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لطف  اهلل ميثمي

اجراي بدون تنازل قانون اساسی

چند	ســال	پيش	اسراييل	پيشــنهاد	كرد	تنها	راه	
مهار	ايــران	ـ	پس	از	مهار	دوجانبه	ايــران	و	عراق	ـ	
محاصره	نفتی	اين	كشور	است.	به	اين	معنا	كه	ايران	
نتواند	نفتی	صادر	كند	و	ديگر	كشــورها	نيز	نتوانند	

نفت	خامی	از	ايران	بخرند.1	
چند	ماه	پيش	در	سنای	امريكا	تصميم	گرفته	شد	
كه	تحريم	های	نفتی	عليه	ايران	به	شــدت	ادامه	يابد	

به	طوری	كه	ايران	نتواند	نفت	خامی	صادر	كند.	
ازســويی	می	بينيم	امريكا	گام	هايی	در	راســتای	
خودكفايی	انرژی	ـ	چه	انرژی	های	پاک	و	چه	نفت	
و	گاز	غيرمتعارف	ـ	برداشــته	اســت	تا	از	وابستگی	
سياسی	و	اقتصادی	به	كشــورهای	نفت	خيز	مسلمان	
و	عرب	بكاهد.	از	ســوی	ديگــر	از	آنجا	كه	چالش	
اصلی	امريكا	با	چين،	هنــد،	ژاپن،	كره	جنوبی	و	در	
كل	آسيای	جنوب	شرقی	اســت،	امريكا	سعی	دارد	
نيروهــای	نظامی	خود	را	روانه	ايــن	بخش	از	جهان	
كند	و	از	نيــروی	نظامی	خود	در	خاورميانه،	بكاهد.	
البته	به	نظر	نمی	رســد	كه	امريكا	از	خاورميانه	عبور	

كنــد	و	آن	را	به	حــال	خود	واگــذارد،	بلكه	از	پی	
	چه	 فاجعــه	حملــه	به	عــراق	و	عوارض	منفــی	آنـ	
درون	امريكا	و	چه	در	عراق	و	منطقه	ـ	ســعی	دارند	
ديگر	سرباز	امريكايی	كشــته	نشود،	چرا	كه	تلفات	
ســربازان،	درجه	داران	و	افسران	امريكايی	در	عراق	
افغانســتان	بــه	بحرانــی	درونی	و	واكنشــی	در	برابر	
جنــگ	طلبی	هــای	امريكا	و	اســراييل	تبديل	شــده	
اســت.	بنابراين	سعی	داشــته	و	دارند	كه	كشورهای	
خاورميانه	را	بــه	ورطه	جنگ	داخلی	خانمان	ســوز	
بكشند.	در	اين	راستا	چالش	های	طبيعی	معرفتی	بين	
شيعه	و	ســنی	و	بين	جناح	های	اهل	سنت	را		به	يك	
فرقه	بنــدی	آشــكار	تبديل	كردند	تــا	زمينه	ای	برای	

جنگ	داخلی	باشد.	
آنچــه	در	ليبــی،	عراق	و	ســوريه	اتفــاق	افتاده	
و	هم	اكنــون	در	مصــر	اتفــاق	می	افتــد،	در	هميــن	
راستاســت.	متأسفانه	ما	نه	تنها	شــاهد	درگيری	شيعه	
و	ســنی	بوده	ايم،	بلكــه	هم	اكنون	در	مصر	شــاهد	
درگيری	ســنی	ـ	سنی	هســتيم.	راهبرد	مشترک	بين	
عربســتان،	امارات،	امريكا	و	اسراييل	برای	محاصره	
نفتی،	اقتصادی	و	سياسی	ايران،	يكی	از	مصاديق	اين	

خط	مشی	است.	
با	توجه	به	مشــكالت	منطقه	ای	اشــاره	شــده	و	
مشــكالت	داخلی	مانند	ركود	تورمی	و	نرخ	رشــد	

منفی	پنج	و...	چه	بايد	كرد؟	
»بازگش�ت ب�ه خوی�ش« ... بازگش�ت به 

»خود داشت«
»خود	داشــت«	يا	ســرمايه	اجتماعی	ما،	انقالبی	
اســت	شــكوهمند،	توحيدی،	اســالمي	و	مردمی	و	
چيــزی	از	آن	نگذشــت	كه	صاحب	قانون	اساســی	
شديم	كه	ثمره	و	نتيجه	تالش	های	مردم	بود	و	دو	بار	
به	رأی	آنان	گذاشته	شد.	درحالی	كه	موانع	دستيابی	
به	قانون	اساسی	زياد	بود،	ولی	چند	عامل	موجب	شد	

كه	ما	قانون	اساسی	داشته	باشيم:
1ـ	نخســت	پتانســيل	انقــالب	مردمی	با	شــعار	
»جمهــوری	اســالمی	آری،	حكومــت	خودكامــه	

هرگز«.
2ـ	زمينــه	و	تجربــه	قانون	گرايــی	در	انقــالب	

مشروطيت	كه	علما	نيز	نقش	زيادی	در	آن	داشتند	و	
توانســتند	با	هنر	خود	فقه	و	دين	را	به	صورت	قانون	
و	حقــوق	درآورند	تا	زمينه	ای	برای	توســعه	فراگير	

باشد.	
3ـ	ديــدگاه	رهبر	انقالب	و	اطرافيان	ايشــان	كه	
معتقد	بودند	اختالف	بين	فقها	و	علما	الی	ما	شــاء	اهلل	
اســت	و	اگر	به	قانون	اساســی	واحدی	دست	نيابيم،	
نظم	و	امنيتی	در	مملكت	برقرار	نخواهد	شد	و	احياناً	

به	دام	ملوک	الطوايفی	می	افتيم.		
4ـ	داشــتن	قانون	اساسی	كه	به	سند	وثاق	و	وفاق	
ملی	معروف	شــده	است،	الزمه	وحدت،	ثبات	ملی،	
توســعه،	پيشــرفت،	تنظيم	روابط	در	داخل	و	روابط	
كشــورمان	با	خارج	از	ايران	است.	بنيانگذار	و	رهبر	
انقــالب	اســالمی	و	همچنيــن	مقام	رهبــری،	بارها	
وفاداری	و	فصل	الخطاب	بودن	قانون	اساسی	را	برای	
همگان	اعالم	داشــته	اند.	خوشــبختانه	شعار	پرشور	
»اجــرای	بدون	تنازل	قانون	اساســی«	كــه	طی	چهار	
ســال	قبل	جرم	به	حســاب	می	آمد،	در	پی	انتخابات	
خرداد	92	فراگير	شــد	و	حتی	سردبير	كيهان	نيز	طی	

سرمقاله	ای	آن	را	پذيرفت.	
تالش	من	در	اين	نوشــته	در	درجه	اول،	تحكيم	
و	تثبيت	قانون	اساسی	موجود	است	و	در	درجه	دوم،	
بررسی	اشــكال	مختلف	دورزدن	قانون	اساسی	است	
كه	وفــاق	جامعه	ما	را	تهديــد	می	كند	و	مملكت	را	
به	صورت	چراگاه	و	مرتعی	برای	دشــمنان	خارجی	
ســوريه	ای	كردن،	 آرزويشــان	 كــه	 درمــی	آورد	

مصری	كردن	و	به	نحوی	جنگ	داخلی	است.	
كنشگران	منتقدی	چون	مرحوم	آيت	اهلل	العظمی	
منتظری	و	مهندس	عزت	اهلل	ســحابی	تا	لحظه	وفات،	
اجرای	كامل	همين	قانون	اساسی	را	مطالبه	می	كردند.	
كنشگران	منتقد	ديگری	چون	حجت	االسالم	محمد	
خاتمی،	آيت	اهلل	هاشمی	رفســنجانی،	دكتر	ابراهيم	
يــزدی	و	دكتر	حبيــب	اهلل	پيمان	و	ده	ها	شــخصيت	
كنشگر	مطرح،	علی	رغم	انتقاداتی	كه	دارند،	اجرای	
قانون	اساســی	موجود	را	می	خواهند.	عالوه	بر	آن	،	
ظرفيت	های	اين	قانون	اساســی،	حماســه	هايی	چون	
دوم	خرداد	76،	خــرداد	80،	خرداد	84،	خرداد	88	
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و	باالخــره	خرداد	92	را	در	كارنامه	خود	ثبت	كرده	
است.	بنابراين	صيانت،	باروری	و	غنابخشيدن	به	اين	
قانون	اساسی	و	تجربه	قانون	گرايی،	عمل	صالح	زمان	
ماست.	جناح	های	مختلف	سياســی	می	توانند	حول	
همين	قانون	به	گفت	وگو	نشســته	و	اختالفات	خود	

را	حل	كنند.	
نخستين	مانع	اجرای	قانون	اساسی،	كسانی	هستند	
كه	از	منافع	بــادآورده،	رانتی،	ربوی	و	»نازكی	كار	
و	كلفتــی	پول«	بهره	مندند.	اينها	با	نفس	قانون	گرايی	
مخالف	بــوده	و	هيچ	قانونــی	را	برنمی	تابنــد.	اينها	
تداوم	همان	جريانــی	در	تاريخ	اند	كه	حتی	در	برابر	
انبيا	و	قانون	الهی	آنها	هم	سركشــی	كرده	و	دشمنی	
را	آغــاز	كرده	انــد.	آيه	هفت	ســوره	آل	عمران	اين	
افراد	را	به	چهار	دســته	تقســيم	می	كند	كه	به	ترتيب	
»فتنه	جويان«	 از:	»كج	دالن«،	»كج	انديشان«،	 عبارتند	
و	»تأويل	بافــان«.	ايــن	دســته	بــرای	مخالفــت	بــا	
قانون	اساسی	و	دورزدن	آن،	گاهی	آشكارا	و	گاهی	
از	طريق	تغذيه	دســته	دوم	عمل	می	كنند.	دسته	دوم	
كســانی	هســتند	كه	به	لحاظ	معرفتی	با	قانون	اساسی	
و	قانون	گرايــی	مشــكل	دارند	و	لذا	ســعی	دارند	به	
اشكال	مختلف،	قانون	را	دور	بزنند	و	دسته	اول	سعی	

دارند	اينها	را	پشتيبانی	و	لجستيك	كنند.	
	ابتدای	انقالب	موانع	دســتيابی	به	قانون	اساســی	
بــه	حدی	زيــاد	بود	كه	مرحــوم	بــازرگان	وقتی	از	
ايشــان	پرسيده	شــد،	چرا	علی	رغم	مخالفت	با	طرح	
واليت	فقيه،	به	قانون	اساسی	رأی	داديد؟	پاسخ	دادند	
كه	بين	داشتن	و	نداشــتن	قانون	اساسی،	من	به	نفس	
قانونگرايــی	رأی	دادم	و	در	چنين	شــرايطی	بود	كه	
مرحوم	امــام	نيز	حكمی	صادر	كردنــد	كه	مردم	به	

قانون	اساسی	رأی	دهند.	
آنچه	در	پی	می	آيد،	طرح	موانع	معرفتی	ای	است	
كــه	هريك	بــه	درجاتی،	به	دورزدن	قانون	اساســی	

می	انجامد.	
ـ	در	آموزش	های	جاری	ســنتي،	نظام	ديرينه	ای	
مبتنی	بر	احكام	فردی	و	فرعی،	نهادينه	شــده	كه	آن	
را	نظــام	حالل	و	حــرام	می	نامنــد.	در	چنين	نظامی،	
»ديناميزم	احكام«	و	»روح	يابی	احكام«	با	مشــكالتی	
روبه	رو	اســت.	حكــم	اوليه	در	اين	نظــام،	مالكيت	
نامحدود	اســت	كه	اگر	بخواهد	محدود	شــود،	نياز	
بــه	حكم	ثانويه	و	داليل	ضــرورت	آن	دارد.	عالوه	
بــر	آن	در	اين	آموزش	ها،	مالكيت	فردی	اســت	كه	
جنبه	حقيقــی	و	مالكيت	جمعی،	جنبه	مجازی	دارد.	
بنابراين	اولين	اشكالی	كه	توسط	فقها	مطرح	می	شد،	
ايــن	بود	كــه	دولت،	حتــی	دولت	اســالمی،	جنبه	

مجازی	داشته	و	نمی	تواند	مالك	باشد.	
با	چنين	بينشــی،	دولت	حتی	نمی	توانست	اسلحه	
بخــرد	يا	در	درآمــد	نفت	دخل	و	تصــرف	كند.	با	
نظرخواهی	دولت	موســوی	از	امــام	و	در	پی	فتوای	

ايشان	بود	كه	اين	مسئله	حل	شد.	
بــا	توجــه	بــه	اولويت	بنــدی	اقتصــاد	و	صنايع	
در	قانون	اساســی	بــه	ترتيــب	دولتــی،	تعاونــی	و	

خصوصــی،	اين	بينش	با	هرگونــه	اقتصاد	و	صنعت	
دولــت	و	تعاونــی،	مخالــف	بــود	و	فقــط	اقتصاد	
و	صنايــع	خصوصــی	را	قبــول	داشــت.	اگــر	اين	
مخالفت	براســاس	يك	معيار	علمــی	مثل	»راندمان«	
و	»بهــره	وری«	آن	صنعت	بود،	اشــكالی	نداشــت،	
ولــی	مخالفت	آنها	بيشــتر	با	مجازی	بــودن	مالكيت	
تعاونی	و	دولتی	بــود	و	درنهايت	هم	با	اين	دورزدن	
قانون	اساسی،	خصوصی	ســازی	صنايع	دولتی	هم	به	
»مخصوصی	سازی«	تبديل	شــد،	چرا	كه	هيچ	معيار	
علمی	ای	وجود	نداشــت.	حتی	در	انگلستان	هم	كه	
مقوله	مالكيت	از	اهميت	زيادی	برخوردار	اســت	و	
آن	هــم	در	زمان	دولت	تاچــر	محافظه	كار،	اولويت	
بنــدی	صنايع	براســاس	بينــش	مجــازی	و	حقيقی	
صورت	نگرفت،	بلكه	براساس	راندمان	و	بهره	وری	

و	منافع	ملی	آن	كشور	بود.	
ابتدای	انقالب	ما	از	صنايع	دولتی	و	مديران	دولتی	
موفقی	برخوردار	بوديم	و	مديران	موفقی	هم	داشتيم	
و	نظام	تعاونی	توزيع	هم	می	رفت	كه	جايگزين	نظام	
توزيع	سنتی	شود،	ولی	كارشكنی	های	مبتنی	بر	بينش	
ذكر	شــده،	امان	نداد.	حتی	اين	گروه،	مخالفت	های	
زيادی	با	برنامه	ريزی	دولتی	داشــتند	و	می	گفتندكه	
توسعه	و	پيشــرفت	از	طريق	ساختن	آب	انبار،	جاده،	
مدرسه	و	بيمارستان	توسط	خيرين	امكان	پذير	است.	
بــه	نظر	من	تداوم	همين	بينش	بود	كه	در	دولت	نهم،	

نسبت	به	سازمان	برنامه،	آن	كم	لطفی		ها	شد.	
درحالی	كه	روح	قرآن	رشــد	و	گســترش	امت	
واحده	اســت	و	خطاب	خدا	در	قرآن	به	ناس،	يعنی	
عامه	مردم	می	باشــد،	ولی	در	پرتو	اين	بينش	بود	كه	
مواد	اصلی	قانون	اساسی	درباره	احزاب،	دسته	جات،	
مؤسســات	و	مطبوعات	و	اصوالً	تشــكل	ها	به	محاق	
رفــت	و	به	تدريــج	كار	بــه	جايی	رســيد	كــه	عدم	
عضويــت	در	حزب	و	گروه،	جزو	افتخارات	قلمداد	

شد.	
قرار	بــود	خبــرگان	قانون	اساســی،	پيش	نويس	
	مصوب	دولت	موقت،	شورای	انقالب	 قانون	اساسیـ	
و	امضا	شــده	توســط	مرحوم	امام	ـ	را	بررسی	كنند.	
وقتی	مســئله	واليت	فقيه	در	آن	مجلس	مطرح	شــد،	
برخی	براســاس	بينش	مذهبی	جاری	و	فقه	مصطلح،	
بر	اين	باور	بودند	كه	فقيه	مجتهد	و	جامع	الشــرايط،	
نخســت	اينكه	منصوب	امام	زمان	اســت،	دوم	اينكه	
مبســوط	اليد	اســت	و	ســوم	اينكه	ثبوتاً	واليت	دارد	
و	می	توانــد	اعمال	واليت	كند.	در	چنين	شــرايطی،	
ما	نمی	توانســتيم	قانون	اساسی	داشــته	باشيم	و	هم	با	
توجه	به	اختالف	هاي	فقها،	مملكت	به	سمت	ملوک	
الطوايفــی	می	رفــت.	توضيح	اينكه	»مبســوط	اليد«	
مشــروط	بــه	قوه	قهريه	نيســت،	تحميــل	و	زور	هم	
كه	درست	نيســت	و	دوام	ندارد.	اگر	فقيهی	واليت	
دارد،	در	حوزه	هوادارانش	اســت	و	اگر	بخواهد	در	
سطح	مملكتی	تمشــيت	امور	و	اداره	مملكت	كند،	
بايد	پذيرش	عامه	مردم	را	داشــته	باشــد.	اين	مطلبی	
اســت	كه	در	اصل	پنج	قانون	اساســی	گنجانده	شد.	

ديدگاهی	هم	وجود	داشــت	كــه	می	گفت	مجتهد	
جامع	الشــرايط،	اختيار	تام	داشــته	و	حتــی	می	تواند	
نماينــدگان	مجلس	شــورا	را	هم	خــودش	انتصاب	
كنــد،	ولــی	از	آنجا	كه	شــرايط	و	زمانــی	ايجاب	
نمی	كند	و	جامعه	هم	كشــش	ايــن	مطلب	را	ندارد،	

اين	حق	را	به	ملت	واگذار	می	كنيم.	
درنهايت	ديدگاه	مرحوم	امام	و	مســئوالن	ارشد	
مملكــت	هم	اين	بــود	كه	اختيارات	رهبر	مشــروط	
است	به	پذيرش	عامه	و	موارد	آن	هم	در	قانون	ذكر	
شــده	كه	به	رأی	مردم	گذاشته	شــد.	»بسط	يد«	هم	
بــدون	پذيرش	عامه	امكان	نــدارد.	گرچه	اصل	پنج	
مملكــت	را	از	هرج	ومــرج	و	»فــوق	قانون	گرايی«	
نجــات	داد،	ولــی	اين	گرايش	هــا	بعداً	به	اشــكال	

مختلف،	دورزدن	قانون	را	دنبال	كردند.	
برخــی	معتقــد	بودند	كــه	جمهوريت	شــرک	
اســت.	اين	درحالی	بود	كه	شهيد	بهشتی،	جمهوری	
دموكراتيك	اســالمی	را	مطرح	می	كــرد	و	مرحوم	
امام	در	بهشــت	زهرا	به	اتكای	مــردم	بود	كه	دولت	
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سخنرانی رهبر انقالب در بهشت زهرا

بختيار	را	از	مشروعيت	انداخت	و	باز	به	اتكای	همين	
مردم	و	شــرع	بود	كه	مرحوم	مهندس	بازرگان	را	در	
دولــت	تأييد	كرد	و	خبرگان	قانون	اساســی	با	آرای	
مردم	بود	كه	به	وجود	آمد	و	قانون	اساســی	هم	چند	
بار	بــه	تصويب	مردم	رســيد.	اينها	گرچــه	خود	را	
متشرع	می	دانند،	ولی	به	روايت	سيدبن	طاووس	و	به	
نقل	از	كتابی	كه	اميرالمؤمنين	به	قلم	خود	نوشته	اند،	
توجهــی	ندارنــد،	درحالی	كه	پيامبر	اكــرم)ص(	به	
علی	بن	ابيطالب	در	حادثه	غدير	بدين	مضمون	گفته	
بودند	كه	اگر	مردم	اقبالی	نشان	ندادند،	امر	حكومت	

بر	آنها	را	رها	كن.	
بايــد	ايــن	را	لحاظ	كــرد	كــه	واليت	فقيه	يك	

نظريه	است	و	حتی	علمای	بزرگ	شيعه	هم	روی	آن	
اجمــاع	ندارند	و	حتی	برخی	هم	با	آن	مخالفند.	اگر	
اين	نظريه	بخواهد	لباس	قانون	بپوشــد،	برای	ثبات	و	
وحدت	و	نظم	جامعه،	بايد	به	پذيرش	اكثريت	مردم	
مشــروط	شــود؛	آن	هم	در	كشــوری	مثل	ايران	كه	
عموم	اهل	سنت	اين	نظريه	را	قبول	ندارند،	همچنين	
الئيك	ها،	ســكوالرها	و	اقليت	های	مذهبی.	شيعيان	
هم	در	اين	باره	يك	دســت	نبوده	اند.	مرحوم	سحابی	
از	موضع	وحدت،	ثبات	ملی	و	توسعه،	می	گفت	كه	
جامعه	ما	با	يك	تضاد	شــيعه	ـ	سنی	روبروست.	حال	
اگر	تضاد	واليت	فقيه	و	مرگ	بر	ضدواليت	فقيه	هم	
به	آن	اضافه	شــود،	با	توجه	بــه	اينكه	مخالفان	نظريه	
واليت	فقيه	هــم	زيادند،	به	چالــش	مضاعفی	دچار	
می	شــويم	و	در	آن	صورت،	از	وحدت	و	منافع	ملی	

ما	چه	می	ماند؟	
اگر	قرار	اســت	عامه	مــردم	ايــران	توصيه	های	
رهبر	انقــالب	را	گوش	كرده	و	بــه	آن	عمل	كنند،	
واليت	فقيه	بايد	به	طور	منطقي	و	قانوني	پذيرش	عامه	
داشته	باشــد	و	بايد	به	طور	مرتب	با	نظرسنجی	دقيق،	

اين	پذيرش	عامه	را	اندازه	گيری	كنند.	
اگر	جمهوريت	شــرک	اســت،	چگونه	اعضای	
خبــرگان	از	طريــق	جمهوريت	انتخاب	شــده	و	به	
عضويت	خبرگان	رهبری	درآمده	و	رهبر	را	انتخاب	
می	كنند؟	ما	می	بينيم	كه	از	يك	ســو	قانون	اساسی	در	
اصل	شــش	در	تمامی	امور	و	مراحل	مبتنی	بر	آرای	

مردم	است:
»در	جمهوری	اســالمی	ايران	امور	كشور	بايد	به	
اتكای	آرای	عمومی	و	از	راه	انتخابات	اداره	شــود.	
انتخاب	رئيس	جمهور،	نمايندگان	مجلس	شــورای	
اســالمی،	اعضای	شــوراها	و	نظاير	اينهــا	و	يا	از	راه	
همه	پرسی	در	مواردی	كه	در	اصول	ديگر	اين	قانون،	

معين	می	گردد«.	
مالحظه	می	كنيم	با	توجه	به	اصل	شش	كه	ركن	
ركينی	از	قانون	اساســی	است،	چگونه	جمهوريت	را	
شــرک	قلمداد	كرده	و	بدين	ترتيب،	قانون	اساســی	
را	دور	می	زنند.	آيا	عــوارض	منفی	آن	را	نمی	دانند	
كه	به	اســتبداد	و	تفرقه	می	انجامد؟	آيا	درست	است	
كه	از	يك	ســو	نام	امام	خمينی	هزينه	شــود،	ولی	از	
ســوی	ديگر	»ميزان	رأی	مردم	است«	و	قانون	اساسی	
كه	رأی	و	فتوای	اجتماعی	ايشــان	اســت،	دور	زده	
شــود؟	از	سوی	ديگر	جمله	معروف	مقام	رهبری	در	
24	خرداد	92	كه	»حق	الناس	مهمتر	است	از	حق	اهلل«	

در	همين	راستاست.
برخی	با	اجماع	فقها	می	خواســتند	و	می	خواهند	
كــه	قانون	اساســی	را	دور	بزنند.	بديــن	معنا	كه	در	
انتخابــات	خــرداد	76	آرای	20	ميليونــی	مــردم	به	
نامــزدی	تعلق	گرفت	كــه	رقيبش،	اجمــاع	فقها	را	
در	پشــت	خود	داشــت.	اينها	بر	اين	بــاور	بودند	كه	
ولی	فقيــه،	بايــد	اجماع	فقها	را	تأييــد	كند	و	نه	رأی	
مــردم	را،	ولی	مقام	رهبــری	با	تنفيــذ	آرای	مردم،	
قانون	اساســی	را	تأييــد	كردنــد.	مرحــوم	آيت	اهلل	

آذری	قمی	كه	دو	دوره	رياســت	جامعه	مدرسين	را	
به	عهده	داشت،	تعبيرشان	از	اين	نقطه	عطف	تاريخی،	
شكســت	ايدئولوژی	سنتی	بود.	به	جای	اينكه	سقف	
محدوديت	ها	را	بشكنيم	و	طرحی	نو	دراندازيم	و	در	
پی	دســتيابی	به	فقه	سياسی	باشيم،	سعی	می	شود	كه	

از	اجتهاد	مصطلح	دفاع	شود.	
ـ	در	آموزش	های	جاری	گفته	می	شــود	كه	زن،	
حق	قضــاوت	ندارد	و	ايــن	را	به	صحنــه	اجتماعی	
تعميم	داده	و	می	گويند	كه	زن	حق	رأی	دادن	ندارد،	
چرا	كه	رأی	او،	يك	قضاوت	اســت،	برای	نمونه	او	
بيــن	دو	مجتهــد	جامع	الشــرايط،	يكــی	را	انتخاب	
می	كنــد.	در	اوايل	انقالب	مرحوم	امــام	بر	اين	باور	
بودند	كه	زنان	مانند	مردان	حق	رأی	دارند	و	از	آنجا	
كه	ايشــان	در	قدرت	بودند،	فقهای	ديگر،	نتوانستند	
نظر	خود	را	آشــكارا	اعالم	كننــد	بنابراين	به	لحاظ	
معرفتی	برای	ايشــان	حل	نشــد	كه	يك	زن	يا	يك	
مرد	بی	سواد،	رأی	شــان	با	رای	يك	استاد	دانشگاه،	
يك	فقيه	يا	يك	مرجع	تقليد،	برابر	باشــد.	در	قانون	
زمان	شــاه،	حق	شاه	و	حق	شــهروند	در	برابر	قانون	
مســاوی	نبود،	ولی	خوشبختانه	در	قانون	اساسی	پس	
از	انقــالب،	رهبر	و	شــهروند	در	برابر	قانون،	حقوق	
مساوی	دارند	و	حق	شــهروندی	به	رسميت	شناخته	
شده	است.	بر	مبنای	قانون	اساسی،	حوزه	های	انتخابيه	
براساس	حق	رأی	شهروندان	تنظيم	شده	است،	ولی	
آموزش	های	جاری	در	حوزه	های	علميه	تبيين	كافی	
برای	حق	شــهروندی	ندارد.	آيا	حــل	اين	تضاد،	به	
نفع	حوزه	علميه	و	به	ضرر	حوزه	انتخابيه	و	درنهايت	
به	دورزدن	قانون	اساســی	خواهــد	انجاميد؟	مرحوم	
امام	در	طی	حيات	خود،	قانون	اساســی	و	حوزه	های	
انتخابيه	را	اصالــت	می	دادند.	بيانات	ايشــان	درباره	
حق	شــهروندی	و	آرای	مردم،	به	قدری	زياد	اســت	
كه	به	صورت	يك	كتاب	مســتقل	توســط	مؤسسه	
تنظيم	آثار	امام	درآمده	اســت.	شــورای	نگهبان	در	
اين	دوران	پناهگاه	كســانی	بــود	كه	صالحيت	آنها	
توســط	وزارت	كشــور،	يعنی	قوه	مجريه	رد	می	شد	
و	اين	امر	ناشــی	از	تجربه	دوره	شــاه	بــود	كه	مبادا	
حق	كســی	پايمال	شود.	متأســفانه	مجلس	چهارم،	
قانــون	نظــارت	اســتصوابی	را	تصويب	كــرد	و	به	
شــورای	نگهبان	حق	می	داد	كه	نظــارت	خود	را	به	
تمامــی	مراحل	انتخابــات	تعميم	دهــد	و	عماًل	كار	
قــوه	مجريه	را	به	عهده	گرفت.	به	نظر	می	رســد	اگر	
حق	شــهروندی	شــهروندان	ايران	به	لحاظ	معرفتی	
به	خوبی	تبيين	شــده	بود	و	»ميزان،	رأی	مردم	است«	
و	»حق	الناس	مهمتر	از	حق	اهلل	اســت«،	كاماًل	نهادينه	
شده	بود،	نظارت	اســتصوابی	تأييد	نمی	شد.	پس	از	
تصويــب	اين	قانون	بــود	كه	تضاد	حــوزه	علميه	و	
حــوزه	انتخابيه،	بــه	نفع	حوزه	علميــه	و	ضرر	حوزه	
انتخابيــه	حل	شــد.	به	نظــر	اينجانب	و	بــا	توجه	به	
گفت	وگوهايی	كه	با	صاحب	نظران	انجام	شده،	اين	
قانون	با	روح	قانون	اساسی	هماهنگی	نداشته	و	نوعی	
دورزدن	قانون	اساســی	به	شمار	می	رود.	تا	جايی	كه	
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در	30	ارديبهشت	92،	صالحيت	آيت	اهلل	هاشمی	نيز	
رد	شد.	

مهمتر	اينكه	روحانيتی	كه	به	ما	آموخته	ما	فرزند	
دليل	و	برهانيم،	جوابگوی	مردم	نيست	و	از	عملكرد	

آنها	هم	به	هيچ	ارگانی	نمی	توان	شكايت	كرد.	
ـ	در	تكميــل	قانون	نظارت	اســتصوابی،	يكی	از	
فقهای	شــورای	نگهبــان	در	خطبه	هــای	نمازجمعه	
گفتند	تك	تك	مواد	قانون	اساســی	مشروط	است	به	
اصل	چهار	و	اصل	چهار	هم	مشروط	است	به	موازين	
اسالمی	و	موازين	اسالمی	هم	مشروط	به	فهم	فقهای	
شورای	نگهبان	اســت.	حال	آيا	فهم	شورای	نگهبان	
مبتنی	اســت	بر	مواد	قانون	اساســی	ثمــره	انقالب	يا	
اينكه	فهم	ايشــان	مبتنی	بر	اجتهاد	شخصی	و	اجتهاد	
مصطلح	و	آموزش	های	مدرســی	جاری	اســت؟	از	
آنجا	كه	شــورای	نگهبان	ارگانی	از	قانون	اساسی	و	
نظام	جمهوری	اســالمی	اســت،	بايد	فهم	و	اجتهاد	
خود	را	مبتنی	بر	مواد	قانون	اساسی	كند	و	اين	چيزی	
است	كه	قانونگذار،	جايگاه	اين	شورا	را	تعيين	كرده	
است.	نوع	اســتدالل	اين	فقيه	محترم،	نشان	می	دهد	
كه	گويا	تك	تك	مواد	قانون	اساسی،	از	مشروعيت	
برخوردار	نيســت.	درحالی	كه	فقهای	عظام	خبرگان	
قانون	اساســی	روی	تــك	تك	آنها	بــه	لحاظ	كافی	
بحث	كــرده	و	در	نهايت	به	امضــای	مرحوم	امام	و	
چند	مرجع	ديگر	رســيده	اســت.	اين	پرسش	مطرح	
می	شــود	كه	آيا	ما	قانون	اساســی	ای	داريم	يا	هرچه	
كه	هســت،	فهم	شــورای	نگهبان	است؟	برای	نمونه	
اصل	113	قانون	اساسی	از	شفافيت	زيادی	برخوردار	
اســت	و	حتــی	آيت	اهلل	يــزدی	در	مراســم	تحليف	
حجت	االســالم	خاتمــی	در	ســال	76	گفتنــد	كــه	
رئيس	جمهــور	در	درجه	اول	مجری	قانون	اساســی	
و	در	درجــه	دوم،	رئيس	قوه	مجريه	اســت.	بنابراين	
نظارت	بر	حســن	اجرای	قانون	اساســی،	از	وظايف	
رئيس	جمهــور	اســت.	اما	بعدها	متأســفانه	تفســير	
ديگــری	از	اين	اصل	شــد.	در	توضيــح	اصل	پنج	و	
طرح	واليت	فقيه	در	مجلس	خبرگان	قانون	اساســی	
توضيح	داده	شــد	كه	فقيه	جامع	الشــرايط	می	تواند	
اجتهاد	شــخصی	داشــته	باشــد،	ولی	در	جايگاه		و	
لبــاس	قانــون،	اجتهاد	او	مشــروط	اســت	بــه	مواد	
قانون	اساســی	كه	از	مشــروعيت	كافــی	برخوردار	
اســت	و	وقتی	فقهای	عظام	و	مرحــوم	امام	و	مراجع	
به	آن	رأی	می	دهند	درواقع	فتوايشــان	بر	اين	قانون	
قرار	می	گيرد	و	رســاله	اجتماعی	آنها	تلقی	می	شود.	
مالحظه	می	كنيم	كه	با	وجود	نظارت	اســتصوابی	و	
ديدگاه	فوق	كه	به	آن	اشــاره	شــد،	با	وجود	اين	در	
نقطه	عطف	های	زيادی،	نيت	و	نظر	شــورای	نگهبان	
تأمين	نشــده	و	حتی	علي	رغــم	جانبداری	از	نامزدی	
خــاص،	رأی	مردم	به	نامزد	ديگــری	تعلق	می	گيرد	
و	اين	باعث	می	شــود	كه	جايگاه	شورای	نگهبان	كه	
الزمــه	راهكارهای	قانونی	اســت،	در	افكارعمومی	
مردم	ضعيف	شود.	عالوه	بر	اين	فقهای	تأثيرگذاری	
بوده	و	هســتند	كــه	فقط	اصل	چهــار	را	قبول	دارند	

و	آن	را	ماد	المــواد	می	دانند.	مالحظــه	می	كنيم	كه	
اگر	اين	برجسته	ســازی	يك	اصــل	به	صورت	رويه	
درآيد،	به	شكل	های	مختلف،	قانون	اساسی	دور	زده	
می	شــود.	برخی	هم	اصل	پنج	را	برجسته	می	كنند	و	
همين	برجسته	سازی	هم	به	دو	قرائت	تبديل	می	شود؛	
برخی	واليت	فقيه	را	برجسته	كرده	و	آن	را	تنها	ركن	
ركين	قانون	اساسی	می	دانند	و	برخی	فراز	دوم	يعنی	
مشروط	بودن	به	پذيرش	عامه	را	ركن	اصلي	مي	دانند.	
برخی	نيز	مقوله	واليت	فقيه	را	از	مقوله	قانون	اساسی	
و	قانون	گرايی	خارج	كرده	و	نظريه	كشف	را	مطرح	
می	كنند	و	توجه	ندارند	كه	خبرگان	رهبری	با	آرای	
كم	يا	آرای	زياد	مردم	سراسر	ايران	انتخاب	شده	اند.	
آرای	مــردم	می	تواند	در	انتخــاب	اعضای	خبرگان	
رهبــری	تأثير	داشــته	باشــد.	بعد	هم	كــه	خبرگان	
تشكيل	شــد،	درصد	آرای	اعضا	در	انتخاب	رهبری	
تأثير	دارد.	بنابراين	برجسته	ســازی	نظريه	»كشــف«	
در	اصــل	پنج	قانون	اساســی،	هم	قانون	اساســی	را	و	
هــم	آرای	مــردم	را	دور	می	زنــد.	می	بينيــم	كه	در	
برابر	اين	اتهام	كه	قانون	اساســی	يك	نوع	حكومت	
فردی	است،	مقام	رهبری	چند	بار	توضيح	دادند	كه	
پروسه	انتخاب	رهبری	دموكراتيك	است	و	خبرگان	
رهبــری	براســاس	آيين	نامه	درونی	خــود	می	توانند	
مرجع	تشــخيص	صالحيت	نامزدهــاي	خبرگان	را	

انتخاب	كنند.	
در	راســتای	برجسته	سازی،	برخی	صاحب	نظران	
اصل	شــش	را	برجســته	كرده	و	معتقدند	كه	اجرای	
قانون	اساســی	در	تمامی	مراحل	مبتنی	بر	آرای	مردم	
است	و	مردم	اين	مردم	ساالری	را	تعميق	و	گسترش	
می	دهند.	بدين	معنا	كه	خطاب	خدا	در	قرآن	»ناس«	
يعنــی	عامه	مردم	بــوده	و	ما	در	مرحلــه	نظری،	حق	
حذف	نيروها،	كاربرد	زور	يــا	تحميل	دين	به	مردم	
يا	عدم	پاسخگويی	را	نداريم	و	اسالم	محدودكننده	
آرای	مردم	و	مردم	ســاالری	نيســت،	مگر	اينكه	در	
پروسه	عمل،	فرد	يا	نيرويی	به	تعدی	و	تجاوز	بپردازد	

كه	در	آن	صورت	مقوله	دفاع	مطرح	می	شود.2	
در	فرايند	اجرای	قانون	اساسی	انقالب	مشروطيت	
نيز	در	دوره	رضاشاه	و	محمدرضاشاه	حقوق	ملت	به	
فراموشــی	سپرده	شــد	و	در	كنار	قانون	اساسی	اصل	
سلطنت	موروثی	و	نظام	سلطنتی	برجسته	شد.	بعد	هم	
اين	برجسته	ســازی	به	اصول	انقالب	سفيد	و	بعد	هم	
به	حزب	رســتاخيز	مقيد	شد.	كار	به	جايی	رسيد	كه	
عامه	مردم	از	مشاركت	در	چرخه	امور	حذف	شدند	
و	ملــت	ما	هزينه	هــای	اجتماعی	زيــادی	را	متحمل	
شــد.3	بنابرايــن	اجرای	بــدون	تنازل	قانون	اساســی	
يــا	اجــرای	بــدون	تبعيض	قانون	اساســی	شــعاری	
دلســوزانه	و	دربرگيرنده	منافع	همه	ملت	اســت.	هر	
برجسته	سازی	ای	موجب	می	شود	كه	بخشی	از	ملت	
از	چرخه	مشاركت	حذف	شوند	و	با	توجه	به	مسائلی	
كه	در	ســوريه،	ليبی	و	مصــر	می	گذرد،	اين	دغدغه	
را	داشــته	باشــيم	كه	دورزدن	قانون	اساسی	به	تفرقه	
منجر	می	شــود	و	آن	گاه	به	مرتــع	و	چراگاهی	برای	

دشــمنان	رصد	كرده	تبديل	می	شويم.	اميدوارم	كه	
فقهــای	شــورای	نگهبان	به	اين	باور	شــهيد	مطهری	
توجه	داشــته	باشند	كه	مقدســين	ما	دين	را	مقدم	بر	
عدل	می	دانند	درحالی	كه	درواقع	عقل	مقدم	بر	دين	
اســت.	هالكوخان	نيز	در	زمان	فتح	بغــداد،	فقهای	
ســنی	و	شــيعه	را	جمع	كرد	و	از	آنها	پرسيد	»عادل	
كافر	افضل	است	يا	مسلمان	ظالم«؟	سيدبن	طاووس،	
اين	فقيه	عارف	شــيعه،	در	پاســخ	نوشت	عادل	كافر	
افضل	است	بر	مسلمان	ظالم.	بقيه	فقها	نيز	نظر	سيدبن	
طــاووس	را	تأييــد	كردند	و	بدين	ســان	بغداد	بدون	
خونريزی	فتح	شــد.	برخی	با	استناد	به	مقوله	واليت	
مطلقه	و	قرائت	اســتبدادی	از	آن	بــر	اين	باورند	كه	
رهبر	يا	ولــی	فقيه،	فوق	قانون	بــوده	و	اختيارات	او	
نامحدود	است.	آنچه	در	اصل	110	در	باب	اختيارات	
ولی	فقيه	آمده،	درواقع	كف	اختيارات	است.	برخی	
هم	در	واكنش	به	اين	ديدگاه	می	گويند	اساساً	چنين	
قانون	اساســی	ای	را	قبول	نداريم	و	آن	را	برنمی	تابيم.	
	براســاس	ديدگاه	 توضيح	اينكه	واليت	مطلقه	عامهـ	
امام	و	شــارحين	همزمانــی	چــون	آيت	اهلل	العظمی	
منتظــری	و	آيت	اهلل	العظمی	صانعی	ـ	دو	مؤلفه	دارد.	
اولويت	اول	اينكه	احكام	اجتماعی	اســالم	بر	احكام	
فردی	و	فرعی	اولويت	دارد	و	مؤلفه	دوم	اين	اســت	
كه	اختيارات	فقيه	با	الهام	از	اختيارات	رسول	اهلل	مقيد	
نيست	به	چند	موردی	كه	در	كتب	دينی	آمده،	بلكه	
مطلق	يعنی	رها	شده	از	قيد	است،	يعنی	اگر	رسول	اهلل	
جنگ	يا	صلح	كرد،	فقيه	هم	می	تواند	جنگ	يا	صلح	

كند	و...	.	
درواقع	مرحوم	امام	پس	از	هشــت	ســال	كه	از	
اجرای	قانون	اساســی	می	گذشت،	با	مشكلی	روبه	رو	
بودند	كه	فقها	براساس	آموزش	های	جاری	و	اجتهاد	
مصطلــح،	نســبت	بــه	قانون	اساســی	و	قانون	گرايی	
ابهاماتــی	دارند	و	لذا	به	طرح	احكام	اجتماعی	قرآن	
پرداختند	كه	17	برابر	احكام	فردی	است	و	بر	احكام	
فــردی	اولويت	دارد.	ايشــان	اين	نظريه	را	پشــتوانه	
فقهی	قانون	اساســی	كردند	كه	هرچند	قانون	اساسی	
يك	قرارداد	اجتماعی	اســت،	اما	عــالوه	برآن	بايد	
پشــتوانه	مذهبی	هم	داشــته	باشــد	تــا	قانون	گرايی	
نهادينه	تر	شده	و	اجرای	آن	فراگيرتر	شود.	كمااينكه	
در	آخرين	نامه	ای	كه	در	پاســخ	نمايندگان	مجلس	
نوشتند،	تأكيد	زيادی	بر	وفاداری	به	قانون	كردند	و	
گفتند	اگر	در	دو	مــورد	عدولی	صورت	گرفت،	به	

خاطر	شرايط	اضطراری	و	جنگ	بوده	است.

پي  نوشت:
1ـ	برنامه	هســته	اي	ايران	ـ	تحريم	نفتــي،	گفت	وگو	با	
آميت	مور،	چشــم	انداز	ايــران،	شــماره	29	و	همچنين	
نفت،	تحريــم	و	هدفمندكردن	يارانه	هــا،	گفت	وگو	با	

كارشناس	نفت،	چشم	انداز	ايران،	شماره	64.
2ـ	دموكراســي	ديني	قيــد	يا	امتياز،	چشــم	انداز	ايران،	

شماره	39.
3ـ	بازي	با	قانون	اساسي،	چشم	انداز	ايران،	شماره	61.
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ابوطالب آدینه وند

ایران برای همه ایرانيان

مقدمه
به	گمــان	نگارنــده،	ايران	ما	به	شــكل	بغرنجی	
درگير	مشــكالتی	پيچيــده،	تو	در	تو	و	اختاپوســی	
می	باشــد	و	اين	وضعيتي	كه	به	آن	مبتالست	محتاج	
كنكاش	جدی	در	فهم	مســائلی	اســت	كه	اكنون	ما	
را	به	وجــود	آورده	انــد. به ه�ر ترتي�ب اكنون و 
حتی آینده، منقطع از گذشته ما نيست. آینده 
گرچه بکر اس�ت و هنوز زاده نش�ده است اما 
ضریب�ی از گذش�ته را با خود حم�ل می كند، 
از این رو خوانش تاریخ و كنش های منجر به 
رخداد مندرج  در آن بس ضروری می نماید.
تحليــل	اين	وضعيــت	نيز		تك	علتی	نيســت	و	
می	تــوان	از		زوايــای	گوناگون	به	آن	نگريســت	و	
ســاحت	های	گوناگون	آن	را	واكاوی	نمود.	جامعه	
ايــران	از	زمانی		كه	جرقه	حس	انحطاط،	ذهن	عباس	
ميرزای	وليعهد	را	مشوش	نمود	و	او	را	به	خود	آورد	
تا	اكنون،	سيری	را	طی	كرده	است	كه	دستاوردها	و	
ناكامی	های	بسياری	را	داشته	است.	بنابراين	خوانش	
تاريخ	اين	دوره	جهت	فهم	مســائل	ايران	و	تجهيز	به	

نگاه	استراتژيك	ـ	تاريخی	نيازی	اساسی	است.
اين	نوشــته	در	پی	آن	اســت	كه	از		زاويه	شعار	
مطرح	شــده	»ايران	برای	همــه	ايرانيان«،	كه	يكی	از	
شــعارهای	محوری	دوره	اصالحات	بود	به	مســائل	
و	شــكاف	های	موجــود	در	وضعيت	اخيــر	بنگرد.	
نگارنده	معتقد	اســت	كه	تبيين	و	توضيح	اين	شــعار	
می	تواند	بسترســاز	ائتالفی	فراگير	حول	»ساختن	مام	
ميهن«	گردد.	اكنون	عقالنيت	و	برپايی	اميد	در		پرتو	
شــعار	»ايران	برای	همه	ايرانيان«	می	تواند	فرســايش	

بيشتر	سرمايه	های	ملی	را	مانع	شود.

1� نقد خویش؛ نوشدارویی پيش از مرگ 
سهراب

يك	انديشه	و	يا	يك	راهبرد	اگر	توان	نقد	درونی	
خويش	را	از	دســت	بدهد	در	تاريخ	بايگانی	خواهد	
شــد.	نقد	اين	استعداد	را	به	انديشه	و	راهبرد	می	دهد	
تا	در	بســتر	زمان	و	بدون	انقطاع	خود	را	بازســازی،	
نوسازی	و	تكامل	بخشد.	با	تأسف	سنت	شريف	نقد	
خويش	و	جمع	بندی	در	جامعه	ايران	كم	بهاست،	اما	
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درواقع	نقد	خويش	تنها	نوشدارويی	است	كه	مرگ	
سهراب	را	مانع	می	شود.

خ�روج اصولی از بحران های�ی كه جامعه 
انتق�ادی  خوان�ش  فراگرفته ان�د،  را  ای�ران 
تاری�خ معاصر نزدیک دس�ت را می طلبد. عصر 
اصالحات از منظر دورانی چس�بيده به دوران 
اكنون ماس�ت؛ در نتيجه به طور جدی نيازمند 
بازبينی و بازخوانی آن دوره هس�تيم. دوره	ای	
كه	در	آن	شعارها،	مطالبات	و	راهبردهای	گوناگونی	
طرح	شد.	شعارهايی	چون	»ايران	برای	همه	ايرانيان«	
و	مطالباتی	چون	آزادی	های	اجتماعی	و	سياســی	و	
نيز	راهبردهــای	ملون	و	رنگارنگی	چون	»فشــار	از	
پاييــن	و	چانه	زنــی	از	باال«،	»آرامش	فعــال«،	»عبور	
از	خاتمی«،	»مشــروطه	خواهی«،	»جمهوريخواهی«،	

»رفراندوم«	و...	در	آن	دوره	مطرح	شدند.
ضمن	فهم	و	دريافت	دستاوردهای	بسيار	بزرگ	
و	فــرا	دورانی	دوران	مورد	اشــاره،	ايــن	دوران	در	
طــرح	ايــده	و	تكويــن	آن	و	همچنيــن	در	عرصــه	
راهبردی	دچار	عدم	انسجام	بود	و	اين	عدم	همگونی	
و	تشويش	عامل	درونی	نهادينه	نشدن	آرمان	های	اين	
دوران	بود.	تشويش	در	حوزه	نظر	به	حوزه	راهبرد	و	
عمل	تســری	پيدا	كرد	و	موجب	واگرايی	كنشگران	
و	همچنيــن	پراكندگــی	و	عدم	تحمــل	نزديكترين	
و	همســايه	ترين	نيروها	و	طيف	ها	شــد.	به	طوری	كه	
خروجی	آن	به	برآمدن	افراطی	ترين	و	ناكارامدترين	

نيروهای	دوران	اخير	انجاميد.
گمان	بر	اين	است	كه	نمی	توان	در	تحليل	شرايط	
كنونــی	فقــط	موانــع	و	نيروهای	افراطی	را	مســبب	
دانســت،	از	اين	رو	نقد	جدی	خويش،	ما	را	به		منطق	
درست	تحليل	شرايط		و	پس	از	آن	فهم	راه	پيش	رو	
راهنمايی	می	كند،	به	تعبيری	از	حافظ	شــيرازی	»تو	
خود	حجاب	خويشــتنی،	از	ميان	برخيز«،	با	الهام	از	
اين	مصرع	حافــظ	می	توان	گفت	كه	هر	خيز	مجدد	
بايد	محصول	خروج	از	حجاب	خويش	باشــد	و	در	
اين	مســير	بايد	جريــان	خود	را	در	زيــر	نقد	عريان	
كرده	و	عيوب	انديشه	ای	و	راهبردی	و	مرامی	آن	را	
برطرف	كند،	البته	اين	نه	به	معنای	خودكشی	است	و	
نه	از	سر	مچ	گيری،	بلكه	از	موضع	تقويت	راهكارها	

و	همچنين	بر	وضعيت	جديد	قوام	يافتن	است.
يكی	از	مواردی	كه	محل	انتقاد	است،	نپرداختن	
جــدی	به	شــعارها	و	مطالباتــی	بود	كــه	برآمده	از	
خواســته	های	تاريخی	ملت	بود	و	توســط	بزرگان	و	

رهبران	اصالحات	طرح	شد.
»ای�ران برای هم�ه ایرانيان« ش�عاری بود 
ك�ه تبيي�ن و تش�ریح درس�تی از آن ص�ورت 
نگرف�ت و همچنين برای تحقق آن س�ازوكار 
و مدلی پردازش نش�د، این  امر به تبيين ایده 
و بس�ط هم�ه فهم آن نياز دارد، س�پس باید به 
مهندس�ی الزامات آن جهت تحقق پرداخت، 
زی�را كه ماندگاری یک تفکر به آن اس�ت كه 

ایده هایش تحقق یافته و نهادینه شوند.

نيروهای	افراطی	مســتقر	در	دولت	هشــت	سال	
گذشته،	به	تعبير		يكی	از	فعاالن	سياسي	ـ	اجتماعي،	
فضای	جامعه	سياسی	را	به	سوي	رخ	به	رخی	عمودی	
برد	و	بدين	سان	بســياری	از	سرمايه	های	ملی	را	هدم	
نمــود.	وضعيت	اكنون	آن	رخ	بــه	رخی	عمودی	را	
شيبی	ماليم	بخشيده	است	كه	محتاج	حفاظت	است.	
اين	حفاظــت	از	طريق	تبيين	و	كار	توضيح	ايده	های	
رهگشا	و	قوام	آنها	صورت	می	پذيرد،	كلی گویی، 
آف�ت ایده خ�وب اس�ت. بنابرای�ن می توان 
در پرتو ش�عار »ایران برای هم�ه ایرانيان« به 
تکوی�ن ی�ک ایدئول�وژی مل�ی پرداخت كه 
جزئيات مس�ائل و ش�کاف های جامعه ایران را 
پوش�ش دهد، هدی صابر ب�ر این باور بود كه 
باید منش�وری جهت  »همزیستی مسالمت آميز 
مل�ی« تدوی�ن كرد ك�ه در آن ه�م مطالبات 
انباشته شده صنوف، اقشار  و گروه ها با صورت 
بن�دی »اولوی�ت تحق�ق« درج ش�ود و ه�م 
ش�کاف هایی چون تبعي�ض قوميتی، مذهبی و 
جنسيتی در آن پرداخت شده و هم برای آن 

مکانيزم دستيابی  طراحی و مهندسی گردد.

2� ایران برای همه ایرانيان
»ايران	برای	همه	ايرانيــان«	اولين	بار	در	روزنامه	
جنــگل،	ارگان	جنبــش	جنــگل،	به	رهبــري	ميرزا	
كوچك	خــان	جنگلــي،	مجاهد	بزرگ	مشــروطه	
و	رئيــس	»جمهوری	شــورايی	گيالن«	مطرح	شــد.	
ايــن	شــعار	مطرح	شــده	توســط	ميرزا	هــم	در	آن	
انگاره	اســتقالل	طلبانه	»ايران	مــال	ايرانی«	كاركرد	
اســتراتژيك	و	دورانی	داشت	و	هم	در	تبيين	قوانين	
جمهوری	شــورايی	هيچ	گونه	قيد	ايدئولوژيك	و	يا	
تبعيض	را	دخيل	نداشت	و	به	طور	عملی		ايران	برای	
همــه	ايرانيــان	را	در	مرزی	محــدود	در	»جمهوری	

شورايی«	تحقق	بخشيد.
جمهــوری،	عدالت،	شــورا	و	تكثــر	ضامن	آن	
انديشــه	شــده	بود،	اما	آن	انديشه	تســری	ايران	گير	
نداشــت	و	شــرايط	تاريخی	آن	كشتی	مبارک	را	بر	
گل	نشــاند	ـ	در	هفت	ماهگی	دچار	سقط	جنين	شد	
ـ	و	آن	آرمان	های	ســترگ	ميرزای	شــهيد،	شهيدی	
مدفون	و	بی	تداوم	شــد.	با	تأســف	گوش	و	چشــم	
تاريخ	و	مردمان	ما	بر	حقيقت	ميرزا	كور	شــد	و	اين	

بس	تراژيك	است.
در عصر اصالحات ش�عار »ایران برای همه 
ایرانيان« توسط اصالح طلبان و شخص محمد 
خاتمی دوباره مطرح ش�د و اميد های بسياری 
را برانگيخت، اما این ش�عار تبيين نشد و سطح 
كارپ�ردازی آن در حد تک گزاره ها و ش�عار 
باق�ی ماند، ولي این ش�عار كليدی و راهگش�ا 
محتاج اندیش�ه ورزی، برنام�ه و اولویت بندی 
تحقق، با توجه به حساس�يت ها و ظرفيت های 

موجود است.
به	نظر	نگارنده،	»ايران	برای	همه	ايرانيان«	ايده	ای	
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بــرای	مشــاركت	همه	ايرانيــان	و	اســتفاده	از	همه	
ظرفيت	های	آن	است	به	صورتی	كه	حق	مشاركت	
همگان	بدون	تبعيض	به	رســميت	شــناخته	شود	و	
همچنين	مجرا،	كانال	و	نهاد	برای	مشــاركت	آزاد	

و	داوطلبانه	همگان	به	صورت	عينی	تعبيه	گردد.
دموكراسی مشاركتی الگویی است كه ضمن 
به رسميت شناختن حق مشاركت برابر و فرصت 
برابر، رش�د مردم را صرفاً برای ش�ور انتخاباتی 
و تظاه�ر نمایش�ی نمی  خواه�د، بلکه م�ردم را 
در پروژه ه�ای اجتماع�ی و سياس�ی دخي�ل 
موث�ر می دان�د و در پی آن اس�ت ك�ه به جای 
مشاركت نقطه ای و موردی )ایام انتخاباتی( در 

قالب مش�اركت روندی و مستمر س�امان دهد و 
بدین سان همه پتانسيل های موجود را فعال كند، 
این نوع دموكراسی هم ضامن دموكراسی است 

و هم بهره وری باالتری دارد.
برای	مشــاركت	عمومی	و	همچنيــن	تحقق	اين	
شــعار،	قانون	اساســی	ظرفيت	های	قابل	اعتنايی	دارد	
كه	محل	توجه	و	پردازش	تئوريك	است.	در فصل 
سوم قانون اساس�ی، نظام شهروندی غيرمطبق 
و ب�دون درجه بن�دی لح�اظ ش�ده و هم�ه از 
حقوق براب�ر برخوردارند و همچنين در برابر 
قان�ون برابرند. اين	قانون	فصل	مشــترک	حقوقی	
تنظيم	روابط	حاكميت	با	ملت	اســت	و	بســياری	از	
پايه	های	مدنی	را	می	توان	برآن	اســتوار	كرد،	گرچه	
متناســب	با	رشد	جامعه	و	مطالبات	جديد	و	همچنين	
نواقص	قانون	موجود	طبق	اصل	»بازنگری«	می	توان	

قانون	اساسی	را	نيز	روزآمد	نمود.
عــالوه	بر	متن	حقوقی،	وضعيــت	حقيقی	جامعه	
ما	طوری	اســت	كه	نبايد	هيچ	گروهی	از	مشاركت	
عمومی	حذف	شــود،	جامعه	ايــران	جامعه	ای	متكثر	
است	كه	اين	تكثر	مباحث	كالنی	چون	تكثر	مذهب،	
قوميت	و	ســبك	زندگی	و	انديشه	را	در	برمی	گيرد.	
از	ســوی	ديگر	دريچه	های	ورود	مــا	ايرانيان	به	ويژه	
در	ســال	های	اخير	بــرای	ورود	به	جهان	زياد	شــده	
اســت،	اين	ورود	هــم	به	صورت	عينــی	و	از	طريق	
مســافرت	ها	و	مهاجرت	ها		و	هــم	از	طريق	مجازی	
و	الكترونيك	و	رســانه	ای	صورت	می	گيرد.	»جهان	
چهل	تكه	ای«	داريوش	شــايگان	هر	روز		رخســاره	
متنوع	و	چندســاحتی	خود	را	بر	ما	می	نماياند،	از	اين	
رو	هم	در	سطح	انگاره	و	هم	در	سطح	سبك	زندگی	
نبايد	چيزی	را	ديكته	كرد،	شايد	پااليش	جامعه	ما	از	

طريق	سنتز	برخورد	با	جهان	نو	رو	به	جلو	رود.
تن�وع در جامعه ما آش�کارا از تفکر س�نتی، 
نواندی�ش دین�ی، چپ ه�ا و دگراندیش�ان را 
در برمی گي�رد و در همه حوزه ها گونه گونی 
آن را رنگارنگ كرده اس�ت. از علی كریمی، 
حميد سوریان، شجریان، ليال حاتمی و محمد 
خاتم�ی ت�ا ناطق ن�وري، گروه ه�ای مداحان 
و حلق�ه مصب�اح و همچنين اق�وام و مذاهب 
گوناگ�ون. »ایران ب�رای همه ای�ن ایرانيان« 
مطاب�ق  و  اس�ت  گوناگ�ون  ذائقه ه�ای  ب�ا 
قانون اساس�ی هم�ه از حقوق�ی براب�ر در این 

سرزمين برخوردارند.
بنابراين	آيا	ما	می	توانيم	حساسيت	های	همديگر	
را	درک	كنيــم،	تفاوت	های	همديگــر	را	بفهميم	و	
حول	اشــتراكاتی	به	طور	نســبی	با	هم	چفت	و	بست	
پيدا	بكنيم؟	براي	نمونه	آيا	ما	می	توانيم	روی	مســئله	
اعتياد	به	يك	جنبش	اجتماعی	برای	ريشــه	كنی	اين	
درد	مزمن	اقدام	مشترک	داشته	باشيم؟	در	آنجاست	
كه	با	ديدن	صورت	و	ســيرت	همديگر،	شايد	كمتر	
از	همديگــر	بترســيم	و	همچنين	همديگر	را	بيشــتر	

بشناسيم	و	درنتيجه	همديگر	را	بپذيريم.

3� ش�کاف ها و تضاده�ای جامع�ه ایران و 
حل آن در پرتو »ایران برای همه ایرانيان«

جامعــه	ايــران	از	شــكاف	ها	و	تضادهايی	رنج	
می	برد	كــه	نيازمند	رنج	زدايی	اســت.	ايــده	»ايران	
برای	همــه	ايرانيان«	می	تواند	بــه	كاهش	اين	رنج	ها	
در	بســتری	عقالنی	مدد	رســاند.	چندپارگی	قومی	
و	مذهبی،	انديشــه	خــودی	و	غيرخــودی،	تبعيض	
جنســيتی،	شــكاف	دولت	ـ	ملت،	عدم	همزيستی	و	
رعايت	قاعده	بازی	از	ســوی	گروه	های	سياســی	در	
كشور،	شكاف	طبقاتی	)فقير	و	غنی(،	شكاف	مركز	
ـ	پيرامون	و...	همه	نمودهايی	از	شــكاف	هايی	هستند	
كه	ممكن	است	در	صورت	بی	توجهی	به	گسل	هايی	

داالنی	تبديل	شوند.
نيروهای	هم	پيوند	اين	شكاف	ها	خواستار	احقاق	
مطالبات	خود	هســتند.	اين	مطالبه	از	استفاده	از	زبان	
قومــی	تا	مطالبــه	صنفی	معلمان،	پرســتاران	و	ديگر	
گروه	هــای	اجتماعــی	را	در	برمی	گيــرد،	از	اين	رو	
بايد	به		تبيين	ســازوكاری	جهــت	طرح	كارايي	اين	

مطالبات	پرداخت.
	در	ايده	»ايران	برای	همه	ايرانيان«،	دولت	پاسخگو	
	بايد	نيازها	و	مطالبات	ايرانيان	را	بر	كرسی	تحقق	بنشاند	
و	برای	اظهار	حقوق	و	مطالبات،	مجرا	سازوكار،	ابزار،	

پيگيری	و	دستيابی	را	به	رسميت	بشناسد.
يكی	از	شــعارهای	دوران	اخيــر	مبحث	»حقوق	
شــهروندی«	اســت	كه	رئيس	دولت	جديد	نيز	آن	را	
مورد	تأكيد	قرار	داده	است.	به	نظر	می	رسد	در	صورت	
پياده	ســازی	اصول	مربوط	به	»حقوق	شــهروندی«	و	
تدوين	سازوكاری	جهت	احقاق	مطالبات،	می	توان	به	

حل	بسياری	از	مشكالت	اميد	بست.
دولت	پاســخگو	در	صورت	احترام	به	مطالبات	
اقشار	گوناگون	و	تبيين	مواضع	براساس	اصل	»ايران	
برای	همه	ايرانيان«،	مهمترين	شكاف		را	كه	شكاف	
دولت	ـ	ملت	اســت	را	نيز	ســامان	خواهد	بخشيد	و	
بدين	ســان	ســرمايه	اجتماعی	منتج	به	پشته	اجتماعی	
ســر	برخواهد	آورد.	آن	ســرمايه	اجتماعی	»اعتماد	
عمومی«	نــام	دارد	و	اعتماد	متقابل	حاكميت	و	ملت	

مهمترين	بسترساز	»ساختن	ايران	فردا«ي	ماست.
	در	بستر	دولت	پاسخگو	و	ملزم	به	رعايت	»حقوق	
شــهروندی«،	جامعــه	مدنی	نيز	رشــد	كيفی	خواهد	
كرد.	از آنجا كه جنبش های جدید اجتماعی، 
اساس�ًا مس�ئله محور و مطالبه محورن�د. در این 
بس�تر ب�رای تحق�ق و پيگيری مطالب�ات  خود 
سازوكارهای مدنی را برقرار سازند، نهادهای 
مدنی ق�رارگاه عين�ی و عملی مردم س�االری 
اس�ت. آنچه	در	قبل	درباره	دموكراســی	مشاركتی	
آمد	درواقع	تأكيد	بر	مشــاركت	در	پيشــبرد	امور	از	

طريق	نهادهای	مدنی	است.

همزیس�تی  الزام�ات  و  پيش نيازه�ا   �4
مسالمت آميز ملی

هــدی	صابر	در	تبييــن	ايده	اصلــی	نهضت	ملی	
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دكتــر	محمد	مصدق،	بر	اين	بــاور	بود	كه	جان	ايده	
»همزيستی	مسالمت	آميز	ملی«	است.	به	نظر	می	رسد	
اين	ايــده	نيازمنــد	پيش	نيازها	و	همچنيــن	الزاماتی	

جهت	ميوه	دادن	می	باشد.	
مهمترين	الزام	فرهنگــی	تحقق	»ايران	برای	همه	
ايرانيان«	،	تســاهل	و	مداراست.	در	ســابقه	تاريخی	
ايرانيــان	و	در	ظــرف	گهــواره	ملــی،	همزيســتی	
مســالمت	آميز	و	ســازگارگرايانه	اقوام	و	مذاهب	و	
سبك	ها	و	ذائقه	های	گوناگون	وجود	دارد	و	انديشه	
ايرانــی	مــروج	پذيرش	تنــوع	كم	نيســت	ـ	گرچه	
انديشــه	های	مخالف	آن	نيز	در	ادبيات	شاعران	يا	در	
دوره	اســالمی	در	ادبيات	قشری	گرايان	وجود	دارد	
كه	بايد	نقد	شــوند	ـ	در	انديشه	مذهبی	نيز	امام	علی	
)ع(	در	گزاره	های	بســياری	به	مالك	توصيه	می	كند	
كه	مردم	در	نگاه	او	يكســان	باشــند	و	تبلور	آن	نيز	
به	طــور	اخص	در	جمله	معروف	»ای	مالك،	مردم	يا	
در	كيش	با	تو	يكســانند	يا	در	هم	نوعی«	می	باشــد.	
بنابراين	ايــن	زمينه	فرهنگی	در	جامــه	دان	فرهنگی	
ايران	وجــود	دارد	و	قابليت	روزآمدی	و	توســعه	و	

تكامل	معنايی	نيز	دارد.
ديگر	نكته	اشــتراک	و	توافق	بر	سر	»منافع	ملی«	
است،	يعنی	همه	اقشار	و	ســاليق	مختلف	سياسی	و	
اجتماعی	برای	حفاظت	از	منافع	ملی	به		هم	سويی	و	

هم	نظری	ميل	كنند.
دگــر	نكتــه	اينكــه	ضمــن	پيگيــری	مطالبات،	
حساسيت	های	ظريف	اقشــار	اجتماعی	ديگر	لحاظ	
شــود	تا	منازعه	ای	بر	منازعه	های	موجود	افزود،	زيرا	
پيشــبرد	مطالبــات	در	فضای	آرام	قابليت	دســتيابی	

بيشتری	دارد.
ال�زام دیگر پرهي�ز از قطبی كردن و توليد 
تنفر در فضای سياس�ی و اجتماعی اس�ت. در 
آن فض�ا افراطيون پيروز ميدان هس�تند، آنها 
راه را بر همزیستی می بندند پس باید به جای 

تنفر، گفتگوی انتقادی همدالنه نشاند.
الزام دیگر به رسميت شناختن تکثر سياسی 
و اجتماع�ی در جامعه بزرگ ایران می باش�د. 
دیگ�ر پيش نياز مهم روحيه اغماض و بخش�ش 
اس�ت.  ای�ن روحي�ه خ�ود نيازمن�د ن�گاه رو 
ب�ه جلو و آینده اس�ت. مان�دال و گاندی این 
فضيلت اخالقی را به یک راهکار سياسی بدل 
كردند. نس�خه ماندال، نسخه ای با رویکرد حل 
مس�ئله ب�ود، ام�ا درس بزرگ او ای�ن بود كه 
نباید در گذش�ته ماند و اس�ير فض�ای آن بود، 
آینده محتاج جس�ارت بخش�يدن است وگرنه 
در فرس�ایش گذش�ته خواهيم پوس�يد. ماندال 
آموخت كه اس�ير فضای گذش�ته ماندن علت 
اساس�ی عدم تحقق تغيير و تحول در نظامات 
ری�ز و درش�ت زندگ�ی انس�ان اس�ت. تجربه 
نلس�ون ماندال تجربه ای بس�يار بزرگ فراروی 
بش�ر طالب صلح و خوشبختی در جهان امروز 

است.

آنچه	در	باال	آمد	برخــی	از	پيش	نياز	های	تحقق	
همزيســتی	مســالمت	آميز	ملی	در	پرتو	شعار	»ايران	
برای	همــه	ايرانيان«	بود،	بنا	براين	انگاره	در	صورت	
رعايــت	پيش	نيازها	انرژی	و	ظرفيتــی	بزرگ	برای	

ساختن	كشور	فعال	می		شود.

بهره سخن
آن	چنانچه	محرز	اســت	آســيب	های	بســياری	
چــون	اعتياد،	طــالق،	بی	خانمانــی،	افزايش	جرايم	
و	بزه	اجتماعی،	تشــويش	و	اعوجاج	و	سرگشــتگی	
هويتی،	تبعيض	جنسيتی	و...	تن	ايران	را	بيمار	كرده	
است.	اين	تن	بيمار	محتاج	پرستاری	شفقت	ورزانه	و	
ظريف	اســت	از	اين	رو	بسيج	همه	نيروها	و	پتانسيل		

همه		ايرانيان	را	در	همه	جای	جهان	می	طلبد.
در	دهه	های	اخير	شكاف	های	سياسی	و	اجتماعی	
به	تعبيری	از	مهندس	لطف	اهلل	ميثمی	»به	حذف	نيروها	
و	ســرمايه	های«	كشور	انجاميده	اســت،	خستگی	و	
فرســايش	محصول	وضعيت	كنونی	است،	اما	جامعه	
مدنی	ايران	هنوز	زنده	اســت	و	توانمندی	های	ويژه	
خــاص	خود	را	دارد.	به	هر	ترتيــب	عناصر	موجود،	
جامعــه	ايرانــی		را	در	دوره	180	ســاله	اخير	ضمن	
تحمل	ضربه	های	ســنگين	كشــور	به	پيش	آورده	و	
دســتاوردهای	فرهنگی	سياســی	و	اجتماعی	زيادی	

رهاورد	اين	سير	بوده	است.
در	شــرايط	جديــد	كه	نســيم	اميد	تــن	ايران	را	
می	نوازد	الزم	اســت	با	نگاهی	كارشناسانه	»ساختن	
را	به	جای	تخريب	و	انفعال«	نهاد	و	بايد	به	نگهداشت	
و	فعال	ســازی	ظرفيت	بــه	وجود	آمــده	به	صورت	
نهــادی	پرداخت	تا	بتــوان	در	پرتو	آن	و	با	نگاهی	به	
آينده	چشم	انداز	اميد	را	بارور	نمود.	نيروی جدید 
مستقر در دولت از لحاظ نقش تاریخی به نظر 
می رس�د می خواهن�د نقش و ني�روی ميانجی 
ائتالف و بس�يج ملی را ب�ازی كنند و نيروهای 
كارشناس�ی طيف هایی را به استخدام گيرد تا 
هم منازعه اندک و هم پيش�برد آس�ان ش�ود، 
اما دولت جدید در ش�رایطی سکان شرایط را 
به عهده می گيرد كه با انباشت مطالبات معوقه 
جامع�ه ایران روبه روس�ت از ای�ن رو درایت 

خاص نياز دارد.
	ما	در	عصر	قهرمانان،	ســوپرمن	ها،	قرار	نداريم	
و	بــه	تعبيری	از	هــدی	صابر	در	عصر	متوســط	ها	و	
كوچك	ها	قرار	داريم	و	ديناميســم	متوسط	ها	آينده	
را	می	سازد.	بنابراين باید قدرت، ثروت و منزلت 
در جامعه تکثير شود و همه ایرانيان بتوانند در 
بستری مناسب از فرصت ها بدون تبعيض رشد 
كنند برق�راری اصل توزیع و انکس�ار موجب 
فعال ش�دن متوس�ط ها و كوچک ها می شود، 
بنابراین ماكرو فيزیک قدرت به ميکروفيزیک 
ق�درت »نه�اد مدن�ی« تحوی�ل می گ�ردد و 
تجميع قدرت نيز هم امکان و هم مش�روعيت 

خود را از ریز قدرت ها می گيرد. 

مهمتريــن	مجــرای	تحقق	نهادينه		كــردن	»ايران	
برای	همه	ايرانيــان«	از	طريق	تقويت	نهادهای	مدنی	
و	افزايش	ضريب	مشــاركت	اجتماعی	می	گذرد،	از	
اين	رو	الزم	اســت	كه	نيروهای	اجتماعی	در	فضايی	
كه	هيچ	كس	در	آن	نبايد	احساس	تحقير	و	شكست	
بكند	برای	ســاختن	آينــده	ايران	و	بهبــود	زندگی	
ايرانيان	حول	مســائل	و	مصائــب	اجتماعی	مؤتلف	
و	بســيج	شــوند	تا	از	اين	طريق	نيروگرفتن	اجتماع،	
سســتی	و	كژی	از	زيســت	بوم	ما	گام	به	گام	رخت	

بربندد	»بهزيستی	ملی«	در	ترازی	باالتر	بنشيند.
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نشست جوانان اصالح طلب 
در شهركرد

جوانان با سياست بازی نکردند
گزارشی از نشست ستاد ملی جوانان اصالح طلب در شهركرد

كاش	مهندس	مهدی	بازرگان		بود	و	می	ديد	كه	
جوانان	اين	بار	متوجه	شده	بودند	كه	نبايد	با	سياست	
بازی	كــرد،	بر	اين	گمانــم	كه	نبايد	بــا	امر	جدی،	
شــوخی	كرد.	در	دهه	های	پيشين	بسياری	از	جوانان	
بدون	توجه	به	ابعاد	پيچيده	كشــورداری	با	سياست	
بازی	كردند	و	موجب	خسارت	هايي	به	ملك	و	دين	
شــدند،	اما	در	اين	دوره	در	حقيقت	مردم	و	جوانان	
ضمــن	فهم	معادالت	ملی	و	بين	المللی،	با	حوصله	ای	
مدنی		و	با	اســتفاده	از	باريكه	راهی		ايران	را	از	تنگنا	
عبور	دادند	و	چشــم	انداز	روشن	تری	از	آينده	و	اميد	

به	آينده	را	پيش	روی	زندگی	ايرانيان	گزاردند.
اكنون	بــه	گزارش	ايــن	اجــالس	می	پردازيم:	
پيشــنهاد	اوليه	اين	نشست	توسط	ســتاد	ملی	جوانان	
اصالح	طلب	شــاخه	چهار	محال	بختياری	داده	شــد	
كه	در	سير	خود	اجماعی	حول	اين	پيشنهاد	در	مركز	
و	شهرســتان	ها	شكل	گرفت	و	آن	را	به	سمت	تحقق	
برد.	درخواســت	مجوز	ازسوي	حزب	مردم	ساالری	
به	فرمانداری	شــهركرد	داده	شــد	كه	مورد	موافقت	
قــرار	گرفت،	ولی	گروه	های	افراطــی	كه	هنوز	پيام	
تغييــر	را	درک	نكرده	اند	فرمانــداری	را	جهت	لغو	
مجوز	تحت	فشار	قرار	دادند؛	فشار	افراطيون	موجب	
لغو	مجوز	نشســت	شــد	كه	بــا	پيگيــری	و	دخالت	
مهنــدس	جهانگيری	معاون	اول	رياســت	جمهوری	

مجوز	برگزاری	نشست	صادر	گرديد.
جوانان	روز	چهارشــنبه	13	شهريور	به	سان	خون	
رگ	های	يك	بدن	)ايران(	رهسپار	شهركرد	شدند.	
شهركرد	شــهری	دنج	و	بسيار	زيبا	در	دل	كوهستان	
پرجذبه	و	طراوت	زاگرس	است	و	مردمان	بختياری	
ساكن	اين	شهر	ساليان	پيش	تر	دست	در	دست	ديگر	
مجاهدان	مشــروطه،	قدرت	را	در	ايران	مشــروط	به	

مقبوليت	و	رضايت	جمهور	ايران	كرده	بودند.
هنگامی	كه	به	شــهركرد	رســيديم	شــب	بود	و	
مهتاب		بيدار،	همراه	و	همراز	با	مهتاب،	بيشتر	جوانان	
ستاد	ملی	بيدار	بودند	و	حول	مسائل	جانگزای	كشور	

تبادل	نظر	می	كردند.
آفتاب	روز	14	شــهريور	از	پس	شب	و	تاريكی	
پس	از	خروس	خوان	برآمد	و	سپيده	روشنايی	اش	را	
تا	افق	های	دور	دست	گستراند.	چشم	ها	همه	به	دنبال	

آشــنا	می	گشــتند،	دوســتی	قديمی	يا	همكالســی	
پارينه	ســاالن		و	يا	هم	دل	و	هم	نفسی	دردآشنا،	همه	

چشم	ها	چرخان	و	دل	ها	لبريز	از	شوق	پويان.
در	اين	مراســم	گفت	وگوهای	حاشــيه	مراســم	
اهميتــش	كمتــر	از		مراســم	رســمی	نبود،	كســی	
می	گفــت	خطر	از	بيخ	گوشــمان	رد	شــد،	ديگری	
می	گفت،	بــه	اتفاق	خوب	اخير	دل	خوش	نباشــيم،	
راه	زيــادی	مانده	تــا	ايران،	ايران	شــود	و	آن	ديگر	
می	گفــت	گرچــه	»مقصــد	ناپديد«	اســت	و	دور	و	
دراز	امــا	به	ادبياتی	از	شــاعر	تيزبيــن	و	فرجام	بين،	
حافظ	شــيرازی	»هيچ	راهی	نيســت	كــه	او	را	پايان	
غم	مخور«	و	سرپل	گذشــته	غمبار	و	آينده	را	»فعل	
معلوم	و	متعين	اكنونين«	می	دانســت	و	می	گفت	بايد	
به	عنــوان	فعاالن	مدنــی	باری	جديــد	از	كمر	كمان	
شــده	ايران	بردارند،آری	درست	است	به	تعبيری	از	
ماندالی	بزرگ	»با	چشم	انداز	آزادی،	مسئوليت	زاده	

می	شود«	.
كم	كم	اتوبوس	ها	جهت	انتقال	آمدند	و	همگان	
به	سوي	ســالن	اجالس	در	فرخ	شهر	حركت	كردند،	
در	جلــوی	ســالن	موســيقی	فولكلور	بختيــاری	به	
استقبال	جمعيت	آمد	و	جان	را	نوازش	داد،	جمعيت	
در	فضايــی	كاماًلٌ	ايمن	و	آرام	در	ســالن	اســتقرار	
يافت،	نزديك	به	هزار	جوان	كه	در	پی	»دغدغه	های	
بنياديــن	ملی«	)عبارتی	از	مهندس	ســحابی(	به	اينجا	

آمده	بودند.
سخنرانان	مراسم	نيز	به	وضعيت	اخير	و	راه	آينده	
پرداختنــد،	آقای	غالمعلی	رجايی	كــه	به	نمايندگی	
آقای	هاشمی	رفســنجانی	آمده	بود	از	راه	پرمشقت،	
ولی	اميدواركننده	آينده	گفت.	حســين	مرعشــی	نيز	
از	برداشــتن	محدوديت	های	ايجاد	شــده	و	از	ميراث	
مصيبت	دولت	گذشته	ســخن	گفت،	اما	محمدرضا	
خاتمی	با	اشك	و	بغض	و	از	راه	اصالحات	و	ميوه	اش	
اعتدال	ســخن	گفت	و	خواســتار	خروج	از	وضعيت	
چهار	ســال	گذشته	شد،	حســين	كمالی	از	مشكالت	
بی	شــمار	و	تجربيات	اصالح	طلبانــه	در	جهان	امروز	
سخن	گفت،	او	به	جد	هشدار	داد	كه	دل	خوش	نمانيم	
و	دورنمای	آينده	را	در	ابهام	يافت	و	حل	مشكالت	را	

منوط	به	تدبير	بزرگ	و	همت	بلند	دانست.

ســتاد	ملی	جوانان	اصالح	طلب	در	روزهای	14	
و	15	شــهريور	نشســتی	در	شــهركرد	برگزار	كرد	
كــه	از	زوايای	گوناگون	قابل	بررســی	اســت.	اين	
نشست	دستاوردهای	بزرگی	داشت	كه	مهمترين	آن	
»آب		كردن	يخ	شرايط«	بود،	زيرا	اين	همايش	اولين	
اجتماع	هواداران	تغيير	وضع	موجود	در	چهار	ســال	

گذشته	بود.
جوانــان	امــروز	ايران		بــا	»تدبيــر	و	اميد«	خود	
»آورده	روح	پيگيری«	را	به	ســيلوی	انباشت	پيشبرد	
در	ايــران	آوردنــد،	اين	روح	پيگيــری	در	وضعيت	
بغرنج	مملكت،	به	خروج	از	انسداد	سياسی	سال	های	

گذشته	انجاميد.
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محمد	خاتمــی	رئيس	دولت	اصالحــات	نيز	به	
همايــش	پيام	داد	و	ضمن	تشــكر	از	تدبيــر	جوانان	
و	همچنين	اميدواری	شــان	بعــد	از	رد	صالحيت	ها،	
جوانان	را	به	واقع	بينــی	فراخواند،	و	چنين	گفت	كه	
»نبايــد	بلندپروازی	كنيم	و	بايد	واقع	بين	باشــيم«،	او	
در	ادامــه	پيامش	همگان	را	به	ائتالف	ســاختن	ايران	
دعوت	كرد	و	گفت:	»	اگر	همه	نيروهايی	كه	دلسوز	
انقالب	و	نظام	و	كشــور	هســتند	دست	به	دست	هم	
دهند،	بــاز	هم	زمان	زيادی	طول	می	كشــد	تا	به	آن	

چيزی	كه	می	خواهيم	برسيم«	.
	در	پايان	مراســم	نيز	بيشتر	كسانی	كه	لوح	يادبود	
گرفتنــد	لوح	خــود	را	به	تالشــگران	پيشــين	هديه	
كردند.	جوانان	عصر	و	شب	را	در	گعده	های	استانی،	
دوســتی	و	همفكران	گذراندند،	فصل	مشترک	همه	
ايــن	گفت	وگوها	»ايران	فردا«	بود،	ايرانی	كه	از	بوی	
عرق	كوشندگان	رونده	اش	بوی		مشك،	عطر،	عنبر	
و	آرامش	نصيب	همگان	شــود	و	اين	خاک	در	پناه	
خدا	و	كار	كارشناســی	و	برنامه	ريزی	درست،	رو	به	

رفاه	و	آرامش	و	خوی	معنوی	حركت	كند.

اما	روز	دوم	نشســت	حالت	كارگاهی	داشــت،	
زيبــای	 رودخانــه	 ســاحل	 در	 روز	 ايــن	 نشســت	
زاينــده	رود	و	چشــم	انداز	بس	چشــم	نوازش	در	30	
كيلومتری	شــهركرد	برگزار	شــد.	روز	دوم	نشست	
متكلم	وحده	نداشت،	گفت	وگو	بود،	گفت	وگويی	
كه	به	تعبيری	از	حسن	قاضی		مرادی		از	خودمداری	
ما	ايرانيان	می	كاست.	چهار	كميته	پيرامون	نقش	های	
آينده	جوانان	ســتاد	ملی؛	1ـ	بيانيــه	پايانی،	2ـ	ادامه	
تشــكيالت	جوانان	اصالح	طلب،	3ـ	آسيب	شناســي	
فعاليت	هاي	تشــكيالتي	جوانان	و	4ـ		فعاليت	ســايت	
سالم	رئيس	جمهور	دكتر	روحانی	تشكيل	و	نشست	
كميته	ها	برگزار	شــد.	تأكيد	اصلــی	همه	كميته	ها	بر	
اين	دســتاورد	اســتراتژيك	بود	كه	گر	چه	انتخابات	
تمام	شــده،	اما	مســئوليت	ما	در	اين	شــرايط	دشوار	
پابرجاســت	و	بنابراين	اصل	دغدغه	چگونگی	ادامه	
كار	جمعی	طرح	شــد،	به	اين	معنا	كه	مســئوليت	در	
قالب	نقــش	جديد	به	صورتی	نهــادی	و	يا	در	قالب	

يك	سازمان	غيرانتفاعی	مردم	نهاد	ادامه	يابد.
نشســت	عصــر	با	خواندن	ســرود	همــه	دورانی	

»ياردبستانی«	به	پايان	رسيد.	چند	نكته	از	اين	نشست	
قابل	برداشت	بود:

می	توان	گفت	در	اين	نشســت	بيشــتر	طيف	های		•
فكــری	و	سياســی	و	اجتماعی	معتقــد	به	روش	های	

اصالحی	حضور	داشتند.
يكی	از	خواســته	های	ملی	و	همگانی	اين	نشست		•

رفع	محدوديت	ها،	حصرها	و	تنگ	نظری	ها	بود.
بيشــتر	جوانان	اين	نشســت	در	گفت	وگوهايشان		•

خواســتار	»دموكراســی	در	داخل	و	صلح	با	جهان«	
بودند.

در	گفت	وگوها	بيشتر	جوانان،	سپهر	كالن	اسالم		•
رحمانی	را	سپهر	مطلوب	ايران	می	دانستند.

اليه	هايــی	از	جوانان	خواهان	ارتباط	منســجم	و		•
مؤثر	بــا	بــزرگان	و	رهبران	اصالح	طلبــان	و	دولت	

كنونی	بودند.
در	گفت	وگوهــا	ضــرورت	»آمــوزش«	جهــت		•

بارورشــدن	را	يادآور	شدند،	زيرا	يك	نيروی	مدنی	
نيــاز	به	آمــوزش	مدنــی	دارد	تا	هم	افزايی	ســرمايه	

اجتماعی	جهت	كار	داوطلبانه	مدنی	كيفيت	يابد.

ایران منادی صلح عادالنه است
گزیده ای از سخنرانی دكتر حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل

جهان	ما	جهانی	پر	از	بيم	و	اميد	است:	بيم	جنگ	و	مناسبات	خصومت	آميز	منطقه	ای	و	جهانی،	بيم	رويارويی	هويت	های	مرگبار	مذهبی،	
قومی	و	ملی،	بيم	نهادينه	شدن	خشونت	و	افراطی	گری،	بيم	فقر	و	تبعيض	ُخردكننده،	بيم	تباهی	و	نابودی	منابع	حياتی،	بيم	بی	توجهی	به	
كرامت	و	حقوق	انسان	و	بيم	غفلت	از	اخالق.	در	برابر	همه	اين	بيم	ها،	اميدهای	جديدی	نيز	وجود	دارد:	اميد	اقبال	مردم	و	نخبگان	در	
افراط.	يك	نمونه	زنده،	گزينش	 بر	 به	ترجيح	گفت	وگو	بر	ستيز	و	اعتدال	 اميد	 نه	برای	جنگ،	و	 به	آری	برای	صلح	و	 سراسر	جهان	
هوشيارانه	اميد	و	تدبير	و	اعتدال	توسط	مردم	بزرگ	ايران	در	انتخابات	اخير	است	كه	با	تبلور	مردم	ساالری	دينی	و	انتقال	آرام	قدرت	
اجرايی	نشان	داد	كه	ايران	لنگرگاه	ثبات	در	دريای	ناآرامی	های	منطقه	ای	است.	اعتقاد	راسخ	حكومت	و	مردم	ما	به	صلح	پايدار،	ثبات،	
آرامش،	حل	مسالمت	آميز	مناقشات	و	تكيه	بر	آراي	عمومی	به	عنوان	پشتوانه	قدرت،	مقبوليت	و	مشروعيت،	نقشی	واال	در	فراهم	كردن	

چنين	محيط	امنی	داشته	است.
گفتمان	های	تبليغاتی	و	بی	اساس	دين	ستيزانه،	اسالم	هراسانه،	شيعه	هراسانه	و	ايران	هراسانه	به	واقع	تهديدی	جدی	عليه	ثبات	جهانی	و	امنيت	
انسانی	است.	اين	گفتمان	تبليغاتی،	با	طرح	و	القای	تهديدات	فرضی	و	خيالی	شكل	خطرناكی	به	خود	گرفته	است.	يكی	از	اين	تهديدات	
خيالی،	خطر	موهوم	ايران	است.	به	بهانه	اين	تهديد	موهوم،	چه	اقدامات	ناهنجار	و	چه	جنايت	ها	در	سه	دهه	گذشته	صورت	نگرفته	است؟	
تسليح	صدام	حسين	به	سالح	های	شيميايی	و	حمايت	از	طالبان	تنها	نمونه	ای	از	اين	جنايت	هاست.	صريحاً	و	با	قاطعيت	تمام	و	با	استناد	به	
مدارک	و	شواهد	متقن	اعالم	می	دارم	كه	آنهايی	كه	دم	از	تهديد	ايران	می	زنند،	يا	خود	تهديد	عليه	صلح	و	امنيت	بين	المللی	اند	يا	به	تهديد	

دامن	می	زنند.	ايران	نه	فقط	تهديد	نيست،	بلكه	در	آرمان	و	عمل،	پيوسته	منادی	صلِح	عادالنه	و	امنيت	همه	جانبه	بوده	است.
دركمتر	نقطه	ای	از	جهان،	خشونت	مانند	غرب	آسيا	و	شمال	آفريقا	خانمان	سوز	بوده	است.	مداخله	نظامی	در	افغانستان،	جنگ	تحميلی	
صدام	حسين	عليه	ايران،	اشغال	كويت،	مداخله	نظامی	عليه	عراق	و	رفتار	خشن	سركوبگرانه	عليه	مردم	فلسطين،	ترور	شخصيت	های	سياسی	
و	مردم	عادی	در	ايران	و	بمب	گذاری	در	كشورهای	منطقه	نظير	عراق،	افغانستان	و	لبنان	نمونه	هايی	از	خشونت	در	سه	دهه	گذشته	در	اين	
منطقه	اند.	آنچه	بر	مردم	مظلوم	فلسطين	می	رود،	چيزی	جز	يك	خشونت	ساختاری	نيست.	سرزمين	فلسطين	در	اشغال	است.	حقوق	اوليه	
فلسطينيان	به	طور	فاجعه	باری	نقض	می	شود	و	آنها	از	بازگشت	به	خانه،	محل	تولد	و	دسترسی	به	سرزمين	مادری	محروم	اند.	جناياتی	كه	
بر	مردم	بی	گناه	فلسطين	می	رود،	خشونت	نهادينه	ای	را	به	نمايش	می	گذارد	كه	برای	توصيف	آن،	آپارتايد	مفهوم	و	واژه	كم	وزنی	به	نظر	

می	آيد.
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دکت�ر ابوالفض�ل دالوری، دانش  آموخت�ه علوم سياس�ی و عض�و هيئت علمی 
دانش�گاه عالمه طباطبايی است. ايش�ان که متولد 1338 بوده، تحصيالت ابتدايی 
و متوس�طه خود را در دليجان به پايان رس�اند و درجات کارشناسی علوم سياسی 
را از دانش�گاه شهيد بهشتی، و کارشناسی ارشد و دکترای خود را در همين رشته 
از دانش�گاه تهران گرفته اس�ت. زمينه تدريس و پژوهش ايش�ان مس�ائل ايران و 
جامعه شناس�ی سياسی است. از ايش�ان تاکنون  دو کتاب )جامعه شناسی تحوالت 
ايران و انديش�ه سياسی اخوان الصفا( و بيش از 20 مقاله در نشريات علمی  منتشر 

شده  است.    

گفت وگو با دكتر ابوالفضل دالوری 

اميد به روند انباشت مشاركت
مشاركت مستمر مردمي

در دني�ای ام�روز و ازجمل�ه در ای�ران، ما  ■
بيش�تر با نوعی از دموكراس�ی مواجهيم كه به 
دموكراس�ی نمایندگی مش�هور است. در این 
الگ�وی دموكراس�ی ه�ر س�ال یک ب�ار مردم 
كار  به دنب�ال  آن  از  بع�د  و  می دهن�د  رأی 
خودش�ان می روند. پرس�ش ما این اس�ت كه 
نخس�ت چه كنيم ك�ه در همين دموكراس�ی 
نمایندگی، مردم بيش�تر در انتخابات ش�ركت 
كنن�د، موان�ع ای�ن انتخاب�ات چيس�ت و چرا 
بس�ياری آن را تحریم می كنن�د؟ اصاًل تحریم 
فایده  ای دارد یا خير؟ دوم اینکه قانون اساسی 
چ�ه  دارد،  متع�ددی  مغفول�ه  ظرفيت ه�ای 
كنيم ك�ه این ظرفيت  ها فعال ش�وند؟ درباره 
اح�زاب نيز توضي�ح دهيد ك�ه چه كاركردی 
در ایران داش�ته و چه می توان كرد تا احزاب 
فعال تر ش�ده و مشاركت مردم بيشتر شود و به 

رأی دادن چهار سال یک بار خالصه نشود؟
بحث	ها	و	پرسش	های	متعددی	كه	مطرح	كرديد،		□

همگی	را	می		توان	در	ذيل	مســائل	دموكراســی	در	

ايران	مــورد	بحث	قرار	داد.	از	حــدود	صد	و	اندی	
ســال	پيش	كه	نهادهــای	اوليه	و	ابزارهای	شــكلی	
دموكراســی	نمايندگی	مثل	پارلمان،	قانون	اساسی	و	
انجمن	های	محلی	در	ايران	شكل	گرفتند	همواره	بر	
سر	محتوا	و	كفايت	اين	ابزارها	و	نهادها	و	به	عبارت	
ديگر	بر	ســر	چگونگی	تثبيــت	و	تعميق	آن	بحث	و	
مناقشــه	بوده	و	البته	در	ســال	های	اخير	اين	بحث	و	

مناقشه	بيشتر	شده	است.	
ترديدی	نيست	كه		دموكراسی	در	معنای	واقعی	
آن	فقط	اين	نيســت	كــه	مردم	مســئوالن	حكومتی	
را	انتخاب	كنند	بلكه	شــامل	نظارت	بر	سياســت	ها	
و	عملكــرد	آن	ها	هم	می		شــود.	اين	نظــارت	نيازمند	
عواملــی	اســت	كه	مهمتريــن	آنها	ميــل	گروه		های	
اجتماعی	به	مشــاركت	مســتمر	و	معنادار	سياسی	و	
همچنيــن	ابزارها	و	ســازوكارهايی	نظيــر	احزاب	و	
مطبوعات	آزاد	است.	البته	اين	ابزارها	و	سازوكارها	
در	طول	يكصد	سال	اخير	به	صورتی	ناپيوسته	وجود	
داشــته		اند	كه	خود	اين	ناپيوســتگی	مانــع	تحكيم	و	

انباشت	آثار	مثبت	آنها	شده	است.	
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به هر حال فرايند دموکراتيزاسيون 
در ايران به دليل عوامل و نوسانات 
و گسست هاي ناشی از آن انباشت 

زيادی نداشته و اگر هم در بخش هايی 
انباشت مثبت داشته در بخش  های 
ديگر انباشت منفی پيدا کرده است

اصــوالً	دموكراســی،	به	ويژه	از	نوع	مشــاركتی	
آن	در	ايران	با	مشــكالت	فراوانــی	روبه	رو	بوده	كه	
بخشــی	از	اين	مشكالت	ساختاری	ـ	تاريخی	بوده	و	
به	پيشــينه	طوالنی	نظام	اســتبدادی	)نه	تنها	در	حوزه	
سياســی،	بلكــه	همچنيــن	در	حــوزه	اجتماعی(	و	
بخشــی	نيز	به	ذهنيت	و	گفتار	سياسی	در	اين	كشور	
و	البته	بخشــي	هم	به	محيــط	خارجی	و	رويدادهای	
بين	المللــی	مربوط	بوده	اســت.	مجموعه	اين	عوامل	
در	برهه		های	متعددی	دســت	به	دست	هم		داده		اند	و	
فرايند	گسترش	و	تعميق	دموكراسی	را	دچار	وقفه	و	

گسست	كرده		اند.	
مثــاًل	در	همــان	بــدو	مشــروطه،	نخســت	اين	
محمدعلی	شــاه	بود	كه	با	تمايالت	استبدادی		اش	در	
مقابل	دموكراســی	رقيق	و	نوپــای	برآمده	از	جنبش	
مشروطه		ايستاد.	سپس	نيروهای	اجتماعی	و	سياسی	
كه	بر	ســر	تفسير	مشروطه	و	يا	به	دليل	انحصارطلبی،	
عدم	پذيرش	تكثر	و	تخاصم	و	خشــونت	)كه	همگی	
ضددموكراســی	اســت(	با	هم	اختالف	داشــتند	در	
مقابــل	يكديگر	ايســتادند	و	همديگــر	را	تضعيف	
و	حــذف	كردند	و	ســرانجام	اين	نيــروی	خارجی	
)روســيه(	بود	كه	هم	مجلس	اول	را	به	توپ	بست	و	
هم	مجلس	دوم	را	با	التيماتوم	خود	تعطيل	كرد.		اين	
ماجرا	در	برهه		های	متعــددی	در	ادوار	بعدی	تاريخ	

معاصر	ايران	تكرار	شد.	
به	هــر	حال	فراينــد	دموكراتيزاســيون	در	ايران	
بــه	دليل	همين	عوامل	و	نوســانات	و	گسســت	هاي	
ناشــی	از	آن	انباشــت	زيادی	نداشــته	و	اگر	هم	در	
بخش	هايی	انباشت	مثبت	داشته	در	بخش		های	ديگر	

انباشت	منفی	پيدا	كرده	است.	
ممکن است انباشت سياسی را تعریف كنيد؟ ■
انباشــت	سياســی	در	اينجا	به	معنــای	هم		افزايی		□

تدريجی	دســتاوردها	و	تجربيات	سياســی	است	كه	
می		توانــد	هم	به	تكامل	نهادها	و	ترتيبات	سياســی	و	
هــم	به	اصالح	ذهنيت	و	گفتار	سياســی	يك	جامعه	

كمك	كند.
در تأیيد صحبت های ش�ما، آقای مهندس  ■

س�حابی در بح�ث توس�عه می گفتند انباش�ت 
تجربه از انباش�ت س�رمایه برای توس�عه بس�يار 

مهمتر است.
كاماًل	درست	است.	در	جهان	امروز	سرمايه	های		□

مادی	و	اقتصادی	در	غياب	ســرمايه	های	انســانی	و	
اجتماعی،	به	ويژه	در	غياب	انباشت	سازنده	تجربيات	
سياســی،	به	هــدر	مــی		رود	و	برعكس،	با	انباشــت	
سرمايه		های	انسانی،	اجتماعی	و	سياسی،		كمبودهای	
ســرمايه	مادی	و	اقتصادی	تا	حد	زيادی	قابل	جبران	

خواهد	شد.	
به اعتقاد ش�ما فرایند انباش�ت سياس�ی در  ■

ای�ران رو ب�ه جل�و و تکاملی بوده ی�ا  عقبگرد 
هم داشته  است؟

متأســفانه	فرايند	انباشت	سرمايه	سياسی	در	ايران		□
معاصر	عقبگردهای	زيادی	داشــته	امــا	اگر	با	دقت	

و	تأمــل	نگاه	كنيــم،	در	برخی	زمينه		هــا	ـ	و	با	كمی	
خوش	بينــی	می		توان	گفت	در	مجمــوع	ـ	رو	به	جلو	
بــوده	اســت.	در	اينجا	بــه	مــواردی	از	عقبگردها	و	
پيشرفت		های	اين	فرايند	اشــاره	می		كنم،	برای	نمونه	
در	مشــروطيت،		ابتدا	يك	قانون	اساســی	تنظيم	شد	
كه	چيز	چندانی	در	مــورد	روابط	قوای	حكومتی	با	
يكديگر	و	حقوق	و	آزادي	های	سياســی	و	اجتماعی		
مردم	در	آن	ديده	نمی		شــد	و	بيشــتر	حكم	آيين	نامه	
داخلی	مجلس	را	داشــت،	اما	بــه	زودی	نقايص	اين	
قانون	آشــكار	شــد	و	نمايندگان	فعالی	كه	درصدد	
تقويت	پارلمــان	در	مقابل	دربار	بودنــد	در	متممی	
كه	تنظيم	كردند	بخشــی	از	ايــن	نقايص	را	برطرف	

كردند.	
پارلمانتاريســم	برآمده	از	مشــروطه	نيز	تا	ســال	
1304	با	گسســت	هايی	همراه	بــود	و	اين	مانع	تداوم	
فرايند	تكميل	ترتيبات	نهادی	و	قانونی	شــد.	پس	از	
آن	هم	ـ		از	دوره	رضاشاه		ـ	فرايند	معكوسی	در	اين	
زمينه	شــروع	شــد	كه	ابتدا	به	صورت	كنارگذاشتن	
روح	قانون	اساسی	از	سوی	حكومت	اقتدارگرا	بود	و	
بعــد	هم	در	اواخر	دهه	1320	حق	انحالل	پارلمان	به	
شاه	داده	شد.		قانون	اساسی	جمهوری	اسالمی	هم	به	
نوبه	خود	و	از	برخی	جهات	)نظير	موضوع	تفكيك	
قوا(	نوعی	گسست	از	اندک	انباشت	نهادی	و	قانونی	

دوره	مشروطيت	بود.	
در	زمينه	ذهنيت	و	گفتار	سياسی	و	همچنين	نخبگان	
سياسی	هم	می		توان	مشــابه	اين	گسست	ها	را	مشاهده	
كــرد.	در	اوايــل	مشــروطه	)مجلــس	اول(	نخبگان	و	
فعاالن	سياسی	كه	درصدد	تحكيم	مشروطيت	بودند	و	
اغلب	از	درون	نهادهايی	چون	ديوان	ساالری،	دستگاه	
مذهبی،	بازار	و	اصناف	ســربرآورده	بودند	به	سياست	
نهادی	گرايش	داشتند،	اما	با	تشديد	منازعات	سياسی	و	
به	ويژه	پس	از	كودتای	محمدعلی	شاه	ذهنيت	و	گفتار	
سياسی	رنگ	و	مايه	انقالبی	به	خود	گرفت	و	از	وجوه	
نهادگرايانه		اش	كاســته	شد.	شــبيه	چنين	چرخشی	در	
برهه		های	ديگری	نظير	ســال		های	32-1330	و	يا	42-

1340	و	سال		های	پس	از	انقالب	نيز	رخ	داد.	
به	طوركلــی	ايــن	چرخش	ها	و	گسســت		ها	مانع	
انباشت	سرمايه		های	سياسی	)اعم	از	نهادها،	گفتارها	
و	نخبگان	سياســی(	بوده	اســت.	البتــه	اين	به	معنای	
نفی	هرگونه	انباشت	سرمايه	سياسی	در	ايران	معاصر	
نيســت،	بلكه	منظور	اين	است	كه	به	نسبت	تالش	ها	
و	تحوالت	سياســی،	سرمايه	های	مثبت	كمتر	انباشته	
شــده	و	آنجا	هم	كه	انباشتی	صورت	گرفته	است	در	
اثر	روندهــای	متناقض،	آثار	و	كاركردهای	چندانی	
نداشته	اســت،	برای	نمونه	در	طول	سده	اخير	تمايل	
به	دموكراســی	انباشــت	قابل	مالحظه		ای	داشــته	و	
بخش	فزاينده	ای	از	جامعه	روز	به	روز	بيشــتر	به	اين	
خودآگاهی	رســيده	كه	حاكميت	سياسی	متعلق	به	
اوســت	و	بايد	در	امور	سياسی	مشــاركت	كند،	اما	
اين	ذهنيــت	بارها	به	ســقف	ســاختارها	و	ترتيبات	
غيردموكراتيــك	برخــورد	كــرده	و	ايــن	موضوع	

باعث	سرخوردگی		ها	و	گاه	واگشت		هايی	در	فرايند	
دموكراتيزاسيون	شده	است.	

البتــه	روند	تحول	ذهنيت	سياســی	نيــز	از	چنين	
گسســت		ها	و	واگشــت		هايي	رنج	برده	است،	برای	
نمونه	ما	در	برهه		های	مختلــف	تاريخ	معاصر	برخی	
نيروهــای	سياســی	را	داريــم		كــه	از	ظرفيت	هــاي	
اجتماعــی	و	پتانســيل		های	نهــادی	موجود	ســبقت	
گرفته		اند،	بــراي	نمونــه	در	اوايل	مشــروطه	برخی	
رمانتيك		های	سياسی	كه	دموكراسی	نوپای	ايران	را	
با	دموكراســی		های	سابقه	دار	اروپا	مقايسه	می			كردند	
	اجتماعی	 بدون	توجه	به	ســطح	توســعه	اقتصــادیـ	
آن	زمان	ايــران	)كه	هنوز	اكثريــت	جمعيت	آن	را	
روستانشــينان	و	گروه	های	ايلياتی	تشكيل	می		دادند	
و	درصد	بســيار	كمی	از	شهرنشــينانش	باســواد	و	يا	
به	مسائل	سياسی	عالقه	مند	بودند(	درصدد	برقراری	
ســريع	دموكراســی	همه	جانبه	برآمدند	و	حق	رأی	
عمومی	را	برقــرار	كردند.	اين	كار،	ســبقت	گرفتن	
از	ظرفيت	هــای	موجود	بود	و	خودش	به	مانعی	برای	
مشــاركت	معنا	دار	تبديل	شد	تا	جايی	كه	مصدق	كه	
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هم	بود	برآيند.	هر	گروهی	فكر	می	كرد	كه	پيشگام	
و	صاحب	اصلی	انقالب	است	و	بايد	رهبری	انقالب	
را	به	دســت	گيــرد.	در	چنين	شــرايطی،	آنچه	روی	
داد	زنجيــره		ای	طوالنی	از	منازعات	تخاصمی	و	گاه	
خشــونت		آميز	بود	كه	از	يك	سو	به	تقويت	تمايالت	
اقتدارگرايانــه	در	سياســت	و	حكومت	و	از	ســوی	
ديگر	به	طرد	و	حذف	دوره		ای	بخش		هايی	از	نيروها	
و	نخبگان	سياســی	در	برهه		های	مختلف	انجاميد.	به	
اين	ترتيب،	در	اين	دوره		هم	فرايند	انباشــت	سرمايه	
سياســی	با	اختالل		هايی	روبه	رو	شد.	به		طوركلی	در	
ســال		های	پــس	از	انقالب	رابطه	ميان	پوزيســيون	و	
اپوزيســيون	)و	حتی	بخش		های	انتقادی	پوزيسيون(	
تخاصمــی	و	حذفی	بــوده	و	اين	وضعيــت،	هر	دو	
طــرف	را	از	رابطه	دموكراتيك	و	نهادی	با	يكديگر	
دور	كرده		است.	گرايش	به	تحريم	انتخابات	در	ميان	
اپوزيسيون	نتيجه	چنين	رابطه		ای	است	كه	البته	اغلب	

از	نوعی	رمانتيسم	سياسی	هم	سرچشمه	می	گيرد.
بــا	وجود	اين،	تجربياتی	كه	به	آن	ها	اشــاره	شــد	
خالــی	از	آثار	مثبت	نبوده	و	به		ويژه	به	تعديل	ذهنيت	
سياسی	بخش		های	بزرگی	از	مردم	و	نخبگان	كمك	
كرده		اســت.	امروزه	كمتر	كســی	از	آن	گرايش	ها	
دفاع	می	كند.	به		نظر	می		رسد	گرايش	هايی	كه	به	دنبال	
مطالبات	حداكثری	و	سريع	هستند،	روز	به	روز	بيشتر	
به	حاشــيه	رانده	می	شوند؛	هم	ازسوي	نيروهای	فعال	
سياسی	و	هم	ازسوي	جامعه.	نه	تنها	درميان	نيروهای	
باتجربه،	بلكه	حتی	در	ميان	نيروهای	جوان	هم	كمتر	

می	بينيــم	اقبالی	به	اين	نوع	گرايش	ها	وجود	داشــته	
باشد.	اين	نشــان	دهنده	يك	انباشــت	سياسی	مثبت	
اســت	كه	البته	الزم	است	متوليان	نظام	سياسی	به		آن	
توجه	كنند	و	اجازه	ندهند	اين	جريان	سياسی	آرام	و	
متين	با	سقف		های	نهادی	يا	صخره		های	اقتدارگرايانه	
برخورد	كند	و	ســرخورده	شــود	و	دوبــاره	فضا	را	
بــرای	توجيه	و	تقويت	گرايش		هــای	مخرب	فراهم	
سازد	و	باعث	فرسايش	بيشــتر	سرمايه	سياسی	شود.	
از	طرف	ديگر	برخی	گرايش		ها	و	نيروهای	سياســی	
هم	كه	تصور	می		كنند	با	گسست	های	شديد	در	نظم	
سياســی،	هرچند	با	توسل	به	خشــونت		های	داخلی	
يــا	مداخالت	خارجی	يا	با	خوددار	ی	از	مشــاركت	
سياســی	و	تحريــم	انتخابــات	می		تــوان	بــه	تعميق	
دموكراســی	كمك	كرد	بايد	به	اين	تجربيات	توجه	

بيشتری	داشته	باشند.
در نقد تحریم  گرایی ما نمونه  های تاریخی  ■

خوب�ی داریم، برای نمونه دكتر مصدق گفت 
رأی دادن در انتخاب�ات ربط�ی ب�ه این ندارد 
كه حکومت را قبول داش�ته باش�يم ی�ا نه. در 
س�ال 1328 كه مجلس مؤسس�ان حق انحالل 
مجلس ش�ورا و س�نا را به ش�اه واگذار كرد و 
پرونده ه�ای سياس�ی هم�ه ب�ه دادگاه ه�ای 
نظام�ی رف�ت و اختي�ارات ش�اه بس�يار زی�اد 
ش�د. مصدق می گفت م�ا رأی می دهيم، اگر 
رأی نياوردیم كه وزنمان مش�خص می ش�ود، 
اگ�ر پي�روز ش�دیم ك�ه بهت�ر، ام�ا اگ�ر تقلب 

خود	يك	مشروطه	خواه	دموكرات	منش	بود	در	دهه	
1320	و	به	ويژه	در	دوره	زمامداريش	درصدد	برآمد	

كه	حق	رأی	را	از	گروه		های	بی		سواد	بگيرد.	
اين	گونــه	دموكراســی		گرايی	 اين	كه	 خالصــه	
اندازه	گرايش	های	ضددموكراتيك	 به	 خيالپردازانه	
باعــث	اختــالل	در	فرايند	دموكراتيزاســيون	و	مانع	

تعميق	دموكراسی	در	ايران	بوده	است.	
ناگفتــه	نمانــد	كه	فقــط	دموكراســی	از	چنين	
بلكه	 نخــورده،	 ســبقت	گرايی		های	رمانتيك	ضربه	
عدالــت	اجتماعــی	هم	هميــن	وضعيت	را	داشــته	
اســت،	برای	نمونه	در	اوايل	مشــروطه	يا	جنگ	اول	
جهانی	برخی	چپ	گرايــان	رمانتيك	بدون	توجه	به	
سطح	توسعه	اقتصادی	و	مناسبات	اجتماعی	خواهان	
برقراری	سوسياليســم	می		شــوند	و	اتفاقاً	هنگامی	كه	
گروهی	از	آنهــا	فرصت	ايــن	كار	را	در	جمهوری	
مســتعجل	گيالن	پيدا	می		كنند	سوسياليزاسيون	آنها	
مضحكه	آميــز	می		شــود	و	مثاًل	در	برخی	شــهرهای	
گيــالن	بــه	»مصــادره«	و	»ملی	كردن«	اموال	كســبه	

خرده		پا	هم	دست	می		زنند!
مشــابه	گرايش		ها	و	اتفاقاتی	كه	به	آنها	اشاره	شد	
پس	از	انقالب	نيز	تكرار	شد.	پيروزی	سريع	انقالب	
باعث	شــد	نيروهای	متنوع	و	البته	از	نظر	سياســی	نه	
چندان	مجــرب	به	يك	بــاره	وارد	عرصه	سياســت	
كشور	شوند	و	بدون	توجه	به	ويژگی		های	اجتماعی	
و	ظرفيت		های	نهادی	درصدد	تحقق	سريع	اهداف	و	
منويات	خود	كه	اغلب	آرمان	گرايانه	و	ايدئولوژيك	

طرح از مهدي رضائيان
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ش�ود، افش�اگری می كنيم. به هر حال هر سه 
حال�ت بهتر از تحریم انفعالي اس�ت. مصدق و 
همراهانش در مجلس�ی كه حکومتش را قبول 
نداش�تند، با شعار ملی شدن رأی آوردند. هيچ 
امي�دی نب�ود كه پيروز ش�وند، ولی ب�ه اعتبار 

بسيج مردم موفق شدند. 
بــه	نمونــه	بســيار	گويــا	و	آموزنده		ای	اشــاره		□

كرديد.	امروزه	نيز	بســياری	از	كنشــگران	سياسی،	
كم	هزينه		ترين		و	مطمئن	ترين	مسير	تعميق	دموكراسی	
را	مشاركت	فعال	و	سنجيده	در	چارچوب	فرصت	ها،	
فرايندهــا	و	نهادهــای	موجــود	می		داننــد.	اين	كار	
همچــون	حركت	در	لبه		های	يك	دره	عميق	اســت	
كه	در	مواردی	به	قول	حافظ	جريده		روی		های	بسيار	
ظريف	و	سنجيده	را	می	طلبد.	البته	افراد	و	گروه	هايی	
هســتند	كه	پروازهای	خيالی	برفــراز	اين	فرصت		ها،	
فرايندهــا	و	نهادها	را	بر	جريده	روی		و	افتان	و	خيزان	
رفتن	ترجيح	می		دهند.	تجربيات	ملی	و	جهانی	نمونه	

چندانی	از	توفيق	راه	دوم	به	ما	نشان	نمی		دهد.
ش�ما ب�ه واگش�ت  هایی در زمين�ه قان�ون  ■

اساس�ی اش�اره كردی�د. اتفاق�ًا در نش�ریه م�ا 
ای�ن انتقاد از خود مطرح ش�د ك�ه چه دليلی 
داش�ت مجاهدین، قانون اساس�ی مشروطيت 
را نف�ی كنند؟ دليلی نداش�ت پارلمان را نفی 
كنن�د. مث�اًل در دادگاه ه�ا می گفتند ش�ما چه 
می خواهي�د؟ مجاهدی�ن می گفتن�د ن�ه ش�اه 
می خواهي�م و نه س�لطنت موروثی. می گفتند 
پس چه می خواهيد؟ ش�ما قانون اساسی را هم 
قب�ول نداری�د. مجاهدین اگر قانون  اساس�ی 
را می پذیرفتن�د در دادگاه ها این قدر اعدام 
نداشتند. اصاًل دليلی نداشت مجاهدین قانون 
اساسی را نقد كنند. آقای طالقانی سال 1358 
در كاخ س�عدآباد گفتن�د م�ا دو م�اده از این 
قانون مش�روطيت را عوض كنيم كافی است. 

نظر شما در این مورد چيست؟ 
اصوالً	از	دهه	1330	به	اين	ســو	ذهنيت	و	گفتار		□

انقالبی	بر	فضای	سياسی	ايران	غلبه	كرد.	جالب	اين	
كه	فقط	اپوزيسيون	نبود	كه	انقالبی	و	ضد	نهادهای	
موجود	شــد.	خود	شاه	هم	از	1340	به	بعد	گاه	چنين	
گرايش		هايــی	را	پيدا	كرد.	جمهوری	اســالمی	هم	
كه	اصــوالً	حكومتی	برآمده	از	انقــالب	و	مبتنی	بر	
ذهنيت	انقالبی	بود	و	هنــوز	هم	در	برخی	زمينه		ها	و	
سياســت	هايش	گاه	ميان	وجــوه	و	مواضع	نهادی	و	
انقالبی		در	نوسان	است.	به	هر	حال،	با	توجه	به	تسلط	
ذهنيت	و	گفتار	انقالبی	در	سال	های	مورد	اشاره	شما	
)58-1350(	دفاع	از	سياست	نهادی	و	قانون	اساسی	و	
از	اين	قبيل	امور	نه	تنها	جذابيتی	نداشت،	بلكه	حمل	
بر	محافظــه		كاری	و	مخالفت	با	انقالب	و	حمايت	از	
رژيم	سلطنتی	تلقی	می		شد.	گروه		ها	و	شخصيت		های	
سياســی	معدودی	هم	كــه	در	آســتانه	انقالب،	گاه	
چنيــن	مواضعی	را	ابراز	می		كردند	به	شــدت	تخطئه	
می		شــدند،	درحالی	كه	در	آن	دوره،	قانون	اساســی	

مشروطيت	در	صورت	تغيير	فضای	سياسی	و	تحول	
ســاختار	واقعی	قــدرت،	ظرفيت		هــای	خوبی	برای	
سياســت	دموكراتيك	داشت.	چنان	كه	قانون	اساسی	
كنونی	هم	همان	گونه	كه	شما	در	پرسش	اول	مطرح	
كرديد	ظرفيت		های	خوبی	برای	تعميق	دموكراسی	و	

از	جمله	توسعه	دموكراسی	مشاركتی	دارد.
به  نظر می  رس�د ش�ما معتقدید گاهی ورود  ■

م�ردم ب�ه  مس�ائل سياس�ی، مش�کالتی در راه 
دموكراتيزاس�يون ایجاد می كند، یعنی ش�اید 
بهتر اس�ت مردم وارد دعوای قدرت نشوند و 
اجازه دهند اصالح�ات از باال صورت گيرد و 
در این صورت احتمال پيش�رفت دموكراسی 

بيشتر است. آیا این طور است؟
بنده	گســترش	مشــاركت	مردم	در	امور	سياسی		□

را	فی		نفســه	مشــكل	زا	نمی		دانم.	اصوالً	مشــاركت	
وســيع	و	عميق	مردم	در	سياست،	چه	در	سطح	ملی	
و	چه	محلی	بخشــی	از	تعريف	دموكراســی،	به	ويژه	
از	نوع	مشــاركتی	و	فعال	آن	اســت.	اما	فقط	برخی	
از	الگوهای	اين	مشاركت،	به	ويژه	از	نوع	احساسی،	
نينديشيده	و	توده		وار	آن	گاه	دارای	آثار	منفی	است.	
مشاركت	وســيع	مردم	در	سياست	از	دو	سو	ممكن	
اســت	سياست		ورزی	عاقالنه	و	تعميق	دموكراسی	را	
با	مشكل	و	خطر	روبه	رو	سازد:	نخست	توده	ای	شدن	
سياســت،	يعنــی	حضــور	بی		شــكل	و	بسيج	شــده	
توده	هــای	مردم	در	عرصه	سياســت		كــه	معموالً	به	
تخريب	ســرمايه		های	نهادی	و	نخبگی	مي	انجامد	و	
دوم،	صوری	شــدن	دموكراسی	و	اكتفا	به	مشاركت	
ســطحی	و	زودگذر.	به	نظر	می	رســد	تقويت	وجوه	
نهادی	دموكراســی،	راهی	برای	جلوگيری	از	خطر	
اول	و	تقويت	وجوه	مشــاركتی	دموكراســی	راهی	
بــرای	مقابله	با	خطر	دوم	اســت.	وجــود	يك	نظام	
انتخاباتــی	و	يك	نظــام	حزبی	متناســب	و	مرتبط	با	
يكديگر	می		تواند	به	اين	وجه	از	دموكراسی	كمك	
كنــد	و	تقويت	وجــوه	مشــاركتی	آن	نيــز	نيازمند	
چرخش	اطالعات	سياســی،	تقويت	جامعه	مدنی	و	

سازمان	های	مردم	نهاد	و	نهادهای	محلی	است.				
تش�کيل ش�وراهای محلی )ش�هر و روس�تا(  ■

ازجمله ظرفيت  های مغفوله قانون اساس�ی بود 
ك�ه از دوره خاتمی مورد توج�ه قرار گرفت. 
خاتم�ی همچنين پرس�ش مهر را مط�رح كرد 
ك�ه دول�ت بع�دی ه�م آن را دنب�ال كرد كه 
روی  فکرك�ردن  ب�ه  وادار  را  دانش آم�وزان 
مس�ائل سياس�ی جامع�ه می  ك�رد. در آن دوره 
همچنين پارلمان دانش آموزی تش�کيل ش�د و  
س�ازمان  های غيردولتی )NGOs( نيز گسترش 
یافتن�د. ب�ه نظر ش�ما چ�ه ظرفيت ه�ای خالی 
دیگری در قوانين موجود هست كه مي توان از 
آن برای توسعه دموكراسی مشاركتی استفاده 
كرد. به طوركلی شما چه تمهيدات و اقداماتی 
را ب�رای تعمي�ق و پایدارترك�ردن  مش�اركت 

مردم در امور سياسی پيشنهاد می  كنيد؟ 

اقداماتی	كه	به	آنها	اشــاره	كرديــد	و	اغلب	در		□
دوره	موســوم	به	اصالحات	انجام	شــد،	در	مواقعي	
مثــل	شــوراها	و	تشــكل	های	مدنی	و	ســازمان	های	
غيردولتــی	جنبه	نهادی	دارند	و	گاهــي	اوقات	مثل	
تحرک		های	دانش		آموزی	و	دانشــجويی	و	پرســش	
مهر	جنبه	جنبشــی	يــا	نمادين	دارنــد	و	البته	همگی	
می		توانند	به	تعميق	و	پايدارســازی	مشاركت	سياسی	
كمك	كنند	و	به	عبارت	ديگر	باعث	تقويت	الگوی	
مشــاركتی	دموكراسی	شوند.	با	وجود	اين،	تعميق	و	
تحكيم	دموكراســی	در	ايران	مســتلزم	آن	است	كه	
الگوی	نمايندگی	دموكراســی	نيز	استحكام	و	عمق	
بيشــتری	پيدا	كند.	با	توجه	به	ضعف	احزاب	سياسی	
و	برخی	نارســايی		های	نظــام	انتخاباتی	و	همچنين	با	
وجــود	برخی	نگرش		های	ضددموكراســی	در	ميان	
برخی	گروه		ها	و	نهادهای	اجتماعی	به	نظر	می		رســد	
هنوز	دموكراســی	نمايندگی	در	ايــران	با	چالش	ها	
و	مشــكالت	قابــل	مالحظــه	ای	روبه	رو	اســت.	به	
نظر	می	رســد	كه		تحكيــم	دموكراســی	نمايندگی	

پيش	شرط	دموكراسی	مشاركتی	باشد.	
	برخــی	صاحب	نظران	بر	اين	باورند	كه	با	اصالح	
برخی	ســازوكارهای	دموكراسی	نمايندگی	می		توان	
عمق	و	محتوای	مشاركتی	بيشتری	به	اين	دموكراسی	
داد.	آنها	مفهوم	دموكراســی	سنجيده	را	كه	به	معنای	
فراهم	كردن	ســازوكارهايی	برای	انتخــاب	آگاهانه	
	و	دورانديشــانه	به	ويــژه	از	طريق	همفكــری	و	تأمل	
رأی	دهندگان	اســت	راهی	برای	بازســازی	و	تعميق	

تأکيد بنده بر ضرورت نظام انتخاباتی و 
نظام حزبی مناسب و به طورکلی تأکيد 

بر تعميق دموکراسی، چه در شکل 
نمايندگی و چه در شکل مشارکتی آن 

نبايد به عنوان عاليق و اولويت  هايی 
سياسی يا ايدئولوژيک تلقی شود
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مربوط	به	همين	آزادی	اوالً	هنوز	اصل	تكثر	سياسی،	
كه	شــامل	تكثــر	در	احزاب	هم	هســت	آن	گونه	كه	
الزم	اســت	پذيرفته	نشده،	ثانياً	هنوز	احزاب	به	عنوان	
بخشــی	از	نظام	سياســی	و	ســازوكارهای	رســمی	
انتخابــات	و	پارلمانتاريســم	تلقی	نمی		شــوند.	هنوز	
بسياری	از	دولتمردان	و	حتی	فعاالن	سياسی	ما	اغلب	
نفی	و	تخطئه	تحزب	را	به	عنوان	يك	ارزش	مثبت	و	

شعار	سياسی	جذاب	قلمداد	و	مطرح	می		كنند.	
البته	در	اين	كه	احزاب	سياسی	ايران	نيز	مشكالت	
و	نارسايی		های	زيادی	داشته	و	دارند	ترديدی	نيست،	
اما	به	نظر	می		رســد	جايگاه	مبهــم	و	لرزان	احزاب	در	
نظام	حقوقی	و	سياســی	و	به	ويژه	در	ذهنيت	نخبگان	
سياســی،	به	نوبه	خود	تداوم	نقش	مهمی	در	ضعف	ها	
و	اشــكاالت	احزاب	سياســی	داشــته		اســت.	در	هر	
صورت	در	غياب	يك	نظام	حزبی	و	سياســت	حزبی	
مناسب،	دموكراسی	نمايندگی	نيز	مشكالت	بيشتری	
پيدا	می		كند	ازجمله	اينكــه	گاه	انتخابات	و	رأی	دادن	
را	بی		معنا	می		كند.	در	غياب	چنين	نهادهايی،	انتخاب	
نمايندگان	مجلس	يا	شــورای	شــهر	)بــا	حداقلی	از	
معيارهای	معنــاداری	و	آگاهانه	بودن(	آن	هم	در	يك	
شهر	بزرگ	چند	ميليونی	و	حتی	چند	صدهزار	نفری	
برای	بسياری	از	مردم	دشوار	و	حتی	ناممكن	می	شود	
تا	چه	رسد	به	اين	كه	امكان	رأی	دادن	تأملی	و	تعاملی	

برای	آنها	پيدا	شود.	
البتــه	ما	امروز	احزابی	داريم	كه	تمايل	و	توانايی	
قابل	مالحظه		ای	برای	فعال	ترشدن	در	عرصه	سياست	
و	نهادينه	كــردن	رقابت		های	حزبی	و	شــكل	دادن	به	
يك	نظام	حزب	و	انتخاباتــی	كارامد	و	ثبات	آفرين	
را	دارند،	امــا	چارچوب	های	قانونی	و	واقعی	قدرت	
و	همچنين	تســلط	ذهنيت	ضدحزبی	كه	به	آن	اشاره	
كــردم	مانع	نقش		آفرينی	آنهاســت.	نخســتين	اقدام	
فوري	و	كم	هزينه	برای	يافتن	راه	حل	اين	مشكالت،	
طرح	جدی	اين	موضوعات	و	مشــكالت	در	عرصه	
سياســی	و	عمومی	و	دامــن	زدن	به	بحث		های	جمعی	
به	ويــژه	مباحــث	ســه	جانبه	ميــان	صاحب	نظــران،	

دولتمردان	و	فعاالن	سياسی	و	حزبی	است.	
در	اينجــا	يك	نكته	مهــم	را	يادآوری	می		كنم	و	
آن	اين	كه	تأكيد	بنده	بــر	ضرورت	نظام	انتخاباتی	و	
نظام	حزبی	مناســب،	و	به	طوركلــی	تأكيد	بر	تعميق	
دموكراسی،	چه	در	شكل	نمايندگی	و	چه	در	شكل	
مشــاركتی	آن	نبايد	به	عنوان	عاليــق	و	اولويت	هايی	
سياســی	يا	ايدئولوژيــك	تلقی	شــود.	به		نظر	من	در	
ســال		های	پــس	از	انقــالب	و	به	ويژه	در	ســال		های	
اخيــر	در	اثر	مجموعــه		ای	از	تحــوالت	اجتماعی	و	
سياسی،	نوعی	عدم		توازن	ميان	بدنه	اجتماعی،	جامعه	
سياسی،	ســاختار	سياسی	و	ترتيبات	نهادی		در	ايران	
ايجاد	شــده	كه	باعث	بروز	چالش		های	مستمر	و	گاه	
بی		ثباتی		هــا	و	بحران		هــای	حاد	در	عرصه	سياســت	
اين	كشــور	شده		اســت.	نهادينه	ســازی	دموكراسی	
و	تعميق	مشــاركت	سياســی	می		تواند	بخش	مهمی	
از	ايــن	عدم	توازن،	چالش		ها	و	بحران		های	ناشــی	از	

آن	را	برطرف	ســازد،	بنابراين	موضوعات	و	مقوله-
	هايی	كه	در	اين	بحث	بر	آنها	تأكيد	شــده	،	بخشی	از	
ضرورت		ها	و	ملزومات	تحكيم	نظم	و	ثبات	سياســی	
هستند.	از	اين	منظر	اهميت	و	اولويت	آنها	نبايد	برای	
متوليان	نظم	و	ثبات	سياسی	كمتر	از	فعاالن	سياسی	و	
حزبی	باشــد،	بنابراين	ورود	به	اين	مباحث	برای	همه	

طرف		های	مورد	اشاره	ضروری	است.
این وضعيت ك�ه می گویيد بدنه اجتماعی  ■

نس�بت به ساختار فعال تر ش�ده چه پيامدهایی 
دارد؟

اگر	پتانســيل	سياســی	بدنه	اجتماعی	به	ســمت		□
رويه		هــای	 قالــب	 در	 و	 نــرود	 نهــادی	 سياســت	
دموكراتيــك	ســامان	نيابــد	ممكن	اســت	به	يكی	
از		ســه	شــكل	زير	ظاهر	شــود:	نخســت،	در	شكل	
جنبش	های	اجتماعی،	دوم	در	شكل		سياست	زدگی	
بيــش	از	حد	كه	می		تواند	بــه	حركت	های	تخاصمی	
و	خشــونت	آميز	سياســی	بينجامد	كه	معمــوالً	آثار	
مخربی	بر	فرايند	دموكراتيك	شدن	باقی		می		گذارد.	
سوم	در	شــكل	سياست		گريزی	يا	ســرخوردگی	از	
سياست	كه	اين	هم	باعث	استهالک	سرمايه	سياسی	

و	اجتماعی	می		شود.
در	مــورد	جنبش		های	اجتماعی	چنــد	نكته	قابل	
ذكر	اســت.	نخســت	اين	كه	اين	جنبش		هــا	يكی	از	
ســازوكارهای	دموكراســی	مشــاركتی	محســوب	
می	شــوند	و		می	توانند	فرصتی	بــرای	طرح	مطالبات	
اجتماعی	و	فشــار	بــر	نهادهای	سياســی	و	اجتماعی	
بــرای	توجه	و	پاســخگويی	به	اين	مطالبات	باشــند.	
به		طوركلــی	جنبش	هــای	اجتماعــی	در	كنــار	يك	
دموكراســی	نمايندگی	تحكيم		يافته	و	يك	سياست	
نهــادی	قدرتمنــد	می	تواند	نقش	مؤثــری	در	تعميق	
مشــاركت	سياســی	و	بهســازی	اجتماعی	ايفا	كند.	
با	وجود	اين،	برای	كشــوری	چون	ايــران	كه	هنوز	
دموكراســی	نهادی	در	آن	تحكيم	نيافته،	جنبش	های	
اجتماعــی	نيز	با	مخاطراتــی	همراهند	كه	گاه	ممكن	
اســت	آثار	ضد	دموكراتيك	داشته	باشند.	دامن	زدن	
به	مطالبات	اجتماعی	درحالی	كه	ظرفيت		های	نهادی	
پايين	اســت	ممكن	اســت	به	نوبه	خود	باعث	تشديد	
سياســت		زدگی	و	منازعــات	تخاصمی	شــود.	البته	
موضع	و	گرايش	ديگری	كه	گاه	در	ايران	امروز	ديده		
می	شود	سياست	زدايی	است.	به	عبارت	ديگر	برخی	
نيروها	به	امنيتی	كردن	فضای	سياســی	گرايش	دارند	
و	معموالً	اختالفات	سياســی	را	به	عنــوان	تهديدات	
امنيتی	تلقی	و	با	آن	برخــورد	می		كنند.	اين	موضوع	
نيــز	به	همــان	اندازه	سياســت	زدگی	نــه	فقط	برای	
دموكراســی،	بلكه	همچنين	برای	ثبات	و	كارآمدی	
سياســی	مضر	اســت،	زيرا	افزون	بر	اين	كه	در	دراز	
مدت	باعث	تورم	انرژی		های	سياسی	و	هدايت		آنها	
به	ســوی	مواضع	راديكال	و	گاه	تخاصمی	می		شود،	
در	كوتاه	مدت	و	ميان	مــدت	نيز	باعث	ركود	عرصه	
رسمی	سياســت	و	استهالک	سرمايه		ها	و	انرژی		های	

سازنده	سياسی	می		شود.	

در ايران، باوجود سابقه طوالنی احزاب 
و همچنين وجود و فعاليت آشکار و 
پنهان چندين حزب مطرح و مؤثر 
در حال حاضر، هنوز يک نظام حزبی 
معنادار و مؤثر نداريم

دموكراسی	نمايندگی	می		دانند.	دموكراسی	سنجيده،	
طبعاً	نيازمند	برخی	زمينه		های	سياسی	و	اجتماعی	است	
كه	عــالوه	بر	نظام	انتخاباتی		و	نظام	حزبی	مناســب،	
شــامل	فضای	باز	سياســی	و	جريان	آزاد	اطالعات	و	
ارتباطات،	گسترش	سپهر	عمومی	و	ايجاد	عرصه		ها	و	
فرصت		های	گفت	وگو	و	تعامل	ميان	افراد	و	گروه		های	
اجتماعی	اســت.	به	نظر	می	رسد	ما	در	ايران	امروز	در	
همه	اين	زمينه		ها	هنوز	با	تنگناها	و	مشكالتی	مواجهيم.

ش�ما به ضرورت وجود نظام حزبی اش�اره  ■
كردی�د، اكن�ون وضعي�ت اح�زاب در ایران 
چگونه اس�ت؟ آیا پتانس�يل الزم برای گذر از 
آزادی احزاب به سمت نهادینه شدن احزاب 
وجود دارد؟ و چه مس�يری باید طی شود تا ما 

به آن سمت برویم؟ موانع راه كدامند؟
در	ايــران،	باوجــود	ســابقه	طوالنــی	احزاب	و		□

همچنين	وجــود	و	فعاليت	آشــكار	و	پنهان	چندين	
حزب	مطرح	و	مؤثر	در	حال	حاضر،	هنوز	يك	نظام	
حزبــی	معنادار	و	مؤثر	نداريم.	البته	احزاب	سياســی	
طبــق	قانون	آزادند،	اما	صرف	نظــر	از	اما	و	اگرهای	
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بخش نخس�ت گفت  وگو با دکتر محمدجواد حق شناس در ش�ماره 80 نشريه تقديم خوانندگان شد، آنچه در پی می آيد بخش 
دوم اين گفت وگو است؛ بخش های بعدی نيز در شماره های آينده تقديم خوانندگان خواهد شد. 

گفت وگو با دكتر محمدجواد حق شناس � بخش دوم

سرگذشت مشاركت سياسي مردم در ایران

طالقانی	مســئوليت	می	گيرد	يا	آيت	اهلل	منتظری	وارد	
مجموعه	می	شوند	يا	آيت	اهلل	مطهری	رئيس	شورای	
انقالب	می	شــود	و	اين	افراد	به	شــدت	مورد	اعتماد	

امام	هستند.	
اولين	مأموريتی	كه	بازرگان	می	گيرد،	برگزاری	
رفراندوم	جمهوری	اســالمی	است	كه	بعد	از	50	روز	
اتفاق	می	افتد.		برگــزاری	انتخابات	مجلس	خبرگان	
قانــون	اساســی	و	بعد	هــم	رفراندوم	دربــاره	تدوين	
قانون	اساسی	شــكل	می	گيرد.	اولين	مايه	های	فكری	
در	شورای	انقالب	بحث	می	شود	و	پيش	نويس	قانون	
اساسی	نوشته	می	شود-آقای	حبيبی	به	اتفاق	تنی	چند	
مأموريــت	پيدا	كردنــد	اين	پيش	نويس	را	بنويســند	
-كه	اين	پيش	نويــس	در	مورد	انتخاباتی	كه	در	پيش	

روست،	مورد	نياز	كشور	است.	
اين	نيــاز	به	تشــكل	در	ميان	يــاران	امام	مطرح	
می	شــود	و	اوليــن	جرقه	هــای	شــكل	گيری	حزب	
جمهوری	اســالمی	زده	می	شود	كه	محور	اين	تفكر	
هم	آقای	بهشتی	اســت.	آقای	بهشتی	يك	روحانی	
نوانديــش	درس	خوانده	ای	اســت	كــه	در	اصفهان	
مدرســه	دارد	و	بعد	می	آيد	در	قم	دبيرســتان	ايجاد	

بيش�تر نگاه ما این بود ك�ه ببينيم از ابتدای  ■
انق�الب تاكنون در دولت ه�ای مختلف با چه 
ش�يوه هایی سعی شده از پتانس�يل و مشاركت 
م�ردم اس�تفاده ش�ود و معم�واًل تکي�ه ب�ر چه 
ش�يوه هایی ب�وده، برداش�ت اینه�ا از بح�ث 
مش�اركت م�ردم در دولت ه�ای مختلف چه 
بوده و باید چه راه هایی در نظر گرفته شود تا 

از این پتانسيل استفاده شود؟
این نکته را بگویم هم دموكراسی مشاركتی 
وج�ود دارد و ه�م دموكراس�ی نمایندگ�ی، 
در دموكراس�ی نمایندگ�ی رأی می دهن�د و 
می روند تا 4 س�ال دیگر، ولی االن می گویند 
دوران مشاركت )participation( است و در 
طول چهار سال هم مردم باید مشاركت كنند، 
ح�اال این مش�اركت در قالب اح�زاب، جامعه 
مدنی،NGO ها و... اس�ت، خواهشمندیم در 
این راس�تا توضيحاتی برای برای خوانندگان 

چشم انداز بدهيد؟
پــس	از	انقالب،	دولت	موقت	شــكل	می	گيرد	و		□

دولت	در	15	بهمن	به	شــخص	مهنــدس	بازرگان	و	
تيمی	كه	ايشان	دارد،	واگذار	می	شود.	مهندس	سابقه	
فعاليت	در	دوران	مصدق	را	داشــته	و	مسئول	تحويل	
پااليشــگاه	آبادان	بوده	و	يكی	از	مهندسين	و	عالمان	
بزرگ	در	حوزه	فنی	خود	می	باشــند.	در	اين	حال	به	
لحاظ	سياسی	به	اتفاق	آيت	اهلل	طالقانی	و	دكتر	سحابی	
در	سال	40	نهضت	آزادی	را	تأسيس	می	كنند.	از	سال	
40	تا	57	يكی	از	مبارزان	سرســخت	بودند،	ســال	ها	
در	زندان	و	تبعيد	بودنــد	و	پيش	از	نهضت	آزادی	به	
شكل	گيری	انجمن	اسالمی	مهندسين	مشغول	بودند،	
با	اين	ســابقه	بزرگ	اقدام	به	جمع	كــردن	تعدادی	از	
عناصری	كه	ســابقه	فعاليت	سياســی	و	حزبی	دارند	
می	كنند،	با	تمام	اين	افراد	از	جاما،	جبهه	ملی،	جنبش	

مســلمانان	مبارز	و...	وارد	كابينه	می	شوندآقای	دكتر	
ســنجابی	از	جبهه	ملی	وزارت	خارجــه	را	می	گيرد،	
دكتر	سامی	از	جاما	وزارت	بهداری	را	می	گيرند،	آقای	
دكتر	يزدی	و	دوستان	شــان	از	اعضای	نهضت	آزادی	
خارج	از	كشــور	می	آيند	و	همين	طور	دكتر	حبيبی،	
آقای	حاج	ســيدجوادی	و	آقــای	صباغيان	همه	اينها	
از	اعضای	نهضت	آزادی	هســتند؛	كه	سابقه	حضور	
دارند	و	اولين	بار	مشــاركت	سازمانی	آنها	را	در	قالب	
دولت	موقت	می	بينيم؛	طيف	قدرتمند	روحانيونی	كه	
حلقه	اطرافيان	امام	هســتند	و	به	شــدت	بانفوذ	هستند	
اما	در	اين	چارچوب	ســابقه	كار	تشــكيالتی	ندارند،	
ارتبــاط	مردمی	و	توده	ای	دارند	و	در	بخش	هايی	كار	
كرده	اند	اما	بيشتر	كار	چريكی	بوده،	آدمهايی	هستند	
كه	مبــارز	بوده	اند	به	عنوان	نمونــه	آقای	جالل	الدين	
فارسی	مرتبط	با	گروه	های	مبارز	در	فلسطين	يا	آقای	
بجنــوردی	از	بچه	های	حزب	ملل	اســالمی	اســت	و	
آقای	ســرحدی	زاده	يا	بچه	هايی	كه	بعدها	مجاهدين	
انقالب	را	شــكل	می	دهند؛	مانند	منصورون،	صف	يا	
گروه	های	ديگر	كه	مبارزه،	ترور	و	كارهای	مسلحانه	
كرده	انــد	ولــی	در	عين	حال	بــه	گروه	هايــی	مانند	
مجاهدين	خلق	يا	فدايی	ها	وصل	نبودند.	اينجا	تقابلی	
بيــن	اين	دو	بخش	وجــود	دارد؛	اما	عامــه	مردم	كار	
سياسی-	حزبی	و	تشكيالتی	نمی	دانند	و	مشاركت	در	
قالب	حركت	های	انقالبی	شكل	گرفته،	يعنی	امام	از	
نجف	و	پاريس	اعالميه	هايــی	می	دهند	و	يك	گروه	
مبارز	كه	در	دوران	انقالب	شكل	گرفته	به	نام	جامعه	
روحانيت	مبارز	-كه	مظهرش	آقای	مطهری	اســت	ـ	

كار	را	جلو	می	برند.	
در	ســال	57	ميان	ياران	امــام	و	گروه	های	مبارز	
پيونــدی	می	خــورد	و	شــورای	انقــالب	تلفيقی	از	
نيروهای	نزديك	به	امام	و	نيروهای	مبارزی	كه	كار	
تشــكيالتی	كرده	اند	شــكل	می	گيرد.	مثاًل	آيت	اهلل	
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فضــا	را	تند	كرده	و	موجب	تقابل	نيروها	شــدند	كه	
اوج	اين	ماجرا	در	سال	های	57	و	58	است.	

از	طــرف	ديگــر	بــروز	اختالف	ها	ميــان	آقای	
بنی	صدر	كه	در	كســوت	رئيس	جمهوری	اســت	و	
حزب	جمهوری	كه	عناصری	شــاخصی	چون	آقای	
بهشــتی،	رئيس	قــوه	قضائيه	و	دادســتان	كل	آقای	
موســوی	اردبيلی	و	آقای	هاشــمی	رئيس	مجلس	را	
دارد	به	اوج	می	رســد	و	اين	تقابل	در	نهايت	به	عزل	

آقای	بنی	صدر	منجر	می	شود.	
در دولت آقای بنی صدر مشاركت مردمی  ■

به چه ش�يوه ای بود؟ دفت�ر هماهنگی مردم با 
رئيس جمهور شکل مشاركت داشت یا نه؟

اوليــن	نماد	اين	انتخابات	اگــر	بخواهيم	دوره	ها		□
را	ببينيــم،	در	قالب	تشــكل	ها	می	آيــد.	يك	اتفاق	
ديگر	كــه	می	افتد	و	احســاس	خطر	می	شــود،	اين	
اســت	كه	آيت	اهلل	شــريعتمداری	می	آيد	و	با	تأسی	
از	حزب	جمهوری	اســالمی	يك	حزب	بديل	به	نام	
حزب	خلق	مســلمان	در	مناطقی	از	آذربايجان	ايجاد	
می	كند.	ايشان	هم	شبيه	به	مجموعه	حزب	جمهوری	
اســالمی،	6	نفــر	از	روحانيــون	نزديك	بــه	خود	را	
وارد	شــورای	مركزی	می	كند	و	اين	حزب	را	فعال	
می	كند	كه	منجر	به	يك	تقابل	جدی	می	شود	و	بعد	
داســتان	نوژه	و	آقای	قطب	زاده	و	بعد	حصر	آيت	اهلل	
شــريعتمداری	پيش	می	آيد	و	منجربه	انحالل	حزب	

خلق	مسلمان	می	شود
برخــی	از	احــزاب	چــپ	مســلح	بودنــد	كــه	
محوريت	شــان	دو	حــزب	اصلــی	اســت؛	حــزب	
چريك	هــای	فدايــی	خلق	و	حزب	پيــكار،	احزاب	
منطقــه	ای	هــم	در	كردســتان	متولــد	می	شــوند	يا	
ادامه	فعاليت	پيش	تر	آنهاســت	بــا	محوريت	حزب	
دموكرات	كردســتان	و	كوملــه	گرايش	چپ	دارند	
و	يك	حزب	با	گرايش	راســت	هم	به	نام	رزگاری	
و	مجموعه		ديگری	از	نوانديشــان	مســلمانان	ســنی	
مذهب	هم	هستند	كه	با	محوريت	آيت	اهلل	مفتی	زاده	

در	سنندج	به	وجود	می	آيند.	
از	ســوی	ديگر	در	مركز،	يك	سری	گروه	های	
مائوئيســتی	هم	شــكل	می	گيرد؛	يعنی	در	آن	مقطع	
زمانی،	اوج	احزاب	در	ايران	اســت،	اما	از	يك	ســو	
حمله	عراق	بــه	ايران	زمينه	ای	می	شــود	برای	تقابل	
ميــان	نيروهــای	حكومــت	بــا	توجه	بــه	تمايالت	
تجزيه	طلبانــه	ای	كه	در	مناطق	اقليت	نشــين– هم	به	
لحاظ	مذهبی	و	هم	قومی	-	در	كشــور	وجود	دارد.	
اين	گروه	ها	می	خواهند	از	اين	وضعيت	استفاده	كنند	
و	نيروهای	خودشــان	را	از	مردم	كه	تحليل	سياســی	
خيلی	دقيق	هم	ندارنــد	بگيرند	و	در	نهايت	منجر	به	

يك	درگيری	مركز-	پيرامون	می	شود.	
ما	در	اين	ســال	ها	در	مناطقی	مانند	كردســتان،	
بلوچستان،	بندر	لنگه	در	هرمزگان	و	گنبد	در	شمال،	
شــاهد	بروزهای	تقابل	جويانه	هستيم.	تقابلی	كه	آن	
ســال	ها	وجــود	دارد،	بحث	انقــالب	و	ضدانقالب	
اســت	و	اين	احزاب	به	طور	عمــده	در	تقابل	بودند؛	

چون	معيارهايی	كه	در	قانون	اساســی	آمده	-بحث	
واليــت	فقيه-	را	كاماًل	با	آن	مقابله	دارند	و	از	لحاظ	
ايدئولوژيك	نمی	پسندند.	باالخره	يك	تقابل	جدی	
بين	اين	نيروها	درگرفته	و	موجب	می	شود	كه	سيستم	
سياســی	كه	تازه	آمده	و	مسلط	شده	دست	به	سالح	
ببرد	و	به	ســمت	ســركوب	برود؛	يعنی	به	جای	اين	
كه	مبارز	سياســی	باشند	متأســفانه	به	راحتی	سالح	
می	گيرنــد	و	يك	اتفاق	بســيار	هزينــه	آوری	برای	
كشــور	در	حوزه	مشــاركت	ايجاد	می	شود	و	عماًل	
روند	كشــور	از	ماجرا	منحرف	می	شــود	و	افزون	بر	
آن	ماجرا،	حمله	سراسری	عراق	به	ايران	از	مرزهای	
غربی	در	آذربايجان	تا	آب	های	بوشهر	و	بندرعباس	
شروع	می	شــود	و	اين	حجم	از	مرز	ما	درگير	جنگ	

می	شود.	
ايــن	فضا	مــا	را	وارد	فاز	ســوم	فريــز	و	انجماد	
سياســی	می	كنــد.	انحرافی	كــه	در	بخشــی	از	اين	
جريان	ها	با	مســلح	كردن	خودشان	و	تقابل	مسلحانه	
صورت	می	گيــرد،	اشــتباه	بزرگی	بود	كــه	عمدتاً	
هم	در	ســازمان	مجاهدين	خلــق،	فدائيان،	كومله	و	
دموكرات	و	تا	حدودی	حزب	خلق	مســلمان	شروع	
شــد.	ما	از	ســويی	درگير	جنگ	بوديم	و	از	ســوی	
ديگر	درگير	نوع	برخوردی	بوديم	كه	می	خواســت	
تفكرخود	را	به	شكل	انحصاری	پيش	ببرد	و	فرصتی	
برای	ظهور	و	بروز	منتقد	خودش	نداشــت	و	منجر	به	

ايجاد	فضای	تقابل	در	كشور	شد.	
ح�زب جمه�وری چق�در توانس�ت اقش�ار  ■

مختلف مردم را وارد مش�اركت سياسی كند؟ 
انق�الب هم�ه را ب�ه مش�اركت طلبي�ده بود و 
نمازهای جمعه و راهپيمایی ها برقرار بود، آیا 

حزب جدید حرفی هم برای گفتن داشت؟
من	احساسم	بر	اين	است	كه	اينجا	نظام،	مشاركت		□

را	باور	دارد	ولی	مشــاركت	توده	ای	اســت،	به	عنوان	
نمونه	حضــور	در	صحنه	هايی	مانند	نماز	جمعه	ها	كه	
مرحــوم	طالقانی	برگــزار	می	كردنــد،	ميليون	ها	آدم		
می	آمد	يا	روز	قدس	يــا	روز	22	بهمن	از	طرف	نظام	
دعــوت		بود.	با	اين	همه،	مردم	هم	بــا	اعتقادی	كه	به	
امام	و	روحانيت	داشتند	و	با	فضای	بدی	كه	با	گوشت	
و	پوست	شــان	در	اواخر	دولت	پهلوی	احساس	كرده	
بودند،	كاماًل	حضور	داشــتند؛	اما	احزاب	سياســی	به	
خاطر	نداشتن	برداشت	درست	از	مردم	و	نداشتن	يك	
نگاه	جامعه	شناســانه	به	مردمی	كه	در	شهر	و	روستاها	
و	بــا	مايه	های	مذهبی	به	خصوص	در	دهه	50	شــكل	
گرفتــه	بودند	در	اين	فضا	دچار	اشــتباه	اســتراتژيك	
شدند	و	نتوانستند	درســت	تحليل	كنند.	اينجا	حزب	
جمهوری	اســالمی	بــرای	اينكه	عقــب	نماند	در	اين	
ســال	ها	كاری	انجام	داد	كه	من	خودم	شاهد	بودم	در	
مســجدی	كه	پدرم	امام	جماعت	بودند	يادم	می	آيد	
ايشان	به	حزب	جمهوری	اسالمی	مراجعه	كرده	بودند	
و	100	برگ	عضويت	گرفته	بوديم	كه	در	مســجد	از	
بقال	و	شيشه	فروش	و	آهن	فروش	و	دانش	آموز	و	...	
عضويت	می	گرفتيم،	هيچ	مفهومی	از	حزب	در	ذهن	

می	كنــد	و	پس	از	مدتی	به	تهران	منتقل	می	شــود	و	
با	وجود	توانايی	كه	در	حوزه	فكری	و	فلســفی	دارد	
نوع	زندگــی	و	نگاهش	به	ماجرا	بــا	روحانيونی	كه	
در	قم	هســتند	متفاوت	است.	بعد	هم	به	آلمان	منتقل	
می	شود	و	به	عنوان	مسئول	مركز	اسالمی	هامبورگ	
در	آنجا	زندگی	می	كند،	به	زبان	انگليسی	و	آلمانی	
مسلط	هســتند.	در	غرب	با	مباحث	نو	آشنا	می	شود،	
احــزاب	را	می	بينند	و	زندگی	آنجا	را	تجربه	می	كند	
و	پس	از	بازگشت،	در	كنار	دكتر	محمدجواد	باهنر	
و	دكتــر	علی	گلزاده	غفوری	مســئول	تدوين	كتاب	
بينش	دينی	دبيرســتان	ها	در	زمان	شاه	هستند؛	پس	از	
انقالب	ايشان	در	عالی	ترين	مقام	قضايی	قرار	گرفته	
و	برای	اينكه	بتوانند	خيل	مشــتاقانی	را	كه	مشاركت	
تــوده	ای	دارند	و	در	انقالب	بــا	فرمان	امام	به	صحنه	
آمده	اند	را	متشــكل	كنند	و	از	گروه	متشكلی	مانند	
نهضت	آزادی	كه	از	ســال	40	با	محوريت	بازرگان	
شــكل	گرفته	عقب	نمانند،	به	اتفاق	آقايان	هاشــمی	
رفسنجانی،	خامنه	ای،	باهنر	و	موسوی	اردبيلی	محور	

تشكيل	حزب	جمهوری	اسالمی	می	شوند.
	اين	اولين	شكل	گيری	است	كه	جامعه	روحانيت	
می	خواهد	بحث	مشاركت	را	عملياتی	كند	و	عنصر	
فكوری	هم	مانند	دكتر	بهشــتی	كه	طرح،	فهم،	ايده	
و	تجربه	اين	كار	را	دارد	با	هوشــمندی،	سازمان	كار	
را	می	چيند؛	اما	با	چند	اتفاق	ديگر	روبرو	می	شــود.	
احزابی	در	سال	های	اول	انقالب	وارد	صحنه	شدند،	
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آیت اهلل بهشتی در دفتر حزب جمهوری اسالمی

به حزب، گروه و... نبودند.
اما	دفتر،	كار	حزب	را	می	كند	يا	شبه	حزب	بود.		□
 ب�رای مقابله با حزب جمهوری این كار را  ■

كرد یا جزو برنامه های آقای بنی صدر بود؟ 
مــن	فكر	كنــم	دفتر	ارتباطات	سياســی	اســت،		□

آدم	های	سياسی	شــاخص	در	مجلس	يك	جبهه	ای	
درســت	می	كنند	و	نيروهای	خودی	را	وارد	مجلس	
می	كنند،	نيرو	جذب	می	كنند	و	در	حزب	جمهوری	
شــكاف	ايجاد	می	كنند.	همچنين	به	سراغ	روحانيت	
مبــارز	می	رونــد؛	عمــاًل	آقــای	مهدوی	كنــی،	از	
بنی	صدر	حمايت	می	كردند؛	حتی	در	بيت	امام،	نظر	

سيد	احمد	آقا	را	می	گيرد.	
ج�دا از اینکه ارزیابی درس�ت یا غلط كنيم،  ■

می توان گفت كه بنی صدر مدل مشاركتی ر ا 
مط�رح كرد؟ آیا بعد از انقالب كابينه های دیگر 
ب�ه غي�ر از رأی دادن هر 4 س�ال یک بار مدلی 

درست كردند كه مردم را جذب كنند؟
فقط	آقای	احمدی	نژاد	ســعی	كــرد	اين	مدل	را		□

دنبال	كند؛	بدون	اينكه	حزب	مشــخصی	ايجاد	كند	
يك	ارتباط	توده	ای	داشــت.	در	سفرهای	استانی	كه	
احمدی	نژاد	دنبــال	می	كرد،	توده	ها	را	به	دنبال	خود	
داشــت	و	در	حلقه	اطرافيان	خودش	عماًل	ما	شــاهد	
بزرگ	شــدن	دفتر	رياســت		جمهوری	هســتيم.	او	
كوشيد	از	حضور	نيروهای	همسو	با	شخص	خودش	
بهره	بگيرد؛	حلقه	ای	كه	آقای	احمدی	نژاد	از	ابتدا	با	

اين	افراد	وجود	نداشت	و	مفهوم	مشاركت	را	درست	
نمی	فهميدند	و	به	راحتی	عضو	می	شدند.	نه	آموزشی،	
نه	كادری	و	نه	مجری	ای	برای	تحقق	فضای	سياســی	
وجود	داشت.	يك	بازوی	مســلحی	هم	به	نام	كميته	
انقالب	در	مساجد	شكل	گرفت	كه	به	نوعی	هم	ذات	
	 	حزب	جمهوری	بودـ	 بودند	يعنی	يك	حزب	سياسیـ	
و	يك	بخش	فعالی	هم	برای	حفاظت	از	دستاوردهای	
انقــالب	و	به	طور	عمــده	جمع	آوری	اســلحه	در	آن	
مقطع	شكل	گرفته	بود.	حزب	جمهوری	اسالمی	هم	
به	آن	شــكلی	كه	آقای	بهشتی	داشت	و	آن	نيروهای	
سياســی	كه	جمع	كرده	بودند	و	درس	هايی	كه	داده	
بودند	به	نظر	من	آن	مغز	و	ســر،	تــوان	اداره	آن	بدنه	
بزرگ	را	نداشت	كه	بتواند	اداره	كند	يعنی	اگر	زمانی	
اســناد	حزب	جمهوری	در	بيايد	من	فكر	می	كنم	بالغ	
بر	يك	ميليون	نفر	به	حزب	پيوستند	اما	آن	سر	قدرت	

اداره	چنين	بدنه	ای	را	نداشت.
 اگ�ر آقای بهش�تی ش�هيد نمی ش�د امکان  ■

داشت بتواند موفق باشد؟
بلــه؛	اما	يك	اشــتباهی	كــه	رخ	داد	اين	بود	كه		□

حزب	جمهوری	اسالمی	بايد	دو	كار	می	كرد:
1.	حزب	را	سامان	می	داد
2.	كشور	را	اداره	می	كرد.	

حزب	جمهــوری	دچار	اشــتباه	تاكتيكــی	برای	
معرفی	نامزد	رياست	جمهوری	شد	و	روی	جالل	الدين	
فارسی	سرمايه	گذاری	كرد؛	درحالی	كه	ايشان	به	خاطر	
نداشــتن	اصالت	ايرانی	از	دور	خارج	شــد	و	در	نتيجه	

آقای	بنی	صدر	رئيس	جمهور	شد.
از	همان	ابتدا	يك	مشكل	جدی	وجود	داشت	و	
آن	شكاف	درونی	حزب	بود؛	يعنی	حزب	از	ابتدا	به	
دو	شــكاف	اصلی	يا	دو	جبهه	اصلی؛	جناح	راست	و	
جناح	چپ	تقسيم	شده	بود،	به	عنوان	نمونه	می	بينيم	
روزنامــه	جمهوری	اســالمی	كه	اوليــن	روزنامه	ای	
اســت	كه	به	عنوان	ارگان	رســمی	حزب	جمهوری	
متولد	می	شود	و	آقای	بهشتی	سردبيری	روزنامه	را	به	
مهندس	ميرحســين	موسوی	می	دهند	كه	يك	انسان	
روشــنفكر	است	،	معماری	خوانده	و	همسرش	خانم	
رهنورد	اســت	كه	خيلی	مشهور	بودند،	كتاب	نوشته	
بودند	و	در	حســينيه	ارشــاد	از	نام	های	مطرح	هستند	
كه	جامعه	انقالبی	ايشــان	را	می	شناســد،	لباسی	كه	
می	پوشــد	مورد	توجه	زنان	انقالبی	آن	دوره	هست	
كه	با	تأســی	از	ايشــان	لباس	بپوشــند	و	حتی	آقای	
ميرحسين	موسوی	شهرت	شان	به	اندازه	زهرا	رهنورد	
نيســت.	به	هر	حال	ميرحسين	می	آيد	و	دو	كار	را	به	
عهده	می	گيرد.	1.	رئيس	دفتر	سياسی	حزب	می	شود	
)	مهمترين	جايی	اســت	كه	در	حوزه	سياسی	دارد(	
و	2.	ســردبير	روزنامه	جمهوری	اســالمی	می	شود.	
در	اين	مقطع	نيروهای	شــاخص	مؤتلفه	وارد	حزب	
جمهوری	اســالمی	می	شــوند	كه	نماد	شاخص	شان	
آقای	بادامچيان	هســتند	و	مسئوليت	امور	استان	های	
حزب	را	به	عهده	می	گيرد	و	آقای	جاسبی	شخصيت	
مورد	توجه	ديگری	است	و	در	جريان	راست	حزب	

قــرار	می	گيرد؛	يعنی	آرام	آرام	حزب	به	دو	شــاخه	
تقابلی	جريان	چپ	و	جريان	راست	تبديل	می	شود.

ن�گاه حزب ب�ه مردم ن�گاه ابزاری اس�ت؟  ■
تش�کيل  را  خ�ودش  وظيف�ه  ح�زب  یعن�ی 
حکوم�ت و اداره نظ�ام می دان�د و از م�ردم 
فق�ط می خواهد به عنوان اب�زار نگاه كنند به 
همين خاطر مؤتلفه می رود به س�مت حزب تا 
هر كدام س�همی در این ابزار داش�ته باشند یا 
واقعًا ب�ه همان نگاه مش�اركتی مانند 22 بهمن 

هنوز قائل است؟
چنــد	هــدف	را	دنبــال	می	كنند	كــه	مهمترين		□

وظيفه	اش	ايفای	نقش	يك	ماشــين	سياسی	است	كه	
دســتاوردهای	انقالب	را	حفظ	كنــد.	اتفاق	ديگری	
كه	می	افتد،	اين	اســت	كه	حلقــه	اصلی	اطراف	امام	
همــه	در	حزب	جمهوری	اســالمی	هســتند	)به	جز	
آقای	منتظــری	و	مطهری(	و	اعضــای	اصلی	حزب	
جمهوری	دو	قوه	اصلی	كشــور	را	در	دســت	دارد؛	
آقای	موســوی	اردبيلی	دادستان	كل	كشور	است	و	
آقای	هاشــمی	رئيس	مجلس	است	و	همچنين	آقای	

باهنر	هم	وزير	آموزش	و	پرورش	است.
طبيعی	اســت	كه	نيروهــای	انقالبی	كه	آن	موقع	
بدون	ســاختار	آمدند،	وارد	تشــكيالت	می	شــوند	
و	از	طريــق	تشــكيالت	حــزب،	خيلی	ســريع	ارتقا	
می	يابند،	نماينده	مجلس	می	شوند	و	بدنه	های	دولت	
را	می	گيرند	و	خودشــان	هم	به	خاطر	اينكه	ديدگاه	
نــاب	امام	را	بگيرند	وظيفه	خودشــان	را	حفاظت	از	
دســتاوردهای	انقالب	و	جلوگيــری	انحراف	افكار	
-كه	مثاًل	ملی	ها	داشته	باشند	يا	عنوانی	كه	به	نهضت	
آزادی	می	دادنــد	و	آنهــا	را	ليبرال	هــا	می	ناميدنــد	
و	يــا	بنی	صــدر	را	يك	برداشــت	نامناســب	از	امام	

می	ديدند-	می	دانستند.	
ما	يك	شــكاف	سياســی	درون	نيروها	داريم	و	
يك	شــكاف	آرام	هــم	در	خود	حــزب	جمهوری	
هســت	كه	زيرپوســتی	اســت	و	به	خاطر	شخصيت	
آقای	بهشتی	است	كه	بروز	و	ظهور	ندارد.	بنی	صدر	
برای	اينكه	بتواند	با	ماشــين	حــزب	جمهوری	تقابل	
كند،	يك	دفتر	ايجاد	می	كند	به	نام	»دفتر	هماهنگی	
رئيــس	جمهور	و	مردم«	و	انصافاً	آدم	های	توانمندی	
را	هــم	جذب	می	كند.	يادم	هســت	از	مجلس	آقای	
ســالمتيان	-نماينده	اصفهان-	از	چهره	های	شاخص	
ايــن	مجموعه	بود	و	آقای	علير	ضا	نوبری	از	بچه	های	
به	شــدت	مســلطی	اســت	كه	با	بنی	صدر	همكاری	
می	كند	و	بعد	از	ماجرايی	دستگير	و	اعدام	می	شوند.	
اين	دفتــر	هرچند	بايد	مخصوص	تهران	باشــد	ولی	
می	بينيم	كه	در	تمام	مراكز	استان	ها	شعبه	دارد؛	يعنی	
در	قالــب	يك	حــزب	نوين	به	نــام	»دفتر	هماهنگی	
رئيــس	جمهور	و	مــردم«	پا	می	گيرد	كــه	نيروهايی	
كه	به	ايشــان	رأی	دادنــد	بتوانند	ارتبــاط	بگيرند	و	

سازمان	دهی	شوند.	
البت�ه آق�ای بنی ص�در چ�ون معتق�د ب�ه  ■

پاس�خگویی به دیگران نبود، هيچ وقت معتقد 
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از همان ابتدا يک مشکل جدی وجود 
داشت و آن شکاف درونی حزب بود؛ 
يعنی حزب از ابتدا به دو شکاف اصلی 
يا دو جبهه اصلی؛ جناح راست و جناح 
چپ تقسيم شده بود

و	مشــاركت،	احزابی	هســتند	كه	بعد	از	انتخابات	و	
روی	كار	آمــدن	دولت	های	هاشــمی	و	خاتمی،	در	
قالب	حزب	و	قالب	رســمی	خود	شــكل	می	گيرند.	
البته	آقای	هاشــمی	هيچ	وقت	مديريت	كارگزاران	

را	نپذيرفت.	
آیا س�ازوكار حزب را داش�ت یا نه؟ چون  ■

حزب جمهوری مرامنامه و آیين نامه دارد كه 
دكتر بهشتی نوشتند و تدوین شده است. 

بله	دارند.	با	شــهادت	دكتر	بهشــتی،	حزب	وارد		□
مرحلــه	دومــش	-	جايگزينــی	آقای	دكتــر	باهنر-	
می	شــود	و	در	نهايت	حزب	در	مرحله	ســوم	با	دبير	
كلی	آيــت	اهلل	خامنــه	ای	وارد	كار	می	شــود؛	يعنی	
ايشــان	عماًل	بايد	در	دو	جبهــه	كار	كنند:	1.	حزب	
جمهوری	اســالمی	و	دبير	كلی	حــزب	2.	در	قامت	

رئيس	جمهوری.
آن	شــكافی	كه	بحــث	كرديم	اينجــا	خودش	
را	نشــان	می	دهد	يعنی	بعد	از	كنار	گذاشــتن	جبهه	
ملی،	نهضــت	آزادی،	بنی	صــدر،	نيروهای	چپ	و	
توده	ای	هــا،	در	اين	دوره	حاكميت	مطلق	با	نيروهای	
خــط	امام	اســت.	مجلــس	و	دولــت	در	اختيار	اين	
نيروها	قرار	می	گيرد،	نيروهای	درون	مجلس	مربوط	
به	بنی	صدر	هم	منكوب	شــدند	و	با	نيروهای	نهضت	
آزادی	و	مهنــدس	بــازرگان	در	مجلــس	برخــورد	
شديدی	می	شود	و	عماًل	ديگر	بروز	و	ظهوری	ندارد.
از	اين	مقطع	اختــالف	بين	نيروهای	انقالب	برای	
اولين	بار	بر	سر	ماجرای	نخست	وزيری	آغاز	می	شود.	
آيــت	اهلل	خامنه	ای	دكتر	واليتی	را	كه	عضو	شــورای	
مركزی	و	مســئول	كميته	پزشكان	حزب	هستند	برای	
نخســت		وزيری	معرفی	می	كنند	اما	مجلس	همراهی	
نمی	كند	و	اين	اتفاق	باعث	می	شود	يك	شوک	جدی	
به	بدنه	يك	دست	ساختار	سياسی	بخورد	و	برای	خود	
آقای	خامنه	ای	هم	اصاًل	خوشــايند	نيست	چرا	كه	به	
هرحال	درگير	جنگ	هم	هستيم.	در	آخر	وقتی	رفت	
و	برگشــت	می	خورد	ميرحســين	موســوی	را	كه	در	
دوره	رجايــی	وزير	امور	خارجه	بــود،	برای	تصدی	
نخست	وزيری	پيشــنهاد	می	كنند	كه	رأی	می	آورد	و	

دولت	شكل	می	گيرد.	
آقايــان	ناطق	نوری،	عســكر	اوالدی،	توكلی	و	
نبوی	)مرتضی	نبوی(	اينها	نيروهای	جريان	راســت	
حزب	هســتند	كه	با	ميرحسين	موسوی	مشكل	دارند	
و	بيشــتر	ســمت	رئيس	جمهور	هســتند	و	در	دوره	
دوم	نيروهــای	جديدی	می	آيند	و	آقــای	خامنه	ای	
نمی	خواهنــد	وارد	انتخابــات	بشــوند	و	اســتنكاف	
می	كننــد	كه		در	نهايت	با	نظــر	امام	می	آيند.	به	رغم	
ميل	ايشان	و	به	خاطر	جنگ	و	توصيه	امام،	ميرحسين		
به	نخست	وزيری	انتخاب	می	شود	و	عماًل	دولت	در	

اختيار	گروه	چپ	قرار	می	گيرد.	
بــا	انحالل	حــزب	جمهــوری	مــا	وارد	مرحله	
جديــدی	می	شــويم.	جريان	چپ	احســاس	هويت	
می	كند	و	با	شــكل	گيری	روحانيون	مبارز	كه	با	نظر	
امام	در	سال	64	متولد	می	شوند	فضای	سياسی	كشور	

بــه	يك	فضــای	دو	قطبی	در	درون	جريان	سياســی	
قــدرت	تبديل	می	شــود.	جريان	روحانيــت	مبارز	و	
جامعه	مدرســين	محوريت	جريان	راســت	و	جريان	
چپ	مجلــس	و	مجمع	روحانيون	مبــارز،	محوريت	

جريان	چپ	را	به	عهده	دارند.	
بــرای	اوليــن	بــار	مجلــس	در	حوزه	هايی	نظر	
می	دهــد	و	می	خواهد	ديدگاهــش	را	پيش	ببرد،	بر	
اســاس	برداشــتی	در	تقابل	با	شــورای	نگهبان	قرار	
می	گيــرد	كه	وقتــی	خود	موضوع	بــه	امام	منعكس	
می	شــود	ايشــان	يــك	بحــث	جديــدی	را	مطرح	
می	كننــد	كه	اگر	آرای	مجلس	اصرار	داشــت	و	در	
مرحله	دوم	به	دوسوم	رسيد	و	شورای	نگهبان	آن	را	
خالف	شرع	تشخيص	داده	بود،	اين	آرا	می	تواند	به	
عنوان	مصلحت	نظام	مــورد	توجه	قرار	بگيرد.	اينجا	
يــك	اتفاق	مهم	و	يك	قرائت	ويژه	اســت	در	مورد	
مشــروعيت	كه	امام	ارائــه	می	كنند	و	يــك	قرائت	
توســعه	يافته	از	نقش	و	مشاركت	مردم	در	اين	دولت	

محسوب	می	شود.	
یعنی نقش مردم را در روحانيت، مجلس و  ■

در شورای نگهبان می بينيد؟
در	ذيل	آن،	احزاب	وجود	دارند.	در	اين	سال	ها،		□

همزمان	نيروهای	چپ	و	راســت	شــروع	می	كنند	به	
توليد	تشكل	هايی	كه	حول	اين	خورشيد	می	چرخند.	
در	اين	مقطع	ما	دو	منظومه	داريم؛	يكی	از	منظومه	ها	
روحانيت	مبــارز	و	منظومه	ديگــر	روحانيون	مبارز	
اســت.	نمادهای	مردم	چيســتند؟	»انجمن	اســالمی	
معلمين،	جامعه	اســالمی	فرهنگيان،	انجمن	اسالمی	
مهندسين،	جامعه	اســالمی	مهندسين،	انجمن	اساتيد	
و	مجمــع	اســاتيد«	و	...كــه	اينها	شــكل	می	گيرد	و	
حدود16-17	تا	تشــكل	با	ســياره	هايی	حول	مجمع	
روحانيون	و	سياره	هايی	حول	جامعه	روحانيت	مبارز	

می	چرخند.
اگ�ر همي�ن مقط�ع را بش�کافيد، در قال�ب  ■

انشعاب چه مشاركت هایی بوجود آمد؟
نقش	امام	را	داريم	كه	خيلی	هوشمندانه	احساس		□

می	كنند	كه	جامعه	روحانيت	نمی	تواند	پاســخگوی	
نيازهــای	مــردم	باشــد.	اينجــا	می	بينيم	كــه	چند	تا	
جوان	به	آقای	انصاری	نامه	می	نويســند	و	ايشان	هم	
می	گويند	اين	اتفاق	مبارک	است	و	آقايان	كروبی،	
مجيد	انصاری،	موسوی	خويينی	ها،	آشتيانی،	سراج،	
برادران	انصــاری	می	آيند	مجمع	را	راه	می	اندازند	و	
مجمع	روحانيون	قرائت	جديــدی	دارد	كه	در	عين	
راديكال	بودن	در	حوزه	اقتصادی،	سياست	خارجی	
يك	پشتوانه	سياسی	برای	دولتی	كه	در	مجلس	اقليت	
قدرتمندی	دارند،	محســوب	می	شــوند.	بر	اســاس	
معيارهای	روز	دنيا	فعاليت	و	مشــاركت	می	كنند،	در	
حوزه	های	انتخابيه	دو	طرف	نامزد	می	شــوند	و	با	هم	
كاماًل	بر	اساس	معيارها	و	استانداردهای	روز	رقابت	

می	كنند.	
	در	ايــن	مقطــع	حتی	مــا	می	بينيم	كــه	روزنامه	
رســالت	با	محوريــت	آيــت	اهلل	آذری	قمی	می	آيد	

خود	داشت	و	اين	حلقه	را	با	محوريت	آقای	مشايی	
در	رياست	جمهوری	متمركز	كرد.	

ای�ن نيروه�ا جنب�ه اس�تخدامی داش�ت و  ■
گسترش های استخدامی بود، كسی كه جذب 
می شود نباید پول بگيرد. باید داوطلبانه بياید، 
كس�انی ك�ه ب�ا بنی ص�در در دفات�ر همکاری 

می كردند پول نمی گرفتند.
خيــر،	داوطلبانه	نيســت.	احمدی	نــژاد	امكانات		□

عظيــم	مالی	را	جمع	كرده	بود	– 700	ميليارد	دالر-	
و	پولی	با	عنوان	خصوصی	ســازی	از	اول	دولت	در	
اختيارشــان	بود	كه	آن	را	در	قالب	يارانه	ها	بين	ملت	
توزيع	می	كرد	يــا	در	قالب	ســهام	عدالت	يا	توزيع	
ســيب	زمينی	يا	حتــی	كمك	های	مالی	مســتقيم	و	
يا	در	مشــاغل	زودبازده	اين	ســرمايه	ها	مســتقيم	در	
جامعه	پخش	می	شد.	متأســفانه	می	بينيم	سرمايه	های	
ملــی	هــدر	مــی	رود	و	احمدی	نژاد	تــالش	می	كند	
يك	ارتباط	منســجم	فردی	با	مردم	در	شهرســتان	ها	
و	استان	ها	در	قالب	عامه	برقرار	كند،	اين	قالب	بيشتر	
گرفتن	نامه	و	رســيدگی	به	شــكايات	است	و	شكل	
حزبی	پيدا	نمی	كند	و	حتی	آقای	احمدی	نژاد	مطرح	
می	كنــد	كه	من	بــا	حزب	همراهی	نــدارم،	اما	يك	
همراهی	با	بعضی	از	تشــكل	ها	دارد	كه	نماد	فكری	

ايشان	را	دنبال	می	كنند.	
اگــر	بخواهيم	قبــل	از	ظهــور	احمدی	نــژاد	را	
بحث	كنيــم،	دو	اتفاق	می	افتد؛	حــزب	كارگزاران	
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حفظ شود، بازنگری برای چه بود؟
نهاد	بازنگری	راهی	برای	شكســتن	بن	بســت	در		□

اداره	كشــور	بود	و	به	ســمت	كارآمــد	كردن	نظام	
سياســی	بود	و	بــه	نظر	من	در	اين	بخش	ســهم	نظام	

سياسی	بيشتر	و	سهم	مردم	كمتر	شد.	
امــا	در	بخش	بعدی	مثــاًل	می	بينيم	كه	در	مجلس	
خبــرگان	نهايتاً	آيت	اهلل	خامنه	ای	انتخاب	می	شــود	و	
كشــور	وارد	فضا	و	مرحله	جديدی	می	شــود	و	عماًل	
آقای	هاشــمی	خودش	را	آماده	می	كند	كه	وارد	قوه	
مجريه	بشود	و	بحث	مشاركت	سياسی	و	انتخابات	در	
اين	دوره	متفاوت	اســت،	يعنی	از	ورود	به	اين	دوره،	
دو	دوره	ســازندگی،	دو	دوره	اصالحــات،	دو	دوره	
آقــای	احمدی	نــژاد	و	اين	دوره	كه	آقــای	روحانی	
آمدند	هفت	انتخابات	داشتيم	كه	ان	شاءاهلل	می	توانيم	
به	تفكيك	و	نوع	مشــاركتی	كه	شــكل	گرفته	روی	

تشابه	ها	و	تفاوت	های	آنها	بحث	كنيم.
هــر	جايی	كه	حاكميت	نياز	به	مشــاركت	مردم	
داشــته	يك	نهادی	تأسيس	شــده،	حاال	اين	نهاد	يا	
مســتقيم	از	طــرف	صاحب	منصبان	دولتی	تشــكيل	
شــده	يا	مؤسســان	اين	نهاد	از	صاحب	منصبان	پيش	
از	انقــالب	بودند.	بعــد	از	انقالب	هــم	همين	قانون	
مانده	به	اضافه	اينكه	آنهايی	كه	كاماًل	مردمی	بودند	

سركوب	می	شدند.	
ادامه دارد...

و	با	حمايــت	جامع	روحانيت	شــكل	می	گيرد.	اين	
روزنامه	به	نماد	انتقادپذيری	كشــور	مطرح	می	شود	
و	دولتی	كه	در	جنگ	اســت	و	در	مجلس	اكثريت	
دارد	و	امــام	خيلی	محكم	پشــت	ســرش	اســت	اما	
اين	روزنامــه		تندترين	انتقــادات	را	به	اين	دولت	و	
حزب	اكثريت	كه	از	حمايت	امام	برخوردار	اســت	
می	كنــد	و	آنها	هم	خيلی	راحــت	می	پذيرند	و	هيچ	
كس	با	اين	روزنامه	مشــكلی	ندارد.	ما	در	مقطع	دوم	
يك	ســری	تندروی	هايی	در	رفتار	داريم	مثاًل	يك	
بخــش	آن	مربوط	به	جنگ	اســت	و	يك	بخش	آن	
قدرت	مطلقی	اســت	كه	جريان	چــپ	پيدا	كرده	و	
يك	تندروی	هايی	می	كنــد	و	باالخره	يك	عده	ای	
در	مجلــس	هســتند	و	در	مورد	ســفری	كــه	آقای	
چائوشســكو	به	ايران	دارد	برای	آنهــا	از	وزير	امور	
خارجه	سؤالی	پيش	می	آيد،	اين	حق	مجلس	است.	
99	نفری	كه	به	نخست	وزير	رأی	ندادند،	اين	99	نفر	
مگر	نماينده	مجلس	نبودند.	مگر	اين	حق	شــان	نبود.	
اينجــا	نقدی	به	نيروهای	چپ	وارد	اســت	و	انصافی	
اگر	بخواهم	نظر	بدهم	ايــن	99	نفر	كاماًل	از	حقوق	
خودشان	اســتفاده	كردند	و	اين	حق	طبيعی	آنها	بود	
و	ما	نبايد	وارد	حوزه	ای	می	شــديم	كه	اين	99	نفر	را	
كه	به	خاطر	عمل	به	وظيفه	شان	حتی	در	آن	مقطع	به	
خاطر	آن	رأيی	كه	دادند	منكوب	كنيم	يا	زير	سؤال	
ببريــم	و	يا	با	آنها	برخورد	كنيم،	اين	اتفاق	بدی	بود.	
در	مورد	ماجرای	مك	فارلين	حق	شان	بود	كه	سؤال	
كنند	يــا	در	مورد	آقای	چائوشســكو	وقتی	ســؤال	
می	كنند	مجبور	می	شوند	سؤالشان	را	پس	بگيرند.	به	
نظر	من	اين	اتفاقات	شروع	بدی	بود	كه	رخ	داد	و	در	
آن	مقاطع	نهايتاً	مجلس	می	توانست	بگويد	ما	به	طور	

غيرعلنی	جلسه	بگذاريم.	
ول�ی اینه�ا در مقوله دموكراس�ی پارلمانی  ■

می گنج�د ك�ه دموكراس�ی پارلمانی مان گام 
به گام رش�د داشته اس�ت. سؤال این است كه 
بي�ن ای�ن دو مجلس ی�ا بي�ن دو رئيس جمهور 
این مردمی ك�ه آمده اند رأی داده اند چگونه 

رأی شان را به كارهای باالتر فعال كنيم؟ 
مهم	ترين	نماد	مشــاركت	را	كجا	بايد	ببينيم؟	ما		□

بحث	دموكراســی	را	كه	دنبال	كنيــم	از	چند	حوزه	
سرچشــمه	می	گيــرد.	اولين	اصلش	آگاهی	اســت؛	
يعنی	مردم	بايد	آگاه	بشوند	اگر	نقشی	را	می	خواهند	
ايفا	كنند	چگونه	است.	قدرت	رأی	خود	را	بدانند	و	
بی	تفاوت	نباشــند.	اين	جز	با	رسانه،	احزاب	سياسی	
و	تشكل	ها	در	سطح	كارخانه	ها،	دانشگاه	ها،	مساجد	
و...	امكان	پذير	نيســت.	حتی	بــا	كارگاه	های	هنری	
مانند	تئاتر	پيام	رســانی	كنيم	كه	تو	رأی	داری،	رأی	
تو	اثرگذار	اســت	و	نبايد	با	صندوق	رأی	قهر	كنی.	
با	آزادی	رســانه	و	توانمندی	رسانه	و	حضور	عناصر	
اصلی	از	طرف	رسانه	بايد	بتوانيم	ارتباط	بگيريم.	اين	

بخش	اول	ماجراست.	
اما	به	لحاظ	تاريخی	در	مجلس	سوم	اين	اتفاقات	
ناگوار	افتاده	اســت	و	به	اصل	دموكراسی	پارلمانی	

و	اصل	مشــاركت	لطمه	می	زند.	وقتی	نماينده	يك	
جای	بزرگ	احســاس	كند	نمی	توانــد	از	وزير	امور	
خارجه	ســؤال	كند	اين		موارد	بايد	مديريت	می	شد	

كه	اين	اتفاقات	نمی	افتاد.	
برخی	روحانيت	تأثير	بدی	داشــتند	و	می	گفتند	
سياست	از	حوزه	اجتهاد	است	و	اجتهاد	بر	عهده	فقيه	
اســت	و	اين	تنها	فقها	هســتند	كه	بايد	نظر	بدهند	و	
احزاب	سياســی	اجازه	ورود	ندارند	كــه	امام	با	اين	
روند	مقابلــه	می	كنند	و	می	گويند	جامعه	مدرســين	
حق	ندارد	برای	كل	كشــور	تعييــن	تكليف	كنند	و	
مشــاركت	امور	را	قدســی	كنند.	در	نهايت	ايشــان	
می	گوينــد	جامعــه	مدرســين	فقط	در	قــم	و	جامعه	
روحانيت	مبــارز	فقط	در	تهــران	می	توانند	كانديدا	
معرفــی	كنند.	اين	درحالی	بود	كه	جامعه	مدرســين	
و	جامعه	روحانيت	آماده	می	شــدند	برای	كل	كشور	
ليست	دهند،	از	توان	و	پتانسيل	روحانيت	هم	در	كل	
كشــور	اســتفاده	كنند	و	به	ملت	هــم	بگويند	حكم	
شــرعی	اين	است	كه	شما	به	ليست	جامعه	روحانيت	
رأی	بدهيــد	بــا	ايــن	همه	امــام	جلوی	ايــن	كار	را	
می	گيرد	كه	يكی	از	اتفاقات	بســيار	مهم	و	ارزشمند	
حســنات	رفتار	سياسی	امام	اســت	كه	بايد	به	عنوان	

يك	شاخص	به	آن	توجه	كنيم.	
حملــه	مجاهدين	خلق	در	عمليــات	مرصاد	و	با	
اتفاقاتــی	كه	می	افتد	جنگ	خوب	اداره	نمی	شــود.	
خوشــبختانه	با	درايت	و	هوشــمندی	امــام	قطعنامه	
پذيرفته	می	شــود؛	امــا	آن	اتفاقی	كه	بــا	حماقت	و	
مأموريــت	خيانتكارانه	عمليــات	مجاهدين	خلق	در	
حمله	به	ايران	اتفاق	می	افتد	متأســفانه	كشــور	را	در	
وضعيتــی	قرار	می	دهد	و	هزينه	هايی	را	به	كشــور	و	

نظام	اسالمی	بار	می	كند.
امام	گروهی	را	مشــخص	می	كنند	كه	در	برخی	
از	حوزه	های	قانون	اساسی	بازنگری	شود.	مشكالتی	
كــه	در	طول	دوران	بنی	صــدر،	رجايی	و	در	دوران	
بعدی	بين	رئيس	جمهور	و	نخست	وزيری	پيش	آمده	
بود	منجر	به	حذف	پســت	نخست	وزيری	شد.	خود	
قوه	قضائيه	هم	كه	قباًل	در	قالب	شــورايعالی	بود	اين	
بار	در	قالب	رياســت	مطرح	مي	شــود.	صدا	و	سيما	
و	نحوه	اداره	اين	ســازمان	و	همچنين	بحث	تشكيل	
مجمع	تشخيص	مصلحت،	اينها	از	حوزه	هايی	است	
كه	مورد	بازنگری	قانون	اساســی	در	اين	دوره	قرار	
می	گيرد	و	به	نظر	می	رسد	روی	بحث	تمركز	قدرت	
كشــور	به	نوعی	اثرگذار	اســت	و	بر	مشاركت	های	
سياســی	تأييــد	دارد.	در	نهايت	با	درگذشــت	امام،	
كشــور	وارد	مرحله	جديدی	می	شــود	و	اما	اين	بار	
رهبری	به	وســيله	نهادی	انتخاب	می	شود	كه	منتخب	
مردم	هســتند.	در	ايــن	مجلس	بحث	هــای	متفاوتی	
وجــود	دارد،	مجلــس	خبــرگان	تصميــم	می	گيرد	
رهبری	شــورايی	باشــد	كه	با	مخالفــت	و	موافقت	

عده	ای	تصميم	می	گيرند	فردی	باشد.	
یعن�ی هم�ه اینه�ا تالش های�ی اس�ت ك�ه  ■

حاكميت انحصار می كند كه مش�اركت مردم 
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سيدعليرضا مسبوق فردوس
كارشناس ارشد ارتباط تصویری
پژوهشگر و مدرس دانشگاه

تجارب گذشته؛ تکرار یا تغيير؟ 
آیا مردم، باز هم در انتخابات 1408 برای آنکه به 24 سال قبل بازگردیم، پای صندوق های 

رأی حاضر خواهند شد؟
پنهــان	در	قالــب	برگه	های	كاغــذی	رأی،	خواهان	
تغيير	شــد.	خروش	موجی	كه	با	توجه	به	شرايط	آن	
روزها	اگر	در	ساحل،	آرام	نمی	گرفت	ممكن	بود	در	
سال	های	بعد،	اين	گونه	نباشد؛	موجی	كه	هرچند	پس	
از	تالشی	هشت	ساله	به	بخش	قابل	تأملی	از	مطالبات	
خود	دست	نيافته	بود،	ناخرسند	از	خروشش	نبود.

	به	نوعی	 	نه	در	همه	ابعــادـ	 24	خــرداد	92	نيــزـ	
تكرار	همان	خيزش	موج	گونه	بود.	موجی	كه	اگرچه	
ســنگالخ	های	متعددی	در	مقابل	داشت،	با	كمترين	
تفّرق	توانســت	به	ســاحل	نشــيند	و	آرام	گيرد؛	كه	
اگــر	از	خودگذشــتگی	و	تدبير	برخــی	از	بزرگان	
و	بصيــرت	و	پختگی	مــردم،	با	لطــف	الهی	همراه	
نمی	شــد	به	حتم	در	شــرايطی	پيچيده	تر	از	سال	76،	
بــروزی	ديگر	می	يافت،	اما	آنچه	در	شــرايط	امروز	
به	نظر	می	رســد	ما	را	از	تكرار	و	هدر	رفت	همه	آن	
قدم	های	مباركی	كه	از	صد	و	اندی	سال	پيش	تجربه	
مردم	ســاالری	تا	امروز	درجا	زده	ايم	بازمی	دارد	در	

دو	مرحله	قابل	طرح	است:
1ـ	شــناخت	علل	و	نواقص	موجود	در	قوانين	و	
ساختارهای	اداره	كشــور،	به	منظور	تطبيق	اهداف	با	

فرايند	اصالِح	معلول	ها.
2ـ	تدويــن	و	پيگيــری	برنامه	هــا	و	راهكارهای	
معطــوف	به	اصالح	معلول	ها	بــا	توجه	به	امكانات	و	

استفاده	از	فرصت	ها.
با	وجودی	كه	به	صورت	هدفمند	از	سوی	برخی	
از	گروه	های	سياسی	تالش	می	شود	حجم	حداكثری	
مطالبــات	رأی	دهنــدگان	بــه	آقــای	»روحانی«	در	
چارچوب	مطالبــات	اقتصادی	و	به	دنبــال	آن	بهبود	
سياســت	خارجی	جــای	داده	شــود،	امــا	به	فرض	
پذيرش	آن،	باز	بر	هيچ	مُّطلِع	منصفی	پوشيده	نيست	
كه	بيشــتر	مشكالت	اقتصادی	و	معيشــتی	امروز	ما،	
بدون	داشــتن	راه	حلی	اقتصادی،	در	خارج	از	خاِک	
اقتصــاد	اين	مُلك	ريشــه	دارد	كــه	در	اين	روزها	و	
ســال	ها	كمتر،	مورد	توجه	قرار	گرفته	است:	خاِک	

شخم	نازده	فرهنگ	و	سياست.
بيشتر	مشــكالت	اقتصادی	حال	حاضر	كشور	را	
می	توان	در	نواقص	سياســی	و	برخی	از	ضعف	های	

فرهنگــی	مــردم	و	مســئوالن	جســت	وجو	كــرد.	
ضعف	هايی	همچــون	فراگيرنشــدن	مفهوم	آزادی	
و	عدم	تثبيت	قِســم	های	آن	در	ذهــن	و	رفتار	اغلب	
مــردم	و	مســئوالن،	ازجمله:	حســنات	آزادی	های	
مدنــی	منتقد	و	مخالــف،	همچنين	محترم	نشــمردن	
و	به	رسميت	نشــناختن	عملی	تكثّر	و	تنوِع	ســاليق!	
كه	تا	مفهومی	فراگير	نشــود	و	بر	اليه	های	فرهنگی	
اكثريــت	يــك	جامعه	ننشــيند	بــروز	سياســی	پيدا	
نمی	كنــد	تا	بر	اقتصــاد	آن	جامعه	مؤثــر	عمل	كند.	
همچنان	كــه	از	ابتــدای	انقالب	تاكنــون	و	حتی	در	
دولــت	برآمده	از	مــوج	اجتماعــی	1376	كه	داعيه	
آن	را	داشــت،	مفاهيمی	از	اين	دســت،	بــه	قوانينی	
شفاف	و	تفسيرناپذير	تبديل	نشد	كه	كسی	نتواند	در	
موقعيتی	متفاوت،	تفســيری	متقابل	را	اجرايی	كند.	
نقصی	كه	ما	را	به	تكــرار	محكوم	كرد؛	اما	آنچه	ما	
را	بــه	عدم	تكــرار،	متقاعد	می	كنــد	،	فرصت	پيش	
آمده	و	تفاوت	های	قابل	تأمل	شرايط	امروز	با	تجربه	
تغييرخواهی	ديروز	است	كه	اگر	تدبير	شود	می	توان	
بــه	اصالحی	پايدار	اميد	بســت.	با	ايــن	نيت	در	حد	
بضاعت	به	پاره	ای	از	آنها	به	اجمال،	اشاره	می	شود:

ملمــوس		• مشــكالت	 و	 مديريــت	 ضعــف	
اقتصادی	امروز	نســبت	به	نيمه	دوم	دهه	70	و	ارتباط	
آن	با	كاهش	ســرمايه	اجتماعی،	دو	تهديدی	هستند	
كه	در	شــرايط	امروز	می	توانند	بــه	فرصت،	تبديل	
شــوند.	در	اينكه	وجود	مشــكالت	اقتصادی	،	خود	
يكی	از	موانع	اصلی	اجــرای	راهكارهای	هر	دولتی	
در	توسعه	فراگير	كشور	است،	بحثی	نيست،	ولی	از	
زاويه	ای	ديگر	در	شرايط	كنونی	می	تواند	دولتمردان	
را	در	تجميــع	و	به	خدمت	گرفتن	ســرمايه	اجتماعی	
در	اجــرای	راهكارهای	تدوين	شــده	برای	توســعه	
فرهنگی	و	سياســی،	ياری	رســاند،	چرا	كه	نســبت	
مســتقيم	بهبود	شــرايط	اقتصادی	با	جذِب	ســرمايه	
اجتماعی	بر	كســی	پوشيده	نيست،	از	اين	رو	هرچند	
در	حال	حاضر،	سرمايه	اجتماعی	جذب	شده	توسط	
دولِت	جديد،	به	قّوت	و	كثرت	دولت	هفتم	نيســت،	
ولی	چون	مشــكالت	ملموس	اقتصــادی	اين	روزها	
هم	ـ	حداقل	در	بســتر	اجتماعي	ـ	قابل	مقايسه	با	آن	

قدم	بــه	قدم	از	حال	و	هــوای	انتخابات	24خرداد	
فاصلــه	گرفتيم	و	بــه	روزهای	تغيير	نزديك	شــديم؛	
روزهايی	كــه	آغازگر	تدبير	اســت	تا	اميــد	به	تغيير،	
همچنان	در	ما	شــعله	دواند.	جرايد	ايــن	روزها	را	كه	
ورق	می	زنی	از	يك	ســو	پر	از	تعارف	و	تكلف	است	
و	از	سوی	ديگر	مملو	از	تحذير	و	تذّكر.	آنچه	در	اين	
بين	دارای	اهميت	اســت	انديشــيدن	به	همه	امكانات	
و	پتانســيل	ها،	ايجاد	فرصت	های	مناسب	و	استفاده	از	
ثانيه	ثانيه	فرصت	های	ايجاد	شــده	برای	نيل	به	اهداف	
تعريف	شده	است.	حال	يك	پرســش:	آيا	دورنمای	
اهداف	ترســيم	شده	اين	اســت	كه	با	برآورده	نمودن	
بخشــی	از	مطالبات	اقتصادی	و	معيشتی	مردم،	تالش	
كنيم	در	عرصه	های	گوناگون	به	ويژه	در	حيطه	توسعه	
فرهنگی	و	سياســی	بــه	موقعيت	مان	در	ســال	1384	
برســيم؟	در	اين	چشــم	انداز	آيا	می	توان	مطمئن	بود	
هشت	ســال	ديگر	اتفاقات	هشت	سال	قبل	تكرار	نشود	
و	به	جايگاه	امروزمان	بازنگرديم؟	آيا	به	نظر	نمی	رسد	
شــرايط	امروز	می	تواند	به	عنــوان	يك	نقطه	عطف	در	
ريشــه	يابی	و	درمان	علل	تكرارهای	مكررمان	منظور	
گردد.	اگر	نه	اين	اســت	آيا	مردم	باز	هم	در	انتخابات	
1408	بــرای	آنكه	به	24ســال	پيــش	بازگرديم،	پای	

صندوق	های	رأی	حاضر	خواهند	شد؟
شــرايط	و	ديدگاه	هــای	فائق	ســال	های	پيش	از	
1376،	خيزش	موجی	را	پديد	آورد	كه	در	انتخابات	
دوم	خرداد	آن	ســال	خروشــيد	و	به	صورت	آرام	و	
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بيشتر مشکالت اقتصادی حال حاضر 
کشور را می توان در نواقص سياسی و 

برخی از ضعف های فرهنگی مردم و 
مسئوالن جست وجو کرد. ضعف هايی 
همچون فراگيرنشدن مفهوم آزادی و 

عدم تثبيت ِقسم های آن در ذهن و 
رفتار اغلب مردم و مسئوالن

روزها	نمي	باشد،	می	توان	انتظار	داشت	با	بهبود	نسبی	
وضعيت	اقتصادی	و	معيشتی	مردم	كه	تا	حدودی	در	
ســايه	تعامل	با	جهان	خارج	و	تدبير	در	سياست	های	
داخل،	در	كوتاه	مدت	قابل	دسترسی	است	از	پتانسيل	
سرمايه	اجتماعی	فعال	شده	كه	به	واسطه	نوع	طبقه،	به	
مراتب	قدرتمندتر	از	گذشــته	خواهد	بود	و	حمايت	
مؤثرتر	افرادی	كه	مطالبات	اقتصادی	شــان	مهمترين	
عامل	ُكنش	های	سياسی	شــان	است،	ياری	گرفت	تا	
بتوان	راهكارهای	توســعه	فرهنگی	و	سياسی	مدنظر	
را	اجرايی	كرد،	چرا	كه	فعال		كردن	و	به	كار	انداختن	
ســرمايه	اجتماعــی	به	ويژه	در	شــرايط	امروز،	يكی	
از	تأثيرگذارتريــن	عوامل	دخيل	در	توســعه	فراگير	

كشور	است.
اتفــاق	مهــم	ديگری	كه	بســتر	مناســبی	برای		•

مرتفع	كردن	موانع	فرهنگی،	سياسی	و	اجتماعی	يك	
توســعه	فراگير	و	پايدار	در	شــرايط	امروز	نســبت	به	
گذشــته	فراهم	كرده	است	همگرايی	دو	طيف	اصلی	
رانده	شده	اين	ســال	ها	از	حاكميت	و	حمايت	بخشی	
از	ديگر	گرايش	های	سياســی	منتقــد	و	معترض،	در	
انتخابات	اخير	است؛	حال	آنكه	دو	گرايش	يادشده،	
در	انتخابــات	1376	در	مقابــل	هم	صف	آرايی	كرده	
بودنــد.	آنچــه	در	اين	برهــه	از	زمان	مهمتــر	از	يك	
ائتالف	يا	همگرايی	تكنيكی	ظاهر	می	شــود.	پی	بردن	
اين	دو	جريان،	به	ويژه	گروه	حاكم	در	سال	های	پيش	
از	76	به	اشــتباهات	سياسی	گذشــته	و	عزم	و	تالش	
برای	نزديك	تر	كردن	انديشه	ها	و	رويكردها	به	منظور	
جبران	مافات	اســت،	چرا	كه	نيروهای	شناســنامه	دار	
اين	جريان	در	ســال	های	اخير،	مقهــور	تبعات	همان	
انديشه	ای	شده	اند	كه	ســال	ها	پيش،	خود،	مروج	آن	
بودند	و	به	استناد	آن	حكم	به	حذف	دگرانديشان	داده	

بودند.
همراه	با	بلــوغ	و	تكامــِل	اصالح	طلبی	كه	به		•

نوعی	نتيجه	شناخت	نقص	ها	و	بازخورد	رويكردهای	
گذشته	اســت،	به	نظر	می	رسد،	جريان	های	تندروی	
انحصارطلب	هم	متأثر	از	شرايط	سياسی	امروز	و	مُد	
شدن	اعتدال	و	ميانه	روی،	ناچارند	با	فاصله	گرفتن	از	
رفتارهای	كاذب	انقالبی	نما	و	ايدئولوژی	زده،	خود	
را	حداقــل	در	ظاهر	با	فضای	اجتماعی	حاكم	تطبيق	
دهنــد	و	از	واكنش	هــای	نامعقول،	پرهيــز	كنند	كه	
اين	امر	می	تواند	با	كاســتن	از	التهابات	سازمان	يافته،	
دولت	تدبير	و	اميد	را	در	پيشــبرد	برنامه	های	سياسی	
و	فرهنگــی	خود	ياری	رســاند.	اتفاقی	كــه	اگر	در	
سال	های	پيش	از	76	پنهان	و	پوشيده	بود	در	سال	های	
پــس	از	76	در	تقابــل	با	فضای	سياســی	و	اجتماعی	
ايجاد	شــده،	بــروزی	بيرونی	يافت	تــا	بحران	هايی	

آشكار	ايجاد	كند.
گســترش	رســانه	های	مجازی،	غيروابسته	و		•

مســتقل	ـ	نسبت	به	گذشته	ـ	و	مهمتر	از	آن،	برخورد	
يكجانبــه،	غيرمنصفانه	و	سياســت	زده	رســانه	های	
وابســته	به	جريان	های	ذی	نفوذ	از	يك	سو	و	شناخت	
نســبی	مردم	نســبت	به	اشــكاالت	ســاختار	سياسی	

كشــور	از	قِبَــل	حوادث	چند	ســال	اخير	از	ســوی	
ديگر	باعــث	باالتررفتن	معدل	آگاهی	مردم	شــده	
اســت	كه	می	تواند	در	همياری	بــا	دولت	و	حمايت	
از	سياســت	های	اصالحی	آن	مؤثــر	عمل	كند.	اين	
در	حالی	اســت	كه	به	واســطه	رقابت	های	رسانه	ای	
ســال	های	اخير	و	باالرفتن	توقعات	مردم،	در	شرايط	
امــروز،	رســانه	های	فراگير،	همچون	رســانه	ملی	ـ	
هم	راســتا	با	خواســت	اكثريت	مردم	ـ	در	پوشش	و	
بازتاب	منصفانه	و	كارشناســانه	اخبــار	و	ديدگاه	ها،	
مقيدتر	خواهند	شد	كه	دولت	جديد	می	تواند	از	آن	
در	بسط	ديدگاه	های	خود	در	اليه	های	مختلف	مردم	

بهره	حداكثری	را	ببرد.
نوع	و	نتيجه	رفتارهای	دولت	گذشته	از	يك	سو	
توان	پايگاه	اجتماعی	و	تأثير	نفوذ	انديشه	اصولگرايی	
را	بــا	كاهش	محسوســی	روبه	رو	كرده	اســت	و	از	
سوی	ديگر	موجب	ايجاد	شــكاف	در	نيروهايی	كه	
مجموعــه	طيف	هــای	اصولگرا	را	شــكل	می	دهند،	
شــده	اســت	كه	اين	امر	افزون	بر	جذب	بخشــی	از	
سرمايه	اجتماعی	حامی	اين	گروه	ها	می	تواند	دولت	
جديد	را	در	بهره	گرفتن	از	پتانســيل	نيروهايی	كه	به	
نوعی	از	بدنه	اصولگرايــی	فاصله	گرفته	و	به	نگاه	و	
رويكردهای	اصالح	طلبانه،	نزديكتر	شــده	اند	ياری	

رساند.
هرچند	تجارب	علمی	ثابــت	كرده	كه	صاحبان	
قــدرت،	ثروت	و	منزلت	به	اين	ســادگی،	انديشــه	
و	رفتار	خــود	را	در	جهت	پاسداشــت	تنوع	و	تكثّر	
ســاليق	و	همراه	شــدن	بــا	مطالبات	اكثريــت	تغيير	
نمی	دهند	و	در	شــرايط	امروز	ايــران	هم	اين	تجربه	
تعميم	پذير	اســت!	گو	اينكــه	در	روزهای	اخير	هم،	
برآيند	سياســت	اجرايی	مجلــس	در	رأی	اعتماد	به	
وزيران	پيشنهادی	دولت	نشــان	داد	كه		جريان	های	
تك	وجهی،	تكثرگريز	و	حامی	وضع	موجود	مصمم	
هســتند	تا	منطبق	بر	باورها	و	هنجارهای	ذهنی	خود،	
دولــت	و	افكارعمومــی	را	در	عرصــه	فرهنــگ	و	
سياســت،	مديريت	كند،	اما	با	توجــه	به	موارد	گفته	
شــده	و	عوامل	و	تفاوت	های	متعــدد	ديگر	همچون	
شرايط	امروز	جهان	به	ويژه	جهان	اسالم	و	خاورميانه	
كه	می	تواند	در	تصميم	سازی	های	داخلی،	مؤثر	واقع	
شــود	و...	در	صورت	وجود	عزمی	راســخ	و	انرژی	
كافی	در	رأس	و	بدنه	دولت	جديد	می	توان	اميدوار	
بود	در	شــرايطی	بهتر	از	گذشته،	بتوان	با	فعال	كردن	
اليه	هــای	زيرين	جامعه	و	كمك	گرفتن	از	ســرمايه	
اجتماعــی	كه	اين	روزها	در	مطالبــات	برحِق	بخِش	
كثيری	از	آن،	تعديلی	نجيبانه	صورت	گرفته	اســت؛	
به	جــای	پناه	بــردن	به	داروهای	مســكن،	بــه	درمان	
ريشــه	ای	توســعه	فراگير	و	همه	جانبه	كشــور	همت	
گماشــت	و	با	تدوين	يك	برنامه	سطح	بندی	شــده	و	
هدفمند	در	جهت	تغييــر	و	اصالح	قوانين	انحصارزا	
و	تكثّرگريز،	قدم	برداشــت	تا	از	درون	اين	پيكره،	با	
يك	حجامت	تاريخی	در	عرصه	فرهنگ	و	سياست،	
خون	كثيف	و	بيمــاری	زای	»خود	برحق	پنداری«	و	

»انحصار«	را	بيرون	كشــيد؛	حجامتی	كه	می	تواند	به	
مرور،	همه	ما	را	به	گراميداشت	تنوع	و	تكثر	ساليق	
در	اجرای	امور،	مؤمن	و	قدرت	ها	و	نهادهای	قانونی	
را	به	خواســت	اكثريت،	مقيــد	نمايد.	هرچند	به	نظر	
می	رسد	در	شــرايط	امروز	شايســته	تر	آن	است	كه	
دولت	در	نيمه	اول	فرصت	چهارســاله	اش	با	تمركز	
نسبی	بر	مشكالت	اقتصادی	و	جذب	و	فعال	تر	كردن	
ســرمايه	های	اجتماعی،	راهكارهای	توسعه	فرهنگی	
و	سياســی	خود	را	در	نيمــه	دوم	فعاليتش	كه	به	حتم	
از	حمايت	حداكثری	مجلــس	آينده	هم	برخوردار	
خواهد	بود	متمركز	كند.	اما	آنچه	در	اين	فرايند	مهم	
اســت،	نه	تاكتيك	اتخاذشــده	از	سوی	دولت	است	
و	نــه	نيروهای	انتخاب	شــده	بــرای	ورود	به	ميدان!	
بلكه	مهم،	مخدوش	نشــدن	اميد	به	تدبيری	است	كه	
در	اكثريت	اين	مردِم	جفاديده،	شــكل	گرفته	است	
تــا	ديگر	بار	مجبور	نباشــند	در	ســال	1408	به	نيت	
بازگشــتن	به	24	ســال	پيش	پای	صندوق	های	رأی	
حاضر	شوند	كه	شــايد	فرصت	پيش	آمده،	منحصر	
به	فرد	باشــد	و	عدم	استفاده	مناســب	از	اين	فرصِت	
خداداده،	جفايی	تاريخی	در	حق	يك	ملت	اســت.	

ياری	خداوند	شامل	حالمان	باد...
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فائزه حسني

بداخالقي هاي كور سياسي
ریشه یابي غائله افراد خودسر

بر	ايــن	17	نفر	از	نمايندگان	در	رأي	گيري	شــركت	
نكردند	و	دليل	كار	آنان	معلوم	نيست.

برخي	از	حاميــان	جبهه	پايداري	تصميم	گرفتند	
به	منظور	عدم	قرائت	گزارش	به	مقام	رهبري	نامه	اي	
بنويسند،	اما	وقتي	عزم	كميسيون	امنيت	ملي	را	براي	
قرائــت	آن	جزم	ديدند،	دســت	پيــش	گرفتند	و	بر	
خواندن	كامــل	گزارش	پاي	فشــردند	و	مدعي	آن	
بودند	در	اين	گزارش	برخي	نهادها	تضعيف	شده	اند	
و	بايد	كليه	نهادهاي	مسئول	و	افرادي	كه	اسمشان	در	
گزارش	آمده	براي	پاسخگويي	به	مجلس	بيايند.	اين	
درحالي	بود	كه	قبل	از	آن	كه	گزارش	به	صحن	علني	
برسد	نشريه	9	دي	در	شــماره	109	خود	خالصه	اي	
از	گــزارش	محرمانه	را	كه	دســت	نمايندگان	بود،	
چــاپ	كــرد	و	در	شــماره	بعدي	خود	نوشــت	كه	
شماره	پيشــين	در	قم	ناياب	شــده	و	كپي	آن	دست	
به	دســت	مي	گردد.	بر	اين	اســاس	گزارش	مجلس	
را	فرزندي	نامشــروع	توجيه	مي	كــرد	كه	هيچ	كس	
مســئوليتش	را	نمي	پذيرد.	پس	از	انتشار	گزارش	بود	
كه	كميتــه	تهيه	كننده	آن	از	نشــريه	9	دي	متعلق	به	
حميد	رسايي	شكايت	كرد.	اين	هفته	نامه	مدعي	بود	
كه	نقد	مســتندي	از	گزارش	ارائه	كرده	اســت	ولي	
دواتگري	رئيس	كميته	مجلس،	آن	را	افشــاي	اسناد	
طبقه	بندي	شــده	و	تشويش	اذهان	عمومي	و	به	عنوان	
مــوارد	اتهام	مطــرح	كرد.	نماينــدگان	اذعان	دارند	
گزارش،	بي	طرفانه	و	براســاس	مستندات	موثق	تهيه	
شــده	اســت	و	اميدوارند	برخورد	قاطع	قوه	قضاييه	با	
عامالن	اين	حادثه	نقشي	بازدارنده	داشته	و	از	تكرار	
اين	گونــه	اقدامات	افراطي	و	خودســرانه	جلوگيري	
كنــد.	چنانچه	اســفناني	نماينــده	فريدن	نيــز	معتقد	
است	برخورد	قاطع	ريشــه	اين	نوع	اقدامات	افراطي	
را	خواهد	خشــكاند.	سخنگوي	كميســيون	قضايي	
و	حقوقــي	مجلــس	همچنين	مي	افزايــد	مراجع	هم	
معتقــد	بودند	كه	امري	اتفاقي	و	خلق	الســاعه	نبوده،	
بلكــه	اقدامي	طراحي	شــده	و	از	پيــش	برنامه	ريزي	
شــده	بود.	به	گفته	وي	توهين	به	مقامات	و	رؤســاي	
قوا	طبق	قانون	جرم	تلقي	مي	شــود	و	قوه	قضاييه	بايد	
تدابير	قانوني	را	اتخــاذ	كند	چرا	كه	اگر	جلوي	اين	

قبيــل	اتفاقات	گرفته	نشــود	براي	نظام	هزينه	ســاز	و	
دردسرساز	مي	شود.

احمد	توكلي	هم	گفت	حرف	هاي	زيادي	در	اين	
باره	قابل	گفتن	اســت	كه	چه	كســاني	با	ابزار	ديني	و	
انقالبي	براي	بقاي	خود	بر	قدرت	طمع	كرده	اند	و	براي	
رسيدن	به	اين	اهداف	اين	چنين	حركات	و	فعاليت	ها	
را	ساماندهي	و	پشتيباني	مي	كنند.	توكلي	گفت	وقتي	
برخي	مقامات	كشــور	دست	به	هتك	حرمت	مردم	و	
ســاير	همقطاران	خود	مي	زنند	بايد	انتظار	داشت	كه	
كساني	هم	پيدا	شوند	كه	به	طرفداري	از	آنها	حرمت	
خدمتگزاران	مردم	را	بشــكنند.	سيدهادي	حسيني	در	
نطقــش	آورده	بود	كه	اگر	با	فتنه	هم	برخورد	نشــود	
و	چشــم	اين	فتنه	درآورده	نشود،	زنجيره	توهين	ها	به	
مسئوالن	كشور	ادامه	مي	يابد.	جرياني	كه	حقيقت	پور	
آن	را	»انجمــن	حجتيه	با	شــيوه	جديد«	ناميد	و	گفت	
كه	آنها	از	قرائت	گزارش	راضي	نيستند		و	سبحاني	نيا	
عضو	هيئت	رئيســه	حركت	آنان	را	كاماًل	برنامه	ريزي	
شــده	به	حســاب	آورد	كه	ازســوي	افرادي	هدايت	
شده	بودند	كه	در	حلقه	و	مؤسسه	امام	خميني	حضور	
داشته	اند	و	تأكيد	مي	كند	كه	نمي	توان	به	نقش	افكار	
انجمن	حجتيــه	در	تصميم	گيــري	هدايت	كنندگان	
ماجرا	بي	توجه	بود.	علي	الريجاني	هم	گفته	است	كه	
عده	اي	فكر	توليــد	مي	كنند	و	عده	اي	عمل	مي	كنند.	
او	در	اين	راســتا	به	ترور	شــهيد	مطهري	اشــاره	دارد	
كه	توســط	عــده	اي	منافق	خوانده	شــد	و	بعد	فردي	
او	را	تــرور	كرد.	چنانچه	الريجاني	ازســوي	يكي	از	
نمايندگان	در	ســخنراني	اش	در	يك	مســجد	در	قم	

منافق	ناميده	شده	است.
امــا	علي	الريجانــي	مي	گويد	مهم	ايــن	بود	كه	
كميسيون	ورود	و	موضوع	را	بررسي	كند.		الريجاني	
مي	افزايد	علت	اين	كه	رهبــري	موضع	گرفتند	فقط	
بحــث	فرد	نيســت	عمل،	عمل	نادرســتي	اســت	و	
شكســتن	حرمت	هاســت	و	از	ديد	ملــي	بايد	به	اين	
موضوع	نــگاه	كرد.	امــا	كوچــك	زاده	از	اعضاي	
فراكسيون	پايداري	در	مورد	حركت	اعتراضي	گفته	
بــود	كه	به	خاطــر	اين	بود	كه	از	رفتارهاي	سياســي	
الريجانــي	آزرده	بودند	و	مــردم	با	طيب	خاطر	آنها	

روز	15	مرداد	ماه	سال	1392،	گزارشي	در	مجلس	
قرائت	شــد	كــه	از	حادثه	اهانت	بــه	رئيس	مجلس	و	
ريشه	يابي	غائله	افراد	خودسر	حكايت	داشت؛	گزارشي	
600	صفحه	اي	و	حاصل	200	ساعت	كار.	اين	گزارش	
كه	در	مركز	قانونگذاري	ايران	قرائت	شــد	جزو	اسناد	
رســمي	ثبت	و	ضبط	شــده	اســت،	به	هتاكي	رئيس		
مجلس	و	به	هم	زدن	سخنراني	رسمي	او	در	مراسم	ملي	
22	بهمن	سال	گذشته	برمي	گردد.	عملياتي	كه	تا	ديوار	
به	ديوار	قوه	قانون	گذاري	پيش	رفت	و	جشن	ملي	مردم	
را	به	سخره	گرفت	و	پيامي	جز	تفرقه	نداشت.	البته	سابقه	
اين	جريان	در	شهر	قم	بر	كسي	پوشيده	نيست،	آن	زمان	
كه	مراسم	رحلت	امام	خميني	را	در	مسجد	اعظم	قم	كه	
ازسوي	آيت	اهلل	منتظري	برگزار	شد	-مجلسي	كه	به	ياد	
امام	خميني	برگزار	شــده	بود	و	عده	اي	از	مراجع	تقليد	
در	آن	جلسه	حضور	داشتند-	به	هم	ريختند.	از	آن	سال	
به	بعد	اقدامات	مشــابه	ديگري	ازسوي	اين	جريان	در	

شهر	قم	رخ	داده	است.
بيــم	آن	مي	رفــت	كــه	از	خوانــدن	گــزارش	
جلوگيــري	شــود	و	گفته	مي	شــد	عقبــه	آن	گروه	
آن	قــدر	نفوذ	دارند	كه	مانــع	قرائت	گزارش	يا	ذكر	
اسامي	گردند.	ولي	ســرانجام	با	تعديل	آن	و	حذف	
اسامي،	خالصه	اي	از	آن	در	جلسه	علني	قرائت	شد.	
تهيه	كنندگان	مي	گويند	نســخه	اي	از	گزارش	تقديم	
مقام	رهبري	شــده	و	خالصه	اي	از	آن	را	با	مهر	بسيار	

محرمانه	در	اختيار	نمايندگان	گذارده	اند.
در	پايان	جلســه	علني	بــود	كــه	از	224	نماينده	
حاضــر،	156	نفرشــان	موافقت	كردند	گــزارش	را	
براي	رســيدگي	به	قوه	قضاييه	بفرستند	تا	مطابق	قانون	
با	مقصران	برخورد	شــود،	36	نفر	از	نمايندگان	رأي	
مخالف	دادند	و	15	رأي	نيز	ممتنع	اعالم	شــد،	عالوه	
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مقام رهبري : من مخالف هستم 
کساني راه بيفتند افراد را ضد 

واليت فقيه و بي بصيرت معرفي کنند 
و عليه او صحبت کنند. من با اقدامي 

که در قم صورت گرفت مخالفم، من 
با اقدامي که در حرم امام)ره( صورت 

گرفت مخالفم. بارها به مسئوالن جهت 
جلوگيري از اين وقايع تذکر داده ام، 

اگر اين افراد واقعًا حزب اللهي و مؤمن 
هستند اين کار را نکنند

را	همراهي	كردند	هرچند	كــه	خود	او	آزرده	بودن	
را	دليلي	بر	كار	خالف	قانون	و	ســازماندهي		شــده	

نمي	داند.
ســابقه	اين	موضوع	چنانچــه	در	گزارش	آمده،	
چنين	اســت	كه	جريانات	تند	و	افراطي	خودســر	با	
دريافت	هاي	شــخصي	يا	محفلــي	حوادثي	در	قم	يا	
مناطق	ديگر	ايجاد	كرده	اند	كه	ازجمله	آنان	مي	توان	

به	چند	مورد	اشاره	كرد:
1ـ		15	خــرداد	1385	و	مخالفــت	با	ســخنراني	
رياست	مجمع	تشــخيص	مصلحت	نظام	و	اهانت	به	

ايشان
2ـ	حضور	در	نمازجمعه	قم	و	دادن	شــعار	مرگ	
بر	ضــد	واليت	فقيــه	در	هنگام	ايراد	خطبه	توســط	

آيات	اميني،	جوادي	آملي	و	استادي
3ـ	حضــور	عــده	اي	در	حــرم	امــام	خمينــي	و	
مخالفت	با	سخنراني	سيدحســن	خميني	و	اهانت	به	
ايشان	در	مراسم	سالگرد	امام	خميني	در	سال	1388
4ـ	غائله	حضور	در	مراســم	روز	قدس	استان	قم	
و	دادن	شعار	بر	عليه	علي	الريجاني،	رئيس	مجلس	
5ـ	تجمع	در	مقابل	بيت	آيت	اهلل	جوادي	آملي	و	

دادن	شعار	بر	عليه	ايشان	و	تعرض	به	ايشان
آ	يــت	اهلل	صافــي	 بيــت	 مقابــل	 6ـ	تجمــع	در	
گلپايگاني	و	دادن	شــعار	مرگ	بر	ضد	واليت	فقيه	و	

مرجع	بي	بصيرت	بر	عليه	ايشان
اعضاي	كميته	تحقيق،	حقيقت	پور،	جهانگيرزاده،	
دواتگــري	و	نقوي	حســيني	از	اعضاي	كميســيون	
امنيــت	ملي	به	منظور	رمزگشــايي	از	غائله	22	بهمن	
تعيين	شده	و	سخنان	مقام	رهبري	و	اظهارات	علما	را	
براي	ريشه	يابي	مشكل	سرلوحه	كار	خود	قرار	دادند.	
ايــن	اعضا	با	انتخاب	بروجردي	رئيس	كميســيون	و	
براساس	عالقه	خود	به	عضويت	كميته	درآمده	اند	و	
نه	رأي	گيري،	چنانچه	منتقدان	به	كميته	تخصصي	اي	
اشــاره	مي	كنند	كه	در	كميســيون	براي	رسيدگي	به	
چنين	مســائلي	تعيين	شــده	اند	و	بايســتي	عهده	دار	
تحقيقات	و	تهيه	گزارش	مي	شــدند.	در	هر	صورت	
كميته	حقيقت	ياب	ســخنان	رهبري	را	در	اين	موارد	
مالک	و	معيار	رســيدگي	خود	قــرار	داده،	آنجا	كه	
گفته	اند:	من	مخالف	هستم	كســاني	راه	بيفتند	افراد	
را	ضــد	واليت	فقيه	و	بي	بصيرت	معرفي	كنند	و	عليه	
او	صحبــت	كنند.	من	با	اقدامي	كــه	در	قم	صورت	
گرفت	مخالفم،	من	بــا	اقدامي	كه	در	حرم	امام)ره(	
صورت	گرفــت	مخالفم.	بارها	به	مســئوالن	جهت	
جلوگيــري	از	اين	وقايع	تذكر	داده	ام،	اگر	اين	افراد	
واقعاً	حزب	اللهي	و	مؤمن	هستند	اين	كار	را	نكنند.

آيات	عظام	مكارم	شــيرازي،	نــوري	همداني،	
علوي	گرگاني،	موســوي	اردبيلي،	سعيدي،	حسيني	
بوشــهري،	غــروي،	فاضــل	لنكرانــي،	مقتدايــي،	
اميني،	نجف	آبادي،	مســعودي	خميني	و	ســيدجواد	
شهرستاني	در	قالب	ســخنراني،	صدور	بيانيه	و	ارائه	
نقطه	نظرات	در	مالقات		با	هيئت	تحقيق	انزجار	خود	

را	اعالم	داشته	اند.

در	ابتداي	گزارش	اشــاره	شــده	كــه	آثار	ترور	
شخصيتي	كمتر	از	ترور	فيزيكي	نيست،	لذا	اقدامات	
افراد	خودسر	در	برگزاري	تجمع	در	مراسم	مسئوالن	
و	علما	در	اين	راستا	ارزيابي	شده	است.	گفتني	است	
سخنگوي	كميســيون	پيش	از	قرائت	اشاره	كرد	كه	
در	گزارش	به	مسئوليت	برخي	افراد	شاغل	در	نهادها	
اشــاره	شــده	كه	ضمن	تقدير	از	جايــگاه	نهادهاي	
مسئول	و	حمايت	از	آنها	اعالم	مي	شود	كه	اقدامات	
خودسر	معدود	افرادي	را	شايسته	ارگان	هاي	انقالبي	
نمي	داند.	در	شرح	غائله	آمده	كه	شوراي	هماهنگي	
قم	با	محوريت	آيت	اهلل	جنتي	از	علي	الريجاني	براي	
ســخنراني	در	مراســم	22	بهمن	دعــوت	كرده	بود.	
نماينده	ايشــان	در	جلســه	كميته	تأمين	امنيت	استان	
قم	قبل	از	برگزاري	مراســم	حضور	يافته	و	ســه	تيم	
حفاظتي	براي	ايشــان	در	نظر	گرفته	شــد.	حلقه		اول	
تيم	حفاظتي	رياســت	مجلس	شوراي	اسالمي،	حلقه	
دوم	يگان	حفاظت	سپاه	علي	بن	ابيطالب	و	حلقه	سوم	

نيروهاي	ناجا.
روز	22	بهمــن	علــي	الريجانــي	به	همــراه	تيم		
محافظان	خود	عازم	حرم	مي	شــود	و	در	طول	مسير	
راهپيمايــي	جمعــي	بالغ	بــر	15	تا	20	نفــر	با	حمل	
تابلوهايــي	باعنــوان	بهار	و	ســردادن	شــعارهايي	با	
مضامين	بصيرت	ـ	بصيرت	ديده	مي	شــوند.	ايشــان	
در	حال	ســخنراني	بودند	كه	گروه	هايي	از	چند	سو	
با	شــعارهايي	همچون	بصيرت	ـ	بصيرت،	خجالت	ـ	
خجالت،		به	ســمت	تريبون	رفته	و	بــا	پرتاب	كفش	
و	مهــر	مي	خواســتند	مانع	ســخنراني	شــوند.	نقوي	
حسيني	گفت	كه	براســاس	داده	هاي	اطالعات	ناجا	
و	گزارش	شوراي	تأمين	استان	و	جلساتي	با	رؤساي	
قــواي	قضاييه	و	مقننه	و	دادســتان	كل	كشــور	و	در	
مجموع	مالقات	هيئت	تحقيق	با	13	نماينده	و	مسئول	
رده	بــاال	از	ارگان	هــا	و	نهادهــا	به	غيــر	از	مراجع	و	
تعدادي	از	اعضاي	جامعه	مدرسين	و	شاهدان	صحنه	
و	جمع	آوري	اسناد	نشــان	دهنده	آن	است	كه	وقوع	
غائلــه	همراه	با	ســازماندهي	قبلي	بوده	و	در	ســطح	
توليد	ادبيات	خشــونت	و	ايجاد	انگيزش	و	در	سطح	

عملياتي	داراي	مقصراني	بوده	است.

زمينه هاي حادثه قم
يافته	هاي	گزارش	نشــان	مي	دهد	كه	زمينه	سازي	
براي	اقدام	در	روز22	بهمن	از	روزهاي	قبل	شــروع	

شده	بود:
	1ـ	كشف	طرحي	براي	ايجاد	التهاب
2ـ	اعالم	ملتهب	بودن	محيط	شهر	قم	

3ـ	اعــالم	بــرآورد	اطالعاتي	توســط	اطالعات	
سپاه	علي	بن	ابيطالب	به	شوراي	تأمين	استان،	مبني	بر	
اين	كه	برخي	از	طالب	و	دانشجويان	يارگيري	كرده	
و	جلسه	اي	در	روز	قبل	از	22	بهمن	برگزار	كرده	اند	
كه	براســاس	آن	تعداد	70	درصد	نظرشان	اين	بوده	
كه	به	تهران	برونــد	و	30	درصد	بر	اين	نظر	بوده	اند	
كه	در	قم	نسبت	به	وقايع	موضع	گيري	داشته	باشند.	

4ـ	اظهارات	يكي	از	فعاالن	سياســي	قم	در	ستاد	
نمازجمعه	در	حضور	آيت	اهلل	حســيني	بوشهري	كه	
گفته	است	اگر	الريجاني	براي	سخنراني	به	قم	بيايد	

ما	مراسم	او	را	به	هم	خواهيم	زد.
5ـ	طراحــي	و	چينــش	افــراد	خــاص	در	محل	
ســخنراني	در	شبســتان	حرم	كــه	در	راهپيمايي	هم	
شــركت	نكرده	بودند	و	به	طور	سازمان	يافته	در	چند	

گوشه	شبستان	مستقر	شده	بودند.
6ـ	انتخــاب	فضــاي	بســته	جهت	ســخنراني	به	
منظور	پرتاب	اشــيا	و	بزرگنمايي	شــعار	مخالفان	را	
امكان	پذيــر	كرده	بــود،	درحالي	كه	همه	ســاله	اين	

سخنراني	در	فضاي	باز	صورت	مي	گرفت.
7ـ	توليــد	ادبيــات	و	هيجان	خشــونت	توســط	
سخنرانان	مسجد	اهل		البيت	در	دهه	فجر	و	فضاسازي	

براي	اقدام	عليه	دكتر	الريجاني
8ـ	اقدام	يكي	از	مسئوالن	استان	كه	قبل	از	شروع	
ســخنراني	در	مورد	جابه	جايي	برخي	از	مسئوالن	از	
مقابل	تريبون	با	اين	بيان	كه	احتمال	مي	رود	كفش	يا	

جسم	ديگري	به	شما	اصابت	كند.
9ـ	اقدامات	برخي	افراد	حلقه	پرتو	در	جمع	آوري	

نيرو	براي	نقش	آفريني	در	شبستان	حرم.
10ـ	حضور	يكي	از	طــالب	فعال	حلقه	پرتو	در	

صف	اول	اعتراضات	به	عنوان	عامل	تحريك
11ـ	هماهنگــي	بين	برادران	و	خواهران	توســط	

تلفن	همراه	و	شروع	ماجرا.
12ـ	اعترافات	يكي	از	عوامل	اصلي.	

13ـ	نقل	قول	از	يك	مربي	طرح	بصيرت	كه	بنا	بر	
گفته	وي	در	حين	تدريس	مباحث	مهدويت	بچه	هاي	

كالس	گفته	اند	فتيله	الريجاني	را	پايين	كشيديم.
14ـ	35	هــزار	پيام	كوتاه	ارســالي	در	قم	در	بين	
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نقوي حسيني

ســاعت	هاي	12	تا	14،	با	مضمون	تقدير	و	تشكر	از	
اقدام	در	شبستان	صحن	مطهر.	28	پيامك	با	مضمون	
آفريــن	بر	شــما	و	يارانتان،	چه	عاشــقانه	به	رهبرتان	
لبيــك	گفتيد	و	پيامك	گروهي	ديگر	در	تشــكر	از	
بــرادران	و	با	ايــن	مضمون:	خدا	قوت	بــرادر	امروز	

تركانديد	و...	اجركم	عنداهلل.
بخــش	ديگــري	از	گزارش	بــه	تقصيــرات	يا	
ســهل	انگاري	و	يا	عدم	پيش	بيني	الزم	دســتگاه	هاي	
مسئول	در	استان	قم	اختصاص	يافته	است	كه	در	آن	
به	سهم	خطاي	استانداري،	سپاه	و	اداره	كل	اطالعات	
و	فرمانــداري	انتظامي	اســتان	قم	پرداخته	اســت	و	
حاكي	از	عدم	تســلط	و	ضعف	در	برخورد	اســت.	
چنانچه	اغتشاشــگران	از	ســوي	اداره	كل	اطالعات	
قم	شناسايي	نشده	اند.	ضمن	آ	ن	كه	در	گزارش	سپاه	
پاسداران	به	خاطر	آن	كه	اطالعات	الزم	در	خصوص	
احتمــال	اعزام	70	درصد	افراد	به	تهران	و	30	درصد	
بــه	قم	را	به	هيئت	محققين	مجلس	ارائه	نكرده	مورد	
انتقاد	واقع	شده	است.	نام	هيچ	يك	از	شخصيت	هاي	
سياســي	و	مسئول	به	طور	شفاف	در	خالصه	گزارش	
نيامــده	و	علي	رغم	اصرار	تعدادي	از	نمايندگان،		نام	
هيچ	فردي	از	تريبون	مجلس	خوانده	نشــد.	به	عقيده	
اين	نمايندگان،	قرائت	اسامي	مي	تواند	به	خشكاندن	
ريشه	افراطي	گري	منجر	شــود.	برخي	هم	شناسايي	
مركــز	ارســال	پيامك	هــا	را	ســرنخي	مي	دانند	كه	
در	شناســايي	عوامل،	تعيين	كننده	اســت.	ســرانجام	

پرونــده	گزارش	بــه	هر	جا	برســد	همين	كه	مجلس	
عليرغم	فشــارها	براي	آن	كه	گزارش	خوانده	نشود،	
تســليم	نشــد،	يك	نقطه	عطف	در	دوره	نهم	مجلس	
به	شمار	مي	رود.	از	زماني	كه	پديده	گروه	هاي	فشار	
كه	خودســرانه	برحســب	تكليــف	و	وظيفه	و	حفظ	
ارزش	هاي	انقــالب	و	نظام	وارد	معادالت	سياســي	
جامعه	شده	اند،	حدود	16	سال	مي	گذرد	و	اين	براي	
اولين	بار	است	كه	مجلس	با	آن	برخورد	جدي	كرده	
اســت	تا	نشان	دهد	كه	عناصر	خودجوش	و	خودسر	
و	يا	گروه	فشــار	بايد	در	مقابل	قانون	تسليم	بوده	و	به	

راهكارهاي	قانوني	تن		دهند.
فرداي	روز	قرائت	گزارش	بود	كه	پس	لرزه	هاي	
آن	در	صحــن	علنــي	بــروز	كــرد.	حميد	رســايي	
درخواســت	تذكــر	داد.	ابتــدا	از	چــاپ	خالصــه	
گزارش	در	نشــريه	9	دي	دفاع	كــرد	و	گفت	وقتي	
از	تريبــون	خوانــده	مي	شــود	جنبــه	محرمانــه	پيدا	
نمي	كند	و	ســپس	بــراي	نهادهــا	و	ارگان	هايي	كه	
اســامي	آنها	در	گزارش	آمده	بود	حق	پاســخگويي	
قائل	شد.	رســايي	در	تذكر	خود	به	اعتراض	طالب	
به	وقايع	اشــاره	كرد	و	گفت	اين	سؤال	مطرح	است	
كه	به	كــدام	وقايع	مي	خواســتند	اعتــراض	كنند	و	
در	اين	راســتا	بــه	عدم	قرائت	كامل	گــزارش	انتقاد	
كــرد.	رئيس	مجلس	هم	او	را	بي	پاســخ	نگذاشــت	
و	گفــت	اگر	در	هشــت	ســاله		آقــاي	احمدي	نژاد	
يك	بار	جلــوي	كارهاي	او	مي	ايســتاديد	اين	وضع	
پيش	نمي	آمد	و	افزود	ايــن	كارها	انجام	مي	گيرد	و	
اصرار	مي	كنند	كه	سازمان	يافته	نيست.	الريجاني	به	
گفتــه	وزير	اطالعات	و	معاونان	وي	اســتناد	مي	كند	
كه	بر	گزارش	صحه	گذاشــته	و	حادثه	را	ســازمان	
يافتــه	مي	دانند.	بگومگــو	بين	رســايي	و	الريجاني	
باال	گرفت،	به	طوري	كه	الريجاني	به	رســايي	گفت	
كــه	عادت	كرده	حرف	هاي	خــود	را	با	تعرض	بيان	
كند.	حاال	رســايي	ســعي	داشــت	كه	بگويد	بعد	از	
حادثه	آن	را	در	مصاحبه	خود	محكوم	كرده	اســت	
و	كار	آنان	را	اشــتباه	مي	دانــد	و	در	ادامه	مي	گويد	
اشــتباه	آنان	در	بيانات	رهبــري	در	مرحله	پنجم	بود.	
تحليل	رسايي	از	ســخنان	رهبري	اين	بود	كه	ايشان	
گفتند	اشــتباه	اول	ازسوي	استيضاح	كنندگان،	اشتباه	
دوم	ازســوي	احمدي	نــژاد	در	ماجراي	ســي	دي	و	
اشــتباه	ســوم	ازســوي	برخي	از	نمايندگان	به	دليل	
توهين	به	رئيس	جمهور	و	اشــتباه	چهارم	زياده	روي	
رئيس	مجلس	بــود.	الريجاني	يادآور	شــد	كه	اين	
ترتيب	بندي	ازسوي	شخص	رسايي	است	و	در	ادامه	

افزود:
رهبري	فرمودند	اينهايي	كه	من	مي	گويم	بهانه	اي	
نشود	كه	عده	اي	دوباره	راه	بيفتند	و	بگويند	كاري	كه	
در	قم	اتفاق	افتاده	كار	غلط	و	اشتباهي	بوده.	رسايي	
در	حالي	كه	اصرار	داشــت	پيگيري	كار	خوب	بود	
و	مرتباً		مي	گفت	نمي	توان	به	شــخص	رئيس	جمهور	
توهيــن	كــرد.	گفتني	اســت	برخــي	از	نمايندگان	
مصلحت	نديدند	كه	نام	حميد	رســايي	كه	منتســب	

به	جبهه	پايداري	اســت	در	صحن	علني	بيايد،	اما	او	
خود	آن	قدر	به	مســئله	دامن	زد	كه	اعضاي	كميته	به	
نقش	او	در	حادثه	قم	اشاره	كردند	و	حقيقت	پور	در	
صحن	علني	انگشــت	اشــاره	را	به	سوي	او	برگرداند	
و	رئيــس	مجلــس	تأكيد	كرد	كه	اگر	نــام	برخي	از	
همكاران	ما	در	گزارش	قرائت	مي	شد	تكليف	مردم	
با	آنها	مشــخص	بود.	درحالي	كه	مهدي	دواتگري	با	
صداي	بلند	به	رســايي	مي	گفت	توبه	كند،	رسايي	با	
فريادي	اعتراضــي	به	علي	الريجاني	گفت	»همه	اش	
بــه	نوچه	هاي	خــودت	فرصت	مي	دهي...«	و	ســعي	
داشــت	گــزارش	را	به	هر	نحوي	شــده	زير	ســؤال	
ببرد.	اما	الريجاني	هم	مصر	اســت	كه	با	رســيدگي	
مراجــع	ذي	صــالح	مطلب	كاماًل	روشــن	مي	شــود	
و	مي	گويــد	تمــام	غائله	هــاي	رخ	داده	در	كشــور	
ازســوي	اين	گروه	هاي	افراطي	مديريت	مي	شــود.	
الريجاني	در	ادامه	مي	گويد	چرا	وقتي	گزارشــي	از	
فتنه	و	تخلف	مالي	ســه	هزار	ميلياردي	مطرح	مي	شد	
هيچ	كس	انتقادي	نمي	كرد	و	اجازه	صحبت	به	كسي	
نمي	داديد،	حاال	وقتي	به	مقدسات	و	آرمان	هاي	نظام	
توهين	شــده	و	مجلس	براســاس	وظيفه	اش	گزارش	
تدوين	كــرده،	بــه	آن	انتقاد	كرده	و	كميســيون	را	
تخريــب	مي	كنيد.	بگومگو	بــاال	مي	گيرد	و	صداي	
اعتراض	رسايي	درحالي	كه	ميكروفونش	قطع	شده	و	
با	فريادهاي	بلند	به	ســمت	تريبون	در	حركت	است،	
اعتــرض	نماينــدگان	را	برانگيختــه	و	در	اين	حين	
زنگ	پايان	جلسه	هم	زده	مي	شود،	درحالي	كه	علي	
الريجاني	عامل	شــكل	گيري	حوادثي	مانند	مشهد	و	

قم	را	همين	غوغاساالري	اعالم	مي	كند.
مهدي	دواتگري	كــه	از	تهيه	كنندگان	گزارش	
اســت	رفتار	حميد	رســايي	را	نه	تنها	حركتي	ناپخته	
كه	نوعي	خودكشــي	سياســي	تلقي	كــرد	و	معتقد	
است	اگر	نيروهاي	خودسر	مهار	نشوند،	شاهد	ظهور	
طالبانيسم	در	پوشش	نيروهاي	حجتيه	سابق	خواهيم	
بود،	به	طوري	كه	براســاس	منافع	خودشــان	از	ابزار	

دين	استفاده	مي	كنند.
حقيقت	پــور	ديگر	عضو	كميســيون	امنيت	ملي	
مي	گويد	اينها	با	زير	ســؤال	بردن	كار	فني	كميسيون	
به	دنبال	پنهان	كردن	نقش	خود	هســتند.	وي	وقايعي	
مانند	مشــهد	و	قــم	و	حرم	امام	و	ورود	به	ســفارت	
انگليس	را	براســاس	اجتهاد	گروهي	ارزيابي	كرده	

و	آن	را	خودزني	طالبانيزم	مي	داند.
ماجرا	به	همين	جا	ختم	نشــد،	از	آن	ســوي		مدير	
مســئول	هفته	نامه	پرتو	بود	كــه	حادثه	قم	را	محكوم	
و	بي	ارتباط	با	نشــريه	اش	اعالم	كــرد	و	از	اين	كه	از	
افرادي	نام	برده	شــده	كه	در	پرتــو	عضويتي	ندارند	
اظهار	تأسف	كرد.	همچنين	اشاره	كرد	كه	اگر	يك	
تماس	تلفني	بــا	آنها	گرفته	مي	شــد	اعتبار	گزارش	
مجلس	مخدوش	نمي	شد.	رئيس	كميته	حقيقت	ياب	
مجلــس	واكنش	آنان	را	فرافكنانــه	توصيف	كرد	و	
افزود	رونمايي	از	پشــت	پــرده	حادثه	قم	حلقه	پرتو	
را	عصبانــي	كــرده	و	تأكيد	كرد	كه	در	اســفند	ماه	
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منصور حقيقت پور

درخواســت	مالقــات	به	پرتو	فرســتاده	شــده	ولي	
مســئوالن	آن	نشــريه	گفته	اند	در	ارديبهشــت	وقت	
كوتاهي	در	حدود	10	دقيقه	مي	دهند	و	اين	درحالي	
اســت	كه	از	هر	فرد	يا	دستگاهي	كه	به	عنوان	مقصر	
ياد	شــده	اســناد	و	مدارک	آن	وجود	دارد	و	در	اين	
رابطه	نيز	فيلمي	از	دفتر	هفته	نامه	پرتو	در	شب	حادثه	

قم	موجود	است.
در	اين	رابطه،	قاســم	روانبخش	خواهان	تشــكيل	
دادگاه	علني	شــد،	كه	با	واكنش	حقيقت	پور	روبه	رو	
گرديد.	عضو	كميسيون	امنيت	ملي	مجلس	در	پاسخ	
بــه	دبير	سياســي	هفته	نامه	پرتو	ســخن	و	عضو	هيئت		
علمي	مؤسســه	آموزشــي	و	پژوهشــي	امام	خميني	
گفت	كه	ايــن	موضوع	در	اختيار	قوه	قضاييه	اســت.	
بنابر	گفته	وي،	روانبخش	در	ايجاد	اغتشــاش	دستور	
مستقيم	داده	اســت.	حقيقت	پور	افزود	اعضاي	گروه	
جبهه	پايداري	چون	رســايي	و	كريمي	قدوســي	نيز	
بــا	انجام	صحبت	هاي	دروغ	و	خــالف	واقع	به	ايجاد	
هيجــان	كاذب	در	بيــن	مردم	و	ايجاد	جو	نامناســب	
در	شــهرقم	كمك	كرده	اند.	وي	گفــت	آن	قدر	اين	
موضوع	براي	مقامات	بلندپايه	كشــور	اهميت	داشت	
كه	دستور	مستقيم	دادند	كه	دو	چهره	شناخته	شده	تيم	
پايداري	مشخصاً	درباره	اين	حادثه	اعالم	برائت	كنند،	
درحالي	كه	تا	آن	زمان،	روانبخش	بيانيه	محكوم	كردن	

حادثه	و	اعالم	برائت	خود	را	منتشر	نكرده	بود.
روانبخــش	پيــش	از	اين	نقــش	هفته	نامه	پرتو	و	
ســازماندهي	حادثه	را	تكذيب	مي	كــرد،	اما	پس	از	
قرائت	گزارش	ضعف	مديريت	شــوراي	هماهنگي	
تبليغات	اســالمي	قم	را	يكــي	از	عوامل	پيش	آمدن	
حمله	بــه	الريجاني	دانســت	و	حاال	پــس	از	اعالم	
وصول	گزارش	ازســوي	دادســتاني	مي	گويد	شب	
قبل	از	ســخنراني	ضمن	هشــدار	از	جو	ملتهب	شهر	
و	احتمال	وقوع	حادثه	به	شــوراي	هماهنگي	اطالع	
داده	است،	ولي	شــورا	بي	توجهي	كرده	و	اصرار	بر	
برگزاري	مراسم	نموده	است.	روانبخش	در	وبالگ	
خود	مســئول	شــوراي	قم	را	از	جهت	خط	فكري	و	
سياســي	از	ارادتمنــدان	الريجاني	خوانــده	و	طبعاً	
چنين	كســي	را	نمي	توان	به	دســت	داشتن	در	تشنج	
متهــم	كرد.	شــوراي	هماهنگي	هم	آن	را	بي	پاســخ	
نگذاشته	و	ضمن	اشــاره	به	تناقض	ادعا	شده	در	آن	
نامه،	هشــدارهاي	امنيتي	را	هم	خالف	واقع	و	كذب	
دانسته	كه	هيچ	گونه	هشدار	و	حتي	درخواستي	براي	
لغــو	دعوت	»به	خاطــر	ملتهب	بودن	فضاي	شــهر	به	
دليل	اتفاقات	يكشنبه	سياه«	صورت	نگرفته	است.	در	
بيانيه	شوراي	هماهنگي	در	رد	اظهارات	عضو	جبهه	
پايداري	آمده	اســت	كه	دعوت	از	دكتر	الريجاني	
ارتباطي	با	بازتاب	هاي	جلســه	اســتيضاح	وزير	كار	
نداشــته	اســت	و	مي	افزايد	به	رغم	ادعاهاي	واهي	و	
دروغين	آقــاي	روانبخش	و	امثال	ايشــان	هيچ	گونه	
هشــداري	صورت	نگرفته	و	صرفاً	در	شب	21	بهمن	
پس	از	ايجاد	و	تشــديد	التهاب	در	يكي	از	مراسم	ها	
بــا	ســخنراني	هاي	روانبخش	و	يكــي	از	نمايندگان	

مجلس،	يكــي	از	همكاران	روانبخش	و	نه	مســئول	
اســتاني،	اصرار	بر	تغيير	ســخنران	داشــته	است.	اين	
بيانيــه	حادثه	قم	را	چيزي	جز	ســازماندهي	صورت	

گرفته	توسط	گروه	و	افراد	خاص	نمي	داند.
پس	از	گذشــت	چنــد	روز	دو	جوابيه	ازســوي	
روانبخش	منتشرشد؛		در	يك	بيانيه	شوراي	هماهنگي	
تبليغات	اســتان	قم	برخالف	گذشته	از	نقش	داشتن	
در	ماجراي	قم	تبرئه	مي	شــد	و	در	ديگري	از	رئيس	
كميســيون	بررسي	حادثه	قم	درخواست	كرد	تا	فيلم	
ادعايي	را	كه	در	آن	از	نقش	اعضاي	پرتو	در	حادثه	
سخن	مي	رفت	منتشر	كنند.	گفتني	است	عكس	هايي	
از	آن	حادثــه	روي	برخي	پايگاه	هاي	خبري	منتشــر	
شــده	كــه	در	آنهــا	طلبــه	اي	در	حال	اعتــراض	و	

شعاردادن	در	رديف	جلو	به	چشم	مي	خورد.
پرتوي	ها	همچنان	گــزارش	مجلس	را	با	نگاهي	
سياســي	و	ناعادالنه	و	قضاوت	غيردقيق	مي	خوانند،	
امري	كه	بر	شــدت	ماجرا	مي	افزايــد.	آنان	معتقدند	
نام	بــردن	از	افــرادي	به	عنــوان	»افــراد	پرتــو«	كــه	
عضويتــي	در	پرتــو	ندارنــد،	گــزارش	مجلــس	را	
مخــدوش	مي	كنــد.	يك	عضــو	شــوراي	مركزي	
جمعيت	ايثارگران	انقالب	اســالمي	نيز	قرائت	چنين	
گزارش	هايي	را	بازي	باخت	ـ	باخت	عنوان	كرد	كه	
هيچ	ســودي	در	آن	نهفته	نيست	و	بهتر	بود	گزارش	
در	جمــع	محدودتــري	مانند	هيئت	رئيســه	خوانده	
مي	شد.	كريمي	قدوسي	عضو	كميسيون	امنيت	ملي	
مجلس	هم	در	حاشــيه	جلسه	علني	اشــاره	كرد	كه	
حادثــه	قم	پيرو	حادثه	اي	بــود	كه	در	صحن	مجلس	
با	حضور	احمدي	نژاد	به	وجود	آمد.	اين	عضو	جبهه	
پايــداري	مي	گويد	تمام	كســاني		كــه	در	حادثه	قم	
حضور	داشته	اند	متفق	القول	هستند	كه	فضاي	مراسم	

اعتراض	نسبت	به	اتفاق	مجلس	بود.
هاشــمي	رفســنجاني	در	اين	رابطه	به	عنوان	اوج	
بداخالقي		ها	در	كشــور	تأكيد	كرد	كه	اين	حركت	
در	روز	جشــن	ملي	مردم	ايران	به	هيچ	وجه	در	شــأن	
نظام	نبود	و	افزود	بايد	با	ريشــه	بداخالقي	ها	برخورد	
شــود.	هاشــمي	در	ابعاد	اين	حادثه	و	حوادث	مشابه	
گفت	كه	حاكي	از	وجود	و	تقويت	جرياني	ناســالم	
از	افراطي	گري	در	كشــور	است	كه	اگر	در	گذشته	
به	طور	جدي	مورد	بررســي	قرار	مي	گرفت	و	با	علل	
و	ريشــه	هاي	آن	برخورد	مي	شد	ديگر	شاهد	تكرار	
اين	گونــه	بداخالقي	هاي	كور	سياســي	در	كشــور	
نبوديــم.	رئيس	مجمع	تشــخيص	مصلحت	خواهان	
بررســي	كامل	حادثه	شد	تا	مســببين	آن	شناسايي	و	

با	آنان	برخورد	شود.	
ايــن	 از	 پــس	 كــه	 بــود	 منتظــر	 بايــد	 حــال	
اعضــاي	فراكســيون	جبهــه	پايــداري	مجلــس	در	
موضع	گيري	هايشــان	چگونــه	عمل	مي	كننــد.	اين	
فراكسيون	پس	از	تشكيل	فراكسيون	»رهروان	واليت«	
كــه	در	اختيار	علي	الريجاني	اســت	شــكل	گرفت.	
علي		اصغــر	زارعي	در	ســاماندهي	آن	نقش	فعالي	را	
به	عهده	داشــت،	اما	موفق	شــد	فقط	چند	كميسيون	

ازجمله	كميســيون	هاي	فرهنگي،	آموزشي	و	انرژي	
و	عمــران	را	جذب	كند،	تا	به	خود	بيايد	12	كرســي	
هيئت	رئيســه	و	اغلب	رؤساي	كميسيون	ها	به	رهروان	
واليت	پيوستند،	فراكسيوني	كه	از	اكثريت	برخوردار	
است.	الزم	به	ذكر	است	علي	الريجاني	در	انتخابات	
رياســت	مجلس،	173	رأي	را	كســب	كــرد،	آرايي	
كه	در	تصميم	گيري	ها	تعيين	كننده	اســت.	در	مقابل	
جبهه		پايداري	در	مجلس	متشــكل	از	برخي	نيروهاي	
نزديك	به	محمود	احمدي	نــژاد	و	آيت	اهلل	مصباح	و	
بخشــي	از	فراكسيون	انقالب	اســالمي	است	كه	ادعا	
مي	كنند	فقط	با	رئيس	پيشــين	دفتر	احمدي	نژاد	زاويه	
دارند،	مي	باشــد،	فراكسيوني	در	اقليت	اما	حاشيه	ساز	
كــه	برخوردهاي	تندروانه	آنها	در	مجلس	بر	كســي	
پوشــيده	نيســت.	آنها	بــراي	رأي	نيــاوردن	برخي	از	
اعضــاي	كابينه	پيشــنهادي	حســن	روحاني	ســنگ	
تمام	گذاشــتند،	از	تهديد	بــه	پرتاب	گوجه	فرنگي	به	
جك	استراو	ازســوي	روح	اهلل	حسينيان	تا	ادبيات	تند	
كوچــك	زاده	و	فريادهــاي	دور	از	شــأن	نمايندگي	

رسايي	كه	حاشيه	ساز	جلسات	مجلس	بود.
دامنــه	اعتراضات	پايداري	ها	بــه	صحن	مجلس	
ختم	نشد،	تا	آنجا	كه	سرمقاله	كيهان	برخالف	رويه	
معمول	به	قلم	محمد	سليماني	وزير	ارتباطات	دولت	
احمدي	نــژاد	و	عضــو	جبهــه	پايــداري	عليه	برخي	

وزراي	پيشنهادي	اختصاص	يافت.
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جنایت بی مکافات

الريجانی	رئيس	مجلس	در	27	خرداد	اظهار	داشــت	
»وزير	كشور	بايد	پاسخگوی	حمله	به	كوی	دانشگاه	و	
مناطق	مسكونی	باشد«)به	نقل	از	همشهری	و	سرمايه(	
»وزير	كشــور	دســتور	پيگيری	حادثه	كوی	دانشگاه	
تهــران	را	صــادر	كرد«)به	نقل	از	كيهان،	همشــهری	
و	...	(	در	28	خرداد	1388	ســخنگوی	هيئت	رئيســه	
مجلــس	اعالم	كــرد	»نتايج	كميته	بررســی	حوادث	
كوی	دانشــگاه	در	اختيار	مردم	قرار	می	گيرد«)به	نقل	
از	سياست	روز(	كاتوزيان	نماينده	مجلس	در	اول	تير	
ماه	گفت	»هدف	كميته	حقيقت	ياب	افشــای	هويت	
مهاجمان	به	كوی	دانشــگاه	اســت«)به	نقــل	از	جام	
جم	و	ســرمايه(	در	همان	روز	فرهاد	رهبر	اعالم	كرد	
»شــخصا	به	دستگاه	قضايی	و	نيروی	انتظامی	شكايت	
كرده	ام«)به	نقل	از	صدای	عدالت(	در	سوم	تير	ماه	16	
نماينده	مجلس	از	وزير	كشور	در	مورد	»علت	برخورد	
نكردن	با	عوامل	حمله	كننده	به	كوی	دانشگاه«	سؤال	
پرســيدند	)به	نقل	از	ســرمايه(	در	همــان	روز	رئيس	
كميسيون	آموزش	و	تحقيقات	مجلس	آقای	عباسپور	
از	تشــكيل	كميته	پيگيری	حوادث	دانشــگاه	تهران	

خبــر	داد.)به	نقل	از	مردم	ســاالری،	آفرينــش	و	...	(	
در	هشــتم	تيرماه،	معاون	دانشجويی	دانشگاه	تهران	از	
»تشــكيل	چهار	كارگروه	ويژه	برای	پيگيری	مسائل	
اخير	كوی	دانشــگاه	تهران	خبر	داد	و	گفت:	يكی	از	
اين	گروه	ها	مسئول	پيگيری	كميته	حقيقت	ياب	برای	
شناسايی	عوامل	حادثه	اخير	كوی	شده	است«)به	نقل	
از	صدای	عدالت،	آفتاب،	فرهنگ	آشــتی	و	...	(	در	
21	تيرماه	وزير	علوم	گفت	»كميته	ای	برای	بررســی	
حادثه	كوی	دانشــگاه	تهران	در	وزارت	علوم	تشكيل	
شده	است	و	اين	كميته	به	صورت	ريشه	ای	به	بررسی	
حادثــه	كوی	دانشــگاه	تهــران	می	پردازد«)به	نقل	از	
تابنــاک(	در	28	تيرماه	»جمعی	از	دانشــجويان،	فارغ	
التحصيالن	و	اساتيد	دانشكده	مهندسی	معدن	دانشگاه	
تهران	در	اعتراض	به	دستگيری	علی	اصغر	خداياری	
يكی	از	اســاتيد	دانشــكده	تجمــع	كردند«)به	نقل	از	
ابرار(	در	25	تيرمــاه	محمدمهدی	زاهدی	وزير	علوم	
وقت	»عالوه	بر	بازداشــت	دانشجويان	كوی	دانشگاه	
تهران،	بازداشت	برخی	از	اعضای	هيئت	علمی	را	نيز	
تأييــد	و	در	عين	حال	تأكيد	كرد	كه	در	مورد	آزادی	

10	ســال	پس	از	حمله	به	كوی	دانشــگاه	تهران	
در	18	تيرمــاه	1378،	كمتر	كســی	فكر	می	كرد	كه	
دانشجويان،	بار	ديگر	اولين	قربانيان	لحظات	بحرانی	
جامعه	ايران	باشــند.	آنان	كه	در	سحرگاه	25	خرداد	
1388،	بــه	كوی	دانشــگاه	تهران	حملــه	كردند،	به	
خوبــی	از	تجربــه	حمله	قبلــی	آموختــه	بودند	كه	
»جنايت«	آنــان	را	»مكافات«ی	نخواهــد	بود.	لذا	با	
خاطری	آســوده	به	تخريب	اموال	عمومی	و	وسايل	
دانشــجويان	پرداختند،	دانشــجويان	را	مورد	ضرب	
و	شــتم	قرار	دادند	و	جمع	زيادی	را	بازداشــت	و	به	
ســاختمان	مركزی	وزارت	كشور	و	بازداشتگاه	های	

نيروی	انتظامی	منتقل	كردند.	
در	بخش	»دانشــگاه	تهران	در	آيينه		مطبوعات«	از	
شــماره	خرداد	و	تيرماه	1388ماهنامه	مدت،	ماهنامه	
خبری	دانشــگاه	تهــران	در	مورد	مواضع	مســئوالن	
در	روزهــای	بعد	از	حادثه	چنيــن	می	خوانيم.	رئيس	
دانشــگاه	تهران	در	26	خرداد	ماه	اعالم	كرد	:	»حمله	
متجاوزان	به	كوی	دانشگاه	و	ضرب	و	شتم	دانشجويان	
را	پيگيــری	می	كنم«)به	نقل	از	آفتاب	يزد(	دكتر	علی	
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حمايت و پشتيبانی بخش های مختلف 
»قدرت« از يکديگر بزرگترين مانع 

بر سر »مکافات« عامالن جنايتی 
است که اکنون پس از دو تجربه 

موفق و بی هزينه، با خيالی آسوده، به 
تکرار اين حوادث در مواقع مقتضی 

می انديشند

آنها	مــا	پيگيری	هايی	را	انجام	می	دهيم	و	تاكنون	اين	
پيگيری	ها	نتايجی	داشــته	اســت«)به	نقــل	از	اعتماد،	
ابتكار(	در	27	تيرماه	حجت	االســالم	ابوترابی	گفت	
»تكليــف	حوادث	كوی	دانشــگاه	به	زودی	روشــن	
می	شــود«)به	نقل	از	صدای	عدالت(	در	ســی	تيرماه	
»دختر	حســينعلی	عرب	استاد	دانشــكده	دامپزشكی	
دانشــگاه	تهران	از	وضعيت	پــدرش	كه	حدود	يك	
ماه	پيش	بازداشــت	شده	ابراز	نگرانی	كرد«)به	نقل	از	
اعتماد	ملی(روزنامه	اعتماد	در	31	تيرماه	نوشــت	»63	
دانشجوی	دانشگاه	های	تهران،	تبريز،	سمنان	و	مشهد	

به	كميته	انضباطی	احضار	شدند«...	
اكنون	و	با	گذشــت	4	ســال	از	آن	حوادث،	نه	
تنهــا	هيچ	خبــری	از	محكوميت	»قطعــی«	آمران	و	
عامالن	آن	حادثه	در	دست	نيست،	بلكه	اين	ذهنيت	
در	ميان	دانشــجويان	كاماًل	تثبيت	شــده	اســت	كه	

برخی	حلقه	های	»قدرت«	در	بسياری	مواقع	از	چنان	
پيوســتگی	و	پيچيدگی	برخوردارنــد	كه	مواجهه	با	
يك	بخش	خطــاكار	از	آن	كليــه	بخش	های	ديگر	
را	تحت	تأثيــر	قــرار	می	دهــد.	حمايت	و	پشــتيبانی	
بخش	های	مختلف	»قــدرت«	از	يكديگر	بزرگترين	
مانع	بر	سر	»مكافات«	عامالن	جنايتی	است	كه	اكنون	
پس	از	دو	تجربه	موفق	و	بی	هزينه،	با	خيالی	آسوده،	
به	تكرار	اين	حوادث	در	مواقع	مقتضی	می	انديشند.	
چشــم	انداز	ايران	تالش	كرده	تــا	در	قالب	چندين	
يادداشــت	و	مصاحبه،	ابعاد	مختلف	ايــن	حادثه	را	
روايــت	و	واكاوی	نمايــد،	تا	هم	بــه	روايت	و	ثبت	
ماجرا	آن	گونه	كه	واقعا	رخ	داد	كمك	كرده	باشــد	
و	هم	راهی	برای	جلوگيری	از	تكرار	چنين	فجايعی	

بگشايد.

• خوانندگان محترم مي توانند مبلغ اش�تراک را به کارت ش�ماره 6104337244581219 
بانک ملت شعبه ميدان توحيد کد1/ 6756 به نام لطف اهلل ميثمي واريز کنند. 

• در صورت واريز به کارت حتما شماره پيگير خود را اعالم کنيد.
• در صورت نغيير آدرس يا شماره پالک حتما دفتر نشريه را از اين موضوع مطلع کنيد.
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دانشگاه جنگ زده
روایتی از حمله به كوی دانشگاه تهران در سحرگاه 25 خرداد 1388

بــرای	 	1388 انتخابــات	 از	 پــس	 روزهــای	
خيابان	هــای	تهران	روزهای	پرالتهابــی	بودند.	نتايج	
انتخابات	كه	اعالم	شــد،	بسياری	از	مردم	در	درستی	
آن	ترديد	داشــتند.	به	خصوص	كــه	اين	اعالم	نتيجه	
با	دستگيری	فعاالن	سياســی	يك	جناح	همراه	شده	
بود.	در	بســياری	از	خيابان	هــا	و	ميدان	هاي	تهران	از	
فردای	انتخابــات	تجمعات	اعتراضی	برگزار	شــده	
بود.	تجمعاتی	كه	گاه	به	خشــونت	كشــيده	می	شد.	
خشــونتی	كه	در	يك	ســو	آن	پرتاب	ســنگ	بود	و	
آتش	زدن	ســطل	آشغال	در	ميانه	خيابان	و	در	سوی	
ديگرش	پرتاب	گاز	اشــك	آور	و	حمله	دســته	های	

باتوم	به	دست	به	معترضان.
دور	از	ذهــن	نبود	كــه	وضعيت	كوی	دانشــگاه	
تهران	و	مناطق	اطراف	آن	آرام	تر	از	بقيه	شــهر	نباشد،	
چه	اينكه	هزاران	دانشــجوی	جوان	در	شــرايط	عادی	
نيز	پتانســيل	بااليی	برای	اعتراض	داشتند.	دانشجويان	
ساكن	خوابگاه	های	دانشگاه	تهران	پيش	از	اين	نيز	بارها	
در	مورد	مســائل	مختلف	صنفی	و	سياسی	به	اعتراض	
برخاسته	بودند	و	حاال	كه	اعتراضات	در	بسياری	نقاط	
شهر	باال	گرفته	بود،	تعجبی	نداشت	كه	كوی	دانشگاه	

نيز	به	يكی	از	كانون	های	بحران	بدل	شود.
امتحانات	پايان	ترم	كه	قرار	بود	از	شنبه	بيست	و	
ســوم	خرداد	آغاز	شود،	به	خاطر	انتخابات	و	فعاليت	
بسياری	از	دانشجويان	در	ستادهای	انتخاباتی	دو	روز	
به	تعويق	افتاده	بود.	بــا	اين	حال	به	نظر	نمی	آمد	كه	
فضا	برای	برگزاری	امتحانات	چندان	مساعد	باشد.

فضای	كوی	دانشــگاه	از	همان	روز	شنبه	بيست	
و	ســه	خرداد	ملتهب	بود.	بســياری	از	دانشــجويان	
در	خيابــان	كارگــر	شــمالی	روبــروی	در	ورودی	
كــوی	تجمع	كرده	و	در	مقابــل	آن	ها	نيروهای	ضد	
شــورش	و	لباس	شخصی	ايســتاده	بودند.	هر	چه	به	
شب	نزديكتر	می	شــويم،	اوضاع	متشنج	تر	می	شود.	
كم	كم	خيابان	بســته	می	شود	و	عبور	و	مرور	وسايل	
نقليه	در	آن	ناممكن	است.	پليس	برای	متفرق	كردن	
دانشــجويان	و	به	دســت	گرفتن	كنترل	خيابان	گاز	
اشك	آور	شليك	می	كند	و	دانشجويان	برای	كم	اثر	
كــردن	گازهای	اشــك	آور،	وســط	خيابــان	آتش	

روشــن	كرده	اند.	همان	شــب	به	دفتر	پســت	و	يك	
دســتگاه	خودپرداز	روبروی	كوی	دانشگاه	ـ	جايی	
ميان	محل	اســتقرار	دانشــجويان	و	نيروهای	پليس	و	

لباس	شخصی	ـ	حمله	می	شود.	
شــدت	اشــك	آورها	در	ســاعات	پايانی	شــب	
بيشــتر	می	شود.	حاال	ديگر	اشــك	آورها	مستقيماً	به	
داخل	كوی	دانشگاه	شــليك	می	شوند.	شدت	گاز	
اشــك	آور	و	ســر	و	صدای	مربوط	به	درگيری	ها	به	
حدی	است	كه	ساختمان	های	پايين	كوی	ديگر	قابل	
ســكونت	نيست	و	بسياری	از	ســاكنان	آن	ها	شب	را	
در	ميدان	مركزی	كوی	ســپری	می	كننــد.	يكی	از	
اتاق	های	ساختمان	23	هم	همان	شب	در	اثر	اصابت	
گلوله	اشك	آور	آتش	می	گيرد	و	می	سوزد.	فردای	
آن	شــب	شــايعه	ای	در	بين	دانشــجويان	می	پيچد:	

امشب	به	كوی	حمله	خواهد	شد!
همزمان	خبر	می	رســد	كه	قرار	است	شركت	در	
امتحانات	اختياری	شده	و	دانشجويانی	كه	نمی	توانند	
در	اين	وضعيت	امتحان	بدهند	می	توانند	شهريورماه	
در	آزمون	هــای	مجدد	شــركت	كنند.	بــا	توجه	به	
خطرات	موجود،	برخی	دانشجويان	ترجيح	می	دهند	
روانه	شهرســتان	شده	و	يا	الاقل	به	خانه	آشنايان	شان	
نقل	مكان	كنند.	با	اين	حال	هنوز	دانشجويان	زيادی	
هستند	كه	يكشنبه	24	خرداد	را	در	كوی	مانده	اند.

مطابق	انتظار	يكشــنبه	نيز	پرتنش	اســت.	خيابان	
كارگــر	شــمالی	محل	درگيــری	و	پرتــاب	متقابل	
ســنگ	و	گاز	اشك	آور	است.	ميدان	مركزی	كوی	
هم	محل	تجمع	دانشــجويانی	است	كه	اتاق	هايشان	
غيــر	قابل	ســكونت	شــده،	بــه	همــراه	زخمی	ها	و	
معترضــان.	در	ســاعت	های	پايانی	شــب	عده	ای	از	
لباس	شخصی	ها	تالش	می	كنند	تا	از	دِر	پايين	كوی	
به	داخل	مجموعه	نفوذ	كنند.	درگيری	دانشجويان	و	
مهاجمان	مانع	از	ورود	آنان	می	شود.	شايعه	می	شود	
كه	ســه	نفر	از	لباس	شــخصی	ها	دســتگير	شده	و	به	
كتابخانه	كوی	منتقل	شده	اند.	از	اين	پس	درگيری	ها	
جدی	تر	می	شــود.	خيابــان	مقابل	كــوی	كامال	در	
كنتــرل	نيروهای	پليــس	قرار	می	گيرد.	بســياری	از	
دانشــجويان	از	در	غربی	كوی	فرار	می	كنند.	ساعتی	
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فضای كوی دانشگاه از همان روز شنبه 
بيست و سه خرداد ملتهب بود. بسياری 
از دانشجویان در خيابان كارگر شمالی 
روبروی در ورودی كوی تجمع كرده 
و در مقابل آن ها نيروهای ضد شورش 

و لباس شخصی ایستاده بودند. هر چه به 
شب نزدیکتر می شویم، اوضاع متشنج تر 

می شود. كم كم خيابان بسته می شود 
و عبور و مرور وسایل نقليه در آن 

ناممکن است. پليس برای متفرق كردن 
دانشجویان و به دست گرفتن كنترل 

خيابان گاز اشک آور شليک می كند و 
دانشجویان برای كم اثر كردن گازهای 

اشک آور، وسط خيابان آتش روشن 
كرده اند

از	شــب	گذشته	لباس	شخصی		ها	از	در	جنوبی	كوی	
وارد	شده	و	ســاختمان	های	پايين	را	در	اختيار	خود	
می	گيرنــد.	اندكــی	بعــد	نيروهای	ضد	شــورش	از	
در	اصلــی	وارد	شــده	و	پــس	از	جــوالن	در	ميدان	
مركزی	كوی	به	سراغ	كتابخانه	می	روند.	بسياری	از	
دانشــجويانی	كه	در	ساختمان	كتابخانه	پناه	گرفته	يا	
مشــغول	درس	خواندن	برای	امتحانات	فردا	بودند،	
دستگير	شده	و	به	بيرون	از	كتابخانه	منتقل	می	شوند.
آنهــا	كه	توانی	برای	گريــز	دارند	از	در	غربی	و	
يــا	از	روی	نرده	هايی	كه	ديوار	كوی	را	می	ســازند،	
فرار	می	كنند.	با	اين	حال	همه	دانشــجويان	بلند	اقبال	
نيستند.	لباس	شخصی	ها	و	نيروهای	ضدشورش	يك	
به	يك	ســاختمان	ها	را	در	جســتجوی	دانشــجويان	
معترض	تســخير	می	كننــد.	ورود	به	هر	ســاختمان	
با	شكســتن	شيشــه	ها،	درب	اتاق	ها،	تخريب	اموال	
و	فريــاد	و	فحاشــی	همراه	اســت.	هر	دانشــجويی	
می	تواند	به	ظن	همراهی	با	معترضان	دســتگير	شود.	
دستگيری	هايی	كه	با	توهين	و	تحقير	و	ضرب	و	شتم	
همراه	اســت.	يكی	از	كسانی	كه	دستگير	شده،	نحوه	
برخورد	را	اين	گونه	شرح	می	دهد:	»هم	زمان	صدای	
نعره	كشــيدن	و	شكستن	در	و	شيشــه	ها	از	اتاق		های	
ديگــر	هم	می	آمد...	پای	بعضــی	از	بچه	ها	روی	اين	
شيشه	ها	و	آينه	شكســته	ها	مجروح	شد.	تو	راهروی	
ســاختمان	چند	نفر	با	باتوم	ما	را	كتك	زدند.	جلوی	
در	ساختمان	هم	6-5	نفر	ايســتاده	بودند	و	هم	زمان	
از	روبه	رو	توی	ســر	و	صورتمــان	می	زدند...	دوباره	
ما	را	جلــوی	در	ســاختمان	روی	زميــن	خواباندند	
و	بــا	همه	توانشــان	می	زدنــد.	بدتر	از	همــه	اين	كه	
هم	زمان	فحشای	ركيك	و	خيلی	ناجور	می	دادند… 
می	گفتند	به	رهبر	فحش	می	دی؟	به	رئيس	جمهوری	
فحــش	مــی	دی؟	موســويت	كــو؟	چرا	بــه	دادت	
نمی	رسه؟	شــال	ســبزت	كو؟	كروبی	كجاست	كه	
به	دادت	برســه؟	می	گفتند	و	می	زدند.	همان	جا	يك	
ضربه	خيلی	محكم	به	كمرم	زدند	كه	واقعا	احساس	
كردم	ديگر	كارم	تمام	شــد...	]يكــی	از	آنها[	بدون	
هيچ	دليــل	خاصــی	و	بی	مقدمه	پايه	يــك	صندلی	
شكســته	را	برداشت	و	چنان	به	ســر	صالح...	كوبيد	
كه	تمام	ســروصورتش	پر	از	خون	شد.	علی	رضا	هم	

لبش	پاره	و	تمام	بدنش	با	خون	يكی	شده	بود.«1
نهايتا	حــدود	صد	و	پنجــاه	نفر	از	دانشــجويان	
دســتگير	شــده	و	با	اتوبوس	هايی	كه	تدارک	ديده	
شــده	بود	بــه	بازداشــتگاهی	در	زيرزميــن	وزارت	

كشور2	و	بازداشتگاه	مواد	مخدر	منتقل	شدند.	
صبــح	25	خــرداد	كــوی	دانشــگاه	چهــره	ای	
جنگ	زده	به	خود	گرفته	بود.	آســيب	های	فراوان	به	
اموال	عمومی،	زخمی	هايی	كه	در	محوطه	كوی	رها	
شــده	بودند	و	دانشــجويانی	كه	به	دنبال	دوستانشان	
می	گشــتند	تا	از	بود	و	نبودشان	آگاه	شوند.	شايعات	

زيادی	هم	شنيده	می	شد.
اســاتيد	دانشــگاه	تهران	با	حمايت	هيئت	رئيسه	
دانشــگاه	اعالم	كردند	كه	در	اعتراض	به	اين	واقعه	

در	مســجد	دانشــگاه	تحصن	می	كنند.	تعــدادی	از	
نمايندگان	مجلس	برای	آگاهی	از	موضوع	به	كوی	
دانشــگاه	آمدند	و	ســپس	با	حكــم	رييس	مجلس	
كميته	ای		برای	پيگيری	اين	ماجرا	تشــكيل	شد.	خبر	
تشكيل	كميته	های	مشــابهی	هم	در	دانشگاه	تهران،	
شــورای	عالی	انقــالب	فرهنگی،	وزارت	كشــور	و	

استانداری	تهران	اعالم	شد.	
فردای	آن	روز	دانشــگاه	تهــران	در	اطالعيه	ای	
اعالم	كرد	كه	هيچ	يك	از	دانشجويان	در	اين	ماجرا	
كشته	نشدند،	زاكانی	)نماينده	مجلس	و	عضو	كميته	
حقيقت	ياب	كوی	دانشــگاه(	هم	از	آزادی	137	نفر	
از	دانشــجويان	بازداشــت	شــده	خبر	داد،	چند	روز	
بعد	هــم	مقام	رهبری	ضمن	محكــوم	كردن	تهاجم	
به	كوی	دســتور	داد	كه	با	مســببين	آن،	بی	توجه	به	

جايگاه	و	عناوين	شان	برخورد	شود.
ســه	روز	بعد	زمانی	كــه	گزارش	اوليــه	كميته	
مجلس	آماده	قرائت	از	تريبون	می	شــود،	با	شــروع	
ارائه	اين	گزارش	توســط	حجت	االســالم	ابوترابی	
صحن	مجلس	به	تشــنج	كشيده	شده	و	ارائه	گزارش	
ناممكن	می	شــود.	خبرآنالين	در	اين	باره	می	نويسد:	
»كوچك	زاده	ســخنان	ابوترابی	فــرد	را	مظلوم	نمايی	
به	نفع	كانديدايی	می	خواند	كه	قانون	شــكنی	كرده	
اســت.	در	حالــی	كه	رئيــس	مجلس	ايــن	نماينده	
اصولگرا	را	به	آرامش	دعوت	كرده	و	از	او	می	خواهد	
كه	به	صندلی	خود	بازگردد،	ديگر	نمايندگان	حامی	
دولت	با	محوريت	حميد	رسايی	و	روح	اهلل	حسينيان	
نيــز	بــا	داد	و	فرياد	نظم	جلســه	را	به	هــم	می	زنند«.	
گــزارش	نهايی	كميته	مجلس	نيز	عليرغم	وعده	های	
بســيار	هيچگاه	قرائت	نشــد	و	فرصت	انتشار	نيافت.
)شرحی	از	اين	نزاع،	در	شماره	142	هفته	نامه	پنجره	
به	مديرمســئولی	عليرضا	زاكانی	در	مطلب	»حاشــيه	

امنی	برای	هيچ	كس	نيست«،		آمده	است(
بعد	از	واقعه	كوی،	محســن	كوهكن،	سخنگوی	
هيئت	رئيســه	مجلس	مدعی	شــد	كــه	ورود	نيروی	
انتظامی	به	كوی	دانشــگاه	با	دســتور	رئيس	دانشگاه	
تهران	صورت	پذيرفته	اســت.	رئيس	دانشگاه	تهران	
امــا	نقش	خــود	را	در	صدور	دســتور	ورود	نيروی	
انتظامــی	به	كوی	دانشــگاه	تكذيــب	و	تأكيد	كرد	
»نيــروی	انتظامــی	و	قــوه	قضائيه	بايــد	واقعه	كوی	
دانشگاه	را	پيگيری	كنند«.3	10	روز	بعد	از	ماجرا	نيز	
يــك	عضو	كميته	حقيقت	يــاب	مجلس	اعالم	كرد:	
»متاســفانه	من	به	عنــوان	نماينده	مــردم	در	مجلس	
هــم	نمی	دانم	كه	چــه	تعــداد	در	بازداشــتند	و	چه	
كســانی	اقدام	به	بازداشت	اين	افراد	كرده	اند	و	كجا	
نگهداری	می	شــوند	و	شــرايط	كنونی	آنها	چگونه	
اســت«.4	و	عضو	ديگــر	اين	كميته	مدعی	شــد	كه	
»نيروی	انتظامی	با	مجوز	شــورای	تأمين	وارد	كوی	
دانشــگاه	شده	است«.5	فرمانده	نيروی	انتظامی	تهران	
بزرگ	هم	در	دفاع	از	عملكرد	نيروی	انتظامی	گفت	
»نيروی	انتظامی	در	جريان	كوی	دانشگاه	نقش	منفی	

نداشته	است«.6	

منابع:
روايت	شاهد	عينی	از	هجوم	25	خرداد	88	به	كوی	.	1
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چش�م انداز ايران: دکتر علی اصغر خداياری عضو هيئت علمی دانشکده معدن 
پرديس فنی دانش�گاه تهران اس�ت. ايشان معاون دانش�جويی دانشگاه تهران در 
دوران اصالحات و دبير انجمن اس�المی مدرس�ين در س�ال 88 بوده اس�ت. پس 
از انتخاب�ات 88، ايش�ان به دليل حضور فعال در تحصن اس�اتيد دانش�گاه تهران 
بازداش�ت شد. در گفت وگوی زير روند وقايع و اهداف تحصن اساتيد و دانشجويان 
را واکاوی کرده ايم و به خصوص با توجه به مس�ئوليت ايشان در دانشگاه در دوران 

اصالحات تالش کرديم روند حوادث را در مقايسه با 18 تير 78 تحليل کنيم.

موضع دانشگاه، همان موضع بازجوی من بود
گفت وگو با دكتر علی اصغر خدایاری از اساتيد بازداشت شده در جریان تحصن 

دانشگاه تهران در سال 88 

همان گون�ه ك�ه می دانيد بع�د از انتخابات  ■
88، دانش�گاه های كش�ور فض�ای بی س�ابقه ای 
را ب�ه لح�اظ امنيتی و سياس�ی، تجربه كردند. 
بس�ياری از حوادث�ی ك�ه در دانش�گاه ها در 
ط�ول ای�ن چن�د س�ال رخ داد، در حاش�يه 
ح�وادث عموم�ی جامع�ه ق�رار گرف�ت و به 
خص�وص با توج�ه به عدم وجود رس�انه هایی 
ك�ه بتوانن�د منعکس كنن�ده كام�ل و ص�ادق 
روای�ت حوادث باش�ند، ام�کان و امنيت نقل 
واقع بينانه بس�ياری از حوادث وجود نداش�ت 
و صدای دانش�گاهيان شنيده نشده است. یکی 
از مهمتری�ن ای�ن ح�وادث، تهاج�م به كوی 
دانش�گاه ته�ران در بامداد 25 خ�رداد 1388، 
س�ه روز پس از اعالم  نتای�ج انتخابات بود كه 
به نحوی تکرار حادثه 18 تير 1378، 10 س�ال 
پس از گذش�ت آن حادثه بود. حمله به كوی 
دانشگاه تهران منجر به شکل گيری تحصنی در 
مس�جد دانشگاه در روزهای بعد شد كه بعدها 
به »تحصن اس�اتيد« مش�هور ش�د و این روزها 

به واس�طه حضور برخی اس�اتيد چ�ون دكتر 
ميلی منفرد و دكتر توفيقی در آن بسيار بر سر 

زبان ها افتاده است.
 ه�دف اصلی از مصاحبه با حضرتعالی با توجه 
ب�ه اینکه  در جریان حادثه 25 خرداد، حضور 
جدی و فعال داشتيد، در ابتدا ارائه روایتی از 
آنچه در آن روزها در  تحصن اساتيد گذشت 
اس�ت تا تصویر واقع گرایان�ه ای از فضای آن 
روزه�ا در ذه�ن مخاط�ب ایجاد ش�ود تا بعد 
بتواني�م به تحليل وقای�ع بپردازیم. همان طور 
ك�ه می داني�د در ش�ب ش�نبه  23 خ�رداد، 
فض�ای ك�وی دانش�گاه ت�ا ح�دودی متش�نج 
ب�ود. دانش�جویان نس�بت ب�ه نتای�ج انتخابات 
معت�رض بودن�د و تجمع�ات پراكن�ده ای هم 
ش�کل گرفته ب�ود. جمعی از دانش�جویان هم 
به طرف س�اختمان وزارت كش�ور  در خيابان 
فاطم�ی رفتن�د. از ط�رف نيروه�ای انتظامی  
هم به س�مت كوی گاز اش�ک آور پرتاب شد 
كه باع�ث ایجاد حریق در یک�ی از اتاق های 
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س�اختمان 23 ك�وی ش�د.  همي�ن ح�وادث 
موج�ب ش�د تع�دادی از دانش�جویان همان 
ش�ب كوی را ترک كنند اما به واس�طه اینکه 
ایام امتحانات بود، اكثر دانش�جویان در كوی 
حضور داشتند. روز یکشنبه از صبح اعتراضات 
و تجمعات�ی ب�ه ص�ورت پراكن�ده در جاهای 
مختلف وجود داش�ت، اما یکشنبه شب حضور 
نيروه�ای انتظامی و لباس ش�خصی ها و ... در 
براب�ر ك�وی دانش�گاه و در خياب�ان اميرآب�اد 
ش�مالی بس�يار گس�ترده و س�ازمان یافته شد و 
نهایت�ًا بع�د از  درگيری های�ی ك�ه در ابتدای 
ش�ب بي�ن دانش�جویان و نيروه�ای انتظام�ی 
و لب�اس ش�خصی ها ش�کل گرف�ت و منجر به 
پرتاب گاز اش�ک آور به درون كوی دانش�گاه 
ش�د، در بامداد 25 خ�رداد، نيروهای انتظامی 
و لباس ش�خصی، وارد كوی شدند و حوادث 
فاجعه ب�اری رخ داد ك�ه ش�رح آنه�ا را ما در 
گ�زارش جداگان�ه ای آورده ای�م، جمع�ی از 
دانش�جویان بازداشت و به س�اختمان مركزی 
وزارت كش�ور، كالنت�ری ش�اپور و ... منتق�ل 
ش�دند. صبح روز دوشنبه دانش�جویان، كوی 
را در حالتی نيمه ویران، مملو از دانش�جویان 
بازداش�تی، مج�روح و آس�يب دیده تحوی�ل 
گرفتن�د. كتابخان�ه ك�وی كاماًل ویران ش�ده 
ام�وال عموم�ی  ب�ود، كامپيوتره�ا  و س�ایر 
نابود ش�ده بود. در بس�ياری از اتاق ها شکسته 
و اموال خصوصی دانش�جویان ني�ز از تهاجم 
مصون نمانده بود. با این مقدمه كوتاه ممنون 
می ش�وم اگر توضيحات خود را در باب آنچه 

كه رخ داد بفرمایيد. 
در	ســال	88	بنــده	در	قضايــای	انتخابات	خيلی		□

فعال	نبودم	و	ورودم	به	مســئله	بــه	عنوان	معلمی	بود	
كه	عده	ای	دانشــجو	به	او	پناه	آورده	بودند،	و	من	به	
عنوان	فردی	سياســی	وارد	ماجرا	نشــدم.	صبح	روز	
دوشــنبه	ســاعت	حدود	8	صبح،	در	حالی	كه	من	از	
واقعــه	حمله	به	كوی	هيچ	خبری	نداشــتم،	يكی	دو	
نفر	از	دانشــجويان	با	حالتی	متأثر	و	سراســيمه	به	نزد	
من	آمدند	و	از	من	خواســتند	كه	همراه	آنها	به	كوی	
بروم.	در	ورودی	كوی	دانشــگاه،	ابتدا	نگهبان	ها	ما	
را	راه	نمی	دادند،	بعد	يكی	از	آن	ها	مرا	شناخت	و	ما	
وارد	شــديم	و	در	آن	جا	با	صحنه	هايی	مانند	تخريب	
ســاختمان	كتابخانه	كوی،	آتش	زدن	كامپيوترها	و	
خسارت	های	فراوان	به	اتاق	های	دانشجويان	روبه	رو	
شــدم.		هنگامی	كه	از	كوی	برمی	گشتم	به	چند	نفر	
از	دوستان	برخوردم	و	بحث	لزوم	واكنش	اعتراضی	

نسبت	به	تهاجم	به	دانشجويان	مطرح	شد.
اين	پيشــنهاد	آن	زمان	به	نظر	من	پيشــنهاد	كاماًل	
به	جا	و	درســتی	آمد،	بنــده	در	آن	زمان	دبير	انجمن	
اسالمی	مدرسين	نبودم،	ولی	با	توجه	به	عدم	انتخاب	
دبير	جديد	كماكان	در	اين	ِســَمت	مسئوليت	داشتم.	
به	نظرم	رســيد	كــه	مــا	از	موضع	انجمن	اســالمی	

مدرســين	دانشگاه	تهران	واكنشی	نشــان	دهيم،	من	
بــه	عنوان	دبير	فراخوانی	دادم	كــه	ما	در	اعتراض	به	
اين	حادثه	در	مســجد	دانشگاه	تحصن	خواهيم	كرد	
و	درخواســت	رسيدگی	به	اين	حادثه	را	داريم.	پس	
از	فراخوان	ما	شــنيدم	كه	رئيس	دانشگاه	نيز	بيانيه	ای	
برای	تحصن	در	مســجد	دانشــگاه	صــادر	كرده	اند	
كه	در	آن	زمان	حركت	بســيار	خوبی	بود	و	نشــان	
از	همدلی	مســئوالن	دانشــگاه	با	دانشجويان	داشت.	
هدف	ما	هم	اساســاً	انجام	يك	كنش	سياسی	نبود	و	
بيشتر	می	خواستيم	در	قبال	تعرض	به	محيط	دانشگاه	
و	حريم	دانشــجويان	اعتراضی	داشته	باشيم.	تحصن	
در	روز	دوشــنبه	در	مسجد	دانشــگاه	شكل	گرفت،	
رئيس	دانشــگاه	تهــران،	معاونين	ايشــان،	حاج	آقا	
كالنتری	نماينده	مقام	معظم	رهبری	در	دانشگاه	و...	
همگی	حضور	داشــتند.	در	ابتــدای	تحصن،	تريبون	
دســت	بسيج	اساتيد	بود	وآقای	دكتر	تاجيك	رئيس	
وقت	بسيج	اساتيد	دانشگاه	تهران	صحبت	می	كردند.	
با	توجــه	به	فضای	روانی	حاكم	بــر	تحصن،	كنترل	
تريبون	به	تدريج	به	دست	ما	افتاد.	پس	از	آن	تعدادی	
از	اساتيد	و	دانشجويان	حاضر	شده	و	صحبت	كردند	

كه	اين	شروع	ماجرا	بود.	
ظاه�راً دعوت آقای دكت�ر رهبر از طریق  ■

سيس�تم اتوماس�يون اداری، به صورت مکتوب 
برای همه اعضای هيئت علمی دانشگاه ارسال 

شده بود؟
بله،	همين	طور	است.		□
تحص�ن در روزه�ای بع�د هم ادام�ه پيدا  ■

كرد، در مورد نحوه ادامه تحصن در روزهای 
بعد هم توضيحات خود را بفرمایيد.

در	روز	اول	به	دليل	فراخوان	رئيس	دانشــگاه	و		□
اينكه	ابزار	اطالع	رســانی	ايشــان	مؤثرتر	بود،	تعداد	
زيادتری	از	اســاتيد	حضــور	به	هم	رســانده	بودند.	
پس	از	صحبت	دكتر	تاجيك	و	قرائت	بيانيه	بســيج	
اســاتيد،	تعدادی	ديگــر	از	همــكاران	در	اعتراض	
صحبــت	كردنــد.	در	ابتدا	فضــا،	چنــدان	تند	نبود	
و	رئيس	دانشــگاه	هم	حضور	داشــتند.	بــه	تدريج	
دانشــجويان	اضافه	شــدند.	چون	اين	حضور	عمدتاً	
به	صــورت	ســازمان	يافته	نبود،	طبعاً	بــه	دليل	طرح	
مطالبات	و	شــعارها	فضا	كم	كم	تندتر	شد،	و	ما	هم	

توان	جلوگيری	از	تند	شدن	فضا	را	نداشتيم.
من	وقتی	رئيس	بسيج	اساتيد	و	رئيس	دانشگاه	را	
در	جلسه	ديدم،	دلم	برای	دانشجويان	سوخت.	اصل	
صحبت	من	هم	اين	بود	كه	بســيج	كــه	نبايد	بيايد	و	
تحصن	كند.	بسيج	و	رئيس	دانشگاه	بايد	جلوی	اين	
كارها	را	بگيرد.	در	ســال	78	اگر	ما	استعفا	و	تحصن	
كرديم	به	خاطر	اين	بود	كه	نيروی	انتظامی	به	حرف	
ما	گــوش	نمی	كرد،	حاال	كه	شــما	همه	يكدســت	
هســتيد،	چرا	ديگر	تحصــن	كرده	ايــد،	برويد	حق	
دانشــجوها	را	بگيريد.	به	هر	حال	با	گذشت	زمان	و	
آمدن	دانشــجويان،	فضا	كم	كم	به	دست	آن	ها	افتاد.	
اساتيد	اساســاً	نمی	توانســتند	ثابت	پای	كار	تحصن	

بمانند	و	اين	دانشــجويان	بودند	كه	بيشــتر	پای	كار	
ماندنــد	و	تحصن	را	اســتمرار	دادنــد	و	طبعاً	فضا	را	
به	دســت	گرفتند.	تالش	بچه	های	انجمن	اســالمی	
دانشــجويان	بــرای	كنتــرل	كردن	فضا	هــم	چندان	
اثربخــش	نبود.	به	تدريج	رئيس	دانشــگاه	و	بســيج	
مسجد	را	ترک	كردند	و	فضای	درون	مسجد	كاماًل	
به	دست	متحصنين	معترض	افتاد.	حوالی	ظهر	عده	ای	
در	بيرون	مســجد	جمع	شدند	و	عليه	متحصنين	شعار	
دادند	اين	افراد	غيردانشــگاه	تهرانی	بودند.	البته	اين	

كار	هم		تداوم	چندانی	پيدا	نكرد.	
نهايتاً	بــا	توجه	به	راهپيمايی	بعدازظهر	دوشــنبه	
25	خــرداد	و	اخبار	رســيده	مبنی	بر	دســتور	نيروی	
انتظامی	به	كتابفروشی	های	روبه	روی	دانشگاه	برای	
باز	نكردن	مغازه	هايشــان	در	روز	بعد	و	ديگر	قرائِن	
حاكی	از	احتمــال	بروز	برخوردهای	تندتر	نيروهای	
امنيتــی-	انتظامی	در	روزهای	بعد،	جمع	بندی	به	اين	
ســمت	پيش	می	رفت	كه	ادامه	تحصن	صالح	نيست	
و	بهتر	است	خاتمه	يابد.	قرار	شد	بيانيه	ای	صادر	شود	
كــه	به	عنــوان	بيانيه	پايان	تحصن	باشــد	و	كميته	ای	
تشكيل	شود	كه	فكر	می	كنم	مذاكراتی	هم	در	رابطه	
با	آن	با	آقــای	دكتر	رهبر	انجام	گرفتــه	بود.	كميته	
تشكيل	و	آقای	دكتر	فرجی	دانا	به	رياست	آن	كميته	
انتخاب	شــدند.	بنــده	آن	زمان	با	بچه	هــای	انجمن	
اســالمی	دانشــجويان	صحبت	كردم	كه	آنها	هم	از	
ايده	پايان	تحصن	با	توجه	به	فضا	و	شرايط	آن	زمان	
استقبال	كردند	و	معتقدند	بودند	كه	ادامه	تحصن	به	
صالح	نيست.	به	خصوص	كه	راهپيمايی	هايی	هم	در	
گوشه	و	كنار	شــهر	مثل	ميدان	ولی	عصر	و	جاهای	
ديگــر	وجود	داشــت	و	بعضاً	اين	بحــث	هم	مطرح	
می	شد	كه	معترضين	به	نتيجه	انتخابات		ممكن	است	
از	مكان	هــای	مختلــف	به	طرف	دانشــگاه	حركت	
كنند.	لذا	اين	نگرانی	هم	وجود	داشــت	كه	از	بيرون	
دانشگاه	كســانی	برای	حمايت	وارد	شوند	و	كنترل	
ســخت	شــود.	در	نتيجه	با	در	نظر	گرفتــن	همه	اين	

موارد	قرار	شد	پايان	تحصن	اعالم	شود.	
اگــر	چه	فلســفه	تحصــن	انتخابات	نبــود	اما	به	
انتخابات	گره	خورد	و	فكر	می	كنم	امكان	جلوگيری	
از	اين	گره	خوردگی	هم	وجود	نداشــت،	چون	فضا	
بسيار	ملتهب	و	آشفته	بود.	به	هر	حال	گره	خوردن	به	
انتخابات	باعث	شــد	كه	تحصن	تاحدودی	از	هدف	

اصلی	خود	دور	شود.	
تحصن تا روز ش�نبه 30 خ�رداد ادامه پيدا  ■

ك�رد، حت�ی بعد از س�خنرانی رهبری در روز 
جمعه، بعدازظهر همان روز ش�ورای فرهنگی 
دانش�گاه تهران تشکيل جلس�ه می دهد و یکی 
از اصلی ترین دس�تورهای جلسه همين مسئله 
تحصن بود. با وجود انجام ش�دن س�خنرانی  
رهب�ری، به دلي�ل وجود تفکي�ک ميان قضيه 
كوی و تحصن با ماجرای انتخابات، ش�ورای 
فرهنگی دانش�گاه تهران اجازه داد كه ش�نبه 
ني�ز تحص��ن ادام��ه پيدا كن��د. در آن فضا 
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شنيدم که رئيس دانشگاه نيز بيانيه ای 
برای تحصن در مسجد دانشگاه صادر 
کرده اند که در آن زمان حرکت بسيار 
خوبی بود و نشان از همدلی مسئوالن 
دانشگاه با دانشجويان داشت. هدف 
ما هم اساسًا انجام يک کنش سياسی 
نبود و بيشتر می خواستيم در قبال 
تعرض به محيط دانشگاه و حريم 
دانشجويان اعتراضی داشته باشيم. 
تحصن در روز دوشنبه در مسجد 
دانشگاه شکل گرفت، رئيس دانشگاه 
تهران، معاونان ايشان، حاج آقا 
کالنتری نماينده مقام معظم رهبری در 
دانشگاه و ... همگی حضور داشتند

به نظر می رس�يد كه كل ماجرای تحصن یک 
حركت آرام و حداقلی بود كه در واكنش به 
آن افراط گری های بی سابقه و وحشتناک در 
كوی دانش�گاه صورت می گرف�ت و اتفاقًا در 
آن ش�رایط فضای دانشگاه را مدیریت كرد و 
جلوی رخ�داد درگيری ها و فجایع بزرگ تر 
را در روزهای بعد گرفت. شاید اگر نهادهایی 
مثل انجمن اسالمی مدرسين و انجمن اسالمی 
دانش�جویان دانش�گاه تهران حضور نداشتند، 
آسيب های بيش�تری متوجه دانشگاه می شد. با 
توجه به اینکه خود حضرتعالی هم در معاونت 
دانش�جویی دانشگاه تجربه مدیریت داشته اید 

و در مت�ن بحران هایی چ�ون حادثه 18 تير و 
درگيری ه�ای مرب�وط به قضایای دانش�جوی 
پول�ی در س�ال 82 بوده ای�د، نظرت�ان را در 
رابط�ه با نق�ش نهادهای مدنی دانش�گاهی در 

مواقع بحرانی بفرمایيد.
جمعــه	عصــر،	بعــد	از	خطبه	های	نمــاز	جمعه،		□

ما	جلســه	ای	با	جمعی	از	دوســتان	برگزار	كرديم	و	
جمع	بندی	جلســه	اين	بود	كه	با	توجه	به	اعالم	قبلی	
برگزاری	تحصن	در	روز	شــنبه،	ما	از	آقای	ابوترابی	
يا	شــخص	ديگری	كه	مقبوليت	دارد	خواهش	كنيم	
كه	روز	شــنبه	صحبتی	انجــام	دهد	و	بعد	تحصن	در	
همان	ســاعات	اوليه	صبح	تمام	شــود	و	تا	ظهر	ادامه	
پيدا	نكند	تــا	ذهنيت	ادامه	تحصن	در	روز	يكشــنبه	

هم	ايجاد	نشود.	
واقعيت	اين	است	كه	در	ذهن	دوستان	ما	همواره	
ايده	ای	وجود	دارد	كه	سعی	شد	هم	در	زمان	18	تير	
78	و	هم	در	حادثه	25	خرداد	88	براساس	عمل	شود	
و	آن	اين	بود	كه	وقتی	نظام	ظلمی	به	كســی	می	كند	
بايد	كاری	كنيم	كه	مركز	تظلم	هم	كسانی	باشند	كه	
به	نظام	اعتقاد	دارند.	بر	اســاس	اين	تفكر	همه	تالش	
اين	بود	كه	دانشــجويانی	كه	به	آن	ها	ظلم	شــده،	به	
افــرادی	پناه	بياورنــد	كه	درون	نظام	هســتند.	با	اين	
كار	هم	مديريت	و	كنترل	اعتراضات	ساده	تر	امكان	
پذير	اســت	و	هم	با	پيگيری	و	رســيدن	دانشجويان	
بــه	مطالباتشــان،	نظام	هــم	می	تواند	چهــره	خود	را	
بازسازی	كند.	در	داستان	كوی	دانشگاه	88	هم	دقيقاً	
هميــن	وضع	بود.	همه	دوســتانی	كــه	برگزاركننده	
تحصن	بودند	افراد	شناخته	شــده	درون	نظام	بودند،	
ســوابق	جبهه	داشــتند،	بعضی	ســوابق	فعاليت	های	
مبارزاتــی	قبل	از	انقالب	داشــتند،	امــام	برای	آن	ها	
يك	شــخصيت	فرهمند	و	كاريزماتيك	بود	و	هنوز	
هم	هســت.	برگزاركنندگان	تحصن	آدم	های	كاماًل	
معتدلــی	بودند	و	حتی	ممكن	بود	به	لحاظ	سياســی	
بــه	مهندس	موســوی	رأی	نداده	باشــند،	اما	در	اين	
فضا	دوست	داشتند	آرامش	ايجاد	كنند.	اين	ايده	ای	
بوده	كه	در	نوع	دوســتان	همفكر	ما	هميشــه	وجود	
داشته	است	و	هم	در	78،	وهم	در	88	هم	همين	گونه	
عمل	شده	است.	فكر	می	كنم	اين	ايده،	مفيد	و	مؤثر	
هم	بوده	اســت،	به	هر	حال	با	شــكل	گيری	اين	گونه	
تحصن	ها،	اعتراضات	كنترل	شــده	و	از	بســياری	از	

اقدامات	تخريبی	جلوگيری	شده	است.
فراموش	نمی	كنــم	در	حوادث	ســال	78	هم	در	
روز	يكشــنبه	20	تير،	كه	كوی	هنوز	شــلوغ	و	جامعه	
هم	متشنج	بود،	قرار	بود	مسابقه	استقالل-پرسپوليس	
برگزار	شــود	و	ايــن	نگرانی	وجود	داشــت	كه	اگر	
بخشــی	از	اين	معترضان	به	آن	تماشاچيان	بپيوندند	و	
با	آن	ها	وارد	شهر	شــوند	چه	اتفاقی	می	افتد.	آن	روز	
دوســتان	ما	و	بچه	های	انجمن	اسالمی	دانشجويان	با	
اصــرار	و	خواهش	و	تمنا،	افــرادی	مانند	اكبر	گنجی	
و	مرحوم	عزت	اهلل	ســحابی	را	به	ميان	دانشجويان	در	
كوی	دانشگاه	آوردند	تا	دانشجويان	با	توجه	به	اعتماد	

به	آنها	دور	آنها	جمع	شوند	و	از	كوی	دانشگاه	بيرون	
نروند.	بعدها	همين	هم	جزو	اتهامات	دوســتان	ما	شد	
كــه	چرا	فالن	كس	آمــده	و	در	كوی	صحبت	كرده	
اســت	در	حالی	كه	در	همان	زمــان	از	طرف	بيت	از	
دانشجويان	انجمن	اسالمی	به	خاطر	اين	گونه	تدبيرها	
در	جلوگيری	از	شــورش	های	كــور	از	آن	ها	با	تعابير	
بسيار	بلند	تشكر	شده	بود.	در	88	هم	قضيه	دقيقاً	همين	
بود.	يعنی	هــدف	متحصنين	كنترل	فضا	و	جلوگيری	
از	پخش	شدن	و	فعاليت	های	تخريبی	دانشجويان	بود.	
حاال	بر	فرض	در	پشت	تريبون	اين	تحصن	حرف	های	
تندی	هم	زده	شــده	باشد	بهتر	از	اين	است	كه	عده	ای	
وارد	خيابان	بشوند	و	راهپيمايی	و	درگيری	راه	بيفتد.	
مــن	اين	تحصن	را	حركتی	می	دانم	كه	قطعاً	به	لحاظ	
امنيتی	به	نفــع	جامعه	و	نظام	بــود.	البته	هيچ	حركتی	

بدون	عيب	نيست.	
همه	اساتيد	عنوان	داری	هم	كه	در	جلسه	حضور	
داشــتند	با	همين	هــدف	حمايت	از	دانشــجويان	و	
كمك	كــردن	آمده	بودند	و	بــودن	آنها	و	صحبت	
كردنشــان	بی	ترديد	باعث	تعديل	فضا	می	شــد.	اگر	
با	اين	فضاهــا	و	متوليان	آن	برخورد	شــود،	اگر	در	
آينده	اتفاق	مشــابهی	بيفتد،	ايــن	قبيل	افراد	ديگر	به	
ميــدان	نخواهند	آمــد	و	آن	موقع	ديگر	چه	كســی	
می	خواهــد	قضايــا	را	جمع	كند؟	به	نظــر	من	كمال	
بی	تدبيری	اســت	كه	اينگونه	حركت	هــا	را	افراطی	
بنامند	و	بــا	برگزاركنندگان	آنها	برخورد	كنند.	بنده	
خاطرم	هســت	كه	در	بحبوحه	حادثــه	18	تير،	همه	
مقامات	عالی	نظام	و	بيت	از	بچه	های	انجمن	اسالمی		
تشــكر	می	كردند،	امــا	بعدها	همان	قضيــه	تبديل	به	
اتهامات	آن	ها	شد.	اين	رويه	سبب	نااميد	شدن	افراد	
می	شــود	و	باعث	می	شــود	كه	ديگر	انگيزه	ای	برای	
هزينه	پرداخت	كردن	برای	نظام	نداشته	باشند.	چون	
باالخره	امثال	ما	وقتی	در	اين	قضايا	وارد	می	شــويم	
و	جلوی	تند	شدن	فضا	را	می	گيريم،	هزينه	پرداخت	
می	كنيــم.	من	خاطرم	هســت	در	حوادث	خرداد	ماه	
ســال	82	كوی	دانشــگاه،	وقتی	من	به	عنوان	معاون	
دانشــجويی	و	فرهنگی	دانشــگاه	می	خواســتم	وارد	
جمعيت	شــوم،	و	با	آنها	صحبت	كنم	با	شــعارهای	
»صل	علی	محمد،	مزدوری	ديگر	آمد«	روبه	رو		شدم	
بــا	اينكه	همه	من	را	می	شــناختند،	امــا	به	هر	حال	ما	
چهره	هايی		منتســب	به	نظام	هستيم	و	لذا	وقتی	وارد	
اين	صحنه	هــا	می	شــويم،	هزينه	هــای	اينچنينی	هم	
پرداخت	می	كنيم.	به	عنوان	مثال	وقتی	در	ســال	82،	
نيروی	انتظامی	وارد	كوی	شــد،	مســئوالن	دانشگاه	
به	ســردار	طاليی	كمك	كردند	تا	مشــكل	با	هزينه	
كمتــری	حل	و	فصل	شــود،	در	حالــی	كه	به	لحاظ	
سياســی	در	آن	مقطع	بهترين	تدبير	سياسی	شخصی	
برای	امثــال	من	اســتعفا	از	معاونت	دانشــجويی	در	
اعتراض	بــه	ورود	نيروی	انتظامی	بــه	كوی	بود.	اما	
من	اســتعفا	ندادم	و	به	نيــروی	انتظامی	كمك	كردم	
تا	قضيه	كنترل	شده	و	نيروی	انتظامی	مستقر	شود.	

آق�ای دكت�ر، اگ�ر بخواهي�م نگاهی كلی  ■
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من وقتی رئيس بسيج اساتيد و رئيس 
دانشگاه را در جلسه ديدم، دلم برای 
دانشجويان سوخت. اصل صحبت من 
هم اين بود که بسيج که نبايد بيايد و 

تحصن کند. بسيج و رئيس دانشگاه 
بايد جلوی اين کارها را بگيرد. در 

سال 78 اگر ما استعفا و تحصن کرديم 
به خاطر اين بود که نيروی انتظامی 
به حرف ما گوش نمی کرد، حاال که 

شما همه يکدست هستيد، چرا ديگر 
تحصن کرده ايد، برويد حق دانشجوها 

را بگيريد

ب�ه مجموعه بحران ه�ای دانش�جویی، اعم از 
18 تي�ر 78، ح�وادث خ�رداد 82 و همچني�ن 
25 خ�رداد 88، داش�ته باش�يم، می بيني�م ك�ه 
در آن فض�ا معم�وال نهاده�ای واس�ط مانن�د 
انجمن اس�المی و همچنين اس�اتيد معموال از 
یک طرف از س�وی بدنه دانش�جویی متهم به 
كندروی می ش�وند، بخش های تندتر همواره 
فک�ر می كنند نهادهای دانش�جویی مأموریت 
دارن�د ك�ه جل�وی اعتراض ه�ا را بگيرند، در 
حالی ك�ه ای�ن درک خود نهادها اس�ت كه 
هم�واره می خواهن�د اعتراض ها ب�ه گونه ای 
باش�د كه صورت افراطی به خود نگيرد و  در 
ی�ک قال�ب آرام و منطق�ی ص�ورت گرفته و 
مطالبات منتقل ش�ود. از طرف دیگر مسئوالن 
هم�واره  لحظ�ات  آن  در  نظ�ام  و  دانش�گاه 
ب�ه نهاده�ای دانش�جویی و اس�اتيد متوس�ل 
می ش�وند و از حضور و دخالت آنها اس�تقبال 
می كنند. اما هميشه این اتفاق می افتد كه پس 
از همدلی ها و اس�تقبال های همه مسئوالن در 
روزه�ای اول و قول های آنه�ا برای پيگيری 
و ... ، مق�داری كه زمان می گذرد فضا عوض 
می شود. در یکی از بيانيه های انجمن اسالمی 
دانش�جویان دانش�گاه ته�ران در م�ورد قضيه 
كوی، بع�د از احضار تعدادی از دانش�جویان 
به دادگاه از این تعبير اس�تفاده ش�ده بود كه 
»جای متهم و شاكی عوض شده است«. همان 
كس�انی كه از آن ها انتظار حمایت و برخورد 
م�ی رود، و برخ�ی خ�ود در قضي�ه در اف�کار 
عموم�ی متهم اند، چه در ابع�اد حقوقی و چه 
در رسانه ها مدعی و ش�اكی هم می شوند. در 
حالی كه جالب آن است كه در هيچ كدام از 
ای�ن حوادث، علی رغم همه تأكيدات مقامات 
عالی نظام برای پيگيری، پاس�خ قانع كننده ای 
ب�ه اف�کار عمومی جامع�ه دانش�گاهی و مردم 
داده نش�ده است. چرا ما همواره شاهد چنين 
سيکلی هستيم و به خصوص این روزها هم بعد 
از 14 س�ال از قضيه 18 تير 78 و 4 سال بعد از 
25 خرداد 88 با چنين فضایی روبه رو هستيم؟ 

به	نظر	من،	نگاه	استراتژيك	به	حل	اين	مشكالت		□
وجود	نــدارد،	در	آن	لحظه	بحــران	همه	می	خواهند	
مسئله	حل	شود،	همانطور	كه	در	حوزه	های	ديگر	هم	
با	همين	مســئله	روبه	رو	هســتيم.	من	معتقد	نيستم	كه	
اينهــا	در	اين	ماجراها	اراده	قلع	و	قمع	دانشــجويان	را	
دارند،	بلكه	فكر	می	كنم	متوليان	امر	در	برنامه	ريزی	و	
تفكر	و	تدبير	برای	اداره	امور	دچار	مشــكالت	جدی	
هســتند	و	چون	دراز	مدت	نمی	انديشند،	اين	پديده	ها	
تكرار	می	شــود.	مســئوالن	امر	به	جــای	اينكه	به	اين	
مســئله	فكر	كننــد	كه	چه	بايد	كرد	تــا	18	تير	تكرار	
نشــود،	به	اين	فكر	می	كنند	كه	فعــاًل	همين	اتفاقی	را	
كه	به	آن	مبتال	شــده	ايم	جمع	كنيــم،	برای	آينده	هم	
خدا	بزرگ	اســت؛	نهايت	اين	كه	هر	10	ســال	يك	

بار	چنين	اتفاقــی	می	افتد	و	ما	هم	همان	موقع	فكرش	
را	می	كنيم!	در	اين	چارچوب	گاه	از	آثار	دراز	مدت	

تخريبی	چنين	حوادثی	غفلت	می	شود.		
مــن	در	صحبت	هايــی	كه	بــا	بازجــوی	خودم	
داشــتم	به	ايشان	گفتم	كه	شــما	اگر	جای	من	بوديد	
و	به	دانشــجويان	تان	چنين	ظلمی	شــده	بود	چه	كار	
می	كرديد؟	وقتی	دانشــجويتان	كه	او	را	مانند	فرزند	
خود	دوســت	داريد	با	حالت	گريه	نزد	شما	می	آيد	
و	می	خواهــد	از	او	دفاع	كنيد،	شــما	بايد	چه	كنيد؟	
دلداری	دادن	به	اين	دانشجويان	و	حمايت	و	كمك	
به	آنها	كمترين	كاری	است	كه	می	توان	انجام	داد.

ايشــان	به	من	می	گفت	كه	شــما	صبح	دوشــنبه	
وارد	كــوی	شــده	ايد	و	نمی	دانيــد	شــب	يكشــنبه	
همين	دانشــجويان	با	ســنگ	در	كوی	دانشگاه	چه	
می	كردند.	در	واقع	می	گفت	چون	مثال	چند	دانشجو	
ســنگ	پراكنی	كرده	اند،	اين	حق	شان	است	كه	اين	

برخورد	با	آنها	انجام	شود.	
در	اين	نوع	نگاه	از	اين	موضوع	غفلت	می	شــود	
كه	نيروی	انتظامی	و	دانشــجو	رقيب	هم	و	دو	گروه	
متخاصم	نيســتند	كه	يكی	سنگ	بزند	و	ديگری	هم	
در	تالفی	ســاختمان	آن	ها	را	تخريــب	كند.	وظيفه	
حكومت	مقابله	به	مثل	با	شــهروندان	خود	نيســت،	
وظيفه	حكومت	حمايت	از	شــهروندان	خود	اســت	
حتی	اگر	اين	شهروند	سنگ	به	طرف	او	پرتاب	كند	
يا	عليه	او	شــعارهای	توهين	آميز	بدهد.	مجهز	بودن	
به	سپر	و	تجهيزات	ضد	شورش	برای	همين	است	كه	
ســنگ	با	ســنگ	يا	تخريب	دار	و	ندار	تالفی	نشود.	
واقع	اين	اســت	كه	ما	هنوز	اصــول	حكومت	داری	
را	بلد	نيســتيم،	وظيفه	حكومت	داری	اين	اســت	كه	

سنگ	بخورد،	اما	تحمل	كند	تا	فضا	آرام	شود.
در	حقيقت	اين	نگاه	وجود	ندارد	كه	شهروندانی	
را	كه	بــا	ما	اختالف	فكری	دارند،	هم	بايد	مديريت	
كنيم،	نگاه	اين	اســت	كه	بايد	با	آنها	برخورد	كنيم.	
تــا	زمانی	كه	اين	نگاه	وجود	دارد	مشــكل	قابل	حل	
نيســت	و	هميشه	بايد	در	انتظار	حمله	جديد	به	كوی	

به	سر	برد.
ب�ه  ■ مرب�وط  مطال�ب  در  وبالگ ت�ان  در 

ذك�ر  زن�دان،  و  بازجوی�ی  گزارش ه�ای 
كرده ای�د كه بابت تحصن 88، مس�ائل 18 تير 
و همچنين دوران تصدی معاونت دانشجویی 
دانش�گاه نيز مورد پرس�ش قرار گرفته اید. آیا 
بعد از پایان تحصن دانش�گاه با اساتيد در این 

رابطه برخورد قضایی هم صورت گرفت؟ 
اساساً	دليل	اصلی	دســتگيری	من	و	برخی	ديگر		□

از	دوســتان	هميــن	تحصن	دانشــگاه	بــود	و	محور	
بازجويی	ها	هم	هميــن	تحصن	بود.	هرچند	در	ادامه	

بازجويی	ها	مسائل	ديگری	هم	مطرح	شد.
 و هم�ه اینها در حالی اس�ت كه خبری از  ■

برخ�ورد جدی با عام�الن و آمران حمالت به 
كوی در دست نيست...

مــن	حتی	نمی	گويــم	با	عامالن	برخــورد	كنند.		□

الاقل	طوری	برنامه	ريزی	كنند	كه	ديگر	اين	حوادث	
تكرار	نشــود.	نه	تنها	به	لحــاظ	قضايی	و	حقوقی	در	
ايــن	زمينــه	كار	نمی	كنند	كه	اگر	بكننــد	در	بهبود	
فضا	بســيار	مؤثر	اســت،	اراده	ای	هم	برای	تغيير	اين	

وضعيت	وجود	ندارد.	
ب�ه عن�وان س�ؤال آخ�ر، در 18 تي�ر، پس  ■

از رخ�داد آن ح�وادث، نه�اد دانش�گاه خود 
انج�ام داد. وزرای  فعاليت های�ی  یک س�ری 
بهداش�ت و علوم اس�تعفا دادند، دفتر حقوقی 
در دانش�گاه تش�کيل ش�د، دانش�گاه از نيروی 
انتظامی ش�کایت كرد، حت�ی نماینده رهبری 
در دانش�گاه یعنی حاج آقا ابوترابی هم استعفا 
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كردن�د و آق�ای خاتم�ی ه�م اع�الم كردند 
ك�ه »حادث�ه كوی دانش�گاه، ت�اوان قتل های 
زنجيره ای بوده اس�ت« حتی فضا به گونه ای 
بود كه رهبری هم در سخنرانی ش�ان در نماز 
جمع�ه مورخه 8 م�رداد 78، یعنی 20 روز بعد 
از حادث�ه از مجموع�ه مواض�ع رئيس جمهور 
در آن زم�ان حمای�ت كامل كردن�د و گفتند 
»م�ن االن عرض می كن�م و می دانم كه ملت 
ای�ران می دان�د و با تکرار من خوش�حال هم 
می ش�ود، و می دانم كه دش�من ه�م می داند 
و ب�ا تک�رار م�ن ناراح�ت می ش�ود، ام�ا همه 
بدانند كه مواضع رؤس�ای كشور � به خصوص 
رئيس جمه�ور محترم � در این قضایا مواضعی 
ب�ود ك�ه صددرصد م�ورد حمایت م�ن بود. 
بنده به طور قاطع از مس�ئوالن كش�ور دفاع و 
حمایت می كنم. از رؤس�ای س�ه ق�وه دفاع و 
حمایت می كنم. من به طور قاطع از ش�خص 
رئيس جمه�ور حمای�ت می كنم. اگر اش�کال 
و ای�رادی هم ب�ه عملک�رد بعض�ی از اجزای 
دولت داش�ته باش�م به رئيس جمهور می گویم 
و اطمينان دارم كه ایش�ان دنب�ال می كنند.« 
ب�ا ای�ن وصف اگ�ر بخواهيد مقایس�ه ای ميان 
عملک�رد دولت به ط�ور كلی اع�م از وزارت 
علوم، وزارت كش�ور، رئيس دانش�گاه و ... در 

قضایای 78 و 88 كنيد، چه خواهيد گفت؟
فعاليت	هايــی	كــه	آن	زمــان	توســط	مجموعه		□

مســئوالن	دانشگاهی	انجام	شــد،	فريب	دانشجويان	
نبــود.	واقعــا	آن	زمان	مــا	فكر	می	كرديم	می	شــود	
كاری	كرد	و	با	پيگيــری	و	اراده	ای	كه	در	روزهای	
اول	در	صحبت	های	همــه	مخصوصاً	رهبری	وجود	
داشــت،	اميــد	داشــتيم	الاقل	تــا	حــدودی	كار	به	
نتيجــه	برســد	و	عوامل	معرفــی	و	محاكمه	شــوند.	
اگر	اســتعفايی	صورت	گرفت	به	اين	خاطر	بود	كه	
نشان	دهيم	نســبت	به	حادثه	ای	كه	برای	دانشجويان	
رخ	داده	بی	تفاوت	نيســتيم	و	همين	كه	نتوانســته	ايم	
جلوی	حمله	نيروی	انتظامی	به	كوی	و	دانشــجويان	
را	بگيريم	به	معنای	بی	عرضگی	ماست،	استعفا	داديم	
تا	افراد	باعرضه	تری	كه	توان	دفاع	از	دانشــجويان	را	
دارند	بيايند	و	مســئوليت	بپذيرنــد.	چون	به	هر	حال	
آن	دانشــجو	به	پشتيبانی	ما	مسئوالن	در	كوی	اقامت	
گزيده	اســت.	همين	كه	نتوانســته	ايم	اين	پشــتيبانی	
را	انجــام	دهيــم	گواه	كوتاهی	ما	اســت	و	اين	دليل	

استعفای	مسئوالن	در	آن	زمان	بود.	
در	همان	زمــان	آقای	ابوترابی	هــم	كه	نماينده	
رهبــری	در	دانشــگاه	بودند،	به	شــدت	متأثر	بودند	
كه	چرا	وقتی	ما	در	دانشــگاه	هســتيم	اين	بال	را	سر	
دانشــجوها	بياورند.	در	78،	همه	اينهــا	واقعی	بود	و	
نمايشــی	در	كار	نبــود.	هر	چند	اگر	دوبــاره	به	آن	
روزها	برگردم	شــايد	آن	قدر	كــه	آن	زمان	مصرانه	
پيگير	قضايا	بودم	و	شب	و	روز	در	كوی	می	خوابيدم	
تا	بتوان	از	مراجع	قانونی	حق	دانشــجوها	را	گرفت،	
ديگــر	پيگير	نباشــم.	در	عيــن	حال	هنــوز	هم	فكر	

می	كنم	تنها	قانون	است	كه	می	تواند	كمك	كند	كه	
ما	به	حقوق	خود	برسيم.	

در	ســال	88،	موضــع	دانشــگاه،	همــان	موضع	
بازجوی	مــن	بود.	مســئوالن	دانشــگاه	در	88	فكر	
می	كردند	هم	دانشــجو	مقصر	اســت،	و	هم	نيروی	
امنيتی،	پس	هر	دو	مقصر	هســتند	و	نيازی	به	پيگيری	
نيست.	باالخره	دانشجويان	سنگ	زده	اند	و	نيروهای	
مهاجم	هم	جواب	آن	ها	را	داده	اند.	در	88،	روحيه	ای	
كه	از	دانشجويان	پشــتيبانی	كند	در	دانشگاه	وجود	
نداشــت.	حتی	ما	شــنيديم	كه	در	شــب	های	حادثه	
رئيس	دانشــگاه	در	كنــار	نيروهــای	انتظامی	ديده	
شده	اســت،	كه	البته	گرچه	نمی	دانم	ايشان	با	ورود	
به	كوی	موافقت	داشــته	اند	يا	نه،	امــا	به	هر	حال	در	
طرف	نيروهای	انتظامی	حضور	داشــته	اند.	مسئوالن	
دانشــگاه	در	بهترين	حالت	می	خواســتند	در	88	بين	
دانشــجو	و	نيروی	انتظامی	تعادل	ايجاد	كنند	و	قضيه	
را	تمــام	كننــد،	نه	اينكه	از	دانشــجو	دفــاع	كنند	و	
پيگير	تحقق	مطالبات	دانشــجويان	از	نيروی	انتظامی	
و	جاهای	ديگر	باشــند.	اين	ايــده	پيگيری	مطالبات	
دانشــجويان	در	ذهن	مسئوالن	دانشــگاه	به	نظر	من	
وجود	نداشــت	وگرنه	من	شــك	ندارم	نفوذ	آقای	
دكتر	رهبر	و	ارتباط	شــان	با	بيت	و	نيروی	انتظامی	و	
وزارت	اطالعات	آن	قدرها	بود	كه	اگر	می	خواست	
موضوع	را	پيگيری	كند،	حتما	می	توانست	بخشی	از	
مطالبات	را	برآورده	كند.	اگر	اتفاقی	نيفتاده	دانشگاه	

حتماً	نخواسته	كه	پيگيری	كند.	
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گفت و گو با دكتر حسينعلی عرب

چش�م انداز ايران: دکتر حس�ينعلی عرب، دانشيار فارماکولوژی دانشکده دامپزشکی دانش�گاه تهران است و در سال 1388 
رياس�ت بخش داروشناس�ی دانشکده دامپزش�کی را بر عهده داشته اس�ت. در جريان تحصن اس�اتيد و دانشجويان در مسجد 
دانشگاه تهران حضور فعال داشته و پس از آن نيز به دليل حضور در تحصن بازداشت شده است. ايشان در دادگاه از همه اتهامات 

وارده تبرئه شده اند.

خودشان متهمند؛ ما تبرئه شدیم

همان گون�ه كه می دانيد پ�س از انتخابات  ■
92 و معرف�ی كابينه دكت�ر روحانی به مجلس، 
به واس�طه طرح دكتر ميلی منفرد و پس از آن 
دكت�ر توفيقی برای تصدی مس�ئوليت وزارت 
عل�وم، مجموع�ه ای از مباح�ث ح�ول وقایع 
مربوط به انتخابات 88 ش�کل گرفت و در این 
ميان بخش مهمی از مباحث توس�ط جریانات 
نزدیک ب�ه پایداری و اصولگرای�ان تندرو، به 
تهاجم و حمله به عملکرد اساتيد و دانشجویان 
در جری�ان حمل�ه به ك�وی دانش�گاه تهران و 
تحصن اس�اتيد در مس�جد دانش�گاه تهران در 
اعتراض به این حمله اختصاص یافته اس�ت و 
به بازنمایی حوادث از دیدگاه خود پرداخته 
اس�ت. این فضا عمدتًا توس�ط كس�انی ساخته 
می ش�ود كه در قضایای س�ال 88 دانشگاه، نه 
حضور داشتند و نه از مشروح وقایع اطالعاتی 
دارند. از این جهت بس�يار ضروری اس�ت كه 
توضيحاتی از سوی كسانی كه در متن حادثه 
قرار داش�تند درباره ابعاد تحصن داده شود تا  
اف�راد و اهداف اصلی آن برای افکار عمومی 

روشن شود. 
بســيار	اتفاق	خوبی	اســت	كه	گروهی	پيشــقدم		□

شــوند	و	حوادث	آن	ســال	را	واكاوی	كنند	تا	ابعاد	
آن	و	عملكرد	اساتيد	برای	افكارعمومی	و	مسئوالن	
مملكتی	به	خصوص	نمايندگان	مجلس	روشن	شود.	
من	فكر	می	كنم	كسانی	كه	اكنون	اين	قضايا	را	َعلَم	
كرده	اند	و	آن	را	عليه	دكتر	توفيقی	مطرح	می	كنند	و	
در	برابر	وقوع	تغييرات	در	دانشگاه	مقاومت	می	كنند	
و	مــدام	به	اتهام	زنی	مشــغولند،	دو	احتمال	برای	اين	

رفتارشــان	می	تــوان	متصور	بود،	يا	اينكــه	با	فضای	
دانشــگاه	آشنا	نيستند	و	نمی	دانند	در	آن	زمان	چه	بر	
دانشگاه	گذشته	اســت	يا	اينكه	می	خواهند	قضايای	
88	و	اتفاقات	پيرامــون	آن	را	پيراهن	عثمان	كنند	تا	

ضعف	های	خودشان	را	بپوشانند.	
مــن	معتقدم	كــه	در	قضايای	88،	كســانی	شــرايطی	را	
ايجاد	كردند	و	عواملی	با	تمام	قوا	وارد	ميدان	شــدند	كه	
نگذارند	طرف	مقابل	به	راحتی	در	انتخابات	شركت	كند	
و	نخواســتند	شرايط	عادالنه	ای	به	وجود	آيد.	ما	می	دانيم	
	سياســی	بسيار	قدرتمندی	پشت	 كه	يك	جريان	امنيتیـ	
يك	كانديدا	بودند	و	تا	آنجا	كه	توانســتند	از	او	حمايت	
كردنــد،	طرف	ديگر	مردمی	بودند	كــه	با	خلوص	نيت	
وارد	انتخابات	شدند	و	تعدادی	از	آن	ها	پس	از	انتخابات	
اعتراض	داشتند	و	برايشان	ســؤال	مطرح	بود.	به	نظر	من	
هنوز	آن	ســؤاالت	و	ابهامات	برطرف	نشــده	است.	بايد	
شــرايطی	پديد	آيد	كه	طرفين	بتواننــد	صحبت	كرده	و	
استدالل	های	شــان	را	بيان	كنند	تا	قضايا	روشــن	شود.	يا	
اينكه	اگر	اتهاماتی	مطرح	می	شــود،	اينها	در	يك	مرجع	
قضايی	پيگيری	شود.	نمی	شود	يك	طرفه	اتهاماتی	را	به	
كســی	ببندند	و	بعد	هم	يك	طرفه	قضاوت	كنند	و	طرف	
مقابل	را	از	بســياری	از	حقــوق	خود	محروم	كنند.	نقش	
آقای	دكتر	روحانی	در	به	وجود	آمدن	شرايطی	كه	مسائل	

واكاوی	و	قضايا	روشن	شود	بسيار	مؤثر	خواهد	بود.	
در	ارتبــاط	با	قضايای	انتخابات	88،	دانشــجويان	نقش	
فعالی	داشــتند	و	تالش	های	فراوانــی	در	جهت	اصالح	
مســائل	اقتصادی	و	اجتماعی	جامعــه	انجام	دادند	و	در	
همين	راســتا	از	كانديدايــی	حمايت	كردنــد	و	انتظار	
داشــتند	متناسب	با	تالش	های	شان	پاســخی	را	دريافت	
كننــد،	اما	در	صبح	25	خرداد	بــه	خاطر	همان	حمايتی	

كــه	از	يــك	كانديدا	كــرده	بودند،	مــورد	حمله	قرار	
گرفتنــد.	دانشــجوها	در	همان	زمان	كه	بــه	ما	به	عنوان	
پناهگاه	خودشــان	رو	می	آوردند	می	پرسيدند	كه	گناه	
ما	چيســت	كه	نبايد	در	خوابگاه	مان	هم	امنيت	داشــته	
باشيم	و	به	ما	حمله	شود	و	اين	همه	ضايعات	و	صدمات	
وارد	شود.	همه	مســئوالن	مملكتی	و	دانشگاهی	اذعان	
كردند	كه	به	دانشجويان	حمله	و	به	دانشگاه	صدمه	وارد	
شــده	و	در	اين	رابطه	مواضع	رســمی	گرفتند.	از	سوی	
ديگر	در	واكنش	به	ظلم	و	تجاوزی	كه	به	دانشگاه	شده	
بــود،	حركات	متعدد	پراكنده	ای	در	دانشــگاه	و	جامعه	
در	حال	شــكل	گيری	بود.	جو	بســيار	سنگين	و	ملتهبی	
وجود	داشت،	نيروهای	تندرو	و	افراطی	اين	بار	در	يك	
وسعت	بيشتری	به	دانشگاه	حمله	كرده	بودند	و	عالوه	بر	
كوی،	محيط	های	اطرف	دانشگاه	هم	در	معرض	تهديد	

آنها	قرار	گرفته	بود.	
در	چنيــن	وضعيتی	دانشــجويان	بــا	رجوع	به	اســاتيد	
دانشــگاه	و	مسئوالن،	می	خواستند	كه	آنها	فكری	كنند	
كه	اين	جو	ناامنی	از	بين	برود	و	شرايطی	را	ايجاد	كنند	
كه	دانشجو	در	يك	آسايش	روحی	قرار	بگيرد.	چون	از	
يك	طرف	هم	بحث	امتحانات	مطرح	بود	و	دانشجوها	
همه	حضور	داشــتند.	به	اين	دليل	هم	دانشــجويان،	هم	
اســاتيد	و	هم	مسئوالن	دانشــگاه،	به	فكر	اين	بودند	كه	
راه	چاره	ای	پيدا	كننــد،	يكی	از	اولين	حركت	ها	اعالم	
به	تعويق	افتادن	امتحانات	توسط	دانشگاه	بود،	همچنين	
رئيس	دانشــگاه	اعالم	نمود	كه	تجمعی	را	در	اعتراض	
بــه	حمله	به	دانشــگاه	برگــزار	خواهد	كرد.	اســاتيد	و	
دانشــجويان	از	اين	قضيه	اســتقبال	كردند	و	بسياری	از	
مسئوالن	دانشــگاه	در	تحصن	مسجد	شركت	كردند	و	
دانشجويان	به	جای	آنكه	در	بيرون	با	عوامل	تهديدگر،	
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یکی از اولين حركت ها اعالم به تعویق 
افتادن امتحانات توسط دانشگاه بود، 
همچنين رئيس دانشگاه اعالم كرد 
كه تجمعی را در اعتراض به حمله به 
دانشگاه برگزار خواهد كرد. اساتيد و 
دانشجویان از این قضيه استقبال كردند 
و بسياری از مسئوالن دانشگاه در تحصن 
مسجد شركت كردند و دانشجویان به 
جای آنکه در بيرون با عوامل تهدیدگر، 
درگير شوند در مسجد دانشگاه در 
یک محيط سربسته جمع شدند و 
اعتراضات شان را به صراحت در آنجا 
بيان كردند

درگير	شوند	در	مسجد	دانشگاه	در	يك	محيط	سربسته	
جمع	شــدند	و	اعتراضات	شــان	را	به	صراحت	در	آنجا	
بيان	كردند.	من	فكر	می	كنم	اين	تدبير	بســيار	خوبی	در	
جهت	آرام	كردن	وضع	آشــفته	آن	زمان	بود،	چون	من	
خودم	شاهد	حمالت	پراكنده	به	دانشگاه	بعد	از	حمله	به	
كوی	هم	بودم	و	فضا	مستعد	شكل	گيری	درگيری	های	
بيشتر	بود.	بنابراين	دانشــجوها	با	توجه	به	ارتباط	خوبی	
كه	با	اســاتيد	داشــتند،	پذيرفتند	كه	در	مسجد	دانشگاه	
جمــع	شــوند.	آن	تجمع	ســه	روز	بعد	از	اعــالم	نتايج	
انتخابــات	بود	و	طبيعتــاً	ســؤال	ها	و	اعتراضاتی	درباره	
انتخابات	وجود	داشت	و	از	طرف	ديگر	حمله	به	كوی	
و	دســتگيری	بعضــی	از	دانشــجويان	و	حمله	به	بعضی	
بخش		های	ديگر	دانشــگاه	بود	كه	همه	اين	مســائل	در	
تحصن	طرح	شــد.		لذا	نمی	توان	و	نبايد	كتمان	كرد	كه	
بخش	مهمی	از	صحبت	ها	به	مسائل	انتخابات	اختصاص	
داشت،	چون	به	هر	حال	حمله	به	كوی،	پيامد	انتخابات	
تلقی	می	شــد	و	اين	دو	حادثه	به	هم	گــره	خورده	بود.	
بســياری	از	مسئوالن	بلندپايه	سياسی-اداری	دانشگاه	از	
رئيس	دانشــگاه	گرفته	تا	نماينــده	دفتر	مقام	رهبری	در	
دانشــگاه	ها،	آنجا	حضور	داشتند	و	برخی	از	آنها	تقاضا	
داشــتند	كه	صحبت	كرده	و	حركت	را	محكوم	كنند،	
اما	چون	شــرايط	به	نحــوی	بود	كه	ممكــن	بود	مورد	
بی	احترامــی	قرار	بگيرند	بعضا	تالش	شــد	تــا	در	ابتدا	
معترضين	صحبت	كنند	تا	فضا	مقداری	تعديل	شــده	و	

حرف	ها	زده	شود.	
مســئوالن	حكومتی	و	نمايندگان	نهــاد	هم	كه	در	آنجا	
حضور	داشــتند،	با	ادبيات	بســيار	تنــدی	اعالم	موضع	
می	كردند،	بنابراين	اين	قضيه	نبايد	بدون	در	نظر	گرفتن	
شرايط	آن	زمان،	بررسی	شود.	صحبت	های	آن	روزها،	
ســه	روز	بعد	از	انتخابات	)25،	26	و	27	خرداد(	و	چند	
روز	قبل	از	ســخنان	رهبری	در	نماز	جمعه	بود	و	طبيعی	
بود	كه	اعتراضات	در	دانشــگاه	بــا	زبان	تندتری	مطرح	
شــود.	دانشــگاه	واقعــا	در	آن	زمان	معترض	بــود،	اما	
جواب	اين	اعتراض	حمله	به	كوی	دانشگاه	و	دستگيری	
دانشــجويان	و	...	نبود.	حتی	آن	روزها	مدام	شــايعاتی	
مربوط	به	كشــته	شــدن	تعدادی	از	دانشــجوها	مطرح	

می	شد	و	فضا	اين	قدر	متشنج	بود.	
لذا	كســانی	كه	اين	روزهــا،	مباحثی	را	مطرح	می	كنند،	
بايد	منصفانه	مســائل	را	بررســی	كنند.	البته	اين	مســئله	
عمدتا	توســط	گروهی	مطرح	می	شــود	كه	می	خواهند	
ضعف	های	خودشان	را	بپوشانند.	برخی	كسانی	كه	االن	
مواضع	بسيار	تندی	در	اين	قضايا	اتخاذ	می	كنند	به	نوعی	
در	شــكل	گيری	آن	فضا	در	سال	88	هم	نقش	داشتند	و	
خودشان	متهمند	و	برای	اينكه	اتهامات	شان	مطرح	نشود،	
ايــن	قضايا	را	با	صدای	بلند	مطرح	می	كنند	تا	كســی	به	
سراغ	ضعف	ها	و	عملكردشــان	كه	باعث	اين	جريان	ها	
شــده	نرود.	اين	افــراد،	قصدی	برای	بررســی	عادالنه	و	
منصفانه		قضايا	ندارند	و	گرنه	بايد	قضايا	را	در	شــرايط	
همــان	زمان	و	به	صورت	همه	جانبه	مــورد	ارزيابی	قرار	
دهند.	پرســش	از	مسئوالن	كنونی	دانشــگاه	هم	در	اين	
رابطه	می	تواند	مؤثر	باشد،	چون	گزارش	مفصلی	از	وقايع	

توسط	هيئتی	كه	نمايندگان	رئيس	دانشگاه	و	نهاد	رهبری،	
نمايندگان	مجلس،	نمايندگان	اساتيد	و	دانشجويان	در	آن	
حضور	داشتند	تهيه	شــده	و	خدمت	رهبری	هم	فرستاده	
شده	و	ايشان	هم	دســتور	پيگيری	دادند	اما	تا	آنجا	كه	ما	

می	دانيم	پيگيری	چندانی	نشده	است.	
وقتی كه تحصن ش�کل گرفت، بخش�ی از  ■

اس�اتيد و همچني�ن دانش�جویان به خص�وص 
انجمن اسالمی، نقش مهمی در ادامه و كنترل 
تحص�ن ایفا كردند. از آنجا كه معمواًل  هنگام 
بحران های دانشجویی، برخی نيروهای تندرو 
حضور به هم می رس�انند، در دانشگاه هایی كه 
نهادهای واسط دانشگاهی و دانشجویی حضور 
دارن�د، نقش ای�ن نهاده�ا در اجازه ندادن به 
افتادن فضا دس�ت نيروهای تندرو بس�يار مهم 
است. در دانشگاه تهران به دليل سابقه دیرپای 
نهادهایی چون انجمن اس�المی دانشجویان و 
انجمن اس�المی مدرس�ين، معم�وال این اتفاق 
رخ نمی ده�د. ام�ا ای�ن روزها ای�ن بخش از 
ماجرا هم توسط افراطيونی كه به ماجرا دامن 
می زنند، سانسور می ش�ود و بيان نمی شود كه 
افرادی ك�ه در برگزاری تحص�ن بودند، چه 
كسانی با چه سوابق و هویتی بوده اند. اگر در 
ای�ن مورد هم توضي�ح بدهيد كه چه افرادی 
با چه دغدغه هایی و در چه نس�بتی با نظام در 
مح�ور تحصن قرار داش�تند به روش�ن ش�دن 

فضای آن روزها كمک زیادی می كند.    
نيروهايــی	كــه	ســعی	می	كردنــد	تحصــن	را		□

مديريت	كنند،	جملگی	نيروهای	باســابقه	گســترده	
در	تحكيــم	نظام	بوده	اند،	ســوابق	جــدی	مبارزاتی	
قبل	و	بعد	از	انقالب	داشــته	اند	و	اكنون	نيز	به	عنوان	
چهره	های	شناخته	شــده	و	موجه	دانشگاهی	فعاليت	
می	كننــد.	آن	ها	نيروهای	ناشــناخته	نبودند.	اعضای	
انجمن	اســالمی	مدرســين،	اعضای	انجمن	اسالمی	
فارغ	التحصيــالن	دانشــگاه	تهران	و	علوم	پزشــكی	
تهران	و	اعضای	انجمن	اسالمی	دانشجويان	دانشگاه	
تهــران	و	علوم	پزشــكی	تهــران،	جريانــات	كامال	
مشخص	و	باهويتی	بودند	كه	سعی	می	كردند	جلوی	
افتادن	فضا	به	سمت	دو	طرف	طيف	تندرو	را	بگيرند.	
لذا	اينكــه	امروز	اين	اتهام	مطرح	می	شــود	كه	اينها	
نيروهای	فتنه	گر	و	معاند	بودند،	مطلقا	صحت	ندارد.	
فيلم	و	عكس	حوادث	را	دوســتان	به	صورت	كامل	
در	اختيار	دارند	و	ای	كاش	به	جای	پخش	گزينشی،	
همه	ماجرا	را	روايت	می	كردند.	كاش	می	گفتند	كه	
بسيج	اساتيد	هم	در	آنجا	حضور	داشت	و	بيانيه	اش	را	
هم	قرائت	كرد.		اين	گونه	رفتار	جريانات	تندرو	برای	
افراطی	نشان	دادن	ماجرای	تحصن	تنها	دشمنی	ها	را	
بيشتر	می	كند.	ما	بايد	افرادی	را	در	دانشگاه	به	عنوان	
مرجع	نگه	داريم	كه	تا	دانشــجويان	بتوانند	در	مواقع	
حســاس	و	ضروری	به	آنها	رجوع	كننــد	و	آنها	در	
مواقــع	بحران	به	كمك	دانشــگاه	بياينــد.	به	اعتقاد	
من	اين	مســائل	را	كسانی	كه	دانشگاه	را	می	شناسند	
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مسئوالن حکومتی و نمایندگان نهاد هم 
كه در آنجا حضور داشتند، با ادبيات 
بسيار تندی اعالم موضع می كردند، 

بنابراین این قضيه نباید بدون در نظر 
گرفتن شرایط آن زمان، بررسی شود. 
صحبت های آن روزها، سه روز بعد از 
انتخابات )25، 26 و 27 خرداد( و چند 

روز قبل از سخنان رهبری در نماز 
جمعه بود و طبيعی بود كه اعتراضات 

در دانشگاه با زبان تندتری مطرح شود. 
دانشگاه واقعا در آن زمان معترض بود، 
اما جواب این اعتراض حمله به كوی 

دانشگاه و دستگيری دانشجویان و ... نبود

می	دانند	و	از	نقش	جدی	اين	دست	اساتيد	در	ايجاد	
رابطه	ای	منطقی	ميان	دانشــجويان	و	دستگاه	سياسی	
ـ	اجرايی	آگاهنــد.	همه	تالش	افراد	اين	طيف	برای	
ايجاد	فضای	شــفاف	و	منطقی	بــرای	انجام	فعاليت	

سياسی	در	دانشگاه	بوده	است.	
 یکی از اتفاقاتی كه با پایان تحصن رخداد  ■

بازداشت جمعی از اساتيد دانشگاه تهران نظير 
حضرتعالی، دكتر خدایاری، دكتر صالحی و... 
ب�ه دليل حض�ور مؤثر در همي�ن تحصن بود. 
این واقع را ش�اید بتوان آغاز روندی دانست 
كه انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران 
و علوم پزشکی، از آن به عنوان »عوض شدن 
ج�ای متهم و ش�اكی« نام برد. اگ�ر در مورد 
روند این حادثه هم توضيح دهيد در روش�ن 
ش�دن اینکه افراط كجا ص�ورت گرفته خيلی 

مؤثر خواهد بود. 
اتهــام	مــا	در	اين	قضايــا	اين	بود	كه	خواســتيم		□

مسئوالنه	برخورد	كرده	و	از	دانشجويان	دفاع	كنيم.	
ما	می	توانستيم	خودمان	را	كنار	بكشيم	و	عافيت	طلبی	
پيشــه	كنيم،	می	توانســتيم	در	آتش	قضايــا	بدميم	و	
فضــا	را	تندتر	كنيم،	اما	ما	هيچ	يــك	از	اين	دو	راه	
را	نرفتيــم.	راه	ميانــه	ای	در	پيش	گرفتيــم	و	به	دليل	
ســوابق	و	اعتمادی	كه	دانشجويان	به	ما	داشتند،	اين	
گناه	را	مرتكب	شديم	كه	در	جهت	اعتدال	حركت	
كرديــم.	به	هر	حال	اما	تعدادی	از	ما	كه	شــناخته	تر	
بوديم،	مورد	پيگرد	قرار	گرفتيم	كه	خوشبختانه	بعد	
از	دســتگيری	و	مدتی	بازجويی	و	برگزاری	دادگاه	
هيــچ	يك	از	آن	اتهامات	ثابت	نشــد	و	دادگاه	قرار	
منع	تعقيب	صادر	كرد	كه	خود	اين	مســئله	به	خوبی	
نشــان	می	دهد	كه	اين	اقداماتی	كه	عليه	دانشجويان	

انجام	شد،	غير	قانونی	بود.	
پ�س دس�تگاه قضا ه�م باالخ�ره در نهایت  ■

امر، به این نتيجه رسيد كه در تحصن دانشگاه 
عمل مجرمانه ای اتفاق نيفتاده است؟

بله،	چون	ما	در	دادگاه	مداركی	را	نشــان	داديم		□
كــه	ثابت	می	كــرد	خود	رئيس	دانشــگاه	خواســته	
تحصن	را	داشته	است	و	ما	عمل	مجرمانه	ای	مرتكب	
نشــديم	و	قوه	قضاييه	برای	همه	مــا	قرار	منع	تعقيب	

صادر	كرد.	
ب�ه عنوان س�ؤال آخر، ب�ا توجه به س�ابقه  ■

طوالن�ی حضرتعال�ی در دانش�گاه ته�ران، ب�ه 
ه�ر حال بعد از 10 س�ال، هنگام�ی كه جامعه 
دوب�اره وارد بحران ش�د، ب�ار دیگر دانش�گاه 
ن�وک پيکان حمله قرار گرفت و حادثه كوی 
دانش�گاه تکرار ش�د. در هر دو بار هم اتفاقات 
پ�س از حادثه مش�ابه بود. یعن�ی در روزهای 
اول همدل�ی و همراهی مس�ئوالن با آس�يب 
دی�دگان و معترضي�ن و بع�د از مدتی عوض 
ش�دن فضا و واژگونه نمایاندن واقعيت ماجرا 
و مقصر دانس�تن دانش�گاه در آن قضایا. به نظر 
شما چه اتفاقی باید در فضای دانشگاه و جامعه 

بيفتد تا چنين حوادثی تکرار نشود؟ 
من	معتقدم	كســانی	كــه	راجع	به	دانشــگاه	نظر		□

می	دهند،	چه	در	جهت	تأييد	و	چه	در	جهت	نقد	آن،	
بايد	ابتدا	دانشگاه	را	بشناسند.	دانشگاه	ها	به	خصوص	
دانشــگاه	های	بزرگی	چون	دانشگاه	تهران،	تشكيل	
شده	از	نخبگان	كشور،	چه	در	بدنه	دانشجويی	و	چه	
در	اساتيد	هستند.	ارتباطات	رســانه	ای	و	بين	المللی	
دارند	و	پر	از	انرژی	اند.	متأســفانه	برخی	از	عزيزانی	
كــه	در	مــورد	دانشــگاه	اظهارنظر	می	كننــد	اصاًل	
دانشگاه	را	نمی	شناسند،	در	قضايای	مربوط	به	آقای	
ميلی	منفرد،	كســانی	بودند	كه	يك	روز	هم	دانشگاه	
نبودند	و	موضع	گيری	های	تند	عليه	دكتر	ميلی	منفرد	

داشتند.
نكتــه	ديگــر	اينكه	بايد	بــه	دانشــگاه	اعتماد	شــود	و	
سرنوشــت	دانشگاه	به	دست	خود	دانشــگاهيان	سپرده	
شــود.	دانشــگاهی	كه	نمی	تواند	حتی	يك	مدير	گروه	
بــرای	خود	تعيين	كند،	دانشــگاه	قدرتمندی	نيســت	و	
نمی	تواند	در	مسائل	مملكتی	نقش	مؤثر	ايفا	كند،	وقتی	
اين	قدر	به	آن	اعتماد	موجود	نيســت	كه	مديريت	گروه	
علمــی	خودش	را	كــه	يك	جمع	علمــی	و	تخصصی	

است،	به	خودش	واگذار	كنيم.	
در	اين	مدت	بحران	شديدی	در	دانشگاه	وجود	داشت	
و	جو	شــديد	امنيتی	حاكم	حتی	مانع	از	اين	می	شد	كه	
دانشــجو	بتواند	به	صــورت	صريح	و	راحــت	راجع	به	
مســائل	آموزشــی	خود	اظهار	نظر	كند.	از	چنين	جوی	

نمی	توان	انتظار	بالندگی	داشت.	
متأسفانه	جريانات	سياســی	كه	در	اين	سال	ها	در	مورد	
دانشــگاه	تصميــم	گرفته	بخشــی	از	دانشــگاه	نبوده	و	
نهادهــای	خارج	از	دانشــگاه	بــرای	دانشــگاه	تصميم	
گرفته	اند	و	متأســفانه	به	نام	اسالمی	كردن	دانشگاه،	جو	
امنيتی	و	پليسی	شديدی	بر	دانشگاه	حاكم	كرده	اند	كه	
نه	تنها	ســبب	دينی	شدن	دانشگاه		نشــد	بلكه	از	درون	
هم	آن	را	خالی	كرد.	به	بهانه	جذب	اعضای	بســيج	در	
هيئــت	علمی	ها	و	كارمندان	دانشــگاه،	افرادی	به	ظاهر	
خود	را	بســيجی	جلوه	دادنــد	در	صورتی	كه	در	درون	
واقعا	اعتقاداتی	نداشتند.	لذا	نه	تنها	فضا	به	لحاظ	سياسی	
كنترل	نشد،	بلكه	جو	فرهنگی	هم	به	شدت	افول	كرده	
اســت.	يكی	از	كارهايــی	كه	برای	برون	رفــت	از	اين	
شرايط	الزم	اســت،	تغيير	رويكردها	نسبت	به	دانشگاه	
اســت.	تاكتيك	هايی	كه	برای	كنترل	سياسی	و	اجرايی	
دانشــگاه	اتخاذ	شــده	بايد	مورد	بازنگــری	قرار	گيرد.	
عوامل	خارج	از	دانشــگاه	نبايــد	در	تصميم	گيری	های	
دانشــگاه	اعم	از	جذب	و	ارتقای	اعضای	هيئت	علمی،	

فضای	سياسی	و	فرهنگی	و	...	دخالت	كنند.			
حتــی	در	بحث	علمی	كه	االن	ادعا	می	شــود	دانشــگاه	
پيشــرفت	های	فــراوان	علمــی	نموده،	اگــر	چه	برخی	
پيشــرفت	ها	با	وجود	كمبود	امكانات	و	بودجه	رخ	داده	
اما	واقعيت	اين	است	كه	ما	اگر	از		لحاظ	كيفی	و	عمقی	
نگاه	كنيم،	و	فقط	به	تعــداد	مقاالت	و	فارغ	التحصيالن	
و	طرح	ها،	اكتفا	نكنيم،	در	نســبت	با	ساير	دانشگاه	ها	و	
حتی	برخی	دانشگاه	های	منطقه	در	مجموع	در	وضعيت	

خوبی	نيســتيم	و	عقب	ماندگی	های	بســياری	داريم.	در	
تهيه	كــردن	مواد	اوليه	برای	پروژه	هــا	و	تحقيقات،	در	
ارتباطــات	بين	المللی	و	در	تهيه	بودجه	و	امكانات	برای	
طرح	ها	مشــكالت	فراوان	داريــم	و	از	اين	نظر	می	توان	
گفت	دانشــگاه	در	يــك	وضعيت	بحرانی	قــرار	دارد.	
چــون	به	نظر	من	اين	فضای	به	وجــود	آمده	پس	از	88	
و	بحران	هــای	مداوم	و	فشــارهای	موجود	بر	دانشــگاه	
به	شــدت	باعــث	كاهــش	انگيزه	ها	در	ميان	اســاتيد	و	
دانشــجويان	شــد.	نتيجه	آنكه	ما	از	جهت	توليد	علم	و	
دانش	فنی	و	تكنولوژی	نسبت	به	بسياری	از	كشورهای	
جهان	ســوم	عقب	هســتيم،	پس	آن	وضعيت	سياســی	
ـ	اجتماعــی		بــر	توليد	علــم	نيز	اثر	می	گــذارد.	ما	اگر	
بخواهيم	از	نظر	علمی	پيشــرفت	كنيم	دانشــگاه	نياز	به	
فضای	فعال	سياســی-اجتماعی	و		آرامش	و	به	رسميت	

شناخته	شدن	كرامت	انسانی	دانشگاهيان	دارد.		
كسانی	كه	با	فضای	دانشگاه	آشنايی	دارند،	مانند	آقای	
دكتــر	توفيقی	كه	از	قديم	با	دانشــگاه	محشــور	بوده	و	
كاماًل	سيســتم	را	می	شناســند	و	در	زمره	افــراد	معتدل	
دانشــگاه	هستند،	می	توانند	دانشــگاه	را	از	اين	وضعيت	
خــارج	كننــد.	به	خصــوص	كه	آقــای	دكتــر	توفيقی	
شخصيت	سياسی	نيست	و	در	انتصاباتش	هم	نشان	داده	
كه	سياســی	عمل	نمی	كند.	نيروهای	بيرون	از	دانشگاه	
بايــد	بپذيرند	كه	دانشــگاه	هم	دلســوز	كشــور	و	نظام	
اســت،	افراد	آن	دغدغه	های	فراوان	ملی	و	دينی	دارند	
و	بايد	به	آنها	اعتماد	كرد	و	كرامت	شــان	را	حفظ	كرد.	
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چش�م انداز ايران: دکتر سيد حسين حسينی رئيس سابق دانشکده دامپزشکی 
دانشگاه تهران است. ايشان چه در دوران وقوع حوادث 18 تير 78 و چه در دوران 
رخ�داد تهاجم به کوی دانش�گاه در 25 خ�رداد 1388، از نزديک در جريان ماجرا 
قرار داشته و عضوی از کميته حقيقت ياب دانشگاه تهران در ماجرای کوی دانشگاه 
88 نيز بوده اس�ت. در گفت وگوی کوتاهی با ايشان از تشکيل، وظايف و سرنوشت 

کميته حقيقت ياب پرسيديم. 

گفت وگو با دكتر سيد حسين حسينی 

قرار بود حمله به كوی 
و انتقال دانشجویان به وزارت كشور رسيدگی شود

برای	همــه	اعضــای	دانشــگاه	اعــم	از	كارمندان،	
دانشــجويان	و	اســاتيد	دانشــگاه	بود	كــه	بالفاصله	
واكنشــی	نشان	داده	شد	كه	همان	تحصن	در	مسجد	
دانشــگاه	تهران	بود.	لذا	تحصــن	در	بدو	امر	ماهيت	
سياســی	نداشــت	و	متعلق	به	يك	جريان	سياسی،	يا	
جمع	خاص	يا	تشــكل	خاصی	از	دانشــگاهيان	نبود.	
من	االن	كه	صحنه	را	مــرور	می	كنم	به	ياد	می	آورم	
بسياری	از	اساتيد	از	اصولگرا	گرفته	تا	اصالح	طلب	
و	جمعی	هم	كه	زياد	وارد	در	مســائل	سياسی	نبودند	
در	مســجد	حضور	داشــتند	و	همه	به	دليل	ديدن	آن	
شرايط	و	صحنه	ها	احساسات	شــان	جريحه	دار	شده	
بــود.	لذا	وقتی	كه	اين	ندا	بلند	شــد	كه	قرار	اســت	
در	مســجد	تجمع	شود،	همه	اســتقبال	كردند	و	اگر	
تصاوير	را	هم	مرور	كنيم	مسجد	دانشگاه	در	آن	دو	
ســه	روز	مملو	از	جمعيت	دانشگاهيان	بود.	در	كنار	
اين	تجمع،	خود	مديريت	دانشــگاه	هم	اين	مسئله	را	
مورد	تأييد	قرار	داد	و	برای	حضور	در	تحصن	دعوت	
به	عمل	آورد	و	همچنين	آقای	دكتر	كمره	ای	معاون	
وقت	آموزشی	دانشگاه،	اطالعيه	ای	را	به	دانشكده	ها	
داد	و	اعــالم	كرد	كه	برگــزاری	امتحانات	به	تعويق	
افتاده	اســت.	لذا	نمی		توان	به	مجموعه	حركت	های	

آن	زمان	برچسپ	سياسی	زد.	
اگــر	بخواهيم	متناســب	بــا	مقتضيات	فضايــی	كه	در	
آن	زمــان	وجود	داشــت	تحليل	كنيم	نــه	تحليل	هايی	
كه	به	صورت	سياســی	چهار	ســال	بعــد	از	ماجرا	ارائه	
می	شــود،	در	آن	دو	ســه	روز	اعتراضاتــی	انجام	شــد	
كــه	هدف	از	آنهــا	نه	تنها	اقدام	بدی	نبــود،	بلكه	اقدام	
حسنه	و	پســنديده	ای	دنبال	می	كرد.	چرا	كه	به	بدترين	
شكل	ممكن	بهترين	دانشــجويان	اين	مرز	و	بوم	درون	
اتاق	هاشان	مورد	ضرب	و	شتم	قرار	گرفتند،	اموال	آنها	
تخريب	شد.	بخشی	از	اين	دانشجويان	متأسفانه	در	همان	
شب	حادثه	دستگير	شدند	و		به	زيرزمين	وزارت	كشور	
منتقل	شدند	و	آنجا	هم	مورد	ضرب	و	شتم	قرار	گرفتند	
و	اتفاقات	عجيب	و	غريبــی	رخ	داد.	طوری	كه	رئيس	
دانشگاه	تهران	خودشان	وساطت	كردند	و	دانشجوها	را	
آزاد	كردند	و	ايشان	خودشــان	اشراف	دارند	كه	آنجا	

چه	بر	دانشجوها	گذشت.	
لذا	اعضای	هيئت	علمی	و	كاركنان	دانشگاه،	به	منظور	
دلجويی	و	استمالت	از	دانشجويان،	و	فرونشاندن	آتشی	
كه	شعله	ور	شــده	بود	و	احساساتی	كه	جريحه	دار	شده	
بــود،	اقــدام	به	حضــور	در	تحصن	می	كردنــد	و	نكته	
ديگری	كــه	مورد	توجه	همه	قرار	داشــت	اين	بود	كه	

بعد از چهار سال از حوادث كوی دانشگاه  ■
تهران در سال 88، این روزها دوباره رجوعی 
ب�ه ح�وادث آن س�ال ص�ورت گرفت�ه و ب�ه 
نوع�ی توس�ط برخ�ی جریان�ات افراطی، كه 
عمدت�ًا ه�م در متن حادثه حضور نداش�تند و 
با فضای دانش�گاه آشنایی ندارند، پيکان اتهام 
به طرف دانش�گاهيان نش�انه رفته است. از این 
رو پرداخت�ن ب�ه ابع�اد مختل�ف آن حادثه از  
دید كس�انی ك�ه از نزدی�ک ماج�را را دنبال 
می كردند و در متن حوادث حضور داش�تند، 
كمک خواه�د كرد كه واقعي�ت ماجرا برای 
افکار عمومی روشن شود و موضع گيری های 
سياسی باعث قلب محتوای ماجرای آن سال 
نشود. اگر توضيحاتی را در باب حال و هوای 
آن روزه�ا ارائ�ه كني�د، به ش�کل گرفتن این 

تصویر واقعی كمک فراوانی خواهد كرد.
به	عنوان	مقدمه	بايد	عرض	كنم	كه	اتفاقی	كه	در		□

كوی	دانشــگاه	افتاد	آن	قدر	دلخراش	و	ناخوشايند	
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مــا	كاری	نكنيم	كه	اختالفات	و	درگيری	ها	به	بيرون	از	
دانشــگاه	كشيده	شود	و	هر	پيام	و	صحبتی	هم	هست	از	
درون	دانشــگاه	و	آن	هم	از	درون	مسجد	دانشگاه	داده	
شــود.	لذا	ما	بايد	به	شرايط	و	مقتضيات	آن	زمان	توجه	
كنيم،	بسياری	از	افراد	اصولگرا	خودشان	در	آن	روزها،	
حرف	های	بســيار	پرخاشگرايانه	و	تندی	می	زدند	تا	هم	
احساسات	خودشان	را	بيان	كنند	و	هم	فضا	را	آرام	كنند	

و	هم	دل	دانشجويان	را	به	دست	آورند.	
س�ال  ■ آن  اتفاق�ات  مهمتری�ن  از  یک�ی 

شکل گيری كميته حقيقت یاب دانشگاه تهران 
بود كه حضرتعالی نيز در آن عضویت داشتيد 
كه قرار بود مسئله كوی را پيگيری كرده و به 
سرانجام برساند. اگر ممکن است توضيحی در 
مورد روند تشکيل آن كميته، اعضای كميته و 
كلياتی درب�اره كارهایی كه این كميته انجام 
داد و دس�تاوردها و ناكامی های�ی كه داش�ت 

بفرمایيد.
بعد	از	برگزاری	چند	روزه	تحصن،	دانشگاهيان،		□

همكاران	به	صالح	نمی	دانســتند	كــه	تحصن	به	آن	
شكل	ادامه	پيدا	كند،	در	آنجا	پس	از	شور	و	مشورت	
تصميمی	گرفته	شــد	كه	خود	هيئت	رئيسه	دانشگاه	
تهران	هم	در	گرفته	شــدن	آن	نقش	داشتند	و	حاضر	
بودنــد.	تصميم	گرفته	شــد	كه	جمعــی	از	همكاران	
انتخــاب	شــوند	و	مطالبات	دانشــگاهيان	را	پيگيری	
كنند.	من	االن	تمــام	اعضا	را	حضور	ذهن	ندارم،	اما	
همه	مستندات	آن	در	دفتر	نهاد	نمايندگی	مقام	معظم	
رهبری	وجود	دارد.	خود	حاج	آقای	كالنتری	نماينده	

نهاد	در	دانشــگاه	تهــران	در	همه	جلســات	حضور	
داشتند.	آن	جلسات	به	اتفاق	جمعی	از	اعضای	هيئت	
علمی	دانشــگاه	تهران	و	برخــی	نمايندگان	مجلس	
شورای	اســالمی،	نظير	دكتر	زاكانی،	دكتر	عباسپور	
و	مواردی	هم	حاج	آقا	ابوترابی	تشــكيل	می	شــد.	از	
اعضــای	هيئت	علمی	دانشــگاه	تهــران	آقايان	دكتر	
فرجی	دانــا،	دكتر	فرهمند،	دكتر	شــريعتی	نياســر،	
حضور	داشــتند	كه	در	ادامه	آن	جلســات	كميته	ای	
تشــكيل	شــد	كه	آن	كميته	بنا	بود	حــوادث	مربوط	
بــه	حمله	به	كــوی	و	انتقال	دانشــجويان	به	زيرزمين	
وزارت	كشــور	را	مســتند	كنند	و	اين	مستندات	در	
اختيار	مقامات	عالی	نظام	قرار	گيرد	و	به	اســتناد	آن	

پيگيری	های	الزم	صورت	گيرد.	
من	برای	اطالعات	دقيق	تر	شما	را	به	دفتر	نهاد	نمايندگی	
مقام	معظم	رهبری	ارجاع	می	دهم.	معاون	نهاد	نمايندگی	
هم	در	آن	جلســات	حضور	داشتند.	جزو	كارهايی	كه	
توسط	آن	كميته	صورت	گرفت	اين	بود	كه	فراخوانی	
در	سطح	دانشكده	ها	داده	شد	و	اعالم	شد	كه	هر	كسی	
كه	در	طی	اين	روز	مســائلی	برايــش	رخ	داده،	اعم	از	
جســمی	يا	مالی	و	مربوط	به	تخريب	اموال،	رجوع	كند	
و	اين	ها	همه	در	آن	كميته	مســتند	شده	است.	ماحصل	
جمع	آوری	آن	شواهد	و	مســتندات،	گزارشی	در	حد	
چندصــد	صفحه	بود	كــه	به	همراه	مســتندات	آن	طی	
نامه	ای	تنظيم	و	برای	مقامــات	عالی	نظام	از	جمله	مقام	
معظم	رهبری	ارسال	شــد	و		پيرو	ارسال	اين	نامه	ايشان	
مؤكداً	از	شــورای	امنيت	ملی	خواستار	بررسی	گزارش	
تحقيق	دانشگاهيان	شدند.	االن	متأسفانه	اتفاقی	كه	افتاده	

آن	اســت	كه	گويا	دوستان	كاماًل	آن	فضا	و	اتفاقات	را	
فراموش	كرده	اند	و	دنبال	مسائل	ديگری	هستند.

توضيح چشم انداز ایران: بنا بر صحبت های 
آق�ای محی الدی�ن فاضليان نماین�ده انجمن 
اس�المی دانش�جویان در كميت�ه حقيقت یاب، 
در مناظ�ره منتش�ر ش�ده ایش�ان در هفته نام�ه 
پنجره اعضای كميته اوليه كه روز شنبه سی ام 
تير ماه در مس�جد دانش�گاه تهران تش�کيل شد 
عبارت بودند از : حجت االسالم ابوترابی فرد 
مس�ئول كميت�ه حقيقت ی�اب مجلس ش�ورای 
كالنت�ری  دكت�ر  االس�الم  حج�ت  اس�المی، 
مس�ئول نهاد مقام معظم رهبری، دكتر فرجی 
دان�ا، دكت�ر خليل�ی عراق�ی، دكت�ر قمصری 
معاون دانش�جویی و معاون فرهنگی دانش�گاه 
و نماین�ده رئيس دانش�گاه، دكت�ر اميد، دكتر 
محمود نيلی، دكتر سيد حسين حسينی، دكتر 
ای�رج حریرچ�ی، دكتر پي�روز حناچی، دكتر 
مجتبی ش�ریعتی نياس�ر، دكتر ناصر معصومی، 
دكتر محمدعلی بنی هاشمی، دكتر حميدرضا 
فرهمن�د، آقایان س�يد محی الدی�ن فاضليان، 
آق�ای  و  ف�ر  مقام�ی  محم�دی،  غالمحس�ين 
یوسفی، نماینده دانش�جویان )كه بعداً اصالح 
و ن�ام آقای ریاح�ی جایگزین آن ش�د(. بنابر 
گفته آقای فاضليان آقایان عباس�پور، نادران، 
زاكان�ی و ابوتراب�ی نمایندگان�ی بودن�د ك�ه 
در برخی جلس�ات كميته ش�ركت می كردند. 

)هفته نامه پنجره-شماره 142، 24 تير 1391(
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گزارش های بی فرجام، پيگيری های ناتمام...
چکيده ای از مواضع مسئوالن پيرامون هجمه به كوی دانشگاه

حادثه	كوی	دانشــگاه	)25	خرداد	1388(	هرچند	
در	آغاز	محكوميت	گســترده	مســئوالن	و	نهادهای	
مختلف	حكومتی	را	در	پی	داشت،	اما	با	گذشت	بيش	
از	حدود	چهار	ســال	از	آن	حادثه،	هيچ	جمع	بندی	و	
گزارش	مشــخصی	از	عوامــل	آن	و	نتايج	برخورد	با	
مسببان	برای	آگاهی	افكارعمومی	مردم	و	دانشگاهيان	
پيرامون	اين	حادثه،	ارائه	نشــده	اســت.	از	تأكيدهای	
چندباره	مقام	رهبری	در	خصوص	لزوم	برخورد	بدون	
مجامله	با	عوامل	هتك	حرمت	دانشگاه	كه	بگذريم،	
تأكيدهای	مكرر	رئيس	دانشگاه،	مسئول	نهاد	رهبری	
دانشگاه	ها	و	مسئول	نهاد	نمايندگی	رهبری	در	دانشگاه	
تهران،	رئيس	و	نمايندگان	مجلس،	رئيس	قوه	قضاييه،	
دادستان	كل	كشور،	وزير	كشور،	استاندار	تهران	و	...	
بر	لزوم	شناسايی،	ريشه	يابی	و	خشكاندن	ريشه	حمله	
به	محيط	های	دانشــگاهی،	تاكنون	در	عرصه		عمومی	
عينيت	نيافته	اســت.	شــايد	موضع	صريح	سخنگوی	
كميســيون	امنيت	ملــی	و	سياســت	خارجی	مجلس	
مبنی	بر	اينكه	»اين	حركت	]حمله	به	كوی	دانشــگاه[	
نمی	تواند	حركت	يك	انســان	معتقد	به	خدا	و	قيامت	
باشد؛	حتی	اگر	افرادی	كه	وارد	شده	باشند،	شعارهای	
خاصی	سر	داده	باشند،	اما	اين	حركت	مشكوک	است	
و	به	دانشــجو	لطمه	زده	است.	ما	بايد	به	دقت	بررسی	
كنيم	و	چشــم	فتنه	را	از	حدقه	درآوريم.	از	هر	كس	
و	هر	گروهی	كه	می	خواهد	باشــد.	با	حمله	به	كوی	
دانشگاه	قصد	داشتند	دانشجو	از	صحنه	خارج	شود	و	
بين	دانشجو	و	حاكميت	فاصله	ايجاد	شود	...«	اين	اميد	
را	ايجاد	می	كرد	كه	عزمی	راســتين	برای	ريشــه	كنی	
اين	مسائل	وجود	داشته	باشــد.	تحليل	كاظم	جاللی	
از	عــوارض	حوادثــی	نظير	حمله	به	كوی	دانشــگاه	
كاماًل	صحيح	به	نظر	می	رســد:	نتيجه	روشن	اين	قبيل	
برخوردها،	ايجاد	فاصله	ميان	حاكميت	و	دانشــجو	و	
در	سطحی	عام،	تعميق	شكاف	ميان	مردم	و	حاكميت	
اســت.	با	اين	وصف	روشن	است	كه	مسكوت	ماندن	
نتايج	بررســی	كميته	های	متعدد	شكل	گرفته	پيرامون	

حادثه	كوی	و	عدم	انتشــار	آنها	بــرای	افكار	عمومی	
دانشــگاهيان	و	عــدم	ارائــه	برنامــه	ای	روشــن	برای	
جلوگيری	از	تكرار	اين	حوادث،	می	تواند	چه	تبعات	
منفی	غيرقابل	برگشــتی	در	درازمدت	داشــته	باشد:	

بی	اعتمادی	و	شكاف	ميان	مسئوالن	و	مردم.	
منابع	مورد	اســتفاده	در	تهيه	گزارش	پيش	رو	كه	
منعكس	كننده	ديدگاه	ها	و	مواضع	روشــن	مسئوالن	
مبنی	بر	لزوم	برخورد	با	مسببان	حادثه	كوی	و	معرفی	
آنها	به	مردم	می	باشد	و	ســير	اين	پيگيری	های	ناتمام	
را	پيــش	روی	خواننده	قرار	می	دهد،	خبرگزاری	های	
مهر	و	ايســنا	و	در	مواردی	كــه	در	متن	خبر	تصريح	
شــده،	روزنامه	ها	و	ســايت	های	خبری	می	باشند	كه	
عالقه	مندان	می	توانند	با	رجوع	به	آرشــيو	خبرگزاری	
در	تاريخ	ذكرشــده	برای	هر	گزارش،	متن	كامل	آن	

را	مطالعه	كنند.	
بيانيه دانش�گاه تهران در محکوميت تعرض 

به دانشجویان كوی دانشگاه 
25	خرداد	1388:	دانشــگاه	تهران	در	اطالعيه	ای	
حوادث	كوی	دانشــگاه	تهران	را	شــديدا	محكوم	و	
اعالم	كرده	اســت:	مسئوالن	دانشــگاه	تهران	وظيفه	
خود	می	دانند	برای	دفاع	از	حريم	مقدس	دانشــگاه	از	
طريق	مراجع	قانونی	تا	احقاق	حقوق	فرزندان	خود	از	
هيچ	كوششی	دريغ	نكرده	و	مجدانه	پيگيری	الزم	را	
به	عمل	آورند.	دانشگاه	تهران	در	اطالعيه	ای	با	دعوت	
از	دانشــجويان	فهيم	و	فرهيخته	دانشگاه	به	هوشياری	
بيشتر	اعالم	كرد:	دانشگاه	تهران	حضور	غيرقانونی	و	
رفتار	خالف	قانون	و	حريم	شكنانه	افرادی	غيرمسئول	
كه	از	خارج	دانشــگاه	به	دانشجويان	تعرض	كرده	و	
با	وارد	كردن	ضرر	و	زيان	به	اموال	دانشــگاه	موجب	
شكستن	حريم	مقدس	دانشگاه	شده	اند	را	شديداً	تقبيح	
و	محكوم	كــرده	و	از	قوه	قضائيــه	و	نيروی	انتظامی	
خواســتار	شناسايی	و	معرفی	متخلفان	و	برقراری	نظم	
و	تضمين	امنيت	حريم	دانشگاه	و	فرزندان	عزيز	خود	
می	باشد.	مسئوالن	دانشگاه	تهران	وظيفه	خود	می	دانند	

برای	دفاع	از	حريم	مقدس	دانشــگاه	از	طريق	مراجع	
قانونی	تا	احقاق	حقوق	فرزندان	خود	از	هيچ	كوششی	
دريغ	ننموده	و	مجدانه	پيگيری	الزم	را	به	عمل	آورند.	
بر	همه	ملت	غيور	و	دانشــجويان	عزيز	روشــن	است	
كه	دانشــجويان،	ايــن	فرزندان	فرهيختــه	ملت	ايران	
هيــچ	گاه	اخاللگر	نبوده	و	تفكيــك	صفوف	آنان	از	
ســايرين	برای	حفظ	ســاحت	مقــدس	علم	ضروری	
است.	رئيس،	هيئت	رئيسه،	مجموعه	مديران	دانشگاه،	
دانشــجويان	دانشــگاه	تهران	را	فرزندان	خود	دانسته	
و	همچون	پدری	دلســوز	با	همه	وجود	از	استقالل	و	
آرامش	آنان	و	دانشگاه	دفاع	خواهند	نمود	و	صيانت	
از	حريــم	مقدس	دانشــگاه	و	دانشــجويان	را	بر	خود	

فرض	می	دانند.
فرهاد رهبر: مجازات عامالن حمله به كوی 

دانشگاه را پيگيری می كنم
25	خرداد	1388:	فرهاد	رهبر	در	بيانيه	ای	تأســف	
خود	از	ضرب	و	شــتم	دانشــجويان	كوی	دانشگاه	را	
اعالم	كرد.	در	بخشــی	از	بيانيه	آمده:	تعرض	به	كوی	
دانشــگاه	تهران،	نماد	آموزش	عالی	كشــور	توســط	
گروهی	متجاوز	و	ضرب	و	شــتم	دانشجويان	عزيزی	
كه	دغدغه	ای	جز	اعتالي	دانشگاه	و	كشور	را	ندارند	
موجی	از	تأســف	و	تأثر	در	دل	اينجانب	و	تك	تك	
دانشــگاهيان	را	به	دنبال	داشــت.	اينجانــب	به	عنوان	
رئيس	دانشگاه	تهران	به	شما	عزيزان	اطمينان	می	دهم	
كه	عليرغم	مشكالت	و	محدوديت	ها،	نهايت	مساعی	
خود	را	به	منظور	حفظ	امنيت	و	آرامش	شــما	عزيزان	
بــه	كار	بــرده	و	از	طريق	مراجع	ذي	ربط	شناســايی	و	
مجازات	عامــالن	اين	اقدام	موهــن	را	پيگيری	كنم.	
دانشــگاه	تهران	در	طول	تاريخ	پرافتخار	خود	همواره	
مأمــن	و	خانــه	همه	فرهيختــگان،	دانــش	پژوهان	و	
دانشــگاهيان	بوده	و	هست	لذا	حفظ	امنيت	و	آرامش	
آن	وظيفه	تك	تك	اعضای	اين	خانواده	بزرگ	است.	
اينجانب	ضمــن	دعوت	همگان	به	آرامش،	كمك	و	
مساعدت	شما	فرزندان	عزيز	را	در	اين	راستا	خواهانم.
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تش�کيل هيئت رس�يدگی به حوادث كوی 
توسط رئيس مجلس

25	خــرداد	1388:	در	پــی	بروز	برخــی	اتفاقات	
ناگوار	در	برخی	از	نقاط	ازجمله	كوی	دانشگاه	تهران،	
رئيس	مجلس	شورای	اسالمی	هيئتی	را	به	سرپرستی	
حجت	االســالم	ســيدمحمد	حســن	ابوترابی	فرد	و	با	
عضويت	حميدرضا	كاتوزيان،	عليرضا	زاكانی،	الياس	
نادران،	علی	عباسپور	و	كاظم	جاللی	مأمور	رسيدگی	

به	اين	امر	كرد.	
معاون دانشجویی دانشگاه تهران از آزادی 

80 دانشجوی كوی خبر داد
26	خــرداد	1388:	دكتــر	ســيدمهدی	قمصری،	
معاون	دانشــجويی	و	فرهنگی	دانشگاه	تهران	درباره	
حادثــه	كوی	دانشــگاه	گفــت:	آمار	مشــخصی	از	
دستگيرشدگان	حادثه	كوی	نداريم،	اما	شب	گذشته	
نزديك	به	80	نفر	آزاد	شــده	اند.	خســارت	مالی	هم	
هنوز	برآورد	نشده	است.	معاون	دانشگاه	تهران	ضمن	
محكوم	كردن	حادثه	كوی	دانشگاه	گفت:	اين	حادثه	

از	سوی	مسئوالن	دانشگاه	پيگيری	می	شود.	
تحص�ن اعضاي هيئت علمی دانش�گاه های 

تهران در اعتراض به تجاوز به حریم دانشگاه
26	خرداد	1388:	اعضای	هيئت	علمی	دانشــگاه	
تهران	به	همراه	برخی	از	اساتيد	دانشگاه	های	اميركبير،	
علم	و	صنعت	و	صنعتی	شريف	و	جمعی	از	دانشجويان	
دانشــگاه	در	اعتراض	به	حوادث	كوی	دانشــگاه	در	
مســجد	دانشــگاه	تهران	تجمع	كردند.	در	اين	تجمع	
كه	اساتيدی	از	تمامي	دانشكده	های	دانشگاه	تهران	به	
همراه	جمعی	از	دانشجويان	و	گروهی	از	هيئت	رئيسه	
دانشگاه	تهران	حضور	داشتند،	چند	نفر	از	دانشجويان	
كوی	دانشگاه	مشــاهدات	خود	را	برای	سايرين	بيان	
كردند.	در	ادامه	يكی	از	اساتيد	دانشكده	فنی	خواستار	
اســتعفای	هيئت	رئيسه	دانشــگاه	تهران	در	اعتراض	به	
تجاوز	به	حريم	دانشــگاه	تهران	شــد.	وی	افزود:	من	
خوابگاه	را	ديدم	و	شهادت	می	دهم	كه	متأسفانه	هنوز	
توجهات	به	دانشگاه	معطوف	نشده	است.	دانشجويان	
ما	مظلوم	هستند.	اين	اســتاد	دانشگاه	تهران	ادامه	داد:	
انتظار	اين	اســت	كه	هيئت	رئيسه	دانشــگاه	تهران	در	
برابــر	اين	تجاوز	بــه	حريم	دانشــجويان	در	خوابگاه	
كــوی،	اقدام	عملی	كنند	و	اســتعفای	دســته	جمعی	

دهند.	
در	ادامه	اين	تجمع	دكترجعفر	توفيقی	ضمن	ابراز	
همدردی	با	دانشــجويان	صدمه	ديده	در	اين	حوادث	
يادآور	شد:	دانشجويان	فرهيخته	و	مظلوم	مورد	هجمه	
قرار	گرفته	اند	و	تصاويری	كه	از	اين	حوادث	منتشــر	
شــده	اســت	چهره	خوبی	از	ما	به	نمايش	نمی	گذارد	
و	ايــن	موضوع	بيشــتر	مايــه	ناراحتی	اســت	كه	اين	
دانشــجويان	همان	افرادی	هســتند	كه	در	22	خرداد	

حماسه	آفريدند.	
همچنين	جمعی	از	اساتيد	دانشگاه	علم	و	صنعت	
نيــز	ضمن	ابراز	همبســتگی	با	تجمــع	اعضای	هيئت	
علمی	دانشــگاه	تهران	يادآور	شدند	كه	نسبت	به	اين	
موضوع	ابراز	همــدردی	می	كنند.	در	بخش	ديگری	
از	ايــن	تجمع	يكی	از	اســاتيد	دانشــگاه	اميركبير	نيز	

اعالم	كرد	به	مناسبت	ابراز	همدردی	با	دانشجويان	و	
اساتيد	دانشــگاه	تهران	برای	حوادثی	كه	برای	كوی	
دانشگاه	تهران	اتفاق	افتاده	است	تجمع	اساتيد	دانشگاه	
اميركبير	در	مسجد	اين	دانشگاه	برگزار	شده	است.	

الریجان�ی: چ�ه معنای�ی دارد نيمه ش�ب به 
دانشجویان در كوی دانشگاه حمله شود

26	خرداد	1388:	رئيس	مجلس	شورای	اسالمی	با	
اشاره	به	حوادث	كوی	دانشگاه	برخوردهای	صورت	
گرفته	را	ناسنجيده	خواند	و	ضمن	اينكه	وزير	كشور	
را	مســئول	پاسخگويی	به	اين	حوادث	دانست،	اظهار	
داشت:	برخی	برخوردهای	نســنجيده	و	نادرست	در	
كوی	دانشگاه	و	مجتمع	مســكونی	سبحان	و	مجتمع	
مسكونی	نمايندگان	و	چند	نقطه	ديگر	باعث	ناراحتی	
دانشجويان	عزيز	و	ساكنان	اين	مناطق	شده	است	بنده	
خــود	از	برخی	از	اين	مراكز	بازديد	داشــتم	و	از	چند	
نفر	از	نمايندگان	خواســتم	به	اين	موارد	رســيدگی	و	
به	مجلس	گزارش	شــود.	الريجانــی	تأكيد	كرد:	چه	
معنايی	دارد	نيمه	شب	به	دانشجويان	در	كوی	دانشگاه	
حمله	شود	و	يا	ساعت	2:30	بامداد	عده	ای	به	مجتمع	
مســكونی	سبحان	حمله	كنند	و	آسايش	ساكنان	را	بر	
هم	بزنند؟	وزير	كشــور	در	اين	زمينه	مسئول	است	و	
بايد	پاسخگو	باشد.	وی	گفت:	در	اين	موارد	هم	بايد	
چارچــوب	قانونی	رعايت	گردد	و	مجلس	شــورای	

اسالمی	با	جديت	اين	خواسته	را	دنبال	می	كند.
فراكسيون خط امام: نمایندگان مردم ابعاد 
پنهان این اقدامات خيانت بار را به اطالع ملت 

خواهند رساند
26	خرداد	1388:	فراكســيون	خــط	امام	مجلس	
شــورای	اســالمی	با	صــدور	بيانيــه	ای	در	خصوص	
حوادث	اخير	كوی	دانشگاه	تهران،	خواستار	پيگيری	
اين	موضوع	از	ســوی	نهادهای	ذي	ربط	شــد.	در	اين	
بيانيه	آمده	است:	خبرهای	تأسف	آوری	كه	از	حوادث	
كوی	دانشگاه	تهران	می	رسد	هر	انسان	آزاده	و	وطن	
خواه	را	به	شــدت	آزرده	می	كند	و	قلب	انســان	های	
حقيقت	خــواه	را	به	درد	می	آورد.	براســاس	اخباری	
كه	به	گوش	می	رســد	تعدادی	افراد	سازماندهی	شده	
با	لباس	شــخصی	به	كوی	دانشــگاه	تهران	وارد	شده	
و	ضمن	ايراد	خســارات	به	امــوال	عمومی	و	اموال	و	
امكانات	دانشــجويان	به	ضرب	و	شــتم	آنها	پرداخته	
و	تعــداد	زيــادی	از	آنــان	را	بــه	محل	هــای	نامعلوم	
انتقال	داده	اند	كه	از	سرنوشــت	آنان	اطالع	دقيقی	در	
دست	نيســت.	مشــابه	اين	حوادث	در	تعداد	ديگری	
از	محيط	های	دانشــگاهی	در	تهران،	شــيراز،	تبريز	و	
شــهرهای	ديگر	هــم	اتفاق	افتاده	اســت	كه	همه	اين	
حوادث	به	شدت	موجبات	نگرانی	همه	عالقه	مندان	به	
اعتالی	ميهن	اسالمی	را	فراهم	كرده	است.	وقوع	اين	
فجايع	در	شــرايطی	است	كه	وزيركشور	كه	به	عنوان	
رئيس	شورای	امنيت	كشور	مسئوليت	برقراری	امنيت	
داخلی	و	حفاظت	از	جان	و	مال	شهروندان	را	برعهده	
دارد	از	اين	مســئله	بســيار	مهم	غافل	بــوده	و	نيروی	
انتظامی	و	ديگر	نهادها	به	دليل	بی	تدبيری	وزيركشور	
در	معرض	جدی	اتهام	سازماندهی	اين	عوامل	خودسر	
مديريت	حوادث	فــوق	قرارگرفته	اند	و	وزير	علوم	و	

تحقيقــات	فنــاوری	عليرغم	مســئوليت	قانونی	خود	
در	حفاظت	از	دانشــجويان	و	محيط	های	دانشگاهی	
واكنش	مؤثری	در	برابر	اين	حرمت	شكنی	های	آشكار	
از	خود	بروز	نداده	است.	ضمن	ابراز	تأسف	شديد	از	
وقوع	اين	حوادث	دردآور	كه	حرمت	محيط	دانشگاه	
را	مخدوش	نموده	و	موجب	آزار	و	اذيت	دانشجويان	
اين	ســرمايه	های	ارزشــمند	انسانی	كشــور	گرديده	
اســت	از	مســئوالن	نظام	جمهوری	اســالمی	ايرانی	
می	خواهيم	كه...	با	تصميمی	درست	و	شايسته	ضمن	
احتــرام	به	حقوق	ملت،	رعايت	حرمت	دانشــجويان	
و	دانشــگاهيان	را	در	دســتور	كار	جدی	دستگاه	های	
مســئول	قرار	داده	و	برخورد	جدی	و	فوری	با	عناصر	
خودسر	سازمان	يافته	به	عمل	آورند.	بديهی	است	كه	
نمايندگان	مردم	در	مجلس	شورای	اسالمی	استيفای	
حقوق	ملت	و	دفاع	از	دانشجويان	عزيز	را	در	سرلوحه	
پيگيری	های	خود	قرار	داده	و	ابعاد	پنهان	اين	اقدامات	

خيانت	بار	را	به	اطالع	ملت	شريف	خواهند	رساند.
سوال 52 نماینده مجلس درباره بی تدبيری 
و عدم كفایت وزیركش�ور در كنترل نيروهای 

تحت امر
26	خــرداد	1388:	52	تن	از	نمايندگان	مجلس	با	
ارائه	سؤالی	به	وزير	كشور	داليل	برخوردهای	خالف	
قانون	برخی	مأموران	با	مردم،	دانشــجويان	و	تعرض	
آنان	به	كوی	دانشگاه	و	محيط	های	مسكونی	و	اموال	
مــردم	و	بی	تدبيری	و	عدم	كفايت	در	كنترل	نيروهای	
تحت	امر	را	خواســتار	شدند.	متن	پرسش	52	نماينده	
مجلس	از	وزيركشور	به	شرح	زير	است:	طی	روزهای	
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اخير	و	پس	از	اعالم	نتايج	انتخابات	رياست	جمهوری	
از	ســوی	وزارت	كشور،	شــاهد	اعتراضات	مردمی	
نســبت	بــه	نتايج	اعالم	شــده	بوديم	كــه	در	مقابله	با	
ايــن	اعتراضات،	برخوردهــای	شــديد	و	افراطی	از	
ســوی	برخی	نيروها	و	گروه	های	سازمان	يافته	با	لباس	
شخصی	كه	از	سوی	نهادهای	فوق	الذكر	سازماندهی	
و	هدايت	می	شوند،	صورت	گرفته	است	كه	با	فجايع	
تأسف	باری	همراه	بوده	است.	در	متن	پرسش	مذكور	
عنوان	شــده	كــه	حمله	لبــاس	شــخصی	ها	به	كوی	
دانشــگاه	تهران	و	ديگر	خوابگاه	های	دانشجويی	در	
تهران	و	ســاير	شهرستان	ها	و	تخريب	اموال	عمومی	و	
اموال	دانشجويان	مظلوم	توسط	آنان	و	جرح،	ارعاب	
و	دستگيری	دانشــجويان	كه	برای	نمونه	در	دانشگاه	
تهــران	وضعيت	بيــش	از	يكصد	نفر	از	دانشــجويان	
ساكن	مشــخص	نيست	و	شــايعات	زيادی	در	مورد	
بازداشــت	های	خودســرانه	و...	وحشــت	در	كشور	
ايجاد	كرده	است.	در	شرح	سؤال	52	نماينده	مجلس	
از	وزيركشــور	نمايندگان	سؤال	كننده	از	وزيركشور	
درخواســت	كردند	كه	در	مجلس	حاضر	شده	و	در	
خصــوص	بی	كفايتی	و	اهمال	و	بــی	تدبيری	های	به	
عمل	آمده	در	شرايط	حساس	كنونی	توضيحات	الزم	
را	ارائه	كرده	و	مسئوالن	نيز	اين	اقدامات	خالف	قانون	

را	مشخص	كنند.
ت�ا  اس�ت  مص�ر  كميت�ه  ف�رد:  ابوتراب�ی 
روشن ش�دن كامل حقایق به منظور ریشه یابی 

پيگيری كامل كند
26	خــرداد	1388:	نائب	رئيس	مجلس	شــورای	
اسالمی	ضمن	لزوم	برخورد	با	آمران	و	عامالن	كوی	
دانشگاه	و	جبران	خســارت	های	مادی	و	معنوی	آنها	
خواســتار	دلجويی	از	دانشجويان	شد.	كميته	پيگيری	
رويدادهای	اخير	كه	ازســوي	رئيس	مجلس	شورای	
اسالمی	مأمور	بررسی	و	پيگيری	شده	اند	صبح	امروز	
به	رياســت	ابوترابی	و	با	حضور	جمعی	از	مســئوالن	
ذي	ربــط	تشــكيل	جلســه	داد	و	با	توجه	بــه	اهميت	
حوادث	كوی	دانشگاه	تهران	و	بعضی	از	دستگاه	های	
كشــور	به	تحليل	و	بررســی	اين	حوادث	پرداختند.	
ابوترابی	در	خصوص	محتوای	جلســه	اظهار	داشت:	
نيــروی	انتظامی	ضمن	مردوددانســتن	اقدام	اين	گونه	
افــراد	موظف	شــد	در	خصوص	شناســايی	هويت	و	
برخورد	با	آنــان	اقدامات	جدی	انجام	دهد.	همچنين	
كميته	مقرر	كرد	كه	ضمن	برخورد	با	آمران	و	عامالن	
كوی	دانشــگاه	و	فنی	جبران	خســارت	های	مادی	و	
معنوی	هر	چه	ســريع	تر	از	دانشجويان	دلجويی	شود.	
كميته	همچنين	مصر	اســت	به	منظور	عدم	تكرار	اين	
حوادث	تلخ	تا	روشن	شــدن	كامــل	حقايق	به	منظور	

ريشه	يابی	پيگيری	كامل	كند.
دس�تور ص�ادق محصول�ی ب�رای پيگي�ری 

حادثه كوی دانشگاه تهران 
27	خــرداد	1388:	صادق	محصولی	در	نامه	ای	به	
اســتاندار	تهران	دستور	پيگيری	حادثه	كوی	دانشگاه	
تهــران	را	صادر	كــرد.	در	نامــه	وزيركشــور	آمده	
اســت:	در	روزهــای	اخيــر،	اخباری	مبنی	بــر	ورود	
افراد	و	دستجات	مشــكوک	به	حريم	كوی	دانشگاه	

و	واردكــردن	لطمه	و	خســارت	مــادی	و	معنوی	به	
دانشــجويان	محترم	واصل	گرديد،	لــذا	به	جنابعالی	
مأموريت	داده	می	شــود	با	تشــكيل	هيئتی	مركب	از	
افراد	خبره	و	مســئول	ضمن	مالطفــت	و	دلجويی	از	
فرزندان	عزيز	دانشجويمان	با	همكاری	رياست	محترم	
دانشــگاه	تهران	در	اسرع	وقت	نسبت	به:	1ـ	شناسايی	
و	چگونگی	ورود	افراد	غيرمسئول	به	مجموعه	كوی	
دانشگاه	و	مشخص	كردن	ماهيت	واقعی	مهاجمان؛	2ـ	
نحوه	و	ميزان	خســارات	وارده؛	3ـ	بررســی	شكايات	
دانشــجويان	محترم	ســاكن	كوی؛	4ـ	راه	های	ترميم	
مشــكالت	مادی	و	معنــوی	به	وجود	آمــده	و	جبران	
خســارات	مالی	اقدام	و	نتيجه	را	به	اينجانب	منعكس	

نماييد.	
وزارت	علوم:	مســئوالن	قضايی	اجازه	ندهند	بار	

ديگر	حرمت	دانشگاه	و	دانشجو	خدشه	دار	شود
28	خــرداد	1388:	وزارت	علــوم،	تحقيقــات	و	
فناوری	بيانيــه	ای	در	خصوص	پيگيری	حوادث	اخير	
در	دو	دانشــگاه	تهران	و	شــيراز	صادر	كــرد.	در	اين	
بيانيه	تأكيد	شده	است:	»متأسفانه	گاه	و	بيگاه	برخی	از	
دانشگاه	های	كشور	با	حوادث	غير	قابل	قبولی	مواجه	
می	شوند	و	با	تأسف	كوی	دانشگاه	تهران	به	عنوان	نماد	
آموزش	عالی	كشــور	در	يك	دهه	گذشــته	چند	بار	
دســتخوش	اتفاقات	ناخوشايند	و	دردآوری	بوده	كه	
به	دليل	عدم	واكاوی	دقيق	علل	و	عوامل	آن	و	نيز	عدم	
برخــورد	جّدی	با	عامالن	آن،	بار	ديگر	تكرار	شــده	
و	به	دانشگاه	شــيراز	نيز	تسری	پيدا	می		كند«.	وزارت	
علــوم،		تحقيقات	و	فناوری	همچنيــن	در	اين	بيانيه	با	
ابراز	تأســف	شديد	از	وقوع	اين	حوادث	دردآور	كه	
حريم	دانشــگاه	را	مخدوش	كرده	و	موجبات	ســلب	
آســايش	و	ناراحتی	دانشــجويان	كه	از	ســرمايه	های	
ارزشمند	انسانی	محسوب	می	شوند،	ادامه	داده	است:	
»وزارت	علوم	به	جامعه	دانشگاهيان	ايران	اسالمی	اعم	
از	اساتيد،	دانشجويان	و	كاركنان	اطمينان	می		دهد	كه	
پيگير	حوادث	فوق	خواهد	بود.	از	اين	رو	از	مسئوالن	
قضايی	كشور	به	صراحت	درخواست	شده	است	كه	
در	خصوص	شناسايی،	دستگيری	و	محاكمه	عامالن	
حــوادث	اخير	كوی	دانشــگاه	تهران	و	شــيراز	اقدام	
عاجل	و	جدی	مبذول	داشته	و	اجازه	ندهند	بار	ديگر	
حرمت	دانشگاه	و	دانشجو	در	جامعه	خدشه	دار	شود.«		
احضار وزرای علوم و كش�ور به كميس�يون 

آموزش مجلس
30	خــرداد	1388:	عضــو	كميســيون	آموزش	و	
تحقيقات	مجلس	از	احضار	وزرای	علوم	و	كشــور	به	
دليل	حوادث	اخير	كوی	دانشگاه	خبر	داد.	غالمحسين	
مسعودی	ريحان	گفت:	نامه	ای	را	امضا	كرده	ايم	تا	دو	
وزير	علوم	و	كشور	به	كميسيون	آموزش	و	تحقيقات	
مجلس	احضار	شوند	و	در	مورد	حوادث	اخير	به	وجود	

آمده	در	كوی	دانشگاه	پاسخگو	باشند.	
برخ�ی  ب�ا  مجل�س  نماین�دگان  دی�دار 

دانشجویان آسيب دیده كوی 
31	خرداد	1388:	معاون	دانشــجويی	و	فرهنگی	
دانشــگاه	تهران	از	ديدار	دو	تــن	از	نمايندگان	كميته	
پيگيــری	حــوادث	كــوی	دانشــگاه	در	مجلــس	با	

دانشــجويان	آســيب	ديده	حوادث	اخيــر	كوی	خبر	
داد.	ســيدمهدی	قمصری	گفت:	كميته	ای	در	مجلس	
شورای	اســالمی	مسئول	پيگيری	حوادث	اخير	كوی	
دانشگاه	تهران	شده	است	كه	در	حال	حاضر	دو	تن	از	
اين	نمايندگان	در	حال	صحبت	با	دانشجويان	زخمی	

و	آزاد	شده	هستند.	
گزارش كواكبيان از نتایج جلسه فراكسيون 

دانشگاهيان مجلس درباره وقایع كوی
3	تير	1388:	مصطفی	كواكبيان؛	رئيس	فراكسيون	
دانشــگاهيان	مجلس	گفت:	جلســه	ای	برای	بررسی	
حوادث	اخير	دانشگاه	ها	به	خصوص	كوی	دانشگاه	با	
حضور	وزير	علوم،	هشت	تن	از	رؤسای	دانشگاه	های	
كشــور	و	مســئوالن	كوی	در	مجلس	برگزار	شــد.	
وی	در	خصوص	محتوای	اين	جلســه	اظهار	داشــت:	
درگيری	های	كوی	دانشــگاه	از	بيرون	تحميل	شــده	
و	خســارات	زياد	مادی	و	معنوی	به	دانشجويان	وارد	
شــده	اســت.	مســئله	اصلی	كه	هنوز	برای	ما	الينحل	
باقی	مانده	هويت	كســانی	است	كه	به	كوی	دانشگاه	
حمله	كرده	اند.	دوستان	ما	در	وزارت	علوم	می	گويند	
شناسايی	اين	افراد	برای	ما	مقدور	نيست	و	اصوالً	اين	
امــر	در	حيطه	وظايف	وزارت	علوم	نيســت	و	مدعی	
هســتند	كه	اين	امر	بايد	از	دســتگاه	های	ديگر	سؤال	
شــود.	نكته	مهم	اين	اســت	كه	چگونه	دانشــجويان	
به	راحتی	بازداشــت	شــده	اند	اما	كسانی	كه	به	كوی	
حملــه	كرده	اند	به	راحتی	گريخته	اند	و	فردی	از	ميان	
آنها	بازداشت	نشده	اســت!	كواكبيان	افزود:	به	دنبال	
اين	هســتيم	كه	جلسه	ديگری	در	صحن	مجلس	و	به	
صورت	غيرعلنی	با	حضور	مسئوالن	ذي	ربط	امنيتی،	
اطالعاتی،	انتظامی	و	قضايی	داشته	باشيم	تا	مشخص	

شود	چه	كسانی	به	كوی	حمله	كرده	اند.	
عباسپور: توهينی كه به دانشجویان صورت 

گرفته برای ما بسيار سنگين است
6	تيــر	1388:	علــی	عباســپور	تهرانی	فرد،	رئيس	
كميسيون	آموزش	و	تحقيقات	مجلس	نتايج	آخرين	
بررســی	های	اين	كميســيون	در	مورد	حوادث	اخير	
كوی	دانشگاه،	دانشــگاه	صنعتی	اصفهان	و	دانشگاه	
شــيراز	را	تشــريح	كرد	و	گفت:	خســارت	توهين	به	
دانشجويان	بيش	از	خسارات	مالی	وارد	شده	به	كوی	
است.	عباسپور	افزود:	در	مورد	ورود	نيروهای	انتظامی	
به	كوی	دانشــگاه	تهران	نقل	شــده	بود	كه	اين	كار	با	
مجوز	دانشگاه	صورت	گرفته	است،	اما	با	بررسی	هايی	
كه	در	كميته	منتخب،	كميسيون	آموزش	و	تحقيقات	
و	كميسيون	فرهنگی	مجلس	صورت	گرفت	مشخص	
شــد	كه	اين	مجوز	از	سوی	شورای	تأمين	شهر	تهران	
صادر	شده	اســت.	وی	اظهار	داشــت:	علی	رغم	اين	
مســئله	رئيس	دانشــگاه	تهران	نيز	در	جلسه	مشترک	
كميســيون	آموزش	مجلــس	اعالم	كرده	اســت	كه	
چنين	مجوزی	به	نيروی	انتظامی	داده	نشــده	اســت.	
رئيس	كميسيون	آموزش	و	تحقيقات	مجلس	گفت:	
مشــخص	شــدن	هويت	لباس	شــخصی	هايی	كه	به	

دانشگاه	وارد	شده	اند	نيز	در	دست	بررسی	است.
تشکيل كميته حقيقت یاب و چهار كارگروه 

برای بررسی حوادث كوی
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7	تير	1388:	معاون	دانشــجويی	دانشــگاه	تهران	
از	تشــكيل	چهــار	كارگروه	ويــژه	برای	برررســی	
مســائل	اخير	كوی	دانشــگاه	تهران	خبر	داد	و	گفت:	
يكی	از	اين	گروه	ها	مســئول	پيگيری	تشــكيل	كميته	
حقيقت	يــاب	برای	شناســايی	عوامل	حــوادث	اخير	
كوی	شده	اســت.	سيد	مهدی	قمصری	گفت:	بعد	از	
حوادث	اخير	در	كوی	دانشگاه	توافقی	برای	تشكيل	
كميته	پيگيری	مســائل	كوی	مطرح	شــد	و	با	حضور	
جمعی	از	معتمدان،	اســاتيد،	نماينده	نهاد	رهبری	در	
دانشــگاه	و	نماينده	تشكل	های	دانشــجويی	دانشگاه	
تهــران	دو	جلســه	اين	كميتــه	هفته	گذشــته	برگزار	
شــده	اســت.	وی	ادامه	داد:	همچنين	در	اين	جلسات	
حجت	االسالم	ابوترابی	و	سه	تن	از	نمايندگان	مجلس	
شــورای	اســالمی	عضو	كميته	پيگيری	اين	حوادث	
حضور	داشــتند.	معاون	دانشــجويی	دانشــگاه	تهران	
افزود:	در	جلسه	دوم	اين	كميته	چهار	كارگروه	تعيين	
شدند	كه	هر	كدام	از	اين	كارگروه	ها	وظايف	خاصی	
را	در	رابطــه	با	مســائل	اخير	كوی	بررســی	خواهند	
كرد.	وی	در	رابطه	با	ايــن	كارگروه	ها	گفت:	كميته	
پيگيری	آزادی	دستگيرشدگان	كوی،	كميته	بررسی	
خسارات	وارد	شده	به	دانشگاه	و	دانشجويان	و	راه	های	
جبران	آن،	كميته	بررســی	سازوكارهايی	كه	بتوان	به	
لحاظ	قانونی	شرايطی	را	فراهم	كرد	كه	از	ورود	افراد	
شــخصی	به	كوی	جلوگيری	كــرد	و	كميته	پيگيری	
تشــكيل	كميته	حقيقت	يــاب	و	شناســايی	عوامل	تا	
مجازات	افراد	خاطی	اين	چهار	گروه	هستند.	قمصری	
افزود:	كارگروه	ها	جلســات	خــود	را	آغاز	كرده	اند	
و	بررسی	مســائل	اخير	كوی	دانشگاه	تهران	در	حال	

بررسی	در	اين	كارگروه	ها	است.
كوهک�ن: ني�روی انتظام�ی با درخواس�ت 

فرهاد رهبر وارد كوی دانشگاه شد
9	تيــر	1388:	ســخنگوی	هيئت	رئيســه	مجلس	
شــورای	اســالمی	خبرداد	كــه	نيروهــای	انتظامی	با	
درخواســت	فرهاد	رهبر	رئيس	دانشــگاه	تهران	وارد	
كوی	اين	دانشگاه	شده	بودند.	محسن	كوهكن	با	بيان	
اينكه	كه	طبق	قانون	به	درخواســت	رئيس	دانشــگاه	
نيروهای	انتظامی	می	تواند،	وارد	محل	دانشــگاه	شود	
گفت:	در	مسائل	اخير	هم	خود	آقای	رهبر	عنوان	كرد	
كه	برای	تأمين	امنيت	از	نيروهای	امنيتی	خواســته	بود	

كه	وارد	كوی	دانشگاه	تهران	شوند.	
فره�اد رهب�ر: درخواس�ت ب�رای ورود 
نيروی انتظامی به كوی دانشگاه صادر نکردم
9	تيــر	1388:	رئيــس	دانشــگاه	تهــران	ادعــای	
سخنگوی	هيئت	رئيسه	مجلس	شورای	اسالمی	مبنی	
بر	اينكه	نيروهای	انتظامی	با	درخواست	رئيس	دانشگاه	
تهران	وارد	كوی	شــده	بودند	را	تكذيب	كرد.	فرهاد	
رهبر	افزود:	من	پس	از	ورود	نيروی	انتظامی	به	كوی	
از	جريان	اطالع	پيدا	كــردم	و	در	صحنه	حاضر	بودم	
اما	درخواستی	مبنی	بر	ورود	نيروی	انتظامی	نداشتم.

	رئيس	دانشــگاه	تهران	همچنيــن	از	تالش	برای	
تمامی	بازداشت	شــدگان	كوی	خبــر	داد	و	گفت:	ما	
ايســتاده	ايم	و	از	حقوق	دانشجويان	دفاع	می	كنيم	و	تا	
روشن	شــدن	كامل	حوادث	كوی	و	مجازات	مسببان	

آن	اين	موضوع	را	پيگيری	خواهيم	كرد.

دانش�گاه  داد: ك�وی  رهب�ر خب�ر  فره�اد 
همچن�ان دانش�جوی بازداش�تی دارد/ ك�وی 

تعطيل است
16	تير	1388:	رئيس	دانشــگاه	تهران	با	بيان	اينكه	
هنوز	دو	تن	از	دانشــجويان	ســاكن	كوی	و	تعدادی	
ديگر	از	دانشــجويان	اين	دانشگاه	در	بازداشت	به	سر	
می	برند،	گفت:	تالش		دانشــگاه	بــرای	آزادی	همه	
دانشــجويان	ادامه	دارد	و	در	اين	راســتا	اداره	حقوقی	
دانشــگاه	در	حال	پيگيری	موضوع	است.	فرهاد	رهبر	
دربــاره	برنامه	های	دانشــگاه	در	رابطه	بــا	وقايع	اخير	
گفت:	كميته	های	مختلفی	در	دانشگاه	برای	پيگيری	
موضوع	تشكيل	شده	اند،	اما	تا	زمانی	كه	كار	به	نتيجه	
نرســد	هيچ	كدام	از	اين	فعاليت	ها	فايــده	ای	نخواهد	

داشت.	
وزی�ر عل�وم: زندان تعبير درس�تی نيس�ت، 

بازداشت درست است
24	تير	1388:	وزير	علوم	با	تأكيد	بر	اينكه	ما	نه	تنها	
درمورد	دانشــجويان	بازداشــتی،	بلكــه	درخصوص	
برخــی	اعضــای	هيئت	علمی	كــه	در	مقطعی	خاص	
بازداشت	شــده	بودند	پيگير	كار	هستيم،		تأكيد	كرد	
اعضای	هيئت	علمی	كه	در	اغتشاشات	اخير	دستگير	
شــده	بودنــد	آزاد	شــده	اند.	وزيرعلوم	در	پاســخ	به	
خبرنگاری	كه	اصرار	داشت	هنوز	تعدادی	از	اعضای	
هيئت	علمی	در	زندان	هستند،	تعبير	زندان	را	درست	
ندانســت	و	گفت:	زندان	تعبير	درستی	نيست	آنها	در	
بازداشت	هستند	و	اگر	كسی	در	بازداشت	باشد	صرفاً	
يكی	دو	نفر	هســتند.	آن	هم	اگر	باشــند	باز	پيگيری	
می	كنيم.	آخرين	خبری	كه	من	داشتم	همه	آزاد	شده	

اند.
كاظ�م جالل�ی: ای�ن حرك�ت نمی توان�د 
حركت یک انسان معتقد به خدا و قيامت باشد
مــرداد	1388:	كاظــم	جاللــی،	ســخنگوی	 	4
كميســيون	امنيت	ملی	و	سياست	خارجی،	در	حاشيه	
اردوی	سياســی	نهــاد	نمايندگــی	مقــام	رهبری	در	
دانشــگاه	ها	كه	در	دانشگاه	شــهيد	عباسپور	گشايش	
يافت	در	زمينه	نتايج	كميته	رئيس	مجلس	برای	بررسی	
حوادث	كوی	دانشگاه	گفت:	حوادث	كوی	دانشگاه	
ثمره	يــك	حركت	مشــكوک	اســت.	اين	حركت	
نمی	تواند	حركت	يك	انســان	معتقد	به	خدا	و	قيامت	
باشد	حتی	اگر	افرادی	كه	وارد	شده	باشند	شعارهای	
خاصی	ســر	داده	باشــند،	اما	اين	حركت	مشكوک	
است	و	به	دانشجو	لطمه	زده	است.	دستی	می	خواسته	
كوی	دانشگاه	را	تكان	دهد	و	18	تير	را	تكرار	كند	و	
از	روحيه	پاک	دانشــجو	سوء	استفاده	كند.	ما	بايد	به	
دقت	بررسی	كنيم	و	چشم	فتنه	را	از	حدقه	درآوريم.	
از	هر	كس	و	هر	گروهی	كه	می	خواهد	باشد.	با	حمله	
به	كوی	دانشگاه	قصد	داشتند	دانشجو	از	صحنه	خارج	
شود	و	بين	دانشجو	و	حاكميت	فاصله	ايجاد	شود،	اما	
خوشبختانه	اين	اتفاق	نيفتاد	زيرا	انقالب	اسالمی	و	اين	

نظام	الهی	با	گذشته	قابل	مقايسه	نيست.	
كاظــم	جاللی	دربــاره	پيگيری	حــوادث	كوی	
دانشــگاه	به	خبرنگاران	گفت:	پيگيری	اين	حوادث	
ادامه	دارد	و	بايد	با	جديت	اين	پيگيری	صورت	گيرد	

و	كسانی	كه	به	كوی	حمله	كردند	شناسايی	شده	و	به	
اشد	مجازات	محكوم	شوند.	وی	در	مورد	زمان	اعالم	
نتايج	پيگيری	كميته	رئيس	مجلس	شــورای	اسالمی	
پيرامون	حوادث	كوی	دانشگاه	گفت:	به	هيچ	عنوان	
نمی	توانم	زمان	مشخصی	را	اعالم	كنم	اما	اميدواريم	
تا	قبل	از	آغاز	ســال	تحصيلی	نتايج	مشخص	و	اعالم	
شده	باشــد.	سخنگوی	كميسيون	امنيت	ملی	در	ادامه	
در	پاســخ	به	ســؤال	خبرنــگاری	كه	دربــاره	وجود	
تصاويری	از	حمله	كنندگان	به	كوی	پرســيد	گفت:	
من	اين	تصاويــر	را	نديده	ام	و	در	جريان	آن	نيســتم.	
وی	همچنيــن	تأكيد	كرد:	كميته	رئيس	مجلس	برای	
پيگيری	حوادث	كوی	مانند	بســياری	از	كميته	هايی	
كه	پس	از	رخدادی	تشــكيل	می	شوند	نيمه	كاره	رها	
نخواهد	شد	و	تا	حصول	نتيجه	نهايی	به	كار	خود	ادامه	
خواهد	داد،	زيرا	انگيزه	برای	پيگيری	اين	حادثه	مهم	
بسيار	قوی	است	و	الريجانی	رئيس	مجلس	نيز	بر	اين	
موضوع	تأكيد	كرده	اســت.	جاللی	با	تأكيد	بر	اينكه	
برای	عدم	تكرار	چنين	حوادثی	بايد	چشــم	فتنه	را	از	
حدقــه	بيرون	آورد	درباره	آزادی	اســاتيدی	كه	پس	
از	حادثه	كوی	دانشــگاه	به	دليل	تجمع	در	دانشــگاه	
بازداشــت	شــدند	گفت:	تمام	تالش	ما	اين	است	كه	
اين	موضوع	را	پيگيری	كنيم	و	دانشجويان	و	اساتيدی	
كه	نقشــی	نداشــته	و	اقدامات	خالفی	انجام	نداده	اند	

آزاد	شوند.
كاظم	جاللی	درباره	اختالف	نظر	در	مورد	مرجع	
صدور	مجوز	ورود	نيروی	انتظامی	به	كوی	دانشگاه	به	
مهر	گفت:	فرهاد	رهبر	از	نيروی	انتظامی	تقاضا	نكرده	
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كه	وارد	كوی	دانشــگاه	شــوند	اما	نيروی	انتظامی	با	
مجوز	شورای	تأمين	وارد	كوی	دانشگاه	شده	است.	

رئيس كميس�يون آموزش: گزارش نيروی 
انتظامی مغایر با برخی مش�اهدات و گزارشات 

بود
11	مــرداد	1388:	علــی	عباســپور	تهرانی	فرد	با	
اشاره	به	جلسه	كميسيون	آموزش	و	تحقيقات	مجلس	
با	نيــروی	انتظامی	دربــاره	حوادث	اخيــر	در	برخی	
دانشــگاه	ها	افزود:	در	اين	جلســه	از	نيــروی	انتظامی	
درباره	عملكردش	در	جريانات	اخير	برخی	دانشگاه	ها	
مانند	دانشگاه	تهران،	دانشگاه	صنعتی	اصفهان	و	شيراز	
سؤاالتی	پرسيده	شد	كه	توضيحاتی	كه	توسط	نيروی	
انتظامی	ارائه	شد	متناقض	با	گزارشی	بود	كه	پيش	از	
اين	توســط	مديران	ارشــد	نيروی	انتظامی	ارائه	شده	
بود.	وی	افزود:	اين	پاســخ	ها	همچنين	با	مشــاهدات	
برخی	دانشجويان	تحصيالت	تكميلی	كه	بعضاً	با	دفتر	
مقام	رهبری	در	دانشگاه	ها	نيز	ارتباط	داشتند	مغايرت	

داشت.
رئيس	كميســيون	آمــوزش	گفــت:	از	نيروهای	
انتظامــی	درباره	روز	درگيری	مقابل	كوی	دانشــگاه	
كــه	توســط	اراذل	و	اوباش	صورت	گرفتــه	بود	و	از	
دانشــجويان	نيز	دعــوت	به	همكاری	بــه	عمل	آمده	
بود،	همچنين	درباره	روز	پس	از	آن	و	اتفاقات	كوی	
دانشــگاه	كه	افرادی	تحت	لباس	شخصی	وارد	كوی	
شده	بودند،	سؤاالتی	پرسيده	شد.	عباسپور	تأكيد	كرد:	
بايد	در	نحوه	برخورد	نيروی	انتظامی	با	دانشــجويان	
دقت	شود،	زيرا	برخورد	با	محيط	دانشگاهی	احتياج	به	

متانت	دارد.	شرايط	تعريف	شده	خاصی	برای	ارتباط	
نيروی	انتظامی	با	دانشــگاه	ها	وجود	ندارد	و	همين	امر	
موجب	گاليه	مندی	شده	و	خواهد	شد.	دانشجويان	در	
مالقات	هايی	كه	داشتيم	بيشتر	به	دليل	توهين	هايی	كه	

به	آنها	شده	بود	ناراحت	بودند.
نامه محمدی�ان به ش�اهرودی: جبران این 
لطم�ات مدت ه�ای مدیدی به ط�ول خواهد 

انجاميد
13	مــرداد	1388:	رئيــس	نهــاد	نمايندگی	مقام	
رهبری	در	دانشــگاه	ها	در	نامــه	ای	خطاب	به	آيت	اهلل	
شــاهرودی	رئيس	قوه	قضاييه	خواستار	برخورد	قاطع	
و	بــدون	مالحظه	بــا	خاطيــان	حوادث	كوی	شــد.	
حجت	االســالم	محمديان	در	اين	نامه	آورده	اســت:	
همان	گونــه	كــه	مســتحضريد	در	حــوادث	پس	از	
انتخابات	دهمين	دوره	رياســت	جمهوری	وقايعی	در	
كوی	دانشگاه	تهران	به	وقوع	پيوست	كه	موجب	تأثر	
فراوان	عالقمندان	به	انقالب	و	نظام	گرديد.	به	گونه	ای	
كه	رهبر	عظيم	الشان	انقالب	در	خطبه	های	نمازجمعه	
فرمودند:	»انســان	دلش	خون	می	شود	از	بعضی	از	اين	
قضايا	بروند	كوی	دانشــگاه	جوان	ما	را	دانشــجويان	
را	آن	هم	دانشــجويان	مؤمــن	و	حزب	اللهی	را	نه	آن	
شــلوغ	كن	ها	را	مــورد	تهاجم	قرار	دهنــد	آن	وقت	
شــعار	رهبری	هم	بدهند«	...رفتار	و	برخوردهايی	كه	
با	دانشجويان	مستقر	در	كوی	انجام	گرفته	است	ـ	كه	
بيشتر	آنها	هيچ	نقشی	در	اغتشاشات	نداشته	و	اغلب	از	
دانشجويان	متدين	و	انقالبی	بوده	و	مشغول	استراحت	
	با	هيچ	منطقی	قابل	دفاع	 يا	مطالعه	برای	امتحان	بودندـ	
نمی	باشد.	تخريب	دِر	اتاق	ها،	فحاشی	به	دانشجويان	و	
ضرب		و	شــتم	ايشان	موجب	صدمات	فراوان	جسمی	
و	روحی	آنان	گرديده	اســت	كه	جبران	اين	لطمات	
مدت	های	مديدی	به	طول	خواهد	انجاميد	و	با	كمال	
تأسف	شــديد	بايد	گفت	اين	حادثه	خاطره	تلخی	را	
در	اذهان	دانشــجويان	حك	كرده	اســت	كه	فقط	با	
برخورد	قاطع	و	بدون	مالحظه	با	خاطيان	اين	حوادث	
ممكن	است	از	خاطره	ها	زدوده	و	تا	حدی	التيام	يابد.	
جبران	اين	خسارت	های	بزرگ	در	گروی	شناسايی،	
محاكمه	و	برخورد	با	همه	عامالن	و	مســببان	ـ	اعم	از	
دانشجويان	و	اغتشاشگران	و	مهاجمان	به	دانشجويان	
	می	باشــد	كه	اين	امر	با	عزم	جدی	و	پيگيری	 بی	گناهـ	
مســتمر	مســئوالن	عالی	امنيتی	و	قضايی	كشور	ميسر	
خواهد	بود.	از	حضرتعالی	كه	همواره	نســبت	به	امور	
مربوط	به	دانشــگاهيان	دلســوزی	و	عنايــت	ويژه	ای	
داشته	ايد	تقاضا	می		شود	با	توجه	به	حساسيت	و	اهميت	
فراوان	اين	موضوع	دستور	فرماييد	پيگيری	های	جدی	
و	الزم	در	ايــن	خصوص	به	عمل	آيــد.	اميدواريم	با	
تدابير	حضرتعالــی	ترتيبی	اخذ	گردد	تا	ان	شــااهلل	از	
اين	پس	هيچ	گاه	شــاهد	بروز	چنيــن	حوادث	تلخ	و	

ناگواری	نباشيم.	
در  عام�الن  پرون�ده  تش�کيل  جمش�يدی: 

سازمان قضایی نيروهای مسلح
20	مــرداد	1388:	دكتــر	عليرضــا	جمشــيدی	
ســخنگوی	قوه	قضاييه	در	آخرين	نشســت	خبری	در	
دوره	مديريت	آيت	اهلل	هاشــمی	شاهرودی	در	جمع	

خبرنگاران	در	ارتباط	با	پرونده	عامالن	كوی	دانشگاه	
گفــت:	پرونده	ای	در	اين	ارتباط	در	ســازمان	قضايی	
نيروهای	مسلح	تشكيل	شــده	است	و	درخواست	مان	
از	مســئوالن	دانشگاه	اين	اســت	كه	به	عنوان	شكات	
همــكاری	الزم	را	بــرای	مشخص	شــدن	زوايای	اين	

پرونده	داشته	باشند.
ت�الش رهب�ر ب�رای ق�رار گرفت�ن پرونده 

دانشجویان بازداشتی در سازوكار دانشجویی
24	مرداد	1388:	رئيس	دانشــگاه	تهــران	درباره	
پيگيری	هــای	اين	دانشــگاه	در	زمينه	دانشــجويان	و	
اســاتيد	بازداشــتی	در	حوادث	اخيــر	گفت:	تالش	
دانشگاه	تهران	بر	اين	بوده	كه	پرونده	های	دانشجويان	
در	ســازوكار	دانشــجويی	قرار	گيرند	تا	در	آينده	به	

عنوان	مجرم	و	آشوبگر	به	آنها	نگريسته	نشود.	
كميت�ه  ب�ه  خاط�ی  دانش�جویان  پرون�ده 

انضباطی دانشگاه انتقال داده شود
26	مرداد	1388:	ســيد	مهدی	قمصــری،	معاون	
دانشــجويی	دانشــگاه	تهران،	به	درخواست	مديريت	
دانشگاه	تهران	مبنی	بر	قرار	گرفتن	پرونده	دانشجويان	
بازداشتی	حوادث	اخير	در	سازوكار	دانشجويی	اشاره	
كرد	و	گفت:	اين	درخواســت	دكتــر	فرهاد	رهبر	در	
جهت	تخفيف	فضای	كنونی	ارائه	شده	است.	اميدوار	
هســتيم	با	همــكاری	و	موافقــت	مســئوالن،	پرونده	
دانشــجويان	خاطی	كه	همچنان	در	بازداشــت	به	سر	
می	برند	به	كميته	انضباطی	دانشگاه	انتقال	داده	شود	تا	
از	مجرای	دانشجويی	به	اتهامات	آنها	رسيدگی	شود.	
رهب�ر معظ�م انقالب: برخورد ب�ا تخلفات و 

جنایات قطعی است
5	شــهريور	1388:	آيت	اهلل	خامنــه	ای	با	تأكيد	بر	
اينكه	»در	حوادث	پس	از	انتخابات	تخلفات	و	جناياتی	
صورت	گرفته	اســت	كه	به	طور	قطع	با	آنها	برخورد	
خواهد	شــد«	خطاب	به	دســتگاه	قضايــی	فرمودند:	
دستگاه	قضا	بايد	براساس	داليل	محكم	قضاوت	كند.	
در	ديــدار	»اعضا	و	نمايندگان«	تشــكل	های	مختلف	
دانشجويی،	پس	از	ســخنان	نمايندگان	دانشجويان	و	
تشكل	های	دانشــجويی	آيت	اهلل	خامنه	ای	با	اشاره	به	
سخنان	چند	نفر	از	دانشجويان	درباره	لزوم	برخورد	و	
محاكمه	مجرمان	پشت	پرده	حوادث	اخير	خاطرنشان	
كردند:	در	مســائلی	با	ايــن	درجه	از	اهميــت،	نبايد	
بــا	حدس	و	گمان	و	براســاس	شــايعه	حركت	كرد.	
آيت	اهلل	خامنه	ای	با	اشاره	به	سخنان	دانشجويان	درباره	
لــزوم	پيگيری	دســتور	رهبری	در	برخــورد	با	حادثه	
كوی	دانشگاه	و	مسئله	كهريزک	افزودند:	در	حوادث	
پس	از	انتخابات	تخلفــات	و	جناياتی	صورت	گرفته	
است	كه	به	طور	قطع	با	آنها	برخورد	خواهد	شد.	ايشان	
با	تأكيد	بر	لــزوم	پرهيز	از	كارهای	صرفاً	تبليغاتی	در	
موضوع	برخورد	با	عامالن	كوی	دانشــگاه	و	حوادث	
مشــابه	افزودند:	كار	تبليغاتی	الزم	نيست،	اما	از	اولين	
روزها	دستور	اكيد	داده	شد	كه	ضمن	مراقبت	و	دقت	
الزم	با	اين	گونه	مسائل	برخورد	قاطع	شود.	در	حادثه	
كوی	دانشگاه	تخلفات	بزرگی	انجام	شده	كه	پرونده	
ويژه	ای	برای	آن	تشكيل	شده	تا	مجرمان	بدون	توجه	
به	وابســتگی	ســازمانی،	به	مجازات	برسند.	آيت	اهلل	
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خامنه	ای	با	تشــكر	و	تقدير	از	خدمات	پليس	امنيت،	
پليس	انتظامی	و	بسيج	خاطرنشان	كردند:	اين	خدمات	
بزرگ	نبايد	موجب	رسيدگی	نكردن	به	برخی	جرايم	
شــود	و	اگر	كســی	با	وابســتگی	به	هر	كــدام	از	اين	
سازمان	ها،	تخلف	و	جرمی	مرتكب	شده،	بايد	كاماًل	
رسيدگی	شود.	رهبر	انقالب	اسالمی	در	همين	زمينه	
افزودند:	عده	ای،	ظلم	بزرگی	را	كه	پس	از	انتخابات	
به	مردم	و	نظام	اســالمی	شد	و	هتك	آبروی	نظام	در	
مقابل	ملت	ها	را	ناديده	می	گيرند	و	مسئله	كهريزک	يا	
كوی	دانشگاه	را	قضيه	اصلی	قلمداد	می	كنند،	اما	اين	

نگاه،	خود	يك	ظلم	آشكار	است.	
احمدی نژاد: اتفاقات بازداشتگاه ها اجرای 

سناریوی دشمن بود
6	شــهريور	1388:	احمدی	نژاد	رئيس	جمهور	كه	
به	مناســبت	هفته	دولت	ســخنران	پيش	از	خطبه	های	
نمازجمعه	اين	هفته	تهران	بود	خاطرنشان	كرد:	حوادث	
بسيار	تلخ	بود،	عده	ای	به	كوی	دانشگاه	حمله	كردند	
كارهای	زشــتی	كردند،	در	برخی	از	بازداشــتگاه	ها	
اقدامات	زشتی	انجام	شــد.	احمدی	نژاد	تأكيد	كرد:	
من	می	خواهم	اينجا	به	شــما	اعالم	كنم	اين	كارهايی	
كه	در	كوی	دانشــگاه	و	بازداشتگاه	و	امثال	اين	انجام	
شــد	بدانيد	كه	اينها	هم	اجرای	ســناريوی	دشمن	بود	
و	توسط	وابســتگان	به	جريان	براندازی	انجام	شد.	ما	
امروز	شــواهد	و	داليل	و	اسناد	روشن	داريم	ساحت	
نيروهای	انقالب	و	ســاحت	نيروهای	امنيتی	و	نظامی	
و	اطالعاتــی	ما	از	اين	اقدامات	شــرم	آور	مبراســت.	
احمدی	نژاد	با	در	خواست	از	مسئوالن	امنيتی	و	قضايی	
كشــور	خواست	تا	كسانی	كه	در	لباس	دوست	دست	
به	اقدامات	غير	انســانی	زدند	با	آنها	بدون	گذشت	و	
قاطــع	برخورد	كنند،	زيرا	اينها	دو	خيانت	كردند	اول	
ضربه	زدن	به	مردم،	دوم	مشوه	كردن	چهره	پاک	نظام	
اســالمی	و	نيروهــای	انقالب	در	نيروهــای	نظامی	و	
امنيتی	و	انتظامی.	وی	تأكيد	كرد:	مبادا	عناصر	اصلی	
از	مصونيت	و	امنيت	برخوردار	باشــند	و	عناصر	دسته	

چندم	و	فريب	خورده	مجازات	شوند.
امام جمعه تبریز خواستار محاكمه حمله به 

عامالن كوی دانشگاه شد
6	شهريور	1388:	نماينده	ولی	فقيه	در	آذربايجان	
شــرقی	و	امام	جمعه	تبريز	بر	لــزوم	محاكمه	عامالن	
كوی	دانشگاه	و	بازداشــتگاه	كهريزک	تأكيد	كرد.	
آيت	اهلل	محسن	مجتهد	شبســتری	در	خطبه	های	نماز	
جمعــه	امروز	تبريز	افزود:	قطعا	تشــكيالت	قضايی	با	
مســببان	كوی	دانشــگاه	و	كهريزک	برخورد	جدی	
خواهد	داشــت	و	با	توجــه	به	منويات	رهبــری	افراد	

خاطی	به	مجازات	خواهند	رسيد.	
تش�کيل هيئ�ت نظ�ارت ب�ر رس�يدگی ب�ه 

حوادث كوی با حکم رئيس قوه قضایيه
7	شــهريور	1388:	آيــت	اهلل	صــادق	الريجانی،	
رئيس	قوه	قضاييه	طی	حكمی	معاون	اول	قوه	قضاييه،	
دادستان	كل	كشور	و	رئيس	حوزه	رياست	قوه	قضاييه	
)حجج	اســالم	رئيســی،	محســنی	اژه	ای	و	خلفی(	را	
مأمور	نظارت	بر	رســيدگی	به	پرونده	های	مربوط	به	
حوادث	پس	از	انتخابات	ازجمله	حادثه	كوی	دانشگاه	

و	بازداشــتگاه	كهريزک	كرد	و	از	آنها	لزوم	پيگيری	
مستمر	و	نظارت	بر	روند	دادرسی	و	شناسايی	عوامل	و	
مسببان	اصلی	و	برخورد	قانونی	و	قاطع	با	متخلفان	در	

هر	رتبه	و	جايگاهی	كه	باشند،	را	خواستار	شد.	
عل�ی مطه�ری: نبای�د ب�ه بهانه حف�ظ نظام 

مالحظه كاری كرد
8	شــهريور	1388:	نماينــده	تهــران	در	مجلــس	
سخنان	رئيس	جمهور	درباره	ارتباط	عامالن	حوادث	
كوی	دانشگاه	و	بازداشتگاه	ها	با	دشمن	را	در	تعارض	
با	بيانات	رهبر	معظم	انقالب	خواند	و	گفت:	برای	من	
خيلی	روشــن	نبود	كه	مقصود	رئيس	جمهور	چيست.	
شايد	ايشــان	می	خواهد	مسئوليت	رســيدگی	به	اين	
تخلفــات	را	از	خــود	به	عنــوان	رئيس	شــورای	عالی	
امنيت	ملی	و	مدير	بحران	سلب	كند.	وی	با	بيان	اينكه	
رئيس	جمهور	بايد	بيشتر	در	اين	مورد	توضيح	می	داد،	
تأكيــد	كرد:	كميته	ويژه	مجلــس	بايد	با	جديت	كار	
خود	را	ادامه	دهد.	ســخنان	صريح	مقــام	رهبری	در	
چند	روز	گذشــته	مؤيد	اين	مسئله	است	كه	تخلفات	
و	بلكه	جناياتی	توســط	معدودی	از	مأموران	صورت	
گرفته	اســت،	اما	حرف	هــای	رئيس	جمهور	منافی	با	
اين	فرمايشــات	رهبری	اســت.	به	هرحال	تعدادی	از	
مأموران	و	مســئوالن	آنها	متهم	هستند	و	بايد	محاكمه	
شــوند.	همين	طور	قضاتی	كه	بازداشت	شدگان	را	به	
جاهايی	مثل	كهريزک	فرستادند	بايد	محاكمه	شوند.	
ايــن	نماينده	اصولگرای	مجلس	ادامــه	داد:	اين	افراد	
متهم	هســتند	و	همان	طور	كه	رهبــر	انقالب	فرمودند	
بايد	پاسخگو	باشند	و	با	آنها	برخورد	جدی	شود.	لذا	
ســخنان	آقای	احمدی	نژاد	در	ايــن	زمينه	صرفاً	يك	
ادعاست	و	هيچ	دادگاهی	تاكنون	اين	مسئله	را	بررسی	
نكــرده	اســت.	در	مجموع	فكر	می	كنــم	حرف	های	
ديروز	رئيس	جمهور	با	سخنان	رهبری	هماهنگ	نبود،	
زيرا	رهبر	انقالب	حتی	نسبت	به	وابستگی	اين	افراد	به	
خارج	نيز	ابراز	ترديد	كردند	و	تأكيد	داشتند	براساس	
احتماالت	و	شايعات	نمی	شــود	تصميم	گيری	كرد.	
نماينده	تهــران	گفت:	در	صورت	اثبات	جرم	متهمان	
در	ارتباط	با	برخورد	با	بازداشــت	شــدگان،	نبايد	به	
بهانه	حفظ	نظام	مالحظه	كاری	كرد	و	منافع	افراد	را	به	
مصالح	نظام	ترجيح	داد.	وی	با	اشاره	به	مشخص	شدن	
12	نفر	از	مأموران	متخلف	نيروی	انتظامی	و	بركناری	
برخی	قضات	خاطرنشان	كرد:	تا	االن	تحقيقات	مسير	
خوبی	را	طی	كرده	اســت	و	مقــام	رهبری	نيز	به	طور	
جدی	موضــوع	را	دنبال	می	كنند	و	خواهان	مجازات	

مجريان	حوادث	بازداشتگاه	ها	هستند.
تأكي�د مقام رهب�ری بر ع�دم مجامله نظام 
اس�المی ب�ا تخل�ف و جنایت عوام�ل حمله به 

كوی
9	شهريور	1388:	آيت	اهلل	خامنه	ای	رهبر	انقالب	
اسالمی	يكشــنبه	شــب	در	ديدار	جمعی	از	اساتيد	و	
اعضای	هيئت	علمی،	نخبگان،	و	رؤســای	دانشگاه	ها	
و	مراكز	تحقيقاتی	با	ايشــان	با	اشــاره	به	آسيب	های	
وارد	شده	به	برخی	افراد	در	حوادث	پس	از	انتخابات	
رياســت	جمهوری	افزودند:	همه	افــرادی	كه	در	اين	
حوادث	دچار	آسيب	شده	اند،	بدانند	نظام،	تصميم	بر	

مجامله	و	گذشــت	نــدارد	و	همان	گونه	كه	با	افرادی	
كه	صريحاً	با	نظام	مقابلــه	می	كنند	از	موضع	قانون	و	
حق	برخورد	می	كند،	اگر	كار	بد	و	جنايتی	انجام	شده	
باشد،	با	عوامل	اين	اقدامات	نيز	از	موضع	قانون	و	حق،	

برخورد	خواهد	شد.
تش�ریح نح�وه همکاری دانش�گاه ته�ران با 

هيئت سه نفره رسيدگی به حوادث كوی
23	شــهريور	1388:	معاون	آموزشــی	دانشــگاه	
تهران	گفت:	دانشگاه	تهران	با	هيئت	سه	نفره	قضايی	
رســيدگی	به	حوادث	بعد	از	انتخابات	كه	قوه	قضاييه	
برای	بررســی	حمله	به	كوی	دانشگاه	مشخص	كرده	
همــكاری	الزم	را	انجــام	داده	اســت.	ســيدمهدی	
قمصری	گفت:	طی	مدتی	كه	از	شروع	فعاليت	هيئت	
سه	نفره	قضايی	رسيدگی	به	حوادث	و	اغتشاشات	بعد	
از	انتخابــات	می	گذرد	هرگونه	مدرک	و	ســندی	را	
كه	خواسته	شده	در	اختيارشان	گذاشتيم	و	همكاری	
خوبی	ايجاد	شده	است.	وی	افزود:	با	توجه	به	شكايت	
و	پيگيری	رياســت	و	مســئوالن	دانشــگاه	تهران	اين	
پرونده	تشــكيل	شده	و	بديهی	اســت	كه	هماهنگی	
مورد	نياز	بين	دانشــگاه	و	اين	هيئت	ســه	نفره	برقرار	

است.	
محکوم ك�ردن مج�دد هجم�ه ب�ه ك�وی 
دانش�گاه از س�وی نهاد نمایندگ�ی رهبری در 

دانشگاه  تهران 
7	مهــر	1388:	نهــاد	نمايندگی	مقــام	رهبری	در	
دانشــگاه		تهران	در	بيانيه	ای	كه	به	مناسبت	آغاز	سال	
تحصيلی	منتشــر	كرده	بــا	محكوم	كــردن	هجمه	به	
كوی	دانشــگاه،	ضرب	و	شتم	دانشجويان	و	تخريب	
امــوال	آنان	و	نيــز	اموال	دانشــگاه	افزوده	اســت:	با	
همه	دانشــجويانی	كه	در	آن	واقعه	متحمل	صدمات	
روحی	و	جسمی	شــده	اند	ابراز	همدردی	می		كنيم	و	
نهاد	نمايندگی	از	ســاعات	اوليه	پس	از	حادثه	با	همه	
توان	پيگيری	های	خود	را	آغاز	و	طی	چند	ماه	گذشته	
با	تهيــه	و	ارائــه	گزارش	های	تفصيلی	و	مســتندات	
اطمينان		بخش	به	مراجع	مربوطه	خواستار	برخورد	قاطع	
با	مســببان	و	عامالن	آن	حادثه	شده	است.	با	توجه	به	
تأكيد	و	دستور	مقام	رهبری	بار	ديگر	از	مسئوالن	امر	
مجدانه	می		خواهيــم	بدون	هرگونه	اغماضی	موضوع	
را	پيگيری،	متخلفان	و	قانون	شــكنان	را	شناسايی	و	به	
دست	عدالت	بســپارند.	اميدواريم	با	برخورد	قانونی	
بــا	متخلفان،	پيش	بينی	مكانيزم	هــای	الزم	و	تصويب	
قوانين	پيشــگيرانه،	راه	به	وجود	آمدن	چنين	حوادث	

تلخی	در	آينده	به	كلی	مسدود	شود.	
كاتوزیان: هيچ اقدامی برای تهيه گزارش 

كميته حقيقت  یاب مجلس صورت نگرفت
7	مهر	1388:	عضو	كميتــه	حقيقت	ياب	مجلس	
خبر	داد:	گزارش	كميته	حقيقت	ياب	مجلس	تاكنون	
تهيه	نشــده	اســت	و	اين	كميتــه	در	يك	مــاه	و	نيم	
گذشته	هيچ	جلســه	ای	برای	جمع	بندی	نداشته	است.	
حميدرضــا	كاتوزيان	ايــن	خبر	را	اعــالم	كرد	و	در	
پاســخ	به	اين	سؤال	كه	چطور	شــما	در	مصاحبه	های	
گذشته	از	نهايی	شــدن	اين	گزارش	خبر	داده	بوديد،	
نيز	گفت:	علت	اين	بود	كه	افرادی	كه	مســئول	تهيه	
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اين	گزارش	بودند	مدام	سخن	از	تهيه	آن	گفتند	اما	در	
زمان	كنونی	هيچ	گزارشی	آماده	نشده	است،	زيرا	در	
صورت	تهيه	گزارش	بايد	يك	جلسه	برای	جمع	بندی	
آن	تشــكيل	شــود	كه	در	يك	ماه	و	نيم	گذشته	هيچ	
جلسه	ای	تشكيل	نشده	است.	عضو	كميته	حقيقت	ياب	
مجلس	يادآور	شد:	به	نظر	می	رسد	فرد	يا	افراد	مسئول	
كه	مأموريت	نوشــتن	اين	گزارش	را	داشتند	پيگيری	
الزم	را	نداشته	و	هيچ	اقدامی	برای	تهيه	آن	نكرده	اند.
در	طول	ماه	های	گذشــته	خبرهای	زيادی	از	تهيه	
اين	گــزارش	و	ارائه	آن	به	مجلس	منتشــر	شــد،	اما	
صرفاً	يك	گزارش	اوليه	در	جلســه	غير	علنی	مجلس	
ارائه	شد	كه	به	دليل	مخالفت	عده	ای	از	نمايندگان	با	
اين	گــزارش	و	اعتراض	به	آن	در	زمــان	ارائه،	تنش	
فيزيكــی	نيز	بين	نمايندگان	پيش	آمد.	به	گفته	برخی	
از	اعضــای	اين	كميته	قرار	بــود	گزارش	نهايی	آن	به	
زودی	در	مجلــس	ارائه	شــود	و	حتی	بر	ســر	قرائت	
متن	ايــن	گزارش	در	جلســه	علنی	يا	غيــر	علنی	نيز	
بحث	هايی	بين	اعضای	كميته	مطرح	بوده	اســت،	اما	
در	تماس	خبرنگار	مهر	با	افرادی	چون	الياس	نادران	و	
محمد	حسن	ابوترابی	فرد	كه	گفته	می	شود	مسئوليت	
تهيــه	گزارش	را	به	عهده	دارند،	هيچ	پاســخی	به	اين	
سؤال	كه	آيا	گزارش	كميته	تهيه	شده	و	آيا	در	آينده	
نزديك	به	مجلس	ارائه	خواهد	شد،	دريافت	نشد.		

احمدی مقدم عنوان كرد: ناهماهنگی بين 
رده های مس�ئول باعث به وجود آمدن حادثه 

كوی شد
8	مهــر	1388:	احمــدی	مقدم،	فرمانــده	نيروی	
انتظامی	كشــور	با	اشــاره	به	حوادث	كوی	دانشــگاه	
گفــت:	ناهماهنگــی	بيــن	رده	هــای	مســئول	باعث	
به	وجودآمدن	چنين	حوادثی	شد.	در	صورتی	كه	اگر	
مســئوالن	دانشــگاه	هماهنگی	الزم	را	داشتند	باعث	
نمی	شد	افراد	خودســر	در	اين	موضوع	دخالت	كنند	

و	چنين	حوادثی	به	وجود	آيد.
بروجردی: راوی فيلم كوی دانش�گاه قابل 

اعتماد نيست
12	آذر	1388:	عالء	الديــن	بروجــردی	رئيــس	
كميســيون	امنيت	ملی	و	سياست	خارجی	مجلس	در	
حاشيه	برگزاری	جلســه	علنی	روز	يكشنبه	در	پاسخ	
به	اين	پرســش	كه	كميسيون	امنيت	ملی	چه	برنامه	ای	
برای	پيگيری	فيلم	منتشــر	شــده	در	برخی	رســانه	ها	
و	ســايت	ها	از	حادثــه	كوی	دانشــگاه	دارد،	با	اظهار	
بی	اطالعــی	از	وجود	چنين	فيلمی	منبع	انتشــار	آن	را	
از	خبرنگاران	ســؤال	كــرد.	وی	زمانی	كه	با	پاســخ	
خبرنگاران	مبنی	بر	انتشار	اين	فيلم	در	شبكه	بی	بی	سی	
فارســی	و	ســايت	های	اينترنتی	ديگر	روبه	رو	شــد،	
گفت:	راحت	ترين	كار	در	هنر	فيلم	سازی	مونتاژ	فيلم	

است	تا	خواسته	های	توليدكننده	را	تأمين	كند.		
جاللی: از آقای ابوترابی بپرسيد چرا كميته 

حقيقت یاب تشکيل جلسه نمی دهد
12	آذر	1388:	كاظم	جاللی	سخنگوی	كميسيون	
امنيت	ملی	و	سياســت	خارجی	مجلس	در	پاســخ	به	
اين	ســؤال	كه	آيا	كميســيون	امنيت	ملی	از	موضوع	
انتشــار	فيلم	مربوط	بــه	حادثه	كوی	دانشــگاه	مطلع	

اســت	و	آيا	در	صورت	اطالع	پيگيری	خواهد	كرد،	
گفت:	معتقدم	كميته	ای	كه	مســئول	بررسی	حوادث	
كوی	دانشــگاه	و	مجتمع	مسكونی	سبحان	بوده	است	
و	مســئوليت	آن	را	آقای	ابوترابی	برعهده	دارد	خوب	
اســت	كه	اين	فيلم	را	نيز	مورد	بررسی	قرار	دهد.	وی	
گفت:	مناســب	اســت	اعضای	اين	كميته	فيلم	منتشر	
شده	را	مشاهده	كرده	و	نهايتاً	در	خصوص	اين	مسئله	
ازجمله	نوع	برخورد	با	دانشجويان	كه	دغدغه	ای	برای	
مقام	رهبری	و	مسئوالن	نظام	بود	به	جمع	بندی	برسند.	
جاللی	در	پاســخ	به	اين	ســؤال	كه	چرا	كميته	ای	كه	
با	مسئوليت	آقای	ابوترابی	تشكيل	جلسه	داد	صرفاً	به	
ارائــه	يك	گزارش	اوليــه	آن	هم	در	صحن	غيرعلنی	
بســنده	كرد	و	گزارش	دوم	آن	هيچ	گاه	قرائت	نشد،	
گفت:	مســئوليت	اين	كميته	همان	طــور	كه	گفتيد	با	
آقای	ابوترابی	اســت	و	بايد	از	ايشــان	بپرسيد	كه	چرا	
تشكيل	جلســه	نمی	دهد.	وی	گفت:	گزارش	اوليه	ای	
كه	ارائه	شد	شفاهی	و	در	جلسه	غيرعلنی	بود	و	تمركز	
آن	به	مسائلی	غير	از	مسائل	كوی	دانشگاه	بود،	بنابراين	
بهتر	است	اين	سؤاالت	را	از	آقای	ابوترابی	بپرسيد.

س�اجدی نيا: صح�ت و س�قم فيل�م ك�وی 
دانشگاه در دست بررسی است

16	اســفند	1388:	فرمانده	نيــروی	انتظامی	تهران	
بزرگ	پيش	از	ظهر	يكشــنبه	در	اولين	نشست	خبری	
خود	با	اشــاره	به	فيلم	منتشــر	شــده	از	كوی	دانشگاه	
گفت:	سيستم	قضايی	كشور	پيگير	اين	موضوع	است	
و	اقدامات	الزم	را	انجام	می	دهد،	ضمن	اينكه	توسط	
يك	تيم	كارشناسی	صحت	و	سقم	اين	فيلم	در	حال	

بررسی	است.
مقص�ران پرونده ك�وی دانش�گاه تهران به 

دستگاه های امنيتی معرفی شدند
17	اســفند	1388:	اســتاندار	تهران	با	اعالم	اينكه	
مقصــران	پرونده	كوی	دانشــگاه	تهران	شناســايی	و	
اســامی	آنان	به	دســتگاه	های	امنيتی	كشور	ارائه	شده	
است	گفت:	براساس	مصوبه	شورای	تأمين	مسئوليت	
حفظ	آرامش	در	دانشگاه	ها	برعهده	مديران	دانشگاه	
اســت.	مرتضی	تمدن	در	آخرين	نشست	خبری	سال	
88	با	بيان	اينكه	پرونده	جريانات	كوی	دانشگاه	تهران	
در	ســه	بخش	علل	ايجاد	حــوادث،	عوامل	مؤثر	در	
جريانات	و	مصونيت	بخشــی	فضای	دانشــگاه	مورد	
بررسی	تحقيق	و	تفحص	قرار	گرفته	است،	افزود:	در	
طول	مدت	اغتشاشــات	و	ناآرامی	در	تهران	براساس	
مصوبه	شــورای	تأميــن،	نيروهای	انتظامــی	و	امنيتی	
حق	ورود	به	دانشــگاه	ها	را	نداشته	و	مسئوليت	حفظ	
آرامش	در	دانشــگاه	ها	برعهده	مديران	دانشگاه	بوده	
است.	تمدن	گفت:	در	صورتی	كه	مسئوالن	دانشگاه	
قادر	به	آرام	كردن	فضای	دانشگاه	نبودند	می	توانستند	
از	نيروهــای	امنيــت	و	انتظامی	درخواســت	كمك	
كنند	كه	خوشــبختانه	در	طول	مدت	ناآرامی	ها	چنين	

گزارشی	ارائه	نشد.
ابوتراب�ی فرد: زم�ان ارائه گ�زارش كوی 

دانشگاه به مردم در دست بررسی است...
22	ارديبهشت	1389:	محمدحســن	ابوترابی	فرد	
نايب	رئيس	مجلس	شــورای	اســالمی،	در	پاســخ	به	

ســؤال	يكی	از	خبرنــگاران	درباره	انتشــار	گزارش	
كميته	پيگيری	مسائل	كوی	دانشگاه	گفت:	كميته	ای	
در	زمينــه	مســائل	كوی	دانشــگاه	شــكل	گرفت	و	
گفت	وگوهای	طوالنی	با	دانشــجويان،	تشــكل	های	
دانشجويی،	مسئوالن	دانشگاه	ها،	دستگاه	های	امنيتی	و	
قضايی	انجام	شــد	و	براساس	تصميمات	شورای	عالی	
امنيت	ملی	گزارش	بســيار	جامــع	و	كاملی	از	كوی	
دانشگاه	تهيه	شد	كه	براساس	آن	دستگاه	های	قضايی	
مسئوليت	پيگيری	اين	مسئله	را	دارند.	وی	با	بيان	اينكه	
پيگيری	اين	مســئله	به	طور	جدی	در	دستوركار	قرار	
دارد	گفــت:	زمــان	ارائه	گزارش	به	عمــوم	در	حال	

بررسی	است.
انتق�اد احمدی مق�دم از رفتار خودس�رانه 

برخی نيروهای یگان ویژه در كوی دانشگاه
21	خرداد	1389:	ســردار	اسماعيل	احمدی	مقدم	
همزمان	با	ســالگرد	انتخابات	رياست	جمهوری	دهم	
در	گفت	وگويی	با	انتقاد	از	رفتار	خودســرانه	برخی	
نيروهــای	يــگان	ويــژه	در	ماجرای	كوی	دانشــگاه	
تهران،	حضور	پيشــگيرانه	پليــس	را	در	محيط	های	
دانشــگاهی	يكی	از	راه	های	جلوگيری	از	واردآمدن	
خســارت	های	بيشتر	در	موارد	مشــابه	دانست	و	ادامه	
داد:	من	اگر	اشتباهی	كرده	باشم	می	گويم	و	معذرت	
می	خواهم.	مشــروح	گفت	وگوی	ســردار	اسماعيل	
احمدی	مقــدم	دربــاره	حــوادث	پــس	از	انتخابات	
رياســت	جمهوری	دهــم	در	شــماره	1441	هفته	نامه	

»سروش«	منتشر	شده	است.
محس�ن رضایی: در پيگيری تخلفات انجام 

شده در حوادث كوی مسامحه  نشود
25	تير	1389:		محســن	رضايی	در	حاشيه	مراسم	
سالگرد	محســن	روح	االمينی،	در	پاسخ	به	اين	سؤال	
كه	ارزيابی	شما	از	نحوه	رسيدگی	و	نوع	اطالع	رسانی	
نسبت	به	پرونده	تخلفات	صورت	گرفته	در	حوادث	
كوی	دانشــگاه	و	بازداشــتگاه	كهريزک	چيســت؟	
عنوان	كرد:	انتظاری	كــه	مقام	رهبری	و	مردم	دارند	
اين	است	كه	هيچ	مســامحه	ای	در	پيگيری	تخلفات	
انجام	شــده	در	حوادث	كوی	دانشگاه	و	بازداشتگاه	
كهريــزک	صورت	نگيرد	و	عدالــت	كاماًل	رعايت	
شــود.	وی	تصريح	كرد:	بايد	منتظر	باشــيم	تا	نتيجه	
دادرســی	ها	و	دادگاه	ها	كاماًل	به	اطالع	مردم	رسانده	
شود	تا	بتوان	در	مورد	آن	يك	قضاوت	درست	كرد.
اژه ای در پاس�خ به مهر: روند رس�يدگی به 

پرونده كوی دانشگاه سرعت گرفته است
1	مهــر	1389:	حجت	االســالم	محســنی	اژه	ای	
دادستان	كل	كشــور	در	پاسخ	به	اين	سؤال	خبرنگار	
مهر	كه	علت	تأخير	در	رســيدگی	بــه	پرونده	كوی	
دانشــگاه	چه	بوده	كه	اخيراً	مورد	انتقاد	مقام	رهبری	
نيــز	قرار	گرفته	اســت؟	گفت:	اين	پرونــده	ابتدا	در	
دادســرای	نظامی	تهران	پيگيری	می	شــد	كه	سرعت	
قابل	قبولی	نداشت،	ولی	پس	از	تعيين	هيئت	سه	نفره	
از	سوی	رئيس	قوه	قضاييه	رسيدگی	به	اين	پرونده	به	
سرعت	قابل	انتظار	دست	يافته	است.	وی	در	رابطه	با	
اينكه	آيا	تمامی	جرايم	به	وقوع	پيوسته	در	اين	پرونده	
در	دادسرای	نظامی	تهران	رسيدگی	می	شود	يا	خير؟	
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گفت:	به	تشــخيص	قاضی	تاكنون	رســيدگی	به	اين	
پرونــده	در	حيطه	اختيارات	دادســرای	نظامی	تهران	
قرار	داشــته	و	تا	برخوردن	پرونده	به	مورد	مهمی	كه	
نياز	به	ارجاع	به	مرجع	ديگری	داشــته	باشد	در	همين	

مسير	پيگيری	ها	دنبال	می	شود.
دادس�تان كل كش�ور: مقص�ران ح�وادث 
كوی دانشگاه و كوی سبحان شناسایی شده اند
غالمحســين	 حجت	االســالم	 	:1389 مهــر	 	10
محسنی	اژه	ای	با	اعالم	اينكه	پليس	مقصران	حوادث	
كوی	دانشــگاه	و	كوی	ســبحان	را	شناســايی	كرده	
گفت:	تعدادی	از	اين	افراد	بازداشــت	شده	و	پرونده	
آنــان	به	دادگاه	رفته	اســت	كه	پس	از	قطعی	شــدن	

حكم	آنان	اعالم	می	شود.	
نخستين جلسه دادگاه متهمان كوی برگزار 

شد
13	آبــان	1389:	نخســتين	جلســه	رســيدگی	به	
پرونده	موســوم	به	حوادث	كوی	دانشــگاه	در	شعبه	
دوم	دادگاه	نظامــی	يك	تهران	برگزار	شــد.	به	نقل	
از	روابط	عمومی	ســازمان	قضايی	نيروهای	مســلح،	
متعاقــب	اطالعيه	قبلی	اين	ســازمان	پيرامون	صدور	
كيفرخواســت	در	خصــوص	اتهامــات	27	نفــر	از	
متهمان	حوادث	كوی	دانشــگاه،	اولين	جلسه	دادگاه	
رســيدگی	به	اين	پرونده	صبح	امروز	سه	شنبه	برگزار	
شد.	در	اين	جلسه	كه	23	نفر	از	متهمان	حوادث	كوی	
دانشگاه	و	وكالی	آنان	و	تعدادی	از	شكات	حضور	
داشــتند،	رئيس	دادگاه	با	اشاره	به	روند	رسيدگی	به	
اين	پرونده	و	بيان	برخی	از	مقررات	آيين	دادرســی	
كيفــری	با	تأكيــد	بر	ضــرورت	رعايت	مــاده	327	
قانون	آئين	دادرســی	كيفری	مصــوب	1290	اعالم	
كرد	كه	مطابق	قانون،	انتشــار	اسامی	متهمان	پس	از	
قطعی	شدن	حكم	دادگاه	ميسر	خواهد	بود.	در	ادامه	
كيفرخواست	صادره	عليه	متهمان	پرونده	قرائت	شد	
و	موضوع	اتهامات	و	داليل	آن	توسط	رئيس	دادگاه	
به	متهمان	تفهيم	شد	سپس	شاكيان	و	وكالی	آنان	و	
نماينده	حقوقی	وزارت	علــوم،	تحقيقات	و	فناوری	
و	نماينده	حقوقی	دانشــگاه	تهران	شــكايت	خود	را	
مطــرح	كردند	و	يكی	از	متهمــان	و	وكيلش	به	دفاع	
پرداختنــد	و	نماينده	دادســتان	نيز	از	كيفرخواســت	
دفاع	كرد.	جلسات	بعدی	دادگاه	جهت	رسيدگی	به	
اتهامات	متهمان	در	روزهای	بعد	ادامه	خواهد	يافت.
عالوه	بر	رســيدگی	به	اتهامات	27	نفر	از	متهمان	
كه	رســيدگی	به	اتهــام	آنان	در	دادگاه	آغاز	شــده	
اســت	تحقيقات	در	مورد	17	متهم	ديگر	پرونده	نيز	
در	دادسرای	نظامی	خاتمه	يافته	و	پرونده	اين	متهمان	
به	زودی	با	صدور	كيفرخواســت	به	دادگاه	ارســال	

خواهد	شد.
ب�ه  دانش�گاه  ك�وی  پرون�ده  كواكبي�ان: 

نمایندگان مجلس ارائه شود
19	آبان	1389:	مصطفی	كواكبيان	نماينده	سمنان	
گفت:	نامه	های	فراوانی	در	آســتانه	روز	دانشــجو	به	
فراكسيون	دانشــگاهيان	رسيده	اســت	كه	خواهش	
می	كنم	بررســی	شــود.	وی	از	الريجانی	خواست	تا	
به	كميســيون	حقوقی	و	قضايی	مجلــس	اعالم	كند	

نتيجه	پيگيری	پرونده	حمله	كوی	دانشــگاه	تهران	را	
به	هيئت	رئيســه	ارائه	كند	تا	رئيس	مجلس	نيز	آن	را	

در	اختيار	نمايندگان	بگذارد.
آیت اهلل آملی الریجان�ی: نيروهای امنيتی 

هيچ گونه كمکی به دستگاه قضائی نکردند
1	آذر	1389:	رئيس	قوه	قضائيه	با	اشاره	به	بررسی	
پرونده	كوی	دانشگاه	گفت:	در	اين	پرونده	نيروهای	
امنيتی	هيچ	گونه	كمكی	به	دســتگاه	قضائی	نكردند	
و	مــا	بر	اســاس	اطالعاتی	كه	از	دســتگاه	های	ديگر	
رســيد	بر	روی	ايــن	پرونده	كار	می	كنيــم.	آيت	اهلل	
صادق	آملی	الريجانی	عصر	دوشنبه	در	همايش	پيام	
ماندگار	كه	به	مناسبت	تأســيس	بسيج	دانشجويی	با	
همكاری	نهادهای	بسيج	دانشجويی	ساير	دانشگاه	ها	
در	ســالن	عالمه	امينی	دانشگاه	تهران	برگزار	شد،	در	
پاســخ	به	سؤال	نمايندگان	بســيج	دانشجويی	در	سه	
محور	مفاســد	اقتصــادی،	اطاله	دادرســی	و	پرونده	
كــوی	دانشــگاه	گفــت:	در	رابطه	بــا	پرونده	كوی	
دانشــگاه	نزديك	به	30	نفر	احضار	شــده	اند،	كيفر	
خواســت	آنها	نيز	صادر	شده،	اما	از	شما	دانشجويان	
می	خواهم	كه	از	ما	در	اين	زمينه	نخواهيد	كه	تعجيل	
كنيم	و	اميدوارم	پرونده	كوی	دانشــگاه	به	خوبی	به	

پايان	برسد.
انتقاد از تعلل دس�تگاه قضایی در رسيدگی 

به پرونده حمله به كوی دانشگاه
2	آذر	1389:	روزنامه	تهران	امروز	در	يادداشتی	
با	عنوان	»اظهــارات	قاضی	القضات	و	يك	پرســش	
مهم«	به	قلم	ابراهيم	بهشــتی	نوشــت:	»اگــر	در	برابر	
اصطــالح	»اطالع	رســانی	ذره	ای	يا	قطــره	چكانی«	
بتوان	اصطالحی	همچــون	برخورد	»قطره	چكانی	يا	
ذره	ای«	را	به	كار	برد،	بيراه	نيست	كه	نحوه	رسيدگی	
بــه	پرونده	حادثه	كوی	دانشــگاه	را	مصــداق	عينی	
بــرای	اين	اصطالح	فــرض	كرد.	در	اولين	ســاعات	
بامداد	روز	25	خرداد	ســال	گذشته	و	دو	روز	بعد	از	
انتخابات	رياســت	جمهوری	دهم،	عده	ای	موسوم	به	
لباس	شخصی	به	كوی	دانشــگاه	تهران	حمله	كرده	
و	بر	اســاس	گزارش	ها	و	خبرهای	منتشر	شده	در	اين	
خصوص،	اقدام	به	ضرب	و	شتم	دانشجويان	كردند.	
در	خصــوص	قبــح	اين	عمــل	همان	بس	كــه	رهبر	
انقــالب	هم	در	بيانات	خــود،	از	اين	حادثه	به	عنوان	
جنايــت	ياد	كردند	و	چندين	بار	در	طول	يك	ســال	
گذشــته	بر	رسيدگی	سريع	و	دقيق	آن	تأكيد	كردند.	
رهبــر	معظم	انقالب	در	آخرين	روز	مرداد	ماه	ســال	
جاری	يعنی	14	ماه	پس	از	وقوع	اين	حادثه	در	جمع	
دانشجويان	دانشــگاه	های	مختلف	كشور	با	اشاره	به	
سخنان	يكی	از	دانشجويان	درباره	ضرورت	پيگيری	
حمله	به	كوی	دانشــگاه	افزودند:	روند	اين	پيگيری	
كند	بوده	و	آنچنان	كه	بايد	پيش	نرفته	است،	اما	اين	
مسئله	فراموش	نشده	و	ان	شااهلل	به	پيش	خواهد	رفت.	
ايشــان	نبود	انگيزه	الزم	در	برخی	دستگاه	ها	را	برای	
همكاری	در	اين	مســئله	از	جملــه	عوامل	كندی	اين	
پرونده	دانســتند	و	بار	ديگر	بر	ضرورت	رسيدگی	به	
اين	موضوع	تأكيد	كردند.	گذشته	از	تأكيدات	رهبر	
معظم	انقالب،	مقامات	مســئول	قضايی	و	نمايندگان	

مجلس	هــم	بارها	بر	رســيدگی	ســريع	و	برگزاری	
دادگاه	متهمان	و	اعالم	نتيجه	آن	تصريح	داشــته	اند.	
انتظارات	افكار	عمومی	برای	روشــن	شــدن	فرجام	
چنين	پرونده	هايی	هم	لزوم	برخورد	قاطعانه	و	ســريع	
را	دوچندان	می	كند.	جديدترين	خبر	مربوط	به	كوی	
دانشگاه	را	روز	گذشته	رئيس	قوه	قضائيه	در	همايشی	
اعــالم	كرد	و	گفــت	كــه	در	رابطه	با	ايــن	پرونده	
بيــش	از	30	نفر	احضار	شــدند	و	برای	برخی	از	آنها	
كيفرخواست	قطعی	صادر	كرديم.	آيت	اهلل	الريجانی	
افزوده	اســت	كه	متأسفانه	در	پرونده	كوی	دانشگاه،	
نيروهای	امنيتی	هيچ	كمكی	به	ما	نكردند	و	اين	اشاره	
	كه	هيچ	كمكی	ارائه	نشد،	به	ما	نبود،	بلكه	به	نيروهای	
امنيتی	بود	و	در	جلسه	ای	اين	موضوع	را	خدمت	مقام	
معظــم	رهبری	مطرح	كردم.	الريجانی	17	ماه	بعد	از	
اين	اتفاق	تأكيد	كرده	كه	اين	پرونده	بايد	به	صورت	
دقيق	رسيدگی	شود	از	ما	انتظار	تعجيل	نداشته	باشيد؛	
زيرا	ما	براســاس	قانون	فعاليت	می	كنيم	و	نمی	توانيم	
براســاس	اتهام	كار	كنيــم.	با	وجــود	كارنامه	موفق	
آيــت	اهلل	الريجانی،	اظهارات	روز	گذشــته	ايشــان	
در	خصوص	پرونده	كوی	دانشــگاه	به	نظر	نمی	رسد	
انتظــارات	افكار	عمومــی	را	برآورده	كرده	باشــد.	
ســخنان	و	به	تعبيــری	اطالعات	رئيــس	قوه	قضائيه	
درباره	پرونده	كوی	دانشگاه،	در	حقيقت	چيز	جديد	
و	متفاوتی	نسبت	به	اظهارات	دادستان	كل	كشور	در	
يك	ســال	گذشــته	ندارد	و	اين	يعنی	روزمرگی	در	
رسيدگی	به	پرونده	ای	كه	افكارعمومی	منتظر	فرجام	
آن	هســتند.	بيان	اين	نكته	كه	در	رسيدگی	به	پرونده	
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كوی	دانشگاه	نبايد	تعجيل	كرد	بعد	از	گذشت	بيش	
از	يك	ســال،	برای	افكارعمومی	قابل	قبول	نيســت.	
شايسته	تر	آن	است	كه	دستگاه	قضايی	پيش	از	آنكه	
رهبر	انقالب	يك	بار	ديگر	ضرورت	برگزاری	سريع	
دادگاه	كوی	دانشــگاه	را	يادآوری	كنند،	انتظارات	
افكارعمومــی	و	جامعــه	علمی	كشــور	را	برآورده	
كند	و	نشــان	دهد	كه	برخی	تبليغات	سوء	و	خبرهای	
رســانه	های	بيگانه	مبنی	بر	اعمال	فشار	برخی	محافل	

خاص	بر	دستگاه	قضايی	شايعاتی	بيش	نيست«.
انتقاد مطهری از عدم قرائت گزارش كوی 

دانشگاه مجلس را به تنش كشيد
11	اسفند	1389:	علی	مطهری	نماينده	تهران	پس	
از	قرائت	گزارش	كميته	بررسی	ابعاد	فتنه	در	مجلس،	
طی	تذكــری	از	عدم	قرائت	گــزارش	حادثه	كوی	
دانشگاه	انتقاد	كرد	كه	انتقاد	وی	موجبات	تذكرات	
پياپی	نمايندگان	به	وی	شــد.	علــی	مطهری	نماينده	
تهران	در	جلسه	علنی	امروز	چهارشنبه	پس	از	قرائت	
گزارش	كميته	بررســی	ابعاد	فتنه	و	حادثه	25	بهمن	
ماه	طی	تذكری	خطاب	به	هيئت	رئيسه	گفت:	حادثه	
25	بهمن	به	هيچ	عنوان	قابل	دفاع	نيســت	اما	بيش	از	
يك	سال	اســت	كه	از	حادثه	كوی	دانشگاه	گذشته	
و	هنوز	گزارش	آن	در	مجلس	قرائت	نشــده	اســت.	
وی	از	هيئت	رئيســه	خواســت	تا	قرائت	اين	گزارش	
را	در	دســتور	كار	قرار	دهد.	الريجانی	در	پاســخ	به	
تذكــر	اوليه	مطهری	گفت:	نتايــج	كميته	مربوطه	به	

قوه	قضاييه	ارسال	شده	است.
مهدی	كوچك	زاده	نماينده	تهران	در	واكنش	به	
اظهارات	مطهری	طی	تذكری	گفت:	من	برای	اطالع	

ملت	ايران	عرض	می	كنم	اين	توهين	به	مجلس	است	
كــه	يك	نماينــده	نســبت	دروغ	به	مجلــس	بدهد.	
نماينــده	تهران	ادامــه	داد:	گزارش	كوی	دانشــگاه	
و	مجتمع	ســبحان	بــه	مجلس	داده	شــد	و	اينكه	اين	

گزارش	قرائت	نشده	است،	دروغ	است.
علــی	مطهری	مجــددا	در	واكنش	بــه	اظهارات	
كوچــك	زاده	گفــت:	آقــای	كوچك	زاده	نســبت	
دروغ	بــه	بنده	داد،	زيــرا	حتی	گــزارش	اوليه	ای	از	
حادثه	كوی	دانشــگاه	به	مجلس	داده	نشــده	اســت.	
وی	گفت:	آنچه	به	مجلس	ارائه	شد	گزارش	مالقات	
هيئــت	مذكور	بــا	آقای	موســوی	و...	بــود	و	باقی	
گزارش	قرائت	نشد.	مطهری	تأكيد	كرد:	اساساً	هيچ	
گزارشــی	از	حادثه	كوی	دانشگاه	در	مجلس	قرائت	
نشده	است.	الريجانی	در	پاسخ	به	مطهری	گفت:	در	
همــان	روز	كه	گزارش	اوليه	در	مجلس	قرائت	شــد	
بنده	جلسه	را	غيرعلنی	اعالم	كردم	و	آقای	زاكانی	و	
نــادران	گزارش	اوليه	ای	از	ماجرا	ارائه	كردند	بنا	بود	
اين	گزارش	كامل	شــود	اما	وقتی	ديديم	قوه	قضاييه	
موضوع	را	بررســی	می	كند	اســناد	را	بــه	قوه	قضاييه	
فرســتاديم.	مطهری	نيز	در	پاسخ	به	الريجانی	گفت:	

بله	بنا	بود	گزارش	مشروحی	قرائت	شود	كه	نشد.
اســماعيل	كوثری	نماينده	تهران	نيز	در	واكنش	
به	اظهــارات	مطهــری	گفت:	حضرت	امــام	فرمود	
در	مقابل	دشمن	بايســتيد،	بنابراين	بچه	ها	ايستادگی	
كردند	و250	هزار	شهيد	داديم	حال	تأسف	می	خورم	
چرا	يك	نفر	در	مجلس	آن	هم	فرزند	شهيد	مطهری	
اين	چنيــن	مطلب	را	بيان	می	كند	كــه	اصل	و	فرع	را	
تميز	نمی	دهد.	من	چون	او	را	دوست	دارم	می	خواهم	
كمی	به	فكر	باشد	كه	آيا	امريكايی	ها	و	صهيونيست	ها	

جنايتكار	نيستند؟
حميد	رسايی	نماينده	تهران	نيز	در	تذكری	گفت:	
از	ابتدا	هم	مشخص	بود	آقای	مطهری	چه	می	خواهند	
بگويند.	اما	حادثه	كوی	دانشــگاه	و	مجتمع	ســبحان	
برای	تحت	الشــعاع	قرار	دادن	آتش	هايی	بود	كه	در	
خيابان	های	تهران	برپا	شــده	بود.	امروز	ديگر	كسی	
نيســت	كه	اين	قصه	را	نداند.	همه	قبول	دارند	كه	اين	
موضوع	جريان	سياســی	صرف	نيست	و	عناصر	ضد	
انقالب	پشت	آن	هستند.	موضع	گيری	آقای	مطهری	
مانند	اين	مثل	مشهور	است	كه	يك	نفر	فضله	موشی	
را	در	غذای	پاكی	می	اندازد	برای	خراب	شدن	آن.	
مصطفــی	كواكبيــان	نماينــده	ســمنان	و	عضو	
فراكسيون	اقليت	مجلس	نيز	پس	از	اظهارات	رسايی	
گفت:	از	آقای	رسايی	می	خواهم	از	طرف	فراكسيون	
مــا	صحبت	نكند	ما	خودمان	زبــان	داريم.	كواكبيان	
ادامه	داد:	فرزند	شــهيد	مطهری	برای	ما	يك	افتخار	
اســت	حداقل	او	را	بــرای	عضويــت	در	اين	كميته	
انتخاب	می	كرديــد.	كوچك	زاده	كــه	همچنان	در	
حال	فرياد	زدن	بر	ســر	كواكبيان	بود	اظهار	می	كرد	

كه	او	از	يك	ضد	انقالب	دفاع	می	كند.
محس�نی اژه ای خب�ر داد: حک�م پرون�ده 

كهریزک به زودی صادر می شود
5	ارديبهشــت	1390:	حجت	االسالم	غالمحسين	
محسنی	اژه	ای	در	دومين	نشست	خبری	خود	در	سال	
90	در	مورد	آخرين	وضعيت	پرونده	های	كهريزک	

و	كوی	دانشــگاه	گفت:	بخشــی	از	ايــن	پرونده	كه	
مربوط	بــه	تخلف	قضات	بوده	اســت	هنوز	در	حال	
رســيدگی	اســت	و	در	مورد	پرونده	كوی	دانشگاه	
بايد	بگويم	كه	در	اين	پرونده	سه	گروه	متهم	بودند.	
يك	گروه	دانشجو	نبودند	و	از	مكانی	ديگر	به	كوی	
دانشــگاه	آمده	و	گروهی	ديگر	داخل	كوی	بودند	و	
در	تخريب	و	آتش	سوزی	مشاركت	داشتند	و	گروه	
سوم	هم	دانشجو	بودند	و	در	كوی	هم	ساكن	بودند	و	
آنها	هم	در	حوادث	دخيل	بودند	كه	به	دليل	پوشاندن	
چهره	ها	برخی	شناسايی	شدند.	آخرين	دفاع	ها	گرفته	

شده	و	به	زودی	حكم	نهايی	صادر	می	شود.
حک�م  اژه ای:  محس�نی  خب�ری  نشس�ت 
متهمان كوی دانش�گاه صادر ش�د؛ احکام قابل 

تجدیدنظر است
19	ارديبهشــت	1390:	ســخنگوی	قوه	قضاييــه	
با	اعالم	اينكــه	حكم	متهمان	كوی	دانشــگاه	صادر	
شــده	گفت:		40	نفر	از	ايــن	متهمان	به	حبس،	جزای	
نقدی	و	پرداخت	خســارت	وارده	محكوم	شــده	اند.	
حجت	االسالم	غالمحسين	محسنی	اژه	ای	در	نشست	
بــا	بيان	ايــن	مطلب	گفت:	پرونده	كوی	دانشــگاه	و	
ساختمان	ســبحان	در	دادگاه	بررســی	و	حكم	برای	
متهمــان	صادر	شــد.	وی	ادامه	داد:	ايــن	پرونده	50	
متهم	داشــت	كه	40	نفر	آنان	به	حبس،	جزای	نقدی	
و	پرداخت	خســارت	وارده	محكوم	شدند.	محسنی	
اژه	ای	با	بيان	اينكه	اين	پرونده	به	دليل	وسعت	شاكيان	
و	خسارت	وارده	بسيار	سنگين	بود،	گفت:	برخی	از	
شاكيان	از	شكايت	خود	صرف	نظر	كردند.	همچنين	
شناسايی	برخی	از	متهمان	به	دليل	آنكه	صورت	خود	
را	پوشانده	بودند	مشكل	بود.	برخی	از	اين	متهمان	از	
خارج	دانشــگاه	وارد	كوی	شــده	بودند	و	برخی	در	
داخل	دانشــگاه	اقدامات	مجرمانه	داشتند.	سخنگوی	
قوه	قضائيه	با	اشاره	به	اينكه	اين	دادگاه	در	22	جلسه	
با	حضور	متهمين،	شــكات،	وكالی	آنهــا،	نماينده	
وزارت	علوم	و	نماينده	دادســتان	برگزار	شد،	گفت:	
برای	صدور	احكام	دقت	و	وســواس	خاصی	به	كار	
برده	شد،	اما	اگر	اعتراضی	نسبت	به	آن	وجود	داشته	
باشد	قابل	تجديدنظر	است	و	حكم	نهايی	هنوز	ابالغ	

نشده	است.
***

در	پايان	اين	گزارش	آنچه	قابل	ذكر	است	اينكه	
پس	از	گذشت	دو	سال	از	آخرين	اظهارات	سخنگوی	
قوه	قضاييه	پيرامون	وضعيت	پرونده	كوی	دانشــگاه،	
هيچ	خبری	از	احكام	قطعی	اين	پرونده	منتشــر	نشده	
است.	اما	جدای	از	برگزاری	دادگاه	متهمان	و	صدور	
احكام	قطعــی،	آنچه	واجد	اهميتــی	حياتی	و	درجه	
اول	می	باشد،	انتشار	گزارش	كميته	های	حقيقت	ياب	
تشكيل	شــده	برای	آگاهــی	و	التيام	افــكار	عمومی	
دانشگاهيان	و	برنامه	ريزی	و	تدوين	قوانين	دقيقی	برای	
جلوگيری	از	بروز	حوادث	مشــابه	در	آينده	می	باشد	
كه	متأسفانه	در	اين	زمينه	همان	اقدام	اوليه	نيز	صورت	
نگرفته	اســت	و	مجلــس،	مديران	دانشــگاه،	وزارت	
كشــور،	نيروی	انتظامی،	استانداری	و	ديگر	نهادهای	
مسئول	تنها	به	روند	قضايی	ناتمام	پرونده	كوی	بسنده	

و	دلخوش	كرده	اند.	
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واكاوی ابعاد حقوقی ورود نيروهای مهاجم به كوی

اول � چه شد؟
نيمه	شب	بيســتم	و	پنج	خرداد	ماه	سال	1388	بود	
كه	پس	از	درگيری	لفظی	و	پرتاب	اشــياي	گوناگون	
از	دو	ســوی	نرده	های	كوی	دانشگاه،	نيروی	انتظامی	
در	معيت	تعدادی	از	افراد	لباس	شخصی	وارد	محوطه	
خوابگاه	شد.	نمايندگان	مجلسی	كه	بعدها	مسئوليت	
تحقيــق	درباره	قضيه	را	برعهده	گرفتند،	ابتدا	ورود	به	
كوی	دانشگاه	را	ناشی	از	موافقت	فرهاد	رهبر	)رياست	
وقت	دانشــگاه(	دانستند	اما	پس	از	تكذيب	وی،	علی	
عباســپور	ورود	نيروی	انتظامی	به	كوی	دانشگاه	را	با	

مجوز	شورای	تأمين	استان	دانست.1	
نيروهای	مهاجم	به	كوی،	پس	از	ورود،	اقدام	به	
حمله	به	ســمت	اكثر	ساختمان	های	مسكونی	و	حتی	
كتابخانه	و	ســايت	كوی	كردند.	گزارش	شــاهدان	
عينی،	حكايت	از	ورود	به	عنف	اين	نيروها	به	اتاق	ها	
و	حريم	شخصی	دانشــجويان	)بدون	درنظر	گرفتن	
اين	مهم	كه	آيا	مظنونی	در	آن	اتاق	هست	يا	خير(	و	
تهديدها	و	توهين	های	مكرر	)كه	حتی	بعضاً	مشمول	
عنوان	اتهامی	قذف	نيز	می	شدند(	و	همچنين	تخريب	
گسترده	وسايل	عمومی	و	اموال	شخصی	دانشجويان	
دارد.	جــدای	از	اين،	ضرب	و	شــتم	گســترده	اكثر	
قريب	به	اتفاق	دانشــجويان	حاضر	در	محوطه	كوی	
و	يا	اتاق	ها	)صرف	نظــر	از	اينكه	آيا	در	درگيری	ها	
نقشــی	داشــته	و	يا	نه	و	يا	الاقل	مظنون	به	مشاركت	
در	درگيری	ها	بوده	اند	يا	خير(	و	اعمال	انواع	و	اقسام	
رفتارهای	تحقيرآميز،2	»پس	از	دســتگيری	ايشان«،	
توسط	شاهدين	ماجرا	مورد	تأكيد	قرار	گرفته	است.	
بازداشت	و	انتقال	تحقيرآميز	دانشجويان	از	اتاق	ها	به	
سمت	محوطه	هايی	خاص	در	كوی	و	ضرب	و	شتم	
دوباره	آنان	و	سپس	بردن	شان	به	سمت	وسايل	نقليه	
بــا	همان	حالــت	و	بی	توجهی	به	وضعيت	نامناســب	
پزشكی	برخی	دانشــجويان،	از	جمله	موارد	ديگری	
است	كه	در	ميان	گفته	شاهدان	می	توان	به	آنها	اشاره	
كرد.	در	نهايت،	پس	از	جمع	آوری	دانشــجويان	از	
ســطح	كوی،	عالوه	بر	اينكــه	گزارش	ها	و	تصاوير	
حكايــت	از	تخريــب	امــوال	عمومی	موجــود	در	
كوی	)ازجمله	كامپيوترهای	ســايت،	دســتگاه	های	

خودپرداز	و	...(	توسط	نيروهای	مهاجم	دارد،	پاره	ای	
از	دانشجويان	از	طول	كشيدن	فرايند	تعيين	تكليفشان	
خبــر	داده	و	همچنيــن	وضعيت	حمل	دانشــجويان	
در	وسايل	نقليه،	ســخت	و	غيرانسانی	گزارش	شده	
اســت.	درنهايت	دانشجويان	چند	دســته	شده	و	هر	
گروه	به	ســمتی	برده	شــدند.		بــرای	نمونه	گزارش	
يك	دانشــجوی	بازداشت	شــده،	حكايت	از	انتقال	
گروهی	از	ايشــان	به	بازداشــتگاه	مواد	مخدر	دارد؛	
بازداشــتگاهی	كه	نه	تنها	شرايط	استاندارد	نگهداری	
متهمان	را	نداشته،	بلكه	حتی	با	مشكل	جدی	كمبود	
جا	در	آن	شــب	نيز	روبه	رو	بوده	است.3	نكته	مهمتر	
اما،	انتقال	پاره	ای	از	دانشــجويان	بازداشــت	شــده،	
به	اماكنی	اســت	كه	نه	تنها	شــرايط	اوليه	نگهداری	
متهميــن	را	نداشــته	و	جزو	بازداشــتگاه	های	قانونی	
و	رســمی	نيــز	به	حســاب	نمی	آمــده،	بلكه	اساســاً	
بازداشتگاه	نبوده	است.	انتقال	گروهی	از	دانشجويان	
بــه	منفی	چهار	وزارت	كشــور،4	شــوک	آورترين	
بدعتی	است	كه	توســط	افرادی	كه	می	بايست	خود	
مجــری	قانــون	می	بودند،	انجام	شــده	اســت.	البته	
هيــچ	گاه	از	جزئيات	طرز	برخــورد	مأموران	حاضر	
در	آنجا	با	بازداشت	شــدگان،	اطالعــات	دقيقی	در	
رســانه	ها	منتشر	نشد،	اما	مختصر	مطالب	منتشر	شده،	
حكايت	از	برخورد	به	شدت	نامناسب	با	دانشجويان	

بازداشت	شده	در	آنجا	دارد.5

دوم � قانون چه می گوید؟
جرايم	به	دو	دســته	جرايم	مشــهود	و	غيرمشهود	
تقســيم	بندی	می	شــوند؛	ضابطين	دادگســتری	)در	
پرونده	كوی،	نيروهــای	انتظامی	و	احتماال	مأموران	
نيروی	مقاومت	بســيج(	در	جرايم	مشــهود،	قدرت	
انجام	اعمالی	را	دارند.	اختيار	ضابطين	دادگســتری	
در	حيطه	جرايم	مشــهود	)كه	اعمال	افراد	حاضر	در	
محوطه	كوی	در	شــب	حادثه	مانند	ســنگ	پرانی	و	
درگيری	لفظی،	می	تواند	مصداق	آن	باشــد(،	مطابق	
مــاده	18	قانون	آيين	دادرســی	كيفــری،	اين	چنين	
مورد	تصريح	قرار	گرفته	است:	»در	خصوص	جرايم	
مشهود	تمامی	اقدامات	الزم	را	به	منظور	حفظ	آالت	

علی فيروزی

و	ادوات	و	آثــار	و	عالئم	و	داليل	جرم	و	جلوگيری	
از	فرار	متهم	و	يا	تبانی،	معمول	و	تحقيقات	مقدماتی	
را	انجام	و	بالفاصله	به	اطالع	مقام	قضايی	می	رسانند.«
بــا	اين	اوصــاف،	اولين	پرسشــی	كــه	در	ذهن	
پيش	می	آيد	اين	اســت	كه	آيا	ضابطان	دادگستری	
می	توانند،	به	بهانه	مقابله	با	وقوع	جرمی،	وارد	مكانی	
شده	و	ســپس	هدف	اصلی	خود	را	فراموش	و	اقدام	
به	كاری	ديگر	كنند؟	اگــر	ورود	ضابطان	به	جايی،	
تنها	و	تنها	در	جرايم	مشــهود	و	فقط	و	فقط	به	منظور	
همــان	اقدامات	فوق	الذكــر	مجاز	اســت،	حمله	به	
سمت	ساختمان	های	مسكونی	كوی،	در	حالی	كه	به	
استناد	گزارش	ها،	تعداد	قابل	توجهی	از	دانشجويان	
در	اتاق	هــای	خود	)بــه	دليل	همزمانــی	اعتراضات	
بــا	فصل	امتحانات	و	نداشــتن	مــكان	ديگری	برای	
سكونت	هرچند	موقت(	مشغول	استراحت	بوده	اند،	
چه	توجيه	قانونی	می	تواند	داشته	باشد؟	لذا	حتی	اگر	
ورود	به	محوطه	كوی	به	منظور	مقابله	با	جرم	مشهود	
و	حفظ	آثار	جرم	و	بازداشت	متهمان	را	بتوان	توجيه	
نمود،	حمله	به	ســمت	اتاق	های	مسكونی	و	شكستن	
دِر	اتاق	های	حتی	خالی	از	ســكنه6	و	تخريب	اموال	
داخل	اتاق	هــا	و	فراهم	نمودن	زمينه	برای	تعرض	هر	
فردی	به	اموال	ســاكنان	اتاق	ها،	چگونه	می	تواند	در	
راســتای	وظايف	مذكور	در	ماده	باشــد؟7	افزون	بر	
اينكه	حضور	دانشجويان	بسيجی	مخالف	اعتراضات	
در	ميان	افراد	بازداشــتی،	خــود	گويای	اين	واقعيت	
اســت	كه	بازداشــت	ها	نه	به	منظور	مذكور	در	ماده،	
بلكــه	احتماال	به	دليــل	برخورد	با	همه	دانشــجويان	
ساكن	كوی	انجام	شده	است.8	حال	آنكه	از	فحوای	
ماده	21	قانون	آيين	دادرســی	كيفری،	چنين	فهميده	
می	شود	كه	حتی	در	جرايم	مشهود	نيز،	ضابطين	حق	
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بازداشــت	و	يا	ورود	به	محل	وقوع	جــرم	را	در	هر	
شــرايطی	ندارند،	بلكه	دست	كم	می	بايست	قراين	و	
شــواهدی	دال	بر	لزوم	انجام	اين	گونه	اعمال	وجود	
داشته	باشــد،9	چه	برســد	به	اينكه	با	هماهنگی	های	
انجام	شده،	زمينه	برای	نگهداری	افراد	در	مكانی	غير	

از	بازداشتگاه	های	قانونی	نيز	فراهم	شده	باشد.10
اما	پرسش	اساســی	تر	اينجاست	كه	آيا	ضابطين	
دادگســتری	در	هنگام	انجام	وظايف	خود	می	توانند	
از	مــرز	قانون	عبور	كنند؟11	پاســخ	كامال	روشــن	
اســت؛	هيچ	فــردی	حق	زيــر	پا	گذاشــتن	قانون	را	
نــدارد،	چه	در	حــال	انجام	وظيفه	و	چــه	در	حالت	
عــادی.	حــال	آنكه	بــه	فــرض	متهم	بــودن	تمامی	
بازداشت	شــدگان،	ضــرب	و	شــتم	متهــم	پــس	از	
دستگيری،12	تحقير	وی	يا	اجبارش	به	انجام	هر	كار	
غيرمعمــول،	هر	نوع	توهين	كالمــی	و	يا	رفتاری13	
و	تهديد	او14	و	يا	انتقــال	متهمان	به	مكان	هايی	غير	
از	بازداشتگاه	های	قانونی،15	تخريب	اموال	عمومی	
و	وسايل	شخصی	افراد،16	عدم	رعايت	حداقل	های	
قانونی	برای	نگهداری	افراد	در	بازداشتگاه	ها17	و...،	
همــه	و	همه	مصاديقی	روشــن	از	نقض	مكرر	قانون	
در	شــب	بيست	و	پنجم	سال	1388	در	انتهای	خيابان	
اميرآباد	شــمالی	اســت	كه	انجام	هيچ	كدام	از	آنها،	
نه	تنها	توجيه	قانونی	و	عقاليی	نداشته،	بلكه	مصداق	

عمل	مجرمانه	می	باشند.

سوم � به كجا رسيد؟
كميته	حقيقت	يــاب	مجلس،	پــس	از	تهيه	متن	
گزارشــی	از	وقايع	كوی،	امــكان	قرائت	كامل	متن	
آن	را	حتــی	در	صحن	غيرعلنی	پيــدا	نكرد18	و	از	
طرف	ديگر	سخنگوی	آن	در	حين	فرايند	رسيدگی	
به	موضوع،	احتماالً	به	ايــن	دليل	كه	مجوز	ورود	به	
كوی	دانشگاه	از	سوی	شــورای	تأمين	استان	صادر	
شــده	بود،	اعالم	كرد	كه	شــورای	عالی	امنيت	ملی،	

عهده	دار	رسيدگی	به	پرونده	شده	است.19	
گرچه	اين	اســتدالل	كه	مطابق	مــاده	39	قانون	
مجــازات	جرايــم	نيروهــای	مســلح،	»هريــك	از	
فرماندهان	و	مســئوالن	نظامی	يا	انتظامی	كه	حسب	
مورد	مصوبات	شــورای	عالی	امنيت	ملی،	شــورای	
امنيت	كشور	و	شــوراهای	تأمين	استان	يا		شهرستان	
را	در	مواردی	كــه	طبــق	قانــون	موظف	بــه	اجرای	
آن	هســتند	اجرا	نكنند،	چنانچه		مشــمول	مجازات		
محارب	نباشــند	يا	به	موجب	ساير	قوانين	مستوجب	
مجازات	شــديدتری		نشــوند	به	حبس	از	شــش	ماه	
تا		دو	ســال		محكوم	می	شوند«،	اما	دقت	در	عبارت	
»لفــظ	قانون«	در	ماده،	خود	گويای	نظر	واقعی	مقنن	
اســت	و	كنكاش	در	شــرح	وظايف	شــورای	تأمين	
اســتان	در	قانون	درباره	تعيين	وظايف	و	تشــكيالت	
شورای	امنيت	كشــور،	مبين	اين	نكته	است	كه	اين	
شــورا	به	هيچ	وجه،	امكان	صدور	چنين	دســتوراتی	

را	نداشته	و	ندارد.
بعــد	از	پيگيری	های	قضايی	نيــز،	پرونده	كوی	

دانشگاه،	متشــكل	از	سه	دســته	متهم	)دانشجويان،	
نيروهای	لباس	شخصی	و	نيروهای	انتظامی(،	پس	از	
گذر	از	مراحل	گوناگون،	باالخره	به	صورت	يكجا	
در	ســازمان	قضايی	نيروهای	مسلح	مورد	رسيدگی	
قــرار	گرفت.	دادگاه	بدوی	رأی	خود	را	صادر	كرد	
و	در	ايــن	ميان	احكام	برخی	از	دانشــجويان	نيز	در	
فضای	عمومی	جامعه	منتشر	شد،	اما	هيچ	گاه	خبری	
از	چند	و	چون	احكام	لباس	شخصی	ها	و	يا	مأموران	
نيروی	انتظامی	شنيده	نشد.	در	نهايت	پاره	ای	از	افراد	
ذی	نفــع	در	پرونده،	درخواســت	تجديدنظر	دادند؛	
درخواســتی	كه	تا	هم	اكنون	در	حالت	تعليق	به	ســر	

می	برد.

پي نوشت:
1.	روزنامه	اعتماد	ملی،	7/4/88

2.	برای	نمونه	اجبار	دانشــجويان	تحصيالت	تكميلی	به	
انجام	حركاتی	مانند	كالغ	پر	)از	پشت	بام	كوی	تا	منفی	
چهار	وزارت	كشــور،	مصاحبه	با	محی	الدين	فاضليان،	
هفته	نامه	پنجره،	سال	چهارم،	شماره	142،	24/4/91(

3.	بــه	روايت	شــاهد	عينی،	رجبی،	حســين،	هفته	نامه	
پنجره،	سال	چهارم،	شماره	142،	24/4/91

4.	از	پشــت	بام	كوی	تــا	منفی	چهار	وزارت	كشــور،	
مصاحبه	با	محی	الدين	فاضليان،	هفته	نامه	پنجره،	ســال	

چهارم،	شماره	142،	24/4/91
5.	»يك	گروه	ديگه	از	بچه		های	خودمان	را	با	قيافه		های	
درب	و	داغان	آوردند.	يكی	شان	يواشكی	آمد	پيش	ما	
و	گفــت	خوش	به	حالتان	كه	اينجــا	بوديد.	ما	را	بردند	
وزارت	كشــور	و	در	تمــام	اين	مــدت	همان	هايی	كه	
ريختنــد	توی	كوی	همــراه	ما	بودند	و	ضرب	و	شــتم	
می	كردند.«	)رجبی،	حســين،	به	روايت	شــاهد	عينی،	
هفته	نامه	پنجره،	سال	چهارم،	شماره	142،	24/4/91(

6.	قانون	مجازات	اسالمی	در	ماده	694،	مجازات	عمل	
مذكور	در	صورتی	كه	از	ســوی	يــك	فرد	عادی	انجام	
شــود	را،	چنين	برشــمرده	اســت:	»هركس	در	منزل	يا	
مسكن	ديگری	به	عنف	يا	تهديد	وارد	شود	به	مجازات	
از	شــش	ماه	تا	سه	سال	حبس	محكوم	خواهد	شد	و	در	
صورتی	كه	مرتكبين	دو	نفر	يا	بيشــتر	بوده	والاقل	يكی	
از	آنهاحامل	ســالح	باشد	به	حبس	از	يك	تا	شش	سال	

محكوم	می	شوند.«
اما	اگر	اقدام	فوق	توسط	يك	مأمور	دولتی	انجام	شود،	
دارای	وضعيــت	متفاوتــی	در	قانون	مجازات	اســالمی	
اســت:	»ماده	580:	هــر	يك	از	مســتخدمان	ومأموران	
قضائی	يا	غيرقضايی	يا	كســی	كــه	خدمت	دولتی	به	او	
ارجاع	شــده	باشــد	بدون	ترتيب	قانونی	به	منزل	كسی	
بدون	اجازه	و	رضای	صاحب	منزل	داخل	شود	به	حبس	
از	يك	ماه	تا	يك	ســال	محكوم	خواهد	شد	مگر	اينكه	
ثابت	نمايد	به	امر	يكی	از	روســای	خود	كه	صالحيت	
حكم	را	داشته	است	مكره	به	اطاعت	امر	او	بوده	،	اقدام	
كرده	اســت	كه	در	اين	صورت	مجازات	مزبور	در	حق	
آمر	اجــرا	خواهد	شــد	و	اگر	مرتكب	يا	ســبب	وقوع	
جرم	ديگری	نيز	باشــد	مجــازات	آن	را	نيز	خواهد	ديد	
و	چنانچه	اين	عمل	در	شب	واقع	شود	مرتكب	يا	آمر	به	

حداكثر	مجازات	مقرر	محكوم	خواهدشد.«

اولين پرسشی كه در ذهن پيش می آید 
این است كه آیا ضابطان دادگستری 
می توانند، به بهانه مقابله با وقوع جرمی، 
وارد مکانی شده و سپس هدف اصلی 
خود را فراموش و اقدام به كاری دیگر 
كنند؟ اگر ورود ضابطان به جایی، تنها 
و تنها در جرایم مشهود و فقط و فقط به 
منظور همان اقدامات فوق الذكر مجاز 
است، حمله به سمت ساختمان های 
مسکونی كوی، در حالی كه به استناد 
گزارش ها، تعداد قابل توجهی از 
دانشجویان در اتاق های خود مشغول 
استراحت بوده اند، چه توجيه قانونی 
می تواند داشته باشد؟
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ضمنــا	بند	1	مــاده	واحده	قانون	احتــرام	به	آزادی	های	
مشــروع	و	حفظ	حقوق	شــهروندی،	سوءاســتفاده	از	
قدرت	و	يا	اعمال	هرگونه	خشونت	در	پروسه	كشف	و	

تعقيب	جرايم	و	اجرای	تحقيقات،	منع	می	كند.
7.	همچنين	برای	فهم	دقيق	تر	مسئله	بهتر	است	به	اين	دو	
ماده	قانون	آيين	دادرســی	كيفری	اشاره	كرد:	»ماده	96	
ـ	تفتيش	و	بازرســی	منازل،	اماكن	و	اشيا	در	مواردی	به	
عمل	می	آيد	كه	حسب	داليل،	ظن	قوی	به	كشف	متهم	
يا	اســباب	و	آالت	و	داليل	جــرم،	در	آن	محل	وجود	

داشته	باشد.	
ماده	97	ـ	چنانچه	تفتيش	و	بازرســی	با	حقوق	اشخاص	
مزاحمت	نمايد،	در	صورتی	مجاز	اســت	كه	از	حقوق	

آنان	مهمتر	باشد.«
همچنيــن	بند	8	مــاده	واحــده	قانون	احترام	بــه	آزادی	
های	مشروع	و	حفظ	حقوق	شــهروندی	مقرر	می	دارد:	
»بازرســی	ها	ومعاينات	محلی،	جهت	دستگيری	متهمان	
فراری	يا	كشــف	آالت	و	ادوات	جرم	براساس	مقررات	
قانونی	و	بدون	مزاحمت	و	در	كمال	احتياط	انجام	شود.«
8.	مســتند	اين	ادعا	گزارش	منتشــره	از	آقای	رجبی	در	
هفته	نامــه	پنجره	و	اين	جملــه	آقای	الياس	نــادران	در	
گفت	وگو	با	خبرگزاری	در	تاريخ	9/2/91	اســت	كه:	
»متأسفانه	دانشــجويان	بی	گناه	مورد	ضرب	و	شتم	قرار	

گرفتند.«	
درحالی	كــه	اصــل	32	قانون	اساســی	بيــان	مــی	دارد:	
»هيچ	كس		را	نمی	توان		دســتگير	كــرد	مگر	به		حكم		و	
ترتيبی		كه	قانون		معين		می	كند.	در	صورت		بازداشــت	،	
موضوع		اتهــام		بايد	با	ذكر	داليل		بالفاصله		كتباً	به		متهم		
ابالغ		و	تفهيم		شــود	و	حداكثر	ظرف		مدت		24	ساعت		
پرونــده		مقدماتی		بــه		مراجع	صالحه		قضايی		ارســال		و	
مقدمات		محاكمه	،	در	اسرع		وقت		فراهم		گردد.	متخلف		

از	اين		اصل		طبق		قانون		مجازات		می	شود.«
در	هميــن	راســتا	مقنن	در	مــاده	570	قانــون	مجازات	
اســالمی	اين	چنين	حكم	می	كند:	»هــر	يك	از	مقامات	
و	مأموران	وابســته	به	نهادها	و	دستگاه	های	حكومتی	كه	
برخالف	قانون،	آزادی	شخصی	افراد	ملت	راسلب	كند	
يا	آنــان	را	از	حقوق	مقرر	در	قانون	اساســی	جمهوری	
اسالمی	ايران	محروم	كند،	عالوه	بر	انفصال	از	خدمت	
و	محروميت	يك	تا	پنج	ســال	از	مشــاغل	حكومتی	به	

حبس	از	دو	ماه	تا	سه	سال	محكوم	خواهدشد.«
همچنيــن	ماده	572	مقــرر	می	دارد:	»هرگاه	شــخصی	
برخــالف	قانــون	حبــس	شــده	باشــد	و	در	خصوص	
حبس	غيرقانونی	خود	شــكايت	به	ضابطين	دادگستری	
يــا	مأموران	انتظامی	كر	و	آنان	شــكايت	او	را	اســتماع	
نكرده	باشــند	و	ثابت	نكنند	كــه	تظلم	او	را	به	مقدمات	
ذی	صــالح	اعالم	و	اقدامات	الزم	را	معمول	داشــته	اند	
به	انفصال	دائم	از	همان	ســمت	و	محروميت	از	مشاغل	

دولتی	به	مدت	سه	تاپنج	سال	محكوم	خواهند	شد.«
ضمن	اينكه	بند	1	ماده	واحده	قانون	احترام	به	آزاديهای	
مشــروع	و	حفظ	حقوق	شــهروندی	نيز،	بازداشت	های	

اضافی	را	منع	می	كند.
9.	به	موجب	ماده	583	قانون	مجازات	اسالمی	»هركس	
از	مقامــات	يا	مأموران	دولتی	يا	نيروهای	مســلح	يا	غير	
آنهــا	بدون	حكمــی	از	مقامات	صالحيــت	دار	در	غير	
مواردی	كه	در	قانون	جلب	يا	توقيف	اشخاص	را	تجويز	

نمــوده	،	شــخصی	را	توقيف	يا	حبس	كنــد	يا	عنفا	در	
محلی	مخفی	نمايد	به	يك	تا	ســه	سال	حبس	يا	جزای	
نقد	يا	از	شش	تا	18	ميليون	ريال	محكوم	خواهد	شد.«

10.	ماده	584	قانون	مجازات	اسالمی:	»كسی	كه	با	علم	
و	اطالع	برای	ارتكاب	جرم	مذكور	در	ماده	فوق	مكانی	
تهيه	كرده	بدين	طريق	معاونت	با	مرتكب	نموده	باشــد	
به	مجازات	حبس	از	سه	ماه	تا	يك	سال	يا	جزای	نقدی	
از	يك	ميليون	و	پانصد	هزار	ريال	تا	شــش	ميليون	ريال	

محكوم	خواهدشد.«
11.	اصل	172	قانون	اساســی	جمهوری	اسالمی	ايران،	
رســيدگی	بــه	جرايم	نيروهای	مســلح	در	مقــام	انجام	
وظايف	مربوط	به	ضابطين	دادگستری	را	در	صالحيت	

دادگاه	عمومی	می	داند.
12.	اصــل		ســی	و	نهم	قانون	اساســی	در	اين	خصوص	
تصريح	می	كند:	»هتك		حرمت		و	حيثيت		كســی		كه		به		
حكم		قانون		دستگير،	بازداشت	،	زندانی		يا	تبعيد	شده	،	به		
هر	صورت		كه		باشد	ممنوع		و	موجب		مجازات		است	.«	
در	قانــون	مجازات	اســالمی	نيز،	ضرب	و	شــتم،	قطعاً	
مســتوجب	حكــم	قصاص	عضــو	و	در	صــورت	نبود	
شــرايط،	حكم	به	پرداخت	ديه	اســت،	اما	قانون	حكم	

خاصی	درباره	مورد	پيش	رو	نيز	مقرر	داشته	است:
»ماده	587	ـ	چنانچه	مرتكــب	جرايم	مواد	قبل	)از	ماده	
570	تا	587(	توقيف	شده	يامحبوس	شده	يا	مخفی	شده	
را	تهديــد	به	قتــل	نموده	يا	شــكنجه	و	آزار	بدنی	وارد	
آورده	باشــد	عالوه	بر	قصاص	يا	پرداخت	ديه	حســب	
مورد	به	يك	تاپنج	سال	حبس	و	محروميت	از	خدمات	

دولتی	محكوم	خواهد	شد«.	
گرچــه	مقنــن	عالوه	بــر	اين	مجــازات،	بــرای	برخی	
مصاديق	خاص	ضرب	و	شتم	نيز،	حكم	خاص	ديگری	

مقرر	داشته	است:	
»مــاده	614:	هركس	عمداً	به	ديگــری	جرح	يا	ضربی	
وارد	آوردكه	موجب	نقصان	يا	شكستن	يا	از	كارافتادن	
عضــوی	از	اعضا	يا	منتهــی	به	مرض	دائمــی	يا	فقدان	
يا	نقص	يكــی	از	حواس	يا	منافع	يــا	زوال	عقل	مجنی	
عليه	گردد	در	مواردی	كه	قصاص	امكان	نداشــته	باشد	
چنانچــه	اقــدام	وی	موجب	اخالل	در	نظــم	و	صيانت	
وامنيت	جامعه	يا	بيم	تجری	مرتكب	يا	ديگران	گردد	به	
دو	تا	پنج	سال	حبس	محكوم	خواهد	شد	و	در	صورت	
درخواســت	مجنی	عليــه	مرتكب	به	پرداخــت	ديه	نيز	

محكوم	می	شود	.	
تبصــره	ـ	در	صورتی	كه	جرح	وارده	منتهی	به	ضايعات	
فوق	نشود	و	آلت	جرح	اسلحه	يا	چاقو	و	امثال	آن	باشد	
مرتكب	به	ســه	ماه	تا	يك	ســال	حبس	محكوم	خواهد	

شد.«
همچنيــن	بند	4	ماده	واحده	قانون	احترام	به	آزادی	های	
مشــروع	و	حفظ	حقوق	شهروندی		تصريح	می	كند:	»با	
دادخواهان	و	اشخاص	در	مظان	اتهام	و	مرتكبان	جرايم	
و	مطلعــان	از	وقايــع	و	كاًل	در	اجرای	وظايف	محوله	و	
برخورد	با	مردم،	الزم	اســت	اخالق	و	موازين	اسالمی	
كاماًل	مراعات	گــردد.«	و	بندهای	6	و	7	و	9	اين	قانون	

نيز،	بر	عدم	آزار	و	اذيت	متهم	تأكيد	می	نمايند.
13.	مقنن	توهين	را	چنانچه	مصداق	قذف	باشــد	)يعنی	
نســبت	دادن	زنا	يا	لواط	به	شــخصی	ديگر(،	مستوجب	
حد	هشــتاد	ضربه	تازيانه	دانسته،	اما	در	خصوص	مابقی	

مصاديــق	توهين،	اين	چنين	جرم	انگاری	كرده	اســت:	
»ماده	608:	توهين	به	افراد	از	قبيل	فحاشــی	واســتعمال	
الفــاظ	ركيــك	چنانچه	موجــب	حد	قذف	نباشــد	به	
مجازات	شــالق	تا	)	74	(	ضربــه	و	ياپنجاه	هزار	تا	يك	

ميليون	ريال	جزای	نقدی	خواهد	بود.«
14.	ماده	669	قانون	مجازات	اســالمی:	»هرگاه	كســی	
ديگــری	را	به	هر	نحو	تهديدبه	قتل	يا	ضررهای	نفســی	
يا	شــرفی	يا	مالی	و	يا	به	افشاي	ســری	نسبت	به	خوديا	
بســتگان	او	نمايد	،	اعم	از	اينكه	به	اين	واسطه	تقاضای	
وجه	يا	مال	يا	تقاضای	انجام	امر	يا	ترک	فعلی	را	نموده	
يا	ننموده	باشــد	به	مجازات	شــالق	تــا	)	74	(	ضربه	يا	

زندان	ازدوماه	تا	دو	سال	محكوم	خواهدشد.«
شــماره	 نظريــه	 بــه	 نگاهــی	 زمينــه	 ايــن	 در	 	.15
2729/7ـ1/5/1380	اداره	حقوقی	قوه	قضاييه،	ابعاد	اين	
مســئله	را	بيش	از	پيش	روشن	می	سازد:	»مجوزی	برای	
اينكه	متهــم	در	اختيار	ضابطين	دادگســتری	قرار	داده	
شود	و	او	را	در	محلی	غير	از	بازداشتگاه	يا	زندان	قانونی	
نگهــداری	نمايند	وجود	ندارد،	زيــرا	اگر	برای	متهم...	
قرار	تأمينی	صادر	شده	و	منجر	به	بازداشت	او	شده	باشد	
بايد	در	زندان	و	بازداشــتگاه	قانونی	نگهداری	شود...	و	
در	مورد	متهمين	زندانی	چنانچه	ضابطين	دادگســتری	
احتياج	به	تحقيقی	از	آنان	داشــته	باشــند	می	توانند	اين	
اقدامــات	را	در	بازداشــتگاه	يــا	زندان	انجــام	دهند...	
به	هيچ	وجه	حق	نگهداری	آنان	را	در	هنگام	شب	خارج	
از	زندان	و	بازداشتگاه	قانونی	ندارند	و	قوانين	و	مقررات	

مربوطه	در	اين	خصوص	نقص	يا	ابهامی	ندارد.«
16.	ماده	677	قانون	مجازات	اســالمی:	»هركس	عمداً	
اشــياي	منقول	يا	غيرمنقول	متعلق	به	ديگری	را	تخريب	
نمايــد	يا	به	هر	نحو	كاًل	يا	بعضاً	تلف	نمايد	و	يا	از	كار	
اندازد	به	حبس	از	شــش	ماه	تا	سه	سال	محكوم	خواهد	

شد.«
17.	آن	هــم	در	حالی	كــه	آيين	نامــه	اجرايی	ســازمان	
زندان	ها	در	فصل	دوم،	به	دقت	جزئيات	حقوق	متهمين	
و	محكوميــن	را	در	زمينه	هــای	بهداشــتی،	پزشــكی،	
تفريحی،	شــغلی،	تغذيه	و...	پيش	بينی	نموده	اســت	و	
جهت	تضمين	حقوق	شهروندی	ايشان،	تأسيس	دفتری	
به	نام	»دفتــر	حمايت	از	حقوق	شــهروندی	زندانيان«	را	
پيش	بينــی	نمــوده	و	حتی	در	مــاده	169	خود،	تصريح	
كرده	اســت	كه	»تندخويی،	دشنام،	ادای	الفاظ	ركيك	
يــا	تنبيه	بدنــی	متهمان		و	محكومان	و	اعمــال	تنبيه	های	
خشــن،	مشــقت	بار	و	موهن	در	مؤسســه	ها	و	زندان	ها	

به	كلی	ممنوع	است.«
همچنين	آيين	نامــه	اجرايی	بازداشــتگاه	های	موقت	به	
شــماره	16324/85/1در	تاريخ	30/8/85	در	19	ماده	و	
10	تبصره،		توسط	رئيس	قوه	قضاييه	به	تصويب	رسيده	
و	ماده	هــای	10	و	11	و	13	و	14	و	15،	حقــوق	متهمين	
نگهداری	شــده	در	اين	بازداشــتگاه	ها	را	برشمرده	كه	
ازجمله	آنها	می	توان	به	حق	استفاده	از	فضای	هفت	متر	
مربعی،	نگهداری	كتب،	مجــالت،	روزنامه	ها	و	حتی	

تلفن	همراه	و	رايانه	اشاره	كرد.
18.	در	جلســه	غيرعلنی	نمايندگان	اعالم	شــد:	قرائت	
گزارش	كميته	حقيقت	ياب	مجلــس،	روزنامه	اعتماد،	

شماره	1979	،	3/8/88،	صفحه	اول.
19.	اعتماد	ملی،	27/4/88
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چش�م انداز ايران : انجمن اسالمی دانش�جويان دانشگاه تهران و علوم پزشکی 
تهران، قديمی ترين نهاد دانش�جويی کش�ور و جزو معدود تشکل های دانشجويی 
اصالح طلب و منتقدی اس�ت که توانس�ت به حيات خود در دولت نهم و دهم ادامه 
دهد و در جريان حوادث مختلف سياس�ی اين سال ها ايفای نقش کند. روايت دبير 
تش�کيالت اين انجمن از حوادث س�ال 88 دانش�گاه تهران، به واس�طه حضور در 
متن ماجرای اعتراضات دانش�جويی، ارتباط تنگاتنگ و اطالع از مواضع مسئوالن، 

وعده ها و عملکرد آنها در آن زمان درخور اهميت است. 

چه كسی افراط كرد؟

فضايی	كــه	اين	روزها،		به	داليل	كاماًل	سياســی	
حول	مســائل	مربوط	به	تحصن	اســاتيد	در	سال	88،	
پس	از	حادثه	كوی	دانشگاه	شكل	گرفته	است،	آن	
قدر	تأســف	آور	است	كه	برای	امثال	بنده	كه	در	آن	
زمان	به	واســطه	فعاليت	دانشــجويی	و	مسئوليت	در	
انجمن	اســالمی	دانشجويان	دانشــگاه	تهران	و	علوم	
پزشــكی	تهران،	در	متــن	ماجراها	حضور	داشــتم،	
باورناپذير	می	نمايد.	در	آن	روزها	ما	با	شرايط	بسيار	
دشــواری	روبه	رو	بوديم.	از	يك	سو	براساس	تجربه	
نســل	های	قديمی	تر	فعاالن	دانشــجويی	می	دانستيم	
كه	در	اين	گونه	مواقع	بحرانی،	نهادهای	دانشگاهی	
برای	جلوگيری	از	تند	شــدن	فضا،	دســت	به	دامن	
نهادهايی	چون	انجمن	می	شوند،	اما	با	گذشت	زمان	
و	آرام	شــدن	فضــا،	نهادهای	امنيتی	و	دانشــگاهی،	
همان	نهادهای	واســط	چون	انجمن	اسالمی	را	متهم	
می	كنند.	از	ســوی	ديگــر	هم	می	دانســتيم	كه	اگر	
اعتراضات	در	يك	مســير	معقول،	منطقی،	تدريجی	
و	قانونی	هدايت	نشود،	هزينه	های	فراوان	و	غيرقابل	
جبرانی	را	در	آينده	برای	دانشجويان	خواهد	داشت.	
بر	اين	اساس	حداكثر	تالش	مان	را	انجام	می	داديم	
كه	بــرای	تحقق	مطالبــات	دانشــجويان،	مجوزهای	
قانونی	الزم	را	از	مسئوالن	دانشگاه	اخذ	كنيم	تا	بعدها	
به	ســبب	شركت	دانشــجويان	در	اين	برنامه	ها	مجوز	
برخورد	با	آن	ها	صادر	نشــود.	به	همين	دليل	در	تمام	
مدت	برگزاری	تحصن	در	ارتباط	نزديك	با	مسئوالن	
دانشــگاه	تهران،	از	رئيس	دانشــگاه	يعنی	آقای	دكتر	
رهبر	گرفته	تا	معاون	دانشــجويی	وقت	دانشگاه	يعنی	
جنــاب	آقای	دكتر	قمصری	و	نماينــده	نهاد	رهبری،	

حاج	آقا	كالنتری	و	بقيه	مســئوالن	قرار	داشتيم.	همه	
آنها	از	نزديك	در	جريان	آن	چه	ما	می	خواستيم	قرار		
داشــتند.		واقعيت	اين	بود	كه	آنقدر	فضای	آن	روزها	
متشــنج	بود	كه	مجموعه	خواسته	های	ما	برای	آزادی	
دانشــجويان،	پيگيری	قضيه	تا	برخــورد	با	متخلفان	و	
آمران،	تعويق	امتحانــات،	تصويب	روندها	و	قوانينی	
بــرای	جلوگيری	از	تكرار	اين	حوادث	و	فراهم	بودن	
فضای	مســجد	برای	اعتراض	به	اين	قضيه	و	تســكين	
خاطر	دانشگاهيان،	همگی	خواسته	هايی	بسيار	بديهی،	
حداقلــی	و	پذيرفتنی	می	نمودند.	همه	آن	خواســته	ها	
نيز	مــورد	موافقت	و	تأكيد	رئيس	دانشــگاه	تهران	به	
صورت	علنی	قرار	گرفت.	حتی	در	جلســه	شــورای	
فرهنگی	دانشگاه	تهران،	كه	به	صورت	فوريتی	بعد	از	
ظهر	روز	جمعه	29	خرداد	،	پس	از	سخنرانی	رهبری	
در	نماز	جمعه	شــكل	گرفــت،	نيز	نهايتاً	اين	مســئله	
مــورد	پذيرش	قرار	گرفت	كه	ســخنان	رهبری	-كه	
در	آن	ايشان	صريحا	حادثه	كوی	دانشگاه	را	محكوم	
نمودند-	می	بايســت	مبنای	بررسی	تخلفات	گسترده	
رخــداده	در	حادثه	كوی	قرار	گيــرد	و	حادثه	كوی	
به	عنوان	ظلم	بزرگی	در	حق	دانشگاه	بايد	تا	حصول	
نتيجه	توسط	دانشگاه	پيگيری	شود.	اين	مسئله	در	30	
خرداد	88	در	بيانيه	كميته	اوليه	ای	كه	در	آن	حاج	آقا	
ابوترابــی،	حاج	آقا	كالنتری	)نماينــده	نهاد	رهبری(	
دكتر	قمصری	)معاون	دانشجويی	دانشگاه(	و	جمعی	
از	اساتيد	و	دانشجويان	نيز	حضور	داشتند	مورد	تأكيد	
قــرار	گرفت.	با	وجــود	همه	اين	تالش	ها،	متاســفانه	
جمعی	از	دانشجويان	و	اســاتيد	بابت	حضورشان	در	
تحصن	مسجد	دانشگاه	و	ديگر	فعاليت	هاشان	در	آن	

غالمحسين محمدی
دبير تشکيالت انجمن اسالمي 
دانشجویان دانشگاه تهران در سال 1388

براساس تجربه نسل های قديمی تر 
فعاالن دانشجويی می دانستيم که 
در اين گونه مواقع بحرانی، نهادهای 
دانشگاهی برای جلوگيری از تند شدن 
فضا، دست به دامن نهادهايی چون 
انجمن می شوند، اما با گذشت زمان 
و آرام شدن فضا، نهادهای امنيتی و 
دانشگاهی، همان نهادهای واسط چون 
انجمن اسالمی را متهم می کنند
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در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه 
تهران، که به صورت فوريتی بعد از 
ظهر روز جمعه 29 خرداد ، پس از 

سخنرانی رهبری در نماز جمعه شکل 
گرفت، نيز نهايتا اين مسئله مورد 

پذيرش قرار گرفت که سخنان رهبری 
-که در آن ايشان صريحا حادثه کوی 

دانشگاه را محکوم نمودند- می بايست 
مبنای بررسی تخلفات گسترده 

رخداده در حادثه کوی قرار گيرد و 
حادثه کوی به عنوان ظلم بزرگی در 

حق دانشگاه بايد تا حصول نتيجه 
توسط دانشگاه پيگيری شود

روزها،	بعدها	بازداشــت	گرديده	و	يــا	به	كميته	های	
انضباطی	احضار	شدند.

كســانی	كــه	در		بامــداد		25	خــرداد	1388	و	
روزهای	بعد	از	آن	در	كوی	دانشــگاه	تهران	حضور	
داشــتند	و	برخورد	انجام	شــده	با	دانشجويان	توسط	
مجموعــه	ای	از	نيروهــای	امنيتــی	،	انتظامی،	لباس	
شخصی	و	...	را	مشاهده	كردند،	با	بازداشت	بسياری	
بعــد	و	 از	دوســتان	و	همكالسی	هايشــان	در	روز	
مجروح	و	زخمی	شدن	جمعی	ديگر	روبه	رو	شدند.	
»بی	پناهی«	را	به	معنای	واقعی	كلمه	درک	كردند	و	
با	آثار	روحی	و	روانی	آن	واقعه	وحشتناک	تاكنون	
مواجه	بوده	اند	و	هيچ	تشــفی	خاطری	پيدا	نكرده	اند.	
آن	هــا	بــه	خوبــی	می	دانند	كــه	اگر	بايد	ســخن	از	
»افــراط«	در	آن	حوادث	گفته	شــود،	بايد	در	وهله	
اول	از	افراط	در	مســئوليت	ناپذيری	مسئوالنی	سخن	
گفت	كه	افراد	تحت	امرشان	به	هر	دليل	وارد	كوی	
دانشــگاه	تهران	شدند	و	آن	فجايع	را	آفريدند.	دكتر	
زاكانــی	به	بازداشــت	137	دانشــجو	در	جريان	اين	
حادثه	و	آزادی	آنها	با	حضور	رئيس	دانشگاه	تهران	
و	معاون	اطالعات	ناجا	اشــاره	كرده	است)ويژه	نامه	
روزنامه	جوان،	به	مناسبت	9	دی	ماه	1391(	اما	واقعاً	
هيــچ	گاه	نمايندگان	پيگير	قضيه	كــوی	چون	دكتر	
زاكانــی،		الياس	نادران،		عباس	پــور	و	بقيه،	توضيح		
قانع	كننــده	ای	به	افكارعمومــی	در	مورد	اينكه	واقعاً	
مقصــر	واقعــی	حادثــه	كوی	چــه	كســی	و	در	چه	
ِســَمت	ســازمانی	بود،	ندادند	و	به	نظر	پس	از	مدتی	
از	پيگيری	دســت	كشيدند.	واقعاً	چگونه	حادثه	ای	با	
اين	ابعاد	گســترده	بدون	اطالع	و	آگاهی	مســئوالن	

بلندپايه	سياسی	و	امنيتی	رخ	داده	است؟	
در	وهلــه	دوم	بايــد	از	»افراط«	كســانی	ســخن	
گفت	كه	نــه	تنها	به	عموم	دانشــجويان	كه	حتی	به	
دانشــجويان	بســيجی	نيز	رحم	نكردند.	كافی	است	
نگاهی	به	گفته	های	عضو	بســيج	دانشجويی	دانشگاه	
تهران	و	علوم	پزشــكی	تهران	بيندازيم:	»ما	به	عنوان	
بسيج	دانشجويی	صبح	دوشنبه	در	اعتراض	به	حادثه	
كوی	بيانيه	ای	صادر	كرديــم.	بنده	به	اتفاق	يكی	از	
دوســتان	به	عنوان	نماينده	بســيج	دانشــجويی	برای	
آزادی	دانشــجويان	به	وزارت	كشــور	رفتيم	و	مدام	
پيگير	موضوع	بوديم	تا	شــب	كه	اين	ها	در	كالنتری	
شــاپور	خيابان	وحدت	اســالمی	آزاد	شدند.	خوب	
است	اين	را	هم	بگويم	كه	زمانی	كه	ما	برای	آزادی	
بازداشت	شــدگان	رفتيم،	ديديم	كه	بسياری	شان	از	
بچه	هــای	مذهبی	و	تعــدادی	نيز	از	بچه	های	بســيج	
دانشجويی	هســتند!	حتی	در	بين	آن	ها	مسئول	سابق	
بســيج	يكی	از	دانشكده	های	ما	بود.	در	حادثه	كوی	
اين	دوست	ما	در	اتاقش	از	يكی	از	همين	افراد	لباس	
شــخصی	كه	بدنش	خالكوبی	داشــته	كتك	خورده	
بود.«	)هفته	نامه	پنجره،	شماره	142،	24	تير	1391(

»افراط«	را	مســئوالن	بلندپايه	وزارت	كشور	وقت	
مرتكب	شدند	كه	دانشجويان	را	در	ساختمان	مركزی	
وزارت	متبوعشــان	زندانــی	كردند	و	معلوم	نشــد	به	

چه	مجوزی	و	تحت	امر	چه	كســی	اين	دانشــجويان	
بازداشت	شــدند	وچگونه	و	با	چه	دليل	و	مجوزی	به	
اين	ســاختمان	منتقل	شدند.	جالب	اينكه	وزير	كشور	
وقت	به	اســتاندار	تهران،	دستور	پيگيری	واقعه	را	داد.	

پيگيری	ای	كه	هيچ	گاه	نتايج	آن	معلوم	نشد!
»افراط«	را	كســانی	مرتكب	شــدند	كــه	به	قول	
عضو	بســيج	دانشجويی	دانشــگاه،	دانشجويان	را	به	
»كالنتری	شــاپور«	منتقل	كردند،	دانشــجويانی	كه	
معلوم	نبود	گناهشــان	چيســت.	»افراط«	را	كســانی	
مرتكب	شدند،	كه	به	عنوان	نمايندگان	قسم	خورده	
ملــت،	راه	دفــاع	از	حقوق	ملت	را	بســتند	و	نشــان	
دادند	كه	حتی	به	ادعای	خودشــان	مبنی	بر	پيگيری	
هميشــگی	و	تبعيت	سخنان	رهبری	نيز	پايبند	نيستند،	
رهبری	در	ديدار	دانشجويان	و	نخبگان	علمی	كشور	
در	تاريخ	چهارم	شــهريور	1388	اظهار	داشتند	»در	
كوی	دانشــگاه،	در	آن	شــب	معين،	قطعــاً	تخلفات	
بزرگی	انجــام	گرفته،	كارهای	بدی	انجام	گرفته.	ما	
گفته												ايم	پرونده												ی	ويژه												ای	برای	اين	كار	تهيه	شود	و	
به	طور	دقيق	دنبال	بگردند	و	مجرمان	را	پيدا	كنند	و	
وقتی	پيدا	كردند،	به	وابستگی												های	سازمانی	آنها	هم	
هيچ	نگاه	نكنند	و	بايد	مجازات	شــوند؛	اين	را	من	به	
طور	قاطع	گفتم«	آنهــا	اجازه	قرائت	گزارش	كميته	
حقيقت	ياب	در	مجلس	را	ندادند	و	تنها	بر	»تخلفات	

بزرگ«	رخداده	در	اين	حادثه	سرپوش	نهادند.	
اينها	همان	هايی	بودند	كه	رهبری	يك	ســال	بعد	
در	جريان	ديدار	با	دانشــجويان	در	31	مرداد	1389،	
در	مورد	آن	ها		اشــاره	كردند:	»بعضی	از	دستگاه	ها	
هم	شــايد	انگيزه	شــان	برای	همكاری	كردن	در	اين	
زمينه،	خيلی	انگيزه	ی	زيادی	نيست	-	طبعاً	انگيزه	شان	

ضعيف	است	-	لذا	كار	كند	پيش	می	رود«.	
و	از	همه	بدتر	»افراط«	را	كسانی	كردند	كه	سبب	
شدند	رئيس	دســتگاه	قضا	در	روز	دوشنبه	اول	آذر	
ماه	1389	در		جمع	دانشجويان	دانشگاه	تهران	اعالم	
كنند	»متأســفانه	در	پرونده	كوی	دانشــگاه	نيروهای	
امنيتی	هيچ	كمكی	به	ما	نكردند	و	اين	اشاره		كه	هيچ	
كمكی	ارائه	نشد،	به	ما	نبود،	بلكه	به	نيروهای	امنيتی	
بود	و	در	جلسه	ای	اين	موضوع	را	خدمت	مقام	معظم	
رهبری	مطرح	كردم.«	)خبرگزاری	ايسنا	ـ	89/9/1(	
»افراط«	را	كســانی	در	وزارت	علوم	و	دانشــگاه	
تهران	مرتكب	شــدند	كه	نمايندگان	حقوقی	شان	در	
جلســات	دادگاه	حضور	داشــتند،	اما	هرگز	حاضر	
نشدند	گزارشــی	از	روند	وقايع	و	نتايج	آن	به	افكار	

عمومی	دانشگاهی	ارائه	كنند.	
»افراط«	را	كســانی	مرتكب	شــدند	كه	با	اعمال	
چنين	خشــونت	هايی	راه	را	برای	»اصالح	تدريجی«	
امور	در	چارچوب	قوانين	كشــور	دشــوار	كردند	و	
بخش	هايی	از	بدنه	دانشــجويی	را	نســبت	به	امكان	
تحقق	مطالبات	برحق	شان	در	چارچوب	های	قانونی	
نااميــد	كردنــد.	آنان	با	بــه	نمايش	گذاشــتن	چهره	
خشــونت	طلب	از	خود،	راه	را	بر	امكان	ارائه	»اسالم	
رحمانی«	صعب	نمودند	و	»اسالم	هراسی«	را	در	ابعاد	

داخلی	و	بين	المللی	ترويج	كردند.	»افراط«	را	كسانی	
انجام	دادند	كه	بــا	»بی	انگيزگی«	و	»كمك	نكردن«	
در	برخــورد	با	عامالن	اين	وقايع،	شــائبه	همســويی	
نظام	با	اين	قرائت	خشــن	و	ضد	دانشــجو	و	دانشگاه	

از	اسالم	را	تقويت	كردند.	
در	نهايــِت	همه	ايــن	حوادث،	تنهــا	خبری	كه	
به	صورت	قطعی	از	شــرح	آن	ماجراها	منتشــر	شــد	
مصاحبه	حجت	االســالم	اژه	ای	ســخنگوی	دستگاه	
قضــا	در	ارديبهشــت	مــاه	1390	بــود	كــه	خبر	از	
محكوميــت	اوليه	40	نفر	در	پرونده	كوی	دانشــگاه	
تهــران	و	كوی	ســبحان	داد	و	اعالم	كــرد	از	اعالم	
نام	و	ِســَمت	های	محكوم	شــدگان	بــه	دليل	قطعی	
نشــدن	احكام	معذور	است.	)خبرگزاری	ايسنا	-	19	
ارديبهشــت	90(	و	از	آن	زمــان	تاكنون	نه	خبری	از	
برگزاری	دادگاه	تجديد	نظر	در	دســت	اســت	و	نه	
خبری	از	نام	و	نشــان	مجازات	شــدگان؛	كه	اساسا	
تاكنــون	خبری	از	مجازات	»قطعی«	آمران	و	عامالن	

حمله	به	كوی	منتشر	نشده	است.		
بر	اســاس	همه	آنچه	كــه	آمد	بايد	بــا	قاطعيت	
گفت	كه	دانشــگاه،	14	ســال	پــس	از	حادثه	كوی	
دانشگاه	78	و	4	ســال	پس	از	حادثه	25	خرداد	88،	
در	حالی	در	آســتانه	بازگشايی	قرار	گرفته	است	كه	
هنوز	پاسخی	برای	اين	سؤال	نيافته	است	كه	چگونه	
»افراطيون«	می	توانند	هم	به	دانشگاه	حمله	كنند،	هم	
مجازات	نشوند	و	هم	كسانی	كه	می	بايست	در	برابر	
چنين	حوادثی	پاسخگو	باشــند،	خود	بعد	از	چندی	

مدعی	دانشگاه	نيز	باشند.	
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چش�م انداز ايران: انجمن فرهنگ و سياس�ت دانشجويان دانشگاه شيراز، تنها تش�کل اصالح طلب و منتقد فعال در دانشگاه 
ش�يراز اس�ت که پس از تعليق انجمن اس�المی اين دانش�گاه و تصرف آن توسط تش�کل اصولگرای اتحاديه انجمن های اسالمی 
مستقل، به فعاليت اصالح طلبانه خود در دانشگاه شيراز ادامه داد. از اين رو شرح اتفاقات سال 88 دانشگاه شيراز  از زبان دبير 

وقت اين مجموعه، برخی زوايای مغفول حوادث دانشگاه در آن سال را روشن خواهد کرد. 

جراحتی بر قامت دانشگاه
روایتی از زمينه و حواشی حمله به دانشگاه شيراز در سال 88

1. حمله به زنجيره های انسانی
به	روزهای	انتخابات	نزديك	می	شويم.	هياهو	و	
هيجان،	شور	و	نشاط،	اميد	به	تغيير	سرتاسر	جامعه	را	
فرا	گرفته	است.	حضور	پر	شور	مردم	در	خيابان	های	
شهر	برای	تبليغ	كانديداي	مورد	نظرشان	در	روزهای	
منتهی	به	انتخابات	لحظه	به	لحظه	پر	رنگ	تر	می	شود.	
اســت.	 	88 خــرداد	 	20 چهارشــنبه	 امــروز،	
زنجيره	های	سبز	انسانی	در	نقاط	مختلف	شهر	شكل	
گرفته	انــد.	زنجيره	هايی	كه	جوانــان	حامی	مهندس	
موســوی	با	اميد	به	فردايی	روشــن	آنها	را	تشــكيل	
داده	انــد.	دانشــجويان	حضــوری	بســيار	پررنگ	و	
اساســی	دارند.	ناگاه	ســيلی	از	جمعيــت	مخالفان،	
سنگ	در	دســت،	حمله	ور	می	شــوند!	چشم	ها	تيره	
و	تــار	می	شــود!	زنجيره	ها	فــرو	می	پاشــند!	فضای	
شــهر	متشنج	می	شــود.	مردم	از	ترس	جان	پا	به	فرار	
می	گذارنــد،	اما	همچنان	ســنگ	ها	بر	سرشــان	فرو	
می	آيــد!	پس	از	ســاعتی،	غائله	فــرو	می	خوابد.	اما	

زخمی	ها	همچنان	در	راه	بيمارستان	اند...

2. نگرانی و بهت و اندوه
امــروز	صبح	شــنبه	23	خرداد	88	اســت.	نتايج	
انتخابــات	رياســت	جمهوری	اعالم	شــده	اســت.	
اخبار	حاكی	از	شكســت	كانديــدای	مورد	حمايت	
اكثريــت	مطلق	دانشــجويان	اســت.	همــه	در	بهت	
فــرو	رفته	اند!	كالفه	اند.	ناراحتنــد	و	دنبال	التيامی	بر	
اين	غم	می	گردند.	به	دانشــگاه	پناه	می	برند	تا	شــايد	
همــدردی	بجويند.	آرام	آرام	بر	تعــداد	آن	ها	اضافه	

می	گردد.	دانشــجويان	گرد	هم	می	آيند.	ســكوت	
همه	جا	را	فرا	گرفته	اســت.	اما	تا	پايان	روز	سكوت	
برقرار	نمی	ماند!	نيروهای	امنيتی	دانشگاه	را	محاصره	
می	كنند.	از	تجمع	ناخرسندند.	با	مانورهای	خودشان	
نارضايتــی	را	بــه	جمــع	منتقل	می	كنند.	در	پاســخ،	
دانشــجويان	همدلی	هاشــان	را	همصدا	می	شوند.	به	
ســان	روزهای	پيش	از	انتخابــات،	اهلل	اكبرگويان	و	
يا	حســين	گويان	در	كنار	هم	می	مانند	و	يار	دبستانی	
می	خوانند.	همگی	خاطرشــان	هســت	كه	چند	روز	
پيش	چگونه	مورد	تكريم	بوده	اند	و	اكنون،	حوادث	

امنيتی	بر	بهت	آنان	می	افزايد.

3. اشک هایی كه آفریده شدند
امروز	يكشــنبه	24	خرداد	88	است.	دانشجويان	
دوباره	گرد	هم	آمده	اند.	فضای	شهر	همچنان	امنيتی	
است.	مسيرهای	منتهی	به	دانشگاه	را	نيروهای	امنيتی	
قرق	كرده	اند.	اما	دانشــجويان	به	هر	شــكل	شده	به	
دانشــگاه	پناه	می	برند.	ســؤاالتی	در	ذهن	دارند	كه	
انتظار	شنيدن	پاسخ	آن	را	انتظاری	بزرگ	نمی	دانند.	
حضور	نيروهــای	امنيتــی،	دانشــجويان	را	همصدا	
می	كند.	به	رسم	پيشين	شعار	می	دهند	و	يار	دبستانی	
می	خواننــد.	اما	نيروهای	امنيتــی	آن	را	بر	نمی	تابند.	
گاز	اشــك	آور	به	درون	دانشــگاه	شليك	می	شود.	
دانشجويان	برای	كاهش	آسيب	ناشی	از	گاز	اشك	
آور،	آتش	به	پا	می	كنند.	ناگاه	از	بيرون	دانشــگاه	به	
درون،گلوله	های	ســاچمه	ای	شليك	می	شود.	برخی	

از	دانشجويان	آسيب	می	بينند	...

سيد علی حسينی
دبير تشکيالت انجمن فرهنگ و سياست 
دانشگاه شيراز در 88

25 خرداد 88 روزی که در تاريخ 
دانشگاه شيراز به تلخی جاودانه 
گشت. دانشجويان در پرديس دانشگاه 
گرد آمده اند
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کتابخانه خوارزمی محل تجمع آنان 
است. سايه سنگين نيروهای امنيتی بر 
دانشگاه احساس می شود. دانشجويان 

به اين فضای امنيتی معترض اند، 
اهلل اکبر می گويند و يار دبستانی 

می خوانند، اما همصدايی شان تحمل 
نمی شود. کتابخانه خوارزمی)کتابخانه 

دانشکده مهندسی دانشگاه شيراز( 
محاصره می شود و با گاز اشک آور 

مورد حمله قرار می گيرد

4. حمله به ساحت دانشگاه
امروز	دوشــنبه	اســت.	25	خرداد	88.	روزی	كه	
در	تاريخ	دانشــگاه	شــيراز	به	تلخی	جاودانه	گشت.	
دانشــجويان	در	پرديــس	دانشــگاه	گــرد	آمده	اند.	
صاحبــان	اصلی	دانشــگاه،	فضای	بيرون	را	مســاعد	
ندانســته	و	در	پناه	دانشــگاه	می	مانند.	در	دانشــكده	
مهندسی	نيز	دانشجويان	جمعند.	كتابخانه	خوارزمی	
محــل	تجمع	آنان	اســت.	ســايه	ســنگين	نيروهای	
امنيتی	بر	دانشــگاه	احساس	می	شــود.	دانشجويان	به	
ايــن	فضای	امنيتی	معترض	انــد.	اهلل	اكبر	می	گويند	و	
يار	دبســتانی	می	خوانند.	اما	همصدايی	شــان	تحمل	
نمی	شــود.	كتابخانه	خوارزمی)كتابخانه	دانشــكده	
مهندســی	دانشگاه	شيراز(	محاصره	می	شود	و	با	گاز	
اشــك	آور	مورد	حمله	قرار	می	گيرد.	دانشجويان	به	
ياری	يكديگر	می	شتابند.	گاز	اشك	آور	به	خيلی	ها	
آســيب	رســانده	اســت.	برخی	به	شــدت	حالشان	
بد	اســت.	كاغذ	آتــش	می	زنند	تــا	از	دام	گازهای	
اشــك	آور	رهايی	يابند.	همه	چيز	آرام	می	شود	كه	
نــاگاه	نيروهای	يگان	ويژه	بــه	درون	كتابخانه	حمله	
می	كنند.	دانشــجويان	را	با	باتوم	مورد	ضرب	و	شتم	
قرار	می	دهند	و	تعدادی	را	دســتگير	می	نمايند.	بيش	
از	80	نفــر	را	هماننــد	مجرمان	در	محيــط	كتابخانه	
بر	زمين	می	نشــانند	و	از	آنها	فيلم	می	گيرند.	ســپس	
همگی	را	به	بازداشتگاه	واقع	در	خيابان	خليلی	منتقل	
می	كنند.	بازداشتی	كه	يك	روز	به	طول	می	انجامد.	

اما	به	چه	جرمی؟	كسی	نمی	داند...
اما	در	آن	ســوی	ديگر	نيز	ماجــرا	به	همين	منوال	
اســت.	نيروهای	يگان	ويژه	و	لباس	شخصی	به	درون	
دانشــگاه	حمله	ور	می	شوند	و	با	گلوله	های	ساچمه	ای	
به	دانشــجويان	شــليك	می	كننــد.	نيروها	به	ســلف	
دانشــگاه	وارد	می	شــوند.	تيرانــدازی	بــا	گلوله	های	
ســاچمه	ای	همچنان	تعداد	آسيب	ديدگان	را	افزايش	
می	دهد.	يكی	از	دانشجويان،	بينايی	خود	را	از	دست	
می	دهد.	مأمورين	دانشــجويان	را	تعقيب	می	كنند.	به	
محيط	خوابگاه	دختران	نيز	حمله	ور	می	شوند.	بسياری	

دستگير	می	شوند	و	به	بازداشتگاه	انتقال	می	يابند...

5. سکوت اجباری
پــس	از	اين	وقايــع،	امتحانــات	دانشــگاه	ها	به	
شــهريور	انتقــال	می	يابنــد.	دانشــگاه	نيمــه	تعطيل	
می	شــود.	سرنوشــت	كتابخانه	خوارزمی	اما	تعطيلی	
كامل	اســت.	دانشــگاه	را	بــه	ســكوتی	امنيتی	فرو	
می	برند.	دانشــجويان	زخم	خورده	اند.	پيكر	دانشگاه	

از	اين	جراحات	رنج	می	برد.

6. دانشگاه و خاک و خون
در	 دانشــجويان	 اســت.	 	88 آبــان	 	13 امــروز	
پرديس	دانشــگاه	گرد	هم	آمده	اند.	به	رســم	فضای	
امنيتــِی	هفته	هــا	و	ماه	هــای	پيش	از	ايــن،	نيروهای	
امنيتی	حضــوری	فعال	در	خيابان	هــا	دارند.	اين	بار	
هم	دانشــگاه	را	محاصره	كرده	اند.	دانشــجويان	در	

دانشــگاه	می	مانند.	گاهی	شــعار	می	دهنــد.	به	ناگاه	
نيروهای	انتظامی	و	يگان	ويژه	با	موتور	مانور	قدرت	
آغــاز	می	كنند.	فضــای	رعب	و	وحشــت	به	وجود	
می	آورند.	پس	از	آن	راه	بر	نيروهای	لباس	شــخصی	
گشوده	می	شود.	با	خشونت	وارد	دانشگاه	می	شوند	و	
به	ضرب	و	شتم	دانشجويان	می	پردازند.		اندكی	بعد	
مشــاهده	می	شود	كه	لباس	شخصی	ها	دانشجويان	را	
پس	از	ضرب	و	شتم،	به	بيرون	از	دانشگاه	می	كشانند	
و	آنان	بازداشت	می		شــوند.	روز	سياه	ديگری	برای	

دانشگاه	رقم	می	خورد...

7. روزی كه روز دانشجو نبود
امــروز	18	آذر	88	اســت.	دو	روز	پــس	از	روز	
دانشــجو.	انجمــن	فرهنگ	و	سياســت،	پس	از	اخذ	
مجوز	قانونی	از	دانشگاه	از	محسن	آرمين،	سخنگوی	
سازمان	مجاهدين	انقالب	اسالمی،	دعوت	نموده	تا	
در	دانشــگاه	ســخنرانی	كند.	پيش	از	آغاز	مراســم	
جمعی	محدود	اما	پر	هياهو	از	دانشجويان،	پشت	در	
اصلی	تاالر	فجر	دانشــگاه	تجمع	می	كنند.	ظاهرشان	
به	دانشجوی	دانشگاه	شيراز	نمی	ماند.	شلوغ	می	كنند	
و	جو	را	متشــنج	می	نمايند.		اينها	در	حالی		است	كه	
صبح	امروز،	بســيج	دانشــجويی	همايشی	در	مسجد	
دانشگاه	داشته	و	عصر،	همايش	خود	را	تعطيل	كرده	
اســت.		از	ديگر	ســو	خبر	می	رســد	برخی	مسئوالن	
نظامی،	محســن	آرمين	را	به	تهــران	بازگردانده	اند.	
برنامــه	لغو	می	گردد	و	علی	رغــم	جنجال	اين	گروه	
اندک،	دانشــگاه	بيش	از	آن	متشــنج	نمی	شود	و	به	

مرور	زمان	همه	متفرق	می	شوند.

8. تداومی بر تلخی ها
امروز	25	بهمن	89	است.	مدت	هاست	كه	فضای	
دانشــگاه	امنيتی	اســت.	در	ماه	های	اخير	بسياری	از	
دانشجويان	با	برخورد	های	امنيتی	از	جمله	احضار	به	
حراست	دانشــگاه	و	كميته	انضباطی	مواجه	شده	اند.	
دانشــجويان	معترض	به	ناماليمــات	پيش	از	اين،	در	
دانشكده	مهندسی	جمع	شده	اند.	فضای	خيابان	های	
اطراف	به	شدت	امنيتی	است.	دانشجويان	به	درهای	
دانشــگاه	نزديك	می	شــوند	و	شــعار	اعتراض	ســر	
می	دهند.	نيروهای	امنيتی	به	درهای	دانشگاه	نزديك	
می	شوند	و	آنها	را	مجبور	به	فرار	و	سكوت	می	كنند.	

خيابان	های	مركز	شهر	نيز	شلوغ	است.
روز	بعــد،	خبــر	مــرگ	مشــكوک	يكــی	از	
دانشــجويان،	حامد	نــور	محمدی،	دانشــگاه	را	در	
شوک	فرو	می	برد.	دانشــجويی	كه	از	پل	حدفاصل	
ميدان	نمازی	و	ميدان	دانشــجو	به	پايين	پرت	شده	و	
كشته	شده	است.		هرچند	واقعه	غم	انگيز	و	بهت	آور	
بود،	امــا	ممانعت	مســئوالن	دانشــگاه	از	برگزاری	
مراســم	ترحيم	برای	وی،	و	احضار	دانشــجويان	به	
كميته	انضباطی	به	جرم	تالش	برای	برقراری	مراسم	
ترحيم،	بهت	انگيز	تر	و	تلخ	تر	بود.	بهت	و	اندوهی	كه	

هنوز	فضای	دانشگاه	را	رها	نكرده	است...
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»...سوء استفاده عناصر آشوب طلب تحت عنوان دانشجو و وارد کردن صدمات شديد به دانشگاه صنعتی اصفهان، درگيری های 
دانش�گاه ش�يراز، دست زدن عده ای به بلوا در کوی دانشگاه در هفته پيش از انتخابات و دو روز بعد از آن که با حمله به دانشگاه 
تهران و کوی دانش�گاه در روز يکش�نبه و دوشنبه و ضرب و شتم دانشجويان و تخريب کوی دانشگاه تکميل شد، سؤاالت جدی 
برای دانش�جويان باقی گذاشته است، که مسکوت ماندن آن در ميان بلوای قدرت طلبی فعالين سياسی ناآشنا به زمان، بی تدبير 

و متوهم غير قابل توجيه و دردآور است.
در اين ميان سؤاالت و شبهاتی چند برای ما مطرح است:

1. حفظ امنيت داخل دانشگاه، برخورد با آشوب و بلواي درون آن و حفظ و حراست از امول عمومی درون آن به عهده کيست؟ 
نقش حراس�ت و انتظامات دانشگاه ها در اين زمينه چيست؟ در مورد خسارات ميلياردی و تخريب امول عمومی تحت عنوان نام 
دانشجو در دانشگاه صنعتی اصفهان و آشوب طلبی در دانشگاه تهران و کوی دانشگاه تهران و هتک مقدسات و آتش زدن پرچم 
ملی چه کس�ی بايد در درون دانش�گاه و کوی برخورد می کرده است و حراست و انتظامات در اين زمينه چه نقشی ايفا کرده اند؟ 
چه کسی بايد از درون دانشگاه مقابل حضور اراذل و اوباش و نيروهای خودسر در حمله يکشنبه بيست وچهارم به دانشگاه تهران 
و بامداد دوشنبه بيست وپنجم به کوی دانشگاه تهران می ايستاده است و اساسًا حراست و انتظامات در اين زمينه چه نقشی ايفا 
کرده اند؟ حفاظت از جان دانشجويی که در آزمايشگاه يا در اتاق کار، مشغول آزمايش و تحقيق است و يا در کوی در حال آماده 

شدن برای امتحانات و يا استراحت است، به عهده کيست؟
2. حفظ امنيت خارج دانش�گاه و جلوگيری از حضور اراذل و اوباش و نيروهای خودس�ر به عهده کيس�ت؟ نيروی انتظامی چه 
نقش�ی ايفا کرده اس�ت؟ با توجه به سوابق گذشته و تجربه های سنگين يک دهه گذش�ته نظام، نظير کوی دانشگاه در سال 78 
آيا برای جلوگيری از حضور اراذل و اوباش و نيروهای خودس�ر در محيط دانش�گاهی، تجربه کافی نبوده اس�ت؟ اراذل و اوباش و 
نيروهای خودسر چگونه با وجود حضور نيروی انتظامی توانسته اند وارد حريم دانشگاه شوند؟ خود نيروی انتظامی با چه مجوزی 

وارد حريم دانشگاه شده است؟ و دستگيری ها بر اساس چه ضابطه و روندی صورت گرفته است؟
3. نيروه�ای امنيتی برای شناس�ايی هويت اراذل و اوباش و نيروهای خودس�ر چه کرده اند؟ تيپ ه�ای عجيب و غريبی که با 
خالکوبی و موهای س�يخ ش�ده با چوب و چماق و ميلگرد با تکرار ش�عارهای دينی به کيان دانشگاه لطمه وارد کردند چه افرادی 
هس�تند؟ هويت اين ها چيس�ت؟ کس�انی که اقدام به تخريب اموال عمومی و اموال خصوصی دانش�جويان و س�رقت رايانه های 
ش�خصی اقدام کرده اند کيس�تند؟ مباشرين و معاونين جرم که به سازمان دهی آن ها اقدام کرده اند کيستند؟ نيروهای خودسری 
ک�ه در کن�ار نيروهای انتظام�ی و اراذل و اوباش وارد ش�ده اند، با چه مجوزی به اين فجايع دس�ت زده اند؟ ب�ا عناصر اصلی اين 
اغتشاشات چه برخوردی صورت گرفته است؟ نيروی انتظامی و يگان ويژه بعد از حضور در دانشگاه و کوی دانشگاه با اين افراد 
چه برخوردی کرده اند؟ س�ؤال ما اينجاس�ت بعد از گذش�ت يک دهه از فاجعه کوی دانش�گاه، تکليف لباس شخصی ها چيست؟ 

عليرضا آرمان

پيام 24 خرداد در دانشگاه: نفی »اسالمی سازی« كنونی
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نيروهای امنيتی برای شناسايی هويت 
اراذل و اوباش و نيروهای خودسر چه 

کرده اند؟ تيپ های عجيب و غريبی 
که با خالکوبی و موهای سيخ شده 
با چوب و چماق و ميلگرد با تکرار 

شعارهای دينی به کيان دانشگاه 
لطمه وارد کردند چه افرادی هستند؟ 

هويت اين ها چيست؟ کسانی که 
اقدام به تخريب اموال عمومی و 

اموال خصوصی دانشجويان و سرقت 
رايانه های شخصی اقدام کرده اند 

کيستند؟ مباشرين و معاونين جرم که 
به سازمان دهی آن ها اقدام کرده اند 

کيستند؟ 

متن	فوق	گزيده	ای	از	بيانيه	تشــكلی	اســت	كه	
حــدود	10	ماه	قبــل	از	آن	در	22	مــرداد	87،	مقام	
رهبــری	در	پيامی	به	پانزدهمين	نشســت	سراســری	
تشــكل	های	مرتبط	با	اين	تشــكل	چنين	نوشــته	بود	
»پرچــم	عدالت	خواهی	را	همــواره	پيامبران	الهی	و	
پيروان	راســتين	آنان	بر	دوش	كشــيده	اند.	امروز	و	
هميشــه	مجاهدت	در	زير	اين	پرچــم،	صادقانه	ترين	
نشــانه	پيروی	از	رســوالن	الهی	است.	آنچه	در	كنار	
همه	الزامات	اين	حركت،	ضروری	و	حياتی	اســت	
آن	اســت	كه	اّوالً	مراقبت	شود	كسانی	با	انگيزه	های	
ديگر،	اين	شــعار	حــق	را	ابزار	نكننــد؛	و	ثانياً	به	نام	
عدالت	طلبــی،	حركتی	غير	منصفانه	از	ســر	جهل	يا	

غفلت	انجام	نگيرد.«
همان	گون		كــه	از	متن	پيام	قابل	اســتنباط	اســت	
»جنبــش	عدالتخواه	دانشــجويی«	نــه	يك	مجموعه	
اپوزيســيون،	تندرو	و	ساختارشــكن،	كه	بخشی	از	
جريانی	اســت	كه	تا	همين	ســال	ها	نيز	مورد	عنايت	
و	توجه	عالی	ترين	مســئوالن	نظام	قرار	داشته	و	دارد	
و	مواضــع	آن	ها	در	روزهای	پس	از	حادثه	كوی،	را	
می	توان	منعكس	كننــده	ديدگاه	بخش	محافظه	كار،	
اما	منتقد	)بخش	چِپ	جريان	دانشــجويی	اصولگرا(	
در	نظام	جمهوری	اسالمی	دانست	كه	در	آن	روزها	
در	كشــور	در	رابطه	با	»كوی	دانشــگاه«	حاكم	بوده	

است.
اكنون	چهار	سال	پس	از	حمله	به	كوی	دانشگاه	
تهران،	دانشــگاه	صنعتی	اصفهان	و	دانشگاه	شيراز،	
كمتــر	می	توان	پاســخی	برای	ســؤاالتی	يافت،	كه	
اندكــی	پــس	از	حادثــه،	تنهــا	»بخشــی«	از	آنها	و	
شــايد	بخش	كوچكی	از	آنها	توســط	ايــن	جريان	
»محافظه	كار	منتقد«	طرح	شــده	است.	عدم	برخورد	
جدی	با	آمران	و	عامالن	اين	حوادث	در	ســال	های	
78،	و	88،	شــائبه	پيونــد	جــدی	آن	ها	بــا	جريانات	
اصلی	صاحب	»قدرت«	در	ايران	را	تقويت	می	كند.	
جرياناتــی	كه	آن	قدر	قدرت	دارند	كــه	»انگيزه«	را	
از	دســتگاه	ها	بــرای	پيگيری	دســتورات	عالی	ترين	
مقامات	نظام	ســلب	كنند.	پرسش	ها	در	باب	ماهيت	

اين	جريانات	و	نسبت	نظام	با	آن	ها	و	تصميم	نظام	در	
برابر	آن	ها	برای	دانشــگاهيان	به	هيچ	روی	برطرف	
نشده	اســت	و	با	گذشــت	زمان	بر	بدبينی	ها	در	اين	

موارد	افزوده	می	شود.	
عالوه	بر	اين	نگاهی	به	مواضع	مختلف	وزيرعلوم	
دولت	نهم	بــه	عنوان	ســكاندار	اداره	دانشــگاه	در	
اين	چهار	ســال	برخی	ديگر	وجــوه	فعاليت	مديران	
دانشــگاهی	در	ايــن	دوره	را	روشــن	خواهد	كرد.	
كامران	دانشــجو	در	ديدار	با	تشكل	های	دانشجويی	
در	انتهــای	دوره	وزارت	خويش	اعالم	كرده	اســت	
كــه	»مهمترين	برنامــه	بنده	كه	در	مجلس	شــورای	
اســالمی	و	جلســه	رأی	اعتماد	اعالم	كردم	اين	بود	
كــه	دغدغه	ديــن	دارم	و	می	خواهم	دانشــگاه	ها	را	
اســالمی	كنم«)ايســنا،	92/5/6(.	منهای	بحث	رشد	
علمی	كه	ايشــان	آن	را	هم	ذيل	اسالمی	سازی	طرح	
كرده	اند	و	نفــس	وقوع	آن	در	ميــان	عالمان،	مورد	
مناقشــه	قــرار	دارد	و	به	فرض	وقوع	هــم	نمی	تواند	
وجه	تمايز	دانشــگاه	های	اسالمی	و	غير	اسالمی	قرار	
گيرد،	ايشــان	اعالم	نموده	كه	»ارتقای	سطح	علمی	
دانشــگاه	ها،	بازنگری	7000	ســرفصل	و	تالش	در	
جهت	رعايت	شئونات	اســالمی	و	آموزه	های	دينی	
در	دانشــگاه	ها	از	جمله	برنامه	های	بنده	در	راســتای	
اسالمی	شدن	دانشگاه	بوده	است«)خبرگزاری	ايسنا،	
92/5/6(	همچنين،	اظهار	داشته	اند	كه	»سند	اسالمی	
شدن	دانشگاه	ها	در	شــورای	عالی	انقالب	فرهنگی	
به	رياســت	دكتر	حداد	عادل	در	حال	نهايی	شــدن	
اســت	كه	از	ســال	88	تاكنون	25	دانشگاه	دولتی	و	
غير	انتفاعی	تفكيك	جنســيتی	شده	اند«)خبرگزاری	

ايسنا13-/92/4(	
در	حوزه	علوم	انسانی	نيز	كامران	دانشجو	اشاره	
كرده	اســت	كــه		»برنامه	ريزی	و	اقدام	بــرای	تغيير	
محتوی	دروس	علوم	انســانی	با	همكاری	شــورای	
تحول	علوم	انسانی	وابســته	به	شورای	عالی	انقالب	
فرهنگی	و	تغيير	3000	سرفصل	درسی	در	رشته	های	
مختلف	دانشــگاهی	از	ديگر	اقدامات	برای	اسالمی	
شــدن	و	روزآمــدی	محتــوای	علمــی	دروس	در	

عناص�ری که در حمله به دانش�گاه و کوی دانش�گاه خود را نيروی امنيتی معرفی می کردند کيس�تند؟ با ک�دام يک از متخلفين 
برخورد صورت گرفته است؟

-4 دس�تگيری های کوی دانش�گاه بر اساس چه ضابطه ای بوده است؟  چگونه است که حتی افرادی که خود را تسليم کرده اند 
دچار ضرب و ش�تم و دستگيری ش�ده اند و به جای عناصر آشوب طلب، نيروهای متدين، مسجدی ها، حزب اللهی ها حتی بعضی 
مسئوالن بسيج در بين دستگيرشدگان وجود داشته اند اما آشوب گران نه؟ چرا عوامل اصلی تحريک و اغتشاشات به نام دانشجو، 
که زمينه س�از حرمت شکنی های بعدی دانشگاه بوده اند جز قليلی در ميان دستگير شدگان کوی دانشگاه حاضر نبوده اند؟ تکرار 
کنندگان شعارهای غيراخالقی عليه عالی ترين مسئوالن نظام، آتش زنندگان پرچم جمهوری اسالمی مزين به لفظ جالله، تخريب 
کنندگان اموال دانش�گاه و اموال عمومی امروز در کدام مرجع قانونی در حال طی روال قانونی هس�تند؟ علت برخوردهای خالف 
عرف و رويه و س�نگين درمورد دانش�جويان دستگير شده در حادثه کوی چيست؟  در چه چارچوب قانونی و شرعی اين اقدامات 

انجام شده است؟ با متخلفان اين واقعه چه برخوردی صورت گرفته است؟« 
بخش هايی از بيانيه جنبش عدالتخواه دانشجويی در مورد حادثه کوی دانشگاه، 1388/4/7
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»جنبش عدالتخواه دانشجويی« نه 
يک مجموعه اپوزيسيون، تندرو و 
ساختارشکن، که بخشی از جريانی 
است که تا همين سال ها نيز مورد 
عنايت و توجه عالی ترين مسئوالن 
نظام قرار داشته و دارد و مواضع 
آن ها در روزهای پس از حادثه کوی، 
را می توان منعکس کننده ديدگاه 
بخش محافظه کار، اما منتقد )بخش 
چِپ جريان دانشجويی اصولگرا( در 
نظام جمهوری اسالمی دانست که در 
آن روزها در کشور در رابطه با »کوی 
دانشگاه« حاکم بوده است

شــده	افزود.	سياســت	هايی	نظير	تفكيك	جنسيتی،	
بومی	گزينــی	دانشــجويان،	اخراج	و	عــدم	تمديد	
قــرارداد	و	بازنشســته	كردن	اســاتيد	غير	همســو	با	
دولت،	محروم	از	تحصيل	سازی	دانشجويان،	احضار	
گسترده	دانشــجويان	به	كميته		های	انضباطی،	ايجاد	
فضای	بســته	و	امنيتی،	ممانعت	گســترده	از	فعاليت	
تشــكل	های	دانشــجويی،	انحالل	عمده	تشكل	های	
دانشــجويی	منتقد،	جلوگيری	از	حضور	چهره	های	
غير	همســو	در	دانشــگاه،	طرح	تغيير	محتوای	متون	
درســی،	اقدام	برای	جذب	گســترده	افراد	همســو	
در	دانشــگاه،	عدم	اراده	بــرای	مواجهه	با	تهاجمات	
امنيتی	بــه	دانشــجويان	و	دانشــگاه	از	برخوردهای	
صــورت	گرفته	با	اســاتيد	و	دانشــجويان	تا	حمله	به	
كوی	دانشــگاه	تهران	و	شــيراز	و	حمله	به	دانشگاه	
صنعتــی	اصفهان،	همگــی	مجموعه	ای	بوده	اســت	
كه	نهايتا	بازتاب	عينی	و	عمده	ايده	»اسالمی	ســازی	

دانشگاه	ها«	در	دولت	نهم	و	دهم	بود.		
در	نگاهی	ديگر	در	همين	مدت،	از	جانب	همين	
گروه،	»اســالم«	در	دانشــگاه	در	معــرض	حمالت	
جدی	قرار	داشته	است.	اســالمی	كه	شهيد	مطهری	
سال	ها	پيش	در	1348	در	سخنرانی	»آزادی	و	عقيده«	
در	حسينيه	ارشــاد	درباره	آن	گفته	بود	»علت	دومی	
كه	برای	پيدايش	و	گســترش	تمدن	اســالمی	ذكر	
كرده	اند	كه	چطور	شــد	اسالم	توانست	از	ملت	های	
مختلــف	نامتجانــس	كــه	قبــال	از	يكديگــر	كمال	
تنفر	را	داشــتند،	چنين	وحدتی	را	بــه	وجود	آورد،	
احترامی	اســت	كه	اسالم	به	عقايد	ملت	ها	گذاشت،	
به	قول	خودشــان	تسامح	و	تســاهلی	است	كه	اسالم	
و	مســلمين	راجع	به	عقايد	ملت	هــای	مختلف	قائل	
بودند«)مطهری،	1391؛	آينده	انقالب	اسالمی	ايران	
:	320(		و	ابــوذر	زمــان،	آيت	اهلل	طالقانی	در	ســال	
1357،	در	بحث	هــای	مربوط	به	جنســيت،	در	مورد	
مســئله	حجاب	در	آن	اســالم،	از	موضع	عالم	دينی	
اعالم	كرده	بود	»هيچ	كس	زنان	را	به	داشتن	حجاب	
	)57/12/20 كيهــان،	 نمی	كند«)روزنامــه	 مجبــور	
بديهی	اســت	دانشــگاه	طراز	انقالب	از	نظر	آيت	اهلل	
طالقانی	و	اســتاد	مطهری	با	دانشگاه	اسالمی	مد	نظر	
اين	افراد	تفاوتی	180	درجه	ای	دارد،	هر	چند	هر	دو	

خود	را	منتسب	به	اسالم	كنند.	
در	حقيقت	سخن	از	دو	قرائت	از	مذهب	است	كه	
درست	در	برابر	هم	قرار	می	گيرند	و	تحليل	موقعيت	
را	دشــوار	می	كنند.	پيچيدگی	كه	سال	ها	پيش	دكتر	
علی	شــريعتی	در	باب	»جنگ	مذهب	عليه	مذهب«،	
»تشــيع	علوی،	تشيع	صفوی«	به	آن	اشاره	كرده	بود،	
در	باب	موقعيت	دانشگاه	به	خوبی	قابل	رؤيت	است.	
»...	از	روی	ايــن	پل	ـ	»پل	خالفت«	ـ	پليدترين	عناصر	
اشــرافيت	نيمه	جان	و	مطرود	می	گذرنــد،	و	بهترين	
پايگاه	هايی	را	كه	با	جهاد	انصار	و	مهاجرين	به	دست	
آمده	بود،	اشغال	می	كنند.	)...(	بهترين	موفقيت	های	
انقالب	را	تصاحب	می	كننــد،	)...(	تا	اين	فاجعه	كه	
تاكنون	در	تاريخ	تكرار	شــده	و	قانون	شــده	است		ـ	

	كه:	»انقالب	فرزندان	 ولــی	نمی	گويم	قانون	جبری	ـ	
صديق	خــودش	را	می	خورد«،	در	اســالم	نيز	روی	
دهــد،	)...(	و	نخســتين	قربانی	در	ايــن	دگرگونی،	
در	ايــن	بازگشــت	انقــالب	بــه	دوره	جاهليت،	در	
ايــن	احيای	عناصــر	نيمه	جــان	ضد	انقالبــی،	علی	
بود.	سرگذشــت	سياســی	و	اجتماعی	و	فكری	علی	
نماينده	يك	مبارزه	تازه	است،	مبارزه	ميان	رهبران	و	
وفاداران	به	ارزش	های	نو،	به	ايمان	نو،	به	شــعارهای	
نو	و	راستين	اســالم،	با	عناصر	جاهليت	جديدی	كه	
دوباره			)...(	جان	گرفته	بودند	و	آشــكار	و	يا	پنهانی،	
با	بهترين	چهره	های	انقالب	اســالمی	به	جنگ	آغاز	
كردنــد	)...(	و	همواره	در	يــك	نهضت،	جنگ	در	
صحنــه	خارجی	و	مبــارزه	با	دشــمن	خارجی،	غالباً	
بــه	پيروزی	منجر	می	شــود	اما	در	صحنــه	داخلی	و	
با	دشــمنان	داخلی	اســت	كه	شكســت	می	خورد...	
«)شــريعتی،	علی،	1361م.آ	19؛	حســين	وارث	آدم	

)133	:
	اصلی	ترين	مؤلفه	های	»اسالم«،	چون	»عدالت«،	
»اخــالق«	و	»كرامت	انســانی«	در	اين	ســال	ها	به	نام	
»اســالم«	زير	پا	گذاشته	شده	و	به	گواه	سؤاالت	بيان	
شده	در	بيانيه	»جنبش	عدالتخواه	دانشجويی«	پاسخی	
نيافته	اســت	و	در	عين	حال	در	همه	اين	چهار	ســال	
»اسالمی	ســازی«	دانشــگاه	ها	با	شــدت	و	حدت	در	

جريان	بوده	است.
پيــام	انتخابات	24	خــرداد،	در	حوزه	فرهنگ	و	
دانشــگاه،	»نه«	قاطع	»مــردم«	به	سياســت	های	اجرا	
شده	در	دانشــگاه	در	ســال	های	اخير	است.	»مردم«	
در	حقيقت	در	حوزه	دانشــگاه	اين	قرائت	از	اســالم	
را	نفی	كردند	و	سياســت	های	ديگری	را	خواســتار	
شــدند.	بی	ترديد،	چه	بخش	های	مذهبــی	جامعه	و	
چه	بخش	هــای	غير	مذهبی	آن،	اســالمی	رحمانی،	
مداراگر،	قائل	به	تساهل	و	تسامح	و	كرامت	انسانی	و	
ايســتاده	بر	آرمان	عدالت،	فارغ	از	تمايزات	جنسيتی	
و	عقيدتــی	را	بيشــتر	پســنديده	اند،	چــرا	كه	رئيس	
جمهور	فعلی	اين	روايت	از	اسالم	را	بيشتر	نمايندگی	
كرده	اســت.	ارزيابی	آنچه	از	پس	اين	چهار	ســال	
در	ترازهای	ايده	آل	اســالم،	در	رابطــه	با	»عدالت«،	
»اخالق«	و	»كرامت	انسانی«	رخ	خواهد	داد،	مستلزم	
گذر	زمان	اســت	و	بی	شــك	طرفداران	»اســالمی	
ديگر«،	بايد	دولت	حســن	روحانی	را	نيز		متناســب	
بــا	تراز	تحقق	آن	آرمان	ها	نقد	كننــد.	به	هرحال	اما	
پيام	بخش	بزرگی	از	جامعه	ايران	در	حوزه	دانشگاه،	
يعنی	نفی	»اسالمی	ســازی«	به	شيوه	كامران	دانشجو،	
صدرالدين	شــريعتی،	فرهاد	رهبــر	و	نظاير	آن	ها	به	
خوبی	بايد	توســط	همه	بخشهای	»حكومت«	شنيده	
شــود	تا	دوباره	شاهد	آن	نباشــيم	كه	بخش	هايی	از	
حكومت	خواسته	يا	ناخواسته	خود	را	در	برابر	آرای	
مــردم	قرار	دهنــد.	تغيير	در	»سياســت	ها«،	»افراد«	و	
»ديدگاه	ها«	الزمه	ايجابی	پاســخ	مثبت	به	خواســت	
مردم	در	حوزه	دانشــگاه،	يعنی	»نفی	اسالمی	سازی	

كنونی«	است.		

دانشگاه	هاست	كه	در	تاريخ	انقالب	اسالمی	بی	نظير	
است.«)خبرگزاری	ايسنا17-/92/4(	

ايشان	همچنين	ابراز	داشته	اند	»ما	به	دانشگاه	هايی	
نياز	داريم	كه	در	راســتای	تفكرات	امام	شكل	گيرد	
و	در	راســتای	جهان	بينــی	اســالمی	حركــت	كند.	
بنابرايــن	اســاتيدی	كــه	اين	نــگاه	را	ندارنــد	نبايد	
باشــند.	چرا	كه	امانت	مــردم	به	آنهــا	تحويل	داده	
گفته	اند	 و	 ايســنا3-/88/12(	 می	شود.«)خبرگزاری	
كه	»معتقدم	دانشــگاه	های	ما	جای	اســاتيد	سكوالر	
نيست«)خبرگزاری	ايسنا،	90/7/28(.	در	چارچوب	
همين	تفكر	است	كه	رئيس	شورای	سياست	گذاری	
ائمه	جمعه	اخيرا	اعالم	كرده	است	»يكی	از	خدمات	
دولــت	گذشــته	اين	بــود	كه	تعــدادی	از	اســاتيد	
دگرانديش	را	از	دانشگاه	ها	خارج	كرد«)خبرگزاری	

ايسنا،	92/6/18(.	
می	تــوان	مجموعــه	ديگــری	از	ســخنان	افراد	
مختلــف	را	در	»مبانی«،	»سياســت	ها«	و	»پيامدهای	
عملی«	اين	درک	از	اســالم،	بر	چند	نقل	قول	گفته	
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طيبه موسویچشم  
كارشناس ارشد محيط زیست

س�د گتوند يکی از جنجالی ترين موضوعات مردم اس�تان خوزستان در چهارسال اخير بوده است. سازمان بازرسی کشور، مرکز 
پژوهش های مجلس و نمايندگان مجلس و بس�ياری از کارشناس�ان مس�تقل گفته اند که در  مخزن اين سد يک گنبد بزرگ نمکی 
قرار دارد. با آبگيری اين س�د  ميزان ش�وری آب رودخانه کارون به دو برابر افزايش يافته اس�ت که تأثير بسيار شديدی بر کيفيت 
محصوالت کشاورزی و آب آشاميدنی مردم داشته است. بر همين اساس سازمان بازرسی کشور و نمايندگان مجلس خواستار توقف 
اين سد و جلوگيری از خروج آب از اين سد شدند. اگر اظهارات مخالفان درست باشد نه تنها دو هزار ميليارد تومان سرمايه کشور 
نابود ش�ده است، بلکه خروج آب ش�ور از اين سد هزينه های جبران ناپذيری بر خوزستان به جای خواهد گذاشت که هزينه ساخت 

آن در مقابل هزينه های غيرمستقيم ناچيز خواهد بود. تاکنون مسئوالن از مناظره عمومی در مورد سد گتوندعليا طفره رفته اند.

سد گتوند؛ توقف یا ادامه 

كارون	با	طــول	950	كيلومتــر،	بزرگترين	رود	
ايران	است	كه	از	اســتان	های	لرستان،	چهارمحال	و	
بختياری	و	خوزستان	می	گذرد	و	در	انتها	از	رسوبات	
آن	دشــت	بزرگ	خوزســتان	به	وجود	می	آيد.	رود	
بزرگ	كارون	از	رودخانه	های	غربی	و	پر	آب	ايران	
به	شــمار	می	رود	كه	ساالنه	ميلياردها	مترمكعب	آب	

در	آن	جريان	می	يابد.
پرآبــی		اين	رودخانــه	باحجم	30	ميليــارد	متر	
مكعب	هميشــه	توجيهی	برای	سدسازان	بوده	تا		89	
سد	را	در	حوضه	آبريز	كارون	بزرگ		طراحی	كنند	
و	مانع	از	سرريزشــدن	آب	كارون	بــه	خليج	فارس	
شــوند.	در	راســتای	تحقق	اين		هدف	40	ســد	در	

حــال	بهره	بــرداری	و		49		ســد		در	دســت	مطالعه	
اســت،	يعنی	تقريباً	به	ازای	هر10	كيلومتر	يك	سد	
ســاخته	ايم	يا	می	خواهيم	بســازيم.	از	ميان	14ســد	
ركورددار	در	كشــور	با	حجم	مخزنی		بيش	از	)دو	
ميليارد	مترمكعب(	10	ســد	مربوط	به	حوضه	آبريز	
كارون	بزرگ	اســت.	كرخه	با	بيش	از	7/5	ميليارد	
مترمكعب	دارای	رتبه	اول	و	ســد	گتوندعليا	با	بيش	
از	چهار	ميليارد	مترمكعب	دارای	رتبه	سوم	می	باشد	
و	ســد	كارون	چهــار	و	پنــج	با	بيــش	از	دو	ميليارد	
مترمكعــب	در	رتبه	آخر	قرار	دارنــد.	به	اين	ترتيب	
اكنون	مجموع	ذخاير	ســدهاي	استان	12/5	ميليارد	
مترمكعب	اســت.1	به	بيان	ديگر	بيش	از	يك	سوم	از	
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نمایی از سد گتوند، عکس از خبرگزاری مهر

در	نزديكی	شــهر	گتوند	واقع	شده	اســت.	مطالعات	
اجرايی	سد	گتوندعليا	از	سال	1346	آغاز	و	عمليات	
اجرايی	آن	در	سال	1382	كليد	خورد.		در	مردادماه	
ســال	90	با	حضور	رئيس	جمهور	آبگيري	شده	و	در	
اول	ارديبهشــت	92	اين	ســد	و	فاز	نخست	نيروگاه	
آن	با	حضور	مقام	هاي	عالي	كشــور	به	بهره	برداري	
مي	رسد.	ســد	گتوندعليا	بلندترين	سد	خاكی	كشور	
به	ارتفاع	182	متر2	با	طول	تاج	سد	760	متر	و	عرض	
پی	آن	1075	متر	اســت.		اين	سد	پس	از	سد	كرخه	
بــا	بيش	از	چهار	ميليــارد	مترمكعب	آب		بزرگترين	
	مخــزن	آب		را	در	ميان	ســدهای	ايرانی	داراســت.
نيروگاه	ســدگتوند،	بــا	ظرفيت	دو	هــزار	مگاوات.	
بيشــترين	ميــزان	توليــد	انــرژی	برق	آبــی	در	ميان	
نيروگاه	های	برق	آبی	كشــور	دارد.	ســد	گتوندعليا	
با	هزينه	ای	حــدود	1600	3	تــا	2000	ميليارد	تومان	

پرهزينه	ترين	سد	ايران	شناخته	شده	است.

پيامدهای زیانبار سد
كارشناســان	 هشــدارهای	 و	 اعتراضــات	
محيط	زيست		و	گروه	های		مختلف	مردم	نهاد	نسبت	
به	پيامدهای	احداث	ســد	گتوندعليا		از	سال	88	در	
رســانه	ها	منعكس	شد.		دوســتداران	محيط	زيست،	
عالقه	مندان	به	حفظ	آثار	باستانی	و	فعاالن	اجتماعی	
اســتان	خوزستان،	كارشناســان	محيط	زيست	و	نظام	
مهندســی	در	گزارش	های	مختلفــی	دل	نگرانی	های	
خود	را		به	گوش	مردم	و	مســئوالن	رســاندند.	يكی	
از	گزارش	هايی	كــه	بازتاب	گســترده	ای	در	جامعه		
داشــت	و	مردم	را	نسبت	به	سد	گتوند	حساس	كرد؛	
گزارشــی	به	نام	»آب	كارون	شــورتر	می	شود«4	كه	
در	خبرگزاری	مهر	منتشــر	شــد.	در	اين	گزارش	از	
حقيقتــی		تلخ	ســخن	به	ميــان	آمد	كه	تــا	آن	زمان		
مســئوالن	ســد	آن	را	كتمــان	می	كردنــد.	در	ايــن	
گــزارش	آمده	بــود		كــه	در	پــروژه	مطالعاتی	اين	
ســد؛	نزديكی	معدن	نمك	به	محل	ســد	گتوندعليا،	
در	نظر	گرفته	نشــده	اســت.	وجود	اين	معدن	كه	در	
فاصله	پنج	كيلومتری	ســد	واقع	شــده	باعث	می	شود	
كه	به	هنگام	آبگيری	و	تشــكيل	درياچه	پشت	سد،	
اين	معدن	عظيم	نمك	كــه	ذخيره	نمك	آن	صدها	
ميليون	تن	برآورد	شده	است.	به	كلی	به	زير	درياچه	
فرورفته	و	اين	امر	شوری	آب	رودخانه	كارون	را	به	

باالترين	حد	ممكن	می	رساند.
اين	معــدن	درواقع	يك	گنبد	نمكی	اســت	كه	
همچــون	تپــه	ای	برآمده	اســت	و	از	بخــش	غربی	
رودخانه	كارون	تا	نزديكی	منطقه	سردشــت	دزفول	
وسعت	دارد.	عبور	رودخانه	كارون	از	وسط	معدن،	
آن	را	بــه	دو	بخــش	شــرقی	و	غربی	تقســيم	كرده	
به	طوری	كــه	بخش	زيادی	از	شــوری	آب	رودخانه	
كارون	هــم	مربوط	به	اين	بخش	اســت.	با	ســاخت	
ســدگتوند	عليــا	نه	تنهــا	كل	اين	معدن	بــه	زير	آب	
می	رود،	بلكه	بسياری	از	زمين	های	كشاورزی	پايين	

دست	سد	نيز	دچار	خسارت	می	شوند.

پاسخ مجریان سد به این اعتراضات
در	سال	88	مسئوالن	سد	اين	ادعاها	را	بی	اساس	
خواندنــد.	آرش	محجــوب	مدير	مطالعــات	طرح	
ســد	و	نيروگاه	گتوندعليــا	در	اين	خصوص	گفت:	
كارشناســان	ما		ميزان	دقيق	حجــم	رگه	های	نمك	
موجود	در	ســازند	گچســاران	را	برآورد	و	ظرفيت	
انحــالل	و	تأثيــر	آن	بــر	كيفيــت	آب		را	بــرآورد	
كرده	اند.	اين	مطالعات	توســط	شركت	مهاب	قدس	
بــا	انعقاد	قــراردادی	با	يك	كنسرســيوم	دانماركی	
ـ	انگليســی	و	انجام	مطالعات	تكميلــی	ژئوتكنيك	
كه	در	ســطح	وســيعی	با	حفاری	گمانه	های	جديد،	
برداشــت	پروفيل	هــای	لــرزه	ای	و	ژئوالكتريك	و	
آزمايش	های	مختلف	روی	آب	و	مصالح	منطقه	در	

داخل	و	خارج	كشور	صورت	گرفته	است.	
براســاس	اظهارات	مدير	مطالعات	ســد،	درون	
مخزن	اين	ســد،	گنبد	يا	توده	نمكی	وجود	نداشــته	
و	تنهــا	در	بخش	محدودی	از	ســاحل	ســمت	چپ	
رودخانه	رگه	هايی	از	نمك	مشــاهده	می	شــود	كه	
حجم	كلی	آن	بــا	بدبينانه	ترين	محاســبات	كمتر	از	
پنج	درصــد	برآوردهای	اوليه	تخمين	زده	می	شــود.	
بــا	توجه	به	حجــم	4/5	ميليــارد	مترمكعبی	آب	در	
مخزن	ســد	و	نحوه	تماس	ســازند	گچساران	با	آب	
مخزن	مقدار	نمك	موجــود	در	محل	در	عمل	تأثير	
درازمدتی	بر	كيفيت	آب	مخزن	ســد	نــدارد.	آثار	
كوتاه	مــدت	اين	مقــدار	نيز	با	مديريــت	صحيح	در	
امر	آبگيری	و	بهره	برداری	از	مخزن	در	طول	ســه	تا	
پنج	سال	اوليه	آبگيری	به	طور	كامل	برطرف	می	شود.	
افــزون	بر	اين،	به	دليل	فاصله	رگه	های	موجود	نمك	
با	محل	ســاخت	بدنه	ســد	را	در	حدود	4/5	كيلومتر	
و	ســاختار	زمين	شناســی	منطقه	از	نقطه	نظر	مقاومت	
و	پايداری	و	نيز	آب	بندی	مخزن	ســد	نيز	هيچ	گونه	

مشكلی	وجود	ندارد.
باوجود	اطمينــان	و	تضمين	هــای	وزارت	نيرو،	
گروه	هــای	مــردم	نهاد	و	فعــاالن	اجتماعی	اســتان	
خوزســتان	به	ويژه	فعاالن	محيط	زيســت	دســت	از	
تــالش	برنمی	دارند.	خبرگــزاری	ايبيانيــوز	در	18	
ارديبهشــت	90	گزارشــی	با	نام	»تخليه	تراشــه	های	
نمك	توســط	مجريان	ســد	گتوندعليا	در	رودخانه	
كارون«		را	منتشــر	می	كنــد	كه	بازتاب	وســيعی	در	
رسانه	های	كشور	پيدا	كرده	و	پيرو	آن،	صدای	مردم	
به	گوش	مجلسيان	رسيد	و		برخی	نمايندگان	مجلس	
از	خطــر	شــوری	آب	كارون	ابــراز	نگرانی	كردند	
كــه	در	پی	آن	مركز	پژوهش	هــای	مجلس	اقدام	به		

بررسی	اين	معضل	نمود.	
در	اين	گزارش	در	مورد	حجم	اين	ذخاير	نمك	
آمده	اســت		كه	تنها	ارتفاع	يكــی	از	اين	توده	های	
نمكــی	100	متر	از	زمين	و	به	عمــق	170	در	عرض	
چند	هكتار	برآورد	شــده	است.	اين	پديده	بی	شك	
موجــب	باالرفتن	شــوری	آب	رودخانــه	كارون	و	
پايين	آمدن	كيفيت	آن	در	شهرهای	گتوند،	شوشتر،	
مالثانی،	باوی،	اهواز،	آبادان	و	خرمشهر	خواهد	شد.	

حجم	كارون	در	پشت	سدها	مهار	شده		است.
در	اين	ميان	سد	گتوند	عليا	يكی	از	پرچالش	ترين		
ســدهايی		بوده	كه	تاكنون	روي	كارون	احداث	شده	
اســت.	اظهارات	ضد	و	نقيضی	در	مورد	ســازندهای	
نمكــی	در	مخزن	ســد	بيان	می	شــود.	برخــی	چون	
كارشناسان	محيط	زيست	و	مركز	پژوهش	های	مجلس	
و	سازمان	بازرسی	كل	كشــور	از	توقف	آبگيری	سد	
سخن	می	رانند	تا	از	تبعات	فاجعه	بار	شوری	آب	كارون	
جلوگيــری	كنند،	درحالی	كه	مجريان	ســد	رگه	های	
نمكی	در	مخزن	را	آنچنان	ناچيز	می	شمارند	كه	انحالل	
نمك	هــا	در	4/5	ميليارد	مترمكعب	آب	مخزن	ســد	

تأثيری	بر	آب	كارون	ندارد.	
در	ايــن	مقاله	پــس	از	مروری	بــر	ويژگی	های	
ســد	گتوند،	به	بررسی	پيامدهای	زيست	محيطی	سد	
گتوندعليا	از	زبان	مخالفان	و	موافقان	سد	می	پردازيم.		
تغيير	ديدگاه	های	اين	دو	گروه	را	از	سال	88	تاكنون	
بررســی	كرده	ايــم	و		در	آخــر	راهكارهايی	كه	هر	
يك	از	آنها	برای	رفع	معضالت	ســد	گتوند	پس	از	

آبگيری	داده	اند،	بيان	می	شود.		

شناسنامه سد گتوند عليا
ســدگتوند	عليــا	كــه	چنديــن	صفت»ترين«	را	
يدک	می	كشــد،	از	افتخارات	مهندســان	سدسازی	
كشــور	محســوب	می	شــود،	پايين	دســت	ترين	سد	
احداث	شــده	روی	كارون		كــه	در	180	كيلومتری	
رودخانه	كارون	و	25	كيلومتری	شــمال	و	شوشتر	و	
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تنها ارتفاع یکی از این توده های نمکی 
100 متر از زمين و به عمق 170 در 

عرض چند هکتار برآورد شده است. این 
پدیده بی شک موجب باالرفتن شوری 

آب رودخانه كارون و پایين آمدن 
كيفيت آن در شهرهای گتوند، شوشتر، 
مالثانی، باوی، اهواز، آبادان و خرمشهر 

خواهد شد. شوری آب كارون در بخش 
جلگه ای خوزستان افزون بر تأثير بر آب 
شرب منطقه، به زمين های زراعی وسيعی 
كه از این رودخانه مشروب می شوند نيز 

صدمات جبران ناپذیری وارد خواهد 
كرد، به طوری كه تأثير آن با صرف 

مبالغی هنگفت قابل بازگشت به وضعيت 
پيشين نيست

شــوری	آب	كارون	در	بخش	جلگه	ای	خوزســتان	
افــزون	بر	تأثير	بر	آب	شــرب	منطقــه،	به	زمين	های	
زراعی	وسيعی	كه	از	اين	رودخانه	مشروب	می	شوند	
نيــز	صدمــات	جبران	ناپذيــری	وارد	خواهــد	كرد،	
به	طوری	كه	تأثيــر	آن	با	صرف	مبالغی	هنگفت	قابل	

بازگشت	به	وضعيت	پيشين	نيست.5
در	15خــرداد	1390	بار	ديگر	مســئوالن	ســد،	
كــوه	نمكــی	و	شورشــدن	را	تكذيب	كردنــد6	اما	
اين	بــار	ديگر	با	زبان	كارشناســی	به	مدعيان	پاســخ	
نمی	گويند	نخســت	از	دريچه	تهديــد	و	اتهام	وارد	
شــده	و	نگرانی	های	مردم	و	اظهارات	كارشناســان	
را	مغرضانــه	دانســته		و	آن	را	ســنگ	اندازی	بــرای	

جلوگيری	از	روند	آبگيری	سد	می	دانند.
	محمدحســين	معنوی	فــر	معــاون	اجرايی	ســد	
گتونــد	انتقــادات	كارشناســان	محيط	زيســت	بــه	
خاطــر	شورشــدن	كارون	را	»مغرضانــه«	می	داند	و	
پاســخگويی	به	نگرانی	ها	را	بيهــوده	و	اتالف	وقت	
می	خوانــد	و	مدعی	می	شــود	كه	هيچ	ســدی	چنين	
شرايطی	را	نداشــته	است	و	به	اين	دليل	زمان	زيادی	

برای	پاسخگويی	های	بيهوده	تلف	شد.
ســپس	اظهــارات	كارشناســان	را	نوعــی	توهم	
می	پندارد	كه	اين	سازه،	نمكی	نيست	و	گچی	است	
و	رنگ	ســفيدش	شما	را	به	اشتباه	انداخته	است.	وی	
می	گويــد:	»در	4/5	كيلومتری	از	ديواره	ســد	و	در	
درياچه	سد	مقداری	از	سازند	گچساران	با	طول2/2	
كيلومتــر	از	رودخانه	بيرون	زده	اســت	و	از	همه	اين	
بيرون	زدگی	تنها10	تا	15	درصد	نمك	اســت	و	بقيه	
اليه	های	ضخيم	گچ	در	اين	سازند	است	كه	به	دليل	
سفيدی	گمان	بر	نمك	است،	ولی	اين	چنين	نيست.«	
وی	ســپس	از	درون	آن	تحليــل،	راه	حــل	قطعی	اما	
بسيار	ساده	انگارانه	و	غيركارشناسی	برای	شورنشدن	

آب	رودخانه	كارون	ارائه	می	دهد:
»با	توجه	به	مطالعات	قبلي	برای	اين	سد،	تدابيری	
نيز	برای	رفع	مشــكل	اين	رگه	نمك	انديشيده	شده.	
پــس	از	انحالل	نمك	غلظت	آب		زياد		و	ســنگين	
می	شــود	و	به	پايين	می	رود	و	تالش	ها	بر	آن	بود	كه	
روزنه	هايــی	برای	تخليه	آب	برای	اين	ســد	در	نظر	
گرفته	شــود	كه	آب	تنها	از	ســطح	باال	تخليه	شود	و	
آب	شور	پايين	رودخانه	دست	نخورده	باقی	بماند.«	
مدير	اجرايی	ســد		اظهارات	قبلی	خود	را	كاماًل		
نقض	می	كنــد	و	می	پذيرد	كه	گنبــد	نمكی	وجود	
دارد،	امــا	اين	بار	برای	رفــع	آن	از	اقدامات	پرهزينه	
)ســاخت	پتوی	رسی(	ســخن	می	گويد:	»در	شرايط	
كنونی	توده	بيرون	زده	را	با	پتويی	از	رس	كه	عرض	
آن	از	كــف	رودخانه	25	متــر	و	تا	قله	توده	نمك	به	
شــش	متر	می	رسد،	می	پوشــانيم	و	سپس	با	سنگ	به	
عرض	يك	متر	آن	را	پوشانده	و	اليه	ای	بتن	روی	آن	

می	كشيم	كه	به	طور	كامل	پوشانده	شود.«7	
به	گفته	معنوی	فر	در	شــرايط	كنونــی	روزانه	25	
هزار	متر	مكعب		خاكريزی	می	شود	ارتفاع	خاكريزی	

اين	پروژه	روزی60	سانتی	متر	افزايش	می	يابد.

در	اين	راســتا	مســئوالن	عالی	رتبه	وزارت	نيرو		
شورشــدن	آب		كارون	را	تكذيــب	نمی	كننــد		و	
صراحتاً	بزرگترين	دليل	كوتاه	نيامدن	از	مواضع	خود	
درباره	آبگيری	سدگتوند	را	هزينه	های	آن	می	دانند.
محمدرضــا	عطارزاده	معاون	وزيــر	نيرو	درباره	
دربــاره	 محيط	زيســت	 دوســتداران	 اعتراضــات	
آســيب	های	اين	ســد	می	گويد:	»برخــی	در	روزها	
و	هفته	های	گذشــته	برای	اين	ســد	جوســازی	های	
زيادی	كرده	اند،	ولی	بايد	توجه	داشــت	كه	تاكنون	
در	اين	ســد	بيش	از	يك	هــزار	و600	ميليارد	تومان	
هزينه	شده	اســت	و	تخريب	چنين	پروژه	عظيمی	نه	
به	صالح	استان	است	و	نه	به	صالح	مردم	خوزستان.	
ممكن	است	در	شرايط	آبگيری	اين	سد	هر	مشكلی	
به	وجود	آيد	كه	آب	مردم	خوزســتان	بايد	توســط	
روش	های	جديدی	تأمين	شــود	كه	آب	مردم	اهواز	
از	كرخه	و	روســتاهای	اســتان	از	آب	حيات	تأمين	

خواهد	شد.«	
حــدود	يك	ماه	بعد		در	پی	اظهارات	مســئوالن	
ســد،	اين	بار	برخی	از	كارشناســان	وزارت	نيرو	كه	
وجــدان	بيداری	دارند	پــرده	از	ماجرا	برمی	دارند		و	
بــا	داليل	مســتدل	بر	وجود	گنبد	نمكــی		در	مخزن	
ســد	تأكيد	می	كنند.	شــايد	با	اين	اميد	كه	فشارهای	
جامعه	مدنی	بتواند	از	بــروز	فاجعه	ای		كه	هزينه	آن	
ده	ها	برابر	بيشتر	از	احداث	سد	است	جلوگيری	كند.	
در	جمعه	24	تير	1390	يكی	از	كارشناســان	سد	
با	ارسال	پيامی	به	وب	گاه		»آينده«	در	مورد	آبگيری	

سد	و	گنبد	نمكی	چنين	بيان	می	كند:	
»ســاختگاه	ســد	گتوندعليا	از	نظر	زمين	شناسی	
دارای	ســاختار	مناســب	كنگلومرايــی	اســت،	اما	
نقطه	ضعف	و	عمده	مشــكل	اين	ســد	در	مخزن	آن	
در	فاصله	پنج	كيلومتری	محل	ســازه	ســد	می	باشد.	
در	اين	نقطه	توده	ای	انحالل	پذير	به طول حدوداً 
پنج كيلومتر و عرض 400 متر به ارتفاع 200 
متر	رخ	نمون	)پديدار(	شــده	كه	از	نظر	زمين	شناسی	
از	بخش	دو	تشــكيالت	گچساران	تشــكيل	شده	و	
براســاس	نقشه	های	زمين	شناسی	دارای	بيش از 50 
درصد نمک	است.	به	همين	دليل	توده	مذكور	در	
حال	حاضر	دارای	ســينك	هول	ها	)غارهای(	بسيار	
زيادی	اســت.	با	توجه	به	طول	و	عرض	و	ارتفاع	اين	
تــوده	حجم	قابل	تصور	اين	توده	حدود	200	ميليون	
مترمكعب	می	باشــد.	اگر	50	درصــد	حجم	توده	از	
نمك	تشكيل	شده	باشــد	حجم	نمك	محاسبه	شده	
در	حد	100	ميليون	مترمكعب	است.	تراز	طبيعي	آب	
پشت	ســد	)234	متر(	در	صورت	آبگيری	و	رسيدن	
به	تراز	طبيعي،	حدود	150	متر	مكعب	آب	روی	اين	
توده	فشــار	قرار	می	گيرد.	از	آنجا	كه	ساختار	مورد	
نظر	دارای	قابليت	انحاللی	بســيار	بااليی	اســت	در	
صورت	نفوذ	آب	به	اين	محدوده،	تشكيالت	نمكی	
آن	شــروع	به	انحالل	می	كند.	با	وجود	پوشش	اجرا	
شده	و	در	خوشبينانه	ترين	حالت،	باالرفتن	شوری	به	
ميزان	1500	تا	2500	ميكروموس	را	بسته	به	سرعت	

انحالل،	می	توان	انتظار	داشت.	هم	اكنون	كه	شوری	
آب	در	محــل	ســد	600	اســت،	شــوری	در	محل	
شــهر	اهواز	حدود	2000	می	باشــد.	حال	با	باالرفتن	
شــوری	در	محل	سد،	افزايش	شــوری	در	اهواز	به	
ميزان	5000	قابل	انتظار	اســت.	واضح	است	كه	اين	
ميزان	شــوری	نه	تنها	برای	مصارف	شــرب	كه	برای	

كشاورزی	هم	قابل	تحمل	نيست.«8
	در	پی	اين	گزارش	مسئوالن	وزارت	نيرو	اين	بار	
به	جــای	تكذيب	از	پايش	مداوم	EC	آب	در	مخزن	
ســد	تا	پايين	دست	كارون	ســخن	می	رانند:	در	آذر	
90،	محجوب	بيان	كرد	آبگيری	سد	مشكلی	ندارد	و	
مجهزترين	دستگاه	سنجش	شوری	آب	را	در	مخزن	
قرار	دادند	كه	هر	شــش	ســاعت	پايش	می	كند،	اما	

از	مقدار	EC	آب	و	تغييرات	آن	هيچ	رقمی	نداد.9
در	پی	گسترش	اعتراضات	در	آذرماه	1390	اولين	
گزارش	مركز	پژوهش	های	مجلس	ارائه	شد.	در	اين	
گزارش	مركــز	پژوهش	هــاي	مجلس10		و	ســازمان	
بازرسي	كشور		بر	ادعاهای	معترضان	مُهر	تأييد	زد		و	
اعالم	كرد:	در	مخزن	اين	ســد	سازندهاي	نمكي	قرار	
دارد	و	در	صورت	بهره	برداري	كيفيت	آب	شــرب	و	
كشاورزي	پايين	دست	رودخانه	به	شدت	تغيير	مي	يابد.	
براســاس	كارشناسان	ســازمان	جهاد	كشــاورزي	بر	
ايــن	باورند	كه	ايــن	ســد	EC	آب	را	حداقل	1000	
ميكرومــوس	افزايش	مي	دهــد	كــه	راندمان	بخش	
كشاورزي	را	10	درصد	كاهش	مي	دهد.	در	گزارش	

مركز	علت	اين	پديده	را	چنين	ذكر	می	كند	:
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در 15خرداد 1390 بار دیگر مسئوالن 
سد، كوه نمکی و شورشدن را تکذیب 
كردند اما این بار دیگر با زبان كارشناسی 
به مدعيان پاسخ نمی گویند نخست 
از دریچه تهدید و اتهام وارد شده و 
نگرانی های مردم و اظهارات كارشناسان 
را مغرضانه دانسته  و آن را سنگ اندازی 
برای جلوگيری از روند آبگيری سد 
می دانند

»در	مرحلــه	اول	شــركت	مشــانير	و	در	مرحله	
دوم	شــركت	مهاب	قدس	عهده	دار	مطالعات	ســد	
بوده	كه	متأســفانه	به	علت	كم	تجربگی		و	عدم	دقت	
كارشناسان	شــركت	مهاب	قدس	وجود	سازندهای	
نمكــی	در	فاز	مطالعاتی،	با	اينكه	پديده	ای	شــناخته	
شــده	در	منطقه	بوده،	كاماًل	ناديده	گرفته	می	شود	و	
زمانی	متوجه	می	شوند	كه	عمليات	حفاری	و	تجهيز	
كارگاه	ها	شروع	شــده	و	امكان	تغيير	مكان	احداث	
ســد	نبوده		است.	در	ســال	76		فاز	اول	طرح	شروع	
می	شــود.	شــركت	مهاب	قدس	عجوالنــه	و	بدون	
انجام	اقدامات،	عالج	بخشــی	فاز	دو	را	در	ســال	82	
شــروع	می	كند.	به	دليل	عدم	مالحظات	فنی	شركت	
مهاب	قــدس	در	هنگام	آبگيری	ســد	30	درصد	از	
پتوی	رســی	روی	ســازندهای	نمكــی	فرومی	ريزد.	
اگر	شركت	برای	عالج	بخشی	50ـ40	ميليارد	تومان	
هزينه	مي		كرد		و	پتوی	رســی	از	اســتحكام	بيشتری	
برخــوردار	بود	خطر	شــوری	آب	كمتر	بود.	اكنون	
گزينه	در	پيش	رو	فعاًل	پايش	مداوم	و	برداشت	آب	
از	بخش	باالی	مخزن	و	انتقال	آب	شور	پايين	مخزن	
به	خليج	فارس	اســت	كه	اين	عمليات	عالج	بخشــی	
حدود	100	ميليــارد	تومان	هزينه	دربــردارد	كه	در	
مقابل	هزينه	1700	ميليارد	تومانی	احداث	سد	ناچيز	
اســت	و	برای	رفع	نگرانی	های	مردم	الزامی	اســت.	
از	ســوی	ديگر		از	آنجا	كه		پتوی	رســی	روی	سازه	
نمكی	با	كارشناســی	دقيقی	انجام	نشــده	و	احتمال	
زياد	آب	از	پتوی	رســی	به	درون	گنبد		نمكی	نفوذ	
می	كند	و	پس	از	چهار	ماه	از	آبگيری،	ميزان	انحالل	
و	شــوری	آب	بيشــتر	خواهد	شــد	آبگيری	ســد	به	
صورت	آزمايشــی		بايد	انجام	شــود	كه	اگر	شوری	

آب	زياد	شد	بتوان	آن	را	كنترل	و	تخليه	كرد!«.

البتــه	برخــي	ديگــر	از	منابع	آگاه	نيــز	از	وقوع	
اين	مشــكل	به	علت	تغيير	مهندس	مشاور	طرح	خبر	
مي	دهند،	مهاب	قدس	كه	گويا	مشــاور	طرح	بوده،	
مي	گويد	اين	انتخاب	در	زمان	مشــانير	انجام	شده	و	
مشانير	نيز	آن	را	مربوط	به	دوره	خود	نمي	داند،	حتي	
برخي	منابع	پاي	پيمانكار	را	نيز	به	ميان	مي	كشــند	و	
سپاســد	را	انتخاب	كننده	محل	نهايي	مي	دانند،	البته	
در	هر	حال	مقصر	اصلي	به	طور	رســمي	شناسايي	و	
معرفي	نشــده	اســت.	از	نظر	فرهنگي	نيز	عموماً	در	
حل	مشكالت	كشور	به	اين	مرحله	به	صورت	شفاف	
رسيدگي	نشده	و	در	پشت	درهاي	بسته	همه	چيز	رفع	
و	رجوع	مي	شــود،	اما	در	اين	بين	به	نظر	مي	رسد	كه	
برخــي	از	مديران	فعلي	وزارت	نيــرو	نيز	در	تعجب	
هستند	كه	چطور	ســازمان	كارفرمايي	آنها	به	چنين	
پديــده	اي،	كم	توجه	بوده	اســت.	به	نظر	مي	رســد	با	
وجــود	اين	مشــكل،	اگر	بــه	آن	شــكل	تعجيل	وار	
آبگيــري	صورت	نگرفته	بود،	نتيجــه	اي	بهتر	از	اين	

حاصل	مي	شد.
در	دی	مــاه	91		مصطفــي	پورمحمــدي	رئيس	
ســازمان	بازرسي	كل	كشــور	اعالم	كرد:	»با	شرايط	
حاضر،	ســد	گتوند	ديگر	نمي	تواند	به	فعاليت	خود	
ادامــه	دهد	و	اين	ســد	بايد	تخليــه	و	تغيير	كاربري	
داده	شــود«.11	دليل	آن	هم	شوركردن	آب	رودخانه	
اراضــي	 از	 هــزار	هكتــار	 تهديــد	600	 و	 كارون	
كشــاورزي	خوزستان	است.	ســازمان	بازرسي	كل	
كشور	در	حوزه	محيط	زيســت	به	مسائلي	نظير	آب	
حساســيت	نشــان	مي	دهد.	آخرين	تصميم	سازمان	
در	اين	حــوزه	نيز	مربوط	به	تخليه	آب	ســد	گتوند	
و	تغيير	كاربري	آن	است	كه	براساس	ساعت	ها	كار	

كارشناسي	نتيجه	گيري	شده	است.
اعالم	نظر	سازمان	بازرسي	كل	كشور	در	ارتباط	
بــا	تخليه	و	تغييــر	كاربري	ســد	گتوندعليا	درحالي	
مطرح	شــد	كه	مجري	ســد	و	نيــروگاه	گتوندعليا،	
كريــم	شــيباني	به	خبرگــزاري	فارس	اعــالم	كرد:	
اطالعات	ما	از	تصميم	اخير	ســازمان	بازرســي	كل	
كشــور	در	حد	خبري	است	كه	در	رســانه	ها	منتشر	

شده	است.
دكتر	داريــوش	محجوب	مدير	امور	مهندســي	
و	فني	ســد	گتوند	نيز،	از	تغيير	كاربري	ســد	گتوند	
اعالم	بي	اطالعي	كــرده	و	اطالعات	خود	را	در	حد	
اخبار	منتشر	شــده	در	مطبوعات	مي	داند.	وي	معتقد	
اســت	مبناي	قضــاوت	در	اين	زمينه	بايــد	گزارش	
كارشناسان	سازمان	توسعه	منابع	آب	و	نيرو	باشد،	ما	
از	آن	استقبال	مي	كنيم.	اين	نظارت	ها	باعث	مي	شود	

كه	ما	راه	را	اشتباه	نرويم.
همچنين	واكنش	وزارت	نيرو	به	خبر	منتشر	شده	
از	اظهارنظر	رئيس	ســازمان	بازرسي	كل	كشور	در	
خبرگزاري	فارس	چنين	منعكس	شده	است،	در	اين	
مصاحبــه	كه	با	محمد	رضازاده	مديرعامل	شــركت	
توســعه	منابع	آب	ايران	انجام	شده	بود،	آمده	است:	
»در	جلســه	حضوري	كه	با	رئيس	ســازمان	بازرسي	

كل	كشور	داشــتيم	به	ايشــان	عرض	كردم	كه	اين	
كار	در	طي	ســه	دولــت	و	با	كار	كارشناســي	زياد	
انجام	شــده	اســت.	طبيعتاً	به	اين	راحتي	نمي	شــود،	
بررسي	هاي	فني	را	ناديده	گرفت.	به	ايشان	ايرادها	و	
اشــكاالت	و	ضعف	هايي	كه	مشاوران	و	كارشناسان	
شــركت	توسعه	منابع	داشتند،	ارائه	كرديم	و	شخص	
پورمحمــدي	نيز	از	اينكــه	خبر	تغيير	كاربري	ســد	
گتونــد	به	اين	شــكل	در	رســانه	ها	منعكس	شــده	
يك	مقدار	گله	مند	بودنــد،	چراكه	به	هر	حال	تغيير	
كاربري	سد	گتوند	معني	نمي	دهد	و	شدني	نيست.«

نشت چاه هاي نفت اطراف سد
در	هميــن	زمان	عالوه	بر	شــوري	آب	مشــكل	
ديگري	نيز	ســر	باز	كرد	تا	نگراني	كارشناسان	را	دو	
چندان	كند،	نشــت	چاه	هاي	نفت	اطراف	ســد.	پنج	
چاه	نفت	در	مخزن	سد	گتوند	وجود	داشت	كه	پيش	
از	آبگيري،	پلمب	يا	جابه	جا	شــده	بودند،	اما	به	دليل	
فشــارهاي	ناشــي	از	آبگيري،	حاشــيه	درياچه	سد	
آلوده	به	مواد	نفتي	شد،	البته	به	دليل	قرار	گرفتن	نفت	
بر	روي	ســطح	آب	كيفيت	آب	مناطق	پايين	دست،	

تغييري	نكرده	است.
خوشبختانه	مديرعامل	شركت	توسعه	منابع	آب	
ايران	نشت	نفت	را	تأييد	كرد	و	اظهار	داشت	كه	اين	
نشت	فوق	العاده	جزئي	است	و	مشكل	خاصي	وجود	
ندارد	و	كارشناســان	وزارت	نفــت	درحال	فعاليت	
در	اين	پروژه	هســتند.	منتظر	اعالم	نظر	كارشناســي	
وزارت	نفت	هســتيم	كه	ببينيم	كدام	يك	از	روش	ها	
را	براي	مهــار	نفت	انتخاب	مي	كننــد	و	تا	آن	زمان	
تحمل	مي	كنيم	كه	اين	كارشناسان	بتوانند	كار	خود	

را	انجام	دهند.
چند	روز	بعد	در	17	دي	ماه،	مديرعامل	شــركت	
بهره	برداري	نفت	و	گاز	مســجد	سليمان	اعالم	كرد،	
نشــت	نفت	به	درون	درياچه	ســد	گتوند	مهار	شده	

است.
در	همين	رابطه	ســادات	ابراهيمي	نماينده	مردم	
شوشــتر	و	گتوند	به	خبرگزاري	فارس	گفته	اســت:	
براي	اجراي	طرح	استحصال	نمك	موجود	در	عمق	
و	كف	ســد	گتوند،	اعتباري	بســيار	زياد	نياز	است	
و	در	اين	باره	قرار	شــده	اســت	200	ميليــارد	تومان	

اختصاص	يابد.
وي	با	اشــاره	به	اينكه	در	سد	گتوند	از	مشاوران	
خارجي	و	معتبر	استفاده	شــده	است،	افزود:	در	سد	
گتوند	از	مشــاورهاي	خبره	بين	المللي	اســتفاده	شده	
اســت	و	به	اين	دليل	نگراني	براي	شوري	آب	وجود	
نــدارد	و	بارها	نيز	مقامات	وزارت	نيــرو	در	اين	باره	
اطمينان	خاطر	داده	اند	كه	مشكلي	از	اين	نظر	وجود	
ندارد.	شايد	نمك	در	مخزن	سد	گتوند	وجود	داشته	
باشد،	ولي	در	شرايط	كنوني	خروجي	سد	به	نحوي	
مديريــت	مي	شــود	كه	مشــكلي	براي	پايين	دســت	
به	وجود	نيايد.	هرچند	دكتــر	داريوش	محجوب	در	
مصاحبه	اي	در	حاشــيه	نمايشــگاه	بين	المللي	آب	و	
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كوه های نمکی در نزدیکی رود كارون، عکس از مهر

تأسيســات	فاضالب	بارها	تأكيد	كرد	پرونده	شوري	
ســد	گتوند	در	آينده	نزديك	بســته	خواهد	شد،	اما	

بايد	منتظر	بود	و	ديد	در	آينده	چه	پيش	مي	آيد.

شور شدن آب
كمتر	از	يك	سال	پس	از	آبگيری	سد	گتوندعليا	
تمامی	هشدارهای	مخالفان	احداث	سد	گتوند	تحقق	
يافت.ميــزان		EC	آب	در	دهانه	بهمنشــير	به	5000		
می	رسد		و	عملكرد	كشاورزی	در	مزار	ع	بسيار	افت	

می	كند.	
در	15	ارديبهشت	92	رئيس	كشت	و	صنعت	امام	
خميني	گفت:	امســال	به	دليل	شوري	آب	رودخانه	
كارون	با	افت	عملكرد	مزارع	نيشــكر	در	كشــت	و	
صنعت	امام	خميني)ره(	شوشــتر	روبه	رو	شــده	ايم.	
ناصــر	مجــدي	اظهار	كــرد:	شــوري	آب	رودخانه	
كارون	در	شــرايط	كنوني2700	است	كه	اين	ميزان	
بايد	در	شــرايط	عــادي	بين	600	تا800	باشــد	و	در	
واحدهاي	جنوبي	طرح	توســعه	نيشكر	اين	ميزان	از	
شــوري	آب	در	مقطع	شوشــتر	نيز	بيشتر	است.	وي	
درباره	توليد	شــكر	عنوان	كرد:	امســال	توليد	شكر	
دركشــت	و	صنعــت	700	هزار	تن	بوده	اســت	كه	
نســبت	به	سال	گذشته	به	دليل	شوري	آب	10	تن	در	

هكتار	افت	عملكرد	را	نشان	مي	دهد.12
در24	تيرماه	92	گزارش	ها	از	افزايش	شوری	آب	
در	نقاط	مختلف	كارون	حكايت	می	كند.	براســاس	
اخبار	رســيده	از	بخش	كارشناســی	و	آزمايشگاهی	
در	ســد	گتوند	در	شــرايط	كنونی	شــوری	آب	در	
مقطــع	ســد،1050	واحــد	و	در	مقطع	ســد	تنظيمی	
1150	واحد	اســت	و	در	مقطع	شوشــتر	نيز	اين	آمار	
به	1600ـ1500	واحد	رسيده	است.	در	اهواز	شوری	
آب		رشد	چشمگيری	داشته	و	سر	از	2800	تا	3050	
درمی	آورد.	در	بهمنشير	4800	گزارش	شده	است.13	
در	پــی	شــوری	آب،	مســئوالن		واكنش	هــای	
متفاوتی	را	بروز	می	دهند؛	برخی	به	جای	حل	مســئله	
صورت	مســئله	را	تغيير	می	دهند.	حجازی	اســتاندار	
خوزســتان،	شوری	بهمنشير	را	ســه		هزار	ذكر	كرده	
و	آن	را	دليل	پساب	شــلتوک	برنج	و	حوضچه	های	
پــرورش	ماهی	می	دانــد	و	مربوط	به	آبگيری	ســد	
گتوند	نمی	داند.14	مسئوالن	اجرايی	سد	علت		شوری	
رودخانــه	كارون	عمدتــاً	تحت	تأثيــر	ورود	جريان	
حاوی	نمك	رودخانه	های	فرعی	چون	»شــوراللی«	
و	»شوردشت	بزرگ«	است.	نتايج	بررسی	های	اخير	
نشــان	می	دهد	با	وجود	مقدار	EC	آب	در	محل	سد	
گتوندعليــا	در	حدود	800	،	به	دليل	اثر	رودخانه	های	
فوق	الذكر	در	محل	شهر	اهواز	مقدار	شوری	به	بيش	

از	2000	می	رسد.15
ســيد	شــريف	حســينی	نماينده	اهواز	نسبت	به	
شــوری	آب	كارون	هشدار	می	دهد	و	آن	را	مربوط	
به	احداث	ســد	گتوند	می	داند	و	بــرای	رفع	ابهام	از	
كارشناسان	بی	طرف	می	خواهد	به	خوزستان	آمده	و	
مسئله	را	بررسی	و	نتيجه	را	به	اطالع	مردم	برسانند.16

در	اين	ميان	گروه	های	طرفدار	محيط	زيست	كه	
ديدبانان	طبيعت	هستند،	پاســخی	منطقی		و	مستدل	
بــرای	اين	پديده	دارنــد.	آنها	دليل	شــوری	آب	را	
راهكار	مجريان	ســد	برای	رفع	سريع	و	غير	اصولی	
معضل	ايجاد	ديوار	حايل	و	پوششــی	ســنگی	روی	
»رخ	نمون«	های	نمكی	می	دانند.	متأســفانه	در	هشت		
ماه	گذشــته	برای	تســريع	در	كار	حمل	تراشــه	های	
نمكی،	غرق	كــردن	آنهــا	در	آب	رودخانه	كارون	
در	دســتور	كار	قرار	گرفته		اســت.	بنابــر	اظهارات	
يكــی	از	رانندگان	كاميــون	روزانه	چهار	تا	شــش	
ســرويس	خاک	و	ســنگ	معدن	نمــك	را	در	كنار	
كارون	رها	كرده	است.	امری	كه	به	شوری	بی	سابقه	
آب	رودخانــه	كارون	و	نارضايتی	مردم	شــهرهای	
گتوند	و	شوشــتر	منتهی	شده	است.		يك	كارشناس	
ســازمان	جهاد	كشاورزی	اســتان	خوزستان	كاهش	
محصوالت	كشاورزی	و	خسارات	دهها	ميلياردی	بر	
محصوالت	زراعی	طی	ســال	گذشته	را	از	تأثيرات	
شــوری	بی	سابقه	كارون	دانســت	و	گفت:	طی	چند	
ماه	گذشته	بر	اثر	رهاسازی	تراشه	های	نمك	كيفيت	
آب	آشــاميدنی	روســتاهای	عقيلی	و	شهرستان	های	
گتوند	و	شوشــتر	نيز	تــا	ميزان	زيــادی	كاهش	پيدا	
كرده	اســت.	مــردم	شهرســتان	گتوند	كــه	تا	پيش	
از	ايــن	يكــی	از	خالص	ترين	آب	های	آشــاميدنی	
اســتان	بهره	مند	بودند	هم	اكنــون	مجبور	به	خريد	و	
اســتفاده	از	دستگاه	های	تصفيه	خانگی	آب	شده	اند.	
يك	پژوهشــگر	دانشگاه	آزاد	اسالمی	واحد	شوشتر	
نيز	گفــت:	عالوه	بر	تأثيرات	زيســت	محيطی	وجود	
گنبدهای	نمكی	در	مخزن	ســد	دو	نگرانی	ديگر	را	
به	وجود	آورده	اســت؛	يكی	آنكه	رســوب	گذاری	
حاصــل	از	فرســايش	نمك	زارها	موجــب	كاهش	
چشمگير	عمر	مفيد	اين	سد	و	پرشدن	مخزن	می	شود	
و	ديگر	آنكه	عنصر	نمك	موجب	خوردگی	فلزات	

و	تأسيسات	گرانقيمت	مولد	نيروگاه	خواهد	شد.17

2� ب�ه زیر آب رفتن  روس�تاها، زمين های 
كشاورزی و آثار باستانی با آبگيری سد

عــالوه	بر	وجود	ســازندهای	نمكــی	در	مخزن	
ســد	مشــكل		ديگر،	به	زير	آب	رفتــن	100	هكتار	
از	زمين	هــای	مرغوب	و	حاصلخيز	دشــت	عقيلی	و	
برخی	از	آثار	باستانی	و	تخريب	صدها	اصله	درخت	
از	ديگر	حاشيه	های	پيرامون	آبگيری	اين	سد	هستند.
گسهتونی	يك	فعال	محيط	زيست	در	گفت	وگو	
با	خبرنگار	مهر	در	اهواز	تأكيد	كرد:	تخريب	صدها	
اصله	درخــت،	از	بين	رفتن	100	هكتــار	از	اراضی	
كشاورزی،	جلوگيری	از	كشت	صدها	تن	محصول	
صيفی	همچــون	هندوانــه،	گوجه،	خيــار،	پياز	و...	
در	طول	ســال،	ايجاد	ناهمگونی	منظری	در	دشــت	
عقيلــی،	بيكاركردن	ده	ها	نفــر	و	چند	عامل	مخرب	
ديگر	نتيجه	گودبرداری	100	هكتار	از	اراضی	دشت	
حاصلخيز	عقيلی	است.	گودبرداری	از	50	هكتار	اين	
اراضی	توســط	مجريان	ســد	گتوندعليا	كه	شركت	

توزيع	منابع	آب	و	نيروی	ايران	كارفرمای	آن	اســت	
در	جوار	روســتای	»پشــت	در	عليا«	كــه	روبه	روی	
امامزاده	محمدبن	زيد	موسوم	به	موم	زرد	قرار	دارد،	
به	صورت	غيرقانونی	صورت	گرفته	اســت.		در	اين	
محوطــه	100	هكتاری	تنها	حيــات	چند	درخت	كه	
به	تعداد	انگشــتان	دو	دست	است	حفظ	شده	است.	
مجريان	ســازنده	ســد	گتوندعليا	اراضی	اين	دشت	
مرغوب	را	در	ســال	1382	هكتــاری	چهارميليون	و	
300	هزار	تومان	از	كشاورزان	خريداری	كرده	اند.	
با		آبگيری		ســد،	41	روســتا	زيــر	آب	مدفون	
می	شود.	مردم	41	روستا	در	استان	خوزستان	را	ترک	
كردند	تا	خانه	ها،	مزارع	و	مراتعشان	در	اختيار	پروژه	
ساخت	ســد	گتوندعليا	قرار	گيرد	و	زير	درياچه	سد	
مدفون	شود،	اما	ســهم	اين	تعداد	روستايی	از	پروژه	
ساخت	سد،	كوچ	اجباری	از	روستا	به	حاشيه	شهرها،	
آوارگی،	از	دســت	دادن	زمين	های	كشاورزی	و	در	

نهايت	فقر	و	بيكاری	بوده	است.18
	مسئوالن	وزرات	نيرو	با	وجود	اينكه	هنوز	تملك	
اراضی	برخی	روستاها	ازجمله	روستای	گلزاری	در	
منطقه	آبماهيك	در	مخزن	ســد	گتوند	انجام	نشده،	
بــراي	مجبوركردن	اهالي	به	انجــام	معامله،	برق	اين	
روســتا	را	در	گرمای	توانفرسای	اريبهشت	و	خرداد	
خوزســتان	قطع	كرده	اند.	مســئوالن	شركت	توسعه	
منابــع	آب	و	نيــروی	ايران	به	عنوان	متولی	ســاخت	
ســدهای	بــزرگ	و	نيروگاه	های	برق	آبــی	به	قيمت	
ناعادالنــه	ای	متری	600	تومــان	می	خواهند	اراضی	
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سخن آخر
گرچه	موافقان	سدسازی	مزايايی22	چون	جلوگيری	
از	ورود	آب	كارون	بــه	خليج	فــارس،	جلوگيــری	
از	جريانــات	ســيالبی،	كاهــش	آلودگی	ناشــی	از	
ســوخت	های	فســيلی	بــرای	توليــد	بــرق،	افزايش	
مســاحت	شــبكه	های	مدرن	آبياری	و	زهكشــی	در	
جلگه	خوزســتان		تــا	800	هزار	هكتــار		و	افزودن		
7500	مــگاوات	به	ظرفيت	توليــد	نيروگاه	های	برق	
اســتان	های	خوزســتان	و	چهارمحــال	و	بختياری	را	
مديون	سدســازی	می	دانند،	اما	بهره	بــرداری	از	21	
سد	در	اســتان	خوزستان23	آسيب	های	شديدی	را	بر	
محيط	طبيعی	و	انسانی	اين	ديار	وارد	كرده	است.	از	
تخريب	روستاها		و	آوارگان	محيط	زيستی	گرفته	كه	
پيامد	آن	افزايش	حاشــيه	نشينی	در	شهرهای	اطراف	
و	بــروز	ناهنجاری	های	اجتماعی	تا	كاهش	دبی	آب	
كارون	در	شهرهای	پايين	دست	آن	و	شورشدن	آب	
اســت.	خشك	شــدن	تاالب	ها		و	در	پی	آن	تشديد	
پديــده	ريزگردها	از	ديگر	پيامدهای	آن	اســت	كه	
بزرگترين	معضل	محيط	زيســت	خوزستان	و	كشور	
شــده	اســت.	بنابراين	عدم		ارزيابی	محيط	زيســتی	و	
اقتصادی	ـ	اجتماعی	احداث	سدها	چه	پيش	از	اجرا		
و	چــه	در	حين	اجــرا		و	عدم	بررســی	عواقب	آن،	
مشــكالتی	را	به	وجود	آورده	كه	بــا	صرف	چندين	

برابر	هزينه	ساخت		سدها	جبران	نمی	شود.
پي نوشت:

1-www.khouznews.ir/fa/news/45874/
ذخاير	سدهاي	خوزستان	چقدر	است،	9شهريور92		

2,3-www.donyayesanat.com/fa/newsagen-
cy/2817
4- www.old.Mehrnews.com/ fa/NewsDetail.
asps? Newsid=962148  

خبرگزاري	مهر،	21	مهر	1388
5-www.ibnanews.ir/vdch.xnmt23n6vftd2.
html
6,7-www.khabaronline.ir/(X(1) S r3zh01xn 
5bepxc21ms1c24rr))/detail/155380/society/
environment
8- www.vista.ir/lid/705875
9ـ	بــه	گــزارش	خبرگــزاری	فــارس	از	گتونــد،	داريوش	
محجوب	امروز	در	نشســت	پس	از	بازديــد	خبرنگاران	از	
چشــمه	های	فوق	شــور	موجود	در	مخزن	سد	گتوند	اظهار	
داشت:	براســاس	پيش	بينی	های	انجام	شــده	و	ارزيابی	های	
بدبينانه	شــرايط	بايــد	در	حال	حاضر	در	مخزن	ســدگتوند	
بسيار	وخيم	تر	از	شــرايط	كنونی	باشد،	ولی	در	حال	حاضر	
با	توجه	بــه	ميزان	EC	موجود	در	خروجی	ســدگتوندعليا	
شرايط	بسيار	مناسب	ارزيابی	می	شود.	وی	با	اشاره	به	اينكه	
اطالعات	در	اين	سد	هر	شش	ساعت	يك	بار	پايش	می	شود،	
افزود:	دستگاه	های	فوق	حرفه	ای	در	مخزن	سدگتوند	مستقر	
شــده	است	كه	در	شش	ساعت	يك	بار	از	سطح	آب	مخزن	
بــه	درون	مخزن	نفوذ	می	كند	و	در	هــر	نفوذ	به	ازای	هر	دو	
ثانيــه	يك	بــار	EC	را	اندازه	گيری	می	كند	و	با	اســتفاده	از	
اينترنــت	وايرلس	اطالعــات	را	به	مركز	آمــار	و	اطالعات	
مخابره	می	كند	و	از	اين	نظر	مشــكلی	به	وجود	نيامده	است.	
وی	با	اشاره	به	پيشــرفته	بودن	اين	سيستم	ها	تأكيد	كرد:	اين	
سيســتم	ها	از	مجهز	ترين	سيســتم	های	EC	سنجی	در	جهان	
اســت	و	براساس	نورخورشــيد	كار	می	كند	و	اصاًل	نيازمند	

اپراتور	نيســت	و	كامال	خودكار	عمل	می	كند.	محجوب	با	
تأكيد	بر	اينكه	شــوری	آب	كنترل	شــده	است،	خاطرنشان	
كرد:	در	شرايط	كنونی	شوری	آب	در	مخزن	سدگتوندعليا	
كنترل	شــده	است	و	در	اين	باره	هيچ	احساس	خطری	وجود	
ندارد	و	از	ســيالب	های	موســمی	و	فصلی	نيــز	هيچ	بيمی	

نداريم.
www.farsnews.com/newstext.php?nn= 139 
10 908001413
10ـ	مركــز	پژوهش	های	مجلــس	1390،	خالصه	مديريتی	
طرح	تأثيرات	ســازندهای	نمكی	در	مخزن	سد	گتوند	عليا	

بر	شوری	آب	رودخانه	كارون،	800279	
www.rc.majlis.ir/fa/mrc_report/show/
11-www.khabaronline.ir/detail/265974/
12-www.shushtarnews.ir/?n=10071
13ـ		بهرام	ايلخاص	زاده،	فرماندار	ويژه	آبادان	18	تير	1392	
با	اشاره	به	اين	كه	در	حال	حاضر	ميزان	شوري	آب	رودخانه	
بهمنشير	4800	ميكروموس	اســت	گفت:	آب	آبادان	براي	

استحمام	هم	مناسب	نيست.
13920418000531 www.farsnews.com/new-
stext.php?nn=
14- www.anionline.ir/?nid=743
15-www.ibnanews.ir/vdch.xnmt23n6vftd2.
html
16ـ	به	گزارش	جهان	سيدشريف	حسيني	نماينده	مردم	اهواز	
در	مجلس	شــوراي	اسالمي	در	شنبه	16	شهريور	1392،	در	
گفت	وگو	با	تســنيم	با	اشاره	به	اين	كه	احداث	سدگتوند	در	
خوزســتان	رودخانــه	كارون	را	تهديد	كرده	و	در	شــرايط	
كنوني	اعالم	مي	كنيم	شــوري	رودخانه	كارون	بسيار	جدي	
اســت	و	روز	به	روز	شــورتر	مي	شــود.	افزود:	بســياري	در	
اين	زمينــه	آمارهايي	ارائه	مي	كنند	كــه	در	واقعيت	وجود	
خارجي	براي	اين	آمارها	يافت	نمي	شــود،	ولي	نياز	اســت	
گروه	كارشناســي	و	بي	طرف	براي	اين	مهم	به	خوزســتان	
ســفر	كرده	و	اين	دغدغه	مردم	خوزســتان	را	پيگيري	كند.	
كارون	مايه	حيات	خوزستان	است	و	در	صورتي	كه	اين	سد	
سبب	شوري	پرآب	ترين	رودخانه	كشور	شود،	ديگر	چيزي	
به	عنوان	كشــاورزي	در	خوزستان	باقي	نمي	ماند	و	بايد	فكر	
اساسي	در	اين	زمينه	انجام	داد	و	تأثيرات	اين	سد	در		شوري	

رودخانه	كارون	بررسي	و	به	مردم	اطالع	داده	شود.
www.jahannews.com/vdcdzx0s5yt0zo 6.2a 
2y.html.

17ـ	در	گفت	وگو	با	آژانس	خبري	بختياري	)ايبنانيوز(.
18-www.jahannews.com/vdcdzx0s5y 
t0zo6.2a2y.html. 
19ـ	خبرگــزاري	مهر،	گزارش	آژانس	خبــري	بختياري	(	

ايبنانيوز،	محسن	حيدري	كارشناس	حقوقي.
20ـ	خبرگزاري	مهر،	شــنبه	شش	خرداد	1391،	در	گزارش	
اعتراض	به	نحوه	تملك	اراضي	سد	گتوند/	قطع	برق	روستا	

براي	مجبوركردن	اهالي	به	معامله.
21.www.ibnanews.ir/dcc.1qea2bqmpla82.
html.
22.www.ibnanews.ir/vdch.xnmt24n6vftd2.
html.
23 .www.sceg . i r / I r an -dams /59 - i r an -
dams-bahrebardari-ostani/200khuzestan-
dams-bahrebardari.html

گروه	مهندسان	عمران	و	كامپيوتر	

تعدادی از روستاهای تخليه شده 
و آماده برای آبگيری

مرغوب	كشاورزی	را	خريداری	كنند.	اهالی	روستا	
هيچ	يك	مايل	به	فروش	ملك	خود	نيستند،	زيرا	اين	
نرخ	حتی	در	قبال		فــروش	چند	هكتار	از	زمين	های	
خود	كفاف	اجاره	يك	خانه	100	متری	در	حاشــيه	

شهرها	را	نمی	دهد.19
در	جريــان	ايــن	جابه	جايــی	و	به	علــت	قيمت	
ناعادالنه	زمين	هايشــان،	فكری	برای	توانمندســازی	
آنان	نمی	شــود	و	كرامت	انسانی	آنها	پايمال	می	شود	
و	با	تبديل	شــدن	از	يــك	دامدار	عشــايری	به	يك	
كشاورز	يكجانشين،	يا	تبديل	شدن	از	يك	كشاورز	
روستايی	به	يك	حاشيه	نشين	شهری،	از	بخش	عمده	

حقوق	انسانی	خود	محروم	می	شوند.20
عالوه	بر	آوارگی	كشــاورزان	به	زير	آب	رفتن	
آثار	باستانی	از	ديگر	دغدغه	های	دوستداران	ميراث	
فرهنگی	خوزســتان	بود	كه	در	مورد	آن	هشدار	داه	
بودند.	روستای	سربيشــه	يكی	از	روستاهای	قديمی	
در	بخــش	آبماهيك	شهرســتان	اللی	اســت	كه	در	
آبگيری	ســد	گتوندعليا	به	زيــر	آب	خواهد	رفت.	
اين	روستای	قديمی	دارای	بافت	تاريخی	منحصر	به	
فرد	شــامل	خانه	های	اعيانی،	انبار	غالت،	گورستان،	
قنات	و	كوشــك	اســت.	محوطه	تاريخــی	چندين	
هكتاری	روستای	سربيشــه،	بدون	كمترين	پژوهش	
باستان	شناسی	يا	نجات	بخشــی	طی	هفته	های	آينده	

به	زير	آب	خواهد	رفت.21
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محمدحس�ين رفيع�ي: اقتص�اد اعتدال چه  ■
مفهوم و چه ویژگي هاي مهمي دارد؟

لط�ف اهلل ميثم�ي:	بــه	نظر	من	در	كشــور	ما	
اقتصاد	اعتدال	درواقع	اقتصاد	قانون	اساســي	اســت.	
اقتصاد	اعتدال،	اقتصــاد	ميانگين	بين	افراط	و	تفريط	
نيست.	يك	شاقول،	اســتاندارد	و	معيار	عدلي	براي	
اعتدال	بايد	وجود	داشــته	باشد،	براي	نمونه	مهندس	
ميرحســين	موســوي	در	قانون	اساســي	اول	به	شدت	
اقتصاد	دولتي	را	قبول	داشــت	بعد	هــم	تعاوني	ها	و	
در	مرحله	ســوم	بخش	خصوصي	را	راه	انداخت.	اما	
در	قانون	اساســي	دوم	اولويت	ها	تغيير	كرد.	وقتي	در	
ســال	1387	كانديداي	رياست	جمهوري	شد	كسي	
درباره	تغيير	او	فكر	نمي	كرد	و	او	را	مدل	57	قلمداد	
مي	كردند	ولي	در	هر	دو	حال	وفادار	به	قانون	اساسي	

بود.
رفيع�ي:	قانون	اساســي	يك	ســند	ميثــاق	ملي	
بين	حكومت	و	مردم	اســت	كه	همــه	ما	آن	را	امضا	
كرديــم.	اگــر	موافقيــد	ما	ابتــدا	اين	34	ســال	را	با	
قانون	اساسي	بسنجيم	ســپس	بگوييم	اعتدال	چيست	

و	اقتصاد	قانون	اساسي	را	تعريف	كنيم.
ميثمي:	ديدگاه	هاي	ديگري	هم	درباره	اعتدال	
وجــود	دارد.	به	نظــر	من	رأي	مــردم	در	24	خرداد	
1392	رأي	بــه	اعتدالــي	بــود	كــه	در	زيرمجموعه	
قانون	اساسي	تعريف	مي	شد،	چرا	كه	در	قانون	اساسي	
ماده	اي	نيســت	كه	با	دنيا	در	حال	تقابل	باشيم،	بلكه	
بــر	تعامل	با	دنيــا	و	تعامل	با	مــردم	در	داخل	مطرح	
شده	اســت.	بعضي	ها	مي	گويند	در	انتخابات،	غرب	
پيروز	شــد،	زيــرا	مي	گويند	تحريم	ها	باعث	شــد	به	
مردم	فشــار	بيايد	تا	به	اعتدال	رأي	بدهند،	يعني	يك	
نرمش	يا	اعتدالي	نســبت	به	گفتمان	قبل	پيش	بيايد.	
اينهــا	مالک	را	رابطه	با	غــرب	مي	دانند.	خود	آقاي	
روحاني		گفتند	به	جاي	تقابل	با	غرب	و	دنياي	امروز	
مي	خواهند	تعامل	برقرار	كنند.	غربي	ها	اين	را	قرائتي	

از	اعتدال	ناميدند.
رضا مظهري:	تصور	من	از	اقتصاد	اعتدال	همان	
اقتصاد	كينزي	است.	اقتصادي	كه	در	اوايل	قرن	19،	
پس	از	بحراني	كه	در	اقتصاد	ســرمايه	داري	به	وجود	
آمد،	از	يك	ســو	از	اقتصاد	بازار	كينزي	عبور	كرد	و	
از	يك	سو	هم	از	اقتصاد	سوسياليست	كالسكي	عبور	
كرد.	اين	اقتصاددان	لهستاني	كه	در	آكسفورد	درس	
خواند	و	كارشناس	ســازمان	ملل	بوده،	ماركسيست	
است.	وي	بعدها	گرايش	به	اقتصاد	اعتدال	پيدا	كرد	
و	معتقد	بود	كه	در	احزاب	كمونيســت،	يعني	در	آن	
زماني	كه	ايشان	فعاليت	مي	كرد	ما	بايد	به	اين			طرف	

اقتصاد	اعتدال	حركت	كنيم.
ميثم�ي:	اعتــدال	بــه	چــه	معنايــي	يعنــي	بين	

ماركسيسم	و	سرمايه	داري؟
مظهري: اعتدال	به	همين	صورتي	كه	اقتصاد	هم	
به	نظام	ســرمايه	داري	دولتي	و	هم	به	نظام	خصوصي	
نياز	دارد،	ولي	بايد	صنايع	مادر	و	استراتژيك		دست	
بخش	دولتي	باشد،	اما	بقيه	صنايع	متوسط	و	كوچك	
در	دســت	بخش	خصوصي	و	حتي	تعاوني	ها	باشد	و	
خودشــان	مي	توانند	فعاليت	كنند	و	مشكلي	ندارند.	
در	قانون	اساســي	ما	هم	چنين	اســت	كه	صنايع	مادر	
بايد	دســت	بخش	دولتي	باشــد.	بخش	خصوصي	و	

تعاوني	هم	در	كنار	بخش	دولتي	فعاليت	كنند.
ميثم�ي:	وقتي	بحــث	اقتصاددان	هــا	را	مطرح	
مي	كنيم	بايد	خارج	از	بحث	قانون	باشد.	زماني	تاچر	
نخســت	وزير	انگليس	مي	خواســت	صنايع	را	بهبود	
بخشد.	هيئتي	چند	ماه	كار	كرد	و	به	اين	نتيجه	رسيد	
كه	بخشــي	به	دليل	كارايي	يا	پرود	اكتيويته	)قابليت	
بهره		دهي(	بهتر	است	در	دســت	دولت	باشد	و	يك	
بخش	از	صنايع	ســهامش	را	به	مهندسين	يا	كارگرها	
بدهند	يعني	اين	بخش	كاماًل	خصوصي	باشــد.	يك	
مالكي	در	اين	امر	وجود	دارد	و	آن	راندمان	اســت،	
بنابراين	نمي	توانيم	همين	طوري	بگوييم	بخش	دولتي	

و	بخش	خصوصي	و	بخش	تعاوني.
مظهري:	وقتي	مي	گوييم	صنايع	مادر	در	اختيار	
دولت	باشد	ديگر	اين	پرود	اكتيويته	دخالت	ندارد	و	
در	آن	صنايع	مادر	را	طبق	نظر	كينز	و	كالسكي	نبايد	

به	بخش	خصوصي	داد.
اكنــون	هــم	سوسياليســت	اروپايــي	هميــن	را	
مي	گويــد.	آن	چيزي	را	كــه	در	دنيا	به	عنوان	اقتصاد	
اعتــدال	مي	نامنــد	همــان	اقتصاد	دولت	رفاه	اســت	
كــه	نظريه	پــرداز	آن	خود	كينــز	و	طرفدارانش	و	تا	
حدودي	كالسكي	است.	اينها	نظريه	پردازاني	هستند	
كــه	به	دولت	رفاه	معتقدند	و	مــن	فكر	نمي	كنم	اين	
نوع	اقتصاد	با	قانون	اساسي	ما	مغايرت	داشته	باشد.

نــدارد،	 مغايرتــي	 نتيجه	گيــري	 در	 رفيع�ي:	
ولــي	در	قانــون	دارد؛	مثــاًل	در	انگليــس	چنــد	بار	
شــركت	هاي	بزرگ	دســت	به	دست	شــدند،	ملي	
شــدند،	دولتي	شــدند	و	حتي	زماني	كــه	بانك	ها	و	
صنايع	خودروســازي	دچار	مشكل	شدند	اوباما	آنها	
را	دولتي	كرد.	دولت	ســهام	خريد	و	از	ســهامداران	
شد.	اين	مسئله	برمي	گردد	به	همان	پرود	اكتيويته	كه	

شاقول	ملي	ما،	يعني	قانون	اساسي	است.	
ميثمي:	يك	شــاقول	بايد	باشــد.	شاقول	علمي	
اين	مســئله	برمي	گردد	به	همان	پــرود	اكتيويته،	كه	

همان	شاقول	ملي	ما،	يعني	قانون	اساسي	است.
رفيع�ي:	در	قانون	اساســي	فصلــي	به	نام	فصل	
چهارم	است	كه	اختصاص	به	امور	مالي	دارد	كه	در	
آن	مسائلي	مطرح	مي	شــود	كه	تعهد	ايجاد	مي	كند.	
1ـ	تأميــن	نيازهــاي	اساســي،	مســكن،	خــوراک،	
پوشــاک،	بهداشــت	و		درمان،	آموزش	وپرورش	و	
امكانات	تشكيل	خانواده	براي	همه.	2ـ	تأمين	شرايط	
كار	براي	همه	به	منظور	رســيدن	به	اشــتغال	كامل	و	
قــراردادن	وســايل	كار	در	اختيار	همه	كســاني	كه	
قــادر	به	كار	هســتند،		ولي	وســايل	كار	ندارند،	در	
شــكل	تعاوني	از	راه	وام	بدون	بهره	يا	هر	راه	مشروع	

دولت آقاي روحاني و فرآیند اعتدال
ميزگردي با حضور محمدحسين رفيعي، رضا مظهري، علي دیني تركمان 

و لطف اهلل ميثمي � بخش اول
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ديگر	كــه	نه	به	تمركــز	و	تداوم	ثروت	در	دســت	
افراد	و	گروه	خاص	شــود	و	نــه	دولت	را	به	صورت	
يك	كارفرماي	بــزرگ	مطلــق	درآورد.	اين	اقدام	
بايد	با	رعايت	ضرورت	هاي	حاكــم	بر	برنامه	ريزي	
عمومي	كشــور	در	هر	يك	از	مراحل	رشد	صورت	
گيــرد.	مي	توانيم	در	ايــن	34	ســال	عملياتي	را	كه	
دولت	ها	كرده	اند	با	هم	مقايســه	كــرده	و	ببينيم	آيا	
اين	درســت	بوده	يا	خير؟	عدول	از	قانون	اساســي،	
دولــت	رفاه	بوده	يا	خيــر؟	3ـ	زيرمجموعه	اصل	43	
تنظيم	برنامه	اقتصادي	كشــور	به	صورتي	كه	شــكل	
و	محتــوا	و	ســاعت	كار	چنــان	باشــد	كــه	هر	فرد	
عالوه	بر	تالش	شــغلي،	فرصت	و	تــوان	كافي	براي	
خودســازي	معنوي،	سياســي،	اجتماعي	و	شركت	
فعال	در	رهبري	كشــور	و	افزايــش	مهارت	و	ابتكار	
داشــته	باشد.	4ـ	رعايت	آزادي	انتخاب	شغل	و	عدم	
اجبار	افراد	به	كاري	معين	و	جلوگيري	از	بهره	كشي	
از	كار	ديگــري.	5ـ	منع	اضرار	به	غيــر	و	انحصار	و	
احتــكار	و	ربــا	و	ديگر	معامالت	باطــل	و	حرام.	6ـ	
منع	اســراف	و	تبذير	در	همه	شئون	مربوط	به	اقتصاد	
اعــم	از	مصرف،	ســرمايه	گذاري،	توليــد،	توزيع	و	
خدمات.	7ـ	اســتفاده	از	علوم	و	فنون	و	تربيت	افراد	
ماهر	به	نسبت	نياز	براي	توسعه	و	پيشرفت	كشور.	8ـ	
جلوگيري	از	سلطه	اقتصادي	بيگانه	بر	اقتصاد	كشور.	

اصل	47ـ	مالكيت	شــخصي	كه	از	راه	مشــروع	
باشــد	محترم	اســت	و	ضوابــط	آن	را	قانــون	معين	

مي	كند.
اصــل	48ـ	در	بهره	بــرداري	از	منابــع	طبيعــي	و	
استفاده	از	درآمدهاي	ملي	در	سطح	استان	ها	و	توزيع	
فعاليت	هاي	اقتصادي	ميان	استان	ها	و	مناطق	مختلف	
كشــور	بايد	تبعيض	در	كار	نباشــد،	به	طوري	كه	هر	
منطقه	به	فراخور	نيازها	و	استعداد	رشد	خود،	سرمايه	

و	امكانات	الزم	در	دسترس	داشته	باشد.
اصل	49ـ	دولت	موظف	اســت	ثروت	هاي	ناشي	
از	ربا،	غصب،	رشــوه،	اختالس،	قمار،	سوءاستفاده	
از	موقوفــات	و	سوءاســتفاده	از	مقاطعه	كاري	هــا	و	
معامالت	دولتي،	فروش	زمين	هاي	موات	و...	گرفته	
و	به	صاحب	حق	رد	كند	و	در	صورت	معلوم	نبودن	

او	به	بيت	المال	بدهد.
اصل	50	تا	55	ـ	ديوان	محاسبات

اينها	بخش	اقتصادي	بود.
آيا	اين	ضرورت	دارد	كــه	اقتصاد	اعتدالي	بايد	

همراه	با	اعتدال	در	حوزه	سياست	باشد؟
ميثمي:	در	قانون	اساســي	آمده	كسي	نمي	تواند	
به	ديگــري	توهين	كند	و	اگر	توهين	شــد	عالوه	بر	
قانــون	ـ	رويه	امام	هم	اين	بــود	ـ	كه	در	مجلس	هم	
بتواند	جواب	بدهد.	در	ايــن	انتخابات	اخيركه	واژه	
اعتدال	ســر	زبان	ها	افتاد،	آقاي	روحاني	در	نخستين	
گفت	وگويي	كه	با	خبرنگاران	داشت	گفت	مصمم	
هســتم	جلوي	توهين	به	افراد	را	بگيــرم.	وقتي	افراد	
با	برچســب	و	توهين	مطبوعاتي	روبه	رو	مي	شــوند،	
طبيعي	اســت	دادگاه	هم	برايش	تشــكيل	مي	شود،	
يكــي	را	جاســوس	خطاب	مي	كننــد	و	دو	روز	بعد	
هم	او	را	آزاد	مي	كنند.	اينكه	امنيت	نيســت.	اقتصاد	
اعتدال	بايد	در	اين	شــرايط	پرهيز	از	خشونت	و	منع	
مطلق	شكنجه	كه	در	قانون	اساسي	آمده	است	باشد.	
در	قانون	اساســي	اصل	تبري	و	اصــل	مالكيت	آمده	
اســت.	در	سوره	يوســف	وقتي	يوسف	مي	خواست	
بــرادرش	بنياميــن	را	بگيرد	بــا	اين	كــه	عزيز	مصر	
قدرتمند	بود	در	آيين	فرعون	نمي	شــد	او	را	دستگير	
كنند	كه	آن	كيد	متين	اتفاق	افتاد.	اگر	امنيت	نباشــد	

نمي	تواند	اقتصاد	اعتدالي	همراهش	بيايد.
مظهري:	اقتصاد	اعتدال	همان	كينز	و	كالسكي	
اســت	يا	همان	اقتصادي	اســت	كه	مــا	دولت	رفاه	
مي	گوييم.	دولتي	هايي	كه	به	نام	كشــور	رفاه	معروف	
شده	اند،	كشورهاي	اسكانديناوي	هستند.	آنهايي	كه	
در	دنيا	داراي	چنين	اقتصادي	هســتند	در	كنار	همين	
اقتصاد	اعتدالي	اقتصــاد	ديگري	هم	مطرح	مي	كنند	
كــه	باز	هم	شــبيه	هميــن	اقتصاد	اعتدال	اســت،	اما	
آنچــه	در	نظر	طرفــداران	كينز	و	كالســكي	مطرح	
اســت	فرض	بر	اين	اســت	كه	اين	اقتصــاد	اعتدال	
برپايــه	آزادي	احــزاب	اســت.	اگر	از	نظــر	تئوري	
بخواهيم	قضيه	را	بررســي	كنيم	آزادي	هاي	سياسي	
را	نمي	توانيــم	از	آزادي	هاي	اقتصــادي	جدا	كنيم.	
در	كتابي	به	نام	»توســعه	با	كرامت	انســاني«	نوشــته	
آميت	بهادري	كــه	اقتصاددان	هندي	اســت	آمده،	

9ـ	تأكيــد	بر	افزايش	توليدات	كشــاورزي،	دامي	و	
صنعتي	و	تأمين	نيازهاي	عمومي	كشــور	و	رســيدن	
به	مرحله	خودكفايي	و	رهايي	كشور	از	وابستگي.

اصــل	43،	9	مورد	را	مشــخص	كرده؛	اصل	44	
يك	بحث	مهم	اســت	كه	اين	اصــل	بخش	دولتي،	
خصوصــي	و	تعاوني	را	تعريف	كرده	اســت.	اصل	
45	انفــال	و	ثروت	هاي	عمومــي	را	تعريف	و	معين	
كرده	كه	انفال	و	ثروت	هاي	عمومي	مانند	زمين	هاي	
مــوات،	ارث	بدون	وارث	و	امــوال	مجهول	المالك	
و	اموال	عمومي	دســت	چه	كسي	باشــد.	در	همين	
بخش	يك	مقولــه	داريم	به	عنوان	ســتاد	فرمان	امام	
كــه	اكنون	در	بيت	رهبري	متمركز	شــده	و	يكي	از	
نهادهاي	بسيار	ثروتمند	اقتصادي	است	كه	در	اختيار	
حكومت	اســالمي	اســت	كه	حكومت	اســالمي	را	
معادل	ولي	فقيه	تعريــف	كرده	اند	نه	دولت	و	اكنون	
در	دادگاه	ها	بخشــنامه	كرده	اند	كه	همه	يكنواخت	
عمل	كنند	كه	چنين	اموالي	مســتقيماً	به	بيت	برود	و	
خود	بيت	اكنون	يك	نهاد	اقتصادي	قدرتمند	است،	

اين	اصل	45	است.
اصل	46	ـ	هركس	مالك	حاصل	كســب	و	كار	
مشروع	خويش	است	و	هيچ	كس	نمي	تواند	به	عنوان	
مالكيت	نسبت	به	كسب	و	كار	خود	امكان	كسب	و	

كار	را	از	ديگري	سلب	كند.	

طرح از مهدي رضائيان
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ما	نمي	توانيم	دموكراســي	سياسي	داشته	باشيم،	ولي	
دموكراسي	اقتصادي	نداشته	باشــيم.	يا	دموكراسي	
اقتصادي	داشــته	باشــيم،	ولي	دموكراســي	سياسي	
نداشته	باشيم.	دموكراسي	اقتصادي	يعني	چه؟	يعني	
مردم	حداقل	ها	را	داشــته	باشــند.	اين	نوع	نگاه	دقيقاً	
در	مقابل	اقتصاد	نئوليبرال	اســت.	من	تصور	مي	كنم	
اين	نوع	نگاه	با	مواردي	كه	از	قانون	اساســي	خوانده	
شد	مغايرت	ندارد.	بنابراين	ما	از	نظر	قوانين	مشكلي	

نداريم.
آيا	اين	اقتصاد	با	اقتصادي	كه	ليبرال	دموكراسي	
بيان	مي	كنــد	همســاني	دارد	يا	با	اقتصاد	سوســيال	

دموكراسي؟
رفيع�ي:	طبيعــي	اســت	كه	بــا	اقتصــاد	ليبرال	
دموكراســي	همخواني	نــدارد،	بنابراين	بــا	اقتصاد	
سوسيال	دموكراسي	همخواني	دارد،	همان	گونه	كه	
مرحوم	مهندس	ســحابي	در	ســابقه	تاريخي	تدوين	
قانون	اساسي	مي	گويد	وقتي	قانون	اساسي	نوشته	شد	
در	دولت	موقت	و	شــوراي	انقالب،	آقاي	سحابي	و	
مرحوم	بهشــتي	ســعي	كردند	اين	را	به	شكل	قانون	
سوســيال	دموكراســي	دربياورند.	با	توجه	به	بينشي	
كه	در	شــوراي	انقالب	حاكم	بود	مشــخصاً	مرحوم	
بهشــتي	و	سحابي	با	بينشي	كه	داشتند	آن	را	به	قانون	
سوسيال	دموكراســي	تبديل	كردند.	به	قول	شما	آن	
چيزهايي	كه	مقوله	كرامت	انساني،	آزادي	و	عدالت	

است	با	هم		سوسيال	دموكراسي	عرفاني	است.	
ميثم�ي:	سوســيال	دموكراســي	مي	گويد	50	

درصد	عدالت	و	50	درصد	آزادي؟
رفيعي:	هيچ	يك	اولويت	ندارد	هر	دو	با	هم	در	
اولويت	هستند	بهترين	كشورهايي	كه	در	دنيا	ساخته	

شده	اند	همان	كشورهاي	اسكانديناوي	هستند.
جمــع	 اصالــت	 بگوييــم	 اگــر	 ميثم�ي:	
اصالــت	 و	 اســت	 اصــل	 	(Collectivism)
فرد(Individualism)	در	دل	آن	قرار	مي	گيرد	و	
اگر	بگوييم	اصالت	فرد	اصل	است،	بنابراين	اصالت	
جمــع	در	دل	آن	قرار	مي	گيرد	و	اگر	يكي	از	اين	دو	

را	نپذيريم	درواقع	50	ـ	50	مي	شود.
رفيعي:	نه،	اين	مفهوم	نيســت	هر	دو	را	تعريف	
مي	كند.	ليبراليسم	چيست،	مي	گويد	وقتي	مشت	من	
آن	قدر	آزاد	اســت	كه	به	بيني	شما	نخورد	يعني	مرز	
آزادي	من	تا	نوک	بيني	شماســت.	اگر	به	بيني	شما	
خورد	اين	ديگر	آزادي	نيست،	خشونت	است.	روي	
اين	مقوله	در	ســوئد	بيشتر	كار	شده	است.	حتي	اين	
مســئله	در	اعالميه	جهاني	حقوق	بشــر	هم	آمده	كه	
امكانات	معيشت	همه	بايد	در	نقطه	شروع	برابر	باشد.	
نقطه	شــروع	يعني	همه	بچه	هايي	كه	در	اين	كشــور	
متولد	مي	شــوند	از	نظر	بهداشــت،	درمــان	و	تغذيه	

يكسان	و	تأمين	باشند.
ميثم�ي:	اين	كــه	همــان	حــق	شــهروندي	در	

قانون	اساسي	است.
رفيع�ي:	اين	همان	سوســيال	دموكراسي	است.	
آزادي		انديشــه	و	قــدرت	اقتصادي	با	هم	هســتند.	
هريك	ضربه	بخورد	ديگري	هم	صدمه	مي		بيند.	اگر	

دقت	كنيد	مي	بينيد	فرار	مغزها	و	سرمايه	ها	هم	جهت	
و	همزمان	هســتند.	از	اواخر	56	كه	نزديك	انقالب	
هم	مي	شــود،	هم	بخشــي	از	مغزها	و	هم	بخشــي	از	

سرمايه	فرار	كردند.
آی�ا اقتص�ادي ك�ه در دوران دكتر محمد  ■

مصدق پياد ش�ده را مي ت�وان مصداق اقتصاد 
اعتدال قلمداد كرد؟

مظه�ري:	مــن	فكــر	مي	كنم	اوليــن	دولتي	كه	
دســت	كم	پــس	از	قاجــار	در	دوره	معاصــر	يــك	
الگويي	از	خودش	نشــان	داد	كه	به	الگوي	سوسيال	
دموكراســي	نزديك	باشد	دولت	دكتر	مصدق	بود،	
چرا	كه	سوســيال	دموكراسي	هم	برپايه	دموكراسي	

اقتصادي	و	هم	دموكراسي	سياسي	است.
دموكراســي	اقتصــادي	به	اين	مفهوم	اســت	كه	
صنايع	ســنگين	مانند	صنايع	نفت	و	صنايع	مادر،	كه	
بخــش	خصوصي	از	نظر	كارايي	و	ســرمايه	گذاري	
نمي	تواند	فعال	باشــد	و	به	ســرمايه	كالن	نياز	دارد،	
اينها	بايد	دســت	دولت	باشــد،	اما	صنايع	متوسط	و	
كوچك	كه	در	كشــور	ما	بيش	از	90درصد	اســت	
بايد	دســت	مردم	يــا	بخش	خصوصي	باشــد.	وقتي	
مي	گوييم	بخش	خصوصي	در	سوسيال	دموكراسي	
منظــور	يك	طبقه	خاص	نيســت،	وقتــي	مي		گوييم	
بخش	خصوصي	منظور	همان	كســاني	نيستند	كه	در	
اتاق	بازرگاني	جمع	شده	اند	و	سياست	هاي	اقتصادي	
را	بــه	دولت	ديكته	مي	كنند.	منظــور	همان	اكثريت	
مردم	اســت	كــه	مي	توانند	كســب	و	كار	كوچك	
را	اداره	كننــد	ما	در	حكومت	مصــدق	مي	بينيم	كه	
نگذاشتند	نفت	صادر	شود.	دست	دولت	است	و	در	
كنار	آن،	دولت	از	يك	ســري	از	نهادهاي	اقتصادي	
و	دموكراســي	حمايت	مي	كنــد،	ازجمله	قانون	20	
درصد	كل	محصول	به	نفع	عمران	و	آبادي	و	درواقع	
به	نفع	كشــاورزان	در	صورتي	كه	ايــن	كار	با	ليبرال	
دموكراســي	هماهنگي	ندارد.	يا	مثــاًل	وقتي	نياز	بود	
كه	مشاور	از	خارج	بياورند	دكتر	مصدق	آقاي	دكتر	
شــاخت	را	معرفي	مي	كند	كه	دو	بار	به	ايران	مي	آيد	
كه	اعتقاد	به	اقتصاد	كينزي	داشت	و	دولت	رفاه	بود،	
يعني	اقتصاد	اعتــدال.	در	كنار	توصيه	هاي	اقتصادي	
دكتر	شــاخت	دموكراســي	سياســي	را	مي	بينيم	كه	
احــزاب	آزادنــد	حتــي	احزابــي	كه	ممكن	اســت	
حكومت	مصدق	را	به	خطــر	بيندازند	دكتر	مصدق	
براي	حفظ	حكومت	به	هيچ	وجه	سياســت	سركوب	
احزاب	را	پيش	نمي	گيرد،	به	نظر	من	شــروع	دولت	

مصدق	شروع	خوبي	است.	
در	دوره	 اجتماعــي	 تأميــن	 شــروع	 رفيع�ي: 
مصدق	اســت	و	آمارهايي	در	اين	باره	موجود	است	
)آقــاي	دكتر	انورخامه	اي	ايــن	كار	را	كرده	و	خود	
من	هــم	مقاله	اي	در	مورد	آن	نوشــتم(	در	آن	دوره	
بخش	معدن	و	كشاورزي	رشد	مي	كند.	درحالي	كه	
صادرات	نفت	قطع	شده	است	و	تراز	بازرگاني	مثبت	
اســت.	مردم	يعني	بخش	خصوصي	فعال	مي	شوند،	
يعنــي	همان	ســرمايه	داري	ملي	شــروع	مي	شــود	و	
اقتصاد	پويا	مي	گردد.	در	اين	مورد	شكي	نيست	كه	

ميثمي: به نظر من در كشور ما اقتصاد 
اعتدال درواقع اقتصاد قانون اساسي 

است. اقتصاد اعتدال، اقتصاد ميانگين 
بين افراط و تفریط نيست. یک شاقول، 

استاندارد و معيار عدلي براي اعتدال 
باید وجود داشته باشد

برنامه	دكتر	مصدق	ايجاد	پايه	هاي	اقتصادي	سوسيال	
دموكراسي	بود.

پس	از	انقالب،	دولت	ها	با	گرايش	هاي	مختلف	
اقتصــادي	به	قدرت	رســيدند	و	عملكــرد	اقتصادي	
مختلف	و	متضــادي	برجاي	گذاشــتند،	آيا	در	اين	
دوره	كشور	اقتصاد	اعتدالي	را	تجربه	كرده	است؟

مظه�ري: اگر	يــك	بازبينــي	ســريع	از	زمان	
نخســت	وزيري	آقاي	مهندس	موســوي	را	شــروع	
كنيم		مي	بينيم	آن	زمان	قدرت	دســت	نخست	وزير	
بود	نه	رئيس	جمهور.		وقتي	ايشــان	بر	ســر	كار	آمد	
يك	سري	مسائل	اقتصادي	به	ايشان	تحميل	مي	شود.	
مثاًل	بانك	هاي	ورشكسته	يا	يك	سري	كارخانه	هاي	
ورشكســته	به	دولــت	تحميل	مي	شــود.	عده	اي	كه	
با	تاريخ	اقتصاد	ايران	آشــنا	نيســتند	فكــر	مي	كنند	
دولت	ميرحســين	موســوي	همه	اينهــا	را	مصادره	و	
ملي	كرده	درصورتي	كــه	اين	طور	نبود.	درحالي	كه	
آنها	فرار	كرده	و	ورشكســته	شــده	بودنــد.	حتي	به	
دولت	موقت	كه	بيشــتر	تفكر	اقتصاد	ليبرالي	داشت	
تحميل	مي	شــود.	آنها	مي	خواســتند	مصــادره	كنند	
طــرف	آمــده	كلــي	بدهــكاري	در	بانك	هــا	به	جا	
گذاشــته	و	رفته	و	اين	بدهي	ها	به	دولت	تحميل	شده	
اســت.	دولت	آقاي	موســوي	هم	وقتي	سر	كار	آمد	
گفت	طبق	قانون	صنايع	بزرگ	دســت	دولت	باشد	
و	بــه	قول	مرحوم	مهندس	ســحابي	اوليــن	پايه	هاي	
صنعت	خودكفا	ريخته	مي	شــود	و	در	گوشه	و	كنار	
هر	شهري	شــهرک	هاي	صنعتي	برقرار	مي	شود	كه	
خصوصيات	اين	شهرک	هاي	صنعتي	با	شهرک	هاي	
پيش	از	انقالب	اين	است	كه	ارزبري	كمتري	دارند.	
دوم،	ارزش	افــزوده	بااليــي	دارند	و	ســپس	اين	كه	
اشتغال	زايي	خوبي	دارند	و	به	خارج	كمتر	وابسته	اند.	
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مظهري: تصور من از اقتصاد اعتدال 
این است كه همان اقتصاد كينزي است. 

اقتصادي كه در اوایل قرن 19، پس 
از بحراني كه در اقتصاد سرمایه داري 

به وجود آمد، از یک سو از اقتصاد بازار 
كينزي عبور كرد و از یک سو هم از 

اقتصاد سوسياليست كالسکي عبور كرد

تــا	حدودي	به	خودكفايي	برســيم.	پــس	از	جنگ،	
سياســتي	به	اقتصاد	ايران	تحميل	شد	كه	اين	سياست	
تا	دولت	احمدي	نژاد	كم	و	بيش	حاكم	بود،	هرچند	

در	دوره	خاتمي	مقداري	كمرنگ	تر	مي	شود.
دقيقاً	شــورايي	كــه	در	دوره	مهندس	ســحابي	
حفاظــت	از	صنايــع	ملــي	را	به	عهده	داشــت	كنار	
گذاشته	مي	شــود	و	آقاي	محلوجي	و	ديگران	وزير	
صنايــع	مي	شــوند.	در	دوره	هاشــمي		گفته	مي	شــد	

آقازاده	ها	هر	صنعتي	كه	مي	خواهند	ايجاد	كنند.
رفيع�ي:	گفت	هركس	هر	چه	مي	خواهد	انجام	

دهد	كه	درواقع	نئوليبراليستي	بود.
مظه�ري: اين	امــر	باعث	شــد	تخصيص	منابع	
انحراف	پيدا	كند	و	آن	صنايعي	كه	شــورا	پيش	بيني	
كــرده	بــود،	از	تخصيص	منابع	بهينه	اي	كه	داشــت	
اســتفاده	نكند	و	تفكري	كه	غالب	شــد	همان	تفكر	
سياســت	هاي	تعديل	بود	كه	ضربه	هاي	خود	را	وارد	
كــرد.	دولت	ســازندگي	هم	كه	تمام	شــد	و	دولت	
خاتمي	آمد	اينها	هم	براساس	آن	سياست	هاي	تعديل	

حمايت	مي	شوند،	وزيرها	هم	عوض	نمي	شوند.
در	دوره	ســازندگي	حساســيتي	درباره	آزادي	
احــزاب	و	مطبوعات	كه	در	سوســيال	دموكراســي	
اصــل	اســت	ديده	نمي	شــود	و	بــه	آن	هــم	از	نظر	
اقتصادي	كه	نگاه	مي		كنيم	تفكر	نئوليبراليستي	است	
كه	مي	گويد	اول	شــما	بســترهاي	اقتصــادي	را	طي	
يــك	يا	دو	دهه	به	صورت	آرام	فراهم	كن،	ســپس	
وقتي	ثبات	باال	رفت		امكانات	و	ثروت	هاي	ملي	باال	
رفت	آن	گاه	در	ســبد	مصرفي	افراد	كاالهايي	مانند	
دموكراســي	و	احزاب	مي	آيد،	يعني	احزاب	پس	از	
افزايــش	ثروت	ملي	اســت.	در	دولت	آقاي	خاتمي	
اين	سياســت	هاي	تعديل	تا	حــدودي	ادامه	مي	يابد،	
هرچند	در	سياســت	هاي	دوم	آن	تا	اندازه	اي	تعديل	
مي	شــود.	دكتر	عظيمي	جمله	خيلي	خوبي	دارد	كه	
در	دوره	خاتمي	روي	توسعه	سياسي	تكيه	مي	كردند	

نه	توسعه	اقتصادي،	بايد	اين	دو	همزمان	باشد.
رفيع�ي:	اختالفي	بين	دوره	هاشــمي	و	خاتمي	
اســت	و	اين	كه	در	دوره	هاشمي	فضاي	سياسي	بسته	
اســت	و	فضاي	اقتصادي	خيلي	وســيع	و	ليبراليستي	
است	و	در	دوره	آقاي	خاتمي	فضاي	اقتصادي	تقريباً	
ادامه	پيدا	مي	كند	و	فضاي	سياســي	باز	مي	شــود	كه	
به	همين	دليل	شــاخص	ها	خيلي	خوب	مي	شود.	در	
دوره	دوم	خاتمي	مشــاورها	مي	گويند	كه	به	توسعه	

اقتصادي	هم	بايد	اهميت	داد.
مظه�ري:	دكتر	نيلــي	حرفي	دارد	كــه	به	نظر	
درســت	اســت.	ايشــان	مي	گويد	تمام	دولت	هايي	
كه	آمدنــد	حتــي	دولت	خاتمــي	براســاس	همان	
سياســت	هاي	تعديلي	بود	كه	ما	برنامه	ريزي	كرديم	
و	حــرف	درســتي	اســت.	مــا	مي	بينيــم	بعضــي	از	
سياست	هاي	تعديل	حتي	در	دوره	هاشمي	اجرا	نشد،	
يعني	هاشــمي	به	عنوان	يك	مســئول	سياسي	آن	را	
اجرا	نكرد،	چون	تورم	باال	بود	بيم	شورش	مي	رفت.
رفيع�ي:	اگر	در	بخــش	سياســي	و	اداري	هم	
دولــت	را	كوچــك	مي	كردنــد	حرف	بــدي	نبود.	

برعكس	دولت	بزرگتر	شــد.	مرتب	شــروع	كردند	
نهادهاي	جديد	كنترلي	ساختن.

ميثمي:	در	دوره	خاتمي	نهاد	جديد	ساخته	نشد.
رفيع�ي:	زمــان	هاشــمي	اين	طور	شــد،	يعني	
باوجود	اين	كه	گفتند	در	بخش	اقتصاد،	آزادي	باشد	
در	بخش	سياســت	برعكس	شــد.	همان	سانسورها	
بــود	و	درنتيجه	بــا	هم	هماهنگي	نداشــتند	و	مجبور	
بودند	دولت	را	بــزرگ	كنند،	به	طوري	كه	در	دوره	
احمدي	نژاد	دولت	چند	برابر	دولت	مهندس	موسوي	
شد	و	از	نظر	نهادهاي	كنترل	كننده	بسيار	بزرگ	شد.
مظهري:	اتفاقي	در	دولت	خاتمي	در	سال	1379	
افتاد	و	آن	آزادســازي	مالي	بود	كه	باعث	شــد	نرخ	
بهره	افزايش	پيــدا	كند.	وقتي	نرخ	بهره	افزايش	پيدا	
كند	صنايع	كوچك	نمي	توانند	از	اين	پول	ها	استفاده	
كنند.	براي	نمونه	بانك	ها	اعالم	كردند	ما	به	كساني		
وام	هاي	دولتي	مي	دهيم	كه	ســرمايه	در	گردش	آنها	
زياد	باشد،	مفهوم	آن	يعني	بخش	خصوصي	بزرگ	
يا	كالن	ســرمايه	دارها	كه	سرمايه	زيادي	در	بانك	ها	
دارنــد	مي	تواننــد	وام	بگيرند،	درحالي	كــه	صنايع	
مربــوط	به	بخش	كوچــك	نتوانســت	از	اين	وام	ها	
استفاده	كند.	ميليون	ها	سرمايه	گذار	كوچك	مجبور	
شــدند	به	بازار	كه	نرخ	بهره	خيلي	بيشــتر	بود	روي	

بياورند	كه	ورشكست	شدند.
رفيع�ي:	در	شــهرک	هاي	صنعتــي	80	درصد	
كارخانه	هــا	خوابيده	اســت،	همان	هايــي	كه	زمان	

مهندس	موسوي	ايجاد	شده	بود.
حــدودي	 تــا	 خاتمــي	 دوره	 در	 مظه�ري:	
ورشكســت	شده	بودند	و	اينها	زمينه	را	آماده	كردند	
كــه	احمدي	نژاد	بيايــد	بگويد	كه	من	نــرخ	بهره	را	
كاهش	مي	دهــم	و	ســرمايه	گذار	كوچك	را	مورد	
نظــر	قرار	مي	دهم	و	ســرمايه	داري	ملــي	را	حمايت	
مي		كنم.	اين	عوامــل	باعث	به	وجودآمدن	زمينه	هاي	

ايجاد	دولت	احمدي	نژاد	شد.	
رفيعي:	فســاد	گســترده	مالي	ـ	اداري	از	اواخر	
دوره	مهندس	موسوي	شروع	شد	و	در	دوره	هاشمي	
به	صورت	بسيار	گسترده	و	در	دوره	خاتمي	نيز	ادامه	
پيدا	كرد.	منشــأ	اين	فســاد	مالــي	ـ	اداري	هم	يكي	
واردات	كاالي	خارجــي	بود.	رشــد	قاچاق،	رشــد	
رشوه،	اختصاص	تســهيالت	بانكي	به	افراد	خاص،	
براي	نمونه	شــخصي	از	تعاوني	كشــاورزي	ورامين	
يــك	وامي	گرفته	بــود،	ولي	در	تهران	خانه	ســازي	
	اداري	عاملي	بود	كه	 كرد.	اين	فســاد	گسترده	ماليـ	
به	دليل	فقدان	دموكراســي	و	نبود	آزادي	مطبوعات	
مطرح	نشد؛	در	همين	راستاست	كه	پرونده	سه	هزار	

ميلياردي	پيش	مي	آيد.
مظه�ري:	در	زمــان	خاتمــي	كه	يــك	دولت	
خيلــي	خوبي	بوده	اگــر	خبرهايي	در	ايــن	زمينه	به	
روزنامه	ها	مي	رســيد،	آنها	واكنش	نشان	نمي	دادند.	
ســپس	ما	مي	رســيم	به	دوره	احمدي	نژاد	كه	با	اين	
شــعارها	آمد	كه	ما	نرخ	بهره	را	تك	رقمي	مي	كنيم.	
كســاني	كه	در	شــركت	ها	كار	مي	كنند	و	تكليفشان	
معلوم	نيســت	ما	آنها	را	رســمي	مي	كنيم.	همه	اينها	

اينها	همه	در	دولت	آقاي	موســوي	شــكل	مي	گيرد	
و	در	كنــار	آن	هــم	يك	شــورايي	براي	تشــخيص	
صنايع	كه	مســئول	اين	اقتصاد	حاج	آقا	عالي	نسب	و	
چند	نفر	ديگر	جزو	شــورا	بودند،	تشــكيل	مي	شود.	
به	اين	ترتيب	اگر	كســي	سرمايه	گذاري	يا	برنامه	اي	
براي	صنعت	دارد	بايد	طــرح	توجيهي	اش	را	به	اين	
شــورا	بدهد.	اينجا	پايه	هاي	خوبي	گذاشته	مي	شود	
با	اين	كه	مشــكالت	وجود	داشــته،	جنگ	هم	بوده،	
با	تمام	اين	فشــارها	مــا	مي	بينيم		نرخ	تورم	ســاالنه	
هشت	ســال	جنگ	17درصد	مي	شود	كه	بسيار	قابل	
قبول	اســت.	اينها	همه	تحت	آن	سياســت	سوسيال	
دموكراســي	بود	كه	باعث	چنين	نتيجه	اي	شد.	بحث	
مســائل	احزاب	به	خاطر	مســئله	جنــگ	خيلي	قوي	
نبــوده	و	خالقيت	ها	در	دوره	انقالب	باعث	شــد	ما	

دكتر رضا مظهری 
فارغ التحصيل  در رشته اقتصاد و مطالعات و برنامه ریزی 
از دانشگاه جواهر لعل نهرو هند
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دكتر حسين رفيعی

باعث	شد	يك	خوش	بيني	از	سوي	بازار	كار	و	حتي	
بازار	ســرمايه	كوچك	به	اين	دولت	پيدا	شــود.	در	
دوره	اول	احمدي	نژاد	تا	دو	ســال	اول،	وضع	اقتصاد	
به	اين	صورت	كه	اكنون	هســت	بد	نبود،	اما	با	مبلغ	
حدود	800	ميليارد	دالري	كه	طي	اين	هشــت	سال	
به	دســتش	مي	رســد	توانست	يك	ســري	كار	انجام	
دهد	ولي	اين	سياســت	در	راستاي	وام	هاي	كوچك	
كه	به	كارگاه	هاي	كوچك	مي	داد	با	ورشكســتگي	
روبــه	رو	شــد.	مثاًل	بدهــي	معوقــه	در	دوره	خاتمي	
دو	هــزار	ميليــارد	بوده	كــه	بخشــي	از	آن	متعلق	به	
دوره	سازندگي	بوده	اســت.	در	دولت	احمدي	نژاد	
معوقه	هــاي	بانكي	به	70	هزار	ميليارد	تومان	رســيد.	
در	ايــن	اواخر	بحــث	ارز	به	وجود	مي	آيــد	كه	اين	
بحــث	بزرگترين	ضربــه	را	به	جريــان	اصولگرا	زد	
كه	مــردم	به	گروه	هايي	تمايل	پيدا	كردند	كه	بتواند	
اين	مســائل	اقتصادي	را	حل	كنــد.	باالرفتن	قيمت	
ارز	ضربــه	بزرگي	به	اقتصاد	اصولگرا	زد	كه	پشــت	
احمدي		نژاد	بــود	و	زمينه	را	بــراي	روي	كار	آمدن	
دولت	آقــاي	روحاني	فراهم	كــرد،	به	طور	كلي	در	
اين	دوره	پس	از	دوره	موســوي	تا	برسيم	به	16	سال	
آن	دوره،	هشــت	ســال	هم	اين	دوره	يعني	24	سال،	
شايد	ما	بگوييم	دولت	خاتمي	به	طور	نسبي	به	اقتصاد	
معتدل		نزديكتر	بوده	اســت	و	دورتريــن	به	اعتدال؛	

دوره	احمدي	نژاد	بوده	است.
را	 مغــز	 و	 ســرمايه	 فــرار	 بيشــترين	 رفيع�ي:	

به	خصوص	پس	از	انتخابات	88	داشته	ايم.
اقتصاددانان،	روشــنفكران	و	گروه	هاي	سياسي	
ـ	اجتماعــي	مخالف	سياســت	هاي	تعديل	اقتصادي	
از	ايــن	نگران	هســتند	كه	ايــن	سياســت	ها	دوباره	
از	ســر	گرفتــه	شــود	و	زمينه	هايي	بــراي	به	قدرت	
رســيدن	دولت	هاي	پوپوليســتي	با	رفتــار	اجتماعي	
غيردموكراتيــك	را	فراهــم	كند.	به	نظر	شــما	اين	

نگراني	ها	به	جا	و	منطقي	است؟
ميثمي:	منظور	اين	است	كه	اگر	برويم	به	سوي	
سياست	ليبرال	دموكراســي	باز	از	دل	آن	مانند	يك	

دوره	احمدي	نژاد	به	وجود	مي	آيد؟
رفيعي:	معناي	آن	همين	است.	

ميثم�ي: برنامه	هاي	احمدي	نــژاد	مطابق	بانك	
جهاني	و	صندوق	بين	المللي	پول	و	سياســت	تعديلي	

بود	ولي	جور	ديگري	وانمود	شد.
ولــي	 بــود،	 فريب	دهنــده	 شــعارها	 رفيع�ي:	

برنامه	هاي	بانك	جهاني	بود.
ميثم�ي:	اگــر	آن	را	ليبرال	دموكراســي	بدانيم	
برنامــه	جهانــي	بــود.	بــه	نظر	مــن	شــعار	عدالت	

فريب	دهنده	بود.
رفيعي:	ايشــان	روي	عدالت	اجتماعي	و	فســاد	
گســترده	مالي	ـ	اداري	در	سال	1384	متمركز	شد	و	
تبليغ	كرد	و	اين	تبليغ	جا	افتاد	براي	اين	كه	در	جامعه؛	
	اداري	و	 هم	عدم	عدالت	و	هم	فســاد	گسترده	ماليـ	
هم	پرداخت	يارانه	هاي	عظيــم	انرژي	بود.	مرزهاي	
گمركــي	بي	در	و	پيكر	روي	ورود	كاالهاي	قاچاق	

و	حتي	كاالها	از	طريق	قانوني	باز	شد.

ميثم�ي:	جدا	از	اين	مكاتب	ليبرال	و	سوســيال	
دموكراســي	و	سياســت	هاي	بانك	جهاني،	كشــور	
مــا	با	چهار	روند	روبه	رو	مي	شــود:	1ـ	روند	افزايش	
جمعيــت،	2ـ	روند	افزايش	الگوي	مصرف،	3ـ	روند	
افت	فشار	چاه	هاي	نفت	و	افت	ميزان	استخراج	نفت	
معادل	با	250	هزار	بشــكه	در	روز	و	4ـ	روند	كاهش	
ســرمايه	گذاري	همراه	با	تكنولوژي	در	صنعت	نفت	
كه	اين	مورد	مربوط	به	سياســت	خارجي	مي	شــود	
و	بــا	اين	چهار	رونــد	مي	بينيم	كه	آينــده	درآمد	ما	
از	نفــت	تاريك	بوده	و	با	توجه	بــه	مصرف	فزاينده	
فراورده	هــاي	نفتــي	در	داخــل	تا	چند	ســال	ديگر	
صادراتي	نخواهيم	داشت.	آيا	با	يك	عقالنيت	ساده	
مبتني	بر	منابع	جهموري	اسالمي	بايد	يارانه	ها	را	قطع	
كرد	و	120	ميليارد	دالر	يارانه		براي	چه	بدهيم.	ملل	
پيشــرفته	اين	كار	را	نمي	كنــد	و	حتي	تركيه	هم	اين	
كار	را	نمي	كنــد،	تركيه	درآمــدش	از	بنزين	خيلي	
بيشتر	از	نفتي	اســت	كه	ما	مي	دهيم	و	همه	جا	قيمت	
بنزين	باال	و	قيمت	ماشــين	كم	اســت،	چــرا	ما	بايد	

اين	گونه	باشيم.
رفيعي:	مــن	گفتم	بايد	ايــن	120	ميليارد	دالر	
قطع	شــود.	چگونه	بايد	قطع	شــود؟	دولت	ها	يارانه	
انــرژي	نمي	دهند،	ولي	براي	توســعه	مملكت	يارانه	
بهداشت	و	آموزش	مي	دهند.	مهمترين	عامل	توسعه	
انساني	است	يعني	اكنون	كشورهاي	انگلوساكسون	
مانند	انگليس	كه	»خدمات	بهداشــت	و	درمان	ملي	
دارند«	همه	خدمات	بهداشــتي	و	درماني	و	آموزش	
رايــگان	اســت.	در	بعضــي	كشــورهاي	سوســيال	
دموكراســي	مانند	كشورهاي	اســكانديناوي	حدود	
40	درصد	توليد	ناخالــص	ملي	خود	را	در	خدمات	
اجتماعي	مصرف	مي	كنند	كه	نيروي	انساني	خود	را	
بتوانند	تربيت	كنند.	يك	كودک	ســوئدي،	نروژي	
يــا	دانماركي	هيچ	دغدغــه	اي	ندارد.	18	ســاله	كه	
شد	پدرش	براي	او	جشــن	استقالل	مي	گيرد.	جشن	
اســتقالل	يعني	از	خانه	پدري	بيرون	برود،	استخدام	
مي	شــود	و	يارانه		تحصيل	يا	حقوق	مي	گيرد.	شهريه	
نمي	دهــد.	اگر	كار	كند	مي	تواند	به	موقع	مســكن	و	
ماشــين	بخرد.	در	ايران	اشكال	كارهاي	احمدي	نژاد	
ايــن	نبود	كــه	يارانه	كاالها	را	قطع	كــرد،		بلكه	بقيه	
مســائل	مكمل	آن	را	انجام	نداد.	نتيجه	اين	شــد	كه	
مي	گويند	70	درصد	هزينه	هاي	بيمارســتاني	را	مردم	
بايــد	خودشــان	بدهند	و	بعضي	ها	كه	به	بيمارســتان	
مي	روند	بايد	تمام	زندگي	خود	را	بفروشــند.	اكنون	
دانشــگاه	هاي	دولتــي	را	هــم	خصوصــي	كردنــد.	
دانشــجوي	شــبانه	و	روزانه	مي	گيرند.	دانشــجوي	
كارشناســي	ارشــد	اگر	قرار	باشــد	ترمي	دوميليون	
تومان	شــهريه	بدهد،	درس	خواندن	اقتصادي	نيست.	
اشكال	در	اينجاست.	و	آن	120	ميليارد	بايد	به	تدريج	
و	به	شــكل	معقولي	قطع	مي	شد	و	يارانه	هاي	ديگري	
مي	دادند.	اين	نكته	اي	كه	عرض	شــد	كاماًل	سياسي	
اســت.	بحران	با	خارج	و	تحريم	هاست.	مقام	رهبري	
فتوا	دادند	كه	ســاختن	بمب	اتمي	حرام	اســت.	اين	
فتواي	خيلي	خوبي	بود.	پس	معلوم	اســت	تحقيقات	

هســته	اي	و	كارهاي	هسته	اي	براي	ما	مسئله	امنيتي	و	
نظامي	ندارد	و	بنابراين	موضوع	آن	اقتصاد	مي	شود.	
آيا	انرژي	هسته	اي	اقتصادي	است؟	اين	بحث	را	بايد	
ملي	كرد	و	انرژي	بهينه	را	با	كمترين	هزينه	تشخيص	
داد	و	تحقيقات	و	مصرف	ضروري	انرژي	هســته	اي	

را	انجام	داد	و	بهانه	گيري	غربي	ها	را	از	بين	برد.
ميثمي:	بحث	شــما	اين	اســت	كه	بايد	در	اين	

زمينه	تدبيري	شود؟
رفيع�ي:	بلــه	بايد	تدبيري	مي	شــد	يا	بشــود	و	
1ـ	اين	كــه	روابط	خارجــي	بهبود	يابــد،	2ـ	جذب	
تكنولوژي	و	3ـ	هدايت	يارانه	ها	از	انرژي	به	ســوي	
بهداشــت،	درمان	و	آموزش	و	نيروي	انساني	تربيت	

بشود	كه	عامل	توسعه	باشد.
ادامه دارد...

رفيعي: آزادي  اندیشه و قدرت اقتصادي 
با هم هستند. هریک ضربه بخورد 

دیگري هم صدمه مي  بيند. اگر دقت 
كنيد مي بينيد فرار مغزها و سرمایه ها 

هم جهت و همزمان هستند
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كاووس واضحی
پژوهشگر اقتصاد سياسی

موانع توسعه كشاورزی در ایران  

طرح مسئله
باوجود	اولويت	»ايدئولوژيك«	از	آغاز	انقالب	
بــرای	كشــاورزی	و	خودكفايــی	در	محصــوالت	
غذايــی،	با	گذشــت	بيش	از	ســه	دهــه	از	انقالب،	
نه	تنها	ايران،	در	تأمين	غذا	و	محصوالت	كشاورزی	
به	خارج	وابســته	اســت،	بلكه	در	برخی	مســائل	با	
بحران	های	جدی	نيز	روبه	رو	است.		اين	در	صورتی	
اســت	كه	برخی	كارشناسان،	همچنان	اعتقادشان	بر	
اين	است	كه؛	كشاورزی	ايران	»قابليت	های«	بااليی	
داشــته	و	ميزان	»سرمايه	گذاری	«ها	و	تخصيص	منابع	
مالی	در	بخش	كشــاورزی	]در	سه	دهه	گذشته[	نيز	
در	حد	رضايت	بخشی	بوده	اســت.1	بنابراين،	نوشته	
حاضر	بر	سه	پيش	فرض	استوار	است:	اول؛	تأكيدات	
اســتعدادطبيعی	 و	 قابليــت	 دوم؛	 ايدئولوژيــك.	
ايــران	]در	حد	متوســط[2	و	ســوم؛	كفايــت	ميزان	
ســرمايه	گذاری	های	دولــت	در	بخش	كشــاورزی	
]درحــد	معمول[.3	پرسشــی	كــه	در	هميــن	ابتدا	به	
ذهن	می	رســد،	اين	اســت	كه؛	چرا	ايــران،	باوجود	
قابليت	های	اقليمی	و	طبيعی،	تأكيدات	ايدئولوژيك	

وكفايت	سرمايه	گذاری	ها،	همچنان	در	كشاورزی	با	
چالش	های	اساسی	روبه	رو	است؟	

ابتدا	الزم	اســت	به	برخی	از	مصاديق	بحران	های	
موجود	و	در	عين	حال	آشكار	در	بخش	كشاورزی	
بپردازيم.		مصاديقی	كه	از	فيلتر	چالش	خارج	شده	و	
همگان	به	آن	اذعان	دارند.	با	جمع	بندی	نقطه	نظرات	
كارشناســان	و	صاحبنظــران	بخــش	كشــاورزی،	
می	توان	مصاديق	بحران	در	كشــاورزی	ايران	را	در	

موارد	زير	خالصه	كرد:

1� وابس�تگی روزاف�زون ای�ران در تأمين 
مواد غذایی به خارج 

ايــران	در	ســال1391،	حــدود	50	درصــد	از	
نيازهای	غذايی	خود	را	از	خارج	وارد	كرده	است.	
بنابراين	جــزو	كشــورهای	واردكننده	محصوالت	
كشاورزی	به	شمار	می	آيد.	مهمترين	اقالم	وارداتی	
ايران	در	ســال	يادشــده	عبــارت	بودنــد	از:	گندم	
)حدود	7	ميليون	تن(	روغن	)1/6	ميليون	تن(،	برنج	
)1/3	ميليون	تن(،	شكر	)1/2	ميليون	تن(	و	گوشت	

قرمز	)150	هزار	تن(.

در  خودكفای�ی  طرح  ه�ای  شکس�ت   �2
كشاورزی ایران 

حدود	هشــت	ســالی	از	طرح	های	خودكفايی	
كشاورزی	می	گذرد.	هر	چند	از	اول	انقالب،	مسئله	
كشــاورزی	همواره	با	شــاخص»خودكفايی«	طرح	
می	شــد،	اما	شــروع	آن	]از	جنبه	برنامه	ای[	به	زمان	
وزارت	اسكندری	در	دولت	نهم	آقای	احمدی	نژاد	
برمی	گردد.	پيشــتر	از	آن،	در	زمان	مسئوليت	آقای	
اســكندری	در	طرح	محوری	گنــدم	]كه	تا	حدود	
زيادی	مسير	وزارت	ايشان	را	نيز	هموار	كرد[	ايران	
زير	ســايه	بارش	های	زياد،	هرچنــد	برای	»يك	بار«	
طعم	خودكفايی	]در	گندم[	را	چشيد.	سپس	صادق	

خليليان،	خوشــبينانه	تر،	راه	اســكندری	را	ادامه	داد	
و	خودكفايی	هايــی	را	هنگام	گرفتــن	رأی	اعتماد	
نويد	داد.	در	سرمستی	خودكفايی	گندم،	وعده	های	
خليليان	بيراهه	نمی	نمود	و	تا	حدودی	بر	باور	ملت	و	
حتی	برخی	كارشناســان	نشست.	حتی	آقای	شمس	
آل	احمد	در	اين	باره	شعري	ســرود.	منتهی	خليليان	
بــه	اندازه	اســكندری	خوش	شــانس	نبــود.	باران	
يــاری	نــداد	و	تحريم	ها	امان.		اكنون	كمتر	كســی	
را	در	عرصه	كشــاورزی	می	توان	پيــدا	كرد	كه	به	
مقوله	خودكفايی	در	محصوالت	كشــاورزی	باور	
داشــته	باشد.	در	سال	84	،	دوران	رياست	جمهوري	
خاتمي،	جشن	خودكفايی	گندم	برگزار	شد،	اما	در	
ســال	91	،	ايران،	هفت	ميليون	تن	)حدود70درصد	
نياز	كشــور(	گندم	وارد	كرد.	در	سال	91	]كه	بنا	به	
گفته	آقای	خليليان	سال	خودكفايی	برنج	می	بايست	
باشــد[	حدود50	درصد	از	نيازكشــور)1/3	ميليون	

تن(	به	برنج،	از	خارج	وارد	شد.4		

3� بحران در منابع و مدیریت آب كشور
بيــالن	اســتحصال	آب	در	ايــران	منفی	اســت.	
)حدود	11	ميليارد	مترمكعب(	بيالن	آب	همواره	از	
اول	انقالب	منفی	)حدود	100ميليون	متر	مكعب	در	
ســال(	بوده	اســت.	اما	منفی	بودن	بيالن	آب	در	مرز	
11ميليــارد	متر	مكعب	]با	توجه	بــه	تجديدناپذيری	
اين	منبــع[	موجب	نگرانی	اســت.	نگرانــی	در	اين	
خصوص	تا	حدی	اســت	كه	آقــای	كالنتری	)وزير	
ســابق(	هشــدار	می	دهد	در	صورت	عــدم	اصالح	
وضع	موجود،	در	كمتر	از	30سال	آينده،	بخش	های	
وسيعی	از	ايران،	غيرقابل	ســكونت	خواهد	بود.5	از	
ســوی	ديگر،	وزارت	نيرو،	از	609	دشــت	كشور،	
299	دشت	را	جزو	دشــت	های	ممنوعه	اعالم	كرده	
اســت.	چاه	هاي	كشور	طي	سه	دوره	پنج	ساله	از	نظر	
تعداد	بــه	ترتيــب	15/9،	35/8	و	10/2	درصد	و	از	
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نمونه ای از امحای چای در انبار
شيروانی فروریخته نيز ناشی از بارش برف است 

نظــر	حجم	تخليه	نيز	بــه	ترتيــب	5/1،	10/4	و	9/7	
درصد	رشد	داشته	اســت.	به		عبارتي،	مجموع	رشد	
تعداد	چاه	ها،	در	15	ســال	منتهي	بــه	89ـ88،	61/9	
درصــد	و	از	نظر	تخليــه	25/2	درصد	بوده	اســت.	
تعداد	چاه	هاي	مجازحــدود	437هزار	حلقه	و	تعداد	
چاه	هاي	غير	مجاز	نيز	حدود104	هزار	حلقه	مي	باشد.	
با	مقايســه	روند	افزايش	تعــداد	چاه	ها	و	تخليه	منابع	
آب	زيرزميني	درمي	يابيم	كــه	باوجود	افزايش	تعداد	
چاه	ها،	از	سال	آبي	84ـ83	به	بعد،	مقدار	تخليه	ثابت	
و	يا	داراي	ســير	نزولي	است.6	آب	های	روان	كشور	
نيز	با	كاهشــی	معــادل	40	درصدی	روبه	رو	اســت.	
حجم	آب	های	ذخيره	شــده	در	پشت	سدها	به	ميزان	
قابل	توجهی	كاهش	يافته	و	به	شرايط	نگران	كننده	ای	
رسيده	اســت.7	در	نتيجه	بيشتر	درياچه	های	ايران	در	

وضعيت	بحرانی	قرارگرفته	اند.

محص�والت  رقابت پذی�ری  كاه�ش   �4
كشاورزی ایران 

ايران،	به	جز	چند	مورد	)سيب	درختی،كيوی	و	
پسته(	در	ديگر	محصوالت	كشاورزی	مزيت	خود	
را	در	ســطح	جهانی	از	دست	داده	است.8	به	عبارت	
ديگــر،	قيمت	تمام	شــده	محصوالت	كشــاورزی	
ايران	در	مقايســه	بــا	ديگركشــورها	و	حتی	برخی	
همسايه	های	همتراز	)تركيه	و	پاكستان(	باالتر	است.	
بنابرايــن	گردش	محصوالت	كشــاورزی	ايران	در	
بازارهای	جهانی	به	سختی	صورت	می	گيرد.	با	توجه	
بــه	برنامه	ايران	برای	عضويت	در	ســازمان	تجارت	

جهانی،	اين	مسئله	اهميت	دو	چندان	می	يابد.	

5 � جذب ناپذیری س�رمایه دركش�اورزی 
ایران 

ميــزان	ســرمايه	گذاری	های	 معتقدند؛	 برخــی	
دولــت	در	بخش	كشــاورزی	بســيار	كم	اســت.9	
برخی	نيز	ســهم	ســرمايه	گذاری	های	انجام	گرفته	
دركشاورزی	توســط	دولت	طی	سال	های	اخير	را		
قابــل	توجه	وكافــی	می	دانند.10	به	گمــان	نگارنده	
ســهم	كشــاورزی	در	بودجه	كل	كشــور	پايين	تر	
از	نيــاز	واقعی	اش	اســت.	تا	حدی	كه	پاســخگوی		
استهالک	ساليانه	دارايی	های	كشاورز	را	نمی	دهد.	
اما	مسئله	مهمتر	اين	است	كه:	در	صورت	تخصيص	
هر	ميزان	بودجه،	نمی	توان	به	جذب	صددرصدی	و	
بازگشــت	آن	در	بخش	كشاورزی	خوشبين	بود.11	
به	عبارت	ديگر	ســرمايه	در	بخش	كشاورزی	ايران	
از	قدرت	جذب	پايينی	برخوردار	اســت.	بســياري	
)ازجمله؛كاوه	احسانی	و	عيسی	كالنتری(	معتقدند:	
علت	جذب	ناپذيری	ســرمايه	در	كشــاورزی	ايران	
به	عدم	امنيت	برمی	گردد.	يعنی	كشــاورزی،	محل	
امنی	از	نظر	اقتصادی	برای	ســرمايه	گذاری	نيست.	
افزون	برآن،	به	نظر	می	رسد؛	جذب	ناپذيری	سرمايه	
در	كشــاورزی	ايــران	در	»خصلــت«	و	همچنيــن	
در	»جهت	گيری	هــای«	آن	نهفتــه	اســت.	خصلت	

كشــاورزی	ايران	دهقانی	است.	اقتصاد	دهقانی	در	
شرايط	جهانی	شدن	اقتصاد،	بيش	از	پيش	به	پول	برای	
»تداوم	بقا«	نه	»ســرمايه	گذاری«	نياز	دارد.	ازســوی	
ديگر	»ســرمايه«	زمانی	جذب	كشــاورزی	می	شود	
كه	گرايش	»اندازه	زمين«	به	ســمت	بزرگ	شــدن	
]تمركز	و	شيوه	توليد	مدرن/ســرمايه	داری[	است.	
مادامی	كه	اندازه	زمين	)مانند	شــرايط	حال	حاضر	
ايران(	به	سمت	كوچك	شدن	]گريز	از	توسعه[	ميل	
دارد،	ريختن	ســرمايه	در	كشــاورزی	به	هدردادن	
منابع	به	شــمار	مي	آيد	و	خطاست.	اين	پول	هركجا	

می	رود،	اال،	كشاورزی!12	

6� بحران جدی در شيوه توليد چای 
در	حــال	حاضر	پروســه	واقعی	توليــد	در	چای	
از	بيــن	رفته	اســت.	در	واقع	چای	بــه	قصد	مصرف	
و	فروش	توليد	نمی	شــود،	بلكه	مشــغله	ای	است	كه	
دولت،	صرفاً	برای	ســر	پا	نگه	داشتن	توليدكنندگان	
]باعنــوان	حمايــت	از	چايــكاران[	از	منابع	و	خرج	
جامعه	بــه	آنها	يارانه	می	دهد.	به	اين	طريق:	چايكار،	
برگ	ســبزچای	را	كه	با	هر	زحمتــی	توليد	كرده	به	
كارخانه	دار	می	فروشــد،	كارخانه	ها	پس	از		فراوری	
الزم،	چــای	خشــك	را	به	دولــت	فروخته	و	دولت	
نه	به	قصد	فروش	يا	صــادرات،	بلكه	به	قصد	»امحا«	
آن	را	انبار	می	كند.	اين	ســيكل	]به	اصطالح	پروسه[	
موجب	هدررفتن	سرمايه	كشور	است.13	بحران	توليد	
چای	دامن	ســازمان	چای	را	نيز	گرفته	است.	در	سال	
83	اين	ســازمان	منحل	شد.	اما	دوباره	در	سال	1388	
احيا	شد.	بسياری	از	كارخانه	های	چای	تغيير	كاربری	
داده	انــد.14	تغيير	كاربری	باغات	چــای	با	هزينه	های	

بسيارسنگين	آغاز	شده	است.15

7� بحران در ش�يوه توليد برنج، به ویژه در 
استان های شمالی

كشــاورزی	برنج	با	بحران	»شيوه	توليد«	روبه	رو	
است.	منظور	از	بحران،	معطوف	به	شيوه	توليد،	اين	
است	كه	كشــاورزی	برنج	از	درون	امكان	ارتقا	به	
شيوه	توليد	باالتر	را	نداشته	و	برعكس	به	شيوه	های	
توليد	پيشتر	»منسوخ	شده«	ماقبل	دهقانی	)سهم	بری،	
نصفه	كاری	و	اجــاره	داری(	رجعــت	می		كند.	اين	
بحران	نتيجه	فشــارهايی	اســت	كه	بر	كشــاورزی	
وارد	شده	اســت.	اين	فشارها	تا	حدی	است	كه	در	
برخــی	نقاط	اســتان	گيالن،	زمين	داران	به	ســختی	
زارعانی	برای	كشت	زمين	هايشان	پيدا	می	كنند.	در	
بســياری	از	مناطق،	حــدود	50	درصد	از	زمين	های	
كشــاورزی	به	شــيوه	های؛	نصفه	كاری	و	سهم	بری	
كشــت	می	شــود.16	در	شــرايط	حاضر	چهار	قشر؛	
مالكان،	سهم	بران،	كارگران،	صاحبان	ماشين	آالت	
كشــاورزی	و	صنايع	تبديلــی	در	كار	زراعت	برنج	
دخيل	هســتند.	اين	فراينــد	به	معنــای	عقبگرد	در	
شــيوه	توليد	برنج	اســت.	از	جنبه	تئوريك،	هر	چه	
تعداد	اقشــار	اســتفاده	كننده	از	زمين	كم	باشد،	اين	

رونــد	به	مفهــوم	»توســعه	يافتگی«	در	كشــاورزی	
اســت.	برعكــس،	اگر	اقشــار	متعــددی	مجبور	به	
استفاده	از	»يك«	زمين	كشاورزی	باشند،	به	معنای	
»پس	افتادگی	در	توســعه«	اســت.	در	صورت	عدم		
رســيدگی،	می	توان	سرنوشــت	چای	را	برای	برنج	

)در	استان	گيالن(	پيش	بينی	كرد.	

8� وابستگی ایران به علوفه و خوراک دام 
وارداتی 

در	حال	حاضر،	ســاالنه	حــدود	10	ميليون	تن	
علوفه	و	خوراک	دام	وارد	كشــور	می	شود.	ايران،	
گرچه	از	نظر	مرغ	خودكفاست،	اما	از	نظر	دان	مرغ	

وابستگی	شديدی	به	خارج	دارد.		
آنچه	گفته	شــد،	مصاديق	بحران	در	كشاورزی	
ايران	بود.	اما	علت	اين	بحران	ها	و	چشــم	اندازهای	
مبهم	چيســت؟	كشــاورزی	ايــران	از	جنبه	شــيوه	
توليــد	در	چه	مرحله	تاريخی	اســت؟	ويژگی	های	
آن	كــدام	اســت؟	با	چــه	سياســت	هايی	ارتقا	و	با	
چه	سياســت	هايی	تنــزل	پيدا	می	كنــد؟	دولت	در	
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اقشار روستایی در ایران � برحسب تعداد بهره برداران18

درصدتعدادخانواراقشار 

4.332.423100كل	بهره	برداران	روستايی

3.016.00069/7توليدكنندگان	دهقانی

464.00010/7سرمايه	داران	ارضی

851.69319/6روستائيان	فاقد	زمين	

اين	ميان	چه	نقشــی	داشته	اســت؟آيا	سياست	ها	و	
برنامه	های	دولت	كفايت	الزم	برای	ارتقای	شــيوه	
توليد	موجود	و	تحقق	توســعه	كشاورزی	را	داشته	
اســت؟	سياســت	های	نادرســت	و	ناكافی	كدام	ها	
هســتند؟چه	اقداماتی	قرار	بود	در	بخش	كشاورزی	
و	درســطح	كالن	اقتصادی	انجام	شــود	كه	نشــده	
اســت؟	برای	پاســخگويي	به	اين	پرســش	ها،	الزم	
است	ساختاركشاورزی	ايران	به	طور	اجمالي	مورد	

بررسی	قرارگيرد.	
ساختار كشاورزی ایران  

ساختار	كشــاورزی	ايران	دهقانی	است.	برمبنای	
سرشماری	كشاورزی	سال	1382،	از	مجموع	حدود	
4/3	ميليون	خانوار	روســتايی	ايران،	حدود	3	ميليون	
خانوار	)69/7	درصــد(	از	كل	بهره	برداران	)با	زمين	
و	بی	زميــن(	دارای	شــيوه		توليد		دهقانــی	بوده	اند.17	
كشاورزانی	كه	به	شيوه	سرمايه	داری	)مالكان	ارضی/
كشاورزان	مدرن(	توليد	می	كردند،		حدود	464	هزار	

از	اراضی	كشــاورزی	را	به	خود	اختصاص	داده	اند.	
ســرانه	زمين	برای	هر	واحد	بهره	برداری	دهقانی	2/2	
هكتار	و	واحدهای	بهره	برداری	به	شيوه	سرمايه		داری	
نيز	حدود	24	هكتار	بوده	است.	اطالعات	موجود	در	
جدول	عالوه	بر	ترسيم	توزيع	نابرابر	اراضی	در	ايران،	
بيانگر	اين	مطلب	اســت	كه	اندازه	زمين	حتی	در	بين	
واحدهای	موسوم	به	كشاورزی	سرمايه	داری	نيز	پايين	

است.19	
	تعــداد	بهره	بــرداران	دهقانــی	در	ايــران،	طی	
ســال	های	39	تــا	82		افزايــش	يافتــه	اســت.	اين	
افزايش	در	حال	حاضر	نيــز	ادامه	دارد	به	طوری	كه	
در	طــول	4	دهه،	تعــداد	آنها	حدود	دو	برابر	شــده	
اســت.	اين	روند	به	معنای	»دهقانی	تر«شدن	اقتصاد	
كشــاورزی	بــوده	و	برخالف	روندهای	طی	شــده	
در	كشــورهای	توسعه	يافته	اســت.	در	يك	اقتصاد	
رو	به	توســعه،	به	تدريــج	از	توليدكنندگان	دهقانی	
از	طريــق	»تمركز	زمين«	و	مهاجــرت	»نيروی	مازاد	
كشاورزی«	كاسته	می	شــود.	تجارب	تاريخی	نشان	
می	دهــد	كه	در	فرايند	توســعه	كشــاورزی،	تعداد	
واحدهای	كشــاورزی	كاهش،	اما	وســعت	اراضی	
آنها	در	جهت	اقتصادی	شــدن	افزايش	پيدا	می	كند.	
در	ايران	ايــن	روند	معكوس	بوده	اســت،	يعنی	در	
دهه	هــای	اخير	بر	تعــداد	واحدها	افزوده	شــده،	اما	
ميانگيــن	اراضی	نزد	آنها	كاهش	پيدا	كرده	اســت.	
براســاس	اطالعات	موجود،	طی	دهه	های	يادشــده	
متوســط	اراضی	دهقانان	از	2/9	هكتار	در	ســال	39	
به	2/2هكتار	در	ســال	82	كاهش	يافته	اســت.	اين	

كاهش	معادل	30	درصد	بوده	است.	
همان	گونه	كه	گفته	شــد،	ســاختار	كشــاورزی	
ايران	دهقانی	اســت.	شــيوه	توليد	دهقانی	با	شــيوه	
توليد	ســرمايه	داری	تفاوت	هايي	دارد.20	اين	شــيوه	
توليــد	يكي	از	ســاختارهای	اقتصــادي	و	اجتماعي	
»پيش	از	سرمايه	داري«	بوده	و	دارای	قوانين	تكاملی	

خاص	خود	است.		
شــيوه	توليد	دهقانی	در	ايران	از	نظر	تاريخی	با	
	)Petty Mode	ساده	كااليی	»خرده	توليد	شــيوه
)of Production	«	در	اروپای	غربي	ســده	های	
16	تا	19	همسان	است.	از	مقايسه	شيوه	توليد	كااليي	
ساده	اروپاي	غربي	با	توليد	دهقاني	در	ايران	معاصر،	
اين	نتيجه	حاصل	مي	شــود	كه	اين	دو	در	بســياري	
جهــات	به	ويــژه	در	ســاختارها	و	مناســبات	توليد	
همانند،	اما	در	»روندهای	عــام	جامعه«	و	متغيرهای	
مربوط	به	عوامل	بين	المللی	متفاوت	از	هم	هســتند.	
موارد	اشــتراک	اين	دو	عبارتند	از:	نحوه	مالكيت،	
شــيوه	هاي	توليد	همزمان،	ســطح	تكنيك،	ســطح	
تقســيم	كار،	هدف	توليــد،	مقروض	بودن	دهقانان،	
خصلت	كشاورزی	خودمعيشتی،	شكل	غالب	بازار،	

ناكارايي	نظام	توليد	و...	
مــوارد	افتــراق	كه	موجــب	تفاوت	بيــن	توليد	
دهقانــي	در	ايران	و	توليد	كااليي	ســاده	در	اروپاي	
غربي	اســت،	عبارتند	از:	انســجام	درونــی	در	نظام	

تعداد:  هزارخانوار � مساحت: هکتار

سرانه زميننسبتمساحت اراضیدرصدتعداداقشاراجتماعی 

2/2		3016086/76.670.18238توليد	كنندگان	دهقانی

46413/3310.995.0176223/6سرمايه	داران	ارضی

-3062410017.665.199100جمع

واحــد	)	10/7	درصد	از	مجمــوع	بهره	برداران(	بوده	
است.	

روستانشين	هاي	بی	زمين،	به	اصطالح	خوش	نشينان،	
نيز	با	داشــتن	حدود	851	هزار	خانوار،	سهمی	معادل	
19/6	درصد	از	روستانشين	هاي	كل	كشور	را	به	خود	

اختصاص	داده	است.	

اقشار اجتماعی روستاها )بهره برداری های 
با زمين(

توليدكننــدگان	دهقانی	از	مجموع	روســتاييان	
دارای	زمين	ســهم	بااليی	را	بــه	خود	اختصاص	داده	
اســت.	حدود	87	درصد	بهره	برداران	روســتايی	]با	
زمين[	دارای	شــيوه	توليد	دهقانــي	بوده	اند.	باوجود	
گســتره	خانوارهای	دهقانی،	ســهم	آنهــا		از	اراضی	
كشــاورزی	ايران،	تنها	معادل	38	درصد	در	سال	82	
بوده	است.	در	صورتی	كه	13/33	درصد	از	واحدهايی	
كه	به	شيوه	سرمايه	داری	اداره	می	شده	اند،	62	درصد	

تعداد و سرانه زمين در بين بهره برداران دهقانی

395061677282سال

156319412301234423823016تعداد	بهره	برداران	)1000(

2/92/972/52/62/42/2متوسط	اراضی)هكتار(
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توليد،	وضعيت	صنايع	بزرگ،	شكل	قدرت	سياسی،	
وضعيــت	مراتع	و	جنگل	هــا،	پيوندهای	اجباری	بين	
توليدكننده	هــا	و	نقش	ســرمايه	داری	جهانی	موارد	
افتراق،	بيانگر	روندهايی	اســت	كه	گــذار	از	توليد	
دهقانــی	و	تحقق	ســرمايه	داری	در	اروپا	را	تســريع	
كــرد.	اما	در	ايران،	ضعف	و	يا	فقــدان	اين	روندها،	
موجب	»استحكام	و	پايداری	نظام	دهقانی«	و	تشديد	
مقاومت	آن	در	برابر	توليد	ســرمايه	داری	شده	است.	
نتيجــه	اينكه؛	گذار	از	شــيوه	توليد	كااليي	ســاده/	
دهقانی	به	ســرمايه	داري	در	اروپاي	غربي	در	حدود	
ســه	قرن	پيش،	موانع	كمتري	نسبت	به	ايران	معاصر	

داشته	است.
در	كليت،	توســعه	كشاورزی	به	عواملی	وابسته	
اســت.	ايــن	عوامــل	در	غرب	بــه	دليــل	وضعيت	
ســاختاری	]مالكيــت	خصوصی	زميــن	در	دوران	
فئوداليســم،	اســتحكام	و	انســجام	پايين	در	ساختار	
توليد،	رشدكافی	نيروهای	مولد	و	تحقق	كامل	شيوه	
توليد	ســرمايه	داری،	سيادت	سياســی	سرمايه	داری	
صنعتی	و	وجود	دموكراسی	حداقل	در	حد	و	اندازه	
بورژوازی[	مهيا	بوده	است.	برخالف	آن،كشورهای	
درحال	توســعه	]ازجمله	ايران[	در	خصوص	توسعه	
كشــاورزی	با	موانــع	متعددی	روبه	رو	هســتند.	اين	

موانع	عبارتند	از:	
1ـ	ســاختارهاي	پيشاســرمايه	داري	در	اقتصــاد	

)توليد	دهقاني(
2ـ	نقش	بازدارنده	سرمايه	داري	جهانی

3ـ	توسعه	نيافتگی	سرمايه	داری	صنعتی/	ملی
4ـ	استحكام	و	انسجام	باال	در	ساختارهای	توليد
5ـ	انباشــت	ضعيف	ســرمايه	و	ســرمايه	گذاری	

ناكافی	دولت	در	بخش	كشاورزی
6ـ	اجــرای	سياســت	های	نادرســت	در	بخــش	

كشاورزي21
در	صفحات	بعد	هر	يك	از	موارد	گفته	شــده	به	

تفصيل	بررسی	خواهد	شد.	

1� ساختارهاي پيشاسرمایه داري در اقتصاد 
)توليد دهقاني(

توليــد	 شــيوه	 حاكميــت	 كــه	 شــرايطی	 در	
ســرمايه	داری	بــر	كل	توليــد	اجتماعــی،	»معيار	و	
تلقــی	 توســعه	يافتگی،	 	»Standard ـ	 مــالک	
پيشاســرمايه	داری،	 می	شــود،	وجود	ســاختارهای	
كم	توســعه	يافتگی	 يــا	 توســعه	نيافتگی	 بيانگــر	
ـ	 پيشاســرمايه	داری	 »صورت	بندی	هــای	 اســت.	
بــه	 Precaptalist Formations«،	می	توانــد	
شكل	هاي؛	»شــيوه	توليد	ارباب	ـ	رعيتی/	فئودالی	ـ	
Feudalism«	و	همين	طور	»شــيوه	توليد	دهقانی/
توليد	كااليی	ســاده«	و	يا	تركيبی	از	اين	دو	به	شكل	

»نيمه	فئودالی	ـ Semi-Feudalism«	باشد.	
در	حال	حاضر	در	كشــورهای	كم	توسعه	يافته،	
نظام	فئودالی/	ارباب	ـ	رعيتی،	باوجود	بقايای	آن،	به	
شكلی	كه	در	برگيرنده	ساختارهای	مسلط	اقتصادی	

جامعه	باشد،	از	بين	رفته	است.	اما	شيوه	ای	مستحكم	
و	ســخت	جان	تــری،	به	نام	شــيوه	توليــد	دهقانی،	
جايگزين	آن	شــده	كه	در	ماهيــت،	نه	تنها	با	توليد	
ســرمايه	داری	متفاوت	بوده،	بلكه	در	مقام	»ضديت«	

با	آن	برآمده	و	در	برابر	آن	مقاومت	می	كند.	
مقاومــت	ايــن	شــيوه	توليــد،	در	برابــر	توليد	
سرمايه	داری،	تحت	حكومت	های	غيردموكراتيك،	
از	غلظــت	و	پيچيدگی	هــای	بيشــتری	برخــوردار	
اســت،	از	اين	رو	برای	دگرگونی	از	درون،	به	زمان	
طوالنی	تری	نيازمند	اســت.	ايــن	مقاومت،	در	يك	
رابطه	دو	ســويه	،	موجب	تأخير	در	اســتقرار	شــيوه	

توليد	سرمايه	داری	می	شود.	
گستره	ساختارهای	پيشاسرمايه	داری	در	اقتصاد	
ايران،	بســيار	قابــل	توجه	بوده	و	عرصه	وســيعی	از	
عناصــر	اجتماعــی	و	فرهنگی	توســعه	نيافتگی	را	به	
نمايش	می	گــذارد.	مهمتــر	اينكه	اين	ســاختارها،	
در	 و	 مهمتريــن	 از	 يكــی	 عقب	ماندگــی	 نشــانه	
واقع	اساســی	ترين	بخــش	اقتصادی	جامعــه،	يعنی	
كشاورزی	است.	»بخش	كشاورزی«	دركشورهای	
در	حال	توسعه،	به	دليل	سهم	باالی	آن	در	محصول	
كل	و	مــازاد	توليد	جامعــه	دارای	اهميــت	بوده	و	
در	مجمــوع،	محرک	اقتصاد	ملی	قلمداد	می	شــود.	
وجود	مصاديقی	از	صنعت	پيشرفته	در	اين	كشورها،	
بر	بخش	 تنها	بيانگر	احاطه	شيوه	توليد	سرمايه	داری	
كوچكی	از	جامعه	اســت.	اين	كشاورزی	است	كه	
جمعيت	قابل	توجهی	را	در	خود	جای	داده	اســت،	
از	اين	رو	»كيفيت	توليد	و	مناســبات	اجتماعی«	بين	
توليدكنندگان،	رابطه	آنها	با	ديگر	طبقات	اجتماعی	
و	كيفيت	توزيــع	منافع	اين	بخــش،	دارای	اهميت	

است.	
وظيفه	بخش	كشاورزی،	افزون	بر	ايجاد	»مازاد	
توليد«،	به	منظور:	گسترش	بازرگاني،	توسعه	صنايع	
تبديلی	،	امنيت	غذايي،	كاهش	وابســتگی،	افزايش	
درآمــد	و	رفاه	توليدكنندگان،	ايجاد	شــرايط	برای	
»آزادي	انســان	ها	از	معيشت«	از	طريق	استقرار	شيوه	

توليد	جديد	نيز	است.	
ســاختارهای	پيشاســرمايه	داری	بــه	داليلــی	از	
جملــه:	خرده	مالكــی،	بازتوليد	ســاده	]توليد	فقط	
به	انــدازه	ســرپاماندن	واحد	بهره	بــرداری[،	حبس	
زمين	و...	مدام	برای	شــيوه	توليد	سرمايه	داری	مانع	
ايجــاد	می	كنــد.22	از	ســوی	ديگر،	تحت	شــرايط	
پرشــماری	توليدكنندگان	دهقانی	و	تسلط	ناكامل	
توليــد	ســرمايه	داری،	پتانســيل	الزم	برای	پيشــبرد	
دگرگونی	های	مهم	در	جامعه	به	وجود	نخواهد	آمد.	
در	اين	شرايط،	نيروی	اجتماعی	جامعه،	برای	تحقق	

دموكراسی،	ضعيف	عمل	می		كند.
2� نقش بازدارنده سرمایه داري جهانی 
	global	ـ	جهاني	داري	»سرمايه	نقش	با	ارتباط	در
Capitalism«	درگذار	از	اقتصاد	دهقانی	و	توســعه	
كشاورزی	در	كشورهای	در	حال	توسعه	نقطه	نظرات	
گوناگونــی	وجود	دارد.	در	يك	تقســيم	بندی	كلی،	

برخــی	معتقدنــد؛	ســرمايه	داری	جهانی،	بــا	آوردن	
اسباب	و	مظاهر	ســرمايه	داری،	مقاومت	ساختارهای	
توليدی	ســنتی	در	كشورهای	در	حال	توسعه	را	درهم	
شكســته	و	شــرايط	را	برای	گذار	از	اقتصاد	دهقانی	و	
رخنه	ســرمايه	داری	و	درنهايت	توسعه	كشاورزی	در	
كشورهای	يادشده	را	مهيا	می	كند.	برعكس،	گروهی	
ديگر	معتقدند؛	سرمايه	داری	جهانی	با	همسويی	نهادها	
و	مظاهر	ســرمايه	داری	داخلی	]عمدتاً	ســرمايه	داری	
تجاری	و	مالی[،	به	غلظت	اقتصاد	دهقانی	افزوده	و	مانع	

توسعه	كشاورزی	دركشورهای	يادشده	می	شود.23	
بايــد	توجه	داشــت	كه	منظور	از	ســرمايه	داری	
جهانی،	تنها	نقش	امريكا،	انگلســتان	و	چند	كشور	
ديگر	مشهور	و	يادآور	دوران	استعمار	جهانی	نيست،	
بلكه	منظور،	آثار	و	تبعات	حاصل	از	جهانی	شدن	و	
ادغام	اجبــاری	در	اقتصاد	جهانی	و	ضرورت	مبادله	
دوجانبه	است.	به	نظر	نگارنده،	سرمايه	داري	جهاني	
از	سه	جهت	در	مسير	توسعه	كشاورزی	ملل	در	حال	

تغيير كاربري زیاد با هزینه هاي زیاد
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منفی بودن بيالن آب در مرز 11ميليارد 
متر مکعب ]با توجه به تجديدناپذيری 
اين منبع[ موجب نگرانی است

مزارع چاي

توسعه	سنگ	اندازی	می	كند:
1ـ	با	صــدور	بی	وقفه	كاالهای	صنعتی	و	فشــار	
برای	تغيير	الگوی	زندگی	و	مصرفی،	اضافه	درآمد	
دهقانان	و	حتی	بخش	هايی	از	اصل	ســرمايه	آنان	را	
به	خود	اختصاص	می	دهد.	اين	فرايند	مانع	انباشــت	
ســرمايه	و	به	كارگيری	آن	برای	نيل	به	كشــاورزی	
توسعه	يافته	در	مناطق	دهقانی	می	شود.	وسايل	منزل	
روستاييان	)يخچال،	تلويزيون،	موبايل	و...(	همگی	
از	سوی	ســرمايه	داری	جهانی	تعيين	می	شود.	آنچه	
بيشــتر	از	همــه	بنيه	توليد	كشــاورزي	جهان	ســوم	
را	كاهــش	مي	دهــد،	رشــد	نامتعــادل	و	يك	جانبه	
قيمت	هاي	جهاني	و	افت	محســوس	بهاي	صادرات	

كشــورهاي	كم	رشــد	مي	باشــد.	حجــم	توليدات	
محصوالت	كشــاورزي	حدود	يك	سوم	زياد	شده،	
اما	ارزش	آنها	يك	ششــم	افزايش	يافته	اســت.	اين	
هم	با	افزايش	بهای	كاالهاي	صنعتی	و	ساخته	شــده	
از	بيــن	مي	رود.24	نتايج	منفي	روند	توســعه	تجارت	
جهانــي	نيز	درخــور	توجه	اســت.	از	ديــد	»رائول	
پربيــش	Raul Perbish«25	يكــي	از	موانع	اصلي	
رشد	كشورهاي	در	حال	توسعه،	موقعيت	نامطلوب	
آنها	در	تجارت	بين	الملل	است.	كشورهای	پيشرفته	
باوجــود	تعهــدات	جهانــی،	در	عمــل،	بــه	بخش	

كشاورزی	يارانه	می	دهند.	
2ـ	در	شرايط	حاضر،	كشورهای	كم	توسعه	يافته،	
قادر	نخواهند	بود،	براي	توسعه	اقتصادي،	از	مراحل	
مشابه	كشورهای	ســرمايه	داري	صنعتي	گذر	كنند،	
زيرا	شــرايط	بين	المللــي	به	طرز	برگشــت	ناپذيري	
تغييركرده	و	هنگامی	كه	سرمايه	داري	غرب	در	اوج	
پويايي	اســت،	توسعه	ســرمايه	داري	در	كشورهای	
وجــود	 خاطــر	 بــه	 )پيرامــون(،	 كم	توســعه	يافته	
»رقابت	های	سنگين	خارجي«،	تحقق	نمي	يابد.	افزون	
بر	اين،	ســرمايه	داری	جهانی	به	دليل	انتقال	بي	وقفه	
مــازاد	اقتصــادي	از	پيرامون	به	اقتصاد	كشــورهاي	
پيشــرفته	ســرمايه	داري	و	صدور	كاالهــای	صنعتی	
بــه	آن	كشــورها	موجب	ضعف	بنيــادی	اقتصاد	در	

ممالك،	ياد	می	شود.26
3ـ	ســرمايه	داری	جهانی	عمدتاً	به	دليل	خصلت	
تاريخــی	خــود،	ميــل	دارد	همكاري	خــود	را	در	
بخــش	ارتجاعی	و	بقايــاي	پيش	ســرمايه		داري	در	
كشــورهاي	جهان	ســوم	تقويت	كند.	سرمايه	داری	
با	بخــش	ترقيخواه	ســرمايه	داری	 جهانی	معمــوالً	
)ســرمايه	داری	صنعتی	و	ملی(	در	جهان	ســوم	ســر	
ناسازگاری	دارد،27	از	اين	رو	در	اين	مرحله	از	رشد	
خود،	مانع	بزرگی	در	پيشــرفت	نيروهاي	مولده		در	
كشــورهای	در	حال	توسعه	تلقی	مي	شود.	اختالل	در	
ســرمايه	داری	صنعتی	و	ممانعت	از	رشــد	و	تكامل	
عــادی	نيروهــای	مولــده	از	موانع	مهم	در	توســعه	
كشــاورزی	كشورهای	توســعه	نيافته	است.28	بخش	
ترقيخواه	در	كشورهای	توسعه	نيافته	خواستار	بهبود	
و	گذار	از	اقتصاد	دهقانی	بوده	در	صورتی	كه	بخش	

ارتجاع	خواستار	حفظ	عناصر	آن	است.

3� توسعه نيافتگی سرمایه داری صنعتی/ملی
شــيوه	توليــد	ســرمايه	داری	در	نيمــه	بزرگتــر	
جهان	)كشــورهای	آســيايی،	آفريقايی	و	امريكای	
التيــن(	ازجمله	ايران،	به	شــكل	ناقص	پديدار	و	در	
بخش	های	وســيعی	از	اقتصاد	اين	كشورها	گسترش	
ناكامل	داشته	است.	در	اين	كشورها،	صنايع	دستی،	
صنايــع	كارگاهی	و	بخــش	اعظــم	توليدكنندگان	
كشــاورزی	]تحت	نام	دهقانی[	با	ويژگی	هايی	مغاير	
با	شيوه	توليد	سرمايه	داری،	سهم	مهمی	در	مولدهاي	
اقتصادی	دارد.	عمدتاً	حكومت	و	قدرت	سياسی	در	
چنين	شرايطی	به	دليل	ضعف	بنيان	های	سرمايه	داری	

صنعتی،	تجلی	ســرمايه	داری	مالی	ـ	تجاری	و	حتی	
صورت	هــای	زشــت	ترآن	)داللی	و	قاچــاق	كاال(	

خواهد	بود.
Marx«	در	جلــد	ســوم	كتــاب	 ـ	 »ماركــس	
		Commercial	ـ	تجاری	داری	»سرمايه	سرمايه«،«
ـ صنعتــی	 »ســرمايه	داری	 و	 	»Capitalist
از	هــم	تفكيــك	 را	 	»Industrial Capitalist
می		ســازد.	از	نظر	ماركس،	سرمايه	تجاری	با	سرمايه	
صنعتــی	متفــاوت	اســت،	بنابرايــن	درهم	آميختن	
ويژگی	هــای	آن	دو	صحيــح	نيســت.29	وی،	تنهــا	
ســرمايه	داری	صنعتــی	را	واجدكامل	مفهوم	شــيوه	
توليد	ســرمايه	داری	و	دولت	بورژوا	ـ	دموكراتيك	

می	داند.30
ماركس	می	نويسد:	

»از	آنجا	كه	سرمايه	تجاری	در	بند	قلمرو	گردشی	
بــوده	و	عملكردش	منحصراً	در	اين	نهفته	اســت	كه	
مبادله	را	ميســر	ســازد؛	بنابر	اين	بــرای	موجوديتش	
به	هيچ	شــرطی	به	جز	گردش	كااليی	و	پولی	ساده	
نياز	ندارد.31	نه	ســرمايه	تجاری	و	نه	ســرمايه	ربايی	
به	تنهايــی	معرف	پيش	فرض	كافی	برای	فراهم	آمدن	
ســرمايه	صنعتی	)يعنی	شــيوه	توليد	ســرمايه	داری(	
نيست،	چرا	كه	تكامل	سرمايه	داری	تجاری	با	تكامل	
اقتصــادی	عــام	جامعه	نســبتی	»معكــوس«	دارد.32	
آنها	)ســرمايه	داری	تجاری	و	مالی(	هيچ	گاه	شــيوه	
توليد	قديم	را	از	بين	نبرده	اند.	برقراری	شــيوه	توليد	
سرمايه	داری،	بستگی	تام	به	مرحله	توسعه	تاريخی	و	

شرايط	محيطی	همراه	آن	دارد.«33	
ســرمايه	داری	تجاری	و	شــيوه	توليــد	دهقانی	
الزم	و	ملزوم	همديگر	هستند.	با	پرشماربودن	طبقه	
توليدكنندگان	دهقانی	است	كه	سرمايه	داری	تجاری	
محلــی	از	اعراب	می	يابد.	ســيادت	ســرمايه	داری	
صنعتی	در	پی	»اضمحالل	توليد	دهقانی«	و	گسترش	
توليد	سرمايه	داری	در	كشاورزی	امكان	پذير	است.	
يكــی	از	شــرايط		ســرمايه	داری	صنعتــی	»تجزيــه	
		Differentiation of theـ	دهقانــان	طبقاتــی
Peasantry«	است	و	يكی	از	مراحل	تجزيه	شيوه	
دهقان	ها،	ســلب	مالكيت	از	آنــان	و	تمركز	زمين،	
در	دســت	افراد	محــدود	يا	»تشــكل	های	توليدی«	
)شركت	های	تعاونی	و	شركت	های	سهامی	زراعی(	

و	ايجاد	كشاورزی	به	شيوه	سرمايه	داری	است.
سرمايه	داري	صنعتي	كه	قوه	محركه	»انقالب	هاي	
بــورژوا	ـ	دموكــرات«	در	اروپــا	و	ديگر	نقــاط	دنيا	
بود،	نتوانســته	در	ايــران	تا	حدی	گســترش	يابد	كه	
تعيين	كننده	ساخت	قدرت	سياسی	باشد،	از	اين	رو	به	
شكل	ناموزون	و	درعين	حال	وابسته	به	دايره	دخالت	
دولت	شــكل	گرفــت.	در	مورد	منشــأ	و	منبع	تأمين	
ســرمايه	صنعتي،	نقطه	نظرات	گوناگونی	ارائه	شــده	
است.		ماركس،	منشأ	سرمايه	داري	صنعتي	را	از	منشأ	
»كشاورزي	به	شيوه	سرمايه	داري«	جدا	مي	داند.	از	نظر	
وي،	منشــأ	كشاورزي	به	شيوه	سرمايه	داري،	»خلع	يد	
دهقانان«	از	طريق	ســلب	مالكيت	اجباری	و	تاريخی	
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مجموع رشد تعداد چاه ها، در 15 سال 
منتهي به 89�88، 61/9 درصد و از 

نظر تخليه 25/2 درصد بوده است.
به طوري که تعداد چاه هاي مجازحدود 

437هزار حلقه و تعداد چاه هاي 
غيرمجاز نيز حدود104 هزار حلقه 

مي  باشد

زمين	از	آنان	بوده	اســت.34	سرمايه	داري	صنعتي	نيز،	
هم	از	عوامل	درون	زا	)خرده	پيشه	وران،	سرمايه	ربايي	
و	تجــاري(	و	هم	برون	زا	)رابطه	اســتعماري	و	غارت	

ملل	ديگر(	نشأت	گرفته	است.35	
	»Mourice Dobb ـ	 داب	 »موريــس	
پيدايــش	ســرمايه	داري	صنعتــي	را	از	درون	طبقــه	
خرده	پــاي	توليدكننده	)دهقانــان	و	صنعتگران(	در	
فراگرد	آزادســاختن	خــود	از	زميــن	داري	فئودالي	
مي	داند.36	برمبناي	نظر	موريس	داب،	شــرط	اصلي	
تمركــز	ســرمايه	صنعتــي،	توســعه	كشــاورزي	به	
شيوه	ســرمايه	داري	و	شــكل	گيري	مانوفاكتورهاي	
	Pull	ـ	ســوئيزی	»پل	كه	صورتی	در	اســت.	جديد
Sweezy«	منبع	تأمين	ســرمايه	صنعتی	را	»ســرمايه	
تجاری«	می	داند	كه	»خارج	از	حوزه	توليدكنندگان«	
شكل	گرفته	اســت.	از	نظر	ســوئيزی؛	»بازرگاني	و	
تجارت«	منبع	اصلي	سرمايه	داري	صنعتی	در	قرن	19	

مي	باشد.37
ناموزوني	و	ضعف	سرمايه	داری	صنعتي	در	ايران	
با	رشــد	ناكافي	نيروهاي	مولد،	به	ويژه	»كشاورزي«	
در	ارتبــاط	اســت.	رشــد	نيروهاي	مولــد	در	بخش	
كشــاورزي	تا	آن	اندازه	كه	منشــأ	»انباشــت	اوليه	ـ	
ســرمايه	داري	 	»Primitive Accumulation
تلقــي	شــود،	با	تمركــز	زمين	در	كشــاورزی	آغاز	
مي	شــود.	اين	فرايند	در	ايران	به	طور	كامل	به	فرجام	
نرسيده	اســت.	به	گمان	نگارنده،	ماهيت	اصالحات	
ارضــي	ايران	به	دليل	ســلب	مالكيــت	از	»ارباب«	و	
نه	»دهقان«	و	تقســيم	مجدد	زميــن،	در	جهت	گريز	
از	شــيوه	توليد	ســرمايه	داري	بوده	اســت.	بنابراين	
اصلی	تريــن	شــرط	تحقــق	ســرمايه	داري	صنعتــي	
)كشاورزي	به	شيوه	سرمايه	داري(	محقق	نشده	است.
نكتــه	قابل	توجه	اينكه؛	باوجــود	اولويت	بخش	
كشــاورزی	از	نظــر	ســازماندهی	توليــد	نســبت	به	
صنعــت،	صنعت	و	به	طور	مشــخص	ســرمايه	داری	
صنعتی	دارای	تأثير	تعيين	كننده	بر	كشاورزی	است.	
درست	است	كه	كشاورزی	از	نظر	زمانی	به	صنعت	
تقــدم	دارد،	ولی	با	فرايندي،	اين	صنعت	اســت	كه	
به	كشــاورزی	جهت	می	دهد.38	به	اين	معنی	توسعه	
كشاورزی	با	تشــويق	يا	اجبار	محقق	نمی	شود،	بلكه	
با	نيازهای	ســرمايه	داری	كه	عمدتاً	در	شكل	صنايع	
متجلــي	مي	شــود،	به	وجود	می	آيد،	از	ايــن	رو	تأثير	
صنعــت	بــر	كشــاورزی	از	دو	جهت	قابل	بررســی	
و	توجه	اســت:	اول؛	ضرورت	پيوند	كشــاورزی	و	
صنايع	به	عنوان	محرک	كشاورزي	و	تغيير	جهت	آن	
به	سمت	كشاورزي	تجاری	و	دوم؛	گسترش	صنعت	

به	عنوان	محل	جذب	نيروی	مازاد	دهقانی	است.	
از	شــرايط	عمده	و	اساسی	توســعه	كشاورزی،	
يكپارچگی	آن	اســت.	يكی	از	مصاديق	يكپارچگی	
توســعه	كشــاورزی	هم	پيوندی	درونــی	واحدهای	
توليدی	اســت.	زراعت	از	يك	ســو	با	دامداری	و	از	
ســوی	ديگر	با	صنعت	پيوند	می	خــورد.	وظيفه	مهم		
	صنعــت	در	همه	 هم	پيونــدی،	تلفيــق	كشــاورزیـ	

سطوح	است.	تلفيق	كشــاورزی	و	صنعت	از	فاصله	
و	تفاوت	بين	شهر	و	روستا	خواهد	كاست.	از	سويي	
به	رشد	بيشتر	مواد	خام	كشاورزی	مدد	می	رساند.	

گسترش	صنايع	برای	جذب	نيروی	مازاد	دهقانی	
نيز	درخور	توجه	اســت.39	در	يك	اقتصاد	پيشرفته	و	
توســعه	يافته،	ســرمايه	داری	صنعتی	به	عنوان	نيروی	
محركــه	بخش	كشــاورزی	از	طريــق	خارج	كردن	
نيروی	مــازاد	كشــاورزی	عمل	می	كنــد.	به	لحاظ	
ضعف	ســرمايه	داری	صنعتی	در	ايــران	و	ناتوانی	در	
جذب	مازاد	نيروی	انســانی	مازاد	كشــاورزی،	اين	
نيروها	به	عنوان	ســربار	و	عامل	تجزيه	مجدد	اقتصاد	
دهقانــی	عمل	كــرده،	از	اين	رو	تحرک	و	توســعه	

بخش	كشاورزي	كند	می	شود.	

4� انس�جام واس�تحکام باال در ساختارهای 
توليد 

»انسجام	و	اســتحكام«	درونی	توليد،40		مهمترين	
تفاوت	در	كشاورزی	غرب	و	شرق	است.	در	غرب،	
انســجام	درونی	توليد	»پايين«	ولی	در	شرق	باالست.	
به	همين	دليل،	در	غرب	مالكيت	خصوصی،	هميشه	
قوی	تر	از	شــرق	بوده	اســت.		انســجام	باال	در	نظام	
توليد،	بدين	معناســت	كه	انجام	عمليات	كشاورزی	
بــه	مجموعه	عوامل	بــه	هم	پيوســته	)عمدتاً	عوامل	
اجتماعی،	غير	فردی	و	غيرخانوادگی(	وابسته	است.	
امــا	در	غرب،	انجام	فعاليت	كشــاورزی	تابع	عوامل	
محدود	)فقط	در	چارچوب	امكانات	و	تصميم	فرد	و	
خانوار(	اســت.	اين	تفاوت	اساسی	)تحكيم	مالكيت	
خصوصی	و	انســجام	ضعيف	نظــام	توليد	در	غرب(	
باعث	شده،	فرايند	توسعه	كشاورزی	غرب	مبتنی	بر	
فرديت	فرد]ازدرون	نظام	توليد[	و	مكانيسم	»اقتصاد	
آزاد«	شكل	گيرد.	در		شــرق	ازجمله	ايران،	به	دليل	
انسجام	درونی	باال	در	نظام	توليد	كشاورزی	)به	ويژه	
بهره	برداری	هــای	دهقانی(	انجام	عمل	كشــاورزی	
براساس	فرايندهای	فردی	و	مكانيسم	اقتصاد	آزاد	با	
محدوديت	هايی	روبه	رو	بوده	اســت.	هر	چه	انسجام	
)Coherence(	درونی	ســاختار	توليد	»باال«	باشد،	
شيوه	توليد	دهقانی،	مقاومت	بيشتری	در	برابر	ديگر	
شــيوه	های	توليدی	)تاريخاً،	ســرمايه	داری(	از	خود	

نشان	می	دهد.
انســجام	درونی	باال	در	واحدهــاي	بهره	برداري	
دهقانــي	ايــران	تابــع	منابع	آبــي	واحــد	)قنات	ها،	
رودخانه	ها	و	چاه	ها(،	يكپارچگي	اراضي)	اســتقرار	
جمعي	مزرعه(	و	وضعيت	زيستگاه	ها	)جمعي(	است.	
تحت	چنين	شرايطی،	اراده	و	تصميم	جمع	بر	فرد	در	
مراحل	مختلف	توليد	)كاشــت،	داشت	و	برداشت(	
غلبه	دارد.	انســجام	درونی	به	دليل	وابستگی	عمليات	
كشاورزی	به	اراده	جمع،	موجب	سخت	جانی	بيشتر	
شــيوه	توليد	دهقانی	ايران	شــده	و	بر	همين	اســاس	
مقاومت	بيشتری	در	برابر	شــيوه	توليد	سرمايه	داری	
ازخود	نشــان	می	دهد،	از	اين	رو	شيوه	توليد	دهقانی	
در	ايــران	به	دليل	برخــورداری	از	ويژگی	های	باال،	

به	جای	بازتوليد	توســعه	و	دگرگونی	از	درون،	سد	
راه	گسترش	شــيوه	توليد	سرمايه	داری	و	كشاورزی	

براساس	مكانيسم	اقتصاد	آزاد	است.41

5� انباشت ضعيف سرمایه و سرمایه گذاری 
ناكافی دولت در كشاورزی

نياز	بهره	برداران	به	»سرمايه«	براي	به	كار	اندازي	
آن	در	بخش	كشــاورزي،	در	فرايند	تحوالت	توليد	
و	جايگزينی	توليد	ســرمايه	داری	و	الزامات	مربوط	
بــه	رقابت	به	وجود	می	آيد.	ســرمايه	كشــاورزي	را	
تحت	تســلط	درآورده،	در	آن	تحولي	جدي	ايجاد	
كرده	و	درنهايت	موجب	تزلزل	اشكال	قديمي	توليد	
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در صورت تخصيص هر ميزان بودجه، 
نمی توان به جذب صددرصدی و 
بازگشت آن در بخش کشاورزی 
خوشبين بود

مي	شــود.	چگونگی	تشكيل	ســرمايه	دركشاورزی	
همواره	مورد	بحث	است.	

به	طور	اجمال،	روند	انباشــت	ســرمايه	از	درون	
نظام	توليد	كشــاورزي	ايران	بســيار	ضعيف	اســت.	
در	بخش	كشــاورزی	تجــاری	)حــدود	500	هزار	
واحد	كشــاورزی(	تا	حدودي	)بســيار	كم(	امكان	
انباشــت	ســرمايه	وجود	دارد.	اما	به	محض	حصول	
انباشــت،	به	دليل	بسته	بودن	فضاي	معامالت		امالک	
كشــاورزي	)زمين(	و	همين	طور	در	پي	سود	بيشتر،	
بــه	ديگر	بخش	هــا	)عمدتاً	واســطه	گري	در	مناطق	
شــهري(	منتقل	مي	شــود،	از	اين	رو	بــه	مدد	تمركز	
و	توســعه	اراضــي	دهقانــي	نمــي	رود.	امــا	در	بين	

بهره	برداران	دهقانی	)سه	ميليون	واحد(	نه	تنها	امكان	
انباشــتی	وجود	نــدارد،	بلكه	توليدكننــدگان	آن	با	
انباشت	منفی	)قرض(	روبه	رو	هستند،	يعنی	دخلشان	

19	و	خرجشان	20	است.42
از	نظرعلمي	نيز	مســئله	انباشت	سرمايه	در	بخش	
كشــاورزي،	داراي	پايگاه	روشــني	است.	در	شيوه	
توليد	دهقاني	كشاورزی	براســاس	»بازتوليد	ساده	ـ	
Simple Reproduction«	صــورت	می	گيرد،	
از	اين	رو	فعاليت	اقتصادی	همه	ســاله	بدون	انباشت	
و	گســترش	به	يك	اندازه	تكرار	مي	شود.	به	عبارت	
ديگــر،	درتوليــد	دهقانــی،	كل	ارزش	اضافــي	به	
مصــارف	خــارج	از	حــوزه	توليد	اختصــاص	يافته	
و	ســرمايه	گذاري	نمي	شــود.	انباشــت	و	افزايــش	
حجــم	توليد	تنهــا	در	صورت	»بازتوليد	گســترده	ـ	
Extended Reproduction«	در	شــيوه	توليد	

سرمايه	داري	امكان	پذير	است.
بــا	اين	مقدمات	می	توان	به	ســادگی	دريافت	كه	
انباشــت	ســرمايه	از	درون	نظــام	كشــاورزی	ايران	
ناممكن	اســت.	انباشت	سرمايه	تابعی	از	نرخ	عايدی	
خالص	دهقان	اســت.	نرخ	عايدی	خالص	بهره	بردار	
دهقانــي	منفی	اســت.	درنتيجه	انباشــت	نيــز	منفی	
می	شــود.	نياز	بهره	بــرداران	دهقانــی	در	درجه	اول	
مخارج	زندگی	اســت	.	بنابراين	اگر	روزی	انباشتی	
هم	حاصل	شود،	صرف	هزينه	های	زندگی	می	شود،	
نه	ســرمايه	گذاری	در	بخش	كشــاورزی.	به	گمان	
»كارل	كائوتســكی«،	دهقانــان	در	واقــع	كارمندان	
دولت	هســتند	و	دريافتی	آنها	نبايد	كمتر	از	حداقل	
حقــوق	جاری	يك	كارگر	باشــد.	عايــدی	دهقان	
ايراني	در	شــرايط	حاضر	حــدود	25درصد	حداقل	

حقوق	جاری	كشور	است.	
بايد	توجه	داشــت	كــه	نبايد	نيــاز	بهره	برداران	
دهقانــي	به	پــول	را	بــا	نياز	آنهــا	به	ســرمايه	يكی	
دانســت،	بنابر	اين	گرايــش	آنها	به	پــول،	گرايش	
به	ســرمايه	گذاري	نيســت.	نيازهای	پولی	دهقانان،	
معمــوالً	از	نيازهــاي	جديــد	آنها	)خــارج	ازحوزه	
نيازتوليــد(:	لوازم	منــزل،	ازدواج	فرزنــدان،	خرج	
زيارت،	هزينه	تحصيل	فرزندان	و...	به	وجود	می	آيد.	
به	همين	دليل	بخشــی	از	تســهيالتي	را	كه	دهقانان	
به	عنــوان	ســرمايه	گذاری	در	بخش	كشــاورزی	از	
دولت	مي	گيرنــد،	صرف	نيازهای	جــاری	زندگي	

می	كنند.	
از	اين	رو	تنها	راهی	كه	براي	ســرمايه	گذاری	در	
بخش	كشاورزي	باقی	می	ماند	سرمايه	گذاری	دولت	
در	اين	بخش	است.	بررسی	ها	نشان	می	دهد	كه	نقش	
دولت	در	اين	زمينه	ضعيف	بوده	اســت.	به	طوری	كه	
طی	دهه	هاي	گذشته	ميزان	سرمايه	گذاری	در	بخش	
كشاورزی	هيچ	گاه	از	5/5	درصد	بيشتر	نشده	است.	
ايــن	ميزان	ســرمايه	گذاری	در	بخش	در	مقايســه	با	
ســهم	آن	در	توليد	ناخالص	ملی،	اشتغال	و	همچنين	
اهميــت	تاريخي	ســرمايه	در	تغيير	و	اصالح	شــيوه	

توليد	كنوني	بسيار	ناچيزاست.

6� اجرای سياست های نادرست در بخش 
كشاورزي   

پيــش	از	انقالب،	بخش	كشــاورزي،	عمدتاً	در	
راستاي	توســعه	مناســبات	ســرمايه	داري	)به	عنوان	
جايــگاه	مشــخص	تاريخــی(	مــورد	توجــه	بــود.	
اصالحــات	ارضــي،	ايجاد	شــركت	هاي	ســهامي	
زراعــي،	تعاوني	هاي	توليد	و	كشــت	و	صنعت	ها	را	
مي	توان	برنامه	هاي	مهم	اين	فرايند	دانســت.	پس	از	
انقالب،	هدف	توجه	به	اين	بخش	رسيدن	به	جايگاه	
مشــخص	تاريخي	نبــوده،	بلكه	تأمين	نيــاز	غذايی	
كشور	بوده	است.	به	همين	دليل	مفهوم	»خودكفايی«	
جايگزيــن	ديگر	مفاهيــم	رايج	اقتصــادی،	ازجمله	

مزيت	های	مطلق	و	نسبی	شد.
خودكفايــي	معموالً	از	دغدغه	سياســی	ناشــی	
می	شــود	تا	دغدغه	توليد،	از	ايــن	رو	به	يك	جريان	
دائمی	و	مداوم	در	كشــاورزی	تبديل	نشد.	انتظاری	
كه	از	بخش	كشــاورزی	می	رود،	نه	تنها	تأمين	غذا،	
بلكه	ايفاي	نقش	تاريخي	براي	بهبود	و	ارتقای	شيوه	
توليد	اســت.	مهمترين	مســئله	در	اين	راســتا	تعيين	
تكليف	ســه	ميليون	خانوار	دهقان	اســت.	بررســي	
كيفيت	توليد،	كيفيت	زندگی	آنان	و	تعيين	شــرايط	
گــذار،	مهمترين	وظيفه	بخش	كشــاورزي	اســت.	
سياست	های	كشاورزی	و	همچنين	جهت	گيری	های	
كلی	اقتصاد	ايران	نه	تنها	شــرايط	عروج	شيوه	توليد	
موجود	را	فراهم	نكرده،	بلكه	موجب	شده	اين	شيوه	
توليد	بيشــتر	به	دور	خود	تنيــده	و	در	خود	فرورود.	
برخی	از	اين	سياست	ها	و	طرز	تلقی	های	نادرست	در	

ارتباط	با	كشاورزی	عبارتند	از:

الف � نگاه منفی به مسئله مهاجرت
»مهاجرت«	يكی	از	ابزارگذار	از	اقتصاد	دهقانی	
است.	تجربه	جوامع	توسعه	يافته	نيز	بر	اين	مبنا	استوار	
بوده	است.	اضافه	جمعيت	روستايی	در	اين	كشورها	
به	طورخودكار	به	شــهرها	مهاجــرت	كرد.تا	حدی	
كه	در	بســياری	از	اين	كشــورها،	جمعيت	روستايی	
بــه	پنج	درصد	كاهش	يافت.	اقتصــاد	دهقانی	تنها	با	
مهاجرت	»نيــروی	مازاد	كشــاورزی«	نفس	راحت	
خواهد	كشــيد.	برخی	فكر	می	كردنــد؛	اصالحات	
ارضی،	موجبات	توسعه	سرمايه	داری	در	كشاورزی	
ايران	را	فراهم	نمود،	از	اين	رو	مهاجرت	گســترده	را	
فرض	مســلم	دانستند،	اما	داستان	چيز	ديگری	بود.43	
هنوز	هم	عــده	ای	فكر	می	كنند	جمعيت	روســتايی	
تمام	شده،	كشور	از	مســئله	نيروی	مازاد	كشاورزی	
خالصی	يافته	و	جمعيت	شهر	و	روستا	به	تعادل	مورد	
نظر	رسيده	است.	اما	واقعيت	اين	است	كه:	جمعيت	
روســتايی	در	ايران	هنوز	بخش	مهمــی	از	جمعيت	
كشــور	را	به	خود	اختصاص	داده	اســت.	براســاس	
نتايج	سرشــماری	عمومی	نفوس	و	مسكن	سال	85،	
از	مجموع		حدود	70	ميليون	جمعيت	كل	كشــور،	
جمعيت	روســتايی	با	حدود	22	ميليــون	نفر،	31/4	
درصد	از	كل	جمعيت	را	شــامل	بوده	اســت.	به	نظر	
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بسياري )ازجمله؛کاوه احسانی و 
عيسی کالنتری( معتقدند: علت 

جذب ناپذيری سرمايه در کشاورزی 
ايران به عدم امنيت برمی گردد. يعنی 
کشاورزی، محل امنی از نظر اقتصادی 

برای سرمايه گذاری نيست

می	رسد	نسبت	جمعيت	روستايی	كشور	بيشتر	از	رقم	
يادشــده	است.	نكته	بســيار	مهم	در	ارتباط	با	نسبت	
جمعيت	روســتايی	و	شهری،	معيارهای	تفكيك	اين	
دو	اســت.	اگر	معيــار	را	معمول	تريــن	روش	)يعنی	
مــالک	باالی	پنج	هزار	نفر	برای	شــهر	و	پايين	تر	از	
آن	برای	روســتا	در	نظر	بگيريم(	جمعيت	روستايی	

ايران	بيشتر	از	درصد	يادشده	خواهد	بود.	
با	نگاهی	مختصر	به	طبقه	بندي	جمعيتي	شهرهای	
ايران،	اين	نتيجه	حاصل	می	شود	كه	حدود	30درصد	
از	شهرهای	ايران،	كمتر	از	پنج	هزارجمعيت	و	حدود	
24	درصد	دارای	جمعيت	5	تا10هزار	نفر	بوده	اند.44	
مجموعاً	75	درصد	از	شهرهای	ايران	دارای	جمعيت	
كمتر	از	25هزار	نفر	هســتند.	بسياری	از	مناطقی	كه	
در	ايران	به	عنوان	شــهر	شناخته	شــده	اند،	به	داليلی،	
فاقد	ســاختار	شهری	هســتند.	ســاخت	اقتصادی	و	
اجتماعی	اين	شــهرها	كاماًل	روستايی	است.	منظور	
از	ســاخت	روســتايی	اين	اســت	كه	عمده	فعاليت	
اين	شهرنشــينان	را	»كشاورزی«	و	زيربخش	های	آن	
تشكيل	می	دهد.	در	بســياری	از	مناطق	فقط	از	روی	
روابط	و	نفوذ	مقامات	محلی،روستاها،	يك	شبه	شهر	

شده	اند.		
مناطقی	كه	عنوان	شــهر	را	به	يدک	می	كشند،	
داراي	ســاختار	غيرشــهری	بــوده	و	فعاليت	هــای	
كشــاورزی	بر	آنها	حاكم	است.	مهمتر	اينكه	انجام	
فعاليت	های	خرده	بورژوازی	تاريخاً	مرتبط	با	بخش	
كشــاورزی،	ازجمله	فرش	دستباف	و	ديگر	صنايع	
دستی	)به	شــكل	هاي	مختلف	و	درحد	قابل	توجه(	
در	شهرها	و	حتی	شــهرهای	بزرگ	و	كالن	شهرها	
به	بقای	خود	ادامه	داده	و	ســهم	مهمی	در	اشــتغال	
شهرنشينان	داشته	اســت.	مبنای	واقعی	برای	اطالق	
شهر	به	مراكز	استقرار	جمعيت،	فعاليت	های	توليدی	
است.	نه	تقسيم	بندی	های	صوری.	بنابراين	فقط	نوع	
فعاليت	توليدی	معيار	صحيح	برای	تفكيك	روســتا	
از	شهر	می	باشد.	اگر	مبنای	تعريف	شهر	را	دست	كم	
در	مفهوم	»ماكس	وبری«	آن،	فعاليت	های	اقتصادی	
بدانيم،	می	توانيم	جمعيت	روستايی	كشور	را	باالی	

40	درصد	بدانيم.
در	طــول	ســه	دهــه	گذشــته،	همــه	نيروهای	
اجتماعی،	اعم	از	نماينــدگان	مجلس،	كارگزاران	
دولتی	و	حتی	روشــنفكران،	مهاجرت	را	پديده	ای	
»شوم«	انگاشتند.	به	درســتی	معلوم	نيست	نگرانی	ها	
ســرگردانی	 از	 می	گرفــت؟	 نشــأت	 كجــا	 از	
نيروهــای	مهاجر	و	جويای	كار؟	يا	انباشــت	آن	در	
شــهرها؟	حتی	دســتگاه	متولی	بخش	كشــاورزی	
)وزارتخانه	هــای	كشــاورزی	و	جهاد(	كــه	قاعدتاً	
برای	برداشــتن	بار	اضافی	از	دوش	اقتصاد	دهقانی	
مدافع	مهاجرت	می	شدند،	هم	سوی	ديگران	بر	ضد	
مهاجــرت	عمل	می	كرد.	اين	داســتان	تنها	به	لعن	و	
نفرين	مهاجرت	ختم	نمی	شــد،	بلكه	بخش	وسيعی	
از	امكانــات	اقتصادی	كشــور	در	قالب	حمايت	از	
پروژه	هــای	كوچك،	دامی	برای	ماندن	دهقانان	در	

روستا	شــد.	در	ظاهر	به	عنوان	شــاغل،	اما	در	باطن	
به	عنوان	سربار	جامعه	روستايی.		

ب � اخذ مازاد كشاورزی توسط دولت 
»مازادكشــاورزي«	تفــاوت	بين	ميــزان	توليد	و	
مصــرف	توليدكننده	اســت.	چگونگــی	اخذ	مازاد	
توليد	و	توزيع	منافع	آن	در	جامعه	بســيار	مهم	است.	
نحوه	اخذ	اين	مــازاد	در	دوره	هاي	مختلف	تاريخي	
	 متفاوت	بوده	اســت.	در	دوره	فئوداليســم	يا	اربابـ	
رعيتي،	اين	مازاد	توســط	مالك	زمين	اخذ	مي	شــد.	
مالــك	ممكن	بود،	فــرد	خصوصي/	اربــاب	)مانند	
اروپاي	دوران	فئوداليســم(	يا	نماينده	و	مباشر	دولت	
)ماننــد	ايــران	در	دوران	ارباب	ـ	رعيتي(	باشــد.	در	
اروپا،	منافع	مازاد،	به	دليل	استقرار	فئودال	ها	در	مناطق	
روستايي	)حوزه	توليد(	هزينه	مي	شد.	درصورتي	كه	
در	شرق،	ازجمله	ايران،	منافع	مازاد	به	سبب	استقرار	
ارباب	ها	در	مراكز	شــهرها،	به	خارج	از	روستا	منتقل	
مي	شــد.	يكي	از	داليل	توسعه	كشــاورزی	در	اروپا	
ناشي	از	صرف	منافع	اين	مازاد	در	مناطق	كشاورزی/	

روستايی	بوده	است	.
مازاد	محصول	در	شــرايط	حاكميت	شيوه	توليد	
ســرمايه	داري،	توســط	بخش	خصوصي	)واسطه	ها	
و	ســرمايه	داران(	بــه	ازاي	پرداخت	پول	براســاس	
مكانيســم	بازار،	از	توليدكننده	خريداري	مي	شــود.	
منافع	حاصل	از	گردش	آن	نيز	توســط	همان	بخش،	
به	كار	گرفته	مي	شــود.	در	اتحاد	شــوروي	ســابق،	
مازاد	توسط	دولت	از	دهقانان	گرفته	مي	شد.	اساس	
پيشــرفت	هاي	قابل	توجه	در	صنايــع،	به	ويژه	صنايع	
ســنگين،	صنايع	نظامي	و	ماشــين	آالت	كشاورزي	
در	شوروي	سابق	ناشــي	از	به	كارگيري	برنامه	ريزي	
شده	اين	مازاد،	البته	به	ضرر	و	استثمار	دهقانان	بوده	
اســت.	در	ايران	پس	از	انقالب،	يكي	از	برنامه	هاي	
دولــت،	خريد	مــازاد	توليــد	كشــاورزان	از	طريق	
قانــون	خريدهاي	تضميني	اســت.	ايــران،	به	عنوان	
يك	كشــور	ســرمايه	داري،	با	خريدهــاي	تضميني	
»شبه	سوسياليســتي«	عمل	 محصوالت	كشــاورزي،	
می	كنــد.	اتخاذ	راه	حل	سوسياليســتي	در	عين	اينكه	
جامعه	به	سرمايه	داري	شدن	نياز	دارد،	تناقض	آميز	و	
مانع	اصلي	تحقق	شــيوه	توليد	سرمايه	داري	و	توسعه	

كشاورزي	بوده	است.	
قيمــت	خريدهــاي	تضمينــي	را	دولــت	تعيين	
مي	كند.	با	توجه	به	ســايه	ســنگين	دولــت،	همواره	
اين	قيمت	ها	ناعادالنه	تعيين	شــده	است.	كارگزاران	
تعييــن	قيمــت،	عمدتاً	بــه	ارزش	»نيــروي	كار«	در	
اقتصاد	دهقاني	بي	توجه	بوده	و	آن	را	در	محاســبات	
قيمــت	تمام	شــده	دخالت	نمي	دهند.	متأســفانه	اين	
بي	توجهي،	مايه	ضرر	و	زيان	دهقانان	در	ســال	هاي	
گذشــته	شــده	اســت.	همــه	ســاله	اعتراض	هايــي	
درخصوص	قيمت	گذاري	محصوالت	كشــاورزي	
در	كشــور	به	راه	مي	افتند.	امســال	نيز	قيمت	گذاري	
گندم،	مورد	اعتراض	كشــاورزان	و	نمايندگان	آنان	

اســت.	توليدكنندگان	و	كارشناسان	معتقدند:	قيمت	
تمام	شده	گندم	خيلي	بيشتر	از	قيمتي	است	كه	دولت	
از	كشاورزان	مي	خرد.45	تا	حدی	كه	گندم	كاران	از	
فــروش	گندم	به	دولــت	خودداری	كــرده	و	بدين	
طريق	وزارت	جهاد	كشاورزی	در	ارائه	آمار	درست	

در	اين	زمينه	دچار	مشكل	شده	است.
انتقال	مازاد	توسط	دولت،	آثار	منفی	بر	»انباشت	
ســرمايه«	در	روســتاها	دارد.	با	خريــد	محصوالت	
كشــاورزي	]بــا	توجيهاتــي	از	قبيــل:	حمايــت	از	
مصرف	كننــده	و	ضــرورت	كوتاه	كــردن	دســت	
واســطه	ها[	منبع	انباشــت	ســرمايه	از	روســتا	خارج	
مي	شود.	درواقع	هست	و	نيســت	روستاييان	»جارو«	
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مي	شود.	اگر	مازاد	براســاس	مكانيسم	بازار،	توسط	
طبقات	ديگــر	)واســطه	ها	و	ســرمايه	داران	محلي(	
جابه	جــا	شــود،	گرچه	ممكن	اســت	موجب	توزيع	
ناعادالنه	منافع	مــازاد	گردد،	اما	موجبات	انباشــت	
ســرمايه	در	مناطــق	توليــد	را	فراهــم	خواهد	كرد.	
چرخــش	ســرمايه	توســط	ســرمايه	داران	محلي	به	
مراتب	بهتر	از	جاروخوردن	آن	توســط	دولت	فاقد	
برنامه	اســت.	مهمتر	از	همــه،	اين	چرخش،	موجب	
تمركز	زمين	و	»توســعه	كشــاورزي«	مطابق	اقتصاد	
بازار	خواهد	شــد.	خريدهاي	تضميني	به	ويژه	گندم	
بــا	قيمــت	ناعادالنــه،	موجــب	اســتثمار	دهقانان	و	
كشاورزان	اســت.	با	خارج	شدن	مازاد	كشاورزي	از	
مناطق	روستايي،	چرخش	ســرمايه	در	اين	مناطق	به	
حداقل	رســيده	و	اين	فرايند،	سد	راه	انباشت	سرمايه	
و	درنهايت	ُكندي	مناســبات	رشــد	سرمايه	داري	در	
كشاورزي	مي	شــود.	خريدهاي	تضميني	]دست	كم	
بدين	شــكل[	از	هر	نظر،	ماهيت	ضدتوســعه	اي	در	

كشاورزي	كشور	دارد.		

ج � مسئله توسعه روستایی 
توسعه	همه	جانبه	روســتايی،	به	مفهوم	بازسازی	
شــبكه	های	عمرانــی	و	رفاهی	و	همين	طــور	بهبود	
شــيوه	توليــد،	شــعار	و	برنامــه	ای	بود	كه	ايــران	با	
تأســی	ازكشــورهای	جنــوب	شــرق	آســيا	]بنابر	
تعريــف	صنــدوق	بين	المللی	پول،	بانــك	جهانی	و	
همين	طــور	توصيه	كنندگان	آنهــا	در	قالب	نهادهای	
مدنــی	ـNGO[	در	پس	از	انقالب	در	روســتاها	به	
اجرا	گذاشــت.	در	يك	ارزيابی	كلــی،	اين	الگو	از	
نظر	ايجاد	ســازه	های	فيزيكی	و	پروژه	های	عمرانی	
در	روســتاها	موفــق،	اما	از	نظر	بهبود	»شــيوه	توليد«	
ناموفق	بوده	اســت.	حتی	با	افــزودن	برخی	هزينه	ها	
)آب،	بــرق،	تلفن،	گاز	و..(	بر	ســبد	خانــوار،	آثار	
زيانباری	بر	شــيوه	توليد	داشته	است.	الگوی	توسعه	
روســتايی	به	ويژه	در	اســتان	های	شــمالی،	روستاها	
را	از	شــكل	توليد	انداخته	و	چشــم	انداز	مبهمی	در	
برابر	كشــاورزی	اين	اســتان	ها	ترســيم	كرده	است.	
ميزان	ســرمايه	گذاری	دولت	در	پروژه	های	عمرانی	
عمدتاً	چندين	برابر	ميزان	ســرمايه	گذاری	در	بخش	
بهبود	شيوه	و	ساختار	توليد	است.	علت	پيشی	گرفتن	
ســازوكارهای	عمرانی	بر	مسئله	شيوه	توليد	بنابر	نظر	
برخی	كارشناســان،	تعهدات	نمايندگان	مجلس	در	
حوزه	هــای	انتخابی	خــود	بوده	اســت.	اموری	كه	
ريش	سفيدان	و	معتمدان	روســتاها	دوست	دارند	از	
خــود	بر	جای	گذارنــد،	از	اين	رو	بــرای	انجام	آنها	
بــه	نمايندگان	فشــار	وارد	می	كنند.	ســازوكارهای	
عمرانــی	نتايج	شــفافی	نســبت	بــه	ســازوكارهای	
مربوط	به	شــيوه	توليد	دارد.	نتايــج	مربوط	به	بهبود	
ســاختارهای	توليدی	عمدتاً	پيچيده	و	خفيف	است.	
به	طور	خالصه	مسئله	توسعه	روستايی	گرچه	ممكن	
اســت،	به	طور	موقت	موجب	اســتقرار	جمعيت	در	
روستاها	شود،	اما	با	توجه	به	هدف	سياسی	مستتر	در	

آن	)جلوگيری	از	مهاجرت(	بی	توجه	به	ساختارهای	
توليد	و	ســد	راه	توسعه	كشــاورزی	است.	افزون	بر	
اين،	هزينه	اســتقرار	هر	خانوار	روســتايی	به	مراتب	
بيشتر	از	هزينه	استقرار	يك	خانوار	در	شهر	است.	
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همــواره	از	ناكافی	بودن	ميــزان	ســرمايه	گذاری	ها	در	

بخش	كشــاورزی	شــكوه	و	شــكايت	دارد،	در	جايی	
معتقد	اســت:	دولت	در	اين	بخش،	كم	خرج	نمي	كند،	
ولي	چون	هدفمند	نيست،	نتيجه	مناسب	ايجاد	نمی	شود.	
به	گمان	آقای	كالنتــری،	دولت	بيش	از	2500	ميليارد	
تومان	در	بخش	كشــاورزی	هزينه	مي	كند،	اما	حاصل	

آن	25هزار	ميليارد	تومان	محصول	است.
11ـ	بسياری	از	تسهيالت	اخذ	شده	به	نام	كشاورزی،	در	
فعاليت	های	غيركشــاورزی	جذب	شده	است.	همچنين	
بســياری	از	طرح	هــا	و	موافقتنامه	هــای	اصولــی	بخش	
كشــاورزی،	باوجود	اســتفاده	از	تســهيالت	كم	بهره،	
ورشكست	شده	اند.	در	پايان	دور	اول	رياست	جمهوری	
احمدی	نــژاد،	پول	هــای	خوبی	بــا	عنــوان	پروژه	های	
زودبازده	بين	كشاورزان	]عمدتاً	دهقانان[	توزيع	شد،	اما	
توفيقی	نداشــت.	براي	نمونه	دهقان	ها،	دام	های	همسايه	
را	به	عنوان	دام	خريداری	شده	جا	می	زدند	و	وام	بانكی	

را	در	راه	های	ديگر	صرف	می	كردند.					
12ـ	ذكــر	ايــن	نكته	حائز	اهميت	اســت	كــه	با	توجه	
بــه	فرســودگی	ســاختارهای	توليد	به	ويــژه	منابع	آب	
كشــاورزی،	رســيدگی	به	امــور	زيربنايــی	در	بخش	
كشــاورزی	دارای	اهميت	اســت،	هرچند	اينكه	امكان	
بازگشــت	سرمايه	ضعيف	باشــد	جبران	اين	بی	توجهی	
ممكن	است	هزينه	های	سنگينی	در	پی	داشته	باشد.			

13ـ	نياز	ســاالنه	كشــور	به	چای،	حــدود	80	هزار	تن	
است.	ازســوی	ديگر	ميزان	چای	خشــك	توليدی	در	
كشــور	حدود	40	هزار	تن	گزارش	شده	است.	بنابراين	
حدود	50	درصد	نياز	كشــور	به	چــای	در	داخل	توليد	
می	شود،	اما	آيا	در	مصرف	نيز	چنين	است؟	آمار	دقيقی	
در	ايــن	زمينه	وجود	ندارد.	اما	بــه	اطمينان	باال	می	توان	
مصرف	پای	داخــل	را	در	مرز	20	درصد	برآورد	كرد.	
بنابرايــن	معادل	30	درصد	نياز	كشــور	به	چای	)حدود	
25هزار	تن(	ازبين	برده	می	شــود.	]آمارهــا	برگرفته	از	

سايت	سازمان	چای	كشور	است[
14ـ	سايت	اينترنتی	سرزمين	نيوز،	تاريخ	1آذر91.

15ـ	ريشــه	چای	چنان	عميق	و	محكم	است	كه	فقط	با	
استفاده	از	بيل	مكانيكی	می	توان	آن	را	از	زمين	كند.	

16ـ	كاووس	واضحی،كشــاورزی	در	اســتان	گيــالن/	
بازگشت	شيوه	توليد	سهم	بری،	نشريه	چشم	انداز	ايران،	

شماره	79.
17ـ	تعــداد	خانوارهــای	روســتايی	براســاس	نتايــج	
سرشــماری	عمومی	مســكن	و	نفوس	سال	85،	بيش	از	

پنج	ميليون	ذكر	شده	است.
18ـ	استخراج،	از	نتايج	سرشماری	كشاورزی،	سال	82.
19ـ	ميانگيــن	اندازه	زمين	در	بيــن	واحدهای	دهقانی،	
يك	بيســتم	ميانگيــن	اراضی	در	كشــور	فرانســه	و	در	
واحدهای	موســوم	به	ســرمايه	داری	ارضی،	يك	سوم	

ميانگين	بهره	برداری	های	آن	كشور	است.	
20ـ	عالقه	منــدان	می	تواننــد	برای	اطالع	بيشــتر	از	كم	
و	كيف	»شــيوه	توليــد	دهقانی«	در	كشــاورزی	ايران،	
بــه	گفت	وگــوي	نگارنــده	با	نشــريه	چشــم	انداز،	در	

شماره	های	41و42	مراجعه	كنند	.
21ـ	هــرگاه	ســخن	از	بهبــود	و	ارتقــای	شــيوه	توليد	
دهقانی	و	توسعه	كشــاورزی	به	ميان	می	آيد	بی	درنگ	
موانــع	تاريخی	رشــد	ســرمايه	داری	در	ايــران	به	ذهن	
می	رسد.	مؤلفه	های	مطالعه	توســعه	نيافتگی	كشاورزی	
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ايران	بســيار	نزديك	به	مؤلفه	های	مطالعه	موانع	رشــد	
ســرمايه	داری	در	ايران	اســت.	در	مهمترين	رســاله	ای	
كه	تاكنون	در	خصوص	موانع	رشــد	ســرمايه	داری	در	
ايران	نوشــته	شــده،	احمد	اشــرف،	عدم	شكل	گيری	و	
رشد	ناقص	ســرمايه	داری	در	ايران	را	تاريخاً	با	ويژگي	
	ايلی	و	نظام	سياسی،	 	روستايیـ	 شيوه	های	توليد	شهریـ	
اجتماعــی	حاصــل	از	آن	)به	عنــوان	مانــع	داخلــی(	و	
وضعيت	نيمه	استعماری	و	تحوالت	سياسی	و	اقتصادی	
جامعه	ايرانی	در	شرايط	سلطه		استعماری	)به	عنوان	مانع	
خارجی(	مرتبط	می	دانست.	نگاه	كنيد	به:	احمد	اشرف	
»موانع	تاريخی	رشــد	سرمايه	داری	در	ايران«،	انتشارات	

زمينه،	سال1359.
22ـ		عكــس	قضيه	نيز	صادق	اســت،	يعنی	در	شــرايط	
ناموزون	بودن	رشــد	ســرمايه	داری،	بخش	فربه	آن،	از	
طريــق	تصاحب	مــازاد	توليد	دهقانــی،	موجب	ُكندی	
انباشت	سرمايه	در	واحدهای	دهقانی	و	درنهايت	باعث	

توسعه	نيافتگی	آنها	می	شود.
23ـ	فقر	جهانی،	به	فقر	كشاندن	جهان	و	انباشت	سرمايه،	

سمير	امين،	ترجمه	مرتضی	محيط.
www.golshan.com	
24ـ	ارنســت	مندل،	علم	اقتصــاد،	ترجمه	وزيری،	ص	

.475
25ـ	اقتصــاددان	آرژانتينی،	واضع	نظريــه	»زوال	رابطه	

مبادله	به	زيان	كشورهای	توسعه	نيافته«.
26ـ	»پــل	بــاران	ـ	Paul Baran«،	»پــل	ســوئيزي	ـ
	Andre	ـ	فرانك	گونــدر	آندره«	،»Pull Sweezy
	»Samir Amin	ـ	امين	»سمير	و	»Gunter Frank
دارای	چنين	عقيده	ای	هستند.	در	مهمترين	رساله	ای	كه	
تاكنون	درخصوص	موانع	رشــد	سرمايه	داری	در	ايران	
نوشته	شــده،	احمد	اشرف	،	عدم	شــكل	گيری	و	رشد	
ناقص	ســرمايه	داری	در	ايران	را	تاريخاً	با	خصوصيات	
شيوه	های	توليد	شهری	ـ	روستايی	ـ	ايلی	و	نظام	سياسی		
اجتماعــی	حاصــل	از	آن	)به	عنــوان	مانــع	داخلــی(	و	
وضعيت	نيمه	استعماری	و	تحوالت	سياسی	و	اقتصادی	
جامعه	ی	ايرانی	در	شرايط	سلطه	ی	استعماری	)به	عنوان	
مانــع	خارجــی(	مرتبط	دانســت.	نگاه	كنيــد	به:	احمد	
اشــرف	»موانع	تاريخی	رشد	ســرمايه	داری	در	ايران«،	

انتشارات	زمينه،	سال1359.
27ـ	مرتضــی	محيــط،	برنامه	تلويزيونی	در	شــبكه	پيام	

افغان.	
28ـ	.مصداق	بارز	اين	مسئله	همكاری	امريكا	و	انگليس	
در	كودتای	28	مرداد	و	ســقوط	دولت	مردمی	مصدق	
است.	]نگاه	كنيد	به:	لطف	اهلل	ميثمی،	روزنامه	شرق،	29	

مرداد	92[
29ـ	نگاه	كنيد	به:	ماركس،	جلدچهارم	سرمايه،	ترجمه	

اسكندری،	ص1988.
30ـ	»ســرمايه	داری	صنعتی«	تنها	ســيادت	سرمايه	داران	
صنعتــی	)كارخانــه	داران	و	كارفرمايــان(	بــر	قدرت	
نيست،	بلكه	گســترش	»ســرمايه	داری	در	كشاورزی/	
	»Agrarian capitalism	ـ	ارضــی	داری	ســرمايه
نيز	به	معنای	ســرمايه	داری	صنعتی	اســت.	ماركس	در	
پي	نوشت	فصل	31	كتاب	سرمايه	می	نويسد:	مزرعه	دار	
)سرمايه	دار	زراعی(	هم	به	معنای	اخص	كلمه	همان	قدر	

يك	سرمايه	دار	صنعتی	است	كه	كارخانه	دار.	

درخصوص	مفهوم	»سرمايه	داری	كشاورزی«	بحث	ها	و	
مناقشــاتی	به	وجود	آمده	است.	اين	مناقشات	و	ابهامات	
كه	ريشــه	در	عدم	شــفافيت	ايــن	مفهوم	در	دســتگاه	
»ماركــس«	دارد،	تــا	حدی	اســت	كه	»رابــرت	برنرـ		
Robert Brenner«	مفهوم		سرمايه	داری	كشاورزی	
را	نمی	پذيرد.	آيا	سرمايه	داری	كشاورزی	وجود	دارد؟	
در	ايــن	خصوص	مناظره	مفصلی	بيــن	آقايان:	»رابرت	
	 	Robert Albritton«	و	»مايك	زمولكـ	 آلبريتونـ	
Mike Zmolek«	در	»نشريه	مطالعات	دهقانی«	منتشر	
شده	است.	برای	اطالع	بيشتر	به	منابع	زير	مراجعه	شود:	
	Journal of Peasant	ـ	دهقانــی	مطالعات	نشــريه«

Studies«	سال	1993،	شماره	های	20ـ27ـ28ـ29.		
از	نظــر	نگارنده،	به	دليــل	»ارزش	زميــن«	و	همين	طور	
ميزان	»ســرمايه«	درگير	در	كشــاورزی	مدرن،	مفهوم	
»سرمايه	داری	كشاورزی«	صحيح	بوده	و	واجد	كاربرد	

سرمايه	داری	صنعتی	است.			
31ـ	ماركــس،	جلــد	چهــارم	ســرمايه،	ترجمــه	ايرج	

اسكندری،	ص1988.
32ـ		همان،	ص1991.

	همــان،	ص1992. 33ـ
34ـ	ماركس،	سرمايه،	ترجمه	مرتضوی،	ص768.

35ـ	همان،	ص801.
36ـ	موريــس	داب	و	ديگــران	»گذار	از	فئوداليســم	به	

سرمايه	داری«	ترجمه	احمد	تدين،	ص62.
37ـ	همان،	ص67.

38ـ	بــه	گمــان	»كائوتســكی	ـ	Karl Kautsky«	در	
بهره	برداري	هاي	كشاورزی،	ازجمله	 اوليه	 شــكل	هاي	
شــيوه	توليد	خرده	كااليي،	كشاورزي	از	نظر	اقتصادي،	
عنصر	تعيين	كننده	اســت،	درصورتی	كه	در	شكل	هاي	
بهره	برداری	توسعه	يافته	سرمايه	داري	اين	رابطه	واژگون	
مي	شــود.	با	اين	شــرايط،	صنعت	)به	ويــژه	در	مقياس	
بزرگ(	حكمفرما	بوده	و	كشاورزي	مجبور	به	تبعيت	از	
آن	است.	]كائوتسكی،	مسئله	ارضی،	ترجمه	رشيديان،	

ص25[
39ـ	شادروان	مهندس	»عزت	اهلل	ســحابی«	در	نامه	خود	
بــه	خاتمی	در	ســال	76،	بخش	كشــاورزی	را	باوجود	
اولويــت	و	تقدم	كشــاورزی	بر	صنعــت،	اين	بخش	را	
فاقد	ظرفيت	الزم	برای	اشتغال	زايی	می	داند.	سحابی	در	
اشــاره	ای	جالب	و	صحيح	می	نويسد:	در	روند	صحيح	
توســعه	متوازن،	نسبت	جمعيت	شاغل	در	كشاورزی	از	
ســطحی	كه	امروزه	هســت،	بايد	پايين	بيايد.	]ويژه	نامه	

چشم	انداز	ايران،	بهار	1383[	
40ـ	اين	مفهوم	منشأ	نظريه	توليد	آسيايی	است.	ماركس،	
ماكس	وبر،	مندل،	اشــرف،	فشاهی،	علمداری	و	پيران،	
اين	مفهــوم	را		برای	توضيح	ويژگی	های	كشــاورزی	

شرق	به	كار	برده	اند.	
41ـ	برای	اطالع	بيشتر	در	اين	زمينه	به	گزارش	تحقيقی	
زير	مراجعه	شود:	شــناخت	ويژگی	ها	و	بررسی	عوامل	
بازدارنــده	نظام	بهره	بــرداری	خرده	دهقانــی	در	ايران،	
ســعيد	عيســی	زاده	و	كاووس	واضحی،	وزارت	علوم،	
تحقيقات	و	فناوري	ـ	وزارت	جهاد	كشــاورزی،	ســال	

.1386
42ـ	ميانگين	اراضی	سه	ميليون	بهره	بردار	دهقانی	حدود	
2/4	]با	حدود	50	درصد	ديم[	هكتار	اســت.	بيشتر	اين	

واحدهــا	توليدكننده	غالت	به	خصوص	گندم	هســتند.	
ميانگين	توليد	گندم	در	مزارع	آبی	حدود	3600	كيلو	و	
مزارع	ديم	حدود	900	كيلوگرم	است.	ميانگين	عايدی	
خالــص	بهره		بردار	در	ســال	جاري،	حــدود	دو	ميليون	
تومان	بــرآورد	می	شــود.	اين	در	حالی	اســت	كه	بُعد	
خانــوار	در	بهره	برداری	های	دهقانی	5ـ4	نفر	می	باشــد.	
هزينه	هــای	خانوار	روســتايی	عمدتاً	بيشــتر	از	عايدي	
آنهاســت.		نكته	داراي	اهميت		اين	اســت	كه	عايدی	
دهقانان	عمدتاً	جنســی	بوده	و	معموالً	بنابر	انحصار	در	
خريد	و	نابســاماني	و	آشفگتي	بازار	)معمول	هر	ساله(،	
جنسشــان	به		سختی	به	پول	نقد	تبديل	می	شود.	از	سوی	
ديگر	عمده	خريدهای	آنان	به	طور	نقدی	انجام	می	گيرد	
)ازجمله	هزينه	های	خوراكی،	وسايل	منزل،	هزينه	های	
ازدواج	و	تحصيل	فرزندان	)عمدتاً	دانشــگاه	آزاد(.	بين	
عايــدی	خانوار	دهقانی	و	هزينه	های	آن	تفاوت	بســيار	
اســت.	آنها	بــرای	تأميــن	هزينه	های	زندگــی	خود	يا	
ســرمايه	و	دارايی	اصلي	خود	)زمين	و	دام(	را	خواهند	
فروخــت	يا	اينكه	قرض	خواهند	كرد.	اين	فرايند	نوعی	
	Shanin	ـ	شــانين	»تئوُدر	كه	اســت	تدريجی	افالس
Teodor«	گفته	اســت.	]نگاه	كنيد	به:	شــانين	مفهوم	
دهقان،	ترجمه	ســيروس	پرهام،	مجموعه	كتاب	آگاه،	

]1361
43ـ	حبيب	اهلل	زنجانی	)جمعيت	شــناس(	معتقد	اســت:	
رونــد	مهاجــرت	در	ايران	در	مقايســه	با	كشــورهای	
پرجمعيــت	جهان،	در	ســطح	پايين	تــری	جريان	دارد.	
قائل	شــدن	به	ســيل	مهاجرت،	ناشی	از	اشــتباه	آماری	
اعالم	شــده	در	سرشــماری	1355	بوده	است.	در	سال	
يادشــده	تعــداد	مهاجران	داخــل	اســتانی	به	جای	رقم	
1800853	اشــتباهاً	رقم	4391964	نفر	ذكر	شده	است.	
برخی	از	محققان،	با	مالحظه	رقم	يادشده	و	مقايسة	آن	
بــا	تعداد	مهاجران	در	سرشــماری	1345،	گناه	افزايش	
تعداد	مهاجران	را	به	گردن	اصالحات	ارضی	انداختند.	
]روســتا،	جمعيت	و	توســعه،	فصلنامه	روستا	و	توسعه،	

سال	سوم،	شماره	12[
44ـ	استخراج،	از	نتايج	كلی	سرشماری	عمومی	نفوس	

و	مسكن،	1385.
45ـ	به	گمان	آنان،	قيمت	تمام	شده	گندم	بيش	از	1300	
تومان	است.	درصورتي	كه	دولت	درسال	جاري،	قيمت	
هر	كيلو	گندم	درجه	يك	را	720	تومان	تصويب	كرده	
است،	بنابراين	قيمت	تمام	شده	گندم	حدود	600	تومان	
در	هركيلو	كمتر	محاســبه	شده	است.	اين	مبلغ	به	ازاي	
10	ميليــون	تن	گندم،	معادل	شــش	هزار	ميليارد	تومان	
]بيش	از	دو	برابر	بودجه	بخش	كشاورزي[	خواهد	بود!		
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سمانه گالب

موانع توسعه اقتصادي و سياسي
اشتباهات و غفلت ها، فرصت های سوخته و اميدهای پيش رو

چرا	كشــورمان	با	وجود	دســتاوردهايي	در	رشــد	
اقتصادی،	به	توسعه	اقتصادی	دست	نيافته	است؟

چرا	بــا	وجــود	در	اختيــار	داشــتن	منابــع	طبيعی	
خدادادی	و	تجديدناپذير،	قادر	به	تأمين	شــرايط	پايدار	
اقتصــادی	نشــده	ايم	و	هر	از	چند	گاهی	هــم	با	تالطم	

جديد	دست	به	گريبانيم؟
اين	پرســش	ها	و	بسياری	از	پرسش	های	مشابه	بارها	
ذهــن	مردم	و	مســئوالن	تصميم	گير	و	اجرايی	كشــور	
را	مشــغول	كرده	اســت	و	هركس	به	قدر	بضاعت	خود	
ســعی	كرده	به	بخشــی	از	اين	پرســش	ها	پاســخ	دهد.	
كميســيون	اقتصاد	كالن	اتاق	بازرگاني	صنايع،	معادن	
و	كشــاورزي	ايران	نيز	در	گزارشــی	كه	ارديبهشــت	
مــاه	امســال	)1392(		در	ادامــه	گزار	ش	هــای	ســاالنه	
خود	منتشــر	كرده	اســت،	ســعی	كرده	وجوهی	چند	
از	مشــكالت	و	محدوديت	هايی	كه	اقتصاد	كشــور	با	
آن	دســت	به	گريبان	است،	بررســی	كند	و	در	نهايت	
راهكارهايــی	را	بــرای	رويارويي	با	اين	مشــكالت	با	
توجه	به	دستاوردهای	خارجی	و	داخلی	پيش	و	پس	از	
انقالب،	ارائه	دهد.	اين	گزارش	دارای	سه	فصل	است.	
در	فصل	اول	با	نام	»اشــتباهات	و	غفلت	ها«،	بی	توجهی	
به	هشدارهای	قانون	اساســی،	تجارب	گذشته	و	منابعی	
كه	در	دســترس	كشــور	اســت،	مورد	بحث	گذاشــته	
می	شــود.	در	بخش	دوم	اين	فصل	به	تجارب	گذشــته	
كشور	استناد	شــده	و	هزينه	های	تحميل	شده	بر	اقتصاد	
و	جامعــه	در	اثر	تصميم	گيری	های	نادرســت	توصيف	
می	شــود.	در	اين	بخش	آثار	شــوک	نفتی	سال	1973	

)1352(	بر	كشــورهای	نفت	خيز	و	به	طور	خاص	ايران،	
مورد	بررســی	قرار	گرفته	است.	در	اين	زمينه	با	تكيه	بر	
پژوهش	های	بين	المللی	در	رابطه	با	آثار	شــوک	نفتی،	
تبعــات	عدم	اســتفاده	صحيح	از	درآمدهــای	نفتی	در	
كشورهای	درحال	توسعه	مطرح	می	شود.	در	اين	بخش	
با	تكيــه	بر	گفته	هــا	و	خاطرات	مســئوالن	تصميم	گير	
كشــور	در	دوره	1340	تــا	1357،	دو	دوره	درخشــان	
اقتصــادی	)دهه	30	و	40(	و	افــول	اقتصادی	)دهه	50(	
مقايسه	شــده	و	ويژگی	های	اين	دو	دوره	مورد	بررسی	
قرار	می	گيرند	و	نشــان	داده	می	شود	چگونه	دستيابی	به	
يــك	درآمد	اتفاقی	و	كالن	كه	با	شــوک	نفتی	1353	
حاصل	شد،	تمام	نظم	های	شــكل	گرفته	در	برنامه	های	
توسعه	اقتصادی	قبل	را	به	هم	می	ريزد	و	با	توهم	»زودتر	
به	همه	چيز	دســت	خواهيم	يافت«،	يافته	های	گذشته	نيز	
از	دســت	می	رود.	اين	مرور	همچنين	نشان	می	دهد	كه	
اگر	در	همان	زمان	به	توصيه	ها	و	انتقادات	كارشناســان	
توجه	می	شد،	تا	حد	بسياری	از	مشكالت	به	وجود	آمده	
برای	كشور،	جلوگيری	به	عمل	می	آمد.	نتايج	كلی	كه	
از	مرور	اين	تجربه	ها	به	دست	می	آيد	و	اين	پژوهش	نيز	
بر	آن	تأكيد	دارد	اين	اســت	كه	در	گام	نخست	دولت	
بايد	ظرفيت	های	اقتصادی	كشــور	را	بشناسد	و	با	توجه	
بــه	اين	اهداف،	طرح	های	مورد	نياز	را	با	در	نظر	گرفتن	
منابــع	محــدود	خود	تعريــف	كند	و	بــا	كمك	بخش	
خصوصی	آنها	را	به	اجرا	درآورد.	همين	رويكرد	باعث	
شــد	در	دهه	های	30	و	40،	ايران	يك	رشــد	اقتصادی	
فوق	العاده	را	تجربه	كند.	اما	در	سال		های	بعد	و	متأسفانه	
تــا	به	امروز	)	به		جــز	دوره	های	كوتاه	مــدت	مانند	دهه	
اول	انقالب(	از	بين	رفتــن	محدوديت	منابع	مالی	كه	با	
افزايش	درآمدهای	نفتی	رقم	خورد،	باعث	شد	به	ديگر	
محدوديت	هــای	موجود	نيــز	توجه	نشــود	و	در	نتيجه	
يك	ســری	تعهدات	خارج	از	توان	ظرفيت	های	كشور	

بر	مجريان	طرح	ها	تحميل	شــد	كه	نتيجه	آن	كســری	
بودجه،	تــورم	و	مهمتر	از	همه	فســاد	مقامات	دولتی	و	
بی	اعتمادی	مردم	به	دولت	بوده	است.	گزيده	ای	از	اين	
انتقادات	مسئوالن	اقتصادی	در	دوره	شوک	اول	نفتی،	

تصوير	روشن	تری	از	آن	دوره	به	دست	می	دهد:
»مســئوالن	اقتصادی	بايد	متوجه	تفاوت	ميان	آنچه	
در	كتاب	های	اقتصــادی	از	نظر	تئوريك	نوشــته	اند	با	
آنچه	در	عمــل	رخ	می	دهد،	باشــند.	در	جهان	تئوری	
می	گويند	كه	اگر	مثاًل	در	ايران	در	يك	رشــته	صنعتی	
سودتان	به	جای	15درصد	در	انگليس،	25درصد	باشد،	
تمام	صنايع	انگليس	می	آيند	ايــران.	هيچ	چنين	چيزی	
نيست،	همان	جا	تشــريف	دارند،	زندگيشان	را	می	كنند	
و	به	شــما	جنس	را	با	قيمت	گران	می	فروشند،	بايد	شما	
همت	داشــته	باشــيد	و	به	دنبال	ايجاد	صنايع	برويد	و	به	
كارتان	اعتقاد	داشــته	باشــيد«	)علينقی	عاليخانی،	وزير	

اقتصاد	سال	های	1341	تا	1348،	ص	31(.				
»	ما	خيال	می	كرديــم	اگر	می	خواهيم	يك	صنعتی	
ايجاد	كنيم،	بايد	كارخانه	بخريم	در	حالی	كه	كارخانه	
خريدن	برای	يك	كشــور	صنعتی	پيشرفته	مطلقاً	معنی	
ندارد.	كارخانه	خريدن	در	كار	نيســت،	بلكه	شما	بايد	
طرح	خودتان	را	دقيقــاً	بريزيد	و	با	توجه	به	ظرفيتی	كه	
برای	توليد	كاال	يا	كاالهای	مشخصی	كه	داريد،	روشن	
بكنيد	كه	به	چه	تجهيزاتی	احتياج	داريد.	«	)همان:	32(	
»	من	به	اعليحضرت	عــرض	كردم	اگر	ما	بتوانيم	با	
فســاد	مبارزه	كنيم	و	فســاد	را	كم	بكنيم...	خيلی	بيشتر	
مردم	راضی	می	شوند	تا	اين	كه	بياييم	سيستم	چندحزبی	
را	به	سيســتم	يك	حزبی	تبديل	كنيم.	البته	اعليحضرت	
از	حــرف	من	خوششــان	نيامــد.	فرمودنــد:	منظور	از	
فســاد	چيســت.	گفتم:	منظور	من	از	فساد	اين	است	كه	
يك	عده	كه	نزديك	دولت	هســتند،	نزديك	مقامات	
دولتی	هستند،	نزديك	دربار	هستند،	نزديك	و	اطراف	
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طرح از مهدي رضائيان

خانواده	سلطنتی	هســتند،	اين	ها	يك	بهره	گيری	از	كار	
و	فعاليتشــان	می	كنند	كه	منطقی	نيســت«		)	عبدالمجيد	
مجيــدی	رئيس	ســازمان	برنامه	در	ســال	های	1351	تا	

1356،	ص	49(.	
»	اما	اين	دارايی	ها	]درآمد	نفت[،	با	چنان	ســرعتی	
نصيب	ما	شده	بود	كه	برای	بهره	برداری	سريع	و	عقالنی	
از	ايــن	ثروت	ناگهانی،	فرصت	كمی	داشــتيم	و	بدون	
برنامه	و	فقــط	با	خرج	نمودن	منابع	ذی	قيمت	كشــور،	
مســابقه	ای	ناگوار	برای	حصول	به	تمدن	بزرگ	شكل	
گرفته	و	فضايی	آكنده	از	رؤيا	پردازی	ها	آغاز	گرديد.	
البته	اين	ناكجاآبادی	بيش	نبود.	برای	به	دســت	آوردن	
حتــی	بخشــی	از	اين	موقعيــت	خيالی،	پــول	به	تنهايی	
كفايــت	نمی	كرد.	ايــن	كار	نيازمند	زمــان،	تخصص،	
زيرســاخت	و	مديريت	بود	كه	هيچ	كدام	در	اختيار	ما	

نبود.«	)منوچهر	فرمانفرمائيان،	ص	51(
»اين	رشد	نه	برنامه	ريزی	شده	بود	و	نه	متوازن	و	در	
فضايــی	صورت	می	گرفت	كه	بــا	ناامنی	و	بی	اعتمادی	
روزافزون	همراه	بود.	ايــران	در	بحبوحه	اين	فراوانی	و	
وفور	درســت	مثل	ونزوئال	در	آن	ســوی	دنيا،	گرفتار	
كمبودهايی	شــد	كه	مســبب	آن	برنامه	ريزی	نادرست	

دولت	بود.«	)	همان:	52(
»	وقتی	درآمد	نفت	قرار	بود	باال	برود،	ما	وحشت	مان	
می	گرفت،	چون	هميشه	بيش	از	آنچه	عمال	درآمد	اضافه	

بشود،	تعهدات	اضافه	می	شد«	)مجيدی،	ص52(
»	اگر	شــما	می	خواهيد	جلوی	تورم	را	بگيريد،	بايد	
دولت	كمتــر	خرج	كند.	...	با	آمار	هم	نشــان	دادم	كه	
حجــم	مصرف	عمومی	و	مصرف	دولتی	چقدر	ســريع	
رشد	كرده	...	اين	بحث	را	متأسفانه	كسی	گوش	نمی	داد	
چون	الزمه	اش	اين	بود	كه	از	بعضی	طرح	های	عمرانی	
يك	خرده	جلوگيری	می	شد...	در	نتيجه	می	رفتند	دنبال	
راه	حل	ديگری	و	می	گفتند...	می	شــود	رفت	كسی	كه	
گرانفروشــی	می	كند	را	گرفــت	انداخت	توی	زندان.«	

)همان،	ص	53(
»معجــزه	اقتصادی	ايــران	بين	ســال	1963	تا	1973	
صــورت	گرفت	يعنی	قبــل	از	افزايش	درآمــد	نفت...	
منتهی	با	افزايش	درآمد	نفت،	تمام	نظم	هايی	كه	با	صبر	
و	حوصله	و	با	خون	دل	ظرف	سال	ها	گذاشته	شده	بود	از	
هم	پاشيد...	يك	دفعه	درآمد	نفت	آمد	كه	مثل	سيلی	بود	
كه	تمام	زندگی	ما	را	شست	و	رفت«)همان،	ص	57(.

	آنچه	از	گفته	های	مختصری	كه	عنوان	شد	برداشت	
می	شود	و	تأكيد	اصلی	اين	پژوهش	نيز	به	شمار	می	آيد،	
ايــن	اســت	كه	در		همان	شــوک	اول	نفتی	به	واســطه	
تجربه	های	پيشين،	كارشناسان	و	منتقدان	دلسوز	كشور	
به	اين	نكته	تصريح	داشتند	كه	پول	نفت	نمی	تواند	تمام	
مشكالت	اقتصادی	را	برطرف	كند	و	حتی	در	صورت	
استفاده	نادرست،	بر	مشكالت	موجود	اضافه	نيز	خواهد	
كرد.	اما	متأســفانه	مشاهده	می	شــود	نه	در	دوره	مورد	
بررســی	و	نه	در	دوره	های	بعــدی	كه	با	افزايش	درآمد	
نفت	روبه	رو	شــده	ايم،	به	اين	توصيه	ها	و		هشــدارهای	
مشابه	اهميتی	داده	نشده	اســت	كه	نتيجه	اين	رويكرد،	
تكرار	مكــرر	تجربه	هــای	تلخ	اســت.	ايــن	مديريتی	

اســت.	گزاره	های	زير	می	تواند	تاحدی	نشان	دهنده	اين	
ناكارآمدی	در	سيستم	اقتصادی	باشد.	

»	هم	اكنون	تنها	ســه	فرودگاه	در	كشور	دارای	توجيه	
اقتصادی	است...	]با	اين	حال[	عمليات	ساخت	فرودگاه	های	
سقز		گناباد	آغاز	شده	است.«	)محسن	اسماعيلی	مدير	عامل	

شركت	فرودگاه	های	كشور،	ص	74(
»	براســاس	بودجه	سال	83،	ســاخت	26	بيمارستان	
غيركارشناســی	پــس	از	مدت	هــا	كار	اجرايی	متوقف	
شــد.	...	مواردی	بوده	اســت	كه	زمين	توسط	يك	فرد	
خير	برای	ساخت	بيمارســتان	به	وزارت	بهداشت	اهدا	
می	شــد.	ســپس	با	فشــار	نمايندگان	مجلس	به	سرعت	
در	اولويت	ســاخت	قرار	می	گرفــت،	اما	بعدها	پس	از	
بررسی	دقيق	متوجه	می	شدند	كه	اصال	امكان	دسترسی	
به	بيمارســتان	برای	مردم	وجود	نــدارد	يا	اصال	به	دليل	

نامناســب	باعث	شــده	كه	با	وجود	درآمد	بيش	از	يك	
هــزار	ميليارد	دالری	حاصل	از	صــادرات	نفت،	گاز	و	
پتروشيمی	)درآمدی	كه	خارج	از	حيطه	توليد	داخل	به	
اقتصاد	تزريق	شده	است(	هنوز	نتوانسته	ايم	به	نرخ	رشد	
هشــت	درصدی	ســال	های	دهه	1340	دست	يابيم.	اين	
در	حاليســت	كه	كره	جنوبی	با	ســرمايه	گذاری	مستقيم	
خارجی	تنها	بــه	ميزان	104	ميليارد	دالر	)	درآمدی	كه	
همانند	نفت،	خارج	از	حيطه	توليد	داخل	به	اقتصاد	اين	
كشــور	تزريق	شــده	است(،	توانسته	مســير	پيشرفت	را	

بسيار	سريع	تر	از	ما	بپيمايد.	

سرمایه هایی كه هدر رفته اند
مشــكل	ديگری	كه	در	اين	پژوهــش	مورد	تأكيد	
قرار	می	گيرد،	ناكارآمدی	سرمايه	گذاری	ها	در	كشور	
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برای اجرای يک سياست که مورد 
تأييد بسياری از کارشناسان بوده، 
روش های نادرستی مورد استفاده قرار 
گرفت که درنتيجه آن اقتصاد کشور 
پذيرای لطمات جبران ناپذيری شد. 
عالوه بر اين، به موضوع اتالف در 
بخش توزيع انرژی نيز توجه شده و 
تأکيد می شود هزينه اين ناکارآيی در 
زيرساخت های کشور، نبايد از جيب 
مردم پرداخت شود

عبدالمجيد مجيدی 
رئيس سازمان برنامه و بودجه 
در دولت هویدا

وجود	بيمارستان	ديگری	در	اين	محدوده	نيازی	به	اين	
همه	هزينه	كردن	نيســت.«	)محمدعلی	لشگری	معاون	

دفتر	فيزيكی	و	امور	فنی	وزارت	بهداشت،	ص	75(
تعــداد	كارخانه	هــای	توليــد	خودرو	)بــه	عبارتی	
مونتاژ(	در	كشــور	ما	19	واحد	است	در	صورتی	كه	در	
كره	جنوبی	با	حجم	بــاالی	صادرات	خودرو	و	كيفيت	
بــاالی	توليد،	تنها	5	كارخانه	توليد	اين	محصول	وجود	

دارد.)ص	89(
اما	دولت	در	هدايت	اين	ســرمايه	ها	و	جلوگيری	از	
اتــالف	آن،	چه	نقشــی	دارد؟	اين	مهم،	موضوع	بخش	
بعدی	پژوهش	اســت	كــه	در	آن	با	اســتناد	به	رويكرد	
دولت	كره	جنوبی	در	تعيين	سياست	های	صنعتی	كشور،	
نقش	دولــت		دركاراســازی	ســرمايه	گذاری	تعريف	
شــده	و	نشان	داده	می	شــود	كه	چگونه	فراوانی	سرمايه	
	اســتفاده	بهينه	و	 در	ايــران	ـ	به	دليل	وجود	درآمد	نفتی	ـ	
باالبــردن	بهره	وری	در	به	كارگيری	منابع	را	از	دســتور	

كار	خارج	كرده	است.

سياست های نادرست ارزی
	مورد	ديگری	كه	در	اين	پژوهش	مورد	بحث	قرار	
می	گيرد،	سياست	نادرســت	دولت	در	واردات	كاال	و	
نامناسب	نگه	داشتن	نرخ	ارز	است	كه	در	نهايت	كشور	
را	گرفتــار	تبعات	بيماری	هلندی	كرده	اســت.		در	اين	
بخش	به	يكی	از	مفاد	قانون	چهارم	توسعه	كشور	اشاره	
می	كنــد	نرخ	برابری	دالر	الزم	اســت	ســاالنه	به	ميزان	
مابه	التفاوت	نرخ	تــورم	داخلی	و	خارجی	افزايش	يابد.	
اما	عدم	توجه	به	اين	قانون	باعث	شدكه	نرخ	ارز	هرساله	
روند	كاهشــی	به	خود	بگيرد	كــه	اين	موضوع	يكی	از	
علل	افزايش	واردات	كاال	و	خدمات	از	خارج	به	شمار	
می	رود.	البته	نويســندگان	گزارش	تصريح	می	كنند	كه	
افزايش	نرخ	ارز	بدون	داشــتن	راهبرد	منســجم	)آنچه	
در	يكی	دو	ســال	گذشته	شــاهد	آن	بوديم(،	همچون	
ســمی	بر	پيكره	اقتصاد	كشور	است	و	نمی	توان	آن	را	با	
يك	اقدام	منطبق	با	برنامه	ريزی	بلندمدت	مقايسه	كرد.	
در	ايــن	زمينه	به	گفته	ای	از	جان		مينارد		كينز	نيز	اشــاره	
شــده	كه	عنوان	می	كند:	»هيچ	وســيله	ای	مكارانه	تر	و	
اطمينان	بخش	تر	بــرای	واژگون	كردن	پايه	های	موجود	
جامعه،	بهتر	از	خــراب	و	بی	اعتبار	كردن	پول	رايج	آن	
نيســت.	اين	فرآيند	همه	نيروهای	نهانی	قانون	اقتصادی	
را	در	جهــت	انهدام	و	ويرانی	بــه	كار	می	گيرد	و	آن	را	
به	صورتــی	عملی	می	كند	كه	يك	نفــر	از	يك	ميليون،	

قادر	به	تشخيص	آن	نيست.«
نكته	ديگری	كه	مورد	توجه	گــزارش	قرار	گرفته	
اســت،	تجربه	ملی	شــدن	صنعت	نفت	و	بــه	دنبال	آن	
تحريم	های	گســترده	ضد	ايــران	در	آن	دوره	تاريخی	
اســت.	نگاهی	به	سياســت	های	آن	دوره	نشان	می	دهد	
كه	مسئوالن	وقت	با	آگاهی	از	شرايط	دشوار	پيش	رو،	
تمــام	امكانات	خود	را	برای	صرفه	جويی	ارزی	و	بهبود	
صادرات	غيرنفتی	به	كار	بردند	كه	در	نتيجه	آن،	كشور	
توانست	دوره	تاريخی	را	با	موفقيت	پشت	سر	بگذارد،	
اما	در	ســال	های	اخيــر،	بــدون		توجه	بــه	مصوبه	های	

تحريــم،	ارز	فراوانی	صرف	تهيــه	خدمات	و	كاالهای	
غيرضروري	شــد	كه	به	مشــكالت	ارزی	كشور،	دامن		
زد.	مثال	هايی	در	اين	زمينــه	كه	در	متن	پژوهش	به	آن	
اشــاره	شده	اســت،	بخشــی	از	اين	اتالف	درآمدهای	

ارزی	را	به	تصوير	می	كشد.
در	ادامه	گزارش	به	موضوع	هدفمندی	يارانه	ها	نيز	
توجه	شده	است	و	با	استناد	به	گفته	های	مسئوالن	دولت،	
نشــان	داده	می	شود	برای	اجرای	يك	سياست	كه	مورد	
تأييد	بســياری	از	كارشناسان	بوده،	روش	های	نادرستی	
مورد	استفاده	قرار	گرفت	كه	درنتيجه	آن	اقتصاد	كشور	
پذيرای	لطمات	جبران	ناپذيری	شــد.	عــالوه	بر	اين،	به	
موضوع	اتالف	در	بخش	توزيع	انرژی	نيز	توجه	شــده	
و	تأكيد	می	شود	هزينه	اين	ناكارآيی	در	زيرساخت	های	

كشور،	نبايد	از	جيب	مردم	پرداخت	شود.	

از تجربه دیگران بياموزیم
راهبردهای	اصلی	توســعه	اقتصادی	در	كره	جنوبی	
به	عنوان	كشــوری	كه	توانســته	در	مدت	زمان	كوتاهی	
فاصله	خود	را	با	كشــورهای	توســعه	يافتــه	به	حداقل	
برساند،	قسمت	بعدی	گزارش	را	تشكيل	می	هد.	درک	
صادقانه	كمبودها	و	مشكالت،	ايجاد	برنامه	و	مهمتر	از	
آن،	راهبرد	برای	دســتيابی	به	اهداف،	نگرش	مبتنی	بر	
علم	و	توليد	فناورانه،	آموزش	برای	توســعه	نه	آموزش	
بــرای	آموزش،	نگــرش	برتری	دادن	به	بــازده	توليد	بر	
بازده	واســطه	گری	های	مالی،	ظرفيت	ســازی	و	اندازه	
اقتصادی	بنگاه	ها	و	در	نهايت	تالش	برای	مزيت	ســازی	
نه	تكيه	بر	مزيت	نســبی،	از	جمله	مواردی	هســتند	كه	
در	اين	قســمت	بر	آنها	تأكيد	می	شود	و	بر	مبنای	همين	
موضوعات،	حركت	ســريع	كره	در	مســير	توســعه	تا	

حدودی	تبيين	می	شود.	
در	قســمت	پايانی	نيز	پيشنهادهايی	برای	جلوگيری	
از	تكــرار	تجربه	های	نامطلــوب	و	حركت	هدفمند	در	
مسير	توســعه	ارائه	شده	اســت	كه	در	رأس	آنها	ايجاد	

يك	نهاد	فراقوه	ای	برای	اين	منظور	قرار	دارد.	
زبان	ســاده	اين	گــزارش،	اســتفاده	از	نمودارها	و	
جداول	برای	تشريح	ساده	تر	مطالب،	استناد	به	تجربه	های	
پيشــين	و	استفاده	از	انتقادات	و	راهكارهای	متخصصان	
داخلی	برای	حل	اين	مشكالت،	و	بسياری	ويژگی	های	
ديگر،	مطالعه	اين	پژوهش	را	برای	عالقه	مندان	به	حوزه	
مباحث	اقتصادی	و	توسعه	پردستاورد	خواهد	كرد.	نكته	
مهمی	كه	بايد	به	آن	اشــاره	شــود	اين	است	كه،	يكی	
از	اقدام	هايی	كــه	می	تواند	از	تكرار	تجربه	های	تلخ	در	
كشور	جلوگيری	كند،	آگاه	كردن	عموم	مردم	نسبت	به	
مسائل	اقتصادی	و	تبعات	حاصل	از	تصميم	گيری	هاست.	
مطالعه	چنين	گزارش	هايی	كه	درآن	مســتندات	مربوط	
به	گذشته	و	امروز	تا	حد	امكان	جمع	آوری	شده	است،	
می	تواند	گام	مهمی	در	دســتيابی	به	اين	مهم	تلقی	شود.	
در	همين	راستا،	كامل	اين	پژوهش	باعنوان	موانع	توسعه	
اقتصادي	و	سياســي	در	ســايت	meisami.net	قابل	

دريافت	است.
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رسول اژئيان- بخش سوم

محيط زیست از نگاه برخي پسماندها 

در	مطالب	گذشــته	در	مورد	نسبی	بودن	تعريف	
پسماند	و	موادی	كه	در	حال	حاضر	به	عنوان	پسماند،	
بدون	مصرف	و	يا	زائد	معرفی	می	شــوند،	بحث	شد.	
همچنيــن	با		چند	مثال	ســاده	به	اهميــت	فوق	العاده	
فرهنگ	ســازی	برای	مصرف	بهينه	از	مواد	و	ذخاير	
موجــود	در	طبيعــت	و	جلوگيــری	از	دورريــز	و	
به	عبارتی	پسماندشــدن	آنها	صحبت	شد.	اما	با	توجه	
به	فضاهای	كوچك	بدون	انباري	زندگی	انســان	ها،	
در	شــهرها	كه	امكان	اســتفاده	از	تمــام	بخش	های	
يك	محصول	مثاًل	پســته	و	يا	گــردو	وجود	ندارد،	
سلولزهای	با	ارزش	پوسته	آنها	بدون	استفاده	دورريز	
می	شود،	از	اين	رو	ايده	بازيافت	بسياری	از	اين	مواد	
مانند	شيشــه	ها،	كاغذها،	آهن	قراضه	ماشين	آالت،	
پالســتيك	ها	به	تدريج	شــكل	گرفت	و	در	بسياری	
از	نقــاط	دنيــا	اجرايی	شــد.	اگرچه	ايــده	بازيافت	
بخش	های	با	ارزش	يك	محصول	عالوه	بر	اســتفاده	
بهينه	از	مواهب	طبيعت	قدم	بزرگی	نيز	در	راســتای	
بهبود	كيفيت	شرايط	زندگی	و	كاهش	آالينده	های	
محيط	زيست	انسانی	است،	اما	شايسته	تر	آن	است	كه	
با	توسعه	فرهنگ	مصرف	بهينه	از	پسماند	شدن	آنها	
)به	جــای	بازيافت(	از	ابتدا	جلوگيری	شــود.	در	اين	
بخش	سعی	می	شود	در	مثال	پوسته	خشكبار	و	برخی	
مواد	ديگر	كشاورزی	به	اهميت	فرهنگ	جداسازی	
بخش	های	مختلف	محصول	مانند	مغز	پسته	در	مبادي	
توليد	و	عرضه	مغز	آن	در	بســته	بندی	های	استاندارد	
خأل	و	خشك	برای	جلوگيری	از	آفت	زدگی	و	رشد	
قــارچ	آفالتوكســين	پرداخته	شــود.		در	بخش	اول	
)چشــم		انداز	ايران،	شــماره	77(	به	اهميت	بازيافت	
بطری	های	شيشــه	ای	و	پالستيكی	يك	بار	مصرف	و	
همچنين	كاغذ	و	تأثير	آنها	بر	بهداشت	محيط	زيست	
و	كاهش	هزينه	زندگی	خانوارها	صحبت	شــد.	هم	
در	آنجــا	و	هم	در	بخــش	دوم	)چشــم	انداز	ايران،	
شــماره	78(	به	لزوم	فرهنگ	سازی	برای	جلوگيری	
از	تبديــل	منابع	طبيعــی	و	محصوالت	كشــاورزی	
مانند	ســبزی	و	كاهو	به	پســماند،	به	جــای	بازيافت	
مجدد	از	پســماند	آنها،		پرداخته	شــد.	جلوگيری	از	
تبديــل	منابع	و	محصوالت	كشــاورزی	به	پســماند	
گذشــته	از	كاهش	هزينه	توليد	و	ســالمت	محصول	

در	سالم	سازی	محيط	زيســت	تأثير	به	سزايی	خواهد	
داشت.	شيشــه	ها	حجم	بااليی	از	دپوهای	دفن	زباله	
را	اشغال	كرده،	تجزيه	پالستيك	ها	هم	مدت	زيادی	
طــول	می	كشــد	و	از	تخمير	بی	و	باهوازی	پســماند	
خوراكی	ها	و	ســبزی	ها	گازهای	آالينده	و	شــيرآبه	
مضری	به	وجود	می	آيد	و	محيط	زيســت	را	به	شدت	
آلــوده	می	كند.	اما	مهمتر	از	آن	هدر	رفتن	ماده	اوليه	
شيشــه	اكسيد	سيليسيوم	SiO2		)شن	و	ماسه(،	كه	با	
فناوری	صحيح	قابليت	تبديل	به	قطعات	الكترونيكی	
با	ارزش	افــزوده	به	مراتب	باالتــری	از	بطری	دارد،	
هــم	ذخاير	طبيعي	حفظ	شــده	و	هــم	از	حجم	زباله	
شــهري	كاســته	خواهد	شــد.	بــراي	نمونه	اكســيد	
سيليســيوم	SiO2		را	مي	تــوان	در	مرحلــه	اول	پس	
از	خالص	ســازی	و	احياي	آن	به	سيليســيوم	خالص	
Si	تبديل	كرد.	ســپس	بعد	از	رشد	تك	بلور	آن	از	
تيغه	های	نازک	)ويفر(	اين	تك	بلور	Si	در	ســاختن	
ديودها،	ترانزيستورها،	مدارهای	مجتمع	IC	و	سلول	
خورشــيدی	اســتفاده	برد.	پس	ارزش	افزوده	ای	كه	
به	دست	می	آورد	قابل	مقايسه	با	بطری	شيشه	يك	بار	
مصرف	نبــوده	و	حجم	قابل	توجهی	از	ســطل	زباله	
خانگی	و	فضای	مزبله	های	شهری	را	اشغال	نخواهد	
كرد.	در	آنجا	همچنين	به	موضوع	سلولزهای	گياهی	
بــرای	توليد	كاغذ	و	مقوا	جهــت	ثبت	آثار	ماندگار	
بشــری	و	همچنين	كاغذ	بسته	بندی	نيز	پرداخته	شد،	
كه	مصرف	بی	رويه	آنها	ضمن	اتالف	منابع	با	ارزش	
گياهی	باعث	كاهش	ســبزينه	های	مولد	اكسيژن	)در	
اثر	فتوسنتز	گياهان(	و	كاهش	بيالن	اكسيژن	تنفسی	

و	حياتی	بشر	می	شود.	
ازســويی	بشــر	امروزی	عالوه	بر	كاغذ	و	مقوا	به	
ابزار	و	وســايل	ديگری	هم	نياز	دارد،	كه	در	ساختن	
و	يا	فرآوری	آنها	از	ســلولزهاي	طبيعي	مانند	چوب	
درختان	استفاده	می	شود.	مبلمان	منزل	و	اداری،	در	و	
پنجره	ها،	كمدها،	كتابخانه	ها،	كابينت	های	آشپزخانه	
و	دكورها	اغلب	از	چوب	ساخته	و	پرداخته	می	شوند	
و	بــرای	تهيه	آنها	مقدار	زيــاد	و	در	حال	روزافزونی	
به	چــوب	نياز	اســت،	كــه	از	قطع	درختــان	تأمين	
می	شــوند.	متأسفانه	بشر	برای	تهيه	الوار	و	سلولزهاي	
گياهی	بی	رحمانه	به	بيشــه	و	جنــگل	هجوم	برده	و	
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جنگل آمازون در امریکا جنوبی

آنچه در اين شرايط می توان انجام 
داد و اين رسالت و تکليف  تاريخی بر 
ُگرده متفکرين آينده نگر جامعه است، 
تلفيق فرهنگ جاری و عادت های 
زندگی بشر امروز جامعه با فرهنگ 
مصرف بهينه و جلوگيری از غارت 
بی امان جنگل هاست

با	ماشــين	های	غول	پيكر	آهنين	غران	كشان	درختان	
تنومند	)شكل	شماره	1(	را	قطع	كرده	و	از	الوارهای	
قطور	آنها	ميز	و	صندلی،	تير	ســقفی،	دكور	و	در	و	
پنجره	و	از	شــاخ	و	برگ	آنهــا	نئوپان	و	كاغذ	توليد	
كرده	و	بدين	ترتيب	ذخايــر	گياهی	حياتی	زندگی	

خود	را	نابود	می	كند.	
با	كاهش	بی	رويه	پوشش	های	گياهی	و	درختان	
جنگلــی	از	مســاحت	جنگل	های	عظيــم	و	قديمی	
مانند	جنــگل	آمازون		جز	بيشــه	هاي	كوچك	و	از	
بيشــه	ها	هم	جز	باغچه	های	پراكنده	و	از	باغچه	ها	جز	
زمين	های	لم	يزرع	بی	حاصل	چيــزی	باقی	نمی	ماند.	

در	اين	مرحله	دو	فاجعه	وحشتناک	اتفاق	افتاد.

1ـ	جنگل	هــا	يا	شــش	تنفســی	بشــر	)و	جنگل	
آمازون	شــش	دنيا(	در	اثر	كاهش	درختان	به	شدت	
زخمی	شده	و	لذا	توانايی	خود،	برای	بازتوليد	مقدار	
كافی	اكســيژن	جايگزين	اكسيژن	ســوخته	شده	را	
در	اثر	ســوختن	در	اتومبيل		و	يا	بخاري	ها	از	دســت	
می	دهند.	به	عبارتــی	ديگر	ميزان	مصرف	اكســيژن	
بيشــتر	از	بازتوليد	آنها	توسط	برگ	ها	و	سبزينه	های	
گياهی	شــده،	از	اين	رو	تعادل	اكســيژن	كره	خاكی	
به	هم	خواهد	خــورد.	يعنی	با	كاهش	برگ	درختان	
و	سبزينه	ها	سيستم	فتوســنتز	روشنايی	گياهان	مختل	
شده	و	آنها	ديگر	قادر	به	توليد	مقدار	كافی	اكسيژن	
برای	اســتمرار	حيات	در	كره	خاكی		نخواهند	بود.	
به	تدريج	تعادل	بين	ميزان	توليد	اكســيژن	فتوسنتز	و	
دی	اكســيدكربن	ناشی	از	سوخت	و	ساز	برای	توليد	
گرما	و	حركت	وسايل	نقيله	به	هم	می	خورد.	با	ازدياد	
گازهای	گلخانه	ای	CO2	،	كه	عامل	گرم	شدن	كره	
زمين	است،	استمرار	حيات	ناممكن	می	شود.	گذشته	
از	كاهش	اكسيژن	تنفســی	با	ازدياد	گاز	گلخانه	ای	
CO2		محيط	زيســت	گرم	تر	شده	و	يخ	های	قطب	
شــمال	و	جنوب	و	همچنيــن	يخچال	های	طبيعی	در	
كوه	های	آلپ	اروپا،	كلمانجاروی	آفريقا،	كوه	های	
هيماليا	در	آســيا	و	همچنين	مناطق	سردسير	گرينلند،	
آيسلند،	آالسكا	و	سيبری	شروع	به	ذوب	شدن	كرده	
و	بدين	طريق	ذخاير	آب	شــيرين	دنيا	رو	به	كاهش	
گــذارده	و	بر	آب	شــور	درياها	و	اقيانــوس	افزوده	
می	شــود.	قابل	ذكر	اســت	كــه	در	اثر	ذوب	شــدن	
يخچال	هــای	طبيعــی	كوه	های	آلــپ،	درياچه	ای	با	
حجم	بين	چهار	تا	شــش		ميليــون	مترمكعب	آب	در	
دامنه	ارتفاعات	پايين	دستی	اين	كوه	ها	شكل	گرفته	
اســت.	اگر	قطعه	يخ	بزرگی	از	بخش	باالدستی	اين	
يخچــال	طبيعی	تــرک	خورده	و	به	داخــل	درياچه	
پايين	دســتی	سقوط	كند،	موج	فشــار	عظيمی	شبيه	
زلزلــه	درون	دريا	ايجاد	خواهد	كرد	كه	متخصصان	
زيســت	محيطی	آن	را	سونامی	در	كوه	های	آلپ	نام	
گذارده	اند.	موج	ويرانگر	اين	سونامی	سيالبی	عظيم	
از	ارتفاع	كوه	به	سوي	مناطق	پايين	دستی	آن	سرازير	
خواهد	كرد	كه	همه	چيز	را	نابود	مي	كند.	براســاس	
تحقيقات	منتشر	شده	در	نشريه	PNAS		با	ازياد	هر	
يك	درجه	سلسيوس	دمای	كره	زمين	حدود	2/3	متر	
بر	ارتفاع	سطح	آب	شور	اقيانوس	ها	افزوده	می	شود.	
می	تــوان	تصور	كرد	كــه	بخش	زيادی	از	ســاحل	
درياها	و	يا	اقيانوس	ها	به	زير	آب	رفته	و	از	مســاحت	

زمين	های	قابل	كشاورزی	كاسته	می	شود.	
2ـ	جنگل	ها	نقش	كاهش	ســرعت	سيالب	های	
تند	و	ويرانگر	ناشــی	از	بارش	دركوهستان	را	دارد.	
جنگل	ها	باعث	افزايش	شــديد	نفوذپذيری	و	جذب	
آب	در	زميــن،	افزايش	رطوبت	خــاک	و	همچنين	
افزايش	ذخايــر	آب	های	زيرزمينی	و	پر	آب	شــدن	
قنات	ها	شــده	و	باعث	افزايش	ميزان	رشد	سبزينه	ها	
و	درختان	می	شوند	كه	خود	در	تلطيف	هوا،	افزايش	
فتوســنتز،	افزايــش	رطوبــت	هوا،	كاهش	ســرعت	

جريان	آب	و	جلوگيــری	از	تبديل	باران	های	تند	به	
ســيالب	های	ويرانگر	از	دامنه	كوه	ها	مؤثرند	و	اينها	
فقط	گوشــه	اي	از	مواهب	جنگل	هاست.	درختان	از	
جابه	جايــی	خاک	و	ريزدانه	هــا	و	لذا	كويرزايی	هم	

جلوگيری	می	كنند.
اگرچــه	نمی	تــوان	و	نبايــد	از	تأثيــر	مخــرب	
آتش	ســوزی	های	گســترده	عمدی	و	يا	ســهوی	در	
جنگل	هــا،	كه	يا	در	اثر	خشكســالی	و	يا	بی	مباالتی	
بازديدكننده	هــا	و	يا	ســاكنان	جنگل	و	بيشــه	بروز	
می	كند،	غافــل	بود،	اما	قطعاً	قطــع	درختان	جنگلی	
بــرای	تهيــه	ســوخت	و	يا	چــرای	بی	رويــه	دام	در	
جنگل	ها	نيز	در	كاهش	پوشــش	گياهی	مؤثر	است،	
كه	بحث	زيســت	محيطی	جداگانــه	ای	را	می	طلبد	و	

موضوع	پسماندها	نيست.	
به	هر	صورت	اســتفاده	از	چــوب	جزء	الينفك	
فرهنــگ	زندگی	امروزی	بشــر	شــده	اســت.	البته	
رجعــت	به	فرهنگ	زندگي	گذشــته	و	يا	به	عبارتي	
عدم	استفاده	از	صندلی،	ميز،	كمد،	كابينت	و	دكور	
چوبی	با	نشســتن	روي	زمين،	ساخت	تاقچه	به	جاي	
كمــد	ديواري	در	حفــظ	جنگل	ها	مؤثر	اســت،	اما	
تحقق	عملی	آن	با	فرهنگ	رايج	دنيا،	امروزه	مشكل	

به	نظر	می	رسد.	
آنچه	در	اين	شــرايط	می	توان	انجــام	داد	و	اين	
رســالت	و	تكليــف		تاريخی	بــر	ُگــرده	متفكرين	
آينده	نگــر	جامعه	اســت،	تلفيق	فرهنــگ	جاری	و	
عادت	هــای	زندگی	بشــر	امروز	جامعــه	با	فرهنگ	
مصــرف	بهينــه	و	جلوگيــری	از	غــارت	بی	امــان	
جنگل	هاســت،	يعنی	حفظ	فرهنــگ	زندگی	مردم	
با	اســتفاده	حداقلی	از	سلولزهای	درختان	جنگلی	و	
گسترش	فرهنگ	ساده	زيستی	با	بهينه	سازی	مصرف	

چوب.	
مطلبــی	كه	در	اينجا	ارائه	می	شــود	اگرچه	يك	
ايــده	خــام	ـ	و	يقيناً	ناقــص	ـ	نگارنده	اســت،	اما	به	
نظر	می	رســد	با	اظهــار	نظر	متخصصان	آشــنا	با	اين	
مباحث	قابليت	بارورشــدن	را	داشته	باشد.	با	مطالعه	
و	تحقيــق	ميدانــی	می	تــوان	زمينه	اســتفاده	بهينه	از	
بســياری	از	سلولزهايی	مانند	پوســت	پسته	را	فراهم	
كرد،	كه	امروزه	به	عنوان	دورريز	و	يا	پسماند	شناخته	
می	شوند.	در	حال	حاضر	سلولزهای	با	ارزش	پوسته	
خشــكبار	با	مصرف	ســنتی	آن	عمدتاً	هــدر	رفته	و	
ضمن	عدم	استفاده	بهينه	از	محصوالت	كشاورزی	بر	
حجم	دپوهای	دفع	زباله	شهرداری	ها	نيز	می	افزايند.	

پوست	خشكبار	به	عنوان	سلولز	قابل	استفاده
مــاده	اوليــه	توليد	كاغــذ،	نئوپــان،	ام	دي	اف،	
فيبر	،	مقوا	و...	معموالً	ســلولزهايي	هستند	كه	برای	
تأميــن	آن	در	بهتريــن	حالــت	از	خــرده	چوب	ها،	
شــاخ	و	برگ	و	در	بدترين	حالت	تنه	درختان	قطور	
جنگلي	اســتفاده	می	شود،	اما	عالوه	بر	شاخ	و	برگ	
درختان	مي	توان	از	پوسته	اغلب	خشكبار	مانند	پسته،	
بادام،	فندق	و	گردو	يا	از	هســته	بســياری	از	ميوه	ها	
ماننــد	هلــو،	زردآلو،	زيتــون،	گيــالس	و...	دارای	
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سيليکاژل

اگر ايران به جای پسته خندان )پسته 
با پوست( مغز پسته را با رعايت اصول 

بهداشتی به بازار عرضه کند، ساليانه 
حدود 100 هزار تن سلولز سخت 

پوسته پسته را می تواند به عنوان ماده 
اوليه کاغذ و انواع نئوپان ها استفاده 

کرده و از هدر رفتن اين ماده اوليه با 
ارزش و تبديل آن به زباله جلوگيری 

کند

هسته	هايی	هســتند،	كه	از	ســلولزهای	سخت	و	نرم	
تشكيل	شده	اند	استفاده	كرد.	به	جز	قسمت	خوراكی	
خشكبار	و	ميوه	هاي	اشاره	شده،	بقيه	بخش	هاي	آنها.	
اغلب	به	پسماند	تبديل	می	گردند.	درصورتی	كه	اگر	
به	نحو	مناســبی	از	آنها	بهره	برداری	شود،	بخشي	از	
نياز	بشــری	به	ماده	اوليه	كاغــذ	و	نئوپان	ها	را	تأمين	
می	كننــد.		ابزار	و	مبلمان	چوبــی	معموالً	از	نئوپان	و	
ا	م		دي	اف	روكش	شــده	با	اليه	نازک	چوب	و	تخته	
ســه	ال	يا	پوشــش	با	نوعی	ماده	مصنوعی	مانند	انواع	
ترموپالســتيك	ها	مثل		PVC،	مالميــن،	ورقه	های	
اكريليــك	روكش	می	شــوند.	بــرای	جلوگيری	از	
هــدر	رفتن	درختان	می	توان	بســياری	از	اين	مواد	را	
با	اســتفاده	از	سلولزهای	پوســته	های	خشكبار	تأمين	
كرده	و	از	كاهــش	حجم	جنگل	ها	جلوگيری	كرد،	

كه	در	ادامه	به	آنها	پرداخته	خواهد	شد.	

در و پنجره و مبلمان چوبی
ابتدا	اشــاره	ای	به	در	و	پنجره	ها	و	مبلمان	چوبی	
امــروزی	ضــروری	به	نظر	می	رســد.	معمــوالً	در	و	
پنجره	هــا	از	يــك	چارچوب	چوبــی	محكم	كه	دو	
ســمت	آن	را	با	ورقی	از	تخته	سه	ال،	فيبر	و	يا	نوعی	
ماده	مصنوعی	پوشانده	اند	ســاخته	می	شوند.	فضای	
خالــی	بيــن	صفحــات	و	چارچوب	درهــا	را	اغلب	
بــا	شــبكه		هايی	از	تخته	ســه	ال،	كاغذ،	مقــوا	و...	پر	
می	كنند.	همچنين	صفحــات	ميز	و	يا	برخی	از	درها	
را	از	تخته	های	نئوپان	يا	نئوپان	فشــرده	با	روكشــی	
از	اليــه	نازكی	از	چوب،	تخته	ســه	ال،	و	يا	ماده	های	
	،PVC		مثل	ها	ترموپالستيك	انواع	مانند	مصنوعی
مالمين	و...	می	ســازند.	همان	طور	كه	اشاره	شد	برای	
توليد	نئوپان،	فيبر،	كاغذ	و	مقوا	به	ســلولز	نياز	است،	

كه	معموالً	از	شاخه	های	درختان	تأمين	مي	شود.	
امــا	اگر	با	نگاه	بهينه	مصرف	به	برخی	از	ميوه	ها،	
سبزی	ها	و	خشــكبار	بنگريم،	خواهيم	ديد	كه	ميزان	
قابل	توجهی	از	مواد	ســلولزی	قابل	اســتفاده	در	اثر	
عدم	مصــرف	زمينــه	در	اين	راه		هــدر	می	دهيم.		با	
يك	آزمايش	ساده	خانگی	درمی	يابيم	كه	حدود50	
درصد	وزنی	پســته	را	پوســته	ســخت	آن	تشــكيل	
می	دهــد.	با	توجــه	به	اينكه	ايران	حــدود	200	هزار	
تن	پســته	در	ســال	توليد	می	كنــد	و	در	حال	حاضر	
ايــران	دومين	كشــور	توليدكننده	پســته	و	يا	طالی	
سبز	در	دنياست.	اگرچه	تا	دو	سال	پيش	ايران	اولين	
توليدكننده	پسته	جهان		و	امريكا	دومين	توليدكننده	
بود،	اما	اكنــون	امريكا	به	عنوان	اوليــن	توليدكننده	
پســته	دنيا	جــای	ايران	را	گرفته	اســت.	اگــر	ايران	
به	جای	پسته	خندان	)پســته	با	پوست(	مغز	پسته	را	با	
رعايت	اصول	بهداشــتی	به	بازار	عرضه	كند،	ساليانه	
حدود	100	هزار	تن	ســلولز	سخت	پوســته	پسته	را	
می	تواند	به	عنوان	ماده	اوليــه	كاغذ	و	انواع	نئوپان	ها	
استفاده	كرده	و	از	هدر	رفتن	اين	ماده	اوليه	با	ارزش	

و	تبديل	آن	به	زباله	جلوگيری	كند.

خطر نگهداری خشکبار و غالت در شرایط 
نامناسب

در	اثر	نگهداری	اغلب	خشــكبار	ازجمله	پسته	و	
غالت	در	فضای	گرم	و	مرطوب	باعث	آفت	زدگی	و	
	)afla toxin(	توكسين	آفال	مانند	سمی	قارچ	رشــد
مي	شــود،	كه	برخی	از	انواع	آن	كشــنده	اســت،	از	
اين	رو	برداشــت	و	فــرآوری	غيراصولی	آنها	)	مانند	
خندان	كردن	پسته	در	آب	جوش	و	سرد(،	بسته	بندی	
نامناســب،	نگهداری	و	انتقال	در	محيط	های	گرم	و	
مرطوب	كيفيت	اين	محصوالت	با	ارزش	را	كاهش	
می	دهــد.	زيــان	اين	قارچ	برای	ســالمت	انســان	به	
اندازه		اي	اســت	كه	اتحاديه	اروپا	مقدار	باالتر	از	دو	
ميكروگرم	قارچ	آفالتوكسين	در	يك	كيلوگرم	)دو	
بخش	آفالتوكســين	در	يك	ميليارد	بخش	محصول	
پسته(		پسته	را	غير	مجاز	اعالم	كرده	و	از	واردات	آن	
جلوگيری	می	كند.	پس	بهتر	اســت	اصول	بهداشتی	
در	تمام	مراحل	از	برداشــت	تا	بسته	بندی	و	عرضه	به	
دقت	رعايت	شــود،	تا	هم	اين	محصوالت	با	ارزش	
كشــاورزی	آفت	نبيند،	هم	ســالمت	مصرف	كننده	
حفظ	شــده	و	هم	بازارهای	صادراتی	پسته	از	دست	
نــرود.	برای	جلوگيری		از	رشــد	ايــن	قارچ	ها	الزم	
اســت	در	تمام	مراحل	كار	از	برداشــت	در	مزرعه،	
انتقال،	فرآوری،	بســته	بندی	و	انبارداری	در	شرايط	
دمايی	مطلوب	در	محيط	اســتاندارد	تميز	و	عاری	از	
رطوبت	قرار	گيرند.	اين	مهم	با	بســته	بندی	محصول	
خشــكبار	در	خأل	و	قراردادن	كيسه	های	دارای	مواد	
رطوبت	گيــری	ماننــد	ســيليكاژل)Silica gel(	در	

داخل	بسته	ها	امكان	پذير	می	شود.

ترویج فرهنگ عرضه مغز خشکبار
برای	استفاده	بهينه	از	پوسته	پسته	و	بقيه	خشكبار	
بايد	به	فكر	ترويج	و	توســعه	فرهنگ	بســته	بندی	و	
مصرف	مغز	پسته	به	جای	پسته	كامل	بود،	درحالی	كه	
فرهنــگ	رايج	ايران	و	بيشــتر	جوامــع	دنيا	مصرف	
خشــكبار	با	پوســته	آن	را	بيشــتر	می	پســندند.	پسته	
خندان	با	پوســت	و	برخی	خشــكبار	مشتری	پسندتر	
از	مغز	آن	اســت،	به	خصوص	آنهايی	كه	جداكردن	
پوســته	از	مغز	خوراكی	آن	به	آســانی	ممكن	است	
مانند	پســته	خندان،	بــادام	مُنّقا	يا	پوســت	كاغذی،	
گردوی	پوســت	نازک،	از	ايــن	رو	برای	مقبوليت	و	
مشتری		پســند	شدن	مغز	جدا	شده	خشكبار	و	عرضه،	
به	تحولی	بنيادی	در	فرهنگ	مصرف	مردم	ضروری	
به	نظر	می	رســد	كــه	فرهنگ	ســازی	آن	از	وظايف	

خبرگان	جامعه	خواهد	بود.	
اما	بــه	نظر	خام	نگارنده	می	رســد	كــه	پيش	از	
عرضه	خشــكبار	بدون	پوســت	بايــد	زمينه	پذيرش	
جامعــه	برای	خريد	و	مصرف	مغز	خشــكبار	به	جای	
خشكبار	كامل	فراهم	شده	باشد.		برای	تغيير	نگرش	
مصرف	كننــده	بايد	تغييرات	عمده	ای	در	فرآوری	و	
بســته	بندی	و	عرضه	اين	كاالها	انجــام	پذيرد.	برای	
اين	مهم	شــكل	گيری	مراكز	فرآوری	و	بســته	بندی	

بهداشــتی	و	اتوماتيك	علمی	و	متمركز	الزم	است.	
مي	توان	به	مراحل	كار	اين	مراكز	به	عنوان	مثال	برای	
پسته	به	صورت	زير	اشــاره	كرد.	برای	بحث	دقيق	تر	
به	ســه	بخش	مختلف	در	محصول	گردو	توجه	داده	

می	شود.
1ـ	برداشــت	محصول	رســيده	برای	جلوگيری	
از	آســيب	هر	سه	قســمت	محصول،	پوســته	سبز	و	
نرم،	پوســته	ســخت	و	ميوه	خوراكي،	حتی	االمكان	

به	صورت	مكانيزه	انجام	پذيرد.
2ـ	پوســت	ســبز	نرم	خارجــی	قبل	از	فســاد	و	
پوســيدگی	آنهــا	جدا	شــده	و	برای	بهــره	برداری	
به	صورت	علمی	نگهداری	شوند.	اين	پوسته	ها	اغلب	
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قطع درختان جنگلی در امریکای جنوبی

دارای	ارزش	غذايی،	دارويی،	عطر	و	اسانس	سازی	
و	توليد	رنگ	طبيعی	هستند.	از	پوسته	پسته	در	ايران	
مربــای	خوش	طعم	و	عطــری	توليد	می	شــود.	البته	
الزم	اســت	برای	موارد	خوراكی	و	تهيه	اسانس	ها	از	
پوست	محصولی	اســتفاده	شود	كه	در	توليد	آنها	از	
آفت	كش	و	حشــره	كش	ها	استفاده	نشده	و	يا	مقدار	
بازمانده	اين	آســيب	كش	ها	در	حد	استاندارد	باشد.	
از	پوســته	سبز	گردو	از	قديم	برای	تهيه	رنگ	طبيعی	
و	رنگ	كــردن	)رنگ	ثابت(	پشــم	و	نخ	در	قاليبافی	
اســتفاده	می	شــده	كه	با	جايگزينی	رنگ	شــيميايی	
بخش	اعظم	پوســته	های	گردو	دورريز	شده	و	هدر	

می	رود.

3ـ	پوســته	دوم	سخت	پســته،	بادام	و	فندق	بايد	
در	شــرايط	خشــك	و	دمای	مطلوب	بدون	دست	و	
با	روش	های	مكانيكی	شكســته	شــده	برای	استفاده	
از	ســلولز،	بدون	آسيب	رساندن	به	مغز،	از	آنها	جدا	
	شوند.	همان	طور	كه	اشاره	شــد،	خندان	كردن	پسته	
در	آب	جــوش	می	تواند	عامل	رشــد	قارچ	كشــنده	

آفالتوكسين	شود	و	بايد	از	آن	اجتناب	كرد.
4ـ	مغز	خوراكی	خشكبار،	كه	مغز	پسته	به	خاطر	
ارزش	بــاالی	آن	لقــب	طالی	ســبز	گرفته	اســت،	
بايد	در	شــرايط	بهداشــتی	خشك	شــوند.	به	جای	
خشــك	كردن	ايــن	محصــوالت	در	هــوای	آزاد	
روی	زميــن	و	يا	روی	پالســتيك	ها،	بايد	آنها	را	در	
اتاقك	های	خشك		كن	های	خورشيدی	بهداشتی	در	
معرض	دمای	نور	خورشــيد	قــرار	دهند.	ارزش	آن	
بهتر	حفظ	شــده	و	طعم	مطلــوب	آن	باقي	مي	ماند.	
محصوالت	كشــاورزی	مانند	حبوبــات	هم	اگر	در	
ايــن	اتاقك	هــا	روی	صفحه	های	تميــز	در	معرض	
نور	خورشــيد	قرار	گرفته	باشــند	و	جريــان	هوا،	يا	
گاز	نيتروژن	فيلتر	شــده	به	داخل	اتاقك	خشك	كن	
وارد	و	ازسوي	ديگر	خارج	شــوند،	از	آالينده	های	
ثانويه	مصــون	می	مانند.	طبــق	گزارش	ها،	محصول	
در	اين	اتاقك	ها	سريع	تر	و	كم	هزينه	تر	خشك	شده	
و	از	كيفيــت	بهتری	هم	برخــوردار	بوده	و	عاری	از	
آفت	ها	و	كرم	خوردگی	هاست.	الزم	به	تذكر	است	
كه	علت	وجود	سنگ	ريزه،	برگ	و	تكه	های	چوب	
و	گل	و	خاک	در	حبوبات	ايرانی	خشك	كردن	آنها	
روی	زمين	و	در	هوای	آزاد	و	حفاظت	نشــده	است.	
خشــك	كردن	حبوبات	مانند	مــاش،	برنج،	گندم	و	
خشكبار	مانند	آلو،	برگ	زردآلو،	قيسی،	برگ	هلو،	
انجير،	كشمش،	توت	و	مويز	در	اتاقك	خشك	كن	
گذشــته	از	عدم	كرم	خوردگی	و	ديگــر	آالينده	ها	
در	زمان	كوتاه	تر	و	با	هزينه	كمتری	خشــك	و	قابل	
بســته	بندی	بهداشــتی	می	شــوند.	اگر	طبق	تعريف	
قبلی،	زمان	تلف	شــده	خانوارها	را	برای	پاک	كردن	
حبوبــات	به	عنــوان	پســماند	زمــان	جامعــه	در	نظر	
بگيريم،	عدم	فرآوری	بهداشتی	زيان	جبران	ناپذيری	

به	اقتصاد	جامعه	و	اقتصاد	خانواده	وارد	می	كند.
5ـ	پــس	از	خشــك	كردن	صحيــح	نوبــت	بــه	
بسته	بندی	اســتاندارد	و	بهداشــتی	مغزيات،	غالت،	
حبوبات	و	خشــكبار	می	رسد.	بســته	بندی	شكيل	و	
علمی		باعث	سالم	ماندن	محصول	تا	محل	مصرف	و	
مشتری	پسند	شدن	آن	شده	و	بازار	فروش	آنها	توسعه	
می	يابد.	يكی	از	روش	های	مفيد	بسته	بندی	مكانيزه	و	
بدون	دست	در	خأل	و	قرارگرفتن	كيسه	رطوبت	گير	
در	داخل	بســته	بندی	است.	البته	بسته	بندی	در	محيط	
گاز	نيتروژن	و	بســته	بندی	همراه	با	خروج	اكســيژن	
از	داخل	پالســتيك	بسته	بندی	و	تزريق	گاز	نيتروژن	
)مانند	بســته	بندی	پفــك	و	چيپس	ســيب	زمينی(	به	
داخل	بســته	بندی	هم	از	محبوبيت	برخوردار	است.	
در	اينجا	اين	تذكر	ضروری	اســت،	كه	الزم	اســت	
اداره	های	استاندارد	و	بهداشت	غذايی	كنترل	دقيقی		

روی	بســته	بندی	محصــوالت	غذايی	اعمــال	كنند.	
متأسفانه	شــنيده	شــده	كه	در	برخی	از	كارگاه	های	
بســته	بندی	حبوبات،	به	جای	تميز	و	خشــك	كردن	
بهداشــتی	و	برای	جالی	بيشــتر	محصــول	آنها	را	با	
پارافين	)	و	خدا	كند	كه	پارافين	خوراكی	اســتفاده	
كرده	باشــند(	واكس	زده	و	بسته	بندی	می	شوند.	اين	
عمل	می	تواند	باعث	فساد	و	آلوده	شدن	آنها	شود.

6ـ	حمل	و	نقل	محصوالت	در	شــرايط	ســرد	و	
خشك	انجام	پذيرد.	

7ـ	انبارداری	و	عرضه	محصول	در	شرايط	صحيح	
بهداشــتی	انجام	پذيرد.	عرضه	خشــكبار،	حبوبات،	
غالت	و...	به	صورت	فلــه	ای	و	در	گونی	های	كنفی	
يا	پالســتيكی	عالوه	بر	كاهــش	ارزش	غذايی	آنها	
در	معــرض	انــواع	و	اقســام	كرم	ها،	سوســك	ها	و	
قارچ	ها	قرار	خواهند	گرفت.	متأسفانه	پسته	با	ارزش	
و	ديگــر	خشــكبار	ايرانــی،	حتی	زعفــران	)طالی	
قرمز(	به	صــورت	فله	ای	به	كشــورهای	ديگر	صادر	
می	شــوند،	كه	احتمال	رشــد	قارچ	آفالتوكسين	در	
آن	باعث	كاهش		درآمد	ملی	و	به	زيان	توليدكننده	
و	صادركننده	می	شــود.	برخی	از	اين	محصوالت	را	
به	صورت	فله	ای	به	امارات	متحده	عربی	و	يا	اســپانيا	
صــادر	می	كنند.	در	اين	كشــورها	محصــول	ايرانی	
درجه	بندی	و	بســته	بندی	شــده	و	با	قيمــت	باالتر	و	

گاهي	با	برند	آن	كشورها	به	فروش	می	رسند.	
8ـ	توليد	و	عرضه	در	شرايط		استاندارد	خشك	و	
سرد،	قارچ	مضر	آفالتوكسين	رشد	نكرده	و	سالمت	
انســان	به	خطر	نمی	افتد	و	سلولزهای	مفيد	پوسته	نرم	
و	ســخت	آن	هدر	نرفته	و		بر	حجــم	مزبله	ها	افزوده	
نمی	شــود،	يعنی	عدم	آفت	زدگــی	و	حفظ	كيفيت	
خشــكبار	از	توليــد	تا	مصرف،	اســتفاده	از	ســلولز	
پوسته،	كاهش	حجم	بسته	بندی،	كاهش	هزينه	حمل	
و	نقــل،	كاهش	قيمت	تمام	شــده	محصول،	كاهش	
حجم	ســطل	زباله	و	كاهش	فضــای	دپوی	های	دفن	
زباله	شــهرداری	ها	و	در	نتيجه	كاهش	شــيرآبه	های	
تخمير	سلولزهای	پوست	خشكبار	از	فوايد	اين	ايده	

-البته	خام-	خواهد	بود.	

علت افزایش تقاضا بر تغيير س�ریع وس�ایل 
زندگی و افزایش پسماند

كاهش	ميزان	تقاضاي	مبلمان	و	مقابله	با	فرهنگ	
تنوع	خواهــی	و	تعويض	ابزارهــای	زندگی،	مبلمان	
منزل	و	دكورها	مسلماً	ازعوامل	اصلی	كاهش	آسيب	
به	جنگل	ها	و	طبيعت	اســت.	اما	بايد	يادآور	شد	كه	
فضاهای	كوچك	و	محدود	زندگی	بشــر	ساكن	در	
آپارتمان	های	النه	زنبوری	و	برج	های	امروزی	خلق	
انسان	های	پرجنب	وخروش	و	بی	نهايت	طلب	را	تنگ	
كــرده	و	اين	محدوديت	مــكان	زندگی	تقاضای	او	
را	بــرای	تنوع	طلبی	در	زندگــی	افزايش	می	دهد.	او	
ابتدا	بــرای	ارضاي	حس	تنوع	طلبی	خود	دســت	به	
جابه	جايی	مبلمــان	اطراف	خود	زده	و	چيدمان	ابزار	
دور	و	بــر	محيط	زندگی	محدود	خود	را	دائماً	تغيير	
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قطع درختان جنگلی كچل شده در امریکای 
جنوبی و انتقال الشه های درختان تنومند به 

خارج از جنگل 

می	دهد	تا	از	يكنواختی	كســل	كننده	محيط	اطراف	
خود	جلوگيــری	كند،	از	اين	رو	ســاكنان	خانه	هاي	
كوچــك	آپارتمانی	احســاس	تنوع	خواهی	خود	را	
با	تغيير	چيدمــان	مبلمان،	دكور،	تابلوهــا	و...	ارضا	
می	كنند.	اما	پــس	از	چندين	بار	تكرار	جابه	جايی	از	
ديدن	دائمی	آنها	هم	خسته	شده	و	تمايل	به	تعويض	
آنهــا	می	گيرند،	مثاًل	دســت	بــه	تعويــض	پرده	ها،	
روكش	مبلمان	و	در	صــورت	تمكن	مالی	مبادرت	
بــه	خريد	مبلمــان	جديد	می	كننــد.	در	اين	صورت	
مبلمان	قديمی	اغلب	به	دورريز	و	يا	به	عبارتی	ديگر	
به	پسماند	تبديل	می	شوند.	پس،	فرهنگ	شهرنشينی	
در	آپارتمان	هــای	كوچك	طبقاتــی	)معموالً	بدون	
انبــاری(	يكــی	از	عوامــل	مهم	خســتگی	روحی	و	
تغييرات	ســريع	ابزار	زندگی	و	رشــد	ميزان	پسماند	
است.	انســان	ها	در	خانه	های	بزرگ	دارای	حياط	و	
باغچه	های	ســبز	می	توانند	با	سركشــی	به	گل،	گياه	
و...	خود	را	مشــغول	كرده	و	دچار	خستگی	روحی	
ـ	روانی	ناشــی	از	يكنواختی	اطراف	خود	نشــوند	و	
می	بينيم	كه	ميزان	پســماند	مبلمان	در	آپارتمان	هاي	
شــهرهای	بزرگ	و	محيط	های	زندگی	كوچك	به	
مراتب	بيشــتر	از	روســتاها	و	خانه	های	بزرگ	است.	
افزايش	پســماند	مبلمان	به	منزله	نابودی	ســلولزهای	
گياهی	درختان،	جنگل	و	بيشــه	ها	است.	جايگزينی	
ســلولز	پوسته	خشــكبار،	كه	اگرچه	راه	حل	اساسی	
نيســت،	اما	التيامی	اســت	بر	زخم	هايی	كه	بشــر	بر	
جنگل	هــا	و	مراتع	يعنی	ُشــش	تنفســی	زمين	وارد	

می	كند.		
درنتيجــه	برای	احياي	جنگل	ها	و	بهبود	شــرايط	
محيط	زيســت	جامعه	بايــد	در	فرهنگ	اســتفاده	از	
ابزار	زندگــی،	تجديدنظر	كرد	كــه	بحث	آن	را	به	
فرصــت	ديگــری	موكــول	می	كنيم.	در	ايــن	مقاله	
بحــث	بر	چگونگی	جلوگيــری	از	تبديل	مواد	اوليه	
به	پسماند	و	يا	بازيافت	و	استفاده	مجدد	از	پسماندها	
و	يا	به	عبارتی	ديگر	اســتفاده	بهينــه	از	مواد	اوليه	آن	
اســت،	براي	نمونه	به	برخی	از	مــواد	زائد،	دورريز	
و	پســماندهای	شناخته	شده	اشــاره	می	شود،	كه	چه	
مقــدار	از	آنهــا	در	ابزارهای	چوبــی،	در	و	كمد	و	
مبلمان	و	يا	در	كاغذسازی	قابل	بهره	برداری	است.	
برای	ورود	به	بحث	ابتدا	اشــاره	بــه	تحولی	كه	
در	نتيجه	جايگزين	شدن	نئوپان	های	مختلف	به	جای	
تخته	الوارهای	چوبی	به	وجــود	آورده،	ضروری	به	
نظر	می	رســد.	اگر	ســابقاً	برای	تهيه	يك	ميز	و	يا	در	
منــزل	قطعات	بزرگ	الوار	بدنــه	يك	درخت	كهن	
سالم	و	تنومند	)غالبا	درخت	جنگلی(	ساخته	می	شد،	
اكنون	بيشترآنها	از	نئوپان	های	روكش	شده	استفاده	
می	شــوند.	نئوپان	ها	از	بريده	های	درختان،	شــاخ	و	
برگ	هــای	جانبی	و	دم	اره	ها	توليد	می	شــوند،	يعنی	
پســماندهای	بريده	درختان	همــراه	با	قطعات	هرس	
شــده	در	بازســازی	جنگل	بــرای	توليــد	نئوپان	ها	
استفاده	می	شــوند،	از	اين	رو	اســتفاده	از	سلولزهای	
پوســت	خشــكبار	می	تواند	جايگزين	مناسبی	برای	

چوب	درختان	و	كاهش	نياز	به	ســلولز	درختان	بوده	
و	كمكی	به	بهبود	شرايط	زيست	محيطی	است.	ايران	
ســاليانه	حدود		730	هزار	تن	نئوپــان	توليد	می	كند	
كه	360	هزار	تن	آن	محصول	اســتان	گلستان	است.
كاهش	شــديد	پوشــش	گياهی	جنگل	های	شــمال	
كشــورتصور	توليد	نئوپان	به	قيمت	نابودی	جنگل	ها	

را	به	دنبال	خواهد	آورد.
يعنــی	اگــر	ســابقاً	بريده	های	درختان،	شــاخ	و	
برگ	های	اصــالح	جنگل	به	عنوان	دورريز	شــده	و	
يا	حداكثر	به	مصرف	ســوخت	می	رسيدند،	امروزه	
بيشــترين	اين	پســماندها	به	عنوان	مــواد	اوليه	برای	
توليد	نئوپان	اســتفاده	می	شوند.	مفهوم	آن	اين	است	
كه	پســماندهای	ديروز	به	ارزش	افزوده	باالی	امروز	
تبديل	شــده	و	باعــث	جلوگيری	از	قطع	و	كاســتن	
پوشش	گياهی،	جلوگيری	از	كاهش	بيالن	اكسيژن،	
كاهش	گازهای	گلخانــه	ای	و	جلوگيری	از	كاهش	
ذخايــر	آب	شــيرين	دنيا	و	در	نتيجــه	متوقف	كردن	
حركــت	ســريع	نابــودی	و	مــرگ	تدريجــی	كره	
خاكی	می	شــود.	همان	طور	كه	اســتفاده	از	شــاخ	و	
برگ	هــاي	درختان	هرس	شــده	و	خــورده	چوب	
و	خــاک	اره	و	دم	اره	هــا	در	نئوپان	ســازی	باعــث	
افزايش	درآمد	جنگل	كاران	و	كشــاورزان	می	شود،	
اســتفاده	از	پوسته	خشكبار	پسته،	بادام،	فندق،	گردو	
و	يــا	ديگر	محصوالت	كشــاورزی	و	باغی	به	عنوان	
مواد	اوليــه	نئوپان	و	كاغذ	می	توانــد	ضمن	كاهش	
نيــاز	به	چوب	درختان	جنگلی،	عدم	كاهش	ســطح	
جنگل	های	توليدكننده	اكسيژن،	يا	به	عبارتی	احياي	
محيط	زيست،	باعث	كاهش	هزينه	توليد	محصوالت	
خشكبار	و	سود	بيشــتر	توليدكننده	و	مصرف	كننده	
هــم	بشــود.	در	مطبوعــات	از	راه	انــدازی	كارخانه	
نئوپان	سازی	از	مواد	به	دست	آمده	از	هرس	درختان	
پســته	گزارش	داده	اند	كه	توانايی	مالی	پســته	كاران	
را	ارتقا	داده	اســت،	پس	اســتفاده	بهينه	از	پوســت	
پســته	هم	می	توانــد	بخش	ديگری	از	نياز	ســلولزی	
در	نئوپان	ســازی	آنهــا	را	برطرف	كــرده	و	درآمد	

كشاورزان	را	بهبود	بخشد.		
با	ازديــاد	جمعيت	مردم	دنيا	و	توســعه	فرهنگ	
اســتفاده	از	وســايل	چوبــی	و	ســلولزی	همزمان	با	
كاهش	پوشــش	جنگلی	و	كمبود	شاخ	و	برگ	ها	و	
خرده	چوب	ها	می	توان	به	ارزش	افزوده	ای	كه	پوسته	
خشكبار	برای	جبران	كاهش	مواد	اوليه	نئوپان	سازی	
به	وجــود	می	آورند،	پــی	برد،	از	اين	رو	اســتفاده	از	
پســماندهای	خشــكبار	مانند	پســته،	بادام،	گردو	و	
فندق	می	تواند	ضمن	كاهش	پســماند	استفاده	بهينه	

از	اين	محصوالت	را	باعث	شود.	

پسته
سلولزهای	سخت	پوسته	پسته	با	50	درصد	وزنی	
حدود	100	هزار	تــن،	14/2	درصد	مواد	اوليه	مورد	
نياز	برای	توليد	نئوپان	كشور	را	تأمين	می	كند.	اگرچه	
مغز	خوراكی	خوشمزه	و	با	ارزش	پسته	هم	تقريباً	50	

درصد	وزن	محصول	را	دارد،	اما	ميزان	حجم	اشغال	
شده	اين	پوسته	دورريز	به	مراتب	بيشتر	از	حجم	مغز	
پسته	است،	يعنی	اگر	پوسته	پسته		به	عنوان	ماده	اوليه	
توليد	نئوپان	و	كاغذ	اســتفاده	شود،	حجم	زيادی	از	
ســطل	زباله	منازل	و	دپوی	دفن	زباله	شــهرداری	ها	
كاسته	می	شــود.	خريد	و	مصرف	خشكبار	با	پوست	
مانند	پســته	خندان	)مغز	داخل	پوســت(	باعث	هدر	
رفتن	حجم	و	وزن	زيادی	از	مواد	ســلولزی	پوســته	
خشــكبار	مانند	پســته	می	شــود.	دورريزكردن	اين	
ســلولزها	و	يــا	در	بهترين	حالت	ســوزاندن	آنها	در	
اجاق	و	بخاری	های	هيزمی	و	چوبی	روستايی	زياني	
جبران	ناپذير	بــه	اقتصاد	خانــواده	و	طبيعت	بی	دفاع	
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می	زنــد.	مســلماً	در	حــال	حاضر	آرايــش	ظاهری	
غــذا	و	چيدمان	مواد	خوراكی	در	تحريك	اشــتها	و	
تمايل	به	خوردن	آن	مؤثرتر	اســت.	مثاًل	يك	ساالد	
مخلوطی	خوشــمزه	از	كاهو،	خيــار،	گوجه	فرنگی	
و	ُســس	كه	به	طــور	ماهرانه	و	زيبايــی	آرايش	داده	
شــده	باشــد،	اشــتهاآورتر	بوده	و	تمايل	به	خوردن	
آنها	بيشــتر	از	خــوردن	اجزاي	جداگانه	آنهاســت.	
يك	ضرب	المثل	فرانســوی	می	گويد	»انسان	غذا	را	
با	چشــم	هم	می	خورد«،	يعنی	ذائقــه	مردم	ما	با	نگاه	
به	پسته	با	پوســته	دهان	باز	)پسته	خندان(	مطلوب	تر	
و	اشتهاآورتر	از	مغز	جداگانه	آن	است،	ولی	نابودی	
جنگل	ها	مــرگ	تدريجی	محيط	زيســت	و	كاهش	
شــرايط	زندگــی	در	كره	خاكی	را	باعث	می	شــود	
كــه	بايد	تا	دير	نشــده	به	فكر	چاره	افتــاد،	كه	يكی	
از	آنها	اســتفاده	بهينه	از	تمام	بخش	های	محصوالت	
كشاورزی	است.	در	اين	راه	اهتمام	به	تغيير	فرهنگ	

مصرف	اجتناب	ناپذير	است.	
يعنی	هدر	رفتن	حدود	100	هزار	تن	)50	درصد	
وزنی(	مواد	ســلولزی	پوسته	پســته	قابل	استفاده	در	

توليــد	انــواع	و	اقســام	نئوپان	ها	يا	كاغــذ	و	مقواها	
گناهــی	نابخشــودنی	در	حق	طبيعت	اســت.	مثاًل	با	
استفاده	از	اين	سلولزهای	سخت	می	توان	در	ساخت	
كارتن	های	ســبك	و	مقاوم	برای	حمل	و	نقل	كاال	و	
يا	توليــد	ورقه	های	فيبری	و	يــا	كاغذ	برای	روكش	
و	يا	پوشــش	های	ديواری	)كاغذ	ديواری(	بهره	برد.	
خرده	های	پوســته	پســته	در	خمير	كاغذ	ديواری	)يا	
فيبــر	ديواری(	ضمــن	اينكه	عايق	حرارتی	مناســبی	
برای	ديوار	اتاق	و	سالنها	هستند،	جلوه	زيباي	برجسته	
و	غيريكنواختی	به	پوشش	های	ديواری	می	دهند.	

بدين	جهت	به	نظر	می	رســد	كه	وظيفه	خطيری	
بر	ُگرده	نخبگان	جامعه	و	دلسوختگان	محيط	زيست	
نهفته	است	كه	نقش	عمده	تغيير	ذائقه	مصرفی	مردم	
را	به	عهــده	بگيرند،	يعنی	فرهنــگ	مصرف	اين	نوع	
خشكبار	را	مثاًل	از	پسته	خندان	با	پوست،	به	خريد	و	
مصرف	مغز	پسته،	البته	با	بسته	بندی	دلنواز	و	محافظ	
مناســب	)بســته	بندی	در	خأل(،	تغيير	دهنــد	و	اما	از	
وظايف	مبلغان	مذهبی	و	علمای	دينی	هم	هست	كه	
از	نفوذ	كالم	خود	و	به	استناد	آيه	قرآنی	»بخوريد	و	
بياشاميد،	اما	اسراف	نكنيد«	در	تغيير	ذائقه	و	فرهنگ	
مصــرف	و	برای	جلوگيــری	از	دورريز	شــدن	اين	

مقدار	سلولز	قابل	استفاده	اهتمام	ورزند.	
آنچــه	بــراي	نمونه	در	مورد	پســته	گفته	شــد،		
می	تواند	در	مورد	بقيه	خشــكبار	مانند	گردو،	بادام،	
فندق	و	يا	بســياری	ديگر	از	محصوالت	كشاورزی	
ماننــد	باقاال،	نخود،	لوبيا،	زيتــون	و...	هم	با	تغييراتی	

صداقت	داشته	باشد.	
مثاًل	از	پوسته	ســبز	گردو	می	توان	طيف	وسيعی	
از	رنگدانه	ها	را	تهيه	كرد.	برای	پوســت	ســبز	گردو	
خواص	دارويی	و	توليد	عطر	و	اســانس	هم	گزارش	
شده	است.	از	رنگ	پوســته	گردو	در	ايران	از	قديم	
بــرای	رنگ	طبيعی	قالی	اســتفاده	می	شــده	اســت.	
عالوه	بــر	كاربرد	در	تهيه	مواد	اوليــه	كاغذ	و	نئوپان	
از	پوســت	ســخت	گردو،	در	توليد	كربن	فعال	نيز	
اســتفاده	می	شود.	پس،	با	توليد	حدود	180	هزار	تن	
گردوی	توليدی	در	ايران	بين	40	تا	50	درصد،	يا	به		
عبارتی	حدود	70	تا	90	هزار	تن	سلولز	قابل	استفاده	
آنها	به	پســماند	تبديل	شده	كه	با	اســتفاده	از	پوسته	
ســخت	آنها	بين	10	تا	13	درصد	ديگــر	مواد	اوليه	
نئوپان	كشور	تأمين	شده	و	از	نياز	به	قطع	حدود	70	تا	
90	هزار	درختان	جنگلی	جلوگيری	می	شود.	ازسوي	
ديگر	از	اشــغال	حجم	معادل	اين	مقدار	پوسته	گردو	
از	دپوهای	كشور	كاسته	شده	و	عوارض	كمتری	هم	

به	محيط	زيست	وارد	می	شود.	

بادام
در	مــورد	مصرف	بادام،	كه	يك	آزمايش	ســاده	
ميزان	وزنی	پوســته	ســخت	آن		حدود	74	درصد	و	
مغز	مصرفی	آن	حدود	24	درصد	محصول	را	تشكيل	
می	دهند،	با	توجه	به	توليد	200	هزار	تن	بادام	در	ايران،		
بيش	از	100	هزار	تن	سلولز	سخت	دورريز	می	شوند.	

در	ايران	بادام	خام	با	پوســت	)چاقالــه	بادام(	به	عنوان	
تنقالت	نوبرانه	بهار	استفاده	می	شود،	كه	نشان	از	عدم	
زيانبار	بودن	مصرف	سلولزهای	آنها	را	دارد.	البته	در	
مورد	بادام	منقا	)بادام	كاغذی(	نســبت	وزن	پوسته	به	
مغز	به	اين	اندازه	زياد	نيست.	در	اينجا	نسبت	وزن	مغز	
خوراكی	به	وزن	پوســته	آن	تقريباً	دو	به	يك	اســت.	
در	مورد	بادام	پوســت	ســخت	معموالً	تمايلی	برای	
خريــد	)بادام	با	پوســت(	وجود	ندارد	و	بيشــتر	مردم	
خريــد	مغز	بادام	را	ترجيح	می	دهنــد.	اما	در	اينجا	نيز	
منطقی	به	نظر	نمی	رســد،	كه	جامعه	از	اســتفاده	بهينه	
از	100	تن	ســلولزهای	سخت	پوسته	بادام	برای	توليد	
نئوپــان	و	يا	پركردن	بين	چارچوب	چوبی	و	فضاهای	
خالی	بين	پوشــش	دو	طرف	ســطح	در	و	چارچوب	
از	مصرف	الوار	چوبی	چشم	پوشــی	كند.	اين	مقدار	
هم	تقريباً	معادل	14	درصد	ماده	اوليه	نئوپان	كشــور	
است.	چون	معموالً	درهای	امروزی	به	خاطر	كاهش	
قيمــت	و	ســبكی	آن	از	چارچوب	محكمــی	با	الوار	
چوبی	نگهدارنده	ساخته	شده	كه	محل	قفل	و	لوالها	
در	آن	تعبيه	شــده	اســت.	فضای	خالی	بين	دو	سطح	
ظاهری	دو	طرف	آنها	با	تخته	های	ســه	و	يا	چند	اليی	
و	يا	فيبر	پوشــش	داده	می	شوند،	يعنی	فضاهای	خالی	
بين	بدنه	و	پوشــش	ســطحی	را	معموالً	با	شبكه	های	
تخته	ســه	اليی	يا	مقوا	و...	پــر	می	كنند،	از	اين	رو	اگر	
اين	فضاهای	خالی	با	كمك	ســلولزهای	پوســته	های	
خشكبار	مانند	پوســته	پسته	و	يا	پوسته	بادام	پر	شوند،	
ضمن	كاهش	وزن،	استحكام	زيادی	در	مقابل	تهاجم	
خارجی	داشــته	و	عايق	حرارتی	مناسبی	نيز	هستند	و	
از	همــه	مهمتر	اســتفاده	بهينه	از	اين	ماده	ســلولزی	و	
جلوگيری	از	پسماند	شدن	آنهاست.	بد	نيست	به	سير	
باطل	دورريز	شدن	پوســته	های	خشكبار	مانند	پسته،	
بادام،	فندق،	گردو،	بادام	زمينی	و...	اشــاره	شود،	كه	
ضمن	اشــغال	حجم	بااليی	از	سطل	های	زباله	منازل،	
حجم	زيادی	از	مزبله	های	شهرها	را	به	خود	اختصاص	
داده	و	هزينــه	هنگفتی	برای	جمع	آوری،	انتقال	و	دفع	
آنها	به	جامعه	تحميل	می	كند.	ازســويی	دفن	صحيح	
و	پوشانده	شــدن	ســطح	آنها	با	خــاک	باعث	تخمير	
بی	هــوازی	اين	ســلولزها	و	توليد	بيــوگاز)CH4(	و	
شيرآبه	های	آلوده	كننده	محيط	زيست	می	شود.	با	نفوذ	
اين	شــيرآبه	های	اغلب	خطرنــاک،	ذخاير	آب	های	
زيرزمينی	آلوده	می	شود،	از	اين	رو	با	توجه	به	فرهنگ	
استفاده	از	مغز	پسته	جدا	شده	به	جای	پسته	كامل	برای	
همه	طرف	ها	دارای	صرفه	اقتصادی	اســت.	اســتفاده	
توليدكننده	به	خاطر	اســتفاده	از	ارزش	افزوده	پوســته	
در	اقتصــاد	توليد	اســت.	مصرف	كننــده	هم	به	خاطر	
ســالم	ماندن	محصــول	وكاهش	هزينه	بســته	بندی	و	
حمل	و	نقل	و	فضــای	كمتر	نگهداری	دارای	مزايای	
ســالمتی	و	اقتصادی	زيادی	اســت.	شــهرداری	ها	با	
حجم	كمتری	از	زباله	روبه	رو	هستند	و	محيط	زيست	
نيــز	با	آالينده	های	كمتری	مواجه	می	شــود.	موضوع	
اتالف	وقت	برای	مغزكردن	دستی	خشكبار	در	محل	
مصرف	هم	مسئله	ساده	ای	نيست	كه	به	راحتی	بتوان	از	
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آن	صرف	نظر	كرد.	

فندق 
توليد	فندق	در	كشــور	31	هزار	تن	تخمين	زده	
مي	شــود.	با	توجه	به	اينكه	40	درصد	وزنی	فندق	را	
پوسته	ســخت	آن	تشــكيل	می	دهد،	اين	مقدار	هم	
حدود	دو	درصد	ديگر	سلولز	توليد	نئوپان	كشور	را	
تأمين	می	كند.	با	يك	حساب	سر	انگشتی	از	محصول	
اين	چند	قلم	خشــكبار	)پســته+فندق+بادام+گردو(	
حدود	40	درصد	ماده	اوليه	نئوپان	تأمين	می	شود.

محصول باقاال 
باقاال	محصولی	است	با	حدود	26	درصد	پروتئين	
و	به	دليل	كلســيم	و	پتاســيم	باال	از	پوكی	استخوان	
جلوگيری	كرده	و	فشار	خون	باال	را	كنترل	می	كند.	
ايران	دوازدهمين	كشــور	توليدكننده	اين	محصول	
با	ارزش،	ســاليانه	46	هزار	تن	برداشــت	دارد،	چون	
بخش	اصلی	خوراكی،	يعنی	لپه	های	باقاال	حدود	12	
درصــد	وزنی	آن	را	تشــكيل	داده	و	بقيــه	تقريباً	88	
درصد	آن	معموالً	دورريز	می	شــوند.	دانه	های	باقاال	
در	داخل	غالف	خارجی	ســلولزی	قرار	گرفته،	كه	
نســبت	وزن	پوســته	70	درصد	محصول	اوليه	و	اما	
وزن	دانه	هــای	آن	تقريباً	30	درصــد	وزن	محصول	
اســت.	ازســويي	لپه	های	خوراكی	باقاال	نيز	خود	در	
داخل	پوسته	ســفت	دومی	قرار	گرفته	اند	كه	حدود	
40	درصــد	وزن	اين	دانه	ها	را	تشــكيل	می	دهند.	با	
توجه	به	اينكه	انسان	ها	اغلب	لپه	های	باقاال	را	مصرف	
می	كنند	و	پوســته	بيرونی	و	پوسته	دوم	معموالً	دور	
ريخته	می	شــود،	از	محصول	باقاال	حدود	12	درصد	
وزنی	مصرف	شــده	و	بقيه	حــدود	88	درصد	ماده	
ســلولزی	آن	هدر	رفته	و	به	پسماند	تبديل	می	شوند،	
يعنی	قيمتی	را	كه	مصرف	كننده	در	بازار	می	پردازد	
برای	12	درصد	محصول	است.	محصول	برای	او	از	
آن	جهت	گران	تر	می	شــود،	چون	هزينه	بســته	بندی	
و	حمــل	و	نقل	صددرصــد	در	محصول	بــه	اضافه	
هزينه	بخــش	ضايعات	آن	را	هم	می	پــردازد.	با	اين	
حســاب	ايران	با	حدود	46	هــزار	تن	محصول	باقاال	
فقــط	از	8/3	هزار	تن	آن	را	مصــرف	می	كند،	ولی	
در	عيــن	حال	هزينه	بســته	بندی	و	حمــل	و	نقل		46	
هزار	تن	را	می	پردازد.	مابقی	)32/2+5/5(	37/7	تن	
ســلولز	در	مراكز	فناوری	و	يا	مصرف	دورريز	شده	
و	هــدر	می	روند.	البته	پوســته	دوم	)5/5	تن(	اگرچه	
قابــل	مصرف	اســت،	اما	بــه	دليل	ديــر	هضم	بودن	
آنها	انســان	ها	از	مصرف	امتنــاع	می	كنند،	اما	دارای	
ارزش	زيــادی	برای	خــوراک	دام	و	طيور	اســت.	
مقــدار	32/2	تــن	پوســت	اول	نيــز	قابليت	مصرف	
دام،	توليــد	كمپوســت	و	يــا	اســتفاده	در	مخــازن	
بيــوگاز	و	مصارف	ديگــري	را	دارند.	حال	اگر	اين	
محصــول	در	كارگاه	هــای	نزديــك	مراكــز	توليد	
به	صــورت	اتوماتيك	فراوری	شــده	و	لپه	های	باقاال	
كاماًل	بهداشــتی	در	خأل	بســته	بندی	و	با	كيسه	های	

رطوبت	گير	روانه	بازار	شوند	و	يا	با	شرايط	بهداشتی	
خشك	شــده	و	در	بســته	بندی	شــكيل	و	استاندارد	
عرضــه	گردند،	فوايــد	زيادی	عايــد	توليدكننده	و	
مصرف	كننده	می	شــود.	به	عبارتی	ديگــر:		1ـ	زمان	
تلف	شده	خانوارها	برای	پوست	كندن	و	آماده	سازی	
لپه	های	قابل	مصرف	جلوگيری	می	شــود.	2ـ	مقدار	
38	هزار	تن	سلولز	قابل	مصرف	كه	اغلب	به	پسماند	
تبديل	می	شــدند،	برای	تهيه	كمپوســت	و	يا	مخزن	
بيوگاز	اســتفاده	بهينه	می	شــوند.	3ـ	حجم	زيادی	از	
سطل	زباله	و	دپو	را	اشغال	نمي	كنند.	4ـ	شيرآبه	های	
حاصــل	از	تخميــر	اين	ســلولزها،	محيط	زيســت	و	
آب	هــای	زيرزمينی	را	آلــوده	نمی	كنــد.	5ـ	هزينه	
انتقال	و	انبارداری	كاهش	می	يابد.	6ـ	حجم	كمتری	
از	فضای	فريزر	را	اشغال	می	كند.	7ـ	قيمت	تمام	شده	

از	مزرعه	تا	سفره	را	كاهش	می	دهد.				
مسلماً	در	كارگاه	های	مناسب	می	توان	محصول	
را	بهداشــتی	برداشــت	و	در	كارگاه	های	بهداشــتی	
صنايع	تبديلی	متمركز	محصوالت	جانبی	سودآوری	
را	توليــد	و	با	تبديل	ســلولزهای	دورريــز	به	نئوپان،	
كاغــذ،		مقوا،	خــوراک	دام	و	طيور	و	كمپوســت	

استفاده	بهينه	كرد.		
شــايد	اغلب	مردم	ما	تصور	كنند،	مسائل	جامعه	
آنقدر	بزرگ	و	پيچيده	اســت	كه	التفات	به	مســائل	
پيش	پا	افتاده	ای	مانند	استفاده	بهينه	از	پوسته	خشكبار	
مانند	پوسته	پسته،	بادام،	فندق،	گردو	و	پسماندهای	
زايد	كشــاورزی	مانند	پوســته	باقاال،	نخــود،	لوبيا،	
هســته	زيتــون	و	ديگــر	مــواد	دورريز	تأثيــری	در	
اقتصاد	كالن	جامعه	نداشــته	و	شايســته	توجه	بشر	و	
تحقيق	دانشــگاهی	نبوده	و	ذهن	نخبگان	دانشگاهی	
و	علمای	دينی	را	نبايد	با	اين	مســائل	مشــغول	كرد.	
اما	نخســت،	ارزش	های	بــزرگ	از	تجمــع	اجزاي	
كوچك	به	دست	می	آيد	و	مجموعه	كالن	اقتصادی	
از	اقتصادهــای	كوچك	شــكل	می	گيرنــد	و	دوم،	
بسياری	از	كشورهای	معموره	دنيا	به	سياست	اقتصاد	
اســتفاده	بهينه	از	همه	امكانات	و	ازجمله	بازيافت	و	
اســتفاده	مجدد	از	پســماندها،	كود	حيوانی	و	طيور	
و	فاضالب	هــا	روی	آورده	انــد.	مثاًل	يك	شــركت	
آلمانی	با	آگهی	مطبوعاتی	مســئوليت	تميزكردن	و	
پاكسازی	اصطبل	ها،	سالن	ها،	محيط	های	دامپروری	
و	محل	نگهــداری	دام	و	طيور	را	به	عهده	می	گيرد.	
آنها	با		فروش	فضوالت	پاكسازی	شده	از	اصطبل	ها	
به	عنوان	كــود	حيوانی	به	كشــاورزان	ديگر	درآمد	
قابل	توجهی	نيز	كسب	می	كنند،	يعنی	توجه	به	مسئله	
بازيافت	پسماندهای	مختلف	دون	شأن	انسانی	نيست	
و	اما	تاريخ	ما	نيز		اســتفاده	مجدد	از	پســماندها	را	به	

خوبی	گواهی	می	دهد.	

اقتصاد بدون نفت با استفاده از پسماندهای 
گياهی و جانوری

در	زمان	حكومت	مرحوم	دكتر	مصدق،	كه	تنها	
دولت	در	صد	ســاله	گذشته	بود،	كه	از	زمان	كشف	

نفــت	اقتصاد	بــدون	نفــت	را	در	ايران	بــا	موفقيت	
اجرا	كــرد.	نگارنــده	از	دوران	كودكی	خود	به	ياد	
مــی	آورد	كــه	در	ميــدان	قديم	اصفهــان	كوهی	از	
پوســته	خشخاش	و	استخوان	و	ديگر	پسماندها	برای	
صادرات	انباشته	شده	بود	و	تصور	نگارنده	اين	است،	
كــه	اگر	اقتصاد	بدون	نفت	مرحــوم	دكتر	مصدق	با	
اســتفاده	از	توانايی	های	داخلی	ازجمله	استفاده	بهينه	
از	پســماندهای	متعارف	آن	روز	مقرون	به	موفقيت	
نبود،	كودتای	ننگين	28	مرداد	هرگز	اتفاق	نمی	افتاد،	
يعنی	اگر	ائتالف	دولت	هاي	استكباری	تشنه	نفت	و	
حاكمان	غيرمردمی	برخاســته	از	كودتای	رضاخانی	
و	نظاميان	فربه	شــده	بر	ســر	ميز	و	بوفــه	غذا		تصور	
می	كردند	كه	فشــارهای	ناشــی	از	تحريم	و	تهديد	
نظامی	خارجــی،	فتنه	گری	دربار	وابســته	و	نظاميان	
منفعت	طلــب	باعث	رويگردانی	مــردم	از	حكومت	
ملی	و	فروپاشــی	داخلی	دولت	مردمی	ما	می	شــد،	
استكبار	جهانی	مدعی	حقوق	بشر	هرگز	تن	به	ننگ	
و	بدنامی	بين	المللی	حمايت	از	دولت	كودتايی	ضد	
مردمی	چكمه	پوشــان	نظامی	نمی	دادنــد.	بايد	به	ياد	
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تصاحب منابع نفت خام و فرآورده های 
آن از اساسی ترين سياست های 
دولت های مقتدر برآمده از جنگ های 
جهانی بود و دولت مردمی مرحوم 
دکتر مصدق با سياست ملی کردن 
صنعت نفت و اقتصاد بدون نفت يقينًا 
خاری در چشم دولت های استعماری 
و عوامل داخلی وابسته آنها بود که به 
هر طريقی خواهان سرنگون آن حتی 
به قيمت نفرت ايرانيان از آنها بودند

آوريــم	كه	در	زمان	كودتای	ننگين	28	مرداد	1332	
)در	دهه	60	ميالدی(	كه	ســاخت	نيروگاه	های	اتمی	
در	فــاز	اوليه	خــود	قرار	داشــت،	عمده	ترين	انرژی	
دنيــا	از	ســوخت	های	هيدروكربنــی	فســيلی	مانند	
زغال	سنگ،	نفت	و	گاز	تأمين	می	شد	و	لذا	تصاحب	
منابع	نفت	خــام	و	فراورده	های	آن	از	اساســی	ترين	
سياست	های	دولت	های	مقتدر	برآمده	از	جنگ	های	
جهانی	بــود	و	دولت	مردمی	مرحــوم	دكتر	مصدق	
با	سياســت	ملی	كردن	صنعت	نفــت	و	اقتصاد	بدون	
نفــت	يقيناً	خاری	در	چشــم	دولت	های	اســتعماری	

و	عوامل	داخلی	وابســته	آنها	بود	كــه	به	هر	طريقی	
خواهان	ســرنگوني	آن	حتی	به	قيمت	نفرت	ايرانيان	
از	آنها	بودند.	اگر	فشارهای	خارجی	و	فتنه	گری	های	
داخلی	باعــث	دوری	مردم	از	حاكمان	منتخب	خود	
می	شد	و	فروپاشی	داخلی	دولت	متكی	به	آراي	مردم	
قابل	پيش	بينی	و	تصور	بود،	دشــمنان	ملت	هرگز	به	
عمليات	نظامــی	روی	نمی	آوردند.	تهديد	و	تحديد	
را	دكتر	مصدق	در	اثر	روی	آوری	به	اقتصاد	داخلی	
و	يا	بــا	عبارت	امروزی	اقتصــاد	مقاومتی	به	فرصت	
تبديــل	كرد	و	يكی	از	عوامل		شــكوفايی	اقتصادی	
بازار	داخلــی،	البته	به	نظر	نگارنــده،	روی	آوری	به	
پارامترهای	مجهول	در	اقتصاد	كشــور	مانند	استفاده	
بهينه	از	پسماندهای	مغفول	مانده	بود،	كه	توانايی	های	
داخلی	را	افزايش	داد،	از	اين	رو	به	نظر	می	رســد	كه	
توجه	به	پســماندها	مانند	پوسته	خشــكبار	می	تواند	
ضمن	سودآوری	برای	توليدكننده	و	مصرف	كننده،	
باعث	ارزش	افزوده	از	طريق	پســماندهای	آن	شده	و	
فشار	آالينده	ها	به	محيط	زيست	هم	را	كاهش	داده		و	
از	هجوم	منفعت	طلبان	بی	توجه	به	محيط	زيست	برای	

تأمين	چوب	به	جنگل	ها	و	بيشه	ها	بكاهد.	
1ـ	آنچــه	در	مــورد	پســماند	پوســته	خشــكبار	
آورده	شــده	نظــر	خــام	نگارنــده	اســت	كــه	بايد	
توســط	متخصصان	رشــته	های	وابســته	به	موضوع	
بــا	آزمايش	های	ميدانی	و	با	توجــه	به	حجم	و	وزن	
توليد	هر	يك	از	آنها	در	كشــور	و	همچنين	تأثيری	
كه	هريك	از	اين	سلولزها	در	توليد	نئوپان،	كاغذ	و	
مقوا	)يا	موارد	استفاده	ديگر(	با	اعداد	و	ارقام	مستدل	
و	قابل	استناد	مطالعه	شده	و	با	آزمايش	نيمه	صنعتی	و	
سپس	در	مقياس	واقعی	آزمايش	صنعتی	زمينه	توليد	

آن	تحليل	علمی	و	اقتصادی	جهت	اجرا	بشود.
2ـ	آنچه	در	مورد	خشكبار	گفته	شد،	مثالی	است	
هرچنــد	خام	از	امكان	اســتفاده	بهينــه	و	يا	مجدد	از	
موادی	اســت	كه	در	نگاه	اوليه	بــی	ارزش	می	نمايد.	
بطری	شيشــه	ای،	كاغذ	باطله،	هسته	زردآلو،	كاهو،	
پوسته	پسته،	گردو	و	فندق		»هرچند	كه	خوار	آيند،	
)امــا	با	نگاه	عاقل(	يك	روز	به	كار	آيند«	و	آن	عاقل	
اســت	كه	در	دل	صدف	بی	ارزش	مرواريد	غلتان	با	
ارزش	را	تصــور	كرده	و	برای	صيد	آن	دل	به	توفان	

دريا	می	سپارد.	
3ـ	آيا	اســتفاده	بهينه	ای	از	پوسته	ديگر	مغزيات	
و	هســته	های	ميوه	ها	هــم	قابل	تصور	هســت	و	اين	
پرسشــی	اســت	كه	نياز	به	تحقيق	بيشتر	علمی	دارد.	
چنانچه	گفته	می	شود		فشار	باعث	خالقيت	می	گردد	
و	شــايد	وضع	نابسامان	اقتصادی	كشور	عراق،	مردم	
آن	ديــار	را		مجبور	به	اســتفاده	از	هســته	زيتون	در	
ساخت	تســبيح	كرده	باشــد،	اما	آيا	نمي	توان	بدون	
نياز	ملموس	و	برای	بهبود	شــرايط	زيســت	محيطی	
اســتفاده		از	هســته	خرما،	زردآلو،	هلو،	آلو،	قيسی	
و	انگــور	،	تخمه	هندوانه،	خربــزه	و...	را	هم	تصور	
كرد؟	اگرچه	نگارنده	تا	به	حال	گزارشی	از	بررسی	
ارزش	غذايي	هســته	خرما	را	مطالعه	نكرده	اســت،	

اما	به	روايتی	برخی	از	مردم	شــايد	از	روی	ناچاری	
نان	خود	را	با	آرد	هســته	خرما	تهيه	می	كردند.	اما	با	
توجه	به	توليد	90	هزار	تن	خرما،	می	توان	از	ســلولز	
هســته	خرما	به	عنوان	ماده	اوليه	نئوپان،	فيبر	و	كاغذ		
اســتفاده	كرد.	با	ترويج	فرهنگ	ارائه	خرمای	بدون	
هســته	در	بســته	بندی	زيبا	و	بهداشتی		و	يا	بسته	بندی	
آنها	پس	از	قراردادن	مغز	گردو	به	جای	هسته	ـ	آنچه	
در	ايران	متداول	است	ـ	می	توان	از	سلولز	هسته	خرما	
هم	استفاده	بهينه	كرد.	با	خارج	كردن	مكانيكی	هسته	
زيتون	و	بســته	بندی	زيتون	بدون	هســته	سلولز	هسته	
آنهــا	را	هم	اســتفاده	در	كاغذ	و	نئوپان	ســازی	قابل	
اســتفاده	می	كند.	استفاده	از	هســته	انگور،	زردآلو	
و	به	خصوص	خواص	دارويی	هســته	تلخ	زردآلو	و	
همچنين	ايجاد	باغ	های	درختان	زردآلوی	هسته	تلخ	
جهت	استخراج	ماده	فعال	آن	گزارش	شده	است.	

درنهايت	گريزی	به	فرهنگ	سازی	مردم	به	عدم	
اســراف	و	دوری	از	تنوع	خواهــی	در	همه	موارد	و	
در	اينجا	به	مدپرســتی	در	مبلمــان	خانگی	و	اداری	
ضروری	اســت.	تغييــر	مبلمان	باعث	دورريزشــدن	
قطعات	بزرگ	چوب	درختان	می	شود	كه	انتقال	آن	
به	دپوهای	شهرداری	و	دفع	و	دفن	آنها	هزينه	زيادی	
را	متوجه	بيت	المال	مي	كند.	ازســويي	حجم	بااليی	
از	فضای	مزبله	ها	را	نيز	اشــغال	كرده	و	محيط	زيست	
را	بد	منظره	و	آلوده	می	كند.	برنامه	ريزان	شــهرداری	
برای	انتقــال	و	برطــرف	آنها	مجبور	به	اســتفاده	از	
ماشــين	های	خردكننــده	قطعات	مبلمان	می	شــوند،	
يعنی	مبلمانی	را	كه	اشخاص	تابع	مد	زمانی	از	زيبايی	
آن	لــذت	می	بردند،	ولی	بعــداً	از	روی	اضطرار	و	يا	
دل	زدگی	آنها	را	طرد	كرده	و	دور	می	ريزند،	اغلب	
برای	اشخاص	ديگر	مستقيماً	قابل	استفاده	بوده	و	يا	با	
كمی	تعمير	و	بازسازی	قابل	استفاده	دوباره	خود	آنها	
و	يا	ديگران	خواهد	شد.	استفاده	درازمدت	از	نوعي	
مبلمان	با	تعمير	و	بازســازی	آنها	به	فرهنگ	ســازی	
عــدم	دنباله	روی	از	مد	و	چشــم	و	همچشــمی	نياز	
دارد	كه	از	وظايف	اصلی	متفكران	و	نخبگان	جامعه	
اســت.	فاجعه	زمانــی	اتفاق	می	افتد،	كــه	نخبگان	با	
دوری	از	ساده	زيســتی	خود	مروج	مدپرستی	شوند.	
اگر	نخبگان	جامعه	به	ترويج	فرهنگ	ساده	زيســتی	
روی	آورنــد،	می	توانند	بــا	فرهنگ	دورريز	پيش	از	
تبديل	ارزش	ها	به	پسماند	مقابله	كنند،	كه	پيشگيری	

از	)پسماند(	مسلماً	بهتر	از	)بازيافت(	آن	است.	
بــا	در	نظر	گرفتن	اينكه	ايران	از	نظر	ميزان	توليد	
خشــكبار	و	بسياری	از	ميوه	ها	و	ســبزی	رتبه	بااليی	
را	داشــته	و	همچنين	در	توليد	ســبزی	ها	و	ميوه	ها	و	
خشــك	كردن	آنهــا	صاحبنظر	اســت،	اميد	می	رود	
بــا	تحولی	بنيادی	در	فرهنگ	مصــرف	ضمن	بهبود	
از	 بهتــری	 بهره	بــرداری	 محيط	زيســتی،	 شــرايط	

محصوالت	با	ارزش	خود	داشته	باشد.

تذكر ضروری به مراكز بهداشتی كشور
چون	هر	ساله	با	گرم	شدن	هوا	در	بهار	و	تابستان	



 93

13
92

اه 
رم

مه
 و 

ور
هري

ش
ان

ز اري
اندا

چشم  

 92

13
92

اه 
رم

مه
 و 

ور
هري

ش
ان

ز اري
اندا

چشم  

امراض	گوارشــی	به	خصوص	در	كودكان	به	شدت	
افزايــش	می	يابــد،	رعايــت	شــرايط	بهداشــتی	در	
مصرف	غذا،	شست	وشــوی	سبزی	ها	و	آب	و	ديگر	
نوشــيدنی	ها	به	خصوص	آنهايی	كه	در	رستوران	ها	و	
در	كنار	خيابان	عرضه	می	شود	به			شدت	الزامی	است.	
اما	آنچه	باعث	نگرانی	است	عرضه	ميوه	ها	و	تنقالت	
مانند	چاقاله	بادام	و	فال	گردو	در	كنار	خيابان	است،	
از	اين	رو	ضرورت	دارد	مسئوالن	امر	نظارت	كاملی	
از	مراحــل	توليد	تا	عرضه	چاقالــه	بادام	و	مغز	گردو	
داشــته	و	با	يك	تحقيقات	جامــع،	احتمال	تأثير	اين	
مواد	در	گسترش	امراض	گوارشی	را		بررسی	كنند.
ابتــدای	بهار	مردم	ما	به	خصــوص	بچه	ها	عادت	
دارند	بادام	های	ســبز	نارس	با	پوســت	خيس	شــده	
را	)چاقالــه	بادام(	به	صــورت	تنقالت	مصرف	كنند.	
آنچه	باعث	نگرانی	اســت	و	نظارت	مراكز	بهداشتی	
را	می	طلبــد،	شست	وشــو	و	ارائــه	چاقالــه	بادام	هــا	
به	صورت	غيربهداشــتی	در	كنــار	خيابان	ها	و	معابر	
و	پارک	هاســت.	از	آن	نگران	كننده	تــر	اين	اســت،	
كــه	هيچ	كنترل	بهداشــتی	بر	مراحل	پوســت	كندن	
و	آماده	ســازی	و	ارائه	مغز	گردوی	تازه	در	تابســتان	
در	تنگ	هــای	آب	و	يا	چيدن	چنــد	عدد	آنها	روی	
سينی	با	پاشيدن	آب	روی	آنها	)فال	گردو(	در	كنار	
خيابان	و	يا	دركيسه	های	پالســتيكی	سر	چهارراه	ها	
ندارد.	مســلماً	چاقاله	بادام	خوشــمزه	و	مغز	گردوی	
تــازه	خوش	رنگ	و	خــوش	طعم	در	جلوی	چشــم	
مردم	به	خصوص	بچه	ها	اشتهاآور	است،	اما	آيا	دمای	
باال	در	تابســتان	و	رطوبت	زيــاد	محصول	نمی	تواند	
باعث	افزايش	خطر	رشد	قارچ	ها	مانند	آفالتوكسين	
)Alfa Toxine(در	شرايط	گرم	و	مرطوب	شود؟	
گذشــته	از	اين	هيچ	گونه	نظارتــی	بر	محل		ها	و	ابزار	
پوســت	كندن	گــردو،	بهداشــتی	بودن	آب	داخــل	
تنــگ	و	ســالمتی	افــراد	در	چرخه	عمــل	آوری	از	
پوســت	كندن	تا	ارائه	در	كنــار	خيابان	وجود	ندارد.	
گــرد	و	غبار	خيابان	و	ديگر	آالينده	هاي	پراكنده	در	
هوای	گرم	مسلماً	نمی	تواند	شرايط	بهداشتی	مطلوبی	
برای	ارائه	اين	محصوالت	حســاس	باشد.	گذشته	از	
اين	ارائه	كننده	ها	معموالً	با	دســتی	كه	اسكناس	ها	و	
پول	های	آلوده	به	انواع	باكتری	ها	را	لمس	می	كنند،	
دســت	در	داخــل	تنــگ	بــرده	و	مغــز	گردو	ها	را	
به	صورت	فال	روی	سينی	می	چينند	و	يا	با	دست	های	
مشــكوک،	آب		روی	مغــز	گــردو	)و	يــا	چاقالــه	
بادام	ها(	می	پاشــند	و	يــا	آنها	را	در	كيســه	فريزرها	
ريختــه	و	ســر	چهارراه	ها	می	فروشــند،	كــه	به	طور	
يقين	شرايط	بهداشــتی	مناسبی	نيست	و	جا	دارد	كه	
مسئوالن	بهداشتی	توجه	بيشتری	به	اين	مقوله	داشته	
باشــند.	اصوالً	در	تابستان	كه	هر	ســاله	شاهد	شيوع	
انواع	بيماری	های	گوارشی	به	خصوص	در	كودكان	
هســتيم	نبايد	به	هيچ	وجه	از	توجه	به	شــرايط	توليد	و	
ارائه	اين	محصوالت	پرطرفدار	غفلت	كرد.																																																																																																																														
اما	اگر	گردوهای	تازه	در	شرايط	كاماًل	بهداشتی	
به	طور	مكانيكی	پوســت	كنده	شده	و	در	اتاقك	های	

مجهز	بهداشتی	خشك	و	در	خأل	بسته	بندی	شوند	)يا	
با	رعايت	مسائل	بهداشــتی	تازه	بسته	بندی	گردند(،	
هــم	ســالمت	مصرف	كننــده	رعايــت	شــده	و	هم		
اســتفاده	از	هر	دو	پوست	)سبز	بيرونی(	و	سلولزهای	
پوست	ســخت	آن	نيز	اســتفاده	بهينه	ميسر	می	شود.	
البته	نبايد	چيدن	بخشــی	از	بــادام	نارس	جهت	ارائه	
		فارغ	از	ارزش	غذايی	و	 بــه	بازار	در	فصل	بهــار	راـ	
شــيوه	ارائه	آن	ـ	اتالف	منابــع	و	هدردادن	محصول		
تلقی	كرد،	بلكه	به	گفته	كشــاورزان،	كم	شــدن	بار	
درخت	ها	باعث	رشــد	مطلوب	تر	محصــول	بادام	و	

كيفيت	بهتر	آنها	می	گردد.		

رتبه ایران در برخی محصوالت كشاورزی 
و پرسش آخر

در	پايان	براساس	آمار	ســازمان	كشاورزی	جهانی	
فائو	يادآور	می	شود،	كه	ايران	دومين	توليدكننده	پسته،	
خرما	و	زردآلوی	دنياســت.	ايران	ســومين	توليدكننده	
بادام،	گيالس،	خيار،	هندوانــه	و	چهارمين	توليدكننده	
ســيب،	به،	گردو	و	صمغ	طبيعی	است.	ايران	از	نظر	پيله	
كرم	ابريشــم	و	انجيــر	رتبه	پنجم	دنيــا	و	در	زمينه	هلو،	
ليموترش	و	پياز	رتبه	ششــم،	در	توليــد	گوجه	فرنگی،	
فنــدق،	پرتقال،	آلــو،	كيوی	و	نعنا	ايــران	رتبه	هفتم	را	
دارد.	عســل	طبيعی	رتبه	يازدهم	و	چای،	سيبب	زمينی	و	
بادمجان	رتبه	چهاردهــم	دنيا،	گندم	رتبه	هجدهم،	جو	
و	ســويا	رتبه	بيستم	در	دنياست.	ايران	اولين	توليدكننده	
زعفران	دنيا	نيز	هســت،	اگرچــه	در	آمار	فائو	گنجانده	
نشده	است.	در	توليد	برنج،	گوشت،	شير،	لبنيات،	مرغ	

و	تخم	مرغ	هم	ايران	رتبه	بااليی	در	دنيا	دارد.	
و	پرسش			پايانی	اينكه	چرا	ايران	در	اين	سال	ها	شاهد	
واردات	بی	رويه	مقادير	زيادی	محصوالت	كشــاورزی	
با	استفاده	از	ارز	حاصل	از	صادرات	نفت	خام	)يا	طالی	
ســياه(	بوده	اســت؟	واردات	آلوی	آرژانتينی،	ســيب	
فرانسوی،	سيب	زمينی	پاكستانی،	پرتقال	مصری،	انگور	
شيليايی،	گندم	امريكايی،	برنج	پاكستانی	و	برنج	هندی	
با	توجه	به	آمار	باال،	ســؤال		بر	انگيز	است.	همان	طور	كه	
با	توجه	به	ميزان	معتنابهی	نفت	و	گاز	در	ايران	نمی	توان	
از	واردات	بنزين	و	گازوييل	از	خارج	هم	ســؤال	نكرد.	
اميد	اســت	با	برنامه	ريزی	عاقالنه	بتــوان	توانايی	بالقوه	
داخلی	را	بالفعل	تبديل	كرده	و	به	ســمت	خوداتكايی	
به	خصوص	در	مواد	غذايی	دســت	يافــت.	هيچ	باليی	
باالتر	از	عدم	برنامه	ريزی	و	گرفتاری	مســئوالن	كشــور	
به	روزمرگی	و	تصميم	گيری	خلق	الساعه	و	حركت	های	
پانــدول	وار	تناوبی	و	عجوالنه	ای		نيســت.	بــه	اميد	آن	
روزی	كــه	با	عقل	و	منطــق	و	برنامه	ريزی	درازمدت	از	
نظر	توليدات	كشاورزی	)چه	از	نظر	كيفی	و	چه	از	نظر	
كمی(	به	خوداتكايی	منطقی	برسيم.	مسلماً	هيچ	كشوری	
با	توجه	به	شــرايط	آب	و	هوايی	و	كيفيت	زمين	هايش	
قادر	بــه	تأمين	تمام	نيازهای	جامعه	خود	نيســت.	آنچه	
مهم	است	توانايی	كشور	در	توليد	محصوالتی	است	كه	
مزيت	های	توليد	را	داشــته	باشــد	و	بتواند	بقيه	نيازهای	
خود	را	از	طريق	دادوســتد	و	يا	تبادل	كاال	و	خدمات	با	

ديگر	كشورها	در	شرايط	عادالنه	تأمين	كند	و	نه	اينكه	
خود	توانايي	توليد	همه	محصوالت	را	داشته	باشد.	بدين	
طريق	بهتر	است	شــعار	خوداتكايی	را	جايگزين	شعار	

خودكفايی	كنيم.
بــه	نظــر	می	رســد	مراكــز	بهداشــتی	و	اداره	های	
استاندارد	غذايی	بايد	مسئوليت	سنگين	نظارت	جامع	بر	
واردات	و	ارائه	محصوالت	و	كاالهای	اساسی	را	داشته	
باشند.	شــائبه	واردات	محصوالت	غيراستاندارد	مسلماً	
بر	سالمت	جسمی	و	ســالمت	روانی		جامعه	تأثيرگذار	

است.

فال گردو كه معمواًل در كنار خيابان به 
فروش مي رسد
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ناهيد كوه شکاف

 تالشی نافرجام در راستای فرهنگ سازی
سریال »مادرانه« یادآور داستان كالغی كه می خواست كبک باشد

صدا	وســيما	به	عنوان	يك	نهاد	فرهنگی	ـ	آموزشی	
هرســال	در	ماه	مبارک	رمضان	اقدام	به	توليد	و	پخش	
ســريال	های	تلويزيونی	با	مضاميــن	مختلف	اجتماعی	
و	 نويســندگان	 اهــداف	 از	 يكــی	 طبيعتــاً	 می	كنــد.	
تهيه	كنندگان	اين	ســريال	های	نمايشی،	پركردن	اوقات		
فراغت	مخاطبان	و	روزه	داران	به	همراه	خانواده	بر	ســر	
ســفره	های	افطاری	اســت.	طی	ســال	های	گذشته	اين	
ســريال	ها	به	طور	عمده	با	محتوای	طنز	در	شــبكه	های	
مختلف	ســيما	پخش	می	شــد.	امســال		اتفاق	مهمتری	
افتاد	وخانواده		صداوسيما	در	ماه	مبارک	رمضان	دست	
به	كار	پرداختن	به	موضوعات	جدی	تری	شدند.	سريال	
»مادرانه«	كه	موضوع	يادداشت	حاضر	است	تالشی	در	
اين	راســتا	بود.	به	نظر	می	رسد	ســازندگان	اين	سريال	
ســعی	داشــته	اند	محتوا	و	پيام	های	نــوو	متفاوتی	ارائه	
كنند	و	به	تعبير	بازيگران	و	عوامل	تهيه	ســريال	دســت	
بــه	كار	»فرهنگ	ســازی	در	حــوزه	خانــواده	و	روابط	

زوجيــن	و	والديــن	و	فرزندان«	بزنند.	ايــن	تصميم	در	
جايگاه	خود	قابل	توجه	و	تقدير	اســت.	نگاهی	به	نرخ	
روزافزون	طالق	و	جدايی	زوجين	و	افزايش	افرادی	كه	
به	دنبال	متاركه،	ازدواج	مجدد	داشــته	اند	و	سرنوشــت	
فرزندانی	كــه	در	گيرودار	مشــكالت	والدين،	فضای	
زندگــی	پرالتهاب	و	بی	ثباتی	را	تجربه	می	كنند	همراه	با	
فشارهای	روحی	و	روانی	ناشی	از	اين	تغيير	و	تحوالت،	
حضور	نقش	هــا	و	اعضای	جديد	همچــون	»ناپدری«،	
»نامادری«،	صدا	وســيما	به	عنوان	يــك	نهاد	فرهنگی	ـ	
آموزشی	هرســال	در	ماه	مبارک	رمضان	اقدام	به	توليد	
و	پخــش	ســريال	های	تلويزيونی	بــا	مضامين	مختلف	
اجتماعی	می	كند.	طبيعتاً	يكی	از	اهداف	نويسندگان	و	
تهيه	كنندگان	اين	ســريال	های	نمايشی،	پركردن	اوقات		
فراغت	مخاطبان	و	روزه	داران	به	همراه	خانواده	بر	ســر	
ســفرههای	افطاری	اســت.	طی	ســال	های	گذشته	اين	
ســريال	ها	به	طور	عمده	با	محتوای	طنز	در	شــبكه	های	
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مختلف	ســيما	پخش	می	شــد.	امســال		اتفاق	مهمتری	
افتاد	وخانواده		صداوسيما	در	ماه	مبارک	رمضان	دست	
به	كار	پرداختن	به	موضوعات	جدی	تری	شدند.	سريال	
»مادرانه«	كه	موضوع	يادداشت	حاضر	است	تالشی	در	
اين	راســتا	بود.	به	نظر	می	رسد	ســازندگان	اين	سريال	
سعی	داشته	اند	محتوا	و	پيام	های	نوو	متفاوتی	ارائه	كنند	
و	به	تعبير	بازيگران	و	عوامل	تهيه	ســريال	دست	به	كار	
»فرهنگ	ســازی	در	حوزه	خانــواده	و	روابط	زوجين	و	
والدين	و	فرزنــدان«	بزنند.	اين	تصميم	در	جايگاه	خود	
قابــل	توجه	و	تقدير	اســت.	نگاهی	به	نــرخ	روزافزون	
طــالق	و	جدايی	زوجين	و	افزايــش	افرادی	كه	به	دنبال	
متاركه،	ازدواج	مجدد	داشــته	اند	و	سرنوشت	فرزندانی	
كه	در	گيــرودار	مشــكالت	والدين،	فضــای	زندگی	
پرالتهاب	و	بی	ثباتی	را	تجربه	می	كنند	همراه	با	فشارهای	
روحی	و	روانی	ناشــی	از	اين	تغيير	و	تحوالت،	حضور	
نقش	ها	و	اعضای	جديد	همچون	»ناپدری«،	»نامادری«،	
»فرزندخوانده«	و	بسياری	پيامدهای	ديگر،	ضمن	اينكه	
مؤيــد	وجود	آســيب	های	اجتماعی	در	حــوزه	خانه	و	
خانواده	اســت	بــه	ظهور	و	پيدايش	ســبك	های	جديد	
زندگی	خانوادگی	اشــاره	دارد	كه	الزم	اســت	به	آنها	
پرداخت.	بديهی	است	پرداختن	به	اين	آسيب	ها	ازسوی	
صداوسيما	و	شناسايی	علل	آسيب	ها	و	به	دنبال	آن	ارائه	
الگوهای	اخالقی	و	ارزشی	در	روابط	خانوادگی	نياز	به	
درک	واقع	بينانه	ای	از	شرايط	اجتماعی	و	فرهنگی	امروز	
دارد	تــا	محصــوالت	فرهنگی	بتواننــد	ضمن	پركردن	
اوقــات	فراغت	و	ســيراب		كردن	عطــش	مخاطبان،		با	
هويت	ايرانی	و	اسالمی	و	آموزه	های	قرآنی	و	نيازهای	

فرهنگی	ـ	اجتماعی	امروز	جامعه	همسو	شوند	.
اينكه	سريال	مادرانه	تا	چه	ميزان	در	اين	زمينه	توفيق	
كســب	كرده،	نياز	به	نظرســنجی	عمومی	و	نيز	كسب	
نظــرات	تخصصی	منتقدان	فيلم	و	ســينما	و	متخصصان	
در	حوزه	مسائل	اجتماعی،	فرهنگی،	حقوقی	و...	دارد.	
به	همين	جهت	نگارنــده	به	عنوان	يكی	از	مخاطبان	اين	
ســريال	تلويزيونی	صرفاً	نكاتی	را	يادآور	می	شــوم	كه	

خالی	از	فايده	نخواهد	بود:
ســريال	مادرانه	ضمن	به	نمايش	گذاشــتن	الگوی	
ســه	گانه	ای	از	وضعيــت	معيشــتی	خانــواده	ايرانی،		به	
معرفی	آسيب	های	اجتماعی	مانند	بيكاری،	اعتياد،	فقر،	
كالهبرداری،	قتل،	زدوبند	و	بسياری	معضالت	اجتماعی	
ديگر	می	پردازد	كه	دامنگير	جامعه	امروز	ايران	اســت.	
الگوی	اول	»خانواده	فرزاد«	اســت	و	از	مشــكالت	فقر	
و	بيــكاری	و	عوارض	ناشــی	از	آن	رنج	می	برد.	الگوی	
دوم	»خانــواده	اردالن	تمجيد«	اســت	كه	يك	شــبه	ره	
صدساله	رفته		و	از	راه	های	نامشروع،	كسب	ثروت	كرده	
و	به	واسطه	كالهبرداری،	جعل،		معامالت	نامشروع	و...	
در	رديف	قشر	مالك	و	سرمايه	دار	قرار	گرفته	است.	اين	
خانواده	با	مشــكالت	جدی	روبــه	رو	بوده	و	در	حقيقت	
خانواده	ای	از	هم	پاشيده	است	كه	با	بسياری	از	مشكالت	
ازجمله	اعتياد،	فرار	از	خانه،	سستی	روابط	خانوادگی	و	

بی	عاطفه	گی	و...	دست	و	پنجه	نرم	می	كند.
الگوی	ســوم	»خانواده	مريم«	اســت	كه	نماد	طبقه	

متوســطی	اســت	كه	حامل	ارزش	های	اخالقی،	انسانی	
و	دينی	اســت،	اعضــای	اين	خانــواده	روابــط	خوبی	
بــا	يكديگــر	دارند.	پــدر	و	مــادر	از	جايــگاه	وااليی	
برخوردارند	و		فرزندانی	كه	ثمره	اين	زندگی	هســتند	
به	خوبی	تربيت	شــده	و	شخصيت	قابل	قبولی	دارند.	در	
اين	ميان	يك	سوپرخانواده	هم	وجود	دارد،	»حاج	آقای	
ثانی«	كه	روابط	خونی	را	درهم	شكســته	و	محمدجواد	
را	به	فرزندخواندگی	پذيرفته	است	و	در	خالل	داستان،	
پســرخوانده	اش	را	كه	اتفاقاً	صاحب	فرزند	نمی	شــود	
تشويق	به	پذيرش	كودكی	يتيم	به	عنوان	فرزند	می	كند	
و	در	پايان	فيلم	او	را	به	اين	كار	راضی	می	كند.	حاج	آقا	
ثانی	با	اشعار		حكيمانه	و	منش	كريمانه	خود،	مرجع	حل	

تمام	مشكالت	است،	اگرچه	خود	بی	مشكل	نيست.
داســتان	اين	سريال		سه	تيپ	خانواده	را	در	تعامل	با	
يكديگــر	قرار	می	دهد	و	تالش	می	كند	راز	ســر	به	مُهر	
ازهم	پاشــيدگی	خانواده	تمجيد	را	بگشايد	و	البته	گره	
مشــكالت	و	تكه	های	ناچسب	شخصيت	های	اين	پازل	
معيــوب	در	انتها	به	دســت	دو	زن	باز	می	شــود؛	مريم	و	
رها	كه	يكی	با	ارائه	شــخصيتی	كه	بی	وقفه	از	خطاهای	
ديگران	گذشــت	می	كند	و	ديگری	نادانسته	و	به	خاطر	
ابتال	به	بيماری	فراموشی،	از	زير	بار	محبت	مادری	شانه	

خالی	می	كند	تا	اين	بار	كج	آسان	تر	به	مقصد	برسد.
برجسته	ترين		و	مثبت	ترين	الگوی	شخصيتی	كه	در	
اين	ســريال	به	مخاطبان	ارائه	می	شود؛	شخصيت	مريم	
اســت	كه	با	توجه	به	پيشــينه	خانوادگــی	قابل	قبولش	
ســعی	دارد	مفهوم	»نامادری«	را	به	شكل	زيبايی	ترسيم	
كند	و	طومار	تصويــر	اغلب	منفی	از	نامادری	را	كه	در	
ادبيات	كهن	ملل	و	ازجمله	كشورمان	وجود	دارد	درهم	
بپيچد.	او	در	اين	مســير	موفق	می	شود	فرزندان	مردی	را	
كه	زمانی	به	او	عشــق	می	ورزيده،	اما	به	دليل	ناموجه	از	
ســوی	او	مورد	بی	مهری	و	بی	وفايی	قرار	گرفته	اســت	
و	به	اصطالح	قال	گذاشــته	شده	»مادرانه«	حمايت	كند،	
برای	آنها		»مادرانه«	فداكاری	می	كند،	مسئوليت	شان	را	
می	پذيرد	و	»مادرانه«	به	آنها	عشــق	می	ورزد،		كودكان	
معشــوق	ســابق	بی	وفا	و	مجرمــش	را	زير	پــر	و	بالش	
می	گيــرد	و	گذشــته	تلخــش	را	كه	»همچــون	زخمی	
همواره	با	خود	داشته	است«	فراموش	می	كند	و	به	تعبير	
موالنا؛	از	محبت	خارها	گل	می	شــود	و	ســركه	ها	مِل	

می	شود	و...
آنچه	ســازندگان	اين	ســريال	تلويزيونی	دانسته	يا	
نادانســته	ناديده	گرفته	اند	اين	است	كه	برای	ارائه	مدلي	
مطلوب	از	نامادری	الزم	نيســت	جايــگاه	»مادر«)رعنا(	
تمام	قد	تخريب	شود.	رعنا	به	عنوان		انسان	بی	روحی	كه	
جز	سماجت	و	لجبازی	با	همسرش	انگيزه		قوی	ديگری	
بــرای	بازپس	گيــری	فرزندانــش	نــدارد	و	از	حداقل	
تالش	و	فداكاری	بــرای	جلب	نظر	فرزندانش	كوتاهی	
می	كنــد،	قادر	به	برقراری	رابطه	با	فرزندانش،	حتی	رها	
كه	13	ســال	از	زندگيش	را	با	او	ســپری	كرده	نيست،		
احساســات	آنهــا	را	درک	نمی	كند	و	حتی	به	درســتی	
فرزندانش	را	نمی	شناســد	و	ســاده	لوحانه	و	با	لجاجت،	
در	حســرت	دريافت	عشق	از	ســوی	مردی		است	كه	به	

لعيا زنگنه در نقش رعنا
مادر رها و ارسالن در سریال مادرانه
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سریال مادرانه هر شب از شبکه سوم در ماه 
رمضان پخش می شد

تعبير	فرزند	خردســالش	»آدم	آهنی«	است،	شش	سال	
پيــش	فرزندانش	را	تــرک	می	كند	و	بــه	ناكجاآبادی	
مهاجرت	می	كند	كه	درنهايت	چيزی	عايدش	نمی		كند.	
اين	گونــه	شــخصيت	پردازی	از	رعنا،	ذهــن	مخاطب	
را	درگير	ابهامات	بســياری	می	كند	كه	پاســخ	روشنی	
به	آنها	در	طول	ســريال	داده	نمی	شــود	و	در	عين	حال	
تصويــر	واقع	بينانه	ای	از	مادرانی	كه	متاركه	كرده	اند	و	با	
انبوهی	از	مشكالت	كوچك	و	بزرگ	روبه	رو	هستند،	
ارائه	نمی	كند.	»مادر«	و	»مادری«	جايگاهی	نيســت	كه	
به	آســانی	كسب	شود	و	در	كوره	راه	زندگی	و	با	تحمل	
رنج	و	البته	عشــق	و	ايثار	فراوان	حاصل	می	شود.	طبيعتاً	
قرارگرفتن	در	اين	جايگاه	نيز	نياز	به	فرصت،	گذشــت	

زمان	و	صبر	و	شــكيبايی	بسيار	دارد.	در	ميان	آيين	های	
كهــن	و	ملت	ها	و	فرهنگ	های	نوين،	مادران	از	جايگاه	
ممتــاز	و	گاه	اســطوره	ای	و	مقــدس	برخوردارند.	در	
آييــن	زرتشــت،	ايزدبانوهای	مادر	و	مؤنــث	از	احترام	
بســياری	برخوردارند	و	از	شــش	امشاسپند	سه	تای	آنها	
زن	هســتند.	در	آيين	مسيح،	حضرت	عيسی	خداوند	را	
سپاس	می	گويد	كه	او	را	در	حق	مادرش	نيكوكار	قرار	
داده	اســت.	در	ميان	يهود	طبق	تعاليم	حضرت	موســی	
كســی	كه	به	مادر	خود	نيكی	كند	با	پيامبرش	در	بهشت	
در	يك	جايگاه	خواهند	بود،	همين	طور	در	فرهنگ	های	
كهن	از	ديرباز	مادران	مورد	تكريم	و	احترام	بوده	اند	در	
قانون	اساسی	ايران	و	اعالميه	جهانی	حقوق	بشر،	مادران	
و	زنــان	و	نهاد	خانواده	تكريم	می	شــود.	بديهی	اســت	
اين	ســخنان	به	معنای	ناديده	گرفتن	خطاهای	والدين	در	
زندگی	مشــترک	و	در	رابطه	با	فرزندان	و	عدم	انعكاس	
آن	در	قالب	ســريال	های	نمايشــی	نيست،	بلكه	تالشی	
اســت	تا	نشــان	دهد	آنچه	بايد	مورد	نقد	و	بررسی	قرار	
گيرد	باورها	و	عملكردهاســت،	نه	جايگاه	ها.	به	عبارت	
روشــن	تر	هيچ	فرهنگی	با	درهم	شكستن	اسطوره	هايش	
به	بالندگی	نمی	رســد،	اگرچه	می	توانــد	و	بايد	آنها	را	

نقد،	بازسازی	و	احيا	كند	.
با	توجه	به	آنچه	گفته	شد؛	فرهنگ	سازی	در	حوزه	
خانواده	و	روابط	زوجيــن	و	والدين	و	فرزندان،	نياز	به	
توانايی	و	تخصص	و	تجربه	بســياری	دارد	كه	با	صرف	
زمان	و	هزينه	كم	و	به	صورت	شــتاب	زده،	درنهايت	به	
توليــد	محصوالت	فرهنگی	مي	انجامد	كه	شــير	بی	يال	
و	ُدم	و	اشــكم	خواهد	بود.	ســريال	مادرانه	متأسفانه	از	
غنای	كافی	در	الگوپردازی	و	پشــتوانه	علمی	و	تجربی	
گروه	های	تخصصی	بهره	مند	نبوده	است.	حتی	گاهی	از	
ايرادات	بســيار	برجسته	ای	كه	نياز	به	تيزبينی	هم	ندارد،	
رنج	می	برد،	برای	نمونه	رعنا	كه	در	اثر	حادثه	تصادف	
به	شــدت	از	نظر	جســمی	آســيب	ديده،	هنگام	خروج	
از	كشــور،	بســتری	و	با	برانكارد	توسط	دو	مأمور	ويژه		
فرودگاه	از	كشــور	خارج	می	شــود،	اما	به	فاصله	چند	
روز	در	مراجعه	مجدد	به	ايران	بدون	كوچكترين	اثری	
از	آسيب	جسمی	شديد،	در	صحنه	حاضر	می	شود	و...
در	ســريال	»مادرانه«،	»عشق«	گمگشــته	گرانبهای	
شخصيت	های	اصلی	داستان	است؛	اردالن،	رعنا،	مريم،	
رها،	ارســالن	و...	همه	در	جســت	وجوی	آن	هســتند.	
نامادری	به	دنبال	عشق،	مادرانه	فداكاری	می	كند	و	مادر	
)رعنا(	به	دنبال	ناكامی	عشــقی،	پاره	هــای	تنش	را	رها	
می	كند	وآواره	غربت	می	شود	و	در	پايان	سريال	معلوم	
می	شــود	چيزی	از	اين	مهاجرت	عايدش	نشــده،	مگر	

حسرت	باختن	فرزندانش	در	قمار	تصادفی	زندگی!
برجســته	كردن	»عنصر	عشق«	در	تشكيل	خانواده	و	
پيوند	ميان	زن	و	مرد	و	اعضای	خانواده	و	به	حاشيه	راندن	
روابط	نســبی	و	خونی،	پيام	مهم	ســازندگان	سريال	به	
مخاطبان	اســت.	اينكــه	در	كنار	نامــادری	و	ناپدری	و	
فرزند	خوانده	می	توان	خانواده	داشــت	و	خوشــبخت	

زيست،	اما	بدون	عشق	هرگز.
واقعيت	های	امروز	جهان	و	ايران	نشــان	می	دهد	كه	

بســياری	از	جدايی	ها	به	دنبال	پيوند	عاشــقانه	زن	و	مرد	
اتفاق	افتاده	اســت	و	از	ســوی	ديگر	هنوز	روابط	نسبی	
و	خونی	عامــل	اصلی	پيوند	خانواده	هاســت	و	اهميت	
عشــق	و	عاطفه	در	تشــكيل	خانواده	از	اعتبار	و	ارزش	
روابط	خونی	نكاســته	اســت؛	اساســاً	تنهــا	نهادی	كه	
به	طــور	موجه	می	تواند	و	بايد	از	ارزش	های	خونی	دفاع	
و	از	آن		بهره	گيری	كند،	نهاد	خانواده	اســت	نه	ســاير	
نهادهای	اجتماعــی.	چينش	اعضای	خانــواده	برمبنای	
»قلب«	ممكن	و	حتی	می	تواند	مطلوب	باشد،	اما	عرصه	
اجتماعــی،	حقوقــی	و	قانونگــذاری	از		جنبه	های	مهم	
ديگر	نهاد	خانواده	است	كه	در	اين	سريال	ساده	انگارانه	

و	خام	به	فراموشی	سپرده	شده	است.
آنچــه	در	ســريال	مادرانــه	بــه	آن	پرداخته	نشــد	
واكاوی	شــخصيت	رعنــا	بود	تــا	از	تكــرار	خطاهای	
اين	چنيــن	جلوگيری	شــود.	الزم	بود	در	مــاه	مبارک	
رمضان	كه	افراد	جامعه	با	قرآن،	انس	و	الفت	بيشــتری	
دارند	از	فرصت	ها	بهره	جســت	و	آموزه	های	پربار	اين	
كتاب	آســمانی	را	در	قالب	برنامه	های	سرگرم	كننده	و	
آموزشی	به	تصوير	كشيد.	اينكه	به	فرزندانمان	بياموزيم	
قرآن	در	ســوره	های	لقمان،	مريــم،	احقاف	و...	پس	از	
خداوند	مؤكداً	در	رابطه	بــا	پدر	و	مادر	توصيه	فرموده	
اســت.	اينكه	در	فرهنگ	ايرانی	و	اسالمی	ما،	مادر	نماد	
تقدس	اســت	و	تكريم	می	شــود.	در	قــرآن،	مادر	تنها	
بــه	صرف	تحمل	رنــج	بارداری	و	شــيردهی	به	فرزند،	
ســفارش	أكيد	شــده	اســت،جواز	ورود	به	بهشت	در	
آموزه	های	دينی	ما	رضايت	پدر	و	مادر	است.	در	قرآن	
كريم	تنها	در	صورت	مشرک	بودن	والدين،	سفارش	به	
عدم		اطاعت	شده	اســت،	البته	همراه	با	تكريم	والدين.	
در	آموزه	های	اخالقی	و	دينــی	ما	اُف		گفتن	بر	والدين	
روا	نيســت	و...،	از	ايــن	رو	ضروری	بــود	در	پردازش	
داستان	ســريال	»مادرانه«	ضمن	آسيب	شناسی	خطاهای	
شــخصيت	های	داســتان	به	عنوان	افراد	انسانی،	جايگاه	
واالی	والدين	به	خصوص	مادران	به	مخاطبان	يادآوری	
شود.	الزم	بود	به	شهروندان	و	به	ويژه	زوج	ها	آموخت؛	
به	توصيه	قرآن	در	صورت	تصميم	به	متاركه	با	همســر،	
به	نيكی	از	يكديگر	جدا	شــوند	و	به	تخريب	شخصيت	
انســانی	طرف	مقابل	نپردازند.	الزم	بود	زشتی	اين	گونه	
برخوردهای	غيرانســانی	و	غيراخالقــی	در	قالب	يك	
ســريال	نمايشی	به	تصوير	كشيده	شــود	و	امری	عادی	
و	طبيعی	قلمداد	نشود	كه	به	آسانی	بتوان	از	آن	گذشت.
با	توجــه	به	آنچــه	گفته	شــد	و	بســياری	ظرايف	
ديگر	كه	ناگفته	ماند	در	پايان	يادآور	می	شــوم	استفاده	
حقوقدانــان،	 مشــاوران،	 متخصصــان،	 تجربيــات	 از	
روانشناسان،	جامعه	شناسان،	مددكاران	اجتماعی	و	افراد	
صاحــب	تجربه	در	ديگر	حوزه	های	مرتبط	با	ســاخت	
ســريال	های	تلويزيونــی،	اگرچه	نياز	بــه	صرف	زمان،	
انرژی	و	هزينه	های	بيشــتری	دارد،	اما	بســتری	را	فراهم	
می	سازد	كه	در	مجرای	آن،	هزينه	آسيب	های	اجتماعی	
وارد	بر	جامعه	را	می	توان	به	حداقل	رســاند	و	به	ارتقای	
فرهنگ	عمومی	جامعه	و	ترويج	روابط	اجتماعی	سالم	

از	كانال	رسانه	همگانی	همت	گماشت.
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نمايش�نامه »پلکان« به قلم اکبر رادی در س�ال 1361 نوش�ته و در سال 1375 
بازنويس�ی و پرداخت شده اس�ت. اين نمايشنامه درباره پروس�ه شکل گيری يک 
س�رمايه دار از آغاز تا لحظه فروپاش�ی اوس�ت. در س�ال های اخير اين نمايشنامه 
مج�دداً مورد توجه هنرمندان و ناقدان اجتماعی قرار گرفته اس�ت. پس از اجرای 
اين نمايش در جش�نواره تئاتر فجر س�ال گذشته، از اس�فندماه همان سال، تاالر 
اصلی مجموعه تئاتر ش�هر ميزبان اجرای اين نماي�ش  به کارگردانی هادی مرزبان 
ب�ود. داني�ال حکيمی، ايرج راد، صدرالدي�ن حجازی، علی رام�ز، اميريل ارجمند، 
روح اهلل کمانی، حس�ين پرستار، مهدی عبادتی، مژگان خالقی، محمد اعاليی، علی 
خازنی، محمد اس�دی، عليرضا ناصحی، مجيد غفاری، پرس�تو دامغانی، عباس شاه 
محمدزاده، اکبر داودی، ش�بير پرستار، مرتضی ريحانی، علی مرادی، سينا فتح اهلل 
زاده، مهرام ش�جاع، امير عبادی، حس�ان الدين علم الهدی، رضا جاللوند، حس�ام 
بوربور، حس�ن عس�گری، امير س�اعدی بازيگران اين اثر نمايشی بودند. فروردين 
امسال نيز کافه خبر ميزبان کارگردان، بازيگران و ديگر هنرمندان نمايش »پلکان« 
بودند تا به بررس�ی و تحليل اين نمايش�نامه بپردازند. همچنين نشستی برای نقد 
و تحلي�ل اين نمايش�نامه، تيرماه امس�ال در حوزه هنری بيرجند برگزار ش�د. در 
مقاله پيش رو، خانم س�پيده س�امی به نقد و تحليل اين نمايشنامه پرداخته است 
که اميدواريم مورد توجه عالقه مندان به عرصه فرهنگ و هنر و جامعه قرار گيرد. 

جامعه پلکاني
نقدی بر نمایشنامه ی پلکان اثر اكبر رادی

آنچه	در	اين	يادداشــت	به	آن	پرداخته	شده	بررسی	
نمايشــنامه	پلكان،	اثر	اكبــر	رادی	با	توجــه	به	اوضاع	
سياســی	اجتماعــی	روزگار	خــود	مؤلــف	و	با	هدف		
بررســی	ميزان	تأثير	اين	اثر	هنری	از	وقايعی	اســت	كه	
در	زندگــی	مؤلف	و	جامعــه	پيرامونش	اتفاق	می	افتد.	
از	آنجا	كه	نمی	توان	در	مورد	نمايشــنامه	پلكان	و	بيشتر	
از	آن	در	مورد	اكبر	رادی	بيانی	قاطع	داشــت،	چرا	كه	
درمورد	ايشــان	كم	نوشته	و	بيشتر	گفته	شده	است،	اين	
مقاله	تنها	تحليلی	وابســته	به	متن	نمايشنامه	است	با	تكيه	
بر	پاره	ای	اطالعات	كسب	شده	از	منابع	مختلف	درباره	
اوضاع	سياسی	ـ	اجتماعی	حيات	نويسنده	و	روزگاری	
كه	نمايشــنامه	در	آن	می	گذرد.	در	ايــن	ميان	آنچه	به	
عنــوان	خاطره	ی	خود	رادی		در	مقدمه	ی	نمايشــنامه	ی	
پلكان	آمده	اســت	در	اين	تحليــل	مؤثر	افتاده،	چرا	كه	
دليل	اصلی	نگارش	نمايشنامه	به	حساب	می	آيد.	بر	اين	
اســاس،	نمايشنامه	در	دو	زمان	درون	و	بيرون	متن	مورد	

تحليل	قرار	گرفته	اســت.	در	زمــان	اول	كه	همان	زمان	
درون	متن	اســت	گرايشــات	مؤلف	به	رعايت	حقوق	
كارگــر	و	در	زمان	دوم،	يعنی	زمان	بــرون	متن	عقيده	

مؤلف	در	مورد	ظهور	طبقه	ای	نوپا	آشكار	می	شود.	
	آلبوم	كوچكی	كه	در	يك	صبح	تابســتان	پستچی	
به	در	خانه	می	آورد	و	در	آن	ســه	قطعه	عكس	از	مردی	
در	ســه	مقطع	زمانــی	مختلف	ديده	می	شــود؛	همراه	با	
نامه	ای	ازسوي	فرستنده	به	اين	شرح	كه:	»...	نپرسيد	كه	
اين	آلبوم	چگونه	به	دست	من	رسيده	است؟	صاحب	آن	
كيســت؟	يك	چهره!	يك	نام!	چه	فرق	می	كند؟	او	هم	
يكی	از	خيل	بی	شمار	مردم	اين	شهر،	گياهان	خودرويی	
كه	در	سايه	ريشــه	می	كنند،	در	دمه	ی	نور		مي	پژمرند	و	
جز	اين	داســتانی	ندارند.	آنچه	برای	مــن	اينجا	مطرح	
است	رشــد	ناموزون	طبيعت	است	در	متن	زنده	ي	يك	
ســلول،	كه	بايد	خردمندانــه	زير	ذره	بيــن	تحليل	قرار	
گيــرد...	«)رادی،	اكبر،	ص9(.	منبع	الهــام	رادی	برای	

نوشــتن	نمايشــنامه	ی	پلكان	قرار	می	گيــرد	و	اين	خود	
معرف	آن	چيزی	است	كه	در	نمايشنامه	اتفاق	می	افتد.
رادی	نمايشــنامه	ای	در	پنــج	تابلــو	بــا	محوريــت	
شــخصيت	بلبل	كه	در	تابلوی	پنجــم	ديگر	به	مهندس	
مســعود	تاج	تبديل	شده	اســت،	تنظيم	می	كند.	فضای	
نمايشنامه	را	در	پسيخان	و	رشت	برمی	گزيند.	جايی	كه	
رادی	خود	آنجا	متولد	شده	و	تا	حدود	10	سالگی	آنجا	
بوده	و	آشــنا	به	زبان	و	گويش	آنجاست.	مكانی	كه	در	
نوشــته	ها	و	گفته	هايش	بســياربه	آن	عشــق	می	ورزد	و	

پيوسته	آن	را	تداعی	می	كند.	
رادی	نمايشــنامه	را	ســال	61	نوشــته،	اما	اتفاقات	
نمايش	در	دهه	هــای	30،40	و	50	می	گذرد.	دهه	هايی	
كه	با	به	هم	ريختگی	اوضاع	سياســی،	اجتماعی	و	ظهور	
كودتا	در	28	مــرداد1332،	قيام	15	خرداد1342،	عزل	
و	نصب	های	شتابزده	ی	شــاه	در	مورد	نخست	وزيران	و	
به	دنبال	آن	ديگر	نهادهای	سياســی	جامعه،	رو	به	سوی	

سپيده سامی
دانشجوي كارشناسي ارشد 

رشته سينما
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انقــالب	1357	داشــت.)رک:	رادي،	1382(	بنابراين	
نمايشــنامه	در	دورانــی	می	گذرد	كه	هميــن	عدم	ثبات	
سياســی	و	اجتماعــی	در	ايــران	راه	را	بــرای	بــروز	و	
ظهــور	انواع	گرايش	هــا	و	ايدئولوژی	ها	در	جهت	رفع	
ايــن	معضالت	باز	می	كرد.	يكــی	از	اين	گرايش	ها	كه	
در	دهه	هــای	30	و	40	تقويت	شــد	و	به	نظر	می	آيد	در	
نمايشنامه	ی	پلكان	به	آن	پرداخته	شده،	گرايشات	چپ	
ماركسيســتی	و	دفاع	از	حقوق	كارگــران	در	مبارزه	با	
رانت	خواری	ها	و	پارتی	بازی	های	موجود	بوده	اســت.	
نمايشــنامه،	داســتان	فردی	از	طبقه	ی	فرودست	جامعه	
است	كه	همواره	به	علت	نداری	و	بيچارگی	خود	مورد	
تمســخر	و	تحقير	ديگران	قرار	می	گيرد،	ولی	با	توسل	
بــه	ترفندهــای	ناجوانمردانه	و	آن	طوركــه	خود	رادی	
می	گويد	»با	دگرديسی	هولناكی	در	عميق	ترين	اليه	های	
هويت	يك	انسان«	راه	را	برای	رسيدن	به	موقعيتی	فراتر	
بــاز	می	كند	بی	آن	كه	حتی	يك	بار	مؤاخذه	شــود	يا	در	

مظان	اتهام	قرا	گيرد.
رادی	نمونه	ای	از	آنچه	ناديده	گرفتن	حقوق	كارگر	
در	جامعه	ناميده	می	شــود	و	فســاد	و	ســوءمديريت	در	
	اجتماعــی	را	با	حركت	 بخش	هــای	مختلف	سياســیـ	
پلكانی	شخصی	به	نام	بلبل	از	يك	طبقه	به	طبقه	ای	فراتر	
نشــان	می	دهد	و	محرک	اين	حركت	را	نيز	به	آســانی	
زير	پا	گذاشــتن	حقوق	مردم	فرودست	می	داند.)رک:	

جمعي	از	نويسندگان،	1389(	
چنانچــه	بلبــل	در	هر	تابلــو	بــا	ناديده	گرفتن	حق	
كارگری	بيچاره	چنين	می	كند:	در	تابلو	اول	با	دزديدن		
گاو	آقا	گل	كه	آدم	مفلس	و	بيچاره	ای	اســت.	در	تابلو	
دوم	با	خيانت	و	به	كشتن		دادن	بمانی	كه	دختری	از	يك	
خانواده	ی	فقير	اســت	و	در	تابلو	ســوم	با	ندادن	پول	به	
اسكندر	برای	مداوای	همسرش	و	درنتيجه	مردن	همسر	
اســكندر.	در	تابلو	چهارم	با	تهمت	زدن	و	به	كشتن	دادن	
ســليمان	كه	يك	كارگر	فقير	اســت	و	تنها	در	تابلوی	
پنجم	اســت	كه	يحيی	خدمتكار	خانــه	ی	بلبل	می	تواند	
بــا	مرگ	بلبل	به	نوعی	نجــات	پيدا	كند	و	گويي	يحيی	
نماد	تمامی	آن	طبقه	ای	می	شــود	كــه	بلبل	يك	عمر	به	
آن	خيانت	كرده	اســت.	چنان	چه	بلبل	درهمين	تابلوی	
پنجم	بــه	يحيی	می	گويد:	»تو	خيلی	ســاله	مونس	منی.	
كس	و	كاری	هم	كه	نداری...	يه	دونه	گاو	داشــتين	كه	
وازش	كردن.	خواهرت	كه	طفلی	ناكام	شــد.	زنت	كه	
اول	صبای	زندگی	ورپريد.	باباتم	كه	بيچاره	گوشــه	ی	
مســتراح	يخ	زد	و	مــث	اين	كه	يه	بچه	ی	شــيرخواره	ام	
داشــتی؟«	)رادی،اكبر،ص130(.	در	واقع	يحيی،	همان	
كارگرهای	بدبخت	چهار	تابلوی	پيشــين	اســت	كه	در	

اين	تابلو	با	مردن	بلبل،	جان	سالم	به	در	می	برد.	
در	تابلو	چهارم	رابطــه	ی	ارباب	و	رعيتی	و	مدير	و	
كارگر	بيشــتر	نمود	می	يابد	و	اساساً	مسئله	بر	سر	حقوق	
كارگران	اســت	و	حتی	با	آمدن	پليس	برای	دستگيری	
مجــرم	همچنان	كســی	بلبل	را	متهــم	نمی	كند	و	اصاًل	
هــم	نمی	خواهند	جســت	وجويی	برای	كشــف	مقصر	
اصلی	بكنند.	همه	چيز	دســت	بلبل	اســت،	چون	اوست	
كه	صاحب	همه	چيز	است.	در	بخشی،	باالجه	در	پاسخ	

بلبل	كه	به	كارگران	می	گويد	شما	همه	تون	تابع	ظلمين.
انسانيت	می	كنيم،	مزدمون	رو	با	سنگ	و	آهن	می	دين.	
می	گويد:	»بله	انسانيتی	كه	از	توی	دخل	دربياد	و	دخلی	
كه	پشتش	شما	ايستاده	باشين،	بله...«	)همان،	ص105(.
ســليمان	به	نــاروا	تهمــت	می	خورد	و	فقــط	برای	
اين	كه	خواســتار	پول	بيشتری	شده،	در	سرمای	زمستان	
در	مســتراح	حبس	می	شــود	و	همان	جا	می	خشــكد	و	
اعتراض	دســته	جمعی	كارگران	نيز	به	جايی	نمی	رسد.	
رادی	در	يادداشــت	ابتدای	نمايشــنامه	در	مورد	اثرش	
می	گويــد:	»نمی	دانــم	تحليــل	اســت،	نمونه	بــرداری	
اســت،	كيفرخواســت	يــك	مدعی	العموم	اســت،	يا	
جست	وجويی	برای	المثنای	شناسنامه	ای	كه	برگ	های	
آن	در	رهگذر	يك	ربع	قرن	دانه	دانه	مفقود	شده	است.	
امــا	اگر	وظيفه	ی	قلم،	اجرای	عدالت	در	جهانی	اســت	
كــه	عرضه	می	كند	پس	به	حرمت	قلم،	به	آن	پنج	قطره	
خونی	كه	از	زير	يك	جليقه	ی	مشكی	به	پنج	پله	چكيده	
است	شهادت	می	دهم	كه	در	اين	جست	و	جو	وسوسه	ای	

جز	اجرای	عدالت	نداشته	ام«.	)همان،10(.
به	نظر	می	رســد	بدون	پرداخت	به	موضوع	عدالت	
نمي	توان	آن	طور	كه	رادی	آن	را	با	احساســات	پرشور	
خود	همــراه	می	كنــد	به	بررســی	اين	مايــه	در	اثرش	
پرداخــت،	چرا	كه	اين	زاويه	ی	ديد	رادی	به	مســئله	ی	
عدالــت	اســت	كه	در	ايــن	مقالــه	مورد	تحليــل	قرار	

می	گيرد.
عدالت	موضوعی	اســت	كه	در	هر	تابلو،	درســت	
در	جايی	كه	ما	منتظر	ظهور	آن	هســتيم	مفقود	می	شود	
و	تابلو	در	همان	جا	به	پايان	می	رســد	و	سپس	در	دنيايی	
بدون	عدالت	آغاز	می	شــود.	تنها	در	تابلو	آخر	اســت	
كــه	اين	اتفــاق	به	نوعی	ديگر	مشــاهده	می	شــود	و	به	
نظر	می	آيد	شــايد	عدالتی	به	همراه	مــی	آورد،	آن	هم	
نه	به	دســت	نهاد	يا	ارگان	مشخصی،	بلكه	به	دست	خود	

بلبل.
بلبل	خود،	خود	را	محاكمه	می	كند،	همان	گونه	كه	
خود،	خود	را	به	قدرت	رســاند.	او	نيز	از	همان	طبقه	ای	
بود	كه	آقاگل،	بمانی،	اســكندر،	ســليمان	و	درنهايت	
يحيی	هم	از	همان	طبقه	بودند		همان	طوركه	در	پاســخ	

پسرش	سعيد	می	گويد:
»ســعيد:	وقتی	شپش	از	در	و	ديوار	شهر	باال	بره،	بله	

منم	بايد	دكه	وا	كنم.
بلبل:	)با	عتاب(	سعيد!	اونا	شپش	نيستن.
سعيد:	شما	خودتون	اين	كلمه	رو	گفتين.

بلبــل:	من	گفتم	ولــی	تو	حق	نداری	بگی	)اشــاره	
به	يحيی(	اينا	شــپش	نيســتن	آدمای	زحمتكشی	هستن.
اينو	می	گم	برا	اين	كه	بدونی	منم	زحمت	كشيدم،	ولی	

شپش	نيستم«.	)همان،ص122(
بلبل	نماد	طبقه	ای	اســت	كه	خود	در	بستری	مساعد	
مسخ	شده	و	به	ضد	خودش	تبديل	می	شود	و		تالش	هر	
چه	بيشترش	برای	ادامه	ی	حيات	درحقيقت	گامی	است	
عظيم	به	ســوی	نابودی	خويش	تا	در	نهايت	خود،	خود	
را	به	محاكمه	می	كشــاند.	از	اين	نظر	شايد	بتوان	گفت	
به	جز	آقاگل،	بمانی،	اسكندر	و	سليمان	،	قربانی	آخرين	

پله	خود	بلبل	است.
و	اما	چــرا	رادی	دهه	ی	30	و	40	را	به	عنوان	فضای	
نمايشنامه	اش	انتخاب	می	كند،	درحالی	كه	نمايشنامه	را	
به	ســال	61	نوشته؟!	و	اين	كه	اساســاٌ	رويدادهای	اوايل	
دهــه	ی	60	چه	تأثيری	در	به	وجود	آمدن	اين	اثر	داشــته	

است؟
اگر	ســال	های	1357	تا	1362	را	به	عنوان	سال	های	
نزديك	به	نگارش	اثر	در	نظر	بگيريم	درمی	يابيم	كه	اين	
سال	ها،	ســال	های	گذار	و	عدم	ثبات	سياسی	ايران	پس	
از	انقالب	1357	اســت.	به	عبارت	ديگر	از	اين	سال	ها	
پيوســته	به	عنوان	دوران	انتقال	قدرت	و	سال	های	تثبيت	

نظام	جمهوری	اسالمی	ياد	می	شود.	
جنگ	تحميلی	عراق	عليه	ايران	كه	هشــت	ســال	
به	درازا	كشــيد	و	به	دنبال	آن	سياســت	تشويق	افزايش	
جمعيــت	و	رودررويــی	ايران	با	بحران	هــای	اقتصادی	
ناشــی	از	جنگ	و	همچنين	درگيری	گروه	های	سياسی	
داخل	كشــور	)هر	يك	برای	به	كرســی		نشاندن	عقايد	
خــود(	و	مقابله	با	آنها	از	ســوی	مركزيــت	قدرت،	از	
عواملــی	بــود	كه	موجبات	بروز	مشــكالت	و	مســائل	
زيادی	ازجمله	افزايش	ميل	به	مهاجرت	از	ايران	شد.

همان	طوركه	اشــاره	شد	رادی	در	ابتدای	نمايشنامه	
از	نامه	ای	ســخن	می	گويد	كه	تابســتان	گذشته	)يعنی	
حوالی	همان	ســال	های	60	يا61(	همراه	با	چند	عكس	
به	دســتش	رســيده	اســت.	نويســنده	ی	نامه،	صاحب	
عكس	هــا	را	اين	گونه	معرفی	می	كنــد:	»او	هم	يكی	از	
خيل	بی	شمار	مردم	اين	شهر،	گياهان	خودرويی	كه	در	
ســايه	رشد	می	كنند،	در	دمه	ی	نور	می	پژمرند	و	جز	اين	

داستانی	ندارند...«.	)همان،	ص9(
اين	گفته،	خود	بر	شــرايط	بد	اجتماعی	آن	دوران	
صحه	می	گــذارد.	اكنون	بــه	نظر	می	آيــد	دليل	رادی	
برای	بردن	فضای	نمايشنامه	به	سال	های	پيش	از	انقالب	
همانــا	حاكميت	فضــای	تنگ	سياســی،	اجتماعی	آن	
دوران	بــوده	كه	فرض	وجود	چنيــن	ضعفی	را	بر	خود	

برنمی	تابيده	است!
بنابرايــن	مســئله	ای	كــه	رادی	مطــرح	می	كنــد	
عــدم	قرارگيری	هر	طبقــه	در	جايگاه	خويش	اســت.	
شــكل	گيری	يــك	طبقه	نوپا	و	نوكيســه	كــه	بر	بينش	
خاص	طبقه	ی	ابتدايی	اش	اســتوار	اســت	و	تنها	با	تكيه	
بر	رانت	خواری	ها	و	ناديده	گرفتن	حقوق	مردم		توانسته	
اســت	در	طبقه	ای	نه	درخور	خود،	جا	خوش	كند.	بلبل	
مصداق	تمام	عيار	اين	طبقه	و	پلكان	شرايط	حقيقی	اين	

جامعه	است.
منابع:

1ـ	رادی،	اكبــر)1382(.	روی	صحنــه	آبی:	دوره	آثار.	
تهران:	نشر	قطره

2ـ	جمعــی	از	نويســندگان	)1389(.	انقالب	اســالمی	
ايران.	تهران:	دفتر	نشر	معارف
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زمينه هاي نو اندیشي 
و اثرات آن بر نهاد آموزش و پرورش ایران

چش�م انداز ايران: در شماره گذشته بخش اول مقاله ی »زمينه هاي نو انديشي و 
اثرات آن بر نهاد آموزش و پرورش ايران« منتشر شد. در آن بخش، آقای عزت اهلل 
مهدوی به »آشنايی ها«ی ايرانيان با نظام آموزشی جديد پرداخته بود و طی چهار 
محور »بازرگانان و سياحان غربی«، »اعزام محصل«، »مسافران و سياحان ايرانی« 
و »کتاب ها و جرايد« ضمن بررس�ی کانال های اين آشنايی، سير مواجهه ی ايرانيان 
با آموزش و پرورش جديد  را پی گرفته بود. در بخش پاياني اين مقاله که در ادامه 
تقديم خوانن�دگان می گردد، آقای مهدوی ابتدا به ارائه ی تاريخچه ای از تأس�يس 
م�دارس جدي�د در ايران پرداخت�ه و در نهايت طی محور پايان�ی به بحث »انقالب 
مشروطيت و اثرات آن بر آموزش و پرورش ايران« پرداخته اند که اميد است مورد 

توجه خوانندگان قرار گيرد. 
شايان توجه است که چش�م انداز ايران در شماره   78 )اسفند 1391 و فروردين 
1392( نيز طی مقاالتی به بررسی تاريخچه آموزش و پروش نوين در ايران پرداخته 

بود که عالقه مندان برای تکميل بحث می توانند به آن مراجعه نمايند.  

تأسيس مدارس جدید
الف � مدارس خارجی                                                                                                                                       
تأسيس	اولين	مدرسه	در	اروميه،	توسط	كشيشان	
امريكايی	همزمان	با	ايام	ســلطنت	محمدشــاه	قاجار	
)1255ـ1254	ق(	بــود.	گفته	انــد	در	ايــن	مدرســه	
مــوادی	از	علوم	جديد	تدريس	می	شــد	و	محصالن	
فرصــت	می	يافتنــد	تــا	در	كالس	هــای	قاليبافی	و	
آهنگری	شــركت	كنند.		در	همان	ســال	در	شــهر	
تبريز	هم	مدرســه	ای	توســط	كشيشــان	فرانســوی	
دايــر	شــد.	»اوژن	بوره«	مؤســس	مدرســه	در	نظر	
داشــت	»ايرانيــان	را	از	هر	ملت	و	مذهــب	به	علوم	
جديده	و	زبان	فرانسه	آشــنا	كند.«)35(	اين	مدرسه	

به	زودی	اقبــال	يافــت.	به	طوری	كه	وليعهــد	قاجار	
نيــز	در	آنجــا	آموزش	زبان	فرانســه	را	آغــاز	كرد.	
ســپس	اين	مدرسه	ازسوي	شــاه	مورد	حمايت	قرار	
گرفت.»اوژن	فالندن«	در	سفرنامه	ی	خود	می	نويسد:	
»موســيو	بوره	چون	آذربايجــان	را	جهت	تبليغ	خود	
كوچك	می	ديد	و	خواســت	به	سراســر	نقاط	ايران	
دســت	يابــد،	از	اين	رو	اصفهان	را	كــه	مركز	قلمرو	
ايران	اســت	برگزيد	و	پيشنهاد	داد	كه	با	ما	به	طرف	
اين	شهر	رهسپار	شــود.«)36(	به	تدريج	بر	تعداد	اين	
مــدارس	افزوده	می	شــد.	البته	مخاطــب	اصلی	اين	
مدارس	بنا	بر	گزارشــی	كه	بعدهــا		»اوژن	اوبن«	از	
مشــاهداتش	)1907ـ1906(	می	دهــد،	اقليت	هــای	

عزت اهلل مهدوي
بخش پایاني

مذهبی	هســتند.)37(	در	اين	ميان	تأسيس	مدرسه	ای	
)مدرسه	صالحيه(	ازســوي	يكی	از	نظاميان	عثمانی	
در	اروميــه	مورد	اســتقبال	»ميرزا	فضــل	اهلل،	مجتهد	
روحانی	متنفذ	اروميه	و	پرچمدار	فكر	اتحاد	اسالم«	
قرارمی	گيــرد،	»بســياری	از	مردم،	كــودكان	خود	
را	به	اين	مدرســه	فرســتادند.	در	اين	مدرســه	تمام	
دروس	بــه	زبان	تركــی	تدريس	می	شــد.«)38(	اما	
در	طهران،	تأســيس	مدرسه	ی		»ســن	لويی«	)1279	
ق(	ازسوي	الزاريســت	های	كاتوليك	فرانسوی،	از	
ســنخ	ديگری	بود.	»در	همان	سال	نخست،	افزون	بر	
شاگردان	مسيحی،	15	نوآموز	مسلمان	نيز	به	مدرسه	
نيزكه	 ژاندارک«)1282ق(	 »مدرسه	 می	رفتند.«)39(	
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عوامل متعددی باعث شد که رؤيای 
کارآمدی دارالفنون به واقعيت 
نينجامد. کنار گذاشتن نابهنگام طراح 
و بنيانگذار مرکز )اميرکبير(، نگرانی 
شاه قاجار از عواقب تأسيس چنين 
مدرسه ای در چارچوب مناسباتش با 
اصناف و طبقات مختلف اجتماعی، 
دست اندازی و اخالل نمايندگان 
سياسی کشورهای غربی برای اخالل 
در حضور رقبای ديگر، از ناهماهنگی 
بين مربيان ايتاليايی و ساير معلمان، 
نبودن مراکز عالی در کشور برای 
جذب و ادامه تحصيل خروجی های اين 
مرکز و عوامل ديگر را در ناکارآمدی 
اين مدرسه می توان برشمرد

دبيرستان البرز

ازســوي	همان	گروه	در	طهران	داير	شده	بود،	رونق	
يافت.	در	ســال	1873	ميالدی،	مدرسه	ابتدايی،	كه	
بعدهــا	بــه	»البرز«	معروف	شــد	توســط	يك	هيئت	
امريكايــی		تأســيس	گرديد.	11	ســال	بعــد	دكتر	
»جردن«	به	ايران	آمد	و	رياســت	مدرســه	را	به	عهده	
گرفت	و	در	ســال	1902	آن	را	به	دبيرســتان	تبديل	
كرد.	در	ســال	1940	دبيرســتان	»البــرز«	كنونی	از	
امريكاييان	خريداری	شد.)40(	مدرسه	دخترانه	سن	
ژوزف	)1292	ق(	نيز	از	آن	جهت	قابل	ذكر	اســت	
كه	»هر	چند	عده	محصالن	ارمنی	اين	مدرســه	زياد	
بود،	اما	مســلمانان	معدودی،	آن	هم	به	شــرط	عدم	
دخالت	اوليای	مدرســه	در	مذهب	آنان،	فرزندانشان	
را	به	اين	مدرســه	می	فرســتادند.	خانم	فــو	آ	)ديوال	
فو	آ	نويســنده	ی	ســفرنامه	ايران(	خواندن	و	نوشتن،	
خياطــی،	اتوكشــی،	خانــه	داری،	زبــان	فرانســه	و	
مختصری	تاريخ	و	جغرافيا	را	جزو	تعليمات	مدرســه	
می	داند	و	می	نويســد	كه	ناصرالدين	شــاه	به	مدرسه	
اعانه	می	پرداخته	است.«)41(	از	ديگر	مدارس	مطرح	
می	تــوان	از	»آليانس«	نــام	بــرد	)1315/1898(	اين	
مدرسه	ازسوي	مؤسســه	آليانس	فرانسه	و	به	توصيه	
»دكتر	شــيندر«،	پزشك	مخصوص	مظفرالدين	شاه،	
دايــر	شــد.	بعدها	بــرای	فارغ	التحصيــالن	از	دولت	
فرانســه	اجــازه	صــدور	گواهينامــه	ی	تحصيــالت	
مقدماتی	دريافــت	كرد.اين	مدرســه	طبق	مقررات	
مــدارس	ابتدايــی	فرانســه	اداره	می	شــد	و	دارای	
آزمايشگاهی	برای	دروس	فيزيك	و	شيمی	بود.	اكثر	
محصالن	آن	مســلمان	بودند.)42(	با	مساعی	احتشام	
الســلطنه	،آلمانی	ها	اقدام	به	تاســيس	هنرستانی	در	
طهران	می	كننــد.	)1325/1907(	وی	در	خاطراتش	
می	نويســد:	»اين	مدرســه	اكنون	كالج	و	دارالفنون	
معتبری	است	كه	به	تشويق	و	پافشاری	من،	آلماني	ها	
با	برنامه	مشــابه	مدارس	فرنگ،	در	طهران	تأســيس	
كردند	و	شاگردانی	كه	از	آن	مدرسه	درآمده	اند	در	
دارالفنون	های	عالی	اروپــا،	مانند	محصالن	مدارس	
تخصصی	آلمان	پذيرفته	می	شــوند.	فارغ	التحصيالن	
مدرســه	آلمانی	طهران	كه	مراحل	و	مــدارج	عاليه	
را	در	فرنــگ	ديدند	و	خوشــبختانه	ظرف	12	ســال	
)دوره	اول	فعاليت	مدرســه	آلمانی	در	طهران(	تعداد	
آنها	قريب	به	هزارتن	می	رســد.«	)43(	)اين	هنرستان		
اكنون	به	نام	»شهيد	بهشتی«	در	خيابان	30	تير	فعاليت	
دارد.(	در	اين	دوره	مدارس	بســياری	در	شــهرهای	
ديگر	ازسوي	خارجيان	داير	بود.	تربيت	شدگان	اين	
مــدارس	به	طور	طبيعی	بر	جامعه	شــهری	ايران	تأثير	
می	گذاشــتند	و	شــرايط	را	برای	تغييــرات	در	نظام	

آموزشی	كشور	فراهم	می	كردند.

ب � مدارس جدیدی كه توس�ط نخبگان 
ایرانی تأسيس شد

	دانش	آموختگان	خارج	از	كشــور	در	بازگشت	
بــه	ايران	به	فراخور	ارتباط	بــا	مراكز	قدرت،	جذب	
پســت	های	اداری	و	لشــگری	می	شــدند.	)تحصيل	

در	خارج،	همواره	امتياز	محســوب	شــده	اســت(.	
البته	تعدادی	از	ايــن	دانش	آموختگان	در	زمينه	های	
مرتبط	با	نظام	آموزشــی	جديد	فعال	شدند،	ازجمله	
جذب	شــدن	در	مــدارس	خارجــی	در	طهــران	و	
شهرســتان	ها	تا	تدريس	در	دارالفنــون،	برای	نمونه	
»ناظم	العلوم«	)ميرزا	علی	خان	سرتيپ(	كه	در	فرانسه	
تحصيل	كرد	يكی	از	افراد	فعال	انجمن	معارف	شــد	
و	بعدها	نيز	به	مديريت	مدرسه	علميه	طهران	منصوب	
شــد،	وی	مدير	دروس	دارالفنــون	نيز	بود.	»مهندس	
الممالــك«	)نظام	الديــن	غفــاری(	كــه	در	پاريس	
تحصيــل	كرد،	بعدهــا	به	مقــام	وزارت	معارف	هم	
رسيد،	در	رياضيات	نيز	تأليفاتی	دارد.	ممتحن	الدوله	
)ميرزا	مهدی	خان(،	در	پاريس	تحصيل	كرد	و	بعدها	
عضو	انجمن	معارف	شــد.	»مشــيرالدوله«	)حســين	
پيرنيا(	تحصيالت	خود	را	در	روسيه	به	اتمام	رساند،	
وی	مدرســه	ی	علوم	سياسی	را	تأسيس	كرد	و	بعدها	
نيز	بــه	وزارت	علوم	رســيد.	)اين	فهرســت	بســيار	
طوالنی	اســت(.	در	نگاهی	اجمالی	به	وضعيت	نظام	
آموزشی	از	شــروع	طرح	اصالحات	از	عباس	ميرزا	
و	بعدهــا	اميركبيــر	و	ســپس	در	دوره	وزارت	ميرزا	
حسين	خان	سپهســاالر،	به	موازات	تحول	و	نوسازی	
در	نهادهای	اجتماعی	و	سياسی،	ضرورت	دگرگونی	
در	نهادهای	مرتبط	با	تعليم	و	تربيت	بيشــتر	احساس	
می	شــد.	آماده	شــدن	جامعه	برای	نحوه	جديدی	از	
زندگی	شهری،	شــكل	و	محتوای	آموزش	را	تغيير	
می	داد.	نيازهای	جامعه	دگرگون	شده	بود	و	دستگاه	
قديمی	تعليم	و	تربيت	مناسبت	های	خود	را	با	جامعه	
از	دست	داده	بود،	از	اين	رو	صورت	ديگری	از	تعليم	
را	اقتضا	می	كرد.	دانش	آموختگان	خارج	از	كشور	و	
تعليم	يافتگان	مدارس	خارجيان	در	شهرهای	مختلف	
ـ	و	البته	فعاليت	های	آموزشی		زرتشتيان	مقيم	كشور	
كــه	بايد	در	جای	خود	به	دقــت	و	حوصله،	طرح	و	
بررســی	شــود	و	نقش	مؤثر	آنها	در	تأسيس	مدارس	
	در	ابــراز	ضرورت	تغيير	در	 جديد	يادآوری	شــودـ	

اين	باره،	كارامد	می	نمودند.						
1� ب �  دارالفنون

	بی	شــك	تأســيس	»دارالفنون«	در	طهران	آغاز	
ايــن	حركت	بزرگ	بود.	اين	اقدام	ســه	ســال	پس	
از	تأســيس	مشابه	آن	در	اســالمبول	صورت	گرفت	
و	تــا	ژاپنی	ها	اقدام	كنند،20	ســال	زمــان	باقی	بود.	
اميركبير	می	خواست	به	نوعی	آموزش	بومی	و	مؤثر،	
نائل	شــود.	خبر	احداث	مدرسه	در	روزنامه	ی	وقايع	
اتفاقيــه	)23	شــوال1267(	اين	چنين	منعكس	شــد:	
»پارســال	امنای	دولت	عليّه	بنا	گذاشتند	كه	در	ميان	
ارگ	ســلطانی	دارالخالفه	طهران	تعليم	خانه	بسازند	
كه	علوم	و	صنايع	در	آنجا	تعليم	و	تعلّم	شــود«	)44(	
و	در	ســال	بعد	همان	روزنامه	نوشت:	»در	ميان	ارگ	
دارالخالفــه	طهران	عمارت	بــزرگ	و	جای	خوب	
ساخته	شده	اســت	...رأی	اعليحضرت	پادشاهی	در	
تربيت،	اســتحضار	و	آگاهی	اهالــی	اين	دولت	عليّه	
اســت	و	زياد	منظور	دارند	كه	اغلب	علوم	و	صنايعی	
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رشديه توجه مدارس را به ارزشيابی 
ميزان آموخته های محصالن جلب 

کرد. وی به تنظيم آيين نامه ی اجرايی 
مدارس )نظام نامه( همت گماشت

كــه	در	بعضی	دول	متداول	و	معمول	اســت	در	اين	
دولت	نيز	شــايع	گردد.«	)45(	در	همين	شــماره،	از	
رشــته	های	داير	در	دارالفنون	و	ضــرورت	و	فوايد	
آنها	سخن	گفته	می	شود:	»...ديگر	معادن	دولت	عليّه	
ايران	در	كل	دنيا	مشــهور	اســت	كه	در	هيچ	واليتی	
اين	طور	معادن	فراوان	نيســت،	اما	تا	به	حال	درست	
از	روی	سررشــته	كه	در	ســاير	دول	در	معادن	كار	
می	كنند	در	ايــن	دولت	كار	نكرده	انــد...«	اميركبير	
در	اســتخدام	مربيان	و	معلمان	دارالفنون	انديشــيد	و	
معلمان	اتريشی،	آلمانی	و	ايتاليايی	را	بيشتر	پسنديد.	
13	روز	قبــل	از	قتل	اين	صدراعظم	فهيم،	مدرســه	
افتتاح	شــد.	زبان	آموزشی	خارجی	در	مدرسه،	زبان	
فرانســه	بود.	پنج	نفر	از	محصــالن	اعزامی	به	اروپا،	
در	ســمت	مترجم	به	كار	گرفته	شــدند.	يكی	از	آنها	
»ملكم	خان«	پســر	ميرزا	يعقوب	)ميــرزا	ملكم	خان	
معروف(	بود.	در	اين	مدرســه	كالس	های	مهندسی،	
داروســازی،	طب	و	جراحی،	توپخانــه،	پياده	نظام،	
ســواره	نظــام	و	معدن	شناســی،	داير	بود.	بــه	مرور	
زمــان	ايرانيان	تحصيلكرده،	جای	تعدادی	از	معلمان	
خارجی	را	گرفتند.	»به	رعايت	احترام	شعائر	مذهبی،	
همه	روزه	شــاگردان	نماز	ظهر	و	عصر	را	به	صورت	
جماعت«)46(	می	خواندند.	دانستن	اين	موضوع	در	
پايين	آوردن	سطح	توقع	ما	اهميت	دارد	كه	بدانيم	در	
دوره	اول،	مــدت	زمان	تحصيل	در	دارالفنون،	هفت	
سال	و	سپس	در	دوره	های	بعدی	به	چهار	سال	تقليل	
يافت	و	اين	چيزی	بود	در	حد	دبيرستان	های	مرسوم	
و	محصالن	برای	ادامه	تحصيل	راهی	اروپا	می	شدند.
عوامل	متعددی	باعث	شد	كه	رؤيای	كارآمدی	
دارالفنون	به	واقعيت	نينجامد.	كنار	گذاشتن	نابهنگام	
طــراح	و	بنيانگــذار	مركز	)اميركبير(،	نگرانی	شــاه	
قاجــار	از	عواقــب	تأســيس	چنيــن	مدرســه	ای	در	
چارچوب	مناســباتش	با	اصنــاف	و	طبقات	مختلف	
اجتماعی،	دست	اندازی	و	اخالل	نمايندگان	سياسی	
كشــورهای	غربی	بــرای	اخالل	در	حضــور	رقبای	
ديگــر،	از	ناهماهنگــی	بين	مربيان	ايتاليايی	و	ســاير	
معلمان،	نبودن	مراكز	عالی	در	كشور	برای	جذب	و	
ادامه	تحصيل	خروجی	های	اين	مركز	و	عوامل	ديگر	

را	در	ناكارآمدی	اين	مدرسه	می	توان	برشمرد.
بعــد	از	دارالفنــون	طهران،	مدرســه	ای	به	همان	
ســبك	در	تبريز	داير	شد.	گفته	شــده	است	معلمين	
ايــن	مدرســه	از	فارغ	التحصيــالن	دارالفنون	طهران	
انتخــاب	می	شــدند.)47(	»مدرســه	ی	مشــيريه«	در	
طهران	به	همت	ميرزاحسين	خان	سپهساالر،	داير	شد.	
در	اين	مدرسه	آموزش	زبان	های	خارجی	و	جغرافيا	
در	دستور	كار	بود.	در	سال	1300	قمری	در	اصفهان	
مدرسه	ای	به	نام	»مدرسه	همايونی«	آغاز	به	كار	كرد،	
در	ايــن	مدرســه	تعليمات	نظامــی	در	اولويت		قرار	
گرفت.	آن	چنان	كه	مالحظه	كرديم	دولت	قاجار	در	
تأسيس	مدارس،	اصوالً	نيازهای	نظامی	را	در	دستور	
كار	داشت،	اما	در	اين	ميانه	افكار	نوخواهانه،	نيز	در	
مســير	ايجاد	مدارس	نوين	كه	كاركردهای	ديگری	

غير	از	امور	نظامی	داشت،	به	حركت	درآمده	بود.
آغاز	به	كار	»انجمن	تأسيس	مكاتيب	مليّه	ايران«	
در	1315	قمری،	كه	بعدها	به	»انجمن	معارف«	تغيير	
نام	داد،	هم	به	شــتاب	تأســيس	مدارس	افزود	و	هم	
در	جهــت	تدوين	آيين	نامه	های	مربــوط	به	مدارس	
اقــدام	كرد.	در	اين	انجمن	مجموعه	ای	از	مؤسســان	
مدارس	جديد	در	كنــار	وزير	علوم	وقت	و	تعدادی	
از	تحصيلكــردگان	بنــام	آن	روز	و	بعضی	از	خيّرين	
عالقه	مند	به	تعليم	وتربيت	)مانند	حاج	محمدحســن	
و	حاج	حســين	آقــا	امين	الضرب(	حضور	داشــتند.	
يحيی	دولت	آبــادی	كه	يكی	از	اعضاســت	درباره	
اولين	جلســه	اين	انجمن	می	نويسد:	»در	آخر	همين	
حجره	ای	كه	انجمن	در	آن	منعقد	است	مدير	رشديه	
پشــت	ميز	كوچكی	به	ســمت	مكتب	نشسته،	زنگی	
روی	ميز	نهاده	به	ناظم	و	مكتب	و	ديگر	اعضا	دستور	
می	دهد،	شاگردان	تازه	پذيرفته	شده	هم	در	دو	اتاق	
مشــغول	تحصيلند.	انجمن	معارف	در	تحت	رياست	
وزير	علوم	شــروع	به	مذاكره	نموده...«)48(	الزم	به	
ذكر	نيســت	كه	دولت،	خيلی	دير	به	فكر	افتاده	بود	
تا	به	تأســيس	بی	رويه	ی	مدارس	سامانی	بدهد.		اين	
انجمن	هنوز	بــه	آن	اقتدار	الزم	نائل	نشــده	بود	كه	
بتوانــد	در	اين	باره	اقدام	جــدی	نمايد.	دولت	آبادی	
در	جايی	از	خاطراتش	از	خودسری	و	گردن	ننهادن	
بعضی	مؤسســان	نســبت	به	مصوبات	انجمن،	سخن	
می	راند.)49(	به	طور	خالصه	اين	انجمن،	ســه	هدف	
اصلــی	را	تعقيب	می	كــرد:	اول،	ايجاد	فرهنگ	ملی	
)در	مقابل	فرهنــگ	دولتی،	يعنی	آموزش	و	تعليمی	
كه	دولت،	متولی	آن	بود(،	دوم،	ايجاد	شرايط	برای	
تأسيس	مدارس	توســط	خيّرين	و	دادن	مشاوره	های	
الزم	به	آنهــا	و	ســوم،	فراهم	آوردن	شــرايط	برای	

استقبال	عامه	ی	مردم	از	اين	مدارس.
2� ب � رشدیه و نوآوری ها 

حاج	ميرزا	حسن	رشديه،	فرزند	آخوند	مالمهدی	
تبريزی	اســت	كه	از	زهاد	و	مجتهدان	گوشه	نشــين	
تبريــز	و	مورد	ارادت	و	احترام	فراوان	آشــنايان	بود	
...روز	جمعــه	پنجم	رمضــان	1276	قمری،	در	تبريز	
چشم	به	جهان	گشــود.«)50(	اين	عباراتی	است	كه	
»ســوانح«	نويس	رشــديه،	كتاب	خود	را	با	آن	آغاز	
می	كند.	اما	واقعاً	خدمات	»رشديه«	به	نظام	آموزشی	
نوين	چيســت؟	اين	پرسش	يك	پاسخ	اجمالی	دارد	
كــه	ما	به	آن	می	پردازيم،	شــرح	تفصيلــی	آن	را	به	
جای	خود	وا	می	گذاريم.	رشــديه	در	نحوه	آموزش	
الفبا	تحول	ايجاد	كرد.	در	مكتب	های	قديمی	شــيوه	
آمــوزش	الفبا	به	ترتيــب	با	آموزش	نــام	حروف	و	
ســپس	حركات	)اِعراب(	و	طريقه	تركيب	حروف	
و	خوانــدن	حروف	تركيبــی	و	بيان	حــركات	آنها	
آغاز	مي	شــد.	)زندگينامه	نويس	رشــديه	اين	روش	
را	بــه	اين	ترتيب	شــرح	می	دهــد:	درس	روز	اول،	
آخوند	می	خواند	و	بچه	ها	هم	می	خوانند...	الف	زبر	
	ت	زبــر	َت...	همين	طور	با	كســره	و	 	ب	زبــر	َبـ	 اـَ	
ضمه	و	ب	با	تنوين	تكرار	می	شــد.	سپس	به	تركيب	

حروف	و	آنگاه	هجی	و	تقسيم	آنها	می	پرداختند.	به	
شــاگرد	گفته	می	شــد	بنويس	گل	و	شاگرد	زرنگ	
می	گفت	و	می	نوشــت:	گاف	پيش	ُگ	ـ	الم	جزمی	
ل.	گل(.	رشــديه	كــه	پس	از	تحصيــالت	حوزوی	
بــرای	يادگيری	آموزش	نوين	به	بيروت	رفته	بود	در	
سال1300	قمری	از	طريق	اسالمبول	به	ايروان	رفت.	
در	آنجا	مدرســه	ای	را	به	سبك	جديد	برای	ايرانيان	
آنجا	داير	كرد.	وی	برای	اولين	بار	آنچه	را		از	معلمان	
مقيم	دانشــگاه	فرانســوی	بيروت	آموختــه	بود،	در	
تدريس	الفبا	به	صورت	صوتــی	به	كار	گرفت	)»در	
تقســيم	كلمات	يا	هجی	صدای	حروف	را	تجزيه	و	

تركيب	می	كرد.	

دارالفنون
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یک مدرسه دخترانه در زمان قاجار

	ا	می	شــود	با	 مثــاًل	در	كلمــه	بار،	می	گفت:	بـ	
ـ	ر	ـ	می	شــود	بار«(.	رشــديه	در	اين	باره	به	نگارنده	
ســوانح	عمر	)كه	فرزندش	با	نام	شمس	الدين	است(	
می	گويــد:	»خدمت	ذی	قيمــت	من،	ايجــاد	الفباي	
صوتی	اســت	كه	راه	آموزش	را	سهل	و	آسان	كرده	
اســت	و	نوآمــوزان	بيگنــاه	را	از	آن	كوره	راه	هــا	و	
عذاب	ها	خالص	كرده	اســت.	و	با	اين	اصول	است	
كه	كودن	ترين	اطفال	در	60	روز	خواندن	و	نوشــتن	

را	می	آموزند.«)51(
دور	اول	تأسيس	مدارس،	عمدتاً	خدمت	رسانی	
بــه	فرزندان	رجال	ذی	نفوذ	اســت.	با	ورود	رشــديه	
آمــوزش	فرزندان	خانواده	هايی	كه	از	عامه	شــمرده	

می	شوند،	آغاز	می	شود.
رشديه	به	محتوای	دروس	توجه	جدی	تری	كرد	
و	در	كتاب	»كفايه	التعليم«	به	قصد	روان	خوانی	متون	
فارسی،	برخی	مطالب	اجتماعی	و	سياسی	مورد	نياز	

محصالن	را	گنجاند.
وی	ســاعات	حضور	محصالن	را	در	مدرســه	به	
روشــی	كه	امروز	معمول	است،	تقســيم	بندی	كرد.

)برنامه	روزانه	درسی(
رشــديه	توجــه	مــدارس	را	به	ارزشــيابی	ميزان	
آموخته	هــای	محصــالن	جلب	كــرد.	وی	به	تنظيم	
آيين	نامــه	ی	اجرايــی	مــدارس	)نظام	نامــه(	همــت	
گماشــت.	ايــن	موارد	كافی	اســت	كــه	وی	را	پير	

معارف	ايران	بناميم.
3� ب �  مدرسه علميه

ميرزا	يحيــی	دولت	آبــادی	در	ضمــن	توضيح	
جلســات	انجمن	معارف	می	نويســد:	»در	اواسط	ماه	
ذی	الحجه	الحرام	1315،	جلسه	هفتم	انجمن	معارف	
در	خانه	وزير	علوم	منعقد	می	شــود،	در	اين	جلســه	
مقرر	اســت	نگارنده	و	عليخــان	ناظم	العلوم	هر	يك	
رســاله	ای	در	خصوص	تأســيس	مكاتــب	جديد	و	
توسعه	معارف	نوشته	قرائت	نماييم...	در	اين	مجلس	
احتشام	الســلطنه	و	ناظم	العلوم	انجام	دادن	مأموريت	
خود	را	در	گرفتن	خانه	برای	مدرسه	علمی	و	ابتدايی	
اظهار	می	دارند	و	به	فاصله	دوـ	سه	روز	مدرسه	افتتاح	
و	جلســه	هشــتم	انجمن	معارف	در	آن	مكان	منعقد	
می	گردد،	مدرسه	تازه	گرچه	قسمت	ابتدايی	نيز	دارد	
لكــن	»علميه«	ناميده	می	شــود.«)52(	در	منابع	ديگر	
ايــن	دوره،	شــروع	به	كار	»علميه«	را	ســال	بعد	ذكر	
كرده	اند.	بــه	هر	تقدير	اين	مدرســه	تحت	مديريت	
»ناظم	العلــوم«	آغاز	به	كار	كرد	و	مســئوليت	بخش	
ابتدايی	به	عهده	ی	محمدعلی	تبريزی	رقيب	رشــديه	
بــود	و	به	علت	ناتوانی	او	بالفاصله		به	خود	رشــديه	
واگذار	شد.	بعدها	نيز	»مخبرالسلطنه«	مديريت	علميه	
را	به	عهده	داشــت.	محــل	اوليه	اين	مدرســه،	اوايل	
خيابان	الله	زار	)در	شــهر	طهران(	بود.	بعدها	به	پشت	
مســجد	و	مدرسه	»سپهساالر«	)مدرســه	عالی	شهيد	
مطهری	كنونی(	منتقل	شد.	در	آن	مقطع	زمانی،	همه	
مدارس	ابتدايی	طهران	فقط	تا	چهار	كالس	ابتدايی	
را	داير	كرده	بودنــد	و	تنها	علميه	بود	كه	دو	كالس	
آخــر	ابتدايی	را	نيــز	برگزار	می	كرد.	اين	مدرســه	
عالوه	بر	مقطع	ابتدايی،	ســه	ســال	اول	»متوسطه«	را	
هم	داشــت.	تا	مدتی	تنها	مدرسه	ی	متوسطه	ی	ايران	
محسوب	می	شد.	در	آن	شرايط	به	دليل	نبودن	كتاب	
درســی	برای	محصالن	متوسطه،	به	آنها	جزوه	گفته	
می	شــد.	اين	مدرســه	اولين	مدرسه	ای	بود	كه	درس	
ورزش	را	نيز	در	برنامه	اش	گنجانيده	بود.)53(	سعيد	
نفيســی	در	خاطراتش	از	وجود	كتابخانه	و	نقشه	های	
جغرافی	در	مدرسه	علميه	سخن	می	گويد.)54(	منابع	
نشــان	می	دهد	معلمان	مبرزی	در	اين	مدرسه	مشغول	
به	تعليم	بوده	اند.	از	آن	ميان	می	توان	از		ذكاء	الملك	
فروغــی،	عبدالعظيــم	خــان	)قريب(،	غالمحســين	

رهنما،	مترجم	الملــك	)عباســقلی	قريب(..نام	برد.	
»دولت	آبادی«	درباره	تأمين	مالی	مدرسه	می	نويسد:	
»مدرســه	علميه	از	بابــت	ماليه	نگرانی	نــدارد،	زيرا	
قسمتی	از	ماليه	آن	را	محصالن	می	پردازند،	صندوق	
اعانــه	هم	وجــه	قابلی	جمــع	آوری	نموده	از	كســر	
بودجه	دريغ	نمی	نمايد.«)55(	مدرسه	علميه	به	سبب	
اعانات	و	حمايــت	انجمن	معارف،	موفق	می	شــود	
تعــدادی	از	فرزندان	خانواده	هــای	بی	بضاعت	را	نيز	
برای	تحصيل	دعــوت	نمايد.	)اين	صندوق	به	همت	
احتشام	الســلطنه	به	فعاليت	می	پردازد	و	دفتری	برای	

ثبت	اعانات	تنظيم	می	شود.(
4� ب � مدارس دخترانه

آمــوزش	دختران	در	عهد	قاجار	عموماً	از	طريق	
»معلمان	ســرخانه«	انجام	می	شــد	و	البته	اين	مزيّت،	
مختص	حرمسراهای	شــاهی	و	خانواده	های	متمكن	
بود.	آموزش	به	ســبك	ســنتی	نيز	برای	دختران	در	
مكتب	خانه	ها	)و	توسط	همسران	مكتبدار	در	محالت	
شهری(،	كمابيش	داير	بوده	است،	اما	اين	خارجيان	
بودند	كه	برای	اولين	بار	تعليم	دختران	را	در	مدارس	
نويــن	آغاز	كردند	)در	آن	مدارس	در	كنار	دختران	
ارمنی	و	يهودی،	گاهی	دختران	مسلمان	عالقه	مند	به	
تحصيل	پذيرفته	می	شــدند،	اما	تعداد	آنها	بسيار	كم	

بود.(
	برای	آنكه	از	برخی		موانع	كه	بر	سر	راه	تأسيس	
مــدارس	دخترانــه	وجود	داشــته	آگاهــی	يابيم،	به	
بخشی	از	يادداشت	ناظم	االسالم	كرمانی	در	اين	باره	
اشــاره	می	شود:	»رســاله	ها	در	رّد	مدارس	و	حرمت	
ايجــاد	و	افتتاح	مكاتب	نوشــتند...	چيــزی	كه	مانع	
ايجاد	و	احــداث	مكاتب	دخترهاســت	نبودن	اداره	
نظميه	و	نداشــتن	پليــس	مرتب	و	مصادف	شــدن	با	
اشــرار	در	هنگام	اياب	و	ذهــاب	و	ممانعت	معاندين	
و	تهيــه	نكردن	زنــان	معلمه	بــا	اخــالق	و	ترتيبات	
صحيحــه	و	كتب	كالســی	و	عدم	امنيــت	و	اجرای	
مجازات...«)56(	اســت.	با	اعالم	مشروطيت	)1906	
ميالدی(	و	توشيح	قانون	اساســی	توسط	مظفرالدين	
شــاه	قاجار،	نخســتين	واكنش	ها	از	طرف	جامعه	ی	
زنان	نســبت	به	حقوق	اجتماعی	خود	ازجمله	تعليم	
و	تربيــت	نوين،	خــود	را	نشــان	داد.	در	همان	زمان	
»مجلــس«	نامــه	ی	يكــی	از	زنان	را	منتشــر	كرد	كه	
درخواســت	»حمايت	از	آموزش	زنان	و	مشــاركت	
اجتماعــی	آنهــا«	را	از	نمايندگان	مجلس	داشــت.	
نويســنده	ی	نامه	به	صراحت،	حمايــت	دولت	را	از	
مدارس	دخترانه	خواســتار	بود.	»در	20	ژانويه	1907	
]29دی	1285	شمسی[،	اجتماعی	از	زنان	در	طهران	
تشــكيل	شــد	و	در	آن	10	قطعنامه	به	تصويب	رسيد	
كــه	يكی	از	آنها	تقاضای	تأســيس	مدارس	دخترانه	
و	ديگــری	»الغــای	جهيزيه	های	ســنگين«	بود،	زيرا	
عده	زيادی	معتقد	بودندكــه	پولی	كه	برای	جهيزيه	
دختران	پس	انداز	می	شود	بايد	صرف	تعليم	و	تربيت	
آنها	شــود.	ســه	ســال	بعد،	يعنــی	در	آوريل	1910	
]فروردين1289[،	50	مدرسه	دخترانه	در	طهران	داير	
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ناظم االسالم کرمانی: »رساله ها در 
رّد مدارس و حرمت ايجاد و افتتاح 

مکاتب نوشتند... چيزی که مانع ايجاد 
و احداث مکاتب دخترهاست نبودن 

اداره نظميه و نداشتن پليس مرتب و 
مصادف شدن با اشرار در هنگام اياب 

و ذهاب و ممانعت معاندين و تهيه 
نکردن زنان معلمه با اخالق و ترتيبات 

صحيحه و کتب کالسی و عدم امنيت و 
اجرای مجازات...«

و	يك	كنگره	زنان	كه	به	موضوع	آموزش	اختصاص	
داشــت	نيز	در	پايتخت	برگزار	شــده	بــود.«)57(	از	
»مدرســه	دوشــيزگان«	و	»مدرســه	ناموس«،	»ترقی	
بنــات«،	»تربيــت	نســوان«	و»ُدره	المعالی«	تا	ســاير	
مدارس	كه	در	شهرهای	ديگر	ازجمله	رشت،	مشهد	
و...	داير	شــد،	اطالعاتــی	در	منابع	مربــوط،	ضبط	
اســت.	الزم	به	يادآوری	است	كه	مساعدت	رشديه	
بــه		»مدرســه	ی	ناموس«	باعــث	گرديد	تــا	به	پاس	
خدمات	وی	»در	نظامنامه	مدرســه	مقرر	شده	بود	تا	
هميشــه	يكی	از	دختران	خاندان	او	در	آنجا	مشغول	
تدريس	باشند.«)58(		طی	10	سال	بعد،	عالوه	بر	اين	
دروس:	]	فارســی،	عربی،	حســاب	و	هندسه،	سياق	
)طريقه	محاسبه	امورمالی	به	سبك	قديم(،	جغرافی،	
هنر	)قاليبافی،	كاموادوزی،	خانه	داری(	و	شرعيات[	
علم	االشــيا،	حفظ	الصحه،	مشق	خط	و	طباخی	نيز	بر	
برنامه	ها	اضافه	شــد.)59(	ســال	1297	شمسی	سالی	
اســت	كه	در	وزارت	معارف،	اداره	تعليمات	نسوان	
و	تأســيس	دارالمعلميــن	مركــزی	و	دارالمعلمات	

)دانشسرای	دختران(	انجام	پذيرفت	.	

بخش س�وم � انقالب مش�روطيت و اثرات 
آن بر آموزش و پرورش ایران

انقالب	مشــروطيت	در	ايــران	برآمده	از	عوامل	
متعــددی	بــود.	دو	واقعه	مهــِم	لغو	قــرارداد	رويتر	
)امتيــاز	بهره	بــرداری	از	مواد	معدنــی	و	جنگل	های	
ايــران	و	ســاختمان	راه	آهن،	1872	ميــالدی(	و	لغو	
امتياز	تنباكو	)1889	ميالدی(،	نشــان	داد	كه	بسيج	و	
خيزش	اقشار	مردم،	در	تأمين	خواسته	ها	چقدر	مؤثر	
است.	روحانيت	كه	بعد	از	جنگ	های	ايران	و	روس	
به	صورت	يك	گروه	منســجم	تر	ظاهر	شــده	بود	از	
ارتبــاط	خود	با	طبقات	و	اصنــاف	جامعه	ی	آن	روز	
بهره	برد	و	توانســت	به	عنوان	يــك	قوه	ی	اجتماعی،	
دخالــت	سياســی	خــود	را	در	تصميم	گيری	هــای	
حاكمــان،	افزايش	دهد.	در	ماجــرای	تنباكو،	طبقه	
تجار	و	بازرگانان	به	ســمت	روحانيت	ميل	كردند	و	
به	رهبری	ايشــان،	شاه	قاجار	با	پذيرش	ضرر	و	زيان	
شــركت،	قرارداد	را	لغو	كرد.	اين	پيشــامد	نتيجه	ی	
فوری	را	به	دنبال	داشــت:	توده	ی	مــردم	بار	ديگر	به	
نظرات	و	پيشــنهادهای	رهبران	ســنتی	خود	واكنش	
مؤثر	نشــان	می	دادند	و	حاال	نيروی	ديرپای	سلطنت	
در	موازنــه	قــوای	داخلی	نيز	بايد	می	كوشــيد	و	در	
البه	الی	مســائل	مربوط	به	قراردادهای	منعقد	شــده	
اســتعماری،	بحث	از	وضعيت	اجتماعی	و	اقتصادی	
توده	ی	فقير	مردم	و	آگاهــی	از	ثروت	های	بالقوه	و	
بالفعل	كشور،	رشــد	بی	وقفه	ی	دولت	های	قدرتمند	
جهان	نيز	مطرح	می	شــد،	اما	اتفاق	ديگری	نيز	افتاده	
بود	و	آن	رشد	جامعه	شــهری	و	ظاهرشدن	طبقه	ای		
بود	كه	تا	حدودی	ويژگی	های	نوظهوری	را	از	خود	
نشان	می	داد	و	ســاختارها،	روابط	و	مناسبات	حاكم	
آن	روز	پاســخگوی	نيازهای	آنها	نبــود.	اينها	بعدها	
به	طبقه	ی	متوســط	شــهری	مشهور	شــدند.	از	ميان	

همين	طبقه	)و	نيز	روحانيون	نوگرا	و	اشراف	زادگان	
تحصيلكــرده(	بــود	كه	افــرادی	باليدنــد،	آنها	نوع	
ديگری	می	انديشــيدند	و	ســعی	در	تغييــر	موازنه	ی	
قدرت	كه	ميان	دولت	و	روحانيت	تقســيم	شده	بود،	
داشــتند.	اينها	به	روشنفكربودن	)يا	به	تعبير	آن	زمان	
منورالفكر(	شــهرت	يافتند.	ظهور	فراگير	اين	افراد،	
دگرگونی	های	اساسی	در	تاريخ	ايران	به		وجود	آورد	
كه	بايد	در	جای	مناسب	خود،	برآمدنشان	به	درستی	
تبيين	شود.	ديگر	وقت	آن	رسيده	تا	سنگينی	انحصار	
تحوالت	فرهنگی	و	اجتماعی	مربوط	به	اين	گروه	را	
از	قبل	و	بعد	مشروطيت،	از	دوش	ملكم	خان	برداريم	
و	دوگانــه	ی	روشــنفكر	التاری	بــاز	و	روحانيت	را	
به	ســويی	بيفكنيم	تا	تاريخ	اين	دوره	را	درســت	تر	
ببينيم.	من	نمی	دانم	به	چه	انگيزه	ای	محمود	ـ	محمود	
)نويســنده	تاريخ	روابط	سياســی	ايــران	و	انگليس(	
انقــالب	مشــروطيت	را	محصول	سياســت	انگليس	
برای	مهار	نقشــه	های	روســيه	دانســته،	اما	می	توانم	
بفهمم	كه	چــرا	در	اين	برهه	زمانی،	هموطنانم،	نظام	
مشــروطيت	را	خواستار	بودند.	در	كنار	اين	تجربه	ی	
بزرگ	»اگر«ها	و	»كاش«	هايی	را	هم	طی	نســل	های	
بعدی	شــنيده	ام،	اما	هزاران	عامل	دســت	به	دســت	
هم	دادنــد	و	اين	اتفاق	مبارک	محقق	شــد.	حاال	ما	
هستيم	و	نتايج	خوب	و	بد	آن	و	انبوهی	از	درس	های	

آموزنده	ی	مترتب	بر	اين	خيزش	بزرگ.
بنيادی	 انقالب	مشــروطيت	آغــاز	تحول	هــای	
در	جامعــه	ی	ايران	بود	و	به	طــور	طبيعی،	نظام	تعليم	
و	تربيــت	نيز	از	اين	تحوالت	بركنــار	نماند.	در	اين	
مــورد،	بعضی	بــه	مخالفت	و	بعضی	نيــز	به	موافقت	
برخاســتند،	برای	نمونــه	به	مــواردی	از	مخالفت	ها	
اشــاره	می	كنيــم:	ميــرزا	حســن	رشــديه،	وقتی	به	
ايران	آمد	به	شــيوه	ی	مألوف،	اقدام	بــه		راه	اندازی	
مدرســه	ای	در	محله	ی	ششــكالن	تبريز	نمــود،	اما	
خيلی	زود	»علما	به	كفر	ميرزا	حســن	فتوا	داده	بودند	
و	گروهــی	از	طالب،	مدرســه	اش	را	ويــران«)60(	
كردند.	در	پايتخت	»ميرزا	حســن	آشــتيانی«	با	اين	
كار	مخالفت	كرد	و	تأســيس	مدرسه	به	شيوه	جديد	
را	وســيله	تضعيــف	مذهــب	قلمداد	كــرد.«)61(	با	
شدت	يافتن	موج	مشروطه	خواهی	و	تأسيس	مدارس،	
اين	مخالفت	ها	هم		شديدتر	می	شد،	به	طوری	كه	در	
يكــی	از	مطبوعه	هايی	كه	ازســوي	شــيخ	فضل	اهلل	
نوری	و	يارانش	در	زمــان	تحصن	در	حرم	حضرت	
عبدالعظيــم)س(	انتشــار	يافــت	)1325ق(،	چنيــن	
می	خوانيــم:	»و	ديگر	روزنامه	ها	و	شــب	نامه	ها	پيدا	
شــد	اكثر	مشتمل	بر	سب	علماي	اســالم	و	طعن	در	
احكام	اســالم	و	اينكه	بايد	در	اين	شريعت	تصرفات	
كرد	و	فروعی	را	از	آن	تغيير	داده	تبديل	به	احسن	و	
انســب	كرد	و	آن	قوانينی	كه	به	مقتضای	1300	سال	
پيش	قرار	داده	شــده	اســت	بايد	همه	را	با	اوضاع	و	
احوال	مقتضيات	امروز	مطابق	ســاخت	از	قبيل	اباحه	
مســكرات	و	اشاعه	فاحشــه	خانه	ها	و	افتتاح	مدارس	
تربيت	نسوان	و	دبســتان	دوشيزگان	و	صرف	وجوه	

روضه	خوانــی	و	وجوه	زيارات	مشــاهد	مقدســه	در	
ايجاد	كارخانجات	و	در	تسويه	طرق	و	شوارع	و	در	
احداث	راه	های	آهن...«)62(	اين	فرازها	را	با	تفصيل	
بيشــتری	آوردم	تــا	ببينيم	كــه	ايــن	مخالفت	ها	در	
چارچوب	يك	نظام	فكری	خاص	شكل	گرفته	است.	
مشــروطيت	يك	نگاه	جديدی	به	دنيا	را	نمايندگی	
می	كــرد،	كليتــی	كه	با	نظــام	حاكم	و	نــوع	توازن	
قــوای	نيروهايش	و	نوع	تقســيم	كاری	كه	صورت	
پذيرفته	بود،	سازگاری	نداشت.	مخالفان	در	مدارس	
جديد	و	نوع	تعليماتــش،	چيزی	را	می	ديدند	كه	در	
كوتاه	مدت،	شكل	و	محتوای	جامعه	را	تغيير	می	داد.	
روحانيت	در	قبال	اين	قضيه	يا	بايد	همدالنه	و	جدی	
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انقالب مشروطيت به همراه خود تفکری را 
پيرامون محافل آموزشی به وجود آورد که 
مطابق آن تعليم و تربيت، ارتباط وثيقی دارد با 
آگاهی های اجتماعی و سياسی، که اثرات اين 
آگاهی ها هنوز هم مورد توجه کارشناسان است

وارد	می	شد	و	همفكری	می	كرد	و	موج	نوگرايی	رو	
بــه	افزايش	را	همراهی	می	كرد	)همان	طور	كه	بعدها	
دست	به	اين	كار	زد	و	از	كاركرد	مدارس	در	جهت	
پيشــرفت	در	مقاصد	دينی	و	تربيتی	اســتفاده	نمود.(	
و	يا	ســاز	مخالف	مــی	زد.	ظاهــراً	در	آن	زمان،	اين	
بخــش	از	روحانيــت،	راه	دوم	را	برگزيد.	آنها	برای	
مخالفت،	داليلی	هم	داشتند.	حامد	الگار	می	نويسد:	
»ميرزا	حسن	آشتيانی	بی	شك	اين	مسئله	را	دستاويز	
ديگری	برای	ابراز	خصومت	با	امين	الدوله	دانســت	
تا	بی	توجهی	او	را	نســبت	بــه	تقاضاهای	علما	به	اين	
وسيله	تالفی	كند.	شايد	هم	اين	مدارس	جديد	مشابه	
مدارس	ماســيونری	طهران	و	تبريز	پنداشته	شده	بود	
و	از	اين	جهت	دشمن	دين	قلمداد	شده	بود.	گذشته	
از	اينهــا	مخالفت	عده	كثيری	از	علما	با	رشــديه	در	
واقع	دفاع	از	امتيازات	و	وظايف	سنتی	خودشان	بوده	
است.«)63(	از	نكته	ای	نبايد	غفلت	كرد	و	آن	فعاليت	
مدارس	خارجی	و	ميســيون	ها	و	نگرانی	علما	در	اين	
مورد	و	نابسامانی	وضعيت	فكری	بعضی	از	مؤسسان،	
نگرانی	ديگری	هم	مطرح	بــود	كه	به	اين	طريق	در	
اين	عبارت		»عبداله	مســتوفی«	منعكس	شده	است:	

»برخی	برای	امرار	معاش	به	تأســيس	مدرســه	اقدام	
كردند.«)64(

موافقــان	نيز	عمدتاً	از	همــان	حربه	بهره	گرفتند.	
در	تاريخ	1326	قمری	پرسشــی	را	درباره	ی	تأسيس	
مدارس	جديد	تنظيم	و	از	ســه	مرجع	بزرگ	شيعه	ی	
ســاكن	در	عراق،	يعنی	»مالمحمد	كاظم	خراسانی،	
شــيخ	عبداهلل	مازندرانی	و	حاج	ميرزا	حسين	خليلی«	
طلب	فتــوا	نمودند.	آيــات	عظام	نه	تنها	به	تأســيس	
مدارس	جديد	روی	خوش	نشان	دادند،	بلكه	»حكم	
به	وجوب	كفايی«)65(	آن	دادند.	همچنان	كه	شــيخ	
فضل	اهلل	نــوری	نيز	ســال	ها	قبــل	)1316(	در	تأييد	
مدارس	جديد،	آنها	را	»خير	جاری	بزرگی«	دانســته	
و	گفتــه	بود	»همــه	در	اين	امر	خير	امــداد	نمايند«	و	
حتی	»يكصد	تومان«	هم	كمك	نموده	بود.	)66(	اما	
مخالفت	با	كليت	مشروطيت،	شيخ	را	وامی	دارد	كه	
با	خطابی	عام،	افتتــاح	مدارس	را	مورد	مذمت	اكيد	
خــود	قرار	بدهد	)برای	نمونه	ديگر	مراجعه	شــود	به	

همان	مأخذ،	ص	331(.	
	انقالب	مشروطيت	به	هر	دليل،	با	مدارس	جديد	
ِگره	خــورد.	در	متمــم	قانون	اساســی	آن،	تحصيل	
اجباری،	قانونی	شــد	و	دولت	ملزم	به	گسترش	كمی	
و	كيفــی	مدارس	جديــد	گرديد	)اصــل	نوزدهم(.	
»وزارت	علــوم	و	معــارف	و	صنايــع	مســتظرفه«	در	
حكومت	مشروطه	شكل	گرفت.	انقالب	مشروطيت	
بــه	همراه	خود	تفكری	را	پيرامون	محافل	آموزشــی	
به	وجود	آورد	كــه	مطابق	آن	تعليم	و	تربيت،	ارتباط	
وثيقــی	دارد	با	آگاهی	های	اجتماعی	و	سياســی،	كه	
اثرات	اين	آگاهی	ها	هنوز	هم	مورد	توجه	كارشناسان	
اســت.	در	ايــن	دوره،		مدارس	نه	تنهــا	مكانی	برای	
سوادآموزی	بودند،	بلكه	محيطی	محسوب	می		شدند	
كــه	در	آن		محصالن	با	دنيای	موجود	و	محســوس	
در	سراســر	جهــان	آشــنا	می	گرديدند.	نظــام	مبتنی	
بر	مشــروطيت،	انحصار	آمــوزش	را	از	طبقه	خاص	
و	اشــرافی	خارج	كــرد	و	اين	فرصــت	را	در	اختيار	
طبقــات	محــروم	و	تهيدســت	جامعه	نيز	قــرار	داد.	
انقالب	مشــروطيت،	وظايف	دولت	ها	را	نســبت	به	
تأمين	مخارج	مدارس	گوشزد	كرد،	هرچند	مهمترين	
تجربــه	را	در	دخالــت	خيّريــن	و	متمكنيــن	بــرای	
نســل	های	بعد	به	وديعه	گذاشت.	انقالب	مشروطيت	
تأسيس	مدارس	جديد	برای	دختران	را	نيز،	به	همراه	
داشــت،	كه	در	جای	خود	مطرح	شــد.	در	اصل	18	
متمم	قانون	اساسی	مجلس	مشروطه،	تحصيل	و	تعليم	
علوم	و	معارف	و	صنايع،	آزاد	شــمرده	شــد	مگر	در	
مواردی	كه	با	شــرع	مخالف	باشــد.	اين	اصل	مترقی	
ِآزادی	آموزش،	در	كنار	اصل	فراگيری	و	عموميت	
و	اصل	حمايت	دولــت	از	آموزش،	هنوز	هم	بعد	از	
سال	ها،	تحسين	برانگيز	است.	انقالبيون	مشروطه	خواه،	
به	درســتی	بر	نقش	بــزرگ	و	ســازنده	ی	آموزش	و	
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چشم انداز ايران: آنچه در پي مي آيد بخش اول از پژوهش آقاي محمد بسته نگار 
باعنوان »طالقاني؛ نظريه پرداز دموکراس�ي ش�ورايي در جمهوري اس�المي ايران« 
اس�ت ک�ه طي هفت فصل ب�ه معرفي ابعاد گوناگون انديش�ه سياس�ي و راهبردي 
آي�ت اهلل طالقان�ي پرداخته اند. بخش هاي ديگ�ر اين پژوهش در دو ش�ماره آينده 

منتشر خواهد شد.

محمد بسته نگار 
بخش اول

حق پرسش و دليل خواهي از زمامداران
طالقانی؛ نظریه پرداز دموكراسی شورایی در جمهوري اسالمي ایران

مقدمه
برخی	از	دوستان	و	پژوهشگران	در	يكی	دو	دهه	
گذشــته	اظهار	داشــته	اند	كه	آيت	اهلل	طالقانی	غير	از	
كتاب	»تنبيه االم�ه و تنزیه المله«	مرحوم	عالمه	
نائينــی	كه	با	شــرح	و	توضيحاتی	منتشــر	كرده	اند	ـ	
در	آن	كتــاب	كه	از	چگونگی	حكومت	در	اســالم	
و	موافقت	نظام	مشروطيت	با	اصول	و	مبانی	اسالمی	
بحــث	شــده	ـ	ديگــر	از	طالقانــی	مطلب	و	ســخن	
جديدی	دربــاره	حكومت،	به	خصــوص	در	دوران	
انقــالب	نداريم	و	ايشــان	نظريه	جديدی	نســبت	به	

مسئله	حكومت	و	حاكميت	نداشته	اند.

مرحــوم	طالقانی	گرچه	در	طــول	چند	ماه	پس	
از	آزادی،	به	علت	مشــغله	هايی	كــه	پيش	و	پس	از	
انقالب	داشــتند؛	فرصــت	اينكه	فارغ	البــال	با	توجه	
به	انقالبی	كــه	روی	داده،	بنشــينند	و	كتابی	درباره	
حكومــت	تأليف	كنند	و	نظرات	خود	را	در	آن	بيان	
دارند،	نداشــتند.	اما	اگر	به	ســخنان	و	مصاحبه	های	
آن	مرحــوم	از	دوران	آزادی	تا	هنگام	درگذشــت	
ايشــان	توجه	كنيم،	اين	نقيصه	را	در	ســخنرانی	ها	و	
مصاحبه	های	متعدد	خود	جبران	كرده	و	از	يك	نظام	
دموكراتيك	شــورايی	دفاع	كرده	اند	و	به	خوبی	از	
عهــده	اين	امــر	برآمده	انــد؛	بنابراين	ايــن	انتقادات	
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مل�ی«	برآمــده	از	آرای	مــردم	در	چارچوب	يك	
»نظام دموكراتيک شورایی«	است	و	اين	بيش	
از	آن	چيزی	اســت	كه	در	شرح	و	توضيحات	خود	
بر	كتاب	»تنبيه	االمه	و	تنزيه	المله«	به	آن	پرداخته	اند	و	
اين	در	حقيقت	بيان	نظرات	جديد	و	تكميل	آنچه	در	
گذشــته	گفته	بودند،	مي	باشــد؛	كه	عماًل	در	كوران	
مبارزات	در	صحنــه	اجتماعی،	با	توجــه	به	مبانی	و	

اصول	خود	به	آن	رسيده	بودند.		
اينك	مســائل	مطــرح	شــده	را	مورد	بررســی	
قرار	داده	و	نقطه	نظرات	و	اســتنادات	ايشــان	را	بيان	
می				كنيم،	باشــد	كــه	مورد	قبول	صاحبــان	تحقيق	و	

پژوهشگران	قرار	گيرد.
***

ویژگي  انقالب اسالمی ایران و نقش مردم 
در انتخاب حاكمان)1(

اولين	و	مهمترين	مســئله	ای	كه	به	نحو	چشمگير	
در	انديشــه	آيت	اهلل	طالقانی	بعد	از	آزادی	از	زندان	
به	چشــم	می	خورد،	نقش	اساسی	مردم	در	انقالب	و	

چگونگی	انتخاب	زمامداران	جامعه	می	باشد.
از	آنجا	كه	خصوصيت	انقالب	اسالمی	ايران	را	
يك	حركت	و	انقالب	مردمی	می	داند،	از	اين	رو	اين	
خود	مردم	هســتند	كه	بايد	در	سرنوشتشــان	دخالت	
داشته	باشــند	كه	اين	يكی	از	اصول	اساسی	پايه	های	

دموكراسی	می	باشد.
اين	ديدگاه	به	طور	مســتمر	از	زمان	گذشته،)2(	
به	خصوص	پس	از	آزادی	تا	هنگام	درگذشــت،	به	
نحو	بارزی	در	انديشــه	و	كردار	ايشــان	وجود	دارد.	
به	همين	جهــت	در	يكــی	از	مصاحبه	های	خود	در	

نزديكی	انقالب	چنين	می	گويد:
»خصوصيــت	انقالب	اســالمی	ما	اين	اســت...	
انقالبی	اســت	كه	از	تــوده	همه	مردم،	همه	قشــرها	
آغاز	شــده	و	برای	همه	قشرهاســت؛	نه	يك	حزب	
و	جمعيت	خاص.	ايــن	يكی	از	ويژگی	های	انقالب	

ماست.«)3(
چند	روز	پــس	از	انقالب	در	همان	ايامی	كه	هر	
گــروه	و	جمعيتی	بــه	علت	ســابقه	مبارزاتی	خود	و	
نقشــی	كه	در	پيروزی	انقالب	داشته	برای	خود	حق	
ويژه	ای	قائل	بودند؛	طالقانی	تكيه	روی	اين	موضوع،	
يعنی	حق	اساســی	مردم	می		كند	و	اصوالً	جمهوری	
اسالمی	را	براســاس	حق	همه	مردم	می	داند،	نه	حق	

يك	گروه	و	جمعيت	و	قشر	خاص.
»وقتی	ما	نظام	جمهوريت	اسالمی	را	براساس	حق	
همه	مردم	می	دانيم	و	بايد	همه	مردم	در	سرنوشتشان	
دخالت	داشــته	باشــند...	وقتی	اســاس	جمهوريت	
اســالمی	بر	اين	پايه	است،	به	مطلب	دوم				می	رسيم	
كه	گروه	هــا،	جمعيت	ها،	حاال	چــه	اقتصادی	و	چه	
اداری،	چه	كشــاورزی،	چه	كارخانجاتی	همه	اينها	
حق	دارند	سرپرست	هايشان	را	انتخاب	كنند.«)4(	

پس	از	انقالب	ايشان	در	مصاحبه	ای	كه	با	صدا	و	
سيمای	جمهوری	اسالمی	درباره	رفراندوم	می	كنند،	

نظام	جمهوريت	را	براساس	حق	همه	مردم	می	داند	و	
به	نقل	از	حضرت	رسول	)ص(	می	گويد:

»سرنوشت	مردم	بايد	به	دست	خود	مردم	باشد	و	
مردم	بايد	بر	مقدرات	خود	حاكم	باشند.«)5(	

طالقانی	در	صحنه	های	تفسيری	تلويزيونی	»قرآن	
در	صحنه«،	به	تفسير	سوره	نازعات	می	پردازد.	وقتی	
َِّراِت أَْمًرا«،	يعنی	كســانی	كه	 به	آيه	پنجم	»َفالُْمَدب
بايد	تدبير	امور	كنند	می	رســد،	در	تفســير	اين	آيه،	
تدبيركنندگان	را	افرادی	می	داند	كه	نقش	اساســی	
در	پيشــبرد	انقالب	داشــته	اند	كه	اينها	بايد	پيشــتاز	
باشــند	و	برخالف	برخی	گروه	هــا	و	جمعيت	ها	كه	
خود	را	گروه	پيشــتاز	انقالبی	می	دانستند	و	خواهان	
آن	بودند	كه	تدبير	امور	بايد	در	دســت	آنها	باشــد،	
وی	تدبيركنندگان	را	عامــه	مردم	می	داند	و	نه	يك	

گروه	و	جمعيت	خاص.
»اَلُْمَدبِّ�َراِت أَْمًرا«		اينها	هســتند	كه	می	توانند	
تدبير	امور	كنند،	يعنی	آن	پيشتازها،	آن	پيشروها،	در	
انقالب	های	اصيل	انبيا	همين	ها	بودند	كه	تدبير	امور	
می	كردند،	يعنی	همين	توده	های	وابسته	ای	كه	از	جا	
كنده	شده	بودند،	نه	آنهايی	كه	در	حاشيه	بودند	و	نه	

فرصت	طلب	ها.
در	انقــالب،	ما	متأســفانه	می	بينيــم	آنهايی	كه	
حركت	كردند،	از	جان	گذشتند،	سينه	سپر	كردند،	
تــوی	خيابان	ها	ريختند،	آنهايی	كــه	در	يك	جهت	
واقع	شدند	و	چه	بسا	به	حســاب	نمی	آيند.	آنهايی	كه	
در	حواشی	بودند	و	با	همان	پست	و	ميز	و	صندلی	سر	
جايشــان	بودند،	آنها	می	خواهند	مدبّر	امر	بشوند.	با	
اينكه	مدبّر	امر	همان	مردمی	هســتند	كه	در	خيابان	ها	
ريختند،	چون	اينهــا	بودند	كه	پيش	بردند.	اينها	بايد	

به	حساب	بيايند.)6(	
طالقانــی	در	همين	بخش	از	تفســير،	به	بيان	اين	
مطلــب	می	پردازد	كه	برای	تــداوم	انقالب	و	به	ثمر	
رســيدن	آن	چاره	ای	نيســت	جز	اينكــه	مردم،	خود	
سرنوشــت	خود	را	به	دســت	بگيرنــد	و	در	مقدرات	

خود	سهيم	باشند:
»مــا	اگر	بخواهيــم	اين	انقالب	ما	به	ثمر	برســد	
بايد	همان	هايی	كه	خــون	دادند،	جان	دادند،	از	همه	
عالقه	هــا	گذشــتند،	تدبير	عموم	بايد	به	دســت	آنها	
باشد،	ديگران	بايد	كمك	كار	آنها	باشند.	نمی	شود	

كه	آنها	را	نديده	بگيريم	و	كنار	بگذاريم.«)7(	
همچنين	در	اين	زمينه	تكرار	می	كند	كه:

»...	مردم	همه	بايد	حق	شــركت	در	سرنوشتشان	
را	داشته	باشــند	و	اين	از	نظر	انقالب	ما	مسئله	مهمی	
است،	هم	از	ديد	دموكراسی،	يعنی	دخالت	مردم	در	

سرنوشت	و	هم	از	نظر	اسالمی.«)8(
در	ســخنرانی	ديگری	كــه	طالقانی	به	مناســبت	
ســالگرد	30	تير	در	ميدان	بهارســتان	انجام	می	دهد،	
پس	از	تشريح	قسط	اسالمی	به	بيان	نظام	عادالنه	كه	
همان	نظام	مردم	ساالرانه	است	می	پردازد	و	می	گويد:
»در	نظــام	طاغوتــی،)9(	آنهايی	كــه	نگهبــان	و	
نگهدار	اجتماع	بوده	و	قاعده	اين	هرم	هستند،	تحت	

صورت	گرفته،	نمی	تواند	صحيح	باشد.
آيت	اهلل	طالقانی	در	ســخنرانی	ها	و	مصاحبه	هايی	
كه	داشته	اند،	از	كتاب	»تنبيه االمه و تنزیه المله«	
فراتــر	رفته	و	با	طرح	شــوراها،	نظــام	جديدی	را	به	

جامعه	انقالبی	ايران	عرضه	داشته	اند.
ايشــان	آنچه	اصول	و	پايه	های	نظام	دموكراسی	
شــورايی	را	می	رســاند،	مانند:	»حق	انتخاب	مردم«،	
»حق	اعتراض	و	نظارت	مســتمر	در	رفتار	حاكمان«،	
»حق	آزادی«،	»قســط«،	»مســئله	اختيــار«	و	باالخره	
»شــوراها«	را	خيلــی	صريح،	روشــن	و	قاطــع	بيان	
كرده	اند.	با	مطالعه	و	بررســی	اين	نوشته	ها	می	توانيم	
دريابيــم	كه	به	بــاور	و	اعتقاد	ايشــان	»حاكميت 
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فشــار	واقع		می	شوند.	امر	هميشــه	از	باال	بايد	صادر	
بشــود.	برخالف	منافع	و	مصالــح	توده	ها،	توده		ها	را	
زير	بگيرد،	در	فشــار	بگذارد؛	اســتعدادها	را	بكشد،	
ولی	در	نظام	عادالنه	بايد	از	پايين	به	باال	الهام	بشــود.	
نظام	اجتماعی	و	رهبــری	را	بايد	توده	مردم	انتخاب	

بكنند.«)10(	

دیدگاه دكتر مصدق و سيدحس�ن مدرس 
درباره حاكميت مردم

مرحــوم	طالقانــی	در	تجليــل	از	دكتر	مصدق	و	
همچنين	سيدحســن	مــدرس،	ويژگی	مهــم	آنها	را	
تالش	و	كوششان	در	مقابل	استبداد	و	استعمارگران	

و	استقرار	حاكميت	ملت	می	دانست:
»دكتر	مصدق	با	همكاری	مرحوم	مدرس	اين	راه	
را	باز	كرد	و	اين	روش	را	نشان	داد،	كه	نه	روس	و	نه	
انگليس،	بلكه	اين	ملت	است	كه	بايد	سرنوشتش	را	
به	دست	گيرد	و	راهش	را	بيابد	و	پيش	برود.«)11(	

و  م�ردم  وكالی  فق�ط  جامع�ه  حاكم�ان 
منتخب آنها هستند

در	پايــان	ايــن	بحــث	الزم	می	دانم	به	گذشــته	
برگرديــم	و	با	ديــدگاه	آيــت	اهلل	طالقانــی	درباره	

حاكميت	مردم	بيشتر	آشنا	شويم.
ايشــان	در	تبيينی	كه	ســال	ها	پيــش،	از	خالفت	
انســان	و	جانشــينی	خداونــد	روی	زميــن	می	كند	
حاكمان	و	مســئوالن	جامعه	را	نه	تنهــا	نمايندگان	و	
برگزيدگان	خدا،	پيامبــر	و	ائمه	نمی	داند؛	بلكه	آنها	
را	منتخب	مردم	و	وكيل	آنها	می	داند	كه	تصرفات	و	
اقداماتشــان	در	حد	اختياری	است	كه	به	يك	وكيل	

داده	شده	است.
»قرآن	كريم	صريح	است	به	اينكه	زمين	و	منافع	
آن	از	آن	خداوند	اســت	و	اوســت	كه	آن	را	مسّخر	
انســان	ســاخته	و	انســان	در	اين	تصرفات	جانشــين	

پروردگار	است.
»َوالَأْْرَض َوَضَعَها لاَِلنَاِم« )رحمن:10( •
»َجَعَل لَُکُم اَلْرَض ِفَراًشا ...« )بقره:22(	 •
�َماَواِت َو َم�ا  • َر لَُک�م مَّ�ا ِفي السَّ »َو َس�خَّ

ْنُه ...« )جاثيه:13( ِفي الَأْْرِض َجِميًعا مِّ
»ُثمَّ َجَعلَْناُك�ْم َخاَلئَِف ِفي اَلْرِض ...«	 •

)يونس:14(
مضمون	اين	آيات	و	مانند	آنها	بيان	جانشــينی	يا	
خالفت	انسان	در	زمين	است	تا	اين	جانشين	دستور	و	
اراده	صاحب	جای	را	انجام	دهد)12(...	درواقع	مال،	
مال	اهلل	و	انســان	خليفه	اهلل	و	بنده	اوســت؛	به	عبارت	
ديگر	چون	اين	خالفت	برای	همه	اســت،	فرد	وكيل	
نايب	جمع	می	باشــد،	تصرفاتش	بايد	در	حد	خير	و	

مصلحت	عموم	باشد.«)13(
در	اينكه	انســان	به	صفت	انســان	بودن،	جانشين	
خداوند	می	باشــد؛	نه	به	صفت	وابستگی	های	خاص	
مانند	صنفــی	و	طبقاتی	بودن،	از	اشــراف	و	نخبگان	
خاص	بودن،	بنابراين	در	ذيل	آيه		»َوِإْذ َقاَل َربَُّک 

لِلَْماَلئَِک�ِه ِإنِّي َجاِع�لٌ ِف�ي اَلْرِض َخِليَفًه...«		
مفهوم	خالفت	و	جانشينی	انسان	را	به	صورت	زيبايی	
در	جلد	اول	پرتوی	از	قرآن	ترسيم	كرده	است:			

»اين	قدرت	تعلم	و	فطرت	جوينده	چون	با	قدرت	
اختيار	و	تصــرف	در	پديده	آدمی	به	هم	پيوســت،	
صاحب	مقام	خالفت	می		شــود،	زيــرا	خليفه	دومين	
كســی	است	كه	جای	نخستين	بنشــيند	و	كار	وی	را	
انجام	دهد	و	تكميل	كند...	دســت	قدرت	نخســتين	
می	ســازد	و	دست	قدرت	خليفه	می	پردازد،	حكمت	
نخســتين	هر	چه	را	با	خلــوص	و	آثــار	می	آفريند؛	
حكمت	و	عقل	دومين	آن	را	آشــكار	می	سازد	و	به	

راه	می	اندازد.)14(

1� آزادی گروه  ه�ای سياس�ی و انتخ�اب 
مردم

طالقانی	در	مصاحبه	ای	كه	با	خبرنگاران	داخلی	
و	خارجی	می	كند،	وقتی	از	او	ســؤال	می	شــود	كه	
نظرتان	در	مورد	آزادی	گروه	های	سياســی	چيست؛	

در	جواب	گفتند:
»همــه	گروه	هــا	آزاد	بــوده	و	خواهنــد	بود	كه	
عقايدشان	را	مطرح	كنند	و	اين	مردم	هستند	كه	بايد	

راهشان	را	انتخاب	كنند.«)15(									

2� ام�ر به مع�روف و نهی از منک�ر، یا حق 
پرس�ش از زمام�داران و مس�ئوالن جامع�ه و 

نظارت مستمر بر رفتار آنان  
 دموكراســی	اصــول	و	معيارهايــی	دارد	كــه	
بايد	ضمــن	توجه	به	آنهــا	به	آن	اصــول	پايبند	بود	
كــه	مهمترين	آنها	يكــی	اينكه	مردم	حــق	انتخاب	
متصديان	امور	و	زمامداران	جامعه	را	آزادانه	و	بدون	
هيچ	تبعيضی	داشته	باشند.	ديگر	اينكه	نظارت	مستمر	
بر	رفتــار	و	كردار	آنها	و	حق	پرســش	از	چگونگی	
حكومتشــان	را	داشته	باشند	و	اگر	ديدند	پاسخگوی	
خواســت	مــردم	نيســتند	و	همچنان	به	خودســری	
و	اســتبداد	به	رأی	مشــغولند،	حق	عــزل	آنها	را	از	

زمامداری	داشته	باشند.)16(
مرحوم	آيت	اهلل	طالقانی	از	گذشته	توجه	كاملی	
به	اين	دو	اصل	داشــته	اند	كــه	در	مورد	اين	اصل	در	
بند	پيش	نظراتشــان	را	بيان	كرديم،	اما	در	مورد	دوم	
يعنی	نظارت	مردم،	ايشان	در	سخنرانی	های	خود	كه	
در	مدرســه	فيضيه	قم	ايراد	مي	كننــد	صريحاً	به	هر	
دو	مورد	به	خصوص	مــورد	دوم	كه	از	اهم	مصاديق	
امر	به	معروف	و	نهی	از	منكر	اســت	اشــاره	می	كند.	
ايشــان	در	اين	ســخنرانی	در	مــورد	اول،	يعنی	حق	
انتخاب	مردم	در	تأكيد	آنچه	در	بند	پيش	گفته	شــد	
به	خصوص	در	مورد	شــركت	در	انتخابات	شــوراها	

می	گويد:
»يك	راه	شرعی	و	يك	راه	قانونی،	راه	دنياپسند	
راهی	اســت	كه	پايه	های	نهضــت	را	محكم	بكند	و	
مردم	واقعاً	به	حساب	بيايند.	مردم	واقعاً	بايد	سرنوشت	
خودشان	را	به	دست	خودشــان	بگيرند.	برای	اينكه	

مردم	بتوانند	راهی	برای	زندگی	خود	كشــف	كنند	
اين	راه	غير	از	اين	نيســت	و	مسئله	ای	جز	اين	نيست	
و	آن	مســئله	ای	است	كه	علمای	ما	هفتاد	و	چند	سال	
پيش	جزء	قانون	اساسی	آورده	اند.	انجمن	های	ايالتی	
و	واليتی	يعنی	در	هر	شــهر	و	روســتا،	مردم	با	رشد	
نشان	دادن،	با	قدرت	نشــان	دادن،	با	شعور	نشان	دادن	
بينــش	خــود	افــرادی	را	كــه	می	داننــد	خدومند	و	
صادقند،	وابســته	به	جايی	نيستند،	خودخواه	نيستند،	
هوشيار	هستند،	اينها	را	انتخاب	كنند؛	سرنوشتشان	را	

به	دست	آنها	بدهند.«)17(	
طالقانی	به	دنبال	ادامه	سخنانشــان	می	افزايند	كه	
صرف	انتخاب	كردن	و	دادن	سرنوشتشــان	به	دست	
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افراد	به	هيچ	وجه	كافی	نبوده،	بلكه	بايد	يك	نظارت	
مستمر	هم	وجود	داشته	باشد.

»خودشان	هم	نظارت	بكنند،	در	اين	مرحله	است	
كه	انقالب	ما	پايه	پيدا	می	كند،	اما	بايد	خودشان	هم	
نظارت	بكنند	تا	آنها	به	انحراف	كشيده	نشود.«)18(
	مرحوم	طالقانی	از	تجربياتی	كه	در	مبارزه	خود	
عليه	اســتبداد	و	برقــراری	يك	نظــام	دموكراتيك	
كسب	كرده	بود	و	مطالعاتی	كه	در	اين	زمينه	نموده	
بود،	به	خصوص	در	شرح	و	توضيحاتی	كه	بر	كتاب	
تنبيه	االمــه	نائينی	می	دهد؛	متوجه	اســت	كه	تنها	راه	
برقــراری	يك	حكومت	مردمی،	اصل	نظارت	يا	امر	
بــه	معروف	می	باشــد	كه	حاكمان	از	جاده	مســتقيم	
خارج	نشوند	و	انقالب	اسالمی	كه	به	تعبير	خودشان	
يك	انقالب	مردمی	است،	موقعی	اين	وضع	استمرار	
پيدا	می	كند	كه	نظارت	مستمر	توسط	مردم	نسبت	به	
حاكمان	وجود	داشــته	باشد.	به	همين	دليل	است	كه	
عالوه	بر	ســخنرانی	در	مدرســه	فيضيه	قم،	در	اغلب	
ســخنرانی	های	خود	به	اين	موضوع	اشــاره	صريحی	
داشــته	است.	ازجمله	در	سخنرانی	كاخ	سعدآباد	در	

شب	های	ماه	رمضان	درباره	اين	اصل	می	گويد:
»همه	شــما	مســئوليد	و	بايد	امر	به	معروف	كنيد	
و	از	منكــر	بازداريــد.	در	خانــه،	خيابان،	مســجد،	
مدرسه	و	دانشگاه،	اين	مســئوليت	عمومی	است،	نه	
يك	طبقه	ای،	نه	يك	قشــری،	حتی	يك	فرد	عادی	
می	تواند	به	كسی	كه	در	رأس	مملكت	واقع	است	امر	
به	معروف	و	نهی	از	منكر	كند،	نه	كارشكنی	و	ايراد	
بی	جا،	راه	نشان	دادن	كه	آقا	اين	راهتان	اشتباه	است،	
بايــد	اين	راه	را	برويد؛	اين	كلمــه	ای	را	كه	گفته	ايد	

نادرست	است.«
همه	شما	كه	}اينجا{	نشســته	ايد،	صدها	گوش	
ســخنان	مرا	گوش	می	دهيد،	نبايد	تعبداً	قبول	كنيد.	
فرد	فرد	شــما	مسئول	هســتيد	به	من	بگوييد	اينجای	
كالم	نابجا	بوده	است.	مسلمان	های	صدر	اسالم	مگر	
اين	طــور	نبودند،	مگر	خليفه	دوم	نگفت	كه	اگر	من	
منحرف	شــدم	مرا	راســت	كنيد؛	مگــر	آن	فرد	بلند	
نشد،	گفت	اگر	راست	نشدی	با	اين	شمشير	راستت	
می	كنيــم.	مگر	علــی	نمی	گويد	دائماً	بــه	من	تذكر	
بدهيد،	خيال	نكنيد	شــما	پست	تريد	از	تذكردادن	و	
من	باالترم	از	شــنيدن	تذكرات	شما.	امر	به	معروف	
و	نهــی	از	منكر،	اين	ســرمايه	عظيم	اســالم	كه	اين	
اســم	های	معمولی	دموكراسی	و	اينها	هيچ	نمی	تواند	
كه	چنين	جامعه	ای	درســت	كند.	جامعه	ای	كه	همه	
بايد	مســئوليت	داشته	باشند.	شما	خيال	می	كنيد	مثل	
دموكراســی	در	دنيا،	همين	قــدر	يك	حزب،	يك	
جمعيت،	حال	يا	با	پول	و	يا	با	رشوه،	يا	با	تبليغات	به	
اسم	يك	رئيس	جمهور	رأی	می	دهند	و	بعد	می	روند	
دنبال	كارشــان.	ولی	شــما	مســلمانان	نبايد	اين	طور	
باشيد،	اگر	يك	عده	را	انتخاب	كرديد	برای	مجلس	
خبرگان،	خيال	نكنيد	از	شــما	رفع	مســئوليت	شده،	
اگر	عده	ای	را	انتخاب	كرديد	برای	مجلس	شــورا،	
خيال	نكنيد	مســئوليت	از	شــما	رفع	شــده.	فرد	فرد	
شما	مســئوليد	و	بايد	با	تمام	شعور،	چشم	و	گوشتان	
مراقب	اعمال	اينها	باشيد.	اين	جامعه	آزاد	است.	اين	
جامعه	ای	اســت	كه	در	آن	رشد	افراد	ناصالح	از	بين	
خواهد	رفت.	علی	)ع(	هم	همين	را	می	گويد،}يعنی	
حق	پرســش	و	انتقاد	از	زمامــداران	كه	ويژگی	مهم	

دموكراسی	است{.
در	ادامه	طالقانی	از	امام	)ع(	نقل	می	كند	كه:

اگر	ترک	كرديد	»یولی عليکم ش�راركم«	
پست	ترين	و	رذل	ترين	مردم	بر	شما	مسلط	می	شوند.	
اين	مسئوليت	اجتماعی	را	وقتی	شما	برعهده	نگرفتيد،	
خواه	ناخواه	جامعه	بی	مسئوليت	می	شود.	همين	جور	
كه	علی	اشاره	كرد	در	بين	جامعه	بی	مسئوليت	شرار	
بر	شما	مســلط	می	شــوند.	علی	می	گويد	»شرار«؛	
قــرآن	می	گويــد	»الد الخص�ام«،	يعنی	مســتبد.	
مستبد	يعنی	كسی	كه	محكوم	شهوت	و	خودخواهی	
و	غرائز	پســت	و	هــوا	و	عقده	هــای	روحی	و	نفس	
خودش	اســت.	بعد	بنشــينيد	پس	از	آنكه	اشــرار	و	
اوباش	بر	توده	های	مردم	مظلوم	مســلط	شــدند،	هی	

دعا	كنيد.	»فال یستجاب لکم«)19(	

مرحوم	طالقانی	در	آخرين	سخنرانی	خود	باز	به	
اين	مسئله	يعنی	حق	انتقاد	از	زمامداران،	به	چگونگی	
بعثت	پيامبر	اسالم	و	قيام	مردم	در	17	شهريور	1357	
می	پردازد؛	كه	در	يك	نظام	اســتبدادی	حق	انتقاد	و	

اعتراض	به	كسی	نمی	دهند.
»آن	نظــام	طبقاتــی	كه	بــر	توده	مــردم	تحميل	
و	بســته	شــده	بود،	آن	قوانين	و	آداب	و	ســننی	كه	
مــردم	را	زير	بار	تحميالت	كمرشــكن	كرده	بود	و	
آن	قفل	هايی	كه	دســت	و	پای	فكر	و	حركت	مردم	
را	بســته	بــود.	اين	پيامبــر	آمد	همه	آنهــا	را	بردارد.	
اين	شــهيدان	ما	هم	دنبال	همين	رســالت	بودند.	در	
مقابل	فرهنگ	تحميلــی،	در	مقابل	اقتصاد	تحميلی،	
در	برابــر	قوانين	تحميلــی،	در	برابر	محدوديت	های	
پليسی	كه	گاهی	به	اسم	دين	بر	مردم	تحميل	می	شد	
و	از	همــه	خطرناک	تــر،	يعنی	آنچــه	را	كه	احبار	و	
ُرهبــان	و	همــكاری	آنها	با	طبقات	ممتــازه	بر	مردم	
تحميل	كرده	بودند	به	نام	دين	و	اين	خطرناک	ترين	
تحميالت	است؛	يعنی	آنچه	كه	ازسوي	خدا	نيست،	
از	جانب	حق	نيســت،	آن	را	به	اســم	خدا	به	دست	و	
پای	مردم	ببندند	و	مردم	را	از	حركت	بازدارند.	حق	
اعتراض	به	كسی	ندهند،	حق	انتقاد	به	كسی	ندهند،	
حق	فعاليت	آزاد	به	مردم،	به	مسلمان	ها	و	مردم	آزاده	

دنيا	ندهند.«)20(	

3� نفی حکومت طبقاتی
آيــت	اهلل	طالقانی	در	ســخنرانی	های	خود	مكّرر	
روی	اين	مســئله	تأكيــد	می	كردند	كه	از	اســالم	و	
نظام	اسالمی،	حكومت	طبقاتی	برداشت	نشود؛	زيرا	
همان	طوری	كه	گفته	شــد؛	ويژگی	انقالب	اسالمی،	
مردمی	بودن	آن	می	باشــد.	نه	اين	كه	كســانی	خود	
را	قيــم	مردم	دانســته	و	بخواهند	سرپرســتی	آنان	را	
برعهده	بگيرند؛	بنابراين	وقتی	بحث	از	نظام	اسالمی	
می	شــود،	آن	را	از	حكومــت	طبقاتــی	و	حاكميت	

عده	ای	بر	عده	ديگر	جدا	می	داند.
»هر	جمهوريتی	در	دنيا	معيارهايی	دارد.	در	نظام	
اســالمی	كه	من	اســمش	را	حكومــت	نمی	گذارم،	
چــون	حكومت	معنــای	حاكميت	عــده	ای	بر	عده	
ديگر	را	دارد؛	اما	در	اســالم	حاكميت	جز	برای	خدا	
كه	خالق	همه	مردم	است	نمی	باشد	و	همه	مردم	بنده	
خدا	هستند	و	زمين	و	آنچه	ذخاير	كه	در	زمين	نهاده	
شده	سفره	گسترده	ای	است	برای	همه	مردم	كه	بايد	
به	اندازه	احتياج	و	نياز	كارشان	از	آن	استفاده	كنند،	
اين	اختصاص	به	يك	گروهی	ندارد.	چون	هميشــه	
قرآن	خطابش	به	»ناس«	اســت	و	»ن�اس«،	يعنی	

همه	مردم،	نه	مسلم	يا	مؤمن	به	تنهايی.«)21(
باز	در	همين	مصاحبه	طالقانی	تأكيد	می	كند	كه	
ويژگی	انقالب	اسالمی	برخالف	انقالب	های	ديگر،	
چه	كمونيســتی،	چه	ليبراليستی	و	ناسيوناليستی	يك	
انقالب	طبقاتی	و	اينكه	بخواهد	طبقه	خاصی	حاكم	
بشــوند	نيست؛	زيرا	حكومت	طبقاتی		به	ديكتاتوری	

می	انجامد.

آيت اهلل طالقانی در سخنرانی های 
خود مکّرر روی اين مسئله تأکيد 
می کردند که از اسالم و نظام اسالمی، 
حکومت طبقاتی برداشت نشود؛ زيرا 
همان طوری که گفته شد؛ ويژگی انقالب 
اسالمی، مردمی بودن آن می باشد. 
نه اين که کسانی خود را قيم مردم 
دانسته و بخواهند سرپرستی آنان را 
برعهده بگيرند
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طالقانی همچنين تسليم شدن و 
سرخم کردن در برابر اراده اشخاص را 

مظهری از شرک قلمداد کرده است 
و تأکيد کرده که انسان نبايد در برابر 

هيچ قدرتی سر تسليم فرود آورد

يــا	 كمونيســت	 انقالبــی	 كشــورهای	 »در	
ناسيوناليســت،	مــا	می	بينيم	كه	يك	گــروه	انقالب	
می	كنند	و	بعد	حكومت	را	خود	آن	گروه	به	دســت	
می	گيرنــد؛	قهراً	وقتی	گروه	يا	حــزب	خاصی	بود،	
چــه	نظامی	و	چه	غيرنظامــی،	دنبالش	ديكتاتوری	و	
اســتبداد	بود،	ولی	خصوصيت	انقالب	اســالمی	ما	
اين	اســت	كه	ما	رهبرهای	مذهبــی	داعيه	حكومت	
برای	خودمان	نداريم	و	نمی	خواهيم	حاكم	باشــيم.	
انقالبی	اســت	كه	از	تــوده	همه	مردم،	همه	قشــرها	
آغاز	شــده	و	برای	همه	قشرهاســت؛	نه	يك	حزب	
و	جمعيت	خاص.	ايــن	يكی	از	ويژگی	های	انقالب	

ماست.«)22(	
مرحوم	طالقانــی	در	يكی	از	درس	های	»قرآن	با	
صحنه«،	در	ذيل	آيه	پنجم	ســوره	قصص،	»وَ نُِریُد 
أَن نَُّم�نَّ َعلَی الَِّذیَن اْس�ُتْضِعُفوا ِفي الَأْْرِض و 
�ًه َو نَْجَعَلُه�ُم الَْواِرِثيَن«، در	مورد	 َنَْجَعَلُه�ْم أَئِمَّ
ًه َو نَْجَعَلُهُم الَْواِرِثيَن« می	گويد: »نَْجَعَلُهْم أَئِمَّ

»...	و	مــا	آنهــا	را	به	حــق	حاكميت	سياســی	و	
اجتماعی	خودشــان	برســانيم.	نمی	گويــد	يك	نفر	
يا	يك	گــروه	را	به	پيشــوايی	برســانيم	}يعنی	نفی	
حكومــت	فــردی،	طبقاتی	يــا	صنفــی	و...{	بلكه	
می	گويد	همه	مستضعفان	را	پيشوا	قرار	دهيم.	كسانی	
را	كه	بر	حق	خودشــان	حاكم	هستند	وارث	زمين	و	

وارث	امكانات	محيط	خودشان	كنيم.«)23(
آيت	اهلل	طالقانی	حق	سلطه	را	بر	هيچ	انسانی	حتی	
انبيا	قائل	نبود	و	اين	با	توجه	كامل	به	آياتی	است	كه	
صريحاً	نفی	ســلطه	از	پيغمبــر	)ص(	می	نمايد.	قرآن	
صريحــاً	درباره	نفی	ســلطه	پيامبر	چنيــن	می	گويد؛	
كه	برخــی	از	آياتی	كه	در	اين	زمينه	هســتند	چنين	

مي	باشند:
ٌر لَّْس�تَ َعَلْيِهم  ََّم�ا أَنَت ُمَذكِّ �ْر ِإن 1� »َفَذكِّ
بُِمَصْيِط�ٍر« )غاشيه:21و22(،	پس	}مردم	را{	تذكر	
ده؛	كــه	تو	فقــط	تذكردهنــده	ای،	ســيطره	بر	آنان	

نداری.
َعَلْيِه�ْم َحِفيًظ�ا«  أَْرَس�لَْناَک  َفَم�ا   ...« �2

)نسا:80(،	ما	تو	را	نگاهبان	آنان	نفرستاديم.
َوِكي�ال«  َعَلْيِه�ْم  أَْرَس�لَْناَک  َوَم�ا   ...«  �3

)اسرا:54(،	و	ما	تو	را	كارگزار	آنان	نفرستاديم.
ََّما أَنَ�ا لَُکْم نَِذیٌر  4� »ُق�ْل َیا أَیَُّها النَّ�اُس ِإن
« )حــج:49(،	بگو:	ای	مردم،	من	برای	شــما	 ِبي�نٌ مُّ

فقط	هشداردهنده	ی	آشكارم.
بدين	جهــت	طالقانی	با	الهام	از	انديشــه	قرآنی	

درباره	عدم	سلطه	پيامبران	چنين	می	گويد:
»خصوصيت	ديگری	كه	در	نظام	اسالمی	وجود	
دارد	اين	اســت	كه	فــرد	نمی		تواند	ســلطه	كامل	بر	
ديگران	پيــدا	كند،	چرا	كه	اين	حــق	بر	هيچ	فردی	
نيســت،	حتی	آن	افرادی	كه	ما	آنها	را	افرادی	باالتر	

می	دانيم؛	يعنی	انبيا.«)24(
وقتی	انبيا	چنين	حقی	يعنی	ســلطه	بر	انسان	ديگر	
نــدارد،	تكليف	بقيه	يعنی	احــزاب	و	گروه		ها	كاماًل	

مشخص	می	شود	كه:

»همين	طور	يك	حزب	و	يك	گروه	حق	ســلطه	
داشتن	را	ندارد.	سلطه	داشــتن	غير	از	رهبری	است.	
در	نظام	اسالمی	يك	فرد	می	تواند	رهبری	كند،	ولی	

امكان	تسلط	يافتن	را	ندارد.«)25(
4�  مسئله آزادی

موضوع	ديگــری	كه	طالقانی	در	كنار	حاكميت	
مردم	و	نقش	اساســی	آن	در	تعيين	سرنوشــت	خود	
مطــرح	می	كنــد،	كه	بــدون	آن	حاكميــت	مردم	و	
دموكراســی	معنا	پيدا	نمی	كند	و	تحقق	نمی	پذيرد؛	
مسئله	آزادی	اســت.	كه	به	گفته	ايشان	چيزی	برای	

بشر	مطلوب	تر	از	آزادی	نيست:
»برای	بشــر	چيزی	مطلوب	تر	از	آزادی	نيست	و	
ايــن	آزادی	جــز	در	حدود	و	حقــوق	ديگران	نبايد	
محدود	شــود.	بــا	نظر	به	ايــن	حقيقــت	و	واقعيت	
انكارناپذير،	سلب	آزادی	بشر	در	هر	شأنی	از	شئون	
حيات	چنان	ظلمی	اســت	كه	نمی	توان	آن	را	ناديده	
و	سهل	گرفت.	خواه	سلب	آزادی	ديگران	از	جانب	
طبقه	ای	باشــد	يــا	دولتی.	در	ميدان	عمل	و	انديشــه	
آزاد	اســت	كه	اســتعدادها	و	ذوق	های	بشری	كه	با	
ارزش	ترين	سرمايه	های	طبيعی	است	ظاهر	می	شود؛	
آزادی	در	سرلوحه	حقوق	بشر	ازسوي	نظام	خلقت	و	
دعوت	پيمبران	و	اعالميه	حقوق	بشر	قرار	گرفته	و	با	
هيچ	توجيه	و	بيانی	حق	آزادی	در	عمل	و	كار	را	در	
حدود	قانون	و	حقوق	ديگران	نبايد	سلب	كرد.«)26(

توحيد و آزادی
اصوالً	طالقانی	مســئله	آزادی	را	يك	وجهی	از	
توحيد	می	داند	كه	ســاليانی	چند	دربــاره	آن	بحث	
كرده	كه	انســان	نبايد	در	مقابل	هيچ	قدرتی	سرخم	

نموده	و	در	برابر	آن	تعظيم	كند.
»توحيد	تنها	يك	عقيده	قلبی	نيســت	كه	انســان	
را	به	ســوی	عبادت	و	معابد	می	كشــاند	و	همين	در	
كارهای	عبادی	به	كار	آيد	و	تنها	يك	مسئله	فلسفی	
و	كالمی	نيســت	كه	با	دليل	و	برهان	اثبات	شود	و	به	
همين	جا	متوقف	گردد؛	بلكه	حقيقتی	اســت	كه	بايد	
در	فكــر	و	عقل	و	عمل	تحولــی	پديد	آرد	و	جهت	
زندگــی	و	وضع	اجتماعی	را	برگرداند	و	بنای	ديگر	
براســاس	حاكميت	خداوندی،	كه	همه	جهان	ظهور	
اراده	و	حكومت	مطلق	اوســت	برپا	دارد	و	انسان	را	
از	ضيق	دنيا	برهاند	و	چشــم	انداز	فكرش	را	وسيع	و	
شخصيتش	را	مستقل	گرداند.	شعار	اين	حقيقت-	ال 
ال�ه اال اهلل-	كــه	جمله	»ال اله«	نفــی	هر	اراده	و	
پرســتش	و	پناهندگــی	اســت	و	»اال اهلل«	اثبــات	
اينهاست،	برای	معبود	به	حق	و	درهم	شكستن	بت	ها،	

كافرها،	قانون	سازی	های	بشری	و...	است.«)27(	
طالقانــی	همچنين	تسليم	شــدن	و	ســرخم	كردن	
در	برابر	اراده	اشــخاص	را	مظهری	از	شرک	قلمداد	
كرده	اســت	و	تأكيد	كرده	كه	انســان	نبايد	در	برابر	
هيــچ	قدرتی	ســر	تســليم	فــرود	آورد.	چنانكه	در	
ذيل	آيه	31	ســوره	توبــه، »اتََّخ�ُذواْ أَْحَباَرُهْم َو 
ُرْهَبانَُه�ْم أَْربَابً�ا مِّ�ن ُدونِ اهللِّ َو الَْمِس�يَح ابَْن 
َمْرَیَم ...« 	توضيح	می	دهد	كه	يهود	و	نصارا،	احبار	

و	رهبــان،	خود	را	به	جای	خــدا	ارباب	قرار	دادند	و	
همچنين	عيسی	بن	مريم	را.

»...	چنانكه	بيــان	فرموده	اند	تســليم	در	برابر	هر	
اراده	شــخصی	را	قرآن	شــرک	بــه	ذات	و	صفات	
خداوندی	می	شــمارد؛	چه	تسليم	به	وسيله	قهر	و	غلبه	
باشد	يا	از	راه	نفوذ	در	قلوب	و	عواطف.	از	اول	تعبير	
به	عبوديت	و	از	دوم	تعبير	به	ربوبيت	شده،	پس	قيام	
تمام	انبيا	برای	نجات	از	شــرک	و	دعوت	به	توحيد	

بوده	است«.)28(
طالقانــی	پــس	از	آزادی	از	زنــدان	آخــر	در	
سخنرانی	های	مسجد	هدايت	باعنوان	»تبيين	رسالت	
برای	قيام	به	قســط«	باز	به	موضوع	شــرک	و	آزادی	
اشاره	های	متعددی	كرده	است،	از	جمله	می	گويد:

»مرحله	نخستين	كه	انبيا	اقدام	كردند	و	رسالتشان	
را	اعالم	كردند	}توحيد	است{.	توحيد	يعنی	آزادی	
بشــر،	و	غيرتوحيد،	يعنی	شــرک	و	كفر...	اين	مسير	
انبياســت؛	مبارزه	با	شــرک،	يعنی	آزادی	انسان	ها...	
انبيا	باالتر	از	قســط،	باالتر	از	مســائل	اقتصاد،	مسئله	

آزادی	بشر	را	مطرح	كردند.«)29(       
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انقالب اسالمی و آزادی
وی	يكــی	از	وجــوه	انقــالب	اســالمی	را	وجه	
آزادی	آن	می	داند؛	كه	در	چند	جلســه	تفسير	درباره	
آيــه	»لََقْد أَْرَس�لَْنا ُرُس�َلَنا بِالَْبيَِّن�اِت ...«	پس	از	
آزادی	از	زنــدان	در	مســجد	هدايت	نمود،	در	دفاع	

از	آزادی	چنين	می	گويد:
»انبيا	آمدند	تا	انســان	را	از	همه	شرک	ها،	بندها،	
محدوديت	هــا،	جهت	بينی	ها،	يك	بُعــد	بينی	ها،	در	
يك	بُعــد	بودن	ها	آزاد	كنند	و	برگردانند	به	انســان	

متعقل	و	عاقل	فطری.«)30(	
طالقانی	به	دنبال	اين	ســخنان	بــه	اين	می	پردازد	
كه	برخالف	مكتب	انبيا	و	مبانی	دينی،	اين	انســان	ها	
هســتند	كه	به	استثمار	ديگران	پرداخته	و	آنها	را	بنده	

و	عبد	خود	كرده	اند.
»اين	افراد	بشــر	و	مكتب	ها	هســتند	كه	با	مريد	و	
مرادبازی	ها	سعی	می	كنند	فكر	و	انديشه	مردم	را	در	
بندهای	خود	محدود	نگه	دارند.	شخص	پرستی	هاست	
كــه	می	خواهند	مردم	را	بــه	بند	بكشــند،	همه	اينها	
شــركند.	قرآن	می	گويد	خدا	را	عبــادت	كنيد	تا	از	

بندگی	هر	بنده	ای،	هر	پديــده	ای	و	هر	قدرتی	آزاد	
شويد.«	

»اصل	آزادی	اســت	و	مكتب	هايــی	هم	كه	در	
دنيــا	پيش	آمده،	انقالب	ها	پيش	از	مســئله	اقتصاد	و	
توزيع	ثروت،	مســئله	آزادی	بود.	آزادی	به	ضميمه	

قسط.«)31(
طالقانی	در	ديگر	مصاحبه	های	خود	باز،	انگشت	
روی	آزادی	گذارده	و	آن	را	نيز	يكی	از	خواسته	های	

اوليه	انقالب	اسالمی	می	داند.
وی	معتقد	اســت	كه	خواسته	مردم	جهت	تأمين	
آب	و	نان	و	مســكن	نبود،	بلكــه	آزادی	بود.	و	اگر	
آزادی	بــه	دســت	بيايد	ديگــر	خواســته	ها	در	پرتو	

آزادی	تأمين	خواهد	شد.
»نكتــه	مهمی	كه	بايد	تذكر	دهم	اين	اســت	كه	
انقالبــات	و	حــركات	اصيلی	كه	در	تاريــخ	دنيا	از	
گذشــته	تا	انقالب	فرانســه	و	انقالب	اكتبر	روسيه	و	
انقالب	های	ديگر،	هدف	اصلی	آزادی	انسان	ها	بوده	
و	هست	و	مطبوع	اصيل	انسان	پيش	از	مسائل	خوراک	
و	مسكن	و...	آزادی	بوده	و	مسائل	اقتصادی	در	پرتو	
آزادی	قرار	داشــته	اند،	ولی	به	تدريج	ما	می	بينيم	كه	
در	غرب	سرمايه	داری	و	در	شرق	كمونيست،	آزادی	
انســان	ها		تحت	الشــعاع	اقتصاد	قرار	گرفته	و	اقتصاد	
است	كه	انســان	ها	و	جامعه	را	شكل	می	دهد	و	يك	
نوع	توده	های	مردم	را		به	بند	می	كشد.	اين	مسئله	ای	
اســت	كه	نسل	امروز	كه	تحت	تأثير	مسائل	اقتصادی	
قرار	گرفته	اند،	نمی	توانند	آن	را	درست	درک	كنند،	
ولی	در	ايران	می	بينيم	كه	توده	های	مردم،	طبقه	مرفه	
و	غيرمرفه	و	تحت	فشار	زندگی،	همه	به	پا	خواسته	اند	
و	چه	می	خواهند.	مســئله	اول،	آزادی	می	خواهند	و	
مسئله	قسط	يا	عدالت	اقتصادی	خود	به	خود	در	پرتو	

آزادی	به	عقيده	ما	تأمين	خواهد	شد.«)32(	
طالقانــی	نيــاز	بــه	آزادی	را	بيــش	از	احتياج	به	
نيازهای	مادی	می	داند.	وی	اصوالً	مخالف	اين	است	
كه	انســان	صرفاً	يك	انسان	مادی	است	و	فقط	يك	

بُعد	اقتصادی	دارد.
چند	بُعدی		بودن	انسان	نيز	از	خصوصيت	انقالب	

اسالمی	و	نظام	جمهوريت	آن	است.
»در	نظام	جمهوريت	اســالمی	مثــل	همه	نظام	ها	
و	جمهوريت	هــا،	يك	ســری	ضوابــط	و	معيارهای	
عمومی	وجود	دارد	كه	ما	در	دست	داريم	و	همه	اين	
ضوابط	مربوط	به	مسائل	همه	مردم	است.	همه	مردم	
با	تمام	ابعاد	انسانی	شــان،	نه	صرفــاً	از	بُعد	اقتصادی؛	
يعنی	انســان	بيش	از	آنكه	يــك	موجود	اقتصادی	و	
اجتماعی	باشد،	نيازهای	مادی	داشته	باشد،	احتياج	به	
آزادی	دارد.	مفهوم	آزادی	آن	قدر	ارجمند	است	كه	
انسان	حتی	حاضر	اســت	كه	در	مقابل	آن	امكانات	

رفاهی	را	از	او	سلب	كنند.«)33(	

آزادی، یک هدیه و موهبت الهی 
البته	اين	آزادی	كه	طالقانی	از	آن	سخن	می	گويد	
يك	آزادی	ادعايی	كه	از	طرف	خود	بگويد	نيست.	

همچنين	وی	تحت		تأثير	مكتب	های	مغرب	زمين	كه	
از	آزادی	سخن	می	گويند	نمی	باشد؛	بلكه	با	الهام	از	
آيات	الهی	و	بازگشت	به	قرآن	است	كه	خود	سال	ها	
با	قــرآن	مأنوس	بود.	بدين	جهــت	درباره	آزادی	با	

الهام	از		اصول	قرآنی	چنين	می	گويد:
»باری	مســئله	ای	را	كه	بارها	به	آن	اشاره	كردم،	
مســئله	آزادی	است؛	آزادی	در	تمام	ابعاد،	وقتی	كه	
اساســاً	اين	مطلب	مطرح	است	و	وقتی	كه	ما	آزادی	
را	برای	انسان	بزرگترين	هديه	الهی	و	بشری	می	دانيم	
كه	انســان	آزاد	آفريده	شــده	اســت.	هيچ	كس	هم	
نمی	تواند	آن	را	ســلب	كند.	اصوالً	تمامی	انقالبات	
بــرای	بازكــردن	بندهــا	بوده	اســت؛	چــه	بندهای	
اجتماعــی	و	چه	بندهای	اخالقی.	قرآن	درباره	بعثت	
پيغمبر	)ص(	چنين	می	گويد	كــه:	»پيغمبر	برای	اين	
مبعوث	شــده	كه	بندهای	تحميل	شده	به	انسان	را	از	
هم	بگســلد.«	پس	ما	هيچ	وقت	در	اسالم	نمی	توانيم	
تحمل	كنيم	كه	اســتبداد	جايش	را	به	يك	حزب	و	
يا	استبداد	ديگری	بدهد.	اين	يك	اصل	كلی	است؛	
روی	اين	اصل	كلی	هر	فردی	می	تواند	در	زندگی،	
مشــی	و	روشی	خودمختارانه	داشــته	باشد.	البته	اين	
آزادی	او	نبايد	به	آزادی	ديگران	لطمه	بزند.«)34(	

در	آخريــن	خطبــه	نمازجمعه،	يكی	از	مســائل	
مهمی	كه	ايشان	بيان	كردند	تكيه	روی	آزادی	بود.
»هنوز	مردم	مستضعف	ما،	چه	در	داخل	و	مركز	
و	اطراف	و	انحاي	كشــور	باور	نمی	كنند	كه	رسالت	

اسالم	و	انقالب	ما	برای	آزادی	است.«)35(	
طالقانــی	ابتــدای	خطبــه	دوم	آخريــن	نمــاز،	
مهمترين	رســالت	پيامبر	اسالم	را	آزادی	و	برداشتن	
قيد	و	بندهايی	می	دانــد	كه	دنيای	آن	روز،	صاحبان	
زر	و	زور	و	تزوير	بر	مردم	تحميل	كرده	بودند	و	مانع	
رشد	آزاد	انديشــه	و	افكار	آنان	می	گرديدند	و	جلو	
حركتشــان	گرفته	می	شــد.	لذا	طالقانی	پس	از	بيان	
ُس�وَل النَِّبيَّ اُلمِّيَّ  اين	آيه	»الَِّذیَن َیتَِّبُعوَن الرَّ
الَّ�ِذي َیِجُدونَ�ُه َمْکُتوبًا ِعنَدُه�ْم ِفي التَّْوَراِت 
َوَیْنَهاُه�ْم  بِالَْمْع�ُروِف  َیْأُمُرُه�م  َواإِلنِْجي�لِ 
ُم َعَلْيِهُم  يَِّباِت َوُیَحرِّ َعِن الُْمنَکِر َوُیِحلُّ لَُهُم الطَّ
الَْخَبآئَِث َوَیَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َواَلْغاَلَل الَِّتي 
ُروُه َو  َكانَ�ْت َعَلْيِه�ْم َفالَِّذی�َن آَمُنواْ بِِه َو َع�زَّ
نََصُروُه َواتََّبُع�واْ النُّوَر الَِّذَي ُأنِزَل َمَعُه ُأْولَِئَک 
تبييــن	و	 الُْمْفِلُح�وَن«	)اعــراف:157(،	در	 ُه�ُم 
روشنگری	اين	آيه	به	بحث	از	آزادی	و	برداشتن	قيد	
و	بندهای	طبقاتی	و	اجتماعی	و	بارهای	ســنگينی	كه	

بر	دوش	انسان	ها	گذاشته	شده	بود	می	پردازد.
»همــان	پيامبری	كه	آمد	تا	مــردم	را	به	معروف	
وادارد	و	از	منكــر	بازدارد،	همــان	پيامبری	كه	آمد	
همــه	آنچه	را	كه	اديان	گذشــته	تحريم	كرده	بودند	
از	طيبات،	بر	مردم	حــالل	كند.	اين	قيدها	را	بردارد	
و	آنچه	خبيث	اســت	حرام	كنــد.	»َوَیَض�عُ َعْنُهْم 
ِإْصَرُهْم«،	بارهای	ســنگينی	كه	بر	دوش	بشــر	بوده	
اســت	بردارد.	غل	هايی	كه	فكر	و	انديشــه	مردم	را	
و	زندگی	و	حيات	مردم	را	بســته	بود	بگشــايد.	اينها	

طالقانی در صحنه های تفسيری 
تلويزيونی »قرآن در صحنه«، به 
تفسير سوره نازعات می پردازد. وقتی 
َِّراِت أَْمًرا«، يعنی  به آيه پنجم »َفالُْمَدب
کسانی که بايد تدبير امور کنند می رسد، 
در تفسير اين آيه، تدبيرکنندگان را 
افرادی می داند که نقش اساسی در 
پيشبرد انقالب داشته اند که اينها بايد 
پيشتاز باشند و برخالف برخی گروه ها 
و جمعيت ها که خود را گروه پيشتاز 
انقالبی می دانستند و خواهان آن بودند 
که تدبير امور بايد در دست آنها باشد، 
وی تدبيرکنندگان را عامه مردم می داند 
و نه يک گروه و جمعيت خاص
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آيت اهلل طالقانی در اين آخرين سخن 
خود انذار و هشدار شديدی می دهد 

که مبادا اين بار عده ای بخواهند 
به نام دين و پشت سنگر دين 

محدوديت هايی برای انسان ها ايجاد 
کنند که اين خطرناک ترين تحميالت 

است؛ خطری که سال ها قبل در کتاب 
»تنبيه االمه و تنزيه المله« از آن سخن 

گفته شده بود

هدف	ايــن	نبی	بود.	تحليل	طيبــات،	امر	به	معروف	
و	نهــی	از	منكر،	تحريم	خبائث،	برداشــتن	اصرها	و	
غل	هــا. »ِإْصر« يعنی	چه؟	يعنی	بار	ســنگين،	باری	
كه	محكم	بســته	شده	اســت.	آن	تحميالت	فكری	
و	انديشــه	ای	و	عقيــده	ای	كه	دنيای	شــرک	و	كفر	
بر	افكار	و	انديشــه	های	مردم	تحميل	كرده	بود.	آن	
نظام	طبقاتی	كه	بر	توده	مردم	تحميل	و	بســته	شــده	
بود،	آن	قوانين	و	آداب	و	ســننی	كه	مردم	را	زير	بار	
تحميالت	كمرشــكن	كرده	بود	و	آن	غلط	هايی	كه	
دست	و	پای	و	فكر	و	حركت	مردم	را	بسته	بود.	اين	
پيامبر	آمد	همه	آنها	را	بردارد،	اين	غل	ها	را	بگشايد،	
اينهــا	هدف	اين	پيامبر	بــود؛	يعنی	آزادكردن	مردم،	
آزادكردن	از	احكام	و	قوانينی	كه	به	سود	يك	گروه	
و	يك	طبقه	بر	ديگران	تحميل	شــده،	اين	رســالت	

پيامبر	شما	بود.«)36(	
اين	رســالت	فقط	مختص	به	پيامبر	نيست،	بلكه	
به	موجب	آيه	21	ســوره	احزاب	»لََق�ْد َكاَن لَُکْم 
ِ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة«،	بايد	همه	دنبال	اين	 ِفي َرُسوِل اهللَّ
رسالت	بوده	و	آن	را	پيگيری	كنيم.	در	جهت	آزادی	
انسان	ها	به	سهم	خود	تالش	نماييم.	قسط	و	عدالت	را	
برای	همه	بخواهيم.	غل	ها	و	زنجيرهايی	كه	به	دست	
و	پای	آدميان	به	وسيله	فرهنگ	های	تحميلی،	آداب	
و	رسوم،	صاحبان	قدرت	و	حكومت	های	خودكامه	
بسته	شده	اســت	آنها	را	از	هم	بگشاييم؛	كه	دعوت	

اسالم،	دعوت	به	رحمت	و	آزادی	است.
آيــت	اهلل	طالقانــی	در	اين	آخرين	ســخن	خود	
انذار	و	هشــدار	شــديدی	می	دهد	كه	مبــادا	اين	بار	
عــده	ای	بخواهنــد	به	نام	دين	و	پشــت	ســنگر	دين	
محدوديت	هايــی	برای	انســان	ها	ايجاد	كنند	كه	اين	
خطرناک	ترين	تحميالت	اســت؛	خطری	كه	سال	ها	
قبــل	در	كتاب	»تنبيه االم�ه و تنزیه المله«	از	آن	
ســخن	گفته	شــده	بود.	در	اين	كتاب	استبداد	به	دو	
شــاخه	سياســی	و	دينی	تقســيم	شــده	بود	و	درباره	
استبداد	دينی،	مرحوم	آيت	اهلل	نائينی	چنين	گفته	بود:
»از	اينجا	ظاهر	شــد	جودت	اســتنباط	و	صحت	
مقاله	بعض	از	علماي	فن	كه	اســتبداد	را	به	سياســی	
و	دينی	منقســم	و	هــر	دو	را	مرتبط	بــه	هم	و	حافظ	
يكديگر	و	با	هم	توأم	دانسته	اند؛	و	معلوم	شد	كه	قلع	
اين	شــجره	خبيثه	و	تخلص	از	ايــن	رقيت	خبيثه	كه	
وســيله	آن	ـ	فقط	به	التفات	ملت	منحصر	است	ـ	در	
قســم	اول	اسهل	و	در	قسم	دوم	در	غايت	صعوبت	و	
بالتبع	موجب	عالج	قسم	اول	هم	خواهد	بود.«)37(		
اين	اســت	كه	طالقانی	در	اين	آخرين	ســخنان،	
ضمن	پيروی	از	راه	انبيا،	به	مردم	انقالب	كرده	ايران	

چنين	هشدار	می	دهد:
»مــا	هم	بايــد	دنبال	همان	رســالت	باشــيم،	اين	
شــهدای	ما	هم	دنبال	همين	رسالت	بودند.	در	مقابل	
فرهنگ	تحميلــی،	اقتصاد	تحميلی،	قوانين	تحميلی،	
محدوديت	های	پليســی،	كه	گاهی	به	اســم	دين	بر	
مردم	تحميل	می	شــد؛	كه	از	همه	خطرناک	تر	يعنی	
آنچه	را	كه	احبار	و	رهبان	و	همكاری	آنها	با	طبقات	

ممتــازه	بر	مردم	تحميل	كرده	بودند.	به	نام	دين،	اين	
خطرناک	ترين	تحميالت	اســت؛	يعنی	آنچه	از	خدا	
نيســت،	از	جانب	حق	نيســت،	آنها	را	به	اســم	خدا	
به	دســت	و	پای	مردم	ببندند	و	مــردم	را	از	حركت	
حياتی	باز	دارند.	حق	اعتراض	به	كســی	ندهند،	حق	
انتقاد	ندهند،	حق	فعاليت	آزاد	به	مردم	و	مســلمان	ها	
و	مردم	آزاده	دنيا	ندهند.	اين	همان	اصر	اســت،	اين	
همان	اغالل	است.	اين	همان	اغاللی	است	كه	پيامبر	
مبعوث	شــد	و	بشر	دچار	شده	به	اين	غل	ها	را	نجات	
داد	تــا	ما	دنبال	ايــن	پيامبر،	هم	خودمــان	را	نجات	
دهيــم،	هم	ديگران	را	نجات	دهيم.	دعوت	اســالم،	

دعوت	به	رحمت	و	آزادی	است.«)38(	

چگونگی نگاه به آزادی
سرانجام	معيار	طالقانی	در	مورد	حق	يا	ناحق	بودن	
مكاتب	بشری،	نوع	نگرش	آنها	به	آزادی	است.	اگر	
مكتبی	بخواهد	آزادی	فكر	و	انديشه	را	از	بشر	بگيرد	
اين	مكتب	ضدبشــری	است	و	برعكس؛	اگر	مكتبی	
توجــه	به	آزادی	انديشــه	و	بيان	داشــته	باشــد،	اين	

مكتبی	است	كه	پيرو	راه	انبياست:					
»هــر	مذهبــی	و	مكتبی	كه	بشــر	را	در	محدوده	
خودش	نگهــدارد	و	آزادی	فكر	و	انديشــه	را	از	او	
بگيرد	و	محدودش	كند،	اين	مكتب	ضد	بشر	است.	
آن	مكتبی	مكتب	انسانيت	و	بشريت	است	كه	به	همه	
در	فكركــردن	خارج	از	محــدوده	مذهب	و	مكتب	
آزادی	بدهــد.	اين »لَِيُقوَم النَّاُس بِالِْقْس�ِط«،	اين	

هدف	انبياست.«)39(

انتقاد از حاكميت دس�تگاه كليسا و تفتيش 
عقاید در قرون وسطی

طالقانــی	فقط	در	دوران	انقــالب	كه	بر	اثر	زجر	
و	فشــار	زندان	ها	و	تبعيد	كه	در	آن	به	سر	برده	بود،	
نبود	كه	او	را	آزاديخــواه	بار	آورده	بود	و	می	گفت	
هر	مذهبی	و	مكتبی	كه	بشــر	را	در	محدوده	خودش	
نگهــدارد	و	آزادی	فكر	و	انديشــه	را	از	او	بگيرد	و	
محدودش	كند،	اين	مكتب	ضد	بشــر	است.	بلكه	از	
همان	عنفوان	جوانی	بــا	مطالعه	عميقی	كه	از	تاريخ	
گذشــتگان،	به	خصوص	مســيحيت	قرون	وســطی	
داشته	به	اين	نتيجه	و	جمع	بندی	می	رسد	كه	سالطين	
و	مســتبدين	و	روحانيت	مسيحی	چگونه	به	نام	دين،	
از	هرگونه	جنايتی	فروگذاری	نمی	كردند	و	سد	راه	
آزادی	و	ترقی	و	تكامل	بشــر	می	شــدند	و	با	تفتيش	
عقايد	مانع	بروز	هر	نــوع	تفكری	می			گرديدند.	اگر	
هم	كســی	فكر	تازه	ای	مطرح	می	كــرد،	جزای	آن	
زجر	و	شــكنجه	های	شــديد	و	باالخره	سوزاندن	در	
آتش	بود	و	اين	مطالعه	مستمر	در	تاريخ	از	عللی	بود	
كه	طالقانی	را	فردی	مبارز،	اســتبداد	ســتيز	و	مدافع	
آزادی	و	مردم	گرايــی	بــار	آورده	بــود.	وی	درباره	
جنايات	دستگاه	های	دينی	قرون	وسطی	می	گويد:

»هركس	به	اصول	اديان	و	مبانی	آن	آشــنا	نباشد	
و	ســير	تاريخ	آن	را	نداند،	وضــع	و	اعمال	تاريخی	

بســياری	از	منتســبين	به	اديان	او	را	از	جهت	به	دين	
بدبين	می	نمايد	و	گمان	می	كند	دين	تأســيس	شــده	
برای	دشمنی	با	نوع	انســان	و	درهم	شكستن	عقل	و	
منطق.	دستگاه	های	مسيحيت	در	قرون	وسطی	نمونه	
بارزی	ســت	از	جنايــات	و	اعمالی	كه	می	شــود	به	
نام	دين	و	مقدســين	انجام	يابــد	و	بی	دينی	و	بدبينی	
امروز	دنيا	نســبت	به	دين	يك	قســمت	از	آثار	شوم	
و	عكس	العمل	همان	دســتگاه	های	مســيحيت	است	
كه	تنها	به	كشــتن	و	زجر	مردم	و	بــردن	اموال	اكتفا	
نمی	نمودند؛	بلكه	به	واســطه	تعليمات	شــرک	آميز،	
اصول	را	از	ميان	می	بردند	و	عقول	را	خفه	می	كردند	
و	به	واسطه	زجر	دانشمندان	افكار	را	راكد	می	نمودند	

...
...	دســتگاه	های	مسيحيت	كه	خود	را	نمايندگان	
پيمبر	رحمــت	و	روح	بخش	می		دانســتند،	در	قرون	
وســطی	به	كشتن	افكار،	عقول	و	نفوس	قيام	كردند.	
...	افــكار	و	عواطــف	را	می	كشــتند	و	بی	گناهان	را	
می	ســوزاندند	و	امــوال	را	می	بردنــد.	...در	ميان	آن	
تاريكی	هرگاه	فكری	برق	می	زد	و	حقيقتی	فهميده	
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می	شــد؛	جزای	صاحب	فكر	و	كاشف،	لهيب	آتش	
و	دم	شمشــير	و	تيــزی	تبر	بــود.	مســيحيت،	قرون	
وسطی	را	اين	طور	می	گذراند	و	اين	فشار،	اختناق	و	
تاريكی،	اروپا	را	مســتعد	انفجار	و	جنبش	می	نمود...	
مردان	شجاع	و	فداكاری	پيش	قدم	اين	نهضت	شدند	
و	با	شــور	و	حرارت	كم	نظيــری	به	آزادی	خلق	قيام	
كردند	و	هر	چه	خود	را	از	قيودی	كه	به	نام	دين	بر	پر	
و	بال	فكرشان	بســته	بود،	آزادتر	می	نمودند،	قدرت	

فكری	و	عملی	خود	را	قوی	تر	می	ديدند.«)40(			
در	هميــن	زمينه	مرحــوم	مهندس	بــازرگان	به	
تشــريح	عقايد	و	افكار	طالقانی	پرداخته	كه	چگونه	
آن	مرحوم	به	روحيه	آزاديخواهی،	تساهل	و	مدارا،	
ضد	استبدادی		بودن،	عدم	تحميل	عقيده	به	خصوص	

به	نام	دين	و	مذهب	اعتقاد	شديدی	داشت.
»احتــراز	از	تعصــب	و	اكــراه	در	تحميل	عقيده	
و	ديــن،	چــون	اروپايی	ها	كه	يــك	حركت	و	يك	
نهضت	ضد	دينی،	كاتوليكی،	عيسويت	و	مسيحيت	
به	وجود	آورده	بودند؛	آن	عمل	گذشــته	مذهب	در	
آنجا،	غير	اينجا	بود.	آنجا	انكيزيسيون	وجود	داشت،	
تفتيــش	عقايد	وجود	داشــت،	در	ايران	هم	به	همين	
صورت	مذهب	را	پياده	كرده	بودند.	درحالی	كه	در	

اســالم	هيچ	وقت	تفتيش	عقايد	نبــوده،	اگر	هم	بوده	
خفيف	بوده؛	ايــن	از	ارمغان	های	آنها	بود	و	طالقانی	
خيلــی	خيلی	طرفدار	اين	قضيه	به	حكم	آيه	بود.	آن	
دينــی	كه	بــا	زور	و	اجبار	تحميل	شــود،	پيش	خدا	
ارزش	ندارد.	بنابراين	پيــش	خلق	هم	ارزش	ندارد.	
آن	چادر	و	روســری	كه	به	ضرب	و	زور	و	با	تهديد	
به	ســر	خانم	ها	برده	شود،	از	صد	تا	بی	حجابی	بدتر	
است.	طالقانی	هم	طرفدار	اين	نوع	دين	بود	كه	دين		
با	تعصب	و	تحميل	نبايد	باشد،	با	تساهل	و	مدارا	بايد	

باشد.«)41(
همچنين در رابطه آزادی اندیشه چنين 

می گوید
»آنهايی	كه	می	ترسند	از	اين	كه	ديگران	در	مقابل	
انديشه	هايشــان	حرفی	بزنند،	كاری	نكنند،	يا	آزادی	
نمی	دهند،	برای	اين	اســت	كه	از	نارسايی	مكتبشان	
ْشُد  می	ترسند؛	اسالمی	كه	می	گويد	»َقد تََّبيََّن الرُّ
«،	ديگر	برای	چه	وحشــت	داشته	باشيم.	 ِم�َن الَْغيِّ
برو	هر	چه	می	خواهی	تحقيق	كن،	يهودی	هســتی،	
بهايی	هستی،	طبيعی	هستی،	مسيحی	هستی،	زرتشتی	
هستی،	مادی	هستی؛	آزادی	در	فكركردن،	كی	جلو	

آزادی	را	گرفته؟«)42(
آزادی عقيده و عدم تحميل آن

مرحوم	طالقانی	سال	ها	قبل	در	»پرتوی	از	قرآن«،	
یِن َقد  جلــد	دوم،	در	ذيل	آيه		 »اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّ
ْش�دُ ِمَن الَْغيِّ ...«		)بقره:256(	در	مورد	 تََّبيََّن الرُّ

آزادی	عقيده	و	عدم	تحميل	آن	چنين	می	گويد:
»چون	عقايد	قلبی	اكراه	پذير	نيســت،	مورد	نفی	
و	اكــراه	هم	نمی	باشــد.	ظاهــر	»فی الدی�ن«	به	
جــای	»علی الدین«،	متن	ديــن	و	مجموع	اصول	
عقايد	و	احكام	اســت	كه	اكراه	در	آن	يكســره	نفی	
شــده	و	آيات	و	احكام	جهاد	منصرف	از	آن	است.	
هدف	های	صريح	آيات	جهاد	نيز	از	ميان	برداشــتن	
اكــراه	بر	عقايد	مخالف	و	فتنــه	و	ظلم	و	اقامه	حق	و	
عدل	است؛	نه	اكراه	بر	پذيرش	عثيده	و	مسئوليت	های	
فردی.	»َوَقاِتُلوُهْم َحتَّی اَل َتُکوَن ِفْتَنٌة َو َیُکوَن 
...«  )انفــال:39(	تاريخ	نيز	گواه	 ی�نُ ُكلُّ�ُه هلِلهّ الدِّ
است	كه	در	آغاز	دعوت	اســالم	در	مكه،	اكراه	در	
دين	از	جانب	مشــركين	بود)43(	...پس	چون	اكراه	
نيســت،	اختيار	و	آزادی	اســت؛	تا	هــر	كه	بخواهد	

ايمان	بياورد	يا	كفر	بورزد.	
»... َفَمن َشاء َفلُْيْؤِمن َو َمن َشاء َفلَْيْکُفْر...« 

)كهف:29(
»... أََفَأن�َت ُتْک�ِرُه النَّ�اَس َحتَّ�ی َیُکونُ�واْ 

ُمْؤِمِنيَن« )يونس:99()44(  

اسالم دین سعه صدر است
مرحوم	طالقانی	در	يكی	از	خطبه	های	نمازجمعه،	
اسالم	را	دين	سعه	صدر،	تسامح	و	آزادی	می	داند	و	از	
گروه	هــا	و	جمعيت	هايی	كه	به	نام	دين؛	كتابخانه	ها،	
اعالميه	ها	و	ســخنرانی	های	ديگــران	را	مورد	حمله	
قرار	می	دهند،	به	شدت	انتقاد	كرده	و	تأكيد	می	كند	

كــه	اين	گونه	رفتارها	به	اصل	»آزادی«	لطمه	وارد	
می	كند.

»اســالم	همان	طــوری	كــه	بارهــا	گفتــم	دين	
سعه	صدر	اســت.	اين	بينش	وسيع	اســت.	كتاب	ما،	
وحی	ما،	نبوت	ما،	برای	همه	بشــر	است.	...آن	دسته	
كــه	به	نام	دين،	به	گروهی	حمله	می	كنند،	به	جوامع	
آنها،	محل	ســخنرانی	های	آنها،	كتابخانه	های	بعضی	
از	گروه	هــا	را	مورد	حمله	قرار	می	دهند؛	اينها	تصور	
نكنند	خدمت	به	دين	می	كنند،	يا	مسلمان	های	ناآگاه	
هستند	يا	آلت	دست	اند	و	هيچ	توجه	ندارند.)45(	

ریش�ه شرک و بت پرس�تی در استبداد و 
وجود مستبدین در طول تاریخ می باشد

با	ديد	روشــن	و	آگاهانه	ای	كه	مرحوم	طالقانی	
از	اوضاع	اجتماعی	و	ســير	تحــوالت	جامعه	دارد،	
در	بررســی	های	جامــع	خود،	ريشــه	های	شــرک	
و	بت	پرســتی	را	در	اســتبداد	و	وجــود	مســتبدين	
می	داند؛	كــه	در	طول	تاريخ	وجود	داشــته	اند	و	هر	
بــار	به	گونه	ای	خود	را	بازتوليد	كرده	اند.	از	اين	رو	پا	
گذاشــتن	به	آزادی	و	مردم	ساالری	محقق	نمی	شود	
مگر	با	مبارزه	با	اســتبداد	يا	به	تعبيــر	ديگر	مبارزه	با	

شرک	و	بت	پرستی.
»اساس	مبارزه	منفی	با	شرک	و	بت		پرستی	همين	
اســت.	چون	مســتبد	اگر	ميدان	يافت،	خود	مدعی	
فرمانروايی	و	خدايی	است	و	اگر	بالواسطه	نتوانست	
مردم	را	به	عبادت	و	اطاعت	بخواند،	سنگ	و	چوب	
و	مجسمه	و...	را	كه	خدای	بی	اراده	و	وسيله	انصراف	
و	در	وهم	نگاه	داشــتن	خلق	اســت،	جلوی	راه	مردم	
می	گذارد؛	پس	اصل،	منشأ	و	علت	همه	گونه	شرک	
و	بت	تراشــی	و	بت	پرســتی،	خودپرست	های	مستبد	
می	باشند.	ســنگ	و	چوب	هيچ	گاه	ادعای	معبوديت	

نكرده	اند.)46(
مهنــدس	بــازرگان	در	دفاعيه	خــود	در	دادگاه	

تجديدنظر	به	همين	مسئله	اشاره	می	كند	كه:		
»آب	ديــن	و	اســتبداد	هيــچ	گاه	در	سرچشــمه	
در	يك	جــوی	نرفته	و	نخواهد	رفــت.	اين	تعارض	
و	جنگ	هميشــه	وجود	داشــته	و	خواهد	داشت.	نه	
خدا	می	تواند	فرمانروايی	ســالطين	و	فرمانبری	مردم	
را	اجــازه	دهد	و	ببينــد	و	نه	حكومت	اســتبدادی	و	
طاغوت	هــای	قديم	و	جديد،	می	توانند	قبول	اطاعت	
و	اعتقاد	مــردم	را	به	چيزی	جز	اوامــر	و	منافع	خود	

بنمايند.)47(
...اصوالً	وقتی	به	ســراغ	سرچشمه	برويم،	اديان	
الهی	و	بســياری	از	انبيــا	و	مناديان	توحيد،	نهضتی	و	
مقاومتی	در	برابر	جباران	و	مســتبدين	ابراز	كرده	اند.

)48(
مهندس	بازرگان	در	جايی	ديگر	از	دفاعيه	خود	

در	دادگاه	نظامی	می	گويد:
»زندگــی	در	زيــر	لــوای	اســتبداد	»... َخِس�َر 
نَْيا َواْلِخَرَة َذلَِک ُهَو الُْخْس�َراُن الُْمِبيُن«			 الدُّ

)حج:11(		است؛	نه	دنيا	داريم	و	نه	آخرت.«)49(
رســالت	انبيــا	بــرای	آزادی	اســت.	همچنيــن	

آيت اهلل طالقانی: ريشه های شرک 
و بت پرستی را در استبداد و وجود 
مستبدين می داند؛ که در طول تاريخ 
وجود داشته اند و هر بار به گونه ای خود 
را بازتوليد کرده اند.
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شــخصيت	های	برجســته	تاريخــی	كــه	به	نــام	انبيا	
آمده	انــد،	اوليــن	مرحله	رســالت	و	نبوتشــان	برای	
آزادی	بشــر	از	تحميالت	اجتماعی،	قومی	و...	است	
كه	به	دست	و	پای	آنها	بسته	شده	است	و	طالقانی	به	

آنها	می	پردازد:
»رسل	كسانی	هستند	كه	از	هر	قيد	و	بند	روحی،	
فكری،	تقليدی،	تحميالت	اجتماعی،	نظامات	بشری	
آزادنــد.	اولين	مرحله	از	رســالت	همين	آزادشــدن	

است،	رها	شدن	است.«)50(	
ايشــان	دربــاره	خصوصيات	نظام	نبــوت	چنين	

می	گويد:
»نظــام	نبوت	می	گويد:	بنشــين	تبيين	كن،	بفهم،	

تفكر	كن،	دنبال	تفكرت	پيش	برو.«)51(		
طالقانــی	بــه	پيــروی	از	اميرالمؤمنيــن	علی)ع(	
ســرزمين	جاهليــت	را	ســرزمينی	می	دانــد	كــه	به	
دانشــمندش،	دهنــه	به	دهــان	او	زده	اســت	و	او	را	
از	آزادی	و	تفكــر	و	انديشــه	بازمــی	دارد	و	حــق	
ســخن	گفتن	نــدارد	و	در	نتيجه	جامعــه	ای	به	وجود	
می	آيد	كه	حق	آزادی	انديشه	و	بيان	نداشته	باشد.

اميرالمؤمنين	درباره	سرزمين	جاهليت	ميزانی	می	
فرمايد،	كه	اين	ســرزمين	جاهليت	است؛	می	گويد:	
»بِ�َاْرض َعالُِمه�ا ُملَْج�ٌم، َو جاِهُله�ا ُمْک�َرٌم« 
)نهج	البالغه،	خطبه	2(،	در	سرزمينی	كه	دانشمندش	
دهنه	به	دهان	او	زده	شــده	اســت	و	نادانش	گرامی	
و	باارزش	شده	اســت؛	اين	سرزمين	جاهليت	است.	
حال	اگر	عمارت	ها	و	ســاختمان	ها	و	دســتگاه	های	
صنعتــی	و	اتومبيل	ها	و	همه	چيز	داشــته	باشــد؛	ولی	
اجتماعشــان	به	اين	صورت	باشد	كه	عالم	ها	را	دهنه	
بزنند	كه	صدايشــان	درنيايد	و	جاهل	ها	كرسی	های	
فرماندهی	و	رهبری	اجتماع	را	به	دســت	بگيرند،	اين	
ســرزمين	جاهليت	است،	در	هر	جا	كه	باشد،	در	هر	

زمانی	معيار	است.)52(	
آی�ت اهلل طالقانی آن دین�ی را قابل بقا 
و پای�داری می دان�د ك�ه در مس�ير تعالی و 

آزادی انسان ها باشد.
آن	دينی	می	تواند	پايدار	باشد	كه	در	مسير	تعالی	
انسان	ها،	در	مسير	آزادی	انسان	ها	و	در	مسير	خدمت	
به	بشــر	باشد؛	چنين	دينی	اســت	كه	می	تواند	پايدار	

بماند.)53(	

پي نوشت:
1ـ	خالصه	ای	از	مطالب	اين	بخش	و	بخش	نفی	حكومت	
طبقاتی	و	بخش	مربوط	به	آزادی	قباًل	در	روزنامه	شرق	
)شــماره	15(،	صفحه	4،	در	تاريخ	هجدهم	شهريور	ماه	
1382	تحت	عنوان	ـ	آخرين	هشــدار	طالقانی	)ارزيابی	
انديشــه	های	نخســتين	امام	جمعه	تهران	به	مناسبت	19	
شهريور،	سالگرد	درگذشت	او(ـ	به	چاپ	رسيده	است.
2ـ	وی	بــه	نقش	مردم	در	انتخــاب	حاكمان	و	همچنين	
مشروعيت	بخشــيدن	به	اقدامات	آنــان،	در	توضيحات	
كتــاب	تنبيه	االمه	اشــاره	به	ايــن	امــر	دارد	كه	حاكم	
بدون	رأی	و	مشــورت	مــردم	هيچ	گونه	اختياری	ندارد	
و	كسانی	كه	با	زور	يا	راه	های	ديگر	بدون	رضايت	مردم	

حكومتی	را	در	كشوری	به	دست	می	گيرند	از	نظر	ايشان	
كاماًل	مردود	می	باشــد	و	آن	را	استبداد	صرف	می	داند،	

بنابر	اين	تصريح	می	كند	كه:
»چون	دانسته	شد	كه	حقيقت	حكومت	اسالمی،	واليت	
بر	امور	و	تصرفات	شــخص	والی	بسيار	محدود	است،	
پس	شخص	والی	و	سلطان	بدون	رأی	و	مشورت	عموم	
ملت	كه	شريك	در	مصالح	نوعيه	اند؛	نمی	تواند	تصرف	

و	اقدامی	كند.«	
)يادنامــه	ابــوذر	زمان،	مقالــه	محمد	بســته	نگار	تحت	
عنوان	ـ	توحيد،	تضاد	و	مالكيت	و	حكومت	از	ديدگاه	

طالقانی	ـ	ص	72؛	به	نقل	از	تنبيه	االمه،	ص	26(.	
3ـ	از	آزادی	تا	شــهادت	)مجموعه	مقاالت،	مصاحبه	ها	
و	ســخنرانی	های	آيت	اهلل	طالقانی	از	زمــان	آزادی	در	
آبان	ماه	1357	تا	زمان	رحلت	ايشان(،	مؤسسه	خدمات	
فرهنگی	رســا،	چاپ	دوم،	ص	67؛	بــه	نقل	از	روزنامه	

كيهان	سه	شنبه	17	بهمن	ماه	1357.
4ـ	همان،	ص	77،	به	نقل	از	روزنامه	اطالعات،	دوشــنبه	

30	بهمن	ماه	1357.
5	ـ	از	آزادی	تا	شــهادت،	مصاحبه	با	صدا	و	سيما،	ص	
134؛	به	نقل	از	روزنامه	اطالعات،	11	فروردين	1358.
6ـ	همــان،	ص	350،	بــه	نقل	از	برنامــه	هفتم	»قرآن	در	

صحنه«.
7ـ	همان،	ص	351.

8ـ	همــان،	مصاحبــه	با	راديــو	و	تلويزيون،	بــه	نقل	از	
روزنامه	كيهان،	1358/3/3،	ص	185.	

9ـ	مرحوم	طالقانی	مكرر	در	مكرر،	چه	در	سخنرانی	ها	و	
چه	در	تفاسير	خود،	تعريف	جامعی	از	طاغوت	به	دست	
داده	و	آن	را	جامع	تر	از	كلمه	اســتبداد	می	داند.	در	ايام	
عاشورای	سال	1341	جلسات	ماهانه	دينی	تحت	عنوان	
ـ	جهاد	و	شــهادت	ـ	برگزار	نمودند	كه	در	اين	جلسات	

به	تعريف	طاغوت	می	پردازند:
»شــما	می	پرســيد	طاغــوت	يعنــی	چه؟		ايــن	چه	جور	
كلمه	ايســت؟	آيا	در	قرآن	كسانی	كه	قرآن	می	خوانند	
به	اين	كلمه	دقت	كرده	انــد؟	طاغوت	مبالغه	در	طغيان	
اســت.	»طغ	الماء«	يعنی	آب	به	قدری	زياد	شده	و	فشار	
آورده	كــه	از	بســتر	خودش	خــارج	شــده،	خانه	های	
اطــراف	را	خالی	می	كند	و	درخت	ها	و	مزارع	را	ويران	
می	كند؛	اين	معنای	طغيان	آب	است.	طاغوت	يعنی	آن	

فرد	طاغی،	آن	فرد	خودسر.
بســيار	اين	كلمه	جامع	تر	اســت	از	كلمه	ای	كه	فالسفه	
يونان،	علمــای	اجتماع	خلق	كرده	اند؛	و	هنوز	هم	رايج	
اســت:	به	اسم	»مستبد«	يا	»ديكتاتور«.	برای	اينكه	مستبد	
ممكن	است	مســتبد	بر	خودش	باشد،	شهواتش	بر	وی	

حاكم	باشد.
امــا	طاغوت	آن	اســت	كــه	از	تمام	حــدود	و	حقوق	
اجتماعــی	خارج	می	شــود	و	همه	را	پايمــال	می	كند،	
مثل	اينكه	طوفان	های	نفســانی	و	شهوانيش	چنان	از	جا	
و	از	حد	بيرون	رفتــه	كه	همه	حدود	را	زير	پا	می	گيرد.	
بعضی	هــا	اين	طور	گمان	می	كنند	كه	منظور	از	طاغوت	
مقصود	بت	اســت،	البته	بت	هم	يك	مصداقی	اســت،	
ولی	اين	تعبير	نه	با	لغت	زياد	درست	می	آيد	نه	با	موارد	

استعمال؛	برای	اينكه	لغت	می	گويد:
الطاغي�ه الجبار المتکبر، الثان�ی الطاغوت، كل 
متع�د، كل راس ضالل�ه، ش�يطان الصارف عن 

الخي�ر، االحم�ق، نصب مل�وک ال�روم و كل 
ملک

قرآن	هم	در	آيه	ديگر	سوره	نسا	می	فرمايد:
اُغ�وِت َوَقْد  »ُیِری�ُدوَن أَن َیَتَحاَكُم�واْ ِإلَ�ی الطَّ
ُأِم�ُرواْ أَن َیْکُف�ُرواْ بِِه ...« اگر	مراد	بت	باشــد،	پيش	
بت	كه	محاكمه	نمی	بردند؛	پس	معلوم	می	شود	مراد	بت	
نيســت	و	در	قرآن	شايد	هفت	تا	نه	مورد	كلمه	طاغوت	
آمده.	در	ســوره	بقره	در	آيه	شــريفه	آيه		الكرسی	2	بار	

تكرار	شده	است.«
)گفتار	عاشــورا	»گفتارهای	دكتــر	ابراهيم	آيتی،	دكتر	
سيد	محمدحسين	بهشتی،	سيد	محمود	طالقانی،	مرتضی	
	جهاد	 مطهــری«،	گفتار	مرحوم	طالقانــی	تحت	عنوانـ	
و	شــهادت	ـ	انتشارات	شركت	ســهامی	انتشار،	تجديد	

چاپ	شده	در	مهرماه	1360،	ص	123(.	 
10ـ	وحدت	و	آزادی	)مجموعه	برخی	از	سخنرانی	های	
آيت	اهلل	طالقانی	پس	از	انقالب(،	گردآوری	و	تنظيم	از	
محمد	بسته	نگار	و	سيد	محمدمهدی	جعفری،	انتشارات	
شركت	سهامی	انتشــار،	چاپ	مهر	1361،	سخنرانی	به	

مناسبت	30	تير،	ص	17.
11ـ	مصــدق	از	ديــدگاه	طالقانی	)ســخنرانی	آيت	اهلل	
طالقانی	بر	سر	مزار	دكتر	مصدق	در	14	اسفند	1357(،	
با	مقدمه	محمد	بســته	نگار،	انتشــارات	قلم،	چاپ	دوم	

1378،	ص	12.
12ـ	اســالم	و	مالكيت،	سيد	محمود	طالقانی،	انتشارات	

شركت	سهامی	انتشار،	چاپ	سال	1344،	ص	144.
13ـ	همان،	صص	146	و	147.	

14ـ	پرتوی	از	قرآن،	جلد	اول،	ص	118.	
15ـ	از	آزادی	تــا	شــهادت،	مصاحبــه	مطبوعاتــی	بــا	
خبرنــگاران	داخلــی	و	خارجی،	ص	127؛	بــه	نقل	از	

روزنامه	اطالعات	26	اسفند	1357.	
16ـ	در	مورد	دموكراســی	تقريباً	ايــن	دو	اصل	در	بين	
كليه	انديشمندان	مورد	توافق	می	باشد	و	آنها	را	از	اركان	
دموكراســی	می	دانند.	از	جمله	دكتر	حسين	بشيريه	در	

مورد	انتخاب	مردم	می	گويد:
»حاكميــت	مردم	يكی	از	اصول	اساســی	دموكراســی	
اســت.	مفهــوم	اصلی	حاكميــت	مردم	اين	اســت	كه	
حكومت	هــا	قــدرت	و	اقتدار	خــود	را	از	منبع	ديگری	
جز	خواســت،	اجمــاع	و	رضايت	عامه	مردم	به		دســت	
نمی	آورند	و	مــردم	می	توانند	حكومت	را	تغيير	دهند	و	
يا	از	كار	بركنــار	كنند،	بنابراين	اقتدار	غايی	و	نهايی	از	

آن	مردم	است.«	
)آمــوزش	دانش	سياســی،	حســين	بشــيريه،	مؤسســه	
پژوهشــی	نگاه	معاصر،	چاپ	ســوم	1383،	صص	268	
و	269(	و	)درس	های	دموكراســی	برای	همه،	حســين	
بشيريه،	مؤسسه	پژوهشــی	نگاه	معاصر،	چاپ	اول	بهار	

1380،	صص	42	و	43(.
در	مورد	اصل	دوم	دموكراســی،	يعنی	حق	پرســش	از	

زمامداران	نيز	می	گويد:
»در	دموكراسی	ها	مقامات	عمومی،	مسئول	و	پاسخگوی	
تصميم	ها	و	اعمالی	هســتند	كه	اتخــاذ	می	كنند.	بدون	
مسئوليت	پذيری،	دموكراسی	ممكن	نيست.	از	همين	رو	
طبعاً	بايد	عامه	مــردم	بتوانند	از	مقامات	در	مورد	اعمال	
و	تصميم	هايشــان	پرس	وجو	كننــد.	به	ويژه	مقاماتی	كه	
از	جانب	مردم	انتخاب	می	شــوند،	بايــد	در	مقابل	آنها	
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تا	چشم	باز	كنند	و	ســود	و	زيان	خود	و	ملت	را	درک	
نمايند.

امروز	اوراق	انتخاب	به	جای	شمشير،	تير	و	كمان	انقالب	
ديروز	اســت.	اين	يگانه	راه	كندن	ريشــه	شاه	پرستی	و	
خودپرســتی	و	از	مصاديق	بارز	امر	به	معروف	و	نهی	از	

منكر	می	باشد	كه	از	ستون	ها	و	اركان	اسالم	است.«
)تنبيه	االمه	و	تنزيه	المله،	صص	141	و	142،	نظر	مرحوم	

طالقانی(.					
21ـ	همان،	ص	65؛	به	نقل	از	روزنامه	كيهان،	سه	شــنبه	

17	بهمن	1357.
22ـ	همان،	ص	67.

23ـ	از	آزادی	تا	شهادت	)درس	های	قرآنی(،	انتشارات	
شركت	سهامی	انتشار،	چاپ	اول	1386،	ص	382.		

24ـ	همان،	ص	75؛	به	نقل	از	روزنامه	اطالعات،	دوشنبه	
30	بهمن	1357.

25ـ	همان،	ص	75.	
26ـ	اسالم	و	مالكيت،	صص	199	و	200.

27ـ	منــاره	ای	در	كويــر	)مجموعــه	مقــاالت	آيت	اهلل	
طالقانی	از	شــهريور	20	به	بعد(،	گردآوری	و	تدوين	از	
	توحيد	نخســتين	 محمد	بســته	نگار،	مقاله	تحت	عنوانـ	

دعوت	انبيا	ـ	انتشارات	قلم،	صص	39	و	40.	
28ـ	تنبيه	االمــه	و	تنزيه	الملــه،	از	پي	نوشــت		های	آقای	

طالقانی	بر	كتاب	مزبور،	ص	26.
29ـ	تبيين	رســالت	برای	قيام	به	قســط	)مجموعه	شش	
ســخنرانی	آيت	اهلل	طالقانی	در	مســجد	هدايت	پس	از	
آزادی	از	زندان(،	انتشــارات	شركت	ســهامی	انتشار،	

چاپ	1360،	ص	84..
30ـ	همان،	ص	83..

31ـ	همان،	صص	84	و	85..
32ـ	همان،	صــص	65	و	66؛	به	نقل	از	روزنامه	كيهان،	

سه	شنبه	17	بهمن	1357.
33ـ	همان،	ص	75؛	به	نقل	از	روزنامه	اطالعات،	دوشنبه	

30	بهمن	1357.
34ـ	همان،	صص	77	و	78.	

35ـ	خطبه	های	نمازجمعه	آيت	اهلل	طالقانی،	انتشــارات	
قلــم	و	بنياد	فرهنگی	آيــت	اهلل	طالقانی،	چاپ	اول،	ص	

.65
36ـ	همان،	صص	63	و	64.

37ـ	شيخ	محمد	حسين	نائينی،	تنبيه	االمه	و	تنزيه	المله	)با	
مقدمه	و	پی		نوشــت	و	توضيحات،	به	قلم	ســيد	محمود	
طالقانی(،	انتشارات	شركت	سهامی	انتشار،	چاپ	ششم	

شهريور	1359،	ص	27.
آيت	اهلل	طالقانی	در	توضيح	شــعبه	اســتبداد	و	شناخت	
آن	از	عالمان	راســتين	در	شرح	و	توضيح	سخنان	عالمه	

نائينی	چنين	می	گويد:
»از	قوای	پاســدار	استبداد،	شعبه	اســتبداد	دينی	است؛	
كار	اين	شــعبه	اين	اســت	كه	مطالب	و	سخنانی	از	دين	
ياد	گرفته	و	ظاهر	خود	را	آن	طور	كه	جالب	عوام	ساده	
باشــد	می	آرايند	و	مردمی	را	كه	از	اصول	و	مبانی	دينی	
بی	خبرند	و	به	اســاس	دعوت	پيمبران	گرامی	آشــنايی	
ندارنــد	می	فريبنــد	و	مطيــع	خــود	می	ســازند	و	با	اين	
روش	فريبنده	به	نــام	غمخواری	دين	و	نگهداری	آيين،	
ظل	الشيطان	را	بر	ســر	عموم	می	گسترانند	و	در	زير	اين	
ســايه	شــوم	جهل	و	ذلت،	مردم	را	نگاه	می	دارند.	اين	

دســته	چون	با	عواطف	پاک	مردم	ســر	و	كار	دارند	و	
در	پشت	سنگر	محكم	دين	نشسته	اند،	خطرشان	بيشتر	و	

دفع	شان	دشوارتر	است.
اين	شــعبه	با	شــعبه	استبداد	سياســی	در	صورت	جدا	و	
از	جهت	و	چگونگی	عمل	مشــترک	اســت،	هر	دو	در	
صرف	قــوای	مالــی	و	معنوی	مردم	به	حفظ	شــهوات	
شخصی	می	كوشند.	آن	شــعبه	مردمان	فرومايه	و	سفيه	
را	به	درجات	و	مقامات	دولتی	باال	می	برد	و	دانشمندان	
و	خيرخواهان	را	ذليل	و	زيردست	می	گرداند؛	اين	شعبه	
از	عوام	در	لباس	دين	ترويج	می	كند	و	علماي	آشــنا	به	
اصول	و	مبانی	و	مجاهد	را	به	گوشه	گيری	و	انزوا	سوق		

می	دهد.	)تنبيه	االمه،	صص	120	و	121(.
مرحوم	طالقانی	سپس	در	چگونگی	عالج	استبداد	دينی	
باز	به	شرح	و	توضيح	نظر	نائينی	پرداخته	و	می	گويد:

»عالج	اســتبداد	دينی	كه	مشــكل	و	در	ســر	حد	ممتنع	
اســت،	چون	مربوط	به	ملكه	تقوا،	عدالت	و	حق	پرستی	
اســت	و	تشــخيص	و	تحديد	و	پی	بردن	به	حقيقت	آن	
از	زيــر	پرده	ظواهر	فريبنده	و	جالــب	عوام،	برای	توده	
مردم	به	آســانی	مقدور	نيســت.	ميزان	همان	اوصاف	و	
نشــانه	هايی	اســت	كه	در	روايات	از	ائمه	هدی	رسيده،	
كه	به	ملكه	تقوا،	ايمان	و	ســلطه	بر	شهوات	و	اطاعت	از	
حق،	بيش	از	فراگرفتن	مسائل	دينی	و	استخراج	فروع	از	
اصول	اهميت	داده	شــده،	و	اوصاف	علماي	سوء	را	نيز	
جزء	به	جزء	بيان	فرموده	اند؛	بايد	مردم	را	به	اين	اوصاف	
كه	درباره	دو	دسته	متقابل	و	شبيه	به	يكديگر	است	آشنا	

نمود.	)تنبيه	االمه،	ص	139(						
خطبه	هــای	 316؛	 ص	 شــهادت،	 تــا	 آزادی	 از	 38ـ	

نمازجمعه،	ص	64.
39ـ	تبيين	رسالت	برای	قيام	به	قسط،	صص	46	و	47.

40ـ	منــاره	ای	در	كوير،	مقاله	»بی	دينــی	امروز	جهان،	
عكس	العمل	دســتگاه	های	دينی	ديروز	اســت«،	صص	

274	و	275.	
41ـ	مشــكالت	و	مســائل	اولين	ســال	انقالب	از	زبان	
مهندس	بازرگان،	در	ســخنرانی	در	دانشــگاه	تهران	به	
مناسبت	درگذشت	آيت	اهلل	طالقانی	در	20	شهريور	ماه	

1358،	صص	344	و	345.			
42ـ	همان،	صص	88	و	89.

43ـ	پرتوی	از	قرآن،	جلد	دوم،	ص	205.		
44ـ	همان،	ص	207.		

45ـ	شــهادت	و	شــورا،	مجموعه	خطبه	های	نمازجمعه	
)دوميــن	خطبه	از	دوميــن	نماز(،	جمعــه	12	مرداد	ماه	

1358،	ص	19.		
46ـ	تنبيه	االمه	و	تنزيه	المله،	مقدمه	آيت	اهلل	طالقانی،	ص	

		.10
47ـ	مجموعــه	آثــار	مهنــدس	بــازرگان،	جلد	ششــم	
)مدافعات(،	انتشارات	شركت	سهامی	انتشار،	چاپ	اول	

1385،	ص	329.				
48ـ	همان،	ص	328.	
49ـ	همان،	ص	363.	

50ـ	تبيين	رسالت	برای	قيام	به	قسط،	ص	19.		
51ـ	همان،	ص	25.	
52ـ	همان،	ص	22.		

53ـ	از	آزادی	تا	شــهادت،	ص	36؛	درس	هايی	از	قرآن	
)مجموعه	آثار	1(،	ص	436.

پاسخگو	باشند.«		)آموزش	دانش	سياسی،	ص	370(	و	
)درس	های	دموكراسی	برای	همه،	ص	135(.

و	در	تأكيــد	آنچه	دربــاره	اين	دو	اصــل	گفته،	تكرار	
می	كند:

»از	مفاهيم	اساسی	در	فلسفه	سياسی	دموكراسی،	مفهوم	
رضايــت	شــهروندان	در	تبعيت	از	حكومت	اســت.	از	
اين	ديدگاه	مشــروعيت	دموكراســی	مبتنی	بر	عملكرد	
حكومت	بر	وفق	خواســت	و	رضايت	شهروندان	است.	
دموكراســی	بــدون	رضايت	عمومی	ممكن	نيســت	و	
مشروعيت	ناشــی	از	چنين	رضايتی،	اساس	دموكراسی	

را	تشكيل	می	دهد.«	
)آمــوزش	دانــش	سياســی،	ص	257(	و	)درس	هــای	

دموكراسی	برای	همه،	ص	32(.
شــادروان	مهندس	بازرگان	ازجمله	انديشمندانی	است	
كه	به	اين	دو	اصل	انتخاب	و	نظارت	توجه	كامل	داشته	
و	در	نوشــته	های	خود	بدان	اشاره	نموده	است؛	از	جمله	

در	مورد	اصل	انتخاب	می	گويد:
»بنا	به	مفهوم	و	محتوای	آيات	و	احاديث	و	بنا	به	منطوق	
صريح	پيام	حضرت	مولی	الموالی	علی	بن	ابيطالب	)ع(	
)كه	مشــابه	و	مؤيد	آن	فراوان	است(	صاحب	حكومت	
و	برگزيننــده	زمامــدار	خود	مردم	هســتند	و	حكومت	
اســالمی	يك	حكومت	دموكراســی	اعال	يا	حكومت	

عامه	است.«	
)كتاب	بعثت	و	ايدئولوژی،	ص	115(	و	)مجموعه	آثار	

مهندس	بازرگان،	جلد	دوم،	ص	306(
اما	بــازرگان	توجه	دارد	كه	اين	اصــل	به	تنهايی	كافی	
نيســت،	عالوه	بر	دخالت	مردم	در	انتخاب	زمامداران	و	
مســئولين	جامعه،	نظارت	مســتمر	آنها	در	امر	حكومت	

يك	امر	ضروری	و	الزم	می	باشد:
»الزمــه	حكومــت	عامه،	تنهــا	دخالــت	دادن	مردم	در	
انتخاب	زمامدار،	ســپس	بی	اطالعــی	و	بی	طرفی	مردم	
در	امور	حكومت	نيســت.	حكومــت	عامه	وقتی	محقق	
می	شــود	كه	همكاری	و	مراقبت	مستمر	باشد.«		)بعثت	
و	ايدئولوژی،	ص	144(	و	)مجموعه	آثار	2،	ص	324(.	
17ـ	هجرت	و	انقالب	)مجموعه	سخنرانی	های	آيت	اهلل	
طالقانی	پس	از	انقالب(،	انتشارات	قلم،	ارديبهشت	ماه	

1359،	ص	12.
18ـ	همان،	ص	12.

19ـ	وحدت	و	آزادی،	ســخنرانی	های	آيت	اهلل	طالقانی	
در	كاخ	سعدآباد،	صص	72	الی	74.

20ـ	شــهادت	و	شورا	)مجموعه	خطبه	های	نمازجمعه(،	
آخرين	خطبه	از	آخرين	نمازجمعه،	ص	64.	

آيت	اهلل	طالقانی	در	انتهای	كتاب	تنبيه	االمه	نظر	خود	را	
درباره	كندن	ريشه	اســتبداد	و	شاه	پرستی	بيان	می	كند،	
ضمن	اينكه	دموكراســی	هدايت	شــده	و	ديكتاتوری	
صلحا	را	نفی	می	نمايد	و	از	حكومت	قانون	و	رأی	مردم	

سخن	به	ميان	می	آورد:
»بسياری	از	مردم	در	اين	اشتباه	بوده	و	هستند	كه	مردان	
صالح	اگر	زمامدار	شــوند	محيط	اصالح	می	شــود،	يا	
می	توان	بــا	موعظه	و	پند،	زمامــداران	را	اصالح	نمود؛	
اشــتباه	در	هميــن	اســت	كه	توجه	به	نفســيات	انســان	
ندارند	كه	تابع	و	متأثر	از	محيط	اســت	...آن	مقاومت	و	
خونريزی	امروز	به	قانون	و	آراي	عمومی	تبديل	شــده،	
اين	حقی	ســت	كه	می	تواند	مستبدين	را	محدود	سازد	
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مریم سادات سيدكریمی

برخوردی تعالی بخش با تضاد شيعه و سنی
گزارشی از رساله »اتحاد اسالم« نوشته ابوالحسن ميرزا شيخ الرئيس قاجار

بــه	منظور	روشن	شــدن	موقعيت	اين	رســاله	در	
جغرافيای	اتحاد	اسالم	كه	جهت	تبيين	راهبرد	اتحاد	
اســالم	در	دوره	ناصرالدين	شاه	قاجار	نگاشته	شده،	

ذكر	چند	نكته	ضروری	است:
به	عنوان	شخصيت	 اســدآبادی	 سيدجمال	الدين	
محوری	جريان	اوليه	اتحاد	اســالم،	دو	شــعار	عمده	
داشت:	مبارزه	با	استعمار	خارجی	و	مبارزه	با	استبداد	
داخلی	كشورهای	مســلمان.	او	به	منظور	تحقق	اين	
اهــداف،	حمايــت	از	حركت	هــای	ملــی	را	نيز	در	
كارنامه	خود	فراوان	داشــت،	امــا	تأكيد	اصلی	اش	
بر	يــك	اتحاد	جهانــی	و	خصوصاً	منطقــه	ای	ميان	
حكومت	ها	و	جوامع	مســلمان	عليه	استعمار	بود.	در	

	ازجمله	 نتيجــه	به	رايزنی	با	حكومت	های	مســلمانـ	
ايران	و	عثمانــی	ـ	روی	آورد،	اقدامی	كه	در	اواخر	
عمر	از	آن	ابراز	پشــيمانی	كــرد:	»ای	كاش	من	تمام	
تخــم	افكار	خــود	را	در	مزرعه	مســتعد	افكار	ملت	
كاشــته	بودم.	چه	خوش	بود	تخم	های	بارور	و	مفيد	
خود	را	در	زمين	شوره	زار	سلطنت	فاسد	نمی		نمودم.	
آنچه	در	آن	مزرعه	كاشــتم	به	نمو	رسيد،	هرچه	در	
اين	كويــر	غرس	كردم،	فاســد	گرديــد«.	برخی	با	
استناد	به	اين	سخنان	سيدجمال،	او	را	چهره	ای	صرفاً	
سياسی	نشــان	می	دهند	كه	به	فعاليت	های	سياسی	و	
فرهنگی	عالقه	ای	نداشــت،	درحالی	كه	ســيدجمال	
در	همه	ايــن	عرصه	ها	فعال	بود	و	همان	طوركه	خود	

نيز	بيان	می	كند،	اظهار	تأســفش	از	اين	بابت	بود	كه	
كاش	همــه	توان	خــود	را	در	عرصه	های	فرهنگی	و	

اجتماعی	به	كار	برده	بود.
شيخ	الرئيس	قاجار		ـ	نويسنده	رساله	اتحاد	اسالم	
ـ	يكــی	از	اعضــای	ايرانی	انجمن	اتحاد	اســالم	در	
عثمانی	و	از	نزديكان	ســيدجمال	الدين	بوده	اســت.	
او	اين	رســاله	را	پــس	از	بازگشــت	از	عثمانی	و	به	
منظور	تئوريزه	كردن	اين	جريان،	نگاشــته	و	به	تبليغ	
آن	پرداخته	اســت.		همان	گونه	كه	در	اين	رساله	نيز	
ديده	می	شــود،	جريــان	اتحاد	اســالم	در	اين	مقطع	
معتقد	به	فعاليت	سياســی	و	برقراری	روابط	حسنه	با	
حكومت	های	مسلمان	بود.	همچنين	به	منظور	ايجاد	

جريان »اتحاد اس�الم« در ايران که با س�يدجمال الدين اسدآبادی آغاز شد و با 
جنب�ش جنگل ادامه ياف�ت، هرچند کنش های مؤثر زيادی را در تاريخ ايران به نام 
خود رقم زده، اما در زمينه نگارش رس�اله هايی که به طور منسجم به تئوريزه کردن 
اين راهبرد جديد بپردازند، چندان پرکار نبوده اس�ت. يکی از معدود رس�اله هايی 
که با هدف تبيين اين راهبرد نگاشته شده، رساله »اتحاد اسالم« نوشته ابوالحسن 
ميرزا ش�يخ الرئيس قاجار � نوه فتحعلی ش�اه قاجار است. ش�يخ الرئيس که سابقه 
تحصيالت ح�وزوی در عتبات عاليات را نيز در کارنامه خود دارد، از روش�نفکران 
عهد ناصری اس�ت که به آرای س�يدجمال الدين متمايل ش�ده و به منظور ياری او 
به عثمانی س�فر می کند. س�يدجمال که پس از نااميدی از ناصرالدين شاه، درصدد 
برآمده بود تا با جلب همکاری پادش�اه عثمانی راهبرد اتحاد اس�الم را دنبال کند، 
در آن کش�ور انجمنی را با نام »اتحاد اسالم« و با حضور برخی علما و فرهيختگان 
ترک و ايرانی تش�کيل داده بود. شيخ الرئيس قاجار يکی از اعضای اين انجمن بود، 
اما پس از بروز برخی اختالفات ميان پادش�اه عثمانی و س�يدجمال، از آن کش�ور 
مهاجرت کرده و پس از چندی عازم هند می شود. نگارش رساله اتحاد اسالم که با 
هدف تبيين و توجيه اين راهبرد صورت گرفته در بمبئی به اتمام رسيده و منتشر 

می شود. چاپ سنگی اين رساله، هم اکنون در کتابخانه ملی ايران موجود است.  
از آنجا که اين روزها قطب بندی کاذب شيعه و سنی و اساسًا فرقه بندی به صورت 
راهبردی پرهزينه برای ما مس�لمانان و کم هزينه برای امريکا، اس�راييل و ارتجاع 
وابس�ته به اين دو درآمده، بازخواني اين رس�اله تاريخي که با هدف فائق آمدن بر 
اين تضادها نوشته شده، مي تواند راهي در جهت حل اين مسائل را پيش پا بگذارد. 
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مانند	اينها	مشغول	شده	اند	و	چنين	مباحثی	را	بی	فايده	
و	موجب	غفلت	مسلمين	می	داند.	او	وضع	مسلمانان	
مشــغول	به	اين	مباحث	را	مانند	لشكری	می	داند	كه	
تيغی	بُرنده	به	ايشــان	ســپرده	اند	تا	به	ميدان	كارزار	
روند،	ولی	ايشــان	با	رسيدن	به	ميدان،	تيغ	را	غالف	
كرده	و	شــروع	به	بحث	درباره	قديم	يا	حادث	بودن	

تيغ	كرده	اند.	
شــيخ	الرئيس	يكــی	از	علــل	عقب	ماندگــی	و	
مشكالت	مســلمين	را	رواج	اصطالحات	يونانی	در	
فرهنگ	و	معارف	اسالمی	می	داند	و	معتقد	است	كه	
»لهجــه	حديث	يا	قرآن	به	وجهــه	خياالت	حكمای	
يونان	نازل	نشــده«	و	چنين	التقاطی،	دين	اسالم	را	از	

بساطت	و	سادگی	دور	می	كند:	
»ازجمل�ه فت�ن اس�الميه و مح�ن دیني�ه 
اس�ت دخول اصطالحات فالس�فه و مطالب 
حکم�ت یون�ان در مع�ارف اس�الم و ظهور 
طریقه متصوفه و اصحاب الکش�ف و المعرفه. 
نمی گویي�م تم�ام مطالب حکمت فلس�فه بر 
است  خطا و منافی جوهره آیين شریعت غرهّ
ك�ه بفرمایی »نفی حکمت مک�ن از بهر دل 
عامی چند«. حرف در این است كه آميزش 
اصط�الح خصوصی علم�ی بالمع�ارف دین 
عمومی رس�می، خ�الف حکم�ت و صواب 
است و آیين مقدس را از بساطت و سادگی 
بي�رون م�ی آورد. لهج�ه حدی�ث ی�ا قرآن 
بوجه�ه خياالت حکمای یونان نازل نش�ده؛ 
اگرچ�ه در اصل ترجمه فلس�فه از یونانی به 
عربی، تا یک درجه خدمتی به توسعه علوم 
و اطالعات ش�ده، ولی بایستی مسلکی قویم 

اتخاذ ش�ود كه كلم�ات الهي�ه از اختالط و 
ارتب�اط با اصطالحات فمنيه تقدیس ش�ود و 
به عنوان اختصاص به تذكره و تدریس آید 
نه اینکه حق و باطل به هم ریخته و آميخته 

و هزاران شبهه برانگيخته شود«.	
شيخ	الرئيس	يكی	از	علل	انحطاط	را	پيچيده	شدن	

دين	می	داند	و	می	گويد:
»مس�لمانان صاح�ب ق�درت و عظم�ت 
بودند، ولی درست همين كه اسالم از قوت 
روحاني�ت افت�اد و دی�ن از دایره س�ادگی 
قدم بيرون نهاد و س�يرت خالفت به صورت 
سلطنت تبدیل یافت... جوش مسلمين كه از 
حرارت آتش غيرت دیرینه بود، فرونشس�ت 

و الجرم كلمه فتح، معکوس گشت«. 
او	طی	جمالتی	برای	به	تصويركشــيدن	شــدت	

غفلت	و	بی	تحركی	مسلمين،	می	گويد:		
»نمی دانم به جامعه و سامعه اسالميين چه 
ش�ربتی داده اند و چ�ه ضربت�ی زده اند كه 
»ضربنا علی آذانهم« كه كرا فی خوابشان از 
اصح�اب كهف و رقيم آتي�ش عجب انگيزتر 
اس�ت. »تحس�بهم ایقاض�ا و هم رق�ود«. آن 
اصح�اب غ�ار كه از اس�تصحاب ع�ار برائت 
ن كهف امان برای حفظ  جس�تند و مس�تحصهّ
ایمان ش�دند، ش�ش م�اه یک دفعه جنبش�ی 
می كردن�د و ب�ه پهل�وی دیگ�ر می كردن�د 
»نقلبه�م ذات اليمي�ن و ذات الش�مال«. فتيه 
اسالم همچنان به یک پهلو خفته اند و برای 
پهلوبندی دیانت، اميد تيقهّظ و تحفهّظ نيست؛ 

دستی از غيب برون آید و كاری بکند«. 
نويســنده	رســاله	اتحاد	اســالم	ضمن	مخالفت	
با	كســانی	كه	احكام	اســالمی	را	موجــب	انحطاط	
مسلمانان	می	دانند،	صفحاتی	از	اين	رساله	را	به	دفاع	
از	برخی	احــكام	مانند	حجاب	و	قصاص	اختصاص	
می	دهــد	و	در	ادامه،	بــه	بيان	علــت	عقب	افتادگی	
مســلمين	از	ديــدگاه	خود	می	پردازد.	شــيخ	الرئيس	
معتقد	اســت	كه	راهبــرد	برون	رفت	از	مشــكالت،	
»اتحــاد«	اســت:	»در	ســايه	اتحــاد	صحيح	نــه	مايه	
اتفــاق	ناقص،	همه	مقاصد	را	ميتــوان	انجاح	كرد	و	
همه	مفاســد	را	اصالح		خوبان	در	اين	معامله	تقصير	

می	كنند«.	
نويســنده	در	ريشــه	يابی	اختالفات	كنونی	ميان	
مســلمانان،	علت	اوليه	را	سركشی	معاويه	از	خالفت	
حضرت	علی	می	داند	كه	با	متهم	كردن	حضرت	علی	
به	دســت	داشــتن	در	قتل	خليفه	ســوم،	می	خواست	
افــكار	عمومی	را	عليه	حضرت	علی	بســيج	كند.	او	
بــا	الهام	از	آيه	34	ســوره	بقره،	مهاجريــن	و	انصار	
را	بــه	مالئكه	و	معاويه	را	به	شــيطان	تشــبيه	كرده	و	
معتقد	اســت	درحالی	كه	همه	مالئكه	به	علی	سجده	
كردنــد،	معاويه	ابا	و	اســتكبار	ورزيد	و	كافر	شــد؛	
ش�يخ الرئيس معتقد اس�ت اگر معاویه زمانی 
ك�ه هم�ه مهاجرین و انص�ار، »مالئکه وار به 

يك	اتحاد	جهانی	ميان	مسلمانان،	به	حكومت	عثمانی	
ـ	به	عنــوان	يك	حكومت	قدرتمند	اســالمی	ـ	بهای	
فراوان	داده	و	خواستار	آن	است	كه	مسلمانان	جهان،	
پيشــوايی	اين	حكومت	را	در	مقابله	با	استعمارگران،	
بپذيرند.	با	اين	همه،	عملكرد	نامطلوب	اين	حكومت	
در	زمينه	حبس	و	قتل	ســيدجمال،	مقابله	با	جريانات	
ملــی	و	آزاديخــواه	ترک	و	اســتفاده	از	انجمن	های	
اتحــاد	و	ترقی	به	منظــور	تركی	ســازی	امپراتوری	
عثمانــی،	خوش	بينی	علمای	مبارز	بالد	اســالمی	را	
نسبت	به	توان	واقعی	عثمانی	در	رهبری	جهان	اسالم،	
خدشــه	دار	كرد.	چنان	كه	در	شماره	های	پيش	آمد،	
	در	جنبش	 پس	از	آن	جريان	اتحاد	اســالم	در	ايرانـ	
جنگل	و	حركت	آيت	اهلل	مدرس	ـ	بيشــتر	با	تكيه	بر	

ملی	گرايی	دنبال	شد.	
چنان	كــه	گفتيم،	اين	رســاله	در	مراحل	ابتدايی	
شــكل	گيری	جريان	اتحاد	اســالم	نوشــته	شــده	و	
نويســنده	با	خوش	بينی،	پادشــاه	عثمانی	را	به	عنوان	
مركزيت	و	هدايت	كننده	مجموعه	ای	از	كشورهای	
متحد	مســلمان،	پيشنهاد	می	كند.	در	زير،	خالصه	ای	
از	اين	كتاب	ارائه	شــده	اســت.	با	توجــه	به	ادبيات	
زيبای	اين	رســاله،	تالش	شــده	تا	در	ايــن	معرفی،	
در	حد	امكان	از	نقل	مســتقيم	جمالت	شيخ	الرئيس	

استفاده	شود.	
شــيخ	الرئيس	قاجــار	در	ابتدای	رســاله	تصريح	
می	كنــد	كه	منظور	از	اتحاد	اســالم،	اتحاد	شــيعه	و	
سنی	برای	ايســتادگی	در	مقابل	غيرمسلمين	متجاوز	
اســت.	پس	از	بيان	اين	هدف،	او	به	وضعيت	كنونی	
مسلمين	اشاره	می	كند	كه	به	برخی	مباحثات	كالمی	
ماننــد	جبر	و	اختيار	يا	قديــم	و	حادث	بودن	قرآن	و	
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هيکل آدمي�ت حض�رت اميرالمومنين عليه 
الس�الم تعظي�م و تمکي�ن كردن�د، »فس�جد 
المالئک�ه كلهم«، اب�ا و اس�تکبار نمی نمود و 
به فطرت ناریه، علم سركش�ی و بلندپروازی 
نمی افراش�ت، این عارضه اخت�الف كه بين 
دو طائف�ه مس�لمين اس�ت توليد نمی ش�د و 
مذهب ش�يعه و سنی به طور مباینت اساسی، 

متمایز و مختلف به نظر نمی آمد«. 
شيخ	الرئيس	در	ادامه	ريشه	يابی	های	تاريخی،	به	
عملكرد	حكومت	های	اسالمی	در	قرون	اخير	اشاره	

كرده	و	می	گويد:	
»س�الطين و امرای دول اسالميه هم در 
قرون اخير، توكيد این خصومت كرد. دین 
را س�رمایه دنياداری كرده، هرچه توانستند 
فتاوی موضوعه و روایات مجعوله از طرفين 
تشهير شد و رنگی در جامه معتقدات عموميه 
كردن�د كه به صابون حکمت و آب معرفت 

برده و سترده نمی شود«. 
نويســنده	ضمن	دعوت	شيعه	و	ســنی	به	اتحاد،	
مي	پرســد	آيا	مشــتركات	شيعه	و	ســنی	بيشتر	است	
يا	مشــتركات	مســلمين	با	اهل	كتاب	كه	پيامبر	آنها	
را	دعــوت	می	كند	با	»تعالوا	الی	كلمه	ســواء	بيننا	و	
بينكم«	به	يگانگی	و	اتحاد	برســند؟	و	ادامه	می	دهد	
اختالف	شــيعه	و	ســنی	درحالی	اســت	كه	نه	شيعه	
پيرو	اخالق	حضرت	علی	اســت	و	نه	سنی	تابع	شيوه	
خليفــه	دوم.	او	در	مــورد	اخالق	حضــرت	علی،	از	
نقــل	معتبری	يــاد	می	كند	كه	حضرت	زهــرا،	او	را	
دعــوت	به	مبارزه	و	شكســتن	ســكوت	می	كند.	در	
همين	هنگام	صوت	اذان	بلند	می	شود.	حضرت	علی	
می	گويد	اگر	می	خواهی	اين	صوت	كبريايی	بماند،	

بايد	سكوت	كنم.	
پيشنهاد	شيخ	الرئيس	برای	برون	رفت	از	اختالفات	
كنونی	و	تقويت	وحدت	شــيعه	و	ســنی،	اصالحات	
فرهنگــی،	اطالع	رســانی	بــه	مــردم	و	برانگيختــن	
مجتهدين	هر	دو	طرف	برای	تقويت	روابط	شــيعه	و	
سنی	است.	ابوالحســن	ميرزا	كه	خود	يك	شاهزاده	
قاجاری	اســت،	هرچند	بعدها	به	يكی	از	چهره	های	
فعال	مشروطه	خواهی	مبدل	می	شود،	اما	در	اين	مقطع	
از	استبداد	ناصری،	چاره	كار	را	در	فشار	به	حكومت	
نمی	بينــد	و	معتقــد	اســت: »عم�وم تبع�ه دول 
اس�المی را ترغيب و تش�ویق بای�د كرد كه 
وقایه ش�ئون و حفظ ناموس و ش�رف دولت 
متبوع�ه و س�لطنت حاض�ره را الزم الرعای�ه 
دانسته و طوعًا شوكت سلطان را بخواهند و 
آس�ایش خویش را در ظلهّ سلطنت بدانند و 
پاره ای ساده لوحان را تنبيه باید كرد كه از 
اقدامات وهن آميز فتنه انگيز محترز باش�ند؛ 

الفتنه اشدهّ من القتل«.	
او	علــت	ايــن	توصيــه	را	چنيــن	بيــان	می	كند:	
»ه�ر اجتماع و اتفاقی كه ب�ه توهين قوای 
س�لطنت اس�الم از طرف ملت تشکيل شود، 

نتيج�ه اش انه�دام و انع�دام دی�ن و دولت 
و محوی�ت نام�وس و ع�زت ی�ک هيئ�ت 
خواهد ش�د، چرا ك�ه بالبدیه�ه در صورت 
تداف�ع ق�وت روحان�ی و جس�مانی، هر دو 
قوه را كس�ر و انکس�ار و عارضه فتور دس�ت 
می ده�د و منته�ی به اختالل امور و س�لب 
آس�ایش جمهور می ش�ود«	و	معتقد	اســت	آن	
وقت	اســت	كه	»دول متج�اوزه و ملل جائره 
ب�ه بهانه اعاده امنيت یا حف�ظ تبعه و رعيت 
ب�ا حمایت مأمورین س�فارت یا »به نام نامی 
تم�دن«، پ�ای دخال�ت مصلحان�ه در امور 
داخل�ه می گذارن�د واذا قيل لهم التفس�دوا 
ف�ی االرض قالوا انما نح�ن مصلحون... در 
چنين حالت موحش�ه، مرد ميدان كيس�ت و 
در پذیرای�ی ای�ن مهمان ناطلبي�ده، تکليف 

چيست. آید و بيرون نرود«. 
با	چنين	احساس	خطری	است	كه	او	چاره	كار	را	
صرفاً	در	كار	فرهنگی	جست	وجو	كرده	و	می	گويد	
كه	بزرگان	روحانی	نبايد	از	اشــتغال	به	اصالحات،	

فارغ	باشند:	
»ام�روز بيان و بن�ان علما و قض�ات قائم 
مقام، سيف و س�نان مبارزین و غزات است، 

باید حدتی و برشی بنماید«. 
نويســنده	انتظــار	دارد	كــه	در	نتيجــه	اقدامات	
فرهنگی	علما	و	فرهيختگان،	اختالفات	داخلی	حوزه	
اسالم	به	نفع	صلح	عمومی	حل	شود	و	تذكر	می	دهد	
كه	در	منازعات	داخلی،	از	هرطرف	كه	كشته	شود،	

به	سود	اسالم	نيست.	شيخ	الرئيس	می	گويد:	
»غرب�ت حالي�ه اس�الم ب�ا 145 ميلي�ون 
جمعيت خطرناک تر است از غربت ابتدائيه 
اسالم كه 145 نفر تابع نداشت، زیرا كه آن 
غرب�ت در خط تصاعد و صراط تزاید بود و 
این غربت رو به هبوط و سقوط می  رود«. 
از	آنجا	كه	شــيخ	الرئيس	قاجار	خود	شيعه	است،	
تلخی	نقد	را	ابتدا	بر	خــود	هموار	می	كند.	او	ضمن	
مبرا	دانســتن	»نفوس	كاملــه	و	ارواح	مكرم«،	»عوام	
شيعه«	را	متهم	می	كند	كه	از	»فواعد	عامه«	بی	خبرند	
و	»قدر	نعمــت	كلمه	واحده	را	نمی	دانند«.	و	شــايد	
»مغلوبيت	و	محويت	اهل	ســنت	و	جماعت	را	وسيله	
نفــوذ	و	فالح	و	رابطه	خير	و	صالح	خود	بدانند	و	در	
خيال	پاره	تصنيفات	كه	در	حرمين	شــريفه	و	زيارت	
مشــاهد	مقدســه	عراق	به	حجاج	و	زوار	می	شود،	از	
تصــور	حريــت	و	آزادی،	طليعه	فرحت	و	شــادی	
در	خاطرشــان	می	دمد.	از	مقاالت	ســطحيه	فرنگی	
مشــربان	هم	ذخيره	قلوب	شده،	كه	كار	ملك	ربطی	
بــه	عقايد	و	دخلی	به	دين	ندارد	و	گمان	می	كنند	در	
سايه	شــوم	حريت	ملعونه	كه	شــرک	شرک	و	دام	
افك	اســت،	می	توانند	اجرای	مراســم	دينيه	كنند،	
بی	خوف	و	تقيه	باشــند«	و	ادامه	می	دهد	ايشان	توجه	
ندارند	كه	در	»ظل	ديانت	پادشاهان	اسالم«	است	كه	
حرمت	حرم	و	شــوكت	شعائر	و	شكوه	در	عبادتگاه	

و	زيارتگاه	برقرار	اســت	و	تا	زمانی	اينها	پابرجاست	
كه	دولت	اسالميه،	استقالل	و	استقرار		دارد.	اگر	امم	
مشــركه	مسلط	شــوند،	هرچند	ممكن	است	حرمين	
شــريفين	و	مشاهد	مكرمه	را	انهدام	نكنند،	ولی	»مثل	
آن	حزمی	كه	در	ابتدا	از	اسالم	شنيده	اند	لكم	دينكم	
و	لنــا	دين«،	براســاس	اصل	و	اســاس	حريت،	بنای	
»كنائــس	و	ميخانه	ها«	خواهند	كــرد	و	»مقابل	حرم،	
بيت	حرام	و	دارالفحشــا	خواهند	ســاخت«.	او	ادامه	
می	دهد:	»و	علی	االســالم	الســالم،	و	امروز	به	قوت	
قيام	رايت	دولت	عليه	عثمانی	در	شــهر	اسالمبول	به	
احترام	اســالميت	حســب	المعاهده	هيچ	يك	از	دول	
خارجه	حق	بيرق	افراشتن	ندارند،	مواقع	رسميه	سفرا	

در	طرف	ديگر	است«.
شيخ	الرئيس	به	موارد	متعددی	اشاره	می	كند	كه	
ائمه	و	علمای	شــيعه	به	منظور	حفظ	اتحاد	مســلمين	
سياســتی	صبورانه	را	در	پيش	گرفته	اند	و	می	گويد:	
»به	گــردن	حضرت	مجتبی	هم	رســن	افتاد...	}اما{	
خدمــت	بــه	نقطــه	توحيــد	را	وجهه	همــت	كرد«.	
همچنين	به	مشــی	امام	رضا	در	مقابل	مأمون	اشــاره	
می	كند.	و	به	امام	زين	العابدين	اشــاره	می	كند	كه	در	
»صحيفه	شريفه«	دعايی	را	برای	نصرت	و	بقای	قوت	
»غازيان«	و	»حاميان«	و	»مرابطين«	اســالم	تعليم	كرده	
و	می	پرســد	آيا	در	آن	زمان	»حفظ	ثغور	و	مصالح	و	
بعثت	جنود	و	كتائب«	به	امر	شريفان	و	حنيفان	مدينه	
بود	يا	خلفا؟	و	با	اشــاره	به	سيد	رضی	و	سيدمرتضی	
می	گويد:	»مگر	نه	مايه	شــرافت	را	در	سايه	خالفت	
نگهداری	می	كردند«؟	و	قصيده	ای	از	سيدرضی	در	
مدح	»خليفه	عباسی	الطائع	اهلل	بطوع«	را	ذكر	می	كند.	
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شيخ	الرئيس	با	هدف	ايجاد	يك	اتحاد	منطقه	ای	
بين	كشورهای	مسلمان،	اظهار	اميدواری	می	كند	كه	
پادشاه	شــيعه	ايران	و	پادشاه	ســنی	عثمانی	به	عنوان	
دو	كشــور	قدرتمند،	دســت	اتحاد	به	يكديگر	داده	
و	برای	ترقی	كشورهای	اسالمی	بكوشند:	»در	اتخاذ	
مســلك	يگانگــی	و	اصالح	جنگ	هــای	خانگی	و	
ايجــاد	وحدت	تامه	و	الفت	عامه،	دو	شــاه	دين	پناه	
و	امت	شــوكتهما،	به	منزله	يك	شاه	خيّر	و	يك	ماه	
نيّر	ديده	خواهند	شــد	و	در	هيكل	توحيد،	دو	دست	
گشــاده	خواهند	بــود	كه	متحدالوجــود،	انفاق	خير	

وجود	نمايند«.	
اما	نويسنده	رساله	اتحاد	اسالم	آگاه	است	كه	در	
انديشه	شــيعه،	در	زمان	غيبت،	پادشاه	از	مشروعيت	
برخوردار	نيســت	و	در	نتيجه	حكومــت	او	صرفاً	از	
ســر	الزام	و	از	روی	اكراه	تحمل	می	شــود.	در	نتيجه	
اتحاد	پادشاه	ايران	با	پادشــاه	عثمانی،	صرفاً	در	حد	
تاكتيكی	سياسی	باقی		مانده	و		لزوماً	به	بهبود	روابط	
شيعه	و	سنی	در	اليه	های	عميق	جامعه	منجر	نخواهد	
شــد.	در	نتيجه	شيخ	الرئيس	پس	از	بيان	پيشنهاد	خود	
مبنــی	بر	اتحاد	اين	دو	حكومــت،	ادامه	می	دهد	كه	
اين	ســخن	»ذيلی«	دارد	كه	دامنه	اش	وســيع	است	و	

از	خدا	برای	بيــان	مختصر	و	نافع	و	جامع	اين	»ذيل«	
طلــب	كمــك	می	كنــد.	او	می	گويد	طبــق	اعتقاد	
اهل	ســنت،	ســلطان	اســالم	روحانی	ای	اســت	كه	
»اولی	االمر«	محســوب	می	شــود	و	پيــروی	از	امر	او	
واجب	است.	بنابراين	حاكم	هم	قدرت	معنوی	دارد	
و	هم	حكومت	دنيوی.	نويســنده	معتقد	اســت:	»اين	
نحو	سلطنت	كه	به	صورت	روحانيت	تشكيل	شود	و	
مدد	از	قوت	ديانت	ملت	داشته	باشد،	دولت	بی	خون	
دل	و	ســهل	الجريان	اســت	و	به	دوام	و	اســتمرارش	

حسب	العاده	مطمئن	می	توان	شد«.	
اين	درحالی	اســت	كــه	طبق	اعتقاد	شــيعيان	به	
نامشــروع	بودن	هر	حكومتی	در	زمان	غيبت،	قدرت	
روحانی	و	جســمانی	به	يك	مركز	منتهی	نمی	شود؛	
مردم	ماليات	و	عوارض	را	به	زور	به	ديوان	می	دهند	
و	خمــس	و	زكات	را	با	رضايت	به	مجتهدين	تقديم	
می	كننــد.	در	مــواردی	هــم	كــه	بيــن	مجتهدين	و	
حاكمــان	اختالفی	ايجاد	می	شــود،	نتايج	وخيمی	به	
دنبــال	دارد.	در	نتيجه	برخی	از	دولتيان	كه	از	قدرت	
ديانــت	و	منافــع	آن	اطالعی	ندارنــد،	فكر	می	كنند	
هرقــدر	كه	شــريعت	ضعيف	تر	شــود،	بــه	قدرت	
حكومت	افزوده	خواهد	شد.	غافل	از	اينكه	اگر	اين	

مقصــود	را	پيگيری	كننــد،	از	منظر	مردم	در	رديف	
حكومت	های	جائر	شمرده	می	شوند.	از	سوی	ديگر	
نيز	برخی	ســاده	لوحان	فكر	می	كنند	كه	هرقدر	شأن	
دولت	كاســته	شود،	شــوكت	ملت	افزوده	می	شود،	
غافل	از	اينكه	اين	كار	دفع	فاســد	به	افســد	اســت،	
چرا	كه	وقتی	حكومت	ضعيف	شــود،	پای	اجنبی	به	
كشور	باز	می	شــود	و	ديگر	برای	كسی	منزلت	باقی	

نخواهد	ماند.		
چاره	را	ايــن	می	داند	كه	»به	حكــم	نيابت	عامه	
و	وكالتتامــه،	حفــظ	بيضه	اســالم	و	حــوزه	دين	را	
بايد	به	عهده	اقتدار	و	اختيار	ســلطنت	ظاهره	شــيعه	
تقريــر	و	امضا	كنيد«	و	بايد	»علما	و	اهالی	شــريعت	
در	مشــاورت	مهمه	و	حل	و	عقد	امور	عمده	دولتی،	

داخل	باشند«.	
شــيخ	الرئيس	قاجار	در	اين	رساله	وظيفه	بزرگان	
دين	را	ايــن	می	داند	كه	در	»نواحی	مقدســه	عتبات	
عاليات،	عراق	عرب	و	مشهد	خراسان«	يك	»مجلس	
انجمن	روحانی	به	اســم	ترقی	اســالم«	تشكيل	دهند	
كه	يكی	از	وظايفش	فرســتادن	مبلغين	به	ســاير	بالد	
است	و	تذكر	می	دهد	كه	اين	انجمن،	مزاحم	دولت	

نخواهد	بود.
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آرش حيدری
دانشجوي دكتري جامعه شناسي

برآمدن مفهوم جامعه شناسی اسالمی

مقدمه
چالش		هــای	سياســی	جهــان	اســالم	و	غــرب	و	
رويكردهــای	نوينــی	كــه	در	علوم	انســانی	پديد	آمد	
انتقاد	كشــورهای	به	اصطالح	جهان	ســومی	را	نسبت	
به	هژمونی	گفتمــان	غرب	هر	روز	بيش	از	ديروز	قوت	
بخشــيد.	طرح	مفهوم	شرق	شناســی	از	ادوارد	ســعيد،	
بازنمايی	شــرق	در	گفتمان	غربی		ها،	بدل	شــدن	شــرق	
به	ابژه	شــناخت	و	نه	ســوژه		ای	خالق	در	ذيل	گفتمان	
شرق	شناســی،	همه	و	همه	محور	انتقاداتــی	عمده	بود	
كه	ريشــه	در	مطالعات	پسااستعماری	داشت.	مطالعاتی	
كــه	امروزه	يكی	از	قوی	ترين	حوزه		های	علوم	انســانی	
و	ادبيــات	اســت	و	چهره		هايی	سرشــناس	مانند	ادوارد	
ســعيد،	هومی	بابــا	و	گاياتاری	اســپيواک	را	در	خود	
پرورده	اســت.	بخش	عمده		ای	از	اين	تولد	فرودســت	
به	عنوان	سوژه	ا	ی	سخنگو	را	بايد	در	دل	دگرديسی		های	
انديشــه		غربی	و	طرح	مفاهيمی	ماننــد	قدرت/دانش	از	
ميشــل	فوكو،	واســازی	از	دريدا،	مركززدايی	از	سوژه	
و	شــك	مفرط	پســامدرن	به	ســاختار	عقل	روشنگری	
ديد.	تولد	پسامدرنيســم	از	دل	انديشه	غربی	و	هجمه	به	
ســاختار	غالب	عقل	غربی	مفهوم	بازنمايی1	را	به	جای	
شــناخت	واقعيت	نهاد.	بازنمايی	هيچ	گاه	نسخه	منطبق	
با	واقعيت	نيســت،	بلكه	محصول	روايتی	انتخابی	است	
از	ســوژه	كه	يك	چيز،	يك	رويــداد	و	يك	موضوع	
را	در	يك	روايت	همراه	با	داوری	ارزشــی	بازنمايی	و	
روايت	خود	را	حقيقت	می		انــگارد،		از	اين	رو	بازنمايی	
هيچ	گاه	منطبق	با	نسخه		اصلی	نيست	ـ	اگر	اساساً	اصلی	
وجود	داشــته	باشــد	ـ	از	اين	حيث	بود	كه	با	طرح	اين	
انديشه	ها	از	يك	ســو	و	همچنين	متكثرشدن	روزافزون	
جهان،	امكان	به	متن	آمدن	حاشيه		ها	بيشتر	و	بيشتر	فراهم	
شد.	وقتی	انديشه		های	پساآشــويتس	مانند	انديشه	های	

مكتب	فرانكفورت،	عقل	روشــنگری	را	به	لرزه	افكند؛	
پست	مدرنيســم	عليه	اين	عقل	فراگيــر	و	همه	چيزدان	و	
كليت	پرداز	رسماً	شمشير	كشيد	و	سخن	از	حاشيه		هايی	
گفت	كه	به	شكل	ايدئولوژيك	و	يك	سويه	به	صورت	

حاشيه	برساخته	شده		اند.	
ســويه	ديگر	اين	سخن	گفتن	فرودســت	فروپاشی	
اتحاد	جماهير	شــوروی	بود.	در	ابتدا	تصور	می		رفت	كه	
جهان	تك	قطبی	خواهد	شد،	اما	در	عمل	با	شكسته	شدن	
هژمونــی	دوقطبــی،	انبوهــه		ای	از	گفتارها	و	ســخن		ها	
پراكنده	شد	و	جرقه		اين	هجمه	با	واسازی		عقل	غربی	در	
درون	خودش	اتفاق	افتاد.	امريكا	كه	تماميت	نگاه	خيره		
خود	را	به	كرملين	دوخته	بود	بعد	از	فروپاشی	شوروی	به	
يك	باره	با	انبوهی	از	حاشيه		ها	مواجه	شد	كه	ذيل	جنگ	
غول	ها	گويی	به	محاق	رفته	بودند،	اما	اين	به	محاق	رفتن	
به	معنای	ســخن	نگفتن	نبود	بلكه	فريادهايی	بود	كه	در	
كليت	نظام	دوقطبی	شــنيده	نمی		شــد.	حــاال	انبوهی	از	
انســان	ها	و	فرهنگ		های	عجيب	و	غريــب	برای	غربيان	
وجود	داشــتند	كه	ســخن	می		گفتند.	درست	برخالف	
بازنمايی	همين	شــرقی		ها	در	سفرنامه	نويسان	و	سياحان	
غربــی	كه	در	ســفرهای	خود	به	شــرق	آنجــا	را	چنان	
بازنمايی	می		كردند	كه	گويی	با	مشتی	الكن	و	ساده	لوح	
و	بدوی	طرفند.	اين	بدويان	حاال	به	گونه		ای	ديگر	سخن	
می		گفتنــد،	بدويانی	كه	تا	ديروز	مســتعمره	بودند	حاال	
در	مقام	ســهم		خواهی	جهانی	جــای	گرفته	بودند	و	گاه	
و	بيگاه	جزيره	امــن	و	آرامش	غربيان	را	برهم	می		زدند.	
موج	های	عظيمی	از	آنها	به	دانشــگاه	ها	و	شهرهای	آنها	
سرازير	شده	بود	كه	برخالف	تصور	غربی		ها	می		توانستند	
درس	بخوانند	و	حتی	فيلسوف	شوند!	اينجا	جايی	است	
كه	پسامدرنيسم	و	انديشه		های	پسااستعماری	دستاويزی	
برای	ســخن	گفتن	حاشيه		ها	می		شــوند.	حاال	»فرودست	
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دين يک جايگاه ويژه در تحليل دارد و 
جايگاه خلفا و علما به عنوان اليت های 
سياسی و اجتماعی مطرح می  شود. 
قواعد و قوانين جامعه ذيل واژه  شريعت 
درمی  آيند و واژه منهاج شيوه، الگو و 
سبک زندگی است. 

مریل وین دیویس محقق مسلمان ولزی

می	تواند	ســخن	بگويد«	نه	اينكه	پيش	تر	ســخنی	نگفته	
باشد،	فرودست	هميشه	سخن	گفته	و	هميشه	توليد	كرده	
است،	اما	هژمونی	حاكم	بر	جهان	و	عقل	يكدست	كننده		
روشنگری	سخن	فرودست	را	ناشنيده	گرفته	و	فرودست	
را	در	مقام	ناســوژه	برســاخته	است.	ناســوژه		ای	كه	تنها	
مشــكلش	اين	اســت	كه	ســوژگی	ديگرگون	دارد،	از	
اين	رو	هميشــه	به	قول	ژيژک	مثل	»امر	واقعی«	ســامان	
سوژگی	ديگری	غالب	را	برهم	می		زند.	در	اينجاست	كه	
هراس		های	اخالقی	اوج	بيشتری	می		گيرند.	نه	اينكه	پيش	
از	جهان	پســامدرن	اسالم	هراســی،	سياهپوست	هراسی،	
غريبه	هراسی	و...	وجود	نداشت؛	مسئله	اين	است	كه	اين	
هراس	با	سخن	گفتن	بيشتر	و	بيشتر	فرودست	پروبلماتيزه	
شــد	و	ديگری	هراســی	در	جهان	پســت	مدرن	بهانه		ای	
جديد	برای	خشــونت	آفريد.	خشــونتی	كه	به	شــكلی	
طنزآلــود	توليــد	و	بازتوليد	می		شــود.	»ديگــرِی«	عقل	
غربی	به	دســت	عقل	غربی	به	مثابه	يك	»بربر«	برساخته	
می		شــود	و	همين	»ديگرِی«	برچســب	خورده	به	شكلی	
دراماتيك،	برچســبی	كه	بر	او	خورده	را	می		پذيرد	و	در	
عمل	گاهی	دســت	به	خشونت	وحشيانه	می		زند.	در	اين	
معنــا	طالبان	پديد	می		آيند	كه	گويی	بايــد	آنها	را	مازاد	
و	پســمانده	عقل	غربی	دانست.	در	اين	فضای	پسامدرن	
است	كه	ســخن	گفتن	حاشيه		ها	در	عين	شكوهمندبودن	
بســتری	برای	خشونت	نيز	هســت.	ديگرِی	غربی	برای	
حاشيه		ها	به	»امر	واقعی«	و	رعب	آور	تبديل	می	شود	و	از	
ديگر	سو	اين	ديگرِی	سركوب	شــده،	خودش	در	مقام	
»امر	واقعی	رعــب	آور«	برای	ديگرِی	غالب	درمی		آيد	و	
تالقــی	اين	دو	منظر،	آوردگاهی	اســت	كه	گاه	و	بيگاه	
به	خون	می	نشــيند.	اينجا	نقطه		ای	اســت	كه	بنيادگرايی	
موضوعيت	می	يابد.	برخالف	تصــور	رايج	بايد		از	اين	
ايده	دفاع	كرد،	بنيادگرايی	گفتمانی	نيســت	كه	در	همه	
ادوار	تاريخی	وجود	داشــته	است،	بلكه	گفتمانی	است	
كه	در	عصر	»دهكده	جهانی«	و	تولد	فرودســت	به	مثابه	
ســخنگو	موضوعيت	دارد.	بنيادگرايی	رويه	ای	اســت	
كه	ســوژه	هايش	را	دقيقاً	همســو	با	برچسب	عقل	غربی	
برمی	سازد،	اما	اين	بار	نه	در	مقام	يك	الكن،	بلكه	در	مقام	
سوژه		ای	ســخنگو	و	خشونت	طلب.	در	بسياری	از	مواقع	
اين	»غير«،	و	هميــن	»مازاد«	عقــل	غيريت		پرداز	غربی،	
برچســب	خود	را	چنان	جدی	می		گيــرد	كه	بنيادگرايی	
فكــری	را	در	عمــل	پياده	كــرده	و	با	دســت	يازيدن	به	
خشونت	عينی،	تروريســم	متولد	می		شود	و	از	ديگر	سو	
ناســازه		طنزآلود	و	در	عين	حال	خشــونت	بار	»جنگيدن	
بــرای	صلــح«	در	گفتارهــای	سياســت	مردان	غربــی.	
يك	ســويه	را	جورج	بوش	تسخير	می		كند	كه	هويت	به	
ظاهر	صلح	طلبش	را	در	نسبت	با	جنگ	با	اين	غير	تعريف	
می		كند	و	در	سويه	ديگر	بن	الدن	می		ايستد	كه	با	پذيرفتن	
برچسب	عقل	غربی	بر	خود،	در	مقام	شری	عام	بازنمايی	
می		شــود	و	جنگ		هــای	صليبی	اين	بار	به	شــكل	طنزی	
دوباره	در	تاريخ	و	البته	طنزی	خون	بار،	شــاكله	می	بندد.	
در	اين	دوگانه		دوســت/	دشــمن،	عقل	غربی	حاشيه	و	
پسمانده	خود	را	به	مثابه	شر	و	تروريسم	بر	می	سازد	و	در	
همين	فضا،	غرب	برای	نيروی	حاشــيه	ای	بدل	به	شــر	و	

فساد	جهانی	می	گردد	و	دوگانه		دوست/	دشمن،	به	جای	
دوگانه	موافق/	مخالف	نشســته	و	اين	داللت		های	زبانی	
و	بازنمايی		هــا	در	عمــل	به	خون	می	نشــيند.	اين	فضای	
شكســته	و	لــرزان	پســامدرن	اگرچه	می	تواند	بســتری	
برای	ســخن	گفتن	و	گفت	وگوی	همه	باشــد،	اما	سويه	
ديگــری	نيز	دارد	كه	همانا	تالش	هــای	روزافزون	برای	
يك	دست	كردن	دوباره	اســت.	اين	تالش	هاي	گسترده	
برای	يك	دست		ســازی	كه	ذيل	تئوری	جنگ	تمدن		ها	
)از	فوكويامــا	و	هانتينگتــون	و	بنجاميــن	باربر	در	غرب	
تا		بنيادگرايی	و	طالبانيســم	در	شرق(	قرار	می		گيرند	در	
عمل	گفتمان		های	خشونت		بار	به	بار	می		آورند.	خشونتی	
از	حاشــيه	به	متن	و	پاســخ	خشــونت	بار	متن	نســبت	به	
حاشــيه،	از	اين	رو	به	نظر	می		رســد	تــا	زمانی	كه	حداقل	
در	ســاحت	ايدئولوژيك	و	معرفت	شناسی	تالش		هايی	
برای	كليت	پردازی	و	يك	دست		ســازی	صورت	گيرد،	
خشــونت	نيز	پيامد	سياســی	كليت	پردازی	انديشگانی	

است.
***

طرح	اين	مقدمه	بدين	خاطر	بود	كه	مشــخص	شود	
خاســتگاه	آنچه	»جامعه	شناسی	اسالمی«	ناميده	می		شود	
در	چــه	نقطه	ای	متولد	می		شــود	و	نســبت	اين	گفتمان	
حاشــيه	ای	در	مواجهه	با	كليت	نظام	جهانی	و	وضعيت	
پســامدرن	كجاســت.	به	نظر	می		رســد	چنان	كــه	تراپر	
)1995(	می	گويــد	تولــد	اين	مفهوم	كــه	در	ابتدا	ذيل	
»مردم	شناســی	اســالمی«	موضوعيت	می	يابد،	ريشه	در	
چالش		های	سياســی	جهان	اســالم	و	جهان	غرب	دارد.	
مسلمانان	سال	ها	در	مقام	ابژه		ی	شناخت	غربی	ها	بوده		اند	
و	به	يك	باره	می		خواهند	در	مقام	سوژه	دانش	اجتماعی	
دست	به	شناخت	جهان	پيرامون	خود	بزنند،	آن	چنان	كه	
هســتند	و	نه	آن	چنان	كه	بازنمايی	می		شــوند.	اين	رويه	
فكری	در	سال	های	1980	به	اين	سو	متولد	شد	و	افرادی	
	و	فريد	احمد	مضمون	جامعه	شناسی	 مانند	الياس	با	يونس2
اســالمی		را	وارد	ادبيات	علوم	انســانی	كردند؛	اگرچه	
اقبالی	بدان	صورت	نگرفــت.	كتاب	مهم	ديگر	در	اين	
زمينه	كتاب	اكبر	احمد	باعنوان	به	ســوی	مردم		شناســی	
اســالمی	و	كشــف	اســالم	بود	و	كتاب	ســوم	به	سوی	
كشف	يكديگر		اثر	مريل	وين	ديويس3	بود.	روش	های	
اين	رويكرد	متأثر	از	دين	اســالم	و	كتاب	و	سنت	است.	
محــور	فكری	مدافعان	اين	رويكــرد	نقد	جدی	به	علم	
اجتماعی	و	انســانی	غربی	است،	به	خاطر	سوگيری		ها	و	
داوری		های	ارزشــی		ای	كه	دارد.	از	منظر	متفكران	اين	
رويكرد	علم	غربی	در	شــناخت	و	درون	فهمی	اســالم	
دچار	معضالت	جدی	اســت	و	توانايی	شناخت	اسالم،	
به	عنوان	يك	ايدئولوژی	قدرتمند	و	رقيبی	جدی	برای	
سوسياليســم	و	ليبراليسم	را	ندارد.	الياس	با	يونس	معتقد	
اســت	كه	اگرچــه	غربی	هــا	اســالم	را	در	داوری		های	
ارزشــی	خود	می		فهمنــد،	اما	اين	داوری		های	ارزشــی	
ضربــه		ای	به	اســالم	وارد	نمی		كند،	چراكه	اين	ســنت	
فكــری	رقيبی	جدی	بــرای	ايدئولوژی	های	هژمونيك	
در	جهان	است،	لذا	پتانسيل			های	اسالم	می	تواند	بستری	
برای	خلق	جامعه	شناســی	اسالمی	باشد.	الياس	با	يونس	
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ديويس معتقد است که توحيد يک 
جايگاه مرکزی در هستی شناسی دارد 

و از بين  برنده  دوگانه  های رايج در 
جامعه  شناسی و مردم شناسی و علم 

اجتماعی غربی است

در	متنی	با	عنوان	»جامعه		شناســی	معاصر:	نقدی	از	منظر	
اسالم«	به	مفهوم	علم	و	جامعه	شناسی	ناب	حمله	می	كند	
و	معتقد	اســت	رويكرد	غالب	در	ژورنال	ها	و	بنگاه	های	
توليد	علم	جامعه	شناســی	اين	اســت	كه	بــه	بهانه	ناب،	
عينــی		و	پوزيتيو	بودن،	در	عمل	با	يك	داوری	ارزشــی	
بــه	پديده	هــا	می		نگرنــد،	درحالی	كه	مدعــای	فراغت	
از	ارزش	بــودن	دارنــد؛	لذا	در	فهم	اســالم	پيشــاپيش	
شكســت	خورده	اند.	با	يونس	در	اين	متن	معتقد	اســت	
كه	جامعه	شناســی	غربی	دچار	بحران	هويت	است	و	در	
عمل	نتوانسته	است	اهداف	غايِی	بشری	را	تحقق	بخشد.	
از	نظــر	يونس	هيچ	علمی	نمی		تواند	كامل	باشــد،	مگر	
اينكه	ديگران	را	به	ســوی	عمل	نيك	هدايت	كند	و	از	
اعمــال	بد	باز	دارد،	از	اين	رو	جامعه	شناســی	معاصر	در	

تحقق	اين	اهداف	شكست	خورده	است.	
مريل	وين	ديويــس،	از	چهره		های	پر	اهميت	ديگر	
در	ايــن	رويكــرد	اســت.	ديويــس	به	شــدت	از	منظر	
شرق	شناســی	ادوارد	ســعيد	و	همچنيــن	رابطه	دانش/	
قدرت	فوكو	متأثر	است.	ديويس	معتقد	است	كه	اسالم	
ذيل	نگاه	خيره		غرب	به	مثابه		ابژه،	شــناخته	شــده	است	
و	هويت	اســالمی	از	اين	حيث	به	شــدت	آسيب	ديده	
است؛	لذا	بايد	در	ســاحت	دانش	اسالمی	احيا	شود.	او	
با	تأكيدی	مردم		شناسانه	می		پرسد	آيا	غربی		ها	می	توانند	
اسالم	را	بشناسند	يا	اينكه	اسالم	را	بايد	در	درون	خودش	
فهميــد	و	از	هميــن	نقطه	به	نقد	علم	غربــی	می		پردازد.	
ديويس	معتقد	اســت	كه	مردم	شناســی	غربی	محصول	
دوران	اســتعمار	است	و	از	منظری	پسااستعماری	تالش	
دارد	خوِد	مســلمانان	را	به	سخن	گفت	وادارد.	ديويس	
مردم	شناسی	و	علم	اجتماعی	غربی	را	قوم	مدار	می	داند	
و	بــا	اســتفاده	از	فوكو	و	تامس	كوهــن	تالش	می		كند	
نشــان	دهد	علم	غربی،	درســت	برخالف	ادعاهايی	كه	
دارد	به	شدت	به	داوری	ارزشی	مبتالست.	از	اين	حيث	
نقطه	تأكيد	مشترک	اكبر	احمد،	الياس	با	يونس	و	وين	
ديويس	اين	اســت	كه	علم	غربی	قوم	مدار	است.	برای	
برون	رفت	از	ابژه	شــدن	جهان	اســالم	ذيل	عقل	غربی،	
اين	متفكران	معتقدند	كه	مردم	شناســی	و	جامعه	شناسِی	
جوامع	اســالمی	بايد	براســاس	اســالم	و	خوانش	قرآن	
و	ســنت	صورت	گيرند،	برای	نمونــه	اكبر	احمد	برنامه	
جامعه	شناســی	اســالمی	را	يك	برنامه	فعــال	و	انتقادی	
می	داند	و	معتقد	است	كه	اسالم	را	به	مثابه	جامعه	شناسی	
بايد	خواند	و	روش		های	مســتخرج	از	كتاب	و	سنت	را	
در	حيطه		های	مختلف	به	كار	گرفت؛	از	مطالعات	خرد	تا	

مطالعات	سطوح	كالن	ساختاری	و	تاريخی.	
هستی	شناســی	اين	رويكرد	نه	بر	محور	اومانيسم	كه	
براســاس	خدامحوری	و	پيروی	از	دستورات	و	تكاليف	
دينی	اســت.	ديويس	نگاه	راديكال		تــری	دارد	و	معتقد	
است	حتی	بايد	ترمينولوژی	و	اصطالحات	جامعه	شناسی	
اســالمی	مختص	به	خودش	باشــد،	برای	نمونه	انســان	
را	يــك	نفس	می		دانــد	كه	دارای	يك	فطرت	اســت	و	
مجموع	اين	نفوس	تشــكيل	دهنده	يــك	امت	)به	جای	
اصطــالح	society(	را	می		دهنــد.	توحيد	يك	جايگاه	
مركزی	در	هستی	شناسی	دارد	و	از	بين		برنده		دوگانه		های	

رايج	در	جامعه		شناســی	و	مردم	شناسی	و	علم	اجتماعی	
غربی	است	)مانند	دوگانه	فرد/	جامعه،	عامليت/	ساختار،	
عيــن/	ذهــن	و...(.	دين	يــك	جايگاه	ويــژه	در	تحليل	
دارد	و	جايــگاه	خلفا	و	علما	به	عنوان	اليت	های	سياســی	
و	اجتماعی	مطرح	می		شــود.	قواعد	و	قوانين	جامعه	ذيل	
واژه		شــريعت	درمی		آينــد	و	واژه	منهاج	شــيوه،	الگو	و	
ســبك	زندگی	اســت.	وين	ديويس	با	اين	اصطالحات	
تالش	دارد	مرزبندی		های	هستی	شناسی،	معرفت	شناسی	
و	انسان	شناختِی	مردم	شناسی	اسالمی	را	از	رويكردهای	

غربی	متمايز	كند.	
ردگيــری	ايــن	رويكرد	در	ايــران	را	می		تــوان	در	
انقالب	فرهنگی	اوايل	انقالب	ديد	كه	تالش	شــد	علوم	
انسانی	اسالمی	شــوند	و	روان	شناســی،	جامعه	شناسی،	
علوم	سياســی،	علوم	اجتماعی	و	ســاير	زيرشــاخه		های	
علوم	انســانی	براساس	و	محور	اســالم	بازسازی	شوند.	
در	دهه	اول	انقــالب،	اين	رويكرد	طرفداران	بســياری	
داشــت،	كه	در	شــورای	عالی	انقالب	فرهنگی	بسياری	
از	اين	چهره		ها	وجود	داشــتند	و	تالش	های	گسترده	ای	
برای	اسالمی	ســازی	دانشــگاه		ها	صــورت	گرفت.	بعد	
از	چنــدی	تــب	اسالمی	ســازی	فروكش	كــرد	تا	دهه	
هفتــاد	مفهوم	جامعه	شناســی	و	علوم	انســانی	اســالمی	
موضوعيت	دوباره	يافت	و	بر	محور	سخنرانی	ها	و	برخی	
متون	كه	در	اين	زمينه	منتشــر	شــد	دوباره	جان	گرفت.	
معروف	ترين	چهره	در	اين	زمينه	حســين	كچويان	است	
كه	به	شــدت	از	فوكو	و	تفاســير	فرهنگی	از	علم	متأثر	
بود.	اين	رويكرد	در	آن	ســال	ها	دوبــاره	يارگيری	كرد	
و	همزمانــی	آن	با	دولت	اصالحات	و	چالش	هايی	كه	با	
شــيوه	مديريت	علم	و	دانشــگاه	ها،	خاصه	علوم	انسانی،	
داشت	درنهايت	به	نتيجه	نرسيد.	طرح	دوباره		اين	مفهوم	
در	ايران	با	انفجاری	از	ترجمه		ها	و	ورود	آثار	متفكران	و	
جامعه	شناسان	و	فيلسوفان	غربی	به	فضای	فكری	ايرانيان	
همراه	بود.	جان	گرفتن	بازار	ترجمه	و	آشنايی	با	متفكران	
غربی	به	شــكلی	گسترده،	مناديان	جامعه		شناسی	و	علوم	
انســانی	اســالمی	را	كمی	پركارتر	كرد.	البته	بيشتر	اين	
كارها	در	قالب	ســخنرانی	و	نشست		های	رسمی،	دولتی	
و	گاهی	سخنرانی	های	دانشــگاهی	و	رسانه		ای	صورت	
می		گرفت.	مفروضــات	اين	رويكــرد	در	ايران	تفاوت	
بنيادينی	با	مناديان	غير	ايرانی	علوم	انسانی	اسالمی	خاصه	
جامعه	شناسی	اســالمی	ندارد.	محوريت	انديشه	اسالمی	
بر	اصول	دين	اســت.	چيزی	كه	در	ايران	بدين	رويكرد	
افزوده	شد	قرائت	شيعه	اثنی	عشری	از	اين	مضمون	بود،	
يعنی	جای	دادن	مفهوم	امام،	ولی،	معصوم	و	واليت	فقيه	
در	اين	تفســير	از	جامعه	شناسی	اسالمی.	در	دولت	نهم	و	
دهم	اين	پروژه	جان	بيشــتری	گرفت	و	متون	و	مقاالت	
و	حتی	كتبی	در	اين	زمينه	منتشــر	شد	و	اقداماتی	عملی	
نيز	برای	تحقق	آن	در	دانشگاه	ها	صورت	گرفت.	متونی	
كه	در	اين	ســال	ها	در	اين	زمينه	منتشــر	شــدند	فراوانی	
بيشتری	گرفت.	از	اين	حيث	می		توان	به	كتاب	هايی	مانند	
نظريه		های	جامعه	شناســی	اسالمی	از	مهدی	زند	وكيلی،	
درآمدی	به	جامعه	شناســی	اسالمی	از	رحمت		اهلل	صديق	
سروستانی	و	ديگران،	اسالم	و	جامعه		شناسی	خانواده	از	

بختياری،	بستان	و	شرف		الدين،	گامی	به	سوی	علم	دينی	
از	ابوالفضل	گائينی	و	همكارانش	و	چندين	اثر	ديگر	نام	
برد	كه	اغلب	بعد	از	سال	84	نوشته	شدند.	مفروضات	اين	
رويكرد	همان	طور	كه	اشاره	شد	با	تأكيد	بر	بحران	علوم	
انســانی	غربی،	تالشــی	در	جهت	تأسيس	جامعه	شناسی	
اسالمی	بود.	از	چهره	های	معروف	اين	رويكرد	می	توان	
از	رحيم	پور	ازغدی	نام	برد	كه	وجهه	رســانه		ای	بيشتری	
دارد	و	در	دفاع	از	علم	دينی،	اجتماعی	و	انسانی	اسالمی	
ســخنرانی	ها،	ياداداشــت		ها	و	متون	متعــددی	دارد.	در	
حيطه	مقاالت	علمی	می	توان	از	حسين	بستان	)نجفی(	نام	
برد	كه	با	دفاع	از	ايــن	رويكرد	در	جهت	تئوريزه	كردن	
جامعه	شناســی	اســالمی	خاصه	در	حيطه	جامعه	شناسی	

خانواده		در	اين	زمينه	پژوهش	می		كند.	
به	نظر	می	رســد	هرچه	ايران	بيشــتر	با	جهانی	شدن	
مواجه	می		شــود	و	دگرگونی	های	عمده		ای	در	ساحت	
فرهنگ،	ســبك	زندگی،	هويــت،	گونه	های	دينداری	
و...	را	تجربــه	می		كنــد،	تالش	هــا	بــرای	تقويــم	اين	
رويكــرد	اوج	بيشــتری	می	گيرنــد	و	مــورد	حمايــت	
سياســتگذاری	های	علمــی	و	فرهنگــی	ســطح	كالن	
سياســی	نيز	قرار	می	گيرند.	البته	واكنش	به	اين	رويكرد	
در	دولــت	اصالحات	و	دولت	اصولگــرای	نهم	ودهم	
تفاوت	هــای	زيادی	در	رويه	برخــورد	و	اجرايی	كردن	
دارند.	به	نظر	می	رسد	رويكرد	دولت	اعتدال		گرا	نيز		در	
مواجهه	با	اين	رويكــرد	به	دولت	اصالحات	نزديك	تر	
باشد.	چينش	سياسی	دولت	برای	تدبير	علم،	اين	فرض					

را	قوی	تر	مي	كند.	

پي نوشت:
1. Representation
2. Ilyas Ba- Yunus
3. merryl wyn davies
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آرمان ذاكری- بخش دوم

سنجش نسبت اسالم و علوم اجتماعی
سنت های شيعی  و علوم اجتماعی: سازگاری، تفکيک یا ناسازگاری

1� ضرورت ساختارگشایی از اسالم و تشيع
	در	بحث	از	»ضرورت	ســنجش	نسبت	اسالم	و	
علوم	اجتماعی«	بايد	به	اين	مســئله	مهم	اشــاره	كرد	
كه	ابتدا	بايد،	كلی	به	عنوان	اسالم	را	ساختارگشايی	
نمــود	و	مــراد	از	آن	را	تعيين	كــرد.	در	حال	حاضر	
جريانــات	اجتماعــی	و	فكــری	مختلفــی	تحت	نام	
»اســالمی«	در	واقعيــت	اجتماعی	حضور	داشــته	و	
فعاليت	می	كنند.	تنها	نگاهی	به	مجموعه	ســه	جلدی	
فرهنــگ	جامع	فَِرق	اســالمی،	اثر	حجت	االســالم	
و	المســلمين	سيدحســن	خمينی1	به	عنــوان	يكی	از	
جديدترين	آثار	چاپ	شده	حوزه	فَِرق	نشان	می	دهد	
كه	مجموعــه	عظيمی	از	افــراد	و	تفكرات	در	طول	
تاريخ	به	عنوان	فرقه	های	مختلف	اســالمی	شــناخته	
شده	و	می	شوند	و	تميز	قائل	شدن	ميان	اين	جريانات	
مختلف	و	عقائد	و	آثار	آنها	شــرط	اول	هر	پژوهش	
در	حوزه	مطالعات	اسالمی	است.	بخش	عمده	ای	از	

اين	متفكران	و	جريانات	اجتماعی	»اســالمی«	را	در	
جهان	اسالم	شــاخه	های	مختلف	فكری	و	اجتماعی	
»اهل	ســنت«	تشــكيل	می	دهند.	اقليت	كوچكی	از	
جمعيــت	كلی	جهان	اســالم	را	»شــيعيان«	تشــكيل	
می	دهنــد	كــه	البته	هم	به	لحــاظ	معرفتــی	و	هم	به	
لحــاظ	اجتماعی	بخــش	مهمی	از	تحــوالت	جهان	
اسالم	توســط	آنها	رقم	خورده	است.	به	هر	حال	اما	
به	جهت	»دقيق	تر«	و	معين	ترشدن	موضوع	بحث،	از	
اين	پس	ميان	كلی	به	نام	اسالم	و	جزئی	به	نام	شيعه،	

تفكيك	قائل	خواهيم	شد.	
از	سوی	ديگر	مروری	بر	تاريخ	تشيع،	حاكی	از	
اين	اســت	كه	در	ميان	شيعيان	نيز	جريانات	فكری	و	
اجتماعی	مختلف	و	گاه	متعارضی	حيات	داشته	اند	و	
سخن	گفتن	از	كل	واحدی	به	عنوان	»شيعه«	نيز	خالی	
از	مســامحه	نيســت.	نگاهی	به	كتاب	»فرق	الشــيعه«	
ابومحمد	حســن	بــن	موســی	نوبختی	كــه	در	نيمه	

مباحثی که در اين سلس�له مطالب، با عنوان »س�نجش نس�بت اس�الم و علوم 
اجتماع�ی« خواه�د آم�د و اينک بخ�ش دوم آن پي�ش روی خواننده ق�رار دارد، 
عمدتا مضمون کتابی اس�ت با عنوان »مواجهه با علوم اجتماعی در متن سنت های 
ش�يعی« که متن اوليه آن رس�اله کارشناس�ی ارش�د نگارنده بوده که با راهنمايی 
دکتر سارا شريعتی و مشاورت استاد مصطفی ملکيان در دانشکده علوم اجتماعی 
دانش�گاه تهران به دفاع رسيده و پس از اصالحات و تغييراتی با مقدمه دکتر سارا 
ش�ريعتی و به همت انتش�ارات نگاه معاصر مراحل چاپ را طی می کند. بخش هايی 
از اين مضمون طی درس گفتارهايی توس�ط نگارنده، در مؤسس�ه رخداد تازه ارائه 
ش�ده اس�ت که بايد از مس�ئوالن آن مؤسسه جهت فراهم کردن ش�رايط ارائه آن 

درس گفتارها تشکر کرد. 
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»فلسفه شيعی«، »عرفان شيعی«، 
»فقه شيعی«، »مکتب تفکيک« 
و »روشنفکری دينی« مهمترين 

جرياناتی ارزيابی می شوند که در 
حال حاضر مستقيم يا غيرمستقيم 

بر پويش يا توقف علوم اجتماعی 
اثرگذارند

عالمه طباطبایي

دوم	قرن	ســوم	هجری	به	رشــته	تحرير	درآمده	و	يا	
»المقاالت	و	الفرق«	سعد	بن	عبداهلل	ابوخلف	اشعری	
كــه	بخش	هايــی	را	افزون	بــر	فرق	الشــيعه	نوبختی	
داراست،2	حكايت	از	وجود	تشتت	فراوان	در	عقايد	
و	رفتارهــای	گروه	هــای	مختلف	شــيعيان	در	همان	
قرون	اوليه	اســالمی	می	نمايد.	اگرچه	همان	گونه	كه	
نوبختی	در	ابتدای	كتاب	خود	آورده	است	»از	زمان	
رحلت	حضرت	محمد)ص(	همه	فرقه	های	اســالم	ـ	
از	شــيعه	و	دســته	های	ديگرـ	در	هر	روزگاری	و	در	
حيات	هر	امامی	و	پس	از	آن	اختالفشان	درباره	مسئله	
امامــت	بــوده	اســت«)نوبختی،	1392:	4(	اما	همين	
اختالفات	در	كنار	بســياری	مســائل	ديگر،	در	ميان	
جريانات	مختلف،	بعدها	موجبات	صورت	بندی	های	
معرفتی	متفاوتی	را	در	ميان	جريانات	مختلف	فراهم	
می	كند؛	چنانكه	پژوهش	مستدل	سيد	حسين	مدرسی	
طباطبايی	با	عنوان	»مكتب	در	فرآيند	تكامل	:	نظری	
بر	تطور	مبانی	فكری	تشــيع	در	ســه	قرن	نخستين«3	
وجوه	مهمی	از	همين	اختالفات	جريانات	مهم	شيعی	
در	قرون	اوليه	اسالمی	را	باز	می	نمايد	و	سعی	می	كند	
چگونگی	تكوين	»تشــيع	دوازده	امامی«	را	در	بستر	

تاريخی	قرون	نخستين	شرح	دهد.	
به	هر	حال		در	قرن	ســوم	و	چهارم	هجری	در	اثر	
تالشهای	علمای	شيعی،	تشيع	دوازده	امامی	به	عنوان	
	اجتماعی	 يكی	از	فَِرق	اسالمی	و	يك	جريان	فكریـ	
موقعيــت	خود	را	كاماًل	تثبيت	نمــود.	اما	اين	تثبيت	
نيــز	مانع	از	تداوم	شــكل	گيری	جريانات	مختلف	و	
گاه	متعارض	فكری	و	اجتماعی	درون	تشيع	دوازده	
امامی	نشــد	و	جريانات	مختلفی	درون	تشيع	دوازده	
امامی	به	حيات	خود	ادامه	دادند	و	شاخه	های	فكری	
مختلفی	چون	»عرفان	شــيعی«،	»فقه	شيعی«،	»فلسفه	
شيعی«،	»كالم	شيعی«،	»روشــنفكری	دينی	شيعی«،	
»مكتب	تفكيك«	و	...	را	به	وجود	آوردند	و	نزاع	های	
مهمی	چون	»اخباری-اصولی«	را	آفريدند.	نگاهی	به	
متون	باقيمانده	از	دوره	های	مختلف	تاريخی	نشــان	
می	دهــد	كه	علمای	شــيعه	دوازده	امامی	به	واســطه	
اختالفــات	فكــری	در	حوزه	های	مختلــف	گاه	به	
ورطه	تكفير	يكديگر	نيز	افتاده	اند.	چنان	كه	مدرسی	
طباطبايی	نوشــته	اســت	»از	قصص	العلمای	تنكابنی	
به	خاطر	دارم	كه	حجت	االســالم	شــفتی،	فقيه	ميانه	
قرن	سيزدهم	اصفهان،	مال	محمدتقی	نوری	نگارنده	
مستدرک	الوســائل	را،	كه	فاضلی	صاحب	اثر	و	در	
حد	يك	عالم	محترم	محلی	در	حوزه	خدمت	و	مقر	
ارشــاد	و	تبليغ	خود	مورد	تكريم	و	احترام	مسلمانان	
بود،	صرفاً	به	خاطر	آنكه	استعمال	دخانيات	را	مفطر	
روزه	نمی	دانست	و	شــخصاً	به	اجتناب	از	آن	در	ماه	
رمضان	پايبند	نبود	تفســيق	نمود.	يــا	در	جای	ديگر	
ديدم	كه	در	دوره	رضاخانی،	عالمی	در	تويســركان	
به	خاطر	آنكه	گوشت	خرگوش	را	حالل	دانسته	بود	
از	ســوی	همكاران	خود	و	مردم	به	انحراف	از	شرع	
متهــم	و	طرد	شد«)مدرســی	طباطبايی،	1386	:	19-
20(	و	ايــن	تنها	بخش	بســيار	كوچكی	از	اختالفات	

ميان	علما	در	حوزه	های	جزئی	است	كه	تا	تفسيق	نيز	
پيش	رفته	است.	شــرح	اختالفات	فراوان	ميان	علما	
در	حوزه	های	بنيادی	بی	ترديد	خود	مجالی	گسترده	

و	مستقل	می	طلبد	كه	موضوع	اين	مقاله	نيست.		

2� سنت های شيعی در عصر حاضر
برای	سنجش	نســبت	ميان	سنت	های	فكر	شيعی	
بــا	علوم	اجتماعــی	با	آغــاز	از	پراكندگــی	فكری	
شاخه	های	مختلف	فكر	شــيعی	در	عصر	حاضر،	در	
نظرگرفتــن	تأثيرگذاری	كنونی	آنها	بــر	جغرافيای	
فكر	و	در	عين	حــال	نگاهی	به	تاريخ	اين	جريانات،	
»فلسفه	شيعی«،	»عرفان	شيعی«،	»فقه	شيعی«،	»مكتب	
تفكيك«	و	»روشــنفكری	دينی«	مهمترين	جرياناتی	
ارزيابــی	می	شــوند	كه	در	حــال	حاضر	مســتقيم	يا	
غيرمســتقيم	بــر	پويش	يــا	توقف	علــوم	اجتماعی	
اثرگذارند.	به	طور	كلی	در	مواجهه	ميان	ســنت	های	
فكری	شــيعی	با	علوم	اجتماعی	اين	مشــكل	اساسی	
وجــود	دارد	كــه	عمدتــاً	منظومه	های	فكر	ســنتی	
)فقه،	فلســفه،	عرفــان،	تفكيــك(	و	متفكران	اصلی	
اين	منظومه	ها،	تاكنــون	به	صورت	جدی	با	نظامات	
فكری	مــدرن،	آشــنايی	نيافته	اند	و	مواجهــه	با	اين	
نظامــات	را	در	برنامه	های	خود	قــرار	نداده	اند.	اين	
بی	توجهی	و	ناآشــنايی	نســبت	به	نظامــات	فكری	
مدرن	و	علوم	انســانی	جديد،	در	درجه	اول	پژوهش	
تطبيقی		در	نســبت	منظومه	های	فكر	ســنتی	و	علوم	
اجتماعــی	جديد	را	دچار	دشــواری	می	نمايد.	چون	
به	هــر	حال	اظهارنظرها	در	ميان	متفكران	ســنتی،	يا	
عمدتــاً	در	اعــراض	از	انديشــه	های	جديد	صورت	
گرفتــه	و	يا	در	اثر	آشــنايی	های	كلی،	عمدتاً	ناقص	
و	بعضاً	رهزن	اســت	و	نه	تنها	امكانات	سنجشی	دقيق	
ميان	اين	منظومه	ها	را	فراهم	نمی	آورد،	بلكه	موجب	
ســردرگمی	محقق	در	يك	ساختارگشــايی	جدی	
از	منظومه	های	فكر	ســنتی	در	نســبت	با	علوم	جديد	
می	شود.	لذا	سنجش	نسبت	ميان	منظومه	های	فكری	
قديم	و	علوم	جديد	عمدتاً	می	بايست	از	خالل	تحليل	
محتوای	مفاهيم	پايه	ای	اين	ســنت	ها	و	نتايج		آن	ها	و	

خوانش	خطوط	ميان	متن	صورت	گيرد.	
با	وجود	همه	اين	مشــكالت	اما	برخی	متفكران	
ســه	منظومــه	»فلســفه	شــيعی«،	»مكتــب	تفكيك«	
و	»روشــنفكری	دينــی«	به	صــورت	مســتقيم	تر	به	
نظريه	پردازی	در	باب	نســبت	اسالم	و	علوم	جديد	به	
طور	عام	و	علوم	اجتماعی	به	طور	خاص	پرداخته	اند	
و	بــه	همين	دليل	اين	نســبت	به	صورت	مســتقيم	از	
خالل	آرای	همان	نمايندگان	بررســی	خواهند	شد.	
متفكران	دو	منظومه	»عرفان	شــيعی«	و	»فقه	شــيعی«	
عليرغم	تأثيرگذاری	جدی	بر	پويش	يا	توقف	علوم	
اجتماعــی	در	ايــران،	كمتر	به	صورت	مســتقيم	در	
مباحث	مربوط	به	نســبت	سنت	های	شــيعی	و	علوم	
وارد	شده	اند	و	از	اين	رو	بيشتر	نيازمند	جريان	شناسی	
تاريخی	و	تحليل	اثرگذاری	بر	منظومه	های	مختلف	
فكری	و	فضای	عمومــی	فكر	در	دوره	های	مختلف	
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هستند.	تأثيراتی	كه	تا	زمان	حاضر	نيز	ادامه	يافته	اند.	
بــر	اســاس	توضيحاتی	كــه	آمــد،	در	ادامه	به	
نماينــدگان	اصلی	ســه	ســنت	فكــری	»فلســفی«،	
»روشــنفكری	دينی«	و	»تفكيكــی«	در	عصر	حاضر	
خواهيم	پرداخت	و	نســبت	هر	يك	از	اين	منظومه	ها	

با	علوم	اجتماعی	را	بررسی	خواهيم	كرد.	

3� فلسفه شيعی و علوم اجتماعی: ناسازگاری
فلســفه	شــيعی	در	عصر	حاضر	عمدتــاً	به	همت	
عالمه	محمدحســين	طباطبايی	در	حوزه	های	علميه	
احيا	شــد	و	پــس	از	پيروزی	انقالب	اســالمی	نيز	به	
واســطه	حمايت	های	جدی	دولتــی	و	صبغه	فكری	
فلســفی	آيت	اهلل	خمينی	بسط	بيشتری	يافت.	آيت	اهلل	
خمينی	خود	از	شــاگردان	آيت	اهلل	ســيد	ابوالحسن	
رفيعی	قزوينی	در	فلســفه		و	آيت	اهلل	شــاه	آبادی	در	
عرفــان	بــود	و	تعلقی	جــدی	به	ابن	عربــی	و	عرفان	
نظــری	داشــته	و	در	فلســفه	نيــز	مشــربی	صدرايی	
داشت.	عالمه	طباطبايی	را	می	توان	يكی	از	مهمترين	
شــارحان	مالصــدرا	در	دوران	معاصر	دانســت	كه	
نقش	بی	بديلی	در	طرح	دوباره	و	تثبيت	مجدد	فلسفه	
صدرايــی	در	حوزه	های	علميه	ايفــا	نمود،	چه	پس	
از	مالصدرا،	همواره	فلســفه	صدرايی	شــكل	غالب	
فكر	فلســفی	در	جهان	تشــيع	بوده	اســت	و	اشكال	
ديگر	تفكر	فلســفی	اعم	از	اشراقی	يا	سينوی	تنها	در	
حاشــيه	تفكر	صدرايی	ادامه	حيات	داده	اند.	تركيب	
ميان	ســه	منظومــه	»وحی«)اهل	قــرآن	و	حديث(،	
»فلســفه«	و	»عرفــان«	وجهه	همت	فلســفه	صدرايی	
بوده	است.	از	حدود	سالهای	1325	هجری	شمسی،	
بــا	ورود	عالمــه	طباطبايی	به	قــم	و	برپايی	درس	و	
بحث	فلســفی،	فلســفه	در	حوزه	های	علميه	عليرغم	
مخالفت	های	جدی	فقها،	جان	تازه	ای	يافت	و	طيفی	
از	انديشــمندان	در	محضر	عالمه	طباطبايی	پرورش	
يافتند	كه	عمدتا	به	جای	فقه،	فلســفه	ساختار	اصلی	
فكر	آنها	را	تشــكيل	می	داد.	هر	چنــد	برخی	از	اين	
شــاگردان،	به	تحصيالت	فقهی	نيــز	پرداختند	و	در	
ايــن	حوزه	نيز	صاحب	نظر	شــدند.	چهره	هايی	چون	
مرتضی	مطهــری،	محمد	حســين	بهشــتی،	عبداهلل	
جوادی	آملــی،	محمد	تقی	مصباح	يــزدی،	محمد	
مفتح،	محمد	جواد	باهنر،	عزالدين	حسينی	زنجانی،	
ناصر	مكارم	شــيرازی،	عبدالكريم	موسوی	اردبيلی،	
علی	قدوســی،	سيد	محمدحسين	حســينی	طهرانی،	
سيد	محمد	خامنه	ای،	حسن	حسن	زاده	آملی	و	...	در	

اين	ميان	نام	هايی	آشنا	به	نظر	می	رسند.	
بســياری	از	چهره	هــای	ايــن	جمــع	شــاگردان	
مشــترک	آيت	اهلل	خمينی	و	عالمــه	طباطبايی	بودند	
كه	برخــی	از	آنان	پس	از	انقالب	بــه	نظريه	پردازی	
در	باب	اســالم	و	علوم	جديد	پرداختند	كه	مهمترين	
آنها	آيت	اهلل	جوادی	آملی،	آيت	اهلل	مصباح	يزدی	و	
جمعی	از	شاگردان	آنها	می	باشند.	در	ميان	شاگردان	
آيت	اهلل	جوادی	آملی،	حجت	االســالم	والمســلمين	
حميد	پارســانيا،	حجت		االســالم	والمسلمين	حسين	

سوزنچی،	شــمس	اهلل	مريجی،	نجف	لكزايی	و	حتی	
حسين	كچوئيان	را	می	توان	نام	برد	كه	سعی	كرد	ه	اند	
به	نحــوی	با	اتصال	بــه	مبانی	فكر	فلســفی	آيت	اهلل	
جوادی	آملی	به	نظريه	پردازی	در	باب	نســبت	اسالم	

و	علوم	اجتماعی	بپردازند.	
جهت	ســنجش	نسبت	اســالم	و	علوم	اجتماعی	
از	ميان	اين	چهره	ها	آيــت	اهلل	جوادی	آملی	انتخاب	
شده	است.	ايشان	به	عنوان	يكی	از	شاگردان	برجسته	
عالمــه	طباطبايی،	پس	از	انقــالب	مطالب	متعددی	
را	در	باب	اســالم	و	علــوم	جديد	تحريــر	كرده	اند	
و	بحــث	لزوم	»اسالمی	ســازی	علوم	و	دانشــگاه	ها«	
در	ايــن	زمينــه	محور	اصلی	نظريات	ايشــان	اســت	
كه	ثمــره	قائل	بودن	به	ناســازگاری	ميان	اســالم	و	
علوم	جديد	در	نظريات	آيت	اهلل	می	باشــد.	آيت	اهلل	
جوادی	آملی	در	مقاله	»علم	نافع	و	علم	هويت	ســاز«	
می	نويسد	»امروز	متأســفانه	علوم	در	نظام	آموزشی،	
گسسته	شده	اســت.	بخش	دانشگاهی	به	فلسفه	الهی	
و	متون	دينــی	ارتباطی	ندارنــد	و	علوم	حوزوی	در	
محدوده	هــای	خاص	بــه	اين	مهــم	می	پردازند.	اين	
دو	دســته	از	علــم	نه	هويت	مشــتركی	دارند	و	نه	از	
وحدت	و	يكپارچگــی	برخوردارنــد،	بلكه	ممكن	
اســت	گاهی	در	مقابل	يكديگر	قرار	گيرند.	علومی	
كه	در	دانشــگاه	در	حاشــيه	مرجعيــت	علوم	غربی	
ترويج	می	شــوند	گرچه	فاقد	هويت	واحد	هستند	و	
در	حاشــيه	فلسفه	علم	و	فلســفه	های	دنيوی	الحادی	
و	شــكاكانه	در	كنار	يكديگر	روزگار	می	گذرانند،	
لكــن	اين	علوم	در	قبــال	دانش	دينی	دنيای	اســالم	
قــرار	می	گيرند	كه	از	يقين	بهره	برده	و	در	دو	جهت	
عرضــی	و	طولی	از	هويتی	واحــد	برخوردارند.	اين	
دانش	هــا	در	تئوری	ها	و	نظريه	های	خــود	بنيادهای	
معرفــت	دينــی	را	افســانه	های	تاريخــی	و	فرهنگی	
دانســته	و	بدين	ترتيب	هويت	قدسی	و	آسمانی	آن	
را	انكار	می	كنند«)جوادی	آملی،	1387	:	29-28(4				
بديهی	اســت	بر	چنيــن	مبنايی	خواســت	ايجاد	
تغييراتی	بنيادين	در	علوم	انســانی	و	جايگزينی	علوم	
انســانی	اسالمی	با	علوم	انســانی	سكوالر	و	شكاک	
موجــود	مشــروعيت	می	يابــد	و	مطالبــه	و	اجرايی	

می	شود.

4� مکتب تفکيک و علوم اجتماعی: تفکيک 
در	ســال	های	1330	هجــری	قمــری،	بــا	ورود	
آيــت	اهلل	ميــرزا	مهدی	غــروی	اصفهانــی	از	نجف	
به	شــهر	مشهد،	كرســی	درس	ايشــان	محل	تجمع	
طالبی	شــد	كه	عمدتا	در	آينده،	به	منتقدان	»فلســفه	
اســالمی«	بدل	شــدند.	آيت	اهلل	ميرزا	مهدی	غروی	
اصفهانــی	در	كالس	هــای	درس	خود	از	يك	ســو	
بــه	ارائه	تبيينــی	جديــد	از	معارف	دينــی	مبادرت	
نمود	و	از	ســوی	ديگر	نقد	فلســفی	را	وجهه	همت	
خود	قرار	داد.	علمايی	چون	شــيخ	هاشــم	قزوينی،	
شــيخ	مجتبی	قزوينی،	ميرزا	جوادآقا	تهرانی،	استاد	
محمدتقی	شريعتی،	آيت	اهلل	حسنعلی	مرواريد،	شيخ	

عالمه حکيمي
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بحث سازگاری ميان اسالم و علوم 
جديد و لزوم استفاده از دستاوردهای 

علوم جديد در تجديد بنای اسالم از 
همان آغاز در آرای سيدجمال الدين 
اسدآبادی و پس از او اقبال الهوری 

مورد تأکيد قرار گرفت و در آرای 
روشنفکران دينی بعدی نيز ادامه 

يافت

علی	نمازی	شــاهرودی،	محمد	باقر	ملكی	ميانجی،	
شــيخ	محمود	حلبی،	شيخ	علی	اكبر	الهيان	تنكابنی،	
آيت	اهلل	ســيد	علی	سيســتانی،	آيت	اهلل	حسين	وحيد	

خراسانی	و...	در	محضر	ايشان	تلمذ	نموده	اند.	
از	اين	ميان	شــيخ	مجتبی	قزوينــی	صاحب	بيان	
الفرقان	نقشی	ويژه	در	پرورش	و	بسط	آرای	آيت	اهلل	
ميرزا	مهدی	غروی	اصفهانی	بر	عهده	داشت	و	بخش	
مهمی	از	نســل	بعدی	متفكــران	تفكيكی،	همچون	
عالمــه	محمدرضــا	حكيمی	و	آيت	اهلل	ســيد	جعفر	
سيدان	خراسانی،	از	شاگردان	ايشان	هستند.	حكيمی	
از	نقش	منحصر	به	فرد	آيت	اهلل	سيد	موسی	زرآبادی	
به	عنوان	يكی	از	اســاتيد	شيخ	مجتبی	قزوينی،	نيز	در	
قــوام	مكتب	تفكيك	يــاد	می	كند.	عنــوان	»مكتب	
تفكيك«	اولين	بار	توسط	عالمه	محمدرضا	حكيمی	
برای	نامگــذاری	اين	نحله	فكری	برگزيده	شــده	و	
حكيمــی	نقش	اصلی	در	معرفــی	چهره	ها	و	تبيين	و	
حتی	بســط	آرای	اين	مكتب	برعهده	داشــته	است.	
»تفكيــك«	و	جداســازی	ميــان	»معــارف	وحيانی«	
)قرآن	و	حديث(	با	»فلســفه«	و	»عرفــان«	و	پرهيز	از	
التقاط	ميان	اين	ســه	حوزه	معرفتــی	يكی	از	اصول	

بنيادين	مكتب	تفكيك	بوده	است.	
عالمه	محمدرضا	حكيمی	از	سوی	ديگر	به	سبب	
حشر	و	نشر	و	رفاقت	با	بسياری	از	روشنفكران	زمان	
خود،	در	مقايسه	با	ساير	تفكيكی	ها،	آشنايی	بيشتری	
با	مســائل	و	مشــكالت	ناشــی	از	مواجهــه	با	جهان	
جديــد	يافته	و	به	نظريه	پردازی	در	باب	اين	مســائل	
و	مشــكالت	پرداخته	است.	از	همين	رو	پرداختن	به	
مسئله	نسبت	اســالم	و	علوم	اجتماعی	از	خالل	رأی	

ايشان	امری	موجه		می	نمايد.	
عالمه	حكيمی	در	مقاله	بســيار	مهم	»حدگرايی	
در	علم	و	فلســفه«،	كه	در	كتاب	»اجتهاد	و	تقليد	در	
فلسفه«5	به	چاپ	رسيده	اســت	چكيده	نظر	خود	در	
باب	نســبت	اســالم	و	علوم	جديد	را	بيان	فرموده	و	
چنين	نوشته	اند	»اصل	حدگرايی	در	علوم	و	فلسفه	ها،	
اصل	ساده	ای	نيست،	بلكه	شالوده	پيمودن	راه	درست	
و	نادرست،	در	كســب	معرفت	راستين،	همين	اصل	
اســت	و	به	سخن	روشن	تر،	هر	علمی	اگر	بخواهد	به	
راستی	علم	باشد،	يعنی	بشر	را	از	جهل	درباره	چيزی	
در	آورد	و	بــه	آن	چيز	عالم	ســازد	و	عوارض	جنبی	
هم	نداشته	باشــد	)مانند	غلو	درباره	علم	كه	موجب	
جهل	هايــی	زيان	بار	خواهــد	بود(،	بايــد	»حدگرا«	
باشد،	و	مرزهای	بُرد	معلومات	دهی	آن،	و	همچنين	
مرزهــای	عدم	صالحيت	آن،	به	گونــه	ای	دقيق	و	به	
روشی	كاماًل	سختگيرانه	و	علمی	رعايت	شود	و	اين	
امر	ـ	چنان	كه	اشارات	و	تنبيهاتی	در	اين	باره	گذشت	
ـ	يكــی	از	مهم	تريــن	اركان	روشــمندی	در	تعليم	و	
تعلم	بشری	است	و	تنها	راه	انجام	دادن	كار	متديك	
در	قلمــرو	علوم	همين	اســت.	در	برابــر	اين	روش،	
حدناگرايی	و	مطلق	ســازی	است	كه	به	عكس	نتيجه	
می	دهد،	يعنی	با	نام	علم	و	در	سايه	علم،	جهل	پديد	
می	آيد	و	پراكنده	می	شود«)حكيمی،	1382:	62ـ63(

قائل	شــدن	به	»حدگذاری	در	علوم	و	فلســفه«	و	
اســتفاده	كردن	از	علوم	انســانی	و	طبيعی	موجود	در	
»حد«	خــود،	نتيجه	اين	باور	اســت	كــه	نهايتاً	برای	
علوم	انســانی	جديد	شــأنی	قائل	می	شــود	و	به	اين	
خاصيت	مهم	علوم	بشــری	كه	خالف	اديان	اســت	
تذكر	می	دهد	كه	»سرنوشت	همه	علوم	بشری	همين	
اســت	:	خاصيت	تحرک	داشتن،	عدم	امكان	تثبيت	
مطلق،	كشف	هماره	عظيم	نادانسته	ها«)همان:	32(	و	
بر	همين	اســاس	رأی	به	»تفكيــك«	»الهيات	الهی	و	
الهيات	بشــری«6	می	دهد	و	لذا	آميــزش	ميان	دين	با	
علم	و	فلســفه	و	شكل	گيری	منظومه	هايی	چون	»علم	
اســالمی«	يا	»فلســفه	اســالمی«	جز	از	باب	ارتباط	با	
	تاريخی	مســلمانان	معنايی	نمی	يابد	 فضای	فرهنگیـ	
و	ارتباطــی	ذات	گرايانــه	ميان	»اســالم«	بــا	»علم«	و	
»فلســفه«	ی	محدود،	موقت	و	خطاكار	بشری	برقرار	
نخواهد	بــود	و	از	ديدگاه	اين	مكتب	بهتر	اســت	از	
»فلســفه	مســلمانان«	و	»علم	مســلمانان«	سخن	گفته	

شود.

5� روش�نفکری دین�ی و عل�وم اجتماع�ی: 
سازگاری

همزمان	بــا	آغاز	مواجهــات	فكــری	ايرانيان	با	
غرب	مدرن	و	پديد	آمدن	آگاهی	های	اوليه	در	باب	
عقب	افتادگی	ايرانيان	در	بسياری	از	حوزه	ها	در	برابر	
غرب،	در	ميان	بخشی	از	طبقات	نخبه	جامعه،	دغدغه	
برقراری	نســبتی	با	غرب	جديد	شــكل	گرفت	و	در	
بخش	هايی	از	نخبگان	مسلمان	نيز	دغدغه	بازانديشی	
در	مبانی	دينــی	و	»اصالح	مذهبی«	بــه	وجود	آمد.	
ســيد	جمال	الدين	اســدآبادی	و	شــاگردش	محمد	
عبده،	پيشــگامان	آغاز	اين	راه	بودند.	اقبال	الهوری	
در	پاكســتان	و	در	ايران	نيز،	روحانيون	اصالح	طلبی	
چون	ميرزای	شــيرازی،	آخوند	خراســانی	و	عالمه	
نائينی،	و	ســپس	نســل	اول	روشــنفكران	دينی	نظير	
مهندس	مهدی	بازرگان،	دكتر	يداهلل	ســحابی،	استاد	
محمدتقی	شــريعتی،	آيت	اهلل	ســيد	محمود	طالقانی	
و	پس	از	آن	دكتر	علی	شــريعتی،	مهندس	عزت	اهلل	
ســحابی،	»اصــالح	دينــی«	را	در	صــدر	پروژه	های	
معرفتــی	خود	قــرار	دادنــد.	چگونگــی	مواجهه	با	
غــرب	جديــد	و	به	خصوص	علوم	و	فلســفه	جديد،	
همواره	يكی	از	دغدغه	های	اصلی	اين	روشــنفكران	
قرار	داشــته	اســت.	بحث	ســازگاری	ميان	اسالم	و	
علوم	جديد	و	لزوم	اســتفاده	از	دســتاوردهای	علوم	
جديــد	در	تجديــد	بنای	اســالم	از	همــان	آغاز	در	
او	 از	 پــس	 و	 اســدآبادی	 ســيدجمال	الدين	 آرای	
اقبال	الهوری	مورد	تأكيــد	قرار	گرفت	و	در	آرای	
روشنفكران	دينی	بعدی	نيز	ادامه	يافت.	روشنفكران	
دينی	به	واســطه	مواجهه	جدی	تر	و	مستقيم	ترشان	با	
علوم	انســانی	جديد	و	غرب	مدرن،	)بخش	مهمی	از	
روشنفكران	دينی	تحصيالت	آكادميك	خود	را	در	
غرب	گذراندند	و	اين	مسئله	نقش	مهمی	در	آشنايی	
مســتقيم	و	جدی	آنها	با	علوم	و	فلسفه	جديد	و	نقش	
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آنچه از خالل اين بررسی علمی افشا 
می شود، بی پايه گی علمی جريانی 
است که تالش می کند کلی به نام 
اسالم را در برابر کلی ديگر به نام 
علوم اجتماعی قرار دهد و اين گونه با 
منتسب کردن خود به »کليت اسالم 
ناب«، مخالفان خود را به »کليت علوم 
اجتماعی غربی و سکوالر« منتسب 
نموده و راه را برای حذف مخالفان خود 
از عرصه های علمی و سياسی بگشايد

آن	در	جامعه	مدرن	ايفا	كرد(	به	صورت	مســتقيم	به	
نظريه	پردازی	در	باب	نسبت	اسالم	و	علوم	اجتماعی	

پرداختند.	
در	ايــن	ميــان	دكتر	علی	شــريعتی،	به	واســطه	
حضــور	در	اروپای	آغاز	دهه	60	ميالدی	و	تحصيل	
در	آكادمــی	علــوم	اجتماعی	آن	زمان	فرانســه،	از	
نزديــك	با	محتوای	علــوم	اجتماعی	زمــان	خود	و	
متفكران	برجســته	اين	حوزه	)ماركــس،	دوركيم،	
وبر،	...	(	آشنا	شد	و	در	آثار	خود	از	آرای	آنها	بهره	
فراوان	گرفت	و	نزد	برخــی	بزرگان	علوم	اجتماعی	
نظير	ژرژ	گورويچ،	ژاک	برک،	لويی	ماســينيون	و	
...	به	تحصيل	پرداخت.	از	ســوی	ديگر	شــريعتی	به	
واســطه	پدرش،	با	آموزه	های	اســالم	سنتی	نيز	آشنا	
شــد	و	از	آنجا	كه	اســتاد	محمدتقی	شــريعتی	خود	
شاگرد	جدی	ميرزا	مهدی	غروی	اصفهانی	و	مكتب	
تفكيك	بــود،	تحت	تأثير	اين	جريان	فكری	نيز	قرار	
گرفت.	به	همين	دليل	پرداختن	به	نســبت	اســالم	و	

علــوم	اجتماعی	از	خــالل	رأی	شــريعتی،	به	عنوان	
مصلح	دينــی	و	عالم	اجتماعی	اهميتــی	ويژه	دارد.	
شــريعتی	در	زمينه	نســبت	اســالم	و	علوم	اجتماعی	
می	نويسد:	»بايد	از	همه	امكانات	و	پيشرفت	هايی	كه	
علوم	انسانی	به	خصوص	علم	تاريخ،	مذهب	شناسی،	
حقــوق،	علــوم	اجتماعــی،	اقتصاد،	شرق	شناســی،	
اسالم	شناسی،	انسان	شناســی	علمی	و	فلسفی،	تاريخ	
تمــدن	و	فرهنگ	و	علوم	در	دنيــای	امروز	و	مجامع	
علمی	و	تحقيقی	جهان	به	دســت	آورده	اند،	در	راه	
تحقيق	و	بررســی	علمــی	مكتب	اعتقادی	اســالم،	
تاريخ،	فرهنگ،	جامعه،	فلسفه	و	علوم،	هنر	و	ادبيات	
و	تمدنش	كمك	گرفته	شــود	و	تحقيقات	اسالمی	
در	ســطح	جهانی	و	با	ارزش	های	علمی	و	شيوه	های	
متديــك	انجــام	گيرد.«)شــريعتی،	1375)م.آ.35(
)بخش	اول(:	224(	او	در	قطعه	»بازگشــت	به	كدام	
خويش«	كه	در	سال	های	آخر	عمر	خود	نوشته	»تنها	
راه]رهايی[	را	آشــنايی	با	مســائل	و	مكاتب	علمی	و	
ايدئولوژيك	جديــد	در	زمينه	های	تاريخ،	جامعه	و	
اقتصاد	و	سياست	و	ســپس	فراموش	كردن	همه	آنها	
و	كوشش	در	راه	شناخت	مستقيم	و	مستقل	واقعيت	
تاريخــی	و	جامعــه	و	فرهنــگ	و	مذهب	و	انســان	
خويش	با	»بينش	و	متد	علمی	جامعه	شناســی	جديد«	
و	طــرح	راه	حل	هــا	و	تعيين	هدف	ها	بر	اســاس	اين	
برداشت	ها«)شريعتی،	1357)م.آ.4(	:	338(	می	داند.7		
بنابراين	مالحظه	می	شــود	كه	اســتفاده	از	»علوم	
انســانی	به	مثابــه	روش«	به	عنوان	تنها	راه	شــناخت	
و	تغييــر	واقعيــت،	نه	تنها	توســط	شــريعتی	توصيه	
می	گردد	بلكه	بــه	عنوان	تنها	راه	رهايی	مســلمانان	
از	عقب	ماندگــی	مفرط	تاريخــی	و	آزادی	از	يوغ	
اســتعمار	و	اســتبداد	و	اســتثمار،	ارزيابی	شده	و	به	
صورت	يك	ضرورت	خــروج	از	وضع	موجود	در	

محور	پروژه	فكری	شريعتی	قرار	می	گيرد.		

6�  اسالمی س�ازی علوم: پروژه سياس�ی یا 
معرفتی

همان	گونــه	كــه	در	بخش	هــای	قبــل	مالحظه	
شد،	بحث	نسبت	اســالم	و	علوم	اجتماعی،	در	ميان	
سنت	های	فكری	شيعی	پاسخ	های	متنوع	و	متضادی	
می	يابد	و	نمی	توان	از	يك	نظرگاه	واحد	»اســالمی«	
يا	»شــيعی«	در	نســبت	ميان	اســالم	و	تشــيع	با	علوم	
اجتماعی	ســخن	گفت.	متفكرين	برجســته	اسالمی	
همچون	عالمه	محمدرضا	حكيمی،	سيد	جمال	الدين	
اســدآبادی،	اقبال	الهوری،	دكتر	علی	شريعتی	و...	
آرای	متفاوتی	در	اين	زمينــه	ابراز	نموده	اند	و	به	هر	
حال	قول	به	»ناســازگاری«	ميان	علــوم	اجتماعی	و	
اسالم	و	لزوم	»اسالمی	سازی«	تنها	منتسب	به	بخشی	
از	قائالن	به	فلسفه	اسالمی	در	عصر	حاضر	است.	

طبيعتاً	بــاب	بحث	در	اين	مــوارد	در	حوزه	های	
درســی	و	علمی	باز	بوده	و	شــرط	پويايی	و	زندگی	
علوم	در	زمينه	ايرانی	و	اســالمی	نيز	همين	باز	بودن	

باب	بحث	و	نقد	است.	

اما	آنچه	از	خالل	اين	بررسی	علمی	افشا	می	شود،	
بی	پايه	گــی	علمی	جريانی	اســت	كه	تالش	می	كند	
كلی	به	نام	اســالم	را	در	برابــر	كلی	ديگر	به	نام	علوم	
اجتماعی	قرار	دهد	و	اين	گونه	با	منتسب	كردن	خود	
به	»كليت	اســالم	ناب«،	مخالفــان	خود	را	به	»كليت	
علوم	اجتماعی	غربی	و	سكوالر«	منتسب	نموده	و	راه	
را	بــرای	حذف	مخالفان	خــود	از	عرصه	های	علمی	
و	سياسی	بگشــايد،	درحالی	كه	متناسب	با	ترازهای	
فكری	اصيل	اســالمی،	هيچ	جريان	علمی،	فكری	يا	
سياســی،	به	واسطه	نسبتی	كه	با	غرب	يا	شرق	برقرار	

می	كند،	قابل	حذف	و	طرد	و	برخورد	نيست.	
بــه	هر	حال	امــا	پژوهش	حاضر	به	خوبی	نشــان	
می	دهــد	كه	كليتی	به	نام	اســالم	و	تشــيع	الاقل	در	
نسبت	با	علوم	اجتماعی	به	هيچ	عنوان	به	لحاظ	علمی	
و	دينی	قابل	تعريف	نيســت	و	چنين	كل	سازی	هايی	
تنها	در	قاب	فعاليت	های	سياســی	قابل	رديابی	اند	كه	
در	سايه	»اسالمی	ســازی	علوم	و	دانشگاه	ها«	نه	يك	
	دينــی	كه	پروژه	سياســی	حذف	 پــروژه	معرفتــیـ	
مخالفان	خود	را	دنبال	می	كنند.	البته	نبايد	از	نظر	دور	
داشت	كه	بررسی	نســبت	ميان	قائالن	به	نظريه	لزوم	
اسالمی	ســازی	علوم	و	عملگران	سياسی	و	اجتماعی	
اين	حوزه،	خود	نيازمند	پژوهش	های	مستقلی	است	
و	البته	می	توان	به	پردازش	اين	فرضيه	خطر	كرد	كه	
به	هر	حــال	يكی	از	منابع	تغذيه	فكری	آن	جريانات	

سياسی،		نظريات	اين	متفكران	است.
پي نوشت:

خمينــی،	ســيد	حســن	)1389(،	فرهنــگ	جامع	فرق	
برپايــه	دستنوشــته	های	مرحــوم	آيــت	اهلل	 اســالمی؛	
سيدمهدی	روحانی،	تهران:	انتشارات	مؤسسه	اطالعات
	بــرای	اطالعــات	بيشــتر	رک	به	حســين	بن	موســی	
تعليفــات	 و	 ترجمــه	 فرق	الشــيعه،	 نوبختــی)1391(،	
محمدجواد	مشكور،	تهران:	شــركت	انتشارات	علمی	

و	فرهنگی
مدرســی	طباطبايی،	ســيد	حســين	)1386(	مكتب	در	
فرايند	تكامل،	ترجمه	هاشم	ايزد	پناه،	تهران:	انتشارات	

كوير
جوادی	آملی،	عبداهلل	و	ديگــران	)1387(	درآمدی	بر	
آزادانديشی	و	نظريه	پردازی	در	علوم	دينی،	قم:	بوستان	

كتاب
حكيمی،	محمدرضا	)1382(	اجتهاد	و	تقليد	در	فلسفه،	
تهران،	دليل	ما؛	دو	مقاله	ديگر	مندرج	در	اين	مجموعه	
يعنی	»اخباری	گــری	و	اخبارگرايی«	و	»اجتهاد	و	تقليد	
در	فلســفه«	تبيين	گــر	بخــش	مهمــی	از	آرای	مكتب	

تفكيك	در	نسبت	ميان	اسالم	با	علم	و	فلسفه	است.	
عنوان	كتابی	دوجلدی	از	عالمه	حكيمی	در	باب	نسبت	

ميان	الهيات	الهی	)وحی(	و	الهيات	بشری	)فلسفه(
اين	قطعه،	از	آنجا	كه	از	نوشته	های	شريعتی	در	دو	سال	
پايانی	عمر	می	باشــد،	می	تواند	به	عنوان	قضاوت	نهايی	
او	پــس	از	وقوف	و	تحليل	همه	انتقادات	وارد	بر	علم	و	

ارزيابی	همه	شرايط	جامعه	انگاشته	شود.	
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جمشيد دیواني

دین از نگاه اقبال الهوري

1� معنا و كاركرد دین
اقبــال،	ديــن	را	بــا	تأســي	از	اســتاد	وايتهــد	
مي	كنــد:	 تعريــف	 اين	گونــه	 	)Whitehead(
]دســتگاهي	از	حقايق	كلي	است،	كه	چون	صادقانه	
آنها	را	بپذيرند	و	به	صــورت	صحيح	فهم	كنند،	اثر	

تغيير	شخصيت	و	اخالق	از	آن	آشكار	مي	شود.[
مركزیت دین در پاسخ به پرسش هاي اساسي 

بشر
وي	كه	حيات	ديني	را	]آرزوي	تماس	مســتقيم	
بــا	حقيقت	مطلــق[	)ص	205(	و	]كوششــي	اصيل	
براي	تصفيه	خودآگاهي	بشــري[)ص	206(	تعريف	
مي	كند،	آن	را	در	پاسخگويي	به	پرسش	هاي	اساسي	
بشــر	كه	از	ديرترين	ايام	همواره	برايش	مطرح	بوده	

است،	عنصري	اساسي	و	مركزي	مي	داند.
]خصوصيت	و	ســاختمان	عمومي	جهاني	كه	در	
آن	زيســت	مي	كنيم	چگونه	است؟	آيا	در	ساختمان	
اين	جهان	هيــچ	عنصر	ابدي	و	ثابتــي	وجود	دارد؟	
ارتباط	ما	با	آن	چگونه	اســت؟	چه	مقامي	در	جهان	
داريــم	و	با	مقامي	كه	اشــغال	كرده	ايم	چه	اخالق	و	
رفتاري	شايســته	و	درخور	است؟	اين	سؤاالت	ميان	
دين،	و	فلســفه	و	شعر	عالي	و	مشــترک	است.	ولي	
نــوع	معرفتي	كه	با	الهام	شــعري	حاصل	مي	شــود،	
خصوصيت	و	رنگ	فــردي	دارد،	مجازي	و	مبهم	و	
غيرقطعي	است.	دين	در	صورت	هاي	پيشرفته	خود،	
بســيار	برتر	و	واالتر	از	شــعر	است،	از	فرد	مي	گذرد	
و	به	اجتماع	مي	رســد...	بنابراين	فلسفه	در	ارزشيابي	
دين	بايد	به	اين	مركزيت	دين	معترف	باشــد	و	حتماً	
بايــد	اين	مطلب	را	بپذيرد	كه	دين	در	فرايند	تركيب	

فكري	چيزي	اساسي	و	مركزي	است.[)ص	5(
دين،	بيان	و	تعبيري	از	تمام	وجود	آدمي

درنهايت	اقبــال	در	بين	عناصر	مختلف	مرتبط	با	
شناخت	آدمي	ضمن	برشمردن	جايگاه	ويژه	اي	براي	
دين،	آن	را	قابل	مقايســه	با	هيچ	كدام	از	شــاخه	هاي	

ديگر	دانش	بشري	نمي	داند.
]دين	چيزي	نيســت	كه	بتــوان	آن	را	با	يكي	از	
شــاخه	هاي	علم	مقايســه	كرد،	نه	فكر	مجرد	است	و	
نه	احســاس	مجرد	و	نه	عمل	مجرد،	بيان	و	تعبيري	از	

تمام	وجود	آدمي	است.[	)ص	5(
در	حيــات	ديني	كه	ذاتاً	نوعي	از	زيســتن	فعلي	
است،	انســان	از	خوِد	عادي	عبور	كرده	و	در	تماس	
با	حقيقت	كلي	تر،	)مِن(	فردي	اصيل	خود	را	كشف	
مي	كند	و	مفاهيم	و	تصورات	خداشــناختي	فلســفي	

خود	را	تصحيح	مي	كند.
]اوج	حيات	ديني،	اكتشــاف	»مِن«	فردي	اســت	
بــه	صورتي	كه	عميق	تر	از	»خــودِي«	عادي	وي	كه	
به	صورتي	تصوري	قابل	توصيف	اســت،	در	تماس	
بــا	حقيقت	كلي	تر	اســت	كه	من،	وحــدت	و	وضع	
مابعدالطبيعــي	خود	و	امكان	بهــروزي	در	اين	وضع	
را	اكتشــاف	مي	كند.	حق	اين	اســت	كه	آن	تجربه	
كه	به	چنين	اكتشــافي	مي	انجامد،	امري	عقالني،	كه	
به	صورت	تصوري	قابل	بحث	و	رســيدگي	باشــد،	
نيســت.	امري	حياتي	و	حالي	است	كه	از	يك	تغيير	
زيست	شناختي	دروني	حاصل	مي	شود	كه	نمي	توان	
آن	را	بــا	دام	مقوالت	منطقي	بــه	دام	انداخت.	تنها	
در	فعلي	مي	تواند	تجســم	پيدا	كند	كه	جهان	ســاز	و	

جهان	لرزان	است.[)ص	208(
هدف نهایي »من«

اما	هــدف	نهايي	اين	من	اين	نيســت	كه	چيزي	
را	ببينــد،	بلكه	بيشــتر	آن	اســت	كه	چيزي	باشــد	و	
فرايندهــاي	دينــي	در	كنــار	فرايندهــاي	علمي	راه	

رســيدن	به	اين	هدف	را	براي	وي	آماده	مي	ســازند:	
]هدف	نهايي	»من«	آن	نيســت	كه	چيــزي	را	ببيند،	
بلكه	آن	اســت	كه	چيزي	باشــد.	در	كوشش	»من«	
بــراي	چيزي	بودن	اســت	كــه	فرصت	هــاي	نهايي	
به	دســت	مي	آورد	تا	جنبه	عينيــت	و	توجه	به	خارج	
خــود	را	تيزتــر	كنــد	و	»خودمي«	و	»من	هســتمي«	
اساســي	تري	به	دســت	آورد	كه	دليــل	واقعيت	آن	
در	»من	فكر	مي	كنم«	دكارت	نيســت،	بلكه	در	»من	
مي	توانــم«	كانت	اســت.	پايان	جســت	وجوي	من،	
رهايــي	از	محدوديت	فرديت	نيســت،	رســيدن	به	
تعريف	دقيق	تري	از	آن	اســت.	عمــل	نهايي،	عمل	
عقلي	و	ذهني	نيســت،	بلكه	عملي	حياتي	اســت	كه	
به	تمام	وجود	»من«	عمق	بيشــتر	مي	بخشد	و	اراده	او	
را	اســتوارتر	مي	ســازد	و	اين	اطمينان	خالق	براي	او	
فراهم	مي	شــود	كه	جهان	چيزي	نيســت	كه	تنها	از	
طريق	تصورات،	ديده	يا	شــناخته	شود،	بلكه	چيزي	
اســت	كه	با	فعل	پيوسته	بايد	ســاخته	و	از	نو	ساخته	
شــود.	لحظه	اي	از	ســعادت	اعال	و	نيــز	لحظه	اي	از	
بزرگترين	آزمايش	براي	»من«	است...[)ص	224(

2� آیا دین ممکن است؟
كانت	نخســتين	بار	پرسشي	را	طرح	كرد	كه	»آيا	
متافيزيك	)مابعدالطبيعه(	ممكن	است؟	و	خودش	با	
اين	اســتدالل	كه	اگر	متناظر	با	انديشــه	مابعدالطبيعه	
فعليتي	وجود	داشــته	باشــد	اين	فعليت	در	خارج	از	
مرزهــاي	تجربه	قرار	مي	گيــرد	و	بنابراين	وجود	آن	
را	نمي	توان	عقاًل	اثبات	كرد،	به	پرســش	خود	پاسخ	

منفي	داد.
اقبال	نيز	پرسشي	مشابه	را	مطرح	مي	كند:	]آيا	دين	
ممكن	است؟[	و	در	مقام	پاسخگويي	به	اين	پرسش	

چش�م انداز ايران: اين مقاله تالش دارد به پاره اي از نظرات عالمه اقبال الهوري 
در مورد )دين( براساس کتاب »احياي فکر ديني در اسالم« بپردازد.
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ابتــدا	نقد	خود	را	بر	حكم	كانت	مطرح	مي	كند	]اين	
حكم	كانت	را	به	آساني	نمي	توان	پذيرفت.	با	توجه	
به	پيشــرفت	هاي	علــم،	از	قبيل	اين		كه	مــاده	»موج	
نوراني	انبارشده«	است	و	نيز	با	توجه	به	تصور	جهان،	
همچون	انديشه	فعليت	يافته،	و	به	متناهي	بودن	مكان	
	)Indeterminism(نامعينيگري	اصل	به	و	زمان	و
هايزنبرگ	درباره	امور	طبيعي،	مي	توان	گفت	طرح	
يك	خداشناسي	اســتداللي،	به	آن	اندازه	كه	كانت	

مي	پنداشته	است،		بد	نيست.[	)ص	206(
كانت	با	طرح	مفهوم	»شيء	آن	چنان	كه	هست«	
)The thing in itself(	و	با	اين	استدالل	كه	اين	
مفهوم	در	آن	سوي	مرزهاي	تجربه	واقع	و	از	دسترس	
عقل	به	دور	اســت	حكم	خــود	را	درخصوص	عدم	
امــكان	مابعدالطبيعه	صادر	كرده	بــود	و	اقبال	با	اين	
اســتدالل	كه	سطح	متعارف	تجربه	)كه	حكم	كانت	
براساس	آن	صادر	شــده	بود(	تنها	سطحي	از	تجربه	
كه	وسيله	رسيدن	ما	به	معرفت	مي	شود	نيست،	بحث	
خود	را	پي	گرفته	است.	وي	سطح	ديگري	از	تجربه	
را	به	نــام	تجربــه	ديني	معرفي	مي	كنــد	]براي	آن		كه	
ادراک	حســي	بتواند	ما	را	به	ديــدار	كامل	حقيقت	
رهنمون	شود	الزم	اســت	كه	ادراک	عامل	ديگري	
كه	قــرآن	آن	را	»قلب«	يا	»فــؤاد«	يعني	»دل«	ناميده	
است	مكمل	آن	باشد...	قلب	نوعي	از	اشراق	دروني	
يا	بصيرت	اســت،	كه	بنابر	كالم	زيباي	مالي	رومي،	
از	شعاع	خورشيد	غذا	مي	گيرد	و	ما	را	با	چهره	هايي	
از	حقيقت	آشــنا	مي	ســازد	كه	غير	از	آنهاســت	كه	

از	ادراک	حســي	حاصل	مي	شــود...	نوعي	برخورد	
با	حقيقت	اســت	كــه	در	آن	حس	كــردن،	به	معني	
فيزيولوژي	يابــي	كلمــه	هيــچ	نقشــي	نــدارد،	ولي	
چشــم	انداز	تجربه	اي	كه	به	اين	ترتيــب	در	برابر	ما	
گشــوده	مي	شــود،	مانند	هر	تجربه	ديگــر	واقعي	و	
عيني	است.	آن	را	به	صفت	روحاني	و	باطني	يا	فوق	
طبيعي	خواندن،	به	هيــچ	وجه	از	ارزش	آن	به	عنوان	
تجربه	نمي	كاهد...	ادبيات	وحيي	و	باطني	نوع	بشــر	
خود	گواهي	بر	اين	امر	اســت	كه	تجربه	ديني	بيش	
آن	در	تاريخ	بشر	درنگ	كرده	و	مستولي	بوده	است	
كــه	بتوان	آن	را	وهم	و	خيال	محض	پنداشــت	و	به	
دور	انداخــت.	هيچ	دليلي	نداريــم	كه	بنابر	آن	يك	
جنبه	آزمايش	بشــري	را	به	عنــوان	واقعيت	بپذيريم	
و	جنبه	هــاي	ديگــر	آن	را	به	عنوان	اين	كــه	باطني	و	
عاطفي	اســت	طرد	كنيم.	واقعيت	هــاي	تجربه	ديني	
واقعيت	هايــي	همچــون	واقعيت	هاي	ديگر	بشــري	
هســتند	و		قابليت	هر	واقعيت	بــراي	اين	كه	درنتيجه	
تفســير	و	تعبير	از	آن	كســب	معرفت	شــود،	همان	
اندازه	است	كه	قابليت	واقعيت	هاي	ديگر.[)ص	20(
ايــن	تجربه	باطنــي	داراي	چنــد	ويژگي	اصلي	

است:
1ـ	اين	تجربه	مستقيم	و	بي	واسطه	است.	حكمي	
كــه	در	خصوص	ديگر	ســطوح	تجربه	بشــري	هم	
صادق	است.	اصوالً	هر	تجربه	اي	مستقيم	و	بي	واسطه	
اســت،	اما	بي	واســطگي	تجربــه	باطني	تنهــا	به	اين	
معناســت	كه	خــدا	را	به	همان	گونه	مي	شناســيم	كه	
ديگــر	چيزها	را.	خدا	يــك	حقيقت	رياضي	يا	يك	
دســتگاه	ســاخته	شــده	از	مفاهيم	نيســت	كه	هيچ	

تكيه	اي	بر	تجربه	نداشته	باشد.
2ـ	اين	تجربه	كلي	و	غيرقابل	تجزيه	است.

خودآگاهــي	عقالنــي	متعــارف،	حقيقــت	را	
قطعه	قطعه	دريافت	مي	كند	و	به	طور	متوالي	دسته	هاي	
مجزا	از	يكديگــر	انگيزه	ها	را	براي	واكنش	دادن	در	
مقابل	آنها	برمي	گزينــد.	درحالي	كه	حال	باطني،	ما	
را	با	گذرگاه	حقيقــت	در	تماس	مي	گذارد،	كه	در	
آن	انگيزه	هاي	مختلف	بــا	هم	مي	آميزند	و	وحدتي	

غيرقابل	تجزيه	مي	سازند.
3ـ	پيوستگي	با	خوِد	يگانه

براي	شخص	باطني،	حال	باطني	نمودار	لحظه		اي	
اســت	كه	با	يك	خــوِد	ديگر	يگانه	اي	پيوســتگي	
صميمانه	دســت	مي	دهد	كه	متعالــي	و	محيط	بر	هر	

	چيز	است.
4ـ	تجربه	باطني	غيرقابل	انتقال	به	ديگران

تجربــه	باطنــي	بي	واســطه	و	مســتقيم	آزموده	
مي	شــود	و	آشــكار	اســت	كه	چنين	تجربــه	اي	را	
نمي	توان	به	ديگران	انتقال	داد.	ممكن	است	تفسير	و	
تعبير	مرد	باطني	از	محتواي	خودآگاهي	ديني	اش	در	
قالب	جمالتي	به	ديگران	انتقال	داده	شود،	ولي	خود	

محتوا	قابل	انتقال	نيست.
5ـ	اتصال	مــرد	باطني	با	آنچه	ابدي	اســت،	كه	
براي	وي	تصــوري	از	غيرواقعي	بودن	زمان	گذران	

پيــش	مي	آورد،	به	اين	معنا	نيســت	كه	كاماًل	از	اين	
زمان	گذران	بريده	باشد.

]بنابرايــن	از	لحــاظ	دســت	يافتن	بــه	معرفت	و	
ميــدان	تجربه	باطنــي	همان	اندازه	واقعي	اســت	كه	
ميدان	هــاي	ديگر	تجربه	بشــري	واقعيت	دارد[	)ص	
206(	و	]البتــه	)بنابــر	اصول	فوق(	وضــع	آدمي	كه	
براي	تســخير	حقيقت،	بر	تجربه	ديني	تكيه	مي	كند،	
پيوســته	بايد	فردي	و	غيرقابل	انتقال	بماند،	ولي	اين	
امر	به	هيچ	وجه	بدين		معني	نيســت	كه	جست	وجوي	
مرد	ديني	بيهوده	است.	حق	اين	است	كه	آن	تجربه،	
امري	عقالني	كه	به	صــورت	تصوري	قابل	بحث	و	
رسيدگي	باشــد	نيســت،	امري	حياتي	بوده	و	حالي	
است	كه	از	يك	تغيير	زيست	شناختي	دروني	حاصل	
مي	شود	كه	نمي	توان	آن	را	با	دام	مقوالت	منطقي	به	
دام	انداخت	تنها	در	فعلي	مي	تواند	تجســم	پيدا	كند	

كه	جهانساز	و	جهان	لرزان	است.[)ص	207(
و	در	انتها	اقبال	به	اين	جمع	بندي	مي	رسد	كه:

]ديــن	از	آن	جهت	كه	كوششــي	آگاهانه	براي	
دريافــت	اصــل	نهايــي	و	مطلــق	ارزش	و	از	طريق	
آن،	تكميل	شخصيت	انســان	است،	امري	است	كه	
نمي	توان	منكر	آن	شد.	سراسر	ادبيات	ديني	جهان...	
خود	گواهي	بر	اين	امر	است.	اين	حاالت	و	تجارب	
دينــي	كاماًل	طبيعي	و	بر	ســان	تجــارب	متعارفي	ما	
هســتند.	دليل	آن	اين	اســت	كه	ايــن	تجربه	ها	براي	
كسي	كه	آنها	را	آزموده	است،	ارزش	معرفتي	دارند	
و	از	آن	مهمتــر	اين	كه	قابليت	متمركز	ســاختن	من	
و	از	اين	طريق	بخشيدن	شــخصيت	تازه	اي	به	چنان	

شخصي	در	آنها	وجود	دارد.[	)ص214(

3� شالوده هاي عقلي دین
اقبال	در	اين	رابطه	با	يك	پرسش	آغاز	مي	كند:	
]آيا	با	اين	ترتيب	امكان	آن	هســت	كه	روش	عقلي	
محض	فلســفه	را	در	دين	مورد	عمل	قــرار	دهيم؟[
)ص	3(	وي	كــه	روح	فلســفه	را	آزادي	در	تحقيق	
و	تجسس	و	شــك	و	به	گماني	نسبت	به	هر	حجيت	
و	اعتبــار	مي	دانــد	در	ابتدا	با	طــرح	تعريف	رايج	از	
دين،	خواننده	را	با	خود	همــراه	و	همگام	مي	نمايد.	
]در	مقابل	گوهر	دين	ايمان	اســت	و	ايمان،	همچون	
مرغي	»راه	بي	نشــان«	خود	را	بي	مــدد	عقل	مي	بيند.	
عقلي	كه	به	گفته	شاعر	متصوف	بزرگ	اسالم	»تنها	
در	كمين	قلب	آدمي	نشسته	و	ثروت	نامرئي	زندگي	
را	كه	در	درون	آن	نهفته	است	از	آن	مي	ربايد.[)ص	

	)4
فکر و اندیشه عنصري حياتي از دین

در	ادامه	گام	به	گام	به	تعريف	و	برداشت	خود	از	
دين	نزديكتر	مي	شــود	]ولي	منكر	اين	هم	نمي	توان	
شــد	كه	ايمان	چيزي	بيش	از	احساس	محض	است،	
چيزي	شــبيه	يــك	جوهــر	معرفتــي	دارد	و	جوهر	
فرقه	هــاي	متعارض	با	يكديگر	در	تاريخ	دين	نشــان	
مي	دهد	كه	فكر	و	انديشــه	عنصــري	حياتي	از	دين	

است.[)ص	4(
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اقبال معتقد است ]هدف اساسي قرآن 
بيداركردن عالي ترین آگاهي آدمي 
است تا روابط چندجانبه خود را با خدا 
و با جهان فهم كند

امانوئل كانت

در	تــداوم	بحث	گامي	فراتر	گذاشــته	و	دين	را	
بيش	از	جزميــات	علمي	نيازمند	بناشــدن	بر	مبنايي	
عقالني	مي	داند:	]حقيقت	اين	است	كه	دين	از	لحاظ	
وظيفــه	اي	كه	برعهده	دارد،		حتــي	بيش	از	جزميات	
علمي	نيازمند	آن	اســت	كه	اصول	اوليه	اش	بر	بنياني	
عقالني	بنا	شده	باشد.	علم	ممكن	است	نسبت	به	يك	
مابعدالطبيعــه	عقالني	جاهل	بماند	و	حق	اين	اســت	
كــه	تاكنون	چنين	هم	بوده	اســت.	دين	نمي	تواند	از	
جســت	وجو	براي	ايجاد	سازشــي	ميــان	تعارضات	
تجربــه	و	پيداكــردن	داليــل	وجــودي	محيطي	كه	
زندگــي	آدمــي	در	آن	جريان	دارد	غافــل	و	نادان	

بماند.[)ص	4(
عصرهاي ایمان عصرهاي عقلي  گري هستند
در	انتهــا	نظر	خود	را	مبني	بــر	عقالني	بودن	دين	
و	ضــرورت	عقالني	كردن	ايمان	بــه	صراحت	بيان	
مي	كنــد:	]به	همين	جهت	اســت	كه	اســتاد	وايتهد	
بــا	كمال	وضوح	گفته	اســت	كــه	»عصرهاي	ايمان	

عصرهاي	عقلي	گري	هستند.«[	)ص	4(

4� رابطه عقل و دین
تبيين	رابطــه	)عقل	و	ايمان(	و	يــا	)علم	و	دين(	
از	مهمتريــن	دغدغه	هاي	اكثر	فيلســوفان	و	متألهين	
بوده	است.	عده	اي	اين	دو	مقوله	را	كاماًل	متفاوت	و	
مربوط	به	حوزه	هاي	جداگانه	دانســته	و	برخي	ديگر	
ضمن	قبول	تعلق	آنها	به	حوزه	هاي	مجزا	قائل	به	تأثير	
متقابــل	آنها	بر	يكديگر	بوده	انــد.	گرچه	تعدادي	از	
فيلســوفان	و	علماي	كالمي	تالش	داشته	اند	كه	ميان	
)عقــل	و	ايمان(	و	يا	)برهان	و	عرفان(	آشــتي	برقرار	
كننــد،	اما	نظر	رايج	بر	اين	اســت	كــه	علم	و	دين	با	
يكديگر	تعارض	دارند	و	داشته	و	هيچ	گونه	ارتباطي	

با	هم	ندارند.
پذيرش	هر	نظري	در	خصوص	)عقل	و	ايمان(	و	
رابطه	آنها	طبعاً	بر	كل	نگرش	و	ديدگاه	انسان	نسبت	

به	هستي	تأثير	خواهد	گذاشت.
قبــول	تعلق	عقل	و	ايمان	بــه	حوزه	هاي	مختلف	
و	تعــارض	آنهــا،	خــود	منطــوي	عدم	انســجام	و	
تناقض	هــاي	جدي	بوده	و	از	بيــان	واقعيت	وجودي	
آدمي	و	ارتباطش	با	هســتي	و	طبيعت	و	ساير	آدميان	

ناتوان	است.	
قبول	اين	تعلق	بــه	حوزه	هاي	مختلف	با	پذيرش	
تأثيــر	متقابــل	آنهــا	بــر	يكديگــر،	گرچه	بــه	نحو	
واقع	گرايانه		تري	به	مســئله	مي	پــردازد،	ولي	به	علت	
مشكالت	عديده	اي	كه	در	تبيين	چگونگي	اين	تأثير	
متقابــل	و	نوع	ارتباط	آنها	پيــدا	مي	كند	مانند	حالت	
ديگر	ناتوان	از	تبيين	واقعيت	وجودي	آدمي	است.

بحث	هــاي	عميــق	و	پيچيــده	در	اين	خصوص	
قرن	هاي	متمادي	در	حوزه	انديشــه	ميان	فيلســوفان	
و	دانشــمندان	كالمي	جريان	داشــته	و	بخشــي	غني	
و	پربار	از	ســير	رو	به	رشــد	تفكر	آدمي	را	تشــكيل	
داده	اســت	،	ولي	هر	بار	كه	اين	بحث	ها	وارد	حوزه	
گسترده	تر	مردمي	و	جوامع	شده	است،	ناگزير	منشأ	

درگيري	هــاي	جدي	و	اساســي	اي	بوده	اســت	كه	
درنهايت	جدال،	موقتاً		بــه	نفع	يكي	از	هر	دو	طرف	
)عقل	يا	ايمان(	حل	شــده	اســت.	جدالي	كه	به	نظر	
نمي	رسد	به	اين	زودي	ها	پاياني	بر	آن	متصور	باشد.
اقبــال	در	اين	خصــوص	نظرات	بســيار	بديع	و	
راهگشايي	دارد.	وي	اساساً	منكر	تعلق	)عقل	و	دين(	
كه	)انديشه	و	اشــراق(	)يا	درون	بيني(	به	حوزه	هاي	
مختلف	بوده،	آنها	را	در	راســتاي	يكديگر	و	مكمل	
هم	مي	داند	)هيچ	دليلي	در	دســت	نيست	تا	بنابر	آن	
فرض	كنيم	كه	يا	انديشــه	و	اشــراق	اصوالً		معارض	
با	يكديگرند.	هر	دو	از	يك	ريشــه	جوانه	مي	زنند	و	
هريك	مكمل	ديگري	است.	يكي	از	آن	دو	حقيقت	
را	پاره		پاره	به	دست	مي	آورد	و	ديگري	يكپارچه	و	به	
صورت	كلي.	يكي	به	جنبه		ابدي	و	جاوداني	حقيقت	
نظــر	دارد	و	ديگري	به	جنبه	گــذران	آن.	هريك	از	
آن	دو	بــراي	تجديــد	جواني	به	ديگــري	نياز	دارد.	
هر	دو	خواســتار	ديدار	يــك	حقيقتند	كه	خود	را	به	
هريك	از	آنها	متناســب	با	وظيفه	اي	كه	در	زندگي	
دارد	جلوه	گر	مي	ســازد.	اشراق	و	درون	بيني	درواقع	
به		آن	گونه	كه	برگســون	مي	گويد	نوع	عالي	تري	از	

عقل	است.[)ص	5(
اقبــال	برخالف	كانت	كه	به	محدوديت	عقل	در	
حوزه	مابعدالطبيعه	و	معرفت	خدا	حكم	مي	كند	و	نيز	
فراتر	از	نظر	غزالي	كه	بــه	متناهي	بودن	و	غيرقطعي	
بودن	فكر	معتقد	و	خط	افتراقي	ميان	فكر	و	اشــراق	
رسم	كرده	بود،	به	ارتباط	اساسي	ميان	فكر	و	اشراق	
معتقد	بــود.	وي	با	رد	ناتواني	فكر	بــراي	فراگرفتن	
نامتناهي	معتقد	است	فكر	در	حركت	عميق	تر	خود،		
مي	توانــد	به	يك	نامتناهــي	پايدار	برســد.	»بنابراين	
فكر	در	ماهيت	اساســي	خود	ساكن	و	ايستان	نيست،	
متحرک	و	باالن	اســت	و	عدم	تناهي	دروني	خود	را	
در	زمان	طوماروار	باز	مي	كند	و	مانند	دانه	اســت	كه	
از	همان	آغاز	در	درون	خــود	وحدت	آلي	درخت	
را	به	عنــوان	يــك	واقعيت	موجود	حمــل	مي	كند...	
درحقيقت	حضور	نامتناهي	كلي	در	حركت	معرفت	
است	كه	تفكر	متناهي	را	امكان	پذير	مي	سازد.	كانت	
و	غزالي	هــر	دو	از	دريافت	اين	امر	عاجز	ماندند	كه	
فكر،	در	بحبوحه	عمل	معرفت	و	شناختن	به	ماوراي	
محدوديــت	و	تناهــي	خويش	مي	رســد...	حركت	
فكر	تنها	به	آن	جهت	ممكن	اســت	كه	نامتناهي،	به	
صورت	ضمني	در	فرديت	متناهي	او	حاضر	اســت	و	
در	درون	آن	شعله	بلندپروازي	را	زنده	نگاه	مي	دارد	
و	در	ســير	بي	پايان	فكــر،	آن	را	نگاهداري	مي	كند.	
اين	اشــتباه	است	كه	فكر	را	غيرقابل	رسيدن	به	نتيجه	
تصــور	كنيم،	چــه	آن	نيــز،	به	طريق	خــاص	خود	
مالقاتي	اســت	كه	ميان	متناهــي	و	نامتناهي	صورت	

مي	گيرد.[)ص9(

5�  دین و بيداري آدمي
اقبال	معتقد	است	]هدف	اساسي	قرآن	بيداركردن	
عالي	ترين	آگاهي	آدمي	اســت	تــا	روابط	چندجانبه	

خود	را	با	خدا	و	با	جهان	فهم	كند.[)ص	12(
اما	اين	بيداري	چگونه	حاصل	مي	شــود؟	اقبال	با	
مقايسه	نظرات	مســيحيت	و	اسالم	در	اين	خصوص	
نظر	خــود	را	بيان	مي	كنــد.	به	بــاور	وي	در	دوران	
نخســتين	مسيحيت،	نقطه	اساســي	در	اين	دين	يافتن	
پايه	مســتقلي	براي	زندگي	نفســاني	است	كه	بدون	
تأثيــر	از	نيروهاي	جهاني	خــارج	از	نفس	و	درنتيجه	
اكتشــاف	جهان	تازه	اي	در	داخــل	نفس،	تعالي	پيدا	
	كند.	مسيحيت	بر	اين	اساس	به	دنبال	آرامش	روحي	
انسان	است	و	اين	مهم	را	با	پشت	پا	زدن	به	نيروهاي	

خارجي	به	دست	مي	آورد.
به	نظر	وي	اســالم	بــا	اين	بينــش	دروني	موافق	
اســت،	اما	آن	را	با	بصيرت	ديگري	تكميل	مي	كند	
و	آن	اين	اســت	كه	روشني	جهان	تازه	اي	كه	به	اين	
صورت	كشف	شده	چيزي	بيرون	از	عالم	ماده	نيست	

بلكه	اين	عالم	در	سراسر	آن	نفوذ	و	جريان	دارد.
]در	اســالم،	فكري	و	واقعي	يــا	معنوي	و	مادي،	
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حق این است كه فرایندهاي دیني و علمي، 
در عين آن كه مستلزم روش هاي متفاوت 
هستند، از لحاظ هدف نهایي با یکدیگر 
شباهت دارند. هر دو مي خواهند به حقيقت 
برسند. ولي دین، بيش از علم خواستار 
دست یافتن به حقيقت مطلق است

6� دین اس�الم و فلسفه یونان � روح قرآن 
ضد یوناني است

اقبال	علي	رغم	اعتراف	به	اين	كه	فلســفه	يوناني	
به	دامنه	ديد	متفكران	اسالمي	وسعت	بخشيده	است	
در	كل	معتقد	است	اين	انديشــه،	بينش	مسلمانان	را	

درباره	قرآن	دچار	تاريكي	كرده	است.
]تحقيقي	دقيق	در	قرآن	و	مكاتب	كالمي	مدرسي	
كه	به	الهام	انديشه	يوناني	طلوع	كرد،	اين	واقعيت	قابل	
توجه	را	آشــكار	مي	ســازد	كه	در	عين	آن	كه	فلسفه	
يوناني	به	دامنه	ديد	متفكران	اسالمي	وسعت	بخشيد،	
به	طوركلي	بينش	ايشان	را	درباره	قرآن	دچار	تاريكي	
كرد.	ســقراط	تمام	توجــه	خويش	را	تنهــا	به	جهان	
آدمي	محــدود	كرده	بود.	بــراي	وي	موضوع	بحث	
شايســته	آدمي	تنها	خود	آدمي	بــود	نه	جهان	گياهان	
و	حشرات	و	ستارگان.	درســت	در	مقابل	اين	تصور	
است	روح	قرآن	كه	در	زنبور	عسل	ضعيفي	جايگاهي	
براي	وحي	الهي	مي	بيند	و	پيوســته	از	خوانندگان	اين	
كتاب	مي	خواهد	به	تغيير	دائمي	بادها،	به	توالي	شــب	
و	روز،	به	ابرها	و	آســمان	هاي	پرســتاره	و	به	سيارات	
شــناور	در	فضاي	نامتناهي	توجه	داشــته	باشند	و	آنها	
را	مشاهده	كنند.	افالطون	شاگرد	سقراط	به	مدركات	
حسي	به	چشــم	بي	اعتباري	مي	نگريست.	چه	از	اينها،	
بــه	نظر	وي،	تنها	اعتقادي	به	دســت	مي	آيد	نه	اين	كه	
سبب	رسيدن	به	علم	حقيقي	باشند	و	درست	برخالف	
اين	اســت	)نظر(	قرآن	كه	)سمع	=	شنيدن(	و	)بصر=	
ديدن(	را	ارزنده	ترين	هداياي	الهي	مي	شمارد	و	چشم	
و	گــوش	را	جوابگوي	آنچه	مردمــان	در	اين	جهان	
كرده	اند	مي	شناســد	و	ايــن	همان	چيزي	اســت	كه	
دانشجويان	قديم		اسالمي،	درنتيجه	افسون	تعليمات	و	
پژوهش	هاي	يوناني	كاماًل	فراموش	كرده	بودند.	آنان	
قرآن	را	در	پرتو	فكر	يوناني	تالوت	مي	كردند.	مدت	
	و	آن	هم	نه	به	صورتي	كاماًل	 200	ســال	طول	كشيدـ	
واضح	ـ	تا	دريافتند	كه	روح	قرآن	ضد	يوناني	است.[

)ص	6(

7� دین و دیدگاه تجربي
اقبال	با	تقسيم	زندگي	ديني	به	سه	دوره	)ايمان(،	
)انديشــه(	و	)اكتشــاف(	بــه	معناي	ســوم	آن	توجه	
ويژه	اي	نشــان	مي	دهد.	]در	دوره	سوم،	روانشناسي	
جانشــين	مابعدالطبيعــه	مي	شــود	و	حيــات	ديني	به	
صــورت	آرزوي	تماس	مســتقيم	بــا	حقيقت	مطلق	
پيداكــردن	درمي	آيــد.	دين	در	اين	مرحله،	مســئله	
جذب	شــخصي	حيــات	و	قــدرت	مي	شــود،	فرد	
شخصيت	آزاد	پيدا	مي	كند	و	اين	نه	از	طريق	رهايي	
از	قيد	و	بندهاي	قانون	است،	بلكه	از	طريق	اكتشاف	
سرچشمه	نهايي	قانون	در	اعماق	خودآگاهي	خاص	

خود	اوست.[)ص	205(
وي	از	قول	يك	صوفي	مسلمان	مي	گويد:	]فهم	
كتاب	آســماني	ممكن	نيست	مگر	آن	زمان	كه	اين	
كتاب	به	همان	صورتي	كه	بر	پيغمبر	وحي	شده	براي	

مؤمن	نيز	حالت	وحي	پيدا	كند.[)ص	206(

اما	اقبال	نگران	اســت	و	هشــدار	مي	دهد	مبادا	اين	
معني	از	دين	بــا	باطني	گري	اي	كه	بــه	انكار	حيات	و	
واقعيات	مي	پردازد	و	درست	در	مقابل	چشم	انداز	كامالً		

تجربي	زمانه	قرار	گرفته	است	اشتباه	گرفته	شود.	
]ولــي	دين	برتــر	كه	هدف	آن	تنها	جســتجوي	
زندگــي	بزرگتري	اســت،	اصــوالً	تجربه	اســت	و	
مدت	هــا	پيــش	از	آن	كه	علــم	به	ضــرورت	تجربه	
متوجه	شــده	باشــد،	به	اين	ضــرورت	معترف	بوده	
اســت.	كوششــي	اصيل	براي	تصفيــه	خودآگاهي	
بشري	است	و،	به	اين	اعتبار،	با	همان	اندازه	نقادي	به	
سطح	تجربه	خود	مي	نگرد	كه	طبيعي	گري	به	سطح	

تجربه	خود	نگران	است.[)ص	206(
اقبــال	هدف	نهايي	فرايندهــاي	علمي	و	ديني	را	
مشابه	دانسته	و	هر	دو	را	تالشي	براي	رسيدن	حقيقت	
مي	داند.	وي	دين	و	علم	را	در	راه	رسيدن	به	حقيقت	
مجبور	به	گذر	از	مرحلــه	اي	كه	نام	تصفيه	تجربه	بر	
آن	نهاده	است	مي	داند	مرد	ديني	به	همان	اندازه	يك	
دانشــمند	علوم	تجربي	از	تجربه	اي	بــه	تجربه	ديگر	
مي	پردازد	و	در	اين	عمل	صرفاً	نقش	يك	ناظر	ساده	
و	شــاهد	بي	طرف	را	ندارد،	بلكه	همواره	تجربه	ها	را	
از	غربال	انتقاد	مي	گذراند	و	با	تصفيه	تجربه	به	آنچه	

مطلقاً	عيني	و	خارجي	است	مي	رسد.
]حق	اين	است	كه	فرايندهاي	ديني	و	علمي،	در	
عين	آن	كه	مســتلزم	روش	هاي	متفاوت	هســتند،	از	
لحاظ	هدف	نهايي	با	يكديگر	شباهت	دارند.	هر	دو	
مي	خواهند	به	حقيقت	برســند.	ولي	دين،	به	داليلي	
كــه	پيش	از	اين	به	آنها	اشــاره	كــردم،	بيش	از	علم	
خواستار	دســت	يافتن	به	حقيقت	مطلق	است	و	براي	
هر	دوي	آنها	راه	رسيدن	به	عينيت	مطلق	از	مرحله	اي	
مي	گذرد	كه	آن	را	مي	توان	تصفيه	تجربه	ناميد...	در	
ميدان	علم	كوشــش	ما	بر	آن	است	كه	معنا	و	مفهوم	
تجربه	را	از	طريق	اســناد	و	ارجــاع	به	رفتار	خارجي	
حقيقت	ادراک	كنيم،	در	ميدان	دين	تجربه	را	نوعي	
از	حقيقت	و	واقعيت	مي	دانيم	و	در	آن	مي	كوشــيم	
كه	معنا	و	مفهوم	آن	را	بيشتر	از	طريق	استناد	و	ارجاع	
به	ماهيت	درونــي	حقيقت	ادراک	كنيم.	فرايندهاي	
علمي	و	ديني	از	لحاظي	متوازي	با	يكديگرند.	هر	دو	
واقعاً	جهان	واحدي	را	تشــريح	و	توصيف	مي	كنند،	
تنها	با	اين	تفاوت	كه	در	فرايندهاي	علمي	وضع	»من«	
بالضروره	انحصاري	و	فردي	اســت،	در	صورتي	كه	
در	فرايند	ديني،	»من«	تمايالت	متعارض	با	يكديگر	
را	به	هم	مي	پيوندد	و	وضــع	جامع	و	يگانه	اي	فراهم	
مي	آورد	كه	از	آن	نوعي	تغيير	شــكل	تركيبي	براي	
تجربه	هــاي	وي	حاصل	مي	شــود.	تحقيق	دقيقي	در	
ماهيت	و	هدف	اين	فرايندهاي	واقعاً	مكمل	يكديگر	
نشــان	مي	دهد	كه	در	هر	دوي	آنهــا	منظور،	تصفيه	
تجربه	در	ميدان	هاي	عمل	وابســته	به	هر	يك	از	آنها	

مي	باشد.[)ص	223(

منبع: كتاب	»احياي	فكر	ديني	در	اسالم«،	اثر	محمد	
اقبال	الهوري،	ترجمه:	احمد	آرام،	ناشر:	رسالت	قلم

دو	نيروي	مخالف	نيســتند	كه	با	هم	سازگار	نباشند.	
حيات	جزء	معنوي	در	اين	نيســت	كه	آدمي	از	جزء	
مــادي	و	واقعي	قطع	عالقه	كامل	كند...	بلكه	در	اين	
اســت	كه	جزء	معنوي	پيوســته	در	آن	بكوشــد	كه	
جزء	مــادي	را	بدان	منظــور	در	خدمت	خود	بگيرد	
كه	ســرانجام	آن	را	جذب	كنــد	و	به	صورت	خود	
درآورد	و	تمام	وجود	آن	را	نوراني	ســازد...	هر	دو	
دين	)اسالم	و	مسيحيت(	مســتلزم	اعتراف	به	وجود	
يك	»خود«	روحاني	در	درون	آدمي	هســتند،	با	اين	
تفاوت	كه	اسالم	به	برخورد	دو	عامل	مادي	و	معنوي	
با	يكديگر	واقف	است	و	آن	را	قبول	دارد،	به	جهان	
ماده	بلي	مي	گويد	و	راه	تسلط	بر	آن	را	نشان	مي	دهد	
تــا	از	اين	طريــق	مبنايي	براي	تنظيــم	زندگي	برپايه	

واقعيت	فراهم	شود.[)ص	13(
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احياگري یا اصالح گري؟

كمال رضوي مســئله	اصالح	دين	قريب	به	يك	سده	در	زمره	
مباحــث	مطرح	در	عرصه	فكــری	جامعه	ايران	بوده	
و	در	هــر	دوره	بــا	ادبيات	و	رويكــرد	ويژه	ای	مورد	
اهتمــام	انديشــمندان	و	مصلحــان	اجتماعــی	قرار	
گرفته	اســت.	در	يك	مفهوم	كلــی	از	اصالح	گری	
دينــی،	تمامــی	روشــنفكران	مذهبی	و	نوانديشــان	
دينی	معاصر	در	ذيل	اين	سلســله	می	گنجند؛	از	سيد	
جمال	و	اقبال	گرفته	تا	بازرگان،	طالقانی،	شريعتی	و	
علمای	نوگرا	و	روشــنفكران	معاصر	امروزين	ايران.	
مخرج	مشــترک	تمامی	ايــن	انديشــمندان،	تالش	
بــرای	ارائه	خوانش	نــو	از	عناصر	دينــی	در	جامعه	
امروزين	است؛	خوانشــی	كه	از	پيرايه	ها	و	زوايدی	
كــه	به	نــام	دين	عامــل	انحطاط	جامعه	شــده	اند،	به	
دور	باشد	و	مايه	آگاهی	بخشــی،	رهايی	و	پيشرفت	
معنــوی	و	مادی	جامعه	گردد.	باوجود	اين	شــباهت	
كلــی،	ميــان	جهت	گيــری	روشــنفكران	و	علمای	
نوگرا،	می	توان	از	پروژه	های	چندگانه	اصالح	دينی	
ســخن	گفت.	رويكــرد	برخی	متفكران	به	ســمت	
فعال		كــردن	ظرفيت	های	دين	بــرای	بهبود	وضعيت	

اجتماعی	و	سياســی	مردم	بوده،	ولی	برخی	از	ديگر	
متفكران	درصدد	باروركردن	تجربه	معنوی	دينی	در	
دوران	جديد	برآمده	اند	و	چندان	قائل	به	كاربســت	
آموزه	های	دينی	در	عرصه	های	وســيع	تر	اجتماعی	و	
سياسی	نيستند؛	برخی	از	انديشمندان	مذكور	عدالت	
و	رفع	تبعيض	را	در	هسته	سخت	اديان	و	عملكرد	انبيا	
مشاهده	كرده	اند	و	برخی	ديگر،	آزادی	و	رهاكردن	
انســان	از	قيد	و	بند	تعلقات	دنيايی	را	مركز	تعليمات	
دين	و	رســوالن	تلقی	كرده	اند؛	برخی	انديشــمندان	
آن	هدف	كلــی	را	با	اتكا	به	رويكــردی	تاريخی	و	
جامعه	شناختی	پی	گرفته	اند،	شماری	رويكرد	مبتنی	
بــر	علوم	طبيعــی	را	پيش	گرفته	انــد	و	برخی	با	بهره	
جستن	از	رويكردی	الهياتی	و	فلسفی	در	پی	انداختن	

طرحی	نو	از	دين	در	دنيای	جديد	بوده	اند.	
فهرســت	طويل	ديگری	از	افتراق	ها	و	تمايزهای	
ميان	پروژه	فكــری	مصلحان	دينــی	می	توان	فراهم	
كــرد	كــه	از	آن	ميان	آنچــه	در	ايــن	پرونده	محل	
بحث	ماســت،	تمايز	در	»روش	و	مســير«	است.	اگر	
تمام	مصلحان	دينی	را	در	يك	هدف	مشترک	تلقی	

نماييم،	روش	و	مســير	رســيدن	به	اين	هدف	ممكن	
است	متفاوت	باشــد.	روش	ممكن	است	تدريجی	و	
گام	بــه	گام	و	با	پذيرش	واقعيت	های	جاری	باشــد،	
يا	دفعتی	و	انقالبی	باشــد.	بحــث	و	فحص	پيرامون	
ايــن	روش،	بحثــی	زنده	و	مســتمر	اســت.	چرا	كه	
تحقق	هدف	پســنديده	ای	نظيــر	اصالح	دينی	منوط	
به	برگزيدن	مســيری	بــا	كمترين	هزينه	و	بيشــترين	
دستاورد	است	و	اين	امر	البته	نياز	به	تعريف	عملياتی	
از	اهداف	كلی	و	انتزاعی،	سنجش	ابزارها	و	امكانات	
موجود	و	برآوردهای	راهبردی	از	منابع	و	موانع	دارد	
و	البته	بيش	از	نظرورزی	و	تئوری	پردازی،	به	فرايند	
لمــس	و	اصطكاک	و	درگيرشــدن	بــا	واقعيت	های	
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جامعه	نيازمند	اســت	كه	در	كار	بسياری	از	مصلحان	
دينی	ما	غايب	بوده	است.	

در	ســال	های	اخير،	نشريه	چشم	انداز	ايران	نيز	به	
موضوع	اصــالح	دينی	پرداخته	كــه	مهمترين	نمود	
آن	مباحثــی	بود	پيرامون	پروتستانتيســم	اســالمی	و	
اصالح	دينی	)عمدتاً	در	كار	شــريعتی	و	تا	حدودی	
نيــز	در	زمينه	كلی	آن	در	فضــای	فكری	ايران(،	كه	
گفت	وگو	با	آقای	تقی	رحمانی،	خانم		دكتر	سوسن	
شريعتی	و	خانم	دكتر	سارا	شريعتی	و	مقاالت	آقايان	
درگاهی	و	مهدی	شــريعتی	در	شماره	های	58،	59،	
60،	62،	65	و	69	)حــد	فاصــل	آبــان	1388	تا	مهر	
1390(	به	آن	مباحث	شــكل	و	صــورت	داد.	اخيراً	
آقای	دكتــر	محمود	صدری	طی	مقالــه	ای	با	عنوان	
»اصالح	دينی	و	تابش	انديشی	اقبال«	از	زاويه	ديگری	
اين	بحــث	را	مطرح	كردند	كه	عمدتــاً	ناظر	بر	نقد	
رويكرد	احياگرانه	اقبال	و	ســروش	بود.	ايشــان	در	
مقاله	ديگری	با	عنــوان	»راه	اصالح«	تكمله	هايی	در	
خصوص	بحث	خود	مطــرح	نمودند.	رويكرد	ويژه	
دكتر	صــدری	در	ايــن	دو	مقاله	ايجــاد	تمايز	ميان	
اصــالح	و	احيای	دين	و	صورت	بندی	و	برســاخت	
مفهومی	از	اين	دو،	به	مثابه	سويه	هايی	متفاوت	)و	چه	

بســا	متعارض(	در	پيگيری	مواجهه	با	دين	در	دنيای	
جديد	است.	مطابق	نگرش	ايشــان،	احياگری	دينی	
با	مشــخصه	هايی	نظير	»تقدم	كشف	حقيقت	دين	بر	
نيل	به	ثمرات	مفروض	آن	)مانند	دموكراسی	و	رفاه	
اجتماعی(«،	»قطع	ريشــه	عناصر	آيينــی	جبرانگار،	
عوام	زده،	سنت	پرست،	خرافاتی	و	استبدادپذير	دين«	
و	ســپس،	»كاشتن	نهال	اســالم	عقالنی،	انسان	مدار،	
كارامد،	حق		محور	و	آزاديخواه«	قابل	صورت	بندی	
اســت.	اما	اصالح	دينی،	كشــف	حقيقــت	دين	را	
مســيری	بی	پايــان	می	پندارد	كه	نمی	تــوان	آن	را	بر	
ثمرات	دنيای	جديد	تقدم	بخشيد،	بلكه	می	بايست	با	
هرس	كردن	شاخ	و	برگ	آموزه	های	منحط	راه	يافته	
به	دين،	با	كمترين	هزينه	اجتماعی	موجود	ميان	دين	
جــاری	در	جامعه	با	لوازم	پيشــرفت	مادی	و	معنوی	
ســازگاری	ايجاد	كرد.	از	نظــر	دكتر	صدری،	رويه	
ســيد	جمال،	اقبال،	شريعتی	و	ســروش	احياگرانه	و	
در	مقابــل،	رويه	كســانی	مانند	آخوند	خراســانی	و	
بــازرگان	اصالح	گرانه	بوده	اســت.	مدعيات	دكتر	
صدری	را	دســتمايه	ای	قرار	داديم	بــرای	پرداختن	
بيشــتر	به	اين	موضوع.	چــرا	كه	بر	ايــن	باوريم	كه	
كاســتن	هزينه	های	اجتماعی	اصــالح	دينی،	بايد	به	

يــك	راهبرد	اساســی	در	رويكرد	متفكــران	ما	بدل	
شــود.1	عالوه	بــر	يادداشــت	اوليه	دكتــر	صدری،	
گفت	وگو	با	دكتر	سروش	دباغ	پيرامون	بحث	دكتر	
صــدری،	يادداشــتی	از	مهندس	ميثمی	و	پرســش	
و	پاســخی	مكتوب	بــا	دكتر	صدری	بــا	هدف	رفع	
ابهــام	و	تكميل	بحــث،	اجزای	پرونــده	پيش	رو	را	
تشــكيل	می	دهند.	اميدواريم	اين	پرونــده	فتح	بابی	
بــرای	تئوری	پردازی	دقيق		و	تفصيلی	متفكران	ما	در	
باب	هزينه	هــای	اجتماعی	اصالح	دينی	و	روش	ها	و	

راهكارهای	كاستن	اين	هزينه	ها	باشد.	

پي	نوشت:
1.	برای	كاهش	هزينه	ها،	الزاماتی	كه	در	باال	به	ْآنها	اشار	
شد	بايد	مورد	توجه	قرار	گيرد.	كاستن	هزينه	ها،	مالزم	
با	مهندسی	كردن	اهداف،	برآورد	از	امكانات	و	شرايط	
موجــود	جامعــه،	شــناخت	و	ارزيابی	موانــع	و	تحليل	
صحيح	از	پيامدها	و	تبعات	تالش	های	فكری	اســت	كه	
بسياري	از	محاسبات	و	برآوردهای	متفكران	ما	پيش	از	
طرح	يك	موضع	فكری	در	جامعه	غايب	بوده	است.

راه اصالح �1
محمود صدری 

چشم	انداز	ايران:	نكات	زير	چكيده	ای	است	از	تكمله	ای	كه	آقای	دكتر	محمود	صدری	بر	مقاله	خود	با	عنوان	»اصالح	دينی	و	»تابش	
انديشی«	اقبال	الهوری«	نگاشته		و	طی	مقاله	ی	جداگانه	ای	با	عنوان	»راه	اصالح«	منتشر	كرده	اند.	

یکم: چه نيازی به اصالح دینی و سنتی هست؟
جوامع	پايبند	به	سنت	ها	و	اديان	)مانند	جهان	اسالم	و	كشور	ايران(	برای	كاهش	نقاط	اصطكاک	و	تضاد	باورها	و	رفتار	های	دينی	و	سنتی	با	ملزومات	
آزادی	و	آبادی	نياز	به	بازنگری	و	احيانا	بازســازی	آن	باور	ها	و	رفتار	ها	دارند،	وگرنه	دچار	كندی	رشــد	و	توســعه	و	تأخير	فاز	فرهنگی	و	فناوری	با	جهان	
معاصر	می	شــوند.	در	اين	گونه	جوامع	برنامه	اصالح	دينی	و	ســنتی	می	تواند	از	نقد	و	همراهی	متفكران	ديندار	و	سكوالر	بهره	گيرد.	در	امر	اصالح	تفاوت	

چندانی	ميان	روشنفكران	بومی	و	جهانشهر	وجود	ندارد.
دوم: نسبت اصالح دینی با احياي دینی چيست؟

دو	جريان	اصالح	و	احيا	در	نوانديشــی	دينی	متفاوتند	ولی	می	توانند	متمم	يكديگر	باشــند.	احياگر	گذشته	نگر	است	و	اصل	عقيدتی	)مثال	اسالم(	را	
در	ابتدای	تاريخی	و	كنه	مفهومی	آن	می	جويد.	آفت	اين	رويكرد،	ايده	آليســم	افراطی	،	غفلت	از	شــرايط	ملموس	زمان	و	مكان	و	تابش	انديشی	است.	
اصالح	گرا،	اما	آينده	نگر	و	واقع	بين	است.	شرايط	جاری	حيات	فرهنگی	و	دينی	را	از	نزديك	رصد	می	كند	و	به	دنبال	تحليل	های	خرد	از	شرايط	كالن	
اســت.	آفت	اين	رويكرد	نزديك	بينی	مفرط	و	مصلحت	گرايی	اســت.	اين	دو	ديدگاه	را	می	توان	به	مثابه	عدسی	های	تقويت	و	تصحيح	كننده	يكديگر،	
به	كار	گرفت.	برنامه	اصالح	)نيل	به	آزادی	و	آبادی(	ضرورت	و	پروژه	احيا	)كشف	تفسيری	به	روز	از	ايمان	و	عمل	دينی	يا	سنتی(	اهميت	دارد.	وقتی	

آزادی،	استقالل	و	خالقيت	فردی	و	جمعی	را	تأمين	كرد	و	آبادی،	رفاه	و	فراغت	را	به	ارمغان	آورد،	راه	به	سوی	معانی	واالتر	نيز	هموار	می	شود.
سوم: نسبت احياي دینی با بازسازی دینی چيست؟

دو	مفهوم	احيا	و	بازســازی	بسيار	مشــابه	يكديگرند.	تفاوت	اين	دو	در	موضوع	بحث	شان	نيست،	بلكه	در	»خودآگاهی«	متفكران	نسبت	به	اهدافشان	
اســت.	احياگری	همان	بازنگری	و	بازســازی	دينی	است	كه	از	نقش	تاريخی	و	چشــم	انداز	فرهنگی	خويش	غافل	است.	تصور	می	كند	كه	دين	اسالف	
)سلفی		ها(	يا	اسالم	ناب	)حزب	اللهی	ها(	را	بدون	واسطه	احيا	كرده.	به	اين	واقعيت	)هرمنوتيكی(	اشراف	ندارد	كه	هر	احيايی	در	زمان	و	مكان	و	فرهنگ	
خاصی	صورت	می	گيرد	و	رد	پا،	بلكه	اثر	انگشــت	حساســيت	ها	و	نياز	هــای	مادی	و	معنوی	زمان	خويش	را	به	همــراه	دارد،	از	اين	رو	به	ناچار	گونه	ای	
بازســازی	اســت.	هنگامی	كه	در	آينه	عقب	به	تاريخ	می	نگريم	درمی	يابيم	كه	چرا	اســالم	به	ظاهر	احيايی	و	در	واقع	بازسازی	شده	عربستان	با	نسخه	های	
مصری	يا	ايرانی	آن	متفاوت	از	آب	درمی	آيد	و	چگونه	است	كه	برنامه	احياي	قرن	13	هجری	با	قرن	14	نمی	سازد.	البته	شكی	نيست	كه	برنامه	بازسازی	

دينی	به	جهت	خودآگاهی	فلسفی	و	شفافيت	موضع	تاريخی	و	فرهنگی	اش	»ضد	شكننده«تر	و	لذا	بالنده	تراز	اهتمام	به	احياي	دينی	است.
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چشم انداز ايران: مقاله پيش رو، بخش 42 از سلسله مقاالت آقای دکتر محمود 
صدری با عنوان »راه های طی ش�ده« می باش�د که در س�ايت های اينترنتی منتشر 
می ش�وند. تاريخ انتش�ار مقاله 29 تيرماه 1392 است. ش�ايان توجه است که اين 
مقاله دارای 18 يادداش�ت به صورت منبع و پی نوشت بود که برای رعايت اختصار، 
تنها متن اصلی مقاله منتش�ر ش�ده؛ عالقه من�دان می توانند متن کام�ل مقاله به 
همراه يادداشت های آن را روی وب سايت چشم انداز ايران مشاهده فرمايند. دکتر 
صدری در تاريخ 7 ش�هريور )طی بخش 44 راه های طی شده( در مقاله ای با عنوان 
»راه اص�الح« نکات�ی در تکميل اين مقاله ارائه نمود ک�ه چکيده ای از آن نکات در 

کادرهای جداگانه ای در اين پرونده در دسترس عالقه مندان قرار می گيرد. 

احياگری	يا	اصالح	گری؟	-1

اصالح دینی و »تابش اندیشی« اقبال الهوری
نقدی بر اهتمام اقبال و سروش به احياي دین

دو	ســخنرانی	اخيــر	جنــاب	دكتــر	عبدالكريم	
ســروش	با	عناوين	»اقبــال	و	مهدويــت«	و	»اقبال	و	
خاتميــت«	ناظر	بــه	نگرش	انســانی	و	عقالنی	دكتر	
محمد	اقبال	الهوری	به	اســالم	می	باشند.	به	ياد	دارم	
هفت	سال	پيش	نيز	در	خطابه	ای	در	دانشگاه	سوربن	
بخشــی	از	اين	سخنان	را	در	زمينه	خاتميت	و	امامت	
مطرح	كــرده	بودنــد.	بــاور	دارم	احتجاجات	اخير	
ايشــان	در	باب	نبوت،	خاتميت،	امامت	و	مهدويت	
و	تبعات	عملی	آنها	در	فرهنگ	و	سياست	مسلمين	و	
به	خصوص	شــيعيان	را	می	توان	تا	حدی	در	پرتو	اين	
هماهنگی	روحی	و	فكری	ايشــان	بــا	اقبال	الهوری	

نگريست.	
اقبال	و	ســروش	ســازوكار	های	مشــابهی	برای	
نيــل	به	اهداف	شــريف	اســتقالل،	آزادی	و	آبادی	
جامعــه	مســلمين	در	نظر	دارند.	هر	دو	اســالم	رايج	
را	آيينــی	جبــر	انــگار،	عوام	زده،	ســنت	پرســت،	
خرافاتی	و	استبداد	پذير	می	شناسند	و	تنها	راه	نجات	
از	بحــران	و	بن	بســت	كنونــی	را	برســاختن	قرائتی	

عقالنی	تــر،	انســان	مدارتر،	كارآمدتــر،	حق	جوتــر	
)در	برابر	تكليــف(،	اختيار	جوتــر	)در	برابر	جبر(	و	
آزاديخواه	تر	)در	برابر	عبوديت(	از	اســالم	تشخيص	
داده	اند.	شايان	توجه	آنكه	اين	برنامه،	دست	كم	نزد	
اقبــال،	اصالحی،	يعنی	متوجه	دســتيابی	به	آبادی	و	
آزادی	جامعه	با	كمترين	هزينه	ممكن	نيســت،	بلكه	
احيايی	است،	به	اين	معنا	كه	به	دنبال	كشف	حقيقت	
دين	و	آنــگاه	نيل	به	ثمرات	مفــروض	آن	)ازجمله	
دموكراســی	و	رفاه	اجتماعی(	است.	به	هرس	كردن	
شــاخ	و	برگ	اعتقاداتی	كه	مزاحم	سلوک	به	سوی	
ارض	موعــود	مردم	ســاالری	و	رفــاه	اســت	قانــع	
نيســت،	بلكه	با	تيغ	آخته	عقل	در	پی	قطع	ريشــه	و	
غرس	نهالی	نو،	واســازی	ديوار	تا	خشــت	كج	اول	
و	معماری	بنايی	با	تراز	و	شــاقول	»عقل	اســتداللی«	
برای	مسلمانان	است.	گويی	اين	حقيقت	كه	تيغ	عقل	
قبضــه	ندارد	و	مؤمنان،	از	هر	صنفی،	هرجای	آن	كه	
بگيرند	می	برد،	از	ذهن	خوش	بين	اقبال	به	دور	است.	
غافل	از	خراجی	است	كه	ايمان،	حتی	نوع	پيراسته	و	

 محمود صدری 
جامعه شناس 
و استاد دانشگاه زنان تگزاس

خردگرای	آن	از	تفكر	بشری	می	طلبد:	هزينه	ای	كه	
ماكــس	وبر	آن	را	»قربانی	فكری«	می	نامد.	پرداخت	
اين	هزينه،	البته،	به	شرط	متواضعانه	و	آگاهانه	بودن	
آن،	»اراده	بــه	ايمان«	خوانده	می	شــود	و	قابل	دفاع	
اســت	اما	اگر	ايمانی	خود	را	مساوي	حقيقت	مسلم	
و	تعقل	روشــنگر	بينــگارد	و،	از	آن	باال	تر،	كاروان	
مؤمنين	)و	در	اين	مورد	مسلمين(	را	از	راه	بی	ادعای	
اصالح	به	ســراب	دعاوی	ســتبر	احيا	)يا	باز	سازی(	

بخواند	ديگر	توجيه	بردار	نيست.
كاستی	خيره	كننده	راهكار	پيشنهادی	اقبال	برای	
برون	رفت	از	بحران	معاصر	جهان	اســالم	اين	است	
كه	تحقق	رويكرد	اســالمی	بازسازی	شده	و	مّهّذب	
خود	را	شرط	دگرگونی	سرنوشت	مسلمين	می	داند؛	
به	عبارت	ديگر	رابطه	ای	يك	به	يك	ميان	دين	پااليی	
و	پيشــرفت	دنيوی	می	بيند.	فــرض	می	كند	همين	كه	
شــعاع	نافذ	و	برق	المع	مجاهدات	فكری	او	بر	جهان	
واقعيت	تابيد،	آن	را	متناسب	با	زير	و	بم	های	مفهومی	
خويش	از	نو	خواهد	ســاخت.	بــه	اين	تعبير	می	توان	
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کاستی خيره کننده راهکار پيشنهادی 
اقبال برای برون رفت از بحران معاصر 
جهان اسالم اين است که تحقق 
رويکرد اسالمی بازسازی شده و مهذب 
خود را شرط دگرگونی سرنوشت 
مسلمين می داند؛ به عبارت ديگر 
رابطه ای يک به يک ميان دين پااليی و 
پيشرفت دنيوی می بيند. به اين تعبير 
می توان گفت که اقبال »تابش انديش« 
است

عالمه اقبال الهوری

گفــت	كه	اقبال	»تابش	انديش«	اســت؛	يعنی	بر	اين	
باور	اســت	كه	آرا	و	عقايــد،	هنگامی	كه	به	قوت	و	
خلوص	الزم	برسند	ناگزير	به	سان	خورشيدی	هستی	
بخش	به	ماورا	می	تابند	و	واقعيتی	متناســب	با	ذات	و	

صفات	خويش	پديد	می	آورند.
در	برابــر	تابــش	انديشــان	»اَِمنيشنيســت«	ها	ماده	
انگاران	يا	»ماترياليســت«ها	قرار	دارند	كه،	برعكس،	
معتقدند	اين	شــرايط	مادی	و	خارجی	اســت	كه	آرا	
و	عقايد	مناســب	و	ماليم	خويــش	را	پديد	می	آورد	
زيــرا	»وجــود	اجتماعی	بر	شــعور	اجتماعــی	مقدم«	
اســت؛	بنابر	اين	رويكــرد،	آرا	و	عقايد	از	هر	صنف	

جز	ســايه	ها،	نمايه	ها،	و	جزئيات	گــذرا	و	بی	اهميت	
واقعيت	های	خارجی	نيستند.	ماكس	وبر	جامعه	شناس	
معّظم	منزل	هيچ	يك	از	ايــن	دو	قطب	متخالف	را	به	
لحاظ	جامعه	شناختی	كافی	نمی	يابد،	نظريه	سومی	را	
پيشــنهاد	می	كند	كه	ضمن	اعطای	استقالل	درونی	به	
ســاختار	های	عقيدتی	از	يك	سو	و	واقعيات	مادی	از	
سوی	ديگر،	مطالعه	كنش	متقابل	اين	دو	را	شرط	فهم	
تاريخ	می	داند	و	آن	را	»قرابت	های	انتخابی«	می	نامد.	

تابش اندیشی اقبال و سرانجام آن
پيش	از	آنكه	به	كارنامه	سياســی	اقبال	الهوری	
بنگريم	اجــازه	می	خواهم	به	دو	مفهــوم	كليدی	در	
تفكــر	او	كه	مــورد	تأكيد	جناب	دكتر	ســروش	نيز	
می	باشــند	اشاره	كنم.	نخســت	اينكه	اقبال	خاتميت	
پيامبر	اســالم	را	نمــاد	بلوغ	فكر	و	اســتقالل	رأی	و	
عامليت	اين	جهانی	بشــر	می	داند؛	بشری	كه	با	غنايی	
از	زمزمه	های	قدسی	و	با	بسته	شدن	دروازه	های	وحی	
تشريعی،	به	مدد	خرد	و	تدبير	خويش	راه	خود	را	در	
سنگالخ	تاريخ	می	يابد	و	پيش	می	رود.	احتماالً	اقبال	
خــود	نيز	از	اين	نكته	غافل	بــوده	كه	معنا	و	مصداق	
بلوغ	و	كمال	فكری	بشر	و	بی	نيازی	او	از	منبع	وحی	
ربطی	به	جامعه	قبيله	ای	1500	ســال	پيش	عربســتان	
نــدارد	بلكه	ترفند	نغز	فلســفی	كانــت	و	هگل	برای	
توجيه	آغاز	عصر	روشنگری	و	»خاتميت«	مسيحيت	
اســت	كه	قرنی	قبــل	از	او	در	اروپا	به	رشــته	تحرير	
درآمده	و	هم	از	آنجاســت	كه	به	ذهن	اين	مسلمان	

فلسفه	خوان	تراوش	)يا	توارد(	نموده	است.
اقبال	اميد	به	بازگشت	تقدس	به	تاريخ	)مهدويت(	
را	نيز	منافی	با	بالندگی	فزاينده	عقل	بشــری	و	ســير	
محتوم	سكوالريزاســيون	تاريخــی	می	داند	و	آن	را	
باوری	اســتيجاری،	خرافی	و	برســاخته	ذهن	مظلوم	
و	منظلم	مســلمين	و	به	خصوص	شــيعيان	می	خواند.	
باور	دارد	كه	موعودگرايی	و	آخرالزمان	انديشــی	به	
حكم	سابقه	اش	در	آيين	زرتشتی	جامه	ای	عاريتی	به	
قامت	اســالم	است.	بگذريم	از	اينكه	چنين	قاعده	ای	
بر	يهوديت	و	مسيحيت	نيز	شامل	خواهد	بود	و	نه	تنها	
مهدويت،	بلكه	معاد	نيز	به	اتهام	سابقه	اش	در	الهيات	
زرتشــتی	محكوم	به	همان	حكــم	خواهد	بود	و	اگر	
قرار	بر	اين	شيوه	اســتدالل	باشد،	در	باور	های	دينی	
سنگ	روی	سنگ	بند	نخواهد	شد.	مشكل	اينجاست	
كه	اقبال	نه	تنها	اصل	اعتقاد	به	موعود	و	منجی	را	باطل	
)مجوس(	می	داند،	بلكه	به	حكم	تابش	انديشــی	اش	
ثمره	ای	جــز	جمود	و	خرافه	پرســتی	بر	شــجره	آن	
نمی	يابد.	)همچنان	كه	ســروش	نيز	باور	به	مهدويت	
را	ذاتاً	متنافر	با	مردم	ســاالری	می	نمايد(	اين	واقعيت	
كه	همين	موعودگرايی	در	يهوديت	و	مســيحيت	نيز	
وجود	دارد	و	نقش	كليدی	هم	در	آنها	ايفا	می	كند،	
اما	هيچ	نشــانی	از	نشــانگان	فلج	فكری	و	تمدنی	در	
آن	اديان	پديد	نياورده	و	تزاحمی	با	ترقی	شان	نداشته	
از	ديــد	او	پنهان	می	ماند.	تفكــر	تابش	انديش	كاری	
با	تفاســير	كارســاز	از	باور	های	دينی	ندارد؛	اصل	را	

باطل	گرفته	و	هر	گونه	تفســير	)ولــو	مترقی(	از	آن	
را	بــه	حكم	»خرافی«	بودن	اصل	باور	تخطئه	می	كند.	
اين	اقبال	شــيفته	فلســفه،	داعی	عقل	گرايی	و	مدعی	
بازسازی	فكر	اسالمی	است	كه	اسالم	را،	نه	آن	گونه	
كــه	مــردم	كوچــه	و	بــازار	و	نخبگان	ســنتی	آنان	
می	شناسند،	بلكه	آن	گونه	كه	او	تعبير	و	تعمير	كرده	
می	خواهد	و	آن	را	اكســير	ظهور	ظرفيت	های	بالقوه	
مسلمانان	می	شناسد.	در	اينجاست	كه	اقبال	از	فلسفه	
به	فلســفه	سياســی	و	از	نظر	به	عمل	روی	می	آورد.	
در	اين	رداست	كه	وارد	تاريخ	سياسی	اسالم	معاصر	
می	شود،	در	سياســت	تجزيه	هند،	الهام	بخش	محمد	
علی	جناح	می	گردد	و	به	نيای	ايدئولوژيك	نخستين	
»جمهــوری	اســالمی«	جهان	تبديل	می	شــود.	برای	
تشريح	نقش	تابش	انديشی	اقبال	در	اين	برهه	تاريخی	
اجــازه	می	خواهم	داليلی	را	كــه	او	برای	اين	تجزيه	
اســتراتژيك	)و	البته	تراژيــك(	هند	برای	همفكر	و	
همســنگرش	در	مســلم	ليگ	ـ	جناح	ـ	برمی	شــمرد	
بنگريــم.	اقبال	در	نامــه	ای	تاريخی	بــه	جناح	چنين	

خطاب	می	كند:
28	ماه	مه	1937

»آقای	جناح	عزيزم:
...خوشــبختانه	برای	اين	مســئله	]برابری	و	رفاه	
مردم[	راه	حلی	هســت:	اجرای	قانون	اسالم	و	توسعه	
آن	در	پرتــو	ايده	هــای	مدرن.	پــس	از	مطالعه	دقيق	
قانون	اســالمی	به	اين	نتيجه	رســيده	ام	كــه	اگر	اين	
نظام	قانونی	به	درســتی	فهم	و	اجرا	شــود،	ســرانجام	
حــق	امرار	معاش	به	همه	اعطا	خواهد	شــد.	اما	اجرا	
و	توسعه	شريعت	اســالم	در	اين	كشور	]هند[	بدون	
ايجاد	كشــور	يا	كشــور	های	خود	مختار	اســالمی	
امكان	ناپذير	اســت.	برای	سال	ها	اين	اعتقاد	خالصانه	
مــن	بود	و	هنوز	بر	اين	باور	هســتم	كــه	اين	]تجزيه	
هند[	تنها	راه	حل	مسئله	نان	برای	مسلمان	ها	و	تضمين	
صلح	بــرای	هندوان	اســت...	مقابله	ميان	سوســيال	
دموكراســی	و	برهمنيســم	]منظور	هندوئيسم	است[	
بی	شــباهت	به	مقابله	برهمنيســم	با	بودائيت	نيســت.	
]اشــاره	به	قلع	و	قمع	كامل	بودائيت	در	هند	اســت[.	
پاســخ	بــه	اين	پرســش	كه	آيــا	سوسياليســم	نيز	به	
سرنوشــت	بودائيت	دچار	خواهد	شد	بر	من	آشكار	
نيســت؛	همين	قدر	می	دانم	كه	هندويی	كه	سوسيال	
دموكراســی	را	بپذيرد	لزوماً	از	ماهيت	هندويی	خود	

استعفا	داده	است.
اما	برای	اســالم	پذيرش	سوسيال	دموكراسی	در	
شكلی	مناسب	و	در	خور	اصول	اسالمی	مستلزم	يك	
انقالب	نيســت،	بلكه	نيازمند	بازگشــت	به	خلوص	
اوليه	اســالم	اســت.	بنابرايــن	حل	و	فصل	مســائل	
مســتحدثه	برای	مسلمانان	بسيار	ســاده	تر	از	هندوان	
اســت،	اما	همچنان	كه	قباًل	گفتم	حل	اين	مســائل	از	
سوی	مســلمانان	هند،	تنها	با	تقســيم	كشور	و	ايجاد	
يك	يــا	چند	دولت	مســتقل	كه	در	آنها	مســلمانان	
اكثريــت	مطلق	داشــته	باشــند،	امكان	پذير	اســت.	
آيا	فكــر	نمی	كنيد	زمان	چنين	مطالبه	ای	فرارســيده	
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اقبال راه حل مشکل فقر مسلمانان 
هند و نابرابری اجتماعی در آن کشور 

را در تنفيذ تفسير مجددی از شرع 
اسالم می داند و با همان استدالل 

هندوان را با دموکراسی يا سوسياليسم 
بيگانه قلمداد کرده، رابطه آنها با اين 

مکاتب جديد را به دشمنی آنها با 
آيين بودايی مقايسه می کند، يعنی 

همان طور که هندو و بودايی با هم در 
يک شبه قاره نگنجيدند، سوسياليسم 
يا دموکراسی هم با هندوئيسم در يک 

کشور نخواهند گنجيد

ديــن	چيســت	و	ســره	و	ناســره	آن	كدام	اســت	و	
بنيادگرايان	در	اين	دعوا	دست	پيش	می	گيرند.	مراد	
مــن،	اما	مــدح	ابوالكالم	و	قدح	اقبال	نيســت،	بلكه	
نقد	رويكرد	تابش	انديشــی	اســت	كه	تفكر	سياسی	
اقبال	جلوه	گاه	آن	اســت.	اين	فكر	كه	اسالم	منّقح	و	
پاكيزه	و	سوسيال	دموكرات،	از	ذهن	يك	متفكر	به	
نيمی	از	شــبه	قاره	هند	خواهد	تافت	و	آن	را	به	آيينه	
پاک	اسالمی	انسانی	و	مدرن	مبدل	خواهد	كرد،	اين	
فتوا	كه	هندو	ها	به	جهت	باور	دينی	شــان	باِر	گرانند	
و	بايد	از	كشــتی	فالح	شــبه	قاره	بيرون	افكنده	شوند	
ســرابی	خطرناک	بيش	نبود.	تفسير	اقبال	از	خاتميت	
و	مهدويت،	درســت	يا	نادرســت،	گرهــی	از	كار	
پاكان	رهرو	راه	او	و	پاكستان	كعبه	آمال	او	نگشود	و	
همين	حكم	بر	هرگونه	تابش	انديشی	و	عقل	انگاری	
كه	مــی	رود	تا	بری	و	مســتغنی	از	شــرايط	ملموس	

فرهنگی،	سياسی	و	اجتماعی	گردد	جاری	است.
سخن	به	درازا	كشيد،	خالصه	كنم،	برای	پروژه	
اصالح	اجتماعی	كه	در	دو	كلمه	»آزادی	و	آبادی«	
و	يك	معيــار	»با	كمترين	هزينه«	خالصه	می	شــود،	
كنكاش	در	ريشــه	عقالنی	ديــن	و	تفّحص	در	علل	
انحطــاط	عقيدتی	جامعه	تنهــا	در	چارچوب	جريان	
اصالح،	كارســاز	اســت؛		اگر	خرج	خــود	را	با	آن	
ســوا	كند،	بيم	آن	اســت	كه	خراج	آن	را	مســلمين	
بپردازنــد،	كه	فالح	ما	در	جمع	اصالح	و	احياســت	

نه	در	تفريقشان.

باشد؟	شايد	اين	بهترين	پاسخی	باشد	كه	شما	بتوانيد	
به	سوسياليســم	آتئيســت	جواهر	لعل	نهــرو	دهيد.«	

)تأكيد	ها	از	نگارنده	است(
به	مدلول	ايــن	نامه	توجه	بفرماييد:	اقبال	راه	حل	
مشــكل	فقر	مســلمانان	هند	و	نابرابری	اجتماعی	در	
آن	كشور	را	در	تنفيذ	تفسير	مجددی	از	شرع	اسالم	
می	داند	و	با	همان	اســتدالل	هندوان	را	با	دموكراسی	
يا	سوسياليســم	بيگانه	قلمداد	كرده،	رابطه	آنها	با	اين	
مكاتــب	جديد	را	به	دشــمنی	آنها	بــا	آيين	بودايی	
مقايســه	می	كند،	يعنی	همان	طور	كه	هندو	و	بودايی	
بــا	هم	در	يك	شــبه	قاره	نگنجيدند،	سوسياليســم	يا	
دموكراسی	هم	با	هندوئيسم	در	يك	كشور	نخواهند	
گنجيد.	هم	از	اين	روســت	كه	به	كّرات	سوسياليسم	
نهرو	را	»آتئيســتی«	می	خواند	و	او	را	هندويی	ريايی	
می	دانــد.	معتقد	اســت	هندوئيســم	)و	نيز	اســالم(	
اصــل	و	»ذاتی«	دارند	كه	يكــی	با	اين	مفاهيم	مدرن	
)سوسياليســم	و	دموكراســی(	می	خواند	و	ديگری	
نمی	خواند.	خالصانه	بــاور	دارد	كه	او	ذات	عقالنی	
و	انسانی	اسالم	را	كشف	و	بازسازی	كرده	و	بنابراين	
تشــخيص،	به	خود	اجازه	می	دهد	كه	نســخه	تجزيه	
شبه	قاره	بنويسد	و	به	»قائد	اعظم«	بسپارد	كه	بپيچد	و	
با	اين	انديشه	است	كه	مقدمات	يكی	از	خونين	ترين	

جنگ	های	داخلی	قرن	بيستم	را	فراهم	می	آورد.
يــادآوری	كنم	كــه	ايــن	تفكر	اســالم	مدارانه	
تابش	انديش	نوبر	قرن	بيســتم	اســت.	قرنــی	قبل	از	
اقبــال،	ســيدجمال	الدين	اســدآبادی	در	طرح	ضد	
اســتعماری	خود	مالک	تفكيك	آينده	شــبه	قاره	را	
نــه	جدار	عقيدتی	ميان	مســلمان	و	هندو،	بلكه	تكثر	
قوميت	ها	دانســت.	متفكر	تكثرگرای	هم	عصر	اقبال	
ابوالــكالم	محی	الدين	احمد،	معــروف	به	ابوالكالم	
آزاد	نيــز	بــا	وجود	احاطــه	علمی	ـ	اســالمی	اش	نه	
از	مخيّلــه	اش	 اســالم	 از	 تابش	انديشــانه	 تصــوری	
می	گذشــت	و	نــه	به	تشــكيل	»جمهوری	اســالمی	
پاكستان«	باور	داشــت؛	بلكه	به	باقی	ماندن	مسلمين	
در	كنار	همسايگان	و	همشهريان	قرون	و	اعصارشان،	
و	آبادی	و	آزادی	هندی	ســكوالر،	فرهيخته،	متكثر	
و	مرفــه	فتــوا	داد.	160	ميليون	مســلمان	امروز	هند	
بازماندگان	مسلمينی	هستند	كه	به	پلوراليسم	روادار	
يــار	وفادار	گانــدی	ابوالــكالم	آزاد	گرويدند	نه	به	
راديكاليســم	تجزيه	طلب	و	فوندامنتاليسم	عقل	انگار	
اقبال	الهوری.	ابوالكالم	به	جای	بازسازی	فكر	اسالم	
موعود	به	شــاخه	پيرايی	اســالم	موجود	باور	داشت.	
می	گفت	مسلمان	و	هندو،	هرچه	هستند	و	هر	باوری	
دارنــد	می	توانند	بدون	تفاخر	عقلی	و	غرور	عقيدتی	
در	كنــار	يكديگر	به	ســر	برند.	در	جريان	اســتقالل	
نيز	از	شــهر	به	شهر	و	از	روســتا	به	روستا	می	رفت	و	
باور	خويش	را	تبليغ	می	كرد.	ابوالكالم	در	پيشــگاه	
تاريخ	سربلند	و	علمدار	اســالم	شمول	گرا	و	روادار	
اســت.	نزد	او،	راه	برون	رفــت	از	بحران	هند	تعليم	و	
تربيت	رايگان	همگانــی،	تحصيل	دختران	و	برابری	
شهروندان	هندو	و	مسلمان	بود	نه	دعوی	اسالم	آبادی	

و	پاكستان	ستانی.	گفتنی	اســت	كه	پس	از	استقالل	
هند	ابوالكالم	نخســتين	وزير	آموزش	و	پرورش	آن	
كشــور	شــد	و	هنوز	هم	به	پاس	خدمات	ارزنده	اش	
روز	تولــد	او	را	به	عنوان	روز	آموزش	و	پرورش	در	
هند	جشــن	می	گيرند.	تو	گويی	عرفی	شيرازی	اين	

بيت	رسا	را	در		شأن	ابوالكالم	آزاد	سروده	كه:
چنان	با	نيك	و	بد	عرفی	به	سر	بر،	كز	پس	مردن

مسلمانت	به	زمزم	شويد	و	هندو	بسوزاند
امــروز،	در	چشــم	انداز	تاريــخ	می	بينيم	كه	آن	
هندو	های	)به	گمان	نخبگان	»مســلم	ليگ«(	مشرک	
متعصب	مرتجع	فقير	بی	سواد	بزرگترين	دموكراسی	
عالــم	را	پديد	آورده	اند	كه	60	ســال	دوام	آورده	و	
در	30	سال	اخير	به	شكوفايی	اقتصادی	و	صنعتی	نيز	
مرصع	شده.	ابداً	هم	الزم	نديدند	دينشان	را	عقالنی	و	
خرافات	زدايی	و	تهذيب	كنند.	اصالحی	انديشيدند	
نه	احيايی.	از	انبوه	عقايد	و	مناســك	بی	شــمار	هندو	
تنها	»مفاصلی«	از	ســاختار	سنتی	اعتقادی	را	تعمير	و	
بازســازی	كردند	كه	با	اصالح	و	پيشرفت	جامعه	ای	
مدرن	ناهمســاز	بودند.	مثاًل	به	جــای	مقابله	عقلی	يا	
ايدئولوژيكی	با	نظام	4000	ساله	كاست	های	مذهبی	
بــا	اعطــای	آزادی	و	برابری	همگانی	بــرای	ثبت	نام	
و	حتــی	ترغيب	كاســت	های	پايين	)به	ويــژه	مرتبه	
»داليت«	يــا	نجس	ها(	از	طريق	ســهميه	بندی،	راه	را	
برای	پيشــرفت	آنها	در	مراتــب	آموزش	و	پرورش،	
ارتش،	مشاغل	اداری	و	مشــاركت	های	اقتصادی	و	
سياســی	باز	كردند؛	آن	هم	به	تدريــج	و	با	مراعات	
حال	هندوان	سنتی	و	متعصب،	يعنی	با	كمترين	هزينه	

سياسی	و	فرهنگی	ممكن.
از	آن	ســو،	ناچاريــم	از	حاميان	اقبال	بپرســيم	از	
آن	ظرافت	هــا	و	تدقيق	هــا	در	»قانــون	اســالمی«	و	
بازســازی	ها	و	پااليش	های	فكری	كه	سوسياليســم	
و	دموكراســی	را	ماليم	طبــع	مســلمانی	و	متنافر	با	
روح	هندو	شــمرد	چه	بر	آمد؟	پاكستانی	كه	رئيس	
جمهــورش	)بوتو(	اعدام،	ديكتاتــورش	)ضياالحق(	
رئيس	جمهور؛	متفكرش	)ابوالعال	مودودی(	متحجر،	
اصالح	گرش	)فضل	الرحمن(	تبعيد	و	دانش	آموزش	
)مالله	يوســف	زی(	ترور	می	شــود.	پاكســتانی	كه	
آرمانشهر	آن	در	ذهن	تابش	انگار	اقبال	می	درخشيد	
در	60	سال	تاريخش	60	روز	هم،	رنگ	دموكراسی	
تمام	عيار	به	خــود	نديده،	از	برابــری	اجتماعی	)كه	
اقبال	آن	را	»مســئله	نان«	ناميد(	خبری	نگرفته	و	طعم	
پلوراليســم	و	رواداری	را	نچشــيده.	در	برهوت	فقر	
و	بی	سوادی	ســرگردان	بوده	و	جوالنگاه	اسالميسم	
طالبانی،	لشــكر	طيبه،	ســپاه	صحابه	و	اصناف	ديگر	
اســالم	پاک	دينانــه	و	خودبينانه	و	خــوارج	مزاج	و	
تكفيری	و	تروريســتی	شــده	و	قتل	و	غارت	اقليت	
مظلوم	شــيعه	را	جايگزين	هندوستيزی	نموده	است.	
آيا	اينهمه	را	می	توان	به	نيك	اقبالی	هند	و	بد	اختری	
پاكســتان	نســبت	داد؟	مملكتی	كه	دين	را،	هر	چند	
با	ايده	آل	هــای	بلند،	به	هويت	بدل	كرد،	همواره	در	
معرض	اين	پرســش	سياســی	قرار	دارد	كه	حقيقت	
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لطف اهلل ميثمي

احياگری	يا	اصالح	گری؟	-2

پيامبران، احياگران دین بوده اند
تفكر	توجه	كرد،	اما	نبايد	صرفاً	و	فقط	به	آن	اصالت	
داد.	انســان	در	ذات	خود	به	دنبــال	عدالت	و	انصاف	
اســت	و	چنين	انســانی،	گزينش	گر	هم	هست	و	در	
هر	لحظــه،	می	تواند	راه	خطا	يا	صــواب	را	گزينش	
كند.	چگونه	ممكن	اســت	چنين	انسانی	را	در	زندان	

ذهنيت	خود	محبوس	كنيم؟	
انسان	ها	را	بايد	براساس	صداقتشان	سنجيد	و	اينكه	
آنچه	ادعا	می	كنند	در	عمل	هم	به	آن	وفادارند،	يا	نه؟	
در	تاريخ	مبارزات	هند	برای	آزادی،	گفته	شــده	كه	
هنگام	تدوين	قانون	اساسی	هند،	برخی	اصرار	داشتند	
كه	دين	رسمی،	دين	هندو	باشد،	ولی	زنده	ياد	گاندی	
اصرار	داشــت	كه	نه	هندو،	بلكه	هنــد؛	به	اين	معنا	به	
هويت	شهروند	هندبودن	و	نه	»هندوئيسم«	اصالت	داد،	
يعنی	مسلمان،	هندو	و	فرقه	های	مختلف،	همه	در	برابر	
قانون	برابرند	و	هيچ	تفاوتی	ميان	آنها	نيســت.	طبيعی	
است	كه	در	سايه	هند	آزاد،	تفكری	كه	از	جوهريت	
بيشــتری	برخوردار	باشــد،	پيشــی	خواهد	گرفت	و	

فراگير	خواهد	شد.	
نكته	ديگــر	اينكه	هنــگام	تجزيه،	بــه	عناصر	و	
ايادی	اســتعمار	توجه	نشــد،	چــرا	كــه	امپراتوری	
انگليس	نمی	خواســت	كه	يك	هند	قدرتمند	وجود	
داشــته	باشــد	و	الزم	بود	اقبال	به	ايــن	امر	هم	توجه	
می		كرد.	معيار	ســنجش	اعمال،	فقط	به	نيات	نيست،	
بلكه	بايــد	به	پايــان	كار	هم	توجه	كــرد:	»االعمال	
بالنيات	و	الخواتيم«.	آنچه	مسلم	است،	پس	از	تجزيه	
پاكســتان	از	هند،	اســالم	در	هندوستان	از	نرخ	رشد	
بسيار	پايينی	برخوردار	بوده	و	علت	آن،	تنفری	است	
كه	مردم	هند	نســبت	به	تجزيه،	داشــته	اند.	حتی	در	
همين	راستا	بود	كه	گاندی	را	از	دست	دادند.	ظاهراً	
بهانه	كسی	كه	گاندی	را	ترور	كرد،	اين	بود	كه	چرا	

گاندی	جدايی	پاكستان	را	قبول	كرد.	
نكته	قابل	تأمــل	ديگر،	بينــش	تاريخی	مبتنی	بر	
پنج	دوره	تاريخ	اســت	كه	اقبال	بر	اساس	آن،	ظهور	
آتاتورک	و	رضاشــاه	را	ترقی	خواهــی	ناميد.	اقبال	با	
اين	توضيح	كه	رضاشاه،	نماينده	بورژوازی	و	مخالف	
خان	خانی	و	فئوداليســم	است،	او	را	تأييد	كرد.	نهرو	
نيز	در	كتاب	»نگاهی	به	تاريخ	جهان«	رضاشــاه	را	به	
همين	شيوه	به	تصوير	كشيده	است.	به	نظر	می	رسد	در	
اين	تبيين	نيز	نقش	استعمار	ناديده	گرفته	شده	است.	

نقد	دكتر	صدری	به	اقبال	اين	است	كه	وي،	دين	

اســالم	را	به	هويت	تبديل	كرده	است.	به	هرحال	هر	
انســان	و	گروهی،	هويتی	دارد.	بستگی	دارد	كه	اين	
هويت	مبتنی	بر	بينشــی	فراگير،	روادار	و	شمول	گرا	
باشــد،	يا	مبتنی	بــر	بينشــی	تنگ	نظــر،	ثبات	گرا	و	
ســركوبگر.	درحالی	كــه	سراســر	قرآن،	مبــارزه	با	
كاست	انديشی	و	اصالت	دادن	به	ثبات	انديشه	و	طبقه	
است،	چه	اشــكالی	دارد	كه	بينش	هويتی	ما،	بينش	
قرآنــی	و	مبتنی	بــر	حنيف	بودن،	حقيقــت	طلبی	و	

تسليم	در	برابر	خدا	باشد؟	
در	رابطه	با	مقاله	آقای	صدری،	متأســفانه	در	بين	
برخی	روشــنفكران،	از	واژه	راديكاليســم	برداشــت	
منفی	ای	وجود	دارد.	درحالی	كــه	راديكال	به	معنای	
ريشه	اســت	و	راديكاليســم	معنای	برخورد	ريشه	ای	
و	عميق	می	دهــد.	نبايد	به	دام	سوء	برداشــت	هايی	از	
واژه	ها	افتاد	كه	رســانه	های	موجود	تبليغ	می	كنند.	از	
واژه	»انقــالب«	نيز	اين	سوء	برداشــت	ارائه	شــده	كه	
مســاوی	با	تغييرات	ســريع،	ناگهانی	و	خشونت	آميز	
است.	اين	درحالی	است	كه	انقالب،	سه	مؤلفه	دارد؛	
اول،	تغييرات	تدريجی	اســت،	دوم،	منظورمندبودن،	
ســمت	دار	و	هدف		داربودن	و	متضمن	هدف		داربودن	
اين	تغييرات	است	و	سوم	اينكه	اين	تغييرات	تدريجی	
منظورمند،	در	نهايت	به	جهشی	مي	انجامد	كه	در	ذات	
آن	خشونت	نيست،	مگر	اينكه	برخی	سد	راه	آن	شده	
و	برای	جلوگيری	از	آن	دست	به	تعدی	و	تجاوز	زنند	

كه	در	نتيجه	وظيفه	دفاع	به	وجود	می	آيد.	
آقــای	صــدری	احياگــری	را	نقــد	كرده	انــد،	
درحالی	كــه	انبيــا،	محی	الديــن	بوده	انــد	و	بــرای	
پاكســازی	دين	از	خرافات	ظهــور	كرده	اند.	طبيعی	
اســت	كه	احيا	به	اصالح	خواهد	انجاميد،	مگر	آنكه	
برخــی	موانــع	منجر	شــوند	كه	تحــول،	به	صورت	
انقالبی	به	بار	بنشــيند.	برای	نمونــه	مرحوم	مصدق،	
ملی	شــدن	نفت	را	در	كادر	قانون	اساسی	مشروطيت	
انجام		داد،	اما	به	دليل	اينكه	انگليس،	منافع	بادآورده	
زيادی	را	از	دســت	می	داد،	واكنش	هايش	كودتايی	
و	ارتجاعی	بود.	شــايد	بتــوان	گفت	كه	نهضت	ملی	
انقالبی	به	بار	نشســت.	جنبــش	دوم	خرداد	76،	يك	
جنبــش	اصالحــی	بــود	و	احيــای	قانون	اساســی	و	
قانون	گرايی	محسوب	می	شد،	اما	واكنش	ها	در	برابر	
آن	به	حــدی	بود	كه	آن	را	انقالبــی	قلمداد	و	هر	9	

روز،	يك	بحران	ايجاد	كردند.	

به	نظر	می	رسد	اقبال،	به	اختالف	تفكر	بين	هندوئيسم	
و	اسالم	اصالت	داده	و	در	اين	رابطه	به	انسانيت	انسان	ها	
توجه	نكرده	اســت.	اين	درحالی	اســت	كه	اراده	خدا	
بر	تكامل	قرار	گرفته	كه	طــی	آن	هندو	صرفاً	با	تفكر	
هندويی	و	مسلمان	با	تفكر	ايستای	سنتی	باقی	نمی	ماند.	
هم	هندوهــا	در	معرض	تحــول	و	هم	مســلمان	ها	در	
معرض	ايمان	نوشــونده	هســتند.	در	قرآن	طی	آيات	
متعددی	به	ما	توصيه	شــده	كه	حتی	درميان	گروه	های	
يهودی	كه	همبستگی	خونی	و	نژادی	دارند	و	ظاهراً	به	
صورت	يك	كاست	قلمداد	می	شوند،	كسانی	هستند	
كه	بندگی	خدا	را	می	كننــد	و	ويژگی	های	»اولياء	اهلل«	
را	دارند:	»لَيُْسواْ	َسَواًء		مِّْن	أَْهِل	الِْكتَاِب	أُمٌَّة	قَائَمٌة	يَتْلُوَن	
ِ	َو	 ُدوَن*	يُْؤمِنُوَن	بِاهللَّ َّيِْل	َو	ُهْم	يَْســجُ ِ	َءانَاَء	ال َءايَــاِت	اهللَّ
الْيَْوِم	االَِْخِر	َو	يَأْمُــُروَن	بِالَْمْعُروِف	َو	يَنَْهْوَن	َعِن	الُْمنَكِر	
الِِحيَن	)آل	 َو	يَُســاِرُعوَن	فِی	الَْخيرَْاِت	َو	أُْولَئَك	مَِن	الصَّ
عمران:113	و114(	از	مردم	اهل	كتاب	يكســان	نيستند	
گروهی	كه	به	پا	خاسته	اند	و	آيات	خدا	را	پی	درپی	در	
اثنای	شــب	همی	خوانند	و	آنان	همی	سجده	می	كنند.	
به	خدا	و	روز	بازپســين	می	گراينــد	و	به	معروف	امر	و	
از	منكر	نهی	می	كنند	و	در	خيرات	می	شــتابند	و	همين	

كسان	از	شايستگانند.
	امــام	خمينی	معتقد	اســت	كه	ويژگــی	پايدار	
انســان،	خداجويــی	اســت	و	تأكيــد	می	كنــد	كه	
همه	انســان	ها	حتــی	كارتر	و	حتی	دزد	ســرگردنه،	
خداجوينــد،	بنابرايــن	اين	حق	طلبــی	و	خداجويی	
اســت	كه	منشــأ	تحول	انســان	اســت.	ديدگاه	های	
فكری،	فرضيه	هــا	و	تئوری	ها	و	حتی	قانون	و	اصل،	
در	معرض	فروپاشــی	هســتند،	بنابرايــن	در	تدوين	
اســتراتژی	و	در	ميدان	عمل،	هرچند	الزم	اســت	به	
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گفت وگو با دكتر سروش دباغ

احياگری	يا	اصالح	گری؟	-3

جاده رفرم دینی به سراب ختم نمی شود

آقای دكتر صدری در مقاله »اصالح دینی  ■
و »تابش اندیش�ی« اقبال الهوری«  یک نوع 
دوگانه س�ازی كرده ان�د ميان احي�ا و اصالح. 
و ب�ه نوع�ی احي�ا را در مقاب�ل اص�الح ق�رار 
داده ان�د. گفته اند اصالح ی�ک راه بی ادعایی 
اس�ت ك�ه به هرح�ال با ف�راز و نش�يب و كم 
و كاس�ت راه را پي�ش می ب�رد و به س�رمنزل 
مقص�ود می رس�اند و نمون�ه موف�ق آن هند و 
مس�لمان های هند هس�تند و احيا یا بازس�ازی، 
س�رابی است كه هزینه های هنگفت اجتماعی 
در پی دارد. مقدمتًا سؤالی كه مطرح می شود 
این است كه آیا واقعًا این صورتبندی از احيا 
و اص�الح از دل آث�ار اقب�ال و دكتر س�روش 
درمی آی�د و اصال می ش�ود خط مرز روش�نی 
بي�ن احيا و اصالح كش�يد به ای�ن صورت كه 
گف�ت اصالح تقابلی دارد با احيا و اگر كس�ی 
پروژه اش پروژه اصالح باش�د دیگر نمی تواند 
هدفش احيا باش�د و یا می توان رابطه دیگری 
بين اینه�ا برقرار كرد؟ در آثار و اندیش�ه های 
اقبال الهوری و دكتر س�روش چه نسبتی بين 

اصالح و احيا می بينيم؟
بــه	نام	خداونــد.	بحثی	كه	دوســت	عزيز،	دكتر		□

صــدری	در	مقالــه	مورد	اشــاره	مطرح	كــرده	اند،	
در	بعضی	از	كارهای	ديگرشــان	مســبوق	به	ســابقه	
اســت.	چنان	كه	در	می	يابم،	كار	ايشان	بيشتر	صبغه	
جامعه	شناختی	دارد	و	با	عنايت	به	آثار	و	نتايجی	كه	
بر	طرح	برخی	از	ايده	ها	مترتب	اســت	و	دادوستد	و	
ديالوگی	كــه	اين	ايده	ها	با	متدينان	و	نهادهای	دينی	
جامعه	برقرار	می	كند،	ســخن	می	گويند.	نگرش	من	
سوية	تاريخی	و	معرفت	شناسانه	پررنگ	تری	دارد	و	

با	تقرير	ايشان	از	مسئله	متفاوت	است.	
چنــان	كــه	می	دانيــد	اســتفاده	از	واژه	احيا	در	
بحث	های	روشنفكرانه	و	نوانديشانه	پيشينه	ديرينه	ای	
دارد.	در	قرن	پنجم	هجری	قمری	امام	محمد	غّزالی	
كتابی	تحت	عنوان	احياي	علوم	دين	نوشــت.	او	اين	
كتاب	را	ناظــر	به	احيا	و	زنده	كــردن	علوم	دينی	و	
مشــخصاً	اخالق	نوشــت؛	اخالقی	كه	معتقد	بود	در	
زمان	او	به	محاق	رفته	و	فقه	آن	قدر	برجســته	شــده	
كه		بايد	مجدداً	از	احيای	علوم	دينی	ســراغ		گرفت.	
مســتحضريد	كــه	چند	قرن	بعــد،	فقيه	شــيعی،	مال	
محســن	فيض	كاشــانی	كتابی	در	چند	مجلد	نوشت	
تحــت		عنوان	»المحجــه	البيضاء«	و	در	آن	كوشــيد	
كه	بــه	تقرير	و	صورت	بندی	ســخنان	امــام	محمد	
غّزالی	در	عالم	تشــيع	بپردازد	و		از	احيای	علوم	دين	
ســخن	بگويد.	اين	را	مثال	زدم	تــا	توضيح	دهم	كه	
اگر	احيا	از	ســنخ	كارهای	امام	محمد	غّزالی	باشــد،	
بعيد	می	دانم	دكتر	صدری		معتقد	باشد	كه	اين	سنخ	
كارها	سراب	گونه	است	و	راهی	به	دهی	نمی	گشايد،	
زيرا	غزالی	درد	دين	داشــت	و	عالِم	دينی	بود	و	باور	
داشت	كه	برخی	از	جوانب	دين	مغفول	واقع	شده	و	
مشخصاً	در	اين	ميان	علم	اخالق	در	مقابل	فقه	مظلوم	
واقع	شده،	از	اين	رو	كوشيد	آن	را	احيا	كند.	مالحظه	
می	كنيــد	كه	اين	امر،	يك	تلقــی	از	احياگری	دينی	

است.
	The	كتــاب	در	الهــوری	اقبــال	كه	معنايــی
	Reconstruction of Religious Thought
in Islam،	از	احيــا	و	بازســازی	فكــر	دينی	مراد	
می	كنــد،	متفــاوت	بــا	تلقی	امــام	محمــد	غّزالی	و	
مالمحســن	فيض	كاشــانی	از	مقولة	احياگری	دينی	
بود.	اجــازه	بدهيد	پيش	از	آنكه	بــه	اقبال	بپردازيم،	



 139

13
92

اه 
رم

مه
 و 

ور
هري

ش
ان

ز اري
اندا

چشم  

 138

13
92

اه 
رم

مه
 و 

ور
هري

ش
ان

ز اري
اندا

چشم  

در کار روشنفکرانه، شخص بايد 
ملتزم به قواعد بازی باشد. به قول 
فيلسوفان، »اخالق باور« را رعايت 
کند و ادله ای که اقامه می کند تناسبی 
با مدعياتش داشته باشد. اما اين 
داوری درباره فراورده های معرفتی و 
روشنفکرانه،امری پسينی- تجربی 
است و نه  پيشينی.  داوری در اين باب 
را نمی توان به شکل پيشينی صورت 
داد؛ بلکه بايد  داوری را به عقل جمعی 
وانهاد. در عين حال نگاه تجربی- 
تاريخی به ما می گويد که جامعه علمی 
و دينی، برخی از ايده ها و آثاری را که 
خيلی غيرارتدوکس اند، پس می زند و 
اين جستارها در ميان مدت و بلندمدت 
جايی بازنخواهند کرد.

به	آثار	عبدالكريم	سروش	اشاره	ای	كنم	تا	بحث	مان	
روشن	تر	شود.	

ســروش	درباره	احياگری	دينی	كم	سخن	نگفته	
است،	خصوصاً	كارهای	اوليه	ايشان	نسبت	وثيقی	با	
احياگــری	دينی	دارد.	او	مرحوم	طباطبايی	و	مرحوم	
مطهری	را	در	سلسله	احياگران	ناميده	و	مقدم	بر	آنها	
سيد	جمال	ا	لدين	اســدآبادی	و	اقبال	الهوری	را	در	
اين		نحله	قرار	می	دهــد.	طباطبايی	و	مطهری	از	نظر	
ايشــان	بيشــتر	به	خلوص	ديــن	می	پرداختند.	كتاب	
»اصول	فلســفه	و	روش	رئاليسم«	حاوی	پاورقی	های	
مبســوطی	اســت	به	قلم	مطهری	بر	اصــل	كتاب	كه	
توسط	مرحوم	طباطبايی	نوشته	شده	است.	اين	كتاب	
در	مقام	نقد	و	نقض	مدعيات	ماركسيســتی	نوشــته	
شــده	و	يك	كار	متكلمانه	است.	مطهری	در	اين	اثر	
و	همچنين	در	آثاری	نظير	علل	گرايش	به	ماديگری،	
متكلمی	اســت	كه	به	دفع	شبهات	همت	می	گمارد.	
سروش،	در	مقابِل	مطهری	و	طباطبايی	و	محييانی	از	
اين	دست،	بازرگان	و	شريعتی	را	در	زمرۀ	محييانی	به	
حساب	می	آورد	كه	بيشتر	در	انديشه	توانايی	دين	در	
جهان	جديد	بودند	و	دل	مشــغول	توانا	معرفی	كردن	
دين	در	روزگار	كنونی.	مشــخصاً	در	يادنامه	ای	كه	
سروش	درباره	مطهری	در	اوايل	انقالب،	منتشر	كرد	
می	تــوان	اين	نگــرش	احياگرانه	را	بــه	خوبی	رصد	
كــرد؛	همچنين	در	كتاب	»تفرج	صنع«.	وقتی	به	نيمة	
دوم	دهه	شــصت	پای	می	گذاريم،	رفته	رفته	بسامد	
تعبيــر	احياگری،	بدين	معنا،	در	آثار	ســروش	كمتر	
می	شود	و	واژه	روشنفكری	جايگزين	آن	می	گردد.	
كتاب	روشــنفكری،	رازدانی	و	دينــداری	و	مفهوم	
»روشــنفكری	دينی«	كه	از	برســاخته	های	ســروش	
اســت،	به	اين	دوران	تعلق	دارد.	تفاوت	ميان	احياگر	
و	روشــنفكر	در	نظــام	معرفتی	ســروش	از	اين	قرار	
اســت	كه	روشنفكر	دينی	بر	گسســت	معرفتِی	ميان	
جهان	قديم	و	جهان	جديد	پای	می	نهد	و	كسی	است	
كه	درد	دين	دارد	و	دل	مشغول	وضعيت	دينداری	در	
جهان	جديد	اســت؛	در	عين	حال	با		مقومات	جهان	
جديد،	به	قدر	طاقت	بشــری	آشناست	و		با	عنايت	و	
تســلطی	كه	بر	هر	دو	گفتمان	ســنت	و	مدرنيته	دارد	
به	بازخوانی	انتقادِی	ســنت	در	جهان	راززدايی	شدۀ	
كنونی	همت	می	گمــارد.	اين	به	نحو	ملخص،	تلقی	
سروش	از	روشنفكری	دينی	و	كار	و	بار	روشنفكرانه	
در	جهــان	كنونی	اســت	و	تفاوت	آن	بــا	احياگری	
دينی	عبارت	از	اين	اســت	كه	احياگر	دينی	لزوماً،	و	
نه	ضرورتاً،	با	آموزه	های	جهان	جديد	آشنا	نيست	و	
از	آن	منظر	بــه	امور	نظر	نمی	كند،	از	اين	رو	مطهری	
در	در	زمرۀ	روشــنفكران	دينی	قلمداد	نمی	شود؛	اما	
شــريعتی	و	اقبــال	الهوری	جزو	روشــنفكران	دينی	
به	حســاب	می	آيند.	اين	ترمينولــوژی،	ترمينولوژی	
سروش	است	و	بسته	به	معنايی	كه	ما	از	واژگان	مراد	

می	كنيم،	بايد	جغرافيای	بحث	را	مشخص	كنيم.
مطابق	با	نگرش	ســروش،	كار	اقبــال	در	كتاب	
	The Reconstruction of Religious

Thought in Islam		يــك	كار	روشــنفكرانه	
اســت؛	البته	می	دانيد	ترجمه	دقيــق	عنوان	آن	كتاب		
»بازسازی	فكر	دينی«	اســت،	نه	»احيای	فكر	دينی«.	
احيای	فكر	دينی	معادلی	بود	كه	مرحوم	احمد	آرام	
بــر	عنوان	اين	كتاب	نهاد؛	اما	تعبير	انگليســی	كتاب	
ناظر	به	»بازســازی«	فكر	دينی	اســت،	نه	»	احيا«	آن.	
بــه	نظرم	اگر	از		تعبير	»بازســازی«	در	ترجمه	عنوان	
كتاب	اقبال	اســتفاده	كنيم،	دقيق	تر	است.	معنايی	كه	
از	كار	روشــنفكرانه	مراد	می	كنم	و	مد	نظر	سروش	
اســت،	با	واژه	»	بازســازی«		تناسب	و	تالئم	بيشتری	
دارد.	اين	معنا	از	كار	روشنفكرانه	كم	و	بيش،	معادل	
همان	معنايی	اســت	كه		صــدری	از		مفهوم	احياي	

مراد	می	كند.	
اگر	ايــن	توضيحات	محل	نــزاع	را	تقرير	كرده	
باشــد،	تصــور	می	كنــم	كار	روشــنفكرانه	ناظر	به	
گسســت	معرفتی	ميان	جهان	جديــد	و	جهان	قديم	
اســت	و	صرفا	دل	مشغول	احيای	دين	نيست؛	احيايی	
كه	ناظر	به	جوانب	مغفول	سنت	دينی	است	و	چنانكه	
ديديم،	از	غّزالی	و	فيض	كاشــانی	نســب	می	برد.	بر	
ايــن	باورم	كه	در	اين	ميان		بايد	بيشــتر	دل	مشــغول	
»فرايند«	باشــيم	تا	»فراورده«.	فكر	نمی	كنم	بتوان	در	
اينجا	فهرســتی	از	معيارهای	پيشــينی	بدســت	داد	تا	
پيشــاپيش	بدانيم	دين	پيرايی	يا	بازخوانی	و		بازسازی	
انتقادِی	ســنت	دينی	به	چه	نتايجی	منتج	می	شود	و	به	
خاطــر	آن	نتايج،	كار	روشــنفكرانه	را	به	معنايی	كه	
عــرض	می	كنم،	فرو	نهيم	و	بــه	تعبير	دكتر	صدری،	
بــه	»اصالح	ديــن«	بپردازيــم.	شــخصاً	تقابلی	ميان	
احياگری	دينی	و	اصالح	گری	دينی،	در	معنايی	كه	
دكتر	صدری	به	كار	می	برد،	نمی	بينم	و	علی	االصول	
با	احياگری	دينی	به	روايت	صدری	كه	معادل	است	
با	روشــنفكری	دينی		و	بازسازی	دينی	به	نزد	اقبال	و	

سروش،	همدلم.	
البتــه	در	كار	روشــنفكرانه،	شــخص	بايد	ملتزم	
بــه	قواعد	بازی	باشــد.	بــه	قول	فيلســوفان،	»اخالق	
بــاور«	را	رعايت	كنــد	و	ادلّه	ای	كــه	اقامه	می	كند	
تناســبی	با	مدعياتش	داشــته	باشــد.	اما	اين	داوری	
دربــارۀ	فراورده	های	معرفتی	و	روشــنفكرانه،	امری	
پســينی	ـ	تجربی	اســت	و	نــه		پيشــينی.	بگذاريد	از	
تاريخ	روشــنفكری	معاصر	مثالی	بزنــم	تا	عرايضم	
روشــن	تر	شــود.	كتــاب	قبــض	و	بســط	تئوريك	
شــريعت	عبدالكريــم	ســروش،	اكنــون	در	عرصه	
روشــنفكری	دينی	يا	نوانديشــی	دينی	بــدل	به	كار	
كالسيكی	شده	اســت.	حال	اگر	شما	از	منظر	دكتر	
صــدری	به	ايــن	قضيه	نــگاه	كنيد،	بــا	ترمينولوژی	
ايشــان	كتاب	»قبض	و	بســط«	يك	كار	احياگرايانه	
است	يا	اصالح	گرايانه؟	با	ترمينولوژی	دكتر	سروش	
يك	كار	روشــنفكرانه	اســت.	ممكن	اســت	كسی	
كه	دل	مشــغول	پروژه	اصالح	بــه	معنايی	كه	مدنظر	
دكتر	صدری	است	باشــد،	بگويد	ايده	های	قبض	و	
بســطی	نبايد	طرح	می	شد؛	چون	آثار	و	نتايج	نامنتَظر	
و	ناخوشــايندی	از	نظــر	دينــداران	بــر	آن	مترتب	

دكتر عبدالکریم سروش
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با دوگانۀ احيا/اصالح موافقت ندارم. 
به نظرم، داوری و تأمل درباره »رفرم 

دينی« يک امر پسينی است نه 
پيشينی. البته بايد به همه هشدار 

و انذار داد که توجه کنند و به 
قواعد بازی عقالنی ملتزم باشند. 
حساسيت های جامعه دينی را هم 

مد نظر قرار دهند، ايده های شان را با 
ظرافت هايی طرح کنند، ولی بيش از 

اين  نبايد جلو رفت؛ چرا که متضمن  
در غلتيدن به »استدالل شيب لغزنده« 

خواهد بود؛ چرا که بدينجا می رسيم 
که برای پاسداشت اصالح  گری 

دينی، افراد از طرح ايده های شان 
منع می شوند يا دچار خودسانسوری 

می گردند.

بحث	را	پــی	گرفت	و	پيش	برد.	عرضم	اين	اســت	
كه	دوگانة	اصالح	و	احياي	وافی	به	مقصود	نيســت	
و	تمام	جســتارهای	روشنفكرانه	و	دين	پژوهانه	را	به	

نيكی	تبيين	نمی	كند.	
چنانكه	آوردم،	بــا	دوگانة	احيا/اصالح	موافقت	
نــدارم.	بــه	نظــرم،		داوری	و		تأمل	دربــاره	»رفرم	
دينی«	يك	امر	پســينی	اســت	نه	پيشينی.	البته	بايد	به	
همه	هشــدار	و	انذار	داد	كه	توجــه	كنند	و	به	قواعد	
بــازی	عقالنی	ملتزم	باشــند.	حساســيت	های	جامعه	
دينی	را	هــم	مد	نظر	قرار	دهند،	ايده	های	شــان	را	با	
ظرافت	هايی	طرح	كنند،	ولی	بيش	از	اين		نبايد	جلو	
رفت؛	چرا	كه	متضمن		در	غلتيدن	به	»استدالل	شيب	

است	و	ايشــان	را	می	آزارد؛	به	قول	ايشان	بازسازی	
ای	اســت	كه	ممكن	است	سر	از	ســراب	در	آورد.	
اين		مواجهــه	متضمن	نوعی	نگاه	پيشــينی	به	مقولة	
احياگری	و	اصالح	گری	دينی	است.	تصور	من	اين	
اســت	كه	داوری	در	اين	باب	را	نمی	توان	به	شــكل	
پيشــينی	صورت	داد؛	بلكه	بايــد		داوری	را	به	عقل	
	تاريخی	به	ما	می	گويد	 جمعــی	وانهاد.	نگاه	تجربیـ	
كــه	زمان	می	برد		تا	جامعــه	علمی	و	دينی،	برخی	از	
ايده	ها	و	آثار	نامتعارف	و	شــاذ	را	هضم	كند؛	عموما	
اين	جســتارها	در	ميان	مــدت	و	بلند	مدت	جايی	در	

ميان	مخاطبان	باز	خواهند	كرد.
اگر	بخواهيم	برای	اصالحگری	دينی	مالک	های	
پيشينی	و	ســابق	بر	تجربه		به	دست	دهيم،	الزمه	اين	
ســخن		آن	است	كه	بگوييم	از	اينجا	به	بعد	و	درباره	
فالن	و	بهمان	مســئله	مشــخص،	بهتر	اســت	كســی	
نينديشد	يا	اگر	انديشــيد،	نگويد؛	چرا	كه	نامتعارف	
است،	چرا	كه	ممكن	است	عده	ای	را	برنجاند،	چرا	
كه	به	قول	مخالفان	سقراط	ممكن	است	نظم	مدينه	را	
بــه	هم	بريزد.	به	نظرم،	اگر	امور	بدين	نحو	در	جامعة	
ايــران	پيش	می	رفت،	برخــی	از	كارهای	مهمی	كه	
در	چند	دهه	اخير،	كاروان	انديشــه	دينی	را	به	پيش	
برده	نبايد	منتشــر	می	شد.	اما	اگر	ما	بخواهيم	مالک	
و	محــك	تجربی	برای	اين	امر	در	نظر	بگيريم،		بايد	
اين	كار	به	نحو	پســينی	صورت	گيــرد.	اجازه	دهيد	
باز	مثالی	بزنم.	»آرامش	دوستدار«	كتابی	دارد	تحت	
عنوان	درخشــش	های	تيره.	تصور	نمی	كنم	كسی	با	
اين	سخن	كه	اين	كتاب	متضمن	نقد	بنيادين	نگرش	
دينــی	و	آموزه	های	اديان	ابراهيمی	اســت،	مخالف	
باشــد.	حال،	چه	ايشــان	را	از	انتشــار	اين	كتاب	منع	
می	كرديم،	چــه	نمی	كرديم	ـ	به	خصــوص	در	اين	
جهان	تكنولوژيك	كه	اساســاً	منع	كردن	كســی		از	
انتشــار	آثار	خود	وجهی	ندارد	و	تاثير	يك	جســتار	
و	فراوردۀ	معرفتی،	امری	تاريخی	ـ	پســينی	اســت؛	
اهميــت	و	تأثير	ايــن	كتاب	همان	اســت	كه	اكنون	
پديدار	شــده.		تصور	نمی	كنم	نشــر	اين	اثر	چندان	
مؤثر	واقع	شده	و	جامعة	دينی	و	فكری	ايران	معاصر	
خيلی	از	آن	متأثر	شــده	باشد.	اين	سنخ		داوری	ها	و	
ارزيابی	ها	علی	االصول	به	نحو	پسينی	به	دست	می	آيد	

و	می	توان	درباره	آنها	بحث	و	گفتگو	كرد.
با	در	نظر	گرفتن	نكات	فوق،	با	دوگانة	اصالح/	
احيا	همدلی	ندارم؛	چرا	كه	تصور	می	كنم	دو	پروژۀ	
بازسازی	)احيا(	و	اصالح	دينی		دست	در	دست	هم	
پيش	می	روند	و	قضاوت	درباره	توفيق	و	رهگشــايِی		
	تجربی	 پروژۀ	بازســازی	و	رفرم	دينی،	امری	پسينیـ	
اســت	نه	امر	پيشــينی	و	تفكيك	ميان	اين	دو	چندان	
	The	كتاب	كند.	نمی	بحث	صورتبنــدی	به	كمكی
	Reconstruction of Religious Thought
in Islam	يك	كار	روشــنفكرانه	است	يا	به	تعبير	
دكتــر	صدری	يــك	كار	احياگرانــه؛	در	عين	حال	
تصور	نمی	كنم	كه	در	تقابل	با	فعاليت	اصالح	گرايانه	
باشــد.	عالوه	بر	اين،	به	تعبيری	كه	شما	به	درستی	از	

نوشــته	دكتر	صدری	آورديد،	در	يك	جامعه،	ميان	
نهادها	و	ايده	ها	يك	رابطة	ديالكتيكی	برقرار	اســت.	
فكر	می	كنم	در	كار	ايشــان	عنايت	بــه	نقش	نهادها	
و	نگاه	جامعه	شــناختی	پررنگ	تر	از	تحوالتی	است	
كه	در	عرصه	نظر	و	معرفت	رخ	می	دهد.	چنانكه	در	
می	يابم،	بايد	دل	مشــغول	رابطة	ديالكتيكی	ميان	اين	
دو	بــا	يكديگر	بــود،	اما	در	عين	حــال		مدد	گرفتن	
از	دوگانة	اصالح/	احيا	در	اين	ميان،	چندان	رهگشا	
	تجربی	 نيســت،	چرا	كه	برای	قضاوت	های	پســينیـ	

چندان	جايی	در	نظر	نمی	گيرد.
	برای	اينكه	عرايضم	را	روشن	تر	كنم	برمی	گردم	
بــه	مثال	كتــاب	»قبض	و	بســط«.	25	ســال	از	طرح	
ايده	های	»قبض	و	بســط«	می	گــذرد؛	ايده	هايی	كه		
مطابق	با	تقســيم	بندی	دكتر	صدری	احياگرايانه	بود.	
شــما	ببينيد	بخش	معتنابهی	از	مخالفان	آن	روزهای	
دكتر	ســروش	و	مخالفان	اين	گفتمان	روشنفكرانه،	
امــروزه	از	همــان	ادبيــات	اســتفاده	می	كننــد؛	از	
قرائت	هــای	مختلف	از	دين	ياد	می	كنند؛	از	اينكه	ما	
تا	مفروضات	پيشين	خود	را	منقح	نكنيم،	نمی	توانيم	
دين	را	بفهميم.	يادم	هست	چند	ماه	پيش	مناظرۀ	بين	
آقای	مهدی	نصيری،	مدير	مســئول	ســابق	كيهان	با	
حجت	االســالم	غرويان	از	شاگردان	آيت	اهلل	مصباح	
را	نــگاه	می	كردم.	نصيری	می	كوشــيد	در	مقام	نقد	
عرفان	و	فلســفه	ســخن	بگويد	و		غرويان	هم	مدافع	
فلســفه	اســالمی	بود.	در	مقام	نقد	مدعيات	نصيری،	
غرويان	اين	ســخن	را	تكرار	می	كرد	كه	چه	اشكالی	
دارد	اگر	فالن	فقيه	يا	محدث	درک	خود	را	در	باب	
حقيقــت	توحيد	يا	معاد	بيان	كرده	اند،	در	عين	حال،	
فالن	فيلســوف	و	عارف	نظيــر	مالصدرا	يا	ابن	عربی	
نيز	درک	و	تلقی	خــود	از	توحيد	را	طرح	كرده	اند؛	
هردوی	اين	ها	مسلمانند	و	به	دو	قرائت	از	اسالم	باور	
دارنــد.	برايم	جالب	بود	كه	ادبياتی	در	اين	بحث		از	
سوی	حجت	االســالم	غرويان	بكار	گرفته	شده	بود	
كه	بيست	و	اندی	ســال	پيش	همفكران	و	هم	لباسان	
ايشــان	با	آن	در		پيچيده	بودند.	اگر	بنــا	بود	به	تعبير	
دكتر	صدری	از	تقابل	اصالح	و	احيا	ســخن	بگوييم	
و	بر	جستارهای	اصالح	گرايانه	تأكيد	كنيم،	بهتر	بود	
ايده	های	»قبض	و	بسطی«	طرح	نمی	شد.	اما	حال	كه	
طرح	شــده،	داوری	پسينی	ـ	تجربی	ما	اين	است	كه	
طرح	اين	ايده	ها،	ســطح	مباحث	دينی	در	ميان	ما	را	
ارتقا	بخشــيده،	به	نحوی	كه	منتقدان	ســابق،	امروزه	
از	اين	ايده	ها	اســتفاده	می	كنند.	مطابق	با	تلقی	دكتر	
صدری،	اگر	در	آن	زمان	بوديم،	طرح	اين	ايده	ها	به	
تعبير	ايشــان	صبغة	احياگرايانة	پررنگی	می	داشت	و	
احياناً	بهتر	بود	طرح	نشود.	اما	امروزه	می	بينيم	كه	اين	
كار	هم	صبغة	احياگرايانه	داشــته	و	ناظر	به	بازسازی	
فهم	مــا	از	ديانت	بوده	و	هم	ســوية	اصالح	گرايانه؛	
يعنی	راديكال	نبوده	اســت.	عنايت	داشــته	باشــيد،	
نمی	گويم	كه	نمی	توان		به	نظريه	»قبض	و	بسط«	علی	
االصــول	نقدی	وارد	كرد	و	آن	را	بازســازی	مجدد	
كــرد؛	بايد	در	فضــای	روشــنفكرانه	و	معرفتی،	آن	
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طرح از توكا نيستانی

اســت	بسياری	از	ايده	های	شــاذ	طرح	نشوند.	عالوه	
بر	مشــكل	»استدالل	شــيب	لغزنده«،	به	نظر	می	رسد	
در	صورتبندی	ايشــان،	تأثير	متقابل	ميــان	ايده	ها	و	
نهادها	كه	خودشان	از	قول	وبر	طرح	می	كنند،	نهايتاً	
كمرنگ	می	شــود؛	چرا	كه		در	تحليل	ايشان،	نهادها		
خيلی	پــر	رنگند	و	نقــش	ايده	ها	كم	رنگ	اســت.	
ايشــان	می	گويند	ما	نبايد	»تابش	انديش«	باشيم	بدين	
معنا	كه	فكر	كنيم،	فقط	طرح	ايده	ها	موتور	محرک	
جامعه	اســت؛	البته	اين	سخن	درســتی	است.	اگر	ما	
فكر	كنيم	كه	فقط	طرح	ايده	هاســت	كه	امور	را	در	
جامعه	پيش	می	برد،	به	خطا	رفته	ايم.	جامعه	ارگانيزم	
پيچيده	و	تو	بر	تويــی	دارد	و	اصناف	علل	و	عوامل	
غيرمعرفتی	نظير	نحوه	معيشت	مردم،	سواد	عمومی،	
مؤلفه	های	روانشــناختی	و	اقليمی...	در	پذيرش	يا	رّد	
ايده	ها	در	يك	جامعه	تأثير	دارد.	اين	گونه	نيست	كه	
اگر	ايدۀ	درستی	طرح	شود،	حتماً	جا	خواهد	افتاد	و	
موجه	انگاشــته	خواهد	شد.	خير!	در	طول	تاريخ	هم	
ديده	ايم	كه	برخی	از	ايده	ها	پس	از	دهه	ها	و	سده	ها،	
موجه	انگاشه	شده	و	بر	مسند	تصويب	نشسته	اند.	پس	
اگر	از	اين	ســمت	ما	نبايد	به	اين	دام	بيفتيم	كه	همه	
چيز	به	ايــده	بازمی	گردد	و	بايد	از	رابطه	ديالكتيكی	
بين	ايده	ها	و	نهادها	ســخن	بگوييم،	از	آن	سوی	بام	

هم	نبايد	بيفتيم.	
در	صورتبنــدی	دكتــر	صدری	بيــش	از	حد	بر	
روی	نهادهای	دينی	تأكيد	مــی	رود	و	نقش	آفرينی	
ايده	ها	كمرنگ	می	شــود.	اگر	رابطــة	ديالكتيكی	و	
تعامــل	بين	نهادها	و	ايده	ها	مهم	اســت	كه	البته	مهم	
است	و	اگر	كسانی	از	منظر	فلسفی	و	معرفت	شناسانه	
به	نحوی	ســخن	می	گويند	كه	صرف	طرح	ايده	ها،	
تحوالت	اجتماعی	را	پديد	می	آورد،	بر	خطا	هستند؛	
از	آن	ســو	هم	بايد	اهميت	و	نقش	آفرينی	ايده	ها	به	
حساب	آيند.	اين	تعامل	دوسويه	است؛	يعنی	بايد	به	
طــرح	ايده	ها	مجالی	بدهيم؛	در	اين	تعامل	پاره	ای	از	
اتفاقات	رخ	می	دهد.	اگر	به	رغم	مخالفت	های	اوليه،	
ايده	های	قبض	و	بسطی	سروش	طرح	نمی	شد،	بعد	از	
بيست	و	اندی	سال	نمی	ديديم	كه	مخالفان	پيشيِن	اين	
ايده	ها	به	زبان	خودشان	همان	ايده	ها	را	به	كار	ببرند؛	
البته،	ايشان	هم	لزوماً	نمی	گويند	كه	اين		ايده	ها	را	از	
كه	گرفته	ايم؛	اما	كســی	كه	نگاه	تحليلی-	تاريخی	
به	امور	دارد،	می	تواند	بــه	راحتی	دريابد	اين	ايده	ها	
از	كجا	سرچشــمه	می	گيرند	و	تعامل	ميان	ايده	ها	و	

نهادها	را	به	عيان	ببيند.	
در ارتب�اط ب�ا همي�ن ارزیاب�ی پس�ينی كه  ■

ش�ما می فرمایي�د ك�ه ب�ه هرح�ال نتایج یک 
كار روش�نفکرانه یا احياگرانه را باید به ش�کل 
پس�ينی مورد س�نجش ق�رار داد و بعد داوری 
ك�رد، آق�ای دكت�ر ص�دری در مقاله ش�ان به 
نظ�ر می رس�د در مورد اقب�ال همي�ن كار را 
انج�ام داده اند یعنی ناظر ب�ه تفکرات اقبال و 
رویکردی كه نس�بت به احياگری و بازس�ازی 
داش�ته گفته ان�د همي�ن تفکرات منجر ش�د به 

حمایت ایش�ان از تجزیه هندوس�تان و تشکيل 
كش�ور مستقل پاكس�تان. بخش�ی از نامه آقای 
اقبال به محمدعلی جناح را آورده  و گفته اند 
این طرز تفکر نهایتًا منجر به تشکيل كشوری به 
نام پاكس�تان ش�د كه در فقر و فالكت و انواع 
درگيری به س�ر می برد و روی دموكراسی به 
خود ندیده اس�ت. اما مس�لمانانی كه در هند 
باق�ی ماندن�د در مقایس�ه با پاكس�تان زندگی 
مرفه تر، كم دغدغه تر و راحت تری داش�ته اند. 
س�ؤالی كه مطرح می ش�ود این اس�ت كه آیا 
واقع�ا ب�ر مبنای ی�ک تصميم سياس�ی كه یک 
متفک�ر می گي�رد می ش�ود كل نظ�ام و پروژه 
فکری اش را زیر س�ؤال برد؟ در واقع ارتباط 
بين یک تصميم گيری و جهت گيری سياس�ی 
ب�ا كلي�ت نظ�ام فک�ری در چه حدی اس�ت؟ 
ب�ه هرح�ال هركس�ی ممک�ن اس�ت در ط�ی 
زندگ�ی فکری خ�ود، گاه در نقاط عطفی در 
مس�ائل سياس�ی تصميم گيری های�ی كن�د كه 
بعدا اش�تباه از آب درآید. شاید بتوان تصميم 
اقبال برای تشکيل كشور پاكستان را مثال زد. 
ام�ا آیا می توان با اس�تناد به همين یک كنش 
سياسی، كليت كار اقبال را تحت عنوان اینکه 
احياگرانه و بازس�ازانه اس�ت و این بازس�ازی 
ضرورت�ًا ب�ه همين نتيج�ه منجر می ش�ود، زیر 

سؤال برد؟ 
مــن	در	ارتباط	با	تجزية	هند	و	تشــكيل	كشــور		□

پاكســتان	اطالعــات	زيــادی	ندارم	كــه	بخواهم	به	
صــورت	تخصصی	در	آن	وارد	شــوم.	امــا	به	طور	
كلــی،	ربط	منطقــی	اين	دو	مقوله	را	به	درســتی	در	
نمی	يابم؛	يعنی	اگر	اقبــال	از	تجزيه	هند	دفاع	كرده	
و	در	عمل	در	راســتای	تجزيه	هند	گام	برداشته	و	از	
مناسبات	ميان	مســلمانان	و	هندوها	به	نحو	اصالحی	
دفاع	نكــرده	و	يا	بــه	آن	مبادرت	ننمــوده،	اين	امر	
چــه	ارتباط	ارگانيــك	و	منطقی	با	طــرح	ايده	های	
احياگرانــه	در	قلمــرو	ديــن	به	تعبيــر	دكتر	صدری	
دارد؟	آن	قدر	كــه	می	فهمم	و	اطــالع	دارم،	تجزيه	
هند،	تصميــم	غلطی	بود	كه	كشــته	های	فراوانی	بر	
جای	گذاشــت	و	نزاع	های	خونينــی	را	پديد	آورد	
و	درد	و	رنــج	مردمــان	ايــن	خطــه	را	صــد	چندان	
كــرد.	اگر	بخواهــم	رای	خود	را	درباره	اين	ســنخ	
مناســبات	بگويم،	همچنان	كه	بــا	مداخلة	نظامی	در	
قالب	اقدامات	بشردوستانه،	علی	االصول		مخالفم	و	
فكر	می	كنم	در	جهان	پيچيدۀ	كنونی	اين	حركت	ها	
آثار	و	نتايج	دهشــتناكی	به	بار	می	آورد؛	چنانكه	در	
ســال	های	اخير	در	افغانستان	و	عراق	و	ليبی	و	سوريه	
نتايــج	تلخ	و	دردناک	و	ويرانگر	آن	را	به	عيان	ديده	
ايم؛	با	تجزيه	هم	مخالفــم	و	تصور	نمی	كنم	كه	امر	
موجهی	باشــد؛	نمونه	تلخ	آن	هم	تجزيه	هند	است.	
بــا	ايــن	قضيه	همدلــم	و	اقبال	الهوری	هــم	در	اين	
تشخيص	و	تصميم	سياسی	خود	به	نظرم	خطا	كرده،	
اما	ارتباط	منطقِی	اين	جهت	گيری	سياسی	را	با	پروژه	

لغزنده«	)slippery slope argument(		خواهد	
بود؛	چرا	كه	بدينجا	می	رســيم	كه	برای	پاسداشــت	
اصالح	گری	دينی،	افراد	از	طرح	ايده	های		خود	منع	
می	شوند	يا	دچار	خودسانسوری	می	گردند.	به	تعبير	
ديگــر،	اگر	از	ايــن	دوگانه	ها	آغاز	كنيم،	بســياری	
از	ايــن	ايده	هــای	مناقشــه		برانگيز	و	بحث	انگيــز	در	
تقســيم	بندی	دكتر	صدری،	كاری	احياگرانه	قلمداد	

می	شوند	و	بهتر	است	طرح	نشوند.	
	می	دانم	كه	چنين	ســاز	و	كاری	مدنظر	ايشــان	
نيســت،	اما	الزمه	منطقی	اين	دوگانه	و	در	انديشــه	
به	دســت	دادن		مــالک	و	محك	های	پيشــينی	برای	
دين		انديشی	و	احســاس	خطر	كردن	نسبت	به	طرح	
ايده	های	نا	متعارف،	تمســك	جســتن	از	اســتدالل	
شيب	لغزنده	اســت؛	گويی	روی	يك	سطح	شيبدار	
آرام	آرام	پاييــن	می	آييم	و	ناگهان	ُســر	می	خوريم	
تا	به	انتهای	ســطح	شــيبدار	برســيم،	از	اين	رو	بهتر	
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تأمل درباره نسبت ميان امامت 
و مهدويت و دموکراسی يک کار 

روشنفکرانه  و رفرميستی است و 
در جای خود رهگشا و مبارک. مجال 
برای طرح اين ايده ها بايد باز باشد و 
اگر کسانی آنها را ناموجه می انگارند، 

انتقادات خويش را طرح کنند. می شود 
اين نگاه را مد نظر قرار داد و از پاسخ 

گفتن باکی هم نداشت؛ چنان که 
حجت االسالم بهمن پور به دکتر 

سروش جواب داده  و از موضع سنتی و 
کالسيک دفاع کرده است.

يك	ايــده	تفكيك	كرد.	چنانكه	آوردم،	اســتدالل	
شيب	لغزنده	در	اين	جا	مطرح	است؛	به	خصوص	اگر	
از		تعابيری	نظير	»ســراب«	در	ايــن	ميان	مدد	گرفته	
شــود	كه	متضمن		نوعی	ارزش	داوری	هم	هســت.	
اگر	از	من	بپرســيد	كه	آيا	جــاده	رفرم	دينی	و	طرح	
ايده	های	شــاذ	و	نامتعارف	به	ســراب	ختم	می	شود،	
می	گويم	خير	و	نســبت	به	آينده،	خوشبين	و	گشوده	
ام.	اجــازه	دهيم	كه	اين	ايده	ها	طرح	شــود	و	به	نحو	
پســينی	ـ	تجربی	مورد	بررســی	قرار	گيرد.	به	رابطة	
ديالكتيكــی	ميان	نهادها	و	ايده	ها	عميقاً	باور	داشــته	
باشيم	و	چندان	دلمشغول	آثار	و	نتايج	مترتب	بر	آن	
نباشيم	و	به	خاطر	داشته	باشيم	كه	برخی	از	ايده	هايی	
كه	طرح	می	شــوند،	به	علل	و	عوامل	گوناگون	پس	
زده	می	شــوند	و	قوتــی	نمی	يابنــد	و	تأثيــر	چندانی	

نمی	گذارند.	قضاوت	را	به	تاريخ	بسپاريم.	

دين	پژوهانة	احياگرانه	اقبال	درست	در	نمی	يابم.
خالصه	كنم.	پاســخ	مــن	دو	بخــش	دارد.	اوال	
از	پــروژۀ	احياگرانه	اقبال	ـ	يا	روشــنفكرانه		به	تعبير	
ســروش	چنانكه	به	تفصيل	آمــد	ـ	دفاع	می	كنم	و	با	
آن	همدلم	و	تفكيك	ميــان	دوگانه	احيا/	اصالح	را	
چندان	رهگشــا		نمی	دانم	و	فكر	می	كنم	بايد	به	نحو	
پســينی	درباره	كار	و	بار	رفرميستی	در	عرصه	ديانت	
ســخن	گفت.	دوم	اينكه	ارتباط	ارگانيك	و	منطقی	
ای	ميــان	اين	دو	مقوله		نمی	بينــم.	به	فرض	كه	اقبال	
خطا	كــرده،	ولی	چرا	اين	تصميم	غلط	بايد	از	نتايج	
منطقی	احياگری	به	روايت	دكتر	صدری		انگاشــته	
شــود؟	و	چرا	بايد	دســت	بــه	تأمــل	و		بازنگری	و	

تجديدنظر	در	ايده	های	احياگرانه	اقبال	زد؟
جهت گي�ری  ■ از  مصداق�ی  عن�وان  ب�ه 

احياگرانه كار دكتر سروش، از قول ایشان نقل 
ش�ده كه »مهدویت ذاتا متنافر با دموكراس�ی 
اس�ت«. طبعًا این گزاره بدان معناست كه در 
جامعه ی شيعی ایران، یا باید مهدویت را كنار 
نهاد یا دموكراس�ی را. بنده شخصا كم و بيش 
دكت�ر س�روش را دنبال می كنم ام�ا نمی دانم 
ك�ه ای�ن گ�زاره از كج�ا نق�ل ش�ده و دكتر 
صدری هم آدرسی نداده اند. البته در ابتدای 
مقاله ش�ان گفته اند كه م�ن صحبتم ناظر به دو 
سخنرانی دكتر س�روش تحت عناوین »اقبال 
و مهدوی�ت« و »اقب�ال و خاتمي�ت« اس�ت. 
اكنون س�ؤال این است كه آیا گزاره مربوط 
به همين شکل از سوی دكتر سروش نقل شده 
و چنانچه نقل شده بيشتر در مورد داللت های 

این گزاره توضيح بفرمایيد.
ايــن	بحــث	به	اواســط	دهه	هشــتاد	شمســی	بر		□

می	گردد؛	سخنرانی	دكتر	سروش	در	پاريس	با	عنوان	
»مهدويت	و	دموكراسی«	و	پس	از	آن	هم	مكاتباتی	
كه	ميان	ايشان	و	حجت	االسالم	سعيد	بهمن	پور	انجام	
شــد.	در	مورد	»مهدويت	ذاتاً	متنافر	با	دموكراســی	
است«،	بعيد	می	دانم	ايشان	چنين	تعبيری	به	كار	برده	
باشــد.	چنانكه	در	می	يابم،	دغدغة	دكتر	سروش	در	
آنجــا،	اوالً	و	بالذات	يك	دغدغه	الهياتی	اســت؛	و	
ناظــر	به	ربط	و	نســبت		ميان	مهدويــت	و	خاتميت.	
ايشــان	در	پاريس	و	پــس	از	آن	در	مكاتبات	قلمی	
با	حجه	االسالم	بهمن	پور	دلمشغول	صورتبندی	ايده	
مهدويت	اســت	به	نحوی	كه	متضمن	نفی	خاتميت	
نباشــد؛	در	اين	بحــث	مهدويت	مصداقی		اســت	از		
مفهوم	امامت.	اســتدالل	ايشــان	اين	اســت	كه	اگر	
ائمه	شيعی	از	همان	پشــتوانه	ای	برخوردار	باشند	كه	
پيامبر	گرامی	اسالم	از	آن	برخوردار	بود	و	شخصيت	
امامان	پشتوانه	سخن	شان	باشد	نه	اينكه	صرفاً	در	مقام	
شــرح	و	تفسير	شريعت	محمدی	باشند،	بلكه	شخصاً	
ابداع	شــريعت	می	كنند	و	سخنانشــان	برای	ديگران	
الزام	آور	باشــد؛	الزمه	ســخن		ايشــان،	به	رغم	ميل	
شــان،	فتوا	دادن	بــه	نقض	خاتميت	اســت.	در	واقع	
اگر	ائمه	به	روايت	شيعيان،	شريعت	تازه	می	آورند	و	

در	مقام	تشريع	بر	می	آيند،	بايد	به	نحوی	اين	آموزه	
االهياتــی	را	صورت	بنــدی	كــرد	كــه	متضمن	نفی	
خاتميت	نباشــد.		بنا	به	صورت	بندی	دكتر	ســروش	
از		مفهــوم	خاتميــت	در	كتاب	بســط	تجربه	نبوی؛	
خاتميت،	متعلَِق	شخصيِت	حقوقی	نبی	است	و	بدين	
معنا	پس	از	نبی	كســی	نخواهد	آمد	كه	شخصيتش	
پشتوانه	ســخنانش	باشد	و	ســخنانش	برای	ديگران	
الزام	آور	باشــد.	دكتر	ســروش	بر	اين	باور	است	كه	
تلقی	شــيعياِن	غالی	از	امامت،	چنيــن	لوازمی	دارد؛	
هرچند	اين	امر	را	بر	زبان	نمی	آورند،	اما	رفتاری	كه	
با	ائمه	می	كننــد	و	تصويری	كه	از	ايشــان	دارند،	با	

خاتميت		قابل	جمع	نيست.	
در	رابطه	با	مهدويت	و	نســبتش	با	دموكراســی،	
تصور	می	كنــم	با	توضيحاتی	كه	آمد	مســئله	كم	و	
بيش	روشــن	شده	باشــد.	مدعای		سروش	اين	است	
كه	اين	تلقی	از	امامت	و	مهدويت،		با	دموكراسی	و	
درک	امروزين	ما	از	ساز	و	كار	دموكراتيك	تخالف	
دارد.	حــال،	اگر	بنا	داريم	ســاز	و	كار	دموكراتيك	
را	برگيريم	و	آن	را	موجــه	بينگاريم؛	بايد	به	نحوی	
مفاهيــم	امامت	و	مهدويــت	را	دوباره	صورت	بندی	
كرد	كه	اين		ناســازگاری	از	ميان	برداشته	شود.	اگر	
آن	تلقی	الهياتی		دربــارۀ	مفاهيم	امامت	و	مهدويت		
بازســازی	شــود،	آثار	و	نتايج	نوينی	بــر	آن	مترتب	
خواهد	شد،	از	جمله	در	فلسفه	سياسی	و	تقرير	مجدد	
رابطة	ميان	ديانت	و	سياســت.	ايــن	ملخص	مباحثی	
است	كه	دكتر	سروش	در	آن	سال	ها	طرح	كرد.	در		
سخنرانی	هايی	كه	ذكر	كرديد،	تا	جايی	كه	می	دانم،	

مطلب	تازه	ای	از	اين	حيث	طرح	نشده	است.	
در	عين	حال،	تصور	نمی	كنم	دكتر	سروش	ذاتی	
برای	دموكراســی	يا	مهدويت	قائل	باشــد.	درادامة	
پاسخ	به	پرسش	های	پيشين،	بايد	بگويم	تأمل	درباره	
نســبت	ميان	امامت	و	مهدويت	و	دموكراســی	يك	
كار	روشنفكرانه		و	رفرميستی	است	و	در	جای	خود	
رهگشــا	و	مبارک.	چنانكــه	آوردم،	تصورمی	كنم	
مجــال	برای	طرح	ايــن	ايده	ها	بايد	باز	باشــد	و	اگر	
كسانی	آنها	را	ناموجه	می	انگارند،	انتقادات	خويش	
را	طــرح	كننــد؛	چنان	كه	حجت	االســالم	بهمن	پور	
به	دكتر	ســروش	جــواب	داده		و	از	موضع	ســنتی	و	
كالسيك	دفاع	كرده	است.	ديگران	هم	نظاره	گراين	
مباحــث	و	مناظره	های	قلمی		بــوده	اند	و	امروزه	هم	
بدان	مراجعــه	می	كننــد.	دربارۀ	ارزيابــی	مدعيات	
طرفين	اين	مســئله	االهياتی	،	بايد	استدالل	های	اقامه	
شــده	به	وسيله	طرفين	را	بررســی	كرد	و	اتخاد	رأی	

كرد.	
چنانكه	آوردم،	بايد	نســبت	به	طرح	اين	مباحث	
دينی	و	االهياتی	گشــوده	بود.	تأكيد	بر	دوگانة	احيا	
و	اصالح	لوازمــی	دارد	كه	پروژۀ	رفــرم	دينی	را	با	
موانعــی	دچار	می	كند.	می	دانــم	دكتر	صدری	عزيز	
هم	با	ســخنان	بنــده	همدلند	و	علی	االصول	نســبت	
به	طرح	مســائل	اين	چنينی	گشــوده	اند؛	اما	بايد	ميان	
ترجيح	و	مشــی	شــخصی	و	لوازم	منطقی	مترتب	بر	
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گفت وگو با دكتر محمود صدري

احياگری	يا	اصالح	گری؟	-4	

احياگر و اصالح گرا می توانند به یکدیگر بپيوندند

در مواجه�ه ب�ا حض�ور دین در جامع�ه امروز 
بينجامند؟ به نظر می رس�د احيا و اصالح نسبت 
دیگری در نظرگاه متفکرانی نظير سيدجمال، 
اقب�ال، ش�ریعتی و... داش�ته باش�ند و در واقع 
بتوان نس�بت آن دو را این گونه صورت بندی 
ك�رد كه اص�الح دینی روش�ی ب�رای احيای 
دی�ن اس�ت. از این حي�ث، مقایس�ه اصالح و 
احيا كه یکی )اصالح( در س�طح روش اس�ت 
و دیگ�ری )احيا( در س�طح ارزش یا هدف یا 
دس�تاورد، به نظر قياس�ی مع الفارق می رس�د. 
در اندیش�ه روش�نفکران مذهب�ی و دین�ی نيز 
چني�ن تمایزی مي�ان احياگری و اصالح گری 
دی�ده نمی ش�ود و ب�ا جس�ت وجویی در آثار 
شریعتی، س�روش و دیگران می توان مشاهده 
ك�رد كه آن�ان دو مفهوم احي�ا و اصالح را نه 
در تقابل با یکدیگر كه گاه به جای هم به كار 
می برند. از این رو به نظر می رسد اساس بحث 
ش�ما ب�ا نوعی اغتش�اش مفهومی مي�ان اصالح 
و احي�ا همراه اس�ت یا الاقل نس�بت ميان این 
دو روش�ن نيست. س�ؤال مش�خص این است 
ك�ه مميزه ها و خصيصه ه�ای اصلی دو مفهوم 
احيا و اصالح كه سبب می شود در دو سر یک 
طي�ف از رویکردهای دین�ی در جهان جدید 
ق�رار بگيرن�د كدامند؟ چه نس�بتی مي�ان این 
برقرار است؟ آیا قابل جمع هستند، در تقابل با 
یکدیگرند یا دارای همپوش�انی و رابطه عموم 

و خصوص من وجه هستند؟ 
در همين رابطه سؤال دیگری كه مطرح است 
ب�ه بخ�ش پایانی مقال�ه دوم ش�ما )راه اصالح( 
بازمی گ�ردد كه ط�ی آن، آخوند خراس�انی، 
مهندس بازرگان و سعيد حجاریان را نزدیک تر 
به س�ر اصالح گران�ه طيف مواجهه ب�ا دین در 
عصر جدید تلقی كرده و سيدجمال، شریعتی و 

سروش را نزدیک تر به سر احياگرانه این طيف. 
این مصداق یابی ش�ما نيز جای پرسش فراوان 
دارد. بفرمایيد مالک ها برای ارزیابی مشخص 
پروژه فکری ی�ک متفکر و انتصاب آن به یکی 

از دو سر طيف چيست؟
	همراه	با	شــما،	انگشــت	تاكيد	بــر	»تمايز«	و	نه		□

»تنافر«	ميان	دو	ســليقه	فكری	احيا	و	اصالح	می	نهم.	
در	خاورميانــه	هر	دو	اهتمام	مســبوق	بــه	رويارويی	
اســالم	با	مدرنيته	غربی	می	باشند،	همچنانكه	جريان	
سنت	پرســتانه	مخالف	اين	دو	نيز	واكنشــی	به	همان	
مدرنيته	اســت.	اجازه	بفرماييد	نخســت	در	اين	باره	

توضيح	كوتاهی	بدهم:	
سناريوی	جدال	مدرنيته	با	سنت	در	غرب	سه	قرن	
قبل	از	ظهور	آن	در	جهان	اســالم،	روی	صحنه	رفته	
و	با	چيرگی	مدرنيته	و	بازســازی	دين	و	سنت	غربی	
ختم	به	خير	شده؛	در	جهان	اسالم،	اما،	ميدان	كارزار	
وســيع	تر	بوده	زيرا	مدرنيته	همراه	بــا	تفكر	و	تحكم	
غربی	عرضه	شــده	و	به	سهو	يا	عمد	در	معرض	اتهام	
»اجنبی	بودن«	قرار	داشته	و	مبارزه	با	استيالی	غرب	با	
مبارزه	با	مدرنيته	خلط	شــده.	مدتی	طول	كشيده	كه	
گزينه	هوادار	مدرنيته	و	مخالف	استعمار	و	استثمار	و	

استبداد	بودن	در	اذهان	جا	بيفتد.	
حال	اگر	مدرنيته	راهبر	جهان	خود	نه	شرقی	است	
و	نه	غربی،	پس	چيســت؟	اگر	مدرنيتــه	را	به	معنای	
دقيق	جامعه	شــناختی	تعريف	كنيــم	در	می	يابيم	كه	
مختصات	جغرافيايــی	ندارد.	مدرنيته	يعنی	»تفكيك	
نهادهــای	)اقتصادی،	سياســی،	فرهنگــی،	و	دينی(	
اجتماعی	و	حيطه	های	حيات	)خصوصی	و	عمومی(	
انســانی	از	يكديگــر،	تعمق	و	تخصــص	روز	افزون	
در	هــر	حيطه	و	نهاد،	و	دادوســتد	مداوم	و	مفيد	ميان	
ايــن	نهادها	و	حيطه	ها«.	هميــن	و	بس.	مدرنيته	با	اين	
تعريف	الزمه	كارايی؛	هر	جامعه	پيچيده	)با	تقســيم	
كار	پيشــرفته	و	نيــاز	به	تخصص	روزافزون(	اســت.	

ش�ما در مقاله اول )اص�الح دینی و »تابش  ■
اندیش�ی« اقبال الهوری( نوعی نس�بت تقابل 
ميان دو مفهوم اصالح و احيا ایجاد كرده اید؛ 
هرچن�د در پای�ان مقاله می فرمایي�د »فالح ما 
در جمع اصالح و احياس�ت نه در تفریقش�ان« 
ك�ه حاكی از آن اس�ت كه گویا تنافری ميان 
این دو مفهوم نيس�ت، اما اس�اس بحث شما بر 
الاقل تمای�ز )اگر نگویيم تقاب�ل( این رویکرد 
در مواجهه با دین در عصر مدرن بنا شده. در 
مقاله دوم )راه اصالح( كوش�يده اید به ش�کل 
روش�ن تری ب�ر ام�کان همراه�ی احياگری با 
اصالح گری تاكيد نمایيد، اما باز در پایان مقاله 
می فرمایي�د اصالح و احي�ا دو تيپ ایده آل و 
دو سر یک طيف هس�تند كه شاید نمود كاماًل 
عين�ی در جهان واقع نداش�ته باش�ند، بلکه هر 
متفکر به یکی از دو س�ر ای�ن طيف نزدیک تر 
هستند. اكنون سؤال این است كه آیا این دو 
مفه�وم در ادبي�ات فکری ای�ران می توانند به 
این صورت در مقابل یکدیگر قرار داده شوند 
و در سطحی باالتر به دو نوع رویکرد متعارض 
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آخوند خراساني

جامعه	جهانی	و	شبكه	ای	امروز	نيز	ثمره	اين	تفكيك	
و	تخصص	و	دادوســتد	اســت؛	نه	امری	غريب	و	نه	

پديداری	غربی	است.
مدرنيته	با	اين	تعريــف	دو	گونه	هوادار	می	يابد:	
روشــنفكر	متجدد	كه	جهانشهر	اســت	و	روشنفكر	
بومــی	كه	دل	نگران	همپايی	دين	و	ســنت	با	مدرنيته	
اســت.1	اين	دو،	همچنانكــه	گفتــه	ام،	می	توانند	در	
تحول	جامعه	و	سازگارسازی	هنجارها	و	ارزش	های	
بومــی	با	دنيــای	مدرن	همــراه	و	همگام	باشــند.	اما	
تنها	نزد	روشــنفكر	بومی	اســت	كه	دوگانه	اصالح	
و	احيــا	معنا	پيدا	می	كند.	اصــالح	به	نيل	به	آزادی	و	
آبادی	با	كمترين	هزينه	ممكن	می	انديشــد	و	احيا	به	
نيــل	به	حقيقت	ولــو	به	هر	قيمت.	هــر	چند	می	توان	
گروهی	روشــنفكران	بومــی	را	اصالحی	و	ديگران	
را	احيايي	قلمداد	كرد،	حقيقت	اينســت	كه	نزد	اكثر	
روشــنفكران	اين	دو	جريان	بســان	دو	جويبارند	كه	
بــه	رود	واحدی	می	ريزند.	می	تــوان	تصور	كرد	كه	
انديشه	احيا	نيلی	فام	و	انگيزه	اصالح	زردرنگ	است.	
رود	فكــری	كه	اين	دو	نهر	را	در	هم	می	آميزد	ســبز	
می	زند.	تفاوت	متفكران	را	در	غلبه	رنگ	زرد	يا	نيلی	
و	لذا	درجات	سبزی	رود	فكری	شان	می	توان	جست.	
ايــن	رنگ	نزد	هر	متفكری	تأللــؤ	خاص	و	يگانه	ای	
دارد	كــه	با	تكويــن	آراي	او	در	رابطه	اســت.	زرد	
خالص	يا	نيلی	يكدســت	همان	قدر	ناياب	اســت	كه	
امتزاج	مســاوی	دو	رنگ.	معموالً	می	توان	تشخيص	
داد	كه	كدام	صرافت	در	اين	سبز	جاری	چيره	است.	
با	اين	تفســير	اســت	كه	می	توان	به	آخوند	مالمحمد	
كاظم	خراســانی،	مرجع	بالمنازع	شــيعيان	نگريست	
كه	بدون	دســت	زدن	به	هيچ	يــك	از	جزئيات	دين،	
ردای	اصالح	طلبی	در	بر،	»مشــروطه«	را	مشــروع	و	
»مشروعه«	ارتجاعی	شــيخ	فضل	اهلل	نوری	را	مغلوب	
كرد.	ســيد	جمال	الدين	اســدآبادی،	امــا،	با	وجود	
همراهی	اش	با	مدرنيته،	همواره	به	بازســازی	شريعت	
اســالم	و	دستيابی	به	روح	و	كنه	اسالم	اصيل	مشغول	
بود	و	صادقانه	باور	داشــت	كه	اگر	اســالم	»حقيقی«	
روی	بنمايد	مســلمين	را	از	ذلت	استعمار	و	استثمار	و	

استبداد	بومی	و	بيگانه	نجات	خواهد	بخشيد.	
بــا	همين	نگــرش،	می	تــوان	تفكــر	تكثرگرايانه	
ابوالــكالم	آزاد	)كه	مورد	تأييد	قاطبه	علمای	هند	بود(	
را	اصالحی	و	انديشــه	بازســازانه	و	تابش	انگارانه	اقبال	
الهوری	را	احيايی	ناميد.	آن	مسلمان	را	با	هندو	در	يك	
محله	و	يك	دهكده	و	يك	شــهر	می	خواست	و	برای	
رستگاری	شــان	تنها	چاشنی	تحمل	و	تساهل	و	تعليم	و	
تربيــت	را	می	افزود	و	اين	»معمار	حرم«	اســالمی	از	نو	
ساخته	شده	را	علت	فاعلی	خيزش	مسلمانان	شبه	قاره	در	
قالب	دولت	يا	دولت	هايي	مستقل	می	انگاشت.	با	همين	
منطق	می	توان	مجموعه	نوشته	های	دكتر	علی	شريعتی	
را	متمايــل	به	احيا	دانســت	و	كفه	تــرازوی	اصالحی	
كارنامه	مهندس	مهدی	بازرگان	را	ســنگين	تر	از	احيا	
ارزيابی	كرد.	البته	اين	دو	متفكر	ايرانی	در	مسير	مخالف	
يكديگر	حركــت	نمی	كردند.	با	اين	حال	تفاوتشــان	

آشــكار	است.	از	دكتر	علی	شــريعتی	)حتی	اگر	عمر	
آن	بــزرگ	كفاف	مــی	كرد(	انتظار	نخســت	وزيری	
نمی	توانستيم	داشته	باشيم،	اما	مهندس	مهدی	بازرگان	
را	توانستيم	در	اين	نقش	ببينيم.	تأكيد	می	كنم	اين	طور	
نيست	كه	به	تعبير	شما،	بگوييم:	»اصالح	دينی	روشی	
اســت	برای	احيای	دينی«.	اين	دو	گونه	تفكر	دو	گونه	
ســليقه،	دو	نوع	خبرگی	فكری	هستند	كه	در	گروهی	
از	متفكران	بر	ديگری	چيرگی	دارند.	البته	نزد	شريعتی	
انگيزه	اصالحی	و	نزد	بازرگان	فكر	احيايي	هست،	اما	
رود	روح	شريعتی	سبزی	جنگلی	است	و	از	آِن	بازرگان	
ســبزی	روشــن.	همين	تفاوت	را	نزد	دكتر	عبدالكريم	
سروش	و	دكتر	سعيد	حجاريان	می	بينيم.	تفاوتی	را	كه	
در	اينجا	در	قالب	تمثيلی	رنگ	های	سيّال	بيان	كرده	ام	
از	نزديك	نيــز	لمس	نموده	ام.	تفاوت	رويكردها	مانند	
»خواب	فرش«	اســت	كه	حتی	با	نقش	های	يكسان	نزد	
يك	گروه	از	يك	سو	است	و	نزد	گروه	ديگر	از	سوی	

ديگر.	
بــاور	»حقيقت	ولــو	به	هر	قيمت«	ارزنده	اســت	
امــا	هدف	»نيل	به	آزادی	و	آبــادی	با	كمترين	هزينه	
ممكن«	را	نمی	توان	فرو	نهــاد.	احياگر	و	اصالح	گرا	
می	تواننــد	بــه	يكديگر	بپيوندنــد.	هر	قــدر	اين	دو	
از	يكديگــر	دورتــر	شــوند	حاشــيه	های	همدلی	و	
همفكری	شان	باريك	تر	می	شود.	نگرانی	و	دغدغه	ای	
كه	مرا	به	صرافت	نگاشتن	اين	مقاالت	انداخت	لزوم	
همدلی	و	همراهی	اين	دو	گروه	اســت،	بويژه	آنكه	
اهل	احيا	)بازسازی(	به	سبب	راديكاليسم	تفكرشان،	
تبعيــد	را	خطر	كرده	و	می	كنند	و	در	آن	ديار	از	حال	
و	هوای	بومی	و	زيروبم	های	فرايند	سياســی	درون	به	
دور	می	مانند.	سبز	روح	شــان	به	نيلی	می	گرايد.	اهل	
اصالح	در	جهت	ديگر	اين	طيف	سبز	سير	می	كنند.	
ای	كاش	ترعه	هايي	ميان	اين	دو	شــبكه	رودخانه	ای	
احداث	شــود	و	پيوســتن	آنها	در	بحر	خروشان	سبز	
ملتــی	كه	در	آن	واحد	كهــن	و	نوين،	حقيقت	گرا	و	

واقع	بين	است	را	ممكن	كند.	
اجــازه	بفرماييد	بــرای	اينكه	ربط	اســتعاره	ها	و	
ايماژهــای	فوق	را	بــا	واقعيت	امروز	روشــن	كنم	و	
به	گونه	ای	ملموس	به	اصــل	مطلب	بپردازم،	مثالی	از	
انديشه	های	اخير	دكتر	ســروش	عرضه	نمايم:	ايشان	
در	ســخنرانی	دانشــگاه	ســوربن	)2006(	امامت	را	
ناسازگار	با	دموكراســی	و	مالئم	با	استبداد	دينی،	و	
مســببت	»رقيق	كردن«	خاتميت	دانســتند؛	در	بيانات	
دانشــگاه	بركلــی	)2011(	مقــام	ائمه	را	نزد	شــيعه	
همطــراز	مقام	نبوت	خواندنــد	و	»هيچ	تفاوتی«	ميان	
اين	دو	باور	قائل	نشــدند.	و	در	ســخنرانی	دانشــگاه	
جرج	واشــنگتن	)2013(	مهدويت	را	)از	زبان	اقبال(	
بــاوری	عاريتی	از	آيين	زرتشــتی	و	منافی	با	طبيعت	
عقالنی	و	آمال	دموكراتيك	اسالمی	معرفی	كردند.	
		سؤال	اين	 حال،	صرف	نظر	از	متانت	اصل	دعاوی،2
است	كه	هنگامی	كه	ايشــان	به	دو	ستون	اصلی	تشيع:	
امامت	و	مهدويت،	تبر	در	دســت	نزديك	می	شــوند،	
تشــيع	را	ســاختاری	از	مفاهيم	و	باورها	می	بينند؛	اما	با	

واقعيت	خارجی	شــجره	بالنده	150	ميليونی	شــيعه	ای	
كه	خود	را	»اثنی	عشــری«	می	خوانــد	و	در	صحنه	های	
محلی،	ملی	و	بين	المللــی	حضور	دارد،	رأی	می	دهد،	
رای	می	گيرد،	غارت	می	شــود،	شهيد	می	دهد،	در	دو	
كشور	همسايه	با	دو	سيستم	سياسی	متخالف	حكومت	
می	كند	و	در	كشــور	ديگر	بزرگ	ترين	بلوک	سياسی	
را	تشــكيل	می	دهد،	چه	بايد	كرد؟	به	اين	شيعيان	و	يا	
شيعيون	)به	اصطالح	دلنشين	جنوبی	ها	كه	مردم	كوچه	
و	بازار	را	»شــيعيون«	خطاب	می	كنند(	چه	بايد	گفت؟	
نيروهايشــان	را	چگونــه	بايد	همگرا	نمــود؟	باورها	و	
آمالشان	را	چگونه	بايد	هدايت	كرد؟	در	ايران	خودمان	
بنگريم:	آن	اصالح	طلبی	كه	برای	پيروزی	سياســی	اش	
نيازمنــد	تأييــد	اين	توده	هاســت،	حتی	اگــر	به	چنين	
تفاسيری	معتقد	باشــد،	نمی	تواند	با	شعار	ناسازگاری	
)و	به	تعبيری	»برساختگی«(	امامت	و	مهدويت	شيعه	با	
عقل	استداللی	و	مردمساالری	به	ميدان	بيايد،	كه	خود	
و	جريان	سياسی	مدافعش	از	سوی	رقيب	به	سلفی	گری	
و	دشــمنی	با	اهل	بيت	و	نفی	ضروريات	دين	و	مذهب	
متهم	می	شود؛	و	حتی	اگر	در	محكمه	قانون	نتوان	حكم	
ارتداد	بر	او	جاری	كرد	در	صحنه	سياسی	می	توان	او	را	

خانه	نشين	كرد.	
از	ايــن	رو	بود	كــه	در	پايــان	آخريــن	مقاله	ام	
گفتــم:	»فالح	ما	در	جمع	اصالح	و	احيا	اســت	نه	در	

تفريقشان«.	
مس�ئله بعدی به معيار ش�ما برای تش�خيص  ■
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در	حقيقت	و	مبنای	تاريخی	و	سنديت	عقايد	دينی،	
به	نفســه	نيكو،	بلكه	وظيفه	محققين	اســت.	اما	اگر	
محققــی	از	كتابخانه	و	دانشــگاه	به	سياســت	روی	
آورد	و	با	جنبش	اصالحات	كشــورش	همراه	شــد،	
همــراه	با	اين	هجــرت	تعهدی	پذيرفته	كــه	او	را	به	
مالحظه	نتايج	گفتارش	هدايت	می	كند.	روشنفكر	و	
سياستمدار	»متعهد«	نمی	تواند	و	نبايد	بدون	پاسخی،	
هــر	چند	اجمالی،	به	اين	ســؤال	كــه	نتيجه	اعمال	و	
گفتارش	چه	خواهد	بود	به	نوشــتن	و	گفتن	بپردازد.	
بــه	عبــارت	ديگر	اخــالق	اصالح	و	احيــای	متعهد	
اخالق	»مسئوليت«	است	نه	اخالق	»غايات	نهايي«.3	
برای	پاســخ	به	بخشی	از	سؤال	شما	كه	به	نتايج	غيرقابل	
پيش	بينی	نظريه	ها	مربوط	می	شود	خوب	است	دو	مقوله	
را	در	برابــر	يكديگر	قرار	دهيم:	نتايــج	مرادی	و	نتايج	
نامرادی4.	هيچ	تنابنده	ای	نتايج	غيرمرادی	رفتار	و	گفتار	
خويــش	را	نمی	داند	اما	به	جهت	جهــل	از	نتايج	گفتار	
و	رفتارش	از	اراده	كردن،	گفتن،	يا	نوشــتن	دســت	بر	
نمی	دارد.	همــه	ما	در	زندگی	روزمــره	و	فكری	مان	به	
حكم	فطرت	و	غريزه	اراده	می	كنيم	آنچه	را	می	توانيم،	
و	به	خدا	)يا	تاريخ(	می	ســپاريم	آنچه	را	نامرادی	است.	
از	متفكرانمــان	هــم	كمتر	از	ايــن	انتظــار	نداريم.	اين	
الادری	گری	غيرمسئوالنه	ای	اســت	كه	كسی	از	نتايج	
معقول	و	محتمل	گفتار	و	رفتارش	عامدانه	روی	بگرداند	
و	بگويد	ما	می	گوييم،	باداباد!	چون	اگر	هدفی	را	قصد	
هم	كنيم	ممكن	است	چيز	ديگری	از	آن	بيرون	بيايد!5	

مطاب�ق بحث ش�ما، نس�بت تجرب�ه تاریخی  ■
انبي�اء و رس�والن ب�ا احي�ا و اص�الح چيس�ت؟ 
ت�الش  می فرمایي�د  ش�ما  آنچ�ه  مبن�ای  ب�ر 
در  ب�ا ش�رک  مقابل�ه  ب�رای  رس�ول اهلل)ص( 
مص�داق  می ت�وان  را  جزیره الع�رب  جامع�ه 
نوع�ی رویکرد احياگران�ه و تابش اندیش تلقی 
ك�رد. مطابق رویک�رد اصالح گرانه، پيامبر باید 
چندخدای�ی و بت پرس�تی حاك�م در جامع�ه 
ع�رب را می پذیرف�ت و س�پس در چارچ�وب 
همان الزامات، به اصالح تدریجی بت پرس�تی 
به س�وی توحي�د و خداپرس�تی می پرداخت. 
اما تجربه تاریخ�ی پيامبر از همان آغاز بر نفی 
شرک و بت پرس�تی داللت دارد. مشابه همين 
مس�ئله را در مواجهه موس�ی)ع( با جامعه مصر 
و فرعون و مواجهه عيس�ی)ع( می توان مطرح 
ك�رد. آیا پيامبران بر مبنای تقس�يم بندی ش�ما 
نزدیک تر به س�ر احياگرانه طيف نيس�تند؟ این 
سؤال به ویژه از این جهت مطرح است كه در 
نظریه ش�ریعتی، روش�نفکری مذهبی نيز نوعی 
روش پيامبرگونه تلقی شده است و روشنفکران 

ادامه دهندگان راه انبياء معرفی شده اند. 
تفاوت	احيــا	و	اصالح،	به	گونه	ای	كه	من	مطرح		□

كرده	ام	به	جهان	ملهم	و	قدســی	پيامبــران	و	امامان	
تســری	نمی	يابــد؛	تنها	ناظر	به	شــرايط	انســان	های	
جايزالخطايي	اســت	كه	خود	را	در	كشــتِی	به	آب	
انداخته	شــده	ای	می	يابند	و	می	خواهند	با	شناخت	و	

تعمير	و	بازســازی	از	درون،	سفينه	خود	را	به	ساحل	
نجات	برسانند	كشتی	اسالم	1500	سال	پيش	به	آب	
انداخته	شــده	و	هــم	اكنون	با	بيش	از	هــزار	ميليون	
مســافر	در	دريای	پــر	تالطم	جامعه	جهانی	شــناور	
است.	نگاه	من	به	ايران	و	منطقه	و	آنگاه	جهان	اسالم	

از	اين	زاويه	است.		
س�ؤال نهایی به ارزیابی شما از نسبت ميان  ■

تصمي�م اقب�ال در حمای�ت از تجزی�ه هن�د و 
رویک�رد احياگرانه وی باز می گ�ردد. چنانکه 
از متفک�ران م�ا  بس�ياری  می داني�م زندگ�ی 
آميخته با برخی تصميم های سياس�ی بزنگاهی 
اس�ت كه از قضا تجربه تاریخی نشان داده كه 
آن تصميم ه�ای اش�تباه بوده اس�ت. هرچند 
مي�ان تصميم ه�ا و كنش ه�ای سياس�ی و نظام 
فکری ی�ک اندیش�مند نس�بتی قاب�ل ارزیابی 
و بررس�ی برق�رار اس�ت، اما این نس�بت الزامًا 
یک به یک نيس�ت، یا به عبارت�ی نوعی رابطه 
تعيين كنندگ�ی مي�ان آنه�ا وجود ن�دارد كه 
تصميم و كنش سياسی را بر مبنای نوعی تفکر 
تک عاملی )كه خود شما با استناد به وبر به نقد 
آن پرداخته اید( نتيجه مس�تقيم و الزامی نظام 
فکری یک فرد بدانيم. هرچند شما با استناد به 
ش�واهدی نظير نامه اقبال به محمدعلی جناح 
كوشيده اید نش�ان دهيد كه حمایت اقبال از 
تجزی�ه هند بر مبنای تحلي�ل نظری و معرفتی 
وی بوده اس�ت، اما به نظر می رس�د اتکای به 
یک شاهد كافی نباشد. می توان تصميم اقبال 
در حمای�ت از تجزی�ه هند را م�ورد نقد قرار 
داد، اما برای انتس�اب ض�روری آن به رویکرد 
فک�ری احياگرانه وی ش�اید نياز به اس�تدالل 
و ش�واهد بيش�تری باش�د. به عقيده شما چنين 
نس�بت ضروری ای ميان تصميم سياس�ی اقبال 

و رویکرد احياگرانه آن می توان قائل شد؟ 
در	مــورد	تابش	انديشــی	اقبــال	و	واقع	انديشــی		□

ابوالكالم	آزاد	ســخن	بسيار	اســت.	دالئلی	كه	اقبال	
برای	تجزيه	هنــد	اقامه	كــرد	در	مجموع	»ضعيف«	
تلقی	می	شود.	اين	باور	كه	اسالم	ذاتا	با	دموكراسی	و	
سوسياليسم	موافق	و	آيين	هندو	از	اين	دو	بری	است،	
ذات	گرايانه	و	از	نظر	هرمنوتيكی	و	جامعه	شــناختی	
ســاده	انگارانه	است.	تجربه	60	هم	ســاله	نشان	داده	
اســت	كه	هندوهــا	می	توانند	دموكراســی	و	رونق	
اقتصادی	را	تجربه	كنند	و	مسلمانان	شبه	قاره	)به	رغم	
برتری	فرضی	دين	شــان(	از	هر	دو	محروم	مانده	اند.	
تجزيــه	هند	نيــز	در	نهايت	نــه	تنها	مســلمانان	را	از	
هندوها	بلكه	مســلمانان	را	از	يكديگر	نيز	جدا	كرد.	
177	ميليون	مسلمان	هندی	اين	طرف	و	180	ميليون	
مســلمان	پاكســتانی	در	طرف	ديگر	)و	بعد	هم	155	
ميليون	مسلمان	بنگالدشــي(	نه	مسئله	مسلمان	كشی	
را	حل	كرد	و	نه	از	تعصب	هندوان	افراطی	كاست.	
البته	تجزيه	هند	را	تنها	نتيجه	تفكر	اقبال	دانســتن،	خود	
تســليم	شــدن	به	تابش	انديشــی	است.	شــرايط	دشوار	

احياگری و اصالح گری بازمی گردد. بر مبنای 
چ�ه معياری می توان تمایز روش�نی ميان یک 
اق�دام اصالح گران�ه و احياگرانه نه�اد؟ برای 
مثال به بحث تنافر مهدویت و دموكراس�ی از 
قول دكتر س�روش اش�اره كرده اید و تلویحًا 
ای�ن بح�ث را مصداقی از رویک�رد احياگرانه 
و احتم�ااًل خ�الف اصالح گ�ری دین�ی تلق�ی 
فرموده اید. س�ؤال این اس�ت كه با چه معيار 
و مالك�ی می توان مش�خص ك�رد یک بحث 
فک�ری ك�ه توس�ط متفک�ری مطرح می ش�ود 
س�ویه احياگران�ه دارد ی�ا اصالح گرانه؟ برای 
مث�ال آی�ا ب�ه نظر ش�ما بح�ث دكتر ش�ریعتی 
درب�اره انتظ�ار )انتظار، مذه�ب اعتراض( در 
نس�بت با نگرش دكتر سروش نمی تواند نوعی 
اصالح گ�ری تلق�ی ش�ود ن�ه احياگ�ری؟ در 
این صورت مالک ش�ما برای تش�خيص بحث 
اصالح گران�ه از بحث احياگرانه چيس�ت؟ آیا 
هزینه های اجتماعی مالک است؟ )اگر چنين 
است، آیا مشخص كردن هزینه های اجتماعی 
یک بحث فکری از پيش امکان پذیر اس�ت؟(. 
آیا نهاد طرح كننده مالک است؟ )برای مثال 
ممکن اس�ت كس�ی بگوی�د بای�د از روحانيان 
اصالح گرای درون حوزه های علميه حمایت 

كرد و رویکرد آنها را تقویت نمود(. 
پاسخ	بخشــی	از	ســؤال	تان	كه	مربوط	به	مسئله		□

تشــخيص	هزينه	حركت	احيايي	بــود	را	در	جواب	
فــوق	ذكر	كــردم.	در	مورد	مالک	های	تشــخيص	
اصــالح	و	احيــا،	شــايد	بتــوان	مــذاق،	يا	مشــرب	
فلســفی	انديشــه	اصالح	)رفرم(	را	مبتنــی	بر	نوعی	
»پراگماتيســم«	مــدرن	دانســت	و	محــرک	فكری	
احيا	)بازســازی(	را	گونه	ای	»راسيوناليسم«	معتزلی.	
اصالح،	به	فكر	اين	است	كه	چگونه	می	توان	باورها	
و	ســنت	های	بومی	را	)هر	چه	هستند،	هر	چه	باشند(	
در	جامعــه	جهانی	معاصر	»جــا	انداخت«	يا،	به	تعبير	
رســاتر	»روی	ريل	انداخت«	به	طوری	كه	اصطكاک	
و	تنش	آن	با	ســير	و	ســرعت	مدرنيتــه	در	جامعه	ای	
جهانی	بــه	حداقل	برســاند؛	در	اين	صرافت	اســت	
كه	چگونه	بخش	هايي	از	دين	و	ســنت	را	كه	با	اين	
ســير	مطابقت	ندارند	حتی	االمكان	)با	تفسير	مجدد(	
تعمير	كند	و	يا	)تنهــا	در	صورت	لزوم	و	با	كمترين	
هزينه(	به	تغيير	آنها	كمر	بربندد.	در	اين	مهم	نيازمند	
دســتاوردهای	احياگــران	همدل	و	همــراه	خويش	
اســت،	اما	احيا،	به	فكر	بازســازی	يا	كشف	صورت	
و	سيرتی	از	دين	و	سنت	است	كه	يكدست	و	شفاف	
و	منطقــی	و	بی	تعقيد	و	زدوده	از	اضافات	و	خرافات	
باشــد.	در	اين	هيئــت	می	تواند	با	اصــالح	در	تعمير	
يــا	تعويض	مفاصل	متناقض	با	مدرنيته	دين	و	ســنت	
همگرايي	داشته	باشــد،	اما	اگر	به	موارد	مطمح	نظر	
خويش	اطالق	بخشــد	و	چشــم	از	شــرايط	ملموس	
سياســی	و	فرهنگی	برگيرد	با	حساسيت	های	اصالح	
بيگانه	می	شــود.	البته	تتبع	بدون	مجامله	و	شــجاعانه	
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مســلمانان	در	حزب	كنگره	هند،	شووينيســم	نخبگان	
هندو،	معركه	افروزی	انگليس،	و	صدها	عامل	ديگر	در	
كار	بودند.	هــدف	من	در	مقاله	قبلی	تنهــا	اين	بود	كه	
احياگری	تابش	انگار	و	خوش	بينانه	اقبال	كه	می	پنداشت	
اسالم	بازسازی	شــده	او	می	تواند	روح	ملتی	دموكرات	
و	دادگر	باشــد	را	نقــد	كنم	و	آن	را	بــا	اصالح	گرايي	
فروتنانه	و	عملــی	ابوالكالم	آزاد	كه	اســالم	موجود	و	
معمول	مســلمين	هند	را	برای	آزادی	و	آبادی	كشــور	
كافی	می	دانست	مقايســه	نمايم.	اتفاقاً	تأمل	در	تفاوت	
شــخصيت	و	انديشه	های	سياســی	اقبال	و	آزاد	يكی	از	
بهترين	نمونه	های	تقابل	راسيوناليسم	احياگری	در	برابر	
پراگماتيســم	اصالح	طلبی	را	به	دست	می	دهد.	اميدمان	
اين	اســت	كه	در	ايران	شــاهد	تكرار	چنين	رويارويي	
شــخصيت	های	بــزرگ	سياســت	مان	نباشــيم.	در	اين	
شرايط	حساس	تاريخی	وسع	آن	را	نداريم	كه	ذره	ای	از	
استعدادهای	احيايي	و	اصالحی	خويش	را	به	هرز	دهيم.	

مرحوم	مهندس	ســحابی	چند	ماه	قبل	از	فوتشان	پيامی	
برای	جمعی	از	همفكرانشــان	كه	طيف	احيا	و	ارســال	
را	دربرمي	گرفتند	ارســال	كردند	و	آنــان	را	مصرانه	به	
همكاری،	همدلی	و	به	خصوص	همگامی	بيشتر	دعوت	
كردند.	آن	نامه	شايد	يكی	از	آخرين	وصايای	ايشان	به	

يارانشان	بود.	به	آن	عمل	كنيم.	

پي نوشت:
1.		نگاه	كنيد	به	مقاله	احمد	صدری	در	روزنامه	شــرق	
)ششــم	بهمــن	1386(	تحــت	عنوان:	جنــگ	حيدری	
نعمتی:		»روشــنفكران	بومی-جهانشــهر	يا	روشنفكران	

دينی	ـ	الئيك«	
2.	نگارنده	نيز	پاسخی	به	سخنرانی	سوربون	ايشان	نگاشتم	
كه	در	»راه	های	طی	شــده	18«	در	سايت	جرس	موجود	
است.	اين	مقاله	حاوی	نقل	قول	های	مستقيم	از	سخنرانی	
ايشان	است.	ســخنرانی	های	دانشگاه	جرج	واشنگتن	نيز	

مرا	به	نگاشتن	مقاله	تابش	انگاری	اقبال	راغب	كرد.
3.	Ethics of Responsibility versus Ethics of 
Ultimate Ends.	in Max Weber’s “Science as 
a Vocation”.
4.	 The Paradox of Unintended Conse-
quences.
5.		البته	شــكی	نيســت	كه	نتايج	نامرادی	گاه	درســت	
عكــس	آن	چيــزی	می	شــوند	كه	نيت	فاعل	نخســتين	
بوده.	مثاًل	پاكدينی	احمد	كســروی	بجای	نابودی	نظام	
روحانيــت	ســنتی	به	اصــالح	تفكر	دينــی	در	حوزه	و	
تقليل	خرافات	منجر	می	شــود.	ای	بســا	كه	بدون	انتقاد	
بی	محابای	كسروی	اين	اصالح	دفاعی	مدت	ها	به	تاخير	
می	افتــاد.	در	زمان	و	مكانی	ديگــر،	احياگری	مخلص	
و	مرتاض	ماننــد	جان	كالوين	قرائتی	غالظ	و	شــداد	از	
مسيحيت	به	دســت	می	دهد	كه	ناخواســته	به	تحول	در	
شــرايط	اقتصادی	جامعه	و	گســترش	كاپيتاليســم	می	

انجامد.	چه	می	توان	كرد؟

راه اصالح �2
محمود صدری 

چشــم	انداز	ايــران:	نكات	زير	چكيده	ای	اســت	از	تكمله	ای	كــه	آقای	دكتر	محمود	صــدری	بر	مقاله		خود	با	عنــوان	»اصالح	دينی	و	
»تابش	انديشی«	اقبال	الهوری«	نوشته		و	طی	مقاله		جداگانه	ای	با	عنوان	»راه	اصالح«	منتشر	كرده	اند.	

اصالح سياسی چه پيش نيازهای فرهنگی دارد؟
هيچ	پيش	نيازی	نياز	نيســت.	دوســت	خوش	قريحه	ای	دارم	كه	در	توصيف	»خودزنی«	فرهنگی	ايرانيان	اين	مضمون	را	كوک	كرده:	»خاک	بر	سر	
ما	ايرانی	ها	كه	اين	همه	عقده	خود	كم	بينی	داريم!«.	اين	طور	شــكايت	ها،	البته	در	ســطح	درددل	خصوصی	قابل	تحمل	اســت،	اما	وقتی	ظاهر	علمی	و	
تحليلی	به	خود	می	گيرد	جای	چون	و	چرای	بسيار	باقی	می	گذارد.	اين	سخن	كه	ما	فرهنگ	مان	عيب	دارد،	مثاًل	بخيل،	بدخيال،	خودخواه،	مرده	پرست،	
قهرمان	پرست،	يا	خرافه	پرست	هستيم	و	بنابراين	تا	خودمان	را	درست	نكنيم	اصالحات	سياسی	بی	فايده	است،	به	سه	دليل	نادرست	است.	اول	اينكه	واحد	
تحليل	»ما	ايرانی	ها«	به	لحاظ	تاريخی،	فرهنگی	و	جغرافيايی	مبهم	اســت.	كدام	خصلت	های	بومی	هســتند	كه	همه	اقوام	كوچك	و	بزرگ	را	كه		زبان	
رسمی	شــان	فارســي	است	به	لحاظ	فرهنگی	يك	كاســه	می	كنند؟	تكليف	كرد	ها	يا	ترک	های	ايرانی	چه	می	شود؟	اگر	از	نظر	فرهنگی	با	»ما	ايرانی	ها«	
شــريكند،	اگر	»خرده	فرهنگ«	های	ايرانی	به	شــمار	می	آيند	كه	چرا	حكومت	های	هم	زبان	و	هم	فرهنگ	آنها	در	تركيه	و	كردســتان	خودمختار	شمال	
عراق	دچار	اين	فلج	فرهنگی	نيستند	و	نشان	داده	اند	كه	توانايی	اصالح	سياسی	و	پيشرفت	اقتصادی	دارند؟	چه	عنصری	باعث	اين	»سرنوشت	منحصر	به	
فرد«	ايرانی	اســت؟	اســتعمارزدگی	است؟	عادت	به	استبداد	است؟	فرهنگ	دينی	است؟	اينها	كه	مختص	»ما	ايرانی	ها«	نيستند.	چيست	كه	خلق	و	خوی	
ما	را	از	هندی	ها،	ترک	ها،	يا	عرب	های	منطقه	فرودست	تر	كرده	است؟	آيا	می	توان	گفت	كه	ما	از	آنها	خودخواه	تر	يا	خرافاتی	تر	هستيم؟	به	چه	دليل؟	

با	كدام	شاهد	مثال؟	به	چه	منظور؟
هر	فرهنگی	پيش	داوری	هايی	)به	طنز	يا	به	جد(	درباره	عادات	و	خصايل	ســاير	ملت	ها	دارد.	اين	باورها،	درســت	يا	نادرست،	مانع	نيل	هيچ	فرهنگی	
به	آزادی	و	آبادی	نشده	و	نخواهند	شد.	در	اهميت	خودسازی	و	تخلص	به	خصال	پسنديده	حرفی	نيست،	اما	نبايد	در	انتظار	آن	زانوی	نوميدی	در	بغل	
گرفت	و	آيه	يأس	خواند	كه	تا	نواقص	فرهنگی	خود	را	رفع	نكنيم	گامی	به	پيش	بر	نخواهيم	داشت.	جستجوی	اخالق	واال،	شرط	نخستين	اصالح	نيست	
از	آن	رو	كه	بين	فرهنگ	و	ســاير	ابعاد	جامعه	)سياســت،	اقتصاد،	دين(	رابطه	علی	و	معلولی	نمی	توان	يافت.	در	شــرايطی	كه	به	دنبال	پرداخت	»كمترين	
هزينه«	برای	نيل	با	اهداف	اصالح	هســتيم	انتظار	تحمل	هزينه	های	هنگفتی	مانند	رنســانس	فرهنگی	و	تغيير	اخالق	ملی	به	عنوان	مقدمه	آبادی	و	آزادی	
مصداق	سنگ	بزرگ	برداشتن	است.	از	سوی	ديگر،	فراموش	نكنيم	كه		ای	بسا	رذايل	اخالقی	كه	در	فقر	و	فشار	شايع	می	شوند	و	با	نيل	جامعه	به	فراغت	

و	رفاه	تخفيف	و	تسكين	می	يابند.
اصالح گرایان كدامند و احياگران كدام؟

دو	مفهوم	اصالح	و	احيا	مقوالت	تجريدی	و	به	قول	وبر	»تيپ	ايده	آلی«	هســتند.	به	اين	معنا	كه	در	جهان	خارج	مصلح	خالص	و	محيی	يك	دســت	
نداريم.	متفكران	در	امتداد	طيفی	قرار	می	گيرند	كه	در	آن	گروهی	به	قطب	اصالح	و	دسته	ای	به	قطب	احيا	نزديكتر	هستند.	براي	نمونه،	می	توان	گفت	
در	عهد	قاجار	سيد	جمال	الدين	اسدآبادی	به	احيا	و	آخوند	مالمحمدكاظم	خراسانی	به	اصالح	نزديكتر	بود.	در	عهد	پهلوی	دكتر	علی	شريعتی	به	احيا	
و	مهندس	مهدی	بازرگان	به	اصالح	نزديكتر	بود.	در	زمان	ما	نيز	می	توان	عبدالكريم	ســروش	را	به	احيا	)از	نوع	بازســازی	آن(	و	ســعيد	حجاريان	را	به	

اصالح	نزديكتر	دانست.
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احمد	هاشمی

جانبازان شيميایی ایران؛ 

بهانه های غرب برای حمله به سوریه 
به مناسبت سی و سومين سالگرد شروع جنگ تحميلی

عقربه	های	ســاعت	بی	جهت	تالش	می	كنند؛	زمان	
قرار	نيســت	بگذرد.	بــرای	رحيم	هــر	صدايی	صدای	
موشــك	و	خمپــاره	اســت.	خاطره	هــا	برايــش	همين	
امروزنــد.	همين	امــروز	با	صدای	مــوج	انفجار	بيدار	و	
خس	خــس	ســينه	اش	آغاز	شــد.	قد	مــادرش	هر	روز	
خميده	تر	می	شود	وقتی	با	پسر	سپيدموی	اش	داروخانه	ها	
را	در	پی	دارو	های	تحريمی	می	گردد.	پزشكان	گفته	اند	
در	اين	آلودگی	هوا	نبايد	از	خانه	بيرون	بيايد.	نفس	های	
رحيم	به	اســپری	های	تنفســی	بســته	اســت.	او	يكی	از	

صدهزار	جانباز	شيميايی	جنگ	است.
عراق	از	سال	1362،	بارها	از	مواد	شيميايی	در	حمله	
به	ايران	اســتفاده	كرد	كه	در	30	نمونه	از	اين	حمالت،	
مناطق	مســكونی	هدف	قرار	گرفتند.	تعــداد	جانبازان	
شــيميايی	انتقال	يافته	به	پشــت	جبهــه	در	زمان	جنگ،	
بــه	بيش	از	صدهزار	نفر	مي	رســيد	كه	آســيب		ديدگی	
نيمی	از	آنها	شــديد	بود.	مجموع	شــهدای	شيميايی	در	

دوران	جنــگ	3500	نفــر	بوده	كه	از	ايــن	تعداد	هزار	
نفر	بــا	گاز	خردل	و	مابقی	بــا	گاز	اعصاب	و	تركيبات	
سيانيد	به	شــهادت	رسيده	اند.	مجموع	شهدای	شيميايی	
پــس	از	جنگ	بر	اثــر	عوارض	خردل	200	نفر	اســت.	
كل	جانبازان	شــيميايی	با	گاز	خردل	كه	دارای	پرونده	

پزشكی	هستند	32	هزار	نفرند.
ارتــش	عــراق	در	اواخر	جنگ،	با	هــدف	افزايش	
تعداد	قربانيان	و	شــدت	آســيب	ها،	از	حمالت	هوايی	
شــبانه	اســتفاده	می	كرد	و	در	بيشــتر	مــوارد	بمباران	و	
گلوله	باران	های	انفجاری	باعث	شكسته	شــدن	شيشــه	
ساختمان	ها	می	شــد	تا	تلفات	بيشتر	شــود.	در	حمله	به	
حلبچه	بيش	از	5	هزار	نفر	شــهيد	و	7	هزار	نفر	مجروح	
شدند.	اين	تعداد	كشته	بعد	از	سال	1915	بی	سابقه	بوده	
اســت.	در	آن	ســال	نيروهای	آلمان	از	گاز	كلرين	عليه	
نيروهای	بلژيكی	مستقر	در	شهر	ايپر	)Ypres(	استفاده	
كردند	كه	منجر	به	مرگ	بيش	از	5	هزار	نفر	و	مصدوم	
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شدن	15	هزار	بلژيكی	و	نيروهای	متحدين	شد.
	در	تاريخ	هفتم	تير	سال	66	منطقه	مسكونی	سردشت	
مورد	حمله	شيميايی	قرار	گرفت	كه	باعث	شهادت	130	
نفر	و	مجروحيت	8	هزار	نفر	شــد.	ســال	ها	پس	از	پايان	
جنــگ	هنوز	مواد	شــيميايی	بــادوام	در	دل	خاک	های	
خوزســتان،	سردشت	و	غرب	كشور	وجود	دارد.	13	تير	
ماه	1390	يك	بمب	شيميايی	عمل	نكرده	هنگام	تخريب	
يك	ساختمان	مسكونی	كشف	شد	كه	در	صورت	خنثی	

نشدن	می	توانست	منجر	به	فاجعه	انسانی	شود.
آثار	گاز	خردل	و	گاز	اعصاب،	آســيب	ديدگان	را	
نيازمند	استفاده	از	داروهای	مختلف	كرده	است.	برخی	
بارها	مورد	عمل	جراحی	قــرار	گرفته	اند،	برخی	ديگر	
نيازمنــد	پيوند	اعضا	هســتند	و	هر	دو	گــروه	تمام	عمر	
نيازمند	اســتفاده	از	داروهای	خاص	و	كمياب	هســتند.	
افــراد	زيادی	به	علت	وابســتگی	به	كپســول	اكســيژن	

خانه	نشين	شده	اند.	
افزون	بر	اين،	آسيب	های	شيميايی	از	طريق	وراثت	
هم	قابل	انتقال	هســتند.	جوانی	به	علت	خون	آلوده	پدر	
شــهيدش،	دچار	ورم	هايــی	مانند	تاول	های	شــيميايی	
می	شــود	و	خونريزی	معــده	و	حنجــره	دارد.	جانبازی	
فرزند	ده	ماهه	اش	را	به	خاطر	نارســايی	كليه	از	دســت	
می	دهد	و	چه	بســيار	كودكانی	كــه	دچار	عفونت	های	

خونی	هستند.	
دو	تن	از	اعضــای	يك	ســازمان	بين	المللی	خيريه	
پزشــكی،	پس	از	مشاهده	تأثير	دهشــتناک	تحريم	ها	و	
كمبود	داروهای	ضروری،	پس	از	سفر	به	ايران	تصميم	
گرفتنــد	چهار	هزار	يورو	اعتبار	برای	ارســال	اســپری	
تنفسی	بيماران	مبتال	به	عوارض	شديد	ريوی	اختصاص	
دهنــد،	اما	به	علت	مشــكالت	عديده	و	نياز	به	كســب	
مجوزهــای	الزم	برای	صادرات	به	ايران،	هنوز	ارســال	

اين	داروها	امكان	پذير	نشده	است.	
اســناد	ســازمان	اطالعات	مركزی	امريكا	)سيا(	كه	
بــه	تازگی	انتشــار	يافته	حاكی	از	آن	اســت	كه	امريكا	
از	حمالت	شــيميايی	ارتش	عراق	به	ايران	مطلع	بوده	و	
حتی	با	دادن	تصاوير	ماهواره	ای	به	اين	حمالت	كمك	
می	كرده	اســت.	شــركت	های	مســتقر	در	انگلســتان،	
فرانســه،	آلمان،	اســپانيا،	امريكا،	هند	و	مصر	در	فراهم	
آوردن	و	فــروش	مواد	الزم	جهت	اســتفاده	از	آنها	در	

تهيه	سالح	شيميايی	به	عراق	مشاركت	داشتند.
اكنون	پرســش	مهم	اين	است:	در	حالی	كه	امريكا	
در	حمالت	شيميايی	صدام	حسين	به	ايران	نقش	داشته	
و	شــركت	های	امريكايــی	در	توليد	آن	مــواد	با	عراق	
همكاری	كرده	اند،	از	سوی	ديگر	پس	از	سال	ها	به	جای	
دلجويی	از	بازمانــدگان	آن	فجايع،	راه	ورود	داروهای	
حياتی	را	برای	آنها	ســد	كرده	اســت،	چــرا	اينگونه	از	
حمالت	شــيميايی	اخير	برآشفته	است	و	بر		طبل	جنگ	

می	كوبد؟
اگر	حمله	ای	عليه	ســوريه	صورت	گيرد	بمب	های	
امريكايی	با	هزينه	كشــورهای	عرب	منطقه	بر	سر	مردم	
ســوريه	ريخته	خواهند	شــد.	قرار	هم	نيست	بشار	اسد	
ســرنگون	شود.	از	قضا	مخالفان	اسد	در	صورت	برتری	

در	جنــگ،	خطر	جدی	بــرای	آينده	ســوريه	و	امنيت	
منطقه	محسوب	می	شوند.

جنگی	كه	در	آن	منافع	مادی	و	معنوی	كشــورهای	
منطقــه	از	بين	خواهد	رفت.	تركيه	همســايه	و	دوســت	
قديمی	ســوريه،	در	صورت	تشــديد	جنگ،	عالوه	بر	
اينكه	ممكن	اســت	مورد	تهديد	نظامی	قــرار	گيرد،	با	
ســيلی	از	آوارگان	جديد	روبرو	خواهد	شد.	اين	كشور	
كه	خود	را	ســردمدار	اسالم	سياســی	می	داند،	اوضاع	
داخلی	بســامانی	ندارد	و	در	حال	حاضر	واردشــدن	در	
جنگی	كه	سرانجام	آن	معلوم	نيست،	برای	تركيه	بسيار	
خطرناک	است.	كودتا	عليه	مرسی-متحد	ايدئولوژيك	
اردوغــان-	نيز	نوعی	شكســت	برای	تركيه	محســوب	
می	شــود.	مصر	بعد	از	كودتا	از	تركيــه	فاصله	گرفته	و	
به	اسرائيل	نزديك	شده	اســت.	عربستان	سعودی،	قطر	
و	امــارات	متحده	عربی	با	اينكه	به	طور	مســتقيم	درگير	
جنگ	نشــده	و	نخواهند	شــد،	با	حمايت	هــای	مالی	و	
تســليحاتی،	ســعی	در	گســترش	نفوذ	و	ايجــاد	حيات	
خلــوت	در	منطقــه	را	دارند.	با	اين	حــال	حتی	اعضای	
ارتــش	آزاديبخــش	مــورد	حمايت	اعــراب	اعتراف	
كرده	انــد	كه	القاعده،	جبهه	النصره	و	ســاير	گروه	های	
بنيادگرای	ســنی	در	نبردها	دســت	باال	را	دارند	.برخی	
از	اخبار	حاكی	از	جنايات	فجيعی	اســت	كه	در	مناطق	
تحت	كنترل	اين	افراد	روی	داده	اســت.	سياســت	اين	
كشــورها	نيز	در	مورد	سوريه		شكســت	خورده	است	
و	در	صــورت	حمله	نظامی	عليه	دولت	ســوريه،	به	جز	
خســارت	های	كالن	مــادی،	باعث	تشــديد	تضادهای	
شــيعه	و	سنی	خواهند	شــد.	اين	موضوع	در	بلند	مدت	
باعث	تضعيف	جايگاه	كشــورهای	عرب	حامی	جنگ	
در	ســوريه	خواهد	شــد.	در	امريكا	نيز	با	اينكه	مصطلح	
اســت	اقتصاد	امريكا	بعد	از	جنگ	رونــق	می	گيرد،	با	
توجه	به	پيامدهای	ناخوشايند	دخالت	های	نظامی	اخير،	
افكار	عمومی	و	حتی	دولتمردان	اين	كشــور	راضی	به	

درگيری	تازه	ای	نيستند.
اما	برای	اســرائيل	جنگی	كه	در	آن	زيرساخت	های	
ســوريه	از	بين	برود،	تركيه	و	اعراب	متحمل	خســارت	
شوند	و	منافع	ايران	به	عنوان	حامی	دولت	سوريه،	مورد	

تهديد	قرار	گيرد،	رؤيايی	دوست	داشتنی	است.
دولت	دست	راستی	افراطی	نتانياهو	با	مسائل	زيادی	
از	جملــه	مشــكالت	اقتصــادی	و	گرانی	های	شــديد،	
خدمــات	دولتی	رو	به	كاهش	و	برخــورد	تبعيض	آميز	
با	شــهروندان	و	ترجيح	دادن	مذهبيون	افراطی	به	ســاير	
اقشار	كشــور	دست	به	گريبان	است.	اســرائيل	به	بهانه	
عدم	امنيــت	از	اجــرای	قطعنامه	های	ســازمان	ملل	در	
مورد	عقب	نشينی	از	ســرزمين	های	اشغالی	سال	1967	
ســر	باز	می	زند.	هم	اكنون	داشــتن	يك	دشمن	فرضی	
برای	انحراف	افــكار	عمومی	داخــل	و	خارج	اهميت	
خــود	را	بيــش	از	پيش	نمايان	می	كنــد	و	اين	در	حالی	
اســت	كه	مهمترين	دشمن	خارجی	رژيم	صهيونيستی	ـ		
ايران	ـ		به	تازگی	با	ادبيات	ديپلماتيك	و	حساب	شده	اش	
قابليت	يك	تهديد	بالقوه	بودن	را	از	دست	می	دهد.	در	
صورت	حل	مسالمت	آميز	مسئله	هسته	ای	و	نتيجه	دادن	

رايزنی	های	گســترده	ايران	برای	حل	مسئله	سوريه،	راه	
برای	عادی	ســازی	روابط	ايران	با	غرب	هموار	خواهد	
شد	و	گفتمان	جنگ	طلبانه	رژيم	صهيونيستی	در	حاشيه	

قرار	خواهد	گرفت.
بــرای	تهديدهای	اخير	امريكا	نيــز	دو	دليل	متصور	

است:
1.	گســترش	نفــوذ	امريكا	در	منطقه:	ســاختارهای	
نظامی	و	سياسی	سوريه	از	الگوی	شوروی	سابق	پيروی	
می	كند	و	اين	كشــور	در	حال	حاضــر	روابط	اقتصادی	
قابل	توجهی	با	روسيه	دارد.	در	صورت	فروپاشی	ارتش	
سوريه	ساختارهای	اداری	اين	كشور	به	نفع	غرب	تغيير	
خواهد	كرد.	اين	دگرگونی	می	تواند	بخشی	از	نقشه	راه	

بلند	مدت	امريكا	برای	منطقه	باشد.
2.	تحريــكات	البی	صهيونيســتی:	احتمال	غلبه	هر	
يــك	از	طرفين	و	يا	ســازش	بين	نيروهــای	درگير-در	
شرايطی	كه	اســرائيل	از	يك	ســوريه	ضعيف	استقبال	
می	كند-خبر	بدی	برای	اســرائيل	خواهد	بود.	تشــديد	
درگيری	ها	و	حمله	نظامی	امريكا	به	منظور	حفظ	موازنه	
قدرت	در	ســوريه،	به	نفع	صهيونيست	هاست.	افزون	بر	
اينكه	حمله	به	ســوريه،		به	نوعــی	تقابل	امريكا	با	ايران	
خواهــد	بود	و	تا	مدت	ها	می	تواند	خيال	اســرائيل	را	از	

عادی		سازی	روابط	ايران	و	امريكا	راحت	كند.
جنگ	در	سوريه	يك	جنگ	وكالتی	است	و	نشانه	
شــكاف	های	عقيدتی	و	عينيت	تضــاد	منافع	طرف	های	
درگير	اســت.	بعــد	از	حمله	شــيميايی	هيچكــدام	از	
كشــورهايی	كه	با	ژســت	حقوق		بشــر	قصــد	حمله	به	
سوريه	را	داشتند،	مجدانه	پيگير	درمان	آسيب	ديدگان	
نبوده	اند.	بــرای	مردمی	كه	دارو	می	خواهند	و	دلداری؛	
بمب	و	تركــش	و	كابوس	می	فرســتند،	همان	طور	كه	
سينه	سوخته	جانبازان	شيميايی	ايران	سال	هاست	مرهمی	

نمی	يابد.	
جنگ	به	هيچ	وجه	راه	حل	پايان	مخاصمه	نيســت.	
بعد	از	جنــگ	خشــونتی	می	ماند	كه	ســال	ها	بازتوليد	
می	شــود	و	آنچه	از	جنگ	خطرناک	تر	اســت	گفتمان	
خشونتی	اســت	كه	بر	منطقه	ســايه	افكنده	و	در	مصر،	
تونس،	ليبــی،	بحرين،	يمن	و	ســوريه	نمود	عينی	تری	
دارد.	جنگ	در	ســوريه	وقتی	تمام	می	شود	كه	عوامل	
تداوم	آن	منتفی	شــود	و	مهمترين	اين	عوامل	تضادهای	
عقيدتی	ميان	برداشــت	های	متفاوت	از	اســالم	اســت.	
جنگ	ايــن	تضادها	را	بيشــتر	می	كنــد	در	حالی	كه	با	
ايجاد	فضای	گفت	وگو	بســياری	از	اختالف	ها	كاهش	
می	يابد.	اتفاق	اميدبخش،	پيروزی	دكتر	روحانی	است	
كه	می	تواند	منشــأ	اثــر	خير	برای	منطقه	باشــد	و	به	نظر	
می	رســد	ايران	به	عنوان	متحد	نزديك	دولت	ســوريه	
نقش	زيادی	در	دورشدن	ســايه	جنگ	از	منطقه	داشته	
اســت.	پيگيری	حقوق	جانبازان	شــيميايی	و	رســاندن	
نــدای	مظلوميت	آنان	به	مجامع	جهانی	و	نيز	گشــودن	
باب	گفت		وگو	با	همسايگان،	با	هدف	كاهش	تضادها،	
راه	حلي	مؤثر	براي	پيشگيری	از	فجايع	انسانی	در	منطقه	

خواهد	بود.	
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محسن مسرت

دومينوی جنگ در خاورميانه

موافقــت	با	گفت	وگو	بــرای	كنارگذاردن	رژيمش	
مجبور	شــود«،	بنابراين	كاماًل	روشن	است	كه	هدف	
امريكا	حمالتی	با	هدف	مجازات	نيست،	بلكه	تغيير	

رژيم	در	سوريه	است.
به	نظر	من	مــا	به	عنوان	وطن	دوســتان	ايرانی		و	
مخالفان	هرگونــه	جنگی	در	منطقــه	نمی	توانيم	در	
برابر	فاجعه	ای	كه	در	شــرف	انجام	اســت	بی	تفاوت	
باشيم.	جنگ	جديدی	در	منطقه	عليه	سوريه		جنگی	
خواهــد	بود	كه	آن	را	بايد	عليه	ايران	هم	تلقی	كرد.	
كاماًل	روشــن	اســت	كه	جنــگ	60		تــا	90	روزه،	
پيامدهای	بســيار	فاجعــه	آوري	بــرای	كل	منطقه	و	
به	خصــوص	كشــورمان	خواهد	داشــت.	در	چنين	
جنگی	درگيری	حزب	اهلل	با	اســراييل	اجتناب	ناپذير	
اســت.	ايران	به	عنوان	متحد	ســوريه	و	حزب	اهلل	در	
لبنان	با	تمام	مالحظات	اوليه	ســرانجام	به	اين	جنگ	
كشانيده	خواهد	شد،	و	به	احتمال	قوی	هدف	امريكا	
	هــم	اين	 	عربستان	ســعودی	و	قطــرـ	 و	متحدانــشـ	

اســت	كه	ايران	به	جنگ	كشــانيده	شــود.	عربستان	
هم	كه	مدت	هاست	با	اســتفاده	از	نيروهای	القاعده،	
هــم	در	عراق	و	هم	در	لبنان	مشــغول	به	راه	انداختن	
درگيری	بين	شيعيان	و	سنی	هاست،	نمی	تواند	خارج	
از	ميدان	بمانــد.	حاال	خودتان	می	توانيد	تصور	كنيد	
كه	چنين	جنگی	چه	عاقبتی	برای	منطقه	و	كشورمان	
خواهد	داشــت.	در	اين	صــورت	و	درحالی	كه	اين	
اياالت	متحده	اســت	)البته	نئوكان	ها	هستند	كه	اوباما	
را	از	پشــت	به	ســوی	جنگ	مديريت	می	كنند(	كه	
بدون	حمايت	بين	المللی	و	بــدون	اينكه	از	امكانات	
ديپلماتيك	برای	حل	بحران	ســوريه	اســتفاده	كرده	
باشــد،	مشــغول	آماده	شــدن	براي	جنگ	اســت.	ما	
ايرانيان	خارج	از	كشــور	مســئوليت	بس	بزرگی	را	
به	عهده	داريم	كــه	به	مخالفــان	بين	المللی	جنگ	و	
طرفداران	صلح	جويانه	حل	بحران	ســوريه	بپيونديم	
و	تــا	دير	نشــده	از	وقوع	چنان	حادثــه	فاجعه	آوري	

جلوگيری	كنيم.

خطر	جنگ	جديدی	با	ابتكار	امريكا	در	خاورميانه،	
اين	بار	عليه	ســوريه	كاماًل	محســوس	است	و	اين	در	
حالی		است	كه	همگی	مفســران	شناخته	شده،	داليل	
مطرح	شــده	ازسوي	دولت	اياالت	متحده	را	با	تكيه	به	
	حقوق	بين	المللی	و	عقل	سالم	غيرقابل	قبول	می	دانند.
هنوز	اثبات	نشده	كه	آيا	رژيم	اسد	مسئوليت	استفاده	از	
سالح	های	شيميايی	را	بر	دوش	خود	دارد	يا	نيروهای	
مخالف	و	يا	حتی	نيروی	ســومی.	از	سويي	حتی	اگر	
مســئول	اين	جنايت	وحشتناک	رژيم	اسد	باشد،	هيچ	
كشــوری	حق	مجازات	او	را	ندارد	و	نمی	تواند	بدون	
محاكمه،	خود	را	جايگزيــن	قاضی	كرده	و	خود	نيز	
مجازات	را	به	اجرا	درآورد.	اين	همان	روشــی	است	
كه	رژيم	های	ديكتاتوری	عليــه	مخالفان	خود	به	كار	
می	برند.	برای	محاكمــه	جنايت	های	در	حال	جنگ،	
قانون	بين	الملل	تنها	و	تنها	دادگاه	الهه	را	به	رســميت	
می	شناســد	كه	بايد	مجرم	را	محاكمه	كرده	و	جرم	او	

را	تعيين	كند.
امريــكا	حتــی	تا	به	حــال	هيچ	نــوع	موافقتی	از	
شــورای	امنيت	ســازمان	ملل	را	هم	نمی	تواند	ارائه	
دهد	كه	بتواند	براســاس	آن	به	اقدامات	جنگی	خود	

رسميت	حقوقی	دهد.
در	ايــن	فاصلــه	دولــت	امريكا	ديگــر	صحبتی	
از	مجــازات	چنــد	روزه	رژيم	اســد	هــم	نمی	كند.	
كميســيون	سياست	خارجه	ســنای	امريكا	به	دولت،	
بــا	10	رأی	موافــق	در	مقابل	هفــت	رأی	مخالف	و	
يــك	رأي	ممتنع	اجازه	داد	كــه	دولت	به	مدت	60	
روز	و	در	صــورت	لزوم	30	روز	بيشــتر	به	حمالت	
نظامی	در	سوريه	دست	بزند،	آن	گونه	كه	»توازن	قوا	
به	نفع	نيروهای	مخالف	طوری	تغير	كند	كه	اسد		به	

جان كری در حال اقناع كميته خارجی مجلس نمایندگان برای حمله به سوریه
دست هایی به رنگ خون اعتراض خود را به سخنان وزیر خارجه نشان می دهند
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اتحاد راهبردی لرزان بين گولن و اردوغان؟
منبع: اشپيگل

20 اوت 2013 )29 مرداد 1392(
نویسنده: حسنين كاظم/ ماكسيميليان پاپ

اردوغــان،	نخســت	وزير	تركيه،	قيــام	مردمی	عليه	
دولــت	خود	را	بي	رحمانه	ســركوب	كرده	اســت،	اما	
اكنون	هــواداران	حزبــی	وی	از	او	فاصلــه	می	گيرند.	
ازسوي	ديگر	پيروان	فتح	اهلل	گولن،	واعظ	تبعيدی	بحث	

برانگيز	جاي	هواداران	سرخورده	وي	را	مي	گيرند.	
گرچــه	صدها	هــزار	نفــر	از	تظاهركننــدگان	در	
اســتانبول	نتوانستند	به	تحصن	در	ميدان	تقسيم	و	پارک	
گيزي	ادامه	داده	و	نخست	وزير	كنوني	را	سرنگون	كنند	
و	تظاهــرات	خيابانی	عليه	دولت	رجب	طيب	اردوغان،	
نخســت	وزير	تركيه	كه	در	اواخر	ماه	مه	در	اعتراض	به	
تخريب	پارک	گيزي	شعله	ور	شد	فروكش	كرده	است،	
اما	امكان	دارد	پيامدهاي	اين	شورش	در	خالل	تابستان	

نيز	ادامه	داده	شوند.
از	مدت	ها	پيش	اعضا	و	حاميان	حزب	محافظه	كار	
و	مســلمان	عدالــت	و	توســعه	از	انتقــاد	خــودداري	
كرده	اند،	امــا	اكنون	برای	اولين	بــار	اعضای	حزب	در	
مقابل	نخست	وزير	ايســتاده	اند.	رقبای	اردوغان	پس	از	
تظاهرات	عليه	تخريــب	پارک	گيزی،	بيش	از	پيش	از	

وي	فاصله	مي	گيرند.		
ياووز	بايــدار	ـ	مقالــه	نويس	تــرک	ـ	در	روزنامه	
طرفدار	دولت،	»زمان«	وضعيت	تركيه	تحت	حكومت	
اردوغــان	را	با	وضعيــت	امريكا	در	زمــان	مك	كارتی	
مقايسه	كرد.	بنياد	محافظه	كار	و	مسلمان	روزنامه	نگاران	
و	نويسندگان	تركيه	هشدار	می	دهد	كه	تحوالت	تركيه	
ممكــن	اســت	تالش	ها	بــرای	برقراری	دمكراســی	را	

تحت	تأثير	قرار	دهد.
در	ايــن	انتقاد،	يك	نكته	بســيار	قابــل	توجه	وجود	
دارد	كه	هــم	روزنامه	»زمان«	و	هم	بنيــاد	روزنامه	نگاران	
	 	واعظ	ترکـ	 و	نويســندگان	از	طرفداران	فتح	اهلل	گولنـ	
هستند	كه	گفته	می	شود	نفوذ	زيادی	در	دولت	تركيه	دارد.

گولن	در	تبعيدی	خودخواســته	در	امريكا	زندگی	
می	كنــد.	او	پــس	از	اين	كــه	يك	دادســتان	وی	را	به	
برنامه	ريزی	برای	برپايی	انقالب	اسالمی	در	تركيه	متهم	
كرد،	به	امريكا	رفت.	پيروان	او	در	140	كشــور	جهان	
مدارس،	يك	بانك،	چندين	رسانه	و	بيمارستان	تأسيس	

كرده		اند.
از	ديــد	كســاني	كه	از	بيرون	به	مســلك	وی	نگاه	
مي	كننــد،	آن	را	مكتبــی	مــدرن	به	شــمار	مي	آورند.	
طرفداران	وی	در	تركيه،	به	ويــژه	در	ميان	خانواده	های	
فقير،	به	دليل	تعهد	گولن	به	آموزش	و	پرورش	و	در	بين	
كارافرينان	به	علت	سياســت	های	بهبودبخش	اقتصادی	
وی،	رو	بــه	افزايــش	هســتند.	بــا	اين	حال،	اشــپيگل	
از	ســاختارهای	درونــی	فرقــه	وار	گــزارش	می	دهد.	
ديپلمات	هــای	آمريكايــی،	در	مكاتبــات	ديپلماتيك	
منتشر	شده	توسط	ويكی	ليكس،	جمع	هواداران	گولن	
را	به	عنوان	»قوی	ترين	گروه	اسالمی«	در	تركيه	توصيف	
می	كنند.	اين	گروه	»شــركت	های	كليــدی	اقتصادی،	
تجاری	و	رسانه	ای	بسياری	را	در	اختيار	دارد	و	به	صحنه	
سياســی،	از	جمله	سطوح	باالی	حزب	عدالت	و	توسعه	

به	شدت	نفوذ	كرده	است«.	
حــزب	عدالت	و	توســعه	دربرگيرنــده	گرايش	ها	
و	جريان	های	مختلف	اســت.	به	اســتثناي	شــماري	از	
گروه	هــای	كوچــك	انشــعابی،	هم	اكنــون	طرفداران	
اردوغان	در	برابر	جنبش	گولــن	صف	آرايی	كرده	اند.	
پس	از	پيــروزی	انتخاباتی	حزب	عدالت	و	توســعه	در	
ســال	2002	ميالدي،	اين	دو	جنــاح	اتحادي	راهبردي	
با	يكديگر	تشــكيل	دادند:	گولــن	آرای	حزب	عدالت	
و	توســعه	را	تأمين	كــرده	و	اردوغــان	از	اين	جماعت	

حمايت	می	كند.
با	اين	حال،	اخيراً	اين	اتحاد	در	حال	از	هم	پاشــيدن	

فتح اهلل گولن
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گولن در تبعيدی خودخواسته در امریکا 
زندگی می كند. او پس از این كه یک 

دادستان وی را به برنامه ریزی برای 
برپایی انقالب اسالمی در تركيه متهم 

كرد، به امریکا رفت. پيروان او در 140 
كشور جهان مدارس، یک بانک، چندین 

رسانه و بيمارستان تأسيس كرده  اند

اســت.	اردوغان	شــماري	از	مقام	هاي	مهــم	قضايی	و	
عالی	رتبه	حزبي	را	كه	گمان	می	رفت	به	گولن	نزديك	
باشــند	از	ســمت	هاي	خود	بركنار	كرد.	ظاهــراً	از	ديد	
نخست	وزير،	اين	جماعت	بيش	از	حد	دارای	نفوذ	شده	
است.	اين	مبارزه	قدرت	آشكار،	يكی	از	نتايج	شورش	
پارک	گيزی	شناخته	می	شود.	فتح	اهلل	گولن	در	مصاحبه	
اخيــر	خود	با	مجله	امريكايــی	»آتالنتيك«	گفت:	»من	
فكــر	نمی	كنم	كه	تركيه	كاری	كه	بايــد	انجام	دهد	را	

انجام	داده	است«.	
اطرافيان	اردوغان	اكنون	شركت	های	مرتبط	با	گولن	
را	به	طور	خــاص	مورد	هدف	قرار	می	دهنــد.	روزنامه	
»زمان«	از	»برنامه	نابودسازي«	سخن	به	ميان	مي	آورد.	در	
بيانيه	اين	روزنامه	آمده:	»غم	انگيز	است	كه	اين	انتقادهای	
خصمانه	از	طرف	گروهی	اســت	كه	ما	آنها	را	دوستان	
خود	تلقی	می	كرديم«	هفته	گذشته،	بنياد	روزنامه	نگاران	
و	نويسندگان	بيانيه	ای	منتشر	كرد	كه	در	آن	تالش	شده	

بود	انتقادات	وارده	عليه	اردوغان	را	تعديل	كند.
وجــود	اختــالف	در	درون	حزب	بــرای	اردوغان	
خطرناک	تــر	از	تظاهــرات	خيابانی	اســت.	جبهه	گيری	
در	درون	حزب	عدالت	و	توســعه	می	تواند	پايان	اسالم	
سياسی	در	تركيه	را	رقم	بزند.	اختالفات	عقيدتي	در	اين	
مسئله	تنها	نقش	كوچكی	ايفا	می	كنند.	برای	گروه	گولن	
مقــام	و	امتيــازات	مهمتر	از	مالحظات	عقيدتي	اســت.	
مصطفی	سن،	اســتاد	جامعه	شناس	دانشــگاه	معتبر	فنی	
خاور	ميانه	در	آنــكارا،	می	گويد:	آنها	از	»مفاهيم	مدرن	
مانند	گفت	وگو	و	مدارا	سخن	می	گويند،	اما	اين	مكتب	
از	يك	نظام	بسيار	دقيق	و	سلسله	مراتبی	پيروی	می	كند«.	
احمد	سيك،	يكی	از	سرشناس	ترين	روزنامه	نگاران	
بهــار	 در	 كتــاب،	 يــك	 انتشــار	 قصــد	 تركيــه،	 در	

2011ميالدي،	در	مورد	قدرت	خطرناک	مكتب	گولن	
داشــت.	وي	اندكي	پيش	از	انتشار	اين	كتاب،	دستگير	
شــد،	و	مقامات	امنيتی	به	انتشــارات	وی	حمله	بردند	و	
نســخه	های	خطی	اين	كتاب	را	با	عنوان»ارتش	امامان«	
مصادره	كردند.	اتهام	اين	نويسنده،	تعلق	به	يك	سازمان	
تروريستی	است	كه	قصد	كودتا	عليه	دولت	اردوغان	را	

داشته	است.
ســيك	می	گويد:	»اين	درســت	اســت	كه	مكتب	
گولن	به	دنبال	گسترش	تعليم	و	تربيت	می	باشد.	اما	چرا	
اين	مكتب	در	دولت	نفوذ	زيادی	دارد،	چرا	اين	مكتب	
دســتگاه	قضايی،	نظامی	و	اطالعاتی	را	كنترل	می	كند؟	
چرا	چنين	ســازمان	قدرتمنــدی	پرونده	های	مالی	خود	
را	فاش	نمی	كند؟«	ســيك	می	گويد	او	به	صداقت	اين	
مكتب	ايمان	نــدارد.	»در	حقيقت،	هدف	اين	مكتب	به	
قدرت	رسيدن	اســت،	اما	نه	از	طريق	انتخابات،	بلكه	با	
نفوذ	در	داخل	نهادها«	او	معتقد	است،	هدف	آنها،	يك	
دولت	جديد	حزب	عدالت	و	توســعه،	اما	بدون	حضور	
اردوغان	اســت.	احتماالً	گزينه	جديــد	و	قدرتمند	اين	
دولت،	عبداهلل	گل	اســت	كه	پيرو	مكتب	گولن	بوده	و	

حريف	درون	حزبی	اردوغان	به	شمار	می	آيد.
هاكان	ياووز،	دانشــور	علوم	سياســی	در	دانشــگاه	
يوتــا،	می	گويد:	»اين	حزب	در	تالش	برای	تثبيت	خود	
به	عنوان	قدرتی	توســعه	طلب،	از	هيــچ	كاری	فروگذار	
نيســت.	آنها	مردم	را	مرعــوب	می	كنند	گرت	جنكينز،	
كارشــناس	مســائل	تركيه	در	مؤسسه	آســيای	مركزی	
و	قفقــاز،	معتقد	اســت	كه	پرونده	ارگكنــون	كه	هفته	
گذشته	با	صدور	احكام	سخت	و	بی	رحمانه	ای	به	پايان	
رســيد،	در	اصل	توســط	پيروان	گولن	در	پليس	و	قوه	

قضاييه،	تنظيم	شده	بود.

برخي	از	ناظــران	بر	اين	باورند	كه	مقامات	ارشــد	
نزديــك	به	حــزب	گولن،	ممكن	اســت	به	عنوان	يك	
جايگزيــن	دموكراتيك	برای	اردوغــان	در	نظر	گرفته	
شــوند.	ســيك،	روزنامه	نــگار	ترک	می	گويــد:	»آنها	
می	خواهند	دولــت	را	كنترل	كننــد	و	تحمل	هيچ	نوع	
مخالفتــی	را	ندارنــد«.	پــس	از	اعتراضــات	گســترده	
بين	المللی	او	از	زندان	آزاد	شد،	اما	پرونده	وی	هنوز	در	
دادگاه	در	حال	بررسی	است.	سيك	باور	دارد	در	آخر	
محكوم	خواهد	شــد.	او	می	گويــد:	»قوه	قضائيه	اكنون	
درباره	منتقــدان،	معترضان،	و	متهمــان	به	توطئه	گری،	
بســيار	سخت	گيری	می	كند.	چرا	بايد	انتظار	تبرئه	شدن	

را	بكشم؟«	
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هركس نفت را كنترل كند ملت ها را 
و هركس غذا را كنترل كند مردم را كنترل كرده است

»امريكا	با	طعمه	گذاشتن	در	حال	به	دام	انداختن	روسيه	و	
چين	است	و	ايران	آخرين	ميخ	بر	اين	تابوت	خواهد	بود	
كه	البته	ايران	هدف	اصلي	اســراييل	هم	هست.	ما	اجازه	
داديم	كه	چين	ارتش	خود	را	قوي	كند	و	روسيه	دوران	
شــوروي	خود	را	بازيابي	نمايد	تــا	يك	غرور	كاذب	به	
آنها	دســت	دهد.	اين،	يك	مرگ	وسيع	تر	را	براي	آنها	
خلق	خواهد	كرد.	ما	همچون	يك	تيرانداز	ماهري	بوديم	
كه	بــه	تازه	كارها	جرأت	مي	دهد	به	طــور	عادي	تفنگ	
خود	را	بردارند	و	تا	آنها	متوجه	شــوند،	شليك	مي	كند.	
جنگ	آينده	بســيار	جــدي	خواهد	بود	كــه	فقط	يك	
ابرقــدرت	مي	تواند	آن	را	ببــرد	و	آن	ما	خواهيم	بود.	به	
همين	دليل	است	كه	اتحاديه	اروپا	عجله	دارد	كه	هرچه	
زودتر	يــك	ابردولت	كامل	براي	حفظ	خود	تشــكيل	
دهد.	چون	مي	داند	چــه	پيش	خواهد	آمد.	اروپا	مجبور	

خواهد	بود	به	شكل	يك	دولت	منسجم	درآيد.
عجله	آنها	به	من	مي	گويد	آنها	به	خوبي	مي	دانند	كه	مرحله	
نهايي	متكي	به	ما	خواهد	بود.	اين،	آن	چيزي	است	كه	من	
خواب	آن	را	ديده	ام	و	اين	يك	لحظه	لذتبخش	است.«

»هركس	نفت	را	كنترل	كند	ملت	ها	را	و	هركس	غذا	را	
كنترل	كند	مردم	را	كنترل	كرده	است.«

»اگر	شــما	يك	آدم	معمولي	هستيد،	مي	توانيد	خود	را	
براي	جنگ	آماده	كنيد.	به	اين	شــكل	كه	به	روستا	نقل	
مكان	كنيد	و	يك	مزرعه	ايجاد	نماييد،	اما	بايد	اســلحه	
با	خودتان	داشته	باشــيد	كه	همچون	مغوالن	گرسنگي	
كشــيده،	لشگر	گرسنگان	پرســه	خواهند	زد.	همچنين	
حتي	اگر	نخبگان	بهشــت	امن	و	ســرپناه	ويژه	خود	را	
داشته	باشند،	در	دوران	جنگ	بايد	همچون	افراد	عادي،	

متوجه	باشند	كه	سرپناه	آنها	مي	تواند	به	خطر	افتد.«
»مــا	به	نظاميــان	گفته	ايم	كــه	مجبوريم	هفت	كشــور	
خاورميانه	را	بــه	خاطر	منابع	آنهــا	در	اختيار	بگيريم	و	

نظاميــان	تقريباً	وظيفه	خود	را	كامــل	انجام	داده	اند.	در	
مــورد	نظاميان	آنچه	همه	مي	دانيم،	اين	اســت	كه	تا	به	
حــال	دســتورات	را	بيش	از	حــد،	اطاعــت	كرده	اند.	
آخرين	ســكوي	پرتاب،	ايران	است	كه	واقعاً	تعادل	را	
يك	طرفه	خواهد	كرد.	چين	و	روســيه	تا	كي	مي	توانند	
منتظر	باشــند	و	امريكا	را	تماشا	كنند	كه	علف		هاي	هرز	
را	پــاک	كند؟	خــرس	بزرگ	روســيه	و	داس	چين	از	
خواب	غفلت	بيدار	خواهند	شــد	و	اين	موقعي	خواهد	
بود	كه	اســراييل	مجبور	اســت	با	تمامي	زور	و	قدرت	
و	سالح	خود	بجنگد	و	هر	چه	بيشتر	اعراب	را	بكشد.

اگــر	همه	چيز،	اميدوارانه	پيــش	رود،	نصف	خاورميانه	
اسراييلي	خواهد	شد.	نسل	جوان	ما	در	دهه	هاي	گذشته	
به	وســيله	جنگ	هاي	كامپيوتري،	به	خوبي	تريبت	شده	
است.	جالب	اســت	كه	مي	بينيم،	فراخوان	انجام	وظيفه	
بــراي	مرحله	ســوم	جنگ	مدرن،	همچــون	تصوير	در	
آيينــه،	در	آينــده	نزديك	طبق	برنامه	پيش	بيني	شــده،	

تحقق	خواهد	يافت.
جوانان	مــا	در	اياال	ت		متحــده	و	غــرب	آماده	اند،	زيرا	
طوري	برنامه	ريزي	شده	اند	كه	همچون	سربازان	خوب	
با	مهمات	و	موقعي	كه	دســتور	باشد	به	خيابان	ها	بيايند	
و	با	احمق	هاي	چيني	و	روســي	بجنگند،	دســتورات	را	
اطاعت	خواهنــد	كرد.	از	اين	خاكســترها	جامعه	اي	نو	
خواهيم	ســاخت.	يــك	ابرقدرت	باقــي	خواهد	ماند	و	
او	آني	خواهد	بود	كه	حكومت	جهاني	را	برده	اســت.	
فرامــوش	نكنيد،	اياالت	متحده	بهترين	ســالح	را	دارد.	
پرســنلي	داريم	كه	هيچ	ملتي	ندارد		و	ما	اين	ســالح	را	
موقعي	كه	الزم	باشــد	به	جهان	معرفــي	خواهيم	كرد.«	

»هركس	صداي	جنگ	را	نمي	شنود	كر	است.«	
*	هنري كيس�ينجر در مصاحب�ه 11 ژانویه 2012 در 

اجالس ژئوپوليتيک و اقتصادي

هنري كيسينجر*  
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امير طيراني 

سازمان چریک های فدایی خلق

تــا	پيش	از	واقعــه	15خــرداد	1342،	گروه	ها	و	
عناصر	سياســی	در	ايران	هنوز	معتقد	به	اصالح	نظام	
سياســی	حاكم	بر	ايــران	بودند.	باوجود	ســركوب	
نيروهــای	سياســی	ملــی	ـ	مذهبی	و	چــپ	و	اعدام	
بيش		از	30	تن	از	اعضای	شــبكه	نظامی	حزب	توده،	
حســين	فاطمی	و	يــا	اعضای	فداييان	اســالم،	وقتی	
رژيم	درسال1339	تحت	فشار	امريكا	فضای	سياسی	
را	تــا	حدودی	بــاز	كرد	نه	تنها	عناصــر	ملی	و	ياران	
دكتر	مصــدق،	جبهه	ملی	دوم	را	تأســيس	كردند	و	
در	آن	قالــب	به	فعاليــت	پرداختند،	بلكــه	نيروهای	
سياســی	ديگر	و	ازجمله	نيروهای	جوانی	كه	پس	از	
كودتای	28	مرداد	طعم	زندان	شــاه	را	چشيده	بودند	
نيز	در	قالب	جبهه	ملی	و	بويژه	تشكيالت	دانشجويی	
جبهه	ملی	به	فعاليت	سياســی	علنی	دست	زدند.	اينان	
در	كنگــره	جبهه	ملــی	دارای	نماينده	بودند	و	تالش	
می	كردنــد	تا	از	امكان	جبهه	ملی	بــرای	فعاليت	های	

خود	حداكثر	بهره	را	ببرند.	
اما	با	كشتار	15	خرداد	و	دستگيری	های	گسترده	
پــس	از	آن،	همه	چيز	به	ســرعت	رنگ	عوض	كرد	

و	15	خــرداد	به	نقطه	عطف	و	ســرفصل	جديدی	در	
مبارزات	تبديل	شد:	»به	اين	ترتيب	بود	كه	15	خرداد	
نقطه	عطفــی	در	رابطــه	رژيم	با	مردم	شــد.«)جزنی،	
ص102(	به	دنبال	شكســت	مبارزات	علنی	و	قانونی	
و	سركوب	وحشيانه	قيام	مردمی	اين	پرسش	در	برابر	
نيروهای	سياسی	قرار	گرفت	كه	حال	چه	بايد	كرد؟	
از	ســوی	ديگر	در	همين	ايام	جهان	شــاهد	پيروزی	
مردم	الجزاير،	كوبا	و	مقاومت	قهرمانانه	مردم	ويتنام	
در	مقابــل	نيروهای	امريكا	بود.	از	همين	رو	به	تدريج	
بحث	مشی	قهرآميز	در	ميان	نيروهای	سياسی	و	بويژه	
جوانــان	به	ميان	آمد.	اين	تغيير	همان	نكته	ای	بود	كه	
مهندس	بازرگان	در	جريان	محاكمه	خود	در	دادگاه	
تجديدنظر	به	آن	اشــاره	كرده	بــود	و	گفته	بود	كه	
محاكمه	ما	در	اين	دادگاه	به	منزله	اعالم	پايان	مبارزه	
سياسی	در	ايران	و	گشوده	شدن	فصلی	جديد	است.
)بازرگان،	مدافعات...(	همچنان	كه	بازرگان	اشــاره	
كرده	بــود	نيروهای	جوان	در	جمع	هــای	مجزا	و	با	
ايدئولــوژی	متفاوت	پس	از	15	خرداد	به	جمع	بندی	
مبارزات	گذشــته	و	به	ويژه	يك		دهه	اخير	پرداختند.	
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امين پرویز پویان

پويان در جريان فعاليت های خود با 
صمد بهرنگی در تهران آشنا شد. صمد 

بهرنگی عالوه بر فعاليت های خود در 
زمينه فرهنگی، به همراه دوستان خود 
در تبريز يک هسته سياسی نيز ايجاد 

کرده بود

بيشــتر	اين	جمع	بندی	ها	نيز	به	يك	نتيجه	رســيدند:	
»گذار	از	مبارزه	سياسی	به	مبارزه	مسلحانه.«	

حزب	ملل	اســالمی،	هيئت	های	مؤتلفه	اسالمی،	
جاما	و	ســازمان	مجاهديــن	خلق	ازجملــه	گروه	ها	
و	ســازمان	هايی	بودند	كه	پــس	از	15	خرداد	با	اين	
جمع	بنــدی	و	اعتقــاد	به	مشــی	مســلحانه	در	ايران	

به	وجود	آمدند.

گروه جزنی � ضياء ظریفی
ازجملــه	جمع	هايی	كه	به	اين	نتيجه	رســيد	يكی	
هم،	گروهی	بــود	كه	بعدها		»گــروه	جزنی	ـ	ضياء	
ظريفی«	نام	گرفت.	بيژن	جزنی	خود	درباره	تشكيل	
اين	گروه	ضمن	اشاره	به	ســابقه	آن	و	اينكه	از	سال	
1339	بــا	يكديگــر	ارتبــاط	و	همكاری	داشــته	اند،	
می	نويســد:	»شــبكه	اوليه	اين	گروه	طی	ســال	های	
قبل		از	ســال	1339	به	صورت	يك	گروه	سياســی	
مخفــی	ايجاد	شــده	بــود.	در	پايان	ســال	1341،	با	
توجــه	به	موقعيتی	كه	به	وجود	آمــده	بود	اين	گروه	
تجديد	ســازمان	يافتــه	و	به	منظور	تــدارک	عملی	
مشی	قهرآميز،	فعاليت	هايی	را	شروع	كرد.«)جزنی،	
ص129(	مؤســس	اين	گروه	بيژن	جزنی	از	نوجوانی	
بــه	دليل	گرايش	هاي	خانوادگی	به	فعاليت	سياســی	
بــه	عضويــت	 روی	آورده	و	در	دوران	تحصيــل	
سازمان	دانش	آموزی	حزب	توده	درآمده	بود.	جزنی	
پــس	از	كودتای	28	مرداد	به	علت	ادامه	فعاليت،	دو	
بار	بازداشــت	و	بار	دوم	به	شــش	ماه	زندان	محكوم	
شــده	بود.	جزنی	فعاليت	های	خــود	را	پس	از	ورود	
بــه	دانشــگاه	تهران	در	ســال	1337	ادامــه	داد	و	در	
همين	رابطه	درســال	1339	بار	ديگر	بازداشت	شد.	
جزنــی	پس	از	آزادی،	هســته	ای	را	بنيان	گذاشــت	
و	عالوه	بــرآن	با	عضويت	در	ســازمان	دانشــجويی	
جبهه	ملی	در	جنبش	دانشــجويی	نيز	شــركت	فعال	
داشــت.گروه	جزنی		شــامل	حشــمت	اهلل	شهرزاد،	
كيومــرث	ايــزدی	و	منوچهر	كالنتــری	و	خود	وی	
بــود.	پس	از	خرداد	1342،	آنان	به	تدريج	شــروع	به	
جــذب	نيروهای	جديــد	كردند.	ازجملــه	نيروهای	
جديد	يكی	هم	حســن	ضياءظريفــی	بود.	جزنی	كه	
در	اوايل	ســال1344	بار	ديگر	بازداشــت	و	تا	بهمن	
آن	سال	را	در	زندان	ســر	كرده	بود	پس	از	آزادی،	
بــار	ديگر	فعاليت	های	خود	را	از	ســر	گرفت.	گروه	
جزنــی	در	ســال	1345	از	طريــق	ضياءظريفــی	بــا	
گروهی	به	نــام	»رزم	آوران	توده«	كه	توســط	عباس	
ســوركی	پديد	آمده	بود	و	افــرادی	همچون	ضرار	
زاهديان،	ناصر	آقايان	و...	در	آن	عضويت	داشــتند	
آشــنا	و	رابطه	برقرار	كرد.	گــروه	»رزم	آوران	توده«	
در	سال	1338	توسط	عباس	سوركی	و	دو	تن	ديگر	
با	گرايش	هاي	چپ،	پا	گرفته	بود	و	بيشــتر	در	زمينه	
تكثيــر	و	توزيع	اعالميه	فعاليت	داشــتند	و	در	همين	
رابطه	نيز	ســوركی	در	بهمن	1339	دستگير	و	به	13	
ماه	زندان	محكوم	شد.	در	پايان	سال	1345،	حذف	و	
تعديل	هايی	در	گروه	صورت	گرفت.	ابتدا	سوركی	

در	مركزيــت	گــروه	قــرار	گرفت	و	چنــدی	بعد	با	
جدی	شــدن	تدريجی	كار	تعدادی	از	افراد	همچون	
منوچهــر	كالنتری	كه	از	ابتدا	بــا	جزنی	بود،	از	آنها	
جدا	شــدند	و	افراد	جديدی	همچون	مجيد	احســن،	
فرخ	نگهدار	و...	به	آنان	پيوســتند.	در	سال	1346	در	
گروه،	بحث	هــای	مفصلی	پيرامــون	روش	قهرآميز	
به	عمــل	آمد.	درباره	نتيجه	ايــن	بحث	ها	بيژن	جزنی	
در	بازجويی	هــای	خود	می	گويد:	»در	شــرايطی	كه	
تمام	قوانين	و	حقوق	اجتماعی	ســلب	شــده	و	نمونه	
آن	هم	روش	خشــن	حكومت	در	سركوب	قضايای	
دانشگاه	و	جبهه	ملی	و...	بود	و	هر	نوع	تقاضای	مردم	
با	زور	ســرنيزه	جواب	داده	می	شــود،	بنابراين	مردم	
هم	چاره	ای	ندارند	جز	توسل	به	زور،	ناگزير	فعاليت	
سياســی	به	صورت	علنــی	و	نيمه	علنــی	غيرممكن	

است.«	)نادری،	ص70(
	پس	از	قبول	مبــارزه	قهرآميز،	بحث	های	گروه	
پيرامــون	اين	مســئله	كه	از	كجا	بايد	شــروع	كرد	و	
بحث	تقدم	شهر	بر	روستا	و	يا	برعكس	به	بحث	اصلی	
گروه	تبديل	شد.	بحثی	كه	سرانجام	به	اين	جمع	بندی	
رســيد	كه:	»مبارزه	مســلحانه	در	كوه	در	استراتژی	
جنبش	انقالبی	مســلحانه	دارای	چنان	اهميتی	است	
كه	شايسته	اســت	اين	مسئله	در	رساله	ای	مخصوص	
به	خود	مورد	بررســی	كامل	و	مشــروح	قرار	گيرد.«	
به	عقيده	جزنی:	»مبارزه	مســلحانه	تنها	از	راه	مبارزه	
چريكی	در	كوه،	توده	ای	می	شود.«	)نادری،	ص74(	
اين	جمع	بندی	ها	كه	جزنی	از	آن	نام	می	برد	درحالی	
صــورت	می	گرفت	كــه	اعضای	هســته	اوليه	ای	كه	
جزنــی	از	آن	ياد	كرده	اســت	به	تدريــج	و	يك	به	
يك	از	آن	جدا		شــده	و	افــراد	جديد	جايگزين	آنها	
می	شــدند.	در	همين	دوران	جزنی	از	طريق	مشعوف	
كالنتــری	)دايی	خود	و	بــرادر	منوچهر(	با	علی	اكبر	
صفايــی	فراهانــی،	محمــد	مجيد	كيــان	زاد،	حميد	
اشرف	و	غفور	حسن	پور	آشنا	شد	و	آنان	نيز	به	گروه	
پيوستند.	عزيز	ســرمدی،	محمد	صفاری	آشتيانی	و	
احمد	جليل	افشــار	نيز	در	همين	ايام	به	گروه	افزوده	
شــدند.	ايــن	افراد	به	نوشــته	جزنــی	در	يك	گروه	
سياســی	ـ	نظامــی	كه	دارای	تيم	شــهر	وكــوه	بود	
سازماندهی	شــدند.)جزنی،	ص129(	جزنی	درباره	
ايدئولوژی	و	مشی	اين	گروه	می	نويسد:	»ايدئولوژی	
گروه،	ماركسيســم		ـ	لنينيســم	بود.	در	موضع	گيری	
در	اختالفات	چين	و	شــوروی	رسماً	معتقد	به	مشی	
مســتقلی	از	ايــن	قطب	ها	بود.	تجــارب	كوبا	از	نظر	
نقش	پيشاهنگ	مســئله	حزب	با	تجارب	قبلی	گروه	
مطابقت	می	كرد	و	مــورد	قبول	آنها	قرار	گرفته	بود.	
مشی	و	تدارک	مسلحانه،	انقالب	توده	ای،	استراتژی	
عمومــی	گروه	بود	و	ابتدا	به	مبارزه	چريكی	در	كوه	
و	جنگل	توجه	اساســی	می	شــد.«)جزنی،	ص130(	
البتــه	جزنی	در	اين	جمع	بندی		مشــخص	نكرده	كه	
تجــارب	قبلی	گروه	كه	تجربه	كوبــا	با	آن	مطابقت	
می	كرد	چه	بوده	اســت	و	اساساً	وضعيت	جغرافيايی	
ايران	كه	بخش	عمده	ای	از	خاک	ايران	فاقد	جنگل	

	كشــوری	كوچك	و	 اســت	چه	تشــابهی	بــا	كوباـ	
پوشيده	از	جنگل	ـ		داشته	و	دارد.

با	اين	وجود	برای	نيل	به	اهداف	مشــخص	شده	
در	اين	اســتراتژی	نياز	به	تهيه	اسلحه	بود	و	لذا	گروه	
در	تدارک	اســلحه	برآمد.	تالش	برای	دســتيابی	به	
سالح،	ساواک	را	بر	آن	داشت	تا	جزنی	را	بازداشت	
كنــد.	از	چندی	پيــش	از	آن،	جزنی	تحت	تعقيب	و	
مراقبت	بود	و	فعاليت	های	او	از	سوی	ساواک	كنترل	
می	شــد.	پرســش	هايی	كه	در	جلســه	اول	بازجويی	
جزنــی	از	او	درباره	نشــانی	محل	هايــی	كه	او	به	آن	
مكان	ها	تردد	داشته	است،	نشان	از	تعقيب	و	مراقبت	
دقيق	او	توسط	عوامل	ساواک	دارد.)نادری،	ص94(	
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پایان جلسه دادگاه اعضای سازمان
بهمن 1350

ارتباط ميان پويان و هسته پيرامون 
صمد در شهريور 1347 با مرگ 
نابهنگام صمد در رودخانه ارس قطع 
شد

بنا	به	گفته	جزنی	عامل	اصلی	لورفتن	گروه،	شخص	
ناصر	آقايان	بود.	)جزنی،		ص130(	ســاواک	توسط	
آقايــان	كه	از	طريق	عباس	ســوركی	به	گروه	وصل	
شده	بود،	توانست	شــهرزاد،	زاهديان	و	سوركی	را	
شناسايی	و	جزنی	و	سوركی	را	هنگام	برقراری	تماس	
بازداشت	كند.	عالوه	برآن	دو،	ساواک	12	تن	ديگر	
از	اعضــای	گروه	را	دســتگير	كرد.	بنا	به	شــواهد	و	
قرائن،	تعدادی	از	اين	عده	از	طريق	تشكيالت	تهران	
حزب	توده	و	توســط	عباسعلی	شــهرياری	لو	رفته	و	
دســتگير	شــدند	كه	ازجمله	آنها	می	توان	به	حســن	
ضياءظريفی	و	مشــعوف	كالنتری	اشاره	كرد	كه	در	
روز	25	بهمــن1346	در	پارک	فرح	تهران	و	بر	ســر	

قرار	بازداشت	شــدند.	اما	صفايی	فراهانی،	صفاری	
آشتيانی،	حميد	اشرف،	مشعوف	كالنتری،	سرمدی،	
چوپان	زاده،	حسن	پور	و	كيان	زاد	از	مهلكه	گريختند	
و	در	روز	22دی	ماه	1346	عازم	شمال	كشور	شدند.	
اعضای	باقی	مانده	گروه	ابتدا	تصميم	گرفتند	با	توجه	
بــه	محيط	ناامن	تهران	عمليات	خود	را	در	كوه	آغاز	
كنند،	ولی	بعد	به	اين	جمع	بندی	رســيدند	كه	بدون	
پشــتوانه	و	بدون	وجود	گروه	شــهر،	اين	كار	عملی	
نيســت.	لذا	به	ســازماندهی	جديد	پرداخته	و	ســعی	
كردند	تا	با	جــذب	نيروهای	جديد	به	تقويت	گروه	
بپردازند	.	عالوه	بر	آن	در	اواسط	سال	1347،	جهت	
تأميــن	نيازهای	مالــی	گروه،	اقدام	به	يك	ســرقت	
مســلحانه	كردند	و	بــه	يك	وانت	كه	پــول	فروش	
گوســفندهای	قصابخانــه	تهران	را	حمــل	می	كرد،	

دستبرد	زده	و	موجودی	آن	را	به	سرقت	بردند.
پــس	از	آن،	طــرح	خــروج	از	كشــور	در	ميان	
اعضای	گروه	مطرح	شــد.	به	گفته	صفايی	فراهانی،	
گروه	به	اين	جمع	بندی	رســيد	كه:	»ماندن	در	ايران	
جز	گرفتــاری	نتيجه	ای	نــدارد،	پس	چــه	بهتر	اگر	
بتوانيم	از	ايران	خارج	شده	و	به	سازمان	الفتح	برويم	
كه	هم	عليه	امپرياليسم	و	اسراييل	بجنگيم	و	هم	اگر	
روزی	بــه	ايران	برگشــتيم،	آمادگــی	رزمی	جهت	
مبارزه	مســلحانه	در	ايران	را	داشــته	باشيم.«)نادری،	
ص107(	در	جريان	خروج	از	ايران،	صفايی	فراهانی	
و	صفاری	آشتيانی	موفق	شــدند	تا	خود	را	از	طريق	
عراق	به	فلسطين	برســانند،	ولی	مشعوف	كالنتری،	
كيان	زاد	و	چوپان	زاده	كه	برای	خروج	از	كشــور	از	
طريق	شهرياری	و	تشكيالت	تهران	اقدام	كرده	بودند	
توســط	نيروهای	ژاندارمری	دســتگير	و	به	ساواک	
تحويل	داده	شدند.	در	اين	شرايط	تنها	حميد	اشرف	
و	غفور	حسن	پور	از	اعضای	اصلی	گروه،	باقی	مانده	
بودنــد	كه	بار	ديگر	بــه	تجديد	ســازمان	پرداختند.	
تشــكيل	سه	تيم	شــهر،	كوه	و	اســلحه	در	اين	دوره	
صورت	گرفت.	صفايی	فراهانی	در	زمســتان	1348،	
با	انديشــه	تشــكيل	مجدد	گروه	به	تهــران	آمد	و	با	
حســن	پور	تماس	گرفت.	به	نوشــته	حميد	اشــرف،	
صفايی	كه	با	اين	فكر	به	ايران	بازگشــته	بود	توسط	
اشــرف	و	حســن	پور	از	وجود	گروه	آماده	ای	مطلع	
شد.	)اشرف،	يك	ســاله،ص3(	لذا	صفايی	بار	ديگر	
به	فلســطين	بازگشــت	تا	جهت	تجهيــز	اين	گروه،	
اسلحه	به	داخل	بياورد:	»پس	از	مواجه	شدن	با	شرايط	
اميدواركننده	گروه،	او	به	فلســطين	بازگشــت	تا	به	
يــاری	امكانات	نهضت	فلســطين	مقداری	ملزومات	
جنگــی	فراهم	آورد.	در	بهار	ســال	1349،	اين	كار	
صورت	گرفــت	و	رفيق	صفايی	به	اتفاق	يكی	ديگر	
از	وفاداران	خارج	شده	به	ايران	بازگشتند.«)اشرف،	
همان	ص4ـ3(		صفايی	فراهانی	و	صفاری	آشتيانی	با	
خود	پنج	اسلحه	كمری،	دو	قبضه	مسلسل	دستی،	12	
عدد	نارنجك	و	مقداری	فشنگ	و	ديناميت	به	همراه	

آوردند.	)نادری،	ص152(
پس	از	رســيدن	اســلحه،	اقدامات	ابتدايی	برای	

شروع	عمليات	در	كوهستان	و	شناسايی	منطقه	و	در	
كنار	آن	تالش	برای	تأمين	نيازهای	مالی	آغاز	شــد.	
به	همين	منظور	شعبه	بانك	ملی	در	خيابان	وزرا	مورد	
شناسايی	قرار	گرفت	و	طی	يك	عمليات،	160هزار	
تومان	موجودی	بانك	توســط	يــك	تيم	چهار	نفره	
مركــب	از	صفايــی	فراهانــی،	صفاری	آشــتيانی،	
اســكندر	صادقی	نژاد	و	حميد	اشــرف	مصادره	شد.	
در	ايــن	عمليات،	معينی	عراقی	رانندگی	ماشــين	را	

برعهده	داشت.
در	هميــن	زمــان	و	درحالی	كــه	گــروه	در	پی	
شناســايی	منطقــه	و	نيــز	تــدارک	جهــت	رفتن	به	
كوهســتان	بود	صفايی	فراهانی	از	طريق	سيف	دليل	
صفايــی	با	عبــاس	مفتاحی	و	گروه	جديدی		آشــنا	
شــد.	جلســات	ابتدايی	كه	ميان	اين	دو	برگزار	شد	
به	نتيجه	مشــخصی	نرســيد	و	دو	گروه،	اختالف	نظر	
زيــادی	در	رابطه	با	عمل	داشــتند.	درحالی	كه	ياران	
صفايــی	فراهانی:	»معتقد	به	كار	در	شــهر	و	روســتا	
به	طور	همزمان	بود	و	معتقــد	بود	كه	چون	هدف	از	
اولين	اقدامات،	تبليغ	مسلحانه	است،		عمليات	شهر	و	
روستا	از	لحاظ	اثربخشی	می	تواند	همديگر	را	كامل	
كند.)اشــرف،		سه	ســاله،	ص10(	گروه	احمدزاده	
به	جنگ	چريكی	شــهری	و	ســپس	كار	در	روســتا	
معتقد	بود.«)اشــرف،	همان(	البتــه	اظهارات			عباس	
مفتاحی	در	بازجويی	اين	برداشت	اشرف	را	تصحيح	
می	كند.	به	گفته	مفتاحی	اختالف	آنان	بيشــتر	بر	سر	
عدم	آمادگی	گروه	جنگل	برای	اقدام	در	شــهر	بوده	
اســت	كه:	»بدون	آنكه	شــرايط	را	در	نظر	بگيرد	و	
امكانات	را	تجزيه	و	تحليل	كند	پيشــنهاد	اعزام	پنج	
نفر	را	به	كوه،	شروع	بهترين	مبارزه	می	داند.«)نادری،	

ص157(
با	وجــود	اختالف	نظر	اساســی،	گفت	وگوهای	
دو	گروه	از	شــهريور	1349	ادامه	يافت	و	ســرانجام	
گروه	احمدزاده	يك	نفر	را	برای	شركت	در	عمليات	

جنگل	به	آنان	معرفی	كرد.

گروه احمدزاده � پویان
مؤســس	اين	گروه	اميرپرويز	پويان،	دانشجوی	
دانشــكده	علوم	اجتماعی	دانشگاه	تهران	بود	كه	در	
اواخر	ســال	1346	آن	را	بنيان	گذاشت.	وی	كه	در	
دوره	نوجوانی	با	گرايش	هاي	مذهبی	در	كانون	نشر	
حقايق	اسالمی	و	جبهه	ملی	در	مشهد	فعاليت	داشت	
و	در	هميــن	رابطه	دو	بار	نيز	بازداشــت	شــده	بود،	
به	تدريج	از	مذهب	فاصله	گرفت	و	پس	از	اشتغال	به	
تحصيل	در	دانشــكده	علوم	اجتماعی	به	ماركسيسم	
گرايش	يافت.	او	در	تهران	ضمن	مطالعه	ماركسيسم	
تالش	كرد	تا	با	نيروهای	پيرامونی	خود	رابطه	برقرار	
كند.	ازجمله	كســانی	كه	در	گام	های	اول	به	دعوت	
پويان	پاسخ	مثبت	دادند		مسعود	احمدزاده	دوست	و	
همكالســی	سابق	وی	در	مشهد	و	نيز	عباس	مفتاحی	

دانشجوی	دانشكده	فني	و	اهل	ساری	بودند.	
پويان	در	اواخر	ســال	1346	يا	اوايل	سال	1347	
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بيژن جزني

احمدزاده: با استقرار سلطه 
امپرياليستی بر ايران تمامی تضادهای 

درونی جامعه ايران تحت تأثير يک 
تضاد قرار گرفته است. تضادی که در 
مقياس جهانی گسترش دارد؛ تضاد 
خلق و امپرياليسم و لذا هر تحولی 

می بايست اين تضاد را حل کند و حل 
اين تضاد يعنی استقرار حاکميت خلق 

و سرنگونی سلطه امپرياليستی

بــه	عباس	مفتاحی	پيشــنهاد	كرد	تــا	در	گروهی	كه	
قصــد	ايجــاد	آن	را	دارد	عضو	شــود	و	عالوه	برآن	
دوستان	مستعد	خود	را	نيز	به	گروه	وارد	كند.	در	آن	
زمان	مفتاحی	در	ســاری	با	تعدادی	از	دوستان	خود،	
هسته	ای	مســتقل	ايجاد	كرده	بود.	پويان	همچنين	از	
مسعود	احمدزاده	دوســت	دوران	تحصيل	خود	در	
مشــهد	هم	كه	در	سال	ســوم	دانشكده	علوم	مشغول	
به	تحصيل	بود	برای	شــركت	در	گروه	دعوت	كرد.	
اعضای	گــروه	ابتداي	كار،	خود	را	با	پرســش	هاي	
متعدد	بر	سر	راه	مواجه	ديد.	به	همين		دليل	مبرم	ترين	
وظيفه	خود	را	مطالعه	تئوريك	دانست	تا	بدين	وسيله	
با	باالبردن	ســطح	دانش	خود	پاسخی	برای	نيازهای	
موجود	بيابــد.	گروه	در	كنار	مطالعــه	منابع	موجود	
كه	آثــار	مائو	در	ميان	آنها	جايگاه	ويژه	ای	داشــت	
به	ترجمه	آثار	ديگر	نيز	روی	آورد.	در	تابستان	سال	
1347	احمدزاده	كتاب	»انقالب	در	انقالب«	نوشــته	
»رژی	دبــره«	رابه	فارســی	برگردانــد.	در	همين	ايام	
احمدزاده	با	فردی	به	نام	بيژن	هيرمن	پور	آشــنا	شــد.	
هيرمن	پور	علی	رغم	مشكل	بينايی	از	دانش	تئوريك	
خوبــی	برخوردار	بود	و	به	منظــور	كمك	به	ارتقاي	
ســطح	تئوريك	گروه،	چند	اثر	از	كارل	ماركس	و	
انگلس	را	برای	اســتفاده	در	گروه	به	فارسی	ترجمه	

كرد.
پويــان	پس	از	راه	اندازی	گروه	در	تهران،	تالش	
كرد	تا	دامنه	فعاليت	های	خود	را	گســترش	دهد	كه	
حاصــل	آن	ايجــاد	و	فعال	كردن	دو	شــاخه	تبريز	و	
مشــهد	و	نيز	پيوستن	هسته		ســاری	كه	توسط	عباس	

مفتاحی	به	وجود	آمده	بود،	به	گروه	بود	
ش�اخه مش�هد: پويان	چندی	پــس	از	فعاليت،	به	
ســراغ	يكی	از	دوستان	خود	در	مشــهد	به	نام	حميد	
توكلی	رفت.	توكلی،	بهمن	آژنگ،	ســعيد	آريان،	
شــهين	توكلی،	مهدی	ســوالونی	و	غالمرضا	َگلَوی	
يك	محفل	دانشــجويی	داشــتند.	فعاليت	اين	محفل	
تــا	پيش	از	ارتباط	بــا	پويان	به	مطالعــه	آثار	چپ	و	
نيز	شــركت	در	فعاليت	های	دانشجويی	منحصر	بود.	
پويان	پــس	از	ايجاد	ارتباط	با	ايــن	محفل	به	تدريج	
آنها	را	ســازماندهی	كرد	و	پس	از	مدتی	اين	محفل	
به	عنوان	شاخه	مشــهد	گروه	درآمد.	از	اعضای	اين	
شاخه		حميد	توكلی،	سعيد	آريان،	مهدی	سوالوني،	
بهمــن	آژنــگ	و	غالمرضــا	گلــوی	بعــد	از	واقعه	
سياهكل	ازســوی	دادگاه	نظامی	به	اعدام	محكوم	و	

در	اسفند	1350	تيرباران	شدند.
ش�اخه تبری�ز:	پويان	در	جريان	فعاليت	های	خود	
با	صمد	بهرنگی	در	تهران	آشــنا	شد.	صمد	بهرنگی	
عالوه	بــر	فعاليت	های	خــود	در	زمينــه	فرهنگی،	به	
همراه	دوســتان	خود	در	تبريز	يك	هسته	سياسی	نيز	
ايجاد	كرده	بود.	از	سطح	و	دامنه	گفت	وگوهايی	كه	
ميان	پويان	و	صمد	بهرنگی	در	مدت	آشنايی	كوتاه	
آنان	صورت	گرفته	اســت	چندان	اطالع	زيادی	در	
دست	نيست.	فقط	مشــخص	است	كه	هر	دو	طرف	
از	وجود	هسته	ای	در	تهران	و	تبريز	آگاه	شده	بودند.	

ارتباط	ميان	پويان	و	هسته	پيرامون	صمد	در	شهريور	
1347	با	مرگ	نابهنگام	صمد	در	رودخانه	ارس	قطع	
شد.	پويان	به	جز	خود	صمد	هيچ	يك	از	دوستان	وی	
را	نمی	شــناخت،	ولی	اين	مســئله	مانع	تالش	پويان	
برای	يافتن	دوســتان	صمد	نشــد.	پويان	با	چند	سفر	
به	تبريز	سرانجام	توانست	در	فروردين	1348،	حلقه	
دوســتان	صمد	را	پيدا	كند.	بهروز	دهقانی،	عليرضا	
نــاب	دل	و	منــاف	فلكــی	اعضای	اصلــی	آن	حلقه	
بودنــد.	پس	از	چندی	اســداهلل	مفتاحی	برادر	عباس	
كه	در	همان	ايام	در	دانشگاه	تبريز	در	رشته	پزشكی	
مشغول	به	تحصيل	بود	نيز	به	آن	جمع	پيوست.	حلقه	
تبريز	ضمن	ارتباط	با	شاخه	گروه	در	تهران	به	جذب	
نيروهای	مستعد	پرداخت	و	به	سرعت	از	لحاظ	كّمی	

و	كيفی	رشد	كرد.
***

در	تهــران	پويان،	مســعود	احمــدزاده	و	عباس	
مفتاحــی	عالوه	بر	ارتباط	با	تبريز،	مشــهد	و	ســاری	
خــود	نيز	ســخت	در	تكاپــو	بودند.	آنــان	عالوه	بر	
جــذب	نيروهای	مســتعد	جديــد	كه	ازجملــه	آنها	
می	تــوان	مجيد	احمدزاده،	كاظم	وجواد	ســالحی،	
چنگيز	قبــادی	و...	را	نام	برد،	برای	رشــد	و	ارتقای	
سطح	دانش	تئوريك	خود،	به	ترجمه	و	مطالعه	آثار	
ماركسيستی	و	نيز	مطالعات	تاريخی	و...	پرداختند.	

در	اين	دوره	گروه،	ســه	برنامه	مطالعاتی	شامل:	
مطالعــه	تحــوالت	تاريــخ	نيم	قــرن	معاصــر،	طرح	
مطالعــات	روســتاهای	كشــور	و	فلســفه	و	اقتصاد	
ماركسيســتی	.	را	در	دســتور	كار	داشــت.	حاصل	
جمع	اين	مطالعــات	عبارت	از	آن	بــود	كه	با	انجام	
اصالحــات	ارضی	»انقالب	ســفيد	نه	تنهــا	دردی	از	
دردهای	اكثريت	قاطع	روستاييان	را	دوا	نكرد،	بلكه	
در	مقياسی	وســيع	تضاد	رعيت	و	ارباب	را	در	تضاد	
دهقان	با	بوروكراسی	و	ماشين	سركوب	كننده	دولت	
جمع	كــرد	و...	دهقان	را	در	امر	شــناخت	دشــمن	
واقعی	و	ماهيــت	آن	كمك	كرد،	امــا	جريان	امور	
در	شــهر،	در	اينجا	انقالب	سفيد	درست	همزمان	بود	
با	سركوب	توده	شــهری،	درجهت	سركوب	هرچه	
بيشــتر	صنايع	ملی،	بورژوازی	ملی،	خرده	بورژوازی	
صنعتگر	و	كاســبكار	و	تشديد	هر	چه	بيشتر	استثمار	

پرولتاريا.«)احمدزاده،	ص41ـ40(
در	بهار	ســال	1349	در	نشــريه	داخلــی	گروه،	
مقالــه	ای	از	پويــان	منتشرشــد.	در	آن	مقاله	پويان	با	
طــرح	مبارزه	مســلحانه	كار	سياســی	صــرف	را	رد	
كرده	و	مبــارزه	مســلحانه	را	به	عنوان	شــيوه	ای	كه	
از	طريــق	آن	می	توان	به	ايجاد	حــزب	طبقه	كارگر	
دســت	يافت،	مطرح	كرد.	به	نوشته	احمدزاده:	»در	
مقاله	رفيق	پويان	شــرايط	اختناقــی	كه	بر	مردم	ما	و	
بويژه	پرولتاريا	حاكم	اســت	تشريح	شده	و	شرايطی	
كــه	گروه	هــا	درآن	كار	می	كنند	نيز	بيــان	گرديده	
و	به	درســتی	نتيجه	گيری	شــده	اســت	كه	در	چنين	
شــرايطی	نمی	توان	با	كار	سياســی	صرف،	به	سوی	
ايجاد	حزب	طبقه	كارگر	گام	برداشت.	مقاله	با	دادن	

نشــانی	از	راه	نوين	مبارزه،	يعنی	راه	مبارزه	مسلحانه	
پايان	می	يابد.«)نادري،	ص271(

چندی	پس	از	آن	در	پاســخ	به	مقاله	ای	باعنوان	
»اهم	وظايــف	گروه	های	ماركسيســتی«	كه	در	آن	
وظيفــه	گروه	هــای	ماركسيســتی	را	مطالعــه	تاريخ	
عمومــی	ايران	دانســته	و	در	عين	حــال	بر	موضوع	
بقــای	نيروها	و	لذا	مقابله	باچــپ	روی	و	پنهان	كاری	
مطلــق	تأكيد	كــرده	بود،	پويــان	مقاله	ای	نوشــت	
و	بــرای	مطالعــه	و	اظهارنظــر	در	اختيار	هســته	های	
گروه	قــرار	داد.	عنــوان	آن	مقاله	»قــدرت	انقالبی	
و	رد	تئوری	بقا«	بود.	آن	پاســخ	كــه	بعدها	باعنوان	
»مبــارزه	مســلحانه	و	رد	تئوری	بقــا«	بارها	چاپ	و	
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بيژن هيرمندپور

در 15 شهريور 1349، دسته ای مرکب 
از شش نفر، حرکت خود را از دره مکار 
در نزديکی چالوس به سمت سياهکل  
آغاز کردند

منتشر	شد،	چندی	پس	از	آن	به	همراه	كتاب	مسعود	
احمدزاده	به	نام	»مبارزه	مســلحانه	هم	استراتژی	هم	
تاكتيك«	به	مانيفســت	گروه	و	سپس	تا	سال	1355	
مانيفســت	ســازمان	چريك	های	فدايی	خلق	تبديل	
شد.	درباره	تأثير	اين	دو	اثر،	حميد	اشرف	می	نويسد:	
»در	تمــام	بهار	ســال	1349	بحث	ايــن	دو	اثر	ادامه	
يافت	و	اكثر	تيم	های	مثلث	كــه	از	بهترين	نيروهای	
مترقــی	در	زمان	خود	محســوب	می	شــدند	اين	دو	
تأييدكردند.«)اشرف،	سه	ســاله،	ص11(	 را	 رســاله	
پويــان	در	بحث	خود	در	تشــريح	وضعيت	آن	روز	
ايران	می	نويســد:	»مــا	نه	همچون	ماهــی	در	دريای	
حمايت	مردم،	بلكــه	همچون	ماهی	های	كوچك	و	

پراكنــده	در	محاصره	تمســاح	ها	و	مرغان	ماهيخوار	
به	ســرمی	بريم.	وحشــت	و	خفقان،	فقــدان	هر	نوع	
شــرايط	دموكراتيك،	رابطه	ما	را	بــا	مردم	خويش	
بســيار	دشوار	ســاخته	اســت.«)پويان،	ص2(	پويان	
بــا	طرح	مســئله	دو	مطلق	به	تجزيــه	و	تحليل	داليل	
عدم	قيام	كارگران	در	ايــران	پرداخت.	به	عقيده	او	
در	ايران	از	يك	ســو		قدرت	مطلق	رژيم	و	در	سوی	
ديگــر	ضعف	مطلــق	كارگران	و	نيروهای	سياســی	
وجــود	دارد	و	وظيفــه	نيروهای	پيشــگام	شكســتن	
اين	جو	از	طريق	مبارزه	مســلحانه	اســت.	در	مقدمه	
سازمان	چريك	های	فدايی	خلق	بر	كتاب	احمدزاده		
در	تشــريح	روند	تغيير	ديدگاه	های	گروه	از	مبارزه	
سياســی	به	مبارزه	مســلحانه	می	نويســد:	»گروه	قبل	
از	اتخاذ	مشی	مســلحانه	شيوه	های	ديگری	را	تجربه	
كرده	بود.	گــروه	از	روی	مدل	چينــی،	ابتدا	حزب	
و	ســپس	دســت	زدن	به	عمل	نظامی،	به	كارسياسی	
ميــان	دهقانــان	و	كارگــران	پرداخــت	و	رفقــا	به	
روســتاها	و	ميان	كارگران	رفته	و	به	ايجاد	ارتباط	با	
آنان	می	كوشــيدند.	برخورد	عينی	ما	با	تجارب	اين	
شــيوه	از	عمل،	نشان	دهنده	بی	ثمری	مطلق	اين	شيوه	

بود.«)پويان،	همان(
احمدزاده	در	تحليل	خود	پس	از	بررسی	وضعيت	
سياســی،	اقتصادی	جامعه	ايران	پس	از	انقالب	سفيد	
نتيجــه	گرفت	كــه	علی	رغم	آن	كه	در	ايران	شــيوه	
توليد	فئودالی	عوض	شده	است	با	اين	حال	حاكميت	
سياسی	تغييری	نكرده	است	و	بورژوازی	نيز	در	كنار	
فئوداليسم	سركوب	می	شود.	وی	از	اين	تحليل	نتيجه	
می	گيرد	كه	با	اســتقرار	ســلطه	امپرياليستی	بر	ايران	
تمامــی	تضادهــای	درونی	جامعه	ايــران	تحت	تأثير	
يك	تضاد	قرار	گرفته	اســت.	تضادی	كه	در	مقياس	
جهانی	گسترش	دارد:	تضاد	خلق	و	امپرياليسم	و	لذا	
هر	تحولی	می	بايســت	اين	تضــاد	را	حل	كند	و	حل	
اين	تضاد	يعنی	اســتقرار	حاكميت	خلق	و	سرنگونی	
سلطه	امپرياليستی	)احمدزاده،	ص45(	وی	در	ادامه	
چنيــن	توضيــح	می	دهد	كه	بــه	دليل	آنكــه	در	اين	
شــرايط	جديد	طبقه	دهقــان	و	نيز	بــورژوازی	ملی	
توان	به	دست	گرفتن	رهبری	مبارزه	را	ندارد،	لذا	بايد	
انقالبی	بورژواـ	دموكراتيك	كه	رهبری	آن	به	دست	
طبقه	پرولتاريا	خواهد	بود	در	كشــور	شــكل	بگيرد.
)همــان،	ص47(	وی	از	همين	جــا	نتيجه	گرفت	كه	
ضرورت	ايجاد	يك	حزب	ماركسيســت	ـ	لنينيستي	
به	وجود	می	آيد	كه	وظيفه	آن	آگاهی	دادن	به	توده	ها	
برای	قيام	مســلحانه	اســت:	»اين	حزب	می	بايســت	
شــرايط	را	برای	مبارزه	مسلحانه	فراهم	كند،	توده	ها	
را	متقاعد	كند	كه	مبارزه	مســلحانه	تنها	راه	اســت	و	
آن	گاه	عمــل	مســلحانه	را	آغــاز	كند.«)احمدزاده،	
ص53(	ولــی	بــا	اين	حــال	احمدزاده	كــه	خود	به	
اين	مســئله	آگاه	بود	كه	تا	تشــكيل	حزب	پرولتری	
در	ايــران	راه	درازی	وجــود	دارد.)همــان،	ص54(	
بــرای	حل	اين	مشــكل	چاره	ای	نمی	ديــد	جز	آنكه	
متوســل	به	راه	ميان	بر	شــود.	او	در	توضيح	شــرايط	

می	نويســد	كه	ايجاد	حزب	يــا	از	طريق	ايجاد	رابطه	
ميان	روشــنفكران	با	كارگرانی	كه	در	تشــكل	های	
صنفی	متشــكل	شــده	اند	صورت	می	پذيــرد	و	يا	از	
طريق	جنبش	های	خودبه	خودی	توده	ای	كه	هر	دوي	
اين	شــيوه	ها	در	ايران	به	دليل	ســركوب	رژيم	منتفی	
اســت.)همان،	ص65ـ58	(	وی	در	ادامــه	بحث	های	
خود	با	تأثيرپذيــری	از	انقالب	كوبا	و	بويژه	متأثر	از	
تز	رژی	دبره	به	طرح	موتور	كوچك	و	موتور	بزرگ	
پرداخته	و	می	نويســد:	»در	شرايط	كنونی	هر	مبارزه	
سياسی	به	ناچار	بايد	براساس	مبارزه	مسلحانه	سازمان	
يابد	و	تنها	موتور	كوچك	مســلح	است	كه	می	تواند	
موتور	بزرگ	توده	ها	را	به	حركت	درآورد.	شرايط	
ذهنــی	انقــالب	طی	عمل	بــه	كمال	شــكل	خواهد	
گرفت.«)احمــدزاده،	ص133(	وی	در	ادامه،	نحوه	
شــكل	گيری	اين	قيام	را	توضيح	داده	و	طرح	ايجاد	
كانون	های	چريكی	را	برای	شــروع	عمل	مســلحانه	
پيشنهاد	می	كند	كه	مقدمه	ای	است	برای	شكل	گيری	
ارتــش	توده	ای	كه	پيروزی	انقالب	توســط	آن	رقم	
خواهد	خورد.	)همــان،	ص137(	به	باور	احمدزاده	
ارتش	توده	ای	اساساً	از	راه	مبارزه	چريكی	در	روستا	
به	وجــود	می	آيــد	و	البته	الزمــه	آن	را	وجود	رابطه	
عميــق	آن	با	شــهر	و	حمايت	همه	جانبه	شــهر	از	آن	

می	داند.)همان،	ص138(
با	ايــن	تئوری	بود	كــه	اعضای	گــروه	اقدام	به	
تشــكيل	هسته	های	ســه	نفره	كردند	و	در	همان	حال	
بحث	های	مفصل	آنها	با	گروه	جنگل	ادامه	يافت.

در	همين	دوران	چهار	تن	از	اعضای	گروه	شامل	
كاظم	ســالحی،	احمد	زيبرم،	حميد	توكلی	و	احمد	
فرهودی	نخستين	عمليات	مسلحانه	گروه	را	با	انجام	
ســرقت	مسلحانه	از	يك	شعبه	بانك	در	ميدان	ونك	
تهران	به	انجام	رســاندند.	در	آن	عمليات	235	هزار	
تومــان	موجودی	بانك	مصــادره	و	در	اختيار	گروه	

قرار	گرفت.

سياهکل
چنانچه	در	پيش	گفته	شــد	در	شــهريور	1349	
گــروه	صفايی	فراهانی	و	دوســتانش	كــه	از	اين	به	
بعد	به	گــروه	جنگل	از	آنها	ياد	می	كنيم	درحالی	كه	
مشــغول	مذاكره	و	گفت	وگو	برای	وحدت	با	گروه	
احمدزاده	ـ	پويــان	بودند	خود	را	برای	رفتن	به	كوه	
آماده	می	كردند	و	سرانجام	نيز	قبل	از	مشخص	شدن	
شــهريور	1349،		 در	15	 نتيجــه	آن	گفت	وگوهــا	
دســته	ای	مركب	از	شش	نفر،	حركت	خود	را	از	دره	
مكار	در	نزديكی	چالوس	به	ســمت	سياهكل		آغاز	
كردند.	به	نوشــته	حميد	اشــرف	برنامه	تعيين	شــده	
برای	گروه	عبارت	بــود	از:	»قرار	بود	بالفاصله	پس	
از	تكميل	شناســايی	ابتدايی،	عمليــات	نظامی	آغاز	
شــود.	اين	عمليات	می	بايســت	به	صورت	حمله	به	
يك	پاسگاه	و	خلع	ســالح	آن	شروع	می	شد	و	افراد	
موظف	بودند	بدون	درنگ	منطقه	را	ترک	گويند	تا	
از	واكنش	احتمالی	دشــمن	مصون	باشند.«)اشرف،	



 157

13
92

اه 
رم

مه
 و 

ور
هري

ش
ان

ز اري
اندا

چشم  

 156

13
92

اه 
رم

مه
 و 

ور
هري

ش
ان

ز اري
اندا

چشم  

حميد اشرف

حميد اشرف:  باوجود آنکه کادرهای 
شهری گروه جنگل هنوز از آمادگی 
کافی برای شروع عمليات برخوردار 

نبودند و از گروه کوه يک فرصت 
دوماهه می خواستند سرانجام  فرمانده 

گروه يعنی صفايی فراهانی اعالم کرد 
که عمليات در نيمه دوم بهمن ماه 

آغازخواهد شد

يك	ســاله،	ص5(	دليــل	ايــن	كار	نيز	روشــن	بود،	
اشرف	و	دوستانش	می	دانســتند	كه	عمليات	نظامی	
عليه	رژيم	فاقد	حمايت	روســتاييان	اســت	و	لذا	در	
صورت	تداوم	با	شكست	مواجه	خواهد	شد.«)همان(
در	چنين	شــرايطی	در	حالی	كه	گــروه	صفايی	
در	حال	پيشــروی	به	ســوی	ســياهكل	بود	و	در	عين	
حالی	كه	مشخص	نيست	كه	تقدم	مبارزه	در	شهر	يا	
روستا	سرانجام	چگونه	حل	شد	)حميديان،	ص	85(،	
ســرانجام	گروه	احمدزاده	موافقت	خود	را	با	شروع	
عمليات	دركوه	اعالم	داشت	و	يكی	از	اعضای	خود	
به	نام	احمــد	فرهودی	را	برای	پيوســتن	به	گروه	در	
اختيار	آنان	گذاشــت.	فرهودی	پيش	از	پيوســتن	به	
گروه	جنگل	در	عمليات	سرقت	از	يك	شعبه	بانك	
در	ميدان	ونك	)احمدزاده	ـ	پويان(	ازســوي	گروه،	
توسط	ساواک	شناسايی	شــد	و	به	همين	دليل	برای	
جلوگيری	از	دستگيری	به	جنگل	اعزام	شد.	به	گفته	
حميديان	به	نقل	از	عباس	مفتاحی،	فرهودی	در	زمان	
پيوســتن	به	گروه	جنگل	هنوز	با	عمليات	در	روســتا	

موافق	نبود.)حميديان،	84(
ازســوی	ديگر	باوجود	آنكه	كادرهای	شــهری	
گروه	جنــگل	هنوز	از	آمادگی	كافی	برای	شــروع	
عمليــات	برخــوردار	نبودند	و	از	گــروه	كوه	يك	
يك	ســاله،	 می	خواستند،)اشــرف،	 دوماهه	 فرصت	
ص8(	سرانجام		فرمانده	گروه	يعنی	صفايی	فراهانی	
اعــالم	كرد	كــه	عمليــات	در	نيمــه	دوم	بهمن	ماه	

آغازخواهد	شد.
اما	پيش	از	شروع	عمليات	اتفاقی	غيرمنتظره	رخ	
داد.در	23	آذر	1349	به	دنبال	دســتگيری	ابوالحسن	
خطيب،	مهدی	فردوســی	و	مسعود	نوابخش،	غفور	
حســن	پور	كه	در	آن	هنگام	در	نيروی	هوايی	ارتش	
افسر	وظيفه	بود	توسط	ضداطالعات	ارتش	دستگير	
و	بــه	ســاواک	تحويل	داده	شــد.)نادری،	ص180(	
همزمان	با	دستگيری	حســن	پور،	مهدی	سامع	يكی	
ديگر	از	اعضای	گروه	جنگل	نيز	بازداشت	شد.	بنا	به	
نوشته	اشرف)يك	ساله،	ص9(	حسن	پور	پس	از		20	
روز	مقاومت،	اطالعاتــی	را	درباره	گروه	در	اختيار	
ســاواک	قرار	داد.	ســاواک	از	طريق	اين	اطالعات	
و	نيز	اعترافات	مهدی	ســامع	توانست	به	وجود	گروه	
جنگل	و	برنامه	و	اهــداف	آنها	پی	ببرد.	از	آنجا	كه	
اين	دونفر	در	ارتباطــی	به	جز	ارتباط	با	گروه	جنگل	
بازداشــت	شــده	بودند	و	از	ســوی	ديگــر	اعضای	
گــروه	انتظار	اعتراف	از	ســوی	آن	دو	را	نداشــتند	
لــذا	هيچ	گونه	اقــدام	احتياطی	جهت	مخفی	شــدن	
اعضای	گروه	به	عمل	نيامد.	ســاواک	با	اســتفاده	از	
اطالعات	به	دســت	آمــده	از	11بهمــن	هجوم	خود	
را	بــه	گروه	شــروع	كرد	و	در	كمتــر	از	چهار	روز،	
شــش	نفر	از	اعضای	گروه	جزنی	را	بازداشت	كرد.	
)نادری،	ص187(	عالوه	بر	اين	دستگيری	ها	چنان	كه	
از	يك	گزارش	مأمور	ســاواک	در	اين	باره	مشخص	
اســت،	در	ايــن	دوره	ســاواک	به	دقــت	تحركات	
گروه	را	زير	نظر	داشــته	است:	»پيرو]گزارش[5930	

هـــ	ـ	49/11/14	ـ	1ـ	نتيجــه	تحقيقات	بعدی	حاكی	
است	كه	روز	شــنبه	هفته	جاری	اعضای	تيم	كوه	از	
مازندران	به	گيالن	آمده	و	فعاًل	در	منطقه	هســتند	و	
قرار	مالقات	بعدی	آنها	با	رابط	شهر،	جمعه	23	بهمن	
49	می	باشــد.	2ـ	در	مالقات	روز	شــنبه	10بهمن49،	
مقــداری	در	حدود	دوكيلوونيم	ماده	منفجره	تی.ان.
تی	از	طهران	به	وســيله	عباس	)رابــط	اصلی	]حميد	
اشــرف[(	به	گيالن	حمل	و	در	اختيار	تيم	كوه	قرار	
داده	شد.	3ـ	شــخص	ديگری	به	نام	ايرج	نيری	شغل	
آمــوزگار	به	عنوان	رابط	تيم	كوه	شــناخته	شــد	كه	
اقدام	الزم	جهت	دســتگيری	به	عمل	آمد...)گزارش	

ساواک،	به	نقل	از	نادری،	ص	188(	
تيــم	كــوه	در	روز	16	بهمن	از	دســتگيری	های	
انجام	شــده	در	روزهای	11بهمن	و	بعد	از	آن	مطلع	
شــد.	آنها	كه	در	اين	زمان	تعدادشان	به	9نفر	رسيده	
بــود	در	روز	19بهمن	برای	تماس	و	همراه	ســاختن		
ايــرج	نيّری	يكی	از	اعضای	گروه	كه	در	روســتايی	
در	كوهپايه	هــای	ســياهكل	معلم	بود،	هــادی	بنده	
خدا	لنگرودی	را	به	روســتای	مزبور	فرســتادند.	اين	
در	حالی	بود	كه	نيّری	دو	روز	پيش	از	آن،	دســتگير	
شده	بود	و	نيروهای	ژاندارمری	نيز	در	محل	سكونت	
او	در	كميــن	دوســتان	وی		بودند	و	خانــه		نيّری	نيز		
محاصره	بود.	بر	اثر	تيراندازی	ميان	هادی	لنگرودی		
و	ژاندارم	هــا،	اعضــای	گــروه	از	وقــوع	درگيری	
آگاه	شــدند	و	لذا	در	حدود	ساعت5/30	بعدازظهر	
علی	اكبر	صفايــی	فراهانی،	عباس	دانــش	بهزادی،	
محمدعلی	محــدث	قندچی،	احمد	فرهودی،	رحيم	
ســماعی،	مهدی	اسحاقی،	هوشــنگ	نيّری	و	جليل	
انفــرادی	در	راه	لونك	به	ســياهكل	يــك	اتومبيل	
فورد	را	از	صاحب	آن	گرفته	و	به	وســيله	آن	به	سوی	
پاســگاه	ســياهكل	حركت	كردند.	حوالی	ســاعت	
هفــت	بعدازظهر،	آنان	پــس	از	درگيری	مختصری	
وارد	پاســگاه	شدند	و	پس	از	كشــتن	معاون	پاسگاه	
و	يك	نفر	ديگر	با	تصاحب	9	قبضه	اســلحه	موجود	
در	آنجا	درحالی	كه	نتوانســتند	به	فشــنگ	و	مهمات	
ســالح	های	مزبور	دســت	پيداكنند	با	همان	اتومبيل	
فــورد	پاســگاه	را	تــرک	كردند.	آنها	ماشــين	را	به	
صاحــب	آن	بازگردانــده	و	ضمــن	عذرخواهی	از	
او	مبلــغ	100	تومــان	را	به	منظور	جبران	خســارت	
وارده	به	ماشــين	به	او	دادند	و	پياده	به	داخل	جنگل	
رفتنــد.	از	آن	روز	تا	هشــتم	اســفند	نيروهای	امنيتی	
و	نظامــی	رژيــم	از	زمين	و	هــوا،	جنگل	های	منطقه	
را	به	دنبــال	آنان	جســت	وجوكردند.	در	جريان	اين	
تعقيب	و	گريز	درحالی	كــه	اعضای	گروه	تنها	چند	
قبضه	اســلحه	ســبك	و	ازجمله	تفنگ	برنو	داشتند،	
نيروهــای	نظامی	در	روز30	بهمــن	يعنی	پس	از	11	
روز	درگيــری،	تقاضای	دريافت	اســلحه	و	مهمات	
زير	را	به	پادگان	رشــت	اعالم	كردنــد:	»پنج		قبضه	
نارنجك	انداز	تفنگی،	20	عدد	نارنجك	اشك	آور،	
دو	قبضــه	مسلســل	كاليبــر	50	و	يــك	قبضه	توپ	
ســبك.«)نادری،	ص209(	ســرانجام	پــس	از	چند	

درگيری،	رحيم	ســماعی	و	مهدی	اســحاقی	توسط	
نيروهای	نظامی	كشــته	و	صفايــی	فراهانی،	محدث	
قندچــی،	احمد	فرهودی،	هوشــنگ	نيّــری،	دانش	
بهــزادی	و	جليــل	انفرادی	دســتگير	شــدند.	نكته	
قابــل	تأمل	آن	بود	كه	ســه	نفر	از	اين	افراد	توســط	
روستاييان	دستگير	و	تحويل	نيروهای	دولتی	شدند.	
يكی	از	كســانی	كه	در	دســتگيری	صفايی،	نيّری	و	
جليل	انفرادی	حضور	داشــته	بود	جريــان	ماوقع	را	
اين	چنيــن	برای	بازپرس	ارتش	بازگو	كرده		اســت:	
»من	در	منزل	بودم	ديدم	ساعت	هفت	غروب	سه	نفر	
آمدند	به	منــزل	برادر	بزرگم	و	گفتنــد	می	خواهيم	
شام	بخوريم،	ســاعت	12	شــب	گفتند	می	خواهيم	
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تصاویر پانزده تن اعضای گروه جنگل –سياهکل

 روز شنبه 21 فروردين روزنامه ها 
عکس و اسامي 9 تن از اعضاي 
چريک هاي فدايي را در صفحه نخست 
خود به چاپ رسانده و اعالم کردند که 
دولت براي دستگيري اين عده، 900 
هزار تومان جايزه تعيين کرده است 

برويــم...	گفتيــم	هركاره	كــه	باشــيد	نمی	گذاريم	
امشــب	برويد	بايد	صبح	برويد،	چون	قصد	داشــتيم	
آنها	را	نگه	داريم	تــا	مأمورين	بيايند...	يك	باره	چند	
نفره	ريختيم	ســر	آنهــا	و	دست	هايشــان	را	گرفتيم	
يكــی	از	آنها	دســتش	را	درآورد	و	اســلحه	خود	را	
كشــيد	و	تيراندازی	كرد.	به	پای	من	زد	كه	مجروح	
شــدم،	ولی	بقيه	آنها	را	گرفتند	و	دســت	و	پای	آنها	
را	بســتند	تا	مأمورين	آمدند.«	)نادری،	ص203	(	در	
جريان	تعقيب	چهــار	تن	ديگر	از	اعضای	گروه	نيز،	
روســتاييان	نقش	راهنما	را	بــرای	نيروهای	نظامی	ـ	
امنيتــی	ايفا	می	كردند.	بنا	به	گفته	اشــرف،	گروه	در	
برخوردهاي	خــود	با	نيروهاي	نظامــي	ـ	امنيتي،	60	

نفر	از	آنان	را	از	پاي	درآوردند.)اشــرف،	يك	ساله،	
ص11(	ايــن	در	حالي	اســت	كه	براســاس	گزارش	
دايــره	امنيت	ژاندارمري	گيالن،	به	اويســی	فرمانده	
كل	ژاندارمري،	تنها	پنج	نظامي	و	يك	غيرنظامي	در	
آن	درگيري	ها	كشته،	پنج	نظامي	و	سه	غيرنظامي	نيز	
مجروح	شــدند.)نادری،	ص221(	در	صحت	تعداد	
تلفات	گزارش	شــده	ازســوي	ژاندارمــري	با	توجه	
به	ســّري	بودن	گزارش	چندان	جاي	ترديد	نيســت،	
ولــي	همان	تعــداد	هم	براي	رژيم	و	شــخص	شــاه	
قابل	تأمل	بود.	در	گزارش	نظامي	ســياهكل	پس	از	
تسليم	گزارش	پايان	عمليات،	شاه	به	تيمسار	اويسي	
مي	گويــد:	»چطور	اين	عده	كم	اين	همه	تلفات	به	ما	
وارد	كردند	آيا	موقعيت	آنها	بهتر	بوده	يا	سركوب	و	

غافلگير	مي	كردند؟«)نادری،	ص	217(
	حميد	اشــرف	در	جمع	بندي	داليل	شكســت	و	
نابودي	كامل	گروه	در	جمع	بندي	يك	ســاله		به	دو	
دســته	علل	تاكتيكي	و	استراتژيك	اشاره	مي	كند.	به	
باور	او:	»علل	تاكتيكي	شكســت	دسته	كوه	عبارت	
بودند	از:	1ـ	تأخير	در	شــروع	عمليات،	2ـ	عدم	يك	
ســازمان	زيرزميني	با	كادرهاي	مخفي	در	شــهر،	3ـ	
عدم	يك	سيســتم	اطالعاتي	دقيق	و	حساب	شده،	4ـ	
عــدم	هماهنگي	گروه	هاي	ديگــر	از	لحاظ	عملي	و	
نظري	با	گروه	جنــگل	و	5ـ	عدم	قاطعيت	افراد	كوه	
در	برخــورد	با	حوادث.	به	طوري	كه	چهار	نفرشــان	
توسط	روســتاييان	ناآگاه	دستگير	شــدند.	اين	رفقا	
به	خاطــر	تفكر	ذهني	خود	و	به	خاطر	اينكه	مبادا	يك	
روســتايي	آســيب	ببيند	با	آنها	رفتار	خشن	و	نظامي	
نكردند...آنهــا	از	اين	اصل	كه	خــود	به	آن	آگاهي	
داشــتند	غافل	شــدند،	كه	در	مرحله	ابتدايي	جنگ	
چريكي	نيات	سياســي	دســته	كوچــك	چريكي	بر	
روســتاييان	روشــن	نبوده	و	آنها	طبق	روابط	جاري	
عمل	مي	كنند.«	)اشرف،	يك	ساله،	ص	13(	وي	در	
بيان	علت	اســتراتژيك	شكست	گروه	نيز	مي	نويسد:	
»اما	علت	اصلي	شكســت	دســته	كوهســتان،	تغيير	
در	طرح	اســتراتژيك	دســته	كوه	بود.	افراد	دســته	
كوهســتان	در	هفته	هاي	آخر	برنامه	شناسايي	خود	..	
به	اين	نتيجه	رســيده	بودند	كــه	عمليات	بايد	طوري	
تنظيم	شــود	كه	بر	منطقه	تحــت	عمل	تأثير	بگذارد.	
بدين	ترتيب	تأثيرات	منطقه	اي	جاي	عمليات	تئوري	
تأثيرات	سراســري	را	مي	گرفت.«)اشــرف،	همان،	
ص14ـ13(	به	عقيده	اشــرف	در	صورت	عدم	تغيير	
اســتراتژي،	گروه	بايــد	از	ترک	منطقــه	خودداري	
و	در	همــان	نقطــه	با	نيروهــاي	نظامي	بــه	درگيري	
مي	پرداخــت.	چنين	به	نظر	مي	رســد	كه	اين	تحليل	
اشــرف	محصول	عدم	آگاهي	دقيــق	او	از	آنچه	در	
منطقــه	رخ	داد،	بوده	اســت.	در	ايــن	تحليل	گمان	
اشــرف	بر	اين	بود	كه	گروه	براي	گسترش	ماجرا	به	
حركت	در	درون	جنگل	پرداخته	بود	.اين	در	حالی	
اســت	كه	حركت	آنهــا	نه	به	منظــور	تبليغات،	بلكه	
به	منظــور	خودداري	از	محاصره	و	دســتگيري	انجام	
شد.	البته	شايد	اشرف	نيز	بعدها	با	دريافت	اطالعات	

بيشتر	از	ماوقع،	در	تحليل	خود	از		ماجرا	تجديدنظر	
كرده	بود	و	به	همين	دليل		در	جمع	بندی	سه	ســاله	به	
اين	موضوع،	يعني	علت	استراتژيك	اشاره	نكرده	و	
فقط	به	داليل	تاكتيكي	آن	هم	به	طور	گذرا	پرداخته	
اســت.	در	جمع	بندي	سه	ســاله	اشــرف	در	توضيح	
داليــل	نابودي	گروه	مي	نويســد:	»پــس	از	عمليات	
بهمن،	دســته	جنگل	در	يك	رشته	نبردهاي	15روزه	
با	دشــمن	به	علت	چنــد	خطاي	تاكتيكي	متالشــي	

شد.«)اشرف،	سه	ساله،		ص12(
هفت	تــن	از	اعضاي	گروه	جنگل	كه	دســتگير	
شــدند	به	همراه	شــش	تن	ديگر	از	اعضــاي	گروه	
كه	پيش	از	آن	بازداشــت	شــده	بودند	در	تاريخ	19	
اســفند	1349	به	صورت	غيرعلني	محاكمه	و	همگي	
بــه	اعدام	محكوم	شــدند.	اين	حكــم	در	تاريخ	24	
اســفند	مــاه	1349	توســط	دادگاه	تجديدنظر	تأييد	
و	بــا	رد	فرجام	خواهــي	آنان	از	ســوي	شــاه	13	تن	
از	آنان	در	ســحرگاه	26	اســفندماه	تيرباران	شدند.	
اعدام	شــدگان	عبارت	بودنــد	از:	علي	اكبر	صفايي	
فراهانــي،	ســيف	دليل	صفايــي،	هوشــنگ	نيّري،	
غفور	حســن	پور،	مرتضي	رحيمي	مسچي،	اسماعيل	
معيني	عراقــي،	عباس	دانش	بهــزادي،	محمدهادي	
فاضلــي،	هــادي	بنده	خــدا	لنگــرودي،	محمدعلي	
محدث	قندچي،	جليل	انفرادي	و	شــعاع	اهلل	مُشيدي	
)اطالعات،	7	فروردين50(.	از	ميان		متهميني	كه	در	
آن	دادگاه	محكــوم	به	مرگ	شــدند،	اجراي	حكم	
احمــد	خرم	آبادي،	مدتي	به	تعويــق	افتاد	تا	آنكه	او	
نيز	در14تيرماه	ســال	1350	اعدام	شــد.	به	دنبال	اين	
دســتگيري	ها	و	با	توجه	به	اينكه	عالوه	بر	افراد	باال،	
چهارتن	ديگر	نيز	در	بازداشــت	به	سر	مي	بردند،	لذا	
تنهــا	پنج	تن	از	گروه	جنگل	باقي	ماندند.	)اشــرف،	
يك	ســاله،	ص16(	البته	خود	اشــرف	در	جمع	بندي	
سه	ســاله	تعــداد	افــراد	باقي	مانــده	را	هفت	تن	ذكر	
مي	كنــد	كه	دوتن	از	آنها	به	نام	هاي	شــيرين	معاضد		
و	محمدعلــي	پرتوي	علني	و	مابقی،	يعني	اســكندر	
صادقي	نژاد،	صفاري	آشــتياني،	منوچهر	بهايي	پور،	
رحمت	اهلل	پيرونذيري	و	خود	اشــرف	با	نام	مســتعار	
رفيق	قاسم،	زندگي	مخفي	داشتند.	)اشرف،	سه	ساله،	
ص12(	به	نوشــته	اشــرف،	افراد	باقي	مانده	در	پايان	
سال	1349	در	دو	گروه	ســه	و	پنج	نفره	سازماندهي	
شــدند	كه	اشــرف	در	هر	دو	گروه	حضور	داشــت	
و	نقــش	رابــط	را	ايفا	مي	كرد.	)اشــرف،	سه	ســاله،	
ص13ـ12(	طرح	ترور	سپهبد	فرسيو	رئيس	دادرسي	
ارتش	توســط	گروه	پنج	نفره	در	18	فروردين	ســال	

1350	به	مورد	اجرا	درآمد.		

اعالم تش�کيل س�ازمان چریک هاي فدایي 
خلق

درحالي	كــه	گروه	جنــگل	در	كوهســتان	هاي	
گيالن	راه	خود	را	به	سمت	ســياهكل	ادامه	مي	داد،	
گروه	احمــدزاده	ـ	پويان	درتهران،	تبريز	و	مشــهد	
به	دنبال		جذب	نيروهاي	جديد	و	ســازماندهي	آنان	
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ایرج نيری، هوشنگ نيری

اشرف بر سر راه خود در ميدان 
محسنی )ميدان مادر( با مأموران 

کالنتری قلهک درگير و ضمن تبادل 
آتش و کشته و مجروح کردن چند تن 
از مأموران، بار ديگر از مهلکه گريخت

بود.	عالوه	بر	آن	تعدادي	از	افراد	گروه	نيز	از	مشــهد	
و	تبريــز	به	تهــران	فراخوانده	شــدند.	درهمين	ايام،	
يعنــي	16	بهمن	و	ســه	روز	قبل	از	واقعه	ســياهكل		
بــه	توصيه	پويان	شــاخه	گروه	در	تبريز	بــا	حمله	به	
يك	كالنتري	يك	قبضه	مسلســل	به	دست	آوردند.	
بهروز	دهقانــي،	تقي	زاده،	اردبيل	چي	و	مناف	فلكي	
در	اين	عمليات	شركت	داشــتند.	تيري	از	اسلحه	اي	
كه	پويان	مشــغول	تميزكردن	آن	بود	خارج	شــد	و	
او	را	مجــروح	كرد،	اين	اتفاق	موجب	شــد	تا	پويان	
به	مدت	ســه	هفته	در	خانه	تحــت	درمان	قرارگيرد.	
در	ايــن	زمان	ارتباطات	ميان	دو	گروه	همچنان	ادامه	
داشــت.	با	دستگيري	گسترده	اي	كه	در	فاصله	زماني	
آذر	تا	بهمن	مــاه	از	اعضاي	دو	گروه	رخ	داد،	بحث	
عمل	مشــترک	ميان	دوگروه	بــراي	يافتن	راه	هايي	
جهت	آزادكردن	زندانيان	صورت	گرفت	به	نوشــته	
عباس	مفتاحــي:	»اين	بحث	پيش	آمده	بود	كه	براي	
پس	از	عيــد	خود	را	براي	ربودن	يك	ســفير	آماده	
كنيم	تا	اســرا	را	آزاد	كنيم.«	)نادری،	ص316(	ولي	
با	اعــدام	13	نفر	از	اعضاي	گــروه	جنگل	اين	طرح	
كنار	گذاشته	شد.	در	فروردين	سال	1350،	دو	گروه	
دو	عمليات	مسلحانه	جداگانه	را	به	اجرا	درآوردند.	
	پويان	با	حمله	به	 در	16	فرورديــن	گروه	احمدزادهـ	
كالنتري	قلهك	ضمن	تصاحب	يك	قبضه	مسلسل،	
به	داخل	كالنتري	تيراندازي	و	ماشين	هاي	كالنتري	
را	با	كوكتل	مولوتف	به	آتش	كشيدند.	)نادری،	ص	
319ـ318،	به	نقل	از	بازجويي	مسعود	احمدزاده(	

به	دنبــال	اين	اقدام	گــروه	در	روز	17	فروردين،	
اســامي	پويان،	اشــرف،	صفــاري	آشــتياني،	جواد	
ســالحي	و	عباس	مفتاحي	به	عنــوان	اعضاي	فراري	
گروه	جنگل	در	روزنامه	ها	اعالم	شــد.		دو	روز	پس	
از	آن،	عمليات	ترور	فرسيو	توسط	تيمي	به	فرماندهي	
اســكندر	صادقي	نــژاد	و	با	شــركت	رحمــت	پيرو	
نذيري،	منوچهر	بهايي	پور	و	محمد	صفاري	آشتياني	
به	اجرا	درآمد.	در	اين	عمليات	حميد	اشرف	راننده	
ماشــين	محافظ	بود.	)نــادری،	ص319(	به	دنبال	اين	
واقعه	در	روز	شــنبه	21	فروردين،	روزنامه	ها	عكس	
و	اســامي	9	تن	از	اعضاي	چريك	هاي	فدايي	را	در	
صفحه	نخست	خود	به	چاپ	رسانده	و	اعالم	كردند	
كه	دولت	براي	دســتگيري	اين	عده	900	هزارتومان	
جايزه	تعيين	كرده	اســت،	ضمــن	اينكه	همكاري	با	
اين	افراد	جرم	اعالم	شــده	بود.	از	9	نفر	اعالم	شده،	
پنج	نفر	همان	كســاني	بودند	كه	اسامي	آنها	در	روز	
17	فروردين	اعالم	شــده	بــود.	دراعالميه	جديد	نام	
احمــد	زيبرم،	اســكندر	صادقي	نــژاد،	رحمت	پيرو	
نذيري	و	منوچهر	بهايي	پور	به	نام	هاي	پنج	تن	پيشين	
افــزوده	شــده	بــود.	)اطالعــات،	21	فروردين50(	
افزون	بــر	روزنامه	ها،	عكس	اين	افراد	تكثير	شــده	
و	بر	شيشــه	مغازه	هــا	و	ديوارهاي	بعضــي	از	مناطق	
نصب	شــده	بود.	به	نوشــته	اشــرف،	پس	از	اين	دو	
عمليات،	طــرح	ادغام	دو	گروه	مورد	بررســي	قرار	
گرفــت	و	در	اواخر	فرورديــن	50،	دو	گروه	ادغام	

و	نــام	ســازمان	چريك	هــاي	فدايي	خلــق	را	براي	
خودانتخاب	كردند.		)اشــرف،	سه	ســاله،	ص	12(	
با	بازتاب	وســيعي	كه	ترور	فرسيو	برجاي	گذاشت	
گــروه	درصدد	برآمد	تا	با	انتشــار	و	توزيع	اعالميه،	
به	روشــنگري	در	اين	بــاره	بپــردازد	و	ظاهراً	طرح	
نــام	چريك	هاي	فدايي	نيــز	در	همين	زمــان	انجام	
گرفت.	به	نوشــته	عباس	مفتاحي،	13	متن	جداگانه	
توســط	پويــان	تهيــه	و	بــراي	اظهارنظر	به	مســعود	
احمــدزاده	و	عليرضــا	نابــدل	داده	شــد.	اعالميه	ها	
پس	از	چك	و	اصالح	توســط	اشرف	دهقاني	تايپ	
شــد	و	پويان	و	نابدل	آنها	را	تكثير	كردند.	)نادری،	
ص331(	تعــدادي	از	اعالميه	هــاي	چاپ	شــده	در	
نقاط	مختلف	تهران	و	شــهرهاي	الهيجان	و	ســاري	
توزيــع	گرديد.	در	جريــان	توزيع	ايــن	اعالميه	در	
تاريــخ26	فروردين50،	جوادســالحي	در	درگيري	
با	مأموران	كالنتــري	پامنار	كشــته	و	عليرضا	نابدل	
دســتگير	شد.	)نادری،	ص337ـ334(	خبر	اين	واقعه	
با	توجه	به	اينكه	اســامي	نابدل	و	سالحي	در	اعالميه	
تعيين	جايزه	براي	دستگيري	آنان	آمده	بود	به	عنوان	
موفقيت	رژيم	در	مبارزه	با	خرابكاران!	با	آب	و	تاب	
در	رســانه	هاي	رژيم	منعكس	شــد،	اما	ســازمان	كه	
اينك	يكي	از	اعضاي	مركزي	آن	دستگير	شده	بود	
اقدام	به	تجديد	ســازمان	كرد	و	تغييراتي	در	تيم	هاي	
عملياتي	خود	ايجاد	كرد.	بعد	از	اين	واقعه	تا	پس	از	
ايــن	دو	عمليات،	گروه	جزني	كه	به	گروه	جنگل	يا	
ســياهكل	نيز	از	آنها	ياد	مي	شد	و	گروه	احمدزاده		ـ	
پويان	در	تاريخ	4	ارديبهشت	50،		به	شعبه	بانك	ملي	
در	خيابــان	آيزنهاور	حمله	كردنــد.	در	جريان	اين	
عمليــات		اعالميه	اي	توســط	اعضاي	گــروه	توزيع	
شد.	در	آن	اعالميه	آنان	تأسيس	چريك	هاي	فدايي	
خلق	را	اعالم	داشــتند.	اين	نام	چندي	بعد	به	سازمان	
چريك	هاي	فدايي	خلق	)ســچفخا(	تبديل	شــد.	در	
بخشــي	از	آن	اعالميــه	آمده	بود:	»مــا	چريك	هاي	
فدايي	خلق	بــا	حمله	به	پاســگاه	كالنتري	قلهك	و	
اعدام	فرســيو	جنايتكار	نشان	داديم	كه	راه	قهرمانانه	

سياهكل	را	ادامه	خواهيم	داد.«	

دوره دوم: 1357 � 1350
از	ارديبهشــت	50	تــا	بهمــن	57	،	چريك	های	
فدايــی	خلــق	توانســتند	خــود	را	از	ســطح	يك	يا	
چند	گــروه	كوچك	روشــنفكری	به	عنــوان	يكی	
از	تأثيرگذارترين	جريانات	سياســی	كشــور	مطرح	
ســازند.	ده	ها	عمليات	نظامی،	ازجمله	بمب	گذاری	
و	انفجــار	در	ميدان	هــا	و	نمادهــای	رژيــم،	تــرور	
چنــد	تن	از	عناصــر	رژيم	ازجمله	چند	شــكنجه	گر	
ســاواک	همچون	ســروان	نيك	طبع،	ناهيــدی	و	يا	
عناصــر	خودفروخته	ای	مانند	عباس	شــهرياری	و...	
گرچه	بــرای	آنان	بــه	قيمت	گزافــی	انجاميد	و	در	
ايــن	راه،	آنان	172	تن	از	ياران	خود	را	در	درگيری	
بــا	نيروهــای	رژيم	و	يا	در	پای	چوبه	هــای	دار	و	در	
ميدان	های	تير	از	دســت	دادنــد	)آبراهاميان،	595(،	

ولی	با	اين	وجود	دستاوردهای	بسياری	نيز	برای	آنها	
و	نيز	جنبــش	انقالبی	مردم	ايران	به	همراه	داشــت.	
اين	دوره	از	حيات	ســازمان	را	می	توان	به	دو	بخش	
نسبتاً	مجزا	به	لحاظ	تئوريك	و	عملياتی	تقسيم	كرد؛	
بخش	اول	از	زمان	اعالم	موجوديت	سازمان	در	بهار	
سال	50	تا	تيرماه	1355،	يعنی	زمان	كشته	شدن	حميد	
اشــرف	و	بخش	دوم،	بعد	از	حميد	اشــرف	تا	بهمن	

سال57	ادامه	يافت.

بخش اول: 1355 � 1350
ســازمان	چريك	های	فدايی	خلق	از	زمان	اعالم	
موجوديت	تا	ســال	1355	باوجود	كشته	شدن	پويان	
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خانه امن پویان در تهران نو

پرويز ثابتی: »ما  در گزارش ها برای 
شاه به نام حميد اشرف به عنوان رهبر 
سازمان اشاره می کرديم و در نتيجه 
هرگاه عواملی از اين سازمان دستگير 
و يا در درگيری ها کشته می شدند، شاه 
می پرسيد با حميد اشرف چه کرده ايد؟

در	ســوم	خــرداد	50		و	اعدام	احمــدزاده	در	پايان	
همان	ســال	و	باوجود	آنكه		بيژن	جزنی	تا	ســال	54	
زنده	بــود،	به	دليل	فضای	ايجاد	شــده	پس	از	واقعه	
ســياهكل،	تزهاي	احمدزاده	ـ	پويان	بر	سازمان	غلبه	
داشت.	نكته	قابل	تأمل	اين	بود	كه	اين	غلبه	باوجود	
آن	بود	كه	از	نيمه	دوم	اين	ســال	به	بعد	تا	نيمه	ســال	
55،	حميد	اشــرف	رهبر	بالمنازع	چريك	ها	كه	به	او	
لقب	رفيق	كبيــر	داده	بودند	بازمانده	از	گروه	جزنی	
بود.	»اشرف«	باوجود	آنكه	از	گروه	جزنی	بود،	ولی		
تــا	زمان	حيات	خــود	از	تزهای	احمــدزاده	ـ	پويان	
پيروی	می	كرد.	پيش	از	پايان	ســال	50	از	رهبران	و	
كادرهاي	اوليه	ســازمان	اميرپرويز	پويان،	مسعود	و	

مجيد	احمدزاده،	عباس	و	اســداهلل	مفتاحی،	عليرضا	
نابدل،	اســكندر	صادقي	نژاد	و...	توسط	ساواک	در	
درگيري	و	يا	در	پاي	چوبه	دار	جان	خود	را	از	دست	
دادند.	دو	تــن	ديگر	از	اعضای	قديمی،	يعنی	محمد	
صفاری	آشــتيانی	و	احمــد	زيبرم	نيــز	در	نيمه	اول	
سال51،	در	درگيری	جان	خود	را	از	دست	دادند.

از	ميان	اعضاي	اوليه	ســازمان	تنها	حميد	اشرف	
در	خــارج	از	زنــدان	باقي	مانده	بــود	كه	به	كمك	
نيروهــاي	جديــدي	كــه	جــذب	و	آمــوزش	داده	
مي	شــدند	توانست	ضربات	كارســازي	را	به	رژيم	و	
نيروهاي	امنيتي	آن	وارد	كند.	در	اين	دوره	ســازمان	
ضمن	گســترش	كمی	خود	در	تهران	و	شهرستان	ها	
و	تشــكيل	شــاخه	های	جديد	در	ســاری،	گرگان،	
بابل،	اصفهان	و...	تعــداد	قابل	توجهی	عمليات	عليه	
رژيــم	پهلوی	اجرا	كرد.	در	مهرماه	ســال	50،	ايجاد	
اختالل	در	برگزاری	جشــن	های	2500	ساله،	هدف	
اصلی	ســازمان	بود	كه	در	اين	رابطه	ســازمان	تالش	
كرد	با	انفجار	خطوط	انتقــال	نيرو	به	تهران،	ناتوانی	
رژيم	را	نمايان	ســازد	كه	البته	چند	رشته	عمليات	و	
ازجمله	انهدام	دكل	های	انتقال	نيرو	در	منطقه	كن	و	

دولت	آباد	با	موفقيت	كامل	همراه	نبود.	
ولــی	باوجود	همــه	جانفشــانی	ها،	ســازمان	به	
اهدافی	كــه	احمدزاده	از	مبارزه	مســلحانه	ترســيم	
كرده	بود،	يعنی	به	حركت	درآوردن	موتور	بزرگ	
)توده	ها(	نائل	نشــد.	البته	اين	نكته	نيز	نبايد	فراموش	
شود	كه	با	همين	اقدامات	بود	كه	سازمان	موجوديت	
خود	و	نيز	طرح	مبارزه	مسلحانه	را	در	جامعه	آن	روز	

ايران	تثبيت	كرد.		
از	اواخر	سال	1353،	به	تدريج	گرايشاتي	به	سوي	
نظرات	جزني	در	درون	ســازمان	پديدار	شد.	تفاوت	
عمده	نظرات	احمدزاده	و	جزني	بر	سر	ماهيت	رژيم،	
شــرايط	عينی	انقالب،	تقدم	مبارزه	در	شهر	و	روستا	
و	دشمن	اصلي	بود.	جزني	گرچه	مانند	احمدزاده	به	
مبارزه	مســلحانه	معتقد	بود،	ولي	با	اين	وجود	معتقد	
به	آماده	بودن	شرايط	عيني	انقالب	نبود،	درحالي	كه	
احمــدزاده	هرگونه	توســل	به	آماده	نبودن	شــرايط	
عيني	انقالب	را	»مبين	اپورتونيســم	و	سازشكاري	و	
رفرميسم،	نشانه	فقدان	شهامت	و	توجيه	بي	عملي...«	
مي	دانســت.	جزني	اعتقاد	داشت	كه	وجود	تضادها	
در	جامعه	ايران	»تنها	نمايانگر	ضرورت	مبارزه	است	
و	نه	شــرايط	عيني	انقالب«	چنين	به	نظر	مي	رسد	كه	
جزني	پس	از	ســياهكل		و	حوادث	سال50،	حتي	از	
اصل	مبارزه	مســلحانه	و	امكان	آغاز	آن	در	شــرايط	
آن	روز	ايران	نيز	فاصله	گرفته	بود:	»اين	مبارزه	هرگز	
نمي	تواند	در	شهر	توده	اي	شود	و	براي	توده	اي	شدن	
اين	مبارزه	بايد	مبارزه	مســلحانه	در	كوه	آغاز	شود.	
امــا	ضربه	اي	كه	در	جريان	ســياهكل	و	ســال	50	به	
ســازمان	وارد	آمد،	عماًل	اين	امكان	را	از	پيشاهنگ	
براي	به	راه	انداختن	مبارزه	مسلحانه	در	كوه	گرفت.«	
)سايت	اقليت(	جزني	برخالف	احمدزاده	معتقد	بود	
كه:	ماهيت	ديكتاتوري	موجب	شــده	تــا	در	ايران،	

تضاد	خلــق	و	امپرياليســم،	به	تمامــي،	تضاد	عمده	
محســوب	نمي	شــود	و	ديكتاتوري	رژيم	كه	وجهي	
از	اين	تضاد	است	نقش	عمده	را	ايفا	مي	كند.	از	نظر	
جزني	اســتراتژي	جنبش	انقالبي	سه	مرحله	داشت:	
مرحله	اول	تثبيت	مبارزه	مسلحانه،	مرحله	دوم	كسب	
حمايــت	مادي	و	معنوي	توده	هــا	از	مبارزه	و	مرحله	

سوم	مبارزه	مسلحانه	توده	اي.«	)سايت	اقليت(
براســاس	ديدگاه	جزني،	پــس	از	تثبيت	مبارزه	
مســلحانه،	چريك	ها	بايد	بــه	كار	تبليغــي	در	ميان	
توده	هــا	بپردازنــد.	ســال	ها	بعــد	هر	دو	اســتراتژي	
ازســوي	چريك	هاي	فدايي	رد	شد.	اكثريت	كمي	
زودتــر	و	اقليت	كمــي	ديرتر،	اما	هــر	دوي	آنها	با	
نفي	اين	اســتراتژي	بود	كه	نــام	چريك	را	از	عنوان	
خود	حذف	كردند	و	به	ســازمان	فداييان	خلق	تغيير	
نام	دادنــد.	در	تحليلي	از	ســازمان	فداييــان	اقليت،	
دربــاره	ايــن	دو	اســتراتژي	آمده	اســت:	»از	همان	
آغاز،	ســازمان	ما	ارزيابي	نادرستي	از	مسئله	شرايط	
عيني	انقالب	داشــت.	احمدزاده	با	ديدن	جنبه	هايي	
از	واقعيــت،	به	انحرافي	ديگــر	درغلتيد.	درواقع	اين	
نوعــي	اراده	گرايــي	در	برابر	اكونوميســم	را	در	پي	
داشت	و	به	چپ	روي	در	ســازمان	انجاميد	.اين	نظر	
پس	از	مــدت	كوتاهي	در	ســازمان	مــردود	اعالم	
شــد،	با	اين	وجود	نه	بر	نگرش	كلي	ســازمان	نسبت	
بــه	ديكتاتوري	تأثير	قابل	مالحظه	اي	داشــت	و	نه	بر	
تاكتيك	هــاي	ســازمان...«	در	اين	تحليــل		باوجود	
تجليل	از	احمــدزاده	و	جزني،	نظرات	هر	دوي	آنها	

انحرافي	دانسته	شده	است.	)سايت	اقليت(
با	آنكه	در	طول	اين	سال	ها	اين	مباحث	در	درون	
سازمان	كمابيش	جريان	داشت	با	اين	وجود	هژمونی	
حميد	اشرف	در	درون	ســازمان	با	توجه	به	گرايش	
وی	به	نظرات	احمدزاده	ســبب	شد	تا	خط	درگيری	
با	نيروهــای	رژيم	باوجود	ضربــات	متعددی	كه	در	
فاصلــه	ســال	های	50	تــا	53،	به	ســازمان	وارد	آمد	
پيگيری	شــود.	در	زمستان	ســال	53	سازمان	چندين	
عمليات	موفق	را	به	انجام	رساند.	در	9	دی	ماه	سروان	
نيك	طبع	توسط	يك	تيم	عملياتی	ترور	شد.	به	دنبال	
آن	و	همزمان	با	چهارمين	ســالگرد	سياهكل	سازمان	
در	پاسگاه	ژاندارمری	سليمانيه	تهران،	شهربانی	بابل،	
اســتانداری	خراسان	و	گروهان	ژاندارمری	الهيجان	
اقدام	به	بمب	گذاری	كــرد.	در	پي	اين	انفجارها	كه	
با	پخش	اعالميه	های	توضيحی	ســازمان	همراه	بود،	
در	اسفند	همان	ســال	چريك	ها،	سروان	نوروزی	را	
روز12	اســفند	و	عباسعلی	شهرياری	را	در	14	اسفند	

ترور	كردند.
اين	اقدامات	چريك	ها	كه	با	اقدامات	ســازمان	
مجاهديــن	خلق	و	ازجمله	ترور	ســرتيپ	زندی	پور	
رئيس	كميته	مشــترک	ضد	خرابكاری	در	اسفند	ماه	
آن	سال	همراه	شده	بود	سبب	شد	تا	در	29	فروردين	
1354	ســاواک	به	تالفي	ترورهاي	انجــام	گرفته	و	
ضرباتي	كه	از	چريك	هاي	فدايي		و	مجاهدين	خلق	
به	آن	وارد	شده	بود	هفت	تن	از	چريك	ها	و	دو	نفر	از	
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 زهرا آقا نبی قلهکی

طهماسب وزيری: عصر هشت تير 
سال 55، نزديکی سه راه آذری، 

غزال درحالی که اشک در چشمانش 
بود و صورتش را خراش داده بود 

سر قرارم آمد. گفت ديدی چه شد؟ 
حميد، مسعود)يثربی( و برادرت. 

برای نخستين بار بود که نااميد شدم و 
نابودی سازمان را لمس کردم                                                                                                                            

اعضاي	مجاهدين	خلق	را	در	تپه	هاي	نزديك	زندان	
اوين	به	بهانه	واهی،	اقدام	برای	فرار	به	رگبار	بســت.	
بيژن	جزني،حســن	ضياءظريفي،	عباس	ســوركي،	
محمد	چوپان	زاده،	احمد	جليل	افشار،	عزيز	سرمدي	
و	مشــعوف	كالنتري	هفت	نفري	بودند	كه	به	همراه	
كاظم	ذواالنوار	و	مصطفي	جوان	خوشــدل	تيرباران	

شدند.	)اطالعات،31	فروردين54(
در	ســال	54	و	به	دنبال	افزايش	ضربات	ساواک	
به	ســازمان،	به	ابتكار	رهبری	ســازمان،	سازماندهی	
جديد	تشكيالتی	ســازمان	به	اجرا	گذاشته	شد.	»در	
اين	ســازماندهی	جديد	كه	گرته	بــرداری	و	اقتباس	
از	ســازمان	توپامارو	بود	يك	شورای	عالی	در	رأس	
ســازمان	تعبيه	شد	و	تيم	ها	به	شاخه	ها	تغيير	نام	يافت.	
هر	شاخه	توســط	مسئولی	اداره	می	شد.	مسئوالن	هر	
شــاخه،	دســته	را	تشــكيل	می	دادند.	از	چند	دسته،	
بخش	تشــكيل	می	شــد.	مســئوالن	بخش	ها،	كميته	
مركزی	يا	شورای	عالی	را	تشكيل	می	دادند.	)نادری،	
ص608(	در	هميــن	دوران	به	منظــور	تنظيم	روابط	
درونــی	ســازمان	آيين	نامه	هايی		تهيــه	و	در	اختيار	
بخش	های	سازمان	قرار	داده	شد	كه	همگان	موظف	
به	رعايت	آن	بودند.	در	اين	آيين	نامه	نحوه	سلوک،	
رفتار،	برنامه	نويســی،	مســائل	غذايی،	پوشش	افراد	
و...	به	دقت	مشــخص	و	تنظيم	شــده	بود.	در	همان	
حــال	فعاليت	های	نظامــی	و	تبليغی	ســازمان	نيز	در	
اين	ســال	ادامه	يافت.	در	14	بهمن	سال54،	ناهيدی	

سربازجوی	ساواک	توسط	سازمان	ترور	شد.	
به	موازات	اقدامات	چريك	ها	حمالت	ساواک	
نيز	از	ابتدای	ســال	54	افزايش	يافــت.	در	فروردين	
اين	ســال	خانه	تيمی	در	قزوين،	در	تيرماه	خانه	تيمی	
دولت	آبــاد	كرج	و	در	مهرماه	خانه	هــای		اكبرآباد،	
رشت	و	قزوين	مورد	هجوم	قرار	گرفتند.	در	هريك	
از	ايــن	هجوم	تعــدادی	از	اعضای	ايــن	خانه	ها	در	
درگيری	جان	باخته	و	يا	بازداشت	شدند.	اين	تلفات	
جدا	از	نيروهايی	بودند	كه	در	درگيری	های	خيابانی	
و	بــر	ســر	قرارهای	لو	رفتــه	مورد	هجــوم	نيروهای	
ســاواک	وكميته	مشــترک	قرار	گرفتند.	در	دی	ماه	
اين	ســال	تيم	های	ســاری	و	گرگان	كــه	به	تازگی	
توسط	زهرا	آقانبی	قلهكی	و	بهمن	روحی	آهنگران	
تشــكيل	شــده	بود	ضربه	خورد	و	در	جريان	هجوم	
ســاواک	عالوه	بر	اين	دو	كه	دستگيرشدند	تعدادی	

نيز	در	درگيری	جان	باختند.	
باوجــود	تجديــد	ســازماندهی	و	تــالش	برای	
حفظ	نيروها،	ضربات	ســاواک	در	سال	55	افزايش	
بی	سابقه	ای	يافت.	ساواک	با	بهره	گيری	از	اطالعات	
حاصــل	از	بازجويی	از	دستگيرشــدگان،	تعقيب	و	
مراقبــت	و	گشــت	های	خيابانی	و	نيز	شــنود	تلفنی،	
توانســت		چنــد	تيــم		و	خانــه	تيمــی	چريك	ها	را	
كشــف	كند.	در	روز	26	ارديبهشت	55،	چند	خانه	
چريك	ها	مورد	هجوم	قرار	گرفت.	خانه	تيمی	كن،	
تهران	نــو،	زرگنــده	و	خانه	خيابان	كرمــان	از	جمله	
آنها	بودند.	در	ساعت	2	بامداد	26	ارديبهشت،	خانه	

تهران	نو	محاصره	شــد.	حميد	اشرف	كه	در	آن	خانه	
بود	زير	آتش	شــديد	دشــمن	توانســت	از	محاصره	
بگريزد.	اشــرف	بر	ســر	راه	خود	در	ميدان	محسنی	
)ميدان	مادر(	با	مأمــوران	كالنتری	قلهك	درگير	و	
ضمن	تبادل	آتش	و	كشــته	و	مجروح	كردن	چند	تن	
از	مأمــوران	بــار	ديگر	از	مهلكــه	گريخت.	دو	روز	
پــس	از	اين	واقعه،	عكس	و	اســامی	پنــج	مأموری	
كــه	در	درگيــری	بــا	چريك	هــا	و	حميد	اشــرف	
كشــته	شــده	بودنــد	در	روزنامه	ها	به	چاپ	رســيد.	
)اطالعــات،	28	ارديبهشــت55(	پــس	از	گريختن	
اشــرف،	ديگر	خانه	هاي	شناسايی	شده	در	طول	آن	
روز،	مورد	هجوم	نيروهای	ســاواک	قرارگرفت.	در	
خانه	تهران	نو؛	الدن	آل	آقــا،	مهوش	حاتمی،	فرهاد	
صديقــی	و	احمدرضا	قنبرپور	و	در	خانه	كن؛	عزت	
غروی،	محمدرضــا	قنبرپور،	قربانعلــی	زركاری	و	
دونفر	ديگر	كشــته	شــدند،	ولی	خانه	تيمی	زرگنده	
كه	از	چهارماه	پيش	از	آن	تحت	مراقبت	قرار	داشت	

پيش	از	حمله	تخليه	شده	بود.	
پس	از	حوادث	ارديبهشــت	ســال	55	و	20	روز	
پيــش	از	درگيــری		در	خانــه	مهرآبادجنوبی،	يك	
جمع	بندی	از	عملكرد	دوساله	سازمان	از	خرداد53	تا	
55	در	درون	سازمان	و	با	امضای	دبير	سازمان	)حميد	
اشرف(	منتشر	و	در	اختيار	اعضا	قرار	گرفت.	ابتدای	
اين	گــزارش	دســتاوردها	و	پيروزی	های	ســازمان	
در	طول	اين	ســال	ها	مورد	اشــاره	قــرار	گرفته	و	در	
ادامه،	ضمــن	تحليل	ضربات	ارديبهشــت	55،	يك	
برنامه	ســه	ماهه	برای	بازســازی	ســازمان	ارائه	شده	
بود.	گزارش	سازمان	درباره	دستاوردهای	چريك	ها	
طی	اين	ســال	ها	می	نويسد:	»ما	در	دوسال	گذشته	به	
پيروزی	های	زيادی	در	جهت	رســيدن	به	اهدافمان	
دســت	يافته	ايم،	ما	توانســته	ايم	جنبش	مســلحانه	را	
در	جامعــه	تثبيت	كنيم	و	حمايت	توده	ها	را	نســبت	
به	جنبش	جلب	نماييم.	امروز	جنبش	مســلحانه	و	در	
رأس	آن،	ســازمان	چريك	های	فداييان	خلق	ايران	
مورد	قبــول	و	حمايــت	بســياری	از	نيروهای	خلق	
قرار	گرفته	اســت	و	نه	تنها	در	داخل	كشــور	و	بلكه	
در	خارج	از	كشــور	و	در	ميــان	انقالبيون	منطقه	نيز	
مورد	حمايت	و	تأييد	قرار	دارد.«	نويســنده	گزارش	
در	ادامــه	بــه	ويژگی	خاص	ســازمان	اشــاره	كرده	
و	می	گويــد	آنچه	موجــب	خروج	ســازمان	از	زير	
ضربات	مرگبار	دشمن	شده،	فدايی	بودن	اعضای	آن	
است:	»سازمان	ما	با	ديگر	سازمان	های	مسلح	شهری	
ديگر	تفاوت	اساسی	دارد،	سازمان	ما	سازمان	فداييان	
اســت	و	اين	بزرگترين	نقطه	قدرت	ماست.«	در	اين	
گزارش	آمده	بود	حمالت	ساواک	در	طول	دوماهه	
ارديبهشــت	و	خرداد	اين	سال	به	بهای	از	دست	دادن	
15	پايــگاه،	شــهادت	14	رفيــق	و	از	دســت	دادن	
قريب	نيم	ميليون	تومان	امكانات	برای	ســازمان	تمام	
شــده	بود.	در	پايان،	بــه	منظور	احيــاي	امكانات	از	
دست	رفته،	تربيت	نيروهای	جديد	و	تجديد	سازمان	
پشت	جبهه،	برنامه	ای	شش	ماهه	را	پيشنهاد	می	كند	و	

درنهايت	هــم	مي	افزايد	كه	برای	اجرای	برنامه	بيش	
از	ســه	ماه	فرصت	ندارند.	بازســازی	امكانات،	برای	
حفاظت	ســازمان،	پايه	سازی	در	ســازمان،	آموزش	
كادرهــای	تــازه	مخفــی	شــده،	بررســی	ضعف	ها	
وكمبود	تنش	هاي	تشــكيالتی	و	طراحی	سيستم	های	
جديد	مقابله	با	دشمن	و	نيز	تشكيل	چند	واحد	پيشرو	
و	پيشتاز	برای	گرم	نگهداشتن	فضای	سياسی	جامعه	
ازجمله	پيشنهادهای	دبير	سازمان	برای	آينده	سازمان	

بود.
ســرانجام	پس	از	چند	درگيــری	خيابانی	در	31	
خرداد،	دوم	و	پنجم	تير	ســال55	كه	به	كشته	شــدن	
حسين	موسی	دوســت،	علی	رحيمی،	نسترن	آل	آقا،	
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اعظم السادات روحی آهنگران

ديدگاه هاي حميد مؤمني و ديگران 
پس از کشته شدن اشرف زمينه بروز 
بيشتري در سازمان يافت تا سرانجام  
ازسوي تورج حيدري بيگوند، به نفي 
مبارزه مسلحانه و انشعاب درون 
سازمان انجاميد 

گلرخ	مهدوی	و	نادعلی	پورنغمه	انجاميد،	ســاواک	
در	روز	هشــت	تيرماه	به	هدف	اصلی	خود	در	خانه	
تيمی	مهرآبادجنوبی	دست	يافت.	پس	از	چهارساعت	
درگيری	شــديد،	حميد	اشرف	به	همراه	9	تن	ديگر	
از	اعضای	ســازمان	توســط	نيروهای	ساواک	كشته	
شدند.	كشته	شدن	حميد	اشرف	برای	رژيم	و	شخص	
محمدرضا	پهلــوی	از	اهميت	زيادی	برخوردار	بود.	
عصر	روز	هشــت	تير،	تيتر	اول	روزنامه	های	آن	روز	
بــه	اين	ماجرا	اختصاص	يافته	بود.	روزنامه	اطالعات	
با	چاپ	عكس	اشــرف	نوشــت:	در	يك	زدوخورد	
مســلحانه	بزرگ	در	تهران	حميد	اشــرف	عضو	باند	
ســياهكل	و	9	تروريست	ديگر	كشــته	شدند.	حميد	

اشــرف	آخرين	باقی	مانده	9	نفر	از	تروريســت	هايی	
بود	كه	در	ســال	2530	)1350(	اسامی	آنها	به	عنوان	
تروريست	های	فراری	اعالم	شده	بود.	)اطالعات،	8	
تير	55(	پرويز	ثابتی	درباره	حساســيت	رژيم	درباره	
اشرف	می	گويد:	»...	ما	در	گزارش	ها	برای	شاه	به	نام	
حميد	اشرف	به	عنوان	رهبر	سازمان	اشاره	می	كرديم	
و	در	نتيجه	هرگاه	عواملی	از	اين	ســازمان	دســتگير	
و	يا	در	درگيری	ها	كشــته	می	شــدند،	شاه	می	پرسيد	
با	حميد	اشــرف	چه	كرده	ايد؟	)قانعی	فرد،	ص248(	
بنا	به	گزارش	عملياتی	ســاواک	پــس	از	اين	واقعه،	
كشــف	خانه	تيمی	مهرآباد		جنوبی	از	طريق	عوامل	
نفوذی	ساواک	به	درون	سازمان	صورت	گرفته	بود	
)نــادری،	ص668(،	ولی	به	گفتــه	حميديان	تمامي	
شناســايي	هاي	ساواک	از	طريق	شــنود	تلفني	انجام	
شده	بود	و	تنها	شاخه	خراسان	كه	در	ارتباطات	خود	
از	تلفن	اســتفاده	نمي	كرد	از	ضربه	ســاواک	مصون	
ماند.	)حميديــان،	ص277(	پرويز	ثابتی	نيز	موضوع	
كشف	محل	اقامت	اشــرف	از	طريق	شنود	تلفنی	را	

تأييد	كرده	است.	)قانعی	فرد،	ص	250(
بــه	گفته	يكــی	از	كادرهای	ســازمان	در	فاصله	
زمانی	فروردين	تا	اواخر	تير	55:	»سازمان	حدود	60	
درصد	از	اعضای	مخفی	خود	ازجمله	كل	رهبری	را	
در	اين	حمالت	از	دســت	داد؛	از	چهار	تا	پنج	شاخه	
سازمان	كه	حدود	100	نفر	عضو	مخفی	داشتند،	تنها	
يك	شاخه	سالم	ماند	و	همه	ارتباطات	ميان	شاخه	ها	
و	تيم	ها	گسيخته	شد.	از	ميزان	دستگيری	ها	اطالعی	
در	دســت	نيست،	اما	بخش	بزرگی	از	امكانات	مالی	
و	تســليحاتی	از	بيــن	رفت؛	بســياری	از	ارتباطات	با	
نيروهای	علنی	سازمان	قطع	و	ارتباط	با	خارج	كشور	
قطع	شد.«	)مجيد	عبدالرحيم	پور،	سايت	بي	بي	سي(
مهمترين	عوامل	اين	ضربات،	از	يك	ســو	تشتت	
فكری	ســازمان	به	دليــل	ظهور	و	بــروز	تئوری	های	
جديد	به	جای	نظرات	پيشــين	ـ	جدای	از	درستی	يا	
نادرستی	آنها	ـ	و	ازسوی	ديگر	تهی	شدن	سازمان	از	
نيروهای	كيفی	و	خالق	بود.	ساواک	كه	از	پيوست	
مجــدد	زندانيان	آزادشــده	به	ســازمان	آگاه	شــده	
بود،	از	1352	به	اين	ســو	كوشــيد	تــا	از	آزادكردن	
زندانيانی	كــه	دوره	محكوميت	آنها	به	پايان	رســيده	
بود	خــودداری	كند.	از	هميــن	دوران	بود	كه	واژه	
ملی	كشــی	در	ميــان	زندانيــان	پديدآمــد	و	چنانكه	
می	دانيم	تالش	برای	محروم	كردن	ســازمان	از	چنين	
نيروهايــی	حتــی	در	فروردين	54،	به	قتــل	9	نفر	از	
زندانيان	انجاميد،	كه	7	نفر	آنها	از	ســران	و	نيروهای	
باســابقه	چريك	هــا	بودنــد.	محروم	شــدن	از	چنين	
نيروهايی	در	كنار	ضربات	مداومی	كه	به	چريك	ها	
وارد	می	آمد	و	به	قول	مشهور	برای	جايگزين	كردن	
چريك	هايی	كه	عمرشــان	بيش	از	شــش	ماه	نبود،	
رهبری	سازمان	را	وادار	به	جذب	نيروهايی	نه	چندان	
كيفــی	و	به	اصطــالح	گســترش	كمــی	ســازمان	و	
فداكــردن	كيفيت	كــرد.	كاهش	نيروهايــی	كه	از	
نظر	كيفی	توانايی	تحليل	ســريع	و	صحيح	شــرايط	

را	داشــته	باشند،	مشــغول	بودن	بخشــی	از	نيروهای	
كيفی	تــر	همچون	بيگوند،	مؤمنــی	و...	به	بحث	های	
تئوريــك	و	در	مقابل	تغيير	شــيوه	های	ســاواک	در	
تعقيب،	مراقبت	و	شناســايی	ازجمله	عواملی	بود	كه	
به	گفته	عبدالرحيم	پور	موجب	از	دست	رفتن	حدود	
60	درصد	از	كادرهای	مخفی	و	ازجمله	كل	رهبری	

سازمان	در	مدت	كمتر	از	چهار	ماه	شد.	

بخش دوم1357 � 1355
اوايــل	مردادمــاه	1355	جلســه	ای	با	شــركت	
صبــا	بيــژن	زاده،	فرجــودی،	غالميان	لنگــرودی	و	
عبدالرحيم	پور	در	خواجه	ربيع	مشــهد	تشــكيل	شد.	
حفظ	و	بازسازی	ســازمان	از	طريق	برقراری	مجدد	
ارتباطــات	ميــان	اعضا	و	مســئوالن	ســازمان	و	نيز	
تعيين	فرجودی	به	عنوان	مســئول	برقراری	ارتباطات	
ازجمله	تصميمات	آن	جلســه	بود.	)عبدالرحيم	پور،	
همــان	منبع(	تالش	اين	عده،	عمل	به	آخرين	توصيه	
اشــرف	در	خصوص	احيا	و	بازســازی	سازمان		بود،	
ولي	به	گفته	خود	آنان	»آن	ضربه	هرگز	جبران	نشد.«	
)ســايت	اقليت(	به	نوشته	نقی	حميديان	پس	از	واقعه	
مهرآباد	جنوبي،	دلسردي	و	نوميدي	در	ميان	اعضاي	
سازمان	شيوع	يافت	)حميديان،	ص279(	طهماسب	
وزيری	يكی	از	اعضای	سازمان	كه	برادرش	در	روز	
هشــت	تير	در	جريان	حمله	بــه	خانه	مهرآباد	جنوبی	
به	همراه	اشــرف	و	ديگران	كشــته	شــد	و	خود	نيز	
در	همان	زمان	زندگی	مخفی	داشــته	اســت		درباره	
آثار	اين	ضربه	می	نويســد:	عصر	هشت	تير	سال	55،	
نزديكی	ســه	راه	آذری،	غزال	درحالی	كه	اشك	در	
چشــمانش	بود	و	صورتش	را	خراش	داده	بود	ســر	
قرارم	آمد.	گفت	ديدی	چه	شــد؟	حميد،	مســعود	
)يثربــی(	و	برادرت.	برای	نخســتين	بار	بود	كه	نااميد	
شــدم	و	نابودی	ســازمان	را	لمس	كردم.	خواستم	با	
عملياتی	انتحاری	خود	را	و	ســاواكی	های	مســت	و	
شادی	كنان	در	خيابان	ها	را	به	خون	بكشم.	زانوهايم	
سست	شد	و	به	ديوار	تكيه	دادم.	ای	كاش	می	توانستم		
بلند	بلند	گريه	كنم.	نگاه	من	و	غزال	همديگر	را	قطع	
كرد،	نگاه	عزم	و	اميد	برای	ســاختن	مجدد	سازمان	

برق	می	زد.	)سايت	بي	بي	سي(													
اين	ضربات	در	حالي	بر	ســازمان	وارد	مي	شــد	
كه	ســازمان	در	درون	نيز	با	آشفتگي	و	اختالف	نظر	
اساســي	روبه	رو	بــود.	ضربات	پی	درپی	ســاواک،	
عدم	دســتيابی	بــه	اهداف	تعييــن	شــده	و	نيز	طرح	
مــداوم	مغايــرت	مبــارزه	چريكــی	بــا	ايدئولوژی	
ماركسيســتی	–لنينيســتی	از	ســوی	حزب	تــوده	به	
تدريــج	به	ترک	برداشــتن	ديدگاه	هــای	احمدزاده	
ـ	پويــان	و	گرايش	به	ســمت	ديدگاه	های	جزنی	در	
وهلــه	اول	و	ســپس	گــذر	از	جزنــی	در	وهله	بعد،	
انجاميــده	بــود.	گرايش	های	جديد	نخســتين	بار		در		
شماره	ششم	نشريه	ســازمان	به	نام	نبرد	خلق	انعكاس	
يافت.	در	شــماره	هفتم	آن	نشــريه	تأكيد	بيشتري	بر	
نظــرات	جزني	به	عمل	آمده	بود.	برپايه	نظريه	جزني	
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حميد اشرف: در مورد تبيين حکم و 
مجازات اعدام اين افراد بايد بگوييم 

هرکس که در وجودش ضعف و فتور و 
تمايل به تسليم ظاهر شود و بخواهد 

کناره گيري  و از دستورات مسئول 
خود سرپيچي کند، محکوم به اعدام 

است

»مبارزه	مســلحانه	نه	به	خاطر	نابود	كردن	گوشــه	اي	
از	نيروي	بزرگ	دشــمن،	بلكه	به	خاطر	نشــان	دادن	
ضربه	پذيري	و	شكســتن	ســدي	اســت	كه	بــر	اثر	
قدرت	نمايي	طوالني	دســتگاه	حاكمه	و...	در	مقابل	
هر	حركت	توده	اي	ايجاد	شده	و	توده	را	به	نوميدي	
از	پيروزي	بر	دشمن	و	تســليم	در	برابر	آن	كشانيده	
است	}صورت	مي	گيرد{	)سايت	اقليت(		با	پذيرش	
اين	نظر	جزنــي	توصيه	مي	كرد	كه	در	اين	برهه	بايد	
به	فعاليــت	تــوده	اي	پرداخت	و	كادرهــا	را	بايد	به	
كارخانه	هــا	و	درون	كارگران	فرســتاد.	اين	نظرات	
به	ويژه	از	سوي	حميد	مؤمني)1354ـ1321(،	يكي	از	
اعضا	كه	از	توانايي	هاي	تئوريك	بيشــتري	نسبت	به	

ديگران	برخوردار	بود	پيگيري	و	تئوريزه	شد.	
ديدگاه	هــاي	حميــد	مؤمني	و	ديگــران	پس	از	
كشته	شدن	اشــرف	زمينه	بروز	بيشــتري	در	سازمان	
يافت	تا	ســرانجام		از	ســوي	تورج	حيدري	بيگوند	
به	نفي	مبارزه	مســلحانه	و	انشعاب	در	درون	سازمان	
انجاميــد.	انشــعاب	اين	عــده	چندی	پــس	از	آنكه	
بيگونــد12	مهر	ســال	55	در	درگيري	بــا	نيروهاي	
ســاواک	كشته	شــد	صورت	گرفت.	دوستان	او	نيز	
كــه	از	چريك	ها	جدا	شــده	بودند	به	همــكاري	با	
نيروهاي	حزب	توده	روی	آوردند	و	به	انتشــار	نشريه	
مخفي	»نويد«	پرداختنــد.	آنان	تئوري	تبليغ	از	طريق	
عمل	را	انحراف	از	اصول	ماركسيســم	مي	دانســتند.	

)آبراهاميان،	603(
»در	اين	دوران	ســه	گرايش	در	درون	تشكالت	
مخفی	بــروز	كرد:	گرايش	دفاع	از	نظرات	مســعود	
احمدزاده،	گرايش	دفاع	از	كار	سياســی	و	گرايش	
دفــاع	از	خــط	جزنــی.	مدافعــان	گرايش	سياســی	
بالفاصله	پس	از	ضربات	تيرماه	1355،	نظرات	خود	
مبنی	بر	اشــتباه	بودن	مبارزه	مســلحانه	به	قرائت	های	
مســعود	احمدزاده،	پويان	و	جزنی	و	درســت	بودن	
كار	سياســی	را	در	درون	ســازمان	طــرح	كردند.«	

)عبدالرحيم	پور،	همان	منبع(
رونــد	دگرگونی	تئوريك	ســرانجام	در	آذرماه	
56،	به	پذيرش	رســمی	ديدگاه	های	جزنی	انجاميد.	
نشــريه	»پيام	دانشجو«	در	شــماره	سوم	خود	نوشت:	
»تئوری	های	رفيــق	جزنی	به	عنوان	ركن	اساســی	و	
رهنمون	فعاليت	های	ســازمان	شــناخته	شده	است.«	

)پيام	دانشجو،	شماره3،	آذر56(
پــس	از	كشته	شــدن	اشــرف	و	همراهانش،	32	
تن	از	كادرهــای	مخفی	ســازمان	باقی	مانده	بودند.	
از	اين	عده	20	نفر	ديگر	تا	پايان	ســال	55	به	دســت	
نيروهای	ساواک	كشته	شدند.	در	نتيجه	ابتدای	سال	
56،	بار	ديگر	كادر	رهبری	شــامل	ســه	نفر	از	افراد	
باقی	مانده	تشكيل	شد.	رهبری	جديد	تالش	مجددی	
را	برای	جذب	نيرو	و	سازماندهی	مجدد	درحالی	پی	
گرفت	كه	به	نوشته	يكی	از	آن	سه	عضو	رهبری	در	
ابتدای	ســال	57،	ديگر	نه	تنها	از	ديدگاه	های	مسعود	
احمدزاده	و	پويان	گذر	كــرده	بودند،	بلكه	آنان	از	
ديدگاه	های	جزنی	نيز	عبور	كرده	و	مبارزه	مسلحانه	

را	به	نفع	مبارزه	سياســی	كنار	گذاشــته	بودند:	»اين	
ســال،	ســال	فراز	كار	سياســی	و	فرود	كامل	مبارزه	
مســلحانه	بــود.	ترديــد	در	نظرات	جزنــی	در	زمينه	
محوری	بــودن	مبــارزه	مســلحانه	و	پيدايش	مجدد	
نظــرات	مبنی	بر	رد	مبارزه	مســلحانه	و	پذيرش	كار	
سياســی	در	اوايل	ســال	1357	شروع	شــد.	...اتخاذ	
سياست	و	تصميم	مبنی	بر	شركت	فعال	و	گسترده	تر	
سياســی	در	مبارزات	مردم	در	محل	كار	و	زندگی	و	
كارخانه	ها	و	اســتفاده	از	عمليات	مســلحانه	منطبق	با	
شــرايط	جديد؛	رهنمود	به	هواداران	سازمان	جهت	
شركت	گسترده	در	مبارزات	مردم؛	ارتباط	گسترده	با	
هواداران؛	ارتباط	گسترده	با	روشنفكران	و	هنرمندان	
حامی	سازمان؛	ارتباط	گسترده	با	زندانيان	آزاد	شده	
و	تالش	برای	پيوستن	مجدد	آنها	به	تشكيالت	واقعاً	

موجود.«	)عبدالرحيم	پور،	همان	منبع(
	درباره	نحوه	اداره	امور	ســازمانی	در	ســال	های	
56	و	57،	مهدی	فتاپور	می	نويســد:	»از	اوايل	ســال	
1356	تــا	زمان	انقالب	يك	هيئت	اجرايی	ســه	نفره	
شــامل	احمد	غالميان	لنگرودی	)هادی(،	قربان	علی	
عبدالرحيم	پور	)مجيد(	و	رضا	غبرايی	)منصور(	هيئت	
مسئوالن	ســازمان	بودند.	تيم	های	مختلف	سازمان	با	
ايــن	ارگان	در	رابطه	بودند	و	مســئوليت	ها	بين	آنان	
تقســيم	شده	بود.	در	تابستان	ســال	57	توسط	همين	
هيئت،	ارگانی	به	نام	شــورای	سياســی	شــامل	مجيد	
عبدالرحيم	پــور،	رضا	غبرايی،	مــن	)مهدی	فتاپور(،	
هــادی	ميرمؤيــد،	عليرضا	اكبری	و	اكبر	دوســتدار	
تشكيل	شد.	اين	ارگان	مســئوليت	تصميم	گيری	در	
رابطه	با	سياســت	ها	و	صدور	اطالعيه	ها	و	بيانيه	های	
ســازمان	را	برعهده	داشت.	بيشــتر	موضع	گيری	های	
آن	دوره	توسط	عليرضا	اكبری	تنظيم	شده	و	به	تأييد	
اين	ارگان	می	رسيد.	چند	ماه	پيش	از	انقالب،	تيمی	
با	شــركت	فرخ	نگهــدار،	عليرضا	اكبــری	و	بعدها	
جمشــيد	طاهری		پور	و	بــرای	مدتی،	بهــروز	خليق	
تشكيل	شــد.«	)گفت	وگوي	سايت	عصرنو	با	مهدی	

فتاپور(
ســرانجام	طرحی	جهت	ايجاد	انســجام	درونی	
مورد	موافقت	ايــن	جمع	قرار	گرفت،	برمبنای	طرح	
جديــد	ســه	كميته	يا	ارگان	ايجاد	شــد	كــه	تمامی	
امور	تشــكيالتی	را	تحــت	هدايت	خود	قــرار	داد.	
ارگان	های	تشــكيل	شــده	عبارت	بودنــد	از:	ارگان	
نظامــی	ـ	تداركاتــی،	ارگان	تشــكيالتی	اجرايی	و	
ارگان	ارتباطــات	و	هدايــت،	عالوه	بــر	آن	تصميم	
گرفته	شــد	تا	تشكيل	سازمان	های	جنبی	و	حاشيه	ای	
در	دســتور	كار	قــرار	گيرد.	رهبری	ســازمان	نيز	به	
جمعی	متشــكل	از	نمايندگان	اين	سه	ارگان	واگذار	

شد.	)منبع	پيشين(
ولی	باوجود	اين	تصميم	گيری	ها	و	رهنمودهای	
تشــكيالتی	به	اعضا	و	هــواداران	و	باوجود	آنكه	در	
جريان	وقايع	سال	هاي	57	ـ	56	و	شروع	حركت	هاي	
مردمي	در	كشــور،	فداييان	عماًل	در	صحنه	مبارزات	
حضــور	نماياني	نداشــتند.	با	اين	وجــود	همواره	و	

به	ويژه	در	ســال	های	نخست	پس	از	انقالب،	فداييان	
بر	نقش	گســترده	خــود	در	پيــروزی	انقالب	تأكيد	
می	كردند:	»فداييــان	در	جريان	انقــالب	1979	كه	
عمدتاً	توســط	پيروان	آيت	اهلل	خمينی	رهبری	شــد،	
نقش	مؤثر	و	فعالی	را	ايفا	كردند.«	)سايت	اكثريت،	

مقاله	تاريخچه	سازمان(	
به	نوشــته	اقليت:	»در	روز	21	بهمن،	هنگامی	كه	
هــزاران	نفــر	از	اعضــا	و	هــواداران	ســازمان	برای	
بزرگداشــت	19	بهمــن	در	دانشــگاه	تهــران	گرد	
آمده	بودنــد،	با	اعالم	خبر	حملــه	گارد	به	همافران	
در	پــادگان	نيروی	هوايی،	جمعيت	با	شــعار	»ايران	
را	سراســر	ســياهكل	می	كنيم«،	سيل	آســا	به	ســوی	



 165

13
92

اه 
رم

مه
 و 

ور
هري

ش
ان

ز اري
اندا

چشم  

 164

13
92

اه 
رم

مه
 و 

ور
هري

ش
ان

ز اري
اندا

چشم  

فرح	آباد	به	حركت	درآمدند	و	در	شكست	محاصره	
و	فرار	گارد،	نقش	برجسته	ای	ايفا	كردند.«	اين	نيرو	
پيشــقراول	آغاز	قيام	توده	ای	بود	كــه	در	22	بهمن	
تمام	مراكز	نظامی	و	ســركوب	رژيم	سلطنتی	را	در	
تهران	در	هم	كوبيد.	در	اين	روزها،	همه	جا	صحبت	
از	چريك	هــای	فدايــی	و	نقش	آنهــا	در	قيام	بود.«	
)مقاله	مروری	بر	تاريخچه	ســازمان،	از	ســياهكل	تا	

كنفرانس	دهم،	سايت	اقليت(
دربــاره	ايــن	قضــاوت،	دو	جريــان	اكثريت	و	
اقليــت	دربــاره	نقش	فداييــان	در	پيــروزی	انقالب	
ظاهراً	با	بزرگ	نمايی	همراه	اســت.	قابل	ذكر	است	
كه	نقش	آفرينی	مؤثر	فداييان	با	دســتور	تشــكيالتی	

مســئول	ارگان	نظامــی	ـ	تداركاتی	ســازمان	كه	در	
شــب22	بهمن	اعضــا	و	كادرهــای	ســازمان	را	به	
عــدم	حضــور	در	خيابان	ها	و	حضــور	در	خانه	های	
تيمی	فراخوانده	بود،	همخوانــی	ندارد.		در	اين	باره	
حميديان	می	نويســد:	در	شــب	قيام	كــه	همه	مردم	
بــه	خيابان	ها	ريختــه	بودنــد	و	به	پادگان	هــا	حمله	
می	كردند...	هادی]غالميان[	به	طور	تصادفی	با	جواد	
و	مهرنوش	روبه	رو	می	شود.	از	اينكه	آنها	خانه	تيمی	
را	رها	كرده	و	در	خيابان	ها	همراه	مردمند	برافروخته	
می	شــود	و	درنهايت	با	تحّكم،	اين	دو	را	موظف	به	
بازگشــت	به	خانه	تيمی	و	مواظبــت	از	آن	می	كند.	

)حميديان،	303(

چریک های فدایی و دیگر گروه ها                                                                                                   
در	طــول	ايــن	ســال	ها،	يعنی	از	زمــان	وحدت	
دو	گــروه	احمــدزاده	و	جزنی	و	تشــكيل	ســازمان	
چريك	های	فدايی	خلق	تا	پيروزی	انقالب،	سازمان	
تالش	كرد	تا	با		ديگر	گروه	ها	و	سازمان	های		مبارز	
و	مخالف	رژيم	شــاه	ارتباط	برقرار	كند.	استفاده	از	
امكانات	ايــن	گروه	ها	اعم	از	امكانــات	اطالعاتی،	
نظامی	و	مالی،		جذب	نيرو،	همسو	ساختن	گروه	های	
ديگر	با	اهداف	و	اســتراتژی	سازمان	و	خنثی	كردن	
ديدگاه	های	مخالف	مبارزه	مسلحانه	ازجمله	اهداف	
برقراری	رابطه	بود.	در	مجموع	سازمان	با	سه	دسته	از	

گروه	مبارز	آن	دوران	ارتباط	برقرار	كرد.

چریک هاي فدایی خلق و سازمان مجاهدین                                                       
نخســتين	تماس	ها	ميــان	ســازمان	چريك	های	
فدايی	خلق	و	ســازمان	مجاهديــن	از	طريق	ارتباط	
ميان	اردشير	داور	از	اعضای	مجاهدين	خلق	و	عباس	
مفتاحــی	از	رهبران	چريك	ها	صــورت	گرفت	كه	
نتيجه	چندانی	در	برنداشت.	با	دستگيری	مفتاحی	در	
تابســتان	1350	اين	ارتباط	قطع	شــد.	پس	از	چندی	
مصطفی	شــعاعيان	كــه	درآن	زمان	به	طور	مســتقل	
فعاليت	داشت،	ولی	از	سوی	اكثريت	گروه	ها	فردی	
مقبول	به	شمار	می	رفت	ارتباط	ميان	دو	سازمان	را	بار	
ديگر	برقرار	كرد.	پس	از	وی،	محمدجواد	قائدی	از	
سوی	مجاهدين	اين	وظيفه	را	برعهده	داشت.	تا	سال	
54	مجاهديــن	و	چريك	ها	در	زمينه	تبادل	اطالعات	
و	كمــك	مالــی	مجاهدين	به	چريك	هــا	همكاری	
داشــتند.	در	اوايل	دهه50	مجاهدين	توانسته	بودند	با	
طراحی	سيســتمی،	مكالمات	ساواک	را	شنود	كنند.	
البته	ظاهراً	چريك	ها	نيز	چنين	سيستمی	را	در	اختيار	
داشــته	اند.	دو	ســازمان،	اطالعات	دريافتی	خود	را	
از	ايــن	طريق	در	اختيار	يكديگــر	قرار	می	دادند	كه	
ازجمله	می	توان	به	جريان	درگيری	شــيرين	معاضد	
و	مرضيــه	احمدی	اســكويی	با	نيروهای	ســاواک	
اشــاره	كرد	كه	مجاهدين	توانســته	بودند	اطالعات	
گشت	های	ساواک	را	به	حميد	اشرف	برسانند.																																																																																																																																		
ســازمان	 درون	 	54 ســال	 كودتــای	 از	 پــس	
مجاهدين	خلق	و	تســلط	باند	شهرام	بر	سازمان،	اين	

تالش	ها	برای	همكاری	و	حتی	اتحاد	افزايش	يافت.	
دست	كم	سه	دوره	گفت	وگوی	مفصل	ميان	رهبران	
دو	ســازمان	صورت	گرفت	كه	سرانجامی	نداشت.	
در	گفت	وگوی	اول،	حميد	اشرف	و	بهروز	ارمغانی	
بــه	نمايندگــی	از	ســوی	چريك	هــا	و	محمدتقی	
شــهرام	و	جواد	قائدی	ازســوی	مجاهدين	شركت	
داشــتند.	اشــرف	در	گفت	وگوهای	خود	با	شهرام،	
كودتای	آنها	درون	ســازمان	و	به	ويــژه	تصفيه	های	
درون	ســازمان	را	رد	و	تقبيــح	كــرد.	در	مذاكرات	
دوم	كه	پس	از	كشته	شــدن	اشــرف	صورت	گرفت	
درحقيقــت	ارتبــاط	ميان	مجاهدين	ماركسيســت	با	
گروه	انشــعابی	چريك	ها	به	رهبری	تورج	حيدری	
بيگوند	بــه	مذاكــره	پرداخت.	متن	ايــن	مذاكرات	
در	هشــت	فايل	صوتی	منتشر	شــده	است.	نكته	قابل	
تأمل	در	اين	گفت	وگوها	نقدهای	بيگوند	به	مواضع	
و	عملكــرد	چريك	هــای	فدايی	و	نيــز	نقد	نظرات	
احمدزاده	و	پويان	و	پاســخ	های	شــهرام	به	نيابت	از	
چريك	هــاي	فدايی	به	وی	اســت.	اين	گفت	وگوها	
در	دی	ماه	همان	ســال	بار	ديگر	تكرار	شــد.	در	اين	
گفت	وگوهــا	به	جای	بيگوند	كه	كشــته	شــده	بود	
بــار	ديگــر	نماينده	ای	از	ســوی	چريك	ها،	حســن	
فرجودی	و	يك	نفر	ديگر	با	جواد	قائدی	و	مســعود	

فيروزكوهی	شركت	داشتند.			
بــه	گفته	تــراب	حق	شــناس	اين	مذاكــرات	در	
پشــت	پرده	صورت	می	گرفت	و	دو	طرف	يكديگر	
را	نمی	ديدنــد.	متن	مذاكرات	نيز	توســط	مجاهدين	
ضبط	می	شــد	و	پس	از	خاتمه	نشست	ها؛	نسخه	ای	از	
نوارها	در	اختيار	چريك	های	فدايی	قرار	می	گرفت.	

)سايت	انديشه	و	پيكار(			
اصل	ايــن	بحث	ها	در	همان	ســال	ها	به	صورت	
جزوه	هايی	توســط	دو	سازمان	منتشر	شد.	جزوه	اول	
باعنوان	»نشريه	ويژه	بحث	درون	دو	سازمان«	توسط	
چريك	هــای	فدايی	در	فرورديــن	1355	در	داخل	
كشــور	منتشر	شد	و	جزوه	دوم	با	عنوان	»مسائل	حاد	
جنبــش	ما«	و	با	عنوان	فرعی	»دومين	نشــريه	بحث«،	
توسط	مجاهدين	در	اسفند	1355	در	خارج	از	ايران	
منتشر	شد.																																																																																																																															

مصطفی شعاعيان و جبهه دموكراتيک خلق                                                                                            
جبهــه	دموكراتيــك	خلق	در	ســال	51،	پس	از	
آشــنايی	نادر	شايگان	شام	اسبی	با	مصطفی	شعاعيان	
تأسيس	شد.	شعاعيان	كه	از	سال	39،	فعاليت	سياسی	
خود	را	شروع	كرده	بود	از	ازسرگذراندن	تجربيات	
فراوان،	درپی	متحدساختن	همه	نيروهای	مبارز	اعم	
از	مذهبــی	و	غيرمذهبــی	در	يك	جبهــه	متحد	بود.	
هميــن	نگرش	وی	را	پيــش	از	اين	در	ارتباط	با	رضا	
رضايــی	و	ســازمان	مجاهدين	خلق	قــرار	داده	بود.	
جبهه	متحد	خلق	در	ســال	52،	مورد	هجوم	ساواک	
قــرار	گرفــت	و	تعــدادی	از	نيروهای	آن	كشــته	و	
دســتگير	شــدند،	اما	دو	تيم	از	تيم	های	جبهه،	شامل	
تيم	های	تبريز	به	مســئوليت	مرضيه	احمدی	اسكويی	
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مسعود احمدزاده هروی

حميد اشرف: ما با دسته گل از 
ترسوها و آنهايي که بخواهند ما را 

تنها بگذارند استقبال نخواهيم کرد.. 
ما مي ترسيديم که اين سه نفر با 

حرف هاي مأيوس کننده خود ديگران را 
هم مأيوس کنند 

و	تيم	تهران	به	رهبری	مصطفی	شعاعيان	از	بازداشت	
مصــون	مانــد.	در	چنين	شــرايطی	فرايند	پيوســتن	
شــعاعيان	و	جبهه	متحد	خلق	به	چريك	های	فدايی	
خلق	صورت	گرفت.	شــعاعيان	پيش	از	پيوســتن	به	
چريك	ها	به	دليل	برخی	اختالف	نظرها	با	آنها	شرط	
پيوســتن	خود	و	گروهش	به	ســازمان	را	انجام	يك	
مبــارزه	تئوريك	براســاس	كتاب	شــورش	ـ	همان	
كتابی	كه	بعدهــا	نامش	به	انقالب	تغيير	كرد	ـ	عنوان	
كرد.	شــرطی	كه	از	سوی	حميد	اشرف	پذيرفته	شد،	
امــا	فرايند	ادغام	جبهه	متحد	در	ســازمان	چريك	ها	
پــس	از	چندی	تغيير	كــرد.	كادر	رهبری	ســازمان	
بعــد	از	در	اختيارگرفتن	امكانــات	و	نيروهای	جبهه	
متحد	عماًل	از	مبــارزه	تئوريك	و	طرح	ديدگاه	های	
شــعاعيان	ســرباز	زد	و	بــا	وی	همچــون	يك	عضو	
ســاده	برخورد	كرد.	شــعاعيان	از	بدنه	سازمان	دور	
نگه	داشــته	شــد	و	از	همان	ابتدا	در	تيمی	در	مشــهد	
تحت	فرماندهی	علی	اكبر	جعفری	ســازماندهی	شد.	
ايــن	برخورد	تنها	محصول	تصميمات	اشــرف	نبود.	
آنچنان	كه	مهــدی	فتاپور	از	رهبران	بعدی	ســازمان	
از	برخــورد	خود	با	جزنی	نقــل	می	كند،	بيژن	جزنی	
نيز	از	پيوستن	شعاعيان	و	دوستانش	به	درون	سازمان	
برآشفته	شده	بود.	)مصاحبه	فتاپور	با	سهيال	وحدتی،	
23	آوريــل	2007(	ارتباط	شــعاعيان	و	چريك	ها	تا	
پايان	ســال	52	هم	دوام	نيافت.	در	25	بهمن	آن	سال	
پس	از	آنكه	فاطمه	ســعيدی	)مــادر	نادر،	ارژنگ	و	
ابوالحســن	شايگان	شــام	اسبی(	از	ســوی	ساواک	
بازداشت	شــد،	چريك	ها	رابطه	خود	را	يك	طرفه	با	
شعاعيان	قطع	كردند.	خشايار	سنجری	رابط	سازمان	
بر	سر	قرار	حاضر	نشد.	شــعاعيان	خود	اين	ماجرا	را	
چنين	شرح	داده	است:	»شب	جمعه	25	بهمن	1352	
رفيق	مادر	دســتگير	می	شود.	سه	شــنبه	هفتم	اسفند،	
رفيق	مســئول	مشــهد	پس	از	ســه	روز	به	سرقرارش	
می	آيد.	چهارشنبه	هشتم	قرار	تحويل	بچه	ها	گذاشته	
می	شــود.	رفيق	فريدون	برای	شــنبه	11	اســفند	قرار	
می	گــذارد،	چون	كار	دارد	بــه	زودی	می	رود،	قرار	
می	ماند	برای	شــب	جمعه	شــانزدهم،	رفيق	سر	اين	
قرار	حاضر	نمی	شــود.	رابطه	می	گسلد.«	)شعاعيان،	
نامه	اول	به	چريك	ها،	پي	نوشت	14(																																											
پــس	از	قطــع	رابطه	ميان	شــعاعيان	و	چريك	ها	
هشــت	نامه	ميان	وی	و	حميد	اشــرف	ردوبدل	شد	
كه	در	شــناخت	روابط	وی	و	چريك	ها	بسيار	مفيد	
است	.																																																																																																								
دســته	ديگــری	از	گروه	هايی	كه	ميــان	آنها	و	
سازمان	رابطه	ايجاد	شد	عبارت	بودند	از	گروه	ها	كه	
در	داخل	يا	خارج	كشــور	تحت	تأثير	فداكاری	ها	و	
اقدامات	قهرمانانه	چريك	ها	با	قبول	مشــی	مسلحانه		
به	مبارزه	بــا	رژيم	روی	آورده	بودنــد.	اينها	عموماً	
گروه	های	كوچك	دانشــجويی	بودند	كه	در	فاصله	
سال	های	50	تا	57	كه	دربست	جذب	سازمان	شدند	
و	از	هويت	سازمانی	و	تشكيالتی	برخوردار	نبودند.	
بهروز	خليق	تعدادی	از	اين	گروه	ها	را	به	شــرح	زير	

برمی	شمارد:																	
»1ـ	گروه	دانشــگاه	صنعتی:	يــك	گروه	هوادار	
از	دانشــگاه	صنعتی	در	بهار	ســال	1351	به	سازمان	
پيوســت.	بهروز	عبــدی،	ابراهيم	خليق	و	اســماعيل	

خاكپور	جزو	اين	گروه	بودند.
2ـ	گروه	بابل:	در	شهر	بابل	هم	يك	گروه	هوادار	
تشــكيل	شده	بود	كه	در	اوايل	سال	1352	به	سازمان	
پيوســت.	محمــد	حرمتی	پــور،	محســن	نوربخش،	
محمدعلی	خســروی	اردبيلی،	حسن	جان	لنگوری،	
عباس	كابلی،	غالمعلی	خراط	پور	و	علی	اكبر	هدايتی			

جزو	اين				گروه	هوادار	بودند.													
3ـ	گــروه	تبريــز:	در	نيمه	دوم	ســال	1352	يك	
گروه	هوادار	از	تبريز	به	ســازمان	پيوســت؛	اعضای	
اين	گروه	عبارت	بودند	از	ابراهيم	محجوبی،	بهجت	

محجوبی،	يوسف	كيشی	زاده	و	فرزاد	كريمی.	
	گــروه	بهروز	ارمغانی:	در	ســال	1353	گروه	 4ـ	
بهــروز	ارمغانی	با	ســازمان	ارتباط	پيــدا	كرد	و	در	
ايــن	ارتباط،	تعــداد	زيادی	به	ســازمان	پيوســتند.«	

)بهروزخليق،	بي	بي	سي(
در	خــارج	از	ايران	نيز	گروه	هاي	متعددی	بودند	
كــه	راه	و	مشــی	ســازمان	را	قبول	داشــتند	و	به	نفع	
ســازمان	فعاليت	تبليغاتی،	جمــع	آوری	كمك	های	
مالــی	و	نيز	جذب	نيــرو	می		پرداختنــد،	ازجمله	اين	
گروه	ها	يكی	هم	گروه	19	بهمن	بود	كه	نشــريه	ای	
نيز	به	نام	»19	بهمن«	منتشــر	می	كرد.	در	اين	نشــريه	

آثار	بيژن	جزنی	درج	می	شد.
بهــروز	خليق	درباره	تأثير	اين	گروه	ها	در	رشــد	
و	گســترش	سازمان	می	نويســد:	»پيوستن	گروه	های	
متعدد	هوادار	و	زندانيان	آزاد	شــده	در	ســال	1353	
و	1354	به	سازمان،	به	گسترش	آن	انجاميد.	سازمان	
طی	اين	دو	ســال	به	يك	ســازمان	چريكی	نيرومند	

تبديل	شد.									
پــس	از	وقفــه	ای	كــه	در	ســال	1355	به	جهت	
ضربــات	به	وجــود	می	آيد،	باز	در	ســال	های	1356	
و	1357	گروه	های	هوادار	در	شــكلی	گســترده	در	
سراســر	كشــور	ازجمله	در	دانشــگاه	ها	پا	به	حيات	

گذاشتند.	
ازجمله	اين	گروه	های	هوادار،	گروه	سرخه	رجا	
بود	كــه	در	مازندران	بــه	فعاليــت	می	پرداخت.	در	
كرمانشــاه	يك	گروه	بزرگ	وجود	داشت	كه	پس	
از	انقالب	به	ســازمان	پيوســت.	در	تبريز	گروه	های	
متعدد	هــوادار	فعاليت	داشــتند.	در	دانشــگاه	تبريز	
چند	گروه	هوادار	بــود	كه	در	رهبری	اعتصاب	هاي	
دانشجويان	نقش	بااليی	داشت.«	)خليق،	بي	بي	سي(	
البته	بايد	توجه	داشت	كه	اظهارات	خليق	درباره	
كّميت	نيروهای	پيوســته	در	آن	ســالها	به	سازمان	با	

مقداری	اغراق	همراه	است.	

فدایی ها و حزب توده ایران 
دربــاره	رابطه	حزب	تــوده	و	چريك	های	فدايی	
خلــق	در	بررســی	سرگذشــت	حــزب	مختصــراً	

توضيحاتــی	ارائه	شــد.		در	اينجا	تنها	ايــن	نكته	را	
تأكيــد	می	كنيم	كه	چنانچــه	از	ظواهر	امر	برمی	آيد	
در	برخورد	با	حزب	توده	ظاهراً	اين	توده	ای	ها	بودند	
كــه	به	ايجاد	رابطه	و	يا	دســت	كم	گفت	وگو	تمايل	
داشــتند.	چريك	ها	تا	زمان	اشــرف،	اشــتياقی	برای	
ايــن	رابطه	نداشــتند،	چــرا	كه	با	توجه	بــه	موقعيت	
حزب	تــوده،	آنــان	فايــده	ای	از	ايــن	رابطــه	برای	
خــود	متصور	نبودنــد.	رابطه	قلمی	ميــان	چريك	ها	
و	حزب	تــوده	ظاهــراً	تنهــا	بــا	هــدف	خنثی	كردن	
تحليل	های	حزب	كه	تالش	می	كرد	مبارزه	مسلحانه	
و	ديدگاه	هــای	غيرماركسيســتی	چريك	ها	را	نفی	
كنــد،	انجــام	می	گرفت.	اما	پــس	از	ســال	55	و	با	
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نمای بيرونی پاسگاه سياهکل

مطرح	شــدن	مخالفت	ها	با	تئوری	مبــارزه	در	درون	
و	بيرون	ســازمان	به	تدريــج	رابطه	ميان	ســازمان	و	
حزب	توده	نزديكتر	شــد.	ايــن	رابطه	پس	از	انقالب	
بهمن	57،	شكل	ديگری	به		خود	گرفت	كه	درآينده	

درباره	آن	سخن	خواهيم	گفت.
در	پايــان	ايــن	بخش	الزم	اســت	تا	بــه	يكی	از	
حاميان	مهم	سازمان	در	خارج	از	كشور	اشاره	كرد.	
اين	ســازمان،	كنفدراســيون	دانشــجويان	ايرانی	در	
اروپا	و	امريكا	بود.	با	شــروع	مبارزات	مســلحانه	از	
سوی	چريك	های	فدايی،	كنفدراسيون	همان	نقش	
دانشگاه	های	داخل	كشــور	را	برای	چريك	ها	انجام	
داد.	فعاليت	های	تبليغی	برای	شناســاندن	ســازمان	و	

اقداماتش،	جمع	آوری	كمك	های	مالی	و	نيز	جذب	
نيرو	و	مرتبط	كردن	آنان	با	سازمان	ازجمله	اقدامات	

كنفدراسيون	دانشجويان	ايرانی	بود.	

قتل های درون گروهي 
يكــي	از	مســائلي	كه	بعدهــا	دربــاره	عملكرد	
سازمان		در	دوره	دوم	حيات	آن	مطرح	شد؛	موضوع	
تصفيه		هاي	درون	گروهی	بود	كه	به	مرگ	چند	تن	از	
اعضای	ســازمان	انجاميد.	سه	مورد	از	اين	قتل	ها	در	
دوران	رهبری	حميد	اشــرف	و	يكی	ديگر	در	ســال	
56	رخ	داد.	حميــد	اشــرف	در	نامه	اي	كه	در	تاريخ	
27	آبــان	54		بــراي	مخاطبي	كه	نام	وي	مشــخص	
نشــده	است	درباره	وقوع	اين	ســه	قتل	توضيح	داده	
و	داليل	آن	را	برمي	شــمارد.	در	اين	نامه	كه	پس	از	
يورش	پليس	آلمان	به	خانه	اشــرف	دهقاني	كشف	
و	به	دســت	ساواک	رسيد	آمده	است:	»الزم	دانستيم	
پاسخ	شــديدترين	انتقاد	شما	را	در	مورد	محاكمه	و	
اعدام	سه	نفر	]را[	زودتر	بدهيم.	در	مورد	تبيين	حكم	
و	مجــازات	اعدام	ايــن	افراد	بايــد	بگوييم	هركس	
كــه	در	وجــودش	ضعف	و	فتور	و	تمايل	به	تســليم	
ظاهر	شــود	و	بخواهد	كناره	گيري		و	از	دســتورات	
مسئول	خود	ســرپيچي	كند	محكوم	به	اعدام	است.	
ما	با	دســته	گل	از	ترســوها	و	آنهايي	كه	بخواهند	ما	
را	تنها	بگذارند	استقبال	نخواهيم	كرد.	اين	خشونت	
و	سرســختي	و	قاطعيت	را	در	هر	مورد	كه	الزم	شود	
اعمــال	خواهيم	كرد	.ما	مي	ترســيديم	كه	اين	ســه	
نفــر	با	حرف	هــاي	مأيوس	كننده	خــود،	ديگران	را	
هــم	مأيوس	كنند	و	اينجا	بود	كــه	وظيفه	انقالبي	ما	
حكم	مي	كرد	كه	تسليم	تمايالت	جازده	ها،	ترسوها،	
ماجراجوها،	افسرده	ها	و	نااميدهاي	رميده	از	انقالب	

نشويم.«	)نادری،	534(
فداييــان	اكثريــت	در	مصوبــه	كنگــره	يازدهم	
خــود	به	موضوع	اعدام	چهار	تن	از	اين	افراد	اشــاره	
كرده	اند.	»اطالعات	گردآوری	شــده	حاكی	از	آن	
اســت	كه	در	اين	دوره،	چهار	قتل	در	درون	سازمان	
چريك	های	فدايی	خلق	ايران	صورت	گرفته	است.	
سه	مورد	قتل	در	بين	سال	های	1351	تا	1353	و	يك	
مورد	در	ســال	1356	انجام	شده	است.	تحقيقات	ما	
نشــان	می	دهد	كه	نام	ســازمانی	يكی	از	رفقا،	»اسد«	
و	نــام	واقعی	وی	»علی	اكبر	هدايتی«	بوده	اســت.	او	
اهل	بابل	و	در	اوايل	ســال	1352	به	ســازمان	پيوسته	
بود.	اطالعات	موجود	نشان	می	دهد	كه	در	سال	های	
يادشــده	دو	قتــل	ديگر	صــورت	گرفته	اســت	كه	
متأســفانه	نام	ســازمانی	و	نام	واقعی	آنها	مشــخص	
نيســت.	مورد	چهارم	رفيق	عبداهلل	پنجه	شاهی	است.	
او	دانشــجوی	رشته	زيست	شناســی	دانشگاه	تربيت	
معلم	بــوده	و	در	ســال	1354	به	عضويت	ســازمان	

درآمده	بود.«	)سايت	اكثريت(	
در	مقدمــه	نشــر	مــزدک	بركتاب	هشــت	نامه	
مصطفی	شــعاعيان	به	چريك	هــای	فدايی	خلق،	نام	
منوچهر	حامــدی	و	پرويز	صــدری	به	عنوان،	دوتن	

ديگری	كه	درنامه	اشرف	و	قطعنامه	سازمان	فداييان	
نام	آنها	برده	نشــده	است،	اشاره	شده	است.	)خسرو	

شاكری،	ص	46(	
اين	چهار	تن	افرادي	بودند	كه	در	مصوبه	فداييان	
از	قتل	آنها	اظهار	تأسف	شده	است	و	دليل	كشته	شدن	
آنها	را	نيز	نه	اختالفات	عقيدتی	همچون	تصفيه	های	
خونين	درون	ســازمان	مجاهدين،	بلكه	عدم	رعايت	
اصــول	و	موازين	تشــكيالتی	عنــوان	كرده	اند،	اما	
به	جز	اين	چهار	نفر،	افــراد	ديگري	همچون	ابراهيم	
نوشــيروان	پور	نيز	بودند	كه	در	31	ارديبهشت	54		به	
اتهام	همكاري	با	ســاواک	در	خيابان	ترور	وكشــته	
شــد.	درباره	نوشــيروان	پور	و	اينكه	آيا	مي	توانســته	
در	لودادن	اســرار	گروه	جنگل	نقش	داشــته	باشــد	
و	يا	نــه؟	فداييان	به	طوركلي	ســكوت	كرده	اند	و	به	
قولــي	پرونده	وي	را	براي	هميشــه	بســته	اند،	ولي	با	
توجه	به	اســناد	منتشره	ساواک	ظاهراً	دستگيري	وي	
در	ســال	49	هنگامي	صورت	گرفتــه	بود	كه	پيش	
از	وي	اطالعــات	از	ســوي	ديگر	دستگيرشــدگان	
در	اختيار	ســاواک	قرار	گرفته	بوده	است.	همچنين	
اسناد	ديگري	در	دست	است	كه	همكاري	وي	را	با	
ساواک	پس	از	آزادي	از	زندان	تا	هنگام	ترور	وي،	

نفي	مي	كند.	)نادری،	ص	629	ـ	624	(
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علي بهفروز

چشم انداز ايران: به مناسبت شصتمين سال کودتاي 28 مرداد 1332 عليه ايران و حکومت ملي مصدق بحث هايي در رسانه ها 
مطرح شده که در اين شماره برآنيم تا سه معرفي از آقايان دکتر علي  بهفروز، مهندس فريد مرجايي و علي اميني نجفي )منتشر 
ش�ده در س�ايت ملي ايران( از جديدترين کتاب پروفس�ور يرواند آبراهاميان به نام کودتا داشته باش�يم. گفتني است دکتر علي 
بهفروز اس�تاد دانش�گاه هاي امريکا و صاحب تأليف و ترجمه هاي فراوان در حال ترجمه کتاب کودتا هستند و نشر صمديه قصد 

دارد آن را به چاپ برساند.

كودتایي موفق اما فاجعه بار
نگاهي به سه معرفي از جدیدترین كتاب آبراهاميان درباره كودتاي 28 مرداد 1332

امریکا بيش از انگلستان مخالف ملي شدن نفت ایران بود

پروفســور	يرواند	آبراهاميــان	در	بين	خوانندگان	
فارسی	زبان	و	به	خصوص	دانشجويان،	فردی	شناخته	
شــده	اســت.	تخصــص	آبراهاميــان	در	تاريخ	نوين	
ايران	اســت	و	او	در	اين	مورد	تأليفات	فراوان،	چه	به	
صــورت	مقاالت	علمی	و	تاريخــی	و	چه	به	صورت	
كتــاب	دارد.	تمام	تأليفات	ايشــان	به	زبان	انگليســی	
است	و	خوانندگان	انگليســی	زبان	او	فراوان	هستند.	
كتاب	قطور	تاريخ	نوين	ايران	ايشــان	به	سرعت	جای	
خود	را	در	بين	كتب	تاريخی	انگليســی	زبان	باز	كرد.	
خوانندگان	فارسی	زبان،	آبراهاميان	را	با	كتاب	»ايران	
بين	دو	انقالب«	او	می	شناسند.	بسياری	از	آثار	ايشان	به	
فارسی	ترجمه	شده،	اما	كتاب	»ايران	بين	دو	انقالب«	

ايشان	سال	ها	كتاب	درسی	دانشگاهی	بوده	است.

به	تازگــي	)تابســتان	2013	ميــالدی(	كتابی	از	
پروفســورآبراهاميان	منتشــر	شــد	به	نــام	»كودتا«	و	
به	ســرعت	مورد	اســتقبال	خوانندگان	انگليسي	زبان	
قرار	گرفت.	ايــن	كتاب	در	اين	زمان	كه	60	ســال	
از	كودتــای	ننگين	28	مرداد	1332	می	گذرد	تأليف	
شــده،	آن	هم	توسط	كســی	كه	بيش	از	50	سال	اهم	
كار	و	كوشــش	و	تحقيــق	او	در	مــورد	تاريخ	نوين	
و	وقايــع	اخير	ايــران	بوده	اســت.	تعــداد	كتاب	ها	
و	مقاالتــی	كــه	در	طول	60	ســال	گذشــته	در	اين	
باره	نوشــته	شــده	كم	نيســتند،	اما	دو	چيــز،	تأليف	
چنيــن	كتابی	را	در	حال	حاضر	و	توســط	فرد	آگاه	
ضروري	مي	كند.	يكی	اين	كه	روابط	ايران	و	امريكا	
روز	بــه	روز	تيره	تر	می	شــود	و	بلندگوهای	تبليغاتی	
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امريكا	سال	هاســت	می	كوشند،	ايرانی	را	تروريست	
و	ايران	را	به	صورت	كشــوری	كــه	برای	صلح	دنيا	
خطرناک	اســت،	به	مردم	امريكا	بشناســانند	و	حتی	
رئيس	جمهــور	ســابق	امريكا،	ايران	را	يكی	از	ســه	

محور	شرارت	جهان	ناميد.
به	نظر	مــن	اين	كتــاب	همان	طوركه	روی	جلد	
آن	و	به	صورت	زيرعنوان	شــده	اســت،	می	خواهد	
ريشــه	روابط	اخير	ايران	و	امريكا	را	براساس	خيانت	
سازمان	ســيای	امريكا	و	بی	اعتمادی	مردم	نسبت	به	
سياســت	امريكا	كه	با	كودتای	ســال	1953	ميالدی	
شروع	شد،	تعريف	كند	و	به	مردم	امريكا	بفهماندكه	
خاطــره	كودتا	از	ذهــن	ايرانيان	و	بســياری	از	مردم	
خاورميانه	نرفته	اســت	و	احتماالً	به	اين	زودی	ها	هم	

رفتنی	و	زدودنی	نيست.
مطلب	ديگری	كه	مورد	نظر	مؤلف	بوده،	برداشت	
نادرستی	است	كه	در	ميان	نويسندگان	انگليسی	زبان	
و	حتی	برخی	مؤلفان	فارســی	زبان	رايج	اســت	و	آن	
اين	كه	می	گويند	امريكا	موافق	ملی	شــدن	نفت	ايران	
بــوده	و	در	دعواي	ايران	و	انگليــس،	طرفدار	ايران	و	
مصدق	بوده	اســت.	آبراهاميان	با	اســتناد	به	مدارک	
بی	شــماری	نشــان	می	دهد	كــه	امريكا	حتــی	خيلی	
بيش	از	انگلســتان	مخالف	ملی	شدن	نفت	ايران،	البته	
آن	طور	كه	مصدق	می	خواست،	يعنی	كنترل	همه	چيز	
از	كشفيات،	حفريات،	استخراج،	تصفيه	و	فروش	در	
دست	ايران	باشد،	بوده	است.	در	اسناد	محرمانه	آمده	

اســت	كه	امريكا	بارها	به	انگلستان	و	به	شركت	های	
نفتی	كه	درگير	دعوای	ايران	بودند	گوشــزد	می	كند	
كه	اگر	مصدق	به	آنچه	می	خواهد	دسترسی	پيدا	كند،	
نه	تنها	روی	كشورهای	نفت	خيز	همسايه	ايران		و	روی	
كل	خاورميانه،	بلكه	روی	تمام	كشــورهای	نفت	خيز	
جهان	ســوم	تأييد	خواهد	گذاشــت	و	عرصــه	را	به	

كشورهای	غربی	تنگ	خواهد	كرد.
در	اين	كتــاب	آبراهاميان	نه		تنها	وقايع	مربوط	به	
صنعــت	نفت	ايــران	را	از	ابتدا	به	دقــت	دنبال	كرده	
است،	بلكه	سعی	كرده	با	استناد	به	مدارک	معتبر	كه	
در	طول	60	ســال	گذشته	از	صورت	محرمانه	خارج	
شده	و	در	دسترس	محققين	قرار	گرفته،	مطالب	زير	

را	به	وضوح	نشان	دهد:
1ـ	امريكا	سر	سوزنی	نظر	موافق	با	سياست	نفتی	

مصدق	و	يا	شخص	مصدق	نداشته	است.
2ـ	مصــدق	آن	طور	كه	بســياری	از	نويســندگان	
غربــی	او	را	تصوير	كرده	اند،	آدمی	نبوده	اســت	كه	
اهل	بحث،	مصالحه،	و...	نباشــد،	اما	او	با	هر	پيشنهاد	
و	بحثــی	كه	مغاير	با	قانون	ملي	شــدن	نفــت	بود	و	يا	
می	خواست	سرسوزنی	كنترل	صنعت	نفت	ايران	را	به	
دولت	يا	شركت	خارجی	بدهد،	مخالف	بوده	و	قصد	
سازش	يا	مصالحه	در	رابطه	با	اين	مطلب	نداشته	است.	
در	مورد	سهم	ديگران،	روش	محاسبه	سود	شركت	ها	
و	بســياری	مطالب	ديگر	نه	تنها	اهل	بحث	و	مصالحه	
بوده،	بلكه	خودش	وكيلی	مبرز	بوده	اســت	و	به	تمام	

نكات	قانونی	و	به	خصوص	قوانين	بين	الملل	حاكم	بر	
تجارت	بين	الملل	وارد	بوده	است.	

3ـ	كودتا	عليــه	حكومت	ملي	مصدق	و	ايران	نه	
بــه	خاطر	ترس	از	كمونيســم	بوده	و	نــه	در	رابطه	با	
جنگ	سرد،	بلكه	تنها	و	تنها	برای	منافع	نفتی	انگليس	

و	امريكا	بوده	است.
كتاب	كودتا،	در	چهار	فصل	تنظيم	شــده	است.	
فصــل	اول	تاريخ	صنعــت	نفت	را	در	ايــران	بحث	
می	كنــد	تا	می	رســد	بــه	تصويب	قانون	ملی	شــدن	
صنعت	نفت	توســط	مجلس	شورای	ملی،	فصل	دوم	
اختصاص	داده	شده		به	مذاكرات	و	مباحث	شركت	
نفت	انگليس	ـ	ايــران	)Anglo-Iranian(.	فصل	
ســوم	به	پيامدهــاي	اين	كودتا	و	اينكــه	چگونه	اين	
كودتا	برنامه	ريزی	شد	و	چه	افرادی	و	دولت	هايی	در	
آن	دست	داشته	اند،	اختصاص	داده	شده	است.	فصل	
چهارم	كه	فصل	آخر	كتاب	است،	به	پيامدهاي	اين	
كودتا	مي	پردازد	و	اينكه	چگونه	كودتا	مسير	تاريخ	

را	در	ايران	و	خاورميانه	عوض	كرده	است.
كتاب	شــامل	بيش	از	35	صفحه	فهرســت	منابع	
اســت	كه	در	درون	كتاب	از	آنها	نقل	قول	شــده	يا	
به	آنها	اشاره	شــده	است.	در	واقع	حدود	20	درصد	

كتاب	را	همين	نقل	قول	ها	تشكيل	داده	اند.	
نشــر	صمديه	خوشحال	است	كه	ترجمه	و	چاپ	
اين	كتاب	بســيار	مفيد	و	خواندنی	را	به	اســتحضار	

خوانندگان	»چشم	انداز	ايران«	برساند.
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 فرید مرجایی 

مصدق و كودتا، در اسناد منتشرنشده شركت نفت انگليس 

به	تازگي	سلســله	گزارش	ها	و	مقاالتی	تاريخی	
ارائه	شده	است	كه	باوجود	اسناد	فراوان	و	آرشيوهای	
متعدد	سعی	دارند	نقش	امريكا	و	سرويس	اطالعاتی	
ســيا	را	در	توطئه	آژاكس	نفی	يــا	كم	رنگ	كنند	و	
كودتای	28مرداد	و	ســرنگونی	دولت	دموكراتيك	
دكتــر	مصدق	را	بــه	اختالفات	بين	نيروها	و	اقشــار	
مختلــف	جامعه	ايــران	تقليل	دهنــد	)به	عنوان	نمونه	
رجوع	كنيد	به	نشريه	نئوكان	»نيو	ريپابليك«(.	بعضی	
از	نويســندگان	هــم	روايت	هــای	آنــان	را	به	حوزه	
عمومــی،	علمی	و	مطبوعاتی	ايــران	منتقل	می	كنند.	
آنهــا	در	عمل،	كودتای	ايــران	را	در	خأل	و	جدا	از	
ســير	تحوالت	تاريخ	و	ديگر	كودتاهای	امريكا	در	
دنيا	بررســی	می	كنند.	در	صورتی	كه	يكی	از	عوامل	
ســيا	و	كارگردانان	كودتای	آژاكس،	دونالد	ويلبر،	
درست	چهار	ماه	پس	از	حوادث	28مرداد،	گزارش	
محرمانه	ای	را	برای	بخش	آرشــيو	تاريخی	ســازمان	
ســيا	تهيه	می	كند	و	هدف	اين	گــزارش	را	به	عنوان	
تجربيات	و	درس	هايی	بــرای	پروژه	هاي	)كودتاها(	
آينده	امريكا	معرفی	می	كند.	دقيقاً	يك	ســال	پس	از	
28مرداد،	ســازمان	سيا	دولت	دموكراتيك	و	قانونی	
»ژاكوب	آربنز«	در	گواتماال	را	به	دليل	سياســت	های	
ملی،	به	وسيله	كودتا	سرنگون	كرد.	قابل	توجه	است	
كه	آقای	»ورنن	والترز«	يكی	از	افسران	سيا	كه	نقش	
حاشــيه	ای	در	كودتای	28	مرداد	داشــت،	در	1964	
در	كودتــای	برزيل،	نقش	مركــزی	پيدا	كرد	)برای	
جزئيات	گزارش	ويلبر	رجوع	كنيد	به	مقاله	نگارنده	
در	دوماهنامــه	چشــم	انداز	ايران،	شــماره	18	بهمن	
1381(.	به	عبــارت	ديگر،	طــرح	كودتای	آژاكس	
آغاز	مجموعه	ای	از	كودتا	های	ســازمان	سيا	در	قرن	
بيستم	بود.	در	اين	راستا	و	گذرگاه	تاريخی	است	كه	
تحقيقات	و	كتاب	اخير	پروفســور	يروند	آبراهاميان	
درباره	كودتای	آژاكس	28	مرداد	كه	چند	ماه	پيش	

انتشار	يافت،	اهميت	فوق	العاده	ای	پيدا	می	كند.
ســال	های	طوالنی	است	كه	آبراهاميان	آرشيو	ها	
و	اســناد	محرمانه	وزارت	خارجــه	انگليس،	بعضی	
اســناد	ارائه	شــده	وزارت	خارجه	امريكا	و	مقداری	
از	اسناد	ســرويس	اطالعات	امريكا	ســيا	را	بررسی	

كرده	است	)سازمان	سيا	از	ارائه	بيشتر	اسناد	كودتای	
آژاكس	ممانعت	كرد	و	در	نتيجه	بعضی	تاريخدانان	
برای	دسترســی	به	اسناد	و	مدارک	به	دادگاه	امريكا	
مراجعــه	كرده	اند	كه	تاكنون	بی	نتيجه	مانده	اســت.	
در	ضمن،	دكتر	آبراهاميان	برای	نوشــتن	اين	كتاب،	
آرشــيو	اســناد	قديمی	شركت	ســابق	نفت	انگليس	
)شــركت	بی.	پی	كنونی(	را	مورد	مطالعه	و	بررســی	
قرار	داده	اســت.	آرشيو	اسناد	شركت	نفت،	مطالب	
بسيار	جالبی	درباره	اســتراتژی	مذاكرات	با	ايران	را	

در	دسترس	می	گذارد.	
امريكا	و	انگليــس	در	مواضع	خود،	دليل	اصلی	
كودتا	را	خطر	تســلط	كمونيســم	در	ايــران	معرفی	
كرده	اند،	ولــی	آبراهاميان	در	اين	كتاب،	با	اســتناد	
و	اشــاره	مستقيم	به	اســناد	و	آرشيوها،	ثابت	می	كند	
هدف	كودتا	در	واكنش	به	ملی	شدن	نفت،	حاكميت	
ملی	كشــورهای	نفت	خيز	و	تبعات	سياســی	آن	در	
جهــان	و	تأثير	آن	بر	بازار	و	منابع	نفتی	آنها	بود.	وی	
در	كتاب	می	نويسد	خطر	سرخ	و	خطر	كمونيسم	)در	
قالب	حساسيت	های	جنگ	سرد	(	درحقيقت	بهانه	و	
سرپوشی	برای	توجيه	كودتا	و	دخالت	آن	دو	كشور	
در	امور	سياســی	ايران	بود	)ص	4(.	دفتر	سازمان	سيا	
تحليلــی	را	در	آن	زمــان	ارائه	می	دهد	كــه	توانايی	
حزب	تــوده	درحقيقت	خطری	برای	كســب	قدرت	
در	ايــران	ايجــاد	نمی	كرد،	اين	ســند	ســيا	محرمانه	
بوده	اســت،	درحالي	كه	مواضع	علنی	دولت	امريكا	

برخالف	آن	اطالعات	بود.	
اگرچه	بســياری	از	تاريخ	نويســان	و	تحليلگران	
معتقدنــد	برنامه	كودتا	پس	از	انتخــاب	آيزنهاور	به	
رياســت		جمهوری	امريكا	آغاز	شد	و	رئيس	جمهور	
ترومن،	پيش	از	وی	از	ملی	شدن	نفت	ايران	حمايت	
می	كرد،	آقــای	آبراهاميان	با	تحقيقات	خود	نشــان	
می	دهد	درحقيقت،	مقامات	سيا	با	همتايان	انگليسی	
خود	مقدمات	طرح	بحران	ســازی	عليه	دولت	دكتر	
مصــدق	و	طرح	كودتــا	را	در	زمان	ترومن	شــروع	
كرده	بودند.	هنگامی	كه	مشــخص	شد	مسئله	اصلی	
مصدق	تنها	ميزان	ســهم	و	ســود	نهايی	نيست،	بلكه	
مسئله	كنترل	صنعت	نفت	و	حفظ	حاكميت	ملی	در	
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هنگامی که مشخص شد مسئله اصلی 
مصدق تنها ميزان سهم و سود نهايی 
نيست، بلکه مسئله کنترل صنعت 
نفت و حفظ حاکميت ملی در کشور در 
ميان است، دولت ترومن و شرکت های 
نفتی امريکايی به طرفداری از 
انگلستان برخاستند

كشور	در	ميان	اســت،	دولت	ترومن	و	شركت	های	
نفتی	امريكايی	به	طرفداری	از	انگلســتان	برخاستند.	
ترومــن	نماينده	ای	به	ايران	فرســتاد	كــه	از	دربار	و	
	شــاه	بخواهد	كه	از	امضای	قانون	ملی	شدن	نفت	كه	
به	تصويب	مجلس	ايران	رســيده	بود،	امتناع	كند.)1(	
آورل	هريمن،	نماينده	رئيس	جمهور	ترومن	كه	خود	
بازرگان	متمولی	بود،	قرار	بود	كه	در	مأموريت	خود	
به	تهــران	به	دكتر	مصدق	تلقين	كند	كه	ملی	شــدن	
الزامــا	»كنتــرل«	بر	صنعــت	نفت	نمــی	آورد؛	زيرا	
مســئله	و	بازار	نفت	در	جهــان	»از	پيچيدگی	خاصی	

برخوردار«	است.)ص	113(
سفارت	انگليس	در	واشنگتن	در	پيامی	به	دولت	
مطبوع	خود	خاطرنشان	كرد؛	هريمن	نماينده	امريكا	
از	موضــع	لنــدن	و	باقی	مانــدن	»كنترل«	در	دســت	
انگليس	كاماًل	حمايت	می	كند.	)ص115(.	در	زمان	
سفر	هريمن	به	تهران	تظاهرات	و	تحريكاتی	نزديك	
بــه	مجلس	انجام	شــد	كــه	16نفر	كشــته	و	280نفر	
زخمی	به	جــای	گذاشــت.	مدارک	به	دســت	آمده	
به	وســيله	آبراهاميــان	اكنون	نشــان	می	دهنــد	دفتر	
سرويس	ســيا	در	اين	تحريكات	نقش	داشت.	اسناد	
ديگر	نشــانگر	آن		هســتند	كه	نماينده	شركت	نفت	
انگليــس	به	لندن	اطــالع	داد	كه	افــراد	حزب	توده	
مســئول	تحريــكات	و	خشــونت	در	آن	روز	نبوده،	
بلكه	اوباش	حلقه	حزب	مظفــر	بقايی	عاملين	اصلی	

تحريكات	بودند.	)ص115(	
لوی	هندرســون،	ســفير	امريــكا	در	ايــران	كه	
خود	در	پروژه	آژاكس	نقش	داشــت،	ســال	ها	پس	
از	28مرداد	در	مصاحبه	ای	می	گويد،	»می	خواســتم	
رابطــه	خوبــی	بــا	ايــران	داشــته	باشــيم،	ولــی	نه	
	به	قيمــت	قبول	كردن	ملی	شــدن	نفــت.«)ص	116(
تعدادی	از	تحليلگران	كه	اسناد	آن	دوران	را	به	طور	
مستقيم	بررســی	نكرده	اند،	دكتر	مصدق	را	شخصی	
لجوج،	يكدنده	و	انعطاف	ناپذير	معرفی	می	كنند	كه	
عقده	شــهادت	داشــت.	آنها	می	نويســند	كه	دولت	
مصدق	بايد	پيشــنهاد	نهايی	شــركت	نفت	انگليس	
و	پيشــنهاد	بانك	جهانی	را	می	پذيرفت.	آبراهاميان	
می	نويسد	كه	هدف	مبارزات	مصدق	»حاكميت	ملی«	
بود.	وی	می	افزايــد	كه	مصدق	در	مذاكرات	صادق	
و	به	آنها	اعالم	داشــته	بود	كه	حاضر	است	غرامت	و	
خسارت	برآمده	از	ملی	شدن	را	به	قيمت	بازار	روز	به	
انگليس	پرداخت	كند.	درحقيقت	اين	شركت	سابق	
نفت	انگليس	بود	كــه	در	باطن	حاضر	نبود	»كنترل«	
صنعت	نفــت	را	به	ايران	منتقل	كنــد.	اين	در	حالي	
است	كه	آقای	»سام	فال«	از	وزارت	خارجه	انگليس	
بعدها	اعالم	می	كند	شكســت	فــاز	اول	مذاكرات	با	
ايران	به	دليل	لجوج	بودن	و	انعطاف	ناپذيری	مديريت	
كمپانی	)شركت	سابق	نفت	انگليس(	بود.	)ص	48(	
همچنيــن	آقای	جــورج	ميدلتون،	كاردار	ســفارت	
انگليس	در	ايران،	نيز	سال	ها	بعد	اذعان	كرد	شركت	
نفت	انگليس،	ملی	شدن	صنعت	نفت	ايران	را	هرگز	
جدی	نمی	گرفت؛	زيرا	باور	نداشــت	ايــران	بتواند	

صنعت	نفت	را	بگرداند.	)ص	48(
آقای	ميدلتــون	كه	خود	در	مذاكــرات	با	ايران	
و	بانك	جهانی	شــركت	داشت،	ســال	ها	بعد	اذعان	
داشــت	در	تحليــل	نهايــی،	انگليــس	و	امريكا	در	
مخالفت	بــا	ملی	شــدن	واقعی	صنعــت	نفت	كامال	
هماهنگ	بودند.	نفت	در	كشــور	مكزيك	ملی	شده	
بود	و	آن	دو	كشــور	به	هيچ	وجه	نمی	خواســتند	اين	

برنامه	در	كشور	ديگری	تكرار	شود.	)ص162(
درباره	پرداخــت	غرامت	منصفانــه	به	انگليس،	
اســناد	نشــان	می	دهند	پيشــنهاد	نهايی	بانك	جهانی	
درحقيقت	جدی	نبود	و	به	طوری	طراحی	شــده	بود	
كه	ايران	توانايی	پرداخت	آن	را	نداشــته	باشــد	كه	
مذاكــرات	شكســت	بخــورد	و	افكارعمومی	عليه	
دولــت	مصدق	تحريــك	شــود.	)ص	163(	رئيس	
دفتر	ســرويس	جاسوســی	انگليس	)MI-6(	وقت	
در	ايــران،	بعد	هــا	می	گويد	دولــت	انگليس	هرگز	
درباره	مذاكرات	جدی	نبود؛	چون	قصد	رســيدن	به	
توافق	با	دكتر	مصدق	را	نداشــت.	)ص	162(	دكتر	
مصدق	به	عنوان	نخســت	وزير	منتخب	مردم	از	اصل	
حاكميــت	ملی	صرف	نظر	نمی	كــرد	و	اين	تبليغات	
وســيع	انگليس	و	امريــكا	بود	كــه	از	دكتر	مصدق	
يك	چهره	انعطاف	ناپذير	ترســيم	كند.	برنامه	»اصل	
4«	امريكا	مســئوليتش	درباره	كمك	های	كشاورزی	
به	ايران	بود،	ولی	خبرنگارانی	مشــكوک	بودند	كه	
دفتــر	مركزی	برنامه	»اصل	4«	)روبه	روی	منزل	دكتر	
مصدق(	پوششــی	برای	فعاليت	هــای	مخفيانه	ايجاد	
می	كــرد.	اردشــير	زاهدی	كه	در	اين	دفتر	مشــغول	
بــه	كار	بود،	پيام	های	ســری	را	از	مقامات	امريكايی	
بــه	پدر	خود	سرلشــكر	زاهــدی	كــه	در	پنهان	بود	
منتقل	می	كــرد	)ص157(.	آقای	ســام	فال	گزارش	
می	دهد	كــه	در	ماه	ژوئيه،	مخالفــان	دكتر	مصدق،	
به	طور	مخفی	به	ديدن	سرلشــكر	زاهدی	رفته	بودند.	
در	اين	مقطع،	فال	از	تماس	هــای	مخفيانه	زاهدی	با	
امريكايی	هــا	نيــز	مطلع	می	شــود.)ص	156(	بعضی	
روشــنفكران	اصل	»اســتقالل«	را	در	دنيای	امروز	و	
شــرايط	جهانی	شدن	فرسوده	می	شــمرند	و	از	مقوله	
اســتقالل	عبور	كرده	اند.	در	صورتی	كه	»حاكميت	
ملــی«	از	نــوع	مصدقی	آن،	بدون	اعتقــاد	و	تعهد	به	
دو	اصل	استقالل	و	دموكراسی،	امكان	پذير	نيست.	
ذكر	صفحــات	كتــاب	»كودتا«	نوشــته	يرواند	
آبراهاميــان،	با	اشــاره	به	نســخه	اصلــی	آن	به	زبان	
انگليسی	است.	خوشبختانه	اين	كتاب	اكنون	توسط	
نشر	صمديه	در	دست	ترجمه	به	زبان	فارسی	است.

پي نوشت:
1ـ	مك	گي	معاون	وزارت	خارجه	امريكا	بوده	كه	در	26	
اســفند	1329	به	ايران	مي	آيد	و	به	همين	منظور	با	شــاه	
مالقات	مي	كند،	ولي	شاه	به	او	مي	گويد	ناسيوناليسم	در	
اين		باره	به	قدري	قوي	اســت	كه	اگر	با	قانون	ملي	شدن	
نفــت	مخالفتي	بكنم	موج	مردم	مــرا	هم	با	خود	خواهد	
برد.	اين	مطلب	در	كتاب	»همه	مردان	شاه«،	نوشته	استيون	
كينزر،	ترجمه	لطف	اهلل	ميثمي،	نشر	صمديه	آمده	است.
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موفق اما فاجعه بار
در معرفي كتاب »كودتا« نوشته یرواند آبراهاميان

علي اميني نجفي 
پژوهشگر مسائل فرهنگي

آبراهاميــان	آخرين	كتاب	خود	را،	كه	نســبت	
به	كتاب	های	پيشــين	حجم	اندكی	دارد،	يكســره	به	

كودتای	28	مرداد	1332	اختصاص	داده	است.
برای	دكتر	مصدق	ملی	شدن	صنعت	نفت	موضوع	
»حاكميت	ملی«	بود	و	اين	به	معنای	اختيار	كامل	ايران	
در	كشــف،	اســتخراج،	پااليش	و	صدور	نفت	خود	
بــود.	برای	مصدق	اين	يك	اصل	خدشــه	ناپذير	يا	به	
تعبير	عوام	»ناموســی«	بود	و	البته	بر	سر	آن	سرسختی	

نشان	می	داد	و	حاضر	به	گذشت	هم	نبود.
در	برابر،	بيگانگان	كه	از	قديم	»بدعادت«	شده	بودند،	
هرگــز	حاضر	نبودند	كه	كنترل	نفت	را	به	طور	كامل	به	
دولت	ايران	بســپارند	و	از	آن	همه	منافع	بيكران	چشــم	
بپوشند.	به	عبارت	ديگر	آنها	تنها	با	يك	»ملی	شدن«	اسمی	

و	ظاهری	موافق	بودند.	)ص	3	و	108(	
نويســنده	از	برخی	دولتمــردان	دنيای	غرب	ياد	
می	كند	كه	به	راستی	از	اين	كه	دولت	ايران	»جرأت«	
كرده	و	ملی	شــدن	نفت	خود	را	درخواســت	كرده	

بود،	به	حيرت	فرو	رفته	بودند.
به	نظر	آبراهاميان،	بريتانيا	و	امريكا	با	بهره	گيری	
از	»فضای	جنگ	ســرد«	به	ايــن	توهم	دامن	زدند	كه	
گويا	ايران	در	آستانه	ســقوط	به	»پرتگاه	كمونيسم«	
بوده	است،	درحالی	كه	»خطر	كمونيسم«	تنها	بهانه	ای	

بود	برای	سرپوش	گذاشتن	بر	منافع	كالن	مادی.	
نويســنده	عقيده	دارد	كه	مذاكرات	نمی	توانست	
زيــرا	دو	طــرف	 باشــد،	 بهتــری	داشــته	 فرجــام	
برداشــت	هايی	به	كلی	متفاوت	از	مســئله	داشــتند:	
بريتانيــا	آماده	بود	كه	با		ايران	بر	ســر	منافع	موجود	
مذاكــره	كند	و	احتماالً	مزايايــی	هم	به	ايران	بدهد،	
درحالی	كه	ايران	نه	»امتياز«،	بلكه	»تســلط	كامل«	بر	
نفــت	خود	را	می	خواســت	و	آن	را	الزمه	حاكميت	

ملــی	می	دانســت	و	حاضر	بود	بهــای	آن	را	نيز،	كه	
می	توانســت	غرامتــی	ســنگين	باشــد،	بپــردازد.	به	
نظر	نويســنده،	برخالف	آنچه	بر	ســر	زبان	ها	افتاده	
اســت،	امريكا	تنهــا	از	روی	خيرخواهی	يا	با	فشــار	
بريتانيا	به	منازعه	كشــيده	نشد	تا	نقش	»ميانجی	گری	
خيرخواهانه«	را	ايفا	كند.	دولتمردان	امريكا	به	خوبی	
بــه	اهميت	منابع	انــرژی	به	ويژه	در	آينــده	پی	برده	
بودنــد	و	خواه	ناخواه	به	»بحــران	نفتی	ايران«	عالقه	
پيدا	كردند.	به	نظر	نويسنده:	»بريتانيا	و	اياالت	متحده	
احتمــاالً	در	برخی	از	مســائل	جزئــی	اختالف	نظر	
داشــتند،	اما	در	ضديت	با	ملی	شدن	نفت،	ميان	آنها	

توافق	كامل	برقرار	بود.«)ص	82(
»در	ســرويس	های	اطالعاتــی	طرح	هايــی	به	نام	
»چكمــه«	و	ســپس	»آژاكس«	برنامه	ريزی	شــد	كه	
دو	بخش	داشــت:	نخســت	ايجاد	آشــوب	و	ناامنی	
برای	بی	ثبات	كردن	دولــت	مصدق	و	ديگری	اقدام	
كودتايی	برای	برانداختن	آن.«	نويســنده	ضمن	ابراز	
تأسف	از	دسترســي	نداشتن	به	آرشــيوهای	مخفی	
سازمان	های	اطالعاتی	امريكا	و	بريتانيا،	معتقد	است	
از	همــان	رازهای	اندكی	كه	از	پــرده	بيرون	افتاده،	
می	توان	به	روشــنی	به	نقش	تعيين	كننده	دو	دستگاه	
اطالعاتــی	بــزرگ	غــرب	در	طراحی،	تــدارک	و	

اجرای	كودتا	پی	برد.
از	نيمه	ســال	1331	و	به	ويژه	از	مقطع	نهم	اسفند،	
شــبكه	مجهز	و	پيچيده	ای	از	دشمنان	داخلی	مصدق،	
دست	در	دست	دستگاه	های	بيگانه	برانداختن	دولت	
را	در	دستور	كار	خود	قرار	داد.	در	يك	سر	اين	طيف	
گســترده	و	رنگين	سرســپردگان	بی	نقاب	استعمار	و	
وابســتگان	به	دربار	قرار	داشــتند	و	در	ســر	ديگر	آن	
كســانی	كه	به	نام	دين	خواهی	و	ميهن	پرســتی	به	ستيز	
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مصدق	هواداری	می	كردند	و	به	شــدت	از	سياســت	
حــزب	در	برابر	او	ناخرســند	بودند.	كســانی	مانند	
شــاهرخ	مســكوب،	محمدحســين	تمــدن	و	بابك	
اميرخســروی	بر	اين	امر	گواهی	داده	اند،	اما	واقعيت	
اين	است	كه	اين	افراد	در	مقام	تصميم	گيری	نبودند.	
		آخرين	فصل	كتاب	يرواند	آبراهاميان	به	عنوان	
»ارثيــه	كودتا«	بــه	اختصار	بــه	پيامدهــای	كودتا	تا	
روزگار	ما	پرداخته	است.	امريكا	برنده	اصلي	كودتا	
بود:	سهم	بزرگي	از	نفت	ايران	را	از	آن	خود	كرد	و		
از	اين	كودتا،	اين	درس	بد	را	آموخت	كه	رژيم	هاي	
ناســازگار	را	مي	توان	به	آساني	سرنگون	كرد.	اما	در	
درازمدت	»ابرقدرت«	در	شبكه	پيچيده	اي	از	توطئه	ها	
و	درگيري	هــاي	بي	پايان	غرق	شــد،	از	دوســتان	و	
متحداني	وفادار	در	كشورهاي	»جهان	سوم«	محروم	

ماند	و	تمام	حيثيت	خود	را	از	دست	داد.
كودتا	بــرای	ايران	فاجعه	بار	بود	و	كشــور	را	از	
پيشرفت	سياســی	و	اجتماعی	بازداشــت.	سرنگونی	
مصــدق	چهار	پيامد	ســنگين	بــرای	ايران	داشــت:	
پسرفت	در	ملی	شــدن	صنعت	نفت،	نابودی	احزاب	
و	نهادهای	مدنی،	برباد	رفتن	مشــروعيت	پادشــاهی	
و	رشــد	روحيه	شــك	و	بدگمانی	در	ميان	ايرانيان.	

)ص207(

راست	گرا	عليه	دولت،	نسبت	به	مصدق	لحنی	ماليم	
در	پيش	گرفت،	اما	نمی	توان	اين	گفته	نويســنده	را	
بــاور	كرد	كه	»هــدف	اصلی	حزب	عبــارت	بود	از	
تقويت	مصدق	و	تشــكيل	يك	جبهه	مشترک	با	او.«	

)ص176	و	پس	از	آن(
در	واقع	حزب،	تشــكيالت	قوی	و	حتی	»بازوی	
مسلح«	داشــت	)سازمان	افســران	توده(،	اما	درست	
اين	اســت	كه	گفته	شود	برای	هيچ	برنامه	ای	اراده	و	
قاطعيت	الزم	را	نداشــت.	رهبران	نسبتاً	بصير	و	آگاه	
حزب	از	ايران	رفته	بودند	و	چنانچه	گفته	اند،	حزب	
در	ايران	پيكری	غول	آســا	با	ســری	بسيار	كوچك	
شــده	بود.	هيئت	اجرائيه	به	پراكندگی	و	اختالفات	
شــديد	درونی	دچار	بــود.	برخی	از	رهبــران	تندرو	
مصدق	را	همچنــان	نماينده	بــورژوازی	كمپرادور	
)وابســته(	می	دانستند.	در	برابر،	جناحی	او	را	نماينده	
»بــورژوازی	ملی«	گرفته	و	معتقــد	بودند	كه	حزب	
بايد	نسبت	به	او	سياست	»انتقاد	و	اتحاد«	داشته	باشد.	
حــزب	در	بهترين	حالت	به	دنبال	اتحــاد	تاكتيكی	با	

دولت	برای	جلوگيری	از	نفوذ	غرب	بود.
از	مقطــع	30	تيــر	1331،	كــه	همــگان	مبارزه	
فداكارانه	ياران	مصدق	را	شــاهد	بودند،	بسياری	از	
كادرهای	آگاه	و	دلســوز	حزب،	آشــكارا	از	دكتر	

یرواند آبراهاميان، استاد تاریخ جهان و خاورميانه در كالج باروک نيویورک

با	رئيس	دولت	قانونی	برخاســتند.	برخی	از	همرزمان	
پيشــين	مصدق،	كه	از	او	جدا	شدند	و	در	ستيز	با	او	از	
دشمنانش	نيز	پيشــی	گرفتند،	نقش	بسيار	مخربی	ايفا	
كردند.	مهمترين	اين	شــخصيت	ها	عبارت	بودند	از:	
آيت	اهلل	ابوالقاسم	كاشانی،	حسين	مكی،	مظفر	بقايی	
و	ابوالحســن	حائری	زاده.	)ص	48	بــه	بعد(	اينان	كه	
نقش	مهمی	در	پيدايش	جنبش	ملی	ايفا	كرده	بودند،	

نقشی	بس	مهمتر	در	شكست	آن	بازی	كردند.
برخورد	حزب	توده	با	جنبش	ملی	و	رهبر	آن	در	
طول	زمان	يكســان	نبود.	حزب	با	تأخيری	چندساله	
به	پشتيبانی	از	شعار	ملی	شدن	نفت	پرداخت،	هرچند	
هنوز	شخص	مصدق	را	سياستمداری	»بورژوا	ليبرال«	
می	دانست	كه	نســبت	به	امريكا	دچار	توهم	است	و	
قصد	دارد	»امپرياليســم	جوان«	را	به	جای	»اســتعمار	

پير«	بنشاند.«	)ص59(	
نويسنده	در	رد	استدالل	كودتاگران	معتقد	است	
كه	هيچ	خطري	ازسوي	حزب	توده،	كشور	را	تهديد	
نمي	كــرد.	مصدق	به	خوبــي	از		فعاليت	حزب	آگاه	
بود	و	با	هوشــياري	فاصله	خود	را	با	آن	حفظ	كرده	
بود.	نويسنده	تأكيد	مي	كند	كه	حزب	مسلح	نبوده	و	

برنامه	اي	براي	تصرف	قدرت	نداشت.
حزب	تــوده	به	ويژه	با	افزايــش	حمالت	محافل	
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چش�م انداز ايران: آقاي دکت�ر احمد ميدري به معرفي کتاب »اقتصاد سياس�ي 
سياس�ت صنعتي« )از نسخه انگليس�ي( پرداخته اند؛ گرچه به ظاهر معرفي کتاب 
ارزنده  اس�ت ولي ارزنده تر آنکه رمز توسعه يافتگي کره را به خوبي برشمرده است 
که به نظر مي رس�د درس هاي مهمي ب�راي صاحب نظران ايراني در زمينه توس�عه 
دارد. ضمن تش�کر از ايش�ان، باشد که اين معرفي مورد اس�تفاده طراحان توسعه 

ايران قرار گيرد. اميدواريم برگردان کامل فارسي آن هم به زودي منتشر شود.
احمد ميدري

توسعه كره جنوبي و رهنمودي براي ما
 معرفی كتاب » اقتصاد سياسی سياست صنعتی«

نويســنده	ايــن	كتــاب،	هاجون	چانگ		اســتاد	
اقتصاد	دانشــگاه	كمبريج	اســت	كه	آراي	او	مورد	
استقبال	گســترده	در	جهان	قرار	گرفته	و	نوشته	های	
او	به	27	زبان	ترجمه	شــده	اســت.	اين	كتاب	رساله	
دكترای	نويسنده	است	كه	در	سال	1997	به	صورت	
كتاب	درآمده	اســت.	اين	كتاب	را	اتاق	بازرگانی،	
صنعت	و	معدن	و	كشاورزی	استان	خراسان	رضوی	

ترجمه	كرده	كه	به	زودی	منتشر	خواهد	شد.
نويســنده	در	ايــن	كتاب	به	دو	موضــوع	مهم	و	
مرتبط	می	پردازد:	اقتصاد	سياسی	و	سياست	صنعتی.	
اقتصاد	سياســی	می	خواهد	راهــكاری	برای	اصالح	
دولت	بيابد	و	افزايش	قــدرت	رقابت	بخش	صنعت	
و	صنعتی	شدن	موضوع	سياست	صنعتی	است.	مسئله		
دوم	)توســعه	صنعتی(	گشوده	نمی	شود،	مگر	اين	كه	
اقتصاد	سياســی	نيز		در	مســير	توسعه	قرار	گيرد.	اين	
كتاب	پــس	از	مرور		انديشــه	اقتصاددانان	در	مورد	
دولــت،	چارچوب	اقتصاددانــان	نهادگرا	را	در	باب	
نظريه	دولت	و	توسعه	صنعتی	شرح	داده	و	برپايه	اين	
چارچوب	نظــری	)نهادگرايی(	تجربه	كره	جنوبی	را	

برای	خواننده	بازآفرينی	می	كند.	
كتاب	از	چهار	فصل	تشــكيل	شده	كه	سه	فصل	
نخســت	آن	نظری	و	فصل	چهارم	درباره	تجربه	كره	
است.	توصيه	می	شود	خوانندگانی	كه	بيشتر	دغدغه	
اجرا	و	سياســتگذاری	دارند	ابتدا	فصل	آخر	و	سپس	
سه	فصل	نخست	را	مطالعه	كنند.	فصول	نظری	بسيار	

دقيق	بــوده	و	خواننده	بايد	با	حوصله	و	دقت	آنها	را	
مطالعه	كند.

همان	طوركه	گفته	شد	كتاب	دو	موضوع	اصلی	
دارد	از	ميان	اين	دو	مســئله	موضوع	اقتصاد	سياســی	
يــا	بهبود	ظرفيت	هــای	دولت	موضوعــی	پيچيده	تر	
از	موضــوع	سياســت	های	صحيــح	صنعتی	اســت.	
سياست	های	صنعتی،	بســته	به	شرايط	و	بخش	مورد	
نظر	قابل	طراحی	و	تغيير	اســت	اما	گلوگاه	و	مشكل	
اصلی	كه	موفقيت	يا	شكست	سياست	های	صنعتی	را	
بيش	از	خود	سياست	ها	تعيين	می	كند	ظرفيت	و	رفتار	
دولت	اســت.	ظرفيت	اندک	دولــت	و	ناكارآمدی	
آن	هر	سياســت		اقتصــادی	را	زمينگير	می	ســازد	و	
رمــز	موفقيت	كره،	ظرفيت	دولت	بــرای	طراحی	و	
اجرای	سياســت	ها	بوده	اســت.	تمام	آنچه	نويسنده	
كتاب	در	فصل	چهارم	به	عنوان	سياست	های	صنعتی	
كره	جنوبی	برمی	شــمرد	در	شــماری	از	كشورها	به	
اجرا	درآمده،	اما	نتيجه	آن	سياست	ها	عموماً	ناموفق	
بــوده	اســت.	دولت	كره	جنوبــی	برای	دســتيابی	به	
توســعه	صنعتی	50		تا	70	درصد	منابع	بانكی	را	خود	
تخصيص	می	داد،	ظرفيت	مناســب	برای	صنايع	مهم	
را	تعييــن	می	كرد	و	تنها	بــه	واحدهايی	اجازه	ورود	
بــه	يك	صنعــت	را	مــی	داد	كه	حداقــل	در	مقياس	
تعييــن	شــده	بتوانند	توليــد	كنند،	صنايع	پيشــرو	را	
انتخاب	و	آنها	را	مشــمول	انــواع	كمك	ها	می	كرد،	
صنايع	را	مجبور	به	ادغام	افقی	و	عمودی	می	ساخت	

و	بــا	ســهميه	بندی	واردات	و	صــادرات	در	بازار	به	
صورت	گســترده	مداخله	می	كرد.	به	تعبير	نويسنده	
كره	جنوبی	مانند	ژاپن	و	كشــورهای	اروپای	قاره	ای	
»ســرمايه	داری	هدايت	شــده	يا	مديريت	شده«	بوده		
كه	در	تمام	سياست	های	صنعتی	اين	كشور	به	خوبی	

آشكار	است.	
مداخله	دولت	می	تواند	مخرب	يا	مولد	باشد،	در	
چه	صورت	مداخله	دولــت	می	تواند	مفيد	بوده	و	به	
توسعه	صنعتی	منجر	شود؟	هاجون	چانگ	به	پيروی	
از		سايمون	برنده	نوبل	اقتصاد	1978،	عامل	موفقيت	
را	»عقالنيت	فرايندی«	می	داند.	عقالنيت	فرايندی	در	
مقابــل	عقالنيت	جوهری	يا	ذاتی	اســت	كه	در	همه	
انســان	ها	وجود	دارد.	در	مقابــل	عقالنيت	فرايندی	
پديده	ای	اســت	كه	بستگی	به	ســاختار	و	رويه	های	
نظــام	تصميم	گيری	دارد.	بــرای	درک	تفاوت	ميان	
اين	دو	به	يك	مثال	توجه	كنيد.	فردی	در	جستجوی	
خريد	يا	اجاره	يك	واحد	مســكونی	است	و	با	توجه	
به	درآمد،	محــل	كار،	قيمت	ها	و...	واحدی	را	برای	
خريد	انتخاب	می		كند.	فرد	براســاس	رجحان،	سطح	
درآمد	و	گزينه	های	قابل	دسترس	واحدی	را	انتخاب	
مي	كند	كــه	حداكثــر	مطلوبيت	را	بــرای	او	به	دنبال	
داشته	باشد.	اين	شــيوه	تصميم			گيری	مبتنی	بر	همان	
عقالنيت	جوهری	اســت،	اما	انتخاب	فرد	به	ساختار	
جمع		آوری	و	شــفافيِت		اطالعات	بستگی	دارد.	اگر	
	مانند	 ســازوكارهای	مختلف	جمع		آوری	اطالعاتـ	
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كتاب اقتصاد سياسي سياست صنعتي

نشــريات	سراســری	و	محلی،	بنگاه		های	مســكن،	و	
شــبكه		های	اينترنتی	ـ	وجود	داشــته	باشــد،	انتخاب	
فــرد	بســيار	بهتــر	و	كم		هزينه		تر	صــورت	می		گيرد.	
افــزون	بر	اين،	انتخاب	صحيح	نيازمند	شــفافيت	در	
اطالعات	اســت،	براي	نمونه	اگر	ســند	زمين	تقلبی	
باشد	آنگاه	فرد	در	خريد	دچار	ضرر	و	زيان	هنگفت	
می	شــود.	عقالنيت	فرايندی	عنصر	مشترک	در	همه	
انسان	هاست،	اما		عقالنيت	فرايندی	در	هر	جامعه	ای	
متفاوت	اســت	و		نقــش	تعيين	كننده	بر	سرنوشــت	
انســان	ها	دارد.	سياســت	های	دولت	نيز	بســتگی	به	
عقالنيــت	فراينــدی	دارد.	فرايندهــای	جمع	آوری	
اطالعــات	و	تصميم	گيــری	ميزان	عقالنيــت	را	در	
ســطح	دولــت	و	جامعه	تعيين	می	كننــد.	اگر	دولت	
سازوكارهايی	به	وجود	آورده	باشد	كه	اطالعات	را	
به	درســتی	جمع	آوری	كند	در	سياستگذاری	صنعتی	
موفق	خواهد	بود.	براي	نمونه	زمانی	كه	ارتباط	دولت	
با	فعاالن	اقتصادی	به	هر	علتی	ســازمان	يافته	نيســت	
تصميم	گيــران	دولتی	قادر	به	طراحی	سياســت	های	
مناســب	برای	صنعتی	شدن	نخواهند	بود.	عدم	تشكل	
فعاالن	اقتصادی	يا	عدم	سازوكارهای	ارتباطی	ميان	
دولــت	و	بخش	خصوصــی	به	كمبــود	اطالعات	و	
طراحی	سياست	های	نادرســت	مي	انجامد.	عالوه	بر	
اين،	تصميم	گيران	ارشــد	برای	اتخاذ	سياســت	های	
صحيــح	نيازمند	ارتباط	با	بدنه	كارشناســان	در	نظام	
اداری	هســتند،	زيــرا	ديوان	ســاالران	بــه	اطالعات	

و	دانشــی	دسترســی	دارند	كه	بخــش	خصوصی	و	
تصميم	گيران	ارشــد	معموالً	فاقد	آن	می	باشند.	ارائه	
اطالعات	درست	از	سوی	كارشناسان	دستگاه	دولتی	
يا	ديوانســاالران	بــه	وفاداری	آنها	بــه	منافع	عمومی	
بســتگی	دارد.	هرقدر	تعلق	خاطر	ديوان	ســاالران	به	
منافــع	عمومی	كمتر	باشــد	انحراف	در	سياســت	ها	
بيشــتر	خواهد	بــود.	تصميم	گيران	ارشــِد	دولت	در	
صورتی	می	توانند	سياســت	های	صحيح	اقتصادی	را	
طراحی	و	اجرا	كنند	كه	ديوان	ساالران	با	آنها	همراه	

باشند.	
آنچه	به	عقالنيت	فرايندی	خدشه	وارد	می	سازد	
تنها	كمبود	اطالعات	و	دانش	نيست،	منافع	گروه	های	
خــاص	و	نفوذ	آنها	بــر	تصميم	گيری	های	دولت	نيز	
می	تواند	به	انحراف	سياست	های	صنعتی	بينجامد.	هر	
گروه	سعی	دارد	منافع	خود	را	به	زيان	ديگر	گروه	ها	
حداكثر	ســازد.	نه	تنها		تضاد	منافع	ميان	كارفرمايان،	
كارگران،	توليدكنندگان	و	مصرف	كنندگان	وجود	
دارد،	بلكــه	تضــاد	منافع	ميان	بخش	هــای	مختلف	
توليد	يــك	كاال	ماننــد	كارخانــه	داران	بافندگی	با	
كارگاه	های	توليد	البســه	نيــز		وجود	دارد.	بی	طرفی	
دولــت	و	هماهنگ		كــردن	منافــع	ايــن	گروه	های	
مختلف	شرط	سياســتگذاری	صحيح	صنعتی	است.	
به	طور	خالصه	دولتی	می	تواند	ياور	توســعه	صنعتی	
باشــد	كه		با	طراحــی	ســازوكارهای	ارتباطی		ميان	
دولت	و	بخش	خصوصی	و	از	سوی	ديگر	در	درون	
بدنه	دولت	اطالعــات	و	دانش	را	جمع	آوری	كرده	
و	از	نفوذ	منافع	يك	گروه	خاص	جلوگيری	كند.	

افزون	بر	مفهــوم	عقالنيت	فرايندی	كه	می	تواند	
تفــاوِت	رفتــار	دولت	هــا	را	توضيح	دهــد	هاجون	
چانــگ	در	نوشــته	های	اخير	خود	تعبيــر	تازه	ای	از	
مفهوم	دولت	های	توسعه	گرا	ارائه	داده	است.	دولت	
توســعه	گرا	مفهومی	اســت	كه	عموماً	پژوهشگران	
علوم	سياســی	و	جامعه	شناسان	سياست	از	او	استفاده	
می	كنند.	دولت	توسعه	گرا	دولتی	است	كه		قدرت،	
استقالل،	ظرفيت،	و	مشــروعيت	كافی	برای	تعقيِب		
اهداف	توســعه	ای	را	در	خود	داشته	باشد.)1(	برای	
تحقق	ايــن	چنين	دولتــی	نخبگان	سياســی،	بخش	
خصوصی	و	بوروكرات	هــا	بايد	دارای	ويژگی	های	
خاصی	باشــند.	نخبگان	يا	حاكمان	سياســی	ســالم	
)	غيرفاســد(،	ملی	گرا	و	تحول	خواه	شــرط	نخست	
تحقق	دولــت	توسعه	گراســت.	اينچنيــن	نخبگانی	
هرچنــد	دارای	يــك	رهبر	هســتند،	امــا	عموماً	از	
ائتالفی	ميان	گروه	های	نخبگان	به	وجود	می	آيند.	به	
عبارت	ديگر	تحقق	دولت	توســعه	گرا	در	حكومت	
فــردی	ســلطانی		تحقــق	نمی	يابــد.	تمــام	رهبران	
دولت	های	توســعه	گرا	مانند	كان	يو	در	ســنگاپور	و	
ژنرال	پــارک	در	كره	جنوبی	به	گروهی	از	حاكمان	
سياسی	تعلق	داشــته	اند.	برخالف	ظاهر،	رهبران	اين	
كشور	تحت	فشــار	نيروهای	سياسی	در	درون	بوده	
و	قدرت	سياسی		برای	حذف	همه	نيروهای	سياسی	
درون	حكومت	را	نداشــتند.	از	ســوی	ديگر	قدرت	

سياســی	در	اين	كشــورها	به	گونه	ای	بوده	كه	دولت	
از	اســتقالل	نســبی	برخوردار	بوده	است،	بدين	معنا	
كه	هيچ	يك	از	اقشار	اجتماعی	قادر	به	تحميل	منافع	
خاص	خود	به	دولت	نبوده	اســت.	در	عين	حال	اين	
دولت	ها	ارتباط	ريشه	دار	با	بخش	خصوصی	دارند	و	
از	همين	رو	به	تعبير	پيتر	اوانز	اين	دولت	ها	»اســتقالل	
ريشــه	دار«	دارند.	ارتباط	ريشــه	دار	دولت	با	بخش	
خصوصــی	معيار	تفكيك	دولت	های	توســعه	گرا	از	
دولت	های	سوسياليســتی	سابق	اســت.	هر	دولتی	كه	
بخواهد	اقتصاد	را	به	شيوه	غيرمتمركز	اداره	كند	بايد	
از	ويژگی	ارتباط	ريشــه	دار	بهره	مند	باشــد.	ارتباط	
تنگاتنــگ	دولت	بــا	بخش	خصوصــی	در	صورتی	
به	توســعه	مي	انجامد	كه	منافــع	بخش	خصوصی	بر	
دولت	مسلط	نشــود	و	دولت	بتواند	منافع	گروه	های	
مختلف	را	نمايندگی	و	هماهنگ	سازد.		ارتباط	ميان	
دولت	و	بخش	خصوصی	بــا	ويژگی	های	باال	نه	تنها	
بــه	ظرفيت	های	دولت،	بلكه	بــه	ظرفيت	ها	و	الگوی	

ارتباطِی		بخش	خصوصی	نيز	بستگی	دارد.
عنصر	مهم	ديگر	در	دولت	های	توســعه	گرا	نظام	
اداری	مســتقل،	بــا	صالحيت	و	حرفه	ای	اســت،	از	
همين	رو	اين	دولت	ها	را	»دولت	های	بوروكراتيك«	
می	نامنــد.	مديريــت	اقتصــادی	از	ديربــاز	نيازمند	
ظرفيت	هــای	كارشناســی	بوده	اســت.	اگر	نخبگان	
سياســی	بــه	پيچيدگی	هــای	اداری	آگاه	نبــوده	و	
بــا	مداخــالت	بی	مــورد	اجــازه	تصميم	گيری	های	
كارشناسی	را	ســلب	كنند	يا	اساساً	نظام	اداری	فاقد	
صالحيت	های	الزم	باشد	دولت،	توسعه	گرا	نخواهد	
بود،	زيرا	حِل	تضاد	منافع	ميان	گروه	ها	و	چالش	های	
پيــش	رو	نيازمنــد	ظرفيت	های	كارشناســی	در	نظام	

اداری	كشور	است.
نكته	مهمی	كه	نويســنده	كتاب	حاضر	به	ادبيات	
دولت	های	توسعه	گرا	افزوده	تقسيم	بندی	آنها	به	سه	

گروه	متفاوت	است.	چانگ	می	گويد:
»به	لحاظ	تجربه	تاريخی	سه	دسته	از	دولت	های	
توســعه	گرا	در	كشــورهای	پيشــرفته	كنونی	حامل	
توســعه	و	حاميــان	موفق	صنايــع	داخلــی	بوده	اند:	
دولت	هاي	توســعه	گرای	ديكتاتور	يا	دســت	راستی	
مانند	كره،	ســنگاپور	و	تايــوان،	دولت	هاي	رفاهي	
توسعه	گرا	مانند	كشورهای	اســكانديناوی	و	دولت	

توسعه	گرای	شبكه	ای	مانند	امريكا.«)2(
ايــن	تقســيم	بندی،	دولت	هــای	توســعه	گرا	را	
برخالف	ديگر	پژوهشگران	به	دولت	های	ديكتاتور	
منحصر	نمی	كند.	چانگ	نشان	می	دهد	كه	دولت	های	
امريكا	و	اروپا	نيز	برای	دســتيابی	به	توســعه	صنعتی	
از	سياســت	های	مشــابه	با	دولت	كره	جنوبی	و	شرق	
آســيا	اســتفاده	كرده	اند،	اما	دولت	هايــی	ديكتاتور	
نبودند.	اين	تقســيم	بندی	و	توجه	به	كشــورهايی	كه	
دولت	هــای	آنها	هم	توســعه	گرا	و	هم	مردم	ســاالر	
بوده	اند	می	تواند	بســيار	آموزنده	باشــد.	دولت	های	
مردم	ســاالر	نيز	می	توانند	با	شرط	داشتن	سه	ويژگی	

مذكور	يعنی:
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هاجون چانگ 
اقتصاددان، متخصص در اقتصاد توسعه

آن	صنايع	بود.	تأكيد	فراوان	بر	صرفه	های	به	مقياس	
در	سياســتگذاری	اقتصادی	كره	را	می	توان	در	دفتر	
برنامه	ريــزی	در	ســال	1982	مشــاهده	كــرد	كه	به	
شناسايی	علل	مشكالت	صنايع	ســنگين	و	شيميايی	
در	اوايل	دهه	1980	مربوط	است.	آن	صنايع	مصداق	
بــارز	ســرمايه	گذاری	های	بــه	شــدت	بلندپروازانه	
تلقی	می	شــوند.	در	آن	سند	گفته	شــده	كه	»فقدان	
صرفه	هــای	به	مقيــاس	به	دليل	وجود	تعــداد	كثيری	
بنــگاه	در	هر	صنعت«	ـ	يا	به	قول	ما	همان	شكســت	
در	هماهنگی	ســرمايه	گذاری	ها	ـ	علت	مشــكالت	

بوده	است.	
دغدغــة	دســتيابی	بــه	صرفه	های	بــه	مقياس	در	
بســياری	از	بخش	های	ارجح	موجب	شد	دو	چالش،	
پيش	روی	سياســتگذاران	كره	ای	قــرار	گيرد.	يكی	
آن	كــه	الزم	بــود	تك		تك	بنگاه	هــای	اين	بخش	ها	
بزرگ	باشــند	تا	حداقل	صرفه	به	مقيــاس	در	توليد	
حاصــل	گــردد.	دولت	معمــوالً	به	بنگاه	ها	دســتور	
مــی	داد	مجتمع	های	توليدی	خــود	را	با	مقياس	بهينه	
توليــد	بســازند.	چون	بــازار	داخلــی	كوچك	بود،	
صادارتی	بــودن	واحدهای	توليدی	يك	الزام	بود	تا	
به	اين	ترتيب	زيان	های	ناشی	از	بهره	برداری	ناقص	از	
ظرفيت	توليد	به	حداقل	برسد.	در	هر	مورد	كه	گمان	
می	شد	ظرفيت		بنگاه	ها	كمتر	از	حداقل	مقياس	بهينه	
اســت،	دولت	با	اعمال	سياست	های	مختلف	آنها	را	
به	ســوی	ادغام	ســوق	می	داد.	شــديدترين	مصداق	

نخبگان	سياسی	توسعه	گرا	•
نظام	بوروكراتيك	قوی	و	مستقل	•
و	اســتقالل	ريشه	دار	)ارتباط	ســازمان	يافته	با		•

بخش	خصوصی	در	ضمن	تأمين	منافع	همگانی(
»دولت	توسعه	گرا«	را	محقق	و	دستيابی	به	توسعه	

صنعتی	را	ميسر	سازند.	
اما	دولت	كره	با	توســل	به	چه	سياســت	هايی	به	
توســعه	صنعتی	دســت	يافــت؟	همان	طوركه	گفته	
شــد	دولت	كره	با	مديريت	اقتصاد	كالن	و	طراحی	
يك	مدل	»ســرمايه	داری	مديريت	شــده«	كشور	را	
از	كشــوری	عقب	مانده	به	توسعه	يافته	هدايت	كرد.	
اين	سياســت	ها	برای	امروز	اقتصاد	ايــران	آموزنده	
اســت	و	می	توانــد	الگوی	فكری	حاكــم	بر	اقتصاد	
ايــران	را	حداقل	مورد	ترديد	قــرار	دهد.	مروری	از	
آنچه	نويســنده	كتاب	آنها	را	به	عنوان	مداخله	دولت	
در	بــازار	در	فصــل	چهــارم	آورده	اســت	می	تواند	

سياست	های	دولت	كره	را	نشان	دهد:
	از	نظــر	نويســنده	عملكــرد	خيره		كننده	رشــد	
اقتصادی	و	تغييرات	ساختاری	در	كره	نتيجه	فعاليت	
آزادانــه	عوامل	بازار	نبــود	و	كاماًل	با	هدايت	دولت	
حاصل	شــد.	مداخلــه	دولت	در	كــره	دقيقاً	چگونه	
عمــل	كرد؟	قبــل	از	پرداختن	به	جزئيــات	اقدامات	
سياســتی	در	كره	الزم	است	به	جهت		دهی	كلی	نظام	

اقتصادی	به	دست	دولت	آن	كشور	اشاره	كنيم.
زمينه	اصلــی	مداخله	دولت	در	كره،	پديدآوردن	
يك	نظام	اقتصادی	مســتقل	بوده	است.	تا	اين	اواخر	
)دهــه	1990(	محدوديــت	تــراز	پرداخت	ها	دغدغه	
اصلی	سياســتگذاران	كره	ای	بود.	گمان	می	شد	علت	
مشــكل		تــراز	پرداخت	هــا	در	ناكافی	بودن	ســرمايه	
و	صنايع	كاالهای	واســطه	ای	اســت	و	بــه	اين	دليل	
»موضع	گيــری	بــه	نفع	صنايع	ســنگين	و	شــيميايی«	
بــرای	افزايــش	خودكفايی	اقتصادی	كــره	ضروری	
است.	به	نظر	سياســتگذاران	كره	ای،	ارتقای	صنعتی	
)توليد	صنايع	ســرمايه	و	واسطه	ای	در	كشور(	مستلزم	
اولويت	دادن	به	ســرمايه	گذاری	بود	كه	ركن	رشــد	
اقتصادی	محســوب	می	شــد.	بنابراين	سياست	كالن	
اقتصادی	به	گونه	ای	تنظيم	شــد	كه	گمان	می	كردند	
برای	تحقق	سرمايه	گذاری	های	هنگفت	و	پايدار	الزم	

است.
تالش	های	جدی	برای	كاهش	تقاضای	مصرف،	
آن	هــم	در	قالب	اصطالحات	پدر	ســاالرانه	و	بدون	
رودربايســتی	از	قبيــل	»ضــرورت	اســتقرار	الگوی	
صحيح	مصرف«	انجام	می	شــد.	به	بانك	ها	كه	اكثراً	
دولتــی	بودند	دســتور	داده	شــد	وام	هــای	مصرفی	
ندهنــد.	اتكای	شــديد	بــه	ماليات	های	غيرمســتقيم	
نيــز	بــا	وجــود	ناعادالنه	بــودن	آن	ماليات	هــا	ـ	در	
مقايســه	با	ماليات	بر	درآمد	ـ	با	توســل	به	نقش	آن	
ماليات	هــا	در	كاهــش	مصرف	توجيه	می	شــد.	آن	
نظارت	ها	وقتی	پای	مصــرف	كاالها	با	ارز	خارجی	
به	ميان	می	آمد،	شديدتر	می	شــد.	مثاًل	سپری	كردن	
تعطيالت	در	خارج	از	كشــور	تــا	اواخر	دهة	1980	

ممنوع	بود	تــا	باالخره	كره	بــه	صادركننده	خالص	
ســرمايه	تبديل	شــد.	تا	آن	زمان	كاالهــای	تجملی	
وارداتی	نيز	ممنوع	يا	در	معرض	تعرفه	های	گمركی	
و	ماليات	هــای	داخلی	گزاف	قرار	داشــت.	يكی	از	
پيامدهــای	آن	سياســت	ضدمصرفــی،	اندک	بودن	
مالكيــت	خودروهای	ســواری	به	دليــل	ماليات	های	
وام	هــای	 واگــذاری	 در	 محدوديــت	 و	 گــزاف	
مصرفی	تا	هميــن	اواخر	بود.	هرچنــد	كره	يكی	از	
بزرگترين	صادركنندگان	خودروهای	ســواری	در	
دنياست،	شهروندان	آن	كشور	خيلی	كمتر	از	ديگر	
كشــورهای	در	حال	توســعه	با	درآمد	مشابه،	مالك	
خودروی	شــخصی	هستند.	در	ســال	1985	به	ازای	
73/5	نفر	شــهروند	كره	ای	يك	خودروی	ســواری	
وجود	داشــت،	درحالی	كه	در	تايوان	27	نفر،	شيلی	
21/8	نفر،		مالــزی	16/3	نفر	و	برزيل	15/2	نفر	بود.	
با	توجه	به	چنان	جهت		گيری	ضدمصرفی	شــديدی	
بايد	گفت	سياســت	كالن	اقتصادی	در	كره	بيشتر	از	
نوع	»مديريت	مصرف	و	سرمايه	گذاری«	بوده	است.
مديريــت	 سياســت	 كــره		اي	 سياســتگذاران	
ســرمايه	گذاری	را	ابــزاری	الزم	ولــی	ناكافی	برای	
ارتقاي	ســاختار	صنعتی	در	كوتاه		مدت	می		دانستند.	
آن	سياســتگذاران،	سياســت	های	كالن	اقتصــادی	
را	به	دليــل	نامشــخص	بودن	اثر	آنها	بــر	بخش	های	
خاص،	در	ارتقای	سريع	ســاختار	صنعتی	ناكارآمد	
	پس	 دانســته،	به	اين	ترتيــب	آن	را	در	اولويت	دومـ	
از	سياست	صنعتی	ـ	قرار	می	دادند.	به	صراحت	گفته	
می	شــد	كه	»برای	بهبود	رقابت	مندی	صنايع	كره	در	
بازارهــای	جهانی	نمی	توان	فقط	به	ســازوكار	بازار	
اكتفــا	كرد«.	به	اين	دليل	الزم	بود	دولت	بخش	هايی	
را	كــه	احتمال	رشــد	ســريع	بهــره	وری	آنها	وجود	
داشــت،	شناســايی	كرده،	آنها	را	با	عنــوان	»صنايع	
راهبردی	نويدبخش«	يــا	»بخش	های	ارجح«	معرفی	
كند	تا	ســپس	آن	صنايع	و	بخش	هــا	از	كمك	های	
مالی،	گمركی،	فنی	و	اجرايی	برخوردار	شــوند.	در	
مواردی	كــه	هدف	ثبــات	كالن	اقتصادی	با	هدف	
ارتقای	ساختار	صنعتی	در	تضاد	بود،	ارتقای	ساختار	
صنعتی	را	ترجيح	می	دادند.	شاهد	اين	امر	واگذاری	
وام	هــای	ترجيحی	)يارانه	ای(	بــه	بخش	های	ارجح	
	دوره	ای	 بود	كه	نرخ	رشــد	وام	آنها	در	دوره	ركودـ	
كه	تأمين	مالی	بــه	موضوع	مرگ	و	زندگی	بنگاه	ها	
تبديل	شد	ـ	سريع	تر	از	رشــد	وام	های	عادی	)بدون	
يارانــه(	رخ	داد.	بــه	عبارتی	حتــی	وقتی	كل	عرضه	
پــول	محدود	بود،	تأمين	مالــی	بخش	های	ارجح،	به	
بهــای	ناديده	گرفتن	بخش	های	ديگر	تضمين	شــده	
بود.	ماهيت	غيرمنصفانه	چنان	سياســتی	به	شدت	در	
داخــل	و	خارج	كره	مورد	انتقاد	قرار	گرفته	اســت،	
ولی	بيشتر	محافل	سياستگذاری	در	كره،	بی	انصافی	
كوتاه		مــدت	را	به	دليــل	مزايــای	بلندمدتــی	كه	در	
بخش	های	ارجح		ايجاد	می	شود،	توجيه	كرده	اند.	

بزرگترين	دغدغه	سياستگذاران	كره	ای	در	پر	و	
بال	دادن	بــه	بخش	های	بهره	ور،	بزرگ	بودن	مقياس	
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چانگ می گويد: »به لحاظ تجربه 
تاريخی سه دسته از دولت های 
توسعه گرا در کشورهای پيشرفته 
کنونی حامل توسعه و حاميان موفق 
صنايع داخلی بوده اند: دولت هاي 
توسعه گرای ديکتاتور يا دست 
راستی مانند کره، سنگاپور و تايوان، 
دولت هاي رفاهي توسعه گرا مانند 
کشورهای اسکانديناوی و دولت 
توسعه گرای شبکه ای مانند امريکا.«

محدودكــردن	رفتــار	ضد	رقابتــی	ـ	و	نــه	مقابله	با	
افزايش	تمركز	بازارـ	تنظيم	شــده	بود.	البته	افزايش	
انتقــاد	از	تمركز	قــدرت	اقتصــادی	در	مجتمع	های	
صنعتی	بــزرگ	موجب	اصالح	آن	قانون	در	ســال	
1986	و	افزايش	محدوديت	درباره	ســرمايه	گذاری	

متقابل	بين	اعضا	شد.
سياست	های	بازرگانی	دولت	نيز	مداخله	آشكار	
در	بــازار	بود.	در	نظام	تجاری	كره	فقط	مواد	خام	را	
می	توان	تا	حدی	و	نه	كاماًل	مشمول	آزادی	واردات	
دانست.	ورود	ماشــين		آالت	به	شدت	تحت	نظارت	
بود	تا	صنعت	داخلی	در	حوزه	ســاخت	ماشين	آالت	
رونق	بگيرد،	زيرا	جايگاه	ماشــين		آالت	در	بناكردن	
يــك	نظــام	اقتصادی	منســجم	بســيار	مهــم	تلقی	
می	شــد.	اعتبارات	معموالً	به	كسانی	كه	می	خواستند	
ماشــين	هايی	مشــابه	توليــدات	داخلــی	وارد	كنند،	
تعلّــق	نمی	گرفت،	ولی	به	جاي	يارانه	هايی	كه	گاهی	
ارزش	آنها	به	90	درصد	قيمت	محصول	می	رسيد،	به	

خريداران	ماشين	های	داخلی	واگذار	می	شد.	
تشــويق	ســرمايه	گذاری	بنگاه	هــای	خصوصی	
در	صنايع	ســنگين	و	شــيميايی	در	دهه	1970	نوعی	
صنايــع	 در	 ســرمايه	گذاری	 عليــه	 محدودســازی	
كاالهای	مصرفی	بود	كه	)شــايد	تــا	حدی	به	علت	
حمايــت	از	آن	كاالهــا(	كم		خطرتر	و	ســودآورتر	
محسوب	می	شــد.	بهترين	مصداق	آن	محدوديت	ها	
را	می	توان	صنعت	كشتی	سازی	دانست	كه	در	مدت	
يك	دهه،	از	سال	1973	از	تقريباً	هيچ	به	جايگاه	دوم	
در	دنيا	رســيد.	صنعت	كشتی		ســازی	كره	با	دستور	
صريــح	»پارک	چانگ	هی«	كه	رئيس		جمهور	شــد	
و	برخــالف	اراده	گروه	هيوندای	ـ	سرســخت	ترين	

گروه	كسب	و	كار	كره	ای	ـ	ايجاد	گرديد.	
دولــت	كــره	با	سياســت	های	مختلــف	موجب	
شــكل	گيری	بنگاه	های	بزرگ	»چائبول«	شــد.	اين	
بنگاه	ها	مجتمع	های	صنعتی	هستند	كه	در	بخش	های	
صنعتی	و	خدماتی	فعاليت	می	كنند.	سامســونگ،	ال	
جی،	و	دوو	نمونه	هايی	از	چائبول	ها	می	باشند.	دولت	
با	تعيين	شــرايط	ســنگين	برای	ورود	به	يك	صنعت	
و	حتی	صــادرات	كاال	تعــداد	بنگاه	هــا	را	محدود	
ســاخت،	براي	نمونه	تنهــا	بنگاه	هايی	می	توانســتند	
به	خــارج	كاال	صادر	كنند	كه	صــادرات	آنها	بيش	
از	100	ميليــون	دالر	در	ســال	باشــد.	تعيين	حداقل	
مقياس	فعاليت	موجب	ادغام	بنگاه	ها	و	شــكل	گيری	
مجتمع	هــای	صنعتی	شــد.	از	ســوی	ديگــر	دولت،	
رقابت	ميان	چائبول	ها	را	تشــويق	و	از	شــكل	گيری	
انحصــارات	جلوگيری	كرد.	با	اين	سياســت	انگيزه	
كارامدبودن	در	چائبول			ها	بســيار	قوی	باقی	می			ماند؛	
به	ويــژه	كه	زمام	امور	اعتبارات	نيز	به	دســت	دولت	
اســت	و	بنگاه	های	كره		ای	به	شــدت	بــه	وام	متكی	
هستند.	بسياری	از	چائبول		ها	كه	به	داليل	ناكارآمدی		
حمايت	دولت	را	از	دست	دادند،	به	فراموشی	سپرده	
يا	تجزيه	شــدند	و	بازمانده		های	آنهــا	بين	چائبول-
	های	ديگر	تقســيم	گرديــد.	اثبات	ايــن	واقعيت	از	

آنجا	معلوم	می		شــود	كه	فقط	دو	تــا	از	بزرگ	ترين	
چائبول	های	ســال	1966	در	سال	1974	در	زمرۀ	10	
چائبــول	بزرگ	بودند	و	فقط	پنج	تــا	از	10	چائبول	
بــزرگ	در	ســال	1974		در	1985	در	زمره	10	تای	
برتــر	قرار	می		گرفتنــد.	از	10	چائبول	برتر	در	ســال	
1980	هم	فقط	6	تای	آنها	در	ســال	1985	در	گروه	

10	تای	برتر	قرار	داشتند.
نظام	بانكی	در	كره	نيز	با	بازار	فاصله	بسيار	دارد.	
هر	چنــد	برخــی	از	بانك		های	دولتــی	)معروف	به	
»بانك		های	شهر«(	تا	حدی	در	سال	1982	خصوصی	
شــدند،	اما	خصوصی	ســازی	آنها	به	معنای	استقالل	
از	دولت	نبــود،	زيرا	اين		بانك		هــا	ـ	زير	نظر	بانك	
مركزی	كه	وابسته	به	دولت	بود	ـ	مجبور	به	پرداخت	
وام	بــه	بنگاه		های	به	شــدت	مقروض	بودند.	ســهم	
وام	های	سياســتی	ـ		وام		هايی	با	نــرخ	بهره	يارانه		ای	يا	
	پس	 برخــوردار	از	اولويت	در	جيره	بندی	اعتباراتـ	
از	خصوصی	ســازی	آن	بانك		ها	عماًل	زياد	شد	و	از	
56	درصــد	در	دوره	1962	تا	1981	به	67/6	درصد	
و	در	دوره	1982	تــا	1985	رســيد	كه	به	اين	ترتيب	
به	دشــواری	می		توان	گفت	ســلطه	دولت	بر	بخش	

بانكداری	كم	شده	است.		
بدين	ترتيــب	دولت	توســعه	گرای	كــره	برای	

صنعتی	شدن	به	سياست	های	زير	متوسل	شد:
انتخــاب	صنايع	خــاص	و	ارايــه	كمك	های		•

مختلف	به		آنها
جلوگيری	از	رقابت	شديد	ميان	صنايع	•
بــه	ايجــاد		• ســوق	دادن	بخــش	خصوصــی	

بنگاه	های	بزرگ	)چائبول(
مديريت	مصرف	خصوصی	به	منظور	انباشت		•

سرمايه
مداخلــه	در	بــازار	اعتبــارات	و	هدايت	آنها		•

به	سوی	بخش	های	خاص
به	نظــر	می	رســد	هــر	كشــوری	كه	بخواهد	به	
نرخ	هــای	رشــد	اقتصــادی	خــوب	دســت	يابد	تا	
زمانی	كــه	صنايــع	آن	قابــل	رقابت	با	كشــورهای	
پيشرفته	نباشد	ناچار	به	انتخاب	سياست	های	باالست،	
اما	دولتی	می	تواند	مجری	اين	سياســت	ها		باشد	كه	
از	ويژگی	های	»دولت	توسعه	گرا«	برخوردار	باشد.
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اين	اقدامات	را	می	توان	در	تجديد	ســاختار	شــش	
صنعت	بزرگ	مشــاهده	كرد.	ادغام	دو	توليد	كننده	
خودرو	در	ســال	1965،	پنج	توليدكننده	PVC	در	
1969	و	ادغام		هــای	ديگر	در	دهــه	1980	در	حوزه	
توليد	كود،	كشتی		ســازي	و	صنايع	ســاختمانی	فعال	
در	خارج	كشــور	از	نمونه		های	ديگر	هستند.	مشكل	
ديگِر	عدم	رعايت	صرفه	های	بزرگ	مقياس،	افزايش	
احتمال	»رقابت	افراطی«	بود.	سياســتگذاران	كره	ای	
و	ژاپنــی	از	اصطالح	»رقابت	افراطی«	برای	توصيف	
جنگ	قيمتی	اســتفاده	می	كنند.	به	همين	دليل	تالش	
جدی	برای	ايجاد	موانــع	ورود	و	نظارت	بر	افزايش	
ظرفيت	در	چنان	صنايعی	به	كار	رفت.	سياستگذاران	
كــره	ای	گمان	می	كردنــد	رقابــت	افراطی	موجب	
خســارت	جمعی	می	شــود.	در	كتاب		های	درســی	
متعــارف	در	رشــته	اقتصــاد	ـ	كه	زيادبــودن	تعداد	
بنگاه	ها	را	مايه	تضمين	رقابت	و	كم	بودن	تعداد	آنها	
را	مايــه	تضعيف	رقابت	می	داننــد	ـ	كمتر	به	احتمال	
رقابــت	افراطی	و	خســارت	های	جمعی	آن	اشــاره	
می	شود.	سياستگذاران	كره	ای	رقابت	را	ابزاری	برای	
دســتيابی	به	كارآيی	و	نه	به	خودی	خود	يك	هدف	
تلقی	كرده	اند.	اين	واقعيت	در	ســند	برنامه	پنج	ساله	
ششــم	به	چشــم	می	خورد	كه	بيان	می	كند	همدستی	
بين	بنگاه	ها	بايد	مجاز	بوده،	حتی	مورد	تشــويق	قرار	
گيرد	تا	»صنايع	نويدبخش	بتوانند	به	افزايش	تحقيق	
و	پيشــرفت،	بهبــود	كيفيت	و	بــه	صرفه	های	مقياس	
برســند«.	به	همين	ترتيب	قانون	ضد	تراســت	)قانون	
نظــارت	بر	اعضا	در	عرضه	و	مبادله	منصفانه(	كه	در	
ســال	1981	پس	از	چهار	بار	ناكامی	در	قانونگذاری	
)سال	های	1964،	1966،	1969	و	1971(	به	تصويب	
رســيد،	طبق	ادعــای	طرفــداران	آن	در	اصل	برای	
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از بيانيه سعدآباد تا توافق بروكسل
بررسي كتاب امنيت ملي و دیپلماسي هسته اي، نوشته حسن روحاني

گروه نفت �  بخش سوم

چش�م انداز ایران: در	شــماره	79	نشــريه	در	
بخش	معرفي	كتاب،	محورهــاي	اصلي	بيانيه	تهران	
مورد	بررســي	قرار	گرفت	كه	به	طور	خالصه	مطابق	

اين	بيانيه،	تصميمات	ايران	عبارت	بود	از:
1ـ	همــكاري	كامل	با	آژانــس	بين	المللي	انرژي	
اتمي	و	پاســخ	شــفاف	بــه	الزامات	و	پرســش	هاي	

باقي	مانده	)بند	الف(
2ـ	امضــاي	پروتــكل	الحاقــي	و	آغــاز	فرايند	

تصويب	آن	)بند	ب	بخش	اول(
3ـ	تعليــق	همه	فعاليت	هاي	غني	ســازي	اورانيوم	
و	بازفــراوري	به	صورتي	كه	آژانــس	تعريف	كرده	

است.	)بند	ب	بخش	دوم(
آنچه	اروپايي	ها	نيز	به	آگاهي	رســاندند	عبارت	

است	از:
1ـ	حق	ايران	را	براي	استفاده	صلح	آميز	از	انرژي	
هســته	اي	برابر	NPT	شناســايي	مي	كننــد.	)بند	ج	

قسمت	اول(
قصــد	 هيچ	وجــه	 بــه	 الحاقــي	 پروتــكل	 2ـ	

مخدوش	كــردن	حاكميت،	حيثيت	و	عزت	يا	امنيت	
ملي	كشورهاي	عضو	را	ندارد.	)بند	ج	بخش	دوم(

3ـ	اجــراي	كامــل	تصميمات	ايران	كه	توســط	
مديركل	آژانس	به	تأييد	برسد	بايد	موجب	شود	كه	
شــوراي	حكام	وضعيت	كنوني	را	حل	و	فصل	كند.	

)بند	ج	بخش	سوم(
4ـ	...	بــه	محض	اين	كه	نگراني		هــاي	بين	المللي	
ازجمله	نگراني	هاي	ســه	كشور	)انگلســتان،	فرانسه	
و	آلمان(	كاماًل	برطرف	شــود،	ايران	مي	تواند	انتظار	
داشــته	باشد	كه	به	طور	آسان	تري	به	فناوري	مدرن	و	
اقالم	ديگري	در	حوزه	هاي	مختلف	دست	يابد.	)بند	

ج	بخش	چهارم(
از	نظــر	روحاني	»بيانيه	تهــران	يك	پيش	درآمد	
دارد	و	يــك	حوزه	اجرا.	بــراي	درک	صحيح	بيانيه	
بايــد	پيش	درآمــد	هم	بررســي	شــود.«	)ص	193(	
درواقع	همه	نكات	مطرح	شده	در	مذاكرات	با	وزرا،	
در	بيانيه	نيامده	اســت،	)ص	194(	مثل	اين	كه	تعليق	
فقط	در	حد	توقف	گازدهي	ســانتريفيوژها	خواهد	

بود	و	يــا	اروپايي	ها	تــالش	مي	كنند	پرونــده	ايران	
به	شــوراي	امنيت	ارجاع	نشــود.	بنابراين	مفاد	بيانيه	
بايد	در	بســتر	پيش	درآمد	آن	كه	شــامل	مذاكرات	
ســه	وزير	اروپايي	در	سعدآباد	اســت	فهم	و	تفسير	
شود.	اما	فارغ	از	جزئيات	بندهاي	بيانيه	محوري	ترين	
خواســت	دو	طرف	را	مي	توان	در	يــك	جمله	بيان	
كــرد:	»از	طرف	ما،	عدم	ارجاع	پرونده	به	هر	نحو	به	
شوراي	امنيت	و	از	طرف	آنها	هم	تعليق	گازدهي	در	

نطنز.«	)ص231(	

اقدامات پس از بيانيه تهران
پــس	از	امضــاي	بيانيه	تهــران	در	29	مهر	1382	
در	راســتاي	اجراي	نخســتين	بند	تصميمــات	ايران	
مبنــي	بر	همــكاري	بــا	آژانــس	و	ارائــه	تصويري	
كامل	از	برنامه	هاي	گذشــته،	اظهاريه	اي	در	30	مهر	
82		تقديــم	آژانس	مي	شــود.	ايــن	اظهاريه	درواقع	
نخســتين	گزارش	ســازمان	انرژي	اتمي	ايران	از	18	
سال	فعاليت	هاي	هسته	اي	گذشــته	خود	بوده	است.	
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به گفته دکتر ظريف: »هدف امريکا 
براساس اسناد موجود اين بود که 
پرونده ايران به شوراي امنيت بيايد 
و باور داشت که جاي اين پرونده در 
آژانس انرژي اتمي نيست. البته به نظر 
من هدف امريکا صرفًا براي تحريم 
يا فشار بر ايران نيست، بلکه امريکا 
مي خواهد ايران را به يک تهديد 
امنيتي بين المللي تبديل کند...

ســرويس	هاي	جاسوســي	خارجــي	دريافتــه	بود	و	
يــا	اطالعاتي	كه	خود	مســتقيماً	به	دســت	آورده	و	
همچنين	يكسري	استنباطات	فني،	از	پيش	تصويري	

از	فعاليت	هاي	هسته	اي	ايران	داشت.«	)ص	201(
چيــن	و	روســيه	هم	بــه	خاطر	منافع	خــود	همه	
معامالتشــان	با	ايران	را	پيشــتر	به	آژانس	اطالع	داده	
بودنــد	و	در	ايــن	مورد	چيــزي	به	ما	نگفتــه	بودند.

)ص204(
چهــارم:	اصــوالً	بــه	علــت	ابهامات	فــراوان	و	
بي	تجربگي	در	ســازمان	انــرژي	اتمي	)ص	203(	از	
همان	ابتدا	نسبت	به	آينده	نگراني	وجود	داشته	است.	
در	مورد	گــزارش	كامــل	از	فعاليت	هــا	)اظهاريه(	
نيزكارشناســان	وزارت	خارجه	كمي	بــا	ترديد	نگاه	
مي	كردند	و	مي	گفتند	معلوم	نيســت	اين	گزارش	تا	

چه	حد	كامل	است.	)ص	203(
»به	هنــگام	تهيه	گــزارش	مباحثي	چون	تســت	
غني	ســازي،	تزريق	مواد	به	ســانتريفيوژ	در	شركت	
كاالالكتريك	و	انجام	تبديالت	تا	UF4	و...	مطرح	
بوده	اســت.«)ص	205(	تأكيد	روحاني	به	ســازمان	
انرژي	اتمي	اين	بوده	كه	»تمامي	موارد	را	در	گزارش	
ذكر	كنند.«	متأســفانه	در	عمل	فعاليت	هايي	همچون	
سانتريفيوژهاي	نســل	جديد	P2	و	موضوع	پلونيوم	
يا	ذكر	نمي	شــوند	يا	مانند	تســت	در	كاالالكتريك	
گــزارش	درســتي	از	آنها	ارائــه	نمي	شــود.	موارد	
دردسرســاز	اين	گزارش	به	خصوص	پس	از	تســليم	

ليبي	در	برابر	امريكا	به	تفصيل	خواهد	آمد.
اما	سؤالي	كه	ذهن	خواننده	پرسشگر	را	به	چالش	
مي	طلبد	اين	اســت	كه	بــه	چه	اعتبار	و	پشــتوانه	اي	
ســازماني	كه	زيرمجموعه	رياســت	جمهوري	است	
مي	توانــد	در	برابر	عالي	ترين	نهاد	امنيتي	كشــور	كه	
خواســتار	شفاف	سازي	اســت	تصميم	بگيرد	كه	در	
گــزارش	خود	چــه	بگويد	و	يا	چه	چيــزي	را	پنهان	
دارد؟	پاســخ	روحاني	اين	اســت:	»هم	اكنون	كه	به	
گذشته	فكر	مي	كنم،	ذكرنكردن	برخي	موارد	مانند	
پلونيوم	در	گزارش	كامل	ســازمان	به	آژانس،	بيشتر	
از	روي	ســهل		انگاري	و	كمبود	كارشناسان	ورزيده	
حقوقي	و	فني	در	سازمان	انرژي	اتمي	بوده	تا	اين	كه	
تصميمي	سياسي	باشــد.«	)ص	234(	اما	باوجود	اين	
بيــان،	به	نظر	مــا	مي	توان	برداشــت	هاي	ديگري	نيز	

داشت.
به	هر	حال	ارســال	اظهاريه		ايران	نخســتين	گام	
اجرايــي	بيانيــه	تهران	اســت	كه	بالفاصله	برداشــته	
مي	شود.	گام	دوم	مربوط	به	پذيرش	پروتكل	الحاقي	
اســت	كه	نامه	رســمي	پذيــرش	آن	در	19	آبان	82	
تحويل	آژانس	مي	شــود	و	درنهايت	در	27	آذر	82	
توســط	نماينده	ايــران	در	آژانــس	)دكتر	صالحي(	
به	امضا	مي	رســد.	گام	ســوم،	اعالم	تعليق	داوطلبانه	
غني	سازي	)توقف	گازدهي	سانتريفيوژها(	است	كه	
در	19	آبان	82	در	مســكو	و	در	حضور	پوتين	اعالم	
مي	شود.	روحاني	در	تبيين	اين	كه	چرا	اعالن	توقف	
گازدهي	در	مسكو	و	در	حضور	پوتين	صورت	گرفته	

مي	گويد:	»از	آنجا	كه	ســفر	مسكو	به	نظر	خودم	بود	
و	آقاي	هاشــمي	رفســنجاني	هم	توصيه	مي	كردند	
كه	روســيه	و	چين	را	كنار	سه	كشور	اروپايي	داشته	
باشــيم،	بنابراين	تصميم	گرفتم	ايــن	موضوع	را	در	
مســكو	اعالم	كنم.«)ص	215(	هنگامي	كه	البرادعي	
متوجه	مي	شــود	قرار	اســت	اعالم	تعليق	در	مســكو	
انجام	شود	مي	گويد	»نيازي	نيست	اين	موضوع	را	در	
مسكو	اعالم	كنيد،	مسكو	جايگاه	چنداني	در	صحنه	
سياســي	ندارد	كه	شما	مي	خواهيد	اين	موضوع	را	به	

آنها	بفروشيد.«)ص	210(
اگرچــه	محور	اصلي	مذاكرات	با	ســه	كشــور	
اروپايي	بوده،	اما	مسئوالن	پرونده	در	رابطه	با	روسيه	
و	چيــن	ظرافت	هاي	ديپلماســي	را	به	خوبي	رعايت	
مي		كرده	اند.	مثاًل	»روزي	كه	ســه	وزيــر	اروپايي	به	
تهران	آمدند	به	معاون	بين	المللي	وزارت	امورخارجه	
مأموريت	داده	شــد	تا	به	مســكو	بــرود	و	با	روس	ها	
مذاكره	كند...	تا	آنها	فكر	نكنند	كه	كنار	گذاشــته	
شده	اند.«	)ص	196(	به	بيان	روحاني	»ما	مي	خواستيم	
روســيه	را	تا	جايي	كه	امكان	داشــت	كنار	خودمان	
داشته	باشيم.	مي	دانســتيم	اگر	روسيه	را	همراه	خود	
داشته	باشيم	چين	را	هم	خواهيم	داشت.«)ص	215(

بيم ها و اميدها پس از بيانيه
آنچه	از	اقدامات	ايران	پس	از	امضاي	بيانيه	تهران	
مشاهده	مي	شــود	حاكي	از	يك	دل	نگراني		و	دغدغه	
نسبت	به	نتيجه	اجالس	نوامبر	)آذر	83(	شوراي	حكام	
اســت.	روحاني	مي	نويســد:	»اقدامــات	ديپلماتيك	
جمهوري	اســالمي	ايــران	پس	از	بيانيــه	تهران	براي	
توجيــه	كشــورهاي	عضــو	)آژانس(	بيــش	از	پيش	
ادامــه	يافت.	با	توجه	به	مذاكراتي	كــه	با	اروپا	انجام	
شــده	بود	و	تضميناتي	كه	اروپا	داده	بود	پرسش	اين	
است	كه	چرا	اين	حجم	اقدامات	گسترده	ديپلماتيك	
براي	ايران	ضروري	به	شــمار	مي	رفت؟	درواقع	ايران	
از	موضوع	بحث	عدم	پايبندي	و	به	نوعي	زمينه	سازي	
در	قطعنامه	براي	ارجاع	پرونده	به	شــوراي	امنيت	در	
اجالس	شــوراي	حكام	در	نوامبر	نگــران	بود.«)ص	
202(	نگرانــي	ايران	عمدتــاً	درباره	دو	مســئله	بوده	
است؛		يكي	اين	كه	به	دليل	اثبات	آلودگي	هاي	سطح	
باال	و	روشــن	نبودن	منشأ	آن	و	فعاليت	تبليغاتي	شديد	
امريكايي	ها	در	اين	مورد	امكان	متهم	شدن	به	انحراف	
فعاليت	هاي	هسته	اي	به	سمت	نظامي	بوده	كه	باعنوان	
	»non-complaince	پايبنــدي	»عــدم	حقوقــي
مطرح	و	تبعات	ســنگيني	را	در	پي	داشــته	اســت،	از	
اين	رو	تالش	زيادي	ازســوي	مذاكره	كنندگان	ايران	
با	البرادعي	انجام	شــده	تا	در	گزارش	دبيركل	در	ماه	
نوامبر	عبــارت	No-Evidence	)ســند	و	مدركي	
وجــود	ندارد(	كــه	مبيــن	گواهي	صلح	آميــز	بودن	
فعاليت	ها	نسبت	به	موارد	اعالم	شده	است.«)ص	213(	
قيد	شود.	ازســوي	ديگر	اعمال	هرنوع	مكانيزمي	در	
قطعنامــه	نوامبر	كه	بتواند	موجــب	ارجاع	و	يا	اطالع	
پرونده	به	شوراي	امنيت	گردد	منتفي	شود.	در	نوامبر	

پيرامون	نحوه	تهيه	گزارش	و	مســائل	مندرج	در	آن	
و	همچنيــن	اتفاق	هايــي	كه	پس	از	ارائــه	به	آژانس	

به	وجود	مي	آيد	نكات	زير	قابل	توجه	هستند:
اول:	»نظــر	وزارت	خارجه	علي	االصــول	بر	اين	
بوده	كه	براي	تأثيرگذاري	در	اجالس	بعدي	آژانس	
)نوامبــر	2004/	آبــان	83(	و	برگرداندن	ورق	به	نفع	
ايران	بايد	اقدام	مؤثري	انجام	شود	به	گونه	اي	كه	هر	
فعاليتي	را	زودتر	اعالم	كنيم.	اگر	كارها	را	نيمه	كاره	
انجام	دهيم	شك	و	شبهه	ايجاد	مي	شود.«	)ص	204(	
گــزارش	ايران	بايد	دربرگيرنده	همه	وقايع	گذشــته	
باشــد.	يك	بار	همه	مسائل	اعالن	و	تبعات	آن	تحمل	

شود.
دوم:	در	قطعنامــه	شــديداللحن	و	غافلگيركننده	
شــهريور	ماه	آژانس	)سپتامبر	2003(	حدود	50	روز	
بــه	ايران	فرصت	داده	شــده	بود	تا	»يــك	اظهارنامه	
كامل...	ارائــه	دهد.«	)ص	798(	طبيعي	اســت	تهيه	
گزارش	18	سال	فعاليت	آن	هم	براي	نخستين	بار	در	

مدت	زمان	محدود	همراه	با	تعجيل	باشد.
از	 كــه	 اطالعاتــي	 برمبنــاي	 »آژانــس	 ســوم:	
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2003	دو	مسئله	براي	ما	مهم	بود	»يكي	مسئله	شوراي	
امنيت	و	ديگــري	no-evidence،	چــون	پرونده	
آلودگــي	همچنــان	روي	ميــز	بــود.«	)ص	214(	اما	
اميدهاي	ايــران	در	چارچوبي	كه	پس	از	بيانيه	تهران	
توســط	دبير	شــوراي	عالي	امنيت	ملي	تدوين	و	به	نام	
»اســتراتژي	ما	براي	ادامه	راه«	براي	مسئوالن	فرستاده	
مي	شود	اين	گونه	جلوه	گرست	»تصور	اين	]است[	كه	
در	اجالس	نوامبر،	قطعنامه	مناســبي	خواهيم	داشت.	
بعد	هم	در	ادامه	راه	ظرف	يكي	دو	سال		آينده	پرونده	
ايران	را	از	دســتور	كار	شوراي	حكام	آژانس	خارج	
مي	كنيم	و	براي	توافقات	بعدي	با	اروپايي	ها	رو	به	جلو	
گام	برمي	داريم.«)	ص	201(	بايد	توجه	داشت	كه	بيانيه	
تهران	هم	از	جهت	داخلي	و	هم	از	جهت	خارجي	در	
معرض	مخاطره	قرار	داشــته	است.	روحاني	مي	گويد	
»من	پيش	بيني	نمي	كردم	كه	پس	از	مذاكرات	تهران	
عــده	اي	مواضع	تنــدي	عليــه	روند	هســته	اي	اتخاذ	
كننــد.«	)ص	554(	او	تظاهرات	ســازماندهي	شــده	
دانشــجويان	دانشــگاه	را	ياد	مي	آورد	و	از	سروصدا	
و	اعتراض	تعــداد	اندكي	تندروها	ميان	صحبت	خود	
در	دانشگاه	شاهرود	در	جمع	2000	نفري	دانشجويان	
مي	گويد	كه	او	را	به	»تسليم	در	برابر	فشار	غرب	متهم	
مي	كردند.«	)ص	557(	بررسي	روزشمار	وقايع	كتاب	
نشان	مي	دهد	در	آبان	ماه	روحاني	جلسات	متعددي	با	
ائمه	جماعات،	فرماندهان،	دانشجويان	دانشگاه	داشته	
است.	)ص	689(	اين	موضوع	نشانگر	تالش	بي	وقفه	
دبير	شــوراي	عالي	امنيت	ملي	بــراي	توجيه	و	دفاع	از	
روند	مذاكرات	هسته	اي	است	تا	جايي	كه	در	11	آبان	
رهبري	ســخنان	مهمي	را	در	حمايت	از	تيم	هسته	اي	
بيــان	مي	كنند	كه	به	نظر	روحانــي	»اگر	موضع	گيري	
مقــام	معظم	رهبري	نبود	ادامه	كار	با	مشــكل	روبه	رو	

مي	شد.«	)ص	554(
امــا	از	نقطه	نظر	خارجي	نيــز	از	آنجا	كه	اصوالً	
اروپــا	زير	ســايه	ســنگين	امريكا	بــه	گفت	وگو	و	
مذاكــره	با	ايــران	پرداخته	بود،	از	ايــن	رو	امريكا	يا	
از	طريق	انگليســي	ها	و	يــا	مســتقيماً	در	زمان	الزم	
فشارهاي	خود	را	اعمال	مي	كرد.	تمام	تالش	امريكا	
ايــن	بوده	كه	پرونده	هســته	اي	ايران	را	به	شــوراي	
امنيت	بكشاند.	به	گفته	دكتر	ظريف:	»هدف	امريكا	
براســاس	اســناد	موجود	اين	بود	كه	پرونده	ايران	به	
شــوراي	امنيت	بيايد	و	باور	داشــت	كــه	جاي	اين	
پرونــده	در	آژانس	انرژي	اتمي	نيســت.	البته	به	نظر	
مــن	هدف	امريــكا	صرفاً	بــراي	تحريم	يا	فشــار	بر	
ايران	نيست،	بلكه	امريكا	مي	خواهد	ايران	را	به	يك	
تهديد	امنيتــي	بين	المللي	تبديل	كنــد...	اگر	با	ديد	
روابــط	قدرت	در	داخل	و	خارج	از	شــوراي	امنيت	
نــگاه	كنيد	مي	بينيد	براي	چين	و	روســيه	نيز	منفعت	
دارد	كه	موضوع	ايران	در	شوراي	امنيت	باشد،	زيرا	
قدرت	و	نفوذ	روسيه	و	چين	در	شوراي	امنيت	نسبت	
به	نفوذ	و	قدرتشان	در	بيرون	شورا	اصالً		قابل	مقايسه	
نيســت.	روسيه	و	چين	در	بيرون	از	آن	حداكثر	يك	
قدرت	درجــه	دو	هســتند	در	صورتي	كه	در	داخل	

شــوراي	امنيت	همان	مقدار	از	حق	وتو	برخوردارند	
كه	امريكا	برخوردار	اســت	لذا	ترجيح	مي	دهند	كه	
امريكا	و	دوســتان	غربي	اش	به	جاي	آن	كه	بخواهند	
موضوع	را	در	خارج	از	شوراي	امنيت	حل	كنند	در	

داخل	آن	حل	وفصل	كنند.«	)1(
از	جهت	ديگر	همان	طور	كه	گفته	شــد	آژانس	
بين	المللي	انرژي	اتمي	ذهنيت	مشــخصي	نســبت	به	
برنامه	اتمي	ايران	داشــته	و	با	توجه	به	اظهاريه	كه	به	
تعجيل	در	فرصت	50	روزه	تهيه	شده	و	پاسخ	ايران	به	
پرسش	هاي	24	گانه	آژانس	كه	حاوي	تناقضاتي	نيز	
بوده	طبيعي	اســت	با	آشكارشدن	موارد	اعالم	نشده	
يا	نادرســت	اعالم	شــده	زمينه	بدبيني	و	عدم	اعتماد	
بيشــتر	فيمابين	ايران	و	آژانس	فراهم	آيد	كه	خود	از	
عوامل	متزلزل	كننده	بيانيه	تهران	به	حســاب	مي	آيد.	
از	آنجــا	كه	ترتيــب	معمول	در	برگــزاري	اجالس	
شــوراي	حكام	اين	است	كه	ابتدا	مديركل	گزارش	
خــود	را	حدود	10	روز	تــا	دو	هفته	پيش	از	اجالس	
اعالم	مي	دارد	و	ســپس	بانيــان	قطعنامه	در	هر	مورد	
متن	پيشــنهادي	خود	را	براي	تصويب	بين	35	كشور	
توزيع	مي	كنند	لذا	به	دليل	تأثير	گزارش	مديركل	بر	
قطعنامه	ضروري	اســت	كــه	از	ديدگاه	هاي	او	قبل	
از	انتشــار	آگاهي	به	عمل	آيد،	بر	اين	اســاس	دكتر	
روحاني	در	18	آبان	83	ســفري	به	وين	داشــته	تا	با	
البرادعي	كه	آماده	انتشار	گزارش	خود	براي	نشست	
29	آبان	82	شــوراي	حكام	بــوده	مالقات	كند.	در	
اين	مالقات	البرادعي	مي	گويد:	»ما	نمي	توانيم	با	اين	
همــه	كوتاهي	پرونده	را	به	شــوراي	امنيت	گزارش	
نكنيم	و	من	ناچارم	در	گزارش	بنويسم	و	در	قطعنامه	
هم	خواهــد	آمد	كه	موضــوع	پرونده	هســته	اي	به	
شــوراي	امنيت	اطالع	داده	شود.«	)ص	209(	پاسخ	
تند	روحاني	چنين	بوده	كه	»اگر	اين	كار	انجام	شود	
بدانيد	بيانيه	تهران	لغو	شــده	و	همــكاري	با	آژانس	
هــم	قطع	خواهد	شــد.«	)ص	209(	توجه	شــود	كه	
منظور	ايشــان	از	قطع	همكاري	با	آژانس	خروج	از	
NPT	نيســت،	بلكه	همكاري	هــاي	اضافي	كه	در	
چارچــوب	پروتكل	الحاقــي	در	جريان	بوده	مدنظر	
	“inform“گزارش	بحث	گويد	مي	البرادعي	است.
اســت	نه	ارجاع“refer“	كه	مجدداً	همان	پاســخ	را	
مي	شــنود.	در	خصوص	وجود	آلودگــي	هم	دكتر	
روحانــي	اطمينان	مي	دهد	كه	منشــأ	آن	صددرصد	
خارجي	اســت	و	مربــوط	به	فعاليت	داخل	كشــور	
نيســت.	)ص	210(	نهايتاً	البرادعي	در	گزارش	خود	
مي	نويسد	منشأ	آلودگي،	قاعدتاً	بايد	خارجي	باشد.«	
)ص	211(	بحــث	مهم	ديگر	درباره	گســتره	تعليق	
مطابق	مفاد	بيانيه	تهران	بوده	كه	به	گفته	البرادعي	در	
آژانس	اين	گونه	تفسير	شــده	است	كه	تعليق	عالوه	
بر	توقف	گازدهي،	ســاخت	و	مونتاژ	ســانتريفيوژها	
را	هم	شــامل	مي	شــود.	اين	مطلب	با	واكنش	شديد	
روحانــي	روبه	رو	شــد.	ايشــان	مي	گويد	شــما	در	
تهــران	پذيرفتيد	كــه	تعليق	همان	توقــف	گازدهي	
به	سانتريفيوژهاســت.	البرادعي	پاسخ	مي	دهد:	اوالً	

كتاب عصر فریب محمد البرادعی

من	تنها	نيســتم،	كارشناســاني	در	آژانس	هستند	كه	
نظرشان	اين	گونه	است.	در	ثاني	همان	طور	كه	اعالم	
كرده	ايــد	تعليق	داوطلبانه	شــما	براي	اعتمادســازي	
است.	بنابراين	اگر	سخت	گيري	كنيد	به	هدف	خود	
لطمه	زده	ايد،	اصوالً		وقتي	غني	ســازي	تعليق	است،	
چرا	مي	خواهيد	قطعه	بســازيد،	عجله	براي	ســاخت	
قطعه	و	مونتاژ	باعث	مي	شــود	كه	به	شما	شك	كنند	
بهتر	اســت	اين	فعاليت	را	نيز	كنار	بگذاريد	و	همه	را	
مطمئن	كنيد	اين	به	نفع	شماســت.«	)ص	210(	پاسخ	
روحانــي	اين	بوده	كه	غير	از	تعليــق	گازدهي	اقدام	
ديگــري	را	نمي	پذيريم.	در	پايان	ديــدار،	البرادعي	
مي	گويــد	نهايت	تالش	خود	را	بــه	عمل	مي	آورد،	
امــا	بايد	دانســت	قطعنامه	در	اختيار	او	نيســت	و	35	
كشــور	عضو	شــوراي	حكام	در	اين	مــورد	تصميم	
خواهند	گرفــت.	روحانــي	يادآوري	مي	كند	ســه	
كشور	)اروپايي(	به	ما	قول	داده	اند	)در	بيانيه	تهران(	
كه	بحث	شــوراي	امنيت	مطرح	نباشــد؛	اما	او	پاسخ	
	“inform”	دادن	اطــالع	كه	اند	نگفته	آنها	دهد	مي
هم	نباشــد	آنها	قول	داده	اند	كه	پرونده	به	شــوراي	
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ولي	ما	همه	شورا	نيستم.	درواقع	مي	گويد	دست	كم	
سه	كشور	بحث	شــوراي	امنيت	را	دنبال	نمي	كنند.	
وزرا	در	مــورد	تفســير	تعليــق	مي	گوينــد	تفســر	
كارشناسان	فني	آژانس	اين	گونه	است	و	آژانس	غير	
از	البرادعي	اســت.	روحاني	پاسخ	مي		دهد	»چون	با	
شــركت	هاي	خصوصي	قرارداد	بسته	ايم	نمي	توانيم	
ســاخت	قطعه	و	مونتاژ	را	تعليق	كنيــم	اگر	قرارداد	
دولتــي	بود	ممكن	بود	تعليق	قابل	بحث	باشــد،	ولي	
در	صورت	لغو	بايد	خســارت	دهيم.	شــما	اگر	پول	
خســارت	را	مي	دهيد	اعــالم	كنيــد.«)ص	218(	به	
گفتــه	روحاني	»اين	مالقات	بيشــتر	براي	اين	هدف	
بود	كه	سه	كشور	بحث	اطالع	دادن	به	شوراي	امنيت	
را	پيگيــري	نكنند.«)ص	219(	پــس	از	اين	ديدار	تا	
برگزاري	اجالس	شــوراي	حكام	ظاهراً	انگليسي	ها	
باز	در	پي	اين	بودند	كه	واژه	اطالع	به	شوراي	امنيت	
را	در	قطعنامه	بگنجانند.	آنها	گفته	بودند	تعهد	ما	اين	
بوده	كه	پرونده	در	آژانس	بماند	نه	اين	كه	به	شوراي	
امنيت	اطالع	داده	نشــود.	تحليل	روحاني	اين	است	
كه	انگليسي	ها	در	اثر	فشــار	امريكايي	ها	اين	موضع	
را	گرفتنــد،	زيرا	آنها	مي	خواســتند	نشــان	دهند	كه	
پس	از	بيانيه	تهران	موفقيتي	به	دســت	آورده	اند	و	در	
تبليغات	وانمود	كنند	كه	در	مراحل	بعدي	پرونده	به	
شوراي	امنيت	ارجاع	مي	شود.	در	اينجا	طرف	ايران	
به	شدت	مقاومت	مي	كند	و	اختالفات	باال	مي	گيرد،	
اما	با	حمايت	آلمان	و	سپس	فرانسه	از	موضع	ايران،	
باالخره	انگليسي	ها	عقب	نشيني	مي	كنند.)ص	221(	
جالب	توجه	اســت	كه	پس	از	مخالفت	اروپايي	ها	با	
موضــوع	inform	امريكايي	ها	بر	اين	نظر	شــدند	
كه	قطعنامه	اي	در	اجالس	نوامبر	در	كار	نباشــد،	اما	
ايران	در	مقابل	اصرار	داشــته	حتمــاً	قطعنامه	صادر	
شود.	مي	گفتيم:	»اگر	قطعنامه	نباشد	مذكرات	تهران	
كم	اثر	مي	شــود«)ص	223(	بــا	قطعنامه	جديد	فصل	

جديدي	گشوده	مي	شود.

قطعنامه نوامبر 2003 )5 آذر 82(
ارزيابــي	روحانــي	از	قطعنامه	نوامبــر	اين	گونه	
اســت	كه	بــا	توجه	به	نــكات	منفي	منــدرج	در	آن	
قطعنامــه	دلخواهي	نبــود،	اما	با	عنايــت	به	اقدامات	
گســترده	ديپلماتيك	و	اخذ	تضمين	مجدد	از	اروپا	
)مذاكرات	26	آبان	بروكســل(	ســبب	شــد	بين	دو	
بلــوک	تندرو	و	معتــدل	در	آژانس	شــكاف	ايجاد	
شــود.)ص	223(	به	طوري	كه	نطق	اروپايي	ها	با	نطق	
امريكا	و	چند	كشــور	حامي	امريــكا	كاماًل	متفاوت	
بــود	و	صف	آرايــي	جديــدي	به	وجــود	آمد.	)ص	
224(	همچنين	از	اين	بابت	كه	امريكايي	ها	نتوانستند	
پرونده	ايران	را	به	شــوراي	امنيــت	ارجاع	دهند	اين	
قطعنامه	شكست	آنها	تلقي	مي	شود.)ص	225(	ايشان	
مي	گويد:	»اين	قطعنامه	با	توجه	به	آنچه	امريكايي	ها	
و	كشــورهاي	تندرو	مدنظر	داشــته	و	هم	نســبت	به	
آنچــه	در	قطعنامه	پيش	آمده	بود	بــراي	ما	موفقيت	
نســبتاً	مطلوبي	بود.«	)ص	223(	درمجموع	مي	توان	

گفت	گرچــه	لحن	قطعنامه	آذر	)نوامبر(	تا	حدودي	
ماليم	تر	بوده	و	بعضي	انعطاف	ها	در	آن	لحاظ	شده،	
اما	اصول	اساســي	مورد	نظر	آژانس	همچنان	مدنظر	
قرار	داشــته	است.	براي	نمونه	»هرگونه	تكرار	قصور	
جدي	از	ســوي	ايران	بايد	روشن	شــود	و	اين	شورا	
بايد	فوراً	تشــكيل	جلســه	دهد	و	با	در	نظر	گرفتن	و	
مشــورت	با	دبيركل	تمامي	گزينه	هاي	در	دســترس	
خود	را	براساس	اساسنامه	آژانس	و	موافقتنامه	پادمان	
بررســي	كند.«)ص	801(	ايــن	يعني	امكان	اطالع	يا	
ارجاع	پرونده	به	شــوراي	امنيت	در	صورت	كشف	
يا	تكــرار	قصور	جدي.	اما	ســرجمع	اين	قطعنامه	را	
مي	تــوان	موفقيتي	نســبي	براي	رهيافت	ديپلماســي	
و	پيشــبرد	توافق	تهران	در	برابــر	مخالفان	داخلي	و	

خارجي	آن	به	حساب	آورد.

ماجراي ليبي و بحران جدید
پس	از	قطعنامه	نوامبر	)5	آذر	82(	و	امضاي	پروتكل	
الحاقي	)27	آذر	82(	اوضــاع	داخلي	و	خارجي	تا	حد	
زيادي	آرام	شــده	بود.«	)ص	230(	هنــوز	از	گيرودار	
قطعنامه	گذر	نكرده	بوديم	كه	به	ناگاه	خبر	مي	رســد	در	
گزارش	ســازمان	انرژي	اتمــي	)اظهاريه(	كه	قرار	بوده	
»صحيح	و	كامل«	باشــد	موضوع	سانتريفيوژهاي	P2	ـ	
نســل	جديد	ســانتريفيوژها	كه	توان	توليد	زيادتري	از	
P1	دارند	ـ	اعالم	نشــده	است.	كشــف	اين	موضوع	به	
ماجراي	تســليم	ليبي	در	برابر	امريكا	مربوط	مي	شــود.	
»در	19	دسامبر	)27	آذر	82(	دولت	قذافي	پذيرفت	كه	
تمامي	فعاليت	هاي	هسته	اي	خود	را	به	صورت	داوطلبانه	
متوقف	و	خود	را	تسليم	خواسته	هاي	امريكا	و	انگليس	
نمايد.	اين	اقدام	درســت	شــش	روز	پس	از	دستگيري	
صدام	در	مخفي	گاه	خود	توســط	نيروهــاي	امريكايي	
صورت	گرفت.	ديك	چني	معاون	بوش	اين	دو	حادثه	
را	بــه	هم	مرتبط	خواند	و	گفت	وقتــي	قذافي	به	اعتبار	
كالم	بــوش	پي	بــرد	مقاومت	را	بي	فايده	ديد	و	مســير	

درست	را	انتخاب	كرد.«)2(
البرادعي	در	كتاب	»عصر	فريب«	خود	مي	نويســد:	
»ليبي	به	مدت	9	ماه	با	مقامات	رســمي	امريكا	و	بريتانيا	
درگيــر	مذاكره	راجع	به	معاملــه	در	اين	مورد	بوده	كه	
تحت	آن	دولت	ليبي	برنامه	تســليحات	كشــتارجمعي	
خــود	را	متوقــف	مي	كــرد.«)3(	او	در	ايــن	كتاب	به	
صراحــت	نارضايتي	خود	را	از	رفتــار	امريكا	و	بريتانيا	
در	پنهان	نگه	داشــتن	مذكرات	خود	بــا	ليبي	از	آژانس	
را	اعالم	مــي	دارد	و	به	نقل	از	مقامات	ليبي	مي	نويســد	
»در	تمــام	مدت	مي	خواســتيم	آژانــس	را	مطلع	كنيم	
اما	آنهــا	)امريكايي	ها	ـ	انگليســي	ها(	اجــازه	اين	كار	
را	نمي	دادند.«)4(	با	روشــدن	اســناد	و	مدارک	تسليم	
شــده	توسط	ليبي،	داللي	كه	نقشــه	هاي	P2	را	به	ايران	
فروخته	بود	و	جزئيات	مربوط	به	معامله	افشــا	مي	گردد.	
البرادعي	مي	گويد	»تمام	نقشه	ها	و	امكاناتي	كه	دالل	به		
شــما	فروخته	عيناً	هم	به	ليبــي	فروخته،	ليبي	هم	تمامي	
آنها	را	بــه	امريــكا	تحويــل	داده.«)ص	230(	از	اينجا	
بحران	جديد	شروع	مي	شود.	تسليم	ليبي	از	يك	طرف	

امنيــت	ارجــاع	”refer“	نشــود.)ص	212(	پس	از	
اين	مالقــات	دو	روز	بعد	در	19	آبــان	82	روحاني	
بــه	مســكو	مــي	رود	و	چنان	كــه	گفته	شــد	توقف	
گازدهــي	را	در	حضور	پوتين	رســماً	اعالم	مي	كند.	
در	همان	روز	نيز	گزارش	البرادعي	انتشــار	مي	يابد.	
به	نظر	روحاني	گزارش	دوپهلو	تهيه	شــده	بود.	مثاًل	
در	بخشــي	از	آن	آمده	»ايران	گزارش	جامعي	داده	
امــا	تأكيد	مي	كند	برنامه	ايــران	مخفي	بوده	و	چون	
لــو	رفته	ناگزير	به	گزارش	دادن	شــده	اســت.«)ص	
215(	در	اين	هنگام	براســاس	گزارش	نگران	كننده	
تيــم	مذاكراتي	مبني	بــر	اين	كه	قطعنامــه	اي	جدي	
عليــه	ايران	در	حــال	تدوين	اســت	روحاني	مجبور	
مي	شــود	در	26	آبان	82	و	ســه	روز	پيــش	از	آغاز	
نشست	شــوراي	حكام	ســفري	به	بروكســل	داشته	
باشــد	تا	با	وزراي	اروپايي	مالقات	كند.	ايشــان	در	
مالقــات	تأكيد	مي	كند	ايران	همه	اقدامات	را	مطابق	
بيانيه	تهران	انجام	داده	و	اكنون	نوبت	اروپاســت	كه	
به	تعهد	خــود	عمل	كند	و	يادآور	مي	شــود	كه	»ما	
بحث	اطالع	به	شوراي	امنيت	را	به	هيچ		عنوان	تحمل	
نمي	كنيم.«)ص	217(	سپس	در	مورد	گسترش	دامنه	
تعليق	براساس	تفســير	آژانس	اعتراض	خود	را	بيان	
مي	دارد.	جك	اســتراو	وزير	خارجه	وقت	انگلستان	
در	مورد	اطالع	به	شــوراي	امنيــت	مي	گويد	تا	آنجا	
كه	به	ما	ســه	كشور	مربوط	مي	شــود	نه	مستقيم	و	نه	
غيرمستقيم	چيزي	راجع	به	شوراي	امنيت	نمي	گويم	
و	اگر	در	قطعنامه	هم	چيزي	بيايد	مخالفت	مي	كنيم،	

البرادعي در کتاب خود به صراحت 
نارضايتي خود را از رفتار امريکا و 
بريتانيا در پنهان نگه داشتن مذکرات 
خود با ليبي از آژانس را اعالم مي دارد 
و به نقل از مقامات ليبي مي نويسد 
»در تمام مدت مي خواستيم آژانس 
را مطلع کنيم اما آنها )امريکايي ها � 
انگليسي ها( اجازه اين کار را نمي دادند
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امريــكاي	مغرور	و	فاتح	را	متوقع	تــر	كرده	و	موجبات	
فشار	بيشتر	امريكا	به	اروپا	را	فراهم	مي	نمايد.)ص	231(	
امريكايي	ها	مدعي	بودند	با	فشــار	و	تهديد	توانســته	اند	
يك	كشــور	انقالبــي	را	تســليم	نمايند.	امــا	اروپا	در	
مذاكره	با	ايران	چيزي	به	دســت	نيــاورده.	امريكايي	ها	
ضمن	اغراق	مبالغه	آميز	درباره	برنامه	هســته	اي	ليبي	در	
نمايشــي	رســانه	اي	به	نام	)12ـY(	كــه	تجهيزات	اتمي	
ليبــي	را	در	معرض	ديد	همگان	قــرار	دادند	به	گونه	اي		
رفتــار	كردند	كه	مقامات	ليبيايي	خواســتار	پا	در	مياني	
البرادعي	در	اين	موضوع	شــدند.	آنهــا	گفتند	»نمايش	
12ـY	ليبي	را	نزد	افكارعمومي	غرب	و	همچنين	داخل	
كشور	خراب	كرده	اســت،	زيرا	اين	احساس	را	ايجاد	
كرده	كــه	امريكايي	ها	به	صورت	يكجانبه	ليبي	را	خلع	
سالح	كرده	اند،	يعني	يك	كشور	نسبت	به	كشور	ديگر	
اعمال	زور	و	قدرت	كرده	اســت.«)ص	5(	ثانياً	شــك	
و	شبهه	و	بي	اعتمادي	نســبت	به	سازمان	انرژي	اتمي	و	
به	تبع	آن	به	مســئولين	سياسي	كشــور	بيشتر	شد.	اعتماد	
به	ايران	در	آژانس	و	ســه	كشــور	اروپايي	و	حتي	كل	
غرب	به	شــدت	صدمه	ديد)ص	230(	و	تعادل	در	بيانيه	
تهــران	به	ضرر	ما	تغييــر	كــرد.)ص	232(	هنگامي	كه	
معلوم	شــد	ســازمان	نقشــه	P2	را	نه	از	اينترنت	بلكه	از	
دالل	خريــده	و	موضوع	را	به	دبير	شــوراي	عالي	امنيت	
ملــي	اطالع	نداده	و	به	برخي	مســئولين	ديگر	هم	گفته	
نقشــه	را	از	اينترنت	به	دست	آورده	به	اعتماد	بين	برخي	
مســئولين	داخل	كشور	و	سازمان	انرژي	اتمي	هم	لطمه	
وارد	شــد.)ص	230(	البرادعــي	در	مالقات	ژانويه	)17	
دي	82(	با	روحاني	در	وين	مي	گويد	»با	ادامه	اين	روند	
بــه	احتمال	زياد	پرونده	شــما	به	شــوراي	امنيت	ارجاع	
خواهد	شــد.«)ص	233(	اروپايي	ها	هم	پيغام	دادند	كه	

شما	تعهدات	خود	را	نقض	كرده	ايد.

ابتکار ایراني
روحاني	بي	اطالعي	محض	از	تسليم	ليبي	كه	حالت	
غافلگير	كننــده	اي	را	بــراي	ما	ايجاد	كــرده	يك	نقص	
بزرگ	دستگاه	اطالعاتي	برمي	شمرد	)ص	237(	و	علت	
سرسختي	انگليسي	ها	در	مذاكرات	را	به	دليل	حضور	و	
اطالع	آنها	از	جريان	ليبي	مي	داند.	ايشــان	اين	مقطع	را	
يكي	از	مقاطع	تلخ	دوره	مســئوليت	خود	ذكر	مي	كند.	
»از	طرفي	نمي	توانستيم	اعالم	كنيم	چرا	كار	ما	با	اروپا	و	
آژانس	پيچيدگي	خاصي	پيدا	كرده	است	و	عده	اي	هم	
از	روي	بي	اطالعي	يا	غرض	مي	گفتند	تيم	هسته	اي	سرش	
كاله	رفته	و	اروپا	نمي	خواهد	كاري	كند.«)ص	238(	با	
اين	همه	او	معتقد	اســت	اروپايي	ها	همچنان	نســبت	به	
نكات	اصلي	بيانيه	تهران	متعهد	ماندند.	براي	برون	رفت	
از	بحــران	به	ابتكار	طرف	ايراني	طرح	پذيرش	توســعه	
تعليق	)ســاخت	قطعه	و	مونتاژ(	توســط	ايران	در	ازاي	
اين	كه	پرونده	ايران	در	اجالس	ژوئن	2004	)23	خرداد	
83(	از	حالت	اضطراري	خارج	شــود	مطرح	مي	گردد.	
درواقع	با	سنگين	شــدن	جو	بين	المللي	و	تشديد	فشار	بر	
گروه	مذاكره	كننده	نگراني	ها	ســبب	مي	شــود	تا	ايران	
براي	كاهش	فشــار	و	تحت	تأثير	قراردادن	اجالس	آتي	

شــوراي	حكام	)مارس	/	23	اسفند	82(	نسبت	به	انجام	
مذاكرات	بي	ميل	نباشــد.	به	گفته	روحاني	»اســتراتژي	
مذاكره	مهار	بحران	و	عادي	ســازي	وضعيت	بود.«)ص	
238(	بديــن	منظور	طرحي	را	كه	تيم	هســته	اي	)منظور	
همان	ابتكار	فوق	اســت(	آماده	كرده	بود	به	سران	نظام	
ارائه	مي	كند.	سؤال	مي	شود	نتيجه	اين	طرح	چه	خواهد	
بود؟	جواب	داده	مي	شــود	كه	اســاس	طرح	بسته	شدن	
پرونده	هســته	اي	در	آژانس	در	مــاه	ژوئن	)خرداد(	در	
برابر	تعليق	ســاخت	قطعه	و	مونتاژ	است.	براي	اطمينان	
خاطــر،	روحاني	مي	گويد:	ما	مي	توانيــم	پيش	از	آغاز	
تعليق،	كار	توليد	قطعه	و	مونتاژ	را	در	ســه	شيفت	انجام	
دهيم،	يعني	در	يك	دوره	30	تا	40	روزه	)تا	زمان	اعالم	
توقف	قطعه	ســازي(	به	اندازه	دو	تا	ســه	ماه	كار	انجام	
دهيم.	در	اين	صورت	اگر	در	خرداد	پرونده	از	دســتور	
كار	اضطراري	شورا	خارج	نشــد	مجدداً	ساخت	قطعه	
و	مونتاژ	را	آغاز	مي		كنيم	اگر	هم	پرونده	بســته	شد	در	
آن	صورت	شــرايط	كاماًل	عوض	مي	شود.	با	اين	شرط	
كه	اگر	اروپا	به	تعهد	خود	عمل	نكرد	بالفاصله	ساخت	
قطعه	و	مونتاژ	آغاز	شــود	با	طرح	توسعه	تعليق	موافقت	
مي	شود.)ص	238(	به	نظر	مي	رسد	رفتار	فوق	هم	ناشي	
از	بي	اعتمادي	به	اروپا	و	هم	بيانگر	فشار	فزاينده	داخلي	
در	برابر	هرگونه	توســعه	تعليق	مي	باشــد.	در	عمل	هم	
مطبوعات	اروپا	به	ســه	شيفته	شدن	كارگاه	هاي	ساخت	
اشــاره	نمودند	و	آن	را	نشــانه	اي	از	ظاهري	بودن	تعليق	

دانستند.)ص	241(
در	بررســي	وقايع	روزشــمار	كتــاب	در	تاريخ	23	
بهمن	به	مالقــات	مهم	دكتر	روحاني	با	رهبري	پيرامون	
توافق	بروكســل	اشــاره	مي	شــود.	توافق	بروكسل	در	
چهار	اســفند	به	امضا	مي	رسد	و	پنج	اسفند	هم	گزارش	
مديركل	آژانس	انتشــار	مي	يابد.	جلســه	ســران	در	13	
اسفند	توافق	بروكســل	را	مورد	تصويب	قرار	مي		دهد.	
دليل	اين	امر	مشخص	نيست	كه	چرا	سران	بعد	از	توافق	
آن	را	مــورد	تصويب	قــرار	مي	دهند؟	در	دوم	اســفند	
روحاني	به	وين	ســفر	مي	كند	تصميم	بــر	اين	بوده	كه	
ســفر	تبليغاتي	نشــود.)ص	238(	در	ديدار	با	البرادعي	
پيشــنهاد	خود	را	مطرح	مي	ســازد	او	مي	گويد	شرايط	
شما	چنان	نيست	كه	بخواهيد	شرط	و	شروط	بگذاريد،	
اما	با	اصرار	دكتر	روحاني	درنهايت	به	شرط	اين	كه	سه	
كشــور	اروپايي	قول	كمك	دهند	حاضر	به	مســاعدت	
مي	شــود	گرچه	اين	كار	را	پيچيده	مي	داند	و	مي	گويد	
35	كشــور	بايد	آن	را	قبول	كننــد	و	قاعدتاً	امريكا	هم	
به	شدت	مخالفت	خواهد	كرد.	همزمان	با	سفر	روحاني	
به	وين	تيم	مذاكره	كننده	به	بروكســل	مي	رود	و	در	دو	
دور	مذاكره	به	توافق	نهايي	مي	رسند	)4	اسفند	82(	سه	
روز	بعد	ســه	وزيــر	اروپايي	ضمن	نامــه	اي	به	روحاني	
توافق	بروكســل	را	مورد	تأييــد	و	تأكيد	قرار	مي	دهند.
)ص	240(	دو	نكتــه	اصلــي	در	توافقنامــه	وجود	دارد.	
اول	اين	كه	آنچه	ايران	اظهار	كرده	)اظهارنامه(	براساس	
پادمان	بوده	و	ســاير	موارد	)اشاره	به	P2	و	ساير	وقايعي	
كــه	در	اظهاريه	نيامده(	مطابق	پروتــكل	الحاقي	اعالم	
خواهد	شــد.	اين	فراز	در	واقع	از	بحران	ناشــي	از	عدم	

اعالم	P2	تا	حدي	جلوگيري	مي	كند.	بر	همين	اســاس	
گزارشــي	از	همه	فعاليت	هاي	هسته	اي	در	1030	صفحه	
با	ذكر	موضوع	P2	و	پلونيوم	تهيه	تا	تقديم	آژانس	شود.
نكتــه	دوم	اين	كــه	در	برابر	تعليق	ســاخت	قطعه	و	
مونتاژ،	اروپا	متعهد	مي	شــود	پرونده	ايران	را	در	آژانس	
از	حالت	اضطراري	خارج	نمايد.	به	باور	روحاني	توافق	
بروكســل	تفاهمي	كليدي	بود	بــراي	اين	كه	ايران	را	از	
اســتراتژي	»مهار	و	كنترل	بحران«	به	اســتراتژي	جديد	
يعني	»عادي	سازي	پرونده	در	آژانس	منتقل	كند.«)ص	
241(	او	مي	گويــد	در	اين	توافق	امتيــازات	چنداني	به	
اروپــا	نمي	داديــم	در	عوض	اگر	توافق	عملي	مي	شــد	
هدف	مهــم	ما	تأميــن	مي	گرديــد.	»توافق	بروكســل	
مورد	اعتراض	شــديد	امريكايي	ها	قــرار	گرفت.	بوش	
طي	تماس	بــا	بلر	گفته	بود	ايراني	ها	همكاران	شــما	را	
كاماًل	فريب	دادند.	اين	بزرگترين	فضاحتي	اســت	كه	
اروپا	به	بار	آورده	اســت!	ايران	چند	روزي	كار	ساخت	
قطعه	و	مونتاژ	را	كنار	بگذارد	و	شــما	پرونده	را	ببنديد؟	
مگر	چه	مسئله	اي	حل	شده	است؟	همه	مسائل	باقي	مانده	
و	بدون	روشن	شــدن	ابهامات	اصلي،	شــما	تسليم	ايران	
شــده	ايد.«)ص	242(	در	داخل	كشــور	هم	بسياري	از	
مخالفان	اعتراضشــان	بر	اين	مبنا	بــود	كه	»اروپايي	ها	به	
قــول	خود	عمل	نخواهنــد	كرد.«	به	نظر	ما	ســؤال	اين	
اســت:	در	شــرايطي	كه	به	دليل	افشــاي	P2	زير	فشار	
بوديــم،	تعادل	بيانيه	تهران	به	ضرر	مــا	تغيير	كرده	بود،	
اروپايي	ها	چه	نيازي	به	توافق	بروكســل	داشتند؟	امتياز	
كوچكي	بدهند	و	هدف	مهمي	را	براي	ما	تأمين	كنند؟	

تسليم ليبي از يک طرف امريکاي 
مغرور و فاتح را متوقع تر کرده و 

موجبات فشار بيشتر امريکا به 
اروپا را فراهم مي نمايد.)ص 231( 

امريکايي ها مدعي بودند با فشار و 
تهديد توانسته اند يک کشور انقالبي 

را تسليم نمايند. اما اروپا در مذاکره با 
ايران چيزي به دست نياورده
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حداقل	يك	سال	ديگر	زمان	الزم	بوده	تا	سايت	قابليت	
	UCF	سايت	مسئول	با	روحاني	باشد.	داشته	اندازي	راه
تلفنــي	تماس	مي	گيــرد	و	از	او	مي	خواهد	بگويد	دقيقاً	
چه	زماني	ســايت	آماده	بهره	برداري	است.	او	هم	همان	
حرف	هاي	رئيس	ســازمان	را	تكــرار	مي	كند.	روحاني	
مي	گويد	اگر	UCF	راه	اندازي	شــود	و	بعد	مشــخص	
گردد	آماده	نبود	و	محصول	ندهد	شــما	مسئول	خواهي	
بود.	او	مي	گويد	پس	بگذاريد	بررســي	كنم.	سرانجام	
رئيس	سازمان	در	جلســه	20	اسفند	83	سران	)سه	روز	
قبل	از	صدور	قطعنامه	شوراي	حكام(	اعالن	مي	كندكه	
اصفهــان	آماده	بهره	برداري	اســت	و	مصوبه	ســران	را	
بــراي	راه	اندازي	ســايت	اصفهــان	مي	گيــرد.	در	اين	
جلســه	از	دكتر	روحاني	مي	پرســند	نظر	شما	چيست؟	
ايشــان	مي	گويد	»اگر	واقعاً	آماده	اســت	بــا	افتتاح	آن	
موافقم.«)ص	246(	گرچه	پيداست	با	سابقه	اي	كه	بيان	
شــد	دكتر	روحاني	قاعدتاً	متقاعد	نبوده	كه	سايت	قابل	
راه	اندازي	است	و	در	عمل	هم	پس	از	راه	اندازي	همان	
يك	سالي	كه	كارشناسان	نظر	داده	بودند	طول	كشيد	تا	
»توليد	سيستماتيك	VF6«	امكان	پذير	شد.«	)ص	253(	
اما	چنين	برمي	آيد	كه	پاســخ	مثبت	مشروط	ايشان	و	نه	
	هــم	به	داليل	فني	و	هم	 مخالفــت	صريح	با	راه	اندازيـ	
به	دليل	سياســي	ـ	حاكي	از	فشار	بســيار	زياد	جريانات	
داخلي	مخالف	براي	مقاله	با	روند	تعليق	بوده	اســت.	به	
گفته	ايشان	»ســازمان	انرژي	اتمي	اصوالً		با	ادامه	تعليق	
	]UCF[	كارخانه	اين	»افتتاح	و	253(	)ص	نبود.«	موافق
كاهش	فشار	داخلي	مؤثر	بود.«	گرچه	پاسخ	ديپلماتيك	
دكتر	روحاني	در	جلسه	سران	از	نظر	مديريتي	قابل	فهم	
اســت،	اما	با	توجه	به	تبعات	بعدي	اين	اقدام	و	اشــراف	
ايشــان	به	مســئله	آيا	به	لحــاظ	اصولي	نيــز	قابل	قبول	

مي	باشد؟
سازمان	با	مجوز	مذكور	در	نهم	فروردين	83	سايت	
UCF	اصفهان	را	راه	اندازي	مي	كند	و	پيرو	آن	تبليغات	
گســترده	اي	نيز	به	راه	مي	اندازد.	روحاني	در	اروپا	بوده	
كه	مشــاهده	مي	كند	ســروصداي	زيادي	بــه	راه	افتاد.	
البرادعي	تلفني	به	او	مي	گويد	اين	مسئله	معضل	بزرگي	
ايجــاد	كرده	او	گفت	»چرا	عجلــه	كرديد؟	گفتم	طبق	
روال	عادي	صورت	گرفته،	گفت	درست	است،	ولي	به	
روند	اعتمادسازي	شما	لطمه	مي	زند	و	براي	هدف	اصلي	
شما	مضر	است.«)ص	255(	سه	كشور	اروپايي	نيز	بيانيه	
داده	و	اين	عمل	را	محكوم	مي	كنند.	روحاني	به	درستي	
در	پاســخ	آنها	مي		گويد	كه	موضوع	اصفهان	ربطي	به	
توافق	بروكسل	نداشــته	و	جزو	تعهدات	ما	نبوده	است.	
امــا	آنها	مي	گويند	بــا	روح	توافقات	همخواني	ندارد	و	
باعث	فشار	شديد	امريكا	مي	گردد.	»امريكايي	ها	دوباره	
سه	كشور	را	تحت	فشار	قرار	دادند	كه	ايران	UCF	را	
تكميل	و	آن	را	افتتاح	كرد،	درحالي	كه	با	مذاكرات	سر	
شــما	را	گرم	كرده	است.«)ص	252(	به	اعتقاد	روحاني	
رئيس	سازمان	در	اين	عمل	خود	دو	اشتباه	داشت:	»يكي	
اين	كه	در	دي	ماه	82	گفت	كارخانه	تبديل	اورانيوم	در	
اصفهان	آماده	بهره	برداري	اســت،	درحالي	كه	حتي	در	
فروردين	83		نيز	تنها	توانست	تا	توليد	UF4	پيش	برود	

و	بخش		UF6	آماده	توليد	نبود...	ســازمان	مي	توانست	
صبر	كند	تا	ما	از	اجالس	ژوئن	عبور	كنيم	)اجالسي	كه	
طبق	توافق	بروكســل	قرار	بــود	پرونده	ما	در	آژانس	از	
حالت	اضطراري	خارج	شــود(...	پس	نه	تنها	اين	عجله	
الزم	نبود،	بلكه	گزارش	آنها	هم	به	طور	دقيق	تهيه	نشده	

بود.
اشــتباه	دوم	اين	بود	كه	موضــوع	را	تبليغاتي	كرد	
درحالي	كه	نيازي	به	تبليغاتي	كردن	آن	نبود.«)ص	254(
ســؤال	بســيار	مهمي	را	كه	دكتر	روحانــي	از	زبان	
كارشناســان	سياســي	طرح	مي	كند	درواقــع	همچنان	
نيازمند	پاســخ	است.	»در	آن	مقطع	پرسشي	هم	در	ميان	
كارشناســان	سياســي	مطرح	بود	مبني	بــر	اين	كه	علت	
واقعي	راه	اندازي	كارخانه	UC4	اصفهان	در	فروردين	
83	يعنــي	يكي	دو	هفته	پس	از	قطعنامه	مارس	چه	بود؟	
آيا	فشــارهاي	داخلي	و	درواقع	بازتاب	گسترش	تعليق	
براي	كاهش	مخالفت	هــاي	داخلي،	دليل	اين	امر	بود؟	
چرا	راه	اندازي	آن	به	پس	از	اجالس	ژوئن،	يعني	دو	سه	
ماه	بعد	موكول	نشد؟	آيا	اين	تصميم	موضع	EU3	)سه	
كشور	اروپايي(	را	بيشتر	به	سمت	امريكا	سوق	نمي	داد	
و	ترديد	در	مورد	اهداف	ايران	را	بيشــتر	نمي	كرد؟	چرا	
در	29	آوريل	2004	)8	ارديبهشــت	1383(	طي	نامه	اي	
به	آژانس	اعالم	شــد	كه	قصد	داريم	آزمايشي	در	خط	
توليد	UF6	كارخانه	UCF	اصفهان	انجام	دهيم	و	چرا	
مخالفت	بي	درنگ	آژانس	جدي	گرفته	نشد؟	آيا	برخي	
در	ايــران	به	علت	مشــكالت	داخلي	مجدداً	در	مســير	
بازگشــت	به	دروان	بحراني	كه	از	آن	به	سالمت	عبور	
كرده	بوديم	نيفتاده	بودند؟	در	اواســط	ارديبهشــت	83	
عالئم	ارسال	شده	ازاروپا	نشان	مي	داد	كه	سه	كشور	هم	
به	ادامه	توافق	بروكســل	مايل	نيستند	چه	كسي	مسئول	

بازگشت	به	اين	چرخه	بحران	بود؟«)ص	253(	
در	يك	جمع	بندي	مي	توان	گفت:	»فشار	امريكا	به	
اروپا	از	يك	سو	و	بي	اعتمادي	داخلي	به	تعهدات	اروپا،	
همراه	با	راه	اندازي	اصفهان	ازســوي	ديگرباعث	شد	تا	
توافق	بروكســل	در	رابطه	با	بسته	شدن	پرونده	هسته	اي	

در	ماه	ژوئن	)خرداد(	ناكام	بماند.«)ص	246(
ايــن	ناكامي	در	عين	حــال	دســتاوردي	جنبي		نيز	
داشــت	و	آن	اين	كه	بحراني	كه	به	دليل	P2	و	افشــاي	
اطالعات	ليبي	ايجاد	شده	بود	را	خنثي	كرد.)ص	246(	
و	توانســتيم	بحران	را	بدون	پرداخت	هزينه	اي	ســنگين	

مهار	كنيم.)ص	256(
در	شــماره	آينــده	نشــريه	پيامدهــاي	لغــو	توافق	
بروكســل	تا	توافق	پاريس	را	مورد	بررســي	و	ارزيابي	

قرار	خواهيم	داد.

پي نوشت:
1ـ	مصاحبه	با	آقاي	سفير،	ص	232ـ231،	نشر	ني

	مركز	تحقيقات	 	ليبي	و	امريكاـ	 2ـ	امير	ســعيد	ايروانيـ	
استراتژيك	تشخيص	مصلحت	نظام	)خرداد	85(

3ـ	عصر	فريب،	البرادعي،	ص	181.
4ـ	همان،	ص	191.
5ـ	همان،	ص	191.

تنها	جــواب	منطقي	اصــرار	اروپا	به	تداوم	خط	مشــي	
خود	از	امريكا	كه	در	بيانيه	تهران	)متبلور	شــده	است(	
مي	باشــد.	به	واقع	در	شــرايطي	كه	امريكايي	ها	ليبي	را	
بــه	زانو	درآورده	اند	و	فشــار	خود	را	بــر	اروپا	مبني	بر	
ناكارامدي	مشي	مذاكره	و	تعامل	و	پيروزي	خط	تقابل	
و	برخــورد	تند	افزايــش	داده	اند	آنها	در	تالشــند	تا	با	

پيشبرد	امر	مذاكره	خالف	آن	را	اثبات	نمايند.
از	توافقنامه	بروكســل	)4	اســفند(	تا	آغاز	نشســت	
شوراي	حكام	)18	اسفند(	دو	هفته	فاصله	است.	در	اين	
بين	امريكا	وارد	صحنه	شده	و	پيش	نويس	»تند،	غيرفني	
و	غيرحقوقــي«	بــراي	اجــالس	تهيه	مي	كنــد.	به	گفته	
روحاني	درواقع	اين	پيش		نويســي	بود	كه	براي	شكست	
توافــق	بروكســل	ارائــه	شــده	بــود.«)ص	243(	اقدام	
امريكايي	هــا	در	تهيه	چنين	قطعنامه	اي	فضا	را	متشــنج	
كرد.	روز	قبل	از	صدور	قطعنامه	اجالس	شوراي	حكام	
تهران،	سفر	قريب	الوقوع	بازرسان	آژانس	را	لغو	مي		كند	
)22	اســفند(	و	وزير	امورخارجه	هم	در	مصاحبه	تأكيد	
داشــته	كه	در	صورت	ادامه	عملكرد	نادرســت	اروپا	و	
آژانس	همكاري	ها	قطع	خواهد	شــد.	)20	اسفند(	اما	از	
جنبه	داخلي	راه	اندازي	UCF	اصفهان	توســط	سازمان	
انــرژي	اتمي	ايران	اصلي	ترين	اقدامــي	بود	كه	به	بهانه	
آن	ناكامي	توافق	بروكســل	رقم	خورد.	سابقه	موضوع	
چنين	اســت	كه	پس	از	قطعنامه	نوامبــر	)آذر(،	رئيس	
سازمان	انرژي	اتمي	اصرار	داشته	UCF	اصفهان	آماده	
بهره	برداري	است	و	بايســتي	راه	اندازي	شود	اما	به	نظر	
گروهي	از	اساتيد	و	مسئولين	فناوري	رياست	جمهوري	

در يک جمع بندي مي توان گفت: 
»فشار امريکا به اروپا از يک سو و 
بي اعتمادي داخلي به تعهدات اروپا، 
همراه با راه اندازي اصفهان ازسوي 
ديگرباعث شد تا توافق بروکسل در 
رابطه با بسته شدن پرونده هسته اي در 
ماه ژوئن )خرداد( ناکام بماند.«
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بازگشت واشنگتن به ایران: تحریم ها و رقابت 
ناعادالنه در برابر فرانسه

امريــكا	در	حالی	به	تحريم	صنعت	خودروســازی	
ايــران	دســت	زده	كه	صنعــت	خودرو	ايران	كســری	
ارز	دارد	و	صــادرات	انــدک	آن	جوابگــوی	نيازهای	

ارزی	اش	نيست.
به	نظر	می	رســد	هدف	امريكا	پاكسازی	بازار	ايران	
از	رقبايی	چون	فرانســه	و	در	دست	گرفتن	بازار	صنعت	
خودرو	در	صورت	برقراری	روابط	با	ايران	است.نشانه	
اين	امر	تماس	شــركت	جنــرال	موتور	با	ايران	اســت.	
انگلستان	نيز	نشان	داده	كه	با	ابراز	عالقه	به	عادی	سازی	

روابط	با	ايران،	نمی	خواهد	از	اين	معامله	دور	بماند.
منبع: لزكو، 29 جوالي 2013 

)7 مرداد 1392(
نویسنده:  ميشل ماكينسکي

***
نکاتي درباره روابط ایران و روسيه

حمله	نظامی	به	ايران	ديگر	قابل	تصور	نيست،	مگر		
با	هزينه	های	بســيار	زياد	و	خطر	عظيم	تبديل	شــدن	آن	
بــه	جنگ	منطقــه	ای	و	احتمال	زيادی	وجــود	دارد	كه	
بن	بســت	به	وجود	آمده	بين	امريكا	و	ايران	]در	نهايت[		

در	مسير	مذاكرات	قرار	گيرد	.
احتمال	مذاكرات	مستقيم	بين	امريكا	و	ايران	وجود	
دارد.	از	اين	رو	روســيه	كار	درســتی	انجام	می	دهد	كه	
»فرصت	را	مغتنم		می		شــمارد«.	پوتين	اولين	رهبر	يك	
كشــور	خواهد	بــود	كــه	در	زمان	رياســت	جمهوری	

]آقاي[	روحانی	از	ايران	ديدن	خواهد	كرد.	
از	طــرف	ديگر	تفاهم	و	حمايت	روســيه	می	تواند	
بــه	ايجاد	فضا	برای	ايران	جهــت	مذاكره	بهتر	با	امريكا	

كمك	كند.	
روزنامه	كومرســانت	روســيه	روز	چهارشــنبه	اين	
هفتــه	از	قول	منابع	وزارت	خارجه	در	مســكو	گزارش	
داد	كــه	پوتيــن	در	تهران	يك	سيســتم	جايگزين	به	نام	
آنتی	ـ	2500	را	پيشــنهاد	خواهد	كرد	كه	ممكن	است	
مورد	قبــول	تهران	به	عنوان	جايگزينــی	برای	اس	300	

قرار	گيرد.	
2500	يك	سيستم	تسليحاتی	فوق	العاده	است	 آنتیـ	
كــه	می	تواند	تا	24	هواپيما	را	بــه	طور	همزمان	در	برد	
200	كيلومتر	نابود	كرده	يا	تا	16	موشــك	بالستيك	را	

رهگيری	كند.	
	ديگر	گزارش	ها	حاكی	از	اين	است	كه	فيزيكدانان	
هســته	ای	ايران	دوباره	تحصيالت	خود	در	مؤسســات	

روسيه	را	از	سر	خواهند	گرفت.	
انگيــزه	سياســت	های	ايران	در	ســوريه	ناشــی	از	
سياســت	منطقه	ای	خاورميانه	می	گردد	و	معلوم	نيســت	
كه	آيا	روســيه	مايل	اســت	با	آن	همراه	شود	يا	نه	و	در	

صورت	همراهی	تا	كجا	پيش	خواهد	رفت	.	
مطمئناً	]آقاي[	حسن	روحانی	كه	به	تازگي	انتخاب	
شده	اســت،	به	طور	مكرر	تأكيد	كرده	است	كه	روابط	
ايران	با	كشــورهای	منطقه	اولويت	روابط	خارجی	وی	
خواهــد	بود.	می	توان	انتظار	برخی	تغييرات	اساســی	را	
در	روابط	ايران	با	كشــورهای	شورای	همكاری	خليج		
]فارس[		مخصوصاً	عربســتان	سعودی	و	امارات	متحده	
عربی		داشت.	رويكرد	محتاطانه	ايران	در	مقابل	حوادث	

مصر	تأكيدی	بر	اين	امر	است.	
استفاده	از	كارت	ايران	در	بازی	با	غرب	مخصوصاً	

امريكا	همواره	برای	روسيه	سودآور	بوده	است.	
اين	امر	كه	در	مســكو	به	ايران	به	چشــم	يك	منبع	
افراط	گرايــی	مذهبــی	نگريســته	نمی	شــود	و	روس	ها	
از	افراط	گرايــی	شــيعی	احســاس	تهديــد	نمی		كننــد	
امری	كمك	كننده	اســت؛	از	اين	رو	مانعی	بر	ســر	راه	
همكاری	های	بين	ايران	و	روســيه	وجود	ندارد.	تنها	در	

ايجاد	منافع	مكمل	چالش	وجود	دارد.	
طبقه	متوسط	و	تكنوكرات	های	ايران	فناوری	غرب	

را	ترجيح	می	دهند.		
منبع:  آسياتایمز، 26 جوالي 2013 

)4 مرداد 1392(
نویسنده: بهادر اكمار

***
ماهيت ضدایراني اسرایيل 

نتانياهو	اكنون	با	مشكل	»چوپان	درغگو«	قلمدادشدن	
مواجه	شــده	اســت.	ولي	در	اســتداللي	كه	او	كاًل	عليه	
ايران	ارائه	مي	دهد	نقيصه	بزرگتري	به	چشــم	مي	خورد	
و	آن	عدم	انســجام	فكري	اســت:	نتانياهــو	اصرار	دارد	
كه	جمهوري	اســالمي	قبل	از	آن	كه	يك	بمب	هسته	اي	
بســازد	بايد	در	نيمه	راه	اجراي	برنامه	اش	متوقف	گردد،	
زيرا	نمي	توان	به	جمهوري	اسالمي	اعتماد	كرد	كه	از	آن	
بمب	اســتفاده	نكند؛	به	عبارت	ديگر،	ايران	مهارشدني	
نيست	و	اين	در	حالی	است	كه	ايران	سرعت	غني	سازي	

اورانيوم	خود	را	در	سال	گذشته	كاهش	داده	است.	
نتانياهو	به	جاي	برداشتن	اين	گونه	گام	هاي	شجاعانه،	
به	يك	روش	كهنه	متوســل	شــده	و	به	جاي	واشنگتن	
بــر	طبل	جنــگ	مي	كوبد	و	اين	سياســت	بــه	نتيجه	اي	
ناخوشــايند	وليكــن	اجتناب	ناپذير	منجــر	مي	گردد:	و	
آن	اين	اســت	كه	آن	چه	وي	واقعاً	مي	خواهد	آن	است	
كه	بقيه	كشــورهاي	جهان	بــه	نمايندگي	از	جانب	او	به	

حساب	ايران	برسند.
اما	اگــر	او	نمي	خواهد	چنين	هزينــه	اي	را	بپردازد،	

چرا	بايد	كشور	ديگري	به	جاي	او	اين	كار	را	بكند.
منبع: نيویورک تایمز، 26 جوالي 2013 

)4 مرداد 1392(
نویسنده: جاناتان پترمن

***
امریکا و تحریم ها عليه ایران

مقامــات	خزانــه	داري	و	وزارت	خارجــه	گفتنــد	
كــه	امريكا	فهرســت	مــواد	دارويي	اساســي	را	كه	از	
تحريم	هاي	امريكا	معاف	هســتند	افزايش	داده	است	و	
فراينــد	لغو	فروش	برخي	از	محصوالت	كشــاورزي	و	

تجهيزات	پزشكي	را	تسهيل	كرده	است.
براي	نمونه	شــركت	هاي	امريكايــي،	براي	فروش	
ماشين	هاي	دياليز	يا	دستگاه	هاي	سنجش	وضعيت	قلب	

بيماران	به	ايران	نيازي	به	تهيه	مجوز	ندارند.
قانونگذاران	امريكا	تحريم	هــا	عليه	بانك	مركزي	
ايران	را	دليل	اصلــي	بيش	از	50	درصد	كاهش	صدور	
نفت	ايران	طي	يك	ســال	گذشته	قلمداد	مي	كنند.	طي	
ماه	هــاي	اخير	صدور	نفت	ايران	پايين	آمده	و	به	روزي	
700	هزار	بشــكه	رسيده	اســت،	حال	آن	كه	قباًل	ميزان	
صادرات	نفت	آن	كشــور	به	5/2	ميليون	بشكه	در	روز	

مي	رسيد.
»نماينــدگان	هــر	دو	حزب	تالش	مي	كننــد	تا	بقيه	
صادرات	نفت	ايران	را	نيز	از	بين	ببرند.	كنگره	نيز	قصد	
دارد	اصرار	ورزد	كه	تا	قبل	از	اكتبر	تحريم	هاي	تازه	به	

تصويب	برسند.«
منبع: وال استریت ژورنال، 25 جوالي 2013 

)3 مرداد 1392(
نویسنده: جي سولومون

***
روزنه  اميدي براي اقتصاد ایتاليا

پيســتلی	معــاون	وزارت	خارجــه	ايتاليــا،	همراه	با	
نامــه	ای	از	جانب	نخســت	وزير	ايتاليا	به	تهــران	آمد	و	
بــه	مالقات	دكتر	نهاونديان	رئيــس	دفتر	دكتر	روحانی	
رفت	و	نامه	را	تقديم	ايشــان	كرد.	پيام	ديپلماسی	جديد	
ايتاليا	روشن	است؛		»ما	ايتاليايی	ها	نيز	با	چشم	پوشی	های	
فراوان	اقتصادی	تأثيــرات	تحريم	های	ضد	ايرانی	را	به	
جان	خريديم:	زمان	آن	فرارســيده	اســت	كــه	با	تمايز	
قائل	شدن	ميان	تجارت	قانونی	و	تجارت	تحت	تحريم،	
اين	گرايش	را	تغيير	دهيم.	ما	بايد	در	اين	بازار	از	مواضع	
خود	دفاع	كنيم،	همان	گونه	كه	ساير	كشورها	انجام		می-

دهند«.
منبع: ایل سوله، 19 آگوست 2013 

)19 مرداد 1392(
نویسنده: آلبرتونگري

***
ایران و »حماس«... آغاز پس از ركود

ايران	از	هــر	مقاومتی	در	برابر	اســرائيل	جانبداری	
می	كند	و	مهم	نيســت	كه	اين	گروه	يا	آن	گروه	به	چه	

ایران در رسانه هاي جهان
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به	موجب	هميــن	داليل،	اگرچه	وقــوع	تنش	های	
دوره	ای	كــه	باعــث	تحريك	شــده	اند،	چندان	مهلك	
نبودنــد،	ولی	آنچه	واقعــاً	باعث	لطمــه	زدن	به	روابط	
دوجانبه	شده،	تشــديد	جنگ	داخلی	در	سوريه	پس	از	
سال	2011	ميالدی	بوده	است.	حمايت	چشمگير	ايران	
از	رژيم	رئيس	جمهور	بشــار	اسد	و	تســليح	و	پناه	دادن	
تركيه	به	شورشــيان	عمدتاً	سنی	مذهب	در	هماهنگی	با	
كشورهای	عرب	دشــمن	ايران	در	خليج	فارس،	هر	دو	
كشور	را	در	جريان	يك	جنگ	نيابتی	در	برابر	يكديگر	

قرار	داده	است.	
مداخلــه	تركيــه	در	ســوريه	همچنيــن	ميزانــی	از	
پيامدهای	ناخواسته	را	به	دنبال	داشته	است.	هراس	آنكارا	
از	شورش	كردهای	ســوريه	احتماالً	در	واداشتن	رجب	
طيب	اردوغان	ـ	نخست	وزير	تركيه	ـ	در	رسيدن	به	يك	
	و	اكنون	دلهره	آورـ	با	گروه	شورشــی	 توافــق	تاريخیـ	
كرد	»پ	كا	كا«	نقش	داشته	است.	»پ	كا	كا«		در	اوايل	
سال	جاری	شروع	به	عقب	نشينی	از	خاک	تركيه	به	درون	
عراق	كرد.	اين	موضوع	باعث	نگرانی	ايران	شــده	است	
كه	مبادا	شورشيان	كرد	آن	كشورـ	موسوم	به	پژاک	ـ	با	
قدرت	نفرات	پ	كا	كا	تقويت	شوند.	تركيه	و	ايران	در	

گذشته	عليه	پژاک	همكاری	كرده	اند.
ولی	در	همين	اواخر،	نشــانه	هايی	از	حضور	عوامل	
ثبات	بخش	به	وجود	آمده	اســت.	وقوع	يك	رشــته	از	
انفجارات	در	شــهرهای	مرزی	در	جنوب	تركيه،	سيل		
ورود	آوارگان	ســوری	به	آن	كشور	و	نارضايتی	شديد	
داخلی	از	سياست	تركيه	در	قبال	تغيير	رژيم	در	سوريه،	
جملگی	باعث	فرونشــاندن	رويكرد	تهاجمی	اردوغان	
شده	اند.	شروع	اعتراضات	داخلی	در	تابستان	جاری	نيز	

باعث	تضعيف	هر	چه	بيشتر	موضع	اردوغان	شد.	
در	حالی	كه	رژيم	ســوريه	موضع	خود	را	در	محور	
مهم	ساحلی	دمشق	ـ	حمص	مستحكم	می	سازد،	تركيه	
احتماالً	به	سمت	اتخاذ	يك	سياست	عمل	گراتر	خواهد	
رفت	و	در	عين	تداوم	حمايت	از	گروه	های	شورشــی،	

مراقب	واكنش	های	بالقوه	نيز	خواهد	بود.	
ايــران	به	گونــه	ای	قابــل	درک	نگران	بازگشــت	
برگزيــدگان	دوره	مبــارک	اســت	كه	دشــمن	تهران	
به	شمار	می	روند	و	اين	ائتالف	موقت	در	منافع	به	خودی	

خود	تعيين	كننده	نيست.	
منبع: ورلد یاليتيکس ري ویو، 19 آگوست 2013 

)28 مرداد 1392(
نویسنده: شاشانک جوشي

***
روحاني و تحول تدریجي

وضعيت	ايران	طی	چهار	ســال	گذشته	هرگز	يك	
وضعيت	بــا	ثبات	نبــود	و	نگرش	رســانه	ای	نمی	تواند	

معادالت	واقعيت	زيرسطحی	را	تغيير	دهد.	
به	طــور	حتــم	پيروزی	]آقــای[	حســن	روحانی	به	
تحولی	كه	نمی	گوييم	الزاماً	ريشه	دار	در	سياست	داخلی	
و	خارجی	ايران	منتهی	خواهد	شــد،	ولی	انتظار	می	رود	
به	عنوان	يك	تحول	تدريجی	ملموس	به	ثبت	برســد	و	
ما	احتماالً	در	زمينه	سياســت	خارجی	تحولی	را	شــاهد	
خواهيم	بود	كه	طبيعتاً	بر	روندهای	حوادث	منطقه	تأثير	

قابل	مالحظه	ای	خواهد	داشت	.
بــه	اعتقاد	من،	پيروزی	]آقای[	روحانی	يك	تحول	

ســفيد	انتخاباتي،	يك	بهار	ايرانی	در	لباس	انتخاباتی	ـ	
تغيير	خاموش	ـ	اســت	كه	امــكان	دارد	در	انتقال	يك	
دموكراسی	با	روند	كند	و	تدريجی	و	مملو	از	تناقض	ها	

و	نقاط	انعطاف	شديد	مؤثر	واقع	شود.	
منبع: االتحاد، 19 آگوست 2013 

)28 مرداد 1392(
نویسنده: حواس محمود

***
شيعه یا ایران

در	وضعيتــی	كه	جغرافيای	اســالم	خون	می	گريد،	
مناســبات	و	روابــط	فيمابيــن	حكومت	های	اســالمی	
تحت	تأثير	دسيســه		ها	و	نفوذ	رســانه	ها	ـ	وسايل	ارتباط	
جمعی	ـ	همواره	ســردتر	و	به	انزوا	كشيده	تر	می	گردد،	
اگــر	قصــد	شــكل	دهی	نوين	برقــراری	دوســتی		ها	و	
دشمنی	ها	بين	مسلمانان،	بر	محور	مناسبات	وخيم	جاری	
باشــيم،		ضمن	آن	كه	موجبات	آزار	و	اذيت	مسلمانان	
را	فراهم	خواهيم	كرد،	مسلماً	خادم	نقشه	های	غيرانسانی	

اسراييل	هم	خواهيم	شد	.
منبع: یني شفق، 28 آگوست 2013 

)6 شهریور 1392(
نویسنده: عمر لکه سيز

***
پيام هاي گره گشاي روحاني

دشــمنی	بين	ايران	و	امريكا	از	انقالب	ســال	1979	
ميالدي)1357	شمســی(	تاكنون	عميق	تر	شــده	است.	
پس	از	كشــف	برنامه	محرمانه	هســته	ای	ايران	در	سال	
2002	ميــالدي،	مقام	هــای	ايرانــی،	به	منظــور	ايجــاد	
شــكاف	در	جامعه	بين	الملل	و	پيشــگيري	از	تحريم	ها،	
بــه	مظلوم	نمايــی	روی	آوردند.	به	نظر	می	رســد	آقای	
روحانی،	با	لحن	آرام	و	طنيــن	جذاب	صدا	و	پيام	های	
معتدل	ترش،	در	مذاكــرات	از	احمدی	نژاد	متمركزتر،	
جدی	تر	و	حرفه	ای	تر	عمل	خواهد	كرد،	اما	هنوز	حاضر	
به	ســازش	بر	سر	خواســته	اصلی	ايران	برای	دستيابی	به	

توانمندی	چشمگير	هسته	ای	نيست.
منبع: نيویورک تایمز، 25 آگوست 2013 

)3 شهریور 1392(
***

دورزدن تحریم ها توسط چين
وزارت	خارجــه	امريكا	به	دليــل	آن	كه	پكن	نفت	خام	
كمتري،	نسبت	به	گذشــته،	از	ايران	خريداري	مي	كند	
بارها	چين	را	از	تحريم	هاي	خود	معاف	كرده	است.	

چين	براي	سومين	بار	معافيتي	شش	ماهه	از	تحريم	هاي	
امريكا	را	در	ژوئن	گذشته	دريافت	كرده	است.

تازه	تريــن	چرخش	در	اين	گونه	تحريم	ها	]به	نفع	پكن[	
از	يك	نارســايي	در	قوانين	امريــكا	در	حوزه	تحريم	ها	
سرچشمه	گرفته	است	و	آن	اين	است	كه	اين	قوانين	در	
ارتباط	با	معافيت	هاي	مورد	بحث	تنها	به	ذكر	نفت	خام	
ايران	اكتفا	كرده	است،	نه	نفت	سوخت	آن	كشور،	كه	
فرآورده	اي	جانبي	از	نفت	خام	در	حال	پااليش	و	تبديل	
آن	به	فراورده	هاي	گران	قيمت	تري	از	قبيل	گازوئيل	و	

بنزين	است.	
چين	495	ميليون	دالر	نفت	ســوخت	از	ايران	طي	نيمه	

مذهبی	گرايش	داشته	باشند؛	و	اين	رويكردی	است	كه	
نظام	ايرانی	به	آن	متوســل	می	شــود	تا	خود	را	از	متهم	
شدن	به	تعلقات	فرقه	ای	و	مذهبی	در	منطقه	مبرا	سازد.

گذشــته	ای	نه	چنــدان	دور،	شــاهد	اظهارنظرهای	
مســئوالن	ايــران	در	حمايت	از	جنبش	بــه	عنوان	يك	
جنبش	حقيقی	بوديــم	و	از	اين	جنبش	حمايت	مالی	و	
لجســتيك	مستمر	مي		كرد.	جنبش	»حماس«	نيز	از	ايران	
به	خاطر	در	اختيار	گذاشــتن	موشك	های	»فجر«	تشكر	

و	قدردانی	كرد.	
بــه	درازا	كشيده	شــدن	مــدت	كشــمكش	داخلی	
در	ســوريه	و	ظهور	و	بروز	»جبهــه	النصره«	و	بيعتش	با	
»القاعده«	و	ســپس	ترديد	غرب	در	حمايت	تسليحاتی	
از	مخالفــان	ســوری	از	ترس	ايــن	كه	مبادا	به	دســت	
گروه	های	افراطی	بيفتد	و	در	نهايت	برخورداری	رژيم	
ســوريه	از	حمايت	»حزب	اهلل«	و	اختالف	توازن	قوا	در	
صحنه	كشــمكش	داخلی	در	ســوريه،	همــه	و	همه	در	

راستای	تداوم	حكومت	رژيم	اسد	قرار	می	گيرد.
ايــران	كه	گويا	در	انتظار	به	ســر	می	برد،	می	گويد	»	

آنچه	را	كه	سر	زده	است	خواهم	بخشيد«.	
احمد	يوســف،	يكی	از	رهبــران	جنبش	»حماس«	
صراحتاً	اعالم	می	كند	كه	طی	ماه	ژوئيه	مالقات	مهمی	
ميان	رهبران	برجســته	»حماس«	و	مســئوالن	ايرانی	و	با	
مشاركت	رهبران	»حزب	اهلل«	صورت	گرفت	و	طی	آن	
راجع	به	روابط	مشــترک	راهبردی	ميان	جنبش	و	ايران	

بحث	شد.	
منبع: االتحاد، 6 آگوست 2013 

)16 مرداد 1392(
نویسنده: سلطان محمد النعيمي
***
نگاه ایران به هند و چين

اسراييل	بيشتر	از	يك	خطر	هسته	ای	از	يك	قدرت	
تخيلی	و	غيرقابــل	پيش	بينی	چون	ايران	می	ترســد	كه	

بتواند	ابتكار	عمل	راهبردی	را	از	آن	بگيرد.	
اگر	غرب	آخرين	فرصت	خود	را	از	دســت	بدهد،	
ايران	به	ســوی	يك	انتخاب	جديد	می	شــتابد:	انتخاب	
چين	يا	هند،	دو	قدرتی	كه	نياز	حياتی	به	نفت		آن	دارند.	
هند	پس	از	اعزام	يك	نماينده	بســيار	عالی	رتبه	در	
مراســم	تنفيذ	حســن	روحانی،	10	روز	بعد	اعالم	كرد	

آماده	است	نفت	خام	بيشتری	از	ايران	وارد	كند...
منبع:  لزكو، 22 آگوست 2013 

)31 مرداد 1392(
نویسنده: توماس فليشي دوال نوویل

***
ایران و تركيه در سال هاي اخير

رابطه	ميان	تركيه	و	ايران	در	طول	سه	سال	گذشته،	
از	هر	ســو	متحمل	ضربه	شده		و	با		مواضع	كاماًل	متضاد	
طرفين	در	قبال	جنگ	داخلی	در	بن	بســت	مانده	سوريه	

به	پايين	ترين	سطح	خود	رسيده	است.	
با	وجــود	اين	و	با	توجه	به	روابــط	تجاری	پيش	از	
آن	رو	به	گســترش	ميان	تركيه	و	ايــران	در	زمينه	كاال	
و	انــرژی،	تركيه	در	مورد	رژيــم	تحريم	ها	عليه	ايران	و	
برنامه	هســته	ای	آن	كشور	موضعی	دوپهلو	اتخاذ	كرده	

است.	
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اول	سال	2012	ميالدي	خريداري	كرده	است.		
در	سال	2012	ميالدي،	صادرات	نفت	بالغ	بر	60	درصد	
عايدات	دولت	ايــران	را	تشــكيل	داد.	اداره	اطالعات	
انرِژی	امريكا	تخمين	مي	زند	كه	عايدات	خالص	ايران	
از	محل	صادرات	نفت	در	ســال	گذشــته	به	69	ميليارد	
دالر	رسيد،	حال	آن	كه	در	سال	2011	ميالدي	رقم	اين	

عايدات	95	ميليارد	دالر	بود.
صادرات	نفت	ايران	در	ســال	2012	ميالدی	جمعاً	5/1	

ميليون	بشكه	در	روز	بود.	
منبع: وال استریت ژورنال، 21 آگوست 2013 

)20 مرداد 1392(
نویسنده: وین ما وتنيل تریسي
***

دولت روحاني و تنش زدایي در منطقه
روحانی	به	صراحت	به	تمام	يهوديان،	روش	هشانا،	

سال	نوی	آنان	را	تبريك	گفت.
...	بعد	از	ظهر	روز	4	ســپتامبر،	در	آن	ســوی	جهان	
]آقای[	حســن	روحانی	رئيــس	جمهور	جديــد	ايران	
پيامی	بســيار	كوتاه	به	طول	يك	توئيت	ارسال	می	كند	
كــه	تا	چند	ماه	پيش	غيرقابل	تصــور	بود.	»در	حالی	كه	
خورشــيد	اينجا	در	تهران	در	حال	غروب	كردن	است،	
بــرای	تمامی	يهوديان	به	ويژه	يهوديــان	ايرانی	آرزوی	
آغاز	سالی	خجسته	می	نمايم.«	درست	يك	ساعت	قبل،	
خود	]آقای[	روحانی	همچنين	در	يك	توئيت	گفته	بود	
كه	ايران	پيرامون	پروندۀ	هسته	ای	»آمادۀ	برقراری	يك	

رابطة	سازنده	با	جهان	است«.	
شــيمون	پرز،	رئيس	جمهور	اسراييل	در	حالی	كه	از	
تصميم	اوباما	مبنی	بر	درخواســت	مجوز	كنگرۀ	امريكا	
انتقاد	می	كرد،	از	اينكه	حملــه	به	تأخير	افتاده	قدردانی	
می	كرد.	وی	در	اين	باره	گفته	بود:	»توصيه	می	كنم	صبر	
و	شــكيبايی	داشته	باشــيد.	من	اطمينان	دارم	كه	امريكا	

رفتاری	مناسب	در	پيش	خواهد	گرفت«.
پرز	به	خود	اجــازۀ	اظهارنظر	مثبتــی	در	خصوص	
پيــروزی	]آقای[	روحانــی	در	ايــران	داده	بود.	وی	در	
ايــن	رابطه	گفته	بــود:	»نتيجة	انتخابات	باعث	شــگفتی	
تحليلگران	و	پيشــگويان	شــده	اســت	و	اين	مسئله	ای	
به	راســتی	چالش	برانگيز	اســت،	چرا؟	آن	طــور	كه	به	
نظر	می	رســد	قدرت	ها	و	نيروهايــی	وجود	دارند	كه	از	
نظر	پنهــان	مانده	بودند	و	اهميت	چندانــی	به	آنها	داده	

نمی	شد.«
منبع: ایل جورناله، 6 سپتامبر 2013 

)15 شهریور 1392(
نویسنده: لورنتزو بيوندي

***
ایران قرباني سالح هاي  شيميایي

در	دهــه	1980	ميالدي،	ايران	ده	ها	هزار	مرد	جوان	
را	از	دســت	داد،	كــه	بســياری	از	آنها	بــه	دليل	اثرات		
اســتفاده	نفرت	انگيز	سالح	های	شــيميايی	توسط	عراق	

كه	هرگز	غرب	آن	را	محكوم	نكرد،	ازبين	رفتند.	
ايران	مكرراً	اســتفاده	از	ســالح	های	شــيميايی	را	
محكوم	كرده	اســت،	اخيراً	هم	رئيس	جمهور	روحانی	
حمله	به	منطقه	شــرق	گوتا	در	دمشق	را	محكوم	كرده	
اســت.	او	دقت	كرد	كه	ارتكاب	اين	حمله	را	به	طرف	

به	خصوصی	نســبت	ندهد،	اما	نفــرت	رئيس	جمهور	از	
سالح	های	شيميايی	آشكار	بود.	

حمايت	ايران	برای	كمــك	به	پايان	دادن	به	جنگ	
داخلی	در	سوريه	چيزی	است	كه	بسيار	با	ارزش	است.

منبع: گاردین،3 سپتامبر 2013 
)12 شهریور 1392(

نویسنده: شرلي ویلياميز
***

ایران هدف واقعي غرب است، نه سوریه
رژيم	دمشــق	به	كمك	حزب	اهلل،	متحــد	ايران	در	
لبنان،	شورشــيان	را	در	قصير	درهم	شكست	و	شايد	در	

حال	شكست	آنها	در	شمال	حمص	نيز	باشد.
در	حالي	كــه	ما	در	مورد	موضــوع	جنگ	صحبت	
مي	كنيم،	چه	بر	ســر	مذاكرات	خيره	كننده	فلسطيني	ها	
و	اسراييل	كه	جان	كري	در	مورد	آن	الف	زني	مي	كرد،	
آمــد؟	و	حال	كه	در	خصوص	مســموميت	هاي	گازي	
وحشتناک	در	سوريه	خشم	خود	را	نشان	مي	دهيم،	آنها	
ســرگرم	بلعيدن	سرزمين	فلسطين	هســتند.	اما	اگر	قرار	
است	چرندياتي	كه	از	واشــنگتن،	لندن،	پاريس	و	بقيه	
كشــورهاي	»متمدن«	جهان	بيرون	مي	آيد	را	باور	كنيم،	
طولي	نخواهد	كشيد	كه	شمشيرهاي	تيز	و	كينه	توزانه	ما	

دمشق	را	نشانه	گيرد.
منبع: ایندیپندنت، 30 آگوست 2013 

)10 شهریور 1392(
نویسنده: رابرت فيسک

***
زمينه سازی بحران در تونس

آرامــش	در	تونس	پس	از	آن	كه	محمد	البراهمی،	
رهبر	حزب	مخالفان	روز	پنجشنبه	گذشته	با	شليك	14	
گلوله	در	مقابل	خانه	اش	به	قتل	رسيد،	از	بين	رفت.	اين	
دومين	ترور	سياســی	در	ســال	جاری	بوده	و	موجی	از	
اعتراض	را	برانگيخته	اســت.	صدها	هزار	نفر	در	مراسم	

تشييع	جنازه	البراهمی	شركت	كردند.	
ايــن	نماينده	حــزب	»جبهه	ملي«	و	عضو	58	ســاله	
مجلس،	منتقد	سرسخت	اسالم	گرايان	بود.	شكری	بلعيد	
نيز	همانند	وی،	در	ماه	فوريه	با	همان	ســالح	و	شرايطی	

مشابه	به	قتل	رسيد.
راشد	الغنوشی	رهبر	حزب،	اين	اتهامات	را	»تالشی	
برای	توقف	روند	دموكراتيك	در	تونس	و	نابودكردن	
تنها	الگوی	مثبت	در	منطقه«	می	خواند.	لطفی	بن	جدو،	
وزير	كشــور	دولت	النهضه،	گروه	اسالم	گراي	افراطی	
انصار	الشــريعه	را	به	عنوان	مظنون	اصلی	اين	دو	پرونده	
قتل	معرفی	كرد،	گرچه	هيچ	مدرک	قانع	كننده	اي	براي	
اثبات	اين	اتهــام	وجود	ندارد،	اما	ايــن	گروه	مرتبط	با	
القاعــده،	در	صفحه	وب	خود	اتهامات	را	تكذيب	و	هر	

گونه	مسئوليتی	درباره	قتل	ها	را	رد	كرد.
مظنون	قتل	های	اخير	شــخصی	به	نــام	بوبكر	حكيم	
كه	مســلمان	متولد	فرانسه	بوده	است	كه	با	اشغال	عراق	
مخالــف	و	بــه	اتهام	تشــكيل	يك	گروه	جهــادی	در	
ســال	2008	به	زندان	افتاد	و	در	ســال	2011	آزاد	شد	و	

همچنين	در	عراق	با	امريكا	جنگيده	است.
گفتنی	اســت	كه	نرخ	بيكاری	رسمی	در	تونس	18	
درصد	و	در	برخی	مناطق	محروم	80	درصد	می	باشد.

هنوز		قانون	اساســی	به	تصويب	نرسيده	و	بعد	از	آن	
انتخابات	انجام	خواهد	شد.

منبع: دي ولت، 29 جوالي 2013 
)7 مرداد 1392(

نویسنده: آلفرد هاكنسبرگر
***

گس�ترش جنب�ش اعتراض آمي�ز علي�ه گ�روه 
اخوان  المسلمين در تونس، ليبي و مصر

هر	چند	اخوان	المســلمين	در	ابتدا	ادعا	كرد	سلسله	
مراتب	دستورات	از	كشوری	به	كشور	ديگری	متفاوت	
اســت،	ولی	به	تدريج	با	تقويت	انديشــه	همبستگی	در	
محافل	عربی،	»ترويج	اسالم	گرايی«	از	طريق	مشاركت	
سياســی	و	فعاليت	اجتماعی	ديدگاه	مشترک	اين	گروه	

در	كشورهای	مختلف	شده	است.
پس	از	ســقوط	بن	علی	سكوالر	به	دنبال	نفوذ	گروه	
اخوان	المســلمين	در	دل	جامعه،	فعاليت	گروه	سلفی	ها	
رونق	گرفت	و	بدين	ترتيب	اختالفات	با	سكوالريســم	

پديد	آمده	است.
اما	با	اين	حال	جناح	ســكوالر	بر	اين	باور	است	كه	
گروه	اخوان	المســلمين	فعاليت	گروه	سلفی	های	تندرو	

را	تأييد	می	كند.	
از	ســوی	ديگر	با	توجه	به	اين	كه	برخی	از	گروه	های	
مسلح	در	مصر	با	نيروهای	امنيتی	درگير	شدند،	اين	نگرانی	
احساس	مي	شود	گروه	اخوان	المسلمين،	كه	پس	از	كودتای	
مصر	تاكنون	رويكرد	مســالمت	آميز	اتخاذ	كرده	بود،	در	
آينده	دســت	به	اقدام	افراط	گرايانه	بزند.	بنابر	اين	دولت	
مصر	هم	كه	با	توســل	به	زور	و	اســلحه	اختيارات	امور	را	
در	دســت	دارد،	ممكن	است	در	مقابل	اقدام	های	افراطی	

واكنش	نشان	دهد	و	دست	به	مبارزه	مسلحانه	بزند.	
منبع: ماینيچي، 29 جوالي 2013 

)7 مرداد 1392(
نویسنده: آكي یاما شين ایچي
***

اشتباه ارتش در مصر
مسئوليت	سنگين	كشاندن	مصر	به	سمت	آنچه	تمام	
و	كمال	به	مقدمة		يك	جنگ	داخلی	شــباهت	دارد	به	

دوش	نيروهای	مسلح	است.
نتيجه	دخالت	ارتش،	ريشه	دار	ساختن	بيشتر	شكاف	
با	اخوان	المســلمين	و	ســوق	دادن	آنها	)دســتگاه	قضايی	
كه	با	زمان	ســنجی	بســيار	مشــكوک	اتهامات	و	دستور	
بازداشــت	هايی	را	در	قبال	مرســی	و	محمد	بديع	مرشــد	
يعنی	رهبر	ايدئولوژيكی	اخوان	صادر	كرد(	به	سمت	يك	
درگيــری	رو	در	رو	و	غيرقابل	جبــران	و	به	طور	همزمان	
خالی	كردن	دولت	انتقالی	حاكم	كه	خود	السيســی	آن	را	

به	وجود	آورده	بود،	از	هر	گونه	اعتبار	گرديد.
هماهنگی	دســتگاه	قضايی	با	السيسی	در	زمانبندی	
بازداشــت	های	اعضای	اخوان	به	ويژه	مرســی	و	محمد	

بديع	اعتبار	ارتش	را	پايين	آورده	است.
اين	در	حالی	اســت	كه	البرادعی	و	رييس	دانشگاه	

االزهر	با	اين	بازداشت	ها	مخالفند.
منبع: آونيره، 28 جوالي 2013 

)6 مرداد 1392(
نویسنده: جورجو فراري
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روشنی	بيان	كنيم	آن	را	از	ميان	برمی	داريم.«	
منبع:  لس آنجلس تایمز، 7 جوالي 2013 

)5 مرداد 1392(
نویسنده: پل ریچتر  

***
توطئ�ه  نظری�ه  ب�ا  ن�ه  و  امریکاس�ت  ن�ه كار 

تبيين پذیر است
برخــی	هر	تحولی	را	ناشــی	از	توطئه	قلمداد	كرده	
كه	آن	را	توهم	توطئه	می	ناميم	و	برعكس	برخی	منطق	
قديمی	از	ماســت	كه	بر	ماست	را	باور	دارند	و	به	نقش	

عوامل	خارجی	اهميتی	نمی	دهند.
دو	طرف	درگيــر	در	ميدان	های	مصر	در	يك	چيز	
اتفــاق	نظر	دارند:	انداختــن	گناه	به	گــردن	امريكا.	از	
ســويی	طرفداران	السيســی	امريكا	را	متهم	می	كنند	كه	
در	طرح	اخوان	برای	به	دست	گرفتن	حاكميت	در	مصر	
دست	داشته	است	و	از	سوی	ديگر	اخوان،	امريكا	را	به	

دست	داشتن	در	عزل	مرسي	متهم	می	كنند.
در	كتــاب	مايكل	رابــرت	امريكايی	آمده	اســت	
»حادثه	11	ســپتامبر	توطئه		ای	از	ســوی	جناح	راســت	
امريــكا	به	منظــور	جنگ	افروزی	و	به	زانــو	درآوردن	
كشورها	و	تسلط	بر	آنها	برای	كنترل	جريان	نفت	است	

و	برای	آن	به	دقت	برنامه	ريزی	شده	است.«	
در	انجــام	آنچــه	در	مصــر	روی	داده	و	می	دهــد	
كشمكشی	داخلی	ميان	دو	رويكرد	در	جامعه	است	كه	
هر	كدام	از	طرف	مقابل	می	ترسد	و	در	پی	آن	است	كه	
طرف	ديگر	را	از	ميدان	سياســت	حذف	كند	و	امريكا	
در	آن	به	همان	اندازه	دخالت	دارد	كه	اين	يا	آن	طرف	
تالش	می	كند	كه	شناسايی	و	حمايت	امريكا	را	به	دست	

آورد.	
منبع: الرأي، 27 جوالي 2013 

)5 مرداد 1392(
نویسنده: طاهرالعدوان

***
حماس در فرازونشيب هاي خاورميانه

همان	گونــه	كه	دســتگيری	های	اخيــر	قاچاقچيان	
ســالح	در	اردن	نشــان	داده	اســت،	انتقــال	فيزيكــی	
تســليحات	به	كرانه	باختــری	تحت	كنتــرل	فتح	يك	
چالش	كليدی	باقی	خواهد	ماند.	اگرچه	ايران	و	سوريه	
با	مشكالت	زيادی	در	تالش	برای	گسترش	ستيزه	طلبی	
در	كرانه	باختری	مواجه	اند،	ولی	تالش	های	مخفی	آنها	
قابل	توجه	اســت	به	ويژه	آن	كه	ايران	و	حماس	در	حال	
حاضــر	داليلی	را	برای	بهبــود	روابط	ميان	خود	پس	از	

يك	دوره	تنش،	يافته	اند.	
طبــق	اظهــارات	مخبران	اســترات	فــور	حاضر	در	
منطقه،	قاچاقچيان	دســتگير	شــده	در	روز	ششــم		ماه	
آگوست	افراد	فلسطينی	ســاكن	در	سوريه		و	وابسته	به	
»جبهه	مردمی	برای	آزادی	فلســطين	ـ	شاخه	فرماندهی	
كل«	بوده	انــد.	طبق	اظهارات	اين	منابــع،	مقصد	نهايی	
تســليحات	هبرون	}الخليل{	ـ	واقع	در	قســمت	تحت	

اداره	فتح	در	كرانه	باختری	ـ	بوده	است.	
به	نظر	اســترات	فور	مبتنــی	بر	مخبرانــش	ايران	با	
همكاری	گروه	های	فلسطينی،	تالش	می	كند		تا	مهمات	
را	از	طريق	عراق	و	اردن	به	كرانه	باختری	منتقل	ســازد.	

به	نظر	اســترات	فور	اگرچه	»گروه	چپ	گرا	و	سكوالر	
	شــاخه	فرماندهی	 جبهه	مردمی	برای	آزادی	فلســطينـ	
كل«	با	حماس	اسالم	گرا	در	تضاد	عقيدتی	به	سر	می	برد،	
ولی	يك	چنين	مرزبندی	هــای	عقيدتی	در	جريان	اين	
نوع	عمليات	ها		به	ويژه	هنگامی	كه	به	درخواست	حاميان	
سوری	آنها	صورت	گرفته	باشد،	می	توانند	از	بين	بروند.	
هنگامی		كــه	اخوان	المســلمين	در		مصــر	به	قدرت	
رســيد	و	هنگامی	كه	اســالم	گرايان	اخوان	در	ســوريه	
در	شــورش	خــود	عليه	رژيم	اســد	به	دســتاوردهايی	
رســيدند،	حماس	چنين	برآورد	كرد	كه	در	اين	محيط	
فرقه	گرايانــه،	بهتر	اســت	كه	با	متحــدان	عقيدتی	خود	
هم	پيمان	شــود	تــا	آن	كه	بــا	حفظ	روابــط	نزديك		با	

نظام	های	ايران	و	سوريه،		در	انزوا	فرو	رود.	
حتی	هنگامی	كــه	حماس	تالش	كــرد	به	صورت	
علنــی	از	تهــران	فاصله	بگيــرد،	اين	تــدارک	حماس	
با	موشــك	های	دوربرد	»فجــر	5«	از	ســوی	ايران	بود	
كه	تقريباً	باعث	حمله	اســراييل	به	نــوار	غزه	در	اواخر	
ســال	2012	ميالدی	شــد	و	روابط	هنــوز	محكم	ميان	
دو	متحــد	از	نظر	عقيدتی	مخالف	را	افشــا	كــرد.	با	به	
حاشيه	رانده	شــدن	سياسی	اخوان	المســلمين	در	مصر،	
يــورش	ارتش	مصر	به	حماس		در	شــبه	جزيره	ســينا	و	
قطــع	راه	های	تداركاتی	اين	گروه		و	دشوارشــدن	كار	
شورشيان	سنی	مذهب		سوريه	در	برابر	رژيم	آن	كشور،		
احتمال	می	رود	كه	حماس	داليل	حتی	بيشتری	را	برای	
نزديك	ماندن	به	تهران	بيابد.	اســترات	فور	معتقد	است	
اين	تهديد	عليه	اسراييل	هنوز	محقق	نشده،	ولی	بايد	به	

شدت	مراقب	بود.
منبع: فوربس مگزین، 12 آگوست 2013 

)22 مرداد 1392(
سرمقاله

***
شکست سياسي � راهبردي اردوغان در منطقه
اردوغان	قاطعانه	گفت:	»ميان	السيســی	و	بشار	اسد	
فرقی	وجود	نــدارد.	هر	دوی	آنها	مســاجد	را	به	آتش	
كشــيدند	و	هزاران	مســلمان	بيگناه	را	به	قتل	رساندند«.		
تركيه	به	همراه	قطر	ســخاوتمندانه	به	اخوان	المســلمين	
حمايت	سياســی	و	مالی	)حدود	دو	ميليارد	دالر(	اعطا	

كرده	بود.	
شكســت	جنجالــی	تركيــه	در	قاهــره	عقيدتی	و	
راهبردی	است.	نه	تنها	ســفير	تركيه	از	قاهره	فراخوانده	
شــد،	بلكه	ســتاد	فرماندهــی	كل	ائتالف	ملی	ســوريه	
مخالفان	اســد	اقدام	به	بستن	دفاتر	خود	در	مصر	جهت	

انتقال	به	استانبول	نمود.
رژيم	جديد	ژنرال	ها	كه	اســالم	گرايان	را	ريشه	كن	
كردند	اعالم	كرد	كه	آماده	بازبينی	تصميم	مرسی	مبنی	

بر	قطع	روابط	ديپلماتيك	با	دمشق	می	باشد.
مطمئناً	شيوخ	نفتی	نمی	توانند	پشتيبان	يك	چرخش	
دموكراتيك	اســالم	سياســی	اخوان	المســلمين	باشند.	
برعكس،	نور	چشمی	های	شان	در	مصر	و	نيز	در	سراسر	
جهان	عرب	ســلفی	ها	هســتند	كه	در	تونس	و	ليبی	در	
حال		اوج	گيری	هستند	و	به	يك	نسخه	فوق	محافظه	كار	
ديــن	]حضرت[	محمــد	]ص[	كه	به	نســخه	حكومت	
پادشــاهی	وهابی	رياض	بســيار	نزديك	اســت،	وفادار	
می	باشند.	ژنرال	ها	اخوان	المســلمين	را	مخالف	قدرت	

***
راه برون رفت از قطب بندي در مصر

وضعيت	مصر	شــاهد	ظهور	و	بروز	دو	قطب	است	
كه	هر	يك	برای	حذف	ديگری	تالش	می	كنند.

نهــاد	نظامــی	و	به	همــراه	آن	ميليون	هــا	مصری	و	
نيروهای	حزبی	و	افراد	مســتقل	با	حكومت	»اخوان«	به	
ضديت	برخاســته	و	مخالف	بازگشــت	آنان	به	صحنه	
هستند.	چنين	قطب	بندی	در	پرتو	شعارهای	فعلی:	مجرم	
قلمداد	شــدن	»اخوان«	و	متحدان	آنهــا	و	تحت	تعقيب	
قرارگرفتن	آنان	از	يك	ســو	و	از	ســوی	ديگر	تحميل	
پس	رفت	بر	نهاد	نظامی	و	بازگشت	مرسی	به	حكومت،	

رو	به	تشديد	می	رود.
از	ميان	برداشــتن	اين	دور	تسلسل	دو	اقدام	موازی	
را	می	طلبد	كــه	هريك	از	طرفين	معادله	به	آن	مبادرت	
می	ورزند.	رواســت	كــه	جريان	های	سياســی،	به	ويژه	
»اخــوان«،	كل	تجربــه	را،	از	زمان	شــروع	تــا	لحظه	به	
قدرت	رســيدن	و	نيز	ساختار	داخلی	دارای	سازماندهی	
پليســی	و	نه	تنهــا	سياســت	ها	و	خط	مشــی	ها	را	مــورد	
تجديد	نظر	قرار	دهند،	به	ســرعت	شائبه	گروه	گرايی	و	
انحصارطلبــی	را	از	خود	زدوده	و	با	يك	ســازماندهی	
شــفاف	و	دموكراتيك،	خود	را	برای	ســاختار	سياسی	

تكثرگرا	آماده	كرده	و	از	انتقام	جويی	برحذر	باشند.
در	مقابل،	نهاد	نظامی	نيز	بايد	از	طريق	كميته	تدوين	
قانون	اساســی	جديد،	نسبت	به	عدم	بازگشت	حكومت	
نظاميان	تضمين		های	الزم	را	بدهد،	زيرا	ميليون	ها	مصری	
كه	با	»اخوان«	به	مبارزه	برخاستند	و	به	ندای	همبستگی	
با	ارتش	لبيــك	گفتند،	به	خاطر	دورنگه	داشــتن	خطر	
اســتبداد	»اخوانــی«	و	نــه	به	خاطــر	بسترســازی	برای	
بازگشت	استبداد	نظامی	اين	كار	را	كردند.	نهاد	نظامی	
همچنين،	از	طريق	دادن	اين	تضمين	ها،	زمينه	اصالحات	
»اخوان«	را	فراهم	ســازد	و	بازگشــت	آنان	را	با	ساختار	
سياسی	كل	كشور	و	مشاركت	آنان	را	در	روند	سياسی	

مسالمت	آميز	تسريع	نمايد.
منبع: الحيات، 28 جوالي 2013 

)6 مرداد 1392(
نویسنده: عبداهلل اسکندر

***
اختالف كنگره و كاخ سفيد

دولــت	اوبامــا	اين	هفتــه	از	كاهــش	تحريم	ها	در	
حوزه	پزشــكی،	محصوالت	كشــاورزی	و	كمك	های	

انسان	دوستانه	خبرداد.	
در	عين	حال،	ظاهراً	قرار	است	كاخ	سفيد	به	زودی	
تحريم	هايــی	را	با	هدف	قطع	صــادرات	نفت	ايران	كه	
تاكنون	50	درصد	كاهش	داشــته	است،	تصويب	نمايد	
و	بعضی	از	ســناتورها	می	خواهند	طی	چند	هفته	آينده	

اليحة	مشابهی	را	به	مجلس	ارائه	دهند.	
جان	اف	كری،	می	خواهد	كــه	كنگره	تحريم	ها	را	
به	تعويق	بيندازد.	اين	هفته،	ليندســی	گراهام،	ســناتور	
جمهوريخواه	گفت:	او	قانونی	را	تقديم	مجلس	می	كند	
كه	اجازۀ		اســتفاده	از	زور	عليــه	ايران	را	می	دهد،	مگر	
اين	كه	ايران	فعاليت	های	هسته	ای	خود	را	متوقف	سازد.
روز	سه	شــنبه،	گراهام	به	اتحاديه	مسيحيان	طرفدار	
اســراييل	گفت:	»تنها	راه	متقاعدســاختن	ايــران	برای	
متوقف		كــردن	برنامــه	هســته		ای	آن،	اين	اســت	كه	به	
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مطلقه	خود	می	دانستند.
منبع:  ایل سوله، 21 آگوست 2013 

)30 مرداد 1392(
نویسنده: آلبرتونگري

***
درگيري شيعه و سني در منطقه خاورميانه

مقاله	معتقد	است	كه	هم	اكنون	جنگ	شيعه	و	سنی	
به	شدت	ادامه	خواهد	يافت	و	از	سوريه	به	لبنان	و	عراق	
تســری	می	يابد	و	پس	از	آن	جنگ	آتی	در	كشورهايی	
كه	شيعه	نشين	نيستند،	جنگ	ســنی	ـ	سنی	خواهد	بود،	
به	اين	معنا	كه	ســنی	هايی	هســتند	كه	نماينده	اعتدال	و	
عامه	مردم	هستند	و	سنی	هايی	نيز	وجود	دارند	كه	تندرو	
جهادی	هستند،	چه	همانند	»اخوان	المسلمين«	در	فعاليت	
سياســی	فعال	باشــند	و	چه	نســبت	به	فعاليت	سياســی	
كم	توجه	باشند،	اما	در	زمينه	سيطره	دين	بر	دولت	بسيار	
فعــال	عمل	مي	كنند	و	براي	نمونه	می	توان	از	جنبش	های	
سلفی	يا	جهادی	نام	برد.		اتفاقی	كه	اكنون	در	مصر	رخ	
مي	دهد	از	همين	نوع	اســت،	يعنی	جنگی	است	كه	ميان	
دو	طرف	سنی	رخ	می	دهد.	واقعيت	اين	است	كه	منطقه	

خاورميانه	از	بد	به	بدتر	در	حركت	است	.	
والتــر	ميد	مقالــه	ای	در	»وال	اســتريت	ژورنال«	در	
مــورد	راهبرد	بــزرگ	امريكا	كه	به	شكســت	انجاميد	
منتشــر	كــرد.	در	ايــن	مقاله	آمده	بــود	كــه	امريكا	با	
گروه	های	اســالمی	ميانــه	رو	همانند	حــزب	عدالت	و	
توســعه	)اردوغان(	و	»اخوان	المسلمين	«	مصر	همكاری	
می	كند	تــا	خاورميانه	بــه	»جايگاهی	از	دموكراســی«	
تبديل	شــود	و	به	اين	ترتيب	واشنگتن	سه	گنجشك	را	
با	يك	سنگ	هدف	قرار	می	دهد:	با	اين	احزاب	ائتالف	
می	كند،	شكاف	ميان	مسلمانان	و	امريكا	را	مهار	مي	كند	
و	تندروها	)»القاعده«	و	ســلفی	های	جهادی(	را	به	انزوا	
می		كشــاند؛	پس	امريكا	به	اين	نظام	ها	كمك	می	كند	تا	
از	نظر	اقتصادی	شكوفا	شوند	و	از	دموكراسی	پشتيبانی	
نمايند	و	اردوغان		شــخصی	اســت	كه	اين	تفكر	را	به	
امريكايی	هــا	ارائه	كرد.	در	حال	حاضر	يك	ســونامی	
سياسی	در	اســالم	سياســی	كه	منطقه	را	جارو	می	كند	
متبلور	اســت	و	اين	قدرتی	اســت	كه	بايد	مورد	لحاظ	
قرار	گيرد.	»اخوان	المســلمين«	85	ســال	فعاليت	كرد،	
اما	هرگز	به	خشــونت	متوسل	نشــد	و	اردوغان	آمد	تا	
بــه	امريكايی	ها	بگويد	من	از	آنها	هســتم،	من	يك	فرد	
حزبی	هســتم	و	ببينيد	چگونه	تركيه	در	زمان	حكومت	
من	پيشــرفت	كــرد،		در	نتيجه	بهتريــن	راه	برای	حفظ	
منافع	امريكا	و	غرب	در	منطقه،	همكاری	با	كشورهايی	
اســت	كه	نظام	واحدی	بر	آنها	حكمفرماســت.	شرط	
امريكا	اين	اســت	كه	آنها	به	شــكل	قانونی	و	از	طريق		
صندوق	هــای	اخذ	رأی	به	حكومت	برســند.	اين	اتفاق	
عماًل	رخ	داد،	پس	چرا	امريكا	بايد	با	به	قدرت	رســيدن	

»اخوان	المسلمين«	در	مصر	مخالفت	كند؟	
بايدگفت:	بين	نگرش	امريكا	نســبت	به	مسائلی	كه	
در	مصر	رخ	داد	و	نگرش	مصری	ها	تفاوت	هايي	وجود	

دارد.	
طی	اين	مدت،	يعنی	يك	ســال	از	حكومت	مرسی،	
هيچ	گونه	بيانيه	ای	از	ســوی	واشــنگتن	انتشار	نيافت	كه	
به	ملت	اعتراف	كند	اقدامات	مرســی	غيردموكراتيك	
اســت	و	بايد	خطــوط	قرمــزی	تعيين	گــردد.	دومين	

نقطه	اختالف	ميــان	امريكا	و	مصری	ها	اين	اســت	كه	
مصری	ها	كه	با	»اخوان	المسلمين«	به	خوبی	آشنا	هستند	
احســاس	كرده	اند	كه	آنها	حركت	به	سمت	تمكين	را	
تشــويق	می	كنند.	او	می	گويد:	امريكا	تفكر	»تمكين«	را	
نمی	فهمد	و	حاضر	نيست	آن	را	بفهمد،	درحالی	كه	اين	
تفكر	در	تمامی	كشــورهای	غربی	وجود	دارد،	چرا	كه	
رئيس	جمهور،	باراک	اوبامــا	تمامی	وزرای	خود	را	از	
حزب	دموكرات	برگزيد	تا	از	او	»تمكين«	نمايند	و	اين	
حق	اوســت.	بنابراين	امريكا	دو	اشــتباه	را	مرتكب	شد:	
اول	اين	كه	مانعی	فراروی	اقدامات	مرســی	ايجاد	نكرد	
و	مــردم	چنين	پنداشــتند	كه	تمامی	اقدامــات	»اخوان«	
از	حمايــت	واشــنگتن	برخوردار	اســت	و	دوم	اين	كه	
برای	امريكا	سخت	و	دشــوار	است	كه	خطرناک	بودن	

»تمكين«	را	درک	كند.
از	طــرف	ديگر	واشــنگتن	از	مصری	ها	خواســت	
دست	كم	دو	سال	به	مرسی	مهلت	دهند	و	آن	گاه	دست	

به	نافرمانی	مدنی	بزنند.	
منبع:الشرق االوسط 29 اگوست 2013 

)7شهریور 1392(
نویسنده:هدی الحسينی

***
مداخله پرمخاطره در سوریه

اكثر	متخصصان	معتقد	هســتند	اگــر	مداخله	عليه	
سوريه	در	زمان	محدودی	باشد،	واكنش	سوريه	در	برابر	
اسراييل	و	حمله	به	منافع	مهاجمان	چندان	محتمل	نيست،	
برعكس	اگر	عمليات	ادامه	يابد	و	هدف	سرنگونی	بشار	
اســد	باشد،	راه	حل	استفاده	شده	می	تواند	بيشتر	بد	باشد	
تا	خوب.	در	اين	باره	ژنرال	وينست	ديپورت،	متخصص	
در	امور	راهبردی	هشــدار	می	دهــد:	»بايد	مراقب	بود	و	
فراتر	از	اين	نرفت،	چرا	كه	اگر	بشــار	از	بين	برود	خطر	

قتل	عام	بين	اقوام	وجود	دارد.
خطر	ديگر،	درگيرشــدن	اســت،	يعنی	سناريويی	
شــبيه	ليبی	كــه	بــا	حمالتی	بــرای	حفاظــت	از	مردم	
غيرنظامی	شروع	شود	و	با	سرنگونی	رئيس	جمهور	اسد	
همانند	ســرنگونی	رئيس	جمهور	قذافی	در	سال	2011	
ميــالدي،	پايان	يابــد.	مداخله	های	اخير	انجام	شــده	از	
سوی	امريكايی		ها	در	بغداد	و	كابل	نشان	داد	تا	چه	حد	
پيروزی	برای	ارتش	های	غربی	در	جنگ	های	تهاجمی	
دشــوار	اســت.	در	اين	باره	يك	افسر	ارشــد	فرانسوی	
توضيح	داد:	»نه	امريكايی	ها	و	نه	فرانســوی	ها	امكانات	
نظامی	و	سياســی	برای	انجام	چنيــن	جنگی	را	ندارند«.	
نظاميان	فرانسوی	هشدار	می	دهند	كه	در	دمشق	نبايد	از	

نقطه	تعادل	فراتر	رفت.
اقدام	به	حمله	نظامی	خارج	از	ســازمان	ملل	متحد	
می	تواند	خشــم	روســيه	را	كه	غربی	ها	در	موضوعات	
ديگر	همچون	بحران	هسته	ای	ايران	و	دفاع	ضدموشكی	
به	آن	نياز	دارند،	برانگيزد.	سرگئی	الوروف،	وزير	امور	
خارجه	روسيه	اذعان	نمود	كه	روسيه	»قصد	ندارد	وارد	
جنگ	با	هيچ	كس	شــود«،	اما	او	همچنين	هشــدار	داد	
كه	يــك	مداخله	نظامی	»عواقــب	فاجعه	باری«	خواهد	

داشت.
منبع:  فيگارو، 28 آگوست 2013 

)6 شهریور 1392(
نویسنده: ایزابل السر

***
كدامين مرگ را ترجيح می دهيم

ســالح	هاي	مرگباري	كــه	حكومت	اســد،	با	آنها	
مخالفان	خود	را	نابود	مي	ســازد،	توسط		روسيه،	چين	و	
متأسفانه	ايران	تأمين	شده	است.	در	مقابل،	به	زمامداري	
امريكا،	برخي	كشورهاي	غربي	نيز		سالح	هاي		مخالفان	

حكومت	اسد	را	تأمين	مي	كنند.	
آيا	موضع	گيري	همســوي		ايران	و	تركيه	براي	حل	
معضل	مذكور،	طــي	هماهنگي	و	همكاري،	براي		اين	
دو	كشــور	شايســته	تر	نيســت؟	يا	غرب	دخالت	نظامي	
خواهــد	كرد	و	موشــك	هاي	پرتابــي	اش	ـ		به	انضمام	
ســالح	هاي	مرگبار	حكومت	اسد	ـ	بر	سر	مردم	سوريه	
ريخته	خواهد	شــد؟		و	يا		جنگ	داخلي	مردم	سوريه	را	
به	نابودي	تمام	خواهد	كشــاند؟		به	راستي	كدامين	نوع	

مرگ	را		ترجيح	دهيم	.
منبع: استار، 28 آگوست 2013 

)6 شهریور 1392(
نویسنده : فهمي كورو

***
پيامدهاي حمله نظامي به سوریه

كارشناسان	معتقدند	كه	حمله	احتمالی	عليه	سوريه	
كه	به	بهانه	اســتفاده	اســد	از	سالح	شــيميايی	صورت	
خواهــد	گرفت،	فقط	يك	پيش	درآمد	اســت	و	حمله	

بعدی	عليه	ايران	خواهد	بود.
سرنگونی	حكومت	ســوريه،	متحد	نزديك	تهران،	
كه	هرگز	در	برابر	واشــنگتن	ســر	فرود	نياورده	است،	

برداشتن	آخرين	مانع	در	اين	راه	خواهد	بود.
»غرب	در	خــاور	نزديك	نظريه	گام	به	گام	را	پيش	
می	برد	كه	ســوريه	و	ايران	حلقه	های	آن	هســتند.	هدف	
	حذف	بازيكنان	قوی	در	منطقه	است	تا	 نهايی	اين	كشورـ	
از	دريافت	سفارشات	نظامی	و	بازسازی	زيرساخت	های	
آســيب	ديده	در	جنــگ	بهره	ببــرد	و	همچنيــن	ذخاير	

راهبردی	انرژی	زا	را	تحت	كنترل	خود	قرار	دهد.
به	اعتقاد	اين	كارشناس،	در	چنين	شرايطی	تنها	اميد	
تهران	برای	نجات	خود،	تسريع	فعاليت	در	ساخت	بمب	
اتم	اســت،	اما	همين	اقدام	می	تواند	دليــل	اصلی	برای	

آغاز	حمله	نظامی	غرب	عليه	اين	كشور	باشد.
در	حقيقت،	فعاًل	واشــنگتن	بــرای	آغاز	حمله	عليه	
ايــران	بهانه	ای	در	دســت	ندارد.	تهــران	از	همكاری	با	
آژانــس	بين	المللی	انــرژی	اتمی	امتنــاع	نمی	كند	و	به	
بازرســان	آژانــس	اجــازه	ورود	به	كشــور	را	می	دهد.	
اين	كشــور	در	مذاكرات	با	»گروه	5+1«	ميانجی	گران	
بين	المللــی	در	رابطه	با	برنامه	هســته	ای	خود	شــركت	
می	كنــد	و	در	نهايت،	در	روزهای	اخير	در	رســانه	های	
گروهــی	گزارش	هاي	آژانس	بين	المللــی	انرژی	اتمی	
مبنی	بر	توقف	غنی	ســازی	اورانيوم	20	درصدی	توسط	

ايران	منتشر	شده	است.
در	صــورت	آغاز	مداخله	نظامی،	همكاری	ايران	و	
سوريه	فعال	تر	خواهد	شد	و	در	مجموع،	احتمال	دارد	كه	
غرب	ايران	را	به	عنوان	تهديد	برای	منافع	شخصی	خود	

به	شمار	آورد.
منبع: ایزوستيا، 27 آگوست 2013 

)5 شهریور 1392(
نویسنده: ماریا گوركوفسکایا � ایگو یاوليانسکي
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***
مواضع روسيه در برابر سوریه

سرگئی	الوروف،	وزير	امور	خارجه	روسيه	تأكيد	
كرد	كه	»اگر	غرب	از	گزينه	نظامی	در	ســوريه	پيروی	
نمايد،	كشورش	با	احدی	وارد	جنگ	نخواهد	شد	«	.

شــروع	عمليات	نظامی	خارج	از	چارچوب	شورای	
امنيــت	»مخالفت	آشــكار	با	قانــون	بين	المللی	اســت	
و	پيامدهــاي	آن	در	عراق	و	ليبی	تجربه	شــده	اســت	و	
براندازی	رژيم	ســوريه	به	جنگ	خانگی	در	اين	كشور	

پايان	نخواهد	داد.«
فئودور	لوكيانوف،	پژوهشــگر	و	تحليلگر	روسی	و	
رئيس	شورای	سياسی	و	اقتصادی	و	دفاعی	روسيه	،	در	
تفسيری	از	اظهارات	الوروف	اظهار	داشت:	»صرف	نظر	
از	احتمال	دخالت	غيرمســتقيم	روسيه،	احتمال	می	رود	
كــه	موضع	كرملين	در	قبال	ســوريه	مشــابه	موضع	اين	
كشــور	در	قبال	عراق	در	ســال	2003	باشد	كه	روسيه	
موضــع	تماشــاگر	را	در	پيش	گرفــت	و	اتفاقی	كه	در	
عراق	رخ	داد،	بار	ديگر	نظريه	روسيه	را	در	مورد	معايب	
دخالت	نظامی	در	خاک	كشــور	ديگری	ثابت	می	كند.	
امريكايی	هــا	پيروزمندانه	از	عراق	خارج	نشــدند	و	در	

سوريه	نيز	وضعيت	به	همان	منوال	خواهد	بود	.	
منبع: الخليج، 3 سپتامبر 2013 

)12 شهریور 1392(
نویسنده: مأمون كيوان

***
ضربه ای كوتاه یا جنگی درازمدت و طوالنی
ســناتور	مك	كين	می	گويد	كه	حمله	به	ســوريه	به	
دســتگاه	نظاميان	كشور	چنان	صدمه	ای	خواهد	زد،	كه	
توازن	قوا	به	نفع	شورشــيان	عوض	شــود.	ژنرال	مارتين	
دمپسی،	رييس	ستاد	مشــترک	به	رسانه	ای	اذعان	كرده	
بود	كه	دقيقاً	پيش	بينی	نشده	كه	مرحله	مشخص	پايانی	

اين	عمليات	نظامی	عليه	سوريه		كی	خواهد	بود؟	
نظرسنجی	ها	در	امريكا	به	طور	قاطعانه	نشان	می	دهند	
كه	افكارعمومی	مخالف	جنگ	اســت.	مــردم	نگران	
هستند	كه	امريكا	به	عنوان	يك	بازيگر	وارد	يك	جنگ	
داخلی	دركشور	ديگر	شــود	كه	يك	جنگ	در	سطح	

منطقه	ای	را	به	ابعاد	جهانی	ارتقا	دهد.
كنگره	امريكا	در	ماهيت	بيشــتر	به	نهادهای	قدرت	
و	البی	ها	مرتبط	و	پاســخگو	اســت	تا	مردم	امريكا،	از	
ايــن	رو	نبايد	تعجب	كرد	كه	بــا	وجود	نظرات	اكثريت	
قاطع	مردم،	در	جلســه	رأی	گيری،	اكثريت	نمايندگان	

كنگره	به	نفع	جنگ	تهاجمی	رأی	دهند.	
هفته	پيش،	جفری	گولدبرگ	خبرنگار	امريكايی/	
اســراييلی	گفت	كــه	پرزيدنت	اوبامــا	از	البی	آيپك	
خواســته	كه	آنها	به	نمايندگان	كنگره	فشــار	سياســی	
بياورنــد	كه	از	اليحــه	حمله	به	ســوريه	حمايت	كنند.	
اين	طور	به	نظر	می	رســد	كه	آيپك	به	يكی	از	مهمترين	
نيروهای	سياسی	در	واشــنگتن	تبديل	شده	كه	جايگاه	

مرجعيت	و	تعيين	كننده	پيدا	كرده	است.	
اكثر	مردم	امريكا	شايد	واقف	نباشند	كه	بان	كی	مون	
دبيركل	ســازمان	ملل	و	پاپ	فرانسيس،	مخالف	حمله	

نظامی	به	سوريه	هستند.	
ســالح	شــيميايی	اولين	بار	در	19	مــارس	در	محله	
خان	العسل	نزديك	شــهر	حلب	سوريه	به	كار	برده	شد.	

دولت	سوريه	ســريع	از	بازرسان	ســازمان	ملل	دعوت	
كــرد	كه	آن	مكان	را	بازرســی	كنند.	شــواهد	بيشــتر	
شورشــيان	را	مسئول	می	ديد.	مســئله	اتفاق	خان	العسل	
در	رســانه	های	امريكايی	توجه	الزم	را	در	پی	نداشت.	
هفته	پيش،	پنجم	ســپتامبر،	دولت	روسيه	گزارشی	100	
صفحه	ای	را	منتشــر	كرد	كه	در	آن	شواهدی	ارائه	شده	

كه	شورشيان	مسئول	سانحه	خان	العسل	هستند.	
در	30	ماه	مه،	روزنامه	»زمان«	در	تركيه	گزارشی	را	
منتشر	كرد	كه	پليس	تركيه	12	نفر	از	شورشيان	سوری	
را	با	دوكيلو	گاز	شــيميايی	»ســارين«	كــه	برای	حمله	
آماده	می	كردند،	بازداشت	كرد.	هفته	گذشته	در	ششم	
ســپتامبر،	گــروه	12	نفری	از	مقامات	بازنشســته	امنيتی	
امريــكا	نامه	ای	بــه	پرزيدنت	اوباما	نوشــته	و	با	فوريت	
به	وی	متذكر	شــدند	كــه	همكاران	ســابق	آنها	كه	در	
سرويس	سيا	مشغولند،	به	اين	نتيجه	رسيده	اند	كه	دولت	
بشار	اسد	مسئول	حمله	شيميايی	در	21	اوت	در	الغوطه	
نبوده	اســت	و	پرونده	دولت	اوباما	درباره	ارائه	شواهد	
الزم	ناقص	اســت.	افراد	سرويس	ســيا	به	اين	گروه	12	
نفری	اطمينان	داده	اند	كه	مواد	شــيميايی	اســتفاده	شده	
در	الغوطه	كار	ارتش	ســوريه	نبــوده	و	آقای	جان	برنن	
رئيس	سازمان	ســيا	به	خاطر	داليل	سياسی	همان	اشتباه	
دوران	عــراق	را	تكرار	می	كند.	ايــن	نامه	می	افزايد	كه	
گزارش	محرمانه	دولت	در	اين	مورد	ـ	كه	به	كنگره	هم	
ارائه	شده		ـ	يك	گزارش	»اينتليجنس«	با	شواهد	نيست،	
بلكه	بيشتر	به	يك	گزارش	سياسی	شبيه	است.	گزارش	
اين	گــروه	12	نفری	مقامات	امنيتی	بازنشســته،	با	ارائه	
شواهدی،	شورشيان	سوريه	را	مسئول	حمله	شيميايی	در	

الغوطه	سوريه	قلمداد	می	كند.	
در	زمــان	بــوش	نيز	بنــا	به	هميــن	مقوله	بــود	كه	
امريــكا	خود	را	تابع	معاهده	ژنو	مبنی	بر	منع	شــكنجه،	
نمی	ديد.	در	چارچوب	همين	منزلت	»استثنا«	و	دكترين	
برتری	جويی	اســت	كه	دولت	امريــكا	اعالن	كرده	در	
صورت	حمله	امريكا	به	خاک	ســوريه،	كشور	سوريه	
حــق	عكس	العملی	را	نــدارد	و	هرگونه	اقــدام	نظامی	
ـ	دفاعــی	از	كشــور	خود،	از	طــرف	امريكا	يك	عمل	

تحريك	آميز	و	تهاجمی	محسوب	می	شود.	
در	پاســخ	بــه	ســؤال	نماينــدگان	كنگــره	كه	چه	
كسی	هزينه	مالی	حمله	به	ســوريه	را	متحمل	می	شود،	
جان	كری	وزير	خارجه	خاطرنشان	كرد	كه	آن	هزينه	را	

»بعضی	كشورهای	عربی«	قبول	كرده	اند.	
فرید مرجایی � تحليلگر سياسی

***
ضعف اردوغان، تردی�د اوباما، ناتوانی اعراب 

وتصميم ایران و سوریه
حقيقت	اين	اســت	كــه	در	حال	حاضر	ســوريه	به	
ابزاری	مؤثر	در	روابط	روســيه	و	امريكا	تبديل	شــده	و	
مســكو	تالش	می	كند	از	طريق	ســوريه	ميزان	قدرت	و	
توانايــی	خود	را	به	امريكايی	ها	بفهماند	و	به	واشــنگتن	
بگويد	كــه	همچنان	صاحب	قدرت	اســت	و	می	تواند	
به	طور	مستقيم	و	غيرمستقيم	از	مصالح	و	هيبت	خود	در	

جهان	دفاع	كند.
	بی	شــك	مقاومت	اســد	داليل	بســياری	دارد	كه	
بارزترين	آنها	سه	مورد	است؛	اول:	شكست	نخست	وزير	
اسالم	گرای	تركيه	)اخوانی	ـ		محافظه	كار(	رجب	طيب	

اردوغان	كه	در	درک	شــخصيت	اسد	و	تركيب	حزب	
بعث	ســوريه	اشــتباه	كرد	و	اين	مســئله	باعث	شد	تا	از	
او	اجــرای	اصالحاتــی	را	بخواهد	كه	صرفــاً	رضايت	
مخالفانــش	را	تأمين	كنــد	و	از	امريكايی	هــا	نيز	دائماً	
می	خواست	كه	تا	قبل	از	پايان	تالش	هايش	كاری	عليه	
سوريه	انجام	ندهند.	وقتی	تالش	های	اردوغان	همگی	به	
شكســت	انجاميد	از	مخالفان	اسد	خواست	كه	»ارتش«	
تشكيل	دهند	و	مسلح	شــوند	تا	بتوانند	اسد	را	سرنگون	
كنند.	دوم،	شكســت	كشورهای	عربی	ای	كه	اكثر	آنها	
می	خواســتند	از	اســد	و	حكومــت	او	خالص	شــوند،	
كسی	كه	سال	ها	به	آنها	و	حركت	های	خجالت	آورشان	
می	خنديــد	و	احياناً	آنها	را	تحقير	می	كرد.	آنها	با	همين	
هدف	اول	خواســتار	متحدشــدن	مخالفان	سياسی	اسد	
شدند،	سپس	به	آنها	اسلحه	دادند،	بعد	در	ايجاد	شكاف	
در	آنها	كمك	كردند	و	در	آخر	به	خواســت	امريكا	از	
دادن	ســالح	به	آنها	خودداری	كردند.	اين	مسئله	سبب	
شــد	تا	ارتش	آزاد	كه	توسط	مخالفان	تشكيل	شده	بود	
در	ميدان	نبرد	يكی	پس	از	ديگری	شكســت	بخورد	و	
جای	آنهــا	را	تبهكارانی	بگيرند	كه	با	ســالح	هايی	كه	
از	باندهای	قاچاق	ســالح	دريافت	می	كردند	عليه	اسد	
وارد	عمل	شدند.	اين	عجز	و	ناتوانی	اعراب	سبب	شده	
اســت	تا	از	جامعه	جهانی	بخواهند	تا	به	جای	آنها	وارد	
عمل	شــود	با	وجود	ايــن	كه	می	دانند	كــه	اين	كار	را	
نخواهد	كرد.	اما	چه	كننــد	كه	چاره	ای	جز	ارائه	چنين	
مطالبــه	ای	نمی	بينند،	اگر	چه	خوب	می	دانند	كه	اگر	بنا	
باشــد	مصالح	اســتراتژيك	جامعه	جهانی	مورد	تهديد	
قرار	بگيرد،	هرگز	دست	به	چنين	كاری	نخواهد	زد.	اما	
دليل	سوم	به	سياست	های	در	هم	و	بر	هم	رئيس	جمهور	
ابرقدرت	جهان،	بــاراک	اوباما	بازمی	گردد	كه	تاكنون	
نتوانســته	موضعی	كــه	باب	ميــل	مخالفان	ســوری	و	
اكثريت	اعراب	و	بخشــی	از	جامعه	جهانی	باشد،	اتخاذ	
كند.	او	اگــر	در	دور	اول	انتخابات	رياســت	جمهوری	
امريــكا	انتخاب	شــد،	برای	ايــن	بود	كه	تعهــد	داد	از	
افغانســتان	و	عراق	عقب	نشــينی	نظامــی	خواهد	كرد	و	
ديگر	در	آينده	به	هيچ	وجه	درگير	جنگی	جديد	نخواهد	
شد،	مگر	اين	كه	واقعاً	ضرورت	به	دخالت	نظامی	وجود	
داشته	باشد،	برای	اين	كه	خود	را	ملزم	به	بهبود	وضعيت	
اقتصــادی	امريكا	پس	از	بحران	بــزرگ	و	خطرناكش	
كرد.	دخالت	نظامــی	به	اين	التزامش	آســيب	می	زند.	
اوبامــا	برای	ايــن	در	دوم	انتخابات	رياســت	جمهوری	
انتخاب	شــد	كه	از	عراق	عقب	نشــينی	كرد	و	تعهد	داد	
كه	خود	را	برای	خروج	از	افغانستان	آماده	كند،	به	ويژه	
در	حال	حاضر	كه	وضعيت	اقتصادی	كشــورش	رو	به	
بهبود	است،	او	همچنين	وعده	داده	بود	كه	بر	مشكالت	

داخلی	كشورش	تمركز	كند.
واقعيــت	اين	اســت	كه	ضعــف	اردوغــان،	ترديد	
اوبامــا	و	ناتوانــی	اعــراب	و	همچنين	تصميــم	ايران	و	
روسيه	همگی	سبب	شــدند	تا	وضعيت	سوريه	به	اينجا	
كه	شــاهديم	برســد	و	در	عين	حال	فضايی	برای	بروز	
اسالم	گرايان	تكفيری	فراهم	شود	و	به	صورت	چركين	

در	سوريه	ورم	كنند.	
منبع: النهار، 8 سپتامبر 2013 

)17 شهریور 1392(
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دریغ از ميلي منفرد
)شرق، 27 مرداد 92(

احمد	شيرزاد	در	مقاله	اي	باعنوان	دريغ	از	ميلي	منفرد	
خوشامد	به	توفيقي	گفتند:

حتي	كار	به	جايي	رســيده	كه	بسياري	از	اختيارات	
در	دانشگاه	ها	از	اعضاي	هيئت	علمي	گرفته	شده	است.	
اختيــارات	از	گروه	ها	گرفته	و	به	دانشــكده	ها	رســيد.	
اختيارات	دانشــكده	ها	به	دانشگاه	رســيد	و	دانشگاه	ها	
اختيــارات	خود	را	به	وزارت	علــوم	تفويض	كردند	تا	
كار	به	جايي	رســيد	كــه	وزارت	علوم	بدون	جلب	نظر	
دانشــگاهيان	اقدام	به	جذب	اعضاي	هيئت	علمي	كند.	
اين	اعمــال	نفوذ	دولــت	در	دانشــگاه	ها	همچنين	كار	
را	بــه	جايي	رســانده	كه	برخي	اســتادان	جــوان	براي	
به	دســت	آوردن	شغلي	شــريف	در	دانشــگاه	ها	ناچار	
مي	شــوند	مطابق	ميل	وزارت	علــوم	عمل	كنند	و	افراد	

به	ناچار	رفتار	دوگانه	پيشه	مي	سازند.
***
اصولگرا و تخریب كيهان

)سرمقاله كيهان، 6 مرداد 92(
حسام	الدين	برومند:		چرا	برخي	ـ	هرچند	معدود	ـ	با	
شكل	و	شمايل	به	اصطالح	اصولگرايي	در	دام	تخريب	
عليه	كيهان	گرفتار	شده	اند؟	پيوند	درهم	تنيده	اعتدال	و	

قانون	غيرقابل	انكار	است.	
***

فرصت زدودن كينه ها
)خاتمي، روزنامه ایران، 4 شهریور 92(

امروز	بهترين	موقعيتي	اســت	كــه	بياييم	دل	هايمان	
را	از	كينــه	پاک	كنيم.	زنداني	ها	آزاد	شــوند،	حصرها	
برداشته	شــود	و	همه	كنار	يكديگر	باشــيم	و	با	فضاي	
برادري	همه	بتوانيم	براي	كشور	كار	كنيم.	مملكت	در	
برابر	مشــكالت	بزرگي	قرار	گرفته؛	اقتصادي،	سياسي،	

فرهنگي	و	مديريتي	همه	بايد	در	كنار	هم	كار	كنيم.
***

اصولگرایان و پرسش از وزارت
)شرق، 3 شهریور 92(

صادق	زيباكالم:	خيلي	دلم	مي	خواســت	از	جناب	

حجت	االسالم	مهدي	طائب	كه	اين	قدر	نسبت	به	تعيين	
تكليــف	بــراي	وزارت	حساســيت	به	خــرج	مي	دهند	
مي	توانستم	بپرســم	سال	هاي	88	تا	92	كه	افرادي	صرفاً	
بازداشــت	شده	بودند	و	هنوز	نه	برايشان	تشكيل	پرونده	
داده	شــده،	نه	بازرســي	از	آنها	صــورت	گرفته	بود	از	
برخي	تريبون	ها	مجرم	اعالم	مي	شدند	ايشان	چرا	تذكر	
نمي	دادند	كه	نمي	توان	مظنون	را	متهم	و	متهم	را	مجرم	
اعالم	كــرد.	اميــدوارم	جناب	حجت	االســالم	مهدي	
طائب	كه	اين	ميزان	حســاس	هستند	دست	كم	به	برخي	
از	ابهامات	و	پرسش	هاي	گذشته	هم	پاسخگو	باشند.

***
اصولگرایي نمي تواند مشکالت ما را حل كند

)شرق، 12 شهریور 92(
عباس	ســليمي	نمين:	ما	پس	از	ســال	ها	كار	فشرده	
موقعيتــي	اســتثنايي	را	فراهم	كرديم	و	ســكان	آن	را	با	
رأي	دادن	خودمان	به	احمدي	نژاد	داديم،	اما	ضعف	هاي	
او	باعث	شد	شــرايط	به	16	ســال	پيش	از	احمدي	نژاد	
برگــردد	و	جامعــه	بــه	آنجا	رســيد	كــه	اصولگرايي	
نمي	تواند	مشــكالت	دنياي	ما	را	حل	كند	و	باعث	شد	

اقبال	به	سمت	هاشمي	افزايش	يابد.
***

كودتا در مصر قابل توجيه نيست
ســروش	دباغ:	...	به	نظرم	باوجود	خطاهاي	مرسي،	
مداخله	ارتــش	و	به	زيركشــيدن	رئيس	جمهور	قانوني	
كشور	مصر	به	مدد	كودتا	به	هيچ	وجه	قابل	توجيه	نيست	
و	به	نهادينه	شــدن	ســازوكار	دموكراتيك	هيچ	مددي	
نرســاند...	با	توجه	به	حوادث	اخير،	مي	توان	سســتي	و	
بطالن	تحليل	عده	اي	در	حمايت	از	كودتاي	مصر	را	به	
سهولت	دريافت...	سازوكار	دموكراتيك،	خلق	الساعه	
و	به	طرفه	العيني	پديد	نمي	آيد	و	عالوه	بر	ســويه	سلبي،	
صبغه	ايجابي	پررنگي	هم	دارد.	برداشتن	موانع	موجود،	
البته	شــرط	الزم	بــراي	تحقق	ايده	هــاي	دموكراتيك	
اســت،	اما	شــرط	كافي	نيســت.	مادامي	كه	فرهنگ	و	
نهادهاي	دموكراتيك	در	جامعه	اي	پا	نگرفته	باشد،	نهال	
دموكراســي	زود	از	ميان	بركنده	خواهد	شــد	و	آثار	و	
نتايــج	زيانبار	و	مخربي	به	بــار	خواهد	آورد...	اين	مهم،	
صبوري	و	آرامــش	و	پيگيري	مجدانه	مي	طلبد	و	امري	
است	تدريجي	الحصول	كه	تنها	به	مدد	»گفتمان	سازي«	
و	»مهندســي	گام	به	گام«	فراچنــگ	مي	آيد.	»فلك	ار	
ســقف	شكافتن	و	در	پي	زير	و	زبركردن	امور	برآمدن،	
نــه	از	»تاک«	نشــاني	بر	جاي	مي	گــذارد	و	نه	از	»تاک	
نشان«:	رهرو	آن	نيست	كه	گهي	تند	و	گهي	خسته	رود/	

رهرو	آن	است	كه	پيوسته	و	آهسته	رود.
***

سياست خارجي دولت روحاني: تداوم یا تغيير
برگردان: فرزاد ابراهيمي

علی	رغم	واقعيت	های	ژئواكونوميك	و	ژئوپوليتيكی	
جديد	انتظار	نمی	رود	تغييرعمده	ای	در	سياست	خارجی	
ايران	نسبت	به	همسايگانش	و	يا	روابط	با	غرب	حاصل	
شــود،	اما	احتمال	دارد	در	راستای	مقابله	با	چالش	های	
اقتصادی	داخلی	و	كاهش	اثرات	تحريم	های	اقتصادی	
اندكی	دچار	تغيير	شــود.	ذكر	اين	نكته	ضروری	است	

كه	نقش	منطقــه	ای	ايران	به	روابط	آتی	اين	كشــور	با	
اياالت	متحده	و	اروپا،	ســطح	مناســبات	با	كشورهايی	
همچــون	چين،	روســيه،	تركيــه	و	مصــر	و	همين	طور	
مديريت	چالش	هــای	اقتصادی	به	ويــژه	نحوه	برخورد	
با	تحريم	ها	بســتگی	دارد.	روحانی	بــا	رهيافت	ميانه	رو	
عالقه	منــدی	خود	را	به	تقويت	روابط	با	همســايگان	و	
ديگر	كشورها	ابراز	كرده	است.	رويكرد	او	در	تقويت	
روابط	با	عربستان	ســعودی	نويدبخــش	صلح		و	امنيت	
برای	منطقــه	خليج	فارس	و	اعالم	مذاكــره	با	غرب	در	
خصــوص	برنامه	هســته	ای	و	تحريم	هــای	مرتبط	با	آن	
هم	می	تواند	بر	انعطاف	بيشــتر	ايــران	در	دوره	روحانی	
نســبت	به	دولت	قبلی	داللت	كند.	اين	نكته	مهم	را	هم	
نبايد	فراموش	كرد	كــه	باالترين	مرجع	اقتدار	در	ايران	
درباره	مسائل	خارجی	و	داخلی	مقام	رهبری	است	و	از	
اين	رو	قدرت	روحانی	برای	اتخاذ	تصميم	درخصوص	
موضوعات	خاص	سياســت	خارجی	و	داخلی	منوط	به	

تأييد	رهبر	جمهوری	اسالمی	است.
كامل	اين	مقاله	در	ســايت	meisami.net		قابل	

دريافت	است.
***

با شادروان مهندس ادب در كردستان
احسان هوشمند

كردســتان	در	ميانه	ســده	حاضر	بهای	زيادی	برای	
رؤياپردازی	های	سياســی	اين	و	آن	پرداخته	اســت.	در	
اين	محشــِر	پربال،	بخش	قابل	توجهی	از	نخبگانش	يا	در	
خاک	و	خون	غلتيدند	يا	راهی	ديار	غربت	شدند	يا	اينكه	
به	گوشه	ای	خزيدند	و	طلب	آرامش	و	نان	را،	بر	اميد	به	
فردای	بهتر	ترجيح	دادند.	كم	شمارند	آنانی	كه	خستگی	
نشــناختند	و	پــای	در	راهی	صعب	نهادند.	تندی	پيشــه	
نكردند.	صبر	را	با	خون	دل	درآميختند	و	به	اميد	فردا	های	
بهتر	گام	برداشــتند.	اين	گروه	را	بايد	ارج	گذاشت.	قدر	
و	منزلت	شــناخت	و	برای	آنها	و	به	احترامشــان	كاله	از	
سر	برداشت.	به	هرجناحی	كه	می	خواهند	وابسته	باشند،	
اين	هيچ	از	ارزش	هايشان	كم	نمی	كند.	بی	گمان	مهندس	
ادب	يكی	از	اين	شخصيت	های	اثرگذار	است.	آيا	برای	
هم	نســلی	های	من،	اين	آموزه	می	توانست	موجب	شود	
تا	با	توشــه	گرفتن	از	تجارب	تلخ	پيشين،	همه	روش	های	
متفاوت،	اما	هم	مســير	كه	يك	رو	در	توسعه	و	آبادانی	و	
روی	ديگر	در	آزادی	و	كرامت	انســانی	گذاشته	بود	را	
به	رسميت	بشناســد؟	آيا	امروز	با	التزام	به	جان	و	حيثيت	
افراد	زمان،	به	رسميت	شناختن	تفاوت	ها	فرارسيده	است؟
اگر	با	اين	تجارب،	زمان	به	گذشــته	بازمی	گشــت	
حتمــاً	نوع	مواجهــه	با	ادب	و	ادب	ها	متفاوت	می	شــد.	
كرامت	انســانی	و	حقــوق	بنيادين	انســانی	و	ضرورت	
ارج	گــذاری	نخبــگان	و	صاحبــان	فكر	و	ايــده،	خواه	
سياسی	خواه	توســعه	ای	يا	هنری،	ايجاب	می	كند	تا	از	
تجارب	پيشــينی	درس	گرفت.	امروز	ايــران	و	به	ويژه	
كردســتان	نيازمند	همه	صاحبان	فكر،	انديشه،	سرمايه،	
برنامه	و	عالِمانی	است	كه	خالصانه	ندای	اعتالی	ايران،	
آبادانی	كردســتان	و	كرامت	بشری	ســرداده	اند.	آينده	
تك	تك	مردم	كردستان	دغدغه	آنهاست	و	در	اين	راه،	
خستگی	ناپذيرند.	به	احترام	همه	اين	ارجمندان	و	به	ياد	
شادروان	مهندس	ادب	دمی	با	گذشته	مان	كلنجار	رويم.

چشم ها و گوش ها
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ميانه	رو	و	يا	عقالي	اين	جناح	هاست.
***

روایت صالحي از حمله به سفارت انگلستان
)ایران، 17 شهریور 92(

دكتر	علي	اكبر	صالحي	رئيس	سازمان	انرژي	اتمي	
و	وزيرخارجــه	دولت	دهم	در	گفت	وگو	با	ايرنا	درباره	
ماجراي	ســفارت	انگليس	كه	به	كاهش	ســطح	روابط	
تهران	ـ	لندن	منجر	شــد	گفت:	متأسفانه	برخي	رسانه	ها	
به	جاي	حمايت	از	وزارت	امورخارجه	مقاالتي	نوشتند	
كه	برخي	از	اين	مقاالت	را	به	عنوان	نمونه	نگه	داشــته	ام.	
نوشــته	بودند	»ما	بايد	قبل	از	ســفارت	انگليس	وزارت	
امورخارجــه	را	اشــغال	مي	كرديــم«	و	»قبل	از	ســفير	
انگليــس	بايــد	تكليف	وزيــر	امورخارجه	را	روشــن	
مي	كرديــم.«	در	چنين	شــرايطي	ما	ايســتاديم	و	چيزي	
نگفتيــم	كه	حضرت	آقا	به	كمك	مــا	آمدند.	صالحي	
تصريح	كرد	سياست	وزارت	امور	خارجه	براي	كنترل	

موضوع	سفارت	انگليس	شاهكار	بود.
***

ضرر ساليانه 17 ميليارد دالري
آقاي	مهندس	بيــژن	زنگنه	وزير	نفت	در	ســيماي	
جمهوري	اســالمي	ايــران	در	اوايل	شــهريور	توضيح	
داد	كه	به	خاطر	متوقف	شــدن	پروژه	هاي	توليد	گاز	در	
عســلويه	مجبور	شديم	نيروگاه	هاي	برق	خود	را	به	جاي	
گاز	يــا	نفت	كوره	يا	نفت	گاز	تغذيــه	كنيم	كه	افزون	
بر	آلودگي	هوا	از	اين	بابت	ســاليانه	17	ميليارد	دالر	به	

جمهوري	اسالمي	ضرر	خورده	است.
***

امریکا و سالح شيميایي
همان	طور	كــه	مي	دانيــم	و	دنيا	هــم	مي	داند	بعث	
عراق	در	جنگ	با	ايران	بارها	از	سالح	شيميايي	استفاده	
كرد	و	امريكايي	ها	هم	از	آن	باخبر	بودند،	اوج	كاربرد	
سالح	شــيميايي	در	حلبچه	بود	كه	صدام	پنج	هزار	نفر	
از	هموطنان	كرد	خود	را	به	شــهادت	رساند	و	دنيا	را	به	
لرزه	درآورد.	امريكا	به	هيچ	وجه	مانند	سوريه	حساسيت	
نشــان	نداد.	با	اتمام	جنگ	هشت	ســاله	بعــث	عراق	به	
اشــغال	كويــت	پرداخت	كــه	امريكا	از	طريــق	توفان	
صحرا	و	ائتالف	26	كشــور،	صدام	و	لشــگريان	عراق	
را	از	كويت	بيرون	راندند.	باز	هم	امريكا	واكنشــي	در	
برابر	سالح	شيميايي	نشان	نداد.	پس	از	10	سال	بمباران	
عراق	آن	هم	به	دليل	ســالح	هســته	اي	درنهايت	عراق	
را	به	دليل	ســالح	اتمي	اشغال	كرد	كه	آن	هم	نادرست	
از	آب	درآمد.	حاال	چه	شــد	كه	حتــي	پيش	از	اين	كه	
كارشناســان	ســازمان	ملل	اظهارنظر	كنند	سازماندهي	

حمله	به	سوريه	شروع	شده	است.
***

نفت، واردات و قطعنامه ها؟
مضموني	از	ديدگاه	هاي	دكتر	سعيد	ليالز:	در	سال	
90	حدود	120	ميليــارد	دالر	نفت	و	فراورده	هاي	نفتي	
صادر	كرده	ايم	و	در	اين	ســال	ركــورد	واردات	ايران	
)بيــن	95	تا	100	ميليــارد	دالر(	را	شكســتيم.	در	مورد	
ايران	ظرف	يك	ســال	چهار	قطعنامه	تصويب	شد	و	هر	
چهار	قطعنامه	را	شركاي	استراتژيك	ايران	مانند	روسيه	

و	چين	نيز	امضا	كردند.	آيا	عقالني	اســت	كه	وابستگي	
مــا	به	خارج	چهار	برابر	شــود	و	همزمــان	قطعنامه	ها	را	

كاغذپاره	بناميم؟
پرسش	اين	است	كه	كدام	يك	از	اين	مشكالت	به	
تحريم	ارتباط	دارد؟	آيا	علما	و	دولتمردان	ما	مي		دانستند	
به	اين	ســمت	مي	رويــم؟	اين	كه	در	صحنــه	بين	المللي	
نشان	دهيم	كه	ايران	تحت	شــديدترين	تحريم	هاست،	
اما	در	عين	حال	هيچ		فكري	براي	خودكفاكردن	اقتصاد	
ايران	نكنيم.	تقصير	اياالت		متحده	امريكاســت	يا	دولت	
ايران	كه	البته	از	رذالــت	امريكا	نمي	كاهد،	براي	نمونه	
احمدي	نژاد	گفت	»هولوكاســت	دروغ	بوده	و	اسراييل	
بايد	از	صحنه	روزگار	محو	شــود«	بــا	اين	بيان	زمينه	اي	
فراهم	شد	كه	امريكا	اهداف	خود	را	پنهان	كند	بنابراين	
بايد	در	كوتاه	مدت	و	به	ســرعت	آن	روابط	عمومي	را	
كه	در	سال	هاي	اخير	از	دســت	داده	ايم	بازگردانيم،	از	
ايــن	رو	كار	آقاي	ظريف	»بازگشــت	به	سياســت	هاي	
دولت	آقاي	خاتمي«	تعريف	مي	شود.	اگر	ايران	از	نظر	
اقتصادي	كشــوري	نيرومند	نباشــد	چه	پروژه	هسته	اي	
داشــته	باشد	چه	نداشــته	باشــد	چه	با	اســراييل	رابطه	
خصمانه	داشــته	باشد	چه	نداشته	باشد	چه	حقوق	بشر	را	
رعايت	كند	و	چه	نكند	امريكا	با	نظم	بين	المللي	موجود	
ايران	را	با	فشــارهاي	طاقت	فرسا	روبه	رو	مي	كند	و	اين	
در	حالي	است	كه	ظرفيت	توليد	نفت	ما	ساليانه	بين	15	
تا	20	هزار	بشــكه	كاهش	نشــان	مي	دهد.	از	يك	منظر	
شــانس	دكتر	حسن	روحاني	در	اين	است	كه	با	كاهش	
درآمد	نفت	سياست		هاي	راديكال	نيز	فروكش	كرده	و	
پژواک	سابق	را	ندارد	و	موج	هايي	كه	عليه	خاتمي	بود	
قابل	تكرار	نيست،	ولي	از	منظر	ديد	كاهش	درآمد	نفت	

او	را	با	مشكالت	زيادي	روبه	رو	كرده	است.
***

دكتر ظریف در برنامه دیروز، امروز، فردا
)31 مرداد 1392(

ســروش	رزمي	در	يادداشتي	به	بررســي	ادبيات	و	
نكات	مهم	مصاحبه	وزير	امورخارجه	پرداخته	اســت.	
بــه	بيان	وي	دكتــر	ظريف	با	لحنــي	آرام	و	بي	تكلف،	
بدون	اســتفاده	از	واژگان	انگليســي	و	بــدون	توهين	و	
كنايه	نقص	هاي	مذاكرات	پيشــين	را	نماياند	و	تشــريح	
كرد	نبايد	هيچ	يك	از	ابعاد	ديپلماسي	ازجمله	ديپلماسي	
عمومــي	به	هزينه	بعــد	ديگر	تبديل	شــود	و	تمام	ابعاد	
مي	بايست	به	صورت	منسجم	و	هماهنگ	حركت	كنند.
ظريف	همچنيــن	از	ارائه	نظام	نامه	جديد	در	عرصه	
مذاكــرات	خبر	داد	و	گفــت	با	خويشــتنداري	و	اميد	
مي	توان	در	مذاكرات	موفق	بود.	وي	با	اشــاره	به	اين	كه	
نظام	سياســي	اياالت	متحده	امريــكا	يك	كل	يكپارچه	
نيست	و	متغيرهاي	بسياري	دارد	كه	ساختارهاي	قدرت	
آن	را	بايد	درســت	شناخت،	احاطه	خود	را	به	جزئيات	
روابــط	بين	الملــل	ـ	چه	از	نظــر	تاريخي	و	چــه	از	نظر	
فرهنگي	ـ	نشــان	داد.	در	عين	حال	كالبدشكافي	موجز	
و	دقيقي	از	شــرايط	سياســي	امريكا	پس	از	فروپاشــي	
شــوروي	به	ويــژه	مختصــات	فكــري	راديكال	هــاي	

امريكايي	ارائه	كرد.
مطلــب	كامــل	باعنوان	»نســيمي	بــر	غبــار؛		در	باب	
محمدجواد	ظريف	در	سايت	meisami.net	آمده	است.

***
مذاكره با امریکا؟

)كيهان، 5 شهریور 92(
محمــد	ايماني	در	ســرمقاله	كيهان	آورده	اســت:	
آقاي	هاشــمي	در	گفت	وگويي	پــس	از	تخطئه	افراط	
و	جانبــداري	از	ميانه	روي	مي	گويد:	من	در	ســا	ل	هاي	
آخر	حضرت	امام	نامه	اي	را	خدمتشان	نوشتم	تايپ	هم	
نكردم	براي	اين	كه	نمي	خواستم	كسي	بخواند	و	خودم	
به	امام	دادم.	نوشتم	باالخره	سبكي	كه	االن	داريم	كه	با	
امريكا	نه	حرف	بزنيم	و	نه	رابطه	داشته	باشيم	قابل	تداوم	
نيست.	امريكا	قدرت	برتر	دنياست.	مگر	اروپا	با	امريكا،	
چين	با	امريكا	و	روســيه	چه	تفاوتــي	از	ديد	ما	دارند؟	
اگر	با	آنها	مذاكره	داريم،چرا	با	امريكا	مذاكره	نكنيم؟	
معناي	مذاكره	هم	اين	نيســت	كه	تســليم	آنها	شــويم،	
مذاكره	مي	كنيم	اگر	مواضع	ما	را	پذيرفتند	يا	ما	مواضع	
آنها	را	پذيرفتيم	تمام	اســت...	مي	خواســتم	با	امريكا	با	
شــروطي	كه	گذاشــته	بودم	مذاكره	را	شــروع	كنم	]با	
مخالفت	امام[		نتوانســتم،	نتوانســتم	غير	از	اين	اســت	
كه	نخواســتم..	]دفاع	از	فلسطين	»حزب	اهلل«[	قابل	دفاع	
بوده	به	شــرط	اين	كه	ما	از	اينها	براي	مزاحمت	ديگران	
اســتفاده	نكنيم	وقتي	نظام	نخواهد	در	دنيا	ماجراجويي	

كند،	اين	گونه	مسائل	قابل	تحمل	است.«
***

م�ردم  از  بای�د  اصولگ�را  دول�ت  حامي�ان 
عذرخواهي كنند

)آرمان، 16 مرداد 92(
آقاي	محســن	رهامي	در	16	مــرداد	92	در	روزنامه	
آرمــان	مطلبي	به	ايــن	مضمون	داشــت	»حاميان	دولت	
اصولگرا	در	پايان	اين	دولت	از	آن	تبري	جستند	آنها	بايد	
از	مردم	عذرخواهي	كنند	نه	اين	كه	خودشــان	تندتر	از	
اصالح	طلبان	از	دولت	انتقاد	كنند	اين	عمل	اصولگرايان	

به	معناي	برهم	زدن	قواعد	بازي	سياسي	است.«
***

تعامل اصولگرایان ميانه  رو و اصالح طلبان
گفت وگو با امير محبيان، روزنامه آرمان

) 15 مرداد 92(
وظيفه	اصولگرايان	معتدل	مجلس	اســت	كه	حتي	
بيــش	از	وزراي	اصولگرا	براي	دفــاع	از	اصالح	طلبان	
كابينه	تالش	كنند.	اصولگرايان	معتدل	بايد	توجه	كنند	
كه	بخشي	مهمي	از	پشتيباني	آقاي	روحاني	در	انتخابات	
و	رأي	او	متعلــق	بــه	اصالح	طلبــان	اســت	و	نبايد	اين	
پيونــد	طبيعي	دولت	با	پايه	هاي	اجتماعي	اش	تحت	تأثير	
برخي	معادالت	سياســي	قرار	بگيرد	و	تضعيف	شــود.	
تضعيــف	دولت	از	اين	نظر	درنهايــت	به	تضعيف	نظام	
مي		انجامد..	برداشــت	من	اين	اســت	كه	آقاي	روحاني	
فراتر	از	بحث	هاي	جناحي	به	بحث	هاي	تخصصي	توجه	
كرده	است	و	از	اين	جهت	هم	نظر	اصالح	طلبان	به	طور	
طبيعي	تأمين	شــده	و	هــم	نظر	اصولگرايــي	ميانه	رو...	
آينده	پيشرفت	و	جهش	كشور	به	سوي	روزهاي	خوش	
و	پراميــد	در	تعامل	فيمابين	اصالح	طلبان	و	اصولگرايان	
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چشم  

تجربه زیمبابوه در مهار تورم
گفته	مي	شود	زيمبابوه	توانسته	تورم	كشور	خود	را	
يك	رقمي	كند،	درحالي	كه	زيمبابوه	به	اوج	تورم	مشهور	
بود.	تقاضاي	من	اين	است	كه	كاركنان	چشم	انداز	ايران	
از	تحقيقاتي	كه	در	اين	زمينه	انجام	شده	و	از	راهكارهايي	

كه	آنها	استفاده	كرده	اند	بهره	مند	شوند.
تهران � س

***

تبدیل دوماهنامه به هفته نامه
امتياز	راه	مجاهد	كه	بعدها	به	چشم	انداز	ايران	تبديل	
شــد	در	اصل	هفته	نامه	بود.	آن	طور	كه	شنيده	ايم	شما	
خود	تقاضا	كرديد	ماهنامه	شــود	و	با	تقاضاي	مجدد	و	
موافقت	ارشاد،	آن	را	به	دوماهنامه	تبديل	كرديد.	حال	
با	توجه	به	شــور	و	شوق	و	آگاهي	سياسي	مردم	كه	در	
انتخابات	24	خرداد	92	خود	را	نشان	داد	آيا	بهتر	نيست	

چشم	انداز	ايران	را	به	صورت	هفته	نامه	منتشر	كنيد.
***

نانش دهيد و از ایمانش نپرسيد
ايــن	گفته	شــيخ	خرقاني	كه	»نانــش	دهيد	و	از	
ايمانش	نپرســيد«	يك	اعالميه	حقوق	بشــر	اسالمي	

است	تا	نظر	شما	چه	باشد.
محمدباقر، الف � ایالم

***

كار روي تاریخ صدساله
جناب	مهندس	ميثمي	عزيز،		سالم	عليكم

با	احترام	و	عرض	خسته	نباشيد	به	شما	و	همكاران	
محترم،	آرزو	دارم	در	سايه	روشنگري	افكار	مردم	ايران	
هميشــه	ثابت	قدم	و	پرقدرت	باشيد.	اينجانب	يكي	از	
طرفداران	نشــريه	وزين	چشم	انداز	ايران	بوده	و	هستم.	
پيشــنهاد	مي	كنم	چنان	كه	مقدور	باشــد	از	مقاله	هاي	
تاريخي	به	خصوص	تاريخ	يكصدساله	اخير	ايران	به	قلم	

اساتيد	و	مورخان	بزرگ	بيشتر	استفاده	كنيد.
س � ف از مالیر

***

اعتماد،  واژه گمشده
خداوند	را	شاكرم	كه	هرگز	مرا	تنها	نگذاشتيد	و	
همواره	حتي	بدون	پرداخت	پول	ماهانه	)اشــتراک(	
به	مــن	اعتمــاد	كرديد	و	برايم	نشــريه	فرســتاديد.	
اعتمــاد،	واژه	گمشــده	جامعه	ماســت.	كلمه	اي	كه	
تحول	و	دگرگوني	در	وجود	انســان	ايجاد	مي	كند،	
به	او	هويت	و	شــخصيت	مي	دهد.	به	او	اميد	مي	دهد	
كه	اين	موجب	برخاســتن	پس	از	افتادن	در	زندگي	
مي	شود.	نشريه	شما	به	من	امكاِن	شدن	داد	و	توانست	
بخشــي	از	توانايي	هاي	بالقوه	وجودم	را	كه	خداوند	
در	مــن	نهاده،	به	بالفعل	دربيــاورم.	دنيا	را	زيبا	ببينم	
و	در	راه	زندگــي	خــود	توانم	را	بــه	كار	گيرم.	دبير	
بازنشســته	هستم.	9	سال	است	كه	بازنشسته		شدم،	اما	
محل	كارم	در	اين	ســال	ها	يادي	از	من	و	همكارانم	
نكردنــد.	اندوهي	ســنگين	در	دلم	نهاده	شــده،	اما	

هميشه	اميد	دارم	كه	همواره	بر	زبان	مي	آورم.
»بهاري	ديگر	مي	آيد،	اما	كســي	ياد	نمي	كند	از	

زمستان	هايي	كه	برايش	گذشت.«	
الف � ميم از سياهکل

***

از بني عباس هم بنویسيد
احتراماً	ضمن	تشــكر	از	مقاله	هاي	ارزنده	اي	كه	
با	مشكالت	كنوني	در	نشريه	درج	مي	شود	خدايتان	
موفق	دارد.	پيشــنهاد	مي	شــود	با	تمام	شــدن	تاريخ	
بني	اميه	به	قلم	آقاي	دكتر	صلواتي،	تاريخ	بني	عباس	
را	بــه	رشــته	تحريــر	درآوريد،	جاي	يــك	تحليل	
تاريخــي	در	مورد	بني	عباس	خالي	اســت.	به	مطالعه	
مقاله	هاي	ايشــان	درباره	بني	اميه	بــه	خيلي	از	حقايق	

تاريخي	دست	يافتيم.
اميــد	كه	اين	راه	ادامه	داشــته	باشــد	و	خداوند	

كمكتان	كند.
ح � ط از همدان
كارشناس ارشد تاریخ

***

مرسي و مصدق
با	ســالم،	نظر	شــما	درباره	كودتــاي	اخير	مصر	
چيســت؟	چرا	دولت	مصر	دچار	سرنوشــت	دولت	
ملي	دكتر	مصدق	شــد.	به	نظر	شما	آيا	بين	عملكرد	
دولت	مرســي	با	دولت	بازرگان	تشابه	وجود	داشت	
يا	خير؟	براي	نمونه	من	اهل	شهرســتان	گنبد	هستم	و	
در	حال	حاضر	مقيم	در	تهران.	دو	جنگ	اول	و	دوم	
تركمن	صحرا	را	به	خوبي	به	ياد	دارم.	در	جنگ	اول	
دولت	موقت	با	اعالم	آتش	بس،	نوعي	امتياز	ويژه	اي	
به	ســران	ســتاد	خلق	تركمن	و	ديگر	گرو	هك	هاي	
چپــي	داد،	به	طوري	كه	آنان	خود	را	پيــروز	مبارزه	
با	امپرياليســم	امريكا	مي	دانســتند	مي	دانيد	اين	يعني	
چــه؟	يعني	مرحوم	بازرگان،	امريــكا	و	خود	را؟!	و	
در	پايان	مي	خواســتند	همان	باليي	كه	بر	ســر	مردم	
بوســني	و	ميانمار	و...	آمد	بر	سر	ما	بياورند.	ملتي	كه	

از	اوايل	دهــه	20	در	آنجا	مقيم	و	با	زحمات	فراوان	
صاحب	خانه	و	زندگي	شــده		بودند.	جمعيتي	مهاجر	
را	از	آذربايجان	شهرســتان	ســراب،	استان	سمنان	و	
خراســان	به	منطقــه	آوردند	و	جالــب	اين	كه	وقتي	

گروهك	هاي	چپي	وارد	منطقه	شدند	فرموده		اند:
اي	خلق	قهرمان	تركمن	اينجا	متعلق	به	شماســت	
و	نوعي	تنفر	نســبت	به	جمعيت	غيرتركمن	در	ميان	
خــود	تراكمــه	به	وجــود	آورده	اند.	درســت	همان	
سياستي	كه	در	بوسني	و	ديگر	نقاط	بحران	خيز	نسبت	
به	اقليت	هاي	مســلمان	به	وجود	آورده	اند	همان	بال	بر	

سر	ما	مي	آمد	كه	بر	سر	آنان	آمد.
بخشي از نامه هموطن اهل گنبد 
ساكن تهران

چشم انداز ایران:	در شماره 80 در بخش سياست 
خارجي مقاله اي به نام »نقطه  عطف تصميم گيري در 
مص�ر« و همچني�ن گفت وگوی�ي با حجت االس�الم 
خسروشاهي باعنوان ش�ناختي از سلفي ها و اخوان 
مص�ر آم�ده ك�ه مطالع�ه اش مفيد اس�ت. همچنين 
در بخ�ش »ای�ران در آیين�ه رس�انه هاي جه�ان« 
چکي�ده    اي از مطبوع�ات آمده كه به نظر مي رس�د 

روشنگري هایي دارد.
***

سالمی	به	بزرگی	و	جاودانگی	نام	لطف	اهلل	ميثمی	
خدمت	ايشــان	و	عزيــزی	كه	اين	ايميــل	را	خدمت	
ايشــان	می	خواند.	ايشان	ســال	83	آنگاه	كه	20	ساله	
بودم	و	پــس	از	خواندن	دو	جلد	كتاب	خاطراتشــان	
و	ايميلی	كه	خدمتشان	فرســتاده	بودم	با	حقير	تماس	
گرفتند	كه	اشتياق	آن	لحظه	هميشه	همراهم	ماند.	بنده	
ســيد	داود	نجار	مباركی	30	ساله	مهندس	كامپيوتر	از	
رشت	هستم،	اما	مانند	استاد	ميثمی	مهندسی	عالقه	مند	
عرصه	های	اجتماعــی.	در	ســال	85	در	آخرين	روز	
خدمتم	در	لباس	ارتش	در	كردســتان	بــر	اثر	انفجار	
ميــن،	دو	پايــم	را	از	دســت	دادم	و	شــدم	جانباز	70	
درصد	جوان.	در	رشــت	فعاليت	های	سياســی	داشتم	
و	می	نوشــتم	كه	پــس	از	آنكه	درحــال	يافتن	قلمم	
بــودم	تصميم	گرفتــم	ايميلی	خدمت	نشــريه	وزين	
چشم	انداز	ايران	كه	سال	هاست	همنشين	تنهايی	هايم	
اســت	بفرســتم	و	آخرين	مقاله	خودم	را	عرضه	كنم	
شــايد	با	يا	بدون	اصالحاتی	قابليت	انتشار	يافت	و	راه	
نوين	در	زندگی	من	بازگشايد	و	مرا	به	صورت	جدی	
به	دنيــای	نگارش	وارد	كند	و	چــه	ورودی	زيباتر	از	
حضور	در	مجله	ای	كه	10	سال	خواننده	اش	باشی.	من	
مدتی	مديرمسئول	سايت	پربيننده	خبری	شاهد	شمال	
بودم	از	اين	رو	مطالبم	در	اين	ســايت	موجود	است	و	
به	علت	اينكه	مشاور	انتخاباتی	ستادهايی	بودم	تحليل	ها	
و	مطالبی	را	هم	خصوصی	برای	افراد	می	نوشتم	و	در	
بخش	يادداشت	های	فيس	بوكم	هم	نوشته		هايی	دارم	

كه	شايد	ارزش	نظرافكندن	عزيزان	را	داشته	باشد.
داود نجار مباركي از رشت

چشم انداز خوانندگان


