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منی شود.  خالصه  دولتیان  و  دولت  امنیت  در  تنها  »امنیت 
از  انسانی در آزادی  امنیت  انسانی است و  امنیت  از  بحث 
بر  نیاز به دست می آید. کسانی که سوار  از  ترس و رهایی 
زره پوشهای امن دولتی چشم خود را می بندند و صحبت از 
عرضه نان به قیمت های بین املللی می کنند، درد و ترس مردم 

را ملس منی کنند.«  میرحسین موسوی 
و مجروح  میلیون شهید  اما )حدود( یک  ندیده ام؛  را   »جنگ« 
ایرانی1 بعد از هشت سال جنگ فرسایشی طاقت فرسا با عراق، 
حداقل برای زنده نگه داشنت جنگ در ذهنم کافی است. جنگی 
که زندگی کل مردم این کشور را تحت تاثیر قرار داد. از خانواده ی 
شهدا و مجروحین گرفته تا کودکان زیر مبباران و پزشکانی که هر 
روز قطعه های جدا شده بدن کودکی را می دوختند و زنانی که 
در پشت جنگ زندگی زیر مبباران را اداره می کردند، آنان همگی 
جنگ را به چشم دیده اند. جنگی که بعد از سه دهه از آن، هنوز 
انبوه  از طوالنی شدنش جز خط قرمزهاست و در میان  انتقاد 
برنامه های تبلیغاتی تلویزیون درباره جنگ، یک برنامه انتقادی 

درباره نحوه اداره جبهه ها ساخته منی شود. 
قرار است درباره صلح بنویسم، درباره 
صلح  از  رصاحت  به  باید  چرا  اینکه 
صلح  از  دفاع  رضورت  کنیم.  دفاع 
منطق  از  فراتر  مسئله ای  ایران  در 
است.  جهان  صلح طلبانه  جنبش های 
صلحطلبی به معنای مرسوم آن شاید 
بیافکند.  اشتباهی  سویه ی  به  را  ما 
سویه ای که »صلح« را همچون مدینه 
فاضله ای به تصویر می کشد و از ترس 
جنگ به هر ظلمی در وضع موجود 
ایران،  تن می دهد. دفاع از صلح در 

در کشور جهان سومی که تحریم شده 
و تهدید به جنگ می شود به راحتی می تواند به دفاع از وضع 
این  بر  ایستادگی  رضورت  مسئله  این  اما  شود.  تعبیر  موجود 
خواسته را کم نکرده بلکه اتفاقا دفاع از صلح از جایگاه ایرانی 
رضوریاتی دوچندان نیز دارد. اگر برخالف رسانه ها که سیاست 
می دانند،  دولت ها  توسط  مردم  مدیریت  چگونگی  عرصه  را 
تعبیر  موجود  وضع  علیه  بر  مردم  مبارزه  عرصه  به  را  سیاست 
زندگی  و  مال  و  جان  هزینه  ی  با  که   - دولت  دو  جنگ  کنیم؛ 
مردم دو کشور متام می شود- تنها به تعویق اندازنده ی سیاست 
ایاالت  نشینی  عقب  و  منطقه ای  امروز وضعیت  است.  راستین 
ایاالت متحده  افغانستان و کاهش هژمونی  متحده در عراق و 
ایاالت  ناتوانی  و  فلسطین  مردم  اسف بار  وضعیت  همچنین  و 
متحده در برقراری صلح حداقلی در فلسطین آنهم بعد از چندین 
پیامن، و از سوی دیگر افزایش تنش میان ایران و عربستان آنهم 
معنای  از  را  جنگ  معنای  نیابتی، همگی  جنگ  سال ها  از  بعد 
درگیری نظامی رصف، توسعه داده است. در نتیجه دفاع از صلح 
نظامی«  »درگیری  با  تنها ضدیت  نه  در خاورمیانه(  ایران)و  در 
بلکه موضعگیری علیه »سیاست های جنگ طلبانه و تنش آفرین« 
نیز هست. سیاست های جنگ طلبانه ای همچون تحریم های ضد 
انسانی علیه مردم ایران در یک سو وانکار هولوکاست و تشدید 

دانشجویان  ما  دیگر.  سوی  از  منطقه  در  تنش 
صلح،  بی صدایی  در  چگونه  که  بیاموزیم  باید 
#اعرتاضات_مردمی و مساملت آمیز سوری ها در 
سایر  در  بهارعربی  و همچون  نخست  روزهای 

کشورهای عرب با گلوله های حزب بعث سوریه پاسخ می گیرد، 
چگونه مردمی که  خواستار مبارزه با فساد و عدالت و دموکراسی 
بودند به گلوله بسته می شوند و درنتیجه فضا برای ظهور و بروز 
داعش فراهم می شود. سفیر ایران در سوریه به جای سعی در به 
رسمیت شناخنت مردم معرتض و حل سیاسی اعرتاضات؛ مهم ترین 
را  تظاهرات مردمی  اسد در رشوع  اسالمی  به  توصیه جمهوری 
پراکنده کردن مردم با استفاده از باطوم و گاز اشک آور به جای 
ایران- جنگ  شکل  به  سوریه  جنگ  می داند.2  گلوله  و  اسلحه 

و  سیاسی  بحران های  و  می شود  بازمنایی  شیعه-سنی  عربستان، 
اقتصادی مردمان منطقه را تشدید می کند. 

دفاع از صلح منی تواند دفاع از صلح در داخل ایران و حواله دادن 
جنگ به خارج از ایران باشد. مطالبه »صلح« مطالبه مشرتک ما 
خاورمیانه ای هاست. جنگ های پی درپی در منطقه امکان توسعه 
را  مردمی  مطالبات  دموکراتیک  پیگیری  و 
از میان برده است. جنگ و تهدید جنگ 
بلند  جلوی  و  پرکرده  را  ما  همه ی  گوش 
کسی  چه  است.  گرفته  را  شدن صدایامن 
اجاره بها،  و  مسکن  قیمت  افزایش  صدای 
در شهرها،  اسفبار حاشیه نشینی  وضعیت 
جمعیت 10 تا 12 میلیونی زیر خط فقر را 
عمومی  اموال  سازی  می شنود؟ خصوصی 
را به تاراج برده و کارخانه ها را ورشکست 
و  عالی  آموزش  از  را  فرودستان  و  کرده 
محروم  کیفیت  با  ابتدایی  آموزش  حتی 
کرده، بهداشت و درمان را طبقاتی منوده و 
متام ساحت های زندگی – از عشق و دوستی و هرن گرفته تا دانش 

و مبارزه- را بدل به کاال کرده است. 
»اقتدارگرایی  که  صلحی  کنیم،  دفاع  صلح  از  رصاحت  به  باید 
داخلی و خارجی« را هدف قرار می دهد. دفاع از صلح وظیقه 
درگرو  را  منطقه  و  ایران  توسعه  و  رهایی  که  صلحی  ماست، 
با رسوایی سیاست های ضدمردمِی  که همگام  سیاستی می داند 
قدرت های_خارجی که خود را پشت حقوق_برش پنهان می کنند 
به رسوایی سیاستهای اقتدارگرایانه سیاستمدارن داخلی بپردازد که 
هیچ انتقادی را برنتافته و در مقابل هر انتقادی با برچسب هایی 
نظیر مخالفت با دین و ارزش ها، خود را پنهان می منایند. امروز 
دفاع از صلح رویاندن جوانه های سیاست راستین در ایران است، 
سیاستی که به شهادت تاریخ مدرن این کشور، همیشه در ضدیت 
با استعامر و اقتدارگرایی داخلی شکل گرفته است. از مرشوطه تا 

مصدق، از 57 تا 88.  
پی نوشت: 

1- در جنگ ایران و عراق به نقل از سایت تاریخ ایرانی، ایران 210 هزار 
شهید)در روایتی دیگر 190هزار( و 672 هزار جروح داده است.  

2- مصاحبه شیخ االسالمی سفیر سابق ایران در سوریه با مجله رمز عبور 
مرداد 93

چرا باید از صلح دفاع کنیم؟

دفاع  منی تواند  صلح  از  دفاع 
دادن  حواله  و  ایران  داخل  در  صلح  از 
مطالبه  باشد.  ایران  از  خارج  به  جنگ 
ما خاورمیانه ای  مطالبه مشرتک  »صلح« 
منطقه  در  پی درپی  جنگ های  هاست. 
دموکراتیک  پیگیری  و  توسعه  امکان 
برده است. از میان  را  مطالبات مردمی 

برق 94

آرش چایچی
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مستاصل در بن بست بحران
است. 

جربان  برای  ایران  دولت  موضوع  این  کنار  در 
کرسی مالی خود دست به فروش ارگان، رشکت 
»خصوصی  عنوان  تحت  خود  کارخانه های  و 
به  نتایجش  که  خصوصی سازی  میزند.  سازی« 
قابل   ... و  هپکو  تپه،  هفت  در  مشخص  طور 

مشاهده است. الزم به ذکر است که سیاست های خصوصی سازی 
سالهاست فارغ از وجود تحریم ها در حال انجام است و تحریم ها 

به آن رسعت مضاعف داده است.
حکومت  و  دولت  به  فشار  بهانه های  با  که  تحریم ها  بنابراین 
شکل گرفته است، فشارش را بر مردم ایجاد و استخوان های مردم 

را خرد میکند.
سیاستگذاری های اشتباه و نهاد های موازی

تنها تحریم   نابسامان کنونی،  اگر تصور کنیم که علت وضعیت 
است، سخت در اشتباه هستیم. کافیست به بودجه بند ی دولت 
در این چند ساله نگاهی بیندازید. بودجه هایی رصف نهادهایی 
از عملکرد و  نه گزارشی  و  دارد  اقتصادی  توجیه  نه  میشود که 
کنار  در  می دهند.  دولت  حتی  و  مردم  به  آن  خرج  چگونگی 
زیست  محیط  سازمان  بودجه  کاهش  مثال   برای  موضوع  این 
ارزی، آن هم  بهانه ی کمبود منابع  به 
بحران شدید  درگیر  که  در کشوری 
شک  بدون  است،  زیستی  محیط 

هیچگونه توجیهی ندارد.
حدود  تخصیص  دیگر  سوی  از   
منابع  از  تومان  میلیارد  هزار   30
مالی  موسسات  بدهی   به  ارزی 
عوامل  محاکمه  و  شناسایی  بدون 
صحیح  مدیریت  عدم  از  نشان  آن 
دارد. موسسات مالی و اعتباری که 
انقالب  اوایل  به  فعالیتشان  سابقه ی 
میرسید و همواره محل نزاع و درگیری بوده اند. موسسات مالی 
در  با  مرکزی  بانک  سابق  رئیس  سیف،  گفته  به  که  اعتباری  و 
دست داشنت مدیریت حدود سی درصد نقدینگی کشور توانایی 
برهم زدن هرگونه برنامه ی دولت را داشتند. سابقه ی برهم زدن 
برنامه های دولت توسط موسسات مالی و قرض الحسنه به دوران 
نخست وزیری مهندس موسوی برمیگردد که دورانی پرنزاع بر رس 
موسسات مالی بود، حتی در نطق های مجلس آن زمان به خوبی 

قابل مشاهده است. 
نزاع همواره بر رس مدیریت و کنرتل موسسات مالی است. طبق 
قانون نظارت بر موسسات مالی بر عهده ی نیروی انتظامی است 
و بانک مرکزی در صورت مشاهده ی تخلف باید به عنوان شاکی 
خصوصی از آن شکایت میکرد و حتی برای بسنت آن باید از قوه 
قبل  سالها  مرکزی  بانک  مثال  عنوان  به  میگرفت.  قضاییه حکم 
تخلفات موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج را مشاهده کرده بود 
اما به دلیل عدم همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی در آن 
زمان، با موسسه برخوردی صورت نگرفت. الزم به ذکر است که 
نیروی انتظامی که باید ناظر بر عملکرد باشد، با تاسیس موسسه 
مالی و اعتباری قوامین که سپس به بانک قوامین تبدیل شد در 

بدون شک کسی نیست که وضعیت اقتصادی-سیاسی فعلی ایران 
را دارای بحران نبیند اما برای کسانی که در این مورد دارای شک 
هستند، کافیست به آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
در مورد تورم روز افزون کاالهای اساسی، نرخ ارز، مسکن و... 
و البته آمارهای نشان دهنده ی وضعیت بیکاری و رکود مراجعه 
کنید که به خوبی وضعیتی که در آن فرو رفته ایم را برای ما رشح 

میدهد.
 بازداشت کارگران معرتض در هفت تپه، فوالد، بازداشت معلامن 
از جمله محمد حبیبی، بهشتی و عبدی، احکام طوالنی مدت وکال 
از جمله امیرساالر داوودی، ادامه وضعیت حرص مهندس موسوی، 
ادامه  صالح،  دادگاه  برگزاری  بدون  رهنورد  زهرا  کروبی،  مهدی 
وضعیت تعدادی از دانشجویان ستاره دار، بازداشت معرتضان در 
روزکارگر در مقابل مجلس از جمله کیوان صمیمی، رسدبیر مجله 
ایران فردا، مرضیه امیری، خربنگار روزنامه رشق و صدها مثال ریز 
نابسامان سیاسی کشور  و درشت دیگر که حکایت از وضعیت 

دارد.
حال آنچه مهم است، بررسی  ریشه  ای علل رسیدن به این نقطه 
به همچین  را  ما  با هم افزایی هم  که طی سال ها  عللی  است، 
بحرانی کشانده اند. آنچه در نظر دارم بررسی 3 محور به عنوان 

عللی است که ما را به همچین نقطه ای کشانده 
است.

تحریم
ایران سالهاست  در دوران جمهوری اسالمی 
و  ریز  اقتصادی  تحریم های  درگیر  ایران، 
اشغال  با  که  تحریم هایی  است،  درشت 
امتی  برنامه ی  پی  در  و  آغاز  ایران  سفارت 
ارجاع  با  و  شد  تشدید   85 سال  در  ایران 
پرونده ایران به شورای امنیت، شدت بیشرتی 
گرفت. با امضای برجام تحریم های فراوانی 

متوقف و یا لغو شدند. با خروج یک جانبه ی 
تحریم های  سخت ترین  دچار  ایران  برجام،  توافق  از  آمریکا 
پایه ی  اصلی ترین  با هدف گرفنت  که  تحریم هایی  تاریخش شد. 
اقتصادی ایران، فروش نفت، اقتصاد ایران را در لبه ی پرتگاه قرار 

میدهد. 
دولت ایران با داشنت حدود 3 میلیون کارمند بزرگرتین کارفرمای 
ایران به حساب می آید. دولت که بخش اعظم دارایی خود را از 
فروش نفت بدست  می آورد، با افزایش تحریم   ها، امکان پرداخت 
حقوق کارمندان خود را از دست می دهد. در کنار این موضوع در 
نظر داشته باشیم که دولت در ایجاد بسیاری از خدمات اجتامعی 
و رفاهی مانند بهداشت، آموزش، مسکن های ارزان قیمت نقش 
کلیدی دارد که با توجه به رشایط تحریمی و کرسی بودجه ناشی 
از آن، از مسئولیت های خود شانه خالی میکند. البته باید در نظر 
داشت که سیاست هایی در ایران در حال جریان است که فارغ 
از وجود تحریم ها باعث بحرانی شدن وضع معیشت مردم شده 
باعث  و  خارج  خود  مسئولیت های  از  دولت  مثال  برای  است. 
رفع  این  متامی  است.  شده   ... و  بهداشت  آموزش،  پولی سازی 
بر طبقه ی فرودستی  افزایش فشار مضاعف  مسئولیت ها سبب 
میشود که از طرف دیگر با افزایش قیمت ها کاال ها در مضیقه 

در کنار این موضوع در نظر داشته باشیم 
که دولت در ایجاد بسیاری از خدمات اجتامعی 
مسکن های  آموزش،  بهداشت،  مانند  رفاهی  و 
به  توجه  با  که  دارد  کلیدی  نقش  قیمت  ارزان 
رشایط تحریمی و کرسی بودجه ناشی از آن، از 

مسئولیت های خود شانه خالی میکند. 

مکانیک 95
علی حقیقت جوان
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این مسئله ذی نفع شد. در اواخر دوران ریاست جمهوری محمد 
خامتی سعی در ایجاد ضوابطی بر عملکرد این موسسات کردند 
که متاسفانه با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد نه تنها 
مسکوت ماند بلکه با باز گذاشنت دست این موسسات و ایجاد 
رشایط مثبت برای فعالیت آنها، باعث افزایش حجم بحران بعد 
از ورشکستگی تک تک این موسسات شد. بعد از گذشت چند 
سال بحران ظهور کرد، تک تک این موسسات ورشکسته شدند. 
با یکی کردن این موسسات در 12 دسته و اعطای مجوز بانک 
سعی در حل بحران گرفتند )حال مشاهده میکنیم هامن بانک ها 
امروز ورشکسته شدند و در بانک بزرگرتی ادغام میشوند( و یا 

اعطای 30 هزار  با  مانند سال گذشته 
ارزی سعی در حل  منابع  از  میلیارد 

بحران میکردند.
مسئله واضح است، در خارج اختیارات 
که  میگرند  شکل  نهادهایی  دولت 
مثابه ی  )به  دولت  با  مدیریتشان  نه 
نهادی که مردم میتوانند آن را انتخاب 
مردم  پاسخگوی  نه  و  است  کنند( 
هستند و حتی در هنگام به بار آمدن 
را قبول منی کنند و  بحران مسئولیت 

دولت باید بار اشتباه آنها را به دوش 
بکشد. موسسات مالی و اعتباری تنها یک منونه از اینگونه نهاد  ها 
است. مجموعه هایی که تحت عنوان دولت موازی شکل گرفته اند 
هم منونه ای از این ماجراست. نهاد هایی که طی سال ها در افتادن 

ایران در این رساشیبی نقش موثری داشته اند.
 )برای اطالعات بیشرت به کتاب موسسات مالی و اعتباری نوشته 

بهمن امویی مراجعه کنید(
سیاست های غیر مردمی 

رشایط  در  خارجی  سیاست های  امروزه   است،  بدیهی  آنچه 
سیاست هایی  میگذارد،  ویژه ای  تاثیر  مردم  سیاسی  و  اقتصادی 
که برخالف  بیشرتین تاثیرش بر مردم، کمرتین مداخله  را مردم 
در آن دارند. برای مثال سیاست های غلط در مورد فلسطین نه 
قوی  سبب  عده ای  نظر  به  بلکه  باشد،  راهگشا  نتوانست  تنها 
شدن مواضع تندترین حزب ارسائیل یعنی لیکود )حزب بنیامین 
نتانیاهو( و البته سبب تیره شدن آرمان فلسطین در میان مردم 
شده است. ارسائیل فاشیستی و آپارتاید است و در آن شکی نیست 
به جای  بر موشک  نوشنت شعار  با  ارسائیل  نابودی  بر  تکیه  اما 
تکیه بر مطالبه انتخابات همگانی میان ارسائیلی ها، فلسطینیان 
و آوارگان فلسطینی و البته تقبیح قوانین و عملکرد نژادپرستانه 
و فاشیستی دولت ارسائیل، نه تنها در مناقشه ی فلسطین راهگشا 
نیست بلکه ایران را هم در رشایط بد جهانی قرار میدهد. )از 
کرده، مهندس  نقد  را  نوع سیاست های خارجی  این  که  کسانی 

میرحسین موسوی است، به عنوان مثال در بخشی از مناظره ی 
تلویزیونی خود با احمدی نژاد به بیان این نقدها میپردازد.(

نقدهای فراوانی هم به نوع رابطه با آمریکا و مذاکره یا عدم آن 
و اساسا چگونگی رابطه با جهان وجود دارد اما گویی با اینکه 
این مسائل در رشایط فعلی تاثیر فراوانی دارند اما مردم کمرتین 

تاثیر را در آن میگذارند.
در مسائل اقتصادی هم روایت مشابه است، سیاست های اقتصادی 
در عرصه ی کالن با عدم مشارکت مردم تصویب می شوند و حتی 
گویی همگی  و  ندارند  نقشی  آنها  در شکل گیری  دولت ها هم 

مجری آن ها هستند.
بلکه  بحران  ایجاد  باعث  تنها  نه  غیر مردمی  سیاست های  این 
در کنار رسکوب صدای اعرتاض به آنها، سبب ایجاد فاصله میان 
حکومت و مردم میشوند. فاصله ای که شاید بهرتین فرصت برای 

قدرت گرفنت قدرت های خارجی در ایران باشد.
هر سه محوری که بیان شد به خوبی نشان می دهد که بحران 
کنونی ایران فقط معطوف به تحریم های خارجی نیست، بلکه 
ناشی از عملکرد چندین ساله در کشور است. تحریم های کنونی 
گرچه فشار عظیمی به مردم وارد میکند اما علل رسیدن به این 
ناشی  افزوده،  تحریم ها  تخریب  شدت  بر  که  عواملی  و  نقطه 
کاهش  باعث  گرچه  تحریم ها  است.  بوده  ما  های  سیاست  از 
ایجاد  عدم  اما  شده است  نفت  فروش 
اقتصاد  بودن  متکی  و  داخلی  تولید 
که  کاالهایی  در  )حتی  واردات  بر 
امکان تولیدش در کشور وجود دارد( 
باعث شدت گرفنت رضبات تحریم ها 
به  گرچه  تحریم ها  است.  شده 
دلیل خروج یکجانبه آمریکا و نقض 
شکل  آمریکا  توسط  برجام  قرارداد 
این  اصلی  سوال  اما  است  گرفته 
است که چه سیاست های خارجی و 
نقطه  این  به  ما  رسیدن  در  داخلی 

موثر بوده است.
این است که سیاست های  دارم  آن  بیان  در  مسئله ای که سعی 
همواره  و  است  نقد  و  ایراد  از  پر  کشور  سیاسی  و  اقتصادی 
منتقدان آن در دایره ی غیر خودی ها قرار میگیرند. مقرص اصلی 
فروپاشی اقتصادی کنونی، سیاست های ما است و نه تحریم. به 
در  دیگر  به شکلی  بحران  نبودند  تحریم ها هم  اگر  آنکه  دلیل 
جای دیگر رسباز میزد و تحریم ها تنها به آن رسعت داده است. 

برای مثال سیاست های غلط در مورد 
فلسطین نه تنها نتوانست راهگشا باشد، 
بلکه به نظر عده ای سبب قوی شدن مواضع 
تندترین حزب ارسائیل یعنی لیکود )حزب 
بنیامین نتانیاهو( و البته سبب تیره شدن 
آرمان فلسطین در میان مردم شده است. 
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اما  این نکته  از  مذاکرات مطلع می شد. فارغ 
کرده  سفر  خاورمیانه  به  که  پیکو  و  سایکس 
که حکومتشان  بودند  معتقد  کامبیش  بودند، 
منشا خیر و برکت برای مردم منطقه خواهد 
بود، فلذا قدرت های اروپایی دلیلی منی دیدند 

که نظر مردم را جویا شوند.
و  شدند  گرفته  نادیده  نیز  محلی  حاکامن  حتی  بین  این  در 
بریتانیا توافقات قبلی صورت گرفته با آنان را زیر پا گذاشت. 
حسین   سلطان  با  بریتانیایی ها  که  قراری  طبق   مثال  برای 
آنها  به  بودند.  گذاشته  فرزندش  سه  و  مکه  حاکم  علی،  بن 
قول داده شده بود که در ازای قیام و مقابله با عثامنی در 
شبه جزیره عربستان، صاحب کشوری بزرگ در منطقه عربی 
خاورمیانه بشوند. این خواست ها در کنفرانس صلح ورسای در 
سال ۱۹۱۹ هم تأمین نشد و بریتانیا و فرانسه ترجیح دادند 
که مناطق یادشده را به طور قطعی بین خود تقسیم کنند. 
فیصل، پرس حسین بن علی که در سوریه علیه این ناکامی قیام 
کرد، رسکوب شد و مجبور به فرار گشت. قیام ها و شورش هایی 
که سال ۱۹۲۰ در عراق تحت تسلط بریتانیا شکل گرفت هم، 
ناکام  هند  از  نیروهایی  کمک  با 
ماندند. بریتانیایی ها ۲۲۰۰ کشته 
منطقه  شورشی  مردم  و  دادند 

نزدیک به ۸۵۰۰ کشته.
که  بود  بعد  سال  یک  تنها 
تازه  وزیر  چرچیل،  وینستون 
دولت  در  مسعتمرات  امور 
را  محرمانه ای  مذاکرات  بریتانیا 
مناطق  بازآرایی  برای  قاهره  در 
جریان  به  بریتانیا  قیمومت  تحت 
انداخت. حاصل این مذاکرات این بود که فیصل پرس حسین 
بن علی زمامدار عراق شود و عبدالله، پرس دیگر او زمام امور 

اردن را به عهده بگیرد.
نادیده گرفنت کردها

در این توافق اما رسنوشت کردها با مردم عرب منطقه کمی 
از ضعف ترک های میراث دار  متاثر  ابتدا و  بود. در  متفاوت 
عثامنی، طبق پیامن سور به کردهای ترکیه به شمول موصل 
حق استقالل داده شده بود ولی در پیامن لوزان که سه سال 
بعد تحت تاثیر فتوحات و پیرشوی ترک ها امضا شد، این حق 

نادیده گرفته شد.
از آن زمان به بعد مناطق مختلف کردنشین شاهد جنبش ها 

و خیزش های متفاوتی برای خودمختاری و استقالل بوده اند.
جغرافیای  سایکس-پیکو،  که  معتقدند  مورخین  از  برخی 
ترسیم کرده اند وریشه  نقشه  را در هامن  سیاسی خاورمیانه 
بسیاری از مشکالت حل ناشدنی این منطقه در خطوطی است 
که سایکس و پیکو بدون در نظر گرفنت تفاوت های قومی و 

مذهبی ساکنان این رسزمین ها کشیده اند. 

شاید کم تر منطقه ای را بتوان پیدا کرد که به اندازه ی خاورمیانه 
در 100 سال اخیر شاهد انواع و اقسام خشونت ها باشد. از 
بنیادگرا.  جنگ های داخلی گرفته تا ظهور گروه های مختلف 
طی این سال ها همواره این سوال مطرح بوده است که چرا 
این منطقه روی صلح به خود منی بیند و اساسا ریشه ی این 
ناآرامی آمیخته به این رسرزمین در کجاست. فهرستی از عوامل 
دخیل در این موضوع می توان ارائه داد نظیر دخالت خارجی، 

بنیادگرایی دینی، کشف نفت، قدرت گرفنت نظامی ها و... .
 این نوشتار قصد دارد عاملی را معرفی کند که می توان گفت 
سنگ بنای کجی است که نه تنها به هدف خود یعنی پایدار 
کردن صلح نرسید بلکه این منطقه را تبدیل به میدان جنگی 

ظاهرا ابدی کرد.
سایکس – پیکو

عثامنی  دولت  شکست  تدریج  به  که   ۱۹۱۵ سال  پایان  در 
بحث  بود،  شدن  آشکار  حال  در  آملان  مانند  آن  متحدان  و 
بازآرایی مرزی و ارضی حوزه تحت تسلط این امپراطوری به 
مشغله ذهنی رهربان بریتانیا و فرانسه بدل شد. در یکی از 
جلسه  به  بریتانیایی  دیپلامت  سایکس،  مایک  روزها  همین 

کار  وقتی  که  داد  توضیح  و  رفت  کابینه 
گزینه  بهرتین  شد،  متام  عثامنی  دولت 
فرانسوی ها  با  عرب  جهان  تقسیم  برای 
ایده خود برای خط کشی  او  کدام است. 
منطقه در حدفاصل عکا در شامل ارسائیل 
کنونی تا رسحد کرکوک را مطرح کرد، به 
گونه ای که مرزهای رشقی مدیرتانه یعنی 
از شهرهای مرسین و آدنا در ترکیه امروز 
از  بزرگی  بخش های  نیز  و  لبنان  تا صور 

و سلطه  نفوذ  عراق حوزه  و غرب  سوریه 
فرانسه شود. بریتانیایی ها هم بر بخش های بزرگی از عراق و 
کویت تسلط پیدا می کردند و مناطقی مانند کرکوک و اردن تا 
صحرای سینا هم حوزه نفوذ آنها می شد. تنها بر رس فلسطین 
توافقی حاصل نشد و قرار شد که تا تعیین تکلیف آن تحت 

قیمومیت بین املللی مباند.
مناینده ای از بریتانیا و مناینده ای از فرانسه چند ماهی مخفیانه 
می کردند.  آگاه  کار،  پیرشفت  از  را  روس ها  و  می زدند  چانه 
راضی  همه  پیش،  سال  صد  درست   ،۱۹۱۶ مه  ماه  باالخره 
شدند و در خفا سندی امضاء کردند به نام »توافق نامه آسیای 
صغیر«، که بعضی مورخان معتقدند جغرافیای سیاسی و حتی 
رسنوشت ساکنان خاورمیانه را رقم زد. این توافق نامه را بیشرت 

به نام »توافق نامه سایکس-پیکو« می شناسیم.
نادیده گرفنت مردم

صورت  به  فرانسه  و  بریتانیا  منایندگان  بین  مذاکرات  این 
محرمانه انجام می شد؛ چرا که اوال هنوز جنگ متام نشده بود 
بودند  مذاکرات  پیشربد  درحال  پیروزی  »فرض«  با  طرفین  و 
این  از  نباید  بود  دیگر جنگ  که طرف  عثامنی  دولت  وثانیا 

برخی از مورخین معتقدند که سایکس-
پیکو، جغرافیای سیاسی خاورمیانه را در هامن 
نقشه ترسیم کرده اند وریشه بسیاری از مشکالت 
حل ناشدنی این منطقه در خطوطی است که 
سایکس و پیکو بدون در نظر گرفنت تفاوت های 
قومی و مذهبی ساکنان این رسزمین ها کشیده اند. 

علیرضا جعفرزاده
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جمعه یازدهم جامدی االخر
مهمی  مطلب  بودیم.  کرد  رشیف پاشای  مهامن  …شب 
کشف شد و آن اینکه انگلیسها کردها را امیدوار کرده اند 
که استقالل یافته و امور خود را محول به انگلیسها کنند 
کردستان  ضمیمه  می خواهند  هم  را  ایران  کردستان  و 
عثامنی کنند. منتها اینکه اسم سوزرنته ایران به آن بدهند 
و مشاوراملاملک احمق در مذاکرات خود این را نفهمیده 
شوند.  ایران  جزء  شده اند  حارض  کردها  بود  کرده  خیال 
خالصه این فقره منظره عجیبی پیش من آورد. خدا بخیر 
کند گربه رقصانی هایی که در این خصوص و سایر موارد 

انگلیس ها برای ایران بکنند. …
جمعه ۲۳ رجب

…امروز کتابچه از رشیف پاشا دیدیم به طبع رسیده که 
در آن استقالل کردستان را از کنفرانس صلح می خواهد 
ایران  کردستان  و  کشیده  کردستان  حدود  برای  نقشه  و 
را هم ضمیمه کرده، حتی شهر کرمانشاه را در آن داخل 

کرده است. …
جمعه ۶ جامدی االولی

…نهار منزل مادمازال رو خوردم و به مالقات توپچی باشوف 
گفت  کردم .  صحبت  کار  در  مداومت  مورد  در  و  رفتم 
من حرفی ندارم اما رفقای من اینجا نیستند. صرب کنید تا 
بیایند. ضمن گفت مناینده کردها با ارامنه سازش کرده اند 
و  ایرانی چه عثامنی  از متام کردستان چه  براینکه  مبنی 
حتی قسمتی از قفقاز یک مملکت تقریبا مستقل تشکیل 
دهند. گفتم این کار رشیف پاشا و حقه بازی ارامنه است. 

…
صلح  کنفرانس  از  فروغی  محمدعلی  یادداشت  های  از 

پاریس )۱۹۱۹(

پس از پایان جنگ جهانی اول، کنفرانس صلحی در پاریس 
به منظور رسیدگی به وضعیت کشورها پس از پایان جنگ 
و مشخص کردن تکلیف عثامنی، اطریش مجارستان و … 
تشکیل می شود. هیئتی ایرانی نیز از طرف دربار احمدشاه 
قاجار به منظور طلب خسارت و جربان مافات حاصله از 
طوی دول متخاصم طی جنگ جهانی، راهی این کنفرانس 
برجسته  سیاستمداران  از  فروغی،  محمدعلی  می گردد . 
تاریخ ایران است که یادداشت هایش در این سفر توسط 

نرش سخن به چاپ رسیده است.
چهارشنبه یازدهم جامدی االول ۱۳۳۷

…بعدازظهر منزل ممتازالسلطنه رفتم. رشیف پاشا آنجا آمد 
و درباره کردستان صحبت کردیم. میل او این بوده است که 
در کردستان سلطنت مستقلی برای خود برپاکند. حاال که 
مایوس شده در عامل رقابت با فرانسه و نظر به اطمینانی 
او را تشویق کرده اند  ایران دارند  انگلیسها از ضعف  که 
که متایل به ایران کنند. او هم از ترس طمع ارامنه و عرب 
قبول کرده اما می خواهد خودش در تحت سوزرنته ایران 
این مسئله کردستان خیلی برای ما  باشد.  والی کردستان 
آنجا  هم  آنکه  برای  ایران  دولت  و  است  مالحظه  محل 
را بگیرد و هم نگاه بدارد و هم کردستان خودمان را از 

دست ندهد خیلی باید کفایت به خرج بدهد. …

 چند یادداشت از
وغی محمدعلی فر

پسا  های  جنگ  هزینه  ترامپ،  دونالد  گفته  به  است. 
رسیده  دالر  تریلیون   ۷ به  خارومیانه  در  سپتامربی   ۱۱
است که با احتساب هزینه های جنگ ۱۹۹۱ با عراق و 
دیگر هزینه ها در سال های پیش از ۲۰۰۱، این رقم چه 
بسا به ۱۰ تریلیون دالر نزدیک شود. ادامه چنین هزینه 
هایی، حفظ امپراتوری آمریکا را به خطر می اندازد، از 
زمان  دارند  اعتقاد  آمریکایی  دولتمردان  اغلب  رو  این 
هزینه کردن برای خاورمیانه با توجه به عمق مشکالت 
از  بیش  مترکز  و  است  منطقه، سپری شده  و معضالت 
اندازه بر آن، فرساینده خواهد بود. این در حالی است 

که از منافع این منطقه نیز منی توان چشم پوشید. 
برای  باالیی  درآمدزایی  ظرفیت  از  هنوز  خاورمیانه 
از طریق  درآمد  این  کنون  تا  و  است  برخوردار  آمریکا 
برای رسمایه گذاری و فروش کاال  نفتی  جلب دالرهای 
و خدمات، از جمله تسلیحات تامین می شد. اتفاقات 
اخیر سوریه و دخالت آمریکا نیز از همین منافع ناشی 
می شود. به گفته ی دونالد ترامپ پای ۴۵ میلیون دالر 
در ماه مطرح است و منی توان از آن چشم پوشی کرد. 
از این رو حفاظت از این منابع نفتی برای آن ها اهمیت 

دارد.
نگاه  جهانی،  جدید  نظام  آمریکا،  رویکرد  تحلیل  در 
کالن تری را در اختیار قرار می دهد. از سال ۱۹۴۵ و 

برای ۷۰ سال، خاورمیانه، به ویژه خلیج فارس و تنگه 
ترین مناطق جهان در سیاست خارجی  اصلی  از  هرمز 
آمریکا بوده است. دالیل متعددی هم برای این اهمیت 
ذکر شده است؛ از تسلط بر منابع نفتی تا تضمین امنیت 
ارسائیل، فروش سالح، مهار قدرت های منطقه، بازداشنت 

قدرت های فرامنطقه ای و ….
دونالد  ریاست  به  آمریکا  کنونی  دولت  حال،  این  با 
خاورمیانه  منطقه  قبال  در  را  متفاوتی  رویکرد  ترامپ 
در پیش گرفته است. رئیس جمهور آمریکا سال گذشته 
اعالم کرد نیروهای آمریکایی باید از سوریه خارج شوند، 
سپس از کشورهای ثرومتند خاورمیانه از جمله عربستان 
امنیت خود و همچنین هزینه حامیت  خواست هزینه 

های امنیتی خود از سوی آمریکا را پرداخت کنند.
آمریکا  رویکرد  تغییر  ی  دهنده  نشان  ها  این  ی  همه 
در  آمریکا  قبلی  سیاست  اکنون  است.  خاورمیانه  در 
خاورمیانه  هزینه های زیادی را برای این کشور متحمل 
کرده است و این روند  موجب زوال قدرت آمریکا شده 

آشوب در خاورمیانه

مهدی اکربی فر

امید صالح
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گسرتش  برای  فرصتی  اخیر،  اتفاقات  که  است  حالی  در  این 
زمان  از  روسیه  است.  کرده  ایجاد  خاورمیانه  در  روسیه  نفوذ 
در  را  ای  پیچیده  سیاست   ۲۰۱۵ سال  در  سوریه  در  مداخله 
ایران  با  تنش ها  درگیر  آمریکا  که  در حالی  است.  گرفته  پیش 
بود، پوتین محتاطانه روابط صمیامنه با بازیگران اصلی منطقه 
ای از جمله رژیم صهیونیستی، ایران، ترکیه، عربستان سعودی، 
تروریسم،  با  مقابله  در  منافع مشرتک  پایه  بر  و مرص  امارات 
فروش اسلحه و تولیدات نفت و گاز را پیش برده است. اکنون 
از  تا حدودی  این  و  یافته  افزایش  خاورمیانه  در  روسیه  نفوذ 
اشتباهات اسرتاتژیک ایاالت متحده و از توانایی های دیپلامتیک 

پوتین ناشی شده است.
روسیه که پس از فروپاشی شوروی، از خاورمیانه و تحوالت آن 
به دور بود با قدرت گیری پوتین، نگاه خود به این منطقه را 
تغییر داد و بحران سوریه بهانه ای شد که دوباره به خاورمیانه 
برگردد. با تغییر جهت گیری آمریکا به سمت رشق آسیا زمینه 

فعالیت بیشرت روسیه در خاورمیانه فراهم گردید. 
در کنار روسیه،  چین هم قدرتی در سطح بین املللی محسوب 
می شود و آمریکا و غرب منی توانند این قدرت را مهار کنند یا آن 
را در نظر نگیرند. بسیاری از معادالت در سطح بین املللی بدون 

حضور فیزیکی و غیرفیزیکی چینی ها، قابل حل شدن نیستند.
موشک های  دارای  چین  رئیس جمهور  پینگ  جین  دولت شی 
و  زیردریایی  روی  از  پرتاب شونده  موشک های  هوا،  به  زمین 
این  و  مبب افکن های پیرشفته است 
سالح ها آماده مقابله با هر دشمن 
هستند.  آمریکا  جمله  از  احتاملی 
در خشکی،  پکن  نظامی  نیروهای 
رقابت  توانایی  فضا  و  هوا  و  دریا 
جهان  در  نظامی ای  نیروی  هر  با 
اقتصاد   ۲۰۰۰ سال  از  دارند.  را 
چون  کشورهایی  از  کشور  این 
ایتالیا، فرانسه، بریتانیا، آملان و ژاپن 
پیرشفت بیشرتی داشته و به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل 
به شامر  جهان  برتر  قدرت  تولید،  در  چین  اکنون  است.  شده 

می رود.
از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران، نظم نوین جهانی در حال 
های  قدرت  و  است  نوظهور  های  قدرت  توسط  گیری  شکل 
نوظهور قطعا خواهان نوع جدیدی از حکمرانی جهانی هستند. 
توانایی هر یک از این قدرتها برای شکل دادن و رهربی نظم 

جهانی در قرن ۲۱ احتامال در حال تغییر است.
می  شامر  به  جهان  کشور  قدرمتندترین  هنوز  آمریکا  گرچه 
رود اما اقدامات دونالد ترامپ باعث شده است تا گامنه زنی 
های بسیاری در مورد پایان یافنت سلطه جهانی ایاالت متحده 
آمریکا مطرح شود. اگر بتوان گفت که چنین چیزی اتفاق افتاده 
است، این تغییر بزرگ از زمان ترامپ آغاز نشده بلکه مربوط 
به ریاست جمهوری جورج بوش در سال های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ 
میالدی است. بوش با اعالم پیروزی در جنگ رسد و وعده صلح 
استدالل  این  به  نظامی،  های  هزینه  کاهش  طریق  از  داخلی 
کمک کرد که هژمونی جهانی آمریکا و ابرقدرت بودن انحصاری 

این کشور رو به پایان است.

شکست نهایی فاشیسم، سازمان ملل متحد برای ایجاد نظم بین 
املللی قانون محور تاسیس شد که در پی آن قدرت های جدیدی 
ظهور کردند. پیدایش قدرت های نوظهور، یکـی از مشخصـه 
های مهم نظام بین امللل در روزگار جدید است. ظهور قدرت 
هایی مانند چین و هند و بازگشت روسیه به صحنه بین امللل 
یکی  است.  داده  تغییر  را  جهانی  سیاست  ژئوپولتیکی  رشایط 
میان  تازه  نسبت  برقراری  امللل،  بین  نظم  دوران  مختصات  از 
دو حوزه منطقه ای و جهانی است و گرایش به منطقه گرایی 
و افزایش نهادها و سازمان های منطقه ای، از ویژگی های بارز 

دوره انتقالی حاکم بر روابط بین امللل است.
هر یک از این قدرت های نوظهور، خواهان بخشی از قدرت 
در نظام بین امللل هستند و آمریکا خواسته یا ناخواسته مجبور 
است بخشی از نظام بین امللل را به این کشورها واگذار کند. در 
این میان دولت دونالد ترامپ متایل زیادی به خروج از  تعهدات 
بین املللی، چه در مورد نهادها و چه در حوزه های نفوذ دارد. 
خروج نیروهای آمریکایی از شامل سوریه و خیانت به کردهایی 

که متحد غرب بودند، نشانه ای روشن از رویکرد ترامپ بود.
دولت ترامپ با خروج از پیامن هایی چون توافق آب و هوایی 
سوی  دو  آزاد  تجارت  پیامن  برجام،  ای  هسته  توافق  پاریس، 
ملل  سازمان  برش  حقوق  شورای  پی(،  پی  )تی  آرام  اقیانوس 
میان برد  هسته ای  موشک های  منع  پیامن  و  یونسکو  و  متحد 
به نوعی اعالم کرده که متایل دارد از نظم کنونی جهانی خارج 

شود. تحوالت سوریه نیز نشانه ای از انزوای 
بیشرت آمریکا است.

آمریکای کنونی زیر لوای شعار » اول آمریکا 
مسئولیت  از  بخشی  واگذاری  حال  در   «
های سنگین خود در خاورمیانه است تا نه 
تنها هزینه های زاید خود را کاهش دهد 
و زمینه را برای کسب درآمدهای جدید از 
راه فروش امنیت حاصل کند، بلکه هزینه 

بنابراین،  کند.  تحمیل  رقبا  به  نیز  را  هایی 
آمریکا در حال انتقال از دوره آرامش بخشی به خاورمیانه در 
خاورمیانه  در  زدایی  آرامش  به  خود،  متحدان  منافع  راستای 
است. به عبارت دیگر، اگر تاکنون آمریکایی ها تامین امنیت و 
حفظ منافع متحدان فرامنطقه ای خود همچون اروپا و ژاپن 
ایجاد  با  دارند  قصد  حاال  دانستند،  می  خود  اصلی  رسالت  را 
به  را  بار  بحران های مدیریت شده در خاورمیانه، هزینه رس 
متحدان تحمیل و رقبا را وادار کنند برای حفظ منافع حیاتی 
این رویکرد در رقابت جهانی  خود، هزینه بپردازند. بر اساس 
میان آمریکا با رقبای نوظهور، خاورمیانه باید برای کشورهایی 
توان  تا  باشد  داشته  اروپا هزینه  یا حتی  ژاپن  همچون چین، 
ملی آنان برای کسب برابری یا حتی پیشتازی از آمریکا تضعیف 
شود. در این صورت است که آمریکا می تواند دوباره قدرت را 
در انحصار کامل خود در بیاورد. اما این رویکرد بدون مخاطره 
نخواهد بود زیرا هرگونه تغییر در معادله قدرت در خاورمیانه، 
به ویژه از جانب آمریکا، توازن قوا را میان قدرت های منطقه 
ای برهم می زند و بر ناامنی و آشوب در خاورمیانه می افزاید 
یا  کشوری،  سوی  از  آمریکا  حضورهژمونیک  خأل  که  زمانی  تا 

ائتالف منطقه ای یا حتی قدرت های فرامنطقه ای پر شود.

قدرمتندترین  هنوز  آمریکا  گرچه 
اقدامات  اما  رود  می  شامر  به  جهان  کشور 
گامنه  تا  است  شده  باعث  ترامپ  دونالد 
یافنت سلطه  پایان  زنی های بسیاری در مورد 
شود. مطرح  آمریکا  متحده  ایاالت  جهانی 
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جنگ و اتفاقات مرتبط با آن از لحاظ دراماتیک بودن به  گونه ای 
است که پتانسیل های زیادی برای تبدیل شدن به فیلم و داستان 
دارد. این ویژگی باعث شده تا بسیاری از کارگردانان مطرح جهان 
با انتخاب جنگها به عنوان موضوع اصلی فیلمشان، شاهکارهای 

ماندگاری را به روی پرد ه ی نقره ای بربند.
سینام در طول عمر خود دوشادوش رسبازان در میدان های جنگ 
به رزم پرداخته و در بسیاری از مواقع در راه صلح خدمت کرده 
و در مواقعی نیز برای تهییج رسبازان و توجیه وقایع جنگ آلت 

دستی برای قدرت طلبان بوده است.
سینامی جنگ از بطن جنگ های این کره خاکی سفر کرده و از 
گذر تاریخ همراه با جنگ های قومی خود را به جنگاوری مدرن 

رسانده است.
پرده اول: »آماده، هدف، آتش!«

بیست  اگر چه سینام رسامً در سال ۱۸۹۵ میالدی یعنی حدوداً 
سال قبل از آغاز جنگ جهانی اول )۱۹۱۴ میالدی( متولد شد، اما 
با این همه در سال های پس از جنگ جهانی اول بود که سینام 

نطق گشود.
هنگامی که جنگ جهانی اول در گرفت، 

سینام هرنی نوپا بود و هنوز امکانات 
بیانی خود را به خوبی منی شناخت، با 
وجود این دولت ها از سینامی مستند 
و داستانی برای اهداف تبلیغاتی بهره 
که سینام  بود  این جنگ  در  گرفتند. 

برای اولین بار این امکان را یافت که 
توانایی های تبلیغی و بسیج گر خود را نشان دهد.

در سالهای میان ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ که رسانه ی جمعی موثری وجود 
همگان  برای  که  فیلم،  بودند،  بی سواد  مردم  بیشرت  و  نداشت 
هم  و  اطالع رسانی  برای  هم  بود  مهمی  منبع  است،  قابل فهم 

هدایت افکار و تحریک احساسات.
زمان  در  که  فیلم هایی  متام  گفت  می توان  اصل  یک  عنوان  به 
تا پیش  برای منونه  جنگ ساخته می شوند جنگ طلبانه هستند. 
دیدگاه  فیلم ها  بیشرت  امریکا  سینامی  در  جنگ،  گرفنت  در  از 

صلح دوستانه داشتند، اما با ورود این کشور به 
فیلم ها  گونه  این  منایش   ۱۹۱۶ سال  در  جنگ 
رسام ممنوع شد و هالیوود به تولید فیلم های 

»میهن پرستانه« ضدآملانی روی آورد.
در سال ۱۹۲۷ میالدی سینامی صامت جای خود 

را به سینامی صدادار داده و این ابزار مهم رسانه ای به عاملی 
اصلی جهت پیشربد اهداف قدرت های مطرح عرص خود مبدل 
گردید و این همه در حالی صورت گرفت که مابین جنگ جهانی 
اول و دوم سینام هم از لحاظ فیلم برداری و به طور کل موضوعات 
تکنیکی و هم از جهات مفهومی و داستان گویی و روایت سازی، 
پیرشفت های زیادی منود و موجب شد تا متامی قدرت های دخیل 
در فرایند تحوالت جنگ جهانی دوم، به نحوی محسوس از این 
ابزار رسانه ای، کامل بهره را گرفته و دوشادوش درگیری رسبازان 
در جبهه های متنوع خاکی و آبی و هوایی، جبهه ی جنگ دیگری 

را بر پرده ی نقره ای سینامی جهان رقم زنند.
و این گونه بود که حجم قابل توجهی از آثار سینامیی در فاصله ی 
جنگ جهانی دوم، یعنی از سپتامرب ۱۹۳۹ میالدی تا سپتامرب ۱۹۴۵ 
میالدی، در سینامهای جهان به منایش درآمد 
که هر کدام به شیوه ای به تشویق برای 

پیوسنت به جنگ میپرداخت.
فیلم  همچون  ویژه ای  سینامیی  آثار 
 .Girl No(  ۲۱۷ شامره  دخرت  سینامیی 
۲۱۷( که توسط ابرقدرت نوظهور شوروی 
ساخته می شد و یا فیلم هایی نظیر سینامیی 
امپراتوری  که   )Chocolate and Soldiers( و رسبازان  شکالت 
مانند  آثاری  یا  و  می ورزید  مبادرت  آن  تولید  و  تهیه  به  ژاپن 
 One of Our Aircraft is( یکی از جت های ما گم شده است
می شدند  تولید  کبیر  بریتانیای  امپراتوری  توسط  که   )Missing
و به تقابل با آثار سینامی آملان نازی، یعنی فیلم هایی همچون 
 The( دورا  و خدمه   )Soldiers of Tomorrow( فردا  رسبازان 
Crew of the Dora( و همچنین آثار سینامی ایتالیای فاشیسم 
یعنی فیلم هایی مانند سه خلبان )The Three Pilots( در عرصه ی 

جنگ بر پرده ی نقره ای

به عنوان یک اصل می توان گفت متام 
فیلم هایی که در زمان جنگ ساخته می شوند 

جنگ طلبانه هستند

محمدرضا بابایی
کامپیوتر 97

لح
 ص

ده
رون

پ



ویژه نامه صلح آبان1398 

6

جنگ هیچ گاه موفق نبوده است زیرا تازه پس از پایان جنگ است 
که جامعه هرنی درباره جنگ و جایگاه آن به بازاندیشی دست 
می زند. پس از جنگ جهانی اول بود که بسیاری از فیلمسازان به 
انتقاد از جنگ روی آوردند با این امید که از جنگ بعدی احرتاز 

شود.
پرده دوم: وکیل مدافع شیطان

سینامی جنگ در طول سال های اخیر عرصه منایش دالوری ها و 
جنگندگی های مردان بزرگی برای رسیدن به آرمان های معنوی 
و الهی شان و دفاع از مام میهن بوده است.اما از طرفی منی توان 
تاثیر سینام را بر نه تنها پاکسازی لکه های خون بر پیراهن متجاوز 

بلکه وارونه کردن تصویر و وقایع، نادیده گرفت.
سینامی جنگ را از لحاظ زمانی میتوان به سه دوره قبل از جنگ 
که به بررسی دالیل و احتامالتی برای به وقوع پیوسنت جنگ ها 
میپردازند و معموال از تخیالت تهی نیستند، در خالل جنگ که 
به دو دسته موافق و بسیج کننده که عموما توسط کشورهایی 
که به طور مستقیم در جنگ هستند ومخالف جنگ که عموما 
در سمت بی طرف جنگ در حال ساخت می باشند و نهایتا به 
یکی از مهم ترین و برجسته ترین دوره ها یعنی دوره پساجنگ 

می توان تقسیم منود.
از نظر سبک، به سبک های  همچنین میتوان سینامی جنگ را 
مقوله  به  طنزآمیز  بیانی  با  که  جنگی  کمدی  مختلفی همچون 
فیلم  به  می توان  فیلم ها  دسته  این  از  که  می کند؛  نگاه  جنگ 
یا کمدی سیاه  بزرگ چارلی چاپلین  دیکتاتور 
و  کوبریک  استنلی  ساخته  اسرتنجالو  دکرت 

اخراجی های مسعود ده منکی اشاره کرد.
سینامی جنگی)بیوگرافی( که در آن داستان 
حول محور فرد در یک جنگ یا قبل یا بعد 
از آن می پردازد که در این سبک میتوان به آثار 

پیانیست ،فهرست شیندلر و بیامر انگلیسی اشاره کرد.
فیلم های بازسازی تاریخ ساده ترین نوع فیلم ها از سینامی جنگ 
است. در این فیلم ها یک مأموریت واقعی از یک جنگ بازسازی 
می شود. از این گونه فیلم های می توان به فیلم نجات رسباز رایان 
یا به فیلم های پرچم های پدران ما و نامه هایی از ایوجیام ساخته 

کلینت ایستوود اشاره کرد.
فیلم های تحریف تاریخ زیر مجموعه ای دیگر از سینامی جنگ 

جنگ رسانه ای می رفتند.
سینام طی جنگ جهانی دوم به خوبی نشان داد که به عنوان یک 
رسانه ی کامالً حرفه ای، می تواند نقشی موثر در تحوالت جنگ 

برعهده داشته باشد.
صنعت سینام هامن گونه که در دوران جنگ جهانی اول و دوم 
مؤثر ظاهر گردید و اهداف قدرت های دخیل در عرصه ی نربد 
سخت را در حوزه ی اذهان و افکار جوامع برشی پیگیری منود، 
در دوران حاکمیت فضای جنگ رسد نیز به گونه ای بی بدیل ظاهر 

شد.
جنگ رسد اثبات کرد که صنعت سینام ابزاری است که می تواند 
تبلیغات سیاسی را به نحوی دلچسب و در قالب هرن، به مخاطبان 
برای  را  پیام های جهت دار  و  اطالعات هامهنگ  و  منتقل  خود 
بود که رهربان  این در حالی  و  ارائه مناید  افکار عمومی  بسیج 
موقعیت  به  جهانی  دوم  و  اول  جنگ  فاصله ی  در  جهان  ارشد 
انحصاری سینام پی برده و بر جایگاه و نقش بی بدیل این صنعت 
اعرتاف کرده و در حد توان خویش در مسیر توسعه ی سینام و 

بهره گیرِی حداکرثی از ظرفیت های آن اقدام منوده بودند.
در این زمان بود که بلوک رشق به تولید آثار سینامیی شاخصی 
ملت  یک  تولد  1964(؛   –  Jack Frost( فراست  جک  همچون 
)The Birth of a Nation(، سوالریس )Solaris(، َرزم ناو پومتکین 
 )Ivan’s Childhood( کودکی ایوان ،)Battleship Potemkin(

و ده ها اثر سینامیی دیگر پرداخت.
پس از وقایع جنگ های جهانی سینامی تازه 
با رشوع  ایران قرار داشت که  متولد شده 
دفاع مقدس در سال ۱۳۵۹ عرصه ای برای 

ظهور جدی تر خود را یافت.
های  فیلم  جنگ  اولیه  سالهای  هامن  در 

 )۱۳۶۱ ها)سال  برزخی  و   )۱۳۶۰ مرز)سال 
ساخته شدند.

روی  بیشرت  سینامگران،  دوربین های  جنگ  سالهای  طول  در 
به  گوشه چشمی  هم  گاهی  اگر  و  کرد  زوم  جنگی  صحنه های 
پشت جبهه داشت بازهم بیشرت می خواست میدان جنگ را نشان 
دهد.اما اصلی ترین دوره برای سینامی جنگ ایران را باید دوره 

پس از دفاع مقدس دانست.
با این حال سینام تا بحال در زمینه ایجاد صلح و خامته دادن به 

سینام تا بحال در زمینه ایجاد صلح و 
خامته دادن به جنگ هیچگاه موفق نبوده است
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قرار  تاریخی  فیلم های  دسته  برعکس  کامالً  فیلم ها  هستند.این 
کوئنتین  ساخته  لعنتی  حرامزاده های  فیلم  می گیرند.مانند: 

تارانتینو
پرده سوم: اینک آخرالزمان

با متامی پستی ها و بلندی های این ژانر و متامی احواالت آن 
قصد داریم تا به معرفی چند اثر شاخص در این نوشتار بپردازیم.

اولین انتخاب ما به شاهکار سال ۲۰۰۲ رومن پوالنسکی،   .1
»پیانیست«، تعلق دارد. او وقایع سال های غم انگیز و تأثیرگذار 

را  لهستان  در  نازی ها  با هولوکاست  مرتبط 
به حدی  کار،  این  در  و  کشید  تصویر  به 
پس  که  کرد  عمل  هرنمندانه  و  ماهرانه 
فیلم،  متاشای  از  کوتاهی  از گذشت مدت 
حال  در  که  کرد  خواهید  فراموش  احتامال 
فضای  در  به کلی  و  هستید  فیلم  دیدن 

تأثیرگذار آن غرق خواهید شد.
شائول«  »پرس  به  ما  بعدی  انتخاب   .2
است.  مجارستان  محصول  که  دارد  تعلق 
داستان درباره ی شائول، زندانی مجار یکی 
اجباری آشویتس است  اردوگاه های کار  از 
که تالش می کند جنازه  ی پرسبچه ای را از دید 

تا بتواند طبق  رسبازان آملانی مخفی نگه دارد 
رسومات دین یهود و با حضور خاخامی یهودی، برایش خاک سپاری 
برگزار کند. »پرس شائول« اثری ماندگار و فراموش نشدنی است و 

هر کسی تاب متاشایش را نخواهد داشت.
استیون اسپیلربگ با »نجات رسباز رایان« برای سومین بار   .3
جنگ جهانی دوم را به عنوان موضوع اصلی فیلمش انتخاب کرد 
و در آن، بار دیگر تصویری احساس برانگیز و تأثیرگذار از جنگ 
ارائه کرد. اگر بخواهیم فیلم های مرتبط با جنگ جهانی دوم را 
ارائه  که  بودن تصویری  واقع گرایانه و خونین  اساس وضوح،  بر 
می دهند مقایسه کنیم، رقیب چندان جدی ای برای نجات رسباز 
رایان نخواهیم یافت و به همین خاطر است که در لیست بهرتین 

فیلم های جنگی سینام جای دارد و حائز اهمیت است.
»والس با بشیر« چیزی فراتر از انیمیشنی ساده یا مستندی   .4
معمولی درباره ی جنگ و به  کل ابداعی تازه و خالقانه است. آری 
فوملن ارسائیلی کارگردانی و نویسندگی این انیمیشن را بر عهده 

داشته است. داستان آن بر پایه ی تجربیات شخصی خوِد فوملن 
نوزده سالگی در خدمت  است که در سن  زمانی  به  و مربوط 
ارتش ارسائیل، کشتار جمعی فلسطینی ها در صربا و شتیال توسط 

شبه نظامیان حذب فاالنژ لبنان را از نزدیک مشاهده می کند.
فیلم  دردناکی  به  فیلمی  زندگیتان  رسارس  در  شاید   .5
نیابید. داستان فیلم درباره ی اسکار شیندلر،  »فهرست شیندلر« 
تاجر آملانی ای است که وارد خاک لهستان می شود تا با کارگران 
ارزان قیمت یهودی رسمایه ای به هم بزند، اما به  مرور رویه اش 
تا جان  تغییر می کند و تالش می کند 
کارگرانش را نجات بدهد. اسپیلربگ، 
این فیلم را به شکل غیرقابل تصوری 
زیبا و تأثیرگذار از آب درآورده است 
و با متاشای آن، برای مدتی خودتان 
را در تاریک ترین و تعیین کننده ترین 

دوران قرن بیستم خواهید یافت.
کمدی  بار  با  فیلمی  ساخت   .6
آن هم هنگامی که همه در هالیوود 
سکوت کرده اند از کسی جز چارلی 
چاپلین بر منی آمد زیرا ساخت فیلم 
است  ای  دوره  در  بزرگ«  »دیکتاتور 
جهانی  جنگ  وارد  رسام  آمریکا  هنوز  که 
فیلم سینامی جنگ در  بهرتین  فیلم شاید  دوم نشده است.این 

حیطه طنز باشد.
در  پوراحمد«  »کیومرث  کارگردانی  به  شب«  »اتوبوس   .7
سازان  فیلم  سابقه ترین  با  حتی  که  است  شده  ساخته  مقطعی 
دفاع مقدس هم در حوزه های دیگری فیلم می ساختند و چراغ پر 
فروغ سینامی جنگ درخشش روزهای گذشته را نداشت.این فیلم 
درباره فنا شدن روابط انسانی و نشانگر دیدگاه افراد مختلف به 

جنگ است.
معنوی  فضای  که  است  دیگری  اثر  است«  من  با  »لیلی   .8

جنگ را به خوبی در فضایی کمدی به منایش درآورده است.
»بازی تقلید« به دستاورد نابغه بزرگ ریاضیات و رمزنگاری    .9
می پردازد و آنکه چگونه یک ریاضی دان به تنهایی جان میلیون 
ها انسان را حفظ کرد و دو سال امتام جنگ جهانی را جلو انداخت 

می پردازد.

سینامی جنگ در طول سال های اخیر 
عرصه منایش دالوری ها و جنگندگی های مردان 
بزرگی برای رسیدن به آرمان های معنوی و 
الهی شان و دفاع از مام میهن بوده است.اما از 
طرفی منیتوان تاثیر سینام را بر نه تنها پاکسازی 
لکه های خون بر پیراهن متجاوز بلکه وارونه 

کردن تصویر و وقایع نادیده گرفت.

لح
 ص

ده
رون

پ



ویژه نامه صلح آبان1398 

 به بهانه ی 12 آبان؛
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ایران،  دانشگاه های  تاریخ  در  بار  اولین  برای   ۱۳۸۳ سال  در 
ریاست یکی از دانشگاه های کشور)دانشگاه علم و صنعت( 
دانشگاه  علمي  هیئت  اعضای  آرای  به  مراجعه  طریق  از 
انتخاب شد. در این نوشتار زمینه های انتخابی شدن ریاست 
دانشگاه ها و نحوه ی اجرای آن و فرجام آن را بررسی خواهیم 
کرد. اگر در بررسی تاریخ دانشگاه های کشور، توجه خود را 
به وضعیت دانشگاه ها و اداره ی آن ها بعد از انقالب اسالمی 
معطوف کنیم، از آنجا که هیئت های امنای دانشگاه ها پیش 
از انقالب منحل شده بودند، در اوایل انقالب امور دانشگاه ها 
در ستاد وزارت علوم و شورای عالی انقالب فرهنگی متمرکز 
شده بود؛ زیرا دانشگاه ها در حال شکل گیری مجدد بودند. با 
بازگشایی دانشگاه ها یک نوع خواست عمومی برای مشارکت 
در آموزش عالی کشور شکل گرفت که با رسعت روزافزونی 
ادامه یافت. از آنجا که بخش پررنگی از جنبش اصالحات در 
جانب  از  انجامید  اصالحات  دولت  گیری  به شکل  که  کشور 

روی  از  پس  بود،  دانشجویی  جنبش 
به  توجه  اصالحات  دولت  آمدن  کار 
دکرت  شد.  بیشرت  بسی  ها  دانشگاه 
علوم،  سابق  وزیر  توفیقی،  جعفر 
تحقیقات و فناوری، در سال ۱۳۸۵ در 
دانشجویان  با خربگزاری  ای  مصاحبه 
در  نقطه ی عطفی  را  ایران، سال ۷۶ 
عنوان  کشور  عالی  آموزش  مدیریت 
کرد و گفت: » مجموع رشایط سیايس، 
اجتامعي و فرهنگي به گونه ای شكل 
گرفت که وزارت علوم به طور کامل 

ميش عدم مترکز را در دستور کار خود 
قرار داد و شعار مشارکت اعضای هیئت علمی در مدیریت 

آموزش عالی کشور، شعار كليدی و اسايس شد«
پس از اعطای اختیارات گوناگون هم چون جذب هیات علمی، 

انتخابی  علمی،  هیات  اعضای  بورسیه ی 
شدن رؤسای دانشکده ها و … به اعضای 
شدن  انتخابی  به  نوبت  علمی،  هیئت 

ریاست دانشگاه توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه ها رسید. 
در سال ۱۳۸۳ دکرت توفیقی، وزیر علوم وقت، تصمیم گرفت 
تا هیئت علمی دانشگاه ها را در انتخاب گزینه ی پیشنهادی 
مشارکت  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  به  دانشگاه  ریاست 
تنها جنبه ی مشورتی داشت  این مشارکت،  از آنجا که  دهد. 
شورای  به  علوم  وزیر  پیشنهادی،  گزینه ی  کننده ی  تعیین  و 
نیازی  دانشگاه،  ریاست  خود  نه  بود،  فرهنگی  انقالب  عالی 
علوم  وزارت  دلیل  نبود.  دولت  یا  مجلس  در  ای  مصوبه  به 
که  بود  استوار  نکته  این  بر  ها  دانشگاه  انتخابی شدن  برای 
رشایط رشد و شکوفایی هر دانشگاه بسته به موقعیت علمی، 
فرهنگی و اقلیمی هر دانشگاه را اساتید هامن دانشگاه بهرت 
انتخاب  با  می دانند و اصلح آن است که مدیریت دانشگاه 
خود دانشگاهیان باشد و نه فردی بیگانه 
با خواست اکرثیت دانشگاهیان. قطعا 
استقالل  دانشگاه ها در  انتخابی شدن 

دانشگاه ها تأثیرات مثبتی داشت.
وزارت  نامه ی  اساس  الیحه ی  طرح  با 
دانشگاه ها  استقالل  موضوع  علوم، 
توسط  دانشگاه ها  امور  هدایت  و 
موضوع  زمان  هم  و  امنا  هیئت های 
رؤسای  انتخاب  حق  واگذاری 
دانشگاه ها برای معرفی آنان به شورای 
انقالب فرهنگی از سوی وزیر علوم به 
و  گردید  مطرح  دانشگاه  علمی  هیات 
اساسنامه ی آن در سال ۱۳۸۳ نهایی شد و از همین رو موضوع 
انتخابی شدن رؤسای دانشگاه ها نیز به صورت بخشنامه از 
مذکور  بخشنامه ی  در  گردید.  ابالغ  وقت  علوم  وزیر  سوی 

ماهور علویون

دفاع  منی تواند  صلح  از  دفاع 
دادن  حواله  و  ایران  داخل  در  صلح  از 
مطالبه  باشد.  ایران  از  خارج  به  جنگ 
ما خاورمیانه ای  مطالبه مشرتک  »صلح« 
منطقه  در  پی درپی  جنگ های  هاست. 
دموکراتیک  پیگیری  و  توسعه  امکان 
برده است. از میان  را  مطالبات مردمی 

ریاضی 92

ریاست انتخابی دانشگاه ها و فرجام آن
بازنشر از شماره پنجم آرمانشهر /آبان95

گاه
انش

ی د
خاب

 انت
س

رئی
ها 

ی تن
گیر

گان
رو

گ



ویژه نامه صلح آبان1398 

14

رؤسای  شدن  انتخابی  موضوع  مسئله،  صورت  کامل  شدن 
دانشکده و حتی انتخابی بودن مدیران گروه های آموزشی۔ 
در کشور  دانشگاه  تاریخ  اندازه ی  به  قدمتی  )که  پژوهشی 
داشت( را نیز حذف کرد. جا دارد که در دالیل کنار گذاشنت 
موضوع انتخابی شدن ریاست دانشگاه ها تامل کنیم. جدا از 
بحث هایی که در مورد ارتباط کنار گذاشنت موضوع ریاست 
انتخابی دانشگاهها با وقایع بحث برانگیز دوران ریاست دکرت 
صالحی در سال ۱۳۸۳ مطرح است، در این نوشته با استفاده 
از یک منونه ی رسانه ای جزئی به تحلیل شیوه ی تعیین ریاست 

دانشگاه می پردازیم.
 در روز دوشنبه، ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ منت نامه ای از دکرت محمود 

احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت، به کامران دانشجو، وزیر
علوم وقت، در خربگزاری کار ایران، ایلنا، منترش شد. در این نامه، 
محمود احمدی نژاد خواستار برکناری فوری و بدون مالحظه ی 
رئیس دانشگاه تهران و رئیس دانشگاه تربیت مدرس شد. در 
منت این نامه اظهار شده بود: »فضای عمومی دانشگاه باید 
رسشار از امید و مهربانی و آزادی و احرتام و اعتامد باشد.«، 
توسط  امنیتی  احیانا  یا  و  غیرعلمی  و  زده  »رویکرد سیاست 
در  و  کننده  تخریب  و  ناکارآمد  اجتامعی  محیط  در  مدیران 
محیط دانشگاهی ناکارآمدتر و مخرب تر است. « هیچ زمانی 
در تاریخ کشور سابقه نداشته است که رئیس جمهور به یکی 
از وزرا نامه ای کتبی بنویسد تا یکی از اعضای زیرمجموعه اش 
را تغییر دهد. ۲۰ روز پس از انتشار 
جمهور  رییس  درخواست  نامه ی 
از وزیر علوم برای برکناری رؤسای 
تربیت   و  تهران  دانشگاه های 
وجود  دانشجو  کامران  مدرس، 
چنین نامه ای را تایید کرد. محمد 
دولت  علوم  وزیر  زاهدی،  مهدی 
و  نژاد  احمدی  محمود  گذشته ی 
آموزش  کمیسیون  وقت  رییس 
به  نسبت  که  مجلس  تحقیقات  و 
صحت و سقم این نامه تردید داشت، پس از تأیید آن توسط 
کامران دانشجو، در گفت و گو با خربآنالین اظهار داشت: »اگر 
صحت داشته باشد، باید یک مسأله ی مهمرتی پشت صحنه 

باشد که چنین نامه ای نوشته و مطرح می شود« 
با توجه به بی سابقه بودن چنین نامه ای در چارچوب ساختار 
دولت و انتشار آن توسط رسانه ها و در نظر گرفنت این نکته 
که این نامه در ماه های آخر دولت دهم منترش شد در کنار 
امنیتی دانشگاه )که  احيانا  به مدیریت  نامه  اشاره ی عجیب 
در کل دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از عمده 
انتقادات به دولت نهم و دهم در مورد وضعیت دانشگاهها 
بود( به اعتقاد برخی انتشار این نامه در آن زمان نوعی بهره 
شدن  انتخابی  موضوع  اگر  شد.  محسوب  ای  رسانه  برداری 
ریاست دانشگاهها را در کنار این جریان رسانه ای قرار دهیم، 
نیازمند  که  ها  دانشگاه  که رسنوشت  کرد  مقایسه  توان  می 
فضایی پایدار برخواسته از بدنه ی دانشگاهیان دور از حواشی 
بودن  انتخابی  یا  انتصابی  تأثري  تحت  چگونه  است،  سیاسی 

ریاست دانشگاه است.

موضوع انتخابی شدن ریاست دانشگاه و رؤسای دانشکده ها 
بر اساس رأی اعضای هیئت علمی مطرح و ابالغ شده بود. در 
دانشگاه علم و صنعت ایران، موضوع انتخابی شدن رؤسای 
از  گیری  رأی  بود.  شده  اجرایی   ۱۳۸۰ سال  از  ها  دانشکده 
اعضای هیئت علمی دانشگاه برای ریاست دانشگاه نیز پس 
از دریافت بخشنامه از وزارت علوم در شورای دانشگاه مطرح 

و به تصویب رسید. 
در سال ۱۳۸۳ دانشگاه علم و صنعت ایران اولین دانشگاهی 
شد که انتخابات برای ریاست دانشگاه در بین اعضای هیئت 
علمی برگزار شد. مهم ترین علت این که علم و صنعت اولین 
بی  حامیت  شد،  برگزار  آن  در  انتخابات  که  شد  دانشگاهی 
چون و چرا و پیگیری های مرصانه ی رئیس وقت دانشگاه، دکرت 
شهرتاش، بود که به لحاظ پشتیبانی هر چه بیشرت از فرصت 
استعفا  خود  مقام  از  موضوع،  این  افتادن  جا  و  آمده  پیش 
اعضای  آرای  توسط  بخشنامه  طبق  بر  بعدی  ریاست  تا  داد 
هیئت علمی انتخاب شود. )در دیگر دانشگاه ها حكم رؤسای 
دانشگاه تا سال ۱۳۸۶ برقرار بود، از این رو تغییر رؤسای آنها 

به دولت بعدی موکول شد(.
  با مطرح شدن برگزاری انتخابات برای ریاست دانشگاه بین _

اعضای هیئت علمی، کلیه ی گروههای مختلف در بین اساتید 
چه از اصالح طلبان، چه محافظه کاران از برگزاری انتخابات 
استقبال کردند و در مورد این طرح در دانشگاه هیچ مخالفت 

جدی ای وجود نداشت به طوری که حدود 
۱۱ نفر برای رشکت در انتخابات کاندیدا 
به دکرت  توان  آنها می  میان  از  که  شدند 
سلیامنی، دکرت حسین علی احمدی، دکرت 
بوترابی، دکرت بهبهانی، دکرت صالحی، دکرت 
کرد.  اشاره  برخورداری  دکرت  و  غالمی 
مطابق برنامه ریزی رئیس وقت دانشگاه 
جلسات عمومی برای اعضای هیئت های 
علمی برگزار شد و کاندیداها برنامه های 

عموم  برای  سخرنانی  صورت  به  را  خود 
وزارت  بخشنامه ی  طبق  منودند.  ارائه  علمی  هیئت  اعضای 
علوم، اخذ رأی در صندوق های جداگانه در هر دانشکده به 
مسئولیت رئیس وقت هر دانشکده انجام شد. در شامرش آرا 
رصفا مناینده ی شورای دانشگاه، دکرت دوایی، و مناینده ی وزارت 
بخشنامه ی  مطابق  داشتند.  رشکت  مضطرزاده،  دکرت  علوم، 
وزارت علوم مقرر بود در اعالم نتایج رصفا اسامی چهار نفر 
توسط  آراء  و  اسامی  و  شود  ارائه  عموم  به  آراء  ذکر  بدون 
مناینده ی وزارت علوم به طور محرمانه در اختیار وزیر علوم 
قرار گیرد، تا ایشان یک نفر را به شورای عالی انقالب فرهنگی 
معرفی کند که دکرت توفیقی، وزیر علوم وقت، دکرت صالحی، از 
اعضای هیئت علمی دانشکده ی مواد و متالورژی را که دارای 
بیشرتین رای بود به شورای عالی انقالب فرهنگی معرفی کرد. 
اما تبدیل حکم رسپرستی دکرت صالحی به ریاست تا سال ۱۳۸۶ 
بعدی  رئیس  برای  آن حکم رسپرستی  از  پس  که  ماند  ناکام 

دانشگاه در دولت جدید صادر شد.
 انتخابی شدن ریاست دانشگاه ها مورد پذیرش وزارت علوم 
در دولت های نهم و دهم نبود و از این رو در جهت پاک 

برخی از مورخین معتقدند که سایکس-
پیکو، جغرافیای سیاسی خاورمیانه را در هامن 
نقشه ترسیم کرده اند وریشه بسیاری از مشکالت 
حل ناشدنی این منطقه در خطوطی است که 
سایکس و پیکو بدون در نظر گرفنت تفاوت های 
قومی و مذهبی ساکنان این رسزمین ها کشیده اند. 
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 استقالل نهاد دانشگاه، مطالبه ی دیرپایی است که سالیان سال 
است از سوی دانشگاهیان دنبال می شود. استقالل دانشگاه 
توسط  دانشگاه،  برای  گیری  اداره، کنرتل و تصمیم  به معنی 
جمهور دانشگاهیان، مقوله ای درونی است که اساسا در دل 
خود دانشگاه تعریف شده است. بنابراین تعجبی ندارد که از 
سوی قدرت و افراد غیر دانشگاهی که دانشگاه را رصفا ابزاری 
در جهت حفظ قدرت می بینند، این مطالبه چندان جدی گرفته 
نشود. دانشگاه نهادی مدرن است که فرض می شود برترین 

متخصصان کشور در آن جای دارند. به 
سبب همین پیچیدگی های تخصصی 
در سطح عايل آن، الزاما تنها اعضای 
از  اعم  دانشگاهی،  جامعه ی  خود 
دانشجویان و اعضای هیئت علمی، 
را  آن  امور  در  دخالت  استحقاق 

دارند.
اجتامعی   - علمی  نهادی  دانشگاه   
یعنی  آن  مهم  ویژگی  دو  که  است 
»نقادی«،  و  حقیقت«  به  »وفاداری 
منابع  متام  از  که  کند  می  ایجاب 
بیرونی  و  خارج  قدرت،  مراجع  و 
باشد؛ چرا که امکان نقادی و کشف 
حقیقت تنها و تنها به صورت مستقل 

و خارج از سلطه ی نهادهای رسمی و با 
برای  اساسی  مسئله ی  بنابراین  است.  ممکن  نظارت  کمرتین 
منابع قدرت خارجی  از متامی  استقالل خود  دانشگاه، حفظ 
اعم از سیاسی، مذهبی و غیره است تا بتواند به رسالت خود، 

جامه ی عمل بپوشاند. 
موانع استقالل دانشگاه ها و بحث 

انتخابی شدن ریاست
تحوالت  منت  از  غرب،  در  دانشگاه  اساسا   

درونی و بنا بر زمینه های نهادی و ساخت متکرث این جوامع 
تاسیس شد و بعد از مدتی به نوعی منبع قدرت بدل شد. این 
منبع قدرت به شکل افقی در برابر منابع دیگر قدرت و دیگر 
این رو  از  رقبا، یعنی ثروت و دولت و مذهب، قرار گرفت. 
نهاد دانشگاه در غرب  »علت « استقالل 
را به طور عینی باید در شیوه ی تأسیس 
دولت  از  بیرون  در  آن  گیری  شکل  و 
جست وجو کرد. اما در ایران دانشگاه 
از  بیش  وارداتی،  صورت  به  کامال  را 
رقابتی  های  »انگیزه  دلیل  به  همه 
محور  عنوان  به  پاشا  کامل  با  رضاخان 
و  محتوا  به  توجه  بی  ترکیه«،  نوسازی 
به  دانشگاه،  نهاد  اجتامعی  مسئولیت 
وجود آوردند. اما پس از مدت کوتاهی 
اعتصاب صنفی سال ۱۳۱۶ اولین رضبه 
را بر نظام پلیسی و تحمیلی به دانشگاه 
شهریور  از  پس  و  بعدها  کرد.  وارد 
»جنبش  گیری  شکل  با  ویژه  به   ۱۳۲۰
دانشجویی«، به دانشگاه به عنوان مسئله و 
خطری که باید آن را تحت کنرتل داشت، نگاه شد. دانشگاه 
هم  چنان  آن  داد  نشان  اجتامعی اش  مسئولیت های  بعد  در 
ماند  نخواهد  باقی  برای قدرت  بی خطر  و  بی طرف  نهادی 

بحثی درمیانه؛ استقالل نهاد دانشگاه

 دانشگاه نهادی علمی - اجتامعی 
است که دو ویژگی مهم آن یعنی »وفاداری 
به حقیقت« و »نقادی«، ایجاب می کند 
که از متام منابع و مراجع قدرت، خارج 
و بیرونی باشد؛ چرا که امکان نقادی و 
صورت  به  تنها  و  تنها  حقیقت  کشف 
نهادهای  سلطه ی  از  خارج  و  مستقل 
رسمی و با کمرتین نظارت ممکن است.

طهمورث امیران
برق 90

بازنشر از شماره پنجم آرمانشهر /آبان95

گاه
انش

ی د
خاب

 انت
س

رئی
ها 

ی تن
گیر

گان
رو

گ



ویژه نامه صلح آبان1398 

6

و در خدمت قدرت می خواستند، در برابر این مسائل کامبیش 
ساکت و نظاره گر شده است. در چنین رشایطی چند محور 
به خود جلب  را  دانشجویی  جنبش  توجه  تواند حداقل  می 

کرده و »شاید« مبارزات آینده ی آن را شکل دهد.
-استقالل هرچه بیشرت نهاد دانشگاه از دولت و بازار؛ مقاومت 

در برابر سواستفاده های قدرت از دانشگاه
عالی ترین منونه ی آن مقابله با سیستم های غیرعلمی و نوچه 
پرورانه در جذب هیئت علمی، مقابله با پولی سازی آموزش 

عالی و تجاری سازی علم و نگاه ایدئولوژیک به دانش 
تالش جهت  دانشگاه؛  درونی  سازوکارهای  دموکراتیزاسیون   -
انتخابی کردن و دخالت جمهور دانشگاه در مسائل دانشگاهی 
و قطع ید نیروهای خارج از دانشگاه در تصمیم گیری های 

درونی دانشگاه
- دفاع از آزادی های آکادمیک، مقابله با هرگونه نظم پلیسی 
در دانشگاه که اساتید را در ارائه مطالب و دانشجویان را از 
کنش مداخله جویانه برای خیر عمومی منع می کند؛ مقابله 
با تعطیلی نرشیات دانشجویی، محدودیت های تشکل های 

دانشجویی و …
جامعه ی  موثر  مشارکت  جامعه  و  دانشگاه  دادن  -پیوند 
دانشگاهی در مسائل عمومی، جهت دهی دانشگاه های فنی 
به حل معضالت اجتامعی و ارتباط موثر با صنعت و رهاسازی 

علوم انسانی از نگاه های ایدئولوژیک و در خدمت قدرت
- مقابله با سیستم های ناکارآمد جذب و گزینش دانشجویان 
که با آزمونی بی مایه به نام کنکور، 
علی رغم رصف پول رسسام آور و 
تولید اضطراب نامحدود، با توجه 
آموزش  سیستم  ناکارآمدی  به 
برای  معیاری  هیچ  پرورش،  و 
هیچ  و  نکرده  عرضه  صالحیت 
شدن  طبقاتی  جز  به  ای  نتیجه 
نداشته  کشور  در  عالی  آموزش 

است.
 یادداشت: ا- این نوشتار بر اساس 
از کتاب »دانشگاه و آموزش عالی 
فراستخواه  مقصود  دکرت  اثر   »
در  فراستخواه  است.  شده  نوشته 
مورد استقالل نهاد دانشگاه، دو رویکرد دلیل گرا و علت گرا 
را | بررسی و مقایسه می کند و در نهایت رویکردی تطبیقی 

اتخاذ می کند.

و از طرفی در بعد علمی نیز از سوی قدرت به آن با شک و 
تردید نگریسته می شد. دانشگاهی که رصفا برای جربان عقب 
افتادگی صنعت و تکنولوژی و تربیت مهندسان و تکنسین ها 
محتوای  و  قدرت  تدریج  به  بود،  شده  ایجاد  پژوهشگران  و 

ایدئولوژیک حاکمیت را به چالش کشید. 
بر  مترکزگرا  و  ایدئولوژیک  نگاه  غلبه ی  نیز  انقالب  از  پس 
دانشگاه  استقالل  ابتدا  هامن  از  که  شد  آن  باعث  دانشگاه 
محل سوال باشد. این روند تا دهه ی هفتاد و به ویژه روی کار 
آمدن دولت اصالحات به طول انجامید. در دولت اصالحات 
برداشته  دانشگاهها  امنای  هیئت  احیای  جهت  در  گام هایی 
شد. در برنامه های سوم و چهارم توسعه به »غیر سیاسی کردن 
سمت های دانشگاه از رئیس دانشگاه تا مدیرگروه ها « تاکید 
شده بود. از طرفی در سال ۸۳ در برنامه ی چهارم توسعه، بند 
الف ماده ی ۴۹، استقالل دانشگاه ها و اداره ی آن ها بر اساس 
آیین نامه ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیالتی 
خاص مصوب هیئت امنای هر دانشگاه مطرح شد. در برابر 
این گام های بسیار مهم، همچنان نگاه ایدئولوژیک و سیاسی 
فقدان  و  گرایی  دولت  و  مترکزگرایی  به  میل  و  دانشگاه  به 
افکنده  سایه  آنها  بر  دانشگاه ها  مالی  منابع  در  کافی  تنوع 
بود. در این رشایط در سال ۸۳ طرحی توسط دولت اصالحات 
از دانشگاه علم و صنعت مبنی بر انتخاب رئیس دانشگاه از 
طریق رای گیری اعضای هیئت علمی آغاز شد. دکرت محمد 
انتخابی دانشگاه ها بود  اولین و آخرین رئیس  تقی صالحی 

بر  کافی  نظارت  عدم  بهانه ی  به  البته  که 
مسائل فرهنگی دانشگاه و میدان دادن به 
عنارص ضد انقالب، توسط عوامل منتسب 
به بسیج گروگان گرفته شد و مورد رضب 
و شتم قرار گرفت. بدین ترتیب ماجرای 
ابعاد  از  فارغ  صالحی  دکرت  گروگان گیری 
بودن،  غیراخالقی  از  فارغ  و  آن  سیاسی 
رضبه ی محکمی بر اولین گام های جدی 

در جهت مستقل کردن دانشگاه ها بود.
بعضی  و  آینده  برای  مطالباتی 

مالحظات
معضالت  از  همچنان  ایران  در  آکادمی   
دولت  لطف  به  برد.  می  رنج  عدیده ای 

احمدی نژاد، تداوم نگاه ایدئولوژیک، مشکوک 
و پلیسی به دانشگاهی که از قضا به حداقلی شدن نظارت در 
آن نیاز است، معضالت دیگری را از جمله اخراج و بازنشسته 
تحصیل  از  محروم  و  داری  ستاره  دگراندیش،  اساتید  کردن 
برای  دانشگاه ها  شدن  گرفته  خدمت  به  دانشجویان،  شدن 
طرح های کامبیش تبلیغاتی دولتی مثل فرستادن ماهواره به 
فضا، محدودسازی محتوای تدریس علوم انسانی و اجتامعی 
و تحمیل افراد بی صالحیت و وابسته به نهادهای خاص به 
هیئت های علمی و بدنه ی دانشجویی به وجود آورد. از طرف 
دیگر، از دولت زمان جنگ به بعد، با غلبه ی تدریجی هژمونی 
مطلق نئولیربالیسم و تالش برای تجاری سازی همه چیز، پولی 
بنگاه  سازی آموزش عالی در دستور کار قرار گرفت و خطر 
شدن دانشگاه و از بین رفنت رسشت انتقادی آن بیش از پیش 
احساس می شود. متام این موارد کم و بیش در دولت بعدی 
نیز ادامه دار هستند و حتی »جنبش دانشجویی« که با شکل 
گیری خود اولین رضبه را به نهادهایی زد که دانشگاه را ابزاری 

در برنامه های سوم و چهارم توسعه به 
»غیر سیاسی کردن سمت های دانشگاه از رئیس 
دانشگاه تا مدیرگروه ها « تاکید شده بود. از طرفی 
در سال ۸۳ در برنامه ی چهارم توسعه، بند الف 
ماده ی ۴۹، استقالل دانشگاه ها و اداره ی آن ها 
بر اساس آیین نامه ها و مقررات اداری، مالی، 
استخدامی و تشکیالتی خاص مصوب هیئت 

امنای هر دانشگاه مطرح شد. 



شماره31آبان1398 

17

یا  تاریخی است که دیر  امروز ما تجربه ای  وضعیت پیچیده 
زود کنش مختص به خود را می یابد. در این بین افسون زدایی 
از تسلسل های بی پایان وضعیت، وظیفه ِی نانوشته ِی ماست. 
از  را  تاجزاده و زیدآبادی  این منت کوتاه  بتوانم در  امیدوارم 
موضعِ سومی نقد منایم. تاجزاده و اصالحطلبان در چند سال 

گذشته به کرات نقد شده اند و من نیز 
تنها به چهار نقد عمده به تاجزاده 

بسنده می کنم.
را  خود  هدف  اصالحطلبی  اوال 
دموکراسی  تحقق  به  معطوف 
در  و  است  کرده  سیاسی)پارملانی( 
تحقق  بدون  دموکراسی  که  حالی 
عدالت و برابری و بدون رهایی از 
اجتامعی،  دموکراسی  بدون  و  نیاز 

ناتوانی های خود و حذف فرودستان 
از فرایند تصمیم گیری را در سطح جهانی نشان داده است. دوما 
اشاره می کند اصالحطلبان  به درستی  هامنطور که زیدآبادی 
اسرتاتژی و برنامه مشخصی ]بعد از تصاحب قدرت[ ندارند.1 
سوما متامی سازماندهی  اصالحطلبان برای تصاحب کرسی های 
برای  شکل،  رادیکالرت  ین  در  یا  و  است  حاکمیت  انتخابی 
مردمی  تشکل یابی های  که  حالی  در  آزاد؛  انتخابات  تحمیل 
حتی  اصالحطلبان  سوما  می گیرند.  نادیده  را  دموکراتیک  و 

انسجام الزم را ندارند که در انتخابات رشکت نکنند. یعنی به 
واسطه رانت ها و منافع اقتصادی و دل بستگی های فردی یک 
مهم ترین  مورد  در  که  ندارد  را  این  توان  گروه سیاسی حتی 
اسرتاتژی خود تصمیمی متفاوت بگیرد.)منونه اش هم رشکت 

خامتی در انتخابات 90( 
زیدآبادی اما در مواجهه با تاجزاده به سوی 
دیگر میدان می غلتد. او قدرت را همچون 
رشی به تصویر می کشد که باید یا با آن 
او  آلوده نشد.  به آن  یا  مصالحه کرد و 
به نقد دوپایی اصالحطلبان می پردازد و 
می گوید: »بزرگرتین مشکل اصالح طلبان 
دوپابودن شان است که مدعی اند ما هم 
می خواهیم پایی در قدرت داشته باشیم 
این دو  پایی در جامعه ی مدنی.  و هم 
پا همدیگر را تقویت منی کنند بلکه فقط 
ساختار  درون  ]در  بودن  باال  در  چون   ... می پیچند  هم  در 
قدرت بودن[ یک رشایط و اقتضائاتی دارد؛ وقتی وارد قدرت 
می شوید قدرت اول نیستید بلکه قدرت دوم یا سوم هستید، و 
لذا منی توانید اراده تان را بر قدرت اول تحمیل کنید. اگر با این 
داعیه ]ی تحمیل اراده بر قدرت اول[ وارد شوید، با آن درگیر 
می شوید. دوم اینکه به مجرد اینکه وارد سیستمی می شوید که 
سالمت الزم را ندارد و نیاز به اصالح دارد، یعنی دارای فساد 

گمشده ی مناظره ی تاجزاده-زیدآبادی

سوما متامی سازماندهی  اصالحطلبان 
برای تصاحب کرسی های انتخابی حاکمیت 
است و یا در رادیکالرت  ین شکل، برای تحمیل 
انتخابات آزاد؛ در حالی که تشکل یابی های 
مردمی و دموکراتیک را نادیده می گیرند. 

آرش چایچی
برق 94

ده
رون

ز پ
ج ا

خار
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در این فاصله مردم باید به رس و خانه و زندگی شان بروند و 
از دستورهای مسئوالن اطاعت کنند ـ«6

پانویس:
1 - »از آن زمان حرکت اصالحات به جای اینکه در بطن جامعه 
پرورش پیدا کند، در سطح باالی قدرت وارد منازعه ای شد که 
نه اسرتاتژی منسجمی دارد، نه اهدافش روشن است و نه در 
نهایت توانسته است اهدافش را تحقق بخشد؛ امروز بعد از 
نشیب هایی  و  فراز  گذاشنت  پشت رس  با  و  سال   ۲۱ گذشت 
که دیدم من فکر می کنم به نقطه ای رسیده که دیگر نه تنها 
کارآمدی خودش را از دست داده و پیوندهایش با حرکت های 
جناح  آلت دست  به  تاسف  با کامل  بلکه  قطع شده،  مدنی 

مقابل برای پیشیرد اهداف خودش تبدیل شده است.«
از  مصدق  دکرت  استعفای  از  بعد   31 تیرماه  ام   30 در   -  2  
نخست وزیری در 25 تیر بخاطر دخالت شاه در تعیین وزیر 
جنگ، مردم تظاهرات بزرگی برگزار کردند و ارتش به دستور 

شاه روی مردم آتش کشود و چند ده نفر کشته شدند.
3 - بخشی از صحبت های زیدآبادی درباره 30 تیر و مصدق 
مناظره:»یعنی شعار ملی شدن صنعت نفت از طریق اینکه 
من نخست وزیر می شوم و می روم آن را انجام می دهم واقع 
بینانه نبود و این روشن است چون به کودتا منجر شد. مصدق 
می توانست نخست وزیر نشود و آن جنبش ملی شدن سال ها 
ادامه پیدا کند؛ می توانست ۳۰ تیر 
با قوام به شکلی توافق کند و اصال 
کودتایی اتفاق نیفتد، اینها بنظرم 

امکان پذیر بود.«
»من   88 درباره  دیگری  بخش  یا 
انتخابات  برنده ی  می کردم  فکر 
اعتقاد  البته  است؛  موسوی  آقای 
موفق  هرگز  موسوی  که  داشتم 
منی شود، خدا را شکر که نیامد. چون همه ی اتفاقاتی که در 
حوزه ی جهانی افتاد، همچنان رخ می داد. دولت آمریکا چه 
صنمی با آقای موسوی دارد که اگر آمد بگویند که تحریم ها 
را لغو کنیم ]تصمیم گیری[ در حوزه ی این مسایل هم که اصال 
دست ایشان نبود که بخواهد بایستد و بگوید من اینها را اجرا 

منی کنم. یعنی متام مشکالت به قوت خود باقی می ماند.«
مردمی  جنبش  و  مردمی  حضور  زیدآبادی  مورد  دو  هر  در 
کی  که  بوده  آن  بر رس  مسئله  کل  انگار  می گیرد،  نادیده  را 

نخست وزیر شود و یا کی رئیس جمهور.
4 - »ورود شام کار را سخت تر می کند. فعال این کار را بکن و 
بعدااگر بیکار بودی و خواستی فعالیتی انجام بدهی، بی نهایت 
فعالیت هست. به این انجمن ها برو، تاریخ درس بده، خاطرات 
زندانت را بگو یا کتاب بنویس. حتام باید در انتخابات احساس 

تشخص کنی؟ با هزار کار دیگر هم می شود.«
5- »آن مسلک ماتریالیستی که آدمیان را محصول اوضاع و 
احوال و تربیت می داند و معتقد است که برای تغییر آدمیان 
باید اوضاع و احوال و تربیت را تغییر داد فراموش می کند که 
اوضاع دقیقاً به دست آدمیان تغییر می یابد و این خود مربی 

است که نیاز به تربیت دارد.«
مارکس – تزهایی درباره قئورباخ- تز سوم

و رانت است، همین که وارد می شوید، در آنجا گیر می کنید، 
شامست،  دوش  بر  کشور  اداره ی  مسئولیت های  متام  چراکه 
ناراضی اند و  از طرفی مردم  باید پاسخگوی مردم باشید...  و 
نیازمند همکاری و  از طرف دیگر، کارکردن در درون قدرت 
جلب اعتامد است. این دو در تناقض می افتد و کاری از پیش 
منی رود. نه در باال کار عمده ای صورت می گیرد و نه در پایین، 

پایگاه اجتامعی حفظ می شود.«
 گرچه همدل با او اصالحطلبان را معتاد به انتخابات می دانم 
مدنی  جامعه  دانسنت  خیر  و  سیاسی  قدرت  دانسنت  رش  اما 
که  نکنیم  فراموش  تنیدگی هاست.  هم  در  انگاشنت  نادیده 
تتلوها با آنکه نتیجه سیاست های حاکمیت اند اما جزئی از 
جامعه مدنی ما نیز هستند.پولشویی خیریه ها، فساد در پایین 
ترین سطح ادارات، ناکارآمدی نهادهای دانشجویی، فرهنگی، 
صنفی و سیاسی ... همگی بخشی از وضع نابسامان جامعه 
زیدآبادی،  توسط  قدرت  دانسنت  رش  که  البته  ماست.  مدنی 
نه فقط نقدی به حضور در حاکمیت بلکه به رش دانسنت کل 
امر سیاسی می انجامد. او به به سیاستی مردمی منی اندیشد 
برعکس امر سیاسی و حضور مردمی را از 30 تیر 2تا خرداد76 

و خرداد88 نفی می کند.3
هر دو سوی ماجرا، تاجزاده و زیدآبادی، به سیاست از جایگاه 
مدیریت وضع کشور می اندیشند. تاجزاده تنها راه را معطوف 
به انتخابات این دفعه یا دفعه بعدی یا دفعه بعدتر می کند 

و زیدآبادی دو راه را ترسیم می کند یا به 
این وضع و بده بستان ها تن دهید و در 
مدیریت سهیم شوید و یا سیاست را کنار 
گذاشته و مشغول آموزش جامعه شوید.4 
اینجا بر روشن بینی مارکس در  جا دارد 
را  افراد  تغییر  که  آنانی  و  فئورباخ  نقد 
ناشی از تغییر آموزش می داند، تاکید کنم 

است  مربی  خود  »این  می گوید  که  وقتی 
فراتر  نه شخصی  مربی  واقع  در  دارد.«5.  تربیت  به  نیاز  که 
جزئی  دقیقا  بلکه  ناآگاهان  درمیان  آگاهی  نه  وضعیت،  از 
از وضعیت در هم تنیده ماست. و این تغییر و عمل مردمی 
زیدآبادی  تغییر می دهد.  را  مردم  و  مربی  آگاهی،  که  است 
به قدرت  اشتباه اصالحطلبان در ورود  دوم خرداد را حاصل 
میداند درحالی که خود اصالحطلبان هم تاکید دارند که باور 
منی کردند که دوم خرداد در انتخابات پیروز شوند! دوم خرداد 
نه حاصل کار جدی اصالحطلبان و پیروزی خامتی در انتخابات 
بلکه رخدادی مردمی بود که بیست میلیون نفر را در مخالفت 
با وضع موجود به پای صندوق کشاند. مطبوعاتی که زیدآبادی 
از آن حرف می زند محصول رخداد دوم خرداد است و شکست 
اصالحطلبان دقیقا محصول خیانت به این رخداد. بلوغ جنبش 
دانشجویی و مطبوعات و انبوه روزنامه هایی که هر روز در 
جامعه خوانده می شد، محصول رخدادی است که همگان را 
در  دقیقا  اقتدارگرایان  و  زیدآبادی  و  تاجزاده  کرد.  متعجب 
این نقطه هم موضع اند. »از دید هر دو گروه سیاست رصفاً 
ابزار کسب قدرت است و مشارکت سیاسی مردم نیز چیزی 
نیست جز آمدن هر چند سال یک بار آن ها به پای صندوق، 
آن هم به منظور تثبیت پست و مقام صاحبان قدرت. و البته 

اشتباه  حاصل  را  خرداد  دوم  زیدآبادی 
اصالحطلبان در ورود به قدرت میداند درحالی 
که خود اصالحطلبان هم تاکید دارند که باور 
منی کردند که دوم خرداد در انتخابات پیروز شوند! 
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نیروهای  مورد هجوم  دیگری  زمان  از هر  بیش  دانشگاه  امروز 
امنیتی است.دولتی که وعده داده بود دانشگاه را امن میخواهد 
نه امنیتی تا جایی پیش رفته که میتوان گفت فضای امنیتی حاکم 
در دانشگاه ها در حال حارض بی سابقه است.فضایی که تنها قابل 
مقایسه با سالهای دهه ۶۰ است. صدور مجموعا ۷۰ سال زندان 
برای فعاالن دانشجویی نشان میدهد که پیام دقیق به ما رسیده 
این احکام مشخص است،  از صدور  است: خفه میکنیم .هدف 
رسکوب جنبش دانشجویی و رساندن این پیام به دانشجویان که 
هر کس حق خود را پیگیری کند با شدیدترین برخورد ها مواجه 

خواهد شد. 
 احکام تعدادی از فعالین دانشجویی به رشح زیر است:

پیام شکیبا: ۱۱ سال حبس و ۲ سال تبعید به برازجان 
مرضیه امیری ۱۰ سال و نیم حبس و ۱۴۸ رضبه شالق

سینا درویش: ۸ سال حبس
علی مظفری: ۸ سال حبس

پریسا رفیعی : ۷ سال حبس تعزیری،۷۴ 
رضبه شالق و دو سال ممنوع الخروجی 
و محرومیت از عضویت در گروه های 

سیاسی
رضبه  حبس،۷۴  سال   ۷ پذیره:  پدرام 

شالق 
لیال حسین زاده : ۶ سال حبس 

سها مرتضایی ۶ سال حبس 
روح الله مردانی: ۶ سال حبس 

شیام انتصاری: ۵ سال حبس 
محسن حق شناس: ۲ سال حبس 

محمد قاسم الله یاری: ۲ سال حبس
محسن حق شناس ۲ سال حبس

فرشته طوسی: ۱ سال و نیم حبس به اتهام فعالیت تبلیغی علیه 
نظام از طریق رشکت در ویژه برنامه روز دانشجو دانشگاه عالمه 

طباطبایی در سال ۹۵ !
سینا ربیعی: ۱ سال حبس

از  میتوان  چگونه  که  است  این  سوال  طوسی  فرشته  مورد  در 
طریق رشکت در برنامه مجوز دار روز دانشجو 
که توسط یک تشکل مجوز دار دانشجویی در 
دانشگاه برگزار شده علیه نظام فعالیت تبلیغی 

انجام داد؟! همین مورد نشان دهنده واهی بودن اتهامات فعالین 
دانشجویی است.

حکم لیال حسین زاده در صورتی اجرایی شده که نهاد دانشگاه قول 
پیگیری برای لغو احکام صادره و مصونیت دانشجویان از اجرای 
حکم در زمان تحصیلشان را داده بود. حمله نیروهای امنیتی به 
دانشگاه و سکوت مسئولین دانشگاه بار دیگر همدستی این دو 

نهاد در پرونده سازی علیه فعالین دانشجویی را آشکار میکند. 
سها مرتضایی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه 
تهران پس از اعالم نتایج آزمون دکرتی متوجه شد که ستاره دار 
و محروم از تحصیل شده است. وی که دبیر اسبق شورای صنفی 
است  تهران  دانشگاه  دانشجویان  مرکزی 
در اعرتاض به عدم پیگیری وزارت علوم، 
دانشگاه  مسئولین  و  سنجش  سازمان 
از  محرومیت  رفع  به  نسبت  تهران 
مرکزی  کتابخانه  برابر  در  تحصیلش 
است.این  کرده  تحصن  تهران  دانشگاه 
تحصن تا امروز ادامه دارد. او که در ۳۰ 
شهریور از پایان نامه خود با منره عالی 
دفاع کرده است به علت فشار حراست 
از طرف آموزش دانشکده ش در صورت 
دفاع  لغو  به  تهدید  تحصن،  امتام  عدم 
کامال غیرقانونی  برخورد  است.این  شده 
در  دانشگاه  های  نوآوری  از  و  بوده 

رسکوب فعالین دانشجویی است. 
فعالین  با  انضباطی  و  امنیتی  برخورد  گونه  هر  من  نظر  از 
دانشجویی محکوم است.واضح است تنها راه مقابله با این روند 
های خطرناک که در صورت عدم مقاومت تبدیل به رویه عادی 
خواهند شد،بی تفاوت نبودن، کنشگری و مطالبه گری مستمر 

بدنه دانشجویی است.

احکام شدید  دانشجویان

دولتی که وعده داده بود دانشگاه 
را امن میخواهد نه امنیتی تا جایی پیش 
رفته که میتوان گفت فضای امنیتی حاکم در 
دانشگاه ها در حال حارض بی سابقه است.

فضایی که تنها قابل مقایسه با سالهای دهه 
۶۰ است. صدور مجموعا ۷۰ سال زندان 
برای فعاالن دانشجویی نشان میدهد که 
پیام دقیق به ما رسیده است: خفه میکنیم.

آیدا قهرمان زاده
مهندسی شیمی95
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