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تولدی تازه؟
آيا اصولگرايی در بستر تحول است؟

جمهوری اسالمی ايران طی يك رفراندوم و 
با شعار »جمهوری اسالمی آری، رژيم خودكامه 
هرگز« توانست 98/2 درصد آرای مردم را جلب 
كند. در پ��ی اين پی��روزی، قانون اساس��ی ثمره 
انقالب توحیدی، اسالمی و مردمی، با برگزاری 
انتخاب��ات خب��رگان قان��ون اساس��ی و تصويب 
قانون اساس��ی توس��ط مردم، دو ب��ار آرای مردم 
را در كارنام��ه خود ثبت كرد. كس��انی بودند كه 
می گفتند از آنجا كه م��ردم، نمايندگان خبرگان 
قانون اساسی را انتخاب كرده اند، ديگر ضرورتی 
ندارد كه قانون اساس��ی ب��ه رأی مردم گذاش��ته 
ش��ود؛ ولی مرحوم امام اص��رار داش��تند كه اين 
كار  انجام ش��ود و آن را »دموكراسی دوآتشه«)1( 
نامیدند. بدين س��ان تك تك مواد قانون اساسی 
از مش��روعیت دينی و آراي مردم برخوردار شد 
و بنابراي��ن از يك س��و قانون اساس��ی، اصولی و 
همزمان از س��وی ديگر، اصالح طلبانه اس��ت. ما 
هم بارها در نشريه تأكید كرده ايم كه قطب بندی 
اصولگرا � اصالح طلب، با روح قانون اساس��ی و 

فرايندی كه اين قانون طی كرد، تناسبی ندارد.)2( لطف اهلل ميثمي
متأسفانه مدتی اس��ت كه اين قطب بندی به يكی 
از مشكالت كشور تبديل ش��ده و ابهاماتی را در 
راه وفاق ملی ايجاد كرده است. مالحظه می كنیم 
كه از يك سو قانون اساس��ی نماد وفاق ملی است 
و از س��وی ديگر اين قطب بندی كه پايه محكمی 
نیز ن��دارد، وف��اق م��ا را تهديد می كن��د. در اين 
نوش��ته، وجود دو قطب اصالح طلب و اصولگرا 
نفي نش��ده، بلكه به منظور وفاق بیش��تر و اين كه 
احیاناً  مخاصمه اي پیش نیايد، بهتر اس��ت در افق 
برتري به نام قانون اساسي به تفاهم برسند. درواقع 
قطب بندي با حضور داش��تن دو جريان در جامعه 

تفاوت دارد.
نخستین چالش��ی كه اين قطب بندی تاكنون 
ايجاد ك��رده اس��ت، بس��تن راه گفت وگوی دو 
جناح حول اصول تصريح ش��ده در قانون اساسی 
اس��ت. گويی ك��ه ملت م��ا، قانون اساس��ی ای با 
فرايند فوق نداش��ته اس��ت. به منظ��ور ترمیم اين 
نقیصه، گاه اصط��الح »اصولگرای اصالح طلب« 
و »اصالح طل��ب اصولگ��را« نی��ز ازس��وي مقام 
رهبری مطرح ش��ده اس��ت ام��ا متأس��فانه به آن 
توجه نمی ش��ود. اين قطب بندی به وي��ژه پس از 
يازدهمی��ن دوره انتخابات رياس��ت جمهوری، 
چشمگیر ش��د. برخی دكتر روحانی را اصولگرا 
و برخ��ی اصالح طل��ب نامیدند و ايش��ان خود را 
در جاده اعت��دال می دان��د. اين درحالی اس��ت 
ك��ه اصولگراي��ی، اصالح طلبی و اعت��دال، در 
ذيل قانون اساس��ی اس��ت كه تعريف می ش��ود. 
به نظر می رس��د كه ما به جای پرداختن به محتوا، 
شكل گرا ش��ده ايم و ش��عارهای انتخاباتی دكتر 
روحانی را فراموش كرده ايم. فراموش كرده ايم 
كه مملكت چه مش��كالتی دارد و حتی اگر همه 
با هم متحد شوند س��ال ها طول می كشد تا به يك 
وضعیت معقول برس��یم. برای نمونه سرمقاله ای 
در روزنامه كیه��ان، »اجرای بدون تن��ازل قانون 
اساسی« را خط مش��ی فتنه می داند)3( ولی می بینیم 
پس از انتخابات دوره يازدهم، در س��رمقاله ای به 
قلم حس��ین ش��ريعتمداری در روزنامه ياد شده، 
»اجرای بدون تنازل قانون اساسی« جزو شعارهای 
اصولگرايان محس��وب می ش��ود.)4( پرسش اين 
اس��ت كه آيا اصولگرايی در بس��تر تحول است 

و تولدی تازه دارد؟ و اگر چنین اس��ت، آيا نبايد 
نسبت به عوارض منفی رويكرد سابق خود و فتنه 

قلمداد كردن ها نقدی داشته باشد؟ 
نمونه ديگر اينكه دكتر روحانی در نخس��تین 
گفت وگوی خود با خبرن��گاران، اعالم كرد كه 
مصمم است از توهین و برچسب زدن به ديگران، 
جلوگی��ری كند. مطلب ايش��ان، ه��م دينی، هم 
قانونی و هم اخالقی اس��ت. آيا كس��انی كه خود 
را افراطی ندانس��ته و مدعی اصولگرايی  هستند و 
رئیس جمهور منتخب را ه��م اصولگرا می دانند، 
حاضرند در تولدی تازه، راه و رسم دكتر روحانی 
را بپذيرن��د؟ آي��ا حاضرند مكارم اخ��الق را كه 
تكمیل كننده دين و هدف بعثت پیامبر اكرم)ص( 

بود، در عمل نشان دهند؟
دكت��ر روحانی كه ه��م مورد تأيید ش��ورای 
نگهبان ب��ود، ه��م در مناظره ها ش��ركت كرد و 
آرای مردم را به دس��ت آورد، و ه��م تنفیذ مقام 
رهب��ری را در كارنامه خود دارد، با اين س��وابق، 
از آقايان هاشمی و خاتمی تش��كر كرد. بنابراين 
كیهان به اس��تناد چ��ه قانون��ی، اصولگرايانه و يا 
اخالقی، خاتمی را جاس��وس و مفسد فی االرض 

می خواند؟ 
امید است كه درست نباش��د اما شنیده ايم كه 
گفته ش��ده با مجوز »مباهته« در فقه و با اس��تناد به 
روايت زي��ر: »اِذا َرأيتُم اَه��َل الَري��ب َو البََدَع مِن 
بَعدی فَاظَه��ُروا البَرائَ��ه مِنُه��م... َو باِهتوُهم َكیال 
يُطِعمُوا فِی الَفساد فِی االسالم َو يَحُذرُهم الناس«، 
می گويند اگر مردم دور كس��ی جمع ش��وند كه 
محبوبیت و نفوذ زي��ادی دارد، ولی ب��ه گمان ما 
خالف اس��الم س��خن می گويد، می ت��وان به او 
»بهت��ان« و »تهمت« زد و ش��خصیت او را تخريب 
كرد و از اين طريق از نفوذ و تأثیرش كاست. اين 
درحالی اس��ت كه نه با روش لغت شناس��ی و نه با 
اس��تناد به آيه قرآن،)5( چنین استنباطی از اين واژه 
و روايت درس��ت نیس��ت. درواقع »باهتوهم« به 
معنای اس��تفاده از منطق توحیدی و استدالل قوی 
بهت آوری است كه طرف مقابل را از پاسخ دادن، 
ناتوان س��ازد؛ نه ب��ه معنای س��اكت كردن طرف 

مقابل به وسیله تهمت زدن به او.  
در همین راستا آيا درس��ت است كه با ادعای 
اصولگرايی، نخس��ت وزير ام��ام و نام��زد تأيید 
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صالحیت شده ش��ورای نگهبان توس��ط سردبیر 
كیهان با »يزيد« و »ابن س��عد« مقايسه شود و بدين 
مضمون گفته شود كه در خرداد 1388 قرار است 
عاشورايی به وجود آيد ولی در اين عاشورا، يزيد 
و ابن سعد كشته می ش��وند و نه امام حسین)6( و آيا 
با ادعای اصولگرايی، درس��ت است كه بگويیم 
ما بس��ان يك راننده بی ترمزی هستیم كه در يك 
جاده يك طرفه و سراش��یبی حرك��ت می كنیم و 
از اين طريق رقبا را تهديد نمايیم؟ مس��لماً سخنان 
رئیس جمهور منتخب با اين شیوه ها بنیاداً متفاوت 
اس��ت. آيا ما افراطی گری را با اصولگرايی اشتباه 

نكرده ايم؟ 
رئيس جمهور منتخب ک�ه برخی اصولگرايان، 
ايش�ان را اصولگ�را می دانن�د، در س�خنان خود از 
واژه ها و جمالت زير در راس�تای خط مش�ی خود 
اس�تفاده کرده ان�د: »عقالني�ت«، »خ�ردورزی«، 
»خرد جمعی«، »مشورت«، »کارشناسی«، »صلح«، 
»آشتی«، »وحدت و انس�جام ملی«، »واقع بينی«، 
»تعام�ل مؤث�ر و س�ازنده ب�ا جه�ان«، »دوری از 
خش�ونت«، »قانون گرايی و ش�فافيت«، »پرهيز از 
تحقير ديگران اعم از فرد يا کش�ور« و »تغيير فضای 
امنيتی � نظامی به س�مت فضای سياسی � قانونی«. 
اگر افراطی نباش�يم و اصولگرا باشيم، طبيعی است 
که بايد برای اين عبارات معنادار، اعتبار قائل شده 

و اين راه را ادامه دهيم. 
مقام رهبری در روز چهارشنبه 22 خرداد 92 
بدين مضمون گفتند كه اگر كس��ی مخالف نظام 
اسالمی اس��ت، به خاطر مملكت رأی بدهد و به 
نوعی ايران محوری و منافع ملی را مطرح كردند.
)7( آيا قرار اس��ت كه مدعیان اصولگرايی به مقام 

رهبری تأس��ی جويند يا همچن��ان ملی گرايی را 
كفر قلمداد كنند؟ آيا حاضرن��د در يك تولدی 
تازه، تحولی را بپذيرند؟ بزرگانی كه همه ما آنها 
را قبول داريم مانند سیدجمال الدين اسدآبادی، 
می��رزا كوچك خان جنگل��ی و م��درس، نه تنها 
در مس��لمانی آنها ش��كی نبود و مبلّغ اتحاد اسالم 
بودند، بلكه از سوی ديگر و همزمان، ملیت ايران 
را قبول داش��تند و تضادی بین اين دو نمی ديدند. 
جای تعجب است كه از ابتدای انقالب تا به حال، 
واژه ملی و منافع ملی دش��نام های فراوان شنیده، 

ولی اكنون بر سر به كار بردن آنها رقابت است. 
تاكن��ون برخ��ی اصولگرايان نش��ان دار كه 
در راس��تای افراط قدم می گذارند، ب��ر اين باور 
بودندك��ه اصولگرايی به قرائت خودش��ان، عین 
نظام جمهوری اس��المی اس��ت. با توجه به نتايج 
انتخاب��ات خ��رداد  76 و 80، دور اول خرداد 84، 
خ��رداد 88 و خ��رداد 92، آيا حاضرن��د خود را 

مساوی جمهوری اسالمی ندانسته، بلكه تنها يك 
جناح درون آن بدانند و اش��تباه مرسی در مصر را 

تكرار نكنند؟ 
آيا هنوز اصولگرايان خود را با نظام جمهوری 
اس��المی يكی تصور ك��رده و ديگ��ر بینش ها و 
سلیقه ها را محكوم می كنند و حاضر نیستند خود 
را تنها يكی از جناح های نظام جمهوری اسالمی 

تصور كنند؟ 
مق��ام رهب��ری در روز جمعه 24 خ��رداد 92 
به كارگ��زاران انتخابات بدين مضم��ون توصیه 
كردند ك��ه حق الن��اس مهمتر از حق اهلل اس��ت و 
با تأس��ی به مرحوم امام، منطق »می��زان رأی ملت 
است« را غنا بخشیده و بارور كردند. اگر افراطی 
نباشیم و اصولگرايی و مقام رهبری را قبول داشته 
باشیم، آيا حاضريم به اين منطق تن داده و پذيرش 
آرای مردم را در خودمان نهادينه كنیم؟ و آنهايی 
كه جمهوريت را شرک دانسته و نقش زيادی در 
تكفیر، برچس��ب زدن و محدوديت ها داشته اند، 
آيا حاضرند با تولدی ت��ازه، اصولگرايی خود را 
متحول سازند؟ آيا درست اس��ت كه نام مرحوم 
امام را بر تش��كیالت خود بگذاريم ولی محتوای 

ديدگاه های امام را معكوس كنیم؟
مرحوم امام در راس��تای جمهوري��ت نظام و 
ارزش گذاش��تن به آرای م��ردم، مطالب زيادی 

داشته اند كه ما به فرازهايی از آن اشاره می كنیم: 
مرحوم ام��ام، باوج��ود كس��انی كه تكیه 
ب��ه آرای م��ردم را خ��الف دي��ن و نوع��ی 
غرب زدگی می دانس��تند و انتخاب��ات را حق 
مجتهدان و نخبگان می دانس��تند و با ش��ركت 
زنان در انتخابات مخالف بودند، تأكید زيادی 
روی يكس��ان بودن آرای آحاد ملت داش��تند 
و نگرانی ش��ديد خود را به ص��ورت زير بیان 

كرده اند: 
»اين طور نیس��ت كه انتخابات را بايد چند 
مجتهد عم��ل كنند. اي��ن معن��ی دارد كه مثاًل 
200 مجته��د در قم و 100 مجته��د در جاهای 
ديگر داش��تیم، اينها همه بیاين��د انتخاب كنند 
و مردم بروند كنار؟ اين يك توطئه ای اس��ت. 
دانش��گاهی ها بدانن��د اي��ن را ك��ه همان طور 
كه يك مجتهد در سرنوش��ت خ��ودش بايد 
دخالت كند، يك دانش��جوی ج��وان هم بايد 
در سرنوش��ت خودش دخالت كن��د. آن گاه، 
شیطنت اين بود كه سیاس��ت از مذهب خارج 
اس��ت. ح��اال می گويند ك��ه سیاس��ت، حق 
مجتهدان است. يعنی در امور سیاسی در ايران 
500 نف��ر دخالت كند، باقی ش��ان بروند س��ر 
كارشان و هیچ كار به مس��ائل اجتماعی نداشته 

برخی دکتر روحانی را اصولگرا و 
برخی اصالح طلب ناميدند و ایشان 

خود را در جاده اعتدال می داند. 
این درحالی است که اصولگرایی، 

اصالح طلبی و اعتدال، در ذیل 
قانون اساسی است
 که تعریف می شود

مراسم تنفيذ رئيس جمهور  منتخب

باشند. چند نفر پیرمرد مال بیايند دخالت كنند. 
اين، از آن توطئه سابق بدتر است«.)8(  

درواقع اي��ن بیانات ام��ام، به نوع��ی باروری 
قانون اساس��ی و تأيید حق ش��هروندی است كه 
همه ش��هروندان ايران از رهبر گرفته تا كشاورز و 
كارگر و كاسب و بازاری، همه يك رأی دارند و 

در برابر قانون برابرند. 
در دوران حی��ات ام��ام، س��ه ب��ار انتخابات 
مجلس شورای اسالمی برگزار ش��د، اما نظارت 
اس��تصوابی و رد صالحیت ها بر اين اساس وجود 
نداش��ت. پس از رحلت ام��ام و ب��رای انتخابات 
مجلس چهارم بود كه تعداد زيادی از نمايندگان 
مجلس س��وم كه راه و روش امام را قبول داشتند، 
توسط ش��ورای نگهبان رد صالحیت شدند. حال 
كدام يك اصولگرايی اس��ت؟ آيا می توان رويه 
امام را درباره انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی، 
رياست جمهوری، مجلس خبرگان قانون اساسی 
و مجل��س خب��رگان رهب��ری، غیراصولگرايانه 
دانست؟ در نهايت كار شورای محترم نگهبان به 
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آنجا كشید كه با پرداخت هزينه های زياد � كه نه 
به نفع ش��ورای نگهبان بود و نه به نفع روحانیت � 
صالحیت آيت اهلل هاشمی رد شد. با آنكه سوابق 
پیش از انقالب او برای همگان آش��كار اس��ت و 
ايشان پس از انقالب، شخص دوم نظام جمهوری 
اس��المی بوده اند.  توجه ش��ود ك��ه اصولگرايان 
نش��انه دار هم نه تنها مخالفتي با اين رد صالحیت 
نداش��ته اند، بلكه باعث خوش��حالي آنها نیز شد. 
آيا نیازی به تحولی در بستر اصولگرايی احساس 

نمی شود؟ 
در راس��تای »حق الناس« و »می��زان رأی ملت 
است«، در سال 1366 نمايندگان امام در دبیرخانه 
ائمه جمعه سراسر كشور از ايش��ان پرسیدند »در 
چه صورت فقیه جامع الشرايط بر جامعه اسالمی 
واليت دارد«؟ ايش��ان در پاس��خ گفتند »واليت 
در جمیع ص��ور دارد. لكن تولی امور مس��لمین و 
تشكیل حكومت بس��تگی دارد به آرای اكثريت 
مسلمین، كه در قانون اساس��ی هم از آن ياد شده 
است. و در صدر اسالم تعبیر می ش��ده به بیعت با 

ولی مسلمین.«)9( 
آيا درست اس��ت كه يك مجتهد روحانی با 
ادعای اصولگرايی، مواضع امام و قانون اساس��ی 
را دور زده و بخواه��د ديدگاه خود را كه ش��ايد 
»اجته��اد مصطلح« باش��د، به جای آنها بنش��اند و 
زمین��ه ملوک الطوايفی را در اي��ران فراهم كند؟ 
امیدواري��م ك��ه ديگ��ر اصولگرايان با تأس��ی به 
آيت اهلل مصباح و دقت در آرای مردم در انتخابات 
اخی��ر، زودتر از 80 س��ال به اين نتیجه برس��ند كه 

نمی توان مردم را به زور به بهشت برد.)10( 
ب��از هم تك��رار می كنی��م كه قانون اساس��ی 
هم اصولگ��را و هم اصالح طلب اس��ت؛ بیايیم بر 
طبل قطب بن��دی كاذب اصولگرا � اصالح طلب 
نكوبی��م و ب��رای توس��عه و پیش��رفت اي��ران، 
گفت وگوی مسالمت آمیز را حول قانون اساسی 

كه نماد وفاق ملی است، در پیش گیريم. 
گره گشايي با عملي کم هزينه

ش��ايد نخس��تین چالش خارجي دكتر حسن 
روحاني رئیس جمه��ور منتخب، اين باش��د كه 
مملكت ضمن برخ��ورداري از دانش و فناوري 
هس��ته اي  � و در راس��تاي تعامل با دنیا � تحريم ها 

كاهش و رفع شود.
برخي معتقدند فت��واي مقام رهب��ري داير بر 
حرام بودن ساخت بمب اتمي، مصوبه قانوني در 
مجلس شوراي اسالمي پیدا كرده و يا چند مرجع 
تقلید حرمت ساختن بمب را فتوا داده به طوري كه 
ديگر مراج��ع نتوانند فتواي خ��الف آن را صادر 
كنند. به نظر مي رسد س��اده ترين، كم هزينه ترين 

و مطمئن ترين روش اين اس��ت ك��ه آقاي دكتر 
احمدي نژاد اش��تباه خ��ود را از مطرح كردن نفي 
هولوكاس��ت بپذيرند، چرا ك��ه جهانیان مطرح 
مي كنند ايران حريم ش��كني كرده، شب را روز و 
روز را ش��ب جلوه مي دهد، بنابراين نمي توان به 

حرف  هاي ايران اطمینان كرد.
واقعیت اين است كه هزينه هاي اجتماعي ناشي 
از نفي هولوكاست براي ما بسیار زياد بوده است و 
به نظر مي رسد تحريم ها عمدتاً به همین دلیل است. 
اگر آقاي احمدي نژاد و كساني كه به دنبال ايشان، 
هولوكاست را نفي كردند از سردبیر كیهان گرفته 
تا ديگران اش��تباه خود را بپذيرند، مهمترين راه و 
مقدمه حل چالش ه��اي ديگر مي باش��د و روش 

انبیاي ما نیز همین بوده است.
واقعیت اين اس��ت كه دولتمردان اسرايیل بر 
اين باورند به جاي نفي هولوكاس��ت اگر هريك 
از قطعنامه هاي ش��وراي امنیت مانن��د 242، 338 
و 294 به اجرا گذاش��ته ش��ود، فروپاشي اسرايیل 
را دربر خواه��د داش��ت و اين كاري اس��ت كه 
از حماي��ت جهانی��ان نی��ز برخوردار مي ش��د و 
در نتیج��ه امروز اس��رايیل غاص��ب و دولتمردان 
آپارتاي��دي آن در ضعیف ترين وضعیت به س��ر 
مي بردند. درحالي كه با شعار نفي هولوكاست و 
مظلومیت سرايي توانستند افكارعمومي را به نفع 

خود رقم بزنند.
پی نوشت ها:

1� سخنرانی امام در 1 دي 1358.
2� ر.ک به: قانون اساسی و مذهب، چش��م انداز ايران، 

شماره1377. 
3� سرمقاله كیهان، تاريخ 3 آبان91، به قلم محمد ايمانی. 

4� سرمقاله حسین ش��ريعتمداری در روزنامه كیهان، تاريخ 
10 تیر 1392.

َِّذي َكَفَر )بقره:258(.  5�  فَبُِهت ال
6 � سخنان سردبیر كیهان، حسین شريعتمداری، در 7 خرداد 

1388 در مسجد سید اصفهان. 
7� رهب��ر انق��الب اس��المی، حض��ور حداكث��ری در پای 
صندوق ه��ای رأی را مهمترين و اولین توصیه و خواس��ت 
خود اع��الم و تأكی��د كردند: اي��ن حضور عموم��ی، از هر 
چیز ديگر برای كش��ور مهمتر اس��ت و به همی��ن علت حتی 
 كس��انی كه فقط دلبس��ته به ايران هس��تند، بايد در انتخابات 

حضور يابند.
8� ر.ک به: صحیفه امام، جلد16، ص 367 و 368.

9� پاسخ امام در تاريخ 29 دي 1366.
10� آيت اهلل مصباح يزدی: »پس از 80 س��ال به اين رسیده ام 
كه ِس��ر مس��ئله اين اس��ت كه اص��اًل اي��ن عالم ب��راي اين 
آفريده نش��ده كه همه به زور به س��عادت برس��ند و اصالح 

شوند.«)ر.ک به: سايت انتخاب، 18 خرداد 1392( 

همه پرسی 12 فروردين 58؛ عکس از ايرنا 

فراموش کرده ایم که مملکت چه 
مشکالتی دارد و حتی اگر همه 
با هم متحد شوند سال ها طول 
می کشد تا به یک وضعيت

 معقول برسيم 
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انتخابات ايران 
و سياست عدم خشونت

اول  دور  در  روحان��ی  حس��ن  س��رانجام 
انتخابات پیروز ش��د. خبری همچون ساير اخبار 
حیرت انگیز ديگری ك��ه ايرانیان ب��ه آن عادت 
دارند و هم��واره مترص��د وقايع غیرقاب��ل انتظار 
هس��تند. مردمی كه نه تنها همواره خ��ود را بلكه 
جهانیان را نیز غافلگیر كرده اند. ايران در دو سده 
اخیر، پیشرو حركت های اصالح طلبانه، انقالبی 
و فرهنگ��ی در منطق��ه بوده ان��د مانن��د: نهضت 
مش��روطیت، جنبش ملی ش��دن صنع��ت نفت، 
انقالب ت��وده ای بهم��ن 1357، م��وج انتخاباتی 
دوم خ��رداد 1376، جنب��ش گس��ترده انتخاباتی 
1388،  جنب��ش اعتراضی 1388 كه ب��ه نوبه خود 
پیامد جنبش های قبلی بوده اند. در انقالب 1357 
رسانه های خارجی ايران را كشوری زلزله خیز نام 
نهادند نه تنها زلزله ژئوفیزيك��ی، بلكه زلزله های 
اجتماعی كه باعث می ش��ود هرچند دهه يك بار 
نام ايران در رس��انه های خارج��ی در صدر اخبار 

جهان قرار گیرد. گفته می ش��ود ايرانیان بیشترين 
شاه كشی و ش��اهان ايران بیشترين رعیت كشی را 
در طول تاريخ داشته اند. منار كله از انحصارهای 
نظام های اس��تبدادی در ايران اس��ت. شاه عباس 
كبیر ك��ه خیلی ه��ا ب��ه او افتخ��ار می كنند يكی 
از سفاک ترين پادش��اهان جهان اس��ت. دوران 
طوالنی اس��تبداد تاريخی، عنصر ايرانی را مستبد 
و استبدادپذير كرده است. خودمداری، واژه ای 
است كه پژوهش��گران ايرانی كه در دو دهه اخیر 
به دنبال رمز و راز عقب ماندگی م��ا بوده اند برای 

توصیف روحیه تاريخی ما مناسب ديده اند. 
با اين حال به نظ��ر می آيد ط��ی دو دهه اخیر 
تحولی اساس��ی در روحی��ه و فرهن��گ ايرانیان 
به خصوص جوان��ان در حال جوانه زدن اس��ت. 
تحول عبور از خشونت به س��وی مقاومت مدنی 
توأم با صلح و آش��تی. با اين خوانش از وضعیت 
اجتماعی ايران درود گفتن بر گاندی و آهیمس��ا 

حميد نوحی

به نظر می آید طی دو دهه اخير 
تحولی اساسی در روحيه و فرهنگ 
ایرانيان به خصوص جوانان در حال 
جوانه زدن است. تحول عبور از 
خشونت به سوی مقاومت مدنی 
توأم با صلح و آشتی
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به مش��اركت، يأس و ش��ك و ترديد در همه جا و 
همه زمینه ها موج می زد. اعتم��ادی به هیچ يك از 

نامزدها وجود نداشت.
� ترس از مهندسی شدن انتخابات و بیرون آوردن 
نام نامزد مورد نظر از صندوق ها در همه جا وجود 

داشت.
� تصور مي ش��د ديگ��ر كار اي��ران تمام اس��ت. 
بگذري��م كه اي��ن وضعیت موجب خوش��حالی 
بعضی ها هم بود: كس��انی كه پیرو فلس��فه »هرچه 
بدتر بهتر« هس��تند. به نظر می آمد آخرين فرصت 
برای نجات ايران از سقوط در س��یاهچاله ای كه 

در انتظار اوست از دست رفته است.
� تا روز سه ش��نبه هیچ امیدی از مش��اركت جدی 
در میان م��ردم كوچه و بازار و دانش��جويان ديده 

نمی شد.
� بعض��ی س��ازمان های سیاس��ی و ش��خصیت ها 
مشاركت در انتخابات را يا تحريم كرده و يا عدم 

تمايل خود به رأی  دادن را اعالم كرده بودند.
� حتی در بعضی محاف��ل اصالح طلبان صحبت از 
اين بود كه ب��ه عارف و روحانی ام��كان برگزيده 
شدن داده نمی شود. با اين حال اگر هشت میلیون 
رأی هم بیاورن��د نتايج مطلوبی خواهد داش��ت و 

راضی كننده خواهد بود.
حاصل سخن

بار ديگر مردم ايران بدون رهبر، حزب و تش��كل 
سیاس��ی، ب��ه ص��ورت يكپارچه حرف خ��ود را 
زدن��د. بار ديگ��ر بنابر نوش��ته س��رمقاله روزنامه 
لوموند فرانس��ه؛ مردم ايران با رشد فكری و بلوغ 
سیاسی خود جهانیان را چون همیشه حیرت زده و 
غافلگیر كردند. رفتار اخیر ايرانیان حاكی از چند 

واقعیت است:
1� جامع��ه اي��ران � دس��ت كم روش��نفكران و 
تحصیلكردگان طبقه متوسط � با خشونت، نفرت 

و قهر انقالبی در حال حاضر میانه ای ندارند.
2� در ايران امروز راه عدم خش��ونت )آهیمسا( و 
عشق و حقیقت )س��اتیاگراها( زمینه زيادی برای 
پیش��برد امور اجتماع��ی به ويژه در می��ان جوانان 

دارد.
3� باوجود اجرای طرح جامع بازدارندگی توسط 
نهادهای انتظام��ی و امنیتی از يك س��ال پیش از 
انتخابات پیداي��ش غافلگیران��ه  رأی به روحانی 

حاكی از واقعیت های زير بود:
� ع��دم كارايی ي��ا كاراي��ی ضعی��ف تمهیدات 

بازدارنده
� ع��دم كاراي��ی تبلیغات رس��انه  های رس��می و 
در براب��ر آن كاراي��ی مؤث��ر رس��انه های آزاد و 

شبكه های اجتماعی و رسانه های محفلی.

انتخابات و مهندسی آن به شكل هاي زير:
� رصد و شنود گسترده تحركات سیاسی معترضان 
و منتقدان سیاس��ی و ممانعت از تش��كیل هرگونه 
اجتماع حتی برگزاری مراس��م ترحیم، سالگرد، 
جلس��ات و محفل ه��ای علم��ی، هن��ری و ادبی. 
تعطیلی فعالیت های اقتصادی، شغلی و شبكه های 
اجتماع��ی حتی كافی ش��اپ ها و فیس بوک های 
مورد س��وء ظن. اين اقدامات پیشگیرانه چنان بود 
كه گاهی احساس زندگی در وضعیت حكومت 
نظامی بی دلیل نبود. به عنوان يكی از هزاران نمونه 
می توان از اجبار بازماندگان ش��ادروانان مهندس 
ع��زت اهلل و هاله س��حابی ب��ه اعالم آگه��ی عدم 

برگزاری مراسم سالگرد در روزنامه ها ياد كرد.
� پس از تعطیالت عی��د نوروز با اع��الم تغییرات 
در ج��داول درس��ی و امتحانات پايان نیمس��ال، 
دانش��گاه ها به كلی از دانش��جو تخلیه ش��ده بود. 
با وجودآن كه س��عی ش��ده بود ب��ا برنام��ه هفته 
»حرك��ت« آم��وزش عال��ی و همچنی��ن ان��واع 
ترفندهای تبلیغاتی، دانش��گاه و دانشجو از حالت 
رخوت خارج ش��ود.  باز، گويي خاک مرده در 
دانشگاه ها پاشیده بودند. داخل و بیرون ساختمان 
دانش��كده ها حالت ايام تعطیالت تابستان را پیدا 

كرده بود.
� نیروه��ای امنیت��ی و انتظامی پی درپی نس��بت به 
اهداف و نیات بدخواهان و توطئه گران هش��دار 

می دادند. 
� اعالم مسدودش��دن مرزه��ای زمین��ی در روز 

انتخابات.
� هشدارهای پی درپی مسئوالن و مقام هاي امنیتی 
و انتظامی نسبت به احتمال وقوع »فتنه«ای بزرگتر 

از سال 1388.
� اعالم نامزدی هاشمی رفس��نجانی شور و نشاط 
بس��یاری در میان مردم ايجاد كرد از بازار تهران و 
شهرستان ها گرفته تا روستاها و مناطق اقلیت های 

قومی همچون كردستان.
� ع��دم پذي��رش هاش��می آب س��ردی ب��ود بر 
هیجانات مردم. از گرمی بازار انتخابات به شدت 
كاس��ته ش��د. ش��هرهای ايران به خصوص تهران 
به هیچ وج��ه چهره انتخاباتی نداش��ت. در معدود 
میدان هاي اصلی اين س��و و آن س��و، تبلیغاتی به 
نفع بعض��ی نامزدها و بیش از همه ب��ه نفع قالیباف 

مشاهده می شد. 
� حزب و تش��كیالتی وج��ود نداش��ت و اگر هم 
وجود داشت فعالیت چشمگیری نداشتند. تقريباً 

همه نوع فعالیت  نزديك به صفر بود. 
� در محافل خانوادگی هنوز كس��ی نمی دانس��ت 
رأی خواهد داد يا نه و به نفع چه كسی. عدم تمايل 

بار دیگر مردم ایران بدون رهبر، 
حزب و تشکل سياسی، به صورت 
یکپارچه حرف خود را زدند. بار 
دیگر بنابر نوشته سرمقاله روزنامه 
لوموند فرانسه؛ مردم ایران با رشد 
فکری و بلوغ سياسی خود جهانيان 
را چون هميشه حيرت زده و 
غافلگير کردند

)عدم خشونت( و ساتیاگراها )عشق و حقیقت( ی 
او بی مناسبت نیست. شايد اين گفتار بر انقالبیون 
س��نتی كه نگارنده در گذش��ته خود جزئی از آن 
بوده خوش نیايد، با اين حال دوران برآمدن صلح 
از لوله تفنگ و آنتاگونیس��م )آش��تی ناپذيری( 
انقالب��ی � دس��ت كم در وضعیت حاض��ر ايران 
و جهان � س��پری شده اس��ت. اگر نگارنده بتواند 
تصوي��ری از بعضی صحنه ه��ای اجتماعی ايران 
درباره انتخابات در يك س��ال  گذشته ارائه دهد 
شايد درک دو گزاره يادش��ده آسان شود؛ اول، 
حیرت انگیز بودن كنش انتخابات��ی اخیر و دوم، 
اس��تقبال و فهم عمیق جوانان ايران��ی از رويكرد 
عدم خش��ونت. از يك س��ال پی��ش از انتخابات 

وضعیت به شكل زير بود.
1� اجرای طرح جامع پیشگیری از بحران در زمان 
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سرگذشت مشارکت سياسی مردم 
در ايران

 دکت��ر محمد جواد حق ش��ناس دکترای روابط بین الملل؛ عضو هیئت علمی دانش��گاه آزاد 
اسالمی و مدرس تاریخ تحوالت سیاسی ایران و جهان، روابط ایران و امریکا و روابط ایران و 
خاورمیانه است. دکتر حق شناس همچنین سوابقی چون معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
مدیر کل سیاسی وزارت کشور، مشاور وزیر در امور بین الملل، مشاور رئیس سازمان برنامه 
و بودجه، مسئول کمیته خانه احزاب، عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی روابط بین الملل، عضو 
مؤس��س و ش��ورای مرکزی حزب اعتماد ملی، مدیر مس��ئول هفته نامه نیمروز و مدیر مسئول 
روزنامه اعتماد ملی را در کارنامه خود دارد. آنچه در پی می آید، پاس��خی اس��ت که ایشان 
به س��ؤال چش��م انداز ایران در زمینه شیوه های مشارکت مردم – قبل و بعد از انقالب – ارائه 
کرده اند. بخش دوم گفتگو با ایش��ان با محوریت ش��یوه های مشارکت مردم پس از انقالب 

اسالمی در شماره آینده تقدیم خوانندگان خواهد شد. 

بحث مشارکت مردم در قانون اساسی 
مطرح و اشکالی برای آن پيش بينی شده 
اس�ت، مرحوم ام�ام روی اي�ن موضوع 
خيل�ی تأکي�د کردن�د و در دولت ه�ای 
مختلف نسبت به اين مس�ئله هميشه اقبال 
ص�ورت گرفت�ه و ه�ر کانديداي�ی ک�ه 
برای رياس�ت جمه�وری می آي�د بحث 
مش�ارکت مردم�ی را يک�ی از مؤلفه های 

تبليغاتی خودش قرار می دهد. 
س�ؤال م�ا اي�ن اس�ت ک�ه از ابتدای 
انقالب تاکنون و در دولت های مختلف، 
با چه ش�يوه هايی سعی ش�ده از پتانسيل و 
مش�ارکت م�ردم اس�تفاده ش�ود؟ معمواًل 
تکيه ب�ر چه ش�يوه هايی بوده و برداش�ت 
دولت ه�ای مختل�ف از بحث مش�ارکت 
م�ردم چ�ه ب�وده و چ�ه راه هاي�ی برای 
اجراي�ی ک�ردن آن در نظر گرفته ش�ده 

است؟
دموکراس�ی  ه�م  ک�ه  می داني�م 
مش�ارکتی وجود دارد و هم دموکراسی 
نمايندگ�ی، در دموکراس�ی نمايندگ�ی 
ت�ا  می رون�د  و  می دهن�د  رأی  م�ردم 

چهارس�ال ديگ�ر، ول�ی االن می گوين�د 
 participation و  مش�ارکت  دوران 
اس�ت و در ط�ول چهار س�ال ه�م مردم 
بايد مش�ارکت کنند، حاال اين مش�ارکت 
به ش�کل احزاب، جامعه مدنی،NGO ها 
و... اس�ت، خواهش�منديم در اين راس�تا 
توضيحاتی برای خوانندگان چشم انداز 

بدهيد؟
بس��م اهلل الرحم��ن الرحی��م. َرّب ِ اْش��َرْح لِی 
َِّسانِی  ��ْر لِی أَمِْری َو اْحلُْل ُعْقَدًة مِّن ل َصْدِری َو يَسِّ
يَْفَقُه��واْ قَْولی. من س��پاس و تش��كر خ��ود را از 
زحمات ش��ايد بیش از پنج دهه يا بیش��تر مهندس 
میثمی -به عنوان يك مبارز تم��ام عیار در حوزه 
سیاس��ت و مبارزه با اس��تبداد، و مبارزه با جهل و 
مجاهد در راه آگاهی بخش��ی- اع��الم می كنم. 
من حضور ايشان را به خصوص در بعد از انقالب 
خیلی مؤثرتر و مفیدتر ارزياب��ی می كنم. با اينكه 
ايشان تا قبل از انقالب به عنوان يكی از السابقون و 
از مجاهدين پر تالش ما بودند اما تالش های پس 
از انقالب ايش��ان مطمئناً مؤثرتر و به يادماندنی تر 
خواهد ب��ود. وظیف��ه اخالقی خ��ود می دانم كه 
قدردان اين همه تالش، پیگیری و آگاهی بخشی  

باشم و تشكر دوم من بابت مجله چشم انداز ايران 
است كه اين مجله را يك مجله راهبردی مؤثر در 
كشور می بینم. هرچند مخاطبان اين نشريه گروه 
نخبگان اند ولی از آنجايی كه اين مجله مسائل را با 
نگاه استراتژيك می بیند، با انتخاب دقیق موضوع 
و رفتن سراغ كارشناسانی كه در اين حوزه حرفی 
برای گفتن دارند و با محوريت ق��رار دادن منافع 
مل��ی و عقالنی��ت در تصمیم گیری و تش��خیص 
دش��منی ها و مش��كالت و اولوي��ت دادن آنها بر 
مباحث كوچك تر، سعی جدی دارد كه بتواند از 
میان اين فضای پر پیچ و خم و دش��واری كه پیش 
روی كشور هس��ت در حوزه  متفاوت و نخبگان، 
مانند يك چراغ عمل كند كه راه حركت را برای 
كسانی كه عزمی برای حركت دارند روشن كند 
تا از اين مسیر -تا آنجايی كه امكان دارد- با تمام 
س��ختی ها به س��المت عبور كنند. اي��ن رويكرد 
مرهون نگاه ايش��ان و همكارانش��ان در اين مجله 
است كه با امكانات بسیار كم و محدود و با وجود 
موانع زياد كه در پیش روی ايشان هست، همچنان 
امیدوارانه به پیش می روند. من بر اين باور هس��تم 
كه نیاز اول كش��ور برای رفع موان��ع امید و تالش 
است و اينكه همه احساس كنیم متعلق به اين آب 
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ما داش��تند، اينها همه فضايی را بوجود آوردند كه 
منجر به ش��كل گیری  يك جنب��ش تحول خواه و 
آزادی خواهانه بش��ود. با پايان دوره ناصری و بعد 
از اصالحاتی كه سه شخصیت بزرگواری كه در 
قاجار داريم- عباس میرزا، قائ��م مقام و امیركبیر 
– و همچنین تاحدودی سپهس��االر، فضا به سمتی 
رفت ك��ه در زمان حاكمیت مظفرالدين ش��اه كه 
يك ولیعهد بیمار، پیر و فرتوت بود، در سال 1285 
فرمان مشروطیت صادر شود و اين اتفاق بزرگ، 
حاصل جنبشی اس��ت كه بدون خون و خونريزی 
و ب��دون تلفات به ش��كل گیری تحقق خواس��ت 
عمومی تبديل می ش��ود. ما در اي��ن دوره به پايان 
دوره استبداد تاريخی می رسیم و خواست عمومی 
از طريق ظرفیت تحول خواهانه و جنبش��ی آرام به 
نتیجه می رس��د. مهمترين اتف��اق، پذيرفتن نقش 
مردم در تعیین سرنوش��ت خودش��ان است و نماد 
آن هم مجلس شورای ملی اس��ت كه نمايندگان 
مردم آنجا جمع می ش��وند تا بتوانند اين پادشاهی 
را كه پیش تر تام االختیار بوده و حرف اول و آخر 
را می زده وادار كنند كه ذيل نمايندگان مردم و با 
شروطی كه تعیین شده فضای جديدی ايجاد كنند 
و ش��ايد اين از اولین اتفاقاتی است كه ما در منطقه 
داريم و ايرانیان ك��ه در خیلی از اوضاع پیش��گام 

بودند در اين مورد هم پیشگام هستند. 
متأس��فانه اين اتف��اق مثبت -كه هن��وز هم به 
طور كامل به بار ننشس��ته- با استبداد صغیر روبرو 
می شود، محمدعلی ش��اه می آيد و نمادش هم به 
توپ بس��تن نماد آزادی و مش��اركت مردم يعنی 
مجلس است. حتی می  بینیم كه دستاورد اين بخش 
اعدام است وجهانگیرخان  صوراسرافیل به عنوان 
نماد مطبوعاتی آزادی خواه ي��ا ملك المتكلمین 
نماد روحانیت ك��ه در منبر افش��اگری می كند، 
اين دو با وضعیت بدی شهید می شوند. بعد از اين 
استبداد، مردم به پا می خیزند و اين بار با امكانات و 
جنبش سخت افزاری از دستاورد مشروطیت دفاع 
می كنند كه منجر به عزل و فرار محمدعلی شاه و 
جانشینی احمدشاه می شود. متأسفانه اين مقطع در 
وضعیت تاريخی ای رخ می دهد كه دنیا وضعیت 
خوب و آرامی ندارد و ما پ��س از مدت كوتاهی 
با جنگ جهان��ی اول مواجه می ش��ويم. از طرفی 
پادشاه ايران -احمدش��اه- خیلی جوان و در اداره 
كشور ناتوان است و از طرف ديگر كسانی كه به 
مجلس راه يافتند، تجرب��ه خیلی قوی ندارند و در 
نتیجه اين سال ها، دوران خوبی برای شكل دادن به 
مشاركت جويی مردم -كه ما به عنوان بزرگترين 
دستاورد از آن ياد می كنیم- نیست. در دوره اول 

و دوم انتخابات به آن معنا ش��كل نمی گیرد؛ يعنی 
نمايندگان اصناف و پیشه ها هستند كه به مجلس 
می آيند، انتخاب هس��ت اما انتخاباتی كه توسط 
عموم مردم شكل بگیرد، نیس��ت؛ البته در دنیا هم 
در آن مقطع، انتخاباتی به شكل فعلی موجود نبود. 
اما در مراحل بعدی، يعنی مجلس س��وم كه بحث 
انتخابات مطرح می شود وارد مرحله ای می شويم 
كه كش��ور به اش��غال نیروهای عثمانی و روس��یه 
درمی آي��د و در نهاي��ت گرفتاری هايی به وجود 
می آيد كه محصول آن فضايی است كه استعمار 
انگلستان با فروپاشی نظام تزاری روسیه با انقالب 
اكتبر1917 به اين صراف��ت می افتد كه كل ايران 
را در اختیار بگیرد و ببلعد. از طرفی انگلیس، هند 
را در اختیار داش��ت و از طرف ديگ��ر هم با پايان 
جنگ، امپراتوری عثمانی س��قوط می كند و كل 
خاورمیان��ه عماًل در اختیار فرانس��ه و انگلس��تان 
قرار می گیرد و اي��ران عماًل محاصره می ش��ود؛ 
در ضلع ش��رقی هند تحت اس��تقرار و افغانس��تان 
زير سايه انگلیس بود و در ش��رق هم عراق، اردن 
و فلس��طین -از اجزای امپراتوری عثمانی- تحت 
قیمومیت انگلیس قرار گرفتند. در ش��مال آفريقا 
نیز مصر و در جنوب هم تمام حاشیه خلیج فارس 
- بحرين، قطر، عجمان، دوبی، ابوظبی، مس��قط 
و عمان- با ق��رارداد دوطرفه همه ذي��ل انگلیس 
هس��تند. يعنی انگلیس از س��ه طرف با ما همسايه 
است؛ جنوب، شرق و غرب. در شمال هم روسیه 
قرار داش��ت كه آنجا انقالبی اتفاق افت��اده بود و 
آقای لنین و همدستان ش��ان درگی��ر اين انقالب 
بزرگ بودن��د و نمی توانس��تند كش��ور را اداره 
كنند و از اين رو از مسائل فاصله گرفته بودند. در 
اين مقطع به قرارداد مع��روف 1919 با محوريت 
آقای وثوق الدوله می رس��یم كه عماًل كش��ور را 
براس��اس الگويی كه در مورد مصر تجربه كرده 
بودند به يك كش��ور تحت قیمومی��ت انگلیس 
تبديل می ك��رد و به خصوص در مس��ائل مالی و 
نظامی كاماًل اختیار را به ط��رف مقابل می داد كه 
خوشبختانه، هم در داخل با محوريت روحانیون، 
روش��نفكران و مذهبی ها با آن مقابله می ش��ود و 
مجلس كارك��رد خودش را نش��ان می دهد و هم 
نیروهای خارجی كه دوس��ت نداشتند انگلستان 
در اين مقطع حاكمیت داش��ته باش��د -مش��خصاً 
آمريكا و فرانس��ه- مقابله می كنند و خوشبختانه 
قرارداد به نتیجه نمی رس��د. اما بعد از اين شكستی 
كه می خورند، اتفاق بدی می افتد؛ انگلیسی ها كه 
با محوريت ژن��رال آيرون س��ايد -باالترين مقام 
نظامی انگلستان در خاورمیانه در آن زمانه- بعد از 

اجتماعی از روحانيون مشروطه خواه
 در کنار ديوار سفارت انگليس در تهران

و خاک و مردم هس��تیم و هر چه قدر تالش كنیم 
كم است؛ تا بتوانیم ان شاءهلل با همت  عالی و با امید 

حضرت حق اين مشكالت را پشت سر بگذاريم.
اما بحثی ك��ه وجود دارد بح��ث انتخابات در 
كشور است. من معموالً نگاهم نسبت به مباحث، 
تاريخی اس��ت. به طور يقین انتخابات در كش��ور 
يك پديده ای اس��ت كه شايد صد س��ال در ايران 
س��ابقه دارد و يك��ی از مهمترين دس��تاوردهای 
مش��روطیت، بحث تعیین جايگاه و حضور مردم 
در، سرنوشت خودش��ان اس��ت، نماد اين تالش 
كه ش��ايد چند دهه به طول انجامید، روشنفكران، 
عالم��ان دين، تج��ار دنیادي��ده و كس��انی كه در 
حوزه های متف��اوت تأثیرگذار بودند هس��تند؛و 
به خص��وص دوران اس��تبدادی ك��ه ناصرالدين 
ش��اه در كش��ور حاكمیت كرد و از طرف ديگر 
دخالت ه��ای عجی��ب و غريب��ی كه مأم��وران و 
سفرای دو كش��ور- انگلیس و روس- در كشور 
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رفتن عثمانی ها از ايران و همینطور رفتن نیروهای 
تزار روس��یه به خاطر انق��الب اكتبر، پیش��روی 
كرده اند و در قزوين مستقرش��ده اند، ديداری را 
با رضاخان -فرمانده نیروهای قزاق شمال- انجام 
می دهند. رضاخان به خاطر استعدادش و به خاطر 
عدم حمايت روس��یه از نیروهای قزاق، شناسايی 
می ش��ود و زمینه كودتايی در كشور )سوم اسفند 
1299( شكل می گیرد و متأس��فانه ما با يك دوره  
يخچالی روبرو می ش��ويم و تمام دس��تاوردهای 
مشروطه در يك دوره  20 س��اله از 1299 تا 1320 
منجمد می ش��ود و تمامی آن نماد كه مش��اركت 
مردم را ب��روز می دهد به طور كامل از دس��ترس 
خارج می ش��ود. مجلس به عن��وان باالترين نماد 
مش��اركت جويی مردم تقريباً فرمايشی می شود، 
مطبوعات به عنوان ركن اساس��ی مش��روطه - به 
عنوان ركن چهارم- دچار ضربه شديدی می شود 
و تمام كس��انی كه آزادی خواه هستند به بدترين 
شكل با آنها برخورد می شود. در اين دوره اتفاق 
تلخی می افتد كه يكی از بزرگترين دستاوردهای 
ايرانیان در صد س��ال اخی��ر با يك بدشانس��ی و 
يك موقعیت تاريخ��ی با ظهور پدي��ده ای به نام 
رضاخ��ان از دور خارج می ش��ود و چون زمانش 
طوالنی است، اين امكان از دس��ت می رود و هر 
انسان درشت و مطرحی -فارغ از ديدگاه سیاسی  
يا موقعیتش- مجبور می شود از دور خارج شود. 
م��درس به عن��وان يك پارلمانتاريس��ت بس��یار 
بزرگ كه در آن تاريخ نق��ش جدی ايفا می كند 
از دور خ��ارج و تبعید می ش��ود و در تبعیدگاه به 
طرز مش��كوكی فوت می كند و ش��هید می شود؛ 
حتی ياران نزدي��ك خود رضاش��اه، مانند داور، 
فرمانفرم��ا، دش��تی و تیمورت��اش از دور خارج 
می ش��وند، بعضی ه��ا زن��دان و بعضی ها كش��ته 
می ش��وند و حتی خودكش��ی می كنند، شاعران 
بزرگی كه درآن مقطع هس��تند، روزنامه نگاران 
همه دچار انزوا می شوند و كشور به يك استبداد 
مطلق می افتد. هرچند برخی اقدامات رضا شاه در 
مورد نوس��ازی به هیچ وجه پنهان كردنی نیست و 
به شدت ستودنی اس��ت، اما در مورد آزادی های 
سیاس��ی، مش��اركت جويی و تقويت نهادهايی 
كه دس��تاورد ب��زرگ مش��روطه هس��تند، بدون 
هیچ تعللی ب��ا آنها برخورد ك��رده و آنها را دچار 
مشكل می كند و ش��خصیت هايی مانند مصدق، 
سیدضیاء و قوام الس��لطنه، كه در جای خودشان 
آدم های بزرگی هس��تند را منزوی كرده يا به قتل 
می رساند. قوام، نماد سیاستمداری است كه اوج 
سیاست ورزی را ش��ايد اگر بخواهیم در يك فرد 

متجلی ببینیم اوست، مصدق، شخصیتی در حوزه 
حقوق اس��ت و يكی از اولی��ن دانش آموختگان 
حقوق ايران در فرانسه است. از لحاظ خانوادگی 
از يك طرف به قاجار وصل اس��ت و در موقعیت 
جوانی به استانداری فارس رسیده است، در دوره  
اول جزو وزرايی اس��ت كه در مراح��ل اولیه در 
كابینه حضور دارد اما می بینی��م كه از دور خارج 
می ش��ود. حتی س��ید ضیاء كه كودتای 1299 را 
راه انداخته از دور خارج می شود. اين روند ادامه 
دارد تا به مقطع اش��غال كشور در 1320 می رسیم. 
در اين زمان رضاشاه يكی از بزرگترين اشتباهات 
عمر خود را مرتكب می ش��ود و هم خودش، هم 
س��لطنت و هم كش��ور را به باد می دهد و كش��ور 
متأس��فانه به اش��غال نیروهای خارجی درمی آيد 
و ما وارد دورانی می ش��ويم ك��ه می توانم بگويم 
دوره بازگشت به بحث مش��اركت جويی است. 
در حالی كه كش��ور تحت اش��غال است، برخی 
ش��خصیت ه��ای مط��رح آرام آرام وارد عرصه 
سیاس��ت ورزی می ش��وند. مصدق، قوام، س��ید 
ضیاء و آيت اهلل كاشانی می آيند، حزب توده كه 
محوريت آن ارانی بود و 53 نفر بودند، در س��ال 
1316 دوب��اره برمی گردند و حزب توده ش��كل 
می گیرد، فدائیان اسالم – با محوريت آقای نواب 
كه طلبه جوانی اس��ت- از عراق به كشور می آيد 
و مناظراتی با كس��به راه می افتد، كاشانی از تبعید 
)عراق( به كش��ور برمی گردد و آرام آرام فضای 
سیاسی كشور بعد از يك دوره سختی باز می شود 
و روزنامه و نشريات چاپ می شوند.من اين دوره 

را بهار مجدد می دانم. 
بهار اول، دوره  مش��روطیت است و دوره دوم 
از ش��هريور 1320 آغاز می ش��ود و ما يك دوره 
خوب نزديك به 12-10 ساله داريم كه از 1320 
آغاز می شود تا 28 مرداد 1332. اين دوره خود به 
دو بخش تقسیم می شود: بخش اول دوره مصدق 
است كه به خاطر نوع باورهايی كه مصدق دارد، 
به خاطر توان مجل��س و همدلی با كاش��انی اوج 
آزادی ها و حضور و مش��اركت جويی است. در 
5 سال اول اوضاع خوب اس��ت اما رفته رفته وقتی 
نیروهای بیگانه خارج می ش��وند م��ا وارد فضای 
جديدی می ش��ويم كه محمدرضاشاه آرام آرام 
تالش می كند قدرت را دراختیار بگیرد و ش��ايد 
اين اوج مربوط می شود به اواخر دهه كه مجلس 
مؤسسان در س��ال 1328 شكل می گیرد و مجلس 
سنا تأسیس می ش��ود كه ش��اه اختیارات ويژه ای 
را طلب می كن��د. بعد از تروری كه در دانش��گاه 
تهران اتفاق می افت��د تحت عنوان مقابل��ه با نیای 

جمعی از زندانيان مشروطه خواه در باغ شاه پس از به توپ بستن مجلس

چپ، فض��ا آرام آرام پلیس��ی و نظامی می ش��ود 
ام��ا در دوران مرح��وم مص��دق اي��ن آزادی ها 
برمی گ��ردد. بع��د از 1320 در دوران مرح��وم 
مصدق اوج ماج��را را داريم و دولتی كه س��ی و 
چند ماه طول می كشد و دوره طاليی آزادی های 
سیاسی و مش��اركت جويی در كشور ماست. من 
فك��ر می كن��م در بخش��ی از دوره دوم يعنی بعد 
از حوادث 30 تی��ر 1330 آن مصدق��ی كه بعد از 
دول��ت 6،5 روزه قوام برمی گ��ردد مصدق قبلی 
نیس��ت. به نظر من دچار اش��تباهاتی در محاسبه و 
تاكتیك می شود، كاشانی از ايشان جدا می شود و 
اين آغازی است به سمت انحالل مجلس كه نماد 
مشروطیت و نماد مش��اركت های  ماست و اين از 
اش��تباهات مصدق در اين دوره اس��ت. درنتیجه 
مجلس��ی كه مصدق از درون آن متولد ش��ده و با 
رأی همین مجلس به نخس��ت وزيری رسیده بود 
و تكیه گاه اصلی وس��ازمانی اش بعد از تكیه گاه 
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آنها تولید خش��ونت بود. اين س��ازمان ها عماًل با 
خشونت ورزی تمام، با نهادهايی كه مشاركت و 
حضور مردم را تضمین می كردند، وارد برخورد 
شده و آنها را از بین می برند. در اين سالهاست كه 
ما در كنار حضور س��نتی انگلستان -كه از دوران 
ناصری و به خص��وص با كش��ف و گرفتن امتیاز 
نفت، به چش��م يك موقعیت راهب��ردی به ايران 
می نگريست و در كش��ور ما به صورت يك نهاد 
درآمده بود- حضور امريكا را هم به عنوان قدرت 
برآمده از جنگ جهانی دوم، می بینیم. با توجه به 
اهمیت نفت، آمريكا عالقه مند بود كه يك جای 
پای جدی در ايران پیدا كند، به خصوص كه دنیا 
دوقطبی ش��ده و يك  قطب آن شوروی، همسايه 
ايران بود. ايران در اين بخش، می توانس��ت نقش 
راهبردی برای كنترل و برقراری توازن مناس��ب 
در منطقه ايفا كند. ه��م موقعیت ژئوپلیتیك و هم 
موقعیت ژئواستراتژيك دارد، هم جمعیت دارد 
و هم وسعت و همچنین همسايه های قابل توجهی 
دارد. از اين رو می بینیم در اين دوره، پیمان بغداد 
– پیمان س��نتو- ش��كل می گیرد و اي��ران به يك 
حوزه راهبردی تبديل می ش��ود. امريكا هم دقیقاً 
بعد از 1332 وارد ايران می ش��ود و كنسرس��یوم 
تشكیل می ش��ود و عماًل نفت ايران بین امريكا و 
انگلستان تقس��یم می گردد و شركت های 5 گانه 
نفتی هم وارد مع��ادالت ايران می ش��وند. از اين 
تاريخ است كه ما ديگر شاهد حضور آمريكايی ها 
در بحث های مستش��اری، مالی و نظامی هس��تیم 
و به همی��ن ترتیب اين حضور ادام��ه پیدا می كند 
و وارد مباحث سیاس��ی نیز می شود. ش��اه در اين 
دهه اس��ت كه به تقلی��د از نظام سیاس��ی آمريكا 
و انگلی��س كه از كش��ورهای دو حزبی هس��تند 
می خواهد شبیه س��ازی كن��د؛ بنابراين دو حزب 
در كش��ور پا می گیرد. يكی حزب مردم است كه 
امیراسداهلل علم دوست مورد اعتماد شاه، در دهه 
1320 آن را پايه گذاری می كن��د. خاندان علم از 
نیروهای سنتی انگلستان در شرق و بیرجند هستند 
و پدرش اس��تاندار مكران )سیستان و بلوچستان( 
اس��ت تا بتواند حفاظتی از هندوستان داشته باشد. 
آقای علم از دهه 20 با اينكه تحصیالت سیاس��ی 
ندارد )فوق ديپلم كشاورزی دارد( اعتماد شاه را 
جلب می كند و در نهايت حزب مردم با بخشی از 
نیروهايی كه به طور س��نتی به علم وفادار هس��تند 
و بخشی از نیروهای روش��نفكری چپی كه بعد از 
فروپاشی حزب توده در س��ال 1332 – حزب در 
اين سال دچار تصفیه جدی شده، سران شان فرار 
كرده و سازمان افسری آنها در دادگاه های نظامی 

محاكمه و اعدام می شوند- تش��كیل می شود. از 
آن طرف، آق��ای اقبال كه پزش��ك جويای نامی 
است بر اثر يك اتفاق با شاه آشنا می شود و مدارج 
ارتقا را خیلی سريع طی می كند و در دهه30، بعد 
از بركن��اری آقای زاهدی كه عامل كودتاس��ت 
و بع��د از آن ك��ه آقای حس��ین ع��الء می آيد به 
نخست وزيری می رس��د، می بینیم كه آقای اقبال 
مس��ئولیت دولت را می گیرد و ح��زب ملیون را 
پايه گ��ذاری می كند. بنابراي��ن دو حزب مردم و 
حزب ملیون در كشور ش��كل می گیرند. اين دو 
حزب برای شاه پايه ای می شوند كه بتواند اهداف 
سیاس��ی خود را دنبال كند؛ پاسخگوی انتقاداتی 
باش��د كه در غرب و به خص��وص در روزنامه ها 
می شد تا عماًل انگلیس��ی ها و آمريكايی ها بتوانند 
از ش��اه دفاع كنند و همین طور با رقابت احزاب، 
زمینه حضور نمايندگان در مجلس ش��ورای ملی 
فراهم ش��ود. ضمن اينكه مجلس س��نا هم شكل 
گرفته و ش��اه اختیارات زيادی پیدا كرده اس��ت؛ 
30 نفر از 60 نفر س��ناتورهای آن موق��ع انتصابی 
هستند و ش��اه اينها را انتخاب می كرده؛ بنابراين تا 

حدودی خیال خودش را راحت می بیند. 
همزمان با اين مدل س��ازی، به سمت تأسیس 
نهاد امنیتی مخوفی می رود كه بعدها نام ساواک 
)س��ازمان امنیت و اطالعات كشور( را می گیرد؛ 
در اين س��ال ها عم��اًل اين نه��اد به نوع��ی برای 
س��ركوب هرگونه مش��اركت جويی، مسئولیت 
مس��تقیم می گیرد كه اگر نیروه��ا بخواهند وارد 
صحنه و رقابت بش��وند و معیارهای مش��روطه را 
بخواهن��د زنده كنند، ب��ا آنها برخ��ورد می كنند 
و منويات ش��اه وارد تصمیم س��ازی های سیاسی 
می ش��ود. تا اينكه تقريباً  به پايان دهه 40 می رسیم 
كه جرقه هايی زده می شود كه بیشتر عامل بیرونی 
دارد. چه اتفاقی می افتد؟ در آمريكا ش��اهد بروز 
يك ش��خصیت تازه می ش��ويم به نام كندی كه 
اين ش��خص در مبارزات انتخابات��ی وارد صحنه 
انتخاب می ش��ود و در نهايت پی��روز می گردد، 
كندی ايده های جديدی دارد و در فضای سیاسی 
امريكا يك پديده اس��ت )چیزی ش��بیه اوباما در 
امروزه است اگر بخواهیم مقايسه كنیم( و يكی از 
ايده هايی كه دارد اين اس��ت كه ما در كشورهای 
هم پیمان نمی توانیم از مستبدين دفاع كنیم و اينها 
بايد به سمت يك س��ری آزادی هايی بروند تا از 
خطری كه گسترش كمونیزم منافع سرمايه داری 
جهانی را تهديد می كند محافظ��ت كنند و اين با 
حمايت از نیروهای مستبد داخلی به تنهايی تأمین 
نیست و بايد اجازه بدهیم كه اين آزادی ها شكل 

محمد مصدق رهبر جبهه ملی،
طرح از سعيد سيادت

عمومی توده ای مردم -كه ب��ه قول خودش به آن 
مستظهر بود- به ش��مار می رفت، منحل شد. اين 
انحالل در مقطعی اتفاق افتاد كه حمايت كاشانی 
را هم نداشت و اطرافیان كاش��انی به جبهه مقابل 
ايش��ان پیوس��ته بودند. نهايتاً داس��تان 28 مرداد و 
كودتا علیه مصدق اتفاق می افتد و كش��ور دچار 
يك دوره دوم انجماد طوالنی می ش��ود؛ هرچند 
در دوره 1320-1300 دس��تاوردهای مش��روطه 
پیروز می ش��ود اما حاال پ��س از دس��تاوردهای 
1320 تا 28 م��رداد 32، كش��ور وارد يك مرحله  
انجماد 25 ساله -از سال 1332 تا 1357- می شود 
كه از دوران رضاش��اه سخت تر اس��ت و سختی 
آن هم بیش��تر نرم افزاری اس��ت. رضا شاه آدمی 
بود كه سواد نداش��ت، قلدر بود و خواسته هايش 
را خیل��ی صري��ح و بی پ��رده عنوان می ك��رد اما 
محمدرضاش��اه آن ويژگی های ذاتی و خشونت 
ذاتی پدرش را نداش��ت اما نس��بت به شكل دهی 
و ايج��اد س��ازمان هايی اق��دام كرد ك��ه وظیفه  
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بگیرد و به نتیجه برسند. در اين مقطع شاهد توجه 
آمريكا به نیروهای طرفدار خودش��ان هس��تیم و 
اينجاس��ت كه آقای دكتر علی امینی برای ورود 
به ايفای نقش جديد متناس��ب ب��ا تغییراتی كه در 
آمري��كا به وجود آمده اس��ت م��ورد توجه قرار 
می گی��رد. امینی يك عنصر اش��رافی وابس��ته به 
خاندان قاجار اس��ت و داماد آق��ای وثوق الدوله 
اس��ت كه ق��رارداد 1919 را بس��ته اس��ت. او در 
س��ن 25 س��الگی در دول��ت قوام الس��لطنه -كه 
برادر وثوق الدوله اس��ت- وارد دولت می شود، 
تحصیلك��رده آمريكاس��ت و اقتص��اد خوان��ده 
است، جوان باهوشی است و زبان را خیلی خوب 
می دان��د و موقعی��ت خانوادگی و مال��ی خوبی 
نی��ز دارد. ضمن اينكه مادرش هم خیلی مش��هور 
است؛ خانم فخر الدوله -مادر امینی- يكی از زنان 
مشهور سیاسی در صد س��ال اخیر تاريخ ايران به 
شمار می رود. امینی در دولت های قوام، رزم آرا، 
مص��دق و زاه��دی حض��ور دارد. از عجاي��ب 
روزگار، تنها كسی اس��ت كه بعد از كودتای 28 
مرداد در دول��ت زاهدی هم هس��ت؛ يعنی يك 
فرد با چنین ويژگی هايی چگونه می تواند هم در 
دولت مصدق باش��د و هم زاهدی؟ امینی كس��ی 
اس��ت كه امضا كننده قرارداد كنسرسیومی است 
كه به موجب آن، قانون ملی ش��دن نفت شكسته 
می شود. ملی شدن نفت جزو اختیارات مردم بود 
و حتی جزو حوزه هايی اس��ت كه همیشه و حتی 
امروزه هم 29 اسفند تعطیل است. آقای امینی اين 
قرارداد را امضا می كند و عم��ال مأموريتی را كه 
داشت، به خوبی عملی می كند. وی در سال 1340 
نخست وزير می شود؛ تعدادی از نیروهای حزب 
ت��وده را وارد كابینه خود می كن��د و با محوريت 
وزارت كش��اورزی و ش��كل دادن موقعیتی كه 
كش��اورزان بتوانند وضعیت بهتری پی��دا كنند با 
وزير مشهوری -ارس��نجانی – اصالحات ارضی 
را مط��رح می كن��د. بخش��ی از وزرای ت��وده ای 
را برمی گردان��د و ارتباط��ی با جبهه مل��ی برقرار 
می كند و رابطه خوبی هم با علم��ا و مراجع قم در 
اين سال ها برقرار كرده اس��ت؛ ولی شاه احساس 
نگرانی می كن��د. در واقع ش��اه از آدم های قوی 
می ترس��ید. فرقی نمی كرد كه آن شخص قوی، 
مصدق، قوام، زاهدی، رزم آرا و يا امینی باش��د؛ 
چه به عنوان نخس��ت وزير، وزير يا نیروی سیاسی 
اثرگذار باشد. مثاًل از آيت اهلل بروجردی به عنوان 
يك مرجع تام هراس داش��ت. نهايتاً در ديداری 
كه ش��اه در آمريكا انجام می دهد، ب��ا آمريكايی 
ها به توافق می رس��د و می گويد منويات ش��ما را 

خودم اجرا می كنم و نیازی به امینی نیس��ت. بعد 
از سال 40 كش��ور وارد يك مدار جديد می شود 
و آن اصالحات ارضی اس��ت كه بعداً در ادبیات 
سیاسی، به انقالب س��فید يا انقالب شاه معروف 
می شود. ش��اه برای دومین بار دس��ت به رفراندم 
دوم می زند )رفران��دوم اول را آقای مصدق برای 
انحالل مجلس و گرفتن اختیارات ويژه رقم زد(. 
شاه می ترسید كه امینی بخواهد با تكیه به قدرت 
آمريكا، اهداف خويش دنب��ال كند كه با توافق با 
آمريكايی ه��ا، او را كنار می زن��د. همچنین يكی 
ديگر از نگرانی های ش��اه، آيت اهلل بروجردی به 
عنوان يك مانع و قدرت بزرگ اس��ت كه ايشان 
هم در س��ال 40 ف��وت می كند. در شش��م بهمن 
1341 رفران��دوم اتف��اق می افتد و ديگ��ر مانعی 
وجود ن��دارد. مجری آن كیس��ت؟ جناب آقای 
علم، علمی كه همراه ش��اه اس��ت. هم علم و هم 
خاندانش از چهره های طرفدار سیاست انگلیس 
هستند. از اين مقطع ما ش��اهد يك تقابل هستیم و 
عم��اًل وارد عرصه جديدی می ش��ويم. نیروهای 
مشاركت جوی سیاسی -كه عمدتاً سنتی بودند- 
در قالب س��ه ش��كل پیش می رفتن��د: مذهبی ها، 
ملی ها و چپ ها. ش��اكله اصلی  چپ، حزب توده 
بود. ش��اكله سیاس��ی مذهبی ه��ا در اي��ن مقطع، 
آيت اهلل بروجردی  بود اما ايشان تشكل خواه نبود 
و بنابراين آقای كاش��انی به نماد سیاس��ی تبديل 
می شود كه ايش��ان هم بعد از 28 مرداد خانه نشین 
می شود. همه رهبران فدائیان اسالم هم در سال 34 
اعدام شدند و خیلی موقعیت ندارند. در اين سال ها 
جبهه ملی  س��ر و  س��امان می گیرد ولی تقابل های 
اين جبهه با حاكمیت، عمومی و سیاس��ی اس��ت. 
از ده��ه 1340 ب��ه بعد تفرق��ی در ح��وزه مذهبی 
پیش می آيد و مرجعیت، بین قم و نجف تقس��یم 
می ش��ود؛ بخش��ی از مرجعیت به عراق می رود و 
بخش��ی در قم می ماند و ما دچار فضای جديدی 
می ش��ويم و اينجاس��ت كه تقابلی میان نیروهای 
مذهبی بوج��ود می آي��د. س��ال 42 محوريت با 
نیرو های مذهبی است و آيت اهلل خمینی و مشهور 
به حاج آقا روح اهلل برای اولین بار به عنوان نمادی 
مذهبی و در قامت يك روحانی مذهبی و شجاع 
كه توان تهییج و بسیج توده عمومی را دارد، وارد 

عرصه سیاسی می شود.
اتفاقی كه در دهه 40 رخ می دهد اين است كه 
احزاب از وضعیت مس��ئولیت جويانه وارد مقابله 
نظامی می شوند. در اين مقطع احزاب چپ در قالب 
چريك های فدايی خلق و فعاالن مذهبی در قالب 
نهضت آزادی –كه در س��ال 40 ش��كل گرفت- 

علی امينی نخست وزير سال های 40 و 41

ب��روز دارند. مجاهدي��ن خلق هم در س��ال 1344 
ش��كل می گیرند و همچنین برخ��ی جريان های 
اسالمی، مؤتلفه را ش��كل می دهند و نمادشان هم 
ترور آقای منصور در اين سال هاست. همین طور 
برخی گروه های ديگر مذهب��ی، جرياناتی مانند 
حزب ملل اسالمی را شكل می دهند. در اين مقطع 
يك تقابل ج��دی بین گروه های مش��اركت جو 
و حاكمیت هس��ت كه چون نماد مجل��س رفته، 
روزنامه ه��ا بس��ته ش��ده اند و م��ردم نمی توانن��د 
مشاركت كنند، خواسته ها در قالب سخت افزاری 
پیش می  رود و ت��رور و محاكمه و دادگاه نظامی و 
بدترين شكل ماجرا پیش می آيد. اين مسائل ادامه 
همان جريانی است كه از 25 سال پیش آغاز شده 
بود و اوجش در س��ال 50 و س��ال های بعد از آن - 
كه س��اواک قدرت اصلی را دارد و به طور جدی 
س��ركوب می كند- ديده می ش��ود. ت��ا اينكه به 
س��ال های 55 و56 می رس��یم؛ به دوره انقالب كه 

يك دوره بازگشت است. 
 ادامه دارد ...
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حزب داريم، نظام حزبي نداريم
دموکراسی نمايندگي و مشارکتي 

گفت وگو با امیر محبیان 

امیر محبیان متولد 1341 و دارای تحصیالت حوزوی و دانش��گاهی اس��ت. او دارای دکترای فلسفه غرب از دانشگاه آزاد اسالمی و استادیار 
این رش��ته در همین دانش��گاه اس��ت. محبیان پس از خرداد 1376 درحالی که عضو ش��ورای سردبیری و دبیر سیاس��ی روزنامه رسالت بود، 
به عنوان استراتژیست و نظریه پرداز جناح اصولگرا شهرت یافت. او در سال 1385 »حزب نواندیشان ایران اسالمی« را تأسیس کرد که به گفته 
خودش به دنبال پیش��گامی در حوزه نظریه  پردازی جناح اصولگرا بود. این حزب ضمن دفاع از آزادی و دموکراس��ی، در حوزه اقتصاد، گرایش 
نیمه سوسیالیستی داشته و از عدالت اجتماعی دفاع می کند. محبیان پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، خبرگزاری آریا)1( را تأسیس 
کرد و سیاس��ت حمایت منتقدانه از احمدی نژاد را در پیش گرفت. وي در واکنش به حوادث پس از انتخابات 88، ضمن انتقاد از عملکرد تند 
برخی نخبگان و نهادهای سیاس��ی، اعالم کرد نباید هیچ س��رمایه ای را از خزانه کشور به دور ریخت و باید راه را باز گذاشت تا حتی اگر فردی 
اشتباه کرد، بتواند بازگردد. محبیان با حفظ موضع اصولگرایانه، مدافع حضور قانونمند اصالح طلبان در صحنه سیاسی کشور است. چشم انداز 

ایران در زمینه مکانیزم های تحقق دموکراسی مشارکتی در ایران، با ایشان به گفت وگو نشسته است. 

¡برآنيم ک�ه پروژه جدي�دی را آغ�از کنيم و 
در کن�ار دموکراس�ی نمايندگی، به دموکراس�ی 
مش�ارکتی ه�م بپردازي�م. منظ�ور اينک�ه فقط هر 
چهارس�ال يک بار رأي ندهيم، بلک�ه در طول اين 
چهار سال هم مردم مشارکت داش�ته باشند. از شما 
می خواهي�م که مکاني�زم و نحوه اين مش�ارکت را 
برای ما توضيح دهيد. معمواًل رؤسای جمهور قول 
مشارکت مستمر را به مردم می دهند و آرای ايشان 
را اخذ می کنند، ولی وقت�ی در پيچ و خم کار قرار 
می گيرند، اين امر فراموش می شود. می خواستيم 
توضيح دهيد با چه مکانيزم�ی می  توان مردم را در 

طول چهارسال به مشارکت طلبيد؟ 
� ب��ه هرص��ورت وقتی ك��ه دموكراس��ی 
نمايندگی پی��ش می آي��د، فردی وكی��ل مردم 
می شود و مسئولیت اجرايی را به عهده می گیرد، 
اما به مرور، به موكل تبديل می شود. يعنی خودش 
صاحب اختیار كامل ش��ده و نظ��رات خودش را 
مطرح می كند. در كشور ما هم پس از پايان دوره 
و با رأي به او نمره می دهند و كس��ی عملكرد او را 
به طور جدی نقد و ارزياب��ی نمی كند و او مجبور 
نیس��ت هزينه ای ب��ه خاطر عملك��ردش بپردازد. 
اگر عملكردش خوب باش��د، به او رأی می دهند 
و اگر خوب نباشد، حداكثر به او رأی نمی دهند، 

ولی كس��ی چندان به اين مس��ئله نمی پردازد كه 
چه هزينه ای به كش��ور تحمیل كرده است. علت 
اين اس��ت كه گويی نوعی از واگذاری در اينجا 
اتفاق می افتد؛ واگذاری مس��ئولیت اجرايی. اگر 
مردم را م��وكل و رئیس جمهور را وكیل مردم در 
امور اجرايی بدانیم، بنابراين مردم بايد دقیقاً آگاه 
باش��ند كس��ی كه می خواهد مس��ئولیت اجرايی 
را به عه��ده بگی��رد، چ��ه كاری می خواهد انجام 
دهد. ولی واقعیت اين اس��ت كه چنین چیزی رخ 
نمی دهد، زيرا ما در كش��ورمان احزاب داريم اما 
نظام حزبی نداريم. همان مش��كلی كه در اقتصاد 
ما هس��ت كه بنگاه خصوص��ی داريم ام��ا بازار، 
خصوصی نیست و در نتیجه مكانیزم تعیین قیمت 
در دست دولت است و نه بازار، در سیاست ما هم 
وجود دارد؛ ما حزب داريم، ام��ا مكانیزم توزيع 
قدرت يا ماركتینگ سیاس��ی، در دس��ت فعاالن 
احزاب نیست، بلكه احزاب صرفاً نقش نردبان را 
ايفا می كنند. در نتیج��ه فردی روی دوش احزاب 
باال می رود و به قدرت می رسد اما وقتی به قدرت 

رسید، اين نردبان را می اندازد. 
به تازگي آقای روحان��ی گفتند كه دولت من 
فراجناحی است. من مخالفت كردم، به نظر من در 
اين س��خن، نوعی از اهانت به احزاب وجود دارد. 
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ايشان می توانس��ت بگويد كه من »میان جناحی« 
هس��تم. احزاب ما به اندازه كافی تحقیر شده اند، 
پشت س��ر تحقیر احزاب، در نهايت ديكتاتوری 
يا پوپولیس��م است. بايد به س��متی برويم كه مردم 
ضم��ن اينك��ه رأي می دهند، ناظر ج��دی اعمال 
رئیس جمهور هم باشند. الزمه اش اين است كه ما 
شاهد همه اشكال حضور مردم كه در دموكراسی 
تعريف شده، باشیم. يكی از شكل های حضور اين 
است كه اگر فرضاً مردم عملی را نپسنديدند، صبر 
نكنند تا پايان دوره فرد برس��د كه به او رأي دهند 
يا نه، بلكه بتوانند اعتراض خود را ارائه دهند. اگر 
فردی در آموزش و پرورش طرح اشتباهی دارد، 
معلمان بتوانند نقد خود را ارائه كنند. بخشی از كار 
اين است كه توس��ط نمايندگان شان در مجلس، 
نظر خود را ارائه كنند اما اين باز هم نوعی تبعیض 
ايجاد می كند، چرا كه معموالً نظرات نمايندگان، 

تابع برخی مالحظات است. 
نكته مهم اين اس��ت كه چگونه خود مردم را 
مشاركت دهیم كه از يك سو آشوبی اتفاق نیفتد 
و گرفتار وضعیت ايتالیا نش��ويم و ازس��وي ديگر 
هم مردم انتقاداتش��ان را تعطیل نكنند؟ فرمی كه 
در دنیا تجربه ش��ده، ي��ك فرم پذيرفته ش��ده ای 
اس��ت. م��ا می توانی��م آن را بومی كنی��م و از آن 
استفاده كنیم. بخش��ی از اين تجربه اين است كه 
مردم از طريق ش��خصیت حقوقی احزاب، حرف 
خ��ود را مطرح كنن��د. بخش��ی از آن هم حضور 
فیزيكی مردم درخیابان هاس��ت. ما در قانون حق 
تظاهرات مردم را به رسمیت شناخته ايم، اما عمل 
تظاهرات مردم را زش��ت می دانیم، مگر اينكه به 

نفع ما باشد، نه علیه ما. 
¡در اصل 27 قانون اساس�ی، تظاهرات مردم با 
ش�رايط قانونی به رسميت شناخته ش�ده، اما مجوز 

آن را هم به سختی می دهند. 
� ُخ��ب اي��ن قضیه اش��كال دارد. م��ن فكر 
می كنم كس��انی كه اجرای كامل قانون اساسی را 
نمی پذيرند، نسبت به ريش��ه های مردمی انقالب 
ترديد دارن��د. آنها فك��ر می كنند ك��ه منظور از 
تظاهرات، »تظاهرات به نفع ما«ست و از اين رو هر 
تظاهراتی كه علیه خودش��ان باشد را برنمی تابند. 
اين به ش��یوه حكومت داری برمی گ��ردد. به نظر 
م��ن مدل ه��ای فك��ری در درک مفاهی��م، مهم 
اس��ت. مفاهی��م، ص��رف واژگان نیس��تند، بلكه 
پی��ش از عمل ك��ردن، باي��د آنه��ا را بفهمیم. ما 
يك جهانگی��ری داريم، يك جهان��داری. يك 
دولت گیری داريم، يك دول��ت داری. اين دو با 
هم متفاوت است. آقای دكتر احمدی نژاد دولت 
را گرفت، اما نتوانس��ت آن تصوي��ری را كه از او 

وجود داشت تا انتها حمل كند، آقای خاتمی هم 
همین طور. بخش��ی از آن طبیعی است، زيرا مردم 
از نظر ديدگاه ها با آن فرد دچار سايش می شوند. 
هر عملی ك��ه به ط��ور ايجابی مطرح می ش��ود، 
س��لب هايی نیز به همراه دارد و بنابراين بخشی از 
آن طبیعی است. اما علت اصلی اين است كه همه 
تا مرحله تس��خیر قدرت برنامه ريزی می كنند، اما 
پس از تسخیر، برای اداره كردن، برنامه ای ندارند.  
نیازی هم ب��ه آن نمی بینند، زيرا وقت��ی به قدرت 
می رس��ند، همه امكان��ات به ويژه  پ��ول نفت و... 
برای ايشان مهیاست و اينها به »مدير هزينه« تبديل 
می شوند. پس از هشت س��ال هم نهايتاً اگر كار را 
خراب كردند، مردم به ايش��ان رأي نمی دهند كه 
آن زمان هم اصاًل مجوز ش��ركت دوباره ندارند، 
يعنی دوس��ت دارند باز هم ادامه دهند، اما قانون 
به ايشان اجازه نمی دهد. رؤسای جمهور عماًل از 
يك رانت مخفی اس��تفاده می كنند، زيرا در بازار 
رقابت قرار ندارند. همان طور كه وقتی فرد از سد 
كنكور گذشت و وارد دانشگاه شد ديگر دغدغه 
زيادی ن��دارد و می داند كه باالخره دانش��گاه را 
تمام خواهد كرد، رؤس��ای جمهور هم می دانند 
كه باالخره كم و زياد از اي��ن مرحله می گذرند. 
برای حل اين مشكل بايد سیاس��ت را از وضعیت 
ش��خصی و حقیقی ب��ه وضعیت حقوق��ی تبديل 
كنیم. ش��خصیت های حقوقی هم عمر بیش��تری 
دارند، هم مس��ئولیت بیش��تری و در عین حال ما 

می توانیم با آن رابطه معقول تری داشته باشیم. 
من همیش��ه از نظام حزب��ی در كش��ور دفاع 
ك��رده ام، چرا كه نظ��ام حزبی يك س��ری لوازم 
را ب��ا خ��ودش دارد و م��ا وقت��ی نظ��ام حزبی را 
پذيرفتی��م، باي��د مهندس��ی الزامات هم داش��ته 
باش��یم. باي��د بپذيري��م كه ف��رد به عن��وان يك 
ش��خص دارای احترام اس��ت، اما ف��رد به عنوان 
»ش��خص« رئیس جمه��ور نمی ش��ود، بلك��ه به 
عنوان نماين��ده تفكری كه ح��زب در طول زمان 
در حال تبلی��غ آن بوده اس��ت، رأي می آورد. در 
امري��كا سیاس��ت های اح��زاب جمهوريخواه و 
دموكرات، كاماًل برای مردم تبیین ش��ده اس��ت 
و شايد صرفاً بر س��ر موضوعات خاص و يا نحوه 
اجرا، اختالف درونی داشته باشند. به همین دلیل 
اس��ت كه رأي م��ردم قابل پیش بینی اس��ت. چرا 
نتیج��ه انتخابات در ايران قابل پیش بینی نیس��ت؟ 
زيرا اساس��اً همه چیز به ذهنیات افراد برمی گردد. 
ش��ما نمی دانید در اليه های ذهنی آقای خاتمی يا 
احمدی نژاد يا روحانی چه می گ��ذرد، ما به همه 
اينها »رجم��ا بالغیب« رأي می دهی��م. برنامه هايی 
هم كه مطرح می كنند، واقعیت اين است كه يك 

»تعارف« است، برای نمونه ايشان پیشتر در جايی 
كه بوده اند، طرح هايی را ديده و نوش��ته اند. برای 
مثال كسی قباًل در مجمع تش��خیص يا شهرداری 
يا وزارتخانه ای بوده با پروژه هايی آش��نا ش��ده و 
آنها را ارائه می دهد. اما تمام اينها افكار ش��خصی 
است. اينها ش��كل های فرمالیته ای برای اين است 
كه بگويند ما برنامه ای داريم، اما هیچ تناسبی بین 
كاری كه می كنند و برنامه ای ك��ه ارائه داده اند، 

وجود ندارد. 
از سوی ديگر مشاركت مس��تمر مردم، صرفاً 
مش��اركت كف خیابانی نیس��ت، بلك��ه نظارت 
مس��تمر بر مسئولیت هاس��ت. اين امر را يا بايد به 
صورت س��امانمند بپذيري��م و يا نابس��امان. اگر 
نابس��امان باش��د، بايد هر روز به خیابان برويم و با 
پلیس درگیر ش��ويم كه در درازمدت هم جامعه 
خسته می ش��ود و نظام هم می گويد زندگی مردم 
مختل ش��ده و آن را جمع می كند. بنابراين بايد به 
شكل سامانمند، مش��اركت داشته باش��یم. برای 
نمونه ما بنگاه های خصوصی داريم، اما بازارمان 
خصوصی نیست. به همین شكل، در سیاست هم 
احزاب داريم، اما نظام حزب��ی نداريم و در نتیجه 
احزاب به يك س��ازوكار مؤثر تبديل نمی شوند. 
به نظر من اين مس��ئله دو عامل دارد. نخست عامل 

ما حزب داریم، اما مکانيزم توزیع 
قدرت یا مارکتينگ سياسی، در 

دست فعاالن احزاب نيست، بلکه 
احزاب صرفاً نقش نردبان را

 ایفا می کنند
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اس��ت كه فردی از تش��كیالت و پتانس��یل حزبی 
اس��تفاده می كند اما به محض اينكه رأي مردم را 
گرفت، برای آزادكردن خود از قضايا می گويد 
كه من به هیچ حزب و دس��ته ای تعلق ندارم. يعنی 
می خواهد اين رأي را حاصل نبوغ شخصی خود 
نش��ان دهد. برای نمون��ه دكتر احمدی ن��ژاد در 
ش��ورای مركزی دو حزب  � جمعیت ايثارگران 
و جامعه اس��المی مهندس��ین � بودند. ايشان پس 
از رياس��ت جمهوری، زير پای همه احزاب را زد 
و گفت كه من اصاًل اعتقادی ب��ه احزاب ندارم و 
وامدار كسی نیستم. بهره مندی از احزاب را نبايد 

با وامداری اشتباه كرد. 
قانون اساس��ی م��ا در بزن��گاه انتخ��اب، همه 
اعتبارات را به شخص می دهد. آن فرد از يك سو 
می خواهد امكانات را نگهدارد و بنابراين از سوی 
ديگر منكر آن ش��خصیت حقوقی می ش��ود. اين 
باعث می شود كه كاالی حزب، نتواند تا انتها در 

اين بازار اعتبار خود را حفظ كند. 
¡اين تقصير قانون اساسی نيست، افراد جرأت 

نمی کنند که خود را نماينده حزب بدانند. 
� من معتقدم بايد به س��متی بروي��م كه نوع 
نگاهمان ب��ه قانون اساس��ی تغییر كند. سیاس��ت 
هم مثل اقتصاد اس��ت. همان طور كه در اقتصاد، 
 political بازارياب��ی داري��م، در سیاس��ت ه��م
marketing داريم. كااليی كه در سیاست عرضه 

می كنید، انديشه و برنامه شماست. پولی كه مردم 
پرداخت می كنند، همان رأيی اس��ت كه در زمان 
انتخابات به شما می دهند. درواقع شما اعتبار خود 
را به بازار سیاست می آوريد و مردم پس از چهار 
يا هشت س��ال، دوباره به اين اعتبار رأي می دهند. 
در حوزه اقتصاد، يك تولیدكنن��ده � اگر عقلش 
برسد � وقتی بازار را به دست آورد، مكانیزم خود 
را به نحوی طراحی می كند كه اشكاالت را با ديد 
مردم تغییر ده��د، يعنی مردم به عنوان مش��تری، 
مالک هس��تند. با انجام اين كار اس��ت كه نه تنها 
چهارس��ال، بلكه تا صد س��ال هم اعتبارش حفظ 
می ش��ود. اما اگر اين فرد نگاه يك بار مصرف به 
مردم داشته باشد و رقابتی در كار نباشد و به جای 
آن در بازاری پر از تراس��ت ها وارد ش��ده باشد، 
س��عی می كند با دامپین��گ سیاس��ی )يعنی دادن 
ش��عارهای كم ارزش( رقی��ب را از می��دان به در 
كند. دامپینگ زمانی اتفاق می افتد كه كس��ی در 
زمان عدم كنترل، وارد بازار ش��ده و با شعارهايی 
كه هیچ تعه��دی به انجام آنها ن��دارد، جلب رأي 
كند. ب��رای نمونه كس��ی می گويد ك��ه من كاًل 
بیكاری را ح��ل می كنم. از آنجا ك��ه ما آموزش 
حزبی هم نداريم، از كس��ی  دقیق نمی پرسیم و با 

اين شعار، به او اقبال هم می كنیم. حال اگر كسی 
واقع بینانه بگوي��د كه من بی��كاری را پنج درصد 
كم می كنم، در مقابل رقیب، شكست می خورد. 
وقتی كس��ی جنس بنجل ارزانی را به بازار بريزد، 
تا مردم بخواهند متوجه ش��وند، جنس خوب در 

بازار شكست خورده است. 
در حوزه ای كه شما فرصت تصمیم گیری تان 
محدود است، سخنان شعاری، برنامه های عقالنی 
را از میدان ب��ه در می كند. علت چیس��ت؟ اين به 
مكانی��زم تصمیم گیری م��ا در زم��ان رأي دادن 
برمی گردد. ما سیستم حزبی نداريم، مردم هم كه 
كتاب كانديداها را نخوانده اند، برنامه های ايشان 
هم � جز برخی از ايشان � مكتوب نیست. انتخاب 
مردم در حالت كاتاس��تروف يا »رويدادگی« رخ 
می دهد. اين چه حالتی اس��ت؟ اين حالتی اس��ت 
كه فرد در زمان رأي دادن، دچار آن می شود. در 
نظرخواهی ها، ديده می ش��ود كه 20 تا 25 درصد 
تا آخرين لحظ��ه رأي خود را اع��الم نمی كنند. 
برخی می گوين��د اينها می دانند ك��ه می خواهند 
به چه كس��ی رأي دهند، اما اع��الم نمی كنند. من 
به اين نتیجه رس��یده ام كه اين عده خودش��ان هم 
نمی دانند به چه كس��ی می خواهن��د رأي دهند، 
بلكه در آخرين ثانیه ها انتخ��اب می كنند. پديده 
رويدادگ��ی چگونه اس��ت؟ تص��وری كنید كه 
ش��كارچی ايس��تاده و ش��یر به او حمله می كند. 
ش��كارچی چند تیر ش��لیك می كن��د و در يك 
لحظه، شیر می ايس��تد. يعنی به جايی می رسد كه 
بین احس��اس خطر و طمع ش��كار طعمه، برابری 
ايجاد می ش��ود. در اينجا ش��یر چه فرار كند و چه 
ادامه دهد، هر دو غیرعقالنی اس��ت. يعنی هر دو 
احساس��ی و غريزی اس��ت و محاس��به ای در آن 
وجود ن��دارد. ما م��ردم را هن��گام رأي دادن، در 
حالت »رويدادگی« قرار می دهیم. مردم تا آخرين 
لحظه نمی دانند چه كس��انی كانديدا می شوند و 
چه كسانی از فیلتر شورای نگهبان عبور می كنند. 
در آخري��ن لحظه، كس��انی معرفی می ش��وند و 
ايش��ان صحبت هايی را مط��رح می كنند. كم كم 
ذهن جامعه به س��مت دوقطبی ش��دن می رود. در 
واقع ذه��ن جامعه، دو قطبی اس��ت، اما ب��ه دنبال 
مصاديق آن می گردد. ناگهان چهره يك نفر، بد 
می شود. هركسی كه تندتر در مقابل اين چهره بد 
بايستد و نهايت فاصله را از او داشته باشد، به چهره 
خوب تبديل می ش��ود. برای نمون��ه در انتخابات 
اخیر اگر آقای جلیلی وارد صحنه نمی شد، شايد 
نتیجه انتخابات بدين گونه نمی ش��د. آقای جلیلی 
وارد صحنه ش��د و نقش��ی را بازی كرد كه مردم 
برای گريز از او، به منتها الیه او متمايل ش��دند كه 

ذهنی اس��ت؛ مس��ئوالن ما � يعنی كسانی كه منشأ 
اثرند � به دلی��ل تجربه هفتاد، هش��تاد س��اله ما از 
حزب می ترس��ند. خود ما هم در مقطعی، از كلمه 
»سازمان« می ترسیديم. فكر می كرديم اگر كسی 

سازمانی تشكیل دهد، در خط خاصی می افتد. 
تأس�يس  هن�گام  ني�ز  ب�ازرگان  ¡مهن�دس 
نهض�ت آزادی گف�ت ک�ه م�ردم از واژه »حزب« 
نگرانن�د؛ ب�ه همي�ن دلي�ل م�ا واژه »نهض�ت« را 

برگزيديم. 
£ دقیق��اً، در مس��ئوالن ما ي��ك ذهنیت منفی 
به وجود آمده ك��ه تصور می كنن��د وقتی حزبی 
تش��كیل ش��ود، همه معارض می ش��وند و مسیر 
خاص��ی را طی می كنن��د. اين تصور، نادرس��ت 
اس��ت. دومین عامل اين است كه اساساً سازوكار  

قانونی ما، اجازه رشد به احزاب نمی دهد. 
¡قانون اساس�ی ک�ه ب�ه اح�زاب و جمعيت ها 

مجوز داده است. 
£قانون اساسی، اجازه تشكیل حزب می دهد، 
اما م��ردم در بزنگاه انتخاب، ش��خص را انتخاب 
می كنند نه حزب را. يعنی مردم هنگام انتخاب، به 
ش��خصیت حقیقی رئیس جمهور رأي می دهند، 
نه به حزبی كه نماينده آن اس��ت. ب��ه همین دلیل 
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فقط آقای روحانی باقی می ماند. 
¡رؤس�ای جمهور مختلف از ابتدای انقالب، تا 
چه حد مردم را به س�مت مش�ارکت مستمر دعوت 
کردند، يا اينکه اصواًل موفق به چنين کاری نشدند؟ 
برای نمونه خاتمی، پرسش مهر را مطرح کرد و اين 
س�نت در کابينه های بعدی هم به ص�ورت نهضتی 
ادامه ياف�ت. يا برای نمونه پارلم�ان دانش آموزی 
و يا انتخاب رؤسای دانشکده ها توسط استادان و از 

اين دست موارد. 
� اينها بازی اس��ت. اينه��ا صرف��اً نمادهای 
نمايشی اس��ت. متأسفانه چون سیس��تم رفتاری ما 
»نمايشگر« اس��ت، ما در همین حد را می پسنديم. 
هیچ يك از اينها تبیین نش��ده است. كنفوسیوس 
می گويد »بذر تكرار بكاري��د، عادت درو كنید، 
عادت بكاريد، فرهن��گ درو كنی��د«. بايد اينها 
به تكرار تبديل ش��ود و تكرارها به عادت تبديل 
شود و عادت به فرهنگ تبديل شود. ُخب، جلسه 
دانش آموزی می گذاريم، اما اينها قرار است كه 
چه  كار كنند؟ آيا تصمیمات اينها منش��أ اثر است 
و آيا بعداً همی��ن روند را ادام��ه می دهند؟ ما اگر 
بخواهیم فرهنگ دموكراس��ی را پرورش دهیم، 
بايد به كودكس��تان برويم و نخست، فكر افراد را 
اصالح كنی��م. نبايد با كارهای نمايش��ی، از خود 
رفع تكلیف كنی��م. اتفاقاً از جهاتی، ش��ايد بدتر 
هم باشد، زيرا فرد را تش��نه كرده، ولی چیزی در 
اختیارش نمی گذاريم. بنابراين يا ناامید می شوند 
يا ذهنیت مغشوش��ی پیدا می كنن��د. من مخالف 
انجام اين كارها نیستم، اما ما بايد ابتدا كار تیمی را 
ياد بگیريم. هر فرهنگ��ی، يك زيرفرهنگ هايی 
دارد كه تا آنها بنا نش��ود، كاخ فرهنگ برافراشته 

نمی شود. 
چرا كار حزبی جواب نمی دهد؟ چون ما كار 
تیمی را ي��اد نگرفته ايم. متأس��فانه وقتی بخواهیم 
تخريب كنیم، دور هم جمع می شويم، ولی وقتی 

بخواهیم بسازيم، از هم فرار می كنیم. 
¡از يک ژاپنی مي پرسند که مکانيزم پيشرفت 
شما چيست؟ پاسخ داد ما عقل های کوچک داريم 
و به يکديگ�ر ت�ن می دهيم و ب�ه کار تيم�ی عادت 
داريم، ولی شما ايرانی ها عقل هايتان بزرگ است 

و زيربار کار جمعی نمی رويد. 
� اين به رفتارشناس��ی ايرانی��ان برمی گردد 
و علتش اين اس��ت كه ما حوزه ه��ا را تخصصی 
نمی كنیم. اگ��ر از م��ردم در مورد حس��ابداری 
پرس��یده ش��ود، می گويند نمی دانیم اما در مورد 
سیاس��ت، همه سیاس��تمدار هس��تند. متأس��فانه 
به تازگ��ي فرهن��گ و دين ه��م به آن پیوس��ته و 
گويی هركس كه رئیس جمهور می شود، حكم 

عالمه بودن هم برای او صادر می ش��ود؛ در مورد 
همه چیز اظهار نظر می كند. به راحتی كانت را نقد 
و دكارت را رد می كن��د. ما باي��د اليه های عمیق 
ضمیر ناخ��ودآگاه مردم را اص��الح كنیم. يكی 
از انديش��مندان ژاپنی به من می گف��ت كه وقتی 
رئیس جمه��وری رأي آورد، اگ��ر قوی تري��ن 
نیروي��ش را ب��رای وزارت آم��وزش و پرورش 
گذاشت، معلوم است كه واقعاً كار می كند. همه 
ما، چپ و راس��ت و مذهبی و غیرمذهبی، مشكل 
كار تیمی داريم و اين مسئله ای است كه بايد به آن 

پرداخته شود. 
يك��ی از كس��انی كه غ��رب را غ��رب كرد، 
دكارت بود. او س��ه بحث محوری را در آنجا جا 
انداخت كه كل سیس��تم غ��رب را متحول كرد. 
اول لزوم ش��ك، دوم برگردان��دن هويت فرد به 
انديشه: »من می انديش��م پس هستم« و سوم مسئله 
متدولوژی و روش. دكارت درباره روش گفت 
كه وقتی مس��ئله پیچیده ای داريد، آن را به مسائل 
كوچك تقسیم كنید. وقتی همه مسائل كوچك 
را حل كنیم، مس��ئله بزرگ، حل می ش��ود. متد 
يعنی خالصه كردن تجربیات پیش��ین، به منظور 

عدم تكرار هزينه های اضافه. 
من فكر می كنم اگر بخواهیم مشاركت مردم 
را از چهار سال يك بار به مشاركت مستمر تبديل 
كنیم، اول بايد آموزش سیاس��ی دهی��م. مردم ما 
متأسفانه نظر متخصصان خودشان را قبول ندارند. 
ديگر اينكه مكانیزم رأي دادن ما، بیشتر احساسی 
اس��ت تا عقالنی. تصمیماتی كه ما � حتی عقالی 
ما � می گیرند، از احساس��اتمان نشأت می گیرد و 
س��پس، از عقل برای توجیه آن استفاده می كنیم. 
اين نشان می دهد كه ما هنوز روش راه بردن عقل 

را بلد نیستیم. 
اگر ما می خواهیم مردم در طول چهار س��ال 
هم مشاركت داشته باشند، بايد مهندسی الزامات 
كنی��م. نخس��تین الزام��ش اين اس��ت كه مالک 
تش��خیص، عقل باش��د و نه احس��اس. احساس، 
نیت های پنهان دارد و ما به نیت ه��ای پنهان افراد 
كاری نداريم اما عقل، س��ازوكار مش��ترک بین 
انسان هاس��ت. برای نمون��ه منطق ارس��طو هنوز 
كاربرد دارد. عقال كسانی هس��تند كه عقلشان بر 
احساسش��ان غلبه دارد و می  توان بر ايش��ان تكیه 
كرد. متأس��فانه برخی از نخبگان ما، ع��وام اندر 
عوام هستند. ايش��ان فكر می كنند كه می انديشند 
درحالی كه احساس را صورت عقالنی می دهند 
و اين خطرناک است. اگر توده بخواهد به وظیفه 
خودش عمل كند، ابتدا بايد نخبگان ما واقعاً نخبه 
باشند و مسئولیت ناش��ی از تفكر را بپذيرند يعنی 

من فکر می کنم کسانی که اجرای 
کامل قانون اساسی را نمی پذیرند، 

نسبت به ریشه های مردمی انقالب 
تردید دارند. آنها فکر می کنند که 
منظور از تظاهرات، »تظاهرات به 

نفع ما«ست و لذا هر تظاهراتی که 
عليه خودشان باشد را برنمی تابند

ريسك پذير باش��ند. هیچ كس نمی تواند جلوی 
تفك��ر جامعه را بگی��رد. تجربه تاريخی ما نش��ان 
داده كه انديشیدن، خطرناک است، بنابراين بايد 

هزينه آن را پايین و سود آن را باال برد. 
به فرض فكرك��ردن را به مردم ي��اد داديم و 
حكومت هم آن را به رس��میت ش��ناخت. نكته 
دوم اينكه پس از قبول مسئولیت، نیاز به آگاهی 
و اطالعات است و بايد كسانی آنها را بیان كنند و 
اين اطالعات نبايد فريبنده و دروغ باشد. بنابراين 
راس��تگويی نبايد هزينه داش��ته باش��د. تاريخ ما 
به ما آموخته است كه راس��تگويی هزينه دارد و 
خطرناک است. انديشیدن مرحله اول است، اما 
مهمتر آن است كه شما بتوانید آنها را بیان كنید: 
چرا حالج را كشتند؟ »جرمش اين بود كه اسرار 
هويدا می كرد«. راهی كه نخب��گان ما برای بیان 
حرف حق پیدا كردن��د اين بود ك��ه از ادبیات، 
زبان تمثی��ل و كنايات اس��تفاده كنن��د. در هیچ 
ملتی به اندازه ما ش��عر وجود ندارد. زبان ش��عر، 
زبان كنايه و ايهام است و جای فرار دارد. رندی 
حافظ چیست؟ »ای دل طريق رندی از محتسب 
بیاموز/ مست اس��ت و در حق او كس اين گمان 
ندارد«. معنای اين چیس��ت؟ دوگانگی و دواليه 
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بپاشیم، پرنده ها دانه ها را می خورند. اگر در عمق 
كم بكاريم، باران آن را خواهد شست. بذر را در 
آنجا كه بايد بكاريم، بكاريم. بذر را بايد در ذهن 

توده ها كاشت. 
¡يکی از وزرای آموزش وپ�رورش ما در دهه 
60 می گفت بايد آن ق�در تکالي�ف دانش آموزان 
را زياد ک�رده و ج�دی بگيري�م که فرصت�ی برای 
فکرک�ردن نداش�ته باش�ند؛ چ�را ک�ه فک�ر آزاد، 
انحراف آور اس�ت. درحالی که نيوتن ب�ا فکر آزاد 
ب�ود ک�ه فهميد چ�را س�يب ب�اال نم�ی رود و پايين 
می افت�د و قان�ون جاذب�ه و دافعه را کش�ف کرد. با 
توجه ب�ه اينکه وزي�ر آموزش وپ�رورش اين گونه 
فک�ر می کن�د، چند ه�زار س�ال طول می کش�د تا 

پروژه شما عملی شود؟ 
� در اروپا و ژاپن، وقتی يك سیستم مسئول 
� حتی اش��خاصی مانند ماهاتیر محمد در مالزی � 
فهمید اش��كال كار كجاس��ت، پای آن ايستاد و 
فرهنگ��ی را در جامعه تبلیغ ك��رد. ماهاتیر محمد 
20 س��ال كار كرد، اما در ايران، بیش از 30 س��ال 
از انقالب گذشته اس��ت. مدت هشت ساله آقای 
احمدی نژاد گذش��ت، قیصر امین پور چه خوب 

گفته است: 
حرف های ما هنوز ناتمام....

تا نگاه می كنی:
وقت رفتن است

باز هم همان حكايت همیشگی!
پیش از آن كه با خبر شوی

لحظه ی عزيمت تو ناگزير می  شود
آی...

ای دريغ و حسرت همیشگی
ناگهان 

چقدر زود دير می شود! 
واقع��اً »چق��در زود دير می ش��ود«. م��ا فقط 
دنبال برنامه ه��ای كوتاه مدت بوده اي��م، درباره 
برنامه های عمیق می گويیم خیل��ی وقت می برد. 
مگر چقدر زمان می خواهد؟ مگر دوره رنسانس 
چند سال طول كش��ید؟ متفكرينش��ان چند سال 
بسترس��ازی كردن��د و قرن ها س��ود آن را بردند. 
م��ا نمی كاري��م و می خواهی��م برداش��ت كنیم. 
مگر نی��اكان ما نمی گفتن��د »ديگران كاش��تند و 
ما خورديم، م��ا بكاري��م و ديگ��ران بخورند«؟ 
فرهنگ ما اين بوده است. يك شیفت خطرناک 
فرهنگی در ذهن ايرانیان به وجود آمده كه ما را به 
نابودی می كش��اند. ما عقل گرا بوده ايم. »من« در 
زبان فارسی به معنای منش و به گمان من »انديشه« 
است. »بهمن« يعنی »انديش��ه نیك«، »دشمن« كه 
»دژمن« اس��ت، يعنی انديش��ه يا منش بد. بنابراين 

اساس تفكر ما ايرانیان، »انديش��ه« بوده است، اما 
امروز تغییر كرده است. »كار« در گذشته ما بسیار 
قداست داش��ته، اما امروز چطور؟ انديشمندان ما 
در طول تاريخ برای فرهنگ س��ازی بسیار صبور 
بوده اند كه متأسفانه اين روحیه تغییر كرده است. 

روش��نفكران ما بايد به اين نتیجه برس��ند كه 
راه اص��الح اي��ران در مقدمه، فرهنگی اس��ت و 
مستلزم فرهنگ سازی اس��ت. ما منابع پنهانی در 
ضمیر ناخودآگاه م��ردم داريم كه می توانیم آنها 
را احیا كنیم. دوم اينكه به جای كاش��تن بذرها در 
سیاست كه بسیار سطحی است و عمر آن چهار يا 
هشت سال است، به جای كاشتن بذرها در عرصه 
اجتماعی كه عمر آن يك نس��ل و دو نسل است، 
آن را در فرهنگ��ی بكاريم كه عم��ر آن در طول 
تاريخ ادامه می يابد و به ج��ای آنكه اين بذر را در 
میان مس��ئولین بكاريم، در ذهن توده ها بكاريم. 
وقتی ملت آگاه ش��د، هیچ ك��س نمی تواند بر او 
مسلط شود. اگر كس��ی مفهوم آزادی را فهمید، 

ديگر راه برگشت ندارد. 
ما ت��ا زمانی ك��ه سیس��تم های فكريم��ان را 
ساختارش��كنی نكنیم، كاری از پی��ش نخواهیم 
برد. هر كسی در سیاس��ت ما تیم خودش را دارد، 
تیم ها با هم ارتباط ندارند و در عالی ترين سطوح، 

سرتیم ها هم نمی توانند با هم كار كنند. 
¡باالخ�ره مل�ت ما مب�ارزات زي�ادی ب�ا نظام 
شاهنش�اهی کرده، آزادگی هايی داشته، اسالم را 
گرفته ولی با حاکميت خونی و نژادی اعراب مقابله 
کرده اس�ت. اين روند درنهايت به قانون اساس�ی 
انقالب مش�روطيت منجر ش�د که هم خ�رد جمعی 
در آن بود و هم خرد سازمان يافته. قانون اساسی ما 
ثمره انقالب شکوهمند توحيدی، اسالمی و مردمی 
است و خون شهدای زيادی پای آن ريخته شده و 
انديشه های بسياری آن را بارور کرده است، برای 
نمونه قانون مدنی کار بزرگی ب�ود که بيش از صد 
سال دوام داشته اس�ت. آيا اين يک نقشه راه کلی 
نيس�ت که به اعال درجه، قانون احزاب و دستجات 
را توضيح داده و معتقد اس�ت هرکس�ی سرنوشت 
خ�ود را رق�م می زن�د؟ آي�ا م�ا نمی تواني�م موانع 
اجرای کامل قانون را نقد و رفع کنيم تا زمينه های 
بيش�تری برای مش�ارکت توده ه�ا فراهم ش�ود؟ با 
وج�ود اين هم�ه م�واد ش�فاف در قانون اساس�ی، 
چگونه می توان عملی ت�ر و مکانيزمی ت�ر، مردم را 
به مش�ارکت طلبيد؟ آنچه درباره پروژه درازمدت 
گفتيد، مگر همين قانون اساسی انقالب مشروطيت 
و قانون اساس�ی انق�الب و قان�ون مدن�ی نيس�ت؟ 
آي�ا 10 نفر از روش�نفکران ما توانس�ته اند روی يک 
انديش�ه، هم امضا ش�وند؟ اما قانون اساسی اين کار 

باید سياست را از وضعيت 
شخصی و حقيقی به وضعيت 
حقوقی تبدیل کنيم. 
شخصيت های حقوقی هم 
عمر بيشتری دارند، هم 
مسئوليت بيشتری و در عين 
حال ما می توانيم با آن رابطه 
معقول تری 
داشته باشيم

بودن م��ردم. تاريخ ديكتاتوری، ما را به س��مت 
دواليگی برده اس��ت. در يك اليه می انديش��د 
و زندگی می كند و اليه ديگر آن چیزی اس��ت 
كه برای ديگران نمايش می دهد. كاش س��عدی 
اي��ن را به م��ا ياد نم��ی داد: »س��خن را ب��ر مزاج 
مستمع گوی، اگر بینی كه دارد بر تو میلی« يعنی 
اگر می خواهی موقعیت خ��ودت را حفظ كنی، 
حرف خودت را نزن، بلكه ح��رف او را بزن، اما 

اين ديگر حق گويی نیست. 
سومین نكته اين اس��ت كه صبر داشته باشیم. 
هیچ كاری س��ريع و اورژانس��ی، به ط��ور اصیل 
درس��ت نمی ش��ود. ما ايرانی ها صبور نیس��تیم و 
شايد بتوان گفت مظهر »خداوند انسان را عجول 
آفريد« باش��یم. همیش��ه در پی نتیجه گیری های 
زودرس هستیم. فردوسی بزرگ استثناست؛ 30 
سال با برنامه كار كرد: »بسی رنج بردم در اين سال 
س��ی/ عجم زنده كردم بدين پارسی«. دنیا، دنیای 
كاشت و برداشت اس��ت. اگر دانه ها را در سطح 
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را کرده اس�ت. اين قانون اساس�ی س�ه ب�ار به رأي 
مردم گذاشته ش�ده و بيش از 70 نفر منتخب مردم 
آن را تأيي�د کرده اند. اگر بلندپ�روازی نکنيم، آيا 
در راستای همين قانون نمی توانيم مشارکت های 

مردم را تعريف کنيم؟ 
� طبعاً می توانیم. اگر بخواهیم شروع كنیم، 
بايد از مس��ائل ملموس ش��روع كنیم. ولی اين به 
معنای پای بندش��دن به آنها نیست. فرضاً مردم در 
صحنه مشاركت بیايند، چه می خواهند بگويند؟ 
بايد طرح و برنامه ای داشته باشند كه بتوانند مطرح 

كنند. 
¡ش�ما گفتي�د ک�ه قانون اساس�ی مان�ع رش�د 
احزاب اس�ت، زيرا مس�ئوليت را به شخص حقيقی 
می دهد و در نتيجه نظام حزبی امکان رشد ندارد. 
ممکن است بفرماييد کدام بند قانون اساسی است 
که مانع رشد نظام حزبی می شود؟ يعنی بايد قانون 

از رأي به افراد تغيير کند به رأي به احزاب؟ 
� مثاًل براس��اس اص��ل 114 قانون اساس��ی، 
رئیس جمهور به مدت چهار س��ال با رأي مستقیم 
مردم انتخاب می ش��ود. يعنی مردم به حزب رأي 

نمی دهند، بلكه به فرد رأي می دهند. 
¡قانون اساس�ی مانع تعل�ق نام�زد کانديدای 
رياس�ت جمهوری به حزب نشده اس�ت. در خيلی 
از کش�ورها رأي ب�ه رئيس جمه�ور، رأي مس�تقيم 
اس�ت. در ترکيه از طريق پارلمان انتخاب می شد، 

اما اکنون مستقيم شده است. 
� اگر ما بتوانیم تفسیری از قانون اساسی ارائه 
دهیم كه مردم با ش��ناختی كه از احزاب دارند، به 
رئیس جمهور رأي دهند و رئیس جمهور مكلف 
باش��د كه برنام��ه ح��زب را ارائه ده��د، می توان 
نظام حزبی را جا انداخت. البت��ه اگر قانون چنین 
تصريحی داش��ته باش��د به نظر من بهتر است. مثاًل 
10 حزب كه وارد صحنه می شوند، افرادی را در 
میان خودشان به عنوان ش��خص معرفی می كنند 
و نهايتاً هر ح��زب، يك نفر را معرف��ی می كنند. 
مردم درواقع ب��ه حزب رأي می دهن��د و آن فرد، 
رئیس جمهور می شود. در چنین شرايطی، حزب 
مس��ئول اس��ت. حزب پیش از دس��تیابی به پست 
 shadow(رياس��ت جمهوری، كابین��ه س��ايه اش
government(  را داش��ته اس��ت. با اي��ن بهانه كه 

من رئیس جمه��ور 70 میلیون هس��تم، نمی توان 
گفت من تعلق حزبی ندارم. درس��ت اس��ت كه 
رئیس جمهور 70 میلیون هستی، اما رأي گرفته ای 
كه به آن برنامه ها عم��ل كنی، آنها را اجرا كرده و 
پاسخگوی مردم باشی. حزب هم اگر اشتباه كرد، 
آن را می پذيرد ت��ا بتواند خ��ودش را حفظ كند. 
شما می بینید كه احزاب به راحتی افراد را جابه جا 

می كنند تا اعتبار خود را حف��ظ كنند. برای نمونه 
رهبر يك حزب عوض می ش��ود تا اعتبار حزب 
باقی بماند. بنابراين من معتقدم كه يا قانون اساسی 
بايد تغییر كند و به شخص حقوقی رأي داده شود 
و يا رأي مردم به همین ش��خص حقیقی باش��د اما 
تفسیری از قانون اساسی صورت بگیرد كه در آن 
تعلق به حزب، اشكالی نداشته باشد و بلكه حسن 
باش��د. فرضاً تفس��یری هم صورت نگرفته باشد، 
جامعه بايد اي��ن مقوله را به عن��وان ارزش بپذيرد 
كه رئیس جمهور از نردب��ان فعالیت های حزبی و 
تشكیالتی باال بیايد، امتحان خودش را پس داده 
باشد و يك حزب و تش��كیالت، آبروی خودش 
را در گرو اين فرد بگذارد، چرا ش��ورای نگهبان 
تا اين ح��د ب��رای بررس��ی صالحیت ه��ا هزينه 
می پردازد؟ بیش از هزار نفر كانديدا می شوند كه 
عموماً رد می شوند. اگر افراد در يك كانال حزبی 
باال می آمدند، همه اين فیلترها حتی سختگیرانه تر 

از شورای نگهبان، درون حزب اعمال می شد. 
¡در انگلس�تان دو ح�زب عم�ده هس�ت ک�ه 
همزمان با حمله به ع�راق، آن حمله منجر به فاجعه 
را تايي�د کردند. ول�ی دوميلي�ون و چهارصد هزار 
نفر از مردم به طور مستقل در يک روز در شهر لندن 
راهپيمايی کردند که درواق�ع عليه حزب حاکم و 
حزب س�ايه هم بود. يا اينکه 10 ميلي�ون نفر در دنيا 
عليه جنگ عراق � بخوانيم علي�ه احزاب حاکم در 

امريکا و اروپا � راهپيمايی کرده اند. 
� در ايران اسالمی ما سیستم آلترناتیو برای 
احزاب نداريم. ش��هید بهش��تی گف��ت »حزب 
برای من معبد اس��ت«. اگر بخواهیم با مدل نوآم 
چامسكی آنارشیس��م را حاكم بكنیم، می توانیم 
اين آلترناتی��و را مطرح كنیم كه احزاب، فاس��د 
ش��ده اند و بايد آنها را كنار بگذاري��م. اما اين نه 
عقالنی اس��ت و ن��ه ش��دنی و ج��واب نخواهد 
گرف��ت. اينها بیش��تر فرصت طلبی اس��ت برای 
حض��ور ت��وده ب��رای تخري��ب نظم پیش��ین و 

جايگزينی يك تشكیالت جديد. 
ما در اي��ران حرفی درس��ت زده اي��م، اينكه 
مسئله قدرت به نفس انس��ان ارتباط دارد. ما وقتی 
به ق��درت و ثروت می رس��یم، برخ��ی تمايالت 
نفسانی برانگیخته می شود كه اگر ظرفیت نداشته 
باش��یم، ممكن اس��ت تماي��الت، ما را ب��ه جايی 
بكش��اند كه به جای خدمت به م��ردم، مردم را در 
خدمت خود بگیريم. م��ا در فرهنگ دينی بحث 
»تهذيب« را مطرح كرديم. مرحوم امام می گويد 
اگر فردی تهذيب نداشته باش��د، علم توحید هم 
برای او مضر اس��ت، خ��وب قدرت ك��ه به نحو 
اولی خطرناک است. بنابراين بايد مكانیزم هايی 

مسئوالن ماـ  یعنی کسانی که 
منشأ اثرندـ  به دليل تجربه هفتاد، 
هشتاد ساله ما از حزب می ترسند. 

خود ما هم در مقطعی، از کلمه 
»سازمان« می ترسيدیم

داشته باش��یم كه خطر كمرنگ تر شود. فراموش 
نكنیم ك��ه »تحزب« ب��ه معنای »بهتري��ن روش«؛ 
نیس��ت، ما در تاريخ خودمان بحث امت و امامت 
را داشته ايم اما در ش��رايط كنونی، احزاب هستند 
كه به عنوان جايگزين آن كار می كنند. اگر جدا 
از آموزش ها، تهذيبی هم ص��ورت بگیرد، خطر 
هم كمتر می ش��ود. اگر حزب را كن��ار بگذاريم 
و بگويیم افراد تهذيب ش��ده ب��اال بیايند، چگونه 
می توانیم افراد تهذيب ش��ده را تشخیص دهیم؟ 
براساس ظاهر آنها. در اين صورت به دام فرمالیسم 
می افتیم. راه ديگر، تأيیداتی است كه برخی افراد 
نسبت به او دارند، اما وقتی كه فرد به قدرت رسید، 

هیچ تعهدی نسبت به آنها ندارد. 
اگر در غرب به اح��زاب ايرادی می گیرند، به 
داليل خاصی است، ولی كاركردهای خاص آن 
را نمی توان ناديده گرفت. اگر در لندن دو میلیون 
و چهارصد هزار نفر اعتراض می كنند، نظرش��ان 
را گفته اند كه براس��اس مكانیزم خاصی اس��ت. 
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می گفتند ك��ه ايدئول��وژی دموكراس��ی، فقط 
لیبرالیسم است. من اين را قبول ندارم. ما گفتیم كه 
با همین روش دموكراس��ی می توان ايدئولوژی 

اسالمی هم داشت. 
از اين رو من معتقدم كه نخست بايد مشكالت 
حقوقی را برطرف كرده و كارهای الزم را انجام 
دهیم تا جامعه به س��مت آموزش ه��ای حزبی و 
سیاس��ی برود. ديگر اينك��ه نخبگان م��ا، اعتماد 
توده مردم را جل��ب كنند تا به نتاي��ج  تصمیمات 
آنها اعتماد كنند و در همین فاصله كه ش��ايد نیم 
يا يك قرن هم طول بكش��د، فرهنگ عقل گرايی 
كه می��وه اش اعتدال گراي��ی هم هس��ت، به ثمر 
رس��انده و آن را فرهنگ غالب كنیم. ارزش های 
اخالق فردی را به ص��ورت ارزش های اجتماعی 
درآوريم. بايد نوع��ی از فرهنگ اجتماعی ايجاد 
كنیم كه در آن فرهنگ، ديكتاتوری زشت باشد 
و مردم به افراد ديكتاتور و لج��وج، به عنوان فرد 
باعرضه نگاه نكنند يا افراد محتاط و عاقل را ترسو 
نپندارند. يا اعتدال را مرادف با سازشكاری ندانند. 
يا ايستادگی را معادل با سخت سری قلمداد نكنند. 
بلكه هر عمل سیاس��ی را در ترازوي��ی قرار دهند 
و بینديش��ند و هزينه � فايده كنند. دست كم عقل 

سلیم به ما چنین می گويد. 
¡درمورد ش�هيد بهش�تی صحب�ت کرديد که 
س�عی کرد تحزب را رواج دهد و اتف�اق مثبتی رخ 
داد. حت�ی مرحوم امام انش�عاب روحاني�ون مبارز 
را از روحانيت مب�ارز تاييد کرد. اش�کال کار کجا 
بود که با وجود اي�ن تالش ها برای نهادينه کردن و 

رواج حزب، ما هنوز حزب نداريم؟ 
� ما حزب داريم و اي��ن احزاب بر رفتارهای 
ما تأثیر زي��ادی دارند. همه اف��رادی كه به قدرت 
می رس��ند، با يك جناح و حزبی ارتب��اط دارند و 
اتفاقاً كس��انی كه چنی��ن ارتباط��ی ندارند، دچار 
گرفتاری می ش��وند. علت اينكه آق��ای قالیباف 
نتوانس��ت رأي كاف��ی بی��اورد، اي��ن اس��ت كه 
مس��تأجر احزاب ديگر بود. او خودش تشكیالت 
حزبی نداش��ت و جمعیت ايثارگ��ران و رهپويان 
تشكیالت خودشان را داشتند و اين ضعف او بود. 
احمدی نژاد از توانايی های دو تش��كیالت حزبی 
اس��تفاده كرد. آقای هاش��می نیز ابتدای انقالب، 
تشكیالت حزبی داشت و بعد كه روی كار آمد، 

پیروان ايشان كارگزاران را ايجاد كردند.
¡البت�ه آق�ای هاش�می هي�چ گاه مس�ئوليت 

کارگزاران را نپذيرفتند، چرا؟ 
� به اين دلیل كه هرجا كه فرد قوی می شود، 
سیستم ضعیف می شود. هاشمی بزرگ بود و فكر 

می كرد حزبی شدن شأن او را پايین می آورد.

¡آقای هاش�می، فرهيخته تري�ن و مبارزترين 
افراد بود. سياس�تمداری ورزيده و مفسر قرآن هم 
بود. آن گاه در چنين جامعه ای ايش�ان مس�ئوليت 
حزبی را ک�ه از ي�اران ايش�ان تش�کيل ش�ده بود، 
نمی پذيرند. با اين شرايط آيا می توان نظام حزبی 

داشت؟
� گفت��م عل��ت اين اس��ت كه خودش��ان را 
بزرگتر از ح��زب می دانند. كارگ��زاران، حزب 
پیروان اوست، نه اينكه خودش عضو حزب باشد. 
¡کس�ی که آموزش های تح�زب را در ايران 
رواج دهد، از آس�مان که نمی آيد. سياستمداران 
و رجال سياسی ما همين افرادند. ايشان الهام بخش 
مب�ارزان پيش از انق�الب هم بودند. ح�ال در يک 

بحث عينی چه بايد کرد؟ 
� علت اين اس��ت كه ظرف جامعه، مردمند 
و همه نخبگان، احزاب و جريانات، مظروف اين 
ظرفند. مظروف در اينجا همواره همرنگ ظرف 
می شود. اگر جامعه ش��ما فردگرا باشد، حتی اگر 
تیم هم وارد رقابت شود، از آن تیم يك فرد رشد 
می كند و به »ش��خص« تبديل می ش��ود. به همین 
دلیل اس��ت كه اين ق��در اصرار دارم كه بس��تر را 
بايد به نحوی چید كه تحزب ممكن ش��ود، برای 
نمونه گفته می ش��ود مردم ايران نظم پذير نیستند 
و قانون گريزند و س��عی دارند قانون را دور بزنند. 
ولی وقتی ايرانی ها به خارج از كش��ور می روند، 
به منظم تري��ن افراد تبدي��ل می ش��وند، چرا اين 
اتفاق می افتد؟ زيرا بس��تر و فرهنگ اجتماعی در 
آنجا اجازه بی نظم��ی نمی دهد و درنتیجه تمكین 
می كنند. قابلی��ت تطابق در ايرانی��ان خیلی قوی 
است و مردم ايران اهل س��ازگاری هستند. در آن 

سیستم كه قرار می گیرند، سازگار می شوند. 
من يك��ی از خطرناک ترين كاره��ا را برای 
سیس��تم، تقويت افراد می دانم. هرچ��ه فرد قوی 
شود، سیستم ضعیف تر می ش��ود. ما می خواهیم 
سیس��تم را تقوي��ت كنی��م، ول��ی روی اف��راد 
سرمايه گذاری می كنیم. باالخره زمان می گذرد 
و بزرگان می روند. من ظهور احمدی نژاد را اتفاق 
بدی نمی دانستم. يكی از نتايجی كه احمدی نژاد 
داش��ت، اين بود كه رياست جمهوری از قداست 
خود خارج ش��د، زيرا احمدی نژاد متعلق به قبیله 
ب��زرگان كه ش��أنیت وي��ژه ای برای خ��ود قائل 
بودند، نب��ود. دموكراس��ی متعلق به انس��ان های 
متوس��ط اس��ت. ما اگ��ر بخواهیم جامع��ه ای از 
ب��زرگان را اداره كنی��م، بايد جامع��ه افالطونی 
ايجاد كنیم. احمدی نژاد يك انس��ان متوسط بود 
كه برای جامعه متوس��ط آمد و به جامعه ما خورد 
و توانست برخی از س��اختارهای شكل گرفته را 

جامعه باید این مقوله را به عنوان 
ارزش بپذیرد که رئيس جمهور 
از نردبان فعاليت های حزبی و 
تشکيالتی باال بياید، امتحان 
خودش را پس داده باشد و یک 
حزب و تشکيالت، آبروی خودش را 
در گرو این فرد بگذارد

من معتقد نیس��تم اگر فردی وارد حزب شد، بايد 
وظايف فردی خ��ودش را تعطیل كند. من خودم 
مؤس��س يك حزب هس��تم و به طور جمعی كار 
تیمی هم می كنی��م. روی تمام كارهای عرفی هم 
كار تیمی می كنیم و اشكالی ندارد. اما اگر بحث 
اعتقادی ب��ود، من روی اعتقاد خودم می ايس��تم. 
اگر جمع به من بگويد كه بايد عقیده خود را كنار 
بگذاری، م��ن هزينه � فايده می كن��م كه عقیده ام 
مهمتر اس��ت يا نظر جمع؟ اگر عقی��ده ام مهمتر و 
برايم حیاتی باشد، بازی را به هم نمی زنم، خودم 

كنار می روم. 
در غرب طبق سیاس��ت واقع بینانه، بحث های 
اعتقادی را كنار می گذارن��د. فقط بحث قدرت 
می ماند و اخالق، ماكیاولیس��تی می ش��ود. ولی 
من معتقدم می ش��ود ب��ا محتوايی ك��ه خودمان 
داريم، از فرم های آنها اس��تفاده كنی��م. نمونه آن 
بحث مردمس��االری دينی اس��ت كه همیش��ه با 
خاتمی داش��تیم. ما می گفتیم كه دموكراس��ی، 
يك ايدئولوژی نیست، بلكه روش است. برخی 
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ساختارش��كنی كند. نتیجه اين شد كه مردم يك 
چیزی را ياد گرفتند؛ پ��س از دوران احمدی نژاد 
ديگر نمی توان مانند آقای هاشمی، رئیس جمهور 
بود. يعنی مردم دريافته اند كه رئیس جمهور بايد 
در سطح خودشان باش��د. ديگر مردم نمی پذيرند 
كه فراتر از شكل عادی و از طريق هشت كانال او 

را ببینند و اين تغییر نرم ها اتفاق خوبی بود. 
¡با توجه به وضعيت کنون�ی جامعه ما و همين 
توان تاريخ�ی ای که داري�م و همي�ن افرادی که 
داري�م و ب�ا توج�ه ب�ه اينک�ه ب�ا اعتي�اد، بي�کاری، 
بی آتيه گ�ی و... روب�ه رو هس�تم، آي�ا نمی ت�وان با 
ش�کل هايی چ�ون »س�من« ها م�ردم را ش�رکت 

دهيم؟ 
� اولین توصیه من اين اس��ت ك��ه جامعه ما 
غیرسیاس��ی ش��ود. جامعه ما خیلی سیاسی شده و 
هزينه فعالیت سیاس��ی خیلی باالس��ت. به همین 

دلیل مردم می ترسند وارد اين حوزه شوند. 
¡در انتخاب�ات اخي�ر ک�ه م�ردم غيرسياس�ی 
بودن�د و می خواس�تند زندگی کنند، ب�رای نمونه 
ش�ورای نگهبان، دومي�ن ف�رد نظ�ام را از ابتداي 
انق�الب تاکن�ون رد صالحيت کرد. حتی س�ردبير 
کيهان هم يقين داش�ت که صالحيت ايش�ان تأييد 
می ش�ود. پس از اين رد صالحيت، م�ردم مأيوس 
ش�دند اما باز اي�ن م�ردم بودند ک�ه نظام را س�رپا 
کردند. گفتند ما در يک کشتی هستيم که اگر غرق 
شود، همه نابود می ش�ويم. در منطقه ای که آشوب 
بود، مردم تش�خيص دادند که رأي اعتراضی خود 

را در صندوق ها بيندازند. 
� من همین را عرض می كنم. تجربه من اين 
را نشان می دهد كه حوزه سیاست در ايران، حوزه 
حل مسئله نیست، حوزه سودبردن از مسئله است. 
يعنی در حوزه سیاس��ت، مسئله را مطرح می كنند 
نه برای اينك��ه آن را حل كنند، بلك��ه برای آنكه 
پس��تی بگیرند يا يكديگر را بی��رون كنند. اصوالً 
جر و بحث بر س��ر اين مسائل، بازی سیاسی است. 
مس��ائل حوزه اقتصادی مثل دالر و... را به حوزه 
سیاست ببريم، حل نمی شود. مسائل اجتماعی هم 
همین طور. هركاری را كه بخواهیم حل نش��ود، 
وارد حوزه سیاست می كنیم. من معتقدم قفل های 
حوزه اقتصادی را با كلی��د اقتصاد بايد حل كرد و 
مس��ائل اجتماعی را با كلید اجتماع. اولین مرحله 
اين اس��ت كه سیاس��ت را فقط در حوزه سیاست 
مطرح كنیم. مردم اگر بخواهند تمرين مشاركت 
كنند، در بدو امر بايد در حوزه اجتماعی باش��د، 
برای نمونه استقبال مردم در كارهای خیرخواهانه 
زياد اس��ت. بايد مردم را در قالب »س��من« ها در 
حوزه اجتماعی فعال كنی��م و كار مردم را به مردم 

واگذاريم. 
¡»س�من«ها در زلزله آذربايجان عرض اندام 
کردند و مردم آنجا می گفتن�د اگر در تهران زلزله 
ش�ود، ما به کمک ش�ما می ش�تابيم. مس�ئله قوميت 
آذربايجان را مردم حل کردن�د. اين فعاليت ها را 

چگونه می توان تقويت کرد؟ 
� مهمترين كار اين اس��ت ك��ه فضای ذهنی 
م��ردم از حالت ريس��ك خارج ش��ود. م��ن اگر 
پیشنهاد يك كار اجتماعی و خیرخواهانه بدهم، 
همه از هم��ه جناح ها كمك می كنن��د و ناراحت 
نمی ش��وند كه نامش��ان كنار ه��م باش��د. اما اگر 
همین افراد در حوزه سیاس��ت وارد ش��وند، همه 
از هم ف��رار می كنند. متأس��فانه حوزه سیاس��ت، 
حوزه تنافر ش��ده اس��ت. عرفا می گويند »دنیا دار 
تكالب اس��ت« يعنی همه به هم می پرند. متأسفانه 
شايد باالترين س��طح آن در حوزه سیاست باشد. 
اگر ما بخواهیم تجمیعی اتفاق افت��د، بايد فضا را 
غیرحساس كنیم. اكنون همه چیز به سیاست گره 
خورده اس��ت، درواقع سیاس��ت ما متجاوز است 
و وارد همه حوزه ها شده اس��ت. اگر سیاست در 
حوزه خودش باقی بماند، امنیت هم با او در همان 
حوزه باقی می مان��د و در نتیجه هزين��ه فعالیت ها 
كاهش می يابد. در همین زلزله آذربايجان وقتی 
حركت اجتماعی به سیاسی تبديل شد، هزينه آن 
زياد شد. من معتقدم واقعاً بايد به سمت بازسازی 
فض��ای اجتماعی خودمان بروي��م. من هم اكنون 
حزبی به نام »نوانديش��ان« دارم. ش��ايد پنج س��ال 
اس��ت كه فكر می كنم اي��ن حزب چگون��ه بايد 
فعالیت كند؟ ما در حال حاضر دو مشكل بزرگ 
داريم؛ يكی مس��ئله مالی اس��ت. اگر بخواهیم از 
طرف اعضا باش��د، بايد افراد زيادی عضو شوند. 
اگر هم بخواهی��م از جای ديگ��ری تأمین كنیم، 
مطلوب نیس��ت. در نهايت به اين نتیجه رس��یديم 
كه بايد از روش های ش��بكه اجتماعی اس��تفاده 
كنیم تا هزينه ها كمتر و گس��ترش باالتر شود. در 
نتیجه نقطه شروع را به جای سیاست، روی جامعه 
گذاشتیم. درس��ت اس��ت كه حزب می خواهد 
ثمره اش را در سیاس��ت ببرد، ولی بايد ريش��ه اش 
در جامعه استوار ش��ود و دغدغه هايش اجتماعی 
باش��د، يعنی به جای كمپین نمايندگی مجلس و 
رياست جمهوری، كمپین فضای سبز و بچه های 

خیابانی درست كنیم. 
در حوزه فرهنگ هم به همین ش��كل اس��ت. 
فرهنگ خیلی عمیق تر از سیاست است، اما وقتی 
سیاست سوار فرهنگ می شود، نابودش می كند. 
به اين دلیل ك��ه وزن سیاس��ت در جامعه ما خیلی 
سنگین اس��ت و هیچ چیز نمی تواند به او سواری 

شهيد بهشتی گفت »حزب برای 
من معبد است«. اگر بخواهيم با 
مدل نوآم چامسکی آنارشيسم 
را حاکم بکنيم، می توانيم این 

آلترناتيو را مطرح کنيم که احزاب، 
فاسد شده اند و باید آنها را کنار 
بگذاریم. اما این نه عقالنی است

 و نه شدنی

دهد. در نتیجه س��من های فرهنگ��ی و اجتماعی، 
بايد س��عی كنند از سیاس��ت ف��رار كنن��د كه به 
مسئوالن نش��ان دهند اهداف سیاسی به دنبال اين 
قضیه نیس��ت. وقتی فرهنگ و جامعه را در اختیار 

گرفتیم، ثمره آن در سیاست خواهد بود. 
¡برخی از ب�زرگان با س�من ها موافق و برخی 
مخالفند و می گويند که امکان سوء استفاده امريکا 

از سمن ها وجود دارد. 
� علت اين اس��ت كه آنها از موضع سیاسی 
به اين مس��ئله نگاه می كنند. اگر از موضع سیاسی 
نگاه كنیم، از روحانیت هم می توان سوء استفاده 
كرد. مگر از هیئت های مذهبی در دوره مشروطه 
سوء استفاده نشد؟ امكان سوء اس��تفاده، دلیل بد 
بودن آن سوژه نیس��ت. اگر اين طور بود كه خدا 
اصاًل نباي��د دنیا را خل��ق می كرد، چون ش��یطان 
سوء استفاده می كند. ما بايد مديريت داشته باشیم 

تا فرصت ها را به دشمن ندهیم.

پي نوشت:
1-www.aryassc.com
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ُکردها و مشارکت سياسی و اجتماعی در ايران
 پس از انقالب

مقدمه
ُكردها در اي��ران در بخش ه��ای زيادی از كش��ور و از جمل��ه در چهار 
استان غربی، يعنی ايالم، كرمانشاه، كردس��تان و آذربايجان غربی پراكنده 
هس��تند. تاريخ  اس��تقرار كردها در اين مناطق با تاريخ اي��ران  در چند هزاره 
گذشته پیوندی ناگسستنی دارد. جامعه ُكرد به لحاظ فرهنگی ساختار متنوع 
و پیچیده ای دارد، چرا كه از نظ��ر فرهنگی، زبانی و مذهب��ی میان ُكردهای 
مستقر در كشور تفاوت های بسیاری به چش��م می خورد و ما با جوامع متكثر 
ُكردی روبه رو هستیم. اين تكثر در زبان، مذهب و مختصات فرهنگی كاماًل 
خود را در ويژگی های هويتی و نیز تجارب سیاس��ی هويدا ساخته است،)1( 
از اي��ن رو هر نوع پژوهش��ی در ب��اره تحوالت اي��ن منطقه از كش��ور بايد با 

لحاظ كردن اين تفاوت ها سامان يابد.
جنوبی ترين اس��تان ُكردنشین ايران، يعنی اس��تان ايالم در جنوب استان 
كرمانشاه و شمال خوزستان و غرب لرس��تان قرار گرفته است.در اين استان  
ُكرده��ا، لرها، لك ه��ا و اقلیتی ع��رب س��كونت دارند. عموم مردم ش��یعه 
مذهب هس��تند و ُكردهای ايالم با زبان ُكردی ايالمی ي��ا به اصطالح برخی 
پژوهش��گران كردی فیلی تكلم می كنن��د. لهجه های ك��ردی رايج در  اين 
اس��تان كلهر، ايوانی، ملكش��اهی، خزلی، آبدانانی، ايالمی و بدره ای  است. 
اين استان ابتدا با نام پشتكوه و به عنوان بخشی از استان لرستان شناخته می شد.
سپس به عنوان فرمانداری كل ايالم به كرمانشاه پیوس��ت و از سال 1353 از 

كرمانشاه جدا شده و به استان ايالم تبديل شد.
اس��تان كرمانش��اه بزرگترين حوزه كردنش��ین ايران و ش��هر كرمانشاه 
بزرگترين ش��هر كردنش��ین كش��ور اس��ت. برخی از ايالت بزرگ كشور 
همچون ايل كلهر، زنگنه و س��نجابی در اين استان مستقر هس��تند. مردم در 
اين استان با زبان های متنوع ُكردی سخن می گويند. كلهری، جافی، كردی 
كرمانشاهی، لكی، كردی سنجابی، س��ورانی، پاوه ای، ژاوه رودی، لهونی 
و باالجوبی از جمله اين گويش ها و زبان هاس��ت. در بخش ش��مال غربی و 
غرب استان كرمانشاه مردمانی س��كونت دارند كه به هورامی اشتهار دارند. 
اهالی اين مناطق به زب��ان اورامی )هورامی( و گوران س��خن می گويند. در 
ش��هر كرمانشاه و بخش��ی از ديگر شهرهای اس��تان  زبان فارس��ی  با گويش 
كرمانشاهی رواج دارد. اقلیتی ترک زبان هم در بخش��ی از استان كرمانشاه 
مستقر هستند. بیشتر مردم استان كرمانش��اه پیرو مذاهب سه گانه شیعه، ُسنی 

)اهل سنت و جماعت( و ياری )اهل حق يا يارسان( هستند.

اس��تان كردستان ديگر اس��تان كردنشین غرب كشور اس��ت. مركز اين 
استان ش��هر سنندج اس��ت. بیشتر مردم اس��تان كردس��تان ُكرد زبان هستند. 
در اس��تان  مردم با ُكردی اردالن، مكری و س��ورانی و نیز ُكردی گروس��ی 
س��خن می گويند. در بخش هايی از اس��تان نیز مردم اورامان��ات به هورامی  
سخن می گويند. دو گويش عمده ژاوه رودی اورامی از گويش های عمده 
اورامی در اين بخش رواج دارد. گروهی از مردم در اس��تان كردستان نیز به 
تركی سخن می گويند. بیش��تر آذری ها در قُروه و بیجار ساكن هستند. بیشتر 
مردم استان كردستان سنی  مذهب و پیرو فقه امام شافعی هستند. گروهی نیز 

به ويژه در بیجار و قُروه شیعه مذهبند.
آذربايجان غربی محل س��كونت هموطنان ُكرد و آذری اس��ت. نسبت 
اين دو گروه زبانی در اين اس��تان تقريباً برابر است. بیش��تر كردها در بخش 
جنوبی و غربی و شمالی استان مس��تقر هس��تند. كردهای آذربايجان غربی 
عموماً )به جز كردهای ش��یعه مذهب ش��اهین دژ( ُس��نی مذه��ب و پیرو فقه 
شافعی هس��تند. مردم ُكرد هم عموماً به ُكردی س��ورانی و كرمانجی با لهجه 
مكريانی و ش��كاک س��خن می گويند، هرچند در بخش هايی از اين منطقه 
ديگر گويش های كردی رواج دارد. موصالنی، كله��ر و... نمونه ای از اين 

گويش هاست.
پس از پیروزی انقالب در بهمن س��ال 1358 بخش��ی از حوزه كردنشین 
غرب كشور ش��اهد بروز درگیری های گس��ترده نظامی میان احزاب چپ 
و ُكرد همچ��ون دموكرات،كومله، چريك فدايی اقلی��ت، پیكار و چندين 
گروه كوچك ديگر با نیروه��ای دولتی بود. اين درگیری ها گس��تره ای از 
مناط��ق كردنش��ین آذربايجان غرب��ی، كردس��تان و بخش هايی از اس��تان 
كرمانش��اه را در بر گرف��ت. در نتیج��ه اي��ن درگیری ها تلفات س��نگین و 
هزينه های انس��انی زيادی بر مردم منطقه وارد ش��د.)2( حضور احزاب مسلح 
و درگیری های نظامی در پي آن فضای امنیتی س��نگین و س��ختی را بر مردم 
منطقه تحمیل كرد.)3( سايه كاركردها و اثرات ديرپای اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و سیاسی آن دوره و درگیری ها  تا سال های بعد خود را بر اين مناطق 
حاكم كرده بود.)4( يكی از مهمترين اثرات منفی و دژكاركردی اين التهاب 

سیاسی و نظامی  خود را در فضای مشاركتی اين حوزه ها نمايان ساخت.
به ديگ��ر س��خن در بخش عم��ده ای از اس��تان های ايالم، كرمانش��اه و 
نیز بخش هايی از اس��تان كردس��تان همچون قُروه ، بیجار و نیز شاهین دژ در 
آذربايجان غربی ك��ه از درگیری ه��ای نظامی دور بودند و احزاب مس��تقر 
در منطق��ه موفق به گس��ترانیدن هژمونی خ��ود در آن مناطق نش��دند، روند 
مشاركت اجتماعی و سیاسی  وضعیتی ش��بیه ديگر مناطق كشور داشت، امّا 
در آن بخش از حوزه كردنش��ین كه درگیری هاي نظام��ی روی داد، تبعات 
ناشی از اين درگیری های نظامی موجب شد تا در س��ال های 58 تا سال های 
نخست دهه 60 روند مش��اركت سیاس��ی و اجتماعی در اين مناطق پايین تر 
از ديگر مناطق كش��ور باش��د. گفتنی اس��ت درگیری های نظامی در حوزه 

كردنشین به محل سكونت ُكردهای شیعه و ياری كشیده نشد.

احسان هوشمند
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روند مشارکت مردم استان های ُکردنشين در انتخابات
بررس��ی روند مش��اركت سیاس��ی مردم اس��تان های چهارگان��ه را در 
11 دوره انتخاب��ات رياس��ت جمهوری كش��ور، 9 دوره انتخابات مجلس، 
انتخابات شوراها و انتخابات خبرگان قانون اساس��ی، داده های با اهمیتی را 
نشان می دهد. انتخابات رياست جمهوری مهمترين انتخاباتی است كه روند 
مشاركت واجدين رأی در آن انتخابات در استان های چهارگانه در بررسی 

حاضردر قالب جدول شماره يك مورد توجه قرار می گیرد.
همان گونه كه جدول ش��ماره يك نش��ان می ده��د در نخس��تین دوره 
انتخابات رياس��ت جمهوری درحالی ك��ه در كل كش��ور67/42 درصد از 
واجدين شرايط در انتخابات مشاركت داشتند در س��ه استان از چهار استان 
بررسی میزان مش��اركت كمتر از معدل كشوری است. اس��تان كردستان با 
12/83 درصد مشاركت واجدين رأی در انتخابات نه تنها كمترين مشاركت 
را در اين انتخابات داش��ت، بلكه ركورددار كمترين مشاركت در انتخابات 
رياست جمهوری از ابتدای تش��كیل جمهوری اس��المی تاكنون است. در 
نخس��تین انتخابات رياس��ت جمهوری در آذربايجان غربی میزان مشاركت 
40/11 درصد و در اس��تان كرمانش��اه 54/73 درصد گزارش شده است. اما 
وضعیت استان ايالم و درصد مشاركت واجدين رأی در اين استان متفاوت 
و با 68/91 درصد مشاركت عماًل باالتر از معدل كشوری است. سايه جنگ 
و درگیری های سیاسی اثر خود را در نخستین انتخابات رياست جمهوری به 
روشنی نشان می دهد. دومین انتخابات رياس��ت جمهوری در دوم مردادماه 
سال 1360 در حالی برگزار شد كه افزون بر جنگ و درگیری های منطقه ای 
میان احزاب مس��تقر در منطقه با نیروهای دولتی و نیز با يكديگر، سايه جنگ 
هشت ساله نیز بر كل كشور و به خصوص استان های مرزی افكنده شده بود. 
امّا از آنجا كه درگیری های نظامی از بخش زيادی از حوزه های شهری دور 
شده بود  ش��اهد هس��تیم نس��بت به دور اول انتخابات، روند مشاركت مردم 
در انتخابات روندی روبه گسترش اس��ت. معدل مشاركت كشوری در اين 
انتخابات  با سه درصد كاهش نس��بت به انتخابات پیشین رياست جمهوری 
به 64/24 درصد مش��اركت واجدي��ن رأی رس��ید، اما در اس��تان های اين 
بررسی به جز كرمانشاه رشد چشمگیری داش��ت. در استان ايالم 10 درصد، 
كردستان 30 درصد و آذربايجان غربی پنج  درصد بر میزان مشاركت مردم 
در انتخابات افزوده شده بود. البته مشاركت مردم كرمانشاه در اين انتخابات 

كمتر از يك درصد كاهش داشت.

سومین انتخابات رياس��ت جمهوری در 10 مهر 1360 برگزار شد.روند 
مش��اركت كش��وری در اين انتخابات ش��اهد 10 درصد رش��د ب��ود، يعنی 
مش��اركت كش��وری به 74/26 درصد رس��ید. در اين انتخابات در اس��تان 
آذربايجان غربی حدود 13درصد رشد مشاركت روی داد. رشد مشاركت 
مردم در اس��تان ايالم بیش از 29 درصد بود.)6( در استان كردستان نیز 48/46 
درصد واجدي��ن در انتخابات مش��اركت كردن��د، يعنی ح��دود 5 درصد 
بر مش��اركت واجدين رأی افزوده شد. رشد مش��اركت در استان كرمانشاه 
نیز چش��مگیر بود. در اين دوره ح��دود 62/21 درص��د از واجدين رأی در 

انتخابات مشاركت داشتند.
رون��د مش��اركت در چهارمی��ن دوره انتخابات رياس��ت جمهوری در 
كل كش��ور س��یر نزولی يافت،  يعنی با 20 درصد كاهش معدل مش��اركت 
كش��وری، مش��اركت به حدود 54/78 درصد واجدين رأی تن��زل يافت. 
مش��اركت مردم در اس��تان های آذربايجان غربی، ايالم و كرمانشاه در اين 
دوره شاهد كاهش بود اما مشاركت مردم استان كردستان با سه درصد رشد 
به 51/57 درصد مش��اركت واجدين رأی رس��ید. در دوره پنجم انتخابات 
رياست جمهوری مشاركت مردم استان كردستان به باالتر از معدل كشوری 
رسید)7( و درحالی كه 54/59 درصد از واجدين رأی در كشور در انتخابات 
شركت كرده بودند اين نرخ در استان كردس��تان به 58/68 درصد رسید. در 
ششمین دوره انتخابات رياست  جمهوری  مشاركت مردم استان های ايالم، 
كردستان و كرمانشاه باالتر از معدل مش��اركت كشوری بود و تنها در استان 
آذربايجان غربی مش��اركت كمت��ر از يك  درصد بود. روند  مش��اركت در 
انتخابات رياس��ت جمهوری هفتم تا يازدهم در استان های چهارگانه فوق را 
می توان در جدول شماره يك بررسی كرد. براساس داده های موجود استان 
ايالم در دور سوم، پنجم، ششم و نهم رياست جمهوری رتبه يك كشوری و 
در انتخابات چهارم و هشتم رتبه دوم كش��وری در میزان مشاركت واجدين 
رأی در انتخابات رياست جمهوری در سطح كش��ور را كسب كرده است. 
استان كردس��تان در انتخابات اول رياس��ت جمهوری رتبه آخر كشوری را 
كسب كرده و ركورد كمترين مشاركت را از نخستین انتخابات تا انتخابات 
يازدهم را در كشور برای خود ثبت كرده است و در انتخابات نهم؛ دوره اول 
و دوم انتخابات نهم؛ با 37/37 و 24/96درصد مشاركت رتبه آخر مشاركت 
واجدين رأی در انتخابات رياس��ت جمهوری را به دس��ت آورده اس��ت.)8( 
در دور اّول انتخابات نهم رياس��ت جمهوری بیش��ترين مشاركت در كشور 

  
  

  
  

                     
   

    11/40  84/45  73/57  62/53  23/55  8/48  71/73  41/56  02/44  15/37  
  91/68  12/78  6/107  51/74  39/85  26/66  16/87  11/77  43/80  76/66  

  83/12  72/43  46/48  57/51  68/58  96/54  04/79  45/53  37/37  96/24  
  73/54  99/53  21/62  94/45  2/53  57/52  15/75  6/63  38/55  20/51  

 
 
  

42/67  24/64  26/74  78/54  59/54  66/50  92/79  77/66  84/62  76/59  

      
 460775 59100 83/12  42/67  

 486931 212884 72/43  24/64  

 486931 235980 46/48  26/74  

 543780 280451 57/51  78/54  

 607265 356323 68/58  59/54  

 69687 356323 96/54  66/50  

 781048 617351 04/79  92/79  

جدول شماره 1: ميزان مشارکت مردم استان های چهارگانه اين بررسی در 9 دوره انتخابات رياست جمهوری کشور)5(
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از آِن استان كردنشین ايالم و كمترين مش��اركت از آِن استان كردستان بود 
و اختالف میزان مش��اركت واجدين رأی اين دو اس��تان 43/06 درصد بود. 
تفاوت فضای فرهنگی، سیاس��ی و اجتماعی اين دو استان كردنشین خود را 

در خالل اين آمارها نمايان می سازد.
جدول شماره 2:ميزان مشارکت مردم درانتخابات سراسری رياست جمهوری 

اسالمی ايران در استان کردستان
دور اول تا هفتم

  2:             
    

       
 460775 59100 83/12  42/67  

 486931 212884 72/43  24/64  

 486931 235980 46/48  26/74  

 543780 280451 57/51  78/54  

 607265 356323 68/58  59/54  

 69687 356323 96/54  66/50  

 781048 617351 04/79  92/79  

 
  3:           8)9( 

      

 79186 13102 55/16  

 89265 39835 63/44  

62245 12630 29/20  

 44531 7477 79/16  

 151336 24067 90/15  

 286281 58064 28/20  

 153278 66196 19/43  

796363 202420124 35/26  

 89821 16148 98/17  

 1032306 257643 66/24  

  
                

. 24  1358          .   234   
         8/37          . 
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        52/36          .  
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جدول شماره 3: ميزان مشارکت دور دوم انتخابات رياست جمهوری نهم
 3 در استان کردستان)9(

      

 79186 13102 55/16  

 89265 39835 63/44  

 62245 12630 29/20  

 44531 7477 79/16  

 151336 24067 90/15  

 286281 58064 28/20  

 153278 66196 19/43  

 76363 20124 35/26  

 89821 16148 98/17  

 1032306 257643 66/24  

4

       

 460775 103641 49/22  14/52  

 514571 246512 91/47  64/64  

 574646 353346 49/61  72/59  

 641736 457855 35/71  81/57  

 733000 564877 06/77  1/71  

 832236 584075 18/70  35/67  

 1018787 328711 26/32  21/51

انتخابات ديگری كه مورد توجه اين مقاله اس��ت انتخابات مجلس ش��ورای 
اسالمی برای انتخاب نمايندگان مجلس است. در 24 اسفند 1358 نخستین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی  برگزار ش��د. در اين انتخابات 234 
هزار نفر از مردم استان كرمانشاه در انتخابات شركت كردند كه 37/8 درصد 
از كل واجدين ش��رايط را تش��كیل می داد. دومی��ن دوره انتخابات مجلس 
شورای اسالمی در تاريخ 26 فروردين 1363 برگزار شد. در اين انتخابات  
372 هزار نفر از مردم اس��تان پای صندوق های رأی رفتند كه 36/52 درصد 
از كل واجدين شرايط را تشكیل می دادند. س��ومین دوره انتخابات مجلس 
ش��ورای اس��المی، 19 فروردي��ن 1367 در حالی برگزار ش��د ك��ه میزان 
مشاركت مردم استان در اين دوره از انتخابات 52/14 درصد بود. چهارمین 
دوره انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی، 21 فروردين 1371 برگزار شد و 
پس از رأی گیری مشخص شد 591 هزار نفر از مردم استان كرمانشاه در اين 
انتخابات حضور داشته اند. بیشترين میزان مش��اركت مردم استان كرمانشاه 
در انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی در دوره پنجم رقم خ��ورد. پنجمین 

دوره انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی 18 اسفند س��ال 1374 برگزار شد. 
در اين دوره از انتخابات 745 هزار نفر از مردم اس��تان ب��ه پای صندوق های 
اخذ رأی رفته و به كانديداه��ای مورد نظر خود رأی دادن��د كه اين حضور 
موجب ثبت مش��اركت75/92 درص��دی كرمانش��اهیان در اي��ن دوره از 
انتخابات شد كه بیشترين میزان مش��اركت در انتخابات برگزار شده مجلس 
است. ششمین دوره انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی بهمن1378 برگزار 
و بیش از 817 هزار نفر از واجدين ش��رايط اس��تان در اين دوره از انتخابات 
به پای صندوق های اخذ رأی رفته كه نتیجه آن مش��اركت 71/82 درصدی 
كرمانش��اهیان در دور شش��م انتخابات مجلس بود. هفتمین دوره انتخابات 
مجلس شورای اسالمی اول اس��فند 1382 برگزار شد و 687 هزار و 981 نفر 
از مردم اس��تان به پای صندوق های اخذ رأی رفتند. میزان مش��اركت مردم 
اس��تان در اين انتخابات 50/26 درصد بود. انتخابات مجلس هشتم شورای 
اسالمی مشاركت 52/28 درصدی كرمانشاهیان را به همراه داشت. هشتمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی، 24 اسفند 1386 برگزار شد، در اين 
دوره از انتخابات بیش از 664 هزار نفر از مردم استان معادل 52/28 درصد به 

پای صندوق های اخذ رأی رفتند.)10(
در شش دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی میزان مشاركت واجدين 
رأی در استان كردستان سیر صعودی داشته است. در نخستین دوره انتخابات 
مجلس در اس��تان كردس��تان22/49 درصد از واجدي��ن رأی در انتخابات 
مش��اركت كردند. در دومی��ن دوره 47/91 درصد، س��ومین دوره 61/49، 
چهارمی��ن دوره 71/35 درص��د، پنجمی��ن دوره77/06 درصد، شش��مین 
دوره 70/18 درصد و هفتیم��ن دوره32/26 درصد از واجدين ش��رايط در 
انتخابات انتخاب نمايندگان مجلس ش��ركت كردند. جدول شماره چهار، 
روند مشاركت واجدين رأی در انتخابات مجلس شورای اسالمی در استان 
كردس��تان را همراه با میزان واجدي��ن ش��رايط و كل آرای مأخوذه نمايش 
می دهد. در دوره اول انتخابات مجلس، مردم اس��تان كردس��تان بیش از 30 
درصد كمتر از معدل مشاركت واجدين رأی كشوری در انتخابات شركت 
كردند. در دور دوم تفاوت به كمتر از 17 درصد رس��ید.از دور س��وم تا دور 
ششم معدل مش��اركت واجدين رأی در استان كردس��تان در انتخابات سیر 
صعودی خود را ادامه داد و به باالتر از معدل كش��وری رس��ید. در انتخابات 
هفتم مجلس ش��ورای اس��المی اين روند متوقف ش��د و به كمت��ر از معدل 
كش��وری بازگش��ت. در انتخابات مجلس پنجم میزان مش��اركت واجدين 
رأی در انتخابات به 77/06 درصد رس��ید كه بیش از ش��ش درصد از معدل 

كشوری باالتر بود.
جدول شماره4: ميزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی

 در استان کردستان )11(

3 

      

 79186 13102 55/16  

 89265 39835 63/44  

 62245 12630 29/20  

 44531 7477 79/16  

 151336 24067 90/15  

 286281 58064 28/20  

 153278 66196 19/43  

 76363 20124 35/26  

 89821 16148 98/17  

 1032306 257643 66/24  

4

       

 460775 103641 49/22  14/52  

 514571 246512 91/47  64/64  

 574646 353346 49/61  72/59  

 641736 457855 35/71  81/57  

 733000 564877 06/77  1/71  

 832236 584075 18/70  35/67  

 1018787 328711 26/32  21/51
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در جدول هاي ش��ماره پنج و ش��ش، میزان مش��اركت واجدين رأی در 
انتخابات شوراها و انتخابات خبرگان تعیین رهبری نمايش داده شده است.

جدول شماره5: ميزان مشارکت  درانتخابات سراسری شوراهای اسالمی کشور در 
5استان کردستان)12(

       

 653848 570253 21/87  42/64  

 934011 497590 27/53  96/49  

6

      

 500560 326579 24/65  38/77  

 624263 279502 77/44  09/37  

 826477 344212 65/41  3/46  

7

جدول شماره6: اطالعات آماری انتخابات سراسری خبرگان )تعيين رهبری(
 در استان کردستان)13(

5

       

 653848 570253 21/87  42/64  

 934011 497590 27/53  96/49  

6

      

 500560 326579 24/65  38/77  

 624263 279502 77/44  09/37  

 826477 344212 65/41  3/46  

7
نوع و سطح مشاركت مردم در دوران جنگ هشت ساله با دولت متجاوز 
عراق هم يكی از مباحثی است كه نشان دهنده سهم مردم اين  بخش از ايران 
در دفاع از كش��ور اس��ت. جنگ هشت س��اله ايران و عراق  بیش از هر نقطه 
ديگر كشور، به صورت مستقیم تأثیر خود را بر ساختار اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی اس��تان های مرزی همجوار با كش��ور عراق گذاش��ت. جنگ به 
صورت مس��تقیم زندگی شهروندان مناطق غربي كش��ور را تحت تأثیر قرار 
داد. بخش هايی از استان های ايالم و كرمانش��اه در همان اوايل جنگ اشغال 
شد. شهرس��تان های قصرش��یرين، مهران، دهلران و س��رپل ذهاب از جمله 
شهرهايی هستند كه به علت اش��غال دشمن صدمات شديدی ديدند. هزاران 
شهروند اين مناطق آواره ش��دند و س��ال های زندگی را در اردوگاه و يا در 
شهرهای اطراف با س��ختی و مشقت تجربه كردند. ساير ش��هرها نیز به علت 
آتش توپخانه و يا خمپاره های دش��من و يا بمباران هوايی و موش��ك پرانی 
نیروهای عراقی به س��رعت از جمعیت خالی ش��دند و امواج وسیع آوارگان 
از اين ش��هرها عازم ديگر نقاط كشور شدند. متأس��فانه تاكنون آمار موثق و 
دقیقی از میزان آوارگان جنگ هشت ساله منتشر نشده است. برخی از مناطق 
اين اس��تان های چهارگانه از نظر ظلم هاي صورت گرفته توس��ط نیروهای 
عراقی، تجارب منحصر به فرد و پردردي را پش��ت  س��ر گذاشتند. نخستین 
نقطه جغرافیايی ايران كه قربانی س��الح های ش��یمیايی عراق شد، منطقه ای 
بین هالله و نی خزر در 50  كیلومت��ری غرب ايالم بود. بمباران ش��یمیايی 7 
تیر 1366 ش��هر سردش��ت با هزاران قربانی اعم از كش��ته يا زخمی، بمباران 
ش��یمیايی مناطق روس��تايی مريوان، بانه و زرده ريجاب كرمانش��اه از ديگر 
نمونه های اين جنايات علیه بش��ريت بوده اند كه ايران معاصر و به خصوص 
چهار اس��تان كردنش��ین آن تجربه كرده اند. افزون بر اين، اي��ن مناطق يعنی 
اس��تان های چهارگانه به دلیل جنگ و درگیری های خونین نظامی و ناامنی 
حاصل از آن، س��هم كمتری از درآمدهای كش��ور را برای عمران و توسعه 

جذب كردند.

نمودار 1� فراوانی تفکيکی شهدای استان های کردنشين در جنگ

  .               .
              .     

               .    
                    .  

                      
               .    

           .         
                 .   

                 50     
 .  7  1366              

                     
         .           

                    
  .  

  
 1          

  
در چهار اس��تان مورد بررس��ی، 17055 نفر )نظام��ی و غیرنظامی( بر اثر   

حوادث مرتبط با جنگ به عنوان ش��هید ش��ناخته ش��ده اند و داراي پرونده 
هستند. اگر آمار شهدای كش��ور)14( را كه بر اثر جنگ به شهادت رسیده اند 
حدود 188 هزار نفر بدانیم)آماری ديگری اين رقم را 213255 اعالم كرده 
است(1)15( حدود 9 درصد از كل آمار ش��هدای جنگ مربوط به چهار استان 

مورد بررسي است.1)16(
گذشته از انتخابات رياس��ت جمهوری، مجلس،شوراها و خبرگان و نیز 
در كنار تلفات و خسارات سنگین ناش��ی از وقوع جنگ هشت ساله با عراق، 
میل به مش��اركت طلبی مردم استان های چهارگانه كردنش��ین � البته هريك 
با ويژگی های خاص خ��ود � در ديگر حوزه ها همچون تعداد س��ازمان های 
غیردولتی يا م��ردم نهاد به ويژه در حوزه مقابله با گس��ترش اس��تفاده از مواد 
مخدر را می توان نشان داد. بی گمان تغییر ساختار سنی اين استان ها و جوانی 
س��اخت جمعیت، افزايش سطح سواد عمومی و دانش��گاهی و نیز دسترسی 
گس��ترده تر مردم اين اس��تان ها به ابزارهای نوين فناوری، همچون ماهواره 
و اينترنت موجب تغییر س��بك زندگی مردم ش��ده اس��ت)17( تغییر س��بك 
زندگی نیز موجب تغیی��ر رويكردها و روش های مردمی برای دس��تیابی به 
آمال و آرزوها و مطالباتش��ان شده است. اما آيا متناس��ب با اين وضعیت در 
اداره كشور و س��اختار مديريتی كشور نخبگان و شايس��تگان اين مناطق در 
دس��تگاه های اجرايی به بازی گرفته شده اند؟ آيا برای اس��تمرار مشاركت 
مردم در اداره اي��ن مناطق فضای مناس��بی برای فعالیت اح��زاب و نهادهای 

مدنی و مطبوعات مهیا شده است؟
مشارکت مدنی در استان های چهارگانه و روند آن در سال های پس از انقالب

پس از پی��روزی انق��الب، دول��ت موقت ب��ه نخس��ت وزيری مرحوم 
مهندس ب��ازرگان اداره كش��ور را در روزهای پرتالطم بعد از س��قوط نظام 
پیش��ین برعهده گرفت. نخس��تین وزيرخارج��ه دولت موق��ت دكتر كريم 
سنجابی از چهره های شناخته ش��ده و كرد كرمانشاهی اس��ت كه عهده دار 
اداره وزارت خارجه می ش��ود. نخس��تین اس��تاندار استان كردس��تان هم به 
دكتر ابراهیم يونس��ی از كردهای بانه ای می رس��د. تقريب��اً فرماندار تمامی 
شهرستان های اس��تان كردستان، كرمانش��اه و ايالم و شهرس��تان كردنشین 
آذربايجان غربی هم از میان نیروهای كرد اهل منطقه انتخاب می شوند. پس 
از دكتر يونسی، شكیبا و س��پس شاه اويسی عهده دار اس��تانداری كردستان 
می شوند. برای دوره ای فرماندهی لشگر كردستان هم به يكی از فرماندهان 
كرد بیجاری سپرده می ش��ود. نخستین انتخابات ش��وراها هم در سال 1358 
برای انتخاب ش��ورای اداره ش��هرها در س��نندج برگزار می ش��ود، هرچند 
فعالیت اين شورا پیش از آنكه نهادمند شود متوقف شد. در دولت بنی صدر، 
رجايی و مهندس موس��وی تقريباً اي��ن روند به تدريج تغییر مس��یر می دهد. 
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گسترش جنگ و درگیری های منطقه موجب می ش��ود به تدريج نیروهای 
غیربومی در ساختار اداری و سیاسی اس��تان جايگزين نیروهای بومی شوند. 
همچون ديگر نقاط كش��ور فعالیت برای فعالیت احزاب سیاسی غیردولتی، 

مطبوعات مستقل و غیردولتی و نهادهای مدنی سخت و سخت تر می شود.
با شروع به كار دولت اول هاشمی رفس��نجانی امید می رفت تا اين روند 
مورد بازنگری قرار گیرد و زمینه برای حض��ور و فعالیت نهادها و مطبوعات 
مس��تقل فراهم ش��ود، اما در دولت اول س��ازندگی تغییر روشن و مشخصی 
در اين خصوص روی نداد. رأی منفی مردم اس��تان كردس��تان به هاش��می 
رفسنجانی)18( موجب ش��د در دولت دوم هاشمی رفس��نجانی تالش شود تا 
اعتماد مردم به دولت بازگردانده شود و برای اين منظور محمدرضا رحیمی 
به استانداری كردستان منصوب شد. حضور رحیمی موجب شد تا فضا برای 
برخی فعالیت های اجتماع��ی و فرهنگی با اندكی تغیی��ر و انعطاف روبه رو 
شده و بخش��ی از مديريت اجرايی اس��تان به نیروهای بومی سپرده شود. هر 
چند انتخاب او كه از اهالی شهرس��تان قُروه بود، نتوانس��ت فرايند استفاده از 
نیروهای بومی در س��طح فرماندار و مديران ارشد استان را چندان تغییر دهد. 
با روی كارآمدن محمد خاتمی در س��ال 1376 فضای سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی استان كردستان تغییر چشمگیری كرد. انتصاب عبداهلل رمضان زاده 
به عنوان استاندار كردستان س��رآغاز تحولی تازه در اين بخش بود. از سويی 
ش��مار قابل توجهی از نیروهای بومی در قالب فرماندار، معاونان اس��تاندار و 
مديران كل عهده دار اداره استان و شهرستان ها شدند. انتشار نشريات محلی 
هم سمت و سوی نوينی به خود گرفت. ده ها نشريه دو زبانه فارسی و كردی 
در اين حوزه منتشر ش��د. انتش��ار كتاب های كردی نیز روند باشتاب تری به 
خود گرفت. ده ها س��ازمان مردم نهاد به ويژه در حوزه مبارزه با موادمخدر، 
نهادهای فرهنگ��ی و ادبی آغ��از به كار كردن��د و فصل ت��ازه ای در فضای 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی منطقه شروع شد. انتخابات اول شوراهای شهر 
هم در اين دوره موجب مشاركت مردم در اداره شهرها شد. انتخاب شورای 
مشاوران جوان استاندار كردستان در دوران رمضان زاده در تمامی مدارس 
استان تجربه ای بود كه در نهايت به مجلس دانش آموزی در كشور ختم شد. 
در دوره هشت ساله دولت محمود احمدی نژاد روند يادشده با ركود و تغییر 

فضای قابل توجهی روبه رو شد.
در تمام��ی س��ال های پ��س از انق��الب، كرده��ا در س��اختار مديريتی 
كش��ور و به ويژه در س��طح مديريت عالی ايفاگر نقش بوده اند. معاون اولی 
رئیس جمهور، س��خنگوی دولت، وزير امورخارجه، اس��تاندار، فرماندهی 
نیروهای لش��گری، وزير، س��فیر، عضويت ش��ورای نگهبان، هیئت رئیسه 
مجلس و... امّا اي��ن حضور با يك قید همراه بوده اس��ت تمامی مديران كرد 
كه جز مقامات بلندپايه كش��وری بوده ان��د از میان كردهای ش��یعه مذهب 
برگزيده شده و هیچ يك  از اين مسئولیت ها در اختیار كردهای سنی مذهب 
نبوده است. يعنی مش��اركت در مديريت عالی كش��وری برای كردها مجاز 
بوده اس��ت. البته با قید مذهب.در دولت خاتمی، اين رون��د مورد بازنگری 
قرار گرفت و گشايشی حاصل شد، هر چند نتوانس��ت به تمامی عرصه های 

مديريتی كشور تعمیم يابد.
در خصوص مشاركت مردم پس از تغییر دولت ها و يا شروع به كار مجلس 
تازه در اس��تان های چهارگانه نیز بايد توجه ش��ود روند سیاستگذاری ها برای 
جلب حداكثری مش��اركت م��ردم در روند تصمیم گیری ها و نیز گس��ترش 
مشاركت اجتماعی در اين استان ها از روند و الگوی كشوری تبعیت می كند. به 
میزانی كه فضا در كل كشور برای گسترش مشاركت تغییر كند به همان میزان 
نیز در اين مناطق شاهد تغییرات هستیم. اما آنچه مشخص است دركشور راهبرد 
مشخص و روشنی برای گسترش مشاركت مردم تدوين نشده است و با تغییر 
دولت و س��لیقه ها نحوه مواجهه  دولت ها نیز  در خصوص  مشاركت سیاسی و 

اجتماعی شهروندان دچار تغییر می شود. در استان های چهارگانه نیز باوجود 
تنوع مذهبی، زبانی و فرهنگی و نیز برخی چالش های سیاس��ی سال های پس 
از انقالب هنوز راهبرد روشن و نهادينه شده ای برای گسترش مشاركت مردم 
و نیز تعريف قانونمند مكانیسم و دينامیس��م آن يعنی چگونگی و فرايندهای 
مشاركت ارائه نشده اس��ت و حدود، دامنه و كیفیت سیاستگذاری های جلب 

مشاركت، تابع سلیقه ها نه قانون و روال قانونمند مشخصی است.
دولت جديد، يعنی دولت اعت��دال يا دولت تدبیر و امی��د در ابتدای كار 
و ش��روع به كار با انبوهی از مسائل و مش��كالت پیچیده روبه روست  يكی از 
راهبردهايی كه طی طريق دولت را تس��هیل كرده و افق ه��ای تازه ای را برای 
حل و فصل مشكالت می گش��ايد، توجه به جلب گسترده مشاركت مردمی 
است. تعريف راهبردها و اهداف چگونگی جلب مشاركت مردم به ويژه در 
مناطق كردنشین كشور نیازمند توجه كارشناس��ی دولت جديد به متغیرهای 
اثرگذار متعددی است كه پرداخت به آن نیازمند مجال مستقل ديگری است.
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قادربخش جمالزهي

حقوق شهروندی و اعتدال 
پيام روشن اقوام و مذاهب در انتخابات رياست جمهوری

تفكر اعتدال، نقطه تع��ادل اجتماعی جامعه، 
اق��وام و مذاه��ب و تس��هیل كننده تعاون اس��ت. 
اعتماد نیز تس��هیل كننده و مبن��ای عاطفی تعاون 
اس��ت. اعتماد، ب��ه واكن��ش و انتظ��اری اطالق 
می  ش��ود كه در ي��ك اجتم��اع از رفت��ار منظم، 
صادقانه و همكاری جويانه مبتن��ی بر هنجارهای 
مش��ترک برمی خیزد همكاری زمانی تحقق پیدا 
می كند كه افراد به صورت جمع��ی عمل كنند و 
اهداف مشتركی داشته باش��ند در چنین وضعیتی 
موفقی��ت هريك از آنها بس��تگی ب��ه كنش هايی 
دارد ك��ه همه آنه��ا متعهد ب��ه انجام آن هس��تند. 
اعتماد پیش شرطی برای همكاری و نیز محصول 
هم��كاری موفقیت آمیز اس��ت ؛ به گون��ه ای كه 
برخی از نويس��ندگان عنوان داش��ته اند: »اعتماد، 
تس��هیل كننده و مبن��ای عاطف��ی تعاون اس��ت و 
برعكس بی اعتمادی نابودكننده تعاون است.«)1( 
در وضعیت تعاون موفقیت هر مش��اركت كننده 
نیاز به ش��ركت همگانی دارد يكی از مصاديق آن 
اعتماد اكثريت مردم ايران و به ويژه اقوام و مذاهب 
به برنامه ها و شعارهای انتخاباتی و پشتیبانان معنوی 
دكتر روحانی، آقايان هاش��می رفسنجانی و سید 
محمد خاتمی و نیز جريان اعتدال و اصالح طلبان 
و اصولگرايان معتدل بود كه به مشاركت همگانی  
آنها در پای صندوق های رأی انجامید و به انتخاب 
جناب روحانی به عن��وان رئیس جمهور در مرحله 
اول انتخاب��ات باوج��ود رقبای ج��دی در جبهه 

اصولگرايان انجامید.
در واقع اهل سنت، اقوام و مذاهب، اعتدالیون، 
اصالح طلب��ان و اصولگراي��ان معتدل با داش��تن 
دغدغه های مشترک به جمع بندی واحد و تصمیم 
مشتركی رسیدند و به منظور تغییر وضعیت به تفكر 
اعتدال روی آوردند و به تعبیر هاشمی رفسنجانی: 
»24 خ��رداد رونماي��ی از انديش��ه اعتدالی مردم 
ايران است كه س��ال ها در زير آوار افراط و تفريط 
مكتوم مانده ب��ود.« پس از انتخاب��ات دوم خرداد 

1376 دكتر رفیع پور در بحث شرايط جامعه برای 
پذيرش كانديداها از تغیی��ر ارزش ها، نارضايتی، 
انتق��ال نارضايت��ی، ش��ناخت و ادراک غل��ط از 
وضعیت و سیاس��ت مبتنی بر آن و تئوری هايدگر 
و ديگران نام می برد. تئ��وری هايدگر می گويد: 
»اگر مردم يك پديده را منفی ارزيابی كنند و اگر 
آورنده يا ارائه كننده آن پديده و حامیان آن، از نظر 
مردم ارزش مثبت نداشته باشد، مردم آن پديده را 
نخواهن��د پذيرفت در آن صورت ه��ر اقدامي در 
جهت تبلیغ اين پديده، آن هم با روش های معمول 
نفی ش��ده )هر چند با هزينه زي��اد( همانند تفنگ 
گران قیم��ت و زيبايی اس��ت كه تی��رش به عقب 

می رود.« 
اي��ن جامعه ش��ناس مط��رح كش��ور در ادامه 
می نويس��د: »بع��د از 1368 در پ��ی فراين��د تغییر 
ارزش ها، انقالبیون به تدريج نقش ارزش فرصتی 
خود را از دس��ت دادن��د و از آن زم��ان ديگر آنها 
نیس��تند كه ارزش ها و هنجاره��ا را در اين جامعه 
تعیی��ن می كنن��د«)2( احتم��االً م��راد از انقالبیون 
گروه هايی اس��ت ك��ه انحص��اراً فقط خ��ود را 
نماينده گفتمان انق��الب می خوانند  در انتخابات 
دوم خ��رداد 76، 22 خ��رداد 88 و 24 خ��رداد 92 
نارضايتی ه��ای عموم��ی منجر به خل��ق جنبش 

اجتماعی شدند. 
حداقل براساس اعالم نتايج رسمی انتخابات، 
انتخاب سید محمد خاتمی در هفتمین و هشتمین 
دوره انتخاب��ات رياس��ت جمهوری و انتخ��اب 
جن��اب روحان��ی در يازدهمی��ن دوره انتخابات 
رياست جمهوری به عنوان رئیس جمهور منتخب 

از مصاديق نظريه فوق الذكر ارزيابی می شوند. 
اين در حالی است كه در طرف مقابل ادبیات 
تقريب��اً خش��نی در ارتباط ب��ا نفی هم��ه گروه ها، 
انديشه ها و اقوام و مذاهب صف آرايی كرده بود. 

در سیس��تان و بلوچس��تان، س��تاد مرك��زی 
دكترسعید جلیلی كه مسئولیت آن به عهده نماينده 

اصولگرای مجلس بود  طی اعالمی��ه ای با اين تیتر 
كه چرا وهابیت نمی خواهد جلیلی رئیس جمهور 
ش��ود؟ گفته بود: »تاكن��ون تصور می ش��د كه در 
مقابل سعید جلیلی محور غرب، ضد انقالب، فتنه، 
انحراف و سازش قرار گرفته، ولی اين روزها برخی 
ناظران سیاسی از پیوستن وهابیت به اين جبهه سخن 
می گويند. رسانه های وابسته به محور ضد انقالب، 
فتنه، جريان سازش و انحراف در كشور نیز هريك 
كینه های خاص خود را از نماينده گفتمان انقالب 
دارند. اما در اي��ن میان تالش وهابی��ت برای عدم 
رأی آوری س��عید جلیلی در استان های سنی نشین 
كشور و به خصوص سیستان و بلوچستان نیز جالب 

توجه است.« 
اين در حالی است كه در سیستان و بلوچستان 
وهابیت وجود خارجی ندارد ك��ه در اين ارتباط 
حجت االسالم والمسلمین غالمحسین جهان تیغ 
از كاركن��ان عالی رتبه دفت��ر نمايندگی ولی فقیه 
در امور اهل سنت بلوچس��تان بیان كرده: »به دنبال 
كشتار مكه در سال 66، مسئوالن نظام می خواستند 
از سیس��تان و بلوچس��تان پیرام��ون وهابی��ت فتوا 
بگیرند، از اين رو اس��تاندار وقت، شهر به شهر راه 
افتاد و با عنوان محكومی��ت وهابیت فعالیت كرد. 
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اين كذب محض است كه بعضی مطرح می كنند، 
ما يقین داريم كه در اينج��ا مطرح كردن وهابیت 
به معنای اهل س��نت است كس��انی كه نمی توانند 
مستقیماً بگويند اهل س��نت به نام وهابیت به مردم 

منطقه مارک می زنند.« )5(
نظر به اينكه اعتماد، نه صرفاً جزء يا ش��اخص 
س��رمايه اجتماعی، بلكه به عنوان پیش ش��رط آن 
تلقی می شود و سرمايه اجتماعی قابلیتی است كه 
از گس��ترش اعتماد در يك جامع��ه يا بخش های 
خاصی از آن ناش��ی می ش��ود و به باور فوكوياما: 
»اعتماد فی نفس��ه يك فضیلت اخالقی نیس��ت، 
بلكه محصول فضیلت اس��ت اعتماد وقتی حاصل 
می ش��ود كه افراد،  دارای هنجارهای مش��ترک 
صداقت و رفتار متقابل باش��ند و بنابراين بتوانند با 
يكديگر همكاری كنند.«)6( برخی هم از اصطالح 
سرمايه اجتماعی، برای  نشان دادن: »ويژگی های 
سازمان اجتماعی نظیر اعتماد، هنجارها و شبكه ها 
ك��ه می توانند ب��ا تس��هیل اقدام��ات و هماهنگ 
كارام��دی جامعه را افزاي��ش دهند «)7 ( اس��تفاده 
می كنند. اعتماد به هاش��می، خاتم��ی، عارف و 
برنامه های دكتر روحانی و تفكر اعتدال كه منجر 
به انتخ��اب روحانی به عنوان رئیس جمهور ش��د، 
نشانگر رشد باالی سرمايه اجتماعی ايرانیان است. 
البته دسترس��ی متفاوت مردم به سرمايه اجتماعی 
و اتخاذ رويكردهای قوم مداران��ه و تبعیض آمیز 

باعث تشديد و يا تولید نابرابری نیز می شود.
»پوتنام« به مدت 25 سال به مطالعه دموكراسی 
در ايتالیا پرداخت و متوجه ش��د مناطق��ی از ايتالیا 
كه دارای س��رمايه اجتماعی بااليی هستند توسعه 
اقتصادی بیش��تری نیز دارند و دول��ت محلی آنها 
بیشتر در مقابل مردم پاسخگو است به هر صورت 
به اعتقاد پوتنام دموكراسی نیاز به سرمايه اجتماعی 
دارد و بدون سرمايه اجتماعی درخت دموكراسی 
خش��ك می ش��ود يا اصاًل ريش��ه نمی دواند.«)8 ( 
ازس��ويی آمارتیاس��ن برنده جايزه نوبل در رشته 
اقتصاد )1988( در كتاب » توسعه به مثابه آزادی« 
می نويسد: »نمی توان نگرش��ی از توسعه به دست 
داد كه صرف��اً متك��ی بر فرمول س��اده انباش��ت 
س��رمايه يا بس��ط بازار و يا برخ��ورداری از برنامه 
اقتصادی كارا )اگرچه هري��ك از اين جنبه ها در 
درون منظر وس��یع تر قرار می گیرند( باش��د اصل 
هماهنگ كننده ای است كه همه اجزا و جنبه های 
مختلف را در درون منظری واحدتر قرار می دهد. 
دغدغه غالبی اس��ت ك��ه در آن فراين��د ارتقاي 
آزادی ه��ای فردی و تعه��دات اجتماعی حضور 
دارن��د. در ارتباط با محرومیت اف��راد از قابلیت ها 
نیز در مناط��ق قوم��ی � مذهبی در مبح��ث فقر به 

مثابه محرومی��ت از قابلیت ها برن��ده جايزه نوبل 
اقتصادی می نويسد: »فقر بايد به عنوان محرومیت 
از قابلیت های اساس��ی تعريف شود نه تنها كمبود 
درآمد كه معیار متعارف استاندارد برای شناسايی 
فقر اس��ت. البته رويك��رد »قابلیت فق��ر، اين باور 
را دارد كه درآمد كم، يك��ی از داليل اصلی فقر 
است از نظر دور نمی دارد، چرا كه كمبود درآمد 
می توان��د دلی��ل اصلی ب��رای محرومی��ت فرد از 

قابلیت ها باشد.«)9(
نابرابری، تبعیض، فق��دان آزادی های فردی، 
عدم امنیت و فقر به مثابه محرومی��ت از قابلیت ها 
می توانند مانع توس��عه و رشد س��رمايه اجتماعی 
ش��وند و می توانند تأثی��رات آن را خنثی كنند، اما 
وقتی افراد با يكديگر ب��رای تحقق هدفی جمعی 
كار می كنند در واقع به طور مرتب »ذخاير« سرمايه 
اجتماعی خود را تثبی��ت و تقويت می كنند كه در 
انتخاب��ات اخیر ب��رون داد آن، انتخ��اب روحانی 
به عن��وان رئیس جمه��ور بود ك��ه در اين راس��تا 
عملكرد و خط مش��ی آقايان هاش��می، خاتمی، 
عارف و روحان��ی داراي اهمی��ت بوده اند، زيرا 
عدالت نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی است 
همچنان كه صدق فضیلت نظام های انديشه است 
يك نظريه، هر چند ش��كوهمند و پسنديده، اگر 
صادق نباشد بايد رد يا بازنگری شود همچنان كه 
قوانین و نهادها ف��ارغ از اين كه چه میزان كارامد و 
سامان يافته باشند اگر ناعادالنه باشند بايد اصالح 
يا كنار گذاش��ته ش��وند وحدت مناف��ع جامعه از 
آنجا ناش��ی می ش��ود ك��ه هم��كاری اجتماعی، 
يك زندگی بهت��ر را برای همه اف��راد امكان پذير 
می س��ازد به طوری كه اگ��ر افراد می خواس��تند 
به تنهايی و برپايه كوش��ش فردی خ��ود زندگی 
كنند نمی توانس��تند آن زندگی را فراهم كنند، از 
اين رو برابری، عدالت اجتماعی، امنیت، اعتماد، 
آموزش سرمايه اجتماعی، عدم محرومیت افراد از 
قابلیت هايشان، عدالت فرصتی، قانونی و قضايی، 
آزادی و عدم انسداد اجتماعی از پیش شرط های 

يك جامعه خواهان توسعه همه جانبه هستند.
ازس��ويی س��یاه نمايی و وارونه جل��وه دادن 
واقعیات به وس��یله گزارش های كذب و نادرست 
توسط گروه هاي قومی � مذهبی افراطی )كه طی 
يك فرايند انس��داد اجتماعی به قدرت سیاس��ی، 
اقتصادی و اجتماعی رس��یده اند( به مركز كشور 
و مس��ئوالن عالی نظام ك��ه بعضاً بر اس��اس آنها 
تصمیمات نادرست و ناعادالنه ای گرفته می شود 
فضای اعتماد، س��رمايه اجتماعی، امنیت، عدالت 
اجتماع��ی و  فرصتی را در مناط��ق قومی � مذهبی  
به شدت خدش��ه دار می كند و به همان میزان روند 

در آن زمان مردم شیعه و س��نی استان نمی دانستند 
كه وهابی��ت چیس��ت و آن قدر اين مس��ئله بدون 
قاعده مطرح ش��د كه هر عوام شیعه خیال می كرد 
وهابی��ت يعنی همی��ن بلوچ ها و بلوچ ه��ا هم فكر 
می كردند آنها را وهابیت می گويند. باس��وادهای 
بلوچ مي خواستند بدانند وهابیت چیست و با افراد 
وابس��ته به اين تفكر تماس گرفتند... و از آن زمان 
خود به خود با محكوم و مطرح ك��ردن وهابیت، 
وهابیت در استان ما )سیستان و بلوچستان( مطرح و 
زنده شد. وقتی فضای وهابیت برچسب مسلط در 
استان شد روحانیت اهل سنت هم از اين برچسب 
بركنار نماند و اگر كوچكترين ابراز نظر يا انتقادی 
می كردند مارک وهابی می خوردند كه اين روش 

مطلوب نبود.«)3(
مول��وی عبدالرحم��ن امام جمعه اهل س��نت 
چابه��ار هم بی��ان داش��ته: »... ب��ه مس��ئوالن امور 
سیاس��ی مملكت كه اگر احیاناً توسط بدخواهان 
ما و دش��منان مذهب و امور دينی ما نس��بت به ما، 
به مدارس و طالب و نحوه تفك��ر ما در خصوص 
وهابیت به س��وء تفاهم افتادند كتباً اثبات می كنیم 
كه ما س��نی حنفی هس��تیم و از اين رهگذر خود، 
مدارس، مساجد، دين و مذهب، طالب، فرزندان 
و مردم خ��ود را از هر نوع گزند مص��ون و در امان 
بداريم و اگ��ر با اين هم��ه گزندی ب��ا اين مارک 
وهابیت به ما رسانیده شود بر همگان روشن گردد 

كه به خاطر سنی بودن ماست و الغیر... .«)4(
مول��وی عبدالحمید ام��ام جمعه اهل س��نت 
زاهدان هم بیان داش��ته: »در بلوچس��تان، وهابیت 
وجود ندارد هر كس می گويد اينجا وهابیت است 

مولوی عبدالحميد
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توسعه منطقه را كند و كندتر می كند كه نمونه بارز 
آن توسعه نیافتگی مناطق قومی � مذهبی همچون 
سیس��تان و بلوچس��تان، كردس��تان، آذربايجان 
غربی، گلس��تان و كهگیلويه و بوير احمد اس��ت، 
براي نمونه اس��تاندار اسبق سیس��تان و بلوچستان 
بیان داش��ته: گزارش هايی كه از منطقه )سیس��تان 
و بلوچس��تان( به دولت مركزی می رس��د گاهی 
يا ناقص اس��ت يا همراه با حب و بغض هاس��ت و 
منافع گروه و جري��ان خاصی را در اس��تان دنبال 
می كند معموالً ه��م گزارش ها ب��ا بزرگ نمايی 
تهیه می شوند... به صورتی تهیه می شوند تا تأمین 
اعتبار و بودجه را در پی داش��ته باشد.« اين مسئول 
ارش��د وقت در ادامه می گويد »به ياد دارم در آن 
زمان گزارشی داده شده بود كه در منطقه سیستان 
وهابی ها آمده اند و زمین های ش��یعیان را به قیمت 
پايین در دوران خشكسالی می خرند و آنجا حكم 
فلس��طین را پیدا كرده كه صهیونیست ها، زمین ها 
را از فلس��طینی ها خريدند و آنجا را تخلیه كردند. 
اين نگرانی ب��رای مقامات مركز ايجاد ش��ده بود. 
ما ) اس��تانداری( بی طرفانه در اي��ن ارتباط تحقیق 
میدانی جامع��ی كرديم و متوجه ش��ديم اصاًل در 
منطقه سیس��تان چنین واقعیتی وج��ود ندارد تمام 
خريد و فروش ها را رصد كردي��م. اتفاقاً ارزيابی 
شد و متوجه شديم بیشتر، شیعیان زمین خريده اند 
تا اه��ل س��نت، اگر بررس��ی نمی كردي��م همین 
گزارش منشأ تصمیم گیری اش��تباهی می شد كه 
چه بس��ا تمام كش��ور را نگران می كرد. گاهی هم 
گزارش هايی ب��ه قم، مش��هد، اصفه��ان و تهران 
می رس��د كه چه نشس��ته ايد كه اهل س��نت از فقر 
شیعیان در منطقه اس��تفاده می كنند و آنها را سنی 
می كنند، اين گزارش ها اصاًل واقعیت نداش��ت، 
ابزاری بود تا پول��ی بگیرند حت��ی گزارش هايی 
در م��ورد ظرفیت ه��ا و توس��عه آنجا به دس��تگاه 
تصمیم گیری می رس��ید كه نادرس��ت ب��ود.«)10( 
يكی از افراد سرشناس و صاحب نظر سیستانی بیان 
می كرد كه: »يك روز پايیزی در دفتر دبیرس��تان 
نشس��ته بودم يك روحانی صاحب نظ��ری كه از 
حوزه علمیه قم به زابل مأموريت داش��ت نزد من 
آمد و پرسشی عنوان كرد مبنی بر اين كه: »روزانه 
چند نفر شیعه در اين شهرس��تان توسط وهابیت يا 
اهل س��نت بر اساس تطمیع سني می ش��وند؟ و نیز 
گفت ماهانه حدود 4000 نامه ب��ه حوزه علمیه قم 
می آيد كه دريابید سیس��تان را كه همه اهل سنت 
ش��دند و اينها را خريداری ك��رده و تغییر مذهب 
می دهن��د. من ضم��ن تكذيب اي��ن مطلب گفتم 
حاج آقا به مسئوالن حوزه علمیه قم سالم اينجانب 
را برسانید و بگويید بعضی مس��ئوالن با مكاتبات 

س��اختگی به دنبال بودجه هستند در واقع بعضی از 
مسئوالن و دست اندركاران با اين گونه مكاتبات 
غیرواقعی و كاذب به دنب��ال جذب بودجه و اينكه 
پولی بگیرند هس��تند.« وقتی تندروه��اي قومی � 
مذهبی در مناطقی همچون سیس��تان و بلوچستان 
می گويند »چرا وهابیت نمی خواهد جلیلی رئیس 
جمهور بش��ود ؟ در واقع پی��روزی جريان اعتدال 
را بر نمی تابند، زيرا تفكر اعت��دال راه های ارتزاق 

افراطی گری را مسدود می كند.
صندوق ه�ای رأی سيس�تان و بلوچس�تان در 

مناطق بلوچ نشين و زابلی نشين معنادار است. 
در ناحیه بلوچستان طبق جدول)شماره يك( 
صندوق ه��ای رأی حكاي��ت از اي��ن دارد كه از 
حدود 30 بخش بین 80 ت��ا 96 درصد آرا به دكتر 
روحان��ی و تفكر اعت��دال اختصاص يافته اس��ت 
و از كل هشت بخش ناحیه سیس��تان بین 30 تا 55 
درصد آرا به روحان��ی اختصاص دارد آن هم نظر 
به اينكه حدود 45 درصد جمعیت منطقه سیستان 
را قوم بلوچ اهل س��نت در برمی گیرد در واقع در 
هر بخشی كه درصد جمعیت بلوچ ها بیشتر بوده به 
همان میزان درصد آراي دكتر روحانی در سیستان 
افزايش داشته و در بخش هايی كه جمعیت بلوچ ها 
كمتر و بس��یار كمتر ب��وده آراي روحانی كاهش 
داشته اس��ت. مثاًل در بخش تیمورآباد شهرستان 
هامون حتی روحانی با 30 درصد آرا، دومین رأی 
را به خود اختصاص داده اس��ت و قالیب��اف با 36 
درصد آرا، اولین رأی را به خ��ود اختصاص داده 
است. اما در ناحیه بلوچستان بخش های نوک آباد 
)خاش(، پالن )چابهار(، سرباز، تلنگ )قصرقند( 
الديز و آهوران )نیك ش��هر( بین 90 تا 96 درصد 
بیش��ترين رأی را به دكتر روحانی و تفكر اعتدال 
اختصاص داده اند. اين در حالی اس��ت كه در 31 
بخش حوزه بلوچس��تان با جمعیتی تقريباً 10-15 
درص��دی غیربلوچ ك��ه آن هم پرس��نل اداری و 
كارمندان بخش دولت و مهاجران هستند مجموعاً 
حدود 85 درصد آراي بلوچستان به دكتر روحانی 
اختصاص يافته اس��ت كه با احتساب آراي منطقه 
سیستان و تركیب جمعیتی مركز استان )زاهدان( 
به 73 درصد آرا )استان سیس��تان و بلوچستان( به 

دكتر روحانی كاهش يافته است. 
نظر به اينك��ه باالترين درصد رأی در س��طح 
استان های كشور ازسوي اقوام و مذاهب، بلوچ ها 
در سیس��تان و بلوچس��تان و كردها در آذربايجان 
غرب��ی و  كردس��تان،  آذری ه��ا، تركمن ه��ا، 
استان های ش��مالی و  نیز در يزد و كرمان )حمايت 
هاش��می، خاتمی، ع��ارف( و... به جن��اب دكتر 
روحانی اختصاص داده شد و ديگر مناطق مرزی 

بدون تردید جریان و تفکر اعتدال 
بيش از هر جریان سياسی دیگر 
ظرفيت آن را خواهد داشت که 

نيروهای انقالب و دوستداران ایران 
اسالمی را همسو کند و به تعامل 

نسبی برساند و به تعادل اجتماعی 
بيندیشد و زیر ساخت های آن را 

آماده نماید

ايران كه عمدتاً قومی نش��ین و سنی نشین هستند، 
معنادار و حامل پیام )توجه به حقوق ش��هروندی، 
حقوق اقلیت ه��ا و تحقق ش��عار براب��ری قومی �  
مذهبی( به مس��ئوالن عالی نظ��ام و رئیس جمهور 
منتخب می باشد. ازس��ويي مناطق قومی � مذهبی  
سپر انس��انی برای حفاظت و حراست از مرزهای 
ايران زمین ب��وده و خواهند بود، هیچ گاه دش��من 
خارجی نتوانسته از مرزهای بلوچستان و كردستان  
و... چشم طمع به س��رزمین ايران داشته باشد چون 
همواره با مقاومت شجاعانه و سلحشورانه بلوچ ها و 
كردها و...  روبه رو شده است تاريخ مبارزه بلوچ ها 
با انگلیسي ها در دره نالك تفتان و با پرتغالی ها در 
مرزهای آبی جنوب ايران، بلوچس��تان )چابهار( 
كه شكست انگلیس��ی ها و پرتغالی ها را رقم زد در 
صفحات زري��ن مقاومت ايران زمی��ن ثبت كرده 
است، ابراهیم يزدی می نويس��د: »دولت انگلیس 
بسیار سعی كرد تا از گوناگونی اقوام ايرانی برای 
مقاصد خ��ود اس��تفاده كند اما شكس��ت خورد، 
براي نمونه در بلوچس��تان، كه يك��ی از فقیرترين 
استان های ايران محسوب می شد و هنوز هم هست 
و تفاوت مذهبی نیز وجود دارد، س��رداران بلوچ 
پیشنهاد انگلیسي ها را برای جدايی از ايران و اتحاد 
با بلوچستان تحت سیطره انگلس��تان رد كردند و 
حاضر به جداي��ی از ايران نش��دند.)11( همین طور 
در كردس��تان و مناطق مرزی ديگ��ر، »در دوران 
حكومت صفويان، با وجود شكست شاه اسماعیل 
از س��پاه عثمانی، كردها حاضر نش��دند زير پرچم 
عثمانی بروند و به دولت مركزی ايران وفادار باقی 
ماندند، شاه عباس با اس��كان يك گروه از كردها 
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اخالق، تعهد و مس��ئولیت پذيری درخشیده اند. 
اظهار داشته اند: »حضور مؤثر در عرصه های ملی 
از جمله شركت در انتخابات، وظیفه ای است كه 
برادران اهل س��نت ما همیش��ه به خوبی آن را ايفا 
كرده و نمونه آن خلق حماسه سیاسی در انتخابات 

اخیر بوده است. 
ايش��ان با نف��ی تنگ نظ��ری و كوته فكری ها 
افزود: »هموطنان اهل سنت، خیرخواهانی هستند 
كه بايد به مش��كالت آنان رسیدگی و اين فرصت 
به آنها داده ش��ود تا همس��ان با ديگ��ران به جامعه 

خدمت كرده  و تأثیرگذار باشند.«
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره 
به حضور حداكث��ر اهل س��نت در انتخابات اخیر 
اظهار كرد: »مش��اركت 85  درص��دی در بعضی 
مناطق سنی نش��ین میزان عالقه مندی آنان به نظام 
اسالمی و حاكمیت تفكر اعتدال است...  برادران 
اهل س��نت نیز همگام با ساير ش��هروندان دارای 
خواس��ته های عمومی ای هس��تند كه بايد بدان ها 

رسیدگی شود.«)14(
انتخاب��ات  يازدهمی��ن  در  اين��ك  و 
رياس��ت جمهوری بار ديگر ملت هوشمند ايران 
و به خص��وص اق��وام و مذاهب كه مش��كالت، 
دغدغه ه��ا و نامهربانی های مضاعف��ی را تحمل 
می كنند با رأی معن��ادار به چهره اعت��دال و تدبیر 
و امی��د، آق��اي روحانی پی��ام اس��تقبال از جريان 
اعتدال و عدم پذيرش تفك��رات تندروانه و توجه 
به حقوق ش��هروندی و حقوق اقلیت ها را دادند، 
ناگفت��ه نماند كه اين حماس��ه سیاس��ی محصول 
متانت، تواضع، اتخاد مشی صبورانه و هوشمندانه 
آيت اهلل هاش��می و تفكر اعتدال و شخصیت بارز 
دكت��ر روحانی، فراين��د ثبت ن��ام و رد صالحیت 
هاش��می، نامه خاتمی به عارف و انصراف عارف 
و انباشته شدن تدريجی مطالبات و انتقادات مردم 
از مس��ئوالن عالی در قوای مختلف و نیز واكنش 
جامع��ه، اق��وام و مذاه��ب ب��ه افراطی گری های 
جريان��ات تندرو و رادي��كال ارزيابی می ش��ود، 
همان طور كه نگارنده در مقاله: »اعتدال گری پیام 
روشن انتخابات مجلس خبرگان رهبری مندرج 
در صفح��ه اول روزنامه كارگزاران 21 ش��هريور 
1386، پیش بین��ی كرده اس��ت: »ملت هوش��مند 
ايران اسالمی به دنبال فرازونش��یب های سیاسی، 
به افراط گری ها، پاس��خی منفی و نامطلوب داد و 
نسخه ش��فابخش خويش را در تفكر اعتدالگری 
يافت و در آس��تانه چهارمین انتخاب��ات خبرگان 
رهب��ری و به دنبال تبلیغات نامتعارف و نامناس��ب 
با اخالقیات اس��المی نس��بت به مخدوش كردن 
ش��خصیت يكی از چهره های ارزنده و ارزشمند 

انقالب و با تشخیص درس��ت رأی چشمگیری و 
معنادار به آيت اهلل  هاشمی رفسنجانی داد.« 

در واقع آن رأی معنادار، حامل پیام روش��ن و 
قاطع شهروندان اس��تان تهران و ديگر استان های 
كش��ور به مس��ئوالن نظام، بخش ه��ای مختلف 
حاكمی��ت و جريان��ات سیاس��ی كش��ور بود كه 
از س��وی تحلیلگ��ران سیاس��ی رأی ب��ه جري��ان 
اعتدال گرايان��ه ارزيابی ش��د و آن رأی همچنین 
واكنش��ی به تفكرات افراطی گرايانه بود كه مردم 
را به سطوح آورده بود. در بخش ديگر مقاله آمده 
است: »فضای عمومی كش��ور اقتضای خط مشی 
اعتدال گرايان��ه را دارد و ديگر كش��مكش های 
تند و تیز و نامتع��ارف سیاس��ی و افراط گرايانه را 
برنمی تابد و به دنبال رسیدن به نقطه اعتدال است. 
از آنجا كه عملكرد و شخصیت آيت اهلل هاشمی، 
نقط��ه اعتدال جريانات سیاس��ی كش��ور ارزيابی 
ش��ده... و عملكرد ايش��ان از بدو پیروزی انقالب 
به گونه ای ب��ود كه افراطیون چپ و راس��ت آن را 
برنتافتند و با بی رحمانه ترين ش��كل به مقابله با اين 

نقطه اعتدال كشور برخاستند. 
بدون ترديد جري��ان و تفكر اعت��دال بیش از 
هر جريان سیاس��ی ديگ��ر ظرفی��ت آن را خواهد 
داش��ت كه نیروهای انقالب و دوس��تداران ايران 
اسالمی را همس��و كند و به تعامل نس��بی برساند و 
به تع��ادل اجتماعی بینديش��د و زير س��اخت های 
آن را آماده نمايد.«)15( اين��ك آن روز موعود فرا 
رس��ید و ملت هوش��مند ايران دكتر روحانی را به 
رياس��ت جمهوری انتخاب كرد. اقوام و مذاهب 
دكتر روحان��ی را از مصاديق ب��ارز تفكر اعتدال 
ارزيابی كردند و ازس��ويی درخشش روحانی در 
مناظره ه��ای تلويزيونی به خص��وص در آخرين 
مناظره واكن��ش مثبت به مطالبات م��ردم، اقوام و 

مذاهب بوده است.
البته امید است كه افراطیون قومی در مناطقی 
همچون  سیستان و بلوچستان و مناطق ديگر قومی 
� مذهبی كشور به عرصه  تاخت و تازهايشان مانند 
گذشته دسترسی پیدا نكنند و همانند اكثريت ملت 
ايران به جري��ان اعتدال روی بیاورن��د و نگاه های 
توس��عه ای را جايگزين نگاه ه��ای قوم مدارانه و 
تنگ نظران��ه بكنند، گرچه اين طیف افراد بیش��تر 
به دنبال قدرت هس��تند تا تفكر و انديشه يا جريان 

سیاسی خاص. 
س��زاوار اس��ت ك��ه هم��گان و جريان��ات 
سیاس��ی اع��م از اصالح طلب��ان، اعتدال گرايان 
و اصولگراي��ان میان��ه رو مس��اعدت كنن��د ت��ا 
اينك��ه رئیس جمهور جه��ت تحقق ش��عارهای 
انتخاباتی اش، تحقق حقوق ش��هروندی، حقوق 

آمارتيا سن دارنده نوبل اقتصادی در1998 

در ش��مال خراس��ان و با كمك آنها موفق به دفع 
تجاوزات مكرر ازبك ها و حفظ امنیت مرزهای 

ايران در شمال شرقی كشور شد.«)12(
تفاوت میزان درصد رأي به تفكر اعتدال دكتر 
روحانی در مناطق بلوچ شین و زابلی نشین به میزان 
رضايت و ع��دم رضايتش��ان از وضعیت موجود 
ارتباط پیدا می كند. در واقع بی��ن 80 تا 96 درصد 
بلوچ ها وضعیت موج��ود را برنمی تابند و بین 30 
تا 55 درصد زابلی ه��ا از وضعیت موجود رضايت 
ندارند و نس��بت ب��االی رأی مناطق قومی نش��ین 
نس��بت به مركزنش��ینان به تفكر اعتدال در سطح 
كشور را می توان به میزان رضايت و عدم رضايت 
از تفكرات تندروانه در مناطق قومی � مذهبی نشین 

و مناطق غیرقومی مرتبط دانست.
 مق��ام معظم رهب��ری در س��فر ارديبهش��ت 
1388 به كردس��تان فرمودن��د: »كردس��تان بايد 
به جايگاه مناس��ب خ��ود در میهن عزيز برس��د... 
عقب ماندگی های استان كردستان بايد با جديت 

مسئوالن جبران شود.«
ايش��ان همچنی��ن در ادام��ه فرمودن��د: »نظام 
جمهوری اس��المی مطلق��اً با ن��گاه تعصب آمیز، 
قوم گرا، يكجانبه نگر و تبعیض آمیز به هیچ نقطه ای 
از كشور نگاه نمی كند، بلكه در قضاوت خود فقط 

اسالم و ايرانی بودن را مالک قرار می دهد.«)13(
آيت اهلل هاش��می رفس��نجانی ه��م در ديدار 
جمع��ی از علم��ا و ائمه جمع��ه، اس��اتید حوزه و 
دانش��گاه و فعاالن سیاس��ی اهل س��نت در س��فر 
اخیرش��ان به مش��هد با تأكید بر اين كه »اهل سنت 
همانند برادران ش��یعه در صحنه های علم، عمل، 
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اقلیت ها و تحقق ش��عار برابری قومی � مذهبی از 
موانع پیش رو عبور كند و اقوام، مذاهب و جامعه 

كاربرد عملی كلید تدبیر را تجربه كنند.
»به جدول شماره يک رجوع کنيد«
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مخاطرات و ظرفيت های مطالبه محوری
دولت جديددر مواجهه با سيل درخواست های اقشار گوناگون اجتماعی 

در فاصله كمتر از دو هفته از پیروزی حس��ن 
روحانی در انتخابات رياست جمهوری يازدهم، 
س��یل مطالبات، انتظ��ارات و درخواس��ت های 
انباشت شده اقش��ار گوناگون اجتماعی در قالب 
نامه های سرگشاده به سوی وی روانه شده است. 
طرح اي��ن حج��م درخواس��ت ها در اي��ن زمان 
اندک، خود می تواند موضوعی قابل تحلیل تلقی 
شود و پاسخی به اين پرس��ش بدهد كه در هشت 
سال گذش��ته در ايران چه گذشته كه هنوز دولت 
جديد آغ��از به كار نك��رده، اقش��ار و گروه های 
مختل��ف جامع��ه از كارگ��ران، زن��ان و اهال��ی 
فرهنگ و هنر گرفت��ه تا معلمان و دانش��گاهیان، 
احزاب و ... وكیل پرونده مرحوم س��تار بهش��تی 
و حتی كاربران اينترنت و وبالگ نويس��ان در پی 
طرح خواسته های خود از رئیس جمهور منتخب 
هس��تند. پیش از آنكه به بحث و بررسی پیرامون 
اين مسئله بپردازيم، اجازه دهید مروری سريع بر 

برخی نامه های مذكور داشته باشیم: 
�كان��ون هماهنگ��ی ش��وراهای اس��المی 
كار اس��تان تهران ب��ا ارس��ال نامه ای، از حس��ن 
روحانی خواس��ت تا در دولت خود به مهمترين 
خواسته های كارگران رسیدگی كند و طی هشت 
بند مطالبات و انتظارات خود را برش��مرد: اعمال 
تفاوت 15 درصدی دس��تمزد كارگران در سال 
92، پیاده كردن ظرفیت ه��ای معطل مانده قانون 
كار و در صورت نیاز تغییر و اصالح در قانون كار، 
اس��تقالل تش��كل های كارگری و عدم دخالت 
دول��ت و كارفرماي��ان در فعالی��ت تش��كل های 
كارگ��ری، مح��و پدي��ده ش��وم ش��ركت های 
پیمانكاری يا آدم فروش، برقراری امنیت ش��غلی 
و اقتصادی جهت كارگ��ران دارای قرارداد دائم 
و موقت، اس��تقالل س��ازمان تأمی��ن اجتماعی و 
اداره آن توس��ط ش��ركای اجتماعی كارگران و 
كارفرمايان با نقش نظارتی دولت، همسان سازی 
پرداخت مالی��ات حقوق كارگران ب��ا كاركنان 

کمال رضوی

نگاهی گذرا به فهرست 
گروه های اجتماعی 
مطالبه جو روشن می کند 
که امکان ارائه تحليل 
طبقاتی کالسيک از 
انتخابات ریاست جمهوری 
اخير وجود ندارد. در واقع 
رفتار انتخاباتی مردم در 
این دوره از انتخابات، 
طبقاتی نبوده و طيف 
وسيعی از طبقات پایين تا 
متوسط و مرفه )کارگران، 
معلمان و دانشگاهيان، 
اهالی فرهنگ و هنر( 
در زمره رأی دهندگان و 
حاميان حسن روحانی 
بوده اند و اکنون حق 
بدیهی خود می دانند که 
مطالبات بر زمين مانده شان 
را با منتخب خود 
مطرح سازند

دولت، پرداخت عیدی كارگران دس��تگاه های 
دولتی. در همین ح��ال، رئیس كانون انجمن های 
صنف��ی كارگری اس��تان آذربايجان ش��رقی نیز 
طی مصاحبه ای اظهار داش��ت: امیدواريم دولت 
اعتدال به وعده های خود عمل كند و ما در دولت 
آينده شاهد ش��كوفايی نهادهای مدنی كارگری 
چون كانون ها و رش��د ديدگاه سنديكايی باشیم 
و دولت جديد برای بهتر شدن معیشت كارگران 
تالش كند و از قش��ر كارگر و همچنین قانون كار 

حمايت شود.
�مجمع زن��ان اصالح طل��ب و جمعیت زنان 
مس��لمان نو اندي��ش در نامه ا ی خطاب به حس��ن 
روحانی، ضمن تبريك ايش��ان، اه��ّم انتظارات 
جامع��ه زن��ان از رئیس جمه��ور را بدين ش��رح 
برش��مردند: »اج��رای اصول معطل مان��ده قانون 
اساس��ی در حوزه مس��ائل زنان، تهیه لوايح برای 
رفع هرگون��ه تبعیض از زن��ان در قوانین موجود، 
اس��تفاده از توانمندی های زنان درسطوح باالی 
مديريتی، ارتقای امنیت انس��انی و حقوقی زنان، 
توانمندسازی زنان در زمینه اقتصاد و افزايش نرخ 

اشتغال آنان«. 
�جمعی از تش��كل های معلمان و فرهنگیان 
حامی حس��ن روحان��ی، با انتش��ار بیانی��ه ای در 
خبرگ��زاری ايس��نا، به بی��ان دغدغه ه��ا و برخی 
از مطالب��ات جامع��ه فرهنگی��ان و همچنی��ن 
شاخص های الزم برای وزير آموزش و پرورش 
آينده كشور پرداختند: تغییر و تحول در »وزارت 
فردمحور، خیل مديران همش��هری و هم قبیله ای 
و البته ناشايس��ته« و رفع » فرايندهای پرسروصدا، 
پرتبلیغات، پرهزينه اما بدون پشتوانه كارشناسی، 
بدون تمهید مقدمات و پراش��تباه« در وزارتخانه 
فعلی آموزش و پرورش، حمايت از تش��كل های 
مدنی، صنفی و تخصصی، تش��كیل شورای عالی 
معلم��ان ب��ه عن��وان نه��اد مش��ورتی وزي��ر در 
تصمیم سازی های خرد و كالن، تأسیس سازمان 
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مطالبه محوری مقدمتاً برخاسته 
از نوعی »حس حيات« و »حس 

آدميت« است. یعنی افراد جامعه 
ایران به این سطح از رشد اجتماعی 

رسيده اند که فراتر از مشارکت 
در انتخابات در قالب محدود و 
به تنهایی ناقِص »رأی دادن«، 

مطالبه جو هستند؛ انتظارات و 
خواسته هایی دارند که مشارکت 

خود را منوط به تحقق این 
خواسته ها کرده اند

نظام معلمان برای ايج��اد و بهبود نظام رتبه بندی و 
ارتقای جايگاه منزلتی و معیشتی معلمان، استفاده 
از مش��ورت های معلمان به جای حب��س، تبعید، 
تعلیق و اخراج آنان، و انتخاب وزيری برخاس��ته 
از جامع��ه فرهنگیان، متخصص و كاماًل آش��نا به 
مس��ائل آموزش و پرورش، مقتدر و در عین حال 

مورد اقبال جامعه فرهنگیان. 
�مجمع فرهنگیان ايران اسالمی نیز در نامه ای 
كه توسط س��ايت خبری آفتاب منتشر شد، ضمن 
تبريك به حجت االسالم و المس��لمین روحانی، 
برخی از انتظ��ارات معلمان ك��ه در اولويت قرار 
دارند را بدين شرح برشمردند: از بین بردن فضای 
امنیتی حاكم ب��ر مدارس و آم��وزش و پرورش، 
فراه��م نمودن زمینه ه��ای الزم برای مش��اركت 
معلم��ان در فرايند تصمیم گیری ها، ايجاد  بس��تر 
مناسب جهت رشد و توس��عه تشكل های صنفی 
و سیاس��ی معلمان، تالش ب��رای تأمی��ن منزلت 
و معیش��ت معلمان متناس��ب با ش��أن آنها مجمع 
فرهنگیان و نجات نه��اد نحیف و رنجور آموزش 
و پرورش را از تبعیض، تصمیمات خلق الس��اعه 
و ب��دون پش��توانه كارشناس��ی، قبیله گراي��ی، 

سیاست زدگی و روزمرگی. 
�اصناف عض��و خانه س��ینما در نام��ه ای به 
حس��ن روحانی رئی��س جمهور منتخ��ب مردم، 
ضمن تبريك، مطالبات خود را در حوزه س��ینما 
بر اساس مندرجات برنامه توس��عه چهارم مطرح 
كردند: تأمین امنیت ش��غلی و تأس��یس صندوق 
بیم��ه بی��كاری، ب��ه رس��میت ش��ناختن حقوق 
صنفی و س��پردن كار به دس��ت اصناف، تضمین 
آزادی ه��ای مص��رح در قانون اساس��ی از جمله 
تأمین آزادی بی��ان و رفع سانس��ور، ايجاد فضای 
حیات��ی برای فعالی��ت بخش خصوصی، بس��نده 
كردن دولت ب��ه سیاس��تگذاری كالن در حوزه 
فرهنگ و بسترسازی و سرمايه گذاری در حوزه 
سخت افزاری سینما... . اصناف سینما و در نهايت 
خواهان انتخاب وزيری آش��نا ب��ا فرهنگ و هنر 

برای وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسالمی شدند. 
�در نخس��تین جلس��ه هیئت مدي��ره خان��ه 
موس��یقی كه به فاصله ي��ك هفته پ��س از اعالم 
نتیجه انتخابات رياس��ت جمهوری تشكیل شد، 
هیئت مديره طی بیانیه ای با تبريك انتخاب دكتر 
روحانی، مطالبات خود را در هفت بند اعالم كرد 
كه رفع مشكل بیكاری فارغ التحصیالن موسیقی، 
تس��هیل پروس��ه صدور مجوز، ضمانت اجرايی 
برای مج��وز فعالی��ت موس��یقايی، بازگرداندن 
اقتدار ب��ه مجوزه��ای دولت��ی و جلوگی��ری از 
دخالت نهادهای غیرمس��ئول در ص��دور مجوز، 

برداش��تن تنگ نظری های امنیتی و حراس��تی از 
سر راه فعالیت های س��الم هنری و تسهیل جريان 
فعالیت های قانونی، رس��یدگی به امور هنرمندان 
پیشكس��وت و ارتقاي منزلت و جايگاه هنرمندان 
برجس��ته كش��ور و محول كردن امور نظارتی و 
كیفیتی به صنوف تخصص��ی و تقويت نهادهای 
مدنی و غیردولتی و حمايت از آنه��ا از آن جمله 

هستند. 
�محمدعلی س��پانلو، نويس��نده و ش��اعر در 
مصاحبه ای با ايلنا در پاس��خ به اين پرس��ش كه از 
دولت و وزارت ارشاد آينده چه انتظاراتی داريد، 
گفت: حداقل انتظار ما از آق��ای روحانی و وزير 
ارش��ادی كه انتخاب خواهد كرد، اين اس��ت كه 
ويرانی های به وجود آمده در طی سال های اخیر 
را جبران كند و الاقل وضعی��ت فرهنگ و هنر را 
به هشت س��ال قبل بازگرداند. وی رفع معضالت 
حوزه نش��ر و ادبیات، جلوگیری از سانسورهای 
شديد از س��وی ممیزان و رفع فیلترها و سانسورها 
از روند ممیزی كتاب را از مهمترين خواسته های 

اهالی ادبیات اعالم كرد. 
�انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران با انتشار 
پیامی خطاب به حس��ن روحان��ی، رئیس جمهور 
منتخب م��ردم اي��ران، خواس��تار ايج��اد فضای 
مناس��ب برای كار روزنامه نگاران در چارچوب 
فعالیت های قانونی و صنفی ش��د. در همین حال، 
135 نفر از روزنامه نگاران نیز در نامه ای به حس��ن 
روحانی از وی خواس��تند بر اس��اس تعهد خود به 
اجرای قان��ون اساس��ی از آزادی رس��انه ها دفاع 
كند و در جه��ت رفع فض��ای امنیت��ی از فعالیت 

روزنامه نگاران بكوشد. 
�گیت��ی پورفاض��ل، وكی��ل خانواده س��تار 
بهش��تی در نامه ای خط��اب به حس��ن روحانی، 
رئی��س جمهور منتخ��ب ملت ضمن بر ش��مردن 
ش��عار تبلیغات��ی وی در دوران انتخاب��ات در 
خصوص دفاع از حقوق ش��هروندی، بخش��ی از 
پرونده س��تار بهش��تی را برای وی بازگو نموده و 
در پايان نامه خود اظهار امی��دواری كرده كه در 
زم��ان رياس��ت جمهوری روحانی ديگر ش��اهد 

كردارهای ناپسند از سوی هیچ ارگانی نباشیم. 
�خانه اح��زاب ب��ا انتش��ار بیانی��ه ای درباره 
انتخاب��ات 24 خ��رداد، اب��راز امی��دواری ك��رد 
كه مس��یر فعالی��ت نهاده��ای سیاس��ی، صنفی و 
مدنی در چارچوب قانون اساس��ی فراهم ش��ود و 
زمینه حضور بیش��تر مردم در عرص��ه اجتماعی و 
تأثیرگذاری در سرنوشت خويش و اصالح امور 

بیش از پیش فراهم آيد.
�ش��ماری از دانش��جويان و دانش��گاهیان 

در نام��ه ای ب��ه حس��ن روحانی، ضم��ن تبريك 
ب��ه وی، خواهان تقويت اس��تقالل دانش��گاه ها، 
زمینه سازی برای بازگش��ت دانشجويان محروم 
از تحصیل و س��تاره دار به دانشگاه در كوتاه ترين 
زمان ممكن، جلوگیری از بازنشس��تگی اس��اتید 
مجرب و بازگرداندن اس��اتید بازنشسته شده، لغو 
مصوبه ه��ای غیرقانون��ی نهادهای غیرمس��ئول و 
جلوگیری از دخالت نهاده��ای امنیتی در فرايند 
بررس��ی صالحیت علمی دانش��جويان در مقاطع 
تحصیلی كارشناس��ی ارش��د و دكتری و تالش 

روحانی برای آزادی دانشجويان زندانی شدند. 
�جمع��ی از وبالگ نويس��ان و كنش��گران 
اينترنت��ی، ط��ی نام��ه ای سرگش��اده ب��ه حس��ن 
روحان��ی، از رئیس جمهور منتخب خواس��ته اند 

اصغر فرهادی و عليرضا داوودنژاد پيگير مطالبات 
صنفی مقابل خانه سينما
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با منتخب خود مطرح س��ازند. در تحلیل طبقاتی 
ش��كل گیری دولت، يك دولت نماين��ده منافع 
طبقه ای خاصی شمرده می ش��ود كه آن دولت را 
بر سر كار آورده  تا منافع طبقه مذكور را به بهترين 
ش��كل ممكن تأمین نمايد. اما كاماًل مشهود است 
كه انتخاب��ات اخیر اي��ران مصداق چنی��ن رابطه 
طبقات��ی ای میان دول��ت و حامیانش نیس��ت. در 
همین راس��تا، اين تركی��ب بیانگر آن اس��ت كه 
دولت نهم و دهم در تأمین منافع هیچ يك از اقشار 
و طبقات جامعه به ش��كل مطلوب، كامیاب نبوده 
است؛ نه كارگران از وضعیت خود رضايت الزم 
را دارند و نه هنرمندان  و نه زنان و نه ساير طبقات و 

گروه های مطالبه گر فوق. 
نكت��ه دوم��ی ك��ه از تحلی��ل نامه ه��ای باال 
برمی آيد، اين امر بديهی مورد تأكید بس��یاری از 
دانشمندان علوم اجتماعی است كه سركوب يك 
واقعیت، الزاماً منجر به از بین رفتن آن نمی ش��ود، 
بلكه سبب خزيده ش��دن آن واقعیت به اليه های 
زيرين و انتظار كشیدن برای روزنه ای جهت بروز 
مجدد می شود. طی هشت سال گذشته، بسیاری از 
خواسته ها و حقوق گروه های مختلف اجتماعی با 
غفلت، انسداد يا سركوب مواجه شدند كه نمونه 
آن را در مطالبات اهالی فرهن��گ و هنر و معلمان 
از رئیس جمهور منتخب می بینیم. اما اين مطالبات 
در اولین فرصت ممكن كه انتخابات اخیر بود، سر 
بر آوردند  و مطمئناً تا زمانی كه پاس��خ درخوری 
به آنها داده نش��ود نیز از بین نخواهن��د رفت. اين 
ام��ر به وي��ژه ب��رای برنامه ري��زان و نهادهايی كه 
ضمن دورانديش��ی، به حفظ ثبات و امنیت ايران 

عالقه مندند، درس آموز است. 
نكته سوم، شكل گیری يك سنت نامه نگاری 
سرگش��اده خطاب به مسئوالن كش��ور با هدف 
طرح خواسته هاس��ت. چنان ك��ه در آموزه های 
اس��الم نیز آمده تمام اعضای جامعه شهروندانی 
هستند كه در ايجاد تغییر در جامعه صاحب نقش 
و س��هم  و نس��بت به پیرامون بزرگ خود، مسئول 
و صاحب حق مشاركت هس��تند. امر به معروف و 
نهی از منكر در دين، مهمترين اب��زار برای ايفای 
چنین نقشی اس��ت و همان طور كه مردم در مقابل 
حاكمان مكلف به رعايت قواعد هستند، حاكمان 
نیز بايد به مردم پاسخگو باش��ند. اين انگاره سهل 
و ممتنع، در تم��ام تاريخ معاصر ايران از آس��تانه 
مشروطیت گرفته تاكنون به شكل هاي مختلف و 
در قالب بیان و عملكردهای متفاوت )از انقالب و 
شورش گرفته تا عزم اصالح گری( مورد پیگیری 
م��ردم و نیروه��ای تحول خواه ب��وده و به تدريج 
رشد و توسعه بیش��تری يافته اس��ت. در سال های 

اخیر نهضت نامه نگاری سرگش��اده را نیز بايد به 
عنوان يكی از محصوالت اي��ن پیگیری تاريخی 
به شمار آورد كه ابزاری است بس كارآمد برای 
گفتگو و تعامل مردم و مس��ئوالن. اف��زون بر اين 
كاركرد اصلی، اين س��بك نامه نگاری در آينده 
جزو میراث مكتوب و مضب��وط يك جامعه باقی 
می ماند و به ع��الوه منبع مطالعاتی بس��یار مفیدی 

برای پژوهش های تاريخی آينده خواهد بود. 
و نكته آخركه موضوع اصلی بحث اين نوشتار 
است، رشد و توس��عه عنصر »مطالبه محوری« در 
جامعه ايران است. در واقع نامه نگاری مورد اشاره 
فوق، ش��كل و صورت يك محتوای مهمتر است 
كه عبارتس��ت از »مطالبه محوری«. اتفاق ويژه ای 
در س��ال های اخیر در جامعه اي��ران رخ داده كه 
س��بب نهادينه ش��دن س��نن نیكويی در بین افراد 
جامعه شده است. يكی از اين س��نن نیكو، همین 
مطالبه محوری اس��ت. پیش از آنك��ه به توضیح 
»مطالبه محوری« بپردازي��م، اجازه دهید به برخی 
پیش نیازهايی كه تحقق آنها س��بب شكل گیری 
»مطالبه محوری« شده اشاره شود. مطالبه محوری 
مقدمتاً برخاس��ته از نوعی »حس حیات« و »حس 
آدمیت« است. يعنی افراد جامعه ايران به اين سطح 
از رشد اجتماعی رسیده اند كه فراتر از مشاركت 
در انتخابات در قالب مح��دود و به تنهايی ناقِص 
»رأی دادن«، مطالبه ج��و هس��تند؛ انتظ��ارات و 
خواسته هايی دارند كه مش��اركت خود را منوط 
به تحقق اين خواس��ته ها كرده اند و به رأی دادن به 
چیزی بیش از يك تكلیف و وظیفه اجباری، بلكه 
به مثابه روش��ی برای تحقق خواسته ها می نگرند. 
ب��ر مبنای اي��ن ديدگاه، مش��اركت ص��وری در 
انتخاب��ات و درج مهر در شناس��نامه ب��رای ايفای 
نقش شهروندی كافی نیست، بلكه اين مشاركت 
صوری، محتوايی نیز دارد كه عبارتس��ت از رقم 
زدن خواسته ها و انتظارات از رهگذر رأی دادن. 
اينجا اصالت نه با نف��س رأی دادن يا رأی ندادن، 
مش��اركت يا تحريم، بلكه با هدفی اس��ت كه پی 
گرفته می شود. اگر رأی دادن مؤيد و حامی تحقق 
خواسته ها باشد، معنا می يابد و چنانچه رأی  دادن 
فاقد نسبتی با تحقق عینی خواس��ته ها و انتظارات 
و بلكه ناف��ی آن باش��د، معنايی ن��دارد. در ادامه 
خواهیم ديد كه اين رويكرد، نس��بت به آنچه در 
هشت سال پیش در میان مردم و نیروهای سیاسی 
جريان داش��ت و تمام مباحث ح��ول رأی دادن يا 
رأی ندادن می گذشت، يك رشد تاريخی است. 
بدي��ن ترتی��ب، مطالبه محوری اقش��ار اجتماعی 
ايران در جريان انتخابات ب��ر يك حس حیات و 
گزاره »ما هس��تیم« و از اين هستی و جامعه سهمی 

كه ايجاد س��ازوكاری مناس��ب ب��رای مديريت 
اينترنت را در اولوي��ت برنامه های خود قرار دهد 
و زمینه  دسترسی به اينترنت بهتر، پرسرعت تر و با 

محدوديت های كمتر در ايران فراهم شود.
عالوه بر موارد باال، بسیاری از شخصیت های 
دينی، مراجع تقلید، احزاب و جريانات سیاس��ی 
نی��ز در پیام ه��ا و نامه ه��ای تبري��ك خط��اب به 
رئیس جمه��ور منتخ��ب خواس��ته ها و مطالباتی 
را مطرح ك��رده و نكاتی را گوش��زد كرده اند كه 
گزارش تمامی آنها در اين نوش��تار نمی گنجد و 
به همین س��بب، همین اندازه به م��رور بر نامه های 
مطالبه محور بس��نده ك��رده و به بحث و بررس��ی 

پیرامون آنها می پردازيم. 
نكته اولی ك��ه در تحلیل س��یل نامه های فوق 
قابل توجه اس��ت اينكه نگاهی گذرا به فهرس��ت 
گروه های اجتماعی مطالبه جو روشن می كند كه 
امكان ارائه تحلیل طبقاتی كالسیك از انتخابات 
رياست جمهوری اخیر وجود ندارد. در واقع رفتار 
انتخاباتی مردم در اين دوره از انتخابات، طبقاتی 
نبوده و طیف وس��یعی از طبقات پايین تا متوسط 
و مرفه )كارگران، معلمان و دانش��گاهیان، اهالی 
فرهنگ و هنر( در زم��ره رأی دهندگان و حامیان 
حس��ن روحان��ی بوده ان��د و اكنون ح��ق بديهی 
خود می دانند كه مطالبات بر زمین مانده ش��ان را 

محمدعلی سپانلو
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داريم، مبتنی است كه پديد آمدن چنین حسی در 
جامعه، اتفاقی بسیار مبارک و قابل توجه است. 

»مطالب�ه   زمين�ه ه�ای ش�کل گيری 
محوری«

»مطالبه محوری« عبارت��ی نوظهور در ادبیات 
سیاس��ی جامعه ايران اس��ت كه با تقريب خوبی 
می توان مبدأ طرح گسترده آن را روند انتخابات 
رياس��ت جمهوری ده��م در س��ال 1388 تلق��ی 
كرد. چنان ك��ه می دانیم، م��ردم ايران در س��ال 
1376 با مش��اركتی غافلگیركننده در انتخابات، 
موجب رقم خوردن آغاز جنب��ش دوم خرداد و 
روی كار آم��دن دولت آقای خاتمی ش��دند كه 
به دولت اصالحات ش��هره ش��د. پس از آن آغاز 
خیره كننده و به واس��طه خلل ها و كاس��تی هايی 
كه در تمام بخش های جامعه، نیروهای سیاس��ی 
و حاكمیت وجود داش��ت1 اصالح��ات با نوعی 
انسداد روبه رو ش��د و تقريباً از اواخر دهه هفتاد، 
بسیاری از چشم اندازهای ش��ورآفرين سال های 
آغازين جنب��ش دوم خرداد، به مح��اق رفت. در 
اثر انس��داد پديدآمده به تدريج ان��گاره تحريم و 
عدم مشاركت در انتخابات جدی شد و در مقابِل 
برخ��ی نیروهای سیاس��ی اصالح طلب كه حامی 
ش��ركت بی قید و ش��رط در انتخابات بودند، در 
میان اپوزيس��یون نیز گرايش��ی ب��ه تحريم و عدم 
مشاركت بی قید و شرط شكل گرفت. اين دوگانه 
نی��روی  مش��اركت«  »مش��اركت/عدم  كاذب 
بس��یاری را در جامعه ايران ه��رز داد و بحث ها و 
مناقش��ه های مس��تمری را در حوالی س��ال های 
1384-1382 در بی��ن نیروه��ای تحول خ��واه 
برانگیخت كه البته پیامده��ای مثبتی نظیر تعمیق 
نگرش سیاس��ی طرفی��ن را نیز در پی داش��ت، اما 
در مجموع بیش��تر موجب بحث ه��ای دامنه دار و 
بدون نتیجه پیرامون لزوم شركت يا عدم شركت 
در انتخابات رياس��ت جمهوری 1384 شد. همین 
دوگانه در كنار تشتت و میل به واگرايی نیروهای 
اصالح طلب در جريان انتخابات كذايی، موجب 
شد برای چهار س��ال سرنوشت كش��ور به دست 
جريانی س��پرده ش��ود كه اكنون جناح راست نیز 
حاضر به پذيرش تبعات اقدام��ات و عملكرد آن 
نیس��ت و از بیخ منكر اصولگرا ب��ودن آن دولت 
ش��ده اس��ت؛ روندی ك��ه هزينه های سیاس��ی و 
اجتماعی س��نگینی را بر جامعه ايران تحمیل كرد 
و بعید است كه همچنان و به زودی بتوان از تبعات 

آن رهايی يافت. 
در آس��تانه فعال ش��دن مجامع سیاس��ی برای 
انتخابات رياس��ت جمهوری دهم )اواخر پايیز و 
اوايل زمس��تان 1387( با درس آم��وزی از تجربه 

منفی مذكور، نیروهای سیاس��ی ب��ه جای تمركز 
بحث ب��ر دوگانه »ش��ركت/عدم ش��ركت« در 
انتخابات، رويك��رد نوينی در پی��ش گرفتند. در 
واقع هم هواداران مش��اركت بی قید و ش��رط در 
انتخابات در نگ��رش خود تجديدنظ��ر كردند و 
كف مطالباتی را ب��رای ام��كان نقش آفرينی در 
عرصه ی انتخابات قائل ش��دند و مهمتر، بسیاری 
از هواداران تحريم و عدم ش��ركت در انتخابات، 
به ج��ای تمركز ب��ر ان��گاره تحري��م، »رويكرد 
مطالبه مح��ور« را در می��ان نهادن��د. رويك��رد 
مطالبه مح��ور، اجماالً به اي��ن مفهوم ب��ود كه به 
جای دفاع بی دلیل از مش��اركت بی قید و ش��رط 
در انتخاب��ات و حماي��ت از كانديداه��ا و فع��ال 
شدن در س��تادهای انتخاباتی و از س��وی ديگر، 
به جای اص��رار بر تحري��م يا عدم مش��اركت در 
انتخابات، افراد و گروه های اجتماعی و سیاسی، 
همراهی خود ب��ا كانديداه��ا و فعالیت ش��ان در 
س��تادهای انتخابات��ی را ب��ه تضمی��ن كانديدای 
مربوط��ه ب��ه پیگی��ری مجموع��ه مش��خصی از 
مطالبات و خواس��ته های قابل تحقق منوط سازند 
و بدي��ن ترتی��ب، دوگان��ه »مش��اركت بی قید و 
ش��رط/تحريم« از میان برداش��ته ش��د. رويكرد 
مطالبه محوری عمدتاً از سوی نیروهايی پیگیري 
شد كه در ستادهای انتخاباتی شیخ مهدی كروبی 
گرد آمده بودند و عمدتاً مشتمل بر گرايش های 
مدافع تحريم در انتخابات سال 1384 )از اعضای 
طیف م��درن دفتر تحكیم گرفته تا ش��مار زيادی 
از فعاالن س��ازمان ادوار و برخ��ی نیروهای ملی � 
مذهبی و فعاالن حقوق بش��ر و زن��ان و ...( بودند 
كه در انتخابات سال 1388 با طرح مطالبات خود 
با مهدی كروب��ی حاضر به مش��اركت و فعالیت 
در راستای انتخاب وی ش��ده بودند. به طور مشابه 
رگ��ه ای از اين نیروها در س��تادهای میرحس��ین 

موسوی نیز فعال بود. 
باری، انتخابات س��ال 1388 با تمام حواشی و 
پیامدهای آن گذش��ت و ضمن آنكه هزينه های 
سیاس��ی و اجتماعی هنگفتی ب��رای جامعه در بر 
داش��ت، انبانی از رش��د و تجربه گرانبها در قالب 
ابزاره��ا و روش ه��ای پیگیری خواس��ته ها را نیز 
در پی داش��ت. جامع��ه ايران در س��ال 1392، در 
س��رفصل تحول خواه��ی ديگری ق��رار گرفت 
و البته اين ب��ار نیز با انتخاب خ��ود، هم بر پیگیری 
خواس��ته های خود اصرار ورزيد و هم بسیاری از 
افراد و جرياناتی كه به واس��طه القائات رسانه  ها و 
جريان های اطراف خ��ود، به هیچ وجه انتظار رقم 
خوردن چنان نتايجی را نداش��تند، مبهوت كرد. 
سیل نامه های مطالبه گرايانه ای كه در ابتدای اين 

چه مکانيزمی برای حاکميت از 
این امر کم هزینه تر و ساده تر 
که به جای اینکه بودجه های 
کالنی صرف نگرش سنجی و 

نظرخواهی مردم شودـ  که البته 
اغلب نيز به نتایج تحریف شده 
و منافی واقعيت می انجامندـ  

فضایی فراهم شود که گروه های 
اجتماعی بتوانند با بيان و قلم 

خود، به طور شفاف نيازها و 
خواسته های شان را

 مطرح کنند؟

نوش��تار مورد اش��اره قرار گرفت، محصول طی 
چنین روندی است. اگر اقش��ار گوناگون جامعه 
به اين رشد اجتماعی رس��یده اند كه قلم به دست 
گرفته و خواسته ها و انتظارات خود از منتخب شان 
را با صراحت و ش��فافیت اعالم كنند و تحقق آنها 
را از دولت آينده طلب كنند، محصول اندوختن 
تجربه ای حدوداً 16 س��اله از دولت اصالحات تا 
اكنون اس��ت. اين اقش��ار به فراس��ت دريافته اند 
كه مدام بايد پیگیر خواس��ته ها بود و مهم نیس��ت 
كه دولتی كه روی كار آمده چ��ه اندازه به لحاظ 
پايگاه اجتماعی به ما نزديك است؛ آنچه اهمیت 
دارد تالش يك دولت مش��روع و به واقع منتخب 
ب��رای پیگی��ری خواس��ته های به ح��ق و قانونی 
ش��هروندان اس��ت؛ خواه اين دول��ت اعتدالگرا 

باشد، خواه اصولگرا و خواه اصالح طلب. 
مطالبه محوری مادام كه به شكل فوق پیگیری 
شود و در واقع با عنصر اس��تمرار و تدريج همراه 
باشد، ابزاری به ش��دت كارا و در عین حال كاماًل 
مدنی و مسالمت آمیز است. چنانچه اين روند در 
دوران پیش رو در جامعه  و حاكمیت نهادينه شود 
و اين حق اقشار و گروه های اجتماعی به رسمیت 
شناخته شود كه خواس��ته ها و انتظارات شان را در 
چارچوب امكان و ش��رايط موجود با مس��ئوالن 
مط��رح كنند، ب��ه واق��ع گام بزرگی برای رش��د 
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كه افراد و گروه های اجتماع��ی بتوانند آزادانه به 
طرح ديدگاه ه��ا و خواسته هاش��ان بپردازند. چه 
مكانیزمی برای حاكمی��ت از اين امر كم هزينه تر 
و س��اده تر كه به جای اينك��ه بودجه های كالنی 
صرف نگرش س��نجی و نظرخواهی مردم ش��ود 
� كه البته اغلب نیز به نتايج تحريف ش��ده و منافی 
واقعی��ت می انجامن��د � فضايی فراهم ش��ود كه 
گروه های اجتماع��ی بتوانند با بی��ان و قلم خود، 
به طور شفاف نیازها و خواسته های شان را مطرح 
كنن��د؟ ت��ن دادن به اين مناس��بات دوس��ويه هم 
موجب كاهش ش��كاف و بی اعتمادی میان مردم 
و مس��ئوالن می گ��ردد و هم هزينه های سیاس��ی 
و اجتماعی تعام��ل مردم با حاكمان را به ش��دت 

كاهش می دهد. 
دوم اينكه مطالبه محوری اقش��ار و گروه های 
مردمی، روش��ی اس��ت مطمئن برای جلوگیری 
دولتمردان و مس��ئوالن از انح��راف از وعده ها و 
قول های داده ش��ده. چنانكه می دانیم طی هشت 
س��ال گذش��ته وعده های غیرواقع بینانه زيادی از 
س��وی دولتمردان طرح ش��د كه در عمل تحقق 
نیافت � از آوردن نفت بر سر سفره مردم تا مبارزه 
با فس��اد اقتصادی و فامیل گرايی و فساد اداری و 
ريش��ه كن كردن بی��كاری و تك رقم��ی كردن 
تورم و... كه اكنون بس��یاری از نیروهای شاخص 
جناح راس��ت نظی��ر احم��د توكلی نیز ب��ه عدم 
تحقق آنها اذعان دارن��د. برخی وعده ها به قدری 
بزرگ و به همین س��بب بی متول��ی و فاقد گروه 
اجتماع��ی پیگیری كننده بود كه اساس��اً كس��ی 
خود را مس��ئول ندانس��ت كه در قبال عدم تحقق 
آن، دولتم��ردان را مورد بازخواس��ت قرار دهد؛ 
مواجهه دولت با برخی پیگیری ه��ا و اعتراض ها 
به عدم تحقق وعده ها نی��ز به قدری مأيوس كننده 
و ناپس��ند بود ك��ه پیگیری كنن��ده را از كار خود 
پشیمان می س��اخت. اما رويكرد مطالبه محور، به 
ش��رط رعايت قواعد الزم در تدريج و اس��تمرار 
ك��ه در ادامه مورد بح��ث قرار خواه��د گرفت، 
می تواند راهكاری برای جلوگیری از وعده های 
دروغین و آرزوآفرينی های بلندپروازانه باش��د 
و دولتم��ردان را در دادن وعده ه��ا، صادق ت��ر، 

محتاط تر و واقع بین تر سازد. 
مطالبه مح��وری البته چیزی ش��بیه مچ گیری 
يا تسويه حس��اب سیاس��ی با مس��ئوالن نیس��ت، 
بلك��ه روش��ی همدالنه ب��رای ي��ادآوری مداوم 
وعده ها به مس��ئوالن اس��ت. اگ��ر بپذيريم تمام 
مسئوالن به حكم انس��ان بودن، خطاپذير هستند 
و در س��طحی پايین تر ممكن اس��ت با مرور زمان 
و غفلت و فراموش��ی نی��ز روبه رو ش��وند، در اين 

صورت بديهی اس��ت كه طرح مستمر خواسته ها 
و يادآوری وعده ها، خ��ود بزرگترين كمك به 
آن مسئوالن است. چرا كه تحقق يافتن وعده های 
داده شده توسط يك مسئول � مانند رئیس جمهور 
� موجب افزايش اعتماد مردم و تقويت احس��اس 
ادغام و همبستگی اجتماعی اقش��ار و گروه های 
مطالبه كننده می  ش��ود و اين امر عالوه بر اينكه در 
راس��تای تحقق خیر عمومی و به نف��ع و جامعه و 
كشور است، با محاس��بات عقل ابزاری نیز موافق 
اس��ت؛ چرا كه به میزانی كه مس��ئوالن در تحقق 
وعده های خود كوشا باشند، كمتر در ذهن مردم 
به عنوان دروغگ��و و فرصت طلب نقش می بندند 
و امكان ابقای در قدرت توس��ط مردم برای خود 
آنان نی��ز افزايش می يابد و در نتیج��ه می توانند به 
جای اينكه ب��رای ماندن در قدرت متمس��ك هر 
ابزار غیراخالقی و هر تخلف و قانون ش��كنی ای 
شوند، با تالش خالصانه برای تحقق خواسته های 
رأی دهندگان، حمايت و همراهی افراد جامعه را 

حفظ كنند. 
موارد متعدد ديگری می توان به عنوان مزيت 
رويكرد مطالبه محورانه برشمرد كه البته موجب 

اطاله كالم و مرارت خواننده می  شود. 
مخاطرات مطالبه محوری 

توج��ه  قاب��ل  ظرفیت ه��ای  كن��ار  در 
مطالبه محوری، بايد مخاطرات آن را نیز س��نجید 
و برای جلوگیری از بروز آنها راهكار و برنامه ای 
داشت. نخس��تین و نزديك دس��ت ترين خطر در 
رويكرد مطالبه محور، رشد و افزايش بی حساب 
و بدون قاعده انتظارات و مطالبات است. در واقع 
بايد توجه داش��ت كه مطالبه محوری مشروط به 
رعايت توان اجتماعی، سقف شرايط و امكانات 
و موازنه سیاس��ی در ي��ك جامعه اس��ت. اگر به 
اين قبی��ل فاكتورها توجه كاف��ی صورت نگیرد، 
مطالبه محوری به ضد خود بدل می شود و به جای 
اينكه موجب افزايش اعتماد و س��رمايه اجتماعی 
ش��ده و همبس��تگی و ادغام را در پی داشته باشد، 
موجب انباشت مطالبات تحقق نیافته و نارضايتی 
از ع��دم تحقق آنه��ا می گردد و س��رخوردگی، 
واگرايی و بی اعتمادی مضاعف را سبب می شود. 
خوش��بختانه جامعه ايرانی در اين زمینه نیز به بلوغ 
مثال زدنی ای دس��ت يافته كه با تحلی��ل گفتار و 
رفتار كاربران حاض��ر در ش��بكه های اجتماعی 
مجازی ي��ا رس��انه هايی نظیر پیامك ه��ای افراد 

جامعه كاماًل محسوس است.2 
مطالبه مح��وری باي��د با »وارد ك��ردن عنصر 
تدريج« و »تنظیم انتظار« قرين باش��د، در غیر اين 
صورت وافی ب��ه مقص��ود نخواهد ب��ود. عنصر 

مطالبه محوری البته چيزی شبيه 
مچ گيری یا تسویه حساب سياسی 
با مسئوالن نيست، بلکه روشی 
همدالنه برای یادآوری مداوم 
وعده ها به مسئوالن است. اگر 
بپذیریم تمام مسئوالن به حکم 
انسان بودن، خطاپذیر هستند و 
در سطحی پایين تر ممکن است با 
مرور زمان و غفلت و فراموشی نيز 
روبه رو شوند، در این صورت بدیهی 
است که طرح مستمر خواسته ها و 
یادآوری وعده ها، خود بزرگترین 
کمک به آن مسئوالن است

جامعه و حكومت برداش��ته شده اس��ت. در عین 
حال، ب��رای اينك��ه »مطالبه محوری« ب��ه بهترين 
شكل مورد اس��تفاده قرار گیرد، بايد جوانب آن 
را س��نجید، ظرفیت هايش را مورد بررس��ی قرار 
داد و چالش ه��ا و مخاطراتی ك��ه برمی انگیزد را 
تحلیل كرد. ادامه نوش��تار تالش��ی است مختصر 
در اين راس��تا كه البته با بحث بیشتر اصحاب نظر 
می تواند تكمیل و تدقیق ش��ده و كاستی های آن 

برطرف شود. 
مزايا و ظرفيت های مطالبه محوری

در توضی��ح مزاي��ای رويك��رد مطالبه محور 
در بخ��ش قبل��ی س��خنانی گفت��ه ش��د و اكنون 
نكاتی در تكمیل طرح می ش��ود. نخستین مزيت 
مطالبه محوری اين است كه روشی مسالمت آمیز، 
كم هزينه و مدنی برای پیگیری مستمر خواسته ها 
و تعامل مردم و مسئوالن فراهم می كند. اين حس 
بايد در مس��ئوالن كش��ور نهادينه گردد كه طرح 
مطالبات از س��وی مردم در هر قالبی، اعم از نامه، 
بیانیه، س��خنرانی، مقاله، ش��فاهی يا مكتوب و... 
نبايد موجب دلخوری مسئوالن شده و از آن بدتر، 
تعبیر به س��یاه نمايی، بازی در پازل دشمن و تعابیر 
مشابهی گردد كه متأسفانه اين روزها، ترجیع بند 
س��خنان و تحلیل ه��ای برخی جريانات سیاس��ی 
خاص ش��ده اس��ت و با چوب آن طرح هرگونه 
انتق��اد، خواس��ته و مطالب��ه ای مورد ط��رد قرار 
می گیرد. مسئوالن بايد از مطالبه محوری استقبال 
كنند و باالتر از آن، زمینه  س��ازی بیش��تری كنند 
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تدري��ج از دغدغه ه��ای بس��یاری از مصلح��ان 
اجتماعی ما بوده است. مرحوم مهندس بازرگان 
از ش��عار »زود و زور« من��درج در روحیه ايرانیان 
به عنوان عامل��ی مخرب در پیگیری خواس��ته ها 
نام می ب��رد3 و همواره افراد جامع��ه را از اين رويه 
بازمی داشت. در سال های اخیر نیز مهندس میثمی 
بیش از ديگر انديش��مندان ب��رای تئوريزه كرده 
لزوم وارد كردن عنصر زمان و تدريج در سیرهای 
اجتماعی ت��الش ك��رده و مبانی قرآنی ش��ايان 
توجهی در اين خصوص طرح نموده اس��ت.4 از 
سوی ديگر زنده ياد هدی صابر در مباحث »هشت 
فراز، هزار نیاز« در مورد »تنظیم انتظار« می گويد: 
»تنظیم انتظار مثل ولوم راديوست؛ دست ماست، 
می توانیم آنقدر ]صداي��ش[ را پايین بیاوريم كه 
فقط صدای نج��وای ش��اپرک ها را بدهد و فقط 
خودمان با گوشی بش��نويم و كس ديگری نشنود 
يا آن قدر صدا را باال ببريم كه همس��ايه ها به ديوار 
مش��ت بكوبند كه صدا را پايی��ن بیاوريد. تنظیم 
انتظاِر واقعی وقتی تحصیل می ش��ود كه شناخت 
ش��رايط، بذل توجه به فرهن��گ و عرف، درک 
ظرفیت شرايط، كشش شناسی و نیاز زمانه شناسی 

صورت بگیرد«.5 
رويك��رد  روی  پی��ش  مخاط��ره  دومی��ن 
مطالبه مح��وری، كش��انده ش��دن مطالب��ات و 
خواس��ته ها به س��طوح انتزاعی و ذهن��ی و كالن 
است. در دوران اصالحات ش��اهد بوديم كه چه 
میزان بر مفاهیمی نظیر جامعه مدنی، دموكراسی 
و حقوق بش��ر به عن��وان اهداف و خواس��ته های 
نیروهای تحول خواه تأكید شد. اما تالشی در تراز 
اين میزان تأكید در سطح نظری،  برای پرداختن، 
جزئی كردن ، عملیاتی و عینی كردن اين مفاهیم 
و روش های دس��تیابی به آنها و پیوند دادن آنها به 
خواسته های اقش��ار گوناگون صورت نگرفت. 
مطالبه محوران در اين زمینه مس��ئول هس��تند كه 
هم تراز ط��رح مطالبه، راهكار تحقق خواس��ته را 
نیز پیش رو بگذارن��د و در صورت لزوم آمادگی 
داش��ته باش��ند كه برای عملی كردن آن راهكار 
اقدام كنند؛ در غی��ر اين ص��ورت، اكتفا به طرح 
مطالبات، مصداق واقعی هم��ان مثل بیرون گود 
نشستن و تقاضای شكس��ت دادن حريف )يعنی 
رفع موانع و حل مس��ائل و معضالت( اس��ت. بار 
ديگر از مباحث تاريخ هدی صابر وام می گیريم. 
هدی صاب��ر در نقد انق��الب مش��روطه و دوران 
اصالحات معتقد بود كه نیروهای سیاسی و فكری 
م��ا در آن برهه نتوانس��تند مطالبات و خواس��ته ها 
را مهندس��ی كنند و ايده ها و انديش��ه ها به همین 
س��بب بر زمین ماندند.6 همین حكم در خصوص 

مطالبات و ش��عارها نیز جاری است. مطالباتی كه 
مطرح می ش��وند بايد قابلیت اجرا داش��ته باش��ند 
و برنامه ای مش��خص ب��رای پیگی��ری گام به گام 
و تحقق آنها طراح��ی و ارائه گ��ردد. در غیر اين 
ص��ورت چنان كه گفته ش��د، انباش��ت مطالبات 
تحقق نیافته موجب سرخوردگی و تعمیق شكاف 

و نارضايتی ها می گردد. 
مخاط��رات  ارزياب��ی  در  بع��دی  نكت��ه 
مطالبه مح��وری تأكی��د بر اي��ن نكته اس��ت كه 
مطالبه گری مساوی سهم خواهی نیست. در واقع 
مطالبه محوران در پی تحقق خواسته هايی هستند 
كه رشد تمامی بخش های جامعه را در پی دارد و 
دستیابی به منفعت گروه يا جناحی ويژه كه مالزم 
با پايمال ش��دن حقوق و مناف��ع ديگر بخش های 
جامع��ه باش��د، را دنب��ال نمی كنند. تاكن��ون نیز 
خوش��بختانه چنین بوده و در میان خواس��ته های 
مطرح شده از رئیس جمهور منتخب، كمتر شاهد 
طرح مسائلی بوده ايم كه نوعی سهم خواهی را در 
ذهن تداعی كند. اما اين اصل را همواره بايد پیش 
روی داش��ت كه پیگیری مطالبات نبايد مرادف 
منفعت طلبی شخصی و گروهی و جناحی گردد. 
آنچه گفته شد تنها شماری از مخاطرات پیش 
روی مطالبه گری گروه ه��ای اجتماعی از دولت 
منتخب اس��ت. می توان نكات متع��دد ديگری به 
فهرس��ت فوق افزود يا در خصوص برخی مناقشه 
كرد، اما نكته مهم و غیرقابل ترديد، لزوم توجه به 
وجوه چالش برانگیز مطالبه گری بی مقدار است.7 

خاتمه
اين نوش��تار ب��ا ارائ��ه گزارش��ی مختصر از 
فهرست مطالبات طرح ش��ده از حجت االسالم و 
المسلمین حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور 
منتخب، طی كمت��ر از دو هفته پ��س از انتخابات 
رياس��ت جمهوری يازدهم آغاز ش��د و سپس به 
بحث مطالبه محوری و زمینه های شكل گیری آن 
پرداخت و در بخش پايانی نیز مزايا و ظرفیت های 
مطالبه مح��وری از ي��ك س��و، و چالش ه��ا و 
مخاطرات آن از س��وی ديگر مورد بررسی قرار 
گرفت. س��خن پیرام��ون ابعاد گوناگ��ون آينده 
دولت جديد و مسئولیت س��نگینی كه اين دولت 
و همچنین مردم ايران برای عبور از شرايط دشوار 
فعلی ايران بر دوش دارند، بسیار است. امید است 
كه آگاهی تاريخی مردم كه محصول تجربیات، 
پیروزی ها و شكست های بیش از يك سده مبارزه 
برای دستیابی به جامعه ای شايسته و عادالنه است، 
در س��ال های پیش رو بیش از پیش تعمیق گردد 
و شاهد آن باشیم كه فرصت س��وزی های برخی 
نیروه��ای فك��ری و سیاس��ی و زودخواهی های 

برخ��ی گروه ه��ای اجتماع��ی جای خ��ود را به 
بهره مندی حداكث��ری از فرصت ها و وارد كردن 

عنصر زمان در متن تحوالت بدهد. 

پی نوشت:
1� اكنون جای بازك��ردن اين بحث نیس��ت كه ناكامی 
اصالح��ات، تنها ناش��ی از س��ركوب جري��ان اقتدارگرا يا 
بحران های 9 روز يك بار مورد اش��اره آق��ای خاتمی نبود، 
بلكه افزون بر اي��ن عامل بیرونی، از چند كاس��تی درونی نیز 
نشأت می گرفت: نه نیروهای سیاسی ما هنوز تجربه و بلوغ و 
مهارت كافی برای مواجهه با چنان گشايش��ی را داشتند و نه 
مردم به آگاهی و عنصر پیگیری به اندازه كافی مجهز بودند. 
اين عوامل درون زا در تشديد انس��داد در دوران اصالحات 

بسیار مؤثر بود. 
2� طنزهای زيادی در نقد رويك��رد زودخواهی � كه در 
گذش��ته گاه در رفتار جامعه ايران به شكل پررنگی مشاهده 
می شد و هم اكنون نیز كمابیش قابل مشاهده است �  در همین 
مدت كوتاه نوشته شده كه بد نیست به بخش كوتاهی از يكی 
از همین طنزها اش��اره شود: »در راس��تای اعالم خواسته های 
خلق قهرمان ايران و ملت بیداردل پرخروش كش��ورمان كه 
از 10 دقیقه پیش از اعالم پیروزی حسن روحانی در انتخابات 
در ابعاد وسیع مطرح شد، اينجانب به نمايندگی از همه ملت 
اي��ران و ملت ه��ای ديگر منطق��ه و كرات منظومه شمس��ی 
خواس��ته های خود را به رئیس جمهور اع��الم كرده و به طور 
جدی از وی می خواهم حداكثر تا امش��ب به وقت گرينويچ 

مطالبه گری مساوی 
سهم خواهی نيست. در واقع 
مطالبه محوران در پی تحقق 

خواسته هایی هستند که رشد 
تمامی بخش های جامعه را در 
پی دارد و دستيابی به منفعت 
گروه یا جناحی ویژه که مالزم 
با پایمال شدن حقوق و منافع 

دیگر بخش های جامعه باشد، را 
دنبال نمی کنند
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3� ب��ازرگان در كتاب س��ازگاری ايران��ی در ذيل تیتر 
»ش��عار زود و زور« ب��ه تفصیل ب��ه نقد زودخواه��ی مندرج 
در روحیه ايرانی پرداخته اس��ت و به ريش��ه يابی اين پديده و 
تحلیلی جامعه شناسانه از آن دس��ت زده كه همچنان تازگی 
دارد: »در اينجا به دو تأثیر فرعي ولي مهم كه در روحیه فعلي 
ما ريش��ه هاي عمیق دارد اكتفا مي كنیم: 1� ب��ا زمان و مدت 
كار نكردن. 2� چیزي جز زور را مؤثر نش��ناختن. ...زندگي 
زراعتي وابس��ته ب��ه عوام��ل هوايي و حكومت ه��اي فردي 
وابسته به هوي و هوس هاي شخصي، نمي تواند قرار و قانون 
يا حس��اب و كتاب داش��ته، ثبات و اطمینان به اوضاع و افراد 
بدهد. چنین مردمي از يكي از بزرگ ترين س��رمايه هايي كه 
س��ازنده طبیعت و تكامل دهنده بشريت اس��ت، محروم اند: 
سرمايه زمان. اس��تفاده از وقت و زمان و رس��یدن به مقاصد 
و آمال در اج��ل معین و مدت مقرر برطب��ق برنامه هاي پیگیر 
)به اصطالح توده اي ها( عملي است كه مردان موفق روزگار 
و ملت هاي باپش��تكار را به پیروي از مش��یت كردگار، يعني 
قرار ازلي دس��تگاه خلقت، به پیروزي هاي اس��توار رسانده 
اس��ت. كلمه صبر كه در قرآن اين اندازه با تأكید و توصیف 
آمده اس��ت و مالزم با پايداري طوالني در برابر مش��كالت 
و خط��رات از يك طرف و امی��دواري به رحم��ت و نجات 
نهايي از طرف ديگر است، همان اس��تفاده و استخدام زمان 
مي باش��د«. برای تفصیل بنگريد به صفحات 65-59 كتاب 
»سازگاری ايرانی« يا به طور جايگزين: مجموعه آثار شماره 

4 مهندس بازرگان، ص 340-344. 
4� مهندس میثمی در مقاله »تكامل و ش��كوفايي جوهر 
نسخ« مندرج در شماره 3 چش��م انداز ايران می نويسند: »در 
تكوين و تش��كیل هر جامعه اس��المي، بايد به مراحل تكامل 
و زمان بن��دي تحوالت توج��ه داش��ت و در عی��ن توجه به 
س��یر تدريجي آن، به جهش و تحول بزرگ نی��ز قائل بود«. 
همچنین در مقاله »توشه گیري از سوره يس« مندرج در جلد 
نخست مجموعه ايمان نوش��ونده با عنوان »عقالنیت وحی« 
)ص68( میثمی به تفصیل به اهمیت عنصر زمان در متن دين 
پرداخته و می نويس��د: »از يك س��و ظهور اراده خداوند در 
طبیعت به صورت تكامل تدريجي اس��ت و ازسوي ديگر در 
كتاب قرآن و ديگر كتب انبیا، ظهور اراده خداوند به صورت 
تشريعي مي باشد و آشكارا مي بینیم كه هم در تكامل و هم در 
تشريع، عنصر زمان نقش به سزايي دارد و احساس عمومي ما 

متأثر از اين دو عامل است«. 
5� نگاه كنید به مقاله »نهضت تنباكو: س��رجمع اولین ها« 
كه متن س��خنرانی هدی صابر در نشست نهم مباحث »هشت 
فراز، هزار نیاز« می باش��د و در ش��ماره 78 چش��م انداز ايران 
)اديبهش��ت و خرداد 1392( منتشر شده اس��ت. هدی صابر 

در توضیح تنظی��م انتظار به عنوان يكی از مؤلفه های »س��عی 
هم زمانی � فهم دوران��ی«، به عوامل چهار گان��ه »بذل توجه 
به فرهنگ و ع��رف غالب«، »درک ظرفیت ش��رايط«، »فهم 
كشش نیروها« و »شناسايي نیاز زمانه« اشاره می كند. هرچند 
هدی صاب��ر مؤلفه ه��ای مذك��ور را برای به دس��ت آوردن 
ارزيابی واقع بینانه در بازخوانی فرازهای تاريخی گذش��ته و 
جمع بندی آنها مطرح می كند، اما تمام مولفه های طرح شده 
در بحث »تنظیم انتظار« برای ش��رايط  جاری يك جامعه نیز 

می توانند مورد ارجاع قرار گیرند. 
6� هدی صابر در بحث از »آموزش«های فراز مش��روطه 
برای امروز ما )نشس��ت بیس��ت وچهارم مباحث هشت فراز، 
هزار نی��از( می گويد: »جري��ان ]تحول خواه[، پ��ادو و عمله 
و معم��ار و مهندس طراح ه��م می خواهد. ]اي��ن عوامل در[ 
مش��روطه و اصالحات غايب ]بودند[. ... در دوره مش��روطه 
و اصالحات و دوران ديگر ايده و انديشه كم نبوده ولی اينها 
مانند همان ژله بوده اس��ت. ژله تن نمی دهد، مگر اينكه يك 
مهندس پیدا ش��ود. ژله پودر اس��ت و با آب قاطی می شود و 
شكر هم در خود دارد؛ يك مهندس��ی كه بیايد روی تشك 
و با ژله درگیر ش��ود وجود نداش��ت و االن هم وجود ندارد. 
االن هم بدنه و سر اصالحات جنبش نويسندگان � سخنرانان 
بودند. سخنران و نويسنده خوب اس��ت، آرمان می سازند و 

دوران می سازند؛ ولی هندسه را چه كسی بسازد؟«. 
7� در عی��ن ح��ال، تأكید بر اي��ن نكته ی كلی��دی نیز 
ضرورت دارد كه نبايد دائم با پررن��گ كردن مخاطرات 
مذكور، گروه های اجتماعی را از مطالبه گری بازداش��ت 
و به س��كوت فراخواند يا به آينده ای نامعل��وم حوالت داد. 
واقعیت اين اس��ت كه تا زمانی كه امكانات عینی اجتماعی 
ب��رای پیگیری تدريج��ی و گام ب��ه گام مطالبات توس��ط 
دولتم��ردان طراحی و تضمین نش��ده اس��ت، همین طرح 
عمومی مطالبات، تنها ابزار و راهكار اقش��ار مختلف برای 
رس��اندن صدای خود به گوش حاكمان است كه بايد قدر 
آن را دانس��ت و در راس��تای بهینه كردن و باروری آن گام 
برداشت. هر زمان حاكمیت با فراهم آوردن زمینه ی عینی 
فعالیت ب��رای نهادهای مدن��ی، اتحاديه ها و تش��كل های 
صنفی، بس��تری قابل اعتماد و نهادينه برای پیگیری و طرح 
تدريج��ی و گام ب��ه گام مطالب��ات فراه��م آورد، آن گاه 
می توان گروه های اجتماعی را دعوت به پیگیری مطالبات 
از كانال نهادهای مذكور كرد. در غیر اين صورت، تا زمانی 
كه چنین امكانی فراهم نش��ده، دعوت اقشار و گروه های 
اجتماعی به سكوت مقطعی و عدم طرح يكباره مطالبات، 
مرادف با از بین بردن همین امكان حداقلی و مسدود كردن 

همین دريچه باقی مانده برای مطالبه گری است. 

اين موارد را عمل��ی نموده و نتیج��ه را از طريق رس��انه های 
گروهی به اينجانب اعالم نمايند. اول: دادن مجوز روزنامه به 
همه كسانی كه به روحانی رأی دادند و لغو مجوز مطبوعات 
كلیه حامیان دولت قبلی و همه كسانی كه از نامزدهای ديگر 
دفاع كردند... سوم: برگزاری مسابقات جام ملت های اروپا 
2016 در تهران و پیروزی تیم ملی ايتالیا در مس��ابقه فینال اين 
جام با نتیجه سه بر صفر در برابر اس��پانیا. گل های اين بازی را 
بايد كاسانو در دقیقه 21 و 65 و ده روس��ی در دقیقه 43 بزند. 
چهارم: بازگش��ت میلیون ها ايران��ی كه در خ��ارج از ايران 
زندگی می كنند به كشور، چه خودشان بخواهند يا نخواهند 
و اخراج كلیه طرفداران جلیلی از كش��ور، طرفداران جلیلی 
بايد در كش��ورهای فقیر و بد آب و هوا زندگی كنند. پنجم: 
افزايش س��طح تحصیلی كلیه ديپلمه ها به لیسانس و اعطای 
درجه دكترا به كلیه ايرانیانی كه لیس��انس دارند يا احس��اس 
می كنند لیسانس دارند. ششم: انتقال ايران به اروپای مركزی 
تا پايان تابستان امس��ال به طوری كه ايران همس��ايه فرانسه و 
آلمان بشود. با توجه به اهمیت خلیج فارس برای ايرانیان، اين 
خلیج نیز عیناً بايد در محلی مشابه به همین شكل منتقل شود. 
هفتم: بازپس گیری قفقاز و تركمنستان و گنجه و گرجستان 
و بازگشت اين كش��ورها به مام وطن. رئیس جمهور موظف 
اس��ت حداكثر تا ماه مرداد امس��ال اي��ن مناطق را ب��ه ايران 
بازگرداند. هشتم: آزادی كلیه زندانیان سیاسی و غیرسیاسی 
و تبدي��ل زندان ها به پ��ارک و ايج��اد ديس��نی لند در كلیه 
پارک های كش��ور. نهم: جلوگیری از كودت��ای 28 مرداد 
1332 علیه رهبر كبیر ملی ايران دكت��ر محمد مصدق تا قبل 
از 25 مرداد امس��ال. دهم: ايجاد چند س��فره جديد نفتی در 
اس��تان های كرمان، اصفهان، خراسان، بوشهر و سمنان برای 
افزاي��ش درآمد كش��ور. يازدهم: اس��تعفای رئیس جمهور 
در اعتراض به كلیه خواس��ته های وی كه توس��ط حكومت 
برآورده نش��ود. اگر خواس��ته های رئیس جمهور برآورده 
ش��د، وی بايد همین طوری اس��تعفا بدهد و ب��ه آغوش ملت 
بازگردد«! طنز كوتاه فوق در واقع به بهترين شكل مخاطرات 
مطالبه محوری بی قاعده را به ما نش��ان می ده��د. در اين طنز 
عالوه بر نق��د و هجو زودخواه��ی و زيادخواه��ی بی بنیاد، 
چند نكته مهم مندرج اس��ت كه مهمترين آن نحوه مواجهه 
با طرفداران س��اير كانديداهاس��ت. واقعیت اين اس��ت كه 
آقای جلیلی با ش��عارها و رويكرد خ��ود رأی چهارمیلیونی 
برخی اقش��ار جامعه را جذب كرده و اين رأی، بس��یار بیش 
از س��اير كانديداها، دارای بار ايدئولوژيك است و چنانچه 
به اين پاي��ه رأی برخورد و مواجهه حساب ش��ده ای صورت 
 نگیرد، ظرفی��ت بحران آفرينی گس��ترده ای در آينده ايران 

خواهد داشت. 
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فائزه حسني

مجلس و حلقه حقوقدانان
   گزارشي از انتخابات حقوقدانان شوراي نگهبان

با اتمام زمان قانوني عضويت س��ه حقوقدان 
عضو ش��وراي نگهبان، رئیس قوه قضايیه، پنج  
نفر را ب��راي تأيید به مجلس ش��وراي اس��المي 
معرفي كرد در جلس��ه علني 23 تیرم��اه بود كه 
از میان اين پنج نفر، مردي كه 12 س��ال به عنوان 
حقوقدان، عضوي از شوراي نگهبان محسوب 
مي ش��د از ورود به ش��ورا بازماند و با يك رأي 
كمتر هشت سال سخنگويي وي پايان پذيرفت. 
عباس��علي كدخدايي به جاي غالمحسین الهام 
در س��ال 1384 س��خنگوي ش��وراي نگهبان 
ش��د. از میان پنج  نف��ري كه معرفي ش��ده بودند 
محسن اس��ماعیلي عضو كنوني شوراي نگهبان 
ب��ا 237 رأي ركورد زد و س��ام س��وادكوهي، 
قاضي دادسراي ديوانعالي كش��ور با 147 رأي 
و نجات اهلل ابراهیمیان قاضي پیش��ین دادسراي 
عالي انتظامي قضات با 130 رأي انتخاب شدند. 
دو نفر ديگر يعن��ي كدخدايي و صادقي حذف 
ش��دند و امی��ري با وج��ود عضويت در پس��ت 

حقوقدانان به مجلس معرفي نشده بود.
چرا مجلس��یان پس از دو دوره به كدخدايي 
رأي ندادن��د؟ پرسش��ي ب��ود كه پ��س از اتمام 

رأي گیري مطرح شد.
فض��اي آن روز مجل��س قص��د مخالفت با 
كدخدايي را نداشت. فراكس��یون اصولگرايان 
مجلس سه نفر به نام هاي اسماعیلي، كدخدايي 
و عزيزي را پیش��نهاد كرده بود كه از حد نصاب 
الزم برخوردار نشد و برخي از اعضاي فراكسیون 
معتقد بودند زمان كافي براي بررس��ي و مذاكره 
وجود نداشته است. احمد توكلي با اظهار تأسف 
از اين كه شورا از يك عضو باتجربه و حقوقدان 

مبرز محروم مي ماند، سخن گفت.
برخي عدم راه يابي كدخدايي را نش��انه اي 
از رويك��رد به خ��ط تع��ادل و میان��ه روي و در 
راس��تاي تغییرات در بدنه مديريتي قوا و برخي 
ديگر كمبود رأي او را ب��ه برخوردش با مصوبه 

مجلس در مورد ممنوعیت فعالیت دوش��غله ها 
ارزيابي كردن��د، كه كدخداي��ي آن مصوبه را 
مغاير با قانون اساس��ي و قواعد حاكم بر حقوق 
اداري دانس��ته و گفت��ه ب��ود نماين��دگان بعضاً 
فراموش كرده اند كه بايد براساس عقل و اصول 
و قواعد شناخته شده حقوقي، قانون وضع كنند 
نه احساسات و نگرش هاي شخصي. اين بیانات 
واكنش علي مطهري را در پي داش��ت. مطهري 
بیانات كدخدايي را توهین به مجلس دانس��ته و 
در همان زمان گفته بود: »اتفاق��اً به نظر من خود 
ايش��ان براساس احساس��ات اظهارنظر كرده اند 
و ش��ايد چون اين مصوبه ش��امل حقوقدان هاي 
شوراي نگهبان هم مي ش��ود ايشان برآشفته اند، 
ولي آقاي كدخداي��ي نبايد فرام��وش كند كه 
براس��اس رأي همی��ن نمايندگان ب��ه عضويت 
ش��وراي نگهب��ان درآمده ان��د...«. برخ��ي از 
نمايندگان ه��م موضع گی��ري او را در رابطه با 
حض��ور احمدي ن��ژاد در كنار مش��ايي در روز 
ثبت ن��ام انتخاب��ات را فرام��وش نكرده اند كه 
ازس��وي هیئت مركزي نظ��ارت ب��ر انتخابات 
به اتفاق آرا، تخل��ف و داراي عن��وان مجرمانه 
تشخیص داده شد، به طوري كه در كسب آراي 

وي بي تأثیر نبوده است.
كدخداي��ي در جري��ان معرف��ي خ��ود از 
جايگاه نهاد شوراي نگهبان و لزوم حفظ و شأن 
آن س��خن گفت و ب��ه هجمه هايي كه ازس��وي 
دش��منان به اين شورا مي ش��ود و يادآوري كرد 
كس��اني كه در س��مت حقوقدان اين شورا قرار 
مي گیرند بايد در چارچوب قانون انجام وظیفه 
كنند. كدخدايي در 10 دقیقه قانوني كه فرصت 
صحبت با نمايندگان را داش��ت ب��ه جمله اي از 
مقام رهبري اش��اره كرد كه »ش��وراي نگهبان 
مثل ستون است« و در اين راس��تا وظايف شورا 
را در نظارت تقنیني، نظ��ارت بر قانون انتخابات 
و تفسیر قانون اساسي برشمرد. كدخدايي گفت 

محمدهادي صادقي: اعتماد 
عمومي گروه هاي اجتماعي و 

سياسي به سالمت اقدامات 
شوراي نگهبان باید تقویت 

شود و این امر ممکن نيست 
مگر با احتراز از ورود به 

حوزه هاي رقابت هاي حزبي و 
سياسي توسط اعضاي شورا

عباسعلی کدخدايی 
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س��ام س��وادكوهي در معرفي خود به تجربه 
فعالیتش در هیئت داوري سازمان بورس و هیئت 
تجديدنظر در شوراي رقابت اشاره كرد و اظهار 
امیدواري كرد كه در ام��ور اقتصادي همكاري 
مناسبي با مجلس داشته باش��د. وي نیز دكتراي 
حقوق از فرانسه دارد و از سال 1360 در دادسرا، 

دادگاه و دادگستري فعالیت كرده است.
محمده��ادي صادق��ي آسیب شناس��ي و 
بازتعري��ف تعامل مجل��س و ش��وراي نگهبان 
را در ي��ك فرايند نظام من��د مورد بح��ث قرار 
داد و اف��زود تركیب اعضاي حقوق��دان بايد از 
رشته هاي مختلف حقوقي باشند. ضمن اين كه 
اعتماد عمومي گروه هاي اجتماعي و سیاس��ي 
به سالمت اقدامات شوراي نگهبان بايد تقويت 
ش��ود و اين امر ممكن نیس��ت مگر ب��ا احتراز از 
ورود به حوزه هاي رقابت هاي حزبي و سیاس��ي 
توسط اعضاي شورا. وي  ضابطه  مندي اقدامات 
نظارتي و جلوگیري از تخريب ش��خصیت هاي 

دلسوز را نیز مورد توجه قرار داد.
محسن اسماعیلي نیز در سخنانش بي طرفي 
آراي شورا را مورد توجه قرار داد، به طوري كه 
وقتي آراي شوراي نگهبان در بررسي مصوبات 
يا نتايج انتخابات اعالم مي ش��ود م��ردم اين آرا 
را در موضع داور عادل بي ط��رف بدانند و همه 
از آراي او احس��اس آرامش كنند. اس��ماعیلي 
خواستار علني ش��دن مذاكرات شوراي نگهبان 
ش��د ت��ا عملكرد ش��ورا ب��ر همگان روش��ن تر 
ش��ود. وي افزود معی��ار رس��یدگي و قضاوت، 
قانون اساسي اس��ت و بايد به قانون پاي بند بود. 
اسماعیلي پیش از اين بر بي طرفي اعضا نیز تأكید 
كرده بود البته نه به اين معنا كه خنثي باشند، زيرا 
بي طرف به معناي نداشتن اعتقادات نیست، بلكه 
به اين معنا كه گرايش هاي خ��ود را در آرا تأثیر 

نداده و سرسوزني از حق عبور نكنند.
س��خنان اس��ماعیلي واكنش هايي را در پي 
داش��ت چنانچه محم��د مهاجري عضو س��ابق 
س��ردبیري روزنامه ه��اي جام ج��م و كیه��ان 
در يادداش��ت خ��ود آورده ب��ود: اگ��ر چنین 
اظهارنظري ازس��وي يك چهره سیاسي مطرح 
مي ش��د برخي از مخالفان ش��فافیت به او حمله 
مي كردند كه قصد تضعیف ش��وراي نگهبان را 
دارد. اما طرح اين پیش��نهاد از سوي يك عضو 
باس��ابقه را مي توان به عنوان ي��ك مطالبه جدي 
نگاه ك��رد. بنابر نوش��ته مهاج��ري، تصمیمات 
در اتاق هاي در بسته ش��ورا بیش از همه به زيان 
اعض��اي آن اس��ت و افزوده اس��ت س��ال هاي 
متمادي است حتي ياران نظام و انقالب به پاره اي 

از آن تصمیم��ات اعتراض دارند، اما ش��وراي 
نگهبان با اس��تناد به حق قانوني خ��ود را مكلف 
به پاس��خگويي نمي داند. وي ي��ادآوري كرده 
بود كه افكارعمومي سال هاس��ت چنین امیدي 
را در سر مي پروراند، به نفع كشور و مردم است 
كه علت عدم احراز صالحیت ه��ا نیز در اختیار 
ملت قرار گیرد. س��یدرضا اكرمي نیز برگزاري 
علن��ي جلس��ات ش��ورا را موجب از بی��ن رفتن 
هرگونه شائبه سیاس��ي و افزايش اعتماد مردم به 
اين نهاد تلقي كرد. وي برگزاري علني جلساتي 
همچون صحن مجلس يا شوراي نگهبان يا حتي 
مذاكراتي مانند ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 
و مجمع تش��خیص مصلحت نظام و جلساتي كه 
در سرنوش��ت مملكت از جهات مختلف نقش 
به س��زايي دارد را موجب افزايش اعتماد مردم 
به مراكز تصمیم س��ازي دانس��ت ك��ه مي تواند 
براي ديگران س��ازنده باش��د ولي بايد بررسي 
شود كه قانون تا كجا اجازه برگزاري علني اين 

مذاكرات را داده است. 
ب��ا توجه به تفس��یري ك��ه ش��وراي نگهبان 
از قان��ون اساس��ي و درباره نظارت اس��تصوابي 
دارد مي ت��وان آن را تأثیرگذارتري��ن نه��اد در 
سرنوشت سیاسي كشور دانست. به همین منظور 

علني شدن مذاكرات آن داراي اهمیت است.
كدخدايي در اين باره گفته است كه مشروح 
مذاكرات شورا در بعضي سال ها تدوين و حتي 
منتشر شده اس��ت. منظور از مشروح مذاكرات 
يعني نظرات رس��مي اس��ت، اداره حقوقي هم 
بخش نظرات را بدون ن��ام جمع آوري مي كند، 
ولي چرا بدون نام، چون مقصود اين اس��ت كه 
اي��رادات و مباني آنها براي عم��وم مردم مطرح 
ش��ود. كدخداي��ي در آخرين نشس��ت خبري 
خود به پرسشي پاس��خ داد كه درباره عدم تأيید 
صالحی��ت هاش��مي رفس��نجاني در انتخابات 
دوره يازدهم و حضور مقام امنیتي در شور دوم 
ش��وراي نگهبان به منظ��ور متقاعدكردن اعضا 
در جهت رد صالحی��ت او ب��ود. رد صالحیتي 
كه جامع��ه سیاس��ي كش��ور را تحت تأثیر قرار 
داد. كدخدايي گفت ش��ورا طب��ق قانون مجاز 
اس��ت براي بررس��ي صالحیت ها از دستگاه ها 
و مقام هاي مختل��ف درباره س��وابق و عملكرد 
افراد استعالم كند. وي اين كار را بر اساس روال 
عادي شورا دانست كه مطلب جديدي نیست و 
درباره بس��یاري از كانديداها اتفاق افتاده است. 
هرچند وي كاربرد واژه »رد صالحیت« را فقط 
در م��ورد انتخاب��ات مجلس مي دان��د و درباره 
انتخابات رياس��ت جمهوري به ش��رايط احراز 

در طول 12 س��ال خدمتش در شورا درس هاي 
زيادي از اعضاي شوراي نگهبان به ويژه آيت اهلل 

جنتي گرفته است.
ديگر افراد معرفي شده هريك در وقت مقرر 
سخناني ايراد كردند. ابراهیمیان گفت مي دانیم 
كه مصلحت س��نجي هاي عموم��ي جايگاه هر 
مرجع��ي را تخفیف مي ده��د بنابراي��ن آيا بايد 
آبروي كس��ي را  فداي مصال��ح عمومي كرد يا 
از اين فرصت براي دنیاي ديگري بهره برد. وي 
گفت عضو ش��وراي نگهبان كه در مقام داوري 
قرار مي گیرد نبايد با زياده گويي زمینه هاي عدم 
اطمینان عمومي را ايجاد كند و اظهار امیدواري 
كرد اعضاي ش��ورا و نمايندگان مجلس به يك 
تفاهم و درک مش��ترک از اصول قانون اساسي 
برس��ند. ابراهیمیان دكتراي خود را از كش��ور  
فرانس��ه اخذ كرده و از س��ال 1370 كار قضايي 
را ش��روع كرده و مدتي مديركل امور پارلماني 

وزارت دادگستري را به عهده داشته است.

محسن اسماعيلي: 
بي طرفي شورا یعني 
وقتي آراي شوراي 
نگهبان در بررسي 
مصوبات یا نتایج 
انتخابات اعالم مي شود 
مردم این آرا را در 
موضع داور عادل 
بي طرف بدانند و همه از 
آراي او احساس آرامش 
کنند
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اصل 115 بس��نده مي كن��د. كدخدايي يادآور 
شده بود كه اين شورا نمي تواند كسي را كه فقط 
قادر به انجام چند ساعت كار در روز باشد تأيید 

صالحیت كند.
درخواس��ت دريافت برنام��ه نامزدها براي 
نخس��تین بار در جري��ان انتخاب��ات رياس��ت 
جمهوري يازدهم از زبان كسي شنیده شد كه از 
او به عنوان مرد شماره دو شوراي نگهبان نام برده 
مي شد. پیش��نهاد كدخدايي در هیئت مركزي 
نظارت، تأيید و مقرر ش��د تا از برخي كانديداها 
كه در م��ورد احراز صالحیتش��ان ترديد وجود 
داشت، دعوت ش��ود تا برنامه شان را ارائه دهند. 
كدخدايي مي گويد ي��ك راه تعیین صالحیت 
اين اس��ت كه از نامزدها بخواهیم برنامه هايشان 
را ه��م ج��زو مداركش��ان ارائ��ه دهن��د و در 
گفت وگو با آنها با حضور متخصصان، برنامه و 

توانمندي هاي علمي آنها را محك بزنیم. 
س��خنگوي س��ابق به غیر از آن ك��ه در نظر 
گرفتن معیارهاي ملموس براي تعیین صالحیت 
نامزدها را مط��رح كرد به بح��ث پیرامون رجل 
مذهبي هم اش��اره كرده ب��ود. از ديد وي رجل 
يعني كس��اني كه از عهده تجزيه و تحلیل مسائل 
سیاس��ي برآيند و طرف مشورت تصمیم گیران 
اجرايي ق��رار گیرند. او گفته بود ممكن اس��ت 
كسي تجربه مديريتي نداشته باشد، چگونه بايد 
ببینیم مدير و مدبر اس��ت يا نه؟ در اين راستا بود 

كه كانديداتوري زنان بالاشكال تلقي شد.
كدخدايي گفته اس��ت نیازمند قانون جامع 
تخلف��ات انتخاباتي هس��تیم وی در اي��ن رابطه 
مي گويد فتنه يك توطئه واقع��ي بود كه كانون 
آن خارج از كش��ور ب��ود. وي كه معتقد اس��ت 
نظام درباره اين افراد با مس��امحه برخورد كرد، 
مي گويد اين كه يك نامزد پیش از اعالم نتیجه با 
رسانه هاي خارجي و بیگانه و معاند مصاحبه كند 
و اعالم كند كه پیروز انتخابات است آيا تخلف 
نبوده و شروع به تحريك مردم نیست. سخنگوي 
پیش��ین گفته بود اين ك��ه بگويی��م مجرم بودن 
موسوي و كروبي قطعي نیس��ت و مشخصاً جرم 
آنها در هیچ دادگاهي به اثبات نرسیده مغالطه اي 

بیش نیست.
كدخدايي در مورد نظريه اساس��ي شوراي 
نگهب��ان يعن��ي نظارت اس��تصوابي هم س��خن 
گفت��ه اس��ت. او در اي��ن رابطه بح��ث نظارت 
اس��تصوابي را با توجه به اصل 99 قانون اساسي 
مي داند، به ط��وري  كه نظ��ارت ش��ورا مؤثر و 
جامع و كارآمد باش��د و معتقد است قانونگذار 
حكمتي را ديده كه گفته ش��وراي نگهبان ناظر 

است و بايد اعالم كند و بر انتخابات مؤثر باشد، 
نه اين كه نظرش هیچ تأثیري نداش��ته باشد، اگر 
شوراي نگهبان اعالم كرد آقاي الف صالحیت 
ندارد ديگر نبايد وارد ش��ود و نظر شورا قاطع و 
پايان بخش جريان اس��ت. هرچن��د پیش از اين 
گفته بود ك��ه اعضاي ش��وراي نگهب��ان را هم 

جايزالخطا مي داند. 
برخي از اعضاي فراكس��یون اصولگرايان، 
عل��ت رأي نی��اوردن كدخداي��ي را اين گونه 
ارزيابي كردند كه اعضاي فراكس��یون رهروان 
واليت به كدخداي��ي رأي نداده اند. حس��یني 
نماينده قائمش��هر ضم��ن رد اين مطل��ب افزود 
كه اي��ن تصمیم س��ازمان يافته اي ازس��وي آن 
فراكس��یون نبوده اس��ت. علي الريجاني هم در 
اين باره و گاليه حدادل عادل گفت كه توافقي 
در مورد انتخاب نش��دن كدخدايي نبوده است. 
حس��یني علت مردودش��دن كدخداي��ي را در 
دو مورد دانس��ت؛ دفاع بد يك��ي از نمايندگان 
و ديگر آن كه كدخداي��ي در ارتباط با مجلس 

موضع خوبي نداشته است. 
خبرگ��زاري ف��ارس در يادداش��تي در اين 
باره نوش��ت كه كدخدايي اگرچ��ه مانند ديگر 
اعضاي شوراي يك رأي داشت، اما كاركردها 
و اقدامات مؤث��ر او در بیش از ي��ك دهه كه از 
تجارب آكادمیك و مديريتي و اعتماد دبیر شورا 
نشأت مي گرفت، او را نقطه كانوني توجهات و 
واكنش هاي سیاس��ي ق��رار داد تا به ج��اي نهاد 
شورا، ش��خص او هزينه ش��ود و مصداق عیني 
آن رفتار روز يكش��نبه )23 تیر ماه( مجلس بود. 
اين يادداش��ت كه از كدخداي��ي به عنوان مرد 
ش��ماره دو ش��وراي نگهبان ي��اد مي كند علت 
رأي نیاوردن او را حاصل مجلس��ي دانست كه 
با اقدام ش��وراي نگهبان در تأيی��د صالحیت ها 
ش��كل گرفته، بنابراين نش��انگر آن اس��ت كه 
عملكرد ش��وراي نگهبان فارغ از گرايش هاي 
سیاس��ي نامزدهاس��ت. يادداش��ت مذك��ور به 
گ��زارش تفصیل��ي 90 صفح��ه اي كدخدايي 
درباره انتخابات دهم رياس��ت جمهوري اشاره 
مي كند كه حاك��ي از آن اس��ت تا چ��ه انداره 
نس��بت به اتفاق ها و عواقب انتخابات تدبیر الزم 
را داش��ته كه مجموعه اقدامات نه��اد متبوعش 
پیرامون صیانت از آراي مردم را مستندسازي و 
در اختیار افكارعموم��ي قرار مي  دهد و به خاطر 
همی��ن كاركردهايش و به خص��وص در حوزه 
پاس��خگويي در جريان همان انتقاده��ا بود كه 
مورد تفقد مقامات عالي رتبه نظام واقع شد. اين 
در حالي بود كه روزنامه خورشید در يادداشتي 

مبن��ي بر دس��ت رد مجل��س اصولگرا بر س��ینه 
كدخدايي، او را ازجمله مخالفان رئیس جمهور 
در ش��وراي نگهبان قلم��داد ك��رد. همزمان با 
انتخاب س��ه نفر حقوقدان، دوره عضويت س��ه 
تن از فقهاي ش��ورا به اتمام رس��یده ب��ود، طبق 
قانون اساسي اعضاي ش��ورا به مدت شش سال 
انتخاب مي ش��وند. آيت اهلل هاشمي شاهرودي، 
آيت اهلل مؤمن و آيت اهلل يزدي سه فقیهي هستند 
كه دوره شش ساله شان به پايان رسیده و دوباره 
ازس��وي مقام رهبري منصوب ش��دند. اعضاي 
فقها توس��ط مقام رهبري منصوب مي ش��وند، 
ولي اعضاي حقوقدان توسط رئیس قوه قضايیه 
معرفي ش��ده و با رأي مجلس انتخاب مي شوند. 
به ياد داريم نخس��تین فقهاي ش��ورا كه ازسوي 
آي��ت اهلل خمین��ي)ره( انتخ��اب ش��دند رباني 
ش��یرازي، مهدوي كني، صانعي، جنتي، صافي 
و رضواني بودن��د و حقوقداناني چ��ون افتخار 
جهرمي، هادوي و مهرپور. در اين میان انتخاب 

غالمحسين الهام



40

13
92

اه 
د م

ردا
ه م

یژ
و

بود كه اگر حقوقدان��ي در نوبت اول رأي مورد 
نیاز را كسب نكرد آيا در معرفي مجدد، معرفي 
وي از ديد حقوقي بالمانع است يا خیر. مفاد اين 
اصل آن اس��ت كه مجلس موظف اس��ت به هر 
حال از میان حقوقدانان معرفي ش��ده تعداد الزم 
را انتخاب كند. اين بند از اصل 91 قانون اساسي 
مورد مناقش��ه بود. يك بار هم رئیس قوه قضايیه 
از شوراي نگهبان تفسیر آن را درخواست كرده 
بود. ولي مش��كل به جاي خ��ود باق��ي ماند. در 
زمان تحلیف محمد خاتمي اين ش��بهه به وجود 
آمد كه آيا ش��وراي نگهب��ان با وج��ود 10 نفر 
رس��میت دارد يا نه تا آن كه مقام رهبري در 14 
مرداد 1380 از مجمع تش��خیص مصلحت، نظر 
مشورتي خواس��تند تا راهكار خروج از بن بست 
عدم اح��راز رأي دو نفر از حقوقدانان به وس��یله 
مجلس، مش��خص ش��ود. مجمع با نسبي كردن 
اكثري��ت آرا به ج��اي اكثريت مطل��ق انتخاب 
حقوقدانان را تسهیل كرد و با اعالم رسمي بودن 
شوراي نگهبان با وجود سه چهارم اعضا، مشكل 

تحلیف را هم حل كرد.
اما براي حل مش��كل انتخ��اب دو حقوقدان، 
مجمع تصويب كرد كه تا زمان اصالح آيین  نامه در 
نخستین جلسه مجلس شوراي اسالمي، براساس 
پیشنهاد رياست قوه قضايیه بار ديگر رأي گیري به 
عمل آيد و در صورت عدم حصول اكثريت مطلق 
ً  رأي گیري شده و در بار دوم  در همان جلسه مجددا
اكثريت نس��بي براي انتخاب حقوقدانان مالک 
خواهد بود. مصوبه مجمع تا اعالم نظريه تفسیري 
شوراي نگهبان نیز مورد تأيید قرار گرفت. باالخره 
مجلس ششم از بین چهار نفر معرفي شده، دو نفر را 
برگزيد. در آن جلسه رأي گیري به عمل آمد ولي 
با تذكر قانوني روبه رو شد و در بار دوم، رأي گیري 
از 249 رأي، كدخداي��ي 67 رأي و اس��ماعیلي 
62 رأي، الموتیان 13 رأي و موس��وي چهار رأي 
را به خود اختصاص دادند. 162 رأي س��فید نیز به 

گلدان ها ريخته شده بود. 
به اين ترتیب كدخدايي كه پیش از اين فقط 
13 رأي آورده بود. پس از س��ه بار رأي گیري، 
همراه با اسماعیلي با كس��ب اكثريت نسبي آرا 
به حقوقدانان ش��وراي نگهبان پیوس��تند. عضو 
حقوقدان دوره چهارم  و پنجم و در س��ه س��ال 
اول دوره ششم قائم مقام دبیر شورا و سخنگوي 
شورا مي گويد از سال 1357 با نام آيت اهلل جنتي 
آشنا شده اس��ت. او كه پس از اتمام تحصیالت 
در وزارت س��پاه مش��غول به كار بوده و پس از 
اتمام جنگ براي ادامه تحصیل بورس��یه ش��ده 
و دكت��راي خ��ود را از انگلس��تان اخ��ذ كرد و 

حاال مي گوي��د مي خواهد به دانش��گاه برگردد 
و اوقات خ��ود را در آنج��ا و هیئ��ت عالي حل 
اخت��الف و تنظیم روابط قواي س��ه گانه صرف 
كند. وي همچنان در س��مت مع��اون اجرايي و 
امور انتخابات ش��وراي نگهبان به فعالیت خود 
ادام��ه مي ده��د. كدخدايي در تیرم��اه 1387 با 
حكم علي الريجاني به س��مت مش��اور حقوقي 

رئیس مجلس نیز منصوب شده بود.
از حلق��ه حقوقدان ها، دكتر فی��روز اصالني 
اس��تاديار و عضو هیئت علمي دانشكده حقوق 
دانشگاه تهران و وكیل حقوقي روزنامه كیهان، 
دكتر محمده��ادي صادقي عض��و هیئت علمي 
دانش��گاه ش��یراز را مي توان نام برد كه ازس��وي 
رئیس قوه قضايیه به مجلس شش��م معرفي شده 
بودن��د. در رأي گی��ري از 198 نف��ر حاضر، 84 
رأي مأخ��وذه حاصل ش��د. صادق��ي 76 رأي و 
اصالني پنج رأي را كس��ب كردن��د و 102 رأي 
ب��ه آراي س��فید و متفرقه تعلق داش��ت. مجلس 
شش��م همچنین دوبار به عضويت غالمحس��ین 
الهام در ش��وراي نگهبان رأي منفي داد. در سال 
1380 وي از س��وي آيت اهلل هاشمي شاهرودي 
به عنوان يكي از حقوقدانان پیشنهادي به مجلس 
معرفي ش��د. چنانچه الهام خود مي گويد در آن 
روزها نمايندگان از اعضاي پیش��نهادي دعوت 
مي كردن��د ت��ا در كمیس��یون ها حض��ور يابند: 
»م��ن درآن موقع دي��دم كه بدعت��ي در انتخاب 
حقوقدانان ه��ا در ح��ال ش��كل گیري اس��ت و 
مجلس ششم قصد دارد حقوقدان ها را مانند وزرا 
انتخاب كرده آن��ان را به كمیس��یون ها آورده و 
قرائت هاي خود را از قانون اساسي كه در آن ايام 
بیشتر بحث ها بر س��ر نظارت استصوابي بود را بر 
آنان تحمیل كند، بنابراين در جلسات كمیسیون 
حاضر نش��دم و البته با توجه ب��ه اين كه مواضع ما 
هم با مجلس شش��م همخواني نداشت در صحن 
علني تنها 36 رأي آوردم.« گفتني اس��ت آراي 
الهام از 238 رأي مأخوذه بوده است. دكتر الهام 
به مجلس معرفي شد، ولي كسب تنها چهار رأي 
و بار ديگر 36 رأي نماين��دگان، براي ورود او به 
ش��وراي نگهبان كافي نبود. ت��ا اين كه مجلس 
هفتم ب��ه او رأي داد و درحالي كه براي س��ومین 
بار به مجلس معرفي مي ش��د با 184 رأي عضوي 
از حقوقدانان ش��وراي نگهبان در پنجمین دوره 
آن ش��د، ولي ديري نپايید كه با روي كارآمدن 
دولت احمدي ن��ژاد به جمع دولتیان پیوس��ت و 
سخنگوي دولت شد. الهام دكتراي حقوق جزا 
و جرم شناس��ي دارد و از اعض��اي هیئت علمي 

دانشكده حقوق دانشگاه تهران است.

حقوقدانان گاه به مناقش��ه اي تبديل شده است و 
پرس��ش هايي پیرامون آن به وجود آمده است. 
ازجمله آن كه چه تعداد حقوقدان بايد توس��ط 
رياس��ت قوه قضايیه معرفي ش��وند، آيا انتخاب 
مجلس محدود به انتخاب سه نفر از بین شش نفر 
يا كمتر است به گونه اي كه دايره انتخاب تنگ 
نشود و از اين بابت حقي از مجلس تضییع نشود 
و ديگر اين كه اگ��ر نمايندگان ب��ه حقوقدانان 
رأي الزم را ندهن��د، رئیس ق��وه قضايیه ملزم به 
معرفي فرد ديگري اس��ت. برخي بر اين باورند 
كه همسويي گرايش هاي سیاسي اين دو نهاد در 
انتخاب اعضاي حقوقدان مؤثر است. چنانچه در 
مجلس ششم و در زمان مراسم تحلیف دور دوم 
رياست جمهوري محمد خاتمي اتفاق افتاد. دو 
نفر حقوقدانان معرفي ش��ده به مجلس نتوانستند 
رأي الزم را بیاورن��د و مجلس و ق��وه قضايیه به 
توافق نرسیدند. پرس��ش برخي نمايندگان اين 

سيدرضا اکرمي: برگزاري علني 
جلساتي همچون صحن مجلس یا 
شوراي نگهبان یا حتي مذاکراتي 
مانند شوراي عالي انقالب فرهنگي 
و مجمع تشخيص مصلحت نظام و 
جلساتي که در سرنوشت مملکت 
از جهات مختلف نقش به سزایي 
دارد موجب افزایش اعتماد مردم به 
مراکز تصميم سازي است

محسن اسماعيلی
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سيدمهدی غنی

آتشی زيرخاکستر
به نظر مي رس��د منشأ قطب بندي کاذب شیعه � س��ني که هم اکنون به صورت راهبردي پرهزینه 
درآمده به ترور خلیفه دوم برمي گردد. در این راس��تا بود که زمس��تان 1387 گفت وگویي با 
حجت االس��الم عبدالمجید معادیخواه داش��تیم که در دو ماهنامه شماره 54  )اسفند 1387 
� فروردی��ن 1388( باعنوان »ترور خلیفه دوم و کودت��اي بني امیه، درآمدگونه اي بر بازخواني 
تاریخ اس��الم« درج شد. در این گفت وگو، ازس��وي چشم انداز ایران پرسش هایي مطرح شد و 
جناب معادیخواه به تفصیل به پاسخ آن پرداختند. به دلیل حساسیت منطقه و از آنجا که استعمار 
هم در ایجاد و هم گسترش این قطب بندي نقش زیادي داشته و وفاق و اتحاد مسلمین را تهدید 
مي کند نظر خوانندگان عزیز را به پرس��ش هاي مطرح ش��ده از آقاي معادیخواه جلب مي کنیم و 

تقاضا داریم به اصل گفت وگو مراجعه کنید.
از یك سو افراطي هاي اهل سنت معتقدند خلیفه دوم به دست ابولؤلؤ ایراني، شیعه، مجوس و یا 
عجم )غیرعرب( کشته شده است. ازسوي دیگر شیعیان افراطي معتقدند ناز شست ابولؤلؤ که 
چنین کار مقدسي را انجام داد و هر سال براي این کار او جشن شادي هم مي گیرند و معتقدند 
امام علي ابتدا ابولؤلؤ را مخفي کرده و سپس با طي االرض او را به کاشان آورد و پس از مرگ، 

وي را دفن کرد و همان ها امروز از قبر او در کاشان تجلیل به عمل مي آورند.
به ظاهر مدارك و اس��ناد فریقین )اهل س��نت و شیعه( نشان مي دهد که توطئه اي در کار بوده و 
مسائل قلب شده و بدین سان قطب بندي کاذبي به وجود آمده است که اساس اتحاد مسلمین را 

به طور جدي تهدید مي کند و عوامل خارجي هم سعي دارند این تضاد را در راستاي ... 
 ادامه در صفحه بعد
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در خبرها آم��ده ب��ود: وزي��ر اطالعات در 
اختتامی��ه نهمین همايش سراس��ری مس��ئوالن 
هیئت رزمندگان كش��ور گفت: »دشمن به جای 
اسالم هراسی، امروز اختالفات ش��یعه و سنی را 
در منطق��ه دنب��ال می كن��د«. )خبرگزاری ها 12 
ارديبهش��ت1392(  اما ايش��ان نگفت اين مهم با 

چه مكانیسمی انجام می شود.
بیش از 40 س��ال پیش مرحوم دكترشريعتی 
در يكی از سخنرانی هايش درباره نقش استعمار 
در كشورهای اسالمی گفت: آنها افتادند به جان 

ما، ما هم افتاديم به جان هم. 
نشريه چش��م انداز ايران در س��رمقاله شماره 
78، خردادماه 92 با عن��وان »راهبردی پرهزينه، 
توطئه قطب بندی كاذب شیعه � سنی علیه ايران« 
بس��یار به جا به اين مس��ئله پرداخته بود، هرچند 
بس��یار دير. مس��ئله ای كه سال هاس��ت روی آن 
كار می شود و اكنون مورد توجه برخی ازجمله 

نشريه چشم انداز قرار گرفته است.
در بخشی از اين سرمقاله ظاهراً از قول آقای 
خسروش��اهی آمده بود: »به هرح��ال اين جريان 
فتنه بین شیعه و س��نی از قرضاوی ش��روع شد و 

را اهل سنت دانس��ته و بر تبلیغات ضد شیعه آنها 
متمركز ش��ده اس��ت، در حالی كه ماجرا كاماًل 
دوطرفه اس��ت و جا دارد ما به عنوان مركز شیعه 
بیش از هر چیز به نقد عملكرد خ��ود بپردازيم و 
از اصالح ذات البین آغاز كنیم كه رطب خورده 

منع رطب كی كند؟   
در جای ديگرآم��ده بود: »با توج��ه به اينكه 
ش��یعیان در ع��راق، اكثري��ت 65 درص��دی  را 
تش��كیل می دادندك��ه از نظ��ر امريكا پتانس��یل 
بنیادگرايی و گرايش به ايران را داش��تند، از اين 
رو اعطای دموكراسی واقعی در چنین شرايطی، 
می توانس��ت منافع نفت��ی امري��كا و موجوديت 
اس��رايیل را به خطر اندازد«. در فضای گل آلود 
يادشده، ذكر چنین تحلیل ها و عباراتی كه بوی 
فرقه گرايی می دهد، خود ب��ه نوعی، دامن زدن 
به س��وء  تفاهم و اختالف و ايجاد بدبینی اس��ت. 
تو گوي��ی اين تنه��ا ش��یعیان عراق هس��تند كه 
ب��ا موجودي��ت اس��رايیل و منافع نفت��ی امريكا 
مخالفن��د و اهل س��نت هیچ خطری ب��رای آنها 
ندارند. درحالی كه برادران اهل س��نت از همان 
آغاز تش��كیل اسرايیل تا امروز دس��ت از مبارزه 

دنباله از صفحه قبل
... منافع خود دامن بزنند، مانند آنچه در منطقه بویژه عراق مي بینیم. حال مي خواهیم بدانیم که واقعیت تاریخي )جدا از مس��ائل سیاس��ي روز( 

چه بوده است.
برخي نقش کعب االحبار یهودي که در زمان خلیفه دوم مس��لمان ش��د را در ترور خلیفه دوم عمده مي دانند و برخي نقش مغیره بن شعبه )موالي 
ابولؤلؤ( و برخي نیز معاویه و ابوس��فیان را مؤثرتر مي دانند. برخي نیزهر س��ه را در یك راس��تا مقصر دانسته و معتقدند ابولؤلؤ را به عنوان یك ابزار 
براي انجام چنین توطئه اي انتخاب کردند. برخي براساس اسناد و قرائن معتقدند در دوران خلیفه دوم رابطه او و امام علي نزدیك شده به طوري که 
عمر با دختر امام علي)ع(، ام کلثوم ازدواج مي کند و علویان نیز رشد و گسترش یافته و به نیرویي تبدیل شده بودند. دلیل آن هم اظهارات خلیفه 
دوم درباره علي)ع( و رفتارش در تعامل با خلیفه دوم مي باشد. مانند لوال علي لهلك العمر و... اینها معتقدند که جناح ابوسفیان و معاویه از این 
نزدیکي آگاه بوده و نگران بودند که مبادا خلیفه دوم، علي را به جانشیني خود انتخاب کند، به همین دلیل توطئه اي را آغاز مي کنند که به ترور 

خلیفه مي انجامد. این برداشت تا چه حد مستند و تا چه حد درست است؟
عبدالفتاح عبدالمقصود، نویس��نده مصري و اهل س��نت در کتاب امام علي)ع( معتقد اس��ت که معاویه با سوءاستفاده توانست در ترکیب شورا 

طوري مؤثر افتد که عثمان از شورا به عنوان خلیفه سوم بیرون آید. ممکن است مستند بودن یا درست بودن آن را توضیح دهید؟
اساساً در شرایطي که مي گویند »عجم اجازه نداشته در مدینه زندگي کند« چگونه مغیره غالم خود ابولؤلؤ عجم را به مدینه  مي آورد؟ آیا بدون 
حمایت او امکان داشته که او وارد مدینه شود؟ مالقات با خلیفه دوم چگونه بوده و چه حرف هایي ردوبدل شده؟ تضاد و اختالف ابولؤلؤ با مغیره 
بیشتر بوده یا با خلیفه دوم؟ این که امام علي)ع( به عنوان یکي از اعضاي شش نفره شوراي خلیفه دوم انتخاب مي شود نشان دهنده چیست؟ آیا 
توان خلیفه شدن را دارد یا قدرت و نیروي علویان را نشان مي دهد که براي ثبات جامعه الزم بوده و اصوالً  دالیل انتخاب اعضاي شوراي شش 
نفره چیس��ت؟ )امام علي، زبیر )از بني هاش��م(، عبدالرحمن بن عوف، س��عدبن ابي وقاص )از بني زهره(، طلحه )از بني تمیم(، عثمان از یکي از 

شاخه هاي بني امیه( 
چرا در آیین نامه شورا نفس خلیفه کشي باب شده به این معنا که فرض شده هریك از این شش نفر که استعداد و توان خلیفه شدن را دارند، اگر در 
اقلیت قرار بگیرند و نظر مخالفي داشته  باشند توسط دیگري باید کشته شود، درحالي که امام علي با ترور خلیفه دوم و همچنین با ترور خلیفه 
سوم مخالف بوده است.  چگونه مي شود وقتي خلیفه خود ترور مي شود آیین نامه شورا را طوري تنظیم کند که اعضاي شورا که خود از صحابه 

بودند ترور شوند؟ آیا آیین نامه درست نقل شده یا در آن هم تحریفاتي صورت گرفته است؟

توطئه ای دامنه دار اس��ت به اين دلیل كه به نظر 
من ب�ه تازگ�ی امريکايی ه�ا فهميده اند 
که راه حل کنت�رل بالد اس�المی، ايجاد 
اختالف اس�ت ن��ه حمل��ه نظامی به ع��راق و 

افغانستان«. 
درحالی كه متأسفانه بايد گفت اين ما هستیم 
كه به تازگی اي��ن خطر را ح��س كرده ايم، آنها 
سال هاس��ت بیخ گوش��مان در حال زمینه چینی 
هستند و اكنون موقع بهره برداری و نتیجه گیری 
آنهاس��ت. ما از خواب غفلت بیدار ش��ده ايم و 
تصور می كنی��م آنه��ا به تازگ��ی فهمیده اند... 
از اين رو بر آن ش��دم برخی واقعی��ات را كه در 
اين يادداش��ت نیامده بود يادآوری كنم، ش��ايد 
علمای مسئول و روش��نفكران دلسوز برآشفته و 

برای آشی كه پخته شده فكری عاجل كنند.
پی��ش از ورود ب��ه ماج��را، اين نكت��ه را هم 
جسارتاً ذكركنم كه در يادداشت يادشده گرچه 
از جنگ فرقه ای میان برادران شیعه و سنی اظهار 
نگرانی ش��ده بود، ام��ا ناخودآگاه س��ايه ای از 
فرقه گرايی برآن نوش��تار هم به چشم می خورد. 
يكی اينكه ش��روع اين اخت��الف و مجرم اصلی 



43

13
92

اه 
د م

ردا
ه م

یژ
و

با اسرايیل برنداش��ته اند. همان طور كه از كلیت 
آن نوش��تار برمی آيد اتحاد و همراهی آگاهانه 
پیروان دو مذهب اس��ت كه خط��ر اصلی برای 

چپاولگران نفتی و اسرايیل است.
اما اصل ماجرا

از سال های دور دهه 30 و 40 می گذرم كه با 
زعامت آيت اهلل بروجردی، دارالتقريب اسالمی 
ش��كل گرفت و تالش ش��د میان علمای شیعه و 
سنی تعاملی س��ازنده برقرار ش��ود، درحالی كه 
همزم��ان ع��وام، هر س��اله عی��د عمركش��ون 
می گرفتند و چه می كردند، ب��ا پیروزی انقالب 
و تغییر فضای كشور خوش��بختانه اين انحرافات 

از میان رفت.
س��ال 1361 ب��ه مناس��بت ش��هادت يكی از 
دوس��تان به من��زل يك��ی از علمای ش��یراز رفته 
بوديم. پس از مراس��م، با اين روحانی كه رئیس 
مدرس��ه علمیه هم ب��ود به گفت وگو نشس��تیم. 
مواضع فكری ايش��ان آن قدر با فض��ای آن روز 
فاصل��ه داش��ت و عجیب ب��ود كه ما را ش��وكه 
ك��رد. وي دكترش��ريعتی را كافر می دانس��ت 
به اين دلیل كه به اهل س��نت گراي��ش دارد و از 
حكومت خلیف��ه دوم تعريف كرده اس��ت. اين 
روحانی محترم همچنین به آي��ت اهلل منتظری به 
شدت توهین می كرد كه وقتی علت را پرسیديم 
گفت هفته وحدت ش��یعه و سنی زير سر اوست. 
همان روزه��ا حادثه حمله اس��رايیل به بیروت و 
محاصره 77 روزه فلس��طینی ها اتفاق افتاده بود. 
در اين مورد از ايشان س��ؤال كرديم. با قاطعیت 
پاس��خ داد: اين حمله كار خداست. دست انتقام 
الهی است كه از آس��تین يهود بیرون آمده است. 
اين فلس��طینی ها سنی هس��تند. يهود اهل كتابند 
و ما ب��ا اهل كت��اب مش��كلی نداريم. ام��ا اين... 
سنی ها دشمن علی هستند، اينها... روايت داريم 
هركس منكر واليت علی ش��ود... اس��ت )اتهام 

اخالقی(«. 
ت��ا آن زمان به كس��ی ك��ه از موضع ضديت 
با اهل س��نت، اس��رايیل را تأيید كن��د برخورد 
نكرده بودم. ديدگاه های افراطی ايش��ان آنقدر 
با فضای سیاس��ی حاكم در تناقض ب��ود كه باور 
اينكه روزی اين تفكرات ترويج و حاكم ش��ود 
از محاالت به ش��مار می رفت. چند س��ال بعد با 
ش��گفتی ديديم ايش��ان از آن منطقه به عضويت 
مجلس خبرگان نائل آمدند. خوش بینانه گفتیم 

شايد ديدگاه هايشان تغییركرده است. 
سال 64 يا65 شنیديم در قم جلسه ای به عنوان 
عید عمر گرفته اند و سخنان توهین آمیزی نسبت 
به خلفا طرح كرده اند و چن��د دقیقه ای هم يكی 

از علمای ط��راز اول را به آن جلس��ه آورده اند. 
در ش��گفت ش��ديم كه با وجود تصريحات امام 
خمین��ی و محكوم ك��ردن تفرقه ان��دازی میان 
ب��رادران ش��یعه و س��نی و برگزاری همه س��اله 
هفته وح��دت، چگونه چنین جلس��اتی برگزار 
می شود. اما ما دو چندان شگفتی شنیديم، دو سه 
هفته بعد نوار ضبط ش��ده آن جلسه در كردستان 
میان برادران اهل س��نت توزيع ش��ده است. اين 
درحالی بود كه ما در جنگ با صدام بوديم و نیاز 
ش��ديدی به وحدت ملی داش��تیم. همان سال ها 
در نش��ريه وزين »حوزه« متعلق ب��ه دفتر تبلیغات 
اس��المی نقدی  به عقايد خراف��ی رايج در مورد 
يوم رفع القلم و عی��د عمر مطرح ش��د كه كمتر 

كسی به آن توجه كرد. 
پس از كنكاش گفتند كس��انی معتقدند در 
روز كشته ش��دن خلیفه دوم قلم برداش��ته ش��ده 
و گناه نوش��ته نمی ش��ود و هر كاری بكنیم مباح 
است. لذا در جشنی كه به اين مناسبت می گیرند 
هرگونه حركات له��و و لعب را در آن روز مجاز 
می دانن��د. متأس��فانه واژه ه��ای ضداخالقی و 
مستهجنی كه در اين جلس��ات به كار می رود به 
صورت نوارهای صوتی دس��ت به دست شده و 

خشم و نفرت برادران اهل سنت را برمی انگیزد.
درحالی كه چنین چیزی مخالف همه اصول 
مسلّم دينی و قرآنی است و رواياتی هم كه برای 
اثبات اين مس��ئله به آن اس��تناد می كنند ضعیف 
ب��وده و در صورت صحت ه��م، چنین مفهومی 
از آن اس��تنباط نمی ش��ود. بنا به صراحت قرآن � 
والتسبوا الذين يدعون من دون اهلل ... )انعام:108( 
�  فرد مسلمان حق ندارد حتی به كفار و مشركین 

ناسزا و دشنام بگويد.
اي��ن فعالیت ها از چش��م رهبر انق��الب امام 
خمینی مغف��ول نماند و ايش��ان باره��ا خطر اين 
تحركات را گوش��زد كردند. لذا اين فعالیت ها 
به طور زيرزمینی انجام می شد. به اين سخنان امام 

خمینی توجه كنید:
»اآلن كس��انی كه مخالف با اس��الم هستند و 
دارند پخش می كنن��د مطالبی را می خواهند بین 
برادرهای شیعه و سنی اختالف ايجاد كنند. اينها 
نه خیرخواه شیعه هستند، نه خیرخواه سنی و اينها 
با اس��الم مخالفند. بیدار باش��ند همه ی برادرها، 
با هم باش��ند. دش��من مش��ترک ما داريم، به اين 
دشمن مشترک بايد ما با هم حمله كنیم و آنها را 
نگذاريم كه خدای نخواسته، در صفوف ما يك 
رخوتی ايجاد بشود و يك اختالفی ايجاد بشود«. 

)صحیفه نور، ج 17، ص499(
»مس��ئله ی اختالف بین پی��روان دو طايفه و 

متأسفانه مسئله حضرت زهرا)س( 
را چنان احساسی و عاطفی 

عنوان می کنند که  شنونده و 
بيننده به جای تأمل و تفکر در 
شخصيت و منش ایشان، صرفًا 

حس انتقام جویی و کينه توزی پيدا 
می کند. این افراد به این مسئله 

فکر نمی کنند که سنت قابل پيروی 
حضرت فاطمه)س( چيست و ما چه 

درسی از ایشان باید بياموزیم. 

دو مذهب، ريش��ه اش از صدر اس��الم است. در 
آن وقت خلفای ام��وی، و مخصوصاً عباس��ی، 
درصدد بودند كه اختالف ايجاد كنند. مجالس 
درست می كردند و ]به اختالف [ دامن می زدند. 
اي��ن اختالف كم ك��م اس��باب اين ش��د كه در 
بین عواِم از اهل س��نت و عواِم از اهل ش��یعه اين 
تنافس ]فخرفروش��ی و رقابت[ پیدا شد؛ وگرنه 
نه عوام اهل سنت به س��نت رسول اهللَّ عمل كرده 
و می كنند و نه عوام اهل ش��یعه پیروی از ائمه ی 
اطهار كرده اند. ائمه ی اطهار ما كوشش كردند 
تا اينها را داخل در آن جمعیت كنند، با آنها نماز 
بخوانند، به تش��ییع جنازه های آنه��ا بروند. زمان 
كم كم آمد به اين ط��رف و قدرتمندان اين كار 
را كردند برای اينكه اين دو طايفه با هم س��رگرم 
باشند و خودش��ان هر كاری می خواهند بكنند«. 

)صحیفه نور، ، ج 6، ص95(
ايش��ان مكرر به اين مس��ئله در س��خنرانی ها 
اش��اره می كردند، ام��ا عده ای بی اعتن��ا، گويی 
مأموريتی دارند و می كوش��یدند به اين مس��ائل 

دامن بزنند.
حضرت زهرا)س( 

در م��ورد حضرت زه��را)س( ش��اهد چند 
رويكرد هستیم. در دوره انقالب و دوران جنگ 
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متأسفانه مس��ئله حضرت زهرا)س( را چنان 
احساسی و عاطفی عنوان می كنند كه  شنونده و 
بیننده به جای تأمل و تفكر در ش��خصیت و منش 
ايشان، صرفاً حس انتقام جويی و كینه توزی پیدا 
می كند. اين افراد به اين مسئله فكر نمی كنند كه 
س��نت قابل پیروی حضرت فاطمه)س( چیست 
و ما چه درس��ی از ايش��ان بايد بیاموزيم. نقاالن 
ماجرای درگی��ری خلیفه دوم با ايش��ان را چنان 
صحنه آرايی ك��رده و با آب و ت��اب و جزئیات  
س��وزناک  نقل می كنند كه كمتر ذهن مخاطب 
به اين سو می رود كه اصل ماجرا و دعوا بر سر چه 

بوده است. 
مهاجم��ان ب��ه خانه حض��رت فاطم��ه )كه 
همان خان��ه علی)ع( اس��ت( در پی چ��ه بودند؟ 
مگر نه اينك��ه آنها بر اين باور بودن��د كه بیعت با 
خلیفه انتخابی امری اجباری اس��ت و هیچ كس 
نمی توان��د از آن س��ر ب��از زن��د؟ درحالی ك��ه 
حضرت فاطم��ه)س( و امام عل��ی )ع( بیعت را 
امری اختیاری دانس��ته و قائل به آزادی انتخاب 
بودن��د. مهاجم��ان هیچ ص��دای ديگ��ری غیر 
خود را برنمی تافتند و موضع سیاس��ی مستقل از 
حكومت و خالفت را به رسمیت نمی شناختند. 
می گفتند همه بايد تابع حاكم باشند. درحالی كه 
فاطمه و عل��ی و يارانش��ان در برابر اي��ن منطق و 
رويه ايس��تادگی می كردند. اما متأسفانه بیش از 
آنكه تالش ش��ود از مواضع و سنت های رهبران 
مذهبی خ��ود درس بگیري��م، از آنها ب��ه عنوان 
سوژه ای برای كوبیدن و نفی و طرد انديشه های 

غیر خود و بويژه برادران اهل سنت استفاده شد. 
درحالی كه پیرو واقعی حضرت فاطمه)س( 
كسی است كه بنا به س��نت ايشان از آزادانديشی 
دفاع كرده و حق انتخ��اب آزاد را برای ديگران 
قائل باش��د. ما نیز  بايد همچون امام علی )ع( كه 
در دوران زمامداري��ش، امنی��ت و آزادی برای 
مخالفان و آنها كه با او بیع��ت نكردند را تضمین 
كرد، برای دگرانديشان و بويژه برادران مسلمان 
غیرش��یعی حق حی��ات و آزادی و عقیده تأمین 

می كرديم. 
آيا نبايد از خود بپرس��یم با اين همه تجلیل از 
نام ائمه، روش های عملی ما با س��نت و رويه آنها 

چه همخوانی و مناسبتی دارد؟
اين هموطن��ان از خود نمی پرس��ند چرا امام 
علی)ع( نام فرزندان خود را كه پس از حضرت 
فاطمه ب��ه دنی��ا آمدند عم��ر و عثم��ان و ابوبكر 
گذاشت؟)1( چرا امام حس��ن )ع( نام فرزند خود 
را ابوبكرگذاش��ت؟)2( آيا با قحط��ی نام روبه رو 
بودن��د؟ ي��ا ايش��ان نمی خواس��ت از اختالف 

سیاسی او با همكیشانش، دش��منان قسم خورده 
بهره برداری كنند. اكنون چه شده كه با اين همه 
دش��منان رودررو، بايد جبهه درگیری ش��یعه و 

سنی گشوده شود؟
دنبال كنن��دگان اين س��وژه ها ب��ه همین جا 
بس��نده نكردن��د.)3( آنها برای گرم نگهداش��تن 
اين تنور هر روز س��وژه ای جدي��د می آفرينند. 
حضرت محس��ن � ن��ام نطفه ای ك��ه می گويند 
در رحم حض��رت فاطمه بوده و بر اثر فش��ار در، 
جنین سقط ش��ده اس��ت � ازجمله مسائلی است 
كه روز ب��ه روز در محافل نامبرده بیش��تر مورد 
توجه قرار می گیرد. تاكنون چندين جلد كتاب 
به زبان فارس��ی و عربی در باره اي��ن طفل به دنیا 
نیامده نوشته شده است. برخی مدعی هستند كه 
مقام او از امام حس��ن و امام حس��ین باالتر است. 
برخی برای ايش��ان يك هفته عزاداری می كنند. 
ضمن اينك��ه چند دهه نیز ب��رای حضرت فاطمه 
مراس��م گرفته می ش��ود و به تدريج سوگواری 
برای ايش��ان از عاش��ورا مهمتر می ش��ود. حتی 
برخی افراطیون بر اين باورند كه ش��یعه، مديون 
ابولؤلؤ فیروز نهاوندی اس��ت كه خلیفه دوم را به 
قتل رسانده اس��ت. آنها درصدد بودند كه مقبره 
وی را ب��ه زيارتگاهی بزرگ تبدي��ل كنند كه با 
هوشیاری مس��ئوالن امر فعاًل عملی نشده است. 
مس��ئله بقیع نیز ازجمله س��وژه هايی است كه با 

جديت تمام به آن پرداخته می شود. 
اين درحالی اس��ت كه س��ه س��ال پیش كه 
يكی از روحانیون ش��یعه كويت به عايشه همسر 
پیامبر توهین كرد و خش��م برادران اهل س��نت 
را برانگیخ��ت، آي��ت اهلل خامنه ای در پاس��خ به 
استفتايی توهین به عايش��ه و هر يك از نمادهای 
اس��المی اه��ل تس��نن را ح��رام اع��الم كردند 

)خبرآنالين، 12مهر1389(.
ب��د نیس��ت بدانی��د در ذي��ل همی��ن خب��ر، 
كامنت هايی گذاشته اند كه فضای درون جامعه 
را نش��ان می دهد. برخی از فت��وای مقام رهبری 
اظهار خوش��حالی و برخی اعت��راض كرده اند 
ازجمل��ه: پ��س  خواندن زي��ارت عاش��ورا هم 
حرام اس��ت و نوحه حضرت زهرا)س( و... همه 
حرام است كاًل ش��یعه بودن يا اظهار آن، طوري 
 كه كوچكترين خبر رس��انه اي از آن درز ش��ود

حرام است.
يكی ديگر می نويسد: ...دوس��تان اين فتوا 
رو كسی داده كه ولی امر مس��لمینه و خیلی از 
مردم غیر ش��یعه هم از ايشون پیروی می كنند و 
ايشون وظیفه داره كه اتحاد رو جا بندازه، ولی 
ما در مراسم های خصوصی می تونیم ملعونین 

از میان ائمه بیش از هر چیز از امام حس��ین)ع( و 
كربال ياد می ش��د و برای ادامه مبارزه از ايش��ان 
الهام می گرفتیم. س��اير ائمه نی��ز هريك جايگاه 
خود را داش��تند. از جمله از حضرت زهرا)س( 
به عنوان الگوی يك زن مس��لمان تجلیل می شد 
)كت��اب فاطم��ه فاطم��ه اس��ت، مرح��وم علی 
ش��ريعتی(. يا برخی از زبان ايش��ان بان��وان را به 
رعايت عفت و حجاب ترغی��ب می كردند. اما 
به تدريج از سال های آخر جنگ توجه به ايشان 
نسبت به ساير ائمه برجسته تر و رويكرد به ايشان 
نیز متفاوت ش��د. به تدريج مهمترين فاز زندگی 
ايشان روزهای اول پس از وفات پیامبر اعالم شد 
و برخورد خلیفه دوم با ايشان برای گرفتن بیعت 
از ساكنین منزل ايش��ان و حوادث گفته شده در 
اين مورد پررنگ ش��د. پیش از آن از درگذشت 
آن حض��رت به عنوان وف��ات ياد می ش��د، كه 
به تدري��ج عنوان ش��هادت جايگزين ش��د و در 

رسانه ها هم رايج شد.
به طوری ك��ه ب��ه تدري��ج روض��ه حضرت 
زهرا)س( ج��ای همه ائم��ه ديگ��ر را گرفت و 
حتی ظهر عاشورا ديده ش��د كه مداحان، روضه 
آن بزرگوار بويژه ماج��رای درگیری با خلیفه را 

می خوانند. 
قابل توجه اس��ت كه در همین سال های اخیر 
بی��ش از 2500 عن��وان كتاب درب��اره حضرت 
زهرا)س( منتشرش��ده كه اغلب به مس��ئله تضاد 

شیعه و سنی عنايتی خاص دارند.

نقاالن ماجرای درگيری خليفه دوم 
با ایشان را چنان صحنه آرایی کرده 
و با آب و تاب و جزئيات  سوزناک  
نقل می کنند که کمتر ذهن مخاطب 
به این سو می رود که اصل ماجرا و 
دعوا بر سر چه بوده است
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رو لعن كنیم...
دعا

فعاالن مذهبی به ياد دارند كه پیش از انقالب 
دعای ندبه از جمله مراس��م رايج در میان شیعیان 
ب��ود. پ��س از انق��الب و بوي��ژه دوران جنگ، 
دعای كمیل و عرف��ه هم كه دعاهايی مس��تند و 
پرمغز هستند دركنار دعای ندبه رواج يافتند. اما 
به تدريج در س��ال های بعد زيارت عاشورا كه به 
لحاظ سندی، اس��تحكام دعای كمیل را نداشت 
و برخی ترديدهايی در اين زمینه بود ترويج شد. 
به طوری كه بعده��ا در اغلب ادارات و مراس��م 
مذهبی اين زيارت خوانده می شد و روی لعن و 

نفرين بر خلفا در آن تأكید می كردند. 
حج

مراسم حج از جمله سنت های اسالمی است 
كه هم��واره مظهر و نم��اد وح��دت و يكرنگی 
مسلمانان بوده است. هرگونه امتیازات طبقاتی، 
نژادی و قومی و فرقه ای در اين مراسم كمرنگ 
شده و تنها حول يك مركز كه نماد توحید است 
تجمع صورت می گیرد. آنچه محور حج اس��ت 
ارتباط با خدا و درک حضور او در همه جا و همه 
وقت است. پس از پیروزی انقالب مسئله برائت 
از مشركین توسط امام خمینی مطرح شد و اينكه 
مس��لمانان از اس��رايیل و امري��كا در آنجا اظهار 
تبّری كنن��د. اين حركت ك��ه برايش هزينه های 
زيادی هم پرداخت ش��د، چهره جديدی به اين 
مراس��م عبادی داد و توجه ساير مس��لمانان را به 
فضاهای جديدی از جمله دش��منان مش��ترک 
جلب كرد. اما سالیانی اس��ت به تدريج در كنار 
زيارت خانه خدا، ش��اهد دامن زدن به اختالفات 
مذهبی از دو سو هس��تیم. عناصری از دو طرف 
می كوشند اختالفات فرقه ای را برجسته كرده و 

حج را از يكرنگی و وحدت بخشی بیندازند. 
تجلی��ل از ائم��ه ش��یعی ك��ه در قبرس��تان 
بقیع آرمیده اند س��نت پس��نديده ای اس��ت، اما 
برجسته كردن آن در برابر خانه خدا چه فلسفه ای 
دارد؟ امروز برای برخی رفتن به حج، ناخودآگاه 
زيارت قبرستان بقیع را تداعی می كند. حتی در 
تبلیغات برخ��ی آژانس های مس��افری حج نیز 
اين مسئله را ش��اهديم. اين رويكردها پیامدها و 
بازتاب هايی دارد كه از اختیار و انتخاب ما خارج 

است و بعدها با آنها روبه رو خواهیم شد.
متأس��فانه اي��ن تغیی��رات چن��ان پی درپی و 
تدريجی بوده ك��ه كمتر توجه علم��ای بیدار و 
مسئوالن دلس��وز و نوانديش��ان دينی را به خود 
جلب كرده است. تمركز و مش��غولیت آنان در 
مسائل سیاس��ی و نیز بحث های معرفت شناختی 

يا فلسفی و كالمی، باعث شده اين تغییرات را در 
سطح توده ها نبینند و وقتی به فكر چاره بیفتند كه 

مسئله از دايره اختیار آنان خارج شده است.
آيا برخوردهای خشن و كشتارهای مذهبی 
در كشورهای همس��ايه، برای ما هشدار و زنگ 

خطرنیست؟
حدود 30 س��ال پیش، امام خمینی نس��بت به 
اين خطر چنین هش��دار دادن��د: »عوامل اجانب 
كه منافع خود و اربابانش��ان را در خطر می بینند، 
برای تحريك برادران اهل س��نت و دامن زدن به 
برادركشی، قضیه ی شیعه و سنی را طرح نموده و 
می خواهند با شیطنت بین برادران اختالف ايجاد 
كنند. در جمهوری اسالمی همه ی برادران سنی 
و ش��یعه در كنار هم و ب��ا هم ب��رادر و در حقوق 
مساوی هستند. هركس خالف اين را تبلیغ كرد، 
دشمن اسالم و ايران اس��ت«.)صحیفه نور، ج 9، 

ص312(              
با اين همه، با كمال تعجب مش��اهده می كنیم 
در س��ال 1385 كتابی با عن��وان »ده��ه 80، دهه 
ظهور« با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
دركشور منتش��ر می ش��ود كه ظهور امام زمان را 
بسیار نزديك )دهه هش��تاد( می داند، امام زمانی 
كه طبق نظرنويسنده كتاب پس از جنگی مختصر 
با اسرايیل و امريكا با آنها قرارداد صلح و متاركه 
امضا می كند و سپس به مدينه و مكه می رود و پس 
از نبش قبر با دو خلیفه و پیروانشان تصفیه حساب 

خونین می كند)ص 93، 118 و 119(.
اشتباه روشنفکران

در س��ال های اخیر در اثر برخی ناكامی های 
سیاسی، برخی روشنفكران نقد اسالم سیاسی را 
در دستور كار خود قرار دادند. دست اندركاران 
و مدافعان اسالم سیاسی نیز با خبط ها و خطاهای 
خود به اين موج دامن زدند. اما كمتر به اين مسئله 
فكر ش��د كه چه آلترناتیوی ب��رای اين رويكرد 

مذهبی وجود دارد؟
آي��ا توده ه��ای مس��لمان، خ��ود ب��ه خود 
ب��ه نوانديش��ی دين��ی و پلورالیس��م فك��ری و 
آزادانديش��ی روی می آورند يا با ضربه خوردن 
اسالم سیاس��ی، به اس��الم سنتی 60 س��ال پیش 
برمی گردي��م، خرافات و فرقه گراي��ی، رمالی، 
دعاخوان��ی و جن گی��ری رواج می ياب��د. همه 
اذهان متوجه حكومت و حاكمیت شد و عرصه 
عمومی مغفول ماند. طبع��اً آنها كه با آمدن مردم 
ب��ه عرصه سیاس��ی و مش��اركت در سرنوش��ت 
خودش��ان، منافعش��ان به خط��ر می افت��د بیكار 
نمی نش��ینند. ج��ا دارد از خود بپرس��یم، اكنون 
توده های مذهبی، محاف��ل و هیئت های مذهبی 

حامل كدام گفتمان هس��تند، اس��الم سیاس��ی، 
نوانديش��ی دينی، يا تفكرس��نتی جدايی دين از 
سیاست كه امروز با درگیری های فرقه ای عجین 
است. ممكن است امروز بعضی خاكستری سرد 
را ببینند و احس��اس آرامش و امنیت كنند، غافل 
از آن كه در زير آن دم به دم بر آتشی پنهان دمیده 

می شود.  

پي نوشت:
1� قمی، ش��یخ عب��اس، منتهی اآلمال، مؤسس��ه مطبوعاتی 
حس��ینی، ج اول، صفحه 226: عثمان فرزن��د امام علی)ع( 
م��ادرش ام البنین ب��ود � فرزن��د ديگرش محم��د مكنی به 
ابی بكر كه در كربال كشته ش��د و مادرش لیلی بنت مسعود 
ب��ود � همچنین عم��ر فرزن��د ديگرامام عل��ی)ع( مادرش 
ام حبیب دختر ربیعه اس��ت. همچنین طبقات ابن سعد، ج 3، 
ص 13، ترجمه دكتر محمود مهدوی و انساب االش��راف، 
ب��الذری، ج 2، ص 136 و بس��یاری ديگر مطل��ب مزبور را 

تأيید كرده اند.
2� مرحوم طبرسی در اعالم الوری برای امام حسن)ع( 
16 فرزند برش��مرده كه نام دو تن از آن��ان را ابوبكر و عمر 

ذكر می كند. 
3� در نهج البالغه ش��واهد زيادی بر اتخاذ اين مشی از 
س��وی آن حضرت وجود دارد، از جمله: ...واهلل لقد دفعت 
عنه حتی خش��یت ان اكون آثما... به خدا سوگند من از وی 
آنقدر دفاع كردم كه ترس��یدم در اين كار گناهكار باش��م. 
نهج البالغه، ترجمه جعفرش��هیدی، چ��اپ چهارم 1372، 

ص 269، خطبه 240. 
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ابعاد نگران کننده قطب بندي شيعه و سني
گزارشی از روند رو به رشد درگيری های فرقه ای ميان شيعه و سنی در دو سال اخير

1� انحراف بهار عربی به درگيری های فرقه ای 
بیش از سه سال اس��ت كه منطقه ی خاورمیانه 
و كش��ورهای عرب��ی � اس��المی ش��اهد خیزش 
مردم برای كن��ار زدن حكومت های اس��تبدادی 
و مطلقه هس��تند كه به بهار عربی موسوم شد. اين 
خیزش در تونس آغاز ش��د و در مص��ر پی گرفته 
ش��د و اندک اندک دامنه ی خود را به لیبی، يمن، 
اردن، الجزاير، بحرين و س��وريه نیز گس��ترانید. 
در دو كش��ور تونس و مص��ر، جابجايی ظاهری 
قدرت با خونريزی اندک به س��رانجام رس��ید و 
هیچ نش��انه ای از درگیری و تض��اد مذهبی میان 
ش��یعه و س��نی در اين دو كش��ور ديده نش��د. در 
لیبی، برخورد خش��ونت بار و ديوانه وار قذافی و 
مداخله و سوءاستفاده ی برخی كشورهای غربی، 
وضعیت ديگری را رقم زد و س��بب كشتار شمار 
زيادی از مردم لیبی ش��د. اما همچنان، نش��انه ای 
از نوعی درگیری فرقه ای در اين كش��ور آشكار 
نشد. در كشورهای الجزاير و اردن نیز هیئت های 
حاكمه به سرعت سعی كردند با دادن امتیازهايی 
به معترضان، وضعیت را كنترل  كرده و مانع بروز 
درگیری يا س��رنگونی حاكمیت شوند.1 الگوی 
مشابهی نیز در يمن به كار گرفته شد و با بركناری 
ظاه��ری رئیس جمهور اين كش��ور، بدون ايجاد 
تغییری عمیق در وضعیت سیاسی، اعتراض های 
مردمی مهار ش��د. در س��ه كش��ور اخیر نیز هیچ 
نش��انه ای از درگیری های فرقه ای ديده نش��د.  اما 
قضیه در بحرين و سوريه، سمت و سوی ديگری 

تحوالت کشورهای تونس، مصر، 
یمن، ليبی، اردن و ... سویه ای 
کامالً سياسی داشته و به هيچ وجه 
با متغيرهای فرقه ای قابل توضيح 
نبود. این تحوالت در کشورهای 
عربی از یک منطق واحد پيروی 
می کند و آن هم از این قرار است 
که نزدیک بودن نسبی فرهنگ 
و زبان و ساخت اجتماعی و 
سياسی کشورهای مذکور، به عالوه 
همجواری و تأثير متغير جغرافيا و 
سياست منطقه ای، سبب می شود 
که بروز تحول در یکی از این 
کشورها، خواسته و ناخواسته 
تکانه هایی در دیگر کشورها نيز در 
پی داشته باشد

يافت. در بحرين، اكثريت ش��یعه تحت حكومت 
اقلیتی س��نی هس��تند و در س��وريه نیز بالعكس، 
اكثريتی از مسلمانان اهل سنت، سايه ی حكومت 
اقلیتی از بعثی ها و علويان )يكی از فرقه های غالی 
شیعه( را باالی س��ر خود می بینند. ظواهر امر اين 
نتیجه گی��ری كاماًل خ��ام را ممكن اس��ت در پی 
داشته باشد كه درگیری ها در س��وريه و بحرين، 
س��ويه ای فرقه ای داش��ته و جنگ میان ش��یعه و 
سنی بوده اس��ت. اين تحلیلی بود كه بالفاصله از 
سوی شمار زيادی از رسانه های غربی و همچنین 
رس��انه های فرقه گرای منطقه  آن دامن زده شد و 
البته ش��واهدی نیز در تأيید آن بیان می شد: عالوه 
ب��ر تحلی��ل جمعیتی ف��وق، حماي��ت حكومت 
عربس��تان � كه ي��ك حكومت وهابی اس��ت � از 
هیئ��ت حاكم بر بحري��ن و از يك س��و، حمايت 
حكومت ايران ب��ه عنوان يك حكومت ش��یعی 
از بشار اسد و از س��وي ديگر، حمايت متقابل اين 
دو كشور از مخالفان بحرينی و سوری، مهمترين 
شاهد در صورت بندی مس��ئله ی سوريه و بحرين 
به عنوان درگیری ش��یعه و س��نی بود. اما اين همه 
در حالی بود كه واقعیت های منطقه و خیزش های 
مردمی در كش��ورهای عربی، تصوير ديگری از 
ناآرامی ها در سوريه و بحرين به دست می داد كه 

با تحلیل تقلیل گرايانه ی فوق متفاوت بود. 
بحري��ن و س��وريه را نمی ت��وان و نباي��د در 
چارچوبی خارج از خیزش های مردمی موس��وم 
به بهار عرب��ی تحلیل كرد. چنانكه اش��اره ش��د، 

طی دو س��ال اخیر، عوامل متعددی دس��ت به دس��ت هم داده اند که درگیری و تضاد کاذب 
ش��یعه و سنی که س��ال ها بود سویه های خشونت بار آن فروکش کرده بود، بار دیگر در منطقه 
خاورمیانه و کش��ورهای اس��المی صورتی عین��ی به خود بگیرد و موجب بروز کش��تارهای 
وسیعی میان مسلمانان اهل سنت و شیعیان با هدف به حاشیه رفتن تضادهای اصلی شود. در 
گزارش پیش رو کوشیده ایم به مهمترین وقایع رخ داده در دو سال گذشته که به این بلیه در 

میان مسلمانان دامن زده، نظری کوتاه بیفکنیم. 
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تح��والت كش��ورهای تون��س، مص��ر، يم��ن، 
لیبی، اردن و ... س��ويه ای كاماًل سیاس��ی داشته و 
به هیچ وجه با متغیرهای فرقه ای قابل توضیح نبود. 
اين تحوالت در كش��ورهای عربی از يك منطق 
واحد پی��روی می كند و آن هم از اين قرار اس��ت 
كه نزديك بودن نس��بی فرهنگ و زبان و ساخت 
اجتماعی و سیاسی كش��ورهای مذكور، به عالوه 
همج��واری و تأثی��ر متغی��ر جغرافیا و سیاس��ت 
منطقه ای، سبب می ش��ود كه بروز تحول در يكی 
از اين كشورها، خواس��ته و ناخواسته تكانه هايی 
در ديگر كشورها نیز در پی داشته باشد كه بسته به 
گستره ی نارضايتی های انباشت شده شهروندان 
آن كش��ورها، قوت و ضعف س��اختار سیاس��ی 
موجود و نوع مواجهه ی هیئ��ت حاكمه ی آنها و 
همچنین متغییر مداخل��ه ی قدرت های منطقه ای 
و فرامنطقه ای، نتايج و پیامده��ای متفاوتی را در 
پی داش��ته باش��د.2 ناآرامی ها در بحرين و سوريه 
نیز در بدو ام��ر، كاماًل متأثر از همی��ن منطق بود و 
جنبه ای كاماًل سیاسی داش��ت. همان طور كه در 
كشورهای تونس، مصر، يمن و... حكومت های 
فاس��د و مطلقه كه مبتنی ب��ر اراده ی اقلیت حاكم 
هس��تند، دريچه را روي بروز نارضايتی ها بس��ته 
و در مقابل مش��اركت شهروندان انس��داد ايجاد 
كرده بودند، بحرين و س��وريه نی��ز از اين قاعده 
مس��تثنا نبودند و در درجه ی اول، اعتراض مردم 
اين كشورها، س��ويه ای سیاسی داش��ت. اين امر 
البته نافی موثر بودن متغی��ر فرقه گرايی آن اقلیت 
حاكم نیس��ت؛ تبعیض نژادی، مذهب��ی و قومی 
نیز در تمام اين كش��ورها ممكن است با درجات 
ش��دت و ضعف گوناگون در بروز اعتراض های 
مردم مؤثر بوده باشد، اما عامل تعیین كننده و اولیه 
در بروز اعتراضات در تمام اين كش��ورها، عامل 
سیاسی و اجتماعی بود. بر همین مبنا، نسبت دادن 
ناآرامی ها در بحرين و س��وريه در همان ماه های 
آغازين، به تضادها و درگیری های فرقه ای شیعه 
و س��نی، تحلیل كاماًل تقلیل گرايانه، و از س��وی 
برخی رس��انه های غربی، نوعی تمهید مغرضانه و 
آگاهانه برای تغییر صورت بندی مس��ئله بود.3 اما 
متأس��فانه اين صورت بندی به تدريج مؤثر افتاد و 

باعث تعمیق تضادها و عینی شدن آنها شد. 
در میان نظراتی كه به تحلیل مسائل اجتماعی 
و اقس��ام جرم و كج��روی می پردازن��د، يكی از 
نظرات رايج و قابل توجه، نظريه ی برچسب زنی 
اس��ت. مطاب��ق اي��ن نظري��ه، آنچ��ه موج��ب 
ش��كل گیری هوي��ت ش��خص كج��رو و تكرار 
و ت��داوم جرم از س��وی وی می گیرد، برچس��ب 
نسبت داده شده به وی از س��وی افراد و نهادهايی 

است كه توان برچسب زنی دارند. به مجرد اينكه 
فردی مرتكب عملی می ش��ود كه بر طبق قوانین 
و هنجاره��ای موج��ود در جامعه نوع��ی جرم يا 
كجروی محس��وب می گردد، اف��راد و نهادهای 
صاحب توان برچس��ب زنی، به وی برچسب فرد 
مجرم را می زنند. همین برچس��ب در عمل منجر 
به هويت بخش��ی به فرد كجرو و شناس��ايی خود 
به عنوان يك مجرم می ش��ود و زمینه ی ارتكاب 
كجروی ثانوي��ه را پديد م��ی آورد؛ ول��و اينكه 
آن فرد هی��چ زمینه يا س��ابقه ی روان ش��ناختی يا 
اجتماعی ای ب��رای تكرار جرم نداش��ته باش��د، 
همین كه اقدام اولیه ی وی از س��وی جامعه بدان 
صورت تحلیل می ش��ود ك��ه منجر ب��ه مجرم يا 
كجرو دانستن وی می گردد، ش��رايط الزم برای 
تكرار جرم از سوی وی فراهم شده است. لمرت 
و بكر � دو جامعه ش��ناس امريكايی مبدع نظريه ی 
برچس��ب زنی � تبصره ها و ملحق��ات قابل توجه 
ديگری در خصوص اين امر بی��ان كرده اند و اين 
نظريه ب��ه تدريج توس��عه و ت��وان تبیین كنندگی 
بیش��تری نیز پیدا كرده اس��ت ك��ه در چارچوب 

بحث ما نیست.
اگ��ر بتوانیم اين نظريه را به س��طح رس��انه ها 
و مع��ادالت بین الملل��ی توس��عه دهی��م، آن گاه 
چگونگ��ی تغیی��ر صورت بن��دی تح��ركات و 
اعتراض ه��ا در كش��ورهای عرب��ی به س��مت و 
س��وی نوعی درگیری فرقه ای بین ش��یعه و سنی 
آش��كارتر می گردد. آنچه در كشورهای عربی 
از جمله در بحرين و س��وريه نمايان ش��د، نوعی 
اعتراض سیاس��ی ناش��ی از متغیرهای گوناگون 
اقتص��ادی و اجتماعی بود. به بی��ان ديگر، ماهیت 
حركات م��ردم و متغیی��ر تعیین كننده، سیاس��ی 
ب��ود؛ هرچن��د چنانك��ه گفت��ه ش��د، تضادها و 
ش��كاف های مذهبی، قوم��ی � قبیل��ه  ای و نژادی 
در اين كش��ورها نیز در بروز نارضايتی و اعتراض 
نقش قابل توجهی داشته اس��ت. اما تضاد فرقه ای 
ش��یعه و س��نی، بالفاصله از س��وی رس��انه های 
منطق��ه ای )ك��ه متاث��ر از رقابت های سیاس��ی و 
دينی قدرت های منطقه ای نظیر ايران و عربس��تان 
بودند( و فرامنطقه ای )رس��انه های غربی كه يا بنا 
بر سیاست گذاری های پیش��ین خود، سوق دادن 
مس��ئله ی بحرين و س��وريه به درگیری ش��یعه و 
س��نی را در كل امری مفید ارزياب��ی می كردند يا 
به سبب ماهیت س��طحی و ژورنالیستی تحلیل ها، 
بالفاصل��ه، نزديك دس��ت ترين و ظاهری ترين 
متغیر را به عن��وان متغیر اصلی تلق��ی می كنند( به 
عنوان درگیری شیعیان و اهل سنت صورت بندی 
و تبلیغ شد. تحلیل محتوای بسیاری از اين رسانه ها 

نشان می دهد كه چگونه درگیری آزاديخواهان 
بحرينی با آل خلیفه به خیزش ش��یعیان آن كشور 
علیه حاكمان سنی مذهب تحول يافت و درگیری 
مخالفان سوری با بشار اسد، به درگیری اكثريت 
اهل س��نت آن كشور )يا تروريس��ت های وهابی 
و تكفیری و س��لفی به روايت رس��انه های رسمی 
ايران( با هیئت حاكم ش��یعی علوی سوريه تقلیل 
ياف��ت. اين برچس��ب و تضاد كاذب، ب��ه تدريج 
گس��ترش بیش��تری يافت تا اينكه در عمل، واقعاً 
مسئله ی بحرين و سوريه را به مسئله ای دينی بدل 
كرد و پای متغیر مذهبی را به ش��كل كاماًل جدی 
و مؤثر به میان كش��ید و از آن زمان بود كه از يك 
سو ش��اهد بوديم عده ای از شیعیان در ايران، لبنان 
و عراق با عنوان حفاظت از بارگاه حضرت زينب 
و حضرت رقی��ه، به رفتن به س��وريه و جنگ علیه 
تروريست های وهابی تش��ويق و تهییج می شدند 
و از س��وی ديگ��ر، ش��اهد موضع گیری ه��ای 
تفرقه افكنان��ه و غیرقاب��ل انتظار از س��وی مفتیان 
تندروی اهل س��نت نظی��ر قرض��اوی بوديم كه 
جن��گ داخلی س��وريه را به جن��گ رافضي ها با 
مس��لمانان تعبیر كردن��د و خواهان اع��زام تمام 
جهادگران مسلمان )س��نی( به سوريه برای تقابل 
با شیعیان ش��دند. همین صورت بندی بود كه باز 
شدن پای حزب اهلل لبنان به سوريه و حمايت های 

اين روزها با به خشونت کشيده شدن بهار عربی 
و سرنوشت نامعلوم آن از تعبير پاييز عربی درباره 

اين وقايع پس از آن هستند



48

13
92

اه 
د م

ردا
ه م

یژ
و

عربس��تان و قطر از مخالفان سوری بش��ار اسد بر 
مبنای عالي��ق و تماي��الت ايدئولوژيك و دينی 
در قالب سنی � ش��یعه قابل تحلیل است يا بر مبنای 
بلندپروازی های سیاسی � منطقه ای اين كشورها 
برای تقويت منافع اقتصادی و سیاس��ی كه رويه و 
آستری از متغیر دينی و مذهبی بدان پوشانده شده 
اس��ت؟ ش��واهد متعددی اين صورت بندی اخیر 
را تأيید می كند. متغیر تضاد ش��یعه � سنی در آغاز 
چیزی بی��ش از يك آس��تر برای پیگی��ری  منافع 
سیاس��ی و ژئوپولیتیكی قدرت های منطقه ای در 
ذيل آن نب��ود، اما تداوم به كار بس��تن اين رويه ی 
ايدئولوژيك و صوری، به تدريج سبب شده كه 
خطر بروز نوعی جنگ فرق��ه ای در منطقه روز به 

روز جدی تر شود. 
در حال حاضر شیعه كشی و سنی كشی در اين 
دو كشور به عنوان واقعیتی تلخ خودنمايی می كند 
و هر روز ش��اهد شعله ور شدن بیش��تر اين منازعه 
هستیم؛ اما خطاست اگر بخواهیم آبشخور اصلی 
اين درگیری فرقه ای را مبادی معرفتی و مذهبی و 

اختالف تاريخی شیعه و سنی تلقی كنیم. 
2� سرايت درگيری ها به عراق 

همزمان ب��ا دمیدن ب��ر تنور اختالف ش��یعه و 
سنی در منطقه، اختالف های سیاسی جريان های 
عراقی موجب بروز ناآرامی هايی در اين كش��ور 
شد. البته روش��ن اس��ت كه تبعیض های قومی و 
مذهبی در دوران حكومت صدام، چگونه باعث 
قطب بندی و س��ه پارگی قومی � دينی عراق شده 
و پس از س��قوط وی نیز صورتی كاماًل رس��می 
و عی��ان به خ��ود گرف��ت؛ به گونه ای ك��ه عراق 
هم اكنون بر اساس دو متغیر قومیت )عرب/كرد( 
و مذهب )شیعه/سنی( وضعیت پیچیده ای دارد؛ 
به وي��ژه با تح��ركات اعضای س��ابق حزب بعث 
اين وضعیت پیچی��ده روز ب��ه روز ابعاد جديدی 
می يابد و نیروهای سیاسی اين كش��ور فاقد توان 
و بل��وغ سیاس��ی الزم ب��رای حل اين مس��ائل در 
چارچوب رايج سیاس��ی هس��تند و اين امر سبب 
ش��ده كه درگیری ه��ای سیاس��ی در ع��راق نیز 
بالفاصله، س��ويه ی دينی به خود گرفته و به ويژه 
ش��اهد عملیات تروريستی گس��ترده و مداوم در 
مناطق شیعه نش��ین اين كشور باش��یم. برای اينكه 
عمق فاجعه روش��ن ش��ود به ذكر تعدادی از اين 
كش��تارها تنها در عرض دو هفته )از 10 تیر تا 24 

تیر( می پردازيم: 
�23 تیر 1392: بر اث��ر دو انفجار در نزديكی 
دو مس��جد اهل س��نت، در دو منطقه س��نی نشین 
بغداد، 24 تن كش��ته ش��دند. انفجار يك اتومبیل 
بمب گذاری ش��ده در غرب بغداد منجر به كشته 

ش��دن هفت تن ش��د و يك انفج��ار انتحاری در 
جنوب بغداد 17 كشته بر جا گذاشت. منابع خبری 
می گويند عملی��ات انتحاری  پ��س از پايان نماز 
تراويح � نماز مستحبی كه اهل تسنن در شب های 

ماه رمضان اقامه می كنند � انجام شده است. 
�21 تی��ر 1392: مقام های امنیت��ی عراق روز 
جمعه گفتند كه شمار كشته شدگان ناشی از موج 
حمالت در اين كش��ور در روز پنجش��نبه به بیش 
از 50 نفر رس��یده اس��ت. به گزارش خبرگزاری 
فرانس��ه، 26 تن از كشته ش��دگان عضو نیروهای 

پلیس و ارتش عراق بوده اند.   
�12 تی��ر 1392: انفجاره��ا روز چهارش��نبه 
در عراق 10 كش��ته برج��ای گذاش��ت. در موج 
بمب گذاری های سه روز گذش��ته در اين كشور 
119 نفر كشته شده اند. هیچ گروهی مسئولیت اين 
انفجارها را برعهده نگرفته است ولی، به گزارش 
خبرگزاری فرانس��ه، بیش��تر اين بمب گذاری ها 
توس��ط  گروه های س��لفی مرتبط با القاعده علیه 
شیعیان صورت می گیرد. ديروز انفجار 6 خودرو 
در نقاط مختلف و بیشتر شیعه نشین بغداد جان 42 
نفر را گرفت. بیش از 300 نفر نیز در اين انفجارها 

زخمی شده اند.
�11 تی��ر 1392: ب��ه گ��زارش رويت��رز، در 
ساعات پايانی روز دوش��نبه )اول ژوئیه- دهم تیر 
ماه( ي��ك بمب گ��ذار انتحاری ب��ا منفجركردن 
خود در مس��جدی در ش��هر مقداديه واقع در 80 
كیلومتری شمال ش��رقی بغداد، دست كم 22 نفر 
را به ش��هادت رس��اند كه اين مجل��س عزاداری 
مربوط به جان باختن يك افس��ر پلیس بودكه در 
يك بمب گذاری كنار جاده ای كش��ته شده بود. 
براس��اس گ��زارش مذكور، ي��ك بمب گذاری 
ديگر نی��ز امروز در ش��هر بعقوب��ه 50 كلیومتری 
ش��مال ش��رق بغداد در يك كاف��ه رخ داد، كه با 
احتساب اين انفجار، ش��مار كشته شدگان امروز 

عراق به 27 نفر رسید.
�10 تیر 1392: بمب گ��ذاری در يك زمین 
فوتب��ال در بغ��داد دس��ت كم 9 كش��ته برج��ای 
گذاشت كه بیش��تر آنان پس��ران نوجوان بودند. 
وزير كشور عراق گفت بیش از 20 نفر در انفجار 
عصر يكشنبه زخمی شده اند و بیشتر افرادی كه در 
اين واقعه كشته يا زخمی شدند نوجوانان زير 16 
س��ال بوده اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز 
يكشنبه همچنین طی حمالتی مشابه در شهرهای 
موصل، الَدور و هیال دست كم 6 نفر كشته و 8 نفر 

زخمی شدند.
براساس گزارش های سازمان ملل در عراق، 
در پانزده روز مذكور)10 تیر تا 24 تیر 1392( 334 

نامشروط ايران از بشار اسد را در چارچوب تضاد 
شیعه و سنی تحلیل كرد و حمايت عربستان و قطر 
از مخالفان س��وری را نی��ز مترادف ب��ا هم افزايی 
وهابی ها برای تقاب��ل با نفوذ روزافزون ش��یعیان 
در منطق��ه تعبی��ر ك��رد و ديديم ك��ه متغیری كه 
تعیین كننده نبود و حداكثر نقش��ی حاش��یه ای در 
درگیری های سوريه و بحرين را داشت، به متغیر 
تعیین كننده و نهايی تبديل ش��د و برچسب تضاد 
شیعه و سنی، سويه ای كاماًل عینی به خود گرفت 
و توهین به مقدس��ات ش��یعی نظیر تخريب مزار 
حجر بن عدی و اخیراً موش��ك اندازی به بارگاه 

حضرت زينب)س( را در پی داشت. 
آي��ا مس��ئله ی س��وريه و بحري��ن به ش��كل 
ديگری قابل تحلیل نبوده و نیس��ت؟ آيا نمی توان 
مداخل��ه ی قدرت های منطق��ه ای و فرامنطقه ای 
در اي��ن دو كش��ور را به ج��ای بلندپروازی های 
فرقه ای حكومت های سنی و شیعی، با متغیرهای 
سیاس��ی و ژئوپلیتیك��ی مرس��وم در تم��ام نقاط 
جهان تحلیل ك��رد؟ آيا ب��ه واق��ع حمايت های 

الجزيره و العربيه از محوری ترين رسانه های 
تاثيرگذار در بهارعربی و وقايع پس از آن هستند

نسبت دادن ناآرامی ها در بحرین و 
سوریه در همان ماه های آغازین، 
به تضادها و درگيری های فرقه ای 
شيعه و سنی، تحليل کاماًل 
تقليل گرایانه، و از سوی برخی 
رسانه های غربی، نوعی تمهيد 
مغرضانه و آگاهانه برای تغيير 
صورت بندی مسئله بود
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تن و در ماه ژوئن )20 خرداد � 10 تیر 1392( 761 
نفر و از ابتدای سال جاری میالدی تاكنون بیش از 
2500 تن در عراق در اثر انفجار يا تیراندازی جان 

باخته اند كه رقم عجیب و تأسف باری است. 
3� پاکستان و کشتار شيعيان هزاره 

پاكستان در يك دهه ی گذشته همواره شاهد 
درگیری های فرقه ای میان ش��یعیان و اهل س��نت 
بوده؛ درگیری هايی كه به وي��ژه در ايام عزاداری 
محرم موجب كشتار شیعیان شده و تهاجم متقابل 
برخی شیعیان به س��نی ها را در پی داشته است. اما 
اين درگیری ها از زمس��تان س��ال گذش��ته، ابعاد 
جديدتری به خود گرفته و به كش��تار بس��یاری از 
ش��یعیان قوم هزاره  در پاكس��تان انجامیده است. 
س��رفصل برخی اخبار مربوط به اين كش��تارها به 

اين شرح است: 
انفج��ار  نتیج��ه س��ه  در  �27 دی 1391: 
تروريس��تی پنجش��نبه گذش��ته در منطقه سرک 
علمدار ش��هر كويته در محلی كه امام بارگاه ها يا  
»تكیه خانه های ش��یعیان« در آن قرار دارند، يك 
كلوپ ورزش��ی و می��دان باچاخان در ش��اهراه 
اقبال اين ش��هر دس��ت كم 125 نفر كش��ته و240 
نفر زخمی ش��دند. اين فاجعه طی روزهای اخیر 
شهرهای مختلف پاكس��تان را غرق در عزا، ماتم 
و اندوه كرد و ش��یعیان در سراسر پاكستان دست 
به تحص��ن و راهپیمايی زدند و اي��ن انفجارهای 
تروريس��تی را محك��وم كردن��د و بس��یاری از 
گروه های اهل تس��نن هم به اعتراضات پیوستند. 
راهپیمايی های اعتراضی در اين رابطه به افغانستان 

هم كشیده شد.
�25 خرداد 1392: دس��ت كم 23 نفر در دو 
انفج��ار در كويته، مركز بلوچس��تان پاكس��تان 
كش��ته و دهها تن زخمی ش��دند.  انفجار اول در 
يك اتوبوس حامل دانشجويان زن رخ داد كه 12 
نفر در آن كشته شدند. اندكی بعد، بمب ديگری 
در بخش اورژانس  بیمارس��تانی ك��ه مجروحان 
به آنجا برده ش��ده بودند، منفجر ش��د  كه 11 نفر 
را كش��ت و حدود 17 تن را زخمی كرد. »لشگر 
جنگ��وی« مس��ئولیت اي��ن حم��الت را برعهده 
گرف��ت. كويته يك��ی از مراك��ز درگیری ها بین 

اكثريت سنی و اقلیت شیعه است. 
�10 تیر 1392: بر اثر سلس��له انفجارهايی در 
پاكستان بیش از 28 نفر كش��ته و ده ها نفر زخمی 
شدند. به گزارش آسوش��یتدپرس، خونبارترين 
اين حمالت در كويته، مركز استان بلوچستان اين 
كش��ور رخ داد كه يك بمب گذار انتحاری قصد 
داش��ت وارد حس��ینیه ابوطالب واقع در شهرک 
شیعه نش��ین هزاره در منطقه علی آباد شهر كويته 

ش��ود، ولی در يك پست بازرس��ی ناچار شد در 
نزديكی مس��جد خود را منفجر كند كه در نتیجه 
آن 28 نفر كش��ته شدند. گروه ش��به نظامی لشگر 
جنگ��وی،  ك��ه در س��ال های گذش��ته عملیات 
متعددی را علیه ش��یعیان پاكس��تان انج��ام داده،  

مسئولیت اين انفجارها را برعهده گرفته است.
�20 تی��ر 1392: پلی��س پاكس��تان می گويد 
انفجار بمب در يك مس��جد ش��یعیان در ش��مال 
غرب اين كش��ور موج��ب كشته ش��دن دو نفر و 

زخمی شدن دست كم سه نفر شد.   
�25 تیر 1392: به گزارش راديو پش��تو برون 
مرزی، پلیس ش��هر كويته مركز ايالت بلوچستان 
گفت: افراد مسلح ناش��ناس يك موتور سواری 
را كه حامل شیعیان بود، در اين شهر هدف حمله 
قرار دادند كه بر اثر آن چهار ش��یعه كشته شدند. 
شب گذش��ته نیز يك مغازه دار در شهر كويته به 
ضرب گلوله مهاجمان هدف ق��رار گرفت و دو 
تن كشته شدند. در پی اين حمالت، شیعیان مركز 
ايالت بلوچستان سه شنبه را اعتصاب عمومی و عزا 

اعالم كردند.
هر چند درگیری ها در پاكس��تان عمدتاً منتج 
از مس��ائل سیاسی هس��تند )به عنوان نمونه در ايام 
انتخابات اخیر پاكس��تان، شاهد بمب گذاری ها و 
ترورهای متعددی در اين كش��ور بوديم كه منشأ 
كاماًل سیاسی داش��ت( و در پاره ای از موارد نیز از 
تمايالت جدايی طلبان برخی جريانات تندرو در 
بلوچستان پاكستان نشأت می گیرد، اما بخشی از 
كشتارهای پاكستان، ناشی از همان تضاد كاذب 
شیعه و سنی است، براي نمونه در تحلیلی كه يكی 
از فعاالن حقوق بش��ر پاكس��تان پیرامون كش��تار 
شیعیان هزاره در اين كشور نوش��ته، آمده است: 
»سپاه صحابه گروه تندروی سنی مذهب است كه 
عمدتا برای جلوگیری از آنچ��ه »صدور انقالب 
شیعی ايران« به پاكستان می خوانند، تشكیل شده 
 است. نام اين گروه با كش��تار شیعیان كه جمعیت 
حدود 20 درصدی پاكس��تان را تشكیل می دهد، 
گره خ��ورده و هزاره ها هم يك��ی از اهداف آن 
قلمداد می ش��ود«.4 به طور مش��ابه، مولوی احمد 
لودهیانوی، يك��ی از رهبران گروه تروريس��تی 
مذكور، با دف��اع از كارنامه ی گ��روه خود اظهار 
می دارد: »چون ش��یعیان پاكس��تانی ب��ا ريختن به 
خیابان ه��ا قدرت خ��ود را بیش از آنچه هس��ت، 
جلوه می دهند و دولت پاكستان جلوی راهپیمايی 
و خودنماي��ی آنه��ا را در ماه مح��رم نمی گیرد، 
مس��لمانان طرفدار »او« س��ركوب قدرت نمايی 

شیعیان را برای خود يك وجیبه می دانند«.
در مواجهه با كش��تارهای فوق، علمای شیعه 

و س��نی پاكس��تان و افغانس��تان، تالش هماهنگ 
و وحدت گرايان��ه ای را ب��رای مه��ار گروه های 
افراطی آغاز كردند كه حضور علمای س��نی در 
راهپیمايی ه��ای ش��یعیان معترض ب��ه بی كفايتی 
دول��ت پاكس��تان در مقابل��ه ب��ا عملیات ه��ای 
بیانیه ه��ای  ص��دور  و  مذك��ور5  تروريس��تی 
محكوم كنن��ده6 از مصاديق اين هم��كاری قابل 

توجه است. 
4� کشتار فرقه ای در مصر 

نیمه ی شعبان س��ال جاری )3 تیر 1392( يك 
اتفاق بی س��ابقه در كش��ور مصر، بی��ش از پیش 
نگران��ی مصلح��ان از گس��ترش درگیری های 
فرقه ای و اقدامات جريانات افراطی را سبب شد. 
س��لفی های تكفیری مصر با حمله به مراسم میالد 
امام زم��ان )عج( در روس��تايی در اس��تان جیزه، 
»شیخ حسن شحاته« � يكی از رهبران شیعیان مصر 
�  به همراه سه تن ديگر از شیعیان از جمله دو برادر 
اين عالم شیعی را به قتل رس��اندند و جنازه آنان را 
نیز مورد هتك حرمت قرار دادن��د. در ويدئويی 

 انفجار تروريستی در بغداد با بيش از 80 کشته 

آیا مسئله ی سوریه و بحرین 
به شکل دیگری قابل تحليل 
نبوده و نيست؟ آیا نمی توان 

مداخله ی قدرت های منطقه ای و 
فرامنطقه ای در این دو کشور را 
به جای بلندپروازی های فرقه ای 
حکومت های سنی و شيعی، با 

متغيرهای سياسی و ژئوپليتيکی 
مرسوم در تمام نقاط جهان

 تحليل کرد؟
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مقابل اين كش��تار را تیتر اصلی رس��انه های خود 
كرده و اين فاجعه را ابزاری برای تسويه حس��اب 
سیاس��ی با اخوان المس��لمین مصر قرار دادند، اما 
اغلب نیروهای هر دو جبهه اين جنايت را قاطعانه 
محكوم كردند و بر لزوم وح��دت و يكپارچگی 

مسلمانان تأكید ورزيدند. 
5 � خاتمه 

آنچه در باال آمد گزارش��ی   اجمالی از روند 
رو به افزايش ش��كاف ش��یعه � س��نی در منطقه و 
كشورهای عربی و اس��المی بودكه چنانچه برای 
كاس��تن از ابع��اد آن تمهیدی ص��ورت نگرفته و 
برنامه ريزی نش��ود، پتانس��یل تبديل شدن به يك 
فاجعه ی انس��انی غیرقاب��ل مه��ار را دارد. آنچه 
مسلم اس��ت، میان شیعیان و اهل س��نت از ديرباز 
برخی اختالف نظرهای تاريخی و كالمی وجود 
داش��ته و در مقاطع��ی نیز متأس��فانه به خش��ونت 
متقاب��ل انجامیده اس��ت، ام��ا در دوران معاصر، 
اين اختالفات م��ورد بهره برداری های سیاس��ی 
قدرت های منطقه ای و فرامنطق��ه ای قرار گرفته 
و به چی��زی ورای ابعاد واقعی آن گس��ترش يافته 
و به عنوان مس��ئله  و تضاد اصلی تبلیغ شده است. 
حال آنكه می دانیم مس��ئله ی اصلی كش��ورهای 
عربی مواجهه با حكومت های فاس��د و مستبدی 
است كه موجب هرز رفتن امكانات اين كشورها 
شده اند. البته بايد ريشه های معرفتی تضاد شیعه و 
س��نی را نیز جدی گرفته و در مهار آن كوشید، اما 
در صورت بندی مسائل منطقه نبايد وزنی بیش از 
حد واقعیت به تضاد شیعه و سنی داد و بدين طريق 

بر ابعاد مسئله دامن زد و منجر به بازتولید آن شد. 
در بررس��ی و رف��ع ريش��ه های معرفتی تضاد 
شیعه و سنی، نقش علما، روحانیان و روشنفكران 
كش��ورهای اس��المی بس��یار اساس��ی اس��ت. 
آموزه های هر دو گرايش ش��یعی و س��نی اسالم 
ظرفی��ت آن را دارد كه مانع ب��روز درگیری های 
فرقه ای شود. علما و روش��نفكران می توانند با مبنا 
قراردادن لزوم مقابله با خطر فزاينده ی كشتارهای 
فرقه ای در كشورهای اسالمی، خوانشی از اسالم 
ارائه دهند كه مانع برداش��ت افراط گرايانه از دين 
ش��ده و به تضاده��ای كاذب دامن زن��د. اين امر 
البته مس��تلزم بازنگری در بس��یاری از رويه های 
تثبیت ش��ده در انديش��ه ی دينی در ايران و ساير 
كش��ورهای اس��المی اس��ت كه به جای تقويت 
وحدت اسالمی، منجر به افزايش تفرقه و ظرفیت 

درگیری می  شود. 

پي نوشت:
1� اين كار در مراكش با پايان قانون ش��رايط اضطراری 

توس��ط هیئت حاكم و در اردن از طريق تغیی��ر هیئت دولت 
اردن توسط پادشاه صورت گرفت. 

2� اين گ��زاره با ديگر تح��والت تاريخ��ی معاصر اين 
كش��ورها نیز كاماًل همخوانی دارد و با اين ش��واهد نیز تأيید 
می ش��ود. رش��د و گس��ترش همزمان و همبس��ته  انديشه ی 
سوسیالیسم و ناسیونالیسم در كش��ورهای عربی نظیر مصر، 
سوريه، عراق و لیبی نیز در دهه های 30 و 40 شمسی، از همین 

قاعده تبعیت می كرد. 
3� حكومت های فاسد و مستبد در كشورهای عربی، به 
س��بب منافع عینی و بالقوه ی اقتصادی و سیاسی، برای دهه ها 
مورد حمايت اغلب كشورهای غربی بودند و تغییر و تحول 
در آنها با توجه به تش��كل يابی بیش��تر نیروهای اسالم گرا در 
اغلب اين كش��ورها، اتفاق چندان مباركی برای كشورهای 
غرب��ی نبود. ب��ه همین س��بب، تغییر مع��ادالت در تحوالت 
منطقه ای و انحراف آن به س��وی درگیری های فرقه ای شیعه 
و س��نی، راه حلی كاماًل قابل انتظار از سوی غرب، برای مهار 

خیزش های عربی بود. 
4� بنگري��د به مقاله: »ادامه كش��تار هزاره ه��ا در كويته، 
مشكل اصلی چیس��ت؟« نوش��ته هارون نجفی زاده، مندرج 
http://( »در: پاي��گاه خبری »حق��وق بش��ر در افغانس��تان

afghanhumanrights.com(، 11 فروردين 1391
5� براي نمونه، مولوی عبدالرئوف توانا منش��ی شورای 
علمای اخوت اس��المی افغانستان با ش��ركت در راهپیمايی 
فعاالن اجتماعی و نهادهای جامعه مدنی در شهر مزارشريف 
در اعت��راض به كش��تارهای ش��هر كويته پاكس��تان گفت: 
كشتارهای دس��ته جمعی در كش��ورهای عراق، پاكستان و 
افغانس��تان، به خصوص حادثه المناک كويته پاكستان را كه 
باعث به شهادت رس��یدن 80 تن و زخمی ش��دن نزديك به 
300 تن شده اس��ت، هیچ منطقی، هیچ عقل س��لیمی و هیچ 
انسان آزاده ای كه خود را انس��ان بداند نمی تواند اين عمل را 
توجیه كند و نمی تواند آرام بنش��یند، همچو اعمال وحشیانه 
و غیر انس��انی نزد علمای افغانس��تان محكوم است و ما امت 

اسالمی را به وحدت و همبستگی فرا می خوانیم.
6� در تاريخ 22 اس��فند 1391 شیخ الحديث موالنا سلیم 
اهلل خان رئیس وفاق المدارس عربیه پاكس��تان، مفتی اعظم 
موالنا محمد رفیع عثمانی، موالنا تق��ی عثمان معاون جامعه 
دارالعلوم و موالنا دكتر عبدالرئ��وف معاون وفاق المدارس 
طی بیانیه ای مش��ترک اعالم كردند كش��تن مظلومانه مردم 
خواه شیعه باش��د خواه س��نی و يا غیرمس��لمان از نظر قرآن 
كريم قتل كل انسانیت اس��ت. در اين بیانیه از احزاب سیاسی 
مذهب��ی، انجمن ها و از عموم مردم خواس��ته ش��ده اس��ت، 
برای ناكام ك��ردن توطئه دش��من با هم متحد ش��وند و برای 
ايجاد درگیری ه��ای فرقه ای و سیاس��ی، با ايج��اد وحدت 
بین خودش��ان ناكام و حكومت را مجبور كنند كه توس��ط 
س��ازمان های اس��تخباراتی خود، مركز اصلی اين توطئه را 
كش��ف و قلع و قمع كنند. )پايگاه خبری افغان نیوز؛ شناس��ه 

خبر:  50841(.

كه از اين حادثه دلخراش منتش��ر ش��ده، شماری 
از افرادی كه در قتل رهبر ش��یعیان و سه تن ديگر 
مشاركت داش��تند، در اقدامی غیرانسانی با بستن 
طناب ب��ه جنازه های آن��ان، آنه��ا را روی زمین 
می كشند. روزنامه االهرام جزئیاتی از اين حادثه 
را منتشر كرده كه براس��اس آن 15 تن از سلفی ها 
ك��ه از مخالفان مذهب ش��یعه بودند، ب��ه تفتیش 
منازل روس��تا پرداخته و به تحريك اهالی روستا 
علیه ش��یعیان اقدام كردند. اين گروه با حضور در 
میان اهالی روستا مدعی ش��دند حسن شحاته در 
جش��نی در يكی از منازل روس��تا حاضر شده كه 
تش��یع را تبلیغ كند، همین امر ب��ه تجمع صدها تن 
از اهالی روستا در منزل اعالم شده منجر شد و طبق 
تحقیقات انجام شده در اداره پلیس مصر، اين 15 
تن عامل اصلی تحريك مردم روس��تا به ارتكاب 
اين جنايت و كشته شدن شیعیان مصری بوده اند. 
بنا بر اطالعات منتش��ره، تحريك كنندگان اهالی 
روس��تا برای يورش به منزلی كه حس��ن ش��حاته 
در آن حضور داش��ت، خود مس��تقیماً جنايت را 
مرتكب نشده و در مقابل منزل شاهد هجوم اهالی 
به منزل و كشته شدن شیعیان در اين حادثه به دست 
آنان بوده اند. هتك حرمت جنازه ی اين ش��یعیان 
سبب جريحه دار شدن احساسات اغلب مسلمانان 
ش��د و محكومیت گس��ترده ای در پی داش��ت. 
هرچند در میان��ه ی اين محكومیت گس��ترده نیز 
برخی رس��انه ها بر آت��ش اختالف میان ش��یعیان 
و اهل س��نت دمیدند و س��كوت مفتیان وهابی در 

شيخ حسن شحاته
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در ماه های اخیر و با شدت گرفتن كشتارهای 
منطقه ای كه رنگ و ب��وی فرقه ای به خود گرفته 
و موج��ب تقوي��ت قطب بندی كاذب ش��یعه و 
سنی شده اس��ت، ش��ماری از ش��خصیت های 
دينی و سیاس��ی را بر آن داش��ته كه با تالش های 
خود در راس��تای توقف اين روند نگران كننده  
گام بردارند. درخواست مش��ترک سید محمد 
خاتم��ی و ماهاتی��ر محم��د از برجس��ته ترين 
نمودهای اين حرك��ت بود. در گ��زارش پیش 
رو ب��ه برخ��ی از اين تالش ه��ا به ش��كل گذرا 
پرداخته ايم و امیدواريم اس��تدالل ها و س��خنان 
مطرح شده از س��وی مصلحان در اين گزارش، 

مورد تأمل و توجه خوانندگان قرار گیرد. 
درخواست مش�ترک خاتمی و ماهاتير محمد 

از مسلمانان جهان   
س��ید محم��د خاتم��ی و ماهاتی��ر محمد در 
تاري��خ 5 خ��رداد 1392 در يك نامه مش��ترک 
كه به پنج زبان انگلیس��ی، عرب��ی، مااليی، اردو 
و فرانسه منتش��ر می شود، خواس��تار پايان دادن 
به خونريزی ه��ای فرقه ای در جهان ش��دند. اين 
درخواست در يك نشست مطبوعاتی با حضور 
علی خسرو، مش��اور ويژه س��ید محمد خاتمی، 
و چاندرا مظفر، ريیس جنب��ش بین المللی برای 
جهان عادالنه )JUST( در كواالالمپور برگزار 
شد، ابتدا دكتر چاندرا مظفر، كه مبتكر اين اقدام 
مش��ترک  بود به س��ابقه موضوع اش��اره كرده و 
گفت در س��فری كه به تهران داش��ته در ديدار  با 
جناب آقای خاتمی اين ابت��كار را مطرح كرده 
و س��پس موافقت جناب آق��ای  ماهاتیر را جلب 
كرده اس��ت.  متن در خواست مش��ترک كه در 
اين كنفرانس مطبوعاتی به زبان های مختلف در 

 اختیار رسانه ها قرار گرفت به قرار زير است: 
درخواست مشترک از شيعيان و سنی ها

ما امضاكنندگان زي��ر مراتب انزجار خود را 
از خش��ونت و خونريزی كه طی سال ها،  روابط 

تالش های مصلحانه
گزارشی از اقدامات برای کاستن از کشتارهای شيعه و سنی در ماه های اخير

ش��یعه و س��نی را در برگرفته اعالم می داريم. در 
اثر عداوت می��ان اين دو،  عمدت��اً در تعدادی از 
كش��ورهای مس��لمان تاكنون هزاران نفر كشته 
شده اند.  بس��یار دردناک و تأس��ف بار است كه 
بس��یاری از زنان و كودكان در میان قربانیان  اين 

خشونت ها بوده اند. 
 خصومت و دشمنی میان ش��یعه و سنی، امت 
اسالمی را به روش��نی تضعیف  كرده است. اين 
امر ما را در مقابل دسیسه های عناصر خارجی كه 
با هدف از  بین  ب��ردن وحدت و يكپارچگی امت 
اسالمی صورت می گیرد، آس��یب پذير ساخته 
 است. اين امر باعث می ش��ود كسانی كه به دنبال 
اس��تقرار قدرت هژمونیك خود  بر ما مسلمانان 
در راه رس��یدن به اهداف خويش هستند، موفق 
ش��وند.  بدون شك دش��منی و س��تیز بین سنی و 
ش��یعه كه به قتل عام ها انجامیده  اس��ت، چهره و 
شخصیت امت را در مقابل چشم جهانیان تیره و 

تار كرده است.  
ما از همه شما سنی ها و شیعیان كه به خداوند 
واحد اعتقاد داريد و تح��ت  هدايت قرآن كريم 
هس��تید و به يك پیامبر افتخار می كنی��د و رو به 
يك قبله داري��د،  تقاضا داريم ك��ه فوري از قتل 
عام و كشتار يكديگر خودداری كنید.  خشونت 
كافی اس��ت.  خونريزی بس است.  كشتار كافی 

است. 
هر دو ما � يك نخست وزير سابق از كشوری 
با اكثريت س��نی و يك رئیس  جمهوری س��ابق 
ازكشوری با اكثريت غالب ش��یعه � اين تقاضا را 
به سازمان  همكاری اس��المی كه نماينده تمامی 
مسلمانان با هر فرقه و آيین است نیز  ارسال می كنیم. 
س��ازمان همكاری اس��المی می تواند كارگروه 
وي��ژه ای را ايجاد  كن��د تا درگیری های ش��یعه و 
سنی را عمیقاً بررسی كند و پیشنهادهايی عملی  به 
رهبران سیاسی و دينی امت ارائه كند.  ما همچنین 
از همه افراد و گروه های جامعه مدنی ذی ربط در 

ماهاتير محمد

تمام جهان می  خواهیم كه به اين حركت بپیوندند 
تا از خشونت و خونريزی جلوگیری كنند و صلح 
 و تفاهم را در میان شیعه و سنی تقويت نمايند.  اين 
درخواست مش��ترک از طريق رسانه های آنالين 
)اينترنتی( منتشر خواهد  شد و ما آن را با اقدامات 
و برنامه های ديگر نیز پیگیری می كنیم.  امیدواريم 
خداوند س��بحانه و تعال��ی همه م��ا را در خدمت 

صادقانه به او هدايت  كند. 
پيام ويژه ماهاتير محمد

س��پس ماهاتیرمحمد در س��خنان خ��ود به 
اين موض��وع تأكید كرد ك��ه همه ما  مس��لمان 
هستیم و برای كس��ی كه از بیرون به ما مسلمانان 
می نگرد تفاوت��ی  ندارد كه هر ي��ك از ما متعلق 
به چه فرقه ای هس��تیم و از چه نظام فقهی پیروی 
 می كنیم. همه ما مس��لمانیم و وقتی كه مسلمانان 
يكديگر را ب��ا بهانه های فرقه ای  می كش��ند اين 
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عادالنه كه در آن همه  انسان ها از عدالت سیاسی، 
اقتصادی، جنسیتی، قومیتی و... برخوردار باشند 
 و در نهاي��ت مقص��د نهايی در جه��ان ديگر هم 
دارالس��الم اس��ت، جايی كه بر آن  صلح، آشتی 
و مه��ر حكوم��ت می كن��د. ... اخت��الف امری 
طبیعی است و به تعبیر پیامبر اكرم)ص( اختالف 
امت  رحمت اس��ت، اما اين اختالف اگر بر پايه 
تعصب كور و جهالت استوار بشود ممكن  است 
منش��أ فاجعه های بزرگ و خسارت های زيادی 
ب��رای اختالف كنندگان  باش��د. به خصوص كه 
در جهان امروز كس��انی هس��تند كه هم��ه منافع 
خود را در  اين اختالف ه��ا می بینند و به آن دامن 
می زنن��د. همان هايی كه در بیرون دنیای  اس��الم 
موج خطرناک اسالم س��تیزی و اسالم هراسی را 
دامن می زنند و نیز  هركاری ب��رای ضربه زدن به 
مسلمانان از جمله اهانت به مقدسات اسالم انجام 
 می دهند و در درون دنیای اس��الم آنان كه منافع 
خود را از دست رفته يا در  معرض خطر می بینند 

سعی می كنند به اين اختالفات دامن بزنند. 
اسالم هراسی آن ها يك پشتیبان پیدا می كند 
و آن افراط گرايی و خشونت  است كه برداشت 
تنگ، خش��ن و ظاهرگراي��ی از اس��الم دارد و 
واقعاً ايجاد وحش��ت  می كند و نیز تفرقه انگیزی 
يك بس��تر پیدا می كن��د و آن تعص��ب جاهالنه 
است و  متأسفانه می بینیم كه در دنیای اسالم اين 
اختالف ها گاه به فاجعه های خونین  می انجامد، 
فرقه های اس��المی به جان همديگ��ر می افتند و 
بیگناهان  بس��یاري در اين عرصه آسیب می بینند 
و كش��ته می ش��وند.  جا دارد كه همه م��ا به خود 
بیايی��م. به خص��وص انديش��مندان، متفكران، 
خیرخواهان،  سیاستمداران و به ويژه عالمان دين 

كه نفوذ و تأثیر روی جامعه دارند.
اول، برای مبارزه با تعصب و جهالت هايی كه 
سبب می شود اختالف هاي طبیعی به  ستیز تبديل 
بشود .  دوم، بیدارگری و هوشیاركردن جامعه كه 
پشت اين جريان ها دس��ت های پلیدی  است كه 
خیر فرقه های اسالمی و جوامع ما را نمی خواهد، 
بايد روش��نگری كرد   و نیز انتظار می رود كه اين 
نشست گامی باش��د به س��وی درمان  كردن اين 
 فاجعه و خس��ارت بزرگ و به خص��وص انتظار 
می رود از س��ازمان همكاری اسالمی كه در اين 
زمینه اقدام كند  و جلوی اين فاجعه را تا آنجا كه 

می تواند بگیرد. 
نامه مجمع مدرس�ين و محققي�ن حوزه علميه 

قم به جامعه االزهر
مجم��ع مدرس��ین و محققین ح��وزه علمیه 
قم در تاري��خ 11 تیر 1392 در نام��ه ای به رئیس 

دانشگاه االزهر � دكتر احمد محمد احمدالطیب 
� از كشتار شیعیان در مصر ابراز تأسف كرده و با 
يادآوری برادری و اتحاد بین مس��لمانان و پرهیز 
از نبرد و خش��ونت های فرقه ای به عنوان يكی از 
آموزه ها و اصول مهم اس��المی پیشنهاد تشكیل 
مجمعی ب��زرگ از علمای فريقین  در راس��تای 
پاي��ان دادن به اين بح��ران را مط��رح كردند. در 
بخش��ی از اين نامه كه خطاب به ش��یخ دانشگاه 
االزهر دكتر احمد محمد احمدالطیب نگاش��ته 

شده، آمده است: 
»جهان اس��الم اينك در معرض گس��ترش 
روز افزون دامنه منازعات پوچ و خونین فرقه ای 
است. خیزش مردمی و جنبش مدنی كشورهای 
عربی ك��ه با اله��ام از تعالیم آزاديبخش اس��الم 
و خواس��ت استبدادس��تیزانه و مردم س��االرانه 
آغاز ش��د، تحت تأثی��ر عناصر مش��كوک و با 
دخالت جريان ها و نیروه��ای افراطی و متعصب 
و بهره ب��ردن از احساس��ات ك��ور و ناآگاهانه، 
به س��وی نوعی قطب بندی مذهب��ی و جنگ بین 
شیعه و سنی كش��انیده می ش��ود. شعله ورشدن 
آتش اين خش��ونت افزون بر خس��ارات شديد 
جانی و مالی و قربانیان بی گناه بسیار، چشم انداز 
تقريب مذاهب و وحدت اس��المی كه دستاورد 
بیش از نیم قرن تالش مش��ترک مراجع و علمای 
شیعه و اهل سنت اس��ت، را تحت تأثیر قرار داده 
و كش��ورهای اس��المی را با خط��ری بزرگ و 
فتنه ای عظی��م روبه رو كرده اس��ت، كه دود آن 
تنها به چشم مس��لمانان می رود و سود آن نصیب 
دشمنان اس��الم و بدخواهان خواهد شد... اخبار 
نگران كننده و تأسف باری كه هر روز از انفجار، 
ترور و به قتل رس��اندن مس��لمانان و دستگیری 
و حب��س علم��ای آن��ان به گ��وش می رس��د، 
نشان دهنده وخیم ترش��دن وضعیت و ضرورت 
تدبی��ری عاجل ب��رای ح��ل و مهار آن اس��ت. 
بی ترديد تكلیف سنگین و دشوار پايان بخشیدن 
به اين ماجرای ش��وم و خاموش كردن آتش اين 
فتنه بر دوش علما و حوزه ه��ای علمیه، نهادهای 
مذهبی ، مس��لمانان آگاه و دولت های اس��المی 
اس��ت. در چنین ش��رايطی پرهی��ز از اقدامات و 
سخنان تحريك آمیز همچون توهین به مقدسات 
طرفین، كه نتیجه ای جز گسترده ترش��دن دامنه 
فتنه ندارد، بسیار ضروری است. مجمع مدرسین 
و محققین حوزه علمیه قم با اظهار تأسف شديد، 
بیزاری خود از درگیری ها و س��تیز های مذهبی 
در سراسر كشورهای اسالمی به ويژه در سوريه، 
عراق و مصر را اعالم می كن��د و همه طرف های 
اين نبرد را به پايان دادن به خشونت های فرقه ای 

تصوير بس��یار بدی به جه��ان عرض��ه می كند.  
اختالف در تفس��یرها و قرائت ه��ا از دين وجود 
دارد، ولی اين اختالف ه��ا به هیچ  وجه مجوزی 
برای كشتار يكديگر نیست. مسلمانان از هر فرقه 
و مذهبی كه  هستند بايد به جهان نشان بدهند كه 
اهل مدارا و صلح بوده و خش��ونت و  خونريزی 
را محكوم می كنند.  نخس��ت وزير س��ابق مالزی 
در پاس��خ به اين پرس��ش ك��ه آي��ا قدرت های 
خارجی در  ش��عله وركردن درگیری بین شیعه و 
س��نی مداخله می كنند، گفت: قطعاً چنین  است 
و ما خود نی��ز كار آنها را آس��ان می كنیم نیروی 
خودمان را علی��ه خودمان  تحري��ك می كنند و 
به كار می گیرند.  هنگامی كه در برمه مس��لمانان 
مورد كشتار و بی رحمی قرار می گیرند چه فرقی 
 می كند كه آنها شیعه هس��تند يا سنی، كل جهان 

اسالم درخطر است. 
پيام ويدئويی سيد محمد خاتمی

پس از آن پیام ويدئويی س��ید محمد خاتمی 
به شرح زير به سمع و نظر اصحاب  رسانه ها رسید 

كه چكیده ای از آن به اين شرح است: 
بس��م اهلل الرحمن الرحیم. روح اسالم كلمه 
توحید اس��ت، ال ال��ه اال اهلل كه در واق��ع مبدأ و 
مقصد حركت  انسان را مشخص می كند.    مبدأ از 
خداس��ت و مقصد در اين جهان استقرار نظامی 

سيد محمد خاتمی رئيس جمهور اسبق, عکس از 
سايت خاتمی دات آی آر 
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فرامی خواند. همچنی��ن با س��پاس از جنابعالی، 
مراجع بزرگوار ش��یعه، علمای االزهر و س��اير 
علمای اهل س��نت، كه اين اقدام��ات را محكوم 
كردند، پیش��نهاد می دهد در راستای پايان دادن 
به اين بحران، مجمعی ب��زرگ از علمای فريقین 
تشكیل ش��ود تا با گفت وگوی مس��تمر، تدبیر و 
چاره ای برای آن بینديش��ند و جهان اسالم را از 

اين آتش خانمان سوز نجات دهند«.
نام�ه خاتمی ب�ه ش�يخ االزه�ر در محکوميت 

کشتار شيعيان مصر 
س��ید محمد خاتمی با ارس��ال نامه ای به امام 
اكبر ش��یخ جامع االزه��ر، دكتر احم��د محمد 
احمدالطیب ضمن ابراز تأسف و محكوم كردن 
قتل شیعیان در مصر، خواس��تار ايفای نقش علما 
و متفكران مس��لمان در ترغیب سیاس��تمداران 
برای پیگیری اين برادركش��ی ش��د. به گزارش 
ايس��نا، در بخش��ی از نامه خاتم��ی می خوانیم: 
»امروز خطر خش��ونت، افراط گراي��ی، تحجر 
و تفرقه نه تنها مص��ر، ك��ه دور و نزديك جهان 
اس��الم را تهديد می كند. بايد اين خطر را جدی 
گرفت و زمینه های ذهنی و عین��ی آن را از میان 
ب��رد. بايد به ن��ام دي��ن در برابر اي��ن تهديدهای 
بنیان سوز اعتقادی و سیاسی ايس��تاد و به دفاع از 
اسالم رحمانی، بر ضرورت وحدت و كارامدی 
منطق گفت وگ��و پرداخت. در اي��ن میان نقش 
علما و متفكران برجسته اس��ت تا سیاستمداران 
و نهادهای رس��می را نی��ز به اقدام��ات پیگیرانه 
قانونی ترغیب كنند. فتوای مهم ش��ما در حرمت 
ش��رعی اين اقدام و ضرورت پیگیری قانونی آن 
اقدامی سنجیده اس��ت كه در كنار اعالم مواضع 
دردمندان��ه و مس��ئوالنه مراجع عظ��ام و علمای 
شیعه می تواند گام های مؤثری در جهت وحدت 
و تقريب همه مس��لمانان و دوركردن آتش كینه 
و افراط و تروريس��م كور از همه جوامع اسالمی 
به شمار آيد. از خداوند بزرگ توفیق شما و همه 
علما و متفكران مسلمان را در اين دوران حساس 

و در اين راه مهم مسئلت دارم«.
رئي�س االزه�ر: م�ا پش�ت س�ر ش�يعيان نم�از 

مي خوانيم
احمدالطی��ب، رئی��س االزه��ر در ديداری 
در نیمه ی تیرماه 1392 با هیئت��ي عراقي در مصر 
اظهار داشت: امروز در حالي فتنه در كشورهاي 
اس��المي برنامه ريزي مي ش��ود كه ب��ه وحدت 
امت اس��المي در همه كش��ورها نیاز داريم و ما 
ب��ه آن نیازمنديم و ب��دون وح��دت نمي توانیم 
س��ربلند باش��یم. ما با ش��بكه هاي ماهواره اي كه 
به تكفیر مس��لمانان ش��یعه مي پردازند، مخالف 

هس��تیم و تكفیر قابل قبول نیس��ت و توجیهي در 
كتاب، سنت و اس��الم ندارد. ما پشت سر شیعیان 
نماز مي خوانیم و ش��یعه قرآن ديگ��ري ندارد و 
ش��ايعه ها در اين باره بي اساس اس��ت. نخستین 
مس��ئولیت االزهر ت��الش براي حف��ظ وحدت 
امت اس��المي و يكپارچگي مس��لمانان با وجود 
داشتن اختالف نظر در مس��ائل اجتهادي است. 
هیچ اختالفی بین سنی و ش��یعه وجود ندارد كه 
آنها را از اس��الم خ��ارج كند و به وج��ود آمدن 
مسائل كنونی بهره برداری سیاسی از اختالفات 
اجتهادی اس��ت. اگر به عراق سفر كنم، به نجف 
خواهم رفت و من براي س��فر به ه��ر مكاني كه 
مسلمانان در آن گردهم آمده اند، به ويژه نجف 
آمادگي دارم. به ديدارتان خواهم آمد، من پدر 

سنی و شیعه هستم.
توده مس�لمين از هرگون�ه توهي�ن و تکفير به 

ديگر مسلمانان بپرهيزند
حجت االس��الم علی انصاری بوير احمدی، 
رئیس مجمع جهانی شیعه شناسی در گفت وگو 
با خبرن��گار ش��فقنا در تاريخ 23 تی��ر 1392 در 
خص��وص خونريزی در م��اه مب��ارک رمضان 
اظهار ك��رد: مس��لمانان در اين دوران حس��اس 
كه دش��منان هم نس��بت ب��ه منافع جهان��ی آنها 
چش��م طمع دوخته اند و برنامه ري��زی می كنند، 
باي��د در دو جهت وظیفه ش��رعی خود را نش��ان 
دهند تا برنامه ريزی های آنها خنثی ش��ود؛ ابتدا 
حكومت ها هستند كه موظفند دوست و دشمن 
را بشناسند و نس��بت به منافع جهان اسالم اهتمام 
جدی داش��ته باش��ند و نیز تحركات و تعرضات 
و مس��ائل فرقه ای را كه باعث اختالف و جنگ 
می شود و مردم را از عبادت و ستايش خدا در ماه 
رمضان باز می دارد، به ص��ورت جدی برخورد 
كنند. ت��وده مس��لمان وظیفه دارن��د از هرگونه 
توهی��ن و تكفیر به ديگ��ر مس��لمانان بپرهیزند. 
همان طوركه دستور اس��الم و پیامبر تأكید دارد 
كه مس��لمانان با ديده احترام و اك��رام متقابل به 
ديگران نگاه كنند و با وح��دت و تقريب،  يك 

روش مسالمت آمیز و عقاليی را طی كنند.
يادآوری وظيفه علمای اسالم

كام��الن،  محمدص��ادق  حجت االس��الم 
م��درس ح��وزه و دانش��گاه، در گفت وگ��و با 
خبرنگار ش��فقنا در تاريخ 26 تیر 1392 با تأكید 
بر اينكه علت كش��تارها و جنگ ه��ای فرقه ای، 
دلیل عقالنی نیس��ت و مس��ائل سیاس��ی است؛ 
اظهار كرد: اگر عربس��تان س��عودی از مخالفان 
س��وريه پش��تیبانی می كند، می خواهد با دولت 
سوريه تسويه حس��اب كند و چون دولت سوريه 

تابع دولت عربستان نیست می خواهد حكومت 
بشار اسد را س��اقط كند و اگر روس��یه از سوريه 
دفاع می كند، برای اينك��ه می خواهد حكومت 
بشار اسد باقی بماند، يعنی مسائل سیاسی است نه 
دينی و فرقه ای. سیاستمداران كه پشت جنگ و 
خونريزی ها هستند برای اينكه توده های مردم را 
به میدان بكشانند، مجبورند صبغه و رنگ دينی به 
كار خود دهند تا بتوانند توده های مردم و عوام را 
به جبهه ها بكشانند. القاعده و افراد تندرو و خشن 
را به نام دين و به نام اسالم و به نام توحید و اهلل اكبر 

به جبهه و جنگ بكشانند.
او در پايان خاطرنش��ان ك��رد: وظیفه علمای 
اس��الم و آنهايی كه واقع��اً برای خ��دا صحبت 
می كنند و ب��رای خدا عال��م دينی هس��تند، اين 
اس��ت كه م��ردم و متدينان را نس��بت ب��ه توطئه 
سیاس��تمداران توجه دهند. مردم را متوجه كنند. 
برخی در كس��وت عالم در جهان اس��الم هستند 
كه از دين به عنوان ابزاری برای مصارف دنیايی و 
سیاسی خود استفاده می كنند. به نظر من اگر مردم 
اين مسائل را از زبان علما بش��نوند و توجه كنند، 
می توان جلوی جن��گ و خونريزی ها را گرفت. 
نقش علما در اين مرحله بسیار كارساز است، زيرا 

دشمن از دين به نام دين استفاده می كند.

احمد الطيب
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موالنا و راه برون رفت از فرقه بندي ها 

اشاره: قصد ما در اين نوشته، صرفًا بررسی و بسط نسبی 
آرای موالن�ا جالل الدين محم�د بلخی  در ب�اب داليل و 
ريشه های اختالف اديان و عقايد و راه نجات  و برون رفت 
از تزاحم در بيش�ه مذاهب و اديان اس�ت، چ�را که موالنا 
مصداق ب�ارز و نمون�ه عينی از سلس�له  ارباب معرف�ت  و از 
بزرگانی اس�ت که در اين موض�وع، ح�ق کالم را به نحو 
احس�ن و اکمل، بيان فرموده اس�ت و به تعبير عالمه اقبال 
الهوری، در پی تفس�ير معنوی جهان برآمده و عاش�قانه و 
عارفانه، انس�ان ها را به سوی يگانه محور هس�تی  که همان 

خدای رحمان و خندان است فراخوانده است.
 از منظر عرفا، اختالف ادي��ان و تقابل عقايد، 
يك امر رايج در جوامع  بش��ری اس��ت. ابوسعید 
ابوالخیر می گف��ت: » ... به ع��دد ذره هر موجود، 
راهی است به حق.« )يثربی، يحیی، دين و عرفان، 
چاپ اول، ص 207(  ابن عربی می گويد: »اعتقاد 
درباره خداي��ان، مانند خود خداي��ان، مختلف و 
گوناگون ش��ده اس��ت، ولی همه اين اعتقادات، 
صورت هايی از ي��ك اعتقاد اس��ت و آن اعتقاد 
به خداس��ت.« ابن عربی، ضمن ابیات دلنش��ین و 
جّذاب، به تس��اهل و مدارا، تأكی��د خاصی دارد: 
»... دلم چنان ش��ده كه هر صورتی را پذيراست: 
چراگاه غزاالن، ديرترسايان، بتكده بت پرستان، 
كعبه حاجی��ان، ال��واح ت��ورات و اوراق قرآن.« 
)هم��ان، ص 208(. موالنا اخت��الف و تعصبات 

ديني را در مثن��وي در چند نوبت انتق��اد كرده و 
اصول اديان را واحد شمرده و همه آنها را منتهي به 
حقیقت و حق دانسته و اين دشمني ها و خونريزي 
ها، كه متعصبان در هر عص��ري به نام دين و در راه 
نصرت انبیا برانگیخته اند به باور وي از آثار جهل 

و غفلت است.
 موالنا معتقد اس��ت كه رويارويي با امر مطلق 
و متعالی، در صورت های مختلف ظاهر می شود. 
خ��دای عالََ��م، مانند كعبه اس��ت ك��ه خاليق از 
راه ه��ای مختلف و جه��ات متعدد به س��وی آن 
رهس��پارند. مقصد و مبدأ يكی اس��ت، اما راه ها 
و جهات وص��ول به آن، متعدد و متكثر اس��ت، از 
اين رو هی��چ تفس��یر و قرائت رس��مي و واحد از 
دين وجود ندارد. در معرف��ت ديني، همچون هر 
معرفت بش��ري ديگر، قول هی��چ احدی، حّجت 

تعبدي براي ديگری نیست. 
ي  پیامبران ح��ق، حتی پیروان  پاكش��ان، حّظّ
از وحي و تجربه باطني داش��تند. چنان كه موالنا، 
»وحی ربّانی « را، جه��ت مصون ماندن از تعرض 

عوام الناس و بدانديشان، »وحی دل« می نامد: 
از پی روپوش عامّه در بیان

 وحی دل گويند آن را صوفیان
اوست وحی دل گیرش كه منظرگاه ِ
چون خطا باشد چو دل آگاه اوست؟

                                                          )مثنوی، دفتر چهارم، 1854�1853(
موالنا اصط��الح  »منظر« را در مثنوي بس��یار 
به كار برده است. منظر همان اس��ت كه ما امروزه 
ديدگاه يا نقطه دي��د مي گويیم. در يك جا به نحو 

بسیار شجاعانه مي گويد:
از نظرگاه است اي مغز وجود
   اختالف مؤمن و گبر و جهود

                                                        )مثنوي، دفتر سوم، بیت 1253(
يعنی اختالف اين س��ه، اختالف حق و باطل 
نیس��ت، بلكه دقیقاً اختالف نظرگاه است؛ آن هم 
نه نظرگاه پیروان اديان، بلكه نظرگاه انبیا. حقیقت 

يكي بوده است كه سه پیامبر از سه زاويه به آن نظر 
كرده اند. يا به پیامبران ،  س��ه گونه و از س��ه روزنه 

تجلي كرده است و لذا سه دين عرضه كرده اند. 
 موالنا بر اي��ن باور اس��ت كه هی��چ گاه همه 
واقعیت را آنچنان كه بايد در چنگ نمي گیريم. 
هر كس به اندازه اي و از منظ��ري آن را مي بیند و 
درمي يابد و به همان اندازه هم توصیف مي كند و 

به تمثیل خود او:
م كه مرد نايي اندر ناي كرد د َ

در خوِر ناي است نه در خورِد مرد 
)مثنوی، دفتر دوم، بیت 1793(

 م��ا هريك ني هايي هس��تیم نشس��ته ب��ر لبان 
حقیق��ت و حقیقت، داس��تان خ��ود را از دهان ما 
مي سرايد و اگر دهاني به  »پهناي فلك « هم داشته 
باشیم باز هم براي اداي واژه حقیقت تنگ خواهد 

بود. پس:
كاشكي هستي زباني داشتي
تا زهستان پرده ها برداشتي 

)مثنوی، دفتر سوم، بیت 4725(                                                               

مول��وي توضیح مي ده��د كه هري��ك از ما، 
در هر مرتبه اي از تنزيه كه باش��یم، باز هم مبتال به 
تشبیه هستیم، چرا كه از قالب هاي مأنوس ذهنمان 
براي توصیف خدا كم��ك مي گیريم و خدا را از 
منظر خاصي كه انفكاک ناپذير از وجود ماست، 
مي نگريم. اي��ن تش��بیه ممكن اس��ت غلیظ تر يا 
رقیق تر ش��ود، كما اين كه در حق چوپان، بس��یار 

غلیظ بود:
 هان و هان گر حمد گويي گر سپاس

 همچو نا فرجام آن چوپان شناس
حمد تو نسبت بدان گر بهت��ر است

  لیك آن نسبت به حق هم ابتر است 
                                                                               )دفتر دوم، ابیات 1795- 1794(

آنچه از قصه موس��ی و ش��بان می فهمیم اين 
اس��ت كه تش��بیه و نفی ادب نیز نمی تواند ما را از 

تقرب به درگاه خداوند بازدارد:

امين ياري
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پلورالیس��م هم، همین اس��ت. از اين روزن است 
كه جوهر كثرت گرايي، هم��ان اذعان به رحمت 
واس��عه خدای رحمان اس��ت. اديان الهي اصالتاً 
حقند. هیچ حقي ب��ا هیچ حق ديگ��ري بي مهر و 
ناس��ازگار نیس��ت. همه حقیقت ها، ساكنان يك 
ايوان و س��تارگان يك كهكش��انند. در بناكردن 
كاخ رفیع ح��ق، همه مش��اركت دارن��د. از همه 
بايد ش��ركت خواس��ت و آن عمارت را بر دوش 
جمع بايد نهاد. ديگ��ران را از قلم انداختن و خود 
را غافالنه،  مس��تغني از ديگران پنداش��تن، شرط 

خردورزي و ادب حق جويي نیست. 
همین كه عقل ها به فهمیدن دين زالل، همت 
مي گمارند، داش��ته هاي خود را با آن مي آمیزند 
و آن را تی��ره  مي كنند. دين��داري و دين ورزي، 
چ��ون آبي كف آل��ود تا قیام��ت در می��ان مردم 
جاري اس��ت و تنها در قیامت اس��ت كه خداوند 
میان بندگان خود در خصوص اختالفشان داوري 

خواهد كرد.
رگ رگ است اين آب شیرين و آب شور         

در خاليق مي رود تا نفخ صور
                                                                          )مثنوی، دفتر اول، بیت 749(                                                    
مرحوم اس��تاد بديع الزمان فروزانفر كه يكی 
از مولوی شناس��ان ب��زرگ به ش��مار می روند با 
يك عب��ارت  متین و عمی��ق، اين مبح��ث را بیان 

فرموده اند:
هرك��س به راه��ي م��ي رود ك��ه آفريدگار 
خواسته است و همان راه نس��بت به هر يك از آن 
دو، صراط المستقیم است. اختالف مؤمن و كافر، 
به حسب ظاهر ش��ريعت و احكام اصول اجتماع 
و در مقايس��ه فردي با فردي ديگر ي��ا طايفه اي با 
طايفه اي ديگر است، حكمي مستحدث و قیاسي 

بشري است، نه اصلي و نه يزداني: 
موسي و فرعون معني را رهي

ظاهرآن َره دارد و اين بي رهي
روز موسی پیش حق ناالن شده 

  نیم شب فرعون هم گريان بُده
                                                          )مثنوی، دفتر اول، بیت 2448 - 2447(

استاد فروزانفر در باب اختالف فَِرق مذهبي، 
به نكات جالبي اشاره مي كنند:

»اين اختالف و دوگانگي كه عاملین، بر س��ر 
مذهب و معتقدات خود مي كنند با فطرت انساني 
و اصول دعوت پیامبران موافقت ندارد. حقیقِت 
انساني، بي رنگ و قدر مش��ترک میان افراد بشر، 
معني و اصول انسانیت اس��ت، پس همان بهتر كه 
بدان حقیق��ت بازگرديم و س��تیزه و پرخاش را به 
يك سو نهیم. خدا را پیرو هیچ آيیني فرض نتوان 
كرد. خدا خداس��ت و نه ترس��ا و نه يه��ودي و نه 

بودايي است...« موالنا نظر بدين معني مي فرمود:  
»من با 72  ملّت يكي ام.« حسین منصور را پرسیدند 
كه تو بر ك��دام مذهبي؟ گفت:  »اَن��ا َعلي مذهب 

َربّي« )شرح مثنوی شريف، 1371،  ج3، ص  1047 با تلخیص( 
برحسب ديدگاه اس��تاد  فروزانفر، بیان موالنا 
در انتقاد روش متعصبان و باطل انديش��ان، بسیار 
روش��ن و منصفانه و به طوري قاطع اس��ت كه هر 
هوشمند صاحب نظر و حقیقت پژوهشي را متوجه 
مي سازد كه تعصب بر سر دين، عقیده و مذهب، 

كاري است برخالف اصول انسانیت.   
موالنا اختالف مذاهب را ص��وري و َعَرضي 
مي دان��د نه جوه��ري و حقیقي. درخ��ت تنومند 
دين، تنه واحدي دارد كه مذاه��ب و فِرق ديني، 
در حكم شاخ و برگ آن  مي باشند. هر چند راه ها 

مختلف و متعدد است، امّا مقصد يكي است. 
منبسط بوديم و يك جوهر همه  

بي سر و بي پا بُديم آن سر همه 
يك گهر بوديم همچو آفتاب  

بي گره بوديم و صافي همچو آب
چون به صورت آمد آن نور سره  

شد عدد چون سايه هاي كنگره
كنگره ويران كنید از منجنیق  

تا رود فرق از میان اين فريق
)دفتر اول، بیت 689 - 686(

    هیچ آدابی و ترتیبی مجو
  هرچه می خواهد دل تنگت بگو 

                                                                                 )مثنوی، دفتر دوم، بیت 1784(
دكت��ر س��روش ه��م در اين ب��اره می  گويد: 
»لب سخن مولوی اين اس��ت كه اديان مختلف، 
زبان های مختلف هستند برای بیان معنا و محتوای 
واحد؛ اسم های گوناگونند برای مسمای واحد«. 

)قمار عاشقانه،  چاپ1388، ص198( 
 از منظر موالنا، هم موس��ای صاحب شريعت 
و آداب دان می تواند در بارگاه او جای يابد و هم 
يك شباِن  بیابان ِ س��وخته جان. هر دو با دو بیان در 
توضیح يك معنا، آنتن قلبش��ان را به سوی خدای 

هستی، میزان می كنند:
هر كسی را سیرتی بنهاده ام

هر كسی را اصطالحی داده ام
  )مثنوی، دفتر دوم، بیت 1753(          
اولین كس��ي كه ب��ذر تكثرگراي��ی را در دل 
انديش��ه انس��ان كاش��ت، خود خداون��د بود كه 
پیامبران مختلف را فرس��تاد. بر هر كدام ظهوري 
كرد و هر ي��ك را در جامعه اي مبع��وث و مأمور 
كرد و ب��ر ذهن و زبان ه��ر كدام تفس��یري نهاد و 
چنین بود كه كوره قرائت ه��ا و نگاه های متعدد، 

گرم شد.     
به نظر موالنا وقتي »بي رنگي«، اس��یر رنگ و 
تعدد ش��د و مطلق در مقید و التعیّ��ن در تعینات، 
ظهور پیدا نمود جنگ مذاهب و تقابل فَِرق آغاز 

مي شود:
چون كه بي رنگي اسیر رنگ شد

موسیي با موسیي در جنگ شد
چون به بي رنگي رسي كان داشتي

  موسي و فرعون دارند آشتي
يا نه جنگ است اين براي حكمت است        

همچو جنگ خر فروشان صنعت است
                                                        )مثنوی، دفتر اول، ابیات، 2479، 2472، 2471(

مولوي س��ّر فرقه فرقه ش��دن مذاهب و تعدد 
اديان را  براساس غرقه ش��دن حقیقت در حقیقت 
مي داند. حقايق يافته شده و حیران ماندن در میان 

آن حقايق، تعدد و تكثر را پديد آورده است:
بل حقیقت در حقیقت غرقه شد

 زين سبب هفتاد و بد صد فرقه شد
)مثنوی، دفتر ششم، بیت 1636(                    

يا نه اين است و نه آن، حیراني است
 گنج بايد جست اين ويراني است

                                                                            )مثنوی، دفتر اول، 2486(
آدمي باي��د پهنه هداي��ت را وس��یع تر بگیرد 
و براي ديگ��ران هم حّظ��ي از نجات، س��عادت 
و حقانی��ت قائ��ل ش��ود و روح  كثرت گرايی و 

تمثال  موالنا جالل الدین بلخی
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خود اختصاص داده و مراح��ل و مدارج علمی را 
به نحو شايسته ای طی نموده است تصريح می كند 
كه »مولوی، اختالف مذاهب را ناشی از اختالف 
در ديد و نظرگاه طوايف بش��ر می دان��د.« )همايی، 

مولوی نامه، 2536، ج1، ص46(
به تعبیراستاد همايی، مولوی بر اين باور است 
كه »اخت��الف مذاهب، معلول اخت��الف عقول، 

فهم ها و دريافت های بشر است.« )همان، ص 48( 
مولوی در عی��ن اينكه اخت��الف مذاهب را به 
س��بب اختالف ديد و نظرگاه می داند؛ می گويد 
كلی مذاهب، حق نیس��ت و همه هم باطل نیست؛ 
پس باطل ش��مردن و حق ش��مردن همه مذاهب، 
نادانی و احمقی است. به نظر مولوی، مذهب حق 
در میان مذاهب، مانند شب قدر است كه در شب ها 

پنهان و مورد شك و ترديد واقع شده است.
حال چگونه بايد خود را از تردد در بیشه انديشه 
و تزاحم مذهبی نجات  بخش��یده و رها سازيم؟ به 
گمان  موالنا بايد به كس��انی پناه بُ��رد كه پیران راه 
آزموده و برگزيدگان حقند و اينهايند كه محك 
و می��زان ح��ق و باطل و عق��الی جامع��ه و ارباب 
معرفتند.  بايد دست در دامن كسی سايید كه خار 
را گلشن و كور را روش��ن می كند.  بايد دست در 
دست كسی نهاد كه سايه اش در زمین، چون كوهِ 
قاف و روحش به مانند سیمرِغ عالی طواف است.  
پیر و رهنما، در حكم نردبان آسمان و كمان است 
كه مريد و رهرو ، می تواند از آن طريق ، به س��وی 
كمال مطلوب خ��ود صعود نموده و پّران ش��ود و 

خود را آنچنان كه »بايد باشد« بسازد:
اندرآ در سايه آن عاقلی

ِكش نتاند بُرد از ره عاقلی
ظل او اندر زمین چون كوه قاف

روح او سیمرغ بس عالی طواف 
                                                       )مثنوی، دفتر اول، بیت  2961-2962( 

پیر باشد نردبان آسمان
 تیر پّران از كه گردد؟ از كمان 

                                                                          )مثنوی، دفتر ششم، بیت 4125(
می دانیم كه پیر و پیامبر  دوران ما، آن كس��ی 
اس��ت كه با احس��اس پاک و لطیف، قلب روشن 
و عاشق، چش��م نافذ و بینا، ذهن نقاّد و پويا، زبان 
س��رخ و گويا، روح تََركیده و دردمند ، عقل دور 
اندي��ش و حكیمانه، قلم س��بز و با لن��ده، صدای 
رس��ا و گیرا، قدم مهاجر و پويا و با تمام مسئولیت 
و معرفت و با نهايت  دردمندی و درد آش��نايی، با 
گريز از قعود و انزوا، مأمور نجات جامعه ی خود 
از چنِگ  مثلث ش��ومِ  استبداد سیاس��ی و استثمار 

اقتصادی  و استحمار دينی می باشد. 
مرحوم عالمه محمدتقی جعفری، در موضوع 

تقابل و تزاح��م مذاهب و عقاي��د و رهايی از آن، 
بحث حكیمان��ه ای را  طرح نم��وده و زوايای اين 
امر مهم را باز نموده اند. )تفسیر و نقد و تحلیل مذهبی،  ج5، 
چاپ11( به نظر ايش��ان، »همه چیز را درباره حقايق، 
همگان دانند و هم��گان، هنوز متولد نش��ده اند.« 
)هم��ان، ص 324( ب��ه نظر آق��ای جعف��ری، هرگونه 
جهان بینی هايی كه در طول تاريخ تا به امروز از بشر 
مشاهده شده است، نه همه گفته های آنان صحیح 
اس��ت و نه همه آنها باطل. هیچ يك از اديان، ذاتاً با 
يكديگر اختالف ندارند؛ اين اف��راد و گروه های 
انس��انی هس��تند كه در راه رس��یدن ب��ه اغراض 
حیوانی خ��ود، اديان را وس��یله اختالف و جنگ 
و س��تیز قرار می دهند و آن همه حقايق عالیه دينی 
را به لجن می كش��ند. )همان، ص 329(  دين اسالم كه 
به وس��یله محمدبن عبداهلل به مردم تبلیغ شده است 
باطل كننده اديان قبلی نبوده، بلكه همان ش��ريعت 
نوح و دين حنیف ابراهیم اس��ت ك��ه خداوند در 

قرآن مجید تذكر داده است. )همان، ص 338(
از عبارات كلیدی اس��تاد محمدتقی جعفری 
چنین برمی آي��د كه جوهر و ماهی��ت اديان يكی 
است. اديان الهی در حكم يك س��ازواره و اندام 
واحد می باش��د كه مبدأ و مقصد مشتركی دارند. 
در واق��ع ما با يك دي��ن الهی روبه رو هس��تیم كه 
با عب��ور از مقاط��ع و مراحل مختل��ف، صورت 
كمال و نهايی خود را در زمان پیامبر اسالم )ص( 
بازيافته اس��ت بدون آن كه ناس��خ و باطل كننده 
مراحل قبلی خود باش��د و اين اولی��ا و ارباب دين 
هستند كه منش��أ اختالف، تنش و تقابل هستند نه 
اديان. بنابراين دين��داران می توانند با قبول تفاهم 
و مدارای دينی،  به تكثر افه��ام  و تعدد قرائت ها، 
با ديد قب��ول بنگرند و به آن، حقانیت و رس��میت 
ببخش��ند كه اين، برآم��ده از روح تعالی��م انبیا و 
س��ازگار با صفت رحمانیت خداون��د و منطبق با 
قواعد خلقت می باشد كه حیات  و زيبايی طبیعت 

نیز، در رنگ های متفاوت و متلّون آن است. 
 مثنوی پژوه و مولوی ش��ناس معاصر  � اس��تاد 
كريم زمان��ی �  در باب اخت��الف مذاهب و تعدد 
اديان، تحقیقات مبس��وط و مفصل��ی را به انجام 

رسانیده اند. ايشان می نويسند:
»به نظر موالن��ا، حقیقت يكی اس��ت و چون 
حقیق��ِت واح��د از زواي��ا و مراي��ای گوناگون 
نگريس��ته می آيد، صد رنگ و متكثر می نمايد.« 

)میناگر عشق، 1386، ص112(
موالنا با تمثیل های روش��ن و دلنش��ین خود،  
جنگ 72 ملت را ناش��ی از عدم بینش و بصیرت 
می دان��د: » مردمی كه ب��ه عمر خ��ود ، فیل نديده 
بودند در تاريك��ی مخملین ش��ب آمدند كه اين 

البته موالنا همچون ديگر نوآوران و نوانديشان، 
از حقیقت ستیزِي ديرفهمان، نگران است كه مبادا 
خاطر آنان  مكدر شود و خوي عصبیتشان به غلیان 
آيد  لذا  بیم آن  دارد كه مبادا خاطري دچار لغزش و 
اشتباه شود، زيرا اين معاني ژرف را هر ذهن ضعیفي 

نمي تواند درک كند و برتابد:
شرح اين را گفتمي من از مري

لیك ترسم تا نلغزد خاطري
)مثنوی، دفتر اول، بیت 690(

مرحوم عالم��ه س��یدجالل الدين همايی كه 
در مقام ادب و عرفان، جايگاه بس وس��یعی را به 

استاد بدیع الزمان فروزانفر

اولين کسي که بذر تکثرگرایی را 
در دل اندیشه انسان کاشت، خود 
خداوند بود که پيامبران مختلف را 
فرستاد. بر هر کدام ظهوري کرد 
و هر یک را در جامعه اي مبعوث و 
مأمور کرد و بر ذهن و زبان هر کدام 
تفسيري نهاد و چنين بود که کوره 
قرائت ها و نگاه های متعدد، گرم شد
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جانورس��تبر اندام را تماش��ا كنند و از آنجايی كه 
شمع و چراغی همراه نداشتند  از قوه بساوايی خود 
كمك گرفتند و به س��ودِن اندام فی��ل پرداختند. 
هر يك از آنان كه دس��ت بر اندام فیل می س��ود 
تصور خ��ود را از آن حیوان به گف��ت می آورد، 
درحالی كه حقیقت فیل جز آن بود كه پنداش��ته 
بود.« در ادامه اي��ن تمثیل، تمثیلی ديگر می آورد: 
انسان ها، بساِن كشتی س��وارانی هستند كه در آبی 
صاف و زالل، كشتی می رانند؛ اما به سبب ضعف 
بینايی، كشتی ها را نامناس��ب می رانند چندان كه 
كش��تی ها با يكديگر برخ��ورد می كنند و تصادم 

رخ می دهد.« )همان، ص112(
به عقی��ده موالن��ا، تقابل مذهب��ی و تعصبات 
دينی، تمام��اً از آثار جهل و غفلت اس��ت. موالنا 
می گويد از آن رو كه عقل و ادراک بشری نسبت 
به حقیقت مطلق، محدود اس��ت آدمی نمی تواند 
حقیقت را آن سان كه هس��ت بشناسد. بدين سان 
اختالف در تعبیر و تفسیر حقیقت، امری قهری و 

گريزناپذير است.« 
)مثنوی، دفتر سوم،  بیت 1268-1267و دفتر دوم، بیت 2923-2926( 
ديدگاه های مختل��ف، تعابی��ری مختلف از 
حقیق��ت به وجود م��ی آورد و هیچ برداش��تی از 
حقیقت، خالی از خطا و اش��تباه نیس��ت. بنابراين 
هر تفس��یری از حقیقت، آمیزه ای اس��ت از نقص 
و كم��ال و حق و باطل. بدين جه��ت، حقیقت در 

انحصار هیچ كسی نیست. 
)مثنوی، دفتر دوم، بیت 3937-2934( و:

حق، شب قدر است در شب ها نهان
  تا ُكند جان هر شبی را امتحان

نه همه شب ها بَُود قدر ای جوان!
  نه همه شب ها بُود خالی از آن 

                                                                                )مثنوی، دفتر دوم، بیت 2535-2536( 
موالنا می گويد: ندای الهی را همه اقوام با هر 
زبان و نژادی می ش��نوند. پس شنیدن ندای الهی، 

در انحصار پیروان هیچ دينی نیست:
آن ندايی كاصل هر بانگ و نداست

 خود ندا، آن است و اين باقی صداست  
تُرک و ُكرد و پارسی گو و عرب

   فهم كرده آن ندا، بی گوش و لب 
                                                                             )مثنوی، دفتر اول، بیت 2106-2108(

يكی از اس��باب ع��دم تفاه��م دين��ی و علل 
اختالف  در جوامع انس��انی، تف��اوت در تعابیر و 
اصطالحات اس��ت ك��ه البته  اختالف س��یرت و 

اصطالح، نبايد منشأ سردی و ستیز شود:
هركسی را سیرتی بنهاده ام

هر كسی را اصطالحی داده ام                                                                                   
)مثنوی، دفتر دوم، بیت 1753(

موالنا بر آن اس��ت كه ش��ناخت انسان، نسبی 
اس��ت. پس می توان گفت كه چنی��ن موجودی 
نباي��د در كمند انحص��ار و در بات��الق اطالقیت، 

گرفتار آيد:
نفی آن يك چیز و اثباتش َرواست                    

چون جهت شد مختلف، نسبت دوتاست
ما َرَمیَت اِذ َرَمیت، از نسبت است

 نفی و اثبات است و هر دو مثبت است 
آن تو افكندی چو بر دست تو بود
 تو نه افكندی كه قّوت، حق نمود

                                                                               )مثنوی، دفتر سوم، بیت 3658-3660(
ستیزه های دينی و تنش های مذهبی، ريشه در 

فقداِن بینِش روشِن بشر داشته است و دارد:
ما چو كشتی ها به هم برمی زنیم
  تیره چشمیم و در آب روشنیم

                                                               )مثنوی، دفتر سوم، بیت 1272(                             
موالن��ا، ريش��ه س��خت گیری و تعص��ب و 
خون آشامی را، ناپختگی و جنینی می داند و بر اين 
نكته تأكید می كند ك��ه دوری از معنی و اختالف 

در نام و عنوان، مايه پراكندگی و ناآرامی است: 
سخت گیری و تعصب، خامی است

 تا جنینی، كار خون آشامی است
                                                                )مثنوی، دفتر سوم، بیت 1298(                                                           

اختالف خلق، از نام افتاد
   چون به معنی رفت، آرام افتاد

                                                                                   )مثنوی، دفتر دوم، بیت 3680(   
 می توان گف��ت كه ج��ان كالم موالنا در اين 
بیت بس��یار زيبا و عمیق حافظ، آن حافظه تاريخ 
ما، كاماًل پیدا و هويداست؛ لذا اين مبحث را  با اين 
كالم  حافظ به  پايان مي بريم هر چند پايانش آغاز 

نوين ديگري است:
جن��گ هفت��اد و دو ملّ��ت، همه را ع��ذر بنه                

چون نديدند حقیقت، ره افسانه زدند
منابع:

1� فروزانفر، بديع الزمان، ش��رح مثنوي شريف، تهران، 
زوار، 1371. 

2� همايی، س��یدجالل، مولوی نامه، تهران، انتش��ارات 
آگاه، 2536.

3� جعفری، محمدتقی، تفس��یر و نق��د و تحلیل مثنوی، 
ج5، چاپ 11.

4� زماني، كريم، ش��رح جامع مثنوي معن��وي، تهران، 
اطالعات، چاپ اول، 1378. 

5� زمانی، كريم، میناگر عش��ق )شرح موضوعی مثنوی 
معنوی(، تهران، نشر نی، چاپ ششم، 1386. 

6� يثربی، يحیی، دين و عرفان، چاپ اول، پژوهش��گاه 
فرهنگ و انديشه اسالمی. 

7� س��روش، عبدالكريم، صراط هاي مس��تقیم، كیان، 

کریم زمانی؛ عکس از عليرضا طيبی

سال هفتم، شماره 36.
8� سروش، عبدالكريم، قمار عاشقانه، 1388، انتشارات 

صراط. 
9� س��روش، عبدالكريم، حديث بندگ��ي و دلبردگي، 

تهران انتشارات صراط، چاپ اول، 1375.
10� س��روش، عبدالكريم، صراط های مستقیم، تهران، 

انتشارات صراط، چاپ هشتم.
11� خرمش��اهي، قوام الدي��ن، مثنوي معن��وي، تهران، 

دوستان، چاپ چهارم، 1379.
12� ديوان حافظ، به اهتمام دكتر خلیل خطیب رهبر.

به نظر مولوی، مذهب حق 
در ميان مذاهب، مانند شب 

قدر است که در شب ها 
پنهان و مورد شک و تردید 

واقع شده است
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وحشت  های بی  نام و نشان
در معرفی جامعه شناسی خودکامگی

چه چیزهايی آدم با اين دو چش��مش می بیند، 
االن درس��ت يادم نیس��ت كه س��ال 1347 بود يا 
1348، يك ش��ب خوابم نمی بُرد حدود س��اعت 
2/5 يا 3 صب��ح بود، گفتم ب��رم بیرون ق��دم بزنم، 
از خیاب��ان دزاش��یب به س��مت می��دان تجريش 
قدم می زدم، تابس��تان بود، خیابان خل��وت و هوا 
سخت خوش بود. آهس��ته و نرم، نرم و نجواكنان 
می  آم��دم. از خیاب��ان دربند كه رد ش��دم در ضلع 
ش��مالی میدان تجريش، ي��ك »كراي��ه« خطی، 
بنز مش��كی 180 گلگیر س��فید، كه رن��گ ويژه 
آن روز كرايه های خطی ش��میران � ته��ران بود را 
ديدم. جلو رفتم، دس��ت پاچه شدم، ديدم يك نفر 

به پهلو زير ماش��ین است و ماش��ین افتاده روی او، 
فقط از كمر و پا بیرون است و پاها را تكان می دهد، 
چون تنها وسیله استمداد! هس��تند. يك پهلويش 
روی آس��فالت بود و يك پهلو زير »س��ینی« كف 
بنز زير شاس��ی و سخت فش��رده و نفس، تنگ، و 
قدرت ح��رف زدن كه هیچ، توان نفس كش��یدن 
هم نداش��ت. از وضعیت ظاهر كه جك ماش��ین 
يك گوشه پرت ش��ده بود و چند تا كاشی و آجر 
شكس��ته هم آنجا بود احتمال دادم ك��ه رفته زير 
ماش��ین، تا تعمیراتی انجام دهد، ج��ك در رفته و 
ماشین افتاده روی او، س��ريع جك زدم و بیرونش 
كشیدم، ديدم »نوه« حاج رضاست. علی رضاقلی، 

وقتی بیرون آمد خیلی خوش��حال شد، می گفت 
اين برای چندمین بار است كه بنا بود بمیرم و نشد، 
به ماش��ین تكیه داد و پاه��ا را دراز كرد به س��مت 
جنوب و خوش��حالی عجیبی در چهره داشت كه 
نمرده، چون تا دم مرگ رف��ت البته چند بار ديگر 
هم از اين گونه اتفاق ها برايش افتاده بود، يك بار 
در ج��اده ناش��ناخته، ش��ب در ب��رف، در گردنه 
سیواس تركیه، 18 چرخ، سرس��ره كنان به سمت 
دره كه خودش می گف��ت مفصله و يك بار ديگر 
هم اين كار تكرار شد كه گردنه باالی آب اسك 
جاده ه��راز كه خ��ودش بايد بنويس��د. اين باعث 
رفاقت م��ن و علی ش��د، قب��اًل از دور يكديگر را 

در ش��ماره 78 نش��ریه چش��م انداز ایران، کتابي از دکتر علي رضاقلي با نام »جامعه شناس��ي نخبه کشي« معرفي ش��د که استقبال و  کنجکاوي 
خوانندگان را برانگیخت. آنچه در پي مي آید، معرفي کتاب دیگر ایشان با نام »جامعه شناسي خودکامگي« است که پیش از آن که معرفي کتاب 

باشد، موانع توسعه در ایران را بازنمایي کرده است.
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می ش��ناختیم، حاال به دلیل نجات جانش، همیشه 
به من كرنش می كرد و در سالم و علیك می گفت 
»يا صاحب الدم«، يعنی تو صاحب نجات جان من 
ش��دی، صاحب خون من. باالخره جلو می رفت، 
همه چیز براي��م باوركردنی بود ج��ز آنكه روزی 
آقای میثمی كه خود، تاري��خ عجیب و غريبی در 
زندگی طی كرده، از م��ن بخواهد كه كتاب علی 
را نقد كنم. برايم خیلی هیجان آور اس��ت، ياد آن 
روزی هس��تم كه از زير ماش��ین بیرونش كشیدم، 
نبودم، ش��ايد  امروز نبود! چه می دان��م. نمی دانم 
علی نقد را بپسندد، ولی می نويسم، چون هم او را 

دوست دارم، هم آقا لطف اهلل را.
كتاب جامعه شناس��ی خودكامگی در 1367 
چاپ ش��د، آن را بارها خواندم. بعد از آن تاريخ، 
رضاقلی كتاب جامعه شناس��ی نخبه كشی را نیز به 
چاپ رس��انید و در كنار آنها مطالعه مسائل توسعه 
سیاسی � اقتصادی را پیگیری كرده است و حدود 
20 مقاله تخصص��ی هم دركنار اي��ن دو كتاب به 
چاپ رسانیده است. كه اكنون مقاالت در وبالگ 
ايش��ان* موجود اس��ت و تا جايی كه من می دانم، 
ايشان نظريه خود را نس��بت به سال 67 بسط داده و 
تحت تأثیر روش شناس��ی نهادگرايان جديد قرار 
گرفته اس��ت و بر اين باور است كه دستگاه نظری 
نهادگرايی جديد، عدم توسعه سیاسی � اقتصادی 
ايران را كامل ت��ر و قانع كننده تر توضیح می دهد، 
البته نهادگراهای جديد برای توفیق و عدم توفیق 
توس��عه، پای نهادها كه همان قواعد بازی جمعی 
است را به میان می كشند كه در اين اينجا موضوع 
بحث ما نیست.  من اكنون با توجه به اين مجموعه 
مقاالت و گفت وگوهايی كه با ايش��ان داش��تم و 
كتاب جامعه شناسی خودكامگی سعی می كنم به 

اجمال توضیحی درباره آن بدهم. 
كتاب، شرحی بر داس��تان ضّحاک مار دوش 
اس��ت، در ايران ضّحاک نماد س��ّفاكی و استبداد 
اس��ت و در میان عرب ها كه همس��ايه ما هس��تند 
حجاج بن يوسف. در واقع داستان كتاب، داستان 
برآمدن و فروافتادن پادش��اهان جبّار ايران است، 
و بد نبود كه رضاقلی ش��رحی روان ابتدا از داستان 
ضّحاک م��ی داد كه نداده اس��ت و ديگ��ر اينكه 
اش��عار فردوس��ی را نیز، در جاهايی كه نیاز بوده 
معنی نكرده اس��ت. از خط اول  كه شروع كرده، 
ادامه داده ت��ا انتها و نب��ودن توضیح��ات و معانی 
بعضی كلمات كار خواندن كتاب را مشكل كرده 
است و ش��ايد يكي از بی توفیقی اين كتاب نسبت 
به كتاب جامعه شناسی نخبه كشی همین موضوع 
باش��د )19 چاپ در برابر 35 چ��اپ(. جلد كتاب 
طراحی فوق العاده هوش��مندانه ای شده است كه 

جا داشت رضاقلی شرحی هم راجع به آن می داد، 
تصوير ش��طرنجی اس��ت كه ضّحاک با دو مار بر 
دوش خود آنجا نشسته است. بازی شطرنج، شرح 
و تمرين بازی سیاسی واقعی در ايران و خاورمیانه 
و آسیای میانه است و ش��ايد هم كمی گسترده تر. 
می دانیم ك��ه ناامنی برای هیئ��ت حاكمه در بازی 
شطرنج اصل و اساس بازی است و شاه را می توان 
به هر طريق ممكن، با پیل، س��رباز، اسب و يا با رخ 
از آن ب��اال، پايین آورد، دس��تگاه حاكمه معموالً 
مش��روعیت ندارند و بايد با هزينه سنگین خود را 
س��ر پا نگهدارند و با تمام قوا و هوشیاري مواظب 
خودش باش��د واال افتادنی است و البته اين شرط و 
شروطی هم دارد. اما اين يك طرف داستان است، 
ولی داس��تان طرف ديگري ه��م دارد وآن اينكه 
كسانی كه بر س��ر كارند دائم بايد از موقعیت خود 
مواظبت بكنند و اين گونه نامش��روعیت و با هزينه 
س��نگین حكومت را نگاه داش��تن در واقع هزينه 
مردم را بس��یار س��نگین می كند و در امر توس��عه 
خلل می افكند و اين خود داستان بلند دارد كه در 
مقاالت ايشان می توان پی گرفت، ولی در اصل در 
بازی اگر شاه مات ش��ود نظام فرومی ريزد و بازی 
از سر گرفته می ش��ود، يعنی سلس��له ای جديد بر 
س��ر كار می آيد. در واقع هرج و مرجی گسترده و 
دائمی و ناامنی مطلق، هم بر بازی حاكم اس��ت و 
هم بر واقعیت. در بازی شطرنج در بعضی حاالت 
اگر سربازی از اين طرف خود را به باال بكشد وزير 
می ش��ود البته ش��رايطی ه��م دارد، يعنی تحرک 
و س��یّالیت سیاس��ی آنقدر بوده كه هر س��ربازی 
می توانسته، وزير ش��ود و هر پیاده ای كسی. همین 
بازی در عمل تحقق می يافت و هزينه آن بر دوش 
ملت. رضاقلی هم كتاب را با اشاره به داستان احمد 
عبداهلل خجستانی شروع می كند كه خركچی بود 
و به امارات و حاكمیت خراسان آن روز رسید و بنا 

بر نقل كتاب از تاريخ جهانگشا، هر خسی، كسی.
باری شرح، خود بازی شطرنج از نظر سیاسی، 
كمی از داس��تان ضّحاک ندارد، وقتی از رضاقلی 
پرسیدم كه چرا به اين كار نپرداخته گفت، مواظب 
حجم كتاب هم بودم چون می دانم هم واليتی های 
من با مطالعه، چندان سر و سّری ندارند و فراموش 
نكنیم كه شرح بازی ش��طرنج و آوردن آن از هند 
در ش��اهنامه آمده اس��ت، صحن��ه، صحنه جنگ 
اس��ت، كوچكتري��ن غفلت موجب س��رنگونی 

می شود.
اما برگرديم به رضاقلی ك��ه چرا اين موضوع 
برآمدن و فروافت��ادن خودكام��گان را برگزيد. 
تربیت فك��ری، اجتماع��ی، اقتصادی � سیاس��ی 
رضاقلی برمی گردد ب��ه فضای قب��ل از انقالب و 

شكل گیری اصلی آن به سال های اوايل دهه چهل 
برمی گردد. در آن زمان خیل��ی خام فكر می كرد 
كه همه چی��ز را به راحتی می ت��وان اصالح كرد و 
اينكه با تغییر گروهی به جای گروه ديگر همه چیز 
اصالح می شود، به تبع مقتدای آن زمان خودش با 
حكومت پهلوی بر سرستیز شد و در كنار انقالبیون 
از جمله طالقانی، مهن��دس بازرگان و امام خمینی 
و سپس حسینیه ارش��اد خود را تغذيه می كرد و از 
آنجا كه همه  عناصرانقالبی بعدی بر اثر فشار چپ 
از يك طرف و از طرف ديگر عدم توسعه سیاسی 
ايران و گله مندی از هجوم عوامل فرهنگی غرب 
و محدود ش��دن روز به روز روحانیت و به حاشیه 
رفتن آنها و استبداد و وابستگی و شبه مستعمره بودن 
ايران و شدت گرفتن و سرعت گرفتن فروريختن 
نظ��ام معناي��ی كه��ن دين��ی و پیداش��دن رقبای 
سرس��خت برای جايگزينی تبیین های دينی چنان 
همگان را می آزرد كه ساده لوحانه همه را به گردن 
پهل��وی انداختند و از آنجا كه راه اصالح توس��عه 
سیاسی را نیز بسته می ديدند، باالجبار سر مبارزه را 
به سمت دستگاه حاكمه قرار دادند و اينكه اگر اين 
هیئت حاكمه باشد كار به سامان نخواهد شد، پس 

می بايد پهلوی ساقط گردد. 
در اين راستا در انقالب مش��اركت كرد، بعد 
از انقالب به اين نتیجه رس��ید ك��ه آرمان ها جای 
خ��ود را دارند و كار خود را می كنن��د ولی نهادها 
و س��ازمان های تاريخ��ی ه��م وج��ود دارند كه 
احكام خ��ود را دارند، می گفت ب��ه يك گونه ای 
بازی در اجتماع هم مثل بازی تنیس اس��ت، بازی 
قواعدی دارد كه طرفی��ن و به مرور وضع می كنند 
كه بازيكنان باي��د آن را رعايت كنند، آرمان های 
طرفین هم جای خود را دارد، ولی خود بازی و برد 
و باخت تاب��ع ورزيدگی و قواعد فیزيك اس��ت، 
زور و زاويه ضربه، میزان قدرت و شدت و تحرک 
طرفین و اين است كه برد و باخت را تعیین می كند. 

البته داستان نكات ديگر هم دارد.
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چرا در ايران به اين اندازه، مخصوصاً بعد از اسالم 
بی ثبات و پ��ر هرج و مرج بوده اس��ت و نمی تواند 
وظايف اولیه خ��ود را انج��ام دهد. اگ�ر از رانت 
هيئت حاکمه بگذريم، حکومت تأس�يس می ش�ود 
برای ارائه نظم و امنيت وس�پس توليد و بهره وری، 
البت�ه اين نظري�ه دولت ق�راردادی اس�ت، دولت 
رانتی � غارتی داس�تانش دل آش�وب است که اين 

بحث ها جنبه های ديگر هم دارد.
با خودش می گفت چ�را دولت ه�ای ايرانی 
به س�مت رانت و غ�ارت می روند و نف�س رعّيت را 
می برند و آنقدر می روند تا خودش�ان با سر به زمين 
بخورن�د )چارچوب های نظری اين مس��ائل را در 
مقاالتش ش��رح كرده اس��ت(. حتی اي�ن امنّيت 
برای خود هيئت حاکمه برقرار نيست، همین تاريخ 
اخیر را نگاه كنید چقدر نخست وزير كشته و شاه 
دربه در داريم. شهید رجايی، زير هوار، بنی صدر 
ف��راری، محمدرضا ف��راری، رضاش��اه فراری، 
احمدش��اه اخراج��ی، محمدعلی ش��اه ف��راری، 
ناصرالدي��ن ش��اه مقتول، ح��اج ابراهی��م كالنتر 
كشته، قائم مقام ش��هید، تقی خان فراهاني شهید، 
مصدق زندانی، مسئوالن بعد از انقالب در تحديد 
و تهديد. چه س��اختاری و چه نهادی و چه بنیادی 
اين قواعد بازی را تشكیل می دهد، چرا انگلیس و 
فرانسه و... اين گونه نیستند؟ چرا دستگاه حاكمه از 
سر طیف هرج و مرج به سمت طیف ثبات حركت 
نمی كند؟ شرح او در اين مقوله ها به درازا می كشد 
و آن روز در دس��تگاه نظری جامعه شناسی بیشتر 
فكر می كرد، ه��ر چند امروز همان پ��س زمینه را 
دارد ولی تمايل زيادی ب��ه نهادگرايی جديد پیدا 
كرده و می گويد كه اين دستگاه بهتر از هر دستگاه 
نظری، به عدم توسعه ايران و اين سؤاالت را پاسخ 
بهتری می دهد. البته برای رسیدن به اين نكات در 
عرصه روش شناس��ی كولی گردی ه��ای زيادی 
كرده اس��ت. و امروز می گويد ب��ه مطالب زيادی 

دست يافته كه كار توضیح را آسان می كند.
او يك مرتبه با اين كتاب، به خیلی از تفكرات 
قبلی اش پش��ت پا زد و اين كتاب وداعی اس��ت با 
انديش��ه های دهه چهل و پنجاه او كه هم در ذهن 
او شكل گرفته بود و هم در ذهن  اكثريت يا تقريباً 
تمامی كس��انی كه درگیر با عدم توس��عه بودند و 
می خواستند با حركت های سیاس��ی تند و با تغییر 
هیئت حاكمه تغییرات ج��دی و بنیادی در تمامی 
زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و  فرهنگی 

به وجود آورند. 
اين كتاب را چندگونه می توان شرح كرد كه 
من آسان ترين و كوتاه ترين و روان ترين راه آن را 
می روم. اين كتاب استبدادشناسی در ايران است. 

در توضی��ح آراي فردوس��ی در اين ب��اب، چون 
فردوس��ی اولین و آخرين فرد تحلیلگ��ر اقتصاد 
سیاس��ی � تاريخی ايران اس��ت، ولی به اين عنوان 

اصلی ناشناخته است.
در اين کتاب نويس�نده که پي�ش از اين در کار 
نقد مس�تبد بود، نظر خود را از مس�تبد به اس�تبداد و 
بس�تر آن منعطف می کند و به بسترشناس�ی استبداد 
روی م�ی  آورد، او در ايران به دنبال س��اختارهای 
اس��تبدادپرور می گردد، هر چند ب��ه علل و داليل 
به وجودآمدن آنها نمی پردازد و در مقاالت اخیر 
در مورد آنها نوشته، كمی آنها را باز كرده و هنوز 

ادامه می دهد.
او در كتاب��ش تكیه كالم ه��ای زي��ادی از 
ش��خصیت ها! و عملكرد آنها متناس��ب با اش��عار 
فردوس��ی و كارهای ضّحاک می آورد و ش��رح 
می دهد و در واق��ع نظريه حكومت��ی را می برد به 
نزديكی  راهزنان ساكن )حاكمان( بدون اينكه از 

اين تئوری ها نام ببرد. 
م��ا در نظريه ها ي��ك نظريه راهزن س��اكن و 
راهزن س��یّار)دزد دريايی( هم داريم برای شرح 
و توضیح اعمال حاكمان، راهزن س��یّار منافعش 
ايجاب می كند كه هرچه می يابد ببرد، ش��بیه دزد 
دريايی، راهزن س��اكن، منافعش ايجاب می كند 
حداقل مالحظاتی را در ارائه نظم و امنیت و سپس 
تولید و بهره وری انج��ام دهد كه بتوان��د فعالیتی 
ص��ورت بگی��رد و او دوب��اره  از آن بهره برداری 
كند. اين آن چیزی است كه در گفته غازان خان و 
باب اول گلستان و سراسر شاهنامه شرح داده شده 
است. غازان خان به امرا می گفت اگر می خواهید 
مردم را غارت كنید به تمامی، م��ن حرفی ندارم. 
ولی بعد از آن ديگر از م��ن توقع امكانات و به قول 
خودش تغ��ار و دوغ و پلو نداش��ته باش��ید، چون 

چیزی باقی نمی ماند كه برداريم. 
رضاقلی، حاكم��ان ايران را به س��مت راهزن 
ساكن می كشد و غازان خان، ولی از راهزنان سیّار 
آن نیز غافل نیست. مثاًل به داستان احمد بن عبداهلل 
خجس��تانی اش��اره می كن��د و كارهاي��ش. او در 
بادغیس يك خركچی بود و به حكومت خراسان 
رس��ید. او با اين نكته كه اول كتاب آورده اس��ت 
كه »... احمدبن عبداهلل خجس��تانی را پرسیدند كه 
تو مردی خربن��ده بودی به امیری خراس��ان چون 
افتادی...« در واق��ع می گويد عملكرد حكومت و 
به دست گرفتن حكومت و فروافتادن حكومت، 
مكانیزمش ش��بیه اي��ن كار حكومت��ی احمدبن 
عبداهلل اس��ت و به مرور اجزاي اين مسئله را شرح 
می كند و جلو م��ی رود، از جمله اش��اره می كند 
به بحث��ی كه هم از قدي��م مطرح بوده، در دس��ت 

و نهادها و سازمان ها هم يک چيزی شبيه همين 
قواعد فيزيک را وارد ب�ازی می  کنند و آرمان ها را 
در مسيرهای مختلف قرار می دهند و سرنوشت ساز 
هستند، در نتيجه با عوض شدن افراد و درهم کردن 
نظم تضمينی نيس�ت که چه عايد ش�ود، باز بايد هم 
گفت آرمان ها نقش دارن�د و اينکه تغيير آدم ها هم 
نقش مثبت و منفی خود را.  در آن ايام كه آهس��ته، 
آهس��ته در كار تجديدنظر بود، مقاله ای نوشت به 
نام »س��راب گرايی صنعتی در نظ��ام قبايلی ايران« 
و كم ك��م نطفه های ام��روزی فكرش ب��ه جوانه 
نشس��ت، به من می گفت كه در جبین اين كشتی 
نور هدايت نمی بین��م. آن مقاله را آقای يوس��فی 
اش��كوری در مجموعه ای به نام »چ��ه بايد كرد« 
چاپ كرد و كیهان س��ال، زمان آقای خاتمی هم 
توس��ط آقای خانیكی آن مقاله را چاپ كرد. بعد 
آرام آرام از مسئولیت های اجرايی محترمانه كنار 
رفت كه اين هم داس��تان بلند و شنیدنی دارد. ولی 
ذهنش به دنبال فهم موانع پیش��رفت ب��ود. در اين 
راس��تا كتاب ضحاک م��اردوش  مرح��وم آقای 
سعیدی سیرجانی چاپ شد، آن را چند بار خوانده 
مواض��ع ادبی، فريدون��ی و كاوه ای را كه ايش��ان 
پسنديده بود برای تشويق كاری مجدد در عرصه 
سیاست، به همان معنی گذش��ته، يعنی تفّکری که 
اصالح را به تغيير افراد می ديد، نپسنديد و خواست 
پايه نهادهای اجتماعی را به ميان بکش�د و می گفت 
کار از جای ديگ�ر خراب اس�ت. ضمن اينكه قبول 
كرده ب��ود ك��ه ده ه��زار س��ال دوران جديد بعد 
از عصر ش��كار، كم و بی��ش مدت��ی از آن همراه 
پادشاهی ها و امپراتوری ها بوده اس��ت و آن را از 
نظر جامعه شناختی می فهمید كه اين يك تأسیس 
بشری قابل فهم است و ضروری، ولی آنچه را كه 
نمی فهمید و دنبال می كرد اين بود كه اين سازمان 
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بزرگانی چون فردوس��ی و امام  محم��د غزالی و 
هم امروز مطرح اس��ت، در دس��ت نوبلیست ها و 
دس��ت به دس��ت می گردد و آن اينك��ه قوانین و 
حاكمان خوبند كه ما در ذيل آنها خوب هس��تیم 
يا ما خوبیم كه حاكمان و قوانین خوب داريم و از 
اين زاويه عطف توجه خوبی به بستر زايش قوانین 
و عملكرد حاكمان  می كند و توضیحات تاريخی 
را به خوبی شرح می دهد و در مقاالت اخیر توجه 
عمیق نهادگرايانه به علل و داليل زاد و ولد احمد 

عبداهلل خجستانی در اين بوم را تبیین مي كند. 
و نكته ای را نی��ز از حضرت پیامب��ر و حجاج 
بن يوسف  داش��ت كه حفظ كرده  بود و هر وقت 
قدم می زديم با خود زمزمه می كرد كه درباره اش 
توضی��ح خواه��م داد. او كه پیش از انقالب س��ر 
ستیز با مستبد داش��ت � و هنوز هم اين تنفر را دارد 
و هر کس به توسعه ايران فکر کند کارش الجرم به 
اقتصاد سياسی � تاريخی ايران و حاکميت می کشد 
� بعد از انقالب توجه خود را بیشتر متمركز به بستر 
و مرده ريگ اجتماعی كرد و از اقوال مصلحین، 
اصالح را نگاه می كرد و شرح می داد و به سختی 
آن اش��اره می كرد، او  ب��ه نقل از وي��ل دورانت 
می گف��ت لوتر ك��ه ت��الش نفس گی��ری برای 
اصالح كلیس��ا كرد و بی توفیق ماند، درحالی كه 
به ش��بانگاه عمرش رس��یده بود همه داستان خود 
را در اين جمله خالصه كرد »...اگر پادش��اه جبار 
اس��ت، اگر بی رحم وخونخوار اس��ت، اين ملت 
است كه مقصر است، ملت ها ش��اهانی دارند كه 
س��زاوارتر آنن��د...« او هم به اين س��خن گرايش 
پیدا ك��رده بود و تالش می كرد ارتباط مس��تبد را 
با بستر اجتماع روشن كند و آن را به بستر اجتماع 
نس��بت بدهد و بگويد كه سازمان های عالی مرتبه 
اجتماعی دستاورد فرصت هايی هستند كه نهادها 
برای آنها فراهم می آورند و برای جا انداختن اين 
مطلب با خودش می جنگید و اس��تدالل می كرد، 
امروز با توجه به مقاالت��ش راحت تر حرفش را به 
كرسی می نشاند ولی در نهايت می گويد نواقص 
بازار اقتصادی در بازار سياس�ی کليد می خورد كه 
اين داستان ش��رحش از حوصله اين كوتاه نوشته 
خارج اس��ت و  مطلب دوباره برمی گردد به اينكه 
امروزه با توانمندی هايی ك��ه دولت و حكومت 
پیدا كرده، اصالحات بايد از آنجا ش��روع شود. 
واقعاً اين داستان پیچیده ای است و به اين سادگی 
نیست، در شرايطی نیروهای بس��تر و در شرايطی 
حركت از ب��اال اصالح��ات را رق��م مي زند!؟  و 
وقت هايي با هم و ش��انس هم گاهی مدد می كند 

كه در اين كوتاه، بسط آن نمی گنجد.
رضاقلی می گف��ت امام محم��د غزالی برای 

اينكه پ��ای م��ردم را از اس��تبداد باز كند و بس��تر 
اجتماعی استبداد را نشانه برود، تالش كمرشكنی 
می كند تا اين گفته قديم��ی را كه الناس علی دين 
ملوكهم )يعنی مردم��ان بر دين پادش��اهان خود 
هس��تند، يعن��ی مس��ائل از عرصه سیاس��ت كلید 
می خ��ورد( را برعك��س كند، مث��ل ماركس كه 
نظريه هگل را پش��ت و رو ك��رد و برعكس كرد، 
درست چیزی شبیه به آن، او می گفت امام محمد 
غزالی ب��ا احتیاط جان��ب تقصی��ر كاری مردم را 
گرفت و از گفته باال فاصله گرفت و برای تأيید نظر 
خود به گفته حّجاج بن يوس��ف س��ّفاک عرب و 
سمبل سّفاكی در ادبیات گذشته  �  مثاًل در گلستان 

سعدی � استشهاد می كرد.
امام محمد غزالی، نثر پارسی را زيبا می نوشت 
و در اين باب آورده است  »... حّجاج بن يوسف را 
قّصه ای دادند كه از خدا بترس و بر مردمان چندين 
جور مكن، حّجاج به منبر بر ش��د ك��ه او به غايت 
فصیح ب��ود و گف��ت: ای مردمان اگر م��ن بمیرم 
ش��ما از جور نرهید از اين فعل بد که ش�ما راس�ت 
خداوند امثال من بس��یار دارد. من می روم و يكی 
از من بتر می آيد«. ش��ما نگاه كنید در قرن 17 و 18 
آرام آرام اروپ��ا اين را فهمید و تئوري��زه كرد و ما 
همچنان در دهه چهل و پنجاه نمی دانس��تیم. البته 
اين رأی حّجاج بن يوس��ف با رأی اريك فروم در 
آثارش و مانس اش��پربر و اين طايفه يكی است كه 
دنبال فهم عروج هیتلر می  گش��تند و رضاقلی اينها 
را در كتاب، ذيل اشعار فردوسی به مناسبت آراي 

فردوسی باز كرده است.
امّ��ا آن نكاتی را كه از آقای ب��ازرگان زمزمه 
می كرد و با محتوای كتاب س��ازگاری داش��ت، 
اين دو حدي��ث از پیامب��ر بود كه نق��ل می كرد، 
يكی از آنها را آقای بازرگان ب��رای او نقل كرده 
كه اين نش��ان می ده��د آقای ب��ازرگان موضوع 
را می ش��ناخته اس��ت و رضاقل��ی در مقاله ای كه 
در دهمین س��ال درگذش��ت آقای ب��ازرگان در 
حسینیه ارش��اد ارائه كرد تحت عنوان »بازرگان، 
ابن خل��دون، مارك��س، ن��ورث« به خوبی عمق 
شناخت وی را نش��ان داد )مقاله در وبالگ است 
و در كتاب راه پاک كه درباره ايشان است چاپ 
ش��ده( و آن دو حدي��ث هم معن��ا هس��تند با رأی 
حّجاج بن يوس��ف و امام محمد غزالی و بازرگان 
و آنچه در كتاب در ش��رح اين موض��وع آمده و 

رأی لوتر و آنچه امثال اريك فروم گفته اند. 
پیامبر فرموده بود: »كما تكونوا يولّی علیكم«، 
هرگون��ه باش��ید همان گون��ه بر ش��ما حكومت 
خواهند كرد. و اين ك��ه »اعمالك��م عّمالكم، ان 
حس��نت اعمالكم َصلُح��ت عّمالك��م« كه معنی 

آن درس��ت همان اس��ت كه حّجاج بن يوس��ف 
و لوتر گف��ت، در اي��ن تعبیر معنی اين اس��ت كه 
نهادهای فروپايه اجتماع��ی فرصت هايی  را برای 
سازمان های عالی مرتبه اجتماع تدارک می كنند 

كه با هم نسبتی وثیق و سخت دارند. 
رضاقلی اين سخنان را به ش��رح و به اندازه در 
كتاب باز گفته اس��ت. به من می گفت وقتی به اين 
حديث ها در مورد جامعه شناس��ی ايران برخورد 
كردم، گويا در نزد من برابری می كرد با كش��ف 

نیوتن در فیزيك.
می گفت تم��ام اينها حكايت از اي��ن دارند كه 
در نزد گذش��تگان ما پیش از مردم��ان دهه چهل و 
پنجاه اين مسئله ملموس بوده است و به راحتی  با اين 
توضیحات می توان استبداد را به بدنه جامعه دوخت، 
می گفت معنی سخنان گذشتگان و اين جديدی ها 
ک�م و بيش در يک راس�تا معن�ی می دهند که ريش�ه 
اس�تبداد در نهادها و س�ازمان های اجتماعی اس�ت 
و  اگر اينها اصالح نش�وند و قدرت چانه زنی  نداش�ته 
باشند، هرکس آن باال برود به راحتی پايين آوردنی 
نيس�ت و بع�د پايي�ن آوردن او را ب�ا دس�تگاه نظری 
نهادگرايان ش�رح می داد كه چون در كتاب نیست 
من از توضی��ح آن خ��ودداری می كن��م )همه در 
وبالگ اس��ت(. البته همه اينها معنی نمی دهد كه با 
استبداد مبارزه نشود، بلكه معنی شناخت عمیق است 

نه شناخت دهه چهل و پنجاه.
مورد ديگ�ری را ک�ه در مي�ان می گ�ذارد در 
ذي�ل آراي فرزانه توس، اش�اره ب�ه يکی از پاش�نه 
آش�يل های تمدن ايرانی اس�ت و آن ه�م حضور 
نظاميان در سياست و اقتصاد است، زيرا آنها هستند 
که اقتص�اد رقابتی را  رانتی � غارت�ی می  کنند، آنها 
هس�تند ک�ه انگيزش ه�ای اجتماعی را کارش�کن 
می کنن�د و آنها هس�تند ک�ه س�رمايه های انس�انی 
را ب�ه حداقل ممک�ن می رس�انند و آنها هس�تند که 
نيروی انس�انی را بی انگي�زش می کنن�د، در نتيجه 
نيروی انس�انی را تهی از مهارت های نهفته در خود 
می کنند که بزرگترين س�رمايه اجتماعی هستند و 
فردوسی عمیق ترين نشانه را از اين فرايند می دهد. 
آنها هزينه مش��روعیت را بس��یار باال می برند و از 
مش��روعیت دولت می كاهند، در نتیجه حكومت 
را به سراش��یبی س��قوط می افكنند. شرح مفصلی 
از نظامیانی می دهد كه برای غ��ارت آمده اند و نه 

طهارت.
در بخشی از كتاب می پردازد به حقوق مالكیت 
و كارآمد و ناكارآمد آن، يعنی حقوق مالكیتی كه 
به راحتی بتوان از آن دفاع كرد و دارايی كه با هزينه 
كم بتوان آن را نگهداش��ت و حقوق مالكیتی كه 
توان حمايت از آن نیس��ت و دارايی كه بزودی  بر 
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كار و تخصص گرايی ب��ه معنی واقع��ی به وجود 
نمی آيد و در نتیجه توس��عه ای صورت نمی گیرد. 
چند روز پیش كه رفته بود میبد و.برگشته بود مثل 
س��گ زهرخورده درهم می پیچ��د، می گفت در 
میبد هفتاد قنات خش��ك شده اس��ت و شهرداری 
به ناچار در چاه قنات چاه عمی��ق حفر كرده و ادامه 
می داد ك��ه زمانی كه اي��ران با اين خشكس��الی ها 
روبه رو نبود فقط می توانست پنج تا شش ملیون نفر 
را در حد بخور و نمیر يا اقتصاد معیشتی، اداره كند 
حاال همه اين سرخاب و س��فیداب و سرمه و آب و 
رنگ، مال پول نفت است اگر تمام شد چه كنیم؟ و 
می گفت در ايران ارائه امنیت و نظم كه الزمه تولید 
است و منابع مورد نیاز  بدون پول نفت وجود ندارد 
و نوع جغرافیای ايران موجب ش��ده كه صرفه های 
ناش��ی از مقیاس برای تعريف عدال��ت و قانون و 
امنیت و دفاع كه جزء مبانی اصلی تمدن ساز است، 
وجود نداشته باش��د وقتی توضیح اين جمالت را 
خواس��تم برای توضیح بی حوصله بود و حواله به 
مق��االت داد. در نوش��ته می افزاي��د، زندگی ايلی 
و ك��وچ رو كه حاصل اي��ن ضعف منابع اس��ت و 
تمدن ساز نیست نیز وبال گردن اين مردم می شود. 
می گفت هر چه خوبان همه دارند، ايران به تنهايی 
دارد، می گفت من اظهارنظر عامیانه از اس��تادهای 
 معروف و جاندار قوی بسیار ش��نیده ام و همه »غیر 
روش مند« با دس��تگاه های نظری سطحی كه گره 
ما را نمی گش��ايد. دلش می خواست با زوری برابر 
زور ابن خلدون ولی امروزی ايران را تحلیل كند، 
ابن خلدون هماورد آوردگاه ماركس بود، ولی از 
بخت بد گرفتار ش��مال آفريقا و خاورمیانه بود كه 
نان نداشتند بخورند و آن اندک را هم بر اثر ناامنی 
كه ناشی از همین نوع زندگی است با خون ريخته بر 
زمین تريد می كردند )تريد همان تلیط عامیانه است 
كه نان را در آب گوشت تلیط يا تلیت! می كردند(.

و هم اينك��ه ده هزار س��ال اين گونه زيس��تن 
مخصوص��اً بعد از اس��الم را بايد با دس��تگاه های 
نظ��ری جا ن��دار توضی��ح داد، نظري��ه ويتفوگل 

واقعیات ايران را خوب توضیح نمی دهد. 
در كتاب از نقش دين فروش��ان گذش��ته و از 
س��یئات آنها ذكری به می��ان می آورد، ش��ايد از 
ترس ج��ان تمامی قس��مت های آن را مس��تند به 
آراي امام محم��د غزالی كرده اس��ت در احیاي 
 علوم الدين  ك��ه چقدر وجود مشكل س��از دارند 
و دين به دنیا فروش��انند و برای فرار از عواقب آن 
گاهی به احیاء  العلوم و گاهی به تاريخ جهانگشای 
رشیدالدين  فضل اهلل استناد كرده است و گاهی به 
تاريخ بیهقی پن��اه می برد كه بگوي��د اينها را قدما 

راجع به آن زمان گفته اند و من نمی گويم.

همچنی��ن به اوص��اف س��ربازانی می پردازد 
كه از اجزاي نظامیان می ش��دند ك��ه همه وصفی 
داش��تند، جز وطن��ی، فقط برای غ��ارت، اين هم 
داس��تان بلن��دی دارد ك��ه آن را ب��ه نكوي��ی و با 
صالبت تمام و استش��هاد تاريخ باز كرده كه همه 
با انگیزش های مالی � غارتی آمده بودند و امروز 
آن را به انديشه نهادگرايان آغشته كرده می گويد 
اگر آدم��ی از دزدی، كالهب��رداری، اختالس و 
فرصت طلبی های غارتی و بدون هزينه مجازات، 
بتواند زندگی كند، اين نوع زندگی را بر زندگی 
سخت كش��اورزی و دامداری ترجیح می دهد و 
به گفته و تحقیق مورد استش��هاد دانیل لیتل توسل 
می جويد در كت��اب تبیین در عل��وم اجتماعی و 

ترجمه فوق العاده زيبای آقای سروش.
پادشاهان را هم استثنا نكرده، هم فاسد می داند 
و هم مفسد و شرح مبس��وطی به فراخور كتاب از 
آنها می دهد و دس��تگاه حكومت را شرح جالبی 
می كند. در اين زمینه هم نظر خود را بس��ط زيادی 
داده و آن هم به كمك نظريه نهادگرايان اقتصادی 
كه امروز ممد حیات اس��ت. )ول��ی در مقاالت( 
او خیلی پخته تر از گذش��ته شده اس��ت، هر چند 
بن مايه های فكری قبلی اوكمی تغییر كرده است، 
چون كتاب ش��رح آراي فرزانه توس است با چند 

بیت از او اين توضیح مختصر را خاتمه می دهیم.

سر تخت شاهان بپیچد، سه كار
نخستین، ز بیدادگر شهريار

دو ديگر كه با گنج خويشی كند
به دينار كوشد كه بیشی كند
سه ديگر كه بی مايه را بركشد

مند برتركشد ز مرد هنُرُ
سپاهی نبايد كه با پیشه ور

به يك روی جويند هر دو هنر
يكی كارورز و يكی گرزدار
سزاوار هر يك پديدست كار

چو اين كار آن جويد، آن كار اين
سراسر پر آشوب گردد زمین

و در نهاي��ت می گويد ب��ر در آكادمی علوم 
سیاس��ی جهان اين دو بیت را از فرزانه ما بنويسند 
كه هزار سال پیش به توس كه می زيست گفت و 
به عوض اينكه در آكادمی علوم سیاسی، حقوق، 
اقتصاد و اقتصاد سیاس��ی آراي او را بحث كنند به 

نقالی برده اند، ای خدا! و آن دو بیت اين است:
سرناسزايان بر افراشتن

و از ايشان امید بهی داشتن
سر رشته خويش گم كردن است
به جیب اندرون مار پرودن است

اثر تجاوز ديگران بی ارزش می شود، مثل پولی كه 
در بانك بگذاری و از ارزش آن نتوانی دفاع كنی 
و با سیاس��ت های غلط دولت ارزشش را از دست 
بدهد. و كسی نتواند از حقوق و ارزش پولش دفاع 
كند و توان پايین كش��یدن مقصران را هم نداش��ته 
باش��د. رضاقلی آن را مفصل، ذيل مس��ائل حقوق 

مالكیت بحث می كند.
س��پس  به قانون و علل و داليل به وجودآمدن 
آن می پ��ردازد، و ع��دم وجود دس��تگاهی برای 
رفع اختالف بین فرادس��تان و فرودس��تان و چنان 
ش��رح نیكوي��ی از آن می ده��د، س��پس از قول 
بیهقی به نق��ل از قاضی میثم رئیس دادگس��تری 
نیش��ابور می گويد )به ابوالقاس��م رازی كه شغل 
ش��ريفش كنیزک پ��روردن بود و م��ورد محبت 
دربار س��امانی(  ای ابوالقاس��م ياد دار كه قّوادی 
)جاكش��ی( به از قاضی گری است« عدم استقالل 
دادگستری را ناش��ی از حضور بالمنازع حكام و 
سپاهیان می داند با شروحی كه بعدها به مدد نظريه 

نهادگراها بر آن می افزايد. )مقاالت وبالگ(
در كتاب، ب��ه نقش بی اعتبارك��ردن مالكیت 
توسط مديران بلندمرتبه اداری كشور می پردازد و 
می گويد به محض اينكه حاكمان عوض می شوند 
� كه اين امر در ايران بعد از اس��الم همیش��گی بود � 
طبقه مالكین هم به طور گسترده تغییر می كردند و 
حاكم جديد كه معموالً جنگجويان و بی چیزهايی 
بودند و جزء بی كس و بیكارترين اقش��ار بودند در 
اطراف يك غارتی جمع می شدند و حكومتی راه 
می انداختند و شروع به ثروت اندوزی می كردند، 
كتاب  شرح مبسوطی از اين مسائل می دهد و سپس 
به س��مت جغرافی��ا و در واقع منابع ث��روت و تنش 
میان جمعیت و منابع می رود و بر اين دعوی اس��ت 
كه هر چ��ه منابع ضعیف تر باش��ند، تنش جمعیت 
بیش��تر افزايش می ياب��د )و اين ديگر نق��ل اقتصاد 
نئوكالسیك ها و به اضافه ويراسته آن با نهادگرايی 
است كه بر انبان خود افزوده و در مقاالت گسترده 
است( و از نظر جغرافیا نیز به مدد نظريه های جديد 
نكاتی به نكات گذش��تگان افزوده است و به زبان 
خودش كه نزديك به زبان  عامیانه اس��ت و از زبان 
آكادمیك دور می گردد می گويد آس��مان ايران 
كم لطف اس��ت و اين يكی از صحنه های مجادله 
»من« خواهد بود در محشر، با »خدا« كه ما چه گناهی 
مرتكب شديم كه در اينجا به  دنیا آمديم، می گويد 
آس��مان ايران از حاكمانش هم بی رحم تر است، 
می گويد كه هر جا آس�مانش خساست داشته باشد، 
زمين اش و انس�ان هايش با مش�کالت، سختی و عدم 
توليد و مبادله و سودهای ناشی از تحقق آن روبه رو 
می ش�وند، هر كجا آسمان خس��یس است تقسیم 
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دكتر عبدالكريم��ی در اي��ن مصاحبه، بحث 
خود را حول دالي��ل غیرطبیعی بودن جامعه ايران، 
سامان داده است. ايشان معتقدند كه ما در بحث از 
»پیش��رفت« خودآگاه يا ناخ��ودآگاه تحت تأثیر 
مدرنیت��ه غربی هس��تیم؛ چرا ك��ه اساس��اً توجه به 
نوش��دن، متحول ش��دن و اراده ب��ه پیش��رفت، از 
اوصاف مدرنیته غربی است. لذا ايشان برای آغاز 
بحث خود درباره توس��عه در ايران، مقايس��ه ای را 
میان ايران و كشورهای توسعه يافته سامان می دهد، 
درحالی كه در جوام��ع غربی حوزه »سیاس��ت«، 
حوزه »صنعت و اقتصاد« و ح��وزه »علم، فناوری و 
فرهنگ« در عین اس��تقالل، با يكديگر هماهنگ 
و مرتبطن��د، وضعیت اين س��ه ح��وزه در ايران از 
عدم هماهنگی و س��لطه حوزه سیاسی بر دو حوزه 
ديگر حكايت دارد. سیاس��ت به دلیل دسترسی به 
پول بادآورده نفت، نه تنها تالشی برای اخذ بهترين 
روش ها و سیاس��ت ها از طريق آخرين پژوهش ها 
نمی كند، بلكه حتی برای حوزه های پژوهش��ی و 
دانشگاهی، ايجاد محدوديت نیز می كند. از سوی 
ديگر پش��توانه نفتی، دولت را از برخورد اقناعی با 
بخش صنعت و اقتصاد، بی نیاز ك��رده تا جايی كه 
گاه حتی به مانع��ی در راه فعالیت ه��ای اقتصادی 
تبديل می شود. همچنین بین فعالیت های پژوهشی 
و دانش��گاهی و حوزه صنع��ت و اقتص��اد، رابطه 

تنگاتنگ و منطقی ديده نمی شود. 
بي�ژن عبدالکريم�ی از اي�ن مقايس�ه نتيج�ه 
می گيرند از آنجا که اين س�ه عرصه در ايران مانند 
جوامع پيشرفته، هماهنگ نيس�تند، بنابراين جامعه 
ما دچ�ار »وضعيت غيرطبيعی« اس�ت؛ وضعيتی که 
ايش�ان در ادامه مصاحبه می کوشند تا داليل آن را 

جامعه غيرطبيعی و داليل آن؛
عدم اراده معطوف به توسعه

شرح دهند. 
ايشان معتقدند كه جريان های مختلف سیاسی 
و اجتماعی م��ا، درنیافته اند ك��ه غیرطبیعی بودن 
جامعه، اصلی ترين مسئله ماست و در نتیجه از ارائه 
راهكار مناسب، عاجز بوده اند. اغلب روشنفكران 
ما در پیش و پس از انقالب، مشكل اصلی كشور 
را در س��طحی سیاس��ی دنبال می كرده ان��د و لذا 
تصورش��ان اين بوده كه اگ��ر هیئت حاكمه تغییر 
كند، مش��كالت نیز حل خواهد شد. درحالی كه 
پس از انقالب، باوج��ود تغییراتی كه اتفاق افتاد، 
مسیر عمومی جامعه تغییر نكرد و ساختارها دست 

نخورده باقی ماند. 
دكت��ر عبدالكريمی در توضی��ح اصلی ترين 
عل��ت »غیرطبیعی بودن« جامعه اي��ران و در نتیجه 
توس��عه نیافتگی، معتقدند كه توس��عه نیافتگی ما 
به دلیل عدم »اراده معطوف به پیشرفت« در جامعه 
ايران اس��ت. داليلی كه ايش��ان ب��رای اثبات اين 

مدعای خود دارند، به شرح زير می باشد:
دلیل اول ايش��ان، به عامل معرفت ش��ناختی 
اش��اره دارد. به اعتقاد دكتر عبدالكريمی در حال 
حاضر تنه��ا گروهی ك��ه می تواند ب��رای غلبه بر 
عقب افتادگی ها و توسعه كش��ور دست به بسیج 
نیروه��ا بزند � ج��دا از بحث ارزش��ی � روحانیت 
شیعه اس��ت. اين جريان اجتماعی با برخورداری 
از اصالت تاريخی، كادر گس��ترده، سازماندهی 
طبیع��ی و تاريخ��ی و برخ��ورداری از حماي��ت 
دس��تگاه سیاس��ی، عماًل قدرت بس��یج توده ای 
را دارد، اما به لحاظ معرفت ش��ناختی، نتوانس��ته 
اس��ت خود را هماهنگ با پیش��رفت های جهان 
امروز رش��د ده��د و به دلی��ل همین مان��ع عمده 

دکتر بيژن عبدالکريمی

مطلب فرارو، گزارشی از مصاحبه دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان »تأمالتی پیرامون به اصطالح الگوی اسالمی � ایرانی پیشرفت« است که طی 
آن به طرح مهمترین موانع توسعه ایران پرداخته اند. مجله چشم انداز ایران بر آن است که خالصه ای از مهمترین محورهای این مصاحبه را در اختیار 

خوانندگان قرار دهد. نسخه کامل این مقاله برگرفته از وبالگ دکتر عبدالکریمی در سایت چشم انداز ایران موجود است.  
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مدتی ديد از اين گونه مواضع، طرفی نبسته است و 
شروع كرد به تغییر جهت دادن و نیل به منابع جديد 
قدرت. امروز چین ديگر كش��وری ضعیف و فقیر 
نیس��ت، بلكه به يك قدرت بزرگ جهانی تبديل 
ش��ده اس��ت. اما چین قدرتش را از كجا به دس��ت 
آورد؟ چین قدرت كنونی خود را نه از انديش��ه ها 
و مواضع ايدئولوژيك ماركسیس��تی اش، بلكه از 
فهم منابع جديد قدرت در جهان مدرن به دس��ت 

آورده است«. 
س��ومین دلیلی كه دكت��ر عبدالكريمی برای 
اثبات »ع��دم اراده معط��وف به پیش��رفت« ذكر 
می كنند اين اس��ت كه حكومت بی��ش از آن كه 
به فكر توسعه كشور باش��د، دغدغه حفظ قدرت 
خود را دارد. يعنی هرگاه میان پیش��رفت كشور و 
حفظ يا بسط قدرت سیاسی تعارض وجود داشته 
باشد، قدرت سیاسی، پیش��رفت كشور را قربانی 
حفظ و بسط قدرت خويش می كند. ايشان برای 
روشن ش��دن اين مس��ئله، مثالی را از حوزه تعلیم 
و تربیت مطرح می كند: »اگر ه��دف من در مقام 
يك پ��در، تربیت اخالقی فرزندان��م و نه ارضای 
خودخواهی های خ��ودم و دعوت به خويش��تن 
اس��ت، اين امكان نی��ز وجود دارد ك��ه فرزندانم 
براس��اس ارزش ها و معیارهای اخالقی در مقابل 
من بايس��تند و رفت��ار و كنش م��را در معرض نقد 
اخالقی قرار دهند و به م��ن بگويند فالن حركت 
يا رفتار تو غیراخالقی است. اگر دغدغه اصلی ام 
حفظ قدرت پدرس��االرانه ام باش��د، نقد اخالقی 
فرزندان��م از خ��ودم را برنخواهم تاف��ت و آن را 
س��ركوب خواهم كرد، اما اگ��ر دغدغه اصلی ام 
تربی��ت اخالق��ی فرزندانم باش��د، نه تنه��ا از نقد 
اخالقی آنان نس��بت به رفتارهای خود خشمگین 
نخواهم ش��د، بلكه از آنها با تمام وجود استقبال و 

حمايت نیز خواهم كرد«. 
چهارمی��ن دلیل دكت��ر عبدالكريم��ی برای 
»ع��دم اراده معط��وف ب��ه پیش��رفت« و در نتیجه 
توسعه نیافتگی ايران، ش��یوه مواجهه قدرت های 
سیاسی با ش��كاف عمیق اجتماعی میان نیروهای 
سنتی و نیروهای مدرن است. ايشان معتقدند: »اين 
شكاف از حدود دو قرن پیش تاكنون در جامعه ما 
وجود داشته و ش��یوه صحیح مواجهه با اين پديده 
تاريخی در میان ما ايرانیان، چه در پوزيس��یون و 
چه در اپوزيسیون، چه در پیش از انقالب و چه در 
پس از انقالب، ناانديش��یده باقی مانده است. اين 
ش��كاف خود را در نهضت و انقالب مش��روطه و 
نزاع میان مش��روطه خواهان و مش��روعه خواهان 
)حادثه اعدام ش��یخ فضل اهلل و در نهايت شكست 
مش��روطه(، در نهضت ملی و تعارض میان ملیون 

و مذهبیون )ش��كاف میان كاشانی و مصدق و در 
نهايت كودتای 28 مرداد و شكست نهضت ملی( 
و پس از انقالب 57 در رويدادهايی نظیر استعفای 
مهندس ب��ازرگان، درگیری های میان س��ازمان 
مجاهدين خلق و نظام سیاس��ی كشور، استیضاح 
و به دنبال آن فرار نخس��تین رئیس جمهور كشور 
و نیز در حوادث انتخابات سال 88 خود را نمايان 
كرده و اگر ب��از هم زمینه ظه��وری بیابد، خود را 

مجدداً آشكار خواهد كرد«. 
دكتر عبدالكريمی معتقد است كه حكومت 
پهلوی فقط بخش مدرن جامعه را نمايندگی كرد 
و در نتیجه از بخش س��نتی غافل شد. بخش سنتی 
هم با ايس��تادگی در مقابل حكومت، نیروی خود 
را صرف براندازی حكومت كرد. پس از انقالب 
نیز حكومت، صرف��اً بخش س��نتی را نمايندگی 
می كند و در مقابل طیف وس��یعی از جامعه شامل 
طبقه متوسط و نیز طبقات باالی اجتماعی، صرفاً 
از روش های عقب افتاده پلیسی استفاده می كند. 
او ادامه می ده��د: »حكومت« هرگز ب��ه اين فكر 
نیفتاده كه به هر تقدير، اين گروه نیز بخش بس��یار 
وس��یعی از جامعه و نیروهای انس��انی آن هستند 
و اين��ان، هم به لح��اظ اخالق��ی و اجتماعی و هم 
به لحاظ سیاست انديش��ی، مصلحت انديش��ی و 
ايجاد ي��ك وحدت ملی جهت حف��ظ منافع ملی 
كش��ور و قراردادن اين نیروها در جهت پیشرفت 
و توسعه كشور، بايد در س��اختار قدرت سیاسی، 
نماين��دگان و رهبران خود را داش��ته باش��ند. اما 
متأسفانه قدرت سیاسی در ايران هنوز به اين بلوغ 
فكری و سیاسی نرسیده است و به ظهور هرگونه 
نمايندگ��ی و رهبری اين بخش وس��یع از جامعه، 
مجال نداده و با ش��ديدترين ش��یوه ها س��ركوب 
می كند و خ��ودش به دلی��ل عدم بلوغ سیاس��ی، 
نیروهای ملی و س��رمايه های عظیم انسانی كشور 
را به اپوزيس��یون تبديل می كند. مخالف پروری 
و اپوزيسیون س��ازی نمی توان��د خط مش��ی هیچ 
قدرت سیاس��ی ای باش��د كه از حداق��ل بلوغ و 

پختگی سیاسی برخوردار است«. 
پنجمین و آخرين دلیلی كه دكترعبدالكريمی 
در بحث خود از عدم توسعه به آن اشاره می كند، 
مس��یر حركت قدرت سیاسی اس��ت كه به سوی 
»مرگ انس��ان« نیل می كند. ايش��ان معتقد است 
كه ايران برخالف همه ش��عارهايی كه علیه غرب 
می دهد، عماًل خود نیز گرفتار بزرگترين آسیب 
نظام غرب شده و در همان مس��یر گام برمی دارد. 
ايش��ان بزرگترين آس��یب نظ��ام جهان��ی و نظام 
غرب را، س��یطره روزافزون تكنولوژی می داند 
كه عقالنیت انتقادی و آرمان گ��را را از میان برده 

درحالی که در جوامع غربی حوزه 
»سياست«، حوزه »صنعت و 
اقتصاد«، و  حوزه »علم، فناوری 
و فرهنگ« در عين استقالل، با 
یکدیگر هماهنگ و مرتبطند، 
وضعيت این سه حوزه در ایران 
از عدم هماهنگی و سلطه حوزه 
سياسی بر دو حوزه دیگر
 حکایت دارد

معرفت شناختی، نمی تواند نقش موتور محرک 
توسعه را در ايران ايفا كند. 

ايش��ان معتقدن��د ام��روز می��ان روحانی��ت، 
به خصوص طلبه ه��ای جوان، برخ��ی تالش های 
نظری و جريانات ت��ازه امیدوار كننده ظهور كرده 
اس��ت تا جايی كه ايش��ان حتی تح��والت فكری 
بخشی از طلبه های جوان را عمیق تر و گسترده تر از 
حركت دانشجويان در دانشگاه های علوم انسانی 
می داند، اما اين تحركات، كندتر از آن اس��ت كه 

بتواند عقب افتادگی های تاريخی ما را رفع كند. 
دلیل دوم ايشان برای اثبات عدم »اراده معطوف 
به پیش��رفت« در ايران، اين اس��ت كه روحانیت و 
قدرت سیاس��ی ما هنوز درک نكرده اند كه »منابع 
قدرت« در روزگار جديد، تفاوت كرده است. در 
گذشته، اموری چون »سلحش��وری« منبع قدرت 
و اقتدار به ش��مار می آمد، درحالی ك��ه در دنیای 
امروز، »قدرت اقتصادی«، »قدرت تكنولوژيك« 
و »س��ازماندهی اجتماعی نیروی كار« اس��ت كه 
ق��درت واقعی جوام��ع را تعیین می كنند. ايش��ان 
در تحلیل چگونگی رش��د چین می گويد: »چین 
كش��وری ضعیف، فقیر و مس��تعمره ب��ود. پس از 
انقالبش، با حمايت ش��وروی س��ابق شروع كرد 
به اع��الم مواضع سیاس��ی و ايدئولوژيك و خط و 
نشان كش��یدن برای غرب و نظم جهانی. اما پس از 
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است. از آنجا كه تكنولوژی با سرمايه  داری پیوند 
خورده و نظ��ام اقتصادی »تولید ب��رای مصرف و 
مصرف برای تولید مس��تمر« حكوم��ت دارد، از 
يك س��و نیروهای آزاديبخش از می��ان رفته اند و 
از س��وی ديگر انس��ان ها به دلیل نیازهای تحمیل 
شده از سوی سرمايه داری، در چرخه روزمرگی 

گرفتار شده اند. 
ايش��ان معتقدند: »ح��ال س��خن اينجانب اين 
است كه قدرت سیاس��ی در ايران، علی رغم همه 
ادعاهای انقالب��ی و ضدغرب��ی اش، ناآگاهانه و 
نامتأمالنه خ��ود در جهت تثبیت نظ��ام جهانی و 
در نتیجه در جهت مرگ انس��ان، گام برداش��ته و 
برمی دارد. قدرت سیاس��ی در ايران، برای حفظ 
خود و بس��ط اقتدار خوي��ش، با ظه��ور هرگونه 
س��پهر عموم��ی و حضور انس��ان خ��ودآگاه در 
صحنه، به مخالفت برمی خی��زد و خواهان كنترل 
همه عرصه های عمومی، يعنی همان عرصه هايی 

است كه وجه انسانی انسان ظهور می يابد«. 
ايش�ان معتقدند ت�ا زمانی که س�اختار سياس�ی 
»اراده معط�وف به پيش�رفت« پي�دا نکرده باش�د، 
س�خن گفتن از قدرت و اقتدار نظام، جز پوسته ای 
بيش نيس�ت، چرا که ق�درت و اقت�دار واقعی نظام 
سياسی، بر واقعيت نظام اجتماعی يعنی بر مدارس، 
فعاليت های آموزش�ی و پژوهش�ی و دانش�گاهی، 
باالرفتن آم�ار ازدواج و پايين آم�دن آمار طالق، 

خلوت ب�ودن دادگاه ه�ا، موفقي�ت قوه قضائي�ه و 
رضايتمندی مردم از زندگيش�ان استوار است نه بر 

شعارها و تبليغات سياسی. 
دكت��ر عبدالكريمی معتقد اس��ت ك��ه برای 
حركت به سمت توس��عه، از يك سو چاره ای جز 
حضور حقیقی و واقعی مردم � نه حضور نمايشی 
و تبلیغاتی � در عرصه ه��ای مختلف جامعه وجود 
ندارد و از س��وی ديگر، اگر مردم واقع�ًا به صحنه 
بيايند، ممکن اس�ت خواس�ته ها و ديدگاه هايشان 
با خواس�ت های حکوم�ت در تعارض ق�رار گيرد. 
ايش�ان برای حل اين تعارض، دو نوع رهبری را از 
هم تفکيک می کنند: »رهبری سياسی« و »رهبری 
تمدن�ی«. دغدغه »رهبری سياس�ی« حفظ قدرت 
سياسی اس�ت و درنتيجه »کس�ب قدرت« و »حفظ 
ق�درت« را از اوجب ام�ور می دان�د. درحالی که 
هدف رهبری تمدنی، تأسيس يک تمدن جديد و 
ارتقای واقع�ی قدرت ملت و جامعه اس�ت که نه از 
طريق شعاردادن، رجزخوانی و تماميت خواهی، 
بلکه از طريق نفی خود به نفع رش�د جامعه به دست 
می آي�د. ايشان در پايان اش��اره می كند كه پیامبر 
اسالم، خواس��تار »رهبری تمدنی« بود و در برابر 
تعارض يادش��ده، از اين نوع سیاس��ت و رهبری 
اس��تفاده كرد و ما نیز اگ��ر به دنبال غلب��ه بر موانع 
توسعه در ايران هستیم، ناگزير از در پیش گرفتن 

چنین راهی هستیم. 

اغلب روشنفکران ما در پيش 
و پس از انقالب، مشکل اصلی 

کشور را در سطحی سياسی دنبال 
می کرده اند و لذا تصورشان این 
بوده که اگر هيئت حاکمه تغيير 
کند، مشکالت نيز حل خواهد 
شد. درحالی که پس از انقالب، 

باوجود تغييراتی که اتفاق افتاد، 
مسير عمومی جامعه تغيير نکرد و 
ساختارها دست نخورده باقی ماند 

نشرصمديهبهزوديمنتشرميكند
ترجمهكتاب»كودتا«،نوشتهدكتر
آبراهاميان،منتشرشدهدرسال2013،
پسازكسبمجوزتقديمخوانندگان

ميشود..
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گازرسي و پيامدهای آن
 انقالب گاز و نفت غيرمتعارف

مقدمه
تا ش��روع ده��ه 1990، گاز طبیعی خارج از 
اتحاد جماهیر ش��وروی سابق نتوانسته  بود سهم 
قابل توجه��ی در مصرف انرژی اولیه به دس��ت 
آورد، زيرا موانعی فراروی توس��عه صنعت گاز 
وجود داش��ت. اين موان��ع از اوايل دهه مذكور 
ش��روع به فرس��ايش نمود. با سست شدن موانع 
موجود در برابر مص��رف گاز، به اضافه مزايای 
گاز طبیعی به عنوان يك منبع انرژی، چشم انداز 
بسیار وس��یع تری برای مصرف آن در آينده باز 

شد. در همان زمان پیشرفت های فنی و اقتصادی 
در گاز طبیع��ی مايع )LNG( نش��انی از احتمال 
توسعه تجارت بین المللی گاز بود. جهانی شدن 
فزاينده تجارت گاز، آن چنان كه در دهه 1970 
در م��ورد نفت خ��ام ب��ه وقوع پیوس��ت حاوی 
پیامدهای با اهمیتی اس��ت. اما توس��عه های غیر 
منتظ��ره در گاز غیرمتع��ارف در اياالت متحده، 
به طور اساس��ی تصوير توس��عه بازار بین المللی 
گاز را دگرگون كرده است. يعنی همان چیزی 
كه انقالب گازٌرسی نامیده می شود. اين انقالب 

تأليف: پروفسور پل استيونس
ترجمه و تلخيص: اله کرم ميرزايی

گاز طبیعی در مقایسه با ذغال سنگ و نفت خام یك سوخت فسیلی پاك محسوب می شود. در 
سال های اخیر در ایاالت متحده منابع جدیدی از گاز کشف و به بهره برداری رسیده است که 
اصطالحاً به آن گاز ٌرسی)Shale Gas( گفته می شود. حجم منابع کشف شده و چشم انداز 
مثبت کشف مقادیر عظیم تر موجب شده است که در محافل مطبوعاتی و مؤسسات تخصصی 
و حرفه ای از این پدیده به عنوان انقالب گازٌرس��ی)Shale Gas Revolution( نام ببرند. 
دلیل این نامگذاری پیش بینی آثار نسبتاً گسترده و عمیق این پدیده بر صنعت گاز و بازارهای 
بین المللی آن است. هم اکنون این آثار و پیامدها شروع به آشکار شدن نموده است. در سال 
2010 میالدی، پروفس��ور پل اس��تیونس )Paul Stevens( عضو و پژوهشگر برجسته در 
ح��وزه ان��رژی در چتهام هاوس لندن یك ارزیابی محققانه و مس��تند از این رویداد انجام داد. 
حاصل این پژوهش طی یك مقاله مفصل توسط مؤسسه فوق در همان سال منتشر شد. مقاله 
بس��یار آگاهی بخش و دارای داده های علمی و فنی بسیار است. این مطلب با توجه به اینکه 
کش��ور ما دارای دومین ذخایر گاز متعارف جهان اس��ت و در ش��رایط حاضر جهان صنعتی 
متوجه بهره برداری از ذخایر گاز غیر متعارف اس��ت، حاوی پیامدهای استراتژیك برای کشور 
ما و دیگر دارندگان و تولیدکنندگان عمده گاز نظیر روسیه و قطر است. کشف ذخایر گاز 
غیرمتعارف که بخش��ی از آن را ذخایر گازٌرسی تش��کیل می دهد جایگاه کشورهای دارای 
ذخای��ر عظیم را دگرگ��ون می کند و اهمیت آنه��ا را در بازار بین الملل��ی گاز و به دنبال آن 
انرژی های فسیلی دچار تغییر می سازد. دکتر اله کرم میرزایي این مقاله را به فارسی برگردانده 
است، اما به دلیل فنی بودن متن و حجم زیاد، امکان چاپ آن در نشریه وزین چشم انداز وجود 
نداشت، خالصه ای از آن برای درج آن در نشریه تقدیم خوانندگان مي شود و اصل ترجمه کامل 
مقاله در سایت نشریه meisami.net قابل استفاده می باشد. در ضمن گفت وگویي در این 
باره با آقاي میرزایي انجام ش��ده که در شماره 78 نشریه درج شده و خوانندگان مي توانند به 

آن مراجعه کنند.



67

13
92

اه 
د م

ردا
ه م

یژ
و

عدم قطعیت ه��ای عظیم��ی را ب��رای بازارهای 
بین الملل��ی گاز موجب ش��ده اس��ت. احتمال 
كاهش س��رمايه گذاری � هم در گاز متعارف و 
هم در گاز غیرمتعارف و بسیاری از انرژی های 
تجديدپذي��ر يكی از پیامدهای آن اس��ت. اگر 
اين انقالب ادامه ياب��د و به جاهای ديگر جهان 
گس��ترش پیدا كند، مصرف كنندگان می توانند 
در انتظار آينده ای باش��ند كه گاز ارزان سیمای 
غالب بازار باش��د. اما چنانچه آن موج فروكش 
كند و اغوای جاری درباره گازٌرس��ی توهم از 
كار درآيد، جهان در میان مدت با كمبود جدی 

گاز و افزايش قیمت آن روبه رو خواهد شد.
2� پيشينه فنی

همان طور كه پیشتر اشاره شد گاز طبیعی از 
لحاظ نوع و كیفیت ذخاير آن به گاز متعارف و 
گاز غیرمتعارف تقسیم می شود. گاز غیرمتعارف 
مركب از ذخاير متنوعی اس��ت كه در اينجا به 
اختص��ار به معرفی آنها می پردازيم و س��پس بر 
ذخاي��ر گاز صخره های رس��ی)Shale Gas( يا به 

اختصار گازٌرسی متمركز خواهیم شد.
2�1� هیدرات های گاز)Gas Hydrates( ذخاير 
گاز به تله افتاده، در كريستال های يخ در مناطق 
يخ زده عمیق و كف اقیانوس ها می باشد. برآورد 
می ش��ود كه منبع گاز مح��اط در هیدرات ها از 
مجموع س��اير منابع گازی بزرگتر باش��د. اما با 
تكنولوژی موجود بیش��تر اي��ن گاز به صورت 

.)2009 IEA(تجاری قابل تولید نیست
2�2� متان موجود در اليه های ذغال س��نگ 
)Coal-Bed Methane( يا ب��ه اختصار CBM، اين 
گاز در درزهای اليه های ذغال س��نگ موجود 
اس��ت. معم��والً CBM از لح��اظ تج��اری نیمه 
مطل��وب قلمداد می ش��ود. آژان��س بین المللی 
انرژی )IEA 2009( ب��رآورد كرده كه CBM منبع 
10% كل گاز تولی��د ش��ده در س��ال 2008 در 
اياالت متحده، 4 درصد در كانادا و 8 درصد در 
استرالیا بوده است. چین و هند نیز دارای ذخاير 
CBM بوده و عالقه مند به توس��عه ظرفیت تولید 

CBM خودش��ان هستند. در چین توسعه ظرفیت 

تولی��د CBM يكی از 16 اولوي��ت پروژه ای در 
يازدهمین برنامه پنج ساله است.

 Shallow Biogenic(2�3� گاز آل��ی س��طحی
Gas(  : اين گاز نیز در رگه های ذغال سنگ يافت 

می شود اما با فرايند Biogenic تولید می شود، در 
 CBM مقايس��ه با روش بلوغ حرارتی ك��ه با آن
تولید می كنند. در حال حاضر اين گاز در غرب 

كانادا يافت می شود.
2�4� گاز س��خت )Tight Gas(: اين اصطالح 

اش��اره دارد به ذخاير گاز موجود در سازندهای 
صخ��ره ای متراك��م ب��ا نفوذ پذيری بس��یار كم 
ك��ه آزادس��ازی و تولید آنها مس��تلزم عملیات 
شكس��ت)Fracturing(  است. آژانس بین المللی 
ان��رژی )IEA( بر پايه اينكه اي��ن ذخاير صرفاً با 
حف��اری عمودی و ورود ب��ه مخزن جريان پیدا 
نك��رده و به صورت اقتصادی تولید نمی ش��وند 
آنها را دس��ته بندی كرده اس��ت )IEA 2009( گاز 
سخت حتی با حفاری افقی هم تولید نمی شود، 
بلكه برای تولید مقادير تجاری، عملیات شكست 

هیدرولیكی ضرورت دارد.
 : )Shale Gas( 2�5� گاز صخره ه��ای رس��ی
اين ذخاير در تله  صخره های رس��ی قرار دارند. 
به طور غیرمعمول اين صخره ها هم منش��أ گازند 
و هم محل ذخی��ره آن، يعنی ظرف و مظروف 
توأمان است. اين ذخاير نوعاً باالی ذخاير نفت 
و گاز متعارف واقع  هستند. بنابراين اگر اكتشاف 
 Core ،وسیعی برای نفت و گاز انجام شده باشد
ي��ا مغزه ه��ای چاه ه��ای حفاری ش��ده موجود 
می تواند حاوی داده های زيادی درباره موقعیت 

میدان های رسی باشد.
دو دس��ته آخر، گازرسی و گاز سخت، در 
حال حاضر عالقه اغلب رسانه ها را به خود جلب 
كرده اند. اين ذخاير دارای ويژگی هايی هستند 
كه قابلیت س��وددهی و اكتش��افات آتی آنها را 
تحت تأثیر ق��رار می دهد. در مقايس��ه با ذخاير 
گاز متع��ارف، يعنی ذخايری ك��ه صرفاً پس از 
انج��ام عملیات حف��اری گاز از درون مخزن به 
بی��رون جريان می يابد، ذخاير گازرس��ي و گاز 
سخت در مناطق وس��یع تری پراكنده اند. برای 
مثال، ذخاير گازرسي درجا )In-place( در يك 
كیلومترمربع بی��ن 0/2 تا 3/1 میلیارد مترمكعب 
)bcm( می باش��د، در مقايسه با دو تا پنج میلیارد 
مترمكع��ب گاز متعارف در ه��ر كیلومتر مربع 
)IEA 2009(. بنابراين گازرسی و گاز سخت برای 
تولید نیازمند حفاری تعداد چاه بیشتری می باشد. 
به عالوه، اين چاه ها در مقايسه با چاه های متعارف 
سريع تر تخلیه می شود. پروفايل تخلیه آنها يك 
اوج زود رس دارد ك��ه در پی آن يك افت تند 
 Barnet(ق��رار دارد. تجربه میدان ٌرس��ی بارن��ت
Shale Gas(  نشان می دهد كه 39درصد چاه ها در 

س��ال يك و دو و 50 درصد بین سال های يك 
و سه و 95 درصد بین سال های يك و 10 خالی 
می ش��وند. در نتیجه چاه های گازٌرس��ی ممكن 
است طول عمری بین هش��ت تا 12 سال داشته 
باشند، حال آنكه چاه های میادين متعارف طول 
عمر مفیدشان بین 30 تا40 سال است. همچنین 

بايد توجه داشت كه بهره برداري نهايی از يك 
چاه گازٌرسی خیلی كمتر )30� 8 درصد( است 
در حالی كه برای چاه های متعارف اين نس��بت 
60 تا 80 درصد است. شواهدی در دست است 
كه با پیش��رفت تكنولوژی، به ويژه با پیش��رفت 
Hydrolic-( تكنولوژی شكس��ت هیدرولیك��ی
Fractning( مس��ئله تخلیه زودهنگام و نرخ های 

كاهنده در حال حل شدن است. 
برای آزادكردن گازٌرسی يا گاز سخت )از 
صخره ها( شكس��ت هیدرولیكی و اس��تفاده از 
مواد شیمیايی و ماسه برای باز نگه داشتن مجاری 
پس از آنكه صخره شكافته شد، ضرورت دارد. 
شكس��ت هیدرولیكی برای بار نخست در سال 
1947 در اياالت متحده به كار رفت و س��پس در 
سال 1949 وارد مرحله تجاری شد. تا اوايل دهه 
1980 تعداد 710 هزار حلقه چاه وجود داش��ت 
كه در حدود 4�3 میلیارد مترمكعب گاز از میدان 
ٌرسی آنتیم )Antim( در غرب میانه اياالت متحده 
در س��ال تولید می كردن��د. اما گازٌرس��ی پس 
از به كارگی��ری تكنولوژی ه��ای جديد، به طور 
مش��خص حفاری افقی و شكست هیدرولیكی 
در میدان ٌرسی بارنت در اين قرن به طور واقعی 

گازرسی و گاز سخت برای توليد 
نيازمند حفاری تعداد چاه بيشتری 

می باشد. به عالوه، این چاه ها در 
مقایسه با چاه های متعارف سریع تر 
تخليه می شود. پروفایل تخليه آنها 
یک اوج زود رس دارد که در پی آن 

یک افت تند قرار دارد

عمليات حفاری شل گس در غرب ويرجينيا
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می��دان منش��أ تف��اوت در اين برآوردهاس��ت. 
تارنم��ای گاز پ��روم)Gas Prom(  اين برآوردها 
را در س��طح 100 ت��ا 150 دالر برای هر میلیون 
متر مكعب، در مقايسه با 20 تا 41 دالر برای هر 
میلیون مترمكعب گاز متعارف در سیبری غربی 
انجام داده اس��ت. اما آن ش��ركت شايد دارای 
يك انگیزه طبیعی برای كم اهمیت نش��ان دادن 
دس��تاوردهای خیزش گازٌرسی داشته باشد. در 
مقابل، آژانس بین المللی انرژی برآورد می كند 
هزينه ه��ای تولید گازٌرس��ی در می��دان بارنت 
3 دالر ب��رای هر يك میلیون BTU می باش��د و 
می تواند تا 2/5 دالر بهینه ش��ود)IEA 2009( . در 
اياالت متح��ده، در ح��ال حاضر بیش��تر ناظران 
انتظ��ار دارند اقتص��اد گازٌرس��ی از اقتصاد گاز 
متعارف برتری پیدا كند. توسعه سريع گازٌرسی 
در اياالت متحده می تواند به دسترس��ی آسان و 

ارزان به شبكه انتقال گاز نسبت داده شود.
3� پيشرفت های اياالت متحده

توس��عه گاز غیرمتعارف در س��ال های اخیر 
در اياالت متح��ده خی��ز برداش��ته و تكنولوژی 
جديد س��هم عم��ده ای را در توس��عه اين منبع 
انرژی ايفا كرده اس��ت. بیش از 100 سال است 
ك��ه اياالت متحده گازٌرس��ی را در صخره های 
 Appalachians( نوي��ز  ايل��ی  و  آپاالچیان��س 
Illinois&( تولید می كند. اما در س��ال های اخیر 

تعدادی از عوامل دس��ت به دس��ت هم داده و 
توسعه اين منبع را به جلو رانده است.

نخس��ت، اكنون مقادير زيادی دانش زمین 
ش��ناختی وجود دارد. در موارد بسیاری میادين 
گازی غیرمتعارف روی میادين گازی متعارف 
ق��رار دارد كه بس��یاری از آنها به طور وس��یعی 
مطالعه و كشف ش��ده اند. اين امر نقطه آغازين 
خوب��ی را برای آنكه بدانیم كجا را بايد حفاری 
كنیم فراهم می آورد، زيرا مغزه هايی از چاه های 
قبل��ی كه از اليه های میادي��ن غیرمتعارف عبور 
كرده اند، موجود است و داده های خوبی را ارائه 
می دهد. حفاری اغلب چاه های متعارف پايین تر 
از يافته های اولیه می رود، كه می تواند داده هايی 
درباره میدان های ٌرسی زير ذخاير متعارف فراهم 
آورد. طی 150 سال گذشته اياالت متحده دانش 
و تج��ارب ارزنده ای در زمین��ه حفاری نفت و 
گاز به دست آورده است. وقتی موضوع بررسی 
ذخاير ممكن در میان اس��ت اين يك پیشتازی 
بال منازع به آن كش��ور می دهد. دوم، در س��ال 
1980، قانون مالیات بر سودهای باد آورده نفت 
ي��ك اعتبار مالیاتی جايگزين س��ه  دالری برای 
تولید س��وخت غیرمتعارف به ازای هر بش��كه 

نفت خام و 53 سنت برای هر هزار فوت مكعب 
گاز، ذي��ل بخ��ش 29 امتیازات قان��ون معرفی 
كرد. اين اعتبار مالیاتی كه تا س��ال 2002 پايدار 
باق��ی مانده ب��ود تابعی از قیم��ت نفت خام بود. 
برای جايگزين ك��ردن گاز غیرمتعارف به جای 
فرآورده های نفتی، هنگامی كه قیمت های نفت 
س��قوط می كرد، يك كاهش در قیمت با يك 
افزاي��ش در اعتب��ار مالیاتی جفت می ش��د و از 
اعتبار مالیاتی كس��ر می گرديد. اين يك مشوق 
ارزشمند برای تالش در توسعه گاز غیرمتعارف 
بود. پس از س��ال 2000 قیمت ه��ا و به دنبال آن 
س��ودآوری شروع به باالرفتن نمود و تولید گاز 
را بیشتر تشويق كرد. فقدان تكنولوژی مناسب، 
توس��عه منابع گاز غیرمتعارف را با كندی جدی 
روبه رو س��اخته بود. اما پیدايش تكنولوژی های 
جديد به ويژه در زمینه حفاری افقی و شكس��ت 
هیدرولیكی عامل عمده سوم در داستان امريكا 
بود، برای نمونه در س��ال 2004 تع��داد 490 از 
920 حلق��ه چاه در میدان بارنت عمودی بودند. 
اما تا س��ال 2008 از 2710 حلقه چاه 2600 عدد 

.)IEA 2009( آن افقی بودند
مس��ئله بالق��وه ای كه وج��ود دارد به امكان 
آلوده ش��دن آب های زيرزمین��ی در اثر كاربرد 
مواد شیمیايی در شكس��ت هیدرولیكی مرتبط 
اس��ت. تاكن��ون عملی��ات گاز غیرمتعارف در 
اياالت متحده به طور قابل  مالحظه ای در س��طح 
ف��درال و يا اي��االت از مق��ررات محدودكننده 
معاف بوده است. بخش بزرگی از اين به خاطر 
آن اس��ت كه فنون به كار گرفته ش��ده آنقدر با 
عملیات متع��ارف متفاوتند ك��ه به طور معمول 
مشمول مقررات موجود نمی شده اند. يا در بعضی 
موارد استثناها می توانسته  است بدون جلب توجه 
زياد توسط قانونگذاران ناديده گرفته شود، برای 
نمونه قانون سیاست انرژی سال 2005، شكست 
هیدرولیكی را از ش��مول قانون آب آشامیدنی 

سالم معاف كرد.
اما نش��انه هايی وج��ود دارد كه تغییر در اين 
زمینه ش��روع ش��ده اس��ت. اليحه ای در س��ال 
2009 برای تصويب به كنگره ارائه شده كه در 
صورت تصويب، سازمان حفاظت محیط زيست 
قادر خواهد شد همه شكست های هیدرولیكی 
در اياالت متح��ده را تح��ت ضابط��ه و قاع��ده 
درآورد. مجلس قانونگذاری ايالت پنس��یلوانیا 
هم اكنون محدوديت هايی را وضع كرده اس��ت 
با اين هدف كه آثار بالقوه ناخوشايند شكست 
هیدرولیكی بر كیفیت آب و بهداشت عمومی 
بررسی شود. اكسون � موبايل در قرارداد خريد 

خیز برداش��ت. در س��ال 2008، گازٌرسی تولید 
ش��ده 50 میلی��ارد مترمكعب ب��ود. يعنی تولید 
گازٌرسی اياالت متحده از يك درصد كل تولید 
در سال 2000 به 20درصد در سال 2009 جهش 
پیدا ك��رد )IEA 2009( و س��هم آن از كل ذخاير 
اثبات شده گاز به 50 درصد، يعنی بیش از 600 
 میلیارد مترمكعب در ابتدای س��ال 2008 رسید

)IEA 2009(. اما اي��ن تكنیك ها به مقادير زيادی 
مايع برای تزريق نیاز دارند و آب ش��ور حاصل 
كه پس از عملیات شكست به سطح زمین رانده 
می ش��ود نیازمند مديريت اس��ت. همچنین اين 
نگرانی وجود دارد كه مواد ش��یمیايی اس��تفاده 
شده )ظاهراً س��یلیكات آلومینیوم( ممكن است 
مناب��ع آب محلی را آلوده كنن��د. اين موضوع 
ممكن اس��ت در آينده موانعی را برای توس��عه 

ذخاير گازٌرسی ايجاد كند.
هم��ه اي��ن ويژگی ه��ا، تولید گازٌرس��ی را 
گران ت��ر و س��ودآوری آن را در س��ر چاه كم 
می كند. اما هزينه های برآورد ش��ده برای تولید 
گازٌرس��ی بس��یار متفاوت اس��ت. تفاوت های 
زمین ش��ناختی بین میادين و بین چاه ها در يك 

آژانس بين المللی 
انرژی گزارش می دهد 
گاز غيرمتعارف که 
در سال 2007 معادل 
12درصد توليد جهانی 
را تشکيل می داده 
است، تا سال 2030 
به 15 درصد افزایش 
خواهد یافت. بيشتر 
این افزایش مربوط به 
امریکای شمالی
 خواهد بود
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ش��ركت XTO Energy، يك��ی از ش��ركت های 
فع��ال در عرصه تولید گاز غیرمتعارف ش��رطی 
گنجان��ده اس��ت كه ب��ه موج��ب آن، چنانچه 
كنگره، شكست هیدرولیكی يا فرايندهای مشابه 
را غیرقانون��ی اعالم كند، مج��از خواهد بود از 

.)KefferPuttz 2010( معامله عقب نشینی نمايد
باوجود اين نگرانی ها، بايد به  خاطر داش��ت 
كه عملیات نفت و گاز در اياالت متحده خیلی 
رايج و فراگیر اس��ت و از ديد مردم تحركات و 
نقل و انتقال تجهیزات كاماًل عادی تلقی می شود. 
ماهیت حق��وق مالكیت زمی��ن چهارمین عامل 
مهم كمك كنن��ده به توس��عه گاز غیرمتعارف 
در آنجاس��ت، زيرا هیدروكربورهای زيرزمینی 
دارايی مالك زمین می باش��د. بیشتر عرصه های 
خیلی ب��زرگ كه برای عملیات اكتش��اف گاز 
غیرمتع��ارف به اجاره داده ش��ده اند در مالكیت 
خصوص��ی می باش��ند، از اين رو آنه��ا كه در 
حوال��ی مناطق عملی��ات بوده و بالق��وه از آنها 
آس��یب می بینند، به طور مستقیم از منافع حاصل 
بهره مند می شوند. بنابراين چشم انداز درآمدهای 
ف��راوان فروش گاز به عنوان يك مش��وق برای 
پذيرش س��طحی از اختالل ه��ای محیطی عمل 

می كند.
عامل پنج��م، وجود صنع��ت خدمات پويا 
و رقابت��ی میادين نفت و گاز اس��ت كه امكان 
پاسخ دهی به نیازهای بهره برداران را می دهد. تا 
همین اواخر، پیش از ورود شركت های بزرگ، 
شركت های مس��تقل نفت و گاز اياالت متحده 
ب��ا همراه��ی ش��ركت های خدم��ات حفاری 
مناطق نفت خیز، بیش��تر توسعه گاز غیرمتعارف 
را به عه��ده داش��ته اند. ام��ا ش��ركت های نفتی 
بین الملل��ی بزرگتر)IOCS(  به تازگي ش��روع به 
نش��ان دادن عالقه جدی به اي��ن حوزه كرده اند. 

در س��ال 2009 ش��ركت اكس��ون � موبايل 41 
 ،XTO Energy میلیارد دالر برای خريد ش��ركت
س��ومین تولید كنن��ده ب��زرگ گاز )عمدتاً گاز 
غیرمتعارف( در اياالت  متح��ده پرداخت كرد. 
در سال 2009 اس��تات اويل )Stat Oil( مبلغ 3/4 
میلی��ارد دالر ب��رای خريد 32/5 درصد س��هام 
چس��اپیك ان��رژی)Chesapeake Energy( ، يك 
بازيگر مهم ديگر در صحن��ه گاز غیرمتعارف، 

پرداخت كرد.
در س��ال 2010 شركت ش��ل )Shell( اعالم 
 East كرد ك��ه 4/7 میلیارد دالر برای ش��ركت
Resources كه در میدان مارس��لوس در ش��مال 

غ��رب اياالت متح��ده فعال اس��ت، می پردازد. 
شركت های خارجی نیز با هدف كسب تجربه و 
انتقال آن به سرزمین مادريشان عالقه مند ورود به 
عرصه گاز غیرمتعارف در اياالت متحده شده اند. 
چنین به نظر می رس��د كه انگیزة شركت هندی 
)Reliance ( از خريد س��هام شركت های اطلس 
انرژی و پايونی��ر Atlas Energy &( Pioneer( كه 
هر دوی آنها در میدان های مارس��لوس و ايگل 
فورد )Eagle Ford( س��هام دارند، همین موضوع 

بوده است.
فعالیت جدی در عرصة گاز غیرمتعارف به 
صورت تجارتی در س��ال 1981 ش��روع شد. تا 
اواخ��ر دهه 1990 میدان بارن��ت 13 میلیارد متر 
مكعب گاز در سال تولید می كرد. در سال 2002 
اولین چاه افقی در اين میدان حفر ش��د و تا سال 
2009 تولید آن به 76 میلیارد متر مكعب رسید، 
بال��غ بر 11 درصد كل تولید گاز اياالت متحده، 
تكنولوژی به س��رعت در حال رشد بود كه 20 
س��ال طول كشید تا تولید از میدان بارنت به پنج 
میلی��ارد متر مكع��ب برس��د. درحالی كه میدان 
فايتوي��ل )Fayetteville( در م��دت چهار س��ال 

به اين س��طح از تولید رس��ید )IEA 2009( يكی 
از نتاي��ج رش��د تكنولوژی آن ب��ود كه برآورد 
ذخاير گازرسي به طور خارق العاده ای باال رفت. 
در س��ال 2009 دفت��ر اطالعات ان��رژی امريكا 
)EIA( ب��رآورد كرده بود كه میدان گازرس��ي 
مارسلوس 262 تريلیون فوت مكعب ذخاير قابل 
بهره برداري دارد.EIA ، كل ذخاير به لحاظ فنی 
قابل بهره برداري را 1744 تريلیون فوت مكعب 
اعالم كرد. ) اين برآورد هم اكنون افزايش يافته 
و به حدود 3200 تريلیون فوت مكعب رس��یده 
اس��ت(. مطاب��ق ب��رآورد CERA گازرس��ي در 
س��ال 2009 معادل 20درصد گاز عرضه ش��ده، 
در مقايس��ه با ي��ك درصد در س��ال 2000 در 
اياالت متح��ده بوده اس��ت و انتظار   می رود كه 

به 50 درصد تا سال 2035 برسد. 

4 � چشم انداز توسعه گازرسي بيرون 
از اياالت متحده

انق��الب گازرس��ي در اياالت متح��ده، اين 
بحث را پیش آورده اس��ت كه تا چه حد امكان 
تك��رار اين رويداد بیرون از اياالت وجود دارد. 
همان طور كه در نمودار ) ش��ماره 7( نشان داده 

گازرسی و گاز سخت برای توليد 
نيازمند حفاری تعداد چاه بيشتری 

می باشد. به عالوه، این چاه ها در 
مقایسه با چاه های متعارف سریع تر 
تخليه می شود. پروفایل تخليه آنها 
یک اوج زود رس دارد که در پی آن 

یک افت تند قرار دارد

ميدان ایگل فورد در جنوب تگزاس
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ذغال س��نگ )CBM( با توجه به ذخاير گستردة 
ذعال سنگشان ابراز داشته اند. همین طور چین به 
امكان توسعه گازرسي عالقه نشان می دهد. ستاد 
انرژی ملی كانادا بر اين باور است كه دست كم 
امكان كش��ف و تولی��د 1000 تريلی��ون فوت 

مكعب گاز در آن كشور رسی وجود دارد.
اما موان��ع و محدوديت هايی وجود دارد كه 
چنانچه قرار باش��د اين امكان��ات به انرژی قابل 
احتراق در مش��عل ها تبديل ش��وند بايد بر آنها 
غلبه ك��رد. دفتر اطالعات ان��رژی امريكا برای 
توس��عه گاز غیرمتعارف شش ش��رط را مطرح 
م��ی كند )IEA2009(. با توج��ه به اينكه بیرون از 
اياالت متح��ده بیش��ترين تمركز بر اروپاس��ت، 
شايس��ته است به بررس��ی چگونگی اين شروط 
به ويژه ب��ا توجه به تجربة اياالت متحده و امكان 
كاربرد آنها در مورد اروپا بپردازيم. اين شروط 

به شرح زير هستند: 
4�1�  شناس�ايی آس�ان موقعي�ت و 

استعداد بهترين ميدان ها
يك مش��كل عمدة بالقوه در اروپا آن است 
ك��ه وضعیت زمی��ن از لحاظ ذخاير گازرس��ي 
در مقايس��ه ب��ا اياالت متحده كمت��ر نويدبخش 
اس��ت. به ط��ور كلی ذخاي��ر در اعماق بیش��تر 
واقعند. موجودی گاز در منابع كمتر و س��فره ها 
كوچكترند و فاصله میدان ها از يكديگر دورتر 
است و صخره های رس بیشتری دارند. اين شرايط 
آنها را كمتر مناس��ب عملیات شكست می كند. 
به  عبارت ديگر همان نتايجی كه از شكست در 
چاه های اياالت متحده به دست می آيد در اينجا 
حاصل نمی ش��ود. در اياالت متحده منابع خیلی 
ب��زرگ و اغلب در اعماق كم ق��رار دارند. در 
اروپا تجربة مغزه ه��ای باقیمانده از حفاری های 
پیشین وجود ندارد، زيرا در اروپای غربی تجربة 

حفاری در خشكی خیلی محدود بوده است. 
4�2� هزين�ه ک�م اج�ارة زمين برای 

مناطق اکتشاف و توسعه
در اروپ��ای غرب��ی تراكم جمعیتی بس��یار 
باالست. اين يك مس��ئله جدی برای اكتشاف 
گازرسي است. در اياالت متحده تراكم جمعیت 
27 نفر در هر كیلومتر مربع است حال آنكه اين 
رقم برای انگلستان كه بیشترين تراكم جمعیتی 
را در اروپ��ای غرب��ی دارد، 383 نف��ر اس��ت. 
به طور س��نتی مجوزهای اكتش��اف در خشكی 
در اروپ��ای غربی برای مناطق نس��بتاً كوچك 
صادر می ش��وند كه به پیوست آنها يك برنامة 
عملیاتی خاص كه نحوة اقدام را تعیین می كند، 
نیز ارائه می ش��ود. اين موضوع ايجاب می كند 
كه تعداد زيادی از اين مجوزها كس��ب شود تا 
میدان از لحاظ اقتصادی واجد حداقل ش��رايط 
ض��روری ب��رای عملیات اكتش��اف و توس��عه 
بشود. در قوانین نفت و گاز اروپای غربی حتی 
اش��اره ای هم به نفت و گاز غیرمتعارف نش��ده 
است، يعنی چارچوب های قانونی موجود هیچ 
تعاملی با مديريت منابع گاز غیرمتعارف ندارند. 
تعريفی برای ح��وزه يا میادين گاز غیرمتعارف 
وجود ندارد، برعكس قوانین زيس��ت محیطی، 
به خص��وص در س��طوح مناطق در مقايس��ه با 
اياالت متحده خیلی سخت تر و خاص تر هستند. 
ب��ه همین س��بب چالش ه��ای جدی ف��راروی 
عملی��ات گاز غیرمتع��ارف در زمینة شكس��ت 
هیدرولیكی ق��رار می دهند. واگ��ذاری مناطق 
ب��زرگ نیز موج��ب برانگیخت��ن مخالفت های 

محلی می شود.
از  اس�تفاده  و  اقتب�اس   �3�4

تکنولوژی های حفاری و تکميل چاه
تجربة اياالت متح��ده متكی بر وجود يك 

شده است، برآورد می شود ذخاير مهمی از گاز 
غیرمتعارف در جهان وجود دارد. عملیاتی شدن 
تولید از اين ذخاير گاز طبیعی می  توانند به مثابة 
يك بازيگردان در مناسبات جهانی انرژی ايفای 

نقش كند.

در اروپای غرب��ی، از لحاظ مطالعات زمین 
شناس��ی، لهستان، آلمان، مجارس��تان، رومانی، 
تركیه و ش��مال غرب��ی  انگلس��تان در اولويت 
اقدام قرار گرفته اند. به ويژه، اكس��ون � موبايل، 
كونوكو� فیلیپس و شورون همه قراردادها برای 
شروع عملیات اكتش��افات گازرسي در جنوب 
شرقی لهس��تان امضا كرده اند و يا برای امضاي 
آنها در حال مذاكره می باش��ند. در سال 2009، 
آلمان اقدام به راه اندازی يك برنامه پژوهش��ی 
برای گازرس��ي كرد. هدف اين برنامه ارزيابی 
استعداد كشف و تولید س��ودآور گازرسي در 

اروپا بوده است.
در امريكای التین بیش��تر توجه ها به س��وی 
آرژانتی��ن و ش��یلی جلب ش��ده اس��ت. چین و 
هند تمايل ش��ديدی نس��بت ب��ه گاز اليه های 

روند رو به کاهش قيمت 
گاز وضعيت نامطلوب 
سرمایه گذاری را در 
توليد، انتقال و تبدیل 
مجدد به گاز را تشدید 
کرده است. LNG مازاد 
چنانچه به هر نحو راه 
خود را به داخل بازار 
ایاالت متحده باز کند 
موجب فشار بيشتر بر 
قيمت های داخلی گاز در 
این کشور خواهد شد
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صنع��ت پوي��ا و رقابت��ی خدمات حف��اری در 
خش��كی اس��ت. در ش��رايط حاض��ر خدمات 
حفاری در خشكی قابل مقايسه در اروپا وجود 
ن��دارد. آنچه وج��ود دارد در قی��اس با آنچه 
مورد نیاز است بسیار ناچیز است. يك برآورد 
می گويد ب��رای آنكه اروپای غربی بتواند يك 
تريلیون فوت مكعب گاز تولید كند  )در حدود 
پنج درصد مصرف( نیازمند حفاری 800 حلقه 
چ��اه در هر س��ال اس��ت )IEA 2009(. در اوج 
شكوفايی اخیر میدان گازرسي بارنت در سال 
2008 با حدود 200 دس��تگاه حفاری مش��غول 
كار بودن��د )Star Telegram 2010( اماّ تا آوريل 
2010 تنها در حدود يك صد دس��تگاه حفاری 
خش��كی در اروپا موجود بوده، حال آنكه در 
همین تاريخ 2515 دستگاه حفاری خشكی در 
اياالت متحده وجود داش��ته است. از اين تعداد 
در حدود 1500 دس��تگاه در حوزه های گازی 

فعال بوده اند. 
به بی��ان ديگ��ر در اروپا زيرس��اخت ها در 
حال حاضر ب��رای راه ان��دازی پروژه های گاز 
غیرمتعارف در حدی كه منجر به ايجاد تفاوت 
ش��ود فراهم نیس��ت. اين وضعیت در صورت 
س��ودآور به نظر آمدن پروژه ها می تواند تغییر 
كن��د كه البته مس��تلزم گذش��ت زمان اس��ت. 
همچنین به دلیل عواملی كه به آنها اش��اره ش��د 
و بعداً نیز توضیح داده خواهد شد، هزينه ها در 
اروپا باالتر و سودها كمتر است. در حال حاضر 
تنها در مجارس��تان نوعی اعتب��ار مالیاتی برای 
توس��عه گاز غیرمتعارف وجود دارد، كه معنای 
آن كم  بودن قابلیت س��وددهی است. به عالوه، 
بیش��تر تكنول��وژی حف��اری افقی و شكس��ت 
هیدرولیكی در كنترل امريكاست. اگر اين طور 
تلقی ش��ود كه با جذب تكنولوژی امريكايی، 
به كارگی��ری نیروهای محلی و توس��عة زنجیرة 
ارزش با فرسايش روبه رو می شود، اين موضوع 

می تواند موجب تعلل بیشتر شود.
توس�ط  پذي�رش  و  اس�تقبال   �4�4

جوامع محلی
به نظر می رس��د اين ش��رايط برای اروپای 
غربی چالش عمده ای در توسعه گاز غیرمتعارف 
ايجاد كند. اختالل گستردة حاصل از حفاری و 
شكست هیدرولیكی احتمال دارد مخالفت های 
محل��ی عم��ده ای را موج��ب ش��ود، به ويژه با 
توجه به نگرانی هايی كه در مورد آس��یب های 
اي��ن موض��وع  زيس��ت محیطی وج��ود دارد. 
می تواند ب��ا در نظر آوردن مخالفت های محلی 
فزاينده در امريكا در اروپا حادتر نیز بش��ود. در 

اياالت متح��ده ب��رای جوامع محلی ك��ه از اين 
عملیات دچار دردس��ر می ش��وند، مشوق های 
مالی تعريف ش��ده اس��ت، زي��را در آنجا منابع 
دارايی خصوصی مالك زمین هستند و نه متعلق 
به دول��ت. برعكس در اروپا اين دولت اس��ت 
ك��ه پاداش های مال��ی را درو می كن��د و برای 
جوامع محلی هیچ مش��وق مالی ارائه نمی دهد. 
به هر حال تراكم جمعیتی و مناطق روس��تايی و 
حومه ای متراكم موجب می ش��ود كه عملیات 
گس��ترده با واكنش منفی جوامع محلی روبه رو 
شود و آنها خط مخالفت برای پرهیز از عملیات 

در مجاورت خودشان را در پیش گیرند. 
4�5� حل پيامدهای زيس�ت محيطی 

به ويژه در مورد مديريت آب
اي��ن يك وضعی��ت پیچی��ده اس��ت، زيرا 
پیامدهای شكست هیدرولیكی برای سفره های 
آب و به ويژه مديريت آب جا نیفتاده است. در 
عنوان  صنعت  دس��ت اندركاران  اياالت متحده 
می كنند كه در مورد اين مس��ائل اغراق شده و 
می توان به صنعت برای مديريت كردن اين گونه 
امور در يك چارچوب مس��ئوالنه اعتماد كرد. 
پ��س از رويداد ماكوندا در خلیج مكزيك اين 
اس��تدالل چندان اقناع كننده به نظر نمی رس��د، 
چ��ون توجه به مس��ائل زيس��ت محیطی در اين 
عرصه به تازگی اوج گرفته است روشن نیست 
كه پس از انجام تحقیقات برای صنعت گواهی 
س��المت صادر خواهد ش��د يا نه. نگرانی های 
زيست محیطی بیشتری نیز وجود دارد. از جمله 
اينكه ممكن اس��ت شكست هیدرولیكی منجر 
به نشر تشعش��ات راديواكتیويته بشود. اين بُعد 
موض��وع تاكنون خیلی كم م��ورد توجه عموم 
واقع ش��ده اس��ت. امّا می تواند به يك مشاجرة 

احساسی جّدی دامن بزند. 
4�6� زيرس�اخت های محلی مناسب 
برای انتقال و مديريت تجهيزات و آب

مس��ئله كمبود دستگاه های حفاری در اروپا 
پیش��تر مورد اش��اره قرار گرفت . با اين وجود 
نگرانی بزرگتری در مورد نیاز عملیات گازرسي 
به مقادي��ر زياد آب و مديريت آن وجود دارد. 
ب��رآورد می ش��ود كه 5-4 میلی��ون گالن آب، 
مع��ادل 15 تا 20 هزار مت��ر مكعب، برای انجام 
 .)2009 IEA( شكس��ت در يك چاه الزم اس��ت
موضوع ديگر، دسترس��ی بدون تبعیض و نسبتاً 
آس��ان تولیدكنندگان گاز در اياالت متحده به 
شبكة گسترده و آزاد گازرسانی و مراكز مبادله 
اس��ت. در اروپا به خاطر ساخت بازار كه تحت 
س��لطه تعداد اندكی بازيگر اس��ت، يك چنین 

دسترسی بس��یار پیچیده می باشد. اين در حالی 
اس��ت كه كمیس��یون اروپا بهترين تالش های 

خود را در اين مورد اعمال می كند. 
س��رانجام، بايد گفت نیاز به زمان بیش��تری 
وجود دارد تا روشن شود آيا انقالب گازرسي 
اروپا را فراخواهد گرفت يا نه. فهرس��ت موانع 
موج��ود پُر و پیمان اس��ت. امّ��ا امیدهای ايجاد 
شده در پرتو تجربه اياالت متحده مانع از توجه 
 .)2010 Jaffe( جّدی به اين مش��كالت شده است
بحث گازرس��ي در اروپا ب��ه فضايی دامن زده 
اس��ت كه می توان بر آن نام  »خیال پردازی های 
سوداگرانه« نهاد، برای نمونه IEA ادعا می كند، 
البته ب��ا احتیاط فراوان، كه منابع گازرس��ي در 
كش��ورهای اروپاي��ی عض��و OECD، چنانچه 
همان مسیر توسعه ای را كه اياالت متحده پشت 
سر گذاش��ته اس��ت تعقیب كند، می تواند گاز 
تولیدی را برای 40 سال جايگزين گاز وارداتی 

.)2009 IEA( در همان سطح نمايد
ام��كان  لح��اظ  از  جهان��ی،  مقی��اس  در 
توس��عه منابع گاز غیرمتع��ارف و تكرار تجربه 
اياالت متحده، تصوير حتی غیرقطعی تر اس��ت. 

چرخه تقویت توليد گازرسي 
و تضعيف قيمت های گاز تأثير 

متقابل تشدیدکننده پيدا کرده 
است . تضعيف بيشتر قيمت ها 

مانع از انجام سرمایه گذاری کافی 
در توليد و انتقال گاز متعارف و 
گاز غيرمتعارف شده است. اگر 
این وضعيت ادامه پيدا کند در 

ميان مدت و بلندمدت بازار با کمبود 
گاز روبه رو خواهد شد

ميدان مارسلوس
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و اس��تفاده از تكنولوژی مورد نیاز باشد. گرچه 
در نوامبر 2009 گزارش ش��د كه رئیس جمهور 
امريكا موافقت كرده تكنولوژی گازرسي را با 
هدف تشويق فعالیت های صنعتی اياالت متحده 
در چین با آن كش��ور به ش��ركت بگذارد. بايد 
ببینیم در پی اين تعهد چه چیزی حاصل خواهد 
شد، زيرا در آنجا نیز نگرانی هايی در مورد آب 
م��ورد نیاز، در جاهايی كه چش��م انداز توس��عه 
منابع گاز غیرمتعارف وجود دارد، مطرح است 
)Zhang 2010(. در آوري��ل 2009 وزارت زمین 
و منابع چی��ن اعالم كرد كه تولی��د تجاری از 
 )Chong King( میدان گازرسي چونگ كینگ
در س��ال 2011 شروع خواهد ش��د. هدف آن 
وزارت تولید س��ه ت��ا پنج میلی��ارد متر مكعب 
گاز از 10 تا 15 حوزه تا س��ال 2015 می باشد. 
قرار است اين برنامه برای تولید  30�15 میلیارد 
مترمكعب از 20 تا 30 حوزه عمده تا سال 2020 
عملی شود. اين مقدار تولید گازرسي، سهم آن 
را در عرض��ة گاز طبیعی داخلی س��االنه به 8 تا 
12 درصد در چین می رس��اند)hang 2010 (. در 
پاي��ان ژوئن 2010 هند اع��الم كرد كه تصمیم 
دارد بلوک هايی را برای اكتش��اف گازرس��ي 
برای اولین بار معرفی كند. برپايه فاكتز گلوبال 
ان��رژی، دولت هن��د در م��ورد  CBM و ذخاير 
بالقوه آن در كش��ور خیلی هیجان زده اس��ت. 
مطابق يك اعالم دولتی برآورد می ش��ود منابع 
گاز CBM هند معادل 3400 میلیارد متر مكعب 
باشد. سطح متوس��ط تولید جاری در حد 150 
میلیون متر مكعب در روز اس��ت. امّا هم اكنون 
بیش از دو دوجین بلوک برای توس��عه تجاری 
اختصاص داده ش��ده اس��ت و ي��ك دوجین يا 

بیشتر هم در حال پیشنهادشدن است.
تا آنجا كه به گازرس��ي ارتباط پیدا می كند 
هند در اين مورد نیز بسیار امیدوار است و خود 
را ب��رای برگ��زاری يك مزايده در آگوس��ت 
2009 ب��رای واگ��ذاری بلوک های اكتش��افی 
گازرسي آماده كرده بود. سفره های متعددی � 
كامبای در گجرات،  آس��ام � آراكان در شمال 
ش��رقی و گوندوانا در هند مرك��زی � به عنوان 
منابع گازرس��ي شناخته ش��ده اند. هند از مدتی 
پیش مشغول بررس��ی نظام های مالی قراردادی 
است تا چارچوب مناسبی برای تنظیم قراردادها 
و ش��یوة مديريت توس��عه منابع گازرسي خود 

تنظیم كند. 
5� پيامدهای انقالب گازرس�ي برای 

بازارهای بين المللی گاز
5�1� ظرفيت های در حال بهره برداری

انق��الب گازرس��ي هم اكن��ون تأثیر جدی 
 LNG ب��ر ظرفیت بهره ب��رداری گاز طبیعی مايع
داشته است. پیشتر برآورد شده بود كه ظرفیت 
صادرات LNG از 200 میلیون تن در سال 2008 
به 285 میلیون تن در س��ال 2012 و 300 میلیون 
 .)2010 Tsafos( تن در س��ال 2013 خواهد رسید
آژانس بین المللی انرژی نیز اين را يك توس��عة 
بی س��ابقه در ظرفیت صادرات  LNG توصیف 
ك��رده ب��ود )IEA 2009(. اي��ن ب��رآورد برپايه 
ظرفیت های در حال احداثی صورت گرفته بود 
كه همگی قرار بوده در س��ال 2013 وارد مدار 
شوند. جنس��ن )2009(، حتی يك سقف 450 
میلیون تنی برای صادرات LNG در سال 2020 
پیش بینی كرده بود. هدف بیش��تر اين توس��عة 
ظرفیت ها بازار اياالت متحده بود. جنسن بدترين 
حالت پیش بینی كرده بود كه تقاضای امريكای 
ش��مالی برای LNG مع��ادل 30 درصد افزايش 
ياب��د. اكنون همه اي��ن برآوردها خوش بینانه از 
كار درآمده ان��د. تقاضای گاز مايع وارداتی در 
اياالت متحده در س��ال 2008 عمدتاً به واس��طه 
ركود اقتصادی با افت ش��ديد روبه رو گرديد و 
بخش قابل مالحظ��ه ای از تقاضای داخلی نیز با 
گازرسي پاس��خ داده شد. يك پیامد عمدة اين 
وضعیت كاهش در ظرفیت تأسیسات تبديل به 
گاز مج��دد اياالت متحده بود. اين ظرفیت طی 
10 س��ال به 10 برابر افزاي��ش يافته و به بیش از 
صد میلیون تن در روز رس��یده بود. پیش فرض 
اين توس��عه ظرفی��ت كمب��ود گاز داخلی بود. 
امّ��ا تولید گازرس��ي مع��ادل 5/5 میلیارد فوت  
مكعب كه برابر 41/25  تن LNG در روز است 
افزايش ياف��ت )Meagher 2010(. برپايه برآورد 
آژانس بین المللی انرژی در سال 2008 احداث 
تع��داد 25 كارخانه تبديل ب��ه گاز محدد جمعاً 
به ظرفی��ت 280 میلیارد مترمكعب در س��ال به 
تصويب رسیده بود. )IEA 2009( در سال 2009 
میانگی��ن ظرفی��ت در ح��ال بهره ب��رداری 9/3 
درصد ب��ود. نتیجه خس��ارت های قابل مالحظه 
برای س��رمايه گذاران خصوص��ی در LNG در 
اياالت متحده بود. مطاب��ق يكی از برآوردهای 
آژانس بین المللی انرژی ) 2009 ( بین سال های 
2012 و 2015 يك ظرفیت بهره برداری نش��دة 
خط��وط لول��ه و تولی��د LNG در ح��دود 200 
میلیون مت��ر مكعب وجود خواهد داش��ت كه 
با احتس��اب ظرفیت بیهوده ماند از س��ال 2007 
جمع��اً در ح��دود 277 میلی��ون مت��ر مكع��ب 
ظرفی��ت مازاد وج��ود دارد كه ب��ه معنای زيان 
برای هر س��رمايه گذاری های خصوصی در اين 

آژانس بین الملل��ی انرژی گزارش می دهد گاز 
غیرمتعارف كه در سال 2007 معادل 12درصد 
تولید جهانی را تش��كیل می داده است، تا سال 
2030 به 15 درصد افزايش خواهد يافت. بیشتر 
اين افزايش مربوط به امريكای ش��مالی خواهد 
ب��ود )IEA 2009(. در چین ه��م عالقة وافری به 
گاز غیرمتعارف نشان داده شده است. اين عالقه 
نخس��ت بر CBM متمركز ب��ود. »فاكتز گلوبال 
انرژی« برآورد می كند كه تولید CBM در چین 
تا سال 2030 معادل پنج میلیارد فوت مكعب در 
روز بش��ود كه برابر با 18 درصد عرضة داخلی 
خواهد بود. گازرس��ي نیز به تازگي به موضوع 
مورد عالقة چین تبديل شده است. روشن است 
كه در چین موانعی بر س��ر راه توسعه آنچه در 
باال توصیف ش��د، وجود دارد. امّا بس��یاری از 
موانع مطرح ش��ده برای اروپا صرفاً از مخالفت 
مردم و جوامع محلی برمی خیزد، كه به هر حال 
آرا و ديدگاه های آنها بايد به  شمار آورده شود. 
در چین احتماالً وضعیت تا حدودی به گونه ای 
ديگ��ر اس��ت. بس��یاری از موانع به س��ادگی، 
آنگاه كه دولت تصمیم به توس��عة عرضة گاز 
داخل��ی بگیرد، از س��ر راه برداش��ته می ش��ود. 
ش��ايد بزرگترين مانع در چین امكان دسترسی 

اگر منابع گاز غيرمتعارف 
در چين و هند و در آیندة 
نزدیک در مقياس کالن مورد 
بهره برداری قرار بگيرند، 
فشار بر قيمت های بين المللی 
گاز باز هم بيشتر خواهد شد. 
نتيجه منطقی این وضعيت 
گرایش به مصرف گاز از 
محل توليدات داخلی خود 
این کشورها خواهد بود و 
احتماالً این رویداد قيمت های 
بين المللی نفت خام را 
دست کم در جهت تثبيت 
تحت فشار
 قرار خواهد داد
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حوزه اس��ت و موجب تجديدنظر در طرح های 
سرمايه گذاری شده است. هم اكنون بسیاری از 
پروژه ه��ا به تعويق افتاده اند و يا اجرای آنها لغو 

شده است.
5�2� قيمت ها

كاهش  موج��ب  LNGبه طوركل��ی  وف��ور 
چشمگیر قیمت های گاز شده است. در جوالی 
2010 هفته نام��ة تج��اری بلومب��رگ گزارش 
داد ك��ه چین ي��ك محموله ت��ك LNG را به 
 BTU قیم��ت 4/3 دالر ب��رای هر  ي��ك میلیون
خريداری كرده اس��ت. قیمت ه��ای پايین تر از 
اين هم گزارش ش��ده، زي��را هزينه های حمل 
نیز تنزل كرده اس��ت. اكنون )2010( به واسطه 
ظرفیت ه��ای م��ازاد حم��ل LNG، كرايه حمل 
آنقدر پايین آمده كه از اين كش��تی ها به عنوان 
مخزن ذخیره سازی استفاده می شود. قیمت های 
پايین تر  LNGدر اروپای ش��مالی انعكاس��ی از 
مازاد فزاين��دة LNG می باش��د. قیمت های گاز 
روس��یه در مرزهای آلمان در فصل س��وم سال 
2009 نس��بت به س��ال 2008 معادل 30 درصد 
كاه��ش يافت. همین قیمت ها در مركز تجاری 
TTF هلن��د ) م��رز غربی آلمان( ت��ا 55 درصد 

كاهش را نشان می دهد.
رون��د رو ب��ه كاهش قیم��ت گاز وضعیت 
نامطل��وب س��رمايه گذاری را در تولید، انتقال 
و تبديل مجدد به گاز را تش��ديد كرده اس��ت. 
LNG م��ازاد چنانچه به هر نح��و راه خود را به 

داخ��ل ب��ازار اياالت متح��ده باز كن��د موجب 
فش��ار بیش��تر بر قیمت های داخلی گاز در اين 
 LNG كشور خواهد ش��د. ظرفیت اضافی تولید
در قطر كه در س��ال 2010 وارد مدار ش��د نیز 
ب��ر وخامت وضعی��ت قیمت ها افزوده اس��ت. 
اي��ن حالت كار را به جايی رس��انده كه بعضی 
از صاحبنظ��ران را متقاعد ك��رده كه بازارهای 
داخلی گاز در اياالت متحده در آس��تانه جنگ 
قیمت ه��ا ق��رار دارد )Jensen 2009(. به طور قطع 
عالئمی از گسس��ت پیوند بی��ن قیمت های گاز 
 Stern( و نفت در بازارهای عرض��ه وجود دارد
2009(. اي��ن گسس��ت در غرب زودتر از ش��رق 
اتفاق افتاده است. ادعاهايی وجود دارد كه در 
مواردی قیمت های گازرس��ي در اياالت متحده 
در ح��ال كاه��ش و حت��ی از قیمت ه��ای گاز 
متعارف كمتر اس��ت. حوزه گازرس��ي  هاينس 
وي��ل )  Haynesville( هزينه ها را برای هر يك 
میلیون BTU  در حد 3 دالر ارزيابی می كند كه 
خیلی كمتر از 5 دالر يا بیش��تر برای گازرس��ي 
،)2010 Jaffe( میدان بارنت در دهه 1990 اس��ت 

 امّ��ا نظ��ام مالی گازرس��ي اياالت متح��ده نیز 
در حال تنگ ش��دن اس��ت. فرمان��دار اياالت 
پنسیلوانیا تصمیم دارد حق االرض و مالیات های 
زيس��ت محیطی را افزايش دهد و اين به معنای 

افزايش قیمت تمام شده گازرسي است.
5�3� س�رمايه گذاری ها و عدم قطعيت ه�ای 

آينده
پرس��ش كلی��دی اين اس��ت كه آي��ا اين 
هم��ه عدم قطعی��ت موج��ود در بازارهای گاز، 
س��رمايه گذاری آتی را تضعی��ف خواهد كرد. 
از هم اكنون روشن است كه سرمايه گذاری در 
پروژه ه��ای انتقال گاز در ح��ال حاضر كاهش 
يافته اس��ت. تا س��ال 2010 بیش از يك چهارم 

پروژه های LNG به تعويق افتاده بودند.
در فوريه 2010 رويتر گزارش داد كه توسعه 
حوزه غول پیكر ش��توكمان )Shtokmann( در 
 ،)Kola( دريای بارنت ش��مال ش��به  جزيرة كوال
يك مش��اركت بی��ن گازپروم و اس��تات اويل 
و توت��ال ب��ه تأخی��ر می افت��د. پیش بینی ش��ده 
ب��ود اين پروژه س��االنه 70 میلی��ارد مترمكعب 
گاز طبیع��ی هم��راه ب��ا 600 هزار ت��ن مايعات 
گازی)Condensate(  داش��ته باش��د. فاز اول آن 
قرار بود با س��رمايه گذاری 15 میلیارد دالری، 
تولید س��االنه ای برابر 23/7 میلیارد متر مكعب 
گاز طبیعی داش��ته باش��د. در ط��رح اولیه يك 
واح��د تولی��د LNG با ه��دف عرضه ب��ه بازار 
اياالت متحده نیز منظور ش��ده بود. به دنبال آن 
تصمیم گرفته ش��د يك خط لوله صادراتی به 
اروپ��ا نیز در طرح گنجانده ش��ود. ب��ا توجه به 
شرايط پیش آمده در بازار، به خصوص در بازار 
LNG، ش��ركا توافق كردند كه تولید گاز برای 

خط لوله، ص��ادرات به اروپا تا س��ال 2016 از 
برنامه اولیه كه 2013 بود به تعويق افتد و شروع 
تولید LNG نیز از 2014 به 2017 موكول ش��ود. 
چنین كاهش ها يا تعويق ها در سرمايه گذاری ها 

به يك موضوع رايج تبديل شده است.
چنین به نظر می رسد كه چرخه تقويت تولید 
گازرسي و تضعیف قیمت های گاز تأثیر متقابل 
تش��ديدكننده پیدا كرده است . تضعیف بیشتر 
قیمت ها مانع از انجام س��رمايه گذاری كافی در 
تولید و انتق��ال گاز متعارف و گاز غیرمتعارف 
ش��ده اس��ت. اگر اين وضعیت ادام��ه پیدا كند 
در میان م��دت و بلندمدت ب��ازار با كمبود گاز 
پايی��ن،  قیمت ه��ای  ش��د.  خواه��د  روب��ه رو 
شركت های كوچك دست اندركار تولید گاز 
غیرمتعارف را با مس��ئله توقف يا ادامه با تحمل 
زيان روبه رو كرده است. به تازگي شركت های 

چنانچه انقالب گازرسي همچنان 
پایدار بماند و پيش بينی ها به 

نسبت زیادی درست از کار درآید، 
بسياری از کشورهای صادرکننده 
گاز می بایست در استراتژی های 

سرمایه گذاری در صنایع توليد گاز 
تجدیدنظر کنند 

ميدان مارسلوس

ب��زرگ در مقیاس وس��یع وارد عرص��ة تولید 
گاز غیرمتعارف ش��ده اند، اين شركت ها توان 
تحمل زيان را برای دوره های طوالنی تر دارند. 
قیمت های پايین يك تهديد جدی برای توسعه 
گاز غیرمتعارف است. به خصوص وقتی در نظر 
بگیريم پیوسته قوانین محدودكننده و مالحظات 
زيست محیطی موجب افزايش هزينه های تولید 
می شود. عدم قطعیت ها در ديگر نقاط جهان منشأ 
و پیامدهای متفاوتی در مقايسه با اياالت متحده 
دارد. در آنجا وضعیت بس��یار ناپايدارتر است. 
چنانچه انقالب گازرس��ي همچنان پايدار بماند 
و پیش بینی ها به نس��بت زيادی درس��ت از كار 
درآيد، بسیاری از كشورهای صادركننده گاز 
می بايست در استراتژی های سرمايه گذاری در 
صنايع تولید گاز تجديدنظر كنند. اگر منابع گاز 
غیرمتعارف در چین و هند و در آيندة نزديك 
در مقیاس كالن مورد بهره برداری قرار بگیرند، 
فش��ار بر قیمت های بین المللی گاز باز هم بیشتر 
خواهد شد. نتیجه منطقی اين وضعیت گرايش 
به مصرف گاز از مح��ل تولیدات داخلی خود 
اين كش��ورها خواهد بود و احتماالً اين رويداد 
قیمت های بین المللی نفت خام را دس��ت كم در 

جهت تثبیت تحت فشار قرار خواهد داد.



74

13
92

اه 
د م

ردا
ه م

یژ
و

زمينه های نوانديشی  و اثرات آن
 بر نهاد آموزش و پرورش ايران

عزت اهلل مهدوی

چشم انداز ایران: آنچه در پیش روي خوانندگان عزیز قرار دارد مقاله اي است در سه بخش که  بخش نخست
توسط آقاي عزت اهلل مهدوي تهیه شده است. نویسنده سعي دارد تأثیر متقابل مدرنیته و ایران 
و اثر آن روي نظام آموزش و پرورش را بررس��ي کند، چرا که بررس��ي نظام آموزش و پرورش 

ایران نمي تواند بدون توجه به سیر اجمالي این آشنایي ها، نمایي واقعي بیابد.
آش��نایي نخبگان ایراني با الیه هایي از مدرنیته و س��پس تماس مس��تقیم یا غیرمس��تقیم با 
محصوالت و خروجي هاي آن، داس��تان این مقاله اس��ت، حکایتي ک��ه در روند خود به نظام 

تعلیم و تربیتي نو در ایران مي انجامد.
این مقاله در سه بخش تنظیم شده؛ بخش اول آشنایي ایران با پیشرفت هاي غرب؛ بازرگانان 
و سیاحان غربي، اعزام محصل، مسافران و سیاحان ایراني و کتاب ها و روزنامه هاست. بخش 
دوم تأس��یس مدارس جدید اس��ت که ش��امل مدارس خارجي و مدارس جدیدي که توس��ط 

نخبگان ایراني تأسیس شد مانند دارالفنون، رشدیه، مدرسه علمیه و مدارس دخترانه.
بخش سوم تأثیر انقالب مشروطیت در آموزش و پرورش ایران است. 

در این شماره بخش اول این مقاله که همراه با یك مقدمه است تقدیم خوانندگان مي شود.
بخش دوم و سوم در شماره بعدي چشم انداز ایران خواهد آمد.
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»مدرنیته« در غ��رب، منظومه فك��ری بود كه 
متناسب با تحوالت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی 
و اقتصادی اروپا در يك بازه زمانی طوالنی شكل 
گرفت. در متن اين انديش��ه، امكان انتقاد و آن گاه 
نفی مداوم سنت و پیش��ینه های فكری فراهم شد، 
به عبارت ديگر نظام فكرِی رو به انس��جامی شكل 
گرفت كه منتق��د بنیادهای موجود بود تا س��پس 
بنیادی را مس��تحكم كند كه در آن هیچ مرجعیتی 
جز ِخرد خودبنیاد انس��انی به رس��میت ش��ناخته 
نشود.انس��ان، خود را آماده می ك��رد تا جامعه اش 
را براس��اس قوانین انس��انی اداره كند. ويژگی اين 
جامعه، نوعی گسس��ت از باورهای فرجام شناسانه 
همراه با زمینی ك��ردن زندگی و حركت در جهت 
افس��ون زدايی از اهداف آن و اتكاي روزافزون بر 
فعالیت های علمی و درنتیجه دس��تاوردهای فنی و 
تكنولوژيكی بود. اما مدرنیته، ت��ذكار و تأكید بر 
اين نظرهم ش��د كه طلب دنیا نمی تواند منافاتی با 
زندگی الهی و حیات اخروی داشته باشد و مؤمنان 
هريك به عنوان يك فرد � و صرفاً به تنهايی � در برابر 
خدا مسؤلند. مدرنیته، تجسم خود را با انديشه های 
نامب��ردار ب��ه روش��ن نگری تصوي��ر می ك��رد. 
روش��ن نگری كه ب��ه تعبی��ر »كانت« )فیلس��وف 
بزرگ آلمانی( كه خود يك��ی از معماران جامعه 
مدرن بود، نوعی بلوغ انس��ان محس��وب می شد و 
بیانگر شجاعت تفكركردن به  ش��مار می آمد. اين 
دوره، دوره ی پايان جه��ل و خرافه و ورود به عصر 
خوشبینی به سرنوشت انسان هم بود. كانت معتقد 
شد كه وضعیت طبیعی و اولیه ی بشر نه جنگ،كه 
صلح اس��ت. حتی به اتحاديه ی اروپايی در آينده 
نیز انديش��ید. وی در رج��وع به انس��ان و وجدان 
اخالقی او، س��عی كرد همه بنیادهای مناقشه آمیز 
را مس��تحكم كند. مدرنیته هرچند فراهم آمده از 
آرمان ها و انديش��ه هايی بود كه به تدريج ش��كل 
گرفته بودند، اما به نوعی كلیت و انس��جام رسیده 
ب��ود. می توانس��ت  به عن��وان ي��ك »پارادايم« در 
همه ی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، انديش��ه ای 
را نمايندگی كند. اين انديشه در كار سامان بخشی 
به زندگی انسان ها، نظام تعلیم و تربیت را با اهمیت 
ويژه در نظر می گرفت. می كوش��ید ت��ا آموزش 
عمومی و همگانی را گس��ترش ده��د و به تدريج 
فاصله ی طبقات فرودس��ت را با طبقه ی فرادست 
كمت��ر كند. آث��ار مترتب ب��ر سیاس��ت و دخالت 
م��ردم در نهادهای قدرت و ملحوظ داش��تن منافع 
ش��هروندان و برنامه ريزی در جهت تأمین نظرات 
آنه��ا از آرمان های عص��ر مدرنیته ب��ود. بعضی از 
صاحبنظران ورود به قرن بیس��تم را همزمان ش��دن 
تاريخ با پايان مدرنیته می دانن��د. اما اين كه همه ی 

تمدن ه��ا در گذار خ��ود، ب��ه مدرنیت��ه خواهند 
رس��ید و يا آن را از س��ر خواهند گذراند،  مبحث 
ديگری اس��ت.  برای ما كه در س��رزمینی زندگی 
می كنیم كه تاريخمان در دوره ای به مرزهای اين 
»پارادايم« وارد ش��ده و سعی كرده س��همی از آن 
را به خود اختصاص بده��د، اين مبحث هنوز تمام 
ش��ده تلقی نمی ش��ود. برخورد ما با اين موقعیت، 
همچون گذار غربیان نبوده اس��ت. اگرچه بعضی 
از مؤلفان ما به دنبال يافتن سرنخ های بومی مدرنیته 
در بطن تاريخ انديش��ه ی متفكران ايرانی بوده اند. 
اما تاريخ چند س��ده ی اخیر ما، حداقل از زمانی كه 
با غرب و مردمان��ش و صورتی از انديش��ه هايش 
آشنايی يافته ايم، نش��ان از دادوس��تدهايی دارد، 
هرچن��د رويه ی پذي��رش و اقتباس بیش��تر نمايان 
شده اس��ت. آنچه در ايران رخ داده عیناً مساوی با 
مدرنیته غربی نبود. به نظر م��ن كلمه ی »تجدد« نیز 
برای لفظ مدرنیته از دق��ت و امانت واژه برگردانی 
صحی��ح برخ��وردار نیس��ت هرچن��د در انقالب 
مش��روطیت، كاربرد تجدد عموماً ب��رای اراده ی 
معنای »نوآوری« ب��ود. ما در بس��تر تاريخی كه به 
مشروطیت  ختم می شد عمدتاً »نوانديشی« را فرارو 
داش��ته ايم، نه بازگشت به گذش��ته را. نوانديشانی 
كه در اين دوره، كمتر درصدد رجوع به چیزی از 
بنیادهای فكری گذش��ته خود بوده اند. آنهايی هم 
كه گوشه چشمی به تاريخ باس��تانی ايران داشتند، 
اين سوء برداشتش��ان، فضای فكری مشروطیت را 
آشفته تر كرد و تا حدودی باعث ايجاد تاريكی در 
فكر و انديشه و آرمان های آن شد. در پس و پشت 
ذهن تعدادی ديگر از مشروطه خواهان، انديشه ی 
نوس��ازی و مدرنیزه ك��ردن نهاده��ای اجتماعی 
مطرح ب��ود. اي��ن دس��ته می خواس��تند آرمان ها 
وانديش��ه های اجتماعی و فرهنگی خود را داشته 
باش��ند و در عین حال از نتايج تكنولوژيكی عصر 
مدرن نیز بهره ببرند و اين چنی��ن بود كه تناقضات 
فراوانی ش��كل گرفت. آش��نايی نخبگان ايرانی 
با اليه هايی از مدرنیته وس��پس تماس مس��تقیم يا 
غیرمس��تقیم با محص��والت و خروجی های آن، 
داستان اين مقاله است. حكايتی كه در روند خود به 
نظام تعلیم و تربیتی نو انجامید. البته بررسی راه های 
آش��نايی نخبگان ايرانی با مظاهر تمدنی غرب، در 
ابعاد مختلفی قابل پیگیری اس��ت. اما در اينجا، اين 
آشنايی ها و س��پس ظهور نتايج آن در نهاد تعلیم و 
تربیت ايران، مطمح نظر قرار گرفته است. بررسی 
نظام آموزش و پرورش ايران، بدون توجه  به س��یر 
اجمالی اين آش��نايی ها، نمی توان��د نمايی واقعی 
بیابد. دقت و تأم��ل در اين روند می توان��د ما را به 
بخش��ی از علل و عوامل نابس��امانی های بعدی در 

اين نظ��ام نیز رهنمون س��ازد.  م��ا از نوگرايانی نام 
می بريم كه در جس��ت وجوی علل عقب ماندگی 
كش��ور، به عناصر و اوصافی توج��ه كردند كه در 
سرزمین های ديگر عامل پیشرفت و ترقی شده بود 
)راس��تی چرا اين جريان، جامعه ی ايرانی را به طور 
زيربنايی دگرگ��ون نك��رد؟(. می گويند: كتاب 
»فراس��وی نیك و بد« نیچه، پی��ام آور پايان عصر 
مدرنیته در اروپاس��ت. آيا از نابختی��اری نخبگان 
ماست كه همزمان با چاپ اين كتاب)1886(،  سیل 
تحول خواهی  با عنايت به انديشه های عصر مدرن، 

آغاز می شود؟
بخش اول: آشنايی ها

الف � بازرگانان و سياحان غربی
آغاز آش��نايی های متقابل نخب��گان ايرانی و 
اروپاي��ی در عصرجديد، ب��ه دوره ای برمی گردد 
كه اي��ران از نظ��ر سیاس��ی گرفتار ه��رج و مرج 
و كش��مكش بود. اين سرزمین بین ش��اهزادگان 
تیم��وری و تركمان��ان آق قويونل��و و قراقويونلو 
دست به دست می گشت )مقارن قرن 15 میالدی(. 
سیاس��تمداران »ونیزی« از طريق بازرگانان خود، 
در عرض��ه ی محصوالت مرتبط با ام��ور نظامی به 
س��ران قبايل فوق الذكر، آتش نف��رت و دوری از 
عثمانیان را ش��عله ور می كردند. ب��ا قدرت گرفتن 

ویژگی این جامعه، نوعی گسست 
از باورهای فرجام شناسانه همراه 

با زمينی کردن زندگی و حرکت در 
جهت افسون زدایی از اهداف آن 
و اتکاي روزافزون بر فعاليت های 

علمی و درنتيجه دستاوردهای فنی 
وتکنولوژیکی بود

جنگ چالدران ،شکست صفویه از عثمانيان
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به يكی از دوس��تانش كه س��اكن »ناپ��ل« بود در 
شرح وضعیت و جزئیات مناسبات سیاسی دربار 
صفويه، اخالق و آداب و اوض��اع تجاری ايران، 
برای آش��نايی اروپايیان بس��یار مؤث��ر می نمود. 
»تاورنیه« )قرن 17 میالدی( حداقل 9 سفر به ايران 
داشت. »ش��اردن« در زمان ش��اه عباس دوم لقب 
»تاجرباشی« گرفت، وی اطالعات ذيقیمتی را از 
ابنیه تاريخی و آداب و رسوم ايرانی به غرب برد. 
گیبون مورخ نامی انگلیس��ی او را س��تود. همین 
»ش��اردن« منبع موثقی ش��د برای ولتر و منتسكیو. 
نادرشاه افشار نیز س��عی كرد از حضور خارجیان 
در س��اخت ادوات و توسعه كش��تیرانی بهره ببرد  
ام��ا در نهايت ب��ه خريد كش��تی از آنها ت��ن داد. 
تأس��یس قاجاريه همزمان بود ب��ا قدرت گرفتن 
روس��یه. طمع آنها به مرزهای ش��مالی ايران روز 
به روز بیش��تر می ش��د و به همان ان��دازه نگرانی 
س��الطین قاجار نیز افزاي��ش می ياف��ت. رقابت 
اروپايیان با اي��ن قدرت رو ب��ه تزايد، آنه��ا را به 
دربار ايران نزديكتر می كرد. ت��ا اين كه دور اول 
جنگ های اي��ران و روس ش��كل گرفت. عباس 
می��رزا نايب الس��لطنه ی ش��اه قاجار ب��ه مقتضای 
ش��رايط، انجام اصالحات��ی را در زمینه ی نظامی 
ضروری ياف��ت.)1( »ژن��رال گاردان« فرانس��وی 
در توصیف خود از وضعیت س��اخت گلوله های 
توپ می نويس��د: »در مازندران ه��م گلوله توپ 
می س��ازند، ولی اي��ن گلوله ها به ق��دری بزرگ 
است و بد ريخته ش��ده كه به واسطه سوراخ های 
كوچك و خرده شن كه داخل دارد لوله توپ را 
خراب می كند و غالباً هنگام بیرون آمدن از دهانه 
توپ می تركد.«)2( عباس میرزا می انديشید برای 
بهبود ش��رايط و مقابله با س��پاهیان كارآزموده ی 
غرب��ی باي��د از خ��ود آنها كم��ك بگی��رد، اين 
كمك می توانس��ت در زمینه ی س��اماندهی سپاه 
از لح��اظ تعلیمات باش��د وهم می توانس��ت در 
بهبود و به روز آوری تجهی��زات، ياريگر ايرانیان 
محسوب شود. اما به هم زدن ش��یوه ی سنتی اداره 
قشون، بدون فراهم شدن ساير استلزامات مرتبط 
ب��ا تغیی��رات، ضريب آس��یب پذيری س��پاهیان 
ايران را باال برد، از اين رو از نظر نايب الس��لطنه ی 
با هوش اي��ران، نوع��ی اصالح��ات همه جانبه، 
ضروری می نم��ود. اصالحاتی ك��ه خواه ناخواه 
ش��ئون ديگر را ه��م دربرمی گرفت. ب��ه زودی، 
فرانسويان در رقابت با انگلیسی ها عقب نشستند و 
انگلیس برای مهار روسیه به اين موضوع عالقه ی 
بیش��تری نش��ان داد. فعالیت هیئت های انگلیسی 
عمدتاً بر نوعی سیاس��ت فش��ار بر روسیه متمركز 
بود وآنه��ا عمدتاً به دنبال انج��ام تمهیداتی بودند 

برای جلوگیری از نفوذ رقب��ای ديگر اروپايی در 
مس��ئله ی هندوس��تان و افزون برآن، رقابت های 
ش��اهزادگان ديگر قاجار، اقدامات عباس میرزا 
را غالباً نافرجام  می گذاشت.س��رانجام، شكست 
سپاه ايران در جنگ های مقابل روسیه، به ذهنیتی 
در سیاستمداران ايرانی انجامید كه عمدتاً در پی 
ايجاد موازن��ه ی قوا در بی��ن قدرت های خارجی 
باش��ند. می دانیم كه سیاس��تمداران بعدی از اين 
بازی بهره مند شدند، نمونه آشكارتر اين رويكرد 
در دوره س��لطنت ناصر الدين ش��اه  طی نیم  قرن 

به چشم می خورد.)3(       
ب � اعزام محصل

دوره اصالح��ات عباس می��رزا هم��راه بود با 
ورود مستشاران اروپايی و آشنايی آنها با وضعیت 
اجتماع��ی، سیاس��ی، اقتص��ادی و فرهنگی مردم 
ايران، همچنین فرصتی پی��ش آمده بود تا نخبگان 
ايرانی نیز با وضعیت فرهنگی و میزان آگاهی های 
علمی اروپايیان، آشنايی بیابند. در ضمن اقدامات 
اصالحی اي��ن دوره، اع��زام محصل ب��ه اروپا نیز 
در طرح گنجانیده ش��د. اگرچ��ه در زمان صفويه 
نیز فرس��تادن كارآم��وز صنعتی  در دس��تور كار 
قرارداش��ت. اعزام محصل به اروپا در پی پیشنهاد 
هیئت فرانسوی مطرح شد اما عملی نشد. تا اين كه 
انگلیسی ها )سر هارفورد جنس( در 1811 میالدی 
آن را به اجرا درآوردند. ابتدا دونفر برای تحصیل 
نقاشی و طب، راهی انگلستان شدند.يك سال بعد 
سرپرس��ت و مراقب آنها نوش��ت: »جای تأس��ف 
است كه اين دو جوان، نوشتن و خواندن فارسی را 
نمی دانند و اين فقره موجب آن است كه انگلیسی 
را هم به اشكال بیاموزند.«)4( گفته می شود محصل 
نقاشی، دو سال بعد از اعزام)1813( در اثر بیماری 
س��ل درمی گذرد. اما محصل طب، بعدها به ايران 
برگشت و طبیب يكی از ش��اهزادگان قاجار شد. 
گروه دوم محصالن برای اعزام به اروپا، مركب از 
پنج نفر بود)1815(. دو نفر برای تحصیل مهندسی 
و مهندس��ی توپخانه، يك نفر برای تحصیل طب، 
يك نفر برای تحصیل الس��نه و كارآموِز آهنگری 
كه می رفت تا س��اختن قفل و كلید را بیاموزد. در 
اين میان میرزا صالح ش��یرازی كه برای يادگیری 
زبان می رف��ت، از بقی��ه معروف ترش��د. اين بار، 
مخارج به عهده ی دولت ايران بود، هرچند هزينه ی 
يك س��اله گروه توس��ط نايب الس��لطنه پرداخت 
ش��د، اما مضیقه ه��ای مالی زي��ادی بر مس��افران 
ايرانی تحمیل ش��د و در محله ه��ای مختلفی برای 
آنها مس��كن فراهم كردند و »بع��د از چندی بدون 
سرپرس��ت و معلم و گاهی بدون پ��ول در لندن و 
اطراف آن« )5( رها ش��دند. مالق��ات اتفاقی میرزا 

بی برنامه بودن دولت 
ایران و عدم رسيدگی 
به وضع معيشت آنها در 
غربت و تعقيب نشدن 
اهداف اوليه در امور 
مربوط به فعاليت این 
محصالن، زمينه هایی 
را فراهم کرد که امروزه 
بدون توجه به آن 
شرایط، قضاوت های 
دگرگونه صورت 
می پذیرد

صفوي��ه، اين دش��منی ش��دت گرف��ت و جنگ 
چالدران )قرن 16 می��الدی(، ايرانیان را به غربی ها 
نزديكترك��رد. »ُك��رزن« با نق��ل قول از ب��رادران 
ِش��رلی، آموزش به كارگیری توپخانه و تفنگ را 
در جنگ با ترک ها، به پرتغالی ها نسبت می دهد. 
همین برادران شرلی كه پیشینه های نظامی داشتند، 
سیاستمداران ايرانی دربار شاه عباس را به انگلستان 
متوجه نمودند و اتح��اد نیروهای نظام��ی ايران و 
انگلیس ب��ه شكس��ت پرتغالی ها انجامی��د. غنايم 
جنگی در اين زم��ان، ايرانیان را قادر س��اخت تا با 
تجهیزات آتشباری سنگین تری آشنا بشوند. عصر 
صفويه، عصر گس��ترش روابط ايران و اروپاست.  
به خص��وص رقابت آنه��ا ب��ا عثمانی��ه، دامنه اين 

اشتراک مساعی را گسترده تر می كرد. 
اي��ن دوره ، همزم��ان ب��ا حضور س��یاحان و 
بازرگانان ب��زرگ غربی در ايران اس��ت. آنها در 
كار متقاعدك��ردن سیاس��تمداران كش��ورهای 
خود برای تحكیم روابط مؤثر بودند. در اين میان 
می توان از كارگزاران شركت انگلیسی »مسكو« 
كه در امر تجارت و كش��تیرانی فعال بودند نام برد 
كه به تدريج انحص��ار بازار ابريش��م را از چنگ 
پرتغالی ه��ا درآوردند. نامه ه��ای »پیترو دالواله« 
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صالح با س��رجان ملكم، كه با ايران و زبان فارسی 
آش��نا بود وضعیت را تغییر داد و به داد محصالنی 
رسید كه به زبان انگلیس��ی به قدر كفايت آشنايی 
نداش��تند. اما بنا ب��ه گفته ی میرزا صال��ح، زندگی 
اين محص��الن همواره به س��ختی می گذش��ته و 
در ش��رايطی می بايس��ت به كارهاي��ی بپردازند تا 
امورات خود را بگذرانن��د. بی برنامه بودن دولت 
اي��ران و عدم رس��یدگی به وضع معیش��ت آنها در 
غرب��ت و تعقیب نش��دن اه��داف اولی��ه در امور 
مربوط ب��ه فعالیت اي��ن محص��الن، زمینه  هايی را 
فراهم كرد كه امروزه بدون توجه به آن ش��رايط، 
قضاوت ه��ای دگرگون��ه ای ص��ورت می گیرد. 
»محیط طباطبايی« متذكر می ش��ود ك��ه بعضی از 
كشیش��ان مس��یحی درصدد جذب اين محصالن 
برآمده بودند.)6( يكی از محصالن ايرانی هم با زنی 
انگلیسی به سنت مس��یحیان ازدواج كرد و بعدها 
او را به اي��ران آورد. در اين میان می��رزا صالح نیز به 
جمع فراماسون ها پیوست. بازگشت اين محصالن 
از زبان مورخ رس��می دربار فتحعلی شاه اين چنین 
گزارش می شود: »جمعی از آدمیزادگان اين ديار 
را از مهندس و طبیب و توپچی و اهل صنعت و معلم 
سپاه نصرت پناه به لندن كه پايتخت پادشاه انگلیس 
است فرستاده چند سال متوقف بودند و در كسب 
علوم و اخذ شیوه و رسوم آن ديار جهد بلیغ و اهتمام 
تمام می نمودند و هر ساله مواجب و مرسوم ايشان 
از آذربايجان به لن��دن می رف��ت..«)7(.از اين عده 
میرزا صالح شیرازی اولین روزنامه را در ايران داير 
كرد. سفرنامه مهمی نوشت و زمینه آشنايی ايرانیان 
را با اروپايی��ان فراهم كرد. میرزا س��ید جعفرخان 
)مهندس باش��ی( نیز در تهیه نقش��ه ی س��رحدات 
كش��ور با امیركبیر همكاری كرد. وی بعدها لقب 
مشیرالدوله گرفت. میرزا رضا )مهندس باشی( نیز 
به ترجمه ی كتاب »پطركبیر« پرداخت. از اس��تاد 
محمدعلی )كه همسر انگلیسی گرفت و عماًل جزو 
محصالن نبود  اما به توصیه میرزا صالح يكی از آنها 
ش��مرده ش��د( نیز در زمینه توپ ريزی و ملحقات 
آن استفاده می ش��د. از میرزا محمد جعفر كه برای 
تحصیل طب رفته بود خبری در دست نیست. حتی 
بعضی ش��ك دارند كه با محصالن ديگر بازگشته 
باش��د. البته در اين دوره كارآموزانی هم به روسیه 
اعزام ش��دند. در اين میان حاجی عباس گل س��از 
معروف تر اس��ت .وی با يك زن فرانسوی ازدواج 
كرد. اين زن مس��لمان ش��د و بعدها جزو درباريان 
درآمد و مترجم مخص��وص اندرونی ناصرالدين 
ش��اه ش��د. از ش��خص ديگری در اين گروه به نام 
می��رزا جعفر تبري��زی می ت��وان نام برد ك��ه برای 
آموختن فن چاپ به مسكو رفت و در مراجعت به 

ايران يك دس��تگاه چاپ به همراه آورد. در زمان 
محمدش��اه نیز يك گروه پنج نفره از محصالن به 
فرانسه اعزام ش��دند. در فرمان محمدشاه عالوه بر 
ذكر اس��امی افراد منتخب و رشته ای كه قرار است 
تعلیم ببینند، آمده اس��ت: »ان ش��ا ءاهلل تعالی ديگر 
در پ��ی كار رفت��ن، درس خوان��دن، در پاريس به  
كارهای بیهوده و تماش��انرفتن، المذهب نش��دن، 
كه لعنت خدا بالمذهب. ان ش��اءاهلل به كارهای ما 
برخورند آراس��ته برگردن��د.«)8( اي��ن لحن كالم 
محمدش��اه داللت بر فضای فكری منفی دارد كه 
قباًل علیه اصالحات عباس میرزا ش��كل گرفته بود 
و در نگاه مخالفان نوعی »تش��به به كفار« را تداعی 
می كرد. البت��ه انقالب  1848 فرانس��ويان و مرگ 
محمدش��اه باعث ش��د كه اين عده پس از سه سال 
)1845 تا 1848( مراجعت كنند. بعدها از اين عده 
عمدتاً در كار مترجمی استفاده می شد، دونفرشان 
مترجمان دارالفنون و وردس��ت استادان توپخانه و 
معدن شناسی ش��دند. يكی ديگر ازاين محصالن 
)می��رزا يحی��ی( ب��ه وزارت امورخارجه و س��اير 
مقامات دولتی رسید.در دوران صدارت امیركبیر 
نیز كسانی به روس��یه و عثمانیه فرستاده شدند. اين 
عده ب��رای كارآموزی بلورس��ازی، چدن ريزی، 
تصفیه شكر و تهیه قند، شماعی، چرخ سازی، تهیه 

ابريشم به سبك جديد عازم شدند.
اولی��ن چاپخان��ه در اي��ران ب��ه دوران صفويه 
برمی گردد، آن هم توسط مس��یحیان برای چاپ 
متون مذهبی )1660میالدی(. ام��ا اولین چاپخانه 
كه به وس��یله ی آق��ا زين العابدي��ن تبريزی تحت 
حمايت عباس میرزا به كار افتاد )1233ق( با انتشار 
»فتح نامه« كه مجموع��ه ای از فت��اوای مجتهدين 
برای جنگ با روس��یه ب��ود، آغاز ب��ه كار كرد.)9( 
آخرين متنی كه منتش��ر كرد  »رس��اله آبله كوبی« 
بود )1245ق(. تا اين كه میرزا صالح شیرازی پس 
از بازگشت از سفر تحصیلی انگلیس يك دستگاه 
ماشین چاپ سربی به همراه آورد. البته او طرز كار 
اين دس��تگاه را نی��ز فراگرفته بود. همین ش��خص 
بعدها در دوره س��فارت پترزبورگ چند دستگاه 

ديگر، خريداری و به تهران فرستاد. 
ج � مسافران و سياحان ايرانی

»س��فرهای خارج��ی ع��ده ای از ديپلمات ها، 
تجار و مهاج��ران ايرانی به بعضی از كش��ورهای 
اروپايی وكش��ورهايی چ��ون هن��د و عثمانی كه 
تحت تأثیر تحوالت فكری، سیاس��ی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی غرب قرار داش��تند، زمینه ی 
مهمی برای نخستین آگاهی های جديد درباره ی 
غرب و نوآوری ها و پیش��رفت های نوين غرب در 
زمینه های مختلف را فراهم آورد.«)10( از نخستین 

انديشه گران كه نخبگان ايرانی را با وضعیتی كه در 
غرب می گذرد آش��نا كرد می توان از عبداللطیف 
شوش��تری )متولد1758/1172 می��الدی( نام برد.
)10( كتاب »تحفه  العال��م« )1801/1216 میالدی( 

به موضوع��ات مختلفی پرداخت: پیش��رفت های 
علمی، پزش��كی، صنايع، امور نظامی، اصالحات 
مرتبط با ساختارهای اجتماعی، امور دادگستری، 
وضعی��ت تقس��یم و تفكی��ك ق��وا در حكومت، 
برابری در مقاب��ل قانون، پارلم��ان، اصول مرتبط 
با دموكراس��ی غربی، حدود اختیارات پادش��اه و 
اصالحات مذهب��ی. وی در بخش هايی از كتاب 
خود به مسئله موازنه ی قوا بین دولت ها با يكديگر 
می پردازد: »عهود و مواثیق با هم دارند كه كس��ی 
از حد خويش تجاوز نكند و ب��ه مملكت ديگری 
دس��ت انداز نش��ود و با هم به رفق و مدارا سلوک 
كنند.«)12( در نوشته ی شوشتری از ارزش قطب نما 
در س��فرهای بری و بحری و تئ��وری كپرنیك در 
ستاره شناسی و از »دوربین آس��مان سیر« و نظرات 
»نیوت��ن« و از تحقیقات آنه��ا در زمین��ه جغرافیا و 
كشتی س��ازی و... مطالبی به چشم می خورد.)13( 
در »حیرت نامه« كه توسط میرزا ابوالحسن شیرازی 
معروف به »ايلچی« حاصل مشاهدات وی در سال 

سلطان الواعظين با اشاره 
به آزادی مطبوعات در 

انگلستان، تصریح کرد که 
در غرب، نویسنده حق دارد: 

»اگر امر قبيحی از یکی از 
بزرگان حتی فرمانفرما و 
یا پادشاه شنود و یابيند، 
نویسد و احتياط نکند«.

عباس ميرزا



78

13
92

اه 
د م

ردا
ه م

یژ
و

»مرات االحوال جهان نما« آقا احمد كرمانش��اهی 
اس��ت. وی نیز تحصیالتش را در حوزه های علوم 
دينی كامل ك��رده و از میرزای قمی و ش��یخ جعفر 
كاش��ف الغطا اجازه اجتهاد دريافت ك��رده بود و 
سپس به س��یر آفاقی پرداخت )1804/1219(.در 
پژوهش  نامه ی او اش��اراتی وجود دارد به »بیمه« و 
چگونگ��ی آن، التاری و قماربازی در ش��هرهای 
اروپايی، نح��وه حكوم��ت در غ��رب و پارلمان. 
»يكی از نوآوری ها كه در هندوستان چهره بسته و 
از حوزة ديد آقا احمد دور نمانده بود بنیادگذاری 
آموزشگاه های نو و آموزش دانش ها و حرفه های 
نو و حتی رايگان برای فقرا در آنها بوده است.«)15( 
سفرنامه حاج سیاح نیز قابل تأمل است. اين سفرنامه 
متعلق به نی��م قرن از دوره ای اس��ت ك��ه در باال به 
آن پرداختی��م، وی با نگاهی دقیق ت��ر به توصیف 
»خیابا ن ه��ا و معاب��ر، هتل ه��ا، راه آهن، وس��ايل 
نقلیه، مريضخان��ه، باغ وحش، حم��ام، كارخانه، 
پرورش��گاه، تئاتر و موزه و مدارس گوناگون)16( 
می پردازد. در سفرنامه ی او، دو نكته جالب توجه 
به چش��م می خورد: كتابخانه ی لندن و دانش��گاه. 
می نويسد: »فهرست كتاب ها را خواستم معلوم شد 
دو كرور كتب مختلفه آنجا فراهم نموده اند و هر كه 
از اهل بلد بخواهد می رود هر كتاب كه می خواهد 
می آورند مطالعه می كند. تاالر بسیار بزرگی آنجا 
بود، مردمانش تمام س��كوت محض بودند.«)17( و 
در مورد دانشگاه می نويس��د: »دارالفنون بزرگش 
موسوم است به اونیورس��یته كه متعلمین مشغول به 
تحصیلند. السنة مختلفه و علوم غريبه و مدرسه طبیه 
و تشريح خانة بسیار خوب و مدارس مختلفه برای 

جملة علوم از علمیه و حربیه و...«)18(
 در پاي��ان اين بخش از نوش��تار ب��ه يادآوری 
چند نكته با اهمیت می پردازي��م. نكته ی اول اين 
اس��ت كه اين س��فرنامه ها مفاهیم جدي��دی را به 
مدار فكری نخبگان ايران��ی وارد كرد. مفاهیمی 
مانند »ملت، جمهور ملت، جمه��ور خلق، كالم 
خلق، مشورت عام، مش��ورت عموم، دارالشورا، 
پارلمان، قانون، آزادی«)19( و خدمات اجتماعی و 
شهری، تقسیم قوا و محدوديت قدرت حاكمان، 
آم��وزش نوين، پیش��رفت و توس��عه اقتصادی و 
فرهنگی، رواج مطبوعات و اطالع رسانی و... كه 
بعدها گفتمان سیاس��ی و اجتماعی ايرانیان از آنها 
خالی نبود. نكته دوم بیانگر اين است كه توصیف 
وضعیت آن كش��ورها در بطن خود نوعی انتظار 
و تمايل را ب��ه تغییر و دگرگون��ی جامعه، تداعی 
می ك��رد. خواه ناخ��واه ذهنیتی را ش��كل می داد 
كه در كار مقايسه ايران با س��اير كشورها، به علل 
و عوام��ل داخل��ی و خارج��ی عقب ماندگی ها 

رهنمون می ش��د  و به اين وس��یله نیرويی را برای 
حرك��ت اصالح طلبانه جامع��ه متراكم می كرد. 
به خاطر همین بود كه می��رزا آقاخان نوری اجازه 
انتشار كتاب س��فیر ايران در روس��یه را نداد براي 
اين كه ب��رای مردم ف��رق اوضاع اروپ��ا با اوضاع 
ايران درس��ت معلوم نش��ود. به همان استدالل، از 
نشر »مخزن الوقايع« نوش��ته ی میرزا حسین سرابی 
)در شرح س��فارت فرخ خان امین الدوله به اروپا( 
مانع آمد و دس��تور داد: »البته نخواهیدگذاشت... 
اين كتاب را باس��مه]چاپ[ نمايد ك��ه به همه جا 
منتشر شود و برای مردم درست آگاهی از اوضاع 

اروپا حاصل شود كه مصلحت نیست.«)20(.
نكت��ه س��وم مرتبط اس��ت ب��ا اين مس��ئله كه 
نمی توانیم همه اين س��فرنامه ها را با يك س��نگ 
محك جادويی بیازمايیم و به اتخاذ يك نظريه ی 
افراط��ی، مطالبش��ان را تمام��اً تصديق و ي��ا تماماً 
محصول يك ذهن شیطانی كه ساخته و پرداخته ی 

لژهای فراماسونی است، بینگاريم.  
نكته چهارم اين اس��ت كه در تع��دادی از اين 
پژوهش ها و س��یاحت نامه ها هم ب��ه جنبه تمدنی 
غرب توجه ش��ده و هم به سیاست های استعماری 
دولت های قدرتمند اروپاي��ی. اين طور نبوده كه 
اين جنبه در توصیف مشاهداتش��ان مغفول بماند. 
فی المثل: »آنچه در واپسین س��ال های سدة 18 در 
امريكا و اروپای باختری می گذشت و می توانست 
در چارچوب سیاس��ت و س��ودا گ��ری كمپانی 
هند ش��رقی انگلیس در س��رزمین هند و در حوزة  
فرمانروايی انگلیس��یان بازتاب يابد، عبداللطیف 
با انديش��ه ای كنجكاوانه و ب��ا بهره جويی از پیوند 
گستردة خود با بلندپايگان سیاسی و اجتماعی هند 
دريافت و در تحفه العالم منعكس ساخت ...وی به 
شیوه ای آشكار و با زبانی ساده هم از پیشرفت های 
علمی و فنی س��خن به میان آورده و هم از ش��یوة 

فزونخواهی انگلیس.«)21(
 د� کتاب ها و جرايد

 ذكر اين نكته خالی از فايده نیس��ت كه منظور 
ما كتبی است كه به انحاي مختلف، دستاوردهای 
تمدنی غرب را به ايرانیان شناسانیده اند. برای اطالع 
از وضعیت تراجم)ترجم��ه( و دواوين)ديوان( و 
كتب تاريخی و فلسفی و اخالقی اين دوره كه فارغ 
از همه تحوالت جهانی استنس��اخ و انتشار يافته اند 
می توان به پژوهش هايی كه به اين زمینه اختصاص 
دارد مراجعه كرد )مث��اًل: از صبا تا نیم��ا جلد اول، 
صفحات 46 به بعد(.  با شروع اصالحات در دوره ی 
عباس میرزا توجه و س��پس ترجمه ی بعضی كتب 
مرتبط با امور قش��ون و آيین نامه های مانور نظامی 
و موضوعاتی كه به ش��رح جنگ ه��ای اروپايیان 

)1809/1224( تألیف شد، عالوه بر بعضی مطالب 
برشمرده ش��ده قبلی، وی به نظام مالیاتی در غرب، 
نقش مردم در اداره حكومت و جامعه و كشاورزی 
نوين اشاره می كند، از نظام بانكی سخن می گويد، 
همچنی��ن مطالب��ی در م��ورد ارائ��ه ی خدم��ات 
رفاهی به ش��هروندان از قبی��ل يتیم خانه و آموزش 
كودكان بی سرپرست می نويسد . درباره ی انتشار 
مطبوع��ات )روزنامه( و فروش آنها و اهمیتش��ان، 
نكات��ی را متذكر می ش��ود. گاهی نیز به تش��ويق 
ايرانیان می پردازد تا از پیش��رفت های علمی غرب 
درس بگیرند. از پژوهش��گران ديگر در اين زمینه 
می توان از سلطان الواعظین )سفرنامه وسیاحتنامه 
... س��ال 1816/1231( نام ب��رد. وی در اين كتاب 
از اختراع��ات علم��ی، اهمی��ت دس��تاوردهای 
دانشمندانی همچون نیوتن و كپرنیك، دستگاه های 
هواشناسی جديد، پیشرفت های مرتبط با جراحی، 
نظافت شهری و امكانات تفريحی، كشف امريكا، 
نظام پارلمانی، نهاد دادگس��تری و نحوه رسیدگی 
قضايی، سخن می راند. سلطان الواعظین با اشاره به 
آزادی مطبوعات در انگلستان، تصريح كرد كه در 
غرب، نويس��نده حق دارد: »اگر امر قبیحی از يكی 
از بزرگان حتی فرمانفرما و يا پادشاه شنود و يا بیند، 
نويسد و احتیاط نكند.«)14( يكی ديگر از كسانی كه 
در زمینه ی سفرنامه نويسی قابل ذكر است، صاحب 

این سفرنامه ها مفاهيم 
جدیدی را به مدار 
فکری نخبگان ایرانی 
وارد نمود. مفاهيم مانند 
ملت، جمهور ملت، 
جمهور خلق، کالم خلق، 
مشورت عام، مشورت 
عموم، دارالشوری، 
پارلمان، قانون، آزادی و...
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و زندگی پادش��اهان می پرداخت، رونق گرفت: 
»تاريخ محاربات فرانس��ه با پادش��اهان قرال نمچه 
و روس« كه با ن��ام »حوادث نامه« به وس��یله محمد 
رضی تبريزی از ترك��ی ترجمه ش��د. )1222ق( 
كتاب دكتر كرمیك با عنوان »تعلیم  نامه آبله زدن« 
در همین سال ها منتشر شد)1245ق(. ترجمه كتابی 
از ولتر با ن��ام »تاريخ پطركبیر و ش��ارل دوازدهم« 
و كتاب ديگ��ری باعن��وان »تاريخ اس��كندر« در 
زمان محمد ش��اه انج��ام پذيرف��ت.)1263ق( در 
اين كتاب نقش��ه ای از اروپا نیز وج��ود دارد. میرزا 
رضا مهندس باش��ی از محصالن اعزامی دور دوم، 
»تاريخ پطركبیر« را از انگلیسی ترجمه كرد. »تاريخ 
تنزل و خرابی دول��ت روم« )1247ق(، كتابی به نام 
»چین« )1262ق( )اين كتاب چاپ نشد( و  كتاب 
»تاريخ ناپلئون« به دس��تور ناصرالدين شاه ترجمه 
ش��د )1266ق(. در دوره صدارت امیركبیر كتابی 
در جغرافیا ترجمه ش��د. اما عص��ر ناصری، عصر 
آش��نايی های بیش��تر با رويه تمدنی غرب نیز بود. 
با عزل آقاخان نوری موج نوخواهی در دس��تگاه 
حكومتی ش��تاب گرفت. در اين دوره چند كتاب 
مهم ترجمه شد كه از لون ديگری بودند. ترجمه ای 
از »گفت��ار در روش دكارت« باعن��وان حكم��ت 
ناصری يا »كتاب دياكرت« )1279ق( به پبش��نهاد 
»كنت دو گوبین��و«، وزير مختار فرانس��ه در ايران 
و توس��ط فردی به نام »مال الله زار« با كمك »امیل 
برنیه« از اعضای سفارت به انجام رسید.گفته اند كه 
چاپ ديگری از اين كتاب، 9 سال قبل از اين تاريخ 
انجام ش��ده، اما نسخه های آن  را س��وزانده بودند. 
در مقدمه ی كتاب آمده است: »در گذشته همیشه 
ايران منبع علوم و منبت حكمای مت�ألهین بوده، اما 
بعد تنزل يافته است. اكنون كه توجه خسروانی »به 
وضع و تأسیس قواعد سیاست بالد و اجرای تعمیر و 
ترمیم علوم و صنايع و حرف و اربابانش و استقامت 
معارف و فنون و ارتقای تنظیمات و دادرسی عباد« 
معطوف گشته حكمت كه »اصل و مبدأ جمیع« آن 
علوم اس��ت، ...ترقی خواهد ياف��ت.«)22( كنت دو 
گوبینو در كتاب خود می نويسد: فیلسوفان ايرانی 
كه با من آشنا هستند بیشتر مايلند كه معرفت كاملی 
به احوال اس��پینوزا و هگل پیدا كنند.«)23( البته وی 
دقیقاً اين فیلسوفان ايرانی را معرفی نمی كند، اما در 
جای ديگری از كتاب خود، به روحانیون دانشمند 
يهودی اشاره می كند كه پرسش هايی از فلسفه ی 
اسپینوزا و مس��لك فلسفی كانت داش��ته اند.)24( با 
آن كه اطالعاتی از مالصدرای شیرازی و شاگردان 
مكتبش، ارائه می كند و يك به يك اسامی بزرگان 
فلس��فه ی دوره ناصری را برمی ش��مارد و شمه ای 
از زندگ��ی آنه��ا را واگوي��ی می كند، ام��ا ظاهراً 

ش��رايطی برای نوعی گفت وگو )بی��ن دو نحله ی 
فلس��فی( پیش نمی آيد. حتی بعده��ا  )1314 ق( 
كه بديع الملك میرزا  يكی از ش��اهزادگان  قاجار 
كه »مدتی را هم نزد مالعلی اكبر اردكانی فلس��فه 
اس��المی خوانده و تقرير اس��تاد خ��ود  در ترجمة  
مشاعر صدرالدين ش��یرازی را تحرير كرده«)25(، 
كتابی را پرداخته می كن��د )بدايع الحكم( و در آن 
)گويا برای اولین بار( س��ؤاالتی رادرباره ی فلسفه 
غرب، به خصوص فلسفه ی دكارت و اليبنیتس و 
كانت و بعضی ديگر، از »آقا علی مدرس زنوزی« 
می پرسد، باز هم اين شرايط مهیا نیست. فیلسوف ما 
به صرافت ويژه ای نمی افتد و با بی اعتنايی از مطالبی 
كه به فلسفة غربی راجع می شود، می گذرد.)26( آيا 
صحیح است كه اين فیلسوف مسلمان نمی توانسته 
اس��ت تصور فلس��فه ای را بكند كه اصولی غیر از 
فلسفه اسالمی داشته باشد؟)27( ]همچون فیلسوف 
برجسته ی ديگر )مالهادی سبزواری( كه عملكرد 
دوربین عكاس��ی را با حیرت مش��اهده می كند و 
از اين كه عرضیات منتقل ش��ده اند و مخالف فهم 
فلسفی س��نتی اس��ت، در پذيرش آن دچار ترديد 
می گ��ردد.[ دو كت��اب ديگر شايس��ته معرفی اند: 
كتاب »فلك الس��عاده« كه تألی��ف »علیقلی میرزا 
اعتضادالسلطنه« وزير علوم عهد ناصری است. وی 
در اين رساله اش��اراتی به اكتشافات نیوتن می كند 
و به طريقی مس��ئله اختیار انس��ان را مطرح و سپس 
به انتقاد از طالع بینی و پیش بینی سرنوشت از روی 
حركات س��یارات می پ��ردازد. جاذب��ه عمومی و 
جزر و مّد درياها را با توجه به حركات ماه تش��ريح 
می كند.)28( كتاب قابل توجه ديگ��ر »جانورنامه« 
اس��ت. .در آن زم��ان از انتش��ار كت��اب معروف  
»داروين« به نام »اصل انواع بنا ب��ر انتخاب طبیعی« 
)1859 میالدی و 1276 ق( 11 س��ال می گذش��ته 
كه يكی از معلمان دارالفنون به نام »میرزا تقی خان 
انصاری كاش��انی«، كتاب »جانورنام��ه« را تألیف 
می كند. او البت��ه موضوع پژوه��ش را جنبندگان 
زهرن��اک ايران ق��رار داده ب��ود، اما به حد وس��ع 
علمی خود نظريه ی داروي��ن و كتاب او را توضیح 
می دهد. او می نويسد: »نیرنگ هستی« همین است 
كه حیات از »خرده« يا »ملكول« شروع شده و »قوه 
زندگی« آن را به »پیكرهای زنده« باال برده اس��ت. 
اين س��یر طبیعت »در تب��دل انواع« ي��ا دگرگونی 
»گونه ها« می باش��د.)29( اين كتاب به زبان ساده تر 

شرح و گزارشی است از كتاب داروين.
ترجمه رمان ك��ه از خصیصه های دوره جديد 
اروپا محسوب می ش��ود، نیز جريان پیدا می كند: 
»داس��تان های س��ه تفن��گ دار، كن��ت دو مونت 
كريس��تو، ملك��ه مارگ��و، لوي��ی 14 و 15 از آثار 

به موازات تحول و نوسازی در 
نهادهای اجتماعی و سياسی، 

ضرورت دگرگونی در نهادهای 
مرتبت با تعليم و تربيت، بيشتر 

احساس می شد. آماده شدن 
جامعه برای نحوه جدیدی از 

زندگی شهری، شکل و محتوای 
آموزش را تغيير داد

ميرزا حسن خان سپهساالر
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حسین خان سپهساالر« آش��نايی با رويه ی تمدنی 
غرب، با ش��تاب روز افزونی ادامه می يابد. وی كه 
خود در گزارش هاي��ش از عثمانیه، دولتمردان را 
در جريان حركت سرسام آور كشورهای غربی از 
نظر توسعه اقتصادی و سیاسی و نحوه اداره جامعه، 
می گذارد، بعدها در شكل دهی به نهادهای مدرن 
در ايران، نقش به سزايی ايفا می كند. روزنامه هايی 
در دوره او به ظهور می رس��ند. حتی در )1292 ق( 
دو روزنامه به زبان فرانس��ه )وطن و صدای ايران(  
منتش��ر می ش��ود. »وطن« در همان ش��ماره اول به 
خاطر س��رمقاله اش كه درب��اره آزادی و برابری 
بود ازسوي شاه، توقیف ش��د.آنچه جالب توجه 
می نمايد انتش��ار روزنامه در شهرهای ديگر غیر از 
پايتخت است. )برای  نمونه روزنامه ملتی در تبريز 
1275 ق، ف��ارس1289 ق، فرهن��گ در اصفهان 
1296 ق(. بعدها روزنامه ه��ای حبل المتین، ثريا و 
اختر، تأثیر زيادی در افكار نخبگان ايجاد كردند. 
مانند تأثیر مطالب اين روزنامه ها بر »میرزا حس��ن 
رشديه« از بنیانگذاران آموزش نوين در ايران، كه 
 در شرح زندگینامه اش به نام »سوانح عمر« منعكس 

شده است.)34(
سیاحان خارجی در شناساندن ابعاد فرهنگی 
و اجتماعی ناشناخته س��رزمین ايران، مؤثر بودند. 
آنان به نخبگان ايران��ی روش مطالعه و ثبت دقیق 
وقايع را و روش ه��ای تحلیل ح��وادث تاريخی 
را آموختند. اين س��بك در س��اختار پژوهش��ی 
س��فرنامه های ايرانی نمودار است. اعزام محصل 
و كارآموز به اروپا و روس��یه، نق��ش مهمی را در 
تح��والت سیاس��ی و اجتماع��ی ايران ب��ه همراه 
داش��ت، هرچن��د زمام��داران هر دو ط��رف به 
اهمیت اين مس��ئله از نگاه خود و منافع مترتب بر 
آن توجه كردند. اما در پژوهش های عالقه مندان 
به موضوع، زواي��ای تاريك اين اق��دام نیز مورد 

بحث و كنجكاوی قرار گرفته است.
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آلكس��اندر دوماي پدر، و بعد تلم��اک اثر فنلن، 
روبنس��ن كروزوئه اثر دفو، ژيل بالس اثر لوساژ، 
كلبه هندی اثر برناردن دوس��ن پیر، مانن لسكو اثر 
پروو، مس��افرت گولیور اثر سويفت، سرگذشت 
حاجی بابا اصفهانی اثر جیمز موريه و باالخره حتی 
رمان های علمی ژول ورن و امث��ال اينها را به قالب 

فارسی درآوردند.«)30(
 آغاز انتش��ار روزنامه )به معنای امروزی آن( 
در ايران ب��ه اواخر زمامداری فتحعلی ش��اه قاجار 
)1253ق(  می رس��د. مؤس��س آن می��رزا صالح 
ش��یرازی اس��ت )از محصالن اعزامی به اروپا در 
دور دوم اع��زام محصل()31( اي��ن روزنامه )كه نام 
خاصی نداش��ت( هر ماه يك بار با چاپ س��نگی 
منتشر و اخباری را در مورد وقايع ايران و جهان به 
اطالع می رسانده اس��ت. دو شماره منحصر به فرد 
آن در كتابخانه ی موزه ی بريتانیا محفوظ اس��ت. 
در آنها به تاجگ��ذاری »ملكه ويكتوريا« اش��اره 
شده اس��ت.)32(  از سال سوم س��لطنت ناصرالدين 
ش��اه روزنامه ی »وقايع اتفاقیه« به دستور امیركبیر 
و تح��ت نظ��ر خ��ود او دوباره منتش��ر می ش��ود. 
هفته ای يك بار. »عالوه بر اخبار ايران و خارجه و 
آگهی ها و نرخ امتعه و اجناس، مقاالت س��ودمند 
علمی مانن��د ش��رح مش��ورت خانه های ممالك 
اروپ��ا، اوضاع سیاس��ی اروپا ، اوض��اع اجتماعی  
هندوس��تان، احداث راه آه��ن، تحقیقات در علم 
هیئت و پی ب��ردن به كمربند س��تاره ی زحل، علل 
معرفه االرضی زلزله، اكتش��افات قطب��ی و...«)33( 
ط��ی م��دت انتش��ار، ب��ه روي��ت خوانندگانش 
می رس��انده اس��ت. در دوره ی ص��دارت »میرزا 

در 29 دی 1285، اجتماعی از زنان 
در تهران تشکيل شد و در آن  
قطعنامه ای به تصویب رسيد که دو 
بند آن تقاضای تأسيس مدارس 
دخترانه و دیگری الغای جهيزیه های 
سنگين بود
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خانم پروفس��ور ش��ارون تآود، اس��تاد گروه 
آموزش و پرورش دانش��گاه اس��تكهلم س��وئد و 
نويس��نده ی چند كتاب فلس��فی � آموزشی است. 
يك��ی از كتاب ه��ای مه��م ايش��ان »آموختن از 
ديگری: لويناس، روانكاوی و امكان های اخالقی 
در آم��وزش و پرورش« اس��ت. تآود، دانش��وری 
آموزشی اس��ت كه در نوش��ته هايش، با تأكید بر 
فلسفه ی قاره ای، به بررس��ی جستارهايی همچون 
فلس��فه ی آموزش و پرورش، پنداشت های زنانه 
و مردانه در دانش آموزش��ی، س��ويه های اخالقی 
و سیاس��ی آموزش و پرورش، كشاكش های میان 
فرهنگی، حقوق بشر، دموكراس��ی در آموزش و 
پرورش، گفت وگو درباره ی پوشش مسلمانان در 

مدرسه ها و آموزش و پرورش جهانی می پردازد.
 نوش��تار زير چكیده و گزيده ای است از يكی 
از جستارهای تآود كه در س��ال 2008 با نام »رو در 
رو با انس��انیت: وظیفه ی دشوار آموزش و پرورش 
جهان � شهروند« منتشر شد. آقاي بهلولي اين نوشته 
را به فارسی برگردانده اند، اما از آنجا كه زبان تآود، 
زبان فلسفه ی قاره ای است و از پیچیدگی ويژه ای 
برخوردار می باش��د. از ايش��ان خواهش كرديم تا 
گزارش��ي از اين برگردان را به زبان س��اده تر براي 
خوانندگان نش��ريه بنويس��ند كه در زي��ر تقديم 
مي شود. گفتني است متن برگردان ايشان به فارسي 

در سايت www.meisami.net آورده مي شود.
آنها با من از مردم می گفتند و از انسانیت /  اما 
من هرگز نه مردم ديده ام و نه انسانیت / من مردم 
جوراجور ديده ام، ناباورانه ديگرگون / هريك 

دورافتاده از ديگری، با میانه ای بی مردم.
فرناندو پسوآ

چرا به هنگام س��خن گفتن از آم��وزش، پای 
انس��انیت به میان می آيد � بويژه اگ��ر، آن گونه كه 
پسوآ به روش��نی می گويد، ما تنها می توانیم مردم 
را با همه ی گوناگونی هايشان ببینیم، نه »انسانیت« 
را؟ آي��ا هنگامی ك��ه م��ا در آم��وزش، از مفهوم 

انسانيت و آموزش و پرورش

انسانیت بهره می گیريم � مفهومی كه برای خود ما 
هم به درستی روشن نیست � منافع انسان واقعی را به 

خطر نمی اندازيم؟ 
از س��ال 1801، ك��ه كان��ت رس��اله درباره ی 
آموزش و پرورش را نوش��ت تا اين زمان، ايده ی 
نوين انس��انیت، ب��رای چارچ��وب بخش��یدن به 
آم��وزش و پرورش، به كار گرفته ش��ده اس��ت تا 
آموزش، آينده ای امیدوارانه و انسانی تر به نمايش 
بگذارد. اين درس��ت همان خط س��یر انديش��ه ای 
اس��ت كه در چرخش كنونی، به س��ويه ی جهانی 
آموزش، بازتابیده شده اس��ت، سويه ای آمیخته با 
دلبستگی هايی از شهروندی جهانی، حقوق بشر، 
دموكراس��ی و فهم میان فرهنگی. مارتا نوس��بام، 
به عنوان يك��ی از اس��توارترين پش��تیبانان جهان � 

شهروندی )cosmopolitanism( می نويسد: 
اين پیشامد كه كس��ی در جايی زاده می شود، 
تنها يك پیشامد است؛ هر انس��انی می تواند در هر 
كشوری زاده شود. با اين ش��ناخت، ما نبايد اجازه 
دهیم اختالف در ملیت يا طبق��ه يا هم وندی قومی 
يا حتی جنسیت، مانع هايی بس��ازند میان ما و انسان 
همكارمان. ما بايد انسانیت و پارمايه های بنیادين، 
خردمندی و توانمندی اخالقی اش را تش��خیص 

دهیم.«
 اصطالح انسانیت، تنها به رؤيای يك فیلسوف 
از جهان��ی بهتر محدود نمی ش��ود، بلك��ه پیاپی از 
سوی س��ازمان هايی مانند يونس�کو در گروهی از 
واژه هايی همچون »پ��رورش«، »ياری رس��انی«، 
»نگه داری كردن از جای« داده می شود، واژه هايي 
كه نش��ان می دهن��د انس��انیت، چیزی به راس��تی 
پس��نديده برای آم��وزش و پرورش اس��ت، حتی 
اگر اي��ن پس��نديدگی بی درنگ فهمیده نش��ود. 
در واقع آنچ��ه چنین دس��ت يازی به انس��انیت را 
آش��كار می كند، از دي��د من چیزی نیس��ت مگر 
پذيرش اين كه جايگاه انس��ان كنون��ی در بحران 
اس��ت. هنگامی كه س��ازمان هايی مانند يونسکو، 

مهدی بهلولی

از سال 1801، که کانت رساله 
درباره ی آموزش و پرورش را 

نوشت تا این زمان، ایده ی نوین 
انسانيت، برای چارچوب بخشيدن 

به آموزش و پرورش، به کار 
گرفته شده است تا آموزش، 

آینده ای اميدوارانه و انسانی تر 
به نمایش بگذارد. این درست 

همان خط سير اندیشه ای 
است که در چرخش کنونی، به 

سویه ی جهانی آموزش، بازتابيده 
شده است، سویه ای آميخته با 

دلبستگی هایی از شهروندی 
جهانی، حقوق بشر، دموکراسی و 

فهم ميان فرهنگی
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گرايش به كاربرد ايده ی انسانیت، همچون پايه ای 
اخالقی برای بیرون گذاری، بايد ب��د گمانی ما را 
در اين باره برانگیزد كه چه كسی به كارگیری اين 
اصطالح را در زمینه های آموزش��ی بر سر زبان ها 
انداخته اس��ت. كاربرد آن، به س��ان كششی برای 
سیاست ها، سامانه های اخالقی يا آموزشی، نشان 
می دهد كه ما چش��م خويش را بر جنبه های بسیار 

انسانی كنش های ناانسانی  خود بسته ايم.  
پس وظیف��ه ی من، اينج��ا و در اين نوش��ته ی 
كوتاه، می تواند اين باش��د كه فش��رده ای از يك 
بازنگ��ری، از ايده انس��انیت در آم��وزش جهان 
� ش��هروند، به دس��ت ده��م؛ بازنگري��ی ك��ه نه 
درخواس��تی برای يك انس��ان باوری نوين است 
و نه ي��ك فراخوان برای انسان باوری س��تیزی، كه 
به همان س��ان، افراد را تا انتزاعاتی از س��امانه های 
اجتماعی يا ساختارهای قدرت فروخواهد كاهید. 
به جای آن من در اينجا روی ايده لويناس، تمركز 
می كنم، ايده ای كه امكان كنش، زير نام انسانیت، 
برای خیانت به آن را در توانمندی ما نهفته می بیند، 
يعنی من پیش��نهاد می ده��م كه ايده ی نوش��ده از 
انس��انیت، بايد پاس��خگوی، هم محدوديت های 
انس��انی و هم  مس��ئولیت های انسانی باش��د و نیاز 
اس��ت كه در پیوند با خشونت و س��تیزه های بسیار 
دريافت��ه ش��ود؛ خش��ونت و س��تیزه هايی كه در 
خطوط ويژه ی كنش و واكنش انس�انی سرش��ته 
است، بنابراين آن پرسشی كه من به آن می پردازم 
اين اس��ت كه ما چگون��ه می توانیم آموزش��ی را 
تصور كنیم ك��ه به ج��ای  پروراندن انس��انیت � 
با وام گی��ری از نوس��باوم � به دنب��ال رودررويی 
ب�ا    انس��انیت و همچنین س��خن گفتن با آن، بدون 
احساساتی گری،آرمان پرستی يا امید واهی است؟ 
در حرك��ت ورای اصطالح ه��ای قطبی ش��ده ی 
انس��ان باوری و انسان باوری س��تیزی، وظیفه ی دم  
دست، چگونه انديشیدن درباره ی انسانیت، به سان 
يك مس�ئله، به س��ان يك پرس�ش برای آموزش 
است، وظیفه ای برخاسته از پیوندهای دشوار میان 
انسان های واقعی و نه به آسانی چون يك راه حل يا 

يك توجیه مجرد برای آن.
بازانديشی انسانيت به سان يک مسئله ی 

آموزشی 
در ديدگاه من، انديشیدن به انسانیت، به سان 

يك پرسش آموزشی، نیازمند بازگشتی به كانت 
است؛ كسی كه انديشه اش، نه تنها تا شكل بخشی 

به برنامه های آموزشی كنونی همبسته با جهان � 
شهروندی، پیش آمده است، بلكه در بازگفتن 
جايگاه انسانیت در انديشه ی آموزشی نوين، 

راهنما بوده است.

»يك اصل آموزش��ی � كه بوي��ژه آنانی كه به 
چارچوب های فراگیر آموزشی شكل می بخشند، 
بايد جلوي ديد گان خويش بگذارند � اين اس��ت 
كه كودكان بايد، نه ب��رای اكنون، بلكه برای يك 
وضعیت پیش��رفته ی احتمالی انس��ان]مرد[ آينده 
آموزش داده ش��وند، يعنی به روشی كه با ايده ی 
انس�انيت همساز است... اما پايه ی يك چارچوب 
برای آموزش، بايد جهان � ش��هروندی باش��د. از 
رهگذر آموزش درس��ت اس��ت كه بر نیكی های 
جهان افزوده می ش��ود. جوانه های نهفته در وجود 
آدمی، نیاز به رش��د بیشتر و بیش��تر دارند، چرا كه 
سرآغازهای بدی و شر، نبايد در خوی طبیعی انسان 
باش��ند. بدی، تنها از سرشتی س��ر می زند كه مورد 
مراقبت واقع نمی شود. در انس��ان، تنها جوانه های 

نیكی، پیدا می شود.«)كانت(
 دس��ت كم در اي��ن بنده��ای كوت��اه، گويی 
رؤيايی آموزشی، متبلور می ش��ود؛ آنچه بسیاری 
از م��ا آم��وزگاران، در قلب هايمان ج��ا داده ايم: 
اين ك��ه در جاي��گاه آموزش��گران و ب��ا كارمان، 
به راس��تی می توانیم به آفرينش مكان��ی بهتر برای 
زندگی، ياری رس��انیم. از ديد من، خوانش كانت 
از اين رؤيا، در زير نام انسانیت جهانی، حتی گیراتر 
اس��ت، چرا كه گويی به كار روزانه ی آموزگاران 
ب��ا دانش آم��وزان، جه��ت و اهمیت می بخش��د. 
در روزگار آكنده از خش��ونت و نابس��امانی های 
اجتماعی، فراخواندن به انسانیت، در دل نیروهای 
ديرينه ی پرورش، امیدها برمی انگیزد تا ش��رايط 
را آن چن��ان دگرگون س��ازند كه م��ردم بتوانند با 
آرامش بیش��تری دركنار يكديگر زندگی كنند. 
بی آنكه بخواهم اين امیدها را سراسر ناديده انگارم 
� چرا كه آنه��ا كار م��ا را، در جاي��گاه آموزگار، 
مايه ور می س��ازند و به درون آن، جان می دمند كه 
در غیر اين صورت، ش��ايد تالش هاي��ی بی معنا و 
هماهنگ با ارزش��یابی های دولت��ی و آزمون های 
كالس��ی به ش��مار روند � می خواهم در  نوشته ی 
كانت سه نكته را به پرس��ش گیرم: نخست اين كه 
چگونه، انسانیت، بر بنیاد خوانشی پارادوكسیكال 
از توانمندی انس��ان ب��رای بدی ك��ردن، مقوله ای 
نیك ارزيابی می شود؟ دوم، چگونه سوژه جهانی 
»انس��انیت«، با چندگانگی]پلورالیس��م[ انس��انی 
هماهنگ می شود؟ و س��وم، چگونه اين فهم نهفته 
از آم��وزش در ديدگاه ه��ای كانت، ب��ه صورتی 
معمايی، با سرنوشت آينده ی انسان همساز و همراه 

می شود؟
 با توج��ه به نكته ی نخس��تم، آنچ��ه كانت در 
اينجا به ما می دهد تصويری از انس��انیت است كه 
چون س��اختمانی، بر ريش��ه  طبیعی به ظاهر نیك، 

يا آموزش��گران جهان � ش��هروندی، به انس��انیت 
می پردازند، آنها امیدوارند ك��ه واقعیت ويرانگر 
فروپاش��ی اجتماعی را از میان بردارن��د، آنچه در 
سراسر جهان، طاعون جامعه هاست. آنها همچنین 
در پ��ی آنند كه م��ا زير پرچ��م احترام ب��ه آنچه ما 
مشترک هس��تیم � پرچمی همچون هستی انسانی � 

دست در دست يكديگر نهیم.  
 با اين همه اما، اين ادعا ك��ه آموزش می تواند، 
درچارچوب اين برداش��ت از انس��انیت، شرايط 
جه��ان كنون��ی را بهب��ود بخش��د، با توج��ه به دو 
نكته،گمان برانگی��ز اس��ت؛ نخس��ت اين كه اين 
برداشت، در فهم اين مسئله ناكام می ماند كه بیدادها 
و س��تیزه های جهانی فراوانی كه زدودن و نابودی 
آنها هدف تالش های آموزشی هستند، درست از 
رهگذر همین توانايی انسانی »بیش از اندازه انسانی« 
ماست كه آفريده می شوند و پايدار می مانند و دوم، 
همان گونه كه سايمون كريچلی به تازگی هشدار 
داده اس��ت، انس��انیت، كم وبیش، ب��ه كار گرفته 
می شود تا آنهايی را كه با »ما« در كشمكش هستند 
از دايره ی انسانیت بیرون بگذاريم؛ به زبان ديگر، 
مفهوم انسانیت به كار گرفته می ش��ود تا دشمنان، 
به رانده شدگان از انس��انیت تبديل شوند. بنابراين 

همان گونه که سایمون کریچلی 
به تازگی هشدار داده است؛ 
انسانيت، کم و بيش، به کار گرفته 
می شود تا آنهایی را که با »ما« 
در کشمکش هستند از دایره ی 
انسانيت بيرون بگذاریم. به زبان 
دیگر، مفهوم انسانيت به کار گرفته 
می شود تا دشمنان، به رانده شدگان 
از انسانيت تبدیل شوند، بنابراین 
گرایش به  کاربرد ایده ی انسانيت، 
همچون پایه ای اخالقی برای 
بيرون گذاری، باید بدگمانی ما را 
در این باره برانگيزد که چه کسی 
به کارگيری این اصطالح را در 
زمينه های آموزشی بر سر زبان ها 
انداخته است
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اس��توار اس��ت، ريش��ه ای كه در برابر توانمندی 
بدی كردن انس��انی مان، قرار می گی��رد. خوانش 
رس��می نظريه ی كانت اين است كه ش��ر و بدی، 
تهديدی همیشگی به اخالقی زيستن ماست � يك 
جنبه از كژروی طبیعی ما � هشداری كه از رهگذر 
آن، بدی را ب��ا توانايی منطقی خود ب��ه زير فرمان 
می آوريم تا دانه های نیكی انس��ان، فرصت رش��د 
يابند. با اين حال، در اين چهره پردازی از بدی، نكته 
چش��مگیری وجود دارد كه از درستی خوانشی تا 
اندازه ای متفاوت، پ��رده برم��ی دارد. خود بدی، 
پارادوكس��یكال نش��ان داده شده اس��ت: در يك 
زمان، هم »مهارگس��یخته« و جنبه ی نافرهیخته ی 
طبیعت انس��انی و ه��م به عن��وان آن چیزی كه به 
هیچ رو نمی تواند درون خوی طبیعی »انسان« يافت 
ش��ود. در واقع در اينجا ناسازگاری روشنی وجود 
دارد: كانت همزمان، بدی را تا آنجا طبیعی نش��ان 
می دهد كه بايد به زير فرمان درآيد و آن گاه مدعی 
می شود كه آن يك كژريختگی از نیكی »طبیعی« 
انسان است. پس، چنین می نمايد كه بدی، چیزی 
اس��ت نه کاماًل طبیعی انس��ان: چیزی در گس��تره 
هم  توانمندی انس��ان و هم ناتوانی انس��ان. كانت، 
سرانجام، بدی را بیرون از مرزهای جنبه »بنیادی« تر 
طبیعت انسانی � يعنی همان نیكی � جای می دهد و 
بدين گونه، بدی را، خیانتی به خود انسانیت به شمار 
می آورد. پس، تنها با سركوب توانايی انجام بدی 
اس��ت كه آم��وزش می تواند وظیف��ه ی پرورش 
انسانیت را آغاز كند، انس��انیتی كه اكنون، به واقع 
از بسیاری هراس ها، رهاس��ت، هراس از بدی كه 
»طبیعتاً« می تواند برای انس��ان، تهديدی باشد. من 
مدعی نیستم كه كانت، بدی را بی گمان اين گونه 
می ديد )بحث های بسیاری درباره ی دريافت او از 
بدی بنیادين، اين چنین گواه��ی می دهند(، اما در 
بیانش از انسانیت � به سان شرطی از آموزش جهان 
� ش��هروند، كه در نیكی درونی ريشه دارد � با رفتن 
به سوی نپذيرفتن بدی،كه در قلمرو طبیعت انسانی، 
يك بخش بی چون و چراست، پیچیدگی انسان را 
زير پا می گذارد، بنابراين آموزش برای آينده كار 
می كند، البته نه به كمك روياروشدن با جنبه های 
ناخوش��ايند هس��تی انس��انی مان، بلكه با پرورش 
دانه هايی از خوبی، كه در درون انسان نهفته است. 
نگرانی من اين است؛ برنامه های جاری آموزشی، 
كه يك سويه، از نیكی انسانیت، پشتیبانی می كنند 
خطر بیرون كرِد بدی را بپذيرند، يعنی بپذيرند كه 
ما را بدون چارچوبی زبانی و مفهومی رها س��ازند 
كه برای پرداختن به بن مايه های در س��تیز كنش و 

واكنش انسانی ما ضروری هستند.
دومین نكته ای كه به میان می آي��د در پیوند با 

برداش��ت كل باورانه از »مرد«، همچون داللت گر 
به انس��ان اس��ت. بدون بازگفت آنچه كم و بیش 
ماي��ه ی معم��ول انتقاده��ای فمینیس��تی از چنین 
كل باوری اس��ت، من می خواهم به اهمیت ورود 
اي��ن ايده از انس��انیت ب��ه درون ش��كل های رايج 
جهان � ش��هروندی در آموزش و پرورش بپردازم 
و اين كه  ورود اي��ن ايده چگون��ه می تواند همان 
محدوديت های واقع��ی را بازآفرينی كند. با آنكه 
برای »جنس��یت«، گیرايی ه��ای گوناگونی دارد 
)نگاه كنید ب��ه گفته  هاي ب��اال از نوس��بام(. لوس 
ايريگاری، يادآور ش��ده اس��ت، برداش��ت هايی 
اين چنی��ن از انس��انیت، با اين هدف ك��ه خاص و 
ويژه بودن افراد را، از زندگی  ها نابود س��ازد، نه تنها 
برای زنان، بلكه برای مردان هم ناكام می ماند. يعنی 
تا هنگامی كه »انسانیت«، زير نام »مرد« يا حتی »نوع 
انس��ان« بدون پذيرش خودش، به عن��وان بازتابی 
از تاريخ ويژه ی يك مفهوم، به دنبال سرپوش��ی بر 
گوناگونی هاست؛ ما به روش های بسیار خشونت 
می ورزيم. انس��انیت گوناگون تجربه می ش��ود، 
گوناگون نمادين می  گ��ردد و گوناگون به تصور 
درمی آيد )ايري��گاری،1996(. پ��س، حتی اگر 
ما، خواس��ته ی كان��ت از اصطالح های جنس��یت 
و طبیع��ت را بازنويس��ی كنیم و بخوانی��م »همه ی 
سرنوشت نوع بش��ر« ]مترجم: كانت در جمله های 
گذش��ته، واژه ی man را به كار برده، كه می تواند 
هم به معنای انسان باشد و هم به معنای مرد[ اين نكته 
همچنان پابرجاست كه آن انگیزه ی كلیت بخشی 
ك��ه پش��ت چنی��ن خواس��ته ای خوابیده اس��ت، 
روی هم رفته نمی تواند پاسخگوی گوناگونی های 
بنیادي��ن تجربه های انس��انی باش��د، بنابراين برای 
ايريگاری، مس��ئله تنها عوض كردن »مرد« با »زن« 
يا حتی »انس��ان« نیست، مس��ئله، بازانگاری و از نو 
تصوركردن ايده ی كلی انس��انیت است. در واقع، 
ايريگاری، يك بخش »ناانسانی« را در كل باوری 
كانت می شناس��اند. اي��ن بخش با هم��ان طبیعت 
انديش��ه ای كه خواه��ان يك دس��تی تجربه های 
هستی های چندگانه است، پیوند می يابد، از اين رو 
ايريگاری پیشنهاد می دهد كه آموزش و پرورش � 
كه به هر حال با انسانیت سر و كار دارد � نیازمند اين 
است كه اين بخش ناانسانی كل باوری را به پرسش 
گیرد. به ن��زد او، وظیف��ه ی آم��وزش و پرورش، 
گسترش مناسبات نوينی اس��ت كه از رهگذر آن، 
انس��ان خودش را، از دريچه ی  تفاوتش، آش��كار 
كند. در دي��دگاه ايريگاری، كارك��رد آموزش، 
از فراهم آوردن سرنوش��تی فراگیر برای نوع بشر، 
بسیار متفاوت اس��ت. اين مس��ئله مرا به ياد نكته ی 

سوم می اندازد.

خوانش رسمی نظریه ی کانت 
این است که شر و بدی، تهدیدی 

هميشگی به اخالقی زیستن 
ماستـ  یک جنبه از کژروی 

طبيعی ماـ  هشداری که از 
رهگذر آن، بدی را با توانایی 

منطقی مان به زیر فرمان 
می آوریم تا دانه های نيکی انسان، 

فرصت رشد یابند. با این حال، 
در این چهره پردازی از بدی، 

نکته چشمگيری وجود دارد که 
از درستی خوانشی تا اندازه ای 

متفاوت، پرده برمی دارد

ایمانوئل کانت
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از زايش انس��انی: اي��ن كه هر ك��ودک، ويژگی 
يگانه ای را به جهان م��ی آورد و بنابراين ديگر بار 
جهان را می آفريند و دوم بر دريافتش از آموزش، 
به عنوان آنچه مس��ئولیت دارد تا هر آنچه تاكنون، 
همچ��ون بخش��ی از برنام��ه ی مراقبت از س��نت 
نامیده می ش��ود را بیاموزاند و ب��ه دانش آموزان، 
جهان هس��تی كنونی را بشناس��اند، جهانی كه در 
آن زاده ش��ده اند. در اين معنا، آموزش بر سر يك 
دوراهی است: آماده س��ازی كودكان برای همین 
جهان، با همه ی س��ختی و شادی هايش از يك سو 
و گرامیداشت امید به آينده ای كه تازگی جوانی 
با خوي��ش م��ی آورد، از ديگ��ر س��و. از اين رو، 
آرنت هش��دار می ده��د، همین كه آم��وزگاران 
كوش��ش كنند تا اين امی��د را راهنماي��ی يا مهار 
كنند � باوجود بهتري��ن نیت هايمان � آموزش را به 
خطر انداخته ايم، »اين در سرش��ت شرايط انسانی 
اس��ت كه هر نس��ل نوينی، در دل جهان كهنه ای 
رش��د نمايد، از اين رو ساختن يك نس��ل نو برای 
جهانی نو، تنها می تواند چنین معنا دهد كه شخص 
می خواهد، بخت خويش را در جهان نو، از دستان 
تازه واردان بجوي��د.« گرچه در دي��دگاه آرنت، 
همچنین هر كاربرد سیاس��ی از آم��وزش، تنها به 
ي��ك »دس��ت يازی ديكتاتورانه، برپاي��ه برتری 
مطلق بزرگترها« خواهد انجامید، بنابراين آن گونه 
كه او می نگرد، وظیفه ی آموزش، اين نیس��ت كه 
كودكان را به »سرنوشت« بس��پارد، بايد  آنها را در 

جهان كهنه، تازه نگه دارد: 
»آموزش و پرورش همان نقطه ای است كه ما 
تصمیم می گیريم كه جهان را تا آن اندازه دوست 
داشته باشیم كه برای آن مس��ئولیت بپذيريم و در 
اين راس��تا، آن را از آنچه ويرانش می س��ازد دور 
نگه داريم، مگر برای بازس��ازی، مگر برای ورود 
نوجوان كه ناگزير خواهد ب��ود؛ و نیز آموزش و 
پرورش، جايی اس��ت كه ما تصمیم می گیريم تا 
بچه هايمان را آن اندازه دوس��ت داش��ته باش��یم 
تا آنه��ا را از جهانمان بیرون نكنیم و با نقش��ه های 
خودش��ان، رهايش��ان نس��ازيم، ن��ه اين ك��ه از 
دستانش��ان، بخت پذيرش چیزهای نو را بربايیم، 
چیزهايی كه برای ما پیش بینی ناپذيرند، اما آنها را 
بايد، در پیش��رفت برای وظیفه ی تازه كردن يك 

جهان مشترک،آماده سازيم.« 
 چه با ايده ی آرنت همراه باشیم چه نباشیم كه 
آموزش به ناگزي��ر درباره ی مراقب��ت از برنامه ی 
سیاسی است، او در اينجا، بر نكته ای سرنوشت ساز، 
انگش��ت نهاده اس��ت و آن اين كه، م��ا چگونه در 
آموزش برای انس��انیت، به خطر آفرينش جهانی 
برای كودكان ت��ن می دهیم،كه به چگونگی اش 

پاسخ درس��تی نمی گويیم و به جای آن، تصوری 
هماهن��گ م��ی س��ازيم از آنچ��ه م��ا بزرگترها، 
می خواهيم که آنگونه باشد. به گزارش آرنت، 
بزرگترين خطر برای آينده، اين است كه ادعا كنیم 
� همان گونه كه كانت ادعا می ك��رد � كودكان را 
می توان برای برتری روش��ن »سرنوش��ت انسان« 
پرورش داد بدون داشتن سخنی گفتنی، كه بتواند 
آن سرنوش��ت را، يا چگونگی ع��وض كردنش 
را، بنماياند. برای آرنت، تعلق داش��تن به جامعه ی 
انسانی يعنی تعلق داشتن به جهانی كه چندگانگی، 

باالتر از هر چیز ديگری، ارج می بیند.
 من نگ��ران اين هس��تم كه در دس��ت يازی به 
»انسانیت مشترک«، به عنوان راه و روش دستیابی به 
احترام برای چندگانگی، ما درواقع، چندگانگی را 
تنها به يك نام فروكاهیم و با اي��ن كار، در زمانه ی 
درگیری و دشواری،توانايی  خود را برای آموختن 
دو س��ويه از يكديگر، به خطر اندازيم. با نگرش به 
راستايی كه آموزش جهان � شهروند گرفته است، 
انسانیت را، چگونه می توان بازانديشید تا به راستی، 
ما را معنای نويی از آينده ی آموزشی و معنای نويی 

از مسئولیت فراهم آورد؟    
انسانيت همچون مسئوليت: فراسوی 

نيکی درونی و کليت باوری
در بازانديش��ی اصطالح هايی ك��ه بر ايده ی 
انسانیت اس��توارند � نیكی درونی و كلیت باوری 
� م��ن در اينجا ب��ه انديش��ه ی ايمانوئ��ل لويناس 
برمی گردم. نزد م��ن، آنچه انديش��ه ی لويناس، 
به خوب��ی بازمی نمايد، همان مقاومت��ش در برابر 
گونه ای كلیت باوری كانتی است كه می خواهد 
همگی م��ا را درون ت��ور اي�ده معین��ی از آنچه 
انسانیت دربردارد، ببیند؛ همچنین، سین جیمش  
از اين باور، كه اين ايده می تواند برای ما، ادعاهای 
س��خت اخالقی به همراه آورد، زي��را جايی كه 
لويناس، برای خواس��ت های اخالق��ی می يابد نه 
در ايده هاس��ت و نه در اصول، بلكه در آن نیكی 
اس��ت كه تنها در پیوند با ديگری، يافت می شود. 
وانگهی، لويناس يكس��ر از زبان انس��انیت دست 
نمی كش��د و آن را در پیوند با افراد ويژه ]مترجم: 
ويژه به معن��ای دارای هويت وي��ژه، يعنی همان 
ديگری؛ نزد لويناس، هركس��ی ويژه است[ جای 
می دهد، از اين رو، آنچه من در اين زمینه از بحث 
لويناس پیش می كشم، همان توجه به دگربودگی 
)alterity( است و روشی است كه فرد »من«، با آن، 
به گشودگی اصطالح انس��انیت به چندگانگی و 
بازمفهوم س��ازی )reconceptualization( از نیكی 

برپايه اختالف بنیادی، فرمان داده می شود.
لويناس در مفه��وم رابطه ی چه��ره به چهره، 

گرچه نمی خواهم ادعا كنم كه همه ی جهان 
� ش��هروندگرايان بر جهت گیری ويژه ی كانت 
درباره ی آموزش و پرورش هم داس��تانند، اما در 
هسته ی انديش��ه ی او، ايده  ای درباره ی آموزش 
ب�رای انس��انیت نهفته اس��ت، كه درباره ی آنچه 
به راس��تی خود آموزش می تواند در ب��ر بگیرد و 
انجام ده��د و افزون ب��ر آن، مس��ئولیتی كه خود 
كودكان باي��د ب��ه دوش گیرند، پرس��ش هايی 
برمی انگیزد. آفريدن آين��ده ای امیدبخش برای 
انس��انیت، در كل، هدف ش��گفتی نیست، بويژه 
می��ان آموزش��گران و سیاس��تگذارانی كه آرزو 
می كنند كه آموزش را، همچون پارمايه ای �  اگر 
نگويیم مهمترين پارمايه � برای آفرينش آينده ای 
انس��انی تر ببینند. با اين هم��ه، همان گونه كه هانا 
آرنت، هش��دار می دهد، آموزش، پیه الف زدن 
را به تنش می مالد اگر به جای پذيرش ابهام نهفته 
در كانونش �  ابهام در مفهوم انس��انیت � وظیفه ی 
»ساختن« جهانی نو برای دانش آموزان را به دوش 
بگی��رد: وظیفه ی آم��وزش برای »جهان��ی كه از 

جايش در رفته است و يا دارد  در می رود.«
ايده های آرنت درباره ی آموزش، تا اندازه ی 
زيادی، نخس��ت، تكیه دارد بر باور و برداشت وی 

چه با ایده ی آرنت همراه باشيم چه 
نباشيم که آموزش به ناگزیر درباره ی 
مراقبت از برنامه ی سياسی است، او 
در اینجا، بر نکته ای سرنوشت ساز، 
انگشت نهاده و آن این که ما چگونه 
در آموزش برای انسانيت، به خطر 
آفرینش جهانی برای کودکان تن 
می دهيم، که به چگونگی اش پاسخ 
درستی نمی گویيم و به جای آن، 
تصوری هماهنگ می سازیم از آنچه 
ما بزرگترها، می خواهيم
 که آن گونه باشد
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استعدادی برای خشونت ورزی تشخیص می دهد؛ 
خشونتی كه همچون پاس��خی، به لختی كامل، يا 
برهنگی چهره ی ديگری داده می ش��ود. »پوست 
صورت، همان اس��ت كه برهنه ترين، بینواترين... 
می ماند، چهره به نمايش درمی آيد، دس��تخوش 
خطر می گردد، آن چنان كه گوي��ی، ما را به انجام 
خش��ونت برمی انگی��زد.« اما، لوين��اس همچنین 
می گويد: »حضور اخالق��ی، هم حضور ديگری 
اس��ت و هم بدون خش��ونت، خ��ودش را تحمیل 
می كند.« ما بايد از چنین گفته های گیج كننده ای 
چه چیزی برداشت كنیم؟ در پیوند با چهره، آنجا 
كه اخالق، جای گیر می شود )بويژه در نوشته های 
نخس��تین لويناس(، لويناس ادع��ا می كند كه در 
يک زم�ان امكانی برای خش��ونت پديد می آيد، 
اما همان هنگام با فرمانی اخالقی دست به گريبان 
می ش��ود، يعنی آس��یب پذيری برهنگ��ی چهره، 
همزمان خشونت را برمی انگیزد. همان هنگام كه 
از رهگذر چال��ش اخالقی اش: »تونبايد بكش��ی 
]قتل كنی[« از آن بازداش��ته می ش��ود. ن��ه اين كه 
خشونت، به سان ش�رطی برای خشونت پرهیزی 
رفتار می كند، بلكه در جايی كه خشونت، دست 
ب��ه كاری می توان��د زد، امكانی برای خش��ونت 
پرهیزی پديدار می گردد. كار لويناس، می تواند 
آن راه، آن زمان و آن فضايی از مسئولیت اخالقی 
را ترس��یم كند ك��ه بر رابط��ه ی خش��ونت پرهیز 
داللت می كند، ب��دون بیرون كردن ي��ا نپذيرفتن 
خطر ف��وران خود خش��ونت، چ��را كه ب��ا نبودن 
چنین امكانی، خش��ونت پرهیزی يك داللت گر 
بی معناست؛ به راستی، هیچ معنايی را نمی رساند، 
برای نمونه زمانی كه او می نويس��د: »تنها، توانايی 
پیكار، می تواند آرامش بیفزايد« او پیكار را پیش 
درآمد ناگزير آرامش نمی دان��د، بلكه در ديد او 
آرامش خود نمی تواند بدون بررس��ی توانايی ما 
برای پیكار انديش�يده شود. بدين س��ان، امكانی 
اخالقی نیز، برای خش��ونت پرهیزِی باورنكردنی 
پديد می آيد، بی آن كه خش��ونت ِ داستان ِ كنش و 

واكنش انسانی پذيرفته شود. 
 ام��ا جايی كه نظريه ی لويناس، به راس��تی گل 
می كند،گیراترين تصويری است كه از خشونت 
می دهد؛ تصويری كه در توصیفش از مس��ئولیت 
س��وژه در قبال ديگ��ری، در اصطالح��ات درد، 
رنج و آس��یب، نمايان می ش��ود، بنابراي��ن نه تنها، 
رويارويی با چهره، خش��ونتی را برمی انگیزد كه از 
آن بازداشته می ش��ود، بلكه برای كنش و واكنش 
خش��ونت پرهیزانه، امكان��ی را پديد م��ی آورد، 
گرچه آن خش��ونت، همچنین در جهت ديگری 
هم به كار می رود. غیر، در عمل،آرامش ظاهری و 

خشنودی از خويش را به هم می ريزد. همان گونه 
ك��ه لوين��اس )درب��اره ی ديگ��ری( می گوي��د 
»آزارن��ده ی تكان دهنده«، كه به معن��ای نوينی به 
مسئولیت فراس��وی برداشت های رسمی از نیكی، 

فرامی خواند. 
 � )Heteronomy( در پیون��د ب��ا دگرس��االری
همچون قدرتی فرادس��ت »خود« � می باش��د كه 
س��وژه، به وادادن به ديگری رهنمون می ش��ود. و 
در يك حركت بی كم و كاسِت لويناسِی مخالف 
ش��هود، درس��ت همین رابطه ی س��لطه است كه 
لويناس نیك��ی می نامد. او ادع��ا می كند نیكی، از 
»دانه ای« درون س��وژه برنمی خیزد، يا از سر تعلق 
داشتن س��وژه به يك برداشت از انس��انیت، بلكه 
نیكی از ديگ��ری می  آيد. نیكويی، تنه��ا از رابطه 
اس��ت كه از انديش��ه ی كس��ی می گ��ذرد  � نه در 
عقالنیت يا آزادی خودس��االر. وانگهی، خوبی، 
»خود« را »آزار می دهد«: با او، »من« يك ريز به ياد 
می آيد و بدون داشتن حق گزينشی در مسئله، در 
خواسته اش گرفتار می گردد. لويناس می نويسد: 
»نیكی نمی توان��د در يك فرانمود ]درخواس��ت 
نامه )Representation([ پیش��كش گردد و بخشی 
از آن به ش��مار آيد. پیش��كش،آغازی در اختیار 
من اس��ت، حال آن كه، نیكی، به اختیار پیشكش 
نمی ش��ود، بلكه نیكی، مرا برگزيده اس��ت، پیش 
از اين كه من آن را برگزينم.هیچ كس، به دلخواه 
خويش، نیك نیس��ت.« به س��خن ديگ��ر، نیكی، 
پیش از من می آيد، پیش از ه��ر تصمیمی می آيد 
كه من برای نیك بودن می گی��رم. موضع لويناس 
در اينجا، پذيرش رفتاری اس��ت ك��ه در نزديكی 
به ديگری، يك مس��ئولیت همیش��گی را با هیچ 
امیدی برای گريز، پديد می آورد. اين به معنای آن 
نیس��ت كه »من« نمی تواند به ديگری »نه« بگويد � 
ما همواره تا دلتان بخواهد به درخواس��ت چشمان 
مردم كوچك و بزرگی،كه در خیابان به ما نش��انه 
می رود و به درخواس��ت آنانی كه زيان ديده اند، 
ن��ه می گويیم. با اي��ن همه، به گفت��ار لويناس،آن 
»بدی« كه در نه گفتن به مس��ئولیت روی می دهد، 
بی آن كه خود بخواهد، از همان مس��ئولیت پرده 
برمی دارد. بدی تنها يك خودداری گذراس��ت 
از آنچه يك شرط )اخالقی( پايه ی ذهنیت انسانی 

به شمار می رود.
 برخالف دي��دگاه كانت، نیكی ن��ه می تواند 
همچون ي��ك كیفیت نیك��وی اخالق��ی در نظر 
گرفته ش��ود و نه می تواند به عنوان چیزی درونِی 
هس��تی انس��ان، به ش��مار آيد. به گفتار لويناس، 
نیكی، همان گون��ه كه ديده اي��م، نمی تواند يك 
پیش��كش فهمیده شود � گويی كه س��وژه، فردی 

لویناس در مفهوم رابطه ی 
چهره به چهره، استعدادی برای 

خشونت ورزی تشخيص می دهد؛ 
خشونتی که همچون پاسخی، به 
لختی کامل، یا برهنگی چهره ی 
دیگری، داده می شود. »پوست 

صورت، همان است که برهنه ترین، 
بينواترین... می ماند، چهره به 

نمایش درمی آید، دستخوش خطر 
می  شود، آن چنان که گویی، ما را 

به انجام خشونت برمی انگيزد«، اما 
لویناس، همچنين می گوید »حضور 

اخالقی، هم حضور دیگری است 
و هم بدون خشونت، خودش را 

تحميل می کند.« ما باید از چنين 
گفته های گيج کننده ای چه چيزی 

برداشت کنيم؟

امانوئل لویناس فيلسوف
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آزاد و آماده اس��ت و آزادانه، بر آن می ش��ود كه 
نیك��ی را برگزيند � و ه��م نمی ت��وان آن را چون 
اصل يا راهنمايی برای عم��ل به میان آورد و اين به 
خاطر اين است كه نیكی از درون رابطه با ديگری 
برمی خی��زد، از درون نزديك��ی ب��ا دگرس��انی؛ 
نیكی نمی تواند »درون خود انس��ان« يافت ش��ود 
و يا در هر آرمانی كه بیرون از رويارويی انس��انی 
ايس��تاده اس��ت. به نظر من، لوين��اس، نیكی را در 
چارچوب خش��ونت می ريزد، از آن رو كه نیكی 
رنج ناگزيری از درد و پیام��د تجربه زخم ديدنی 
اس��ت كه دش��واری ها � و در حقیقت، زخم ها � را 
روامی داند، دش��واری هايی ك��ه در رويارويی با 

دگرسانی، به جان می خرد.
 پس لويناس می كوشد انسانیت را در فراسوی 
انسان باوری و انسان باوری س��تیزی بازيابد، اما نه 
انسانیتی كه از دش��واری های رودررويی با همان 
انس��انیت، دور می ماند. لويناس، در همان هنگام 
كه آش��كارا می گويد چنی��ن رودررويی، همان 
جايی است كه س��اختار اخالقی س��وژه، پديدار 
می گ��ردد، همان جاي��ی كه امكانی ب��رای نیكی 
نمايان می ش��ود، همچنین می پذي��رد كه چیزی 
اي��ن رودرروي��ی هولن��اک و ش��گفت انگیز را 
همراهی می كند. حتی اگر ما، در آنچه او از نیكی 
و دورنمای اخالق ترس��یم می كند، چنین موضع 
دش��وار و زبان مبالغه آمیزی را نپس��نديم، بازهم 
من فكر می كنم ك��ه كار او، توانمندی آن را دارد 
كه پرده از تصويری پیچیده تر از انسانیت بردارد؛ 
تصويری كه انس��انیت می تواند با خ��ود به همراه 
داشته باشد تا بر ويژه بود پیوندهای انسانی، به سان 
ش��رطی برای گرامیداش��ت چندگانگی انسانی، 
تمركز نماي��د، بنابراين به نزد لويناس، انس��ان ها، 
انسان های با فضیلت پیش��ین و هستی مشترک در 
انسانیت نیستند؛ »خود« تنها،به درون بودن می آيد 
از میان رويارويی تلخ و آسیب زا با آن ديگری كه 
هستی اش از بنیاد، با هستی خود ما متفاوت است. 
پس انسانیت يك آرمان از پیش انديشیده نیست، 
اما در نزديكی آنجايی جای گیر می شود كه خود 
و ديگری ديدار می كنند. نام انس��انیت، مسئولیتی 
هست كه از زخم و هشدار همیشگی از خشونت، 

سرمی زند.             
انسانيت، مسئوليت و آموزش و پرورش 

جهان � شهروند
 آنچه من كوش��یده ام در اين نوشته نشان دهم 
اين اس��ت كه ايده ی »پرورش« انسانیت � كه بیش 
و كم در انگاره و سیاس��ت آموزش��ی متمركز بر 
ش��هروندی جهانی، حقوق بش��ر و دموكراسی، 
بی چون و چرا پنداشته می شود � در عمل می تواند 

باز تأکيد می کنم که این، دیدگاه، 
انسان باوری ستيزی نيست، که 
در آن زبان انسانيت، دیگر معتبر 
دانسته نمی شود، بلکه تا اندازه ای، 
خوانش انسانيت است آن گونه که 
با شرایط عينی ای که ما دیگران را 
درمی یابيم، پيوندی آشکار دارد، 
بنابراین به لحاظی، این درخواستی 
برای گسترش چشم انداز ویژه بود 
است که در آن انسانيت خودش را، 
همچون جنبه ای گاه بسيار دشوار 
از کار ما آموزگاران در برخورد با 
دانش آموزان نمایان می سازد

هانا آرنت فيلسوف و تاریخ نگار آلمانی

از واكن��ش ب��ه چندگانگ��ی جلوگی��ری نمايد؛ 
واكنش ب��ه مفهومی ك��ه در برنامه ه��ای جهان � 
شهروند نیز، انرژی بس��یار زيادی رويش گذاشته 
می ش��ود. من همچنین كوش��یده ام تا روشن كنم 
كه چگونه ه��ر دو مفه��وم نیكی درون��ی � كه به 
درخواس��ت »پرورش«، »رش��د« و »نگه داش��ت« 
انسانیت رهنمون می شود � و كلیت باوری نهفته در 
اين درخواست ها، ما را از انديشیدن به بسیاری در 
س��تیزه ها ]تناقض ها[، بازمی دارند؛ درستیزه هايی 
كه جهان � شهروندگرايان س��خت در تالشند تا با 
آنها مخالفت كنند. پیش��نهاد من اين است كه اگر 
آموزش و پرورش � جهان ش��هروند ي��ا گونه ای 
ديگر� بتوان��د، در برابر آنچ��ه امیدوار ب��ه انجام 
آن اس��ت، موضع پرس��ش برانگیزت��ری بگیرد، 
آن گاه نیازمند اين اس��ت كه با چنین در ستیزه ها، 
خش��ونت و دش��منی، به س��ان بخش و پاره  ای از 
خود انسانیت درگیر ش��ود. باز تأكید می كنم كه 
اين ديدگاه، انسان باوری ستیزی نیست كه در آن 
زبان انس��انیت، ديگر معتبر دانسته نمی شود، بلكه 
تا اندازه ای، خوانش انس��انیت است، آن گونه كه 
با ش��رايط عینی ای كه ما ديگ��ران را درمی يابیم، 
پیون��دی آش��كار دارد، بنابراين ب��ه لحاظی، اين 
درخواس��تی برای گس��ترش چش�م انداز ويژه 
بود است كه در آن انس��انیت خودش را همچون 
جنبه ای گاه بس��یار دش��وار از كار ما آموزگاران 
در برخورد ب��ا دانش آموزان، نمايان می س��ازد، 
بنابراين در درخواس��ت »رودررويی« با انسانیت، 
من سخت منتقد كاری هستم كه ما به نام انسانیت 
انجام می دهیم كه تنها نزديك به بهترين چهره از 
آن را پیش رويم��ان می گذاريم، هرچند در همان 
حال، بر اين باورم كه ما، از كاری كه در بازانگاری 
انس��انیت انجام می دهیم، نیاز به آگاهی رس��انی 
داريم. ما در اين كار، انسانیت را، به سان رويارويی 
با دشواری، درگیری و تنش های ويژه در برخورد 

با ديگران می بینیم. 
از اين رو من گمان نمی كن��م كه رودررويی 
ب��ا انس��انیت، بیش و ك��م، همان دست كش��یدن 
از امید باش��د در برابر بیداد. در حقیقت درس��ت 
برعكس، ديدگاه من اين است كه در رودررويی 
با انس��انیت، با پذيرش مس��ئولیتی ك��ه از پیوند با 
ديگری سرمی زند، ما در كاستن دست كم پاره ای 
از اين شرايط، بخت بسیار بیش��تری داريم. اگر ما 
می انديشیم كه انس��انیت، به راس��تی، در جايی پا 
به هس��تی می گذارد كه ما خط��ر ناممكنی  آن را 
می پذيري��م، پس آم��وزش و پ��رورش می تواند 
همچون جاي��گاه پاس��خ به ش��كنندگی كنش و 

واكنش انسانی، از نو تصور شود. 
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مطاب��ق تعريف��ی ك��ه در اساس��نامه س��ازمان 
بین الملل��ی كار وج��ود دارد، واژه اتحاديه ه��ای 
كارگری به تمامي ش��اغالن ي��ك صنف اطالق 
می ش��ود. اين اتحاديه می تواند ش��امل كارگران 
شركت های تولیدی، خدماتی و كارمندان شاغل 
در ش��ركت های خصوصی و يا نهاده��ای دولتی 
باشد. در ايران تش��كل های كارگری به معنای عام 
از سابقه، تجربه و نفوذ بیشتری برخوردارند. علّت 
اين پیشتازی می تواند س��ابقه فعالیت احزاب چپ 
باشد. احزاب چپ و در رأس آنها حزب توده كه از 
توان تشكیالتی بااليی برخوردار بوده اند؛ توانستند 
با نفوذ در محیط های كارگری، آنها را منس��جم و 
نسبت به حقوق خود آش��نا كنند. با وجود انحالل 
و تقلیل احزاب چپ، نهال كاشته شده توسط آنها 
هم اكنون گهگاهی در كشور خودنمايی می كند و 

البته بعضی اوقات به ثمردهی نیز می انجامد. 
از ديگ��ر دالي��ل مان��دگاری تش��كل های 
كارگری نبود عزم جّدی دولت برای مقابله با آنان 
است. تشكیالت كارگری معموالً در شركت های 
خصوصی و يا ش��ركت های دولتی سودده شكل 
می گیرد. دولت مشكل شركت های خصوصی را 
به صاحبان آن مشاغل حواله و با مشكل شركت های 
دولتی به داليل كّمی و كیفی مدارا می كند. افزايش 
حق ويزيت پزشكان، حفظ قدرت خريد كارگران 
و مديران ش��ركت های نفتی و... حتی در ش��رايط 
اقتصاد كنونی نمونه های واقع��ی از ديدگاه دولت 

هستند. 
به هر روی، برخ��الف اتحاديه های كارگری، 
اتحاديه ه��ای كارمن��دی قدرت ش��كل گیری و 

آسيب شناسی
 تشکل های صنفی معلمان

انسجام نداش��ته اند. دولت ها در كشورهای جهان 
س��وم به علت برخورداری از قدرت های سیاسی، 
اقتصادی و امنیتی مطلق، منش��ور حقوق كارمندان 
را براس��اس خواس��ته های خود تعري��ف كرده و 
پذيرش آن توسط كارمندان را به منزله دستورالعمل 
ش��غلی می دانند و كارمندان حق اعتراض ندارند. 
س��اختار عمودی دولت و ديكته حقوق كارمندان 
سبب می شود تا دولت هرگز حاضر به شنیدن ساز 
مخالف نباش��د. كارمندان دولت به طور گس��ترده  
نمی توانند به اتحاد قابل قبولی دس��ت يابند. علت 
اي��ن تفّرق كث��رت آرا و نظ��رات به دلی��ل كثرت 
مشاغل اس��ت. كارمندان يك دولت با داشتن 20 
وزارتخانه هرگز نمی توانند دغدغه های مشترک 
داشته باشند. برخوردهای چندگانه دولت با پرسنل 
باعث می شود تا دولت به راحتی بتواند با كارمندان 

معترض برخورد كند. 
يكی از نهادهای دولتی كه از نظر كّمی و كیفی 
می تواند در احقاق حقوق خ��ود و تحمیل نظرات 
خود بر دول��ت موف��ق باش��د، وزارت آموزش و 
پرورش است. اين نهاد قريب به نیمی از كارمندان 
دولت را در خ��ود ج��ا داده اس��ت. اكثريت قابل 
توجه اين نهاد از تحصیالت دانشگاهی و تكمیلی 
برخوردارند. شاغلین اين نهاد حلقه واسط بین عوام 
و خواص جامعه هستند. معلمان می توانند كاراترين 

قشر برای ارتباط با بدنه اجتماع باشند. 
باوج��ود برخ��ورداری فرهنگی��ان از مزايای 
بی شمار، هرگز نتوانسته اند با تشكیل يك اتحاديه 
صنفی در احق��اق حقوق خود موفق باش��ند. علت 
اصلی ع��دم وجود اتحاديه ه��ای كارگری به طور 

محمدتقی سبزواری

یکی از نهادهای دولتی که از نظر 
کّمی و کيفی می تواند در احقاق 

حقوق خود و تحميل نظرات 
خود بر دولت موفق باشد، وزارت 
آموزش و پرورش است. این نهاد 
قریب به نيمی از کارمندان دولت 

را در خود جا داده است

در مقاله ی پیش رو نویس��نده به بررس��ی مش��کالت در راه شکل گیری و فعالیت تش��کل های صنفی معلمان و فرهنگیان پرداخته و برای تشریح 
این امر مروری تاریخی بر حرکات صنفی معلمان در ادوار مختلف داشته اند. نویسنده در پایان مقاله نیز نقدهایی بر عملکرد »شورای هماهنگی 
تش��کل های صنفی معلمان« مطرح کرده اس��ت که چشم انداز ایران برای کمك به تضارب آرا و نظرات مختلف، ضمن انعکاس نقدهای مذکور، 

آمادگی خود را برای انتشار سایر دیدگاه ها اعالم می دارد. 
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فراموش ش��د و اختالف معناداری كه در دستمزد 
فرهنگیان نسبت به دس��تمزد ديگر اقشار در دوران 
سازندگی وجود داشت، باعث به وجودآمدن هیچ 

اعتراضی نشد. 
در ابتدای ده��ه 80 و ب��ا روی كار آمدن دولت 
اصالحات، فضا برای اعتراض و تشكیل نهادهای 
مدن��ی فراه��م ش��د. در بعض��ی از شهرس��تان ها، 
فرهنگیان به فكر نوش��تن اساس��نامه، اخذ مجوز و 
عضويت در كانون های صنفی افتادند. بی عدالتی 
در پرداخت دس��تمزد و عدم اب��راز آن طی دو دهه 
پیش؛ پتانسیل غیرقابل كنترلی را فراهم كرده بود. 
س��ركوب و پنهان كردن اين پتانس��یل با شعارهای 
دولت اصالحات همخوانی نداش��ت. س��رانجام 
دول��ت واقعی��ت را پذيرف��ت و در يك جلس��ه، 
ش��ورای عالی امنیت ملی، دو میلیارد دالر را برای 
ترمیم دس��تمزد فرهنگیان اختص��اص داد. دولت 
اصالحات عالوه بر پرداخ��ت معوقات آموزش و 
پرورش توانست دستمزد فرهنگیان را تا شش برابر 
افزايش دهد. افزايش دستمزد در حالی بود كه تورم 
س��یر نزولی به خود گرفته بود و افزايش دس��تمزد، 

افزايش قدرت خريد را در پی داشت.
با وج��ود افزاي��ش چن��د برابری دس��تمزد، 
تش��كل های صنفی بدون مطرح ك��ردن اهداف 
جديد؛ همچنان بر خواس��ته های قبلی خود اصرار 
داش��تند. با روی كار آمدن دول��ت احمدی نژاد، 
برخوردهای قضايی و تنبیه��ی علیه فعاالن صنفی 
شروع ش��د و در س��ال 1386 با س��ركوب شديد 
معترض��ان، حركت صنف��ی فرهنگی��ان به محاق 

فرورفت.
فراز و ف��رود و س��ردرگمی ها در پی ريزی و 
پیگیری مس��ائل صنفی فرهنگیان ضرورت نقد و 
بررس��ی اين حركت اجتماعی را ايجاب می كند. 
عدم موفقیت و ناكارامدی دراز مدت تشكل های 
صنفی به دو بخش عمده س��اختاری و عملكردی 
تقسیم می شود. بخش ساختاری شامل شخصیت 
ف��ردی و اجتماعی، تربی��ت، جاي��گاه معلمان و 
نقش آنها در تعیین موقعیتش��ان می ش��ود. بخش 
عملكردی به تحلیل عملكرد تش��كل های صنفی 

طی يك دهة گذشته می پردازد. 
عدم وجود اح��زاب و روحیه تح��زب در بین 
آحاد جامع��ه به خصوص تحصیلك��ردگان، اقبال 
به سمت تش��كیالت در بین فرهنگیان را به حداقل 
رس��انده اس��ت. همگراي��ی در جامع��ه و خانواده 
آموزش و پ��رورش معنا ن��دارد. هر ك��س به فكر 
خويش اس��ت.)3( عدم تمايل به تشكیالت صنفی 
يكی از فرآيندهای خودسانسوری در جامعه ماست 
ش��راكت در ام��ور، مس��ئولیت همگان��ی را 

به دنب��ال دارد. يك��ی از فنون مديري��ت، دخالت 
مستقیم كاركنان در امور مديريتی است. آموزش 
و پرورش بدون هی��چ نظرخواهی؛ كلیه امور مالی، 
آموزشی، پرورشی، تحقیقاتی و پژوهشی، تألیف 
كتب درس��ی، تعیین مديران در سطح خرد و كالن 
و... را انجام می دهد. در چنی��ن فضايی كه نظرات 
معلم هیچ تأثیری در تغییر امور ندارد؛ معلم احساس 
ش��خصیت نمی كند . معل��م احس��اس همدردی 
نمی كند و نظری ن��دارد. در ش��رايطی كه ممكن 
است فضا مناسب باشد، اين قشر از فرط درماندگی 
ممكن است به بیان خواسته های حقوقی آن هم در 

سطح دستمزد بپردازد.
در ايران به ش��غل معلم��ی به مثابه يك ش��غل 
تخصصی نگريسته نمی شود. در بعضی از كشورها، 
دانش��جويان پ��س از تحصی��ل در دانش��گاه های 
مخصوص تربی��ت آموزگار؛ ب��رای گزينش مهیا 
می ش��وند. معیاره��ای گزين��ش، صالحیت های 
ش��غلی معلمی به دور از افكار عقیدتی و سیاس��ی 
است. تحصیل در دانشگاه تربیت دبیر و يا قبولی در 
گزينش به تنهايی به معنای استخدام نیست. اين افراد 
منتظر می مانند تا مدارس دولتی و غیردولتی اعالم 
نیاز كنند. م��دارس دولت��ی و غیردولتی موظف به 
تأمین نیرو فقط از میان دانش آموختگان فوق  الذكر 
هستند. در بعضی از كشورها، سطح دستمزد و رفاه 
معلمان در س��طح باالترين اح��كام حقوقی دولت 
است. در چنین شرايطی، نخبگان و جوانان سرآمد، 
جذب آم��وزش و پ��رورش می ش��وند. نخبگان 
حقارت را نمی پذيرند. سعی می كنند در مديريت 
مشاركت كنند. داشتن مش��اغل دوم و سوم را دون 
شأن خود می پندارند. در اين گونه كشورها اتحاديه 
صنفی معلمان، محفلی برای بیان نظرات، نقد، تبیین 
و تعیین راهكارهای جديد است. در نقطه مقابل اين 
كشورها، وضعیت شغل معلمی در ايران است. در 
ايران هر كس��ی می تواند معلم باشد. معیار گزينش 
در ايران پذيرفتن افكار عقیدتی و سیاس��ی دولت 
اس��ت. صالحیت های عمومی و مطالعات جانبی، 
توان سخنرانی و فن بیان، اجتماعی بودن، سالمت 
اخالقی و روانی و... كه نشان دهنده نخبگی است در 

گزينش مطرح نیست. 
در چنین شرايطی؛ نخبگان به آموزش و پرورش 
جذب نمی ش��وند. ورود افراد قانع به رفاه حداقلی، 
تالش فعاالن زندگی متعارف را دش��وار می سازد. 
گزينش و پذيرش عالقه مندان به ساختار حكومتی 
باعث می شود تا هر حركت صنفی به منزله مخالفت 
با حكومت تلقی شود. كثرت معلمان غیر اجتماعی 
و با معلومات پايین، مانع فهم همگرايی می ش��ود. 
ترس از به خطر امنیت شغلی و بیكاری مسبب رفتار 

اعم، نبود احزاب و س��ازمان های سیاسی و آشنايی 
و تمايل مردم نس��بت به آنهاس��ت و اي��ن در حالي 
اس��ت كه بیماری »عدم وابس��تگی به احزاب« تا به 
آن حد در كشور همگانی شده است كه نامزدهای 
رياس��ت جمهوری و يا مجلس آن را از افتخارات 
خود می دانن��د. با اين وج��ود گاهي اوق��ات افراد 
جامعه احس��اس نی��از ك��رده و در مواقعی خاص 
به ص��ورت خودجوش س��ازمانی اجتماع��ی)1( را 
تشكیل می دهند. تشكیل نهادهای صنفی فرهنگیان 
در دهه 80، فرايند حركت های خودجوش است. 
سازمان های اجتماعی در صورتی كه نتوانند خود را 
در قالب يك سازمان رسمی)2( قالب بندی كنند به 
سرعت دچار فروپاشی شده و از اهداف و خواسته 

های آنها اثری باقی نمي ماند. 
حركت های صنفی در آموزش و پرورش از اين 
نوع هستند. در سال 1340، حركتی خودجوش در 
تهران شكل گرفت. با كشته شدن دكتر ابوالحسن 
خانعلی موجی ب��ه راه افتاد كه به فروپاش��ی دولت 
شريف امامي انجامید. دستمزد معلمان دو برابر شد. 
پس از س��ال 1340، هیچ حركت صنفی معناداری 
چه در جهت اصالح امور آموزش��ی و يا پرورشی 
يا حقوق معلمان ديده نش��د. خاطره شهادت دكتر 
خانعلی در 12 ارديبهشت 1340 و تعیین آن به عنوان 
روز معلم در حافظه ضعیف كوتاه مدت فرهنگیان 

علت اصلی عدم وجود 
اتحادیه های کارگری به طور 
اعم، نبود احزاب و سازمان های 
سياسی و آشنایی و تمایل مردم 
نسبت به آنهاست و این در حالي 
است که بيماری »عدم وابستگی 
به احزاب« تا به آن حد در کشور 
همگانی شده است که نامزدهای 
ریاست جمهوری و یا مجلس آن 
را از افتخارات خود می دانند
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محافظه كارانه و پرهیز از ورود به تشكل های صنفی 
است. 

مش��اغل به مقتضای فعالیت هايی ك��ه انجام 
می دهن��د از نقاط ضع��ف و قوت��ی برخوردارند. 
زندگی روزمره و ارتباط مس��تمر معلمان به عنوان 
فردی كه دانش زياد دارد با دانش آموزان به عنوان 
فردی كه از دانش بی بهره است؛ سبب ايجاد يك 
غرور كاذب در بین معلمان ش��ده اس��ت. معلمان 
همواره با افراد غیرمطلع تر از خ��ود ارتباط دارند. 
احساس دانايی آس��تانه تحمل را پايین می آورد. 
در س��اختار تش��كیالت صنفی مانند هر سازمان 
ديگر باي��د تصمیمات به صورت عم��ودی از باال 
به پايین ابالغ ش��ود و اين با روحیه بیش��تر معلمان 

سازگار نیست.
 از م��واردی ك��ه می توان��د عل��ت ناكارايی 
تش��كل های صنفی در ايران باش��د و البته می تواند 
هم در بخش س��اختاری و هم در بخش عملكردی 
مورد توجه قرار گیرد؛ س��ختی مباحث آموزشی 
و پرورش��ی و نداش��تن جذابی��ت حت��ی در میان 
تحصیلك��ردگان امور تربیتی اس��ت. علوم تربیتی 
جذابیت ادبیات، هنر، سیاس��ت و جامعه شناس��ی 
را ندارد. س��رمايه گذاری و هزينه در مسائل تربیتی 

زياد و بازده نامحس��وس اس��ت. معلمان با شركت 
در جلسات ادبی، هنری و يا سیاس��ی پس از مدتی 
ش��ناخته، صاحبنظر و از معروفیت الزم برخوردار 
می شوند. جلس��ات نقد ادبی و هنری با ساز و دهل 
شروع و با كف و احس��نت پايان می يابد. جلسات 
نقد سیاس��ی و اجتماعی نیاز به اطالع��ات و دانش 
خاص ندارد و نسبتاً سهل الوصول است ولی مباحث 
آموزش��ی و پرورش��ی بس��یار تخصصی هستند، 
به طوری كه بیش��تر معلمان از دانش الزم و درک و 

فهم مسائل فلسفی و تربیتی برخوردار نیستند.
به جز مواردی كه در س��اختار شغلی معلمان در 
ايران وجود دارد و مانع از ايجاد تش��كیالت صنفی 
می ش��ود، ايرادات عملكردی نیز بر آن وارد است. 
س��ازمان های اجتماعی ش��كل گرفت��ه در دهه 80 
نتوانست برای بقا به سازمان های رسمی تبديل شود. 
برای آسیب شناسی عملكرد تش��كل های صنفی 
معلمان بايد به تعريف س��ازمان و ويژگی های يك 
سازمان بپردازيم. سازمان ها به طور مستمر و پیوسته 
فعالیت می كنند، درحالی كه فعالیت تش��كل های 
صنفی معلمان محدود به دوره های خاصی همچون 

هفته معلم می شد.
س��ازمان ها، فعالیت های خود را از راه تفكیك 

وظاي��ف، از روی برنامه و با اس��تفاده از منابع مالی 
و دان��ش و فنون الزم اب��راز می كنند. ب��ا مروری بر 
قريب به 30 بیانیه صادره ازسوي شورای هماهنگی 
تش��كل های صنفی معلمان، به عنوان تنها برون داد 
نشست تشكل ها، اين مهم حاصل می شود كه هیچ 
تحلیلی از گذشته، برنامه ای برای آينده و تمهیداتی 
برای تأمین منابع مالی و اس��تفاده از فنون الزم برای 
نیل به اهداف ديده نمی ش��ود. اي��ن بیانیه ها نه تنها 

با روی کار آمدن دولت 
احمدی نژاد، برخوردهای قضایی 

و تنبيهی عليه فعاالن صنفی 
شروع شد و در سال 1386 با 

سرکوب شدید معترضان، حرکت 
صنفی فرهنگيان به محاق 

فرورفت
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اين مشكل، تأمل كنند و به بحث بنشینند. الگوريتم 
حل مس��ئله در عملكرد فعاالن صنف��ی � فرهنگی 
دي��ده نمی ش��ود. تعريف و تش��خیص مس��ئله يا 
مشكل و دس��تیابی به راه حل های فرضی از شرايط 
الزم برای حل مسئله اس��ت. آزمودن راه  حل های 
فرضی و انتخ��اب برترين گزينه و اج��رای آن در 
تصمیم��ات گرفت��ه ش��ده در بیانیه های ش��ورای 
هماهنگی ديده نمی ش��ود. میزان حصول اهداف 
هرگز سنجیده نشد. در س��ال 85 ، بودجه آموزش 
و پرورش همانند ديگر دس��تگاه ها افزايش يافت. 
هیچ وزيری نمی تواند خ��واب 50 درصد افزايش 
بودجه را ببین��د، ولی اين افزاي��ش بودجه در زمان 
دكتر فرشیدی پذيرفته ش��د. با اين افزايش بودجه 
چه اهدافي � هرچند جزئی � در آموزش و پرورش 
محقق شد. شركت های تعاونی مصرف فرهنگیان، 
ناكارامدترين تعاونی های موجود در كشور است. 
در چنین ش��رايطی بدون آم��وزش هیئت مديره و 
نظ��ارت دقیق بر عملك��رد هیئت مديره، س��پردن 
صندوق ذخیره فرهنگیان به معلمان عقالنی به نظر 
نمی رسد، هر چند بیم سوء استفاده های مالی وجود 

داشته باشد.  
بازنگ��ری نیز در عملكرد تش��كل های صنفی 
ديده نمی ش��ود. تعداد قابل توجهی از تصمیمات 
و خواس��ته ها تك��راری اس��ت. آزم��وده را بارها 
آزموده ان��د. تش��كل های صنفی فرهنگی��ان؛ به 
پش��توانه حماي��ت يكپارچه فرهنگی��ان، حمايت 
ضمنی مجلس شش��م و تعامل دول��ت اصالحات 
دچار توهم ش��دند و تصور كردند كه مسئله آموز 
صد مدرس شده اند و می توانند بدون برنامه ريزی 
به اهداف بزرگ برسند. پرداخت هزينه های مادی 
و انسانی توسط فعاالن صنفی � فرهنگی نشان دهنده 

بی برنامگی و اتخاذ تصمیمات ناصحیح می باشد.
 بی برنامگی از نقاط ضعف جدی تشكل های 
فرهنگیان بوده است. تعیین هدف، اولین مرحله از 
اصول برنامه ريزی اس��ت. افزايش دستمزد آن هم 
بدون تعیین سقف مورد تقاضا تنها هدف معترضان 
دهه گذش��ته بوده اس��ت. اهداف  بايد مرحله ای و 
با تعیین اولويت ص��ورت پذي��رد. اولويت بندی 
مراحل بايد به صورتی تنظیم شود كه تحقق مرحله 
اول، زمینه تحقق مرحله دوم باشد. يكی از مسائلی 
كه تش��كل های صنفی می توانس��تند پیرامون آن 
به راحتی مانور دهند، بح��ث مديريت در آموزش 
و پرورش اس��ت. فرهنگی��ان می توانس��تند بدون 
ايجاد حساس��یت و تحمیل بار بودجه ای خواستار 
تعیین مديران باش��ند. آنه��ا می توانس��تند هدف 
خود را به صورت مرحله ای و ب��ا انتخاب مدير در 
سطح آموزشگاه شروع و تا سطح پیشنهاد وزير به 

رئیس جمهور به پیش بروند.
تعیین خواسته  ها در بیانیه های صادره با واقعیات 
همراه نبود. اه��داف بايد پذيرفتن��ی و تحقق پذير 
باشد. در ساختاری كه مشاركت معلمان در امور، 
كمترين جايگاه را دارد، تعیی��ن وزير پذيرفتنی و 

تحقق پذير نیست. 
ش��ورای عالی امنیت مل��ی بنا ب��ه وظیفه خود 
تصمیم گرفت دو میلی��ارد دالر اعتبار به آموزش 
و پ��رورش اختصاص ده��د. آيا نبايد پرس��ید كه 
كارشناسان اين شورا پیامد اين افزايش حقوق در 
رفتار فرهنگیان را بررسی خواهند كرد. برگزاری 
تجمعات پی درپی بدون تعیین س��قف خواس��ته، 
حتی كشورهای دموكراتیك را به هراس خواهد 
افكند. آيا نبايد پرس��ید كه اين ش��ورا در جلسات 
بعدی چه تصمیماتی خواهن��د گرفت؟ آيا تزريق 
چنین پول هايی باعث تورم نخواهد ش��د؟ افزايش 
درآم��د معلمان نباي��د ب��ا افزايش كاراي��ی آنان 

همخوانی داشته باشد؟. 
در رفتار تش��كل های صنفی تعام��ل كمترين 
جاي��گاه را داش��ته اس��ت. تعام��ل نق��ش مهمی 
در برنامه ري��زی و رس��یدن ب��ه اه��داف را دارد. 
تش��كل های صنف��ی حاض��ر نبودند مش��كالت 
مس��ئوالن حكومتی را در جه��ت اختصاص منابع 
مالی بپذيرن��د. آنها حاضر به بررس��ی و پیش بینی 
مناب��ع و مش��ورت ب��ا  صاحب نظ��ران اقتصادی و 
سیاسی مستقل نبودند. در چنین شرايطی رفتارهای 
احساس��ی و بازيچه جناح های سیاسی قرارگرفتن 
بر عقالنیت می چربید. آنها می توانستند با مشورت 
 صاحب نظران مس��تقل، تعیین منابع مالی و معنوی 
به بودجه بندی برنامه های مورد توافق با مس��ئوالن 

بپردازند.
خط مش��ی پذيرفته ش��ده در عملكرد شورای 
هماهنگ��ی ات��كای كاف��ی ب��ر تحلی��ل عقالنی 
ندارد. خط مش��ی ها باي��د انعطاف پذي��ر، جامع، 
هماهنگ كننده، روش��ن و منطقی باشد. انعطاف 
و جامعیت در تصمیمات شورای هماهنگی ديده 
نمی ش��ود. خط مش��ی های مرس��وم بیش از آنكه 
منطقی باشد، احساسی است. هماهنگی در اجرای 

تصمیمات معموالً موفق نبوده است. 
پي نوشت:

1� به حركت های خودج��وش كه در مواقع خاص و ب��دون برنامه ريزی 

دقيق ايجاد می شود، سازمان اجتماعی گفته می شود.

2� به تش��کيالتی كه با هدف و مقصد آگاهانه تأس��يس شود، سازمان 

رسمي گفته می شود.

3� در نامه ش��يل س��فير وقت انگليس به پالمرس��تون پس از مالقات با 

اميركبير آمده اس��ت: براي دولت و ملت ايران به طور انفرادی و دسته جمعی، 

منافع آنی و شخصی بر هر چيز ديگری ارجحيت دارد. 23 نوامبر 1850.

در بعضی از کشورها، سطح 
دستمزد و رفاه معلمان در سطح 
باالترین احکام حقوقی دولت 
است. در چنين شرایطی، نخبگان 
و جوانان سرآمد، جذب آموزش و 
پرورش می شوند

دربردارن��ده برنامه های مدون نب��ود، بلكه به علت 
تدوين در شرايط ناامنی و استرس ناشی از فشارهای 

امنیتی از انسجام الزم برخوردار نبود. 
س��ازمان ها، به عن��وان واحده��ای يكپارچه 
فعالیت های منظم و س��اختمند، كار خود را به طور 
عقالنی و منطقی، هماهنگ و هدايت می كنند. از 
عوامل ناكامی تش��كل های معلمان، غیرعقالنی و 
غیرعلمی عمل  كردن آنها بوده است. تصمیمات 
و بیانیه های ش��ورای هماهنگی همگی با مشورت 
صورت می گرفت، ولی به دلیل فش��ارهای روانی 
ناش��ی از مس��ائل امنیتی، نبود مطالع��ات كافی و 
ناآشنايی اعضا با تاريخچه تشكیالت؛ تصمیمات 
غیرعقالنی و گاه غیرمنطقی گرفته می ش��د. نبود 
نیروه��ای تمام وقت ب��رای پیگی��ری تصمیمات 
متخذه، فعالیت ها را نامنظم و غیرمنسجم می كرد. 
به همین دلیل؛ نظارت، هدايت و كنترل كه از ابزار 
مهم برای پیشرفت يك تشكیالت می باشد؛ شدنی 

نیست.
همان طوركه پیش��تر اشاره ش��د، سازمان های 
اجتماعی به صورت خودجوش ش��كل می گیرد. 
اين حركت ها ممكن است مانند تحصن فرهنگیان 
در 12 ارديبهش��ت س��ال 1340 و يا اعتراض هاي 
فرهنگی��ان در دول��ت اصالحات منجر ب��ه نتیجه 
مطلوب ش��ود و يا همچون اعتراضات س��ال های 
85 و 86 با برخورد ش��ديد و بدون رسیدن به نتیجه 
مطلوب پايان پذيرد. برای ادامه حیات تشكل های 
صنفی بايد اصول مديريتی و س��اختار س��ازمانی 
كه علمی می باش��ند را مدنظر قرار داد. پس از سال 
86 به دلیل نداش��تن عقبه فكری و علمی، بولدوزر 
تشكل های صنفی از حركت باز ايستاد و تنی چند 
از فعاالن صنفی به دلیل تش��كیل جلسات خانگی، 

مشمول جرايم و محكومیت های سیاسی شدند. 
فرهنگیان و تش��كل های صنفی همواره يك 
مشكل و مسئله داش��ته اند؛ دس��تمزد پايین است. 
هرگز حاضر نبوده اند در مورد چرايی و چگونگی 
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يادگیری از نگاه يونس��كو در قرن 21، چهار 
پاي��ه ی بنیادي��ن دارد؛ يادگیری برای دانس��تن، 
يادگیری ب��رای به كار بس��تن،، يادگی��ری برای 

زيستن، و يادگیری برای با هم زيستن.
با نگاهی گذرا به هم��ه ی پايه های يادگیری 
به نظر می رس��د هدف گذاری برای يادگیری در 
قرن 21 »رشد آگاهی« »بهینه انجام دادن« زندگی 
بهتر و زندگی همراه با  مدارای بیش��تر انس��ان ها 
باهم و با طبیعت اس��ت و به آم��وزش همه ی ابعاد 
وجودی انس��ان )آموزش عقالنیت، احس��اس و 

عاطفه ها، اجتماعی، اخالقی و... ( نظر دارد. 
يك��ی از وج��وه آموزش انس��ان، ك��ه زمان 
چندانی از پی افكندن آن نمی گذرد و در كشور ما 

كمتر به آن توجه می شود آموزش جنسی است.
پی��ش از آنك��ه ب��ه آم��وزش جنس��ی و 
ضرورت های آن پرداخته شود، مراد از آموزش 
و جنس��یت آش��كار می گردد. م��راد از آموزش 
در اين نوش��ته ياددهی از نوعی اس��ت كه به تغییر 
در رفتار فردی و جمعی منجر می ش��ود و مراد از 
جنسیت، همه ی ويژگی هايی اس��ت كه دختر و 
پس��ر را را از هم جدا می  كن��د و موجب گرايش 

يك جنس به جنس ديگر می شود.
هدف از آموزش جنسی اين است كه به افراد 
دانش الزم پیرامون جنس��یت آن��ان را بیاموزد تا  
متناس��ب باهنجارهای جنس خود رفت��ار كنند و 
زندگی بهتری به هم��راه جنس های خود و ديگر 

جنس های جامعه داشته باشند.
روشن است كه هنجارهای اجتماعی هر يك 
از جنس ها در همه جای دنیا يكس��ان نیست، بلكه 
به دلیل های گوناگ��ون اين هنجاره��ا دگرگون 
است. اما ضرورت آموزش جنسی كم و بیش در 
همه جای دنیا درک می شود. از ديرباز در بسیاری 
از كشورها آموزش جنسی به شكل يك برنامه ی 
مدون در س��امانه ی آموزش��ی و پرورشی جای 

گرفته است.

آموزش جنسی در مدرسه ها؛
 ضرورت ها و بايدها

آموزش جنس��ی به داليل زير دارای اهمیت 
اس��ت: الف � نیازهای جنس��ی يك��ی از نیازهای 
پیش��ینی انس��ان هايی اس��ت كه به بلوغ جنس��ی 
رس��یده اند و براس��اس ه��رم مازلو ت��ا زمانی كه 
كمینه ای)حداقلي( از نیازهای پیش��ین برآورده 
نش��ود، نمی توان انتظار داشت انس��ان ها به ديگر 

نیازهای خود بینديشند.
ب � از نگاه روانشناس��ان، مشاوران خانواده و 
حقوقدانان بس��یاری از ناهنجاری های اخالقی و 
اجتماعی مانند تجاوز، جداي��ي و درگیری های 
خانوادگ��ی از كاس��تی يا فزون خواهی جنس��ی 

سرچشمه می گیرد.
ج � يكی از نگرانی های انسان امروز، افزايش 
بیماری های جس��می و روانی هم پیوند با مسائل 
جنسی مثل س��وزاک، س��فلیس، ايدز، اختالل، 
هم جنس گرايي، خودارضايی، سايبرسكس و... 

است.
بنابراين دانس��تن در پیوند با نیاز جنسی، بهینه 
برآورده ساختن آن و دوری گزيدن از رفتارهای 

پرخطر برای هر انسانی گريزناپذير است.
اين ض��رورت برای كش��ور م��ا ب��ا توجه به 
آمارهاي��ی ك��ه نش��ان از افزاي��ش بیماری های 
مقاربتی )تا 10 برابر(،  تجاوز )900 مورد در سال 
40،90درصد مربوط به زنان و 60درصد مربوط 
به مردان(، انجام بیشترين عمل های جراحی تغییر 
جنسیت در خاورمیانه، به دست آوردن  رتبه چهار 
طالق بین كش��ورهای جهان و... بیش از گذشته 

احساس می شود.
ام��ر آم��وزش جنس��ی به دالي��ل گوناگون 
با س��ختی روب��ه رو اس��ت. يكی از س��ختی های 
اين كار رعايت اخالق جنس��ی اس��ت. پرس��ش 
بنی��ادی اين اس��ت ك��ه دامنه ی اخالق جنس��ی 
تا كجاس��ت؟ اخالق جنس��ی را از ديدگاه های 
گوناگون می توان بررس��ی كرد. ج��دا از اينكه 
به كدام اردوگاه اخالقی گرايش داش��ته باش��یم 

نوراله اکبری* 

نمی توانیم چش��م بر ضرورت آموزش جنس��ی 
ببنديم. به عالوه در كش��وری كه بیش��تر مردمان 
آن مسلمان هستند و دين خود را كامل ترين دين 
می دانن��د و آن را دارای  دس��تور زندگی در همه  
ابع��اد  می پندارند، نمی توانند نس��بت به آموزش 

جنسی بی توجه باشند.
امروز بیش از هر زم��ان ديگر نیازمند برنامه ی 
آموزش جنسی در س��امانه آموزشی و پرورشی 

ايران هستیم زيرا: 
1� ب��ا كودكانی كنجكاو روبه رو هس��تیم كه 
پرس��ش هايی را پیرامون چگونگی پیدايش شان 
می پرس��ند و چنانچ��ه پاس��خ درخ��وری نیابند، 
پرس��ش خ��ود را تك��رار می كنن��د تا پاس��خی 

قانع كننده به دست آورند.
2� هنگام بلوغ جنس��ی، نوجوانان با تغییرات 
بنیادين جس��می و روان��ی روبه رو می ش��وند در 
آنان پرس��ش هايی برمی انگیزد كه چنانچه پاسخ 
مناس��بی دريافت نكنند آن را با همساالن خويش 
در میان گذاش��ته ي��ا از راه هايی مانن��د ماهواره و 
اينترنت و... پاس��خ خود را جست وجو می كنند و 

چه بسا پاسخ درستی دريافت نمی كنند.
3� در جامعه ای ك��ه در حال گذر از س��نت به 
مدرنیسم اس��ت نگاه دختران و پس��ران نسبت به 
هم )نگاه به انس��ان( در حال تغییر است. آموزش 
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بلوغ جنسی و تغییرات جس��می و روانی هم پیوند 
با آن، آموزش بهداشت جنسی به افراد، ياددهی 
چگونگی پرهیز از برانگیختن غريزه جنس��ی در 
جسم و ذهن جوان، شناساندن شیوه های درست 
همسرگزينی و راه های درس��ت ارتباط جنسی و 
جلوگیری از رفتارهای خطرآمیز در يك بسته ی 
آموزشی مناسب برای آموزگاران، خانواده ها و 

دانش آموزان هستیم.
* معلم و كارشناس ارشد زيست شناسی

منابع:
� كاوشی در باب آموزش جنس��ی در مدارس، تاريخ، 
ديدگاه ها، ضرورت و محتوای آن، غالمرضا متقی فر، مجله 

معرفت، شماره 42. 
� بررس��ی محتوای مناس��ب ب��رای تربیت جنس��ی در 
مدارس...، دكتر محس��ن  فرمهینی فراهانی، مركز تحقیقات 

كامپیوتری علوم اسالمی.
� پايگاه خب��ری تحلیلی صراط، 17 م��رداد 89، كد خبر 
8982، فارس: فرهاد عبادی كارش��ناس ارش��د پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی: طبق آخرين آمار ايران رتبه ی چهارم 

طالق را در دنیا دارد.
� روزنامه شرق، شماره 1542 چهارشنبه 10 خرداد 91، 

فرمانده ناجا: 900 مورد تجاوز در سال 90 ثبت شد.
� سايت تحلیلی � خبری عصر ايران، كد خبر 4406، 11 

مهرماه 1385، 10 برابرشدن بیماری های مقاربتی در ايران.

جنس��ی به همراه س��اير آموزش ها می تواند گام 
مؤثر و كم هزينه تری در اين گذر باشد.

4� موض��وع عش��ق و ازدواج از گردنه ه��ای 
پرپیچ و خطرن��اک با ديدنی های زيبا و دلنش��ین 
زندگی  اس��ت كه ب��دون آموزش، گ��ذر از اين 

گردنه بسیار سخت است.
5� ب��روز ان��واع بیماری های رو به گس��ترش 
جس��می و روان��ی و ناهنجاری ه��ای اخالقی و 
اجتماعی نیاز ما را به آموزش جنس��ی دو چندان 

می كند.
بنابراين نیازمند آگاهی بخشی به كودكان در 
مورد جنسیتش��ان، آشناس��اختن دانش آموزان با 

�خواننـدگان محتـــرم می تواننـد مبلـغ اشـتـراک را بـه کارت شــماره 
 6104337244581219 بانـک ملـت شـعبه ميـدان توحيـد کـد 6756/1 بـه نام 

لطف اهلل ميثمی واریز کنند.
�در صورت واریز به کارت حتما شماره پيگيری خود را اعالم کنيد.

�در صورت تغيير آدرس یا شماره پالک حتما دفتر نشریه را از این موضوع مطلع کنيد
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نگاهی کلی به منطقه ارسباران: 

ارسباران با نام قبلی قراچه داغ يا قره داغ، منطقه ای كوهستانی و جنگلی 

اس��ت كه در شمال اس��تان آذربايجان ش��رقی و جنوب رودخانه ارس با 
وس��عت بیش از 12500 كیلومتر مربع واقع ش��ده  و عمدت��ا ًدارای توان های 

محیطی كشاورزی  ،دامداری  ،باغداری  ،معدنی و گردشگری است.
اي��ن منطقه ،س��رزمین پهناوری اس��ت كه از ش��مال ب��ه رود ارس و از 
مشرق به مشكین ش��هر و مغان و از جنوب به س��راب و اوجان و از مغرب 
به مرند و تبريز مح��دود اس��ت و در تقس��یمات كش��وری ابت��دا ش��امل 
شهرس��تان اهر می شد و امروز ش��امل شهرس��تان های اهر  ،ورزقان ،كلیبر و 
هريس و بخش هايی از شهرس��تان های جلف��ا ،مشكین ش��هر ،پارس آباد و 
گرمی می شود .قريب به نیم میلیون نفر در آن س��كونت دارند و با دو كشور 

جمهوری آذربايجان و ارمنستان همسايه است. 
ارسباران بیش از چهار میلیون واحد دامی دارد و ساالنه بیش از 200 هزار 
تن میوه های سر درختی در آن تولید می شود؛  از نظر تولید محصوالت لبني 
جايگاه ممتازي دارد؛ سرش��ار از معادن مس، مولیبدن، طال و...اس��ت؛ هر 
دو ايل عشاير آذربايجان ش��رقي، در همین منطقه يیالق و قشالق می كنند؛ 
يك س��وم روس��تاهاي آذربايجان ش��رقي در آن قرار دارد،  به طوری كه از 
نظر تمركز روس��تاها در كش��ور بي نظیر اس��ت؛ مهمتري��ن و بهترين منطقه 
گردشگري استان و ش��مال غرب كشور به  ش��مار مي آيد؛ رودخانه های پر 
آب آن از جمله ارس، در اس��تان بي همتاست؛ بیشترين قلعه ها و محوطه هاي 
باس��تاني و آثار تاريخي آذربايجان در آن قرار دارد؛ گنجینه عظیم فرهنگ 
عامه و خاس��تگاه و پرورنده ادبیات عاش��یقي اس��ت و باالخره نقش مهم و 

تأثیرگذاری در تاريخ كشور داشته است.

  اشتغالزايی درآمدزا در منطقه زلزله زده 
ارسباران؛ چرا و چگونه؟  

محمد ايرانمنش
بخش اول تحقیقات میداني دکتر ایرانمنش در شماره 79 نشریه با همین عنوان درج شده و 
بخش دوم مقاله ایشان در این شماره تقدیم خوانندگان عزیز مي گردد. باشد که با برخورد فعال 

خود، کمکي به هموطنان زلزله زده شود.
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موقعيت اجتماعی � اقتصادی استان آذربايجان شرقی
موقعيت اجتماعی : 

� استان داراي 20 شهرس��تان، 42 بخش، 59 شهر و141 دهستان و  حدود  
2731 آبادي و  جمعیت  آن در س��ال90  ح��دود 3/725  میلیون )نزديك 5 
درصد از جمعی��ت كل ايران( و تع��داد خانوار ح��دود 1/086 میلیون بوده 

است. 
خالص مهاج��رت از حدود 101 هزار نفر در س��ال 1345، به حدود 224 
هزار نفر در س��ال 1365 و 153 ه��زار نفر در س��ال 1385، رس��یده و در بین 

استان های ايران، رتبه اول را داشته است.
کشاورزی: 

� رتبه هفتم كشور در تولیدات كشاورزی/  رتبه ششم در تولیدات باغي 
)مجموعاً حدود 3 میلیون تن(

� منابع آب غنی )روده��ای ارس، آجی چای،  ق��زل اوزن و چندين رود 
ديگر(

� محصوالت زراعی: گندم، جو، حبوبات، برنج، يونجه، ذرت و نباتات 
علوفه ای، پنبه و دانه های روغنی، چغندر قند و...

� محصوالت باغی: سیب، زردآلو، گالبی، هلو، ش��لیل، انگور، انجیر، 
انار، بادام، گردو، گیالس، آلبالو، شفتالو،گوجه، آلو، توت فرنگی، توت، 

فندق، زالزالك، زرشك، زغال اخته، سماق، عناب و...
� رتبه های تولید در كش��ور: پیاز و يونجه رتبه اول  كش��ور، زردآلو  اول، 
عدس دوم،  س��یب و بادام دوم، س��نجد دوم،  انگور چهارم، گردو چهارم يا 

پنجم، سیب زمیني چهارم و نخود پنجم. 
� مزيت نسبي كش��اورزی تا حدود زيادي بر صادرات میوه، ترهبار و 

خشكبار قرار دارد كه ميتوان با صنايع تبديلي گسترش داد.
� در س��ال 1390، صادرات كشمش120 میلیون دالر بود كه 50 درصد 

صادرات استان را تشكیل مي داد.
� صدور 2/6 میلیون دالر سیب درختی، هشت برابرشدن ارزش صادرات 

قیسی و برگه زردآلو و صدور 11 میلیون دالر انواع مختلف آب میوه.
� با توجه به روند رو به رش��د فضاهای گلخانه ای در استان، ساالنه به طور 
متوسط 9/5 هكتار به اين فضاها افزوده می ش��ود و سازمان جهادكشاورزی 
اس��تان ه��م كاره��ای اجراي��ی زيرس��اختی مجتمع ه��ای گلخان��ه ای در 
شهرستان های تبريز، جلفا و كلیبر را به اتمام رس��انده و واگذاری و احداث 
تأسیسات گلخانه ای مجتمع های تبريز، جلفا و كلیبر در مرحله واگذاری به 

متقاضیان و فارغ التحصیالن كشاورزی قرار دارد.
� سنتي بودن  روش هاي  آبیاري موجود و پايین بودن راندمان آبیاري در 

اراضي آبي، از جمله معضالت است.   
صنايع بسته بندی/ تبديلی 

� كارخانجات  لپه سازی  با ظرفیت باال، ساالنه بیش از 200 هزار تن نخود 
وارداتی را به لپه تبديل كرده و در بازارهای داخلی و خارجی به فروش 

می رسانند. افزايش سه برابری ارزش رب گوجه  در 1390 نسبت به سال قبل.  
� در حال حاضر تنه��ا 30 درصد از  مجموع تولی��دات بخش كشاورزی 
اس��تان فراوری و بسته بن��دی و 70 درصد بقی��ه به صورت »فل��ه ای« عرضه  

می شود.
 دامداری 

� به س��بب داش��تن مراتع  نسبتاً غنی، يكی از مهمتري��ن مراكز دامداری 
كشور و 10درصد دام كشور  و  رتبه سوم را داراست.  

� در بخش دامپروري، مزيت نسبي استان به صادرات موادگوشتي و 
نسبي متكي است. 

� از جنب��ه گوش��ت قرمز كش��ور، مق��ام چه��ارم، عسل كش��ور دوم، 
تخم مرغ سوم، شیرخام و گوشت مرغ كشور پنج��م و تولید ماهي استان  نیز 

حدود4000 تن است. 
 � افزايش 60 درصدي صدور محص��والت لبني در سال 90 نسبت به سال 
89: در سال 90 بیش از 13 میلیون دالر محصوالت لبني  به كشورهاي تركیه، 
ارمنستان، امارات، عراق، آذربايجان، روسیه و... صادر شده است.  � صدور 

روده و شكمبه به ارزش10میلیون دالر
� در سال 90 صادرات محصوالت دامی 18 میلیون و 500 هزار دالر بوده 
است. ماست 9 میلیون دالر )8000 ت��ن(، روده شش میلیون دالر   )172تن( و 
شیر و خامه سه میلیون و500 ه��زار دالر )1491تن( باالترين رقم ها را در اين 

بخش داشته اند .
� منابع آب نسبتاً خوب و دائمی در نق��اط مختلف استان با شرايط اقلیمی 

متفاوت، امكان توسعه فعالیت شیالت را در استان  فراهم آورده است . 
عس�ل: آذربايجان شرقي با داشت��ن كوهستان ها و مرات��ع بي نظیر يكي از 
مستعدترين مناطق براي زنبورداري است و  12 ه��زار تن عسل در آن تولید 
می شود. اتحادي��ه زنبورداران استان ب��ا 10 هزار عض��و، بزرگترين اتحاديه  
زنبورداران كشور است. استان از نظر رشد تعداد كلون��ي و تعداد زنبوردار 
رتبه اول كشور را دارد.91 درصد عسل تولیدی استان از كندوهای مدرن و 

9 درصد بقیه از كندوهای بومی است.
� میانگین تولی��د عسل در كندوهای م��درن 15/4 درصد كیلوگرم و در 

كندوهای بومی 6/1 درصد كیلوگرم است.
قاليبافی:  500 هزار نفر از طريق هنر و صنعت بافندگی و قالیبافی گذران 

زندگي می كنند )اسماعیل چمنی، رئیس اتحاديه بافندگان و قالیبافان تبريز 
22 اسفند 1391(.

موقعيت اقتصادی شهرستان های زلزله زده ارسباران
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نگارنده ك��ه سابقه حض��ور در بازس��ازی صنايع خرمشهر )س��ه ماه در 
سال ه��ای 61 و 62 به طور مستمر و تا سال 74 به ط��ور منقطع(، كمك رسانی 
در زلزله رودبار)سال 69(، كمك رسانی در زلزل��ه بم )سال های 82 تا 85(، 
تحقیق درباره رويدادها و تجارب زلزله ب��م )از 82 تاكنون( و كمك رسانی 
و تحقیق درباره زلزله ارسب��اران آذربايجان )از ام��رداد 91 تاكنون( داشته، 
در نهايت دريافته كه خانه ها ساخته می شوند، خ��وراک و پوشاک و لوازم 
زندگی معموالً فراهم می شوند، ولی آنچه بر ج��ای می ماند بیكاری شديد 
است! پس بايد از همان ابتدا در سبد كمك رسانی ها، حمايت از درآمدزايی 
و اشتغالزاي��ی را تا ح��د امكان منظ��ور داشت؛ چی��زی ك��ه متأسفانه مورد 

بی توجهی و كم توجهی شديد قرار می گیرد. 
خرمشهر باوج��ود پیشتازی در حماس��ه مقاومت دفاع مق��دس، پس از 
حدود ربع ق��رن آزادس��ازی، همچنان دستخ��وش بیكاری مف��رط است؛ 
در بم، بیكاری پس از زلزل��ه، شدت يافته است؛ در ارسب��اران كه بیكاری و 
سیل مهاج��رت شديد بود، شديدتر ش��ده است. علت اصل��ی حضور مردم 
در يك محل يا سرزمی��ن، فراهم بودن اسباب معیش��ت است. بديهی است، 
چنانچه اگر همه چیز فراهم شود، ولی بیكاری شدت يابد، مردم به مهاجرت 
گرايش می يابند و چون اكنون، در شهرها ه��م از كار خبری نیست، به ناچار 

آسیب های اجتماعی افزايش می يابد!
بنابر داليل يادشده، نگارنده در پنج��م شهريور 91، يعنی حدود دو هفته 
پس از وقوع زلزله ارسباران آذربايجان، با پیام��ك يا حضوری جمله زير را 
اعالم كرد: »سالم؛ فعاًل اولويت كمك به هموطنان زلزله زده، خريد دار قالی 
برای بانوان قالیباف است«؛ هشداری كه تا ماه ها ناديده گرفته شد!  سپس در 
مقاله »زلزله آذربايجان: خطرات و تهديدات خاموش« در 27 شهريور كه در 
انجمن جامعه شناسی ارائه كرد از فروش اجباری ارزان و تلف شدن دام ها و 
تلف شدن كشت و زرع روستايیان منطق��ه و خطر تكرار اشتباهات انجمن ها 

در انتخاب طرح های سرمايه گذاری ها در بم، سخن به میان آورد. 
***

به منظور جلب توجه به موضوع اشتغالزايی در منطقه زلزله زده ارسباران، 
ابتدا رويكرد حماي��ت از اشتغالزايی مبتن��ی بر تقويت عرض��ه را طرح  و بر 
حمايت از تبدي��ل و بسته بندی محصوالت در سط��وح خانگی و كارگاهی 

تأكیدكرديم و نمودار و توضیحات زير را ارائه كرديم:
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توضیح داديم كه ح��دود 80 درصد محصوالت زراع��ی و دامی منطقه 
به صورت فلّه به ب��ازار عرضه می شود و ارزش اف��زوده اصلی، نصیب منطقه 
نمی شود. همچنین اشاره كرديم كه اگر بتوانیم محصوالت بسته بندی شده 
را با شناسه تجاری )برند(های معروف به بازار عرضه كنیم، ارزش افزوده به 

مراتب بیشتری را نصیب هموطنان زلزله زده كرده ايم.

اولويت های کمک به اشتغالزايی در روستاهای زلزله زده ارسباران   
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الزامات انجام موفق همياری های ياد شده: تسهيلگری در فعاليت های از
 »آموزش تا  بازار«

1� آموزش ها:
� كمك به توانمندشدن اهالی در مهارت های زندگی:

   � انجام  موفق كارهای جمعی و گروهی )مانند تعاونی ها و انجمن ها(
   � برقراری ارتباطات موفق اجتماعی  

� كمك به توانمندشدن اهالی در مهارت های كاری: 
      � يادگیری اصول كارآفرينی، فنون كلی مديري��ت فنی، منابع انسانی، 

مالی و بازاريابی
      � يادگیری مشاغل خانگی و كارگاهی

2� مشاوره:
      � در زمینه های مديريتی، فنی، مالی و بازاريابی

3� بازاريابی:
                � كمك به برقراری ارتباطات اهالی با كانون های خريد محصوالت 

آنان مانند:
                 �  میدان های تره بار شهری

                 �  عمده فروشان و شركت های پخش بزرگ
                 � بازارچه ها   

                 � بازارچه ه��ای ادواری ب��ا كمك تشكل های صنف��ی غیردولتی و 
سازمان های دولتی 

                 � شركت های تعاونی خريد و فروش شهری و روستايی
                 � ترغیب گردشگری در منطقه و خريد حتمی بخشی از محصوالت 

منطقه توسط مسافران
آموزش های يادشده  با همكاری سمن های اجتماعی و انجمن های صنفی 

و كارآفرينی و سازمان های مرتبط دولتی انجام پذير است. 
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مش�اوره ها نی��ز از طريق انجمن ه��ای كارآفرينی و تشكل ه��ای صنفی و 
سازمان های مرتبط دولتی انجام پذير است.

بازاريابی محصوالت منطقه نیز، با همك��اری توأمان تشكل های صنفی و 
سازمان های مرتبط دولتی و با تسهیل گری انجمن های اجتماعی، امكان پذير 

است. 
       به پايان رسد كیسه سیم و زر

نگردد  تهی كیسه  پیشه ور
        چو بر پیشه ای  باشدش دسترس

كجا دست حاجت برد پیش ك�س
                                                                                                                                  سعدی

حمايت از اشتغالزايی و درآمدزايی، چگونه؟
نمودار فرايند حمايت از اشتغالزايی
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با اين حال، ضمن بررسی های بیشتر و استفاده از تجارب كارشناسان و 
روستايیان، آشكار شد كه محصوالت منطقه با مشكل فروش به طور اخص 
و فروش با قیمت عادالنه به طور اعم روبه روست، از اين رو رويكرد تقويت 

تقاضا مورد توجه قرار گرفت.

                                      فرايند تصميم گيری  برای اشتغالزايی
الف � بررسی بازار شامل:

  1�  میزان تقاضای بازار هدف
  2� میزان عرضه به بازار از طريق تولید داخلی و واردات

  3�  قیمت های خريد و فروش
  4� وضعیت رقبا

  5� صادرات
  6� خواسته های خريداران و مصرف كنندگان  

  7� ساير عوامل 
ب � عوامل تأثيرگذار در بازاريابی محصوالت توليدی:

1� عمده فروشان
2� خريداران منفرد

3� بازارچه های شهری
4� صادركنندگان

5� ساير
نکته بسيار مهم: نهاد حمايتگر بايد از آموزش، مشاوره، نظارت تا بازاريابی 

)قبل از تولید تا مصرف( پا به پای حمايت شوندگان پیش رود؛ به ويژه 
زمانی كه حمايت شوندگان برای اولین بار اين فرايند را  تجربه می كنند.

سازمان های حمايتگر بيشتر تسهيل گرند که عوامل الزم را فراهم می آورند و 
مديريت می کنند.
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به نظر می رسد كه اين رويكرد در صورت موفقیت در اجرا بتواند زمینه 
سرمايه گذاری ها در صنايع تبديلی، جدابندی، بوجاری و بسته بندی در 

منطقه را فراهم آورد.
برخی از محصوالت ارسباران که از مرغوب ترين های کشور است:

حبوبات شامل: عدس، نخود، لپه، لوبیا چیتی و... انواع میوه شامل: سیب، 
زردآلو، آلبالو، گیالس، هلو، آلو، شلیل، شفتالو و زغال اخته. انواع گیاهان 
دارويی، میوه های )خشك كرده( شامل: زردآل��و، قیسی، هلو، آلو، آلبالو، 
توت، زغال اخته و... گ��ردو، بادام، سماق، زرشك، اسپن��د و عسل. لبنیات 
شامل: پنیر، سرشیر، كره، كش��ك و تخم مرغ محلی. ان��واع مربای خانگی 
مانند: مرب��ای آلبالو، گل محمدی، گی��الس، انجیر و... ان��واع شیرينی های 
محلی مانند: نان فطیر، نان اهری، نان هف��ت ال و... انواع خوراک های محلی 
شامل: آش میوه ها، آش دوغ، آش ماست، آبگوش��ت، كوفته، انواع دلمه، 
قطاب و... صنايع دستی شامل: ورن��ی، قالی و قالیچه، تابل��و فرش، جاجیم، 
گلی��م، پشتی، ش��ال، ج��وراب و... ان��واع سبزي هاي خش��ك صحرايي و 
كشاورزي كه سرش��ار از ويتامین و امالح م��ورد نیاز بدن  اس��ت مثل مرزه 
كوهي، پولك، پونه و  ختمي. انواع لواشك هاي ترش و شیرين خانگي مثل 
آلو، آلبالو، زردآلو و... انواع  عرقیات گیاهان صحرايي مثل پونه، كاكوتي، 

مرزنجوش. انواع ترشی خانگی و انواع شربت خانگی.
در پايان جا دارد به منظور موفقیت در اج��رای رويكردهای يادشده كه 
به نظر ما، اساسی ترين راه های حماي��ت را از آسیب ديدگان زلزله ارسباران 
عرضه می دارند، از هموطنانی كه عالقه مند هستند دعوت به همكاری كنیم.

در اين راستا ق��رار است نمايشگاه��ي از محصوالت مناط��ق زلزله زده 
ارسباران در شهريورماه در تهران برگ��زار شود كه زمان و مكان آن از طريق 

روزنامه شرق به اطالع هموطنان و به ويژه خیّرين خواهد رسید.
* - miranmanesh@yahoo.com
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ارزيابی واقع بينانه مارکسيسم 
و مارکسيست ها در ايران

لطف  اهلل ميثمي

یکی از اهداف نشریه راه مجاهد و چشم انداز ایران  � طی 32 سالی که از عمر آنها می گذرد �  دستیابی به راه های توسعه و مبارزه با موانع توسعه 
بوده است. در راستای مبارزه با موانع توسعه، تا آنجا که ممکن بوده، به ریشه یابی هزینه های اجتماعی ناشی از درگیری نیروها پرداخته ایم، برای 
نمونه از آنجا که هزینه های اجتماعی زیادی در پی درگیری های کردستان در اوایل انقالب پرداخته شد، طی سه ویژه نامه با نام »کردستان همیشه 

قابل کشف« به ریشه یابی آن هزینه ها پرداخته ایم، باشد که این هزینه ها تکرار نشده و به صفر برسد. 
نمونه دیگر اینکه در پی درگیری هایی که سازمان مجاهدین به رهبری مسعود رجوی با نظام جمهوری اسالمی داشت، هزینه های اجتماعی زیادی 
بر جامعه ما تحمیل شد. چشم انداز ایران طی 80  مصاحبه با عنوان »30 خرداد 60« به ریشه یابی این هزینه ها پرداخت. بررسی کارشناسانه ای 

که شاید بتوان گفت تاکنون نظیر آن درباره مقطعی از تاریخ ایران انجام نشده است. 
نمونه دیگر چالش میان شیعه و سنی در ایران و منطقه بوده که هم اکنون به راهبردی پرهزینه تبدیل شده و کاهش آن، تالش های پیگیر همگان را 

می طلبد، امری که از دغدغه های همیشگی نشریه بوده است. 
نشریه چشم انداز ایران کوشیده است بر طبل قطب بندی های کاذب نکوبد و هرگاه که قطب بندی کاذبی ایجاد شده، سعی کرده آن را مطرح کند
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يكي از پرسش هاي جاندار از محافل مذهبی  
� كه مطرح است و تاكن��ون پاسخ قانع كننده  اي به 
آن داده نشده � اين است كه چرا در ايران مذهبي، 
ماركسیس��م تا اين ح��د رشد و گست��رش داشته 
است؟ ب��راي نمونه حزب توده، اقش��ار زيادي از 
نخبه ها، روشنفكران و توده هاي مذهبي را جذب 
كرد يا نمونه ديگر اين ك��ه فدايیان خلق توانستند 
بچه هايي را كه عضو انجمن اسالمي دانشجويان 
بودند، نظیر پويان، احمدزاده ه��ا، فرخ  نگهدار، 
ج��واد سالح��ي و... را ج��ذب كنند ي��ا باالخره 
هرچن��د هژمونی طلب��ی تشكیالت��ي و خصايل 
فردي شهرام، نقش زيادي داش��ت، ولي در سال 
54، بخش زيادي از كادره��اي مجاهدين � كه به 
اعتراف مقامات مذهبی، سرآمد جوانان مذهبی 
نسل خود بودند � ديدگ��اه ماركسیستي را به ويژه 
در زندان شیراز و مشهد كه فشار تشكیالتي روي 
آنها نب��ود و سازماندهي مخفي وج��ود نداشت، 

پذيرفتند.
به هر ح��ال اين پرسش باق��ي مي ماند كه چرا 
ماركسیس��م در يك جامع��ه مذهبي ت��ا اين حد 
گسترش پیدا ك��رد؟ آيا ضع��ف از مذهب است 
ي��ا مذهبي هاي م��ا و ي��ا اين ك��ه ماركسیست ها 
حرفي ب��راي گفتن داشتن��د؟ چ��ه اقدامی الزم 
بود انجام ش��ود ت��ا هزينه های متقاب��ل درگیری 
 می��ان ماركسیست ه��ا و مذهبی ها كاه��ش يافته

 يا به صفر برسد؟
1� شهید مطهري در كت��اب »علل گرايش به 
مادي گ��ري« مطالبي را در اين ب��اره ذكر كردند 
كه گرچه قابل توجه اس��ت، اما قانع كننده نیست. 
ايشان معتقدند عصیانگ��ری ماركسیست هاست 
ك��ه موجب ج��ذب و گست��رش آنه��ا می شود، 
وگرن��ه ديدگاه ه��ای ماتريالیست��ی آنها قدرت 
جذب ندارد. البته برخی از فعاالن انقالب اسالمی 
نیز بر اين ب��اور بودند ك��ه تنها ب��ا عصیان گری، 
مب��ارزه ب��ا ش��اه و امپريالیسم است ك��ه می توان 

جل��وی ماركسیس��م را سد ك��رد؛ ك��ه البته اگر 
اين طور باش��د، عوارضی را به دنب��ال دارد، برای 
نمونه مرح��وم رض��ا اصفهانی می گف��ت حمله 
برادران دانشجوی ما به سفارت امريكا، انگیزه را 
از ماركسیست ها گرفت و همچنین تقسیم اراضی 

)بند ج( نیز اقدام ديگری در اين زمینه بود. 
البته آيت اهلل مطه��ری در پي نوشت های جلد 
دوم روش رئالیسم بر اين باورند كه با كمی تغییر 
می توان چه��ار اص��ل ديالكتی��ك را پذيرفت. 
درحالی كه روش های اثبات ي��ا رد خدا منجر به 
تكافوی ادله می ش��د و هردوی آنه��ا ضربه پذير 
بودند، آيت اهلل مطه��ری همراه با عالمه طباطبايی 
در جلد پنج روش رئالیس��م و پی نوشت های آن، 
مطرح كردند كه به هیچ وجه نمی شود از پديده ها 
به خدا رسید يا از راه علمی خدا را اثبات كرد؛ كه 
نوعی رهگشايی در خداشناسی به شمار می آمد. 

2� مجاه��د شهی��د سعید محس��ن در بند يك 
زندان اوين در سال 1350 ب��ه من مي گفت علت 
اين ك��ه م��ا )مجاهدين( رويك��ردي ب��ه مطالعه 
ماركسیسم داشتیم، اين بود كه ماركس دو الهام 
از قرآن گرفته است؛ اول اينك��ه مانند قرآن براي 
تاريخ ه��دف و جهتي قائل اس��ت  ولي برخالف 
قرآن، اين ه��دف و جهت را تكامل اب��زار تولید 
مي داند، درحالي كه از نظر م��ا اولويت با تكامل 
انسان است. دوم اين  كه مانند ق��رآن، خطابش به 
توده هاست و ن��ه قدرتمندان، ثروتمن��دان و... با 
اين تفاوت ك��ه ماركسیست ها، هم��ه بشريت را 
جزو توده مردم حساب نمی كردند و فقط بخشی 
از انسان ها را كه پرولتاريا نامیده می شدند، در اين 
دسته قرار می دادند. به عبارتی، »بشر به ما هو بشر« 
� مستق��ل از طبقه ای كه انسان ه��ا در آن بودند� را 

قبول نداشتند.  
3� شهی��د حنیف نژاد مي گف��ت ماركسیسم، 
تجرب��ه انقالب هايی مانند انق��الب روسیه، چین 
و كوباس��ت و ما در ك��ادر ايدئول��وژي اسالمي 

و در حد امکان گام هایی در راستای حل آن بردارد. 72 شماره راه مجاهد، 80 شماره چشم انداز ایران و 10 ویژه نامه، شاهدی بر این مدعاست. 
یکی دیگر از چالش های مهم سده اخیر در ایران، درگیری نیروهای مارکسیست با نیروهای ملی از یك سو و نیروهای مذهبی از سوی دیگر بوده 

است. این درحالی است که هر سه نیرو با ستمشاهی، بی عدالتی و استعمار، مبارزه می کردند. 
مارکسیست ها در ایران نیروهاي مبارز و فعالي بودند و جریان هایي از آنها در زندان و درگیري  با ستمشاهی، مقاومت هاي جانانه کردند، بنابراین 
جا دارد بدون حب و بغض و پیش فرض به ارزیابي واقعي آنها بپردازیم. به ویژه اینکه از س��ال 1992 به بعد و با فروپاش��ی ابرقدرت ش��وروی با 
ایدئولوژی مارکسیس��تی، حساس��یت های جنگ سرد و نگرانی از وابستگی چپ ها به ك. گ. ب از بین رفته است. گفتنی است که من مطالعه 
زیادی در متون اصلی مارکسیس��تی نداش��ته ام اما از س��ال 1330 به بعد که با فعالیت های حزب توده آش��نا ش��دم، طی 60 سال، کم و بیش 
برخوردهایی با جریان هاي مختلف مذهبی و مارکسیستی داشته ام و از این رو آنچه تقدیم خوانندگان می شود، حاصل جمع بندی این برخوردهای 
ش��فاهی یا مطالعات مختصر خود بوده اس��ت، از این رو از هموطنان و خوانندگان چش��م انداز ایران تقاضا دارم در این باره، ما را از برخورد فعال 

خود محروم نکنند. 

دکتر ارانی



99

13
92

اه 
د م

ردا
ه م

یژ
و

خودمان با اين تجربه ها برخ��ورد مي كنیم. شهید 
علي میهن دوست در دادگاه گف��ت ما مسلمانیم 
اما ماركسیسم را قبول داريم، ولی حنیف نژاد نظر 

او را به شكلی كه در باال اشاره شد، اصالح كرد. 
4� گسترش فرهنگ ضدي��ت با سرمايه داري 
يكي از ويژگي هاي حزب توده ب��ود و نمي توان 

نقش آن حزب را در اين ضديت انكار كرد. 
تا آنجا كه مي دانیم دكتر اران��ي كه با 53 نفر 
ديگر در زمان رضاشاه به زندان افتاد، ماركسیسم 
را از راه فلسفي آن، يعن��ي فلسفه ماتريالیسم وارد 
اي��ران كرد و ب��ه كادره��ا آم��وزش داد؛ محمد 
حنیف نژاد � بنیانگ��ذار سازمان مجاهدين � معتقد 
بود كتاب »راه طي شده« مهندس بازرگان، پاسخ 
ديدگاه ه��اي ماتريالیستي دكتر اران��ي در نشريه 
دنیا و ديگر انتشارات آ نهاست. ديدگاهي وجود 
دارد كه معتقد اس��ت ماركسیست هاي ايران هم 
به خودشان و هم به ماركسیس��م ضربه زدند چرا 
كه قصد داشتند ماركسیسم را از راه فلسفي و نفي 
خداوند وارد ايران كنند كه اين چندان گیرايي و 
جاذبه نداشت و رضاشاه هم ب��دون دغدغه، آنها 
را سركوب كرد؛ اينها معتقدند اگر ماركسیسم از 
راه نظريه ارزش اضافي � ديدگاه السال، ريكاردو 
و ماركس � يا فرهنگ كار در برابر فرهنگ داللي 
و سرمايه داری وارد اي��ران مي شد، ارزش علمي 
بیشتري پی��دا  ك��رده و توده  هاي بیشت��ري را هم 
جذب مي كرد. برخ��ي معتقدن��د ماركسیسم  و 
ماركس دو ركن داشت؛ رك��ن اول نفي طبقات 
و ركن دوم نفي دول��ت و اين ام��ر باعث شد كه 
حزب توده حتي در برابر دولت ملي دكترمصدق 
موضع منفي بگی��رد كه اين موضع گی��ري به نفع 
امپريالیسم انگلیس تمام شد، چ��را كه هر دولتي 
را نماينده طبقه مي دانستند و دولت دكتر مصدق 
را نیز، ك��ه بايد ه��ر دو نفي شوند. اي��ن درحالی 
است كه تشك��ل، سازماندهی، دول��ت و امامت 
را در هی��چ مقطعی از تاريخ نمی ت��وان نفی كرد. 
حض��رت علی به خ��وارج كه ض��د تشكیالت و 
امامت و ضد اقت��دار بودند، می گف��ت نمی توان 
انكار كرد كه ب��رای مردم همیش��ه امامتی وجود 
دارد؛ خواه ستمكار باشد و خواه نیكوكار. ايشان 
می خواستند اص��ل بديهی ب��ودن سازماندهی و 
تشكل و امامت را به آنها نشان دهند. بايد به دنبال 
مرزبندی دولت خوب از بد بود، وگرنه نفس آن 

را نمی توان انكار كرد. 
5� برخ��ي معتقدند اگر به ج��اي ماركسیسم، 
ماركسیس��م � لنینیسم همراه با عنص��ر امپريالیسم 
به مثاب��ه عالي تري��ن شك��ل سرماي��ه داري وارد 
ايران مي شد، جامع��ه ايران را بهت��ر مي توانست 

تحلیل كن��د و ماركسیست ها ب��ا نیروهاي ملي و 
ضداستعمار درگیر نمي شدن��د و هزينه هايی هم 
پرداخت نمی شد. برخي نیز معتقدند حزب توده 
وابسته ب��ه مواض��ع ش��وروي ب��ود و از آنجا كه 
ش��وروي، امريكا را دشم��ن اصل��ي و سركرده 
امپريالیسم مي دانس��ت، بنابراي��ن حزب توده به 
تبعی��ت از شوروی، لب��ه تیز حمل��ه اش را متوجه 
امريكا ك��رد. اين درحالی بود ك��ه امريكا در آن 
مقطع حضور جدی در ايران نداشت و امپريالیسم 
انگلی��س بود ك��ه در اي��ران ريش��ه دار، ديرينه و 
دشمن عمده مردم ايران به شمار می  آمد. بنابراين 
حزب توده ب��ا جابه جاي��ی اضداد، دچ��ار اشتباه 

استراتژيك شد. 
6� برخ��ي نیز معتقدن��د حزب ت��وده به علت 
ديدگاه طبقاتي خ��ود بدون اين ك��ه امپريالیسم 
را در مع��ادالت وارد كن��د، در زم��ان حكومت 
ملي مصدق، كارگران را براي افزايش حقوق به 

اعتصاب مي كشید و دولت ملي را فلج مي كرد. 
7� در ده��ه فجر س��ال 1357 م��ن در مدرسه 
علوي ب��ودم، با زنده ي��اد طالقان��ي، دكتر عباس 
شیبان��ي و بچه هاي حزب امل لبن��ان در يك اتاق 
بودي��م؛ بچه هاي ام��ل از طالقان��ي پرسیدند نظر 
شم��ا نسبت به آي��ت اهلل خمینی چیس��ت؟ ايشان 
گفت: »من چند بار با ام��ام اختالف هايي داشتم، 
ولي دي��دم نظر ايش��ان درست تر اس��ت، اكنون 
اخت��الف اصل��ي من ب��ا ايشان ب��ر س��ر برخورد 
ب��ا ماركسیست هاس��ت.« ايش��ان معتق��د ب��ود 
ماركسیست ها انسان هاي ايراني هستند كه بايد به 
آنها توجه خاص داشت و ماركسیسم يك نظريه 
است كه ممكن است تغییر كن��د، بنابراين ما نبايد 
ماركسیس��م را اصالت دهیم ك��ه در اين صورت 

جايي براي اسالم نمي ماند. 
طالقاني ب��ه نكته عمیقي توجه ك��رده بود و به 
نظر می رسد اين همان چی��زي است كه ماركس 
در وصیتنامه خود نوش��ت و انگلس را مأمور كرد 
اين وصیتنام��ه را بر سر م��زار او بخواند. مضمون 
وصیت اين بود كه »من ماركسیست نیستم«. شايد 
منظور ماركس اين بود كه ماركسیسم يك نظريه 
اس��ت و ممكن اس��ت در عم��ل و تجربه درست 
دربیاي��د و تحقق ياب��د و ممكن ه��م هست قابل 
تحقق نباشد و اصالح شود و هواداران افراطی او 
نبايد آن را ب��ه صورت يك آيی��ن درآورند. اين 
نظريه كمك مي كند ماركسیسم به صورت يك 
مذهب و مكتب مطرح نشود و در حد يك نظريه 

علمي ارزيابي شود.
8� براس��اس ي��ك ديدگ��اه، نقط��ه ضعف 
ماركسیست ه��اي ايران اين بود ك��ه ماركسیسم 

را به عن��وان ايدئول��وژي، مكت��ب و مذه��ب 
پذيرفتن��د بويژه كه ب��راي پذي��رش ركن اصلي 
آن دلیل��ي نداشتند؛ رك��ن اصل��ي ماركسیسم، 
ماده »ازلي � ابدي« بود. ب��راي پذيرش ماده ازلي 
� ابدي دلیل تجرب��ي و علمي نداشتن��د و با معیار 
»شناخت انعكاسي« هم قابل قب��ول نبود. ازلیت و 
ابديت چطور ممكن بود در ذهن ماركسیست  ها 
منعكس ش��ود؟ وقتي ب��ه ماركسیست  ه��ا گفته 
مي شد مارك��س يك چنین وصیتي ك��رده، آنها 
مي گفتند ماركس ه��م ماركسیس��م را نفهمیده 
اس��ت. بنابراين برخی ماركسیست ه��ای ايرانی، 
هم به خودشان، هم به نظري��ه ماركسیسم و هم به 

جامعه. 
9� در س��ال 1357 در زندان قص��ر، شخصي 
بود از وف��اداران ب��ه حزب ت��وده، در آن روزها 
خبره��اي زي��ادي از طريق اف��راد مالقات كننده 
به درون زندان مي آمد كه م��ردم جنب وجوشي 
كردند و در آستانه انقالب هستیم. اين خبرها كه 

آیت اهلل مطهری همراه 
با عالمه طباطبایی در 

جلد پنج روش رئاليسم و 
پی نوشت های آن، مطرح 

کردند که به هيچ وجه 
نمی شود از پدیده ها 

به خدا رسيد یا از راه 
علمی خدا را اثبات کرد؛ 

که نوعی رهگشایی در 
خداشناسی به شمار 

می آمد
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برسند، كما اين كه مائوتسه تونگ، رهبر انقالب 
چین نیز چنین ك��اري كرد؛ از يك س��و به نظريه 
ماركسیسم � لنینیسم وف��ادار ماند و ازسوي ديگر 
تجربه چین را در مع��ادالت وارد كرد كه تجربه 
دهقاني بود و نه كارگ��ري. در ايران نیز اگر امثال 
مصطفي شعائی��ان حض��ور داشتند ق��ادر بودند 
از اين بره��ه، جمع بن��دي مناسبي پی��دا كنند، نه 
اين كه با اتكا به تئ��وري در برابر انقالب بايستند و 
نه اين كه يك باره تئ��وري را كنار گذاشته و خود 
را در تجرب��ه انقالب ره��ا كنند، باالخ��ره بايد به 
يك تبییني برسند. البته اي��ن پیشنهاد من از نظريه 
ماركس هم چن��دان دور نبود، چرا ك��ه او معتقد 
بود ماركسیسم يك نظريه اس��ت و در برخورد با 
واقعیت ممكن است تغییر كن��د. از نظر علمي نیز 
وقتي قاعده اي ب��ه استثنايي برخورد مي كند، بايد 
به دنبال قاعده كلي تري باشیم كه هم قاعده قبلي و 

هم تجربه جديد را در بر  گیرد. 
10� كروژوک ه��ا كه خود را ب��ه محمدباقر 
امامی منتس��ب می كردند)1( معتق��د بودند آنچه 
توسط ماركسیست ها به ايران آورده شده نظرات 
و منافع روز شوروي بود و نه ماركسیسم � لنینیسم، 
به طوري كه حزب ت��وده حتي كت��اب »كاپیتال« 
ماركس و كتاب »چ��ه بايد ك��رد؟« لنین و ديگر 
متون ماركس را ترجمه نكرد ت��ا در اختیار مردم 

قرار بگیرد.
11� طبقاتي دي��دن صرف نظري��ه ماركس، 
هم به جنب��ش جنگل ضرب��ه زد و هم ب��ه جنبش 
نهضت مل��ي و هم به سازم��ان مجاهدي��ن؛ به هر 
حال در شرايط حضور امپريالیس��م، فرمولي كه 
رهايي بخ��ش است، فرم��ول اتح��اد نیروها علیه 
امپريالیسم اس��ت. چه می��رزا كوچك خان، چه 
مصدق، چه صمديه و شريف واقفي هر سه جريان 
ضداستعمار بودن��د. بنابراين نبايد ماركسیست ها 
فرم��ول اتحاد نیروه��ا را به هم مي زدن��د و نظريه 
طبقات را اصالت مي دادند كه تحلیل درستي هم 
از نظريه طبقات در اي��ران نداشتند. هرچند عامل 
تشكیالتي و اعمال قدرت خیلي مؤثر بود، اما باز 
جای اين پرسش باقی مي ماند كه چرا ماركسیسم 
باوجود اشتباهات فاحش خ��ود باز هم گسترش 
پیدا كرد تا جايي كه اعضای سازمان مجاهدين را 
كه سرآمد انقالبیون مسلمان بودند، جذب كرد. 

12� در كن��ار ديدگاه هاي فوق ك��ه تا حدي 
بررسي شد، ي��ك نظريه ديگري ه��م هست كه 
ماتريالیسم به لحاظ معرفتي در ايران زمینه وسیعي 
دارد، چ��را ك��ه آموزش هاي حوزه ه��اي علمیه 
بر منط��ق ارسطو مبتن��ي است. آي��ت اهلل مطهري 
معتقد است منطق ارسطو گرچ��ه از يونان آمده، 

ولي مقدمه معارف اسالم��ي شده است. ازسويي 
فلسفه اصالت ماهیت ارسطو را نمي توان از منطق 
ارسطو جدا كرد. دايره المع��ارف شوروي نیز در 
سال 1350 به اين نتیجه رسی��د كه از ارسطو اعاده 
حیثیت كند و او را از زم��ره ايده آلیست ها خارج 
ك��رد و واژه پ��در ماتريالیسم را ب��راي او مناسب 
ديدن��د. به نظر م��ی رس��د ماتريالیس��م سنخیت 
زيادی با فلسفه اصالت ماهی��ت دارد؛ براي نمونه 
در آموزش هاي سنتي گفته مي شود جهان مادي 
اس��ت، زمین هم م��ادي است، فقط ذه��ن انسان 
و قوانین ذهن اس��ت كه غیرمادي اس��ت. مسئله 
اينجاست كه اگر آموزش ه��اي مذهبي ما تا اين 
حد به ماتريالیسم امتیاز بدهند كه جهان و زمین را 
ماده تلقي كنند و فقط ذهن انسان، غیرمادي باشد، 
اين امتیاز بزرگي به ماتريالیسم است. درحالي كه 
ديدگاه قرآني، جهان و زمین و م��اده را اسم اهلل و 

آيه مي داند. 
13� زمین��ه ديگ��ري ك��ه ب��راي گست��رش 
ماركسیسم وجود داشت، پديده اثبات خداست 
كه هیچ سنخیتي با تعلیمات انبیا و قرآن ندارد. در 
قرآن كافر، منافق، مشرک و حتي شیطان، خدا را 
قبول دارند به طوري كه شیطان، خطاب به خداوند 
مي گوي��د تو م��را از آتش خلق ك��ردي و آدم را 
از خ��اک و بنابراين من نسبت ب��ه او برترم. اثبات 
خدا درواقع تبديل خداي خالق به خداي مخلوق 
است و نقش زيادي در گست��رش ماتريالیسم در 
ايران داشته است. براي نمونه مثالي را مي آوريم؛ 
يك مسلم��ان براي يك ماركسیس��ت، طي چند 
ساعت خدا را اثبات مي كرد، ف��رد ماركسیست 
به او گفت من حتي نمي خواه��م خدا را رد كنم، 
ولي تو براي اين كه خ��دا را اثبات كني اول فرض 
مي كني كه خدا نیست، بعد او را اثبات مي كني و 
آن را از نیستي به هستي درمي آوري، آيا اين خود 
امتیازی نیست كه به من مي ده��ي و بي خدايي را 

مي پذيري، آن گاه خدا را اثبات مي كني؟
بگذري��م از اين ك��ه خ��داي اثبات شده هیچ 
كاربردي ندارد، فقط براي گذاشتن روي طاقچه 
بلند خوب اس��ت و نقشي در زندگ��ي روزمره و 
ريزم��ره نخواهد داشت. اثبات خ��دا، حداكثر ما 
را به امري غیرمادي رهنم��ون مي كند كه آن هم 
دلیلي ندارد خ��دا باشد؛ مي توان��د از مقوله ذهن 
باشد ي��ا از مقوله ج��ن و پ��ري؛ مقوله هايي كه نه 
خدا و نه ماده هستند. به ع��الوه از راه اثبات خدا، 

به هیچ وجه به صفات خدا نمي رسیم.)2(
14� در سال 1355 در پروسه تجديدنظري كه 
در آموزش هاي مجاهدين و آموزش هاي سنتي 
در زندان قصر انجام گرفت، به اين نتیجه رسیديم 

به آن شخص وفادار منتق��ل مي شد، او مي گفت 
محال اس��ت اين خبره��ا درست باش��د، چرا كه 
اگر بخواهد انقالب��ي شود، باي��د در مرحله اول، 
طبق��ه كارگر از مب��ارزات صنفي ش��روع كند و 
در مرحله بع��د، اين مبارزات صنف��ي به مبارزات 
سیاسي تبديل ش��ود و در پايان به درگیري نظامي 
بینجام��د. ديدگاه هاي ماركسیست��ي در او به اين 
شكل آنچنان جا افتاده ب��ود و نهادينه شده بود كه 
خبرهاي واقعي را نمي پذيرفت و بعد كه انقالب 
57  رخ داد، عم��ده ماركسیست ها تبیین نداشتند. 
پس از پیروزي انق��الب كه به امريك��ا رفتم، در 
سالن 12 هزار نفري دانشگاه اوكالهاما سخنراني 
داشت��م. ماركسیست ه��ا از من پرسیدن��د ما بايد 
چه كنیم؟ من گفتم پراتی��ك ماركسیستي يعني 
تئوري در رابطه با تجربه، بنابراين ماركسیست ها 
از يك سو به تئوري وفادارند، ولي ازسوي ديگر 
با تجربه جديدي روبه رو شدند و تمام تالش آنها 
بايد اين باشد كه به يك تئوري و قاعده كلي تري 

دیدگاهي وجود 
دارد که معتقد است 
مارکسيست هاي ایران 
هم به خودشان و هم به 
مارکسيسم ضربه زدند 
چرا که قصد داشتند 
مارکسيسم را از راه 
فلسفي و نفي خداوند وارد 
ایران کنند که این چندان 
گيرایي و جاذبه نداشت و 
رضاشاه هم بدون دغدغه، 
آنها را سرکوب کرد
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كه خداوند نه اثبات پذير است و نه انكارپذير، نه 
شك پذير و نه تعريف پذير، بلكه حضور خداوند 
را در اين چهار گزاره مي توان ديد؛ به اين معنا كه 
اگر كسي بخواهد خدا را اثبات كند بايد مقوله اي 
بديهي را بپذيرد و آن را اساس استدالل خود قرار 
دهد كه درواقع »الهي« را پذيرفته است كه بديهي 
است. اگر خدا را بخواهد رد كند در پروسه انكار 
به خدا مي رسد و... به ه��ر حال با الهام از »اليمكن  
الفرار م��ن حكومتك« حضرت عل��ي در دعاي 
كمیل، هیچ كس نمي تواند از حكومت خدا فرار 
كند. ب��راي نمونه در برخورد ب��ا ماركسیست ها، 
آنها بي خدا تلقي نمي شوند بوي��ژه كه ماده ازلي 
� اب��دي را از ارك��ان ماركسیس��م مي دانستن��د و 
بنابراين به نحوي يكي از صفات خدا يعنی ازلیت 
و ابديت را پذيرفت��ه بودند. تنه��ا الزم بود توجه 
كنند كه »ماده متكامل« كشش ازلیت و ابديت را 
ندارد. با اين روش قرآني، مؤمنین مي توانستند با 
ماركسیسم و ماركسیست ها برخورد تعالی بخش 
كنند، ب��دون اين كه هزينه ه��اي اجتماعي تاريخ 
معاصر پرداخته شود، ب��راي نمونه جنگل و بويژه 
مص��دق، مجاهدين و قضاياي پ��س از انقالب را 

مي توان نام برد. 
15� متأسفان��ه در س��ال 1355 بیانی��ه اي در 
زندان ها منتش��ر شد كه ب��ه هفت نف��ر از علمای 
زن��دان، منتس��ب ك��رده بودند )صح��ت و سقم 
اين انتس��اب، بح��ث مستقلی را می طلب��د كه در 
كتاب ه��ای خاطرات نی��ز تاحدی ب��ه آن اشاره 
شده اس��ت(. در آن بیانی��ه آورده ش��ده بود كه 
چون ماركسیست ه��ا خدا را قب��ول ندارند، طبق 
رسال��ه تحريرالوسیل��ه آي��ت اهلل خمین��ي آنه��ا 
نج��س هستن��د و بنابراين بايد زندگ��ي مشترک 
و سفره هاي غ��ذا را از ماركسیست ها جدا كرد و 
اين اقدام بود كه زمینه هاي چپ و راست و جنگ 
داخلي را در ايران به وج��ود  آورد و نطفه ای برای 
حذف نیروه��ا در پیش و پ��س از انقالب شد. در 
همان مقطع هزينه ه��اي اجتماع��ي آن را به عینه 
مشاهده كردي��م، چپ و راس��ت در دانشگاه ها، 
كوهن��وردي و در كتابخواني ه��ا به وجود آمد و 
مرزبندي شد؛ هرچند در جريان مب��ارزه با شاه و 
رهبری ام��ام خمینی، اي��ن قطب بندی ها ضعیف 
شد. ماركسیست ها كه به لح��اظ رواني احساس 
كردن��د در چنین جامع��ه مذهبي، نج��س تلقي 
مي شوند و جايگاهي جز ب��ه حاشیه رفتن ندارند، 
در يك واكن��ش فیزيكي در گنب��د و كردستان، 
پ��س از انقالب اقدام ب��ه خودنماي��ي كردند كه 
آن هم هزينه ه��اي اجتماع��ي زيادي ب��رای هر 
دو طرف به ب��ار آورد. آيت اهلل حس��ن زاده آملي 

در جاي��ي گفته اند خداوندي كه جه��ان را به اين 
زيبايي آفري��ده است، مگر ممك��ن است نجس 
ذاتي هم داشته باشد؟ در كت��اب تفسیر »الحمد« 
امام خمیني نیز مطلبي است � كه شايد بتوان گفت 
از محكمات اين كتاب اس��ت � كه مي گويد همه 
انسان ه��ا خداجو هستن��د، حت��ي دزد سرگردنه 
و حت��ي كارت��ر )رئیس جمهور وق��ت امريكا(. 
اين جمله امام خمین��ي را مي توانستن��د اين گونه 
تعمیم دهند: همه انسان ه��ا خداجو هستند، حتي 
دزد سرگردنه، حت��ي كارتر و حت��ي ماركس و 
از اين طري��ق مي توانستیم هزينه ه��اي اجتماعي 
 در برخ��ورد ب��ا ماركسیست ها را كاه��ش داده

 يا به صفر برسانیم.
امام خمیني گرچه چنین صحبتي را در تفسیر 
الحمد ارائه كرده اند، ول��ي در راهبردشان نسبت 
به ماركسیست ه��ا، ماركسیست هاي اي��ران را با 
ماركسیسم  يكسان گرفت��ه و جوهره ماركسیسم 
را نی��ز ماتريالیسم دانست��ه و ماتريالیس��م را هم با 
كثرت، معادل دانسته اند و طبیعي است كه كثرت 
يعن��ي نابودي و آنچ��ه درنهايت و عم��ال راهبرد 
جمهوري اسالمي در برخ��ورد با ماركسیست ها 
شد، اين نظري��ه بود و نه انس��ان خداجو. هنوز هم 
طیف های سنتی، تعري��ف انسان با ويژگی پايدار 
خداجويی و يا حقیقت طلبی را � حداقل به راحتی 

� نمی پذيرند.
16� به هر حال پ��س از فروپاشي شوروي در 
سال 1992 ديگر س��زاوار نیست كسی طرفداران 
ماركسیسم را به قدرت ي��ا ابرقدرتي وابسته بداند 
و شرايط ايجاب مي كند كه نسبت به ماركسیسم 
و ماركسیست هاي ايران، ارزياب��ي واقع بینانه اي 
داشته و بتوانیم هزينه هاي اجتماعي كه پرداختیم، 
آسیب شناس��ي كنی��م و اج��ازه ندهی��م چنی��ن 
هزينه هاي��ي تكرار شود. ب��ه گفت��ه طالقاني اينها 
انسان هاي��ي هستند كه فرضی��ه اي را مي خواهند 
تحق��ق دهند � گرچ��ه ممكن نیست اي��ن فرضیه 
به وي��ژه در چنین جامعه اي قاب��ل پیاده شدن باشد 
� و مي توان با انسانیت آنه��ا برخورد تعالي بخش 
كرد. بايد پذيرفت كه جنگ س��رد همه جانبه ای 
كه بی��ن ابرق��درت امريك��ا و ش��وروی پس از 
جنگ جهانی دوم برق��رار شد، تأثی��ر زيادی در 
دنیا و به وي��ژه ايران گذاش��ت و هرگونه حركت 
ضدماركسیستی ص��رف، ازسوي سی��ا و امريكا 
تأيید می شد. تا آنجا كه برخی كودتای 28 مرداد 
را هم به دلی��ل جنگ سرد و حساسی��ت نسبت به 
كمونیست ها می دانستند و حتی هرگونه حركت 
ملی كه مناف��ع شركت های بین الملل��ی غرب را 
 تهديد می كرد، آن را به جنگ سرد و ماركسیسم

 منتسب می كردند. 
رجاي��ي  شهی��د  ب��ا  گفت وگوي��ي   �17
نخست وزير ايران داشتیم كه اگر ماركسیست ها 
در گنب��د و كردست��ان، انح��راف استراتژي��ك 
داشته اند، چ��را باي��د تمام��ي ماركسیست هاي 
ايران قل��ع و قمع ايدئولوژيك شون��د؟ ايشان در 
پاسخ گفتند مردم ايران دوست ندارند حتي معلم 
شیمي شان ماركسیست باشد. ب��ا چنین تصوري 
بود كه سازمان های گزين��ش دست به كار شدند 
و هركس��ي كه گراي��ش چپ فلسف��ي داشت از 
آموزش و پرورش و ديگ��ر وزارتخانه ها حذف 
فیزيكي شد. حت��ي مهندس بازرگ��ان هم كه در 
روز 12 فروردي��ن 1358 گزارش��ي از رفراندوم 
11 فروردين 1358 را به بنیانگ��ذار انقالب � امام 
خمینی � م��ي داد، گفت ك��ه 98/2 درصد مردم 
مؤمن، به جمه��وري اسالم��ي رأي مثبت دادند. 
1/8درصد ملحدين، رأي  منف��ي دادند و ايشان با 
اينكه لیبرال تلقی می شدند، در ابتداي جمهوري 

رکن اصلي مارکسيسم، ماده 
»ازليـ  ابدي« بود. براي پذیرش 

ماده ازليـ  ابدي دليل تجربي 
و علمي نداشتند و با معيار 

»شناخت انعکاسي« هم قابل 
قبول نبود

شهيد مطهری
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كه حقوق انسان ها بر حق��وق مؤمنان مقدم است 
كه درواق��ع شهرون��دان ايراني با ه��ر ديدگاه و 
نظريه اي ك��ه باشند، باي��د از امنی��ت برخوردار 
شوند. ايش��ان حتی در گفت وگوي��ی كه با آقای 
عمادالدين باقی انج��ام داده بودند و يك روز بعد 
از وفاتشان توس��ط يكی از رسانه ه��ای خارجی 
منتشر شد، گفتند كاماًل به پیامدهاي اين ديدگاه 
آگاهند، ول��ی تأكید كردند ك��ه حقوق انسان ها 

مقدم بر حقوق مؤمنان است.  
پي نوشت:

1- از اوائل 1323 و يا كمی پی��ش از آن بعضی از رقبای 
حزب شروع به فعالیت ماركسیستی ك��رده بودند كه عمدتاً 
جنبه تعلیماتی داشت. مهمترين آنها تشكیل »كروژوک های 
ماركسیستی« بود كه به ابتكار محمدباقر امامی انجام گرفت. 
آموزش ه��ای امام��ی در جلس��ات تعلیماتی اش ب��ا انتقاد به 
حزب توده نیز هم��راه بود. او با اپورتونیس��م و پارلمانتاريسم 
حزب توده مخالفت می كرد و معتقد بود كه حزب توده حتی 
كتاب »چه بايد كرد« و »دولت و انق��الب« لنین را هم ترجمه 
نكرده است وآموزش های حزب توده، مسائل روز شوروی 
است و نه آموزش های كمونیستی. امامی هر يك از جلسات 
آموزشی اش را يك »كروژوک« می نامید كه كلمه ای روسی 
و به معنی محفل و يا ح��وزه بود. او معتقد ب��ود همان طوركه 
پیش از تشكیل ح��زب سوسیال دموك��رات روسیه در سال 
1898 گروندگ��ان ب��ه ماركسیس��م در كروژوک ه��ا گرد 
می آمدند و ماركسیسم را می آموختند تا آماده تشكیل حزب 

شوند ما نیز اكنون در چنین مرحله ای هستیم. 
2� ر.ک به: لطف اهلل میثم��ي »اهلل و دنیاي م��درن«، چشم انداز 

ايران، شماره  75، گفت وگو با فرامرز معتمد دزفولي.

اسالمي ب��راي ماركسیست ه��ا واژه »الح��اد« را 
به كار بردن��د و در 22 بهم��ن 1360 در زنجان در 
دع��اي پ��س از سخنران��ي از خ��دا خواستند كه 
ماركسیست ها از نظام جمهوري اسالمي حذف 
شوند. مهندس بازرگ��ان حساسیت زيادی روی 
ماركسیست ها داشتند و شايد عل��ت آن به قضیه 
آذربايجان برمی گردد كه بخش��ی از سرزمین ما 
می رفت كه از ايران جدا شود و همچنین مواضعی 
ك��ه حزب  ت��وده در براب��ر دولت مل��ی مصدق 
داشت. گفته می شد ك��ه ايش��ان توده ای ها را به 
دلی��ل وابستگی شان به ش��وروی و ک. گ. ب و 
به دلیل ضد ملی  بودنشان، خائن تلقی می كردند. 
شايد علت مذاكراتی ك��ه در سال های 55 به بعد 
با امريكايی ها داشتند، به دنبال ماركسیست شدن 
بخش زيادی از مجاهدين ب��وده باشد تا مملكت 
را از چنین خط��ری نجات دهن��د. ازسوي ايشان 
در سال ه��ای 55-54 كتابی به ن��ام »علمی بودن 
ماركسیسم؟« منتشر ش��د كه سعی داشتند بگويند 
ماركسیسم، علمی نیست و اي��ن درحالی بود كه 
ماركس، اساس ماركسیسم را م��اده ازلی � ابدی 

می دانست كه مقوله علمی ای نبود. 
18� شاي��د اگر آي��ت اهلل منتظ��ري در اوايل 
انق��الب، ديدگاه��ي را اعالم مي كردن��د كه در 
سال 1382 در رساله حقوقش��ان مكتوب كردند 
درصد زي��ادي از اي��ن هزينه ه��اي اجتماعي كه 
جنبه معرفت��ي داش��ت پرداخته نمي ش��د. ايشان 
در اين رساله حق��وق، آيه 126 س��وره بقره را به 
صورت بندي فقه��ي درآورده و قوياً نشان دادند 

مهندس بازرگان حساسيت 
زیادی روی مارکسيست ها 
داشتند و شاید علت آن به قضيه 
آذربایجان برمی گردد که بخشی 
از سرزمين ما می رفت که از ایران 
جدا شود و همچنين مواضعی 
که حزب  توده در برابر دولت ملی 
مصدق داشت

مهندس مهدی بازرگان

تصحيحوپوزش
در شماره 79 نشریه چشم انداز ایران در صفحه 41 تصویر نویسنده محترم مقاله ي 
»خيزش دوباره فاشيسم«، آقاي حسن توان به اشتباه تصویر نویسنده دیگري درج 

شده بود که بدین وسيله از آقاي توان پوزش مي خواهيم.

اپليكيشينچشماندازايرانبرايمطالعهدوستداراننشريه
درداخلوخارجازكشور

http://majalleh.into
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ماش�ين آالت هي�چ عقي�ده سياس�ی ندارند اما 
موج�د تأثيرات سياس�ی ژرفی می شوند.)ويس�تن 

هيو اودن(1
انقالب صنعتی در بريتانیا ك��ه چندی بعد در 
ديگر كشورهای اروپاي��ی و اياالت متحده نیز به 
وقوع پیوست تأثیرات شگرفی بر نحوه زندگی و 
نگرش طبقات مختل��ف جامعه بر جای گذاشت. 
ورود تكنول��وژی و ماشی��ن آالت صنعت��ی ب��ه 
عرص��ه اقتصادی ك��ه مق��ارن با وق��وع انقالب 
صنعتی بود موجب تغیی��ر در نحوه تولید)از تولید 
يدی به تولی��دات ماشینی(، مواد خ��ام، دريافت 
دستم��زد و به ويژه سازوكار نظ��ام پیشین كارگر 
و كارفرمايی شد و انتظ��ارات جديدی در سبك 
نگرش اربابان تولید و كارگ��ران به وجود آورد. 
بی ش��ك ورود آرام و پردامن��ه تكنول��وژی ب��ه 
عنوان ركن ركی��ن انقالب های صنعت��ی در دنیا 
به سان يك ايدئول��وژی فراگیر توانست چیدمان 
و اولويت ه��ای زندگی بشر را كام��اًل دگرگون 
سازد و از دل آن دنیايی نو ب��ا طرحی نو دراندازد. 
ك��ارل مارك��س )1883�1818( در آغاز كتاب 
»دست نوشته ه��ای اقتص��ادی �  فلسف��ی1844« 
ب��ا اله��ام از بخش��ی از سخن��ان مفیستوفلس در 
نمايشنامه دوران ساز »فاوست« يوهان ولفگانگ 
فون گوته2مبنی بر اينكه »اگر شش اسب نر بخرم 
ق��درت و سرعتشان از آن م��ن نخواهد شد، بلكه 
مردی خواهم بود با 24 پا«، به درستی ذات مفهوم 
سرمايه را تبیین می كن��د. مواجهه بشر با تحوالت 
صنعتی ناظ��ر به چنین ديدگاهی اس��ت. در اثنای 
اين تحوالت چیزی به ام��وال و قدرت بشر اضافه 
نشد، بلك��ه دگرگونی های عم��ده ای در سطوح 
مختل��ف عرصه های زندگ��ی اجتماعی و فردی 
انسان پدي��د آمد. در فرايند تولی��د، به جای آنكه 
انسان هدايتگر اي��ن روند باشد، فراين��د تولید بر 
انسان سروری كرد. در واقع ورود بیشتر مفاهیم، 
نگرش ه��ا و جنبش ها از ق��رن نوزدهم ب��ه بعد يا 

زنجيرها کماکان باقی  اند!
گذری بر سير تحول سرمايه  داری جهانی و هزينه های انسانی آن

واكنشی بود علیه ورود كااله��ای تكنولوژيك 
در زندگی بش��ر ي��ا ثنايی بود ب��ه لف��ظ عالی از 
لزوم وج��ود آن.3 بی گم��ان می��ان تكنولوژی و 
سرمايه داری نوپای قرن هجده��م4 رابطه وثیقی 
شكل گرفت و از اين رهگ��ذر گروهی در مقابل 
آن قد علم كردند و پیوسته با آن مخالفت نمودند 
و گروه��ی ديگ��ر آن را آب حی��ات زندگان��ی 
خويش می ديدن��د. در اين میان ك��ارل ماركس 
معتقد بود ك��ه سرمايه داری بر اس��اس اصول داد 
و ست��د خصوصی ف��ردی در ك��وران موفقیتش 
بندهای تازه ای می آفريند كه تولید را از گسترش 
بیشتر بازم��ی دارد و در اي��ن هنگام گون��ه ای از 
نظارت اجتماعی خود كارگ��ران جايگزين آن 
خواهد شد. اتحاد جماهی��ر شوروی درصدد آن 
بود ت��ا نشان دهد ك��ه می توان نوع��ی همزيستی 
میان تكنولوژی و انقالب پرولتاريا برقرار كرد و 
نظارت اجتماعی را بر روند تولید حكمفرما كرد. 
ناظران غربی محاسبه كردند ك��ه رشد اقتصادی 
شوروی در فاصله میان سال ه��ای 1928 تا 1950 
به ط��ور متوسط ساالن��ه 5 تا 7 درصد ب��وده و اين 
رقمی باالتر از میزان رشدی است كه كشورهای 
غرب��ی و اياالت متحده ط��ی ي��ك دورة مداوم 
كسب كرده ان��د.5 از سويی، با ورود ماشین آالت 
 )worker( به چرخه اقتصادی، هم خدمتك��ار
يا نوكر ب��ه كارگ��ر )labour( تبديل شود و هم 
نظام اجر و پاداش پیشین كه در آن روابط پیچیده 
عاطفی و اجتماعی ديده می شد ج��ای خود را به 
نظام دستم��زدی جديدی داد؛ نظام��ی كه در آن 
كارگر نسبت ب��ه كار و تولید احس��اس بیگانگی 
می كرد. ازس��وي ديگر ورود تكنول��وژی پیامد 
نامناسب ديگری نی��ز داشت. برخ��الف صنايع 
قرن نوزدهم كه به می��زان بسیاری به مردان و زنان 
قوی و جويای كار نیاز داش��ت، تكنولوژی قرن 
بیستم كمتر اين گ��روه را به خدم��ت می گرفت 
و برای مدتی زمین��ه را برای كارگ��ران غیرماهر 

سروش رزمی
 )دانشجوي کارشناسي ارشد علوم سياسي(

اتحاد جماهير شوروی درصدد 
آن بود تا نشان دهد که 

می توان نوعی همزیستی ميان 
تکنولوژی و انقالب پرولتاریا 

برقرار کرد و نظارت اجتماعی 
را بر روند توليد حکمفرما کرد. 

ناظران غربی محاسبه کردند 
که رشد اقتصادی شوروی در 

فاصله ميان سال های 1928 
تا 1950 به طور متوسط ساالنه 

5 تا 7 درصد بوده و این 
رقمی باالتر از ميزان رشدی 
است که کشورهای غربی و 
ایاالت متحده طی یک دورة 

مداوم کسب کرده اند
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عنصر است. به عبارت ديگ��ر، در دوران زندگی 
ماشین��ی به دلیل خستگ��ی و بیگانگ��ی كارگر با 
كار خويش ديگ��ر پايابی برای تخی��ل و تفكر به 
نداشته هايش باقی نخواه��د ماند و از او موجودی 
فس��رده و مرعوب می س��ازد. در ب��اب اين مقوله 
همین بس كه شاع��ر ايرلندی بزرگ��ی همچون 
ويلیام باتلر يیتس6 سرآغ��از كتاب مجموعه شعر 
خود با عنوان »مسئولیت ها« را با نقل قولی از يك 
نمايشنامه كهن اين گونه آغاز می كند: »در خیال 
است ك��ه مسئولیت ها زاده می ش��ود.«7 فضاهای 
تیره و مه آلود شهرها و كارخانه، جان های خسته و 
بی رمق، رخ های كثیف و چرک آلود انسان هايی 
كه در آث��ار نويسندگ��ان و شاع��ران بريتانیايی 
تیزفهمی مانند چارلز ديكن��ز،8 الیزابت گسكل9 
)در رمان مری بارتون � 1848(، چارلز كینگزلی10 
)در رمان آلتون الک � 1850(، جورج الیوت،11 
تامس هاردی،12 ويلی��ام بلی��ك13 و... به تصوير 
كشیده شد در واق��ع بازنماي��ی دوران فرسايش 
جسم و ج��ان بشر ب��وده است. اي��ن نويسندگان 
نگاه انتقادی به تحوالت برق آسای صنعتی شدن 
داشتند و شهر را اساس��اً مكانی مملو از فقر و تضاد 
می ديدن��د. سرمايه دار ان و صاحب��ان كارخانه ها 
برای كاهش هرچه بیشتر هزينه ها به كار بی وقفه و 
منظم كارگران نیاز داشتند. ماشین آالت صنعتی 
و گران قیمت بنگاه های تولیدی به هیچ وجه نبايد 
متوقف می شد. در اين میان كارگران از همه چیز 
جز كار فرساين��ده منع شده بودن��د؛ میگساری، 
تفريح و گفت وگو با يكديگر كاماًل قدغن شده 
بود. سرماي��ه داران حتی فراغ��ت كارگران را نیز 

برنامه ريزی می كردند! 
اري��ك هابسب��ام )2012�1917( نويسن��ده 
و تاريخ نگ��ار بريتانیاي��ی در كت��اب »صنعت و 
امپرات��وری« به خوب��ی توانس��ت آث��ار انقالب 
صنعت��ی و مصرف زدگ��ی را در نگ��رش  مردم 
بريتانیا در اواس��ط قرن بیستم می��الدی به تصوير 
كشد: »از سال 1960 ديگر حت��ی تلفن يا اتومبیل 
و نیز بی گم��ان گذران��دن تعطی��الت در خارج 
هیچ يك نشانه مطمئ��ن پايگاه اجتماعی نبود. اين 
به آن معنا نبود كه اكنون پول بیشتری در كارهای 
ديگر صرف می  شود، زي��را ضرورت هم چشمی 
با »جونز« همسايه در جامع��ه ای كه پايگاه افراد را 
به گونه ای روزافزون با پ��ول می سنجد مخارج پر 
زرق و برق را الزم داشت. برخ��ی از اين مخارج 
مثل سرگرمی ها، ويرانگری نمايانی يافته بودند. 
از اين گذشته جامعه ای ب��ا مصرف انبوه، اين امید 
را تنها برای توانگران عمده نهاده بود كه با برتری 
آشك��ار اموال خود، خ��ود را از ديگ��ران متمايز 

كنند. فاصله میان كدبانويی كه يخچالی در خانه 
داشت و آن كس كه از اي��ن كاال بی بهره بود زياد 
بود، اما فاصله میان آن ك��ه ارزان ترين يخچال را 
داشت و آن كه گران ترين يخچال را به خانه برده 
بود، چیزی بیش از مشتی پون��د نبود كه به آسانی 
با خريد قسطی از میان برداشت��ه می شد. بدتر اين 
بود ك��ه اين مسئل��ه در مورد پوش��اک نیز صدق 
مي كرد«14 البته هابسبام از نق��ش به سزای عوامل 
روانشناختی كه البت��ه روبنای مسائ��ل اجتماعی 
و اقتصادی هست نیز سخن ب��ه میان می آورد. در 
واقع تحوالت اجتماعی � اقتصادی مولد نگرش  و 
رفتارهای كاماًل متفاوت در افراد جامعه می شود 
و با تبدي��ل سنت ها به مُدها15 ا نس��ان  را وامی دارد 
تا با نقاب های متلون به دنب��ال هويت خويش در 

جامعه باشد.  
ارنست فريدري��ش شوماخر )1977-1911( 
اقتصاددان بدعت گ��ذار آلمانی ق��رن بیستم در 
كتاب »كوچ��ك زيباست« اش��ارات قابل تأملی 
در ب��اب تكنول��وژی و نح��وه عملك��رد آن در 
زندگی بشری ارائ��ه می دهد و البت��ه در پايان نیز 
راهكارهايی در ارتباط با همزيستی بهتر و مؤثرتر 
با آن عرضه می كند. شوماخر ب��ا اين ديدگاه كه 
روز عمر سع��ادت بشري��ت ب��ا ورود همه جانبه 
مظاه��ر تكنولوژيك ب��ه شبانگاه آم��ده است، 
برخالف عصری كه انديشه های اقتصاددان های 
كالسیك نظیر ديوي��د ريك��اردو و اَدم اسمیت 
و همچنین ج��ان مین��ارد كین��ز در آن يكه تازی 
می كردند از نتايج و عواقب دردآلود تكنولوژی 
به عنوان ي��ك عنص��ر تمامیت خ��واه در روابط 
اقتص��ادی و اجتماع��ی سخ��ن گف��ت. او بر اين 
نكته صح��ه گذاشت كه دولت ها باي��د بر توسعه 
پايدار توجه و تأكید بیشتری داشته باشند چراكه 
پیشرفت ه��ای جزئی مث��ل انتق��ال تكنولوژی به 
كشوره��ای جهان س��وم نمی توان��د راهگشای 
مشكالت زيربنايی نهفت��ه در اقتصاد باشد. به بیان 
ديگر، سیاست ها بايد به گونه ای طراحی شود كه 
نیازهای كنونی كشورها ب��دون به خطر انداختن 
تواناي��ی نسل ه��ای آين��ده در برآورده ش��دن 
نیازهايشان تأمین گردد. او سپ��س با طرح نظريه 
اقتصاد بودايی تأكید می كند ك��ه هدف تولید و 
رشد اقتصادی بايد اي��ن باشد كه با كمترين میزان 
مصرف بیشتري��ن سعادت و به��روزی برای بشر 
فراهم آورد؛ چرا كه هر چ��ه كار صعب و سخت 
كمتر باشد زمان و ان��رژی بیشتری برای خالقیت 
هنری و خیال پروری پديد خواهد آمد. ماركس 
نیز با بیانی ديگر معتقد بود كه مالكیت خصوصی 
موج��ب تباهی تمام��ی حواس بشر ش��ده است؛ 

فراهم آورد كه اين شك��اف موجب بحران های 
اجتماعی و روانی بسیاری شد.

مفه��وم سرماي��ه نی��ز در تح��والت انقالب 
صنعت��ی نضج گرف��ت و بعدها جانماي��ه ظهور و 
ب��روز جنگ ه��ا، اغتشاش��ات و بی عدالتی های 
عصر جديد شد. در نظام سرماي��ه داری فرهنگ  
مصرف گراي��ی، مصرف زدگ��ی و توج��ه ب��ه 
تولی��دات و مصارف انب��وه به ش��دت در عرصه 
عمومی و خصوصی جوامع ترويج پیدا كرد و در 
پي آن واكنش های بسیاری در قالب جنبش های 
اجتماع��ی برانگیخ��ت. يك��ی از شعارهای مهم 
جنبش اعتراضی ضدسرماي��ه داری ماه مه 1968 
فرانس��ه اين جمل��ه كلیدی ب��ود: »هرچ��ه بیشتر 
مص��رف كن��ی، كمتر زندگ��ی می كن��ی. كاال 
و اجن��اس افی��ون توده اس��ت.« در واق��ع آنچه با 
گسترش روزافزون عرصه تكنولوژيك و ماشینی 
از زندگی ت��وده مردم حذف ش��د عنصر خیال و 
خیال پردازی بود و اين شعار دقیق��اً ناظر به همین 

جنبش اعتراضی ضد سرمایه داری مه 1986 پاریس

در دوران زندگی ماشينی 
به دليل خستگی و بيگانگی 
کارگر با کار خویش دیگر 
پایابی برای تخيل و تفکر به 
نداشته هایش باقی نخواهد 
ماند و از او موجودی فسرده و 
مرعوب می سازد



105

13
92

اه 
د م

ردا
ه م

یژ
و

دالل  سنگ های معدن��ی زيبايی جواهراتی را كه 
در دست دارد نمی بین��د، بلكه ارزش بازاری آنها 
را می بیند. با امحاي اين سب��ك مالكیت، حواس 
ما از سیط��ره اي��ن وضعی��ت ازخودبیگان��ه رها 
می شود. بايد در نظر داش��ت طرح اقتصاد بودايی 
شوماخر به معنای در پیش گرفت��ن شیوه عزلت و 
انزوا نیست، بلكه تأكی��د بر اصالح نحوه مصرف 
و استفاده درست از فراورده ه��ای اقتصاد مدرن 
است. جان كالم وی اين است ك��ه ذهن و جسم 
خسته مولد زندگی خالقانه و ن��وآوری نخواهد 
بود. در حقیقت وی با تببین نق��ش تمامیت خواه 
اقتصاد مدرن و انقیاد انس��ان از نمودهای زندگی 
تكنولوژيك بر اين نكته كلی��دی تأكید می كند 
اي��ن اقتصاد بی��ش از آنكه آم��ال بش��ر را تحقق 
بخش��د و تف��ت غم هاي��ش را بنشان��د، صرفاً در 
جست وجوی مص��رف بیشت��ر، نیاز بیشت��ر و در 
نهايت حسرت ف��راوان است. شوماخ��ر در واقع 
از چیزی سخن می گفت ك��ه مدت ها پیش جان 
راسكی��ن)1900�1819( منتقد هنری و اجتماعی 
انگلیس��ی هشدارش را ب��ه جهانی��ان داده بود؛ از 
دست رفتن عاطف��ه اجتماعی. البت��ه بايد متذكر 
شد ك��ه ورود تكنول��وژی به كشوره��ای جهان 
سوم روابط و سازوكارهايی ب��ه مراتب شلخته تر 
در عرصه های مختل��ف اجتماعی پدي��د آورد. 
اگ��ر طب��ق تقسیم بندی های كالسی��ك در علم 
جامعه شناس��ی جمعیت ه��ر كش��وری را به سه 
گروه روستاي��ی، انتقالی و نوگ��را تقسیم كنیم، 
آنگ��اه می ت��وان گفت ك��ه انق��الب صنعتی در 
واقع از رشد جمعیت انتقال��ی و كاهش جمعیت 
روستاي��ی پديد خواه��د آمد كه اي��ن خود يك 
رابطه معقول و يك رون��د آرام و پیوسته را بازگو 
می كند. اما در كشورهای جهان سوم اين پروسه 
شكل نمی گیرد و با انتقال تكنولوژی به كشوری 
ك��ه اكثري��ت جمعی��ت آن در طبق��ه روستايی 
متمركز اس��ت، شلختگی ه��ای بی شماری پديد 
می آي��د، ازجمله ظهور طبق��ه لمپ��ن  پرولتاريا؛ 
طبقه ای وضیع، ناآگ��اه، وابست��ه و غیرمولد. در 
حقیقت طبق الگوی سازمان اجتماعی فردينانت 
تونی��ز)1936�1855( جامعه شن��اس و فیلسوف 
آلمانی، گ��ذر از گمین  شافت )نظام��ی مبتنی بر 
روابط خويشاوندی( به گزل شافت )نظامی مبتنی 
بر ديوانس��االری( الزم��ه شكل گی��ری درست 
و طبیعی تح��والت اجتماع��ی و اقتصادی است 
و از اي��ن رهگذر اس��ت كه توسع��ه پايدار شكل 
می گیرد. هر تغییر و تحولی وابسته به روند تكاملی 
تح��والت گذشت��ه است. ب��رای نمون��ه ماكس 
وب��ر )1920�1864( جامعه شن��اس و فیلس��وف 

شهیر آلمان��ی در كت��اب »اخ��الق پروتستانی و 
روح سرماي��ه داری« معتق��د اس��ت ويژگي  های 
ذات��ی سلط��ه اخ��الق و من��ش پروتستان��ی در 
رواب��ط اجتماع��ی و اقتص��ادی موج��ب توسعه 
سرماي��ه داری، تجمی��ع ث��روت و ديوانساالری 
می شود، از اين رو چنین پروسه ای خود حاكی از 
روندی تكاملی و تاريخی است )نقش يك آيین 
در شكل گیری نظامی اقتص��ادی( كه به  ظهور و 
بروز سرمايه داری می  انجام��د. حال فرض كنیم 
كه تحقق ام��ری در جامعه ای با اي��ن روند يا طی 
نشود يا به گونه ای مصنوع صورت گیرد، آن گاه 
يقین��اً آن جامعه با مشك��الت بنیادين��ی روبه رو 
خواهد بود. هر جامع��ه ای بنا ب��ه پیش زمینه های 
فرهنگی، زيست بومی و اجتماعی خود می تواند 

در ريل توسعه و آبادانی قرار گیرد.
انقالب صنعت��ی با آن لبخن��د خوش تأللؤ در 
كنار آثار مثبتی كه به وج��ود آورد )اعم از بهبود 
وضع بهداشت و فراوان��ی كاال(، موجب افزايش 
نابرابری های اجتماعی و اقتصادی شد. كودكان 
بسیاری به ط��رزی غیرانسانی برده سرمايه داران و 
كارخانه ها شدند. آنها ب��ا روزانه 14 تا 16 ساعت 
ك��ار زندگ��ی دهشتناك��ی را تجرب��ه كردن��د. 
كارگ��ران نیز برای اينك��ه بتوانن��د در آن دوران 
كاری بیابند مجبور بودند تا ب��ه شهرها مهاجرت 
كنند، از اي��ن رو پیوند عاطف��ی و اجتماعی خود 
را با محی��ط خانوادگ��ی و فرهنگی شان از دست 
می دادن��د. اين مهاج��رت فی نفس��ه موجد وضع 
سكونتی بسیار اسفن��اک و اندوهب��ار برای آنان 
بود. انقالب صنعتی هزينه اجتماعی بسیار گزافی 
در پی داشت؛تولید ه��زاران تن فوالد و میلیاردها 
متر پارچه پنبه ای ب��ه قیم��ت درد و رنج سنگینی 
تمام شد. سرمايه داری جهانی ام��روز كه پس از 
سیاست های پروستريكا و گالس نوست میخائیل 
گورباچف و حذف نظام ه��ای بديل، جانی تازه 
گرفت و اينك در جهان يكه ت��ازی می كند اين 
تصور نادرس��ت را به جريان انداخت��ه كه سرمايه 
جهان��ی شده ح��ال آنكه حج��م اعظ��م سرمايه 
صرفاً بین تع��داد اندكی از كشوره��ای قدرتمند 
در جريان است و نابرابری های ثروت روزافزون 
می شود. يقیناً سهم بسی��اری از انسان ها از تحول 
سترگ سرماي��ه داری فقط تأل��م، فرسودگی و 
داس هراس آور جن��گ بود؛ گرچ��ه كامیابی و 
ناكامیابی سرمايه داران ب��ه گمان برتولت برشت 
شاعر و نمايش نامه نويس آلمانی، دستاوردی جز 

فرو رفتن فرودستان نخواهد داشت!
وقتی كاخ توانگری ويران می شود،

تهیدستان بسیاری جان می دهند.

آنهاي��ی ك��ه از كامیاب��ی توانگ��ران سهمی 
نبرده اند

از ناكامی شان سهمی خواهند برد.
درشكه ای كه به قعر دره سقوط می كند

است��ران زحمت ك��ش را ب��ه ك��ام م��رگ  
می كشاند.

 پی نوشت:
1� شاع��ر و منتقد ادب��ی انگلیس��ی )1973�1097(. نقل 
قولی از جست��ار A Russian Aestheteك��ه در شماره 46 

نشريهNew Yorker به چاپ رسید.
 ، ي��س مه نو يشنا نما  ، يس ن نو ستا ا د ، عر شا 2ـ

فیلسوف و سیاستمدار آلمانی )1832�1749(.
3� بايد در نظر داش��ت كه فراوان��ی و ورود تكنولوژی 
به عرصه های مختل��ف زندگی بشری قشره��ا و گروه های 
جدي��د اجتماع��ی ای پدي��د آورد ك��ه رفتار اي��ن گروه ها 
)شبكه ه��ا( را نمی توان ب��ا هیچ يك از طبقه  ه��ای اجتماعی 
يكسان دانست. گفتنی است كه اي��ن گروه های جديد منشأ 

ارنست فردریش شوماخر

طرح اقتصاد بودایی شوماخر 
به معنای در پيش گرفتن شيوه 

عزلت و انزوا نيست، بلکه 
تأکيد بر اصالح نحوه مصرف و 
استفاده درست از فراورده های 

اقتصاد مدرن است
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نوبل در ادبیات شد. 
7� گفتن��ی اس��ت ك��ه طب��ق نظ��ر راب��رت پ��ن وارن 
)1989�1905( منتق��د، شاع��ر و رمان نوي��س امريكاي��ی، 
احساس مسئولیت اخالقی از تعامل پیوسته میان فرد، جامعه 
و طبیعت حاصل می شود. در واقع فرد ب��ا آگاهی از ضمیر و 
تصوير خوي��ش می تواند واكن��ش مناسب ب��ه جامعه نشان 
دهد. مادامی كه فرد توانايی شناخت خويش را نداشته باشد 
قطعاً مسئولیت های اجتماع��ی و اخالقی در او شكل نخواهد 
گرفت. در جامعه ای كه تواناي��ی خیال پروی )به عنوان يكی 
از لوازم معرفت( از افراد سلب می شود، مسئولیت  اجتماعی 

و اخالقی نیز محلی از اعراب نخواهد داشت.
8� رمان نوي��س و فع��ال اجتماع��ی انگلیس��ی در دوره 

ويكتوريا )1870�1812(.
ويكتوري��ا  دوره  انگلیس��ی  داستان نوي��س   �9
)1865�1810(. وی ب��ه همراه چارلز ديكن��ز از نويسندگان 

رئالیسم كالسیك قرن نوزدهم است.
10� كشی��ش، تاريخ نوي��س و رمان نوي��س انگلیس��ی 

)1875�1819(. وی از پیشروان مكتب سوسیالیسم مسیحی 
بود.

11� بان��وی داستان نويس و شاعر انگلیس��ی با نام واقعی 
مری ان اونز)1880�1819(. 

12� داستان نوي��س و شاع��ر ناتورالیست��ی انگلیس��ی 
)1938�1840(. هاردی برخالف نظ��ر منتقدانش كه وی را 
نويسنده ای بدبین می پنداشتند، باور داشت كه وضعیت اين 

دنیا با تالش و كوشش بشر بهبود خواهد يافت.
13� شاعر، نقاش و حك��اک انگلیسی )1827�1757( و 

از مهمترين چهره های نهضت رمانتیك انگلستان.
14� هابسب��ام، اريك،صنع��ت و امپرات��وری، ترجمه 

عبداهلل كوثری )تهران: نشر ماهی، 1387(.
15� بخشی از جست��ار Lame Shadows كه در نشريه

New Yorker Review ب��ه چاپ رسی��د. الزم به توضیح 

 )Fashion( است كه بنا به نظر ويستن هیو اودن، ظهور مُدها
به عنوان نوعی از ك��اال، حس اجتماعی بش��ر و يگانگی در 

جامعه را از بین می برد.

جنبش های اجتماعی بزرگی در دوران معاصر بوده اند مانند 
جنبش حقوق مدنی، جنب��ش زيست محیطی و جنبش های 

ضدنژادپرستی.
سوداگ��ری  شك��ل  ب��ه  سرماي��ه داری  مفه��وم    �4
)mercantilism( پدي��د آم��د. در اواسط ق��رن هجدهم 
میالدی و با انديشه ه��ای متفكرانی همچ��ون ديويد هیوم و 
ادم اسمیت كه به نقد نظريه سوداگ��ری مبادرت ورزيدند، 
مفهوم سرمايه داری به شكل گسترده و با عنوان نظام صنعتی 
)industrialism( درآمد. اقتصاد كین��زی و نئولیبرالی نیز 
بعد از بحران اقتصادی دهه 1930 به عنوان شكل جديدی از 

سرمايه داری ظهور كرد.
5�  راش، مايك��ل، جامع��ه و سیاس��ت )مقدم��ه ای ب��ر 
جامعه شناسی سیاس��ی(، ترجمه منوچهر صب��وری )تهران: 

نشر سمت، 1390(.
6�  شاع��ر و نمايشنامه نويس ايرلن��دی )1939�1865(. 
آث��ار وی منعكس كنندة عالقه اش ب��ه ناسیونالیسم ايرلندی 
و افسانه های ايرلند است. يیتس در س��ال 1923 برندة جايزه 

کتاب بخوانید و هدیه دهید
    نشـر صمدیه افتخـار دارد که در مـدت  چهارده سـال چنـد ده کتاب 
سياسـیـ  راهبـردی را به مرحله چـاپ و انتشـار برسـاند. بنابراین در 
همان راسـتا بر آن اسـت به خواننـدگان نشـریه سياسـیـ  راهبردی 
چشـم انداز ایران کـه عالقمند بـه این دانش هسـتند بـا دادن تخفيف 
ویژه 20درصدي، کتاب های مورد درخواسـت را برای متقاضيان ارسـال 
دارد. خواهشـمند اسـت مبلـغ محاسـبه شـده را به شـماره حسـاب 
 7414258725 حساب پس انداز بانک ملت شـعبه ميدان توحيد به نام

 لطف اهلل ميثمی واریز و فيش آن را برای نشر صمدیه ارسال فرمایيد. 
    در ضمن کتابفروشی های سراسر ایران می توانند درخواست های خود را 
با مؤسسه  توزیع سراسری »کتاب گستر« به شماره تلفن 22019795، 2ـ 

22024141 در ميان بگذارند.
شماره تلفن های نشر: 66936575ـ  66433207ـ  66596849 

فاکس: 66936575
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1� شخصيت مفس�ر بر برداش�ت از متن قرآن اثر 

مي گذارد. 

2� راه تجلي روح، عمل صالح است. 

3� کيفي�ت عم�ل، ب�ه کيفي�ت درون�ي ف�رد 

برمي گردد. 

به ياری خداون�د، در بخش دوم، نظ�ر اقبال را با 

توجه به ي�ک محور ديگ�ر از 9 محور، يعن�ي  »هدف 

دين تحول و رهايي انسان است« بررسي مي کنم.  

درعين حال امي�دوارم صاحب نظران محترم به 

پرس�ش هايي که نشريه محترم چش�م انداز در مقدمه 

مطل�ب اينجانب آورده پاس�خ دهند ت�ا اين مباحث 

مهم نظری، بيشتر بررسی و تحليل شود. 

هدف دين رهايی انسان است 
در اي��ن قسمت بخشی از بح��ث قبل ادامه 
می يابد، زي��را میان بحث ه��دف دين رهايی 
انسان اس��ت و موضوع كیفی��ت عمل و نقش 
انگیزه، مسائل مشتركی وج��ود دارد، از اين 

رو توضیح بیشتری داده می شود.
 الف � اقبال در فصل چه��ار كتاب احیای 
فكر دينی،)2( سه ويژگی انسان��ی را در قرآن 

ذكر می كند:
1 � انسان برگزيده خداس��ت. ثَُم اجتَبُه َربُُه 

فَتاَب َعلَیِه َو َهَدي)3( 
2� انس��ان جانشین و خلیفه خ��دا در روی 

روش تفسير قرآن از نگاه اقبال الهوري 
هدف دين رهايي انسان است

الی ربک منتهاها)1( پايان به سوی پروردگار تست

زمین است. َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِلَْماَلئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل 
فِي اأَلْرِض َخلِیَفه.)4( 

3� انسان امانتدار يك شخصیت آزاد است 
كه به خودی خود آن را پذيرفته است.

َماَواِت َواألَأْْرِض  إِنَّا َعَرْضنَا األَأَْمانََة َعلَی الَسّ
َوالِْجبَ��اِل فََأبَیْ��َن أَْن يَْحِملْنََه��ا َوأَْشَفْق��َن مِنَْها 

َوَحَملََها اْلِنَْساُنۖ  إِنَُّه َكاَن َظلُوًما َجُهواًل.)5(
ازسويی اقبال در كتاب خود توجه و بحث 

نظری عمیق و جالبی به سه »من« دارد؛ 
1� »من« موجود در هستی 
2� »من« موجود در انسان  

3� »من« موجود در هر ذره هستی

 در سراسر كتاب، بحث ه��ای بسیار زيبا و 
عارفانه اقبال در اين مورد است. او، گله مندانه 
و با تعج��ب می پرسد كه چرا »م��ن« انسان در 
تاريخ اسالم مورد توجه ق��رار نگرفته و بحث 
می كند كه مركز شخصیت انسان همین »من« 
است، و لذا دو جري��ان را در تاريخ اسالم نقد 

می كند:
اول، نق��د جري��ان صوفیانه كه ب��ه مسئله 
كمال و رش��د درون��ی و »مِن« بش��ری توجه 
كردند، ول��ی از اينك��ه به مسائ��ل اجتماعی 

نگاهی اجتماعی داشته باشند، غافل ماندند.
دوم، نقد كسان��ی كه به اصط��الح امروز 

محمد محمدي گرگاني
بخش دوم

اقبال از سویی هدف را انسان 
و فکر و روح آن می داند و 

از سوي دیگر، بی اعتنایی به 
وجوه اجتماعی دین را موجب 

رو کردن مردم به تصوف 
و در وجه سياسی، تبعيت 

کورکورانه از مذهب می داند

در سلسله مقاالتي که از نظرتان مي گذرد، به دنبال آن هستم که با توجه به مباني نظري اقبال، 
روش تفس��یر او از قرآن را مورد بررس��ي قرار بدهم. اما براي اشراف مخاطبان گرامي، تأکید 
ک��ردم که ابتدا به ص��ورت چکیده، محورهاي اصلي نظریه اقبال را مطرح مي کنم. از این رو 
در قسمت نخست این مقاله، سه محور از 9 محوري که معرف روش تفسیر قرآن در دیدگاه 

اقبال است، شامل موضوعات زیر مورد بحث قرار دادم:
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اسالم شد، مورد نقد قرار می دهد.
اين نگاه اقبال بسیار اهمیت دارد، از سويی 
هدف را انسان و فك��ر و روح آن می داند و از 
سوي ديگ��ر، بی اعتنايی به وج��وه اجتماعی 
دين را موج��ب رو كردن م��ردم به تصوف و 
در وجه سیاسی، تبعیت كوركورانه از مذهب 

می داند.
ب � اقب��ال در تفسی��ر آي��ه »و ال��ی ربك 
منتهاها«)9(، »پايان )هر چیز( به سوی پروردگار 

تست« می گويد:
 اين آيه يكی از ژرف ترين انديشه  ها را در 
قرآن مجس��م می كند؛ چه به ص��ورت قطعی 
چنی��ن نظر می دهد ك��ه حد نهاي��ی را نبايد در 
امتداد ستارگان جست وجو ك��رد، بلكه اين 
حد در ي��ك حی��ات نامح��دود و روحانیت 

كیهانی است.)10(
سخن اقبال از »م��ن« در انسان از آن جهت 
بسیار اهمیت دارد ك��ه رويكرد جامعه بشری 
طی چند قرن اخیر متوجه درون انسان يا »من« 
نبوده است و به قول اريك ف��روم روانشناس 
مع��روف به »داشت��ن« توجه ك��رده است و نه 
»ب��ودن«. از اين منظ��ر اقبال مدع��ی است آن 
چیزی واقعی است كه ب��ه خود آگاهی داشته 
باش��د و در ادامه توضیح می ده��د كه انسانی 
ك��ه »م��ن« در درون او به ط��ور نسب��ی كمال 
يافته باشد، می تواند جايگ��اه اصیلی در قلب 
ان��رژی... اشغال كن��د و تنها انس��ان است كه 
قادر است آگاهان��ه  در حیات خالق خويش 

شركت جويد.)11(
 ازسويی اقبال با تفسیر و توضیح بعضی از 
آيات قرآن نتیجه می گیرد كه »شكل گیری مِن 
الهی هدف نهايی من اس��ت«. اين من آن قدر 
قوی می ش��ود كه حتی وقت��ی »خرابی عمومی 
عالم« پیش می  آيد، نمی  توان��د در آرامش و 
طمأنینه كامل آن من، تأثیری داشته باشد.)12( 

َماَواِت  وِر فََصِعَق َمن فِي الَسّ »وَ نُِفَخ فِي الُصّ
 ». َمن فِي األَأْْرِض إاَِلّ َمن َشاء اهلَلُهّ و َ

وآن گاه كه در صور دمیده می  شود، هركه 
در آسمان ها و زمین است چ��ون مرده بیفتد، 

مگر آن كه خدا خواهد.)13( 
بعد توضیح می دهد كه:

»آيا چه كس جز آن كسان كه به عالی ترين 
درجه  شدت (فعالیت) رسیده باشند، می تواند 
موضوع اين استثنا باشد؟ رسی��دن به اوج اين 
تكامل وقتی میسر است ك��ه »من« بتواند حتی 

در حالت تم��اس مستقیم با »م��ن« عالمگیر، 
تملك نفس)14( خ��ود را كام��اًل حفظ كند. 
چنان كه قرآن درب��اره رؤيت پیغمب��ر از من 
نهايی گفت��ه: »م��ازاَغ البََصر َو م��ا َطغی«)15(، 
يعنی در چش��م او كج نش��د و از راست ديدن 

درنگذشت.)16(
سپس می گويد در اس��الم كمال مطلوب 
همین اس��ت و به شعری از ي��ك شاعر ايرانی 

استناد می كند كه:
موس��ی ز ه��وش رفت ب��ه يك جل��وه از 

صفات                 تو عین ذات می نگری در تبسمی
بر همی��ن اساس است ك��ه، از نظ��ر اقبال 
هدف دين رهايی انسان است و بعد می گويد 
 � )مدرس��ه ای  اسكوالستی��ك  دي��ن  در 
ديدگا هی كه متأث��ر از فلسف��ه يونانی است( 
نظريه كل وجود ن��دارد. در تفكر مدرسه ای 
نظريه رهايی وج��ود ندارد. منظ��ور از نظريه 
مدرسه ای نقدی اس��ت كه اقبال ب��ه ديدگاه 
فلسفه يونان دارد و مدع��ی است روح قرآن، 

ضد تعالیم يونانی است.)16(
ج � اقبال می گويد: »ه��دف اساسی قرآن 
بیداركردن عالی ترين آگاهی آدمی است تا 
روابط چند جانبه خود را ب��ا خدا و جهان فهم 

كند.«)18(
در براب��ر ديدگ��اه مذكور نظ��ر بخشی از 
مسلمان��ان سنتی وجود دارد كه ب��ه قول اقبال 
هدف دين را كمال انس��ان در نظر نمی گیرند 
و ه��دف دين را ب��ی عنايت ب��ه هدف های آن، 
اجرای احكام دينی می دانن��د. عالوه بر اين در 
دوره مدرنیته، بشر هدف ه��ای ديگری برای 
خود انتخاب كرده است مانن��د: لذت طلبی، 
رفاه اقتص��ادی، توسعه و پیشرف��ت صنعتی و 

رشد تكنولوژی. 
در همه دوره  های گوناگون رشد و تحول 
و رفاه فراوانی برای بشر حاصل شده است؛ اما 
در قرن بیستم به ويژه اواخر قرن بیستم، مسائل 
فراوانی مطرح شده و ع��ده ای از متفكرين به 
نق��د مدرنیته پرداخته و مدع��ی شدند كه بشر 
آسايش بیشتری يافته، اما آرامش نیافته است. 
اين عده جدای از متفكرين پس��ت مدرن، به 
نقد دستاورده��ای دوران مدرن پرداخته اند و 

پرسش  های تازه ای را مطرح كردند.
د � اقب��ال برای »م��ن« چن��د ويژگی ذكر 

می كند: )19(
1� »من، ب��ه آن معن��ی كه ب��دن مكانمند 

ما »اسالم سیاسی« را م��ورد توجه قرار دادند، 
ولی به اين موضوع دق��ت نكردند كه در يك 
جامعه كام��الً سازمان يافته، فرد خرد می شود و 

روح و فكر خود را از دست می دهد.)6(
اقبال ب��ا توجه ب��ه همی��ن درک از هدف 
دين به خوبی نگرانی خود را از نظم اجتماعی 
يكنواخت و ماشینی بیان م��ی دارد. نظمی كه 
موجب می شود تا انس��ان روح و فكر خود را 

از دست دهد:
»اجتماعی كه ب��ه حد اف��راط سازمان دار 
است، فرد خرد می ش��ود و از اثر می افتد؛ تمام 
ث��روت فك��ری اجتماع��ی را در آن به دست 
می آورد، ول��ی روح و فكر خ��ود را از دست 

می دهد.«)7(
اقبال توجه ويژه ای به خودآگاهی بشری 
دارد، و بسی��ار زيبا و عمی��ق آن را مورد بحث 
ق��رار داده، مدعی اس��ت كه تجرب��ه عرفانی 
و درونی آدم��ی، ب��ا آن خودآگاهی بی نظیر 

ممكن است:
از سوي ديگر تص��وف زاهدانه را اگرچه 
علیه »لفظ ب��ازی«)8( فقهای اسالم��ی بود، اما 
موج��ب بی اعتنايی ب��ه حكوم��ت  اجتماعی 

اوج تکامل وقتی ميسر است 
که »من« بتواند حتی در 
حالت تماس مستقيم با »من« 
عالمگير، تملک نفس)14( 
خود را کامالً حفظ کند. 
چنان که قرآن درباره رؤیت 
پيغمبر از من نهایی گفته: 
»مازاَغ الَبَصر َو ما َطغی«)15(، 
یعنی در چشم او کج نشد و از 
راست دیدن درنگذشت
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است، مكانمن��د و محدود به فض��ا نیست؛ به 
عبارت ديگ��ر مكانمند نیس��ت و نیز حوادث 
ذهن��ی و واقع��ی، ه��ر دو در زم��ان واقعند، 
ولی فاصل��ه زمانی من اصوالً ب��ا فاصله زمانی 

حوادث فیزيكی اختالف دارد.«)19(
2� هر »م��ن« اختصاص��ی و شخصی است 
و وحدت ه��ر شخ��ص را آشك��ار می كند. 
خوشی ها، دردها، خواسته ها و آرزوهای من، 
منحصراً از آن »م��ن« است. كینه ها، عواطف، 
محبت ها، قضاوت ها و تصمیم ه��ای من منحصراً 
به خود »من« تعل��ق دارد. اقبال ب��ا نقل قول از 
غزالی نتیجه گرفت ك��ه »من« با حاالت عقلی 

و ذهنی ما تفاوت دارد:
»در نظر مكتب متألهین كه غزالی نماينده 
برجسته آن است، من جوهر روحانی، بسیط، 
غیرقاب��ل تقسی��م و تغییرناپذي��ری است كه 
كاماًل با گروه حاالت عقلی و ذهنی ما تفاوت 

دارد و گذشت زمان در آن اثر نمی كند.«)20(
اقبال می گويد واقع اي��ن است كه تكامل 
زندگی نشان می دهد گرچه زندگی در آغاز 
تحت تسلط عنصر مادی ب��وده و به تدريج كه 
به قدرت عنصر روحی رش��د می كند، تمايل 
به تسل��ط بر عنصر م��ادی پی��دا می كند، ولي 
در نهايت ممكن است چن��ان ترقی كند كه به 

استقالل كامل برسد.
اقبال با آيات قرآن)21( استدالل می كند كه 
»من« يك مركز »خود فع��ال«، عنصر رهبری 
و توجیه كنندگ��ی اس��ت و من ي��ك علیت 

شخصی آزاد است.)23(
در اينج��ا اقب��ال ب��ه يك��ی از مهمتري��ن 
ديدگاه های خ��ود در مورد ايم��ان می رسد، 
اقب��ال می گوي��د دو راه برای تمل��ك جهان 
وج��ود دارد؛ يك��ی از آن دو راه عقلی است 
و راه ديگر برای آن كه كلم��ه بهتری نداريم 
می توانی��م حیات��ی بنامیم. راه عقل��ی عبارت 
از فهم ك��ردن جهان است همچ��ون دستگاه 

محكم و استوار علت و معلول.
راه حیاتی چیست؟ اقبال راه حیاتی ارتباط 
با هستی را »ايمان« می داند. او از ايمان تعريف 

جالبی دارد:
»ايمان تنها اعتقادی انفعالی به يك يا چند 
جمله از نوع خاص نیس��ت، اطمینان زنده ای 
است كه از تجربه  ای نادر حاصل می شود.«)24(

برای توضیح اين برداشت، اقبال به نظر نیچه 
استناد و بعد استدالل خود را مطرح می كند. با 

توجه به مت��ن كتاب اقب��ال درمي يابیم كه اين 
بخش از برداشت او تا چه اندازه مهم است.

اقبال می گويد نیچه مقدار انرژی و كارمايه 
موجود در جهان را ثاب��ت و محدود می داند، 
لذا انرژی در چرخه طبیع��ت تبديل می شود. 
مثاًل صورت آب ب��ه ابر و ب��اران و بعد درون 
گیاهان م��ی رود، گیاه را حی��وان می خورد و 
در مجموع  انتقال انرژی از صورتی به صورت 

ديگر است.
اما اقبال استدالل می كند ك��ه اين چرخه 
تكرار، در يك مورد تكرار نیست و آن زمانی 
است كه انس��ان فراتر از هم��ه عوامل جبری 
حیات مانن��د، تربی��ت خانوادگ��ی، عوامل 
اجتماعی و حتی ژن، خ��ود انتخاب می كند، 
اين انتخاب، آفرينش است، خلق تازه است و 
يا هر عمل ايمانی انسان نه تكرار عوامل جبری 
كه يك انتخاب آزاد است كه الجرم در سیر 
تحول و تكامل ماده پیش می رود. اقبال مدعی 
است مثاًل نماز راهی اس��ت برای آن كه انسان 
از زندگی ماشین��ی و تكراری روزانه آگاهانه 
بیرون بیايد و می گويد: »نماز در اسالم به منزله 
گريز من است از ماشینی گری به آزادی.«)25( 

نمونه بسی��ار اثرگ��ذار، مثال��ی است كه 
قرآن از س��ه نفر مطرح مي كن��د؛)26( يكی زن 
ل��وط و نوح، ك��ه همسرانشان پیامب��ر بودند، 
شرايط هداي��ت را داشتند، اما ب��ه خالف راه 
آنان رفتند، و آن ديگری همسر فرعون است 
كه در شرايط بسیار سخ��ت زندگي مي كرد، 
شرايطی كه محیط پر از ست��م و فساد بود، اما 
همسر فرع��ون راه رهايی از رفت��ار ستمگرانه 
فرع��ون را جست وج��و مي ك��رد و در آخر 
نجات يافت، يعنی خ��ود آنان باوجود شرايط 
بسی��ار مناس��ب، برای خ��وب و يا ب��د بودن، 

انتخاب ديگری می كنند.
با اين زمین��ه اقبال در نقد نیچ��ه می گويد 
كه نظ��ر او به جای آن كه بش��ر را برای جنگ 
با زندگی آماده س��ازد، تمايل ب��ه عمل را از 
او سلب می كن��د و انسان را ب��ه رخوت دچار 

می سازد. 
ه��� � اقبال يك م��الک اساس��ی و مهم را 
مطرح می كند و آن اين است كه نمو تدريجی 
»من« مالک هر عمل است. ب��ه عبارت ديگر 
برای تشخیص اين كه عمل خوب و يا بد است 
يك مالک هس��ت؛ اگر آن عمل ب��ه رشد و 
كمال »من« كمك كند، خ��وب است و اگر 

اقبال در نقد نيچه می گوید 
که نظر او به جای آن که بشر 

را برای جنگ با زندگی آماده 
سازد، تمایل به عمل را از او 
سلب می کند و انسان را به 

رخوت دچار می سازد

اقبال الهوری متفکر مسلمان پاکستانی
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است. رابطه ای كه در واقعیت وجودی انسان 
و هستی وج��ود دارد. ترجم��ه آزادانه آيه از 
عهده چو مني بر نمي آي��د و بايد آن را از نگاه 

مولوي بخوانیم:
بانك شعیب و ناله اش وان اشك همچون ژاله اش

چون شد ز حد از آسمان آمد سحرگاهش ندا
گر مجرمی بخشیدمت وز جرم آمرزيدمت

فردوس خواهی دادمت خامش رها كن اين دعا
گفتا نه اين خواهم نه آن، ديدار حق خواهم عیان

گر هفت بحر آتش شود من در روم بهر لقا
گر رانده آن منظرم بستست از او چشم  ترم
من در جحیم اولی ترم جنت نشايد مر مرا

جنت مرا بی روی او هم دوزخست و هم عدو
من سوختم زين رنگ و بو كو فر انوار بقا

در اينج��ا نكته ای هس��ت؛ آي��ا خداوند 
نمی دانست كه ج��واب شعیب چیست؟ پس 
چرا می پرسد اگر بهشت می خواهی دادمت، 
ديگر دعا نكن. آيا می توان گفت كه خدا هم 
دوست دارد بشنود كه شعی��ب بگويد خدايا 
دوست��ت دارم. بهش��ت را نمی خواه��م تو را 
می خواهم؟ با ادبیات اقبال بگويیم آيا دوست 
داشتن، عشق و محبت، خود جزو مراحل باال 
و تكامل��ی وجود انسان اس��ت؟ رهايی انسان 

رسیدن  به مدار عشق و محبت است.
همین است كه قرآن می فرمايد:

)29(». ِّ »َوالَِّذيَن آَمنُواْ أََشُدّ ُحبًّا هلِلّ
آنان كه ايمان آوردند واقعاً خدا را دوست 

دارند.
نتيجه گيری

با توجه به چند مبن��ای نظری اقبال می توان 
گفت:

1� هدف دين، رهايی انسان است، الجرم 
هر تفسی��ری از قرآن كه انس��ان را اسیر و بنده 
و برده ديگری كند با اس��اس و جوهر دين در 

تعارض است.
2� در مناسبات اجتماعی، فرديت و جوهر 
خداوندگ��اری آدم��ی نبايد نفی ش��ود، لذا 
باالتري��ن منفعت و مصلحت آدم��ی، رشد و 
نمو و تعالی انسان است، پ��س برای به بهشت 
بردن همه بشري��ت، نمی توان ي��ك نفر را به 
جهنم برد، چرا كه هر فرد خود، جانشین خدا 
در زمی��ن است، هرچند هرگز ب��ا جهنم بردن 

حتی يك نفر، هیچ كس به بهشت نمی رود.

از اي��ن رو می ت��وان گفت كه ب��ا ديدگاه 
اقب��ال، سیستم ه��ای سیاسی متمرك��ز و بسته 
به وجود نمی آي��د، زيرا فردي��ت فرد، هدف 

دين تلقی شده است.
3� مالک  دروني عمل انسان، رشد و ارتقا 

به سوي كمال و اهلل است.
پي نوشت:

1� النازعات: 44
2� اقبال، محمد، احیاي فكر دينی در اسالم، ترجمه 

احمد آرام، سازمان همكاری عمران منطقه ای
3� طه: 121
4� بقره: 30 

5� احزاب: آيه 72 
6� اقبال، احیای فكر دين��ی در اسالم، ترجمه احمد 

آرام، انتشارات پايا، ص173
7� اقبال، همان، ص173 

8� همان، ص 152.
9� النازعات: 44

10� اقبال، احیای فكر دينی در اسالم، ترجمه احمد 
آرام، انتشارات پايا، ص152

11� اقبال، همان، ص85 و 86 
12� اقبال، همان، ص136 

13� زمر: 68 
14� آق��ای بقاي��ی ماك��ان مع��ادل انگلیس��ی اين 
كلم��ه)self possession ( را ب��ه خويشت��ن داری ترجمه 

كرده اند. 
15� نجم: 17 

16� اقبال، همان، ص136 
17� پیشین، ص7

18� اقبال، همان، ص2 
19� همان، ص115 
20� همان، ص 115

21� اقبال، همان، ص116 
22� اُلَحق مِ��ن رَبُِكم فََمن ش��اَء فَلیَُؤم��ن َو من شاء 
فَلیَكُفر، سوره كهف، و اِن اَحَسنتُ��م اَحَسنتُم النَفَسُكم وَ 

اِن اَسأتُم فَلَها. )اسرا: 7( 
23� اقبال، همان، ص126 

24� اقبال، ص127 
25� همان، ص136. 
26� تحريم: 13�10

27� انشقاق: 6 
28� فجر: 30�28

29� بقره: 165 

در مسیر سق��وط و انحطاط »م��ن« باشد، بد و 
غلط است.

»پاداش پیوسته آدم��ی در اين است كه از 
لحاظ تملك و ضبط نف��س و حدت و شدت 
فعالیت خ��ود، به عنوان يك م��ن در حال نمو 

تدريجی باشد.«
بنابراي��ن اس��اس و مبنا در ق��رآن تحول و 
رهايی انس��ان است؛ الجرم ه��ر حكمی بايد 
بر اين مبن��ا سنجیده شود و اي��ن همان حرف 
اقبال است كه احك��ام دين بايد در چارچوب 

اهداف دين باشد.
مول��وی در يك بیت شعر ج��ان مطلب را 

بیان می كند:
هر ندايی كه تو را باال كشید

 آن ندا می دان كه از باال رسید
اگ��ر بخواهیم اي��ن اصل و اس��اس نظری 
اقب��ال را براساس مسئل��ه تفسی��ر او بیان كنیم 
چنی��ن می شود ك��ه قوانی��ن هست��ی، اراده و 
مشیت خداس��ت، هست��ی رفت��ار خداست، 
هستی از م��اده بیجان و ساده ش��روع شده، به 
گیاه و حیوان رسیده و بعد به انسان ادامه يافته 

است.  
پس رهاي��ی انس��ان و رو به ب��اال رفتن او 
واقعی��ت طبیعی هستی و انس��ان است. الجرم 
راهی نداري��م كه رو به ب��اال برويم. ب��ه تعبیر 

قرآن:
»يا اَيَُه��ا االِنساُن اِنَ��َك ك��اِدٌح اِلی َربَك 

َكدحاً فَُمالقیه.«)27(
ای انس��ان تو ب��ا رن��ج و سختی ب��ه سوی 
خدايت خواهی رفت و او را مالقات خواهی 

كرد. 
و باز به تعبیر مولوی:

ما زبااليیم و باال می رويم
اما ق��رآن اين مسیر را ب��رای مومن به گونه 

ديگری بیان می كند؛
يا ايتَُها النَف��ُس الَمطَمئِنَه اِرِجعی اَلی َربَك 
راضیٌه َمرضیَ��ه َو ادُخلی فی ِعب��ادی فَادُخلی 

َجنَتی.«)28(
ای نف��س آرام و مطمئ��ن با خشن��ودی به 
س��وی پروردگ��ارت بازگ��رد، بیا ب��ه دامان 

عزيزان من، بیا به بهشت من وارد شو.
  ب��ه تعبیر زيب��ای مرح��وم طالقان��ی، اين 
آيات، ب��ه يك رابطه عاشقان��ه دلبرانه شبیه تر 
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قبل از اين كه بخواهی��م در مباحث مربوط به 
سنجش نسبت اسالم و عل��وم اجتماعی وارد شده 
و نظ��رات مختلف در اي��ن زمینه را ش��رح و نقد 
كنیم، بايد به اين پرس��ش مقدماتی پاسخ بگويیم 
كه چرا در زمانه ای كه فشارهای اقتصادی، كمر 
مردم را خمی��ده و نابسامانی های ف��راوان سیاسی 
نیز گريبانگی��ر كشور است، بايد ب��ه مسئله اسالم 
و عل��وم اجتماع��ی پرداخت و چ��را »چشم انداز 
ايران« كه همواره تالش ك��رده از مسائل »عینی« 
جامعه سخن بگوي��د و »منتقد« و »تحلیلگر« وضع 
اجتماع��ی و سیاس��ی جامعه باشد، ب��رای اين امر 
انتخاب شده اس��ت. از چند منظر ب��ه اين پرسش 

پاسخ خواهیم داد.
 اين علوم در دو سطح »انتقادی« و »كاربردی«، 
برای بهبود وضعیت جامعه به كار می آيند.  لذا در 
اولین پاسخ به اين پرسش، بايد به اهمیت جايگاه 
»علوم انسانی« به طوركلی و علوم اجتماعی به طور 
خاص برای جامعه كنون��ی از جهت نقد مناسبات 

قدرت اشاره كرد. 
تحلی��ل واقع بینانه وضعی��ت جامع��ه ايران � 
مانند هر جامعه ديگ��ری � تنها به كمك ابزارهای 
علمی  � در حد مقدورات آنها � میسر می شود. تنها 
علوم اجتماعی است ك��ه می تواند به ما نشان دهد 
جامعه در چه شرايطی ق��رار دارد، چه روندهايی 
در متن آن جاری است و ب��ه چه سمت و سوهايی 

در ضرورت 
»سنجش نسبت اسالم و علوم اجتماعی«

در حال حركت اس��ت. فهم آنچ��ه در »عینیت« 
جامعه می گذارد، تنها به م��دد ابزارهای علمی و 
قرارگرفتن پژوهشگران و عالمان علوم اجتماعی 
در صدر مراجع تحلیل��ی جامعه میسر می شود. در 
»اقتصاد« اقتصاددانان، در عل��وم سیاسی، عالمان 
اين علوم، در جامعه شناس��ی، جامعه شناسان و در 
بقیه رشته ها هم عالمان آن علوم می بايست مرجع 
اصلی برای توصیف و تحلیل وضع موجود باشند. 
در شرايط كنونی يك��ی از علت های تفاوت 
نظرهای گست��رده در باب وضعی��ت فعلی جامعه 
ايران و به دنب��ال آن فقدان وج��ود چشم اندازی 
كل��ی از سیاست ه��ای الزم جه��ت برنامه ريزی 
برای آين��ده كشور و تعیی��ن جهت های حركت 
آن، شكننده بودن وضعیت علوم انسانی و عالمان 
آن است. اگر می بینی��م برخی معتقدند »اگر ملت 
اي��ران، چند جهش ديگ��ر در آبادان��ی و اقتصاد 
ب��ردارد، در آن صورت اي��ران به عنوان كشوری 
قدرتمند و آباد در كنار آنها ق��رار گرفته و در آن 
شرايط معادالت بین المللی به نفع ملت ايران تغییر 
خواهد كرد«)1( و ديگرانی سخن از اين می گويند 
كه »راهی كه تاكنون طی شده به ناكجاآباد منتهی 
می شود«،)2( يكی از ريشه های اين مسئله را بايد در 
اين مهم جست وجو ك��رد كه در فقدان مرجعیت 
نهاده��ای عل��م، »ق��درت« و »قدرتمن��دان« اين 
اختیار را به دست خواهند داش��ت كه واقعیت را 

آرمان ذاکری*

در شرایط کنونی یکی از 
علت های تفاوت نظرهای 

گسترده در باب وضعيت فعلی 
جامعه ایران و به دنبال آن 

فقدان وجود چشم اندازی کلی 
از سياست های الزم جهت 

برنامه ریزی برای آینده کشور 
و تعيين جهت های حرکت آن، 

شکننده بودن وضعيت علوم 
انسانی و عالمان آن است

توضیح: مباحثی که در این سلس��له مطالب باعنوان »سنجش نسبت اسالم و علوم اجتماعی« 
خواهد آمد، عمدتاً مضمون کتابی است باعنوان »مواجهه با علوم اجتماعی در متن سنت های 
ش��یعی« که  متن اولیه آن، رساله کارشناس��ی ارشد نگارنده بوده که با راهنمایی دکتر سارا 
ش��ریعتی و مش��اورت اس��تاد مصطفی ملکیان در دانش��کده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
ب��ه دفاع رس��یده و پ��س از اصالحات و تغییراتی، با مقدمه دکتر س��ارا ش��ریعتی و به همت 
انتش��ارات نگاه معاصر، مراحل چاپ را طی می کند. بخش هایی از این مضمون، پیش از این 
طی درس گفتارهایی توسط نگارنده، در مؤسسه رخدادتازه ارائه شده است که می بایست از 

مسئولین آن مؤسسه جهت فراهم کردن شرایط ارائه آن درس گفتارها تشکر کرد.
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می خواه��د. همچنان ك��ه رض��ا داوری گفت��ه 
»اع��الم انص��راف از عل��وم انسانی، انص��راف از 
توسعه است«، برنامه ريزی جه��ت اداره كشور و 
توسع��ه آن در ابعاد مختلف، نیازمن��د بهره مندی 
از علوم انسان��ی در دو مرحله شناخ��ت واقعیت و 
برنامه ري��زی برای تغیی��ر آن است. اگ��ر بپذيريم 
كه جامعه ايران از لح��اظ بسیاری از شاخص های 
مدرن ش��دن نظیر »شهرنشین��ی«، »صنعتی شدن«، 
»بوروكراتیزاسی��ون«، »تكنول��وژی ارتباط��ات« 
و... جامعه ای مدرن است و ب��ه تبع آن با پیامدهاي 
مدرن شدن نظیر »از خودبیگانگی«، »آسیب های 
فرهن��گ«،  »كااليی ش��دن  زيست محیط��ی«، 
»پیدايش جامعه مصرفی« و... نیز رو به روست، تنها 
»علوم انسانی« به معنای جدي��د كلمه و علمای آن 
می توانند با قرارگرفت��ن در صدر »نظامات فكری 
مربوط به برنامه ريزی«، مديريت بهتر امور جامعه 
و كاهش آسیب ها در ابعاد مختل��ف را رقم زنند. 
پیشبرد امور ب��دون بهره من��دی از دستاوردهای 
علوم انسانی، چنان ك��ه در سال های اخیر ديده ايم 
نتیجه ای ج��ز فروپاشی نظام اقتص��ادی، كاهش 
فزاين��ده سرمايه ه��ا و اعتماد اجتماع��ی، رسیدن 
جامعه به ح��د و مرزهای بح��ران در بسی��اری از 
آسیب ه��ای اجتماع��ی و در يك كلم��ه ناتوانی 
از مديريت ام��ور در خ��أل بهره من��دی از درک 

واقع بینانه شرايط، نداشته و نخواهد داشت. 
پاسخ س��وم ب��ه اي��ن پرس��ش ام��ا، نیازمند 
نگاهی به وضعی��ت ايران و اس��الم در جغرافیای 
سیاس��ی جهان��ی اس��ت. در شرايط كنون��ی و با 
بازگش��ت »شرق شناسی ن��و« كه به هم��ت انواع 
و اقس��ام رسانه ه��ا، ارائ��ه تصوي��ری »واحد« از 
»كلیت اس��الم« را به ص��ورت ذات گرايانه دنبال 
می كند و ت��الش می كند ت��ا »اس��الم« را به طور 
ذاتی با مفاهیم��ی همچون »خشون��ت«، »ترور«، 
»بنیادگرايی« و ... پیوند زن��د و اسالم را دينی ذاتا 
»سیاسی« و »خطرناک ب��رای جهان مدرن« جلوه 
ده��د، مطالع��ات عل��وم اجتماعی، ب��ا رجوع به 
واقعیت جهان اسالم و نش��ان دادن تنوع و تكثری 
كه ه��م به ص��ورت تاريخ��ی و هم بالفع��ل و در 
اكنوِن جوام��ع اسالمی وج��ود دارد، راه را برای 
اين گونه بازنمايی های سیاس��ی خواهد بست و با 
به سخن درآوردن »مستق��ل« جوامع جهان سوم، 
به خ��روج اين جوام��ع از موقعی��ت »فرودست«، 
در دوران »پسااستعم��ار« كم��ك خواه��د كرد. 
دورانی كه اگرچه در آن وقوع انقالب های ملی 
و پايان استعمار مستقی��م كشورهای جهان سوم، 
»استقالل« بسیاری از اين كشورها را به ظاهر رقم 
زد، ام��ا نتوانست به رهايی اي��ن كشورها از سلطه 

استعمار در عرصه های مهم��ی چون »فرهنگ« و 
»اقتصاد« بینجامد. 

لذا اين علوم انسانی است كه ب��ه تعبیر ادوارد 
سعید ام��روزه می توان��د »بصیرت ه��ا، روش ها 
و ايده هاي��ی را در دست��رس محق��ق معاصر قرار 
دهد كه بتواند خود را از قی��د كلیشه های نژادی، 
عقیدتی و استعماری از نوعی كه در طول سالیان 
دراز در زمینه شرق شناسی به وج��ود آمده و باال 

برده شده است آزاد سازد.«)4(
در اين زمینه نگاهی ب��ه وضعیت علوم انسانی 
در داخل كشور نشان می دهد كه تالش هايی كه 
سعی می كنن��د، با دوگانه سازی »م��ا«ی اسالمی 
در برابر »ديگ��ری« غربی، با نفی ه��ر آنچه غربی 
است و تالش برای به اصط��الح »اسالمی سازی« 
همه عرصه ها، هويت و تمدنی از بنیاد متفاوت را 
بنا كنند، در حقیق��ت ناخواسته در خدمت تثبیت 
دوگانه »مركز � پیرامون« و »فرادست � فرودست« 
عمل می كنند. اين گون��ه ديدگاه ها نیز از يك سو 
با بر ساخته ك��ردن دوگان��ه اسالم��ی �  غربی در 
ساخته ش��دن »كلیت��ی يك دس��ت« و غی��ر قابل 
تجزيه از اسالم، با گفتمان شرق شناسی نو همسو 
می شوند و از سوی ديگر با حمل��ه مداوم به علوم 
اجتماع��ی به عنوان علومی غرب��ی و غیراسالمی، 
ابزار فراهم كننده امك��ان ديده شدن تكثر واقعی 

موجود در جهان اسالم را از بین می برند. 
اين در حالی است كه مطالعات پسااستعماری 
به ما می آموزد، كه نه با پافش��اری بر دوگانه های 
بی ريش��ه در واقعیت، ك��ه ب��ا ساختارگشايی از 
كلیت هاي��ی چون غ��رب و اسالم و نش��ان دادن 
تكثر درونی آنها و تضاده��ا و تعارضات داخلی 
جريان��ات مختلف فك��ری و اجتماع��ی موجود 
در ذيل اي��ن مفاهی��م كل��ی است ك��ه می توان 
امكاناتی برای »گفت وگو«  و خروج كشورهای 
پیرامونی از موقعی��ت فرودست خود فراهم كرد. 
امكاناتی كه عمدتا از طريق فرايندهای »آمیزش«، 
»دورگه سازی« و »بازتركیب«، ايجاد می شوند و 
ن��ه از طري��ق »غیريت س��ازی« و »كلیت سازی« 
و پر واضح است ك��ه اب��زار »ساختارگشايی« از 
كلیت هاي��ی چون »اس��الم« و »غ��رب« نیز علوم 
اجتماع��ی  هستن��د ك��ه در نهاي��ت می توانند در 
خدمت گشودن راهی برای خروج جوامع جهان 

سوم از موقعیت »پسااستعماری« قرار گیرند.  
ب��ر اي��ن اس��اس پرس��ش از نسبت اس��الم و 
عل��وم اجتماع��ی، در شراي��ط كنون��ی، يكی از 
ضرورت های اصلی فراهم ك��ردن شرايط برای 
تعیین موقعیت عل��وم اجتماع��ی در جامعه ايران 

ورای منازعات سیاسی است. 

آن گونه كه »خ��ود« می پسندند بنمايانند. هر چند 
به هر حال در جهان امروز، ق��درت علم نیز برای 
افشای »سیاسِت اهالی ق��درت« محدود است، اما 
به هر حال اين علوم اجتماع��ی و انسانی است كه 
می تواند با به كارگی��ری روش علمی، راه را برای 
واژگونه نمايی واقعیت در انظار مردم دشوار كند 
و بیهوده نیست كه دشمنی با علوم انسانی انتقادی 
و دانشگاه همیشه در میان نهادهای قدرت اين قدر 
رواج داشته است. علوم اجتماعی با نقد مناسبات 
قدرت، افش��ای ان��واع صورت ه��ای استعمار و 
استثمار و استحمار بشر، آشكاركردن پیوندهای 
پنه��ان قدرت ه��ای اقتصادی، سیاس��ی، مذهبی 
و... كاركرد »انتق��ادی« خود را ب��رای رهاشدن 
جامعه از بنِد قدرتی كه گاه در چه��ره بازار، گاه 
در مذهب و گ��اه در سیاست و اغل��ب در پیوند با 

يكديگر خود را می نماياند، ايفا می كنند. 
از س��وی ديگ��ر پاس��خ دوم به اي��ن پرسش، 
م��ا را به سوی وج��ه »كاربردی« عل��وم اجتماعی 
و تأمل��ی در نسبت »عل��وم انسان��ی و برنامه ريزی 
توسعه«)3( می رساند. وجهی ك��ه علوم اجتماعی 
را به مثاب��ه اب��زاری ب��رای اداره ام��ور جامع��ه 

مطالعات پسااستعماری به ما 
می آموزد، که نه با پافشاری بر 
دوگانه های بی ریشه در واقعيت، 
که با ساختارگشایی از کليت هایی 
چون غرب و اسالم و نشان دادن 
تکثر درونی آنها و تضادها و 
تعارضات داخلی جریانات مختلف 
فکری و اجتماعی موجود در 
ذیل این مفاهيم کلی است که 
می توان امکاناتی برای »گفت وگو«  
و خروج کشورهای پيرامونی از 
موقعيت فرودست خود
 فراهم کرد
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ساختارگشاي��ی از كلیتی به عن��وان اسالم در 
مواجهه ب��ا عل��وم اجتماعی جدي��د و نشان دادن 
تفاوت ها و تعارضات جدی موجود در سنت های 
مختلف فكر اسالمی در نسب��ت با مفاهیم مندرج 
در منظومه  ه��ای علمی جدي��د در مبانی، شرايط 
امكان درک »محدوديت ها و امكانات« موجود 
در سنت های مختل��ف اسالمی برای تعیین نسبتی 
با علوم اجتماعی جديد را فراه��م می كند و ما را 
در پرتو استفاده از »روش انتقادی« از وادی تأيید 
يا نفی همه جانبه عل��وم اجتماعی جديد، به وادی 

»سنجش جزء به جزء« می راند. 
واقعیت آن است كه نگاهی ب��ه منظومه های 
مختل��ف موج��ود در سن��ت فكر اس��الم شیعی 
از »فلسف��ه« گرفته تا »فق��ه«، »عرف��ان«، »كالم«، 
»روشنفكری دين��ی«، »مكتب تفكی��ك« و...  و 
نزاع ه��ای درونی آنه��ا نظیر اخب��اری � اصولی، 
اشع��ری � معتزل��ی و جريان ه��اي اجتماع��ی 
متكثر و بعض��اً متعارض موج��ود در تاريخ نشان 
می دهد، كه سخن گفتن از »كلیت��ی به نام اسالم« 
چه در ساح��ت انديشه و چ��ه در ساخت اجتماع 
بسیار گمراه كنن��ده و ابهام آفري��ن است. »كدام 
اسالم؟« پرسش��ی است كه می بايس��ت در صدر 
پژوهش هايی قرار گیرد كه قصد مطالعه »اسالم« 

در ابعاد مختلف را دارند. 
چنان كه عالم��ه طباطباي��ی در تفسیر المیزان 
اش��اره كرده اند »چكی��ده آن كه، اين س��ه راه و 
سه طري��ق ]اهل قرآن و حدي��ث، فالسفه و عرفا[  
ب��رای جست وجوی حقايق و كش��ف آنها ايجاد 
شد... هريك از اين سه راه را طايفه ای از مسلمین 
پیموده اند و می��ان اين س��ه طايفه ]اه��ل قرآن و 
حديث، فالسفه و عرفا[ ... هم��واره كشمكش و 
حمله و درگی��ری بوده اس��ت و جمع كردن میان 
اين سه طايفه مانند زواي��ای مثلث است كه اگر بر 
يكی از آنه��ا بیفزايی، به ناچ��ار از دو زاويه ديگر 
كاست��ه ای. در تفسیر قرآن نی��ز اختالف فاحشی 
میان مفسران، برپاي��ه اختالف مشرب علمی آنان 
وجود دارد، به اين معنا ك��ه در غالب موارد، نظر 
علمی)فلسفی ي��ا عرفانی( بر ق��رآن تحمیل شده 
است و ن��ه عك��س آن؛ ... برای همی��ن است كه 
جمعی از علما، با استفاده از سرمايه علمی خويش، 
با همه اختالف مش��رب، درصدد برآمدند تا میان 
ظواه��ر و بیانات دين��ی و مطالب عرفان��ی توافق 
برقرار كنند، مانند ابن عربی و عبدالرزاق كاشانی 
و ابن فهد و شهی��د ثانی و فی��ض كاشانی. جمعی 
ديگر خواستند میان فلسف��ه و عرفان توافق برقرار 
سازن��د، مانند: ابونصر فاراب��ی و شیخ سهروردی 
صاحب حكم��ت اش��راق و شی��خ صائن الدين 

محمد تركه. و گروه��ی خواستند می��ان ظواهر 
و بیانات دين��ی و فلسفه جمع كنن��د، مانند قاضی 
سعید)قمی( و برخی ديگ��ر و ديگرانی خواستند 
میان همه اي��ن مشرب ها ]دين، فلسف��ه و عرفان[ 
توافق پديد آورن��د، مانند ابن سین��ا در تفاسیری 
كه نوشته اس��ت و ديگ��ر كتاب هاي��ش و مانند 
صدرالمتألهین شیرازی در كتاب ها و رساله های 
خ��ود و ع��ده ای از كسانی كه پ��س از مالصدرا 
آمده اند... و با وج��ود همه اين تالش ها، اختالف 
ريش��ه دار )می��ان اين س��ه مشرب و س��ه مكتب( 
همچنان باق��ی است. اي��ن كوشش ه��ای بسیار 
درباره ريشه كن ك��ردن اختالف نتیجه ای نداشته 
است ج��ز محكم تر ش��دن ريشه ه��ای اختالف 
و ك��ار خاموش ك��ردن آتش اخت��الف، ثمری 
نداده است، جز هر چه بیشت��ر شعله ورساختن آن 
آتش، به طوری ك��ه »الفیت كل تمیم��ه التنفع« 
چنان می يابی كه ديگر هیچ دوايی برای اين درد 
سودمند نیست و تو می نگری ك��ه اهل هر فنی از 
اين فن��ون، مخالف خود را به جهال��ت يا زندقه يا 
سست رايی متهم می دارد و توده های مردم هم از 

همه ی آنان دوری می جويند.«)5(
برای نیل ب��ه تفاوت ه��ا و تعارض های اصلی 
موجود میان اي��ن سنت های مختل��ف فكری در 
نسبت با عل��وم اجتماع��ی جدي��د می بايست از 
خالل پايه ای تري��ن مفاهیم شكل دهنده بنیادهای 
علوم اجتماع��ی نظیر »علم« و »عق��ل« و همچنین 
درک از »انسان« و »خ��دا« حركت كرد تا بتوان به 
صورت دقیق تر به ابعاد مختلف سازنده نسبت هر 
يك از اين سنت ها با علوم اجتماعی جديد دست 
يافت.  البته بايد توجه داشت كه مباحث »تطبیقی« 
میان »سن��ت قديم« و »عل��وم اجتماع��ی« جديد 
به دلی��ل زمینه متف��اوت شكل گی��ری مفاهیم در 
اين دو منظومه و معنای متف��اوت مفاهیم در بستر 
هر يك از آنه��ا، بسیار دشوار ب��وده و »همزبانی« 
منظومه ه��ای »ناهمزم��ان« راه��ی طوالنی است 
كه نوشته هايی چون اين نوشت��ه تنها می توانند در 
حكم فراهم  كننده »مقدماتی« ب��رای پیدايی اين 

همزبانی قلمداد شوند. 
لذا شرح و نق��د برخی مفاهیم پاي��ه ای )نظیر 
علم، عقل، انسان، خدا و... ( مندرج در سنت های 
مختل��ف فك��ر اسالمی)فق��ه، عرف��ان، فلسفه، 
تفكیك، كالم، روشنفكری دينی و... ( در نسبت 
با علوم اجتماع��ی جديد وجهه هم��ت اصلی در 
پ��روژه »سنجش نسبت اسالم و عل��وم اجتماعی« 
است كه در شماره ه��ای بعد اشارات��ی به برخی 
فقرات آن صورت خواهد گرف��ت. البته توجه به 
زمین��ه اجتماعی شكل گی��ری و نهادينه شدن اين 

مفاهیم در جوامع اسالمی نیز در كنار اين مباحث 
دنبال خواهد شد تا بتوان به برخی همپیوندی های 
میان »امور اجتماعی � سیاسی« و »مسائل معرفتی« 
نی��ز اشاره ك��رد، چه ب��ه ه��ر ح��ال می دانیم كه 
جريانات اجتماعی � سیاس��ی و تحوالت فكری 
همواره در يك تأثی��ر و تأثر دائمی ب��ر روی هم 
به سر می برن��د و نمی ت��وان از نتايج اث��ر يكی بر 

ساخته شدن ديگری غافل ماند.   
* كارشناس ارشد جامعه شناسی

پي نوشت:
1� دكتراحمدی نژاد، در مراسم آغاز عملیات اجرايی 

طرح ملی شیرين سازی و انتقال آب خلیج فارس ، 28 
ارديبهشت 1392، به نقل از سايت رسمی رياست جمهوری.
2� سیدمحمد خاتمی، در ديدار با اعضای ستاد جوانان 

اصالح طلب، 5 ارديبهشت 1392، به نقل از سايت رسمی 
بنیاد باران. 

3� نام كتابی از رضا داوری اردكانی. 
4� شرق شناسی، ادوارد سعید، ترجمه عبدالرحیم 
گواهی، چاپ سوم، 1382، تهران : دفتر نشر فرهنگ 

اسالمی، ص 586.
5� تفسیر المیزان، جلد 5، ص 282.

شرح و نقد برخی مفاهيم 
پایه ای )نظير علم، عقل، 
انسان، خدا و... ( مندرج 

در سنت های مختلف فکر 
اسالمی)فقه، عرفان، فلسفه، 

تفکيک، کالم، روشنفکری 
دینی و... ( در نسبت با علوم 
اجتماعی جدید وجهه همت 

اصلی در پروژه »سنجش 
نسبت اسالم و علوم 

اجتماعی« است
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کوباي من، کوباي واقعي، کوباي فيدل
کوباي من

كوباي سال ه��اي ابت��داي ده��ه 60 میالدي، 
يا ب��راي اين كه تص��ور بهتري از وضعی��ت و حال 
و هواي آن زم��ان داشته باشید بهت��ر است بگويم 
دهه 40 شمسي خودمان، كوب��اي جوانان انقالبِي 
همه چیز در طبق اخالص گذاشته، كوباي پیشتاز، 
كوب��اي بن بست شكن. كدام بن بس��ت؟ بن بست 
تاريخي ماركسیسم سنتي،)1( بن  بست ماركسیسم 
ماركس، بن بست فرصت طلب��ِي)2( كشور شوراها 
و اح��زاب وابست��ه، بن بس��ت نظري��ه همزيستي 
مسالمت آمی��ز و امك��ان استق��رار سوسیالیسم در 
يك كش��ور،)3( بن بس��ت اح��زاب و سازمان هاي 
سیاسي چپ محافظه كار. اينها را از خود نمي بافم. 
واژگ��ان و ادبی��ات انقالب��ي و اعتراضي وضعیت 
جهاني و چالش هاي سیاس��ي و اجتماعي آن زمانه 
اس��ت. كوباي »جن��گ شك��ر«،)4( ژان پل سارتر، 
مهندس مهدي بازرگان، كوب��اي سرمشق محمد 
حنیف نژاد، سعیدمحسن، پروي��ز پويان، مسعود و 

مجید احمدزاده، مصطفي شعائیان و...
كوباي امريكاي التین ب��ا آن آهنگ هاي شاد 
و انقالب��ي و داستان هاي ج��ذاب و مسحوركنندهِ 
ِهمینگ��وي، كوباي همه جوان��ان انقالبي به تنگ 
آمده از انفعال و بي تحرك��ي جنبش هاي چپ كه 
برخالف آنان خواه��ان تغییر جه��ان بدون فوت 
وقت با يك حركت انقالبي بودن��د. جواناني كه 
حركت آرام و كند را نمي پذيرفتند يا به ديده شك 
و ترديد به آن نگاه مي كردن��د، كوباي افسانه اي، 
افسان��ه انق��الب برق  آس��ا. انقالب با ي��ك حمله 

برق آسا و غافلگیركننده هرچند با نیروي اندک.)5(
كوب��اي نظريه كان��ون انقالب��ي)6( و سرمشق 
جنگ ه��اي چريك��ي در آفريق��ا و امريك��اي 
التین و حت��ي گروه هاي جدايي طل��ب اروپا نظیر 
جنبش باسك در جنوب فرانس��ه و اسپانیا. كوباي 
انقالبي  هاي پاک و ج��ان بركف، كوباي پیامبران 
دنیاي م��درن چه گوارا و فیدل كه ب��ه گمانمان دو 
رفیق شفیق و همرزم ب��ه تمام معن��ا بودند. كوباي 

حميد نوحي
عضو هيات علمی دانشکده معماری 
و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت
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منشأ و الهام در بولیوي، اروگوئه، ونزوئال و همین 
ايران خودمان، الهام  بخش همان ها كه پیش از اين 
نام بردم كه مي خواستند شعله هاي سركش انقالب 
سراسري را ب��ا افروختن يك شعل��ه كوچك در 
شهر )با ربودن واالگهر شهرام فرزند واالحضرت 
اشرف پهلوي( يا در روستاهاي جنگلي )با پناه بردن 
به كوه هاي سیاهكل به جاي كوه هاي سیراماسترا 
و سنگرگرفتن در آنجا آغاز كنن��د. كوباي فیدل 
كاسترو در لب��اس رزم پارتیزاني با ري��ش انبوه در 
مجامع جهان��ي و در سازمان ملل متح��د به عنوان 
يكي از رهب��ران جنبش عدم تعه��د در كنار ديگر 
پیشوايان محبوب و مردمي آن جمال عبدالناصر، 
رئیس جمه��ور حاج احم��د سوكارن��و، مارشال 
تیتو، جواهر لعل نه��رو، خانم ايندي��را گاندي و... 
كوباي آرمان��ي، كوب��اي كمي واقع��ي و كمي 
غیرواقعي، چیزي می��ان واقعیت و رؤي��ا. كوباي 
جوانان و دانشجويان كوباي��ي كه پس از شكست 
در حمله نظامي به يك پادگ��ان در سال 1953 در 
يك اقدام انقالبي اضطراري ب��ه صورت مخفیانه 
به كوه هاي سیراماسترا پناه ب��رده و با حفظ روابط 
پنهاني با گروه ه��اي انقالبي زيرزمیني دانشجويي 
ديگر در سانتیاگو و هاوان��ا، درنهايت پس از شش 
سال درگیري و عملیات ايذاي��ي در كوه و جنگل 
در سال 1959 با 200 نف��ر به مراكز نظامي و سیاسي 
پايتخ��ت يورش ب��رده و با تصرف نق��اط حساس 
و ك��اخ رياست جمهوري ك��ار را تم��ام كردند. 
آري! گوي��ا امپريالیس��م جهاني ب��ه سركردگي 
امريك��اي جهانخوار در بیخ گوش خ��ود در 150 
كیلومتري مرزهاي آبي جنوب��ي در ايالت میامي، 
در دري��اي كارائی��ب )بخوانید غراي��ب( در آن 
منطقه استراتژيك مسلط به آبراهه پاناما و آب هاي 
ساحل��ي مكزي��ك، هن��دوراس، نیكاراگوئ��ه، 
گواتم��اال، كاستاريك��ا، السال��وادور و... و در 
مدخل حلقه ارتباطي شم��ال و جنوب قاره، محل 
اتصال اقیان��وس اطلس و اقیان��وس كبیر غافلگیر 
شده ب��ود؛ بزرگتري��ن جزي��ره در مهمترين نقطه 
استراتژيك قاره و مسلط بر تمام��ي جزاير آنتیل، 
باهاما، دومینیكن، هائیتي، جامائیكا، گوادولوپ، 
مارتینك و سواح��ل بهشتي وي��ژه خوشگذراني 
امريكايي ها و اروپايي هاي »مرفه بي درد« با صدها 
كازين��و )بخوانی��د قمارخانه هاي مجه��ز به همه 
وسايل عیش و عش��رت و پايگاه هاي قاچاق مافیا( 
و هريك لنگرگاه يك��ي از كشورهاي استعماري 
عهد قديم؛ اسپانیا، انگلیس و فرانسه،  سقوط كرده 
بود. با اين ح��ال نمي دانستم همی��ن كوباي نظريه 
كانون انقالبي، نظريه اي كه بعدها ديگران برايش 
تدوين كردند و در برابر نظري��ه انقالب كارگري 

لنین، انقالب دهقاني مائو و انق��الب پرولتاريايي 
مارك��س قد علم ك��رده ب��ود، چه روزگ��اري از 
اشغالگ��ري پرتغالي ه��ا، اسپانیايي ه��ا و قتل عام 
بومیان و جايگزيني برده هاي سیاه آفريقايي توسط 
اشغالگران اروپايي به جاي آنان، چه شورش هايي 
ازسوي بومیان، چه چالش ها و ب��ده  بستان هايي را 
با امريكايي ه��اي میراث خوار استعم��ار اروپايي 
از اوايل قرن بیست��م، در دوره فرانكلین روزولت و 
چه مبارزات طوالني به رهب��ري خوزه مارتي علیه 
نظام پادشاهي وابست��ه را از سر گذرانیده. به راستي 
نمي دانستم كه باتیستا، ديكتاتور معروف، كه فیدل 
و يارانش علیه او جنگ پارتیزان��ي به راه انداختند 
به نوب��ه خ��ود رئیس جمهوري ب��ود محصول آن 
چالش ها و بده  بستان هاي تاريخي. نمي دانستم كه 
زندان و شكنجه گاه مخوف گوانتانامو در دماغه اي 
و شهري به همین ن��ام واقع در جنوب شرقي جزيره 
كوبا جزء الينفك خاک اين كش��ور است، اما به 
موجب همان بده و بستان ه��ا در اختیار امريكا قرار 

گرفته و عماًل بخشي از خاک آن به شمار مي آيد.
کوباي تاريخ�ي: اول از همه كريستف كلمب 
پرتغالي بود كه با حمايت پادش��اه اسپانیا فرديناند 
پنجم و همس��رش ايزابل از نقش��ه دريانوردي او، 
پس از پیاده ش��دن در جزي��ره سان سال��وادور از 
جزاير باهاما در اكتبر 1492 ب��ه كوبا رسید. دوران 
آرام��ش بومیان سرخپوس��ت ب��ا ورود سفیدها و 
سپس بردگان سی��اه از آفريقا به سر آم��ده بود. از 
اختالف اي��ن سه نژاد انسان هاي��ي به وجود آمدند 
به نام موالت��و )دورگه و 22درص��د جمعیت كل 
كوبا( با ويژگي هايي میان هر سه نژاد، با خونگرمي 
جنوبي و فرهنگي نزديك ب��ه فرهنگ عرب ها و 
مسلمان هاي شمال آفريقا ك��ه در فرانسه و اسپانیا 
به آنان »سارازن«)7( و »مور«)8( مي گويند. اسامي و 
واژگان عربي التیني شده ب��ا پیشوند و پسوندهاي 
آن، نظی��ر اِل فِ��الن و اِل بَِهم��دان روي خیابان ها، 
آدم ها، درخت، كوه، رودخان��ه، شهر، ساختمان 
و سبك هاي هن��ري و س��از و آوازي كه به شدت 
به دل شرقي ه��ا مي نشیند. يادگ��ار آن ايام و تمدن 
درخشان در اسپانیاست ك��ه از طريق آن كشور به 

همه امريكاي التین سرايت كرد.
پس از لشگركشي اسپانی��ا در سال 1511 براي 
فت��ح سرزمین هاي ديگ��ر بويژه مكزي��ك، كوبا 
مشهور به مرواريد جزاير آنتیل و مركز باراندازي 
غنايم دنیاي جدي��د شد. دريان��وردان انگلیسي و 
فرانسوي بومیان را از مزاحمت هاي خود بي نصیب 
نمي گذاشتن��د. درنتیجه تمام اين تج��اوزات و از 
میان رفتن هنديشمردگان بوم��ي و انتقال بردگان 
سیاه براي زراع��ت در كشتزاره��اي نیشكر، ابتدا 

نق��ش سیاهپوستان  و بعده��ا دورگه ها در زندگي 
و تاريخ سرزمین كوبا غیرقابل انك��ار شد. در قرن 
19 درحالي ك��ه بیشتر ممالك امريك��اي التین به 
استقالل رسیدند، كوب��ا همچنان جزو مستعمرات 
امپراتوري اسپانیا باق��ي ماند. شورش هاي دوره  اي 
در جنگ هاي 10سال��ه 1868 ت��ا 1878 كاري از 
پیش نبرد تا اين كه ش��ورش 1898 پاي امريكا را به 
میان كشید. امريكاي آزاديخ��واه با بهره گیري از 
مبارزات استقالل طلبانه ديگ��ر نقاط دنیا در هیئتي 
جديد و زيبا )بخوانید استمعار نو( جايگزين اسپانیا 
و میراث خوار استعمار كهن. در سال 1902 امريكا 
طي يك قرارداد كه حق مداخله مستقیم نظامي را 
براي خود محفوظ مي داشت به اشغال نظامي كوبا 
پايان داد. درحالي ك��ه سرمايه گ��ذاري اتباع آن 
كشور در مزارع، پااليشگاه ه��ا، جاده ها و صنايع 

به شدت افزايش يافت.
شورش ضدامريكايي كوبايي ها موجب نقض 
عهد امريك��ا و اشغال مجدد موق��ت بین سال هاي 
1906 تا 1909 ش��د. داستان ادامه ياف��ت. به دنبال 

جامعه اي تک حزبي و 
تک روزنامه اي؛ روزنامه  حزب 

حاکم به نام گرانما بهاي 
ناچيز و به شدت تحت نظارت 

سيستم اطالعاتي و ضد 
اطالعاتي 

 فيدل کاسترو
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شدن��د. افك��ار كمونیستي ب��ر طبق��ه كارگر اثر 
گذاش��ت و مصادره ام��الک ب��زرگ، بانك ها 
و صناي��ع، و ورود ب��ه اردوي ش��وروي در س��ال 
1961 � درنتیج��ه قط��ع روابط سیاسي ب��ا امريكا 
� تحري��م نیشك��ر، اخ��راج از ش��وراي سازم��ان 
كشوره��اي امريك��اي التین از عواق��ب آن بود. 
سیا و فراريان ضدانقالب در س��ال 1961 در زمان 
رياست جمه��وري كن��دي حمل��ه اي را از ه��وا 
و دري��ا به كوبا سازم��ان دادند و ب��ا برجاگذاشتن 
تعدادي كشته و زخم��ي،  فرار را بر ق��رار ترجیح 
دادن��د. در درگی��ري بعدي، نوب��ت عقب نشیني 
شوروي و كاست��رو بود. شوروي ك��ه در 1962، 
هفده موشك انداز اتمي پوالريس در آنجا مستقر 
كرده بود در ادامه كار با ناوگان دريايي امريكا كه 
راه ناوگان روسي حامل تجهیزات موشكي را سد 
كرده بود، روب��ه رو شد و باوج��ود اعتراض هاي 
شديد چین و كوب��ا، جل و پ��الس هسته اي خود 
را جمع كرد، اما به كمك ه��اي جدي اقتصادي، 
سیاسي، امنیتي و نظامي به كوب��ا ادامه داد. دهه 60 
ت��ا 80، دوران همبستگي كوبا و بل��وک شرق به 
رهبري شوروي و درنتیج��ه پیشرفت و شكوفايي 

همه جانبه كوباست.
با فروپاشي اتح��اد جماهیر ش��وروي، دوران 
سخت اقتصادي كوبا ش��روع شد كه تاكنون ادامه 
دارد. كمك  هاي اقتصادي و مالي، و حمايت هاي 
نظامي، امنیتي، صنعتي و علمي همه قطع شد. نیشكر 
و مشتقات آن و ديگ��ر محصوالت بومي همچون 
توتون، قهوه، آنان��اس و... يا مشمول تحريم بودند 
يا قابل رقابت در بازار آزاد نبودند. دو منبع درآمد 
بیشتر باق��ي نمانده بود: استخ��راج فلزات همچون 
نیك��ل، منگنز، ُك��ُرم، باري��ت و توريسم. صنعت 
گردشگ��ري در امريك��ا نیز از دو ط��رف مسدود 
شده بود. بنابراين كوبا چاره اي نداشت جز توسعه 
گردشگري از ديگر نقاط جهان. در اين میان مردم 
كان��ادا باالترين بهره را بردن��د. گردشگري بسیار 
مطلوب و ارزان قیمت ب��راي كانادايي ها و اروپا به 
شدت گسترش يافت. به اي��ن منظور سواحلي كه 
پیش از اين پذيراي گردشگران اندک و ثروتمند 
امريكايي بودند به خوبي و تحت مراقبت هاي ويژه 
دولتي توسعه يافت. به طوري كه چند شهر ساحلي 
با موقعیت صرفاً  گردشگري با صدها هتل بزرگ 
مدرن ساخته و آماده پذيرايي شد. در فرودگاه هاي 
كوچك، اما تر و تمیِز هريك از اين مناطق روزانه 
صدها پرواز در درج��ه اول از شهرهاي كانادا و در 
درجه دوم از كشورهاي امريكاي التین و سپس از 
اروپا در آن به زمین مي نشینند و برمي خیزند. اكنون 
گردشگري پس از استخ��راج فلزات، دومین منبع 

درآمد كوباست كه به نوب��ه خود موجب پیدايش 
مهمترين معضل اجتماع��ي در حاكمیت سیاسي 

كوبا شده كه در سطور بعد به آن خواهم پرداخت.
کوباي واقعي

نخستین ضربه به كوباي م��ن در ابتداي ورود 
به فرودگ��اه و اتاقك هاي بررس��ي رواديد فرود 
آمد. آنجا كه با همسرم جزء نفرات آخري بوديم 
كه براي ورود به اتاقك ها به انتظار ايستاده بودند. 
اتاقك ه��اي كاماًل مس��دود و غیرقاب��ل رؤيت تا 
زير سق��ف، ي��ادآور دروازه هاي برل��ن شرقي و 
نظامي هاي زمخت آلماني با ديوار معروفي كه در 
دهه 90 میالدي فروريخت. بیش از 20�10 نفر در 
مجموع چند صف باقي نمان��ده بودند. من جلوي 
همسرم در يك��ي از صف ه��ا و او آخرين نفر بود. 
در اين هنگام متوجه مأم��وري شدم كه به محض 
اين كه چشم��ش به م��ن و همسرم افت��اد به داخل 
باجه اي رفت كه ما جلوي آن منتظر بوديم و چیزي 
به افس��ر كنترل پاسپ��ورت گفت. ح��س ششم ام 
گفت اي��ن قضیه مرب��وط به روس��ري و حجاب 
شرعي همسرم بوده. بله، از آنج��ا كه اين حجاب 
در میان توريست هاي آن منطقه توريستي و شايد 
در تمام كوبا نادر بود، طبیعي است كه جلب توجه 
كند و مورد كنجكاوي واقع شود. درحالي كه در 
اروپا و امريكا چنین نیست. آنجا همه نوع حجاب 
به چشم مي خورد؛ از روس��ري ساده گرفته تا بُرقع 
و به اصص��الح كنوني پوشیه. ولي گوي��ا در كوبا 
نخستین باري بود كه چنین موج��ودي وارد آنجا 
مي شد. حدسم درست بود. تقريب��اً مدت زيادي 
طول كشید و همسرم همچن��ان در آن اتاقك بود. 
داخل اتاقك ه��ا ديده نمي شد، ول��ي چراغ هاي 
داخل آنها يكي پس از ديگري خاموش شد. فقط 
مانده بود چراغ آن گیشه اي ك��ه همسرم وارد آن 
شده بود. معلوم بود مشكلي پی��ش آمده. كم كم 
نگران مي شدم و در اي��ن انديشه ب��ودم كه به چه 
كسي و چه مقامي مراجعه كنم ك��ه دِر خروج باز 
شد و همسرم آمد. بله، ح��س ششم ام به خطا نرفته 
بود. يكي از پرسش هاي مسخ��ره از او اين بودكه 
چرا از كانادا به كوبا آمده ايد؟ چ��را اصاًل به كوبا 
آمده ايد؟ كجا اقامت مي كنید؟ مسخره تر از همه 
اين كه اصاًل چرا به كانادا رفته ايد؟ آيا آشنايي در 
كوبا داريد؟ ك��ه طبیعتاً گفته بود خی��ر. بله، يك 
دروغ مصلحتي نه به خاطر خودمان، بلكه به خاطر 
آن زوج كوبايي بیچ��اره والدين پژوهشگري كه 
در كانادا پیشاپیش درباره كوبا اطالعاتي به ما داده 
و از والدين خود خواسته بود براي اقامت و بازديد 
از جاهاي ديدني به ما كمك كنند. در عین حال از 
ما خواسته بود چیزي در اين باب به كسي نگويیم. 

شورش سیاهپوستان در سال 1912، امريكا به بهانه 
اعاده نظم بار ديگر نی��روي نظامي خود را وارد اين 
سرزمین كرد. در دوره رياست جمهوري فرانكلین 
روزولت، روابط جديد براساس امتناع از دخالت 
مستقیم و افزاي��ش خريد شكر و وض��ع مقررات 

گمركي به نفع كوبا برقرار شد.
فولخنسیا باتیست��ا زارع مكانیسین��ي كه وارد 
ارتش ش��ده به درج��ه سرهنگ��ي و رياست ستاد 
ارتش رسی��ده و به نوبه خ��ود در انق��الب 1933 
علیه رئیس جمه��ور ماچادو شرك��ت و در 1940 
رئیس جمهور شده ب��ود در س��ال 1945 به امريكا 
گريخت و در 1952 كودت��ا كرد. شورش انقالبي 
1953 را شكست داد. ام��ا در آستانه انقالب 1959 
به رهبري فیدل استعفا كرد و جاي خود را به مانوئل 

اوروتیاي طرفدار امريكا داد.
كارگران شه��ري و بخشي از كش��اورزان از 
انقالب حمايت كردند. ه��واداران باتیستا اعدام 

آنچه اول از همه به چشم 
مي خورد و همه جا احساس 
مي شد با وجود فقر گسترده، 
روحيه مهربان، شاد و خونگرم 
مردم از پير و جوان بود 

ارنستو چه گوارا و  فيدل کاسترو
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با اين كه پ��در او يك پزشك متخص��ص اطفاِل 
است��اد دانشگاه و ظاه��راً عضو ح��زب و مادرش 
ً  هیچ كوبايي اي مجاز  پرستار بازنشسته بود. ظاهرا

به برقراري ارتباط با خارجي ها نیست.
به اين ترتی��ب نخستین تصوي��ر از كوبايي  كه 
من ديدم چنگي به دلم ن��زد. جامعه اي تك حزبي 
و تك روزنام��ه اي؛ روزنام��ه  حزب حاك��م به نام 
گرانم��ا به��اي ناچی��ز و به شدت تح��ت نظارت 
سیستم اطالعاتي و ض��د اطالعاتي. تصاوير بعدي 
تا حدودي اين ناخشن��ودي را تعديل كرد. گرچه 
بعضي از آنها مطلوب آن نگ��اه آرماني نبود. اما به 
هر حال مي شد به خاطر ضرورت و جبر اقتصادي 
آن را توجیه ك��رد. ازجمله مشكالت جدي در امر 
مسكن و تغذيه، براي جوانان ت��ازه به سن ازدواج 
رسی��ده و بدون ي��ك شغ��ل دولتي ي��ا شغلي در 
تعاوني هاي تولیدي امك��ان داشتن مسكن مستقل 
وجود ن��دارد. بنابراين زندگي چن��د نسل در يك 
واحد مسكون��ي كوچك دو يا حداكث��ر سه اتاقه 
بسیار رايج و ع��ادي است: واحده��اي مسكوني 
تیپ كوبايي متشكل از دو طبقه و يك حیاط بسیار 
كوچك در حد و اندازه حیاط خلوت هاي ما، بعضاً 
كمي بزرگتر با چند درختچه و بوته گل بسیار زيبا 
و در بعضي موارد فقط به عن��وان نورگیر به عرض 
يك مت��ر در طول ساختم��ان. اتاق ه��اي هر طبقه 
به يكديگ��ر راه دارد و هم��ه از آن حیاط كوچك 
راهرو مانند نور مي گیرن��د. خوشبختانه در كوبا يا 
دست ك��م آنجاهايي كه من ديدم، يعن��ي هاوانا و 
شهر توريستي ِورادرو، مجتمع مسكوني آپارتماني 
وجود ندارد. بلندمرتبه سازي مخصوص هتل  ها و 
اماكن دولتي است. در هر طبقه مسكوني حداكثر 
سه اتاقه همین ساختمان هاي دو طبقه يك خانواده 
گسترده نظی��ر خانواده هاي روستاي��ي و يا شهري 
قديمي ايران مرك��ب از دو يا سه نس��ل با نوه هاي 
كوچكشان زندگي مي كنند. ب��ا اين حال زندگي 
در اين واحده��ا بهتر و آرام ت��ر از زندگي با همین 
تراكم در واحده��اي مسكون��ي بلندمرتبه است. 
دست كم در اين نوع مسك��ن، تنش هاي زندگي 
اجتماعي ت��ا جايي كه ب��ه فض��اي زيست جمعي 
مربوط است، كمت��ر از مسك��ن اجتماعي است. 
با اين ح��ال همین فقدان مسك��ن مستقل و مناسب 
براي زوج هاي ج��وان درصد ط��الق را بسیار باال 
برده است. رواب��ط جنسي و داشت��ن دوست پسر 
و دوست دخت��ر در سنین دانشگاه��ي و شايد هم 
زودت��ر، نه تنها به هیچ وج��ه مذموم نیس��ت، بلكه 
بسیار رايج و پسنديده اس��ت. جوانان زود ازدواج 
مي كنند و پ��س از چند م��اه زندگ��ي مشترک با 
اعضاي خان��واده يكي از طرفی��ن، مشكل مسكن 

موجب جدايي شان مي ش��ود. از آنجا كه مسكن 
نمود داراي��ي خانواده است ظاه��ر ساختمان هاي 
مسكوني فرس��وده، بلك��ه مخروبه و رن��گ و رو 
رفته و بعضاً داخل آنها خوب و ت��ر و تمیز و مجهز 
است. يك��ي از داليل اين امر دست ك��م در هاوانا 
و شهره��اي غیرتوريست��ي عالوه بر ع��دم امكان 
مالي، فقدان روحی��ه تظاهر و حت��ي ترجیح نمود 
بي بضاعت��ي است. ب��ا كنترل دولت��ي بسیار شديد 
هم��واره اين نگراني وج��ود دارد ك��ه مأموري از 
دارايي و مالیات ب��راي كنترل وضعیت به سراغتان 
بیايد و يا دست كم در بی��ن همسايگان به دارابودن 
مشهور شويد و دزد ب��ه خانه تان بزن��د. چیزي كه 
بسیار جلب توجه مي كند بندوبست ها و نرده هاي 
فلزي افراطي اين گون��ه منازل در جل��وي درها و 
پنجره هاست: افراطي از دي��د ما ايراني ها، با اين كه 
ما هم دزد كم نداريم. با اين ح��ال اين همه ترس و 
نگراني از دزدي در آن كشور سوسیالیستي به نظر 
غیر ع��ادي مي آمد. مي گفتن��د دزدي زياد است. 
گاهي دل��ه دزدي و گاهي مافیايي اس��ت. در نوع 
مافیايي اثات منزل را يكجا ب��ار مي زنند و مي برند 
و جالب آن ك��ه با اين ك��ه ممكن اس��ت ازسوي 
همسايه ها شناخت��ه شده باشند ج��رأت نمي كنند 
آنها را لو بدهند. جل الخالق! اين پديده و شايد چند 
پديده ديگر از چیزهايي بود كه عاقبت، ما از آن سر 
در نیاورديم و پاسخ قانع كننده اي نگرفتیم. اما اگر 
به آن سختي معیشت در آنجا پي ببريد و بفهمید كه 
يك راديو، تلويزيون، صندلي و چهارپايه، كارد و 
قاشق و قابلمه آشپزخانه چقدر گران است و چقدر 
بايد كار كنید تا عالوه بر سیركردن شكمتان، اينها 
را هم به دست آوريد، آن گاه قابل توجیه و قابل فهم 
است. درآم��د بسیاري از مردم فق��ط امكان اين را 
مي دهد كه با جیره غذايي دولت زندگي مي كنند 
و آن هم ب��راي خورد و خ��وراک در دو وعده و نه 
سه وع��ده. هزينه اسراف و پرخ��وري بايد به بهاي 
ب��ازار آزاد پرداخت شود. جیره بن��دي مختصر به 
اندازه اي اس��ت كه بتوان تغذي��ه حداقل و در عین 
حال سالم داشت. اگ��ر غیر از اين ب��ود سالمت و 
بهداشت نمي توانست در حد باالترين سطح جهان 
باشد. عالوه بر آن مي توان ح��دس زد كه مشكل 
مسكن و تغذي��ه در جاهاي ديگر به ش��دت هاوانا 
كه داراي دومیلیون جمعیت است، نیست. دولت 
براي نوس��ازي ساختمان ها كمك هاي نقدي فني 
و مصالح مي ده��د براي حفظ حیثی��ت تاريخي و 
فرهنگي شهر بدنه )نماي( تمام��ي ساختمان  هاي 
ب��ا ارزش را )همچ��ون بخش ه��اي قديمي شهر 
پاريس( به ص��ورت يك پوسته حف��ظ مي كنند 
و داخل آن را از نو مي سازند و ي��ا تعمیر مي كنند. 

آبرسان��ي و فاضالب شه��ري از مشكالت جدي 
تأسیسات شهري هاواناست. كوبا در كنار معضل 
مسكن و تعذيه مشكل جدي رو به افزايش ديگري 
نیز دارد و آن نارضايتي جوانان است. جواناني كه 
مي خواهند آزادي بیشتري داشته باشند و مرزهاي 

جهان به رويشان گشوده شود.
كوبايي كه م��ن ديدم چیزه��اي قابل تحسین 
هم داشت: آنچ��ه اول از همه ب��ه چشم مي خورد 
و همه جا احس��اس مي شد با وج��ود فقر گسترده، 
روحیه مهربان، شاد و خونگرم مردم از پیر و جوان 
بود. پاكي و تمیزي معابر بوي��ژه تمیزي سواحل، 
اصاًل قاب��ل قیاس ب��ا كثافت و آلودگ��ي سواحل 
درياي خزر نیست. يك مقدار آشغال و دورريز از 
پوست میوه جات و شیشه و نوشابه و... در سواحل 
ديده نمي شود كه خود حاكي از تعهد و مشاركت 
مردمي در حفظ سالمت محی��ط و ارتقاي زيبايي 
و بهس��ازي محیط زيس��ت اس��ت. رعايت اصول 

سطح کيفي و کمي بهداشت 
و درمان، آموزش و پرورش، 

هنر، ورزش و علوم بویژه 
علوم پزشکي بسيار باالست 

 یکی از اعضای دولت کندی در حال نشان دادن پایگاه های موشکی 
کوبا  در شواری امنيت سازمان ملل، اکتبر 1962
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باالست. صادرات خدمات پزشكي و علمي يكي 
از مناب��ع درآمدي كوباست. اي��ن وضعیت بويژه 
هنگامي توجیه مي شود و طبیعي به نظر مي آيد كه 
بدانید كوبا در نیمه اول ق��رن 18 فقط با دو میلیون 
نفر جمعیت داراي دانشگ��اه بوده است. بهداشت 
و درمان رايگان و عالي براي عم��وم مردم به طور 
صددرصد تأمین و به رغم وج��ود فحشا و آزادي 
جنسي، بیماري هاي مقاربت��ي و ايدز كنترل شده 
است، به طوري كه بیماري ه��اي شايع و واگیردار 
بومي منطقه چند سالي است از كوبا رخت بر بسته. 
دِر ورودي ايستگاه ه��اي مرك��زي سیستم ه��اي 
حمل ونقل عمومي بین شهري مأموران بهداشت 
با يك بطري در دست م��اده ضدعفوني را به كف 
دست مسافرين مي ريزند تا دست هايشان را با آن 
بشويند و من كه تا به حال چنین چیزي نديده بودم، 
ابتدا فكر  كردم مثل اي��ران براي خوشبوشدن ماده 
خوشبويي مث��ل گالب به مردم هدي��ه مي كنند و 
سر و صورتم را به آن ماده آغشت��ه كردم. درصد 
مرگ و میر نوزادان زير يك س��ال در كوبا در دو 
سال اخیر به زير پنج درص��د و در بعضي استان ها 
به 4/6 درص��د رسیده است. يعن��ي از كانادا كمتر 
و پايین ترين نرخ مرگ و میر ن��وزادان در جهان. 
آموزش و پرورش تا سط��وح عالي رايگان است. 
امكانات هنري و ورزشي با به��اي بسیار ناچیز كه 
مي توان آن را تقريباً رايگان حساب كرد در اختیار 
همگان است. در همان محالت فقیرنشین در همان 
ساختمان  ه��اي زوار در رفته وقت��ي وارد كالس 
بچه هاي دبست��ان مي شويد از س��ر و وضع و لباس 
تمی��ز يكنواخت بچه ه��ا و استاندارده��اي باالي 
آموزشي هم لذت مي بري��د و هم اشك حسرت 
از ديدگان مي باريد. فاصل��ه طبقاتي نه تنها وجود 
ندارد، بلك��ه از بعض��ي جهات برعك��س است. 
باالترين درآمد از آِن رانندگ��ان تاكسي و خدمه 
هتل هاست. ي��ك استاد شاغل دانشگ��اه با همسر 
پرست��ار بازنشست��ه اش مي توانند ب��ا صرفه جويي 
زندگي خود و فرزندانش��ان را اداره كنند؛ داراي 
يك ماشی��ن الداي روس��ي قراضه اند و ق��ادر به 
هیچ مص��رف تجمل��ي و ريخت و پ��اش نیستند.  
درحالي كه گارس��ون بهترين هت��ل هاوانا داراي 
يك ويال و يك ماشین بنز � گرچ��ه قديمي � ولي 
به اندازه قیمت همان ويالس��ت. تعداد توريست  
ساالنه دو میلیون نفر ب��راي 12 میلیون نفر جمعیت 

بومي است.
يک ن�گاه تحليل�ي: مي دانیم ك��ه كشورهاي 
توسعه نیافت��ه دست كم از ابتداي ق��رن 20 با چهار 
مشك��ل اساس��ي و سرسخ��ت روب��ه رو بوده اند: 
بهداش��ت و درمان، آموزش و پ��رورش، تغذيه و 

سرپناه. ط��ي چند دهه اخیر مشك��ل اشتغال ناشي 
از افزايش جمعیت نیز ب��ه اين چهار مشكل افزوده 
شده است. علت اين كه اين جوامع قادر به حل اين 
مشكالت نیستن��د، عالوه بر ناكارآم��دي و فساد 
حاكمیت ها، پیشي گرفتن ن��رخ رشد جمعیت بر 
برنامه ريزي و بسیج منابع است. كوبا به بهترين نحو 
بر مشكل بهداشت و درم��ان، آموزش  و پرورش 
فائق آمده. تغذيه و سرپناه را به سطح حداقل مورد 
نیاز رسانیده است. به اين معنا ك��ه گرسنه نیازمند 
يك لقمه ن��ان، ولگ��رد، كارتن خ��واب، گدا و 
زاغه نشین و حلبي آباد و معتاد و متكدي و مزاحم 
خیاباني، تجاوز جنس��ي و از اين نوع ناهنجاري ها 
و زشتي هاي بسیاري كشورهاي ديگر تا جايي كه 
من مي توانستم مشاهده كنم و از ظواهر امر بفهمم 
در كوبا مطلق��اً  خبري نیست. آم��ار و شاخص ها 
هم چیزي غیر از اين نمي گوي��د. با اين حال به نظر 
مي رسد آينده كوبا چندان اطمینان بخش نیست. 
كوبا با دو مشكل اساس��ي ساختاري روبه روست. 
ازسويي براي جبران مشكالت اقتصادي و معیشتي 
و اشتغال، به طور گسترده به توريسم روي آورده، 
ازسوي ديگر پناه بردن به توريسم گسترده به نوبه 
خود با تناقض ها و فسادها و تنش هاي زيادي همراه 
است كه به طور خالصه عبارتند از اقتصاد دو پولي 
و درنتیجه زيرمیزي، ارتباط با مردم جهان و تشديد 
نارضايتي جوانان ك��ه آرزوهاي��ي در سر دارند. 
دانستن اين  نكته جالب است كه جوانان حاضرند 
تمام دستاوردهاي سوسیالیس��م را با آزادي بیان و 
مهاجرت، در يك ك��الم آزادي ارتباط با جهان 
عوض كنند. جوانان مي خواهند سر از پوسته خود 
درآورند. خواست رهايي اينان، خواست آزادي 
انتخاب است. حتي انتخ��اب نادرست. خواست 
تجربه شخص��ي همه چیز است، هرچن��د زيانبار، 
خواستي بنی��ادي كه موجب هب��وط آدم  ابوالبشر 
از بهشت اولیه شد. در احتجاج ب��ا جوانان وقتي به 
آنها گفته مي ش��ود ببین پسرم، دخت��رم، اين همه 
چیز داري، درمان رايگان، بیم��ه كامل همگاني، 
تحصیالت رايگان تا هر جا كه مي خواهي،  امنیت 
و آرامش. براي تو حتي مسك��ن و تغذيه در جاي 
ديگر به اندازه همین كشور خودت فراهم نیست. 
پاسخ ي��ك كلمه اس��ت: نمي خواه��م، اين همه 
ارزاني وجود شما پیرپاتال ها ب��اد، من مي خواهم 
خودم انتخ��اب كنم. من بیم��ار و پی��ر و درمانده 
نیست��م. تحصیالت مال خودتان، ي��ك كالم نامه 
تمام! بل��ه، مؤيد نظري��ه روانشناس��ي مازلو و هرم  
سائق هاي انساني او كه نشان مي دهد انسان عالوه 
بر نیازها و غراي��ز فیزيولوژيك، نیازهاي طبیعي و 
رواني ديگري نظیر زيبايي شناختي، ايفاي نقش، 

زيست محیطي معماري و منظ��ر شهري و آمايش 
سرزمی��ن از سط��ح قابل قبولي برخ��وردار است. 
سازمان يافتگي همه ام��ور از مديريت اقتصادي و 
سیاسي گرفته تا آمايش سرزمی��ن و گردشگري 
با برنامه ريزي و اجراي نظ��ام پولي دوگانه )پزوي 
ملي و پزوي قابل تبديل به دالر براي توريست ها( 
حاكي از انضباط و مديريت  سط��ح باالي دولتي 
است. گرچه تعارض ه��اي ناشي از نگهداشتن دو 
نوع سطح زندگي مصرفي يكي براي توريست ها 
و ديگ��ري براي بومي ه��ا بدون آث��ار و عوارض 
مخرب اقتصادي، اجتماع��ي، سیاسي و فرهنگي 
نیست. به نظر مي آيد اين اقتص��اد دوگانه مشكل 
اصلي آين��ده كوبا خواه��د بود. سط��ح كیفي و 
كم��ي بهداشت و درم��ان، آم��وزش و پرورش، 
هن��ر، ورزش و عل��وم بوي��ژه علوم پزشكي بسیار 

کوبا در نيمه اول قرن 18 فقط 
با دو ميليون نفر جمعيت داراي 
دانشگاه بوده است. بهداشت و 
درمان رایگان و عالي براي عموم 
مردم به طور صددرصد تأمين 
و به رغم وجود فحشا و آزادي 
جنسي، بيماري هاي مقاربتي و 
ایدز کنترل شده است 

نمایی از شهر هاوانا
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انكش��اف آزادانه شخصی��ت و ح��ق انتخاب نیز 
دارد؛  نیازهاي��ي كه كمر بلوک ش��رق و شوروي 
را شكست و زود نیس��ت كه چند جزيره كوچك 
باقي مان��ده سوسیالیس��م، كره شمال��ي، ويتنام و 
شايد زودتر از همه كوبا را نی��ز از پا در آورد. كوبا 
از هم اكنون به تدريج در ح��ال بازكردن مرزهاي 
خود و ورود به جهان آزاد اس��ت. اصالح قوانین 
و مق��ررات و ضواب��ط از چند سال پی��ش مطرح 
و م��ورد بحث واقع ش��ده اس��ت و در ابتداي سال 
جاري مسیحي بعضي از آنه��ا اجرايي شد. گرچه 
ممكن است به نظر آيد كه طرح مسئله اصالحات 
آن گونه كه امريكايي ها و بويژه مهاجران كوبايي 
آن ديار خیلي به آن دل بسته اند پس از بیماري و از 
كار افتادگي فیدل  آغاز ش��ده، اما به نظر نگارنده،  
حاكمیت كوبا ب��ه رهبري فیدل بی��ش از 10 سال 
پیش هنگامي كه رهبر كاتولیك هاي جهان پاپ 
را دعوت به بازديد از كوبا كرد تصمیم خود را در 

اين مورد گرفته بود.
سرنوشت سوسیالیسم در جهان بار ديگر مسئله 
و پرسش عمده از سوسیالیس��م و ماركسیسم را به 
میان مي كشد. همان پرسشي كه از ابتداي انقالب 
كبیر شوروي در 17 اكتب��ر 1917 سوسیالیست  ها 
و كارگران را به دو بل��وک منشويك و بلشويك 
تجزيه ك��رد و در براب��ر يكديگر ق��رار داد و آن 
عبارت بود از امتناع يا امكان استقرار سوسیالیسم 
در يك كشور. پاسخ جن��اح پیروز )بلشويك ها( 
بويژه نظريه پرداز آن لنین به اين پرسش مثبت بود. 
تمام چالش هاي بعدي نظ��ري و عملي تا 70 سال 
بعد و درنهايت فروپاشي ش��وروي و بلوک شرق 
ناشي از همین انتخاب بود. شايد هم غیر از اين راه 
ديگري وج��ود نداشت. كوبا اكن��ون وارد همان 
بن بست تاريخي ش��ده است. ن��ه مي تواند درون 
مرزهاي بسته به حیات آرماني خود ادامه دهد و نه 
مي تواند دروازه هاي خود را بي دريغ و بدون قید و 
شرط به روي جهان سرمايه داري با همه ويژگي ها 
و بازتاب هاي مخرب اجتماعي آن اعم از سیاسي، 
فرهنگي، اخالقي و هنري بگشايد. كوبا اكنون در 
وضعیت��ي برزخي به سر مي برد. ب��رزخ میان حفظ 
میراث سوسیالیس��م و ضرورت هاي زندگي آزاد 
جهاني، عب��ور از مرزهاي بست��ه به سوي مرزهاي 
باز. مشك��ل آينده كوبا حتي درص��ورت ارتقاي 
سطح تغذيه همگاني و تأمین مسكن براي جوانان، 
عدم امكان ادام��ه حی��ات در درون مرزهاي بسته 
است: تنفس كردن جدا از جهان، امتناع از فضاي 

تنفسي زيست كره.
با اين ح��ال آيا مي توان به ط��ور قطع پیش بیني 
كرد كه به ناچار كوبا، ويتنام و ك��ره به راه اسالف 

پیشاهنگ خ��ود شوروي و چی��ن خواهند رفت؟ 
كس��ي نمي دان��د. دان��ش تاريخ��ي و اجتماعي 
درنهايت مي تواند بگويد »اگ��ر چنین شود« چنان 
خواهد شد. ام��ا همه حرف ها بر س��ر همین »اگر« 
است. هیچ ك��س نمي توان��د بگويد چ��ه خواهد 
شد. چون تاريخ بش��ر ظرف آزمايشگ��اه نیست. 
تاريخ بش��ر برخ��الف آزمايشگ��اه علوم تجربي 
و به مراتب خ��الف گزاره هاي رياض��ي، سراسر 
مشحون از غیرقابل  پیش  بیني هاست. خرق عادات، 
مخالفت خواني  ه��ا، نفي تم��ام پیش بیني ها، نفي 
تمام آدم ه��ا)9( پیش بیني ناپذي��ري ناشي از نقش 
اراده � تأيید آن انحراف اپیكوري معروف از خط 
مستقیم در جبر اتمي دموكريت، نقش دست پنهان 
و مرموز طبیعت ي��ا خدا � دست ك��م ناشي از عدم 
امكان منظور نمودن تمام عوامل دست اندركار )به 
خاطر غیرقابل شمارش ب��ودن آنها(. شايد با همین 
چند جزيره كوچك بذر تغییراتي در جهان كاشته 
شود. چه بسا گروه اندكي كه بر گروه بسیار غالب 
آيند. كما اين كه تأسیس ي��ك كشور كوچك و 
بلكه ناچیز سوسیالیستي و پايداري آن تاكنون در 
بیخ گوش كشور ب��زرگ امريكاي سرمايه  داري، 

خود نمادي از غیرقابل پیش بیني هاست. 
ام��ا در م��ورد داوري در باب امتن��اع يا امكان 
استق��رار سوسیالیس��م در ي��ك كش��ور، نظر اين 
كمترين اين اس��ت كه اساس��اً پرسش هايي از اين 
نوع خطاس��ت،  زيرا اي��ن پرسش ه��ا معطوف به 
دانستني هاس��ت. در حالي ك��ه به ق��ول »بن سايق« 
همواره باي��د جايي براي »نادانست��ن« بازگذاشت 
ب��راي »نمي دانم«. به اي��ن پرسش باي��د با پرسشي 
ديگر پاس��خ داد. اگر جه��ان ب��ه راه منشويك ها 
مي رفت چه اتفاق��ي مي افتاد، يا قاب��ل تصور بود. 
آيا انقالب جهاني مورد نظ��ِر آرمان گرايان اتفاق 
مي افتاد؟ كي؟ چگون��ه؟ از كجا آغاز مي شد. اگر 
در شوروي و كامبوج )علیرغم كشتار دومیلیوني 
پل پت( و چین، كره و كوبا شعله هايي از اين جهان 
آرماني افروخته نمي شد آيا اكنون امريكاي التین 
سوسیالیست يا دست كم امريك��اي التیني غیر از 
امريكاي شمالي و متفاوت با آن وجود مي داشت. 
اگر انقالبي باي��د از كشوره��اي پیشرفته صنعتي 
آغ��از مي شد كه تاكن��ون آغاز شده ب��ود. ممكن 
است روزي »انقالبي نمي دانم چه« از اين كشورها 
آغاز شود، اما اين انق��الب لزوماً انقالبي نیست كه 

ماركس پیش بیني مي كرد.
پاسخ اين كمترين به هم��ه پرسش هايي از اين 
دس��ت، آري و نه اس��ت. بي شك اگ��ر استقرار و 
ادامه حیات سوسیالیس��م ماركسي در يك كشور 
با بن بست هايي روبه رو ش��ود، در همان چالش ها، 

بن بست ها و افت و خیزها، نق��ش تاريخي خود را 
ايفا مي كند. اينجاست كه بايد بپذيريم تاريخ خط 
مستقیم نیست. تاريخ پیچ در پیچ و سراسر خط اندر 
خط اس��ت. اعوجاجي و پرپیچ وخ��م، پرتالطم، 
پرهیاهو و پرتن��ازع. آيا قابل تص��ور است كه اگر 
شوروي مطاب��ق نظر منشويك ه��ا پیش مي رفت 
سیاست جهاني چ��ه مسیري را ط��ي مي كرد؟ آيا 
آرمان سوسیالیس��م مثل آرمان ه��اي سلف خود 
)مزدكی��ان اي��ران و...( در صفح��ات تاريخ دفن 
نمي شد. دست ك��م مي توان گف��ت باوجود تمام 
فجايع و ظلم هاي ناشي از رگه هاي تمامیت خواهي 
و استعب��ادي در انديش��ه ماركسیست��ي، تأسیس 
حكومت هاي آرمان��ي ولو در دوره ه��اي كوتاه 
نمونه هايي براي تجربیات بع��دي برجا گذاشت. 
همان شوروي، چین، ويتنام، كره و كوبا دست كم 

امکانات هنري و ورزشي با 
بهاي بسيار ناچيز که مي توان 

آن را تقریباً رایگان حساب 
کرد در اختيار همگان است 

 سواحل هاوانا دارای جاذبه های گردشگری
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� من هیچ امتی��ازي براي اشتباه��ات استالین يا 
امپريالیسم يا خزعب��الت ماركسیستي قائل نیستم. 
من انقالب هست��م، انقالب كوب��ا در من خالصه 

مي شود.)ص 208(
� زبان من، چشم من و هم��ه امعا و احشاي من 

بود كه به انقالب مفهوم داد. )ص 217(
� بدون ترديد اولین مرد مهم انقالب كوبا، من 

هستم.)ص 266(
� دوست��ان! چه كش��وري را فت��ح كرده ايم؟ 
يعني همه اين كشور مال من است؟)...( من بارها 
شاهد ب��وده ام كه مردان مب��ارز و قهرمان در يك 
شخصی��ت پرقدرت  ت��ر ذوب شده ان��د. من اين 
احساس را ازسوي برخي از اف��راد بسیار جدي و 
مقاوم پیرامون خودم مث��ل ژنرال ها، فرماندهان و 
مب��ارزان بسیار شجاع و قات��الن و آدم كشي  هايم 

داشته ام.)ص 114(
� بدون ترديد اولین مرد مهم انقالب كوبا من 

هستم.)ص 266(
فیلم ه��ا و  ب��ودم در گزارش ه��ا،  شنی��ده 
كتاب هاي��ي ك��ه از زندگ��ي انقالبی��ون كوبا، 
كاسترو و چه گوارا تهیه ش��ده كاسترو متهم شده 
كه »چه گ��وارا« را ابت��دا عمداً )بخوانی��د از روي 
حسادت( از كوب��ا دور كرده و سپ��س با لودادن 
محل او وي را به دس��ت سازمان سی��ا از بین برده 
است. ياللعج��ب! به حق چیزه��اي باورنكردني. 
حقیقت��ش را بخواهی��د هنوز هم ب��اور نمي كنم. 
در مخیل��ه ساده ل��وح و ناتوان��م ج��ا نمي افت��د. 
هي صفح��ات كت��اب را ورق مي زن��م، دوباره 
مي خوانم. پس و پی��ش آن را مي خوانم تا بلكه از 
موضوع سر در بیاورم. شاي��د تخته پاره اي در اين 
درياي پرتالطم و شیطنت بار انساني پیدا كنم و با 
آويختن به آن اين رهب��ر كاريزمايي را از اتهام ها 
تبرئه كنم. شايد شم��ا بتوانید اين ك��ار را بكنید. 
بفرمايید اي��ن شما و اي��ن خود فی��دل. امیدوارم 
خنگ باشم و درست مطلب را نگرفته باشم. يعني 
خم و چم مطلب را و رم��ز و رازهايش را. راستش 
را بخواهید واقعاً در فهم مسائ��ل پیچیده به خودم 
شك دارم. هی��چ اعتمادي به فهم خ��ودم ندارم. 
حاال من آدرس را مي دهم شاي��د شما اين معما را 

حل كنید و مرا رهین منت خود قرار دهید.
� اگ��ر من دره��ا را ب��ه روي او باز ك��ردم كه 
به آفريقا برود، امی��دم اين بود كه ي��ا شیرها او را 
بخورند ي��ا فیل ها او را زير پا له كنن��د و يا مارها او 
را نیش بزنند. نمي خواستم او نبرد ضداستعماري 
ديگري را بب��رد )...( ممكن است ب��اور نكنید اما 
بدانید كه طرح من براي رهاشدن از شر »چه« يك 

برنامه و يك توطئه استاندارد بود. )ص 594(

� او در نام��ه خ��ود تالش ه��ا را به م��ن نسبت 
مي دهد نه به »ما« لعنتي! »چ��ه« همیشه در زندگي 
يك غريبه ب��ود )...( اين من بودم ك��ه او را راهي 

ابديت كردم. )ص 595(
� محافظان »چه« همه مأموران و جاسوسان من 

بودند. )ص 592(
� من به خوبي مي دانم كه بر س��ر نويسندگان 
شرح حال »چه« چه آم��ده است كه اين مطالب را 
نوشته اند. آن احمق  ه��ا دو راه در پیش داشته اند يا 
مرا مسئول فرست��ادن »چه« به ك��ام مرگ معرفي 
كنند يا سازمان سی��ا را مسئول دستگیري و كشتن 
او بدانند. آنه��ا ترجیح داده اند ك��ه سیا را مسئول 
قتل »چه« معرفي كنن��د و از اين راه ب��ه سیا اعتبار 
دهند. من ماه ها تالش كردم كه سیا را متقاعد كنم 
كه »چه« در كنگوست. اين من بودم كه پیام هاي 
الزم را براي سیا مي فرست��ادم. تا »چه«  را در كنگو 

بیابند نه آن الرنس الوين كثافت. )ص 593(
� »چه گوارا« ... كه نام واقعي اش ارنستو ِگوارا 
ِدالسرنا بود با شخصیتي كه بعد از انقالب كوبا از 
او ساخته شد قابل مقايسه نیست... بدانید همه اين 
سال ها بر آستان مردي سجده كرده ايد كه يادش 

فقط به داليل تبلیغاتي زنده است.)ص 264(
� اولین ه��دف واقعي من اين ب��ود كه »چه« را 
از رائول )برادر كوچك فیدل و وارث بعدي او( 
دور كنم و اتحاد می��ان آن دو را از میان ببرم. اين 
اقدام مي توانست يكي از وعده هاي من به فرانك 
بندر را محق��ق كند و آن دورك��ردن سنگیني بار 
»چ��ه« از روي دوش هايم بود. ب��ا چنین سیستمي 
مي توانست��م او را از كوبا دور كن��م و به سرزمین 

دوري بفرستم. )ص 454(
� روز 12 ژوئ��ن 1959 »چه« را ب��ه مأموريتي 
فرستادم و بارها آن را تمديد كردم... در فرودگاه 
هاوانا ويالسكارا هم كنارش نشاندم و به او دستور 
دادم چشم از »چه« برن��دارد و او را زير نظر بگیرد. 
با تروتسكیسم »چه« بايد با تروتسكیستي برخورد 
مي ك��ردم... او ي��ك تروريست جهان��ي بود نه 
كسي كه به من كمك كند ت��ا پايه هاي قدرتم را 

تحكیم كنم.)ص 589(
� جزيره كوبا براي تحمل وج��ود هر دوي ما 

بسیار كوچك بود.)ص 590( 
با تم��ام اين اح��وال آنچه از خاط��ره انقالب 
برجا مانده � به جز آنچه در موزه ها ديده مي شود � 
تصاوير »چه« است كه در عرصه عمومي و جامعه 
مدني در تمام جاها به چشم مي خورد و نه »فیدل«. 
اين واقعی��ت دربردارنده سه معن��ا و حقیقت مهم 
است. اول اين كه به هر دلیل، اجباري براي الصاق 
تصاوي��ر »فی��دل« ب��ه در و ديوارها نیس��ت و اين 

باوجود مخالفت امروز جوان��ان، نمونه هايي ارائه 
دادند كه نشان مي دهد مي ت��وان نیازهاي ابتدايي 
اجتماع��ي بشر اع��م از مسكن، غ��ذا، بهداشت را 
كه معضل تم��ام جهان سوم اس��ت باوجود تمامي 
محاصره ها و كمبودها و تحريم هاي جهان پیشرفته 

گرچه به طور نسبي، حل كرد.
کوباي فيدل

اكنون وق��ت آن رسیده ك��ه كوب��ا را از زبان 
رهبرش بشناسیم. آنچ��ه را نمي دانستی��م بدانیم. 
مي دانستم كه كاسترو تبلور انقالب كوباست، اما 
نمي دانستم و هنوز هم درک نمي كنم چرا اين قدر 
َمن َمن مي كن��د و تا اي��ن حد خودشیفت��ه است. 
اگر سخن مرا غیرمنصفانه، بدبینان��ه و يا مغرضانه 

مي  دانید از خاطرات او به قلم خودش بشنويد:
� انقالب كوبا را من به جلو آوردم.)ص 619(

� آنجاست كه با سنگین��ي دست پدرانه من كه 
به شانه شان گذاشت��ه مي   شود شك��وه را احساس 

مي كند.)ص 66(
� آماده شدم تا با چريك هايم راهي سیراما سترا 

شوم.)ص 75(
� من ب��ه دلیل رابطه اي كه ب��ا خدايان و طبیعت 

دارم اين هستم كه شده ام. )ص 113(

کوبا از هم اکنون به تدریج در حال 
بازکردن مرزهاي خود و ورود به 
جهان آزاد است 

نمایی از کوچه های هاوانا و کودکانی که در حال 
بازی هستند
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احتماالً ناشي از اين است ك��ه فرهنگ امريكاي 
التین به رغم حكومت ه��اي ديكتاتوري، كیش 
شخصیت را برنمي تابد حت��ي دو تصوير بزرگ 
هنرمندانه ساخته ش��ده با تسمه فلزي ب��ر بدنه دو 
ساختم��ان بلندمرتبه دولتي می��دان انقالب يكي 
متعلق به »چ��ه«  و ديگري متلعق به خ��وزه مارتي 
مبارز استقالل طلب پیش از انقالب سوسیالیستي 
اس��ت. دوم و مهمت��ر از اولي، آن ك��ه آنچه باقي 
مي ماند و ب��ارور مي گردد حقیق��ت است. سوم 
آن كه، مردم به ارزش ه��اي اخالقي و فضیلت ها 
پايبندن��د. هرچه نباش��د »چه« براي م��ردم جهان 
مظهر ارزش ه��اي انقالبي، عدال��ت، رفع ستم و 
بهره كشي طبقاتي استعم��اري و استثماري است. 
توريست ها بويژه توريست ه��اي امريكاي التین 
خري��دار تصوي��ر حك ش��ده چه گ��وارا روي 
چوب، چ��رم، پارچه و فلز هستن��د. صنايع دستي 
چرم و چ��وب يك��ي از محص��والت پرخريدار 
در كوباست، بويژه اگر ي��ادآور قهرمانان ملي و 
انقالبي باشد آنها كه يك چیزي از آن نور خدايي 

با خود دارند.
و ح��اال حقايق��ي از شخصیت »چ��ه« از زبان 
خود فیدل كه با توجه به حسادتش نسبت به »چه« 
كه در سطور پیشین نشان داده شد هر خواننده اي 
را نسبت ب��ه صداقت و شفافیت فی��دل به تحسین 

وامي دارد.
� در جريان حمله به پادگان ال اووره:

»چه« بدون احس��اس خطر خ��ود را به داخل 
پادگان انداخت )...( با افت��ادن المیدا، »چه« جاي 

او را گرفت و به سمت دشمن پیشروي كرد )...(
با اقدام »چه« رائول و افرادش تصمیم به حمله 

گرفتند. )ص 304(
»چه« به داد زخمي ها رسید.)ص 305(

� در اولی��ن روز دسامب��ر از آغ��از حمل��ه به 
الس ويالس جبه��ه مل��ي دوم اسكامبراي تحت 
مديريت »چه« از مواضع ما حمايت كرد و بقاياي 
نیروهاي باتیستا را در آن منطق��ه نابود كرد. )ص 

)315
)...( »چ��ه« از هم��ه مستقل تر ب��ود )...( سابقه 
او بیشت��ر از سابق��ه من ب��ود. هم��ه كساني كه در 
انقالب به م��ن پیوست��ه بودند سابق��ه اي كمتر از 
من يا دست كم به اندازه من داشتن��د به جز »چه«. 
او در طلب قدرت نب��ود. او مي خواست انديشه ها 
و آرمان هايش تحقق پذي��رد. او خواهان تغییري 

پاک و حقیقي بود. )ص 594(
مي دانست��م  فرهنگ شرق��ي و بويژه فرهنگ 
اسالمي تفاوت هايي در مسئل��ه روابط زن و مرد 
با فرهن��گ غربي دارد. ام��ا انقالبی��ون پاكباخته 

همه جاي دنیا را از يك جنس مي دانستم از جنس 
اولی��ا اهلل و پیامب��ران. از جنس زهاد و عب��اد كه از 
زاويه )گوشه نشیني( عافیت بیرون آمده و بر ظلم 
تاخته اند. همواره يادم ب��ود كه در دوران طوالني 
انقالب آزاديبخش الجزاير و قیام شیخ عبدالقادر 
از هنگامي كه با آن تفنگ هاي بلند سوار بر اسب و 
شتر بر مهاجمان و اشغالگران فرانسوي مي تاختند 
تا تشكیل جبه��ه آزاديبخش الجزاي��ر و امضاي 
ق��رارداد استق��الل در 1961 در اوي��ان سوئیس، 
مبارزان الجزايري زن بارگ��ي، مشروب خواري 
و  قمارب��ازي و حت��ي آنها ك��ه از مناط��ق اعماق 
كوير ب��ه مركزيت غردايه بودن��د دخانیات را نیز 
روانمي دانستند و اساساً غی��ر از دخانیات، ترک 
بقیه موارد شرط عضوي��ت در جبهه آزاديبخش 
الجزاير ب��ود. تعالیم فرهنگ��ي و تصاوير آرماني 
انقالبیون ايراني خودم��ان نیز از ه��ر قبیله اي كه 
بودند كم و بی��ش پاكي اخالق��ي و پرهیزكاري 
جزو مرامشان بود. دست كم زياده روي ولنگاري 
و هرجايي گ��ري را به هیچ وج��ه نمي پسنديدند. 
حت��ي بی��ش از اي��ن، نه تنه��ا بي بندوب��اري را 
روانمي داشتن��د، اي��ن صف��ات را موج��ب نفوذ 
عوامل اطالعاتي دشمن و س��اواک و استحاله و 
تخري��ب روح انقالب مي دانستن��د. به هیچ روي 
نمي خواهم مقايسه اي میان اين  دو فرهنگ كرده 
باشم، يكي را مطرود و ديگ��ري را مقبول بدانم. 
يكي را ارزش و ديگري را ض��د ارزش. مي دانم 
كه با دو افق معنايي)10( متف��اوت سروكار داريم 
كه هر ي��ك سازوكارها، امتیازه��ا و نارسايي ها، 
پارادوكس ها و معضالت و خم و چم هاي خاص 
خود را داراس��ت. ريزه كاري هاي اخالقي امري 
فرهنگ��ي و عرفي اس��ت. گرچه جنبه ه��اي عام 
و جهانشمول ه��م دارد كه در هم��ه فرهنگ ها و 
زبان ها ستودني است، همچ��ون شرافت، پاكي، 
راستي و درستي، جانبازي، گذشت و فداكاري، 
انسانیت و بزرگواري و... ام��ا اشكال و مصاديق 
آنها را عرف و تاري��خ و فرهنگ جوامع مشخص 
و معین مي كن��د. بگذاريد وارد ري��ز قضايا نشوم 
كه »حد« و »ح��دودي« دارد. به هر صورت سخن 

كوتاه از خود فیدل بشنويم:
� ... پول��ي از ب��رادرم رائول مي دزدي��دم و به 

فاحشه خانه كوئتو مي رفتم.)ص80(
� ... من ب��ه بهانه بستن كفش��م دوال شدم و آن 
جوان يعني جان��ي سوارز چند قدم��ي از من جلو 
افتاد. از فرصت استفاده كردم و ضربه محكمي به 

گوش راست او حواله دادم.)ص 93(
� ... م��ن ي��ك دروغگ��وي قهار ب��ودم. پدر 
لورنته كراراً از م��ن مي پرسید: چرا بي دلیل دروغ 

مي گويي؟ من جواب مي دادم پدر! دروغگويي 
در ذات من است. )ص 101(

� من قب��ل از ازدواج با میرتا ب��ا زن ديگري به 
سر مي بردم )...( كسي از رابط��ه من با آن زن خبر 

نداشته است. )ص 197(
� همین زن )سلیاسانچز( در تنهايي شبانه خود 
را به سهولت تسلیم من مي ك��رد... در آن روزها 
بايد مسائل زندگي خصوصي م��ن از نظرها دور 
نگ��اه داشته مي ش��د و بیشتر به شع��اردادن توجه 

مي كرديم.) ص 310(
� در زندان ب��ا دادن رشوه ب��ه زندانبانان گاه با 
زنان هرزه اي كه در خیابان ه��ا دستگیر كرده و به 

زندان آورده بودند، ارتباط داشتم.)ص 249(
مي دانستم كه دهري��ون)11( نه تنها در ظاهر امر 
اعتقادي به خدا و خدايان ندارند، بلكه برخالف 
اين ب��ه سخن ماركس ب��اور دارند ك��ه اين »خدا 
نبود كه انسان را آفريد اين انس��ان بود كه خدا را 
آفريد«. اما نمي دانستم كه فی��دل نه تنها با خدايان 
سر و س��ّري دارد، بلك��ه ب��ا ماركسیست ها هیچ 
میانه اي ن��دارد و علیه آنه��ا در دوران انقالب در 
سیرا ماسترا ب��ه مدد يك مأمور سی��ا توطئه كرده 

است بشنويد:

فيدل: این من بودم که 
پيام هاي الزم را براي سيا 

مي فرستادم. تا »چه« را در 
کنگو  بيابند
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را بخواهد عزت مي دهد و هر كه را بخواهد ذلت.
)12(

ُخب شايد اين هم آزمايش فیدل بوده، ولي به 
دست خداي آگايو:)13(

�  به نظر او )مادرم( سرنوشت مرا خدايان رقم 
زده بودند. آن قدر به باور خود ايمان داشت كه در 

دوران جنیني مرا يك جنین مقدس خوانده بود.
� آن شب بود كه مادرم قصه مأموريت قدسي 
مرا برايم گف��ت. او گفت كه من پس��ر الهه آگايو 
هستم و اين كه من از زمان جنیني با سانتريا ارتباط 
داشته ام. گفت كه من مأموري��ت مهمي دارم كه 
بايد انج��ام ده��م... )و( در زم��ان جنیني من يك 
كشیش سانتريا به او گفته كه م��ن پسر الهه آگايو 
هست��م...)و( سرنوش��ت پسرش در كن��ار دست 
راستش نوشته شده است... الهه آگايو، الهه مبارزه 
و رزم ب��ود.. باالخره مادرم ب��ا آن كشیش مراسم 
خشنودي الهه آگايو را برگ��زار كرد. من تقدس 
را به مادرم هديه كرده بودم و الهه آگايو در همان 

مراسم بر مادرم ظاهر شده بود.)ص 61(
اكنون اجازه بدهید با ذك��ر واقعیاتي از نقش 
سیگار به داست��ان پايان  دهم. در اي��ن مورد آنچه 
مي دانست��م اين بود ك��ه توتون و سیگ��ار پس از 
نیشكر و در طول سده ها ج��زو داده هاي واقعي و 
مهم اقتصاد بومي كوبا بوده. ام��ا نمي دانستم چه 
َگندي است اين سیگ��ار مشه��ور. در طول سفر 
يك هفته اي و بويژه هنگام بازگشت در فرودگاه 
هاوانا بسی��ار وسوسه شده بودم كه يك��ي از اينها 
را آزماي��ش كنم. ام��ا راست��ش زورم آمد چون 
ارزان تري��ن، باريكتري��ن و كوچكترينش يك 
دالر قیم��ت داش��ت، و ي��ك دالر در آن هنگام 
در زمستان س��ال 1391 دست ك��م 3500 تومان 
آب مي خ��ورد. تازه چ��ون سیگاري ه��م نبودم 
نمي دانستم خوشم خواهد آمد يا نه. يك ماه پس 
از بازگشت به ايران بود كه فهمیدم عجب گندي 
است اين سیگار. داستان از اين قرار بود كه ما هم 
به پیروي )بخوانی��د تقلید( از ديگ��ران كه بدون 
هديه مسافرت براي آشناي��ان و نزديكان به وطن 
برنمي گردند، بايد هديه اي ب��ا خود مي آورديم. 
يك��ي از تحفه ه��اي كوب��ا ه��م سیگ��ار برگ 
آنجاست. اگر قبول نداريد به خواندن ادامه دهید 
تا از زبان فیدل وصف آن را بشنويد. پس دو جعبه 
سیگار با خود آوردم ب��راي سیگاري ها. آن هم از 
سیگار هاي سفارشي دست ساز با بسته بندي چوبي 
بسیار نفیس كه توسط آشناي ما كه ذكرش پیش 
از اين رفت سفارش داده شده بود. دانه دانه به اين 
و آن سیگاري هديه كرديم. باالخره دوتايي باقي  
ماند ك��ه گفتیم بگ��ذار بكشیم. ببینی��م چیست و 

چگونه است اين سیگ��ار افسانه اي. يك پك هم 
نتوانستم بزنم. صد رحمت ب��ه سیگار گازويیلي 
فرانسوي گلوآز)14( كه تازه به نوبه خود به مراتب 
تندت��ر از اشن��و گازويیلي قدي��م خودمان است. 
ديگر چیزي ك��ه درباره آن سیگ��ار نمي دانستم 
نق��ش آن در سیاست و ديپلماس��ي خارجي كوبا 

بود. بشنويد از فیدل: 
� نمي دانی��د ما به خاط��ر همین سیگ��ار ناقابل 
چه استفاده  هاي سیاس��ي و ديپلماتیكي در عرصه 
بین المللي برديم. سراغ ندارم حتي يكي از رهبران 
سیاسي جهان � در سازمان ملل متحد يا در جنبش 
عدم تعهد � قبل از اتخاذ هر تصمیمي در مورد كوبا 
به فكر قطع شدن جیره سیگار برگش نیفتاده باشد. 
شوخي نمي كن��م حرف من كام��اًل جدي است. 
شايد خبر نداشته باشید كه جان فیتز جرالد كندي 
اصاًل راضي به امضاي طرح حمل��ه به ما در خلیج 
خوک ها يا اعمال تحريم  همه محصوالت كوبايي 
نبود ت��ا اين ك��ه پیر سالینج��ر مش��اور مطبوعاتي 
كاخ سفید ب��ه او اطمین��ان داد كه ي��ك محموله 
سیگار برگ مرغوب كوبايي در حد 1200 نخ از 
نوع دلخواهش تهیه و تأمین شده است. )ص 455(

� حتي در آن روزهايي كه هواپیماهاي يانكي 
را در آسمان مورد هدف قرار م��ي دادم سلیا را به 
كناري مي كشیدم و از او مي خواستم سیگار مورد 
نیاز كندي را تأمین كن��د. آدم سیگاري نسبت به 
سیگاري هاي ديگر احس��اس تعهد مي كند.) ص 

)456
� من مي دانم مردان بزرگ زمان ما با چه حرص 
و ولعي سیگار هاي اهداي��ي ما را پذيرفته اند. خود 
»چه« اين مطل��ب را براي من تعري��ف كرده بود.

)ص 456(
� ... آنه��ا در بسی��اري مواقع ج��رأت نداشتند 
به طرف مقابلشان كه درآن س��وي میز نشسته بود 
بگويند اين سیگار را فیدل كاسترو برايم فرستاده 

است. )ص 456(
ح�رف آخ�ر: آنچ��ه از خودنگ��اري فی��دل 

دستگیرم شد.
مي دانستم كاسترو تبلور انق��الب كوباست. 
خاطرات او به قل��م شخص خ��ودش را نخوانده  
بودم تا بدانم ن��ه او آن قدر پاک و من��زه بوده و نه 
در مجموع جنبش انقالبي كوبا چنین بوده است. 
اكنون حتي از آن طرف بام افتاده ام. يعني با عرض 
پوزش گم��ان مي كنم اگ��ر انقالب كوب��ا با آن 
سرعت و با آن امكانات اندک ب��ه پیروزي رسید 
و تاب آورد، برخالف تصور عمومي و برخالف 
نظريه ن��اب گراي��ي و اصالت اخ��الق، درست 
ب��ه خاط��ر همی��ن بازيگري ه��ا، توطئه گري ها، 

� فران��ك! ببی��ن دور و ب��ر ما چ��ه مي گذرد. 
م��ن اطمین��ان دارم ك��ه كمونیست ه��ا در میان 
ما نف��وذ كرده اند. اي��ن حرامزاده ه��ا يك جايي 
مخفي هستند. من ت��و را زير نظ��ر دارم از روزي 
كه با پدرولوئیسی��ه اينجا آم��ده اي دور و بر مقر 
فرمانده��ي ما پرس��ه مي زني... فران��ك من از تو 
مي خواهم كمونیست هاي مابین م��ا را شناسايي 
كني و به من بگويي آيا اينج��ا كمونیست هست 
يا نه. من ت��و را به درجه سروان��ي ارتش شورشي 
ترفی��ع مي دهم. ج��وازي به ت��و خواه��م داد كه 
بتواني همه ستون ها و واحده��ا را بازرسي كني و 
نتیجه اش را به من گ��زارش بدهي. من مي خواهم 
پته كمونیست ه��ا را روي آب بیندازم. اين چیزي 
است كه از تو مي خواهم مي فهمي؟ به من كمك 
مي كني؟ باز هم بط��ري باك��اردي را برداشتم و 
گیالس��ش را پر از مش��روب كردم » ب��ه سالمتي 

همكاري، فرانك!« )ص 406(
از آنچ��ه در زي��ر از وي نقل مي ش��ود معلوم 
مي شود فیدل نه تنها به باور م��ادر خود به خدايان 
معت��رض نبوده، بلك��ه آن را دست ك��م به لحاظ 
نتايج پرثمرش براي خ��ود مي پسنديده و موجب 
مباه��ات و اعتماد ب��ه نفسش ب��وده است. كسي 
چ��ه مي دان��د هیچ كس از ك��ار خ��دا و خدايان 
سردرنمي آورد. مگر نه اي��ن است كه »او« هر كه 

فيدل: »چه« از همه مستقل تر 
بود )...( سابقه او بيشتر از 
سابقه من بود. همه کساني که 
در انقالب به من پيوسته 
بودند سابقه اي کمتر از من یا 
دست کم به اندازه من داشتند 
به جز »چه«. او خواهان 
تغييري پاک و حقيقي بود
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و  آدمكش��ي  بي بندوباري ه��ا،  زدوبنده��ا، 
فريبكاري ها بوده.

تا اينج��ا و در ظاهر امر، سن��دي معتبرتر از اين 
خود نگاشته درب��اره انقالب كوبا وج��ود ندارد. 
مگر آن كه بدون هیچ دلیلي آن را سراسر دروغ و 
تردستي جديدي بدانیم يا بگويیم كاسترو ديوانه 
شده.  ظاهر داستان حاك��ي از صداقت فوق العاده 
و بیان حقايق است: صداقت��ي كه مي تواند بار همه 
گناهان اخالق��ي نويسن��ده را از دوش او بردارد. 
صداقت��ي ك��ه مي ت��وان از ديدگ��اه مسیحي آن 
را نوعي اعت��راف دانس��ت. اعترافي ن��ه نزد يك 
كشیش، بلكه نزد تم��ام جهانی��ان. اعترافي كه به 
خاط��ر شفاف بودن مي تواند ي��ك منبع پژوهشي 
علمي بسیار مهم، بلكه كم نظی��ر و سرمشق بسیار 
آموزن��ده و در عی��ن ح��ال مه��م جست وجوي 
حقیقت تاريخي و از همه مهمت��ر اسطوره زدايي 

ايدئولوژيك باشد.
حقايق باورنكردني از پرده بیرون افتاده در اين 

خود نگاشته چیست؟
1� انق��الب كوبا ن��ه با تكی��ه ب��ر ايدئولوژي 
و وسواس ه��اي نظ��ري، بلكه ب��ا جسارت هاي 
رفت��اري و ماجراجويان��ه قشر ج��وان و دانشجو 
آغاز شده و سپس به سوي كمونیس��م رانده شد. 
خصوصیات��ي ك��ه در جامعه ما هم��واره موجب 
شكست انقالب ه��ا و جنبش هاي اجتماعي شده. 

اين امر نشان مي دهد كه:
2� حاكمیت مستقر و پشتیبانان يانكي اش واقعاً 

در كوبا غافل گیر نشدند، بلكه رو دست خوردند.
3� كوبا كوچك بود و نمي توان آن را سرمشق 

كشورهاي بزرگ و پرجمعیت قرار داد. 
4� روش انقالب كوبا چی��زي میان تروريسم، 

كودتا و جنبش اجتماعي بود.
5� از زدوبند و توطئه استفاده كرد.

6� اخالق در انقالب كوبا متف��اوت با اخالق 
انقالبي ما ايرانی��ان و مسلمانان بود. اگر در انقالب 
الجزاي��ر ك��ه در س��ال 1961 به پی��روزي رسید، 
زن بارگي و مشروب خوري ممنوع و از نشانه هاي 
بي عفتي ضد انقالب��ي بود، در كوب��ا هیچ مذمتي 

نداشت.
7� اولین جرقه هاي انقالب كوبا در ابتداي دهه 
50 آغاز و در پايان دهه به پیروزي رسید. دوره اي 
پ��س از جن��گ جهان��ي دوم ك��ه دوره تغییرات 
سیاست هاي سرزمین��ي )ژئوپولیتیك( و پیروزي 
پي در پي انقالب ها و كودتاهاي ملي است. بعدها 

اين فرصت در جاهاي ديگر از دست رفت.
8� وابستگي به شوروي و حت��ي زدوبند با سیا 
كه در همه جا موج��ب افتض��اح و شكست هاي 

فاحش شده در كوبا افتضاح به بار نیاورده.
درباره اين كتاب فوق الع��اده چیزهاي بسیار 
ديگري نیز قابل طرح است ك��ه فرصت ديگري 
مي طلبد. اگر اين همه شما را ب��ر علیه اين نگارنده 

مي شوراند. بهتر است آن را مطالعه كنید.
***

براي »چه«
راستي چرا اين دنیاي خاكي چنین است؟

چرا همه مرده ها خوبند؟
چرا قديس فقط مي میرد؟

چرا خوب ها مي میرند؟
چرا در مسلخ عشق جز نكو را نكشند؟

چرا همه خوب ها مرده اند يا در آينده خواهند 
مرد؟

چرا؟  
چرا اي خداي من، اي خداي بي  پروا  
چرا؟ چرا؟    

جوابم آم��د، از آسمان با طنین بلن��د: »اِنَُه كاَن 
َظلُوماً َجهوال!

 : م سی��د پر    
خوب مگر خودت خلقش نكردي؟

چرا موجود ظلوم و جهول خلق كردي؟
نمي شد همه     

را خوب خلق مي كردي؟
جواب آمد: تو را چه به فهم حكمت من.

همی��ن اش     
هم خیلي خوب است.

برو پي كارت موضع خودت را مشخص كن.
راس��ت مي گفت: دانست��م! باي��د موضعم را 

مشخص كنم: مي خواهم از مرده ها باشم.
چرا؟     

براي اين ك��ه موالنا گف��ت: ن��ي حديث راه 
پرخون مي كند

قصه هاي عشق مجنون مي كند
و براي اين ك��ه: در مسل��خ عشق ج��ز نكو را 

نكشند
روبه صفتان زشت خو را نكشند    
     
تهران، فروردين 1392     

پي نوشت :
Orthodox ـ1

Opportunism ـ2

3� در انق��الب شوروي جن��اح بلشويك ح��زب كمونیست از 
نظريه امكان استقرار سوسیالیسم در يك كشور دفاع مي كرد. جناح 
منشويك در برابر اين نظريه قرار داش��ت و معتقد به انقالب جهاني و 

طي دوران گذار از دموكراسي بورژوايي بود.

4� جنگ شكر در كوبا: ترجمه كتابي از ژان پل سارتر نويسنده 
و فیلسوف فرانسوي.

5� ... كم من فئ��ه قلیله غلبت فئ��ه كثیره ب��اذن اهلل... بقره:249( 
چه بسا گروهي اندک ]و مصمم[ كه ب��ه قانونمندي خدا، بر گروهي 

عظیم پیروز شدند.
6� پس از پیروزي انقالب كوبا نظريه كانون )كوچك( انقالبي 
در برابر بي تحركي و محافظه كاري احزاب چپ متمايل به شوروي و 
نوعي تفسیر سنتي از انقالب كارگري � ازجمله در ايران به نمايندگي 
حزب توده � راهي براي رهايي از ركود نشان داد. با تأثیر از اين نظريه 
بود كه گروه ه��اي انقالبي در اي��ران اع��م از ماركسیست و اسالمي 
همچون ديگر نقاط جهان بويژه در امريكاي التین و آفريقا دست به 
عملیات مسلحانه در شهر و روستا زدند. هیچ ي��ك از اين گروه هاي 
انقالبي همچون كوب��ا به هدف كسب قدرت سیاس��ي نائل نیامدند، 

گرچه آثار و بازتاب هاي مبارزاتشان باقي ماند.
Saracen �7

Maur �8
9� ... كل ش��يء هال��ك اال وجه��ه... )قص��ص: 88( هر چیزي 

نابودشدني است، جز ذات او.
Paradigme �10

Materialistes �11
12� ... تعز من تشاء و تذل من تشاء.. )آل عم��ران: 26( هر كه را 

خواهي اقتدار مي بخشي و هر كه را بخواهي ذلیل مي كني
Aggayo �13

Gouloise -14

فيدل کاسترو 
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گزيده اي از روزنگاشت سفر کوبا

حميده المعي

ورودي شهر هاوانا همچون 
بيشتر شهرها مخروبه اما فاقد 
حلبي آباد و کوخ نشين بود و 
شهر خيلي مرده به نظر مي آمد 

سفر من و همسرم ب��ه كوبا در دي م��اه 1391 
انجام شد. رابط اين سفر از كانادا، دوستي كوبايي 
به ن��ام ماريو بود ك��ه دكتراي بیول��وژي داشت و 
در يك مؤسس��ه معتبر پژوهش��ي در مونترال كار 
مي ك��رد. پ��درش پزش��ك متخص��ص اطفال و 
مادرش پرستار بازنشسته در هاوان��ا بودند. ماريو 
140 دالر و كیس��ه اي سوغاتي به م��ا داده بود كه 
به والدين��ش بدهیم. ب��راي ج��ادادن سوغاتي ها 
در چمدان، كیس��ه را باز كردم و ب��ا تعجب ديدم 
چن��د بست��ه رب گوجه فرنگ��ي، ُس��س مايونز، 
صابون دستشويي، شامپ��و و خمیردندان است. با 
هواپیمايي ارزان سف��ر مي كرديم كه در فرودگاه 
واراِدرو، شه��ري توريست��ي در200 كیلومتري 
هاوانا به زمین مي نشست.پ��س از سه ساعت و نیم 
پ��رواز در صندلي ه��اي كوچ��ك و ناراحت در 
ساعت نه ونیم صبح به وقت محل��ي فرود آمديم. 
داخل اتاقك ه��اي كوچك بازرس��ي رواديد به 
هیچ روي ديده نمي شد. هرك��س وارد اتاقك ها 
مي شد در براب��ر مأمور پلی��س از او عكس گرفته 
مي شد و پس از مهرشدن رواديد از در ديگر وارد 
فضاي پشتي مي شد كه ما هنوز آنجا را نمي ديديم. 
اين اولین ديدارمان از كش��وري كمونیستي بود. 
چند مأمور پلیس گشت زنان تازه واردان را تحت 
نظر داشتن��د. بسیاري از همسفره��اي ما كانادايي 
بودند و زود بررسي رواديدش��ان تمام مي شد. اما 
نمي دانم ك��ه يكي از مأموره��اي گشتي به مأمور 
اتاقكي كه من وارد آن ش��دم چه گفت كه مأمور 
يادشده شروع كرد به انگلیسي دست و پا شكسته 
سین و جیم كردن: از كج��ا آمده ايم و با كدام تور 
و كجا اقامت خواهیم كرد و... ب��ه هر زحمتي و با 
همان انگلیسي دست و پا شكسته از شر او خالص 
شدم. آن طرف، سالني كوچك و بسیار تمیز قرار 
داشت، چون همه مسافران رفته بودند خلوت بود. 
همه جا لخ��ت و س��اده و از آگهي ه��اي تبلیغاتي 
معمول روي ديوار خبري نب��ود. تابلوهاي راهنما 

بسیار ساده و به دو زب��ان اسپانیولي و انگلیسي بود. 
اولین كارمان تبديل پول بود. در كوبا دو نوع پول 
وجود دارد؛ يكي پزوي كوبايي و ديگري پزوي 
قابل تبدي��ل )دالر توريستي ي��ا C.U.C.( كه كمي 
بیشتر از يك دالر كان��ادا و 25 برابر پزوي كوبايي 
ارزش داش��ت. توريست ه��ا فقط مجاز ب��ه انجام 
معامله با C.U.C. هستند. پ��س از تبديل كمي پول 
سراغ اتوبوس بی��ن شهري را گرفتی��م كه متوجه 
شديم تا چه��ار ساعت ديگر حرك��ت نمي كند، 
درحالي ك��ه يك اتوب��وس براي ب��ردن مسافران 
تورها به هاوانا آماده حرك��ت است. پس از كمي 
چانه زن��ي با راهنماي ت��ور، سرانجام ب��ا نفري 20 
دالر رضايت داد كه ما را هم ببرد. اما در مقصد دبه 
كرد و 45 دالر گرفت. مناظر اط��راف مسیر واقعاً 
زيبا، طبیعت سبز و خرم و برخ��الف كانادا كمي 
كوهستاني و پست و بلند و پر از درخت و گل بود. 
از همه مهمتر جاده بسیار خلوت و دلپذير و اتوبوس 
راحت و مطب��وع بود. در رست��وران وسط راه مزه 
اولین نوشابه كوبايي را چشیديم. شربتي خنك و 
بسیار شیرين تهیه شده از گی��اه نیشكر و میوه هاي 
گرمسیري كه شیرين��ي بسیار زي��ادش بر هر نوع 
عطر و طعم ديگري غلبه كرده بود. بعدها فهمیديم 
كه ذائقه كوبايي ها، همچ��ون ذائقه مالزيايي ها � و 
شايد همچون ساير  نقاط گرم و مرطوب استوايي 
� شیرين پسند است. يك گروه مردانه با ابزارهاي 
ساده سازهاي كوبايي و زنده خود مسافران اندک 
اتوبوس را با خنده و خوشروي��ي سرگرم و سعي 
مي كرد ه��ر چه بیشتر جی��ب آنه��ا را خالي كند. 
ورودي شهر هاوانا همچون بیشتر شهرها مخروبه 
اما فاقد حلبي آباد و كوخ نشین ب��ود و شهر خیلي 
مرده به نظر مي آمد. ساختمان ها، اسپانیاي جنگ 
جهاني اول را تداع��ي مي كرد. دو س��ه طبقه، در 
حال فروريختن و دودزده  ب��ا پنجره ها و درهايي 
كه همگي يا با نرده هاي آهني مسدود شده بودند 
و ي��ا كركره هايي به سب��ك فرانس��وي داشتند و 
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همه بسته. مردم كم و بی��ش در خیابان بودند، ولي 
همه چیز گويي به سال ها پیش برگشته بود. خانم ها 
بیشتر باالتنه اي بسیار سب��ك )تاپ( و شلوارک يا 
دامني بسی��ار كوتاه )میني ژوپ( و م��ردان عموماً 
شل��وار و تي شرت ه��اي كهن��ه و بي رن��گ و رو 
پوشیده بودند. راهنم��اي تور براي ما يك تاكسي 
 .C.U.C گرفت كه ب��ا چانه زني و تواف��ق روي پنج
سوار شديم. محل��ه اي كه قرار ب��ود در آن ساكن 
شويم با خانه هاي وياليي آرام و زيبا كمي از مركز 
شهر دور بود. درخت هاي گرمسی��ري پر از گل، 
حاشیه خیابان ها سبز و خرم، بسیار تمیز و از نايلون 
و آلودگي خبري نبود. هی��چ مغازه و فروشگاهي 
در مسیر ديده نمي ش��د. برخالف كشور خودمان 
كه حتي در روستاها و كنار جاده ها، مغازه ها با نور 
و چراغ فراوان مشت��ري جلب مي كنند، اينجا همه 
مغازه ها، حت��ي داروخانه ها تاريكن��د. ويترين و 
تبلیغات و اجناس فراوان ب��ا بسته بندي هاي متنوع 
و زيبا وج��ود ندارد. غروب واقع��اً غروب است و 
شب بدون زرق و برق. بسی��ار از نیازهاي روزمره 
به صورت فله و عموم��اً در فروشگاه هاي تعاوني، 
از داخل گوني هاي بزرگ برداشته شده در اختیار 
مردم قرار مي گیرد. مغازه ها كه معموالً پشت آنها 
مسكن صاحب مغازه است دره��اي كوچكي به 
خیابان دارند و داخل آنه��ا فقط چند رديف طبقه 
چوبي يا فلزي براي ج��ادادن اجناس وجود دارد. 
صاحب مغازه به تنهايي و گاهي به كمك همسر يا 

فرزندش نیازهاي مردم را برآورده مي كنند.
حیاط میهمان پذير م��ا با نرده هاي��ي كوتاه از 
خیابان جدا مي شد و با دو س��ه پله وارد ساختماني 
يك طبقه مي شدي��م. صاحبخان��ه، خانمي مسن 
و بسیار خوشرو و خندان ب��ه استقبال ما آمد. يكي 
از اتاق ه��ا را كه فقط يك پنج��ره داشت و آن هم 
با كركره چوبي مسدود ب��ود در اختیار ما قرار داد. 
يك تختخواب دونفره و س��ه چهار كمد چوبي و 
میز توال��ت. همه چیز از جمل��ه دوش و دستشويي 
بسیار تمیز با حوله و دستمال كاغذي و ملحفه هاي 
اتو كشیده. صاحبخانه از 22 سال پیش به صورت 
رسمي )با اطالع دولت( ب��ه میهمانداري مشغول 
بود. با اين حال يك كلمه انگلیسي يا زبان ديگري 

به جز اسپانیولي بلد نبود.
آشپزخانه و ناهار خ��وري با دو سه پله به حیاط 
پشت كه نسبتاً بزرگ و بسیار زيبا و تمیز نگه داشته 
شده بود راه داشت. دو درخت مركبات سرسبز كه 
روي بدنه كلفت آن گل هاي اركیده بسیار زيبايي 
)به صورت پیون��دي( رويیده بود، از شگفتي هاي 
طبیع��ت آنجا ب��ود. ي��ك درختچ��ه كريسمس 
)بخوانید بنت قنسل( پر از برگ هاي سبز و قرمز و 

بسیار شاداب هم داشت. گلدان هاي كوچك اين 
گل در روزهاي عید نوئل در كانادا به قیمت گران 
به فروش مي رسد. آفتاب درخشان، طبیعت زيبا و 

روي خوش مردم بسیار خوشايند بود.
هم��ان روز ورودمان پس از ناه��ار پدرومادر 
ماريو به ديدنم��ان آمدند. كمي جوان ت��ر از ما با 
همان خوشروي��ي بقیه، بسیار فهمی��ده و مؤدب با 
زبان انگلیس��ي خیلي خوب و كم��ي فرانسه، پدر 
)پزشك اطفال( پی��ش از انقالب در امريكا درس 
خوانده و يك كمونیست معتقد و انقالبي بود كه 
به خاطر حف��ظ جانش پیش از انق��الب به امريكا 
رفته بود. غی��ر از ماريو دختري داشتن��د كه او هم 
پس از مدتي اقام��ت در كانادا حاال با همسرش در 
اسپانیا كار گرفته، در آنج��ا رحل اقامت گزيده و 
براي دي��دار چن��د روزه و عم��ل جراحي عصب 
دست نزد والدينش آمده ب��ود. فهمیديم پزشكي 
كوبا نه تنه��ا بسیار پیشرفت��ه است، بلك��ه به دلیل 
رايگان بودن تمام خدم��ات پزشكي براي همه از 
جراحي و ترمیم گرفته ت��ا عینك و دندانپزشكي، 
كوبايي ها هیچ مشكلي از بابت سالمت و بهداشت 
ندارن��د. داروهاي بیماري هاي خ��اص از بهترين 
كارخانه هاي دنیا خريداري شده و به طور رايگان 

به نیازمندان داده مي شود.
روز بع��د در ساعت 9 صبح )براب��ر قرار قبلي( 
دكتر و همسرش لیديا به هم��راه دخترشان با يك 
الداي كهنه روس��ي ما را به منزل م��ادر دامادشان 
بردند كه 70 سال داشت و با يك��ي از پسرهايش، 
عروس و نوه اش در آن خانه زندگي مي كرد. اتفاقاً 
در آن هنگام دو پسر بزرگ داماد از همسر قبلي اش 
نیز به ديدار مادربزرگشان آمده بودند. يك سگ 
بزرگ هم اي��ن خانواده را تكمی��ل مي كرد. پیر و 
جوان، بچ��ه و اثاث منزل، خ��رت و پرت، سگ و 
گربه همگي به صورت فشرده و خودماني در كنار 

هم مي لولیدند.
در كوب��ا بیكاري وج��ود ندارد. قط��ع نظر از 
میزان درآمد، هم��ه مردم مي توانند ب��ه راحتي به 
تحصیل پرداخت��ه يا كار پیدا كنن��د. اين خانم 70 
ساله بازنشسته ش��ده و در طول زندگي با پرداخت 
ماهانه اي اندک حاال صاحب خان��ه شده بود. در 
كوبا خانه اجاره اي بسیار كم و خیلي گران است. 
همه مردم وقتي كار مي كنند بخشي از درآمدشان 
را بابت مسكن به دول��ت مي دهند و پس از 40�30 
سال صاحب همان خانه مي شوند. با اين حال چون 
ساخت و س��از و خانه جديد تقريب��اً وجود ندارد، 
جوانان چاره اي جز زندگي در خانه والدين خود 
ندارند. همین مشكل موجب باالرفتن آمار طالق 
� دست كم در هاوان��ا � است. خوشبختانه تخريب 

بي رويه ساختمان هاي موسوم به كلنگي در ايران، 
در اينجا مطلقاً وجود ن��دارد. ساختمان ها هر چند 

قديمي، تعمیر و نوسازي مي شوند.
خیابان ه��ا و مراك��ز توريستي شه��ر، باريك 
و سنگف��رش و هر چن��د كوچه و خیاب��ان به يك 
میدانگاهي ختم مي  شود كه در آن رستوران هايي 
با میز و صندلي در فضاي باز وجود دارد. يكي دو 
كلیساي قديمي ه��م در يك��ي از میدان ها بود كه 
ساعتي كوچك ولي زيبا داش��ت و در حیاط آنها 
نمايشگاه نقاش��ي و مجسمه هاي كوچك برگزار 
شده بود. در همین كوچه  پس كوچه ها ده ها موزه 
كوچك بي افاده و بعضاً  رايگان در دسترس عموم 
است؛ همچون موزه اتومبیل، موزه شراب گیري، 
موزه دارو و...  ماشین هاي ده��ه 50 میالدي حتي 
مي خواه��م بگويم ده��ه 40 با رنگ ه��اي آبي، 
قرمز، سبز و سفید و سپرهاي استیل براق خاطرات 
فیلم هاي  هالیوودي زم��ان نوجواني را زنده كرد. 
بیشتر منتظر ب��ودم »پل نیومن« ي��ا »مرلین مانرو« از 
ماشین پیاده شون��د! اين هم طرف��ه ديگري براي 
خالي كردن جیب جهانگردان ك��ه پول دهند تا با 
ادا و اطوار تمام يا در حال رانندگي با اين ماشین ها 

عكس بگیرند. 
هنگام گشت و گ��ذار، لیديا براي��م از درآمد 

همه مغازه ها، حتي داروخانه ها 
تاریکند. ویترین و تبليغات و 

اجناس فراوان با بسته بندي هاي 
متنوع و زیبا وجود ندارد. 

غروب واقعاً غروب است و شب 
بدون زرق و برق 

نقشه جغرافيای کوبا 
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در کوبا بيکاري وجود ندارد. 
قطع نظر از ميزان درآمد، 
همه مردم مي توانند به 
راحتي به تحصيل پرداخته 
یا کار پيدا کنند 

ناكافي مردم سخن گفت و اين كه بیشتر كوبايي ها 
فقط دو وعده غذا مي خورن��د. سهمیه كوپن آنها 
كم است. حتي آنها كه درآمد نسبتاً مناسبي دارند 
اگر كمك ه��اي فرزندانشان نباش��د نمي توانند 
نیازهاي روزمره خ��ود را تأمین كنن��د. سفرهاي 
خارج از كش��ور كه هی��چ، تعمی��ر منازلشان هم 
ناممكن است، مگر با كمك دولت. به همین دلیل 
همه خانه ها در ح��ال خراب ش��دن و فروريختن 
است. در روستاهاي اي��ران فضاهاي داخلي چون 
مفروش است، هرچند با حصیر، و همچنین چون 
مبل و صندلي و تختتخ��واب مرسوم نیست فضاها 
دلباز و روشن به نظر مي رسد. درحالي كه در كوبا 
فضاهاي داخلي همه جا پر از مبل و صندلي و میز و 
تختخواب و ديگر اشیاي جاگیر و  شلوغ و ريخت 
و پاش است و براي ما كه ع��ادت نداريم موجب 
احساس خفق��ان و عصبی��ت مي ش��ود و اگر هم 
كهنه و شكسته و فرسوده باش��د افزون بر خفقان و 

عصبیت احساس فالكت هم ايجاد مي كند.
در يكي از كوچه هاي محل��ه اي فقیرنشین در 
مركز شهر به منزل دو خواهر سالخورده بسیار فقیر 
رفتیم كه وضعی��ت زندگي آنه��ا غیرقابل تصور 
بود. يكي از خواهرها كه 75 سال��ه و جوان تر بود 
به عنوان نظافتچي پارک كار مي ك��رد و خانواده  
دكتر آنها را حمايت مي كردند. درِ كوچك خانه 
در سطح دو پله باالتر از كوچ��ه قرار داشت. وارد 
سالني تاريك شديم، پشت آن آشپزخانه و حیاط 
خلوتي كوچك و حم��ام و توالت قرار داشت كه 
از وان حمام به عنوان ذخی��ره مخزن آب مصرفي 
استفاده مي شد. تنها يك شیر آب باالي آن وجود 
داشت كه چك چك كنان وان حمام راپر مي كرد 
و كاسه اي كنارش كه براي برداشتن آب مصرفي 
خانه و هرگونه شست وشوي��ي به كار مي رفت. از 
ما با قهوه كوبايي پذيرايي كردند. هر دو خواهر با 

وجود سالخوردگي خندان و سرحال بودند.
ناهار منزل دكتر صرف ش��د. املت پنیري كه 
خود دكتر درست كرده بود خوشمزه بود، با موز 
سرخ شده براي نخستین بار و آناناس و موز كوبايي 
و میوه ديگ��ري شبیه میوه ُكنار ك��ه در بلوچستان 
خورده ب��ودم. هنگام صرف ناه��ار متوجه شديم 
كه مردم كوبا فقط محص��والت داخلي مصرف 
مي كنند و در فصل هاي مختلف سال محصوالت 
همان فص��ل را مي خورند. مث��اًل در زمستان فقط 
گوجه فرنگي و فلفل مي خورند. البته در هتل هاي 
گران و اماكن توريستي میوه ه��اي ديگر هم پیدا 
مي شود، ولي بسیار گ��ران است. ب��ه همین دلیل 
محصوالت خارجي و میوه ه��اي غیرفصل ناياب 
اس��ت. اينجا بود ك��ه فهمی��دم چرا ماري��و براي 

پدروم��ادرش رب گوجه فرنگ��ي و سس مايونز 
فرستاده بود. سهمیه مرغ نفري نیم كیلو در ماه، نان 
روزانه يك عدد كمي كوچكتر از نان همبرگري 
خودم��ان و قیم��ت تخم م��رغ كوپن��ي دو پزو. 
مغازه هاي سبزي و میوه فروشي با دو سه محصول 
اندكي كه ارائه مي كنند، قابل قی��اس با بازارهاي 

میوه و تره بار ما نیستند.
ظهر روز بعد میهمان آن دو خواهر سالخورده 
بوديم. ب��ا آن هم��ه بینواي��ي و ناتوان��ي جسمي، 
ناه��اري سخاوتمندان��ه برايمان ت��دارک ديده 
بودن��د. همچون سن��ت روستايیان اي��ران، ما را با 
دكتر و همس��رش تنها گذاشتند، ب��ا نوعي برنج با 
لوبیا قرمز )بخوانید لوبیاپل��و( پخته، مقداري مرغ 
و موز سرخ شده و يك تخم م��رغ آب پز براي من 
كه گوشت نمي خ��وردم. از توالت رفتن قطع نظر 
كردم و با اكراه كامل با هم��ان كاسه و آب داخل 

وان وضو گرفته و نماز خوانديم.
بعدازظه��ر با راهنماي��ي يك��ي از خواهرها با 
عب��ور از میدان مرك��زي شلوغ شه��ر و نگاهي به 
ساختمان جدي��د و زيباي م��وزه هنرهاي معاصر 
 .C.U.C  وارد موزه انقالب شديم. با پرداخت يك
دستمال توالت گرفتم و از توالتي كه حلقه نداشت 
به ناچار با تمام كراهت استفاده كرديم. ساختماني 
قديمي )بخوانید نواستعماري( با اتاق هاي متعدد 
در دو طبقه و مأموران زن مراق��ب با ويترين هايي 
نمايش دهنده حوادث و تجهیزات دوره انقالب، 
عینك و تپانچه چه گوارا، كیف و كفش و ماشین 

تحرير و دفترچه رمز و اين نوع وسايل.
بازديد از پارک لنين و پارک گل و گياه

اول به پارک لنین رفتیم. پارک كه نه، فرسنگ 
در فرسنگ جنگل كم درخت و خلوت  در فاصله 
40 كیلومتري هاوانا با آمفي تئاتري روباز كه حاال 
تبديل به مرداب و همه ج��اي آن علف و گل هاي 
وحشي سبز ش��ده بود. مجسم��ه اي از سلیاسانچز 
همرزم و ي��ار غار كاسترو ك��ه او را زيباتر از آنچه 
بود نش��ان مي ده��د در كن��ار آبش��ار كوچك و 
بركه اي زيبا و نمايشگاه كوچك��ي در كنار آن با 
تخته سنگ ه��اي بسیار بزرگ ب��راي كف سازي 
مسیر كه گويا از كوه هاي سیراماسترا حمل شده و 
همچنین مجسمه اي بسیار بزرگ و قوي از لنین از 
ديدني هاي پارک است. آكواريوم و سالن نمايش 

فیلم آن متروكه است. 
پارک نباتات )بوتانی��ك( در همان نزديكي 
پارک لنین و اگر ن��ه بزرگترين پارک،  بلكه يكي 
از بزرگتري��ن پارک ه��اي درخت و گ��ل و گیاه 

دنیاست، اما نه با كیفیت آنها.
در ورودي پ��ارک يك نف��ر راهنم��ا همراه 

اتومبيل های قدیمی؛ نماد کوبای انقالبی ، منبع درآمد برای صاحبانشان و 
اسباب تفریح گردشگران
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ما ش��د. ورود ماشین به پ��ارک ممن��وع است و 
داخل پارک با وسیله اي شبی��ه قطار )بدون ريل( 
رفت وآم��د انجام مي ش��ود. آن راهنم��ا همه جا 
هم��راه ما آم��د و برايم��ان از گونه ه��اي گیاهي 
مختلف صحبت ك��رد. گلخانه ه��اي بزرگي را 
به ما نش��ان داد كه از نظر همس��رم معماري جالبي 
داشتند. رسیدگ��ي در پارک در ح��د نگهداري 
وض��ع موجود انج��ام مي ش��د و به دلی��ل كمبود 
بودجه، گست��رش و نوآوري متوق��ف شده بود. 
باغ ژاپني كه بیشتر كوبايي بود تا ژاپني، بسیار زيبا 
بود. انواع درخت ه��ا از نوع نخل كه شبیه درخت 
خرما بودند ول��ي میوه هايي متف��اوت داشتند در 
همه جاي پارک وجود داشت. در كنار باغ ژاپني 
يك رست��وران گیاهي وجود داش��ت كه راهنما 
ما را در آنجا ره��ا كرد و رفت. ساع��ت 12 بود و 
غذا كه به صورت بوف��ه ارائه مي شد ساعت 12/5 
آماده مي شد. ما خوشح��ال شديم و با همسرم كه 
آرزوي خوابیدن روي چم��ن و تماشاي آسمان 
آبي از الب��ه الي شاخه هاي درخت��ان را داشت به 
امید يافتن جاي مناسب از رست��وران دور شديم. 
سرانجام جايي پیدا كرديم و دراز كشیديم. هنوز 
درس��ت نخوابیده بودي��م كه ديدي��م كسي ما را 
صدا مي كند. معلوم ش��د صاحب رستوران وقتي 
غذايش آم��اده شد به دنبال ما آم��ده بود و پس از 
طي مسیري ما را پیدا ك��رده و صدايمان مي كرد. 
ناچار به خاطر زحمتي ك��ه كشیده بود بلند شديم 
و ب��ه رستوران رفتی��م. سوپ سبزيج��ات، برنج، 
اسپاگتي و میوه هاي خردش��ده همراه آب مانگ 
و آب پرتق��ال خورديم ك��ه گران ه��م نشد. در 
جمع شايد 20 نفري آنجا غ��ذا خوردند. ناهار را 
كه خورديم خودمان را آماده كرديم كه به جاي 
قبلي برگرديم وكمي استراحت كنیم كه ديديم 
هم��ان راهنم��ا جلويمان سب��ز ش��د و پرسید آيا 
غذايمان تم��ام شده يا نه؟  گفت آم��ده است تا ما 
را به دِر ورودي برگرداند. سرانج��ام با چانه زني 
زياد از او خواستیم كه بگ��ذارد مسیر برگشت را 
پیاده طي كنیم، حدود سه  ونی��م كیلومتر. او شاخ 
درآورده بود و باور نمي كرد! ب��ه هر زحمتي بود 
او را قانع كردي��م كه گم نمي شوي��م و عادت به 
پیاده روي داريم. خوابی��دن را فراموش كرديم و 
پیاده برگشتیم. او مي ترسید م��ا مسیر را گم كنیم 
و همچنین رانن��ده اي كه براي برگ��ردان ما قرار 
بود بیايد معطل شود. م��ا هیچ گاه نفهمیديم كه او 
چرا اين همه احس��اس مسئولیت مي كرد و اصرار 
داشت ما را ب��ه سالمت از پارک بی��رون كند. در 
مسیر پی��اده روي درحالي ك��ه مي دانستیم ديگر 
هیچ گ��اه خوابیدن در پ��ارک بوتانیك نصیبمان 

نخواهد شد از مناظ��ر لذت بردي��م و از البه الي 
خانه هاي محق��ر كارمن��دان و كاركنان پارک و 
خانواده هايشان عبور كرديم. راهنما با خوشحالي 
و شعف فراوان در ورودي پ��ارک منتظر بود و ما 
را سوار تاكسي كرد. انعام م��ا را به هیچ وجه قبول 
نكرد و خوشحال از اين كه م��ا را بیرون كرده، ما 

را ترک كرد.
صبح روز بعد دانشگاه هاوانا

دانشگ��اه هاوان��ا ب��ا سابق��ه اي 250 سال��ه 
ساختمان هاي��ي قديمي ب��ه سب��ك نواستعماري 
دارد. پاي رديف پله هاي زي��اد، عريض و پرابهت 
دانشگ��اه از تاكسي كه پیاده شديم. ب��ا راننده قرار 
گذاشتیم ك��ه ساعت 11 براي بردن م��ا به ايستگاه 
اتوبوس هاي بین شهري بازگردد. لیديا با ما نیامد، 
ولي كلي سفارش كرد كه دير نكنیم و اتوبوس را 
از دست ندهیم. گوشه وكن��ار دانشجوها مشغول 
درس خواندن بودند. از ي��ك دختر دانشجو سراغ 
دانشكده معماري را گرفتیم. گفت اين ساختمان ها 
فقط رشته ه��اي عل��وم انساني اس��ت و دانشكده 
معم��اري در جاي ديگري اس��ت. او داوطلب شد 
كه ما را همراهي كند و معل��وم شد دانشجوي سال 
سوم رشت��ه شیمي اس��ت و دانشك��ده او در همان 
محوطه دانشكده معماري است. با يك تاكسي به 
دانشكده معماري كه كمي بیرون شهر بود رفتیم. 
ساختمان هاي دانشكده ها از طريق يك سر پوشیده 
بزرگ و ساده  و در عین حال زيبا به همديگر متصل 
شده بود. از پله هاي باريك دانشكده معماري باال 
رفتیم. همسرم ب��ا دو استاد دانشكده ب��ه انگلیسي 
صحبت ك��رد و آنها پروژه هاي معم��اري را روي 
كامپیوت��ر به ما نش��ان دادند. معلوم ش��د دانشكده 
هم اكن��ون به خاط��ر انتخابات تعطی��ل است و در 
كارگاه ها و كالس ها دانشجويي نیست كه بشود با 
او حرف زد. استادها خیلي مهرب��ان و با روي باز ما 
را پذيرفتند و اطالعاتي از شیوه هاي تدريس و نوع 
فعالیت دانشجويان به ما دادن��د. به همان تاكسي به 
محل پیشین برگشتیم و ديديم كه راننده و دوست 
پسر آن دخت��ر دانشجو منتظ��ر ما هستن��د. از آنها 
خداحافظي كردي��م و به ترمین��ال اتوبوس رفتیم. 
لیديا منتظر ما بود. در تمام طول سفر دائم مراقب ما 
بود. هم مواظب بود كه به ما خوش بگذرد و هم مثل 
مادرها كه از اتوبوس جا نمانیم. خالصه خیلي به ما 
محبت كردند. وقتي سوار اتوبوس شديم و خیالش 
ازسوي ما راحت شد ما را ترک ك��رد و رفت و ما 
خاطره خوب اي��ن انسان هاي شري��ف و مهربان، 
آفتاب درخش��ان، طبیعت زيبا، دري��اي زمردين، 
سواحل تمیز، زندگي سالم، س��اده و بي آاليش را 

همه جا با خود خواهیم داشت.

ما خاطره خوب این انسان هاي 
شریف و مهربان، آفتاب درخشان، 

طبيعت زیبا، دریاي زمردین، 
سواحل تميز، زندگي سالم، ساده 

و بي آالیش را همه جا با خود 
خواهيم داشت 

آموزش همگانی رایگان تا عالی ترین سطوح  
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نقطه عطف تصميم سازی در مصر
نگاهی به تحوالت مصر پس از بازداشت رئيس جمهور مرسی

حمله امریکا به عراق با 
شعار »خاورميانه بزرگ و 
دموکراتيک« در سال 2003 
شروع شد. در پرتو آن بود 
که اخوان المسلمين طی 
آزادی های نسبی ای که برقرار 
شد، 85 کرسی پارلمان مصر را 
به دست آورد. 

نهضت ملی ايران چند ويژگی داشت: 
نخس��ت، احی��ای قان��ون اساس��ی انق��الب 
مشروطیت بود؛ گرچه حركت��ی كاماًل قانونی بود 
ولی انقالبی به بار نشست و واكنش های ضدانقالبی 

هم داشت. 
دوم اينكه جنبشی برای استیفای حقوق ايرانیان 
از منابع زيرزمینی خود بود كه به نوبه خود به ضديت 

با استعمار و به ويژه امپريالیسم انگلیس انجامید. 
س��وم اينكه مب��ارزه ای علیه استب��داد سلطنتی 
وابسته بود. به ويژه پس از مجلس مؤسسان 1328 كه 
در پی آن شاه قدرت زيادی پیدا كرد. از جمله حق 
انحالل مجلسین را گرفت و نیز پرونده های سیاسی 
به دادگاه های نظامی ارجاع شد كه با توجه به حرف 
شنوی زي��ادی كه اي��ن دادگاه ها از ش��اه داشتند، 
می توان اين مقوله را بازی با قانون اساسی نامید؛ اما 
كار نهضت ملی، اصالح قانون انتخابات بود كه در 

پی آن، قدرت شاه به مردم منتقل شد. 
چه��ارم، مقابله تحسین برانگیز ب��ا تحريم های 
نفتی بی رحمانه انگلی��س و دستیابی به يك اقتصاد 
متوازن و خودكفا بود. در آن دوره از يك سو درآمد 
نفتی نداشتیم و از سوی ديگر هزينه های 60 هزار نفر 

پرسنل صنعت نفت هم بايد پرداخت می شد.
به دلیل همین ويژگی های نهضت ملی بود كه 
نیكس��ون  � رئیس جمهور اسبق امريك��ا� در كتاب 
»جنگ حقیقی« خود، رهبری دكت��ر مصدق را به 
ريشه درخت��ی تشبیه می كند كه ب��رای نخستین بار 
منافع امريكا در خاورمیان��ه را به طور جدی تهديد 
ك��رد. در همین راست��ا بود كه انگلی��س به كمك 
امريكا، كودتای انگلیسی � امريكايی 28 مرداد 32 
را علیه نهضت ملی ايران و رهبری آن � دكتر مصدق 

� به راه انداختند. 
گرچه نهضت ملی با اين كودتا ناكام ماند ولی 
مبارزه مل��ت اي��ران الهام بخش مب��ارزات رهايی 
خاورمیانه شد. چندی بعد و در پ��ی آن ملت مصر 
در يك مبارزه ضداستعم��اری و ضداستبدادی، نه 

تنها در جريان ملی كردن كان��ال سوئز با انگلیس، 
اسرايیل و فرانسه مبارزه كردن��د، بلكه طی اقدامی 
غافلگیرانه، زنده يادان جم��ال عبدالناصر و ژنرال 
نجی��ب، سلطنت ف��اروق را سرنگ��ون كردند. در 
س��ال 1337 نیز در ع��راق زنده ي��ادان عبدالكريم 
قاسم و عبدالس��الم عارف، بس��اط سلطنت ملك 
فیصل را برچیدند. جم��ال عبدالناصر در خاطرات 
خود اعت��راف ك��رد كه مب��ارزات مل��ت مصر با 
الهام از نهضت مل��ی و مصدق بوده اس��ت. اين بار 
نوبت مل��ت ايران بود ك��ه از مب��ارزات ملت مصر 
و عراق، الهام بگیرن��د. جمال عبدالناص��ر تا آنجا 
كه توانست، به انق��الب رهايی بخش ملت الجزاير 
و همچنین انقالب فلسطی��ن و نهضت های آفريقا 
كمك های شايان��ی كرد. در همی��ن راستا بود كه 
در جنگ شش روزه ژوئ��ن 1967 به لحاظ نظامی 
از اسرايیل شكست خورد. وی با پذيرش شكست 
و خطای خود، استعفا ك��رد ولی ملت مصر در يك 
بسیج بی نظیر به خیابان ها آمدن��د و او را در جايگاه 
رياست جمهوری ابقا كردن��د. ناصر دوباره ارتش 
مصر را بازس��ازی ك��رد و گرچه عم��ر او كفاف 
ن��داد، ول��ی در اكتب��ر 1973 و در زم��ان رياست 
جمهوری سادات، ارتش مصر با حمله به اسرايیل، 
پیروزی هايی به دس��ت آورد. پ��س از آن بود كه 
مذاكرات صل��ح خاورمیانه آغاز ش��د كه مطلب 
مستقلی می طلبد. در تمام��ی مراحل اين مبارزات، 
اخوان المسلمین نی��ز حضور داشتن��د و همزمان با 
نیروهای ملی و ملی گرا نی��ز درگیری هايی داشتند 

كه آن هم بحث مستقلی می طلبد. 
عبدالناص��ر در كتاب خ��ود »انق��الب مصر« 
معتقد بود كه اگر ملت عرب نتوانست بار مبارزات 
ضدامپريالیستی � صهیونیست��ی را به دوش بكشند، 
بايد از ملل آفريقايی كمك گرف��ت. اگر اعراب 
و آفريقا ه��م نتوانستند اين بار را ب��ه دوش بكشند، 
اين بار نوبت اسالم و مسلمی��ن است كه اين مبارزه 
را ب��ه ثمر برسانند. ب��ه نظر من شكس��ت اعراب در 

جمال عبدالناصر
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جن��گ 1967 نقطه عطفی را رق��م زد كه مبارزات 
اسالم��ی جايگزين مبارزات مل��ی و عرب  � محور 
شود و اخوان المسلمین نیز هر روز رشد تازه ای پیدا 

می كردند كه مطلب جداگانه ای را می طلبد. 
حمله امريكا به عراق با شعار »خاورمیانه بزرگ 
و دموكراتیك« در س��ال 2003 شروع شد. در پرتو 
آن بود كه اخوان المسلمین طی آزادی های نسبی ای 
كه برقرار شد، 85 كرس��ی پارلمان مصر را به دست 
آورد. حماس هم در يك انتخابات آزاد و با نظارت 
بین المللی، 70 درصد آرای سرزمین های فلسطینی 
را به دس��ت آورد. واژه »دموكراتی��ك« در كن��ار 
»خاورمیانه« چالش های زيادی را در امريكا ايجاد 
كرد و عده ای به مخالفت برخاستند كه دموكراسی 
در خاورمیان��ه ج��واب نمی دهد و نتیج��ه ای جز 
بنیادگرايی و تهديد منافع امريكا نخواهد داشت. از 
عوارض جنگ عراق برای امريكايی ها، اين بود كه 
اوباما در مبارزات انتخاباتی خود، گفت كه جنگ 
عراق فاجعه ای بیش نبود. البته آقای برژينسكی از 
طراحان راهب��ردی امريكا و است��اد سیاسی اوباما، 
از جمل��ه چهره ه��ای معدودی ب��ود ك��ه از ابتدا با 
حمله به عراق مخالف ب��ود. وی در كتاب معروف 
خود »انتخاب، رهب��ری جهان يا سلط��ه بر جهان« 

چالش های بین غرب و دنیای اسالم را چنین ترسیم 
كرد كه غربی ها، مسلمانان را تروريست می نامند و 
مسلمانان نیز به نوبه خود غربی ها را كافر می پندارند. 
برژينسكی توضیح داد كه اين معادله نه به نفع دنیای 
غرب است و نه به نفع دنیای اسالم؛ و توصیه كرد كه 
امريكا بايد با جريان های میانه روی اسالمی، خود را 
هماهنگ كند. اوباما در انتخابات سال 2008 امريكا 
رئیس جمهور شد و در پی فاجعه بودن جنگ عراق 
و توصیه های برژينسكی در سفر خاورمیانه خود در 
پارلمان تركیه و دانشگاه قاهره پیام های آشكار خود 
را به مردم تركیه و مصر رساند. او در دانشگاه قاهره 
با استناد به آيه ای از قرآن، گفت كه اگر فردی عمداً 
كسی را بكشد، گويا كه تم��ام مردم را كشته است. 
وی گفت ك��ه از قرآن و اين آي��ه، تروريسم نتیجه 

نمی شود. 
پیروزی ح��زب عدال��ت و توسع��ه تركیه در 
انتخابات، چالش��ی را در امريكا ايج��اد كرد. برای 
نمونه مادلین آلبرايت � وزيرخارجه كلینتون � در نقد 
ژنرال های امريكايی كه به تركیه فشار می آوردند 
� تا بتوانند از راه زمین تركیه به ع��راق حمله كنند � 
توضیح داد مگر م��ا غربی ها بی��ش از شصت سال 
تالش نكرديم كه مسیحی��ت را در سازوكارهای 

دموكراتیك بیاوريم و آن را قابل پیش بینی كنیم؟ 
مگر حزب دموكرات � مسیحی نتیجه اين تالش ها 
نبود؟ آلبراي��ت ادامه داد در همی��ن راستا ما سال ها 
تالش كردي��م تا اس��الم را ه��م در سازوكارهای 
دموكراتی��ك بیاوري��م ت��ا آن را قاب��ل پیش بینی 
كنیم و ح��زب عدالت و توسعه تركی��ه، نتیجه اين 
تالش ها بوده است. ولی نئوكان ه��ای امريكايی، 
حزب جن��گ و الب��ی اسرايی��ل در امريك��ا، اين 
تحلیل را نمی پسنديدن��د. اسالمی كه عضويت در 
ناتو و موجوديت اسرايیل را بپذيرد، از به كار بردن 
گزاره های مذهبی پرهیز ك��رده و از سازوكارهای 
دموكراتیك استفاده كند، چ��ه اشكالی دارد؟ در 
پی جنبش انتخاباتی پرشكوه مردم در خرداد 1388 
و مشروعیت بخشیدن به حق شهروندی و صندوق 
رأی از منظر اسالم، به نظ��ر می رسید مردم تونس و 
مصر هم تالش هايی را برای مشروعیت بخشیدن به 

حق شهروندی و صندوق رأی، آغاز كرده اند. 
در چنین فضايی بود كه امريك��ا سعی كرد به 
جای لشكركشی، كشتن و كشته دادن و فاجعه به 
بار آوردن، به نیروهاي��ی در خاورمیانه تكیه كند 
كه اگرچه مناف��ع امريكا را تأمی��ن نكند، حداقل 
برخالف امريكا هم نباشد. امريكا از تجربه جنبش 
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انتخاباتی ايران نیز جمع بندی كرد كه در اليه های 
زيرين جوام��ع خاورمیان��ه، مسائل��ی در جريان 
است كه تا آن زم��ان امريكا نسبت به آنها شناختی 
نداشت. همچنی��ن از تجربه انق��الب اسالمی در 
ايران، اين جمع بندی را ب��ه دست آورد كه ارتش 
وابسته ب��ه امريكای مصر را با جنب��ش مدنی مصر 
درگیر نكند؛ چرا كه نتیج��ه ای جز متالشی شدن 
ارتش به بار نم��ی آورد. جنبش مدنی مصر با شعار 
»مبارک بايد برود« مراحل موفق��ی را طی كرد و 
ه��ر روز پرشكوه تر می ش��د. اخوان المسلمین نیز 
با پیوستن خود به اين جنبش ب��ر شكوه و دامنه آن 
افزودند، چرا كه اخوان پايگاه زيادی در روستاها 
و اقش��ار محروم مص��ر داشت. نتیج��ه اتحاد همه 
نیروهای مب��ارز مص��ر، سرنگونی مب��ارک بود. 
اخوان پیش تراع��الم كرده بود ك��ه در انتخابات 
رياست جمه��وری، نامزدی نخواهن��د داشت و 
ديگر اينكه به روابط دموكراتیك متعهد خواهند 
شد. از آنجا كه مج��وز سازمان اخوان »اجتماعی � 
 خیريه« است، آنها به طور قانونی هم نمی توانستند 
نامزدی داشته باشند. آقای عبدالمنعم عبدالفتوح 
يكی از رهبران بنام اخ��وان، به طور فردی نامزدی 
خود را اع��الم كرد ول��ی اخ��وان او را از سازمان 

مركزی خود اخراج كرد. 
با توجه به صحبت های اوباما در دانشگاه قاهره 
و افق جدي��د سیاست امريك��ا در خاورمیانه به نظر 
می رسد اخوان احساس كردن��د در چنین فضايی 
رأی مردم را به دست خواهند آورد و می توانند اداره 
حكومت را به دست گیرند. ب��ه نظر می رسد در پی 
اين ارزيابی بود كه آقای مرسی با چند نفر از رهبران 
اخوان موجوديت حزب جديدی ب��ه نام »عدالت 
و آزادی« را اع��الم كردند و درنهاي��ت مرسی نیز 
نامزدی خ��ود را ب��رای رياست جمه��وری اعالم 
كرد. به نظر می رسد مقايسه مصر با تركیه و مقايسه 
حزب »عدالت و آزادی« مص��ر با حزب »عدالت و 
توسعه« تركیه نادرست بود. جنبش اسالمی تركیه 
چهار بار با كودتای ارتش تركی��ه مواجه شد. ولی 
در اين م��دت توانستند به تكوين ب��ورژوازی ملی 
تركیه )مالی- صنعتی- تج��اری( پرداخته و مبشر 
تولید و رون��ق تركیه باشند. آن گ��اه حكومت را با 
آرای چشمگیر مردم به دست گرفتند؛ ولی اخوان 
مصر ب��دون هماهنگ��ی و تعامل با جنب��ش مدنی 
مصر و بدون اينكه مراح��ل حزب عدالت و توسعه 
تركیه را طی كرده باشن��د، از فاز اجتماعی- خیريه 
مرحله سوزی كردند و به حكوم��ت رسیدند. آنها 
برای دستیابی به حكومت از يك سو به حزب سلفی 
»نور« تكیه كردند كه از عربستان الهام می گرفت و 
از سوی ديگ��ر به ارتش مصر ك��ه رابطه نزديكی با 

امريكا داش��ت، اعتماد كردند. ب��ه دلیل بدقولی – 
نسبت به قولی ك��ه درباره عدم معرف��ی نامزد داده 
بودند- از يك س��و و مرحله س��وزی تشكیالتی و 
از همه مهمتر اعتماد به عربست��ان و امريكا و به ويژه 
رأی شكننده 51 درصدی از سوی ديگر پیش بینی 

می شد كه اخوان با مشكالت زيادی روبرو شوند. 
اخوان از يك س��و در تجرب��ه حكومتی خود 
قانون گراي��ی، دموكراس��ی و صن��دوق رأی را 
پذيرفته بودند و از سوی ديگر و همزمان به حزب 
سلفی نوری تكیه ك��رده بودند كه نه قانون گرايی 
را قب��ول دارد و ن��ه دموكراسی را و ن��ه صندوق 
رأی را. در واق��ع عربست��ان، اخ��وان المسلمین را 
رقیب و دشمن اصل��ی خود می دانس��ت چرا كه 
اخوان از منظر اسالم اهل تسنن ب��ه قانون گرايی، 
دموكراس��ی و از هم��ه مهمت��ر صن��دوق رأی 
مشروعیت داده بودند؛ و اين روشی است كه اگر 
به منطقه تس��ری می يافت به فروپاش��ی عربستان 
و ام��ارات می انجامی��د. در حقیق��ت حساسیت 
عربستان به اخوان بیش از حساسی��ت عربستان به 
شیعیان سنتی بود. چرا كه اخ��وان اهل تسنن قادر 
بودند ريزش های بسی��اری در حكومت عربستان 
ايجاد نماين��د و رقیب اصلی عربست��ان می شدند. 
به نظر من اگر اخ��وان به پذي��رش سازوكارهای 
دموكراتیك وف��ادار می ماندن��د و انحصارطلبی 
نمی كردند و راه را برای مشاركت ساير نیروهای 
همرزم شان فراهم می كردند، ب��از حمايت جناح 
اوباما در امريكا و در پی آن ارتش مصر را از دست 
نمی دادند و می توانستند تا مدتی با مدل »اسالم در 
سازوكارهای دموكراتی��ك« تركیه به حكومت 
خ��ود ادامه دهن��د. ولی اخ��وان اين م��دل را هم 
رعايت نكردند و در نتیجه م��ردم مصر را از دست 
دادند و در انتخابات قانون اساسی فقط 37 درصد 
واجدين رأی مشاركت كردن��د و تنها 25 درصد 

واجدين، به قانون اساسی رأی مثبت دادند. 
در يك نگ��اه عمیق تر مالحظ��ه می كنیم كه 
عربستان از سه وجه راهبردی مهم برخوردار است: 

در وجه اول دارای منابع سرش��ار نفت و تولید 
بی��ش از 10 میلیون بشك��ه در روز است كه كمبود 
نفت ايران در بازار جهانی را تأمین و محاصره نفتی 

ايران را تكمیل می كند. 
در وجه دوم عربستان يك��ی از پايه های اصلی 
راهب��رد بران��دازی اي��ران و در انسجام ب��ا راهبرد 
اسرايیل و نئوكان ه��ای امريكا و ام��ارات متحده 
عربی می باشد؛ بنابراين امريكا نمی تواند خواست 

عربستان را ناديده بگیرد. 
عربستان از منظر ديگ��ر در مثلث »نفت � اسلحه 
� جنگ و سرك��وب« محاصره ش��ده است. بدين 

برژینسکی در کتاب معروف 
خود »انتخاب، رهبری جهان 
یا سلطه بر جهان« چالش های 
بين غرب و دنيای اسالم را 
چنين ترسيم کرد که غربی ها، 
مسلمانان را تروریست می نامند 
و مسلمانان نيز به نوبه خود 
غربی ها را کافر می پندارند. 
برژینسکی توضيح داد که این 
معادله نه به نفع دنيای غرب 
است و نه به نفع دنيای اسالم؛ 
و توصيه کرد که امریکا باید با 
جریان های ميانه روی اسالمی، 
خود را هماهنگ کند. 

حاميان مرسی که مخالف انقالب نو عليه دولت مرسی هستند
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معنا ك��ه دربرابر ف��روش نفت خام مجب��ور است 
برای حفاظت آل سعود و ب��ه بهانه مبارزه با اسرايیل 
اسلحه بخرد و آن را در جنگ ه��ا و درگیری های 

غیررهايی بخش، هزينه كند. 
عربستان هم اكن��ون دارای چهارصد موشك 
با ب��رد 2000 كیلومت��ر و 700 هواپیم��ای جنگنده 
می باشد و در شرايط فعلی دشمن اصلی خود را مانند 

اسرايیل و نئوكان های امريكايی، ايران می داند. 
در وجه سوم عربستان حساسیت زيادی روی 
اسالم از نوع وهابی��ت دارد و آل سع��ود انحصار 
وهابیت را در دست خ��ود دارد. از يك سو بیشتر 
منابع نفت��ی عربست��ان در مناط��ق شیعه نشین قرار 
دارد كه معترض ب��ه آل سعود می باش��د. ازسوي 
ديگر خ��ود را رهبر جهان اهل تسن��ن و سردمدار 
قطب بندی كاذب شیعه- سنی قلم��داد می كند؛ 
ك��ه متأسفانه اي��ن قطب بندی كاذب ه��م اكنون 
به راهبرد اصلی منطقه تبديل ش��ده و با اسرايیل و 

امريكا نیز هماهنگ است. 
پس از تالش م��ردم بحرين ب��رای سرنگونی 
پادشاه��ی ك��ه در چند قدم��ی پی��روزی بودند، 
عربستان احساس كرد با پی��روزی شیعیان بحرين 
و آن هم در كن��ار شیعیان عربستان ك��ه عمدتاً در 
مناطق نفتی زيست می كنند، ي��ك بلوک مقتدر 
مخالفت عربست��ان ايج��اد می ش��ود؛ بنابراين با 
توجه به حساسیت ه��ای ايدئولوژيك آل سعود و 
حساسیت های نفتی عربست��ان، ارتش عربستان، 
بحرين را اشغال و جنبش مردم��ی آن سامان را به 
شدت سركوب ك��رد. عجیب اينك��ه امريكا هم 
نسبت به جنايات عربست��ان چشم پوشی كرد. چرا 
كه مسئله ايران برای جنگ طلبان امريكا، در رأس 

اولويت ها بود. 
حال اگر به مص��ر برگردي��م می بینیم مرسی 
ب��ا كمب��ود درآمده��ای توريست��ی و صف های 
طوالنی نان و بنزين و اتوبوس روب��رو بود و به جز 
شیخ قط��ر، عربستان و امارات نی��ز كمك شايانی 
به او و اخوان نكردند. شی��خ قطر هم با مصالحه ای 
� بخوانیم كودتايی � روب��ه رو شد كه طی آن شیخ 
صمد جای خود را به فرزندش شیخ تمیم داد. شیخ 
تمیم در روز اول خالفت، چرخش راهبردی قطر 
را اعالم و م��رز خ��ود را از اخوان المسلمین مصر، 
فلسطینی های حم��اس و شیخ قرضاوی جدا كرد. 
وی گفت كه قطر می خواهد كشوری در تعامل با 
ديگر كشورها باشد و افزود كه گرچه مسلمانیم؛ 
اما اخوان المسلمین نیستیم و اسالم سیاسی را قبول 

نداريم. 
آيا بی��ن 25 ژوئن 2013 يا ح��وادث قطر با 30 
ژوئ��ن 2013 و ع��زل آقای مرس��ی توسط ارتش 

مصر ارتباط مستقیمی وجود ندارد؟! در اين راستا 
گفتنی است كه اردوغ��ان نخست وزير تركیه هم 
اعالم ك��رد از اراده ای در جه��ت كودتا در مصر 
اطالع داشتیم ولی ب��ه نظر نمی رسی��د كه امريكا 
و اروپا ب��ه چنین كودتايی علیه دول��ت قانونی تن 
دهند. اردوغ��ان پ��س از وقوع كودت��ا در مصر، 
كودتا را محك��وم و از مرسی حماي��ت كرد ولی 
به نظر نمی رسد ك��ه مرسی با توجه ب��ه معادالت 
جديد نیروها در منطقه و مصر، اخ��وان مصر را به 
روياروي��ی فیزيك��ی در برابر ارت��ش و بقیه مردم 

تشويق كند. 
ارتش مص��ر از ديدگاه خ��ود فرصتی طاليی 
يافت؛ بدي��ن معنا كه جنبش مدن��ی مصر، جنبش 
تمرد، حزب سلفی نور، رئی��س دانشگاه االزهر و 
رئیس كلیسای قبطی ها و عبدالمنعم عبدالفتوح و 
بخشی از جوانان اخوان به جبهه نجات ملی نزديك 
شدند و خواهان استعف��ای مرسی و فراخوان برای 
انتخابات جديد بودن��د. ارتش مصر از آينده خود 
نیز نگران بود كه مبادا مانند ارتش تركیه برتری و 
اولويت خود را در براب��ر نیروهای سیاسی و آرای 
مردم از دس��ت بدهد. شايد به همی��ن دلیل بود كه 
وارد صحنه شد و مرسی را عزل و به زندان افكند. 
طی چند روز كه از اي��ن واقعه گذشت، عربستان، 
امارات متحده عربی و كويت عالوه بر 12 میلیارد 
دالر كمك، با واردات نفت مشكل صف طوالنی 
بنزين را حل كرده و سعی كردند با اين كمك ها، 
حاكمیت جدي��د مص��ر را تثبیت كنن��د. گفتنی 
است چن��دی قب��ل 90 نف��ر از اعضا و ه��واداران 
اخوان المسلمی��ن در امارات متح��ده بازداشت و 
شصت نف��ر آنها محاكمه و به احك��ام سنگین بین 
شش تا هفت سال محكوم شدند. اين نشان می داد 
كه اصلی ترين دغدغه و چال��ش امارات متحده با 
اخوان المسلمی��ن است و لذا سع��ی كردند چنین 
كودتايی ضمن موفقی��ت، تثبیت هم بشود. احمد 
ماهر  � يكی از پن��ج نفری كه جنب��ش تمرد شش 
آوريل را ايجاد كرده ب��ود � چندی بعد اعالم كرد 
عربستان می خواهد با دالرهای نفتی انقالب مصر 
را بخرد و بدين وسیله صف خود را از جبهه نجات 
ملی جدا كرد. البرادعی و همچنین رئیس دانشگاه 
االزه��ر و ساير نیروه��ای جبهه نج��ات، نسبت به 
خشونت ه��ای ارت��ش، علی��ه اخوان المسلمی��ن 
اعتراضات ج��دی داشتند. البرادع��ی اعالم كرد 
مرسی به دلیل عضوي��ت در اخوان المسلمین نبود 
كه شكس��ت خورد، بلك��ه به دلی��ل ناكارآمدی 
و ندانم ك��اری خ��ود او بود كه شكس��ت خورد، 
بنابراي��ن اخوان المسلمین می توانن��د با بازخوانی 
جديد قانون اساسی و انتخابات پیش رو، مشاركت 

اعتراضات زنان در بحرین

جدی داشته باشند. اين سؤال مطرح است كه اگر 
اخوان ضم��ن محكوم كردن كودت��ا علیه دولت 
قانونی و حامیان عربستانی و اماراتی و نئوكانی اين 
كودتا، از برخورده��ای قهرآمیز و احیاناً مسلحانه 
پرهی��ز ك��رده و در پروسه يك انتخاب��ات جديد 
و مبتنی ب��ر آرای مردم شركت كنن��د، از دو حال 
خارج نیس��ت؛ يا برای ب��ار دوم بیشتر كرسی های 
مجلس و قدرت را ب��ه دست خواهن��د آورد و يا 
به صورت جناح��ی قدرتمند و تعیی��ن كننده در 
معادالت سیاس��ی مصرحض��ور خواهند داشت. 
در هر دو ص��ورت آنها از خط��ری بزرگ رهايی 
می يابند؛ چرا ك��ه حساسیت عربست��ان، امارات 
متحده عربی، اسرايی��ل و جنگ طلب��ان امريكا،  
دشمن مشروعیت يافت��ن دموكراسی و صندوق 
رأی است و اخوان و ساي��ر نیروهای مردمی مصر 
بايد به اين امر توجه داشته باشند. ارتش مصر نیز از 
مشروعیت يافتن آرای مردم نگران است، بنابراين 
به هر قیمتی شده باي��د از آنتاگونیس��م، اقدامات 
قهرآمیز و مسلحانه و احیان��اً سوريه ای شدن مصر 
پرهیز كرد، چرا كه خط آشكار اسرايیل اين است 
كه تمام كشورهای خاورمیانه را به جنگ داخلی 

مشغول كرده و نفس راحتی بكشد. 
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شناختي از سلفي گري و اخوان در مصر 
نگرشي به اوضاع جديد مصر، احزاب و تشکل ها

سيدهادي خسروشاهي

سه حلقه احمدبن  حنبل، ابن 
تيميه، محمدبن عبدالوهاب 
پایه گذار و تشکيل دهنده 
اصلي جریان هاي سلفي گري 
هستند که مدعيان سلفي گري 
عصر ما هم خود را همواره پي 
رو این »خط« مي دانند و البته 
فرقه هاي متعددي دارند

¢ممکن است اشاره اي به سابقه تاريخي »سلفيه« 
يا س�لفي گري را در س�ه وجه اعتقادي، راهبردي و 

تشکيالتي بيان کنيد؟
�درباره تاريخ سلفي گري و عقايد و اقدام  هاي 
آنها در ط��ول قرون گذشت��ه، نمي ت��وان در يك 
گفت وگوي كوتاه حق  مطلب را ادا كرد، بلكه در 
اين زمینه بايد يك مجموع��ه چند جلدي به تحرير 
درآيد ت��ا به طور تحقیقي و دقی��ق، روشن شود كه 
»سلفي گري« چیست؟ و چه مي گوي��د؟ در اينجا 

به طور اجمال و اشاره مي توان به بحث پرداخت. 
كلمه »سلفیه« از ماده »سلف« به معناي »پیشین« 
اخذ شده كه در مفهوم اسالم��ي مصطلح، به گروه 
يا كساني اطالق مي شود كه خواستار »بازگشت به 
روش سلف صالح« هستند و مي گويند بايد مكتب 
»سلف صال��ح« راهنماي عمل ب��راي مسلمان هاي 
همه اعصار و قرون، ازجمله عصر ما باشد و مرادشان 
از »سلف صالح« هم رجال و شخصیت هاي سه قرن 
نخست از تاريخ اسالم است و استنادشان به روايتي 
است كه از پیامبر اكرم)ص( نق��ل شده كه فرمود: 
»بهترين مردم كساني هستن��د كه در كنار من بودند 
و سپس  كساني كه پس از آنها آمدند...« درواقع بايد 
گفت مفهوم كلي سلفي گري شامل همه مسلمان ها 
و پیروان مذاهب اسالمي مي  شود، چرا كه همه آنها 
خواهان پیروي از روش پیامب��ر اكرم و ياران صالح 

ايشان هستند.
اي��ن مفهوم كل��ي سلفی��ه است، ام��ا پیدايش 
جريان هايي باعنوان »سلفیه« از نظر تاريخي به قرن 
هشتم هجري و قرائ��ت »محمدب��ن عبدالوهاب« 
از آن مي گ��ردد. البت��ه ريشه اصل��ي ديدگاه هاي 
محمدبن عبدالوهاب هم از تفكر »احمد بن حنبل« 

نشأت مي گیرد كه در قرن نهم هجري در بغداد اين 
جريان را به عنوان بازگشت به »نص« و تبعیت كامل 

از روش »سلف صالح« به راه انداخت.
حلقه وس��ط بین اين دو شخصی��ت »ابن تیمیه« 
است كه يك عالم سني حنبلي تندرو بود كه شاهد و 
ناظر سقوط خالفت و نابودي بغداد بود كه عامل اين 
بدبختي را نشر فلسفه يوناني و مذاهب باطني گرايي 
و صوفي گري مي دانست و حتي خطر آنها را بیشتر 
از خط��ر صلیبي هايي مي دانست كه ب��ا مسلمان ها 
در جنگ بودند و به همین منظ��ور براي پاكسازي 
آيین محمدي)ص( و بازگشت ب��ه »توحید« ناب! 
قیام كرد و كتاب ي��ا رساله »السیاس��ه الشرعیه في 
اصالح الراعي و الرعی��ه« را تألیف و منتشر كرد كه 
هنوز ه��م »مانیفس��ت« سلفي هاي تن��درو به شمار 
مي رود. ابن تیمیه در اين رسال��ه، ضمن برشمردن 
احكام ض��روري شرع از عبادات ت��ا ديات كه بايد 
به طور كامل اجرا شوند، خواستار جهاد ضد دشمن 
خارجي و داخلي شد كه برتري��ن نمونه آن »جهاد 
عقیدتي« است كه در عصر م��ا، سلفي ها تحت آن 

عنوان به جهاد! مشغول هستند.
¢در اين ميان نقش وهابي گري چيست؟

�جري��ان سلف��ي وهابي گ��ري را محمد ب��ن 
در  ك��ه  ك��رد  پايه گ��ذاري  عبدالوه��اب 
شبه جزيره الع��رب � عربست��ان � به  دنیا آم��ده بود و 
سپس قبیله »آل سعود« آن را پذيرف��ت ولي با طرد 
آنها از حجاز، توسط »محمدعلي پاشا« والي مصري 
گسترش وهابي گري ادامه نیاف��ت. اما بعدها »قبیله 
آل سعود« توانست در جنگ هاي داخلي همه قبايل 
ديگر را شكست دهد و تحت سیطره خود درآورد 
و دولت سعودي را سازماندهي كند و در سال 1932 

اوضاع جدید مصر و رویارویي مردم با هم، نگراني و پرسش هاي زیادي را بین هموطنان و به ویژه خوانندگان نشریه به وجود آورده است. در این 
راستا پرسش هایي را با جناب آقاي حجت االسالم حاج سیدهادي خسروشاهي در میان گذاشتیم تا از منظر خودشان به این پرسش ها پاسخ دهند. 

آنچه تقدیم خوانندگان مي شود تفصیل این گفت وگوست. امید است از برخورد فعال محروم نشویم.



133

13
92

اه 
د م

ردا
ه م

یژ
و

میالدي »وهابیت« را دين رسمي كشور اعالم كرد.
در واقع سه حلق��ه احمدبن  حنب��ل، ابن تیمیه، 
محمدبن عبدالوهاب پايه گ��ذار و تشكیل دهنده 
اصلي جريان هاي سلفي گ��ري هستند كه مدعیان 
سلفي گري عصر م��ا هم خود را هم��واره پیرو اين 

»خط« مي دانند و البته فرقه هاي متعددي دارند.
¢آي�ا عبدالوه�اب تألي�ف خاصي در اي�ن باره 

ندارد؟
�چرا، هر سه ف��رد مزبور و مورد اش��اره، آثار 
و رساله ه��ا و تألیف��ات بي شماري دارن��د، كتاب 
»التوحید« محمدبن عبدالوهاب درواقع بیان كننده 
مفهوم توحید از ديدگاه هر س��ه شاخه سلفیه است 
و اساس اسالم را توحید مي داند كه با هرگونه اقدام 
به اصطالح »شرک آمیز«ي، با قدرت مقابله مي كند 
و در همین راستا به فتواي او، مقابر و مشاهد ائمه اهل 
بیت و اولیاي صالحان را در حجاز �  و سپس عراق �  
ويران كرده و با خاک يكس��ان كردند و اين روش 
را متأسفانه سلفي هاي عصر ما ه��م در كشورهاي 
اسالمي آغاز كرده ان��د و افزون ب��ر تونس، لیبي و 
سومال��ي، در مصر هم اقدامات مقدمات��ي را انجام 
دادند كه با مخالفت االزه��ر و علما و شیوخ ديگر، 
متوقف ش��د و آخرين اقدام زشت آنه��ا، نبش قبر 
حجربن ع��دي، صحابي گرام��ي پیامبر و تخريب 
مقام ابراهیم و چندين بناي ديني مورد احترام شیعه 
و سن��ي، در سوريه بود. البت��ه هجمه هايي هم براي 
تخريب مقام سیده زينب در دمش��ق انجام داده اند 
كه خوشبختانه تاكنون با موفقی��ت! روبه رو نشده 
است، ولي اين اق��دام آنها نشان دهنده هدف نهايي 

سلفي گري وهابي است.
جناح ه�اي  اي�ن  عقيدت�ي  کل�ي  ¢اص�ول 
س�لفي چيس�ت، يعني درواقع چه مي گوين�د و چه 

مي خواهند؟
�منظومه معرفتي و اصول اساسي عقیدتي همه 
جناح هاي سلف��ي را مي توان در پن��ج ماده خالصه 

كرد:
1� تسلیم كامل در برابر كت��اب و سنت، بدون 
تفسی��ر و تأويل شخص��ي، يعني كت��اب و سنت و 

اجماع امت، مبادي اصلي و اساسي عقیدتي است.
2�  تّولي و تب��ّري...، يعني پی��روي از صحابه و 
سلف صالح و دوري از كساني كه اهل بدعت و تابع 

هواهاي خود هستند.
3� توحید ناب و پذيرش همه صفات و اسماي 

الهي و قبول ربوبیت مطلق خداوند.
4� اطاعت از حاكم. در اي��ن رابطه عقیده »فرقه 
طحاوي��ه« را كه با عقاي��د اهل سن��ت و اشعري ها 
هماهنگ نیست مي پذيرند، يعن��ي خروج بر ضد 

حاكم، هرچند »جائر« باشد، مجاز نیست.

5� پیروي از روش خلفاي چهارگانه و صحابه و 
تابعین و اعتقاد به عدالت همه آنها.

البته اين عقايد، حاشیه هايي دارد كه در كتاب ها 
و آثار آنها به طور مشروح آمده است.

¢تفاوت س�لفي  گري اخوان با سليقه وهابي در 
مفهوم اسالمي � تاريخي در چيست؟ اگر هر دو سلفي 

هستند، پس نقطه افتراق کجاست؟
�من قباًل  اشاره كردم ك��ه سلفي گري اوالً  در 
هر كشوري صبغ��ه خاص خ��ود را دارد و گروه ها 
و فرقه هاي متع��دد و گوناگون��ي را شامل مي شود 
و يك تشكل واح��د و جامع نیس��ت و ثانیاً مفهوم 
سلفي گري در میان آن فرقه ه��ا و گروه ها متفاوت 

است.
شهی��د حسن البن��ا در ي��ك بیاني، خط��اب به 
اخواني ه��ا، به طور شف��اف و صري��ح مي گويد: 
»شم��ا ب��دون هی��چ هراس��ي مي توانی��د بگويید 
كه اخوان المسلمی��ن يك دعوت سلف��ي است و 
خواست��ار بازگشت اسالم به سرچشم��ه آن، يعني 

قرآن و سنت است.«
در تبیین اين مسئله و اين كه سلفي گري اخوان، 
متفاوت با ديگر سلفي هاست، شیخ راشد الغنوشي 
كه مري��د شیخ البناست مي گوي��د: »سلفي گرايي 
آن طور كه ن��زد بعضي ها معني مي ش��ود، به عنوان 
جنگ علیه مذاهب فقه��ي و عقايدي ديگر نیست. 
نه، چنین كاري به معناي گسست��ن اساس و شالوده 
است. سلفي گري به معناي جست وجو و شناخت 
احكام خداوند از طريق كتاب قرآن و سنت پیامبر 
در حد توان و قدرت است. در سلفي گرايي صحیح 
اخوت اسالم��ي باالت��ر از فرقه  و مذه��ب است و 
همچنین بر قاع��ده گردآورده مسلمان��ان پیرامون 
دين و توحی��د و زدودن اختالفات اس��ت و به اين 
قاعده كلي عمل مي كند: »در اص��ول مورد توافق،  
همكاري مي كنیم و در موارد اختالف، همديگر را 

معذور مي داريم.«)1( 
اصوالً  بايد گفت كه سلفي گري، يك »مقوله 
تشكیك��ي« است و ب��ه همین دلیل نمي ت��وان همه 
شاخه هاي آن را در مصر يا جاهاي ديگر همفكر و 
هم عقیده دانست. سلفي گري اخواني، در پي جنبه 
اصالح اجتماعي � سیاسي اس��ت و درنهايت و در 
صورت امكان خواستار احیاي »خالفت اسالمي«. 
اما سلفي گري وهابي، روش بسی��ار تنگ نظرانه يا 
به اصطالح راديك��ال را مطرح مي كن��د و به دنبال 
احیاي خالف��ت نیست، بلك��ه شاه وابست��ه به قبیله 
آل سعود را »اولي االمر« و »واجب االطاعه« مي داند 
و كاري به جنبه ه��اي سیاسي � اجتماع��ي ندارد و 
به همی��ن دلیل در زم��ان سادات و مب��ارک، رژيم 
فعالیت اين نوع سلفیه را آزاد گذاشته بود، چون در 

سلفي گري اوالً  در هر کشوري 
جنبه خاص خود را دارد و 

گروه ها و فرقه هاي متعدد و 
گوناگوني را شامل مي شود 
و یک تشکل واحد و جامع 

نيست و ثانياً مفهوم سلفي گري 
در ميان آن فرقه ها و گروه ها 

متفاوت است

شيخ محمد بن عبدالوهاب  پایه گذار وهابيت
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كه در كلیت اتفاق نظر دارند � يكپارچه نامید.
¢ سلفي گري در بالد عربي اس�المي به ويژه در 
مصر چگونه اس�ت؟ آيا آنها ريش�ه تاريخي در کشور 

دارند يا محصول دوران اخير است؟
� كشوره��اي اسالم��ي و عرب��ي، ه��ر يك 
گروه هاي خاص سلفي خود را دارند كه نمي توان 
در يك گفت وگ��و به آنها پرداخ��ت، اما در مورد 
مصر بايد گفت سلفیه سابقه تاريخ��ي دارد، ولي با 
توجه به روحیه مسالمت جوي م��ردم مصر، روش 
خشونت آمی��زي در گذشته ه��اي دور نداشتند و 
البته در مصر نیز »سلفي گري واحدي« وجود ندارد، 
بلكه شاخه هاي متعددي از آن در مصر فعال بوده اند 
كه ازجمله مي توان به شاخه هاي مهم آن اشاره كرد:

الف � س�لفيه اجتماعي: اي��ن بخش از سلفي گري 
عمدتاً به كار خدمات � اعم از فرهنگي، بهداشتي، 
اقتصادي و... � مشغ��ول بوده ا ند كه عمده ترين آنها 
»جمعیت انصارالسنه المحمدي��ه« � جمعیت ياران 
سنت محمدي � است ك��ه توسط شیخ حامد الفقي 
در سال 1926 میالدي تأسیس ش��د، ولي اداره آن 
بعدها به عهده شیخ جم��ال المراكبي، شیخ عبداهلل 
شاكر، شیخ علي حشیش و شیخ حسن عبدالوهاب 
واگذار ش��د. دومین گ��روه سازمان يافته در بخش 
اجتماع��ي سلف��ي »الجمعیت الشرعی��ه« است كه 
توسط شی��خ محمود خط��اب السبك��ي در 1912 
تأسیس شده است و بعد رهب��ري آن را شیخ دكتر 
محمد المخت��ار المه��دي استاد دانشگ��اه االزهر 
به عه��ده گرف��ت. روش و خدمات اي��ن جمعیت 
مورد رضايت ديگر بخش هاي سلفي نیست و آن را 

سلفي گري خالص! نمي دانند.
ب � س�لفيه علمي: اين بخش ك��ه به عنوان مكتب 
يا مدرسه سلفیه شناخته مي ش��ود درواقع محصول 
ت��الش علم��ي شی��خ ناصرالدي��ن آلبان��ي، عالم 
سوري االصل مي باشد كه بیشتر به جنبه هاي علمي 
� تحقیقي درباره اصول و عقايد سلفیه مي پردازد و 
معتقد به »سازمان« و »تشكیالت« نیست و معتقد به 
تبلیغ و تالش علمي است. البته اين جناح  از سلفیه در 
مصر هواداران بیشتري دارد و كانال هاي تلويزيوني 
متع��دد و م��دارس و گروه ه��اي تحقیق��ي اداره 
مي كند و نشريه ها و كتاب هاي گوناگوني را منتشر 

مي سازد.
عمدتاً اين گروه به جاي فعالیت هاي اجتماعي يا 
سیاسي به تصفیه و تربیت معتقد است. يعني نخست 
بايد بدعت ها و خرافات را از دين دور ساخت و آن 
را به اصط��الح تصفیه كرد و سپس ب��ه تربیت افراد 

پرداخت كه در نهايت به اصالح جامعه مي انجامد.
رهبر معنوي اي��ن جمعیت، شی��خ ناصرالدين 
آلباني مي گويد: ما با هم��ه گروه ها و جمعیت هاي 

اسالمي � سیاسي مخالفی��م و باور داريم كه نخست 
بايد به تصفیه و تربیت پرداخ��ت و اگر از آغاز وارد 
سیاست شوي��م، آلوده خواهیم ش��د و درنهايت از 
شريعت اسالم��ي دور خواهیم مان��د و آنهايي كه 
امروز به نام »جماع��ت اسالم��ي« فعالیت سیاسي 
مي كنن��د درواقع مفه��وم واقعي اس��الم را درک 
نكرده ان��د و حتي رهب��ران آنها برداش��ت درستي 
از اسالم ناب! ندارن��د و به همین دلی��ل با شكست 
روب��ه رو خواهند ش��د. اي��ن بخ��ش از سلفي ها با 
شركت در انتخابات و يا تشكی��ل احزاب موافقت 
ندارند و همواره به تعلیم و تربیت افراد مي پردازند 
و آن را اساس فهم صحیح از اسالم و تشكیل جامعه 

اسالمي مي دانند.
ج � سلفيه جنبشي � سروري: اين جناح آمیخته اي از 
سلفي گري اعتقادي و روش جنبشي � قطبي � هستند 
كه رئیس آن دكتر هشام عقده، عضو هیئت شرعي 
جمعیت »التوحید واالصالح« است و جمال سلطان 

و شیخ فوزي سعید او را ياري مي كنند.
د � س�لفيه جاميه: اي��ن فرقه توس��ط شیخ محمد 
ام��ان اهلل جام��ي تأسی��س ش��د و مخالف��ان آن را 
»سلفي گري اطاع��ت سلط��ان« مي نامند. مؤسس 
آن يك مدرس حبشه اي بود ك��ه در مسجد نبوي 
� حج��از � تدريس مي ك��رد و بعد است��اد دانشگاه 
اسالمي مدينه منوره ش��د. گروهي از شیوخ وهابي 
حجاز، اين گروه را تقوي��ت مي كنند و در مصر نیز 

شیوع يافت.
از مبادي اساسي اين جمعیت »وجوب اطاعت 
ولي امر« و دوري از سیاست و حاكمیت و مخالفت 
با احزاب و سازمان هايي چ��ون اخوان المسلمین يا 
جماعت التبلیغ و الدعوه هستند و بیشترين كتاب ها 
را در رد اين احزاب و افكار  آنها منتشر كرده اند. اين 
فرق��ه خواستار استمرار حكوم��ت حسني  مبارک 
به عنوان »ولي امر مسلمین« بودند و قیام بر ضد او را 
خالف شرع و حرام مي دانستند. اينها سلفي مخلص 
را كساني مي دانند ك��ه در آغاز انضمام به حركت، 
بايد از اخوان المسلمین، جماعت التبلیغ و الدعوه، 
سیدقطب و ب��ن الدن، رسماً تب��ري بجويند و نظام 
حاكم را هركسي كه در رأس آن باشد، اولي االمر 
بدانند و به رسمیت بشناسند و فكر قیام بر ضد آن را 
نداشته باشند. شیخ محمود عامر يكي از رهبران اين 
گروه در دوران مبارک، فتواي قتل محمد البرادعي 
را صادر كرد، چ��ون او مردم را به تم��رد و عصیان 
دعوت مي كرد و از حسني مبارک خواست كه او 

را دستگیر و اعدام كنند!
عجی��ب آن كه اين شی��ِخ مخال��ف سیاست و 
وجوب اطاعت از حسني مب��ارک اولي االمر، پس 
از سقوط وي خود را كانديداي رياست جمهوري 

اغلب مردم، »سلفيه« را با 
»اصوليه« یکي مي دانند، 
درحالي که سلفيه بيشتر به 
»تهذیب ظاهري دین« از طبق 
قرائت خود مي پردازند که 
امروزه باید آن را »حنبلي گري 
جدید« ناميد و محصول 
دوران قرون تاریک و آشفته 
و شکست ملل اسالمي است. 
اما بنيادگرایان یا اصولي ها 
با گرایش جدید، پس از 
سقوط خالفت عثماني و 
غصب فلسطين رشد کردند 
که خواستار تشکيل »دولت 
اسالمي« هستند

واقع تضادي با حكومت نداش��ت،  اما سلفي گري 
اخواني نخست خواستار تشكیل حكومت اسالمي 
و درنهايت، احیاي خالفت ب��ود و اين را مبارک و 
آل سعود برنمي تابیدند. سلفیه وهابي،  در هر كجا به 
فكر تخريب مشاهد و قب��ور اولیا و صالحین است و 
گويا با تخريب آنها، »توحید ناب!« حاكم مي شود، 
ولي سلفي اخواني، در م��زار و مشاهد اهل بیت در 
مصر، گرد هم مي آيند و به نم��از و نیايش و توسل 
به اولیا مي پردازند و البته موارد افتراق بسیار ديگري 

هم دارند كه مجال تفصیل نیست.
¢ س�لفي گري ب�ا بنيادگراي�ي يک�ي اس�ت يا 

تفاوت هايي دارند؟
� اتفاقاً اغلب م��ردم، »سلفیه« را ب��ا »اصولیه« 
يكي مي دانند، درحالي كه سلفیه بیشتر به »تهذيب 
ظاهري دي��ن« از طبق قرائت خ��ود مي پردازند كه 
ام��روزه باي��د آن را »حنبلي گري جدي��د« نامید و 
محصول دوران قرون تاري��ك و آشفته و شكست 
ملل اسالمي اس��ت. اما بنیادگرايان ي��ا اصولي ها با 
گرايش جديد، پس از سق��وط خالفت عثماني و 
غصب فلسطین رشد كردند ك��ه خواستار تشكیل 
»دولت اسالمي« هستن��د و البته در ه��ر كشوري، 
بنیادگرايان،  قرائت ه��اي خاص خ��ود را دارند و 
نمي توان آنها را مانند سلفي ها از نظر عقیده و روش � 
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نمود! ع��ده اي از هواداران سلفي گ��ري »جامي« و 
در رأس آنها شی��خ ربیع بن ه��اوي روش تندتري 
در براب��ر ديگ��ر جريان ه��اي اسالمي لیب��رال و يا 
سكوالر در پیش گرفته و ضم��ن تكفیر همه آنها، 
در مورد مثاًل شهید سیدقطب ه��م اعالم كرد كه او 
»بزرگترين گمراه كننده نس��ل جوان مصر و عرب 
بود« و شی��خ محمود عامر در م��دح »هاوي« ضمن 
مقاله اي نوشت: بزرگترين خدم��ت شیخ ربیع آن 
است كه توانست انديش��ه بزرگترين گمراه كننده 
عصر ما، سیدقطب را كه در میان نسل جوان جهان 
اسالم رشد كرده بود، با آثار خود از بین ببرد.)2( البته 
اينها بعضي از فرقه ها و گروه هاي سلفي معروف و 
فعال در مصر هستند، ولي اكنون تعداد سازمان ها و 

جناح هاي سلفي در مصر بیشتر شده است.
¢روابط سلفي ها با ش�يوخ االزهر چگونه است؟ 

آيا آنها را قبول دارند؟
�سلفي ه��ا نوعاً اه��ل سنت را نی��ز »مشرک« 
مي دانند و صوفي ه��ا را كه در مصر بال��غ بر هشتاد 
طريق��ه و میلیون ها پی��رو دارن��د، خ��ارج از دين 
مي شمارن��د و در همین راستا شی��وخ االزهر را هم 

بدعت گذار! و به دور از اسالم واقعي مي دانند.
براي نمونه مي توان به ي��ك حادثه اشاره كرد. 
شیخ دكت��ر احمدالطیب، شیخ كنون��ي االزهر كه 
خود مرشد ي��ك طريقه صوفی��ه و م��ورد احترام 
همه طرق تص��وف در مصر اس��ت، در سال 2010 
در ي��ك گفت وگو با مكرم محم��د احمد، رئیس 
اتحاديه روزنامه نگ��اران مصري، گف��ت كه بايد 
موقعیت تاريخي و قديمي االزهر احیا شود و از نو، 
استقالل واقعي خ��ود را به دس��ت آورد و سپس با 
توجه به پرسش هاي آقاي مكرم به شدت به سلفیه 
وابسته به وهابي گري حمله كرد و گفت افكار اين 
قبیل گرايش هاي سلف��ي اصوالً با افك��ار و عقايد 
مردم مصر سازگ��ار نیست و با توج��ه به وابستگي 
مالي به ديگران آنها كمت��ر از تبشیر مسیحي گري، 
ماركسیسم و يا لیبرالیسم الحادي نیست. شیخ گفت: 
»در دوراني كه االزهر به »كم��ا« رفته بود، سلفي ها 
میدان پیدا كردند و وهابي ها خواستند جاي خالي 
مذهب را پر كنند و »فقه بیابان��ي« را جايگزين »فقه 

وسط« كنند!
اين گفت وگو با هجمه شديد سلفي ها روبه رو 
شد و آنها ضمن تقبی��ح شیخ االزهر، يادآور شدند 
كه همسان دانستن آنها با لیبرالیس��م و مسیحیت و 

ماركسیسم، ظلم بزرگي بر »شیوخ سلفیه« است.
شیخ طیب پی��ش از انق��الب اخی��ر در كانال 
مصري »النیل« در برنامه هفتگي خود باعنوان »فقه 
الحیات« به دفاع از حقايق اسالمي و نقد وهابي گري 
با استناد به كتاب هاي شیخ اب��ن تیمیه مي پرداخت 

و يك بار ه��م در كانال »العربیه« قط��ري، سلفي ها 
را »سوفسطايیان جديد« نامید ك��ه ريشه در انديشه 
اسالمي ندارن��د و در 200 سال اخی��ر اظهار وجود 
پیدا كرده اند، كه اشاره به عمر دعوت وهابي گري 
بود كه در همه بالد عرب��ي و اسالمي ازجمله مصر، 
با پول سعودي ها به نشر انديشه سلفي گري مشغول 
شده اند. درواقع مي توان گفت اختالف سلفي ها با 
علماي االزهر و مصري ه��ا از دوراني آغاز شد كه 
ابراهیم پاشا، فرزند محمدعل��ي پاشا حاكم مصر، 
پايتخت وهابیت � الدرعیه � را كوبید و به كلي ويران 
كرد و سران قبلیه آل سعود را دستگیر و تبعید نمود. 
شیوخ االزهر با توجه به روش اعتدالي � اصالحي از 
دوران هاي پیشین تا امروز ب��ا اين قبیل سلفي گري 
مخالف هستند و حتي  امكان اج��ازه هم نمي دهند 

كه شیوخ وهابي، در االزهر تدريس كنند.
البته مي توان گفت مخالفت شیخ كنوني االزهر 
با سلفي ه��ا، بیشتر در رابطه ب��ا سلفي  هاي تكفیري 
است و شايد با سلفي هاي معتدل كاري نداشته باشد. 
به ويژه كه خود مرشد يك طريق��ه صوفي است و 
هوادار تقريب بین مذاهب اسالمي است كه در يك 

نامه به اينجانب خواستار آن شده است 
¡روابط االزهر با ايران چگونه است؟ ديدگاه آن 
نسبت به اختالف شيعه و سني چيست؟ چون مي دانيم 

که شيوخ قبلي هوادار تقريب بين مذاهب بودند. 
£االزه��ر درواق��ع از قديم رواب��ط حسنه اي با 
علماي اي��ران داشته اس��ت و در اثر همی��ن روابط 
در تأسیس جمعیت تقريب بی��ن مذاهب اسالمي 
با مرحوم شی��خ محمدتقي قمي همك��اري كرد و 
سرانجام فتواي شی��خ االزهر، مرحوم شیخ محمود 

شلتوت در »جواز تعبد به مذهب شیعه« صادر شد.
در دوره اقام��ت م��ن  در قاه��ره، رابط��ه بسیار 
صمیمي ب��ا شی��خ ساب��ق االزه��ر، شی��خ محمد 
سیدطنطاوي و دكتر شی��خ احمدالطیب كه رئیس 
دانشگاه االزهر بود داشتیم و يك هیئت بلندپايه 10 
نفري از علماي االزهر ب��راي شركت در كنفرانس 
بزرگذاشت آي��ت اهلل بروج��ردي و شیخ محمود 
شلتوت به ايران فرستاديم كه انعكاس بسیار مطلوبي 
داشت و در مطبوعات مص��ري هم اخبار آن منتشر 

گرديد.
اما متأسفان��ه روش بعضي از دوست��ان عراقي 
و لبناني  ما در آغاز به تبلیغ تشی��ع در مصر كه به نظر 
من زودهنگام و بدون طرح و برنامه بود، كه موجب 
رنجش عده اي از شی��وخ االزهر گرديد تا آنجا كه 
شیخ كنوني االزه��ر، جناب دكت��ر احمدالطیب، 
باوجود سابق��ه اي درخشان در دع��وت به وحدت 
و مخالف��ت با وهابي گ��ري، به صف��وف مخالفان 

پیوست و از »تبشیر شیعي«! اظهار نگراني كرد...

از مبادي اساسي این 
جمعيت »وجوب اطاعت 

ولي امر« و دوري از سياست 
و حاکميت و مخالفت با 
احزاب و سازمان هایي 

چون اخوان المسلمين یا 
جماعت التبليغ و الدعوه هستند 

و بيشترین کتاب ها را در رد 
این احزاب و افکار  آنها منتشر 

کرده اند

سيد قطب
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� نه! متأسفانه ديدار با شیخ االزهر گويا اصوالً 
يا جزو برنامه مصري ها نبوده و با اصرار هیئت ايراني 
شیخ االزهر حاض��ر به مالقات شده ك��ه به نظر من 
اصوالً اين اصرار صحیح نب��وده است. در مالقات 
هم همان طور كه همه مي دانیم، شیخ طیب به مسئله 
»تبشیر شیعي« اشاره كرده و موضع نامناسبي گرفته و 
حتي آن را رسانه اي كرد. در مرحله پاياني باز طرف 
ايران��ي خواستار حض��ور در كنفران��س خبري و 
مطبوعاتي مشترک شد كه خود شیخ االزهر حاضر 
نشد در آن شركت كند و منشي خود را فرستاد كه 
متأسفانه آقاي احمدي نژاد آن را پذيرفت و منشي 
شیخ هم همان حرف هاي اختالف برانگیز را تكرار 
كرد كه به نظر من در كل اي��ن ديدار نه تنها بي ثمر، 

بلكه پرضرر بود!
 ¢تبشير ش�يعي چه مقوله اي است و چرا ناگهان 

در جهان عرب مطرح گرديد؟
� مقول��ه تبشی��ر شیعي ج��زو ط��رح و برنامه 
دشمنان وحدت اسالمي و تقري��ب مذاهب است 
كه در طلیعه آنان علماي وهابي و حكومت وهابي 
آل سعود قرار دارد. متأسفانه نخست برادر سابق ما 
شیخ يوسف القرضاوي اين مسئله را مطرح ساخت 
و  هر كجا كه سفر كرد خط��ر گسترش تشیع � المد 
الشیعي � را گوشزد! كرد و سپس شیوخ ديگر در دام 
افتادند و البته دالرهاي نفتي وهابیان و شیوخ ارتجاع 
عرب در منطقه خلیج فارس هم نقش خاص خود را 
داشت. ط��رح ايجاد اختالف بین شیع��ه و سني و يا 
حتي جنگ مذهبي و طايفه اي، در اسفند ماه 1391 
در هرتزيلیا � سرزمین اشغالي فلسطین � و با حضور 
و شركت استراتژيست هاي اروپاي��ي  � امريكايي 
و اسرايیل��ي مط��رح و تصويب ش��د و در آن آمده 
است كه بهترين و مؤثرترين راه براي »حفظ امنیت 
اسرايیل، ايجاد اختالف بین شیع��ه و سني است« و 
درواقع آن را »تنها بست��ر الزم« براي امنیت اسرايیل 

نامیده اند.
متأسفانه ارتجاع عرب و علماي سوء � و به قول 
مصري ها »علماء السلطه و فقه��اء الشرطه« � علماي 
حكومت و فقهاي پلیس! � به خاطر مصالح خود، بر 
اين اختالف دامن مي زنند و مزدوران وهابي گري 
و سلفي هاي تكفی��ري هم با استف��اده از فرصت به 
قتل عام شیعیان در گوشه و كنار جه��ان و حتي در 
قاه��ره پرداختند و آخري��ن نمونه آن ب��ه شهادت 
رساندن شیخ حسن شحاته شیخ ازهري مصري بود 

كه از رهبران شیعیان مصر محسوب مي شد.
¢ظاهراً ش�يخ القرضاوي س�ابقاً طرفدار تقريب 
بين مذاهب اس�المي بود، اکنون چ�را تغيير موضع 

داده است؟
�شیخ يوسف عب��داهلل القرض��اوي از علماي 

معروف اهل سن��ت، كتاب ها و آثار زي��ادي دارد 
كه به اغلب زبان ه��ا ازجمله فارسي ترجمه و منتشر 
شده است. او عالوه بر فتوايي كه در مورد ضرورت 
وح��دت اسالمي � سن��ي و شیعي � ص��ادر كرده و 
همراه فتاوي ديگر علماي جه��ان،  در اردن چاپ و 
منتشر شده است. رساله مستقلي هم باعنوان: »مبادئي 
في الحوار والتقريب بین المذاهب اسالمیه« � اصول 
گفت وگو و تقريب میان مذاهب اسالمي � در قاهره 
و توسط »مكتبه وهبه« منتشر ساخته است كه در آن 
خواستار وحدت بین شیعه و سني و دوري از تفرقه 
و تكفیر شده است. )من اين رساله را ترجمه كرده ام 
كه ان شا اهلل به زودي به طور مستقل منتشر مي گردد.(

شیخ در مورد حزب اهلل لبن��ان كه در جنگ 33 
روزه از خود مقاومت نشان داد و نیروهاي متجاوز را 
سركوب نمود، در قبال فتواي تكفیريان وهابي كه 
حتي دعا براي پیروزي حزب اهلل را تحريم كردند!، 
ايست��اد و از ح��زب اهلل پشتیباني ك��رد، ولي پس از 
حوادث اخیر سوريه و همك��اري ايران و حزب اهلل 
با آن در مقابله با تبهكاران تكفیري، ناگهان موضع 
شیخ 180درجه تغیی��ر يافت و اي��ران را »هم پیمان 
اسرايیل« خواند و »ح��زب اهلل« را »حزب الشیطان« 
نامید و شیعیان را »رافضي« و »نصی��ري«! و ايرانیان 
را هم به »دور از اسالم« لق��ب داد �  لیسوا من االسالم 
في شیئي! � شیخ درواق��ع در همان دام��ي افتاد كه 
اسرايی��ل و آل  سعود و ارتجاع ع��رب و امپريالیسم 
جهاني مي  خواست: جنگ عقیدتي و حتي نظامي 
طايفه اي در جهان اسالم و بین شیع��ه و سني، منشأ 
اين انحراف هم��راه شدن با شی��وخ خلیج فارس و 
»مبذرين« ارتجاع عرب � كه خداوند در قرآن آنها 
را »اخوان الشیاطین« مي نامد � شیخ را به كج راهه برد 
و اين چنین بي پروا و ظالمان��ه به داوري نشست! كه 
با ترديد ب��ه دور از موازين شرعي و اخالقي است... 
و البته عاقب��ت خیر و نیكي را نمي ت��وان براي شیخ 

پیش بیني كرد! )سنددر  صفحه  137درج شده است(.
 ¢آي�ا غير از ش�يخ احمد الطيب، علم�اي ديگر 

اهل سنت به مقابله با سلفي ها نپرداخته اند؟
� چرا، كتاب ها و مقاله ه��اي بسیاري از سوي 
علماي مص��ر و االزه��ر و ديگر ب��الد اسالمي در 
پاسخ به ديدگاه هاي سلفیه منتشر شده كه فهرست 
»كتابشناس��ي آن« خ��ود ي��ك كت��اب مي شود و 
نمي توان به آن پرداخت، ولي در اين گفت وگوي 
كوتاه مي توان به يك كتاب اشاره كرد كه مؤلف 
آن چند ماه پیش در مسجد خ��ود در دمشق توسط 
يكي از همین سلفي ه��ا به هنگ��ام تدريس تفسیر 
قرآن به طالب، همراه 50 نف��ر از شاگردان خود به 
شهادت رسید، او شی��خ سعید رمضان البوطي عالم 
كردي االصل و شیخ الشی��وخ شامات بود كه ده ها 

 ¢ش�ما اکنون با ش�يخ فعلي االزهر ارتب�اط و يا 
مکاتبه داريد؟

� من وقتي در قاهره ب��ودم، ديدارهاي مكرر 
با ايشان داشتم. در آن وق��ت، او مدتي مفتي اعظم 
مصر و سپس رئی��س دانشگاه االزهر ش��د. روابط 
ما بسیار صمیمانه و برادرانه بود. بن��ده پس از پايان 
دوره مأموري��ت سه ساله در مصر، چ��ون همزمان 
با ماه مبارک رمض��ان بود از بسی��اري از دوستان و 
شخصیت ها توسط نامه رسمي خداحافظي كرده 
و نامه ها و پاسخ هاي زي��ادي هم دريافت كردم كه 
يكي از آنها از جناب شی��خ احمد الطیب بود كه در 
يك نامه رسمي خیلي محترمانه و مؤدبانه و به عنوان 
رئیس دانشگاه االزهر، مي نويسد: »... آرزو داشتم 
كه با شما ديداري داشته باشم و پیش از ترک قاهره 
به توديع شما مشرف مي شدم و اكنون امیدوارم كه 
در ديدارهاي آينده جبران ش��ود و انتظار دارم كه 
ارتباط بین ما و شما استمرار يابد كه خیر و مصلحت 

هر دو كشور ما و امت اسالمي در آن است...«
در مورد شیخ طیب، من همراه نامه خداحافظي، 
تعدادي كتاب هم فرستاده ب��ودم كه ضمن تشكر 
وعده داده آنها را بخواند و نظرات خودش را درباره 

آنها براي من بفرستد كه متأسفانه چنین نشد!
¢ دي�دار آق�اي احمدي ن�ژاد از مص�ر و ش�يخ  

االزهر نقشي در ايجاد روابط بهتر داشت؟

سلفي ها نوعاً اهل سنت را نيز 
»مشرک« مي دانند و صوفي ها 
را که در مصر بالغ بر هشتاد 
طریقه و ميليون ها پيرو دارند، 
خارج از دین مي شمارند و در 
همين راستا شيوخ االزهر را هم 
بدعت گذار! و به دور از اسالم 
واقعي مي دانند
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كه هیچ اصل و ريش��ه اي در دين نداشتند. واكنش 
مردم در براب��ر اين وض��ع دو گونه ب��ود: گروهي 
خواستار پیوستن به تمدن غرب شدند تا از اين اوهام 
و خرافات نجات يابند و گروه ديگري براي رهايي 
از خراف��ات و زدودن آثار بدعت ه��ا و اوهامي كه 
به نام دين در میان مردم رخنه ك��رده بود، خواستار 
بازگش��ت به روش سل��ف شدن��د. جمال الدين  و 
شیخ محمد عبده و سپس رشید رضا و عبدالرحمن 
كواكب��ي پیشگام��ان اين گ��روه بودن��د و پرچم 
تجديدي اصالح را به دوش مي كشیدند و همین ها، 
شعار »سلفی��ه« را نشان و عن��وان حركت تجديدي 
خود قرار دادن��د كه بعدها و توس��ط كساني چون 
محب الدين خطیب كه مديريت حركت را به دست 
گرفته بودند به بیراه��ه رفت و س��ر از سلفي گري 
افراطي غیر تجديدي و اصالح��ي درآورد و سید 
جمال و شیخ عبده خود متهم به نوعي »انحراف« از 

مسیر سلف صالح شدند.
 ¢مرحوم شيخ سعيد سرانجام پس از بحث به چه 

نتيجه اي مي رسد؟
� شهی��د شی��خ سعید رمض��ان البوط��ي، در 
جمع بندي نهايي خود مي نويس��د: »اگر مسلماني 
امروز خ��ود را وابسته ب��ه سلفیه بنام��د، بي ترديد 
بدعت گذار است، چون روشن اس��ت كه خود را 
جزء »اهل سن��ت و جماعت« نمي دان��د وگرنه نام 
سلفي را ب��راي خود انتخاب نمي ك��رد. روشي كه 
جز آشفتگي و ايجاد شكاف بی��ن مسلمان ها ثمره 
ديگري ن��دارد و بنابراين »سلفیه« ي��ك »مذهب« 
نیس��ت، بلكه »بدعت« اس��ت. متأسفان��ه امروز در 
ديدگاه صاحب��ان اين بدعت، سلف��ي كسي است 
كه به فهرستي از آراي معین در زمینه هاي عقیدتي 
و فقهي پاي بند باشد و از آنه��ا دفاع كند و هركسي 
كه از اين دايره دور شود، بی��رون از اسالم و جاهل 
و بدعت گذار نام مي گیرد ك��ه مصداق واقعي اين 
عنوان، خود سلفي است كه میان امت اسالمي فتنه، 
فساد، كینه و دشمني مي پراكند. يك نمونه بارز اين 
انحراف ها، تحريم زيارت مسجدالنبي و مرقد پیامبر 
اكرم)ص( است كه به اتفاق آراي فقهاي اهل سنت 

و حتي فقهاي حنبلي، آن را جايز مي دانند.
شیخ سعید در پايان كتاب خود نتیجه مي  گیرد: 
»سلفیه زشت ترين بدعت و عامل اصلي همه فتنه ها 
و بدي هاست، سلفیه اي كه مجموع��ه اي از افكار، 
عقاي��د و احكام را جم��ع كرده و ب��ه آنها تمسك 
مي جويد و صاحبان مذاه��ب اسالمي را با تعصب 
جاهالنه طرد مي كند كه اين بدع��ت درواقع يك 
مذهب ساختگي به دور از موازين صحیح اسالمي 
است.« )مطالع��ه كتاب تحقیقي � علم��ي: »سلفیه، 
بدعت يا مذهب« براي روشن شدن حقايقي درباره 

بدعت هاي سلفي گري مفید خواهد بود.(
¢س�لفي هاي تکفيري در مصر چه ش�اخه هايي 

دارد؟
�  سلفي هاي مص��ري در نیم ق��رن اخیر بیش 

از 25 تا 30 گروه تشكیل داده ان��د كه اغلب يا همه 
آنها تكفی��ري بوده اند، ولي بعضي ه��ا، به سازمان 
به اصطالح »جهادي« تبدي��ل شدند و سابقه و ريشه 
اين نوع سلفي ها به بیش از نی��م قرن برمي گردد كه 
با كمك مالي كالن آل سع��ود و مثاًل تأسیس بیش 
از 350 مؤسس��ه خیريه، در سراس��ر مصر به فعالیت 
مي پردازند، ولي عمده ترين سلفي هاي به اصطالح 
جهادي كه در دهه هاي اخیر به ت��رور و تخريب و 
تكفیر پرداخته اند، عبارتند از: حركت صالح سريه، 
جندالرحمن، التوقف والتبیین، االماره، البیه، االمر 
بالمعروف، السماويه، الدعوه، القطبیه! و فعال ترين 
اين گروه ها: جماعت المسلمین، جماعت التكفیر 
و الهجر و جماعت جه��اد اسالمي بودند كه اكنون 
فعالیت اعضاي »توبه گذار« آنه��ا با احزاب سلفي: 
الن��ور، االص��الح، الوط��ن و الفضیل��ه همكاري 

مي كنند!
رهب�ران  از  ک�ه  ¢گفت وگوهاي�ي 
اخوان المس�لمين تاکنون منتشر شده نشان مي دهد 
که آنها عموماً معتقدند احکام اسالمي را نبايد به زور 
اجرا ک�رد، بنابراين با توجه به اي�ن تحول چرا صف 
خ�ود را از ديگ�ر نيروهاي�ي ک�ه در جري�ان ميدان 

تحرير بودند به اين زودي جدا کردند؟
�برنام��ه اخوان المسلمی��ن در راه ايجاد يك 
جامعه اسالمي، طبق ط��رح مؤسس آن شهید شیخ 
حسن البنا كه در آثار او آمده است.  تربیت زيربنايي 
فرد مسلمان و سپس خانواده و بعد ساخت كل جامعه 
بوده كه به ط��ور طبیعي انجام اين ام��ور، تدريجي 
مي تواند عملي شود، يعني مانند صدر اسالم اجراي 
احكام در بین مردم بايد تدريج��ي باشد و به شكل 
ضربتي نمي ت��وان همه احك��ام را در جامعه اي كه 

زيرساخت تربیتي محكمي ندارد، اجرا كرد.
رهبري اخوان كنوني نیز همان ط��ور كه بارها 
خود اعالم كرده اند. ه��وادار اجراي همه احكام به 
زور و جبر نبوده اند و همك��اري آن با جريان هايي 
كه در قیام اخیر در می��دان التحرير حضور داشتند، 
ناش��ي از همی��ن اعتقاد ب��ود و پس از پی��روزي در 
انتخابات رياست جمهوري كه ب��ا توجه به شرايط 
از آغاز شكنن��ده به نظر مي رسی��د، در همین مسیر 
گام برداشتند، ولي جريان ه��اي سیاسي سكوالر، 
لیبرال و قديمي مانند حزب الوفد، التجمع الیساري 
و حزب الناصري و گروه هاي سیاسي جديدالوالد، 
كه شايد ح��دود 50 حزب و سازم��ان سیاسي بود، 
پس از انتخابات ب��ه »سهم خواه��ي در حكومت« 

جلد كتاب در موضوعات مختل��ف اسالمي دارد 
و اثر پرب��اري هم باعنوان: »السلفی��ه مرحله زمینه ... 
المذهب اسالمي« دارد كه نق��د و رد علمي افكار 
وهابي گري و سلفي گري است. خوشبختانه ترجمه 
فارسي اين كتاب باعنوان »سلفیه بدعت يا مذهب«، 
ازسوي انتش��ارات آستان قدس رض��وي منتشر و 

چندين بار تجديد چاپ شده است.
شیخ سعید مي گوي��د: »پیروان پیامب��ر اكرم و 
صحابه در زير لواي »اهل سن��ت و جماعت« جمع 
شده اند و پیدايش فرقه اي در میان آنان به نام »سلفیه« 
درواقع يك »بدع��ت« است و ج��زء مذاهب اهل 
سنت و جماعت نیست. پی��روي از سلف صالح سه 
قرن نخستین تاريخ اسالم، نباي��د موجب پیدايش 
فرقه جديدي به نام سلفیه بشود و اختالف جديد بین 

امت اسالمي ايجاد كند.
شیخ سعی��د در مورد پیدايش جري��ان و عنوان 
در مصر، تحلی��ل جالبي دارد كه نق��ل خالصه آن 

بي مناسبت نخواهد بود. 
� در دوراني كه انگلست��ان سرزمین مصر را در 
اشغال خ��ود داش��ت، حركت »اص��الح ديني« به 
رهبري جمال الدين افغاني و شیخ محمد عبده شكل 
گرفت و ظهور اي��ن حركت با شع��ار بازگشت به 
سلف همراه شد.  مصر علیرغم وجود االزهر، در آن 
دوران خاستگاه بدعت ها و خرافه هاي روزافزوني 
شده بود و حتي در حجره ها و زاويه هاي خود االزهر 
گروه هاي متصوفه، فعال ش��ده بودند، طريقه هايي 

شيخ سعيد مي گوید: »پيروان 
پيامبر اکرم و صحابه در زیر 
لواي »اهل سنت و جماعت« 
جمع شده اند و پيدایش فرقه اي 
در ميان آنان به نام »سلفيه« 
درواقع یک »بدعت« است 
و جزء مذاهب اهل سنت و 
جماعت نيست
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پرداختن��د، ولي چون ب��ه هدف خ��ود نرسیدند،  
ائت��الف نانوشته خ��ود را ب��ه ه��م زده و خواستار 
بركناري آقاي محمد مرس��ي شدند كه به ظاهر در 
يك انتخابات آزاد، با شركت میلیون��ي مردم و از 
میان چندين نفر كاندي��داي رياست جمهوري، به 

پست رياست جمهوري رسیده بود.
شايد بتوان گفت اخوان المسلمی��ن پس از 50 
سال سركوب، اكنون كه به ق��درت رسیده بودند، 
نمي خواستن��د دگرانديش��ان را در اداره كش��ور 
شريك كنند كه البته اين تمامیت خواهي كه نوعي 
انحصارطلبي بود، نخستین اشتباه استراتژيك آنان 
بود، چون در يك جامعه اي ك��ه ده ها نوع انديشه، 
طرح و برنامه سیاسي اس��ت، انحصارگرايي نتیجه 
مطل��وب را نمي دهد و مي بايست ب��ا تشكیل يك 
»دولت ائتالف ملي« به حل و فص��ل امور پرداخته 
مي شد تا به اين نتايج نامطل��وب نمي رسید، به ويژه 
كه دشمنان ملت مصر، از آغاز در فكر سركوب اين 

حركت ملي � اسالمي دموكراتیك بودند.
و از س��وي ديگر، تماي��الت فردگرايانه آقاي 
مرسي، امكان همكاري با ديگ��ران را سلب كرد و 
ظاهراً ايشان نیز مانند رؤس��اي جمهور بعضي بالد 
ديگر فكر مي ك��رد وقتي كسي به ق��درت رسید! 
مي توان��د بگويد كه »م��ن قانون را قبول ن��دارم« و 
خودسرانه دست به اقدام هايي بزند كه نتیجه نهايي 

آن »ارحل... ارحل خواهد بود: برو! برو!. 
¢مرسي ابتداي رياست خود از حمايت ارتش 
و س�لفي ها برخوردار بود. چه ش�د که نه تنها اين دو 

نيرو را از دست داد، بلکه عليه او اقدام کردند.
�حمايت ارت��ش و سلفي ها نوع��ي حمايت 
تاكتیكي ب��ود. ارت��ش پ��س از سرنگوني حسني 
مبارک ماه ها ق��درت را در اختی��ار داشت و چون 
حكوم��ت ژنرال ها پ��س از 60 س��ال ديكتاتوري 
سرهنگ ها، به مزاح و م��ذاق  مصري ها سازگاري 
نداشت، اين بود كه تن به برگزاري انتخابات دادند. 
سلفي   ها هم با توجه به اين كه اصوالً در بعد سیاسي 
فعالیتي نداشتند و حتي موضوع كار سیاسي و حزب 
و پارلمان��ي را »حرام« مي دانستند، ب��راي آن كه در 
سطح عام جامعه مطرح شون��د، در انتخابات تن به 
ائتالف دادند و پس از كسب 25 درصد آرا، نیازي به 
ادامه همكاري نديدند و البته از نظر فكري و عقیدتي 

هم آنها از آغاز با اخوان همساز و هماهنگ نبودند.
البته بي ترديد، همان طور ك��ه در اخبار آمده، 
ژنرال ها پس از كسب موافقت امريكا، برنامه كودتا 
را طرح ريزي كردند و حزب سلفي ها هم كه ساخته 
و پرداخته رياض بود، به دستور آل سعود به مخالفت 

پرداخته و خواستار سرنگوني نظام قانوني شدند.
همه مردم مصر مي دانند كه پی��ش از قیام اخیر 

جوانان، سلفي ه��ا با میلیارده��ا دالر بودجه خاص 
سعودي ها، در امور خیري��ه و بهداشتي و فرهنگي 
فعال بودند و پس از پیروزي هم به قول اخواني ها و 
»حزب الملوک« � حزب شاه��ان � را تشكیل دادند 
ك��ه وارد عرصه سیاسي كشور ش��د و همه چیز هم 
كه پیشتر حرام اعالم شده بود اكن��ون حالل شد و 
به همین دلیل به دست��ور آل سعود به صف مخالفان 
پیوس��ت... در نخستین پی��ام تبريك ب��ه موفقیت 
ژنرال ه��ا، ازس��وي شاه سع��ودي بود ك��ه به طور 
طبیعي نقشه راه سلفي ها را ه��م نشان مي داد. ارسال 
كمك هاي مالي میلیاردي توسط آل سعود و سپس 
شیخ هاي خلیج  فارس � كه اذناب آل سعود هستند 
� نشان داد كه كودتا و »نقش��ه  راه« ژنرال ها با برنامه 

طراحي شده قبلي بوده است.
بنابراين آقاي محمد مرس��ي و اخوان، ارتش و 
سلفي ها را از دست ندادند، بلكه آنها بر آرمان هاي 
نخستی��ن قیام مردم مص��ر خیانت كردن��د و ژنرال 
عبدالفتاح السیسي كه در ي��ك برنامه علني همراه 
ديگر وزيران دولت  آق��اي مرسي، با دولت قانوني 
بیعت كرده و براي حفاظت از آن سوگند ياد كرده 
بود، در عمل نش��ان داد كه نه پاي بیع��ت است و نه 

باورمند سوگند.
¢دو نف�ر از رهبران اخ�وان، يعن�ي عبدالمنعم 
ابوالفت�وح و... از ص�ف اخوان جدا ش�ده و به جبهه 
نجات ملي پيوستند و اين در حالي بود که ابوالفتوح 
نامزد رياست جمهوري بود، چه شد که اين جدايي 

عملي شد؟
�جدايي برادرمان دكتر عبدالمنعم ابوالفتوح 
از سازمان اخ��وان كه عضو ارش��د مكتب االرشاد 
ب��ه مركزيت سازم��ان بود، ب��ه علت اخ��راج وي 
از جماعت، توس��ط رهب��ري ب��ود. ابوالفتوح در 
جلس��ه مركزي��ت سازم��ان پیشنه��اد داده بود كه 
اخوان المسلمین در انتخاب��ات رياست جمهوري 
شركت كند و رهبري ب��ا آن مخالف بود و به همین 
دلیل هم نخست اعالم كردند كه اخوان كانديدايي 
براي رياست جمهوري ندارد و از كسي هم پشتیباني 

نخواهد كرد.
دكتر ابوالفتوح به طور ف��ردي، نه عضو مكتب 
ارشاد، اع��الم كانديداتوري ك��رد و اين امر چون 
تخل��ف از برنامه حزب ب��ود، او را اخ��راج كردند 
كه نش��ان از توتالیتاريزم حزبي ب��ود! اخراج دكتر 
ابوالفتوح از سازمان كه عض��و برجسته و فرهیخته 
حزب بود، اشتباه استراتژي��ك سازمان بود،  چون 
او با توجه به سوابقي ك��ه دارد، مي توانست گزينه 
حزب و م��ورد قبول عم��وم ب��راي كانديداتوري 
رياست جمهوري باشد و اخ��وان ناچار نشوند كه 

آقاي محمد مرسي را مطرح كنند.

متأسفانه امروز در دیدگاه 
صاحبان این بدعت، سلفي 
کسي است که به فهرستي 
از آراي معين در زمينه هاي 

عقيدتي و فقهي پاي بند باشد 
و از آنها دفاع کند و هرکسي 

که از این دایره دور شود، بيرون 
از اسالم و جاهل و بدعت گذار 
نام مي گيرد که مصداق واقعي 

این عنوان، خود سلفي است که 
ميان امت اسالمي فتنه، فساد، 

کينه و دشمني مي پراکند

از راست, محمد طنطاوی) شيخ االزهر سابق( احمد الطيب)شيخ کنونی 
االزهر(،هادی خسروشاهی
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كتاب »معالم في الطريق« � نشانه هاي راه � سید قطب 
با تندروي وي در تكفیر جامعه موافق نبودند و آن را 
نپذيرفتند و به همین دلیل مرشد وقت �  شیخ حسن 
هصیبي، كت��اب � »دع��اه القض��اه« � دعوت گران 
داوران � در زندان نوشت و منتشر كرد كه پاسخي به 

گرايش تندروانه و تكفیري بود.
البته شهید سیدقطب در كت��اب خود به تكفیر 
ملي گراه��ا و سكوالرها نپرداخته،  بلك��ه آنها را به 
علت ع��دم اعتقاد و حك��م به »بما ان��زل اهلل« داخل 
يك كمون اسالمي نمي داند و حاكمیت را خارج 
از دايره دين مي داند، ول��ي متأسفانه سوءبرداشت 
بعضي از جهادي هاي ج��وان مصري باعث شد كه 
سیدقطب به عنوان يك نظريه پرداز انديشه سلفي � 
تكفیري و به اصطالح جهادي تلقي شود كه واقعیت 
چنین نیست. تندروي سیدقط��ب در كتاب »معالم 
في الطريق« پس از مشاهده شكنجه هاي وحشیانه و 
احكام طوالني مدت زندان و تبعید اعضا و جوانان 
اخ��وان توسط سرهن��گ ناصر به وج��ود آمد، در 
صورتي كه همه مي دانیم در هیچ يك از آثار پیشین 
سید، اعم از تفسیر في ظالل القرآن و يا ده ها كتاب 
ديگر مانند عدالت اجتماعي، نبرد با سرمايه داري، 
اس��الم و صلح جهان��ي و... اي��ن نوع انديش��ه و به 
اين شكل مط��رح نیست و به همی��ن دلیل است كه 
فرهیختگاني ك��ه به بررس��ي انديش��ه سیدقطب 
پرداخته اند معتقدند اين تفك��ر، از مشاهده مظالم 
رژيم و سكوت جامع��ه و شیوخ االزه��ر، در برابر 
آن، نشأت گرفته است و متأسفانه اعدام سیدقطب 
پس از تألیف اين كتاب، توسط عبدالناصر، زمینه را 

براي نشر انديشه تكفیري آماده تر كرد.
¢گفته مي ش�ود س�لفي ها از حمايت عربس�تان 
برخوردارن�د، ممکن اس�ت بفرماييد اي�ن حمايت 
جنبه مالي دارد يا تش�کيالتي و يا در راستاي مواضع 

عربستان کار مي کنند؟
�سلفي هاي مصري در اصل و پیش از تأسیس 
حزب سیاسي النور � كه پس از انشعاب هاي متعدد 
چندين حزب ديگر به نام ه��اي الوطن، االصالح و 
الفضیله از شكم آن در آمد � باعن��وان »انصار السنه 
المحمديه« در مصر فعال بودن��د كه هدف و برنامه 
اعالم شده آنها فعالیت در ام��ور خیريه، بهداشتي، 
فرهنگ��ي و... ب��ود و تموي��ل كام��ل آن توس��ط 

سعودي ها به عمل مي آمد.
افراد اين سازم��ان يك مركز نش��ر بزرگ در 
اسكندريه دارند كه در بازديدي كه اينجانب از آن 
به عمل آوردم، اوج و میزان كمك رساني آل سعود 
را نشان مي داد، يعني ب��دون هزينه كردن میلیون ها 
دالر ايجاد آن محل و چاپ و نش��ر آن همه كتاب 
درباره سلفي گري امكان نداشت. افزون بر كتاب ها 

و نشريه ه��اي بي شم��ار، ماهنام��ه اي نی��ز باعنوان 
»التوحید« منتشر مي كردند كه محتواي آن در كل 

تبلیغ وهابي گري بود.
پ��س از تشكیل ي��ك جلسه مشت��رک با شیخ 
االزهر و مفتي مص��ر و رئیس دانشگ��اه االزهر، با 
حضور آي��ت اهلل واعظ زاده،  آي��ت اهلل تسخیري و 
اينجانب و نشر مذاك��رات آن جلس��ه در روزنامه 
معروف االهرام، مجله التوحید در دو شماره هجمه 
شديدي را بر ضد انديشه تقري��ب انجام داد و وقتي 
توضیحات مستدلي براي مدي��ر آن فرستادم آن را 
چاپ نكردند و در پاسخ يكي از برادران مصري كه 
موضوع را پیگیري مي كرد، گفته بود كه »التوحید« 
میدان عمل »رافضي ه��ا« نیست، درواق��ع گروه و 
شاخه هاي آن در عمل شعب��ه اي وابسته به آل سعود 
و فكر وهابي گري اس��ت و  بي ترديد بدون ارتباط 
تشكیالتي � غیررسمي � نمي  توان به اين سازماندهي 
وسیع و گسترده بپردازند و هزينه هاي میلیاردي آن 

را تأمین كنند.
متأسفانه اين فقط گروه انصار السنه المحمديه 
نبود كه شیعه را »رافض��ي« و كافر مي دانست، بلكه 
گروه ه��اي به اصطالح جه��ادي ديگ��ر، ازجمله 
سازماني كه شهید خالد اسالمبول��ي عضو آن بود 
نیز در جزوه اي تعلیمات��ي و سازماني خود، شیعه را 
رافضي و كاف��ر! نامیده اند. عجی��ب آ ن كه رهبران 
اين جماعت پس از آن كه 25 س��ال در زندان رژيم 
مبارک ماندند، سرانجام ب��ا وساطت عمر سلیمان 
و حبیب العدلي �  وزي��ران اطالعات و امنیت رژيم � 
با آن � توبه كردن��د و چهار جلد كتاب در »تصحیح 
عقايد« خود تألیف و منتشر ساختند و درواقع خط 

بطالن بر انديشه جهادي خود كشیدند.
عجیب ت��ر آن كه شیخ ك��رم زه��دي يكي از 
رهبران اصلي جماعت در گفت وگويي با روزنامه 
»الیوم والساب��ع«  چاپ قاهره رسم��اً اعالم كرد كه 
ترور سادات اشتباه بود، زي��را او »اولي االمر« بوده و 
بي شك او شهید شده است: »والرئیس انورالسادات 

قدمات شهیداً«
¢گفته مي ش�ود حزب نور چند بار مرس�ي را به 
رفراندوم دعوت کرد، ولي مرسي نپذيرفت. اين تا 

چه حد درست است؟
�دعوت از رئیس جمه��وري قانوني منتخب، 
كه خود حزب الن��ور هم ب��ه او رأي داده بود، براي 
اج��راي رفراندوم يك پیشنه��اد غیرمنطقي است. 
البته ژنرال عبدالفتاح السیسي و آقاي البرادعي هم 
خواستار اين نوع همه پرسي بودند. ولي كدام دولت 
يا رئیس جمهوري قانوني براي مشروعیت خود، آن 
هم پس از يك سال، از ن��و به آراي عمومي مراجعه 

مي كند و به اجراي همه پرسي مي پردازد.

البته آق��اي ابوالفتوح عضو جبه��ه نجات ملي 
نیست و خود ح��زب مستقلي تأسیس ك��رده و در 
انتخابات هم شركت ك��رد و آراي نسبتاً خوبي هم 

به عنوان يك فرد مستقل، به دست آورد.
¢با توجه به الگوي قانون اساس�ي مدينه توسط 
حض�رت محمد)ص( ک�ه مس�لمان ها، مس�يحي ها، 
يهودي ها و بت پرس�ت ها در آن ش�رکت داش�تند، 
چرا مرسي نتوانست فراگيري الزم را به دست آورد؟

�قانون اساس��ي مدينه، الگ��وي حسن البنا در 
طرح و برنامه كاري اخوان ب��ود و در اين راستا هم 
اخوان رواب��ط حسنه اي با صاحب��ان ديگر مذاهب 
اعم از مسیحي و غیرمسیحي داشتند و حتي معاون 
اول  حزب الحريه و العدال��ه  � شاخه سیاسي اخوان � 
يك قبطي بود،  ول��ي متأسفان��ه در تشكیل دولت 
و انتخاب افراد از اين جامعیت استف��اده نشد و اين 
عدم فراگیري يك اشتباه فاح��ش و جبران ناپذير 
ديگر در اداره كشور ب��ود و اين يكي از علل اصلي 
عدم موفقیت دولت آقاي مرسي ب��ود كه بهانه اي 
براي كودتاي ژنرال ه��اي باقیمانده از رژيم حسني 

مبارک و افراد سیاسي سابق شد.
¢آيا اين فراگيرنشدن مربوط به الهام گرفتن از 
فتواي سيدقطب داير بر کفر دانس�تن ملي گرايي و 

ناسيوناليسم عربي است و يا دليل ديگري دارد؟
�البته بدنه اصلي اخوان از هم��ان زمان انتشار 

رهبري اخوان کنوني نيز 
همان طور که بارها خود اعالم 
کرده اند. هوادار اجراي همه 
احکام به زور و جبر نبوده اند و 
همکاري آن با جریان هایي که 
در قيام اخير در ميدان التحریر 
حضور داشتند، ناشي از همين 
اعتقاد بود و پس از پيروزي در 
انتخابات ریاست جمهوري که با 
توجه به شرایط از آغاز شکننده 
به نظر مي رسيد، در همين 
مسير گام برداشتند
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هدف از اين قبیل پیشنهاده��ا آن بوده كه آقاي 
مرسي آن را نپذيرد و بعد بهانه اي به دست اپوزيسیون 
داده شود ت��ا بتوانند با يك كودت��اي مدرن! دولت 
را سرنگون كنن��د و بعد مدعي شون��د كه »دولت 
اسالم گرا« صالحیت اداره امور كشور را ندارد، تا 

بقیه بالد عربي به فكر تجديد تجربه نباشند.
متأسفان��ه آقاي بش��ار اسد هم كه ب��ا شاخه اي 
ديگر از اخوان المسلمین در سوري��ه درگیر است 
و اگر درآغاز كه اعتراض  ه��ا و تظاهرات آنان كه 
كاماًل مسالمت آمیز بود، ب��ه خواست مشروع آنان 
در اجراي اصالح��ات و شركت در ام��ور، پاسخ 
مثبت م��ي داد و مانند آق��اي حافظ اس��د به كشتار 
تظاهركنندگان در »حم��اه« نمي پرداخت، اكنون 
دچار اين معضل نشده بود، اكنون در گفت وگويي 
مدعي مي شود كه »اسالم سیاسي« صالحیت اداره 
امور كش��ور را ن��دارد، ولي ظاه��راً پاسخي ندارد 
كه پس چرا از »اسالم سیاس��ي« ايران، لبنان و عراق 

كمك و ياري مي طلبد؟
حزب النور در انتخاب��ات رياست جمهوري به 
مرس��ي رأي داد تا خود را در سط��ح افكارعمومي 
به عنوان يك سازمان سیاسي مط��رح كند و پس از 
پیروزي به سهم خواهي پرداخت كه به ظاهر مورد 
توجه ق��رار نگرفت و ازس��وي ديگ��ر باني اصلي 
تشكیل حزب النور، يعني آل سعود، عدم رضايت 
خود را از ادامه حض��ور اخوان المسلمین در صحنه 
سیاسي بالد عربي به ويژه مصر اعالم كرد و در اين 
راستا بود كه شیخ امارات، ده ه��ا نفر از افراد وابسته 
به اخوان المسلمین را دستگیر و به دادگاه فرستاد و 
آن گاه حزب النور همكاري خود را با دولت اخوان 

ادامه نداد.
¢س�لفي هاي مص�ر چ�ه تف�اوت عم�ده اي ب�ا 

اخوان المسلمين کنوني مصر دارند؟
�البته سلفي هاي مصر، شاخه ه��اي متعددي 
دارند و به طور طبیع��ي تفاوت هايي هم در برنامه ها 
و اهداف دارند، ول��ي در كل و در مسائل عقیدتي 
ب��ا اخوان المسلمین تفاوت ه��اي اصولي و ماهوي 

دارند.
البته اغلب فرقه هاي اهل سنت، خود را »سلفي « 
مي نامند و مرح��وم شیخ حسن البن��ا در بیان اصول 
عقیدتي خود و اخ��وان مي گويد: »م��ا مسلماناني 
اصولي، سلف��ي و صوفي هستیم« و ب��ه اين ترتیب 
اخوان خود را جزو بنیادگرايان و سلفي ها مي دانند 
و اين سلفي ب��ودن به مفه��وم بازگش��ت به روش 
سلف صالح و اصحاب پیامبر اكرم)ص( است. در 
جمله گفته شده حسن البن��ا يك نكته بسیار اساسي 
وج��ود دارد و آن، صوفي منشي اس��ت. سلفي ها، 
صوفي گري  را هم كفر مي دانند مي گويند صوفیان 

به علت توسل به اولیا و زيارت مرقدهاي آنها خارج 
از دين هستند و درحالي ك��ه حسن البنا خود، عضو 
طريقه حصافیه بوده و خود در روش و مشي زندگي 
هم روش صوفیانه داشته و رساله هاي��ي كه در اين 
باره »ادعیه مأثوره« دارد كه، نشان دهنده معتقدات 

صوفیانه اوست.
تفاوت اخوان با سلفي ه��اي مصر � و غیر مصر � 
در اين نكته اساسي است كه اخ��وان پیروان ديگر 
مذاهب اسالمي را نه تنها كاف��ر نمي دانند، بلكه در 
راه تقريب بی��ن مذاهب مي كوشن��د و خود شهید 
حسن البنا جزء مؤسسی��ن و »جمعیت التقريب بین 
المذاه��ب« در قاهره ب��وده و مرح��وم عالمه شیخ 
محمدتقي قم��ي، عالم شیعي كه به مص��ر رفته بود 
مدت ها در دفتر اخوان در قاهره زندگي مي كرده و 
با همكاري شیخ حسن البنا و علماي االزهر،  جمعیت 

التقريب را تأسیس و تشكیل دادند.
قبالً  اش��اره شد ك��ه سابقه سلفي ه��اي مصر به 
عقود گذشت��ه برمي گ��ردد. در دوره رشید رضا و 
صدور مجله المنار، نفوذ وسیع ت��ري پیدا كرد كه 
عمدتاً جنبه عقیدتي داش��ت و مانند اغلب گروه ها 
تشكیالت منسجم نداشتند. ولي در عصر ما با توجه 
به كمك هاي میلی��اردي وهابي ه��اي سعودي و 
قطري، داراي نهادهاي اقتصادي � فرهنگي شده اند 
و در زمینه هاي خیريه اي  در سراسر مصر به فعالیت 
مي پردازند و با توجه به نیاز شديد حاكم بر روستاها 
و مناطق فقیرنشین شهرها، توانسته اند افراد زيادي را 

به خود جلب كنند. 
¢س�ازمان القاع�ده بيش�تر نش�أت گرفت�ه از 

سلفي هاست يا وهابيت؟
�سازم��ان القاعده، يك تشیك��الت سیاسي � 
تروريستي اس��ت كه با تكیه بر اص��ول سني گري، 
سلفي گري و التقاط عقیدتي با وهابي گري، به وجود 
آمد. بن الدن و ايمن الظواهري از چهره هاي برجسته 
اين سازم��ان به شم��ار مي  روند. ائت��الف بن الدن 
وهابي و ايمن الظواه��ري سلفي � تكفیري به وجود 
آمد. ثروت ك��الن و موروث��ي و اكتسابي بن الدن 
و سپ��س كمك هاي میلیوني شی��وخ خلیج فارس 
و شب��ه جزيره الع��رب و سازمان ه��اي جاسوسي 
بین المللي غ��رب، در پیشرف��ت آن در كشورها و 
مناطق محرومي چون: پاكستان، افغانستان و بعضي 
از كشورهاي آفريقايي: چون الجزاير، سومالي و... 

نقش اساسي پیدا كرد.
پي نوشت:

1� ر.ک ب��ه: كتاب بی��داري اسالمي در تون��س � و راشد 
الغنوشي، چاپ قم، ص 171. 

2� ر.ک به: مقاله محمود عام، باعنوان الربیع ربیعنا � بهار بهار 
ماست � در سايت جمعیت انصار السنه.

شهيد سيدقطب در کتاب خود 
به تکفير ملي گراها و سکوالرها 
نپرداخته،  بلکه آنها را به علت 

عدم اعتقاد و حکم به »بما 
انزل اهلل« داخل یک کمون 

اسالمي نمي داند و حاکميت را 
خارج از دایره دین مي داند، ولي 
متأسفانه سوءبرداشت بعضي از 
جهادي هاي جوان مصري باعث 
شد که سيدقطب به عنوان یک 

نظریه پرداز اندیشه سلفيـ  
تکفيري و به اصطالح جهادي تلقي 

شود که واقعيت چنين نيست

شيخ عمر عبدالفتاح تلمسانی )مرشد اخوان المسلمين( و  سيد هادی 
خسروشاهی در لوگانو   
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کودتای ارتش  در مصر؛ برای مردم يا عليه مردم؟

 Open Democracy :منبع
 )10 ژوئيه 2013(
نويسندگان: آندرا تتی )Andrea Teti( )استاد دپارتمان 
سياست و روابط بين الملل دانشگاه آبردين( و  جنارو 
گرواسيو )Gennaro Gervasio( )استاد دپارتمان علوم 
سياسی دانشگاه بريتانيايی مصر(
برگردان: فرزاد محمدزاده ابراهيمی

مبارک تنش های مسلمانان و 
قبطی ها را شعله ور و مرسی 
افزون برتشدید آن به تنش های 
سنیـ  شيعه هم دامن زد

در  اخوان المسلمی��ن  ضعی��ف  عملك��رد 
حكوم��ت داری، ماهیت كودتای نظام��ی ارتش را كه 
در حقیقت علی��ه مردم مصر و پتانسی��ل انقالبی حاصل 
از نارضايتی عمی��ق از رژيم پیشی��ن و سیاست های آن 
سازماندهی شده در هاله ای از ابه��ام  قرار داده است. در 
واقع عناصر بجا مان��ده از رژيم سابق ب��ازی  اي را به راه 
انداخته اند كه در آن بی ثباتی عنص��ر حیاتی محسوب 

می شود.
اخ�وان: ضعي�ف در اپوزيس�يون، خطرن�اک در حکومت 
� محمد مرسی به شی��وه ای مديريت ش��ده و با اكثريتی 
شكننده ب��ه رياست جمهوری مصر رسی��د و تنها آرای 
بخشی از افكارعمومی انقالبی را به خود اختصاص داد 
كه تصور می كردند شايد مرسی انتخاب مناسبی نباشد، 
اما چشم انداز رياست جمه��وری وی نمی تواند به انداز 
رقیبش احمد شفیق فاجعه بار باش��د. اين درحالی است 
كه مرسی در مدت رياست جمهوری، شايستگی الزم را 
از خود بروز نداد، به طور فزاينده ای اقتدارگرا بود و در 
ارائه طرح برنامه ريزی  شده ای برای اقتصاد، اصالحات 
سیاسی، تدوين قوانین جديد در خصوص موضوعات 
كلیدی همچون رسانه ه��ا، اتحاديه ها ي��ا سازمان های 
غیردولتی و اصالح نهادهای فاسد دولتی مانند نیروهای 
امنیتی، ناتوان نشان داد. اخ��وان تنها يك تاكتیك را در 
در دست داشت كه آن هم مستقیم��اً از شیوه حكومتی 
مبارک گرفته شده بود: تصرف هم��ه نهادهای دولتی 
درراست��ای جلوگی��ری از حضور گروه ه��ای ديگر و 
مخالفان. ناتوانی مطل��ق اخوان در ارائ��ه طرحی برای 
تحق��ق خواسته ه��ای مردم��ی حداق��ل درخصوص 
عدالت اجتماعی تعجب آور نبود، چراكه سیاست های 
اقتصادی اخوان با سیاست ه��ای اقتصادی رژيم پیشین 
تفاوت چندانی نداشت. اقتدارگرايی در رفتار و چهره 
مرسی نماي��ان و اين موض��وع به نارضايت��ی همكاران 
سیاسی وی انجامید. او در راست��ای تسلط بر قوه قضايیه 
مصر، دادستان مورد نظرخ��ود را به اين سمت برگزيد، 
باوجود اعتراض ها، قانون اساسی جديد اين كشور را با 
حمايت اسالمگرايان به تصويب رساند، به فرقه گرايی 

در مصر دامن زد و متممی برای قانون اساسی اعالم كرد 
كه در آن قدرت بسی��ار زيادی ب��ه رئیس جمهور داده 
می شد. مرسی ه��ر صدايی را ك��ه در حمايت از اخوان 
نبود به حاشیه راند يا ناديده گرف��ت و فعاالنه درجهت 
تضعیف مخالفان گام برداشت به طوری كه گروه های 
سیاسی، رسانه ها، جامعه مدن��ی و اتحاديه های تجاری 
و كارگری مستق��ل هدف حمالت وی ق��رار گرفتند. 
بدون شك مرسی نه تنها با مخالفت های زيادی از درون 
دستگاه دولتی،  بخش امنیت��ی و همین طور قوه قضايیه 
و نیروه��ای نظامی مواجه شد. همچنی��ن موفق به ايجاد 
ائتالفی در برابر چنین مراكز مستقر قدرت نشد، هرچند 
در صورت نبود مخالف��ت از س��وی بازماندگان رژيم 
سابق ه��م استراتژی های اخوان المسلمی��ن دچار تغییر 

چندانی نمی شد.
دموکراسی و اراده عمومی � گستردگی مخالفت های 
مردمی با مرسی قابل انكار نیس��ت و بسیج عمومی علیه 
او را نمی ت��وان صرفاً به گروه ه��ای اجتماعی يا سیاسی 
محدود كرد. مخالف��ان وی طیف وسیعی از سكوالرها 
ت��ا اسالمگراي��ان و از سوسیالیست ه��ا ت��ا لیبرال ها را 
دربرمی گی��رد. جنبش تم��رد كه مدع��ی جمع  آوری 
بی��ش از 22 میلیون امض��ا در راستای بركن��اری مرسی 
از رياست جمه��وری بود آخري��ن و بارزتري��ن نمونه 
مخالفت ه��ا ب��ا مرس��ی محس��وب می ش��ود. حضور 
جمعیت معت��رض در خیابان ها علیه مرس��ی در سراسر 
مصر بی سابقه گ��زارش شده و حتی اگر ب��ه 40 میلیون 
تن )تقريباً نصف جمعیت مصر( نرس��د، با جمعیتی كه 
در ناآرامی های ژانويه 2011 ب��رای سرنگونی مبارک 
در خیابان ه��ا حاض��ر بودند قاب��ل مقايسه اس��ت. اين 
راهپیمايی های گست��رده، جدی تري��ن چالش ممكن 
برای رياست جمه��وری مرسی از يك س��و و نسبت به 
نقش اخوان المسلمین به عنوان بزرگترين گروه سیاسی 
مصر از س��وی ديگر قلمداد می ش��ود. شكی نیست كه 
در دموكراسی ها، ه��دف فرآيندهای رسمی بیان اراده 
عمومی است و اقداماتی كه اين اراده را ناديده يا در برابر 
آن صف آرايی كند چالش��ی مستقیم برای دموكراسی 
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محسوب می ش��ود و استثنايی در اي��ن خصوص وجود 
ندارد.

مخالف��ان   � نيس�ت؟  کودت�ا  کودت�ا،  زمان�ی  چ�ه 
اخوان المسلمین مدع��ی هستند ك��ه گستردگی موج 
اعتراضات علیه مرسی برای مشروعیت زدايی او كافی 
بود و بنابراي��ن اقدام ارتش در سرنگون��ی مرسی كاماًل 
مشروع و حتی دموكراتیك است، چراكه ازسوي مردم 
عمل كرده است. ارتش با استقب��ال از چنین برداشتی و 
انعكاس دادن آن، ب��ر عدم تمايل آشك��ار مرسی برای 
سازش تأكید می كرد. از يك س��و می توان عنوان كرد 
كه چنین امكانی دور از تصور نیست. اساساً مشروعیت 
می تواند از دو منبع متضاد ناشی شود؛ يك منبع رسمی 
و بر مبن��ای مشروعیت نهادی اس��ت و ديگری ناشی از 
تجل��ی اراده عمومی اس��ت كه در نهاي��ت مشروعیت 
نهادی وابست��ه به رضايت عمومی اس��ت. جدا از مسئله 
تقدم اين مفاهی��م و همین ط��ور ناديده گرفت��ن تعداد 
هواداران اخوان المسلمی��ن، تظاهرات مردمی می تواند 
تأيیدكننده اين ادعا باشد كه باوجود مشروعیت داشتن 
مرسی در مفهوم اول، در م��ورد دوم فاقد مشروعیت و 
به اين ترتیب بستر برای اقدام مش��روع ارتش به نام اراده 
عمومی مهیا بود. با اين حال هی��چ مدركی كه حاكی از 
اقدام ارتش به نیابت از اراده م��ردم باشد وجود ندارد و 
داده های تاريخی هم اين ادعا را ك��ه افسران عالی رتبه 
ارتش مصر تمايل دارند در راستای منافع مردم حركت 
كنند يا حتی به نظارت مدنی احترام بگذارند زير سؤال 
می برد. در مقابل، رهب��ری نیروهای مسلح مصر از زمان 
بركناری مبارک در تالش ب��وده تا از ايجاد اصطكاک 
بین خواست مردم و ارتش جلوگیری كند. اعتراض ها 
علیه آنها در 2012�2011 بسی��ار شديد و رهبری ارتش 
در آن زمان هیچ طرحی برای نجات از امواج خروشان 
اعتراضات مردمی و تضمی��ن خطوط قرمز خود به ويژه 
مصونیت قانونی و كنترل بر بودجه و امور مالی نداشت. 
نقشه راه برای گذار كه اخوان المسلمین متهم به ناكامی 
در پیشبرد آن شد همان طرحی بود كه ارتش در اجرای 
آن با شكست روبه رو شد. می توان گفت گرچه كودتا 
اقدام��ی غیردموكراتی��ك به شمار می آم��د، اما نتايج 
آن می توان��د دموكراتیك باشد و اينك��ه فشار ناشی از 
اعتراضات گسترده، ارتش را در جهت منافع مردم قرار 
دهد. شك و ترديدهايی در اين خصوص وجود دارد، 
اما از آنجا كه م��ردم مصر پیشتر جه��ان را شگفت زده 
كرده اند دور از انتظار نیست ك��ه دوباره دست به چنین 

اقدامی بزنند.
 قطبی ش�دن فض�ای سياس�ی در مص�ر به س�ود کيس�ت؟ � 
چشم انداز سیاس��ی مصر در هاله ای از ابه��ام قرار دارد. 
محم��د مرس��ی رئیس جمه��ور سابق در حب��س به سر 
می برد و رهبران اخوان همراه با برخی از فعاالن سیاسی 
و روزنامه نگاران بازداشت شده اند و اين احتمال وجود 

داردكه اقدامات ارتش و حماي��ت جنبش تمرد از آن، 
ارزش دموكراسی را نزد اسالمگرايان كمرنگ سازد. 
نقش ارت��ش در خشونت های اخیر را نباي��د از نظر دور 
داشت. ارتش دلیل مداخل��ه خود را جلوگیری از وقوع 
جن��گ داخلی در مص��ر عن��وان می كند، ام��ا از زمان 
مداخله ارتش خشون��ت در اين كشور رو ب��ه افزايش 
گذاشته اس��ت. ارت��ش نه تنها موف��ق به تأمی��ن امنیت 
معترضان نش��ده، بلكه شواهد موج��ود همچون هدف 
ق��راردادن ه��واداران مرسی و ي��ا ع��دم جلوگیري از 
درگیری هواداران و مخالفان اخ��وان حاكی از تشديد 
خشونت ها از سوی ارتش است. از رفتار متناقض ارتش 
كه ابتدا خیابان ها را به تص��رف درآورد و سپس به نظر 
رسید كه خیابان ها را ترک ك��رده و اجازه داد درگیری 
بین طرفین رخ دهد، هیچ كس جز خود ارتش و رژيمی 
كه هنوز بخشی از آن قلمداد می شود منتفع نمی گردد. 
دامن زدن به درگیری ها به عنوان تاكتیكی برای كنترل 
سیاسی شی��وه جدي��دی نیس��ت. مب��ارک تنش های 
مسلمانان و قبطی ها را شعله ور و مرسی افزون برتشديد 
آن به تنش های سنی � شیعه هم دامن زد. چنین تاكتیكی 
به دوقطبی ش��دن فضای سیاس��ی مصر بی��ن حامیان و 
مخالف��ان اخوان المسلمی��ن انجامی��ده، به طوری ك��ه 
احتمال شكل گی��ری ائتالف بین عناص��ر رژيم جديد 
و سابق را كاهش، اپوزيسیون حام��ی دموكراسی را از 
اخوان المسلمین دورت��ر و به سوی عناص��ر باقی مانده 
و غیردموكراتی��ك رژيم پیشین س��وق می دهد. آنچه 
مردم را طی ناآرامی های 2011 و پس از آن بسیج كرده 
صرفاً درخواست برای سرنگونی بخش های خاصی از 
رژيم مانند مبارک، پلیس يا ارتش و حتی نخبگان فاسد 
تجاری نبود، بلكه مردم خواستار سرنگونی نظام و تمام 
سیستم بودند. معترضان به اين نتیجه رسیده اند كه مصر 
دچار تغییر شده و به آسانی اج��ازه خواهند داد شرايط 
دوران مب��ارک دوباره حاك��م شود. ام��واج بی سابقه 
حمايت عموم��ی از كمپی��ن تمّرد، مهمتري��ن چالشی 
است كه رودرروی رژي��م جديد و قديم ق��رار دارد و 
اولويت اصلی رژيم، فائق آم��دن بر اين پتانسیل انقالبی 
است. جنبش تم��ّرد تأثیر گست��رده ای برجای گذاشته 
به طوری كه ت��ا همین اواخر فع��االن حامی دموكراسی 
دچار يأس و ناامیدی شده بودن��د، اما موفقیت بی سابقه 
اي��ن كمپین انگیزه جدي��دی به پیگی��ری خواسته های 
مردمی داد. از اين نقطه نظ��ر، كودتا و مسئله مشروعیت 
دامی ب��رای انح��راف افكارعمومی مص��ر از مسائلی 
همچون ن��ان، آزادی و عدالت اجتماعی و درگیرشدن 
در منازعات فرقه ای بوده، به طوری كه تشكیل جبهه ای 
منسجم از اسالمگرايان حام��ی دموكراسی، نیروهای 
چپ، ناسیونالسی��ت و لیبرال را بی��ش از پیش با مشكل 
روبه رو كرده است. اف��زون بر اين، تداوم درگیری های 
فرقه ای موجب شده وج��ود نیروهای مسلح برای آينده 

مصر ضروری تلقی ش��ود درحالی كه يك سال پیش به 
عنوان بزرگترين مانع برای آينده قلمداد می شد. تداوم 
مناقشات سطحی بستر را ب��رای دستیابی به چنین هدفی 
مهیاتر می كند. چنین اقداماتی مخاطرات فراوانی برای 
نخبگان مصری به همراه دارد، چرا كه مردم مصر به طور 
فزاينده ای بسیج شده و بخش های معینی از رژيم جديد 
و قديم همچون رده های میانی ارت��ش كمتر از آنچه از 
آنه��ا انتظار می رود انسج��ام دارند. بخش��ی از نخبگان 
مصر دست به ب��ازی خطرناكی نه تنها ب��ا اپوزيسیون و 
اخوان المسلمی��ن، بلكه با كشور خ��ود زده اند و تصور 
می كنند به احتمال زي��اد برنده اين ب��ازی خواهند بود 
اما اين محاسب��ه می تواند اشتب��اه از آب درآيد، چرا كه 
سوابق ناآرامی های اخیر مصر پیش بینی آينده را بسیار 

دشوار كرده است.
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پس از مرسي؛ اختالف بين سلفي ها و الئيک ها

منبع: اروپا
5 ژوئيه 2013 )14 تير 1392(
نويسنده: آلساندرو آکورسی

... آنچه باعث نگران��ی می شود واكنش 
فوری اين گروه اسالم گرا و به ويژه متحدين 
افراطي ت��ر آنهاس��ت. محم��د بالتقی يكی 
از مع��دود رهبرانی كه هن��وز آزاد است در 
تحصنی ك��ه در حماي��ت از مرس��ی هنوز 
در »رابع��ه« جريان دارد، اع��الم كرد كه »ما 
سال ها در زن��دان به سر برده اي��م. اين يك 
مشكل به شم��ار نخواهد رفت. ام��ا نظامیان 
ب��ا كودتايشان ديگ��ر گروه ه��ا را به سمت 
بازگشت ب��ه اي��ن انديش��ه ك��ه می توانند 
تنها ب��ا زور ب��ه يك تح��ول دس��ت يابند، 
س��وق می دهن��د«. در اينجا، ب��ه سرعت نام 
جماعت اسالمی به ذه��ن متبادر می گردد، 
سازم��ان جهادگراي��ی ك��ه در گذشته پای 
سوءقصده��ای متعددی را امض��ا كرده بود 
و دقیقاً به لطف مرسی ب��ه سیاست »رسمی« 

بازگشته بود.
... دستوری كه از س��وی نظامیان صادر 
شده در حال حاض��ر اين تأثی��ر را به همراه 
داشته است كه سران اي��ن جنبش را خلع يد 
كرده و اين جنبش را مجب��ور نموده مجدداً 
خ��ود را سازماندهی ك��رده و ساختارهای 

مخف��ی اش را فعال نماي��د. به ب��اور  برخی 
از تحلیلگ��ران، اي��ن دستگیری ه��ا ممكن 
است برعك��س، مذاكرات طوالن��ی میان 
اسالم گراي��ان و نیروه��ای مسل��ح جه��ت 
انضمام مجدد و ض��روری اخوان المسلمین 
در حی��ات سیاس��ی )معل��وم نیس��ت با چه 
محدوديت هاي��ی( را در خ��ود نهفته داشته 
باشد. اين دستگیری ه��ا بدون گفت وگوی 
سیاسی، در عین ح��ال اين جنبش اسالمی را 

ضعیف و خطرناک می كند.
متحدان سابق ح��زب سلفی ن��ور، پس 
از حماي��ت از كودت��ا، همچن��ان مسئولیت 
وضعی��ت كنون��ی را ب��ه گ��ردن مرس��ی 
می اندازن��د و از تظاهركنندگان اسالم گرا 
می خواهند »به خانه برگردند ي��ا برای نماز 
به مسج��د برون��د«. سلفی ه��ا در رهاكردن 
اخوان به حال خود، شكی به دل راه ندادند. 
در واق��ع با انجام اي��ن كار از متح��د � رقیبی 
مزاحم رهايی می يابند كه بی��ش از يك بار 
برای آنان مشك��الت داخلی ايج��اد كرده 
بود و امیدوار هستند بخشی از آرای آن را از 
آِن خود سازند. آنها از يك ديدگاه »اسالم 

سیاسی« مخالف رهايی می يابند و از اين كه 
شورش های ض��د اخوان به ي��ك درگیری 
رودررو می��ان الئیك ه��ا و اسالم گراي��ان 

تبديل شوند، پرهیز می كنند.
با اين حال هن��وز در خص��وص اين كه 
چگونه بايد اسالم گرايان را متقاعد ساخت 
كه دستیابی ب��ه قدرت از طري��ق برگزاری 
انتخاب��ات و نه تنها با اعم��ال خشونت هنوز 
امكان پذي��ر اس��ت، ترديد وج��ود دارد و 
مشك��ل همچنان اي��ن است ك��ه چه كسی 
نماين��ده آن خواهد ب��ود و باع��ث رشد آن 
اس��الم میان��ه رو خواهد شد كه خ��ود را در 

تضاد با ارزش های دموكراسی نمی بیند.
چش�م انداز اي�ران: ب��ه نظ��ر می رسد 
حزب نور سع��ی دارد به الئیك ه��ا بگويد 
اخوان المسلمین »اسالم سیاس��ی« هستند و 
می خواهن��د اسالم را در مع��ادالت سیاسی 
دخالت دهند، ولی ما اس��الم سنتی هستیم و 
با الئیك ها اختالفی نداريم و  بنابراين سعی 
دارن��د آرای ه��واداران اخوان المسلمی��ن 
 را ك��ه اس��الم غیر سیاس��ی هستند ب��ه خود

 جذب كنند. 
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 شیخ تمیم امیر  جديد قطر منتظر نشد تا حتی 
يك سال از ب��ه قدرت رسیدنش بگ��ذرد تا پس 
از آن سیاست های جديد خ��ود را مطرح كند؛ و 
سیاست هايش را در اولی��ن سخنرانی خود اعالم 
كرد: تغییر شیوه روابط ب��ا اخوان  المسلمین؛ چرا 
كه روابط با اخوان المسلمین زيان آور شده است 
و هیچ كس از سرنوشت حمايت ها و كمك هايی 
كه به مصر ارائه شده اند خبر ن��دارد؛ زيرا اوضاع 

اقتصادی از بد، بدتر شده است.
ملت مصر سرانجام خواست خود را به كرسی 
نشاند و قطر را مجبور ب��ه تغییر سیاست های خود 
در رابطه با اخوان المسلمین كرد. ملت )و نه رژيم 
اخوانی( تمام كمك های مشك��وک قطر را رد 
كرد، زيرا اين كمك ها به تشكیالتی مشكوک 
تحويل می شدند، آنچه سبب شد كه شیخ تمیم در 
كار خود شتاب كند و در نخستین سخنرانی خود 
تغییر سیاست خود در رابطه با اخوان را اعالم كند. 

همچنی��ن شايعه هاي��ی مبن��ی ب��ر تغییر در 
سیاست ه��ای قط��ر و تغیی��ر در رابط��ه ب��ا شیخ 
قرضاوی، رئیس اتحاديه جهانی علمای مسلمان 
� سازمان وابسته ب��ه جماعت اخوان المسلمین در 

مصر � به بیرون درز كرده است. 
ناظران در قطر محدودكردن نقش قرضاوی 

امير جديد قطر: 
ما مسلمان هستيم و نه اخوان المسلمين!

را همچون زمینه ای برای حذف اين نقش و تبديل 
وی به شخصی غیرمطلوب پیش بینی می كنند. 

مع��روف اس��ت ك��ه شیخ تمی��م مخال��ف 
سرسخت هرگونه رابطه با اخوان المسلمین است 
و پیوسته در جلسه های خصوصی خ��ود آنها را 
قومی خارج از تاريخ كه تنها برای گردآوری پول 
پشت شعارهای دينی پنه��ان می شوند، توصیف 
كرده است. آشكار است شی��خ تمیم زير عبای 
پدرش زندگی نخواهد كرد و همه سیاست های 
او، به ويژه رابطه قطر ب��ا اخوان المسلمین را ادامه 
نخواهد داد، زي��را زيان های اين كش��ور ]از اين 

رابطه[ بیش از دستاوردهايش شده است. 
قطر اكن��ون كش��وری مح��وری در منطقه 
شده است و دشوار است بپذيرد كه به علت اين 
رابطه دشمنی بیشتر كشورهای منطقه را بر خود 
برانگیزد، از اين رو شیخ قطر در سخنرانی خود 
تأكید كرد: ما نه يك ح��زب سیاسی، كه يك 
كشور هستیم كه در راه پاسداری از روابط خود 
با كشورها ت��الش می كند و به عن��وان پشتیبان 
 يك رويك��رد سیاس��ی علیه ديگ��ری شناخته

 نخواهیم شد. 
ای جماع��ت اخوان المسلمی��ن در هر جای 
جهان! كالس درس تمام شد، زيرا پیام امیر جديد 

منبع: االهرام
1 ژوئيه 2013 )10 تير 1392(

نويسنده: عادل صبری 

قطر به جماعت اخوان المسلمین واضح و آشكار 
است. ماه عسل بی��ن قط��ر و اخوان المسلمین به 
پايان رسیده است؛ زيرا امیر جديد، انديشه هايی 
متفاوت از انديشه های پدر خود دارد؛ حتی اگر 
خود سخنی ج��ز اين بگويد. دلی��ل آن هم تغییر 

حمدبن جاسم نخست وزير قوی خود است.
رابطه قط��ر با اخوان المسلمی��ن شكاف های 
زيادی در رابط��ه ]آن[ با بسی��اری از كشورهای 
عربی، چه در سطح دولت ها و چه ملت ها و به ويژه 
در رابطه آن با ملت مصر پديد آورده است، زيرا 
ملت مصر اكنون به قطر به عن��وان كشوری نگاه 
می كند كه می خواهد مص��ر را سراسر، از كانال 

سوئز گرفته تا آثار باستانی آن، بخرد. 
قواعد بازی سیاسی نی��ز تغییر كرده اند، چرا 
كه ملت مصر اعالم كرد حت��ی اگر خون شمار 
بیشتری از شهدا ريخته ش��ود اجازه نخواهد داد 
يك وجب از كانال سوئز فروخت��ه شود. ملت 
مصر همچنین ب��ر حكوم��ت اخوان المسلمین 
شوري��د، از اي��ن رو هی��چ انديش��ه سیاس��ی 
حكیمانه ای ]در قطر[ به پشتیبانی از جماعتی كه 
كشورش را از كشوری برادر با مصر به كشوری 
دشمن با مل��ت آن تبديل كرده اس��ت، يعنی از 

اخوان المسلمین ادامه نخواهد داد.
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دستاوردهای مشروطه خواهی در ايران

دستاورده��ای مشروط��ه را در پن��ج ح��وزه 
فك��ری  �  ايدئولوژي��ك،  می كنی��م؛  م��رور 
استراتژي��ك  �  تاريخ��ی، اجتماع��ی، سیاس��ی و 
تشكیالتی.همان ط��ور كه نماي��ان است، سمت 
راست دستاوردهای فك��ری است و سمت چپ 
دستاوردهای ايدئولوژيك. تا ح��د امكان سعی 
شده دستاوردهای فك��ری و ايدئولوژيك از هم 

متمايز باشند.

متن زیر برگرفته از یکی از درس گفتارهایی اس��ت ک��ه هدی صابر در ارتباط با فراز مبارزاتی هدی صابر
مش��روطه در 26 تیرماه 1386، در سلس��له نشست های »هش��ت فراز، هزار نیاز« که در 
حسینیه ارشاد برگزار می شد، ارائه کرده است. در این سلسله نشست ها هشت فراز مبارزاتی 
تاری��خ معاصر ایران از جنبش تنباکو تا جنبش اصالحات در محورهای موضوعی متعدد مورد 
بررس��ی قرار می گرفت که به مناسبت سالگرد صدور فرمان مشروطیت، محور دستاوردهای 

انقالب مشروطه تقدیم می شود:  

دستاوردهای فکری
انباش�ت ايده و انديش�ه: اولین دست��اورد اين 
است ك��ه اولی��ن دوِر انباش��ت در اي��ران شروع 
می ش��ود. پی��ش از آن انباشت به اي��ن مفهوم كه 
هم��ه ی تولیدكنندگ��ان در پُرك��ردن سیل��وی 
تاريخی فعال شون��د، مشاهده نشده ب��ود. قبل از 
جنبش تنباك��و سلسل��ه تالش ه��ای پراكنده ی 
فكری صورت گرف��ت، اما به انباشت��ی در انبانی 
منجر نشد. ام��ا در دوران مشروط��ه سه مرحله ی 
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انباشت صورت گرفت.
ش�کل بس�تن کريس�تال انديش�ه ن�و: دستاورد 
بعدی اين بود كه باالخ��ره كريستال انديشه ی نو 
در ايران شكل بست. قباًل رِد پاها و نقطه چین هايی 
از كار فك��ری صورت گرفت��ه بود ام��ا می توان 
گفت كه اولین نقطه ی مركزی كريستال انديشه 

نوين در ايران به سنه ماقبل مشروطه می شود.
]پیش تر[ با ه��م م��رور كرده ايم ك��ه قبل از 
مشروط��ه و اندكی پی��ش از آن ك��ه ملكم خان و 
آخون��دف محصوالت فك��ری خ��ود را منتشر 
كنند و بروز دهند، رگ��ه ای از انديشه ی صدرايی 
يا انديشه ی جو هر و عرض مالص��درا در ايران با 
مساعی مالهادی سب��زواری قاب��ل مشاهده بود. 
آن تفكِر ما قبل از نو بود ام��ا كريستال تفكر نو كه 
با خود مظاه��ر و عناصری از فك��ر مدرنیته را كه 
150سالی از عمرش در اروپا می گذشت داشت، 

اول بار پیش از مشروطه بسته شد. 
در كنار انباشت��ی كه شكل گرف��ت، نقطه ی 
مركزی كريستالی هم، قبل از مشروطه بسته شد. 
اين نقطه ی مرك��زی مقداری نشو و نم��ا كرد ]تا 
آنجا كه[ پس از مشروطه می بینیم يك كريستال 
كامل كه می ت��وان به الماس يا قال��ب يخ يا نمك 
تشبیه اش ك��رد، شكل گرفت. باالخ��ره نقطه ی 
مركزی فكر مشروطه خواهی در ايران خود را در 

قالب كريستال منجمد كرد.
آغ�از کتاب�ت در دوران ن�و و عب�ور از جامع�ه 
ش�فاهي: وجه بعدی كه بسیار ه��م مهم بود، آغاز 
كتابت در دوران نو و عبور از جامعه شفاهی است. 
قبل از مشروطه چون چاپ در ايران تبديل به يك 

سنت نشده بود، مكاتبه و نوشتار در ايران تبديل به 
يك سنت نشد، اما از سال های ما قبل از مشروطه 
و به خصوص در آستان و درون مشروطه حتی در 
دوران استبداد صغیر و پ��س از آن اين سنت ها در 
ايران باب ش��د. يعنی همه َكس نوش��ت و ثبت و 
منتشر كرد. پیش تر ديديم ك��ه حد فاصل دهه ی 
قب��ل از مشروطه تا ده��ه ی بع��د از آن حدود 80 
رساله نوشته شد ك��ه بیشترشان رساله های فكری 
بود. رساله ها نوشت��ه شدند، مكتوب��ات، كتاب، 
اعالمیه، روزنامه و... در مجم��وع دوران كتابت 
در ايران رقم خورد و جامعه ی اي��ران آرام آرام، 
از مرحله ی شفاهی عبور ك��رد. پیش از آن افكار 
به صورت شفاه��ی رد و بدل شد. اخب��ار، اخباِر 
شفاهی، قهوه خان��ه ای، كوچه بازاره��ا و راسته 
میدان ها و میدان های مرك��زی شهرو روستا بود. 
اما از اين به بع��د ايراِن ما ه��م در سلسله ی كتابت 

عمومی در جهان به سلسله ی مكتوب پیوست.
نش�ر مبان�ی و فرص�ت توضي�ح: وج��ه بعدی 
نش��ر مبانی و فرص��ت توضیح پیدا شد. ت��ا قبل از 
مشروطه كمت��ر فرصت نشر مبان��ی در ايران شده 
بود، طاليه داران مبانی خودشان را انتشار دادند و 
فرصت توضیح پیدا شد كه ي��ك وجه شفاهی و 

يك وجه مكتوب بود.
ژورن�ال تفک�ر: دست��اورد بع��د اين ب��ود كه 
يك ژورنال��ی از انديشه و فكر در اي��ران باز شد. 
انديشه ی لیبرال دموكراس��ی، انديشه ی سوسیال 
دموكراسی، انديشه ی مشروطه ی مبتنی بر مبانی 
فلسفه اروپايی، انديشه ی مشروعه و فیمابین آنها 
تلقی هاي��ی از مشروطه خواه��ی و تح��ول طلبِی 

عقلی و دلی كه شاخص آن سید محمد طباطبايی 
و مرح��وم حاج شیخ ه��ادی نجم آب��ادی بودند، 
مجموعاً برگ های 8-7 گان��ه ی ژورنال فكری 
ايران را فراهم كردند. يعنی اگ��ر كسی از بیرون 
به ايران نگاه می كرد، با توجه ب��ه آثار مكتوب و 
شفاهی، ژورنال تفك��ری را در ايران برای اول بار 

می توانست حس كند. 
مفهوم س�ازي  �  فرهنگ س�ازي: در دل اي��ن 
اتفاقات)انباش��ت اي��ده و انديشه، شك��ل بستن 
كريستال، آغ��از كتاب��ت، نشر مبان��ی و تشكیل 
آلب��وم فك��ری( طبیعت��اً اولی��ن تالش ه��ا برای 
مفهوم س��ازی و فرهنگ سازی در اي��ران شكل 
گرفت. مجموع��ه ای از واژگ��ان نو ب��ه ادبیات 
سنتی ايران وارد شد، بخش��ی ترجمه ای و بخشی 
ه��م خلق الساع��ه ی ايران��ی در دوران مشروطه 
بود؛ مل��ت، حقوق، مش��روط، جمه��ور، آحاد، 
پارلُمن��ت، ح��زب و... . يك لغت معن��ِی جديد 
فراروی ايرانیان قرار گرفت كه اول روشنفكری 
بود و بع��د آرام آرام تا حد امك��ان تبديل به يك 
لغت معنِی ساده فهِم مردمی شد و مفهوم سازی و 

فرهنگ سازی صورت گرفت.
ادبيات پش�ت جبهه: در اين زنجیره كه تعقیب 
می كنیم برای اول بار در ايران، ادبیات پشت جبهه 
نمايان شد. »ادبیات پشت جبهه« اصطالحی است 
كه در دهه ی پنجاه باب شد. مبارزه ی چريكی كه 
در ايران راه افتاد، بخش��ی از قلم زنانی كه داستان 
می نوشتن��د يا رمان هاي��ی نزديك به واق��ِع امر يا 
كالم آهنگین داشتند و شعر می سرودند و سروده 
منتش��ر می كردند، ادبیات پش��ت جبهه ی مبارزه 
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از این جهت 
می گویيم فتوا 

دستاورد است که در 
جامعه ای که ادبيات 

شفاهی مستقر است 
و رسانه ای موجود 
نيست، فتوای ضد 
ظلم بسيار کاراست

جدول یک
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ادبیات پشت جبهه درنهاي��ت از ادبیات استعاره و 
ادبی��ات كناي��ه در دوران ناصرالدين شاه��ی به 
ادبیات علنِی منظرگاهی در دوران پس از محمد 

علی شاه سیر كرد. 
ادبيات طبقات�ي: اول بار در اي��ران ادبیاتی در 
حمايت از طبقه ی كارگر و طبق��ه ی دهقان دور 
دست تر ازمشروطه ادبیات پردازی شد. جامعه ی 
ايران جامعه صنعتی نبود كه طبقه ی كارگر داشته 
باشد. تع��داد كمی كارگ��ر در صناي��ع مصرفِی 
نوتأسیس مشغول به فعالیت بودن��د. تعداد عظیم 
و انبوه و توده واری از كارگ��ران بودند كه برای 
جستن كار به قفقاز، خوزستان و بادكوبه )صنايع 
نفت آن زمان برعكس االن ك��ه سرمايه بَر است، 
كاربَر بود( به صفح��ات شمالی نقل مكان كردند 
و ادبیات مشروط��ه بیشتر معطوف ب��ه كارگران 
مهاجر بود. ادبی��ات طبقاتی باب ش��د. مستقل از 
ادبیات كارگری و دهقان��ی بحث طبقه و طبقه ی 
پیشرو پیش آمد. پیداشدن بح��ث طبقه و طبقه ی 
پیشرو، جايگاه طبقاتی، نق��ش طبقه در مبارزه ی 
اجتماعی و بعد هم حماي��ت از پرولتاريای اقلیِت 
دوره ك��ه كارگران و فرودست��ان شهری بودند و 
شعاع پیدا كردن اين مبارزه ی طبقاتی در روستاها 
به خصوص تبريز و گیالن، ادبیات طبقاتِی دوران 
مشروطه كام��ل شد. قب��ل از آن اي��ران صاحب 

ادبیات طبقاتی نبود. 
از  ديگ��ر  وج��ه  ب�رزن:  ادبي�ات کوچ�ه �  
دستاوردهای فك��ری، ادبیات كوچه برزن است. 
زن ها و مرده��ا و شاگرد مدرسه ه��ا خلق الساعه 
شع��ار و شع��ر می ساختند ك��ه مجموع��ه اشعار 
و شعارهايش��ان در مجموع��ه منتشره هاي��ی كه 
درباره ی مشروطه در دسترس قرار دارد، پراكنده 

است.
تب�ادل انديش�ه �  اي�ده با جه�ان: اتف��اق مهم 
ديگری كه افتاد، ايران به ط��ور جدی وارد تبادل 
انديشه و ايده با جهان شد. فكِر لیبرال دموكراسی، 
فكِر سوسیال دموكراسی، بحِث مشروطه، بحِث 
جمهوريت و... از آن س��وی آب ها و مرزها عبور 
كرد و آرام آرام ب��ه ايران رسی��د و منورالفكران 
ايرانی چه آنها كه در تبعی��د اروپا و عثمانی بودند 
و چه آنها ك��ه آزاد به اروپا و عثمان��ی سفر كرده  
بودند، باب تبادل انديشه و فكر نسبت��اً ايرانی را با 

انديشه و فكر اروپايی باز كردند.
بنيه فک�ري مس�تحکم تر از قب�ل: بنیه ی فكری 
مشروطه بسی��ار مستحكم تر از ف��راز تنباكو بود. 
تنباك��و يك جنب��ش صنفی ب��ود و خیلی رگ و 
ريشه ی فكری نداشت. ق��راردادی بسته شده بود 
و مجموعه ی رهب��ران اعم از تج��ار و روحانیِت 

در صحنه، در پی لغو ق��رارداد بودند و خیلی وجه 
تئوريك مطرح نب��ود، يك تكان��ه ی اجتماعی 
بود. اما با توج��ه به مجموع��ه تكاپوهای فكری، 
انديش��ه ای و ايده پردازان��ه ی قب��ل از مشروطه، 
يك بنیه فكری مستحكم تراز قبل شكل گرفت. 
درست است ك��ه اي��ن انباشت و بنی��ه ی فكری 
روزنه ه��ا و منفذهای متع��دد خ��ود را داشت اما 
نسبت 12 س��ال قبل از آن )جنب��ش تنباكو( بسیار 
شكل گرفته تر، منسجم تر و صاحب يك منطق و 

وحدت درونی بود. 
حرک�ت مبتني ب�ر اي�ده ی نخس�تين: آخرين 
دستاورد فك��ری اين ب��ود كه مشروط��ه بر يك 
ايده ی نخستی��ن استوار ب��ود. اينكه اي��ن ايده ی 
نخستین خیل��ی آموزش داده نش��د و قوام زيادی 
پیدا نكرد را در ناكامی ها نظ��اره خواهیم كرد اما 
جنبِش مشروطه خالی از پاراگ��راِف اولیه يا ايده 

اولیه ای كه حركت بر آن سوار شود، نبود.
دستاوردهای ايدئولوژيک

مذه�ب؛ همچن�ان انگيزانن�ده: در تنباك��و 
يك��ی از دستاوردها اي��ن بود كه مذه��ب دارای 
عنصر انگیزاننده ب��ود. اين عنص��ر انگیزاننده در 
انقالب مشروطه بیش از قبل حفظ شد و در َرحم 
مشروطه، جنین مذهبی بسیار سنگین تر از جنبش 
تنباكو وجود داشت و طیف ه��ای مختلف را ]بر 
می انگیخ��ت[. غیر از مع��دود روشنفكران عبور 
كرده از مذهب ي��ا كسانی كه مذه��ب را در حد 
پوشش و كاور برای جامعه ضروری می دانستند، 
بقیه عموماً با انگیزه های مذهبی و بعد با انگیزه های 

ملی و عدالت خواهانه به صحنه آمدند.
مواجهه تاريخي مشروطه  �  مش�روعه: می توان 
گف��ت دومی��ن دست��اورد، مهم تري��ن دستاورد 
در ح��وزه ی ايدئولوژيك است؛ ب��اب درگاه و 
آوردگاه تاريخ��ی مشروطه  �  مشروع��ه باز شد. 
يعنی اتفاقی كه در ]زي��ر تیتر[ نشر مبانی و فرصت 
توضیح به آن اشاره كرديم، يكی از مصاديق بارز 

تاريخی اش اينجا است. 
مجموعه ی روحانی��ون مشروطه خواهِ مثلث 
نجف و مرح��وم نائینی، تا ح��دودی سید محمد 
طباطباي��ی)در سط��ح فرهن��گ و ن��ه در سطح 
ايدئولوژی و ثقفه( و شیخ ه��ادی نجم آبادی)در 
سطح فرهنگ، جهان بین��ی و ايدئولوژی، ثقفه( 
از س��وی مشروطه طلب ه��ا دست اندرك��ار اين 

آوردگاه بودند. 
مشروعه طلب ه��ا هم مجموع��ه ی ادبیاتشان 
از ابت��دای شكل گی��ری سلطنت قاج��ار پديدار 
شد و در رساله های كاشف الغط��اء و خیرآبادی 
 و... بعدت��ر در رساله ه��ای موس��وی و ادبی��ات 

مسلحانه در ايران را رقم زدند. مثاًل ادبیات دهه ی 
50 شامل��و، ادبیات ده��ه ی 40 صم��د بهرنگی، 
بخشی از ادبی��ات موسوی گرم��ارودی و آقای 
شفیعی كدكنی و شاع��ران نوپرداز جديد ادبیات 
پشت جبهه دهه ی پنجاه در ايران را تشكیل دادند. 
در مشروط��ه هم ادبی��ات پشت جبه��ه برای 
اول بار در ايران شكل گرفت؛ ادبیاتی كه پشتیبان 
و حامی مبارزه ی مشروطه خواهان بود. بخشی از 
اين ادبیات در دوران ناصرالدين شاهی از استعاره 
استفاده می كرد، هر چه جلوتر آمديم از استعاره 
دور شد. ادبیات استعاره متعلق ب��ه دوران تنگنا و 
اختناق است و كمتر ت��وده فهم است. اما به نسبتی 
كه فضا باز ش��د، ادبیات از استعاره ب��ه تمثیل نقل 
مكان كرد و در دوره ی مظفرالدين شاه و دوره ی 
آزادی مشروطه، ادبیات توصی��ف آمد. ادبیات 
توصیف آن است كه بی پَ��رده و بی رودربايستی 
شرايط جامع��ه را ترسیم می كن��د و چرک های 
اجتماعی از نوک قلم تراوش می كند. اين اتفاق 
افتاد و نهايتا به ادبیات پشت جبهه مشروطه، ادبیات 
منظرگاهی هم اضاف��ه شد. ادبی��ات منظرگاهی 
ادبیاتی است كه چشم ان��داز پرشور ارائه می كند 
و اف��ِق رو به آين��ده می گشاي��د. شع��رای ايران 
بويژه فرخ��ی، عارف و ملك الشع��را خیلی متین 
و مسئوالنه از عهده ی اين ك��ار برآمدند. لذا اين 

در مشروطه حس استقالل به 
مردم دست داد و با واژه های 
جدید که در فرهنگ دوره باب 
ـ  تاریخی  شد یک دوپينگ روحی  
پيدا کردند و حس کردند به لحاظ 
فردی صاحب کرامت هستند و 
به لحاظ اجتماعی هم از رعيت به 
مفهوم هویتی ملت و جمهور نقل 
مکان کردند
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شیخ ]فضل اهلل[ خودش را نشان داد. 
مجموع��اً دو طرف اي��ن آوردگ��اه و ُكشتِی 
تاريخی هرچه در بضاعت داشتند منتشر كردند؛ 
هم در حوزه شفاه��ی و هم مكت��وب. اين اتفاق 

مهمی بود كه در مشروطه افتاد. 
ادامه برد فتوا: وجه بعدی اين بود كه فتوا مثل 
تنباكو كماكان بُرد داش��ت. در تنباكو آن فتوای 
معروف چون نگین انگشت��رِی تنباكو بود، بیشتر 
در ذهن ها َح��ك می شود ام��ا در مشروطه چون 
اتفاقات زي��اد بود كمتر ب��ه آن توجه می شود. دو 
فتوای كلیدی صادر شد؛ يكی فتوای نجف علیه 
محمد علی شاه و ديگری فتوای مثلث نجف علیه 

شیخ فضل اهلل نوری كه بسیار پر بُرد بود.
فتوا و ابالغیه های مذهب��ی در آن دوره شعاع 
بُرد بسیاری داشت و از ت��وده تا محمد علی شاه را 
در بر می گرفت. محمدعلی شاه به رغم ستمگری 
و تُرک تازی ه��ای ض��د مشروط��ه، ب��ه نوع��ی 
تحت تأثیر مثل��ث نجف ب��ود و روی آن حساب 
وي��ژه ای باز می ك��رد و مجب��ور به تمكی��ن بود. 
ستارخان تصريح می كند اگ��ر فتاوی نجف نبود 
ستاری به وجود نمی آمد، اين مهم است. از محمد 
علی شاه و ستارخان و بعضی روشنفكران و مردم 

در شعاع فتوا پُر بودند. 
از اين جه��ت می گويیم فت��وا دستاورد است 
كه در جامعه ای كه ادبی��ات شفاهی مستقر است 
و رسانه ای موجود نیست، فت��وای ضدظلم بسیار 
كاراست. فتوای ضد استعمار، ضد استثمار بسیار 

كاراست از نوع كارايی كه در تنباكو ديديم.
ادبيات نفي خرافه: اتف��اق بعدی كه دستاورد 
ايدئولوژي��ك است اين بود كه ب��رای اول بار در 
ايران شاه��د انتشار ادبی��ات نفی خراف��ه بوديم. 
بخشی ازباب ادبی��ات نفی خراف��ه را ملكم خان 
و بخ��ش بسی��ار افراط��ی و بی محاب��ای آن را 
آخوندُف باز كرد و بخ��ش مسئوالنه و ايرانیزه ی 
آن را طالبوف مط��رح كردك��ه روی نوسازی و 
رنسانس در تفقه تأكید می ك��رد. باالخره بخشی 
از خرافه های دس��ت و پاگیر، مورد نقد و تعريض 
روشنفك��ران دوره و حتی روحانی��ون دوره مثل 
مرحوم كاشان��ی و حاج شیخ ه��ادی نجم آبادی 
قرار گرفت. مجموعه ی ادبی نف��ی خرافه هم در 
گنجینه و بايگانی تاريخی اين دوره قرار گرفت. 

فروفت�ادن »ظل اللهي«: وج��ه ايدئولوژيك 
مه��م فروافتادن تلق��ی ظل اللهی شاه ب��ود. مردم 
در دوران مشروط��ه در زم��ان ناصرالدين ش��اه و 
مظفرالدين ش��اه و به خص��وص دوران ستمگری 
همراه لُمپنیسم محمدعلی ش��اه آرام آرام، ظل اهلل 
بودن شاه از چشم و ذهنشان افت��اد و تقدس خود 

را از دست داد. 
دستاوردهای استراتژيک � تاريخی

دستاوردهای استراتژي��ك و تاريخی در هم 
مدغم است. 

پاي�ان قداس�ت س�لطنت: مهمتري��ن وجه آن 
پايان قداست سلطنت ب��ود، سلطنت ديگر زمینی 
شد. از وقتی ك��ه مشروط و زمین��ی شد، قداست 
گذشته ی خ��ودش را از دس��ت داد و عماًل تفكر 
سلطنت »مِن  جانب اهلل« ابط��ال تاريخی شد. مثل 
اتفاقی كه با تئوری كوپرنیك بر كیهان ارتجاعی 
بطلمیوس وارد شد و ديدند كه زمین ثابت نیست 
و گردان اس��ت، در اينجا هم ديدن��د كه سلطنت 
ثابت نیست و گردان است. می تواند عوض شود، 
مشروط ش��ود و از مطلقیت به درآي��د. بگذريم 
كه در دوره ی رضاخان سلطنت ب��ه نوعی ديگر 
قداست پیدا كرد، اما قداس��ت سنتی سلطنت در 

مشروطه به پايان خودش رسید.
مش�روطيت، بديل مطلقيت: دستاورد دوم اين 

بود كه مشروطیت بديل مطلقیت شد.
پس راند اس�تبداد: اگ��ر در تنباك��و تلنگری 
به حاكمیت استب��داد و تََركی بر دي��وار ستُرگ 
استبداد وارد ش��د، در اينجا استب��داد مجبور شد 
چندين قدم استراتژيك عقب ب��رود تا حدی كه 
فرمان اولی��ه ی مشروطه را پذيرف��ت. به فاصله ی 
ي��ك روز مظفرالدين شاه اصالح فرم��ان اولیه را 
پذيرفت و به فاصله ی دوسه م��اه پس از فوت او، 
محمدعلی ش��اه مجبور ش��د ك��ه واژه ی دولت 
مشروطه را استفاده كند و بپذيرد كه كابینه، تحت 
نظارت و پاسخگويی پارلمان نوتأسیس است و... 
اين است ك��ه استبداد قدم به ق��دم، عقب رفت تا 
نهايتاً استب��داد محمدعلی شاهی هم در فیزيك و 

هم در محتوا سرنگون شد.
غلبه نو بر کهنه: وجه بع��دی كه پارادايم دوره 
بود، غلبه ی نو بر كهنه ب��ود. مجموعه ی نیروهای 
نوخ��واه و تحول طلب، بر مجموع��ه ی نیروهای 
كهنه انديش غلبه پیدا كردن��د. درست است كه 
بعداً مشروطه شكست خ��ورد و آرمان هايش زير 
چكمه های رضاشاه له ش��د و يك نوِی ارتجاعی 
بر نوخواه��ان مشروطه غلبه نهايی پی��دا كرد، اما 
در دوران مشروطه غلبه ی نو بر كهنه كاماًل اتفاق 

افتاد. 
زيست باالستقالل، بديل زيست موکول: وجه 
بعدی آن است كه توده های اي��ران حس كردند 
كه از زيست موك��ول خارج شدن��د و به زيست 
باالستق��الل رسیدند. قب��اًل رعیت��ی بودند تحت 
تملیك ارب��اب قدرت؛ اََع��م از ارب��اب قدرت 
سیاسی كه شاهان بودند و ارباب قدرت اقتصادی 

كه خوانیِن نظام ملوک الطوايفی و نظام اقتصادی  
�  اجتماعی ايران بود. در مشروطه حس استقالل به 
مردم دست داد و با واژه های جديد كه در فرهنگ 
دوره باب شد يك دوپینگ روحی  �  تاريخی پیدا 
كردند و حس كردن��د به لحاظ ف��ردی صاحب 
كرامت هستند و به لحاظ اجتماعی هم از رعیت به 

مفهوم هويتی ملت و جمهور نقل مكان كردند.
خوديابي ملي، حس ايران�ي: طبیعتاً از دل اين 
اتفاق، اتفاق ديگری متبلور ش��د. جامعه ی ايران 
حس خوديابی مل��ی و حس ايرانی ب��ودن كرد. 
پیش تر از »ملت ايران« و »مردم ايران« خبری نبود 
و ايران بیشت��ر وجه جغرافیايی داش��ت ولی اينجا 

وجه يك موجود زنده ی كل را هم پیدا كرد.
ايران؛ جزي�ي از جهان: در اينج��ا ديگر ايران 
جزئی از جهان ه��م بود. اي��ران در حد خودش با 
كاروان ترق��ی و پیشرفت همسفر ش��د و می توان 
باب گفت اولین طاليه های جهانی شدن به ايران 
باز شد. از ادبیات ضد استبدادی جهان و نقل مكان 
آن به ايران صحبت كرديم. مدت��ی پس از اينكه 
ويتوريو آلفیری ايتالیايی كت��اب تئوريك خود 
را در نفی استبداد به ن��ام »در جباری« منتشر كرد، 
به فكر كواكب��ی در مصر منتقل ش��د. ترشح اين 
انتقال كتاب »طبايع االستب��داد« يا »سرشت های 

مظفرالدین شاه قاجار 
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برای اول ب��ار بی��ن م��ردم و روشنفك��ران پیوند 
تاريخی برق��رار می شود. اول ب��ار در تاريخ است 
كه توده ب��ا روشنفكر پیوند می خ��ورد؛ پیوند در 

فكر، انگاره، تشكیالت و پیشبرد. 
نظام نوي�ن آموزش�ی: اتفاق مه��م بعدی اين 
است كه ايران صاحب ي��ك نظام نوين آموزشی 
می ش��ود. از ادبیات ع��رب و اسل��وب آموزش 
ادبیات عرب و تكنی��ك تجويد )كه در اصطالح 
آخوندها جويدن ح��روف و كلم��ات است( به 
يك تجويد ايرانی رسید. نظام آموزشی از تجويد 
عرب فاصل��ه گرفت و به تجويد الفب��ای ايرانی و 
نظام آموزشی ای كه مرحوم رشديه پايه گذارش 

بود، نائل آمد.  
دستاوردهای اجتماعی 

مي�ل مش�ارکت افزون ت�ر از قب�ل: در تنباكو 
اولین میل به مشاركت، در جامع��ه ی ايران ديده 
شد. در تنباكو جامعه اول بار به صحنه آمد و اعالم 
حضور كرد ولی در اين جا میل به مشاركت بسیار 

جدی تر و پربارتر بود. 
حضور طيف ه�اي متنوع ت�ر و پ�ر تراکم تر از 
پي�ش: طیف های متنوع تر و پرتراكم تری از زمان 
تنباكو در صحنه حضور پی��دا كردند. در بررسی 
پراكندگ��ی جغرافیايی مشروط��ه اعالم ظرفیت 
شهری جدی صورت گرفت. نیروهای اجتماعی 
شهری آزاد شدن��د و اعالم ظرفی��ت كردند؛ در 
تهران حداكث��ری ب��ود، در تبريز لبري��ز شد، در 
اصفهان به لب رسی��د، در گی��الن از كمر جامعه 
عبور كرد و در شهرهای كوچك هم گاه تا زانو و 
گاه تا مچ، ظرفیت شهری اعالم موجوديت كرد. 

آرمان دارش�دن جامع�ه اي�ران: اتفاق مهمی 
كه افتاد اي��ن بود كه برای اول ب��ار جامعه ی ايران 
آرمان دار شد. قباًل حیات موكول��ی بود اما اينجا 
حیات مستق��ل پیدا شد. حیات ك��ه عوض شود، 
پس پیشانی كه عوض شود، مترتب بر آن اتفاقات 
زيادی می افتد و زنجیره ی چراغانی به چشم انداز 
راه می برد. ايران صاح��ب آرمان شد درحالی كه 

در گذشته صاحب آرمان نبود.  
تسري ايده در عرصه ملي: در دوران مشروطه 
ايده بسیار سريع تسری پیدا می كرد. می گويند كه 
طاعون مسری ترين بیماری اس��ت و بسیار دونده  
است، همه ی دونده های سرعت را جا می گذارد، 
در مشروطه ه��م به همی��ن ترتیب ب��ود. اگر چه 
ايده ی مشروطه خواه��ی خیلی عمق پیدا نكرد اما 
در سطح بسیار ]وسیعی[ مس��ری شد و جغرافیای 

شهری ايران را در بر گرفت. 
ظرفيت هاي بيرون از مرک�ز: اتفاق مهم ديگر 
به لحاظ اجتماعی اين بود كه ظرفیت های بیرون 

از مركز آزاد شد؛ تبريز، اصفهان و بعد هم گیالن. 
زن�ان و جل�وت ن�و: اما شاي��د اتف��اق مهمتر 
مسئله ی َجلَوت جديد زنان ب��ود. در تنباكو زنان 
فرصت پیدا كردند از پستوه��ا بیرون بیايند، برای 
اول بار مقابل دربار تجم��ع كنند، در شعار دادن ها 
مشارك��ت كنن��د، در راه پیمايی ه��ا و تجمعات 
بخشی از عرصه را به خود اختصاص دهند، قلیان 
بشكنند و در تحريم تنباكو مشاركت كنند. اينجا 
اتفاق مهمتری افتاد كه يكی در حوزه انديشه بود 

و ديگری در عرصه ظهور تشكیالت. 
اتفاق مهم��ی در ]عرص��ه ی[ انديش��ه افتاد، 
روزنامه ها ك��ه منتش��ر شدند جامع��ه ی زنان در 
حد خودشان ارتباط نزدي��ك، صريح و مستقیم 
با جامعه ی مطبوعاتی برق��رار كردند. خیلی مهم 
بود كه در ح��د فاصل ده��ه ی 1284 ت��ا 1304،  
30روزنامه نگ��ار زن ب��ا روزنامه ه��ا همك��اری 
می كردن��د ك��ه عموماً ب��ه لح��اظ وقت گذاری 
و  خبرنويس��ی  آرام آرام  بودن��د.  حرف��ه ای 
گزارش نويس��ی ي��اد گرفتن��د. اتف��اق خیل��ی 
مهمی روی داد، در جامعه ی اي��ران كه نهادهای 
آموزشی هم��ه مردانه بودند، مكت��ب و روضه و 
حتی مدارس جديد مقدمتاً پسرانه بودند. مرحوم 
رشديه در ابتدا جرأت نمی كرد مدارس دخترانه 
راه بین��دازد، اشاره ش��د كه تنها مرح��وم عدالت 
روی م��دارس دخترانه ايستاد. خیل��ی مهم است 
ك��ه 30 روزنامه نگار زن خ��ود تربی��ت بشوند، 
خودشان به روزنامه ها راه پیدا كردند و خودشان 
آم��وزش ديدند. اولی��ن روزنامه ی زن��ان 1289 
چاپ شد و جالب اينجاست كه اولین مكاتبات با 
روزنامه ها را زنان نوشتند. نامه ی يك زن قزوينی 
ب��ه حبل المتی��ن هست ك��ه پاراگ��راف قشنگی 
دارد: »زنان تظاه��رات راه نینداختند كه حقشان 
پايمال شود. ب��ه تاريخ بنگريد و ملك��ه ی بريتانیا 
و كلئوپاترا را ببینید«. خیل��ی مهم است كه در آن 

دوره اين انگاره در ذهنش شكل گرفته باشد. 
در مطبوع��ات دوره، روزنام��ه ای ب��ود به نام 
الحدي��د ك��ه در 1285 ت��ا 1288 در تبريز چاپ 
می شد و بیش از همه به زنان می پرداخت. مسئول 
روزنام��ه مرح��وم سیدحسی��ن عدالت ب��ود كه 
چند وجهه ب��ود؛ دست به جیب ب��ود، بنیانگذار، 
آستی��ن ب��اال، روزنامه نگ��ار، انجمن س��از، كار 
مخفی می كرد، كار علنی می ك��رد و... . مرحوم 
عدالت در اين سه سال به زن��ان می پرداخت و از 
زنان كارگ��ر و خانه دار و روسپ��ی دفاع می كرد. 
از مردان می خواست كه به زن��ان جامعه ی ايران 
و حتی روسپی ها كمك كنن��د تا از وضع موجود 
به وضع مطلوب نقل مكان كنن��د. يك مردانگی 

ديكتاتوری« شد و در ذهن مرحوم میرزای نائینی 
ترشح دوب��اره شد و كت��اب »تنزيه االُم��ه و تنبیه 
الملَه« درآمد. پس اي��ران هم به كاروان ]پیشرفت 
و ترقی[ پیوست و هم به زنجیره ی انتقالی ادبیات 
ضد استب��دادی پیوند خورد و ه��م به مشروطه ی 
جهانی ك��ه دولت ومل��ت میثاقی بینش��ان برقرار 
است و پارلمنت قوه ای است ناظ��ر بر قوه قهريه. 
اين اتفاق ها افت��اد و ايران كه قب��اًل جزيره ای در 

جهان بود، در عمل جزئی از جهان شد. 
پيگيري اس�تراتژيک دو مرحل�ه اي: دستاورد 
استراتژيك بعدی اين بود كه م��ردم و نیروها در 
دو مرحله پیگیری استراتژيك داشتند؛ مرحله ی 
اول ك��ه در پی تحق��ق آرمان مشروط��ه بودند و 
مرحله ی دوم كه در پی بازاحیا و نجات مشروطه 
از تهاجم پلنگ آسای محمدعلی شاه و پیرامون او 

بودند. 
استبداد شناسي لمسي ]و[ استعمارشناسي عيني: 
دستاورد استراتژي��ك و تاريخی بع��دی برپايی 
دو ك��الس تجربی ب��ود؛ استبدادشناسی لمسی و 

استعمارشناسی عینی. 
پيوند توده  �  روش�نفکر: يك اتفاق مهم ديگر 
هم افت��اد. اگر در تنباكو پیون��د روحانیت و مردم 
تبديل به يك پیوند تشكیالت��ی شد، در مشروطه 

اگر در تنباکو پيوند 
روحانيت و مردم تبدیل به 
یک پيوند تشکيالتی شد، 
در مشروطه برای اول بار 
بين مردم و روشنفکران 
پيوند تاریخی
 برقرار می شود
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وي��ژه ای از ديرب��از در تبريزی ها ب��ود، االن هم 
هست و مرحوم عدالت خیل��ی مردانه با جامعه ی 
زنان برخ��ورد كرد و تح��ت فشار وي��ژه ای هم 
بود، می توان گفت عبور از ادبی��ات زِن ضعیفه با 
مساعی مرحوم عدالت در ايران صورت گرفت. 
مرحوم عدال��ت خیلی تالش كرد ك��ه انگاره ی 
زن ضعیف��ه است پاک ش��ود و به سه��م خودش 
موفق بود. روزنام��ه ی حبل المتین كه سیدجالل 
كاشانی سردبی��رش بود سلسل��ه مقاالتی در باب 
حقوق و آزادی های زنان نوش��ت كه اول بار بود 
در ايران منتشر می شد. نهايتاً روزنامه ی قانون بود 
كه ملكم خ��ان ستون هايی از آن را ب��ه برخورد با 

مسئله ی زنان اختصاص داد. 
اي��ن در ح��وزه ی مطبوعات��ی ب��ود، ام��ا در 
حوزه ی تشكیالتی هم اتفاق��ات مهمی افتاد. سه 
پژوهشگر هستند ك��ه به طور نسب��ی روی مسئله 
زنان در مشروط��ه كار كرده ان��د. يكی اسماعیل 
رائی��ن، ديگری خان��م لمپتُن كه ك��ار حاشیه ای 
كرده است و ديگری خاطرات شوستر در زمانی 
كه در اي��ران بود. هرس��ه متفق الق��ول هستند كه 
زنان در آستانه ی مشروط��ه و در دوران مشروطه 
انجمن های مخفی درست كردند. انجمن نسوان 
تشكیالت رسمی بود، جمعه ها وقت خانه را برای 
پیشبرد و حل مسئله ی زنان، ب��ه تجمع اختصاص 
می دادند. پیگیری بسیار جدی ای بود در صدسال 
پیش، بسیار جدی تر از پیگیری های امروزين كه 
جنبش زنان بیشتر به شع��ار و درگیری می گذرد. 
آن موق��ع پای كارتَر از زن��ان ام��روزی بودند و 
ب��ا هم��ه ی محدوديت هايش��ان جمعه ه��ا گرد 

می آمدند و حل مسئله می كردند.
اتفاقات تشكیالت��ی ج��دی ای در مشروطه 
افتاد، يكی از اتفاقات اين بود كه در دوران تنباكو 
حركت زنان توده وار ب��ود، در حركت مشروطه 
زن��ان آرام آرام صاحب چهره شدن��د. دو چهره 
در مشروط��ه برجسته شدند، يك��ی دختر مرحوم 
شیح ه��ادی نجم آب��ادی كه صاح��ب تريبون و 
آزادی خواه بود و يكی هم محترم اسكندری بود 
كه ايشان بان��ی و فعال انجمن نس��وان وطن خواه 
بودند. مهم اين بود كه خانم اسكندری در مساعی 
تشكیالتی و پیش بُرد مسائل زنان، منافع ملی را بر 
منافع زنان مُرَجح می دانست. يك اتفاق مهم هم 
در اصفه��ان افتاد، خانم صديق��ه  دولت آبادی از 
اركان اصل��ی تشكیل شرك��ت خواتین اصفهان 
بودند. اين شركت كاره��ای قشنگی كرد. يكي 
اي��ن كه شرط ك��رده ب��ود خانم هاي��ی كه عضو 
می شوند، دختر را 9 سال��ه شوهر ندهند. آن موقع 
رسم بود و ب��ا بل��وغ هورمونی فك��ر می كردند، 

دختر 9 سال��ه می تواند زندگ��ی اداره كند. شرط 
بعدی عدم استعمال لوازم آرايش بود كه اگر هم 
استفاده می شود ايرانی باشد. وجه بعدی استعمال 
پارچه ی وطنی ب��ود. خیلی مهم ب��ود كه جنبش 
خواتین اصفهان هم مث��ل خانم محترم اسكندری 
بیشتر روی منافع و مصالح ملی دست گذاشتند، تا 
مقدمتاً بر روی مسائل زن��ان، ضمن اين كه مسائل 

زنان را هم پیش می بردند. 
خان��م نجم آبادی ي��ك سخنران��ی كرد كه 
زنان روشنفك��ر مشروطه خواه ايران��ی را تجهیز 
و تهییج ك��رد. 300 خانم چادر به س��ر)آن موقع 
چادر با روبنده با هم ب��ود( بودند كه بخشی مجهز 
به تپانچه شدن��د، در دوران قبل از ب��ه توپ بستن 
مجل��س يعن��ی دورانی ك��ه حس می ش��د توپ 
محمدعلی شاه پُرتَر از مجلس اس��ت اينها با يك 
قرار تشكیالت��ی از پیش به مجل��س رفتند. وقتی 
بخشی از نمايندگان آمدند، اينها تپانچه كشیدند 
و خط��اب گفتند اگر ما كمتري��ن حسی كنیم كه 
شما روی ش��رف و آزادی ملت مقاب��ل استبداد 
محمدعلی ش��اه كوتاه می آيی��د �  تهديد نكردند 
كه شما را می كشی��م � ما فرزندانم��ان و شوهران 
و خودمان را می كشیم. خیلی مه��م بود كه برای 
اول بار يك تظاهرات مخفی كارانه ی تشكیالتی 

مسلحانه ی زنان در فضای مشروطه ]رخ داد[. 
لذا »زن« در دو حوزه ی نشرياتی و تشكیالتی 
گام های بسی��ار جدی تر از تنباك��و را جلو آمد و 

]زنان[ به سهم خودشان جبهه ای پیدا كردند. 
حساس ترش�دن بر صنف و منافع صنفي: اتفاق 
بع��دی حساس ترشدن بر صن��ف و منافع طبقاتی 
بود. در تنباكو اصاًل جنبش بر اساس منافع صنفی 
به خطر افتاده ی تجار شكل گرف��ت. اينجا ديگر 
مناف��ع صنف��ی جدی تر ش��د و ديگر فق��ط تجار 
نبودند كه بر منافع صنفی شان پايبندی و پافشاری 
می كردند. كلیه ی صنوف و پیش��ه وران بر منافع 
صنفی شان خودآگ��اه شدند و سع��ی كردند كه 

منزلگاه تشكیالتی پیدا كنند. 
بع��دی  اتف��اق  طبق�ه:  ب�ر  حساس ش�دن 
حساس شدن بر طبقه بود. قب��اًل در جامعه ی ايران 
طبقه مطرح نبود اما اينج��ا ادبیات طبقاتی و تمايز 
طبقاتی پیدا شد. وقتی كه تجلیات و تمايز طبقاتی 
پی��دا می ش��ود و آگاه��ی و خودآگاه��ی بر آن 

ضمیمه می شود، عنصر طبقه حساس تر می شود. 
تثبيت برخ�ي جايگاه هاي طبقات�ي: وجه بعد 
اين است ك��ه طبقاتی مثل پیش��ه وران، اصناف و 
تجار به موقعیتی برجسته ت��ر و محكم تر از دوران 

ماقبل مشروطه نائل آمدند. 
به س�وی مدنيت: وجه مهم بعد از اين اتفاقات 

صنف��ی  �  طبقات��ی، حرك��ت جامعه ی اي��ران به 
سمت مدنیت ب��ود. جامعه رفت ك��ه مدنی شود؛ 
انجمن ها درست شدند، قهوه خانه ها در مشروطه 
كاماًل جنبه ی مدنی پیدا كردن��د و محل نشر خبر 
و روزنامه خوانی و شب نامه پخ��ش كردن، قرار 
گرفتند. مسجد، ب��ازار، راسته، می��دان و... بیش 
از گذشته مورد استفاده ی جامع��ه ی ايرانی قرار 
گرفتند. خود مشروط��ه هم با خودش پاتوق هايی 
مدنی ]مثل[ كتابخانه و قرائت خانه و نهادهايی از 
اين دست را آورد. جامع��ه هم از منظر تشكیالتی 
و هم از منظر محتوايی ب��ه سمت مدنی شدن پیش 

رفت. 
سمت قوانين: وجه بعدی از نظر دستاوردهای 
اجتماع��ی سمت مترقی قوانین ب��ود. مجلس اول 
طیول را ب��ر انداخت، جايگاه صنف��ی خرده پاها، 
پیش��ه وران و كسبه ی ج��زء را مستحكم كرد. در 
بودجه ی اول ريخت و پاش ه��ای طبقه حاكم را 

به سمت پايان برد. 
طي�ف نوس�وادان: در مشروط��ه ب��ا تأسیس 
مدارس طی��ف نسبت��اً گست��رده ای از نوسواداِن 

محصول آموزش جديد شكل گرفت. 
دستاوردهای سياسی

دستاوردهای سیاسی مشروطه در چهار سطح 

جمعيت نسوان وطن خواه
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از گذشته شد. 
دستاوردهای تشکيالتی

تفکي�ک ق�وا: اولی��ن دست��اورد تفكیك قوا 
بود. جامعه ی اي��ران در سطح ق��درت، جامعه ی 
تفكیك شده ای نبود. يك ق��وه ی قهريه بود كه 
همه ی قدرت را در خ��ودش گنجان��ده بود، اما 
وقتی تفكیك قوا ص��ورت گرفت، قوه ی مجريه 

و قضا برای اول بار شكل گرفت. 
نونه�اد ملي؛ پارلم�ان: ايران صاح��ب نو نهاد 

ملی، پارلمان  شد.   
نو نه�اد اجتماع�ي: نونهاده��ای اجتماعی هم 
بروز و ظهور پی��دا كردند؛ حزب، صنف، انجمن 

و مدرسه. 
پديده انجمن ه�اي ايالتي  �  واليت�ي: اما شايد 
بتوان گف��ت در سط��ح مردمی مهم تري��ن اتفاق 
تشكیالتی مشروطه، پديده ی انجمن های ايالتی 
 �   واليتی بود كه اولین بستر كار مشاركتی در ايران 
را فراهم كرد. در طراح��ی، تصمیم گیری و اجرا 
مردم مستقل از نیروهای فك��ری و در جاهايی در 
پیوند با نیروه��ای فكری و بخش��ی از روحانیت 
كاربلِد تشكیالتی، روی صنف اش، زيست اش، 
محل��ه اش، شه��رش و... وارد ش��ور و مشورت 
شد. اتف��اق خیلی مهمی ب��ود كه اي��ن انجمن ها 
شكل گرفت و بستری ش��د، اول بار برای تحقق و 

تعین مشاركت مردم در ايران. 
قبل از اين پديده ی ك��ار جمعی و كشاورزی 
جمعی در ايران وجود داشت، ام��ا پديده ی كار 
جمعی شه��ری و پیش بُرد امور م��ردم در محل و 

منطقه و شهر، تا آن موقع در ايران سابقه نداشت. 
آغ�از کار توضيحي: نكته مه��م ديگر از منظر 
تشكیالتی اين بود كه برای اول بار در ايران شاهد 
آغاز كاِر توضیحی بودي��م. همه ی نیروها مجبور 
به ك��ار توضیح شدن��د، ولو در سط��ح حداقلی. 
استارت مثبت��ی بود ك��ه اول ب��ار روشنفكران و 
بخشی از روحانیون نواندي��ش خودشان را ملزم 
ديدند كه ب��ه طیف ها و طبق��ات اجتماعِی بدون 
دانِش دقی��ِق روز و كالسیك، مفاهی��م را منتقل 

كنند، فرهنگ سازی كنند و كارتوضیح كنند. 
نق�ش ُمرّوج�ان: در ادامه ی اي��ن دستاوردها 
نقش مُرّوجان در مشروط��ه مؤثرتر از تنباكو بود. 
سه م��رّوج داشتیم كه اگر آنه��ا نبودند، مشروطه 
به اي��ن سرعت مُس��ری نمی ش��د. شاخص ترين 
آنه��ا سیدجمال واع��ظ بود توضیح��ی كه روی 
بانك در ايران از سوی او داده شد، روشن ترين و 
روان ترين توضیح بود تا آنجا كه همه زنان النگو 
و گوش��واره و سینه ريزهای خ��ود را باز كردند و 
تقديم سیدجمال كردند ت��ا سرمايه ی اولیه بانك 

در ايران متراكم بش��ود. ملك المتكلمین هم بود 
كه كالمش نافذ ت��ر از سیدجمال ب��ود و مرحوم 
سقط االسالم ك��ه از عناصر چن��د وجهه ی تبريز 
بود؛ روشنفكر، مؤسس، مخفی كار و علنی كار، 
مدرسه ساز، آستین باال و پول جمع كن، طیف دار 

و نوچه دار و... . 
ب�روز قابليت هاي تش�کيالتي بي�رون از مرکز: 
انجمن مل��ی تبري��ز اولی��ن جري��ان تشكیالتی 
دوران مشروطه بود كه بسی��ار پیشرفته بود. قانون 
می گذراند و تصويب می كرد، كالس آموزشی 
می گذاش��ت، ك��الس نظام��ی می گذاش��ت... 
چندوجهی و كاماًل خودگ��ردان بود. تشكیالت 
ستار و انجمن رشت ب��ه همین ترتیب، تشكیالت 
اصفهان كه دو ب��رادر، خصوصاً حاج آقا روح اهلل 
راه اندازی ك��رد و تشكیالت خیل��ی پیشرفته ای 
ب��ود. قابلیت هايی كه بی��رون از مركز ب��روز پیدا 
كرد بسی��ار پیشرفته تر از قابلیت ه��ای تشكیالتی 

مركزنشینان و پايتخت نشینان بود. 
قابلي�ت تش�کيالتی انطب�اق ب�ا ش�رايط: در سه 
مرحل��ه ی مشروطه؛ قب��ل از استب��داد، مرحله ی 
استبداد صغی��ر و بع��د از آن، متناس��ب با فضای 
دوران سه م��دار تشكیالتی ايجاد شد؛ تشكیالت 
مخفی  �  علنی قب��ل از استبداد صغی��ر، تشكیالت 
مخفی درون استب��داد صغی��ر و تشكیالت علنی 
بعد از استبداد صغیر. بانی��ان هركدام هم كاماًل از 
هم جدا بودند. يعنی در ه��ر مرحله يك طیف از 
نیروهای دست اندركار بنیانگ��ذاری را بر عهده 
گرفتند، نه اين كه يك جريان اين قابلیت را داشته 
باشد كه در سه مرحله طور به طور شود و ساخت 
تشكیالت��ی را متناسب با مرحله ع��وض كند. در 
اي��ن مفهوم، ه��ر مرحله س��از و ك��ار تشكیالتی 
خاِص خود را پیدا ك��رد و سازمان ده دوره شدند. 
بخشی از زنان را هم ديدي��م كه سازمان ده مسائل 

خودشان شدند. 
مردان بحران: اما اتف��اق تشكیالتی ديگر اين 
بود كه م��ردان مديري��ت بح��ران دوره را معرفی 
كرد. خیلی مهم بود كه در مديريت بحراِن دوراِن 
مشروطه، م��ردان بح��ران اغلب از ت��وده بودند و 
كمتر از روشنفك��ران. در تبريز ستاری پیدا شد كه 
مديريت بحران كرد و با هم��ه ی كم دانشی اش با 
يك ع��زم و غیرت تبريزی به عرص��ه آمد و مسئله 
و بح��ران را حل ك��رد. در اصفهان ح��ل بحران را 
حاج آقا روح اهلل ايفا كرد. اينها شاخص ها هستند. 
م��ردان بح��ران، تفاوت ماه��وی با م��ردان غیر از 
دوران تنگنا دارند؛ تك عنصر هستند، بار ويژه ای 
روی دوششان هست و با آمادگی روحی و روانی 

می توانند از فشار ويژه ی بحران عبور كنند. 

قابل بررسی است. 
سياسي تر شدن جامعه کل: سطح اول، اين بود 
كه جامعه سیاسی تر از گذشت��ه، بسیار سیاسی تر 
از دوران تنباكو، شد.  ب��ا توجه به اين كه تجربه ی 
تنباك��و را هم حمل می ك��رد و عنصر مشروطیت  
هم بسیار مسری بود، جامعه با جديت و به سرعت 

سیاسی شد. 
افزاي�ش ظرفي�ت درک سياس�ي و خ�روج از 
سادگی سياسی: درک سیاسی هم بیشتر از گذشته 
شد. جامعه ی اي��ران آرام آرام از سادگی دوران 

تنباكو به در آمد و پیچیده تر از گذشته شد. 
ادام�ه ی سياسی ش�دن عنص�ر صنف�ی: وج��ه 
بعدی اين است كه اگر در تنباكو استارت و آغاِز 
سیاسی شدن عنصر صنف��ی را توسط بازار و تجار 
شاهد بوديم، در اين دوره عنصر صنفی، سیاسی تر 

یک مردانگی ویژه ای از دیرباز 
در تبریزی ها بود، االن هم هست 
و مرحوم عدالت خيلی مردانه با 
جامعه ی زنان برخورد کرد و تحت 
فشار ویژه ای هم بود، می توان 
گفت عبور از ادبيات زِن ضعيفه با 
مساعی مرحوم عدالت در ایران 
صورت گرفت

 صدیقه دولت آبادی
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آي��ت اهلل سیدحس��ن م��درس، م��ردی ك��ه 
حسین مكی به او عناوي��ن »سلطان الشهدای دوره 
ديكتاتوری« و نی��ز »قهرم��ان آزادی« داده است 
)مكی، 1358: 3( در س��ال 1287 ه.ق در روستای 
سراب��ه از توابع شهرست��ان اردست��ان از شهرهای 
تابعه اصفهان به دنیا آمد )رمضان��ی، 1386: 11(. 
م��درس در 16 سالگی برای ادام��ه تحصیل وارد 

مروری بر سير زندگی آيت اهلل مدرس

 شکست راهبرد »اتحاد اسالم« در ايران و داليل آن

حوزه علمی��ه اصفهان ش��د و قري��ب 13 سال در 
اصفهان در محضر 30 استاد تلم��ذ نمود )عاقلی، 
1380: 1372(. وی مدت��ی پس از قی��ام تنباكو به 
عتبات رفته و هفت س��ال در آنجا مشغول تحصیل 
بود. مدرس در اين دوره از تحصیل خود از محضر 
دو تن از آيات عظام كه يكی طرفدار مشروطیت 
بود )محمدكاظم خراسان��ی( و ديگری مخالف 

مريم سادات سيدکريمی
 بخش چهارم

ادامه راهبرد اتحاد اسالم 
به دليل زمينه هایی که در 
سال 1299 کنار یکدیگر 

قرار گرفتند و مانند تکه های 
پازل، یکدیگر را کامل کردند، 

غيرممکن شد. اگر کسی 
مایل باشد دالیل این امتناع 
را بداند، الزم است این سال 

را بارها و بارها بخواند؛ نه فقط 
اتفاقات را، بلکه زمينه های 
حوادثی را که در این سال 

پشت هم آمدند

چنان که دیدیم، سیدجمال الدین اسدآبادی به منظور عقب راندن استعمارگران از دست اندازی 
به جوامع مس��لمان، راهبرد اتحاد اسالم را مطرح کرد. اما شکست هایی که این راهبرد در هر 
مرحله از کنش جمعی با آنها روبه رو شد، به کاهش یافتن مرحله ای متحدین بالقوه انجامید. 
نسل اول جریان اتحاد اسالم به رهبری سیدجمال به دنبال یك اتحاد منطقه ای میان مسلمین، 
اعم از شیعه و سنی، به منظور مقابله با استعمارگران بود. با حبس و قتل سیدجمال به دست 
پادش��اه عثمانی و دستگیری و ارسال س��ه تن از یاران ایرانی اش به ایران � که به اعدام ایشان 
انجامید � و نیز آشکارش��دن نی��ات غیرصادقانه حکومت عثمانی از پیگیری اتحاد اس��الم، 
امیدواری طرفداران ایرانی اتحاد اس��الم نس��بت به حکومت های مس��لمان منطقه، تاحدی به 
یأس تبدیل شد. اما این به معنای شکست راهبرد اتحاد اسالم نبود؛ به زودی نسل دوم جریان 
اتحاد اس��الم در ایران س��ربرآورد، جنبش جنگل از دل آن جریان جوشید و میرزاکوچك خان 
به مهمترین و شناخته ش��ده ترین رهبر آن تبدیل ش��د. نس��ل دوم اتحاد اس��الم در ایران که از 
وطن پرس��تان مس��لمان ایرانی تشکیل ش��ده بود، با تقلیل گس��تره اتحاد مسلمین از سطح 
منطقه ای به سطح ملی، کوشید همه ایرانیان  را به منزله شهروندان کشور اسالمی، در مقابل 
اس��تعمار متحد کند. بدین ترتیب این راهبرد وارد دومین مرحله حیات خود ش��د که طی آن 
هرچند روابط حسنه با حکومت عثمانی نفی نمی شد، اما عمالً ملی گرایی و تقویت نیروهای 

ملی، به عنوان مهمترین راهبرد مقابله با استعمارگران، مورد توجه بود. 
در س��ه ش��ماره پیش، نس��ل اول و دوم جریان اتحاد اس��الم بررس��ی ش��د. برای پرداختن به 
ش��رایط و دالیل شکس��ت این جریان، الزم اس��ت به زمینه و زمانه ای که آیت اهلل مدرس در 
آن می زیس��ت، اش��اره کرد. زندگی آیت اهلل سیدحس��ن مدرس را می توان تابلویی تمام عیار 
دانست که چگونگی شکل گیری، گسترش، شکست و نتایج شکست نسل دوم اتحاد اسالم 
را ب��ه نمایش می گذارد؛ جریانی که به طور همزمان، ملی و مذهبی بود. مدرس از بنیانگذاران 
انجمن اتحاد اس��الم در ایران ب��ود، همان انجمنی که میرزاکوچك خ��ان نیز به عنوان یکی از 
اعضا، به مأموریت از سوی آن انجمن به سمت شمال رفته و نهضت خود را پایه گذاری کرده 
بود )فخرایی،1351: 22-23(. مروری کوتاه بر س��یر حوادث زندگی مدرس، ش��رایط به 

بن بست رسیدن راهبرد اتحاد اسالم در ایران را روشن تر خواهد کرد. 
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توسط روسیه اشغ��ال شود )مك��ی، 1380، جلد 
اول: 419(. مدرس در اي��ن زمان با آزاديخواهانی 
كه پس از مشورت هیئ��ت دولت، به قم مهاجرت 
كرده بودند، هم��راه می شود. 27 نف��ر از وكالی 
دوره سوم و عده زيادی از اعیان و اشراف و كسبه 
و غیره تهران را ترک گفته و سواره و پیاده به طرف 
قم رهسپار شدند. ايشان در آنجا كمیته »دفاع ملی« 
تشكیل داده و تصمیم گرفتند كه با دولت عثمانی 
متحد شده و به كم��ك قوای ژان��دارم، استقالل 
كشور را حفظ كنند. تشكیل اي��ن كمیته در قم تا 
حدی از پیشرف��ت قوای روسیه ت��زاری كه قصد 
تصرف ته��ران را داش��ت، جلوگیری ك��رد؛ اما 
درگیری قوای روس با ايشان، افراد كمیته مزبور را 
مجبور كرد شهر قم را تخلیه كنند. پس از درگیری 
قوای روسیه ب��ا حكومت عثمان��ی و عقب نشینی 
روسیه از كرمانش��اه و همدان، ملی��ون دوباره در 
كرمانشاه جمع شدند و دولتی با عنوان »حكومت 
مستقل موقت��ی« را تشكیل دادن��د؛ حكومتی كه 
مدرس در آن سم��ت »وزير عدلی��ه و اوقاف« را 
داشت. كمیته مزبور پ��س از شكست عثمانی ها از 
انگلیس، به همراه قوای عثمانی عقب نشینی كرده 
و به اسالمب��ول مهاجرت می كن��د؛ اين مهاجرت 
قريب به دو سال ادامه می يابد )مكی، 1380، جلد 
اول: 420-421(. »مدرس در اين مهاجرت تقريباً 
جنبه رياست روحانی مهاجرين ايرانی را داشت و 
از طرف ديگر سمت نمايندگی روحانیون ايران را 
داشته، به عالوه در كابینه متشكله در كرمانشاهان 
و اسالمب��ول مق��ام وزارت عدلیه و اوق��اف را نیز 
به عهده داشته اس��ت« )مك��ی، 1380، جلد اول: 

.)422
در اين مهاجرت، اولین نشانه های شكل گیری 
گفتمان ملی اتحاد اسالم كه آن را نسل دوم اتحاد 
اسالم در اي��ران نامی��ده ام، قاب��ل مالحظه است. 
مدرس ظاهراً پیش از اي��ن مهاجرت، از مؤسسین 
هیئت اتح��اد اس��الم در اي��ران ب��ود و نشانه های 
شكل گی��ری جريان��ی در ايران كه ضم��ن تأيید 
لزوم اتحاد شیعه و سنی در سراسر جهان، به مسئله 
ملیت نی��ز به��ا داده و در تحلیل های خ��ود به آن 
توجه خاص می كن��د، در گفت وگوهای مدرس 
با مقامات عثمان��ی، ديده می ش��ود. »درحالی كه 
افكارعمومی به نفع عثمانی بود، مدرس با مقامات 
رسمی عثمانی در استانبول مشاجرات تندی انجام 
داد، زيرا اين سوء ظن وجود داشت كه عثمانی ها 
درصدد ضمیمه آذربايجان به قلمرو خود هستند« 
)الگار، 1381(. مدرس طی نطقی خطاب به سلطان 
محمد پنج��م، پادشاه عثمانی گف��ت: »مقصود از 
مهاجرت ما ايرانیان به اين كشور اين است كه اوالً 

دولت عثمان��ی صحبت الحاق قسمت��ی از خاک 
آذربايجان را به خاک عثمانی موقوف نمايد. ثانیاً 
در موضوع صمیمیت بین برادران مسلمان ايرانی و 
ترک، مذاكراتی به عم��ل آوريم« )مكی، 1380، 

جلد اول: 422(.
مدرس در پاسخ ب��ه صدر اعظ��م عثمانی كه 
پیشنهاد كرده بود لباس سرب��ازان ايرانی و ترک، 
يكسان و متحدالشكل شود، تبسمی كرده و گفته 
بود: »در وسط دانه گندم هم خطی است، ما همان 
لباسی را كه داريم، خوب است ولی چقدر خوب 
بود ك��ه صدراعظ��م به جای آن ك��ه گفتند لباس 
سربازان ايرانی و ترک شبیه ه��م شود، می گفتند 
برادران ايرانی و ترک يك دل شوند، زيرا ممكن 
است از حیث لباس هم رن��گ شويم ولی يك دل 

نباشیم« )مكی، 1380، جلد اول: 423(.
انتخابات دوره چه��ارم مجلس در سال 1296 
و درحالی ص��ورت گرفت كه م��درس هنوز در 
استانبول اقامت داشت؛ ام��ا محبوبیت وی باعث 
شد كه مردم تهران او را به وكال��ت خود انتخاب 
كنند و او نیز پ��س از پايان جنگ جهان��ی اول، از 
استانب��ول به ته��ران بازگش��ت )عاقل��ی، 1380: 

 .)1376
شايد بت��وان يكی از نق��اط تاري��ك كارنامه 
م��درس را حمايت مصران��ه او از رئیس الوزرايی 
وثوق الدول��ه دانس��ت كه ب��ا تحص��ن و برپايی 
تظاهرات، احمدش��اه را برای پذي��رش او، تحت 
فشار گذاشت. م��درس در س��ال اول زمامداری 
وثوق، او را تقويت می ك��رد و در تمام كارها به او 
مشورت می داد ولی پس از اع��الم انعقاد قرارداد 
1919، در رأس مخالفین ق��رارداد و وثوق الدوله 
قرار گرفت و تمام تالش خود را برای عدم اجرای 

قرارداد به كار برد )عاقلی، 1380: 1377(. 
چنان كه در مقاله های دو شم��اره پیش اشاره 
شد، بیشترين حم��الت دولتی علیه جنبش جنگل 
در دوره وثوق الدوله ص��ورت گرفت. دسیسه ها 
و حمالت مشت��رک انگلیس و دول��ت وثوق كه 
برای ناب��ودی جنبش جن��گل هم پیم��ان بودند، 
منجر به جدايی حاج احمد كسمايی، اعدام دكتر 
حشمت و پراكندگی اف��راد تحت سرپرستی اش 
و از هم پاشی��دن سازماندهی كمیت��ه اتحاد اسالم 
شد. اين درحالی بود كه م��درس، حمايت علنی 
و صريح خ��ود را از میرزاكوچك خان � هم پیمان 
او در پیشبرد اهداف اتح��اد اسالم � بیان كرده بود.  
مدرس درباره میرزاكوچك خ��ان و قیام جنگل 
گفته بود: »حقی��ر از آق��ای میرزاكوچك خان و 
اشخاصی كه صمیمان��ه با ايشان ه��م آواز بودند، 
نیت سويی به ديانت و ص��الح مملكت نفهمیدم، 

سرسخت آن )سیدمحمدكاظم طباطبايی يزدی( 
بهره ف��راوان برد )مرك��ز بررسی اسن��اد تاريخی 

وزارت اطالعات،1378: 4(. 
در دوره دوم مجل��س شورای مل��ی كه بعد از 
استبداد صغی��ر انجام شد، از ط��رف علمای اعالم 
نجف به عنوان عضو هیئت روحانی ناظر بر اجرای 
اصل دوم قان��ون اساسی انتخاب ش��د. وی در آن 
مجلس مسلك اعتدالی را انتخاب كرد، ولی رسماً 
داخل تشكیالت آنها نشد. »مرحوم ملك الشعرای 
بهار در جلد اول تاريخ احزاب سیاسی می نويسد: 
دموكرات ه��ا كه 28 نف��ر بودن��د، مخالفان خود 
يعنی اعتدالیون را ك��ه 36 تن می شدند، ارتجاعی 
می نامیدند، زيرا آن حزب، هوادار روش ماليم تر 
و رعايت سیر تكام��ل بود و اعتقاد ب��ه كشتن و از 
میان بردن مستبدان و ارتجاعیون نداشت، از اين رو 
بیشتر اعیان ب��دان حزب پناه می بردن��د« )عاقلی، 

.)1373 :1380
در سومی��ن دوره مجل��س، م��درس با جلب 
اعتماد مردم موفق شد كه اين بار نه از سوی مراجع، 
بلكه با رأی مردم به مجل��س راه يابد و نماينده دوم 
از طرف مردم تهران شود )عاقلی، 1380: 1374(. 
اواسط دوره سوم مجلس و در زمان جنگ جهانی 
اول، قوای روسیه تزاری و انگلیسی ها بدون توجه 
به اعالم بی طرف��ی ايران، به سرح��دات شمالی و 
جنوبی ايران تجاوز كردند. با اشغ��ال بیشتر نقاط 
شمالی توسط روسیه و حت��ی ادامه دامنه پیشرفت 
ايشان تا كرج، بی��م آن می رفت ك��ه پايتخت نیز 

سيدحسن مدرس 
گفت: »سگ هرقدر 
هم خوب باشد همين 
که پای بچه صاحبخانه 
را گرفت، دیگر به درد 
نمی خورد و باید از 
خانه بيرونش کرد«
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بلكه جلوگیری از دخالت خارجه و نفوذ سیاست 
آنها در گیالن عملیاتی بوده بس مقدس كه بر هر 
مسلمانی الزم بود. خداوند هم��ه ايرانیان را توفیق 
دهد كه نی��ت و عملی��ات آنها را تعقی��ب و تقلید 
نمايند. پر واضح است، ضديت و محاربه با همچو 
جمعیتی مساعدت با كفر و معاندت با اسالم است. 
فی شهر جمادی الثانی 1338- سیدحسن مدرس« 

)گیلك، 1375: 5(. 
شرايط به بن بست رسيدن اتحاد اسالم 
سرانجام، سال بن بست های پی درپی فرارسید. 
ادام��ه راهب��رد اتحاد اس��الم به دلی��ل زمینه هايی 
كه در س��ال 1299 كنار يكديگر ق��رار گرفتند و 
مانند تكه های پ��ازل، يكديگ��ر را كامل كردند، 
غیرممكن ش��د. اگر كسی مايل باش��د داليل اين 
امتن��اع را بدان��د، الزم اس��ت اين س��ال را بارها و 
بارها بخواند؛ نه فقط اتفاق��ات را، بلكه زمینه های 
حوادث��ی را ك��ه در اين س��ال پشت ه��م آمدند. 
زمینه هايی ك��ه در جايی از تاري��خ متولد شده و تا 
1299 پیش آمده بودند تا كن��ار يكديگر بنشینند 
و شرايط امتناع اتحاد علیه استعم��ار و اتحاد برای 
رشد درون��ی را كامل كنند. شم��ارش معكوس 
برای نابودی جريان اتحاد اسالم در ايران را بايد از 

همین مقطع آغاز كرد.
دو اتف��اق مه��م در اي��ن س��ال، يك��ی ورود 
بلشويك های روسی ب��ه خاک اي��ران و ائتالف 
میرزاكوچك خان با ايشان بود و ديگری كودتای 
رضاخان كه با كمك و هدايت انگلیسی ها انجام 
شد.  اين دو واقعه و پیامدهای آن چنان كه در ادامه 
توضیح داده خواه��د شد، امكان تحق��ق راهبرد 

اتحاد اسالم را غیرممكن ساخت. 
نگاهی كوتاه به مقاالتی كه ماركس راجع به 
ايران نوشت��ه است،)1( نشان می ده��د كه ماركس 

نیز در اين تحلیل ها صرفاً ب��ه مسئله تضاد نیروهای 
ملی با استعمار اش��اره كرده و  به تض��اد طبقاتی و 
حتی تضاد ب��ا حكومت اشاره ای ن��دارد. )ر.ک. 
به: مارك��س و انگلس، بی تا(.  با اي��ن حال راهبرد 
ماركسیست های ايرانی را لنی��ن و استالین تدوين 
می كردن��د؛ كسانی كه نه  تنها آشناي��ی چندانی با 
مسائل اي��ران نداشتند، بلك��ه در جايگاه مقامات 
سیاسی كشور همسايه، الج��رم منافع ملی خود را 

نیز در اولويت قرار می دادند.
در شماره ه��ای پیش توضی��ح داده شد كه در 
میان بلشويك های روس��ی و ايرانی كه با حمايت 
ارتش شوروی وارد ايران ش��ده بودند، اختالف 
راهب��ردی در قبال مسائ��ل ايران وج��ود داشت، 
درحالی كه يك جناح تندرو به رهبری سلطان زاده 
معتقد بود كه بايد به ط��ور همزمان علیه حكومت 
مركزی و نیز طبقه سرمايه دار مب��ارزه كرد، يك 
جناح متعادل تر در میان ايشان به رهبری حیدرخان 
عمواوغل��ی، مب��ارزه را مرحله بن��دی می كرد و 
می گفت كه پس از بران��دازی قاجاريه، نوبت به 
مبارزه طبقات��ی خواهد رسید )شاك��ری، 1386: 
266-163(. هرچند جن��اح عمواوغلی متعادل تر 
به نظر می رسید، اما حتی جن��اح عمواوغلی نیز در 
دو موضع بنیادين خود، راهبرد اتحاد همه ايرانیان 
برای توسع��ه درون زا و مقابله ب��ا استعمار را نقض 
می كرد؛ اول تضادی كه با حكومت مركزی ايران 
داشت و الجرم هیئ��ت حاكم��ه را از دايره اتحاد 
خارج می ك��رد و دوم وابستگی ای كه به شوروی 
داشت و ضم��ن آن ملی گرايی نس��ل دوم اتحاد 

اسالم، نقض می شد.
چنان ك��ه در شم��اره پی��ش مط��رح ش��د، 
بلشويك ها با پشتوانه نیروی نظامی شوروی زمانی 
وارد بندر انزل��ی شدند كه هنوز م��دت زيادی از 

شكست سخت میرزا از نیروهای مشترک انگلیس 
و دولت وثوق، و جدايی ح��اج احمد كسمايی و 
يارانش و اعدام دكت��ر حشمت و دستگیری شمار 
زي��ادی از يارانش نمی گذش��ت. می��رزا در اين 
مدت توانست��ه بود تعداد نفرات خ��ود را از هشت 
نفر به 400 نفر برساند، اما ب��ا اين تعداد و امكانات، 
توان ايستادگ��ی در مقابل نیروه��ای شوروی را 
نداش��ت. افزون ب��ر اين كه شوروی ب��ا شعارهای 
آزاديخواهانه و ضداستعم��ار انگلیس وارد ايران 
شده بود و بسیاری از ياران می��رزا به ايشان متمايل 
بودند. به دلیل احساس خطری ك��ه مردم رشت � 
به خصوص متدينی��ن و صاحبان سرماي��ه و تولید 
� نسبت به بلشويك ه��ا داشتند، می��رزا درنهايت 
تصمیم به ائت��الف با بلشويك ها گرف��ت تا شايد 
بتواند نقش متعادل كننده ای را در رشت ايفا كند. 
با اين تصمیم، بلشويك ه��ا رسماً وارد تشكیالت 
جنگل شدند و جنبش جنگل از اين پ��س نه با نام 
اتحاد اسالم، كه با عنوان »جمهوری سوسیالیستی 
جن��گل« شناخته شد؛ عنوانی ك��ه موجب می شد 
عملكرد بلشويك ها، خوب ي��ا بد، به پای جنبش 

جنگل نوشته و با نام آن عجین شود. 
هر چند شاكری در كتاب »میالد زخم« معتقد 
است بسیاری از رفتارهای خالف عرف و مذهب 
كه به بلشويك های ايران��ی و روسی در اين دوره 
نسبت داده می شود، شايعه است و صحت ندارد، 
اما شايعه يا واقعیت، به هرحال در آن مقطع، مردم 
ايران، رفتار »جمه��وری سوسیالیستی جنگل« را 
غیرقابل تحمل ارزيابی می كردند. گزارش هايی 
از كشی��دن حج��اب از س��ر زنان، غص��ب اموال 
مردم به بهانه توزيع عادالن��ه آن، توهین به مذهب 
و... مردم اي��ران را آشكارا نسبت ب��ه »جمهوری 
سوسیالیستی جنگل« بدبین كرده ب��ود. ادامه اين 
رفتارها، میرزاكوچك خان را وادار به مرزبندی با 
بلشويك ها كرد؛ میرزا بدون اطالع بلشويك ها، 
نیروهای خود را به اعماق جن��گل عقب كشید و 
دوره ای از رواب��ط خصمانه، می��ان بلشويك ها و 

ياران میرزا آغاز شد. 
هرچند جنبش جنگل توانسته بود تا اين مقطع با 
راهبرد اتحاد ايرانیان، اعتماد عمومی را جلب كند، 
اما ورود بلشويك ها به جنب��ش، غیرممكن بودن 

اتحاد را در چند زمینه آشكار كرد: 
1� اتح��اد درونی میان روشنفك��ران پراتیك: 
روشنفكران پراتیك ب��ه دو گروه طرفداران اصل 
گرفتن تضاد درون��ی و طرف��داران اتحاد درونی 
تقسیم ش��ده بودند و ل��ذا راهبردش��ان در تناقض 
ب��ا يكديگر ب��ود و امكان اتح��اد می��ان ايشان در 

درازمدت، منتفی بود. 

از چپ محمدعلی نظام مافی، امان اهلل اردالن، سيد حسن مدرس، رضاقلی مافی، محمدعلی فرزین، حسين سميعی و 
قاسم صوراسرافيل - از سایت تاریخ ایرانی
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به ط��ور مسالمت آمیز حل كند. عب��داهلل مستوفی 
می گويد: »نظر اي��ن دسته به خص��وص مدرس، 
در طرفداری از او }سپهدار{ ب��ه اين جهت بوده 
است كه فكر می كردند ب��ه مناسبت گیالنی بودن 
رئیس ال��وزرا، متجاسري��ن زودت��ر از خر شیطان 
پايین بیايند و به گل روی هم واليتی خود دست از 
نغمه كمونیست طلبی بردارند و آقای سپهدار هم 
برای حفظ ملك و مال خ��ود و آب و گاو و كس 
و كارش بیشتر به ختم اي��ن غائله عالقه نشان دهد« 

)مستوفی، 1377: 155(.
پس از آن كه روشن ش��د از سپهدار نیز كاری 
ساخته نیست، حتی مدرس نیز كه از حامیان اصلی 
میرزا بود، در مجلس سخنران��ی كرده و خواستار 
برخورد دولت ب��ا ايشان می ش��ود: »دولت ايران 
بايد با تمام قوای خود ك��ه ممكن  الحصول است، 
در دفع و رفع جماعتی ك��ه متجاسرين يا متمردين 
و اسام��ی ديگر مع��روف شده اند، سع��ی نمايد و 
دولت بايد در اي��ن مسئله از ملت اي��ران استمداد 
نمايد و اگر ملت حاضر نشد، با ق��وه ملت را برای 
دفاع حاضر كند« )مكی، 1380، جلد اول: 126(. 
با وجود چنین موضع��ی از سوی مدرس، می توان 
موضع علم��ای ديگر را نسبت ب��ه جنبش جنگل، 

دريافت. 
با اين حال، مهمترين پیامد ظهور همزمان اين 
دو جريان � بلشويك هايی كه ب��ه شوروی وابسته 
بودن��د و تضاده��ای درونی را تضاده��ای اصلی 
می دانستند و رضاخان كه ب��ا پشتوانه انگلیسی ها 
كودتا كرده و قدرت يافت��ه بود� ظهور يك تضاد 
ريش��ه دار و بلندمدت میان مل��ت و دولت بود. در 
سه شماره پیش گفته شد كه راهبرد اتحاد اسالم، 
شام��ل اتح��اد م��ردم و حكومت ه��ای مسلمان 
به منظ��ور توسعه و مقاوم��ت در مقاب��ل استعمار 
می ش��د. چنی��ن اتح��ادی، در زمان��ه ای به عنوان 
برون رفتی برای وضعیت جوام��ع مسلمان مطرح 
می شد كه میان حاكم و م��ردم، تضاد و درگیری 
وج��ود داشت. دكت��ر محمدعل��ی كاتوزيان در 
كتاب »تضاد دولت و مل��ت در ايران« معتقد است 
كه تمامی تاريخ سیاسی و اجتماعی ايران، تكرار 
چرخه ای است كه با ظهور حاك��م خودكامه ای 
آغاز می شود و سپس به سقوط حكومت و استقرار 
جامعه ای خودكامه و ب��روز هرج ومرج می رسد 
كه اي��ن وضعیت نیز ب��ا ظهور حاك��م خودكامه 
ديگری برچی��ده می ش��ود و اين چرخ��ه دوباره 
تكرار می شود. دو نكته كه به زعم نويسنده در همه 
اين حكومت ها يكسان است، اول قانون ناپذيری 
حاكمان و ديگ��ری بی تفاوتی اقش��ار اجتماعی 
نسبت به سقوط حكومت است و اين كه مقاومت 

ج��دی مردم��ی در مقاب��ل چنین سقوط��ی ديده 
نمی شود )كاتوزيان، 1380(. راهبرد اتحاد اسالم 
سیدجمال با تقوي��ت نیروه��ای مشروطه خواه و 
قانون طلب از يك سو و نهادينه كردن لزوم ارتباط 
با دستگ��اه حاكمه از سوی ديگ��ر، می كوشید بر 
تضاد تاريخ��ی ملت و دولت فائ��ق آيد. هدف از 
چنین اتحادی، غلبه بر موانع توسعه و نیز مقاومت 

در مقابل استعمارگران بود. 
اما شرايط س��ال 1299، دو مانع غیرقابل عبور 
بر سر راه چنین اتح��ادی ايجاد ك��رد. اوالً ورود 
قهرآمیز بلشويك هايی كه اولی��ن قدم را مبارزه با 
حكومت مرك��زی می دانستن��د و دوم و مهمتر از 
آن، قدرت گرفت��ن رضاخان ب��ا پشتوانه انگلیس 
كه به زودی ق��رار بود ب��ه پادشاهی اي��ران برسد. 
نشستن پادشاهی بر تخ��ت حكمرانی كه از اساس 
به استعمارگ��ران وابسته بود، هیئ��ت حاكم را در 
مقابل نیروه��ای ملی قرار م��ی داد و راهبرد اتحاد 
ملت و دولت برای مقابله با استعمار را بالموضوع 
می ك��رد. تالش ه��ا و اقدام��ات م��درس ب��رای 
جلوگیری از گسترش چنی��ن شرايطی و شكست 
او در مقابل رضاخان، شراي��ط به بن بست رسیدن 

راهبرد اتحاد اسالم را به خوبی نمايش می دهد. 
از آنجا كه رفتار انگلیسی ها در جنگ جهانی 
اول و پ��س از آن، در اي��ران و كشوره��ای شرق 
باعث تنفر عمومی شده بود و آنها در شرايطی كه 
شوروی شعارهای آزاديخواهان��ه می داد، ديگر 
نمی توانستن��د به سیاست سابق خ��ود ادامه دهند، 
تصمیم گرفتند در كشوره��ای شرق به خصوص 
ايران، به طور غیرمستقیم نهاي��ت مداخله را داشته 
باشند. به اين معنی كه مق��ارن كودتا، چرچیل كه 
در آن موقع وزير مستعمرات بود، پیشنهاد كرد كه 
دولت انگلستان در ام��ور ملل شرق و بمخصوص 
ايران مستقیماً دخالت نكند، ول��ی به وسیله عمال 
بومی با نقاب وطن پرستی و حكومت ملی منظور 
خود را انجام دهد و اين سیاست را كه به نام سیاست 
»نفوذ نامرئی« معروف است اجرا نمايند. »در ايران 
مظهر اين سیاست نفوذ نامرئی، رضاشاه بود كه در 
زير عنوان تجدد و ترقیخواهی و ماسك ملی، آلت 
اجرای آن سیاست گرديد« )مكی، جلد دوم: 11-

 .)10
مدرس و عده ای ديگ��ر از رجال سیاسی پس 
از كودت��ا دستگیر شدن��د و به زن��دان افتادند، اما 
پس از چند ماه همگ��ی آزاد شدند. مدرس مدتی 
پ��س از آزادی در تريبون مجلس چه��ارم كه در 
آن لیدر اكثريت ب��ود، اولین نقده��ای خود را به 
رضاخان آغاز كرد. سختگیری رضاخان با مردم 
كه باعث اعتراض عمومی بر ضد سردار سپه شده 

2� اتحاد توده مردم و روشنفك��ران پراتیك: 
عملك��رد »جمه��وری سوسیالیست��ی جن��گل« 
به گون��ه ای بود كه جنب��ش ب��ه زودی طرفداران 
مردمی خود را از دست داد. اين دولت انقالبی كه 
با تندروی و بی احترامی به مذهب، پايگاه مردمی 
نداش��ت، در برابر حمالت ق��وای دولت مركزی 
شكست خورد و رش��ت را از دس��ت داد و تنها با 
كمك ارتش سرخ توانست رشت را بازپس گیرد 

)رواسانی، 1384: 220-223(. 
3� اتحاد علما و روشنفكران پراتیك: نیروهای 
جنبش جن��گل پس از ائت��الف ب��ا بلشويك ها و 
اقداماتی كه ايشان در تضاد ب��ا مذهب و صاحبان 
تولی��د انج��ام می دادن��د، در ن��زد عامه م��ردم به 
»متجاسرين« معروف ش��د. در متون اي��ن دوره، 
ديگر نامی از جنبش جنگل ي��ا هیئت اتحاد اسالم 
ديده نمی شود، بلكه صرفاً سخن از »متجاسرين«، 
ت��رس و وحشت عمومی م��ردم نسبت ب��ه ايشان 
و درخواست ه��ای پی درپ��ی علما و م��ردم برای 
برخورد دولت با ايشان مط��رح است. مدرس كه 
خود از بنیانگذاران هیئت اتحاد اسالم بود و پیش 
از اين به فت��وای صريح او درباره ل��زوم كمك به 
جنبش جنگل اش��اره كرديم، ابتدا سع��ی كرد با 
طرف��داری از سپهدار ك��ه گیالنی ب��ود، مسئله را 

مدرس:»آخر آدم باید جرأت 
بکند 20 سوار دست یکی 
بسپارد، و از یاغيگری او در 
امان باشد؟!!! مرغی را که 
دم صبح شغال خواهد برد، 
بگذارید سرشب ببرد. المحاله 
از کشيک کشی تا صبح 
خودتان را راحت کرده اید!!«
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بود، وكی��ل تبريز را برآن داشت ك��ه در مجلس، 
بدون اسم بردن از رضاخان، از وضع موجود انتقاد 
كند. »م��درس برخاست و چیزهاي��ی را كه ناطق 
به طوركلی و ب��دون اشاره به شخ��ص معین گفته 
بود، به ه��دف رسانده، تمام آنه��ا را به سردار سپه 
منسوب داشت«. م��درس در سخنان خود گفت: 
»شما مگ��ر ضعف نف��س داريد اي��ن حرف ها را 
می زنید و در پرده سخن می گويید؟ ما بر هر كس 
قدرت داريم. از رضاخ��ان هم هیچ ترس و واهمه 
نداري��م. ما قدرت داري��م، پادشاه را ع��زل كنیم. 
رئیس ال��وزرا را بیاوريم. سؤال كنی��م. استیضاح 
كنی��م. عزل��ش كنی��م و همچنی��ن رضاخ��ان را 
استیضاح كنیم. عزل كنی��م. می روند در خانه  شان 
می نشینن��د. قدرتی ك��ه مجل��س دارد، هیچ چیز 
نمی تواند مقابلش بايستد. شما تعیین صالح بكنید. 
مجلس بر هر چی��زی ق��درت دارد... آقای وزير 
جنگ منافعی دارد و مضاری هم دارد اينها را بايد 
سنجید، ديد منافعش بیشتر است يا مضارش. و اال 
برای مجلس، كه سلطنت تغییر می دهد و كارهای 
بزرگتر می كند، تغییر وزير جن��گ كاری ندارد. 
شما بنشینید تعیین صالح و فساد را بكنید. باوجود 
اين، عقیده من در باب وزي��ر جنگ اين است كه 
منافعش اساسی و مضارش فرع��ی است. بايستی 
سعی كرد كه مضارش رفع ش��ود تا منافعش عايد 
مملكت گ��ردد« )مستوف��ی، 1377: 540-541(. 
پس از نطق مدرس، وزير جنگ استعفای خود را 
از وزارت جنگ به محمدحسن می��رزا � ولیعهد � 
اعالم كرد. قوای نظامی پ��س از رنجش رضاخان 
كه منجر به استعف��ای او شده بود ب��ه تكاپو افتاده 
با ايراد نطق و میتین��گ و رژه در خیابان ها در مقام 
تهديد مجلس برآمدند. به دنب��ال استعفای سردار 
سپه، حاكم نظامی ه��م كناره گیری نمود و امنیت 
تهران مختل شد و باالخره ب��ا وساطت ها، سردار 
سپه استعفای خ��ود را پس گرف��ت و مشغول كار 

گرديد )عاقلی، 1380: 1379(. 
در پنجمین دوره انتخاب��ات مجلس، هرچند 
مدرس توانست به مجل��س راه يابد، اما برخالف 
مجلس قب��ل كه ي��اران او در اكثري��ت بودند، در 
مجلس پنجم، مدرس لیدر اقلیت ب��ود. در همین 
زمان بود كه رضاخان طرح تغیی��ر نظام سیاسی از 
سلطنتی به جمهوری را مطرح كرد كه با مخالفت 
سرسختانه مدرس روبه رو شد. در آن زمان غیر از 
هیاهو و سر و ص��دا در پارلم��ان، تب جمهوريت 
سراسر كشور را فرا گرفته بود. دستجات مختلف 
با ارس��ال طوم��ار تلگ��رام و میتین��گ، خواستار 
حكومت جمهوری ب��رای سردار سپ��ه بودند. با 
اين حال م��درس كه در مجلس نی��ز جناح اقلیت 

را داشت، به سختی در مقابل اي��ن طرح مقاومت 
ك��رد. در يك��ی از جلس��ات علنی مجل��س، بین 
طرفداران سردار سپه و م��درس مناقشات سختی 
درگرفت و هنگامی كه م��درس در پشت تريبون 
مشغول صحب��ت بود، تدين و ي��اران وی به عنوان 
تعرض جلس��ه را ترک گفتند و چ��ون مجلس از 
اكثريت افت��اد، نطق مدرس نیمه ك��اره ماند. او از 
جلسه خارج شد و در سراسرا كه نمايندگان جمع 
بودند، ب��ه ايراد سخ��ن پرداخت. در اي��ن هنگام 
يكی از طرف��داران سردار سپه جل��و رفته و سیلی 
محكمی به گوش مدرس نواخ��ت، به طوری كه 
عمامه از سر وی به زمین افتاد. همین سیلی، طومار 
جمهوريخواهی را پیچید؛ »ملك الشعراي بهار كه 
خود ناظر صحنه بوده است در اين باره می نويسد: 
اما اي��ن سیلی ب��ه قدری پر س��ر و صدا ب��ود كه به 
ناگ��اه در تمام شهر مثل زنگ ناق��وس درپیچید و 
احساسات خفته را بیدار ك��رد. دكان ها بسته شد، 
انقالب بزرگی نم��ودار گرديد. جمعیتی كه انبوه 
جمعیت جمهوری خواه نامب��رده در برابر آن مثل 
قطره در برابر سیل خروشانی می نمود، گرد آمد«. 
سرانجام تالش سیدحسن مدرس برای برهم زدن 
جمهوري��ت ب��ه ثم��ر نشس��ت و مخالف��ت تمام 
دستجات، علنی و عیان شد. سردار سپه ناچار به قم 
عزيمت نمود و از آنها كسب تكلیف كرد و چون 
آنها هم مخالف بودند پ��س از مراجعت به تهران 
اعالمیه صادر كرده و متذكر شد برای احترام مقام 
روحانیت از فك��ر جمهوريت انص��راف حاصل 

گرديد )عاقلی، 1380: 1381-1383(. 
باالخ��ره در روز نهم آب��ان م��اه 1304 طرح 
نمايندگ��ان مجل��س مبن��ی ب��ر خل��ع قاجاريه و 
واگذاری حكومت موقت��ی به رضاخان و تشكیل 
مجلس مؤسسان ب��رای اصالح بعض��ی از اصول 
متم��م قانون اساسی، مطرح ش��د. مخالفین كه در 
رأس آنها سیدحسن م��درس بود نتوانستند كاری 
از پیش ببرن��د و سردار سپ��ه به پادشاه��ی رسید. 
مدرس در انتخابات دوره شش��م مجلس كه پس 
از تاج گذاری رضاشاه آغ��از شد، توانست وكیل 
چهارم تهران ش��ود، اما يك سال پ��س از آن، در 
تهران واقع��ه ای به وقوع پیوست ك��ه تمام مسائل 
سیاسی روز را تحت  تأثیر ق��رار داد و برای عده ای 
كه در گ��ود سیاس��ت بودند، اولی��ن زنگ خطر 
شد. »هنگامی ك��ه مدرس كه طب��ق معمول برای 
درس گفتن به مسجد سپهس��االر می رفت، غفلتاً 
مورد تیراندازی قرار گرفت. در اثر شلیك گلوله، 
بازوی چ��پ وی به ش��دت مجروح ش��د و يك 
گلوله هم به دست راستش اصابت كرد. سوء قصد 
به مدرس در تم��ام اي��ران منتشر ش��د و رضاشاه 

تلگرافی از او احوالپرسی كرد؛ ولی مدرس پاسخ 
داد: به ك��وری چشم دشمنان م��درس زنده است  

)عاقلی، 1380: 1385-1386(.
با اتمام دوره ششم مجلس، مدرس به مجلس 
هفت��م راه نیاف��ت. وی در روز 16 مهرم��اه 1307 
توسط ع��ده زي��ادی مأم��ور دستگی��ر، از تهران 
خارج و در شهر خ��واف واقع در سرح��د ايران و 
افغانست��ان در شراي��ط بسیار نامساع��دی زندانی 
شد. مدرس قريب 9 سال در زن��دان خواف به سر 
برد تا اين كه در س��ال 1316 دستور قتل وی صادر 
شد. در 22 آبان م��اه او را از زندان خواف به زندان 
كاشمر انتقال دادند و در روز 10 آذر ماه در زندان 
شهربانی كاشم��ر او را به قتل رساندن��د )عاقلی، 

.)1387 :1380
دالي�ل مقاوم�ت م�درس در مقاب�ل 

رضاخان
مقاوم��ت م��درس در مقاب��ل رضاخ��ان، در 
شرايطی بود كه افكارعمومی به نفع رضاخان بود 
و اكثر نخبگان سیاسی نیز  با او همراهی می كردند. 
برخی شواه��د درب��اره داليل مدرس ب��رای اين 

مقاومت، در زير آمده است. 
1� يك سال پس از سرك��وب جنبش جنگل، 
عبداهلل مستوفی ب��ه ديدار مدرس م��ی رود تا او را 

رضاخان
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و آن مرح��وم، در همی��ن ايام اتفاق افت��اده است، 
بی مورد نیست. 

سوسیالیست ها ب��رای كارچاقی س��ردار سپه 
در نوبت خ��ود بی میل نبودند كه م��درس را آرام 
كنند تا كار به جاهای نازک ت��ری نكشد. يكی از 
مذاكرات سران حزب، كه من ه��م حاضر بودم، 
در اطراف ضديت مدرس و افت��ادن سردارسپه و 
نتايج آن برای كش��ور، هركسی چیزی می گفت 
و البته، جانب مضر اين پیشام��د احتمالی را گنده 
می كردن��د. ول��ی همگی، حت��ی من ه��م معتقد 
بوديم كه حیف اس��ت اين مرد فعال ب��ا جربزه از 
بین برود. رفقای انقالبی، چون سابقه مرا با مدرس 
می دانستند، ب��ه من پیشنه��اد كردند ب��روم و با او 
صحبتی بدارم، شايد از ش��دت مخالفت او كاسته 
شود. بعدازظهر فردای آن روز، به منزل سید رفتم... 
به او گفتم: تصور نمی كنید برای متنبه شدن سردار 
سپه اين اندازه اقدام كاف��ی باشد؟ گفت خیر! بايد 
المحاله دستش از رياست وزرا كوتاه شود! گفتم 
در اين شش � هفت ماه��ه رياست وزرايش خوب 
كار كرده و قدرت و عظم��ت قشون را خیلی زياد 
نموده و ب��ه واسطه ق��درت نظام��ی، مالیات های 
عقب مانده هم وصول شده و دواير دولتی عظم و 
اعتباری پیدا كرده اند كه نظیر آن را مدت هاست 
در اين كشور كسی ندي��ده است. حیف است اين 
قدرت و اختیار و وح��دت و مركزيت از بین برود 
و هرج و م��رج و ضديت های ساب��ق، جانشین آن 
بشود. امروز به واسطه ق��درت و مواظبت اين مرد 
و مركز گرفتن حكم دولت، ه��ر تصمیمی در هر 
قسمت از كارها بگیرن��د، روی كاغذ نمی ماند و 
فوراً اجرا می شود و حكام و عم��ال از او مالحظه 
دارند، كارها به القیدی و بی اعتنايی و سر هم بندی 
واگذار نمی شود و نظم و نسق حسابی در كار آمده 
است... سید گفت: »سگ هرقدر هم خوب باشد 
همین كه پای بچه صاحبخان��ه را گرفت، ديگر به 
درد نمی خورد و بايد از خانه بیرونش كرد«.  ديدم 
اين مرد نط��اق، با يك ضرب المث��ل دهاتی، تمام 
دلیل های حلی قضیه كه م��ن آورده بودم وخیال 
داشتم باز هم مقداری به آن بیفزايم، گفته و نگفته 
همه را از پايه خراب كرده، و روی هم ريخت! ولی 
مأيوس نشدم و از راه نقضی مقصود خود را دنبال 
كرده، گفتم: توجه می فرمايید كه بیرون كردن او 
چه زحماتی دارد؟ سمیتك��و هنوز چشم طمعش 
از كردست��ان برداشته نشده و با وج��ود ِعده و ُعده 
قوای دولتی، ه��ر روز از خ��اک كردستان عراق 
به خاک ايران در تك و تاز اس��ت. اشراری كه به 
واسطه قدرت اين مرد در همه جا ساكت شده اند، 
هنوز ريشه و مايه ش��رارت را از دس��ت نداده اند.  

هنوز هم در لرست��ان سرجنبان هايی ك��ه مثل مار 
زخم��ی مترصد وق��ت مناسبن��د، زي��اد هستند و 
اجماالً ما كارهای زيادی داريم كه هنوز دست به 
آنها نزده ايم. 20 سال از مشروطه می گذرد. ما جز 
به اين يك نفر، كه از ه��ر حیث مواظب همه چیز و 
همه جا هست، هیچ برنخورده ايم. بر فرض به قول 
شما اين سگ را به اين ج��رم از خانه رانديم، كی 
را داريم جای او بگذاري��م؟ از همه گذشته، با اين 
نغمه های وحش��ی كه از قشون جن��وب و شمال و 
شرق و غرب می رسد و ب��ه يكديگر دستور تمرد 
می دهند و همديگ��ر را اغوا می كنند، چه خواهیم 
كرد؟ چیزی كه باقی داريم، همین يك كار است 
كه اينها دو دسته شوند و جن��گ داخلی راه بیفتد، 
يا همه با هم متحد شوند و ملت را با اسلحه خودش 
زير پا كنند و... سید، مجال نداد ك��ه من باقی ادله 
نقضی خود را بیاورم، حرف مرا قطع كرده گفت: 
به همین جهت است كه م��ن معتقد شده ام كه بايد 
ريشه اين فس��اد را هر چه زودتر كن��د. »آخر آدم 
بايد جرأت بكند 20 سوار دس��ت يكی بسپارد، و 
از ياغیگ��ری او در امان باشد؟!!! مرغ��ی را كه دم 
صبح شغ��ال خواهد برد، بگذاري��د سرشب ببرد. 
المحال��ه از كشیك كشی ت��ا صب��ح خودتان را 
راح��ت كرده اي��د!!«. دانستم كه سی��د دراين امر 
كام��اًل راديكال اس��ت و منطق و ط��رز فكرش به 
ق��دری در اين زمینه ق��وت گرفته اس��ت كه با هر 
بیانی از منظور اصیلش برنخواهد گشت... از میان 
اشخاص صاحب رأی و ارب��اب حل و عقد، فقط 
اين يك نفر اين طور فكر می كرد و افكار باقی آنها 
از قماش همان چیزهای حل و نقضی بود كه من به 
مدرس گفته بودم« )مستوفی، 1377: 605-603(. 
م��درس ك��ه يك س��ال پ��س از كشته شدن 
كوچك خان در مجلس گفته بود »باز می خواهم 
ع��رض كنم كوچك خ��ان هم آدم خوب��ی بود« 
)مك��ی، 1380: 68( يكی از دالي��ل مخالفتش با 
رضاخان را گرفتن پای بچ��ه صاحبخانه توسط او 

عنوان می كند.  
2� شاهد ديگر، نامه ای اس��ت كه به احمدشاه 
می نويسد. احمدشاه ك��ه قدرت گرفتن تدريجی 
رضاخان را  مشاهده می ك��رد، به جای ايستادگی 
و مقاوم��ت در مقاب��ل او، سفره��ای خارجی اش 
طوالنی ت��ر شده و عرص��ه را برای رقی��ب، خالی 

گذاشته بود. مدرس در نامه ای به او می نويسد:  
»هرگاه مقصود ديگران تنها عبارت از اين بود 
كه اعلیحضرت }احمدشاه قاجار{ را از سلطنت 
بركنار سازند و ديگری را بر سرتخت نشانند، من 
كه مدرس هستم صريحاً می گوي��م كه به مبارزه 
نمی پرداختم. اما ب��ر من ثابت اس��ت كه مقصود 

برای همكاری ب��ا رضاخان، قانع كن��د. شرح اين 
دي��دار را در خاطراتش چنین توضی��ح می دهد: 
»البت��ه خواننده عزي��ز توجه دارد ك��ه ام االسباب 
اين نهضت ضدجمهوری، م��درس بوده، و بعد از 
كفن و  دفن كردن جمهوری، باز هم سلسله جنبان 
ضديت عموم��ی با سردار سپه، م��درس و اوست 
كه خود را مرك��ز افكار ضد س��ردار سپه كرده و 
معتقد است كه باي��د ريشه اين خودس��ری را كه 
واقعاً برای كشور خطرناک شده بود، كند و شاه و 
وزرا و مردم را ب��ه آزادی خود رساند. در هر حال، 
اين روزها ديگر مدرس كسی نبود كه سیدمحمد 
تدين بتواند با او به خشون��ت، يا احیاء السلطنه او را 
چك كاری كند، بلك��ه در اين وقت سید، يكه تاز 
میدان ضد سردار سپه ش��ده و عامه از او پیروی می 
كردند. به خصوص كه در اصل موضوع، يعنی در 
برانداختن جمهوری ه��م كامیابی نصیب او شده 
بود. چنان كه طرفداران سردار سپه هم از شهامت 
و رشادت اخالقی اين مرد، كه جز پیشرفت دادن 
عقیده خود، هیچ جاه طلبی نداشت، و از هیچ چیز 
انديشه نمی كرد، خیلی در تشوي��ش بوده و برای 
تغییردادن ط��رز فكر او اقداماتی ه��م می كردند. 
برای اين كه خواننده عزي��ز از افكار اين روزهای 
مدرس واق��ف شود، نقل مصاحب��ه ای كه بین من 

مایه تأسف آن که با به بن بست 
رسيدن راهبرد اتحاد اسالم، 
برابری نسبی ای که در سایه 
این راهبرد ميان افراد ایرانی 
ایجاد شده بود نيز به دست 
فراموشی سپرده شد. 
گسترش عدالت اجتماعی و 
پذیرش مشارکت افراد ایرانی 
اعم از زن و مرد، سنی و شيعه 
و حتی کافر و مسلمان که 
الزمه پيگيری چنين راهبردی 
بود، پس از بن بست هایی که 
این راهبرد در دنيای عينی 
با آنها روبه رو شد، با غفلت و 
بی توجهی مواجه گشت
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ديگران در حال حاضر تغیی��ر رژيم حقیقی است 
با تم��ام معن��ای آن و تغیی��ر رژيم در تم��ام شعب 
اجتماعی و سیاسی. يعنی تغییر تمام آن چیزهايی 
}ك��ه{ باعث انتظ��ام رشته ه��ای مختلف حیات 
ملی ما ب��وده... و اي��ن تغییر و تحول هرگ��اه واقعاً 
به وجود آيد، بزرگترين ضربه انتقامی است كه بر 
پیكر ايران وارد می سازند...«. او سپس می گويد: 
»مقصود از تغیی��ر رژيم آن است ك��ه ايرانی كلیه 
اسباب و عوام��ل مقاومت منف��ی را از كف بدهد 
و خصايص��ی را كه باعث بقای حی��ات اقتصادی 
و اجتماعی او می باش��د، به يكباره بب��ازد: لباسی 
اختیار كند كه از عهده خ��رج آن برنیايد و سبك 
معیشتی را دنبال كند كه نانش نرسد و روزی پیش 
آيد كه درآمد هیچ ك��دام از خاندان های شريف 
و رنجبر، كفاف هزينه و مخارج آن��ان را ندهد... 
ثروت و مكنت در دست های معدود مردم بی دل 
و بی ايمان گرد آيد و ساير م��ردم نسبت به آنان با 
چشم كینه و بغض بنگرند... با سیاستی كه طی تغییر 
رژيم عملی خواهد شد }اي��ران{ كلیه رشته های 
معیشت و عوامل دوام و بقا را گ��م خواهد كرد و 
نامش از رديف اق��وام زن��ده زدوده خواهد شد« 
)مركز بررسی اسناد تاريخ��ی وزارت اطالعات، 

 .)18-19 :1378
در هرحال ب��ا روی كارآم��دن حكومتی كه 
وابسته به استعمار بود، مسئله اتحاد همه ايرانیان در 
مقابل استعمار، به بن بست رسید. مايه تأسف آن كه 
با به بن بست رسیدن راهب��رد اتحاد اسالم، برابری 
نسبی ای كه در سايه اين راهب��رد میان افراد ايرانی 
ايجاد شده بود نیز به دس��ت فراموشی سپرده شد. 
گسترش عدالت اجتماع��ی و پذيرش مشاركت 
افراد ايرانی اعم از زن و م��رد، سنی و شیعه و حتی 
كافر و مسلمان كه الزمه پیگیری چنین راهبردی 
بود، پس از بن بست هايی كه اين راهبرد در دنیای 
عینی با آنها روب��ه رو شد، با غفل��ت و بی توجهی 

مواجه گشت. 
در دوران مشروط��ه، علم��ای مشروطه خواه 
و ضدمشروطه با وجود هم��ه اختالفاتشان، در دو 
مسئله متفق الق��ول بودند: مسئل��ه نابرابری حقوق 
زن و مرد و نی��ز مسئله نابرابری حق��وق مسلمان و 
غیرمسلمان )الگار، 1381(. در سايه راهبرد اتحاد 
اسالم بود كه در مرامنامه جنبش جنگل كه پیش از 
ورود بلشويك ها تنظیم شده بود، در بند سه از ماده 
اول، تصريح شده است: »كلیه افراد بدون فرق نژاد 
و مذهب از حقوق مدنیه به ط��ور تساوی بهره مند 
خواهند بود«. همچنین در بند 9 از ماده دوم، مسئله 
»تس��اوی زن و مرد در حقوق مدن��ی و اجتماعی« 
مطرح شده است )فخرايی، 1351: 59-56( و اين 

درحالی است كه نسل دوم اتح��اد اسالم در ايران 
به رهبری میرزاكوچك خ��ان، از حمايت علمای 

مذهبی نیز برخوردار بود. 
با كودتای رضاخ��ان در اسفندماه 1299، قرن 
13 هجری شمسی، گور »اتحاد اس��الم« در ايران 
شد تا قرن 14، با »تفرقه اسالم« آغاز شود، تفرقه ای 
كه تا به امروز به طول انجامیده اس��ت. آيا امیدی 
هست كه اي��ن قرن نیز گوری ب��رای تفرقه باشد و 

قرن آينده، فرزندی نو به ارمغان بیاورد؟  
بررسی وضعیت امكان يا عدم امكان پیگیری 
دوب��اره راهبرد اتح��اد اس��الم پ��س از پیروزی 
جمهوری اسالم��ی و رفع مان��ع حكومت وابسته، 
نیازمند فرص��ت ديگری اس��ت. اما ب��رای طرح 
چنین بحثی، ابتدا الزم است پاسخی مناسب برای 

سؤاالت زير بیابیم: 
چرا پس از به بن بست  رسیدن اهداف عملی ای 
كه راهبرد اتحاد اسالم دنبال می كرد، ديگر انگیزه 
جدی ای برای طرح مسئله نزديك��ی میان شیعه و 
سنی و برابری زن و مرد در میان اقشار مذهبی، ديده 
نشد؟ آيا راهبرد اتحاد اسالم، صرفاً يك تاكتیك 
كوتاه م��دت است كه ب��رای حف��ظ موجوديت 
مسلمانان در مقابل دشمن مشترک به كار می رود 
و به محض رفع خطر فوری، نیاز به اتحاد نیز از میان 
خواهد رفت ي��ا اين كه زمینه و امك��ان تبديل اين 
راهبرد به يك رويكرد بلندمدت نیز وجود دارد؟ 
آيا اگر جنبش جن��گل در اهداف خود موفق بود، 
داست��ان برابری خواهی ادامه می ياف��ت يا علمای 
مذهبی، مواضع ملی و برابری طلبانه جريان اتحاد 
اسالم را صرفاً تا زم��ان بیرون كردن استعمارگران 
می پذيرفتن��د و ديگر ب��رای دنبال ك��ردن توسعه 

درونی، نیازی بدان نمی ديدند؟  
اينها مباحثی اس��ت كه نیازمن��د همفكری و 
مشارك��ت ج��دی صاحبنظران اس��ت و فرصت 

ديگری را می طلبد. 
پي نوشت:

1� مقاالت »جنگ اي��ران و انگلیس«، نوشته ك��ارل ماركس، 
روزنامه نیويورک ديلی تريبون، 30 اكتبر 1856 و  »قرارداد با ايران«، 
نوشته كارل مارك��س، روزنامه نیويورک ديلی تريب��ون، 12 ژوئن 
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درس هايي از تاريخ؛ سياه کاري هاي بني اميه

عالمانی در خدمت بنی امّيه
 از ابتدای پیدايش مسلمانی، علم را در شناخت  
قرآن و تفسیر و حديث می دانستن��د، عالمان تنها 
صحابی��ان بااستعداد و باس��وادی بودند كه آيات 
قرآن و فرمايش��ات پیامبر )ص( را ب��ه جان و دل 
می شنیدند و آن را حفظ می كردند و برای ديگران 
بی��ان می داشتن��د، عالمانی نی��ز بودند ك��ه اخبار 
گذشتگان و تاريخ پیشینیان را بازگو می كردند و 
چه بسیار كه اشعار شاعران و سخن سرايان دوران  
پیش را در حافظه نگ��اه می داشتند و در آن فضای 
بكر و آرام و طبیعت ساده و بی پیراية دامنه كوه ها 
و صحراهاي خشك و سوزان،  فرامی خواندند و 

آرامش می يافتند.
تا رحلت پیامبر)ص( همه ج��ا سخن از ايمان 
و ايثار و جه��اد و پايداری بود، ق��رآن با خلوص 
خوانده می ش��د و احاديث درب��اره محمد)ص( 
همچون ن��وری در دل و جان مؤمن��ان پرتوافكن 
می گرديد، آن كلمات را چ��ون هديه ای گرانبها 
برای ي��اران و دوستان و عاشق��ان فضیلت شهر به 

شهر و ديار به ديار می بردند.
سنّ��ت پاي��دار محم��د )ص( پیامب��ر راستین 
اسالم، در گفتار و ك��ردار مردم  اث��ری جاودانه 
می گذاشت و جمعی با قل��م و عده ای با شیرة جان 
آن را در س��ودای دل، ثبت و ضب��ط می نمودند. 
تاريخ، اخ��الق، ادبیات و هنر همه ب��ر محوريّت 
ق��رآن و حدي��ث می چرخیدند، پ��س از صحابة 
پیامب��ر)ص( نوبت ب��ه تابعین مي رسی��د، آنها نیز 
معارفی را كه از صحابیان ف��را گرفته بودند كم و 

بیش نشر می دادند.
طبق دستور حكومتی ك��ه در زمان خلیفه دوم 
صادر شده بود، توجه به  جز كت��اب خدا، نوشتن 
و گفتن حديث  ممنوع گردي��ده و ثبت حديث و 

تاريخ، جرم به حساب می آمد.
گفته ان��د: چ��ون اسرائیلی��ات و افسانه ه��ای 
جاهلی و خرافات و موهوم��ات رواج پیدا كرده 

بود و ممكن بود كه ب��ر روی انديشه های مردم اثر فضل  اهلل صلواتي � بخش پاياني
بگذارد، از اين رو باب جمع آوری و نگهداری هر 

مطلبي غیر از قرآن بسته شد.
ع��ده ای معتقدند ك��ه افرادی ب��رای حفظ  يا 
مصلحت نظامشان، قصد داشتند فضايل و مناقب 
اهل بیت پیامبر)ص( را كه منزويشان كرده بودند، 
متروک و فراموش ش��ده نمايند. بدين خاطر نقل 
احاديث را ج��ز از كانال های رسم��ی حكومتی 
ممنوع كردند. معاوي��ه حتی اجازه تفسیر و تأويل 
قرآن را هم نمی داد، او به ابن عباس گفت: »بگذار 
مردم هر طور كه خواستند و ي��ا فهمیدند از قرآن 

برداشت كنند.«
از دوران صدر اسالم جز چن��د كتاب تفسیر 
و دستنوشته ه��ای قرآن��ي، چی��زی ارائ��ه نشده، 
صحیفه علويّه، صحیفه  فاطمیّه، صحیفه سجاديّه، 
همچن��ان پنهان��ی مط��رح ب��ود، »نهج البالغ�ه« 
مجموعه خطبه ها و نامه های حضرت علی)ع(  در 
قرن سوم جمع آوری شد و »صحيفه سّجاديه« در 

دست زيد پسر امام سجاد)ع( بود.
ممنوع شدن نوشتن و خواندن حديث، باعث 
شد كه پس از رحلت پیامبر)ص( كمتر مسلمانی 
بدان توج��ه پیدا كن��د، معاويه به خاط��ر سیاست 
انحراف��ی خود، مراك��ز جعل حدي��ث، احداث 
كرد تا افكار مردم را به ط��رف بنی امیّه بكشاند و 
انديشه های ارتجاع��ی و جبری بودن و بی تفاوتی 
را كه  به نفع اموي��ان بود در جامع��ه توسعه دهد. 
آنها كه اطالعاتی از احكام و فقه داشتند به عنوان 
قاضی انتخ��اب می شدن��د و همچون ابوموس�ی 
اش�عری و ش�ريح قاضی  و ديگران،  آنه��ا در میان 

مردم به قضاوت می پرداختند.
از عالم��ان اولیّ��ه اسالم مي ت��وان از حضرت 
علی)ع( و ابن عباس و عبداهلل مسعود و عّمار ياسر 
و عبداهلل عمر نام برد. پس از آنها چهرة درخشانی 
مخصوصاً در دانش حديث، كمتر ديده می شود 
و روند سستی و رخوت در حديث نگاری تا پايان 

عالمان باید که از موضع 
اقتدار و حاکمّيت علمی و 
دینی و فرهنگی که دارند، 
سالطين و اميران و حاکمان را 
نصيحت کنند و از راه خطا و 
انحراف بازدارند، نه آنکه آنها 
نيز مزدورانی علم آموخته 
باشند که مسير استبداد و 
ام را هموار  ـّ خودکامگی حک
سازند و آنان را در جهت 
اِعمال زور و تزویرشان، یار و 
مددکار باشند
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قرن اول هجری همچنان ادامه يافت.
افرادی نیز از صحابیان پیغمبر)ص( كه داعیه 
علم و دانش حديث داشتند مثل َس�ُمرة بن ُجندب 
و اَبُوهري�ره، در خدمت آل امّي�ه كار می كردند 
و ب��رای رضايت خاط��ر آنها برخ��ي احاديث را 
نمی گفتند و ي��ا آنهايی را كه آنه��ا می خواستند 

می گفتند.)1(
با روی كارآم��دن عمر ب�ن عبدالعزيز در سال 
99 هج��ری و دست��ور انقالبی  او ب��رای نوشتن و 
��ر عالمان از  بح��ث روی حديث، ت��الش و تفّكّ
حالت ركود بی��رون آمد و تحّول��ی در فراگیری 
علم و دانش پدي��دار شد. مخصوص��اً  در دوران 
مشعشع ام�ام باق�ر)ع( و امام ص�ادق)ع(، معارف 
علوی و تشیّ��ع پیش��رو و عدالت مح��ور، مطرح 
شد و شاگردان الي��ق و شايست��ه ای پیرامون اين 
دو امام همام گ��رد آمدن��د و از آن دو سرچشمه 
فضیلت و دانش بهره ه��ا گرفتند، سحاب رحمت 
انديشه ه��ای آن برگزيدگ��ان بش��ری، همچنان 
می باريد، تا  امروز كه پس از 12 قرن هنوز تشنگان  
فضیلت از قط��رات آن باران های رحمت سیراب 

می  شوند.
وقتی در جامعه ای علم و دانش، ارزش نباشد 
و حاكمان فقط ب��ه تملّق گويی و فس��اد اخالق و 
شهوت پرستی توجه داشته باشند، جهت ارزش ها 
عوض می شود، عقیده ها ب��ه انحراف می گرايد، 
بدعت ها پديد می آيد، مردم در لجنزار خرافات 

و موهومات غوطه ور می شوند.
در اين بازنويسي مختصر، يادآوري مي شود 
ك��ه در دوران اموي��ان، هیچ  ي��ك از خلفا، اليق 
ر علم��ی جامعه   نبودند ك��ه در راه ارتق��ای تفّكّ
قدم بردارن��د؟ كدام يك آن ت��وان را  داشتند كه 
در مسیر آگاهی خلق ها كوشش��ی داشته باشند؟ 
عمرب�ن عبدالعزي�ز، استثناي��ی بود ك��ه در مدتی 
اندک سنت هاي��ی شايست��ه را پايه گذاری كرد، 
مخصوصاً به عالمان و نويسندگان زمانش دستور 
داد كه به جمع آوری حديث بپردازند و مردمي را 
كه از ساده ترين احكام اسالمی و فقهی بی اطالع 

بودند، به وظايف خود آشنا كنند.
پیش از آن، حديث ها شفاه��ی و سینه به سینه 
و با تفسیره��ا و تأويل های متف��اوت نقل می شد 
و هرك��س براساس عقاي��د خود، حاشی��ه ای بر 

حديث ها می زد و برای مردم بیان می كرد.
آشفتگی بازار حديث، ب��ا ايجاد مراكز جعل 
حديث، توس��ط بنی امیّ��ه بسیار ش��د، هیچ كس 
نمی توانست حديث صحی��ح را  از جعلیّات، و از 
اسرائیلیّات و از انحراف��ات تشخیص دهد، از بس  
نسبت ها ب��ه پیامبر )ص( و صحاب��ه و فرزندان آن 

حضرت داده بودند كسی نمی توانست روايتی  را  
به سادگی قبول كند.

ام�ام باق�ر)ع( و ام�ام ص�ادق)ع( بسی��اری از 
مطالب گذشته را غرب��ال كردند و روايات دروغ 
را دور ريختن��د، سخنان سخی��ف را رد كردند و 

حقايق را آشكار نمودند.
به مرور زمان ه��زاران حدي��ث پراكنده و يا 
فراموش ش��ده جم��ع آوری و در كتاب ها نوشته 
ش��د، حتی فقیه��ان و امام��ان ب��زرگ اهل سنت 
مانند ابوحنيفه، مالک ب�ن انس، احمدب�ن حنبل، 
محمدب�ن ادريس ش�افعی و ديگ��ر نويسندگان و 
دانشمن��دان اسالم��ی از آغاز ق��رن دوم هجری، 
توانستند احاديث م��ورد تأيیدشان را جمع آوری 
كنند و كتاب ها بنويسن��د و براساس آن فتوا دهند 
و به هدايت م��ردم بپردازند و جل��وی بسیاری از 

بدعت ها را بگیرند.
در دنیای تشیّع: ش�يخ مفيد، ش�يخ کلينی، شيخ 
صدوق، سيدرضی، س�يد مرتضی، شيخ طوسی و... 
توانستند به جمع آوری احادي��ث شیعه بپردازند، 
اين تالش ها بیشت��ر در دوران بنی عبّ��اس بود كه 
در ابت��دا  از اشاع��ة احادي��ث، احس��اس خطری 
نمی كردن��د و آن قدر برخ��ر مراد س��وار بودند 
كه چندان اهمیّت��ی به نقل رواي��ات و چگونگی 

نوشته ها و كتاب های حديث نمی دادند.
بنی عب��اس بعده��ا عالم��ان و نويسندگان و 
محقق��ان را از گوش��ه و كن��ار جوام��ع اسالمی 
فراخواندند و بر كیفیت حاكمیّت خود و بر درک 
و فهم مردم زمانش��ان افزودن��د و سطح فرهنگ 
و فراگرفته ه��ای جامعه را باال بردن��د، آنها سعی 
داشتن��د  احاديث صحی��ح در اختیار م��ردم قرار 
گیرد و حتی فضايل و مناقب اهل بیت پیامبر)ص( 
كه بسی��ار بود، ضاي��ع نشود و اصال��ت آن حفظ 
گردد، زيرا آنها خ��ود را جزو اهل بیت به حساب 
آورده و هر بنی هاشمی را اه��ل بیت پیامبر)ص( 

می گفتند.
در دوران مأمون عباس�ی در آغ��از قرن سوم، 
او با  امام رضا)ع( و امام جواد)ع( رابطة تنگاتنگ 
برقرار كرد. او می خواست امام رضا خلیفه باشند و 
خودش ولیعهد و جانشین و همه كاره كشور شود، 
كه امام )ع( نپذيرفتن��د و به ناچار، بدون اينكه امام 
بخواهند ولیعهدی را برای ايشان نوشت و تحمیل 
كرد. او دختران خود ام حبیبه و ام الفضل را به عقد 
امام رض��ا وامام جواد درآورد، ب��دان معنی كه ما 
با اهل بیت پیامب��ر)ص( و فرزن��دان محمد )ص( 

جدايی نداريم و همه در يك مسیريم!
بنی امیّه اين درايت و زيركی و سیاسی كاری 
را نداشتن��د، از اين رو ب��رای آنك��ه احاديث در 

فضاي��ل اه��ل بی��ت  مغف��ول مان��د، به اصطالح 
صورت مسئله را پاک می كردند و تالش زيادی 

می كردند تا آن احاديث در جايی بیان نشود.
چه بسی��ار عالمانی ك��ه در ابت��دا جیره خوار 
بنی امیه بودند و با عل��م و آگاهی كه  داشتند راه ها  
را برای آنها هموار می كردند، ابوموسی اشعری با 
اينكه بر همه چیز وق��وف داشت، حاضر می شود 
حضرت عل�ی)ع(، ح�ق مطل��ق را  از خالفت خلع 
كن��د و تسلیم  نظريّ���ات عنصر م�رم��وزی چون 
عمروعاص ش��ود! ش�ريح قاضی فت��وای قتل امام 
حس�ين را صادر می كند، با علم ب��ه اينكه حسین 
نوادة پیامب��ر و كسی است ك��ه خالفت مسلمین، 

حق مسلّم اوست!
همان طور كه اسب و استر در خدمت ظالمان 
بودند، عالمان م��زدور حكوم��ت و وابستگان به 
دربار هم با چشم و گوش باز، نوكر حلقه به گوش 
بنی امیّه و بنی مروان بودند، خط��ر اين افراد برای 
مردم بیش از ديگر م��زدوران بود، به قول سعدی: 

»چو دزدی با  چراغ آيد گزيده تر برد كاال«.
اين حدي��ث شري��ف از پیامبرگرامی اسالم 
نقل شده كه:»العلماُء امناُء الرُس��ول مالَم يَدُخلُوا 
فی الدنی��ا«، عالمان ت��ا هنگامی كه داخ��ل امور 
دنیايی نشده اند مورد اعتم��اد پیامبرند، پیامبر دنیا 
را ثروت ان��دوزی و هوسرانی و »اتّب��اع السلطان« 

يعني دنباله روی از قدرت ها بیان فرموده اند.
دردا ك��ه دوای درد پنه��ان����ی م������������ا                      

افسوس ك�ه چ�ارة پريشان�������ی م���ا
برعه�دة جمعی است كه پنداشته اند   

              آب����ادی خويش را  ب�ه  وي���رانی م���ا)2(
عالمانی نیز در ع��راق بودند كه برخی خود را 
شیعة علی )ع( و برخی شیعة عثم��ان می  دانستند، 
آنها از احاديث نق��ل شده از امام عل��ی يا ابوذر و 
عّمار ياسر، مطالبی به ياد داشتن��د و نسبت به اهل 

بیت نبّی مكّرم اسالم اهانتی روانمی داشتند.
يك��ی از وظايف عالم��ان وابسته ب��ه دربار و 
حكوم��ت و آخوندهای سرسپ��رده پس از جعل 
حديث در فضايل بنی امیّه، تكذيب بیان احاديث 
و روايات عالمان عراقی يا كوفی بود، مخصوصاً 
آنان احاديثي را كه در فضیلت اهل بیت بود انكار 

می كردند.)3(
عالمان درباری با تكی��ه بر شمشیر حكومت و 
قدرت های زمان، توانستن��د در آن برهه، حديث 
مشعشع غديرخم را ك��ه شاع��ران و نويسندگان 
بسیاری در روز واقعه، فرياد ك��رده بودند، انكار 
كرده و آن را از ذهن ها بزدايند و حتی امروز پس 
از سالی��ان دراز، نهايت سعی را دارن��د كه آن را 

واقعه بزرگ به ياد نیاورند.)4(
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زورگو و ستمگران است و عدالتی برای مظلومان 
و مستضعفان وجود ن��دارد  خلیفه های جور، بیمه 

هستند و بهشتشان تضمین شده است! اهلل اكبر!
ش�عبی، از علم��ای زم��ان نی��ز خ��ود را ب��ه 
عبدالمل��ك مروان و حّج�اج بن يوس�ف فروخته 
بود، او از كسان��ی بود  ك�ه چهرة مخت��ار ثقفی را 
مخدوش كرد، چون مختار با خلیفه های بنی امیّه 
مخالف بود، همه عیب ها و تهمت ها را به او نسبت 

مي داد.)8(
عبداهلل بن عمر نیز از عالمان��ی بود كه تا زمان 
حّجاج بن يوسف زنده ب��ود، او زاهد و عابد بود و 
با كسی كاری نداشت، سكوت او برای بنی امیّه و 
بنی مروان باارزش بود، چه بسی��ار حقايقی را كه 
ناگفته می گذاش��ت و اين به نف��ع حكومت بود، 
عبدالملك به حّجاج نوشت��ه بود: كه از او اطاعت 

كند.)9(
از عالم��ان ديگری ك��ه نام برده ان��د عبارتند 
از:)10( ابراهيم نخعی، كه او وقتی به نفع حاكمان يا 
خلیفه ها تعريف و تمجیدی می كرد، درخواست 
جايزه می نمود و خود را ن��زد آنها خوار و خفیف 
می داشت و دستمزد  دروغش را همان وقت نقداً 

دريافت مي كرد.
ديگر مگ�و كه زاه�د  م�ا را گذشت نیست                   
نگذشت اگر چ�ه از سر دنیا، زدين گذشت)11(
اب�و الزن�اد، فقیه مدين��ه ازجمل��ه محّدثین و 
ُحف��ّاظی است كه با هشام ب��ن عبدالملك  پیوند  

داشت.)12(
مغیره بن مقسم، از حف�ّاظ بود و شیعه عثمان و 

نسبت به حضرت علی كینة بسیار داشت.)13(
بسی��اری از فتواه��ای: مح��ارب، خائ��ن، 
مهدورالدم و خارج��ي بودن را اينه��ا می دادند، 
نظريّه منّزه بودن خلیفه از حساب و كتاب و تطهیر 
او و ترغی��ب او به جنايت ه��ا و كشتن ها و واجب 
دانستن اطاعت از خلیف��ه را، اين مزدوران بی دين 
صادر می كردند، حك��م خلیفه را باالتر از قرآن و 
سنّت محمد )ص(، تأويل و توجیه می نمودند، با 
دانش منحّط خود، مردم را به گمراهی و ضاللت 
بیشتري می كشاندند. آنه��ا به مردم القا می كردند 
كه: »هر چه آن خسرو كند نیكو كند« يا »هر عیب 

كه سلطان بپسندد هنر است«! 
فريب گربه زاهد مخور ز ساده دل�ی

كه دام  دردل دان�ه است سبح�ه داران را )صائب(
از ديگر افرادي كه برای هشام فتوا می دادند و 
هشام به آنها تعل�ّق خاطر داشت، منصور بن معتمر 

و ابوالزناد، كاتب بنی امیّه بودند.)14(
 عالمانی كه بايد پناه م��ردم در برابر ظالمان و 
ستمگران باشند، افس��وس كه توجیه گر كارهای 

خلیفه ها و قدرت ه��ا و حاكمان و چماق به دستان 
می شدند! ما از اسالم چنین برداشت هايی نداريم 
و ب��ر آن باوريم كه مسئولیّت حاكم��ان و عالمان 
سنگین تراز ديگ��ران و عقوبت آنه��ا بیشتر است 
و هر ظلمی ك��ه در جامعه انجام ش��ود، حاكم نیز 
در براب��ر خدا و م��ردم مسئول اس��ت و هر عالمی 
كه در برابر ظلم ها و بدعت ه��ا سكوت می كند، 
او از همه بدت��ر و مسل�ّم اهل جهنّ��م است. گناه و 
جنايت مزدور و سرب��از و افسر، همه بر گردن شاه 
است، گرچه خ��ود آنها هم مج��رم و محكومند. 
پیامبر)ص( فرماين��د: »ُكلُكم راع و ُكلُّكم مسئوٌل 
َعن َرعیّته«، همة شما مسئول هستید و درباره مردم 
از شما پرسیده می شود. رنج های حضرت علی)ع( 
در »نهج البالغه« چه بسی��ار به خاطر ظلم هايی بود 
كه به مردم می شد، امام همه كارگزاران را مسئول 

و معاقب می دانستند.
محمد بن ُمسل�ُم ُزْهری

پیامبر اكرم فرماين��د: »اََشّد الن��اسِ  َعذاباً يوَم 
القیامه عالٌم ل��م يَنْتَفُع�ُه علُِم��ُه«،)15( سخت ترين 
عذاب در روز قیامت ب��رای آن دانشمندی است 
كه از دان��ش خود به��ره نمی ب��رد، يعن��ی عالم 
بی عمل. در حديث��ی ديگ��ر از آن حضرت نقل 
شده: »َويٌل الُم�ّت��ی مِن علماء س��وء«.)16( وای بر 
امت من ب��ه خاطر وجود دانشمن��دان بد عمل،  از 
مهمترين عالم��ان دربار بنی امیّ��ه محمد بن مسلم 
بن شهاب ُزهری بود، او ب��رای بنی امیه خیلی مهم 
بود، عموم��اً خواسته ها و اقدام��ات آنها را توجیه 
می كرد، خطاهای بنی امی��ه را صواب و كارهای 
خالفشان را نیك��و به حساب م��ی آورد، او چون 
فتوای نادرست برای  دوستی و حمايت از خلیفه و 
حكومت و نظام منحّط امويان می داد، ديگر مردم 

حرفی برای گفتن نداشتند.
هشام متأث�ّر از ُزهری ب��ود، او به اشاره و تأيید 
ُزه��ری قََدري ها يا جبری مذهب��ان را می كشت، 
حتی ب��ه نصرب�ن س�ّيار، حاكم خ��ود در خراسان 
می نويسد:  دهري هايی را كه در آن نواحی ظهور 
كرده اند، پیدا كرده و بكشد، در سال 119 هجری 
چه بسیاری از دگر انديش��ان و مخالفان بنی امیّه به 
فتوای محمد ُزهری، محارب و مهدورالدم اعالم 
شدند و ب��ه دستورهشام ب��ن عبدالمل��ك به قتل 

رسیدند.)17(
روزی ُزهری ن��زد ابوحازم يك��ی از آخرين 
صحابه پیغمبر رفت، ابوحازم با كنايه به او گفت: 
»زمانی بنی اسرايی��ل راه ص��واب را می پیمودند 
و امرا نیاز ب��ه علما داشتند...، ام��ا زمانی كه اراذل 
علم آموختند... با رفتن آنها نزد امرا، آنان از علما 
بی نیاز شدند«، ُزهری گفت: نكند مقصود تو من  

از ديگر عالم��ان وابسته ب��ه دستگاه خالفت، 
می توان از ابوب�رده، پسر ابوموسی اشعری نام برد 
كه پس از استعفای شريح قاضی در زمان حّجاج، 
قاضی القضات كوفه ش��د.)5( او از كسانی بود كه 
براساس اين مطل��ب جعلی از ق��ول پیامبر)ص(: 
»قَّد مُوا قُريشاً َو التُقّدموه��ا«، يعنی قبیله قريش را 
بر همه مقّدم داريد و هیچ گروه��ی بر آنها پیشی 
نمی گیرن��د داخ��ل كرد، ب��ه دستور س�ليمان بن 
عبدالمل�ک برای مخالفان قري��ش، دستور شالق 

می داد.)6(
رجاء ب�ن حي�ات، يا شیخ اهل ش��ام، معروف 
به »كبیرالدول��ه االمويّه«  نیز عالم��ی در خدمت 
عبدالملك م��روان ب��ود، او می خواست صخرة 
بیت المقّدس را در برابر كعبه قرار دهد و مردم  را 
به طواف دور آن وادار كند، او حديثی جعل كرد 
كه اطاع��ت از والي يا خلیفه واج��ب است در هر 
وضع و ه��ر شراي�طی  ك�ه ق��رار دارد، از جعلیّات 
او اي��ن جمله اس��ت: »ما َعل��َی الُخلف��اء ِحساٌب 
والكتاب«، يعنی خلیفه ها حساب و كتابی در روز  
قیامت ندارن��د.)7( خلیفه ها با همه ظلم ها، جنايات 
و گناهانشان يكسره به بهشت خواهند رفت! اينها 
با اين دروغ هايشان شاي��د می خواستند ادعا كنند 
كه اسالم دين قدرتمندها، واليتمدارها، حاكمان 

مردم ساده وقتی عالمان دینی 
را در جهت قدرت ها دیدند و 
آنها را مال اندوز و قدرت طلب 
و سياسی کار مشاهده 
کردند، نسبت به اصل دین 
و آورندگان دین خدا، بدبين 
می شوند، ضرر آنها برای 
دینداری مردم بيشتر از 
چماقداران و زورگویان است
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باشم، ابوحازم درحالی كه سلیمان بن عبدالملك 
ايستاده بود و می شنید، گفت: »همین كه شنیدی.« 

)18(

ُزهری تم��ام عمر را تا وقتی ك��ه در سال 124 
هجری از دنیا رفت در كنار هشام بن عبدالملك، 
فتوا دهنده بود، فرزندان هشام را درس می داد، و 

پیوسته پول های كالن به او می دادند.)19(
خواهر ُزهری ب��ه مردم می گف��ت: »حديث 
ب��رادرم را نپذيريد، زي��را او دين خ��ود را به دنیا 

فروخته است و برای بنی امیّه كار می كند.«)20( 
مانند همه دوران ه��ا، ُزهری عالم��ی بود كه 
خود را به حكومت فروخته ب��ود و به قول مرحوم 
آيت اهلل حاج آق�ا رحيم ارب�اب اصفهانی: »اجماع 
عملی اكث��ر عالمان زمان بر نفی مع��اد است« و او 
با هم��ه محفوظاتش چنین ب��ود. در نش��ر عقايد 
انحرافی می كوشی��د، درب��اره او و عالمی ديگر 
به ن��ام عوانه ب�ن حک�م نوشته اند ك��ه طرفدار 
خونخواه��ان عثم��ان و ب��ر مذه��ب جبرگرايی 
حكومتی و واليی بودند و آنها در تمام عمر خود 
حتی يك حديث، در مناق��ب حضرت علی)ع( 

بیان نكردند.)21(
حضرت امام زين العابدي��ن)ع( كه در دوران 
عبدالملك و پسرش هشام زندگی می كردند، از 
رفتار نادرست و مزّوران��ه محمدبن مسلم ُزهری 
بیش از ديگ��ر عالمان روزگ��ار ناراحت بودند و 
از اينك��ه او به نام اسالم و ق��رآن، از ظلم و ظالمان 
حمايت می كرد و قرآن را وسیله سوء استفاده قرار 
داده بود، متأسف بودند، از اين رو نامه ای برای او 
می نويسند، باشد كه اتمام حّجتی به او شده باشد، 
زيرا فرق است بی��ن آنكه نمی فهم��د و منحرف 
می شود، با آنكه می فهمد و منحرف می كند، قطعاً 
او به صورت شیطان اغواكننده ای مطرح می شود. 
در اينجا متن كامل نامه امام آورده می شود، باشد 

كه براي ما هم عبرتی باشد. )21(
حضرت امام علی ب��ن الحسی��ن)ع( برای او 

مرقوم می فرمايند:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

»كفاَن اهلّل و ايّ��اک مَن الفت��نِ  َو رحَمك من 
النار...« »به نام خداوند بخشن��ده مهربان، خداوند 
ما و ت��و را از  فتنه ها نگه��دارد و به ت��و از رفتن به 
دوزخ ترّحم كند، تو امروز در وضعی قرار داری 
كه شايسته است هر كه ت��و را در اين شرايط ببیند 
برايت طل��ب مغفرت كن��د، اين را ب��دان كه بار 
نعمت های خدا بر دوش ت��و سنگین شده كه به تو 
تنی سالم و عم��ری دراز داده، حجت های خدا بر 
تو استوار است كه قرآن را می دانی و می فهمی و 
فقه دينش را خوانده ای و سنّت پیامبرش را هم بر 

تو فهمانده و بر تو در برابر هر نعمتی كه داده و هر 
حّجتی كه در برابرت نهاده وظیفه ای مقرر داشته 
و منظورش اي��ن است كه شكر ت��و را در اين باره 
آزمايش كند و فضل خ��ود را بر تو آشكار سازد، 
خداوند فرموده: »الَِن َشكَرت�ُُ��م ألزيدن�ّكُم«)23( 
اگر سپاسگزار باشید بر نعم��ت شما بیفزايم و اگر 
ناسپاسی كنی��د، به راستی كه ع��ذاب من سخت 

است.
بنگر، فردای قیامت ك��ه در برابر خدا بايستی 
چگون��ه آدمی باش��ی؟ آن روزی كه خ��دا از تو 
بپرسد: نعمت های مرا چگون��ه رعايت كردی و 
درباره حجت های من چ��ه داوري هايی داشتی؟ 
چه پاسخی خواهی داد؟ گمان مبركه خداوند از 
تو ع��ذری را بپذيرد و به تقصیر ت��و راضی باشد، 
هیهات، هیه��ات، چنین نیس��ت، خداوند علما را 
در قرآن خ��ود مسئول دانسته، آنج��ا كه فرموده: 
»لَتُبَینّنُهُّه للِن��اس َوال تكتُمونَه«)24( خ��دا از آنها كه 
قرآن را درک می كنن��د پیمان گرفته كه حقیقت 
آن كتاب را برای م��ردم بیان كنن��د و نبايد آن را 
بپوشانن��د، )كه حقاي��ق اين كتاب اله��ی را برای 
مردم نگويند( و آن را پش��ت سرافكنند و به بهای 

اندكش بفروشند و...
بايد مطال��ب قرآن را ب��رای م��ردم بیان كنی 
و پنهان نداری و بدان كه كمتري��ن كتمان حق و 
سبك ترين باری كه ب��ر دوش داری اين است كه 
به وحشت ظالم انس گرفت��ه ای ، راه گمراهی را 
با نزديكی خ��ودت به ستمك��ار و اجابت دعوت 
او، برايش هم��وار كردی، وه، چ��ه می ترسم كه 
فردای قیامت به هم��راه خائنان تو هم گرفتار گناه 
خود باشی و از اينكه هر چ��ه بگیری برای اع�انت 
به ستمكاران )پول هايی ك��ه از آنها برای حمايت 
از آنان دريافت می كنی( مسئول آن باشی، )بايد 
به خدا پاسخ بدهی( تو اموالی را گرفتی كه از آنِ  
تو نبود، از آن دستی كه گرفتی و به كسی نزديك 
شدی كه به هیچ حق�ّّی عمل نكرده و حقّ  مردم را 
نداده است و تو ه��م با نزديك شدن ب��ه او با هیچ 
باطلی مخالفت نكردی و رد ننمودی، تو دوستدار 
كسی شدی كه با خدا می  جنگد، آيا چنان نیست 
كه ت��و را دعوت كردن��د و قطب��ی ساختند برای 
چرخان��دن آسی��ای ستمكاری خودش��ان، تو را 
پلی ساختند تا از روی تو بگذرند برای رسیدن به 
اهدافشان، تو را نردب��ان گمراهی و انحراف خود 
قرار دادند، آنها با وسیله قراردادن امثال تو، به راه 

خود رفتند.
ای محمدبن مسلم، ستمكاران ت��و را درباره 
علمای آل محم��د به ش��ك انداختند )ب��ه اوالد 
پیغمب��ر)ص( و طرف��داران آنه��ا ش��ك كردی 

و خ��ود را برت��ر دانست��ی و خواستی كه ب��ه آنها 
پاسخ ده��ی( بوسیله تو، افراد س��اده لوح، عوام و 
جاهل را به سوي خ��ود كشاندند و آنه��ا را صید 
كردند. نزديك تري��ن و خصوصی ترين وزيران 
و نیرومندتري��ن يارانشان، به اندازه ت��و بر فساد و 
انحراف آنان سرپوش نگذاشتن��د و دل خاّصه و 
عامّه را به سوی آنها جلب نكردن��د. )در برابر اين 
همه خوش خدمت��ی( آنچه به تو م��زد دادند كم 
بود، در برابر آنچه از ت��و گرفتند، چه اندک برای 
تو آباد كردن��د، چگونه خواهد ش��د آنچه را كه 
برای تو ويران نمودند؟ ب��ه خويشتن بنگر، كسی 
ديگر فكری برای ت��و نخواهد كرد، مثل يك فرد 
مسئول، وظیفه شناس و آگ��اه در كار خود نظاره 
كن و حساب خ��ود را برس )كه آي��ا در خدمت 

ظلمه سود بردی يا زيان كردی؟(
ازسوي ديگر ببین چگونه بايد قدردانی كنی 
از آنك��ه به ت��و روزی داده از هنگام��ی كه صغیر 
بودی تا امروز كه بزرگ شدی، نعمت های خود 
را به تو ارزانی  داشته و ت��و را در مسیر دانش قرار 
داده اس��ت. چقدر نگرانم از آنك��ه اين آيه قرآن 
شامل حال تو گ��ردد: »فََخلََف مِ��ن بَعدهم َخلٌف 
َورثُ��وا الكت��اَب...«)25( جانشینانی به ج��ای آنها 
آمدند، كت��اب را وارث شدن��د و به دنبال كاالی 
پَست اي��ن دنیا رفتن��د و می گويند ك��ه: به زودی 
برای ما آمرزش می رس��د، )آری، آنها كه مدعی 
شناخ��ت ق��رآن و احكام اله��ی بودن��د، ولی به 
دنیاطلب��ی و اندوختن زر و سی��م پرداختند و فكر 
می كردند با همه انحرافاتی كه در پیش گرفته اند، 

مورد غفران الهی قرار می گیرند(.
ای محم��د... در خان��ه ای اقام��ت داری كه 
همیشگی نیست، ت��و در منزلی جای گرفته ای كه 
فرياد رفتن و حركت در داده می شود، انسان پس 
از مرِگ دوست��ان و همساالنش، چق��در در اين 
دنیا زنده می ماند؟ خوش��ا به حال آنكه در اين دنیا 
پیوسته در حال نگرانی باشد، و ب��دا به حال آنكه 

بمیرد و آثار گناهانش همچنان باقی باشد.
تو از )بدعت ها( بر ح��ذر باش، درحالی كه از 
همه چیز آگاهی، برای )بازگشت( شتاب كن كه 
به سرعت ب��رده می شوی، تو م��ورد بازخواست 
كس��ی ق��رار می گی��ری كه جاه��ل نیس��ت و از 
همه جا خب��ر دارد و آن كس كه حاف��ظ تو است 
و از هیچ چیز غافل نیست، خ��ود را آماده سفری 
دور و دراز كن، كه آغاز آن به تو نزديك است، 
گناهان��ت را جبران كن كه بیم��اری سختی به تو 

روی آورده است.
مپن��دار كه منظور م��ن )از اين نام��ه( توبیخ و 
سرزنش و عیب جويی توست، اراده من آن است 
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دنیاخواهی بر تو و بر آن��ان حاكم شد، آيا متوجه 
شده ای ك��ه چگونه خ��ود را در نادان��ی و فريب 
گرفتار كرده ای و مردم را در فتنه انداخته ای؟ تو با 
القائات خود )سخن ها و بحث ها و بدعت هايت( 
مردم را از زندگی بازداشتی و گرفتار فتنه و فساد 
كردی، م��ردم را شیفت��ه خود نم��ودی، آنان هم 
می خواهند مثل تو عالم )درباری( باشند، يا آن را 
به دست آورند كه تو بدان رسیدی )مال و ثروت 
بسیار(، م��ردم را به دريايی افكن��دی كه عمق آن 
ناپیداست و در بالي��ی فروشان ب��ردی كه حّد و 
اندازه ن��دارد، خدا به داد ما و تو برس��د، كه او يار 

و مددكار است.
ای محم��د، از اي��ن شرايطی ك��ه در آن��ی 
روی گردان، ت��ا اينكه به افراد صال��ح و نیكوكار 
بپیوندی، نیكوكارانی ك��ه با جامة ژنده خود دفن 
شدن��د و با گرسنگ��ی ساختند، میان خ��دا و آنها 
پرده ای نب��ود و دنی��ا نفريفتشان و آن��ان اسیر دنیا 
نشدند، دنبال حق رفتند و آن را پیدا كردند و بدان 
پیوستند، پس اگر دنیا تا اين اندازه تو را با آن كبر 
سن و دانش آموختگی و نزديكی به مرگ شیفته 
كرده است، پ��س جوان ه��ا چه كنند ك��ه هنوز 
علمی ندارند و رأيشان ن��ارس و خردشان ناپخته 
است؟ »اِن��ا هلّل َو انّا اَلیه راجع��ُون«)27( ما از خدايیم 
و بازگشت م��ا به سوی اوست، )كناي��ه از اينكه با 
اعمال ت��و همه چیز تمام است( پ��س به چه كسی 
بايد اعتماد ك��رد؟ و شكايت را ب��ه نزد چه كسی 

بايد برد؟
ما شكايت خود را به پیشگاه خدا می بريم  و از 
آنچه در وجود تو نگريستیم و مصیبتی كه از ناحیه 

تو به ما رسید به حساب خداوند وامی گذاريم.
ب��ه آن كسی ك��ه در كودك��ی و بزرگ��ی به 
تو روزی داده بنگ��ر كه چگون��ه سپاسش را بجا 
م��ی آوری؟ و چگونه او را ب��زرگ می داری كه 
با دين خود، تو را در بین مردم س��ر بلند قرار داده 
است؟ چگون��ه ح��ق آن خداي��ی را ادا می كنی 
كه جام��ه آبرومندی ب��ر تو پوشان��ده؟ نزديكی 
و دوريت چگون��ه است در برابر كس��ی كه از تو 
خواسته ك��ه به او نزدي��ك و فروت��ن باشی؟ چه 
شده ك��ه از خواب غفل��ت بیدار نمی ش��وی و از 
لغزش هاي��ت توبه نمی كن��ی؟ باشد ك��ه با خود 
بگويی: من حتی يكب��ار برای خدا قی��ام نكردم، 
احكام الهی را زنده نكردم و باطل را از بین نبردم، 
آيا سپاس تو از پروردگاری كه تو را برتری داده 
همین است؟ من برای تو وحشت دارم كه مشمول 
اين آي��ه شوی، ك��ه خ��دای متع��ال می فرمايد: 
»اَضاُعوا الَصلوهَ َو اتَبَُعوا الَشهواِت فََسوَف يَلق�ََوَن 
َغیّاً«)28( آنها كسانی هستند كه نماز را ضايع و تباه 

كردند و از هوس ها پیروی نمودند، پس به زودی 
سزای گمراهی خود را خواهند ديد.

ای محم��د، خداون��د عل��م قرآن��ش را به تو 
آموخت و موازي��ن علمش را به تو سپ��رد، امّا تو 
همه را ضاي��ع ك��ردی، »فَنَحمَد اهللَّ ال��ذی عافا نا 
مِّما ابتَ��الَک به َوالس��الم« سپاس خ��دای را بجا 
می آوريم كه ما را از مصیبتی ك��ه تو در آنی دور 
داشت. )و ب��ه ما عافی��ت از آن ب��ال را داد( سخن 

تمام.«)29(
امام سّج��اد همه گفتنی ها را در اي��ن نامه به او 
می فرمايند، اتمام حج�ّت را ب��ر او تمام می كنند، 
با اينكه سعی دارند خود را ب��ا حكومتیان در ستیز 
قرار ندهند، امّا سخن را بر ُزهری كامل می كنند، 
او را به خطاهايی كه مرتك��ب می شود و به خاطر 
عالم بودنش مردم را به انحراف می كشاند، واقف 
می گردانن��د، ي��ادآور می شوند كه ع��وام مردم  
به وسیله تو و امث��ال تو كه در قیافه ح��ق به جانب 
هستید و ادع��ای دانشمندی و رهب��ری مسلمانان 
را داري��د، مطی��ع ستمك��اران و حكومت ه��ای 
ظلم می شون��د، نم��از خواندن شم��ا، تباه كردن 
نم��از است، اي��ن نماز پی��روی از ه��وای نفس و 
شهوت ه��ای درون اس��ت، م��زدوران جاه��ل 
سلطان ها، به ان��دازه اين عالم نماي��ان خطرناک 
نیستن��د، آنها فق��ط خ��ود را فن��ا می كنن��د، امّا 
آخوندهای درباری و درس خوانده های وابسته، 
وّعاظ السالطین، جامعه را فريب می دهند و نابود 

می سازند.
عالمان بايد كه از موضع اقت��دار و حاكمیّت 
علمی و دين��ی و فرهنگی كه دارن��د، سالطین و 
امیران و حاكم��ان را نصیحت كنند و از راه خطا و 
انحراف بازدارند، نه آنكه آنها نیز مزدورانی علم 
آموخته باشن��د كه مسیر استب��داد و خودكامگی 
حك�ّام را هموار سازن��د و آنان را در جهت اِعمال 

زور و تزويرشان، يار و مددكار باشند.
حضرت ام��ام زي��ن العابدي��ن)ع(، جهنّم را 
برای عالمان بی عم��ل و مّدعی��ان شناخت قرآن 
و حديث، كه خويشتن را ب��ه ستمكاران و ارباب 

قدرت فروخته اند، مسلّم می دانند.
علم، خ��ود ارزش و معیار و م��الک همه چیز 
است، عال��م نی��ز در میان هم��ه ملت ه��ا، امتها و 
فرقه ها مورد احترام است، ول��ی اگر او وسیله ای 
شد برای ظل��م بیشتر، استب��داد شديدت��ر، فساد 
وسیع تر، عذابش چندين براب��ر است، همان طور 
كه در قرآن مجید، عذاب اف��راد شاخص و مورد 
اعتنا و احت��رام را به »ِضعَفین م��َن الَعذاب« عذاب 
مضاع��ف و چند براب��ر، وعده می ده��د، امام در 
اين نامه او را كه عالمی م��ورد احترام است مورد 

كه خداوند دل از دس��ت رفته تو را زن��ده كند و 
آنچه را ك��ه از دينت پنهان شده به ت��و باز گرداند 
و اين گفتار الهی را به يادت بی��اورم: »َو َذِك�ّْر فَاِّن 
الِذِكری تَنَفُع المؤمنین«)26( ای پیامبر، حقايق را به 

مؤمنان يادآوری كن كه به آنان سود می بخشد.
ت��و از ي��ادآوری ي���اران و همساالن��ت ك�ه 
رفته اند غ�افل ش��ده ای و مانند ش��اخ شكسته ای 
باقی مانده ای، دق�ّت ك��ن كه آنها چگونه گرفتار 
شدند و آيا  آنها مثل ت��و در پرتگاه افتادند )ايادی 
ظلمه گشتند( آيا از كارهای نیك آنها ياد كردی 
و چیزی را ك��ه آنها نمی دانستند ت��و فراگرفتی و 

بدان پرداختی و عمل كردی؟
 ای محمد، تو در دل عوام جا گرفته ای، مردم 
به خاط��ر آموخته های ت��و دورت جم��ع شدند، 
از رأی ت��و پیروی كردن��د، و به دست��ور تو عمل 
نمودن��د. اگر چی��زی را حالل دانست��ی، آنها هم 
حالل دانستند  و اگر حرام دانستی، آنها هم حرام 
دانستند، تو اين حق را نداشت��ی )كه از پیش خود 
حالل و حرام درست كن��ی(، ولی به خاطر رغبت 
و میل م��ردم به تو، خود را بر آنه��ا تحمیل كردی 
و ديگر عالمان را دور نم��ودی، جهل و ناآگاهی 
بر تو و ب��ر ديگر علما، غلبه ك��رد، رياست طلبی و 

چرا ادیان الهی که عامل 
وحدت و یکپارچگی جهان 
انسانيت بوده اند را، وسيله 
اختالف و نفاق و چنددستگی 
و دشمنی  قرار داده اند؟ 
جنگ های بين یهودیان 
و مسيحيان، جنگ های 
صليبيان عليه مسلمان ها، 
جنگ بين اسرایيل و 
فلسطينی های مسلمان و 
مسيحی و اشغال سرزمين  
فلسطين، جنگ های بين 
شيعيان و سّنيان، تا امروز و تا 
قيامت... .
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ترّحم قرار می دهند و می فرمايند: كه در شرايطی 
قرارداری كه مردم برای ت��و از خدا طلب رحم و 
مغفرت می كنند، كاره��ای او را و تأيیدهايش از 
اعمال عبدالملك مروان و هشام بن عبدالملك و 
سكوت در برابر جنايت های آنها را سوء استفاده 
از دي��ن، ق��رآن و خیان��ت به شم��ار می آورند و 
كفران نعمت های الهی می دانن��د كه به او عنايت 

شده است.
ام�ام س�جاد)ع(، ف��ردای قیامت را ب��ه ياد او 
می آورند كه بايد پاسخگ��وی دانسته هايی باشد 
كه در دنی��ا ب��ه آن  نپرداخته و در براب��ر بدعت ها 
ساك��ت ب��وده و موازين ش��رع را مطاب��ق امیال 
ديكتاتورها و مستبّ��دان و عمله های ظلم و اسلحه 
بندها و شمشیر به دست ه��ا تأويل و تفسیر كرده و 

حقايق اسالم را كتمان كرده است.
امام چهارم، اظهار ناراحتی می فرمايند: كه در 
روز قیامت اين دانای به اصطالح پرهیزكار! همراه 
با خائنان، جانیان و مفسده انگی��زان در آتش قهر 
خدا بسوزد، از هم اكنون ب��ه او هشدار می دهند. 

شايد كه توبه كند و از راه خطا بازگردد.
امام)ع( ب��ه او می گويند كه ت��و آبروی همة 
عالمان دي��ن آل محم��د را  بردی، هم��ه را بدنام 
كردی و آگاه��ان و جوانان و توده ه��ای مردم را 
به هم��ه درس خوانده ه��ا و علم آموخته ها بدبین 

نمودی!
حض��رت عل��ي بن الحسی��ن، در آن دوران، 
حرفی را برای عالم��ان اسالمی در ط��ول تاريخ 
ناگفته نمی گذارند، باشد كه سخن امام را بپذيرند 
و متوّجه شوند و باعث انحراف خلق خدا نگردند.

ت�ن زنده دل، خفت��ه  در زي�ر گ�����ل                           به  
از عالم�ی زندة م��رده  دل 

دِل زن���ده هرگ���ز نگ���ردد ه���������الک                           
ت�ن زن��ده دل، گر بمیرد چ��ه باک)30( 

در تاريخ آورده ش��ده: هنگامی كه  محمد بن 
شهاب ُزهری بیمار ش��د، حضرت سجاد به ديدن 
او رفتند، او از امام درخواست ك��رد كه خدا را به 
حق پدرانش سوگند دهد، تا او بهبودی يابد، امام 
برايش دعا كردند و فرمودند: »اَللّهم اِّن ابن شهاب 
قد فَزَع ال��ّی بالوَسیله اِلیَك بآباي��ی فیها...«)31( بار 
خدايا، فرزند شهاب، نزد من ناله سرداد و پدرانم 
را در پیشگاه��ت وسیل��ه قرارداد، پ��س از سوی 
پدران و مادرانم، به اخ��الص از تو می خواهم كه 
به بركت دعايم آنچ��ه را آرزو كرده، بدو بخشی 
و روزی را بر وی روان سازی و جايگاه و منزلتش 
را فرابری و به د ق�ّت در دانش��ی كه به وی داده ای 
او را دگرگون س��ازی. بعدها زه��ری گفته بود، 
سوگند به خداي��ی كه جانم در دس��ت اوست از 

هنگامی كه امام سجاد چنین دعاي��ی را برای من 
كردند، نه بیمار شدم و نه تنگدستی پیدا كردم و نه 

امری ناخوشايند به من رسید.
با اين حال ُزهری و ديگر عالمان خودفروخته 
زمان، كه امام و پدران��ش را به خوبی می شناختند 
و از ارج آن��ان ن��زد خ��دا واقف بودن��د، مجبور 
شدند كه با سیل زمان حرك��ت كنند و در جهت 
حاكم��ان باشند، يا آنك��ه آن ج��رأت و ايمان را 
نداشتن��د كه ح��رف حق��ي بزنند و ب��ه نصیحت 
ناصح��ان و پیشواي��ان مسلمان��ان متعّه��د گوش 
فرادهند و به موقع، وظیفه خ��ود را انجام دهند، تا 
از سوي قدرت ها منزوی شوند و محصور و مورد 
تهم��ت م��زدوران و سرسپرده ها ق��رار گیرند، يا 
ترجیح می دادند كه به س��وي قدرتمندان بروند و 
اعمال، رفتار و گفتار آنها را تأيید كنند و درنتیجه 
سیل پول ب��ه طرفشان جاری ش��ود و در بوق های 
تبلیغاتی و مناره های حكومت��ی  تأيیدشان كنند و 
از كرامات آنها! بگويند و به طور كاذب بااليشان 

ببرند، تا روزی كه خدا با سر به زمینشان بكوبد.
 عالمان وابسته كه ممكن اس��ت در نظر عوام 
شعار زنده بادی، داشته باشند ولی در نظر آگاهان 
جامعه و شايستگانی همانند امام زين العابدين)ع(، 
منفور و مطرود گردند، امام  برای آنكه امثال آنها 
به راه آيند و مردان حق را بهتر بشناسند و حّجت بر 
آنها تمام شود، به ديدن امثال آنها می روند و برای 

اصالحشان و به درخواستشان، دعا هم می كنند.
موقعیّ��ت برخ��ی از حاكم��ان و رسانه ه��ا و 
مؤيّدانشان، چنان است ك��ه اگر از ابوذر و سلمان 
هم تأيید كنند، م��ردم به آن صحابی��ان بزرگوار 
بدبین می شون��د و درباره آنها ش��ك می كنند و 
اگر از شم��ر و يزيد و ابن سعد، ب��د بگويند، مردم 
تعّجب می كنند كه چه پیش آمده كه خداوند آن 

ستمگران ظالم را بخشیده است.
مردم ساده وقت��ی عالمان دين��ی را در جهت 
قدرت ها ديدند و آنها را مال اندوز و قدرت طلب 
و سیاسی كار مشاهده كردند، نسبت به اصل دين 
و آورندگان دين خ��دا، بدبی��ن می شوند، ضرر 
آنها ب��رای دينداری مردم بیشت��ر از چماقداران و 

زورگويان است.
هر چند ك��ه تزوي��ر و ريا عیب كس��ان است                

زاه�د چه كند؟ چون به ازاينش هنری نیست)32(
مردم عوام، فك��ر می كنند كه هم��ه مّدعیان 
حقیق��ت و حق پرست��ی چنی��ن هستن��د، در آن 
صورت حتی گفت��ار پاكان و نیك��ان آنها هم در 
توده ها اثر نمی گذارد و اين خیانت بزرگی است 
كه اينان مرتكب شده ان��د و اجتماعی را به سوی 

فساد و تباهی گسیل داشته اند.

امام زين العابدي��ن)ع( با صحب��ت و ديدار و 
نامه به پسر شهاب ُزْه��ری می خواهند جلوی اين 
انحراف خطرناک را بگیرن��د و ضمن مطالبشان 
به آن اش��اره دارندكه علم��ا باي��د پیوسته ناصح 
حكومت و خیرخواه و پناه م��ردم باشند و عالمی 
باالتر از امامان علی، حسن و حسین سراغ نداريم 
كه خود را وقف م��ردم كردند و ب��رای سعادت 
جامعه ج��ان فدا كردن��د و خويشت��ن را به خاطر 
خدا، قربانی هدايت و رستگ��اری مردم نمودند. 
عالمانی كه چنین بوده و مانند آن��ان در اين مسیر 
باشند و پیوسته روی حق تكی��ه كنند، مورد قبول 
خدا و جامعه هستن��د و خدايشان پی��روز و موفق 
می گردان��د، اگرچه در انزوا باشن��د يا شهیدشان 

كنند، سعدی  چه زيبا می سرايد:
دع�وی مك�ن ك��ه برت�رم از ديگ��ران به علم                  

چون كب�ر كردی از همه دونان فروتری
از من بگوی عالم ت�فسیر گوی را

گر در عمل نك�وشی ن�ادان مفّسری
بار درخت علم ندانم ب�ه جز عمل

 با علم اگر عمل نكنی شاخ بی ب�ری
علم آدمیّت است و ج�وانمردی و ادب
 و رن�ه ددی، به صورت انسان م�ّصوری

از صد يكی به جای نیاورده شرط علم
   و زحّب جاه، در طلب علم ديگری

ه��ر عل���م  را  كه  ك��ار نبن��دی چ���ه  فايده؟                   
چشم از ب�رای آن بود آخر كه بنگری

ام�روز غ���ّره ای به فصاحت ك��ه در حديث                   
هر نكته را هزار داليل بیاوری

مردان به سعی و رنج به جايی رسید ه اند
 تو بی ه�ر، كجا رسی از نف�س پروری

ت��رک هواس��ت كشت���ی دري��ای معرفت                         
عارف به ذات شو، نه به دلق قلدری)33(

انحراف عقايد و اسرائيليات
انحراف و فريب جامع��ه و  فاسدكردن عقايد 
و انديشه ه��ای  م��ردم و به س��وي فسادكشی��دن 
آنها، از هر ظل��م و ستمی بدت��ر و ناگوارتر است. 
ساختمان ه��ای عظی��م، مناره ه��ای بلن��د، آثار 
گذشتگان را با امكانات و پشتكار و تالش بسیار، 
می توان ساخت و ي��ا بازسازی ك��رد، امّا چیزی 
كه به راحتی و آسودگی نمی ش��ود جبران كرد، 
اصالح عقايد منح��رف شده م��ردم است. وقتی 
افكار و عقاي��د اجتماعی و يا نسلی ب��ه انحطاط و 
انحراف گرايید و عقیده ها با موهومات و خرافات 
دره��م ش��د و توس��ط صومع��ه داران و متولیّان 
معبده��ا و پیشك��اران آمون ه��ا و آتش افروزان 
عبادتگاه ه��ا و خادم الحرمین ه��ا به س��وي تزوير 
و ريا كشیده ش��د كاری نمی شود ك��رد و مبارزه 



166

13
92

اه 
د م

ردا
ه م

یژ
و

می داشتند، با عوامفريبی و برداشت های نادرست 
و بدون محت��وا از دي��ن، دروغ بستن ه��ا به خدا، 
پیامب��ران و اولی��اء اهلل، باعث شدند ك��ه مردمان 
بسیاری منحرف شون��د و اختالف بی��ن اديان و 
مذاهب همچن��ان تا ام��روز ادامه پی��دا كند، چه 
بسیار كشتارها و تباه شدن مال ها و جان ها به خاطر 
اختالف عقیده ها و انديشه ها در مسیر خداپرستی 

به وجود آوردند.
عامل اختالف بین مردم و به جان هم انداختن 
آنها همی��ن عالمان منح��رف بودن��د، افروختن 
جنگ ه��ای مذهبی و شعله ورك��ردن آتش های 
نف��اق و چنددستگی، اظهارنظره��ای نسنجیده و 
خودخواهانه آنها، از اول دنیا ت��ا امروز چه بسیار 
درگیری ه��ای دين��ی، مذهب��ی و دشمنی ها بین 
خانواده ها، ب��رادران و مردم يك شهر و يك ديار 
را  ايجاد كرده است، چه بسیار حرث و نسل را كه 
تباه كرده اند، چ��ه انسان هايی را كه به كشتن داده 
و اموالی را ك��ه نابود ساخته اند. چ��را اديان الهی 
كه عامل وحدت و يكپارچگی جه��ان انسانیت 
بوده اند را، وسیله اخت��الف و نفاق و چنددستگی 
و دشمنی  قرار داده ان��د؟ جنگ های بین يهوديان 
و مسیحیان، جنگ های صلیبیان علیه مسلمان ها، 
جنگ بین اسرايی��ل و فلسطینی ه��ای مسلمان و 
مسیحی و اشغال سرزمی��ن  فلسطین، جنگ های 

بین شیعیان و سنّیان، تا امروز و تا قیامت... .
در تاريخ، بسی��اری از عالم��ان را می شناسیم 
كه مردم را به وحدت و دوستی دعوت كرده اند، 

قطعاً آنها عالمانی متقی و پرهیزكار بوده اند.
از هزاران تن يكیشان صوفیند

 مابقی در ساي�ه او می زيند)مولوي(
آن عالمانی كه فري��اد تقريب اديان و مذاهب 
را سردادند و شعار اتحاد شیع��ه و سن�ّی را مطرح 
كردند، چه كسانی و در كج��ا بوده اند؟ »اُولئَك 
اَلَذي��َن َصَدق��وا و اُولئَك ه��ُم مُتّق��ُون«)35( آنها 
راستگويانن��د و پرهیزك��اران. هداي��ت خلق و 
آگاهی آنها، صل��ح و صفای بین م��ردم و ايجاد 
آرامش و ايم��ان، در راه ح��ق و در سايه توحید، 

وظیفه عالمان متقی و پرهیزكار است.
خدا، كه اصل توحی��د و يكی شدن، وحدت 
و اتح��اد است و دين ك��ه عامل تكام��ل، ترق�ّی، 
پیشرفت و اداره  بهتر زندگ��ی است. آنها را عامل 
اختالف، دودستگ��ی و چنددستگي اش كردند 
و آنها را وسیل��ه جداي��ی و ازهم گسیختگی و به 
جان هم انداختن مردم قراردادند. از اول تاريخ تا 
امروز، آيا جز احبار و رهبان ها و بازی خورده های 
آنه��ا و مطیعانش��ان عام��ل چنی��ن پاشیدگی ها 

بوده اند؟

احادي��ث جعل��ی را  چ��ه   كسان��ی ساختند؟ 
مطالب دروغ و تهمت به پیامب��ران و اولیاي الهی 
را چه افرادی درست كردن��د؟ افسانه ها را با دين 
مخلوط ك��ردن و اسرائیلی��ات را درحقايق الهی 
داخل  نم��ودن را چه اف��رادی مط��رح ساختند؟ 
ُ النبییَن مُبّشريَن  »كاَن الناُس امهً واِحَدة فَبََع��ًث اهلّل  
و مُنذري��َن و اَنُزَل َمَعه��ُم الكتاَب بالَح��ّق لیَحكَم  
بَینَ الن��اس فیما اَختلَُف��وا فی��ه و...»)36( مردم يك 
گروه بودند، خداوند رسوالنش را بشارت دهنده 
و انذاركننده با كتاب بر حق فرست��اد تا بین مردم 
داوری كنند، امّا همان ها كه كتاب الهی برايشان 
فرستاده شده بود )حامالن كتاب( عامل اختالف 
شدن��د و اي��ن اختالف افكني ها به خاط��ر تعّدی 
و تجاوز به حق��وق ديگران بود، ول��ی خداوند با 
لطف  بی منتهای خود آنانی را ك��ه به كتاب خدا 
و پیامبران ايمان داشتن��د و به راستی پايبند بودند، 

هدايت فرمود.
پس از رحلت پیامبر)ص( و پیدايش انديشه ها 
و افكار مختلف، رهبران هر گروهی سعی داشتند 
كه خود را برحق نش��ان دهند و خويشتن را مطرح 
سازن��د، از اي��ن رو افسانه ه��ا بافتن��د و مكتب ها 
درست كردن��د و عالمان مسلمان ش��ده از ديگر 
اديان مثل کعب االحب�ار و عبداهلل س�الم كه پیش 
از مسلمان��ی از علمای يهود بودن��د، داستان های 
پراكنده ق��وم يه��ود را ب���ه  فرهن��گ مسلمانی 
داخل كردند و اثرات عمیق��ی در میان مسلمانان 
ب�اق��ی گذاشتن��د، در تفسیر، در تاري��خ، در فق�ه 
و در كالم حرف هاي��ی داشتن��د، كعب االحبار 
حتی در دستگ��اه خلیفه دوم نفوذ پی��دا كرده بود 
و مورد تأيی��د معاويه هم ب��ود، او روی بسیاری از 
ناقالن حديث اثر گذاش��ت و نقل های بی پايه ای 
از افسانه ه��ای پیشین را در مطال��ب اسالمی وارد 
ك��رد،)37( وهب ب�ن منّب�ه بیشترين رواي��ت را  از 
كعب االحبار دارد، ابوهري��ره، نیز برخی سخنان 
كعب االحبار را  به  پیامبر نسب��ت می دهد)28( و او 
به كعب االحب��ار، ارادت می ورزي��د و او را اعلم 
اهل زمان می دانس��ت.)39( ذهبی می نويسد: »كان 
كثیراً يَنُقُل مِن ُكتُب االسرائیلیّات«)40( بسیاري از 

نقل های ابوهريره از كتب اسرائیلیّات بود.
درباره وهب ب��ن منبِّه نوشته ان��د: »او به كتب 
پیشینیان توجه بسیار داشت، و اخبار و داستان های 
آنها را نقل می ك��رد و در اين خص��وص همانند 

كعب االحبار بود.«)41( 
 سیوطی دربارة اين عالمان به اصطالح نوآور 
و مبتكر، تأيیدهاي��ی دارد و آن��ان را به زيركی و 
تیزهوش��ی می ستاي��د، سیوطی بود ك��ه عمربن 

عبدالعزيز را مهدی موعود معرفی می كرد.)42(

بسیار دشوار می شود. چون عقاي��د انحرافی را به 
مردم باورانده اند، ديگر امكان اصالح آن وجود 
ندارد و اصالحات، جرم به شمار می آيد و به جای 
خدا، معبد را و موبد را ست��ودن، نهادينه می شود، 
ديگر ب��رای ب��ه راه آوردن مردم، باي��د پیمبرانی 
چون ابراهیم، موسی، عیسی و محّمد صلوات اهلل 
علیهم اجمعین بیايند و يا امام زمانی ظهور كند، يا 
تحّولی عمیق پیش آيد ت��ا كجی ها راست شود و 

موهومات و خرافات برطرف گردد.
كجا وكی و در ك��دام و چند ق��رن ديگر، از 
اين اتفاقات می افتد، كه ستم ه��ا برافتد و مّدعیان 
دروغی��ن شناخته شون��د و عدالت همه ج��ا را پر 

كند؟
نقدها را  شود آيا كه عیاری گیرند

 تا همه صومع�ه داران پی كاری گیرند)حافظ(
از  رواي��ات،  و  احادي��ث  از  بسی��اری  در 
دكانداران مذاه��ب و عالمان بی عم��ل و برخی 
احبار و رهبان ها و امثال بلعم باعورا،  مذمّت شده 
فُوَن الَكلَم َع��ن َمواِضعه«)34(  به خاطر آنك��ه »يُحِرّّ
كلمات الهی را مطابق امی��ال و انديشه های خود 
تأوي��ل و تفسی��ر می كردن��د و حقاي��ق را پنهان 

حق و باطل را با 
شخصّيت، قدر و منزلت 
افراد نمی توان شناخت، 
اشخاص، نباید معيار حق 
و باطل قرار گيرند، بلکه 
حق وباطل، باید مقياس 
اشخاص و شخصّيت
 آنان باشد
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بنی امیّه از نشر اسرايیلیّات سود می بردند، زيرا 
در آنها مطلبی خ��الف بنی امیّه وج��ود نداشت، 
همه آن مطالب در تضعیف پیامب��ر، قرآن و دين 
اسالم بود ك��ه امويان آنها را خ��وش می داشتند. 
پیامب��ر را جنگ طل��ب و خش��ن و به اصط��الح 
آدمكش، مخالف سرسخ��ت يهوديان و كشنده 
آنها معرفی می كردند، ديگ��ر اينكه به اصطالح، 
محمد)ص( و صحابیانش، می خواستند يهوديان 

مظلوم را قتل عام كنند! پناه بر خدا.
آنه��ا سع��ی داشتن��د محم��د)ص( را ك��ه 
رحمه   للعالمی��ن و مهربان تري��ن فرد ب��ه انسان ها 
بود و در تمام عمرش كسی را نی��ازرد و نكشت، 
خشونت طلب و تندخ��و و العیاذب��اهلل، آدمكش 
نش��ان دهند. آنها ب��ه دروغ گفتند ك��ه در جنگ 
خیب��ر،  اح��زاب، خن��دق و در نبرد ب��ا يهوديان 
بنی قريض��ه، بنی نضی��ر و بنی قینق��اع، يهودي��ان 
بسی��اری كشته شدند، مث��ل دوران هولوکاس�ت 
در اثنای جن��گ جهان��ی دوم، به دس��ت هيتلر، 
كه ب��ه جهانی��ان اعالم كردن��د تعداد زي��ادی از 
يهوديان مظلوم كشته شدند. ناچار، آن بیچاره ها 
به اجبار به سرزمین فلسطین پن��اه آوردند و آنجا 
را اشغ��ال كردن��د و ساكنان مسلم��ان و مسیحی 
فلسطین را بیرون كردند و ت��ا امروز و آخرين آن 
در غّزه برای به اصطالح حف��ظ امنیّت خود  مردم 
فلسطین را می كشند و بر سر آنها بمب می ريزند، 
زن و كودک و پی��ر را هم می كشن��د، مدارس و 
بیمارستان ها را هم بمب��اران می كنند، دولت های 
امريكا، انگلی��س و فرانسه هم كار آن��ان را تأيید 
می نماين��د و بسیاری از س��ران كشورهای دنیا در 
برابر جنايات صهیونیست ها سك��وت می كنند، 
افس��وس! مثل آن ك��ه اينه��ا می خواهن��د انتقام 

جنگ های صدر اسالم را از مسلمان ها بگیرند.
آنها در خبرهای كذب، اسرائیلیاِت اسالفشان 
را آورده اند كه صدها ت��ن از يهوديان بنی نضیر، 
به دست مسلمان ها كشته شدند. مگر در آن زمان، 
همة شهر مدينه چقدر جمعیت داشت؟ آن تعداد 
يهودی كه به قول آنها كشته شدند، از كجا آمده 
بودند؟ كه تعدادشان بیشتر از مردم و مسلمان های 

مدينه و دعوت كنندگان از محمد)ص( بود؟
ب��ا  ابت��دا  هم��ان  از  متأسفان��ه  يهودي��ان 
مظلوم نماي��ی  و  جوس��ازی  شايعه پراكن��ی، 
مي خواستند به اهداف سیاس��ی و اقتصادی خود 
دس��ت يابند، شايع��ه كشت��ار يهودي��ان اطراف 
مدين��ه هم يك��ی از آنهاس��ت، ك��ه در تاريخ ها 
روی آن تكی��ه ش��ده و برخی خواسته ان��د با بیان 
خیانت، عهدشكنی و همك��اری آنها با  دشمنان، 
آن را توجی��ه كنن��د و آن كشت��ار را به خاط��ر 

خیان��ت يهوديان ب��ه مسلمان ها، مط��رح نمايند، 
در صورتی كه مطالب، هم��ه دروغ و كذب و از 
اسراويلیّات مسلّ��م است و هرگ��ز تنبیه يهوديان 

خیانتكار به اين صورت نبوده است.)43(
 مگر در تاريخ ه��ا آورده نشده ك��ه در زمان 
پیامبر و خلف��ای راشدين، يهودي��ان و مسیحیان، 
راحت و آس��وده و با امنیّ��ت كامل ب��رای انجام 
فرايض دينی ش��ان و يا فعالیت ه��ای اجتماعی و 
اقتصاديشان آزاد بودن��د؟ مسلمان ها مطلقاً كسی 
را وادار نكردن��د كه دينش و عقی��ده اش را تغییر 

دهد.
عالمه امين�ي در »الغدير« از شاعران مسیحي و 
يهودي نام برده اند كه در مدح عل��ي)ع( و واقعة 
غديرخ��م اشع��اري گفته ان��د.)44( آن��ان معاصر 
پیامبر)ص( و علي)ع( بوده ان��د و در صدر اسالم 
در مّكه و مدين��ه زندگي مي كردن��د. آنان حتماً 
آسايش و آرامش داشته اند كه با خاطري آسوده 
براي حوادث داخلي مسلمانان و انتخاب رهبري 
عادل براي جامعه شع��ر مي  سروده اند، انسان كه 
به زور و فشار و نارضايت��ي، نمي تواند احساسات 
خود را در اشعارش نشان دهد و باز از كتاب هايي 
از اهل كتاب، يهوديان و مسیحیان نام مي برند كه 
درباره حضرت محم��د)ص( و خالفت و واليت 
امام علي)ع( مطالب��ي داشته اند. آخرين كسي كه 
در زمان ما درباره حضرت علي)ع( كتاب »صوت 
العداله االنسانیه« را نوشته، جورج جرداق مسيحي 
لبناني است كه هنوز در قید حیات است، خدايش 

به سالمت و موفق دارد. 
از ش�معون يهودي خیب��ري در مدينه نام برده 
شده كه حض��رت عل��ي)ع( ازاو س��ه پیمانه جو 
وام گرفتن��د و...)45( و آي��ا اينان م��ورد آزار قرار 
مي گرفتند و يا كساني از آنه��ا مي خواستند كه به 

اجبار مسلمان شوند؟
 درگی��ری، كشت��ار و زندان ه��ا از روزگ��ار 
بنی امیّه تا آخر بنی عباس، همه به خاطر سیاست و 
مخالفت با خلفا و حماي��ت از اهل بیت پیامبر بود، 
در هی��چ دوره ای يه��ودی و مسیح��ی و زرتشتی 
بودن، جرم محسوب نشده است، از ابتدا تا امروز 
و... البت��ه هرگاه جنگ��ی پیش آمده و ي��ا حمله و 
تجاوزی شده و يا خیانتی پدي��دار گشته، وظیفه  
همة م��ردم و هم��ة مسلمان ها دفاع ب��وده است، 
كسی كه دشمن متج��اوز را به مهمانی نمی خواند 
و به او تعارف نمی كند، بانهاي��ت قدرت و قّوت 
بايد جلوی دشم��ن مهاجم را چ��ه مسلمان و چه 
غیرمسلمان گرف��ت، با شهام��ت و شجاعت بايد 
ب��ا او جنگید، ت��ا وقتی ك��ه در میدان نب��رد است 
نبايد امان��ش داد، ولی اگر فرار ك��رد، اسیر شد، 

عقب نشینی كرد، تكلیف چیز ديگری می شود.
ما غی��ر از نبردهای حض��رت محمد)ص( و 
حض��رت عل��ی)ع( از ديگران دف��اع نمی كنیم، 
خطاهای بسیاری در تاريخ اس��الم انجام شده، با 
اينكه همه ادعای مسلمان��ی داشتند، ولی بسیاری 
از رفتاره��ای آنه��ا قاب��ل دف��اع نیست. م��ا فقط 
روی نبردهاي ص��در اسالم، در زم��ان حضرت 

محمد)ص( و حضرت علی)ع( تكیه می كنیم.
ابی الحدي�د«  اب�ن  نهج البالغ�ة  »ش�رح  در 
آورده شده ك��ه در جنگ های جم��ل و نهروان، 
ياران امام علی)ع( چه مق��دار كوتاه می آمدند و 
دشمنان را به صلح و دوستی دعوت و حق را ارائه 
می كردند،  ول��ی گوش شنوايی نب��ود و كسی به 

گفته امام و يارانش ارج نمی نهاد.
 اگر تم��ام تاريخ ه��ای دوس��ت و دشمن را 
مطالعه كنی��م، در جاي��ی نوشته نش��ده حضرت 
علی)ع(  ك��ه شجاع تري��ن صحابه  پیغمب��ر بود، 
جنگی را آغاز كرده و ي��ا شروع كننده حمله ای 
ب��وده  است. محم��د و علی صل��وات اهلل علیهما، 
همیشه آماده دفاع بودند، از انبوهی لشگر دشمن، 
وحشت نداشتند، هرگز پشت ب��ه جبهه نكردند، 
هیچ گاه از روش نادرس��ت و نامردانه و حمالت 
تروريستی و كمی��ن، استفاده نكردن��د، در تمام 
نبردهای با دشمنان اس��الم، اول  گفت وگو بود و 
نصیحت و اثبات حق، تا دشم��ن دست به كشتار 
نم ی زد هی��چ اقدام��ی نمی كردند، ام��ا قهرمانان 
لشگر خصم وقتی به می��دان می آمدند و هماورد 
می طلبیدند، مسلمان ها ناچار بودند برای مقابله و 
نبرد تن به ت��ن به میدان بروند و ص��دای دشمن را 

خاموش كنند.
در جنگ خن��دق وقت��ی عمروبن عب�دود به 
میدان آمد و هماورد خواست، حضرت علی)ع( 
ب��ا او رو در رو شدن��د، در آن هنگ��ام رسول اهلل 
فرمودند: »امروز همة كفر در برابر همه اسالم قرار 
گرفته است« در آن جنگ اگر حضرت علی)ع( 
دشمن را نمی كش��ت، مهاجم��ان، پیغمبر)ص( 
و اصحاب او را می كشتن��د و اسالمی ديگر باقی  
نمی ماند، آيا حضرت علی)ع( بايد می نشست تا 
دشمن كافر، حمله كند و همه را بكشد و اسالم را 

براندازد؟
اسرائیلی��ات و باورهای انحراف��ی مورد تأيید 
بنی امیّه بود، هر چه بیشت��ر محمد)ص( و يارانش 
تضعیف می شدند، ب��ه نفع بنی امیّ��ه می شد، آنها 
از روايات اسرايیلی س��ود بسیار می بردند، معاويه 
خود مش��اوری نصرانی داشت به نام س�رجون بن 
منصور كه از رومیان بود و هنگام روی كارآوردن 
عبیداهلل زياد و كشتن امام حسین)ع( هم او مشاور 
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اهل كتاب، يهودي��ان و مسیحیان بیان فرموده اند.
)48( حتی حديثی از خود پیامبر نقل شده :»التَسئَلوا 

اَهل الكت��ابِ  َع��ن شی��یء«،)49( از اه��ل كتاب 
چیزی نپرسی��د، زيرا آنها قص��ص انبیاي گذشته 
را با قصص ق��رآن تلفیق كرده و ب��رای مردم بیان 
می كردن��د، كه برخ��ی توهی��ن به مق��ام شامخ  
پیامبران ب��ود، قصه ه��ای افسان��ه ای را در تفسیر 
آيات ق��رآن مط��رح می  نمودند، حت��ی در زمان 
معاويه به آنها اجازه داده ش��ده بود كه در مسجد 
ّالی كنن��د و قصه هايی بگويند و  پس از نم��از، نق�
در پايان، به مقام حضرت عل��ی)ع(  لعن و نفرين 
بفرستند. به مرور زمان آنها موقعیتی پیدا كردند و 
از حقوق بگیران دستگاه حكومت شدند و توسط 
تشكیالت نظارت بر مساجدكنترل می شدند و بر 
قصه ها و مطالب آنان نظارت می كردند. مهمترين 
عوامل نشر احاديث جعلی و دروغ بافي ها، همین 
نق�ّاالن يا قصه خوانان بودند كه اهداف سیاسی و 

فرهنگی خلفای بنی امیّه را نشر می دادند.
آنها مثل بسیاری از مّداحان و مصیبت خوانان  
روزگار ما، گاهی بیشت��ر از عالمان در مردم عوام 
نف��وذ داشتن��د و سیاست های حكوم��ت ظلم  را 
بهتر نشر می دادند،)50( از اي��ن رو حاكمان به آنها 
توجه بیشتری می كردند. و به آنها نیز عالقه نشان 
می دادند، اموال بیت المال مسلمین را برای سلطه 
بیشتر حاكم و حفظ وج��ود چند روزه او، به دامن 

آنان می ريختند.
شناخت حق و گرايش به آن

توجه ب��ه عل��م، عال��م، مقّدس��ات و مراكز 
علمي، ادب��ی، هنری و حتی گراي��ش به احزاب، 
گروه ها و دسته ه��ا برای افراد متعّه��د، رسیدن به 
حق و انجام وظیفه صحیح اس��ت، همه وسیله اند 
تا انسان را به ح��ق برسانند و بر تعال��ی و تكامل او 
بیفزايند، مالک اصلی، حق و حقیقت است و هر 
كار ديگري، تالش بیهوده اس��ت و اگر ضديّت 
ب��ا آرمان های مردم��ی باشد، خ��الف می شود و 
انحراف و فساد و گناه، كه ج��ز به گرداب تباهی 
به جاي��ی ديگر نمی رسد. عب��ادت، بندگی خدا، 
خدمت به خل��ق، وطن دوستی، شراف��ت، ايمان 
به حقیقت، اص��الح جامعه، هداي��ت مردم، همه 
حق هايی هستن��د كه مردمان ب��ه آن گرايش پیدا 
می كنن��د و آدمی��ان را به پی��روزی، رستگاری و 

موفقیّت می رسانند.
اول بايد ح��ق را تشخی��ص داد، سپس مردان 
حق را شناخت، آنگاه حاكم، والی، امیر، خلیفه، 
شاه، رئیس، روحانی، عالم، م��راد و مريد، مرشد 
و پیشوا  را با ح��ق مقايسه كرد، اگ��ر حق شناخته 
شد و هري��ك از آن��ان در مسیر ح��ق و حقیقت 

تشخی��ص داده شدند، در آن ص��ورت علمشان، 
آگاهیش��ان، رهبريش��ان، امامتش��ان، آثارشان، 
گفتار و رفتارشان می تواند الگو، مبنا و معیار افراد 
قرار گی��رد،  در آن صورت »فلِلَع��وام ِ اَن يَُقلّدوه« 
ديگران می توانند راه��ش را دنبال كنند، سخنش 
را بشنوند و در جنگ و صلح هم��راه و همگام او 

بوده و پیوسته با او باشند.
حض�رت عل�ی)ع(،  در پاس��خ م��ردی كه در 
كوران جنگ جم��ل، دچار ترديد ش��ده بود كه 
يك سو عايشه، همسر پیامب��ر)ص(، ام المؤمنین 
و دوتن از صحابیان فداك��ار آن حضرت، طلحه 
و زبیر علیه حضرت علی و يارانش به پاخاسته اند 
و ازس��وی ديگ��ر امام عل��ی، فرزن��دان و ياران 
شايسته اش و عّده ای از صحابة پیامبر صف آرايی 
كرده اند. ام��ام به او می فرماين��د: »اِن�َّك لَملَبؤس 
علیك، اّن الحَق و الباطَل ال يُْعَرفان باَقدار الرجال، 
أعرِف الَحّق تَع��ِرف اَهلَه، اِع��رِف الباطَل تعرُف 

اَهلَه«.)51(
»همه چی��ز بر ت��و پوشیده ش��ده )چشم هايت 
ب��ر حقاي��ق بسته ش��ده است( ح��ق و باط��ل را با 
شخصیّت، قدر و منزلت افراد نمی توان شناخت، 
اشخاص، نبايد معیار حق و باطل قرار گیرند، بلكه 
حق وباطل، باي��د مقیاس اشخ��اص و شخصیّت 
آنان باشد. پست ها، لباس ه��ا، ثروت ها، پدرها و 
مادرها، نبايد وسیلة برتری كسی باشد،  بلكه حق 
و انجام وظیفه الهی است كه اصل و اساس امتیازها  

قرار می گیرد.«
در جايی ديگر از حضرت علی)ع( نقل شده 
كه در پاسخ ح��ارث َهْمدان��ی در جريان جنگ 
جمل ك��ه پرسی��د: »پدر و م��ادرم فدای ت��و باد، 
شكی را كه در قلوب م��ا وارد شده، برطرف فرما 
و واقعیّت را بیان كن«، امام فرمودن��د: »...اِّن ديَن 
اهلل ال يُعَرُف بالرجاِل بَل بايَ��ه الحّق، فاَعرف الَحّق 
ت�َع��رُف اَهلَه«،)52( دين خ��دا را نمی شود با تطبیق 
با افراد شناخت، بلكه بايد با نشانه های حق، به آن 

معرفت پیدا كرد.
در بیان ديگری از حضرت علی)ع( نقل شده 
كه فرمودن��د: »... اِنّك لَم ت�َعرِف الَح��ّق فَتَعِرَف 
اَهلُه َو لَم تَعرِف الباطَل فَتَع��رَف َمن اَتاه...«)53( ای 
حارث... تو حق را نشناختی تا اهلش را بشناسی و 
باطل را نشناختی ت��ا راه پويانش را تشخیص دهی 

و...
برای آنها ك��ه در جنگ جمل و ي��ا صفین به 
شك افتاده بودند، سخن پیامب��ر)ص( را يادآور 
می شوند كه فرمودند: »َعل��ٌی مع الَحق و الَحقُهّ مع 
علی، يَُدوُر َمَعُه َحی��ُث دار«)54(  علی با حق است و 
حق با علی است، حق بر مح��ور علی دور م ی زند. 

يزيد بود، پس از  يزيد، همین مرد مشاور مروان و 
پسرش عبدالملك شد.)46(

عالمان��ی ك��ه از هر فرق��ه ای به اس��الم روی 
می آوردن��د هري��ك ب��ه هم��راه خ��ود افكار و 
انديشه هاي��ی را ب��ه هم��راه می آوردن��د و به نظر 
خودشان از روی حسن نیّ��ت و يا سوء نظر، برخی 
تعابیر و تفاسی��ر اسالمی را كام��ل می كردند و يا 
تحلیل هاي��ی روی آن می گذاشتن��د و به عن��وان 
حديث، جا می زدن��د، پژوهشگر و عالم و آگاه و 
نق�ّ��اد حديثی هم در آن زمان وج��ود نداشت كه 
صحیح را از ناصحیح جدا كن��د، امامان بزرگوار 

شیعیان هم منزوی بودند.
آن عالمان سرسپرده ه��ر نكته، مطلب و حتی 
هر موض��وع ماي��ه اختالفی را ك��ه می خواستند، 
به جامعه اسالم��ی وارد  می كردن��د  و می گفتند 
كه اي��ن مطل��ب در كتاب هايمان آم��ده است، 
بدين وسیله سیاست ها و نظره��ای خاص خود را 

عملی می كردند.
حضرت علی)ع( ك��ه از اين امر احساس خطر 
می كردند، دستور دادند جلوی كتاب های آنها و 

نشر افكارشان گرفته شود.)47(
مت منقوالت  امام ص�ادق)ع(، مطالبی در م�ذ ّ

علی گونه بودن، یعنی هميشه 
در دسترس مردم بودن و 
نداشتن قراول و نگهبان 
بسيار و پيوسته مثل علی  در 
مسجد و بازار در ميان خلق 
نشستن و خود را برتر از 
دیگران ندانستن و چون امام 
علی بدون ترس و واهمه با 
مردم نمازگزاردن و سخن دل 
را با آنها گفتن و صميمانه به 
اعتراض ها و انتقادهای آنها 
گوش فرادادن
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هر كجا عل��ی هست، حق ه��م همانجاست. علی 
يعنی حّق مطلّق و در تاريخ، رهپويان علی در مسیر 

حق هستند.
آي��ا در تاريخ، پ��س از ظهور اس��الم و بعثت 
محم��د رس��ول اهلل)ص(، كس��ی را می ت��وان با 
حضرت عل��ی)ع( مقايس��ه كرد؟ غی��ر از امامان 
معصوم كس��ی می توان��د مّدعی جانشین��ی امام 
علی)ع( باش��د؟ و م��ا باي��د علی گونه ه��ا را نیز 

بشناسیم و راهشان را دنبال كنیم.
پیامبر)ص( ب��ه عّم�ار ياس�ر می فرمايند: »اگر 
همه مردم ب��ه طرفی رفتند و علی ب��ه سويی ديگر 
رفت، تو راه علی را برگزين، زيرا هدايت از علی 

جداشدنی نیست.«)55( 
اگر امثال علی)ع( در جهان شناخته  مي شدند، 
ديگر مردم دنبال امثال طلحه و زبیر و عايشه با همه 
خوبي هايی كه برايش��ان می نويسن��د، علمشان، 
جهادشان و قرابتشان به رسول اهلل نمي رفتند، آنها 
قهرمانان جه��ان اسالم و از كسان��ی بودند كه دل 
پیامبر را شاد می كردند، ولی هنگامی كه در برابر 
حق، يعنی حاكمیّت عل��ی)ع( ايستادند و هوای 
نفس را مالک قرار دادند ديگ��ر نمی توانند حق 
باشند. در همه تعلیم��ات و حركت های اسالمی 
و انسانی م��الک اصلی ح��ق است، ن��ه قهرمان 
و انقالبی ب��ودن و مقام��ات انتساب��ی و اعتباري، 
انتخابات و يا تظاهرات ي��اران و هجوم وابستگان 
و...  در آن ص��ورت است ك��ه از قرآن های بر سر 
نیزه و سوابق مذهبی افراد، ش��ال و كاله و كفش 
و تسبیح  و رداها و عباها و ذكره��ا، آهسته و آرام 
راه  رفتن ها و سكوت در برابر حق كشی ها، تبعیّت 
نمی كنیم، فريب نمی خوريم و به دامان شیطان ها 

نمی افتیم.
ای با  ابلیس آدم روی هست

پس به هر دست�ی نبايد داد دست)مولوي(
پیش از اي��ن در اي��ن مختص��ر خوانديم كه 
رياكاري ه��ا و عوامفريبی ه��ای بنی امیه چگونه 
حق را بر م��ردم مشتبه ساختن��د و عالمان وابسته و 
آخوندهای درباری چگونه م��ردم و جامعه را به 
انحراف كشاندند و امثال امام��ان: علی  و حسن و 
حسین علیهم السالم و ديگر شايستگان و رهبران 
جهان هستی را من��زوی ساختن��د، رسانه هايشان 
خواستند كه  پاک تري��ن و اليق ترين ها را گمنام 
نگ��اه دارند، ي��ا آنه��ا را مط��رود جامع��ه كنند. 
دريوزگان و تملق گويان خ��ود را همه جا مطرح 
كردند، باشد كه نگذارند حق در تاريخ جلوه ای 
پیداكند و درخشندگی ياب��د. وقتی امام علی)ع( 
نماد عدال��ت مطل��ق، ايم��ان، آزادگ��ی، تقوا، 
پاي��داری، مردم دوست��ی، شجاع��ت، شهامت، 

سخاوت، اعتبار و افتخار بشريّت و امثال ايشان در 
رأس امور نباشند، ناچار معاويه ها و يزيدها روی 
كار می آيند، بنی امیّه و بنی عباس حاكم می شوند 
و امثال امام صادق)ع(، خانه نشین می شوند، و تنها 
اجازه پیدا می كنند به درس و بحثشان بپردازند)55( 
و اين درس و بحث و سخن، فوق سلطنت بر جهان 
هستی است و اينها حاكمیّت بر ارواح پاک است.

اگ��ر حاكمیّ��ت غیرح��ق ش��د، ديگ��ر حق 
علی های تاري��خ شناخته نمی ش��ود، معاويه ها و 
عمروعاص ها گربه رقصان معركه ها و میدان دار 
می گردند و تاريخ را تا همیشه و تا آنجا كه نادانی 
و ناآگاه��ی وج��ود دارد، تحري��ف می كنن��د، 
همان ها به نام اس��الم و مسلمانی ب��ر مردم، حكم 
می رانند، حق را زير پا می گذارند و آبروی اسالم 
را می برن��د و مسلمان��ی را به ابت��ذال می كشانند، 
جوان ها را از نام دين، مذه��ب و روحانی�ّت بیزار 
می كنند، ب��ا تعصب ه��ا، تفسیره��ای به رأي ها، 
تندروي ها، بی عدالتی ها، رياكاري ها، دروغ ها، 
فس��اد اخ��الق، اعم��ال ناست��وده، برخوردهای 
غیرمنصفانه، فتواه��ای نادرس��ت، خشونت ها، 
تأويل های اشتباه و سرانجام با بدعت هايشان و... 
بگذاري��م و بگذريم، »اين سخن بگ��ذار تا وقتی 

دگر«.
گ�ر مسلمانی از اين است كه حافظ دارد                
وای اگر از پس امروز بود فردايی

علی گونه بودن
علی گونه ب��ودن، يعن��ی كاردان��ی و لیاقت 
داشت��ن، مديّريت صحی��ح ب��رای ادارة جامعه،  
عشق به مردم، توج��ه و رأفت و رحمت به آدم ها، 
جاذبه داشت��ن، هم��ه را متوجه اسالم ك��ردن، نه 
ف��راری دادن اف��راد از مسلمانی و دينم��داران و 
مراكز اسالمی، الگو ق��راردادن عدالت و آزادی 
و مردم س��االری، حكوم��ت اسالمی ب��رای همه 
جهانی��ان، نمايان��دن صداق��ت و ايم��ان و تقوا و 
جلوگیری از تفرقه و تشتت است، دشمن تراشی 
و اختالف اندازی، ثروت ان��دوزی و حق كشی، 
رانت خ��واری و اشرافی گ��ری، رابطه ب��ازی و 
تبعیض، حبس و شكنج��ه و كشتار مردم و حصر، 
بنای كاخ ه��ای تابستانی و زمستان��ی و... . اينها از 

اسالم نیست.
علی گونه بودن، يعنی همیشه در دسترس مردم 
بودن و نداشتن قراول و نگهبان بسیار و پیوسته مثل 
علی  در مسجد و بازار در میان خلق نشستن و خود 
را برتر از ديگران ندانستن و چون امام علی بدون 
ترس و واهمه با م��ردم نمازگزاردن و سخن دل را 
با آنها گفتن و صمیمانه به اعتراض ها و انتقادهای 
آنها گ��وش ف��رادادن. اقدام ب��ه ريشه كن كردن 

فقر، جه��ل، بی عدالتی، استبداد ب��ه رأی و پرهیز 
از دروغ، ريا، عوام فريب��ی و جلوگیري از تسلّط 
خشونت طلب��ان بر م��ردم. ايجاد امنی��ت سیاسی 
و اقتص��ادی و اجتماع��ی، آزادی بی��ان و قل��م و 
عقیده، اجرای جّدی عدال��ت قضايی برای همه، 
به طوری كه  فرزند كارگر با فرزند حاكم در برابر 

قانون مساوی باشند.
برنامه ريزی برای رفاه و فراوانی و تولید بیشتر 
و كشاورزی شكوفات��ر و صنع��ت درخشان تر، 
ارزان��ی ارزاق و وج��ود امنیّ��ت پیش��ه و شغل و 
دانش  ان��دوزی و تربی��ت صحی��ح استعدادها و 
توانمندي ه��ا در هر مسی��ری كه  اف��راد دوست 
دارند، ب��ه شرطی كه به زي��ان ديگ��ران نباشند و 
گزمه ای مانع نشود. آزادي گفتار و رفتار و نوشتن 
و بی��ان حقاي��ق دور از كینه ت��وزي و حسادت و 
خودبرتربیني، دوری از مداهن��ه و تملّّق گويی و 
نه اينكه مثل دوران آخرين ش��اه پهلوی، مريدان 
و جیره بگیران و درباريان��ش  او را بستايند و برتر 
از ديگران و مدير و مدبّ��رش بدانند: »به عمل كار 

برآيد به سخنرانی نیست.«
كنت��رل زندگ��ی فرزن��دان و وابستگ��ان و 
حواشی و خدم و خشم و فّراش��ان و شمشیربندان 
و قراوالن كه چون ديگر مردم باشند و نبايد كه با 
رانت خواريشان بر بیت المال مردم تحمیل شوند. 
حتی بنا به فرمايش حضرت عل��ی)ع( اگر اموال 

مردم به مهر زنان آنها رفته باشد بايد بازگردد.
حاكم، دوس��ت مردم است، ن��ه دشمن آنها، 
تا وقتی م��ردم می خواهند باي��د خدمتگزار آنان 
باشد، از جنگ، جدال، حمله به مردم و خودی و 
غیرخودی كردن آنها منع كند و لجاجت و ستیز با 

آنها نداشته باشد.
حضرت علی)ع( روش حكومت اسالمی را  
در عهدنامة خود به مالك اشتر، هنگام مأموريت 
ّافیّت  او ب��رای حكومت مصر ب��ه روشن��ی و شف�
مطرح می كنند، ام��ام راه را به خوبی می نمايانند، 
تا علی گونه ه��ا بدانند، چه راه��ی را بايد انتخاب 

كنند.
 امام، اس��اس حكومت اسالم��ی را بر درآمد 
مملكت از جه��ت تولید، صنع��ت، كشاورزی و 
فراوانی، ايجاد امنیّ��ت داخلی و خارجی، اصالح 
ام��ور م��ردم از جه��ت زندگ��ی و فعالیت های 
اجتماعی و آبادانی كش��ور، به طوری كه بهترين 
و پیشرفته ترين باشند، بی��ان مي فرمايند، و همه را 
در سايه تق��وای حاكمان امكان پذي��ر می دانند و 
اينكه اساس و محور بايد مردم باشند و ديگر هیچ 
و همه چیز در خدمت م��ردم، علی باشد و مردم، و 

مردم باشند و علی.)57(
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ما مگیر، پروردگ��ارا آن وظیفة گران��ي را كه بر 
پیشینی��ان نهادي ب��ر دوش ما مگ��ذار، اي خداي 
ما، آنچه توان��ش را نداريم بر م��ا تكلیف مكن، 
ما را ببخش و مورد رحمتمان ق��رار ده، تو سرور 
مايي، پس ما را بر كافران پیروز گردان. َصَدق اهلل 

العلي العظیم.
آمين، يا رّب العالمين
والسالم عليکم و رحمه اهلل و برکاته
اصفهان � اسفندماه1388

پي نوشت:
1� االيضاح )فض��ل ب��ن ش��اذان(، ص 210 � ابوهريره 

)شرف الدين(، ص 42.
2� سید جعفر صاف��ی اصفهانی، متوف��ی 1219 هجری 

قمری.
3� طبقات ابن سعد، ج6، ص .342

4� عالّمه امینی در مجل�ّدات  الغدير، در اين مقوله سخن 
بسیار دارند.

5� تذكره الحف�ّاظ)ذهبی(، ج1، ص 95.
6�  تاريخ بغداد، ج 2، ص 61.

ص246-  )سیوط��ی(،  تاريخ الخلف��اء   �7
المصنّف)عبدالّرزاق(، ج1، ص229.
8� تذكره  الحف�ّاظ، ج 1، ص 72.

9� جامع بیان العلم )قرطبی(، ج1، ص 146، به نقل محمد 
سهیل طقوش دركتاب: »دولت امويان«، ص 226.

10� شذرات الذهب، ج1، ص72.
11� حاجت شیرازی.

12�  شذرات الذهب، ج1، ص 135.
13� همان، ص 143.

14� سیر اعالم النبالء، ج 5، ص 449 � االيضاح، ص 91.
15� پیام رسول، ترجمه نهج الفصاحه، ص 503.

16� همان، ص 506.
17� تاريخ طبری، ج5، ص 516.

18� االمامه و السیاسه، ابن قتیبه، ج2، ص 108.
ّاظ، ذهب��ی، ج1، ص 109� شذرات  19� تذك��ره الحف��

الذهب، ج 2، ص 162.
20� انساب االشراف، بالذری، ج1، ص 26.

21� التاريخ العربی و الموّرخ��ون، مصطفی شاكر، ج1، 
ص 173 به نقل از كتاب »دولت امويان«، ص 226.

22� تحف العقول، اب��ی محمد الحسن شعب��ه الحّرانی، 
ص 281، كتابفروشی اسالمیه، سال 1355، ترجمه علي اكبر 

غفاری، با تغییراتی در ترجمه.
23� ابراهیم: 7.

24� آل عمران: 187.
25� اعراف: 169.

26� الذاريات: 55.
27� بقره: 156.

28� مريم: 59.
29� توضیحات داخل پرانتزها از نگارنده است.

30� بوستان سعدی، باب دوم.
31� ابوالقاسم حالت

32� نهج العب��اده، دعاه��ا و مناجات ه��ای ام��ام سّجاد 
)محمود صلواتی(، ص 666.

33� قصايد فارسی، ص 743، نشر نامك.
34� نسا: 46.

35� بقره:177.
36� بقره: 213.

37� طبقات الكبری، ج2، ص 358.
38� تذكره  الحف�ّاظ، ذهبی، ج 1، ص 101.

39� همان.
40� میزان االعتدال، ج4، ص 353.

41� شذرات الذهب، ج1، ص150.
42� تاريخ الخلفاء، ص 233.

43� امید است كه پژوهشگران بتوانند در اين خصوص 
حقايق را بیشتر آشكار سازند.

44� الغدير، ج3.
45�  هم��ان، ص158 � جاذب��ه و دافعه عل��ي)ع(،  استاد 

مطهري.
46� العقدالفريد، ج 5، ص 145.

47� تاري��خ خلفا، جعفري��ان، ص 748، نق��ل از »جامع 
بیان العلم«، ج 1، ص72.

48� بحاراالنوار، ج2، ص 108.
49� االيضاح، ص 311.

50� تاريخ خلفا، ص 749، نقل از »قصه خوانان در تاريخ 
اسالم«، ص 46.

51� جاذبه و دافع��ه علی )ع(، شهی��د مطهری، ص 131 
و در مقدمه  كت��اب: سیري در نهج البالغ��ه، به طور كامل در 

مورد اين حديث مطلب آورده اند.
52� امال��ی، شیخ مفید، ترجمه، حسی��ن استاد ولی، ص 

11، حديث 3.
53� نهج البالغ��ه، كلم��ات قص��ار، فیض االسالم، ص 

1203،  شماره 254.
54� شرح ابن ابي الحديد، ج2، ص297.

55� داليل الصدق ، محمد حسن مظفر، ج2، ص 203.
56� تا وقتی كه درس وبحث و سخن گفتن، مزاحم گاو 
و گوسفن��د قدرتمدارها نباشد وگرن��ه از آن هم جلوگیری 

می كنند.
57� نهج البالغه، نام��ه 53، ترجم��ه فیض االسالم، ص 
979، ب��راي اي��ن عهدنامه شرح ه��اي بسی��اري نوشته شده 
ازجمله توس��ط عالم��ه استادمحمدتقي جعف��ري باعنوان 

»اصول حكمت سیاسي در اسالم«.
58� وفايي شوشتري

59� آل عمران: 8.
60� بقره: 285

همة مسلمانان كه آرزوی حاكمیّت اسالمی 
و اقت��دار مسلمان ه��ا را دارن��د، براس��اس اي��ن 
دستورالعم��ل و آيین جهانداری م��والی متقیان 

حضرت علی)ع( است.
آرزومنديم كه بتوانیم بر آن موفقیت هايی كه 
سرورمان براساس تعلیمات قرآن و روش و سنّت 
محم��د)ص( و پیشرفت های هر زم��ان، برايمان 

نوشته است، دست پیدا كنیم و عامل به آن باشیم.
نه هركس شد مسلمان، می ت��وان گفتش كه 
سلمان شد      ك��ز اّول بايدت سلم��ان شد و آنگه، 

مسلمان شد
جمال يوسف ارداری به حسن خود مشو غّره                   

صفات يوسفی بايد تو را تا ماه كنعان شد
نمی شاي��د حكیمش خوان��د، هركس الف 
حكمت زد         كه عمری بندگ��ی بايد نمود آنگاه 

لقمان شد)58(
امید ك��ه در مسی��ر آگاه��ی اسالم��ی، همه 
به راه آيی��م و تاري��خ را عبرت آم��وز  قراردهیم 
فرزندانم��ان،  جامعه م��ان،   انقالبم��ان،  و 
آينده مان،كش��ور و مردمم��ان را در جهت حق 
قراردهی��م و تنها حق را بپرستی��م و ديگر هیچ، از 
معاويه های تاري��خ بر حذر بمانی��م و از علی های 
دوران پی��روی كنی��م، ت��ا ب��ه سع��ادت برسیم و 
رستگ��اری را دريابی��م. »ربّن��ا التُزغ قُلوبَن��ا بَعَد 
اِذ َهَديتَن��ا َوَهب لَنا مِ��ن لَُدنَك رّحم��ه ً اِنّك اَنَت 
الَوهاب«)59( ای پروردگار ما، پس از آنكه ما را به 
حق هدايت فرمودی، دل های م��ا را به باطل مايل 
نكن و به ما از لطف خويش رحمتی عطا فرما، كه 
تو بدون چشمداشت و منّ��ت، بخشنده و صاحب 

كرامتی.
در پاي��ان اي��ن مقال��ه از خوانندگ��ان عزيز 
و  يادآوري ه��ا  ب��ا  ك��ه  اي��ران  چشم ان��داز 
اظهارنظره��اي مفی��د و مؤثر خ��ود، اينجانب را 
راهنمايي فرمودند سپاسگزارم و توفیق همگان را 
از درگاه خداي بزرگ خواستارم. بدين وسیله از 
مديرمسئول و همكاران محترم نشريه چشم انداز 
ايران كه نهايت سعي را در تنظیم و اصالح و بدون 
غلط ارائه دادن اين مق��االت به كار برده اند تشكر 
و تقدير دارم. در ضم��ن از نارسايي ها، اشتباه ها، 
خطاها، تكرارها و كم توجهي ها پوزش مي طلبم 
و امید كه همة خوانندگان محترم بر من ببخشايند 
َّنا التُؤاِخذنا  و راهنمايي هاي الزم را بفرمايند. » َرب
َّن��ا وال تَحِمل َعلَینا اِْصراً َكما  إِْن نَسینا أو اِخطانا، َرب
َّنا والتُحِملْنا ماالطاقَة  َحَملْته َعلَی الّذيَن مِْن قَبْلِنا، َرب
لَنا بِه واْع��ُف َعنّا َواْغِف��ر لَنا َواْرَحْمن��ا اَنَت موالنا 
فَانُصْرنا َعلی الَقوِم الكافِريَن.«،)60(  اي پروردگار 
ما آنچه را از ي��اد برده ايم، يا اشتب��اه كرده ايم، بر 
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ايران در رسانه هاي جهان

راه ح�ل مذاک�رات هس�ته اي از کاب�ل 
مي گذرد

روبرتو توسكانو، سفی��ر پیشین ايتالیا در 
تهران و سرمقاله نويس روزنامه هاي الستامپا 
و ال پائی��س اين گون��ه روايت اي��ران نوين 
میانه رو را آغاز مي كن��د: »]آقاي[ روحاني 
از حق ايراني ها نسبت به بهره مندي از انرژي 
هست��ه اي دف��اع خواهد ك��رد و كنترل هاي 
جدي��دي را خواه��د پذيرفت. ام��ا اكنون 
نوبت غ��رب است كه اين فرص��ت را مغتنم 
شمرد.« »روس ها نقش خ��ود را ايفا خواهند 
كرد، پیش از اين نی��ز خبر دادن��د كه ايران 
آماده پذيرش تعلیق غني سازي 20درصدي 
اورانیوم است.« با اين ح��ال،  به نظر مي رسد 
كه ته��ران بیشتر آم��اده تغیی��ر روش است 
تا محت��وا. وي مي گوي��د: »در م��ورد ايران 
و نیز مسك��و الزم اس��ت از بدگويي كردن 
خودداري ورزيد. بهاي حذف كردن باالتر 
از گنجاندن است. ه��دف واقعي به رسمیت 
شناختن مناف��ع ايران و پذي��رش آنهاست.« 
به وي��ژه در مورد مسئله هست��ه اي الزم است 
رويك��رد كشوره��اي عض��و گ��روه 5+1 
)شوراي امنیت به عالوه آلم��ان( را بازبیني 
كرد. »مهار در رابطه ب��ا مسئله هسته اي ديگر 
فاي��ده اي ن��دارد. در صورتي معن��ا خواهد 
داشت كه باور داشته باشی��م ايراني ها قصد 
دارند فردا يك بمب هست��ه اي پرتاب كنند 
و اين يك اثر بازدارندگي در مورد اسرايیل 
ايجاد خواهد كرد. اما اي��ران هم اكنون اين 

وسیله بازدارنده را در اختیار دارد.« به همین 
دلیل، الگوي روسیه مناسب است. »غرب با 
مسكو هرگز از دستیابي به توافقاتي پیرامون 
تسلیحات و نه حتي طرح مسائ��ل مربوط به 
حقوق بشر چشم پوش��ي نكرده است. )مانند 

هلسینكي در سال 1975(.«
با شروع از گره مهم گ��ذر اختیارات در 
افغانستان. »از دخال��ت جديد ايران به منظور 
ايجاد ثبات در افغانست��ان آغاز مي كنیم. در 
سال 2001، ايران در شكس��ت طالبان نقش 
تعیین كننده اي داش��ت. امريكا در اين رابطه 
به طور كامل شكس��ت خورد. اي��ن كشور 
طالبان را مغلوب و حتي كشور را ترک نكرد 
و اين گونه حضوري دائم را در آسیاي میانه 
مقرر نمود.« به اين ترتی��ب ثبات كابل براي 
حل مسئله هسته اي نی��ز وارد بازي مي شود. 
»بايد موضوعات را در میز مذاكره گسترش 
داده و افغانستان آسان ترين نقطه اي است كه 
درخص��وص آن بايد به مذاك��ره پرداخت، 
ايراني ه��ا و امريكايي ه��ا خواه��ان حضور 
طالبان و حت��ي جنگ داخل��ي نیستند.« اين 
درحالي است ك��ه در حال حاض��ر، عمدتاً 
طبقه متوسط اي��ران از تحريم ها رنج مي برد. 
اي��ن تدابیر فعالیت ه��اي تج��اري و مالي را 
هدف قرار داده اند. جامعه بین الملل با وجود 
روحاني انتظار انعطاف بیشتري دارد، اما بايد 
آمادگي پذيرش اين موضوع را داشته باشد 
كه در اين كشور يك وفاق ملي درخصوص 
برخ��ورداري از ي��ك ان��رژي هست��ه اي 

صلح آمیز وجود دارد، ولي ب��راي ايراني ها 
بديهي ب��ه نظر مي رسد كه ب��راي دستیابي به 
آن، »اوباما سعي كرد از يك رويكرد جديد 
حتي با ايراِن احمدي نژاد حمايت كند، اما با 
مخالفت اسرايیل، كنگ��ره فرانسه و انگلیس 
روبه رو شد. اين برخورد، كنگره را به سوي 
اتخاذ مواضع شديد س��وق داد و به اسرايیل 

قدرت جنگ افروزي داد.«
سرانجام به نظر مي رس��د ايتالیا و اتحاديه 
اروپا در مذاك��رات به بن بس��ت رسیده اند. 
توسكانو در پاي��ان مي گويد: »ايتالیا متوقف 
شده است، ام��ا مشكل، سیاس��ت خارجي 
اتحادي��ه اروپاس��ت. بونین��و، وزيرخارجه 
جديد ايتالیا ممكن است خالقیت اين كشور 
در سیاست خارج��ي را از سر بگیرد، اگرچه 
كشور ما نشان داده كه در نگه داشتن مواضع 
خصمانه ب��ا امريكا ناتوان اس��ت. دست كم 
خود را آماده سبك كردن تحريم ها و كمك 
به برقراري تم��اس با بازيگ��ران غیردولتي 
كنیم.« پیمودن راهي معقوالنه تر از راهي كه 
تا اين لحظه ازسوي تیم مذاكره كننده پیشین 

در پیش گرفته شده الزم است.
منبع: ايل مانيفستو، 27 ژوئن 2013

 )6 تير 1392(

نويسنده: جوزپه آکونچا

***

واقعيت هاي ايران و ترکيه
نادانان با مطرح كردن تف��اوت مذهبي، 
خواه��ان تخريب روابط بین اي��ران و تركیه 
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هستند. اما نیكان با درک اهمیت مسئله بايد 
محكم ايست��اده و اصاًل اسیر ب��ازي و توطئه 
نشون��د. در حال��ي كه م��ا � اي��ران و تركیه � 
وارث بزرگتري��ن امپراتوري ه��اي جه��ان 
هستیم و از نظر تم��دن و فرهنگي كه داريم، 
شعار اولی��ه ما ايج��اد روابط حسن��ه و بسط 
مناسبات دوستانه، به ويژه با مسلمانان و نیز با 
همه انسان هاست. از اين رو در حوادث اخیر 
تركیه، صحیح نیست ك��ه دستگیري فردي 
ايراني به كل م��ردم ايران تعمی��م داده شود 
و نی��ز با مطرح ك��ردن مداوم برخ��ي مسائل 
مرتبط با صحابه، متهم  كردن همه شیعیان هم 
صحیح نیست. مي توان گف��ت، اگر تركیه، 
ايران و مصر با همكاري با ه��م دست كم به 
مداواي اين زخم � معضل سوريه � بپردازند، 
در آينده حوادث و نتايج خوبي رخ نخواهد 
داد و كل منطق��ه زخمي و تضعیف مي شود. 
امروز، روز اتحاد و براب��ري است، از اين رو 
مسئولیتي بزرگ متوجه عالمان و اديبان هر 

دو كشور است.
چرا مذاكره و گفت وگو با فرانسه برقرار 
است، ولي بین تهران و آنكارا جريان ندارد؟

منبع: يني  آکيت، 27 ژوئن 2013 

)6 تير 1392(

نويسنده: نصرت چيچک

***

با رئيس جمه�ور جديد اي�ران محتاطانه 
صحبت کنيد

ديدگاهي در مورد انتخابات اخیر ايران 
معتقد است:  ال��ف � انتخابات آقاي روحاني 
مي تواند سوپاپ اطمیناني ب��راي نارضايتي 
بزرگي كه در داخل ايران وجود دارد،  باشد. 
ب � روحاني به عن��وان رئیس جمهوري 
كه تصويري معتدل از خ��ود ارائه مي دهد،  
ممكن است بتواند به نوع��ي توافق در مورد 
برنامه هسته اي دست يابد ك��ه پايان چندان 
معلوم��ي نداشته باش��د و در ح��ال حاضر، 
تنش ها را كاهش داده و تحريم ها را كم كند 

و در عین حال، فضايي را براي ايران به وجود 
آورد كه اين كشور بتواند برنامه هاي نظامي 

خود را توسعه داده و تقويت كند.
ج � روحان��ي ممك��ن است ق��ادر باشد 
مذاكراتي را آغاز كند كه به تنهايي مي تواند 
به عنوان پوشش��ي باش��د، درحالي كه ايران 

برنامه هسته اي خود را ادامه مي دهد.
نظام مي خواه��د دوباره ت��وازن قدرت 
را بین جناح هاي اصلي اي��ران برقرار كرده، 
از اختالف ه��اي آنه��ا كاست��ه و وزنه نسبي 
روحانیون را در مقاب��ل سپاه پاسداران بهبود 

بخشد.
� ما اكنون بايد براي ارائه پیشنهادي براي 
پايان دادن به اين ماجرا حركتي انجام دهیم � 
حركتي كه بر نتیجه اي متمركز باشد كه ما � 
امريكا � بتوانیم در مورد موضوع هسته اي آن 

را بپذيريم.
منبع: نيويورک تايمز، 26 ژوئن 2013 

)5 تير 1392(

نويسنده: دنيس راس

***

خص�وص  در  ايجادش�ده  اميده�اي 
روحاني

برخي پی��روزي روحان��ي را ب��ه اوباما و 
تحريم ها مرتب��ط مي سازن��د و چنین تفسیر 
مي كنند ك��ه درنتیجه تحريم ه��ا، روحاني 
انتخ��اب ش��د. برخ��ي از امريكايي ه��ا نیز 
چنی��ن تفسی��ر مي كنند ك��ه نتیج��ه واقعي 
تحريم ها »مذاكرات« اس��ت. به ويژه آن كه 
روحاني در نخستین اظهارات��ش گفت: »به 
گسترش روابط با عربستان سعودي اولويت 
خواهد داد.«  مسلماً در توسع��ه روابط ايران 
ب��ا كشوره��اي منطق��ه، عربستان سعودي، 
كشوري كلیدي به شم��ار مي آيد. از اين رو 
نیز در اي��ن اواخر، هم مالك��ي � عراق � و هم 
مديريت جدي��د در ته��ران � روحان��ي � به 
گسترش روابط با عربستان سعودي اولويت 
داده ان��د و حس��ن روحان��ي از ارزش هاي 

مشترک ب��ا عربستان سعودي سخ��ن رانده 
است. خنثي سازي عربستان سعودي توسط 
اي��ران به مفهوم ان��زواي ديگ��ر كشورهاي 

منطقه تلقي خواهد شد.
تالش ه��اي ايجاد ن��وع جدي��د روابط 
اي��ران ب��ا مرس��ي � مص��ر � نتیج��ه اي در بر 
نداش��ت، از اين رو ايران خواه��ان آن است 
كه عدم موفقیتش در مصر را از طريق كسب 
موفقیت در رياض جب��ران كند. درحالي كه 
اخواني ه��اي عربستان سع��ودي در داخل و 
خارج، مايل ب��ه تعامل با شیعی��ان بودند، اما 
ملك عبدالعزيز، ضم��ن آن كه چنین اجازه 
و امكاني به آنان ن��داد، اخواني ها را كنترل و 

مهار كرد.
اينك بايد ديد آيا مديريت جديد ايران 
در مناسباتش، در سطح جهان��ي با امريكا و 
در سطح منطقه با عربستان سعودي،  به ايجاد 
رواب��ط دلخواهش موفق خواه��د شد؟ اگر 
موفق ش��ود، مسلم��اً ژئوپولیتیك جديدي 

عرضه خواهد شد.
منبع: ملي گازته، 23 ژوئن 2013 

)2 تير 1392(

نويسنده: مصطفي اوزجان

***

نتاي�ج انتخاب�ات اي�ران، افراط گراي�ي 
کانادا را برمال مي کند

توني برمان، رئيس س�ابق برنامه انگليسي 
م�درس  و  ني�وز   CBC و  الجزي�ره  ش�بکه 

روزنامه نگاري در دانشگاه ريرسون است. 
در س��ال 2003، هنگامي ك��ه روحان��ي 
نماينده ايران در مذاك��رات هسته اي بود، با 
تعلیق داوطلبانه غني سازي اورانیوم، به عنوان 
اقدامي اعتمادساز در روابط با غرب موافقت 
كرد، اما در ايران اين اقدام به عنوان حركتي 
برخالف منافع كشور محكوم شد. مخالفان 
محافظه ك��ار او، روحاني را ب��ه امتیازدادن 
به امريك��ا و غرب، ب��دون گرفتن هیچ گونه 
امتیازي مته��م كردن��د. اي��ن عقب گرد به 
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برنده ش��دن محافظه ك��اران در انتخاب��ات 
سال 2005 و به ق��درت رسیدن احمدي نژاد 
انجامید. روحاني بدون ش��ك از آن تجربه 
درس گرفته است. با رفتن احمدي نژاد نقشه 
نتانیاهو و متحدان او كه به حمله نظامي تمايل 
داشتند، نقش بر آب شد. ب��ا تأسف بسیار به 
زودي حداقل در حال حاضر، ايران چهره اي 
میانه رو به خود گرفته، به نحوي كه نتانیاهو و 
جان بیرد، دلیلي براي حمله به آن ندارند. ما 

بايد براي اين رخداد خدا را شكر كنیم.
منبع: تورنتو استار، 22 ژوئن 2013 

)1 تير 1392(
نويسنده: توني برمان

***

لحظه اي اميدوارکننده در ايران
� آق��اي روحاني كه ي��ك روحاني است 
داراي ريشه ه��اي عمی��ق در تشكی��الت 
محافظه كاران اس��ت، اما او ي��ك عمل گرا 
نیز است. در مب��ارزات انتخاب��ي، او قول داد 
براي پايان دادن به بن بست ب��ا غرب در مورد 
موضوع هسته اي و تحريم ها ك��ه به دلیل اين 

بن بست تحمیل شده، تالش كند.
� رئیس جمه��ور، اوبام��ا باي��د رهب��ران 
كنگ��ره و بنیامی��ن نتانیاه��و، نخست وزي��ر 
اسرايی��ل را متقاعد كند ك��ه رسیدن به يك 
توافق معتبر با اي��ران الزم است و احتمال آن 

نیز وجود دارد.
هیچ گ��اه ق��رار نب��وده ك��ه تحريم ها به 
خودي خود يك پايان باشن��د، بلكه ابزاري 
براي رسیدن به ي��ك توافق بودن��د و اوباما 
ك��ار خوبي ك��رد ك��ه فشاره��ا را افزايش 
داد. با انتخ��اب روحاني، اوبام��ا بايد با يك 
مشاركت ديپلماتی��ك، خالقانه تر به اين امر 
پاسخ دهد. اين فرصت��ي است كه روحاني و 

اوباما نمي توانند از دست بدهند.
منبع: نيوي�ورک تايم�ز، 17 ژوئن 2013 

)27 خرداد 1392(
سرمقاله

***

هش�دار نتانياهو علي�ه تحول�ي عظيم در 
ايران

تل آويو � بنا بر گفته تحلیلگران، محمود 
احمدي نژاد،  رئیس جمهور اي��ران، سالیان 
سال اسرايیلي  ه��ا را با سخن گفت��ن درباره 
محوكردن كش��ور يهود، از نقش��ه جغرافیا 
به ه��راس انداخته است، ام��ا پیروزي حسن 
روحاني كه به میانه روي شهرت دارد، ممكن 
است اسرايیل را با چالش��ي، حتي بزرگتر از 

آنچه تاكنون وجود داشته، روبه رو كند.
تحلیلگ��ران مي گويند اي��ن جابه جايي 
يعني عبور از مرحل��ه احمدي نژاد ستیزه جو 
به مرحل��ه رئیس  جمه��وري ك��ه از »تعامل 
سازنده« با غرب بر س��ر برنامه هسته اي ايران 
جانبداري مي كند، مستل��زم آن خواهد بود 
كه اسرايیل موضع گیري خ��ود را در مورد 

ايران تغییر دهد.
� ماير جاودانفر، استادي��ار علوم سیاسي 
و كارشن��اس سیاست هاي اي��ران در »مركز 
هرزيلیا«، كه كالجي واقع در حومه تل آويو 
است، چنین مي گوي��د: »اسرايیل غنیمتي را 
كه در ايران در اختیار داش��ت از دست داده 
اس��ت و آن غنیمت، شخ��ص احمدي نژاد 
بود. او با سخنان خصمانه و ستیزه جويانه اش 
كار را براي اسرايیل آسان مي كرد، زيرا در 
مخالفت با برنامه هسته اي ايران، میان اعضاي 
جامعه بین المللي اتفاق نظر پديد آورده بود. 
اكنون ما با رئیس جمه��وري روبه رو هستیم 
كه ضد احمدي نژاد است. او میانه روست و 
از عادي سازي روابط با جامعه بین المللي دم 
مي زند. اين به معناست ك��ه در ايران تغییري 
به وجود آمده و اي��ن امر احیان��اً مستلزم آن 
است ك��ه در گفتمان اسرايی��ل در ارتباط با 

ايران نیز تغییري پديد آيد.
نتانیاه��و گف��ت: »بهت��ر است خ��ود را 
فريب ندهیم. جامعه بین الملل��ي نبايد در دام 

خوشبین هاي ساده لوحانه گرفتار شود.«
رئیس پیشین سازمان موساد اسرايیل در 

مصاحبه با رادي��و اسرايیل گفت كه انتخاب 
روحاني ب��ه رياست جمه��وري، بزرگترين 
ضربه را بر اصولگراهاي افراطي وارد آورد. 
او گفت مقام هاي اسرايیل بهتر است پیش از 
آن كه نتايج انتخابات اخیر اي��ران را مردود 
بشمارند، تبعات اين انتخ��اب را كه ]توسط 
رأي دهندگان ايران[ ص��ورت گرفته است 
با دقت بیشتري مورد سنجش و بررسي قرار 

دهند.
تحلیلگران با لحني نیش��دار و با گوشه و 
كنايه نوشته اند ك��ه صرف نظر از اين كه چه 
نتايجي از اين انتخاب حاص��ل خواهد شد،  
اين احتمال وجود دارد كه به زودي مسئوالن 
و مقام هاي اسرايیل دلشان براي روزهايي كه 

احمدي نژاد روي كار بود تنگ شود.
ايگ��ال سارن��ا در روزنام��ه يديع��وت 
آحاران��وت چنی��ن نوشته  است: »م��ا بدون 
احمدي نژاد چه خواهیم ك��رد؟ نتانیاهو در 
سازمان ملل متحد درباره چه چیز سخنراني 
خواه��د ك��رد و در آنج��ا چه چی��ز عايد او 
خواه��د شد؟ م��ا مجب��ور خواهی��م شد كه 
گفتمان قديم خ��ود را ك��ه در آن استدالل 
مي شد كه سپ��اه پاس��داران نیروي��ي از هر 
حیث مقت��در و ايران را به س��وي آينده و در 
مسیر منتهي به دستیابي به بمب هسته اي سوق 

خواهد داد بازنويسي كنیم.«
منبع: کريسچن ساينس مانيتور،

 16 ژوئن 2013 )26 خرداد 1392(

نويسنده: جاشوا ميتينک

***

فش�ار غرب بر اي�ران در ارتباط ب�ا برنامه 
هسته اي

واشنگت��ن � بناب��ر گفت��ه ديپلمات هاي 
امريكاي��ي و اروپاي��ي، دول��ت اوبام��ا و 
هم پیمان��ان اروپاي��ي اش از انتخاب حسن 
روحاني به سمت رئیس جمهور بعدي ايران 

به شگفت آمده اند.
� بنابر گفت��ه همین مقام ه��ا، واشنگتن و 
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بروكسل مشتاق آن هستند كه به سرعت اين 
نكته را بیازمايند كه آيا پیروزي غیرمترقبانه 
روحاني در ]انتخاب��ات[ امكان دارد كه او را 
به نرمش نشان دادن در موضع گیري اش در 
ارتباط با مسئله هست��ه اي وارد كند يا اين كه 
احیان��اً اختالف نظ��ر ته��ران با غ��رب را از 

گذشته بیشتر خواهد كرد؟
درسومین مناظ��ره تلويزيونی، يك هفته 
قبل از برگ��زاری انتخاب��ات در روز جمعه، 
نامزدها علیه سعی��د جلیلی كه عالوه بر نامزد 
بودن، رئیس كنونی هیئت مذاكره كنندگان 
ايران پیرامون برنام��ه هسته ای است، موضع 
گرفتن��د و مهارت ه��ای او در خصوص آن 
مذاكرات را ب��ه باد انتق��اد گرفتن��د. آقای 
روحان��ی در آن مناظره گف��ت كه وقت آن 
فرا رسیده اس��ت كه حل مسئل��ه هسته ای به 
عهده كسی گذاشته شود ك��ه با »ديپلماسي 
آشنا باشد و دنیا را بشناس��د«. ... دنیس مك 
دانو، رئی��س دفتر كاخ سفی��د، روز يكشنبه 
در برنام��ه »رودرروي مل��ت«، از شبك��ه 
تلويزيونی سی ب��ی اس، گف��ت: »به گمان 
من، اكنون اين نكته براي ما مطرح شده است 
كه اگر ]آقاي روحان��ي[، همان گونه كه در 
همايش هاي انتخابات��ي خود نیز گفته است، 
به بهب��ود روابط اي��ران با ساي��ر كشورهاي 
جهان عالقه مند اس��ت، فرصتي براي تحقق 
بخشیدن ب��ه اين بهب��ود رواب��ط پديد آمده 
است. او اگر ب��ه تكالیف خ��ود، مندرج در 
قطعنامه شوراي امنیت سازم��ان ملل متحد، 
مبني ب��ر لزوم اثب��ات حقیقت گوي��ي ايران 
در ارتباط ب��ا برنامه هست��ه اي، پايبند بماند، 
از همكاري هاي ما در اي��ن زمینه برخوردار 
خواه��د ش��د و فرصتي ب��راي تحق��ق اين 

همكاري ها پديد خواهد آمد«. 
... دو نام��زد ديگ��ری كه نهاي��ت تمايل 
خود را به چالش ب��ا سیاست های دولت بیان 
كرده بودند و يكی از آنان علی اكبر هاشمی 
رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین ايران، بود، 

توسط يكی از نهادهای رسمی نظام حاكم بر 
كشور از مشاركت در انتخابات منع شدند. 

در سال 2003 می��الدی، زمانی كه آقای 
روحان��ی، در »ش��وراي امنیت مل��ي« ايران 
عضوي��ت داش��ت، 127 ت��ن از نمايندگان 
مجلس نام��ه ای سرگشاده خط��اب به آقای 
خامنه ای به امض��ا رساندن��د و در آن به وی 
گوشزد كردند ك��ه غنی س��ازی اورانیم را 
به منظ��ور خنثی كردن خط��ر شعله ور شدن 
جن��گ متوقف كن��د. جورج ب��وش در آن 
زمان به تازگی ايران را بخشی از يك »محور 

شرارت« قلمداد كرده بود....
ي��ك  در  منتخ��ب  ....رئیس جمه��ور 
سخنرانی كه در ته��ران ايراد كرد گفت: »ما 
زماني كه در ته��ران با اروپايي ه��ا مذاكره 
مي كردي��م، سرگ��رم نصب تجهی��زات در 
بخش هايي از تأسیسات هسته اي در اصفهان 
بودي��م«.  منظ��ور وی يك ساي��ت كلیدی 
تولید سوخ��ت هسته ای بود. »م��ا در واقع، با 
ايجاد ي��ك فض��اي آرام، توانستیم احداث 
تأسیسات خود  را در اصفهان تكمیل كنیم«. 

منبع: وال استريت ژورنال، 6 ژوئن 2013 )16 

خرداد 1392(

نويسنده: جي سولومون و فرناز فصيحي

***

بحران هويت و محافظه کاران ايران
محافظه كاران، كه ب��ه پايبندي به اصول 
بنیادي جمهوري اسالمي معروف هستند از 
ديرباز معتقد بوده اند كه نماينده اراده مردم 
ايران هستند و نزديكترين گروه به خط رهبر 

عالي ايران هستند.
محمدرض��ا باهنر، نماين��ده محافظه كار 
مجلس در ي��ك برنامه تلويزيون��ي در هفته 
گذشت��ه، گف��ت: »م��ا نمي توانی��م كشور 
را ب��ا ي��ك جن��اح اداره كنی��م درحالي كه 
جناح ديگ��ر را حذف مي كنی��م.« او گفت 
دوره هاي رياست جمهوري محمد خاتمي 
�  ي��ك اصالح طلب ك��ه از 1997 ت��ا 2005 

رئیس جمهور بود � و محم��ود احمدي نژاد 
� ي��ك محافظه ك��ار ك��ه نخستین ب��ار در 
س��ال 2005 انتخاب ش��د � وج��ه مشخصه 
افراط گراي��ي داشتن��د. او گف��ت نتیج��ه 
انتخاب��ات اين ب��ار »آن بود كه م��ردم به نفع 

میانه  روي رأي دادند.«
آي��ت اهلل خامن��ه اي ب��ه نوبه خ��ود يك 
چرخ��ش مثبت در م��ورد نتیج��ه انتخابات 
ارائ��ه داد. اگرچه اي��ن نتیجه چن��دان شايد 
م��ورد قب��ول وي نب��وده و در مخالف��ت با 
محافظه كاران��ي ب��ود ك��ه از وي حماي��ت 

مي كنند.
آيت اهلل خامنه اي گفت اين نتیجه »نشان 
مي دهد ك��ه حتي اف��رادي كه حام��ي نظام 
نیستند ب��ه آن و انتخاب��ات آن اعتماد دارند، 
زيرا مي دانن��د كه يك جمه��وري اسالمي 
مستحكم همانند ي��ك شی��ر مي ايستد و از 

منافع و شأن ملي خود دفاع مي كند.«
تحلیلگرسیاس��ي  بهشتي پ��ور:  حس��ن 
ايراني گفت: »اگر قرار است محافظه كاران 
به عنوان يك نی��روي سیاسي وضعیت سابق 
خود را بازيابند، مجبور هستند »روابط خود 
را ترمیم ك��رده« و »جو سنگی��ن موجود بین 
خود را تغییر دهند.« اما او گفت ممكن است 
سال هاي آتي فرصت��ي را براي نجات آنها از 

اين وضع ارائه دهد.
بهشتي پور گفت: »محافظه كاران بايد از 
روحاني حمايت كرده و ب��ه او كمك كنند 
تا مشك��الت كش��ور را حل كند، زي��را اين 
مشكالت محص��ول حكوم��ت هشت سال 
گذشته محافظه ك��اران است. مردم معتقدند 
موج��ب  محافظه ك��اران  سیاست ه��اي 

مشكالت كنوني ماست.«
عل��ي مطه��ری، نماين��ده  مجل��س، در 
مصاحب��ه ای با خبرگزاری مه��ر، درباره  هم 
مسلك��ان محافظه كار خود گف��ت: »آنها از 
اهمی��ت دادن كافی به حقوق م��ردم قصور 
كردند. آن ها واقعیت های جامعه ما را درک 
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نمی كنند و در عوض معتقدن��د برای حفظ 
روند نظ��ام می توانند هر ك��اری را كه الزم 
است انجام دهند، در حالی كه قاعده اساسی 
حفظ نظام برخ��ورداری از اعتم��اد جامعه 

است«. 
نقطه ضع��ف ديگری كه ذك��ر می شود 
ناتوانی محافظه كاران در جذب بلوک های 
اساس��ی رأی اس��ت، از جمل��ه اقلیت های 

قومی، زنان و جوانان.
امی��ر رضا واع��ظ آشتیان��ی، يك عضو 
شورای مركزی حزب مؤتلفه اسالمی- يكی 
از قديمی تري��ن گروه ه��ای محافظه كار- 
استدالل كرد كه محافظه ك��اران كهنه شده 
و ارتباطشان با جوانان ايران��ی قطع گرديده 
است و فعالیت كافی ب��رای گسترش پايگاه 

خود انجام نمی دهند.
واعظ آشتیانی گفت: »در هر انتخاباتی ما 
شاهد شركت هم��ان نامزدهای محافظه كار 
هستیم و هیچ چهره جوانی وجود ندارد. اين 

يك نقطه ضعف است«. 
امیر محبی��ان، ي��ك تحلیلگ��ر سیاسی 
محافظه كار، در مصاحب��ه ای با خبرگزاری 
ف��ارس، گف��ت: محافظه ك��اران »باي��د به 
روشنی و واقع بینانه شكست خود را بپذيرند« 
و هرگونه تفسیر ديگری از انتخاب روحانی 

»خود فريبی محض« است.
محبی��ان گف��ت: »ب��دون تردي��د اي��ن 
يك پی��روزی برای نظ��ام بود، اما ن��ه برای 

محافظه كاران«.
منبع: واشنگتن پست، 29 ژوئن 2013 

)8 تير 1392(

نويسنده: جيسون رضاييان

***

تالش »طالبان پاکستان« در سوريه 
سوری های كه پی��ش از اين می شناختیم 
و راجع ب��ه آن مطالبی در كتاب ه��ا مطالعه 
كرده بوديم به پايان رسی��ده است ...؛ ديگر 
مهم نیست كه نظام پیروز شود يا مخالفان،... 

غ��رب با مشكل��ی مواج��ه خواه��د شد كه 
مشكل افغانستان در برابر آن رنگ می بازد ...

... عجیب اين است ك��ه غرب اين شرط 
را ب��رای مخالف��ان »میان��ه رو« گذاشت��ه كه 
سالح هاي��ی را دريافت خواهن��د كرد بايد 
در درجه نخس��ت به سم��ت مخالفان ديگر 
»منشع��ب« از شبكه »القاع��ده«، يعنی »جبهه 
النص��ره« متشك��ل از عرب ه��ا، چچنی ها، 
غربی ه��ا و آسیايی ه��ا نشانه بگیرن��د و آنها 
را هدف ق��رار دهند و بدين س��ان به »ديگر« 
مخالف��ان« و نیروه��ای كام��اًل مسلح چراغ 
سب��زی نش��ان داد تا دس��ت به ك��ار كشتن 

مخالفان »میانه رو« شوند. 
تصفیه های فیزيكی بین مخالفان سوری 
در داخل مسئله تازه ای نیست و حتی شديدتر 
از قب��ل توسط ستیزه جوي��ان »جبهه  النصره« 
اعمال می ش��ود، همان طورك��ه تهديداتی 
ك��ه از س��وی مخالف��ان »میان��ه رو« صادر 
می شود تدريج��اً پس رفت می كند. سرتیپ 
عبدالرحمن السويس، عضو شورای نظامی 
ارت��ش آزاد سوري��ه در 14 ماه ج��اری، در 
مصاحبه ای با كان��ال »الجزيره« گفته بود كه 
»فرماندهان ارت��ش آزاد )القاع��ده عراق و 
شام( را نه فقط دشمن به حساب نمی آورند، 
بلكه حتی از آن استقبال می كنند مشروط بر 
اين كه م��ا را در پیكار با نظام ي��اری نمايند، 
اما اگر موج��ب ب��روز درگی��ری شوند، و 
بخواهند مفهوم ت��ازه ای از دي��ن را تحمیل 
نمايند ت��ا سوريه را ب��ه افغانست��ان ديگری 
تبديل نمايند، در اي��ن صورت ما تدابیر الزم 

را اتخاذ خواهیم كرد«.
زمانی كه نظام اخوان المسلمین در مصر 
ساق��ط گرديد، بش��ار اسد رئی��س جمهور 
سوريه اظهار داش��ت كه اين ام��ر به مفهوم 
سقوط اسالم سیاسی است و به تثبیت »هويت 

عربی« كمك خواهد كرد.
گفتنی است كه جنبش »طالبان پاكستان« 
اعالم كرده است كه جمع��ی از كارشناسان 

جنگ ها و فناوری اطالع��ات را برای ايجاد 
پايگاه و رصد كردن جن��گ و درگیری در 

سوريه به اين كشور اعزام خواهد كرد. 
منبع: الشرق االوسط، 18 ژوئيه 2013

 )27 تير 1392(

نويسنده: هدي الحسيني

***

را آش�فته  اين گون�ه مص�ر خاورميان�ه 
می سازد

وداع اجباری مرسی با ق��درت ضربه ی 
محكمی به قطر ج��اه طلب وارد ك��رد و بار 
ديگر عربستان و امارات را مطرح می سازد. 

مسئله فقط اين نیست كه اسرائیل در شهر 
بندری الذقیه واق��ع در سوريه موشك های 
ياخون��ت ساخ��ت روسی��ه را ك��ه چنانچه 
به دس��ت اسد يا ح��زب اهلل می افت��اد توازن 
راهبردی منطق��ه را دگرگ��ون می ساختند 
و  ناب��ود می كردند، بلك��ه مسئله اين جاست 
كه به عقی��ده سان��دی تايم��ز هواپیماهای 
اسرائیلی )در اينجا ما می توانیم لب به سخن 

بگشايیم(، از يك پايگاه تُرک بلند شدند.
اين به معنای آن اس��ت كه دشمنی تركیه 
نسبت ب��ه سوريه و نیز جداي��ی اش از روسیه 
شديدتر از درگیری مرگبار با اسرائیل است 
كه اردوغ��ان آن را علم ك��رده است. نقشه 
ام��روز، خاورمیانه ای را به م��ا نشان می دهد 
ك��ه از برندگ��ان و بازندگان تمام��اً جديد 
تشكیل ش��ده و حتی اخت��الف معمول میان 
سنی و شیعه ديگ��ر عمل نمی كن��د. صحنه 
رقص ب��ه روی همه ب��از اس��ت. سعودی ها 
اكن��ون بزرگ تري��ن حامی مالی ب��ه شمار 
می آيند. هفته گذشته ب��ه اين كشوِر رود نیل 
يك كمك مالی 8 میلی��ارد دالری كردند. 
شبكه الجزي��ره، اخوان المسلمین در تونس، 
لیبی، مصر و نیز در موقعیت های حاشیه ای را 

در مركز توجه قرار داد.
قطر با 7 میلیارد دالر به حماس نیز كمك 
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مالی كرد، لیكن اي��ن سرمايه گذاری ديگر 
تأثیری ندارد؛ اين سازم��ان در غزه متحمل 
ضربات دولت جدي��د نظامی مصر گرديده 
كه در صحرای سین��ا آن را تحت پیگرد قرار 
داده و ديگر به آن اج��ازه نمی دهد سالح و 

نفرات به مصر ارسال كند. 
منبع: ايل جورناله، 16 ژوئيه 2013 

  )25 تير 1392(

***

عربستان سعودي انقالب مي خرد
هن��وز م��دت چندان��ی از بركن��اری 
اخوان المسلمی��ن و محمد مرس��ی، رئیس 
جمهوری مص��ر نگذشته بود ك��ه حاكمان 
خودكام��ه خلیج ف��ارس وع��ده دادند 12 
میلیارد دالر كمك های اضطراری در اختیار 
اين كشور ق��رار دهند. عربست��ان سعودی و 
امارات متح��ده عربی، اولی��ن كشورهايی 
بودند كه پ��س از كودتا، ب��ه عدلی منصور، 
رئیس جمهور موق��ت منصوب شده توسط 
ارتش مصر و عبدالفتاح السیس��ی، فرمانده 

ارتش مصر تبريك گفتند. 
ملك عبداهلل، پادشاه عربستان سعودی، 
ارتش مصر را »برای بی��رون آوردن مصر از 
دهلیز تاريك« تحسین ك��رد. انور قرقاش، 
وزير ام��ور خارج��ه امارات متح��ده عربی 
اظهار داش��ت: »اين واقعیت ك��ه مصری ها 
يك حكومت اسالمی را رد كرده اند، نشان 

دهنده نقطه عطفي در منطقه می باشد«. 
مصر، به اين كمك ه��ای مالی به شدت 
نیاز دارد. ذخاير ارزی مص��ر پس از سقوط 
مبارک از 36 میلیارد ب��ه 14.9 میلیارد دالر 
كاهش يافته بود. بخش زيادی از اين ذخاير 
نه توسط مرس��ی، بلكه توس��ط شورايعالی 
نظامی هزينه شده بود. قاهره ديگر نمی تواند 

هزينه خريد نفت را تأمین كند.
تمركز عربستان بیشتر ب��ر اجرای احكام 
شريعت در زندگی روزمره است، در حالی 
كه اخوان المسلمین تالش می كند از طريق 

سیاس��ت و نهادس��ازی تغییرات م��ورد نظر 
خود را ايجاد كند.

ملك عبداهلل، پادشاه عربستان سعودی، 
شیوه مورد نظر خود را ب��ار ديگر در پیام ماه 
رمض��ان امسال روش��ن ساخته اس��ت: »اين 
پادشاهی هرگز ب��ه احزاب اج��ازه فعالیت 
نخواهد داد، چون احزاب چیزي جز جنگ 

و شكست به ارمغان نمي آورند«. 
اين پی��ام دلیل واقع��ی كمك های مالی 
عربست��ان سعودی ب��ه مصر پ��س از سقوط 
مرس��ی را روش��ن می كن��د. دلی��ل نفرت 
اخوان المسلمی��ن  از  عربست��ان  مستب��دان 
انتخاب مشروع آن��ان از طريق صندوق های 
رأی می باشد؛ جنبش��ی اسالمی كه به عنوان 
رقی��ب و تهديدی مستقیم علی��ه كشورهای 
ح��وزه خلیج ف��ارس تلقی می گ��ردد؛ زيرا 
كه )اي��ن جنب��ش( شال��وده حكومت های 
خودكام��ه و سلسله های پادشاه��ی را، نه از 
طريق ي��ك مفهوم غرب��ی، بلك��ه مفهومی 
اسالمی، زير سؤال می ب��رد. همچنین وقتی 
جنبش فلسطین��ی حماس موافق��ت خود را 
برای شرك��ت در انتخاب��ات در كرانه غربی 
و نوار غ��زه اعالم ك��رد، بی درنگ حمايت 
عربستان سعودی را از دست داد و همین امر 
يكی از داليلی بود كه حماس با ايران متحد 

گرديد.
منبع: تاگس سايتونگ، 13 ژوئيه 2013 

)22 تير 1392(

نويسنده: کريم القاهري

***

قدرت نرم دوحه در امريکا رشد مي يابد
... قط��ر از ح��زب آزادی و عدال��ت در 
قاه��ره )در حالی ك��ه عربست��ان سعودی از 
سلفی ه��ا حمايت م��ی ك��رد(، تونسی های 
النهضه، اسالم گراي��ان لیبیايی و حماس كه 
وعده  اعطای كمك 400 میلیون دالر جهت 
بازس��ازی غزه را ب��ه آن داده ب��ود، حمايت 
می كرد. ... قطر موقتاً در ب��ازی مصر بازنده 

شد. برای درک آن كافی است جريان پول 
را دنبال كرد. چنانچ��ه در دوران مرسی مبلغ 
8 میلیارد دالر در مسیر دوحه – قاهره سرازير 
شده بود، با بازگش��ت ژنرال ها سرمايه های 
نق��دی مراجع جدي��د سیاس��ی وارد شدند: 
شش میلیارد دالر از عربستان سعودی، چهار 
میلیارد دالر از كوي��ت و دو میلیارد دالر از 

امارات عربی متحده... 
... شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی در تاريخ 
25 ژوئن به نف��ع پسرش تمیم ب��ن حمد آل 
ثانی كناره گی��ری كرد. اي��ن هیئت حاكمه  
موروثی ك��ه هدفش تأكید ب��ر تصوير يك 
قلمروی پوياس��ت كه قادر اس��ت با دوران 
مختلف خ��ود را منطبق س��ازد، تحلیلگران 
را زير س��ؤال برد به وي��ژه به اي��ن دلیل كه با 
بازنشست��ه شدن جاس��م بن جاب��ر آل ثانی، 
نخست وزير و وزير خارجه  اسبق كه معمار 
اصلی سیاست قطر به شم��ار می آيد، همراه 

گرديد...
 حماس بعد از سقوط مرسی و بسته شدن 
تون��ل ارتباطی میان غ��زه و صح��رای سینا 
كه از آن كااله��ای اساسی ب��رای نوار غزه 
عبور می كنند، لحظات دش��واری را سپری 

می كند...
... در سوري��ه نیز ك��ه اي��ن امیرنشین به 
تازگ��ی متحمل يك شكس��ت ديپلماتیك 
ديگ��ر در آن گردي��د )احمد جرب��ا رئیس 
جديد ائتالف ملی مخالف��ان نامزد عربستان 
سعودی بود(، احتمال اين كه پای يك عقب 
نشینی در میان باشد، بعید است. چه بسا خود 
جربا در روزهای آين��ده منتظر ديداری مهم 

است. در كجا؟ در دوحه.
منبع: اورپا، 25 ژوئيه 2013 

 )3 مرداد 1392(

نويسنده: داويده وانوچي

***

چرخش دوم از شيخ حمدبن ثاني تا تميم 
بن  حمد



177

13
92

اه 
د م

ردا
ه م

یژ
و

قطر شی��خ حمد، اخ��وان مص��ر، طالبان 
افغانست��ان، تونسی های النهض��ه، شورشیان 
اسالم گ��رای لیب��ی و شورشیان س��وری در 
برابر اس��د را حمايت می ك��رد. در 25 ژوئن 
2013 شیخ حمد جای خ��ود را به شیخ تمیم 
داد و مصالح��ه ای انج��ام گرفت ك��ه نشان 
آن يك تغیی��ر خط مشی ب��ود. شیخ حمد 8 
میلیارد دالر به حزب عدالت و آزادی مرسی 
كمك كرد و با شبك��ه الجزيره به نفع اخوان 
عمل می كرد اما در 30 ژوئن كه ارتش مصر 
مرسی را حذف ك��رد و به زن��دان انداخت 
كمك زيادی از عربستان )6 میلیارد( كويت 
)4 میلیارد دالر( امارات متح��ده )2 میلیارد 
دالر( مجموعا 12 میلی��ارد دالر ظرف چند 
روز درياف��ت كرد. قط��ر با بحران��ی روبرو 
شد و جايگاه قط��ر نزد مخالف��ان سوريه در 
برابر عربست��ان تنزل پیدا ك��رد به طوری كه 
رهبران مخالفان در سوريه يكی از طرفداران 
عربستان سعودی به نام احمد جربا شد. به نظر 
می رسد شیخ تمیم روابط خود را با حماس و 
اخوان و مخالفان سوري��ه و ... كاهش دهد. 
مسئله قابل ذكر فاصله پن��ج روزه بین  بر سر 
كار آم��دن شیخ تمی��م و روی ك��ار آمدن 

ژنرال ها  در مصر است.
 منبع: اورپا، 25 ژوئيه 2013

 )3 مرداد 1392(

نويسنده: داويده وانوچي

***

کودت�اي نظامي ب�ا بُعد مدني و پوش�ش 
ديني

حركتي ك��ه در مص��ر انج��ام شد يك 
كودت��اي نظامي با بُع��د مدني و ب��ا پوشش 
دين��ي و وعده ه��اي دموكراتی��ك اس��ت 
و اي��ن نش��ان مي ده��د ك��ه شیخ االزه��ر 
و پ��اپ قبطي ه��ا عزمش��ان را در م��ورد 
و  مرس��ي  رئیس جمه��ور  كنارگذاشت��ن 
جنبش اخوان المسلمین و پرت كردن آنها به 
نقطه اي نامعلوم و احتماالً زندان هايي مجاور 

سلول رئیس جمهور مبارک و دارودسته اش 
كاماًل جزم كرده اند.

وقت��ي مي گويی��م كودتاي��ي ب��ا بُع��د 
مدن��ي،  مقصودم��ان اين است ك��ه نظامیان 
ي��ك رئیس جمه��ور مدن��ي موق��ت يعني 
رئی��س دادگ��اه عال��ي قانون اساس��ي را 
برگزيده و خواست��ار برگ��زاري انتخابات 
از  پ��س  پارلمان��ي  و  رئیس جمه��وري 
سپري شدن شش ماه و تشكی��ل كمیته اي از 
خبرگان براي تدوي��ن قانون اساسي جديد 

شده است.
سرلشگر السیسي ك��ه از مشي استاد خود 
سپهبد حسین طنطاوي خرسند نبود، رياست 
يك ش��وراي نظام��ي را عه��ده دار است و 
ترجیح مي دهد كه همچن��ان رهبرساز  باشد 
و در كرسي  رهبري جل��وس كند بي آن كه 
همانن��د رهب��ر اخوان المسلمین و ي��ا رهبر 

انقالب ايران رهبري كند.
ه��واداران جنب��ش نافرمان��ي ك��ه ب��ا 
میلیون ها نفر به  سوي می��دان التحرير و كاخ  
رياست جمه��وري سرازي��ر شدن��د جشني 
بزرگت��ر از جشن بركن��اري حسني مبارک 
رئیس جمهور ساب��ق برپا كردند، ك��ه البته 
اين حق آنهاست، زي��را بلندپروازي هايشان 
تحقق پی��دا ك��رده و درخواست هايشان در 
مورد بركناري حكومت »اخوان المسلمین« 
عملي شده است. همان گونه كه طي روزها 
و هفته هاي گذشته جشن مي گرفتند. ارتش 
مصر براي چنین روزي به خوبي طرح ريزي 
ك��رد و شاي��د ه��م از تجربه همت��اي ترک 
خود در ايف��اي نقش حامي دول��ت مدني و 
جلوگی��ري از روي كارآمدن اسالم گرايان 
تندرو هرچند از طريق صندوق ها اخذ رأي 
� همان اتفاقي كه براي حزب رفاه و سعادت 
به رهبري نجم الدين اربك��ان رخ داد � بهره 

گرفته باشد.
وقت��ي مي گويیم براي اين ام��ر به خوبي 
طرح ري��زي ك��رد، مقص��ود ما اي��ن است 

كه وف��اداري و حماي��ت از نه��اد االزهر و 
كلیساي قبطي ه��ا، جبهه مخال��ف نجات و 
جنبش نافرماني را تضمین ك��رد و از تمامي 
اينها و هوادارانشان براي دخالت قاطع خود 

بهره برداري كرد.
آنچه مسل��م است امك��ان كاهش اعتبار 
جنبشي ك��ه پايگ��اه مردمي گست��رده اي، 
به وي��ژه در مناط��ق روستاي��ي مص��ر دارد، 
وجود ندارد و اين جنبش پیش از اين از زبان 
رئیس جمهور مرس��ي و دكتر محمد بلتاجي 
و دكتر عص��ام العريان اعالم ك��رده بود كه 
هرگز ساك��ت نخواهد نشس��ت و به خاطر 
دفاع از مشروعی��ت تا آخري��ن قطره خون 

مبارزه خواهد كرد.
در حال حاضر دو جناح در جنبش وجود 
دارد: اولي جنب��ش عقاب ها ب��ه نمايندگي 
محم��د مرس��ي و محم��د بلتاج��ي و دومي 
جن��اح كبوترهاس��ت ك��ه شخصیت هايي 
همچ��ون خیرت الشاط��ر و سع��د الكتاتني 
رهب��ر ح��زب آزادي و عدال��ت در آن 
عضوي��ت دارند، هرچند برخ��ي مي گويند 
تفاوتي میان دو جناح وج��ود ندارد و مسئله 
فقط تب��ادل نقش هاست و هن��وز زود است 
بگويیم كدام ي��ك از دو جن��اح بر ديگري 
غلبه خواه��د كرد،  اما وقت��ي رئیس جمهور 
مرسي مي گويد تا دم م��رگ مبارزه خواهد 
كرد و وقتي دكتر بلتاجي تأكید مي كند كه 
تا آخرين قطره خ��ون در دفاع از مشروعیت 
مبارزه خواهد كرد بايد اتفاق هاي بدتري را 

پیش بیني كنیم.
مصر قب��ل از انتش��ار بیانیه نه��اد نظامي، 
گرفت��ار دودستگي ش��ده ب��ود و اكنون اين 
حالت تشدي��د شده اس��ت. بنابراي��ن تبادل 
نقش ها، يعني عقب نشیني مخالفان از میادين 
و جايگزين ش��دن بازندگ��ان به ج��اي آنها 
و احتم��االً با نفرات��ي بیشت��ر را دور از انتظار 

نمي دانیم.
پیشینه الجزاير جزء به جزء در مصر تكرار 
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مي شود با اين تفاوت ان��دک كه نهاد نظامي 
الجزاير انتخابات��ي را كه اسالم گرايان در آن 
پیروز شدند پی��ش از اعالم نتاي��ج لغو كرد، 
درحالي كه نه��اد نظامي مص��ر، انتخابات را 

پس از اعالم نتايج آن لغو نمود.
شیخ االزه��ر روز گذشته گف��ت »مصر 
اكنون ف��راروي دو مسئله ق��رار گرفته است 
و بدتري��ن آن دو مسئل��ه، به خ��اک و خون 
كشیده شدن ملت اس��ت. بنابراين طبق قانون 
شريعت ساالمي عمل به كم ضررترين مورد 

يك وظیفه شرعي است.«
هرچند ما ب��ا اين توصی��ف احمد الطیب 
شیخ االزه��ر موافقی��م، اما خوش بین��ي او را 
بي مورد مي دانیم، زي��را كم  ضررترين مورد 
ممكن است خطرناک ترين آن دو و يا عامل 

بروز جنگ داخلي باشد.
و  خونري��زي  و  خ��ون  مخال��ف  م��ا 
متوسل شدن به سالح به هر انگیزه و توجیهي 
هستیم. از اي��ن رو امیدواريم ك��ه كفه تعقل 
سنگیني كن��د و اخوان المسلمین در برابر امر 
واقع تسلیم شوند و جام زه��ر را سر بكشند و 
براي برگ��زاري انتخابات رياست جمهوري 
و پارلمان��ي مهی��ا شون��د و از اي��ن طريق بر 
مسالمت جويي خودشان و اشتیاقشان نسبت 
به برقراري امنیت و ثب��ات و عدم خونريزي 
مُهر تأيید بزنند و كاري كنند كه دشمنان آنها 
نكرده اند، يعني گ��ردن نهادن به آرايي كه از 

صندوق ها خارج مي شود.
منبع: القدس العربي، 

2 ژوئيه 2013 )12 تير 1392(
نويسنده: عبدالباري عطوان 

***

اروپای س�اده لوح اجازه می دهد فريب 
اسالم راديکال را بخورد

صده�ا نفر به مق�ر اخوان المس�لمين در قاهره 

ي�ورش می برند. خش�ونت سراس�ر اين کش�ور را 

گرفته اس�ت: چهارنفر در اين درگيری ها کشته و 

چندين نفر زخمی شدند

اگر از بزرگترين دروغ رسانه ای هزاره ی 
سوم يعنی از به اصطالح »بهار عربی« خالص 
شويم، پی خواهیم برد كه تظاهرات باشكوه 
و در پ��ی آن خشونت هاي��ی ك��ه در مص��ر 
صورت گرفتن��د بیش تر با بی��زاری ملتی كه 
40 درص��د جمعیتش زير خ��ط فقر زندگی 
می كنند و نیز ب��ا خشم جوانان ب��دون كار و 
آينده ای كه 70 درص��د جمعیت 83 میلیونی 
اي��ن كش��ور را تشكی��ل می دهن��د، مرتبط 
می باشند تا با اسط��وره  دموكراسی كه حتی 
در غرب نی��ز دستخوش بح��ران شده است 
و اگر به طور ج��دی دست از دنب��ال كردن 
فرضیه های عقیدتی خود كه ما را به صحبت 
درب��اره ی »دومین بهار عرب��ی« وا می دارند، 
برداريم پی خواهیم ب��رد كه شورش مردمی 
علیه رئیس جمه��ور مرسی نماين��ده  اخوان 
المسلمین ب��ه طور عم��ده مره��ون ناتوانی 
وی در تأمین مايحتاج اولی��ه، شغل، بنزين و 
زندگی شرافتمندان��ه ب��رای اكثريت مردم 
مصر اس��ت و ن��ه مأيوس ك��ردن آن��ان در 

عرصه ی انتظارات دموكراتیكشان.
بعد از روشن شدن اي��ن امر، اين موضوع 
نیز حقیقت دارد كه اولويت اخوان المسلمین 
رفاه مردم مص��ر نیست، برعك��س نفع آنها 
كام��اًل نگه داشت��ن مردم در ي��ك وضعیت 
نیازمندی است تا بتوانند آنه��ا را تحت نفوذ 
خود ق��رار دهند، به آنها اجح��اف كرده و به 
سلطه بكشند ت��ا راحت تر بتوانن��د به هدفی 
كه در م��اده  ي��ك اساسنامه ش��ان پیش بینی 
شده دست يابند. يعن��ی تشكیل يك دولت 

اسالمی مبتنی بر شريعت. 
از نظر تاريخی زمانی ك��ه اسالم گرايان 
قدرت را به دست می گیرن��د هرگز به شكل 
مسالمت آمیزی آن را تسلیم نمی كنند. آن ها 
از دموكراسی استف��اده می كنند اما شريعت 
را دنب��ال می كنند. آن ها خ��ود را حزب خدا 

قلمداد می كنند. 
اخ��وان المسلمین »تقی��ه« يعن��ی توريه 

را در پی��ش گرفتند تا فريب دهن��د و به تعهد 
خود مبنی ب��ر محدود نگ��اه داشت��ن تعداد 
نمايندگانش��ان در مجل��س )در حال��ی كه 
دوسوم كرسی را در اختیار دارند( و نیز عدم 
معرفی يك نام��زد رياست جمهوری جهت 
تقسیم قدرت با نظامیان )در حالی كه مرسی 
را معرفی كردند كه با كس��ب 51 درصد آرا 
پیروز ش��د و كش��ور را تقسیم نم��ود( عمل 
نكردند. شايست��ه است ي��ادآوری كنیم كه 
ما غربی ها و آمريك��ا و انگلیس در وهله  اول 
بوديم كه از سال 2005 می��الدی با بوش پدر 
و تونی بلر خواستار ب��ه قدرت رسیدن اخوان 
المسلمین در مصر و حماس در سرزمین های 
اشغال��ی فلسطی��ن بوديم ب��ا اين تص��ور كه 
می توانستیم در ازای آن برای مغلوب ساختن 
القاع��ده از همك��اری آنها بهره من��د شويم. 
مضحكه  رسانه ای »بهار عربی« در سال 2011 
میالدی دومین بخش يك پیمان شرارت آمیز 
بوده كه طرف��داری قاطعانه  ب��اراک حسین 
اوبام��ا از اسالم گرايی، ريشه ه��ای مسلمان 
بودن و بستگ��ان مسلم��ان وي ب��ه آن دامن 
بخشیدند و به تأيید اي��ن امر كه تاريخ چیزی 
به اين غ��رب ك��ه در راه خودكشی تمدنش 
گام بر م��ی دارد نمی آموزد، ب��ه طور مداوم 
در سوريه )و سلسله وار نیز در لبنان( مرتكب 
اين اشتب��اه می شوي��م ك��ه از اسالم گرايان 
ك��ه در میانشان تروريست ه��ای القاعده هم 
هستند، جانب��داری می كنی��م. حتی حضور 
حدود يك هزار تروريست مسلمان با ملیت 
اروپايی در میان صفوف گروه جبهه النصره 
)به معنی جبهه پیروزی( كه در ساعات اخیر 
در يك فیلم دلخراش صحنه سربريدن سه تن 
از »دشمنان اسالم« را ج��اودان ساختند و سه 
سر بريده شده را به همراه فري��اد »اهلل اكبر« به 

نمايش گذاشتند....
يعن��ی نظامیان، ي��ك رژي��م مطلق گرا، 
الئیك مح��ور و كاردان كه ق��ادر باشد نظم 
و امنیت را به اين كش��ور برگرداند، بار ديگر 
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توسع��ه را ارتقا ده��د و متعهد گ��ردد كه به 
حقوق ابتدايی مربوط به زندگی و عزت فرد 

احترام بگذارد.
 اگ��ر كل جه��ان، رژيم سرماي��ه داری-

كمونیستی چی��ن را پذيرفته و مشروع دانسته 
است، رژيمی ك��ه به داشتن رك��ورد مطلق 
اع��دام افتخ��ار می كن��د، چ��را خواسته ايم 
صدام، بن علی، قذاف��ی، مبارک و اكنون نیز 
اسد را سرنگ��ون سازيم؟ چرا ب��ه هر قیمتی 
خواسته اي��م اخ��وان المسلمی��ن، سلفی ها و 
القاعده بر مسند قدرت باشن��د؟ زمان آن فرا 

رسیده است كه اظهار پشیمانی كنیم!
منبع: ايل جورناله،

 1 ژوئن 2013  )10 تير 1392(

نويسنده: مجدي کريستيانو عالم

***

تعامل با ايران و مسئله فلسطين نبايد پيوند 
بخورد

نويس�نده معتق�د اس�ت امري�کا ب�ا دو پدي�ده 

راهب�ردی روبه رو می باش�د.  نخس�ت تالش های 

ج�ان ک�ری در خاورميان�ه ب�رای از س�ر گرفت�ن 

مذاکرات صلح اس�رائيل و فلس�طين اس�ت  و دوم 

نامه 130 نف�ر از اعض�ای  دو کنگره  ب�رای تعامل با 

ايران پيش بينی می کند که نباي�د اين دو راهبرد 

را با هم پيون�د زد، در ص�ورت پيون�د زدن هر دو 

شکست می خورند. در اين راس�تا بخش های مهم 

مقاله را در زير از نظر خوانندگان می گذرانيم . 

.... با توجه به اي��ن نكته كه كنگره معموالً 
به طور چشم بسته  قطعنامه های جنگ طلبانه 
مورد حماي��ت آيپ��ك )AIPAC( علیه ايران 
را تصويب می كند، وج��ود اين حقیقت كه 
تعداد 130 نماينده از هر دو حزب از »نامه دنت 
� پرايس« حمايت كرده اند،  لحظه ای كم نظیر 
در مورد سالمت كنگره  را ب��ه وجود آورده 
است. من فقط امیدوارم كه اي��ن دو رويداد  
موجب خنثی شدن يكديگر نشوند. راه های 
بسیاری ب��رای شكست خ��وردن ديپلماسی 
در هردو مسئل��ه وجود دارد، ول��ی يك راه 

خوب برای باالبردن احتمال شكست، پیوند 
زدن اين دو مسئله به يكديگر است. به عنوان 
مثال، امريكا می تواند بر اساس اين نظريه كه 
يك اسرائی��ل ايمن تر تماي��ل بیشتری برای 
امتی��از دادن خواهد داشت، ت��الش كند تا با 
وعده اتخاذ يك موضع شديدتر علیه ايران، 
اسرائیل را در گفتگوه��ای خود با فلسطینیان 

راغب تر كند.
... اگر فراموش كرده ايد، بايد بگويم كه 
موضوع »سیاست مهار دوجانبه« امريكا را به 
مهار ايران و عراق متعهد ساخته بود، اگرچه 
اي��ن دو رژيم به ش��دت با يكديگ��ر دشمن 

بودند.
...  مهمت��ر از هم��ه آن كه، اي��ن رويكرد 
نه الزم و ن��ه در جه��ت مناف��ع امريكاست. 
رهبران امريكا در خص��وص مسئله اسرائیل 
و فلسطینیان به درست��ی راه حل دو كشوری 
را بهترين گزين��ه تشخیص داده ان��د. همان 
گونه ك��ه رئیس جمه��ور ب��اراک اوباما در 
سخنان خود در قاهره اظه��ار داشت، اين »به 
نفع اسرائیل، به نف��ع فلسطینیان، به نفع امريكا 
و به نفع جهان اس��ت.« جیمز ماتیس، فرمانده 
بازنشست��ه فرماندهی مرك��زی امريكا هفته 
گذشته در سخن��ان خود در »مجم��ع امنیتی 
اسپن« )Aspen Security Forum( بر اين نكته 
تأكید كرد و خطاب ب��ه حضار گفت: »من به 
عنوان رئیس فرمانده��ی مركزی امريكا، هر 
روز بهای امنیتی نظامی را پرداخت كرده ام، 
زيرا امريكايی ها به عن��وان حامیان متعصب  

اسرائیل تلقی شده اند«. 
... آي��ا »راه ح��ل دو كشوری ب��رای دو 
مل��ت« در اين مقط��ع ممكن خواه��د بود يا 
خیر، ترديدهای خ��ود را دارم،  ولی دستیابی 
به اين هدف باعث خواه��د شدكه يك منبع 
بالقوه از احساسات ضد امريكايی در منطقه 

به روشنی، از بین برود.
... زيرا تالش برای حف��ظ يك اورشلیم 
بزرگ تر، اسرائیل را ب��ه سوی يك آپارتايد 

دائم��ی و ان��زوای فزاين��ده بین المللی سوق 
خواهد داد. ع��الوه بر اي��ن، دستیابی به يك 
صلح عادالنه با فلسطینیان باعث محروم شدن 
ايران از  مسئل��ه ای خواهد شد ك��ه  برای آن 
كشور میزانی از اعتبار را در خیابان های جهان 

عرب و اسالم فراهم می سازد...
منبع: فارين پاليسي،

 24 ژوئيه 2013  )2 مرداد 1392(

نويسنده: استفن ام. والت 

***
جنگ در سوريه از منظر انرژی گاز

برخی معتقدن��د جنگ طلب��ان امريكا و 
اسرائی��ل اج��ازه نخواهند داد ك��ه خط لوله 
گاز مشتركی از مخزن پ��ارس جنوبی ايران 
به عراق، سوري��ه و لبنان كشی��ده شود و اين 
توافقی اس��ت كه چند سال قب��ل بین وزرای 
نفت ايران و ع��راق و سوريه امض��ا شده  و تا 
سال 2018 اجرائی خواهد ش��د.  اوباما در در 
عین مخالفت مجبور شد ارسال سالح سبك 
به شورشیان ... غی��ر القاعده ای خوب سوريه 
را موافقت كن��د ولی ژن��رال دمپسی رئیس 
ستاد مشت��رک امريكا كه مدت��ی در عراق با 
شورشیان ... سروك��ار داشته مخالف ارسال 
است و معتقد است منطقه پرواز ممنوع عملی 
نیست چون ماهانه يك میلی��ارد دالر هزينه 
برمی دارد و در مقاب��ل تنها ريزش مختصری 
از نیروهای اسد را در بر دارد . به عالوه سوريه 
را نمی توان با لیبی مقايسه كرد. گفته می شود 
قطر به اي��ن دلیل به شورشی��ان عراق كمك 
می كند ك��ه مايل نیست چنین خ��ط لوله ای 
از پ��ارس جنوبی به سوريه كشی��ده شود. در 
حالی ك��ه بخش��ي از مخزن پ��ارس جنوبی 
متعلق به قط��ر است و تركیه ه��م چون از اين 
خط لول��ه منتفع نیست ب��ه شورشیان كمك 

می كند.  
منبع: آسيا تايمز، 23 ژوئيه 2013

)1 مرداد 1392(

نويسنده: پپه اسکوبار
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پيکره آبي ايران در حال نابودي است
گزارش عيسي کالنتري درباره وضعيت آب و 

کشاورزي ايران 

در ش�ماره 78 چش�م انداز ايران )ارديبهشت و 

خرداد 1392( مقاله اي به قلم دکتر محس�ن رناني 

باعنوان »بازگش�ت ناپذيري و پيش بيني ناپذيري 

اقتص�اد ايران ي�ا وضعي�ت تکينگي« درج ش�د که 

واکنش ه�اي مثب�ت و منف�ي زي�ادي ب�ه هم�راه 

داش�ت. دکتر محس�ن رناني گزارش دکتر عيسي 

کالنتري درباره وضعيت آب و کشاورزي ايران را 

براي درج در نشريه فرس�تاده اند که چکيده اي از 

آن در زير تقديم خوانندگان عزيز مي شود و متن 

meisami. کامل آن در سايت چش�م انداز ايران

net در اختيار عالقه مندان قرار خواهد گرفت.

وقتی من در اسفند ماه 1391 بحث ورود 
اقتصاد ايران ب��ه مرحله تكینگ��ی )بخوانید 
ت�َكینه گ��ی( را مطرح ك��ردم خیلی ها به من 
گفتن��د اين پیش بین��ی، اندك��ی جسورانه و 
غیرواقعی است. خیلی ه��ا هم گفتند و ايمیل 
زدن��د كه مثال هاي��ی كه من ب��رای تكینگی 
داده ام كافی نیست. خیلی ها هم در فهم اصل 
مسئله، مشكل و س��ؤال داشتن��د؛ می گفتند 
مگر می شود ي��ك اقتص��اد وارد سیاهچاله 
شود. به نظرم اين مصاحبه مجموعه ای كافی 
از مثال های عین��ی از ورود اقتص��اد ايران به 

مرحله تكینگی را نشان داده است. 
روزگارتان خوش � رناني 

كالنتري گفت: در م��ورد گندم، دولت 
مي گويد 14/3 میلیون تن گندم تولید كرده 
است. واردات گندم نیز 6/7 میلیون تن بوده 
كه 21 میلیون تن مي شود. خود رئیس جمهور 
اع��الم كرد ب��ه دلی��ل هدفمن��دي يارانه  ها، 
مصرف گندم در كشور بیش از هشت میلیون 
تن نیست. خ��وب يك میلیون ت��ن هم براي 
بذر مصرف مي ش��ود و يك میلیون تن را هم 
حساب كنیم ك��ه خوراک طی��ور مي شود 
)البته حدود 9/3 میلیون ت��ن خوراک طیور 
وارد كشور ش��ده است( به گفت��ه خودشان 
بین 700 هزار تا يك میلی��ون تن هم گندم از 
كشور قاچ��اق مي شود. حاال ب��ا جمع كردن 
اين اعداد و ارقام يك نفر پاسخ دهد كه باقي 
اين گندم چه شده است؟ 10 میلیون تن گندم 

باقي مانده كجاست؟
كساني  كه آم��ار دروغ دادن��د دستشان 
در دست دالالن خارج��ي است. همین آمار 
سبب گمراهي مي شود. براساس همین آمار، 
دولت به موقع نسبت ب��ه واردات گندم اقدام 
نك��رد و به جاي فروردي��ن،  تیرم��اه به دنبال 
خري��د گن��دم رفتن��د و 150 دالر باالت��ر از 
قیمت هاي اسفن��د و فروردي��ن، گندم وارد 
كردند و يك میلی��ارد دالر ب��ه كشور ضرر 

زدند.
رئیس جمهور، 12 مرداد دولت را تحويل 
مي گی��رد. در 100 روز اول ك��ه نمي توان��د 
به دنب��ال واردات اين كااله��ا باشد. باالخره 
بايد ذخايري در كشور وج��ود داشته باشد. 
من اينها را مي گويم تا اين نتیجه را بگیرم كه 
مردم بايد صبر كنند. وقتي گراني پايیز از راه 

رسید از چشم دولت روحاني نبینند.
آب ه��اي  ك��ه  اينجاس��ت  مسئل��ه   ...
زيرزمیني تحلیل رفته ان��د و بیالن منفي آب 

بیداد مي كند و كسي ب��ه فكر نیست. كم آبي 
كش��ور را به ش��دت تهديد مي كن��د و بیالن 
منفي برداش��ت آب در ابت��داي انقالب زير 
100 میلی��ون مترمكع��ب در سال ب��ود. اين 
بیالن در حال حاضر به 11 میلیارد مترمكعب 
رسی��ده است، يعن��ي 110 برابر ش��ده است.                                                                                                                                             

                     
***

آرمان ها و واقعيت ها
ديدگاه هاي جديد مهدي نصيري

مه��دي نصی��ري مديرمسئ��ول ساب��ق 
كیه��ان و هفته نامه صب��ح )در ده��ه 70( در 
گفت وگويي ب��ا روزنامه ابتك��ار و به نقل از 
خبرآنالين در 25 تیرم��اه 92 گفت: باوجود 
آن كه گفته بودم به روحان��ي يا عارف رأي 
نمي ده��م، رأي آوردن يك��ي از اي��ن دو را 
خالف مصلحت كشور نمي دان��م و البته رد 
صالحیت آق��اي هاشمي را نی��ز به مصلحت 

نمي دانستم.
... در عص��ر غلبه واقعیت ها ب��ر آرمان ها 
زندگي مي  كنیم. واقعیت هايي كه عرصه را 
بر آرمان ها و ايده آل ها سخت تنگ كرده و 
امكان تحقق آنها را بسیار پايین آورده است. 
در چنین شراي��ط و زمان��ه اي آرمان گرايي 
ف��ارغ از ديدن درس��ت و عمی��ق واقعیت ها 
نتايج��ي ان��دک و بلك��ه معك��وس خواهد 

داشت.
... من به اين باور رسیده ام كه از زماني كه 
مردم به آقاي خاتم��ي رأي دادند تا به امروز، 
بخش قابل توجهي از م��ردم � بیش از نیمي از 
آنها � به دنبال مف��ري از وضع موجود در نظام 
و كشور مي گردند، در 16 سال پیش اين مفر 
را در چهره خاتمي ديدن��د و به او رأي دادند 
و در هشت سال پی��ش در چهره احمدي نژاد 

چشم ها و گوش ها
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ديدند و امروز در چهره روحاني ديده اند.
آراي  از  قابل توجه��ي  بخ��ش   ...
احمدي نژاد از اي��ن بابت بود ك��ه اينها او را 
چهره اي جسور ك��ه قدرت مقابل��ه با وضع 
موج��ود را دارد، ديدند. وقت��ي او به هاشمي 
آن هجمه ه��ا را مي ك��رد، ع��ده اي در اي��ن 
هجمه، توان احمدي نژاد را در مقابله با وضع 
موجود كه آقاي هاشمي آن روز هنوز يكي 
از نمادهاي آن بود مي ديدند. بنابراين به نظر 
مي رس��د حداقل نیم��ي از مردم ب��ا گفتمان 
حاكم بر نظ��ام و دستگاه هاي رسم��ي و نیز 
نح��وه اداره كش��ور دچار مسئل��ه، مشكل و 
دلخوري و ن��ه الزاماً عن��اد و دشمني هستند. 
البته در آينده اگر براي آن چاره اي انديشیده 
نشود مي تواند ب��ه عناد و خصوم��ت تبديل 

شود.
... روحاني مخالف با نظ��ام نیست، بلكه 
منتقد و مخالف گفتمان حاك��م و غالب در 
عرصه سیاس��ت، اقتصاد و فرهن��گ نظام و 
كشور اس��ت و البته عده اي ه��م روحاني را 
شخصي زاويه دار با نظام � حداقل تحت تأثیر 
تبلیغ��ات و القائات رسانه ه��اي فارسي زبان 
خارج از كش��ور � تلقي كردند و ب��ه او رأي 
دادن��د، اگرچ��ه معتق��دم بسی��اري از اينها 

به زودي پشیمان خواهند شد.
... اگ��ر آق��اي جلیل��ي رأي آورده بود، 
بدون شك آق��اي جلیل��ي نمي توانست در 
هیچ عرصه اي چه سیاسي و چ��ه اقتصادي و 
فرهنگي و اجتماعي، كاري كارستان كند و 
مثاًل يك باره بخ��ش قابل توجهي از اين نیمه 
منتقد نظام و مسئل��ه دار با گفتم��ان حاكم و 
غالب را موافق كند. ب��دون شك بسیاري از 
مشكالت به قوت خود باقي مي ماند و يا حتي 
شايد از جهاتي هم تشديد مي شد. نتیجه اين 
وضعیت پس از گذش��ت كمتر از يك سال، 
آوارشدن هم��ه مخالفت ه��ا، دلخوري ها و 
مسئله داشتن ها به سمت جري��ان اصولگرا و 

كامالً  چسبیده به نظام و رهبري بود.

... م��ن فك��ر مي كن��م باي��د هم��ه � چه 
اصولگرايان و چ��ه اصالح طلبان درون نظام 
� بنشینند و فكري اساسي ب��راي آينده بكنند 
به نظر مي رسد ما سخت نیازمند گفت وگو، 
حرف زدن بدون مالحظ��ه و بدون هیچ خط 
قرمزي براي نقد گذشته و ح��ال و رسیدن به 
طرحي براي آين��ده هستیم. اگ��ر كساني تا 
ديروز هاشمي و روحان��ي و حتي خاتمي را 
اصاًل اوت شده مي دانستند و نیازي به شنیدن 
حرف هاي آنه��ا نمي ديدند، ام��روز ديگر 
نمي توانند چنی��ن موضعي داشته باشند و اگر 
واقعاً هنوز بر اين موضع باشند، از نظر من اين 
موضعي بسیار خام و خطرن��اک براي آينده 
نظام و كشور است. ما به هیچ وجه نبايد اجازه 
بدهیم روحاني در میان آن نیم��ه مسئله دار با 
گفتمان حاك��م و غال��ب، شكست خورده 
تلقي شود. همه بايد به روحاني كمك كنند 
تا آن نیمه احساس كنن��د واقعاً رأي دادنشان 
نتیجه اي مثب��ت داشته است وگرن��ه بايد در 

انتظار رخدادهاي بدي باشیم.
... من باز ه��م معتقدم باي��د طرحي نو در 
اندازيم و نقش��ه راه جديدي ب��راي تضمین 
ت��داوم بانشاط حی��ات جمه��وري اسالمي 
كه ثمره خون ه��اي ريخته ش��ده فراواني از 
بهترين فرزن��دان اين ملت و كش��ور است، 
ترسیم كنیم و اين نقش��ه راه جديد بايد مبتني 
بر آموزه ه��اي ق��رآن و اهل بی��ت باشد كه 
توصیه كننده به عقالنی��ت و واقع بیني است؛ 
واقعیت هاي داخلي و جهان��ي و تجربه هاي 
گذشت��ه و برآوردهاي دقی��ق و واضح بینانه 
از اوض��اع فرهنگ��ي، اجتماع��ي، سیاسي و 
اقتصادي كش��ور و اين مهم ج��ز با گشودن 
ب��اب بح��ث و گفت وگوه��اي صري��ح و 
بي پرده محدود و يا عموم��ي و رسانه اي كه 
بسته به موضوع و ابع��اد آن مي تواند محدود 
و يا عمومي و رسانه اي باش��د، امكان پذير و 
دست يافتن��ي نیست. گفتني اس��ت زنده ياد 
عالمه محمدتق��ي جعفري در س��ال 1365 

گف��ت: وق��ت آن رسی��ده ك��ه روحاني و 
روشنفك��ر ب��دون  فرافكن��ي و تقصیرات را 
گردن ديگري انداختن به ريشه يابي عمیقي 
دست بزنند. آقاي اسفندي��ار مشايي در سال 
1388 به اين مضمون گفت: رأي واقعي آقاي 
احمدي نژاد چهار میلیون نفر بوده، ولي بقیه 
آن مربوط به نقد نظام از ابتداي انقالب است. 
چش�م انداز اي�ران: امي�د اس�ت که مس�ئوالن 

نظام به وي�ژه مدي�ران اطالعات ب�ه دريافت هاي 

جديد سردبير س�ابق کيهان، آقاي مهدي نصيري 

عميق�اً  توجه ک�رده و اج�ازه ندهند ه�ر منتقدي 

را بران�داز »نرم« ي�ا بران�داز »مس�المت آميز« و يا 

بران�داز »قانون�ي« قلم�داد ک�رده و او را تحويل 

دادگاه هاي نظامي دهند.

***
بايد براي چهار سال بعد فکر کنيم

)شرق، 29 خرداد 1392(

به گزارش عصر اي��ران، آيت اهلل مصباح 
يزدي به پیروان خ��ود فرموده ان��د كه براي 
پیروزي، از االن بايد ب��راي چهارسال بعد به 
فكر باشند و برنامه ريزي كنند. وي ادامه داد 
اين ط��ور نیست كه اين زحم��ات و تالش ها 
هیچ اث��ري نداشته باشد. آي��ا اين كه فردي با 
كمترين امكان��ات و هزينه ها، رأيي نزديك 
به كساني بیاورد ك��ه میلیاردها خرج كردند 
بي تأثیر نیست؟ به خصوص اين كه تنها همین 
چند روز كار شد و اگر م��دت بیشتري با اين 
اخالص و جديت كار مي ش��د نتیجه كیفي 
كار نیز باالتر بود. پس نمي ت��وان گفت اين 
كارها اثري ندارد و تكلیف از ما ساقط است 
و اگر از حاال براي چهار س��ال بعد فكر كنیم 

تأثیر آن چندين برابر خواهد شد.***
کوچ�ک زاده: اصولگراي�ان مجب�ور ب�ه 

حمايت از احمدي نژاد شدند
)روزنامه شرق، 8 تير 1392(

خانه ملت، مه��دي كوچك زاده نماينده 
اصولگ��راي مجل��س نهم ب��ا بی��ان اين كه 
هیچ يك از سران اصولگرا ب��ه احمدي نژاد 
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دوره  دو  در  گف��ت:  نداشتن��د،  ارادت��ي 
رياست جمه��وري محم��ود احمدي  ن��ژاد 
اح��زاب و جريان ه��اي اصولگرا ب��ه علت 
جري��ان مردمي كه پش��ت س��ر وي راه افتاد 
مجبور به حمايت از احمدي نژاد شدند. البته 
برخي از اصولگراي��ان در مجلس نیز خود را 
نوچه آقاي هاشم��ي مي دانستند. به گفته وي 
روحاني براي كسب رأي وانمود مي كرد كه 
اصالح طلب است. اعتدال به معناي وادادگي 

نیست.
***

س�ردار جوان�ي: ابط�ال »نظري�ه تقلب« 
هدف راهبردي نظام در انتخابات

)روزنامه شرق، 8 تير 1392(

خبرگزاري فارس: س��ردار يداهلل جواني 
مشاور نماينده ولي فقیه در سپاه در يادداشتي، 
يكي از اهداف راهبردهاي انتخابات اخیر را 
ابط��ال »نظريه تقل��ب« عنوان ك��رده است. 
در بخش��ي از اين يادداشت آم��ده: »اين هنر 
نظام اسالم��ي و مديري��ت راهب��ردي رهبر 
عظیم الشأن انق��الب اسالمي بود كه با تبديل 
صحنه انتخابات به يك فرصت بزرگ براي 
نظام و كشور، چندين ه��دف راهبردي را به 
صورت همزم��ان در پرتو انتخاب��ات با خلق 
يك حماس��ه سیاسي تحقق بخشی��د و ابطال 
نظريه تقل��ب يكي از اين اه��داف راهبردي 

بود كه حاصل شد.«
***
اولين چالش روحاني

در روزنامه اي��ران م��ورخ 24 تیر 1392 
به نقل از آق��اي اكبر تركان آم��ده كه اولین 
چال��ش دكتر روحان��ي اين اس��ت كه پولي 
براي پرداخت ياران��ه ندارد. احمدي نژاد 50 
درصد پول يارانه ه��ا را از مناب��ع غیر قانوني 
تأمی��ن مي ك��رده اس��ت و ازسوي��ي قیمت 
حامل هاي انرژي را براس��اس قانون مجلس 
باال نبرده است. وي اف��زود: تأمین كاالهاي 
اساسي هم طبق برنامه انجام نشده است. امید 

است با تالش هاي دول��ت جديد اين نگراني 
برطرف شود.

***
ضعف دولت بيشترين س�هم را در شکست 

اصولگرايان داشت
)روزنامه آرمان، 1 تير 1392(

محسن غروي��ان: باي��د تأكی��د كنم كه 
ضعف دولت بیشترين سه��م را در شكست 
اصولگرايان داشته است و مردم با رأي دادن 
به روحاني اثب��ات كردند ك��ه از بد اخالقي 
خست��ه شده ان��د و خواستار اعت��دال هستند. 
وي درباره حذف اصالحات گفت: حذف 
گفتمان و تفكر امري نیست كه با يك دستور 
حذف شود يا پديد آي��د... غرويان بخشي از 
آراي حس��ن روحاني در انتخاب��ات را نتیجه 

جايگاه مردمي روحانیت خواند.
***

حي�رت ش�جوني از رأي 18 ميليون�ي 
روحاني

)روزنامه آرمان، 1 تير 1392(

رأي ب��االي 18 میلیون��ي آق��اي حس��ن 
روحاني، من و خیلي ه��ا را حیرت زده كرد. 
واقع��اً هیچ كس تص��ور نمي ك��رد كه وي 
بتوان��د با اي��ن تع��داد رأي به عن��وان رئیس 
دول��ت يازده��م برگزيده ش��ود. وي ضمن 
رد تأثی��ر حمايت آيت اهلل هاشم��ي و رئیس 
دولت اصالحات در موفقیت روحاني اظهار 
كرد: ما تص��ور مي كرديم آق��اي قالیباف با 
رأي بااليي انتخاب ش��ود، اما آقاي روحاني 

به عنوان رئیس جمهور معرفي شد.
***

اهلل کرم: ب�ه جليلي پيغام دادي�م انصراف 
دهد

)روزنامه آرمان، 1 تير 1392(

اهلل كرم در پ��ي انصراف ع��ارف و رشد 
قابل توجه روحان��ي در نظرسنجي ها و بسیج 
جري��ان اجتماع��ي اصالح طلب��ان پشت سر 
وي گفت: م��ا روز چهارشنبه به اي��ن نتیجه 

رسیديم كه تنه��ا با انص��راف جلیلي ممكن 
است جريان اصولگرايي بتواند در انتخابات 
به موفقیت برسد، بنابراين به او پیغام داديم تا 

به  نفع قالیباف كنار بكشد...
***

شايد وقايع سوريه مقدمه ظهور باشد
)روزنامه شرق، 2 تير 1392(

روح اهلل حسینی��ان رئی��س مرك��ز اسناد 
انق��الب اسالم��ي: شاي��د بح��ران اخیر در 
سوري��ه ي��ك واقع��ه اي باشد ك��ه نزديكي 
ظهور حضرتش را به ما بشارت مي دهد. اين 
مقدمه اي اس��ت از ظهور آن حض��رت و ما 
مي بینیم صاحبان پرچم زرد، يعني حزب اهلل 
لبنان با گروه هاي ضدشیعي در دمشق درگیر 

هستند.)فارس(
***

بي توجهي به نتيجه
يكي از نحله هاي فك��ري در حوزه هاي 
علمیه � در پي اختالفي كه با جامعه مدرسین 
و روحانی��ت مبارز بر سر معرف��ي كانديداي 
»اصلح« براي رياست جمهوري پیش مي آيد 
� گفته ش��د كه »پیروزي در عم��ل به تكلیف 

است ولو اين كه ظاهراً پیروز نشويم.« 
اين درحالي اس��ت كه رواي��ت مشهور 
»االعمال بالنیات و الخواتیم« سه مؤلفه دارد: 
نخست عمل، دوم نیت و س��وم نتیجه و پايان 
كار. بنابراين چگونه است ك��ه به »خواتیم«، 

يعني نتیجه و پايان كار توجه نمي شود؟
***

آيا اجراي بدون تنازل قانون اساسي فتنه 
است؟!

در روزنامه كیهان مورخ 10 تیر 1392 در 
سرمقال��ه اي باعنوان »خواب ت��ازه اصحاب 
فتنه« به قلم حسین شريعتم��داري از »اجراي 
بدون تن��ازل قانون اساسي« دف��اع شده بود. 
اين درحالي اس��ت كه در س��وم آبان 1391 
محمد ايمان��ي در سرمقال��ه  روزنامه كیهان 
باعنوان »دنده ه��اي معك��وس، يك محور 
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را مي چرخانند« واكنش نش��ان داده و با اين 
شعار به مخالفت برمي خیزد. در اين سرمقاله 
اج��راي ب��دون تن��ازل قانون اساس��ي، فتنه 
خوانده ش��ده و دولت ده��م را از آن برحذر 

داشته است.
در پايان به اين مضمون نتیجه مي گیرد كه 
در صورت تداوم، اي��ن خط مشي به همان جا 
مي انجام��د كه جري��ان فتنه با شع��ار اجراي 

بدون تنازل قانون اساسي انجامید.
***

اصولگرايان نيازمن�د خودانتقادي بي رحمانه 

هستند

)آرمان، 8 تير 1392(

امیر محبیان: ... جريان اصولگرا به عنوان 
ي��ك جري��ان فك��ري همیشه در ق��درت و 
دول��ت حضور داشت��ه است، ول��ي به عنوان 
يك تشك��ل حداقل از س��ال 1376 كه ناطق 
براب��ر رئیس دول��ت اصالح��ات توفیقي به 
دس��ت نی��اورد، ن��ه روي وحدت ب��ه خود 
دي��د ن��ه كاندي��داي مطلوبش پی��روز شد. 
آسیب شناس��ي اي��ن وضعی��ت  بسی��ار مهم 
است. من نقد اي��ن وضعیت را شروع كرده ام 
و با عنايت الهي ادامه خواهم داد، ولي شرط 
نخست آن است كه خودفريبي نكنیم وگرنه 
ساده اس��ت. دور آنجا كه تی��ر اصابت كرده 
خط��ي بكشی��م و بگويیم؛ تیرم��ان به هدف 
برخورد كرده اس��ت. از آنجا كه فكركردن 
و خودانتقادي سخت است افرادي راه ساده 
خودفريبي را انتخ��اب مي كنند كه به گمانم 

راه خردمندانه اي نیست.
... م��ا ابت��دا باي��د از داالن خودانتقادي 
بي رحمان��ه عبور كنی��م و الزم اس��ت دنبال 
بهانه جوي��ي و اف��راد مقص��ر ه��م نباشیم... 
»خودنظام پن��داري«  تفك��ر  اصولگراي��ان 
آسیب ه��اي مهمي ب��ه آنها و نیز نظ��ام وارد 
كرده اس��ت. اصولگرايان باي��د بپذيرند كه 
بخشي از نظام هستند و نه تمامي آن، از اين رو 
بايد جا را ب��راي گرايش ه��اي ديگر هوادار 

نظام سیاسي كشور باز كنند. اين چسبندگي 
با نظام باعث ش��ده مخالف��ان اصولگرايان؛ 
مخالف نظام دي��ده شده اند و دف��اع نظام از 
كیان خويش دف��اع از اصولگراي��ي با رانت 
براي اصولگرايي دانسته شده است. اين شبهه 

به هر دو طرف صدمه وارد كرده است.
***

امير محبي�ان: باي�د کمک کرد ت�ا فضای 
امنيتی به سمت فضای سياسی برود 

)دوشنبه10 تير 1392 (

...اصولگراي��ان نیاز ب��ه بازنگری جدی 
در مبانی، روش ه��ا و رفتارهای سیاسی شان 
دارن��د. همچنان جري��ان اصالح طلب كه به 
باور من به اي��ن نتیجه رسیده ك��ه بهترين راه 
برای پیشب��رد اصالح��ات تدري��ج است نه 
روش ه��ای ناگهان��ی و راديكال ك��ه هزينه 

حركت را بسیار زياد می كند. 
...  جريان اصولگ��را بايد بداند كه معادل 
حكومت نیست ويكی از جريان های موجود 
در نظام اس��ت... بزرگتري��ن خدمتی كه هر 
جناحی می توان��د انجام دهد اي��ن است كه 
خود را زيرمجموعه حكومت بداند نه معادل 
حكومت. ...زمانی كه ديگر جريان سبز برای 
نظام به عن��وان تهديد تلقی نشون��د برخورد 
نظام با آنها امنیتی نخواهد بود و نوع برخورد 

كاماًل دگرگون خواهد شد.
... همیشه گفته ايم كه جري��ان اصولگرا 
جريانی يكپارچ��ه نیست. ي��ك جريانی از 
گرايش ه��ا و ديدگاه ه��ای مختلف است... 

نحوه بیان اهمیت دارد نه خود موضوع.
... تحلیل من هم اين بود كه اگر انتخابات 
ب��ه دور دوم كشی��ده می ش��د احتم��ال بُرد 
روحانی بیشتر می شد. ضم��ن اين كه ما بايد 
دائم اجتماع را بررس��ی كنیم، يعنی ببینیم كه 
در بحث جامع��ه چه می گ��ذرد و شعارهای 
اصولگرايان با گفتمان جامعه نزديكتر شود. 

... دولت جديد اگر ازسوي 
راديكال هاي دوطرف تحت فشار قرار 

نگیرد، می تواند فضا را عقالنی كند.
***

سياست رأي در کردستان
و  جامعه شن��اس  هوشمن��د،  احس��ان 
پژوهشگر مطالعات قوم��ي، در روزنامه بهار 
مورخ 9  و 10 تی��ر 1392، مقاله اي را باعنوان 
»سیاست رأي دركردستان، به قلم درآورده 
و روند آراي مردم كردست��ان را از نخستین 
دوره رياست جمهوري ت��ا يازدهمین دوره 
بررسي كرده و نتیجه گرفت��ه كه آراي مردم 
در هر دوره اي معن��ادار، جهت دار و همراه با 

عقالنیت بوده است.
وي مي نويس��د در دوره پنج��م، رأي 
هاشم��ي بسیار باال ب��ود، ول��ي در دور ششم 
به منظور اعتراض به وضع موج��ود به رقیب 
هاشم��ي، احمد توكل��ي رأي دادن��د. رأي 
خاتمي در دور هفتم و هشت��م بسیار باال بوده 
و در نهمی��ن انتخاب��ات رياست  جمه��وري 
اگرچ��ه در دور دوم اي��ن انتخاب��ات دكتر 
احمدي ن��ژاد رأي باالي��ي آورد ولي مردم 
كردستان ب��ه آق��اي هاشم��ي رأي دادند و 
بدين س��ان اعتراض خود را ب��ه سیاست  هاي 
اقتص��ادي، سیاسي و فرهنگ��ي احمد ي نژاد 
نشان دادن��د. در يازدهمی��ن دوره انتخابات 
رياست جمه��وري، 69 درص��د آراي مردم 
كردستان ب��ه نف��ع برنامه ه��اي دكتر حسن 

روحاني در صندوق ها ريخته شد.
***

قانون گراي�ي  ب��دون  اعت����دال 
امکان پذير نيست

در شماره سه شنب��ه 11 تیرماه 92 روزنامه 
بهار مقال��ه اي ب��ه قلم عب��اس عبدي ب��ا نام 
»اعت��دال« درج ش��ده اس��ت. آق��اي عبدي 
از سخنراني ه��اي دكت��ر روحان��ي، واژه ها 
و ويژگي ه��اي اعت��دال را نش��ان مي دهد: 
»عقالنیت«، »خ��ردورزي«، »خرد جمعي«، 
»مشورت«، »كارشناسي«، »صلح«، »وحدت 
و انسجام  مل��ي«، »واقع بین��ي«، »تعامل مؤثر 
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و سازنده ب��ا جه��ان«، »دوري از خشونت«، 
»قانونگرايي و شفافی��ت« و »پرهیز از تحقیر 
ديگ��ران اعم از ف��رد ي��ا كش��ور«، همگي 
محورهايي است كه در شكل گیري مفهوم و 

مصداق اعتدال مؤثر و ضروري است.
كام��ل اي��ن مقال��ه در ساي��ت روزنامه 
 به��ار و همچنین در سايت چشم ان��داز ايران

 meisami.net  قابل دريافت است.
***

»آق�اي روحاني«  مال »ش�ما« ام�ا اجازه 
دهيد اقتصاد رونق بگيرد

)4 تير 1392(

عب��اس عب��دي در گفت و گو با ف��رارو:  
كشوري كه نتواند روي اين مسئله روشن كه 
پیروز انتخابات چه گروه��ي است به تفاهم 
برسد قرار است روي چ��ه مسئله اي به تفاهم 

برسد؟!
عبدي درب��اره ادع��اي اصولگرايان كه 
مي گوين��د اصالح طلب��ان چ��ون از امكان 
رأي آوري ع��ارف ناامی��د بودن��د از آقاي 
روحاني حماي��ت كردند، گفت: »اين سخن 
حرف بي ربطي است و كسي به قضیه اين طور 
نگاه نمي كند و اگر مي خواستند كاري كنند 
كه آقاي عارف رأي بیاورد ب��راي آنها كار 
سختي نبود، ولي شاي��د چنین فرايندي به نفع 

انتخابات نبود.«
... به نظرم اصالً  مه��م نیست كدام جريان 
در انتخاب��ات پیروز ش��ده، مه��م اين است 
كه فعاًل آقاي روحاني انتخ��اب شده است. 
اوالً معلوم اس��ت كه چه كسان��ي در جريان 
انتخاب��ات از ايش��ان حمايت كردن��د و در 
ستاده��اي ايش��ان بودن��د و دوم اين كه بايد 
پرسید آق��اي روحاني چط��ور اصولگرايي 
است كه وقتي اصولگرايان احساس كردند 
ايشان رأي م��ي آورد و نامزدهاي خودشان 
رأي نمي  آورن��د در روزه��اي آخ��ر سعي 
داشتند ائتالف كنند ت��ا آقاي روحاني پیروز 
نشود؟ ببینی��م آقاي روحاني چ��ه گفتند كه 

پیروز شدند و م��ردم چ��را رأي دادند و بعد 
تالش شود كه هم��ان حرف ها اج��را شود. 
نه اين ك��ه االن گفته ش��ود آق��اي روحاني 
اصولگراست و بع��د بگويند آن حرف هايي 
كه زدي را كنار بگذار و حرف هاي ما را بیان 

و اجرا كن چون جزو ما هستي!
اگر آق��اي روحاني اصولگ��را كه هیچ، 
عضو انصار حزب اهلل هم باشد، كیهاني باشد 
يا عضو مؤسس��ه آقاي مصباح ي��زدي باشد 
براي من مهم نیست، مهم اين است كه آنچه 
گفتند انجام دهند، اتفاق��اً باعث خوشحالي 
است كه فردي اصولگرا باشد و اين حرف ها 

را بزند و اجرا كند.
... وقتي دالر طي چند روز از 3600 تومان 
به 3000 تومان مي رسد حتماً مردم احساسي 
دارند و امی��دي به آينده دارن��د، چون آقاي 
روحاني كه هن��وز اقدامي انج��ام نداده  اند. 
اين امید مردم هم فقط به خاطر شخص آقاي 
روحاني نیست، بلك��ه امید به چیزهايي است 
كه ضمیمه ايشان است و اگر انجام شود همه 

سود مي برند.
... برن��ده اول ملت بود و برن��ده دوم نظام 
بود. اصالح طلبان برنده سوم و اصولگرايان 
برنده چهارم انتخاب��ات بودند... وقتي كشور 

رو به راه باشد آنها هم سود مي برند.
اصاًل آقاي روحاني مال شم��ا، اما اجازه 
دهید قیمت ارز پايین بیايد، اقتصاد رونق پیدا 
كند، تحريم ها تعديل ش��ود، تنش خارجي 
كم شود، تورم كنترل شود، فرزندانمان شغل 
پیدا كنن��د، تنش هاي داخل��ي كاهش يابد و 

همه اينها اگر شد افتخارش براي شما.
***

عف�اف و حج�اب از ن�گاه دکت�ر حس�ن 
روحاني

ب��ه نظ��رم عفیف ب��ودن چی��زي فراتر از 
حجاب  داشت��ن است. به نظر م��ن اگر زني يا 
مردي حج��اب رسمي مد نظر م��ا را رعايت 
نكن��د، عفیف بودنش زير س��ؤال نمي رود. 

پی��ش از انقالب زن��ان زي��ادي در جامعه ما 
حجاب نداشتند، ولي آي��ا انسان هاي عفیفي 
نبودند؟ م��ن هشدار مي دهم ك��ه حجاب را 
عین عفاف ندانیم. به نظر م��ن زنان زيادي از 
جامعه م��ا حجاب مطلوب قان��ون را ندارند، 
ول��ي عفی��ف هستن��د عف��ت شاخص هاي 
زيادي دارد. كم��ا اين كه مي ت��وان كساني 
را هم ياف��ت كه ظاهري مطاب��ق قانون دارند 
و حج��اب دارند )چ��ه مرد و چ��ه زن(، ولي 
اصول عف��ت را رعايت نمي كنن��د. بنابراين 
تأكید ما بايد بر عفت باش��د. بايد ببینیم عفت 
را چه چیزي تهديد مي كند. به نظر من عفت 
مردم ما را فقر اقتصادي و ناتواني در ازدواج، 
بیشتر تهديد مي كند تا رعايت حجاب مطابق 
استانداردهايي كه ع��ده اي دوست دارند و 

تعريف كرده اند.
ش��رح كامل اي��ن گفت وگ��و در نشريه 
چلچراغ به تاريخ 19 خرداد 1392 و همچنین 

در سايتmeisami.net   موجود است.
***

افول گام به گام افراط گري
ع��ده اي   1389 خ��رداد   14 روز  در 
خودسران��ه، سع��ي كردند مراس��م سالگرد 
مرحوم امام را با حیله گري بر هم زده يا ايجاد 
اخالل نماين��د. اخالل  گران اج��ازه ندادند 
حجت االس��الم سیدحسن خمین��ي مطالب 
خود را به پاي��ان برساند و ايشان هم مصلحت 
را در اي��ن ديدند ك��ه سخنان خ��ود را پايان 
دهند. گفتني اس��ت كار اين دست��ه اين  قدر 
غیراخالق��ي و غیرقانوني و خالف مصلحت 
ب��ود ك��ه تشكی��الت مجاهدين ب��ه رهبري 
مسعود رجوي تمامي مراس��م را پخش كرد 
و بدين وسیله خط مشي آنها به دست عده اي 

آگاهانه يا ناآگاهانه عملي شد.
همچنی��ن ع��ده اي خودسران��ه و بدون 
هماهنگي با مقام رهبري و ب��ا سپاه پاسداران 
و يا نیروي انتظامي به سفارت انگلیس حمله 
كردند و هزينه هاي سیاسي � راهبردي زيادي 
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را به سیاست خارجي اي��ران تحمیل كردند. 
گفتني است مسئ��والن امنیتي اين رفتار را در 
خط انگلی��س، امريكا و... قلم��داد كردند. 
تهاج��م فیزيكي ديگر اق��دام اين گروه هاي 
خودسر به مراسم 22 بهم��ن 1391 در قم و به 
دكتر الريجاني بود ك��ه اقداماتي در جهت 

پیگیري و شناسايي اين عوامل انجام شد.
معموالً اين گروه هاي خودسر با اقدامات 
خود سعي دارن��د اعمالشان را ب��ه مسئوالن 
ب��االي مملكت نسبت دهند و ظاه��راً رقابتي 
هم در نزديكتر دانست��ن خود به اين مسئوالن 

نشان مي دهند.
اي��ران  در  انگلی��س  سف��راي  وقت��ي 
استوارنامه ه��اي خ��ود را از دس��ت رؤساي 
جمه��ور و از جمله مقام رهب��ري در جايگاه 
رياست جمه��وري درياف��ت داشته اند، چه 
توجیهي براي حمله به اين سفارتخانه موجود 

است.
خوشبختانه مقام رهبري در دو سخنراني 
جدا از هم، مرز خود را از مهاجمان به سفارت 
جدا ك��رده و اقدام��ات خودسران��ه در 14 
خرداد 1389 و 22 بهمن 1391 را نیز محكوم 
كردند. البته اقدامات اين گ��روه خودسر به 
اين دو مورد ختم نمي ش��ود. اقدامات ريز و 
درشت آنها به ضرر نظام جمهوري اسالمي و 
منافع ملي بوده است. با توجه به مطالب باال به 
نظر مي رسد افراط گ��ري گام به گام در حال 
افول اس��ت. باشد كه اين اعم��ال خودسرانه 
تكرار نشود. در انتخاب��ات 24 خرداد 1392 
مردم با رأي شف��اف خود نظ��ر خودشان را 
درباره اين گروه ها و برائت از خشونت اعالم 

كردند.
***

 نظر شخصي مش�اور دکتر روحاني درباره 
ادامه پرداخت يارانه ها

)روزنامه ايران، 24 تير 1392(

ترك��ان، مش��اور ارش��د حجت االسالم 
حس��ن روحان��ي در ي��ك گفت وگ��وي 

رسانه اي گفت��ه: دولت يازده��م پولي براي 
پرداخت يارانه ها ن��دارد! مصاحبه كننده از 
تركان پرسیده: پ��س دولت ت��ا االن چطور 
يارانه خانوارها را پرداخت كرده است؟ و او 
پاسخ داده: تا االن از جا هاي ديگر برداشته اند 
و به خانواده ها داده ان��د. پرسیده شده: مثاًل از 
كجاه��ا؟ و مشاور اقتص��ادي رئیس جمهور 
منتخ��ب گفت��ه: از جاه��اي غیرقانون��ي! 
درآمدهاي موجود 50 درص��د پول يارانه ها 
را تأمی��ن مي كن��د. 50 درص��د ديگ��ر را از 
محل هاي ديگر برداشته ان��د. قیمت ها را هم 
اصالح نكرده اند كه منبعي براي تأمین يارانه 
نقدي ماه هاي آين��ده باش��د. بنابراين اولین 
چالش آقاي دكتر روحان��ي به محض آغاز 
به كار اي��ن است؛ براي آن ك��ه بتوانند يارانه 
خانواده ها را بدهند بايد قیمت ها را باال ببرند. 
به نظ��ر شما اين خوب اس��ت؟ يعني كسي به 
محض نشستن پشت میز بايد اين كار را انجام 
دهد. آن گ��اه مردم مي گوين��د فالني نیامده 
دارد قیمت ه��ا را گران مي كن��د. اين چالش 

بزرگي است.
قیمت ها باي��د از ماه هاي قبل باال مي رفت 
تا خود اين دولت ب��راي پرداخت يارانه پول 
داشته باشد، ولي دولت تاكنون يارانه ها را از 
منابع ديگ��ر غیر از آنچ��ه در قانون پیش بیني 
شده پرداخت كرده است. اگ��ر آقاي دكتر 
روحاني بخواهند خالف قانون عمل نكنند، 
به مح��ض اين كه كارشان را آغ��از مي كنند 
بايد قیم��ت حامل هاي ان��رژي را طبق قانون 
مجلس باال ببرند. در ادامه مصاحبه از تركان 
پرسیده شده كه چالش بع��دي دولت آينده 
چه خواه��د ب��ود؟ و او اين گون��ه اظهارنظر 
كرده ك��ه چالش بعدي اين اس��ت كه تأمین 
كاالهاي اساس��ي كشور طب��ق برنامه انجام 
نشده است. ح��اال من نمي خواه��م كسي را 
نگران كنم. ان شا اهلل ب��ا كوشش هايی كه در 
دست انجام است، اي��ن مسئله جبران خواهد 

شد.

***
نقش انتخابات در پيش�برد فرايند گذار به 

دموکراسي
دكت��ر پیم��ان مقال��ه اي باعن��وان »نقش 
انتخاب��ات در پیشب��رد فراين��د گ��ذار ب��ه 
دموكراس��ي« نوشت��ه  و آن را در فیس بوک 

خود آورده اند كه به اين مضمون است:
... شرك��ت در انتخاباتي ك��ه تنها  جناح 
اقتدارگرا از آن منتفع مي شود را بي اثر و حتي 
خالف مصالح جنب��ش دموكراسي خواهي 
ارزياب��ي مي كن��د. آنه��ا معتقدن��د نبايد با 
رأي دادن ب��ه انتخاباتي كه فاق��د معیارهاي 
ي��ك انتخاب��ات آزاد و سال��م و رقابت��ي 
اس��ت مشروعی��ت داد، شرك��ت در چنین 
انتخاباتي نه تنه��ا روزني به سوي دموكراسي 
نمي گشاي��د و گرهي از مشك��الت پیچیده 
و گرفتاري ه��اي روزاف��زون م��ردم را ب��از 
نمي كن��د، بلكه ظرفیت ه��اي بالقوه موجود 
برآمده از جنب��ش دموكراسي خواهي سال 
1388 را نیز هرز مي ب��رد و تجديد حیات آن 
را بیش از پیش دشوار مي سازد. به عالوه عدم 
شرك��ت در انتخابات همیشه نشان��ه انفعال و 
بي عملي سیاس��ي نیست... ع��دم شركت يا 
تحريم انتخابات زماني نوعي مقاومت منفي 
محسوب مي شود كه اوالً ابعاد ملي و فراگیر 
پیدا كن��د و بیانگ��ر تماي��ل و اراده عمومي 
مل��ت باش��د، به طوري ك��ه افك��ار عمومي 
داخلي و بین الملل��ي را تحت تأثیر قرار داده 
و پیام روشن و واضحي ازس��وي مردم براي 
حاكمیت در بر داشته باشد. ثانیاً اقدام مزبور، 
فضاها و فرصت ه��اي تازه اي ب��راي توسعه 
و تعمی��ق جنب��ش دموكراسي خواه��ي در 
دسترس مردم قرار دهد و موقعیت آن را ارتقا 
بخشیده و موج��ب تغییر توازن ق��وا به سود 
جبه��ه اصالح طلب��ي و دموكراسي خواهي 
شود ن��ه آن ك��ه در اث��ر بي عمل��ي و فقدان 
ابتكار عم��ل به حاشی��ه  رانده ش��ده و دچار 
انزواي اجتماعي � سیاس��ي گردند. از اين رو 
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ديدگاه معتقد است اگ��ر حركت هاي مردم 
از سه ويژگي اصالحي، ايجابي و معین بودن 
اه��داف برخ��وردار بودند دچ��ار عوارض 
كمتري مي شدن��د. نتیجه اي��ن ديدگاه اين 
است كه ما نبايد به هیچ وجه به فكر براندازي 

جمهوري اسالمي باشیم.
***

من»ه�ا«: از تاکس�ی ت�ا انتخ�اب 
روحانی

وبالگ مهدی سلیمانیه
)waahe.blogspot.com(

صبح جمعه بود. رفت��م سوار تاكسی های 
خطی )...(  ولیعصر شوم. يك تاكسی بیشتر 
نبود. من هم ق��رار داشتم و عجل��ه. تا رسیدم 

راننده كه مرد میانسالی بود گفت: 
� بايد وايسی تا پر شه ها! نگ��ی پنج دقیقه 

بعد بريم! 
با تعجب گفتم: 

� بله آقا. خب طبیعیه. خطه. بايد وايسم پر 
شه ديگه. 
گفت: 

آخه يه خانم��ه االن كل��ی بلبشو درست 
ك��رد. 20 دقیقه وايس��اد كسی نیوم��د داد و 
ه��وار راه انداخت كه تا ك��ی وايسیم؟ وقت 
من ارزش داره. و اينا. انگ��ار وقت ما از توی 

جوب پیدا شده كه خالی راه بیفتیم!
نخواستم وارد بحث بیشتر شوم. گفتم:

� نه ديگه. حق با شما ب��وده. بايد وايساد تا 
پر شه. 

چن��د دقیقه ای كن��ار تاكس��ی ايستادم تا 
كسی بیايد. ك��ه آمد. دختری ج��وان بود و 
نشست جلو و بعدتر خانم میانسالی. تا رسید 

گفت:
� اَه؟ يه نفر ديگه میخواد؟ اه!

سر تكان دادم. 
دوباره چند دقیقه بعد زير لب گفت: 

� خب اومديم كسی نیوم��د! بايد تا شب 
وايسیم؟

خواست��م ج��واب بده��م. ام��ا حوصله 
نداشتم. دوباره سر تكان دادم. 

ده دقیقه ای ايستاديم ام��ا نفر سوم نیامد و 
بعد قضیه پیچیده تر شد: دو نفر خانم ديگر با 
هم آمدند! حاال بايد چ��ه می كرديم؟ يا بايد 
يكی از ما از نوبتش انصراف می داد و آن دو 
خانم می نشستند و ماشی��ن می رفت، يا اينكه 
بايد باز می ايستادي��م تا يك تك نفری بیايد. 
ظاهراً هیچ كدام از ما حاضر نبود چنین كاری 
كند و از حقش بگذرد. كار گره خورده بود 

و ماشین و راننده و ما همه گیر كرده بوديم. 
چند دقیقه بعد، وضع بدت��ر هم شد: يك 
تاكسی دوم ه��م آمد! دو مساف��ر خانم آخر 
رسیده كه چ��اره ای نداشتند رفتن��د و سوار 
ماشین دوم شدن��د و منتظر شدن��د ببینند چه 
می ش��ود. خانمی كه بی تاب ب��ود و نفر سوم 

بود، رو به من كرد و گفت: 
� بیايید بريم سوار اون ماشین بشیم و بريم. 
تا اين را گف��ت و به سم��ت تاكسی دوم 
رفت، دختری ك��ه نفر دوم بود ب��ه اعتراض 

پیاده شد و گفت:
� خانم كجا؟! من جلوتر از شمام! من و اين 

آقا بايد سوار شیم!
قضیه خیلی پیچیده ش��د و يك گره كور 
درست شده بود. هیچ كس ن��ه می خواست 
كرايه نفر اضافه را بپ��ردازد و نه می خواست 
از حق جلوتر بودن خودش بگذرد چون بايد 
برايش هزينه ای می پرداخ��ت )منتظر ماندن 

بیشتر در گرما برای مدتی نامعلوم(. 
در اينجا راننده ماشی��ن دوم وارد صحنه 

شد و گفت:
� خب بی زحمت اون كرايه نفر چهارم رو 

دنگی بدين به راننده تا برين. 
ما به هم نگاه كردي��م. و سری به عالمت 
مثبت تك��ان داديم و سوار شدي��م و تاكسی 

رفت. گره باز شد. 
اين موقعی��ت ظاه��راً ساده، ب��رای مِن 
دانشجوی جامعه شناسی، موقعیت معنادار 

بايد معلوم شود با چنی��ن اقدامي چه نتايجي 
ب��راي دموكراسي خواهان محق��ق مي شود. 
هم اكن��ون شواه��د حاك��ي از آن است كه 
اكثريت نیروه��اي اصالح طل��ب و رهبران 
و مراج��ع فك��ري و سیاس��ي آنه��ا همانند 
فرصت ه��اي مشاب��ه، تمايل��ي ب��ه تحريم، 
كناره گیري و عدم شرك��ت ندارند، زيرا بر 
اين روش فاي��ده اي مترت��ب نمي بینند. بنابر 
اين به نظ��ر نمي رسد ك��ه پاسخ ب��ه دعوت 
تحريم انتخابات ازسوي اف��رادي در داخل 
و ي��ا برخي نیروه��اي خارج از كش��ور ابعاد 
ملي و فراگیر پیدا كن��د. برعكس به كاهش 
بیشتر سطح ارتباط آنها با مردم و پايگاه هاي 

اجتماعي شان مي انجامد.
كامل اين مقاله در فیس بوک دكتر پیمان 
و همچنی��ن در ساي��ت meisami.net  قاب��ل 

دريافت است.
***                                                                                    

نبايد به فکر براندازي بود
ديدگاهي معتقد است انقالب مشروطیت 
سه ويژگي داشت: 1� اصالح گرانه بود و غیر 
برانداز، 2� داراي اه��داف معین ايجابي و 3� 

خواستار عدالتخانه و قانون اساسي بود.
هر چن��د ن��ام آن را انق��الب گذاشتند، 
ولي در واقع يك جنب��ش اصالحي بود. اين 
ديدگاه در ادامه معتقد است انقالب اسالمي 
و بهار عربي در مصر، تونس و لیبي همه يك 
ويژگي مشت��رک داشتند مانن��د اين كه شاه 
بايد ب��رود، مب��ارک، بن عل��ي و قذافي بايد 

بروند.
به همی��ن دلیل ائت��الف عظیم��ي از همه 
نیروهاي مخال��ف به وجود آم��د، اما پس از 
دستیابي به هدفش��ان دچار انق��الب شدند. 
تأكی��د اي��ن ديدگ��اه در مورد مص��ر است 
ك��ه نیروهاي زي��ادي با هم ائت��الف كردند 
تا جنبش خیابان��ي مصر با هم��ان ارتشي كه 
دست پ��رورده مب��ارک ب��ود متح��د شدند 
تا اخوان المسلمی��ن را سرنگ��ون كنند. اين 



187

13
92

اه 
د م

ردا
ه م

یژ
و

و خاصی بود:
تمام قراردادهای اجتماعی و هنجارهای 
مربوط به اين موقعیت )سوار تاكسی شدن( � 
كه در شرايط عادی تسهیل گر بودند � در روز 
تعطیل و اين موقعیت خاص، نه تنها كمكی به 
بازشدن گره نمی كردند كه گ��ره را كورتر 
كرده بودند: ح��ق مبتنی بر تق��دم در صف، 
حق راننده ی خطی برای پ��ر شدن ماشینش 
در ابتدای خط و حق مسافران برای پرداخت 

كرايه ی مصوب و نه بیشتر. 
در چنی��ن وضعیتی چه چی��زی می تواند 
گ��ره را باز كن��د؟ اخالق. اخالق ب��ه عنوان 
روغن رواب��ط اجتماعی و چ��رخ دنده های 
تعامل. اخالق به معن��ای اعم: گذشت از حق 
خود به نفع ديگ��ری. در نظر گرفتن ديگری. 
اما اي��ن متغیر غايب ب��ود. هیچ كس اخالقی 
عمل نمی كرد. نه مسافران، نه راننده ها. همه 
تمام »حق مبتنی بر ق��رارداد اجتماعی« خود 
را به صورت تمام و كمال مطالبه می كردند. 
همه بیشترين س��ود را می خواستند و به كمتر 
از آن رضايت نمی دادند: مسافران به استفاده 
از نوب��ت و تقدمشان، ب��ه سريع ت��ر رسیدن 

و رانندگان به تمام كرايه با چهار مسافر. 
اين مثال��ی از وضعیت كل��ی بخش ها و 
لحظه های قابل توجه��ی از جامعه ی ماست: 
آمارها و تحقیقات نشان می دهند كه اخالق 
در بسیاری ابع��اد و حوزه های جامعه در حال 
افول است. جامعه ی خاص گ��رای فردگرا. 
جامعه ی روز ب��ه روز خودخواه تر. جامعه ای 
ك��ه از حال��ت يك »م��ا« خ��ارج می شود و 
به توده ای انب��وه از »من«ه��ا تبديل می شود 
كه فق��ط در كنار هم ق��رار گرفته اند و بس و 
قراردادهای اجتماع��ی نمی توانند به تنهايی 
از پس چنین شبكه های پیچی��ده ی روابطی 
بربیايند. آن ه��م در جامعه ای ك��ه خود آن 
قرارداده��ا از استحك��ام ج��دی برخوردار 
نیستن��د و ب��ه راحت��ی دور زده می شوند )به 
حرك��ت خانم نفر س��وم ك��ه می خواست با 

دعوت از من، خان��م نف��ر دوم را دور بزند و 
خودش سوار ماشین شود توجه كنید.(

 اما در اين میانه ي��ك راه ديگر نیز وجود 
داشت: پیدا ك��ردن راه حلی میان��ه. راه حلی 
كه نه سود همه ی كنشگ��ران و بازيگران در 
صحنه، كه بخش��ی از آن را تأمین كند. يك 
بازی »تقريباً« برد � ب��رد. اما نه كامل.. پیشنهاد 
راننده ی دوم چنین موقعیت��ی بود: جايی كه 
هر ك��دام از ما نه يك كراي��ه ی كامل اضافه 
)باخت كامل( كه يك كرايه ی يك سومی 
باخ��ت نسب��ی( را پرداختیم، ام��ا يك سود 
قابل توجه )زودتر به مقص��د رسیدن و پايان 
انتظار( را به دست آوردي��م. راننده هم كه به 

تمام آنچه می خواست رسید.
اين پیشنهاد میان��ه را می ت��وان در سطح 
كالن نیز ديد: جاي��ی كه مث��اًل در انتخابات 
اخی��ر، هاشم��ی و خاتم��ی و بسی��اری از 
روشنفك��ران از يكس��و و حاكمیت از سوی 
ديگر، با انتخاب راه حل میانه - كه نه انتخاب 
خاتمی و هاشمی )باخ��ت برای حاكمیت؟( 
و نه انتخاب جلیلی )باخ��ت اصالح طلبان و 
بخش های مهمی از جامع��ه( � بلكه انتخاب 
»روحانی« ب��ود، گره را باز ك��رد. يك بازی 

تقريباً برد � برد. 
***

ماجراي ادوارد اسنودن
تاكن��ون آنچ��ه مي شنیديم اي��ن بود كه 
فعاالن حقوق بشري، از اقمار اتحاد شوروي 
ف��رار ك��رده و امريكا آنه��ا را پن��اه مي داد. 
به نظ��ر مي رس��د ادوارد اسن��ودن قضايا را 
معكوس كرده است. به اين معن��ا كه اين  بار 
نوب��ت فع��االن حقوق بش��ر امريكايي است 
كه ب��ه روسیه پناهن��ده شده  و خش��م امريكا 
را برانگیخته ان��د، به طوري ك��ه سف��ر اوباما 
به مسكو هم ب��ه همین دلیل لغ��و شده است. 
اسنودن، جنايت هاي امريك��ا را افشا كرد و 
رابطه اروپ��ا با امريكا مخ��دوش شده است. 
امريكا براي دستیابي ب��ه اسنودن حاضر شده 

به آدم ربايي هواي��ي دست بزند و اعتبار خود 
را نزد اروپايیان و كشورهاي امريكاي التین 

به شدت كاهش دهد.
***     

اس�المی  انجم�ن  دبي�ر  س�خنان  مت�ن 
دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشکی در 

ديدار با رهبر انقالب
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ال حول و ال قوه اال باهلل العلی العظیم
ْر قَلْبِ��ي مَِن النَِّف��اِق َو َعَملِي مَِن  اللَُّهمَّ َطهِّ

يَاِء َو لَِسانِي مَِن الِْكْذِب َو َعیْنِي مَِن الِْخیَانَِة الرِّ
با س��الم و درود بر نب��ی رحمت حضرت 
محمد مصطفی )ص( و خاندان مطهرش و با 
سالم بر مهدی موعود كه خواهد آمد و زمین 

را از عدل و صلح پر خواهد كرد.
اكن��ون ك��ه در آستانه شه��ادت موالی 
متقی��ان ق��رار داري��م آغ��از سخ��ن را مدد 
می گیريم از كالم رهايی بخش آن حضرت:

»از گفتن حق ي��ا رأی زدن در عدالت باز 
نايستید، كه م��ن نه برتر از آن��م كه خطا كنم 
و نه در كار خويش از خط��ا ايمنم، مگر خدا 
مرا در كار نفس كفايت كند كه از من بر آن 

تواناتر است«
انجم��ن اسالم��ی دانشجوي��ان دانشگاه 
تهران و علوم پزشكی در هفتاد و دومین سال 
از حیات خوي��ش به عنوان »بقی��ت السیف« 
جريان اصیل دانشجويی، به خود می بالد كه 
در دورانی كه تندروی سكه رايج طیف های 
مختلف سیاسی بود، همواره كوشیده است با 
تكیه بر سه اصل دينداری ، اعتدال و عقالنیت 
چشم نگراِن جامعه باشد و تا آنجا كه مقدور 
بوده، نسب��ت به انحراف��ات و كجروی هايی 
كه احساس می كند،  مشفقانه مشی انتقادی 
پیشه كند و به آرمان گرايی و آزاديخواهی بر 
مبنای اسالم رحمانی وف��ادار بماند. چنان كه 
 در ك��الم پی��ر روشن ضمی��ر جم��اران نی��ز

 آمده است:
 »اسالم دي��ن مستند به بره��ان و متكي به 
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منطق است و از آزادي بیان و قلم نمي هراسد 
و از طرح مكتب هاي ديگر، كه انحراف آنها 
در محیط خود آن مكتب ه��ا ثابت و در پیش 
دانشمندان خودشان شكست خورده هستند، 
باكي ندارد. شما دانشجوي��ان محترم نبايد با 
پیروان مكتب هاي ديگر با خشونت و شدت، 

رفتار و درگیري و هیاهو راه بیندازيد.«
نظی��ر همی��ن معن��ا در مطالب��ات مكرر 
دانشگاهیان و نیز خواست��ه به حق جنابعالی با 
عنوان »كرسی های آزادانديش��ی« نیز بارها 
و بارها ي��ادآوری ش��ده است. ام��ا نگاهی 
نادرس��ت و ص��ورت زده ب��ه كرسی ه��ای 
آزادانديش��ی باعث می شود ك��ه علی رغم 
تأكیدات مكرر حضرتعالی حاصلی جز چند 
مراسم فرمايشی برجای نمانَد و نتیجه ای جز 
نقض غرض به بار نی��اورد. از نگاه ما كرسی 
آزادانديش��ی يك كرس��ی ويژه ب��ا عنوان 
خاص نیست، چنانچه تنگ نظری ها از فضای 
دانشگاه كنار رود، كرسی های آزادانديشی 
از میان همین كرسی های تدريس و تحصیل 
و اظهارنظر موجود در دانشگاه خواهد رويید 
و خ��ود را نش��ان خواه��د داد. در سال های 
گذشته شمار زيادی از استادان و همدرسان 
ما به بهانه های سیاسی و امنیتی از كرسی های 
تدريس و تحصیل محروم و برخی محبوس 
شدند و نیز معیاره��ای سیاسی و غیر علمی بر 
روند ج��ذب اساتید و پذي��رش دانشجويان 
حاك��م ش��د و فی الجمله: آنچه پی��ش از آن 
استثنا بود مب��دل به قاعده ش��د. بايد افسوس 
خ��ورد ك��ه كرسی ه��ای آزادانديش��ی نیز 
مانند برخی ديگر از آرمان های بلند انقالب 
اسالمی از كوته بینی ها آسی��ب ديده است. 
برخی گمان كردن��د آزادی و آزادانديشی 
بخشنام��ه ای اس��ت و هی��چ تالش��ی ب��رای 

بسترسازی در تحقق آن نكردند.
�آنچ��ه از آن به عن��وان »اسالمی  شدن 
دانشگاه ها« تعبیر می ش��ود نیز راه حلی چنین 
دارد. فروكاه��ش »اسالمی ش��دن دانشگاه« 

به يك پ��روژه دولت��ی همان ق��در نادرست 
است كه انكار ضرورت و فاي��ده آن. اگر به 
»اسالمی شدن دانشگ��اه« به مثابه يك فرايند 
تدريج��ی فرهنگ��ی و اجتماع��ی بینديشیم 
راه حلی جز ايجاد فض��ای آزاد نقد و بررسی 
و كرسی های آزادانديش��ی و نظريه پردازی 
ندارد. اما چنانچه »اسالمی كردن دانشگاه« به 
مثابه پروژه ای فرمايشی مراد باشد، بايد راه را 
در دست بردن به تركیب اساتید و دانشجويان 
و ج��رح و تعديل سلیق��ه ای م��واد درسی و 
سهمیه بندی و تفكیك جنسیتی جست وجو 

كرد. راهی كه ره به ناكجا می برد.
آمار كم ي��ا زي��اد دانشجوي��ان دختر نه 
افتخارانگی��ز است و ن��ه تهديدآمی��ز، بلكه 
نگاه ب��ه دانشج��و بايد نه براس��اس جنسیت، 
كه بر مبنای دانش، بین��ش و مهارت او باشد. 
امیدواريم در افق پیش رو، مسئوالن به دنبال 
آن نباشند كه با ت��داوم سهمیه بندی جنسیتی 
و بوم��ی به جای حل مسائل، ص��ورت مسئله 
را پ��اک كنند. اي��ن تصمیم��ات ناعادالنه و 
غیركارشناسان��ه باع��ث صدمه ديدن وجهه 
علمی كشور و پیامدهای ناگ��وار اجتماعی 
خواهد ش��د. ناديده گرفتن حق��وق نیمی از 
افراد جامع��ه و تصمیم گیری های خودسرانه 
در مورد آينده جوانان كش��ور ظلمی بیّن به 
 دخترانی است ك��ه قصد ورود ب��ه دانشگاه

 را دارند.
�دانشگاهی ك��ه می خواه��د در جامعه 
پیش  رو تأثیرگذار باش��د نبايد صرفاً محدود 
به علم آم��وزی باشد و اين مه��م میسر نیست 
مگر ب��ا گست��رش و بالندگ��ی فعالیت های 
همه جانب��ه  دانشجويی از قبی��ل فعالیت های 
سیاس��ی و فرهنگ��ی. يك��ی از بستره��ای 
فعالی��ت سیاس��ی و فرهنگ��ی در دانشگاه، 
تشكل ه��ای دانشجوي��ی هستن��د. ام��ا در 
سال های اخیر فشاره��ای زيادی بر تشكل ها 
و كانون ه��ای دانشجوي��ی نظی��ر شوراهای 
صنفی، انجمن های علم��ی، كانون فرهنگی 

و تشكل های منتقدی چ��ون انجمن اسالمی 
دانشجوي��ان وارد شده اس��ت به گونه ای كه 
بسی��اری از اين انجمن ه��ا و تشكل ها تعطیل 
گشته ي��ا توس��ط نهاده��ای غیردانشگاهیی 
تغییر ماهیت پیدا كرده اند. ايجاد محدوديت 
و سنگ ان��دازی در برگ��زاری برنامه ه��ای 
علم��ی، فرهنگ��ی و سیاس��ِی دانشجويی و 
برخورد ب��ا متولیان برگزاری اي��ن برنامه ها، 
فضای دانشگاه را به محیط��ی كم نشاط بدل 

كرده است.
ام��روز در دانشگاه ه��ای كش��ور تقريباً 
اث��ری از گروه های منتق��د نمان��ده است و 
تشكل های موجود نه تنه��ا بازنمود تكثر در 
دانشگاه نیستند، بلكه صرفاً تعدد گروه هايی 
هستند كه صدای يكسان��ی از آنان به گوش 
می رسد. اين در حالی است ك��ه جريان ها و 
ساليق ديگری هستند كه به دلیل تنگ نظری 
در  قانون��ی  فعالی��ت  امك��ان  مسئ��والن، 
دانشگاه را نمی يابن��د. رويكرد ايجاد فضای 
تك صدايی در كنار عدم تخصیص عادالنه 
منابع و محدوديت ه��ای پیش روی محققان 
و پژوهشگران باع��ث از دست رفتن پويايی 
فض��ای دانشجوي��ی و مهاج��رت يكسويه 
نخبگان به خارج از كشور ش��ده است. امید 
است كسانی كه ق��رار است در آينده تصدی 
دستگاه آموزش عالی و دانشگاه های كشور 
را در دس��ت بگیرند، عالوه ب��ر علم آموزی، 
به نقش فرهنگ��ی و سیاس��ی دانشجويان نیز 
توجه كنن��د و نگاهی همه جانب��ه و بردبارانه 
ب��ه فعالیت ه��ای دانشجويی داشت��ه باشند. 
اگر در مديريت فضای دانشگ��اه و جامعه با 
درايت و داهیانه عمل شود و دلسوزان نظام با 
كج سلیقگی و بی انصافی، غیرخودی شناخته 
نشون��د و ب��رای مديريت به عرص��ه  ی اداره 
كشور بازگردن��د، فض��ای قانون گريزی به 
قانون گرايی تبديل شده و نزاع های گروهی 
ج��ای خود را ب��ه اتح��اد مل��ی و همبستگی 

عمومی می دهند.
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�تهاجم ب��ه ك��وی دانشگاه ته��ران در 
سال های 78 و 88، وقايع دردناكی است كه 
بارها و بارها ش��رح آن رفت��ه، ظلمی كه دل 
رهبری را خون كرد ت��ا از آن تعبیر به جنايت 
كنند، اما علیرغم اعالم صدور احكام قضايی 
و رسیدگی به اي��ن دو پرون��ده، يك سؤال 
همچنان در ذهن دانشجويان باقی مانده و آن 
اينكه چرا هنوز عامالن اصلی تعدی به حريم 
دانشجوي��ان و جوان��ان كه با ظل��م آشكار، 
حرمت لباس خدمت به نظام را هتك كردند 

به مردم معرفی نگرديده اند؟!
م��ا از تأكی��دات جنابعال��ی ب��ر پیگیری 
حادثه كوی دانشگ��اه آگاهی��م. حتماً شما 
ه��م می دانید ك��ه تنه��ا نتیجه اي��ن پرونده، 
محكومی��ت شم��اری از دانشجوي��ان بوده 
است. اگ��ر م��ا هم��واره ب��ر پیگی��ری اين 
حادثه تأكی��د كرده ايم و می كنی��م نه از سر 
كینه توزی و انتقام جويی، بلكه از اين روست 

كه راه بر تك��رار چنین فجايع��ی بسته شود و 
آسیب های وارد آم��ده به دانشجويان جبران 
گردد. به باور ما نه تنه��ا جبران صدمات وارد 
آمده و دلجوي��ی از دانشجويان آسیب ديده 
الزم و ضروری اس��ت، بلكه آنچ��ه حقیقتاً 
دل ه��ا را آرام و جان ها را امی��دوار می كند 
همانا ايجاد فضای آشت��ی و همدلی و عالج 
زخم های كهن��ه و شكاف های سیاسی است 
كه دامنه های آن متن جامعه را نیز جريحه دار 

كرده است.
امروز به يُمن مشاركت م��ردم و تحقق 
حماس��ه سیاس��ی، امید ب��ه ايج��اد فضای 
آشت��ی و همدل��ی در ساي��ه رقاب��ت سالم 
گروه ه��ای سیاسی بی��ش از پی��ش است. 
درم��ان شكاف ه��ای سیاس��ی شاي��د ب��ا 
برگزاری ي��ك انتخابات میس��ر باشد، اما 
التیام جراحت های كهنه و پنهان اجتماعی 
فرايندی تدريجی و مسیری طوالنی است 

كه حماسه 24 خرداد گام اول در اين مسیر 
بود. ت��داوم اين راه منوط ب��ه گذشت همه 
آسیب ديدگان از هرطرف و پايمردی همه 
خیرخواهان و تدبیر شايست��ه رهبری نظام 
به عن��وان شخصیتی فراجناح��ی و رهبری 
برای همه م��ردم و در يك ك��الم درگرو 
اجرای ب��دون تن��ازل قانون اساسی است. 
ايجاد فضای ب��از رسان��ه ای و سیاسی و نیز 
برداشتن محدوديت های امنیتی ايجاد شده 
پیرامون برخ��ی دلس��وزان و خیرخواهان 
م��ردم و انقالب و نظام، بی تردي��د به ايجاد 
فضای مبارک آشت��ی و همدلی و زدودن 
كدورت ها كمك خواه��د كرد و به ياری 
خدا همه گروه ه��ای سیاسی ب��ا عبرت از 
گذشته و نگاه به آينده ِسلم و ثبات به دست 
آمده را قدر خواهند دانست و همه احساس 

پیروزی خواهند كرد.
والعاقبه للمتقين
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چشم انداز خوانندگان

خاطره اي از تدبير و اميد: )حس�ن روحاني در 
35 سال پيش( 

خاطره زي��ر در سن 29 سالگ��ي يعني دوران 
شكوفايي و پختگي دكتر حس��ن روحاني است 
كه در كس��وت يك واع��ظ روشنفك��ر و يك 
عال��م آگاه به زم��ان، ب��ه ارشاد مردم��ان خاصه 
جوانان حق طلب نشسته است و اي��ن واقعه نشان 
مي ده��د ك��ه حجت االس��الم والمسلمین دكتر 
حسن روحاني رئیس جمهور منتخب ملت آگاه 
ايران مردي اس��ت خطر پذير، شج��اع، مستقل، 
سیاستمدار، مدير، مدب��ر، ريشه دار و... كه تسلیم 
هیچ كس ي��ا كساني نمي ش��ود و هی��چ جريان 
مخربي نمي توان��د او را مصادره كرده و يا چیزي 
را بر او تحمیل كند. هاشمي، خاتمي، اهل حوزه، 
دانشگ��اه، اعتدال، اصالح، تدبی��ر و ديگر اقشار 
و گروه ها ب��ه خاطر همین ويژگي ه��اي نسبي او 
را برگزيده ان��د. امیدواري��م بتواند ب��ا تأيیدات 
خداون��دي در س��ن 65 سالگي ب��ا كوله باري از 
دانش، فرزانگي، تجرب��ه و جهانديدگي كشتي 
توفان زده  انقالب ما را به ساحل امني برساند و ما 
نیز دستان ياري رسان و محبت آمیز خود را بدرقه 

راه پر مخاطره او كنیم و اما خاطره: 
در شب ه��اي گ��رم س��ال 1355 ي��ا 56 باني 
خیّري ايشان را براي 10 شب سخنراني در مسجد 
حكیم اصفهان دعوت كرده بود، موضوع سخن 
»مسیر زندگي امامان شیع��ه در طول تاريخ « بود. 
او زندگي 14 معص��وم)ع( را ب��ه 4 دوره تقسیم 
نمود كه ه��ر دوره اي با نام »محّم��د« آغاز شده و 
مختصات خاص خ��ود را دارد و اين چهار دوره 
كه هر دوره اش منحصر به فرد بوده، رنگ غالب 
آن با ديگري تف��اوت دارد و داراي يك ارتباط، 
پیوستگ��ي و اشتراك��ي نی��ز هست ك��ه بیانگر 
»وح��دت در عی��ن كث��رت« است. اي��ن 14 نور 
مقدس همچون پیكر واح��دي هستند كه حدود 
400 سال با اهدافي مشخص عمر كرده و بركات 

سرشاري را براي همگان به وديعه گذاشته اند. 
دوره اول، ب��ا مديري��ت حض��رت محمد بن 
عبداهلل)ص( ب��وده است ك��ه تا پاي��ان عمر امام 
سجاد)ع( به ط��ول مي انجامد. دوره اي سرشار از 
جهاد، شهادت و مبارزه همه جانبه و چند منظوره 
براي پايه گ��ذاري يك تمدن ن��و، يك فرهنگ 
ارزش��ي متعالي در جه��ان كه الزم��ه ي آن نفي 
شرک، كفر، ظلم، نفاق، جه��ل و بت پرستي در 
اشكال مختلف بوده است. اين تالش ها همراه با 
ده ها و صدها جنگ بزرگ و كوچك تدافعي در 
زمان محمد)ص( و جنگ هاي تحمیلي صفین و 
جمل و نه��روان در زمان عل��ي)ع( و پیكارهاي 
خصمانه معاويه و يزيد با حسن )ع( و حسین )ع( 
و »زين العابدين بیدار نه بیمار« در صحنه هاي شام 

و كوفه و كربال بوده است.
ام��ام  مديري��ت حض��رت  ب��ا  دوم  دوره 
محمدباق��ر)ع( »باقرالعل��وم« ش��روع و ت��ا پايان 
عمر حضرت رضا)ع( »عال��م آل محمد« به طول 
مي انجامد، صبغه اي��ن دوره فرهنگ��ي، علمي، 
اخالق��ي، اعتق��ادي و اجتماعي اس��ت. در اين 
زمان كالس ه��ا و جلسات فرهنگ��ي متعددي با 
حضور هزاران عالقه مند، دانش پژوه  پرسشگر، 
دگراندي��ش، دين ستی��ز و دين گري��ز تشكی��ل 
مي شود و ق��ال الباق��ر)ع( وق��ال الص��ادق )ع( 
معارف اسالمي را هرچه فرب��ه و فربه تر مي سازد 
و نداي موسي كاظ��م )ع( و علي بن موسي )ع( بر 
دسیسه هاي ه��ارون و مأمون فائ��ق مي آيد و اين 
چهار بزرگ��وار، قرآن و فرهنگ پرب��ار آن  را بر 

تارک اديان و اقوام مي نشانند. 
دوره سوم ي��ا مرحله ثالث طب��ق تقسیم بندي 
يادشده با ن��ام مبارک ام��ام محمدتقي )ع( آغاز 
و با ن��ام نوراني ام��ام حسن عسك��ري )ع( پايان 
مي يابد. اين زمان، زم��ان خفقان، استبداد محض 
و ديكتاتوري عريان اس��ت، نفس ها را در سینه ها 
و صداها را در حنجره ها مي شكنند. دو امام از سه 
امام همام را در عسكر و يا لشكر محصور مي  كنند 
)عسكريین( و نهايتاً  هر س��ه را در عنفوان جواني 
به دلیل مب��ارزات مخفي و علن��ي ديگر اقدامات 

خداپسند به شهادت مي رسانند. 
در مرحله چهارم و يا چهارمین دوره انقالب 
جهاني با ن��ام محمد)ص( و لق��ب مهدي )عج( 
آغاز مي  شود و جهانیان را از قید انواع ظلم و ستم 
مي رهاند و او كه همنام و هم منش نبي خاتم است 
پرچم رحمه العالمیني و عدالت گستري حضرت 
محمد )ص( را به اتفاق ياران در سراسر جهان به 
اهتزاز در مي آورد ت��ا صلح و صمیمیت و فضايل 
الهي يك بار ه��م كه ش��ده در انسان ها متجلي و 

وعده هاي الهي در گستره ي گیتي مستقر شود. 
الزم به ذك��ر است دكتر روحان��ي در پايان 
10 شب افاض��ات باال كه خالص��ه آن نقل شد، 
براي اينك��ه در چنگ��ال مخوف دشم��ن يعني 
ساواک گرفتار نشود شگردي زيركانه به خرج 
مي دهد و مي گويد دنباله بحث و پاسخ به ديگر 
پرسش هاي مهم را در دو يا سه شب اضافه شده 
به ع��رض خواهد رسان��د! او شبان��ه از اصفهان 
مي گريزد و دشمن��ان مردم را م��ات و مبهوت 
مي گذارد، نكت��ه ديگر اينكه دكت��ر روحاني با 
اين 10 شب بحث ارزشمند و كلیدي و زيربنايي 
خود، ك��ه رسواگ��ر سیاست ه��اي نادرست و 
فرس��وده حاكم��ان و اعت��الي بخ��ش عقول و 
انرژي هاي نهفته م��ردم بود، مسج��د بزرگ و 
متروكه حكیم را رونقي دوباره مي بخشد و اين 
سنگر ست��رگ را در مسیر انق��الب و تجمعات 
گسترده مردمي ق��رار مي ده��د. و مطلب آخر 
اينكه در جلسات دكتر روحاني كه به محوريت 
برادر حاج محمد ت��وكل و ديگر آزاديخواهان 
در اصفهان پی��ش از پیروزي انق��الب تشكیل 
مي شده است مرح��وم زنده ي��اد مجاهد شهیر،  
عارف بصیر و عالم جلیل القدر حضرت آيت اهلل 
طاهري به منظور تأيید و تشويق ايشان و ديگران 
با كمال تواضع و خلوص حض��ور مي يافته اند و 
شايد به همین دلیل بوده كه جناب دكتر روحاني 
در مراس��م تشیی��ع حیرت انگی��ز و قدرشناسانه 
معظم له در مورخ 14خرداد92 شركت مي يابند 
و همراه ب��ا صدها هزار نف��ر از م��ردم، اين پدر 
بزرگوار شهید و خدمتگ��زار راستین ملت را به 
فرزندان شهیدش در گلست��ان شهداي اصفهان 

مي سپارند. 
امید است دكت��ر روحاني بتوان��د آرزوهاي 
بلند ملت فهیم و دردكشیده ايران را در حد توان 
با تشكیل دولتي مخلص و متخصص محقق سازد 
و مقدمات آزادي  بي گناهان در حصر و زندان و 
آزادي مردم از رنج هاي طاقت فرساي اقتصادي 
و اجتماعي را نیز فراه��م سازد و در ترويج ايمان، 
الفت، اخالق، تعامل و تع��ادل در داخل و خارج 
كشور موفق باشد و آب ها و امید ه��اي رفته را به 
جويب��ار حقیقت، ش��ادي و آرام��ش برگرداند 
و میه��ن عزي��ز را »در مسیر زندگان��ي و اهداف 
امامان شیعه« كه خود بهتر از ما مي داند قرار دهد. 

ان شااهلل  
مرتضی توکل

دبي�ر بازنشس�ته آم�وزش وپ�رورش و عض�و انجمن 

اسالمی معلمان استان اصفهان

نيمه شعبان 1392
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خدمت دست اندرکاران محترم و زحمتکش 
نشريه وزين و پرمحتواي چشم انداز ايران

ب��ا درود و سپاس از شما و هم��ت بلندتان كه 
در بدترين شرايط زيس��ت ايرانیان در اين هشت 
سال به ويژه چهار سال اخیر ك��ه با انديشه ورزي 
عقالي��ي و تفك��ر انسان��ي و دف��اع از حقانیت، 
كج رفتاري شد، ام��ا شما آهست��ه و هوشمندانه 
راه حقیقت را طي كردي��د و امتحاني بس سخت 
را با نمره قبولي بااليي كس��ب كرديد. شايد اين 
مهم در اثر سال هاي طوالني مبارزه و خودسازي 
مهندس بوده و تجربه وي و همكارانش كه چنین 
سربلند و موف��ق عمل كردند. تشك��ر و قدرداني 
خود را ب��ا نوشت��ن، نمي توانم منتقل كن��م. امید 

آن كه همچنان پابرجا باشید. 
پرويز اهلل دادي از اصفهان

***

سالم علیكم
ضمن تشكر از نشريه وزين چشم انداز ايران

به اطالع مي رساند نشريه شما تا شش ماه پیش 
خوانندگان كمت��ري داشت. اگ��ر خوانندگان 
قبال 10 درصد مطال��ب نشري��ه را می خواندند، 
اكنون 90 درصد آن را مطالعه می كنند. من فكر 
مي كنم به دلیل اين كه شم��ا حقايق را مي گويید. 
از خوبي هاي افراد و همچنی��ن بدي هاي افرادي 
كه بدي كرده اند مي نويسید و همین باعث جذب 

افراد به خواندن نشريه شده است. 
ارادتمند 

قديريان 

از تهران

***

نون و القلم و ما يسطرون
حوادث��ي ك��ه در مصر پی��ش آم��ده بسیار 
را  وضعیت��ي  اكن��ون  اس��ت.  نگران كنن��ده 
مي گذرانی��م ك��ه دو جبه��ه كام��اًل مخالف رو 
در روي هم ق��رار گرفته اند. ثب��ات سیاسي مصر 
براي خاورمیانه امري مهم اس��ت و اين در حالي 
است كه ارتش از نظر استقالل تا پیش از كشتار،  
مقابل گارد جمهوري نقش خود را به خوبي ايفا 
كرده ب��ود. دوگانگ��ي در جامع��ه مصر پرسش 
مهم و اساس��ي اس��ت و اين كه از نظ��ر تاريخي 
حرك��ت بنیادگراي��ان همیش��ه از بط��ن جنبش 
اخوان المسلمین بوده است غیرقابل انكار است. 

شرايط مصر به خوبي نشان مي داد كه خود جنبش 
اخوان المسلمین از رويكرد افراط گرايانه تعديل 
شده و راه ح��ل مسالمت آمیزي را در پیش گرفته 
بود. اما ح��ق بر اين ب��ود كه مرسي ك��ه با كسب 
51 درص��د آرا ب��ه رياست جمه��وري برگزيده 
شد،  وقعي به رقیب��ان سیاسي نی��ز مي گذاشت و 
آنان را در همه مسائل شري��ك خود مي گرداند. 
افزون بر اين كه توده مردم مانند بسیاري ديگر در 
خاورمیانه كه از نظر اقتص��ادي در رنج هستند و 
كس��ب و كارشان در اين سرزمی��ن بسته به حفظ 
رواب��ط بین الملل است بي ش��ك در اين هنگامه 
به طرف��داري از اپوزيسی��ون پرداختند بي آن كه 
وجهه ديني و مذهبي خود را از دست داده باشند. 
فشار اقتصادي تحمیل شده بر جامعه مصر در اين 
دو سال و اندي به حدي بوده ك��ه بسیاري كار و 
حرفه خ��ود را از دست داده ان��د و كشوري كه با 
واردات بی��ش از 10 میلیون تن گن��دم در سال از 
بزرگترين نیازمن��دان اين محصول در خاورمیانه 
است نمي تواند بدون صنع��ت توريسم كه تا حد 
زيادي تمايل به شكستن حريم هاي ايدئولوژيك 
دارد، سرپا بايستد، از اين رو واقعیت چیز ديگري 
است كه يكي از مهمتري��ن آنها در جهان كنوني 
نیاز به توسعه و پیشرفت اقتص��ادي كه درنهايت 
از فضاي باز اجتماعي نش��أت مي گیرد به دست 
مي آيد. البته از سويي ديگر در جوامع خاورمیانه 
كه دموكراسي نوع��ي رويكرد م��درن را نشان 
مي دهد هن��وز راه ب��راي قانونمندش��دن جامعه 
بسی��ار دراز است. اين كه ي��ك مذهب از صحنه 
اجتماعي 90 درصد م��ردم مسلمان حذف شود 
هم امري ناممكن ب��ه نظر مي رسد. می��زان فساد 
دستگاه حكومت��ي در دوران حسني مبارک اين 
امر را به خوبي نشان داد، اما اين كه آقاي مرسي در 
اين يك سال صدارت چرا نتوانست اولويت هاي 
جامعه مص��ر را شناسايي كند خ��ود نیز پرسشي 
بي پاس��خ اس��ت. امید است ب��ا دراي��ت رهبران 
گروه هاي مصري وض��ع پرتنش كنوني به تثبیت 
رسیده و مردم در براب��ر هزينه هايي كه داده اند به 

دستاوردي درخور توجه دست يابند.
ح. ثقفي � 29 تير 1392

***
افوض امري الي اهلل ان اهلل بصير بالعباد

هيئت محترم تحريريه نشريه چشم انداز ايران
با سالم و احترام

از آغاز انتش��ار نشري��ه چشم ان��داز و كمي 

پیشتر از آن، مشتاقانه ب��ه جست وجوي حقیقت 
ب��ودم و در اين راستا از مهن��دس لطف اهلل میثمي 
و همكاران محت��رم و همه دوست��داران حقیقت 
در اين نشري��ه مطالبي را آموختم ك��ه به تحولي 
عمی��ق در اينجان��ب انجامید. م��ن در تظاهرات 
تاسوعاي سال 1357، مهندس میثمي را در كنار 
خود ديدم و با او پی��ش از آن از طريق پوسترهاي 
انجمن هاي اسالم��ي دانشجويان مقی��م اروپا و 
امريكا در كنار تصوير دكتر شريعتي كه بر ديوار 
اتاقم نصب كرده بودم، آشن��ا شده بودم. در سال 
1360 كه سراسر مخاط��ره و رويدادهاي ناگوار 
بود به عنوان يك نوجوان به دنب��ال راه مي گشتم 
كه دوس��ت عزي��زي در كنارم حض��ور داشت 
كه به من نهی��ب زد كه مهندس میثم��ي هم كار 
فكري مي كند. با همین نهیب ب��ود كه با 16 سال 
سن به فكر فرورفتم. از سالي كه آن يار قديمي را 
نديدم بیش از 27 س��ال مي گذرد كه سرنوشت و 
تقدير، ما را از هم جدا كرد. وي يكي از معتقدان 
دكتر شريعتي بود كه بذر ايم��ان توحیدي را در 
نوجواني در دلم كاشت و من نخستین آگاهي ها 
و نجات خويشتن را مدي��ون او و بعد هم سفره اي 
كه مهندس میثم��ي براي طعام م��ن سرگشته راه 
حقیقت په��ن ك��رد، مي باشم.  اكن��ون قريب به 
50 سال است كه در طبق��ه دوم همان منزل به سر 
مي برم و تنها ب��ه اين امید نشسته ام ك��ه بذر ايمان 
در دل جوانان اين م��رز و بوم نهال ده��د. از شما 
س��روران گرام��ي استدع��ا دارم به عن��وان يك 
برادر، پیام تشكر مرا اول ب��ه آقالي علي نوع پرور 
آن يار قديمي و سپس مهن��دس لطف اهلل میثمي 
برسانید و بگويید ك��ه دست هاي گرم و صمیمي 
شما را مي فشارم. امیدوارم آن يار قديمي )آقاي 
نوع پ��رور( از همین طريق پیام م��را بخواند و اگر 
در آن دوران سخ��ت و طاقت فرس��ا نسبت به او 
اسائه ادبي كردم بر من ببخشاي��د. در پايان يكي 
از شعرهاي اينجانب را ك��ه در نشريه چشم انداز 

چاپ شده دوباره مي نويسم:
اشكم را نثار گام هايي كرده ام

كه است��واري يك ك��وه ب��زرگ را تداعي 
مي كند

به انتظار سبزترين واژه
برايش ترانه مي سرايم

تا گلبانگ سالمش
حريم خانه مرا پر كند
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