقای محسن رضایی در مهرماه 

آقای محسن رضایی حداقل از 
ده روز قبل از حمله عراق به فاو 
مطمئن بوده و یقین داشته که 
عراق در این تاریخ می آید به فاو حمله 
کنـد. او این خبـر را نه بـه بچه های 
داخـل فـاو و نه به دیگـر فرماندهان 
سپاه اطالع می دهد. ایشان در عوض 
در 21 فروردیـن 67 نامـه ای را بـه 
فرماندهان سپاه سراسر کشور ارسال 
می کند و از آنها برای حضور در یک 
سـمینار دور روزه در شهر کرمانشاه 
 28 و   27 تاریـخ  در  )باختـران( 

فروردین ماه 67 دعوت می کند
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سال گذشته در تلویزیون تظاهر کرد که من از آن نامه خبر 
ندارم که امام در آن نامه چه گفته است! آنچه امام نوشتند 
با آنچه من نوشـتم جور در نمی آید و آنچه که من نوشـتم 
ایـن اسـت و می خواهـد این گونه جـا بیندازد کـه نامه من 
7-6 صفحه است و من این چیزها را نوشتم، حاال از آنچه 
امام آنجا گفته و آقای هاشـمی چه گفته من خبر ندارم. در 
صورتی که امام نامه 7-6 صفحه ای آقای محسن رضایی 
را در چنـد خـط خالصه کرده اسـت. به قول معروف شـما 
وقتی »ف« می گویید امام تا  فرحزاد را می خواند و تا فی ها 
خالدون نوشته ات را خوانده که منظور تو چیست و همه آن 
7-6 صفحه را در این چند خط خالصه کرده است. امام به 
نامه 2 تیر 67 آقای محسن رضایی اشاره می کند و می گوید 
فرمانده سـپاه در نامه 2 تیر 67 خودش این گونه نوشته که 
ما تا 5 سـال آینده هیچ گونه پیروزی نخواهیم داشت و در 
انتها گفته اسـت اگر هیچ یک از اینها را هم نداشـته باشیم 
ما همچنان به جنگ ادامه خواهیم داد و امام می گوید این 

دیگر شعاری بیش نیست.
بـه هرحـال آقای رضایی سـه دهـه یا بیش از سـه دهه از 
دهه 60 و سال های اولیه جنگ تا االن دارد در زمین آقای 
هاشمی رفسنجانی بازی می کند، بالشک؛ اما در عین حال 
یک جاهایی هم با هم اختالفشـان می شود و دست هم را 
رو می کننـد. ایـن که می گویم با هم هماهنگ اند را شـما 
در مقاطـع مختلف ببینید. سـال 88 آقای محسـن رضایی 
کاندیـدای انتخابات ریاسـت جمهوری می شـود به نقل از 
یکی از مسـئولین اطالعاتی آن زمان، آقای هاشـمی به او 
گفتـه بودند که )قریـب به این مضمون( برو کاندیدا بشـو 
ولـو بتوانـی یک میلیـون از آرای احمدی نژاد کم کنی هم 
غنیمت اسـت. با این حساب آقای هاشمی محسن رضایی 
را به صحنه می فرسـتد که کاندید شـود. محسـن رضایی 
کاماًل در صحنه شـطرنج آقای هاشـمی دارد بازی می کند. 
یک جمله ای را آقای ذوالنور جانشین وقت نمایندگی ولی 
فقیه در سـپاه در مرداد 88 بیـان می کند مبنی بر اینکه در 
انتخابـات 88 آقـای محمد هاشـمی برادر آقای هاشـمی 5 

میلیارد تومان به حساب آقای محسن رضایی واریز می کند. 
ما این را در کتاب هم آورده ایم. دو سال است که کتاب ما 
منتشر شده اگر چنین چیزی نبوده پس چرا جواب نداده اند؟ 
این مطلب سـال 88 منتشـر شده اسـت. هم آقای ذوالنور 
در سـخنرانی اش گفته و هم در نشریات مکتوب آمده، اگر 

صحت نداشت چرا تا به حال تکذیب نکرده اند؟
.....................................................................................

 گفته می شود رهبر انقالب نسبت به برخی موضع 
گیری ها و مطالب شما درباره آقای محسن رضایی موضع 
گرفته اند و وقتی آقای محسـن رضایی به رهبری درباره 
صحبت های شـما گالیه می کنند ایشان می فرمایند خود 
شما که در جنگ فرمانده بوده اید جواب این افراد را بدهید. 
سؤال آقای محسن رضایی و پاسخ رهبر انقالب به صورت 

دقیق چه بوده و آیا نظر رهبر انقالب چنین بوده است؟
در تابسـتان سـال گذشته آقای رضایی نامه ای را به روزنامه 
جوان می دهد و در این روزنامه چاپ می شـود. ایشان مطرح 
کرده بود که در چند سـال گذشته من همواره درباره مسائل 
جنگ سکوت کردم و گاهی تحریفاتی درباره قضایای جنگ 
صورت گرفته که من چیزی نگفتم و حرف برای گفتن زیاد 

دارم بعد در سال گذشته هم یک کتابی منتشر شد-و به کتاب 
ما اشاره می کند اما اسم نمی برد- که بعضی قضایای جنگ در 
آن تحریف شده است. من پیش مقام معظم رهبری رفتم و 
گله کردم که آقا این تحریف ها انجام می شود شما چرا موضع 
نمی گیرید، ایشـان به من فرمودند: شما که در دوران جنگ 
خودت فرمانده بودی چرا پاسخ نمی دهی؟ بعد ایشان فرمودند: 
من این کتاب را خواندم و در حاشـیه آن نوشـتم این خالف 
است؛ یعنی استناد می کند که مقام معظم رهبری گفته من این 
کتاب را خواندم و در حاشـیه آن نوشتم »این خالف است«. 
همین سـه کلمه. چند روز بعد از انتشـار این نامه در روزنامه 
جوان من نامه ای خطاب به آقای محسن رضایی نوشتم و به 
آدرس دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام پست کردم. 
بعضی سایت ها مثل رجانیوز هم این نامه را منتشر کردند. در 
آن نامه خطاب به آقای رضایی نوشتم که شما چنین مطلبی 
در روزنامه جوان مطرح کردید و مدعی بودید رهبری نسبت 
به کتاب راز قطعنامه گفته است که این خالف است. به ایشان 
در نامه گفتم که البته من سایت اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری را بررسـی کردم و آنجا چیزی در تائید صحبت های 
شما ندیدم؛ یعنی مثاًل خبری باشد که شما رفتید و با رهبری 
مالقـات کردیـد و صحبت کردید و چنین چیزهایـی در آن 
مطرح شده باشد ندیدم. خواستم تلویحاً به ایشان بگویم که 
آنچه دارید ادعا می کنید ادعای خودتان است و صحت ندارد و 

از خودتان چنین ادعایی را مطرح می کنید.
.....................................................................................

 یعنی منبع انتشار این خبر فقط آقای رضایی بوده است؟
بله آقای رضایی خودش این نامه را منتشـر کرده بود و 
جز خود ایشـان کسـی چنین چیزی را نگفته بود. خطاب 
به ایشـان گفتم که لطف کنید و بفرمائید که در مالقات 
مقام معظم رهبری، دقیقًا از ایشان چه پرسیدید و پاسخ 
ایشـان به سـؤال شـما دقیقًا چه بوده است که ایشان به 

این سـؤال ما تا االن هیچ پاسخی نداده اند.
■■■

منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی 
لو رفته بود و حتی عراقی ها چند 
نفر از نیروهای اطالعات عملیات را 
که اسیر کرده بودند در تلویزیون 
خود نشان دادند. وضعیت به گونه ای بود 
که حتی عشایر و مردم عادی هم از انجام 
این عملیات آگاه شده بودند و حتی اعالم 
شد که دشمن تمام راهکارها را با افزایش 
نیرو و موانع بسته است. یکی از مقاطعی 
که ایشـان تصمیـم قاطع اما نسـنجیده 
گرفتند در این عملیات بود و در نهایت با 
انجـام این عملیات شـهدا و زخمی های 

زیادی در منطقه جا ماندند.
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گفت وگوی اختصاصی 57 با دکتر »محسن رضایی«

 وحدت اعتقادی، اختالف تاکتیکی

در حالی محسن رضایی را در دانشگاه جامع امام حسین)ع( ماقات کردیم که تعدادی 
از رفقا و همرزمان سابق را جمع کرده بود و در حال تدارک عملیاتی جلساتی به منظور 
انتقال تجربیات از نسل پیشین به فرماندهان جدید سپاه بودند. با پایان یافتن جلسه و 
درحالی که »آقا محسن« می خواست آماده شود تا لباس سبز سپاه بر تن کند و سر کاس 
درس برود، به سراغ او رفتیم و همین بهانه ای شد تا سواالت خود را از همین بحث بازگشت 
وی به کسـوت پاسداری نظام جمهوری اسامی آغاز کنیم. هرچند که در ادامه به ایام دفاع 
مقـدس نیز گریزی زدیم و مباحثی را پیرامون برخی شـبهات مطـرح در خصوص عملکرد 
فرماندهی دفاع مقدس بیان کردیم. با این که دکتر رضایی برخی از این سواالت را به صورت 
کوتاه و اجمالی پاسـخ گفت، اما این وعده را داد که از وقتی رهبر انقاب از وی خواسـته اند 
روایت خود را از دفاع مقدس بازگو کند و در آینده نزدیک، بیشـتر به پاسـخگویی ابهامات 
مرتبط با ایام دفاع مقدس خواهد پرداخت. متن زیر گفت وگوی صمیمانه 57 با فرمانده سپاه 

پاسداران جبهه های جنگ در ایام دفاع مقدس ملت ایران است.

........................................................................
 لباس سـبز آقای محسـن رضایـی برای ما 
جوانـان خیلی جذاب بـه نظر می رسـد. خود آقای 
محسـن رضایی بازگشـت به این لباس را چگونه 
می بیند و برای خودش چه حسی را تداعی می کند؟

هر فردی دو شناسنامه دارد که یکی شناسنامه فردی 
و دیگری شناسـنامه هویتی است. شناسنامه شخصی 
آدم ها این اسـت که کجا متولد شـده، اهل کدام شهر 
هسـتند و پدر و مادرش چه کسی است تاریخ تولدش 
چطور اسـت. شناسـنامه هویتـی شناسـنامه معنوی-
فرهنگـی فـرد را شـکل می دهـد که این فـرد از چه 
حـزب و گروهـی اسـت و اعتقاداتـش چیسـت. همه 
آدم هـا دو شناسـنامه ای هسـتند. شناسـنامه دوم من 
همین لباس سـپاه و پاسـداری است چون هویت من 
بـا ایـن لباس قابـل تعریـف و بیان اسـت و از زمانی 
کـه خـودم را شـناختم این حس پاسـداری از اسـالم 
و انقـالب در وجودم شـکل گرفـت. در همان دوران 
دبیرسـتان هـم کـه بـرای پیـروزی انقـالب مبـارزه 
می کردم سـاواک من را دستگیر کرد در سن 19-18 
سـاله و جوان تریـن زندانـی رژیم شـاه بودم و شـعار 
مـن هم اهلل اکبر و اسـالم و پیـروی از امام )ره( بود. 
در حقیقـت هویت سیاسـی و فرهنگـی من با دفاع از 
پاسداری از اسالم و انقالب شکل گرفت. طبیعی بود 
کـه مـن هیچ وقت این لباس را بـه هیچ چیز دیگری 
ترجیح نخواهم داد و افتخار زندگی من است  زندگی 
مـن بـا آن معنا پیدا می کنـد و هویت خودم را در این 

می بینم. سبز  لباس 

.......................................................................
 اگر بخواهیم مقایسه ای بین دو برهه زندگی 
شـما داشـته باشـیم؛ دوره خدمتتـان در سـپاه و 
فعالیـت در عرصـه سیاسـت را  چگونـه ارزیابـی 

می کنید؟
هـدف من حضـور در صحنه مقاومـت و دفع خطر بوده 
اسـت حاال چه شـهید شـویم، چه پیروز شـویم. من اگر 
در صحنـه جنـگ مثل بـرادران دیگرم توفیق شـهادت 
را پیدا می کردم شـاید در ادامـه فرماندهی عملیات ها و 

پیروزی های بعدی حضور نداشتم.
درشانزده سال فرماندهی سپاه بزرگ ترین ارتش منطقه 
را شـکل دادیـم و بـه تعبیر رهبر انقالب چشـم ناظران 
بین المللی خیره ماند و ده ها استراتژیست نظامی تربیت 
شد و تمامی سرزمین های اشغالی کشورمان آزاد گردید.

هر جا خطر برای کشـورم و مردم و اسالم بوده در آنجا 
حاضر شـده ام و معنای پاسداری هم همین است.دقیقًا 
بـه همین دلیـل، وظیفـه ام این بود به خاطر احسـاس 
خطـری که از محاصره اقتصاد کشـورم می کردم بعد از 
جنگ از سپاه بیرون بیایم. با همان هدف و آرمان سپاه 
از سـپاه بیـرون آمـدم، آن هم بـا امضـاء و توافق رهبر 
انقالب. البته تا دو سـه سـال اول من هم چنان پاسـدار 
بودم، کما اینکه مقام معظم رهبری با عنوان سرلشگری 
مـن را بـرای دبیری مجمع تشـخیص مصلحـت نظام 
منصوب کردند. منتهی چون در شرایط انتخابات ما باید 
قانـون را رعایت می کردیم، ناچار شـدیم برای شـرکت 
در انتخابـات و بـرای حفـظ و رعایت قانـون مخصوصًا 
در بحث مجلس شـورای اسالمی لباس را از تن بیرون 
بیاوریـم وگرنـه اگر قانون راه می داد بـا همان لباس در 

انتخابات شرکت می کردیم.
آن خطری که باعث شـد من به جمع بندی برسـم که 
بایـد به عرصه سیاسـت وارد شـوم همیـن تحریم های 
اقتصـادی بود. برخی ممکن اسـت بگویند ایشـان دارد 
توجیـه می کنـد. انسـان برای حرفش باید سـند داشـته 
باشـد دیگـر! چون که تحریـم اقتصادی در سـال های 
اخیر تشـدید شد و آن موقع که من از سپاه بیرون آمدم 
که تحریم اقتصادی به این صورت نبود. اما اگر کسـی 
می خواهـد بدانـد واقعـًا انگیزه من این بوده اسـت، باید 
بـه خاطرات شـهید باقـری مراجعه کند. یکی از اسـناد 
شـهید حسـن باقری این اسـت که در بهمن 1360 که 
هنوز هم عملیات فتح المبین انجام نشده می گوید برادر 
محسـن در عملیـات فتـح المبین بـرای مـا فرماندهان 

سپاه شناسنامه دوم من است

آن خطـری کـه باعـث شـد مـن به 
جمع بندی برسم که باید به عرصه 
سیاسـت وارد شـوم همین تحریم 
هـای اقتصـادی بـود. برخی ممکن اسـت 
بگویند ایشـان دارد توجیه می کند. اما اگر 
کسی می خواهد بداند واقعاً انگیزه من این 
بوده اسـت، باید به خاطرات شـهید باقری 
مراجعه کند. ایشان در بهمن 1360 که هنوز 
عملیات فتح المبین انجام نشـده می گوید 
برادر محسن در عملیات فتح المبین برای 
ما فرماندهان صحبت کرد و گفت ما در این 
جنگ پیروز می شـویم و آمریکا چیزی به 
دست نمی آورد ولی بعد از جنگ آمریکا ایران 

را محاصره اقتصادی می کند
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صحبـت کـرد و گفت ما در این جنگ پیروز می شـویم 
و آمریـکا چیـزی به دسـت نمی آورد ولـی بعد از جنگ 
آمریـکا ایـران را محاصره اقتصـادی می کند و بعد هم 
بـه جای اسـرائیل، اعراب را روبروی مـا قرار می دهند. 
بـه محض اینکه جنگ تمام شـد ما قرارگاه سـازندگی 
خاتم االنبیاءص( را در سپاه تأسیس کردیم. برای همین 
بود که می خواسـتیم از خطـرات آینده جلوگیری کنیم. 
اما به نقطه ای رسیدم که احساس کردم دیگر در سپاه 
نمی توانـم جلوی آن خطر را بگیـرم و باید بدون اینکه 
از لباس پاسـداری خارج شـوم از سپاه بیرون بیایم. بعد  
که در عمل وادار شدم  به خاطر شرکت در انتخابات و 
رعایت ضوابط و مقررات کشـور -که ما پاسـدارها باید 
بیـش از همـه خودمـان را بـه آن مقید بدانیـم-  ناچار 
شـدم این لباس را از تن بیرون بیاورم. پس در حقیقت 
مـن برای یک خطری از سـپاه بیـرون آمدم، آن هم با 

اجازه آقا.
......................................................................

 البته گفته می شـود رهبری در ابتدا با خروج 
شما از سپاه موافقت نکردند

 این حرف درسـتی نیست. من سه سال بود که از خدمت 
ایشـان تقاضا کرده بودم. ایشـان فرموده بودند صبر کن، 
من خودم شـما را خبر می کنم. بعد از سـه سـال ایشان ما 
را خبـر کردنـد گفتند حاال بیایید اسـتدالل هایتان را برای 
مـن بگوئیـد، اگـر قانع شـدم موافقت می کنـم و اگر قانع 
نشـدم باید به عنوان فرمانده سـپاه باشـید. جلسـه ما یک 
سـاعت و چهل پنج دقیقه طول کشید بعد آقا فرمود االن 

سـاعت چند است؟ تقریبًا بیسـت دقیقه یا نیم ساعت هم 
از اذان گذشـته بود. ایشـان گفتند ما یک سـاعت و چهل  
پنـج دقیقـه با هم صحبـت کردیم؛ االن من به شـما می 
گویم که قانع شـدم ولی یک شـرط دارد. من خدمتشـان 
گفتم چه شـرطی؟ آقا فرمود اول ما کسـی را جای شـما 
پیدا کنیم بعد شـما بروید. من ترسـیدم این چیزی که آقا 
می گوید شاید 4-5 سال طول بکشد. گفتم آقا چقدر طول 
می کشـد ایشـان فرمود از دو هفته تا دو سـال. گفتم من 
تابـع جنابعالی هسـتم. بعد کـه بیرون آمدیـم مقام معظم 
رهبـری گفتنـد حاال چون ممکن اسـت بحث شـما کمی 
پخـش شـده باشـد همه فرماندهـان را فردا شـب یا پس 
فـردا شـب در اینجا جمـع کنید تا برای برایشـان صحبت 
بکنـم. دو روز بعـد مقام معظـم رهبری همـه فرماندهان 
را بعـد از نمـاز مغرب در حیاط بیت جمع کردند و ایشـان 
بـاالی پله ها، من سـمت راسـت ایشـان، آقـای موحدی 

کرمانی هم سـمت چپ ایشـان و همه فرماندهان هم در 
پله های پائین نشسـته بودند. ایشـان هـم با لباس عادی 
خودمانـی بودند. ایشـان فرمودند که مـن همین االن هم 
اگر بخواهم برای سـپاه فرمانده تعیین کنم آقا محسـن را 
تعیین می کنم. ایشـان از اول با من بوده االن هم هسـت 
در آینده هم خواهد بود. آقا آن قدر محکم صحبت کرد که 
من شک کردم نکند در این چهل و هشت ساعت نظرش 
عوض شده باشد. بعد از جلسه گفتم آقا شما خیلی محکم 
صحبـت کردید که مـن فرمانده هسـتم. دلیلش چه بود؟ 
آقا فرمودند بله؛ چون ما که نمی دانیم کی جانشـین شـما 
تعییـن می شـود من طوری صحبت کـردم که این بچه ها 
آرامـش پیدا کنند که یک وقت متزلزل نشـوند. بعد گفتم 
شـما اگر بگویید من در سـپاه بمانم تا محاسنم سفید شود 
و با عصا هم به سـپاه بیایم من خواهم ماند. با اینکه نظر 
من این بوده ولی شـما تا هر مدت که بگویید تابع هسـتم 
و خواهـم ماند. آقا فرمودند نه. چیزی که با شـما صحبت 
کردیم، همان اسـت و در همان چهارچوب جلو می  رویم 
که سـه چهار ماه بعد آقای رحیم صفوی تعیین شـد و من 
از سـپاه بیرون آمدم. ولی عجیب اسـت که رهبر انقالب 
فرمودند که ببینید آقا محسـن از اول با ما بوده واالن هم 
هست و تا زمانی که ما هستیم ایشان با ما هست.. امروز 
که یک بار دیگر لباس به تن کرده ام بیشتر به پیش بینی 

های آقا اعتقاد دارم.
......................................................................

 در زمینـه ورود شـما بـه دنیـای سیاسـت، 
می بینیـم شـما بـا وجود این کـه ظاهـراً یک تیم 

اگر صدام حسین یا مسعود رجوی 
در انتخابـات روبـه روی مـن بودند 
رأی  میلیـون  از 50  بیـش  شـاید 
مـی آوردم ولـی ایـن هایـی که جلـوی من 
بودند هیچگاه حس رقابت را در من تحریک 
نکردند که بخواهم هیجانـی و انتخاباتی 
صحبت کنم. روحیه این را هم نداشـتم که 
تصنعی حرف بزنم. هیچ گاه حاضر نبودم 
ارزش های پاسداری خودم را زیر پا بگذارم 

که بخواهم رأی بیاورم.

سپاه شناسنامه دوم من است
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مشـاوره ای اقتصادی و برنامه ریزی شـده دارید. با این 
وجـود علت اینکه در انتخابات های اخیر موفقیت کسـب 

نکردید چیست؟
دلیل آن این اسـت که ما در چهارچوب ارزش های پاسـداری 
عمـل کردیم. اواًل دروغ نگفتیم و بعد هیجان سـازی نکردیم 
و همـه آن منطقـی و با اعداد و ارقـام و بحث های اقتصادی 
جلـو می رفتیـم. برای من اقتصـاد مهم بود و اقتصـاد را نقطه 
آسـیب پذیر کشـور می دیدم و  بیشـتر تأکیدات مـن این بود. 
هیچ گاه حس رقابت نسـبت به این رقبا در من شـکل نگرفت. 
اگر صدام حسـین یا مسـعود رجوی در انتخابات روبه روی من 
بودند شـاید بیش از سـی میلیون میلیـون رأی می آوردم ولی 
این هایـی که جلوی من بودند هیـچ گاه حس رقابت را در من 
تحریک نکردند که بخواهم هیجانی و انتخاباتی صحبت کنم. 
روحیـه ایـن را هم نداشـتم کـه تصنعی حرف بزنـم. هیچ گاه 
حاضر نبودم ارزش های پاسـداری خـودم را زیر پا بگذارم که 

بخواهم رأی بیاورم.
..............................................................................

 یعنی سخت اسـت که کسی بخواهد در انتخابات 
جمهوری اسـالمی پیروز شود اما دروغ و تزویر را به کار 

نبرد؟
 دروغ و تزویر نمی گویم. ولیکن انتخابات متأسفانه در سراسر 
دنیا از جمله کشور ما به تحریک هیجانات و احساسات تبدیل 
شـده اسـت و این چیزی اسـت کـه عقالنیت و تشـخیص را 
تضعیـف می کنـد کمـا اینکه تـا االن هـم ما دیدم کـه مردم 
پـس از مدتـی از کسـانی کـه انتخـاب می کننـد روی گردان 
می شـوند. اگـر این انتخاب درسـتی بـوده که بعـدش نباید از 
آن افـراد روی گـردان شـوند. ایـن بیانگر این اسـت که االن 
تبلیغات به یک صنعت و هنر تبدیل شده است و ما هیچ وقت 

نمی خواستیم وارد این چهارچوب ها شویم.
..............................................................................

 در چند سـال اخیر نسـبت به فرماندهی شما نقد 
هایی مطرح شـده و خصوصاً پس از آن که کتابی توسط 
موسسـه کیهان به نام »راز قطعنامه« منتشـر شـد که 
ادعاهایـی در خصوص عملکرد شـما در خصوص پایان 
جنگ مطرح می کرد. شما همان زمان هم نسبت به این 
کتـاب موضع گرفتیـد. آیا آقای غضنفری پژوهشـگر  و 
نویسـنده کتاب- قبل از انتشـار با شما در خصوص این 

ابهامات گفت وگو کرده بودند؟
خیـر، اصـاًل به من مراجعه نکردند و صحبت های من را نشـنیده 
بودند. به نظرم این کتاب در حقیقت می خواسته با شخص دیگری 
تسـویه حسـاب سیاسـی کند و این وسـط مرا هـم از اتهاماتش 

بی نصیب نگذاشته است. 
.............................................................................

 شـما همان موقع ادعـا کردید مطالـب این کتاب 
واقعی نیسـت و مدعی بودید آن را به رهبری نشان داده 
اید و ایشان گفته بودند شما که فرمانده جنگ هستید از 
زبـان خودتـان اتفاقـات را بازگو کنید. امـا در این مدت 
همچنان شاهد پاسخ به بسیاری از ابهامات در خصوص 

فرماندهی دفاع مقدس از سوی شما نبودیم. 

بعد از آنکه مقام معظم رهبری فرمودند شـما دفاع کنید دیگر 
هیچ سؤالی نیست که شخصی بپرسد و من آن را بدون پاسخ 
بگـذارم. از جملـه اینکه همیـن بحث پایان جنـگ را هم من 
مفصـل کتبی کـردم. چون بعضـی از حرف هایی که شـفاهی 
گفته می شـود به لحاظ استنادات تاریخی اعتبار الزم را ندارد. 
مـن در رابطـه با مسـئله پایان جنگ مکتوب گفتـم و روزنامه 
جـوان هـم چاپ کـرد. از همان شـما می توانید اسـتفاده کنید 
چون کتبی هست و کاماًل توضیح دادم که چطور بوده است.
..............................................................................

 بـه غیـر از موضوع پایان جنگ برخـی نکات خاص 
دیگری هم در خصوص عملکرد شما در دفاع مقدس مطرح 
است. مثالً اینکه در قضیه بازپس گیری فاو شما با علم به 
اینکه عراق قصد حمله دارد در تاریخ 28 فروردین 67 یک 
همایـش غیرضـروری در کرمانشـاه ترتیـب داده ایـد و 
فرماندهان سـپاه به آنجا فراخوانده شدند و این باعث شد 
عراق بتواند از این خالء استفاده کند و بدون دردسر در فاو 
پیشروی کند. چنین ابهامی مطرح هست و در جایی ندیدم 

که شما به آن پاسخ دهید.
ایـن بحـث را برای کربالی 4 هم می گویند. معمواًل هیچ شکسـتی 
نیست که این حرف را نزنند. باالخره همه عملیات های جنگ ها که 
موفق نیست. هیچ جنگی در دنیا نداریم که پیروز شده باشد ولی یک 
یا دو عملیات در آن شکسـت نخورده باشـد. مثل جنگ های پیامبر 
اکرم )ص(. باالخره ایشـان که پیامبر خدا بوده است! اسالم پیروز شد 
و سرزمین عربستان را گرفت، ولی آیا می توانیم بگوییم هیچ عملیاتی  
نبوده که پیامبر اکرم )ص( شکست نخورده باشد؟ جنگ احد و جنگ 
های دیگر بوده ولی در جنگ یک عملیات و دو عملیات مهم نیست؛ 
برآیند عملیات ها مهم است. اینکه هر جا ایران شکست خورده است 
عده ای بیایند دست بگذارند که فرماندهان آگاهانه در اینجا شکست 
خوردند پس درباره پیروزی ها چه می گویند که همین فرماندهان به 
دست آوردند؟ در حقیقت این حرف برای محکومیت فرماندهان است 
نـه برای تحقیق در وقایـع و حوادث جنگ. این حرف که می گویند 
اینهـا مطلـع بودند که عراق می خواهد همین فـردا به فاو حمله کند 
کامـاًل خالف اسـت. در عملیات کربالی 4 یکـی از دالیلی که من 
گفتم باید االن بالفاصله کربالی 5 را انجام دهیم همین بوده است 
که آنجا تحلیل این بود که اگر ما کربالی 5 را انجام ندهیم و عراق 
فرصت پیدا کند، به فاو که مهم ترین نقطه در دسـت ماسـت حمله 
می کنـد. اینکه انسـان بیاید و پیش بینی کند که ممکن اسـت در 
آینده به فاو حمله کنند با اینکه اطالع دقیق داشته باشد که مثاًل 
همیـن فـردا می خواهد به فاو حمله کند، دو بحث مجزاسـت. آن 
اولی را برای پیش بینی و پیشگیری می گویند این دومی را برای 
حضور در صحنه می گویند که انسان پشت تیربار برود و خودش 
را برای پدافند کردن آماده کند. بنابراین به طور کلی این که معلوم 
بود در اواخر جنگ عراق می خواست برای حمله کردن به ما آماده 
شود حرف درستی است، اما علت اینکه ما کربالی پنج و والفجر ده 
را انجام دادیم برای حفظ فاو بوده اسـت. چون برای ما ثابت شـده 
بود که بدون آفند کردن نمی توانیم فاو را حفظ کنیم. یعنی اگر تمام 
نیروهای ما برای والفجر 10 و کربالی 5 به حلبچه نمی رفت و همه 
بـه فـاو می رفتیم و منتظر حمله عراق می ماندیم، صد درصد عراق 
فاو را می گرفت. تنها راهی که ما به نتیجه رسیده بودیم که عراق 

اینکـه هر جـا ایران شکسـت 
خورده اسـت عـده ای بیایند 
دسـت بگذارند که فرماندهان 
آگاهانـه در اینجا شکسـت خوردند 
پـس دربـاره پیروزی هـا چـه مـی 
گوینـد کـه همیـن فرماندهـان بـه 
دست آوردند؟ در حقیقت این حرف 
بـرای محکومیت فرماندهان اسـت 
نـه برای تحقیق در وقایع و حوادث 
جنگ. این حرف که می گویند اینها 
مطلـع بودنـد کـه عـراق می خواهد 
همیـن فردا به فاو حملـه کند کاماًل 

خالف است.
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را بازبداریم این بود که فرصت حمله کردن به او ندهیم. 
مطمئن بودیم که اگر عراق فرصت پیدا کند، به ما حمله 
می کنـد. چون برتری قوای او مشـخص بـود. برتری ما 
هیچ وقت در دفاع و پدافند نبوده است. همیشه در مشت 
زدن بود. اگر می ماندیم که مشت بخوریم، خورده بودیم 
و بـه همین دالیـل وقتی دیدیم کربالی 4 موفق نشـد 
بالفاصلـه آن را به یک فریب تبدیـل کردیم و همان جا 
کربالی 5 را انجام دادیم و یک سال حمله ارتش عراق 
بـه فاو عقب افتاد. گفتیم حـاال باید چه کار کنیم؟ نه در 
شـلمچه، نـه در منطقه عملیاتی خیبر می توانسـتیم وارد 
عمل شـویم بهتریـن راه را این دیدم که یـک عملیات 
موفق انجام دهیم تا قوای صدام را دوباره برای یک-

سـال دیگـر درگیـر کنیم. اگـر دولت بـه جنگ کمک 
می کرد و امکانات الزم را به ما می داد و می توانسـتیم 
قوایمـان را بیشـتر کنیـم، قطعـًا از ایـن معادلـه خارج 
می شـدیم منتهی دیگر در اواخر جنگ ما باید با حمله 
کـردن حتـی آن نقاطـی را هم که در دسـتمان بود را 

می کردیم. حفظ 
......................................................................

 همان طور که اشـاره کردیـد این بحث هم 
مطرح اسـت که شـما قبل از عملیـات کربالی 4 
اطالع داشـتید که عملیات لو رفته اما با این وجود 

دستور عملیات دادید.
البته اگر مطمئن بودیم که عملیات کاماًل لو رفته بازهم 
در آنجـا برای شناسـایی بارزم و پیـدا کردن نقاط ضعف 
عـراق بـا نیروی کمتری حملـه می کردیم لـذا تنها چند 
ساعت پس از شروع عملیات که متوجه شدیم عملیات لو 

رفته نقاط ضعف دشـمن را هم شناسایی کردیم عملیات 
را متوقف و آن را تبدیل به یک رودسـت بزرگی کردیم. 
در این خصوص چند ادعا مطرح شده است. یکی اینکه 
گفتند ایران در این جنگ 12000 هزار شهید داده است، 
در صورتـی که شـهدای ما زیر 1200 نفر هسـتند. دوم 
اینکه ما در این عملیات یک پنجم قوای مان را بیشـتر 

وارد عمل نکردیم. سـوم اینکه ما در این جنگ بیش از 
شـش هفت سـاعت نجنگیدیـم و قطع درگیـری دادیم 
در حالـی کـه در عملیـات های بزرگ ما باالی بیسـت 
روز می جنگیدیـم. همـه اینهـا بیانگر این اسـت که این 
عملیـات اصلـی ما نبـود و البته ما برای انجـام عملیات 
اصلـی رفتیم ولی به محـض اینکه فهمیدیم غافلگیری 
وجود ندارد، دسـتور قطع درگیـری دادیم و این عملیات 
به ظاهر شکسـت خورده را تبدیل به یک فریب کردیم. 
یک رودست به عراق زدیم و به عراق وانمود کردیم که 
عملیات سـالیانه ما همین بوده اسـت. شـروع کردیم به 
تبلیغـات کـردن و او باور کرد که ایران عملیات سـاالنه 
دیگـری نـدارد و فقـط همین بوده اسـت. نیروهـا را به 
سمت اهواز بردیم. 12 روز بعد، در همان نقطه کربالی 
5 را انجـام دادیـم. ولی هیچ وقـت فکر نمی کردیم عده 
ای از نیروهـای ایرانـی و روشـنفکران ایرانی هم فریب 
بخورنـد! ما فکر کردیم سـر عراق کاله گذاشـتیم، ولی 
معلوم شـد بعضی ها هم در داخل کشـور ما هسـتند که 
اینهـا هم فریب خوردند و باورشـان شـده کـه عملیات 
اصلی ساالنه ما همان کربالی 4 بوده که به آن صورت 

انجام شده است.
......................................................................

 یکی دیگر از ابهاماتی مطرح در خصوص اسارت 
حاج احمد متوسلیان است که گفته می شود علی رغم 
اینکه جانشـین متوسـلیان در سـوریه )آقای کوچک 
محسـنی( در عملیاتـی توانسـته بودنـد تعـدادی از 
فاالنژهای لبنانی را اسیر کنند و می خواستند آنها را با 
اسرای ایرانی مبادله کنند، اما شما دستور بازگشت آنها 
را می دهید و آقای شمخانی شخصاً به آنجا می روند و 
می گویند الزم نیست این اتفاق بیفتد. آیا چنین چیزی 

وجود داشته است؟
ایـن هـم جـزء همیـن شـایعات و دروغ هایی اسـت که 
سـاختند. ما اگر می دانسـتیم احمد در کدام نقطه چه در 
لبنان و چه در فلسـطین اسـت حتمًا نیرو می فرسـتادیم 
و ایشـان را می آوردیـم ولـو شـده با عملیات ایـن کار را 

می کردیم. اصاًل چنین چیزی نبوده است. 
......................................................................

 مجموعـاً گفته می شـود در اواخـر جنگ آقای 
محسن رضایی به سمت استراتژی صلح شرافتمندانه 
آقای هاشمی معتقد شده بودند و در استراتژی آفندی 
عقب نشینی داشتند و برای همین جنگ را به سمت 
جبهه های شـمال غرب کشـاندند که بـرای فضای 

جبهه جنوب رمقی نماند.
برای اثبات دروغ بودن این ادعا نقل نامه امام در خصوص 
جنگ کافی است. در این نامه حضرت امام )ره( نوشته اند 
به نقل از جانشین فرماندهی تنها کسی که معتقد به ادامه 
جنگ است آقای محسن رضایی است. من تا آخر معتقد 
بودم که کشـور به کمک ما بیاید و ما مسـئله عراق را با 

دست خودمان حل کنیم.

......................................................................
نامـه ای کـه شـما دربـاره   در خصـوص 
تجهیـزات مورد نیـاز برای جنگ نوشـته بودید و 
امـام در نامـه پذیـرش قطعنامـه بـه آن اسـتناد 
می کننـد و آقای هاشـمی چندسـال پیـش آن را 
منتشر کرد، ایشان می گویند شما نامه را با علم به 
این که قرار اسـت به امام داده شـود نوشتید، اما 
گویا شما از این که آقای هاشمی می خواهند آن را 
بـه امام برسـانند مطلع نبودید و ایشـان از شـما 
صرفـاً خواسـته بودنـد کـه تجهیزاتـی را که در 
جبهه ها نیاز دارید برای ایشـان بنویسـید تا تهیه 

شود و نه به منظور اصرار بر پذیرش قطعنامه؟
بلـه. آن هـم نه فقط تجهیزات برای سـقوط صـدام، بلکه 
بـرای بیـرون کـردن آمریکا از خلیج فارس همه را لیسـت 
کردیم. چون آن زمان مطمئن بودیم که اگر خیز برداریم و 
به سمت بغداد برویم، آمریکایی ها وارد جنگ با ما به صورت 
مسـتقیم می شوند. لذا گفتیم حاال که می خواهیم به سمت 
بغداد برویم این طور نباشد که از پشت سر ضربه بخوریم و 
قدرت دفاع در مقابل آمریکا نداشته باشیم. آن تجهیزات در 
نامه اواًل برای سقوط صدام و ثانیاً برای بیرون کردن آمریکا 
از خلیج فارس بود که آن تجهیزات را تقاضا کرده بودیم و 
بعداً توسـط آقای هاشـمی به اطالع حضرت امام رسید. با 
توجه به این شـبهاتی که مطرح می شـود، من برای اینکه 
ملـت ایـران ارادت و اعتقـاد حضرت امام )ره( را نسـبت به 
فرماندهان جنگ مخصوصاً فرماندهان سپاه و دیدگاهشان 
را در این زمینه بدانند ان شاءاهلل یک نامه دیگر از امام )ره( را 
که تقریباً دو ماه بعد از پذیرش قطعنامه در پاسخ به نامه من 
برای فرماندهان نوشتند را در ایام سالگرد پذیرش قطعنامه 
598 برای اولین بار منتشر می کنم که یکی از بی نظیرترین 
احساسـات باطنی امام نسـبت به مدیران کشور را می شود 

در آن نامه دید.
■■■

بعـد از کربـالی 4 شـروع کردیـم 
بـه تبلیغـات و دشـمن بـاور کـرد 
کـه ایران عملیات سـاالنه دیگری 
نـدارد و فقـط همین بوده اسـت. 
نیروهـا را بـه سـمت اهـواز بردیـم. 12 
 5 کربـالی  نقطـه  همـان  در  بعـد،  روز 
را انجـام دادیـم. ولـی هیـچ وقـت فکـر 
نمی کردیم عده ای از نیروهای ایرانی و 
روشنفکران ایرانی هم فریب بخورند! ما 
فکر کردیم سـر عراق کاله گذاشتیم، ولی 
معلوم شـد بعضی ها هم در داخل کشور 
ما هسـتند که اینها هم فریب خوردند و 
باورشان شـده که عملیات اصلی ساالنه 
ما همان کربالی 4 بوده که به آن صورت 

انجام شده است.
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صبح روز چهارشنبه 12 مرداد 1390 در جریان برگزاری جلسه رأی اعتماد مجلس به 4 وزیر 
پیشنهادی صنعت و معدن، کار و رفاه اجتماعی، تعاون و نفت که توسط دولت دهم معرفی شده 
بودند، تعدادی از موافقین و مخالفین به بیان نظراتشان پیرامون وزرای پیشنهادی پرداختند. در 
جریان این موضوع علی مطهری نماینده مردم تهران، ری، اسالمشهر و شمیرانات در مجلس  به 
عنوان یکی از افراد مخالف با سپردن وزارت نفت به سردار سرتیپ پاسدار رستم قاسمی فرمانده 

وقت قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( سپاه پاسداران، در صحن مجلس به ایراد نطق پرداخت.
نطق مخالف علی مطهری با موضع گیری و مخالفت علی الریجانی ریاست مجلس شورای 
اسالمی روبرو شد تا جایی که الریجانی لب به انتقاد گشود و گفت: »اگر کسی در دوره جنگ 
مسئولیت داشته، خبط که نکرده است. باید افتخار کرد که این افراد همچنان مسئولیت هایی را 
می پذیرند و من می دانم که ایشان مدت ها مخالف پذیرش این مسئولیت بود و فرمانده سپاه هم 
مخالف بود و حتی در مشورت با من هم به ایشان گفتم که نگران ادامه فعالیت قرارگاه هستم 
که در غیاب شما چطور به فعالیتش ادامه خواهد داد. این تلقی که سپاه می خواهد قدرت سیاسی 
را بگیرد، درست نیست، چون می دانم که به دلیل خوش سابقگی و توانمندی سردار قاسمی، 
فرمانده سپاه مخالف عدم حضور ایشان بود؛ اما بعد پذیرفتند و این گونه نبود که بر مصادر سیاسی 
چنگ بزنند.« پس از بیان این سخنان از سوی رئیس مجلس که از نمایندگان خواسته بود با 
سخنان خود کاری نکنند که ضرری متوجه سپاه شود، مطهری گفت: »حرف من این بود که 

در صورتی که آقای قاسمی بازنشسته شود، ما خیلی هم از وزارت او استقبال می کنیم. عرض 
من این بود فردی تا زمانی که عضو سپاه پاسداران یا ارتش است یک نیروی نظامی محسوب 
می شود و صالح نیست وزیر شود. در صورتی که بازنشسته شود، ما خیلی هم از وزارت او استقبال 
می کنیم.«  الریجانی در پاسخ به وی، چنین روندی را صرفاً یک سیستم اداری دانست. پس از 
آن رستم قاسمی پشت تریبون قرار گرفت و با بیان اینکه افتخارم این است که سرباز کوچکی از 
خیل پاسداران هستم و بعد از خدمت در دوران دفاع مقدس، در دوران سازندگی خدمت کرده ام، 
به بیان خدماتش در قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( و برنامه هایش برای تصدی وزارت نفت پرداخت. 
او در پایان سخنانش یادآور شد: از ابتدا عالقه ای به کار سیاسی نداشتم و حضورم را در وزارتخانه 

نفت سیاسی نمی دانم.
در نهایت سردار رستم قاسمی با 216 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع به عنوان یکی 
از وزرای نفت دولت دهم که توانسته بود از نمایندگان مجلس رأی اعتماد بگیرد راهی ساختمان 
وزارت نفت شـد. علی مطهری در نطق خود دالیلی را برای مخالفت با قاسـمی ارائه کرد که 
بازخوانی آن می تواند به تبیین ادله مخالفین ورود نظامیان به عرصه سیاست بپردازد. مطهری 
اظهار داشته بود: »مخالفت من با وزارت قاسمی بیش از آنکه مربوط به شخص وی باشد، مربوط 
به یک اصل کلی در اداره نظام های سیاسی خصوصاً نظام جمهوری اسالمی است.« او همچنین 
درباره رستم قاسمی اظهار داشته بود: »در واقع شخصیت حقیقی قاسمی را از شخصیت حقوقی 
وی تفکیک می کنم چراکه ویژگی های فردی قاسمی قابل تمجید و ستایش است؛ وی از نظر 
اخالص، تواضع، ساده زیسـتی و فداکاری در راه انقالب اسـالمی و تالش جدی در سازندگی 
کشور و در مجموع مانند تمام فرماندهان سپاه، شخصیتی دوست داشتنی هستند. اصل کلی مورد 
تأکید من لزوم پیوند نخوردن سپاه پاسداران به عنوان یک قدرت نظامی با قدرت سیاسی و قدرت 
اقتصادی و به عبارتی دیگر دولتی نشدن سپاه است، همان طور که بر دولتی نشدن روحانیت از 

طرف امام )ره( و شهید مطهری تأکید فراوان شده است.«
مطهری همچنین افزوده بود: »سپاه پاسداران مظهر وحدت در جامعه است، همچنان که روحانیت 
مظهر وحدت جامعه است؛ سپاه متعلق به همه اقشار جامعه است که با ورود به دولت ها خواه و 
ناخواه به فراگیر بودن آن آسیب وارد می شود و سرنوشت او به سرنوشت دولت ها پیوند می خورد.«

وی با اشاره به تجربه وزارت اطالعات در دوره سازندگی گفت: این تجربه شاهد خوبی در این 
مسئله است چراکه در آن دوره کارکنان وزارت اطالعات تشویق به فعالیت های اقتصادی شده اند 
و تبعاً از امکانات ویژه و رانت ها استفاده کرده اند و همین موضوع سبب رخنه فساد در برخی از 
کارکنان آن وزارتخانه شد تا اینکه از این کار منع شدند. مطهری اظهار داشته بود: »وزارت یک 
نظامی در وزارتخانه نفت سبب پیوند قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی خواهد بود که ممکن 
است فسادآور باشد البته عنصر تقوا تا حد زیادی می تواند مانع فساد شود ولی هرگز مصونیت آور 
نیست و این ما هستیم که نباید زمینه پدیدآمدن فساد را ایجاد کنیم. منطق اسالم این است که 
به طور کلی در حوزه های قدرت، ثروت و شهوت عامل تقوا مصونیت کافی نمی آورد بلکه باید 

زمینه ها را از بین برد.«
وی در آن نطق افزود: »در کشور همسایه ما نظامیان در حال کنار رفتن از قدرت سیاسی هستند 
ولی در کشور ما حرکت عکس آن آغاز شده است که به نظر می رسد، امری مبارک نباشد.« این 
نماینده مجلس نخستین اثر سوء این اقدام را سخت شدن سؤال، استیضاح و به طور کلی نظارت 
مجلس بر وزیر دانسته و تصریح کرده بود: »سپاه اکنون درست یا نادرست به تصاحب پروژه های 
عمرانی در یک رقابت نابرابر با بخش خصوصی متهم است، مانند واگذاری اپراتور سوم مخابرات 

که با اضافه شدن حوزه عظیم نفت به آن، این اتهام تشدید خواهد شد.«
نکته آخر قابل ذکر در این بازخوانی آن است که قسمت انتهایی جلسه رأی اعتماد که حاوی نطق 
کامل علی مطهری نیز بود از سایت معاونت حقوقی و مرکز اسناد مجلس به دلیل نامعلومی حذف 
گردیده است. همچنین 57 طی تماس های مکرری درنظر داشت در گفت وگو با علی مطهری به 
طرح سواالتی پیرامون این نطق و دالیل وی در موضوع عدم ورود نظامیان به عرصه مسئولیت 
های کشوری بپردازد. از جمله این که اگر دامنه مخالفت ایشان همانطور که در نطق مذکور با 
ورود مدیران اطالعاتی به وزارتخانه ها نیز هست، چرا نسبت به ورود وزرایی با سابقه اطالعاتی 

در کابینه دولت یازدهم هیچ مخالفتی نداشتند، که متأسفانه ایشان پاسخگوی نشریه نبودند.

بازخوانی مخالفت علی مطهری با وزیر سپاهی دولت احمدی نژاد

ورود مدیران اطالعاتی به قدرت 
در دوران سازندگی

علی مطهری یکی از مخالفان جدی ورود سـپاهیان به عرصه سیاسـی اسـت. 
یکـی از مخالفت های پررنگ مطهری نسـبت به این موضوع در جلسـه علنی 

مجلس رقم می خورد...
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.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
 آقای محسن رضایی طی درخواستی از رهبر معظم انقالب اسالمی خواستار بازگشت به 

سپاه شده اند. نظرتان در این مورد چیست؟
فکر می کنم این تصمیم خاص خود آقای رضایی و تصمیم شخصی ایشان بوده است. چون 
در این مدت من هنوز ایشان را از نزدیک ندیدم که درباره علت آن از ایشان سؤال کنم که 
بخواهم دقیق بگویم اما آنچه هست فکر می کنم باالخره خود ایشان این تصمیم را گرفته اند 
و ایشـان به دانشـگاه امام حسین )ع( می آیند و در آنجا عضو هیئت علمی شدند و تدریس 
می کنند. البته ایشان تا قبل از این هم برای انتقال تجربیاتشان به دانشگاه امام حسین )ع( 
می آمدند. ایشان از سالیان سال و خیلی وقت پیش به دانشگاه امام حسین )ع( می آمدند ولی 

حاال رسماً عضو هیئت علمی آنجا شدند.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

براساس اصل 150 قانون اساسی برای سپاه پاسداران انقالب اسالمی مأموریت 
پاسداری از انقالب اسالمی تعریف شده است از طرفی دیگر حضرت امام خمینی )ره( 
در بند »ل« وصیت نامه شـان)1( سـپاه و بسیج را  از ورود به هرگونه فعالیت سیاسی و 
جناحی منع می کنند. شـاهدیم طی دهه های گذشـته افرادی از سپاه پاسداران انقالب 
اسـالمی از جایگاه مسئولیتی شـان اسـتعفا داده اند و وارد فضای سیاسی، انتخابات یا 
دولت شدند. با توجه به این که شما از معاونین ستاد کل نیروهای مسلح بودید و استعفا 
دادید و االن به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی خدمت می کنید 

لطفاً در این مورد بیشتر توضیح دهید؟
اشکالی ندارد. قانون اساسی می گوید هر کسی که عضو نیروهای مسلح باشد، نمی تواند وارد 
احزاب یا جریان های سیاسی شود.  واال هیچ اشکالی ندارد که مثاًل بگوید نظر من در فالن 
موضوع سیاسـی این اسـت. مگر نظر دادن درباره یک موضوع اشـکال دارد؟ به نظرم هیچ 
اشکالی ندارد. یا حتی اینکه بیاید مسئولیت بگیرد. باالخره این روزها به خاطر اینکه خیلی ها 
پرونده شان مشکل دارد، می بینند این بچه های بی ادعا زحمت کشیده اند و به صحنه خدمت 
آمده انـد و مـردم هم آن ها را پذیرفته اند می پذیرند، آن وقت فریاد می زنند می گویند که چرا 

نیروهای مسلح در عالم سیاست می آیند.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 پرونده چه کسانی مشکل دارد؟
همان کسـانی که می گویند کسـانی که نظامی هسـتند در عالم سیاست نیایند برخی شان 
خودشـان نقاط روشـنی در پرونده شان نیست. این حرف را می زنند که فضا را برای خدمت 

جریان مذهبی ببندند در صورتی که قانون هرچه گفته طبق قانون باید عمل شود.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 آیا دلیل خاصی دارد که افراد از نیروهای مسـلح اسـتعفا می دهند و وارد فضای 

سیاست می شوند؟
از دید آنها که می گویند از نیروهای مسلح وارد عالم سیاست نشوند این چنین است. ما می گوییم 
اصاًل شما چکاره اید که چنین نظری می دهید؟ قانون مشخص کرده و طبق قانون هر کسی 

می تواند در عالم سیاست هم بیاید. این که بخواهند اظهارنظر این چنینی بکنند و بگویند که چرا 
نیروهای مسلح به عالم سیاست می آیند، ما می گوییم شما چکاره هستید که می آیید مشخص 
می کنید؟ مگر سیاست برای تعداد خاصی است؟ طبق قانون می توانند استعفا بدهند، می توانند 
بازنشسته باشند، می توانند باز خرید بشوند، به هر نحوی که هست باالخره قانون مشخص کرده 

است. این می شود که طبق روال و عمل قانونی می آید و وارد می شود.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 اگر هدف بر خدمت اسـت چه دلیل دیگری دارد دوسـتانی که در نیروهای مسلح 

خدمت می کنند به فضای سیاست بیایند؟
حاال من از شما سؤال می کنم آنها که در فضای سیاست هستند اصاًل برای چه سیاست را 
محدود به خودشان می کنند؟ مگر در پیشانی شان نوشته که فقط باید آن تعداد حضور داشته 
باشند؟ خیلی از افراد می گویند تا االن ایستادیم و اینجا خدمت کردیم طبق قانون بازنشسته 
می شویم یا استعفا می دهیم می رویم در عالم سیاست. مگر حد برای کسی مشخص کردند 
که مثاًل کسی که راننده است تا ابد باید راننده باشد؟ مگر چنین چیزی می شود؟ باید یک 
حرفی زده شود که پشتش منطق داشته باشد نه اینکه فقط ترس داشته باشند از اینکه بچه ها 
می آیند در عالم سیاست. این می شود که چون آنها محبوبیتشان را از دست می دهند می آیند 

و این گونه اظهار نظر می کنند.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 یعنی شما این مسئله را که وقتی یک نظامی از فضای نظامی خاصه سپاه استعفا 

می دهد و وارد سیاست می شود، بیشتر به عنوان یک انگیزه شخصی می دانید؟
بله. همین طور است. سپاه که نمی آید این کار را  بکند؟ اصاًل به سپاه ربطی ندارد. یک فرد 
می آید و این کار را بنا به خواسـت خودش انجام می دهد. حاال اسـتثنائاً آقا محسن بوده که 
پذیرفته شـده اسـت که برگردد و اال شـاید از صد تا که مثاًل این طور شده فقط بگوییم یک 

مورد است که برگشت خورده است.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 پس افراد سپاهی دیگری هم هستند که پس از دوران مسئولیت سیاسی درخواست 

بازگشت به سپاه می کنند اما پذیرفته نمی شود؟
بله خیلی افراد هستند.

■■■
............................................................................................

1- بخشی از بند »ل« وصیت نامه امام: وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همان طور که از مقررات نظام، عدم 
دخول نظامی در احزاب و گروه ها و جبهه ها است به آن عمل نمایند؛ و قوای مسلح مطلقاً، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و 
بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازی های سیاسی دور نگهدارند. در این صورت می توانند 
قدرت نظامی خود را حفظ و از اختالفات درون گروهی مصون باشند و بر فرماندهان الزم است که افراد تحت فرمان خود 
را از ورود در احزاب منع نمایند. و چون انقالب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شورای دفاع و 
مجلس شورای اسالمی وظیفه شرعی و میهنی آنان است که اگر قوای مسلح، چه فرماندهان و طبقات باال و چه طبقات 
بعد، برخالف مصالح اسالم و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب واردشوند که - بی اشکال به تباهی کشیده 
می شوند - و یا در بازی های سیاسی واردشوند، از قدم اول با آن مخالفت کنند. بر رهبر و شورای رهبری است که با قاطعیت 

از این امر جلوگیری نماید تا کشور از آسیب در امان باشد.

آیا ورود نظامیان به فضای سیاست مطلوب است؟

برخی که به ورود نظامی ها به سیاست اشکال می گیرند 
پرونده خودشان مشکل دارد

 رزمندگان دوران دفاع مقدس سردار محمد اسماعیل کوثری را به عنوان کسی که در آن سال ها فرمانده لشگر 
27 محمد رسول اهلل )ص( بوده اند به خوبی می شناسند. وی از پاسدارانی است که پس از استعفا از مسئولیت، وارد 
فضای سیاسی شده و در انتخابات هشتم و نهم مجلس شورای اسامی به عنوان نماینده مردم تهران، ری، اسامشهر 
و شمیرانات راهی ساختمان بهارستان شد. با وی درباره ورود افراد نظامی، خاصه پاسداران انقاب اسامی به فضای 

سیاست گفت وگو کردیم.
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از ارتش شاهنشاهی تا ارتش انقالبی

براسـاس استراتژی گسـترده نظامی آمریکا در جهان، ارتش شاهنشاهی ایران پیش 
از انقـالب بـه عنـوان یک نیروی نیابتی واکنش سـریع از سـوی آمریـکا در منطقه 
غرب آسیا شناخته می شد تا اگر ارتش رقیب دیرینه بلوک لیبرال غربی یعنی ارتش 
اتحـاد جماهیـر شـوروی به منظـور عبـور از ایران و دسـت یابی به آب هـای خلیج 
فـارس و گسـترش و تحکیم حضـور نظامی خود در منطقه اقدام نمـود، این نیرو به 
نیابـت از ارتـش آمریـکا به عنوان نیروی واکنش سـریع وارد عمل شـده و سـد راه 

ارتش مهاجم شـوند تا نیروهـای آمریکایی خود را برای دفاع 
از منافعشـان در منطقه به این نقطه برسـانند. لذا ارتش ایران 
به عنوان ژاندارم و نماینده ارتش آمریکا در منطقه موسوم به 
خاورمیانه عمل می نمود. از آنجا که ارتش شاهنشـاهی شـعبه 
ای از نظام میلیتاریستی آمریکا در منطقه محسوب می شد لذا 
برنامـه ریزی ها و آموزش های سـطح کالن آن در زمینه های 
استراتژی، تاکتیک، تجهیزات و ... را خود به عهده گرفته بود. 
ارتش هواپیمایی ایران در قبل از پیروزی انقالب اسالمی که 
عمده خلبانان و تکنسـین های پـروازی آن دانش آموخته های 
ممتاز دانشـگاه های هوایی ایاالت متحده آمریکا بودند نقشی 
ویـژه و راهبـردی در سـاختار ارتش ایفا می کردنـد اما آمریکا 
هیـچ وقـت نفهمید که این ارتش آموزش دیده و دانشـگاهی 
شاید روزی علیه نظام فکری که بر اساس آن ساماندهی شده 

بـود وارد عمـل شـود! از این رو تـا قبل از پیروزی انقالب اسـالمی هنوز تعداد قابل 
توجهی از مستشاران نظامی آمریکایی در ایران حضور داشتند.

با شـدت گرفتن جوشـش انقالبی در سـال های نزدیک به پیروزی آن، همچنان که 
مردم در سطح شهرها به راهپیمایی و مبارزه با رژیم طاغوت اقدام می کردند بدنه ای 
متشکل از عناصر انقالبی ارتش با برقراری ارتباط با روحانیت، به مبارزه علیه رژیم 
حاکم در درون ارتش می پرداختند. مشخصًا و بی شک یکی از دالیل مهم و اصلی 
ایجـاد پیونـد میان ارتش با امـام و ملت در بعد از پیروزی انقالب اسـالمی می تواند 

همین تحرکات نرم انقالبی در درون سـاختار ارتش شاهنشـاهی توسـط بدنه حزب 
اللهی و انقالبی آن در قبل از پیروزی انقالب اسـالمی باشـد. از این رو می شـود به 
نقش و تحرکات افرادی چون همچون شهید علی صیاد شیرازی، شهید سید موسی 
نامجو، شـهید یوسـف کالهدوز، شهید حسن اقارب پرسـت، شهید جواد فکوری و... 
اشـاره کرد که پس از پیروزی انقالب اسـالمی در زمینه سـازی برای برقراری پیوند 
میان ارتش با امام و ملت و چرخش ارتش شاهنشاهی به سمت ارتش انقالبی نقش 

ویژه ایفا کردند.
از آنجـا کـه خاصیـت و نفس انقالب هـا از هر گرایش و نگرش و کیفیتی به سـوی 
دگرگونـی و تحـول پیش می رود لذا پس از پیروزی انقالب اسـالمی و شـروع روند 
اصالح در برخی ساختارها، عده ای در داخل کشور ساز انحالل 
ارتـش را کوک کرده و مدام بـه آن اصرار می ورزیدند. این در 
شـرایطی بود که تعدادی از ارتشیان سرسپرده شاهنشاهی که 
در ریختن خون مردم بی گناه انقالبی نقش داشتند و موفق به 
فرار از کشور نشده بودند توسط نیروهای انقالبی دستگیر و در 
دادگاه محاکمه و مجازات شدند. تعدادی دیگر از ارتشیان نیز 
بازخرید شدند. لذا از آنجا که ساختار ارتش خصوصًا در بخش 
فرماندهی و سـتاد دچار خالء نیرو شـده بود فرصت برای بروز 
و ظهور توانایی و اسـتعداد نیروهای به نسبت جوان و انقالبی 
در ارتـش که پا به پای انقالب پیـش آمده و دغدغه اعتقادی 
و انقالبـی خـود را اثبـات کـرده بودنـد فراهم شـد. همچنین 
سـاختار و اسـتعداد ارتش توسـط دولت موقت مهدی بازرگان 
دچار تغییراتی گردید. بر این اسـاس سیاست خدمت نیروهای 
نظامی در محل دلخواه در پیش گرفته شد که باعث شد نیروهای متخصص ارتشی 
که مدت ها در یگان ها و رسته های تخصصی خود مجرب شده بودند با دالیلی مثل 
خدمـت در شـهر خـود از آن یگان های تخصصـی به یگان های دیگر منتقل شـدند 
کـه غالبـًا فعالیت در آن یگان، در حوزه تخصصی آنهـا نبود. همچنین مدت خدمت 
وظیفه عمومی از دو سـال به یکسـال و مدت آموزش نظامی از چهار هفته به سـه 
هفته کاهش یافت. با در نظر گرفتن موارد اعدام و تصفیه و بازخرید برخی نیروهای 
ارتشـی و اجـرای سیاسـت خدمت نیروهـای نظامی در محل دلخـواه خود و کاهش 

آیا اختالفات بین ارتش و سپاه در سال های دفاع مقدس قابل مدیریت نبود؟

 وحدت اعتقادی، اختالف تاکتیکی

بـا در نظر گرفتن مـوارد اعدام 
و تصفیـه و بازخریـد برخی 
نیروهـای ارتشـی و اجـرای 
سیاسـت خدمت نیروهـای نظامی 
در محـل دلخواه خود و کاهش مدت 
خدمـت وظیفـه عمومـی، ارتـش با 
کاهش نیرو نسبت به قبل از پیروزی 
انقالب اسالمی و غیرتخصصی شدن 
رسـته ها و یگان ها روبرو می شد. آن 
هم در شرایطی که رژیم بعث عراق با 
تمام قوا خود را برای جنگی تمام عیار 

علیه انقالبی نوپا آماده می کرد

پوریا فرجی
عضو تحریریه 57
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مدت خدمت وظیفه عمومی، ارتش با کاهش نیرو نسبت به قبل از پیروزی انقالب 
اسالمی و غیر تخصصی شدن رسته ها و یگان ها روبرو می شد. آن هم در شرایطی 
کـه رژیـم بعث عراق بـا تمام قوا خود را بـرای جنگی تمام عیار علیـه انقالبی نوپا 
آماده می کرد. هم زمان با شـنیده شـدن زمزمه های انحالل ارتش از گوشـه و کنار، 
بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی قویًا تصمیم بر ماندگاری ارتش گرفت و این مسئله 
را بـه صراحـت عنـوان کرد. تا آنجا کـه طی پیامـی در 29 فروردین 1358 تذکری 

هوشمندانه را ایراد فرمودند:
محتـرم  ارتـش  می شـود.  اعـالم  ارتـش  روز  فروردیـن،   29 چهارشـنبه  »روز 
و  بپردازنـد  رژه  بـه  بـرگ  و  سـاز  بـا  بـزرگ،  شهرسـتان های  در  روز،  ایـن  در 
پشـتیبانی خـود را از جمهـوری اسـالمی و ملـت بـزرگ ایـران و حضـور خـود 
 را بـرای فـداکاری در راه اسـتقالل و حفـظ مرزهـای کشـور اعـالم نماینـد.«
 )صحیفه امام،ج 7( . این تصمیم هوشـمندانه و مدبرانه از سـوی امام در شـرایطی 
اتخاذ شد که حدود یک سال بعد صدام بعثی تهاجم همه جانبه علیه ایران انقالبی 

را آغاز کرد.

ارتش متحول شده و آزمونی دشوار

با شروع جنگ تحمیلی توسط ارتش بعث عراق در 31 شهریور ماه 1359، نیروهای 
نظامـی و غیـر نظامی و مردمی اعم از ارتش، ژاندارمری، سـپاه و بسـیج به سـوی 
میدان های نبرد رهسپار شدند. اما آنچه مهم تر جلوه می نمود این مسئله بود؛ ارتش 
کـه مـدال افتخار انقالبی بودن را با حمایـت و تائیدات حضرت امام خمینی )ره( بر 
گردن آویخته بود باید در میدان نبرد اثبات می کرد که یک ارتش برخواسته از موج 

و خـروش انقالبی اسـت. لذا به فاصله چند سـاعت از هجـوم هوایی عراق در ظهر 
روز 31 شهریور 1359، ارتش در یکم مهرماه 1359 عملیات کمان 99 را با حداکثر 
تـوان موجـود به اجـرا درآورد. در این عملیات تیزپروازان ارتش جمهوری اسـالمی 
ایـران بـا به پـرواز درآوردن 200 فروند هواپیمای بمب افکن و عبور 140 فروند آن 
از مرز جغرافیایی موفق شـدند تمامـی پایگاه های هوایی عراق به جز پایگاه هوایی 
الولیـد در مـرز اردن )که در عملیات موسـوم به 3 مورد انهـدام قرار گرفت( را مورد 
هدف قرار دهند. عراق احساس می کرد با ارتشی از هم گسیخته و نه چندان مأنوس 
با انقالب نوپای اسالمی ایران روبروست و با بمب باران پایگاه های هوایی ایران در 
سـاعات اولیه شـروع جنگ تحمیلی، نیروی هوایی ارتش کشـورمان را خالء سالح 
خواهد کرد. لذا در جریان عملیات کمان 99 بیش 55 درصد از توان خود را از دست 
داد. اجرای عملیات های کمان 99 و 3 که از بزرگ ترین عملیات های هوایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران برای مقابله با رژیم بعث عراق در سال های دفاع مقدس-و 
حتی در تاریخ عملیات های هوایی دنیا محسـوب می شـود-خیلی زود جهت گیری 
ارتش به سـوی امام و امت و انقالب را در بُعد عملی و نظامی، بیش از پیش برای 

همگان اثبات کرد و خط بطالنی شد بر اندیشه مشکوک انحالل ارتش!

ارتش و سپاه، ید واحده روزهای سخت

اما حضور ارتش در دفاع از انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران محدود 
به عملیات های آفندی و پدافندی هوایی نشد. از آنجا که بنی صدر با عنوان رئیس 
جمهور و فرمانده کل قوا قصد داشـت تا جنگ را شـخصًا و با تکیه صرف بر ارتش 

و روش نظامـی کالسـیک پیش 
ببرد، دفاع از کشـور را متمایل به 
ارتش می دانست و معتقد به ورود 
نیروهای سپاه و بسیج مردمی به 
جنگ نبود. بر این اساس و بر اثر 
لجاجت و پافشـاری بی جا روی 
نظـرات نظامی خود موجب شـد 
در آن مقطع حسـاس مقدار قابل 
توجـی از توانایـی و تجهیزات و 
مهمـات نظامی کشـور بـه هدر 
بـرود. او اساسـًا از ظرفیت هـای 
موجـود در پیونـد میـان ارتش و 
سـپاه که در صـورت قرار گرفتن 
در کنـار هم مانند دژی شـکننده 
علیـه دشـمن عمـل می کردنـد 
غافـل بـود. با عزل بنـی صدر از 

ریاسـت جمهوری و فرماندهی کل قوا در 31 خرداد 1360 و تنها به فاصله سـه ماه 
و چند روز تا شروع سلسله عملیات های مشترک ارتش و سپاه در آزاد سازی مناطق 
اشغالی کشور، ضرورت تغییر در استراتژی جنگی ایران احساس می شد. تا آنجا که 
شهید حسن باقری، نخبه استراتژیست و طراح عملیات های نظامی عنوان می کند: 
»باید به خود جرأت گفتن داد که این نوع جنگیدن به درد نمی خورد و الزم اسـت 
استراتژی جنگ عوض شود.« تغییراتی که در سال دوم جنگ منجر به ایجاد سبک 
تـازه ای در جنـگ شـد که عمدتًا مبتنی بر اصل غافلگیـری، تکیه بر اعمال منطق 
و مدیریت اقناعی توسـط فرماندهی، حضور پر شـور و پرتعداد نیروهای مردمی در 

جبهه ها، شبیخون و حمله به دشمن در شب و موارد دیگر بود.
 بـا عـزل بنـی صـدر و البته همـت خالصانه بدنه حـزب اللهی ارتش کـه از قبل از 

در روش کالسیک مرسوم است 
اگـر دو سـوم از تـوان نظامـی 
کاهش یافـت، نیرو باید جهت 
تجدیـد قـوا به طـور تاکتیکی عقب 
نشـینی نمـوده و پـس از تجدید قوا 
و بررسـی جوانـب، مجـدداً اقـدام به 
تک نماید. یا در مبحث بررسی طرح 
عملیات در روش کالسـیک، مرسـوم 
اسـت فرماندهان با اطالعات رسیده 
از سوی نیروهای شناسایی اطالعات 
و عملیـات بـه بررسـی راهکارهـا و 
چگونگـی اعمـال هجـوم و دفـاع در 
قرارگاه می پردازند و چندان ضروری 
نیست فرمانده شخصاً به شناسایی و 

عمق مواضع دشمن بپردازد
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پیـروزی انقـالب اسـالمی پـا به پای انقالب اسـالمی پیـش آمده بـود، زمینه برای 
برقراری و پیوند میان نیروهای ارتش و سـپاه در جبهه ها همچون ید واحده و ایجاد 
موجی تازه و نوید بخش برادری و دوسـتی در جبهه ها و نهایتًا نزول برکت پیروزی 
و بیرون راندن دشمن بعثی از بخش عظیمی از میهن اسالمی فراهم شد. در جریان 
سلسـله عملیات های آزاد سـازی مناطق اشغالی توسـط فرماندهی مشترک ارتش و 
سپاه، از قرارگاه فرماندهی تا خط مقدم عملیاتی، برادران ارتشی و سپاهی دوشادوش 
هم به بیرون راندن ارتش بعثی از کشور اسالمی مشغول شدند. همین اقدام مشترک 
موجب می شـد تا دو نیروی ارتشـی و سـپاهی با الگو گیری در حوزه های اعتقادی و 
انقالبـی و نظامـی و تخصصـی از یکدیگـر، نقش مکمل را برای هـم ایفا کنند. این 
مسـئله علـی رغم وجود اختـالف نظر در حوزه تاکتیک رزم، موجب وحدتی شـیرین 
میان ارتش و سـپاه گردید که خود اسـباب نزول برکاتی از جمله پیروزی های پیاپی 
رزمنـدگان اسـالم در بیرون راندن دشـمن بعثی از مناطق اشـغالی از مهرماه 1360 
تا خردادماه 1361 را فراهم نمود که قطعًا نقش بصیر و هوشـمندانه فرمانده نیروی 
زمینی ارتش علی صیاد شـیرازی و فرمانده سـپاه پاسـداران انقالب اسالمی محسن 

رضایی در این وحدت بارز و مشهود است.
اختالف غیر قابل انکار

روشن است که ارتش و سپاه در بُعد اعتقادی هم سو عمل می کردند اما در دوره هایی 
از سـال های دفـاع مقـدس با هم دچـار اختالفاتی نیز شـدند. اختالفاتی کـه عمدتًا 
در حـوزه تاکتیـک رزم اعـم از هجـوم و دفاع نمایان می شـد. ریشـه های اصلی این 
اختالفات را باید در نوع نگاه و نگرش نظامیان ارتشی و سپاهی به مقوله تاکتیک در 
جنگ جسـتجو کرد. در دوره ای از جنگ که اسـتراتژی غالب جنگی تعقیب و تنبیه 
متجاوز و شـروع عملیات های برون مرزی و حرکت به عمق خاک عراق اسـت، این 

اختالفات بیشتر نمایان می شود.
از آنجـا کـه نـوع نگرش و نگاه بـه جنگ از بعد تخصصی و تاکتیکی توسـط این دو 
بازوی سـپاه اسـالم با هم تفاوت داشـت لذا وجود اختالفات تاکتیکی در میان ارتش 
و سپاه کاماًل طبیعی بود. روش آموخته شده توسط ارتش، متکی بر روش کالسیک 
بـود کـه آن نیـز مؤلفه های خاص خود را داشـت. از جمله اینکه در روش کالسـیک 
مرسـوم اسـت اگر دو سـوم از توان نظامی کاهش یافت، نیرو باید جهت تجدید قوا 
بـه طـور تاکتیکی عقب نشـینی نموده و پس از تجدید قوا و بررسـی جوانب، مجدداً 
اقدام به تک نماید. یا در مبحث بررسـی طرح عملیات در روش کالسـیک، مرسـوم 
اسـت فرماندهان با اطالعات رسیده از سوی نیروهای شناسایی اطالعات و عملیات 
به بررسـی راهکارها و چگونگی اعمال هجوم و دفاع در قرارگاه می پردازند و چندان 
ضروری نیست فرمانده شخصًا به شناسایی و عمق مواضع دشمن بپردازد. در طرف 
مقابل با نگرش سـپاه، روش ها بیشـتر مبتنی بر سبک فرماندهی انقالبی بود که آن 
نیز مؤلفه های خاص خود را دارا بود. به عنوان مثال فرماندهی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در دوران دفاع مقدس ذکر می کند که اگر ما با فرماندهان سپاه قرار بر انجام 
عملیات داشـتیم، الزم بود تا من آن ها را کاماًل و با اسـتدالل های خود توجیه نمایم 
و آن ها از من می خواستند درباره جوانب گوناگون عملیات توضیح دهم. فرماندهان 
تحت امر سپاه براساس تکلیف انقالبی و شرعی که بر دوش خود احساس می کردند 
الزم می دانسـتند جوانب مسـیری را که می خواسـتند در آن قدم بگذارند را بسنجد و 
ایـن، کار فرمانده ارشـد را دوچندان سـخت می کـرد. البته در این سـبک مانند تمام 
اصول نظامی، اطاعت پذیری از فرماندهی و عدم سـرپیچی از دسـتور فرمانده نصب 
العین قرار می گرفت و اصرار فرماندهان برای توجیه عملیات به معنی سرپیچی آنان 

از دستورات نبود.
ایـن اختالفـات تاکتیکی بعضًا در طرح ریزی عملیات هـا رخ می نمود. مثاًل در جریان 
عملیات الی بیت المقدس زمانی که بر سر چگونگی هجوم بر دشمن بحث می شود 

سـردار محمد کوثری که از فرماندهان 
)ص(  اهلل  رسـول  محمـد   27 لشـگر 
چنیـن نقل می کنـد: »بـرادران ارتش 
معتقـد بودنـد کـه بایـد با طی حـدوداً 
110 کیلومتـر از اهـواز بـه خرمشـهر 
برسـیم اما بـرادران سـپاه معتقد بودند 
باید دشمن را در شب و براساس اصل 
غافلگیری که به فلسـفه روند پیروزی 
انقالب اسـالمی بر می گشـت دور زده 
و از منطقـه دارخویـن و بـا عبـور از 
عرض رودخانه کارون به سـمت غرب 
به پشـت دشـمن که به سـمت شمال 
پدافنـد کرده بـود برسـیم و از آنجا به 
سـمت مـرز بیـن المللـی و خرمشـهر 

حرکت کنیم. برادران ارتش می گفتند نمی شود از رودخانه عبور کرد و البته از ارتش 
هم کسانی بودند که با این تفکر دوم موافق بودند.« با وجود این اختالفات در نهایت 
در قرارگاه مشـترک ارتش و سـپاه در سـایه وحدت تصمیم بر آن گرفته شـد تا نظر 
تاکتیکی سـپاه اعمال شـود و سـپاه و ارتش در کنار هم از قرارگاه فرماندهی تا خط 
مقدم دوشادوش هم موفق به فتحی بزرگ شدند و آزادی خرمشهر و اراضی گسترده 
دیگری از ایران اسالمی را در جریان این عملیات برای امام و امت به ارمغان آوردند.

طمع دشمن از اختالفات سپاه و ارتش
بـا وجـود وحدت اعتقادی در میان ارتش و سـپاه و وجود اختالفات در حوزه تاکتیک 
رزم در میان آنها، نباید فراموش کرد که سـتون پنجم دشـمن شـرقی و غربی نیز با 
هـدف دامـن زدن به اختالفات، بـا ترفندهایی اقدام به گسـترش آن می نمود. آقای 
محسـن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران انقالب اسالمی نقل می کند: »یک روز 
صبح برادر صیاد به من گفت شب گذشته رادیو عراق گفته که ما با هم دعوا کردیم 
و صبح افسـری که خیلی ناراحت بود به اینجا آمد و گفت رادیو عراق گفته محسـن 
رضایی در گوش شما سیلی زده است. من به برادر صیاد گفتم شما به او چه گفتید؟ 
گفت من به آن افسر گفتم بگذار در همین خواب و خیال باشند، ما عملیات بعدی را 

که انجام دهیم این موجب غافلگیری بیشتر می شود.«
در نمونـه ای دیگـر؛ مدتـی قبـل از اجـرای عملیـات والفجر مقدماتـی در بهمن ماه 

1361، ناخـدا بهـرام افضلـی فرمانـده 
وقـت نیـروی دریایـی ارتش بـه جرم 
جاسوسـی برای اتحاد جماهیر شوروی 
بازداشـت شـد. ایـن موارد نشـانگر آن 
اسـت که دشمن با هدف دامن زدن به 
اختالفات و ایجاد شـکافی عمیق میان 
رزمندگان اسالم، قصد بهره برداری از 

این اختالفات را داشته است. 
هرچـه جنـگ ادامه پیـدا می کرد کار 
سـخت تـر و پیچیـده تر می شـد و از 
سوی دیگر سـپاه به لحاظ فرماندهی 

مجـرب تـر می گردید و سـازمان رزم آن بـه نحو مطلوب تری رو به گسـترش و 
شـکل گیری بیشـتر بود که از تقویت و کسـب تجربه روز افزون سـپاه در حوزه 
نظامـی و دفاعی حکایت داشـت. در چنین شـرایطی ضـرورت وجود یک وحدت 

محسـن رضایی فرمانده وقت 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
نقـل می کنـد: »یـک روز صبح 
برادر صیاد به من گفت شـب گذشته 
رادیـو عـراق گفته که ما بـا هم دعوا 
کردیـم و صبـح افسـری کـه خیلی 
ناراحت بود به اینجا آمد و گفت رادیو 
عراق گفته محسن رضایی در گوش 
شـما سـیلی زده اسـت. من به بـرادر 
صیاد گفتم شما به او چه گفتید؟ گفت 
من به آن افسـر گفتم بگذار در همین 
خـواب و خیـال باشـند، مـا عملیات 
بعدی را که انجـام دهیم این موجب 

غافلگیری بیشتر می شود«
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بـا ادامـه اختالفـات تاکتیکی 
میان ارتش و سـپاه، هاشمی 
رفسـنجانی فرمانـده عالـی 
قـرارگاه  فرمانـده  و  جنـگ 
قـرارگاه  کـه  )ص(  خاتم االنبیـاء 
از  متشـکل  عملیاتـی  و  مرکـزی 
نیروهـای ارتـش و سـپاه بـود، در 
راستای مدیریت اختالفات تاکتیکی 
ارتش و سـپاه تصمیم گرفت پس از 
ایـن ارتش و سـپاه به طور جداگانه 
اقـدام بـه اجـرای عملیـات نمایند. 
لـذا عمـاًل بعـد از عملیـات بـدر در 
اسـفندماه 1363 ارتش و سـپاه که 
تا آن وقت به طور مشترک اقدام به 
عملیـات می کردند هر یـک به طور 
جداگانه به اجرای عملیات بپردازند

همه جانبه تاکتیکی با هدف به حداقل رسـیدن اختالفات تاکتیکی رزمی میان 
ارتش و سـپاه و خروج از بن بسـت موجود در جنگ توسـط یک مدیریت واحد 

بیش از پیش احسـاس می شـد. لذا هاشـمی رفسنجانی 
کـه در فاصلـه کوتاهـی تـا اجـرای عملیـات خیبر-در 
بهمـن مـاه 1362-حکـم فرماندهی عالـی جنگ را به 
منظـور آوردن تـوان دولـت به پـای جنـگ و مدیریـت 
اختالفـات موجود بین ارتش و سـپاه از سـوی حضرت 
امـام خمینـی )ره( دریافـت کـرده بود، وارد عمل شـد. 
لیکـن فرماندهـی عالی جنـگ به علت نداشـتن تجربه 
کافـی، صرفًا به عنـوان هماهنگ کننده سـپاه و ارتش 
و تأمیـن کننـده نیازهای لجسـتیکی و پشـتیبانی جنگ 
و همچنیـن در اهـداف کالن و اسـتراتژی جنگ نقش 
داشـت و تدوین اسـتراتژی عملیاتی همچنان به دسـت 

بود. نظامی  فرماندهان 
در طـرح عملیـات خیبـر، ارتش و سـپاه هـر یک از دو 
محـور و بـا قـرارگاه مستقل-سـپاه در محـور هـور و 
بـا قـرارگاه نجـف و ارتـش در محـور زید و بـا قرارگاه 
کربال- و به منظور نفوذ در خاک عراق و سپس الحاق 

یگان هـای ارتش و سـپاه در منطقه پل نشـوه عراق واقع در غـرب نهر کتیبان 
وارد عمل شـدند، با این تفاوت که عملیات اصلی و تعیین کننده در هور انجام 

می گرفـت. بصـره بـه عنوان هـدف اصلـی عملیات اعالم شـد تا پـس از طی 
مراحل عملیات و سـپس بازسـازی و آمادگی یگان ها، در خیز بعدی به عنوان 
مرحله بعدی عملیات باشـد. سـپاه با وجود پیشـروی هایی که داشـت، در محور 
زمینـی منطقـه طالییـه که قرار بـود در مراحل بعدی عملیات بـه عنوان محور 
پشـتیبانی محسـوب شود دچار بن بست شـد و علی رغم اینکه در این عملیات 
بـه بخش هـای زیادی از اراضی جزایر نفتی مجنون دسـت پیدا کرد اما با عدم 
دسـت یابی کامل بـه اهداف عملیات روبرو شـد. همچنین ارتش در محور زید 
نتوانسـت پیشـروی چندانی داشـته باشـد. لذا در هر دو محور، عملیات با عدم 

الفتح روبرو شد.
با ادامه اختالفات تاکتیکی میان ارتش و سـپاه، هاشـمی رفسنجانی فرمانده عالی 
جنگ و فرمانده قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( که قرارگاه مرکزی 
و عملیاتی متشـکل از نیروهای ارتش و سـپاه بود، در راستای 
مدیریت اختالفات تاکتیکی ارتش و سـپاه تصمیم گرفت پس 
از این ارتش و سـپاه به طور جداگانـه اقدام به اجرای عملیات 
نمایند. لذا عماًل بعد از عملیات بدر در اسفندماه 1363 ارتش و 
سپاه که تا آن وقت به طور مشترک اقدام به عملیات می کردند 
هر یک به طور جداگانه به اجرای عملیات بپردازند. این نقد به 
عملکـرد فرمانده عالی جنگ وارد اسـت که با توجه به وظیفه 
هماهنگ کننده و مدیریتی ایشـان بر عملکرد ارتش و سـپاه، 
شایسـته بود تا به جای جداسـازی این دو ید واحده آن هم به 
این روش، مدل بهتری را در مدیریت اختالفات موجود به کار 
می بسـتند. زیرا در گذشـته ثابت شـده بود که سـپاه و ارتش-
علـی رغـم اختالفـات تاکتیکی که بـا هم داشـتند- همچون 
شمشـیر برانی در مقابل دشمنان اسالم ایستادگی می کردند و 
فرماندهی جنگ می توانستد با یک مدیریت سازنده و با هدف 
وحدت هرچه بیشـتر میان رزمندگان اسـالم ارتشی و سپاهی، 
رویـه ای را در پیـش بگیـرد که این دو بازوی رزم در پیکار با دشـمن به حداقل از 
اختالفـات برسـند و در کنـار هم با مدیریت و کنترل صحیح و حسـاب شـده قرار 
بگیرند. مسئله ای که در گذشته خصوصًا در سلسله عملیات های آزادسازی مناطق 
اشـغالی اثربخشـی خود را اثبات کرده بود. به نظر می رسید از فرمانده عالی جنگ، 
یک مدیریت هماهنگ کننده و وحدت آفرین در میان نیروهای مسـلح ارتشـی و 
سـپاهی با توجه به نفس مسـئولیت ایشـان توقع چندانی نبود و بهتر بود به جای 
پـاک کـردن صورت مسـئله و جدا نمودن کامل ارتش و سـپاه در حوزه اجرای 
عملیـات، راهـکاری می یافتنـد که ارتش و سـپاه در حوزه تاکتیکـی به حداقل 
اختالفـات برسـند و ایـن یـد واحده با قـوت در کنار هـم ادامه مسـیر دهند.به 
هرحـال پـس از اتخاذ این تصمیم از سـوی فرمانده عالی جنگ، ارتش بیشـتر 
در حـوزه پشـتیبانی هوایـی اعـم از رزمـی و لجسـتیکی و نیز توپخانه با سـپاه 
همـکاری داشـت که نمونه روشـن و مؤثر آن در اجرای عملیـات والفجر 8 در 
بهمـن ماه 1364 بارز اسـت که نقش نیروی هوایـی و هوانیروز ارتش در ابعاد 
رزمـی و پشـتیبانی در ایـن عملیـات پیروز که موجب خروج ایران از بن بسـت 
چند سـاله جنگ و کسـب برتری توسط رزمندگان اسـالم گردید، بسیار روشن 
اسـت. همچنین یگان های ارتش وظیفه دفاع و پدافند از مناطق تصرف شـده 

توسـط سـپاه در عملیات های مختلف را بر عهده داشتند.

پیوند وحدت آفرین در پایان جنگ

پس از پذیرش قطعنامه 598 توسط جمهوری اسالمی ایران، عراق که خود را 
در جنگ هشـت سـاله بدون کسب هیچ دسـتاوردی می دید، علی رغم موافقت 
با پذیرش آتش بس، با پیمان شـکنی آشـکار و درنوردیدن سراسـری مرزهای 
کشـور اسـالمی ایران، مجدداً به عمـق خاک ایران نفوذ کرد. بـا صدور پیامی 
از سـوی امام خمینی )ره( مبنی بر بیرون راندن دشـمن بعثی، نیروهای مسـلح 
اعم از ارتشـی و سـپاهی و بسـیجی با وحدتی پرشـور، همه جانبه و کم نظیر به 
سـوی دشـمن هجـوم بردنـد و در اقدامـی تاریخی و عبرت آموز برای دشـمن 
بعثـی و دنیـای اسـکتبار، عملیـات »سرنوشـت« را رقـم زدنـد و دشـمن را از 
مرزهای جغرافیایی میهن اسـالمی عقب راندند تا بار دیگر شـهد شیرین برکت 
برآمده از وحدت، در روزهایی که کام امام امت با جام زهر تلخ شده بود عیان 

شـود و اثبات گردد که همیشـه وحدت رمز پیروزی است.
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حضرت امام خمینی )ره(

1- در حکم انتخاب نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی(: حجت االسالم آقای فاکرـ ایّده الّل تعالی ـ برای رسیدگی به وضع 
سپاه پاسداران منصوب شدند... امید است با یاری و صمیمیت جناب حجت االسالم آقای فاکر و جناب حجت االسالم آقای محالتی و جناب 
آقای وزیر محترم سپاه و جناب آقای محسن رضایی که مورد عالقه و تأیید اینجانب است، هر چه بهتر به وضع سپاه رسیدگی نمایید...الزم به 
تذکر است که تبعیت از جناب آقای محسن رضایی، فرمانده کل سپاه و از فرماندهان دیگر به حسب سلسله مراتب و مقررات سپاه در جمهوری 

اسالمی ایران یک وظیفه شرعی الهی است که تخلف از آن عالوه بر تعقیب قانونی مسئولیت شرعی دارد.
2-  )در نامه موافقت پذیرش قطعنامه(: با توجه به نامه تکان دهنده فرمانده سپاه پاسداران )آقای محسن رضایی( که یکی از ده ها گزارش نظامی 
سیاسی است که بعد از شکست های اخیر به اینجانب رسیده و به اعتراف جانشینی فرمانده کل نیروهای مسلح، فرمانده سپاه یکی از معدود 
فرماندهانی است که در صورت تهیه مایحتاج جنگ معتقد به ادامه جنگ می باشد و با توجه به استفاده گسترده دشمن از سالح های شیمیایی و 

نبود وسایل خنثی کننده آن، اینجانب با آتش بس موافقت می نمایم.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی )قائم مقام فرماندهی کل قوا و فرمانده جنگ(
جنگ به جایی رسیده بود که دیگر مصلحت نبود ادامه پیدا کند. آقای محسن رضایی می گفت که ما می جنگیم، ولی باید امکانات ما را تهیه 
کنید. ما هم گفتیم: امکانات مورد نیازتان را بنویسید تا اگر توانستیم، تهیه کنیم. ایشان هم یک لیست خیلی بزرگ از تجهیزات جنگی شامل ۳۰۰ 
فروند هواپیما و هلی کوپتر، ۳۰۰ قبضه توپ، تعدادی کشتی جنگی و تجهیزات دیگر درخواست داده بود. ضمن این که می گفت: آمریکایی ها 
هم باید از خلیج فارس خارج شوند. با این شرایط ما تا پنج سال دیگر موقعیت را حفظ می کنیم و بعد از پنج سال، اولین عملیات موفق را انجام 

می دهیم. این تجهیزات را نه کسی به ما می فروخت و نه ما پول خرید آن را داشتیم.

دکترجوادمنصوری ) عضوشورای فرماندهی سپاه و اولین فرمانده سپاه پاسداران(
نکته مثبت آقای محسن رضایی جدی بودن و منضبط بودنشان در کار و به کار گرفتن نیروها و تشکیالتی کار کردن بود و این خیلی مهم بود؛ بنابراین 
بنی صدر هم نظرش نسبت به ایشان منفی بود. علت آن هم این بود که می دانست ایشان آدم کارآمدی است و بنی صدر نمی خواست که سپاه کارآمد 
باشد و او به دنبال انحالل سپاه در بلندمدت بود. خصلت های مثبت آقای رضایی خیلی زیاد است ولی یک مقداری نسبت به خودش و توانایی هایش 
بیش از اندازه بها می دهد. اگر ایشان وارد فاز انتخاباتی نمی شد خیلی بهتر بود و خیلی بیشتر می توانست مؤثر باشد و می توانست تمام جوانان این مملکت 
را هدایت کند، یعنی قهرمان واقعی می شد. ایشان مدیریت قوی دارد منتهی بینش اجتماعی و آینده نگری اش یک مقدار ضعیف بود. به نظر من اگر 
ایشان واقع بینی و آینده نگری داشت قطعاً خیلی موفق تر بود. اشکالشان این بود که به خودشان بیش از آنچه که هست بها می دادند. این اشکال مربوط به 
فرماندهی اش نمی شود بلکه مربوط به تحلیلش از خودش و نیروهایش بود. ایشان در این چند سال تالش کرد تا حزب درست کند، نشد. تالش کرد 

روزنامه راه بیندازد، نشد. سی سال گذشته است و شرایط به کلی عوض شده است و آقای رضایی هم آقای رضایی دهه 6۰ نیست.

سردار سرلشگر پاسدار غالمعلی رشید )جانشین ستاد کل نیروهای مسلح(
در آینده در نیروهای مسلح کارها و اقدامات آقامحسن رضایی به عنوان یک سبک و مکتب دفاعی خواهد ماند و فرماندهان آینده با غرور 

باید کارها را محسن وار انجام دهند.

درباره آقامحسن 
چه گفته اند؟
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امیر دریابان علی شمخانی )قائم مقام محسن رضایی در فرماندهی سپاه(
امسال و با گذشت سی وسه سال از فتح الفتوحی که سربازان خدا در آزادی خرمشهر رقم زدند، نسل حماسه ساز و پیشتاز این رخداد تاریخی، 
شاهد طلوعی دیگر از امید، شادابی، استقامت و عزم انقالبی در قامت پرافتخارترین سردار سبزپوش عرصه جهاد و مقاومت یعنی محسن رضایی 
بود. هم نسلی های ما نام او را همچون »خرمشهر« به خوبی می شناسند و فتح تاریخ سازی را که ناشی از تفکر خالقانه او بود هرگز از یاد نمی برند. 
برای من که نزدیک به چهل سال افتخار دوستی و همرزمی با »آقا محسن« را داشته ام، دیدن دوباره قامت او در لباس سبز پاسداری که جزئی 

جداناشدنی از وجود این سردار پرافتخار ایران اسالمی است، حالوتی به شیرینی ایام فتح و پیروزی داشت.

حمید داوود آبادی )رزمنده، نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس(
دکتر عبدالعلی زاده وزیر سابق مسکن و شهرسازی: »زمانی از آقا مهدی باکری پرسیدم که بعد از امام چه کسی می تواند انقالب را ادامه دهد؟ ایشان 

با وجود اینکه آقای منتظری قائم مقام رهبری بودند، فرمودند: آقا محسن«
خدا نگذرد از آن که بنای »خاطره سازی غیرموثق و بدون شاهد« را گذاشت )من بودم و امام بود و سیداحمد( که امروز هرکس بنا بر منافع جناح و 

نوچگی اش این گونه خاطره سازی کند. 
آقا محسن! سردار دیروزها و دکتر امروز! حتماً این روایت را شنیده ای که: »به روی چاپلوسان خاک بپاشید.« باور کن هیچکدام از دوروبری هایت، 
دلشان برای خودت نمی سوزد. چرا که باختت در هر دوره انتخابات ثابت کرده »کاندیداتوری ساالته، اگر برای تو آب ندارد، مطمئناً برای آنان نان 
که هیچ، نانوایی های عظیمی به دنبال دارد!« باور کن همینان گذشته پرافتخار و آینده نامعلومت را بر باد خواهند داد. حاال به روی چاپلوسان خاک 

می پاشی یا سکه؟!

سردار سرلشکر پاسدار یحیی رحیم صفوی )مشاور عالی و دستیار نظامی فرماندهی کل قوا(
بنده قائم مقام آقای رضایی بودم و در دوران جنگ نیز چون آقای شمخانی بیشتر در تهران مستقر بود و سپاه را اداره می کرد از زمانی که آقای رضایی وارد 
جنگ شدند اواخر مهرماه سال 6۰ عمدتاً بنده قائم مقام ایشان بودم و کارهای جنگ را به عنوان قائم مقام فرمانده کل سپاه انجام می دادم... قبل از استعفای 
آقای رضایی با دویست نفر از فرماندهان لشکرها و تیپ های سپاه در سال 1۳76 خدمت حضرت آقا رفتیم و ایشان در آن زمان دست به شانه آقای 
رضایی گذاشتند و فرمودند هم اکنون هم اگر بخواهم برای سپاه فرمانده انتخاب کنم آقای رضایی را برمی گزینم؛ بعد از این ماجرا ظاهراً آقای رضایی 
بازهم نامه نوشتند و یا حضوراً خدمت مقام معظم رهبری رفتند و اصرار داشتند که با درخواست استعفای ایشان موافقت شود در حقیقت آقای رضایی 
خودشان را از مسئولیت سپاه کنار کشیدند حاال دالیلی برای خود حتماً داشته اند که باید از خود ایشان سؤال شود. ولی باید گفت که حضرت آقا مایل 
بودند که ایشان به فرماندهی سپاه ادامه دهند و آقای رضایی بنا به تفکرات خودشان به این نتیجه رسیدند که از فرماندهی استعفا دهند هرچند که بنده نیز 

مخالف استعفای ایشان بودم و ایشان از مدتی قبل به فکر کاندیداتوری ریاست جمهوری افتاده بودند. 

امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی )فرمانده نیروی زمینی ارتش  در دفاع مقدس(
در عملیات الی بیت المقدس خداوند یک امداد عظیم نصیب من و سردار رضایی کرد. در سراسر مدتی که در جبهه بودم امدادی باالتر از آن احساس 
نکردم. در این امداد به یک طرح مشترک رسیدیم. وقتی که با هم در میان گذاشتیم. بین ما یک ذّره بحث هم در نگرفت که نقطه نظر مختلفی داشته 

باشیم. اصالً یک فکر و یک طرح واحد داشتیم. به برکت سعی و اخالص رزمندگان، یاری خداوند هم نصیبمان شده بود.

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(
شـما حقاً در این مدت همه اسـتعدادهای خود را بکار انداختید تا سـازمانی را که عظمت و کارایی و فداکاری و نشـاط انقالبی آن، چشـم 
تحلیل گران جهان را هم به خود متوجه ساخته است، از مجموعه ای از جوانان ایثارگر و عاشق اسالم و انقالب و امام پدید آورید و به رشد و 
بالندگی برسانید و در این فرایند پرتالش و سرشار از مجاهدت، گروهی از همکاران کاردان و الیق و مجرب با شما همکاری کردند که بعضی 
به مقام رفیع شهادت نائل گشته و بسیاری هم اکنون در مسئولیت های بزرگ سپاه و دیگر دستگاه های کشور به خدمت مشغولند و تشکر از 
شما و همه آنان وظیفه اینجانب است. شما بحمدالل در این مدت با مجاهدت های خود در عرصه های دفاع مقدس بارها موفق شدید که قلب 

امام راحل و دل امت مسلمان را شاد کنید.

درباره آقامحسن 
چه گفته اند؟
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کتاب »جنگ به روایت فرمانده«
این اثر حاوی خاطرات و سخنان تحلیلی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 

دوران دفاع مقدس اسـت، در حقیقت در برگیرنده و ترکیبی از روش های فرمانده 

محور، مکتب محور، رویکرد محور و موضوع محور اسـت. جنگ به روایت فرمانده 

مجموعـه درس گفتارهـای دکتر محسـن رضایـی فرمانده سـپاه پاسـداران انقالب 

اسـالمی در دوران جنـگ در دوره هـای آموزشـی روایـت دفاع مقدس در سـازمان 

بسیج دانشجویی ۱۳8۳ و ۱۳86 و نیز دوره آموزشی مدرسان درس آشنایی با دفاع 

مقدس در دانشگاه ها که در سال ۱۳87 با تالش سردار شهید حاج احمد سوداگر توسط 

پژوهشگاه علوم و معارف اسالمی دایر شد که در قالب ده فصل تنظیم شده است و 

آخرین فصل آن شامل مقاله »توسعه تجربی در جنگ« دکتر محسن رضایی است.

کتاب  »فدرالیسم اقتصادی«
کتـاب فدرالیسـم اقتصادی نوشـته دکتر محسـن رضایی، شـامل پانـزده فصل 

می باشـد. دکتر محسـن رضایی در مقدمه این اثر چنین آورده است: به عنوان 

عضوی از ملت بزرگ و تاریخ سـاز ایران اسـالمی در راسـتای چنین آرمان های 

بلندی ایده ها و تجربیاتی داشـته ام. هم اینک حاصل تجربیات مبارزات سیاسـی، 

فرماندهـی دوران دفـاع مقـدس، مدیریـت و هدایت مباحث کارشناسـی در 

راسـتای تحقق فرامین رهبری معظم انقالب در تدوین سیاسـت های کلی نظام 

جمهوری اسـالمی و تدوین سـند چشـم انداز کشـور در افق ۱404 و همچنین 

مطالعه، باریک اندیشـی و تعمقی که در بحران های اقتصادی و مسـائل دسـت و 

پاگیر کشـور در طول تاریخ قبل از انقالب اسـالمی و به خصوص دوره سی ساله 

بعد از پیروزی و تأسیس نظام جمهوری اسالمی داشته ام، همه را پشتوانه طرحی 

قـرار داده ام کـه ایـده آن در اثـر حاضر به عنـوان »برنامه ای برای پیشـرفت 

اقتصادی کشور بر محور فدرالیسم اقتصادی« تقدیم خوانندگان عزیز می شود. 

هدف کلی این بوده که با بررسی تاریخ فدرالیسم در ایران و معرفی فدرالیسم 

اقتصـادی بـه عنوان سـاختار مناسـب برای رشـد جهـش گونـه در برنامه های 

پیشـرفت کشـور، راهبردهای تحقق این ایده و امتیازات و فرصت های مندرج 

در آن در عرصه های مختلف به خصوص عرصه پیشرفت اقتصادی ارائه شود.

معرفی دو کتاب به قلم دکتر محسن رضایی

جنگ، توسعه و فدرالیسم



شماره هشتم- خردادماه 94
ت

 هف
اه و

نج
ی پ

یین
ـ تب

لی 
حلی

ه ت
شری

ن

59

لطفا به این پرونده از 1 تا 5 با ذکر عنوان پرونده نمره بدهید.
30009900090598
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.........................................................................................................
چه شد که برنامه پایش به وجود آمد؟ رسالت پایش چیست؟

برنامه پایش در سال حمایت از تولید ملی پیرو نامگذاری سال توسط مقام 
معظم رهبری راه اندازی شـد. ما از همان اول دقیقا می دانسـتیم که می 
خواهیم چکار کنیم و از همان اول هم قرار بود به همین نقطه ای که االن 
هستیم برسیم. البته آمال و آرزوهای ما بزرگتر از این چیزی است که االن 
داریم، ولی با توجه به وجود محدودیت های مختلف فعال در همین نقطه 
قرار داریم. کلمه »پایش« به این دلیل انتخاب شد تا دیده بان رسانه ملی 
در محیط کسب و کار ایران باشد. هدفی که برنامه مدنظر داشت این بود 
که کیفیت شاخص ها و مولفه های محیط کسب و کار در ایران را در نظر 
داشته باشد و آنها را بررسی کند و اگر جایی نیاز به اصالح هست، تذکر دهد. 
منظور از شاخص های کسب و کار موارد متعددی هستند؛ برای مثال چند 
نمونه را عرض می کنم؛ یکی محیط حقوقی کسب و کار است که در آن 
به مسائل حقوقی افراد و کارکنان پرداخته می شود و در آن بحث حقوق 
مالی، شکایات و غیره مطرح هستند. مورد دیگر اینکه کسی که می خواهد 
کسب و کاری راه بیندازد، باید بداند که نظام مالی و بورسی چگونه می تواند 
به او کمک کند یا مثال کسی که می خواهد کارخانه صنعتی ایجاد کند باید 
بداند که وزارت صنایع و وزارت نیرو در راستای صنعتی بودن، و مخابرات 
و وزارت ارتباطات در زمینه زیرساخت های ارتباطی چگونه می توانند او را 
حمایت کنند و این کارها برای او به چه میزان هزینه بردار است. متأسفانه 
نمره کسب و کار در کشور ما نمره بدی است. ما در بین 180 کشور جهان، 
رتبه 152 را داشتیم و این فاجعه آمیز بود؛ معنایش این است که برای کسی 
که می خواهد کسب و کاری ایجاد کند، 151 جای بهتر دیگر وجود دارد. 
این رتبه االن به 132 رسیده است ولی هنوز هم قابل قبول نیست. البته نمی 
گوییم همه اش کار ما بوده است؛ به هرحال مجموعه شرایط کشور در این 
بهبود رتبه نقش داشته اند. ولی به هرحال برنامه ها و اطالع رسانی ها و 
پیگیری های ما هم بی تاثیر نبوده است. پایش در واقع رصد محیط کسب و 
کار ایران است و می خواهد مشکالت کسانی را که قصد فعالیت کارآفرینی 

دارند، بهبود و حل کند. 
...................................................................................................

 نگاه دولت و مسئوالن به این برنامه چیست؟ 
»آینه چون عیب تو بنمود راست، خود شکن آیینه شکستن خطاست«؛ 
 متاسفانه تحمل مسئوالن اجرایی بسیار پایین است و بیشتر دوست دارند

 به به و چه چه بشنوند. ما چون دغدغه داریم هیچگاه نتوانسته ایم این 
رویکرد را بپذیریم. گاهی برنامه ای با هدف درآمد اجرا می شود، گاهی با 
هدف آنتن پر کردن، گاهی برای آمار دادن که فالن کار را کردیم و فالن 
کار انجام شده، گاهی برای تعریف کردن از مسئوالن و غیره. ولی من و 
جناب سیاح در برنامه پایش مطلقا چنین رویکردی نداشته ایم و نخواهیم 
داشت. ما با تک تک سلول هایمان دغدغه محیط کسب و کار را داریم. 
توقعات ما از این برنامه بسیار باالست. فقط به حمایت هایی نیاز داریم که 
به ما اجازه دهند به موضوعات مهم بپردازیم. حمایت های مالی زیاد مهم 
نیست ولی اینکه ما بتوانیم حرفی را که باید، بزنیم، همیشه از قسمت های 
سخت ماجرا بوده است. ما درنظر داریم که از 100 واحد، بتوانیم 80 واحد 
رضایت مردم را تامین کنیم و این توان را هم داریم. ببینید؛ گاهی شرایط به 
گونه ای است که واقعا نمی شود بیشتر از 20 واحد رضایت مردم را تامین 
کرد، ولی برنامه پایش با داشتن محتوا و قدرت و مواد فکری و اطالعات 
محتوایی، به راحتی می تواند به میزان 80 واحد از 100 واحد، مخاطبان خود 
را راضی کند. متاسفانه به خاطر محدودیت هایی که برای ما درنظر می 
گیرند و هیچ دلیلی هم ندارد، نمی توانیم 80 را به دست آوریم و گاهی این 
عدد به 20 می رسد. اگر کسی دغدغه نداشته باشد می تواند با این شرایط 
کار کند ولی کسانی که دغدغه دارند واقعا در این فضا سرخورده می شوند. 
.........................................................................................................

 به نظر می رسد برنامه پایش یک برنامه خودجوش باشد و از 
آن دسته برنامه هایی نیست که بودجه های آنچنانی در آنها سرازیر 

است. این موضوع حتی از سایت ساده برنامه هم پیداست. 
هدف ما همیشه کار کردن بوده و هست. ما در برنامه پایش هیچگاه به 
دنبال کسـب و کار شخصی نبوده ایم. برنامه پایش مدیون زحمت های 
جناب آقای امیر سـیاح اسـت و ایشـان را می توان مغز متفکر این برنامه 
دانست. ایشان هر هفته برنامه پایش را به لحاظ محتوا و مهمانان طراحی 
می کنند و در جهت گیری برنامه پایش سهم عمده را دارند. در واقع من 
برنامه پایش را مدیون تفکر شـخصی جناب آقای سـیاح می دانم. البته 
مدیران وقت هم کمک و حمایت کرده اند ولی همت شخصی ایشان واقعا 
تاثیرگذار بوده اسـت. همچنین آقای فرجی که در راه اندازی پایش سهم 

بسزایی داشته اند نیز قابل تقدیر است. 
.................................................................................................

 به نظر شـما دولت فعلی نقدپذیری بیشـتری دارد یا دولت 

متأسـفانه نمـره کسـب 
و کار در کشـور مـا نمـره 
بـدی اسـت. مـا در بیـن 
180 کشـور جهان، رتبـه 152 
را داشتیم و این فاجعه آمیز بود؛ 
معنایش این است که برای کسی 
که مـی خواهد کسـب و کاری 
ایجاد کند، 151 جای بهتر دیگر 
وجود دارد. این رتبه االن به 132 
رسیده است ولی هنوز هم قابل 

قبول   نیست

خداحافظ پایش!
گفت و گو با مرتضی حیدری؛ مجری تنها برنامه حامی کارآفرینی

کمتر کسی است که نام برنامه پایش را نشنیده باشد و یا حداقل یکی از برنامه های گفتگوی خبری را 
که هرشب از شبکه دو سیما پخش می شود، ندیده باشد. برنامه ای که اولین بار توسط او و به مدت 
هفت سـال متوالی هر شـب اجرا شد و سـابقه مجری گری اش را به باالی 2500 برنامه رساند. با این 
فیزیوتراپ 47 ساله که بیشتر به عنوان مجری در میان مردم شناخته شده است، از برنامه پایش که حال و هوای 
کارآفرینی و کسـب و کار را در میان مردم زنده می کند و اهداف و مشـکاتی که بر سر راه آن وجود دارد، به 

گفتگو نشستیم. 



شماره هشتم- خردادماه 94
ت

 هف
اه و

نج
ی پ

یین
ـ تب

لی 
حلی

ه ت
شری

ن

61
مسـئوالن اجرایی در سـطوح مختلف 
حاکمیت عالقه مند نیستند در معرض 
سواالت جدی قرار بگیرند و نقد شوند؛ 
این یک ضعف بزرگ است. آنها عمدتا دوست 
دارند گزارش کار دهند و این حال مردم را خراب 
می کند. آنها باید بدانند که اگر اقدامات خوبی 
انجام می شود، اتفاق خاصی نیفتاده است، چون 
آن اقدامات می بایست انجام شود و کار آنها این 
است. ولی اگر جایی مشکلی به وجود می آید، آن 

مشکل باید مطرح شود

گذشته؟
من نمی خواهم مقایسه کنم. ولی به طور کلی مسئوالن اجرایی 
خیلی عالقه مند نیسـتند تا رفتارشـان مورد نقد قرار گیرد و یا 
کارهایشان زیر ذره بین برود. همیشه انتظارات غیر معقولی دارند 
و کم تحملند. آنها دوست دارند بیشتر برایشان برنامه تبلیغاتی 

گذاشته شود و از آنها و کارهایشان تعریف شود. 
.............................................................................

 تا به حال شده که مسئوالن دولتی از شما بخواهند 
تا درباره موضوعاتی که آنها دوست دارند صحبت کنید؟

زیاد پیش آمده که از ما بخواهند به موضوعاتی که آنها دوست 
دارند، بپردازیم ولی آقای سیاح تا آنجا که توانسته اند، مقاومت 

کرده اند تا رویکرد برنامه به این سمت ها نرود. 
.............................................................................

 به طور مشـخص موضوعی بوده که دولت دورش 
خط قرمز بکشد و اجازه ندهد تا درباره آن برنامه اجرا کنید؟

بلـه. بـه عنـوان مثال در حوزه سـالمت بـرای اجـرای برنامه با 
محدودیت هایی از طرف دولت و مسئوالن دولتی رو به رو بوده ایم. 

.............................................................................
 پایش به دلیل ارتباطی که از طریق نظرسنجی با 
مردم دارد و پژوهش های علمی که انجام می دهد، حجم 
انبوهـی از اطالعات را در زمینه کسـب و کار جمع آوری 
کرده اسـت. آیا اتفاق افتاده که مسـئوالن به سراغ این 
برنامه بیایند و بخواهند از این اطالعات در تصمیماتشان 

در تصمیماتشان استفاده کنند؟
خیر، مگر اینکه خودشان از طریق پخش برنامه در تلویزیون 
متوجه شده باشند وگرنه به این صورت که مستقیم به سراغ ما 

بیایند، اتفاق نیفتاده است. 
.............................................................................

 سوای از دولت، آیا تا به حال نهادها و موسساتی که 
داعیه انقالب اسالمی دارند از برنامه حمایتی کرده اند؟

خیر
.............................................................................

 اخباری شنیده شده مبنی بر اینکه قرار است شما دیگر 
در برنامه پایش حضور نداشته باشید. این اخبار صحت دارد؟ 

بله. صحبت هایی بوده و تصمیم بر آن است که من دیگر در 
برنامه حضور نداشته باشم. قرار است که مجری جدیدی جای 

من حضور داشته باشد. دلیلش را هم نمی دانم چیست. 
.............................................................................

 بهترین و بدترین برنامه های پایش از نظر شما 
کدام برنامه ها بوده است؟

آن برنامه هایی بوده که نه من و نه آقای سیاح راضی نبوده ایم 
اجرا شوند ولی به خاطر محدودیت ها مجبور بوده ایم آنها را اجرا 
کنیم. بهترین برنامه ها هم آنهایی بوده اند که موضوعشان مورد 

عالقه ام بوده است. اگر اجازه دهید اسم نیاورم.

.............................................................................
 تا االن پایش حدود 140 برنامه اجرا کرده است. 
فکر نمی کنید ممکن است بعد از مدتی برنامه به تکرار 

بیفتد و به نوعی روزمرگی دچار شود؟
قطعا همیشه به این نکته دقت خواهیم داشت که برنامه به 
تکرار نیفتد و همواره حرف جدیدی برای گفتن داشـته باشـد. 
ولی این امر به حمایت و پشـتیبانی از رویکردهای برنامه نیاز 
دارد. حمایت که می گویم، مطلقا منظورم حمایت مالی نیست. 
منظورم حمایت از رویکردها و نقشه راه است. اگر این اتفاق بیفتد 

مطمئنا به این برنامه کمک بزرگی خواهد بود. 
.............................................................................

 پایش برای اینکه تعامل دوسویه و بازخورد مردمی 
را بسنجد چه می کند؟ 

پایش از اسـاس بر پایه انعکاس نظرات و دغدغه های مردم 
شکل گرفته است. در حال حاضر هم حتی فراخوانی را زده ایم 
تا از کسانی که توانایی تولید فیلم های مرتبط با این موضوع را 
دارند، استفاده کنیم و به نوعی مردم را با روش هنرمندانه به سمت 

پربار کردن اقتصاد ایرانی و بهبود آن ببریم. 
.............................................................................
 درحال حاضرچه انتظاراتی از مسئوالن دارید؟

همـان طور کـه گفتم در کل، مسـئوالن اجرایی در سـطوح 
مختلف حاکمیت عالقه مند نیستند در معرض سواالت جدی 
قرار بگیرند و نقد شوند؛ این یک ضعف بزرگ است. آنها عمدتا 
دوسـت دارنـد گزارش کار دهند و این حال مـردم را خراب می 
کند. آنها باید بدانند که اگر اقدامات خوبی انجام می شود، اتفاق 
خاصی نیفتاده است، چون آن اقدامات می بایست انجام شود و 
کار آنها این است. ولی اگر جایی مشکلی به وجود می آید، آن 
مشکل باید مطرح شود. به عنوان مثال در نظر بگیرید که روزانه 
مثال 100 پرواز از فرودگاه مهرآباد انجام شود؛ قرار نیست که هر 
روز مدیران فرودگاه بیایند و بگویند که ما 100 پرواز انجام دادیم. 
چون اصال کار آنها این است. ولی اگر پروازی به مشکل خورد یا 
اتفاقی افتاد، باید اطالع رسانی کنیم تا بررسی و نقد شود و آنها 
پاسخگو باشند. وظیفه رسانه پروپاگاندا و تبلیغات یا شوآف نیست. 
وظیفه رسانه طرح مسائل و مشکالت موجود و کمک کردن به 
حل و فصل آنهاست. متاسفانه مسئوالن فکر می کنند که اگر 
درباره مشکلی حرف زدیم، هدفمان زیر سوال بردن آنهاست؛ این 
اشتباه است. اگر ما درباره بیمارستانی حرف بزنیم که مثال یک نفر 
در روند معالجه با مشکالتی روبه رو بوده، معنایش این نیست که 
می خواهیم همه خدمات جامعه سالمت و پزشکی را زیر سوال 
ببریم. بعضی می گویند کارهای زیاد خوبی هم اتفاق افتاده است، 
چرا به این موارد می پردازید. در جواب آنها باید گفت که اتفاقا 
آن کارهای خوب، باید انجام می شـده و ما اگر داریم این یک 
مشکل را بررسی می کنیم، هدفمان این است تا با تمرکز روی 
آن، کمک کنیم که مسئول مربوطه در جریان قرار بگیرد و دیگر 
همان یک مورد هم اتفاق نیفتد. در واقع ما با این کار می خواهیم 
به آن مسئول کمک کنیم نه اینکه بخواهیم او را زیر سوال ببریم.

■■■
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................................................................................................................................
 چه شد که به فکر راه اندازی یک کسب و کار افتادید؟ 

مدت ها بود که با دوستان صحبت می کردیم که خودمان کاری را شروع کنیم که هم بتوانیم 
درآمدی داشته باشیم و هم به هرحال در بحث اقتصاد مقاومتی در فضای بچه های مسجد بتوانیم 
به کشور کمک کوچکی کنیم و در حد خودمان برایر چند نفر هم اشتغال زایی داشته باشیم. آن 
زمان کتاب داستان راستان شهید مطهری را هم مطالعه کرده بودیم. این کتاب درباره هم درباره 
مذمت بیکاری و اینکه انسـان نباید باری بر دوش مردم باشـد، داسـتان هایی دارد و هم درباره 
محاسن کار خوبی های کار که در مجموع این موضوعات را از زبان ائمه روایت کرده بود. این 

باعث شد که ما برای اینکه سراغ کاری برویم، انگیزه بیشتری داشته باشیم. 
................................................................................................................................

چرا این کار را انتخاب کردید؟
مدت ها قبل از اینکه بخواهیم این کار را شروع کنیم، من مطالبی را به صورت خیلی پراکنده و 
محدود درباره این روش کاشت که اصطالحا »کشت نشا« نامیده می شود، شنیده بودم. به نظرم 
رسید که کار خوبی است. چون هم کار نوینی بود و هم اینکه با شرایط منطقه ما سازگاری داشت. 
چون در منطقه ما همان طور که می دانید شغل غالب، کشاورزی است. کشاورزان به خاطر هزینه 
های باالیی که در مراحل کاشت داشتند، معموال ضرر می کردند و یا سود آنچنانی عایدشان 
نمی شد. به همین خاطر تصمیم گرفتیم این کار را انجام دهیم. در مجموع به این جمع بندی 
رسیدیم که کار نوین و مناسبی است و هنوز هم بازار این کار اشباع نشده بود. تصمیم گرفتیم 

که وارد این کار شویم. 
................................................................................................................................

 درباره روش کشت نشا مقداری توضیح دهید. این روش چه مزایایی نسبت به روش 
های سنتی دارد؟

در این روش بذر در گلخانه در سینی های مخصوصی کاشته می شود و بعد از مدتی که جوانه 
زد و سبز شد، با مقداری خاک که در اطراف ریشه آن وجود دارد، به کشاورز فروخته می شود و 

کشاورز آن را در زمین می کارد. وقتی کشاورزی به روش سنتی محصولی را در زمین کشت می 

کند، باید 50 روز آن را آبیاری کند. عالوه براین، چندین مرحله وجین کردن هم باید انجام دهد 
که در آن علف های هرز را از زمین خارج می کند. در روش سنتی سموم و کودهای شیمیایی 
زیادی هم استفاده می شود. روش نوین واقعا برای سالمتی مردم مفید است . ضررهای روش 
سنتی را ندارد. در روش سنتی 50 روز محصول باید در فواصل کوتاه سمپاشی شود. اما در روش 
جدید، هم محیط ایزوله است و آفات کمتر می توانند نفوذ کنند و هم میزان سم استفاده شده 
بسیار کمتر است. چون کشت متراکم است. درواقع میزان سم استفاده شده در روش جدید کمتر از 
یک پنجاهم روش سنتی و حتی کمتر از این مقدار است. به همه اینها هزینه های کارگر و مدت 
زمانی را که خود کشاورز هم باید باالی سر مزرعه و محصولش بایستد، اضافه کنید. مخصوصا 
در آب و هوای خوزستان که زمان کاشت در ماه های گرم تابستان مانند مرداد و شهریور قرار 
دارد و به لحاظ کاری خیلی طاقت فرساست. در بحث محیط زیست هم اگر کشاورزی بخواهد 
در یک هکتار زمین محصولی را کشت کند، آبیاری فراوانی می خواهد. یعنی وقتی حساب کنید 
می بینید برای یک هکتار زمین چندین هزار لیتر آب مصرف می شود. در صورتی که ما در روش 
نوین کشت نشا، برای هر یک هکتار زمین، شاید حدود فقط 100 لیتر آب مصرف کنیم. بیشترین 
مصرف آب کشور ما در زمینه کشاورزی است. چون روش های ما سنتی هستند و روش های 

درستی هم نیستند.
................................................................................................................................

 از شروع کار بگویید. چه مراحلی را پشت سر گذاشتید؟
ما در ابتدا نمی دانستیم که شروع کارمان چگونه باید باشد و مصالح و سازه ای که می 
خواهیم استفاده کنیم، باید چگونه باشند. معموال تحقیقاتمان از طریق اینترنت بود. چون اگر می 
خواستیم شبیه گلخانه های مشابه دیگری که در منطقه ساخته بودند، به دلیل باال بودن هزینه ها 
نمی توانستیم آن را پیاده کنیم. آن گلخانه ها چون گلخانه های صنعتی بودند، از نظر مصالح و 

وسعت و ارتفاع خیلی تفاوت داشتند و هزینه شان باال بود.  بین تمام تحقیقاتمان در اینترنت به یک 

هر مشکلی در کشور هست
 اول به ما جوان ها  بگویند

گفت و گو با محمد عشیری دانشجوی بسیجی کارآفرین 

از پیـچ و خـم جـاده های بیرون شـهر دزفول عبور می کنیـم و به جاده ای خاکی می رسـیم که انتهـای آن را چند درخت و یک 

دیوار کوچک سـیمانی پوشـانده اسـت. جایی که روزگاری انبار زباله های شـهرداری بوده و حاال با همت چند جوان دانشـجوی 

خوزسـتانی به مکانی قابل استفاده برای فعالیت های کشاورزی تبدیل شده اسـت. محمدعشیری، دانشجوی کارشناسی رشته 

مهندسـی برق از انگیزه های خود و دوسـتانش برای انجام فعالیت های کارآفرینی می گوید.
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تصویر رسیدیم. آن تصویر هم مربوط به یک گلخانه در یکی 
از کشورهای اروپایی بود که شخصی در حیاط خانه اش در 
حال احداث کردن گلخانه بود. مصالحی که آن شخص برای 
سازه اش استفاده کرده بود، لوله های سفید آب بودند که حالت 
پالستیکی داشتند و اصطالحا به آنها »نئوپایپ« می گویند. 
بعد از اینکه آن لوله ها را در بازار بررسـی کردیم، دیدیم که 
مناسب است و از نظر قیمت هم هزینه باالیی برایمان ندارد. 
قرار گذاشتیم که به عنوان هزینه اولیه، نفری 500 هزارتومان 
بگذاریـم و در مجموع چون 4 نفـر بودیم، حدود دو میلیون 
تومان جمع شد و کار را با همین مقدار شروع کردیم. مقداری 
از آن لوله ها را خریداری کردیم و خیلی خوشحال آمدیم در 
محل زمین که آنها را نصب کنیم. اما بعد از 5 دقیقه که لوله 
ها در آفتاب ماندند، دیدیم که وارفتند! علتش گرمای اینجا بود 
که لوله ها را مانند یک شیلنگ نرم از هم جدا می کرد و آنها 
به زمین می افتادند. آن روز بسیار ناراحت شدیم؛ چون نزدیک 
به 3 ماه درباره این مسئله تحقیق کرده بودیم، ولی گرمای 
اینجا و جنس لوله را در نظر نگرفته بودیم. در آن تصویر فقط 
دیده بودیم که آن لوله ها شبیه همین هاست ولی دقیقا پرس 
و جو نکرده بودیم و به خاطر همین هم این اتفاق پیش آمد. 
بنا شد که برویم مقداری لوله آب گالوانیزه که در لوله کشی 
آب ساختمان استفاده می شود، تهیه کنیم. برای صرفه جویی 
در هزینه ها لوله دست دوم خریداری کردیم و آمدیم گلخانه 

را با همان ها احداث کردیم. 
وقتی می خواستیم شروع کنیم، اولین چیزی که نیاز داشتیم، 
زمین بود. ابتدا چند جا را بررسی کردیم و قیمت گرفتیم. هزینه 
اجاره زمین خیلی باال بود. مسـئوالن اردوگاه شـهید رجایی 
دزفول، لطف کردند و قطعه زمینی را در اختیار ما گذاشتند و 
در ازای آن اجاره ناچیزی هم از ما می گرفتند. این زمین در 
ابتدا وضع مناسبی نداشت؛ ناهمواری های زیادی داشت که با 
همت دوستان آن را مسطح کردیم و وسایل زائد و آشغال ها 
را از آن جمع آوری کردیم. مقداری لوله کشی و برق کشی 
الزم داشت که خودمان با دوستان انجام دادیم. یک ویژگی 

خاصی که کار ما داشت، این بود که تمام کارهایش را خودمان 
انجام می دادیم و کسی را از بیرون نمی آوردیم. مثال اگر کار 
جوشکاری داشتیم، خودمان موتور جوش قرض می گرفتیم و 
جوشکاری اش را انجام می دادیم. ما روز اول اصال بلد نبودیم 
حتی با موتور جوش و انبرش کار کنیم. فکر می کردیم انبر 
موتورجوش بـرق دارد! در این حد اطالعاتمان کم بود. ولی 
الحمدهلل خودمان دنبالش رفتیم و یاد گرفتیم. اگر سیسـتم 
آبیاری الزم داشتیم، خودمان می رفتیم گلخانه های دیگر را 
می دیدیم و می آمدیم از روی همان برای خودمان طراحی 
و پیاده سازی می کردیم. برق کشی، تسطیح زمین، بنایی و 

عمران و همه کارهای از این قبیل را خودمان انجام دادیم. 
...........................................................................

چه محصوالتی را کاشتید؟
کشت اول ما کلم بود. یک قوطی بذر گرفته بودیم و حدود 
70 هزار بذر کلم کاشتیم. قاعده اش این است که هرقوطی 
بذری که تهیه می شـود، باید به آزمایشـگاه برود تا در آنجا 
مشخص شود که قوه نامیه بذرها چقدر است، یعنی آزمایشگاه 
به شما می گوید که چند درصد از این قوطی بذر خوبی است 
و سـبز خواهد شـد. ولی ما هم به خاطر هزینه ها و هم به 
خاطر اینکه زمان گذشته بود، قوطی را به آزمایشگاه نبردیم 
و مستقیم از مغازه بردیم و کاشتیم. بذر کلم بسیار ریز است و 
کاشتش بسیار مشکل است. چهارنفرمان از صبح در گلخانه 
ای که رطوبتش بسـیار زیاد اسـت مشغول کار بودیم. تنها 
پناهگاهمان رودخانه دز بود که از نزدیکمان می گذرد. هروقت 
گرممان می شد می رفتیم شنا می کردیم و خنک که می 
شدیم، بر می گشتیم به گلخانه و کاشتن را ادامه می دادیم. 
به هرحال بذرها را کاشتیم و منتظر بودیم تا سبز شوند. طبق 
قاعده بعد از هفت روز معموال بذرها بایستی جوانه بزنند. اما 
هرچه زمان می گذشت، هیچ خبری نبود. هفته اول گذشت و 
خبری نشد. هفته های دوم، سوم و چهارم هم منتظر ماندیم 
ولی جمعا حتی دو درصد از بذرهایی که کاشـته بودیم سبز 
نشد. علتش هم آن بود که بذرمان ایراد داشت و ما چون به 

آزمایشگاه نبرده بودیم، اطالعی نداشتیم. کشت اولمان به این 
شکل بود. ولی ناامید نشدیم و دوباره رفتیم بذر جدید گرفتیم و 
کاشتیم. الحمدهلل کشت دوم خوب سبز شد. جمعا حدود 130 

هزار کلم کشت کردیم. 
...........................................................................

 ظاهرا گلخانه دومی را هم احداث کرده اید، 
این گلخانه را بعدا ساختید؟

بله. مقداری که کار را جلو بردیم، تصمیم به احداث گلخانه 
دوم گرفتیم. لوله های اسکلت این گلخانه را تهیه کردیم و 
قاعدتا باید این لوله ها را به شرکتی می فرستادیم تا در آنجا 
لوله ها خم شـوند و گلخانه حالت قوسـی داشته باشد. ولی 
توانایی پرداخت آن هزینه را نداشتیم خودمان این کار را انجام 
دادیم؛ به این صورت که لوله را می گذاشتیم روی یک دیوار 
بتنی و از دوطرف لوله یک نفر آویزان می شد و لوله خم می 
شـد! به این ترتیب اسـکلت گلخانه را پیاده سازی کردیم و 
پالسـتیک مخصوص را رویش کشیدیم. حدود دو روز این 
کار زمان برد. بچه ها دو روز اینجا بودند و فقط غذا و نماز می 
خواندند و مابقی را کار می کردند. پالستیک را نصب کردیم 
و فقط یک دهانه آن باز مانده بود که چون وقت نماز شـده 
بود، آن را رها کردیم و رفتیم نماز بخوانیم؛ بعد از پنج دقیقه 
که برگشـتیم، دیدیم پالستیک رفته روی هوا! باد شدیدی 
آمده بود و آن را کنده بود و همه زحمات ما را با خودش برده 
بود. این آخرین مرحله ای بود که بعد از آن کارمان تمام می 
شد، ولی وقتی این اتفاق افتاد خیلی دلسرد و ناراحت شدیم. 
اینقدر بچه ها ناراحت شدند که یکی از بچه ها تمام وسایلش 
را جمع کرد و گفت خداحافظ، من دیگر رفتم! به هرحال بعد 
از چند روز ناامیدی مشکل وزش باد را با مسئول اردوگاه که 
شخصی به نام آقای عجم بود، مسئله را در میان گذاشتیم. 
ایشان گفتند صبر کنید شاید راه بهتری پیدا کردیم. بعد به 
مـا گفتند که مقداری بلوک را در اختیار شـما می گذاریم و 
شما جلوی گلخانه را یک تیغه دیوار بکشید. با شنیدن این 
حرف اینقدر خوشحال شدیم که انگار دنیا را به ما داده بودند. 
حس کردیم فرجی شـده و ما باید کار را ادامه دهیم. ایشان 
واقعا به ما روحیه می دادند و شـاید اگر ایشان نبودند ما هم 
موفق نمی شـدیم. باالخره آمدیم و همه بچه های مسجد 
را بسـیج کردیم و تقریبا در طول یک هفته ما این دیوار را 
ساختیم. مقداری پول هم قرض کردیم و این بار پالستیک 
مخصوص گلخانه خریداری کردیم و آن را نصب کردیم و 

متاسـفانه  در جامعـه  مـا تعریف 
 بدی از مهندسـی  وجود  دارد. فکر 
می کنند  مهندسـی  یعنـی اینکه  
درس بخوانی و مدرک بگیری و بعد بروی 
یک گوشه ای و باالی سر چند نفر بایستی 
و دستور بدهی! اگر کسی مهندس یا دکتر یا 
هر عنوان دیگری دارد، باید قبول کند که می 
خواهد کار کند. از اینکه بیل دستش بگیرد، 
سنگی را جابجا کند، عرق کند، خاکی شود 

و غیره، عارش  نیاید
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شروع به کشت کردیم.
..........................................................................................................................

در ابتدای کار چند نفر بودید؟ تحصیالتتان مرتبط با این کار بود؟
ما در این زمینه اصال اطالعاتی نداشتیم و رشته درسی مان اصال به این موضوع مرتبط نبود. 
رشته دانشگاهی خود من برق بود و دوستان دیگر ما هم در رشته معماری و کامپیوتر تحصیل 
کرده بودند. ولی به هرحال با دوستان مطرح کردیم و وقتی دالیل و فواید این کار را برایشان 

توضیح دادیم، عالقه مند شدند.
..........................................................................................................................

از شکست نمی ترسیدید؟ 
ما با همدیگر در اول کار قراری گذاشتیم. با خودمان گفتیم که قطعا این کار مشکالتی دارد. 
هر کاری در یک مقاطعی مشکالت خاص خودش را دارد. ما با خودمان این قرار را گذاشتیم 
که فرض می کنیم که این مقدار پولی را که هرکدام از اول برای کار اختصاص داده ایم، نداشته 
ایم. این طوری به مسئله نگاه کردیم تا بعدا اگر شکست خوردیم، خیلی غصه نخوریم. این را 
هم گفتیم که تا یکسال کسی نباید انتظار درآمد داشته باشد. البته توی کار به هرحال خستگی 
و دلسردی و ناامیدی ایجاد می شد ولی چون از اول این را گفته بودیم، تحمل آنها کمی آسان 

تر شده بود. 
..........................................................................................................................

چه توصیه ای به دانشجویانی که می خواهند وارد فضای کسب و کار شوند، دارید؟
اینکه از نداشتن اطالعات و از نداشتن هزینه اولیه نترسند. ولی روی تصمیمشان و اینکه چقدر 
مصمم اند، برنامه ریزی کنند. این را هم بدانند که کار مشکل است. قبل از اینکه بخواهند شروع 
به کار کنند، روحیه کار را در خودشان ایجاد کنند. متاسفانه در جامعه ما تعریف بدی از مهندسی 
وجود دارد. فکر می کنند مهندسی یعنی اینکه درس بخوانی و مدرک بگیری و بعد بروی یک 
گوشه ای و باالی سر چند نفر بایستی و دستور بدهی! اگر کسی مهندس یا دکتر یا هر عنوان 
دیگری دارد، باید قبول کند که می خواهد کار کند. از 
اینکه بیل دستش بگیرد، سنگی را جابجا کند، عرق 
کند، خاکی شود و غیره، عارش نیاید. ما وقتی به اداره 
های مربوطه می رویم، با اینکه رشته درسی مان هم 
ارتباطی به این کار ندارد، اما خودشان اذعان می کنند 
که اطالعاتی که در این زمینه دارید، بیشتر از ماست. 
یکی از مسئوالن جهاد کشاورزی به من گفته بود 
کـه ما در زمینه کارآفرینی کالس هایی داریم و از 
من دعوت کرد که در زمینه کشـت نشا بروم و در 
آنجا تدریس کنم. می خواهم بگویم که وقتی وارد 
کار شدید، پیچ و خم های آن دستتان می آید. نباید 
از کار کردن خجالت کشید. ما در دمای 50 درجه خوزستان کار کردیم، عرق کردیم و گلی و 
خاکی شدیم ولی کسی از بچه ها شکایت نکرد که مثال من االن مهندسم و چرا باید این کار را 
بکنم. ما در روایات هم داریم که خود ائمه با آن سطح باالی علمی در مزرعه کار می کردند و 

می گفتند که بهترین درآمد، آن است که با بازوی خودت به دستش بیاوری. 
..........................................................................................................................

 فکر می کنید چه عواملی باعث شد تا کم کم سختی ها را با موفقیت پشت سر بگذارید؟
اگر توکل در کار نباشد، مطمئنا کار به سرانجام نمی رسد. من خودم همیشه سعی می کردم 
به دوستان روحیه بدهم احساس امیدواری را در آنها زنده کنم. ولی باور کنید بعضی از روزها 
با وجود اینکه به آنها دلداری می دادم و سعی می کردم به آنها روحیه دهم، وقتی هیچ کس 
نبود، خودم در گوشه ای می نشستم و به خاطر فشارهایی که وارد آمده بود، گریه می کردم! چون 
هرچقدر زحمت می کشیدیم آن نتیجه مطلوب را نمی داد.  اگر توسل نبود شاید نمی توانستیم 
اینقدر دوام بیاوریم و کار را ول می کردیم. مهم ترین نقطه قوت جمع ما حضور در مسجد بوده 
است. روحیه اولی که مسجد به ما داد این بود که ما نباید سربار دیگران باشیم. روحیه دوم کار 
جمعی است. خود خداوند می گوید که یداهلل مع الجماعه. این ها را توی مسجد به ما یاد داده 
اند. بعد از اینها، صبر بر کار مهم است. همه ما مدیون مسجد هستیم و این یک تعارف نیست. 

امروز مساجد ما به نمازخانه تبدیل شده و کارکرد 
اصلی خودشان را از دست داده اند. مسجد در اسالم 
نمازخانه نبوده؛ قرار بوده کل جامعه ما را اداره کند. 
حاال هرکسی می خواهد باور کند یا باور نکند، ولی 
این یک واقعیت است. تا زمانی که این اعتقاد ما 
نشـود، دستمان جلوی شیرهای نفت دراز خواهد 
بود. ما نمونه هایش را در صدر اسالم داریم. نمونه 
هایش را در همین ایام دفاع مقدس خودمان هم 

داشته ایم. در زمان جنگ در همین دزفول، هر محله 
ای را از همه لحاظ مسجدش اداره می کرد. ابن سیناها و ابوریحان های ما در همین مسجدها 
بوده اند. مسجد است که باید جامعه را مدیریت کند و در واقع همین مسجد است که باید مشکل 

اقتصاد را هم حل کند. 
..........................................................................................................................

از سختی های کار بگویید. مشکالت ناامیدتان نکرد؟
ما دقیقا یکسال است که شب و روز داریم کار می کنیم و هیچ درآمدی هم نداشته ایم. عالوه 
بر نداشتن درآمد، چند میلیون تومان هم ضرر کرده ایم. ولی امیدواریم و چون امیدواریم، ادامه 
می دهیم. به نظر من اینکه ما مدام یک گوشه بایستیم و بگوییم این دولت فالن بود و دولت 
قبلی فالن بود و از این حرف ها بزنیم، هیچ پیشرفتی نمی کنیم. اگر در یک جامعه ای یک 
روحیه ای شکل گرفت، همه مشکالت را با خودش حل می کند؛ آن روحیه، روحیه جهادی 
است. مشکل که همیشه هست. اصال چه کسی انتظار دارد که مشکل نباشد؟ ولی اگر روحیه 
جهادی بود، مشکل را حل می کند. یکی از دوستان یک جمله ای را به شوخی می گوید که ما 
وقتی به مشکلی برمی خوریم، یا راهی می یابیم و یا راهی می سازیم! این اینقدر بین ما تکرار شده 
که کم کم تبدیل به یک باور شده است. یک جمله ای را اول همین اردوگاه روی دیوار نوشته اند 
که می گوید هرکسی بخواهد کاری را انجام دهد، راهش را پیدا می کند و هرکس هم نخواهد، 
بهانه اش را! حاال این روحیه جهادی را کجا یاد می دهند؟ به نظر شما در سیستم آموزشی ما این 
چیزها را یاد می دهند؟! سیستم آموزشی فقط یک روحیه تنبلی و پشت میزنشینی را دارد در نسل 
های ما ترویج می کند. آن روحیه جهادی را باید در مسجد دنبالش بود. اگر ما توانستیم در نسل 
های آینده مان این روحیه را ترویج دهیم، بچه های ما جهادی بار می آیند و به این می رسند که 
مشکالت را باید حل کنند. اگر روحیه جهادی بود، مسئول مربوطه می بایست االن کنار من باشد 
و اگر بودجه ای یا اطالعاتی هست، از من و امثال من حمایت کند. نه اینکه اصال حتی خبر هم 
نداشته باشد از اینکه من االن وجود دارم و دارم چنین کاری را می کنم! من نمونه ای از نشاهایی 
را که سبز کرده بودیم، به یکی از ادارات مربوطه بردم؛ آنها باورشان نمی شد که در چنین محیطی 
چنین محصولی را بعمل آورده ایم. می گفت ما یک شرکت اروپایی را آورده ایم و برایمان یک 
گلخانه ساخته که 200 میلیون تومان هزینه اش شده است! چنین مبلغی را صرف یک گلخانه 

تمام مکانیزه کرده اند و حاال دارند در آن سبزی می کارند!
..........................................................................................................................

چه صحبتی با مسئوالن دارید؟
ما یک نسل بعد از امام خمینی بودیم و ایشان را ندیدیم. ولی وقتی حرفی حق باشد در همه 
زمان ها می چرخد و به اهلش می رسد. او یک چیزی را به ما یاد داد و می گفت که »می شود«؛ 
واقعا می شود. به شرطی که خودمان را قبول کنیم و پای کار باشیم و دستمان پیش این و آن 
دراز نباشد. من اصال حرفم سیاسی نیست و به این دولت و آن دولت برنمی گردد. واقعیت این 
است که هر کشوری که پیشرفت کرده از طریق التماس به دیگران که نبوده است. خودشان را 
در آن زمینه باور کرده اند و پیشرفت کرده اند. یک زمانی همین کشورها هیچ کدام نبوده اند و ما 
آقای اینها بودیم و داشتیم بزرگشان می کردیم. چرا امروز نتوانیم؟ قطعا می توانیم. دیگر خواهش 
و التماس به این و آن بس است. نیرو به قدر کافی در جامعه ما وجود دارد. هر مشکلی هست 
اول به جوان های خودمان بدهند و بخواهند که آن را حل کنند. اگر جوان ها نتوانستند، بعد آن 
را ببرند به دیگران بدهند. به ما بدهند، اگر ما نتوانستیم، می گوییم نتوانستیم، حاال بروید خواهش 
کنید. ولی چرا قبل از اینکه به ما بگویند می روند التماس می کنند. به جای اینکه این همه بیرون 

را نگاه کنند، کمی هم داخل را نگاه کنند.                           

امروز مساجد ما به نمازخانه 
تبدیـل شـده و کارکـرد اصلی 
خودشـان را از دسـت داده انـد. 
مسجد در اسالم نمازخانه نبوده؛ قرار 
بـوده کل جامعه مـا را اداره کند. حاال 
هرکسی می خواهد باور کند یا باور 
نکنـد، ولـی این یک واقعیت اسـت. تا 
زمانی که این اعتقاد ما نشود، دستمان 
جلوی شیرهای نفت دراز خواهد بود. 

■■■ 
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اصال چه فرقی می کند؟ 
هر اقتصادی با مبادله کاال یا خدمات سرپا خواهد بود و بدون مبادله ی کاال اصاًل اقتصاد 
معنا پیدا نمی کند. پس یا باید خودمان تولید کنیم و یا باید آن را از کشورهای دیگر وارد 
نماییم. سـاخت کاال وابسـته به مصرف آن اسـت. شـاید بعضی ها بگویند -کما این که 
پیش از انقالب برخی می گفتند- خب چه کاری است!  ما مثل جنتلمن ها می نشینیم تا 
کشـورهای دیگر مثل نوکر برایمان تولید کنند و از آن ها می خریم!  باید از این دوسـتان 

گرامی چند سؤال پرسید:
1-  پول خرید این کاالها از کجا می آید؟ جز این که از پول نفتی می آید که باید برای 

نسل های آینده به عنوان سرمایه حفظ شود؟
2-  در چنین شرایطی، استقالل چه معنایی پیدا می کند؟ البته منظور استقالل سیاسی 
اسـت؛  چون اسـتقالل اقتصادی که با پیش فرض سـؤال به باد رفته اسـت! در چنین 
شرایطی آیا دیگر می شود به کسی گفت باالی چشمت ابروست؟ این را که نمی توانیم 
بگوییم هیچ، بلکه باید حتی جلوی »مالدیو« هم سـر خم کنیم تا یک وقت از اینکه در 

فوتبال بردیمشان ناراحت نشوند و ما را تحریم نکنند!
3- دیگر چرا باید پولمان ملی باشد؟ می توانیم با دالر و لیره و روبل و ین و روپیه با هم 
معامله کنیم! بهتر نیسـت؟ فقط یک اشـکال کوچک دارد و آن هم این که باید به جای 
خواندن روزنامه دنیای اقتصاد، هر روز اخبار اقتصادی چندین کشـور دیگر را بخوانیم تا 
بدانیم قیمت نان باگت )چون آن موقع دیگر خبری از سـنگک و لواش که نیسـت!( ماه 

آینده چقدر می شود؟!
4- اگر همه کاالها را از خارج بخریم، شما دقیقاً کجا کار می کنید؟!

پ.ن: البته داللی مواد آرایشی خارجی یا فروش دالر سر چهار راه استانبول اکیداً توصیه می شود!
5-  نظرتان چیست که یک باره دانشگاه های فنی را هم تعطیل کنیم؟ اصاًل چه معنی 
دارد پول مفت نفت کشور را برای یک سری جوان خرج کنند و برای کشور هیچ سودی 

نداشته باشند؟ خیلی از وزارتخانه ها و بخش اعظمی از دولت هم همین طور.
حرف شما درست، اما کاالی داخلی گران است!

1-  کاًل که این طور نیست و اگر در بعضی اجناس این طور است باید مصداقی بررسی کرد.
2-  واقعاً کاالی ایرانی گران تر است یا خارجی؟ واقعاً دلیل نخریدنمان این است؟!

3- سوما وقتی قیمت ارز در کشور ما کمتر از مقدار واقعی است، یعنی ما به عبارتی داریم 
به خرید کاالی خارجی یارانه می دهیم! فرض کنید یخچال ایرانی دو میلیون تومان است 
و نمونه خارجی آن سه میلیون تومان. این در حالی است که قیمت واقعی تمام شده آن 
یخچال خارجی پنج میلیون تومان بوده و به مدد پایین بودن غیرواقعی نرخ ارز، توانسته در 
رقابت با کاالی داخلی پیروز بشود!)یعنی آگه تعرفه صددرصدی ارز برای واردات گذاشته 

بشود تازه قیمت عادالنه می شود و آن وقت می توان گفت کدام کاال گران تر است(

کیفیت خوبی ندارند کاالهای داخلی!
1- انصافاً وقتی به وجدان )!( مان رجوع می کنیم، معیارهای واقعی کیفیت یک جنس 
را می دانیم چیسـت که بخواهیم بین چند کاال آن را مقایسـه کنیم؟ مثاًل وقتی تبلیغات 
دو برند تلویزیون را می بینیم از کجا می فهمیم کدام بهتر است؟مثاًل می دانیم زاویه دید 
»فالن قدر«، یعنی چه؟ نسبت کنتراست مناسب چقدر باید باشد؟ قابلیت سه بعدی اصاًل 

به چه کاری می آید؟!
2- چـرا وقتـی بین کیفیت یـک کاالی ایرانی و خارجی می خواهیم مقایسـه کنیم، در 
برابـری قیمـت انصاف به خرج نمی دهیم؟ مثاًل یخچـال یک میلیون تومانی ایرانی را با 
یخچال شش میلیونی کره ای مقایسه می کنیم و با دقت بی بدیل این کارشناسی به نتیجه 

می رسیم که کیفیت ایرانی خوب نیست!
3- چطور است که خیلی از جنس های ایرانی را فقط با زدن یک برچسب تقلبی خارجی 
به چند برابر قیمت می خریم، افتخار می کنیم که مارک معروف خریدیم و از کیفیتشم هم 
شکایتی نمی کنیم؟! دلیل این که برندهای تقلبی »توی پاچه مان می رود« هم البد همین 

مهارت ما در تشخیص کیفیت است؟!
4- آیـا کاالهـای خارجـی )مثاًل!( باکیفیتی کـه می خریـم، از روز اول همین کیفیت را 

داشـتند؟ مثاًل می دانید که همین کره، 17 سـال واردات لوازم خانگی را ممنوع کرد تا آل 
جی و سامسونگ به اینجا رسیدند؟ اگر کاالهای داخلی خریداری نشوند، سرمایه گذار با 
کدام بازگشـت سـرمایه تحقیق و توسعه کیفی انجام بدهد؟ یک نمونه برای این مسئله 
پیشرفت گوشی های ایرانی از اولین مدل آن در دو-سه سال قبل تا آخرین مدلش که تازه 

به بازار آمده است. عالی نشده اما پیشرفتش مشخص است.
5-تـا بـه حال شـده با روابـط عمومی یک شـرکت ایرانی تماس بگیریـم و انتقادات و 

پیشنهاداتمان را در خصوص کیفیت آن برای بهبود ارائه بدهیم؟

مخلص کالم!

اصاًل فرض کنید )فرض محال که محال نیست!( جنس ایرانی را با قیمت باال، کیفیت 
پاییـن و احتمـال خرابـی در نظر بگیریم.  فرض کنید به خاطر گل روی ما، امسـال یک 
کاالی ایرانی بیشتر از پارسال خریدید با قیمت سیصدهزارتومان و با پونزده درصد احتمال 
خرابـی بیشـتر. نمونـه خارجی آن هم قیمتش دویسـت و پنجاه هزار تومـان. به عبارتی 
هزینه ی احتمال خرابی و مقدار ریسـک شـما حدود پنجاه هزارتومان اسـت، پنجاه هزار 

تومان هم که سر قیمت ضرر کردید.
نتیجه گیری سـطحی: ای وای بیچاره شـدیم! چه کاله گشـادی به سـرمان رفت. 
امسـال صدهـزار تومان ضـرر کردیم! می دانید بـا صدهزار تومان چـه کارهایی که 

نمی توانستیم بکنیم؟!
نتیجه گیری عمیق تر:  با احتمال ضرر صدهزار تومان در سال )که با آن نهایتاً می توانستید 
یکی دوبار، نهار با خانواده بیرون تشریف ببرید( موفق شدید مشکل بیکاری کشور رو حل 
کنیـد. بله تعجب نکنید! جایگزینـی کاالی ایرانی به جای خارجی، به ارزش فقط همین 
سیصد هزار تومن توسط هر فرد در یکسال باعث عدم واردات آن کاال می شود و مشکل 
بیکاری کشور حل می شود. اگر باور ندارید چاره ی کار فقط یک ماشین حساب ساده است!

پ.ن: ایـن مطلب ویژه افرادی سـت کـه بیانات رهبری پیرامـون ضرورت مصرف 
کاالی داخلی را نشنیده اند، وگرنه قطع به یقین مدعیان والیتمداری با شنیدن اولین 
کالم از ایشـان در ایـن بـاره، جامه شـان را چاک داده و روش زندگـی خود را در این 

نباید کاالیزمینه اصالح نموده اند!

 ایرانی بخریم!

پاسخ هایی ساده به چند سؤال درباره مصرف کاالهای داخلی

وحید عزیزی
دانشجوی ارشد صنایع دانشگاه امیرکبیر
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......................................................................................
 مختصری درباره تاریخچه شـرکت کاچیران توضیح 
دهید. چه شد که اصالً این تصمیم گرفته شد تا شرکتی با نام 
کاچیران و آن هم در زمینه چرخ خیاطی شروع به کار کند؟ چه 

کسانی در ابتدا پشت این کار بودند؟
شـرکت کارخانجات چـرخ خیاطی ایران- کاچیـران یکی از 
نخسـتین و شاید نخسـتین کارخانه تولیدی است که همزمان 
با انقالب اسـالمی ایران تأسـیس شد. درخواست تأسیس این 
کارخانه در سـال 1358 توسط آقای سید صادق سبزواری که 
امروز به عنوان پدر صنعت ملی چرخ خیاطی شـناخته شده اند 
به وزارت صنایع سنگین وقت ارائه شد. پس از بررسی اولیه و 
پیگیری های ممتد ایشـان موافقت اصولی برای تأسـیس این 
کارخانـه در همان سـال گردید. آقای سـید صادق سـبزواری 
در خاطـرات زندگـی خود می گوید که بـا توجه به اینکه حرفه 
پـدر مرحوم ایشـان در عرصه فروش لـوازم خانگی و از جمله 
چرخ خیاطی بوده و در سال های بسیار دور نمایندگی فروش 
چـرخ هـای خیاطی اروپایـی را در ایران به عهده داشـته اند و 

ایـن اشـتیاق و عالقه پس از چند بازدیـد از کارخانجات تولید 
چرخ خیاطی در خارج از کشور دو چندان گردیده است. ایشان 
همچنیـن از همان دوران معتقد به وجود امکانات، اسـتعداد و 
توانمنـدی ملی در داخل کشـور باری تأسـیس کارخانه  چرخ 
خیاطـی برقـی خانگـی با تمـام پیچیدگی هـا و ظرایف آن در 

ایران بوده اند.
او پس از دریافت موافقت اصولی از همکارانی که در صنعت 
چـرخ خیاطـی فعالیـت داشـته اند و از جمله تّجـار وارد کننده 
ی چـرخ خیاطـی دعوت کـرده و موضوع را مطـرح می کنند. 
خوشـبختانه با اسـتقبال این گروه مواجه شد و هسته مرکزی 
شـرکت کارخانجـات چـرخ خیاطی ایـران- کاچیران شـکل 
می گیـرد. پـس از چند نوبـت تغییر در هیئت مدیره سـرانجام 
سـه نفر آقایان حاج سـید صادق سـبزواری، احمد ورشوچی و 
سـید محمد هاشـمی به عنوان هیئت مدیره انتخاب و کار را 
ادامه می دهند. عملیات طراحی و سـاخت سالن های کارخانه 
به سـرعت انجام می شـود و سـاخت سالن ها شـروع می شود. 
عملیـات طراحـی و سـاخت سـالن هـای کارخانه به سـرعت 

نرخ سود تسهیالت بانکی
کمر تولیدکنندگان را می شکند

مصاحبه باسید مهدی میرسجادی مدیرعامل شرکت کاچیران

نسل جوان امروزی کمتر با نام چرخ خیاطی کاچیران آشنا هستند، اما پدر و مادرها به خاطر دارند که روزگاری از تلویزیون نام کاچیران به عنوان یکی 

از تولیدکنندگان ایرانی به صورت گسترده تبلیغ می شد. با مهندس  میرسجادی ، مدیرعامل این شرکت به گفتگو نشستیم تا از وضعیت کاچیران 

در این چند سال بدانیم و اینکه در روزگاری که صنایع یکی یکی تعطیل می شوند، این برند چگونه به حیات خود ادامه می دهد.

نخستین محموله صادراتی این 
شرکت به کشـورهای اروپایی و 
بعد ها خاور میانه، و کشورهای 
آسیایی و آفریقایی ارسال گردید. هم 
اکنون برخی از کشـورهای قدرتمند 
صنعتی کـه خود تولید کننـده چرخ 
خیاطی هسـتند، از مصرف کنندگان 
محصوالت شرکت کاچیران می باشند. 
از جمله کشور آلمان و مهم تر از آن چین 
که خود بزرگترین تولید کننده چرخ 

خیاطی جهان است
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انجـام و سـاخت سـالن ها شـروع می شـود. اما بـه دلیل 
وقوع جنـگ تحمیلی عملیات سـاختمانی تا پایان جنگ 
تحمیلـی متوقف می شـود. پس از پایـان جنگ تحمیلی 
و در سـال 1368 بالفاصله عملیات ساختمانی ادامه پیدا 
می کند و طی مدت دو سـال کارخانه آماده نصب ماشین 
آالت می شـود. گفتنـی اسـت که تا این زمـان هیچگونه 
کارخانه ای برای تولید چرخ خیاطی برقی خانگی  با این 
مشـخصات نه تنها در ایران بلکه در خاور میانه تأسـیس 
نشـده بوده و تا کنون نیز نشـده اسـت. و لـذا تکنولوژی 

امروز صاحب تکنولوژی ملی چرخ خیاطی است.
از ابتدای تأسـیس این کارخانه هـدف و نیت بنیان گذاران 
آن تولیـد محصـوالت بین المللـی بود که بتوانـد بعدها در 
عرصـه های جهانی حضور یافته و نام ایران اسـالمی را در 
سراسر دنیا بلند سازد. به همین دلیل برنامه صادراتی شرکت 
از سـال 1376 بـه اجـرا در آمـد و با ایجاد واحـد صادرات و 
حضـور در نمایشـگاه های بین المللـی تخصصی و معرفی 
کارخانـه و محصـوالت آن در نشـریات تخصصـی چـرخ 
خیاطـی، محصوالت آن به بازارهـای بین المللی راه یافت. 
گفتنی اسـت که نخستین محموله صادراتی این شرکت به 
کشورهای اروپایی و بعدها خاور میانه، و کشورهای آسیایی 
و آفریقایـی ارسـال گردید. هم اکنون برخی از کشـورهای 
قدرتمند صنعتی که خود تولید کننده چرخ خیاطی هستند، از 
مصرف کنندگان محصوالت شرکت کاچیران می باشند. از 
جمله کشور آلمان و مهم تر از آن چین که خود بزرگ ترین 
تولید کننده چرخ خیاطی جهان است. یکی از افتخارات دیگر 
صنعتی این شرکت تأسیس خط مونتاژ محصوالت کاچیران 
به صورت قطعات منفصله به آلمان صادر و در آنجا پس از 
مونتاژ و درج بین المللی با نام GRITZNER به تمامی 

کشورهای دنیا صادر می شود.
...................................................................................

 چه مشکالتی از ابتدا بر سر راه شرکت بود؟
در هـر کار تولید و صنعتی و در هرزمان مشـکالت خاص 
آن صنعت وجود دارد. بنیان گذاران این کارخانه نیز با آگاهی 
از مسـئولیت سـترگی که بر عهده گرفته بودند، می دانستند 
کـه به سـامان رسـاندن این صنعت عظیـم و در عین حال 

دقیـق و حسـاس که بیـش از 500 قطعه صنعتـی دقیق و 
ظریـف با تلورانس های بسـیار بـاال در آن به کار می رود تا 
چه حد دشوار و نیازمند استقامت و خویشتن داری است. لذا 
خود را برای به ثمر رسـاندن این بنیاد عظیم صنعتی آماده 
کرده بودند. بدیهی است تا امروز هم با مشکالت عدیده ای 
دسـت و پنجه نرم کرده اند و به ویژه با اجرای تحریم های 
ناعادالنه این مشـکالت افزون تر شـده اسـت. اما مدیریت 
شرکت کاچیران با توکل به خداوند متعال و با درایت و برنامه 
ریزی دقیق و آینده نگری تمامی این مشـکالت را پشـت 
سـر نهـاده و نه تنها چـرخ های کارخانـه را در گردش نگه 
داشته اند بلکه هر ساله بر گسترش و توسعه کمی و کیفی آن 
و به ویژه دستیابی به بازارهای صادراتی توفیق یافته اند. البته 
در حال حاضر بزرگ ترین مشـکل صنعت در کشور مشکل 
نقدینگی و سود باالی تسهیالت بانکی است که هم برای 
تولیـد کننده تلخ کننده اسـت و هـم موجب افزایش قیمت 
تمام شده محصوالت و اجحاف به مصرف کنندگان می شود.

...................................................................................
 کاچیران زمانی یک برند شناخته شده و معروف در 
بین عموم مردم جامعه بود. علت اینکه االن مقداری نام 
این شـرکت نسبت به قبل کمرنگ شده چیست؟ آیا به 
حجم کمتر تبلیغات کنونی نسـبت به تبلیغات سابق بر 
می گردد یا اینکه حجم فعالیت های شرکت نسبت به قبل 

کمتر شده است، اگر بله، چرا؟
شرکت کاچیران در سال های اولیه تولید به دلیل نوپایی 
و جدیدالتاسـیس بـودن مجبـور بـه حضـور در فضاهای 
تبلیغاتـی و ارتباط جمعـی بود اما به مرور که هم در بازار 
های جهانی و در داخل کشور شناخته شد، نیاز چندانی به 
حضور گسـترده در این فضاها نداشته و مصرف کنندگان 
با شـناخت خـود که از کیفیـت محصوالت این شـرکت  
نسبت به سایر محصوالت مشابه و گستردگی و اطمینان 

فـوق العـاده باالیی برخوردار اسـت. هم اکنـون بیش از 
300 مرکـز فروش و خدمات پـس از فروش محصوالت 
کاچیران در سراسـر کشـور به مشـتریان خدمات رسانی 
می کنند. ناگفته نماند که یک عامل مهم کمرنگی حضور 
در فضاهـای ارتباط جمعی افزایـش تعرفه های پخش و 
انتشـار پیـام هـای تبلیغاتی اسـت که برای تولیـد کننده 
داخلی معضل بزرگی است. در صورتی که اگر ما از تولید 
ایرانی صحبت می کنیم، باید زمینه های تسهیل حضور و 
معرفی آن را هم فراهم کنیم. در مجموع و روی هم رفته 
آمار تولید و فروش محصوالت شـرکت به ویژه صادرات 
آن نشان دهنده رشد تولید و حضور فعال تر امروز شرکت 

در بازار این صنعت نسبت به گذشته است.
...................................................................................

. فکـر می کنید نقش دولـت در رونق گرفتن یک 
صنعت داخلی چقدر اسـت؟ آیا کاچیران از حمایت های 

دولتی الزم برخوردار بوده است؟
بی تردید در شرایط موجود کمک دولت می تواند به بهبود 
وضعیت تولید و رفع مشـکالت و افزایش کمیت و کیفیت 
محصـوالت کمـک کند و این رویه ای اسـت کـه در تمام 
کشـورهای صنعتی و نیمه صنعتی متداول اسـت. در برخی 
کشـورها مشـاهده می شـود که مثاًل سود تسـهیالت مالی 
برای تولید کنندگان در حد صفر است و عالوه بر آن مشوق 
های دیگری نیز به آنان تعلق می گیرد. ضروری اسـت که 
تصمیمـات جـدی تری به ویژه در جهت کاهش نرخ سـود 
تسهیالت بانکی صرفاً جهت تولید کنندگان واقعی و شناخته 
شـده در نظر گرفته شـود. البته با توجه به قوانین و مقررات 
جاری کشـور و به ویژه قوانین بانکی بعضاً کمک هایی به 
تولید کنندگان شـده است اما این کمک ها با مشکالت روز 

آنان همخوانی ندارد.
...................................................................................

  در حال حاضر فعالیت های شرکت کاچیران به چه 
میزان است و چه افقی را در پیش رو دارد؟

شرکت کاچیران با توجه به امکانات موجود و مشکالت 
مربـوط بـه تأمیـن برخی قطعـات با ظرفیت نسـبی خود 
همـواره در حـال تولیـد و عرضـه محصول به بـازار بوده 
است اما این ظرفیت و توانمندی را دارد تا چنانچه شرایط 
بهتـر و مناسـب تری به ویـژه با لغـو تحریم ها و کاهش 
نرخ سـود تسـهیالت بانکی به وجود آید حجم تولید خود 
را تابیـش از دو برابـر توان فعلی افزایش داده و حتی نیاز 
داخلی به این محصول به طور کامل پاسـخگو باشـد. به 
هر صورت افق پیش روی شرکت همواره توسعه کمی و 
کیفـی محصوالت و باالخص حضور بیشـتر در بازارهای 
جهانی اسـت که انشـاهلل در آینده ای که پیش رو دارد به 

این توفیق دست خواهد یافت. 

■■■

یـک عامل مهـم کمرنگی 
فضاهـای  در  حضـور 
ارتبـاط جمعـی افزایـش 
تعرفه های پخش و انتشار پیام 
های تبلیغاتی اسـت کـه برای 
تولیـد کننـده داخلـی معضل 
بزرگی است. در صورتی که اگر ما 
از تولید ایرانی صحبت می کنیم، 
باید   زمینه های تسهیل حضور 

و معرفی آن را هم فراهم کنیم

در برخی کشورها مشاهده 
مـی شـود کـه مثال  سـود 
تسهیالت مالی برای تولید 
کننـدگان در حد صفر اسـت و 
عالوه بر آن مشوق های دیگری 
نیـز بـه آنـان تعلـق می گیـرد. 
ضـروری اسـت که تصمیمات 
جـدی تـری به ویـژه در جهت 
کاهـش نـرخ سـود تسـهیالت 
بانکی صرفا جهت تولید کنندگان 
واقعی و شـناخته شده در نظر 

گرفته شود
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مصرف کننده با وجدان

مصرف کننـده ی باانصاف، مصرف کننـده ی باوجدان هم 
می تواند همین جور به تولید کشـور کمک کند؛ دنبال اسم 
و رسم نروند، دنبال بَِرند نروند - این حرفی که حاال مرتّب 
تکـرار می کننـد: بَِرنـد، بَِرند - دنبـال مارک نرونـد؛ دنبال 
مصلحت بروند. مصلحت کشور، مصرف تولید داخلی است، 
کمک به کارگر ایرانی است. بعضی ها هستند حّتی حاضرند 
به نفع کارگر هم شعار بدهند، رگ گردن را هم درشت کنند 

و شعار بدهند، اّما در عمل به کارگر ایرانی لگد بزنند.
)بیانات در دیدار جمعی از کارگران کشور- 94/02/09(

ندوند دنبال این نشانه ها...  
من بارها در سخنرانی های اّول سال و غیر آن تکرار کردم، 
االن هم به شما عرض می کنم: محصوالت داخلی را مردم 
مصرف کنند؛ نروند دنبال این نشانه ها. حاال ُمد شده است 
بگویند »بَِرند« است، بَِرند فالن؛ بَِرند چیست! بروید سراغ 
مصرف تولیدات داخلی. آن چیزهایی که مشابه داخلی دارد، 
متعّصبانه و با تعّصِب تمام، ملّت ایران، خارجِی آن را مصرف 
نکننـد. این را من فقط برای یک عّده ی خاص نمی گویم؛ 
خـب بله، وقتی ما میگوییم، یک عّده متدّینین فوراً گوش 
می کنند حرف را، پیغام هم می دهند فالن چیز راکه خارجی 
است بخریم؟ فالن چیز را نخریم؟ من فقط برای متدّینین 
و افـرادی کـه برای حرف ما حّجّیت شـرعی قائلند، این را 
نمی گویم؛ من این حرف را برای هرکسـی میگویم که به 
ایران عالقه مند است، به آینده ی کشور عالقه مند است، به 
فکر بّچه های خودش است که بنا است فردا در این کشور 
زندگی کنند. شما مصنوعات خارجی را که مصرف می کنید، 
در واقع کمک می کنید به اینکه حجم آن بنگاه خارجی، آن 
کارگر خارجی، آن سـرمایه دار خارجی، مدام بیشـتر بشود و 

تولید داخلی ضربه بخورد، شکست بخورد.
)بیانات در دیدار مردم آذربایجان- 93/11/29(

حمایت از تولید ملی، پیش نیاز اقتصاد مقاومتی

 بـرای اینکه ایـن کار بزرگ، اقتصـاد مقاومتی، تحّقق 
پیـدا کنـد، الزامات چیسـت و چـه کارهایی بایـد انجام 
بگیـرد؟ خالصـه عرض می کنیم: اّواًل مسـئوالن باید از 
تولیـد ملّـی حمایت کننـد. تولید ملّی، اسـاس و حلقه ی 
اساسـی پیشـرفت اقتصاد است. مسـئوالن باید از تولید 
ملّـی حمایت کننـد. چه جوری؟ یک جا کـه قانون الزم 
دارد، حمایـت قانونـی کنند؛ یک جا کـه حمایت قضائی 

الزم است، انجام بگیرد؛ یک جا که حمایت اجرایی الزم 
است، باید تشویق کنند و کارهایی بکنند؛ باید این کارها 

انجام بگیرد. تولید ملّی باید رونق پیدا کند.
دّوم، صاحبان سـرمایه و نیروی کار که تولیدگر هسـتند، 
آنها هم بایستی به تولید ملّی اهّمّیت بدهند؛ به چه معنا؟ به 
این معنا که بهره وری را افزایش بدهند. بهره وری، یعنی از 
امکاناتی که وجود دارد حّداکثر استفاده ی بهینه بشود؛ کارگر 
کـه کار می کنـد، کار را با دّقت انجام بدهـد؛ رحم اهلل امرء 
عمل عماًل فأتقنه، این معنای بهره وری است؛ از قول پیغمبر 
نقل شـده است: رحمت خدا بر آن کسی است که کاری را 
که انجام می دهد، محکم انجام بدهد، متقن انجام بدهد. آن 
کسی که سرمایه گذاری می کند، سعی کند حّداکثر استفاده 
از آن سرمایه انجام بگیرد؛ یعنی هزینه های تولید را کاهش 
بدهند؛ بعضی از بی تدبیری ها، بی سیاستی ها موجب می شود 
هزینه ی تولید برود باال، بهره وری سرمایه و کار کم بشود.

سّوم، صاحبان سرمایه در کشور، فّعالّیت تولیدی را ترجیح 
بدهند بر فّعالّیتهای دیگر. ما دیدیم کسانی را که سرمایه ای 
ـ و می توانسـتند ایـن را در یک  ــ کـم یا زیـادـ  داشـتندـ 
راه هایـی به کار بیندازند و درآمدهای زیادی کسـب کنند، 
نکردند؛ رفتند سـراغ تولید؛ گفتند می خواهیم تولید کشـور 
تقویت بشـود؛ این حسنه است، این صدقه است، این جزو 
ـ چه  بهترین کارها است؛ کسانی که دارای سرمایه هستندـ 
سرمایه های کم، چه سرمایه های افزون ــ آن را بیشتر در 

خدمت تولید کشور بگذارند.
بعدی، مردم در همه ی سطوح، تولید ملّی را ترویج کنند. 
یعنی چه؟ یعنی همین مطلبی که من دو سه سال قبل از 
این، در همین جا با اصرار فراوان گفتم، یک عّده ای هم از 
مردم خوشـبختانه عمل کردند، اّما همه باید عمل کنند و 
آن عبارت است از »مصرف تولیدات داخلی«. عزیزان من! 
شـما وقتی که یک جنس داخلی را خرید می کنید به جای 
جنس تولید خارجی، هم به همین اندازه کار و اشتغال ایجاد 
کرده ایـد، هم کارگر ایرانـی را وادار کرده اید به اینکه ابتکار 
خـودش را بیـاورد میدان؛ جنـس داخلی که مصرف شـد، 
آن کننـده ی کار، ابتکاراتی دارد، این ابتـکارات را روزبه روز 
افزایـش خواهد داد؛ شـما وقتی که جنـس داخلی مصرف 
می کنید، ثروت ملّی را افزایش داده اید. در گذشته، در دوران 
طاغـوت، ترجیح مصرف خارجی به عنوان یک سـّنت بود؛ 
سـراغ جنس که می رفتند، ]می پرسـیدند[ داخلی اسـت یا 
خارجـی؟ اگـر خارجی بود، بیشـتر به آن رغبت داشـتند؛ 
ایـن بایـد برگـردد و به عکس بشـود. نمی گوییـم خرید 
جنـس خارجـی حرام اسـت، اّمـا عرض می کنیـم خرید 

جنـس داخلـی یک ضرورت بـرای مقاوم سـازی اقتصاد 
اسـت و بـر روی همـه چیز این کشـور تأثیـر می گذارد. 
بایـد بـه این توّجه کـرد؛ این نقش همه ی مردم اسـت. 
البّتـه در اینجا هـم مثل خیلی جاهای دیگر، مسـئولّیت 
مسـئوالن و مدیـران کشـور از دیگـران بیشـتر اسـت؛ 
بسـیاری از زیاده روی ها و ریخت وپاش ها در رفتار مردم، 
به خاطـر نـگاه کردن به رفتار آن کسـانی اسـت که آنها 
را بزرگ ترهـا می دانند؛ اگر اسـراف در بین سـطوح باال 
نباشـد، در بین مردم هم اسراف کم خواهد شد. بنابراین 

ترجیح تولید داخلی یکی از کارها است.
مـن این بخش را جمع بندی کنم. من عرض می کنم: 
اقتصـاد مقاومتـی بـه معنـای مقـاوم سـاختن پایه های 
اقتصـاد، یکـی از وظایف عمومی امروز ما اسـت و همه 
می توانند در آن نقش ایفا کنند، هم مسئولین و مسئولین 
قـوای سـه گانه، هم آحاد مـردم، هم کسـانی که دارای 
مهـارت کارنـد، هم کسـانی کـه دارای سـرمایه اند، هم 
صاحب نظران. البّته آنچه که ما عرض کردیم، خالصه ای 
بود از آنچه باید گفت؛ به عهده ی صاحب نظران است که 

تفصیالت اینها را عرض بکنند.
)بیانات در حرم مطهر رضوی- 93/01/01(

واردات بدون اولویت  
نکتـه ی دوم ]از انگیزه هـا و عوامل تهیه ی سیاسـت های 
اقتصاد مقاومتی[، مشـکالتی اسـت که داریم - مشکالت 
مزمـن، مشـکالت دیرپـا - کـه اینهـا جز با یـک حرکت 
اقتصـادِی جمعِی مهـم، امکان ندارد برطرف بشـود؛ یکی 
از آنها وابسـتگی به نفت اسـت که عرض کردیم، یکی از 
آنها عادت به واردات است - آن هم واردات بدون اولویت؛ 
عادتی اسـت که متأسـفانه دچار آن هستیم و این عادت را 
هم نتوانستیم کنار بگذاریم؛ نگاهمان به تولید خارجی است 
- تورم مزمن، بیکاری، معیوب بودن برخی از سـاختارهای 
اقتصادی ما، اشکال در نظامات مالی ما - نظامات پولی ما، 
نظامات بانکی ما، نظامات گمرکی ما - اشـکال در الگوی 
مصرف، اشـکال در مسـئله ی تولید، اشـکال در بهره وری؛ 
اینها مشکالت موجود کشور است، باید با اینها مقابله کرد. 
یکی از چیزهایی که هر انسان دلسوزی را و هر مسئول با 
همتـی را برمی انگیزد کـه کاری و حرکتی از قبیل اقتصاد 
مقاومتی انجام بدهد، وجود همین مشکالت است. اینها جز 
با یک حرکت جهادی و جمعی و دلسـوزانه و مسـتمر - با 
الزاماتی که دارد و عرض خواهم کرد - میسر نخواهد شد.

) جلسه تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی- 93/12/20(

هوس برند

ما بر روی تولید داخلی تکیه کردیم؛ هم در اول امسال 
و در شـعار سـال، هم در صحبت هایی که در طول این 
چنـد ماه از اول سـال انجـام گرفته. خـب، تولید داخلی 
احتیـاج دارد بـه مصرف داخلـی؛ این به عهـده ی مردم 
اسـت. مصـرف خودمـان را بایـد از تولیـدات خودمـان 
انتخاب کنیم. اینکه کسـانی همـه اش دنبال مارک ها و 

مصرف کننده با وجدان
فرهنگ مصرف کاال در بیانات مرشد انقالب
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برندهای خارجی و اسم های خارجی باشند، خطاست؛ فرونشاندن یک هوس شخصی 
اسـت، اما ضربه زدن به یک کار عمومی و اصلی اسـت. مصرف داخلی، تولید داخلی 
را افزایش می دهد؛ تولید داخلی که افزایش پیدا کرد، همین مشکالتی که آقای امام 
جمعـه ی محتـرم گفتند، برطرف می شـود؛ بیـکاری برطرف می شـود. تولید که رونق 
بگیرد، یعنی تورم کم بشـود، گرانی کم بشـود، اشـتغال افزایش پیدا کند؛ اینها همه 
به هم متصل اسـت. یک سـر این قضیه دسـت ما مردم است، که مصرف خودمان را 
چگونه انتخاب کنیم. به هر حال وظائف زیاد اسـت، اما توفیقات الهی هم بسـیار زیاد 

)بیانات در اجتماع مردم اسفراین - 91/07/22( است.  

فرهنگ انحرافی خودکم بینی

نکته ی بعد، خودباوری اسـت. ما باید کودک را از آغاز دارای اعتمادبه نفس و باور به 
هویت خود بار بیاوریم. البته این مخصوص کودکان دبسـتانی نیسـت؛ در دبیرسـتان 
هم همین هسـت، در دانشـگاه هم همین هست. در کشور ما متأسفانه فرهنِگ کاماًل 
منحرفـی از گذشـته پایه گـذاری شـده، کـه هنوز آثـارش از بین نرفته - بـا این همه 
تبلیغاتی که ماها از اول انقالب تا امروز داشـتیم - و آن، نگاه نیازمندانه ی به سـمت 
غـرب، بـزرگ دیدن غـرب و کوچک دیدن خود در مقابل اوسـت؛ که متأسـفانه این 
فرهنگ ریشـه کن نشـده و وجود دارد؛ این به دلیل نبود خودباوری اسـت. اینکه شما 
مالحظـه می کنید فالن مارِک جنس خارجی پول بیشـتری طلب می کند، اما طرفدار 
بیشـتری هـم در بیـن یـک طبقـه ای دارد، در حالی که جنـس مشـابه داخلی گاهی 
کیفیتـش بهتـر از آن اسـت، به خاطر همین نگاه اسـت؛ این یک بیماری اسـت، این 
یک آفت اسـت. اگر چنانچه گفته شـود که فالن متخصص، دوره های تخصص را در 
داخل گذرانده است، به خارج نرفته است، در وهله ی اول یک نگاه منفی نسبت به او 
وجود خواهد داشت. بله، اگر چنانچه این متخصص داخلی که در داخل تحصیل کرده، 
بـا کارهای برجسـته ی خود توانسـت این بـاور را به هم بزند - که در این سـال های 
اخیـر، فـراوان هم اتفاق افتاده - آن مطلب دیگری اسـت؛ اما مادامی که بگویند این 
تحصیلکرده ی خارج است، این تحصیلکرده ی داخل است، نگاه به او برتر خواهد بود. 

اینها عیب است.
)بیانات در دیدار معلمان و اساتید دانشگاه های خراسان شمالی - 91/07/20(

تفاخر غلط

 عمده، مردمند. شـما باید کاالی ایرانی بخواهید. این افتخار نیسـت؛ این تفاخر غلطی 
است که ما مارک های خارجی را در پوشاکمان، در وسایل منزلمان، در مبلمانمان، در امور 
روزمره مان، در خوراکی هامان ترجیح بدهیم به مارک های داخلی؛ در حالی که تولید داخلی 
در خیلی از موارد بسیار بهتر است. من شنیدم پوشاک داخلی را که در بعضی از شهرستان ها 
تولید می شود، می برند مارک خارجی می زنند، برمی گردانند! اگر همین جا بفروشند، ممکن 

اسـت خریدار ایرانی رغبت نکند؛ اما چون مارک فرانسوی دارد، خریدار ایرانی 
همـان لباس را، همان کت و شـلوار را، همان دوخـت را انتخاب می کند؛ این 
غلط اسـت. تولید داخلی مهم اسـت. ببینید کارگر ایرانی چه تولید کرده است، 

سـرمایه دار ایرانی چه سـرمایه گذاری کرده اسـت. در زمینه ی مصرف، 
عمده ی کار دست مردم است؛ که این بخشی از اصالح الگوی مصرف 
اسـت که من دو سـال قبل اینجا به ملت ایران عرض کردم، و بخشی 
از جهاد اقتصادی اسـت که سـال گذشته عرض کردم. تولید ملی مهم 

است؛ این را باید هدف قرار بدهند.
)بیانات در حرم رضوی در آغاز سال 91(

حمایت از کارگر ایرانی

کسـانی کـه مصرف کننده هسـتند که همه ی ملّت مـا در واقع 
مصرف کننده اند  محصوالت داخلی را مصرف کنند که من روی 
ایـن بارهـا و بارها تکیه کردم و امروز هم عرض می کنم و تکیه 

می کنم. همه سعی بکنند محصوالت داخلی را مصرف بکنند، کارگر ایرانی را حمایت 
بکنند، کارگاه تولیدی داخلی را با مصرف کردن ]محصول[ آن رونق بدهند.

)بیانات در حرم مطهر رضوی - 94/01/01(

چشم و هم چشمی

از اول بعضی هـا، همـه ریـز و درشـت الزم و غیـرالزم را برای دخترشـان به عنوان 
جهیزیـه فراهـم می کننـد که مبـادا از دختـر فالنـی، از نمی دانم دخترعمویـش یا از 
خواهرش یا از جاری اش مثاًل، کمتر باشـد. اینها درسـت نیست. این کارها غلط است. 
اسـباب زحمت شماسـت. آن هم زحمتی که هیچ اجری پیش خدا ندارد، مایه تشـکر 

هم نمی شود. )78/9/2(

استدالل نادرست

از بعضی ها وقتی می پرسم که شما چرا برای دونفری که می خواهند زندگی کنند، بازار را 
می خواهید خالی کنید که جهیزیه برای دخترتان درست کنید؟ می گویند: خب ما داریم. 
چون داریم می خواهیم بکنیم. آیا این استدالل، کافی ست؟ چون داریم! به هیچ وجه کافی 
نیسـت. اسـتدالل غلطی است. در یک جامعه همه جور انسـان زندگی می کند. شما باید 
کاری کنید که آن دختری هم که ندارد، اگر خواست شوهر بکند بتواند. وااِّل این جهیزیه 
ای که شما دارید برای دخترتان درست می کنید، این مهریه ای که شما دارید به عروستان 
می دهید، این دیگر در ازدواج را برای دیگران خواهد بست...این روش انسانی نیست. این 

روش اسالمی نیست. )75/8/5(
آن طرف پا نگذارند... 

ایـن دختـر خانم ها که می خواهند جهیزّیه درسـت کنند، برای خرید اسـباب سـر عقد و 
جهیزّیه، توی این دکان های گران قیمت بعضی از جاهای تهران، آن محاّلت گران قیمت 
که معروف است -نمی خواهم البته اسم بیاورم-  من می شناسم کجاهاست که دکان هایش 
معروف است به جنس گران، اصاًل طرف آنها پا نگذارند. بروند آن جاهایی که معروف به 
گرانی نیست. این طور نباشد که داماد بیچاره را دنبالشان راه بیندازند برای خرید عروس و 

خرید عقد. متأسفانه از این کارها می کنند.      )72/3/19(
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........................................................................................
  دانشـگاه ها بـا وضعیت کنونـی که دارنـد، چقدر 
توانسته اند در چرخیدن چرخ اقتصاد مؤثر باشند و به رونق 

گرفتن بخش صنعت کمک کنند؟
چیزی که در دانشـگاه ها بیشتر به چشم می خورد همان دفتر 
است که یک بخش بروکراتیک است و به بحث های کارآموزی 
دانشجویان و کارورزان، قراردادهای پژوهشی، بازدیدها و از این 
تیپ مباحث می پردازد. در دانشگاه های معتبرتر و بزرگ تر مثل 
شریف و پلی تکنیک و علم و صنعت این بحث ها پر رنگ تر 
اسـت، چون بـه خاطر قدمت و اعتبار و امکاناتـی که در اختیار 
دارند ارتباطات بیشـتری با صنعت و با وزارتخانه ها و مؤسسات 
دولتی دارند، و طبیعتاً پروژه هایی در مقیاس های ملی و بزرگ 
را می توانند قرارداد بسـته و انجام بدهند. ولی هنوز نسـبت به 
نقش چشـمگیری که باید در صنعت داشـته باشند اصاًل قابل 
توجه نیست. حتی مبلغ قراردادهایشان هم با توجه به پتانسیلی 
که دانشجوهای این دانشگاه ها دارند، قابل توجه نیست. اعتقاد 
بنـده هم این اسـت کـه با توجه به تأثیرات محـدود این نوع از 
تعامالت دانشگاه و صنعت، اگر برنامه آینده همان ادامه برنامه 
های قبلی در این زمینه باشد انتظار معجزه نباید داشته باشیم. 
بقول کارشناسان این حوزه، حلقه گمشده معروف همچنان وجود 
خواهد داشت. چون دانشگاه یک نقطه ای را دارد نگاه می کند 
و صنعت هم نقطه دیگری را. دانشـگاه بـرای خودش کالس 
آکادمیک و کارهای علمی دارد. اهدافش طوری تعریف شده که 
در مرز دانش حرکت می کند و تولید علم می کند، فارغ از اینکه 
این دانش در کجای صنعت ما  به درد می خورد. به نظر علمی 
که بتواند کشور ما را به یک کشور توسعه یافته مبدل کند به اندازه 
کافی تولید شده و در دسترس است اما به آن عمل نمی شود و 
به کار بسته نمی شود. جالب اینکه حتی در اتحادیه اروپا سالیانه 
به خاطر عدم توجه به پتنتها و فنون در دسترس، بیش از بیست 
میلیارد یورو ضرر متحمل می شوند که به خاطر انجام تحقیقات 

تکراری می باشد. معیار دانشگاه ها هم تولیدات علمی است یعنی 
چیزهایی که حتماً باید در مجالت پابلیش شده و به صورت مقاله 
آی اس آی ارائه شـود که آن هم معیاری اسـت که کشورهای 
خارجی در دامن ما گذاشـته اند. اینها خیلی به درد ما نمی خورد. 
استادی که وارد دانشگاه می شود، یک سری معیارهای پژوهشی 
هست که روی آنها تاکید می شود و در واقع همه چیز در دانشگاه 
در مقاله آی اس آی نمود پیدا می کند. خود جناب آقای روحانی 
رییس محترم جمهوری هم جمله ای دارند که می گویند اصاًل 
مقاله آی اس آی برای اساتید ما تبدیل به شرک شده است. این 
حرف خیلی پرمغز است. یا از آن طرف حضرت آقا خیلی تاکید 
می کنند روی موضوع تولید ثروت از دانش. این بحث های اقتصاد 
مقاومتی پایه اش همان تولید دانش بنیان و تبدیل دانش به ثروت 

هست. اینها به کندی االن دارد اتفاق می افتد.
......................................................................................

  به نظر شما نظام آموزشی با ساز و کار کنونی خود در مسیر 
درسـتی دارد حرکت می کند؟ رویکرد فعلی اساتید در تدریس را 

چقدر در هدایت فکری و کاری دانشجویان مؤثر می دانید؟
استادی که االن وارد دانشگاه می شود، معیارهای ارزیابی اش در 
عمل تقریباً فقط تعداد مقاالت هست، نه تولید و ایجاد کسب و 
کار جدید و تولید ثروت. بحث تولید ثروت از دانش و بکاربردن 
علـوم موجود، هیچ وقت به اندازه تولید مقـاالت آی اس آی در 
نظام آموزش عالی دیده نشـده اسـت. یک حرکت های جانبی 
انجام شده ولی مشکل اصلی اینجاست ک سردمداران و کسانی 
که پیگیر این بخشنامه ها هستند، خودشان خیلی درگیر این تیپ 
مسائل که بخواهند کسب و کار ایجاد کنند و کارآفرینی کنند برای 
خودشان و دانشجوها، نیستند. این خیلی خیلی کمرنگ است. 
حتی بحث های اجرایی و حمایتی هم به خوبی در این قضیه 
وجود ندارد. هر چند در معیارهای ارزیابی پژوهشی عنوان تجاری 
سازی به چشم می خورد ولی این در عمل با شرایط موجود بسیار 
مشکل است. چون تجاری سازی تقریباً چهار یا پنج سال زمان 

می برد. استادی که می خواهد در این زمینه کار کند، در طول این 
مدت تعداد مقاالت آی اس آی اش به شدت افت پیدا می کند 
و حجم کارهای تئوری اش کم می شود. چون تمام تالشش این 
است که یک محصول را تجاری سازی کند. پس دانشگاه دارد 
چیز دیگری را دنبال می کند و آن جلو بردن مرز دانش اسـت. 
پروژه هایی تعریف می شود و برترین استعدادها را دانشگاه های 
ایران جمع می کنند ولی هیچ هدفی را دنبال نمی کنند و این فقط 
محدود در یک سری مباحث نظری است. در این زمینه ما دنباله 
رو هستیم. یعنی در بیرون از مرزهای ایران نظریه پردازانی نظریه 
هایی را مطرح می کنند و ما در اینجا با تمام توان روی آنها وقت 
می گذاریم. با این وضع در عمل مشـکلی از ما حل نمی شـود و 
حتی من فکر می کنم که مشکلی از دنیا هم حل نمی شود. ما 
هزینه های خیلی زیادی را داریم می پردازیم که مقاله های آی 
اس آی مان را باال ببریم. با اینکار نه تنها علممان را دو دستی 
در اختیار آنها می گذاریم، حتی بعضاً حدود 500 دالر هم هزینه 
می پردازیم تا آنها مقاالت کنفرانس های علمی مان را چاپ کنند 
فقط و فقط برای اینکه استادمان بتواند ارتقا بگیرد و ترفیع پیدا 
کنند. چون همیشه دانشگاه های ما به عنوان مؤسسات دولتی 
پولشان را از دولت گرفته اند، خیلی دنبال درآمدزایی نبوده اند. یک 
سری دانشگاه های بزرگ رفتند دنبال درآمدزایی که آن هم غالبًا 
در همان زمینه های آموزشی است. یک سری دوره های مجازی 
آموزشی و تحصیالت تکمیلی می گذارند که درآمد کالنی هم از 
آنها به دست می آورند. طبیعتاً این دانشگاه با این مبلغ کالنی که به 
دست آورده، دیگر رغبتی پیدا نمی کند که به سمت تجاری سازی 
برود و آن دردهای درگیر شـدن با صنعت را قبول کند. بیشـتر 
مشـغول تدریس و آموزش می شود. موسسه های غیر انتفاعی 
هم که هزینه های مالی شان را از جیب دانشجوها تأمین می کنند، 
خیلی به دنبال راه اندازی کسب و کار و تولید و صنعتی سازی 
نیستند. چون درآمدشان را دارند، دیگر انگیزه ای برای این کار 
ندارند. االن معیار ما در جذب هیئت علمی تعداد مقاالت است. 

رانت دولتی نداشته باشی 
نمی توانی کار کنی!

نقش ارتباط دانشگاه ها و صنایع در رونق گرفتن تولید داخلی
 در گفت وگو با استاد جوان کارآفرین

چند سالی است که مسئله ارتباط صنعت و دانشگاه تبدیل به دغدغه ای گشته تا 

از این طریق بتوان به رونق گرفتن علم داخلی و به تبع آن، خودکفایی در تولیدکمک 

کرد. با دکتر شهرام نصرتی، عضو هیئت علمی دانشگاه در رشته مهندسی برق 

که در سـال گذشـته به عنوان یکی از کارآفرینان برتر انتخاب شده، درباره  اینکه 

دانشگاه ها چقدر می توانند در تولیدات داخلی تاثیرگذار باشند و صنایع چگونه باید 

از علم دانشگاه ها استفاده کنند، به گفت وگو نشستیم.
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هیچ وقت نمی گوییم که هیئت علمی را می خواهیم که کارآفرین 
باشد و تولید دانش بنیان داشته باشد.

........................................................................................
 چند سالی است که در کشور ما شرکت های دانش 
بنیان پا گرفته اند. آیا از این شرکت ها حمایتی انجام شده 
است؟ این شرکت ها در سطح کالن چقدر می توانند به رشد 

صنعت و بهبود اقتصاد کمک کنند؟
االن در کشور ما شرکت های دانش بنیان بزرگی وجود دارند که 
محصوالتشان را به کشورهای دنیا و حتی به آمریکا صادر می کنند. 
اگر به این شرکت ها نگاه کنیم می بینیم که سه یا چهارنفر فارغ 
التحصیل فوق لیسانس و دکتری بوده اند که دور هم جمع شده اند 
و وارد دانشگاه هم نشده اند. یعنی وقتی فارغ التحصیل شدند، روی 
دانشـگاه را هم ندیده اند، حتی نرفتند دنبال اینکه مدرکشـان را 
بگیرند. من سراغ دارم. اینها در ابتدای کار رفتند از طریق مهندسی 

معکوس و بررسی نمونه های موجود و بررسی نیازهای موجود، 
10-20 محصول درسـت کردند و از جیب خودشـان هم هزینه 
کردند. اینها بسیار با مشکالت مالی و رقابت های سنگین مبارزه 
کردند و اتفاقاً هیچ گونه حمایت دولتی هم از آنها در ابتدای کارشان 
نشده است. با این حال بازار خارج را بعد از مدتی دست گرفتند و 
صادرات خیلی خوبی داشتند و به رشد و نمو جالب توجهی رسیدند. 
از این تیپ شـرکت های دانش بنیان ما خیلی کم داریم. شـاید 
انگشت شمار باشند شرکت هایی که روی پای خودشان به معنای 
واقعی دارند تولید ارزش می کنند. نه مثل بعضی از شرکت هایی 
که از طریق دولت ثبت شده اند و طبق یک سری رانت ها دورادور 
حمایت شده اند و یک سری محصوالت برای ارگان های دولتی 
تولید می کنند. معلوم است که این شرکت ها خیلی از لحاظ دانش 
بنیان بودن اصیل نیستند. هرچند که اینها گاهی معضالت ارگان ها 
را هـم واقعاً حل می کنند ولی از نظر تولید ثروت از دانش خیلی 
اصالتـی ندارند، چـون در یک فضای تاریک و مبهم دولتی و در 
انحصار دولت دارند فعالیت می کنند. من شخصاً با بعضی ارگان 
های دولتی کار کرده ام. در آنجا هزینه ای اختصاص داده می شود 
تا از آن طریق شـرکت هـای دانش بنیان خصوصی را به وجود 
آورند. اما این اتفاق نیفتاد. چون کسانی که استخدام آن ارگان ها 
می شـوند از مزایای زیادی برخوردارند و عموماً شـخصیت هایی 
هستند که ریسک پذیر نیستند. شما اگر بروید سراغ کارآفرینان 
برتر و کسـانی که صنایع بزرگ را پایه ریزی کرده اند، می بینید 
که هیچ حمایت دولتی نداشته اند. روی پای خودشان ایستاده اند و 
کاماًل شخصیت های ریسک پذیر و البته بسیار با ایمانی بوده اند که 
با اعتقادی که داشته اند، توانسته اند مشکالت را پشت سر بگذارند و 

به چنین موفقیت هایی برسند.
........................................................................................

 رویکرد صنایع نسبت به این مسئله چطور است؟ آنها 
چقدر به کیفیت محصول و بهینه سازی آن فکر می کنند تا از 

این طریق بتوانند جایگاه خود را باالتر ببرند؟
در صنعت تولید بر اساس خواست مشتری انجام می گیرد. یعنی 
فارغ از اینکه محصول، دانش بنیان هست یا نیست، چیزی تولید 
می شود که بازارش باشد و به نوعی مصرف گراست. دنبال ارزش 

افزوده و تولید ثروت است. بحث هایش بحث های مالی و سرو 
کارش با ارز و ریال است. هدفشان این است که این پولی که دارند 
را خرج تولید کنند. دیگر بحث های بهره وری و مدیریت نیرو و 
اینها برایشان اهمیتی ندارد. در حالی که بهره وری تقریباً نزدیک 
به صفر است. این حمایت های دولتی که ما داریم بیشتر حرف و 

بخشنامه است تا اینکه واقعاً حمایت باشد.
........................................................................................

 اساساً فرق تولید دانش بنیان با تولید غیر دانش بنیان 
چیست؟ مگر محصوالتی که االن به صورت معمولی در حال 

تولید هستند، بدون تکیه بر علم تولید می شوند؟
ببینید شـما در صنعت محصولی را که تولید می کنید، باالخره 
می فروشید. اما شرکت های دانش بنیان ریسکشان خیلی بیشتر 
است. شما محصولی را تولید می کنید که اصاًل ممکن است بازار 
مصرف، هیچ احساس نیازی به این قضیه پیدا نکند. شما باید بروید 
بازار را ایجاد کنید و مصرف کننده را توجیه کنید که محصولتان 
چه مزایایی دارد. چون محصوالت دانش بنیان در فکر باال بردن 
بهره وری و افزایش پرفورمنس هم هستند، این باعث می شود که 
ریسکش خیلی باالتر از صنایع معمولی باشد. باید دید چه کسانی 

وارد این صنایع می شوند.
........................................................................................

  مگر افـرادی که وارد این صنایع می شـوند، همان 
درس خوانده های دانشگاه و اساتید و کسانی که در رشته 

های مربوطه به صورت آکادمیک تحصیل کرده اند نیستند؟
بله ولی برای یک استاد دانشگاهی مثل من خیلی راحت است 
که بنشینم و با کمی هوش همه تمرکزم را روی کار علمی بگذارم 
و روی مسـائل حل نشـده وقت بگذارم و هرماه یکی دوتا مقاله 
بنویسم. این کار کارمندی که حقوق هیئت علمی را هم به من 
می دهند و من راحت می نشینم و کارم را انجام می دهم بهتر است 
یا اینکه بروم سراغ تجاری سازی و تولید و درگیری با صنعت و 
اینکه خودم یک صنعتی را ایجاد کنم؟ اگر بخواهم سراغ کار دوم 
بـروم، زمان زیادی می خواهد. چون شـما باید عملی کار کنید و 
کوچک ترین اشتباه ممکن است هزینه های سنگینی داشته باشد. 

در حالی که در کارهای تئوری این طوری نیسـت. تنها ابزار شما 
یک کامپیوتر است و خودتان. هیچ نوع تعاملی با محیط بیرون 
ندارید. ولی آنجا با هزار عامل خارجی و ناشناخته درگیر هستید که 
می خواهند در کار شما توقف یا شکست ایجاد کنند. پس ببینید 
هدفی که دانشگاه دنبال می کند با هدفی که صنعت دنبال می کند 
دو چیـز متفاوت انـد. به نظر من بـا این روند هیچ وقت هیچ نوع 
آشتی بین اینها به وجود نمی آید. چون اصاًل معنی ندارد ما یک 
دانشگاهی ایجاد کنیم، بعد صنعتی ایجاد شود، بعد بیاییم بگوییم 
بین اینها تعامل باشد. واقعاً تا حاال دانشگاهی توانسته از صفر تا صد 
یک صنعت را پایه گذاری کرده باشد و دانشجوی فارغ التحصیل 
آن، برود مشغول کار در آنجا شود؟ دانشگاه به دانشجو چیزی را یاد 

می دهد و بعد به او می گوید حاال برو بیرون دنبال کارت.
........................................................................................

 فکر می کنید چه تغییراتی الزم اسـت در سیسـتم 
آموزشی ما به وجود بیاید؟

دانشگاه های ما دارند همان اهداف دانشگاه های 30-40 سال 
پیـش را دنبـال می کنند. االن فضا عوض شـده. ما تورم مدرک 
داریم. آموزه هایی که داریم یاد می دهیم کاماًل منسوخ شده است. 
دانشـگاه همان چیزهای قدیمی را دارد به دانشـجو یاد می دهد. 
دانشـجو هم انگیزه خودش را از دسـت می دهد. یا اسـتادی که 
مطالب را درس می دهد، تا حاال یک بار هم نشـده که در مرحله 
عمل خودش انجام داده باشد و آزمون  و خطا کرده باشد. در نتیجه 
برای دانشجو این سؤال پیش می آید که این کجا به کار می آید 
و سـؤال معقولی اسـت. چون او می خواهد بعد از چهار سال برود 

کسب و کار راه بیندازد.
........................................................................................

 چه عوامل دیگری غیر از نظام آموزشی در این مسئله نقش 
دارند؟ یعنی اگر نظام آموزشی درست شود مشکالت حل خواهد شد؟

متأسفانه در خانواده های ما یک مشکل فرهنگی به شدت رشد 
کرده و آن این است که فرهنگ کار در خانواده ها در حال منسوخ 
شـدن اسـت اگر تا االن منسوخ نشده باشد! یعنی دانشجوی ما 
فرهنگ کار برایش تعریف نشـده است. دانشـجو انتظار دارد در 
دانشـگاه چیزی یاد بگیرد که بعد برود پشـت میز بنشیند و از او 

هر دانشـگاهی حداقل دو سه هزار 
دانشجو دارد. چرا به این دانشجوها 
به چشم یک پتانسیل نگاه نمی شود 
کـه از آن چهار سـال تحصیل، یک 
سالش را در اختیار صنعت قرار بگیرد و در 
خدمت آن تخصص ورزیده شـود. اگر این 
اتفاق بیفتد از دل این دانشگاه شرکت های 
دانش بنیان زاییده می شوند و هدف دار در 
خدمت صنعتی هستند که آن دانشگاه بنا 
می نهـد. در این حالت چون صنعت زاییده 
دانشـگاه خواهد بـود،  دیگر اصـال ارتباط 

صنعت و دانشگاه معنایی ندارد

اصال معنی ندارد ما یک دانشگاهی 
ایجاد کنیم، بعد صنعتـی ایجاد 
شود، بعد بیاییم بگوییم بین اینها 
تعامل باشـد. واقعا تا حاال دانشگاهی 
توانسته از صفر تا صد یک صنعت را 
پایه گذاری کرده باشـد و دانشـجوی 
فارغ التحصیل آن، برود مشغول کار در 
آنجا شود؟ دانشگاه به دانشجو چیزی 
را یاد می دهد و بعد به او می گوید حاال 

برو بیرون دنبال کارت
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طراحی بخواهند در حالی که هیچ چیز بلد نیست. یعنی این یک 
فضای توهمی است. دانشجو احساس می کند که چون در دانشگاه 
آمده، باید جایی استخدام شود. این را یاد نمی گیرد که خودش باید 
دنبال کسب و کار باشد. لذا نمی داند که باید مهارت هایش را باال 
ببرد. پس این دانشجوها هستند که باید بروند سراغ صنعت. چون 
صنعت که مشغله و درگیری خودش را دارد. دانشجو باید بیاید 
فضای کسـب و کاری که هسـت را شناسایی کند. باید فضای 
کسـب و کار را اسـتادی که در صنعت کار می کند، برای آن 
دانشجو روشن کند. نقص ها و مشکالتش را برایش توضیح 
دهـد. همیـن که دانشـجو بـرود در این فضـا  و بتواند جایی 
را برای خودش دسـت و پا کند، توانسـته پشتکار و ارتباطات 
اجتماعـی قوی و نبوغش را اثبات کند و فیدبک مثبت همه 
اینهـا به خود دانشـجو برمی گردد و اشـتیاق و انگیـزه اش را 
هم بیشـتر می کند. من دوسـت دارم در زمینه پزشکی مثال 
بزنم. چون گرایش های پزشـکی را موفق و به روز می بینم 
بـرای اینکه آنها مهارت ها را عملی و کاربردی می روند و یاد 
می گیرند. آیا تیم جراحی را یک نفر غیر از آن فوق تخصص 
جراح می تواند اداره کند؟ مسـلماً نه. چون او تمام دوره های 
عملـی را گذرانـده و در کنارش کارهای پژوهشـی مفید هم 
انجام داده. چنین انسـانی هم زبده اسـت و هم دقیق و نبوغ 
ذهنی او هم بسیار قوی است. این یک لیدر می شود و بحث 
های آموزشـی را هـم برنامه ریزی می کنـد. در حالی که در 
صنعـت ما لیدرها و برنامه ریزها چه کسـانی هسـتند؟ فقط 

کسانی اند که دنبال نام و نشان و این چیزها هستند.
........................................................................................

 االن چندسالی است که در دانشگاه ها بخش ارتباط با 
صنعت شـکل گرفته ولی به نظر می رسـد کـه این کار تأثیر 
چندانی در بهبود این ارتباط نداشـته است، برای بهتر شدن 
ارتباط صنعت و دانشگاه شما چه کارهایی را پیشنهاد می دهید؟

االن در زمینه صنعت و دانشگاه کسانی کار را در دست دارند 
که متخصص نیسـتند. نه اینکه مدرک ندارند. مدرک دارند، 
ولـی تخصص باالیـی ندارند. در بحث هـای عملی و حرفه 
ای تخصصـی ندارنـد. برای همین اسـت که مـا با این همه 
مدرک هنوز ابتر مانده ایم. دلیلش این است که ما اطالعاتی 
را در مغـزش کرده ایم که بـه دردش نمی خورد. فقط مدرک 

فروشـی راه انداخته ایم. همان طور که دانشـجوی پزشکی 
اتاق تشریح دارد، رشته های فنی هم باید واقعاً چنین چیزی 
داشـته باشند تا بتوانند ارتباط واقعی داشته باشند. آزمایشگاه 
هایی که هست به درد نمی خورد. چون آنها فقط سیموالتور 
و شـبیه سـازند. باید کارگاه های بگذارند به عنوان تشـریح، 
مثل پزشـکی، دانشـجو آن دوره را به صورت عینی و واقعی 
بگذراند. به نظر من این نقطه شـروع خوبی است که صنایع 
بیایند در دانشگاه ها کارگاه های تشریح راه بیندازند. یا اینکه 
داخل خودشان یک خدماتی ارائه دهند و کارگاه های تشریح 
را طی مکانیزمی ارائه دهند. هر دانشگاهی حداقل دو سه هزار 
دانشجو دارد. چرا به این دانشجوها به چشم یک پتانسیل نگاه 
نمی شود که از آن چهار سال تحصیل، یک سالش را در اختیار 
صنعـت قـرار بگیـرد و در خدمت آن تخصص ورزیده شـود. 

اگر این اتفاق بیفتد از دل این دانشـگاه شـرکت های دانش 
بنیان زاییده می شوند و هدف دار در خدمت صنعتی هستند که 
آن دانشگاه بنا می نهد. در این حالت چون صنعت زاییده دانشگاه 
خواهد بود،  دیگر اصاًل ارتباط صنعت و دانشـگاه معنایی ندارد. 
چون صنعت اصاًل خودش زاییده دانشـگاه اسـت. و از آن طرف 
محصوالت تولیدی اش را در اختیار دانشـگاه قرار می دهد برای 
کارهای پژوهشی. و این مثل یک چرخه به طور پیوسته در جریان 
است. طراحی الگوی ارتباط صنعت و دانشگاه باید باز طراح شود. 

ما برای دانشگاه هایمان اهداف جدید نداریم.
االن خیلی از محصوالت خانگی خانواده ها به همان روش 50 

سال پیش دارد تولید می شود. چرا این ها را االن نمی آیند با روش 
های بهینه تری و به صورت کارآمدتر ارتقا دهند و تولید کنند؟ 
مدیرهای ما دوره مدیریت ندیده اند و الفبای مدیریت را به صورت 
حرفه ای یاد نگرفته اند. این اعتقاد من است که اگر مسئوالن ما 
به جمله جمله مقام معظم رهبری با اشـتیاق گوش می دادند و 
آنها را به کار می بستند، االن ما این مشکل ها را نداشتیم. همه 
اینها برمی گردد به سوءمدیریت مدیران دولتی. یک جمله معروفی 
است که صنعتگران می گویند در این ممکلت مدیران دولتی اصاًل 
دست به دست هم داده اند که مردم نتوانند کاری از پیش ببرند! 
همان چیزی که حضرت امام بشدت توصیه می کردند که نگذارید 
اقتصاد ما دولتی شود. االن وضع طوری شده که تا رانت دولتی 
نداشته باشی نمی توانی کاری کنی. این یک آسیب بسیار جدی 
است. این انگیزه های جوان ما را از بین می برد و جوان های با 
ایمان ما این آسیب دامنشان را گرفته که باید پولی یا پارتی یا رانت 
داشته باشند تا بتوانند کاری کنند. اگر هم بهر صورت بتوانند کسب 
و کاری راه اندازی کنند و حریف همه مشکالت تولید شوند بعد 
از طی اینها می بینید سر سال 20 درصد هم سود نکرده. با وجود 
اینکه کار کرده و پول در آورده و خیلی هم زحمت کشـیده. در 
حالی که این شخص اگر بدون هیچ زحمتی پولش را در بانک 
بگذارد 22 درصد سود می کند! پس تا زمانی که سیاست مالی 
و اقتصادی و بانکی درسـت نشود، همین آش است و همین 
کاسـه. ما مردم را سـوق داده ایم به سـمت اینکه پول هایتان 
را بیاوریـد بگذاریـد در بانک و سـودش را بگیرید. مردم را به 
سـمت سـوداگری هول داده ایم. در اینصورت مسـلم اسـت 
کـه دیگر بحـث های اقتصاد مقاومتـی و محصوالت دانش 
بنیـان و کارآفرینی پر رنگ نخواهد شـد. ما افتخار می کنیم 
که در کشـوری اسالمی زندگی می کنیم و یک لحظه نفس 
کشیدنش واقعاً خیلی می ارزد. این فضا فضای پر ایمان و پر 
نشـاطی اسـت. ولی واقعاً چه اتفاقی می افتد که مدیرانی که 
از بیـن همین مـردم روی کار می آیند، هیـچ رنگ و بویی از 
فرهنگ علوی و شـیعی در آنها دیده نمی شود. امیرالمؤمنین 
)ع( با اینکه معصوم بوده، خندق هایی که می کنده و درخت 
های خرمایی که می کاشته هنوز هم هست و بار می دهد. این 

فرهنگ کار در کشور ما در حال از بین رفتن است. 
■■■

یک جملـه معروفی هسـت که 
صنعتگـران مـی گوینـد در این 
ممکلت مدیران دولتی اصال دست 
به دسـت هـم داده اند که مردم نتوانند 
کاری از پیـش ببرند! همان چیزی که 
حضرت امام بشدت توصیه می کردند 
که نگذارید اقتصاد ما دولتی شود. االن 
وضـع طوری شـده که تا رانـت دولتی 
نداشته باشی نمی توانی کاری کنی. این 

یک آسیب بسیار جدی است 
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لطفا به این پرونده از 1 تا 5 با ذکر عنوان پرونده نمره بدهید.
30009900090598
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...............................................................................................
 در سطح دانشجویان همواره مطرح است که فعالین تشکل های 
دانشـجویی در دهه هـای اول و دوم انقالب از حیث مطالعه و محتوایی 
قوی تر از دانشـجویان امروزی بودند. تحلیل شما از این ماجرا چیست 
و آیـا شـما نیز روند ضعـف در اندوخته علمی دانشـجویان و اصطالحاً 

سطحی شدن آنها را احساس می کنید؟
پاسـخ دقیق به این سـؤال نیازمند پژوهش اسـت. من ندیدم پژوهشی در این 
باره کار شـده باشد؛ اما برداشـت خودم بر مبنای مشاهدات عینی همین است 
که دانشجویان فعال دانشگاه در دهه های اول و دوم انقالب اسالمی مطالعات 
جد ی تری داشـتند و منابع فکری )اعم از جزوات و کتاب ها( غنی تری را برای 
مطالعـه برمی گزیدند. در حالی که دانشـجویان سـال های اخیر مطالعاتشـان 
عمدتًا سایتی و دیجیتالی است. احتمااًل کمیت مطالبی که در وایبر و واتس اپ 
و تلگرام و ... می خوانند خیلی هم بیشـتر اسـت اما مطالب عمدتًا یا سطحی و 

یا اساسًا فاقد ارزش است.
...............................................................................................

 در دهه هفتاد فضای رسانه ای نشریات دانشجویی چه گونه بود 
و هر یک از طرفین چه قدر از ظرفیت رسـانه )خصوصاً نشریات( برای 

اقناع فضای دانشجویی و تفهیم خط مشی خود بهره می جستند؟
در ابتدای دوره اصالحات به دلیل حجم انبوه مطالب ترجمه ای یا شـبه ترجمه 
و انبوه شـبهاتی که از طریق نشـریات وابسته به این جریان به دانشگاه تزریق 
می شـد و از طرفی کمبود مطالب نظری و پاسـخ به شبهات از سوی نیروهای 
ارزشی، درگیری جدی بین دو طیف وجود داشت و پرسش و پاسخ ها و نقدها 

و یادداشت های عمدتًا غنی میان نشریات رد و بدل می شد. 
دانشجویان حزب اللهی در آن زمان بیشتر به فعالیت میدانی و فیزیکی عالقه 
داشـته اند و دانشـجویان طیف مقابل بیشتر در جلسات مباحثه )اصطالحًا کافه 
نشینی( وقت می گذراندند؛ اما به تدریج حرفهای آنها تکراری شد و در حقیقت 
چـون حـرف جدید برای گفتن نداشـتند دچار بازتولید مکررات شـدند و رونق 
کسـب و کار خود را از دسـت دادند؛ و از طرفی به طور متقابل توان نظری و 

کیفی جبهه ارزشی در سال های بعد تقویت شد.
...............................................................................................

 نقـد بـه وضعیت موجـود خصوصاً وضعیـت سیاسـی و انتقاد از 
حاکمیـت چـه گونه  و به چـه میزان باید در نشـریات دانشـجویی ما 

منعکس شود؟
ببینیـد وقتی مـا می گوییم جریـان دانشـجویی از مصادیق »روشـنفکری« و 
»جنبش های اجتماعی« است، جریان دانشجویی باید برای اینکه خودش را با 
معیارهای »جنبش اجتماعی« و »روشـنفکری« تطبیق دهد، ناخودآگاه بایدها 
و نبایدهایـی را بـرای خودش تعریف کند. در ادبیاتی که بعضًا در داخل شـاهد 
آن هسـتیم و از غرب اتخاذ شـده، گفته می شـود اگر یک جریان دانشـجویی 
ظهـور کند، ولی با حکومت در نظام مسـتقر رابطه خوبی داشـته باشـد، دیگر 
عنوان جنبش دانشـجویی به مفهوم »روشنفکری« برای آن صدق نمی کند و 
دیگر جزو روشـنفکری محسوب نمی شـود؛ زیرا باید در تقابل و عدم همراهی 
با حاکمیت باشـد. حاال سـؤال اینجاسـت که آیا در غرب با همین ویژگی که 
خودشـان تعریف کردند، شاهد جریان دانشجویی هستیم؟ جریان روشنفکری 

در غرب االن چه وضعیتی دارد؟
م  در غـرب جریـان دانشـجویی نـه تنهـا با حکومـت همراه اسـت، بلکـه مقِوّ
حکومت ها نیز هسـتند و برای تحکیم حکومـت نظریه پردازی می کنند؛ غرب 

مهدی فضائلی از سـابقان جنبش دانشجویی به 
حساب می آید. او که عضو هیئت مؤسس اتحادیه 
جامعه اسـالمی دانشجویان است، پس از ایام دانشجویی 
خـود مدیریـت مجموعه هـای رسـانه ای بزرگـی چـون 
مدیرعامل خبرگزاری فارس، مدیرعامل انتشارات سروش 
و مدیریت مجمع ناشران انقالب اسالمی را در کارنامه دارد. 
متـن زیر حاصل گفـت و گوی کوتـاه »57« با دکتر مهدی 

فضائلی پیرامون وضعیت نشریات دانشجویی است.

مطالعه دانشجویان دهه اول 
و دوم انقالب عمیق تر بود

وضعیت رسانه های دیروز و امروز دانشجویان مذهبی در گفت وگو با دکتر مهدی فضائلی
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هـم اینها را جزو روشـنفکرترین انسـان ها معرفی می کند. 
فارغ از این بحث، جریان دانشجویی یک سری ویژگی های 
شـکلی همچون سـن دانشـجویان، در گذار و سـیال بودن 
دارد و این باعث می شـود کسـانی که در این مقطع سـنی 
وارد جنبش دانشـجویی می شـوند، دل بسـتگی هایی مانند 
دل بستگی های احزاب نداشته باشند. لذا به نظر من نسبت 
انتقـاد نیـز بنا به کارکـرد دانشـجویی می توانـد حمایت از 
نظام و نقد به منظور تقویت و قوام نظام باشـد و این اتفاقًا 
پسـندیده اسـت و از طرف دیگر باید نقد از جایگاه حزبی و 
جانب دارانه نباشـد بلکه اسـتقالل و حّریت دانشـجویی در 

آن لحاظ شود.
.....................................................................
 انقـالب اسـالمی در حـال حاضـر چه قـدر به 
فعالین رسـانه ای جهـت آگاه سـازی و اقناع جامعه 
احتیاج دارد؛ و فعالیت های دانشجویی در حوزه رسانه 
چـه قدر می تواند زمینه را برای ورود به چنین فضایی 

مهیا کند؟
میـزان نیاز که بسـیار زیاد اسـت و روز بـه روز هم افزایش 
می یابد. اگر از »احیای تمدن نوین اسالمی« درک درستی 
پیدا کنیم این نیاز بهتر فهمیده می شـود. فعالیت رسـانه ای 
دانشـجویان اگر مسـتظهر به مطالعات برنامه ریزی شده و 
مسـتمر باشد حتمًا در این زمینه مؤثر است اما اگر سطحی 

باشد نمی تواند چندان تأثیرگذار باشد؛

ذات نایافته از هستی بخش 

 کی تواند که شود هستی بخش

.....................................................................
دانشـجویی  در سـطح  می تـوان  گونـه  چـه   
فعالیت های رسـانه ای را اثربخش تر و کاراتر کرد و 
بـه عبارتی بـا توجه بـه محدودیـت هزینـه، نیروی 
انسانی و تخصص به بیشترین بهره وری برای تأثیر 

گذاری در سطح دانشگاه رسید؟
ضمن توجه به آنچه در پاسـخ سؤال های قبلی عرض شد، 
کسـب مهارت های حرفه ای در حوزه رسـانه الزم اسـت تا 
بتوان محتوای خوب و قوی را در بسـته بندی های جّذاب و 
حرفه ای ارائه کرد. به لحاظ هزینه هم اگر چه بحث مهمی 
در انتشـار و توزیع نشـریات اسـت، اما خالقیـت و نوآوری 
می تواند بخشـی از آن را جبران کند. ضمن اینکه وسـایل 
ارتباطـی فعلی بـه میزان قابل توجهـی هزینه ها را کاهش 
داده است و می توان از ابزارهای جدید برای نشر مکتوبات 

در فضای مجازی نیز بهره برد.
.....................................................................

 در پایان چه توصیه و راهنمایی به فعالین حوزه 
رسانه ها و نشریات دانشجویی دارید؟

بیش و پیش از همه کسب توانمندی های علمی و مطالعه در 
حـوزه مباحث فکری و نظری به شـکل منظم و برنامه ریزی 
شـده )سیر مطالعاتی(، سپس کسـب مهارت های حرفه ای در 
حوزه رسانه و در کنار همه اینها خودسازی و تقویت بنیه تقوا 
و اخالق انسـان متدّین اعم از دانشـجو و غیر دانشجو و فعال 
رسانه ای یا غیر رسانه ای باید اعتقادات محکم و عمیق داشته 
باشد، احکام شرعی مورد نیاز خود در حوزه های مختلف را بلد 

باشد و عمل کند و متخلق به اخالق باشد.
■■■

در ابتـدای دوره اصالحـات 
به دلیل حجـم انبوه مطالب 
ترجمـه ای یـا شـبه ترجمه 
و انبـوه شـبهاتی کـه از طریـق 
نشریات وابسته به این جریان به 
دانشگاه تزریق می شد و از طرفی 
کمبـود مطالـب نظـری و پاسـخ 
بـه شـبهات از سـوی نیروهـای 
ارزشـی، درگیـری جدی بیـن دو 
طیـف وجـود داشـت و پرسـش و 
پاسخ ها و نقدها و یادداشت های 
عمدتـًا غنی میـان نشـریات رد و 

بدل می شد
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مخاطبان را به »داخل دانشگاه« 
ی کنیم

محدود نم

شگاه امام صادق )ع(:
ت دان

شریه حیا
سردبیر ن

ت
ش نوش

پی
ن خواسـتند تا بـه عنوان فردی کـه مدتی تجربه 

دوسـتان 57 از مـ
ت 

ت« را دارد، درباره نشریا
سـردبیری در نشـریه دانشـجویی »حیا

ت نکاتی بنویسم. در یادداشتی 
ف به تجربه نشریه حیا

دانشجویی عط
کوتاه سعی خواهم کرد پاسخگو به سه سؤال اصلی باشم. سه سوالی 
ت دانشجویی و 

که به نظرم می تواند بسـیاری ابعاد موضوع نشـریا
ش دهد.

جایگاه آن ها را پوش

ب می دهد؟!
شجویی هنوز جوا

ت دان
شریا

1. آیا ن
ش و آرمان 

ک ارز
حقیقـت امروز بدنه دانشـجویی اسـت آن اسـت که به دنبال یـ

س 
ش های دانشـجویی به خوبی محسو

نبوده و گسسـتگی گفتمان در فضای جنب
ش های دانشجویی و میزان اثرگذاری آن به اثرگذاری 

است. این فضای بدنه جنب
نشـریات دانشـجویی نیز سـرایت می کند. در حقیقت وقتی بدنه دانشـجویی توان 
اثرگذری خود در جامعه را از دست دهد در نتیجه نشریات دانشجویی نیز از توان 

اثرگذاری آنان کاسته خواهد شد.
ت که بگوییم امروزه نشـریات دانشجویی در هیچ 

این سـخن به این معنا نیسـ
ت که اگر ایده 

ف نشان داده اس
شرایطی جواب نمی دهد. بلکه نمونه های مختل

ت ها، 
ت در نشـریه دانشـجویی وجود داشـته باشـد و همراه این خالقی

و خالقی
نشـریه حرف جدی و تازه ای برای گفتن داشـته باشد، اثرگذاری مطلوب خود 

ت. نکته مهمی که فعاالن نشـریات دانشـجویی باید توجه ویژه 
را خواهد داشـ

ت. در دنیای رسانه ای امروز 
ای داشته باشند اقتضائات رسانه های امروزی اس

ش بدنه دانشـجویی باید بر این باشـد که در کنار نشریات 
به نظر می رسـد تال

ت رسانه های جدید استفاده کرده و مخاطبان بیشتری را در بر گیرند.
از ظرفی

ت دارد؟
شریا

ی با دیگر ن
شجویی« چه وجوه تمایز

شریه »دان
2. ن

یکی از اشـکاالت اساسـی در نشـریات دانشـجویی عدم توجه به »دانشجویی 
ت. وقتی عوامل نشریات دانشـجویی به این تفاوت ها توجه 

بودن« نشـریه اسـ
ث خواهد شـد که الگوهایی برای کار در نظر بگیرند که هیچ کمکی 

نکنند باع
ت که نشـریات 

ت به این معنا اسـ
بـه فضـای دانشـجویی نمی کنـد. این صحب

دانشـجویی هر روز حرفه ای تر می شـوند اما از فضای دانشـجویی روز به روز 
ت های دانشجویی 

دورتر شده و اثرگذاری خود را ندارند. وقتی اقتضائات و مزی
بودن نشریه را توجه نکنیم، عوامل نشریه دانشجویی الگوهای خود را نشریات 
حرفه ای منتشـر شـده در جامعه قرار داده و سـعی دارند تنها شـبیه آنها شوند، 
بدون توجه به این موضوع که شاید بسیاری از سادگی های نشریه دانشجویی 

ب بهتر عمل کند.
در ارتباط با مخاط

در نشـریات حرفه ای غیر دانشـجویی، »انتشـار« نشـریه یکی از اهداف اصلی 
ک 

ت، به این معنا که هر هفته و یا هرماه باید نشـریه منتشـر شود؛ اما در ی
اسـ

ت بلکه اتفاقاتی 
نشـریه دانشـجویی، تنها انتشـار شماره های متعدد هدف نیسـ

سلیمانی
علی 

سردبیر نشریه دانشجویی »حیات«
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ش 
ک شـماره روی می دهد ارز

کـه در فرایند انتشـار ی
ت« و تجربه 

بیشتری می تواند داشته باشد. »اصل تربی
ت به آن 

ت که نباید نسب
اندوزی یکی از موضوعاتی اس

غافل شد. همین که نشریه دانشجویی فضایی را برای 
ت تحلیل و تفکر دانشجویان، توجه 

هم اندیشـی؛ تقوی
بیشـتر به مسائل جامعه و دانشگاه و ... فراهم می کند، 
ک نشریه دانشجویی می تواند 

ت که ی
وجه تمایزی اس

داشته باشد.

ت« چه تجاربی برای انتقال دارد؟
شریه »حیا

3. ن
هر نشـریه هر سـال که از عمر خـود را می گذراند، قطعًا 
بـه تجربیات آن بسـیار افزوده خواهد شـد. در این زمینه 
نشریه دانشجویی »حیات« اندوخته مناسبی دارد و مجال 
صحبت کامل از آن نیسـت؛ چرا که »حیات« پشتوانه ی 
بیست و چندساله نشریات بسیج دانشجویی دانشگاه امام 
صادق علیه السالم را داشته و ادامه راه نشریاتی همچون 
»تفکر بسـیجی« و »هفت قفل« است. در این جا سعی 
ک از تجربه های »حیات« 

بر آن است که چند نمونه کوچ
را با هم مرور کنیم.  

یکـی از تجربه هـای منحصر به فرد حیات آن اسـت که 
سـعی شـده تنها مخاطب درون دانشگاهی نداشته باشد 
و مخاطبان آن را، تمام دانشـجویان دانشـگاه های کشور 
تشکیل می دهد. این موضوع باعث می شود که به نگاهی 
فراتر از دانشـگاه داشـته و مسـائل کالن نیز مورد توجه 

قرار گیرد.
حیات سعی داشته است به بهانه انتشار شماره های خود، 
ف 

فضایی را در جهت تربیت و کسـب مهارت های مختل
دانشجویان فراهم کند. برگزاری دوره های آموزشی 

نویسـندگی، برگـزاری حلقه های هفتگی نویسـندگی و 
انتشار جزوات آموزشی بخشی از کارهایی بوده که در این 

زمینه انجام شده است.
نشـریه دانشـجویی باید تا حد ممکن بتواند از ظرفیت 
دانشـگاه خود اسـتفاده کند. نشریه دانشـجویی حیات 
ف سیاسـی، فرهنگـی، 

ف حوزه هـای مختلـ
بـا تعریـ

اندیشـه ای و اقتصـادی سـعی داشـته تـا از ظرفیـت 
تمام اسـاتید و دانشجویان نهایت بهره را ببرد، هرچند 
کـه میزان اسـتفاده حیـات از ایـن ظرفیـت را باید به 
قضاوت گذاشـت. تجربه دیگر حیات انتشار ویژه نامه ها 
و ضمیمه هایی اسـت که سـعی در تمرکز بیشتر بر روی 
ف دارد. به عنوان مثال ویژه نامه سینمایی 

مسـائل مختل
»دیدبان« چندسالی است که به مسائل سینمایی به طور 
ص می پردازد و یا ویژه نامه »فتح« با نگارشی صریح 

خا
تر به مسائل روز توجه می کند.

ک »حیات« و هر نشـریه دانشـجویی تا نقطه 
بدون شـ

مطلـوب خود فاصله بسـیاری دارد زیـرا هرگونه فعالیت 
دانشجویی به ویژه نشریات دانشجویی را نمی توان برای 
آن اهـداف محـدود و مقطعی در نظر گرفت و نشـریات 
دانشـجویی افق های بلندی دارد که باید روز به روز 

ک تر شد.
به آن نزدی
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1.خودتان را معرفی اجمالی کنید.
2.در مجموعه تان چه تعداد نشریه دانشجویی هست؟ با چه موضوعات و سوابقی؟ اگر سایت یا وبالگی دارند آدرسش چیست؟

3. به نشریات دانشجویی کشور )از حیث محتوا و ظاهر( چه نمره ای از یک تا بیست می دهید؟
4. به نظر شما با توجه به هزینه باالی نشریه دانشجویی )هم از لحاظ وقت گیری، هم از نظر مادی و هم از نظر نیروی انسانی درگیر کار در نشریه( آیا داشتن نشریه 

برای یک تشکل دانشجویی ضروری هست یا خیر؟ چرا؟
5.به نظر شما چرا نشریات دانشجویی این روزهای دانشگاه ها در جریان سازی و ایجاد تحرک موفق نیست و غالبا رغبتی به خواندن آن ها احساس نمی شود؟

6.یک نشریه دانشجویی چه قدر از نظر غنای محتوایی باید پربار باشد و چه قدر از نظر ظاهری باید شکیل باشد؟ )ظاهر و محتوا در موفقیت نشریه دانشجویی چه 
نسبتی دارد؟(

7.در سالی که گذشت شاهد حمایت خاص وزارت علوم از برخی نشریات دانشجویی هستیم و حتی در انتخابات اخیر کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی با سازماندهی از 
پیش، طیف خاصی به این کمیته راه یافتند. نشریات دانشجویی انقالبی در مقابل این خیزش نشریات خاص و بعضا ساختار شکن چه وظیفه ای دارند؟ 

8.خود شما به عنوان مسئول تشکل دانشجویی مستقیما درگیر بحث نشریات دانشجویی بوده اید؟ اگر بله؛ چه تجربه، نکته یا خالقیت خاصی در این زمینه داشته اید 
که به نظر شما قابل انتقال به دانشجویان دیگر در سال های بعد است؟

 1. سـعید اصغریان دبیرکل سـابق جامعه اسالمی دانشجویان، 
مدیرمسئول نشریه دانشجویی »من دانشجو هستم« 

2. به علت نیمه فعال بودن برخی نشریه ها آمار دقیقی نیست ولی 
حدود 3 نشریه داریم که تقریباً فعالند

3. محتوا:14 / ظاهر:17
4.  حتماً ضروری هست چرا که به نظرم یکی از بهترین ابزارها و بسترها برای رشد 
فکری اعضای یک تشـکل فعالیت و نویسـندگی در یک نشریه است و به دنبال خود 
نیاز به مطالعه، احساس مسئولیت، وسعت دید و... را به وجود می آورد سوای تأثیر باالی 

نشریات دانشجویی بر دانشجویان و فضای دانشگاه
5. محتوای ضعیف. از دل دانشـجو بر نیامدن، عدم پرداختن به دغدغه ها و نیازهای 
اصلی دانشـجویان و مردم، عدم توزیع مناسـب، فاصله ی زمانی زیاد بین شماره های 

نشریات، عدم نظم و استمرار غالب نشریات و...
6. به نظرم هر دو کاماًل نیاز است و با ضعف در هرکدام نشریه ضربه می خورد. البته 

شـاید در ابتدا ظاهر نشـریه حتی از محتوا جهت جذب مخاطب تاثیرگذارتر باشد اما با 
جاافتادن نشریه محتوای نشریه برای تأثیر گذاری و جریان سازی مهم تر خواهد بود.

7. به نظرم با انسـجام و ارتباط مؤثر و بیشـتر نشـریات انقالبی و اشتراک مطالب 
و حتـی هماهنگـی در انتخـاب موضوعات و تعیین سـوژه های اصلی و مشـترک 
می توان بسـتر خوبی برای مقابله با نشریات سایر جریانات فراهم کرد مثاًل حداقل 
تشـکیل گروه های مجازی و ارتباط مدیرمسـئول ها و سـردبیران نشریات انقالبی 
کشـور با یکدیگر و به اشتراک گذاشـتن محتواها، اخبارها و از همه مهم تر نظرات 
دوسـتان کـه خود بسـتری خواهد بود بـرای همفکری و مطرح شـدن راهبردها و 

راهکارهای جدید
8. بلـه، بـه نظرم عـالوه بر محتوای غنی نظم در انتشـار و فاصلـه زمانی کوتاه بین 
نشـریات عامل بسـیار مهمی برای تاثیرگذاری نشریه است و حتماً نیازی به باال بودن 
تعداد صفحات نیست و جهت سهولت و نظم نشریه تعیین ستون های ثابت در نشریه 

و تعیین مسئول برای هر ستون خیلی کمک کننده است.

1. محمد موسی الرضایی هستم. مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه بجنورد.
2.متاسفانه در حال حاضر بسیج دانشگاه دارای نشریه فعالی نمی باشد.

12 .3
4. اعالم موضع و جهت دهی به افکار دانشجویان همسو و یا احیانا غیر همسو مواردی بسیار مهم 
هستند که با انتشار نشریه میسر می شوند اما باید اعتراف کرد طی سال های اخیر از میزان نفوذ و 
تاثیرگزاری نشریات دانشجویی کاسته شده است. دلیل آن هم به میدان آمدن رسانه های پرقدرت 
جدید از جمله شبکه های اجتماعی است. اما با این حال هنوز هم قالب نشریه یکی از مطلوب ترین 

قالب ها برای انتقال پیام و پیشبرد اهداف در تشکل های دانشجویی می باشد.
5. زیرا غالبا این نشریات به جای این که حرف دل دانشجویان را بزنند یا به مسائل مورد عالقه ی آن 
ها بپردازند از دریچه ی نگاه و گفتمان خود به پدیده ها و قضایا نگاه کرده و محتوایی متناسب با عقاید 
و سلیقه ی طیف یا طیف های خاصی را تولید می کنند. در واقع این نوع تولید نشریه مانند این می ماند 
که شما شرکتی دارید و  برای شرکت خود و متناسب با ضائقه ی کارمندان شرکت خود یک نشریه 
ی داخلی و تخصصی چاپ می کنید و سپس آن را در تمام شهر توزیع می کنید و بعد انتظار دارید که 

مردم شهر هم به نشریه ی شما عالقه و رغبت نشان دهند !
6.در بحث محتوا به نظر حقیر قبل از هر چیز نیاز است تا مخاطب هدف 
نشریه شناسایی شود و چهار چوب کلی نشریه متناسب با مخاطب هدف 
طراحی شـود. اما در کل باید بیشتر مطالب نشریه، مسائل صنفی، مسائل 

مبتالبه دانشجویان و عالقه مندی های آنان اختصاص یابد و پیام ها و محتوای مورد نظر سازندگان 
نشریات باید البه الی این مطالب گنجانده شود. از نظر طراحی هم که مقوله ای تخصصی است و 
بنده در این زمینه تخصص ندارم اما شخصا نشریات ساده اما دارای تصاویر در حد متعادل را می پسندم.
7. باید بیش از پیش به سمت دانشجویان و مطالب مورد نظر دانشجویان حرکت کرد و تالش 
کرد تا تحلیل ها و مطالب را بی پیرایه و خالصانه با آنان در میان گذاشت. داشتن صداقت در گفتار 

و نگاه به قضایا و پدیده ها از پنجره ی نگاه سایر دانشجویان می تواند بسیار یاری کننده باشد.
8. تجربه حقیر این است که یک هفته نامه برگه آ چهار پشت و رو با مطالب در حد متوسط اما 
مستمر و همیشگی بسیار بهتر از یک ماهنامه و یا نشریه ی شکیل و پر سرو صدا اما منقطع و 

غیر مستمر است.

این که نشریات دانشجویی ما در حال حاضر چه فضایی را دارند و با رفع چه آسیب هایی باید به سمت نشریات موثر و بهینه تر رفت را شاید فعالین حاضر 
در دانشگاهها که از فضای کار رسانه ای فاصله نگرفته اند بتوانند بهتر بازگو کنند. به منظور انتقال تجربه و شنیدن نظرات دانشجویان تشکل ها به سراغ 

تعدادی از فعالین دانشگاه های گوناگون رفتیم و سوال های زیر را از هریک از آنان پرسیدیم:

تجربیات فعالین تشکل های دانشجویی درباره نشریات دانشجویی

نشریه پویا
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1. مهدی بدیعی، سردبیر نشریه نافذ بسیج دانشجویی و معاون رسانه 
بسیج دانشگاه صنعتی قم و قائم مقام دبیر جاد دانشگاه

2. بسیج دانشجویی دارای 2 نشریه، یکی به صورت هفته نامه و یکی 
به صورت ماه نامه می باشد. رویکرد نافذ )هفته نامه(، خبری - تحلیلی 
سیاسی و صنفی می باشد و رویکرد رویش )ماه نامه(، بررسی مسائل سیاسی و فرهنگی روز کشور 
با نگاهی نقادانه. در جامعه اسالمی دانشگاه هم نشریه های »فرصت« به صورت گاهنامه و هفته 

نامه »گفتمان حق« فعال است.
3. تعداد نشریات دانشجویی در کشور نسبتاً زیاد است و نابلد بودن عوامل اجرایی در کنار این 
ازدیاد، باعث پایین آمدن میانگین نمره دهی می شود و تعداد اندک نشریاتی را که نسبتاً خوب کار 

می کنند را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. لذا من به طور میانگین، 14 می دهم.
4. بسیار ضروریست. هر مجموعه و تشکل و سازمانی، برای داشتن قدرت، نیاز به 5 شاخصه و 

پارامتر دارد: 1- دانش 2- مهارت 3- موقعیت 4- تشکیالت 5- رسانه.
اگر ما این مجموعه رو به مثال یک خیمه در نظر بگیریم، عوامل 1تا 4، چهار گوشه خیمه 
و عامل پنجم حکم ستون اصلی و مرکزی خیمه را دارد. رسانه دارای قدرت بسیاری است، 
اگر از آن درسـت و به جا اسـتفاده شود. داشتن رسانه برای یک مجموعه از اهمیت بسیار 

زیادی برخوردار است.
5. چندین عامل دارد.: 1- عدم تطابق با نیاز های دانشـجو )آشـنا نبودن عوامل با مخاطب( 
2- مطالب تکراری و اغلب کپی-پیست 3- عدم خالقیت در نشریه نگاری 4- عدم آشنایی با 

اصول نشریه نگاری
6. اولیـن چیزی که در ابتدای امر مخاطب را جلب می کند، بسـته بنـدی و نوع کادوی یک 
محصول است. شما باید در وهله اول به شکیل بودن دقت کنید. وقتی مخاطب در دید اول نشریه 

را برداشت، یعنی یک اطمینان اندکی درونش پیداشده. است.
7. وظیفه روشنگری و تبیین مسائل، همیشه بر دوش نشریات انقالبی بوده است. باید به اصول 
جذب مخاطب متکی لشیم و با باال بردن غنای نشریات خودمان، رفته رفته مخاطب را جذب خود 

کنیم. به قول معروف نشریات خودمان را به صورت نشریات زنجیره ای در به یاریم
8.. قطع نشریه ما A3 هست. ما در هر شماره، یکی از دو ستون اصلی در یک صفحه رو به 
اخبار صنفی دانشگاه اختصاص می دهیم. این کار با استقبال بسیار زیاد دانشجویان روبه رو شد. 
برنامه داریم تا با درست کردن یک صندوق، سؤاالت و انتقادات دانشجویان رو از کف دانشگاه 
جمع کنیم و هر هفته به سراغ یکی از مسئولین بریم و با مطرح کردن سؤاالت دانشجویان، پاسخ 
بگیریم و متن مصاحبه را در شماره بعد چاپ کنیم. همچنین قراردادن کد QR در برخی مطالب، 

1. علی اکبر تقی زاده هستم. دانشجوی مقطع برق مخابرات و مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه 
ارومیه

2. نشریه »صراط« بسیج و چند نشریه دیگر که توسط خود بچه ها و نه با نشان بسیج منتشر 
uu-basij.ir می شود
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4. به نظر بنده االن شده یک فضای رقابتی نا سالم که مثاًل اگر تشکلی نشریه نداشته باشد، 
ضعیف هست. البته این را عرض کنم وقتی چند نشریه به صورت همزمان روی مطلبی حساس 
می شوند، می شود یک جریان سازی از آن کرد و این کار حتی در سطح شهر و استان هم جواب 

می دهد. من حیث المجموع داشتن نشریه بهتر از نداشتن آن است. 
5. موضوع دو طرف دارد: یک طرف آن ما هستیم که به نظرم نتوانستیم رابطه الزم رو با دانشجو 
برقرار کنیم و مطالب جذاب و مورد عالقه دانشجو را تهیه کنیم  و طرف دوم مخاطب که در 
حالت کلی به مرور زمان وقتی مقایسه می کنیم با چند سال پیش و فعالیت دانشجوها رو می بینیم  
متوجه می شویم که رو به افول رفته و هیچ حساسیتی نسبت به اتفاقات اطرافشان ندارند و حتی 

حال درس خواندن هم ندارند.
6. ظاهر نشـریه بسـیار تأثیر گذار است و آگه ظاهر خوب نباشد 
اصاًل دانشـجو به طرف نمی آید، چه آن که آن را مطالعه کند. در 
مورد محتوا هم وقتی کم حجم و نوشته شده توسط خود دانشجوها 

هست بیشتر طرفدار دارد.
7. وظیفه نشریات ما این است که با رصد کامل نشریات که بعضاً شده به مبانی نظام حتی 
حمله می کنند، با منطق پاسخ داد. این تجربه خود ما هست )در دانشگاه ارومیه( که این ها از نظر 
مبانی فکری در سطح پایینی هستند و با چند بار گفت وگو این را می شود فهمید، و به نظرم ابراز 
نظرات این طیف اگر از فضای نشریات کشیده بشود به سمت کرسی ها با عنوان مختلف که برای 

دانشجویان ملموس باشد مفیدتر خواهد بود.
8. در سیاسـت گذاری نشـریه و روند آن سهیم بوده ام. تجربه ای که در طول 2-3 سال 
کسـب شـده این اسـت که مطالب را باید به صورت فشـرده به مخاطب انتقال داد و خود 
دانشجو را درگیر و پیگیر مسئله کرد. بیان مشکالت صنفی و دردهای روزمره دانشجویان 

1. محمدعلی پورعطار
دبیـرکل سـابق شـورای هماهنگـی تشـکل های اسـالمی وزارت 

بهداشت درمان وآموزش پزشکی
مدیر مسـول روزنامه دانشجویی »مشـق آزاد« دانشگاه علوم پزشکی 

alipourattar@yahoo.com - کاشان به مدت 2سال
2. چهار نشریه فعال- موضوعات شامل: سیاسی، فرهنگی، صنفی ، سایبری و علمی- اکثرا 

در سایت دفتر به نشانی www.kaums.ir بارگزاری می شود.
3. حداکثر5-لکن به نظر حقیر در حد یک چهارم نمره هم تالش نشده است.

4. در ضرورتش ابهامی نیسـت حتی اگر ضعیف عمل کند وهزینه ی زیادی هم بطلبد 
سازنده نیروهای خبرنگار خوبی در آینده است.

لکن اگر بخواهیم مقطعی نگاه کنیم رسانه های پر مخاطب تر و تأثیرگذارتری از جمله 
وادکسـت، پادکسـت و سـایت های خبری تحلیلی و... وجود دارد و اگر بنا را بر رسـالت 

تبلیغاتی بگذاریم اینها در اولویت است.
5. وقتی تشـکل های ما موقعیت فکری و اعتقادی خودشـان را درک نکرده اند الجرم 

نمیتوان انتظار داشت جریان سازی انجام دهند.
تجربه این حقیر نشان میدهد این ضعف مربوط به اکثر تشکل های دانشجویی است و تقریبا 

عمومیت داره و این موضوع زنگ خطر بزرگی برای دفاتر مرکزی واتحادیه های آن هاست که 
البته بیشتر از4 سال است که به صدا درآمده لکن هنوز گوش شنوایی نیست.

6. عامل جذابیت یک نشریه ظاهر جلد و نوع طراحی آن است. ولی عامل محبوبیت طوالنی 
مدت یک نشریه غنای محتوای آن است.

7.  البته در سـاختار کنونی اگر انتخابات  سـالم برگزار میشـد باید تعجب میکردیم لکن 
مهمتریـن و کاربـردی تریـن وآینـده دار تریـن راه حل جلوگیـری ، پرورش افـراد نخبه 
نشـریاتی اسـت که جز با سـاختن بنیادین اعتقادی تشـکل ها ممکن نمی شـود. باید به 
دانشـجوها یاد داد تا مسـائل پیرامونشـان را با اسالم ناب محک بزنند و هر گونه مغایرت 
را تاب نیاورند. ضعف نشـریات دانشـجویی انقالبی بیشتر نگاه به کمیت نشریات است نه 

پرورش انسان های نخبه ومحتوای غنی نشریاتی.
8. بله- بزرگترین دسـتاورد اینجانب پس از پایان کار مدیریت در نشـریه ای با حدود80 
نفر عضو هییت تحریریه و در 6 موضوع متفاوت در غالب روزنامه دانشـجوی تشـکیالتی 
ایـن بـود که در عرصه نیرو سـازی اعضای هییـت تحریریه این نشـریه موفق به تولید7 

نشریه دانشگاهی دیگر به طور مستقل گشتند.
همچنین پس از آن نیرو های نخبه این نشـریه بودند که پا به عرصه سـاخت پادکسـت 

و وادکست گذاشتند.
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نسبت کار رسانه ای و بچه حزب اللهی ها در گفت وگو با »امیرحسین ثابتی«

خالء نیروی مؤمن و متعهد 
در فضای رسانه ای کشور 

در عرصه رسانه نیازی به سیاهی لشکر نداریم

.............................................................................................................
 امیرحسین ثابتی اینکه بدون تخصص حرفه ای آکادمیک و حسب احساس 
نیاز، وارد حوزه کار رسـانه شده را کار درستی می داند؟ و روندی که مشابه همین 

در رسانه های حزب اللهی وجود دارد؟
وقتی دغدغه برای ورود به یک کار باشد، بعد مدتی در اثر آزمون و خطا و ... تجربه آن کار هم پیدا 
می شود. پس این موضوع اصالتاً اهمیتی ندارد. مهم همان احساس دغدغه است، به شرطی که واقعًا 

بدانیم چرا می خواهیم به این حیطه ورود کنیم و بعد از مدتی هدفمان فراموش نشود

.............................................................................................................
 اگر قرار باشد برای قسمتی از سایت خبری یا یک فضای رسانه ای حرفه 
ای کسـی را معرفی بکنی یک سـردبیر یا فعال نشـریه دانشـجویی دانشـگاهی 
مطـرح را انتخـاب می کنی یا یک بچه مذهبـی که درس روزنامه نـگاری خوانده 

است؟
بهترین حالت این است که طرف هر دو سابقه را با هم داشته باشد اما اگر در حالت اضطرار مخیر به 
انتخاب یکی از این دو باشم، حتماً اولویت ام مورد اول است، چون می توان در اثر گذشت زمان به 

حضور بچه حزب اللهی ها برای ورود به کار رسانه ای در چند سال اخیر، روندی چشمگیر داشته است. بخش عمده ای از این حضور به احساس 
نیازی برمی گردد که جوانان مؤمن و متعهد برای ارائه حرف های خود که آن را برآمده از انقالبی بودن می دانند احساس می کنند. برای بررسی 
این فضا و نیز پلی که فعالیت در رسانه های دانشجویی می تواند میان فضای آماتور و حرفه ای رسانه ایجاد نماید، با امیرحسین ثابتی، فعال پیشین بسیج 

دانشجویی و عضو فعلی تحریریه سایت خبری رجانیوز، به گفت وگو نشستیم.
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همان فرد فن و فنون رسانه را هم یاد داد اما احساس دغدغه و 
تعلق یک نفر به گفتمان انقالب چیزی نیست که لزوماً بتوان با 

گذشت زمان به یک نفر منتقل کرد.
.................................................................

  در برهـه کنونـی چـه قدر فضای رسـانه ای 
دغدغه مند کشـور به فعالین رسانه حزب اللهی نیاز 
دارد؟ آیـا این نیاز در حال حاضر همچنان وجود دارد 
یا اشباع شـده و بچه های دغدغه مند باید به سمت 

دیگری بروند؟
بسـیار زیاد. همیشـه در عرصه رسانه خالء انسان های متعهد 
و متخصـص را کم داریم. به شـرطی که واقعـاً افرادی که به 
این عرصه ورود می کنند دغدغه کافی را داشته باشند و سعی 
کنند با ابتکار حداکثری، متفاوت با نسـل قبلی خود باشند. در 
این عرصه سیاهی لشگر زیاد داریم، روزانه ده تا سایت خبری 
درست می شود اما فایده ای ندارد! اما در همین عرصه افرادی 
که کارآمدی الزم را داشته باشند بسیار کم هستند و از این رو 

خالء نیروهای حزب اللهی کارآمد همچنان احساس می شود.

.................................................................
 بـا توجـه به این کـه هم با نشـریات مکتوب 
همـکاری داشـته اید و هم در زمینـه فضای مجازی، 
تحلیلـت از این که فضای نشـریات مکتوب در حال 
مرگ است و دیگر نباید به خوانده شدن این مدیوم 
)چه در سـطح دانشـگاه و چه در سطح کشور( امید 
داشـت و باید به سـمت مدیوم های دیگر رسانه ای 

رفت چیست؟
مرگی برای نشـریات مکتوب وجود ندارد. باالخره همیشه یک 
قشری هستند که بیشتر با همان نشریات مکتوب ارتباط برقرار 
می کنند تا رسانه های مجازی. ضمن اینکه خیلی از محتواهای 
خوب رسانه های مجازی هم اولین بار در نشریات مکتوب تولید 
می شوند و بعداً در رسانه های مجازی بازنشر پیدا می کنند. لذا  این 
را اشتباه بزرگی می دانم که تصور کنیم نیاز به سرمایه گذاری روی 
رسانه های مکتوب نداریم.کافی اسـت هر روز دکه های روزنامه 
فروشی را نگاه کنید. روزانه میلیون ها نفر در سراسر کشور دقایقی 
پای دکه های روزنامه فروشی ها می ایستند و فقط و فقط تیترها را 
می خوانند. امروز بعد از 37 سال زشت نیست که حزب اللهی ها به 
اندازه انگشـتان دو دست روزنامه و نشریه مکتوب خوب ندارند؟ 
طرف مقابل ده ها روزنامه و نشریه دارد که با همان تیترهای به 
ظاهر سـاده اش در فضای روانی- سیاسـی کشور جریان سازی 

می کند اما این طرف خالء بزرگی وجود دارد و تنها روزنامه وطن 
امروز است که در این عرصه حرف برای گفتن دارد. لذا اگر حزب 
اللهی ها می فهمیدند که ارزش تیتر یک روزنامه چقدر زیاد است 

هیچ گاه به سمت تحلیل مرگ رسانه های مکتوب نمی رفتند.
اما همزمان باید در عرصه مجازی هم فعالیت کرد، به خصوص 
برای تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی و موبایلی. البته این 
بحث جای توضیح و تفصیل بسـیار دارد که شرح آن فرصت 

دیگری می طلبد.
.................................................................

 مهم تریـن دلیل بـی مخاطبی نشـریات این 
روزهای دانشگاهی چیست؟

من مدتی است در فضای نشریات دانشگاهی نیستم و پاسخ 
دقیقی برای این سـؤال ندارم اما در نیمه دوم دهه 80 که کار 
دانشـجویی می کردم و نشـریه دانشـجویی با دوستان منتشر 
می کردیم، اتفاقاً مخاطب خوبی داشتیم. شاید علت سؤال شما 
همین شبکه های اجتماعی موبایلی باشد که کاًل وقت همه را 

گرفته و جایی برای مطالعه بیشتر دانشجویان باقی نمی گذارد!

.................................................................
 قطبـی شـدن فضـای دانشـگاه ها و ایجاد 
فضـای دیالـوگ و مناظـره چـه قـدر بـه تقویت 

می کند؟ دانشگاهی کمک  نشریات 
بسیار زیاد. بدون وجود قطب مخالف کار ما ناقص می ماند! 
چـون حـق همیشـه خـودش را در تضـاد با باطل نشـان 

می دهد.
قطعـًا و قطعـًا و قطعـًا گسـترش فضای نقـد، مناظره و 
... بیشـتر به سـود ماسـت تا طرف مقابل. چون تجربه 

نشان داده همیشـه جریان گفتمان انقالب حرف هایش 
منطقی تر و استوار تر بوده و این باید در تضاد با قطب 
مخالف بیان شـود تا حقانیتش اثبات شـود. اگر قرار بود 
با مناظره و ... شکسـت بخوریم، اول انقالب که شـهید 
بهشـتی و عالمـه مصباح یزدی بـا کیانوری و طبری و 
... مناظره می کردند انقالب شکسـت می خورد نه اینکه 
تازه تثبیت شود! البته به شرطی که خودمان اول اصول 
و عقاید خودمان را بشناسیم و بتوانیم از آن دفاع کنیم.
.................................................................

 ایـن روزهـا بچـه حـزب اللهی ها بـه لطف 
زیـاد  و...  اجتماعـی  شـبکه های  و  وبالگ هـا 
می نویسـند، اما نوشـته ها و یادداشت  و نقد های  
آن ها )اعـم از سیاسـی-فرهنگی و...( معموالً کم 
محتواسـت و خیلی کم می توان حرف جدید میان 
آن هـا پیدا کرد. برای تشـبیه می توان این فضا را 
به فضای عکاسـی تشـبیه کرد که هرچند به لطف 
دوربین های دیجیتـال و موبایل ها هر فرد عکاس 

شـده اسـت، اما عکس ناب و حرفه ای همچنان 
کمیاب اسـت. آیا این تحلیل را قبول داری؟

بلـه، ایـن آفت وجود دارد. راهـکارش افزایش مطالعه و 
تأمل بیشـتر درباره مسـائل مختلف اسـت. با واتس آپ 
و وایبـر و تلگـرام نمی شـود عمق پیدا کـرد. با خواندن 
سـایت ها و روزنامه هـا هم همین طور! تـا مطالعه عمیق 
و کتـاب خوانـدن رواج پیـدا نکند، این آفت بیشـتر هم 
می شـود. یادم هسـت رهبر انقالب در تابسـتان 91 در 
دیدار با دانشـجویان با اشـاره به همیـن آفت، فرمودند: 
»معرفت هایتان را باال ببرید. عزیزان من! سقف معرفت 
خودتـان را، سـایت های سیاسـی و اوراق روزنامه هـا و 
پرسـه زدن در سـایت های گوناگون قرار ندهید؛ سـقف 
معرفـت شـما اینها نیسـت. ... هرچـه می توانید، اواًل در 
ایـن بخـش کار کنیـد. سـطح معرفـت را بـاال ببرید. با 
قرآن، با نوشـته های مرحوم شـهید مطهری، با نوشـته 
های فضالی بزرگی که خوشبختانه امروز در حوزه های 
علمیه حضور دارند، آشـنا شـوید.« لذا طبیعی اسـت که 
هر چقدر مطالعه در بین دانشـجویان کمتر شود، طبیعتًا 

عمق مطالب ارائه شـده آنها هم نازل تر می شود.
■■■

همیشـه در عرصه رسانه 
خالء انسـان های متعهد و 
متخصص را کـم داریم. به 
شـرطی کـه واقعًا افـرادی که به 
این عرصه ورود می کنند دغدغه 
کافی را داشـته باشـند و سـعی 
کنند با ابتکار حداکثری، متفاوت 
با نسل قبلی خود باشند. در این 
عرصه سـیاه لشـگر زیاد داریم، 
روزانه ده تا سایت خبری درست 

می شود اما فایده ای ندارد
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نشریه را به چشم »مادر زن« نگاه نکنید!
نشـریه دانشـجویی را بـه چشـم یـک رقیب حسـود برای 

تشـکل که قرار اسـت نیروهای کف دانشگاهی و عملیاتی 

شما را بدزدد و شما را با تهدید کمبود نیروی انسانی الزم 

بـرای برنامه هـای عملیاتی مواجه کند، نـگاه نکنید. اصواًل 

نیروهای یک تشـکل سـه دسـته اند:1. نیروهـای عملیاتی 

فکری-عملیاتـی.  نیروهـای   .3 و  فکـری  نیروهـای   .2

همایش های و برنامه های سـالنی خوراک دسته اول است. 

از پشـتیبانی و لجسـتیک کار گرفته تا هماهنگی مدعوین 

و سـخنرانان. دسـته دوم بـه حلقه های فکری و نشـریات 

تعلق دارند و دسـته سـوم مناسـب ترین افراد برای هدایت 

مجموعه و مدیریت آن هسـتند. این سـه دسته را تفکیک 

کنید و مطمئن باشـید اگـر بخواهید از نیروهای فکری تان 

فقط در برنامه های عملیاتی استفاده کنید شاید کار شما را 

برای مدتی راه بیندازند اما در دراز مدت برای آن ها زدگی 
ایجاد می کند و چه بسـا نتیجه عکس خواهد داد.

نکتـه دیگر آن که در هدف گذاری نشـریات دانشـجویی، 

بیـش از آن کـه بـه فکـر اقنـاع مخاطب باشـیم، بـه این 

بیندیشـیم که یک نشـریه خوب، خود بسـتری است برای 

نیروسازی و با داشتن یک نشریه جذاب، پای دانشجویانی 

را می توانیم به مجموعه باز کنیم که تا پیش از این از چند 
ده متـر دفتر ما هم عبور نکرده اند.

تنهـا تشـکل و در سـرمقاله بیـان کنیـد. اجـازه بدهیـد خـود همیشـه احتیاج نیسـت نقـد خود به مسـئولین را از زبان بگذارید دانشجویان دندان پزشک باشند! و شـما  بدهنـد  تشـخیص  را  باشـید، خود ر به عنوان نشـریه ای تعاملی معرفی کنید.نماینـد! در مجمـوع بیـش از آن که تریبون یک تشـکل یـاد بگیرنـد و خودشـان دهـان مسـئولین را سـرویس دانشـگاه بروید؛ اجازه داده اید دانشـجویان دندانپزشـکی خودتـان سـروقت دندان هـای کـرم خـورده و پوسـیده را در نشـریه منتشـر کنیـد. ایـن گونـه به جـای این که وضعیـت خوابـگاه بگذاریـد و عکس های ارسـالی بچه ها دانشـگاه خواهد آفرید. یا مثاًل مسـابقه عکسـی پیرامون بدانید همین کار چالشـی بزرگ برای معاون دانشـجویی بچه ها بگذارید. شـما صرفًا این نتیجه را منعکس کنید و ترتیـب بدهیـد و عملکـرد رفاهـی دانشـگاه را بـه رأی محملـی بـرای بازگو کردن آن باشـید. مثاًل نظرسـنجی دانشـجویان ضعـف 

دیالوگ کنید؛ ولو الکی!
در نشـریه صرفًا شـما به عنوان تحریریه موضع نگیرید 
و بحـث یـک طرفـه نکنید. بحـث یک طرفه همیشـه 
خسـته کننده است. از دانشجویان مخالف سیاست های 
شـما بخواهیـد بـرای نشـریه تان مطلـب بنویسـند. راه 
را بـرای گفـت و گـو و دیالـوگ در نشـریه بـاز کنیـد. 
حتـی اگـر می بینیـد دانشـجویان مخالـف شـما از این 
کار اسـتقبال نمی کننـد، برای شـروع خودتان بنشـینید 
و یادداشـت های انتقـادی بـه مواضع خودتان بنویسـید 
و ماننـد تعزیـه خوان هـا اصطالحـًا »مخالـف خوانی« 
کنید. شـاید این کار مدتی ادامه پیدا کند تا فضای آزاد 
اندیشـی در نشـریه و دانشـگاه پا بگیـرد و همه حاضر 
باشـند دسـت به قلم ببرند و از حیثیت خود دفاع کنند. 
فقـط تجربـه می گویـد مراقـب باشـید دچـار دوگانگی 
شـخصیت نشـوید یـا منطقی کـه علیه خودتـان به کار 

می برید قوی تر از موضع اصلی شـما نباشـد!

 از بخش های ثابت استفاده کنید
هر نشریه تان نسبت به نشریه قبل سرتاپا متفاوت نباشد. بخش های مشترکی در نشریه داشته باشید و از 
عناصر و المان های ثابت )و حتی نویسندگان ثابت خوش قلم( در این بخش ها استفاده کنید. مثاًل بخشی 
به اسـم خاطرات خوابگاه داشـته باشـید و هر بار یکی از اتفاقات مستحدثه اخیر در محیط خوابگاه را بیان 
کنید. یا مثاًل »استادترین استاد هفته« داشته باشید شبیه »دکتر هفته« دکتر سالمی ها. خدا رحمت کند 
گل آقا را! همیشه در نشریه اش المان های ثابتی نظیر گلنسا و شاغالم نقش آفرینی می کردند که یا داشتند 
چایی دیشلمه دم می کردند یا سبیل دود می دادند! ناگفته نماند همین حاج حسین شریعتمداری خودمان هم 

با بخش گفت وشنود کیهان خیلی ها را سوزانده است!

طنز بهره بجویید. مثاًل مصاحبه ای خیالی با آقوی همساده پیرامون این ماجرا بنویسید و در آن از  بالهایی بپرسید که پس از پیرامون وضعیت بد سلف دانشگاه بنویسید، به جای پرخاش در قلم و نوشتن بیانیه پرطمطراق خطاب به مسئولین می توانید از جایگزین برای لحن همراه با عصبانیت است. همان گزندگی را دارد اما از آن توهین برداشت نمی شود. برای مثال اگر می خواهید خیلـی جـدی را با بیان طنز به چالش بکشـید. مثاًل نقد به دولـت را در قالب تعریض های کنایه گونه مطرح کنید.  نقد بهترین مثل »تیکه پراکنی های دخترانه-پسرانه«، »جزوه گرفتن و جزوه دادن«، »شوخی با اساتید« و... بپرهیزید و موضوعات خیلی طنز با مسخره بازی یا بی مزه بازی فرق دارد. تا می توانید از بی مزه بازی های رایج نشریات دانشجویی و موضوعات دم دستی بگو هلو!
خوردن غذای سلف بر سرش آمده است!  

نشریه باید رنگی نباشد!

اگر هزینه کافی برای چاپ نشریه را ندارید، مجبور نیستید نشریه رنگی 

چاپ کنید. حتی اگر پول کافی را هم دارید باز هم نیازی نیست نشریه 

رنگی چاپ کنید. با چاپ سـیاه و سـفید اجازه بدهید از طرفی محتوای 

شما بیش از رنگ و لعاب نشریه، خودنمایی کند و از سوی دیگر بگذارید 

مخاطب عام نشریه احساس نکند شما »از جای محدود« تغذیه می شوید!

در طراحی نشـریه هم بهترین کار برای کاهش هزینه این اسـت که از 

قبل یک قالب آماده )Template( داشته باشید و هربار فقط محتوای 

جدیـد خـود و عکس هـای مرتبـط را در آن جای گذاری کنیـد و البته 

خـود را در تیتر اول نشـریه و عکس مرتبط بـا آن بروز دهید. 
خالقیـت 

ایـن کار هـم هزینه مادی احتمالی طراحی و هم زمـان مورد نیاز برای 

طراحی را کم می کند.

 اگزیستنسیالیسم ابژکتیو در عصر پسامدرن!

ساده بنویسید؛ و در خصوص سوژه های عینی و ملموس. حتی اگر می خواهید درباره موضوعی طرح مسئله 

کنید که از جنس اندیشه است و شاید ابعاد پیچیده و فلسفی را هم در بربگیرد؛ ابتدا از ما به ازای ملموس 

آن شروع کنید. بگذارید مثال بزنم. می خواهید فمینیسم را به چالش بکشید. بسیار خوب؛ ابتدا از دانشگاه 

خودتان شروع کنید و مصداق های عینی از این بیاورید که مثاًل آیا تحصیل در رشته مهندسی معدن برای 

دختران دانشگاه شما ضروری است؟ بگذارید مخاطب با بحث از همان ابتدا چالش پیدا کند. بعد موضوع را 

کمی عمیق کنید مثاًل در پاراگراف های بعدی به این اشاره کنید که چه چیزی باعث می شود زنان جامعه 

احساس کنند عدالت در توزیع فرصت میان زنان و مردان جامعه، به معنی مساوات، یکسان انگاری و چشم 

پوشی از تفاوت های جنسیتی است. دست آخر هم پیکان خود را به سیبل بکوبید و فمینیسم را »دست پشت 

پرده ی« این قضایا معرفی کنید. با این شیوه شما توانسته اید از همان ابتدای گزارشتان برای مخاطب ارزش 
مجاورت ایجاد نمایید و او را تا پایان با خود همراه کنید.
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ابتکارهایی برای بهتر خوانده شدن و ارتباط مخاطب با نشریات دانشجویی

مسئولین می ترسند!
بهتریـن فرصـت بـرای تسـویه حسـاب آرمان گرایانـه بـا اگر کله تان بوی قرمه سـبزی می دهد، نشـریه دانشـجویی درسـت می کند )هم شـخصی و نیز شاید برای تشکل(؛ اما شـما عافیت طلب باشـید، انتقاد در نشریه برای شما دردسر فرصت اسـت و هم یک تهدید. تهدید از این لحاظ که اگر یـک تهدیـد نگاه می کنند! این خودش هم برای شـما یک دانشـگاه گرفته تا رئیس و معاون، نشریات شما را به چشم شـک نداشته باشید مسـئولین دانشگاه از آبدارچی و باغبان 

و جهت گیری مخاطب نسبت به شماست. بگذارید »چپی« کار اصالت دانشـجویی نقد را از بین می برد و باعث سوظن از این که به فالن تشکل پول بدهد، به ما نداده است. این بخواهید از این بنالید که مثاًل چرا رئیس دانشـگاه بیش تر کیفیـت آموزشـی پایین فالن گروه درسـی و... تـا این که کنیـد یـا عـدم اسـتفاده از کاالی ایرانی در دفتـر رییس یا اسـت از اسـراف و تبذیـر در فالن همایش دانشـگاه انتقاد و بوی دانشـجویی داشـته باشد نه صرفًا تشکلی. مثاًل بهتر دانشـگاه در  بیاورید؛ اما حواسـتان باشـد نقدها بیشتر رنگ تا جایی که راه دارد با »نقد سالم« دمار از روزگار مسئولین مسئولینی است که به میزشان سفت چسبیده اند.
و »راستی« مخاطب نشریه شما بمانند.

 حرف جدید بزنید!
حجـاب گوهـری ارزنـده / روابـط بیـن دختـر و پسـر / 
عرفان های کاذب و شـیطان پرسـتی / فلسـفه قیام عاشورا 
/ انتظـار در مکتـب مهدویت / دکتر شـریعتی در بوته نقد /  
تحلیـل بیانـات رهبری پیرامـون انرژی هسـته ای / حصر 
فتنـه گران / دسـتگیری م.هـ / نگاهـی به عملکرد اصالح 

طلبان امریکایی و... 
تقریبًا هر نشـریه دانشـجویی را که دسـت می گیریم دست 
کـم یکی دوتـا از مطالبش مربوط به این سرفصل هاسـت. 
مدام بازگویی و بازنویسی مطالب تکراری. سعی کنید سراغ 
سوژه های جدید و بکر بروید و از آن ها گزارش و یادداشت 
تهیـه کنید. یا دسـت کم همین سـوژه ها را بـا روایت های 
جدیـد بازگو کنید. مثـاًل اگر می خواهید درباره فتنه سـخن 
بگوییـد؛ حرفتـان را از دهان یک مسـئول سیاسـی یا حتی 
یکی از اسـاتید دانشـگاه در مصاحبه با وی بیرون بکشـید. 
ایـن گونـه حداقل اگر موضوع تکراری اسـت اجازه داده اید 

نقل کننده سوژه، فرد جدیدی باشد.

تیتر گل درشت؛ عکس گل درشت تر
از اسـراف در کاغذ نترسـید! اسراف این نیست که شما حتی 
در الی منگنه های نشریه هم قسمت سفیدی باقی نگذارید، 
بلکه اسـراف این اسـت که آن قدر با کلمات انبوه صفحه را 
پر کنید که هیچ کس رغبتی به خواندن شـما نداشـته باشد. 
اجـازه بدهیـد صفحه نفس بکشـد. مطالب را تـا حد ممکن 
مختصـر کنیـد. بیـن هر دو مطلـب فضای تفکیک شـده و 
باکس هـای مجزا قرار بدهید. از عکس های بزرگ و البته با 
کیفیت و دارای مفهوم ضمنی برای جلب نظر استفاده کنید و 
مطالبتان را بی عکس نگذارید. اولین مواجهه دانشجویان با 
هر صفحه نشـریه، تیتر آن مطلب است. تیترهای غیرجذاب 
و خنثی کسـی را راغب به خواندن مطلب نمی کند و همین 

خطای راهبردی مطلب شما را می سوزاند.

می دانم و می دانید که نشـریات دانشجویی این روزها 
حـال و حس سـابق را ندارند؛ بـی بخاری شـاید یکی از 
واژه هایی اسـت که برای توصیف ایـن وضعیت می توان 
اسـتفاده کرد. این که چرا به این وضعیت دچار شده ایم 
را شـاید بتوان تا حدودی مربـوط با ناکافی بودن نیروی 
انسـانی الزم در تشکل های دانشـجویی مرتبط دانست، 
چرا که این را هم خوب می دانم و می دانید که در برخی 
دفاتر بسیج و تشکل ها، نیروی الزم برای گرداندن تشکل 
اگر از عدد انگشت های دو دست فراتر رود، معجزه رخ 
داده اسـت. با ایـن تعداد ناکافی نیـرو و البته رنج منابع 
مالی محدود، به سـختی می توان پاسـخگوی برنامه های 
میدانی کف دانشـگاه در مناسـبت ها و مراسم مختلف 
بود چه رسـد بـه این که به فکر یک نشـریه دانشـگاه 
افکن باشیم. این نوشتار بر آن است که شما را به سمت 
راه های میان بری بکشـاند که با حداقـل زمان و هزینه، 

نشریه ای اثربخش تر داشته باشید.
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چه اتفاقی باید در یک نشـریه بیفتد؟ ما وقتی که شـروع می کنیم به ورق زدن 
نشـریات به دنبال چه هسـتیم؟ این یک سـؤال اساسی است- آیا ما قرار است 
در یک نشـریه اخبار را ببینیم؟ آیا قرار اسـت کتاب بخوانیم؟ درنشریه قراراست 
ما با چه چیزی روبرو شـویم؟ این نکته درنشـریات دانشـجویی باید محل توجه 

باشـد. نشـریات دیگر حدی از آزادی فکری که یک نشـریه دانشجویی دارد را 
ندارنـد و گرفتاری هـای فراوانی دارنـد. از جمله گرفتاری های آن ها این اسـت 
که هیچ کدام از مدیران مسـئول نشـریات ایران )چپ، راسـت و انقالبی و ...( 
از روزنامه نگاری مدیر مسـئول نشـده اند که اتفاق خیلی بدی اسـت و نشـان 

می دهـد ما به روزنامه نگاری به عنوان یـک کار نگاه نمی کنیم.
 

چه چیزی برای یک روزنامه نگار مهم است؟

بگذاریـد بـا یک مثال توضیح بدهم. در این روزگار وقتی به اسـتاد دانشـگاهی 
می رسـیم و از او می پرسـیم که نظرت مثاًل در مورد عالم 
هسـتی چیسـت؟ او به ما جواب می دهد که دوازده تئوری 
در رابطـه بـا عالم هسـتی وجـود دارد و روایـات مختلفی 
را در ایـن مـورد بـرای ما توضیـح می دهد. وقتـی باز می 
پرسـیم کـه نظر تو در مـورد توحید چیسـت؟ می گوید در 
اسـالم در مسـئله توحید می توانیم در بحث های متکلمین 
وارد شـویم، نقلی هـا را داریـم،  عقلی هـا را داریـم و... . 
یـک به یـک اینها را می شـمارد و روایـات را از نگاه های 
مختلـف تثبیت شـده ارائـه می کند؛ اما واقعیت این اسـت 
که ما سؤال دیگری از او پرسیده بودیم. ما پرسیده بودیم  
»نظـر شـما« در این مورد چیسـت؟ اصـل گرفتاری ما در 
نشـریات کشور و متأسـفانه در خیلی از اوقات در نشریات 
دانشـجویی داریـم این اسـت که ما شـاهد شـنیده شـدن 

روایـات تثبیت شـده ی مختلف هسـتیم، اما هیچ کـس روایات خودش را بیان 
کند. نمی 

 چیزی که باید در نشـریات دانشـجویی طراوت را تضمین کند این است که ما 
با نگاه اصیل نویسـنده روبرو شـویم نه با نگاهی عاریتی. من یک سری مطالب 
عاریتـی دارم کـه از دیگـران گرفتـه ام، جمع کـرده ام و می توانـم آنها را بیان 
کنـم. شـاید شـارح خیلی خوبی هم باشـم اما آیا در خلق یـک اثر -چه این اثر 
یک اثر مطبوعاتی باشـد چه هر اثر فرهنگی دیگر- آیا من به دنبال آن شـرح 
هسـتم یا به دنبال آن اصل؟ به نظر می رسـد آن چیزی که فراموش شده است 
آن اصلی اسـت که قرار بوده اسـت ما به آن برسـیم. من وقتی نشـریه فالن را 
می خوانم دوسـت دارم نظر شـخص سردبیر را متوجه بشوم. اصاًل دوست ندارم 
بدانـم نظـر عموم مردم کشـور را در این مورد بدانم. اصاًل دوسـت ندارم بدانم 
مثـاًل نظـر همه مطبوعات ما در این مورد چیسـت؟ برعکس دوسـت دارم نظر 

شـخصی و اصیل نویسنده را دریابم.
این تفاوتی اسـت که نشـریه دانشـجویی با سـایر نشـریات می بایسـت داشـته 

باشـد تـا بتوانـد طراوت خودش را حفـظ کند؛ اما اتفاقی که در نشـریات ما می 
افتد این اسـت که نشـریات ما در دانشـگاه های مختلف به شـدت شبیه به هم 
می شـوند. چـرا؟ بـرای اینکه الگوهای مشـابه ای را برای نوشـتن و برای فکر 
کـردن و بـرای اندیشـه ورزی بر روی کارشـان در نظر می گیرنـد یعنی اگر ما 
مثاًل یک پایگاه بسـیج را داشـته باشـیم که در آنجا یک سـری کارهایی انجام 
می شـود، یک سـری دسـتگاه های فرهنگی و احتمااًل یک سـری َسرگاه )اتاق 
فکر( هم داریم این سـرگاه تعدادشـان کم است. به گونه ای که انگار همگی از 
یک سـرگاه و از یک اتاق فکر نوشـته می شود. اگر چنین شود همه ی نشریات 
دانشـجویی شـبیه به هم می شـود این خطری است که نشـریات دانشجویی ما 

را در فضای سیاسـی تهدید می کند.
بـه نظـر می آیـد کـه مهم تریـن وظیفـه یـک انسـان 
انقالبـی امـروزی ایـن اسـت کـه بتوانـد نظـر اصیل 
خـودش را بیـان کند. چنین باشـد که مـا وقتی فالن 
نشـریه را ورق می زنیـم با چیزی روبرو شـویم که در 
هیچ نشـریه دانشـجویی دیگری روبرو نشـده باشـیم. 
اگر قرار باشـد این تکرار شـود در سـایر نشریات و در 
سایر نشریات دانشجویی با آن روبرو شویم این نشان 
می دهـد که ما بـا نگاه اصیل روبرو نیسـتیم با نگاهی 
روبرو هسـتیم که در بهترین حالت یک شـارح موفق 

یک نظر است.

منحصربه فرد بودن در مطبوعات  مزیت  است

اصـل پرسـش ایـن اسـت کـه در علـوم انسـانی کـه 

گاو صندوقی برای یک نشریه       
                                 روایت »رضا امیرخانی« از یک نشریه خوب دانشجویی

اگر با کلمه ای مثل »بسـیج« 
کلمـه  ایـن  شـدید  روبـرو 
صنـدوق  گاو  در  حتمـًا  را 
حتمـًا  را  درش  و  بگذاریـد 
قفل کنید. در نشریات دانشجویی 
مـا متأسـفانه ایـن کلمـات مهـم، 
زیـادی خرج می شـود؛ و البته در 
نشریات غیر دانشـجویی ما، این 
کلمات متأسفانه تر خیلی بیشتر 
و راحـت تـر خرج می شـوند. این 
کلماتـی  ارزشـمندترین  کلمـات 
هسـتند که در فرهنـگ ما وجود 
دارد حواستان به این کلمات باشد. 
ایـن کلمات را نمی تـوان به همین 

راحتی خرج کرد
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مطبوعـات هم یک شـاخه از آن اسـت آیا ما بـه دنبال آن چیزی 
هسـتیم کـه ماننـد علوم تجربـی نمونه هایی از آن سـاخته شـده 
باشـد؟ مـا در صنعـت خیلـی خوشـحال می شـویم کـه از  نمونـه 
بهترین ماشـینی که در دنیا سـاخته شـده اسـت بتوانیم شبیه اش 
را بسـازیم؛ امـا آیـا در علـوم انسـانی هـم همین گونه اسـت؟ به 
طـور مثـال آگـه امروز بشـنویم کـه در اسـتان فارس، در شـیراز 
حافـظ دیگـری به وجود آمـده و دقیقًا عین حافظ شـعر می گوید 
آیـا خوشـحال خواهیـم شـد؟! در بهترین حالت مـی گوییم که تو 
داری کاری تکـراری را انجـام مـی دهی. چرا کـه حافظ یک نفر 
بـود کـه کار خود را به درسـتی انجـام داد. تو موظفی که انسـان 
زمـان خـود باشـی و کار زمـان خـود را انجام دهی. لـذا در علوم 

انسـانی برخـالف علوم تجربی و برخـالف همه علوم دیگری 
که با آن سـرو کار داریم ما به دنبال کاری هسـتیم که واحد 

است و تک.

تنوع نشریات، نیازمند تکثر »سرگاه« ها

اگـر بنده یـک رمان نوشـتم و بگویم این رمان بسـیار خوبی 
اسـت چون عینًا به فرض شـبیه رمان های تولسـتوی اسـت، 
ایـن کـه دیگـر چیـز دوسـت داشـتنی ای نیسـت. اتفاقی که 
بایـد در نشـریات دانشـجویی بیافتـد این اسـت کـه هر کدام 
باید »سـرگاه« خودشان را داشـته باشند و از سرگاه خودشان 
برای پایگاهشـان که همان نشـریه شان است اسـتفاده کنند. 
اگر قرار باشـد سـرگاه های ما تعدادشـان کم باشـد، عماًل آن 
اندیشـه ورزی را که رهبر معظم انقالب به آن اشـاره کرده اند 

از دسـت می دهیم. در بسـیاری از موارد ما به جای اینکه آدم های 
بصیری باشـیم بیشـتر آدم های سمیعی هستیم، دوست داریم یک 
روایـت را که یکبار شـنیده ایم آنقـدر تکرار کنیـم و بگوییم بصیر 
اسـت. بصیـر بودن به معنای دیدن اسـت نه شـنیدن، دیدن یک 

اتفاق نه شـنیدن یک قول و تکرار آن.
اتفاقی که در علوم انسـانی و از جمله مطبوعات ما می افتد خیلی 
از اوقات این اسـت که ما مشـغول تکرار می شـویم، در مطبوعات 
وظیفـه مـا خلـق اسـت نه شـرح؛ و ابـداع چیـزی نو؛ چیـزی که 
دیگـران نگفته انـد. چون اگر قرار باشـد من چیـزی را من بخوانم 
کـه در جـای دیگری هـم می توانـم بخوانم حتمًا به سـراغ جایی 

می روم که اصل آن مطلب باشـد.
رشـد جامعـه بـه رشـد تک تک من و شـما وابسـته اسـت. رشـد 
اجتماعی بدون رشـد تک تک من و شـما شـکل نمی گیرد و این 
رشـد اگـر قرار باشـد در دانشـگاه شـکل نگیرد پـس در کجا باید 
شـکل بگیرد؟ این قسـمت شاید مهم ترین وظیفه ای باشد که هر 
نشـریه دانشـجویی باید داشته باشد. اگر این کار را توانست انجام 
دهـد حتمًا در دل مسـیر خـودش در دل فعالیت خودش آدم هایی 
را بـه عرصه فرهنگی ما اضافـه کند. اگر نتواند، کار زیادی انجام 
نداده اسـت و یک نشـریه تکراری خواهیم داشـت همانند سـایر 

نشـریات در حال چاپ برخی دانشگاه ها.

داشتن گاو صندوقی برای نشریه 

نکتـه اصلـی بحث مـن اما چیـز دیگری اسـت. من اعتقـاد دارم 
نشـریات مـا یک چیزی کم دارند که سـردبیران نشـریات بسـیار 
بـه آن نیـاز دارنـد. شـما وقتی بـه یـک فروشـگاه می روید، یک 
گاوصنـدوق می بینیـد کـه فروشـنده پولش را در آنجـا قایم کرده 
اسـت. وقتی به یک طال فروشـی می روید یک گاو صندوق چهار 
زبانـه خیلـی قـوی می بینید که داخلش مملو از طالسـت. در یک 
صرافی هم در گاوصندوق ارز می بینید. من فکر می کنم نشریات 
دانشـجویی ما، مدیران مسئول نشریات ما و بخصوص سردبیران 
مـا بـه یکی از ایـن گاو صندوق هـا نیاز دارنـد. باید یکی 
از ایـن گاوصندوق در هر نشـریه ای باشـد. حتمًا این کار 
را انجـام دهیـد. یک گاوصندوق حتمًا در نشـریه داشـته 
باشـید. اگر نداشته باشـید نشریه تان به درد نمی خورد؛ اما 
چـه چیزی بایـد درون این گاوصندوق گذاشـت؟ کلمات. 

بعضـی کلمـات را باید حتمًا درون گاوصندوق قرار داد.
بـه فرض اگر  اسـم سـال، سـال »جهاد اقتصـادی« بود 
من از مدیر مسـئول نشـریه تقاضا دارم کـه کلمه »جهاد 
اقتصـادی« را بگـذارد در ایـن گاو صنـدوق. اگـر چیزی 
بـرای مردم ما بسـیار ارزشـمند بود مثل کلمه »شـهید«، 
مـن تقاضـا دارم کلمه شـهید را در گاو صنـدوق بگذارد. 
ایـن کلمـه خیلـی با ارزش اسـت. خیلـی بـا ارزش تر از 
طـالی 24 عیـاری کـه آقای طـال فـروش آن را در گاو 

می گذارد. صندوق 
اگـر با کلمه ای مثل »بسـیج« روبرو شـدید این کلمـه را حتمًا در 
گاو صنـدوق بگذاریـد و درش را حتمـًا قفل کنید. چند شـماره ای 
یکبار، نه شـماره ای یکبار آقای مدیر مسئول در گاوصندوق را باز 
کنـد. یکـی از این واژگان را از درون صنـدوق بیرون بیاورد و به 

دسـت بهترین نویسنده اش بدهد.
هر چندوقت یکبار حق دارید از این گاوصندوق استفاده کنید. اگر 
همه ی طالهای گاو صندوق ها را بریزند در بازار، سـکه می شـود 
150 هزار تومان. در نشـریات دانشـجویی ما متأسفانه این کلمات 
مهم، زیادی خرج می شـود؛ و البته در نشریات غیر دانشجویی ما، 
ایـن کلمات متأسـفانه تر خیلی بیشـتر و راحت تر خرج می شـوند. 
این کلمات ارزشـمندترین کلماتی هسـتند که در فرهنگ ما وجود 
دارد حواسـتان بـه این کلمات باشـد. این کلمـات را نمی توان به 
همیـن راحتـی خـرج کرد؛ برای مثـال یکی از کشـورهایی که در 
حـوزه مطبوعـات وضعیت خوبی دارد و مـردم روزنامه خوانی دارد 
ژاپـن اسـت. در ژاپـن اتفاقی افتاد به اسـم سـونامی. بـه تبع آن 
نیروگاهـی دچار مشـکل شـد و مخـازن رادیو اکتیو نشـت کرد و 
یـک فاجعـه بد انسـانی در آن منطقه به وجود آمـدو حال نیاز بود 
که چند نفر بروند و از جان خود بگذرند و نیروگاه را نجات دهند. 

اصیـل  نـگاه  بـا  روزنامـه 
نویسنده سـاخته می شود. 
اگـر ایـن نـگاه اصیـل وجود 
داشـته باشـد، حتـی اگـر در یـک 
نشریه دانشـجویی هم مطلب را 
بنویسید تمام ایران این مطلب را 
می خواند. چنین مطلبی خودش 
جای خودش را پیدا خواهد کرد؛ 
امـا اگر نگاهتـان عاریتـی و برای 
کـس دیگری باشـد، ولو اینکه هر 
شـب از صـدا و سـیما مطلـب را 
بگوییـد هیـچ کـس بـه آن توجه 

نمی کند
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15 نفـر رفتنـد و وارد نیروگاه شـدند و حدود یک ماه آنجا بودند تا 
توانسـتند قسـمتی از نشـت تشعشـعات رادیواکتیو را کنترل کنند. 
تیتـر روزنامـه مشـهور ژاپنـی برای این فـداکاری آن هـا این بود: 
»15کامیکاز ]1[«. توجه شـود که سـردبیر یوروم نیوز بعد از حدود 
70 سـال کلمه »کامیکازه« را در گاو صندوق خود نگه داشـته بود 
تا در چنین جایی از آن اسـتفاده کند. شـک نداشـته باشـید با هر 
اعتقاد سیاسی که داشته باشید در 200 سال اخیر در کشور ما آگه 
بـه دنبال واژه ای برای کسـانی بودیم که این کار را انجام داده اند 
و یا کاری معادل آن این لغت فقط »بسـیج« اسـت؛ اما متأسـفانه 
این واژه آن قدر در نشـریات و مطبوعات دسـت خورده و  سطحی 
شـده که اگر برای مشـابه چنین اتفاقی از این واژه اسـتفاده کنیم، 
حـس خـاص و غرورآفرینی را به مخاطب منتقـل نمی کند. این به 
خاطـر آن اسـت که قباًل چنین واژه ای را در گاو صندوق اشـیای 
ارزشـمند نگذاشـته اید و هر جایی خرجش کرده اید. درصورتی که 
اگر آن را درسـت نگه می داشتید و ارزشش را می دانستید، مطمئن 
باشـید جایی که باید، می توانسـتید خرجش کنید. لذا راجع به لغات 
جـدی و کلیـدی انقـالب و کشـورمان حسـاس باشـید و نگذارید 

زیادی خرج شود.
 در مطبوعـات مـا بـه دلیل فقدان اخـالق مطبوعاتی در بسـیاری 
از مواقـع حرف هـای آخـر را اول مـی زنیـم. به فـرض وقتی بین 
من با آقای فالنی دعوا شـده اسـت بالفاصله به ایشـان می گویم 
»جاسـوس«. جاسـوس حکمش اعدام اسـت و ایـن یعنی ته خط.  

من باید این وسـط این قدر لغت داشـته باشم تا بعد برسم به کلمه 
جاسـوس. این نشـان می دهد که نـه تنها لغات خـوب، بلکه لغات 
بـد را هـم باید گذاشـت در گاو صندوق. بعضـی از لغات را زیادی 
خـرج می کنیـم و وقتی زیادی خرج کردیـم ابهتش از بین می رود. 
اگـر به کسـی گفتید جاسـوس و بعد اعدامش نکردیـد، بار معنایی 
و حقوقی لغت جاسـوس را از بین برده اید. در مطبوعات ما چیزی 
که یاد نمی گیریم همین چیزها اسـت. الاقل این نکته را شـما یاد 

بگیریـد که از چه لغاتی در کجاها اسـتفاده کنید.
نکته ای که مجدداً در پایان باید اشـاره کنم این اسـت که روزنامه 
بـا خبـر، نقـد خبـر و... سـاخته نمی شـود. روزنامـه با نـگاه اصیل 
نویسـنده سـاخته می شـود. اگر این نگاه اصیل وجود داشـته باشد، 
حتـی اگر در یک نشـریه دانشـجویی هـم مطلب را بنویسـید تمام 
ایـران این مطلب را می خوانـد. چنین مطلبی خودش جای خودش 
را پیـدا خواهد کرد؛ اما اگـر نگاه تان عاریتی و برای کس دیگری 
باشـد، ولـو اینکـه هر شـب از صدا و سـیما مطلـب را بگویید هیچ 

کـس به آن توجه نمی کند.

...............................................................
]1[ - خلبانـان ژاپنـی جنگ جهانی دوم بودند که با هواپیما حامل 
بمـب بـه دلیل اینکه هیچ راهی جواب نمـی داد با هواپیمای حامل 

تجهیزات، خـود را به ناو امریکایی می زدند
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ماده 1           
عالوه بر نشـریات ادواری و گاهنامه ها، انتشار تک شماره  و نیز نشریات 
الکترونیکی نیز در شـمول آیین نامه مطبوعات قرار می گیرند. همچنین 
پایگاه های اطالع رسانی رسمی تشکل های دانشجویی،  نیز  نیازمند اخذ 
مجوز از هیئت نظارت بر تشکل های دانشجویی هستند. )آیین نامه نظارت 

بر تشکل های دانشجویی(
***

عالوه بر توزیع نشریات دانشگاهی در محل دفتر نشریه یا دفتر تشکل )اعم 
از تشکل های اسالمی، شوراهای صنفی، انجمن های علمی، کانون های 
فرهنگی و...( یا دستگاه صاحب امتیاز نشریه، دانشگاه ها موظف به تعیین 
محل هایی مناسب در داخل محدوده دانشگاه )بر اساس تعریف تبصره 5( 
برای توزیع نشـریات دانشگاهی می باشند. توزیع نشریات در خارج از این 

مکان ها تخلف محسوب می شود.
ماده 4           

ترکیب کمیته ناظر به شرح زیر است:
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه )رئیس کمیته(، نماینده تام االختیار و 
دائم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، یک حقوق دان 
به انتخاب رئیس دانشگاه، سه نفر عضو هیئت علمی دانشگاه به انتخاب 
شورای فرهنگی دانشگاه، مدیر امور فرهنگی دانشگاه )دبیر کمیته(، سه نفر 
از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به انتخاب مدیران مسئول نشریات 

دانشگاه که یک نفر از ایشان عضو علی البدل محسوب می شود.
ماده 6          

وظایف کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی به شرح زیر است:
1- بررسـی درخواسـت و صـدور مجـوز انتشـار مطابق بخـش دوم این 
دسـتورالعمل 2- نظارت بر عملکرد نشـریات دانشگاهی و تذکر اولیه در 
صورت لزوم3-رسیدگی به تخلفات و شکایات ناشی از عملکرد نشریات 
دانشـگاهی مطابق بخش 6 این دستورالعمل4- نظارت بر حسن اجرای 
این دستورالعمل، مصوبات و شیوه نامه های شورای مرکزی ناظر5-بررسی 
محتوایی نشریات دانشگاه در جلسه ماهیانه کمیته ناظر و ارسال نتایج آن 
به شـورای مرکزی ناظر6-برگزاری دوره های آموزشـی برای متقاضیان 
نشریات دانشجویی اعم از صاحبان امتیاز، مدیران مسئول، سردبیران و سایر 

عوامل اجرایی بر اساس برنامه آموزشی شورای مرکزی ناظر
ماده 7         

شورای فرهنگی هر دانشگاه مرجع تجدید نظر در تصمیمات و آرای کمیته 
ناظر همان دانشگاه است.

ماده 12         
 - نشریات دانشجویی موظف اند صرفاً در زمینه هایی که مجوز اخذ کرده اند 

به فعالیت بپردازند.
- نشـریات دانشـجویی موظف اند محدوده زمانی انتشار خود را 

معین کنند )روزنامه، هفتـه نامه، دوهفته نامه، ماهنامه 
و...( و متقاضی امتیاز انتشار »گاهنامه« نیز باید 

حداقل و حداکثر زمان انتشـار نشریه 
خـود را در درخواسـت کتبی 

خود مشخص نماید..

ماده 16              
هیچ کس نمی تواند در زمان واحد صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر بیش 

   از یک نشریه باشد.
ماده 18              

درج شناسنامه نشریه شامل زمینه نشر، نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، 
سردبیر یا شورای سردبیری دانشگاه صادر کننده مجوز، شماره، تاریخ انتشار 

و دوره نشر در هر شماره نشریه الزامی است.
 

ماده 23              
 مسئولیت کلیه مطالب مندرج در نشریه به عهده مدیر مسئول است و وی 
موظف است سه نسخه از هر شماره را بالفاصله پس از انتشار به دبیرخانه 

کمیته ناظر دانشگاه تحویل دهد.
ماده 27              

همچنیـن  هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق نـدارد برای چاپ مطلب یا 
مقاله ای درصدد اعمال فشار بر نشریات برآید یا به سانسور و کنترل محتوای 

نشریات مبادرت ورزد.
ماده 28              

ـ فرهنگی دانشگاه سـاالنه از محل بودجه فرهنگی  معاونت دانشـجویی 
مبلغی را برای حمایت و کمک به انتشـار نشریات دانشگاهی پیش بینی 
می کند و متناسـب با شـرایط و مطابق ضوابط و مقـررات در اختیار آنان 

قرار می دهد.
ماده 31              

هرگاه نشریه ای مطالبی مشتمل بر توهین، افترا، خالف واقع یا انتقاد نسبت 
به اشخاص )اعم از حقیقی یا حقوقی( منتشر کند، ذینفع حق دارد پاسخ 
آن را حداکثر تا دو ماه از تاریخ انتشار به صورت مکتوب برای همان نشریه 
ارسال کند و نشریه مزبور نیز موظف است توضیح یا پاسخ دریافت شده را 
حداکثر یک ماه پس از وصول پاسخ در همان صفحه و ستون و با همان 
حروفی که اصل مطلب منتشر شده است به رایگان به چاپ برساند، منوط 
به آنکه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا 

به کسی نباشد.
ماده 36             

هرگاه نشـریه ای مطالب و تصاویری مانند توهین، تهمت، فحش، الفاظ 
رکیک، تحقیر، تهدید، هتک حرمت یا حیثیت و نظایر آن منتشر نماید، 
تخلـف عمومی محسـوب می گـردد. در این صـورت رئیس کمیته ناظر 
می تواند از ادامه فعالیت نشریه جلوگیری نماید و موضوع را جهت بررسی به 
کمیته ناظر ارجاع دهد. کمیته ناظر موظف است موضوع را خارج از نوبت 
بررسی و در صورت احراز تخلف، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای 5 
تا 9 ماده 40 محکوم می شود. مدت رسیدگی به پرونده نشریه ای 
که از ادامه انتشار آن جلوگیری شده است نباید از 10 روز 

بیشتر شود.

ِی قانونمند
نشریه دانشجوی

ت باید بدانند
شریا

ن ن
سئولی

شجویی که م
ت دان

شریا
ن نامه ن

چند نکته مهم از آیی
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چرا توجه به رسانه در فعالیت های دانشجویی فوق مهم است؟

راهبرد مطبوعاتی
 پروتکل های صهیونیسم!

برخی نظریه پردازان ارتباطات بیان کرده اند که امروز جهان در دست کسی است که رسانه ها را در اختیار 
دارد. با رسانه ها می توان جامعه را جهت داد، مشتریان را وادار به خرید کرد و سیاست ها و استراتژی های بلند 

مدت خود را به راحتی جامه عمل پوشاند.
وسعت و گستردگی وسایل ارتباط جمعی و تبلیغی در جهان به شکلی است که به واقع سرتاسر کرة زمین، 
زیر چتر و تحت پوشـش این قبیل وسـایل و دسـتگاه ها قرار گرفته که افزایش روز افزون آن ها، امروزه به 

نحو بارزی جلب نظر می کند.
در بیان اهمیت و نقش رسانه و هدایت افکار عمومی می توان با صراحت به این نکته اشاره کرد که با سلطه 
و هژمونی رسانه ها بر افکار عمومی اینک شاهد این هستیم که احساسات طرفدار اسرائیل در افکار عمومی به 
دلیل تسلط صهیونیسم بین الملل بر خبرگزاری ها، روزنامه ها، شبکه های تلویزیونی، سینما، تئاتر و مطبوعات 

حالت غالب و مسلط را داراست.
شرکت کنندگان در اولین کنگره صهیونیسم در سال 1897 م بر این نظر اتفاق داشتند که »نقشه برپایی 
دولت اسرائیل جز با تسلط بر سازمان های خبری جهان به ویژه مطبوعات و روزنامه نگاری میسر نخواهد 
شد.« لذا در پروتکل دوازدهم فالسفه خبیث صهیونیسم آمده است: »ما جریان مطبوعات و روزنامه نگاری 
را بدین صورت در خدمت خویش درمی آوریم. آرام آرام به سمت صهیونی کردن مطبوعات حرکت می کنیم 
و افسار و عنان آن را به دست گرفته و به سمت خود منعطف می سازیم؛ ما نباید بگذاریم که دشمنانمان به 
روزنامه ها و رسانه های خبری ای که بیانگر آراء و نظرات آنان باشد دست یابند؛ هیچ خبری نباید بدون کنترل 
و نظارت ما برای مردم بیان شود. باید روزنامه های مختلفی داشته باشیم و به وسیله آنها دموکراسی! جمهوری 
خواهی! و انقالب گری و باالتر از همه الابالی گری را ترویج کنیم تا هرگاه خواستیم شور وهیجان ملتی را 
برانگیزیم و هرگاه خواستیم آرام کنیم. همچنین به سخنرانی راشورون خاخام یهودی در سال 1869 که در 
شهر پراک ایراد کرد می توان اشاره کرد که گفت: اگر طال نخستین ابزار سیطره ما برجهان است بی تردید 

رسانه دومین ابزار ما خواهد بود.«
با تأملی در انقالب شکوهمند اسالمی ایران که مظهر مردم ساالری دینی و آزادی اندیشه و قلم می باشد 
در می یابیم که روزنامه ها، مجالت، صداوسیما، اینترنت و... تا چه اندازه در تداوم آرمان های اصیل اسالم و 
انقالب و یا بالعکس به چالش کشیده شدن آنها نقش داشته است که محیط مهم آن در دانشگاه مشهود و 
جاری است و همان طور که امام راحل فرمودند دانشگاه مبدأ تحوالت است که تحول رسانه ای را هم شامل 
می شـود. حوادثی که در سـال های گذشـته- خصوصاً نیمه دوم دهه 70- توسط نشریات و قلم به دستان 
دگراندیش در محیط مقدس دانشگاه اتفاق افتاد از ذهن هیچ کس زدوده نخواهد شد توهین  به مقدسات، 
ارزش ها و اصول اساسی اسالم، نظام و انقالب در محیط دانشگاه چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنار 
آن گذشت فلذا بر فعاالن و دست اندرکاران نشریات ارزشی و دلسوز در دانشگاه فرض است که با تمام توان 
و اندیشه خود از چارچوب های دانشگاه اسالمی محافظت کرده و مؤلفه های دانشگاه مبتنی بر تفکر اسالم 

و انقالب را تبیین، ترویج و تثبیت نمایند.

 تحول رسانه ای در عصر جدید

امروز ما با یک تحول رسانه ای در شرایط جهانی روبه رو هستیم. رسانه ها در حال تغییر هستند و در صورتی 
می توان در جنگ نرم موفق بود که این تحوالت را بشناسیم.

اولین تغییری که در رسانه ها رخ داده است و روز به روز بیشتر بروز و ظهور پیدا می کند شکسته شدن انحصار 
رسـانه ای و به وجود آمدن تکثر در شـرایط فعلی اسـت. حدود 20 سـال پیش، زمانی که جنگ اول خلیج 
فارس اتفاق افتاد، فقط شـبکه ی خبری CNN حوادث جنگ را پوشـش می داد؛ به طوری که »بودریا« 
)یک فیلسوف پست مدرن فرانسوی( مدعی می شود که اساساً جنگی رخ نداده است و آنچه ما دیدیم جنگی 
بود که در رسانه دیدیم؛ یعنی افکار عمومی بازنمایی جنگ را دیده اند و به خود جنگ دسترسی نداشتند، اما 
امروزه در تحوالت منطقه ی غرب آسیا و شمال آفریقا، رسانه های بسیاری این تحوالت را پوشش می دهند.

دومین تغییر دارای اهمیت این اسـت که امروز مدیوم رسـانه ای تغییر کرده اسـت؛ یعنی در یک دوره ای 
رسـانه ی اصلی کتاب بود، در یک دوره مطبوعات بود و در زمان جنگ جهانی دوم، رادیو رسـانه ی اصلی 
افکار عمومی بود و در حال حاضر، رسانه ی اصلی تلویزیون است؛ اما همه ی نشانه ها حاکی از آن است که 
این رسـانه نیز در حال افول اسـت و رسـانه ی اصلی در آینده ای نه چندان دور، اینترنت خواهد بود. به دلیل 
اینکه اواًل اینترنت رسانه ای است که به زندگی جامعه متصل شده است؛ به این معنا که افراد می بایست برای 
انجام کارهای خود اعم از کارهای بانکی، دانشگاهی و اقتصادی و... به این رسانه مراجعه کنند. دوم اینکه 
اینترنت در واقع قدرت بازتولید همه ی رسانه های دیگر را در خود دارد؛ کاری که رسانه های دیگر نمی توانند 
انجام دهند. برای مثال، افراد زمانی که در حال تماشای تلویزیون هستند، دیگر نمی توانند روزنامه و کتاب 

هم داشته باشند، اما وقتی به اینترنت متصل می شوند، دیگر رسانه ها را نیز در دسترس دارند.
سـومین دلیل که مهم تر از دو دلیل گذشـته اسـت به این مسـئله اشـاره دارد که مخاطب در برابر همه ی 

از زمان آغاز گفتمان ارتباط میان رسـانه ها و توسـعه- یعنی 

پایـان جنگ جهانی دوم- بیش از نیم قرن می گذرد. 

در ایـن مـدت، نظریـه پـردازان و اندیشـمندان 

عرصه ارتباطات دیدگاه های متفاوت و گهگاه متضادی ارائه 

داده اند. برخی چون »مک لوهان« واضع دهکده جهانی، منشأ 

تحـول در جوامع را رشـد و گسـترش رسـانه ها و به عکس 

برخـی از نظریه پردازان نو اندیش عصر جدید، رسـانه ها را 

محصـول و نتیجه توسـعه می دانند. در این بیـن عده ای نیز 

معتقدند رسـانه ها می توانند هم محرک توسعه باشند و هم 

نتیجـه آن. ایـن عده بر این باورند که اگر بـه وجه منفی این 

نظریه توجه شود، رسانه های کشورهای توسعه نیافته و حتی 

در حال توسـعه می توانند هم باعث تشـدید توسعه نیافتگی 

باشند و هم نتیجه آن.

به هر صورت آنچه مهم است اینکه در قرن بیستم با تحوالتی 

کـه در جهـت تثبیت جهان پسـت مـدرن به وقوع پیوسـته 

اسـت درخواهیم یافت رسانه جایگاه ویژه ای در شکل گیری 

مدرنیتـه داشـته و رشـد و گسـترش آن عامـل مهمـی در 

تسـریع این تحول بوده است.  »جان بی. تامپسون« در کتاب 

»رسانه ها ومدرنیته« و مطالعات هابرماس در طول سال های 

1962 الی 1989 و مطالعات بندیکت اندرسـون در سال 1991 

به خوبی نشـان می دهد که چگونه رسانه ها و روزنامه ها در 

شکل گیری و تثبیت مدرنیته نقش داشته است.

علی خضریان
مدیرمسئول خبرنامه دانشجویان ایران
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رسانه های موجود، فقط مصرف کننده است؛ اما در اینترنت، مخاطب قدرت تولید پیدا می کند و 
این یک جذابیت بزرگ اینترنت برای مخاطبان اسـت. این دالیل باعث شـده است تا کاربران 
اینترنت طی 10 سـال گذشـته در کشـور از حدود 250 هزار نفر به 30 میلیون نفر افزایش پیدا 
کند. امروز اکثریت بدنه ی جامعه به اینترنت دسترسی دارند و کاربر اینترنت هستند و دلیل اثبات 
این مدعا نیز در این است که طی سال های گذشته، برخی از پروژه های ملی نیز با استفاده از 
اینترنت انجام می شود. این یعنی باید یک دسترسی عمومی وجود داشته باشد. باید در نظر داشت 
که اینترنت زمانی به سمت افول حرکت خواهد کرد که رسانه ی دیگری ابداع شود که ویژگی 
بازتولید همه ی رسانه ها و ارائه ی قدرت مولد بودن به مخاطب را با کیفیت باالتری داشته باشد.

تحول در ماهیت رسانه

تغییر دیگر در حوزه ی رسانه ها،  تحول در خود رسانه است؛ به گونه ای که جابه جایی معادله ی 
رسانه ـ پیام حاصل می شود. به بیان دقیق تر، پیش از این، وضعیت به نحوی بود که رسانه ها ابزار 
تولید پیام بودند، اما در حال حاضر این شرایط تغییر کرده است و تکثر و مسائلی که بیان شد 
باعث گردیده است تا حداقل اصل پیام نیز در کنار رسانه اهمیت یابد؛ یعنی پیام ها هستند که 

رسانه سازند و در بین پیام و رسانه، دیگر رسانه اهمیت 
سـابق را ندارد و آن هایی کـه دارندگان پیام و حامالن 
پیام هسـتند اهمیت پیدا می کننـد، زیرا به طور طبیعی 
کسی که دارای پیام مهمی باشد در این فضای رسانه ای 
امروز، رسانه ی خود را پیدا می کند و این خود مهم ترین 

تحول در رسانه هاست.
حال که نقش رسـانه ها در پیشـبرد اهـداف جنگ نرم 
تـا حدودی روشـن گردیـد، بایـد معلوم گـردد که چه 
ویژگی هایـی موجب می شـود یک اقـدام و فعالیت در 
فضای رسـانه ای را کاری رسانه ای بدانیم؟ ویژگی ها و 
مشـخصات کار رسانه ای چیست؟ برای مثال، اگر یک 
پیام یا محتوا در رسانه ها منتشر شود، آیا این به معنای 
کار رسـانه ای است؟ در صورتی که پاسخ به این سؤال 
مثبت باشد، می توان نتیجه گرفت که کار رسانه ای یعنی 
تولید و پخش پیام و محتوا از طریق یک رسانه و صرف 
اینکه برای تولید و پخش پیام از رسانه استفاده می کنیم 

کفایت می کند.
اما به نظر می رسـد کار رسـانه ای کمی پیچیده تر از 

این تعریف باشـد و انتشـار هر محتوایی از طریق رسـانه ها، اعم 
از دیداری، شـنیداری و دیجیتالی، دارای شـاخصه و ویژگی های 
کار رسانه ای نباشد؛ چرا که در تکمیل تعریف بیان شده و با قبول 
این پیش شـرط که رسـانه در واقع یک نهاد اجتماعی اسـت، اگر 
فعالیتی در رسـانه صـورت می گیرد، بایـد کارکردهای اجتماعی 
داشـته باشد و شـرایط محیط اجتماعی از آن فعالیت متأثر شود. 
بر اسـاس تعریف جدید، حال اگر رسـانه ای متولد شـد و اقدام به 
انتشار پیام و محتوایی کرد، ولی بود و نبودش در جامعه ی هدف 
موضوعیت نداشت، کار رسانه ای موضوعیت ندارد. به این معنا که 
بود و نبود یک کار رسانه ای می بایست از نظر اجتماعی، فلسفه و 

منطق داشته باشد.

قدرت مسئله سازی در رسانه

باید متذکر شد که طیفی از مشخصات را برای یک کار رسانه ای 
می توانیم در نظر بگیریم که تعریف ارائه شده به حداقل یک کار 
رسانه ای، یعنی موضوعیت یافتن اجتماعی، اشاره می کند و اگر کار 
رسانه ای بخواهد از نظر کیفی یک سطح باالتر برود، می بایست 
قدرت مسئله سـازی یا به تعبیر دیگر قدرت تعیین مسـئله داشته 
باشـد. البته مسئله سازی به معنای تولید مشکل و چالش نیست، 

بلکه سوژه باید بتواند مسئله ای اصلی را که فضای اجتماعی باید درگیر آن شود تولید کند و 
باعث گردد تا بخشی از اقشار جامعه به آن فکر کنند و درباره ی آن سخن بگویند. به بیان 
دقیق تـر، موضـوع باید بتواند قواعد بازی را به گونه ای بسـازد که تعیین کند جامعه در چه 

چارچوبی حرف بزند و راجع به چه مسئله ای فکر کند.
البته رسانه در سومین سطح و پس از موضوعیت یافتن اجتماعی و قدرت مسئله سازی، می تواند 
بـه عنـوان یـک مرجع برای جامعه تبدیل شـود. به این معنا کـه در موضوعاتی که در فضای 
اجتماعـی ایجاد می شـود و دیدگاه های متنوعی حول آن شـکل می گیـرد، جامعه تصمیمات، 
دیدگاه هـا و انتخاب هـای خـود را بـا مرجعیت آن رسـانه می سـنجد و در واقـع در فهم خود و 

دیدگاه هایش نسبت به فهمی که آن مرجعیت رسانه ای می سازد تعادل ایجاد می کند.
رسانه می تواند در باالترین سطح و پس از تبدیل شدن به عنوان یک رسانه ی مرجع، توانایی 
گفتمان سـازی داشـته باشـد و فضای اجتماعی را از پیام های خودش آن چنان پر کند که سایر 
پیام ها یا پیام های رقیب، از نقطه ی تمرکز جامعه خارج شوند و سایر نقاط و دیدگاه ها در پرتو 

گفتمانی که آن رسانه ی گفتمان ساز آن را می سازد، فهمیده شوند و اولویت پیدا کنند.
می توان نتیجه گرفت رسانه ها زمانی می توانند در جنگ نرم دارای نقشی باشند که دست کم 
در نقطه ی اول قرار داشته باشند؛ یعنی حداقل کار رسانه ای، 
موضوعیت اجتماعی داشـتن است و حداکثر کار رسانه ای، 
قدرت گفتمان سازی است که عالی ترین سطح کار رسانه ای 
محسوب می شود. به طور خالصه، کار رسانه ای بین این دو 
حد قرار دارد و یک طیف از موضوع سازی تا گفتمان سازی 
را در بر می گیرد و آن رسـانه هایی که ذیل این حد باشـند 
ابزار رسـانه ای هسـتند، اما کار رسانه ای انجام نمی دهند. با 
عنایت به موارد یادشـده، شـوربختانه باید گفت در شـرایط 
کنونی بسیاری از رسانه ها بهره ی چندانی از مخاطب ندارند 
و چنانچه گفته شـود فالن رسـانه از فردا به کار خود پایان 
خواهد داد، کسـی دغدغه یا احسـاس نیاز برطرف نشده ای 
پیدا نمی کند که پیگیر دالیل عدم ادامه ی فعالیت آن شود 
و این به منزله ی آن است که اساساً کار رسانه ای توسط آن 

رسانه صورت نمی گیرد.
باید باور داشـت که محتوای رسانه ای- اعم از تصویر و یا 
متن- تیرهای جنگ نرم می باشـند و حال که نگاهمان به 
رسـانه این گونه تغییر پیدا می کند باید از انتشـار هر مطلب 
هدفی را دنبال کرد و همیشه باید از خودمان بپرسیم: »خب 
کـه چی؟«، »چه چیـزی اینجا تازه رخ داده که می خواهیـم آن را گزارش 
کنیـم؟«، »ایـن خبر اصاًل درباره چی هسـت؟«، خود را بـه جای خواننده 
بگذاریـم: »چـرا داریم این خبـر را می خوانیم؟«، »چرا بایـد این خبر برای 
خواننده جذاب باشـد؟« سـؤاالتی که اگر مطرح نشود قطعاً تیرهای جنگ 
نرم را بدون هدف گیری صحیح اسـتفاده کرده ایم که حتی ممکن اسـت 
گاهـی با بازدید بسـیار خوبـی هم مواجه گردد؛ اما آیـا در جنگ نرم باعث 

موفقیتی شده است؟!
همان طور که اشـاره شـد امروزه روز دیگر فقـط در چهارچوب نگارش 
یـک خبر متنی خالصه نمی شـود و گاهی یـک تصویر به جای صدها 
کلمه در انتشار یک خبر کاربرد دارد و از سویی دیگر قطعاً به دلیل نوع 
فعالیت های دانشـجویی و محدودیت نیروهای فعال در این عرصه باید 
به این نکته توجه داشـت که دانشـجوی خبرنگار می بایسـت به نوعی 
خودکفایی در فنون خبرنگاری دسـت یابد و توانایی هم زمان اسـتفاده 
از مهارت هـای مختلف خبری را دارا باشـد کـه از آن می توان به عنوان 

خبرنگار چند مهارته )journalist maultiple skills( یاد کرد.
بایـد متذکر شـد که تبدیل شـدن دانشـجو بـه یک خبرنـگار خودکفا 
بـه معنای اسـتاد شـدن در همـه مهارت ها نیسـت بلکه انجـام کارها 
به صورت قابل قبول و در حدی که توان بیرون کشـیدن گلیم خود را 

در رخدادهای خبری داشته باشد مورد نظر و تأکید می باشد.

در پروتـکل دوازدهـم فالسـفه 
خبیث صهیونیسـم آمده است: 
ما جریان مطبوعـات و روزنامه 
در  صـورت  بدیـن  را  نـگاری 
خدمـت خویش درمی آوریـم. آرام آرام 
به سـمت صهیونـی کـردن مطبوعات 
حرکـت می کنیـم و افسـار و عنـان آن 
را بـه دسـت گرفتـه و بـه سـمت خود 
منعطف می سازیم؛ ما نباید بگذاریم که 
دشمنانمان به روزنامه ها و رسانه های 
خبـری ای کـه بیانگـر آراء و نظـرات 
آنان باشـد دسـت یابند؛ هیـچ خبری 
نبایـد بدون کنتـرل و نظارت مـا برای 
مـردم بیـان شـود. بایـد روزنامه های 
مختلفـی داشـته باشـیم و به وسـیله 
آنها دموکراسـی! جمهـوری خواهی! 
و انقـالب گری و باالتـر از همه الابالی 

گری را ترویج کنیم
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عملکـرد وزارت علوم در حوزه مسـائل فرهنگـی در دولت 
یازدهم تاکنون وضعیت مناسـبی را سـپری نکرده اسـت. از 
برگـزاری مراسـم و همایش ها و کنسـرت های دور از شـأن 
دانشـگاه کشـور کـه بگذریـم- و بایـد در فرصت مناسـبی 
بازخوانی شود-، رشد خزنده نشریات دانشجویی ساختارشکن 
در این دوسال سپری شده از دولت »ظاهراالعتدال« حکایت 
از برنامه ای دارد که پیش بینی عاقبت آن با بررسی روند طی 
شـده در این 2سـال کار دشواری نیست. به همین منظور بد 
نیست برخی رخدادهای واقعه در دانشگاه ها در حوزه نشریات 

دانشجویی را اجمااًل مرور کنیم:

          
 

1. بهمـن سـال 92  و در حالـی که چند ماهـی از انتصاب 
سرپرسـت وزارت علـوم دولت تدبیر نگذشـته اسـت، اولین 
ساختارشـکنی های نشـریات دانشـجویی در دولت جدید رخ 
می نمایـد. نشـریه »افـق« متعلق بـه انجمن علمـی جامعه 
شناسی دانشگاه یاسوج، در یادداشتی شخصیت سیدمجتبی 
نـواب صفـوی را بـا ادبیات نامناسـبی زیر سـؤال می برد. در 
این نشـریه شـهید نواب صفوی به داشتن مرامی رادیکال و 
خشـونت طلب متهم می شـود که دشـمن دموکراسی است 
و چندصدایی در جامعه اسـت که به دنبال همسـان سـازی 
اجباری جامعه با عقاید و افکار خویش اسـت. این نشـریه در 
انتهای مقاله نتیجه می گیرد که تئوریسین های خشونت در 
فضای فعلی جامعه همانند نواب صفوی قصد دارند مشی وی 
را پیاده نمایند و دولت تدبیر و امید نباید این گونه اندیشه های 
رادیکال )!( بر جامعه حاکم گردد. این نشریه همچنین در جای 
دیگری، رسمی بودن دین اسالم و چارچوب های متعالی آن را 

زیر سؤال می برد و آن را در حد یک »مذهب« تقلیل می دهد 
که ذیل ایدئولوژی های موجود قابل تعریف است.

          
 

2. پـروژه توهیـن بـه علمـا و مراجـع تقلید در نشـریات 
دانشـجویی دانشـگاه ها  نیز کم کم کلید می خورد. پس از 
نامه یکی از اسـاتید دانشـگاه خطاب به آیت اهلل مکارم در 
حمایت از فرجی دانا، نشـریه دانشـجویی دانشـگاه بوعلی 
کـه یکـی از اعضـای تحریریه آن چندی پیـش به کومله 
می پیونـدد، بـه آیت اهلل مصبـاح یزدی و آیـت اهلل مکارم 
شـیرازی توهین می کند. نویسـنده یادداشـت توهین آمیز 
نشـریه دانشجویی امروز )متعلق به تعدادی از دانشجویان 
اصالح طلب دانشـگاه بوعلی( در نخسـتین شماره خود در 
سـال 93 با انتخاب تیتر »تئوریسـین افراط و خشـونت« 
برای آیت اهلل مصباح یزدی می نویسد: »یاران و همراهان 
امـام کنـار رفته انـد و کسـانی که هیـچ وقت امـا را درک 
نکرده اند مفسـر انقالب شـده اند.. چه شـده که دلسـوزان 
انقالب که بهترین سال های خود را صرف مبارزه کرده اند 
و بـه زنـدان رفته اند، به حاشـیه و حصر رانده شـده و عده 
ای متحجـر و مقـدس نمـا صاحـب انقـالب شـده اند... و 
تفکرات »جاهالن صدر اسـالم« را تبلیغ می کنند و مردم 
سـاالری را کـه از اصـول غیرقابل انکار انقالب اسـت را 

انکار می کنند.«

3. وزارت علـوم در نشسـت سراسـری نماینـدگان 
مدیران مسـئول نشـریات دانشـجویی دانشگاه های 
کشـور، از هادی خانیکی، معاون فرهنگی وزارت 
علوم در زمان معین و عضو حزب منحله مشارکت 
و هیئت رئیسـه بنیاد بـاران و فعال فتنه 88 برای 
سـخنرانی دعـوت به عمل مـی آورد. این اقدام با 
اعتراض دانشـجویان، تشـکل های دانشـجویی و 
نشـریات دانشـجویی مواجه می گردد، به صورتی 
کـه حجـم اعتراضـات وزارت علـوم را مجاب به 

لغو سـخنرانی خانیکی در این نشسـت می نماید.

4. انتشـار پیاپی سـه نشـریه دانشـجویی تجزیه 
طلـب، دانشـگاه ترتیـب معلـم شـهید مدنـی را 
به اغتشـاش کشـانده و جـو آن را متشـنج کرده 
اسـت. سه نشـریه زنجیره ای تجزیه طلب در این 
دانشـگاه کـه به صـورت علنی دسـت بـه نفرت 
پراکنـی علیـه فارس هـا، تبلیـغ تجزیـه طلبـی با 
شـعار )آذربایجان جنوبی، ایران نیسـت( می زنند، 
در یکـی از شـماره هـای خود در مطلـب طنزی 
تمسـخر کننـده قومیـت فـارس، ایـن قـوم را به 
بیمـاری تشـبیه می کنـد و بـا ارائه دسـتورالعمل 
های خـالف مصالح ملی نظیـر تحریم تلویزیون 
هـای فـارس زبـان کشـور، عـدم ایجـاد ارتباط 
خویشـاوندی بـا افراد مبتال به ایـن بیماری )!( و 
فرسـتادن کودکان ترک به مـدارس فارس زبان 

بررسی نسبت دولت اعتدال با افراط در نشریات دانشجویی

 دیکتاتوری یک جانبه
 در جنبش »مارمولکی«

عبدالحسن صداقت
روزنامه نگار
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در صدد تشـدید اختالفات قومیتی برمی آید.
متقاباًل برخی دانشجویان آذری همین دانشگاه و 
عضو »جامعه اسـالمی دانشجویان«، در بهار 93، 
اقدام به انتشـار یک نشـریه در پاسـخ بـه مطالب 
موهـن قومی و در راسـتای تمامیت ارضی کشـور 
می زننـد. در پـی ایـن  اقـدام، عـده ای از عناصر 
تجزیـه طلـب و بیگانـه گـرا اقـدام بـه جنجال و 
شکسـتن شیشه های تشـکل جامعه اسالمی، لگد 
پرانـی بـه در و پنجره این دفتـر و پاره کردن این 
نشـریه می نماینـد و بـا تحصنی خواسـتار برخورد 
مسـئولین دانشگاه با این تشکل می شوند در پیامد 
این رخداد، ریاسـت این دانشـگاه در کمال حیرت 
و تعجب، در جمع چند نفره پان ترکیست ها حاضر 
و از آنان دلجویی کرده و وعده می دهد که مقابل 
انتشـار وبژه نامـه تریبون )نشـریه جامعه اسـالمی 
کـه در راسـتای تمامیت ارضی منتشـر شـده بود( 

را خواهد گرفت! 
اهانـت ایـن نشـریات امـا بـه مسـائل قومیتـی 
نشـریه ی  مثـال  به عنـوان  نمی شـود.  منحصـر 
و  نوشـته ها  را،  بیشـتر مطالبـش  گوزه نـک کـه 
مقـاالت افرادی تجزیـه طلب، قومیـت گرا، ضد 
انقـالب خارج نشـین با سـابقه ی بازداشـت های 
متعدد، تشـکیل می دهد، با بی شـرمی تمام نص 
صریـح قرآن کریم و احکام نورانی اسـالم )دیه، 
ارث و...( را مـورد اهانـت قرار داده و زیر سـؤال 
برده انـد، در قسـمتی از یکی از شـماره های این 
نشـریه که شـامل ویژه نامه ای چهـل صفحه ای 
دربـاره ترویج فمینیسـم اسـت، مهرانگیز کار در 
مقالـه ای هتاکانـه، بـه ترویـج هم جنـس گرایی 
می پـردازد: »مـی گویند به حکـم دین هم جنس 
گرایـی زنان  جرم اسـت و در مـواردی مجازات 
اعـدام دارد. پرسـش این اسـت کـه در قرن 21 
زندگـی  ایـن  از  می توانیـم  چگونـه  میـالدی، 
از  تعـدادی  در  بشـویم؟«  خـالص  زهرآگیـن 
مقـاالت هم قانون اساسـی کشـور را زیر سـؤال 
بـرده و مـوارد دیگـری از قبیل: توهیـن به مقام 
معظـم رهبری، توهین بـه مراجع تقلید و مقامات 
و نهادهـای رسـمی کشـور، اشـاعه ی فحشـا و 
منکـرات، درج تصاویـر خـالف اخـالق و عفـت 
عمومی ونمادهای فراماسـونری، ترویج فمینیسم 

به کرات در این نشـریه به چشم می خورد.
جالب تریـن نکته ای که در محتوای این نشـریات 
به چشـم می آید، اسـتفاده مکـرر از واژه آذربایجان 
جنوبی، نگارش متن نشـریه توسـط فعاالن سیاسی 
اپوزسـیون خارج از کشور، محکوم کردن جمهوری 
اسـالمی بـه نقض حقوق بشـر در مقولـه زنان و... 
می باشـد و جالب تر آن که انتشار این نشریه با این 

کیفیـت با حجم بـاال و به صورت رنگی، حکایت از 
همراهـی مسـئولین در تأمیـن منابع مالی نشـریات 

مذکور دارد. 
برخـی  اعتـراض  بـه  بعـداً  البتـه  وضعیـت  ایـن 
نماینـدگان مجلـس منجر می شـود. علیرضا زاکانی 
در جلسـه اسـتیضاح رضا فرجی دانا با نشـان دادن 
ایـن نشـریات، آن را حاصـل عملکـرد ضعیـف و 

بی کفایتی وزیر سـابق علوم اعالم می کند. 

5. سـیدمحمد خاتمـی با انتشـار پیامی اختصاصی 
در شـهریور 93 یکی از نشریات دانشجویی اصالح 
طلـب را مـورد تفقد قـرار می دهـد. او در پیام خود 
بـه نشـریه اصالح طلب پـگاه آزاد که در دانشـکده 
حقوق و علوم سیاسـی دانشـگاه آزاد تهران جنوب 
منتشـر می شـود همچنین ابـراز امیـدواری می کند 
آن چـه حقـوق و حرمـت »نادیـده گرفتـه شـده« 
دانشگاه و دانشـگاهیان در سال های اخیر می نامد 
توسـط مسـئولین وزارت علوم احیا شود و نشریات 
دانشـجویی نیـز بتوانند نقش خـود را در این زمینه 

ایفا نمایند.

مشـاور  یونسـی  علـی  االسـالم  حجـت   .6
رئیس جمهـور در بهمـن مـاه سـال 93 در اصفهان 
در خصـوص اعتقـاد وی در برخـورد بـا نشـریات 
دانشـجویی هتاک چنین می گویـد: »زمانی به من 

اطالع دادند در گوشـه ای از یک دانشکده ]در یکی 
از نشـریات[ به امام زمان )عج( اهانت شده که من 

دستور دستگیری اعضای آن را دادم.«

7. تالش برای ساختار شکنی در نشریات دانشجویی از 
سوی طیفی خاص در راستای حمایت از سران فتنه ادامه 
دارد. نشریه »ارغوان وابسته به انجمن اسالمی دانشگاه 
تبریز در اسـفندماه 93، در جسـارتی آشـکار عکس امام 
خمینـی )ره( را در کنـار افـرادی چون عـزت اهلل و هاله 
سـحابی و در پایین عکس اشـخاصی هم چون مصدق، 
منتظـری و هاشـمی و در رأس همـه آنهـا قاب عکس 
خاتمی که به صورت بزرگ تر از بقیه عکس های تصویر 
کارشـده، قرار داده است. ساختار شکنی این نشریه تنها 
به این قسـمت خالصه نمی شـود. این نشـریه در حالی 
که انتشـار تصویر محمد خاتمی در نشـریات و رسانه ها 
ممنـوع اعالم شـده، روی جلد خود را با عکسـی بزرگ 
از محمد خاتمی کار کرده است. البته این ماجرا منحصر 
به این نشریه و این دانشگاه نیست. نشریات دانشجویی 
اصالح طلب در دانشـگاه های مختلـف که این روزها به 
لطـف حمایت های مادی و معنـوی دولت تدبیر و امید 
رشـد روزافزونی داشـته اند، در جهت گیری مشترک و با 
رمز »بیایید رسـانه ی خاتمی باشیم« نشریات خود را به 
عکس های ریز و درشت خاتمی و سران فتنه 88 منقش 

می نمایند.

8. نشـریه »من دانشـجو هستم« که گاه نامه ای مستقل در 
دانشـگاه علوم پزشـکی مشهد است و مدیر مسـئولی آن را 
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سـعید اصغریـان -دبیرکل سـابق اتحادیه جامعه اسـالمی 
دانشـجویان- بـه عهـده دارد؛ در اردیبهشـت ماه سـال 94 
توسـط رئیس کمیته نظارت بر نشـریات دانشـگاه به عنوان 
مدعـی العموم و بیان 15 مـورد از قبیل توهین به دولت، به 
شـش ماه حکم محرومیت برای مدیر مسـئول هفته نامه از 
مدیر مسئولی هر نشریه دانشجویی در این دانشگاه محکوم 
می شـود. این در حالی اسـت که نشریات ارزشی دیگری نیز 
در سـایر دانشـگاه ها در سال 93 تنها به دلیل انتقاد به دولت 

تذکر دریافت می نمایند.

9. ساختار شکنی در نشریات دانشجویی دگر اندیش هم چنان 
ادامه دارد. نشـریه دانشـجویی مستقل »بامداد« که به تازگی 
در دانشگاه امیرکبیر مجوز انتشار یافته است، در اولین شماره 
خـود برخی مسـائل نامتعارف را بی محابا در قالب یادداشـت 
هایی منتشـر می کنـد. این گاه نامـه که مدعی شـده در امور 
سیاسـی، اجتماعی، فرهنگی و صنفی منتشـر می شـود، ولی 
بیشتر طعم کنایه ها و هنجارشکنی جنسی را دارد، در نخستین 
شـماره خود در اردیبهشـت سـال 94 در مطلبی در خصوص 
زنان کوبانی می نویسد: »دختران کوبانی، اسطوره هایی بودند 
در دل تاریکی، نه زن، نه مرد، حماسـه های متعلق به تاریخ، 
تاریخی با قدمت منشأ خانواده و اولین جوامع، تاریخی قبل از 
نقش گرفتن زن به عنوان جنس زجرکش دستگاه جوجه کش. 
زنـی که اجازه نمی دهد کسـی در مـورد طبیعتش، فیزیکش، 
نقشـش، خواسته هایش کسـی تصمیم گیری کند. کسی او را 
جنس لطیف بنامد و بنالد و یا کسی او را مسئول بقای جامعه 
بداند و بمالد، زن متعلق به خود پر زا خروش هست نه خاصیت 

زیستی ای که به او اجازه پرورش فرزند در رحم را می دهد.«

در بخشـی دیگر از این نشریه نیز همین ادبیات در مطلبی 
دیگـر به کار گرفته می شـود و حتی بیـان می کند که دیگر 
»عریان شـدن« یا »اقلیت های جنسی« )همجنس بازی و 
پدیده های مشـابه( نشانه فساد یا بیماری نیست: »زن دیگر 
خود را محکوم به اسـتثمار نمی داند، اقلیت های جنسی خود 
را بیمار نمی داننددانند )!(، عریان شدن نماد فساد نیست بلکه 
این عنوان جای خود را به تجاوز کردن می دهد... ولی تاریخ 

تحمل آن همه مرز شکسـتن را نداشت پس تمام آن آرزوها 
را به خاک و خون کشـید و حقارت خود را در قالب هایی به 
بازتولید کشاند. از سینمای آوانگارد الشه ای از فیلم های پورن 

برای ما به ارث رسید.«

در قسـمت دیگـری از نشـریه هـم از مشـاهده اسـتعمال 
مشروبات در خوابگاه دانشجویی به تعریض با عنوان »صحنه 
ای شـکوه مند« یاد می-شود و در ادامه نیز به صورت کنایه 
آمیز والبته بی ربط- به فرهنگ بسـیجی می نویسد: »رفیق 
ما آمد که درس بخواند و شـبیه داستان-های مجله خانواده 
سبز برای خودش کسی بشود. هر چند بسیجی نشد ولی از 
فحـش دادن به آن هایی که ادای حق طلبـان را در می آورند 

دریغ نورزید«

10. انتخابـات شـورای دانشـجویی نظـارت بـر نشـریات 
دانشـجویی کشور با دسـت کاری وزارت علوم و دانشگاه های 
تابعه در اردیبهشـت 94 انجام می شـود و مسـئولین نشریات 
دانشـجویی همسـو بـا دولت بـه عضویت این شـورا انتخاب 
می شـوند. مسـئولین نشـریات دانشـجویی کشـور خصوصًا 
نشـریات مربوط به بسـیج دانشـجویی- بـه رونـد انتخابات 
اعتراض می کنند. بسـیج دانشـجویی تهـران از فراخوان این 
دانشـگاه جهت حضور نمایندگان نشـریات این تشـکل ابراز 
بی اطالعی می کند. مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران 

در این خصوص می گوید: »دبیر کانون نشریات دانشگاه تهران 
در این قضایا نه تنها اشتباه کرده بلکه خیانت کرده است چرا 
که نشـریات سوسیالیستی و کمونیستی معاند با نظام را برای 
حضور در این انتخابات فرستاده است.« معاون فرهنگی وزیر 
علوم مدتی بعد در جلسـه ای در شـیراز اظهار می دارد تسلیم 
فشارها نخواهد شد! اما اعتراض نشریات مستقل به این روند 
برگزاری و نقض آیین نامه، سـبب می شـود مدتی بعد وزارت 
علـوم وعده بازنگری و بررسـی ابهامـات را در این وزارتخانه 

بدهد.
آن چـه از مجمـوع اتفاقـات رخ داده در حـوزه نشـریات 
دانشـجویی و تحرک آن ها مشـخص اسـت، این اسـت که 
در پرتو حمایت وزارت علوم و پشتیبانی مسئولین دانشگاه ها 
جنبشی خزنده در دانشگاه ها در جریان است که فضا را برای 
هتاکی و اهانت مستقیم به مقدسات نظام باز می کند. عنوان 
»جنبـش مارمولکی« از این رو برای وصف حرکت فعلی در 
حوزه نشـریات دانشـجویی قابل طرح است که با وجود این 
کـه رد پای حـرکات و خـزش را می توان دیـد، اما آن چنان 
کـه برنامه های میدانی رادیکال در دانشـگاه ها ایجاد التهاب 
و اعتراض می کند، جنبش نشـریات ساختار شکن الاقل در 
فضای رسانه ای آن چنان حساسیت برانگیز نیست؛ لکن زهر 
خود را تدریجاً و به صورت بطئی در فضای دانشـگاه کارگر 
نمـوده و در زمان الزم و با جهت دهی هماهنگ در شـرایط 

بحرانی کارکرد عملیاتی خود را نشان می دهد.
بـا توجـه بـه این که دولـت نیز در شـرایطی قـرار دارد که 
برای ادامه حیات سیاسـی خود وابسـتگی شـدید به حمایت 
به گروه های مختلف حزبی اصالح طلب دارد و بنا بر همین 
مسئله، حمایت آن از تشکل ها و به تبع آن نشریات اصالح 
طلـب و رادیـکال طبیعـی به نظـر می رسـد؛ صحبت هایی 
نظیـر آن چه معـاون رئیس جمهـور در خصـوص برخورد با 
نشـریات موهن )مـورد 6( ابراز کرد بیشـتر بـه بلوفی برای 
حفـظ »ظاهراالعتدالـی« دولت می ماند، چه آن که دسـتیار 
ویـژه رئیس جمهـور در امور اقوام اگر واقعـاً از موضع دولت 
راسـتگویان چنیـن اظهاری را بیان مـی دارد، الاقل در حوزه 
مسـئولیت خود با نشریاتی که به عقاید »پان ها« به صورت 
افراطـی می پـردازد و در اقدامی خطرناک و تجزیه طلبانه به 
دنبال در تقابل قرار دادن اقوام گوناگون است )نظیر مورد 4( 
برخورد جدی صورت می داد. اما گویا آن چه در حال حاضر در 
درجه نخست اهمیت وزارت علوم به عنوان  خط قرمز مطرح 
اسـت، برخورد با نشـریات منتقد دولت در دانشـگاه ها )نظیر 
مـورد 8( اسـت. بـه گونه ای که می تـوان از این وضعیت به 
اعمال »دیکتاتوری یک جانبه« در برخورد با منتقدین یاد کرد.

در چنیـن وضعیتـی که به نظر می رسـد دولت برای 
حفـظ جایـگاه خود، قصد ممانعت از سـاختار شـکنی 
برنامه هـای  دیگـر  و  نشـریات  افراطـی  اقدامـات 
دانشـگاه ها را نـدارد، رصـد و برنامه ریـزی نشـریات 
دانشـجویی انقالبـی بـرای مواجهـه فکـری و موجه 
بـا عقایـد مطـرح شـده در نشـریات پیـرو »جنبـش 

مارمولکی« ضروری به نظر می رسد.
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روزنامه نگاری نوین دانشجویی

نویسنده: امیرمحمدپور گیالنی

این کتاب می تواند کمک خوبی برای دانشجویان عالقه مند 
و فعال در زمینه نشـریات دانشـجویی باشـد و در تبدیل این 
قشـر به عنوان افسـران جوان فعال و بصیـر در عرصه جنگ 
نـرم گامی هـر چند کوچـک بردارد. کتـاب روزنامـه نگاری 
نویـن دانشـجویی که توسـط معاونـت فرهنگـی و اجتماعی 
سـازمان بسـیج دانشجویی منتشر گردیده اسـت، می تواند به 
دسـت اندرکاران نشریات دانشجویی برای ایجاد یک ساختار 
و سـازمان منظـم، تقسـیم وظایف هر یک از ارکان نشـریه، 

تنظیم خبرها، گزارش، مقاله، مصاحبه  و... کمک کند. 

 
روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی

نویسنده:امیرهوشنگ قلندری

ایـن کتاب برای دسـت اندرکاران نشـریات دانشـجویی و 
عالقه مندان به این حوزه نگاشـته شـده، در آغاز مشـتمل 
اسـت بـر ذکـر تاریخچـه ی روزنامه نـگاری، بـا نگاهی بر 
نشـریات دانشـجویی، تحـول تدریجـی در مطبوعـات و 
تعریـف خبرنـگار حرفـه ای و ارتبـاط. در ادامـه نکاتی چند 
دربـاره ی خبـر بازگـو شـده کـه از آن جمله اسـت: خبر در 
نشریات دانشجویی، رسالت اصلی حوزه ی خبر، ارزش های 
خبری، ارکان خبر، سـبک های خبرنویسی و نکات مهم در 
نـگارش خبر. از جمله مباحث دیگر کتاب عبارت اسـت از: 
کاربرد گزارش در نشریات دانشجویی، مراحل تنظیم مقاله 
در نشـریات دانشـجویی، مصاحبه در نشـریات دانشجویی، 
آییـن نگارش فارسـی، نشـانه گذاری در تنظیم خبـر، انواع 
ویراستاری، صفحه بندی، مدیریت در نشریات و آیین نامه ی 

نشریات دانشجویی.

 راهنمای نشریات دانشجویی
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