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در ماه های پیشین رفتارهای مختلفی از دولت ها در 
رابطه با کرونا مشاهده کردیم، اکنون در مقاله پیش رو 
تحلیلی بر رفتار دولت ها و مردم جهان و رویکرد های سیاسی 

در مسئله کرونا خواهیم داشت.

؟  هستند  چیزی  چه  دنبال  به  دولت ها 
مقابله با ویروس کرونا یا به دنبال بهره برداری 

سیاسی خودشان؟
سرسام آور  شیوع  با  مواجهه  غم انگیز  مرحله  پنج  از 
ویروس کرونا، جامعه بشریت اکنون در پاسخ گویی به سه 
مورد اول، یک: انکار )محال است این اتفاق برای من بیفتد(، 
دو: عصبانیت )انداختن همه تقصیرات به گردن کشورهای 
دیگر یا دست کم دولت( و سه: چانه زنی )این که گیرم من 
رعایت کردم، در این صورت ویروس من را رها می کند، پس 
بقیه چه؟( باز مانده است. روز دوشنبه مصادف با شانزدهم 
مارس، روزی که آمار با شیب بیشتری رشد کردند، را شاید 
بتوان همان روز کذایی دانست که آخرین آثار استراتژی های 
مقابله با ویروس نیز به باد فنا رفت. بخش اعظمی از مردم 
دنیا به مرحله چهارم یعنی افسردگی رسیده اند. در این که 
برای هفته ها و یا ماه ها، زندگی میلیون ها نفر در سراسر 
جهان به اختالل کشیده شده و خواهد شد شکی نیست. 
با این حال، این تصور که بسیاری از مردم نیز در این بین جان 
خود را از دست می دهند، بسیار تاسف بار است. از پیامدهای 

اقتصادی وخیم پس از کرونا نیز هیچ نگوییم بهتر است.
آمریکا،  متحده  ایاالت  بورس  بازارهای  که  آن جا  از 
تجربه  را  تاریخ  در  خود  روزهای  سخت ترین  و  بدترین 
می کنند، در برخی از کشورها، در پی اقدامات پیشگیرانه 
در قبال ویروس کرونا رو به رو هستیم که به تدریج در حال 
افزایش هستند و مسافرت ها و زندگی روزمره مردم را نیز 
با محدودیت هایی مواجه ساخته اند. در این بین، به نظر 
می رسد میان طرفداران دو موضع، تنش ها کمتر نشده که 

هیچ، بیشتر نیز شده است.

اقدامات کشورها در مقابله با کرونا
برخی از دولت های غربی، به ویژه آمریکا و انگلیس، 
تاکنون اقدامات به مراتب خفیف تری را اتخاذ کرده اند. ظاهرا 
بریتانیا محاسبه کرده بود اکنون که وضعیت هنوز به نقطه 
بحرانی نرسیده است، لزومی ندارد با اعمال محدودیت های 
و  وحشت  نگرانی،  موجب  زودرس،  خودش  زعم  به 

نارضایتی مردمش شود. هر دو کشور، در گام نخست، برای 
این که مشخص کنند دقیقا چه تعداد از شهروندانشان 
به ویروس آلوده شده اند شروع به آزمایشاتی گسترده 
کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا، 
در پانزدهم مارس خطاب به آمریکایی ها گفت: »آرام باشید، 
ما عالی عمل می کنیم«. در مقابل، با وجود این که بوریس 
جانسون، نخست وزیر انگلیس، این بیماری را »بدترین 
بحران بهداشت عمومی برای بشریت« خوانده بود دولت 
این کشور، بر خالف بسیاری از کشورها، هیچ اقدامی مبنی 

بر تعطیلی مدارس یا ممنوعیت اجتماعات گسترده نکرد.
اغلب کشورها پیش تر اقدامات سخت گیرانه تری را آغاز 
کرده و برخی به نتایج مطلوبی نیز دست یافته اند. هوبئی، 
استان مرکزی چین با ۶۰ میلیون جمعیت، قریب به دو ماه 

است که در قرنطینه کامل به سر می برد. 
کره جنوبی نیز اقدام به تست صدها هزار نفر از مردم 
از طریق یک  تا  را داده است  این امکان  به آن ها  کرده و 
را رصد می کند،  وب سایت، که فعالیت ها و حرکات شان 
کشورهای  کنند.  چک  را  آلوده  منابع  با  تماس  احتمال 
اروپایی نیز به دنبال گسترش آمار در ایتالیا، آلوده ترین کشور 

در قاره، شروع به تعطیلی کرده اند.

کرونا و سیاست خارجی
سیاست خارجی عبارت است از دنبال کردن اهداف 
یک کشور در محیط بین المللی و در رابطه با جامعه ها، 
دولت ها و کشورهای دیگر. از آن جا که سیاست خارجی 
راهنمای موضع گیری در جهان است و امکان دارد در طی 
زمان تغییر کند، چه بسا از مسائل دیگر تأثیر پذیرد. کرونا، به 
عنوان میهمانی ناخوانده، وارد خانه سیاست خارجی شد 
و میزبان خود را تحت تأثیر قرار داد. در منطقه غرب آسیا، 
شعله های جنگ و درگیری نظامی گروه های نیابتی فروکش 
کرده و گویا »مسئولیتهای فراملی« کشورها تحت الشعاع 
»اصالة البقاء« قرار گرفته است! مسئولیتهای فراملی هزینه 
دارد و در حالی که همه کشورها نگران اقتصاد داخلی خود 
هستند، امکان کمک به دیگران به حداقل می رسد. اینک 
مسئله اول همه کشورها و گروه های نیابتی آن است که به 
شکلی بمانند تا در آینده دوباره جنگیده و یکدیگر را از بین 

ببرند!

الهیات سیاسی
الهیات یا کالم به مباحث مربوط به وجود خداوند و 
دفاع از دین می پردازد و وقتی شکل سیاسی پیدا می کند، 
الهیات  بر  کرونا  می شود.  نامیده  سیاسی«  »الهیات 

)سیاسی( نیز بی تأثیر نبوده است. وقتی از »دین« سخن 
می گوییم، الزم است سه ساحت متون دینی، شعائر دینی 
و تجربه دینی را از هم جدا کنیم. هرچند خود متون دینی 
در شرایط اخیر دچار تحول نشده اما فهم از آنها بدون تردید 
تحول یافته است. در ایام کرونایی شعائر و نهادهای دینی 
به شکل خاص به چالش کشیده شد. حداقل به شکل 
از مناسک دینی تعطیل شدند و نهاد  ظاهری، بسیاری 
روحانیت )در ادیان مختلف( در مقابل سوالهای الهیاتی 
مردم قرار گرفتند. مهم ترین مسئله در این بین، رویارویی 
سنت و تجدد بود. معتقدین به طب سنتی در ایران مدعی 
شدند که پزشکی جدید کارایی ندارد و چاره ای جز پناه بردن 
به طب سنتی )یا دینی؟( وجود ندارد. بسیاری از پیروان 
یهودیت ارتدوکس و از جمله یهودیان حریدی نیز مخالف 
تعطیلی مراسم و مدارس مذهبی هستند و از این جهت، با 
دولت درگیری هایی دارند. تجربه دینی، اما وضعیت دیگری 
دارد. علی الظاهر، این بعد از دین در بسیاری از موارد تقویت 
شده است، هرچند قانون کلی برای این مسئله وجود ندارد 
و باید در زمان و مکان خاص مورد تحلیل قرار گیرد. قرآن 
کریم معتقد است وقتی انسان ها در کشتی در حال غرق 
شدن هستند، خالصانه او را یاد می کنند اما وقتی به ساحل 
می رسند، دوباره مشرک می شوند. ایام کرونایی باعث شده 
بسیاری از انسانها خالصانه تر از قبل خدایشان را یاد کنند، 
خصوصًا انسان مدرن و اومانیست که این بعد از حیات 

معنوی را به حاشیه برده بود.

کرونا و اقتصاد سیاسی
اقتصاد چه در سطح داخلی و چه در سطح بین الملل 
از کرونا متأثر شد. صندوق جهانی پول پیش بینی کرد که 
بحران اقتصادی دنیا در 9۰ سال اخیر بی سابقه باشد و 
همان گونه که کاندو لیزا رایس گفته، چه بسا با بحرانی 
نیلبت  رابین  به نظر  باشیم.  روبرو  از بحران ۲۰۰۸  بزرگتر 
کرونا می تواند کمر جهانی سازی اقتصاد را بشکند و پایان 
جهانی شدن را اعالم نماید. حداقل این است که به قول 
محبوبانی، پژوهشگر مؤسسه پژوهشی آسیا- سنگاپور، 
وضعیت کرونایی موجب تسریع روند عبور از جهانی شدن 
آمریکایی شود. تضعیف اصول اساسی تولید جهانی و 
کوچک تر شدن شرکت های زنجیره ای در جهان، به تعبیر 
شانون اونیل، عضو شورای روابط خارجی آمریکا، از جمله 
آثار وضعیت کرونایی در آینده خواهد بود. در کشورهای با 
اقتصاد ضعیف، کرونا ممکن است به گسترش فقر، بیکاری، 
اعتیاد و بحران های اجتماعی و سیاسی منجر شود. شدت 
اثر و ماندگاري تبعات مختلف بحران کرونا با ماهیت و نوع 

سیاست ها و سرعت واکنش دولت ها ارتباط دارد.

رسالت   و وظیفه مجلس شورای 
اسالمی
اسما لطفی

سنگینی  مجلس،  محترم  نمایندگان  که  انشاءهللا 
بار مسئولیت و رسالت در این امر خطیر را احساس کرده و 
دریافت کنند که نظام و مردم از آنان چه انتظاراتی دارند. 
رفع گرفتاری ها و محرومیت ها و دگرگونی در نظام پر پیچ 
و خم اداری کشور، از انتظارات به حقی است که باید آنها 
را جدی گرفت تا بر اساس اسالم عزیز در کمیسیون ها با 
طرح قوانین و لوایح به سمتی حرکت کنند که مشکالت 
اساسی کشور مرتفع و سیاست های زیر بنایی کشور در 
امورفرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در راستای 
کمک به محرومین و رفع استضعاف، مدون و مورد اجرا 
از پرداختن به لوایح و تبصره ها و  درآید که این امر قبل 
موارد غیر ضروری باید صورت بگیرد که البته پرداختن به این 
مسائل نیاز به شجاعت در حل مسائل دارد. امیدوارم این 
مجلس با هماهنگی و همدلی نمایندگان و نیز با همسویی 
و ارتباط قوی با مدیران و مجریان و کارشناسان و همچنین 
با استفاده از نظرات و مشورت با شورای محترم نگهبان، 
پا  و  محرومین  معضالت  حل  در  بلندی  گام های  بتواند 
برهنه ها بردارد و در تنگنا ها و موانع، از قدرت و قاطعیت و 
سرعت عمل مجمع تشخیص مصلحت که پشتوانه عظیم 
و با برکت و پرثمری برای کشور ماست، بهره مند شود. عالوه 
بر خلوص در عمل نمایندگان، آحاد ملت و همه روحانیون و 
دست اندر کاران کشور در مقابل عوامل و دست های ناپاکی 
که بخواهد از رقابت های انتخاباتی در رسیدن به آرزو های 
خود استفاده کنند و سالمت انتخابات و نهایتا مشروعیت 
مجلس را زیر سوال ببرند باید در  کنار هم و دست در دست 
هم به راه مقدس خود ادامه دهند و نمایندگان مجلس 
نیز به عدالت و عطوفت با یکدیگر برخورد کنند و به مسائل 
دامن نزنند و همچنین مردم همراه و پشتیبان مسئولین 
به وظیفه خود عمل کنند و از برکات مادی و معنوی اتحاد 
مقدس خود بهره مند شوند و از صحنه ها کنار نروند که 
امروز شاید گناهی باال تر از کناره گیری نباشد و هیچ عذر و 
بهانه ای برای ترک صحنه انقالب پذیرفته نمی شود و در 
از انتخابات همچون  از فراغت  نهایت وظیفه مردم  بعد 
گذشته به پشتیبانی مادی و معنوی خود از جبهه های نبرد 
و رزمندگان ادامه دهند که البته کشوری که در صدد تحقق 

اهداف بلند اسالمی است فراز و نشیب هم دارد.

کرونا، سیاست، مردم
امیر حسین اسحقی

ــه آمــریــکــا در  پــاســخ مــقــاومــت ب
و  سیاسی  اطالعاتی،  عرصه های 

نظامی

جمهوری انقالبِی اسالمی
چرا جمهوری اسالمی پیروز نشد؟!

چاِه صلح
بررسی جنبه های مختلف عملیات ترکیه در شمال سوریه

 خمینی آفریقا
بررسی جنبش اسالمی شیخ زکراکی در نیجریه
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شورای هماهنگی سران قوا، نقض 
قانون اساسی و چالش مردم ساالری

در مصاحبه با  دکترعلی صابری توالیی، حقوقدان و استاد 
دانشگاه

2
دعوت به همکاری

 
انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تبریز عضو دفتر تحکیم 
وحدت، از دانشجویان عالقمند دعوت به همکاری می نماید. جهت 

ثبت نام به آیدی زیر مراجعه نمایید.
@ad_anjoman



شورای هماهنگی سران قوا، 
نقض قانون اساسی و چالش 

مردم ساالری
مصاحبه با دکتر علی صابری توالیی در خصوص چالشهای شورای 

هماهنگی اقتصادی سران سه قوه /    امیررضا بفتاق
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا یکی از تاریکترین و دارای ابهامترین نهادهای 

جمهوری اسالمی است که در حیات تقریبا کوتاه خود تصمیمات بحث برانگیزی از کانال این 
نهاد برای کشور گرفته شده است برای آشنایی بیش تر با این نهاد و تا حد امکان روشن تر 

کردن این نهاد در اذهان عمومی با دکتر علی صابری توالیی، استاد حقوق دانشگاه امام 
صادق )ع(، گفت وگو کردیم. 

+ آقای دکتر شما حقوقدان هستید؛ طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، وضع 
قوانین و تصمیم گیری در مورد مسائل داخلی و خارجی بر عهده ی چه نهادی است؟

- البته در مسائل بین المللی فقط وضع قوانین نداریم؛ 
بیشتر در قالب معاهدات و ... خودش را نشان می دهد 

که باالخره تصمیم گیر اصلی مجلس است. این 
به  باید   ... و  معاهدات  همه  است  مشخص 

تصویب مجلس برسد و روشن است.
- اما از سال 9۷ نهادی به نام شورای 
سران قوا ایجاد شد و تصمیمات مهمی 

گرفته است. این نهاد جایگاه حقوقی و 
قانونی دارد یا صرفا حکم حکومتی 

است؟

- اسم اصلی اش شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه است که به طور خالصه به آن شورای سران قوا می گویند. 
ببینید این یک مقدار جای بحث دارد و جواب سر راست ندارد. آن چیزی که مشهور است بین حقوقدانان و تلقی مشهور بین 
حقوقدانان، ظاهرا این است که این شورا در ساختارهای قانونی متعارف کشور جایگاهی ندارد. ساختارهای متعارف یا در 
قانون اساسی تعریف شده و برایشان اختیارات و وظایفی آمده یا بر اساس نهادها که خود قانون اساسی تاسیس کرده 
و اختیاراتی به آنها داده ذیل آن اختیارات که قانون اساسی به آنها داده تاسیس شده است؛ مثال قانون اساسی به دولت 
اجازه تاسیس یک مجموعه را داده است که باید ذیل آن قوانین که به آن اختیارات داده عمل کند. شورای سران قوا ذیل 
هیچ کدام از آنها نیامده؛ پس بنابراین در چارچوب ساختارهای متعارف قانونی نمی گنجد. این از مبنای اول که این شورا 

عاری از این مبناست. یعنی شورای هماهنگی جزو مبنای اول نیست.
اما مبنای دوم حکم حکومتی است که تلقی متعارف این است که این شورا مبنای حقوقی اش حکم حکومتی است. 
حاال آیا اینکه ولی فقیه اجازه صدور حکم حکومتی یا تاسیس نهادهای فراتر از نهادهای متعارف قانونی را دارد یا نه خودش 
محل بحث است. ولی خوب بر اساس برداشت متعارف تری بله ولی فقیه می تواند و اختیاراتی دارد. طبق قانون اساسی ما 
والیت مطلقه است و ذیل این والیت مطلقه می تواند تصمیماتی فراتر از قوانین متعارف بگیرد و می تواند فراتر از اختیارات و 
صالحیت های متعارف نهادها در نظام جمهوری اسالمی ایران تصمیماتی بگیرد یا می تواند وضع یک ساختار و نهاد بکند به 
مجموع این اجازه ها و اختیارات رهبری حکم حکومتی می گوییم. در نظام حقوقی ما ولی فقیه اجازه دارد احکامی را صادر 
کند که این احکام مقید به قوانین موجود فعلی و متعارف و مقید به صالحیت های تعریف شده برای نهادهای سیاسی و 

حقوقی نیست یعنی می تواند فراتر از این ها تصمیم بگیرد.
این به لحاظ مبنایی. یعنی ولی فقیه این اختیارات را دارد و عمًال هم در تمام این ۴ دهه، چه در دوران رهبری حضرت 
امام، چه در دوران رهبری حضرت آیت هللا خامنه ای از این اختیار استفاده هایی شده است و موارد روشنی هست که 

استفاده شده.
احکام حکومتی در دوران امام صادر می شد. حضرت امام هم حکم تاسیس نهادهایی را می دادند که این نهادها 
تعریف قانونی متعارفی نداشتند و فراتر از اینها بودند که دستوراتی مستقیم می دادند که بازهم تعریفی که ذیل قوانین 
متعارف نمی گنجید. در دوره ی رهبری آیت هللا خامنه ای همین اتفاقات افتاده است. مواردی هم هست شاید نزدیک ۱۰ 
مورد یا در همین حدود که می شود احکام حکومتی را برشمرد؛ مثًال در مورد الیحه ی اصالح قانون مطبوعات که در مجلس 
ششم مطرح شد، حکم حکومتی بود. ایشان حکم حکومتی دادند برای خارج شدن این الیحه از دستور کار مجلس. این 
تعریف حقوقی به معنای متعارف نداشته. اعمال اختیار فراحقوقی، فراقانونی و والیی بوده یا مثًال در مورد تایید صالحیت 

بعضی افراد، تاسیس بعضی نهادها مانند شورای عالی فضای مجازی و از این دست موارد بوده است.
حاال این بحث مبنایی و تاریخی که هم امکانش به لحاظ حقوقی هست هم به کار برده شده. اما سوال این است که آیا 
مبنای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، حکم حکومتی است یا خیر؟ در این زمینه متاسفانه نمی توانیم و منبع مشخصی 
نداریم که بتوانیم حکم روشنی بدهیم. یکی از دالیل سردرگمی ما این است که ما نمی دانیم اصًال این شورا چه اختیاراتی 
دارد و چه صالحیت هایی دارد. اگر صالحیت این شورا فقط هماهنگی و تنظیم روابط است و قرار نیست تاسیس مقرره بکند، 
قرار نیست حکم الزام آوری بدهد، اگر فقط هماهنگی باشد، آن جا نیاز به حکم حکومتی نیست و خود سران قوا می توانند 
ابتکار عمل به خرج دهند و یک جایی را تشکیل دهند برای هماهنگی درون سازمانی. رهبری هم چون نهادها و قوای سه 
گانه طبق قانون اساسی زیر نظر رهبری عمل می کنند می توانند برای هماهنگی بیشتر این ها، چنین دستوری بدهند. اما 
ظواهر حاکی از آن است که این شورا فقط برای هماهنگی بین قوا تأسیس نشده است. این شورا تاسیس شده و اختیارات 

دارد برای وضع مقرره. کما اینکه تجربه ثابت کرده است در مواردی مقرره های جدی وضع کردند.
خوب با این وضعیت در چارچوب متعارف نباید دنبال مبنا باشیم. باید حتمًا برویم سراغ حکم حکومتی. آیا این شورا 
بر اساس حکم حکومتی ایجاد شده یا نه نمی دانیم. دقیقا مشخص نیست. یک سر نشانه هایی و در واقع اشاره هایی از 
طرف رهبری صادر شده است که داللت دارد بر این که این نهاد محصول حکم حکومتی ایشان است؛ مثًال اینکه رهبری 
فالن تصمیم این ها را تایید کردند یا اینکه رهبری در یکی از سخنان شان می گویند مسئوالن دولتی و مجموعه ای از مدیران 
اقتصادی بودند و در این جلسه پیشنهاد شد یک ترتیبات ایجاد بشود برای هماهنگی بهتر برای تصمیمات اقتصادی کشور 

و اداره اقتصاد کشور و مبارزه با تحریم ها که رهبری فرمودند بله به نظر 
من همین خوب است و بله ما این پیشنهاد را پذیرفتیم. خوب این یک 
نشانه است که می تواند استفاده شود. نشانه ی دیگر همین تاییدی 
که ایشان بر تصمیمات شورا داشتند. یکی از مهمترین تصمیمات هم 
اصالح قیمت بنزین بوده. ولی از طرف دیگر تعدادی دلیل می توان 
آورد که این حکم حکومتی نیست. اوال در تاریخ جمهوری اسالمی 
ایران موارد زیادی بوده است که احکام حکومتی برای موضوعات 
خاص صادر شده یا با حکم حکومتی نهادی تاسیس شده است و 
تجربه های زیادی در این زمینه داریم. همه ی این تجربه ها یک فرم 
و رویه مشخص داشته است. تاسیس این شورا از هیچ کدام از این 
فرم ها تبعیت نمی کند. یعنی هیچ کدام از این قالب ها را ندارد. مثًال 
اوًال همیشه سریعًا حکم صادر شده است. یعنی هر حکم حکومتی 
که داشتیم ولی فقیه سریع حکم داده است. معموًال هم حکم مکتوب 
داده است؛ مثًال شورای عالی انقالب فرهنگی با حکم حکومتی حضرت 
امام تاسیس می شود. این حکم داشته است. متن این حکم وجود دارد. 
اگر به مجموعه ی اسناد سایت صحیفه امام بروید از این فرمان تشکیل ها 
هست که مکتوب حکم حکومتی داده شده است یا همین رهبری فعلی، 
فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی را داده است. همین االن اگر شما 
مراجعه کنید می توانید یک متن مشخص و حساب شده را پیدا کنید که ریز 
اختیارات و وظایف این نهادهایی که با حکم حکومتی تشکیل می شده، در 
متن فرمان می آمده است. اعضای شورا در این فرمان می آمده است. 
شما می بینید سالیانه تعدادی از اعضای مثًال شورای عالی انقالب 
فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی تغییر می کنند. رهبری 
هر سالی حکم مکتوب می دهد. 
مورد  در  ولی 
شورای 

هماهنگی سران، مطلقًا چنین حکمی نداریم یا الاقل ندیدیم. اگر هم هست باالخره طبیعتًا دفتر رهبری باید منتشر 
می کرده و اصًال متنی نیست که ما بدانیم اعضای شورا چه کسانی هستند.

در ابتدا یک تعداد بودند و بعدها خبری آمده که تعدادی اضافه شدند. نه اینکه افراد، بلکه تعداد عضوها نیز تغییر 
کرده و اضافه شده است. آیا فرمان جدید برای اضافه شدن شان آمده یا نه؟ هیچ چیزی معلوم نیست. در مورد وظایف 
و اختیارات شان هم هیچ چیزی معلوم نیست. در چه حیطه هایی می توانند دخالت کنند؟ هیچ چیزی معلوم نیست. هیچ 
وقت اصال سابقه نداشته که حکم حکومتی بیاید انقدر گنگ و مبهم که معلوم نباشد و اگر حکم حکومتی به این ترتیب 
صادر شده باشد محل اشکال است و این که چنین چیزی نیامده، ظاهر بر این است که اصًال چنین حکم حکومتی ای وجود 
نداشته و نیامده است. یعنی رهبری با یک پیشنهاد اداری عده ای موافقت ضمنی کرده است و نه اینکه حکم حکومتی 
بدهد. این یک نشانه است برای اینکه این شورا دارای مبنای حکم حکومتی نیست. نشانه ی دیگر در اظهارات رهبری معلوم 
می شود که رهبری معموًال وقتی نظرات این ها را تایید می کند عبارات شان ظهور این را دارد که نه به عنوان نظرات حکومتی 
خودشان، بلکه رهبری به عنوان یک نهاد ساختاری که جایگاه قانونی دارد و وابسته به رهبری نیست، از نظرات آن حمایت 
می کند. اصًال در مورد همین تصمیم اصالح قیمت بنزین، ما هیچ جا تایید رهبری را ذیل این دستور ندیدیم. یعنی گفته 
می شود که رئیس جمهور گفتند که رهبری نامه را امضا کردند و تایید کردند؛ ولی اصًال منتشر نشده است و ما ندیدیم و 

هیچ اطالعاتی در مورد آن نداریم.

رهبری بعد از چند روز، در این مورد فرمودند که من در این نظر متخصص نیستم و تصمیم سران نظام را من قبول 
کردم. خوب یعنی اینکه این حکم حکومتی نیست. خوب ما از این عبارت، این را می فهمیم که من مجلس را همیشه حمایت 
می کنم، رئیس جمهور هر تصمیم بگیرد من حمایت می کنم، این هم یک مجموعه است، در ساختار نظام جایگاهی دارد 
و از آن حمایت می کنم. عبارت رهبری داللت بر این می کند. و اال اصًال الزم نبود رهبری توجیه کنند و بگویند که کارشناسان 
گفتند. اگر نظر خود رهبری بود اصًال الزم نبود این چیزها را بگویند؛ مثًال در موارد دیگر همین را می گویند. رهبری می گویند 

نظر من است.

ذیل همین نشانه و اشاره یک شاهد دیگر هم بیاورم بر اینکه این حکم حکومتی نیست. بعد از این تصمیم گرفته 
شده در مورد اصالح قیمت بنزین و اعتراضاتی که شد، نشریه ی خط حزب هللا که دفتر رهبری منتشر می کند و ظهور بر 
این دارد که بالخره ما این را مواضع رسمی دستگاه رهبری بدانیم - اگر این گونه حساب نکنیم خیلی افتضاح می شود که 
بیت رهبری یک چیزی را منتشر کند که هیچ ربطی به رهبری ندارد- نشریه برای توضیح این داستان و نظر رهبری می گوید 
که رهبری همیشه از ساختارهای قانونی حمایت کردند و اینجا چون تصمیم توسط سران قوا گرفته شده ایشان نیز تایید 
کردند. این حرف یعنی این که این حکم حکومتی نیست. ساختارهای قانونی هم یک تصمیم گرفتند رهبری همان گونه که 
از ریاست جمهوری حمایت می کند، از مجلس حمایت می کند، از قوه ی قضاییه حمایت می کند، از این هم حمایت کردند. 
خوب من در مقدمه ی اول خود گفتم که این شورا در ساختار رسمی جایگاهی ندارد. اینجا سردرگمی بیشتر می شود. اگر 
این در ساختار نیست، رهبری از چیزی حمایت کردند که در ساختار نیست. نشریه می گوید که حکم حکومتی نیست. از چیزی 
که درساختارها است حمایت کردند. خوب ما می گوییم که در ساختار نیست. از این نشانه ها بیشتر به نظر می رسد که حکم 

حکومتی نیست.

عرض کردم تلقی مشهور حقوقدانان ایرانی فعًال این است که مبنای این شورا حکم حکومتی است و نه ساختار. اما از 
آن طرف، ما از این نشانه ها این گونه برداشت می کنیم که حکم حکومتی نیست؛ چون هیچ کدام از سه نشانه ای که عرض 
کردم را ندارد. اوًال تاسیس آن شبیه هیچ کدام از نهادهای تاسیس شده حکومتی نیست و هیچ فرمانی ندارد. اعضای شورا 
هر روز کم و زیاد می شود. اگر فرمان باشد باید طبق فرمان، عضو برایش تعیین کنند نه اینکه هر روز اعضایش کم و زیاد 
شود. دوم اظهارات رهبری که می گویند من تصمیمات دیگران یعنی یک ساختار دیگری را قبول کردم نه که نظر شخص 
من باشد. و سوم این نشریه متعلق به بیت رهبری که صریحًا می گوید رهبری از تصمیمات ساختار حمایت کرده است. 
بنابراین مبنای حقوقی که خیلی سردرگم است، اگر در ساختارهای متعارف قانونی آن را فرض کنیم، هیچ مبنایی ندارد و 
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خالف قانون اساسی است. فقط تنها مبنایش می تواند حکم حکومتی باشد. به شرط آن که حکم صریح و روشن باشد که 
ما ندیدیم. مثًال شاید رهبری حکم مکتوب محرمانه را دادند که ما ندیدیم و به نظر نمی رسد چنین چیزی باشد. اگر چنین 
حکم مکتوب و مشخصی با تعیین اعضا و اختیارات وجود نداشته باشد این شورا در ساختار حقوقی ایران فاقد هر گونه 

مبنای حقوقی است.

+ با توجه به این که روسای قوا از جانب نهادهای خودشان تصمیم می گیرند، آیا وجود این شورا و تصمیم گیری های 
آن درست است؟

- خوب برای این موضوع، این توجیه حقوقی آورده می شود که یک نهاد جداگانه نیست که اضافه شده باشد به 
نهادهای متعارف تصمیم. سه نهاد قانونی که اجازه و اختیاراتی دارند، یک جا جمع شده است. رئیس مجلس نماد کل 
نمایندگان مجلس هست و نظری که می دهد نظر مجلس است. نظری که رئیس جمهور می دهد نظر دولت است و رئیس 
قوه قضاییه هم نظر قوه قضاییه را بیان می کند و این سه نهاد قانونی با هم جمع شدند و رهبری این ها را تایید کردند و 
شورای هماهنگی نهادی جداگانه نیست. همان نهادها هستند که حرف هایشان با هم جمع شده است و رهبری نظر همان 

سه قوه را دارند تایید می کنند. این توجیهی است که معموًال به کار می رود و این توجیه کامًال غلط است.
ببینید هر کدام از این نهادها سازوکار برای تصمیم گیری دارند که در خارج از این ساز و کار حق ندارند تصمیم بگیرند و 
به کسی تفویض اختیار کنند؛ مثًال در قوه ی مقننه تصمیمات آن باید مطابق آیین نامه ی داخلی مجلس گرفته بشود و 
نمی توان گفت چون رئیس مجلس رای همه را به دست آورده است، پس نظر او نظر مجلس است. این کامًال غلط است. 
رئیس مجلس به تنهایی یک نماینده است و حق ندارد به جای دویست و خورده ای نماینده تصمیم بگیرد و نظر بدهد. پس 
نظر ایشان هیچ ربطی به مجلس ندارد و نظر این شخص است. ایشان جایگاه حقوقی از طرف مجلس ندارند. یک شخص 
حقیقی هستند در این شورا. رئیس دولت هم این طور است. حق ندارد شخصًا و مستقًال تصمیمی برای کشور بگیرد. 
رئیس دولت شخصا اختیاراتی دارد؛ مثًال وزیر معرفی کند. این ها را قانون اساسی ما به رئیس دولت واگذار کرده است. 
اما بقیه ی تصمیمات باید از کانال هیئت وزیران بگذرد. یعنی تصمیمات دولت باید در قالب مصوبات هیات وزیران باشد. 
آنجا رئیس جمهور یک نفر محسوب می شود و بقیه ی اعضای هیئت دولت، صاحب رای هستند. ضمنًا هیئت دولت حق 
ندارد هر گونه که بخواهد، تصمیماتی بگیرد. هیئت دولت می تواند تصمیماتی بگیرد که در طول قوانین مصوب مجلس 
قرار دارد؛ یعنی آیین نامه ی اجرایی یک قانون را وضع کند. قانون نمی تواند وضع کند. می تواند آیین نامه برای قانونی که 
قبًال در مجلس تصویب شده وضع بکند. بنابراین رئیس دولت اوًال به شخصه، حق تصمیم گیری ندارد و باید از چارچوب 
هیئت وزیران برای تصمیم گیری استفاده کند. ثانیًا فرض کنیم هیات وزیران هم اجازه ی این تصمیمات شورای سران را به 
رئیس جمهور داده باشند -که ندادند، مثًال در مورد مصوبه افزایش قیمت بنزین گفته شده که هیئت وزیران موافق این 
تصمیم نبودند و اجماعی در هیئت وزیران وجود نداشته است بر سر این موضوع حاال اگر این را می بردند هیئت وزیران 
احتماال رای نمی آورد که تبدیل بشود به الیحه و برود مجلس حاال به فرض که هیئت وزیران هم موافق تصمیمات رئیس 
جمهور هستند- این تصمیمات اگر در ذیل قانون مصوب مجلس قرار نگیرد، هیچ اعتباری ندارد. رئیس قوه قضاییه هم 
که از این دو روشن تر است. حتی در حیطه ی مدیریت خود نیز حق وضع قانون و مقررات ندارد. رئیس قوه قضاییه فقط 
می تواند در ذیل قوانین مصوب مجلس، آیین نامه ها را تدوین کند. یا می تواند بخشنامه های اداری بدهد و حیطه صالحیت 
قوه قضاییه هم که در اصل صد و پنجاه و هفتم قانون اساسی به آن اشاره شده پیشگیری از جرم و رفع اختالف و... است. 
اصًال ایشان در حیطه ی مسائل اقتصادی اجازه نظر دادن ندارند؛ چه برسد به این که در شورای هماهنگی بخواهند نظر 
بدهند. بنابراین در مجموع، این شورا را نمی توانیم بگوییم نماد یا عناصر سه قوه است؛ چون آن سه نفری که آنجا می آیند 
و می نشینند، به تنهایی اجازه ندارند از طرف نهادهایشان نظر بدهند و تصمیم بگیرند و شخصیت حقیقی آنها هم چنین 

صالحیتی ندارد.
این که بگوییم آقای الریجانی چون رئیس مجلس هست، حرفش حرف مجلس هست مانند این است که ۲۰۰ 
نماینده ی مجلس جمع شوند و بگویند چون مردم به ما رای دادند و ما مثًال منتخب ۷۰ درصد مردم هستیم و رای آن ۷۰ 
درصد را داریم، بیاییم و رئیس جمهور را هم خودمان انتخاب کنیم! چون ۷۰ درصد مردم به ما رای دادند و ما را قبول دارند، 
پس آن رییس جمهور را هم قبول خواهند کرد! و دیگر نیازی نیست که انتخابات را برگزار کنیم. خوب این خنده دار است. اصًال 
چنین استداللی پذیرفتنی نیست. که چون شما نمایندگان رای ۷۰ درصد مردم را دارید، پس به هر کسی به عنوان رئیس 

جمهور رای بدهید مثل این است که این ۷۰ درصد نیز به او رای دادند.
اینکه بگوییم این سه نفر نماینده سه قوه هستند و تصمیم این سه نفر، تصمیم آن سه قوه است، مثل قانون مصوب 

مجلس است، مثل تصمیم هیات وزیران است، این کامًال غلط است.

+ این بر خالف جمهوریت و مردم ساالری دینی نیست؟
- ببینید مردم ساالری تعریف مشخصی ندارد و دقیقا نمی دانیم یعنی چه؟ خود این مفهوم روشن و مشخصی ندارد. 
این نزاع مردم و دین در نظریه ی سیاسی ما هنوز حل نشده. یا نزاع جمهوریت و اسالمیت هنوز این ها مشخص نشده و از 
اول انقالب هم با یک مقداری تعارف، این ها در کنار یکدیگر قرار گرفتند و آمدیم جلو. اما االن نمی دانیم که حرف آخر را کدام 
باید بزند؟ یک جاهایی پیش می آید که دوران امر بین محذورین هست؛ یعنی باید یا جمهوریت تصمیم بگیرد یا اسالمیت. 
زمانی که این ها توافقاتی با هم داشته باشند که مشکلی پیش نمی آید. ولی زمانی که یکی باید تصمیم بگیرد، در نظریه ی 
سیاسی ما هنوز مشخص نیست که تصمیم نهایی با کدام است. قانون اساسی می گوید حاکمیت از آن خداست و بعد 
می گوید مردم حق تعیین سرنوشت خود را دارند. اگر حاکمیت از آن خداست پس مردم حق ندارند. اگر مردم حق دارند 
پس حاکمیت از آن خدا نیست. و چیزی که مشخص و روشن است این است که نظام سیاسی ما برای مردم ما سهم قابل 
توجهی قائل شده است. در این شکی نیست. به فرض این که این جایگاه در صدر نباشد، یا این جایگاه بعد از اسالمیت 
باشد، یا اینکه جاهایی برای ولی فقیه شأن مداخله در تصمیم مردم داده بشود؛ با همه ی این ها در این ۴۰ سال، ما چیزی 
که مشاهده کردیم، این بود که اصل بر تصمیمات مردم است و نظام همواره تالش کرده نظر مردم را جلب کند و بر نظر 

مردم حرمت قائل شود.

یک نکته ای هم که باید به آن توجه کنیم، این است که چه در زمان امام و چه در حال و با رهبری آیت هللا خامنه ای، هر 
بار که حکم حکومتی فراتر از چارچوب های قانونی داده شده، این حکم رقابت صریحی با نظر مردم نداشته است و اتفاقا با 
اقبال مردمی هم مواجه بوده است. اما االن با وضعیتی روبرو هستیم که چه به صورت رسمی و چه غیر رسمی مردم نادیده 

گرفته شدند. این نادیده گرفته شدن تا حدودی هم آگاهانه است.
شاید تأسیس این شورا، در اذهان عمومی خیلی هم حساسیت برانگیز نبوده. اما مهمترین تصمیمی که در این شورا 
اتخاذ شده است، مصوبه ی بنزین می باشد که تمامی آن مبانی و مواجهاتی را که نظام با مقوله ی مردم داشته را کنار زده 

است.
اما باید بدانیم که اوال این تاسیس، این پیام را به مردم داد که از این پس، در این نظام دیگر اصل بر تصمیم گیری مردم 
نیست. چرا؟ چون این تصمیم را می توانستند از طریق مجلس و طی چند سال انجام دهند ولی نکردند. می توانستند از 
کانال های دیگری وارد بشوند و تایید مردم را هم بگیرند و مردم ساالری را زیر پا له نکنند. ثانیا شیوه ی اظهار و اجرای این 
تصمیم هم صریحا بی حرمتی به مردم بوده است که محرمانه تصویب شد؛ مدتی اظهار نشد و بعد به صورت ناگهانی اجرا 

شد و دلیل اجرای ناگهانی را شلوغ نکردن مردم اعالم کردند.
این مجموعه ای که تصمیم گرفته و ما هرچقدر داد می زنیم که آیا این مجموعه با حکم رهبری تاسیس شده یا خودش 

تصمیم گرفته کسی جواب گوی ما نیست.

+ آماری وجود دارد که چند تا طرح مثل بنزین در شورای هماهنگی تصویب شده است؟
- خیر هیچ چیزی وجود ندارد. ممکن است که قوانینی که االن در حال اجراست فقط توسط همین شورا تصویب شده 

باشد و فقط در صورتی می شود به این پی برد که عضوی از شورا، مصاحبه ای انجام دهد وگرنه هیچ مشخصاتی نداریم.
این شورا در تابستان 9۷ تاسیس شده و تا مدت زیادی فقط جلسات معمولی تشکیل می داده و تصمیم گیری های 
جدی هم نداشته؛ اما طرح مصوبه ی قیمت بنزین که ظاهرًا مهمترین مصوبه ی آنها بوده و در تابستان 9۸ طرح می شود 
و در آبان تصویب می شود و مردم فقط روز اجرای طرح مطلع می شوند. در مجموعه ای که مردم، اعضای تشکیل دهنده ی 
آن را جز ۳ نفر سران قوا، نمی شناسند، معلوم نیست چه کسی تصمیم می گیرد، چه کسی اجرا می کند، معلوم است که 

مردم هیچ دخالتی در تصمیم گیری، قرار نیست انجام بدهند.
اتفاقا ما حکم حکومتی در کارنامه ی انقالب زیاد داشتیم و ویژگی هایی که آن تصمیمات داشتند اینها بوده: ۱- در 
مواقع اضطراری و بن بست، تصمیمات گرفته می شده. ۲- احکام صریح و شفاف به مردم اعالم می شده. ۳- برای اقناع 

مردم و حفظ احترام مردم تالش صورت می گرفت. اما تصمیم بنزینی دقیقا بر خالف این ۳ اصل بوده است.

نظر شخصی خود من این است که تعمدی وجود دارد که نظام سیاسی کشور به سمت حذف یا کم رنگ کردن 
نهادهایی مثل مجلس حرکت می کند و این تصمیم، یک تمرین برای کمتر کردن نقش مردم در آینده است.

+ آقای دکتر این که تصمیمی گرفته و اجرا شده، چرا مقام معظم رهبری این تصمیم را به طور ضمنی تایید می کنند و 
اشاره می کنند که چون تصمیم کارشناسانه است و باید اجرا شود؟ آیا مردم حق ندارند بپرسند که با فرض خائن بودن آقای 

روحانی چرا رهبری باید اجازه ی چنین قانونی را بدهند؟
- آن چیزی که من از صحبت های رهبری برداشت میکنم، این هست که همراهی با دولت در این تصمیم کامل نبوده 
و در حال حاضر هم ندارند. به نظر من ما حداقل ۳-۴ سال است که با وضعیتی مواجه هستیم که دولت به وجود آورده 

است و آن اعمال فشار بر نظام می باشد.
دولت یک پروژه ی کالن بازسازی ساختار اقتصادی کشور را پی ریزی کرده است که این پروژه در راستای پیاده سازی 
سیاست های نئولیبرالیسم و آن چیزی که نهادهای مالی جهانی می خواهند و این اصالحات جدی در ساختار اقتصادی، برای 
رسیدن کشور به رشد اقتصادی و عبور کشور از تحریم ها می باشد و متصل شدن به نظم اقتصادی جهانی. این پروژه ای ست 
که شروع کردند و تجربه ی جهانی گویای این است که پیاده سازی این سازوکارها با ساختارهای متعارف حقوقی کشور امکان 

پذیر نیست و چاره ای جز کنار زدن ساختارهای متعارف ندارد و این ساختار ها هم کنار زده نمی شود مگر در وضعیت جنگی.
فرمول جهانی تعدیل ساختاری این است: اول ایجاد حالت جنگی در کشور یا تصور جنگ )ایجاد برهه ی حساس( و بعد 
مجبور کردن کشور به کنار زدن ساختارهای متعارف حقوقی تصمیم گیری و بعد در غیاب آن ساختارهای متعارف، اجرای 

سازوکارهای اصالح ساختارهای اقتصادی.
در کتاب دکترین شوک، مثال های فراوانی راجع به این می توان یافت. فریدزمن که یکی از نظریه پردازان مکتب شیکاگو 

است، در این کتاب می گوید برای بازسازی سیاست ها باید از یک بحران ساختگی استفاده کنیم.
این کار چند سالی است که توسط دولت فعلی اجرا می شود و باید از چیزهایی مثل تحریم و جنگ اقتصادی استفاده 
کنند تا بتوانند نظام را در منگنه قرار دهند. برای اثبات این ادعا به چند مورد اشاره می کنم. اوال در سال 9۷ اوایل تاسیس 
شورای سران قوا دولت طرح اصالح ساختاری را آماده می کند و هنگامی که از محمد باقر نوبخت درباره ی تصویب طرح در 
مجلس سوال می کنند پاسخش این است که خیر این طرح فقط از طریق شورای سران قوا بررسی خواهد شد. این به این 
معناست که حتی در زمانی که هنوز شورا فعال نشده بود، ایده ی ساخت شورا بر این بود که طرح اصالح ساختاری را پیاده 
کند و صریحا هم اعالم می کند که قرار نیست طرح از طریق مجلس تصویب شود. این در حالی است که به نظر نمی رسد 
هیچ ضرورت و اضطراری برای این طرح وجود دارد و مجلس می تواند راجع به این موضوع تصمیم بگیرد. در همین راستا، 
دولت ۴-۵ نفر از نمایندگان مجلس را فعال می کند که در صحن علنی مجلس سخن از این بگویند که مجلس از عهده ی 
این طرح بر نمی آید و باید توسط شورای هماهنگی سران تصمیم گرفته بشود. یعنی حتی این آمادگی فکری هم ایجاد 

می شود.
طرح اصالح ساختاری از سال 9۷ در دست انجام است ولی هیچ وقت در شورای هماهنگی تصویب نمی شود. نه اینکه 

مانعی برای تصویب وجود داشته باشد. ولی ظاهرًا تصمیم دارند گام به گام این کار را انجام دهند.
زمانی هم که در راستای سیاست های نئولیبرالیسم سخن می گوییم به چند مؤلفه ی معروف برمی خوریم که عبارت اند 
از: ۱- آزادسازی و رهاسازی قیمت ها. آزادسازی قیمت  هایی که دولت کنترل آن را به عهده دارد که یکی از مهمترین این ها 

سوخت و حامل های انرژی است. ۲- خصوصی سازی و مولفه های دیگر.
اولین گام که آزادسازی قیمت ها است در اینجا با اصالح قیمت بنزین برداشته می شود. در ابتدا گمان می کردیم فقط 
بنزین است؛ اما بعدها با الیحه ی بودجه ی 99 فهمیدیم که بنزین، فقط یک بخش کوچک از پروژه ی بزرگتر بوده است. 
مقدمه ی الیحه ی بودجه ی 99 صریحا از آزادسازی قیمت صحبت می کند و مجوزهایی در الیحه ی بودجه برای قیمت 

سوخت و ... آمده.
بنابراین با شواهد موجود، ظاهرًا شورای هماهنگی سران قوا بخشی از این پروژه ی بزرگ نئولیبرالیسمی است. من 
احساسم این است که چون یک پروژه ی کالن در حال پیاده سازی بوده است، به نظر می رسد که نظام، تحت فشار، خیلی از 

پیشنهادات را پذیرفته است.
آقای روحانی و دولت ایشان بارها نظام را تحت فشار قرار دادند. در همه ی اینها ترجمان این جمله ی آقای روحانی 
مشخص است که می فرمایند من اختیارات ندارم. منظور ایشان از اختیارات، اختیارات خاص است نه اختیارات معمول 

رئیس جمهورها.

+ عملکرد مجلس در دوره های مختلف، مخصوصا مجلس ۱۰ام چه نقشی در تشکیل این شورا داشت؟
- مجلس همیشه یک سری نقص هایی دارد و این مجلس هم پر از این نقص ها بود. تصمیم تاسیس شورای سران 
قوا هم آنچنان ربطی به قوی یا ضعیف بودن مجلس ندارد. چون این در راستای یک پروژه ی کالن است که ساختارهای 
موجود را کنار بزند و در یک وضعیت فوق العاده، بتواند اقدام به زیر و رو کردن ساختار اقتصادی کشور بزند. بنابراین این 
حرف نادرست است که بگویند چون مجلس ضعیف بوده، توانستند دورش بزنند. ضعف مجلس مجوز به توپ بستن 

مجلس نیست.

راهکار اصالح مجلس ضعیف و تالش برای ایجاد یک مجلس قوی از طریق مشارکت مردم و فرصت دادن به همه ی 
افراد صالح و شایسته است. اگر مجلس ضعیف بود، نباید بر ضعفش اضافه می شد. نباید مجلس حذف می شد. نباید 

مقابلش نهاد قدرتمندتری ایجاد می شد. راه کار اصالح مجلس ضعیف اصالح شورای نگهبان است.
+ در رابطه با این که مجلس قبلی، مشارکت ۶۰ درصدی داشت و این چنین راحت کنار گذاشته شد، با توجه به این که 

این مجلس، با مشارکت خیلی پایین تشکیل شده است، نقش شورای سران قوا در رابطه با این مجلس چه خواهد بود؟
- مجلس جدید به دو دلیل راه را برای تاختن شورای هماهنگی سران و نهادهای فراقانونی باز می کند. اوال مجلس 
جدید به خاطر مشارکت بسیار پایین مردم نسبت به مجالس قبل، یک مجلس ضعیف و فاقد قدرت چانه زنی است و 
ثانیًا مجلس جدید با پروژه ی کالن و طرز فکر کالن تغییر ساختاری یا اصالح ساختاری که از دل آن پروژه، به نظر من شورای 
هماهنگی سران خارج شده است، تضاد فکری ندارد. اگرچه در ظاهر و به لحاظ سخت افزاری از یک حزب نیستند و رقیب 
دولت محسوب می شوند؛ اما به لحاظ اقتصادی ترکیب مجلس جدید از لحاظ نرم افزاری و فکری همسو و همراه با تفکر 

حاکم بر دولت است.

بنابراین خیلی راحت بفرما خواهند زد و استقبال خواهند کرد از تصمیماتی که در شورای هماهنگی قوا گرفته شده یا 
حداقل مخالفتی نخواهند کرد. مجلس قبلی بعد از تصمیم بنزین حرکتی کرد و با آمدن دستور رهبری متوقف شد و آن 
طرحی را که داشتند کنار زد. مجلس جدید هم نهایتا چنین کارهایی را بکند و به محض این که تصمیمات رهبری و دستور 
رهبری برای کنار زدن مخالفت مجلس برسد، این ها هم به راحتی کنار خواهند زد. بلکه اصًال شاید چنین کاری نیز نکنند. چون 
به لحاظ فکری مشکل خاصی ندارند. بنابراین من کماکان تکرار می کنم که آرام آرام باید منتظر کمرنگ شدن جدی نقش 
مجلس باشیم. شاید هم این یک مقدمه برای بازسازی جدی در ساختار سیاسی باشد شاید سیستم رسمی کشور قرار 

است تغییراتی بکند و این اتفاقات به احتمال زیاد خواهد افتاد.

در پایان در پاسخ به سوال شما در مورد مردم ساالری که عرض کردم بله 
باالخره بر خالف رویه ی سابق نظام که اصل، تصمیم مردم بود کنار زده شده و 
بی احترامی هم دارد به مردم می شود. در ادامه هم فقط این را عرض بکنم که 
ما خروجی این اقدام را هم دیدیم. اولین نشانه، این قهر مردم با نظام که اتفاق 
افتاد، مشارکت پایین مردم بود؛ که قطعًا مرتبط است به خود نهاد سران قوا 

و تصمیم گیری های این نهاد و کج دهنی به مجلس.
خب ما این نشانه ها را دیدیم و اگر همین رویه ادامه پیدا کند، قطعًا بیش 
از این از نظام دور خواهند شد و این قطعًا به ضرر ]همه[ هست و کسی 

نمی تواند این نتیجه را تایید کند.
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پیش زمینه
از خروج  ایاالت متحده، خبر  اکتبر ۲۰۱9 دونالد ترامپ، رییس جمهور   ۶
نیروهای آمریکایی از شمال و شمال شرق سوریه داد. منطقه ای که چند سال 
قبل سربازان آمریکایی برای حمایت از نیروهای دموکراتیک سوریه در مقابل 

داعش و همچنین دولت بشار اسد به آنجا رفته بودند.

ترکیه سالهاست چه در داخل مرزهای خود و چه خارج آن، دچار چالش های 
جدی با کردهاست، کردهایی که خواهان استقالل و خودمختاری هستند و 
برای رسیدن به این اهداف حتی از تشکیل گروه های نظامی و مبارزه مسلحانه 
با نیروهای ترکیه ای نیز ابایی ندارند اما هر بار به دالیلی امکان مقابله گسترده با 
این گروه ها برای ترکیه ممکن نشده بود. با خروج نیروهای آمریکایی از مناطق 
کردنشین، بهترین فرصت برای ترکیه برای رسیدن به اهداف خود در این مناطق 

فراهم شد.

آغاز حمله ترکیه به سوریه اگرچه با مخالفت و انتقاد شدید -هر چند 
ظاهری- از سوی جهانیان بخصوص آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و حتی ایران 
روبرو شد اما ترکیه را از لشکرکشی به سوریه منصرف نکرد چرا که حاکمان ترکیه 
این زمان را بهترین فرصت برای مقابله مستقیم با کردها پی گیری منافعشان 

می دانستند.
روزهای  همان  از  که  هم  سوریه  شرق  شمال  و  شمال  ساکن  کردهای 
ابتدایی بحران داخلی سوریه ساز ناسازگاری با دولت اسد کوک کرده بودند در 
تمام این سالها در موضوعات مختلف همچون مقابله با داعش مورد حمایت 
آمریکا بودند و با خروج نیروهای آمریکایی از مناطق کردنشین در مقابل ترکیه 

آسیب پذیرتر به نظر می رسیدند.
اما اهداف ترکیه را از عملیات چشمه صلح میتوان در دو بعد مورد بررسی 

قرار داد:

بعد داخلی
 الف( اردوغان همواره فرد محبوبی در ترکیه بوده است اما بحران های 
اقتصادی و سیاسی که در سال های اخیر برای ترکیه رقم خورده محبوبیت و 
مشروعیت اردوغان و حزبش را در معرض خطر قرار داده است. یک پیروزی بزرگ 
و رسیدن به اهداف گسترده ترکیه میتواند محبوبین اردوغان را بیش  از پیش 

افزایش دهد.
ب( همانطور که گفته شد ترکیه سالهاست با چالشی جدی در مقابل کردها 
چه در خارج و چه در داخل مرزهایش روبروست. گروه های تروریستی هم چون 
پ ک ک که سالهاست در مناطق کردنشین ترکیه و مرزهای آن دست به مبارزه 
و کشتن سربازان ارتش ترکیه می زنند و تهدیدی علنی برای دولت ترکیه هستند 

ضرورت مقابله با کردها را برای سردمداران ترکیه دوچندان می کند.
ج( اگر دولتی  واقعا خود مختار در مناطق کرد  سوریه شکل بگیرد؛ از طرفی 
موجب می شود حمایت ها از کردهای ناراضی داخل ترکیه از سوی هم تباران خود 
در سوریه بیش تر بشود و از طرف دیگر باعث می شود کردهای ترکیه نیز خواستار 
خودمختاری باشند. بنابراین ترکیه ای ها این بار باید برای حفظ تمامیت ارضی 

خود  بایداقدام کنند.

 بعد خارجی
 الف( ترکیه بر خالف روسیه و ایران از همان روزهای اول بحران سوریه همگام 

با آمریکا خواستار سقوط دولت اسد بود و  حتی شبه نظامیان مخالف دولت 
اسد را نیز حمایت و تجهیز می کرد. اما سالها بعد از آغاز جنگ داخلی در سوریه 
داستان سوریه آنگونه که ترکیه می خواست جریان پیدا نکرده است و ترکها در 
این زمینه عمال غائله را به روسیه و همسایه اش ایران باخته اند. لشکرکشی ترکیه 
در شمال شرق سوریه از طرفی نشان می دهد که همچنان مشروعیتی برای 
دولت اسد قائل نبوده و خواستار سقوط آن است و از طرفی فشاری مضاعف 

بر دولت مرکزی سوریه وارد می کند تا شاید ترکیه بتواند به اهداف خود برسد.
ب( ترکیه به عنوان کشوری قدرتمند و صاحب نفوذ در خاورمیانه شناخته 
می شود. از طرفی باید از این قدرت برای تحقق اهداف استفاده شود. عدم 
استفاده از این قدرت آن هم زمانی که همسایه ات گروه های نیابتی قدرتمند و 
وفادار در سرتاسر منطقه دارد چیزی جز شکست نیست و ترکیه بهتر از هرکس 

دیگری این موضوع را می داند.
پ( اما بحث اصلی که حاکمان ترکیه به آن اشاره کردند به نظر می رسد 
قومیتی باشد. آن ها هم برای دور شدن کردهای ساکن سوریه از مرزهایشان و 
هم برای اسکان پناهندگان سوری که سالهاست در ترکیه آواره اند و بار سنگینی را 
بر دوش دولت ترکیه ایجاد نمودند به شمال سوریه لشکرکشی کردند تا بتوانند 

مناطقی را از کردها پاکسازی کنند و آوارگان سوری را در آنجا اسکان دهد.
 ت( از طرفی این می تواند نوعی باج گیری و حامل پیامی مهم برای اتحادیه 
جنگ زده  کشور های  آوارگان  به  رو  را  خود  مرزهای  سالهاست  که  باشد  اروپا 
خاورمیانه بسته و دولت ترکیه را در معرض انتقاد شهروندانش قرار داده اند. 
احتماال دولت ترکیه می خواهد با این عمل به نوعی از شر پناهندگان راحت شود.

ث( اما برخی معتقدند هدف این قبیل اقدامات ترکیه تمایل این کشور و در 
راس آن اردوغان به کشور گشایی و تجدید امپراطوری عثمانی است. اردوغان 
بارها از عالقه خود به امپراطوری عثمانی گفته است و حتی از احیای دوباره شکوه 

و عظمت آن اینبار در قالب جمهوری ترکیه استقبال کرده است.
ج( حال که آمریکایی ها وروس ها و ایران هر یک بر بخشی از سوریه تسلط و 

نفوذ دارند ترکیه هم تمایل دارد مانند آنها حوزه نفوذ خود را افزایش دهد.

احیای رقابت شرق و غرب اینبار بر سر ترکیه و سوریه 
اما عمق استراتژیک این منطقه اینبار پای امریکایی ها و روس ها را به غائله 

کردستان سوریه)روژاوا( کشاند، تا ترکیه تنها طرف قدرتمند این جدال نباشد.
آمریکایی ها در سال های اخیر مهم ترین حامی کردها بودند و روس ها 
حامی اصلی دولت اسد هستند و حمله به خاک سوریه را در تعارض با منافع 
خود می دانند. فشارهای این دو کشور و ایضا تحریم های آمریکا بر علیه ترکیه 
باعث شد حاکمان ترکیه بر خالف سخنانشان در ابتدای کار، باالخره عقب نشینی 
کنند. در نهایت روس ها و آمریکایی ها بار دیگر با یکدیگر متحد شدند تا منافع 

مشترکشان را پی گیرند اینبار در سوریه و بر علیه ترکیه.

تفاهم نامه روسیه و ترکیه؛ پایان ماجراجویی های ترکیه
در نهایت ۲۲ اکتبر ۲۰۱9 ترکیه و روسیه خبر از دستیابی به تفاهم نامه ای 
درباره سوریه دادند و ۲۳ اکتبر ترامپ از آتش بس دائمی در این منطقه خبر داد 

هرچند درگیری ها در این منطقه همچنان ادامه داشته و دارد.
واکنش دولت سوریه اما قابل توجه بود. آنها ابتدا نیروهای دموکرات کرد را 
برای پشت کردن به دولت مرکزی و همکاری با آمریکا  سرزنش کرده  و مقصر این 
وقایع دانستند اما سپس با توافق کردها و دولت بشار اسد، ارتش سوریه هم 

وارد کارزار مقابله با آنچه »نقض حاکمیت ملی« سوریه قلمداد می کرد شد.

کدام کشور ها سود بردند؟
از این اقدام داشته است، به نظر می آید  غ از سود و زیانی که ترکیه  فار

بزرگترین نفع را رقبای ترکیه کسب کرده باشند.
آمریکایی ها که با عملی هوشمندانه خبر از ترک شمال سوریه داده بودند با 
بستن قراردادهایی با ترکیه در تالشند تا از رسیدن روسیه و متحدش سوریه به 

منابع نفت جلوگیری کنند.
روس ها نیز بار دیگر حضور خود در منطقه را قوت بخشیدند و هم از متحد 
خود سوریه در مقابل ترکیه محافظت کردند و هم بار دیگر نشان دادند که نقش 
تعیین کننده ای در معادالت منطقه دارند و همچنان با آمریکایی ها در داخل 
خاک سوریه در حال رقابت هستند. از سوی دیگر به نظر میرسد آنها هم منافع 
خوبی در مذاکره با ترکیه کسب کرده باشند. ایران اما به نظر می رسد بیش ترین 
نفع را از این اقدام ترکیه برده است و چه بسا بر خالف ظاهر قضیه در پشت پرده 

ماجرا از ترکیه  حمایت هم کرده باشد .
 ایران نیز مانند ترکیه با هرگونه خود مختاری کردها چه در عراق و چه در 
سوریه مخالف است و آنرا زمینه ای مناسب برای  اقدامات مشترک و شورش های 
قومیتی در خاک خود می داند. از طرفی کردهای سوریه سالهاست به دولت 
مرکزی سوریه که مورد حمایت ایران است پشت کرده اند و با امریکا که دشمن 
ایران محسوب می شود متحد شده اند. چه بسا تعدادی از نیروهای ایرانی نیز در 

درگیری های داخلی سوریه توسط همین گروه ها شهید شده باشند .
 اما مهم تر از اینها رقابت ایران و ترکیه درمنطقه بویژه در سوریه است. اگر 
فرض را بر شکست یا حداقل عدم پیروزی کامل ترکیه در پیشبرد اهداف خود در 
سوریه بگیریم ایران باید از تضعیف مهم ترین رقیب خود در منطقه خوشحال 

باشد.

قربانیان این عرصه تروریست ها نیستند
 اما به نظر می رسد تنها  چیزی که در جورچین رقابت قدرت در سوریه نادیده 
گرفته شد، صدها نفر زن و کودک کرد بودند که یا باید آوارگی را انتخاب کنند یا 
خود نیز بمانند و کشته شوند. هر چند که نظامیانشان سالهای سال است در 
تمامی منطقه کشتار می کنند اما نباید از یاد برد کردهای غیور ایران را که در مقابل 
صدام ایستادند و کردهای عراق و سوریه را که در برابر وحاش داعشی خم به ابرو 
نیاوردند و مقاومت کردند . حساب تروریست های کثیفی که صدها نفر از جوانان 
ایرانی و ترکیه ای و ... را به خاک و خون کشیده اند از مردم با شرف و معمولی کرد 

جداست.

برنده جنگ؟
هر چند نمیتوان ترکیه را به طور کامل برنده یا بازنده لشکرکشی اش به 
سوریه دانست اما میتوان گفت ترکیه از آن جهت که  نیروهای دموکرات سوریه را  
کمی از مرزهایش دور کرده به پیروزی نسبی رسیده است اما از آن جهت که درگیر 
بازی قدرت واشنگتن - مسکو شده و احتماال منافع گسترده ای به آنها داده، 
بازنده بوده است. اما نکته مهم این است که این عملیات نظامی بیش تر از آنکه 
»چشمه صلح« باشد چاهی برای ترکیه بود که سالم بیرون آمدنش از این چاه 
سخت به نظر می آید. به طور کلی شاید بتوان روسیه و سپس ایران و آمریکا را 

برندگان اصلی این نزاع در منطفه دانست .
حال باید دید سرنوشت منطقه ای که اسمش سالهاست با جنگ و ترور 
آمیخته شده است چه خواهد شد، ابرقدرت های جهانی و قدرت های منطقه ای 

دست از سر این منطقه خواهند کشید یا نه؟

»چاِه صلح«
تحلیلی بر عملیات نظامی ترکیه در سوریه/ امیررضا بفتاق

خاورمیانه گویا همچنان در حسرت آرامش و ثبات خواهد ماند و آسایش 
و صلح بر مردم این منطقه حرام شده است. پس از سالها دخالت نظامی 

تا آتش کشورهای بیگانه اینبار کشورهای منطقه دست به  کار شدند 
جنگ و خونریزی را در این به اصطالح 

شاهراه تمدن بار دیگر شعله ور سازند. 
اینبار نوبت ترکیه بود تا برای رسیدن 
به  بخشیدن  واقعیت  و  اهداف  به 
رویاهای خود 9 اکتبر ۲۰۱9 در عملیاتی 
موسوم به »چشمه صلح« به خاک 
لشکرکشی  سوریه،  خود،  همسایه 
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جمهوری انقالبی اسالمی
سجاد مقید

فعلی  حکومت  آیا  می کنیم.  باز  را  صحبت  سر  سوال  یک  با 
ایران، جمهوری اسالمی ست؟ یا سالها پیش، عده ای از خدا بی خبر 
جمهوری اسالمی ما را منجمد کرده اند و یک طفل مجهول الهویه را 

به جایش به ما قالب کرده اند؟

»من به ملت بزرگ ایران که در طول تاریخ شاهنشاهی، که با 
استکبار خود آنان را خفیف )سبک و بی ارزش( شمردند و بر آنان 
تعالی  خداوند  می گویم.  تبریک  صمیمانه  کردند،  آنچه  کردند 
بر ما منت نهاد و رژیم استکبار را با دست توانای خود که قدرت 
مستضعفین است در هم پیچید و ملت عظیم ما را ائمه و پیشوای 
ملتهای مستضعف نمود، و با برقراری جمهوری اسالمی، وراثت حقه 
را بدانان ارزانی داشت. من در این روز مبارک، روز امامت امت و روز فتح 
و ظفر ملت، جمهوری اسالمی ایران را اعالم می کنم. به دنیا اعالم 
می کنم که در تاریخ ایران چنین رفراندومی سابقه ندارد، که سرتاسر 
مملکت با شوق و شعف و عشق و عالقه به صندوق ها هجوم آورده 
و رای مثبت خود را در آن ریخته و رژیم طاغوتی را برای همیشه در 

زباله دان تاریخ دفن کنند.

)...( صبحگاه ۱۲ فروردین- که روز نخستین حکومت هللا است- 
از بزرگترین اعیاد مذهبی  و ملی ماست. ملت ما باید این روز را عید 
بگیرند و زنده نگه دارند. روزی که کنگره های قصر ۲۵۰۰ سال حکومت 
طاغوتی فرو ریخت، و سلطه شیطانی برای همیشه رخت بربست و 

حکومت مستضعفین که حکومت خداست به جای آن نشست.«
این جمالت، بخشی از پیام امام خمینی به ملت ایران، پس از 
اعالم نتایج همه پرسی جمهوری اسالمی در روز ۱۲ فروردین سال 

۵۸ است.

آنچه که مِن دهه هفتادی از روز جمهوری اسالمی به یاد دارم، 
یک سری مراسمات رسمی و تا حدودی کلیشه ای هستند که هر 
سال ۱۲ فروردین برگزار می شوند و در شلوغی های تعطیالت نوروزی 
و »سیزده به در« فرصت چندانی برای پررنگ شدن در عرصه های 
وظایف  به  بخشنامه ها  طبق  ادارات،  البته  نمی یابند.  عمومی 

خودشان در این مناسبت به خوبی عمل می کنند!!

قدرت  همان  که  خداوند،  توانای  دست  که  روزی  یعنی 
مستضعفین است، بر رژیم استکباری پیروز شد و ملت عظیم ما را 
ائمه و پیشوای ملتهای مستضعف نمود و کنگره های قصر ۲۵۰۰ 
سال حکومت طاغوتی را فرو ریخت و حکومت مستضعفین که 
بخشنامه،  بدون  امروز  نشست،  آن  جای  به  خداست  حکومت 

اهمیت زیادی ندارد.

گویا انقالب، همان ۴۱ سال پیش تمام شد و رفت. بعد از پیروزی 
باید همه بنشیند سر جایشان تا مبارزان شیک قبل انقالب زمام امور 
را در دستشان بگیرند. آرمان ها و حقوق مستضعفین برای دوران 
مبارزه بود و اکنون باید زمام امور را به دست عقال داد تا بر اساس 
واقعیت ها! حکمرانی کنند. عقالیی که در ساختن دوگانه ی آرمان- 
واقعیت تبحرشان را نشان دادند، قطعا به خوبی از پس اداره امور 

هم برمی آیند!!

اصال امروز، معنای حکومت مستضعفین، حکومت امثال صفدر 
حسینی هاست که حقوق نجومی شان را از سفره ی انقالب بخورند. 
کارگران و زحمتکشان از همان ابتدا هم اشتباه کرده بودند که فکر 

کردند در حکومت مستضعفین حقوقی دارند!!!

ولی امام انقالب، همان آغاز و حتی پیش از همه پرسی، نگران 
این ارتجاع و خمودی و ایستایی بودند که فریاد برآوردند و نسبت به 

فردای تاریک این »ارتجاع از انقالب« هشدار دادند.

»ما تا کنون نصف راه را پیمودیم؛ یعنی دست اجانب را تا حدودی 
کوتاه کردیم. )...( ما اگر چنانچه در این موقع حساس سستی بکنیم 
یا گمان کنیم که پیروز شدیم -که گمان پیروزی باز سستی می آورد- 
اگر شما گمان کنید که دیگر پیروز شدید و باید بروید سراغ کسب و 
کارتان و بی اعتنا باشید راجع به مقدراتتان، من خوف این را دارم که 
شکست بخوریم. ما پیروز نشدیم تا کنون؛ ما پیروز بر سلسله پهلوی 
شدیم، آنها را خارج کردیم لکن ریشه های آنها باز ممکن است باقی 
باشد. )...( ما نباید فرض کنیم که چون این پیروزی ابتدایی را پیدا 
کردیم دیگر کار گذشته است؛ کار نصفه شده است، شاید بیشتر از 

نصفش باقی مانده باشد.« )۲۸ اسفند ۱۳۵۷(
حضرت امام، خطر ارتجاع را بیشتر از همه ی کسان دیگر درک 
کرده بودند. اینکه تمایل حاکمان به حکمرانی بی دردسر و تمایل 

مردم به زندگی بی دردسر، منجر به حذف تدریجی مردم از صحنه ی 
تصمیم گیری و تصمیم سازی شود و کم کم حتی حق اعتراض هم از 
مردم سلب شده و نهایتا یک طبقه ی الیگارشیک حاکم بر سرنوشت 
تمام مردم شود. این همان مصیبت سابقی است که امام از بازگشت 

آن نگران بودند.

»باید ملت ایران این پیروزی را و این نهضت را حفظ کنند. اگر 
این نهضت خدای نخواسته رو به سستی گراید، باید مهیای اعاده 

مصیبت های سابق باشیم.

)...( پیروزی آن روزی است که تمام ریشه های اجانب و تمام 
ریشه های فساد از مملکت ما بریده بشود )...( و باز نشده است. 
)...( سستی راه ندهید به خودتان، سردی راه ندهید به خودتان، 
)...( گمان پیروزی نهایی نبرید؛ اگر این گمان برده بشود یا این اعتقاد 
پیدا بشود، سستی پیدا می شود. شما باید خودتان را نیمه پیروز 
بدانید و در نیمه راه؛ و بقیه راه را که بسیار مشکل است باید با همت 

همه)...( تعقیب کنیم و به نهایت برسانیم.« )۲9 اسفند ۱۳۵۷(
فکر نکنم واضح تر از این بشود گفت که تا فساد در این مملکت 
ریشه دارد، مبارزه هم باید ادامه داشته باشد وگرنه اصال انقالب 
حقوق های  افشاکنندگان  با  که  برخوردی  نشده.  پیروز  اسالمی 
نجومی و خانه های نجومی و معترضان به شبیخون سران قوا به 
سفره های مردم در مسئله ی گرانی بنزین شد، نشان داد که حاکمان 

این مملکت چه نسبتی با انقالب و امام انقالب دارند.

»اینکه ما را تا اینجا آورده است این نهضت بوده است. )...(  
یعنی همه مردم با هم گفتند که ما اسالم را می خواهیم و ما رژیم 
کذا را نمی خواهیم. این معنا را باید حفظ کرد. اگر ان شاء هللا این 
معنا را حفظ بکنیم تا آخر خواهیم پیروز شد، و اگر خدای نخواسته 
سستی بشود، سردی بشود در این معنا، من خوف این را دارم که 
]با[ سردی و سستی ماها یکوقت -خدای نخواسته- اوضاع برگردد 
و اگر -خدای نخواسته- برگردد، از آن برگشتهایی است که دیگر ما 
رفته ایم. ولی من امیدوارم که برنگردد و )...( همه با هم جلو برویم 

ان شاءهللا.« )۸ فروردین ۱۳۵۸(

سستی ما کار را تا اینجا آورده که تنها به عنوان نمونه، جلسات 
به  راه  وزیر  می شود،  منتقل  سعدآباد  کاخ  به  هم  دولت  هیئت 
یادآوری  را  بیمه هایشان  تبریز-مشهد،  قطار  فاجعه ی  قربانیان 
می کند و وزیر بهداشت، به پیرمرد فقیر، نسخه ی »خودت بمال« 

تجویز می کند.

خدا نیاورد روزی را که با ادامه ی سردی و سستی ما، اوضاع بیش 
از این! برگردد. در این صورت با یک جمهوری اسالمی مواجه خواهیم 
بود که اساسا هیچ تفاوتی با دوران طاغوت نخواهد داشت و تنها 
پیشوندی مقدس برایش می ماند تا مقدس مآبان ساده لوح را 
همچنان فریب دهد. این ارتجاع آشکار، می رود که جمهوری اسالمی 

را اساسا به ضد خودش تبدیل کند.

کم کم شرایطی به بار می آید که مردم معترض هم پناهی ندارند 
و حتی کسی مسئولیت قربانیان یک اعتراض به حق در آبان 9۸ را هم 
نمی پذیرد. و مدعیان انقالب هم که برای حمایت از یک راننده اسنپ 
در مقابل یک دختر کم حجاب کمپین می زنند و فرمان آتش به اختیار 
رهبر انقالب را ابزار گردن کلفتی های سلیقه ای خود قرار می دهند، 
موقع تجاوز حکمرانان به بدیهیات و اولیات انقالب اسالمی که 

می شود، از سر مصلحت! به سوراخ هایشان می خزند.
گویا روح فرعون، همچنان سرگردان دنبال کالبدی برای ظهور 
می گردد و اکنون کالبد برخی حاکمان جمهوری اسالمی را برای خود 

گزیده است.

»مبارک باد بر شما روزی که پس از شهادت جوانان برومند و داغ 
دل مادران و پدران و رنج های طاقت فرسا، دشمن غول صفت و 
فرعون زمان را از پای درآوردید، و با رای قاطع به جمهوری اسالمی، 
حکومت عدل الهی را اعالم نمودید. حکومتی که در آن، جمیع اقشار 
ملت با یک چشم دیده می شوند و نور عدالت الهی بر همه و همه به 
یک طور می تابد و باران رحمت قرآن و سنت بر همه کس به یکسان 

می بارد.

مبارک باد شما را چنین حکومتی که در آن اختالف نژاد و سیاه 
و سفید و ترک و فارس و لر و کرد و بلوچ مطرح نیست. همه برادر و 
برابرند؛ فقط و فقط کرامت در پناه تقوا و برتری و به اخالق فاضله و 

اعمال صالحه است.
مبارک باد بر شما روزی که در آن تمام اقشار ملت به حقوق خود 
می رسند، فرقی بین زن و مرد و اقلیتهای مذهبی و دیگران در اجرای 
عدالت نیست. طاغوت دفن شد و طغیان و سرکشی به دنبال 
او دفن می شود، و کشور از چنگال دشمنهای داخلی و خارجی و 

چپاولگران و غارت پیشگان نجات یافت.« )۱۲ فروردین ۱۳۵۸(
اینکه روز دفن شدن طاغوت، این روزها در میان مستضعفین 
یک  از  باشد  خطرناکی  نشانه ی  می تواند  دارد،  کمتری  استقبال 
باقی  ریشه های  اینکه  از  باشد  نشانه ای  می تواند  بزرگ.  ارتجاع 
مانده از طاغوت، باز به صدر امور برگشته باشند و همان روزی باشد 
مصیبت های سابق اعاده شده اند. البته که این، غمبارترین خوانشی 
است که می توان از فراموشی تدریجی آرمانهای انقالِب امام و مردم 
داشت. کسانی در پاسخ به این خوانش، راهپیمایی ۲۲ بهمن را 
مثال می زنند که هر سال، علی رغم دشمنی ها! پرشورتر می شود، 
ولی مگر فرد باریک بینی هست که نبیند همین راهپیمایی ۲۲ بهمن، 
تبدیل به ابزار نمایش قدرت طیف خاصی از انقالبیوِن گذشته شده 
که امروز از انقالب فقط حکمرانی اش را به ارث برده اند؟! مگر همین 
راهپیمایی، به زور ساز و آواز تبلیغاتی و بودجه ی دولتی و فضاسازی 
بخشنامه ای و تحریک هرگونه انگیزه ی دینی و ملی گرایی و ... برگزار 
نمی شود؟ انقالب اسالمی برای مردم و مستضعفین بود یا برای 

حکمرانان؟!
کافیست ببینیم اصال فاسدان و دشمنان و چپاولگران داخلی، 
چقدر از راهپیمایی روز ۲۲ بهمن وحشت به دلشان می افتد؟ مگر 
نمی بینیم برخی از همین چپاولگران، بدشان هم نمی آید که سخنران 
همین جشن باشند؟! چنان که کم هم نیستند همین مفسدانی که 

پشت بلندگوی ۲۲ بهمن سخن رانده اند!!
شاید عده ای بگویند »اگر انقالب تمام شده و ۲۲ بهمن تنها 
تابلویی برای حفظ ظاهر است، پس چرا دشمن! هر سال علیه آن 
تبلیغ می کند؟ این یعنی انقالب همچنان از ایران در برابر دشمنان 
دفاع می کند.« پاسخ روشن است. آن دشمن خارجی که هر ساله 
در آستانه ی جشن پیروزی! انقالب، خود را به آب و آتش می زند، درد 
منافع بیشتر دارد. وقتی عمله های او که همان دشمنان داخلی 
مردم اند در مصدر امور، جا خوش کرده اند، آنها هم نگرانی چندانی 

از یک راهپیمایی ندارند.

اصال اگر قرار بود فقط دشمن خارجی را بترسانیم و با دشمنان 
داخلی مدارا کنیم، همان نظام آمریکا الگوی بهتری نبود؟ پس 
منطق مرگ بر آمریکایی که می گوییم چیست؟! نکند قرار است با 
مرگ هژمونی آمریکا، سلطه ی فرعونی آقایان یقه بسته را تجربه 

کنیم؟!

وقت برای ِشکِوه باز هم هست. ولی به عنوان خاتمه ی این 
غم نامه ی انقالِب اسالمِی اماِم مستضعفین، بد نیست چند جمله از 
بنیان گذار انقالب را یادآوری کنیم. آرمان هایی که ما یقین داریم امام 
به آنها ایمان داشتند و همین ایمان امام به آرمان هایشان بود که 

موجب ایمان مردم به ایشان می شد.

را  مقدراتمان  می خواهیم  ما  که  کسی   )...( می گوییم  »ما 
دستش بدهیم باید آدمی باشد که مردم انتخاب کنند و با انتخاب 

مردم پیش بیاید. قهرًا وقتی با انتخاب مردم پیش آمد صالح است.
به  که  بیاید  پیش  مملکتی  همچو  یک  می خواهیم  ما   )...(
دست خود مردم مقدرات باشد؛ نتواند یک رئیس جمهوری، اگر 
هم یک وقتی فرض کنید اول صالح بود و قرار دادند؛ بعد وقتی که 
رسید به قدرت  چه بشود، نتواند. برای اینکه همین رئیس جمهور، 
دسِت مردم است اختیارش؛ هر روزی مردم گفتند نه، نه می شود.« 
)سخنرانی امام خمینی)ره( در جمع ایرانیان مقیم خارج؛ ۱۰ دی 

)۱۳۵۷

»اگر - چنانچه- جمهوری اسالمی برپا بشود، البته با تدریج، 
بسیاری از امور اصالح می شود. و امیدوارم که همه امور اصالح 
بشود؛ و مملکت مال خود شما باشد و خود شما مملکت را اداره 

بکنید.« )۲۸ اسفند ۱۳۵۷(

»من از دولت ها می خواهم که بدون وحشت از غرب و شرق، با 
استقالل فکر و اراده، باقی مانده رژیم طاغوتی را که آثارش در تمام 
شئون کشور ریشه دارد پاکسازی کنند، و فرهنگ و دادگستری و 
سایر وزارتخانه ها و ادارات که با فرم غربی و غربزدگی بپا شده است 
به شکل اسالمی متحول کنند و به دنیا عدالت اجتماعی و استقالل 
فرهنگی و اقتصادی و سیاسی را نشان دهند.« )۱۲ فروردین ۱۳۵۸(

بیا دوباره مـــــــــــــــــــروری کنیم خاطره را
به روزهای خوش التهاب بر گـــــــــــــــردیم
کنون که موعظه در کاخ هـــــا  نمی گیرد
بیا به سرب، به سرب مذاب  برگـــــردیم

به دست های پر از پینه، سفـره های  تهی
به حــــــــــــــــرف اول این  انقالب برگـــردیم
اگر چه طی شده وقت سفر، ولی ای دل!
بیا به آینه، قـــــــــــــــــــــــــرآن، به آب برگردیم
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با گذر روزهای سخت کرونایی، از مواردی که جامعه 
اسالمی در انتظار آن است انتقام سهمگین و همه جانبه ی 
مقاومت اسالمی از ایاالت متحده آمریکا است. گرچه سیلی 
موشکی توانست هیمنه ی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم 
را بشکند اما این حرکت نتوانست جامعه ی ایران را راضی 

کند و اکنون مردم مطالبه ی انتقام همه جانبه را دارند.

بعد از شهادت سردار قاسم سلیمانی و ابو مهندی 
سران  اشتباه  محاسبات  همراهانشان،  و  المهندس 
اطالعاتی ایاالت متحده چنین بود که اگر بتوانند قاسم 
سلیمانی را از صحنه حذف بکنند می توانند نفوذ ایران در 
عراق را کاهش داده و دوباره به جایگاه تعیین کننده ی خود 
در تحواالت عراق و منطقه بازگردند. البته ضربه ای که به 
مقاومت وارد شده را نمی توان در نظر نگرفت؛ چرا که قاسم 
سلیمانی پس از سالها حضور در عراق و سوریه و لبنان 
مهره ای بسیار کلیدی در مذاکرات و عملیات ها بود و پس 
از سالها ارتباط با عناصر کلیدی جامعه سیاسی خاورمیانه 
تاثیرگذاری در منطقه  از  توانسته بود به سطح عالی ای 

برسد.
بیشتر  فرماندهی  قاآنی،  اسماعیل  سردار  نصب  با 
اطالعاتی، به عنوان فرمانده سپاه قدس ایاالت متحده 
چنین فکر می کرد که با کمی اعمال قدرت درکنار عدم تاثیر 
فرمانده جدید و همچنین نابسامانی برنامه های میان مدت 
سپاه قدس پس از شهادت سردار سلیمانی می تواند به 

خواسته خود در عراق برسد.

الزرفی، الکاظمی و سردار قاآنی
در ادامه تالش آمریکا برای بازگشت به سالهای قدرت 
خود که به علت مقاومت اسالمی آن را از دست داده بود، 
تالش برای روی کار آمدن کابینه ای نزدیک به خود بهترین 
و تاثیرگذارترین روش بود. پیشنهاد الزرفی، نیرویی امنیتی و 
نزدیک به آمریکا، می توانست شرایط را برای ایاالت متحده 
بسیار بهتر کند که البته الزرفی در ابتدا توانست حمایت برخی 

از گروه های شیعی را بدست آورد.
سفر  عراق  تالطم  پر  و  عجیب  اتفاقات  میان  در  اما 
سردار قاآنی به عراق و دیدار ایشان با سه رهبر و مهره ی 
تاثیرگذار در سیاست های داخلی خبر از این داشت که اوال 
بعد از شهادت سردار قاسم سلیمانی نه تنها سپاه قدس 
محتاطانه و محافظه کارانه عمل نمی کند بلکه بیش از 
پیش به مسئله ی عراق و اجماع و اتحاد گروه های شیعی 
اهمیت می دهد و دوما برخالف انتظارات سران آمریکایی بر 
عدم نفوذ و تاثیرگذاری سردار قاآنی در مسائل عراق ایشان 
توانستند با دیدار با رهبران عراقی هم نتیجه مطلوب را 
دریافت کرده و هم پیامی را برای ایاالت متحده مبنی بر 
حضور سپاه قدس در عراق ارسال کنند. مدتی پس از این 
دیدار استعفای عدنان الزرفی با جمله ی »علت پوزش من از 
تشکیل کابینه، در راستای حفظ وحدت عراق است« اتفاق 
افتاد و مهره ای جدید به اسم مصطفی الکاظمی مامور 
به تشکیل کابینه شد. با حمایت بارزانی در کنار گروه های 
شیعی از الکاظمی نخست وزیری او احتمال بیشتری را 
کسب کرد اما منازعات گروه ها و ائتالفات بر سر تصاحب 
وزارت های مختلف در عراق، دوباره شرایط را برای تشکیل 
کابینه سخت تر کرده است و احتمال دارد که الکاظمی نیز 

خود را برای استعفا آماده کند.
قاسم  سردار  شهادت  از  پس  که  دریافت  می توان 
سلیمانی، نه تنها ایران قدرت نفوذ خود در مسائل را از دست 
نداده بلکه شرایط را مانند قبل از لحاظ نظامی، سیاسی و 

اطالعاتی تحت کنترل دارد.

عراق مشغول کرونا
در روزهایی که اخبار تشدید بحران کرونا در جهان اجازه 
به دیده شدن سایر خبرها نمی دهد اذهان عمومی عراق و 
ایران نیز بیشتر درگیر کرونا هستند. امری که معموال در چنین 
درگیری هاست.  شدت  کاهش  می افتند  اتفاق  شرایطی 
طبق آخرین اخبار هنوز هیچ یک از نیروهای نظامی ایرانی به 
بیماری مذکور مبتال نشده است اما در مقابل پرسنل ۲۶ ناو 

جنگی آمریکایی به این بیماری مبتال شده اند که خبر خوبی 
برای ارتش ایاالت متحده نیست.

خروج نیروهای آمریکایی از عراق
طبق تصمیم پارلمان عراق و با حمایت مردم، ارتش 
ایاالت متحده آمریکا دیگر توجیهی قانونی برای حضور خود 
در خاک عراق ندارد و باید از عراق خارج شود. طی هفته های 
گذشته ایاالت متحده پایگاه هایی را به ارتش عراق تحویل 
داده است. همچنین ارتش آمریکا نیروهای حاضر خود 
در عراق را به دو پایگاه التاجی و عین االسد منتقل کرده و 
سفارت خود را نیز خالی کرده بود. طی هفته های پیشین نیز 
پایگاه  آمریکایی ها توسط راکت هایی مورد حمله قرار گرفته 
است که البته هیچ یک از نیروهای نظامی عراقی مستقیما 

مسئولیت این حمالت را به عهده نگرفت.
حال دو حالت پیش رو داریم:

احتمال دارد که ایاالت متحده با مجهز کردن   -۱
تجمیع  همچنین  و  پاتریوت  سیستم  به  پایگاه هایش 
سربازان و دیپلمات های خود در حال آماده شدن برای 
حمله ای به مواضع حشد شعبی باشد اما هنوز دست نگه 
داشته است. انتقال دیپلمات های آمریکایی به سفارت )و 
همچنین درخواست ایاالت متحده از سایر کشورها برای 
انتقال سفارت هایشان به پایگاه های آمریکایی( می تواند 
ایرانی و عراقی به  تضمینی برای حمله نکردن نیروهای 
پایگاه هایش باشد. مطمئنا در چنین اوضاع کرونایی تجمیع 
نیروهای خود و یا انتقال تفنگداران دریایی خود به عراق 
می تواند برای نیروهایی آمریکایی بسیار گران تمام شود؛ 

چرا که تاکنون چندین ناو جنگی نیز مبتال شده اند.

خروج نیروهایی آمریکایی از عراق بعد از سخنان   -۲
و  آمریکا  از  واقعی  انتقام  تبیین  و  رهبری  معظم  مقام 
همچنین اظهارات سایر سیاست مدارن و نظامیان ایرانی و 
عراقی مبنی بر خروج عراق می تواند تبری باشد بر پیکره ی 
ابهت و هیمنه ی ایاالت متحده که در طول سال ها به زور 

هالیوود آن را برپا کرده است. حال برای به حاشیه بردن 
اخبار تحویل پایگاه ها به ارتش عراق حتما باید اخبار دیگری 
باشند و چه خبرهایی بهتر از اخبار اعمال قدرت نظامی 

توسط آمریکا برای دفاع از خود؟
البته این که در حمالت راکتی سه نیروی ائتالف به 
اصطالح ضد داعش کشته شده اند نیز می تواند در کاهش 
احتمال چنین سناریو ای تاثیرگذار باشد. با کشته شدن 
یک نیروی بریتانیایی، یک سرباز و یک پیمانکار بریتانیایی 
در جریان این حمالت باعث شد که آمریکا فرصتی برای 
نمایش قدرت خود در عراق داشته باشد و پاسخ آمریکا 

منجر به شهادت ۲۵ تن در عراق شد.

متحده  ایاالت  و  است  کرونا  درگیر  جهان  که  اکنون 
توان  متحده  ایاالت  نمی رود  انتظار  دارد  وخیمی  وضع 
حرکات بیشتری را داشته باشد اما باید در نظر داشت که 
نیروهای نظامی مقاومت به خاطر کرونا زمین گیر نشده و 

فعالیت های خود را ادامه داده اند.
اعالم تمام شدن مهلت حضور نیروهای آمریکایی در 
عراق توسط نیروهای مقاومت و استفاده از غفلت ایاالت 
متحده )که البته ممکن نیست این غفلت سطح وسیعی 
داشته باشد( و با استفاده از حربه های اطالعاتی ممکن 
است در روزهای آتی ضرباتی را بر ارتش آمریکا در عراق از 
سوی نیروهای عراقی شاهد باشیم اما دقیقا نمی توان 

زمان و نوع آن را تخمین زد.

پاسخ مقاومت به آمریکا در عرصه های اطالعاتی، سیاسی و نظامی
امیر حسین حیدری
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آغاز زکزاکی
در پنجمین روز از ماه می سال ۱9۵۳ ابراهیم یعقوب الزکزاکی در شهر زاریا در استان کادونا از کشور 
نیجریه به دنیا آمد. شیخ زکزاکی علوم اولیه اسالمی- قرآنی را در شهر زاریا نزد علمای حوزه یاد گرفت. او 

غ التحصیل شد. سپس در رشته اقتصاد فار
با ورود به دانشگاه، شیخ زکزاکی فعالیت های سیاسی خود را آغاز کرد که از یافته های اسالمی و قرآنی 
او نشات می گرفت. در کارنامه سیاسی او می توان به دبیری کل انجمن دانشجویان مسلمان نیجریه در 

دانشگاه به مدت دو سال و معاونت امور بین الملل کمیته ملی انجمن مذکور اشاره کرد.
با پیروزی انقالب اسالمی در سال ۱9۷9 در ایران جنبش اسالمی نیجریه نیز تحت تاثیر از امام خمینی 
)ره( در کشور نیجریه شکل گرفت. همواره تاثیرات امام خمینی )ره( در زندگی شیخ زکزاکی به وضوح 
دیده شده و می شود. با پیروزی انقالب و تشکیل جنبش اسالمی نیجریه، جوانان مسلمان نیجریه برای 
ع و لحاظ احکام اسالمی در آن دست به اعتراض زدند که نام آشنای ابراهیم زکزاکی  بازبینی قوانین شر
در این ماجرا نیز دیده می شد. پس از پایان دوران دانشجویی او، ابراهیم زکزاکی فعالیت های سیاسی- 
اسالمی خود را از دانشگاه به میان مردم نیجریه گشترش داد و توانست فعالیت های بین المللی خود 

را آغاز کند.

جنبش اسالمی نیجریه
شیخ ابراهیم زکزاکی پس از بازگشت از اولین سالگرد بنیان گذار انقالب اسالمی در ایران، با همکاری 
دوستان خود جنبش اسالمی نیجریه را راه اندازی کرد. این جنبش ابتدا در مراکز آموزش عالی فعال 
بوده و همانطور که گفته شد سپس در میان مردم شهرها و روستاها گسترش یافت. این جنبش از 
سال ۱9۸۴ روز قدس را برای راهپیمایی اعالم کرد. حضور مردم مسلمان نیجریه در راهپیمایی روز قدس 

همواره برای آن ها هزینه آفرین بوده و ایشان ایستادگی کرده اند.

خدمات زکزاکی به اسالم
شیخ ابراهیم زکزاکی طی فعالیت های خود قریب به ۳۰۰ مدرسه ی اسالمی در کشور نیجریه و 
کشورهای همسایه تاسیس کرده است. او همچنین برای رسیدگی به فرزندان شهدا و یتیمان موسسه 

خریه الزهرا را تاسیس کرده است.

خمینی آفـــریقا
زکزاکی کیست؟

امیرحسین حیدری
اگر تاکنون اخبار بین الملل را دنبال کرده باشید احتماال برایتان پیش آمده است که حداقل یکبار اسم 
»شیخ زکزاکی« را شنیده و یا دیده باشید. شیخ زکزاکی رهبر شیعیان کشور نیجریه است که همیشه 
توسط دولت های مختلف نیجریه به اشکال و طرق مختلف مورد آزار و اذیت قرار گرفته و هزینه داده است.

فعالیت ها و تبلیغات اسالمی گسترده توسط شیخ ابراهیم زکزاکی نتیجه  پذیرش تشیع توسط ۱۲ 
میلیون نفر را در نیجریه در بر داشته است. فعالیتی که با تاثیرپذیری از امام )ره( و انقالب اسالمی آغاز 

شده و اکنون ثمر داده است.

شیعیان نیجریه و دولت
شیخ ابراهیم زکزاکی، خانواده و همراهانش بسیار توسط دولت های مختلف و ارتش نیجریه مورد 
حمله قرار گرفته اند. در راهپیمایی روز قدس سال ۱۳9۳ مردم شیعه نیجریه توسط ارتش مورد حمله 
قرار گرفته و تعداد بسیاری به شهادت رسیدند. در بین شهدای روز قدس نیجریه نام سه تن از فرزندان 
شیخ ابراهیم زکزاکی را می توان یافت. در سال ۱۳9۴ و در جریان مراسم عزاداری اربعین با حمله نیروهای 
ارتش بسیاری به شهادت رسیدند. پس از چندین روز شیخ زکزاکی نیز به همراه همسرش توسط نیروهای 
ارتش دستگیر و زندانی شد که در جریان این حمله نیز تعدادی مجروح شده و عده ای به شهادت 
رسیدند. دختر شیخ زکزاکی اظهار کرد که در سال ۲۰۱۵ در سالروز شهادت امام رضا )ع( به مسجدی که 

ایشان در آن حضور داشتند حمله کرده و تمام افراد حاضر را زنده زنده به آتش کشیده اند.

زندان و شیخ زکزاکی
در طول چهل سال مبارزه شیخ زکزاکی )همزمان با آغاز انقالب اسالمی( ایشان ۱۲ بار توسط دولت 
نیجریه دستگیر شده و به مدت ۳۰ سال زندانی بوده اند. در پی وخامت اوضاع و احوال شیخ ابراهیم 
زکزاکی ، در زندان نیجریه به سبب حمله نیروی ارتش نیجریه به ایشان هنگام دستگیری، دادگاه کادوما 
حکم آزادی مشروط ایشان برای دریافت خدمات پزشکی و درمانی را صادر کرد. از شروط آزادی، همراهی 
تیم های امنیتی نیجریه با شیخ ابراهیم زکزاکی در طول دوره درمان ایشان در هند بود. همزمان با 
بازگشت شیخ زکزاکی از هند ایشان دوباره توسط نیروهای امنیتی دولت نیجریه در فرودگاه دستگیر و 
به زندان منتقل شده است. ایشان اکنون در شرایط وخیم جسمی قرار دارند. با اینکه جمهوری اسالمی 
ایران پرچم  آزادی خواهی و عدالت خواهی در جهان را در دست دارد اما در سالهای اخیر کم کاری کرده و 
با اینکه می توانست از طریق دیپلماتیک شرایط و احوال شیخ زکزاکی را پیگیری کند هیچ اقدامی انجام 

نداده است.

گاهنامه واحد سیاسی انجمن اسالمی دانشجویان 
دانشگاه تبریز، عضو دفتر تحکیم وحدت

دوره اول، شماره دوم، بهمن ماه ۱۳9۸
صاحب امتیاز: انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه 

تبریز عضو دفتر تحکیم وحدت
مدیر مسئول: زهره پورفرج
سردبیر:امیر حسین حیدری

هیئت تحریریه:
امیر رضا بفتاق

امیر حسین اسحقی
سجاد مقید

صبا قدس
اسما لطفی 

طراح و مدیر هنری: احمد محمدی شربیانی

قیمت: ۱۰۰۰ تومان

@anjoman_eslami_tbz :آدرس کانال بله و تلگرام

@anjoman_eslami_tabrizu :آدرس صفحه اینستاگرام
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