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چندجستار
به بهانه والدت پيامبر اسالم

نامشبماند
تا ابد

راز توفيق پيامبر اسالم را شعراي
فارس��يزبان بي��ش از ديگران
دريافتهاند .به اين بيت درخشان
شيخنا سعدي ش��يرازي دقت
فرمايي��د :يتيمي ك��ه ناكرده
قرآن درس��ت /كتبخانه هفت
سيدعليميرفتاح
ملت بشست .در روزگار مدرن،
با وجود اين همه پول و امكانات و اينترنت و رس��انه،
حرفهاي ما تا دم در اتاقمان هم نميرس��د و حتي
نزديكانمان صدايمان را نميش��نوند؛ بشنوند هم
به آن اعتنايي ندارند .به اقتض��اي كار روزنامه ،هر روز
مطبوعات را كه انباشته از يادداشت و خبرند ميبينم.
سايتها را هم كه چيزي نمانده محتوياتشان سرريز
شود ،س��ر ميزنم و خط و ربطش��ان را پيميگيرم.
گاهي به مناسبت ،خبرها و گزارشهاي خارجي را نيز
دنبالميكنم.
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نگاه روز

سياست

جهان

گفتوگوي سياسي

جنبش دانشجويي در دوره گذار

پايان صالح و روياپردازي رياض

اين روزها بحث درباره گفتوگو
ميان نيروهاي سياسي با يكديگر
و نيز ب��ا نهادهاي حكومتي بيش
از گذش��ته مطرح ميشود .يك
علت ط��رح اين نكت��ه ،ضرورتي
محمدحسين مهرزاد اس��ت ك��ه در اي��ن م��ورد همه
طرفه��اي درگي��ر ماج��را ب��ه
خوبي حس ميكنند .ب��راي فهم بهتر ،الزم اس��ت كه
ابتدا يك تقسيمبندي عام از مجموعه نيروها ارايه شود.
در كليترين حال��ت ميتوانيم مجموع��ه جامعه ايران
را به لحاظ سياس��ي به چند گروه تقس��يم كنيم كه هر
گروه نيز زيرمجموعههاي خاص خود را دارد و چه بس��ا
در آينده نه چندان دور نيز اين گروهها دچار تغييرات و
جابهجاييهاي مهمي شوند .گروه اول را جريان اصولگرا
با تمام حواش��ي آن ميت��وان ناميد ،ك��ه تقريبا در كل
ساختار قدرت حضور ثابت و در برخي موارد نيز حضور
متغيري دارند .البته اين گروه يكدس��ت نيست .فقط
هنگامي كه در برابر جريان ثالث قرار ميگيرند ،خواسته
يا ناخواسته به وحدت نس��بي ميرسند .اختالفات آنان
زياد بود ،در روزهاي گذش��ته بيشتر هم شده است .اين
تندي مواضع آنان عليه يكديگر از يك منطق سياس��ي
خاص تبعيت ميكند كه رقي��ب نزديك را خطرناكتر
از دشمن دور ميدانند .گروه دوم اصالحطلبان هستند
كه آنان نيز از تنوع سياس��ي گس��تردهاي برخوردارند
از مجموعههاي��ي كه نزديك به س��اختار ق��درت خود

جنب��ش دانش��جويي يك��ي از
مس��تمرترين ،پايدارتري��ن و
تاثيرگذارتري��ن جنبشه��اي
اجتماعي و مدني ايران اس��ت.
حذف اي��ن جنب��ش قديمي و
ريش��هدار از تاريخ معاصر ايران
غالمرضاظريفيان
بخش قابل توجه��ي از تحوالت
سياس��ي را مغفول ميگذارد .رد پاي اي��ن جنبش از
ابتداي راه تاكن��ون در تمامي تحوالت ب��زرگ و مهم
سياسي ،اجتماعي ايران مش��اهده ميشود .علت اين
امر جايگاهي اس��ت كه جنبش دانشجويي به واسطه
ضعف نهادهاي مدني ديگر ،از سال 1320يا حتي بعد از
تاسيسدانشگاهتهرانبهدستآوردهاست.
جنبشهاياجتماعيدركشورهايمدرنمعموالتحت
تاثير احزاب يا انجمنهاي صنفي و سنديكاها قرار دارند
امادرايرانبهخاطرضعفتحزبواصناف،دانشگاهنقش
مهمي در تحوالت سياسي و اجتماعي كشور ايفا كرد.
نخستين نقشآفريني دانشگاه بين سالهاي  1320تا
 1332بودو 4500نفرازجمعيت 6هزارنفرهدانشگاهدر
تظاهراتي در حمايت از نهضت ملي شركت كردند .بعد
از كودتاي سال  1332كه بخش قابل توجهي از رهبران
سياسي دس��تگير ،متواري يا منزوي ش��دند؛ دانشگاه
توانست از شوك سياس��ي كودتا خارج شده و بر فضاي
امنيتي حاكم بر جامعه غلبه كند .ماجراي بازگش��ايي
سفارت انگليس و سفر نيكسون براي دريافت دكتراي

را تعريف كردهاند تا كس��اني كه در مرز اصالحطلبان و
عناصر بيرون نظام قرار دارند  .مجموعه س��وم كه خيلي
هم متنوع و گسترده بوده و در حال افزايش نيز هستند،
نيروهايي را شامل ميش��ود كه نه درون ساختار قدرت
هستند و نه تحت پوشش يا مرتبط با اصالحطلبان قرار
دارند .گروهي كه هيچ جايگاه تعريف ش��ده و رس��مي
ندارد و بسياري از نخبگان و كارآفرينان جامعه را شامل
ميش��وند ،ولي فرصت حضور هيچگونه حضور رسمي
و سياس��ي در جامعه ندارند و باالخره گروه چهارم كه از
مرزهاي اصالحطلبي عبور كردهاند و در ميان براندازان
قرار دارند كه از ابتداي انقالب تاكنون بودهاند و هستند.
مشكل اينجاس��ت كه هيچكدام از اين چهار گروه حتي
ميان خودشان نيز گفتوگوي س��ازندهاي وجود ندارد
و اصوال تعريف درس��تي هم از موض��وع گفتوگو ارايه
نميشود .منظور از گفتوگو ،گفتوگوي سياسي است.
گفتوگوي سياس��ي لوازم و الزامات خاص خود را دارد.
همانطور كه گفتوگ��وي علمي ني��ز چارچوب خاص
خ��ود را دارد .گفتوگوي سياس��ي ميان سياس��يون و
گروههاي سياس��ي يا درون اين گروهها شكل ميگيرد.
يك دانش��مند فيزيك نيز با يك متخصص و دانشمند
فيزيك گفتوگو ميكند و نه با يك فرد عادي و بيسواد.
يا حتي با يك دانش��مند زيستشناسي ادامهدرصفحه
03
يا اقتصاددان هم نميتواند گفتوگوي
سازندهاي داشته باشد ،زيرا دو حوزه تخصصي جداگانه
است و...

افتخاريموردواكنششديددانشگاهقرارگرفتومنجر
به رقم خوردن حادثه  16آذر شد .اين حادثه از آن پس
به نماد دفاع از عدالت ،استقالل ،آزاديخواهي و مبارزه با
استبداد و زيادهخواهي ابرقدرتها تبديل شد .در همه
سالهاي گذش��ته اين روز گراميداش��ته شده و بعضا
امنيتي بودن فضاي دانشگاه نيز در اين روند خللي وارد
نكرده است .دانشگاه در تحوالت سياسي بعد همچون
خرداد 42و انقالب اسالمي نيز نقشآفرين بود .جنبش
دانشجوييبعدازپيروزيانقالباسالميواردعرصههاي
خيليجديدتريشد.
دو ش��عار و مفهوم اصلي عدالت اجتماع��ي و مبارزه با
امپرياليسم سبب شده بود كه فعاليتهاي دانشجويي
در درون انقالب حل شود ،بعد از آن نيز بخش عظيمي
از دانش��جويان و فعاالن اين حوزه درگير جنگ ش��ده
بودند ،نهايتا در دهه دوم انقالب ش��اهد احياي جنبش
دانش��جويي زير چتر بزرگ تحكيم وحدت بوديم .اين
جنبش در دوره س��ازندگي خيلي فعالتر شد و بيشتر
نقد دولت را در دس��تور كار داشت .جنبش دانشجويي
در دول��ت اصالحات به اوج رس��يد .از ابتداي تش��كيل
دولت اصالحات و س��الهاي بين  76تا  78دانشگاه در
عرصه جدي فعاليتهاي سياسي ،اجتماعي وارد شد.
تش��كلهاي دانشجويي بيش��تر شد و ادامهدرصفحه
03
نش��ريات دانشجويي گس��ترش يافت.
جنبش دانشجويي تا پيش از حادثه تلخ  18تير  78در
دانشگاهفعالودربيرونازدانشگاهتاثيرگذاربود.

در ساعات اوليه انتشار خبر مرگ
علي عب��داهلل صال��ح ،ديكتاتور
پيشين يمن ،فرضيات مختلفي
در م��ورد عامل قتل او منتش��ر
ش��د .برخي از اين خبرها مبتني
بر نظريه توطئه عربس��تان عليه
جعفرقنادباشي
انصاراهلل يمن است .به هر تقدير
شايد انصاراهلل يمن ،كمتر از هر گروه ديگري از مرگ علي
عبداهلل صالح سود ميبرد .عربستان سعودي پيش از اين
يكبار تالش كرده بود تا با توطئه ترور علي عبداهلل صالح،
عقبه عش��يرهاي و قبيلهاي او را در كنار بخشي از ارتش
كه به او وفادار بودند ،عليه انصاراهلل وارد عمل كند .چنين
توطئهاي را عربستان س��عودي يك بار چند سال پيش
اجرا كرده بود و با انفجار مس��جدي به جان علي عبداهلل
صالح س��وءقصد كردهبود .صالح بعد از مجروح شدن در
اين حادثه ،براي درمان به رياض سفر كرد و همانجا بود
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مسعودكرباسيان10-

كهازتوطئهعربستانعليهخودشباخبرميشود.همين
هم بود كه صالح پس از بازگشت به يمن ،موضعي كامال
مخالف رياض گرفت و رودرروي رياض ايس��تاد .مرگ
علي عبداهلل صالح ،اكنون به ص��ورت كوتاهمدت باعث
خشنودي عربستان خواهد ش��د چرا كه تصور ميكند
مرگ او باعث ميشود تا هواداران صالح با انصاراهلل يمن
رودررو شوند .آنچه طي روزهاي گذشته در صنعا رخ داده
است پيامد شليك موش��ك انصاراهلل به فرودگاه ملك
خالد رياض و نگراني شديد عربس��تان از ادامه حمالت
اينچنيني است .عربس��تان و امارات متحده عربي طي
روزهاي اخير ت�لاش ميكنند كه دو ب��رگ برنده مهم
انصاراهلل در يمن را از اختيار آنها خارج كنند .اين دو برگ
برنده ،يكي توان موشكي ارتش وفادار به ادامهدرصفحه
05
انصاراهلل است و ديگري انسجام و ائتالف
موجود در بين گروهها ،از جمل��ه حزب كنگره ملي عام
يمنبهرهبريعليعبداهللصالحبود.

