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در ايــن مقاله آنچــه  را دنبال مي کنم، رشــد و 
گســترش افکار عمومي اســت. تا آنجا که اين 
روزها به ابرقدرت مردمي يــا ابرقدرت توده ها 

تبديل شده است. 
جنگ ويتنام در زمان رياســت جمهوري کندي 
در امريکا شروع شــد و پس از ترور کندي در 
زمســتان 1342، در زمان جانشين او جانسون و 
ســپس در زمان فورد نيز ادامه يافت تا اينکه در 
زمان رياســت جمهوري نيکسون در سال 1352 
طي دو ســال مذاکــره همزمان بــا بمباران هاي 
 B-52 شــديد و بي ســابقه آن هم با هواپيماهاي
پايــان يافت و به پيروزي ويتنام و خروج امريکا 
از اين کشور منجر شد؛ درحالي که اين جنگ، 
ويتنام را به يک کشور سوخته تبديل کرد و 55 
هزار کشته و ميليون ها مجروح از امريکايي هاي 

مهاجم برجاي گذاشت. 
ايــن در حالي بــود که آقاي »ال گــور«ـ  معاون 
رئيس جمهــور در دوران کلينتــون ـ طــي يک 
ســخنراني با عنوان »احياي حاکميت قانون« در 
سال 2006 و پس از جنگ عراق تصريح کرد: 

تــرور دکتــر لوترکينــگ بــا دروغ پــردازي و 
پرونده  سازي توسط FBI انجام شده است؛ ترس 
کارمندان آن سازمان از »بايد«هاي مقامات باال، 
يــک دروغ آشــکار را به يک اصــل موضوعه 

درست تبديل کرد. 
به همين ترتيب يک دروغ آشکار ديگر به اصل 
موضوعه ديگري توســط FBI و سيا تبديل شد 
که ابرقدرتــي چون امريکا را بــه جنگ ويتنام 

کشاند و آن فاجعه بشري را به بار آورد. 
ال گور در سخنراني يادشــده، اين دو جريان را 
چنين شــرح مي دهــد: »ما از اســناد محرمانه اي 
که اخيــراً غيرمحرمانه شــده اند، باخبر شــديم 
کــه قطعنامه خليــج تونکين کــه مجوز جنگ 
غم انگيز ويتنام را صادر کرد، درواقع براســاس 
اطالعات غلط اســتوار بوده است«. او در همين 
ســخنراني از قول رئيس بخش اطالعات داخلي 
FBI، ماجــراي مخالفــت بخشــي از کارمندان 

FBI با نظــر ادگار هوور مبني بر ارتباط نزديک 
دکتــر لوترکينگ با کمونيســت ها را چنين نقل 
مي کند: »آشکار بود که ما يا بايد روش خود را 
عــوض مي کرديم و يا بايد همگي راهي خيابان 
مي شــديم... من و همکارانــم درباره چگونگي 
خروج از مشــکل بحث و گفت وگــو کرديم. 
داشــتن مشــکل با آقــاي هوور يــک موضوع 
جدي بود. اين افراد مي خواســتند خانه بخرند، 
خانــه رهن کنند و کودکان خود را به مدرســه 
بفرســتند. آنها انديشــناک انتقــال اجباري و از 
دست دادن ارزش خانه هاي خود بودند، چنانکه 
هميشــه چنين اتفاقــي مي افتــاد... بنابراين آنها 
خواســتار نوشتن يادداشــت ديگري شدند تا ما 
را از وضعيت دشــواري کــه در آن قرار گرفته 

بوديم، خارج کند« )ال گور، 1385(.
بــا اينکه اين جنگ آشــکارا بيش از 10 ســال 
طول کشــيد و افکار جهانيان را به خود مشغول 
داشــت، مجــوزي از کنگره امريکا و شــوراي 
امنيــت ســازمان ملل کســب نکــرده بــود. به 
 )War( »هميــن علت، نام آن را بــه جاي »جنگ
»تعارض« )Conflict( گذاشــتند. آن ســال ها در 
فرودگاه هــاي امريکا، ســربازان و داوطلباني را 
مشــاهده مي کرديم که با همسر يا خانواده خود 
در حال خداحافظي بودند. هر ســرباز امريکايي 
که در ويتنام کشته مي شد، طبق قانون مي بايست 
تشــريفات تشــييع جنــازه يــک رئيس جمهور 
برايــش انجام مي شــد. طبيعــي بود کــه به هر 
شهري در امريکا که مي رفتيم، شاهد اين تشييع 
جنازه هاي رســمي بوديم. اينها همه روي افکار 

عمومــي مــردم امريکا اثر تلخي گذاشــت و به 
»مرض ويتنام« )Vietnam Syndrome(  معروف 
شــد. بدين معنا که امريکايي هــا ديگر خواهان 
هيــچ جنگ برحق يا ناحقــي نبودند. به ويژه که 
به تدريج، متوجه شدند اين جنگ، بهانه اي براي 
توســعه طلبي امريکايي ها بوده و حقانيتي نداشته 

است. 
چنيــن بود که بعــد از جنگ ويتنــام و پيدايش 
»مــرض ويتنام«، ســردمداران زر و زور و تزوير 
و شرکت هاي فراملي نفت و اسلحه به هيچ وجه 
نمي توانســتند مردم امريکا را به جنگ ديگري 
بکشــانند، چرا که مخالفت مــردم با حاکميت 
امريکا آشــکار شــده بود. در اين دوران صنايع 
فوالد و کارخانه هاي اسلحه ســازي، ماتم گرفته 
بودنــد که چرا نمي تواننــد جنگ افروزي کنند. 
مــن خود به يــاد دارم کــه طي مصاحبــه اي از 
جانسون پرسيدند جنگ ويتنام تا چه زمان ادامه 
 U.S.Steel دارد؟ و او در جــواب گفت بايــد با

)صنايع فوالد امريکا( مذاکره کنم. 
پــس از پيــروزي انقالب اســالمي ايــران و در 
مهرماه 1359 جنگ همه جانبه اي از طرف عراق 
و متحدان امريکايي و غربي اش به ايران تحميل 
شــد که هشت سال طول کشــيد. مهار دوجانبه 
ايران و عراق که از ســوي امريکا طراحي شده 
بود، بــه جنگ عراق عليه ايران تبديل شــد که 
در آن همــه ـ اعــم از امريکا، اســراييل، غرب 
و عــراق ـ صدام را حمايــت مي کردند. پس از 
اتمام جنگ و فروپاشــي شوروي در سال 1991 
با چراغ ســبز ســفير امريکا در عــراق، صدام به 

قدرت مردم

تظاهرات ضد جنگ ويتنام در واشنگتن - سال 1967 
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بهانــه اي واهي به کويت حمله کرد و بوش پدر 
ـ رئيس جمهور وقت امريکاـ توانست 26 کشور 
را براي بيرون راندن لشــکريان عراق از کويت 
بســيج نمايد. در جنگي به نام »توفان صحرا« به 
فرماندهــي ژنرال شوارتســکف عمليات اخراج 
عراقي هــا با پيــروزي امريکايي هــا پايان يافت. 
لشکريان عراق بعد از بازگشت به کشورشان، به 
شورشي سراســري عليه بعث عراق دست زدند. 
مردم و ســربازان عراقي مي گفتند ما در اشــغال 
ايران و کويت، چيزي به دست نياورديم. جريان 
ســرکوب اين شورش سراسري توسط امريکا و 

صدام، داستان مستقلي است. 
از آنجا که غرور ارتش امريکا بعد از شکســت 
در جنــگ ويتنام جريحه دار شــده بــود، براي 
اولين بار در عمليات »طوفــان صحرا« اين غرور 
بــه ظاهر بازســازي شــد. پــس از 11 ســپتامبر 
2001 )20 شــهريور 1380( و حمله به برج هاي 
تجــاري و پنتاگون امريکا، بار ديگر بوش پســر 
بر احساســات جريحه دار شــده مــردم و افکار 
عمومي، خط مشــي هاي 11 ســپتامبري خود را 
سوار کرد و به افغانستان حمله کرد. اين درحالي 
است که ال گور با ذکر اسنادي، معتقد است که 
واقعه 11 ســپتامبر نيز قابل پيشــگيري بود: »قبل 
از 11 ســپتامبر }دولت{ نام حداقــل دو نفر از 
هواپيماربايــان را در اختيار داشــت و اطالعاتي 
در دســت داشــت که مي توانســت به آساني به 
تشخيص هويت بيشتر هواپيماربايان ديگر منجر 
شــود. اما با اين وجود، به خاطــر بي کفايتي در 
به کارگيــري اين اطالعــات، هرگــز از آن در 
جهت حفاظت از مردم امريکا اســتفاده نشــد« 

)ال گور، 1385(.
امريکا دو ســال پــس از حمله به افغانســتان در 
آوريل ســال 2003 به عراق حمله کرد و موفق 
شــد طي 26 روز، عراق را اشــغال کند. اما اين 
حملــه با مخالفت شــوراي امنيت ســازمان ملل 
مواجه شــد و مــردم عراق در دفاع از اســتقالل 
خود مقاومــت کردند و در اثر اين مقاومت بود 
که امريکايي ها تلفات زيادي دادند. امريکايي ها 
از هر شــيوه نادرســتي مانند بمب ده  تني، بمب 
فسفري و شکنجه هاي هولناک استفاده کردند. 
ســرانجام در پــي مقاومت هاي مردمــي عراق 
و افکارعمومــي جهان و يأســي کــه بر ارتش 
امريکا مســتولي شــده بود، عراق را رها کردند 
درحالي کــه يک کشــور ســوخته را بــر جاي 
گذاشــته بودند. فاجعه به حدي بود که اوباما در 
مبــارزات انتخاباتي خود در ســال 2008 جنگ 
عراق را فاجعه )Disaster( ناميد. هر سال حدود 
28 خودکشــي در ميان افســران، درجه داران و 
ســربازان امريکايي در عراق گزارش مي شــد. 
ديگر از تشييع جنازه رسمي براي کشته شدگان 
در عــراق، خبري نبود. جنايات امريکا در عراق 
و فرقه بندي هــاي ميان شــيعه و ســني هم ديگر 

مثنوي هفتاد من کاغذ بود. 
اين بــار هم گزارش هاي غلط ســيا در آســتانه 

قرن بيســت ويکم، امريــکا را بــه ورطه جنگ 
غم انگيزي کشــانده بــود. درحالــي که حزب 
بعث الئيــک عراق، هيــچ ارتباطي بــا القاعده 
نداشــت، گزارشــگران ســيا ـ البته تحت فشارـ 
اعــالم کردند که عراق با القاعده ارتباط دارد و 
مجوزي براي تهاجم به آن کشور دادند. اين بار 
هم مثل ويتنام و تــرور لوترکينگ، همان اتفاق 
تکرار شــد؛ ال گور در سخنراني خود مي گويد: 
»تحليلگران سيا که قوياً با اين ادعاي کاخ سفيد 
که اســامه بن الدن با صدام حسين ارتباط داشته 
اســت مخالف بودنــد، در محيــط کار خويش 
تحت فشار قرار گرفتند و نسبت به از دست دادن 
ارتقاي شــغلي و افزايش حقــوق خود بيمناک 
شــدند. به صورت طنزآميزي، اين همان چيزي 
اســت کــه در دهــه 1960 بــراي آن دســته از 
کارمنــدان FBI اتفاق افتاد که با نظر جي ادگار 
هوور مبني بــر ارتباط نزديک دکتر لوترکينگ 
با کمونيســت ها مخالفت کرده بودند« )ال گور، 
1385(. به نظر مي رســد که همــه اين جنايات، 
دليلي بر رشــد تدريجي مــردم و افول تدريجي 

يک ابرقدرت است.
آنچــه دنبال مي کنــم، ابرقــدرت افکارعمومي 
اســت. قبل از جنــگ عراق، 10 ميليــون نفر از 
مردم دنيا در يک روز و يک ساعت عليه جنگ، 
تظاهرات کردند اما بوش پســر ـ رئيس جمهور 
وقــت امريکاـ گفت اين تظاهــرات نمونه اي از 
آزادي بيان است و از کنار آن بي توجه گذشت. 
در لندن ـ پايتخت انگلســتان ـ در يک روز، دو 
ميليــون و چهارصد هزار نفــر عليه جنگ عراق 
تظاهرات کردنــد که تا آن زمان چنين جمعيتي 
بي سابقه بود. اما توني بلرـ  نخست وزير انگلستان 
ـ بــدون توجه به افکارعمومي و براســاس يک 
دروغ آشکار، جنگ را سازماندهي کرد. بوش 
پســر هنگام جنگ عــراق از حمايت 90 درصد 
افکارعمومــي برخوردار بــود، درحالي که در 

پايان رياســت جمهوري اش تنهــا از 16 درصد 
آراي مردم برخوردار بود. 

جنــگ عراق نشــان داد که با ســرنيزه مي توان 
جايي را فتح کرد، اما نمي توان روي آن نشست. 
در پي جنگ عراق، آقاي باسويچ کتابي با عنوان 
»Limits Of Power« يا »محدوديت هاي قدرت« 
منتشــر کرد. مؤلف محترم در اين کتاب معتقد 
اســت که قــدرت هرچند در اوج خود باشــد، 
در ذات خود محدود اســت )باســويچ، 1388(. 
امريکا مصداق اين بيــان بود که هرچند قدرت 
بي پايانــي مي نمــود ولي محدود بــودن قدرت 
خود را به چشم ديد. باسويچ معتقد است: »ميان 
آنچه بوش از ســربازان امريکايي مي خواســت 
انجام دهند و آنچه آنهــا واقعاً توانايي انجامش 
را داشتند، شکافي عظيم وجود داشت که همان 
بحران نظامي کنوني گريبانگير اياالت متحده را 
تشکيل مي دهد. براي کشوري که عادت داشته 
به نيــروي نظامي به عنوان بــرگ برنده خويش 
بنگرد، پيامدهاي شــکاف يادشده بسيار سنگين 
و تاريخــي خواهد بــود. حوادث 11 ســپتامبر 
نه تنها خيل عظيمي از مشــتاقان پوشيدن يونيفرم 
نظامــي و خدمت در ارتــش را به راه نينداخت، 
بلکه برعکس، ســبب شــد بيشــتر افراد جامعه 
ترجيح دهند کس ديگري بــه جاي فرزند آنها 
براي تعقيب تروريست ها، گسترش دموکراسي 
و تضميــن دسترســي به ذخاير انــرژي جهان به 
ميدان جنگ فرســتاده شــود. در بحبوحه يک 
نبرد جهاني به ظاهر حســاس و سرنوشت ســاز، 
امريکايي ها نســبت به قهرمانان ورزشي زادگاه 
خود انــس و الفت بيشــتري نشــان مي دادند تا 
ســربازاني که از دورافتاده ترين نقاط امپراتوري 

امريکا دفاع مي کردند« )باسويچ، 1388: 17(.
شکســت امريکا در عــراق نشــان داد: »اگرچه 
فنــاوري پيشــرفته همچنــان نقــش مهمــي در 
اين گونــه نبردهــا ايفــا خواهد کــرد، اما ديگر 

تظاهرات ضدجنگ در امريکا



يعني قدرت مردم، پايدار و استوار خواهد شد. 
اولين دســتاورد آشــکار ايــن رويارويي امريکا 
با ســوريه، اين بود که اوباما بــراي اولين بار، از 
البي اسراييل در اياالت متحده )ايپاک( خواهش 
کرد به کنگره فشــار بياورد تا نظــر کنگره را به 
ســمت جنگ متمايل کند. در اين راستا نتانياهو 
هم مســتقيماً بــا تعداد زيــادي از ســناتورها به 
گفت وگوي تلفني پرداخت. ژست اوباما درباره 
جنگ، از ژست اسرائيل هم جنگ طلبانه تر بود، 
درحالي که هميشــه البي اسرائيل و حزِب جنگ 
اســت که به کنگره و از طريق کنگــره به اوباما 
براي جنگ، فشار مي آورد. به نظر مي رسد اوباما 
با علم کامل به نتيجــه نظرخواهي مردم امريکا، 
خواست به اسرائيل درس بزرگي بدهد که ملت 
امريکا، جنگ نمي خواهند و بدين سان، فشارهاي 
اسرائيل و البي اسرائيل به منظور جنگ، از روي 

امريکا برداشته شود. 
اين پديده ابرقــدرت مردمي، معادالت طراحان 
سياســي دنيــا را تغييــر خواهــد داد؛ چــرا که 
در گذشــته، دانشــجويان و طراحــان سياســي، 
مي آموختنــد که امريکا در مشــکالت به وجود 
آمده در دنيا، حرف اول را مي زند و مســئوليت 
امنيــت جهان بــر دوش اوســت. انگلســتان نيز 
هميشه همراه امريکا بوده و اروپا نيز چاره اي جز 
همکاري با امريکا ندارد. کشورهاي جهان سوم 
نيز مجبورند عوارض منفي اين طراحي را تحمل 
کنند. ولي مقاومت مردمي در برابر زور، بيداري 
سياسي و افکارعمومي به حدي رسيده است که 
جنگ طلبي را برنمي تابد. اگر پنجاه ســال طول 
کشيد تا ســردمداران امريکا فهميدند که کودتا 
عليه دولت ملــي و مردمي مصدق اشــتباه بوده 
و پس از ســه ســال بعد از جنگ عراق فهميدند 
کــه اين جنگ، فاجعه اي بيش نبــود و عالوه بر 
سوخته شدن عراق، به ضرر امريکايي ها هم بود، 
اما در اين روزها مي بينيم که پيش از ســرگرفتن 
جنگ ســوريه، افکارعمومــي آن را برنمي تابد. 
باشــد که اســتادان دانشگاه و دانشــمندان علوم 
سياسي، اين پديده مبارک را بيشتر در معادالت 
خود به حســاب آورند و ما هــم کاري نکنيم و 
عملکرد ما طوري نباشد که در برابر افکارعمومي 

جهان قرار بگيريم.. 

منابع: 
ـ  ال گور، احياي حاکميت قانون، چشم انداز ايران، 

شماره 37، ارديبهشت و خرداد 1385.
ـ باســويچ، اندروجــي )1388(. محدوديت هــاي 

قدرت، ترجمه لطف اهلل ميثمي، تهران: صمديه.

کنگره منصرف شدند. 
روزنامه نيويورک تايمز در اوايل سپتامبر، مسئله 
جنگ را به نظر مردم واگذار کرد. پرسش هايي 
کــه در اين روزنامه مطرح شــد، به نظرســنجي 
علمي يــا حتي نظرخواهي شــباهت نداشــت، 
بلکه با طرح پرسش هاي هدايت شده، سعي در 
نظرســازي و تغيير نظر مردم داشــت؛ اما باز هم 
مــرض عراق و افکارعمومي، ســد محکمي در 

برابر جنگ و جنگ طلبي به وجود آورده بود:
آيا مردم امريکا، نمي خواهنــد که امريکا مانند 
هميشــه در حل مســائل جهاني حــرف اول را 
بزنــد؟ 62 درصد مــردم امريکا به اين پرســش 

پاسخ منفي دادند. 
جــاي  بــه  نمي خواهنــد  امريــکا  مــردم  آيــا 
حکومت هــاي  ديکتاتــوري،  حکومت هــاي 
دموکراتيک جايگزين شــوند؟ 72 درصد مردم 

امريکا به اين پرسش پاسخ منفي دادند.
آيــا مــردم امريکا مي داننــد برنامــه اوباما براي 
جنگ عليه ســوريه چيســت؟ 79 درصد مردم 

امريکا به اين پرسش پاسخ منفي دادند.
آيا مردم امريکا بر اين باورند که اگر جنگي در 
سوريه شروع شــود، به کشورهاي ديگر تسري 
مي يابد؟ بيــش از 72 درصد مردم امريکا گفتند 

که تسري مي يابد.
آيا مردم امريــکا معتقدند اگر جنگ محدودي 
عليه ســوريه شــروع شــود، محدود مي ماند يا 
درازمدت خواهد شد؟ بيش از 72 درصد مردم 

امريکا معتقد بودند که درازمدت خواهد شد.
دکتر منصور فرهنگ ـ اســتاد دانشگاه امريکا و 
اولين نماينده جمهوري اسالمي در سازمان ملل 
ـ يــک هفته پس از ايــن نظرخواهي، گفت، 72 

درصد مردم امريکا با هر جنگي مخالفند. 
اگر تجربه مردم انگليــس و تجربه مردم امريکا 
را کنار هم گذاشــته و نتيجــه بگيريم، مالحظه 
مي کنيم که ابرقدرت واقعي، ابرقدرت توده هاست 
و قدرت واقعي، قدرت مردم است. بايد دانست 
که هرم قــدرت ناپايدار بر قاعده واقعي خودش 

چنــدان تعيين کننــده نخواهد بــود. جنگجويان 
آينده هر جا که امکانش وجود داشــته باشــد، 
به روش هاي غيرفعال متوســل شــده و در نقش 
ديپلمــات، ميانجي و امدادرســان ظاهر خواهند 

شد« )باسويچ، 1388: 19(.
»مــا آن قدر جلــو و جلوتــر مي رويم تــا اينکه 
قدرتي پرزورتر از خودمان ســد راه  ما شده و ما 
را متوقف کند«  )باســويچ، 1388: 19(. باسويچ 
به نحوي به عنصر زورمندتر از ابرقدرت امريکا 
اشــاره مي کنــد که جلــوي زورمــداري آن را 
مي گيرد؛ به نظر مي رســد اين قدرت چيزي جز 
مقاومــت مردمي و افکارعمومــي در معادالت 

جهاني ـ به شکل هاي مختلف آن ـ نيست. 
همان طورکه گفتيم جنگ عراق به درون امريکا 
کشيده شد و مانند قضيه ويتنام، »مرض عراق« را 
ايجاد کرد. اوبامــا نيز به دليل مخالفت با جنگ 
در ســال 2008 رأي مــردم را به دســت آورد. 
حادثه بعــدي، حمله به ليبي اســت که با مجوز 
محدود شوراي امنيت، جنگي نامحدود آغاز و 
به ويراني تمامي زيرســاخت هاي ليبي منجر شد 
که آن هــم فاجعه اي بود و جــز تقويت عناصر 
القاعده، دستاوردي نداشت. متأسفانه با توجه به 
قدرت عظيم رسانه اي در دنيا، خبرنگاري از آن 

گزارش تهيه نمي کند. 
امــا درباره جنــگ امريــکا عليه ســوريه، بايد 
تأمالتــي را روا داشــت. رئيس جمهــور اوباما 
معتقد بود که کاربرد سالح شيميايي، خط قرمز 
اوســت. نخســت اينکه از طريق شوراي امنيت، 
به دليــل مخالفت روســيه و چين نمي توانســت 
حتــي جنگ محدودي را راه بيندازد. بنابراين به 
کنگره متوســل شــد تا رأي کنگره را به دست 
بياورد. اما مردم امريکا اين بار کاماًل ضد جنگ 
شــده بودند و به هيــچ وجه حاضــر نبودند که 
امريکا حتــي در يک جنگ محــدود ـ آن هم 
بر ســر موضوعي که تهديدي را متوجه امريکا 

نمي کرد ـ شرکت کند. 
در انگلســتان قــرار بــود يــک روز يکشــنبه، 
تظاهراتي سراســري عليه جنــگ صورت گيرد 
که نخســت وزير انگلســتان با در دست داشتن 
نظرســنجي علمي اي که نشان مي داد تنها هشت 
درصــد مردم انگلســتان جنگ را قبــول دارند، 
مســئله جنگ را از خيابان ها بــه پارلمان منتقل 
کــرد. پارلمــان نيــز بــا اکثريتي چشــمگير، به 
مخالفــت با جنگ پرداخت. ديويد کامرون نظر 
پارلمــان را پذيرفــت و اعالم کــرد که جنگ، 

منتفي است. 
رأي گيــري در پارلمان انگليــس، کار اوباما را 
مشــکل کرد. اين درحالي بود که نخست وزير 
انگليس و رئيس جمهور فرانســه، در جنگ عليه 
ســوريه پيشــتاز بودند. اعضاي کنگره در زمان 
تعطيلي کنگره با مردم اياالت برخورد کردند و 
نظرخواهي ها نشان مي داد که در بعضي اياالت، 
تا 95 درصد، مخالف جنــگ بوده اند؛ بنابراين 
از مطرح کردن جنگ و به رأي گذاشــتن آن در 



اشاره: محمدبن مسلم )ابن شهاب( زهري )م/124(، فقيه معاصر امام سجاد 
بوده اســت. او كه به دليل چهره دين آذين شده اش، در ميان مردم و حتي 
همتايان از وجاهت و اعتبار بااليي برخوردار بوده اســت، با خودفروشــي 
سياسي به دربار خالفت، دين و دانش را در خدمت دستگاه مرواني درآورده 
و هم آغوش قدرت شد و چنانكه از نامه امام سجاد خطاب به وي برمي آيد، 
اين خدمتگزاري و هم آغوشي تا دوره سالخوردگي و فرتوتي هم بركشيده 

شده است.
    امام سجاد)ع( اين گرايش و هم آغوشي را با شئون دين و دانش ناسازگار 
دانسته و برنتافت. از اين روي طي نامه اي بس توفنده و كوبنده وي – و همه 

عالمان- را از اين اقتدارگرايي و خودفروشي سياسي پرهيز داده است.
    اين نامه نيز كه به شــكل روايت، در پاره اي از منابع و مجامع تاريخي و 
روايي با اندكي تفاوت در متن گزارش شده اســت، به عنوان برگزيده سخن 
امام سجاد در كتاب گران سنگ »تحف العقول« آمده است. آنچه پيش روي 
داريد برگردان متن آن نامه هشــدارآميز به قلم نگارنده، براساس روايت 

تحف العقول مي باشد كه با عنوان »شكوه مرزباني« تقديم مي شود.

شكوه مرزباني 
نامه امام سجاد)ع( به محمدبن مسلم زهري

گردآوري:
احمد اسالمي

»خــدا ما و تو را از فرود در گرداب آشــوب ها 
بسندگي کند و تو را از آتش دوزخ بازدارد. تو 
چناني که شايســته است تا هر که تو را بشناسد، 

بر حال و روزت بسوزد و بگريد!
هان اي محمدبن مســلم! داده هاي خداوندي تو 
را فــرا گرفته و دوش تعهدت را ســنگين نموده  
اســت، چرا که، تندرســتي! و زيستي درازناک 
داري! و نيــز يافته هاي الهي تــو را فروگرفته و 
پشــت مســئوليتت را گران کرده  است، چرا که 
قــرآن را داننــده و دين را پژوهنده اي و ســنت 
نبوي را مي شناســي! پس بر هــر داده  و يافته اي 
که ارزاني ات داشته و تو را بدان نامور و شايسته 
کرده  است، بهره اي بر دوشت نهاده و تو را بدان 
خوانده و بايســته کرده  اســت و البته خداوند – 
بدين داد و ســتد- بر آن اســت تا ســپاس تو را 
بيازمايد و دستار خوان خويش را بر تو بيفشاند، 
چنانکه خود گفته است: »سپاس داده ها را اگر به 
جاي آوريد، هردم افزايش دهم وگرنه... بدانيد 

که شکنجه اي توانفرسا دهم.« )ابراهيم /7(
بنگــر و بينديش! فــردا که در آســتان خداوند 
ايستاده و بازخواست شوي چگونه خواهي بود؟ 
چرا که در آن آستان از داده ها پرسش شود که 
چه سان داشــتي و نيز از يافته ها پرسيده شود که 
چه ســان ِکشته و برداشتي؟! و گمان مبر که خدا 
پــوزش تو را پذيرد و فرويِــش تو را در گذرد، 
دريغا! دريغا! که هرگز چنين نيســت، چه آنکه 
خداوند – به بيان قرآن- از دانشمندان و آگاهان 
پيمان گرفته است که : »حق را براي مردم روشن 

سازيد و پوشيده مداريد« )آل عمران/ 184(
بدان که - تو اکنون- ساده تر چيزي که پوشيده 
داشــته و ســبک تر چيزي که بار گران آن را بر 
گردن گرفته اي، اين اســت که ناگواري زيست 
با ستمگر را بر خود پذيرفته  و بدان خو گرفته اي 
و نيز کژروي و ســتمکاري را براي او هموار و 
آســان نموده اي، چرا که به او نزديک گشــته و 

فراخوانش را پاسخ گفته اي!
وه! که مــن چه بيمناکم بر اينکــه تو، فردا- در 
روز رستاخيز- همراه با تبهکاران به گناه خويش 
گرفتار آيي و به بهانه همراهي، بر ستم ستمگران 
بازخواســت شــوي، زيرا تو چيزي را ستانده و 

گرفته اي که از آِن تو نيســت و به کسي نزديک 
گشــته اي که نه حقي را برنشــانده و نه باطلي را 
برکنده اســت و کسي را به دوستي گرفته اي که 

با خدا در ستيز است و سر جنگ دارد.
هان اي محمدبن مســلم! آيا اين چنين نيست که 
اگر ارباب تغلّب و اســتبداد، تــو را مي خواهند 
و فــرا مي خواننــد، بدان رو اســت کــه محور 
سنگ آســياب ســتم آنان گردي و پل گذر به 
ناروايي، نردبان گمراهي و کار ابزار ستمکاري 
قرارگيــري و چنان نمايند که آنان را همراهي و 
بدين ترفند، دانشمندان را به کام دودلي اندازند 
و نافرهيختگان را بــه دام مهربان نمايي به زبوني 

کشند!
هان بهوش! هيچ کس –نه نزديکترين هم رازان 
و نه نيرومندترين همراهان دســتگاه اســتبداد –

نتوانســت چون تو، تبهکاري آنان را ســرپوش 
گــذارد و مــردم را بر مدار آنان گــرد آورده و 

فراهم سازد.
اينــک )اي دانشــمند از خويــش گريخته و در 
حاشــيه امن اســتبداد فرو خفته!( بنگــر که در 
برابــر انبوه آنچه از تو ســتانده اند، چه اندک به 
تــو داده اند و بينديش که چــه ناچيز برايت آباد 

کرده اند و چه سان بر تو ويران نموده اند!
اي دانشمند! بر خودت بينديش که ديگري بر تو 
نمي انديشــد و چون مرِد پاسخگوي، خويشتنت 

را بازپرسي کرده و حساب پس بگير!
بنگر و بينديش! در برابر آنکه انبوه خرد و کالن 
روزي اش را بهره تو کرده و ارزاني داشته است، 
چه سان ســپاس مي گويي؟! وه! من چه بيمناکم 
بــر اينکه تو آنچنان دانشــمندي باشــي که خدا 
درباره شان گفته است: »پس از آنان –پيامبران- 
جانشــيناني ، مرده ريگ خواِر کتاب شــدند که 
فرودين بهره ايــن دنيا را مي گيرند و مي گويند، 
بخشــيده خواهيم شــد«. )اعراف/ 168( اينک 
بهــوش! که ايــن خانه، خانه ايســتگاه نيســت، 
گذرگاه اســت و تــو در آن پاينده نه اي، که در 
راه و کوچنده اي! و مگر آدمي پس از همساالن 
و همگنانــش چه اندازه زندگي دارد و مي ماند؟ 
خوشا آنکه در خانه گذر، بر بستر بيم زيد و بَدا 

آنکه چون بميرد، گناهانش جاودانه بماند.
)از همسازي با ستمگران( پروا گير که تو آگاهي 
و )بر همسوزي با دادگران( پيشي گير که رو سوي 

بنگر و بیندیش! فردا كه 
در آستان خداوند ایستاده و 

بازخواست شوي چگونه خواهي 
بود؟ چرا كه در آن آستان از 

داده ها پرسش شود كه چه سان 
داشتي و نیز از یافته ها پرسیده 

شود كه چه سان ِكشته و 
برداشتي؟!
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سرآمد داري. آنکه در داد و ستد با تو است، نادان 
نيست و آنکه در کمين تو بنشسته در پرده فراموشي 
و نافرزان نيست. زاد و توشه برگير که کوچي بس 
دراز در پيش است و گناهت، تيمارساز! که جان به 

سختي بيمار و درويش است.
هــان اي زهــري! گمــان مبــر که مــن آهنگ 
نکوهش، فرويش و سرزنش تو را دارم! هرگز! 
بلکــه برآنم -تا خداي- انديشــه بر بــاد رفته و 
ديــن از ياد رفتــه ات را دوباره زنــده کند و به 
تو برگرداند، چه آنکه اين گفته خداوند اســت 
که: »يادآور شــو، زيرا يادآوري مؤمنان را سود 

بخشد«. )ذاريات/55(
گويــا تــو يــاد همســاالن و همتايان از دســت 
رفتــه ات را فرامــوش کــرده و از يــاد برده اي 
و چون شــاخ شکســته بر جــاي وامانــده اي؟! 
بنگــر که آيــا آنان نيز چــون تــو لرزيدند و به 
دام ناگواري هــا غرقاب شــدند و لغزيدند و به 
کام گــرداب فــرو غلتيدند؟! و آيــا چون آنان 
را يــاد کرده و بنگري، نيک رفتاري شــان را ياد 
مي کنــي و نا آموخته هاي شــان را بازآموخته و 
فــرا مي گيري؟! و يا بدان شــاداني کــه در دل 
توده مردم جــاي گرفته و محور آناني؟! و بدان 
کام روايي که رفتار و کردارشــان را شــاهين و 
فرماني؟ اگر چيزي را روا داني، روا دانند و اگر 
ناروا شــماري، ناروا شــمارند؟ و حالي که تو را 
به شايســتگي، چنين جايگاه بلند و ارزشــمندي 
نباشــد! امــا واقعيت اين اســت کــه گرايش و 

گــردش مردم بر مدار تو از ســر آن اســت که 
فرهيختگان رخت بربســتند، نابخــردي بر تو و 
مردم چيره گشــته و تو به کام رياست و مردم به 

دام معيشت گرفتار شدند.
هان مرد دانشــمند! نمي نگــري که تو غرقاب در 
ناداني و ناراســتي و مردم بــه گرداب ناگواري و 
ناروايــي گرفتارند! و هيچ مي داني که تو مردم را 
به ناگواري گرفته! و آشــوب زده کــرده اي و از 
کارو زندگي بازداشــته اي؟! چرا که آنان شيفته 
جايــگاه تو و فريفته پايگاه تواند و آرزومند آنند 
که چون تو –زهري- گردند و چنين اســت که 
مردم به دام و کام امواج سهمگين آشوبي بي پايان 
و بيکران درافتادند و گرفتار شدند. خدا به داد ما 
و تو برسد، چرا که کمک خواهي تنها از اوست.

)محمدبن مســلم زهري! انــدرزت مي دهم( از 
هرآنچه در آني و بدان گرفتاري خود را برکنده 
و درآي تــا مگر به شايســتگان پيوند خوري، به 
آنــان که، در ژنده جامه هــاي خويش به خاک 
رفتند و از سر گرســنگي شکم به کمر چسبيده 
داشــتند، پرده پنــدار دريدند و خــدا را ديدند، 
بازيچه دنيا نگشــتند، به حق گراييدند، جستند و 

در اين که بدان پيوندند، آني درنگ نکردند.
شــگفتا! اگر دنيا، چون تويي را که سالخورده، 
دانشــمند و آفتاب لب بومي، اين چنين دل برده 
باشــد، پس بر نورســته هاي نوآموز، بي ريشه و 
ناپخته انديشه، چه باک؟! انا هلل و انا اليه راجعون! 
به که بايد تکيه کرد و پيش چه کسي بايد شکوه 

بــرد؟ ما درد دل خويش و گاليــه تو را به خدا 
شــکوه مي بريم و ناراد مــردي و بي تعهدي تو 
را بــا خدا درميــان مي گذاريم و در آســتان او 

دادرسي خواهيم کرد.
بنگر و بينديــش! آن را که انبــوه خرد و کالن 
روزي اش بهــره تو کرده و ارزاني ات داشــته و 
بــه نام دين او بر فراز گشــته و در چشــم و دل 
مردم ، زيبا نشســته اي ! چه سان سپاس و ستايش 
مي گويي و حرمت لباس را –که چتر ابروي تو 
گشته است- چگونه نگه مي داري؟! و نيز بنگر! با 
همو که فرمان داده است تا بدو نزديک و فروتن 

باشي، چه نسبتي برقرار کرده و روا مي داري؟!
تو را چه شــده اســت که از خواب زدگي بيدار 
نمي گردي و از لغزندگي تيمار نمي گردي، مگر 
تا به خودآيي و بگويي که: »من حتي يک مورد 
هم به انگيزه خدا بپا نخاســتم تا حقي را زنده و 
باطلي را بميرانم!« آيا اين است سپاس آن کس 
که تو را عهده دار بار مسئوليت کرده است؟ وه! 
مــن چه بيمناکــم که تو آنچنان باشــي که خدا 
گفته اســت: »نمــاز را تباه ســاختند و بر محور 
خواهش ها گشــتند و به زودي گواه گمراهي را 

در آغوش کشند. )مريم/ 59(
خدا بار ســنگين کتابش – قرآن- را بر دوشت 
نهاده و دانشش را به رســم امانت نزد تو سپرده 
است، اما افســوس که تو آنها را ويران کرده و 
تباه ســاختي! و ما خداي را سپاســگزاريم که از 

فرودهاي تو پيراسته و برفراز مانديم.«
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ز سیاست  داخلي چشم اندا
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اسفناني نماینده مجلس: هرچه 
نگرش سیاسي در تصویب این طرح 
كمتر باشد تعریف ارائه شده از جرم 

سیاسي منطقي تر خواهد بود

از زماني که جرم سياسي با قانون اساسي انقالب 
مشــروطيت وارد ادبيات قضايي و حقوقي ايران 
شــده تا امــروز که حدود ســه دهــه از انقالب 
اســالمي مي گذرد، تعريف جامع و مانعي از آن 
به دســت نيامده اســت. انتظار اين است با روي 
کارآمدن دولت يازدهم و تأکيد رئيس جمهور 
بر احقــاق حقوق شــهروندان، اليحه اي در اين 
مورد ازســوي دولت به مجلس فرستاده شود اما 
مجلس شــوراي اسالمي پيشدستي کرده و چند 
نفر از نماينــدگان، طرح تعريف جرم سياســي 
پيش نويس  تقديــم هيئت رئيســه کرده انــد.  را 
اين طــرح که اکنــون در کميســيون قضايي و 
حقوقــي بايد بررســي شــود بــا مخالفت هايي 
روبرو شــده اســت. مخالفت هاي گســترده اي 
کــه از يک طرف رنگ و بوي سياســي دارد و 
ازســوي ديگر کارشناســانه اســت و از قوانين 
حقوقــي پيروي مي کند. برخي از اســاس منکر 
جرم سياســي هســتند و مجرم سياســي را همان 
مجرم امنيتي مي دانند و باب تســاهل و تســامح 
را در اين بــاره مي بندند و خواهان اجراي قوانين 
ســختگيرانه تري دربــاره اين دســته از مجرمين 
سياســي هستند و با هرگونه امتياز و ارفاقي براي 
مجرمين سياســي که بــا انگيــزه خيرخواهانه و 
شرافتمندانه و انساني و ملي به انتقاد از حاکميت 
و نظام دســت زده اند، مخالف اند. عده اي ديگر 
از اين موضع مخالف ورود تعريف جرم سياسي 
در قوانيــن هســتند. حقوقداناني هــم طرح اين 
موضوع را فتح بابي مي دانند تا زمينه  اصالح آن 
در گام هاي بعدي فراهم شود و مي گويند وجود 
قانــون بد، بهتر از بي قانوني اســت. اين طرح را 
يک نوســازي در سيســتم قضايي ايران نســبت 
به حــوزه نقد سياســي قلمداد مي کننــد که در 
صورت تصويب نهايي گامي رو به جلو خواهد 
بود و چنانچه مشــکالتي را در اجرا نشان دهد با 
الحاقيه هاي جداگانه اي قابل اصالح خواهد بود. 
برخي از حقوقدانان نيــز بر اين باورند که طرح 
در دســت کميسيون، عجوالنه و شــتابزده تهيه 
شــده و محدوديت هايي در آن پيش بيني شــده 
اســت که درواقع تعبيري وارونــه از اصل 168 
قانون اساســي به دست مي دهد و از تأمين حقوق 
شهروند فاصله مي گيرد. وجود اين مناقشه ها بود 

که طرح مجلس ششم در اين باره سرانجام ناکام 
ماند. اکنون بايد منتظــر ماند تا طرح نمايندگان 
و همچنيــن اليحــه قوه قضاييه که در راســتاي 
تالش هاي انجام شده از سوي نهادهاي مختلف 
حقوقي و قضايي تهيه شده، تا زمان تصويب چه 

تغييراتي را متحمل مي شود.
قابــل ذکر اســت به تازگي طرحــي در مجلس 
شــوراي اســالمي عنوان شــده که براساس آن 
لوايــح ارســالي قوه قضاييه به دولت تا ســه ماه 
فرصت ارســال بــه مجلس را مي يابــد و اگر از 
مهلت قانوني ســه مــاه ديگر بگــذرد و دولت 
نتواند نســبت به تصويب و ارسال لوايح قضايي 
به مجلس اقدام کند رئيس قوه قضاييه مي تواند 

مستقيماً اليحه را به مجلس ارسال کند.

آنچه در زير مي آيد گزارشــي از رويکردهاي 
متفاوت نسبت به تعريف جرم سياسي است.

اصل 168 قانون اساســي1 مقرر مي دارد که جرم 
سياســي بايد براســاس قانون و مطابــق موازين 
اســالمي تعريف شــود. بــر اين اســاس پس از 
حدود ســه دهه پس از انقــالب، طرح تعريف 
جــرم سياســي در دو فصــل و 9 مــاده در  31 
شــهريور 1392 به هيئت رئيســه مجلس شوراي 
اســالمي تقديم شــد تا به صورت عــادي مورد 
بررسي قرار گيرد. اهميت اين طرح در آن است 
کــه قانون گذاران ســعي دارند بــا تصويب اين 
طرح خأل قانوني درباره جرم سياسي را برطرف 
کنند، زيرا توقف بررســي اليحه جرم سياسي، 
يکي از اصول قانون اساســي را مغفول گذاشــته 
اســت درحالي که اصــل 168 قانون اساســي با 
تصويب اين طرح احيا مي شود که به قول برخي 
از نماينــدگان اجراي آن يکي از شــئون اصلي 
دموکراســي و مردم ساالري است. اهميت اصل 
168 را در جلســات مذاکــرات پيرامون تدوين 
قانون اساســي مي توان ديد که با 57  رأي موافق 
و دو رأي مخالــف و دو رأي ممتنع به تصويب 

رســيده اســت. )جلد سوم، مشــروح مذاکرات 
مجلس، بررســي نهايي قانون اساسي( اين اصل 
ضمن به رســميت شناختن جرم سياسي،  تکليفي 
را برعهده قانون گذار عادي مي گذارد و تصريح 
مي کند که بايد زواياي جرم سياسي را مشخص 

کند.
از دهه هفتاد،  تالش هاي زيادي از ســوي مراکز 
و نهادهــاي مختلف حقوقــي و قضايي، هيئت 
دولت، مجلس شــوراي اســالمي و کميســيون 
حقوق بشر اســالمي در اين زمينه صورت گرفته 
اســت و در آخريــن تالش هــا بود کــه در 19 
ارديبهشت 1380 پيش نويس طرح جرم سياسي 
در مجلــس ششــم به تصويــب رســيد و براي 
تصويب نهايي به شــوراي نگهبان ارســال شد و 
شوراي نگهبان 18 ايراد را بر آن وارد کرد، پس 
از آنکه مجلس بر نظر خود اصرار ورزيد، طرح 
به مجمع تشخيص مصلحت رفت و در آنجا نيز 

به نتيجه نرسيد و مسکوت ماند.
پيش از انقالب اســالمي قوانيني از جرم سياسي 
نام برده اند و اين در زماني بود که رژيم مشروطه 
ســلطنتي در ايران پذيرفته شد و قانون اساسي و 
متمــم آن به تصويب رســيد، در آن زمان جرم 
سياســي در ادبيات حقوقي و قضايي پديد آمد. 
ازجمله اصل 79 قانون اساسي مشروطيت حضور 
هيئت منصفين را در محاکم در مورد تقصيرات 
سياسي و مطبوعات پذيرفته است و همچنين در 
اصل 74، 76 و 77 متمم قانون اساســي مشروطه، 
به جرم سياسي اشاره شده است. قانون مجازات 
عمومي مصوب 1304 نيز جرم سياسي را مطرح 
کرده اســت همچنيــن قانون محاکمــه وزيران 
مصوب 1307 مقرر داشته که در مورد تقصيرات 
سياســي،  هيئت منصفه حضور خواهد داشــت. 
پــس از انقالب مــاده واحده اليحــه قانون رفع 
آثار محکوميت هاي سياســي مصوب فروردين 
ماه ســال 1358 شــوراي انقالب، محکومان به 
اتهام هــاي سياســي را کان لم يکــن تلقي کرد. 
به عالوه آيين نامه هاي ديگري به تصويب رسيده 
که همگــي مربوط به جرايم سياســي و حاصل 
تالش هايــي در راســتاي ضابطه  مندکردن جرم 
سياســي صــورت گرفته اســت. در اليحه فوق 
منظور محکوماني اســت که باعنوان اتهام اقدام 
عليه امنيت کشــور و اتهامات سياســي محاکمه 
شــده اند. ذکــر »محکومان سياســي« و يا »علل 
سياســي« در بندهاي مربوط به آن ماده واحده و 
همچنين در اليحه قانوني مصوب 24 آذر 1358 
نشان مي دهد که شوراي انقالب تصوير روشني 
از محکوم سياســي و علل سياســي محکوميت 
داشته است و جاي شک و ترديدي در ضرورت 
تعريف جرم سياســي باقي نمي گــذارد، از آن 
گذشــته تأکيد خبرگان تدوين قانون اساسي هم 
نشان دهنده اين امر مي باشد. از اين رو ماده 130 
قانون برنامه چهارم توســعه مصوب 1383، قوه 
قضاييــه را موظف به تهيــه و تدوين چند اليحه 
از جمله اليحه جرم سياســي کرد تا قوه قضاييه 
آن اليحه را تهيه و به دولت بدهد و سپس براي 

جرم سياسي؛ 
محاكمه علني، هيئت منصفه

فائزه حسني
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تصويب به مجلس تقديم شود.

ســابقه اليحه جرم سياســي به دوران رياســت 
آيت اهلل يــزدي در قوه قضاييــه برمي گردد. در 
آن زمان مجلس طرحي را در دســتور کار خود 
قرار داد، ولي به نتيجه نهايي نرســيد. سخنگوي 
  ً قوه قضاييه در شــهريور 1383 گفت که مجددا
اليحه جرم سياســي مورد بازنگري قرار خواهد 
گرفت تــا براي تصويب به مجلس ارائه شــود، 
تا آنکــه در دي مــاه 1384 اعضاي کميســيون 
امنيت ملي مجلس هفتــم در مالقات با آيت اهلل 
شاهرودي رياست وقت قوه قضاييه در خصوص 
اليحه مزبور گفت وگو کردند. در ارديبهشــت 
1385 سخنگوي قوه قضاييه اعالم کرد که اليحه 
جرم سياسي مراحل نهايي خود را سپري مي کند 
و به زودي ارائه خواهد شد. در سال 1387 و در 
آخرين روزهاي رياســت آيت اهلل شــاهرودي، 
در ادامه بررســي اليحه قانون مجازات اسالمي، 
ماده چهار اين اليحه با موضوع جرم سياســي به 
تصويب رسيد و براساس آن جرم سياسي شامل 
اعمالي بود که چنانچــه با قصد مخالفت با نظام 
جمهوري اســالمي انجام شــود، ولــي متضمن 
خشونت نباشد جرم سياســي محسوب مي شود 
و بــراي آن مجازاتــي در نظر گرفته شــده بود. 
در ســال 1389 آيت اهلل آملــي الريجاني رئيس 
قوه قضاييــه اعالم کرد که اليحــه جديدي در 
اين رابطه تدوين خواهد شــد. ســرانجام تالش 
دستگاه قضايي براي تدوين اليحه جرم سياسي 
و بي نتيجــه  ماندن آن موجب شــد کــه اکنون 
مجلس طرح تعريف جرم سياســي را در دستور 

کار خود قرار بدهد.
قبــل از ايــن برخــي از علمــا جرم سياســي را 
وارداتــي قلمداد کرده بودند، زيرا اســالم جرم 
را به سياســي و غيرسياسي تقسيم نکرده است و 
اگر برخالف وظايف سياسي عمل شود و حرام 
باشــد براي همه يکسان اســت. اين علما، عمل 
براســاس قانون اساســي را توصيه کــرده بودند. 
بعد از آن غالمحسين الهام عضو شوراي نگهبان 
گفت کــه اصالً  نيازي به تعريف جرم سياســي 
نداريم. )ابرار اقتصادي، 12 ارديبهشــت 1392( 
روزنامه اصولگراي رسالت در 25 تيرماه 1391 
در يادداشــتي نوشــت که جرم سياسي در ايران 
محلي از اعراب ندارد و اگر کسي مسيري به جز 
مکانيسم هاي سياســي و مدني نظير انتخابات را 
بــراي اعمال نظــرات خود انتخــاب کند مجرم 

امنيتي است نه سياسي.
حــاال کميســيون قضايي مجلس با شــش طرح 
متفــاوت روبروســت. اســفناني نماينده مجلس 
مي گويــد هرچه نگــرش سياســي در تصويب 
اين طرح کمتر باشــد تعريف ارائه شده از جرم 
سياســي منطقي تر خواهد بود. پيش نويس طرح 
فعلي ازسوي مرکز تحقيقات اسالمي مجلس و 
با حضور جمعي از اساتيد حقوق تهيه شده است. 
اين حلقه حقوقدانان نظرات اعضاي کميســيون 
حقوق بشر اســالمي را مد نظر قرار داده و براي 
اســتحکام کار از نظرات فقهي مرکز تحقيقات 

اسالمي مجلس نيز بهره برده اند و پس از چندين 
نشســت با شــوراي فقهي نظرات تکميلي آنان 
در تک تک بندها افزوده شــده اســت. در اين 
پيش نويس از طرح هــا و لوايح قبلي مانند طرح 
جرم سياسي تهيه شده در سال 1380، پيش نويس 
کميســيون حقوق بشــر اســالمي و پيش نويس 
اليحــه قانوني جرم سياســي که در گذشــته در 
وزارت دادگســتري تهيــه شــده بود، اســتفاده 
شده اســت. تهيه کنندگان طرح مي گويند چهار 
منبع مختلف مبناي کار کميســيون قضايي بوده 
اســت: گروهي از استادان حقوق، دستاوردهاي 
مرکــز پژوهش هــاي مجلس، طرحي از ســوي 
مرکز مطالعات حقوق بشر اســالمي قوه قضاييه 
و طرح پيشــين مجلس که در مجمع تشــخيص 
مصلحــت بالتکليف مانده اســت. طراحان آن 
مي گويند طرح با پيش نويس سال 1380 تفاوت 
ماهوي و شــکلي دارد و سعي شــده با استفاده 
از ظرفيت هاي قانوني، اشــکاالتي که شــوراي 
نگهبــان بــه طرح ســال 1380 وارد کــرده بود 
برطرف نمايند. بدين گونه جرم سياســي را يک 
رفتار مجرمانه تعريف کرده که با انگيزه سياسي 
و خيرخواهانــه عليه حاکميــت يا حکومت و يا 
حقوق و آزادي هاي سياسي و قانوني شهروندان 
ارتکاب مي يابد مانند جرايم انتخاباتي يا جرايم 
منــدرج در قانون فعاليت احــزاب. ناگفته نماند 
کــه برخي در انتقاد به نماينــدگان بر اين نظرند 
که با توجه به سخنان رئيس جمهور در خصوص 
تدوين منشــور حقوق شــهروندي بهتر بود که 
مجلس صبر مي کرد تا دولت اليحه کارشناسي 

شده اي را تهيه و تقديم مجلس مي کرد.

از آنجا که تعريف جرم سياسي براي حقوقدانان 
بسيار قابل مناقشه اســت، در اين رابطه بين آنها 
اختــالف نظر وجــود دارد اما نمي تــوان منکر 
ضرورت آن شــد چرا که تعريف مشــخص از 
جرم سياســي باعث مي شــود که سيستم قضايي 
نيز از يک قاعده مشــخص در اين مورد پيروي 
کند. چه بســا عدم تعريف جرم سياسي موجب 
شــده که محاکماتي که در ســه دهه گذشته در 
حوزه جرايم سياســي روي داده از يک مســير 

قانوني مشخص تبعيت نکرده باشد چنانچه گاهاً 
متهمــان و زندانياني که مرتکب جرم سياســي 
بوده انــد جــزو جرايــم امنيتي تلقي شــده و در 
دادگاه هاي انقالب محاکمه شــده و هزينه هاي 

غيرواقعي را متحمل گرديده اند. 
قانون اساســي ســه مزيت براي جرم سياسي در 
نظــر گرفتــه اســت: اول آنکــه در دادگاه هاي 
دادگســتري مورد دادرســي قرار گيــرد و دوم 
آنکه بــا حضــور هيئت منصفه باشــد و ســوم 
رســيدگي به جرايم سياسي را علني اعالم کرده 
اســت. علي رغم تفاوت هايي که جرم سياسي با 
جرم عمومي در مقام برخــورد با متهم يا مجرم 
سياسي دارد و سياسي شمردن آن نوع خاصي از 
رفتار با مرتکب آن را موجب مي شــود تعريف 
جرم سياسي واضح و روشن نيست. در تعاريف 
مطــرح شــده فعاليت هــاي تبليغــي مؤثــر عليه 
نظــام، برگــزاري اجتماعات يــا راهپيمايي هاي 
جمعيت هــاي  اداره  يــا  تشــکيل  غيرقانونــي، 
غيرقانونــي يا همکاري مؤثــر در آنها به منظور 
تضعيف نظام گنجانده شــده اســت اما تعريف 
جامعي از لحاظ حقوقي نســبت به جرم سياسي 
داده نشــده اســت. به قول حقوقدانان نمي شود 
عبدالمالک ريگي با ســوابق اقــدام عليه امنيت 
ملي ايران را براســاس مواد 498 تــا 500 قانون 
مجازات اســالمي مجازات کرد و کسي هم که 
در داخل کشور مرتکب جرايم سياسي مي شود 
طبق همين مواد مجازات وي اعمال شــود و اين 
مسئله نيازمند بازنگري است. ابوالفضل ابوترابي 
از تهيه کنندگان طرح مي گويد نمي توان تعريف 
دقيقــي از جرم سياســي ارائــه داد، زيرا زمان و 

مکان در آن تأثيرگذار است.
در ماده اول طرح آمده اســت هرگاه رفتاري با 
انگيزه نقد عملکرد حاکميت با کســب يا حفظ 
قدرت انجام شــود بدون آنکــه مرتکب، قصد 
ضربه زدن به اصــول و چارچوب هــاي بنيادين 
نظام جمهوري اســالمي ايران را داشــته باشــد 
جرم سياســي محسوب مي شــود و در ماده دوم 

مصاديق آن اين گونه برشمرده شده است:

محمد علی اسفنانی 
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضايی مجلس 
عکس از ايسنا

 تهیه كنندگان طرح مي گویند 
چهار منبع مختلف مبناي كار 
كمیسیون قضایي بوده است: 

گروهي از استادان حقوق، 
دستاوردهاي مركز پژوهش هاي 
مجلس، طرحي از سوي مركز 

مطالعات حقوق بشر اسالمي قوه 
قضاییه و طرح پیشین مجلس 

كه در مجمع تشخیص مصلحت 
بالتكلیف مانده است 
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سياسي بدون اســلحه و خشونت است. همچنين 
اين گروه از حقوقدانان معتقدند مجرم سياســي 
فردي اســت که به خاطر منافع شخصي مرتکب 
جرم نشــده، بلکه به دليل آرا و افکار و عقايدي 
کــه مورد قبــول خود يــا گروهي ديگر اســت 
مرتکب آن شده اســت و آن را وابسته به تحمل 
قدرت حاکمه ارزيابي مي کنند. بنابراين پيشنهاد 
کارشناسان اين است که براي رسيدن به تعريفي 
شــفاف از جرم سياسي بهتر اســت از به کاربردن 
الفاظ کلي و مبهم و تعريف نشــده دوري شود تا 
قاضي هم در رســيدگي خود از تشخيص جرم و 
تطبيق آن با حکم دچار مشکل نشود. عبارت هايي 
مانند: »فعاليت تبليغي مؤثر عليــه نظام« يا »ايجاد 
محدوديت در برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي 
غيرقانوني« را مي تــوان از موارد  ابهام ذکر کرد، 
چرا که به نظر مي رســد براســاس اصل 27 قانون 
اساسي، تشــکيل اجتماعات و راهپيمايي ها بدون 
حمل سالح به شــرط آنکه مخل به مباني اسالم 
نباشــد آزاد اســت. ظاهراً ماده فوق در تناقض با 
قانون اساســي قرار مي گيرد و يا آنکه رســيدگي 
بــه اين نوع جرايم را در محاکم دادگســتري در 
نظر گرفته است حال آنکه درخصوص مجرمان 
سياسي روحاني دادگاه ويژه روحانيت اختصاص 
يافته است. در قوانين کشورهاي ديگر نيز تعريفي 
از جرم سياســي صــورت نگرفتــه و دولت ها با 
احتياط با اين قضيه برخورد مي کنند. ســخنگوي 
کميســيون قضايي و حقوقي مجلس در اين باره 
مي گويــد معمــوالً در تعريف جرايم سياســي، 
جرايمي که در آن رکن براندازي باشد در قالب 
جرايــم امنيتي تعريف مي شــود، بــه همين  دليل 
نمي توان تعريــف کاملي ارائه کرد و در غير اين 
صورت هر تعريف ديگر قابل توســعه و تفســير 
است و ممکن است برخي از افراد تنها به صرف 
ابراز عقيده محکوم و مجازات شوند که شايسته 

يک نظام حقوقي نيست.
برخي از نمايندگان مخالف طرح عنوان مي کنند 
که تاکنون در جمهوري اســالمي هيچ فردي به 
دليل رفتار سياسي در حوزه نظر و تئوري مجرم 
شــناخته نشــده و بر همين اســاس تعريف جرم 
سياســي اصالت دادن بــه واژه زنداني سياســي 
است. اين نمايندگان مي گويند اگر جرم امنيتي 
به صورت دقيق تبيين شود نيازي به تعريف جرم 
سياســي نيســت، چرا که برخي ارتــکاب جرم 
امنيتــي عليه نظام را جرم سياســي تلقي کرده و 
از ايــن طريق عليه نظام، تبليغات ســوء مي کنند 
درحالي کــه جــرم آنها عليه حاکميــت و مردم 
بوده اســت و ورود به اين موضوع را چيزي جز 
شائبه سياسي نمي دانند. نقوي حسيني سخنگوي 
کميســيون امنيت ملي در ايــن رابطه مي گويد 
عــده اي دنبال راهکاري هســتند تا با دســتاويز 
قــراردادن آن بــه مبانــي جمهوري اســالمي و 
باورهاي مردم هجمه برده و تعريف جرم سياسي 
را براي فرار از قانون مطرح مي کنند. وي افزود 
عــده اي هم به منظــور اهــداف براندازانه خود 
به دنبال اين طرح هســتند،  ضمــن آنکه احتمال 

اين دســته از کارشناســان مي گوينــد رويکرد 
پيشــنهاددهندگان طــرح ناظر به اعمالي اســت 
که دربرگيرنده مخالفــان يک دولت در داخل 
سيستم اطالق مي شود، درحالي که جرم سياسي 
معناي وســيع تري دارد. صالح نيکبخت در اين 
رابطــه مثالي مي زنــد از اينکه به گفتــه فرمانده 
نيروي انتظامي دستگيرشــدگان حوادث ســال 
1388 اعزامي به کهريــزک مخالفان حاکميت 
نبوده  اند، بلکه مخالف احمدي نژاد بوده اند، اين 
حقوقــدان نتيجه مي گيرد که عنــوان تباني عليه 
نظام بــه آنها مصداق پيدا نمي کنــد. با توجه به 
ســخنان فرمانده نيروي انتظامــي درحقيقت اين 
برداشت مي شــود که بازداشت شدگان، مشمول 
عنوان هاي اتهامي کــه منجر به محکوميت آنها 
شده، نبوده  اند و به عالوه مخالفت با شخص جنبه 

سياسي پيدا نمي کند.
از منظــر حقوقدانان دو معيــار را در برخورد با 

جرم سياسي بايد در نظر گرفت:
1ـ شکل بيروني عمل مانند راهپيمايي غيرقانوني که 

در عمل به دولت و ساختار حکومت ضربه بزند.
2ـ انگيــزه مجــرم کــه ارتــکاب به جــرم نه با 
اهــداف و انگيزه هاي شــخصي و قدرت طلبانه، 
بلکــه با هــدف دســتيابي به عدالت سياســي و 
اجتماعــي صورت گيــرد  که ايــن از ديدگاه 
قانون گــذاران دور مانده اســت. اين دســته از 
کارشناســان مي گوينــد جرم سياســي مفهومي 
اســت نســبي و هيچ عملي در ماهيت خود جرم 
سياسي محسوب نمي شــود، بلکه جامعه، عملي 
را در شرايطي خاص جرم سياسي تلقي مي کند. 
اســفناني عضو کميســيون امنيت ملي مي گويد 
جرايم سياســي به شــدت مقيد به زمان و مکان 

و شخص است.
نظريه حقوقــي ديگري مطرح اســت که مطابق 
اصل چهارم قانون اساسي کليه قوانين بايد براساس 
موازين اســالم باشد، لذا از منظر ماهوي،  تعريف 
جرم سياســي نيز بايد براســاس موازين اسالمي 
باشــد و در توضيح مي گويند فعاليت هاي صنفي 
و احقاق حقوق شــهروندي کــه در قانون براي 
همه مردم مجاز شمرده شده است جدا از مبارزه 

1ـ توهين، ايراد افترا و نشــر اکاذيب نســبت به 
رؤساي سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، معاونان رئيس جمهــور، وزرا، نمايندگان 
مجلس شــوراي اســالمي، خبــرگان رهبري و 

اعضاي شوراي نگهبان.
2ـ توهين به رئيس کشــور خارجــي يا نماينده 

سياسي آن.
3ـ جرايــم منــدرج در قانــون فعاليــت احزاب، 
جمعيت هــا و انجمن هــاي سياســي و صنفــي و 
انجمن هاي اسالمي يا اقليت هاي ديني شناخته شده.

4ـ جرايم درباره تقصيــرات مقامات و مأموران 
دولتــي موضوع فصل دهــم باب پنجــم قانون 

مجازات اسالمي.
5ـ جرايــم مقــرر در قوانين انتخابــات خبرگان 
رهبري، رياســت جمهوري، مجلس و شوراهاي 

اسالمي شهر و روستا.
در اين پيش نويس به منظور رفع اشکاالتي که قبالً  
توسط شــوراي نگهبان به طرح ســال 1380 وارد 
شــده بود، در مورد دادگاه صالحه و اينکه چگونه 
دادگاهي خواهد بود آن را به قانون اصالح قانون 
تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقالب مصوب سال 
1381 احاله داده اســت. همچنين در مورد هيئت 
منصفــه، آن را به هيئت منصفــه قانون مطبوعات 
حواله داده اســت، در پيش نويــس از حداقل هاي 
قانوني اســتفاده شده تا گام اول در ارتباط با قانون 

جرم سياسي برداشته شود.
صالح نيکبخت حقوقدان معتقد است که طرح، 
شــمول جرم سياســي را در نظر نگرفته و آن را 
بــه موارد جزئي و در مواردي بديهي تقليل داده 
و فروکاسته اســت. وي مي افزايد طرح نيازمند 
بند بازنگري اساســي اســت و با صورت فعلي، 
افق تازه اي پيش روي مجرمان سياســي گشوده 
نخواهد شــد. البته بايد به مــوارد مثبت طرح نيز 
توجه کــرد که در آن امتيازاتــي براي مجرمان 
سياسي برشــمرده شــده ازجمله در بند نهم آن 
ممنوعيت وادارکردن به پوشــيدن لباس زندان، 
ممنوعيت دستبند زدن، ممنوعيت اجراي احکام 
ناظر به تکرار جرم، ممنوعيت بازداشت و حبس 
انفرادي، حق مالقات و مکاتبه مستمر با بستگان 

و آشنايان مي باشد.
نکتــه تأمل برانگيز در مورد حبــس انفرادي آن 
اســت که ممنوعيت آن به جز در مواردي است 
کــه دادگاه بيم تباني بدهد يا آن را براي تکميل 
تحقيقات ضروري بدانــد. اين ابهام وجود دارد 
که طرح پيشنهادي بر پايان حبس انفرادي براي 
مجرم سياســي تأکيــد دارد و يا باب تفســيري 

تازه اي را پيش روي قانون گذار گشوده است.
حقوقدانان مي گويند طرح ارائه شــده گرچه با 
نيت خيرخواهانه تهيه شــده،  امــا با مباني علمي 
تعريــف جرم سياســي در ديــدگاه حقوقدانان 
منطبــق نيســت، زيــرا اگــر جــرم سياســي در 
چارچوب مخالفت با شخص يا اشخاص خاصي 
صورت بگيــرد ديگر عنوان جرم سياســي پيدا 
نمي کند، چنانچه در شــرايط فعلــي نيز انتقاد به 
مقام هاي سياســي کشــور جرم تلقي نمي شود. 

عدم تعریف جرم سیاسي موجب 
شده كه محاكماتي كه در سه 
دهه گذشته در حوزه جرایم 

سیاسي روي داده از یك مسیر 
قانوني مشخص تبعیت نكرده 
باشد چنانچه گاهًا متهمان و 

زندانیاني كه مرتكب جرم سیاسي 
بوده اند جزو جرایم امنیتي تلقي 

شده و در دادگاه هاي انقالب 
محاكمه شده و هزینه هاي 

غیرواقعي را متحمل گردیده اند 
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او ســنگين تر اســت بايد مجازات مترتب بر آن 
شــديد تر باشــد. ولي موافقان طرح مي گويند، 
اين انتقادات بيش از آنکه جنبه حقوقي داشــته 
باشــد تحت تأثيــر فضاي سياســي موجــود بين 
جناح هاي سياســي است. موافقان طرح، طرفدار 
شفاف سازي قانوني هستند تا جلوي سوءاستفاده 
از مفاهيم مبهم در مورد جرم سياسي گرفته شود 
و با تعيين عناوين جرم انگاري  شــده، از يک سو 
مردم به واســطه آگاهي از مصاديق، 
نشــوند و  ناخواســته مرتکــب آن 
ازســوي ديگــر بــا مشخص شــدن 
محــدوده جــرم سياســي، هرگونه 
اقــدام براندازانــه بــر عليــه نظــام، 
عليــه امنيــت ملي تلقي مي شــود و 
همچنين دســت قاضي را در اجتهاد 
بــراي مواجهه با ابعاد جرم سياســي 
بازمي گذارد و هرگونه فعلي که در 
واقع اقدام عليه امنيت ملي باشــد از 
تعريف جرم سياسي استثنا مي شود. 
ابوالفضــل ابوترابي از تهيه کنندگان 
طرح اظهار داشــت که براي جلب 
از  ناگزيــر  شــوراي نگهبان  نظــر 
لحاظ کــردن برخــي محدوديت ها 
بوده اند و در تدوين طرح حداقل ها 
را آورده انــد. وي برخي از ايرادات 
را بــه دليــل وجــود محدوديت ها 
پذيرفته شــده دانست اما اشاره کرد 
که بعضي از اشکاالت نيز در صحن 
علني قابل اصــالح و چکش کاري 

است.
آنچه داراي اهميت اســت تفکيک 
مجرم سياســي با مجرم عادي است. 
چه بســا افــرادي کــه مرتکب جرم 
سياسي مي گردند ولي مانند مجرم عادي با آنها 
برخــورد مي شــود و يا افــرادي مرتکب جرايم 
عادي شــده و از خأل موجود سوءاستفاده کرده 
و خود را مجرم سياســي تعريــف مي کنند. لذا 
ضــرورت قانون بــراي مجرم عادي و سياســي 
و همچنيــن تفکيــک جرايم سياســي و امنيتي 
وجود دارد. به علت مشــخص نبودن اين عنوان 
در سيســتم قضايي، چه بسا فعاالن حوزه سياسي 
را هــم دچار مشــکل نموده اســت و بــه دليل 
ابهام هــاي قانوني و عدم وجــود رويه قضايي يا 
عمــر کوتاه آن عنــوان جرم امنيتــي در پرونده 
آنهــا ثبــت شــده اســت در حالي کــه جرايم 
امنيتي ماننــد گروگانگيري، ســوء قصد به جان 
جاسوســي،  هواپيماربايي،  بمب گذاري،  افراد، 
تجزيه طلبي، قاچاق، به  کارگيري ســالح سرد و 
گرم، غارت، تحريک مردم، جنگ خياباني و... 

از دايره جرم سياسي استثناست.
بهمن کشاورز معتقد است که از ديدگاه شوراي 
انقالب جرم سياســي با جرم ضد امنيتي مترادف 
تلقي شــده و تعريف جــرم سياســي از نظر آن 
شــورا بر تمــام عناوين مطروح در مــواد 498 تا 
512 قانون مجازات اســالمي که در ســال 1375 

بلکه در روش و عملکرد انتقاد دارند و چه بســا 
انتقــادات آنها در جهت تحکيــم همان مباني و 
ســاختار باشد، از اين رو دســت به انتقاد سازنده 
مي زننــد. رئيس ديوان عدالــت اداري نيز گفته 
اســت طرح ارائه شــده باب هرگونــه انتقاد را 
مي بندد. حجت االســالم منتظري افزوده اســت 
معنا ندارد رفتاري را کــه با انگيزه نقد عملکرد 
حاکميت باشــد جرم سياســي بدانيــم ولي اگر 

جرم سياســي هم پذيرفته نشــود دائماً فضا براي 
فعاالن اين عرصه تنگ تر  شــده و تا جايي پيش 
مي رود که حتــي نام بردن از رئيس جمهور قبلي 
هم مجاز نبوده و در عمل تبعاتي به همراه دارد،  
بــه هر حال بي قانونــي مناقشــه هايي را به وجود 
مي آورد اما، اگر تعريفي براي آن در نظر گرفته 
شــود، بهانه براي تنبيه يا زنداني کردن افراد پيدا 
نمي شود و گذشته از اين براي مردم نيز سودمند 
اســت چرا که در صورت آگاهي از جرم بودن 
عمل، از ارتکاب بــه آن خودداري مي ورزند و 
بــراي متهمان هم مفيد اســت و آن نگاه ارفاقي 
اســت که قانونگذار و هيئت منصفه مي تواند به 

فرد داشته باشد.
امــا عــده اي از مخالفان طرح با ايــن توجيه که 
تفاوتي بين جرم سياســي و جــرم عادي وجود 
ندارد که بتوان وجــود هيئت منصفه را به عنوان 
امتيــازي بــراي متهم سياســي در نظــر گرفت 
مي گوينــد اگر هم تفاوتي وجود داشــته باشــد 
بايد وضع قانون در مورد مجرم سياســي به ضرر 
او تمام شــود، چرا که عمــل مجرمانه او جامعه 
را تحت تأثير قرار داده و براي اســتحکام جامعه 
و نظــام خطر محســوب مي شــود و چون جرم 

سوءاستفاده از اين طرح براي سرکوب آزادي ها 
وجود دارد و ممکن اســت عده اي عليه گردش 
قدرت و کرسي هاي آزادانديشي از آن استفاده 
کنند. سجادي سخنگوي جبهه پيروان خط امام 
مجلس نيز معتقد است که کسي به خاطر حرف 
و انتقاد تحت فشار قرار نمي گيرد و اگر مجلس 
تعريف درســتي از جــرم امنيتي ارائــه کند راه 
براي کســاني که به دنبال خلط مبحث و سياسي 

جلوه دادن جرم امنيتي هســتند، بسته 
مي شود. وي در اين رابطه مي گويد 
در قضاياي فتنه 88 نيز آنها با آزادي  
تمــام اقدام بــه اردوکشــي خياباني 
کرده و هر حرفي زدند و با بسياري 
از آنهــا هيــچ برخــوردي صورت 
نگرفت مگر در جايي که به حقوق 
مردم و نظام ضربه خــورد و امنيت 

ملي مخدوش شد.
ازســوي ديگر برخي از نمايندگان 
بر اين تأکيد دارنــد که نبايد اجازه 
داد ايــن طرح وارد مجلس شــود و 
آن را مغايــر با کل نظام اســالمي و 
با قانون اساسي تلقي مي کنند.  مغاير 
حميدرضا بهروزي اســتاد حوزه نيز 
در اين رابطــه مي گويد اين طرحي 
کــه 20 نماينده مجلــس پيگير آن 
هســتند حرکتي نرم و در اصل به نام 
جرم امنيتي که در قالب جرم سياسي 
اســت و در حقيقــت مي خواهنــد 
امتيازي را از نظام براي فعاليت هاي 
سياســي عــده اي که مجــرم امنيتي 
هســتند بگيرنــد. وي با بيــان اينکه 
تاکنون جمهوري اسالمي با تساهل 
و تســامح بــا گروه هــاي برانــداز 

برخورد کرده اظهار داشت اين برخوردها سبب 
سوءاستفاده عده اي فرصت طلب شده است.

ابوالفضــل ابوترابــي عضــو کميســيون قضايي 
و حقوقــي مجلــس، مخالفــت نماينــدگان را 
فاقــد مبنــاي کارشناســي و تحت تأثيــر فضاي 
سياســي ارزيابي مي کند و معتقد است در ماده 
يک طرح، چهــار اصل منــدرج در اصل 177 
قانون اساســي رعايت شده اســت، يعني اصول 
جمهوريــت، اســالميت، واليت فقيــه و تشــيع 
به عنوان مذهب رســمي غيرقابل خدشــه است، 
لــذا در تعريف طــرح، توهين و افتــرا با انگيزه 
نقد حاکميت از اين موارد جدا شــده است. وي 
مي افزايد چهار اصل مذکور غيرقابل خدشــه و 
تغيير اســت اما در عين حال قابل نقد مي باشــد. 
چنانچه مقام رهبري در جمع دانشــجويان عنوان 
کرده اند که »حتي رهبــري را نيز مي توانيد نقد 
کنيد« بديهي اســت منتقــدان قصــد براندازي 
حکومــت را ندارند و بــا برانــدازان و معاندان 
و مجرمــان امنيتي تفــاوت اساســي دارند. اين 
افــراد صرفاً قصد اصالح امور کشــور را دارند. 
منتقدان در اســاس و مباني نظام مانند اسالميت 
و جمهوريت و... با حکميــت اختالف ندارند، 
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علـم بايـد در محضـر قاضـي حاضـر باشـند تـا 
جلـوي اشـتباهات قاضـي را بگيرنـد و بـه او در 

تشـخيص جـرم کمـک کننـد.
کـه  اسـت  حـدي  بـه  آن  وجـود  ضـرورت 
محمـود آخونـدي حقوقـدان، وجـود دو هيئـت 
منصفـه  هيئـت  مي کنـد،  پيشـنهاد  را  منصفـه 
مقدماتـي و هيئـت منصفـه دادرسـي. چـرا کـه 
وقتـي هيئـت منصفـه بـه دادگاه محـدود شـود، 
دادسـرا مي توانـد متهم سياسـي را نگـه دارد و از 
فرسـتادن او بـه دادگاه خـودداري کنـد و هيئت 
اگـر  درحالي کـه  بگـذارد.  بي خبـر  را  منصفـه 
متهمـي بـا انگيـزه سياسـي مرتکـب جـرم شـود 
بايـد هيئـت منصفـه حضـور پيـدا کنـد و تحقيق 

در حضـور آنهـا انجـام گيـرد.
مجلـس  پيشـنهادي  طـرح  در  منصفـه  هيئـت 
کـه  اسـت  برخـوردار  محـدودي  اختيـارات  از 
مي کنـد.  بي اثـر  را  آنـان  حضـور  درنتيجـه 
باشـند،  انتخابـي  بايـد  منصفـه  هيئـت  به عـالوه 
کـه  اسـت  ايـن  هيئتـي  چنيـن  وجـود  فلسـفه 
منتخبـان مـردم باشـند و در غيـر ايـن صـورت 
انتخـاب آنـان مي توانـد رنـگ و بـوي سياسـي 
داشـته باشـد. بايـد در نظـر داشـت کـه برخـي 
نظـرات حقوقـي حـذف تحقيقـات در مرحلـه 
دادسـرا را مطـرح مي کنـد، چـرا کـه براسـاس 
در  بايـد  سياسـي  جرايـم  بـه  رسـيدگي  قانـون 
دادگاه علنـي و بـا حضـور هيئت منصفه باشـد و 
بـه خاطـر لحاظ کـردن مُّر قانون اساسـي بايسـتي 

شـود.  سياسـي حـذف  از جرايـم  دادسـرا 
قابـل ذکر اسـت قـوه قضاييـه در بررسـي اليحه 
مجـازات اسـالمي، مـاده چهار آن را بـه تعريف 
و مصاديـق جـرم سياسـي اختصاص داده اسـت. 
بـر آن اسـاس در تعريـف جـرم سياسـي آمـده: 
هريـک از اعمـال زيـر چنانچه با قصـد مخالفت 
صـورت  ايـران  اسـالمي  جمهـوري  نظـام  بـا 
گيـرد و متضمـن خشـونت نباشـد جـرم سياسـي 
محسـوب و مرتکـب بـه حبـس از شـش مـاه تـا 
دو سـال يـا اجبـار بـه اقامـت در محـل معيـن يـا 
منـع از اقامـت در محـل معيـن از دو سـال تا سـه 
سـال و محروميـت از حقـوق اجتماعـي به مدت 

پنـج سـال محکـوم خواهد شـد.
1ـ فعاليت هاي تبليغي مؤثر عليه نظام.

2ـ برگــزاري اجتمـاعــات يــا راهپيمــايي هاي 
غيرقانونـي.

3ـ نشـر اکاذيـب يـا تشـويش اذهـان عمومـي از 
طريـق سـخنراني در مجامـع عمومي، انتشـار در 
حامل هـاي  يـا  چاپـي  اوراق  توزيـع  رسـانه ها، 

داده )ديتـا( و امـکان آن.
يـا  غيرقانونـي  جمعيـت  اداره  يـا  تشـکيل  4ـ 

آنهـا. در  مؤثـر  همـکاري 
5ـ تـالش بـراي ايجـاد يـا تشـديد اختـالف بيـن 
مـردم در زمينه هـاي دينـي، مذهبـي، فرهنگـي 
مي افزايـد:  آن  يـک  تبصـره  در  و  نـژادي  و 
چنانچـه جـرم سياسـي همـراه بـا يکـي از جرايم 
ديگـر ارتـکاب يابـد مرتکـب بـه مجازات اشـد 
محکـوم خواهـد شـد. در تبصـره دو هـم آمـده 

عــادي در مــورد مجرمــان سياســي نمي توان 
مجازات هاي تکميلي مانند محروميت از حقوق 
اجتماعــي را در نظــر گرفــت. اميد اســت اين 

موارد، مورد نظر طراحان قرار گرفته باشد.
بـه غيـر از علني بـودن دادگاه مي تـوان به حضور 
اشـاره  طـرح  شـاه بيت  به عنـوان  منصفـه  هيئـت 
کـرد. ضمـن آنکـه در ايـن رابطـه دو ديـدگاه 
قابـل بررسـي اسـت. يـک ديـدگاه بـراي هيئت 
و  اسـت  قائـل  مشـورتي  نقـش  صرفـاً   منصفـه 
اتخـاذ تصميـم نهايـي در مورد متهـم را به عهده 
قاضـي واجد شـرايط مي گـذارد. ديـدگاه مقابل 
معتقـد اسـت نظـر هيئت منصفـه بايـد در اصـل 
تفسـير و بي گناهـي متهـم الزم االتبـاع باشـد در 
غيـر ايـن صـورت هيئـت منصفـه معنـاي واقعـي 
خـود را از دسـت داده و بـود و نبـودش چنـدان 
تفاوتـي نـدارد. آنچه در باره هيئـت منصفه قابل 
بررسـي اسـت شـيوه انتخـاب و وظايفـي اسـت 
اسـت.  شـده  گذاشـته  هيئـت  آن  برعهـده  کـه 
ميرمحمد صادقي سـخنگوي پيشـين قوه قضاييه 
معتقـد اسـت زمانـي قاضـي مي توانـد مجـازات 
منصفـه،  هيئـت  آن  از  پيـش  کـه  کنـد  تعييـن 
تقصيـر مرتکب را اعالم کنـد. برعکس ديدگاه 

را  مشـاور  هيئـت حکـم  ايـن  مقابـل مي گويـد 
دارد. چـون قاضـي بايـد مجتهـد باشـد مي تواند 
نظـر هيئـت را بپذيـرد يـا رد کنـد. در رابطـه بـا 
انتخـاب افـراد نيـز اگـر دايـره آن محدود باشـد 
فايـده اصلـي از بين مـي رود. ميرمحمـد صادقي 
معتقـد اسـت چنانچـه مسـئوالن دولتـي دربـاره 
انتخـاب اعضـاي هئيـت منصفـه تصميـم بگيرند 
ناقـض فلسـفه وجـودي هيئـت منصفـه اسـت و 
در تضـاد بـا اصـل بي طرفـي اسـت،  بلکـه بايـد 
و  افـراد  زيـادي  تعـداد  ميـان  از  آنـان  انتخـاب 
فـارغ از دخالـت و نفـوذ دولـت باشـد. اهميـت 
ايـن هيئـت آن اسـت کـه به عنـوان نماينـدگان 
جامعـه حضـور داشـته باشـند و جلـوي تضييـع 
مشـروح  بـه  نگاهـي  بگيرنـد.  را  متهـم  حقـوق 
مذاکـرات مجلـس بررسـي نهايي قانون اساسـي 
در بـاب لـزوم هيئـت منصفه و تأکيد آنان نشـان 
قابـل  را  منصفـه  هيئـت  حضـور  کـه  مي دهـد 
ترديـد نمي دانسـتند و در مقابـل ديدگاهـي کـه 
بـه  برمي شـمرد  ضعيـف  موجوداتـي  را  هيئـت 
مبانـي فقهـي اسـتناد کرده انـد و اينکـه محتـواي 
ايـن بـاب نه تنهـا در متـون فقهـي موجـود اسـت 
کـه بـه توصيـه حضرت اميـر)ع( عـده اي از اهل 

به تصويب رســيده قابل انطباق بوده است، يعني 
شوراي انقالب الگويي به دست داده که مي تواند 
با توجه بــه آن، قوانين معطل و اجرا نشــده قابل 
اجرا شود. اين حقوقدان نتيجه مي گيرد با توجه به 
تبصره ماده 20 قانون اصالح تشکيل دادگاه هاي 
عمومي و انقالب ملتزم به اصل 168 قانون اساسي 
حقي براي مردم ايجاد کــرده و با توجه به اينکه 
کســاني که اتهامات امنيتي متوجه آنهاست جزو 
همين مردم هستند بايستي نظر شوراي انقالب را 

در اين خصوص پذيرفت.
ازسوي ديگر مسئوالن قضايي بر عنوان زندانيان 
امنيتــي تأکيد دارنــد. به گمان آنان در کشــور 
آزادي هــاي مدني مورد احترام اســت و صرف 
اعتقاد و اظهارنظر سياســي باعث محکوميت و 

بازداشت نمي شود.
پــس از آنکــه طرح جرم سياســي مطرح شــد 
چند نفــر از حقوق دانان برجســته محبوس طي 
نامــه اي به مســئوالن قضايي، ضمن هشــدار در 
مورد وضعيت زندان هــا، آمادگي خود را براي 
ارائــه نظــرات تخصصــي در اين زمينــه اعالم 
کردنــد. در آن نامه، آنها به مشــکالتي از قبيل 
نبــود قانون جامع بــراي اداره امــور زندان ها و 
بازداشــتگاه ها،  فقــدان نظــارت جدي توســط 
بازرســان مســتقل بر عملکرد مأمــوران و عدم 
برخــورد قاطع بــا متخلفان دســتگاه هاي دولتي 
و وجود بازداشــتگاه هاي غيرقانونــي خارج از 
نظارت ســازمان زندان ها، اشــاره کرده و تأکيد 
کردند که براي جبران اين نقيصه حاضر به ارائه 
نظرات کارشناســي خود مي باشــند. يکي ديگر 
از اشــکاالتي که حقوقدانان بر طرح نمايندگان 
گرفته اند، جرم سياسي خواندن تقصير مقام ها و 
مأموران دولتي اســت. در اين حالت گويا طرح 
جرم سياســي به  جــاي دفاع از حقــوق متهمان 
سياســي منافع مأموران را تأميــن مي کند. آنان 
متهمــان کهريزک را مثال مي زنندکه براســاس 
اين طرح مجرم سياسي خواهند شد و از مزاياي 
خــاص مجرمان سياســي سوءاســتفاده خواهند 
کرد و حتي محل نگهداري آنان مي  تواند مجزا 
باشــد، با ايــن وصف خاصيت جرم سياســي از 
بيــن مي رود حال آنکه قانون مجازات اســالمي 
براي مأمــوران و مقامات دولتي که آزادي هاي 
مردم را ســلب يا حقوق اساسي شان را مخدوش 
مي کننــد مجازاتــي از حبس تــا محروميت از 

اشتغال در مراکز دولتي را در نظر گرفته است.
از موارد ديگر طرح ممنوعيت کار اجباري براي 
مجرم سياسي است که اين را قانون براي تمامي 
زندانيان ممنوع کرده است و علني بودن محاکم 
نيز مزيتي است که ســالمتي روند محاکمه نزد 
افکارعمومي به داوري گذاشته مي شود تا امکان 

هرگونه خالف يا اعمال نفوذ به حداقل برسد.
از لحاظ آثار محکوميــت بايد تصريح کرد که 
تکــرار جرم سياســي موجب تشــديد مجازات 
نمي شــود و امتياز ديگر براي متهم سياســي اين 
اســت که ارتکاب جرم سياســي به عنوان سابقه 
جزايي محســوب نمي شــود، برخالف مجرمان 

 براي رسیدن به تعریفي شفاف 
از جرم سیاسي بهتر است از 

به كاربردن الفاظ كلي و مبهم و 
تعریف نشده دوري شود تا قاضي 
هم در رسیدگي خود از تشخیص 
جرم و تطبیق آن با حكم دچار 

مشكل نشود
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طرح  در  است،  شده  توصيه  آنان  اجتماعي  و 
با  متناسب  امتيازاتي  مجلس،  قضايي  کميسيون 
مجرمان سياسي و رفتاري در شأن آنها در نظر 
گرفته شود. آنان به فعاليتي دست زده اند که آن 
را نشأت گرفته از وظيفه ملي و انساني و شرعي 
جرم  تعريف  عدم  دليل  به  اما  مي دانند  خود 
فعاليت شان  مي شوندکه  متوجه  ناگهان  سياسي 
اين  در  و  بوده  مجرمانه  و  غيرقانوني  اقدامي 
صورت دايره افرادي که ندانسته اقدام به فعاليت 

سياسي مجرمانه مي کنند گسترده مي شود.
برخـي  ايـرادات،  و  اشـکاالت  ايـن  وجـود  بـا 
از کارشناسـان تهيـه طـرح را اقدامـي شـتابزده 
ارزيابـي مي کننـد کـه نه تنهـا اليحـه در دسـت 
تهيـه قـوه قضاييـه را بي اثـر مي کنـد کـه اصـل 
اکنـون  نيـز دور مي زنـد.  را  قانون اساسـي   168
بايـد منتظـر مانـد تـا طـرح مراحل بررسـي خود 
را در کميسـيون هاي مجلـس طـي کنـد و طـرح 
نهايـي بـه صحن علنـي راه يابد و مـورد تصويب 

نماينـدگان قـرار گيـرد.

بـوده و برايشـان امتيازي از بابت جرايم سياسـي 
قائـل نمي شـد.

حکومت  با  مردم  بيعت  منزله  به  اساسي  قانون 
بيعت  به  بر آن مي دارد که  را  است و حاکمان 
عدم  کنند.  اجرا  را  آن  و  مانده  وفادار  خويش 
اجراي اصول معوق مانده قانون اساسي در واقع 
اينکه  صرف  به  است  قانون  اجراي  در  تعلل 
نمي توان  نداريم  سياسي  جرم  براي  تعريفي 
بدون  زيرا  نداريم  هم  سياسي  متهم  که  گفت 
چارچوب  در  بايد  متهم  سياسي،  جرم  تعريف 
که  گيرد  قرار  پيگرد  تحت  ديگري  ضوابط 
مطابقت  و  همخواني  او  کاري  حوزه  با  چه بسا 
نداشته باشد و اين برخالف قانون اساسي است. 
معلوم  مربوطه،  قانون  وجود  با  درحالي که 
مي شود که چه کساني در راستاي احقاق حقوق 
چارچوب  در  شرافتمندانه  انگيزه  با  و  مردم 
که  آنجا  از  و  سياسي حرکت کرده اند  فعاليت 
قانون اساسي  تدوين  خبرگان  مذاکرات  در 
انساني  شئون  با  مناسب  و  ماليمت آميز  رفتاري 

اسـت: صـرف انتقـاد از نظـام سياسـي يـا اصـول 
قانون اساسـي يـا اعتـراض بـه عملکرد مسـئوالن 
کشـور يـا دسـتگاه هاي اجرايـي يـا بيـان عقيـده 
در ارتبـاط با امور سياسـي، اجتماعـي، فرهنگي، 
اقتصـادي و نظايـر آن جرم محسـوب نمي شـود.

ميرمحمـد صادقـي در ايـن رابطـه مي گويـد در 
تبصـره بـه عملـي کـه جـرم نيسـت اشـاره شـده 
اسـت. حـال آنکـه اصـل در اين اسـت کـه جرم 
تصريح شـود نه جـرم نبودن. وي کـه اين روش 
را بدعـت در قانون گـذاري مي دانـد، مي افزايـد 
ايـن احسـاس پيـش مي آيد کـه اگـر قانون گذار 
نگفتـه اسـت کـه عملـي جرم نيسـت پـس حتماً 
جـرم اسـت. بنابراين رويکرد ايـن طرح مخالف 
روش قانون نويسـي اسـت. وي ايـن پرسـش را 
مطـرح مي کنـد کـه چـه اشـکالي دارد کـه مـا 
بگوييـم در کشـور مجـرم سياسـي داريـم، تکيه 
کالم رژيـم سـابق ايـن بـود که مي گفـت مجرم 
سياسـي نداريـم. آن رژيـم مجرمـان سياسـي را 
زندان هـا  در  کـه  مي دانسـت  خرابـکار  مشـتي 
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قواست. سرانجام اداره مملکت شامل قوه مقننه، 
مجريه و قضاييه می شــود و البته اول اشــراف، 
اصناف و طبقات هســتند کــه صاحب حق رأی 
می شــوند. در پايان قرن 19 دانشــگاه ها رشــد 
می کند، زنان آرام آرام در انگلســتان نســبت به 
ديگر کشورها صاحب حق رأی می شوند يا مثاًل 
ســياهان که حول و حوش جنگ جهانی اول به 
آنهــا هم حق رأی می دهند. در آن ســال ها اين 
اتفاقــات در مجلس می افتد و احزابی که در آن 
صد ساله رشد کرده اند حاال برای دفاع از قوانين 
يا حقوق مشخص براســاس مرامنامه حزبی شان 
می آيند و يک پيوند جدی ميان احزاب سياسی 
و پارلمان که نهاد انتخاب است برقرار می شود و 
بعد عمدتاً موقعيت پادشاهی ها تضعيف می شود 
و ما بــا پديده جمهوری روبرو می شــويم و باز 
مهد جمهوريت فرانسه است. پديده جمهوريت 
به عنوان نهادی که منتخب از رأی مردم اســت 
می آيــد و دو قوه اصلی يعنی قوه مقننه و مجريه 
شــکل می گيــرد. مــردم از طريق ســازماندهی 
احزاب و قالــب انتخاباتی برای يک دوره معين 
اين امــکان را پيدا می کنند کــه نمايندگانی را 
برای دوره مشــخصی انتخاب کنند و اينجاست 
که مشارکت شــکل پيشرفته خود را می گيرد و 
روز به روز موقعيت مشــارکت نهادينه می شود. 
در طــول زمان يک اتفاق مهم ديگر هم می افتد 
و احســاس می کنند که خب، مــا رأی داديم و 
نماينده رفــت مجلس، رئيس جمهــور انتخاب 
شــد، چهار ســال آينــده ما بايد يــک قضاوت 
مجدد کنيم که آيا اين شــخص توانسته است به 
وضعيت خود عمل کند؟ آيا توانسته  پاسخگوی 
ســؤاالت کســانی که به او رأی داده اند و حتی 
رأی نداده انــد باشــد؟ آيــا می توانــد در مورد 
قول هايی که بــه مردم داده گزارش بدهد آيا به 
قول هــا و وعده های انتخاباتــی اش عمل کرده؟ 
اينجا ســازوکار اصلی به ذهن می آيد اين فردی 
که می خواهد چهار ســال بعــد رأی بدهد با چه 
متر و ترازويی عملکرد اين فرد که چهار ســال 
پيش از طرف او وکيل شــده که کار مشخصی 
انجــام بدهد، در مجلــس قانون بگــذارد و در 
مجلس بر دولت نظارت کند يا در دولت کشور 
را بايد برای چهار سال اداره کند چه کار کرده 
اســت. اينجا می بينيم آن ســازوکاری که شکل 
می گيرد احزاب هســتند )يکی از شاخص ها( و 
حزب به نهاد مســتقر و دائمی تبديل می شود و 
حتی حزب پيروز، وزارتخانه ســايه را تشــکيل 

تاريخ را به پيش و پس از خود تقســيم می کند. 
مهمتريــن پيامی که اينجــا موضوعيت دارد اين 
است که مردم در يک جامعه مسئول سرنوشت 
سياســی خــود هســتند و اين حــق را دارند که 
تصميم بگيرند و برای آن راهکار ارائه می دهند. 
يکی از ايــن راهکارهــا شــکل گيری پارلمان 
است، پارلمان مظهر مشــارکت سياسی مردم و 
يکی از دســتاوردهای بزرگ بشری است. بعد 
اقشــار و طبقات مختلف، روحانيون، اشراف و 
ســرمايه داران مدرن که دارای سرمايه های قابل 
توجهی شــده بودند پارلمان را شکل می دهند. 
همزمــان با شــکل گيری مجلس، بســتر رويش 
تشــکل های سياسی در اين زمانه ايجاد می شود. 
اصطالحــات چــپ و راســت متولد شــده در 
مجلس فرانسه اســت – گروه هايی که مخالف 
دولــت بودند در جهت چپ و گروه های موافق 
در جهت راســت و آنهايی که معتدل بودند در 
ميانه می نشســتند- که به آخرين ســال های قرن 
هجدهــم برمی گردد و آرام  آرام بســتری برای 
شــکل گيری احزاب سياسی می شــوند. از اين 
تاريــخ به بعد متفکــران وارد عرصه می شــوند 
کــه شاخص ترين شــان - »مونتســکيو«- بحث 
جدی تفکيک قوا را مطــرح می کند و يکی از 
شــاخصه های مهم دموکراســی بحث تفکيک 

این ســؤال پيش می آید آیا حاكميت  ■
یا نهادی كه توسط این حاكميت تأسيس 
شــده مكانيزم هایی هم تعبيه كرده كه از 
مردم اســتفاده ابزاری نشــود یعنی مردم 
رشد داشــته باشــند و با حقوق شان آشنا 
بشوند یا نه، هر ساله باید كاری می كردند 

و مكانيزم هایی تعبيه می شد؟ 
مــن فکــر می کنم بــرای تمــام حکومت ها  □

يک نيــاز دائمی وجــود دارد و به خصوص در 
دوران معاصــر و نگاهی که مــا عمدتاً می بينيم 
در جوامع پيشــرفته شــکل گرفته و بــه يکی از 
شــاخص های مهــم و جدی دولت هــای مدرن 
مــورد توجه قــرار گرفته، بحث اعتمــاد متقابل 
مردم و حکومت هاســت. بشــر به مــرور زمان 
مديريت اجتماعی خودش را از متفکران حوزه 
فلسفه سياســی، حقوق اساســی، جامعه شناسی 
و مردم شناســی در حوزه هــای علــوم اجتماعی 
گرفــت. آرام آرام ايــن روش هــا به شــيوه ها 
رسيدند. در انقالب کبير فرانسه مردم برای اينکه 
وارد صحنه و حوزه تعيين افزايش مشارکت  در 
تصميم گيری های سياســی بشوند دست به يک 
انقالب به شدت خشونت بار و اثرگذار زدند که 
نخست فرانسه و بعد وسعت آماج آن تمام اروپا 
را در برمی گيرد و يک پله تاريخی می شــود که 

 سرگذشت مشاركت سياسي مردم در ایران 

بخش نخســت و دوم گفت وگو با دكتر محمدجواد حق شــناس درباره سرگذشت 
مشاركت سياسي مردم در ايران در شماره هاي 80 و 81 تقديم خوانندگان شد. آنچه 

در ادامه مي آيد بخش نهايي اين گفت و گوست كه تقديم خوانندگان مي گردد. 



82
ره 

ما
| ش

 92
ذر 

 و آ
ان

 آب
| 14

82
ره 

ما
| ش

 92
ذر 

 و آ
ان

 آب
| 15

صادر کردند که ايشــان اولين وظيفه اش بعد از 
پيــروزی انقالب در مــورد تعيين نوع حکومت 
برگزاری رفراندوم اســت ؛ يعنی ما شاهد بوديم 
که با شعار )من آن موقع 17-18 ساله بوديم که 
در خيابان های تهران شعار می داديم( »استقالل، 
آزادی، جمهوری اســالمی«، امام نوع حکومت 
را جمهوری اســالمی مشــخص می کنند. اولين 
وظيفــه دولــت بــازرگان رفراندوم اســت که 
حکومت پادشــاهی تمام شده و حاال مردم بايد 
در مورد نوع و شــکل حکومــت نظر بدهند. بر 
اســاس حکمی که آقای بازرگان داشــتند اين 
رفراندوم انجام می شــود يعنی 22 بهمن انقالب 
پيروز شــد و در 11 فرورديــن رفراندوم برگزار 
شد. ساختار دوم يکی از مهمترين مباحث است 
که در مرداد همان ســال يعنی شــش ماه بعد از 
پيروزی انقالب ما شــاهد برگــزاری انتخابات 
مجلس خبرگان هســتيم که خبرگان از سراســر 
کشــور و در قالب استان ها نامزد شده اند و مردم 
در انتخابات شــرکت کردند و نمايندگان خود 
را برای تصويب و تدوين قانون اساســی انتخاب 
کردند و اينجا باز مشــارکت مردم برای تدوين 
يک قانون اساسی جديد شکل گرفت. مهندس 
بازرگان باز هم ايــن دوره قناعت نمی کند امام 
می گويند تمام شــده ولی مهنــدس اعتقاد دارد 
ايــن بايد به رفراندوم مردم گذاشــته شــود. در 
مهر ماه همان ســال قانون اساسی مورد تصويب 
نمايندگان به رفراندوم مردم گذاشــته می شــود 
و 60 درصــد از مــردم يــا کمتر يا بيشــتر رأی 
می دهند. به هر حال در همان قانون اساسی يکی 
از مهمتريــن راهکارهــای مشــارکت انتخابات 
اســت و حوزه ها به مــردم برمی گردد و يکی از 
مهمتريــن محورها برای رهبری انقالب اســت 
و آنجا اشاره می شــود که  اين رهبری بر اساس 
پذيرش عامه شکل گرفته و بعد برای تعيين رهبر 
مجلــس خبرگان اين مجلس کــه منتخب مردم 
هســتند ســه وظيفه دارند؛ نصب رهبر، نظارت 
بر رهبر و  اگر رهبری از شــرايطش عدول کرد 
يا به هــر دليل مندرج در قانــون، رهبری منتفی 
شــد امکان عزل رهبر را هم پيش بينی کرده اند. 
قوه مجريه باالترين مقام اجرايی کشــور اســت 
که با انتخابات تعيين می شــود و قــوه مقننه که 
مســتقيماً مــردم می تواننــد نماينــدگان خود را 
در مجلــس انتخاب کنند و مجلــس از ديدگاه  
امام و حتی قانون اساســی در رأس امور اســت 
و يکی از نهادهای بســيار مهم کشور در تدوين 
و نظارت بر قوه مجريه اســت. يک فصل قانون 
اساســی برای شــوراها گذاشته شــده که مردم 
برای امور عامه خودشــان در شــهر و روســتاها 
در تمامی حوزه هايی که قابليت ســکونت دارد 
بايد امور آنجا توسط منتخبين مردم انجام بگيرد 
و مــردم بــرای دوره معينی نماينــدگان خود را 
برای شــهر و روســتا انتخاب می کنند و فارغ از 
اينکه حوزه خبــرگان رهبری و قوه مجريه و ... 
يــک پيش  بينی ديگر هم وجــود دارد و آن هم 

شــهری مانند آتن مردم بخواهند دور هم جمع 
شوند و دموکراسی مســتقيم با رأی مردم انجام 
بگيــرد. در دنيای االن، تنها در ســوئيس اســت 
که مردم دور هم جمع می شــوند و رأی مستقيم 
می دهند )اتفاقی که دو ســال پيش درباره نصب 
منــاره در مســاجد اتفاق افتاد و مــردم موافقت 
کردند(. اينجا رســانه جانشــين چشــم و گوش 
افکارعمومی می شود. در کشــوری مانند ايران 
بــا 75 ميليون جمعيــت و ميليون هــا مترمکعب 
وســعت، امکان رصد وجود ندارد، اينجا رسانه 
بــه نمايندگی از افکارعمومی نظارتش را اعمال 
می کند و عملکرد نمايندگان را چه در قوه مقننه، 
مجريــه و يا قضاييه به مــردم گزارش می دهد و 
خبرنگار چشــم و گوش مردم است و اينجاست 
که کار خبرنگاری جزو مشاغل سخت محسوب 
می شود، چون با حوزه قدرت درگير می شود و 
حــوزه قدرت خيلی عالقه مند نيســت که نوری 
تابيده شــود و فضای تاريکی روشــن شود که 
مردم در پايان چهار ســال بخواهند نظری بدهند 
پس ابزاری مانند NGOها، تفکيک قوا، احزاب 
و رسانه ها هستند که وظيفه کنترل دارند و يک 
ابزار هم ابزار مادر يا شــاقول اصلی است و آن 
قانون اساســی اســت؛ يعنی قانون اساســی بايد 
وجود داشــته باشــد تا اگر خطايی شــد بگويد 
آقــای رئيس جمهور خطا کــردی، آقای رئيس 
مجلس اشــتباه کــردی، قوه قضائيه برگرد ســر 
جايــت. خبرنــگار همين را بگويــد احزاب هم 
همين طــور؛ تا بتوانند ارتباطــات را در مقطع و 
چارچــوب معيــن و در حوزه سياســی خودش 
بســيج کنند و رســانه هم وظيفه تابانــدن نور به 
فضای تاريکــی را دارد که توســط مردم ديده 
نمی شود. پس اين به شــاخص هايی برمی گردد 
که به عنوان تجربه بشــری در طول 225 سال از 
انقالب کبير فرانســه و بعد تجربه  در انگليس و 
پيش از آن تجربياتی که در امريکا شکل گرفت 
و بعد از اعالم استقالل امريکا به يک رويه تبديل 
شــد. حتی می بينيم که در آسيا هم بعد از پايان 
دوره اســتعماری و عمدتاً در کشور هندوستان 
اين پديده جدی شــکل می گيرد و ما بزرگترين 
دموکراســی جهان را می بينيم هندوســتان ارائه 
می کند و حتی می بينيــم حزب کنگره که نهرو 
آنجا بــه همراه گاندی شــکل دهنده اين حزب 
بودند حتی پيش از اســتقالل، رهبری مبارزات 
ضداســتعماری را به عهده داشت و بعد از پايان 
استعمار و آغاز اســتقالل به ماشين اداره کشور 
تبديل می شود و اين روند تجربه ای است که ما 

نمی توانيم ازآن بگذريم. 

هر كدام از این ابزارها چه رویكردی  ■
داشــتند، كدام ها را تقویت می كردند با 
چه شيوه ای و كدام را تضعيف می كردند 
و نتایج هــر كدام از ایــن عملكردها را 

چگونه ارزیابی می كنيد؟ 
اتفاقی کــه پيش از پيروزی انقالب شــکل  □

گرفت حکمی بود که مرحوم امام برای بازرگان 

می دهــد و در آنجا 20 فرد يــا 20 تيم عملياتی 
عملکــرد وزارت اقتصاد، خارجــه، بازرگانی، 
دفاع و يا کشــور را رصــد می کنند و هر جا که 
طرف اشــتباهی مرتکب شود يا از قانون اساسی 
مــورد قبول همگان عدول کند يا از وظايفی که 
مجلــس برای آن بــه عنوان درنــگ قانون داده 
خطايــی کند يا اينکه منافع ملــی را تهديد کند 
اينجــا حزب رقيــب می آيــد و از امکاناتی که 
در اختيــار دارد مانند اســتيضاح، ســؤال، رأی 
اعتمــاد و حتی بحث انحالل پارلمان و انتخابات 
زودرس اســتفاده می کنــد؛ اگر رونــدی را که 
پيش بينی شــده، دولت مســتقر يا حــزب پيروز 
در ميانــه راه از انجــام امور ناتوان شــود دليلی 
نــدارد که مردم چهار ســال تحمــل کنند برای 
اينکه خرابکاری شان را ادامه دهند، اينجا بحث 
انحالل مطرح می شود و مجدداً رأی گيری انجام 
می گيرد ،اگر مردم دوباره به اين حزب يا گروه 
رأی مجدد بدهند ادامــه می دهند و اگر جلوی 
کار اينها گرفته  شــود ادامه نمی دهند و وضعيت 

جديدتری در مجموعه پيش می آيد. 
ناكارآمدی شــان از كجــا مشــخص  ■

می شود؟
حــزب رقيب به مردم خبــر می دهد و اعالم  □

می کنــد. مثــاًل اگر در کشــوری پادشــاهی و 
رئيس جمهوری تشريفاتی باشد وظايفی بر عهده 
دارد که اگر تشخيص بدهد، انتخابات زودرس 
برگزار می شــود مانند ونزوئال که به درخواست 
مخالفان چاوز انتخابات زودرس برگزار شــد و 

چاوز در آن انتخابات برنده شد.
حزب رقيب هميشــه منتقد است، چه  ■

زمانی انتقادش به مرز انحالل و انتخابات 
مجدد می رسد؟

آنجــا يک مقام مانند دادگاه قانون اساســی  □
يا رئيس جمهور هســت که وزن سياسی زيادی 
ندارد ولی در موارد بحران تعيين کننده می شود 
يا اينکه بعضاً دولت هايی هســتند که بر اســاس 
ائتالف به وجود می آينــد يعنی اگر در پارلمان 
450 کرســی باشــد معنی اش اين است که بايد 
226 کرسی در اختيار حزب حاکم باشد، حزب 
حاکم حزب اکثريت است و در ائتالف احزاب 
کوچک يا نهادهای کوچک باال می آيند. 185 
رأی اکثريــت دارد 35 يــا 40 رأی باقيمانده را 
بــا حزب های کوچک پر می کننــد اگر اينها از 
ائتــالف خارج  شــوند، دولت ســقوط  می کند. 
اينجــا ديگر بحــث انتخابــات زودرس مطرح 
می شــود . حزب موقعيت دارد که اکثريت باشد 
اگر اعتماد کردند وضعيت بهتری پيدا می کند و 
سياســت هايش را با استحکام دنبال می کند اگر 
نه، آن حزب که مدعی است تالش می کند تا به 
قدرت برسد. يک ابزار ديگر که اينجا به شدت 
مورد توجه قرار می گيرد رســانه است. رسانه ها 
مردم را قانع می کنند. اينجا چون جمعيت کشور 
زياد می شــود ديگر امکان ندارد به 2500 ســال 
پيش برگرديم و مانند دموکراســی يونان که در 
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جرم سياســی برای ما تعريف نشده است. يکی 
از نواقص موجــود تأثيرگذار روی مشــارکت 
سياســی امروز مــا همين ماجراســت. اين اتفاق 
بايد بيفتد و عملياتی شــود و از اين رو هم تعيين 
شده و ما می بينيم که تمام حوزه ها را قانون گذار 
ديده و تفصيل کرده و امروز ما بايد به دنبال اين 
باشيم تمام مطالباتمان را به سمتی پيش ببريم که 
قانون اساســی را به شــکل تمام و کمال و بدون 

تنازل بتوانيم اجرايی و عملياتی کنيم. 
گذشــته از این مبحث كــه در قانون  ■

اساسی تصریح شده، سؤال این است كه 
این نكات چگونــه در دولت های مختلف 

اجرا شده؟ 
در دوره آقــای هاشــمی من فکــر می کنم  □

نگاه شان رفت به سمت بازسازی کشور و آماده 
می شد که به فضای جديدی ورود کنند و شايد 
در ســه ماهه آخر حيــات امام به نوعی شــاهد 
شکل گيری دستوری برای اصالح قانون اساسی 
تحت عنوان بازنگری قانون اساســی هســتيم تا 
برخــی از معضالتــی که در اداره کشــور ديده 
می شد به گروهی واگذار شود که اين مشکالت 
را در قانون اساســی رفع و رجوع کنند. يکی از 
مباحثی که برخی روزنامه ها در آن مقطع مطرح 
می کردند و شــايد بــه عنوان نقيصــه در قانون 
اساســی مطرح شــده بود اينکه پيش بينی نشده 
بود قانون اساســی چگونه بايد بازنگری شود و 
خودش را ترميم کند و اين مورد شــايد يکی از 
اتفاقــات دوران حيات امام هســت که گروهی 
متشکل از خودشــان و برخی از افراد حاضر در 
مجلــس و ســران نهضت را مأمــور کردند تا به 
اين موارد رسيدگی شــود. يکی از اين اتفاقات 
حذف پســت نخســت وزيری اســت و ديگری 
تجميع شــورای عالــی قضايی به عنــوان رئيس 
قوه قضائيه، تغيير نهاد اداره کننده صدا و ســيما 
يا بحث پيش بينی نهادی به نام مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام يا شــورای عالی امنيت ملی و ... 
اينها همه از دستاوردهای اين دوره است که اين 
شورا توسط امام منصوب شدند ولی متأسفانه در 
وسط کار اين شــورا، شاهد بيماری سخت امام 
هستيم و درگذشــت امام در ميانه راه اين شورا 
اتفاق می افتد. به هر حــال عده ای از طرف امام 
برای اين کار وکيل شده بودند که با رحلت امام 
اين عده کارشــان را متوقف نمی کنند، سرانجام 
کارشــان تمام می شــود و نتيجه را به رفراندوم 
می گذارند و تصويب می شــود. آقای هاشــمی 
يک فردی اســت که در مجلس خبرگان ايشان 
هــم آمده اند و حتی بــا وجود نظراتــی که در 
مجلس برای اداره کشــور به صورت شــورايی 
بود، ايشــان مخالفت می کنــد و می گويد اين با 
مبانی اداره کشــور نمی خواند و رهبری بايد در 
فرد جمع شود و نظر ايشان پيش می رود و حتی 
در مورد تعيين اين مصداق هم نظر آقای هاشمی 
پيــش می رود و شــاهد اين هســتيم که رهبری 
کشــور توســط خبرگان به آيــت اهلل خامنه ای 

تأکيــدی که مرحــوم امام داشــتند ايــن قانون 
اساســی مخالفتی با شرع ندارد و از همان ابتدا با 
حضور نمايندگان مجلس و سرانجام رأی خود 
مردم بوده که شــکل گرفته است. باز در همين 
قانون اساســی می بينيم که بــرای جايگاه مردم، 
نهاد ناظری هــم مورد توجه قرار گرفته يعنی 1. 
تفکيک قوا از ويژگی های قانون اساسی است-

2. قانون احزاب پيش بينی شــده است 3. آزادی 
بيان مطرح شــده 4. آزادی راهپيمايی مشخص 
شده 5. عدم تعرض به مردم 6. ممنوعيت تفتيش 
عقايــد؛ اينهــا از ويژگی هايی اســت که بحث 
مشارکت سياســی مردم را تســهيل می کند در 
جای جای قانون اساســی آمده تــا مردم بتوانند 
اعمال نظر کنند، عملياتی کنند، حزب تشــکيل 
بدهند و در احزاب حضور پيدا کنند و مخالفت 
خودشان را در راهپيمايی ها اعالم کنند. رسانه ها 
می توانند نظراتشــان را بيان کننــد و حتی برای 
اينکــه ايــن آزادی هــا محدوديت پيــدا نکند 
بحث جرم سياســی مطرح می شــود. ما فقط در 
دو حوزه اســت که می بينيــم آنجا بحث جرايد 
را مطــرح می کنند و حضور هيئــت منصفه که 
منتخــب خود مردم اســت بحث جرم سياســی 
مطرح می شــود که حضور هيئت منصفه اســت 
که بايــد تعيين کند که اين جرم اســت و اينجا 
حتی نهــاد قضايی را هم مکلف می داند که نظر 
هيئت منصفه را بپرســد شايد جرمی اتفاق افتاده 
است بعد بر اساس آن وارد سيستم قضايی شوند 
و اين جرايم کجاســت؟ جرايمی کــه دقيقاً به 
بحث مشارکت مردم برمی گردد و جرائمی که 
در مطبوعات و حوزه سياســت رخ می دهد بايد 
با حضور هيئت منصفه شــکل بگيــرد. ببينيد در 
جرمی که فردی نفع شــخصی ندارد و به خاطر 
منافــع مردم ممکن اســت اشــتباه کند و جرمی 
مرتکب شــود اينجاســت که هيئت منصفه بايد 
نظر بدهد آيــا جرمی اتفاق افتاده اســت يا نه؟ 
و بعــد قاضی تازه می تواند وارد مبانی بشــود و 
متأســفانه بعد از ســی و چند سال هنوز مصاديق 

پيش بينــی قانون گذاری مســتقيم توســط مردم 
به نــام رفراندوم يا همه پرســی اســت. در اينجا 
پيش بينی شده مردم می توانند اگر در يک مورد 
معين از آنها ســؤال شود رأی بدهند و قانونی را 
مصــوب کنند و اين قانون ديگــر نياز به تأييد و 
تقويت شــورای نگهبان ندارد يعنی اگر قانونی 
در رفراندوم شــکل گرفت و مردم حضور پيدا 
کردند و رأی دادند ديگر نياز به تأييد شــورای 
نگهبــان اعم از فقها يا حقوقدانــان ندارد. معنی 
اين حرف چيست؟ اين است که آن همه پرسی 
می تواند بعضی از اصول خود قانون اساســی را 
جا به جا کنــد و مورد تجديدنظــر قرار دهد و 
اينجا هيچ نقشی برای حقوقدانانی که وظيفه شان 
تعيين موافقت يا مغايرت با قانون اساســی است 
در نظر گرفته نشده، حتی ديگر مخالفت با شرع 
موضوعيت نــدارد چون عامه مــردم دارند نظر 
می دهند و پيش فرض آنها دقيقاً عين شرع هست 
و نيازی به بررســی فقها در اين بخش نيســت و 
اين نشان می دهد آخرين حرف و قدرت نهايی 
از آن مردم اســت. پس شــيوه های مشارکت را 
می بينيــم هم در قالــب تعيين افــرادی که برای 
دوره هــای معينی به وکالت گرفته می شــوند و 
حتی برای تدوين مستقيم قانون در قانون اساسی 
تشريح شــده و برخی از ســمت ها هم می بينيم 
وجود دارد که اينها هم با يکی دو واسطه توسط 
مردم انتخاب می شــود مثاًل پست نخست وزيری 
بــرای ما مطرح بود. نخســت وزيری توافق ميان 
رئيــس جمهــور منتخــب مــردم و نمايندگان 
منتخب مردم است يا رئيس قوه قضاييه منتخِب 
منتخــب مردم اســت؛ يعنــی منتخــب رهبری 
اســت که رهبری منتخب خبــرگان و خبرگان 
هم نماينده مردم هســتند پس بــا اين وضعيت، 
مشــروعيت و داشــتن هويت و گرفتن موقعيت 
و مســئوليت در هر جايی در جمهوری اسالمی 
در سلســله مراتب قدرت کاماًل به رأی و حضور 
مردم برمی گردد. پس اين هم نگاهی اســت که 
قانون اساســی به اين چارچوب دارد و می بينيم 

کابینه هاشمی رفسنجانی همراه با چند استاندار
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در آخرين روزهای دوره آقای هاشمی می بينيم 
که فضا کاماًل به سمت حاکميت جريان راست 
مــی رود و کشــور دارد آماده می شــود تحويل 
آقــای ناطق نوری داده شــود. حــدود 200 تن 
از معاونــان و وزرا در دفــاع از آقای ناطق بيانيه 
می دهند و هميــن تعداد از نماينــدگان مجلس 
نيــز در دفاع از آقای ناطق نوری همين وضعيت 
را دارند. اينجاســت که ما وارد صحنه انتخابات 
شــده و می بينيم جريان چپ آماده می شــود که 
وارد عرصه انتخابات شود و در عرصه رقابت با 
پديده آقای خاتمی روبرو می شويم. ايشان وارد 
صحنه می شوند و در آن شش ماه آخر و با وجود 
تمام پيش بينی ها حماسه دوم خرداد در سال 76 
اتفاق می افتد و اين حماســه آن قدر بزرگ بود 
که ما از طرف جريان راســت شــاهد عقالنيتی 
هستيم و آقای ناطق نوری که بايد از ايشان ذکر 
خيری بشود پيش از اعالم رسمی نتايج به آقای 
خاتمــی پيام تبريک می دهــد و در مقابل هفت 
ميليــون رأی آقای ناطق نــوری، خاتمی رأی به 
شــدت قابل توجهــی- بيــش از 20 ميليون- را 
کســب می کند که در تمامی استان های کشور 
به جز مازنــدران که زادگاه آقــای ناطق نوری 
است و لرستان که بعدها مشخص شد مشارکت 
130 درصد بوده و آرای قابل محاسبه ای نبوده، 
کل کشــور وارد فضايی شد که به تعبير رهبری 
از آن به عنوان حماســه ياد شــد. در اين سال ها 
مشــارکت سياســی به يک آيتم تبديل می شود 
و فــاز جديدی به خودش می گيرد که خود اين 

دوره به شکل جدا قابل بحث است. 
در دوران اصالحات، برجســته ترين نقطه ای که 
می توانيــم روی آن دســت بگذاريــم برنامه ای 
بود که آقای خاتمــی و يارانش قبل از ورود به 
انتخابــات ارائه کردند و بــا يک گفتمان جديد 
وارد انتخابات شــدند. از جهاتی شــايد اين نوع 
حضــور در انتخابــات در مقايســه بــا انتخابات 
پيشين متفاوت يا بی سابقه بود که ايشان به عنوان 
برنامه توســعه سياسی، اجتماعی و فرهنگی ارائه 
کردند و خودشــان را مقيد دانســتند که اگر در 
انتخابات پيروز شوند اين برنامه ها و اين ديدگاه 
را اجــرا می کننــد، به عبــارت ديگــر انتخابات 
76 را می توانيــم به جای رأی به شــخص، رأی 
به يــک برنامه بدانيــم. اگر چه کســانی که در 
انتخابــات شــرکت کردند من همــه آنها را در 
قالب مشــارکت و رأی به برنامه تلقی نمی کنم. 
مــا در اين انتخابات اگر به ســبد آرا نگاه کنيم 
و بچرخيــم، گرايش ها ی متفاوتــی را به لحاظ 
انگيزشــی می توانيــم مــورد توجه قــرار دهيم، 
شــايد مهمترين تقســيم بندی اين بود که در اين 
انتخابات ما دو نوع رأی داشتيم: 1. آرای ايجابی 
2. آرای سلبی- و شايد وزن آنها خيلی متفاوت 
نباشــد و نزديک به هم باشــد. اما به هر حال 20 
ميليون رأی ای که خاتمی در انتخابات توانست 
کســب کند يک بخــش از آن آرای ايجابی به 
خود ايشان و برنامه های ايشان بود و يک بخش 
آن هم رأی سلبی بود که عماًل مشارکت کردند 

رقيــب ايجــاد کردند کــه آنها بتوانند شــرايط 
رأی آوری را به دســت آورنــد. مجلس چهارم 
بــا محوريت جريان راســت شــکل می گيرد و 
آقای ناطق نــوری در اين مقطع بودند و مجلس 
همگام با آقای هاشــمی است و اين همگامی با 
سياست های آقای هاشــمی در اين سال ها يک 
دوره ماه عســل برای جريان راســت است. در 
وســط اين مجلس است که انتخابات دوم آقای 
هاشمی شــکل می گيرد و اين بار اين ماه عسل 
خيلی طول نمی کشــد و با شکل گيری انتخابات 
دوم آقای هاشــمی عمــاًل يک فــرد از جريان 
راســت می آيد وارد صحنه انتخابات رياســت 
جمهــوری می شــود و ما برای اولين بار شــاهد 
يــک رقابــت در انتخابات رياســت جمهوری 
هســتيم. يعنی بعــد از دوره اول آقای بنی صدر 
که يــک انتخابات رقابتــی بــود در دوره دوم 
آقای رجايــی رقابت نداريم و در دوره آيت اهلل 
خامنه ای و دوره اول هاشمی هم رقابت نداريم. 
در دومين مرحلــه انتخابات احمد توکلی با نقد 
سياست های هاشمی در حوزه اقتصادی می آيد. 
آقای هاشمی پيام آور يک سياست جديد يعنی 
سياســت تعديل بود يعنــی می خواهد اين زمينه 
را فراهم کند که حزب کارگزاران ســازندگی 
شــکل بگيرد. بحث ديگر مشــارکت که اينجا 
اشاره کرديم شــکل گيری نهاد جديدی است؛ 
در دوره دوم آقای هاشــمی، هنگام شکل گيری 
مجلــس پنجم، کارگزاران بــا محوريت 16 نفر 
بيانية تشــکيل می دهد. حدود 10 وزير و شــش 
نفر از معاونان و خانواده آقای هاشمی اين بيانيه 
را می دهنــد و اين بــا مخالفت رهبــری مواجه 
می شــود که دولت نمی تواند ايــن کار را بکند 
و با توجــه به مخالفت ايشــان وزرايی که بيانيه 
تأســيس را امضا کرده بودند کنار می کشــند و 
بيانيــه با امضای شــش نفر شــکل می گيرد و به 
طور کلــی معاونان و اعضای خانواده هاشــمی 
مانند محمد هاشــمی، فائزه هاشــمی، محســن 
هاشمی، کرباسچی و مهاجرانی. اينها چهره هايی 
هســتند که کارگزاران را تشکيل می دهند و در 
انتخابات تهران می آيند و در سراسر کشور اينجا 
با هژمونی کــه روحانيت مبارز در مجلس پنجم 
دارد بــا يک مشــکل جدی روبرو می شــوند و 
ما می بينيم در مجلس پنجم فائزه هاشــمی رأی 
اول را می آورد بعد آقــای ناطق نوری و در اين 
مقطع جريان چپ ســابق و جريــان کارگزاران 
به هم نزديک می شــوند؛ عبــداهلل نوری و معين 
وارد مجلس می شــوند و يک اقليت قوی را در 
مجلس داريم که روند اکثريتی به رهبری آقای 
ناطق نوری را با چالــش روبرو می کند. در اين 
مقطع کميســيون ماده 10 فعال اســت و شــروع 
بــه دادن مجوزها می کنــد و می بينيم که برخی 
احزاب سياســی وارد مدار می شــوند. در دوره 
دوم آقای هاشمی ما شــاهد فضای مناسب تری 
هســتيم و تحمل ها بيشتر می شود و کم کم وارد 
فضــای انتخاباتی می شــويم و آقای ناطق نوری 
آماده اســت که قوه مجريه را در اختيار بگيرد و 

تفويــض می شــود و ما در يک مقطــع کوتاه تا 
انتخابــات بعــدی دوره ای را داريم که آيت اهلل 
خامنه ای هم رهبر کشــور و هــم رئيس جمهور 
هســتند. انتخابات انجام می شود و آقای هاشمی 
از پايان دوره رياســت جمهوری قبلی عهده دار 
رياســت جمهوری می شــوند و ديگــر پســت 
نخســت وزيری نداريم و جمله مشهوری آقای 
هاشــمی دارند که بحث مشــارکت سياســی را 
تحت الشــعاع خود قرار می دهــد. وقتی مجلس 
با ايشان صحبت می کنند که کابينه شما سياسی 
نيست و عناصری را وارد کار کرده ايد که خيلی 
با سياســت همراهی ندارند ايشان جمله تاريخی 
دارند کــه می گويند من به اندازه همه سياســی 
هســتم. اين به نوعی يکی از نقدهايی اســت که 
به آقای هاشمی وارد شد و مناسب نبود و ايشان 
اين تلقی را داشــت که نياز نيســت همه اعضای 
کابينه سياســی باشند. شــايد اين موجب  شد که 
در پايان هشت ســال کار ايشان با ضربه هايی از 
دوستانشــان روبرو بوديم و مشکالتی ايجاد شد 
که منجر به گرفتن زاويه سياســی بين ايشــان و 
جناح راســت کشــور شــد؛ گرچه وقتی ايشان 
شــروع کردند خاستگاه و ورودشــان از جناح 
راســت شــروع شــد. در پايان مجلس سوم که 
جريان چپ در آن حضور داشــت شاهد اتفاقی 
هستيم که جايگاه مجلس در مقابل نهاد شورای 
نگهبان تضعيف می شــود؛ اينکه شورای نگهبان 
اين موقعيت را پــس از رحلت امام پيدا می کند 
که از اختياراتی که دارد يک تفسير موسع ارائه 
بدهد و با اين باور مسائل را پيگيری می کند که 
مــن دارای قدرت نظارتی هســتم و اين نظارت 
اســتصوابی اســت و برآنچــه که فکــر می کنم 
اين يک نظــارت معمولی نيســت و با اين نگاه 
ما می بينيم وقتی نيروهای سياســی برای حضور 
در عرصه سياسی مجلس چهارم آماده می شوند 
نزديــک بــه 60 نفــراز نماينــدگان موجود در 
مجلس توســط شــورای نگهبــان رد صالحيت 
می شــوند. حدود 10 الی 15 نفــر از چهره های 
شــاخص که اندازه شــان کمتــر از نهاد مجلس 
نبــود- يعنــی 75 نفــر از افراد شــاخص جريان 
چپ- توسط شــورای نگهبان با همين برداشت 
نظارت استصوابی رد صالحيت می شوند.  اينجا 
ســؤالی پيش آمد که چون اينها تا پايان خرداد 
در مجلس بودند و زمان ثبت نام اسفند بود و در 
نهايت رد صالحيت شــدند، تکليف نماينده ای 
که تا چهار مــاه می خواهد قانون گذاری کند و 
فاقد صالحيت اســت، چيست؟ اگر اين 60 نفر 
مجلس را ترک می کردند مجلس نمی توانست 
بــه کارش ادامــه دهــد آن وقت چــه؟ ولی به 
هر حال يک تفســير وجود داشــت. ما شــاهد 
يک ســکوت از طرف آقای هاشــمی هســتيم. 
ســکوتی که همراه بــا تأييد اســت و اين اتفاق 
بدی برای مشــارکت سياســی بود و در نهايت 
مجلس چهارم شــکل می گيرد. وقتی 75 نفر از 
چهره های شــاخص در حوزه های انتخابيه کنار 
گذاشــته شــدند به طور طبيعی موقعيت را برای 
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بخــش امور جوانان هســتيم که بــه عنوان يکي 
از محورهاي جدي پا مي گيرد. کميســيون امور 
بانوان در اســتانداري ها که پيشتر در زمان آقاي 
هاشــمي شــکل گرفته بود نقــش پررنگ تري 
را ايفــا مي کند. براي اولين بار شــاهد هســتيم 
کــه يک خانم بــه عنوان معــاون رئيس جمهور 
در ســازمان محيط زيســت –خانم ابتکار- قرار 
مي گيرد و مرکز مشــارکت زنــان راه مي افتد و 
مسئوليت گسترش و توجه به جايگاه زنان را در 
دســتور کار قرار مي دهد. اتفــاق ديگر، دعوت 
از شــهردار تهــران بــراي حضور در جلســات 

کابينه اســت و يک نگاه و تعامل مثبت نســبت 
به شــهر تهران و بحث مشــارکت در اين بخش 
شــکل مي گيرد، اينها نوع فعاليت هايي است که 
مي بينيم در وزارت کشــور پا مي گيرد. توجه به 
انتصاب نيروهايي از اقوام و هموطنان اهل سنت 
در ســطح بخشــداري ها و فرمانداري ها در اين 
دوره است که مورد توجه قرار مي گيرد و حتي 
ما شاهد هستيم در سطح معاونت استاندار هم از 
اقوام استفاده مي شود ولي مي بينيم اين فعاليت ها 
تا حدودي مورد توافق گروه رقيب نيست و اين 
اتفاقاتــي که در اين بخش هــا صورت مي گيرد 
براي آنها ســخت است. در وزارت فرهنگ هم 
همين اتفاق تکرار مي شود. ما شاهد فعاليت هايي 
براي ارتقاي موقعيت جايگاه مطبوعات هستيم. 
هيئــت نظارت بــر مطبوعــات مجوزهايي براي 
نشــريات جديد صادر مي کند. بــراي اولين بار 
است که روزنامه هايي با نگاه جديد وارد جامعه 
مي شوند و خودشــان را سخنگوي جامعه مدني 
مي دانند. انتشار روزنامه جامعه با مديريت آقاي 
شــمس الواعظين و با همکاري آقاي جاليي پور 
در اين دوره نمادي است از رويکردي که اتفاق 
افتاده اســت؛ و بعــد اضافه شــدن روزنامه هايي 
مانند صبــح امروز، تــوس و... طبيعتــاً واکنش 
نســبت به ايــن اتفاقات در طيــف مقابل وجود 
دارد و همزمــان در اين مقطع مي بينيم آرام آرام 
کســاني که فعال ســتاد انتخاباتي آقاي خاتمي 
بودند بــه فکر راه اندازي يک حزب سراســري 
هســتند تا بتوانند ايده هاي مطرح شــده در ستاد 
را شــکل بدهند و حدود صد نفر بيانيه تأســيس 
حزبي به نام جبهه مشارکت را مطرح مي کنند و 
چهره هاي شــاخص اين مجموعه کساني هستند 

يــک اصل بــزرگ از قانــون اساســي را که به 
آن در طول 20 ســال متأسفانه عمل نشده بود و 
تعطيل شــده بود گرچه چنــد نيمه و ناقص احيا 
کند و به ســمت راه اندازي قانون شورا مي رود. 
در حالي که به شــدت بخشــي از مســئوالن در 
جمهــوري اســالمي مانند مجلس يا بخشــي از 
نهادهاي انتصابي نگران واگذاري امور به دست 
مردم بودند و احساس مي کردند که ممکن است 
اتفاقي بيفتد. مثاًل در آن مقطع شــايد نزديک به 
هزار شهر داشتيم که شــوراها بايد شهردارها را 
انتخــاب مي کردند ولي انتخاب شــهردارها در 
آن مقطع به عهده اســتانداران و وزير کشور بود 
و گرفتن همچنين اختياري از وزارت کشــور و 
واگذاري آن بــه مردم کار خيلي ســختي بود. 
اين امر بــزرگ اتفــاق افتــاد و درآن مقطع ما 
مي بينيم آقــاي عبداهلل نوري وزارت کشــور و 
آقاي مهاجراني هم وزارت فرهنگ و ارشــاد را 
عهده دار مي شوند. البته من به عملکرد آن مقطع 
آقــاي خاتمي نقــد دارم که دو تــا از مهره هاي 
اصلي مجلس را بــه نام عبداهلل نوري و مصطفي 
معيــن را که نماينــده مجلس بودنــد - مجلس 
پنجم- و به نوعي از چهره هاي شــاخص اقليت 
در مجلس پنجم بودنــد را بيرون آوردند. به هر 
حال دولتي که در مجلس موقعيت خيلي خوبي 
نداشــت و رئيس مجلس، ناطق نــوري، رقيب 
دولت بود، منطق ايجــاب مي کرد در آن مقطع 
ما نيرويي را از مجلس براي کابينه بيرون نکشيم 
و اســتفاده نکنيــم اما اتخاذ يک راهبرد اشــتباه 
باعث شــد که آقاي نوري از مجلس به وزارت 
کشــور و آقاي معيــن هم بــراي وزارت علوم 
بيرون بياينــد و موقعيت دولــت اصالح طلب ) 
اصالحات و تفکر ( در مجلس لطمه بخورد. اما 
در اين مقطع ما شــاهد فعاليت جدي در وزارت 
کشــور و وزارت فرهنگ هســتيم. آقاي نوري 
همکاراني را انتخاب مي کند که آقاي تاج زاده 
به عنوان معاون سياســي وزارت کشور و آقاي 
بورقانــي در وزارت فرهنگ معــاون مطبوعاتي 
آقاي مهاجراني مي شــود و قائم مقام وزارتخانه 
هم آقاي مسجدجامعي اســت و به نظر مي رسد 
موتور اصلي توسعه سياسي در اين وزارتخانه ها 
شــکل گرفته و به طور عمده هم توسط معاونت 
سياســي در وزارت کشور و معاونت مطبوعاتي 
در وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمي پيگيري 
مي شود. در وزارت کشــور ما شاهد هستيم که 
انتخاب اســتانداران يک اهميت ويژه اي دارد و 
با هميــن نگاه راه اندازي معاونت اجتماعي براي 
اولين بــار فعال مي شــود و دفتــري در وزارت 
کشــور راه مي افتد که موقعيــت و جايگاه زنان 
را بتوانند ارتقا دهد، خانم بروجردي و بعد خانم 

محتشمي پور کار را دنبال مي کنند.
در خــود دولت بــراي اولين بار شــاهد حضور 
مشاور اهل سنت هستيم که يک نگاه جديدي را 
به اقليت هاي مذهبي و قومي در اين مقطع دارد. 
باز در همين وزارت کشــور شــاهد راه اندازي 

که امکان حضــور براي تفکر و فرد ديگري در 
آن مسند فراهم نشود.

نظر من این است كه چون شعار اصلي  ■
ایشان قانون اساســي و قانون گرایي بود 

مردم به ایشان راي دادند!
من خودم در آن ســال عضوي از ستاد آقاي  □

خاتمي بودم و فضا را که پيگيري مي کردم شايد 
بتوانــم بگويم در اســتان هاي جنوبي )بوشــهر، 
خوزســتان، فارس( و...  سيادت آقاي خاتمي از 
عوامل جدي رأي به ايشــان بود و نوع پوشش، 
نگاه، کالم و چهره ايشــان فارغ از برنامه هايشان 
براي بخش زيادي از جوانان جذابيت داشــت يا 
سابقه  ايشان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
خاطــره خوبي از ايشــان به جاگذاشــته بود. در 
مقايســه بــا همگنان شــان، در ميان مســئوالن و 
روحانيــون به عنوان يک مدير، مســئول و يک 
روحانــي کــه بتوانــد در جمهوري اســالمي با 
اهالي قلم، سينما، هنر، موسيقي، تئاتر و هنرهاي 
تجســمي نشســت و برخاســت کند، اين سابقه 
وجود نداشــت يا ســابقه  ايشــان در هامبورگ 
براي بخشي از ايرانيان خارج از کشور مقبوليت 
داشــت و از طرف ديگر به نظر مي رسد بخشي- 
آراي سلبي- معتقد بود که شما چه در انتخابات 
شرکت کنيد يا نه نتيجه انتخابات مشخص است 
يعني به نوعي جامعه از اين نگاه احســاس بدي 
داشــت و فکر مي کرد که به او توهين شــده و 
مي شــود و به نوعــي آراي مــردم را فاقد اعتبار 
مي دانســتند و از اين منظر شايد يک عده آمدند 
بگوينــد که ما هم رأي داريــم و رأي ما محترم 
اســت و پاي آن مي ايستيم. به همين دليل ديديم 
مشــارکت هم بيش از گذشــته و هــم غيرقابل 
پيش بينــي بــود؛ از لحاظ کثرت و گســتردگي 
هــم مردم آمدند که ديگــران براي آنها تصميم 
نگيرنــد و سرنوشــت  خود را در ايــن حوزه به 

دست بگيرند.
بالطبع برخي بر اســاس مطالعه ســعي کردند از 
ميان نامزدهاي موجود انتخاب احســن را داشته 
باشند که نسبت به بقيه انتخاب ها قابل دفاع باشد 
و صاحب فکر و ايده باشد و شايد شاخص ترين 
آن هم بحث عمل به قانون اساسي و قانون گرايي 
باشــد. در اين زمان که ايشــان توانستند در دوم 
خــرداد رأي اکثريت را کســب کننــد رهبري 
انقالب در آن مقطع از آن به عنوان يک حماسه 
ياد کردند و در تاريخ و ادبيات سياســي کشور 
اين عنوان به نام ايشــان ثبت شد. ما مي بينيم که 
پس از انتخابات، دو وزارتخانه مسئوليت اصلي 
کشيدن بار جدي را در توسعه سياسي عهده دار 
مي شــوند؛ وزارت کشــور و وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمي. من فکر مي کنم يک بخش 
توسعه سياسي بر اساس قانون اساسي به احزاب، 
شوراها و NGOها و گروه هايي که شکل گرفته 
بودند و بايد احيا مي شــدند کــه يک بار اصلي 
را مي بردند واگذار  شــد. ما در اين مقطع شاهد 
بوديم دولت با شــجاعت تــالش مي کند بتواند 

در دوران اصالحات، 
برجسته ترین نقطه اي که 

مي توانیم روي آن دست بگذاریم 
برنامه اي بود که آقاي خاتمي و 
یارانش قبل از ورود به انتخابات 

ارائه کردند و با یک گفتمان 
جدید وارد انتخابات شدند
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اصالح طلب داشــته باشيم که برخي از مجموعه 
خيلي تندروي کردند و فضاي ايجاد شــده را به 
خوبــي مديريت نکردند. طــرح اصالحيه قانون 
مطبوعــات در بدو ورودشــان که بــا مخالفت 
رهبري مواجه شــد و در نهايت اختالف نظري 
که در مجلس شکل گرفت يکي از مباحثي بود 
که يک شــوک جدي به حرکت اصالح طلبي 
وارد کرد و به نظر مي رســد اصــالح طلبان در 
انتخاب مســير و راهبرد مناســب خيلي آمادگي 
نداشــتند و يک تحليل دقيق از فضاي سياســي 
کشــور و موقعيت و توان خودشــان نداشــتند. 
يکي ديگر از اشتباهاتي که در انتخابات مجلس 
ششــم پيش آمد مســئله حضور آقاي هاشــمي 
در انتخابــات بود کــه در ليســت اصالح طلبان 
قــرار نگرفت و بعد تعداد رأي ايشــان و تقابلي 
که پيش آمد منجر به کناره گيري ايشــان شــد. 
به نظر مي رسد پتانسيلي که آقاي هاشمي داشتند 
مي توانســتند همراه با اصالح طلبان باشند. به هر 
حال آقاي هاشمي در پايان دوره خودشان نشان 
دادند که پاي انتخابات آزاد ايستاده اند يا تواني 
که ايشان براي راه اندازي کارگزاران سازندگي 
براي جلوگيــري از تماميت خواهــي روحانيت 
مبــارز در انتخابــات مجلــس پنجــم گذاشــته 
بودند، اينهــا همه ظرفيت هايي بود که به نظر من 
اصالح طلبان به آنهــا توجهي نکردند و موجب 
پرداختن هزينه زيادي توســط کشور و نخبگان 
سياســي و جريــان اصالح طلبي شــد يــا طرح 
شــعارهايي مانند حاکميت دوگانه يــا عبور از 
خاتمي به نظر مي رسيد تاکتيک ها و راهبردهاي 
غيرقابل تطبيق با واقعيات جامعه ايراني بود که به 
مجموعه عملکرد اصالحات لطمه زد و نهايتاً ما 
شاهد هستيم در مجلس ششم که جبهه مشارکت 
وارد عرصه مجلس مي شود به جاي کادرسازي 
و توجــه بــه پــرورش نيروها بيشــتر حضور در 
حوزه هاي قدرت را در دستور کار قرار مي دهد 
و اين لطمه جدي به ساخت اين مجموعه مي زند 
و آن وظيفه اي که انتظار مي رفت دوســتان بايد 
دنبال کنند به نحو احســن پيگيري نمي شــود و 
منجر به شکل گيري بحران هايي مي شود که در 
نهايت آقاي خاتمي از تعدد آن نگران هستند و 
اشــاره مي کنند که هر 9 روز يک بحران ايجاد 
شــد و اين هم از مشکالت اين دوره است. الزم 
است که در خصوص آن دوره به سال هاي اول 
دوره اشاره کنيم و آن بحث قتل هاي زنجيره اي 
بــود که يکي از مباحث نگران کننده در ارتباط 
با مشــارکت سياسي شد و به نظر من نگاهي که 
شخص آقاي خاتمي داشت و بعد پيگيري هايي 
که بــراي تغيير وزير اطالعات شــکل گرفت و 
آمــدن چهره هاي جديد در وزارت اطالعات از 
اتفاقات مهمي اســت که نشــان مي دهد مبارزه 
با تخلفات حتي اگر در باالترين ســطوح باشــد 
امکان اداره درســت و مناسب هست و مي توان 
يک مشــارکت سياســي حداکثري را به خاطر 
اعتمــاد متقابلي که بين مردم و منتخبين شــان به 

مي شوند. سرانجام آقاي نوري در اين استيضاح 
مي افتند ولي آقــاي مهاجراني رأي مي آورند و 
از اين تاريخ به بعد دولت سعي مي کند با توجه 
به نظر گروه مقابل حرکت کند تا بتواند شــايد 
به نوعي فضاي مشارکت سياسي را آرام تر ولي 
مطمئن تر به پيش ببرد. حتي از اين منظر مي بينيم 
بــراي وزارت فرهنــگ آقــاي بورقانــي ديگر 
نمي توانــد ادامه بدهــد و از معاونت مطبوعاتي 
اســتعفا مي کند و براي وزارت کشور هم بعد از 
اينکه آقاي نوري رأي اعتماد نمي آورند، آقاي 
موســوي الري کــه از نزديکان خاتمي اســت 
عهده دار وزارت کشــور مي شود. حضور آقاي 
موســوي الري در وزارت کشور و رفتن آقاي 
بورقاني از وزارت فرهنگ تا حدودي پيشــبرد 
تفکــر اصالح طلبــي با شــيوه هايي متعادل تر را 

دنبال مي کند. 
داستان شــوراها که شکل مي گيرد آقاي عبداهلل 
نوري به عنوان سرليســت وارد انتخابات شوراي 
شــهر مي شــوند در کنــار آقايــان اصغــر زاده، 
حجاريان، خانم وســمقي، عطريان فر، عزيززاده 
و ... وارد شوراي شهر تهران مي شوند و شوراي 
شهر اول بيشتر با يک نگاه سياسي تنظيم مي شود 
و طبيعتاً انتخاب شــهردار يکــي از چالش هاي 
اين دوره اســت و در ابتداي دوره هم محاکمه 
کرباســچي يکي از چالش هاي ســخت دولت 
خاتمي بود کــه تا حدود زيادي تقابل سيســتم 
قضايي را با دولت نشــان مي داد. همچنين تغيير 
رئيس قــوه قضائيه از اتفاقــات خوب اين دوره 
بود. رهبري با انتخاب آقاي هاشــمي شاهرودي 
به جاي محمد يزدي به نحوي با فضاي سياســي 
که در کشــور ايجاد شــده بود همراهي مي کند 
و حتي جمله مشهوري آقاي هاشمي شاهرودي 
دارد که مي گويد من ويرانه اي را تحويل گرفتم 
و مــن براي توســعه قضايي آمــده ام و به نوعي 
هم وزن توســعه سياســي، بحث توســعه قضايي 
را مطــرح مي کنــد.  نقدي را اينجا به دوســتان 

که عمدتاً در ســتاد آقاي خاتمي حضور داشتند 
و هم در دوران دولت آقاي موســوي در دوره 
دوم ايشــان در وزارت کشور از همکاران آقاي 
محتشــمي پور هســتند و هم در جريان تســخير 
سفارت امريکا در ســال 58 از اعضاي مرکزي 
و هيئــت مديره دانشــجويان خط امام هســتند. 
آقايان محســن ميردامادي، رمضان زاده، عباس 
عبدي، بيطرف، تــاج زاده و محمدرضا خاتمي 
که در سال هاي گذشته در حوزه سياست خيلي 
حضور چشــمگيري نداشــتند اينهــا چهره هاي 
جبهــه مشــارکت هســتند و نهايتاً خودشــان را 
بــراي حضور در انتخابات مجلس ششــم آماده 
مي کننــد. نکته اي کــه اينجا وجود دارد شــايد 
ايــن بــود که آقــاي خاتمــي وقتــي مي آيد به 
نوعي خودشــان را فارغ از تعلقات حزبي اعالم 
مي کنند. گرچه ايشــان از ميان مجمع روحانيون 
مبارز برخاســته و چهره اي است که توسط اين 
گروه سياســي حمايت و برجســته شــده  است. 
در زمانــي کــه مجمع در روند فعاليت سياســي 
مدتي گوشه نشيني اختيار کرده بود به خصوص 
در دوره اول و دوم آقاي هاشــمي در انتخابات 
حاضر نشده بودند، در دور دوم آقاي هاشمي با 
بي مهري مواجه شد و با رد صالحيت گسترده اي 
که در مجلس چهارم داشــتند معترض شدند و 
خانه نشيني را انتخاب کردند. در اين فضا مجمع 
به ســراغ يک نامزد براي حضــور در انتخابات 
مي رود به نام نخســت وزير جنگ که ايشــان با 
مشکالتي روبرو مي شــوند و در نهايت به آقاي 
خاتمي مي رســند. آقاي خاتمي وقتي به پاستور 
مي روند عماًل رابطه و ارتباط تشــکيالتي اش را 
بــا مجمع قطــع مي کند. يکي از مشــکالتي که 
ما در طول ســه دوره گذشته داشــتيم اين بوده 
که رؤســاي جمهور بــا احزاب سياســي خيلي 
ارتباط مناســب و دقيقي ندارنــد. آقاي خاتمي 
که عضو مجمع هستند هم اين اشتباه را مرتکب 
مي شــوند ولي در جلســات مجمــع روحانيون 
حاضر نمي شــوند و ارتباط خود را با مجمع در 
ســطح پايين نگه مي دارند. در حالي که يکي از 
شــعارهاي اصلي ايشان توســعه احزاب سياسي 
اســت ولي مي بينيــم در انتخــاب کابينه هم در 
مقطع اول و هــم در مقطع دوم خيلي به احزاب 
وزنــي نمي دهند. همين اشــتباه بــزرگ را هم 
آقاي احمدي نژاد مرتکب مي شــوند و وقتي که 
مي آيند پيوند خود را با احزاب منتفي مي داند و 
مي گويد من به هيــچ کس بدهي ندارم و به نظر 
مي رســد اين خيلي روال مناســبي براي تقويت 
بحث مشارکت سياسي نيست و تضعيف کننده 
اســت ولي به هر حال وزارت کشور و وزارت 
ارشــاد در گام اوليه دچار چالش مي شوند. يک 
چالش توسط گروه هاي خودسر شکل مي گيرد 
و تهاجمي است که به اين دو شخصيت - عبداهلل 
نوري و مهاجراني- در نمازجمعه انجام مي شود 
و اين بي سابقه اســت. بعد اين چالش ها نهادينه 
مي شــوند و در مجلــس هــر دو نفر اســتيضاح 

 تغییر رئیس قوه قضائیه از 
اتفاقات خوب این دوره بود. 

رهبري با انتخاب آقاي هاشمي 
شاهرودي به جاي محمد یزدي 
به نحوي با فضاي سیاسي که در 
کشور ایجاد شده بود همراهي 
مي کند و حتي جمله مشهوري 
آقاي هاشمي شاهرودي دارد که 
مي گوید من ویرانه اي را تحویل 
گرفتم و من براي توسعه قضایي 
آمده ام و به نوعي هم وزن توسعه 
سیاسي،  بحث توسعه قضایي را 

مطرح مي کند
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مشــارکت سياســي و کليت آرمان هــاي مورد 
عنايــت امام و جمهوري اســالمي وارد کرد. به  
لحــاظ کارآمدي هم من فکــر مي کنم در ابعاد 
مختلفــي دولــت را مورد هجمه قــرار مي داد و 
طبعاً اختالفاتي است که با قواي ديگر مانند قوه 
قضاييه و مقننه داشت و نه تنها به جايگاه دولت 
لطمــه وارد کرد بلکــه به خاطــر بي قانوني هاي 
مکرر هم تضعيف موقعيــت مجلس را داريم و 

هم قوه قضاييه را تضعيف مي کند. 
آقاي خاتمي دخالتي نكردند، نقشي را  ■

ایفا نكردند؟
 به نظر من آقاي خاتمي مي توانســت در آن  □

مقطع نه به عنــوان رئيس جمهور بلکه از موضع 
جايگاهي که داشــت  نقش جدي تــري را ايفا 
کند و از طرفي احســاس مي کرد دوستان جبهه 
مشــارکت تلقي درســتي از کشــور و جايگاه 
خودشــان ندارند و به ســخنان ايشــان توجهي 

نمي کنند. 
در فضــاي جديد مي بينيم داســتان مشــارکت 
سياســي دچار تقليل مي شود. آقاي احمدي نژاد 
خيلــي به جايگاه احــزاب توجهــي نمي کند و 
يکي از اتفاقات بسيار خوب دوره آقاي خاتمي 
توجــه بــه جايگاه مخالــف و احترام به ســخن 
مخالف بود اما در وضعيت موجود شــعارهايي 
کــه آقاي احمدي نــژاد مي دهــد عمدتاً متکي 
بــر نوعي از حضور گســترده مردم بدون وجود 
احــزاب ا باکس هايي اســت که حضــور مردم 
را نهادينــه و هدفمنــد مي کند و بــه آن جهت 
مي دهد. اما در اين ســال ها به احزاب و NGOها 
خيلي توجهي نمي شود، يارانه احزاب در اولين 
قدم قطع مي شــود و خيلي براي NGO موقعيت 
جــدي ايجاد نمي کند و به آن توجه نمي شــود. 
در گذشته شايد فقط سيستم قضايي با مطبوعات 
برخــورد مي کــرد، حداقــل هيئت نظــارت بر 
مطبوعــات نقــش حمايت کننده را داشــت اما 
در ايــن دولــت مي بينيــم که عالوه بــر دادگاه 
مطبوعات هيئت نظــارت بر مطبوعات هم براي 
برخورد با مطبوعات پيشــقدم مي شود و حتي به 
نوعــي وظيفه دادگاه مطبوعات را کم مي کند و 
اين بار خود هيئت نظارت هســت که يک مسير 
تقابل جويانه و محدود کننده را دنبال مي کند و 
اين خود باعث تأثير منفي بر مشــارکت سياسي 
در اين دوره مي شــود. در وزارت کشور هم ما 
مي بينيم کميسيون ماده 10 احزاب به جاي اينکه 
حمايت کننــده احزاب باشــد در ايجاد رکورد 
مقابله با احزاب پيشگام هستند. حتي مي بينيم در 
اين دوره انتخابات خانه احزاب را به خاطر اينکه 
جريان اصالح طلب رأي آورده بود برنمي تابد و 
بــه بهانه اي واهــي رأي را باطل مي کنند و روند 
حمايتي از احزاب کاماًل کند مي شــود. در اين 
ســال ها در برخي از مقاطع ما شــاهد هستيم که 
توسط دولت يا حلقه نزديک به ايشان کارهايي 
انجام مي شود که نشان از توجه به مشارکت دارد 
اما به نظر مي رسد که بيشتر ظاهري است و خيلي 

مقطــع تمرکز نيروهايــي از مجاهدين انقالب و 
جبهه مشــارکت که طيف تندروتري از جريان 
اصالح طلــب هســتند را دور خودشــان جمــع 
مي کنند. از طرفي آقاي مهرعليزاده – که ايشان 
استاندار خاتمي در خراسان هستند و بعد معاون 
تربيت بدني – طبيعتاً به خاطر آذربايجاني بودن 
آراي آذربايجان شــرقي و غربــي و اردبيل و تا 
حــدودي زنجان را هم دارنــد. در انتخابات آن 

انســجامي کــه اصالح طلبان در ســال 76 و 80 
داشتند شکل نمي گيرد و از طرفي حضور آقاي 
هاشــمي در انتخابات و همراهي طيف ميانه که 
از آقاي خاتمي حمايت مي کردند اين بار پشت 
سر آقاي هاشــمي بودند و انشقاق اصلي که در 
جريــان ميانه و جريان اصالح طلب از يک ســو 
و از ســوي ديگر انشقاقي که در جريان اصالح 
طلبــي درون خودشــان افتاد فضايــي را ايجاد 
کــرد که جريــان اصول گرايي که بــه هر حال 
در هشت ســال گذشــته کاماًل دچار مشکالت 
ســاختاري شــده بودند و در اين ســاليان هم به 
بازسازي خودشــان پرداخته بودند و تا حدودي 
ســعي کرده بودند فضا را رصد کننــد و ببينند. 
با انتخاب شــوراي تهران در مرحله دوم شوراها 
جريان جديدي از راســت راديکال وارد صحنه 
شــده بود و نماد اين جريان هم آبادگران بودند 
که بي نام و نشان آمدند و با ميانگين نزديک به 
صدهزار رأي در تهران، شــوراي تهران را فتح 
مي کنند و زمينــه اي را فراهــم مي کند تا آقاي 
احمدي نژاد که شــهردار تهــران بود و به لحاظ 
سياســي چهره نام آشنايي نبود در جريان راست 
داراي موقعيتي بشود که حتي آقاي ناطق نوري 
را که شيخ اصول گرايان بود را پشت سر بگذارد 
و نهايتاً آقاي الريجاني و قاليباف را هم از پيش 
روي خويش بردارد و وارد صحنه سياسي کشور 
بشــود. به نظر مي رسد هشت سال حضور ايشان 
لطمات ســختي را هم بــه جريان اصالح طلبي و 

وجــود مي آيــد را فراهم کرد و مؤيد ســخنان 
من اين بود کــه در دومين دوره انتخابات بحثي 
مطرح مي شــود که چــه ضرورتــي دارد آقاي 
خاتمــي بيايــد و نهايتاً بعــد از امــا و اگرهايي 
آقــاي خاتمي مي آينــد و وارد صحنه انتخابات 
مي شــوند و علي رغــم اين 9 نامــزدي که کنار 
ايشــان مطرح مي شــود و قرار مي گيرند – حتي 
از وزراي ايشــان هم اين دوره نامزد مي شوند- 
مي بينيم با آراي بيشــتري از طــرف مردم مورد 
توجه قــرار مي گيرنــد، دوره پيــش 20 ميليون 
رأي داشــتند االن 22 ميليون، قباًل ســه نامزد با 
ايشــان رقابت کردند االن 9 رقيب، باز مي بينيم 
که مردم به شدت هوشمندانه بر وفاي خودشان 
با مســئولي که به او اعتماد کردنــد وفادارند؛ و 
مــن در يکــي از ديدارهايي که شــما)مهندس 
ميثمي( براي دعوت از خاتمــي براي انتخابات 
اخير حضور داشــتيد، جمله اي از شــما شــنيدم 
که بايد به آن اشــاره کنم؛  علت توجه مردم به 
آقاي خاتمي و محبوبيت ايشــان شــايد اين بود 
کــه هيچ گاه به مردم دروغ نگفت و مردم خيلي 
انتظار زيادي از سياستمداران شان ندارند و فقط 
صداقت مي خواهند و مردم اگر احســاس کنند 
سياســتمدار با آنها روراست هست و به هر حال 
همراه آنهاســت حتي اگر نتواند به وعده هايش 
عمــل کند، مــردم درک مي کننــد و او را تنها 
نمي گذارنــد. اين دوره با پســتي و بلندي هايش 
تمام مي شود و ما يکي از اتفاقات نگران کننده را 
در مورد دولت اصالحات اگر بخواهيم در نظر 
بگيريم اين اســت که پايانش به دولت مناســبي 
ختم نشــد. يادم مي آيد که انتخابات اعالم شده 
بود و نتيجه انتخابــات حاکي از مرحله دوم بود 
و آقاي خاتمي به شــدت نگران بود و مي گفتند 
داريم دولــت را به کي تحويــل مي دهيم؟ اين 
نگراني در چهره ايشــان ديده مي شد که از اين 
وضعيت پيش آمده راضي نيست ولي به هر حال 

اتفاقي بود که افتاد.

پيروزي آقاي هاشمي  ■ به  اميدي  یعني 
نداشتند؟

چرا، اعتقــاد داشــتندکه قطعــاً انتخابات به  □
مرحلــه دوم خواهد رفت و قطعاً آقاي هاشــمي 
بــه عنوان نفــر اول به مرحلــه دوم خواهد رفت 
و بــه احتمال بســيار بــاال رقيب آقاي هاشــمي 
پيــروز انتخابــات خواهد بود. طبيعي اســت که 
در اين مرحله انتخابات توســط اصالح طلبان و 
دولت مديريت نشــد. يکي از اشتباهات بزرگ 
در اين دوره حضور ســه نامــزد اصالح طلب با 
هم بود. آقاي کروبي کــه رئيس مجلس بودند 
در ايــن انتخابــات حضور داشــتند، آقاي معين 
توســط جريان مشــارکت و مجاهدين انقالب 
نامزد شده بودند البته خودشان چهره باسابقه اي 
بودنــد و هــم در دولــت آقاي موســوي و هم 
دولــت آقاي خاتمي حضور داشــتند ولي به هر 
حال تفکري که ايشان نمايندگي مي کنند تفکر 
معتدلي نيســت و با طــرح ديدگاه هايي در اين 

آقاي احمدي نژاد خیلي به جایگاه 
احزاب توجهي نمي کند و یکي از 
اتفاقات بسیار خوب در دوره آقاي 
خاتمي توجه به جایگاه مخالف و 
احترام به سخن مخالف بود؛ اما 
در وضعیت موجود شعارهایي که 
آقاي احمدي نژاد مي دهد عمدتًا 
متکي بر نوعي از حضور گسترده 

مردم بدون وجود احزاب یا 
باکس هایي است که حضور مردم 
را نهادینه و هدفمند کند و به آن 

جهت دهد
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روســتا هســت که زادگاه حاج قاســم سليماني 
اســت آقاي حاج قاسم سليماني از حاميان آقاي 
قاليباف اســت و ما مي بينيم رأي آقاي روحاني 
چند برابر آقاي قاليباف اســت و اين در کشــور 
خيلي عجيب اســت و نشــان مي دهــد مردم در 
شهر و روســتا به ســطحي از آگاهي رسيده اند 
که مســائل ملي بيشــتر از مســائل منطقــه اي يا 
شخصيت هاي مورد احترام شان مورد توجه قرار 

مي گيرد. 
یعني مســائل ملي مانند بحث ترس از  ■

جنگ و تحریم ها و ... است!
بحــث مشــارکت  □ از شــاخص هاي  يکــي 

سياسي اين است که شما وقتي مي رسيد که چه 
نامزدهايي مي توانند مورد توجه قرار گيرند اين 
شاخص  ديگر فرقي بين شيراز و تبريز و مشهد، 

کرد، لر و بلوچ و فارس ندارد. 
شــعار آقاي جليلي به نوعي – اقتصاد  ■

مقاومتي – از نظر خودشان ملي بود ولي 
مردم برداشــت كردند از دل این جنگ 
بيرون مي آید ولي آقــاي روحاني اعالم 

كردند كه نمي خواهند بجنگند. 
 خب، يکي بحث خود آقاي روحاني اســت  □

و يکي اينکه وقتي شوراي نگهبان آقاي هاشمي 
را رد صالحيــت مي کند مردم احساسشــان اين 
اســت که مي خواهند برايشــان تصميم بگيرند 
و اين مردم هســتند که براي خودشــان تصميم 

مي گيرند و با اين نگاه وارد انتخابات مي شوند.
من معتقدم که بخشــي از آراي ايشــان ايجابي 
اســت و بخشي سلبي، بخشــي اعتراض مردم به 
عملکرد شــوراي نگهبان و رد صالحيت آقاي 
هاشــمي و بخشــي به عدم حضور آقاي خاتمي 
در انتخابات و بخشي هم مربوط به مناظره هايي 
کــه آقــاي روحاني داشــتند و تکيه کــردن بر 
قانون گرايي، بر حقوقدان بودن و تکيه بر تعامل 
با دنيا و گفتن اينکه من دنبال دعوا نيســتم، اينها 
محورهايي ايجابي است که آقاي روحاني دارد 
و هوشــمندانه وارد مناظره ها مي شود و نکته اي 
که مي توانيم اضافه کنيم در اين بحث کار مثبتي 
است که آقاي عارف انجام دادند. اشتباهي را که 
سال 84 اصالح طلبان با حداکثر کانديدا آمدند 
ديگر مرتکب نشدند و با حداقل کانديدا آمدند 
و چارچوب هــا را فهميدنــد و رعايــت کردند 
و ايــن زمينه فراهم شــد که جريــان اصول گرا 
دچار اشــتباه در تصميم گيري شود و اينها همه 
کمک کرد که داســتان مشــارکت توانست به 
نحو دقيقي شــکل بگيرد و ما اميدوار هستيم در 
چهار ســال آينده به ســمتي پيش برويم که هم 
احزاب به عنوان نماد مشــارکت سياسي تقويت 
شوند و هم رسانه به عنوان عنصر آگاهي بخشي 
براي حضور عامه و تســهيل کننده روابط مردم 
با نهادهــاي قدرت ناظر بر آنهــا امکان حضور 
و بروز داشــته باشــد و هــم اينکــه حوزه هاي 
مياني مانند ســازمان هاي مــردم نهاد و انجمن ها 

و اين همگرايي اهل ســنت، اقــوام کرد و بلوچ 
مانند رأيي است که آقاي روحاني در استان هاي 
مرکــزي مانند کرمــان و يــزد دارد. اگر توجه 
کنيم آقاي روحاني دو حامي اصلي دارد-آقاي 
هاشمي از کرمان و آقاي خاتمي از يزد- مي بينيم 
در اين دو اســتان رأي اول را مي آورد اما نسبت 
آراي روحاني در بلوچســتان و کردستان بيشتر 
از کرمان و يزد اســت. در خود اســتان ســمنان 
که زادگاه ايشــان هســت اتفاق عجيبي افتاده و 
مي بينيم که شــاهرود و سمنان به لحاظ سنتي از 
قبــل از انقالب رقيب همديگر بوده اند و پس از 
انقالب که استان سمنان شکل مي گيرد شاهرود 
هميشــه به نوعي براي خودش جايگاه و هويت 
مســتقل تعريف مي کــرد اما در ايــن انتخابات 
مي بينيم آراي شــاهرودي ها به آقــاي روحاني 
بيشــتر از سمناني هاســت و اين يکي از اتفاقات 
عجيبي است که در کشور مي افتد و مي بينيم که 
آقاي روحاني در 31 اســتان کشور توانست در 
27 استان رأي اول را بياورد و فقط آقاي رضايي 
در ســه استان رأي اول دارد-خوزستان به خاطر 
اينکه زادگاه آقاي رضايي اســت و چهارمحال 
و بختياري باز به نوعي زادگاه ايشــان محسوب 
مي شــود و يا استان کهگيلويه که اقوام بختياري 
در آنجا حضور دارند- در خراســان که قاليباف 
و جليلي اهل آنجا هستند رأي باال متعلق به آقاي 
روحاني است و اين اتفاقات مي بينيم که در سال 
84 نيفتاد و ما شــاهد بوديم تمام نامزدهايي که 

درسال 84 حضور دارند به جز يک مورد همه در 
استان خودشــان رأي اول را آوردند يعني آقاي 
مهرعليــزاده در آذربايجان ها، آقاي قاليباف در 
خراســان ها، آقاي الريجاني در مازندران، آقاي 
هاشــمي در کرمان، آقاي کروبي در لرســتان و 
آقاي احمدي نژاد در سمنان رأي اول را آوردند 
و اين نشــان دهنده اين اســت که مــردم در اين 
دوره يکپارچه عمل کردند مثاًل در کرمان يک 

بــه محتوا کار ندارد. فرضاً بحث مســافرت هاي 
استاني ايشان است و مي بينيم سفرهايي که ايشان 
مي روند يک اقدام مثبت است و نمي توانيم اينها 
را در نظر نگيريم-حضور دولت در استانها- اما 
بعد از مدتي تبديل به يک فرم مي شود و ايشان 
مقيد مي شوند که ســه تا چهار دوره به استان ها 
ســفر کنند. در طول اين هشــت ســال، حضور 
در اســتان ها و ســخنراني هايي که در ميان مردم 
داشتند در ابتدا با اســتقبال مردم مواجه مي شود 
و اين حضور بيشــتر تــوده اي اســت و جايگاه 
احزاب، اتحاديه ها و ســازمان ها، ديده نمي  شود 
فقط نفس يک ديدار و سخنراني در استاديوم يا 
خيابان است يا با ماشين در يک خيابان حرکت 
کنند و تعدادي از مردم دور ماشين بدوند و اين 
براي مشــارکت خيلي تعيين کننده نيست ولي به 
هر حال به نظر مي رسد که اين توجه وجود دارد 
يا مثــاًل توجه به جايگاه زنان يکــي از مواردي 
اســت که مــا در کابينه دوم مي بينيم که ايشــان 
وزيــر زن براي حضور در کابينــه خود انتخاب 
مي کنــد که بــا مخالفت برخي نهادهاي ســنتي 
مواجه مي شــود ولــي اصرار ايشــان کار مثبتي 
اســت گرچه وزير تــا انتها در کابينــه نمي ماند. 
ولــي به هر حــال در ايــن مباحث يک ســري 
توجهات اســت که پايدار نمي ماند يا توجهاتي 
است که به نوعي ديگر در رابطه با بحث حضور 
خانم ها در اســتاديوم ها مطرح مي شــود و بعد با 
تقابلي که با نهادهاي سنتي پيدا مي کند اجرايي 
نمي شود. اينها مباحثي است که بين نگاه اوليه و 
نگاه پاياني آقــاي احمدي نژاد خيلي هماهنگي 
وجود نــدارد و صــرف انرژي بســياري که به 
خاطر تقابلي که با ســاير نهادهــا در جمهوري 
اسالمي شکل مي گيرد و بخش عمده اي از توان 
کشــور را به خودش معطــوف مي کند. طبعاً در 
اين مسائل و مشــکالت به جاي اينکه به سمت 
يک راه حل منطقي برود وارد کوچه بن بســتي 
مي شــود که خروج از آن کار خيلي ســخت و 
دشواري اســت. در انتخابات آخر به هر حال به 
نظر مي رسد بخشــي از روند مشارکت جويي و 
مشارکت خواهي جامعه به نخبگان و بخشي هم 
به حوزه رسانه و آگاهي هاي عمومي برمي گردد 
و مــا در اين انتخابــات مي بينيم کــه اين اتفاق 
وضعيتي است که نشان از سير تکاملي مشارکت 
در کشور دارد. اگر بخواهم نگاهي به انتخابات 
آخر داشته باشــم مي توانم بگويم انتخابات 92 
يکي از ملي ترين انتخاباتي اســت که در کشور 
رخ داد و براي اولين بار مي بينيم آراي شهرهاي 
کوچک و بزرگ، روســتايي و شهري و مناطق 
مرزي به طرز عجيبي همگراست. آقاي روحاني 
به عنوان يک شــخصيتي که روحاني اســت و 
ملبس به لباس رســمي روحانيت شــيعه اســت، 
بيش از بيســت سال اســت که نماينده ايران در 
عالي ترين مقام در شــوراي امنيــت ملي بوده و 
بيشتر ســوابق امنيتي دارد اما بيشترين رأي را در 
استان سيستان و بلوچستان و بعد کردستان دارد 

در طول این هشت سال، حضور 
احمدي نژاد در استان ها و 

سخنراني هایي که در میان مردم 
داشتند در ابتدا با استقبال مردم 

مواجه مي شود و این حضور بیشتر 
توده اي است و جایگاه احزاب، 
اتحادیه ها و سازمان ها، دیده 

نمي  شود فقط نفس یک دیدار و 
سخنراني در استادیوم یا خیابان 
است یا با ماشین در یک خیابان 
حرکت کنند و تعدادي از مردم 

دور ماشین بدوند
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فراگير برويم. اميدوارم که اين محقق شود که با 
جريان اصول گرا، اصالح طلب، اعتدالی شــاهد 
شــکل گيری حداقل سه تا شــش حزب فراگير 
بزرگ با حضور شخصيت های مقبول در کشور 
باشيم، شــخصيت هايی مانند آقای ناطق نوری، 
آقــای هاشــمی وآقــای خاتمی و افــراد حزبی 
مثــل آقای باهنر، آقــای کمالی،آقای نوبخت و 
... اينها افرادی هســتند که امــکان فعاليت های 
حزبی را در کنار ايــن چهره های اصلی دارند و 
بتوانيم در کشور در چهار سال آينده تعداد سه تا 
شــش حزب فراگير اصولی داشته باشيم و قانون 
انتخابات هم اصالح شــود و مردم وقتی که رأی 
می دهند بتوانند هم به افراد و هم به احزاب رأی 
بدهند و ما يک وزن در مجلس هم برای احزاب 
داشــته باشــيم و ديگر گرفتار خواسته های دسته 
اول مردم مانند بيمارســتان و استخدام و زمين و 
کار و ...کــه نمايندگان ما در شهرســتان با آنها 
مواجه هســتند نباشيم و آنها را از کار اصلی شان 
کــه اصالح قانون و نظارت بر قوه مجريه اســت 
باز ندارد.اميدواريم بتوانيم شخصيت های حزبی 
را هــم از اين طريق وارد مجلــس کنيم و زمينه 

حضورشان را فراهم کنيم.
با همين قانون اساسی موجود نمی شود  ■

وامداری  جمهوری  ریاست  كاندیداهای 
خودشــان از احــزاب را نشــان بدهند 
همان طــوری كه با كمــک احزاب بهره 

برداری كرده اند و نماینده شده اند؟
قانون رياســت جمهوری مبتنی است بر خود  □

قانون رياســت جمهوری انتخابــات، يعنی يک 
قانون جامع انتخابات و حزب با هم تلفيق شوند و 
شايد انتظار زيادی باشد که اين مجلس نتواند اين 
کار را بکند بلکه يک همکاری مشترک با نگاه 
و قرائت جديد بين دولت و مجلس  فراهم شود 
و ما بتوانيم به اين نقطه برســيم. به هر حال ما سه 
گرايش حزبی اصالح طلب، اصولگرا و اعتدال 
داريــم که می تواننــد در چند حزب سراســری 
گسترده بشوند و از طرفی دولت هم وظيفه دارد 
بتوانــد با پرداخت يارانه بــه احزاب کمک کند 
الزم اســت احزاب پا بگيرنــد و فرهنگ حزبی 
را در کشــور پايه گذاری کنيم. نياز هســت که 
روزنامه خوانی را گســترش بدهيم و با دست و 
دلبــازی بتوانيم بــه احزاب کمــک کنيم بدون 
اينکه اين يارانه را حق الســکوت احزاب حساب 
کنيم. االن متأســفانه نمايندگان ارتباط شخصی 
با مردم می گيرند و بــرای رأی آوری هزينه های 
کالن خــرج می کننــد و به خاطــر رأی آوردن 
زد و بنــد می کنند که در نهايت باعث فســاد در 
قدرت و تصميم گيری می شــود اما اگر احزاب 
بتوانند اين کار را بکنند جلوی اتفاقات نامناسب 
را می گيرند گرچه ممکن اســت ضايعاتی داشته 
باشــد ولی در مجمــوع منافع وجــود يک نظام 

حزبی کارآمد بيشتر از عدم آن است. 

نخبگان، مردم، حاکميت، وزارت کشور و حتی 
رفتار دولت احمدی نژاد قابل قدردانی اســت و 
عملکرد وزارت کشــور در سالمت اين دوره از 

انتخابات مؤثر بودند. 
من در مجموع می خواهــم بگويم در انتخابات 
92 برخــالف 88 که همه بازنــده بودند همه در 
اين انتخابات برنده شــدند، بــه خصوص مردم 
و اميدوارم زمينه ای فراهم بشــود که مشــارکت 

مردم به حضور حداکثری برسد. 

شــد  ■ اقداماتــی  خاتمــی  دوره  در 
پارلمان  راه اندازی  و  مهر  پرسش  ازجمله 
دانش آمــوزی و یــا انتخــاب رؤســای 
دانشكده ها توسط استادها،اینها به نظر شما 

چطور هستند؟ 
انتخاب رؤســای دانشــکده ها خيلــی اقدام  □

مثبت و خوبی بــود که در دولت جديد متوقف 
شــد و آن پارلمــان دانش آموزی شــايد نقش 
عملی نداشت ولی يک نماد و يک آموزش در 
ســطوح دبيرستان و دوران تحصيلی پايه بود که 
جوانان رأی دادن و رأی گرفتن و مشــارکت و 
مشــاورت را ياد می گرفتند ايــن نگاه عامی بود 
که قابل تقدير اســت؛ و طرح پرسش مهر اينکه 
دانش آموزان را وادار به فکر کردن و سؤال کردن 
کنيــد و اصل اينکه آقای خاتمی دولت خودش 
را دولت پاســخگو می دانست در اين جهت بود 
که اجازه سؤال به ديگران داده شود و وقتی که 
سؤال شود مســئوالن بايد پاسخ دهند و اين که 
دو تا آموزش را در دستور کار قرار داد 1. اينکه 
پرسشگری حق همه مردم است و 2. پاسخگويی 

وظيفه مسئوالن و دولت است. 
ما باید چه اقداماتی كنيم تا نظام حزبی  ■

داشته باشيم؟
من فکــر می کنم که بايد به ســمت اصالح  □

قانــون برويم، قانــون انتخابــات و قانون احزاب 
بايد به همديگر پيوند بخورند، ما نمی توانيم يک 
نظام حزبی داشــته باشــيم که با قانون انتخابات 
پيوند نخورده باشــد.احزاب اگر احساس نکنند 
که در قدرت می توانند سهيم باشند حزب واقعی 
شــکل نخواهد گرفت. ما بايد به سمتی حرکت 
کنيم که يک اســتاندارد بــرای احزاب تعريف 
شــود، احزابی که امروز شکل می گيرند احزاب 
خانوادگی هستند.  باالی 250 حزب متأسفانه در 
کشور پروانه گرفته اند و تأسف از اين بابت است 
که ما در اين ميان حتی 10 حزب هم نداريم که 
اســتانداردهای واقعی را داشته باشند. اميدواريم 
که در اين سال ها بتوانيم به سمت تشکيل احزاب 

و تشــکل های صنفــی که نهاد واســط هســتند 
موقعيت پيدا کنند و در کنار اينها تفکيک قوا و 
تقويت نهادهايی مانند نهادهای تقنينی و قضايی 
می توانند عمل کنند و از همه مهمتر جريانی که 
در اين ســال ها در جريان قدرت بوده و می بينيم 
ميل به خردگرايی و عقل گرايی دارد به اين هم 
بايــد توجه کنيم. شــايد آخريــن اتفاقی که در 
همين مجلسی که اصولگراست افتاد می بينيم که 
در انتخاب نمايندگان حقوقدان می آيند رأی به 
ســمت اعتدال می دهند و چهره شاخصی را که 
نمــاد برخورد بوده بــه آن رأی نمی دهند به هر 
حال اين اتفاق قابل تقدير اســت که مجلس در 
ايــن دوره از خودش نشــان می دهد و در رأس 
همــه اينها نگاهی اســت که رهبــری انقالب به 
خصوص از شــش ماه قبــل از انتخابات دارند و 
زمينه را برای اعتماد مجدد مردم به صندوق های 
پيــام  در  به خصــوص  و  می کننــد  مهيــا  رأی 
نورزی شان روی ســه نکته پافشاری می کنند 1. 
تمام ســاليق سياسی در انتخابات بيايند 2. اعالم 
می کنند هيچ کس از رأی من مطلع نيست و اگر 
کسی بخواهد فردا سوءاستفاده ای کند و منتسب 
کند به ايشــان به شدت رد می کنند و 3. از همه 
مهمتر بــر افزايش حداکثری رأی و مشــارکت 
سياســی باال تأکيد می کنند. اين روند مورد نظر 
ايشــان نه تنها در ايــام عيد و ســخنان نوروزی 
خودش را نشــان می دهد، بلکــه در ادامه ماجرا 
می بينيــم کــه نهادهای نظامی کــه در انتخابات 
حضور داشــتند و پر رنگ حــرف می زدند اين 
بار به شدت مديريت می شوند و از حضور تمام 
قــد و يکپارچه در انتخابات منع می شــوند و ما 
در روز انتخابات باز شــاهد بيان مطالب توســط 
مقام رهبری هســتيم و آنجايی که ايشــان اشاره 
می کننــد حق الناس اســت و از آن پيام مهم تر، 
بــرای حضــور در انتخابات دعوت ازکســانی 
اســت که حتی اگر نظام را قبــول ندارند اما به 
خاطر جايگاه ايران بيايند و رأی بدهند. همه اين 
اتفاقات کنار هم نشان دهنده يکی از محورهای 
حقوق شــهروندی اســت و اگر يک شــهروند 
احســاس کند رأی او محترم اســت و آن رأی 
خوانده می شــود و برای کسانی که خودشان را 
نزديــک به نظام می دانند اجــازه قرائت و جا به 
جايی رأی نمی دهند و با آنها برخورد می شــود 
و حتی رهبری اشــاره می کنند خانواده ايشان از 
رأی ايشــان اطالع ندارند. اين همه تالش نتيجه 
بسيار روشــنی دارد و انتخابی که شکل گرفت 
قابل مقايســه با حماسه دوم خرداد 76 بود و اين 

حماسه با حضور مردم اتفاق افتاد. 
 البتــه شــورای نگهبــان در رد صالحيت آقای 
هاشــمی دچار اشتباه استراتژيک شد و می دانم 
که در روند بررســی يک اتفاقی را سامان دادند 
که پــاک کردن اين حادثه در ســال های آينده 
بســيار ســخت خواهد بود و صبــوری و متانت 
آقــای هاشــمی قابل احتــرام اســت و من فکر 
می کنم خيلی چيزها دســت به دســت هم داد. 

 پرسشگري حق همه مردم 
است و پاسخگویي وظیفه 

مسئوالن و دولت است
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اصولگرایي وحدت یا ائتالف
در انتخابات مجلس خبرگان رهبري، آيت اهلل هاشــمي با رأي چشمگيري 
نفر اول انتخابات شــد، به طوري که فاصله او با دومين نفر بســيار زياد بود. 
ايشــان به رياســت خبرگان نيز انتخاب شد. براي دومين بار از سوي برخي 
اصولگرايان، فضاســازي هايي شد و ايشــان خود را نامزد رياست نکرد و 
آيت اهلل مهدوي کني به رياست خبرگان رهبري انتخاب شد که مورد تأييد 
اصولگرايان بود. چندي بعد و پيش از يازدهمين انتخابات رياست جمهوري، 
ايشــان بيانات مهمي ايــراد کردنــد و آن اينکه »اصولگرايــان نمي توانند 
وحــدت کنند، بلکه بايد ائتالف کنند.« آنچه در 24 خرداد 92 رخ داد در 
همين بيان آيت اهلل مهدوي کني نهفته بود. فقط يک اختالف داشت و آن 
اينکه اصولگرايان حتي موفق به ائتالف هم نشــدند. با توجه به مطالب باال 
اين پرســش مطرح مي شود که ايراد در اصول است يا اصولگرايان؟ به هر 
حال جا دارد در اين باره به يک ريشه يابي عميق دست بزنيم، چرا که تمام 

طيف هاي موسوم به اصولگرا حتي افراطي  ها ايشان را قبول دارند.
***

هر حقي همواره پيروز نخواهد بود
)شرق، 92/8/9(

حجت االســالم ســعيدي نماينده ولي فقيه در ســپاه: حــق و حاکميت حق 
امري شــرطي است، چرا که حق بايد در عرصه قدرت قرار گيرد و در اين 
زمينه نيازمند شرايطي اســت. هر حقي همواره پيروز نخواهد بود. پيروزي 
اصولگرايــان در هر زماني شــرايط و الزاماتي دارد که اگر رعايت نشــود 

پيروز نخواهند شد.
***

اصولگرایان مواضع خود را درباره حق شهروندي معلوم كنند
)شرق، 92/7/22(

عماد افروغ گفت: آينده اصولگرايي در گرو شفاف گرايي و تدوين دقيق 
مواضع اســت. از ســوي ديگر در وهله اول بايد فلســفه سياسي، اقتصادي 
و اجتماعي آنها مشــخص باشــد و بگويند که مواضع آنهــا در مورد حق 
شهروندي، حق فردي و اجتماعي چيست؟ بايد همه اين موارد معلوم شود 
و بدانيــم اگر رقابــت درون  اردوگاهي رخ داد در حــال رأي دادن به چه 
مواضعي هســتيم؟ اين کارشناس سياسي افزود: اصولگرايان ناگزير هستند 
که به اين ســمت بروند. حتي اصالح طلبان هم بايد مواضع خود را روشن 
کنند تا تنها به عنوان يک جبهه و جناح ديده نشــوند. مشــخص شــود که 
اين جناح اصولگرايي و اصالح طلبي چيســت و به کدام موضع قرار است 

پاي بند باشند اين آسيب ها متوجه هر دو اردوگاه است. 
***

روند تازه دیپلماسي انگليس
مجري بنگاه خبرپراکني BBC از شــهريار رادپور مفســر مســائل داخلي 
انگليس پرســيد علت اينکه ديويد کامرون نخســت وزير انگلســتان بعد از 
پيروزي حســن روحاني در انتخابات خرداد 92 نامه اي به ايشــان نوشت و 

تبريک گفت چه بود؟
رادپور در پاســخ گفت انگلســتان سعي داشــت با ادامه تحريم ها مردم را 
عليه نظام جمهوري اسالمي بشــوراند، ولي وقتي کامرون ديد مردم ايران 
در انتخابــات 24 خــرداد 92 بــه شــخصيتي رأي  دادند که عضــو نظام و 
نماينــده مقام رهبري در شــوراي عالي امنيت ايران بود متوجه شــدند که 
پيش بيني هــاي آنها نادرســت از آب درآمده و لذا رونــد تازه اي را بايد با 

ايران شروع کنند.
***

فتواي آیت اهلل العظمي سيستاني درباره توهين به صحابه 
)اعتماد، 92/2/17(

ايشــان در پاسخ به اســتفتاي يکي از مقلدان خود درباره اقدام گروهي از 
افراد در دشــنام دادن به عمربن خطاب و عايشــه همسر پيامبر، اين اقدام را 

به شدت محکوم کرد و آن را مخالف اخالق و سيره اهل بيت برشمرد.
***

دكترین شوك درماني 
)ایران، 92/8/11(

طــي چند روز گذشــته برخي رســانه ها و چهره هاي خــاص از اظهارات 
رئيس جمهور که وضعيت موجود را تشريح مي کند گاليه کرده و گفته اند 

که وي نبايد اين گزارش ها را علني کند. 
اما ســايت فردا در گزارشــي به عملکرد 8 ســاله دولت هــاي نهم و دهم 
پرداخته و در آن نتيجه گرفته که تورم لجام گســيخته، رواج نابســاماني و 
فســاد و بي انضباطي مالي، انزوا و فشــارهاي بين المللي، گســترش فاصله  
طبقاتي، افزايش ناهنجاري هاي اجتماعي و يأس و نااميدي... از جمله آثار 
برجاي مانده در پايان هشت سال عملکرد اين دولت است. در گزارش اين 
منبع تأکيد شــده، مطالعه  روش هاي مديريتي دولت نهم و دهم کاماًل مؤيد 
عمل آن به دکترين شوک در تمام عرصه هاي مديريتي بوده است و تقريباً 
تمام تصميمات اقتصادي به شيوه  شوک درماني اتخاذ شده اند؛ به اين معنا 
که عامل اصلي تصميمات تنها بحران، فشــار و اضطرار در شــرايط بحران 
 بوده است؛ هدفمندي يارانه ها در شرايط سخت حکم يک شوک را داشت. 
تمام تصميمات پولي و ارزي که ظرف دو ســال گذشته به صورت متوالي 
گرفته شــده است همه در شــرايط بحران و با هدف شوک اتخاذ شده اند. 
انگشــت گذاشتن بر مسائل جنجالي و سياســت داخلي و خارجي آنچنان 
در فواصــل زمانــي کوتاه مدت تکرار مي شــد که جامعه قــدرت تمرکز 
پيدا نمي کرد و از طرف ديگر اين اقدامات موجب ســردرگمي سياســيون 
و مردم مي شــد. در يــک کالم، در اين دوره، به آموزه هــاي علم اقتصاد 
بي توجهي شــد. در بهترين حالت، مي توان گفت رئيس دو دولت گذشته، 
سياستمداري بود که به بازتوزيع ثروت عالقه  خاصي داشت، اما نکته  بسيار 

مهم اين است که او براي توليد ثروت کار زيادي صورت نداد.
چشــم انداز ایران: ابتداي روي کارآمدن دولت نهم، يکي از مشاوران 
احمدي نژاد گفت: ما ســونامي هستيم. آن روزها رابطه سونامي با دکترين 
شوک درماني مشخص نبود. کامل اين مقاله عالوه بر سايت فردا در سايت 

meisami.net  قابل دريافت است.
***

چشم ها و گوش ها
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داشــت بي آنکه توليد هژموني کنند. متأسفانه اگر چنين وضعيتي به وجود 
آيد روند مذاکره و مباحثه ميان اين دو طيف به ســمت خشونت بيشتر نيز 
پيش مــي رود... به نظرم در فضاي خســته و از جان افتاده سياســي، آقاي 
روحاني فرصتي براي حيات بخشــي تازه پيدا کرده است اما راه سومي در 
ميــدان تقابل ميان اصولگرايــي و اصالح طلبي نيســت... هر دو طرف هم 
بــه آقاي روحاني نگاهــي تاکتيکي دارند. اصولگرايان بــر اين باورند که 
روحانــي آمده اســت تا آنان را موقتاً از فشــار فعلــي در عرصه بين المللي 
برهاند و به محض خروج از فشــار آماده بازگشت به صحنه سياسي هستند. 
دموکراســي خواهان نيــز روحاني را فرصتــي براي گذار بــه دوران خود 
مي شــمرند... دوره اصالحات به اصالح طلبان آموخت که رقيب آنها تنها 
چند باند توطئه گر نيستند. در دوره احمدي نژاد هم ثابت شد امکان حذف 
رقيب اصالح طلب وجود ندارد. اين درس مهمي براي پذيرش و شناسايي 
طرفين اســت. به عــالوه حذف و معدوم کــردن رقيب هم خيــري ندارد 
تنها موجب خالي کردن سياســت از عقالنيت اســت. عقالنيت در سياست 

مشروط به وجود رقيبان است.
***

خاتمي، خداپرست مردم باور
)شرق، 92/7/23(

حجت  االســالم ســيدمحمود دعايي روز 20 مهر، تولد سيدمحمد خاتمي 
مطالبي را کنار ايشــان بيان کرد: »امروز زادروز مردي است که مهرباني را 
با خردورزي درآميخت و شادي را با شرف، نيکوکاري را با نيک انديشي، 
اخــالق را با عمــل، آزادي را با آزادگي، خداپرســتي را بــا مردم باوري، 
ميهن دوســتي را با ادب، مردي که در دينداري نيرومند اســت و بر مســند 
قدرت فروتن، در ســختي ها بردبار، در راه هدايت شــادمان و از آزمندي 

به دور.«
***

ائتالف براي صلح به جاي ائتالف براي جنگ
از كنفرانس هلسينكي به منظور خلع سالح از سالح هاي كشتارجمعي در 

خاورميانه غافل نشویم
آقاي پروفسور محسن مسرت اســتاد دانشگاه اسنوبروک آلمان يادداشتي 
به نام »ائتالف برای صلح به جاي ائتالف برای جنگ« را براي نشريه ارسال 
کردند که گزيــده اي از آن را براي خواننــدگان مي آوريم و کامل آن با 

همين عنوان در سايت نشريه قابل دريافت است.
نئوکان ها با توافقات احتمالي اوباما با دولت روحاني در باب مناقشه هسته اي 
بيکار نخواهند نشست. اين که اوباما در 30 سپتامبر اعالم نمود که وي »کليه 
مذاکــرات امريکا با ايران را با اســراييل در ميان خواهــد گذارد و گزينه 
جنگ نيز هنوز روي ميز اســت« نشــانه  اي در تأييد اين پيش بيني مي باشد. 
در هر صورت نمي توان ناديده گرفت که نئوکان ها با اهداف سلطه گرايانه 
خود و همدســتان منطقه اي آنها به خصوص اســراييل و عربستان ســعودي 
کوشــش خواهند کرد به تحريکاتي مخربانــه عليه راه حل هاي ديپلماتيک 
و صلح جويانه مناقشــه هسته اي دســت بزنند،  همان طور که آنها در سوريه 
هم هيزم آور آتش جنگ داخلي آنجا مي باشــند. لذا الزم به نظر مي رســد 
که دولت روحاني از هم اکنون و همزمان با کوشش براي رسيدن به تفاهم 
در چارچــوب مذاکــرات 1+5 خود را براي ارائــه گزينه مطلوب ديگري 
نيز آماده نمايــد. مقصود از اين گزينه همان کنفرانس ســازمان ملل براي 
خاورميانه خالي از سالح هاي کشتارجمعي )کنفرانس هلسينکي( است که 
اسراييل مانع از تشکيل آن شــد و به باور نويسنده براي جمهوري اسالمي 
در راستاي دفاع از منافع ملي و اهداف صلح جويانه نوعي رسالت تاريخي 
و مســئوليت اخالقي به وجود آورد که ســاکت ننشــيند و در تشــکيل آن 
نقش عمــده اي را به عهده بگيرد... لذا اين کنفرانس تنها محلي اســت که 
در صورت شکســت مذاکــرات 1+5  مي تواند با تکيه به حقوق بين المللي 
مناقشــه هسته اي با ايران را در دســتور کار خود قرار دهد و به نتيجه مثبتي 

هم برسد.
***

سياستمدار كيست؟
سياســتمدار دانش محور که به يک گروه مشــورتي مجرب وابسته است، 
تالش مي کند پرونده هســته اي ايران در وين و آژانس بين المللي هسته اي 
باقي بماند تا آنکه به شــوراي امنيت ســازمان ملل در نيويورک برود، زيرا 
اين سياستمدار سرنوشت پرونده هاي ارجاعي به شوراي امنيت را در تاريخ 
خوانده اســت و تعهد کاري و وطن دوســتي مشــاوران او مقدم بر جهل و 
چاپلوســي آنهاســت تا افق را ببينند و مانع از تصميم گيري هاي نادرســت 

شوند.
 برگرفته از مقاله سياســتمدار کيست، نوشــته دکتر محمود سريع القلم در 

هفته نامه آسمان )مورخ 92/7/10(
چشــم انداز ایران: دکتر ســريع القلم در اين مقاله بــه ويژگي هاي يک 
سياســتمدار پرداخته کــه خواندن آن را به خوانندگان چشــم انداز ايران و 
هموطنــان توصيه مي کند. کامــل اين مقاله در ســايت meisami.net قابل 

دريافت است.
***

الزمه تحزب، بينش و تربيت سياسي است
دكتر ابراهيم یزدي در گفت وگو با روزنامه آرمان )92/8/11(

ما تا دلتان بخواهد احساس سياسي داريم به دليل حوادث تاريخي، اما بينش 
سياسي نداريم. احســاس، موتور حرکت است تا احساس گرسنگي نکنيد 
ســر غذا نمي رويد. با احساس سياســي وارد فعاليت هاي سياسي مي شويد. 
اما بينش، جهت حرکت سياســي شماست کسي با احساس گرسنگي غذا 
مي خورد. اگر بينش تغذيه نداشته باشد هله هوله مي خورد، شکم پر مي شود 
اما اذيت مي شــود. بينش سياســي جهت حرکتمان را بيــان مي کند. آيا به 
موازات بينش سياســي در رابطه با امريکا مي توانيم احساس ضدامريکايي 
داشــته باشــيم اما بينش سياســي ما مي گويد که چگونه با آنها رفتار کنيم. 
دانش سياســي به اين معناســت که بايد با مقوالت و مســائل سياسي آشنا 
باشــيم تا بهتر بتوانيم تصميم بگيريم، ولي مهمترين مســئله تربيت سياسي 

است.
***

اعتدال، روش است یا گفتمان
عقالنيت در سياست مشروط به پذیرش رقيبان است.

دیدگاه هاي غالمرضا كاشي )شرق، 92/7/23(
کاشــي تأکيد دارد کــه برآمدن »اعتدال« در کشــور را نبايد به حســاب 
پيــروزي اصالح طلبان گذاشــت و آن را خط و ربط تــازه اي براي فضاي 
سياســي کشــور مي داند که پيروزي آن براي هر دو جناح راســت و چپ 
ايران حياتي و تعيين کننده اســت... روندي که آقاي روحاني پيش مي برد 
دو دســته از مخالفت هــا را برمي انگيــزد؛ اول مخالفت هايي که ناشــي از 
نزديکي به غرب و الگوي زيســت غربي اســت. کســاني  که خــود را در 
تمايــز با غرب تعريف مي کنند اگر مســير روحاني بــا موفقيت پيش برود 
اين گروه ها را به حاشــيه خواهد راند. کساني  هم که خواست دموکراسي 
مسئله اصلي آنهاست، آنها هم َعلَم مخالفت برخواهند داشت، چرا که  در 
مســير آقاي روحاني دموکراسي يک ضرورت نيست. بنابراين به نظرم دو 
نيروي ســنتي و محافظه کار و دموکراسي خواهان راديکال در حاشيه راهي 
قــرار دارند که آقاي روحاني طي مي کند. شــما از همين حاال صداي اين 
هر دو را در روزنامه ها و سايت ها مي شنويد اگرچه فعالً  صداي آنها شنيده 
نمي شود اما اگر دولت روحاني موفق نباشد صداي آنها بلندتر خواهد شد 
اما متأســفانه هيچ کدام ديگر قادر به توليد هژموني نيســتند... اعتدال قادر 
نيســت به يک سپهر گفتماني تبديل شــود و قدرتي هژمونيک توليد کند. 
دو طيف اصولگرا و اصالح طلب در جامعه ايراني حامالن اجتماعي معيني 
دارنــد. هر يک از اين دو گفتار نــزد حامالن اجتماعي خود توليد اعتبار و 
اقتدار مي کنند. روي آوردن به گفتار اعتدال در فضاي فشــار و لخت شدن 
اين حامالن اجتماعي اتفاق افتاد... به باور من نمي توان بر ادبيات ميانه رو و 
اعتدال نام گفتمان داد،  بلکه بيشتر از آن مي شود به نام »روش« ياد کرد:... 
هر دو طيف ]اصولگرا و اصالح طلب[ فرصت بازگشت به قدرت خواهند 
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زبان هاي کردي، بلوچي، اردو و تالشي به تعدادي از کادر متخصص خود 
اقدام جدي در پيش گرفته است؟ يا ضرورت چنين آموزش هايي را درک 

شده است؟
***

دوم خرداد 76 و نسل سومي ها
 )آرمان، 92/7/20(

وزیر اسبق اطالعات حجت االسالم فالحيان
بعضي  هــا مي گوينــد آزادي زيادي که وجود داشــت باعــث اتفاق دوم 
خــرداد 76  بود، امــا اصل ماجرا اين نيســت و واقعيت اين اســت که هر 
زمانــي يک چيزي را طلب مي کنــد. در آن زمان که اين اتفاق افتاد بحث 
تينجرها )جوانان 13 تا 19 ســال( مطرح بود. نســل سومي ها انقالب آمدند 
و پدرومادرهاي خود را پاي صندوق  بردند و دوم خرداد شــکل گرفت و 
بــه نوعي انقالب بچه ها اتفاق افتاد. البتــه از قبل يک کار درازمدت روي 
اين بچه ها انجام شــده بود. وي معتقد اســت: سعيد امامي در زمان ما مدير 
موفق و خوبي بود، اما بعدها و در شــرايطي که ديگر در وزارت اطالعات 
مسئوليتي نداشت متهم شــد که در پرونده قتل هاي زنجيره اي دست دارد. 
ايــن موضوع )قتل هاي زنجيــره اي( حادثه اي بود که يک ســال و نيم بعد 
از خروج مــن از وزارت اتفاق افتاد و موجب تغييــر وزير اطالعات وقت 
شــد. انگيزه هاي فراواني در مــورد اين پرونده مطرح شــده اما چيزي که 
ما از طريق مطبوعات و صحبت هاي محفلي به دســت آورديم اين بود که 
زياده روي هــاي موجود در مطبوعــات، گفته ها و... باعنــوان  آزادي عليه 
اســالم و دين طوري بود که عده اي نتوانستند آن را تحمل کنند و با انجام 
حرکاتي مي خواستند جلوي اين حرف ها را بگيرند. درواقع اينها به حساب 
خودشان برخي از اشخاص را به دليل صحبت هايي که مطرح کرده بودند 
مرتد مي دانســتند و فکر مي کردند اگر آنها را بزنند بقيه ساکت مي شوند... 
اين اتفاق توســط کســاني که در اطالعات کار مي کردند باعث شد ضربه 
مهيبي به دســتگاه اطالعاتي کشــور وارد شــود... وزير اسبق اطالعات در 
مورد حوادث 88 گفت: شوراي عالي امنيت ملي ما بررسي هايي انجام داده 
و به نتايجي هم رســيده و پيشــنهادهايي را به افــرادي که به نحوي در آن 

کارها دخالتي داشته اند ارائه داده است.
***

منطق مستدل و كوبنده دكتر روحاني
)جمهوري اسالمي، 92/7/8(

پيشــنهاد طرح »جهان عليه خشونت و افراطي گري« و طرح موضوع مهم و 
حســاس »ائتالف براي صلح« در برابر »ائتالف براي جنگ« در ســخنراني 
رئيس جمهــور در مجمع عمومي ســازمان ملل، منطق کوبنــده  اي بود که 
توانســت تمام توپخانه هاي تبليغاتي امريکا، اروپا و صهيونيســم بين الملل 
را کــه همواره ايــران را با چهره اي خشــن و جنگجو معرفــي مي کردند 
از کار بينــدازد و خود آنها را به عنوان منشــأ جنگ افروزي و خشــونت و 

افراطي گري زير سؤال ببرد.
***
انصاف و اعتدال را رعایت كنيد

)جمهوري اسالمي، 92/7/8(
جالب اين اســت که معترضان همان کســاني هســتند که از هشــت ســال 
پيش تاکنون شــاهد رفتارهــاي غيرمتعارف رئيس دولت ســابق بودند که 
به رئيس جمهور امريکا نامه نوشــت، ولي جوابي دريافت نکرد. در ســفر 
آخر خود بــه نيويورک بارها به بيان ها و زبان هــاي مختلف براي مالقات 
و مواجهــه و مذاکره بــا دولتمردان امريکايي اعــالم آمادگي کرد ولي با 
بي اعتنايي روبه رو شــد و در يکي از ســفرهايش به امريکا در سياسي ترين 
شــوراي متعلق به دولت امريکا شــرکت کرد و هيچ سخن مؤثري نگفت 
و نشــنيد، اين حضرات اينها را ديدند،  ولي هيچ  واکنشــي نشــان ندادند و 

اعتراضي نکردند و حتي به تحسين او نيز پرداختند!...
دوســتان منتقد و معترض، انتقاد حق شماســت و اعتــراض نيز بايد جريان 
داشــته باشد و همانند گذشــته، امروز ما معتقديم عزت ملت ايران در برابر 

رشد اقتصادي نفت محور ایران
دكتر احمد علوي

رشد اقتصادي در ايران رانتي و عمدتاً  ناشي از صادرات نفت خام و تزريق 
دالرهاي نفتي به اقتصاد ايران اســت،  با توجه به کاهش نيمي از صادرات 
نفت ايــران و انجماد دارايي و درآمدهاي خارجــي ايران، اينک واردات 
نسبت به سال گذشــته حدود 25 درصد کاهش يافته است... بنا به برآورد 
آژانس بين المللي انرژي، کشــورهاي توليدکننده نفــت غير عضو اوپک 
مانند امريکا، کانادا و قزاقستان سال آينده عرضه انرژي خود را به بيشترين 
ســطح در چهار دهه اخير خواهند رساند و عرضه نفت را حدود يک ونيم 
ميليون بشــکه در روز افزايش خواهند داد و اين تقاضاي امريکاي شمالي 
را براي نفت خاورميانه کاهش خواهد داد. بر همين اســاس انتظار مي رود 
نياز امريکاي شمالي به نفت خام در پنج سال آينده کاهش چشمگيري پيدا 
کند. بدين ترتيب مهمترين متقاضيان نفت خاورميانه در 10 ســال آينده از 
کشورهاي در حال توسعه و به خصوص در آسيا خواهد بود. از اين روست 
کــه اوپک پيش بيني خود از افزايش تقاضا، نفت خام در بازار را براي ســه 
ماهه چهارم ســال 2013 و در ســال 2014 ميالدي را کاهش داده، چون به 
نظر نمي رســد تقاضا براي نفت خام و فراورده ها افزايش يابد. اين در حالي 
اســت که توليد نفت خام در عراق و ليبي کمي کاهش پيدا کرده اســت. 
بنابراين چشم انداز قطعي و روشني براي افزايش تقاضا و توليد نفت اوپک 

در هاله اي از ابهام است.
رشــد اقتصادي در ايران برون زاســت و بسيار وابســته به تزريق دالرهاي 
نفتي و افزايش صادرات نفت  خام و افزايش واردات کاالهاي ســرمايه اي، 
واســطه و مصرفي اســت. بنابراين حتي به فرض لغو تحريم ها و صادرات 
نفت با توجه به وضعيــت فعلي و آتي بازار نفت، انتظار نمي رود صادرات 
نفت ايران و درآمدهاي حاصله از آن افزايش چشــمگيري پيدا کند و در 
خوشــبين ترين حالت به وضع گذشــته يعني صادرات حــدود  دو ميليون 

بشکه بازمي گردد و تنها مي تواند نيازهاي روزمره اقتصادي را بپوشاند.
گزيده اي از مقاله »بانک جهاني و رشــد اقتصادي ايران« نوشته آقاي دکتر 

احمد علوي پژوهشگر اقتصاد و استاد دانشگاه سوئد.
***
ساختار جدید در وزارت خارجه

چشم انداز ایران: آقاي احســان هوشــمند مقالــه اي را باعنوان »دستگاه 
سياســت خارجي و نيازهاي امروزين« نوشــته  که نســخه اي از آن را براي 
چشــم انداز ايران ارســال کرده اند. به دليــل ضرورت تحــول در منطقه و 
بالفصــل ايران، گزيده اي از اين مقاله را تقديم خوانندگان مي کنيم. کامل 

اين مقاله در سايت meisami.net قابل دريافت است.
شــرايط در محيط بين الملل نســبت به دهه  هاي گذشته در حال دگرگوني 
بنياديــن اســت و وزارت خارجــه بايد بــراي همراهي با چنين ســاختاري 
آمادگي هاي الزم را اخذ کند. به تربيت نيروي متخصص بيش از گذشــته 
اقــدام کند. تــالش کند دخالــت نهادهاي مــوازي با اين دســتگاه را در 
مسائل مربوط به سياست خارجي کشــور به حداقل برساند و با نهادسازي 
پژوهش محور راه را براي درک واقع بينانه از تحوالت منطقي و بين المللي 
همــوار ســازد. رصد تحــوالت منطقــه اي و فرامنطقه اي را بــا اولويت و 
حساســيت بيشتري در صدر برنامه هاي روزمره قرار دهد. آيا شايسته است 
کــه امــروز براي برخي مواضع حســاس و مرتبط با منافــع ملي آن هم در 
محيط بالفصل کشــور همچون موضوع کردهاي عراق و ترکيه و ســوريه 
وزارت خارجه هنوز در چارچوب ساختار سنتي پيشين به مطالعه و بررسي 
و اخــذ تصميم بپردازد؟ ارتباط اين ســه حوزه با يکديگــر و با منافع ملي 
چنان روشــن اســت که توجه به آن را از حد توجه به بخشــي از مســائل 
کشوري خاص چون ترکيه و عراق و سوريه خارج ساخته و آن را نيازمند 
دايره و واحدي خاص نموده اســت. آيا چنين آمادگي در وزارت خارجه 
موجود اســت؟ براي نمونه با توجه به تحوالت سياســي در محيط بالفصل 
کشــورمان آيا وزارت خارجه با جذب تعدادي از نيروهاي متخصص کرد 
و بلوچ بــراي برطرف کردن نيازهاي خود اقدامي کرده و يا براي آموزش 
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در همين نکته جســت وجو کرد که اخوان المســلمين نتوانســتند تشخيص 
دهند که نظاميان قدرت را با کســي شــريک نمي شــوند. امــا آينده مصر 

نمي تواند دست نظاميان بماند.  
***

تفاوت نقد با تخریب
)آرمان، 92/7/9(

سيدمحمد خاتمي: جريان خشــونت گراي بي منطق نقد نمي کند، تخريب 
مي کند. اين جريان در موقعيتي که رئيس جمهور از ملت و عزت آن دفاع 
مي کند به تخريب دولت دست زده  اند. نمونه اش در قم بود و اينجا دوباره 
اين مســائل تکرار شــد... اگر آنها منطقي باشند تريبون و روزنامه و سايت 

که دارند، بروند آنجا حرفشان را بزنند به شرط اينکه جوسازي نکنند.
***

نگراني افراطي ها
)آرمان، 92/7/15(

محمدرضــا جاليي پــور: افراطي گرايي در ايران قبــل از اينکه يک پديده 
اجتماعي و اقتصادي باشــد يک پديده سياســي اســت. وي اذعان داشت: 
امروز رويکرد افراط گرايي در ســه اليه به بن بست رسيده  است؛ مرتبه اول 
اين بود که در انتخابات گذشــته مردم به افراط گرايي »نه« گفتند و پايگاه 
مردمي آنها از بين رفت. در مرحله دوم هسته  اصلي قدرت در ايران به آنها 
مجال جوالن نداد، اليه سوم ارائه نظر مقام معظم رهبري با مضمون »نرمش 
قهرمانانه« بود که اين اقدام ايشان تندروها را بسيار گيج کرد. افراط گرايي 
در اين مدت چند پس گردني خورده است. برخي از آنها از اعمال گذشته 
خود پشيمان شــده اند. وي در پايان خاطرنشــان کرد: افراطيون با نام هايي 
اهداف خود را پنهان مي کردند و اما در پشت اين ظاهر از رانت برخوردار 
مي شدند که اگر وضعيت هاي تحريمي برداشته شود و شرايط عادي باشد 
رانت هاي ويژه هم شــکل نمي گيرد و مي توان گفــت اگر اينها امروز عزا 

گرفته باشند بيشتر از شرايط خودشان است. 
***

بيایيم در نقدهایمان منصفانه باشيم
)كيهان، 92/6/5(

در سرمقاله کيهان باعنوان »معامله مصالحه با محارب« به قلم محمد ايماني 
مطالبــي آمده که مرز مذاکره دشــمن محارب را با دشــمن مســالمت جو 
مشــخص کرده، بــا نيم نگاهي به تاريــخ معاصر مي بنييم در شــرايطي که 
ريــگان رئيس جمهور امريکا دشــمن محارب با ايران بــود و صدام را در 
حمله به ايران تشــويق و تجهيز مي کرد و اعــالم کرد قيمت نفت را از 35 
دالر به پنج دالر کاهش داديم تا جمهوري اســالمي ساقط شود و همچنين 
در گفت وگويي با چهار خبرنگار ارشد اعالم کرد که هدف از مذاکرات 
مک فارلين چيزي جز تغيير رژيم ايران نبود، در چنين شــرايطي مذاکرات 
مک فارليــن چگونــه تبيين مي شــود و اين در حالي بود کــه مرحوم امام،  
رياســت مجلس شــوراي اســالمي، رئيس جمهور، نخســت وزير و رئيس  
قوه قضاييه و ســپاه پاسداران در جريان اين مذاکرات بودند. همچنين آقاي 
ايماني بايد مذاکرات درباره پذيــرش قطعنامه 598 را نيز توضيح دهد آن 
هم در شــرايطي که امريکاي محارب از جنگ تحميلي حمايت مي کرد و 
ايرباس را با سرنشــينان آن ســاقط کرده بود و به اسکله نفتي سلمان حمله 
موشــکي کرد و به مدت دو هفته آمدن کشتي ها به ايران و رفتن کشتي ها 
از ايران را در تنگه هرمز متوقف کرد و سالح شيميايي عليه مردم ايران را 
به صدام داده بود و به تعبير امام شــوراي امنيت با حق وتوي خود توحش 
و قانون جنگل را يادآوري کرد خوب اســت انصاف و اعتدال در قلم زدن 
و نقد شــخصيت هايي که براي انقالب زحمت کشيدند و وقتي هواپيماي 
آنها در فرودگاه مهرآباد به زمين مي نشست مرحوم امام براي سالمتي آنها 

گوسفند نذر مي کرد، منصفانه تر باشيم.

هيچ چيزي قابل معامله نيســت و در برخورد بــا امريکا بايد حفظ اصول و 
همراه با احقاق حقوق مردم ايران به پيش برويم و در هر حال تصميم نهايي 
با رهبري اســت. نکته اين است که شما هم به همين اصول پاي بند باشيد و 
از رهبــري جلوتر حرکت نکنيد. منصفانــه اظهارنظر کنيد و در يک کالم 

شما هم معتدل باشيد، باور کنيد اين گونه بهتر به نتيجه مي رسد.
***

یک بام و دو هوا در مذاكره محرمانه
تا به حال 10 بار توسط دولت نهم و دهم با 1+5 درخصوص مسئله هسته اي 
مذاکره شده که محرمانه بوده و مردم از جزئيات آن باخبر نشدند و از قضا 
با معاون وزارت خارجه امريکا »وندي شــرمن« هم مالقات و مذاکره شده 
و مردم مطلع نشــدند. تعجب اينجاست که وقتي در دولت يازدهم مذاکره 
محرمانه اي رخ مي دهد که مقام رهبري در جريان آن قرار دارند سروصدا 
راه مي افتد آن هم مذاکره اي که چارچوب آن توســط مقام رهبري ترسيم 
شــده و نماينده ايشــان دکتر واليتي مي گويد در مذاکرات چيزي خالف 

چارچوب نبوده است.
***

محرمانه بودن مذاكرات؟
)آرمان، 92/7/29(

احمــد توکلــي نماينــده مجلس در پاســخ به پرسشــي در مــورد نظرش 
درخصوص مذاکرات ژنو تأکيد کرد: به مذاکرات خوش بين هســتم ولي 
احتياط را خيلي الزم مي دانم. توکلي در پاسخ به پرسش ديگري در مورد 
ارزيابي اش از محرمانه نگه داشتن محتواي مذاکرات بيان کرد: عقل اقتضا 
مي کند که اين اتفاق بيفتد مگر مي شــود مســائل مذاکرات ديپلماتيک را 

قبل از به نتيجه رساندن سر خيابان جار زد.
***

ضرورت استفاده از وجهه بين المللي خاتمي
)ایران، 92/7/29(

اشــرف بروجــردي، فعــال سياســي، ســيدمحمد خاتمي را فردي بســيار 
تأثيرگذار در تثبيت آرامش منطقه دانســته و بيان داشــته:  ايشان با سابقه اي 
که در ســازمان ملل و نزد سياســتمداران جهانــي دارد مي تواند به گونه اي 
اقدام کند تا جهانيان با عقالنيت جمهوري اســالمي آشــنا شوند. اين فعال 
سياســي گفته: وي در داخل کشور داراي شخصيتي محبوب و قابل احترام 
بوده و در عرصه بين المللي نيز انديشــمند فرهيخته قابل اعتمادي اســت و 

وجهه بين المللي و صداقت وي براي همه محرز است.
***

اصولگرایي شكست نخورده، عملكرد بد بوده
)ایران، 92/7/29(

محمدتقي رهبر امام جمعه شهر اصفهان و نماينده اصولگراي سابق مجلس 
از احتمال تشــکيل حزب در ميان اصولگرايان انتقاد کرد. وي گفته تجربه 
در تاريخ جمهوري اســالمي ايران نشــان داده که تشکيل حزب در کشور 
ما پاســخگو نيست چه بسا که در گذشــته، ما حزب جمهوري اسالمي را 
داشــتيم و بسيار هم قوي و داراي پشتوانه بود و شخصيت هايي مانند شهيد 
بهشــتي و مقام معظم رهبري در آن حضور داشــتند امــا ديديم که بعدها 
اين حزب منحل شــد. نماينده سابق مجلس شــوراي اسالمي تأکيد کرده: 
لطماتي که به اصولگرايان وارد شد حاصل کار دولت هاي نهم و دهم بود. 
وي همچنين گفته: اصولگرايي شکســت نخورده و ايــن علمکردهاي بد 
بوده که کار را به اينجا رسانده است. اگر رفتارها درست شود، اين جريان 

بار ديگر روي پا مي ايستد.
***

گریز نظاميان مصر از تقسيم قدرت
)شرق، 92/6/4(

ســيدمحمد غرضي: سال هاي 1956 و 1967 و  1973 باعث تثبيت نظاميان 
به عنوان قدرت اول مصر شــد و اين گونه بود که آنها محدوديت وســيعي 
يافتــه و ثروت زيادي اندوختند... دليل اصلي اتفاقات اخير در مصر را بايد 



ز اقتصاد و توسعه چشم اندا
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صرف نظر از آنها اصل حرف ما اين اســت که 
چه کاري انجام بشــود تا اين فراينــد بهتر اجرا 
شــود. درواقع سياست هدفمندسازي يک بحث 
جديد نيســت. همان طور که مستحضريد پس از 
جنــگ در چارچوب برنامه اول و در چارچوب 
سياست هاي تعديل ســاختاري، تثبيت اقتصادي 
دنبال و تئوريزه شده که احمدي نژاد آن را اجرا 
کرد ولي ســابقه اش خيلي پيشــتر است و اين به 
نظر مــن از لحــاظ معرفتي مشــکل دارد. يعني 
تئوري اي که پشــتوانه اين سياست است قدرت 
توضيح دهي و پاســخ دهي به مشــکالت اساسي 
اقتصاد ايــران را نــدارد. همان گونــه که گفتم 

مشکل اساسي در ناکارآمدي دولت است.
رفيعي: علت ناکارآمدي دولت چيست؟

دیني: يکي ســازمان دروني خــود دولت بوده 
اســت، به معنــاي اعم کلمــه و بــا تفاوت هاي 
ســازمان دروني دولت ها هميشــه ضعيف بوده 
و دليــل آن هــم اين اســت کــه آن معيارهاي 
تخصص گرايي و شايسته ساالري در جذب نيرو 
و مديران و ارتقاي آنان هيچ گاه رعايت نشــده 
اســت. يک علت ديگر آن اين است که سيستم 
اداري و نظــام حکمراني ايران به شــدت درگير 
وضعيتــي اســت که مــن نــام آن را »تودرتوي 
نهادي« گذاشــتم، يعني نهاد در نهاد زياد وجود 
دارد و ايــن باعث مي  شــود مــوازي کاري زياد 
باشد، اگر پاســخگويي به حداقل ميزان ممکن 
برســد، تفکيک، ادغام ها، انحالل ها و تأســيس 
مجموعه ها موجب شکست در هماهنگ سازي 
سياســتي  مي شود، يعني ســازمان دروني دولت 
در اقتصاد ايران ـ دولت کــه مي گويم به عنوان 
نهادي که متولي پيشبرد فرايند توسعه است ـ از 
نظر ســازماني توان اين را نــدارد که يک برنامه 
را کــه روي کاغــذ خوب تعريف مي شــود در 
عرصه عمل خوب اجرا کند، به دليل مشــکالتي 
که ريشه در تودرتوي نهادي دارد. ويژگي دوم 
که باز مرتبط با ساختار قدرت است گره الگوي 

حامي  پروري دولت هاست.
اينها معلول اســت. عامــل اصلي نبود  رفيعي: 
دموکراســي اســت. اگر بخواهيم اين موضوع 
را فرعــي و اصلــي کنيــم در دوره احمدي نژاد 
فضا بســته مي شــود، خودي و غيرخودي خيلي 
شديد مي شــود. حتي آنهايي که تجربه داشتند 
کنار مي رونــد علت اصلي اين اســت در ايران 

مي دهم، وقتــي اقتصادي در يک دوره تاريخي 
تقريباً 30 ســاله فراينــدي را به خوبي طي نکرده 
و دچار بحران ناکارآمدي است و سطح درآمد 
ســرانه اش پايين اســت، براي اينکه ســطح رفاه 
خيلي افت نکند  بايد يا قيمت ها کنترل شــده و 
يا  رها شــود. طبيعي است بايد جبران هزينه هاي 
افزايش يافتــه اي کــه ايجــاد مي شــود از محل 
رهاســازي قيمت هاي حامل هاي انــرژي انجام 
شود، يعني يارانه نقدي اي که پرداخت مي شود. 
اگر از اين منظر نگاه کنيم اشکالي ندارد. ما هم 
اگر در مســند دولت بوديم و مي خواستيم اداره 
کنيــم طبعاً بايد قيمت هــا را ثابت نگهداريم که 
در چارچــوب تئوري بانــک جهاني يا صندوق 

بين المللي پول قرار مي گيرد.
عرض من اين اســت در شــرايطي که قيمت ها 
رهاشــده هر دولتي که بر سر کار بود بايد يارانه 
نقدي را مي پرداخت. اين يک واقعيتي است که 
اگــر نخواهند بپردازند معناي آن اين اســت که 

بايد تبعات شورش اجتماعي را بپذيرند. 
رفيعي: آيا طور ديگري نمي شد؟

دیني: من از نظر تئوري با اين سياســت مشکل 
دارم ولــي صرف نظــر از اينکــه طــور ديگري 
مي توانست اجرا بشود، به يک مشکل اساسي تر 
مي پــردازم. يعني همــان بحــران ناکارآمدي و 
بحران فرايند انباشــت ســرمايه که ريشه اصلي 
مشــکل در آنجاســت؛ مادامــي کــه بحــران 
ناکارآمــدي و بحران فرايند انباشــت ســرمايه 
وجود دارد با اجراي اين سياســت ها نمي توانيم 
مشــکل را به اين صورت حــل کنيم و کارآيي 
اقتصــادي را افزايــش دهيــم و مشــکل فرايند 
انباشــت ســرمايه را حل کنيم. وقتي هم که در 
شکل هاي مختلف اجرا مي شود،  هر يک منافع 
و مضراتــي دارد. مثاًل يارانه نقدي، اگر بخواهد 
به همه پرداخت شود که درگير مشکل شناسايي 
گروه هاي هدف نشــود از حالت هدفمندسازي 
خارج مي شــود و اگــر بخواهد بــه گروه هاي 
هدف ـ فقرا و اقشــار آســيب پذير ـ تعلق گيرد 
که مقدار آن هم ممکن اســت بيشتر باشد، آنجا 
مشکل شناسايي پيش مي آيد، يعني ممکن است 
به عده اي که مســتحق دريافت باشــند پرداخت 
نشود و بنابراين چون دريافت نمي کنند زير خط 
فقر بروند، در درون بحث هدفمندســازي يارانه 
به شــکلي که اجرا شــد نکاتي وجود دارد، اما 

لطف اهلل ميثمي: بحث شــما اين است که بايد 
در اين زمينه تدبيري شود؟

علي دینــي تركمان: من فکر مي کنم پس از 
انقــالب درگير بحران ناکارآمــدي بوديم. اين 
بحران ناکارآمدي به صورت بحران در انباشت 
سرمايه خود را نشــان داده و ما نتوانستيم فرايند 
انباشــت ســرمايه را خوب پيش ببريــم. داليل 
عقب ماندگــي اقتصادي، ظرفيــت جذِب پايين 
ســرمايه است، يعني ما امکانات و منابع به اندازه 
کافي داشتيم، اما ظرفيت جذب کردن و به سرمايه 
مولد تبديل کردن آن را نداشــتيم. درست است 
در دهه 60 جنگ داشــتيم و حدود هزار ميليارد 
دالر خســارت به کشــور وارد شــد، اما بعد که 
دوره ســازندگي و دوره هاي بعد شروع مي شود 
هيچ پيشبرد فرايند انباشت سرمايه که بتواند قابل 
مقايسه با الگوي موفقي مانند ترکيه، کره جنوبي 
يــا چين باشــد نداشــته ايم، بنابراين مشــکالت 
اساســي و جدي داريم. يکــي از پيامدهاي اين 
مشــکالت اين بود که فشــارهاي تورمي شديد 
شد. اين فشــارهاي تورمي خود را در بازار ارز 
و گران ترشــدن نرخ دالر هم نشــان داد، با اين 
باور مي بينيــم قيمت کاالهايي کــه بايد کنترل 
مي شــد به ويژه حامل هاي انــرژي، به آنها يارانه 
 داده شد. بعد هم از منظر يک تئوري اقتصادي، 
فرض بر اين بــوده که قيمت گذاري هاي دولتي 
مانع رشــد اقتصادي و تخصيص بهينه منابع بوده 
اســت. بنابراين توصيه اين بوده که دخالت هاي 
قيمتي رفع و قيمت گذاري ها به عهده ســازوکار 
بازار گذاشــته شــود. ما مي دانيم از سال 1370 
اين تئــوري دنبال و آرام آرام اجرا شــد. منتهي 
در دوره احمدي نــژاد به صــورت راديکال  تر و 
جراحي عميق تري به ويژه در دو سال آخر اجرا 
شــد. حاال ايــن را به بحث يارانــه نقدي ارتباط 

دولت روحاني و فرایند اعتدال
ميزگردي با حضور محمدحسين رفيعي، رضا مظهري، علي دیني تركمان و لطف اهلل ميثمي
 بخش پایاني

چشم انداز ايران: بخش اول ميزگرد 
اعتدال  فرايند  و  روحانــي  دولت 
در شــماره 81 تقديم خوانندگان 
چشــم انداز ايران شــد. آنچه در 
ادامــه مي آيد بخــش پاياني اين 
ميزگرد است كه تقديم خوانندگان 

مي شود.



82
ره 

ما
| ش

 92
ذر 

 و آ
ان

 آب
| 2

8

82
ره 

ما
| ش

 92
ذر 

 و آ
ان

 آب
| 2

9
هــزار ميليارد يا چهار برابر در مقايســه  با دولت 
خاتمــي رســيد در حالي که 30 درصــد از آن 
خارج از نظارت بانک مرکزي مي باشد. اين همه 
نقدينگي در شرايطي اتفاق مي افتد که اقتصاد از 
تــورم همراه با بيکاري رنــج مي برد و بين 65 يا 
70 درصــد از بنگاه هاي توليــد که دچار رکود 
شده اند به نقدينگي نياز دارند. برگرديم به وضع 
کنوني؛ نگراني از روندي که پيش آمده و دکتر 
روحاني در حال معرفي کردن کابينه اش است و 
در حال معرفي کســاني اســت بيشتر گرايش به 
سياست هاي اقتصادي دولت سازندگي دارند و 
عمدتاً  داراي تفکر نئوليبرالي مي باشند. طيفي از 
متفکران و روشنفکران اقتصاددانان منتقد نگران 
هســتند که وضعيت به ســوي فضايــي برودکه 
احمدي نژاد ديگري به عنوان منجي براي مبارزه 
با  فســاد و حمايت از فرودســتان جامعه قدرت 
سياسي را به دست بگيرد. به نظر من اولين گامي 
که  دولت يازدهم بايد بردارد آشتي ملي است، 
اين آشــتي ملي حتي مي توانــد دولت جديد را 
در مذاکرات انرژي هسته اي کمک کند و زمينه 
را براي دموکراســي مشــارکتي و دموکراســي 

اقتصادي فراهم کند. 
ميثمي: نگراني از چيست؟ 

رفيعي: دو نگراني است؛ اگر آزادي ها نهادينه 
شــود هيچ دليلي ندارد کسي در زندان يا حصر 
باشــد. همه رئيس جمهور منتخب را به رسميت 
شناختند، انتخابات هم نشــان مي دهد انتخابات 
آزادي بوده اســت. يک اطمينان خاطر عمومي 
ايجاد شده و اگر آشتي ملي صورت نگيرد هيچ 
تحولي نخواهد شد. با خارج چند مشکل داريم؛ 
انرژي هســته اي، حقوق بشــر و بحث تروريسم، 
اگر فضا باز بشــود درباره انرژي هسته اي خوب 
اســت کارشناســان نظر بدهند. آقــاي روحاني 
يک کتاب قطور درباره سياســت هاي هسته اي 
نوشــته اند. در اين کتاب هيچ مدرک مســتدلي 
که ما نياز به برق هســته اي داريم ارائه نمي دهد. 
مي  گويــد در زمــان شــاه مؤسســه اســتنفورد 
تحقيقاتــي را انجــام داد که 23 هــزار مگاوات 
برق هســته اي تعيين کــرد با چــه مالکي؟ اين 
بحث کار کارشناسي  الزم دارد. آن زمان نفت 
گران شــده بود و قرار بود برخــي از تحقيقات 
هسته اي را به اين کشورها بدهند و غرب تمايل 
داشــت ايران سالح هسته اي داشــته باشد. اسناد 
و مــدارک و گفت وگوهايش بــا علم، موجود 
است. شــاه هم گفت و منتشر شــده است. شاه 
در يکــي از مصاحبه هايش گفــت من به زودي 
داراي ســالح اتمي مي شــوم. همــان زمان هم 
ذوالفقار بوتو صاحب سالح هسته اي مي شد. آن 
زمان با اين هدف، توليد برق هســته اي به ايران 
آمد. آن زمان ما شــش ميليون بشکه نفت توليد 
مي کرديــم و گازهاي همــراه آن را در فضاي 
خوزستان مي سوزانديم. اگر همان زمان ما آنها 
را لوله کشي مي کرديم و نيروگاه مي زديم خيلي 
بيشــتر برق توليد مي کرديم. تصميم گيري براي 

نوع اقتصاد در تمام  برنامه هاي پنج ســاله توسعه 
اقتصــادي بعــد از انقــالب به وضوح مشــاهده 
مي شــود. ايــن نوع اقتصــاد در نظريــه مخالف 
انحصار و انحصارگري است اما آنچه در سه دهه 
تسلط اقتصاد کالسيک جديد، که در اصطالح 
سياســي اقتصــاد نئوليبــرال مي نامند، مشــاهده 
مي شود در هم شکستن مالکيت ها و انحصارات 
دولتــي و جايگزيــن کردن انحصــارات بخش 
خصوصي اســت. بعضي وقايع ديگر در سه دهه 
اخير در اقتصاد دنيا به وقوع پيوسته که در ايران 
کمتر به آن توجه شــده اســت کــه از مهمترين 
آنها  مالي شدن اقتصاد و صنعت زدايي مي باشد.  
صنعتگران در دوره قبل از اقتصاد نئوکالســيک 
جديد کمتــر به نقدينگــي ســرمايه داري مالي 
وابســته بودنــد. در ايران ســرمايه داري صنعتي 
بيشــتر  به وام هــاي کم بهره بانک هــاي دولتي 
وابســته بود تا نقدينگي ســرمايه داران مالي. بعد 
از ســال 1368 بــا آغاز سياســت هاي اقتصادي 
نئوکالسيک جديد و اجراي آزادسازي مالي در 
ســال 1379 صنعتگران و به خصوص صنعتگران 
کوچک و متوســط از وام هــاي کم بهره دولتي 
محروم شــدند و خيلي از کارگاه هاي کوچک 
بــا باالرفتن نرخ بهــره در اثر آزادســازي مالي  
ورشکســت شدند. بخش مهمي از صنايع بعد از 
آزادسازي مالي وابسته به سلطان هاي مالي مانند 
سلطان فوالد شدند. احمدي نژاد با شعار کاهش 
نرخ بهره، استخدام کردن کارگران  و کارکنان 
شرکتي و يک رقمي کردن نرخ تورم و بيکاري 
به راحتي در انتخابات 1384 به پيروزي رســيد. 
خيلي از تحليلگران پنداشتند که وي راديکال و 
چپ و ضدسرمايه داري است و حتي در سرمقاله  
نشريه خود نوشــتند: »پوپوليسم جاده صاف کن 
کمونيســم«. در واقع آنچه که اتفاق افتادتسلط 
بيشــتر ســرمايه داري مالي بر اقتصاد ايران بود. 
اجازه بدهيد به زبــان آمار صحبت کنيم  بدهي 

معوقه از 2 هزار ميليارد تومان در دولت هشــتم 
بــه 75 هزار ميليارد تومــان در پايان دولت دهم 
رسيد که به قول احمدي نژاد بيشتر اين بدهي ها 
در دســت 100 نفر انباشــت شــده اســت. اين 
افراد وام هاي ارزان و کم بهــره را براي براي به 
جريان انداختــن در توليد گرفتنــد ولي آنها را 
در بخش هاي غيرمولد به دنبال ســود باالتر روان 
کردند. حجم نقدينگــي در دولت دهم به 650 

دموکراســي حقوق بشــر و حقوق شهروندي را 
به عنوان يک اصل نپذيرفته اند.

دیني: از همين منظــر مي توان ايــن را افزود، 
بنابرايــن مشــکل ناکارآمدي پيــش از آنکه به 
جهت گيــري اقتصــادي دولت هاي راســت يا 
چــپ ارتباط پيدا  کند در درجــه اول  به حوزه 
سياســت و ســاختار قدرت برمي گــردد، يعني 
اگر حوزه سياســت بازتر شــود، حتي دولتي با 
مثمرثمرتر  مي توانــد  راســت  جهت گيري هاي 
باشــد از يک دولتي بــا جهت گيري هاي چپ 
ولي به لحاظ سياسي بسته، که مي تواند وضعيت 
بدي را رقــم بزند؛ مانند الگوي اســتالين. وقتي 
از ســاختار قدرت و تودرتويــي نهادي صحبت 
مي کنم به نوعي اشاره به همين بخش هايي است 
که باعنوان دموکراســي و نبود نهــاد مدني که 

دولت را نقد کند و زير ذره بين بگذارد است.
رفيعي: انديشه اگر امنيت پيدا کند متخصصان 
هم امنيت پيــدا مي کنند. زنــدان نبرند، نگويند 
تشــويش اذهــان عمومــي مي کنيــد. شــما در 
انگليس حتي مي توانيد بــه ملکه فحش بدهيد، 
در تلويزيون فيلم هايــي نشــان مي دهند که حتي 
بــه ملکــه توهين مي شــود، ولي کســي تعقيب 

نمي شود، اينها امنيت است.
اصل خــودي و غيرخودي کــردن يک فضاي 
بســته اي ايجاد مي کند. همه رؤســاي جمهور و 
رؤســاي مجلس ما يا ترور فيزيکي يا شخصيتي 

مي شوند يا فرار کردند يا در زندان هستند.
درحالي کــه تمــام بازنشســته هاي امريکايــي ـ 
اروپايــي به اتــاق فکر رفته و عــده اي را تربيت 
مي کننــد. در امريــکا 2500 اتــاق فکر اســت 
کــه از راســت ترين آنها؛ اتاق ميلتــون فريدمن 
اســت. در ايران که ما در اين 34 ســال اين همه 
زيگزاگ داشــتيم در دوره خاتمي ابتدا؛ آزادي 
بود و خالقيت ها شــروع شد، بعد حمله به کوي 
دانشــگاه که پيش مي آيد جامعــه خود را جمع 

مي کند و فرار مغزها شروع مي شود. 
مظهــري: يــک رابطــه دو طرفه بيــن اقتصاد 
و سياســت وجــود داردکــه بــر اســاس آن ما 
نمي توانيم دموکراســي سياســي داشــته باشيم 
بدون آنکه دموکراســي اقتصــادي ) يعني همه 
از رشد اقتصادي سهم داشته باشند و حداقل ها، 
به خصوص غذا مناسب، سرپناه مناسب، آموزش 
و بهداشــت  بــراي همه فراهم باشــد ( داشــته 
باشــيم.  تنها پس از تأمين اين حداقل هاست که 
دموکراســي سياســي معنا پيدا مي کند.آنچه که 
گفته شــد نظر گاندي اســت که دکتر شريعتي 
هم همين نظر را دارد. اقتصاد بازار )البته اقتصاد 
بــازاري که  نئوکالســيک هاي جديــد در دهه 
1980 آن را پايه ريــزي کردند( پس از انقالب 
فرهنگي اين نوع اقتصاد به عنوان اقتصاد رسمي 
و علمي در دانشــگاه هاي ايران تدريس مي شود 
و دولت هــاي بعــد از آزاد ســازي اقتصادي، از 
دولت ســازندگي گرفته تا دولــت احمدي نژاد 
کم و بيــش از آن الگو گرفته اند و تســلط اين 

سیستم اداري و نظام حكمراني 
ایران به شدت درگیر وضعیتي 

است كه من نام آن را »تودرتوي 
نهادي« گذاشتم، یعني نهاد در 
نهاد زیاد وجود دارد و این باعث 
مي  شود موازي كاري زیاد باشد
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ايشان ديدگاه سوسيال دموکراسي  ديدگاه هاي 
است، ديدگاه قانون اساسي است. درباره آزادي 
احزاب، اقليت هــاي مذهبي، اينترنت، تلويزيون 
و شــنود تلفــن، مي شــود گفــت حرف هــاي 
قانون اساســي اســت. اگــر فضــا را ببندند يک 
چيزي شــبيه دوران هاشمي يا کمي بهتر خواهد 
شد ولي مســئله جامعه حل نخواهد شد. احتماالً 
نارضايتــي سياســي رشــد خواهد کــرد و فقر 
گسترش پيدا خواهد کرد. در سيستم بسته فساد 
ريشه کن نخواهد شد و فساد همچنان ادامه پيدا 
خواهد کــرد. باز پــس از چهار يا هشت ســال 
يــک احمدي نــژاد ديگر پيدا مي شــود و روي 
همين مشکالت تکيه مي کند. در ضمن عدالت 
در ايــران نهادينه اســت. مردم چــرا به حضرت 
علي بن ابيطالــب ارادت دارند، به خاطر عدالت 
ايشان است که ايرانيان به شدت به ايشان ارادت 
دارند. مردم نســبت به اين حساس هستند. اتفاقاً 
اين مســئله به امنيــت ملي پيوند خــورده به اين 
مفهــوم که حملــه جنگ طلبان امريــکا به ايران 
جدي اســت. تروريست  ناميدن حزب اهلل، اتفاقي 
کــه در مصر افتــاد، اتفاق هايي که در ســوريه 
رخ مي دهد، اينها همه نشــان مي دهد که منطقه 
به شــدت کنترل مي شــود و اينهــا نمي گذارند 
قانون اساســي مذهبي ديگري نوشته شود و يک 
حکومت مذهبي ديگر تشــکيل شود. بشار اسد 
يک جمله اي گفت که اتفاقي که در مصر افتاد 

مرگ اسالم سياسي بود.
ميثمي: من پيشنهادي دارم درباره اقتصاد اعتدالي 
يا اقتصاد قانون اساسي و آن، اينکه در قانون اساسي 
مشروطيت بين شاه و شهروندان تفاوت بود، ولي 
در قانون اساســي مــا، حقي که مقــام رهبري در 
قانون دارنــد با حقي که ما داريم يکي اســت با 
توجه به اين که کنگره امريکا تصميم گرفته که 
ما نفتي صادر نکنيم از سياست هاي اصلي اسراييل 
بوده اســت. فکر مي کنم پيشنهاد دکتر ستاري فر 
درســت باشد، يک بار ايشــان و دکتر ميدري در 
دفتر نشــريه چشــم انداز ايران بودند و گفتند من 
کارشناســي کردم که اگر همــه نهادها ماليات و 
پول آب و برق و گاز بدهند چرخ امور کشور از 
طريق ماليات مي گردد. حاال به غير از پروژه هاي 
ســنگين و بلندپروازي هايي که داشته باشيم اين 
پيشنهاد قانوني است، چرا بايد يک نهادي ماليات 
ندهد. اگر اين کار انجام شــود اقتصاد؛ متعادل و 
بدون تبعيض مي شــود و مهمتر اينکه اقتصاد در 
برابر تحريم ها، اقتصاد مقاومتي و مي توانيم حتي 
بدون صادرات نفت هــم مملکت را اداره کنيم. 
دکتر روحاني اگر بتوانــد جلوي ماليات گريزي 
را بگيرد خيلي خوب اســت و اين امر در راستاي 

اجراي بدون تنازل قانون اساسي است. 
رفيعي: فســاد مالي را هــم بــه آن بيفزاييد. به 
طرف مي گوينــد صدميليون بايد ماليات بدهي، 
10 ميليون به من بده تا پرونده را مختومه کنيم.

بــر ارزش افــزوده دارد  ميثمي: حــاال ماليات 
سيســتماتيک و جــدي مي شــود. مديــر پروژه 

رضايي هــا کــه کارخانــه لوله اهواز را ســاخته 
بودنــد چدن را از ژاپن تني 70ـ60 دالر گران تر 
مي خريدند و پــول اضافه را خــارج مي کردند 
سودي که از اين شرکت ها به دست مي آوردند 
با حساب ســازي و گران خريدن، به صورت ارز 
خارج مي کردند. اين انتقال ارز و ســرمايه بوده 
اســت. مثاًل يک تن چــدن 150 دالر بوده اينها 
250 دالر مي خريدنــد شــرکت فروشــنده اين 
مابه التفاوت را به حســاب آقايان واريز مي کرده 
است. در شرکت هوخســت همين اتفاق افتاده 
است که در عمر 14 ساله اش زيان مي داد. چون 
يک کاال را صدبرابر قيمت به شــرکت خود در 

ايران مي فروختند تا زيان ده شود.
وقتي امنيت ايجاد شــد ايران مشــکل ســرمايه 
نــدارد. اينجاســت کــه مديريت ها بهبــود پيدا 
مي کند و چــرخ جامعه مي چرخد، بنابراين گره 
اينجاســت. اميدواريم آقاي روحاني اين گره را 

باز کند.
مظهري: بحث شــما درست اســت، ولي بايد 
اينها در يک مدل اقتصاد سياســي جمع و جور 
شود. مدلي که اصالحات سياسي را در برگيرد 
و ســاختارهاي اقتصــادي را در هــم بريــزد و 
دموکراســي اقتصادي را بنيان نهد و اينها وقتي 
شــدني اســت که ســرمايه داري ملي پا بگيرد. 
در اينکــه آقــاي روحاني خواهــان اصالحات 
سياسي  است  شکي نيســت اما اينکه آيا ايشان 
به  آن رابطه دو طرفه بين دموکراســي سياسي و 
دموکراسي اقتصادي باور دارد يا خير بايد صبر 
کرد تــا ماهيت کابينه دولت يازدهم مشــخص 
گردد. به نظر مي رســد در مدل اقتصادي دولت 
يازدهم ضمن اينکه افزايش رشــد اقتصادي، يا 
ثروت ملي قرار دارد  بايد همزمان به فکر توزيع 
آن به نفع طبقات فرودست نيز بود )آنچه گاندي 
اعتقاد داشــت(. الگوی رشــد مبتنــي بر توزيع 
بهتــر براي طبقــات محروم  قــدرت خريد همه 
شــهروندان را براي خريد  کاال و دموکراســي 

باال مي برد.  
انتخابات  ايــام تبليغ  آقاي روحاني در  رفيعي: 
اتفاقــاً  زدنــد.  محکمــي  بســيار  حرف هــاي 

انرژي هسته اي در سال 1353 يک دستورگيري 
امپرياليســتي ـ سياســي بود. اصــاًل منفعت ملي 
نداشــت. امريکايي  ها در منطقه زلزله خيز جايي 
را تعيين کرده بودند و بدون تســت و آزمايش 

مي خواستند در آن منطقه رآکتور بزنند.
من مي گويم تا صدها سال ديگر به برق هسته اي 
نياز نداريم. به خصوص مســئله هيروشــيما تمام 
دنيــا را بيدار کرد. در اروپا بحث شــد. اگر آن 
اتفاقي کــه در چرنوبيــل افتاد در اروپــا اتفاق 
مي افتاد 10 ميليون نفر کشــته مي شدند. آلماني 
که 50 درصــد برق خود را از انرژي هســته اي 
مي گيــرد مشــغول متوقف کردن آن اســت، ما 
در محيط زيســت هم مشــکل داريم. براي 700 
تــا 800 ســال نفــت و گاز داريــم. آقايان که 
مي گويند، نفت تمام مي شــود؛ از نظر تکنيکي 
مي گويند که اگر نتوانيم به تکنولوژي پيشــرفته 
اســتخراج دسترســي پيدا کنيم نمي توانيم نفت 
اســتخراج کنيــم. يک مخــزن جديــدي هفته 
پيش مطرح شــده که فقــط 600 کيلومتر طول 
آن اســت، نگفته اند چقدر ذخيره داريم. ما که 
اين قدر نفت داريم و طبــق فتواي رهبري دنبال 
ســالح هســته اي نيســتيم، چرا موضــوع نياز به 
برق هســته اي کارشناسي نمي شود، بنابراين اين 
مســئله کاماًل اقتصادي مي شود. وقتي اقتصادي 
شــد بايد کارشناسي  شود. شفاف سازي مي شود 
و مسئله از دست اســراييل ستيزه جو و امريکاي 
جنگ طلب بيــرون مي آيد. اگــر زندانيان آزاد 
شــوند و حقوق شــهروندي رعايت شود، بهانه 
حقوق بشــر از دســت آنها درمي آيــد، مي ماند 
تروريســم. بحث مي کنيم و مي گوييم حزب اهلل 
تروريست نيســت. جنبش فلســطين تروريست 
نيســت. آنها از حقوق خود دفاع مي کنند. آنها 
مي گويند هســتند؛ ايــن را مي شــود در جامعه 
جهاني مطرح کرد. بسياري از کشورهاي ديگر 
هم معتقدند اينها تروريســت نيســتند. اين مسئله 
وقتــي حل شــد آن گاه ايران امن مي شــود. هم 
براي انديشــه ها و هم براي سرمايه ها حتي زمان 
شــاه بــا آن ديکتاتــوري مقتدر؛ ســرمايه داران 
داخلي و خارجي احســاس امنيــت نمي کردند. 
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داده ايم، اينک وحدت ســرزمين ما مورد ترديد 

است.
ميثمي: البته پــس از اين انتخابات بهتر شــده 
و مي تــوان نگاهــي بــه انتخابات بلوچســتان و 
کردســتان داشــت که بيشــترين رأي به دولت 

مدعي اجراي قانون اساسي داده شده است.
رفيعي: بلــه، بهتر شــده به شــرط اينکه آقاي 
روحاني نيروي اصلــي خود را روي امنيت ملي 
و ســرمايه گذاري بگذارد. يکي از کارهايي که 
بايد صورت بگيرد هم آزادي زندانيان سياســي 
و رعايت حقوق بشــر اســت. آقاي خاتمي يک 
شــخصيتي بين المللــي در مســئله گفت  وگوي 
تمدن هاســت. ايشــان در بخش خود متخصص 
و  تمدن هــا  گفت وگــوي  بخــش  در  اســت. 
گفت وگــوي اديــان، کســي نمي توانــد رقيب 
او بشــود. خاتمي خودش محل رجوع اســت و 
مکتب دارد، ولي ايشــان پاسپورت ندارد که از 
مملکت خارج شــود و در ســمينارهاي جهاني 
شــرکت کند و از محتواي اسالم دموکراتيک، 

صلح طلب، مدرن و تمدن ساز دفاع کند!
ميثمي: دکتر عــارف در مناظره هــا گفت که 
ايشــان مي تواند در اين موارد ســفير جمهوري 

اسالمي باشد.
رفيعي: هــر هفته در جهان کنفرانســي در اين 
زمينه هاســت کــه در افکارعمومــي تأثير دارد. 
ما کشــوري جنگ طلب و تروريســت نيســتيم. 
ما اســالم رحماني را دنبــال مي کنيم. خب، اين 
بخش بين المللي آن اســت. آقــاي روحاني دو 
کار بايد انجام بدهد؛ يکــي اعالم نام بدهکاران 
سيســتم بانکي و مبلغ بدهکاري آنها و موضوع 
پروژه اقتصادي آنهاســت. اعالم نام کســاني  که 
تســهيالت بزرگ بانکي دريافت مي کنند تا با با 
فساد مالي ـ اداري با کمترين هزينه مقابله شود.

ميثمــي: خوبــي ايــن کار اين اســت که اگر 
بدهي هاي بانکي خود را نپرداختند نســل بعدي 

از آنها طلبکار مي شود.
فــروش کارخانجات  اعالم  رفيعي: همچنيــن 
دولتي؛ نام خريدار و شيوه برگزاري و مبلغ آن، 
نام واردکننده کاال، کشــور صادرکننده، مقدار 

و قيمت آن.
ميثمي: ســه نفــر حقوقــدان جديــدي که به 
علني بــودن  آمدنــد خواهــان  شــوراي نگهبان 
مذاکرات شــوراي نگهبان شدند. روحانيت به ما 
ياد داده که »ما فرزند دليل هســتيم«، چه خوب 
مي شــد اگر اين داليل شوراي نگهبان براي همه 

روشن مي شد.
دیني: پخش علني دادگاه هاي مربوط به  فساد 
مالي ـ اداري چه اشکالي دارد به رسانه ها اجازه 
داده شــود که مســتقالً در مورد پديده هاي فساد 
مالــي ـ اداري تحقيــق کرده و بــراي کمک به 
قوه قضاييه آن را منتشر کنند و موظف شوند که 

توضيحات متهمان و خالفکاران را نشر دهند.
رفيعي: اعالم نــام واردکننده کاالهاي قاچاق، 
نوع و مبلغ آن، شيوه مبارزه با قاچاق و مصاحبه 

است که ما موقعيت ژئوپليتيک خود را از دست 
مي دهيــم. يعني با اســتفاده از تکنولوژي جديد 
انتقال نفــت و گاز را با شــيوه هاي جديد پيش 
مي برند. تا حدي ممکن اســت بــا اين وضعيت 
خليج فارس و تنگه هرمز هــم اهميت خود را از 

دست بدهند.
بنابراين اگر اســتراتژيک نگاه کنيم مسئله فراتر 
از کاهش صادرات يک ميليون بشــکه اســت. 
در ســال هاي آينده موقعيت ژئوپليتيک خود را 
از دســت مي دهيم. ترکيه، عربســتان و امارات 
هســتند و قطر که به اندازه يکي از روســتاهاي 
ماســت در برگزاري بعضي مسابقه هاي ورزشي 
يک رقيب خيلي جدي شده، يعني يک سوئيس 
شده؛ سوئيس حاال منابع مالي و پولي را به عنوان 
مســائل امــن جــذب مي کند، قطر هــم به يک 
کشــور مهم در برگزاري مســابقه هاي ورزشي 

تبديل شده است.
ميثمي: ولي شــيخ تميم دو ســال پيش در قطر 
کودتــا کــرد و امريکايي ها پــدرش را نجات 
دادند، ولي امســال در ماه ژوئن پدر به نفع شيخ 
تميم کنار رفت و به اصطالح مصالحه شد. اولين 
حرکت او اين بود که گفت ما مســلمان هستيم، 
ولي اخوان المسلمين نيستيم، يعني اسالم سياسي 

ديگر نبايد در منطقه حرف بزند.
دیني: آنها با جــذب ســرمايه هاي قابل توجه 
جهانــي مي تواننــد حرفشــان را بزننــد. قدرت 
اثرگذاري عربســتان،  قطر، امارات و ترکيه در 

تحوالت منطقه خيلي بيشتر است.
رفيعــي: در تکميــل صحبت هاي شــما ما هم 
نگــران از دســت دادن موقعيــت ژئوپليتيک و 
ژئواستراتژيک هســتيم، ولي من بيشتر نگران از 

دست دادن وحدت ملي هستم.
دینــي: با يــک تلنگــر خارجي تجزيــه پيش 

مي آيد.
رفيعي: به سوريه نگاه کنيد اگر اتفاقي بيفتد به 

سه کشور تجزيه مي شود.
عالوه بر  اســت.  همين طور  هــم  مصر  ميثمي: 
تضاد شيعه و سني در مصر، تضاد سني با سني را 

هم شاهديم؛ که فاجعه است.
رفيعي: اکنون ليبي دو کشور است که اخبار آن 
پوشــش داده نمي شــود. عراق نيز عماًل در اجرا، 
سه کشــور شده اســت. ايران هم اين استعداد را 
دارد. امريکايي ها هم ترجيح مي دهند کشــورها 
کوچک شــوند چون راحت الحلقوم مي شــوند. 
ژئوپليتيــک و ژئواســتراتژيک را که از دســت 

تحقيقات برق ايران ســخنراني کرده و گفته بود 
ما پيشتر، از هر کيلووات برق، 14 تومان عايدمان 
مي شد حاال که برق گران تر شده عايدي ما از هر 
کيلووات برق 11 تومان شــده اســت، علت آن 
چيســت؟ دزدي در کنتورها به نــام آب و برق 

مجاني که در ابتداي انقالب تبليغ مي شد.
دیني: دکتر رفيعي اشاره داشت به کشف ذخاير 
جديد نفتي، يک نکته ديگــر را من مي خواهم 
اضافــه کنم و آن اينکه اگر توليد نفت در آينده 
به اندازه اي باشد که تنها کفاف مصرف داخلي 
را بدهد ما اولين کشور داراي ذخاير گاز جهان 
هستيم، به اين اعتبار، مسئله ذخاير نيست. مشکل 
اصلي استخراج و بهره برداري از اين منابع است 
که با توجه به شــرايط کنوني، چشم انداز بسيار 
تيــره اي وجود دارد. در ارتبــاط با صحبت هاي 
شــما  مي خواســتم بحثــي را باز کنم. در ســند 
چشم انداز 20 ســاله آمده که ايران بايد قدرت 
اول اقتصــادي در منطقه باشــد، يعنــي 1404 يا 
2025 يعني 12 ســال ديگر. ازســويي تنش ها و 
مناقشه ها در سطح جهاني پيرامون برنامه هسته اي 
وجود دارد چيزي که با قاطعيت مي توان گفت 
اين اســت که اين دو روند با هــم نمي خوانند، 
ناسازگارند و مانعه  الجمع هســتند، يکي را بايد 
انتخاب کرد. ما نمي گوييم کدام را بايد انتخاب 
کرد، در مقامي نيســتيم، کارشناســان ملي بايد 
بگويند قدرت اول منطقه اي يا برنامه هســته اي، 
ولــي آنچه را که با قاطعيــت مي توان گفت اين 
اســت که اينها با هم تناقــض دارند. قدرت اول 
منطقه اي را نمي توان با مناقشه  اي که برنامه اتمي 
ايجاد کرده دنبال کرد، از اين رو اگر اين مسئله 
مهم اســت آن را بايد حل کرد. نگراني در اين 

باره فراتر از بحث صادرات نفت است.
نگراني خود من اين است که ادامه اين وضعيت 
منجر به اين مي شــود که موقعيــت ژئوپليتيکي 
خود را از دســت بدهيم. پروژه هاي نفت و گاز 
باکو ـ جيحــان و خط گاز تاپي )ترکمنســتان، 
افغانستان و پاکستان( و هندوستان و به تازگي هم 
خط لوله اي از عربستان راه افتاده و از امارات به 
درياي عربي مي رسد. )حجم آن کم است ولي 

يک آغاز است.(
ميثمي: و يکي  هم به درياي احمر کشيدند.

اين پروژه ها تکميل شــود معناي  دیني: وقتي 
آن چيست؟ اين است که اساساً بازار نفت ايران 
جاذبه براي ســرمايه گذاري طي چند سال آينده 
را از دست خواهد داد، يعني پيوندها بين مراکز 
توليد نفــت و گاز و بازارهــاي مصرف نفت و 
گاز از ســال ها پيش شروع و تقويت شده است. 
ما دور زده مي شــويم. ترکيه بدون اينکه داراي 
نفت و گاز باشــد به گذرگاه استراتژيک انتقال 

منابع نفت و گاز منطقه تبديل مي شود.
ميثمي: ايران بايــد اين موقعيت را پيدا مي کرد 
و در تداوم جاده ابريشم چهارراه ترانزيت نفت 

و گاز مي شد.
دیني: ولي خب، نشــده و اساســاً معنايش اين 

ما كه این قدر نفت داریم و طبق 
فتواي رهبري دنبال سالح 

هسته اي نیستیم، چرا موضوع 
نیاز به برق هسته اي كارشناسي 

نمي شود
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ماشــين هاي آن را بــا پتــک ُخــرد کرده اند و 
براي ذوب فرســتاده  اند! کارخانجات اصفهان، 
مرکز صنايع نســاجي بود که محصوالت آن به 
خاورميانه و آفريقا صادر مي  شود همه اينها تغيير 
کاربري داده شــدند و زمين ها به پاســاژ تبديل 

شده اند!
ميثمي: خوب است پيشــنهادهايي داشته باشيم 
که هــم معقول و قابــل قبول باشــد و هم براي 

دولت قابل اجرا باشد.
را  اقتصادي  تصميم گيري هــاي  بايــد  رفيعي: 
شــفاف کنند و معلوم شود تســهيالت را به چه 
کساني مي دهند مهمتر از ســرمايه انديشه است 

که بايد امنيت داشته باشد.
مظهــري: مي توان بخشــي از امنيــت را امنيت 
سرمايه گذاري بدانيم و بخشي را به امنيت سرمايه 
اجتماعي بدهيم. متأســفانه در ايــران و حتي در 
متون درســي دانشــگاه هاي ايران  در رشته هاي 
علوم اقتصــادي مانند قبل از دهــه 1950 فقط به 
ســرمايه  فيزيکــي  و امنيت آن توجــه دارند. به 
نظر مــن اگر در  تيــم اقتصادي دولــت يازدهم  
نئوليبرال ها غالب باشند حتي در صورت تخفيف 
تحريم ها فقط مي شود در کوتاه مدت در اقتصاد 
رونق ايجاد گردد و توليد ملي افزايش پيدا کند. 
دقيقاً آن چيزي که در دوره ريگان و بوش اتفاق 
افتاد. شرايط کنوني اقتصاد ايران از يک نظر شبيه 
ســال 1368 اســت که پس از به قدرت رســيدن 
دولت جديد و سرازيرشدن ارز حاصل از فروش 
نفت به کشــور از يک طرف و وام هاي خارجي 
از طرف ديگر توانســت کاالهاي واســطه اي را  
براي  صنايع داخلي فراهم کند و رشــد اقتصادي 
از 5/48 درصــد را به 14 درصد در ســال 1369 
برساند و همان طور که مشاهده شد پس از پر شدن 
ظرفيت هاي خالي  اين نرخ رشد اقتصادي نزولي 
شد و در سال 1373 به  0/49 درصد سقوط کرد. 
اما اگر در بلندمدت دولت يازدهم از مدل رشــد 
دهــه 1370 پيــروي کند کم و بيش مشــکالت 
اقتصــادي  اين دهه  بــراي اقتصاد ايــران تکرار 
خواهد شــد. اگر حتي روابط خارجي هم خوب 
شــود ولي تا اقتصاد ملي برپايه رشد سرمايه داري 
ملي برنامه ريزي نشــود ما به اقتصاد اعتدال دست 
نخواهيم يافت. همان طور که مي دانيم شاه بهترين 
روابط را در سطح بين الملل داشت و از يک طرف 
تعامل خوبي با امريــکا و غرب و از طرف ديگر 
بــا شــوروي و چين داشــت اما  چون مبنــا را بر 
سرمايه داري ملي نگذاشت ســقوط کرد. تعامل 
با خارج در ســايه  اقتصاد اعتدال يا دموکراســي 

اقتصادي  و سرمايه داري ملي قوام مي يابد.
رفيعي: بهتر است بگوييم بايد بخش اقتصادي، 
پيشــنهاد  و  کنــد  کاربــردي  را  قانون اساســي 
بي ربطي نيست، چرا که قانون اساسي سند وثاق 
و وفــاق ملــي ماســت. در دوره احمدي نژاد از 
قانون گرايــي خيلي دور بوديــم. به نظر من اگر 
آزادي ها برقرار باشــد و حتي نئوليبرال  ها بر سر 

کار بيايند، اصالحات مي تواند پيشرفت کند.

اســت و اين مقوله اي اســت که مرحوم سحابي 
چه در ايــران فردا و چــه در چشــم انداز ايران 
روي آن تأکيد داشــتند و در اين چند ســال به 
بورژوازي ملي خيلي ظلم شــد. آقاي يونســي 
وزير اسبق اطالعات، ســرمايه ايرانيان خارج از 
کشــور را 800 ميليادر دالر اعالم کرد. دانشگاه 
هــاروارد تحليلي روي ايرانيان مقيم امريکا کرد 
که ايرانيان هم در بخش علمي و هم اقتصادي از 
متوســط امريکايي ها باالتر هستند. ايراني هر جا 
بوده خوب کار کرده و بهترين استادان دانشگاه 
در آنجا هستند. اين پرسش مطرح است که چرا 
ايرانيان در خارج موفق هســتند، ولي وقتي وارد 

ايران مي شوند کارآيي آنها کاهش مي يابد. 
ميثمي: فکر مي کنيد علت آن چيست؟

رفيعي: يک عامل مربوط به آزادي  و حقوق بشر 
و ديگري هم مربوط به سيستم مي شود. در ايران 
در ايــن مدت بورژوازي صنعتي ـ نظامي رشــد 
کــرد، ولي بــورژوازي ملي غيرنظامي رشــدي 
نداشــت. البته بورژوازي داللي خيلي گسترش 
يافت. بورژوازي ملي ـ صنعتي عمدتاً ورشکست 
شــد. حتي همين صنعت اتومبيل سازي وابسته به 

دولت در حال سقوط است.
ميثمي: به نظــر من حــدود 10 ميليون کارگر 
داريم که با خانواده هايشــان حــدود 40 ميليون 
مي شــوند. اگر دکتر روحانــي کليد تدبير را در 
قفل بيمه هاي اجتماعي بچرخاند رونق اقتصادي 
شروع مي شود. کارگر و کارفرما سهم بيمه خود 
را مي دهند. با اينکه هر دو در فشار هستند، ولي 
از بيمه بهره مند نمي شــوند و اين پول ها به شستا 

مي رود و معلوم نيست سود آن چه مي شود؟
رفيعــي: من در يــک بخــش شــيميايي کار 
مي کــردم کــه حــرف اول را در منطقه مي زد، 
ولي اکنون آن هم تعطيل شــده است. کارخانه 
فخر ايــران پارچه مرغوب توليد مي کرد که آن 
را بــه »اتکا« واگذار کــرده بودند. درنهايت هم 
چنــدي بعد به نقل از يکي از دســت اندرکاران 

علني با قاچاقچيــان که چگونه کاالي قاچاق را 
به داخل مي آورند. اگر مصاحبه ها علني مي شد 
ديگــر مجرمي نداشــتيم. بايــد زخم هاي درون 

جامعه باز و ترميم شود.
دیني: پروژه آشــتي ملي انجام شــود و آن هم 

الزمه اش اين است که نگاه ها تغيير کند. 
مظهري: مــا مي توانيــم نگراني هــاي خود را 
اين گونه بيان کنيم؛ اول اينکه امنيت ملي برپايه 
آشــتي ملــي و  وحدت ملي اســتوار مي شــود. 
مســئله ديگر آزادي هاي سياسي، آزادي بيان و 
تشــکيل  احزاب با گرايش هاي مختلف است. 
در اينجا منظور ما اين نيســت که قدرت همانند 
مدل دموکراســي امريکايي بين دو حزب دست 
به دســت شود و صاحبان ســرمايه با در مالکيت 
قراردادن رسانه هاي جمعي اراده سياسي خود را 
به مردم تحميل کنند و به انتخابات جهت بدهند. 
مطمئناً مطلع هســتيد که با تســلط نئوليبرال ها بر 
سياســت و اقتصاد امريکا رسانه هاي جمعي اين 
کشــور در دســت تنها يک درصد سرمايه داران 
متمرکز شده است در صورتي که قباًل در دست 
10 درصــد صاحبــان ســرمايه بــود. همان طور 
 که بنيانگــذار جمهوري اســالمي بيــان کردند 
کمونيست ها هم بايد آزاد باشند. روحاني نه تنها 
زمينه فعاليت احزاب متمايل به جبهه مشــارکت 
را بايــد فراهم کند حتي بايد زمينه براي احزاب چپ 
مذهبــي )سوسياليســم مذهبــي( و سوسيالســم 
غيرمذهبــي و احزاب ملي گــرا و غيره را مطابق 
قانون اساسي فراهم کند. ايشان در دوره نامزدي 
خود براي رياســت جمهوري روي فصل ســوم 
قانون اساسي تأکيد زيادي داشتند و نگراني سوم 
در مورد دموکراسي اقتصادي است. اگر اين سه 
با هم اجرا شــوند، کليدآقاي روحاني مي تواند 

هر در بسته اي را باز کند.
ميثمــي: بنابراين، به نظر من اين ســه عامل در 
اجراي بدون تنازل قانون اساسي حاصل مي شود.

رفيعي: پشــتوانه دموکراســي بــورژوازي ملي 
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رفت حتي در شهرهاي کوچک و اينها اکثريت 
جامعه ما را تشکيل مي دهند. مسئله ارز و گراني 

عنان گسيخته بود که اين روند را به هم زد.
دیني: ايــن را هم مــردم تحليــل مي کنند که 
به ناکارآمدي سياســي برمي گــردد. تنش هاي 
سياســت خارجــي به مســئله مديريت سياســي 
برمي گــردد، از اين رو اگر کســي در اين زمينه 
گشايشي ايجاد کند اقتصاد هم درست مي شود. 
ارز هم در جاي متعادلي مي ايستد. به فرض دالر 
2500 تومان، براي هشــت سال تثبيت مي شود، 
درحالي که مردم فکر مي کنند دالر ممکن است 
بــه 10 هــزار تومان هم برســد و همه چيز از هم 
بپاشد، از اين رو کجاست که در درجه اول بايد 

اصالح شود.
نقــدي کــه بــه آقــاي پژويــان و اقتصاددانان 
نئوکالســيک داريم اين اســت که 
فکر مي کنند اقتصاد پديده  اي جدا از 
قدرت است، اين طور نيست. ساختار 
قــدرت به شــکل هاي مختلف تأثير 
مي گذارد. ايــن اثرگذاري از طريق 
حامي پــروري، بودجــه و تخصيص 
منابع اعمال مي شــود. صــداي امثال 
مايلي کهن فوتباليســت هم در آمده 
که فوتبال چه ربطــي به مداح دارد. 
بايد فوتباليســت ها اداره  فوتبــال را 
کنند. اين ســاختار قدرت است که 
تخصيص منابع مي دهد. پس همه آن، 
قيمت ها نيست. ساختار قدرت است 
که در سياســت خارجي تنش ايجاد 
مي کند و قيمت ها را باال مي برد. من 
چند بار در جلسات مجمع تشخيص 
مصلحت نظام شــرکت کردم. آقاي 
اداره  را  مجلــس  جعفــري  دانــش 
مي کــرد. آقــاي فوالدگــر رئيــس 
اصل 44 مجلس و آقــاي نهاونديان 
صحبت کردند. اتفاقاً بحث اينها اين 
بود کــه خصوصي ســازي منحرف 
شده و به دســت نهادهاي شبه دولتي 
افتاده اســت. ببينيم بنگاه هاي دولتي 
به چه کسي و با چه شرايطي واگذار 

مي شود.
رفيعي: دربــاره محبوبيت دکتــر روحاني يک 
نظرسنجي شده که به مناظره سوم مربوط مي شود 
که بيشــتر بحث سياســي بود، به سياســت اتمي 
موجود انتقاد شــد، درباره جنبش دانشــجويي و 
ســتاره دارها صحبت شــد و روحانــي گفت من 
حقوقدان هســتم و سرهنگ نيســتم. عامل ديگر 
حمايت خاتمي و هاشمي از روحاني بود که آن 
هم جنبه سياســي داشت. حرف آقاي دکتر ديني 
در اين باره درســت اســت. گرچه مردم مشــکل 
اقتصــادي هم دارند و مــردم مي فهمند که وضع 
موجود ناشي از سياست هاي نادرست بوده است.

ميثمي: من پس از ثبت نام هاشــمي، به يکي از 
استادان اقتصاد دانشگاه عالمه گفتم رأي من به 

آنها کاالي ضروري محســوب مي شــد که اين 
طبقات متوسط و دهک هاي درآمدي باال بودند 
و نه افراد بيکار و دهک هاي درآمدي که لنگ 

معاش روزانه خود بودند. 
دیني: در اينکه معيشت مهم است حرفي نيست، 
ولي شــيوه توزيع و تدوين راهکارهاي رسيدن 
بــه آن مهم اســت ولــي همان طبقه فرودســت 
جامعه اعالم مي کند که به اين وضعيت موجود 
معترض اســت، هرچند از نظر اقتصادي ممکن 
اســت سياســت هدفمندکردن يارانه ها، درآمد 
آنهــا را تا اندازه اي افزايش داده باشــد، ولي ما 
مي بينيم در تحليل نهايي به مجري اين سياســت 
رأي نمي دهند، چرا که در افق چشــم انداز خط 
سياســي او را قابــل قبــول نمي بيننــد، حتي اين 
درآمد را هم از او خواهد گرفت. بنابراين خود 

اقتصاد نمي تواند گشــايش ايجاد کند، بلکه اين 
گشايش در حوزه سياست است.

رفيعي: خاتمي شکســت ذاتي ماهوي نخورد، 
نگذاشــتند و  اشــتباهاتي کــرد ولــي عمدتــاً 
کارشــکني ها اجازه نداد. ايــن را که مي گوييم 
بايد براســاس نيازهاي جامعه ايران باشــد. وقتي 
بيشــتر افــراد جامعه مــا زير خط فقر هســتند به 
نظــر من اولويت هاي اقتصادي مهم اســت. البته 
نه اينکه مســئله سياسي حل نشــود. فرض کنيم 
اگر دالر تا دو ســال پيش ايــن وضعيت را پيدا 
نمي کرد محبوبيت احمدي نژاد در طبقه پايين و 
حتي طيفي از طبقه متوســط بد نبود. ســال اول 
که يارانه ها اجرا شــد محبوبيت احمدي نژاد باال 

دیني: انتخابات اخير پيام خيلي مهمي داشــت. 
به هر حال احمدي نژاد يک سياســت توده پسند 
را دنبــال کرد. پيــش از انتخابات هــم خيلي ها 
اقتصــادي فکر مي کردند اين گمان را داشــتند 
که اگر مشــايي بيايد، انتخابــات را مي برد، ولي 
ترکيب آرا نشــان داد که ايــن حدس ها کاماًل 
اشــتباه بــود و انگيزه سياســي توده هــا اولويت 
داشت. دغدغه هاي سياســي مردم براي آزادي 
سياســي و دموکراســي مهم بود. با اينکه جامعه 
آماري مشايي مي توانست به جليلي تعلق بگيرد، 
مردم به ويژه روســتاييان به روحاني رأي دادند، 
بنابراين مسئله اصلي ملت ما گشايش سياسي چه 
در عرصه داخلي و چه در عرصه خارجي است و 
اين مي تواند اقتصاد را از تله ناکارآمدي سياسي 
رهايي بخشــد. حرف من اين است که دوستاني 

کــه گرايــش عدالت طلبانــه دارند 
اشــتباه مي کنند و مناقشه تاريخي را 
درست تشخيص نمي  دهند. اکنون به 
نظر من مســئله اصلي اين نيست که 
سياســت اقتصادي اين يا آن باشــد. 
مســئله اصلي اين اســت که ساختار 
قــدرت بايــد خود را اصــالح کند. 
آن گاه هر سياست اقتصادي که اجرا 

شود حداکثر اثر خود را مي گذارد.
رفيعي: مي توان آن را نقد و اصالح 

کرد.
مظهري: اين پرسش مطرح است که 
آيا  تأثير فشارهاي سياسي بيشتر بود که 
مردم به آقاي دکتر روحاني رأي دادند 

يا تاثير فشارهاي اقتصادي؟
دیني: هر دو مؤثر بودند. فشارهاي 
مقــام  در  ولــي  بــوده،  اقتصــادي 
ريشــه يابي، مردم آن را به ســاختار 

قدرت نسبت مي دهند.
مظهري: بعد از سه برابر شدن ارزش 
دالر در بــازار ارز ايران و با باالرفتن 
قيمت هــا دولت پايگاه خــود را در 
بين فرودســتان از دست داد و  حتي 
بعضــي  از اعضــاي هيئت علمي که 
در مقابل تورم مقاومت کرده بودند 
و با حقــوق وزارت علــوم صورت 

خود را سرخ نگاه داشته بودند به فکر شغل دوم  
افتادند. اين يعني  اهميت يافتن بيشــتر معيشــت 
براي اســاتيد دانشــگاه که جزو طبقه متوســط 
محســوب مي شــوند. به نظر من بخش مهمي از 
مردم به خاطر اين بــه آقاي روحاني رأي دادند 
که وي در بيــن هفت نامزد رياســت جمهوري 
توانايي بيشــتري دارد که شفاف سازي بيشتري 
را در  فعاليت هــاي هســته اي ايــران به وجــود 
آورد، تعامــل با غــرب را ايجاد کند و وضعيت 
اقتصادي کشــور را بهبود بخشــد. البته  نه اينکه 
اجراي قانون اساسي و آزادي هاي سياسي مورد 
نظر نبوده بلکــه اينها در اولويت دوم بود. بدون 
شــک در طبقاتي از جامعه مسائل سياسي براي 

طرح از م.ع
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از ســال 2004 بــه بعــد اســت که باعث شــده 
بهره برداري از منابع باال، اقتصادي شــود و دوم، 
دســتيابي به فناوري هاي مدرن کــه امکان فني 

بهره برداري را آماده ساخته  اند.
3ـ اياالت متحــده امريکا که قــرار بوده به يک 
واردکننــده عمــده گاز به صورت مايع شــده 
)LNG( تبديل شــود به مدد توسعه فناوري هاي 
نوين اکنون از نظر گاز خودکفا شده و تا دو سال 
ديگر صادرکننده گاز LN6 خواهد شــد. مطابق 
گزارش اداره اطالعات انرژي نرخ رشــد توليد 
گاز طبيعي بيشــتر از نرخ رشــد مصرف خواهد 
بــود و اياالت متحده به يکــي از صادرکنندگان 
مهــم گاز به صورت LN6 و يا خــط لوله تبديل 
خواهد شــد. بيشــترين مقدار افزايش توليد گاز 
طبيعي در امريکا از منابع غيرمرســوم شامل گاز 
شــل )Shale Gas( و اليه هاي ســخت فشــرده 
خواهــد بود که طي چند ســال اخير عمده ترين 
عامــل تحول در چشــم انداز انرژي اين کشــور 

بوده است.
افزايش توليد گاز همچنين منجر به تغيير ترکيب 
در ســبد انرژي مصرفــي به زيان زغال ســنگ 
و نفت خــام و بــه نفع گاز طبيعــي و تا حدودي 

سوخت هاي تجديدپذير مي شود.
به طــور خالصه با عنايت بــه راهبردها و اهداف 
امريکا و موارد مســتخرج از گزارش چشم انداز 
انــرژي اداره اطالعات انرژي امريــکا مي توان 
چنيــن ارزيابي کــرد که بــا توجه بــه افزايش 
قيمت هاي نفت خــام از ســال 2004 که منطبق 
با سياســت هاي انــرژي امريکا بــوده توليد گاز 
در اياالت متحــده از ســال 2005 و توليــد نفت 
از ســال 2008 رونــد صعــودي گرفته اســت. 
قابــل توجه اينکه تمامي افزايــش توليد از منابع 
به اصطالح غيرمرســوم نفت و گاز حاصل شده، 
زيــرا برخالف منابع مرســوم نفت و گاز امريکا 
که بــه پايين ترين ميــزان خود رســيده، امريکا 
داراي منابــع عظيــم غيرمرســوم هيدروکربــن 

راهبردهــاي انــرژي اياالت متحــده امريکا که 
پس از شــوک اول نفتي در سال 1973 تعريف 
شــدند اکنون نيز پس از چهل سال تغيير اساسي 

نکرده اند. اين راهبردها عبارتند از:
ـ ارتقــاي مســتمر بهــره وري انرژي بــه منظور 

کاهش وابستگي به انرژي به طور عام.
ـ افزايش ســهم ديگر حامل هاي انرژي )غير از 

نفت( در سبد انرژي مصرفي.
ـ تنوع بخشــي مبادي توليــد و تأمين نفت و گاز 
به ويــژه افزايــش توليــد نفــت و گاز در داخل 

کشور.
اين راهبردها در خدمت تأمين دو هدف اساسي 

به کار گرفته شده  اند:
1ـ ارتقاي امنيت عرضه و تأمين انرژي به عبارت 
ديگر در اختيار بودن انرژي کافي به طور پيوسته 

و مستمر.
2ـ به حداقل رساندن وابســتگي انرژي وارداتي 

به خصوص از مناطق ماوراي بحار.
اداره اطالعــات و انــرژي اياالت متحده امريکا 
)EIA( در نســخه اوليــه گزارش منتشــره براي 
ســال 2013 وضعيت توليــد و مصرف انرژي را 
تــا افق 2040 پيش بيني کرده اســت. موارد مهم 
اين گزارش که مؤيد راهبردها و اهداف يادشده 

مي باشد به شرح زير است:
1ـ در دوره مــورد بررســي )افــق 2040( نــرخ 
رشــد توليد کل انــرژي داخلي امريــکا از نرخ 
رشد مصرف آن ســبقت مي گيرد. طبعاً  اين امر 
موجب کاهــش واردات انواع انرژي مي شــود 
به گونه اي که ميزان وابستگي به انرژي وارداتي 
از 19 درصــد در ســال 2011 بــه 10 درصد در 
ســال 2035 و 9 درصد در ســال 2040 کاهش 

خواهد يافت.
2ـ ميزان توليد نفت خام در امريکا شــامل توليد 
از منابع نفت خام غير مرســوم در دهه هاي آينده 
به طور قابل توجهي افزايــش خواهد يافت. اين 
امر نخســت، مرهــون افزايش قيمــت نفت خام 

هاشــمي از موضع اجبار يا اضطرار نيست، بلکه 
انتخــاب طبيعي من اســت و دور دوم انتخابات 
نهم نيز به او رأي دادم. علت آن را براي مهندس 
سحابي اين گونه توضيح دادم که ما در ايران دو 
نوع اقتصاد داريم؛ يکــي روي زميني و ديگري 
زيرزمينــي و بــا اينکــه مهندس سياســت هاي 
هاشــمي را نقد کرده بود، ولــي همه به او رأي 
داديم. اين در حالي است که 20 درصد اقتصاد 
ما قاچــاق بوده و 40 درصــد ماليات نمي دهند. 

راست افراطي در تمام وجوه فعال است.
مظهري: در اقتصاد سياســي ايران اقتصاددانان 
منتقــد بايد هم عملکرد اقتصــاد نئوليبرال و هم 
نظامي شــدن اقتصاد را مورد نقــد قرار دهند و 
هم کاهــش نرخ ماليات بر شــرکت ها را از 60 
درصد به 25 درصد در سال 1380 که هيچ پايه 
علمي نداشــت مورد نقد قرار دهند و هم اينکه 
چــرا  بيش از نيمــي از GDP  کشــور خارج از 
حسابداري دولتي است و چرا از حدود60 تا 70 

درصد از GDP  کشور ماليات گرفته نمي شود.
ميثمي: سياســت، علــم اولويت هاســت، يعني بين 
اقتصاد زيرزميني و آشکار يکي را بايد انتخاب کرد.

مظهري: آيت اهلل مهدوي کنــي گفتند جامعه 
اعتدال اين نيست که با بي حجابي کاري نداشته 
باشــد. اصول گراها بيشــتر در حوزه سياست و 
فرهنــگ با آقاي هاشــمي  اختالف داشــته و با 

آقاي روحاني اختالف  خواهند داشت . 
دیني: خوشــبيني ما در اين است که در حوزه 
سياست گشايشي پيدا شود و موانع مهم موجود 
برداشــته شود و کمي به جلو برويم. البته ممکن 
اســت موفق هم نشــويم، براي نمونه اگر بر سر 
مسئله هسته اي در راستاي منافع ملي مصالحه اي 
شــود و به تدريج تحريم ها کم شود مطمئناً دالر 
جهشــي بــاال نمــي رود و قيمت  ها بــه آرامش 
مي رســد. به نظر من اگر تيــم اقتصادي دولت، 
سوســيال دموکرات يا ليبرال دموکرات باشــد 
چندان مهم نيســت. چيزي که خيلــي اثرگذار 
است تغييرات در حوزه سياست است. البته اگر 

ساختار سياسي با او همراهي کند..
ميثمي: در دولت ســازندگي نشريه راه مجاهد، 
ايران فردا و ســالم منتشر مي شــد و آزادي هاي 

مطبوعاتي کم نبود.
مظهري: در انديشــه ليبرال دموکراســي رشد 
اقتصــادي مقــدم بــر توزيــع اســت و اول بايد 
بســتر هاي اقتصادي درســت بشــود، وقتي اين 
اقتصــاد جا افتــاد و در درازمدت همه از رشــد 
اقتصــادي  بهره مند شــدند همه قــدرت خريد 
کااليــي به نام دموکراســي را خواهند داشــت.  
بنابراين پيروان اين انديشــه اقتصــاد را زيربناي 
تحوالت سياســي و فرهنگي مي دانند. با مقايسه 
آزادي هــاي سياســي دوره ســازندگي و دوره 
اصالحــات، کــه در ايــن دوره سياســت هاي 
سوســيال دموکرات بيشتر مورد نظر بود، منظور 

من بيشتر مفهوم مي شود.

راهبردهاي انرژي
 ایاالت متحده امریكا

چشــم انداز ايران: مطلب زير گزيــده و تلفيقي از گفت وگــوي جناب آقاي 
حسن تاش كارشناس ارشد انرژي با مركز بين المللي مطالعات صلح و نيز مقاله 
بازنگري شده ايشان اســت كه حاوي آمار و اطالعات دقيق درباره موضوعات 
اصلي گفت وگوي يادشده است. در اين نوشتار سعي شده مطالب راهبردي اين 
گفت وگو و مقاله به اختصار در اختيار خوانندگان محترم نشريه چشم انداز قرار 

گيرد.
كارشناســان و عالقه مندان به اين گونه مباحث براي دريافت كامل مطلب به 

وبالگ ايشان www.hasantash.blogfa.com مراجعه كنند.

گروه نفت
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نفــت و گاز بازارهاي جهاني )خارج از امريکاي 
شمالي( بي نياز شود، ممکن است اوضاع سياست 
و قدرت در کشــورهاي جنــوب خليج فارس به 
گونــه ديگري رقــم بخورد به شــکلي که پيامد 
تحوالت رشــد اقتصــادي رقباي اصلــي امريکا 
همچــون چيــن را در معــرض خطر قــرار دهد. 
اياالت متحده در افق بلندمدت بزرگترين چالش 
خود را چين و رشد شــتابان اقصادي اين کشور 
مي دانــد، از اين رو از هر عاملي که اين رشــد را 

ُکند نمايد استقبال مي کند. 
قطع احتمالي نفت ايران کمترين مشکل را براي 
امريکا و بيشــترين مخاطــره را براي چين ايجاد 

مي کند.
4ـ وابستگي اروپا به نفت و گاز منطقه و تأثيراتي 
که اين کشورها از بحران هاي موجود در مصر، 
ليبي و تونس پذيرفتند نشان داد که اين تحوالت 
از نظر تأمين انرژي آن قدر که به زيان اروپا بوده 
بــه ضرر امريکا نبوده اســت. تقريبــاً تمام نفت 
صادراتــي ليبي به بــازار اروپا 
مي رود. اروپا توسط خط لوله 
از بستر مديترانه از مصر و ليبي 
بي شــک  گاز وارد مي کنــد. 
اگر وضعيــت رکود اقتصادي 
اثر  اروپــا در  نداشــت  وجود 
بحران  يادشده دچار  تحوالت 

انرژي شده بود.
خودکفايي امريــکا در انرژي 
و وابســتگي اروپا به واردات، 
اقتصــادي  و  تفــوق تجــاري 
امريکا نسبت به اروپا را تأمين 
مي کند و در بلندمدت اروپا را 
گروگان سلطه نظامي خود در 
از  آبراه هاي جهــان مي نمايد. 
ايــن رو اروپايي ها براي رهايي 
مخاطره آميز  وضعيــت  اين  از 
طبعاً  به دنبال راهکارهاي مســتقل خود هســتند. 
مثــاًل آنها طرحي دارند کــه در صحراي آفريقا 
بــا اســتفاده از پنل هاي خورشــيدي، برق توليد 
کنند و آن را به وســيله کابل از بستر مديترانه به 
اروپا منتقــل کنند. برخي معتقدند بحران آفريني 
القاعده و ســلفي ها در حواشي صحراي آفريقا 
و در جنوب الجزاير و در مرزهاي کشــور مالي 
به تحريــک امريکايي هــا و بــراي ناامن کردن 
اين گونــه طرح هــا و  و غيراقتصــادي کــردن 
پروژه هاســت. در الجزاير هم کــه صادرکننده 
گاز به اروپاســت  مي بينيم حادثه گروگانگيري 
در تأسيسات گازي اين کشور اتفاق مي افتد که 
درنتيجه اين اعمال هرگونه کاهش توليد گاز يا 
کاهش سرمايه گذاري در تأسيسات گازي آنجا 

به زيان اروپايي ها تمام خواهد شد.
موارد باال نشــانگر اين است که استقالل انرژي 
امريکا از منطقه قدرت مانور و بهره برداري اين 
کشور از حوادث و وقايع دست ساز و يا حادث 

را هر چه بيشتر افزايش خواهد داد.

طرح است:
1ـ برخــي معتقدنــد به دنبــال کاهــش و قطــع 
وابســتگي بــه انــرژي امريــکا توجــه و عاليق 
اين کشــور به منطقه خليج فــارس و خاورميانه 
کاهــش يافته و درنتيجه اهميت امنيت تنگه هاي 
اســتراتژيک هرمز و باب المندب و کانال سوئز 
براي امريــکا کمرنگ خواهد شــد. در عوض 
مسئله امنيت منطقه براي رشد و توسعه اقتصادي 
کشورهاي آسيايي به ويژه دو کشور چين و هند 
افزايــش خواهد يافــت. از ايــن رو تغيير عاليق 
و منافــع جديد بازيگران و آثار آن بر ســاختار 
قدرت و روابــط بين المللي بايد مــورد توجه و 

ارزيابي قرار گيرد.
بي نيازشــدن  حســن تاش  آقــاي  نظــر  بــه  2ـ 
اياالت متحــده از نفــت و گاز خاورميانه نه تنها 
موجــب کاهــش عاليق اين کشــور بــه منطقه 
نخواهد شــد، بلکه قدرت مانــور امريکا در اين 
صحنه در برابر رقبا افزايش خواهد يافت. از نظر 

ايشــان ســلطه بر مناطق نفت خيز جهان و کنترل 
آبراه ها و معابر انرژي ابزار و اهرم قدرت امريکا 
و وسيله تفوق اين کشور بر رقباي اقتصادي اش 
اســت. زماني کــه امريکا از منابــع منطقه بي نياز 
باشــد درنتيجه هــر ناامني در اين حــوزه امنيت 
انرژي او را بــه خطر نخواهد انداخت، بلکه اين 
امنيت رقباي امريکاســت که مــورد تهديد قرار 
مي گيــرد، از اين رو قدرت مانــور امريکا براي 
فشــار بر رقبايي که نيازمند تأمين انرژي خود از 
منطقه هستند بيشتر خواهد شد. قابل توجه است 
کــه در ســال 2011 روزانه به طور متوســط 17 
ميليون بشکه نفت از خليج فارس عبور کرده که 

حدود 20 درصد از کل نفت جهان بوده است.
3ـ از آنجــا که هنوز وابســتگي امريــکا به نفت 
عربستان حياتي و هم اکنون قابل جايگزين است، 
از اين رو امريکا نمي تواند ريســک نزديک شدن 
جريان بهــار عربي و تحول خواهــي به مرزهاي 
عربستان را بپذيرد. اما چنانچه سياست هاي انرژي 
امريکا به طور کامل محقق شــود و اين کشور از 

است. با سرمايه گذاري عظيمي که در اين منابع 
صورت گرفته حاصــل فرايند در افزايش توليد 
گاز طبيعــي و تغيير ترکيب ســبد انرژي به نفع 
گاز و همچنين افزايش توليد نفت متبلور شــده، 
اين امر به نوبه خود کاهش وابســتگي امريکا به 
واردات انرژي را در پي داشــته و سبب استقالل 
بيشتر بازار انرژي اين کشور از حوزه هاي دورتر 
به خصــوص خاورميانه شــده، به طوري که روند 
جداشــدن بازار انــرژي اياالت متحــده از بازار 
جهاني انرژي عماًل در يکي دو ســال اخير آغاز 
شــده اســت. عالئم اين امر در دو زمينه به طور 
مشــخص آشکار گرديده اســت؛ يکي اينکه به 
لحاظ رونــد تاريخي قيمت نفت خام شــاخص 
امريکا )WTI( همواره باالتر از قيمت نفت برنت 
بوده است، درحالي که از سال 2010 به بعد روند 
معکوس آغاز شده به گونه اي که در سال 2011 
متوسط قيمت )WTI( بيش از 15 دالر پايين تر از 
قيمت برنت بوده و تخمين هاي اوليه براي ســال 

2012 ايــن تفــاوت را تا حدود 20 
دالر نشان مي  دهد.

در ثانــي از ســال 2006 ميــالدي 
قيمت گاز طبيعــي در بازار امريکا 
اروپــا و  از  پايين تــري  در ســطح 
آســيا قرار گرفته به ويژه در ســال 
2011 قيمــت گاز در امريکا کمتر 
از نصــف اروپا و براي بازار شــرق 
آسيا )ژاپن( کمتر از يک سوم بوده 
اســت. همچنيــن با مــرور مباحث 
انتخاباتي رياســت جمهوري امريکا 
مشــخص مي شــود که آنچــه دو 
حزب رقيب بر سر آن توافق داشتند 
اين بوده کــه اياالت متحده کمبود 
انرژي خود در ســطح قاره را تأمين 
کنــد و تنها اختــالف دو حزب بر 
سر سهم نفت و گاز در سبد انرژي 

بوده، دموکرات ها بر توسعه انرژي غيرفسيلي و 
جمهوريخواهــان بر افزايش صــدور مجوزهاي 
اکتشافات هيدروکربني تأکيد داشتند. از اين رو 
به نظر مي رســد راهبرد بي نيــازي اياالت متحده 
از بازار جهاني انــرژي و محدودکردن تجارت 
انرژي اين کشور با قاره امريکا و به ويژه امريکاي 
شــمالي يک راهبرد ملي براي امريکاســت که 
در هــر حال دنبال خواهد شــد، به نحوي که در 
صورت تحقق اين راهبرد ميزان وابستگي انرژي 
اياالت متحده به خارج از قاره امريکا نزديک به 

صفر خواهد رسيد.
آثار ژئوپليتيک خودكفایي انرژي امریكا

گزارش آژانس بين المللي انرژي )IEA( حاکي 
اســت که تا ســال 2035 به تدريج تا حدود 90 
درصــد از صــادرات نفت منطقــه خاورميانه به 
مقصــد آســيا و عمدتاً دو کشــور چيــن و هند 
خواهــد بــود. در بررســي اثــرات ژئوپليتيک 
خودکفايــي بازار انرژي امريکا و اســتقالل آن 
از بــازار خاورميانه و خليج فارس چند نکته قابل 
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موفقيِت سياست هاي کالن را کارآمدي دولت 
تعييــن مي کــرد. دولــت ناکارآمــد نمي تواند 
بسترهاي مناسب را براي توسعه صادرات فراهم 
سازد. توسعه صادرات و هر سياست اقتصادي به 
نظام قضايي ســالم و روان، امنيت و به طور کلي 
نظام خــوب اداري نياز دارد. اين تصور که تنها 
با تکيه بر سياست هاي صحيح اقتصادي مي توان 
مشــکالت اقتصــادي را برطــرف نمــود خيال 

محض است.
مک لئود وضعيت انضباط مالي را در سال 1340 
با عصر مشــروطه مقايسه مي کند و از اينکه نظام 
مالي کشــور در طول 50 ســال تغييــر چنداني 

نکرده است تعجب مي کند: 
وزارت دارايــي آن قــدر بــه بودجه بنــدي يــا 
برنامه ريــزي مالــي نوين و صحيــح کم عالقه و 
بي بهره از صالحيت کافي در اين حوزه اســت 
که مشاوران امريکايي و برخي از ايرانيان به اين 
باور رســيده اند که اين وظيفه را بايد به سازمان 
تخصصــي جديــدي واگذار کرد کــه زير نظر 
نخست وزير فعاليت کند... درواقع طي اين دوره 
طوالني ـ از زمان استخدام شوستر براي اصالح 
ســازمان اداري وزارت ماليــه در ســال 1289 
هجري شمسي تا استخدام مشــاوران امريکايي 
بــراي تهيه برنامــه عمراني ســوم در اواخر دهه 
1330 ـ در وزارت ماليــه چيزي متحول نشــده 
بــود مگر نام آن، کــه بــه وزارت دارايي تغيير 
يافته بود... روزي که شوستر شروع به کار کرد 
دســتگاهي به نام وزارت ماليه ناميده مي شد اسم 
بدون رسمي بود. هيچ کس اطالع نداشت جمع 
و خرج کشور به چه مبلغي مي شود و چه مبلغي 

از آن قابل وصول است...) صص 167و 168(.
عالوه بــر بي انضباطــي بودجــه اي کــه بــراي 
مشــاوران امريکايي تعجب آور اســت، تداخل 
وظايف نهادهــاي تصميم گيري نيــز براي آنها 
امري خارق العاده به نظر مي رســد که اجراي هر 
برنامه و سياســت اقتصادي را مختل مي ســازد. 
مک لئود وظايف و ساختار شوراي عالي اقتصاد 
با وظايف »شــوراي پول و اعتبار« و وظايف اين 
دو نهاد را با وظايف وزارتخانه ها مقايسه مي کند 
و تداخل اين وظايف را مانع اتخاذ تصميم گيري 
و اجراي سياســت هاي اقتصــادي مي داند. اين 

مسائل اصلي از نظر مشاوران هاروارد •
گروه مشاوران هاروارد با وجود آنکه اقتصاددان 
بودند عامل اصلي مشــکالت ايــران را در نظام 

اداري آن مي دانند: 
»جامعه درحال توســعه نمي تواند چندان به پيش 
بــرود مگر آنکه يکــي از ابزارهــاي اصلي اين 
جامعه يعني فرآيندهاي اداري بسيار عقالني )با 
تمام مشــخصه هاي خوب و بــد آن( را پذيرفته 
باشــد. دســتگاه اداري کارآمد يکــي از لوازم 
گريزناپذيــر پيشــرفت صنعتــي در عصر جديد 
اســت )مک لئــود، ص 111( و در ايران اصول 
اساسي مديريت دولتي رعايت نمي شود )پيشين، 

ص 116(.«
نظام اداري ماشــين اجراي هر سياست اقتصادي 
اســت جدا از اينکه سياست اقتصادي چه هدفي 
را انتخاب کرده باشــد. نظام اداري ابزار اجراي 
سياســت هاي اقتصادي اســت و هرگونه نقص 
و ضعــف در اين ماشــين تحقق سياســت هاي 
اقتصــادي را مختل مي ســازد. مک لئــود تمام 
کتاب خود را به آسيب شناسي نظام اداري ايران 
در حوزه نظام تصميم گيري اقتصادي اختصاص 
داده اســت و به درســتي تأکيد دارد اصالح اين 
نهاد که خود محصول شرايط فرهنگي و سياسي 

است شرط تحول اقتصادي در ايران است.
اين ديــدگاه بــا آنچــه در ايران عامــل اصلي 
عملکرد اقتصادي تصور مي شود متفاوت است. 
معموالً تصور مي شــود سياســت هاي اقتصادي 
علت العلــل عملکرد اقتصادي اســت. مثاًل گفته 
مي شــود عامل موفقيت کشــورهاي شرق آسيا 
اســتراتژي برون گرايي و عامل شکســت برخي 
از کشورها اســتراتژي جايگزيني واردات بوده 
اســت و اگر ايران استراتژي توسعه صادرات را 
انتخاب کند مي تواند بــه يک جهش اقتصادي 
دست يابد. بدون ترديد استراتژي هاي اقتصادي 
و سياســت هاي کالن اهميت دارنــد، اما ميزان 

مسئله سياست گذاري در اقتصاد ایران 
از نظر گروه مشاوران  هاروارد

مقدمه 
ابوالحسن ابتهاج از بدو ریاست سازمان برنامه در 
سال 1333 از كارشناســان خارجي درخواست 
مي كند تا براي ارائه مشــاوره  به سازمان برنامه، 
به ایران بياینــد. یكي از اینها گروه   مشــاوران 
هاروارد است. در آن ســال ها سازمان برنامه از 
دو قســمت فني و اقتصادي تشــكيل شده بود و 
مشاوران هاروارد گروهي از اقتصاددانان بودند 
كه مشاوره دادن به قســمت اقتصادي را به عهده 
داشتند. آنها از سال 1337 تا 1344 در ایران بودند 
و ماحصل تجربه خــود را در چند كتاب و مقاله 
منتشر ساختند كه یكي از آنها كتاب »برنامه ریزي 
در ایران« نوشته مک لئود در سال 1342 است كه 

مبناي این نوشته است.1
با وجود اینكه نيم قرن از نــگارش این كتاب ها 
مي گذرد اما خواندن و بحث پيرامون آنها به ویژه 
در شرایط كنوني اقتصاد ایران توصيه مي شود. آنها 
نقطه آغاز و شرط الزم براي بهبود عملكرد اقتصاد 
ایران را اصالح نظام اداري ایران مي دانند. این 
دیدگاه براي امروز بيش از هر زمان دیگري مورد 
نياز ماست. در شرایط كنوني كه درآمدهاي نفتي 
به شدت كاهش یافته اســت، اصالح نظام اداري 
احتماالً تنها منبع رشــد اقتصــادي و راه مقابله با 
بيكاري و تورم در ایران اســت و ازســوي دیگر 
به علت كمبود درآمدهاي ارزي احتمال پذیرش 
اصالحات اداريـ  كه همواره در برابر آن مقاومت 
مي شودـ  افزایش یافته است. عالوه بر اینكه تجربه 
مشــاوران هاروارد مي تواند درك ما از مســائل 
ایران را عمق بخشد، در بازسازي سازمان برنامه كه 
این روزها ذهن دولت و مجلس را مشغول ساخته 
نيز مفيد اســت. عمده سياست گذاران اقتصادي 
احياي ســازمان برنامه را قدم اساسي براي تغيير 
در وضعيت اقتصادي مي دانند، اما مک لئود نشان 
مي دهد چرا سازمان برنامه در اوج اقتدار خود در 
انجام مأموریت هایش ناموفق ماند و عماًل نتوانست 
كار چندانــي پيش برد. ایجــاد هماهنگي كه از 
مأموریت هاي اصلي این ســازمان بوده و هست 

به علت مسائل دروني و بيرون از سازمان زمينگير 
مي شــود. هماهنگي و ایجاد نظــم و حاكميت 
عقالنيت در نظام اقتصادي ایران به اموري بسيار 
مهمتر از تشــكيل یک ســازمان بازمي گردد كه 

به خوبي در كتاب به آن پرداخته شده است. 

 احمد میدري
استاد اقتصاد دانشگاه تهران
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آسان تر است:

زندگــي سياســي در هر جامعــه اي در صورت 
فقدان ساختار نهادي توسعه يافته و مقبول جامعه 
به صحنه مبارزه علني براي پيشــرفت شــخصي 
و کســب قدرت بــدل مي شــود. عالوه بر اين، 
اگر عرصه مناســبي بــراي اين مبارزه سياســي 
کــه نهادهــاي چنيــن ســاختاري آن را مهيــا 
مي کنند، وجود نداشــته باشــد مبــارزه فوق به 
حريم ديوان ســاالري کشانده مي شود. در چنين 
جامعه اي ديوان ســاالري يگانه شاهد محسوس 
موجوديت زندگي سياسي ســازمان يافته است. 
در اين حالت، ايجاد هرگونه تمايز مفهومي بين 
سياست و مديريت دولتي ناممکن مي شود. بقاي 
هر صاحب منصب دولتي، ديگر نه به صالحيت 
مديريــت وي بلکــه بــه توانايي و مهــارت او 
به عنوان يک سياســتمدار بســتگي پيدا مي کند. 
ديوان ساالري ديگر دائماً با خود درحال جنگ 
اســت. حتي مي تــوان گفت که اگــر در چنين 
جامعه اي ديوان ســاالري نيز موجوديت داشته و 
درحال عمل باشد، معرف مجموعه اي از قرار و 
مدارها و توافقات سياســي است نه يک ساختار 
ســازماني، همان طور که انتظار مي رود اين قرار 
و مدارهــا اغلب نه از وجود فکري مســتدل در 
دل خود ســاختار ديوان ساالري بلکه از نگراني 
اجتناب ناپذيــر افراد براي حفظ منافع شــخصي 

ناشي مي شود )ص 58(.
فضــاي موقتي بــودن که بر باالي ســر هر مقام 
سياســي در ايران ســايه انداخته اســت موجب 
مي شــد که هيچ سياســتمداري نتواند آينده اي 
به جــز فــردا را پيش بيني کنــد )ص 147(.... به 
اين ترتيــب، دنياي منازعات مســتدل و منطقي 
به عرصه ظهور قدرت هــاي متخاصم و ناپايدار 
مبــدل مي شــود و در ميان ايــن هياهوها صداي 
عقل که غالباً ضعيف اســت خاموش مي شــود 

)ص 53(.
در مورد ويژگي هاي فرهنگي ايرانيان مک لئود 
به عاداتــي مانند تعارفات، مســئوليت گريزي و 
انتقادناپذيري اشاره مي کند که در زندگي مردم 
ايران ســاري و جاري است و در نظام اداري نيز 

ادامه مي يابد و نظام اداري را مختل مي سازد:
درواقع، ما دائماً در بيم و حيرت از شدت شخصي 
 شــدن پديده هاي اجتماعي در جامعه اي بوديم 
که به حق مي توان آن را جامعه اي شخصي شده، 
نام نهاد. در چنين جامعه اي، شخص، عقايد وي، 
جايــگاه اجتماعــي وي و کار و دانش حرفه اي 
او، همه معرف يک کل تفکيک ناپذيرند. تمايز 
منازعات فکري و منازعات شخصي که در اکثر 
جوامع، کاري بسيار دشوار است در جامعه ايران 
عماًل ناممکن مي شــود. در اين کشور، حمله به 
هر انديشــه اي غالبــاً معادل با حملــه به صاحب 
آن انديشــه تلقي مي شــود و به اين ترتيب، آن 
را اهانت آميز مي دانند نه ســودمند. هماوردهاي 
فکــري که ما آن را امري معمــول در منازعات 
علمــي تلقي مي کنيم و دســت کم اينکه به فهم 

طول زمان دســتگاه هاي زيادي مانند ســازمان، 
شــرکت و مؤسسات وابســته به دولت به وجود 
آمد که مانند شــرکت ملي نفت از استقالل در 
امــور مختلف مالي، انســاني و اداري برخوردار 
هســتند. به نظر مي رسد وسعت جزاير مستقل در 
نظام اداري از سرزمين اصلي در ايران بيشتر شده 
باشد. اين مديريت جزايري نمي تواند زمينه ساز 

توسعه باشد، زيرا:
نيروهاي متعــدد و پراکنده در نظــام اداري که 
همچون ســدي محکم در مقابل نظام مند شــدن 
الگوهاي کار اجرايي عمل مي کردند همين اثر 
فلج کننده را بر تشــکيالت تصميم گيري دولت 
بر جاي گذاشتند... دولت مدرن و فعال نياز دارد 
که در سطوح باالي خود، سازوکارهاي سياسي 
و اداري کل تشــکيالت دولتي به نحو نظام مند 
يکپارچگــي يافته باشــند. درواقع از يک طرف 
اســتمرار جريان معنــي دار اطالعات و توصيه ها 
و از طــرف ديگــر، اســتمرار جريان برگشــتي 
تصميمات و دستورات عقالني بستگي به تأمين 

نياز فوق دارد ) ص 145(. 
مديريت صحيح کشــور در صورتي امکان پذير 
است که منابع دولتي به صورت يکپارچه تجميع 
و براساس اولويت هاي ملي تقسيم شود. استقالل 
شرکت ها، مؤسسات و نهادهاي دولتي مخل اين 

يکپارچگي است. 
بدین ترتيب نظام اداري ایران در حوزه 
اقتصاد از نظر مک لئود در سال 1342 چند 
مشــكل اساســي دارد: نظام بودجه ریزي 
نادرســت، تداخــل وظایف شــوراهاي 
تصميم گيري با وظایف وزارتخانه ها، عدم 
یكپارچگي در تصميم گيري هاي اقتصادي 
و وجــود نهادهاي مســتقل اداري مانند 
به نظر مي رسد این  شــركت هاي دولتي. 
مشكالت هم اكنون نيز به قوت خود باقي 
است. نظام بودجه ریزي از درهم ریختگي 
بســيار نامتعارف همچنان رنــج مي برد و 
فاصله  شــده  پذیرفته  اســتانداردهاي  با 
تصویر  تصميم گيري  ســاختارهاي  دارد، 
روشــني از تقســيم وظایف و مسئوليت ها 
ارائه نمي دهند و پاســخگویي مدیران به 
است. درواقع مشخص  امكان پذیر  سختي 
نيســت كه از چه كســي در مورد مسائل 
اوليه اقتصادي مانند تورم باید سؤال كرد 
و بودجه جزایر مستقل دولتي و حكومتي 
حداقل دو برابر بودجه دولت شده است. 
چرا در تحول نظام مالي دولت، اصالح ساختار 
تصميم گيــري و بودجه ريزي کشــور موفقيتي 
حاصل نشــده اســت؟ چــرا نظــام اداري ايران 

متناسب با نياز کشور متحول نشده است؟
مک لئود عوامــل مؤثر بر نظــام اداري ايران را 
به دو دســته فرهنگي و سياســي تقسيم مي کند. 
نظام اداري در ايران مانند همه کشورها به شدت 
متأثر از شــرايط سياسي است. تأثير نظام سياسي 
از شــرايط فرهنگي روشــن تر و تصديق به آن 

ساختار تصميم گيري امکان پاسخگويي را سلب 
کرده اســت و هر وزيري مي تواند شکســت در 
سياست ها را به تصميم گيري نهادهاي موازي و 
شــوراهاي تصميم گيري نســبت دهد. ازســوي 
ديگر وزير نمي توانــد در حوزه قانوني خود نيز 
سياســتگذاري کند زيرا هــر تصميم مهمي بايد 
از مجراي شــوراي عالي اقتصاد يا شوراي پول 

عبور کند: 
و  عالــي  شــوراهاي  کميســيون ها،  ايــران  در 
سازما ن هاي دولتي زيادي وجود دارد که رسماً 
مسئوليت اتخاذ و اجراي سياست هاي اقتصادي 
عمده را برعهــده دارند. بنابرايــن، در هر زمان 
چنــد ســازمان وجود دارد کــه قانونــاً مجاز به 
سياســت گذاري اقتصادي هســتند. در سال هاي 
اخيــر درجه اهميت اين ســازمان ها تقريباً ماه به 
ماه تغيير کرده است. در چنين محيطي براي سد 
کردن راه يک سياســت به راحتي مي توان يک 
ســازمان دولتي را عليه سازمان ديگر برانگيخت 
يا از اجــراي تصميمات يک ســازمان از طريق 
ارجاع موضوع به ســازمان يا شــوراي ديگري 
کــه اختيــارات مشــابه دارد، جلوگيــري کرد. 
در نتيجــه اين وضع، هيچ شــورا يا ســازماني را 
نمي توان مســئول موفقيت يا شکست سياست ها 
يا برنامه هاي دولت دانســت زيرا هر سياست در 
معرض برداشــت هاي متفاوت و شک و ترديد 
دربــاره قلمرو اختيارات قانوني ســازمان ها قرار 
دارد. همه اينها ســبب شده است که نظام اداري 
ايران نتواند سياســت هاي چنداني را اتخاذ کند 
و تقريبــاً هيچ يک از سياســت هاي اتخاذ شــده 
به صورت سازگار يا هدفمند اجرا نشده اند )ص 

.)146
تداخــل وظايــف  اداري کــه  نظــام  ايــن  در 
وزارتخانه ها بــا شــوراهاي تصميم گيري، نظام 
را کند و ناکارآمد ســاخته اســت بــه برخي از 
دســتگاه ها مانند شرکت ملي نفت استقالل داده 
شده اســت تا بدون مزاحمت ســاير دستگاه ها 
طرح هاي خود را به اجرا درآورد. اين اســتقالل 
نيــز به جــاي خود نادرســت اســت زيــرا روح 
يکپارچگي در نظام تصميم گيري را خدشــه دار 

ساخته است: 
امور شــرکت ملي نفــت ايران هيــچ گاه تحت 
شــمول برنامه ريزي اقتصــادي متمرکز در ايران 
قرار نگرفته است. اين وضع شايد براي پيشرفت 
خــود صنعت نفــت خوب بوده باشــد، اما کليه 
ســطوح تصميم گيري در دولــت را از مالحظه 
اين فعاليت هــاي مهم در چارچوب بخشــي از 
کل فعاليت بخش عمومــي در اقتصاد ايران باز 
داشته اســت. به نظر مي رسد تصميمات مرتبط با 
صنعــت نفت جزء کوچکــي از الگوي عمومي 
سياســت گذاري اقتصادي در کشور را تشکيل 

بدهد )ص 149(. 
به تدريج بســياري از دســتگاه ها از شرکت ملي 
نفت آموختند که استقالل در دخل و خرج ابزار 
مناســبي براي رشد حيطه تحت امر آنهاست. در 
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با وجــوِد اين همه قــدرت، ســازمان برنامه هم 
نتوانســت کاري از پيــش ببرد و بــه کليه آفات 
رايــج در نظــام اداري مبتــال شــد. اهدافي که 
مؤسسان ســازمان برنامه مانند ابتهاج به دنبال آن 
بودند اساســاً از باال و توســط يک سازمان قابل 
تحقــق نبود. عقالنيــت و برنامه ريزي در دولت 
نيازمند تحولي فراگير در دستگاه هاي اجرايي و 

نظام سياسي بود که ايران فاقد آن بود: 
اين نهاد براي آنکه کارســاز باشــد بايد به طور 
مســتمر به اطالعات و انديشــه هايي دسترســي 
داشته باشــد که در دســتگاه هاي اجرايي توليد 

مي شود )ص 104(.
به عبارتي ســازمان برنامه بايد اطالعات و نيازها 
را از همــه دســتگاه ها جمــع آوري مي کــرد، 
اما ســازمان ها نــه خــود اطالعات موجــود را 
داشــتند و نه اشــتراک گذاشــتن آن اطالعات 
را به صــالح مي دانســتند. جنگ قــدرت ميان 
سازمان ها و بخشــي نگري و روزمرگي، ارتباط 
مســتمر و بلندمدت ميان دســتگاه ها را ناممکن 
مي ساخت. اساساً دســتگاه ستادي مانند سازمان 
برنامه و وزارت اقتصاد با مشکالت مضاعفي در 
ايران روبرو هســتند و در اثر فشــار دستگاه هاي 
بخشــي عموماً مجبــور به رها کــردن وظايف 
خود مي شوند. ســازمان برنامه نيازمند حقوق و 
فرآيند هــاي اداري روشــن، حمايت اجتماعي، 
ارتباط ارگانيک با ساير سازمان ها و مشروعيت 

نزد دستگاه هاي اجرايي بود:
اوالً، وظايف دســتگاه ســتادي بايد مشــخصاً 
بدون ابهام، داراي محدوده روشن و براي همه 
قابــل فهم باشــد. ثانياً بايد معلوم باشــد که چه 
نيروهايــي فعاليت هاي آن را تضمين مي کنند و 
حمايت اين نيروها بايد کاماًل روشن باشد. ثالثاً 
دستگاه ســتادي بايد روابط مناسب و اندا م وار 
با دســتگاه هاي اجرايي داشته باشد. اين روابط 
بايــد با ســطوحي از اين دســتگاه ها باشــد که 
تصميمات ذيربط را اتخاذ مي کنند و آنها را به 
مرحله اجرا مي گذارند. رابعاً، دســتگاه  ستادي 
به جاي آنکه در پي يافتن راه هاي اعمال قدرت 
بــر دســتگاه هاي اجرايي باشــد بايــد مجاري 
ارتباط مؤثر با آنها را پيدا کند. خامساً و مهمتر 
از همه دســتگاه ستادي بايد آن نوعي از روابط 
کاري را با دستگاه هاي اجرايي در پيش بگيرد 
که در تفاهم و احترام متقابل استوار شده باشد 

)ص 128(. 
به اعتقاد مک لئود هيچ يک از شروط در سازمان 
برنامه وجود نداشــت و از همين رو اين سازمان 
موفقيتي در مأموريت هاي خود به دست نياورد. 
دســتگاه هاي اجرايي به تدريج سازمان برنامه را 
دور زدند و اســناد توليد شده در سازمان برنامه 
حتي زماني که به تأييد شاه مي رسيد مورد اجرا 

گذاشته نمي شد: 
اصلــي  جريــان  از  خــارج  برنامــه  ســازمان 
سياســتگذاري در دولــت باقــي مانــد و يــا با 
سازمان هاي »رقيب« در تشکيالت دولت )به جز 

به فراموشــي سپرده مي شــوند و معموالً وضعي 
مشــابه گذشته از ســر گرفته مي شــود... توالي 
نتايج ناخوشــايند اصالحات اداري در ايران را 
به سهولت مي توان به قانون آهنين سکون نسبت 
داد کــه به اعتقــاد برخي مشــاوران خارجي در 
برخي مناطق جهان بيشتر از قانون جاذبه مصداق 

دارد )ص 120 تأکيد اضافه شده است(.
راهــکار دوم توســل بــه کارشناســان خارجي 
اســت. شوســتر و تعداد ديگري از مشاوران در 
زمان مشــروطه و مشــاوران هــاروارد از انتهاي 
دهه 1330 و تا اواســط دهه 1340 براي اصالح 
نظــام اقتصادي و مالي دولت به ايران آمدند، اما 

حضور اين کارشناسان تا چه اندازه مفيد بود؟ 
ما بيش از پيش يقيــن حاصل کرديم که جامعه 
سنتي )که ايران نمونه آن است( بايد راه ويژه و 
احتماالً پيچ در پيچ خود را در فرآيند پيشــرفت 
و توســعه طي کند. بيماري هاي ايــن جامعه را 
به ســختي مي توان بــا نســخه هايي درمان کرد 
کــه مختص شــرايط جوامع توســعه يافته غرب 
اســت. در جامعه ســنتي مفهوم تغيير بايد مبتني  
بر نيروهايي باشــد که تمامــاً از محيط خود اين 
جامعه بجوشند. ما در طي مدت مأموريت خود، 
بيش از پيــش اعتقاد پيدا کرديــم که نيروهاي 
جهان شــمولي که برنامه ريزي توسعه به سهولت 
يــا به طور مؤثر بتواند بر آنهــا تکيه کند، اندک 

هستند )ص 78(.
تحقــق  صــورت  در  خارجــي  کارشناســان 
پيش شــرط هاي سياســي و فرهنگــي مي توانند 
مفيد باشــند امــا از آنجا که ماهيت مســئله هاي 
نظام اداري با حوزه هاي سياسي و فرهنگي گره 
خورده است کمک هاي فني خارجي به تنهايي 

نمي توانند گره گشا باشند.
راهکار ســوم تأســيس يک ســازمان مســتقل 
مانند سازمان برنامه اســت. اساساً سازمان برنامه 
در ايــران با اين ايده شــکل گرفــت که عموم 
دســتگاه هاي دولتي، ناکارا و پرفســاد هستند و 
بايد دستگاهي سالم از تحصيلکردگان به وجود 
آورد و به آن قدرت ســازماني و مالي عطا کرد 
و بخش مهمي از پول نفت را در اختيار آن قرار 
داد تا آن ســازمان بتواند موتور محرک اقتصاد 

ايران باشد: 
قانــون برنامــه دوم، ســازمان برنامــه را در نقش 
دســتگاهي مســتقل از دولت پيش بينــي کرد و 
اين ارکان ضروري را بــراي آن در نظر گرفت: 
مديرعامل که عمــاًل غيرقابل عزل بــود و قانوناً 
قدرت اجرايي مطلق داشــت، شــوراي عالي که 
نهادي نظارتي و تصويب کننده برنامه هاي اجرايي 
ســازمان برنامه بود و از » 7 شــهروند درستکار« 
تشکيل مي شــد، هيئت نظارت که متشکل از »6 
شهروند درستکار« بود و از طرف مجلس شوراي 
ملــي در نقــش ناظر عمــل مي کرد و ســرانجام 
»کميسيون مشترک مجلسين شوراي ملي و سنا« 
که قرار بود تا اندازه اي به عنوان نهاد قانونگذاري 

خود سازمان برنامه عمل کند )ص 83(.

مســائل و اگر نه به حل آنها منتهي مي شود. در 
ايران )انتقاد( معمــوالً فضاي تضاد و خصومت 
پديــد مي آورد. در اين فضا دســتيابي به راه حل 
واقعي مســائل بيش از پيش دشوار مي شود... در 
ايران آنچه راه حل مســئله به نظر مي رسد معموالً 
راه حل نيســت، بلکه نوعي سازش ناپايدار است 

)صص 52 و 53(.
شــايد چندان بي انصافي نباشــد اگر بگوييم که 
تمايل ســنتي ايرانيان به تعارفات سبب مي شود 
که حتــي ايراني آموزش ديــده، در امور فني به 
سمت پذيرش و تبعيت از خوشايندترين راه حل 

مسئله کشانده مي شود )ص 33(.
ديوان ساالر ايراني معموالً فقط شغل را تصاحب 
نمي کنــد، بلکــه درواقــع، آن شــغل را مالک 
مي شــود )ص 61(... کارکنان عمــال رغبتي به 
تقبل مســئوليت و در نتيجه، پذيــرش ميوه هاي 

تلخ و شيرين عمل مسئوالنه ندارند )ص 114(.
چگونه مي تــوان نظام مالي و اداري را  •

اصالح كرد؟
براي يافتن راهکارهاي اصالح نظام مالي دولت 
و نظام اداري ابتدا ببينيم چه راهکارهايي حداقل 
به تنهايي کفايت نمي کنند. نخست راهکارهايي 
اســت کــه اصــالح نظــام اداري را از درون 
جست وجو مي کند و سعي دارد با طراحي مجدد 
فرآيند هاي اداري و مالي و انســاني مشکالت را 

برطرف سازد:
اين معماها را نمي توان با صرف توسل به قواعد 
مديريتي حل کرد. ريشــه اين مســائل عميق تر 
از آن اســت که بــا راه حل هايي چون ســاختار 
سازماني سالم، با »روش هاي پرسنلي خوب«، به 

سادگي بتوان آنها را پيدا کرد )ص 68(.
بــدون ترديد اصــالح نظــام مالــي و اداري به 
اقداماتي از ايــن قبيل نياز دارد، اما اين اقدامات 
به تنهايي کفايت نمي کند زيرا شــرايط سياسي 
و فرهنگي که به آنها اشــاره شد مانع از اجراي 
اين اقدامات در عمل اســت. مک لئود به خوبي 
داســتان اصالحات نظام اداري در ايران را بيان 

مي کند: 
اصالحــات اداري در ايــران واقعــاً حکايــت 
غم انگيزي دارد. در اين کشــور »اصالح اداري« 
که همچون »پيشرفت فني« و »توسعه اقتصادي« 
اصطالحي کليشه اي اســت به طور نامشخص با 
مفاهيم »نوســازي« و »پيشرفت« که في نفسه بايد 
خوب باشــد، ربط داده مي شود. دولت يا برخي 
ســازمان هاي دولتي در مقاطع زماني مشخص و 
معموالً به هنگام رويارويي با مقتضيات سياســي 
به اين اصطالحات کليشــه اي روي مي آورند و 
مي کوشــند تا به آنها عينيت ببخشند. تالش هاي 
اصالح گرانــه در ايــران معموالً عمــر کوتاهي 
داشــته و در نتيجه تنها گزارش هاي تحليلگران 
مديريت دولتي روي هم انباشــته شــده اســت. 
در مواقع گرمي و شــور و شــوق اين تالش ها، 
سازمان هاي جديد تشکيل مي شود و روش هاي 
اداري جديــد پــا مي گيرد. همه اينهــا به تدريج 
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که نماد تحول و توســعه در ايران است همواره 
و در بهتريــن وضعيــت در اختيار مهندســان و 
اقتصاددانــان بوده اســت. اين طيــف از دانش 
نمي توانــد راه تحول در نظام اداري را روشــن 
ســازد، بايد جايگاه ويژه اي براي کارشناســان 
امــور سياســي و فرهنگــي، مديريــت دولتي و 
جامعه شناســان در سازمان برنامه و هر نهادي که 
مسئول تحول اقتصادي در ايران است اختصاص 
داد. تحول در نظام اداري ايران که مقدمه بهبود 
عملکرد اقتصادي است امري سياسي و فرهنگي 
اســت و اين دو حوزه نيــز به انــدازه اقتصاد و 
مهندســي علم هســتند. يافته هاي اين علوم به ما 
کمــک خواهند کرد تا روزنه هاي تغيير در نظام 
اداري و مالــي را بيابيــم و از اين دورهاي باطل 

نجات پيدا بکنيم. 
پي نوشت:

1. از ميان آثار اين گروه کتاب مک لئود ترجمه و 
منتشر شده است و کتاب بالدوين در دست ترجمه 

مي باشد:
Baldwin, G. (1967). Planning and Development 
in Iran. Baltimore: Johns Hopkins Press.

مــک لئود، تاس، اچ. برنامه ريزي در ايران، ترجمه 
علي اعظم محمدبيگي تهران، نشر ني، 1380.

گام هاي نخست براي اصالح •
از بدو مشــروطه تاکنون موضــوع اصالح نظام 
اداري و به طــور خاص اصالح نظام مالي دولت 
مورد تأکيد گروهي از کارشناســان بوده است. 
متأســفانه اين گروه عموماً در حاشــيه بوده اند. 
توصيه هــاي ايــن گــروه بــراي سياســتمداران 
همواره تلخ بوده اســت. قبــل از هر چيز بايد از 
کارشناســاني گاليه داشت که به سياستمداران، 
داروهاي مســکن و حتــي مخــدر داده اند. اين 
داروها اجازه نمي دهند سياســتمداران ســختي 
اصالح نظام اداري را تحمل کنند. هر توصيه اي 
کــه به سياســتمداران القــا کنند کــه مي توانند 
بــدون اصالح نظام اداري و مالي بر مشــکالت 
اقتصادي غلبه يابند امکان تحول در نظام اداري 

را محدودتر مي سازد.
اگــر بپذيريم راه بهبــود عملکــرد اقتصادي از 
اصالح نظام اداري مي گــذرد و اقداماتي مانند 
اصــالح نظام اداري از درون و با تکيه بر صدور 
بخشــنامه ممکن نيست و اســتخدام کارشناسان 
خارجــي و احيــاي ســازمان برنامه بــه تنهايي 
کفايــت نمي کنند و همچنيــن بپذيريم که نظام 
اداري جزئي از نظام سياســي و فرهنگي کشور 
است آنگاه براي رهايي از اين وضعيت تاريخي 
به دانش هايي نياز خواهيم داشــت که در اختيار 
کارشناســان اقتصادي قرار ندارد. سازمان برنامه 

بانــک مرکزي( شــديداً در کشــمکش بود... . 
در موقعيتي که ســازمان سياسي ـ اداري دولت 
به لحاظ فلســفي، نظري و نيز تشــکيالتي تن به 
فرآيند عقاليي سازي نمي داد انديشه برنامه ريزي 
نمي توانست به ســادگي جايگاه مورد احترامي 

پيدا کند )ص 152(.
برنامه ريزان با متوسل شدن به نفوذ شاه نيز نتيجه 
شايان توجهي به دست نياوردند. آخرين نمايش 
قدرت هنگامي بود کــه برنامه ريزان در حضور 
وزرا برنامه ســوم را به شــاه تقديم کردند و شاه 
در مقابل چشــم وزرا مندرجــات آن را تأييد و 
امضا کرد. اين عمل هرچند به خوبي انجام شــد 
اما هيچ چيز را تعييــن نکرد. اين برنامه هنگامي 
که مورد تأييد شاه قرار گرفت چيزي بجز بيانيه 
ايمان و اعتقاد به آينده کشــور نبود. به ســختي 
مي توان گفت که دســت اندرکاران برنامه ريزي 
به غير از تعهد کلي به انديشــه هاي مبهم توسعه 
و پيشــرفت، به تعهدات ديگري تن داده بودند. 
مســائل واقعي که بايد حل مي شد و تصميمات 
حياتي که بايد اتخاذ مي شد موضوعاتي بود که 
هنوز تعريف نشــده بودند. کل مســئله عماًل به 
بيابان برهوت نيروهاي اداري و سياســي کشور 
افکنده شد. نيروهايي که خود موضوع اصلي و 
مورد توجه اين گزارش بوده اند )ص 158 تأکيد 

اضافه شده است(.

م                                                                                                                                وز شمار خرد زهاران شيب  از شمار  دو چشم يك تن ك

با كمال تأسف باخبر شديم كه مهندس رجبعلي طارهي دارفاني را وداع گفت. وي فارغ التحصيل رشته مهندسي راه و ساختمان از دانشكده 
فني دانشگاه تهران در سال 1340 بود و در دوره دانشجويي عضو انجمن اسالمي دانشجويان و سپس عضو نهضت آزادي شد و در اين راستا 
زندان و شكنجه ها تحمل كرد. در سال 1348 اولين زنداني ملي و مذهبي بود كه زندان اوين را فتح كرد و مدت ها در سلول انفرادي اوين 
بود. پس از آن هم فعاليت هاي زيادي داشت و در سال 1350 گروهي به نام »مهندس طاهري« تشكيل دادند كه در سال 1351 طي دو مرحله 

دستگير شدند. ديباج يكي از اعضاي اين گروه زير شكنجه به شهادت رسيد و بقيه اعضا هم به درجات مختلفي شكنجه شدند.
مهندس طاهري با دوستان مبارز خود سال ها در زندان عادل آباد شيراز مقاومت كرد. ايشان در جريان پيروزي انقالب فعاليت هاي زيادي 
در استان فارس داشتند و عضو نخستين مجلس شوراي ملي شدند و يك بار هم نامزد رياست جمهوري شد. همچنين مدتي نشريه انتظار را 
منتشر مي كرد. ايشان از خوانندگان مستمر چشم انداز ايران بود. درگذشت ايشان را به همه دوستان همرزم، مبارز و خانواده ايشان تسليت 

گفته و بقاي عمر آنها را از خداوند متعال خواهانيم.

جناب آاقي دكتر حسن افتخار
درگذشت مادر گرامي و رنجديده تان كه در دوران مبارزات 
و اسارت جنابعالي متحمل رنج ها و مرارت هايي شدند را به 
شما تسليت گفته و بقاي عمر و عاقبت  به خيري شما و اعضاي 

خانواده را از خداوند متعال خواهانيم.

جناب آاقي دكتر   محمد محمدي گرگاني 
درگذشت مادر بزرگوار و صبورتان را كه در سال هاي طوالني 
مجاهدت و زندان جنابعالي متحمل سختي هاي فراوان شدند به 
شما تسليت عرض نموده و براي بازماندگان صبر و سالمتي 

آرزو مي كنيم.
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افراد تجربيات دســت اولي در مورد مشکالت 
صــادرات داشــتند و از بيــن بخش هــاي مهم 
صادراتــي ترکيه انتخاب شــده بودند. يک نفر 
نماينــده از جانــب بانک صــادرات و واردات 
ترکيــه در تيم عضويت داشــت و بقيه اعضا را 
نماينــدگان معاونت تجارت خارجي تشــکيل 
مي دادند. اين معاونت که زير نظر نخست وزيري 
ترکيــه انجــام وظيفه مي کند مســئوليت تدوين 
و اجراي سياســت هاي مرتبط بــا صادرات ملي 

ترکيه را برعهده دارد.
براي گروه تدوين برنامه، وظايف مشخصي در 

نظر گرفته شد که عبارت بودند از:
تعريف هدف کلي برنامه راهبردي. •
تجزيه و تحليل موفقيت فعلي صادرات . •
تعريــف اولويت ها و اهدافــي که تحقق آنها  •

مورد نظر است.
مشـخص کردن فعاليت هاي اجرايي، چگونگي  •

نظـارت بر اجراي برنامـه و ارزيابي عملکرد آن.
جمع بندي

 کشــور ترکيــه در دهه هاي اخير سياســت هاي 
اقتصــادي و رقابــت آزاد، اخــذ  آزادســازي 
پيمان هــاي سياســيـ  اقتصــادي با کشــورهاي 
اروپايي و افزايش همکاري ها با ساير کشورهاي 
غربــي را به مورد اجرا گذاشــته اســت. در اين 
راســتا توســعه صادرات در بخش هاي صنعتي، 
کشاورزي و خدمات )به خصوص جهانگردي( 
محور اصلي توســعه اقتصادي و کســب درآمد 
ارزي و اشــتغال آن محســوب مي شــود. ايجاد 
پيمان ها و قراردادهاي اشــاره شــده و نداشــتن 
منابــع انــرژي نفــت و گاز، اين کشــور را در 
مقايسه با کشــورهاي رقيب صادراتي در منطقه 
)از جملــه کشــور مــا( در موقعيتي ويــژه براي 
توسعه صادرات غيرنفتي قرار داده است، ضمن 
اينکه تمامي امکانات مالي، انساني و برنامه هاي 
اقتصادي آن نيز در اين مسير هدايت شده است.

صــادرات بخش خدمــات فني و مهندســي نيز 
بعنوان بخشــي از صادرات آن کشور محسوب 
مي شود، لذا برنامه هاي حمايتي و توسعه اي کل 

صادرات نيز مشمول اين بخش مي شود.
مشــوق هايي نظير تخفيف هاي مالياتي،آموزش 
نيروي انســاني، اعطــاي وام در مراحل مختلف 
صدور کاال، اعطــاي وام هاي کم بهره ارزان در 
مناطق حمايت شــده مورد نظــر دولت، اعطاي 
وام جهــت رقابت با ســاير کشــورها، بيمه هاي 
صادراتــي بلندمــدت و ميان مدت، اســتفاده از 
کمک ها و وام هاي ســاير کشــورها، ارتباط با 
بانک ها و مؤسســات مالي ساير کشورها، تثبيت 
قيمت هــا و نــرخ ارز، حمايت از شــرکت ها و 
صادرکنندگان کوچک بــا منابع مالي محدود، 
ايجــاد مراکز و بانک هــاي اطالعاتي در داخل 
کشور و کشورهاي خارجي هدف و... مجموعه 
سياســت هايي اســت که براي صادرات کاالها 
و خدمــات و از جملــه بخش خدمــات فني و 

مهندسي اعمال مي شود. 

را ملــزم کرد کــه اســتراتژي توســعه تجارت 
خارجي خود را با کشورهاي عضو جامعه اروپا 
هماهنگ ســازد و در سيستم مشــوق هاي خود 

تغييراتي ايجاد نمايد.
برنامــه راهبردي صــادرات در ســال هاي اخير 
بــا همکاري بخــش خصوصــي و دولتي ترکيه 
در جهت ارتقاي ســاختار رقابتي و ايجاد رشــد 
پايدار صادرات، تدوين و به مورد اجرا گذاشته 
شــد. اهداف اوليه برنامه اتخاذ تصميم پيرامون 
تنگناهــاي صادراتي بود که برطرف کردن آنها 
مي توانســت به بهبود رقابتي شرکت هاي ترکيه 
به ويژه توســعه پايدار شــرکت هاي کوچک و 
متوســط منجر شــود و راه حل هايي بــراي رفع 
مشــکالت آنها بيابد به گونه اي که حضور آنها 

در بخش صادرات مستمر باشد.
كاهش نرخ تورم در این كشــور به دليل اتخاذ 
سياست هاي ضد تورمي موجب شد پرداخت 
جایزه و سایر كمک ها به بخش هاي صادراتي 
این كشور )به دليل ما به  تفاوت قيمت تمام شده 
به  بين المللي  قيمت هاي  با  كاالهاي صادراتي 
ســبب تورم باالي تركيه( منتفي و منابع آزاد 
شــده به صورت وام هاي اعتباري كم بهره به 
صادركننــدگان تخصيص یابــد. جوایز نقدي 
همانند سایر كشــورهاي صنعتي صرفًا به بخش 

كشاورزي اختصاص یافته است.
مشــوق هاي مربــوط بــه بازپرداخــت حقــوق 
گمرکي، اعتبــارات صادراتي ارزان بهره جهت 
تضمين درآمدهاي صادراتي و نظاير آن توسط 

اگزيم بانک ترکيه همچنان برقرار است.
به منظور شناســايي جايــگاه اگزيــم بانک در 
تقويت بنيه مالي صادرکننــدگان و به خصوص 
پيمانــکاران خارج از کشــور ابتدا الزم اســت 
اهداف و استراتژي هاي جديد توسعه صادرات 
در اين کشور شناسايي گرديده و در مرحله بعد 
به فعاليت بانک توسعه صادرات به عنوان بازوي 

اجرايي سياست هاي تدويني پرداخته شود.
اســتراتژي ملي توسعه صادرات تركيه در 

سال هاي اخير 
استراتژي ملي توسعه صادرات ترکيه، مشکالت 
ســاختاري صــادرات را طبقه بنــدي کــرده و 

راه حل هاي درازمدت آنها را شناسايي مي کند.
بــه منظــور تدويــن برنامــه راهبردي توســعه 
صــادرات، هيئتي متشــکل از34 عضو تشــکيل 
شــد کــه 26 نفر از آنــان را نماينــدگان بخش 
تجاري و صادرکنندگان تشــکيل مي دادند. اين 

کشــور ترکيه از ســال 1980 اســتراتژي توسعه 
صــادرات را به مرحلــه اجرا درآورده اســت. 
هدف اين استراتژي عبارت است از ايجاد يک 
ساختار اقتصادي برون گرا در چارچوب اقتصاد 
بازار، به گونه اي که بتواند در مسير جهاني شدن 

گام بردارد.
بر پايه اســتراتژي مزبور ترکيــه مجموعه اي از 
سيســتم هاي تشويق صادرات را طراحي کرده و 
صــادرات خود را به مقدار وســيع افزايش داده 
اســت. مهمترين سيســتم هاي تشــويقي عبارت 

بودند از:
معافيت شــرکت هاي صادراتــي از پرداخت  •

ماليات بر شرکت.
استرداد ماليات هاي پرداختي. •
اعطاي کمک از صندوق حمايت ها و تثبيت  •

قيمت ها.
از سال 1987 با تأسيس بانک صادرات و واردات 
)TURK EXIMBANK( حمايت هــاي  ترکيــه 
صادراتي وارد مرحله جديدي شــد زيرا اجراي 
برنامه هاي گسترده تسهيالت اعتباري و تضمين 
صادرات به تقويت هر چه بيشــتر توانمندي هاي 
صادراتــي شــرکت هاي تــرک در بازارهــاي 

بين المللي کمک کرد.
در ســال هاي دهــه 1990 ترکيــه بــه مــوازات 
تعهدات خود در قبال ســازمان تجارت جهاني، 
در برنامه هاي تشويق صادرات تجديدنظر کرد. 
عالوه بــر آن ورود ترکيه بــه اتحاديه گمرکي 
اروپــا از تاريــخ اول ژانويه 1996 اين کشــور 

چشم انداز ايران: مقاله اي كه تقديم 
مي شود توسط سركارخانم حمصيان 
تهيه و تنظيم شده، جا دارد طراحان 
بازرگاني و اتاق بازرگاني خارجي به 
منظور توسعه صادرات توجه كافي به آن 
مبذول دارند. دوماهنامه چشـم انداز 
ايران به دليــل محدويت صفحات، 
جوهره اين مقاله را در زير مي آورد. 
www. كامل اين مقاله در ســايت
meisami.net قابل دريافت است.

منصوره حمصیان

برنامه هاي حمایتي تركيه در صدور 
خدمات فني و مهندسي



ز جامعه چشم اندا
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تربيتي ويژه معلمان، دانش آموزان و خانواده هاي 
ايراني در خارج کشــور بر اســاس نظــام معيار 

اسالمي و با رعايت اصول تربيتي.
6. رصدکــردن تحــوالت فنــاوري و بازتوليد 
برنامه هاي درســي و محتواي آموزشي و تربيتي 
متناســب با نيازهاي عصر حاضــر مبتني بر نظام 

معيار اسالمي.
براي تغيير و نوآوري، ايجاد شــبکه پژوهشــي 
فعــال و فراگير در درون ســاختار نظام تعليم و 
تربيت رســمي عمومي با استفاده از فناوري هاي 
نوين اطالعات ـ ارتباطات )راهکار 21/3( ارائه 

شده است. 
با مطالعه ســند تحول، به اين مهم دست خواهيم 
يافت که اجراي اين ســند بــدون توجه ويژه به 
منابع مهــم اطالعاتــي و تهيه زيرســاخت هاي 
نرم افــزاري و ســخت افزاري عمــاًل غيرممکن 
است. از جمله اقداماتي که مي تواند سند تحول 
را در اجرا موفق ســازد، بحث هوشمندســازي 
مدارس بــه معناي واقعي آن اســت. آموزش و 
پرورش به همين منظور شيوه نامه هوشمندسازي 
مدارس را تهيه و در اختيار واحدهاي آموزشي 
قرار داده اســت. در اين مختصر سعي مي شود با 
استفاده از اين شيوه نامه به وضعيت فعلي مدارس 
کشــور پرداخته و آن را با آمارهاي ارائه شــده 

مقايسه کنيم. 
تعریف هوشمندسازي

مدرســه هوشــمند، مدرسه اي اســت که در آن 
اجراي کليه فرايندهــا اعم از مديريت، نظارت، 
کنتــرل، ياددهــي ـ يادگيري، منابع آموزشــي 
و کمک آموزشــي، ارزشــيابي، اســناد و امور 
دفتري، ارتباطات و مباني توســعه آنها، مبتني بر 

فناوري اطالعات و ارتباطات باشد. 
در اين مدارس؛ با اســتفاده از زيرســاخت هاي 
فناوري هــاي نوين، معلمــان و کارکنان توانمند 
با اســتفاده از رايانه در امور آموزشي، پرورشي 
و پشــتيباني، محيطي ياددهيـ  يادگيري را براي 
تحقــق اهداف عالــي آموزش و پــرورش مهيا 

مي کنند.
مدارس هوشمند؛ به کارکنان متخصص نيازمند 
اســت و بايــد از فرايندهاي برنامه ريزي شــده 
مناسب و با پشتيباني قوي استفاده شود. مدارس 
هوشمند مکاني براي رشد کارکنان، مديريت و 
معلمان مي باشد. مدارس هوشمند، به عنوان يک 
ســازمان يادگيرنده، در طول زمــان تکامل يافته 
و به طور مســتمر، کارکنان حرفه اي خود، منابع 
آموزشــي و توانايي هاي اجرايي اش را توســعه 
مي دهد. بنا به اين تعريف که در شيوه نامه آمده 
اســت به نظر  مي رسد هوشمندسازي مدارس در 
طول زمان شکل مي گيرد و يک شبه و يک ساله 

امکان ايجاد مدارس هوشمند وجود ندارد.
در تعاريفــي کــه از شــيوه نامه هوشمندســازي 
مدارس به دســت مي آيد؛ هوشمندســازي نه فقط 
فراهم آوردن يک سري وسايل سخت افزاري، بلکه 

موفقيت در انجام پروسه هاي نرم افزاري است.

1. توســعه ضريب نفوذ شــبکه ملي اينترانت در 
مدارس با اولويت پرکردن شکاف ديجيتالي بين 
مناطق آموزشــي و ايجاد سازوکار مناسب براي 
بهره برداري بهينه و هوشــمندانه توسط مربيان و 
دانش آموزان در چارچوب نظام معيار اسالمي. 

2. توليــد و به کارگيري محتــواي الکترونيکي 
مــدارس  و  دانش آمــوزان  نيــاز  بــا  متناســب 
بــا مشــارکت بخــش دولتــي و غيردولتــي و 
الکترونيکي کــردن محتــواي تمــام کتاب هاي 
درسي )با تأکيد بر توليد محتواي چندرسانه اي( 

تا پايان برنامه پنجم توسعه کشور.2 
3. ارتقــاي توانمندي هــاي منابع انســاني براي 
اســتفاده از ظرفيت و فرصت فناوري هاي نوين 
و بهره منــدي از ظرفيت معلمــان کارآمد براي 
تکثير توانمندي هاي ايشان در رفع نابرابري ها و 

گسترش عدالت تربيتي.
4. حاکميــت روش هاي فعال، گروهي و خالق 
در فراينــد ياددهــي و يادگيري برون مدرســه 
به ويــژه در آموزش هاي مکمــل و فعاليت هاي 

فوق برنامه.
5. گسترش بهره برداري از ظرفيت آموزش هاي 
غيرحضوري و مجازي در برنامه هاي آموزشي و 

مقدمه
بــا قرارگرفتــن در عصــر فنــاوري اطالعــات 
و ارتباطــات و بهبــود نظريه هــاي آموزشــي، 
هوشمندســازي مــدارس از جايــگاه خاصــي 
برخوردار شــده است. تأکيد سند تحول بنيادين 
سبب شده تا شــيوه نامه هوشمندسازي تدوين و 
در اختيار مدارس قرار گيرد. سند تحول در کليه 
مراحل به لزوم اســتفاده از فناوري هاي جديد و 
بازتعريــف ارزش هــا و شــيوه هاي آموزشــي 

پرداخته است. 
در بنــد 25، بيانيــه ارزش هــا در ســند تحول به 
بهسازي و تحول در نظام برنامه ريزي آموزشي و 
درسي، مالي و اداري و زيرساخت هاي کالبدي 
و فناوري توصيه شــده اســت. به منظــور نيل به 
اهداف کالن ســند تحول در بند 7، راهبردهاي 
کالن از تقويــت نــگاه فناورانــه و بهره منــدي 
هوشمندانه از فناوري هاي نوين در نظام تعليم و 
تربيت رسمي عمومي سخن به ميان آمده است.

سند تحول همچنين براي رسيدن به اهداف کالن، 
به ارائــه راهکارهايي1 به منظــور ارتقاي کيفيت 
فراينــد ياددهــيـ  يادگيــري با تکيه بر اســتفاده 

هوشمندانه از فناوري هاي نوين پرداخته است:

سراب هوشمندسازي مدارس 

محمدتقي سبزواري

آقاي محمدتقي ســبزواري، داراي مدرك كارشناسي رياضي و سابقه كارهاي 
اجرايي، در حد مسئوليت واحد فني و حرفه اي منطقه و معاونت مدارس شيراز 
اســت. او در ابتداي دهه 80 و هم زمان با رشد گفتمان جامعه مدني، به همراه 
جمعي از فرهنگيان، برای پاســخ به دغدغه قرارنداشتن آموزش و پرورش در 
جايگاه واقعي خود، كانون فرهنگيان شــيراز را بنيان نهاد. وی همچنين متن 
»توصيه نامه  يونسكو براي حفظ مقام و منزلت معلم« را ترجمه و به صورت كتاب 
منتشر كرده است. افزون براين، انتشار يادداشت هايی در نشريات سراسری و 

تأليف مقاالتی در زمينه آموزش و پرورش از ديگر فعاليت های ايشان است.
....................................................

چشم انداز ايران: با توجه به رشــد اقتصادي منفي 5/4 با توجه به گفت وگوي 
آقاي حسن روحاني با پايگاه خبري آفتاب كه در چشم انداز شماره 79 منعكس 
شد و تأكيدي كه ايشان از يك طرف روي معلم محور داشتند و از طرف ديگر به 
كمبود بودجه توجه داشتند و همچنين ايشان اظهار كرده اند كه تنها منزلت و 
جايگاه معلمين كافي نيست و بايستي به معيشت آنها هم توجه كرد. بنابراين 
ما توقع نداريم كه اين برنامه هوشمندسازي مدارس يك شبه و يك روزه عمل 
شود، اما از معاونت فناوري آپ تقاضا داريم كه گزارشي براي پيشرفت تدريجي 

هوشمندسازي ارائه بدهند. 
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شــبکه محلــي و تهيه بــرد هوشــمند، اينترانت 
ملي و اتوماســيون اداري از اقدامات اوليه براي 
ايجاد يک مدرســه هوشــمند اســت. اســتفاده 
از نرم افزارهاي آموزشــي کــه از کيفيت فني، 
جذابيــت، کيفيت آموزشــي و تطابق بــا برنامه 
درســي ملّي برخوردار باشــند از ديگر شــرايط 
الزم براي تأســيس مدارس هوشــمند مي باشد. 
مدارس هوشمند مي بايســت توسط يک شبکه 
آموزشي با در نظرگرفتن ساير مؤلفه ها و نهادها 

با يکديگر در ارتباط باشند.
مدارس هوشمند مي بايســت از پرسنل توانمند، 
مســلط بــه مهارت هــاي ICDL، عالقه منــد به 
استفاده از توليدات الکترونيکي برخوردار باشد. 
مطابــق با تعاريف و ويژگي هايي که شــيوه نامه 
هوشمندســازي مــدارس در فصــل ســوم بيان 
مي کند اگــر هر کدام از مــوارد فوق الذکر که 
به طور مفصل در شــيوه نامه ذکــر گرديده، مهيا 
نباشــد؛ مدرســه مذکور جزو مدارس هوشمند 

تلقي نخواهد شد.

نحوه فعاليت مدارس هوشمند
مراکز آموزشــي خودســرانه نمي توانند اقدام به 
هوشمندســازي مدارس بکنند. براي ايجاد يک 
مدرسه هوشمند مي بايست مراحل کسب مجوز، 
توانمندسازي کارکنان از طريق دوره هاي ضمن 
خدمت و افزايش بهره وري و ايجاد انگيزه در بين 
معلمان را طي کنند. هر کدام از اين مراحل خود 
به چند زيرمجموعه تقســيم مي شود که در فصل 

پنجم شيوه نامه به تفصيل بيان شده است.
بيشــترين حــوزه فعاليــت مدارس هوشــمند در 
ساختار رفتارهاي ياددهي ـ يادگيري است. براي 
تحقق اين رفتار مي بايســت خردمندانه و توسط 
مؤلفان آشنا به علوم تربيتي به تدوين برنامه درسي 

اقدام کرد.
روش تدريس در يک مدرســه هوشمند با يک 
مدرســه عادي بســيار متفــاوت اســت. معلمان 
مي بايســت در ايــن رابطــه از آموزش مناســب 
برخــوردار و از روش تدريس هدفمند اســتفاده 
کنند. تارنماي مدرسه مي بايست داراي يک سري 
اطالعات کلي و جزئي در مورد مدرسه، معلمان 
و مواد درســي باشــد به طوري کــه بتواند درصد 

ايجــاد مدرســه هوشــمند« و بخــش  »اهداف 
مدارس هوشــمند« اشــاره شــده اســت. به طور 
خالصه مي توان اهداف مشروحه در بخش هاي 

مختلف را چنين دسته بندي کرد:
نهادينه کردن يادگيري مستمر در طول زندگي  •
ايجاد بستري مناسب براي ايجاد فرايند ياددهي  •

ـ يادگيري و پرورش انسان متفکر و خالق 
حضور و مشارکت و پشتيباني کامل والدين •
مشــارکت فعال در جنبش نرم افزاري و توليد  •

علم و دانش 
پايبندي به ارزش ها و هنجارهاي جامعه •
بهره مندي از فناوري هاي نوين •

با بررســي ويژگي ها و اهداف مدارس هوشمند، 
مي توان بــه اين مهم دســت يافت کــه تعريف 
مدارس هوشــمند بســيار فراتــر از مجهزنمودن 
مدارس به چند دستگاه ويدئو پروژکتور مي باشد. 
بايــد پذيرفت که آمــوزش و پرورش برخالف 
وعده هــاي داده شــده در انتخــاب دولت نهم، 
توانســت بيشترين مشارکت مالي را کسب کند. 
اين مشــارکت مي تواند مقدمــه اي براي حضور 

فراگير در ديگر عرصه هاي آموزشــي باشد. به 
نظر مي رسد دســتيابي به ارزش ها و هنجارها به 
دليل تعدد مراکز تصميم گيري؛ از توان آموزش 

و پرورش خارج باشد. 
به منظور نهادينه کردن يادگيري مســتمر، تاکنون 
هيچ اقدام و راهکار مناســبي از سوي وزارت خانه 
ارائه نشده اســت.  بهره مندي از فناوري هاي نوين 
نيز که تاکنون فقط شعاري براي رونق شرکت هاي 
تجاري بوده اســت. کاالهاي ارائه شــده از سوي 
اين شرکت ها نتوانســته اند به جنبش نرم افزاري و 
توليد علم و دانش که از اهداف مي باشد؛ کمکي 
بکنند. شاهد اين ادعا عدم اقبال مدارس غيردولتي 
ارزش مدار و هيئت امنايي از توليدات سخت افزاري 
مي باشد. بسياري از مديران اين مدارس اعتقادي به 
اســتفاده از اين وسايل براي استفاده از کالس هاي 

آموزشي فعلي ندارند.
شرایط وجود مدارس هوشمند

پر واضح است که مدارس هوشمند براي نيل به 
اهداف خود به زيرســاخت هاي سخت افزاري و 
نرم افزاري نيازمند مي باشد. ايجاد کارگاه رايانه، 

ویژگي هاي مدارس هوشمند
مدارس هوشــمند براي فعاليــت به ويژگي هاي 
منحصر به فرد و يــا کم نظير نياز دارند. مدارس 
هوشــمند بايــد بتوانند با بهره گيــري از فناوري 
اطالعات و ارتباطــات، مديريت منظم در کليه 
امور، معلمان و کارکنــان توانمند، حضور فعال 
در شــبکه محلــي و اينترنت و با ايجاد بســتري 
مناســب و عادالنه براي خالقيــت و توليد علم؛ 
به محلي براي گســترش فراينــد اصل ياددهي ـ 

يادگيري تبديل شود.
مدل مفهومي مدرســه هوشــمند در ســه بخش 
ســخت افزاري، زيرساخت توســعه يافته فناوري 
اطالعات، ارتبــاط يکپارچه رايانه اي به مدارس 
ديگر، مديريت مدرســه توسط سيستم يکپارچه 
رايانــه اي و دو بخــش ترکيبي ـ ســخت افزار و 
نرم افــزارـ تعريف شــده اســت. ايــن دو بخش 
شــامل »محيــط ياددهــي و يادگيــري مبتني بر 
محتواي چندرسانه اي« و »برخورداري از معلمان 

آموزش ديده«  مي شود.
مؤلفه هاي اصلي در مدارس هوشــمند شــامل: 
اينترنت، تجهيزات چندرسانه اي،  رايانه، شبکه، 
محتواي ديجيتال، بسته هاي آموزشي، ابزارهاي 

پشتيبان، معلم و قوانين مي باشد.
به طورکلــي ويژگي هــاي مدارس هوشــمند به 
دو بخــش ســخت افزاري و نرم افزاري تقســيم 
مي شــود. بخــش نرم افزاري مدارس هوشــمند 
در ابعاد مديريت، سيســتم ياددهي ـ يادگيري، 
مهارت هــا و نرم افزارهــاي آموزشــي و بخش 
به معناي توســعه زيرساخت هاي  سخت افزاري 

فناوري مي باشد. 
عالوه بر مــوارد فــوق؛ از ويژگي هاي مدارس 
هوشــمند، توانايــي تمامــي کادر مدرســه در 
تعيين خط مشــي، جهت گيــري، خودآگاهي و 

خودبازبيني مي باشد. 
همان گونــه کــه ذکــر شــد يکــي از مهمترين 
ويژگي هــاي مــدارس هوشــمند، بهره مندي از 
روش ياددهي ـ يادگيري مي باشد. بجاست اگر 
پرسيده شود چند درصد از معلمان کشور با اين 
روش آشــنايي دارند و با پذيــرش آن، خود را 
ملزم به اســتفاده از آن مي دانند. اين پرسش نيز 
بي ربــط نخواهد بود که چنــد درصد از معلمان 
آمــوزش و پــرورش معنــاي تحت اللفظي اين 
روش را مي دانند؟ آموزش و پرورش تا به حال 
براي آشــنايي معلمــان خود چــه دوره هايي را 

برگزار کرده است؟.
مشــابه ســؤاالت فوق در مورد عملکرد مديريت 
ُخــرد، بهره منــدي از مهارت هــاي الزم بــراي 
کارکنان آموزشگاه، وجود نرم افزارهاي آموزشي 

و توسعه زيرساخت هاي فناوري صدق مي کند.
اهداف مدرسه هوشمند 

به اهداف مدارس هوشمند در شيوه نامه مربوطه 
در بخش هاي »چشــم انداز مدرســه هوشمند«؛ 
»ارزش هاي  »مأموريت هاي مدرسه هوشــمند«، 
مورد توجــه در مدارس هوشــمند«، »ضرورت 
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قابــل توجهــي از نيازهــاي معلمــان، والدين و 
دانش آموزان را برآورده سازد.

دسته بندي مدارس  
مدارس در شــيوه نامه هوشمندسازي به پنج دسته: 
نيمــه الکترونيــک، الکترونيک، نيمه هوشــمند، 
هوشــمند و هوشمند پيشرفته تقســيم مي شوند. با 
اســتفاده از دو فرم مجزا که به بررســي و پردازش 
امکانات سخت افزاري، نرم افزاري و تهيه ملزومات 
مي پردازد؛ اين دســته بندي صــورت مي گيرد. با 
مطالعه و بررســي مؤلفه هاي قيد شده در فرم هاي 
مخصوص مي توان دريافت که نمرات اکتســابي 
بيشتر مدارس کشور از ســطح حداقل امتياز الزم 

مدارس نيمه الکترونيک پايين تر است. 
از مجموع 58 رديف مورد استناد براي دسته بندي 
مــدارس، کمتــر از يک ســوم آن بــه تجهيزات 
سخت افزاري مربوط مي شــود که بسياري از اين 
مــوارد تقريبــاً از توان آموزش و پــرورش خارج 
اســت.  طبق تعاريف و معيارهــاي الزم، طراحي 
دروس و آموزش معلمان از نيازهاي اصلي مدارس 
هوشمند اســت که در حال حاضر هيچ مدرسه اي 

نمي تواند ادعاي برآورده کردن آن را داشته باشد.
براي کســب رتبه نيمه الکترونيــک، مدارس بايد 
از مؤلفه هــاي »اســتفاده از پرونــده الکترونيکي 
دانش آموز«، »بهره منــدي از تارنما براي ارتباط با 
اوليا« توســط مديريت، توانايي کار با سيستم هاي 
دانش آموزيـ  چه سيســتم هاييـ  توسط معاونان، 
برخورداري از تجهيزات ســخت افزاري همچون 
رايانه، چاپگر و اســکنر، ديتا و پروژکتور و نحوه 
کار با آن، توسط عوامل سود بجويد. چند درصد 
از مديران آموزشــگاه هاي کشــور توانسته اند اين 
مقدمــات را فراهم کنند. با توجه به شــرايط ذکر 
شــده آيا مي توانيم براي مدارس کشــور سطحي 
باالتر از نيمه الکترونيــک و حداکثر الکترونيک 

تعريف کنيم؟
اگــر نيازهــاي نرم افــزاري مدارس هوشــمند را 
ناديده بگيريم. مدارس هوشــمند پس از مدارس 
نيمه هوشمند، الکترونيک و نيمه الکترونيک قرار 
دارد. درحالي که همان گونه که ذکر شــد نمرات 
اکتسابي اکثر مدارس کشور با توجه به معيارهاي 
ارائه شــده از ســطح مدارس نيمه الکترونيک نيز 

پايين تر است. 
تعاريف، ويژگي ها و اهداف مدارس هوشــمند، 
تصوير ديگري را براي کارشناسان مجسم مي کند. 
عدم توجه به تعاريف و دســت نيافتن به اهداف و 
اصرار و تبليغ مســئوالن مبني بر تجهيز مدارس به 
وسايل سخت افزاري همچون ديتا پروژکتور و برد 
هوشمند، شائبه وجود منافع مادي را ايجاد مي کند.   

پي نوشت:
1. به روش، راه و پروژه هايي گفته مي شود که براي 

اجرايي کردن اهداف و راهبردها به کار  مي رود.
2. زمان اجراي برنامه پنجم توسعه کشور از ابتداي 

سال 1390 تا 1394 مي باشد.

منابع: 
ـ سند تحول بنيادين آموزش و پرورش

ـ شيوه نامه هوشمندسازي مدارس

سند تحول بنيادین آموزش و پرورش
گفت و گو با  محمود مهرمحمدي

محمـود مهرمحمدي در سـال 1337 در تهـران و در يك خانـواده مذهبي كه 
وضـع اقتصادي متوسـطي داشـت متولـد شـد. بيشـتر دوران تحصيل خود 
را در مدرسـه علـوي گذرانـد و در سـال 1355 موفـق به اخـذ ديپلم رياضي 
شـد. سـپس براي ادامـه تحصيـل به امريـكا رفـت و تحصيالت دانشـگاهي 
خـود را در امريـكا گذرانـد. در امريـكا همزمـان بـا انقـالب اسـالمي ايران 
رشـته كارشناسـي ارشـد علـوم تربيتـي را انتخـاب كرد تـا بهتـر بتواند به 
نيازهـاي جامعه پاسـخ دهد. بين دوران كارشناسـي ارشـد و دكتـراي خود، 
يعنـي از سـال هاي 1360 تـا 1364 را در ايران گذراند و در زمـان وزارت آقاي 
نجفـي در وزارت علـوم، بـه عنوان مديـر كل دفتر نظارت و سـنجش آموزش 
وزارت علـوم فعاليـت مي كردنـد. سـپس بـراي تحصيـل در مقطـع دكتـرا 
عـازم امريـكا شـد و در سـال 1367 بـه ايـران بازگشـت و در زمـان وزارت 
آقـاي فرهـادي مسـئول مركـز برنامه ريـزي آموزشـي وزارت علـوم شـد. 
در سـال 1368 بـا ورود دكتـر نجفـي بـه وزارت آمـوزش و پرورش، ايشـان 
نيـز به  عنـوان مشـاور پژوهشـي دكتـر نجفـي در وزارتخانه مشـغول به كار 
شـد. در زمـان ايشـان و در سـال 1375، پژوهشـكده اي در وزارت آمـوزش 
و پـرورش بـه نـام پژوهشـكده تعليـم و تربيت تأسـيس شـد كـه در زمان 
وزارت آقـاي مظفـر بـه پژوهشـگاه تبديـل شـد. از آن سـال ها بـه بعد وي 
درگيـر كار اجرايـي نشـد و تمام وقت در دانشـگاه تربيت مدرس مشـغول به 
تدريس مي باشـد تـا اينكه از يـك ماه پيش مسـئوليت دانشـگاه فرهنگيان 

برعهـده گرفت. را 
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آنها را قبول کند و معتقد بود که اينها تصميم هاي 
درستي نبوده اســت. به خاطر دارم به چارچوبي 
رســيده بوديم که حوزه هاي تعليم و تربيت را در 
شش محور ساماندهي کنيم. حوزه علم و فناوري، 
حوزه زيباشناســي، حــوزه تربيت بدنــي، حوزه 
بهداشــت، حــوزه دين و اخالق و حــوزه حرفه 
اقتصادي، اما ايشــان مي گفتند اين حوزه ها شش 
تا نيســت و مثاًل مي گفتند ده تا اســت و بنابراين 
کار بايد با صورت بندي ديگري دنبال شــود. اين 
برخــورد کار ما را به هــم مي ريخت، زيرا کار ما 
قالب گرفته بود. وجه ديگر بحث زيرنظام ها بود. 
ما به شش زيرنظام رسيده بوديم. تعريف زيرنظام 
هم اين بود: ابعادي از نظام آموزشــي که متکفل 
امور مختلف هســتند، براي تحقق اهدافي که در 
آمــوزش و پرورش به دنبال آن هســتيم. ما گفته 
بوديم آمــوزش و پرورش شــش زيرنظام دارد. 
اين زيرنظام ها شــامل برنامه درســي، پژوهش و 
ارزيابي، مديريت و راهبــري، مالي يا اقتصادي، 
کالبدي يــا فضاي تجهيــزات و نيروي انســاني 
بود. ولي ايشــان با تحليل هاي خود مي گفتند اين 
شــش تا درست و کافي نيست و اگر اشتباه نکنم 
مي گفتنــد 15 يا 21 زيرنظام بايــد در نظر گرفته 
شــود! آقاي علي احمدي ويژگي اش اين بود که 
در جلسات شوراها هميشه پاي تخته بودند. تقريباً 
هميشه. يعني جلسات شــوراهاي وزارتخانه اگر 
تخته سفيد نداشت ايشان احساس کمبود مي کرد 
و اولين کاري کــه مي کرد اين بود که مي گفت 
تخته بياوريد. چون مي دانست کارش بدون تخته 
پيش نمي رود. به هرحال خصلت معلمي شان بود. 
مي رفتند پــاي تخته و اين موارد را مي نوشــتند. 
حاال مطمئن نيستم 15 يا 21 مورد. معموالً هم بر 
اساس حافظه مي نوشتند و معلوم بود اشرافي روي 
موضــوع دارند و به منابع و آثاري که خودشــان 

داشتند بيشتر استناد مي کردند.
ایشان بيشــتر مي خواستند حرف خود  ■

را به كرســي بنشــانند یا نه، واقعًا ناشي از 
دیدگاه هاي علمي شان بود؟

فکر مي کنم آميزه اي از هر دو بوده است. قطعاً  □
اگر از خودشان ســؤال شود جواب مي دهند که 
مي خواستند کار را به مسير صحيح هدايت کنند 
اما به هرحال وزير هم بودند و انتظارشان اين بود 
که اگر از موضع وزارت اظهار نظر مي کنند مورد 
توجه قــرار گيرد. ما نه اينکه بخواهيم بي توجهي 
کنيــم، عرض ما هميشــه به ايشــان ايــن بود که 
کار از کار گذشــته و شــما يقين بدانيد ايده هاي 
شــما را در همين قالب ها، که از ســال 83 آن را 
شــروع کرده ايم، اعمال مي کنيم اما ساختار کار 
را نمي توانيم عوض کنيم. اما براي ايشــان سخت 
بود که بخواهند با مفروضات ما و تصميماتي که 
گرفتــه بوديم قالب بحث را دنبال کند. از اين رو 
در دوره وزارت ايشان چالش هاي کاماًل متفاوتي 
را ديديــم. در عين حال که بســيار فعال بوديم و 
جلســات مان منظم تشکيل مي شــد، اما پيشرفت 
کارمان آنچنان که بايد نبــود و معموال به خاطر 

وجود اينکه اين شــورا جايگاهي را که براي اين 
کار الزم بود نداشت، ولي زير نظر همين شوراي 
عالي آموزش و پرورش، افرادي به عنوان شوراي 
راهبري تعيين شدند و مســئوليت اين کار هم بر 
عهده من گذاشته شــد. اعضاي شوراي راهبري 
ســند ملي، مرحوم دکتر حســن حبيبي، مرحوم 
دکتر کاردان، مرحوم خانم دکتر دادستان، جناب 
دکتر نجفي، آقاي حاجي، آقاي مهندس باقريان، 
برخــي از شــخصيت هاي حقوقي مثــل معاونت 
اجتماعــي برنامه و بودجه و افــرادي ديگر بودند 
که االن حضور ذهن ندارم. شــوراي راهبري دو 
يا ســه جلسه تشکيل شــد و سپس به تغيير دولت 
برخورد کرديم. در سال 84 و با تغيير دولت، اين 
کار با وضعيتي تازه رو به رو شــد. آقاي فرشيدي 
وزير آموزش و پرورش شــدند. ايشان و جريان 
فکري اي که پيــروز انتخابات بودند، نســبت به 
تفکر اصالحات ســر ســازگاري نداشتند و نگاه 
نه چندان خوش بينانه )اگر نگوييم بدبينانه( به اين 
کار و کســاني که متفکر اين کار بودند، داشتند. 
در دولت جديد با آن پيش فرض ها و ذهنيت هايي 
که داشتند، ايده اي که فرايند روشن و قانوني اي 
را طي کرده بود و برايش بودجه تصويب شــده 
بــود، کاماًل با نوعي بايکوت و بي توجهي مواجه 
شــد. آقاي فرشــيدي در دوره خود، تالش شان 
معطــوف به اين بود کــه موضوعي تحت عنوان 
تحول )با همين لفظ( را جايگزين ســند بکنند و 
وقتي مي پرسيدند تحول چيست مي گفتند همان 
تغييــر بنيادين اســت و به مطالبي کــه در بيانات 
رهبــري، در ضــرورت ايجاد تحول بود اســتناد 
مي کردند و با وام گرفتن از واژه تحول در بيانات 
رهبــري، تأکيد داشــتند که ما بايــد کاري تازه 
پايه گــذاري کنيم. در نتيجه به کار پيشــين زياد 
بها ندادند و ســرانجام گفتند مجموعه قبلي بيايد 
در دل اين مجموعــه، زيرا ما مي خواهيم باعنوان 
تدوين برنامه تحــول بنيادين آموزش و پرورش، 
کار را با سبک و سياق و مديريت متفاوتي دنبال 
کنيم. آقاي فرشيدي حتي دوره وزارتش به پايان 
دوره اول آقاي احمدي نژاد هم نکشــيد و کنار 
رفتند و آقاي علي احمدي جايگزين شدند. بنده 
البته علت کنار گذاشته شدن ايشان را نمي دانم. با 
آمدن آقاي علي احمدي شاهد دوره اي متفاوت 
بوديم. ايشان با يک گارد کاماًل باز و موضع مثبت 
با ما متوليان و مجريان اين طرح برخورد کردند. 
حوزه تخصصي ايشــان بي ارتبــاط با بحث هاي 
اســتراتژيک نبود. ايشــان از ســر بــاور و اعتقاد 
بــه اينکه آمــوزش و پرورش هــم نيازمند برنامه 
اســتراتژيک اســت، از اين کار حمايت کردند. 
به هميــن خاطــر دوران فعالي داشــتيم. با اينکه 
نقطه قوت ايشــان آشــنايي با حوزه برنامه ريزي 
اســتراتژيک بود، اما از همين زاويه با چالش هاي 
جدي مواجه شــديم. زيرا براي تدوين سند کلي 
آمــوزش و پــرورش، زيــر نظر همان شــوراي 
راهبري، بــه چارچوب ها و مدل هاي مفهومي اي 
رســيده بوديم، اما ايشــان نمي توانست به راحتي 

با توجه به اینكه شما از ابتدا در جریان  ■
تدوین ســند تحــول بنيادیــن آموزش 
و پــرورش بودید و ســير تكاملي آن را 
مي دانيد، بفرمایيد در ابتدا این سند به چه 
صــورت بود و در ادامه چه تحوالتي پيدا 

كرد؟
در دوره دوم دولت اصالحات، آقاي حاجي  □

وزير آموزش و پرورش بودند و به شکلي تيزبينانه 
و غيرمنتظره )از اين جهت غيرمنتظره که ايشــان 
تخصصي در آمــوزش و پرورش نداشــتند(، به 
اين اعتقاد داشــتند که مــا در آموزش و پرورش 
نيازمند يک برنامه راهبردي جامع هســتيم. ايشان 
ايــن بحث را مطرح کردند که ما بايد ســند ملي 
آموزش و پرورش داشته باشيم و شروع اين کار، 
با عنايت و توجه ايشــان بود. به يــاد دارم که در 
ســال 82 يا 83، ايشــان به اين نتيجه رسيدند که 
تدوين برنامه راهبردي آموزش و پرورش نيازمند 
اين اســت که توجه کل حاکميت را به آموزش 
و پــرورش جلب کنيم و تدويــن اين برنامه نبايد 
کاري درون دســتگاهي تلقي شود. چون کاري 
ملي بود، اصرار داشتند نام آن سند ملي باشد؛ البته 
پيش از اينکه بحث سند ملي به عنوان يک برنامه 
راهبردي مطرح شود، همايش ملي اصالحات را 
سازماندهي کردند که بحث هاي خرد در ارتباط 
بــا موضوعات مهم، براي بهبود کيفيت و اصالح 
روش هــا در آموزش و پــرورش در آن همايش 
برگزار شــد و بحث شــان اين بود که آموزش و 
پرورش نياز به يک برنامه راهبردي دارد و همين 
توجه ايشان بود که کار را به هيئت دولت کشاند 
و در پايان هيئت دولت با فراز و نشيب هايي تأکيد 
کــرد که اين اتفاق بيفتد و ســند ملي آموزش و 
پرورش تدوين شــود. به ياد دارم کــه در اولين 
مصاحبه شــان هم تصويب کــرده بودند که اين 
کار توسط سازمان برنامه و بودجه و با مشارکت 
آمــوزش و پرورش انجام گيرد. بــا فرض اينکه 
نهاد برنامه و بودجه کشــور، نهاد مناســبي است 
کــه مي تواند از نظر ملي و فرابخشــي به موضوع 
آمــوزش و پــرورش بپــردازد و در صورتي که 
آنهــا متولي اين کار شــوند، خروجي کار اعتبار 
ويــژه اي پيدا مي کنــد و تعهــدات و الزاماتي را 
براي دســتگاه هاي مختلف به وجود مي آورد که 
اين مي توانســت به هدفي که آقاي حاجي دنبال 
مي کرد، جامه عمل بپوشــاند. به اين معنا که کار 
تدوين سند ملي آموزش و پرورش، تنها در حوزه 
دستگاه نيســت و فراتر از دستگاه است. بنابراين، 
هيئت وزيران، سازمان برنامه و بودجه را مکلف و 
به آنها ابالغ کرد؛ ولي در سازمان برنامه و بودجه، 
به ياد دارم که آقاي ستاري فر خيلي رغبت نشان 
ندادند و اين بي رغبتي موجب بازبيني در مصوبه 
هيئت وزيران شــد و اين مصوبه زير نظر شوراي 
عالــي آمــوزش و پرورش قرار گرفــت که البته 
بــه نوعي مي توان گفت که اين شــورا يک نهاد 
فرا دســتگاهي اســت، چون نمايندگان بســياري 
از دســتگاه هاي ديگــر در آن عضويت دارند. با 
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و رســمي، فلسفه اي تدوين مي شــود و به تأييد 
حکومــت مي رســد و اولين بار از يــک نظريه 
در آمــوزش و پــرورش برخوردار مي شــويم. 
خــأل اصلي مــا در آمــوزش و پــرورش، خأل 
فکر و انديشــه و خأل بنيادهاي فکري اســت. ما 
آن بنيادهــاي فکري که بر اســاس آنها بايد چه 
اتفاقات عملــي و تغييراتي در وضع موجود رخ 
دهد و اينکه آمــوزش و پرورش ما به دنبال چه 
ويژگي هايي است نداشتيم. جمهوري اسالمي به 
عنوان يک نظام سياسي اجتماعي، ما به ازايش در 
تربيت و آموزش و پرورش چيســت؟ اگر قرار 
باشــد آموزش و پرورش خــودش خرده نظامي 
از نظام سياســي اجتماعي باشد )که هست( و در 
خدمت تحقق آرمان هاي آن نظام باشــد و براي 
تداوم و اصالح زيرســازي کنــد، ما اين را هيچ 
وقت مشــخص نکرديم که جمهوري اســالمي 
با وجود جمهوري، آمــوزش و پرورش ليبرالي 
دارد؟ آموزش و پرورشــش باز و متکي به عقل 
خودبنياد و مفاهيم رنسانســي اســت و يا آن را 
وصل کرديم به اســالم؟ اســالم را اگر قواره اي 
ببينيم مجموعه اي از باورها و ارزش ها و احکام 
که قابل چون و چرا نيســتند و همه بايد ملتزم به 
اجرايش باشند، اين چطور مي تواند وارد جريان 
تربيت شــود؟ آيا تناقض ايجاد مي شود؟ بايد به 
دنبال چيزي مي گشتيم، همان گونه که تز سياسي 
کشور، جمهوري اسالمي است. ما در ابعاد ديگر 
ماننــد اقتصاد تــز تعريف شــده اي نداريم. اگر 
کســي سؤال کند ســامان کالن اقتصاد در نظام 
جمهوري اسالمي چيست در اين زمينه هم خيلي 
حرف روشــن و مدللي نداشتيم و نداريم. ما در 
آموزش و پرورش به شدت از اين قضيه احساس 
کمبود مي کرديم. اما االن در آموزش و پرورش 
تئوري داريم که همان مباني نظري اســت که به 
تاييد نظام هم رسيده است. نه فقط شوراي عالي 
آمــوزش و پــرورش که شــوراي عالي انقالب 
فرهنگي هم آن را تصويب کرده اســت. ما االن 
مي توانيم بگوييم که تربيت در ذيل نظام فکري، 
سياســي و اجتماعي جمهوري اســالمي، بايد به 
دنبــال چه اهداف و غاياتي باشــد، متکي به چه 

چه شدند و شما و سایرین با چه تشكيالتي 
كار تدوین سند را تا سال 88 ادامه دادید 

و آن را به سرانجام رساندید؟
شوراهاي ديگري جايگزين شدند و کار زير  □

نظارت و اشــراف آنها دنبال شد؛ مانند شوراي 
علمي و شوراي کميسيون راهبردي.

شــما فكري را از ابتدا، یعني سال 83  ■
دنبال كردید. آیا ســند تدوین شده در 
ســال 88 خروجي فكر شــما و نتيجه اش 

موافق نظرات شما بود؟
بلي. آن چيزي که تحويل داده شــد ايده ها  □

و پيشــنهادات ما بود. خروجــي فعاليت هاي ما 
دو بخش داشــت. يکي مبانــي نظري و ديگري 
برنامه راهبــردي. مباني نظري، مفصل اســت و 
برنامه راهبردي متکي به مباني نظري اســت. به 
نظرم باقيــات الصالحاتي کــه کار ما در جريان 
تدوين سند ملي داشــت، به نتيجه رساندن مباني 
نظري آمــوزش و پرورش اســت. مباني نظري 
شــامل سه بخش اســت. نخست فلســفه تربيت 
در جمهوري اســالمي ايران، دوم فلسفه تربيت 
رســمي و عمومي در جمهوري اسالمي ايران و 
سوم، رهنامه تربيت در جمهوري اسالمي ايران، 
که اين سه رابطه و پيوندي ارگانيک با هم دارند 
و از يک نقطه بســيار عامي شروع مي شوند و به 
منظر خاص مي رســند. با اين مباني نظري، اولين 
بار بود که در جمهوري اســالمي ايران، تکليف 
آموزش و پرورش روشــن مي شــد، حتي پيش 
از انقــالب هــم پرونده اي وجود نــدارد که در 
فلســفه آموزش و پرورش کار شــده باشد. البته 
جسته و گريخته وجود داشته اما چيزي که جنبه 
حقوقــي پيدا کند وجود نداشــت. اولين بار بود 
کــه در ايران در ارتباط با نظام آموزشــي مدرن 

همين اختالفات کار قفل مي شــد تا اينکه دولت 
اول آقاي احمدي نژاد تمام شد و بعد آقاي حاجي 
بابايي آمدند. اين وزير چهارمي بود که مي آمد و 
پرونــده اين بحث همچنان باز بــود. وقتي کار را 
با ايشــان دنبال کرديم، نمي دانستيم موضع ايشان 
چيســت. اما ديديم که در صدر برنامه هايشان، به 
پايان رساندن و به نتيجه رساندن سند ملي آموزش 
و پرورش يا همان سند تحول است. آقاي حاجي 
بابايي مســئول شــوراي عالي آموزش و پرورش 
بودنــد )البتــه بعــد از رئيس جمهــور، هرچنــد 
رئيس جمهور در اين جلســات شرکت نمي کند، 
عمدتاً شــرکت کنندگان شوراي عالي آموزش و 
پرورش حقوقي هستند و نمايندگان دستگاه هاي 
مختلف در آن شرکت مي کنند( و عنايت داشتند 
که بايد سندي باالدستي براي آموزش و پرورش 
داشته باشــيم. اين رويکرد براي ما خوشايند بود 
و در دوره ايشــان باالخره در ســال 88 توانستيم 
تقريبــاً اين پرونــده را به عنوان مجريــان کار به 
نتيجه برسانيم. براي اين سند سايتي ايجاد کرديم 
که لينک آن در سايت شــوراي عالي آموزش و 
پرورش هم قرار داشت و ما اخبار و اسناد مربوطه 
را در معرض ديد عالقه مندان قرار مي داديم. اين 
کار بــه اين خاطر بود کــه ديگران آن را ببينند و 
نظر بدهند و جنبه مصوب نداشت. در سال 88 ما 
کار را تمام کرديم و با مراحلي که طي شــد، آن 
را تحويل کارفرما، يعني شوراي عالي آموزش و 

پرورش داديم.

آن شــوراي راهبــري كه زیــر نظر  ■
شوراي عالي آموزش و پرورش و با حضور 
دكتر نجفي و ... تشكيل شد، با شروع دولت 
آقاي احمدي نژاد در سال 84 چه اتفاقي 
برایش افتاد و اعضاي آن مثل دكتر نجفي 

خروجي فعالیت هاي ما دو 
بخش داشت. یکي مباني 
نظري و دیگري برنامه 

راهبردي. مباني نظري، مفصل 
است و برنامه راهبردي متکي 
به مباني نظري است. به نظرم 
باقیات الصالحاتي که کار ما 
در جریان تدوین سند ملي 

داشت، به نتیجه رساندن مباني 
نظري آموزش و پرورش است
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ذاتي و قانوني خود درباره پيشنهاداتي که مطرح 
شــده تصميم بگيرند، واقعاً نيازي نبود براي پنج 
ســال، چندصد نفر را به دنبال کارهاي پژوهشي 
بفرســتند کــه بر اســاس آن کارهاي پژوهشــي 
يک ســري پيشــنهاد از درون آن درآيــد. ايــن 
مدل پژوهش محور براي تدوين ســند راهبردي 
و برنامه هاي اســتراتژيک، با ايــن ميزان دخل و 
تصرف و جراحي هاي گســترده سازگار نيست. 
اگر سيســتم براي خودش واقعاً حــق دخالت و 
ورود در اين ســطح، از اول تا آخر را قائل است، 
مي توانســت مانند بسياري از کشورهاي دنيا فقط 
با صرف چند ماه، افرادي را مأمور کند تا با يک 
جســت وجوي مختصــر و بعضي مشــورت ها و 
مراجعه به اسناد و مدارک، مجموع پيشنهادهايي 
را آماده کننــد و در اختيار مراجع تصميم گيري 
بگذارنــد. من فکــر مي کنم در ايــن حالت اگر 

مراجــع تصميم گيــري دخالت گســترده کنند، 
قابل قبول و پذيرفتني اســت. امــا مدلي که به ما 
پيشــنهاد شد همان مدل مفهومي بود که بر مبناي 
آن 60 يا 70  کار پژوهشي را ساماندهي و تعريف 
کرديم و بــا نتايج اين کارها و درگيرکردن چند 
صد نفر در کشــور، از بين کارشناسان آموزش و 
پرورش، دانشــگاه و... به اين مجموعه رسيديم. 
اقتضاي اين مدل ايــن همه دخل و تصرف نبود. 
اما مصداق هاي دخل و تصرف زياد اســت. براي 
نمونه اينکه پنجشــنبه ها تعطيل شود به شکلي در 
کار ما بود. يکي از کاستي هاي ما در مقابل ديگر 
کشورهاي پيشرفته کم  بودن زمان آموزش است، 
پس بايد آن را ســازماندهي کنيم. ما به اين نتيجه 
رســيديم که مي شود زمان آموزشــي را از 32 يا 
33 هفته به 40 هفته افزايش دهيم و با اين حساب 

عباس پور، رئيس وقت کميســيون، پيگيري هاي 
زيــادي کرد ولي ســرانجام بين رئيس جمهور و 
رئيس مجلس تفاهمي ايجاد شــد تا اين کار در 

شوراي عالي انقالب فرهنگي دنبال شود.
از  ■ بعضــي گفت و گوهایتان  در  شــما 

واژه سند مرحوم استفاده كردید و گفتيد 
چيزي كه شــما به شوراي عالي آموزش و 
پرورش دادید در بعضي بخش  ها تغييرات 
ناخوشــایند و عمــده اي با ســند دارد. 
مــواردي در نگارش اوليه نبــوده ولي با 
بابایي و یا  خواســته هاي آقاي حاجــي 
شوراي عالي آموزش و پرورش وارد شده  
اســت. براي نمونه نهادهاي مردم نهاد و 
صنفي كه در آموزش و پرورش مي توانند 
فعاليت كننــد، در نگارش بعدي به مفهوم 
هيئت هاي مذهبي فروكاســته شده كه از 
لحاظ مباني با هم متفاوتند. برخي از این 
ناخوشایندي ها را مصداقي بيان مي كنيد؟

در ويراســتي که مــا به آمــوزش و پرورش  □
تحويل داديم و آنها نيز به شــوراي عالي انقالب 
فرهنگــي تحويل دادنــد، تغييراتي اتفــاق افتاده 
اســت که داســتان مفصلي دارد. بــراي اين که 
اين داســتان گفته شــود، وبالگ صداي سند را 
از ســر احساس مسئوليت شــهروندي راه اندازي 
کــردم. توجهم معطوف به اين اســت که جامعه 
ما و آموزش و پــرورش، بدانند که ما چه گفتيم 
و چه شــد. البته نمي خواهم ادعا کنم هرآنچه ما 
گفتيم همه درســت و آنچه شــد همه نادرســت 
بود. فقــط از اين جهــت که معلوم باشــد ما در 
فرازهايي مهم از آنچه فکر مي کرديم زمينه ســاز 
تحول عظيمي در آموزش و پرورش اســت، چه 
گفتيم و مراجع تصميم گيــري آنها را نپذيرفتند. 
فقط معلوم باشــد و در تاريخ ثبت شود، چرا که 
ممکن است قضاوت اين باشــد که آنها درست 
گفته انــد. در فرايند تصويب، ايــن دو نهاد روي 
هــم 70 درصد ظرفيت تحولــي آن چيزي که ما 
براي آموزش و پرورش پيشــنهاد کرده بوديم را 
فرو ريختند و از بين بردند که اين درصد عجيب 
و غريب و ميزان گسترده اي است. همان طور که 
در نوشته هايم تأکيد کردم، اين حق براي شوراها 
و مراجع قانوني تصميم گيري محفوظ اســت که 
پژوهشگران پيشــنهادات را ارائه مي کنند و سعي 
مي کنند سياســت گذاران را قانع کنند که يا قانع 
مي شوند يا نمي شوند و اين طبيعي است. ايرادي 
که به  تصميم گيري در اين مورد وارد است، اين 
اســت که اگر سياست گذاران يا اصحاب قدرت 
مي خواهند به طور وســيع در ارتباط با پيشنهاداتي 
که پژوهشگران به آنها مي دهند ورود پيدا کنند و 
آنها را به اين شکل گسترده جرح و تعديل کنند، 
ايجاب نمي کند که براي رسيدن به پيشنهادها از 
مدل پژوهشي که ما استفاده کرديم استفاده شود. 
منظورم اين اســت که اگر شــوراي عالي انقالب 
فرهنگي و شــوراي عالي آمــوزش و پرورش در 
نهايت مي خواســتند دور هم بنشينند و به وظايف 

اصولي باشد، ارکان اين سيستم چه هستند، نقش 
نهاد خانواده، نهادهاي مدني، نهادهاي دولتي و 
غيردولتي و... چيســت؟ در واقع توانســتيم همه 

اينها را فرموله کنيم.
ما در قانون اساســي مــوادي راجع به  ■

احزاب داشتيم ولي قانون احزاب نداشتيم، 
یا قانون مطبوعات. آیا مي توان گفت این 

سند قانون آموزش و پرورش است؟
مي شــود گفت که اين سند بســيار فراتر از  □

قانون اســت. اين سند شــرح مبسوطي است که 
مي توانــد از درون آن قانــون درآيد کــه البته 
درآمده است. يک بخش از کار ما مباني نظري 
بود که خوشــبختانه تــا حدود زيــادي به طور 
دســت نخورده به يادگار مانده اســت و بخش 
ديگــر که خروجــي چشــمگير تر و ملموس ما 
بــود، برنامه راهبردي بود، با همــان تعريفي که 
از برنامــه راهبــردي وجود دارد، يعني داشــتن 
بيانيه چشم انداز، بيانيه مأموريت، بيانيه ارزش ها 
و بعد هــم اهــداف کالن، راهبردهــا، اهداف 
عملياتــي و اينها که مجموعــه مختصر 40 يا 50 
صفحه اي شده  اســت. مي شود گفت تا حدودي 
قانون ما همان برنامه راهبردي اي اســت که تهيه 
کرديم. مرجع تصويب کننده اين ســند در ابتدا 
شــوراي عالي آموزش و پرورش بود. آنها بعد 
از صرف يک ســال وقت، طي جلسات متعددي 
مجموع پيشنهادهاي ما را بررسي کردند. بعضي 
را تصويب کردند و بعضي را هم نه و ســرانجام 
چيزي از شوراي عالي آموزش و پرورش بيرون 
آمد. بــا وجود اينکــه شــخص رئيس جمهور، 
رئيس شــوراي عالي آموزش و پرورش هستند 
و ايشــان هم امضا کرده بودند، اما به دليل اينکه 
در ســاختار تصميم گيري و سياست گذاري مان 
سلســله مراتبي داريم و در باالتريــن مرتبه اين 
ســاختار، بــه ويــژه در حوزه هــاي فرهنگ و 
آموزش، شــوراي عالي انقــالب فرهنگي قرار 
دارد، گفتند که اين ســند در نهايــت با مصوبه 
شــوراي عالي انقالب فرهنگــي مي تواند نهايي 
شــود و حکم قانون پيدا کند که همين طور هم 
شــد. در نتيجه اين مصوبه شوراي عالي آموزش 
و پرورش به شوراي عالي انقالب فرهنگي رفت 
و در آنجا هم طي جلســات متعددي، مصوبات 
شــوراي عالي آمــوزش و پرورش بحث شــد و 
خالصــه آنچه که در ســال 90 رونمايي شــد، 
پيشنهاد ما به شــوراي عالي آموزش و پرورش، 
مصوبه شــوراي عالــي آموزش و پــرورش بر 
اساس پيشنهاد ما و سرانجام مصوبه شوراي عالي 
انقالب فرهنگي بر اســاس مصوبه شوراي عالي 
آموزش و پــرورش بود که ســرانجام تبديل به 
قانون شــد و همان آثاري که بر قوانين مصوب 
مجلس مترتب اســت بر ايــن مصوبه نيز مترتب 
است. مناقشه هايي هم بين مجلس و شوراي عالي 
انقــالب فرهنگــي بــود. کميســيون آموزش و 
تحقيقــات مجلس معتقد بود که اين بحث حتماً 
بايد بيايد و در آنجا تصويب شود و آقاي دکتر 

اگر شوراي عالي انقالب فرهنگي 
و شوراي عالي آموزش و پرورش 
در نهایت مي خواستند دور هم 
بنشینند و به وظایف ذاتي و 

قانوني خود درباره پیشنهاداتي 
که مطرح شده تصمیم بگیرند، 
واقعًا نیازي نبود براي پنج سال، 
چندصد نفر را به دنبال کارهاي 
پژوهشي بفرستند که بر اساس 
آن کارهاي پژوهشي یک سري 
پیشنهاد از درون آن درآید. این 
مدل پژوهش محور براي تدوین 

سند راهبردي و برنامه هاي 
استراتژیک، با این میزان دخل 
و تصرف و جراحي هاي گسترده 

سازگار نیست
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ريخته شــده ام. مــن نگران ريزش هايي هســتم 
که تا حدود زيادي بــار تحولي را از چيزي که 
نامش سند تحول اســت گرفته است. من کمتر 
نگران اجرا هســتم که از اين شــروع کنيم يا از 
آن، البته براي آن هم بايد نقشه راهي تهيه شود. 
من نگران اين هستم، چطور مي توانيم ريزش ها 
را ترميــم کنيم کــه البته اين هم کار ســاده اي 
نيست زيرا سند مراحل قانوني خود را طي کرده 
و تصويب شده اســت. در ابتداي دولت يازدهم 
کــه آقاي نجفــي به عنوان وزير مطرح شــدند، 
بندي را در برنامه ايشــان پيش بيني کرده بوديم 
که به طريقي، به همان بحث نخست برنامه توجه 
نشان دهند. در بند يک برنامه ايشان چنين چيزي 
استنباط مي شد که بايد بعضي بازنگري ها اعمال 
شــود تا ظرفيت تحولي سند تحول افزايش يابد. 
به همين دليل برخي ها در مجلس به دکتر نجفي 
انتقاد مي کردند که شما رسماً بايد التزام خود را 
به ســند مصوب اعالم کنيــد و اصاًل نبايد بحث 
بازنگري و تجديدنظر داشــته باشيد. نگراني اين 
اســت که سند بازنگري نشود و بگويند مصوب 
اســت و برويم بــه دنبال اينکه فقــط همان را به 
خوبي اجرا کنيم. البته در ســند تحول پيش بيني 
شده که هر پنج سال يک بار اصالحاتي پيشنهاد 
شود. من معتقدم پنج سال صبر کردن تا سال 95 
دير اســت. براي نمونه ممکن است تا آن زمان 
نهاد تازه تأسيســي مثل دانشگاه فرهنگيان چنان 
شکل گرفته باشــد که در آن زمان بگويند االن 
ديگر نمي شود تغييري داد و کار از کار گذشته 
است. ما در برنامه آقاي نجفي هم پيشنهاد داديم 
کــه جمعي از نخبگان به شــور بنشــينند که آيا 
در مجموع منافع کشــور ايجــاب مي کند راهي 
را که از ســال قبل شــروع شــده به همين منوال 
ادامه دهيم يا نه، منافع در اين است که تغييراتي 
را دنبــال کنيــم. اينکه خروجي جمــع نخبگان 
چــه خواهد بود قابل پيش بيني نبــود، اما گفتيم 
هر چه بــود، وزيــر آن را بپذيرد. بــراي نمونه 
اگر پيشــنهاد اين بود که سيستم 3-3-6 خوب 
اســت و بايد ادامه پيدا کنــد، هرچند با نظر من 
يا وزير متفــاوت اســت، آن را بپذيريم و ادامه 
دهيم. اگــر گفتند دانشــگاه فرهنگيان، بودنش 
بهتر از نبودنش است، آن را ادامه دهيم و يا اگر 
گفتند پنجشنبه ها تعطيل باشد، بپذيريم. راه حل 
ميانــه اي انتخاب کرده بوديم که کار را واگذار 
 کنيــم به خرد جمعــي، که هــر تصميمي گرفته 
شــد قبول کنيم. اما همين راه حل ميانه را هم در 
مجلس برنتابيدند و گفتند اين يعني سست کردن 
پايه هاي ســند تحولي که مصوب شــده  اســت 
و اصــاًل وزيــر را چه به اين کارها! ايشــان فقط 
بايــد مصوبات شــوراي عالي انقالب فرهنگي و 

مضامين اسناد باالدستي را اجرا کند.

شــما در مجموعــه ســند اول، بحثي  ■
مثل آموزش زبان مــادري را در رهنامه 
آوردید كه در ســند راهبــردي نبود. با 
اینكه ما اصل 15 قانون اساســي را داریم 

تصورات بــه واقع عجيب و غريبي اســت که به 
موجب آنها، نهادهاي متولي علم، يعني دانشگاه ها 
را از عرصه تربيت معلم )که بعد علمي جدي اي 
دارد( خارج کرديم. اين دانشگاه جامع فرهنگيان 
هم مصداقي بود از مواردي که در پيشــنهادهاي 
اوليه ما نبود. البته مي توان دانشــگاه فرهنگيان را 
داشت و در رويکرد آموزش پيش از خدمتي آن 

تجديد نظر کرد تا اين مشکل بر طرف شود.

شــما گفتيد 70 درصد سند اوليه ریخته  ■
شده و حذف شده  است. اگر ما این را در 
كنار رفتار سليقه اي وزیران قرار دهيم، مثل 
رفتار آقاي حاجي بابایي در ســه یا چهار 
سال گذشــته كه بيایيم تعطيلي پنجشنبه ها 
را مطرح كنيم یا راهكارهایي كه حتي در 
خود سند تحول بنيادین به تصویب نهایي 
رسيده را به عنوان اولویت در نظر نگيریم، 

چه چيزي از این سند مي ماند؟
به همين خاطر است که االن در شوراي عالي  □

انقــالب فرهنگي بحثي مطرح شــده که اجراي 
سند، نقشه راه و منطقي روشن مي خواهد که در 
يک مجمع به تصويب رسيده باشد تا کار اجرا، 
سليقه اي و شخصي نشود. براي نمونه به يک باره 
و بدون اينکه منطقش معلوم باشد به سراغ سيستم 
3-3-6 برويــم. حــاال فرض بفرماييــد که کار 
خوبي است و جز مصوبات هم هست، اما اينکه 
بــه يک باره همــه انرژي دســتگاه را صرف آن 
کنيم منطق آن کجاست؟ بنابراين براي رفع اين 
نگراني، همراه با اجراي ســند تحول، اين بحث 
مطرح است که آموزش و پرورش بايد نقشه راه 
را براي اجرا تدوين کند تا مشــخص شــود در 
زمان باقيمانده تا ســال 1404 که زمان سررسيد 
اين کار اســت، مي خواهــد چطور مجموع صد 
و چنــد راهکاري کــه پيش بيني شده اســت را 
دنبــال و اجرا کند. از ســوي ديگــر بحث هايي 
مثل حذف پيش دبســتاني، تعطيلي پنجشــنبه ها، 
دانشگاه فرهنگيان، توســعه و آموزش هاي فني 
و حرفــه اي، مواردي اســت کــه در واقع جاي 
بحث آنها همچنان باقي اســت. بايد در جايي و 
در مرجعــي، يک نوبت ديگر بحث درباره اينها 
درگيرد و پرونده شــان باز شــود تا معلوم شــود 
تغيير يا حذفشان واقعاً منطقي و مطابق مصلحت 
ملي بوده يا خير؟ من بيشــتر نگــران 70 درصد 

پنج روز در هفته کافي است و هم زمان روزهاي 
تحصيلــي به 200 روز افزايش پيــدا مي کند . اما 
آن اتفاق نيفتاد و هفته هاي آموزشي بيشتر نشد و 
فقط پنجشنبه ها تعطيل شد، يعني در واقع روزهاي 
آموزشي کمتر شد. توجه نمي کردند که پيشنهاد 
کليتي داشته ولي حضرات فقط يک جز ء آن را 
گرفته اند. نمونه ديگر تأسيس دانشگاه فرهنگيان 
اســت. من به تازگي جلسه اي هم با مدرسان اين 
دانشــگاه داشــتم. اتفاقاً بعد از آن پســتي هم در 
صداي سند گذاشــتم که بازتاب بحث هايي بود 
کــه در آنجا صورت گرفت و اين که اســتدالل 
خودم چيست. نوشــتم تربيت معلم ذيل دانشگاه 
فرهنگيان با اين راهبرد و رويکرد نمي تواند آينده 
خيلي روشــن و اميدبخشي داشته باشد. اجمالش 
اين اســت که من فکر مي کنــم انحصارطلبي و 
تماميت خواهي در امر تربيت معلم، خواه از سوي 
دانشــگاه خواه از ســوي آموزش و پــرورش، با 
ماهيت تربيت معلم و پيچيدگي ها و دشــواري ها 
و اقتضائاتي که دارد ســازگار نيســت. يعني اگر 
دانشگاه ادعا کند من مي توانم معلم تربيت کنم و 
به آموزش و پرورش بدهم و آموزش و پرورش 
بايد از تالش ســازماني در اين جهت صرف نظر 
کند، اين به نظرم اشــتباه اســت. البته اين تز حتي 
در بين پيشکسوتان امر تعليم و تربيت، حتي استاد 
بنده جناب دکتر شريعتمداري، مدافعاني دارد که 
ادعاها و باورهاي خيلي متقن شــان اين است که 
آموزش و پــرورش هيچ دخالتي نبايد بکند. اين 
کاري دانشگاهي است و نيروي انساني آموزش و 
پرورش بايد در دانشگاه تربيت شود. من عرضم 
اين اســت که نه آن و نه اين مدعايي که آموزش 
و پرورش دارد. مدعايي که در دانشگاه فرهنگيان 
تجلي پيدا کرده اســت يک نوع انحصارطلبي و 
تماميت خواهــي آموزش و پرورش از اين ســو 
اســت. تربيت معلم ذاتاً ابعــاد و پيچيدگي هايي 
دارد، دانشجو معلم بعضي از ابعاد و ظرفيت هايي 
را که الزم دارد بايد در دانشــگاه کســب کند و 
يک ســري توانمندي هاي منشــي و نگرشي را به 
بهترين وجــه مي توان در آمــوزش و پرورش و 
مراکز و آکادمي هاي تربيت معلم به معلمان داد. 
دانشگاه ها نبايد در اين عرصه کنار گذاشته شوند 
چنان که ادعاي کنار گذاشتن آموزش و پرورش 
هم در ايــن عرصه خالف واقعيــت و مصلحت 
است. در شــوراي عالي انقالب فرهنگي در زمان 
آقاي احمدي نژاد، با تفســيرها و استنادهايي که 
جــاي تأمل و ترديــد دارد، طرحــي را تصويب 
کردند که آموزش و پرورش خودش به دور خود 
ديواري بکشــد و به تنهايي تربيت معلم را ارائه و 
اراده کند و اگر در جايي هم الزم شد از دانشگاه 
اســتاد بياورد، يعني به هيچ وجه شکل مداخله و 
مشــارکت ارگانيکي که بنده پيشنهاد مي کنم در 
اساسنامه دانشــگاه فرهنگيان نيست. مفروضاتي 
دارند که معتقدند کسي که مي خواهد معلم شود، 
به دانشــگاه مي رود و خوي و خصلت هايي پيدا 
مي کند که ديگر به درد معلمي نمي خورد. چنين 

من فکر مي کنم 
انحصارطلبي و تمامیت خواهي 
در امر تربیت معلم، خواه از 
سوي دانشگاه خواه از سوي 
آموزش و پرورش، با ماهیت 
تربیت معلم و پیچیدگي ها و 

دشواري ها و اقتضائاتي که دارد 
سازگار نیست
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بومي ســازي کرد اما اينکــه مي گوييد تالش ما 
گويي به بن بست رســيده است را قبول ندارم و 
ما ديگر مسئول آن نيستيم. اينکه پيشنهادهاي ما 
در بخش هايي مورد تصويب قرار نگرفته است، 
ما مســئول نيســتيم و ربط دادنش به مطلبي که 
خوانديد را هم نمي دانم. اگر هم ارتباط داشــته 
باشــد و مجموعه تصويب شده بيشتر بوي سنت 
از آن بيايــد تا بوي مدرنيته و نســبت و توازنش 
به هم خورده باشــد، مســئولش کســاني هستند 
که اين نســبت و توازن را به هم زده اند. ما فکر 
مي کرديم اين نســبت ها را رعايــت کرده ايم و 

سازگاري را به وجود آورده ايم.
در سند ملي آموزش و پرورش بندهاي  ■

مترقي اي هم وجود داشت؛ مانند مشاركت 
ســازمان هاي  خانواده ها،  نهادها،  مردم، 
غيردولتي و تشــكل هاي مردم نهاد )جامعه 
برنامه ریزي،  و  سياست گذاري  در  مدني( 
پشــتيباني و هماهنگي، اجــرا، نظارت و 
ارزشــيابي در جهــت تحقق رســالت و 
اهداف نظــام تربيت رســمي و عمومي. 
بندهاي دیگري هم در این راســتا وجود 
دارد كه حذف شــده اند و یا تغيير ماهيت 
پيدا كرده اند. ســؤال این اســت كه در  
تشكيل و تدوین سند، خود فرهنگيان چه 

نقشي داشتند؟
بــه اين ســؤال به فراخــور فضــاي محدود  □

وبالگ صداي ســند پاســخ داده ام. يک ســند 
باالدســتي کالن، احکامــي را صــادر کرده و 
بابي را باز کرده اســت تا فرهنگيان خودشان به 
صحنــه بيايند و نقش مؤثر ايفا کنند. اگر ســند 
تحول توانســته باشــد يک نوع ســاختار شکني 
کند و مسير را باز کند براي اينکه اتفاقي اساسي 
و زيربنايــي در نظام آموزشــي بيفتــد و آن هم 
عبارت است از اينکه شخصيت و مشروعيت را 
بــه معلمان و فرهنگيان بدهد و آنها را انگيزه مند 
کنــد تا پيوســته و به طور دائم خــود را به لوازم 
تحول پايبنــد بدانند و در فراينــد تحول درگير 
شــوند، به نظرم اين کار مهمي است و اينکه در 
اين کار مشــارکت کنند يا نه آنقدر مهم نيست 
بلکه پيامد و نتيجه اين کار مهم است. اگر بتوانيم 
بازکردن راه براي حضور مؤثر و فعال فرهنگيان 
در فرهنگ و تحول را به عنوان دســتاورد نشان 
دهيــم، مي توانيــم ادعا کنيم کار بزرگي شــده 
اســت و من معتقدم بــه اين نزديک شــده ايم. 
نمونه اش ســازمان نظام معلمي اســت. ســازمان 
نظام معلمي يکي از همان تشکيالت مردم نهادي 
اســت که ما روي آن تأکيد زيادي داشتيم، که 
در واقع امور صنفي، حرفــه اي، علمي و نه البته 
سياســي را بايد خود معلمان عهده دار شــوند و 
دربــاره اش تصميم گيــري کنند نــه ديگران. به 
همين خاطر روي ســازمان نظام معلمي به عنوان 
يک فقره تحولي اساسي بسيار تأکيد داشتيم که 
متأسفانه مورد عنايت قرار نگرفت و از مصاديق 

البته از گذشــته هاي دور دوره انتقالي يک ماهه 
پيش بيني شده  است که اصاًل کفايت نمي کند.

نمونه دیگري كه فكــر مي كنم اگر به  ■
آن بپردازیــم یک نوع آسيب شناســي و 
ریشه یابي هم بشود كه چرا آن 70 درصد 
فرو كاسته شــد، این اســت كه در سند 
تحول راهبردي نخســتي كه در سال 88 
روي ســایت هاي مختلف گذاشته شد و 
فرهنگيان دیدند، در بند یک آن اشــاره 
شــد كه نهاد آموزش و پرورش رسمي به 
ســبک جدید، به صورت یكــي از مظاهر 
تجدد وارد كشور شد و در كنار نهاد سنتي 
تعليم و تربيت و بي اعتنا به دســتاوردها و 
تجارب آن، بــا حفظ ماهيــت وارداتي 
خود به سرعت گسترش یافت و از طریق 
حكومــت جایگزین نهاد ســنتي تعليم و 
تربيت شــد. كليه اصالحاتي كه در سده 
گذشته، براي ایجاد ســازگاري بين نهاد 
با فرهنگ و شرایط بومي كشور  وارداتي 
انجام شده، موفق به تغيير ماهيت آن نشده 
است. اكنون چالش پيش رو، آن است كه 
نظام تربيــت رســمي و عمومي مطلوب 
كشور كه بر مباني فلســفه تربيت اسالمي 
و فرهنــگ ایراني طراحي شــده چگونه 
باید در درون این نهاد وارداتي اســتقرار 
یابد و جایگزین آن شــود؟ به نظرم یكي 
از مشكالت، همان بحث درگيري سنت و 
مدرنيته یا قدیم و جدید اســت. آیا خود 
شما هم با آن درگير بودید؟ گویي تالش 

شما به نوعي به بن بست رسيده است.
مــا نگاه مــان اين بــود کــه مي شــود نظام  □

مدرن آموزشــي را بر اســاس موازين فرهنگي 

اما اكنون هم این بحث در ســند تحول 
بنيادین نيست. شــما در صفحه 66 رهنامه 
پيش نویس ســند ملي آموزش و پرورش 
كه در سند راهبردي نيامده است، گفتيد 
بــراي حمایــت از یادگيــري كودكان 
متعلق به اقوام غير فارســي زبان ایراني و 
برخورداري آنان از فرصت برابر یادگيري 
و رشــد نظام برنامه درسي باید یک دوره 
تعریف شــده انتقال از زبــان مادري به 
چرخه زبان رســمي فارسي را در كانون 
توجه قرار دهد و ویژگي هاي فرهنگي و 
زباني مناطق مختلف در برنامه هاي درسي 
این دوره محوریت خواهد داشــت. آیا 
این در ارتباط با اصل 15 و یا تفسير تقليل 

شده اي از آن است؟
اين هيــچ ربطي بــه اصل 15 قانون اساســي  □

ندارد و بحث ديگري است و به هيچ وجه تفسير 
تقليل شــده اي از آن نيســت. حقيقت اين است 
که مجموعه پيشــنهادهاي ما با عنوان سند ملي، 
نــه مباني نظــري آن، در دســترس و در معرض 
شــما نبوده است. هيچکس آن را نديده است و 
يا کمتر کســي آن را ديده است. قرار بود منتشر 
شود اما هنوز منتشر نشده  است. اميدوارم بعضي 
از مديران آموزش و پــرورش به قولي که به ما 
داده اند عمل کنند. هنوز هم حرفم همان اســت 
که خروجي سال 88 مورد تأييد ماست. بنده هم 
بايد مراجعه کنم و ببينيم نســخه اي که من از آن 
صحبت مي کنم و شــما نديده ايد، مسئله اجراي 
اصل 15 را کجا ديده  اســت. به نظر مي رسد بند 
صريحــي داريم اما در مباني نظري همانطور که 
مي گوييد قطعاً داريم چون جزو اصول ماســت. 
عرض کردم اين که در ســند تحول آمده است 
يا نه، من بررســي مي کنم و خدمت شما عرض 
مي کنم. قاعدتاً بايد باشد و اگر نباشد قبول دارم 
که يک ضعف و کاســتي است. مطلبي که شما 
اشاره کرديد داستانش اين است که زبان اصلي 
آموزش در کشــور ما فارسي است. اما بچه هاي 
متعلق به مناطق غير فارســي زبــان و قوميت هاي 
مختلف که زبان مادري شــان فارســي نيســت، 
در معــرض بي عدالتي قــرار مي گيرند زيرا نظام 
آموزشــي براي آنهــا تدابيــر الزم جهت ورود 
مؤثر به چرخه زبان فارســي را پيش بيني نکرده 
 اســت. پيشنهاد دو سال به اين دليل است که اين 
نقيصه را برطرف کنيم و انتظار نداشته باشيم که 
کودکان کرد زبــان، عرب زبان، ترکمن، بلوچ 
و... از ابتدا که وارد نظام آموزشــي مي شوند با 
زبان فارســي شروع به درس خواندن و آموزش 
ديدن کنند، بلکه براي وارد شدن آنها به چرخه 
زبان فارســي، دو سال دوره گذار تعريف کنيم. 
در حقيقــت اين کار تأکيدش بر اين اســت که 
اگر قرار اســت زبان فارســي، زبان رسمي باشد 
که چنين هســت، چه کنيم که افراد غير فارسي 
زبــان دچار مهجوريــت و محروميــت در نظام 
آموزشي نشــوند. پيشــنهاد ما دوره انتقالي بود. 

اگر سند تحول توانسته 
باشد یک نوع ساختار شکني 

کند و مسیر را باز کند 
براي اینکه اتفاقي اساسي و 
زیربنایي در نظام آموزشي 

بیفتد و آن هم عبارت است از 
اینکه شخصیت و مشروعیت 

را به معلمان و فرهنگیان 
بدهد و آنها را انگیزه مند 

کند تا پیوسته و به طور دائم 
خود را به لوازم تحول پایبند 

بدانند و در فرایند تحول 
درگیر شوند، به نظرم این 
کار مهمي است و اینکه در 
این کار مشارکت کنند یا نه 
آنقدر مهم نیست بلکه پیامد 
و نتیجه این کار مهم است
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و نظریاتي ریختيد و ســند تدوین كردید 
كه خيلي خوب است اما زمينه و ما به ازاي 
بيروني ندارد. یعني این كه قرار است در 
كجا اجرا شــود و چه كســي مي خواهد 
آن را اجرا كند. تحــول زماني معنا پيدا 
مي كند كه همه جامعه رو به سمت تحول 
داشــته باشــند. آموزش و پرورش و این 
سندي كه شــما آن را تدوین كردید اگر 
چه خيلي خوب بوده، نيت خوبي داشته 
و كار مناســبي بوده، اما بــه نظر مي آید 
كه جامعــه آن ظرفيت تحولي را ندارد و 
حتي ســاختار سياسي اجتماعي هم آن را 
نمي پذیرد. به نظرم این یک نقض غرض 

است. در این باره توضيح دهيد.
اجماالً بگويــم مفاهيمي که اشــاره کرديد  □

از خود مباني نظري اســت و مباني نظري همان 
چيزي اســت که ما در مجمــوع از آن حمايت 
کرديم و باقيات الصالحات کار ماســت. از اين 
رو اگر نقدي بر آن وارد اســت بايد وارد بحث 
شــد. اما در مورد بحث تحول، ما که نمي توانيم 
منتظر شويم تا نظام سياسي، اجتماعي يا فرهنگي 
ما در خودش اســتعداد تغييــر و تحول را ايجاد 
کند. به طرقي آموزش و پرورش بايد براي تغيير 
و تحول در ســاختارها زمينه سازي کند. در اين 
صورت داستان مرغ و تخم مرغ ايجاد مي شود. 
آيــا آموزش و پرورش براي تحول در مجموعه 
روش ها و برنامه هاي خودش بايد منتظر بماند تا 
در ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي 
جامعــه تحول ايجاد شــود؟ اگر اين طور باشــد 
که صورت مســئله بحث تحــول در آموزش و 
پرورش پاک مي شــود. آمــوزش و پرورش در 
جامعه، يک زيرنظام اســت و با سيستمي ايفاي 
نقش مي کند که اگر آن سيســتم اراده معطوف 
به تحول نداشته باشــد طبيعتاً در بخش هاي زير 
مجموعــه اش تغييــر و تحــول رخ نخواهد داد. 
اين مســئله پيچيده اي است. نه از سمتي که شما 
اســتدالل کرديد مي شود آن  را استدالل کرد و 
نه واقعاً مي شود گفت که استدالل شما نادرست 
اســت. همان طور که ما پذيرفتيم فرض را بر اين 
گذاشتيم که آموزش و پرورش مي تواند نقطه اي 
از نوع تحول هم ديده شود و پيشنهادهاي ما در 
اين جهت است که مشخص کنيم صورت مسئله 
تحــول در آموزش و پرورش پاک نشــود و به 
آموزش و پرورش به عنوان نقطه آغازتحول در 
کل جامعه نگاه کنيم. اگرچه مي دانيم که فراهم 
نبودن بســترهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي به 
آن صورت که مــورد انتظار هســت روال کار 
را کند مي کند، اما بــه هرحال نبايد موضوعيت 
تحــول در آموزش و پــرورش را به خاطر عدم 
تحقــق ايــن ظرفيت هــاي بيروني از بيــن برد و 

ناديده گرفت.

را ترويج کنيم، پشتوانه ســازي کنيم و پشــتوانه 
اجتماعــي برايش ايجاد کنيــم، که وقتي به نهاد 
تصميم گيري مي رود، آنها حواس شان باشد که 
پشــتوانه اجتماعي اي وجــود دارد و بايد درباره 
رأيي کــه مي خواهند بدهند بيشــتر بينديشــند. 
امکانات نداشــتيم ولي قبــول دارم که اگر اين 
پشــتوانه اجتماعي و شــکل دادن فرهنگيان در 
ارتبــاط با مصوبــات و توجيهشــان در اين باره 
صورت مي گرفت، شايد بسياري از اين اتفاقات 
نمي افتاد و اين حرف درســتي اســت. از سوي 
ديگــر من فکر مي کنم حاال که پيشــنهادي مثل 
ســازمان معلمان مورد تأييد قــرار نگرفته، هنوز 
براي جامعه مدني و به خصوص جامعه فرهنگيان 
دير نيســت که اگر اين ايده برايشان مثبت است 
و تضمين کننده منافع صنفي شان است، واقعاً به 
ايــن بحث بپردازند. به نظر من بعد از پنج ســال 

اين بحث برگشت پذير است.

در ایــران آن قــدر موانع سياســي و  ■
اجتماعي زیاد اســت كه انجام یک كار 
راهبــردي ایجابي واقعًا بــا موانع زیادي 
روبــرو مي شــود. بــراي نمونــه همين 
قانون اساســي كه در انقالب مشروطه بود، 
آن قدر نقض شد و آن قدر با آن بازي شد 
تــا اینكه دكتر مصدق آمــد و آن را احيا 
كرد. دومرتبه نقض شــد و این بار انقالب 
اســالمي قانون گرایي را احيا كرد. ما از 
بسياري  شما  پرســيدیم  بازرگان  مهندس 
از این قانون اساســي را قبول نداشــتيد 
اما چه شــد كه رأي دادید؟ گفتند نفس 
قانون گرایي به خطر افتاده اســت. نفس 
اینكــه این كار به صورت قانون در آمده، 
كار بزرگي است و چون سند وجود دارد 
مي شــود آن را احيا كرد و جزو مطالبات 
قرار داد. به خاطر انجام این كار به شــما 
اما ســؤال این است،  تبریک مي گویيم. 
گروهي كه زحمت كشــيدند و شــما هم 
مســئوليتي در آن داشــتيد، سهم شان در 
بيانيه ارزش ها چقدر بوده اســت؟ چون 
مفاهيمي كه آمده قابل مناقشــه اســت. 
یعنــي مفاهيمي آورده شــده كــه قابل 
تغيير اســت. فرض كنيــد مفاهيمي مانند 
حيــات طيبه یا نظام معيار اســالمي. اینها 
قابل مناقشه اســت و مي شود درباره شان 
صحبت كرد. به هر حــال ما اقليت هایي 
هم داریم. البته در قســمت هایي اشــاره 
گذرایي شــده كه اقليت ها طبق مطالب 
خودشــان. ســؤال دیگر اینكه به نظر آن 
هفتاد درصدي كه حذف شــده، آمده و 
در بخش ها یــي كه هنــوز تحول در آنها 
جایگاه مشــخصي ندارد و اصاًل تحت تأثير 
تغييرات قــرار نگرفته اند قرار  تحوالت و 
گرفته است. یعني شــما در خأل، برنامه ها 

آن چيزي اســت که بــه گفته شــما، يک عده 
بدون مشــارکت معلمان و فرهنگيان، چيزي را 
به اسم ســند تحول تصويب کردند که در واقع 
بزرگ تريــن خاصيت، هنــر و کارکردش اين 
اســت که مي خواهد راه را بــراي حضور مؤثر 
فرهنگيان در تمام مجاري تصميم گيري و تغيير 

و تحول در آموزش و پرورش باز کند.

پس چــرا 70 درصد آن حذف شــد؟  ■
حتماً از همان ابتدا با جامعه فرهنگيان پيوند 
نداشت، زیرا وقتي چيزي از باال تصميم گيري 
مي شود، افراد از تصویب و یا حذفش مطلع 
نمي شــوند. در نتيجه نه با تصویب شدن و 
بودنش از آن دفاع مي كنند و نه از حذف 

شدنش انتقاد مي كنند.
اينکــه ما تا چه انــدازه توانســتيم فرهنگيان  □

کشــور را در تدوين ســند تحول بسيج کنيم و 
از لحاظ اجرايــي و عملي، در حدي که مقدور 
بــود اين کار را کرديم يا نــه، جاي بحث دارد. 

در فراينــد تصميم گيري تا جايي که مقدور بود 
اين کار را کرديم. کتابي با عنوان مستندســازي 
فرايند توليد سند ملي را منتشر کرديم که قطور 
اســت و حدود 400 يا 500 صفحــه دارد. البته 
تيراژ محدودي داشــته و کمتر ديده شده است. 
توضيحات فني تر مربــوط به انجام کار، همگي 
به طــور کامل در آنجا آمــده که خودش يکي 
از پروژه هــاي ما بوده تا آينــدگان بدانند که در 
چهار يا پنج سال چه کرديم و بر ما چه گذشت. 
اين گزارش به صورت بســيار مفصل و روشــن 
نشان مي دهد ما در اين فرايند چه مقدار به دنبال 
فرهنگيــان رفتيم و چقدر با آنهــا ارتباط برقرار 
کرديم. اما بحث ديگــر، وقتي ما به چيزي مثل 
سازمان نظام معلمي رسيديم، اگر فرهنگ سازي 
مي شد و افکارعمومي معلمان به اين قضيه جلب 
مي شــد، اين مقدار به راحتي ذبح نمي شد و در 
مراجــع تصميم گيري احتمــاالً اتفاقات ديگري 
مي افتــاد. اين درســت اســت اما مــا کاري از 
دســتمان ســاخته نبود زيرا نه امکانات داشتيم، 
نه رســانه و نه هيچ چيز ديگري تــا ايده هايمان 

قبول دارم که اگر این 

پشتوانه اجتماعي و شکل دادن 

فرهنگیان در ارتباط با مصوبات 

و توجیهشان در این باره صورت 

مي گرفت، شاید بسیاري از این 

اتفاقات نمي افتاد و این حرف 

درستي است
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خانه هــا کــه به طور آزاد و توســط روســتاييان 
ساخته مي شد، فاقد ســتون و نگهدارنده بودند؛ 

)تصاوير5(
به طورکلي در اين بازديدهاي تصادفي که اتفاقاً 
از روســتاهاي کنار جاده و نزديک شــهرها که 
قاعدتاً مــورد عنايت و نظارت و دقت به مراتب 
بيشــتري قرار داشــته اند، هيچ کــدام از خانه ها، 
استاندارد تشــخيص داده نشد و اين يعني اينکه 
در زلزله هاي خفيف تر از شــش ريشتر مي توان 

احتمال فروريختن آنها را داد. 
از اين بررســي هاي ميداني چه نتايجي مي توان 

گرفت؟
- باوجود شــعارهاي مســئوالن وقت که مدعي 
انجــام اقدامــات عالي تــا حد صــدور الگوي 
بازســازي ارســباران بــه دنيا هســتند،  واقعيات 

خالف آن را ثابت مي کند؛
- باوجود تصور عمومي که ميزان ساخت و ساز 
در منطقه را نشــانه پيشــرفت بازسازي مي دانند، 
به هيچ وجــه نبايد آن را نشــانه پيشــرفت کيفي 
بازســازي دانســت؛ اگرچه همان طــور که در 
مقاله شــماره 79 نشريه چشم انداز ايران گفتيم، 
طراحي ســازه هاي فلزي پيچ و مهره اي يکي از 
دســتاوردهاي مديريت بحران زلزله ارســباران 
محســوب مي شــود )تصوير6( که متأسفانه در 

اجرا به اين نارسايي ها دچار شد!
- موضــوع بازســازي و به طورکلــي مديريت 
بحــران، امري صرفــاً فني نيســتند، بلکه ماهيتي 
اجتماعــي- فرهنگي دارند. از جملــه اينکه در 
آن بايد از  مشــارکت فعال اهالي چه در مرحله 
برنامه ريزي، چه اجرا و چه نظارت استفاده شود 
و به نيازهاي اساســي مردم آسيب ديده در انجام 
امور و در ساخت ســازه ها  توجه خاص گردد، 
فرايندهــاي اداري بايد مردم ســاالرانه باشــند و 
طبق قانــون اجرا و پيمانکاران براســاس ضابطه 
و نه رابطه، انتخاب شــوند. به طورکلي مديريت 
بحران بايد مبتني بر توانمندسازي اجتماع محلي 
باشــد. متأســفانه مديريت آمرانه و يک سويه و 

اين احتماالت را به يقين نزديکتر کرد؛ از جمله:
- در روســتاي کاســين)در پنج کيلومتري شهر 
ورزقــان( بــه خانــه اي برخورديــم کــه دو بار 
ســاخته و خراب شد و در مرحله سوم که بسيار 
غيراســتاندارد ساخته مي شد، ســازندگان تن به 
شکايت صاحب آن، که زني بيوه با هفت فرزند 
بود ندادند و حاضر به بازســازي مجدد نشدند. 
در کنــار اين خانــه که با همان روش اســکلت 
پيچ و مهره اي ســاخته شــده بــود، خانه اي قرار 
داشــت که با نظارت بنياد مسکن پيش از زلزله 
ســاخته شــده بود ولي بخشــي از آن فروريخته 
بود. در اين روســتا همچنين شاهد شاهکاري از 
آجرچيني هاي کج و معوج در خانه هاي در حال 

بازسازي بوديم )تصوير3(.
- فرو ريزش برخي خانه هاي بازســازي شده در 
اثر پس لرزه هــاي بعدي که حتي مقامات محلي 

نيز اذعان کردند. 
- فونداسيون هاي بســيار غيراستاندارد که تقريباً 
در تمامي روســتاهاي در حال بازســازي ديده 
شــده و نمونه هايي از آن در تصاوير4 مربوط به 
روســتاهاي خرم آباد و پيره يوســفيان در فاصله 
هفت کيلومتري جاده اهر- تبريز ديده مي شود. 
همان طور که مي بينيد برخي از اين فونداســيون 

روي گل بنا شده اند!
در بازديــدي که در نيمه مهــر92 به اتفاق يکي 
از متخصصــان ســازه از خانه هاي روســتاهاي 
اورنگ، رشت آباد جديد و قديم از توابع اهر و 
مهترلو، ديزج ملک و کاسين در ورزقان و باجه 
باج در هريس داشــتيم، هيچ کدام از ســازه هاي 
بتني و فلزي، به داليل زير، اســتاندارد تشخيص 
داده نشــد: ســازه هاي بتني، دچار ناهمگني بتن 
ريخته شــده، حــاوي فوم هاي بــه کار رفته در 
سقف، آرماتوربندي غيراستاندارد و فونداسيون 
نامناسب و ســازه هاي فلزي نيز فاقد جوش هاي 
اســتاندارد )نارســايي عمــودي در ســازه هاي 
فلــزي ايرانــي(، عدم دقــت در بســتن پيچ ها و 
برخي  بودنــد.  غيراســتاندارد  فونداســيون هاي 

هر وقت عازم ارســبارانم يا از آنجا برمي گردم، 
معمــوالً از من مي پرســند چقــدر از خانه هاي 
زلزله زدگان ساخته شده است؟ و من نيز معموالً 
بعــد از دادن اطالعاتي از مشــاهدات ميداني و 
نظرات ديگران، توضيح مي دهم که بايد کيفيت 
ســاخت را هم در نظــر گرفت. پارســال تقريباً 
يک ماه پــس از زلزله 21 مرداد91 ارســباران، 
بنابــر داليل زير، يکي از هفت خطري که مردم 
زلزله زده ارســباران را تهديــد مي کند، احتمال 

ساخت برخي خانه هاي غيراستاندارد دانستم:  
- تجربه بم  نشان مي داد که به علت شتاب زدگي، 
حضور پيمانکاران غيرحرفــه اي و عدم نظارت 
کافي، فساد و اساساً ساير نارسايي هاي ريشه اي 
در ســاخت و ســاز، بــا انبوهــي از خانه هــاي 

غيراستاندارد روبرو شديم؛
- پروژه 228 واحدي مسکن مهر ورزقان که در 
اثر زلزله ارسباران آسيب جدي ديد!)تصوير1(؛
- فروريختن بيمارســتان تازه ساخت هريس در 

اثر زلزله ارسباران)تصوير2(؛
- بلبشــوي فراوان در مديريــت بحران و به ويژه 
فضاي به شــدت امنيتي- نظامي منطقه به احتمال 
قوي از نارســايي هاي بســيار زيــادي حکايت 

مي کرد؛
و  عمــل  ابتــکار  حضــور،  از  جلوگيــري   -
نظارت هاي تشکل  هاي تخصصي مردمي که به 
احتمال زياد همچون گذشته، فضا را بر اقدامات 
ناصــواب دولت حتي تا حد حيف و ميل ســيل 
منابــع عظيم مالــي از منابــع دولتــي و مردمي 
هموار مي نمود و جريان بازسازي را به انحراف 

مي کشاند.
متأسفانه مشاهدات و اطالعات دست اول بعدي، 

اشتغال زایي درآمدزا در مناطق زلزله زده ارسباران
با نگاهي به وضعيت بازسازي؛ 
چرا اولویت نخست در حمایت از آسيب دیدگان زلزله ارسباران حمایت از 
اشتغال زایي درآمدزا مي باشد؟

محمد ایرانمنش



82
ره 

ما
| ش

 92
ذر 

 و آ
ان

 آب
| 5

2

82
ره 

ما
| ش

 92
ذر 

 و آ
ان

 آب
| 5

3

از گوســفندان خود را به ثمــن  بخس به دالالن 
فروختنــد. قيمت فــروش هر رأس گوســفند، 
ارقامــي در حــدود 100، 150 و گاه 200 هزار 
تومان بود، درحالي که قيمت قبل از زلزله رقمي 
در حــدود 350 تا 450 هــزار تومان بود. قاعدتاً 
بخــش پشــتيباني دام وزارت جهاد مي بايســت 
وارد عمل مي شد و دام ها را به قيمت عادالنه اي 
مي خريد. ولــي بنابرگفته يکي از کارشناســان 
جهاد اســتان، در دولت پيشــين پولي در خزانه 

نمانده بود! 
 بــه هنگام زلزله بســياري از روســتاييان به علت 
درگيــري با بي خانماني نتوانســتند کاشــته هاي 
خود را برداشــت کنند؛ اگرچه اکنون وضعيت 
کشــاورزي منطقــه تقريباً ســامان يافته اســت. 
قاليبافي هم کــه از قبل دچار رکــود بازار  بود 
به ســبب نيــاز به مکانــي بــا ارتفاع مناســب، 
امکان ادامــه در چادر و کانکس را نداشــت و 
تنها روســتايياني که خانه هايشــان ســاخته شده 
توانسته اند دارهاي قالي خود را بر پا کنند؛ ولي 

اين بار با رکود بيشتري در بازار مواجه اند. 
بايد در نظر داشــته باشــيم که منطقه ارســباران 
از قبــل از زلزلــه دچار کاســتي هاي فراواني از 
جمله نرخ بيکاري بسيار باال و سطح بسيار پايين 
ســرمايه گذاري بوده است. متأســفانه نيروهاي 
مردمي کمتــر به فکر حمايت از اشــتغالزايي و 
درآمدزايي بوده و بيشــتر در همــان زمينه هاي 

مرسوم و سنتي کمک رساني کرده اند.
حال مي رســيم بــه اين نظر که چرا اشــتغالزايي 
درآمــدزا در اولويــت نخســت حمايت هــا و 
کمک رســاني ها در منطقه زلزله زده ارســباران 
به شــمار مي آيــد ولــي متأســفانه تاکنــون اين 

موضوع مورد توجه جدي نبوده است؟
براي نمونه، براساس مشــاهدات ميداني، درجه 
اهميــت حمايــت از اشــتغالزايي و درآمدزايي 
در ميان ســاير گزينه هاي کمک رســاني مانند: 
کاالهاي مصرفي اوليه و پرداخت پول، کانکس 
دستشــويي(، خدمــات  و  )مســکوني، حمــام 
فرهنگــي و ســاخت مرکــز فرهنگي، ســاخت 
خانه، ســاخت مدرسه، ســاخت خانه بهداشت 
و درمانــگاه و غيره، در آخرين مراتب و بســيار 

ناچيز و قابل چشم پوشي بوده است.
نکته شــايان توجه آنکه، احداث مراکز آموزش 
حرفه اي و هنرستان ها زماني مي توانند به اشتغالزايي 
درآمــدزا کمک کننــد که فرصت هاي شــغلي 
موجود باشــد. در غير اين صورت ممکن اســت 

بيشتر به تربيت افراد ماهر بدون کار بينجامند.
داليــل من بــراي توجه کليــدي به اشــتغالزايي 

درآمدزا در منطقه زلزله زده ارسباران عبارتند از:
1. بــه ســبب بهــره وري پايين ســه فعاليت عمده 
کشــاورزي، دامداري و قاليبافي و حصول درآمد 
ناچيز حاصل از آنهــا براي گذران زندگي به ويژه 
در مقايســه با زحمات و مشــقات اين فعاليت ها، 
مهاجرت از اين منطقه به شــهرها ســابقه طوالني 
دارد. از همين روســت که ما در روستاهاي منطقه 

آن معطــوف بــه نگاهي انســاني، بشردوســتانه 
و بــا تأکيــد کامل بــر تعامــل کمک گيرنده- 
کمک کننــده اســت. از ايــن رو نظاميــان فقط 
به عنــوان برقرارکننــدگان و حافظــان امنيت و 
کمک رســانان تحت مديريــت غيرنظاميان بايد 
فعاليت کنند. )متأســفانه اين اشتباه در زلزله بم، 
البتــه با درجات امنيتي کمتري رخ داد.( بايد در 
نظر داشت که طرح جامع امداد و نجات کشور 
)مصــوب هيئت دولــت در 1382/1/23و تأييد 
شــده در تبصره يک ماده ســه آيين نامه اجرايي 
قانون تشکيل ســازمان مديريت بحران کشور(، 
مديريت امداد و نجات را به هالل احمر و قانون 
تشکيل ســازمان مديريت بحران کشور)مصوب 
1387 مجلس شــوراي اســالمي( نيز، مديريت 
بازسازي را به وزارت کشور داده است. بنابر اين 
مديريــت قانوني اين امور برعهده ســازمان هاي 

نظامي نيست.

موضــوع مهم ديگــر آنکه به داليــل گوناگون  
از جمله ســرماي زودرس، کنــدي فرايندهاي 
تخصيص اعتبار، تعلل برخــي پيمانکاران،  دير 
رســيدن و کمبــود مصالــح، کمبــود کارگر و 
افزايش دستمزد کارگر و... در بسياري روستاها، 
اهالي ناگزير شــده اند عماًل از جيب خود خرج 
کنند و به ســاخت يا تکميل خانه هــا بپردازند؛ 
امري که هنــوز پس از حدود 14 مــاه از زلزله 
در بسياري از روستاها همچنان ادامه دارد. اهالي 
برخي روســتاهاي معدود مانند قراجا در هريس 
و آلوچه قشــالق در ورزقان به علت مکنت مالي 
معطــل نماندنــد و از همــان اوان از خــود مايه 
گذاشــتند و هزينه کردند و همراه با کارگران و 
پيمانکاران، دســت باال زدند و خانه هاي خودرا 

در سال گذشته ساختند.
طبق بررسي هاي ميداني در چندين روستا، اهالي 
بين پنج تا شــش ميليون تومان به طور متوسط از 
خود خــرج کرده اند و اين در حالي اســت که 
در اثر زلزله، معيشت شــان به شدت آسيب ديده 
اســت. ســال گذشــته به علت ويراني آغل ها و 
خطر حمله گرگ ها، بسياري روستاييان، بخشي 

به شــدت امنيتي مديريت بحران زلزله ارسباران 
بســياري از فرصت ها را از بين برد و به جاي آن 

تهديدهايي جدي به اشکال زير به وجود آورد:
- انفعال فراوان در اهالي در حل مشکالت خود؛
- ايجــاد تــرس در مســئوالن حتــي در انجــام 
اقدامات معمولي تا چه رسد دست زدن به ابتکار 
عمل ها )بسياري از مسئوالن از ترس آنکه مورد 
مؤاخــذه نيروهاي امنيتي قرار نگيرند از هرگونه 
ارتباطي بــا ديگــران به ويژه نيروهــاي مردمي 
خــودداري مي کردند و حتــي از اظهارنظرهاي 

متفاوت مقامات کشور نيز هراس داشتند(؛ 
- بيرون راندن برخــي از انجمن هاي اجتماعي و 

صنفي که براي کمک رساني آمده بودند؛ 
- دورکــردن بســياري از نيروهــاي مردمــي که 
مي توانستند براي مســائل چاره ساز باشند )به طور 
مثال، يک گروه کارشناس سازه، داراي تجربه در 
زلزله هاي رودبار، بم و لرستان که زير نظر وزارت 
مسکن کار کرده بودند آمادگي کامل داشتند که 
به  تشــخيص رايگان ميزان و وضعيت خســارات 
وارده بــر خانه هاي شــهري بپردازنــد و تکليف 
هموطنانــي را که ماه ها در چادر به ســر بر بودند، 

معين کنند، اجازه خدمت داوطلبانه نيافتند(؛
- بي اعتنايــي و بي مهــري بــه نظرات ســازنده 
نيروهايي که با تمام مسائل و مشکالت در منطقه 

حضور ممتد داشتند؛
- برنامه گريــزي و نظارت گريــزي کــه معلول 
بي قانوني، عدم شايسته ســاالري و حضور بسيار 

کمرنگ جامعه مدني بود؛
- مســدودکردن حســاب هايي کــه برخــالف 
نظرات امنيتــي و بي ترديد براي کمک صادقانه 

به منطقه جمع آوري شده بودند؛
- بي توجهي کامل نسبت به تجارب پيشين حتي 
پرهيز از تماس با مسئوالن وقت بازسازي زلزله بم
- خــودداري بســياري از تشــکل هاي صنفي- 
تخصصي از ورود به عرصه کمک رســاني هاي 
تخصصي به خاطر جّو به شــدت امنيتي- نظامي 

در منطقه؛
- احســاس بيگانه بودن در منطقه اي از مملکت 
خود توسط بســياري از داوطلباني که در منطقه 

حضور مي يافتند ولي در امان نبودند.
بي ترديــد بايــد گفت کــه اين زلزلــه فرصتي 
تاريخي را پديد آورد که فارس ها و ترک ها به 
هم بســيار نزديک شوند و توهم اختالف ترک 
و فارس درهم شکند. اگرچه برخي از مسئوالن 
منطقــه تالش کردند که دانســته و نادانســته از 
تحقق اين فرصت ديرياب جلوگيري کنند، ولي 

هموطنان آذري آن را به خوبي لمس کردند.
آنچــه گفتــه شــد در واقــع  بر نظــرات برخي 
دلســوزان که در ابتداي زلزله احساســي شــده 
بودند و بر حضور گســترده نيروهاي نظامي در 
مديريت بحران صحه مي گذاشــتند و روند امور 

را تأييد مي کردند خط بطالن مي کشد.  
مديريت بحران، علمي است که از تجارب تمام 
ملل و در تمام اعصار زاده شده و رهيافت کنوني 

بي تردید باید گفت که این 
زلزله فرصتي تاریخي را پدید 

آورد که فارس ها و ترک ها 
به هم بسیار نزدیک شوند و 
توهم اختالف ترک و فارس 

درهم شکند. اگرچه برخي از 
مسئوالن منطقه تالش کردند 
که دانسته و نادانسته از تحقق 
این فرصت دیریاب جلوگیري 
کنند، ولي هموطنان آذري آن 

را به خوبي لمس کردند
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وي تعداد کشته شدگان اين پس لرزه را اعالم نکرد 
اما گفــت: 51 دانش آموز ورزقانــي در حال فرار 
از مدرســه در زمان وقوع زلزله به صورت سطحي 
آسيب ديده اند که به بهداري منتقل شده اند. رئيس 
شــوراي شــهر ورزقان تأکيد کرد:  خانه هايي که 
در زلزلــه 6/2 ريشــتري 21 مرداد آســيب ديده و 
در اين مدت تعمير شــده بودند بار ديگر در زلزله 
صبــح چهارشــنبه فروريختند. طرالني کــه با مهر 
گفت وگو مي کرد، به نگراني مردم در بازگشــت 
به خانه هاي آســيب ديده و تعميري اشــاره کرده و 
گفت:  زلزله 5/1 ريشــتري صبــح امروز و خرابي 
دوباره خانه هاي تعميري نشان داد که نگراني مردم 
درخصوص بازگشــت بــه خانه هاي آســيب ديده 
خود، به حق است. وي تأکيد کرد: اين حادثه ثابت 
کرد خانه هاي آسيب ديده قابليت تعمير و بازسازي 
را ندارند و ضروري است که به تمامي زلزله زدگان 
اعم از افرادي که خانه هايشان تعميراتي است و آنها 
که خانه هايشان تخريب شــده کانکس اهدا شود. 
طرالني  يادآور شــد: خانه هاي تعميراتي امکانات 
مناســب براي سکونت را نداشــته و از سوي ديگر 
تــرس و اضطراب مردم در بازگشــت به خانه هاي 
تعميراتــي مانــع از اســکان آنها در خانه هايشــان 
مي شــود که با اين اوصاف و با سردشدن هر روزه 

هوا،   تلفات به جا خواهد گذاشت.
 فرماندار اهر از آســيب ديدگي 10تا 30 درصدي 
برخي مدارس مناطق روستايي اين شهرستان بر اثر 
زلزله روز چهارشنبه خبر داد. رضا صديقي در اين 
رابطه به مهر گفت: بر اثر وقوع زلزله 5/1 ريشتري 
در منطقــه ارســباران، مــدارس مناطق روســتايي 
شهرستان اهر آسيب ديده اما دانش آموزان آسيبي 
نديده انــد. وي افــزود: ميزان تخريــب واحدهاي 
مســکوني قديمــي شهرســتان اهر به ويــژه مناطق 
روســتايي بر اثر اين زمين لرزه شديد افزايش يافته 
است. صديقي تصريح کرد: با وجود اين، مدارس 
و اماکن عمومي و دولتي از استحکام بيشتري نسبت 
به واحدهاي مســکوني روستايي برخوردار بوده و 
آسيب هاي جدي به آنها وارد نشده است. فرماندار 
اهــر تصريح کرد: با وجود آســيب ديدن مدارس، 
به دليــل آموزش هاي ارائه شــده بــه دانش آموزان 

خوشبختانه هيچ آسيبي به کودکان نرسيد.
3. احمــدي نــژاد ضمــن قدردانــي از تالش هاي 
صورت گرفته در راستاي بازسازي مناطق زلزله زده 
آذربايجان شــرقي تأکيد کــرد: عملکرد بي نظير و 
مثال زدني ستاد بازسازي زلزله آذربايجان شرقي به 
عنوان يک رکورد دســت نيافتني در دنيا ثبت شد. 
وي تأکيد کرد: شيوه بازسازي در مناطق زلزله زده 
آذربايجان شــرقي بايد در قالب نظام نامه اي جامع 
تدوين و به عنوان الگو در اين عرصه معرفي شود. 
ايسنا، 91/12/2. يادداشت نويسنده سرشناس کشور 
درباره زلزله اخير: مقصر اول همچون ماجراي 88، 
صدا و سيماست. امداد را بايد به نهاد نظامي سپرد. 

خبرآنالين- يکشنبه 5 شهريور 1391 
رضا اميرخاني، نويسنده چيره دست کشورمان بعد 
از حضور در مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي در 
يادداشتي انتقادي، ضمن بررسي دقيق و موشکافانه 
زلزله و نقش مردم و مســئوالن و نهادها در پس  از 

کشــاورزي و دامي خواهد نمود و از صادرات 
فرش و گليم خواهد کاست.

7. حمايت از اشــتغالزايي و درآمدزايي ممکن 
است به شکل خدمات مشــاوره اي و تخصصي 
باشــد و در صــورت کمک يا ســرمايه گذاري 
مالــي، مي توانــد در حد فعاليت هــاي کوچک 
خانگي و کارگاهي باشد که منابع مورد نيازش 
شــايد کمتر از حد احداث سازه هاي مرسوم در 

کمک رساني باشد؛ 
8. حمايــت از اشــتغال زايي درآمــدزا، بــراي 
توانمندشدن و افزايش اعتماد به نفس مردم بسيار 
سودمنداســت و آنان را از ســطح کمک گيران 

منفعل درمي آورد و عزت نفس مي بخشد.
بــراي ايــن منظــور، داوطلبــان مي تواننــد بــا 
مراجعه بــه اتحاديه هاي تعاوني هاي روســتايي 
چهــار شهرســتان درگير  زلزله )با مشــخصات 
پي نوشــت 7( و اطــالع از نيازهاي آنهــا و البته 
پــس از امکان ســنجي الزم و با نظــارت کافي، 
خدمــات مشــاوره اي خــود را ارائــه دهند و يا 
منابــع مالي خــود را صرف نماينــد. داوطلباني 
هــم که تمايل بــه همــکاري آزادانه تري دارند 
مي توانند حمايت هاي خود را در قالب مديريت 
تشــکل هاي محلي و بــا مالکيت اعضــاي زير 

پوشش در اين شهرستان ها، ارائه نمايند. 
اميد مي رود که دست کم، سمن هاي فعال، توجه 
به اشتغال زايي درآمدزا را در سبد حمايتي خود 
از مناطق آســيب ديده به طور جدي وارد نمايند 
تا  الگويي براي حمايت ها و کمک رســاني هاي 

آتي شود.
پي نوشت:

تهديــدات  و  خطــرات  آذربايجــان:  »زلزلــه   .1
خاموش«؛ ســخنراني محمد ايرانمنــش در انجمن 
جامعه شناســي دانشــکده علوم اجتماعي دانشگاه 
تهــران- 91/6/27: با شــروع ســرماي زودرس و 
بارش ها از نيمه شــهريورماه ســال جــاري، مردم 
منطقــه زلزله زده با هفت خطــر و تهديد فيزيکي و 
مالي روبرو هســتند: - ســرمازدگي- بيماري هاي 
فصل سرما - آتش ســوزي- برق گرفتگي-  حمله 
گرگ ها- زير آوار رفتن- احتمال ســاخت برخي 

خانه هاي غيراستاندارد
توضيح آنکه اين مطالب در نيمه اول شــهريور91 
بــراي درج در مطبوعــات آماده شــده بــود، ولي 
همشــهري و اطالعات با استناد به بخشنامه اي مبني 
بــر ممنوعيت مصاحبه با افراد غيرمســئول، از درج 
آن عذر خواســتند. در نهايت با تأخير و به صورت 

سخنراني ارائه شد.
2. خانه هــاي بازسازي شــده ورزقــان  فروريخت. 

همشهري آنالين، شنبه20 آبان 1391
رئيس شوراي شهر ورزقان از قربانيان جديد زلزله 
در اين شــهر خبر داد. فريبــرز طرالني اعالم کرد: 
در يکي از پس لرزه هايي که صبح چهارشــنبه )17 
آبان،91( و به قدرت 5/1 ريشــتر به وقوع پيوست، 
عده اي از مردم که باالي داربســت بوده و مشغول 
باز ســازي  خانه هاي خود بودند، بــه زمين افتاده و 

فوت کردند.

با پديده روستاييان دايم و فصلي روبرو بوده ايم که 
يکي از معضالت امداد و بازسازي نيز شده بود.

وقوع حوادثي مانند زلزله که منجر به نابســاماني 
زندگي و معيشت شــده، انگيزه مهاجرت را در 
آنان تقويت کرده اســت. در بخش هاي نخست 
و دوم اين مقاله در شــماره هاي 79 و 80  نشريه 
چشــم انداز ايران و در مطالب باال ديديم، زلزله 
ســبب اختالل جدي در ســامانه هاي زندگي و 
معيشتي روستاييان ارسباران شده است. گرايش 
بــه مهاجرت، از شــهرهاي درگيــر زلزله )مثاًل 
اهر، ورزقان، کليبر و هريس( به ســوي شهرهاي 

بزرگ مانند تبريز و تهران وجود دارد.
طنــز تلخ آن اســت کــه اين مهاجرت هــا نه بر 
اساس عدم حاصلخيزي طبيعي که به علت عدم 
مديريت کافــي توليــد و بازاريابي محصوالت 
اســت. بنابراين اگر اقشــار مختلف همت کنند، 
از طريق مشــاوره و راهنمايي مي توانند حمايت 
بســزايي از بهبود توليــد و بازاريابي براي منطقه 
داشــته باشــند. حمايت هــاي مالــي را مي توان 
صرف ارتقــاي توليــدات و درآمدزايي منطقه 
نمود. براي نمونه در منطقه شــرکت هاي تعاوني 
روســتايي متعــددي وجود دارد که تشــنه يک 
دستگاه بســته بندي، بوجاري و يا فراتر از اينها، 
آماده ســرمايه گذاري متوســطي براي احداث 

کارخانه توليد سبد ميوه است. 
2. همان طــور کــه ديديم دولت نه تنهــا تعهدات 
خود را در ساخت خانه هاي روستاييان به خوبي و 
به تمامي انجام نداده و روســتاييان ناگزير از منابع 
انــدک مالي خود بــه تکميل ســاخت تدريجي 
پرداخته و هنوز در بسياري روستاها مشغولند، بلکه 
از طريق نيروهاي نظامي مانع حضور و توجه جدي 

نيروهاي مردمي در اين عرصه گرديده است.
)در مورد تعلل دولت در انجام تعهدات بازسازي 
ر.ک بــه گفته هــاي نمايندگان شهرســتان هاي 

درگير زلزله در پی نوشت 6(  
3. در اثر عملکرد هشت ساله دولت نهم و دهم، 
به اعتراف مردم شرايط زندگي براي همه سخت 
گرديده، به ويژه روســتاييان زلزله زده که عالوه 

بر آن دچار نابساماني مضاعف نيز شده اند.
4. تجربه مملکت نشــان داده که مناطق زلزله زده 
به علت عدم بازگشــت کامل بــه وضعيت اوليه، 
ويرانــي زيرســاخت ها و... کمتــر مــورد توجه 
سرمايه گذاران خصوصي قرار مي گيرند و معموالً 
دالالن و سلف خراني که به دنبال محصوالتي که 
روســتاييان ناچار از فروش ارزان و کم سود و يا 

زيان آور آنها هستند، جوالن مي دهند.
5. عــدم توجــه به وضعيت نابســامان معيشــت 
و بيــکاري شــديد منطقــه، به افزايــش حتمي 

آسيب هاي اجتماعي مي انجامد!
6. اختالل در ســه فعاليت اصلي اقتصادي منطقه 
)کشــاورزي، دامــداري و قاليبافــي( به تدريج 
ايــن منطقــه را از يکي از قطب هــاي اصلي اين 
فعاليت هــا در کشــور خارج خواهد ســاخت و 
مــا را بيش از پيش وابســته واردات محصوالت 
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1369 برگرديــد که يک ســردار جوان از ســوي 
رئيس جمهــور وقــت مديريت بحــران را به عهده 
گرفــت و عماًل نيروهاي داوطلب بســيجي فضاي 
نزديک به پايان جنگ، به خوبي زلزله اي بزرگ را 
مديريت کردند )به خالف مديريت بحران در زلزله  
بم(. يا حتي برويد سراغ نام روستاي ارتش آباد، در 
بوئين زهرا که يادآور کار امدادي ارتش اســت در 
سال 1341. در زلزله  آذربايجان بايد حضور سريع 
نيروي نظامي را؛ خاصه تيپ تکاور لشکر 21 حمزه 

را ارج نهاد.
من اين دوســت نويســنده دلسوز و ســاير عزيزان  
عالقه مند را ارجاع مي دهم به مقاله:» الگوي سنتي و 
نوين مديريت فاجعه )بخش نخست(«، ماهنامه تدبير 
شماره 239، فروردين1391، نوشته محمد ايرانمنش

و همچنين مطالب جدول زير:
5. محمود مظفر رئيس سازمان امداد و نجات هالل 

زلزله، به برخــي روايت هاي تکان دهنــده از زبان 
مردم مصيبت ديده اين مناطق نيز پرداخته است.

»به همــان قاعده کــه از دخالِت نيروهــاي نظامي 
در مســائل اقتصادي يا سياســي يا فرهنگي مکدر 
مي شــوم، به همان قاعده نيز معتقــدم که مديريِت 
يک زلزلــه، بايــد در اختيار نيروي نظامي باشــد. 
زلزله، پديده اي سياســي نيست، اما قطعاً خودش و 
تبعاتش جزو مســائل بحراني اســت. نيروي نظامي 
قابليت توســعه  برخالي )فرکتالي( دارد و مي تواند 
به ســرعت خودش را در مقياس هــاي متفاوت باز 

توليد کند. 
در اين مــورد مي توانيد به تجارب بزرگ بشــري 
مثل زلزله 9/7 ريشــتري و آتش ســوزي سهمگين 
سانفرانسيســکو در 1906 و نقــش مديريــت يک 
ژنرال ارتشــي رجــوع کنيد، يا به يکــي از بهترين 
مديريت هاي زلزلــه در زلزله ي رودبــار و منجيل 

نگرش مبتني بر اجتماع محلينگرش اداري و مرسومساختار، وظایف و جهت گیري ها

 تعامل دولت- جامعه و دو سويهمبتني بر برنامه ريزي ها و عمليات دولتي و يك سويهساختار سازمان مديريت بحران

معطوف به پيشگيري و آمادگي )تمرکز بر مراحل پيش از بحران(بال محور)تمرکز بر مراحل بعد از بحران(ساختار سازمان مديريت بحران

مبتني بر توسعه پايدارمقطعي و غير جامعساختار سازمان مديريت بحران

هدف سازمان مديريت بحران
كاهش فوري آالم و تأمين نيازهاي اضطراري و بازگرداني اوضاع به 

شرايط عادي  

  مديريت بحران كاهش آسيب پذيري هاي بلندمدت و افزايش 

ظرفيت هاي مردم به منظور سامان بخشي به مصائب و ايجاد جامعه اي 

ايمن و دور از بحران و  توسعه يافته  

كمك رساني وظيفه سازمان مديريت بحران استوظيفه سازمان مديريت بحران
مديريت بحران مسئوليت همه است و  سازمان هاي بحران  نقش 

حمايتي دارند .

آسيب ديدگان ناتوان و دريافت كنندگان منفعل اند.نگرش نسبت مردم مصيبت ديده 

آسيب ديدگان در بازسازي جان و زندگاني خويش توانا هستند. 

توانايي هاي آسيب ديدگان از طريق مشاركت، به كارگرفته و تقويت 

مي شود.

تأكيد بر خانواده ، فرد، اجتماع محلي و تقويت سازمان آنهاتمركز بر خانوارهاي منفردکانون توجه

كمك كنندگان، در مورد نيازهاي آسيب ديدگان تصميم مي گيرندتصميم گيري ها
افراد اجتماع محلي در تصميم گيري مشاركت و نيازها و اقدامات  

كاهش خطر را اولويت بندي مي كنند.

نحوه نيازسنجي
ضايعات و نيازها را افراد بيروني و معمواًل بدون توجه به شرايط 

اجتماع محلي ارزيابي مي كنند 

ضايعات و نيازها توسط خود آسيب ديدگان و با توجه به شرايط 

فرهنگي، جنسيت، سن و ساير ويژگي هاي اجتماع محلي ارزيابي 

مي شود.

تأكيد بر راه حل هاي جسماني، مادي و فنينحوه چاره جويي
براساس جنبه هاي مادي، سازماني و انگيزشي با توجه به علل 

ريشه اي آسيب پذيري

متناسب با شرايط محليمعمواًل  غيرمتناسب با شرايط خاص محلنوع راه حل ها

عملكردها و پیامدها
بسيار كارآمد و مؤثرناكارآمد و يا كم كارآمدوضعيت تأثيرگذاري

مستمر و مداوموابسته به تغييرات مديريتيميزان تداوم و استمرار

بسيار كمتربسيار زيادهزينه هاي اجرا و عمليات 

به مراتب كمتربسيار زياد

به مراتب كمتربسيار زياد

به مراتب كمترمعمواًل زياد

كمترزياد

بسيار كمترزيادتر

به موقع و بسيار سريع تركند و با تأخير

بسيار زيادتركمتر

مقایسه دو نگرش متفاوت در مدیریت بحران
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احمر در گفت وگو با خبرنگار مهر، با بيان اينکه در 
روز گذشــته از سه روستا در هريس، اهر و ورزقان 
بازديد شد، گفت  من نمي دانم چرا بنياد مسکن که 
وظيفه تأمين کانکس را دارد، آن را تأمين نمي کند. 
جهاد کشاورزي هم دغدغه دام ها را ندارد به نحوي 
که برخي از روســتاييان دام هاي خود را زير قيمت 

حراج کرده اند. 22 شهريور 1391
6. نماينــده مــردم شهرســتان زلزلــه زده ورزقان در 
گفت وگو با آناج مطرح کرد: بازســازي ارســباران 
هنوز تمام نشــده اســت./ رســانه ها در مطالبه گري 

بازسازي مناطق زلزله زده عملکرد مناسبي نداشتند.
  www.anaj.ir/news/pages/57578#- 
گفت وگو:  رامين نظامي خواه -  محمدرضا علي اشرفي-  
92/7/7

و  مناطــق  بازســازي  گفــت:  دهقانــي  اهلل وردي 
روستاهاي زلزله زده ارسباران هنوز تمام نشده و نياز 
است که دولت يازدهم چاره اي براي تکميل روند 
بازسازي بينديشد. اهلل وردي دهقاني در گفت وگوي 
اختصاصي با خبرنــگار آناج، با بيان اينکه عملکرد 
دولت و نهادهاي مردمي تا چند ماه بعد از زلزله مثبت 
بود ولي بعد از گذشت مدتي، زلزله زدگان فراموش 
شدند، گفت: در اين زمينه رسانه ها عملکرد مناسبي 
نداشتند و بعد از گذشت زمان مردم فراموش شدند 
که بايد رســانه ها مطالبه گــري و تبليغات الزم را تا 
ماه ها بعــد از زلزله انجام مي دادند. وي با بيان اينکه 
وام 20 ميليوني اختصاص يافته به زلزله زدگان فقط 
پول اسکلت بندي آن است، گفت: يکي از داليلي 
که اکنون بازسازي تمام نشده و برخي از خانه ها در 
روستاها ناتمام مانده اند اين است که پول اختصاص 
يافته به بازســازي خانه هاي مردم کفاف هزينه هاي 
سرســام آور ســاخت مســکن را نمي کند. دهقاني 
افزود: متأســفانه تمامي زيرساخت هاي اساسي اين 
شهرســتان همچون راه هاي ارتباطي بين روســتايي 
و شــهري، شــبکه هاي انتقال آب و بــرق و گاز و 
مخابرات از بين رفته اند و طرح هاي هادي اجراشده 
در روســتاها نيز از بين رفته انــد و خيابا ن ها و معابر 
شهري ورزقان و خاروانا تخريب و بازسازي دوباره 
آنها مقوله مهم بازسازي است که هم اکنون در اول 

راه است و همت زيادي مي خواهد.
وي با تأکيد بر اينکه خانه هاي 60 متري در بسياري 
از روســتاها نيمه تمام مانده و درروســتاهاي دور از 
دســترس به کلي اجرا نشده است، گفت: بازسازي 
صرفاً به ساخت خانه هاي 60 متري روستايي محدود 
نمي شود و جبران خسارات وارده به زيرساخت هاي 

اساسي همراهي کليه مسئوالن را طلب مي کند.
دهقاني توجه به بهداشت محيط، تهيه امکانات از بين رفته، 
بازسازي کامل مدارس، مساجد و ساير اماکن عمومي را 
از ديگر نيازهاي منطقه ارسباران دانسته و خواستار همت 

مضاعف مديران دولت يازدهم در اين باره  شد.
 انتقاد نماينده اهر و هريس از توقف فاز دوم بازسازي -
 مناطق زلزله زده ارســباران-1392/4/19- قاراداغ نيوز
www.garadaghnews.blogfa.com 

باشگاه خبرنگاران: نماينده اهر و هريس با انتقاد از توقف 
فاز دوم بازســازي مناطق زلزله زده آذربايجان شــرقي 
گفــت: در حالي حدود يک ســال از زلزله ارســباران 
مي گذرد که وضعيت مناطق زلزله  زده بهبود نيافته است. 
http://amir- ارسباران، يک سال پس از زلزله -

fallah.blogfa.com/post-187.aspx28/5/92
عباس فالح نماينده مــردم اهر و هريس افزود: در 
شهرســتان اهر از مجموع 1800واحــدي که بايد 
بازسازي مي شد 500 واحد پايان کار گرفته اند زيرا 
تسهيالت تمام شده است و بقيه کار را نيمه تمام رها 

کرده اند و نمي توانند پايان کار بگيرند. 
شروع فاز سوم بازسازي

درحالي که استاندار آذربايجان شرقي 21 مرداد را 
خاتمه بازسازي ارســباران اعالم کرده و گفته که 
تاکنــون 18 هزار و 500 واحــد )معادل 97 درصد 
خانه هاي آسيب ديده( آماده بهره برداري شده، اما 
نماينده ورزقان و خاروانا در مجلس معتقد اســت 
که بنياد مســکن فقط 12هزار واحد مســکوني به 
زلزله زدگان ارسباران تحويل داده است.  اهلل وردي 
دهقاني گفت: در بسياري از اين واحدها نيز صرفاً 
اســکلت و چارديواري ساخته شــده و هيچ گونه 
امکاناتي از قبيل ســرويس بهداشــتي وجود ندارد 
و کارهايــي از قبيــل نــازک کاري، برق کشــي، 
ســفيد کاري و… انجام نشده اســت. اين در حالي 
اســت که مســئوالن بنياد مســکن انقالب اسالمي 
مي گويند کــه بابــت تکميل داخل ســاختمان ها 
وظيفــه اي ندارند و فقط براي اين کار تســهيالت 

در اختيار زلزله زدگان قرار مي گيرد. گفتني است 
که قربان محمدي، مديرکل بنياد مســکن انقالب 
اســالمي آذربايجان شــرقي گفته کــه 95 درصد 
کار بازســازي خانه ها به اتمام رســيده اما در 500 
واحد هم هنوز ساخت وساز شروع نشده است. وي 
در ايــن رابطه گفت: عمدتاً ايــن 500 واحد جزو 
واحدهاي فصلي هســتند که صاحبانشــان مشــغله 

کاري را دليلي براي اقدام نکردن عنوان مي کنند.
- ورزقان يک سال پس از زلزله؛مردم هنوز هم در 

کانکس زندگي مي  کنند.
khabaronline.ir/detail/308120/society/events 
25/5/92

- گزارشــي از وعده هــاي مســئوالن بــراي پايان 
بازسازي شهرهاي زلزله زده

www.tabnak.ir/fa/print/317436: 1392/2/15
بازسازي ناتمام مناطق زلزله زده آذربایجان

نشــان به آن نشــان کــه دوم فروردين ماه امســال 
مديرکل بنياد مسکن آذربايجان شرقي گفت:»جشن 
بازسازي مناطق زلزله زده ارسباران را همان روز 21 
مرداد برگزار مي کنيم در حالي که رئيس جمهور در 
همين سفر چند روز قبل از آن جشن پايان بازسازي 

را اعالم کرد!«                       

مشخصاتنام اتحاديه

1

اتحاديه شرکت هاي 

تعاوني روستايي 

شهرستان اهر

تأسيس: 1346، شماره ثبت: 59،  مديرعامل: احد قادري، فعاليت ها: خريد تضميني 
و توافقي محصوالت کشاورزي، محصوالت : عدس، گندم، جو، هلو، سيب درختي، 
زردآلو، تعاوني هاي تحت پوشش: 13 تعاوني،  ميزان سرمايه: 500/000/000 ريال، 
نشاني: اهر، خيابان آزادگان، جنب سينما قدس، تلفن: 2222971-0462 ، نمابر: 

www.faaltarin.com/e.t.r.ahar ،2222973)0462(

2

اتحاديه شرکت هاي 

تعاوني روستايي 

شهرستان ورزقان  

تأسيس: 1381، شماره ثبت: 7،  مديرعامل: ابوالفضل فارحي، رئيس هيئت مديره: 
محمدصادق حامدي، فعاليت ها: خريد و فروش محصوالت کشاورزي توافقي و تضميني 
- تأمين مايحتاج براي روستائيان- ايجاد 20 فروشگاه براي روستائيان- توزيع نهاده هاي 
تحت  تعاوني هاي  عدس،  گندم،  محصوالت:  روستائيان،  به  وام  دامي-  و  کشاورزي 
پوشش: 7 تعاوني، ميزان سرمايه: 346/400/000 ريال، نشاني: استان آذربايجان 
شرقي، شهر ورزقان، خيابان دانش، جنب شهرداري، کدپستي 458186465، تلفن: 
www.  ،3242041)0427( نمابر:   ،09143264606 همراه:   ،3242041)0427(

faaltarin.com/e.t.r.varzeghan

3

اتحاديه شرکت هاي 

تعاوني روستايي 

شهرستان هريس

سال تأسيس: 1375، شماره ثبت: 23،  مديرعامل: ناصر خاکزاده، رئيس هيئت مديره: 
محصوالت  فروش  و  خريد  دستبافت-  فرش  فروش  و  خريد  فعاليت ها:  آقازاده،  علي 
کشاورزي به صورت توافقي و تضميني- خريد و توزيع نهاده هاي کشاورزي و دامي- 
توزيع آرد روستايي- توزيع کاالهاي اساسي- توزيع کاالبرگ هاي روستايي و شهري، 
 -1 پوشش:  تحت  تعاوني هاي  دست بافت،  فرش  حبوبات،  جو،  گندم،  محصوالت: 
هريس 2- مينق 3- بيلوردي 4- بخشايش 5- زرنق 6- خواجه 7- سرند 8- زنان، ميزان 
شرقي،  آذربايجان  استان  تماس:  اطالعات  نشاني:  ريال،  سرمايه: 475/500/000 
شهرهريس، خيابان کمربندي، روبروي گاراژ آزادي، تلفن: )0432(6124227، همراه: 

www.faaltarin.com/e.t.r.haris ،6123016)0432( :09143320031، نمابر

4

اتحاديه شرکت هاي 

تعاوني روستايي 

شهرستان کليبر 

رئيس  پورباغبان،  عيسي  مديرعامل:    ،24 ثبت:  شماره   ،1362 تأسيس:  سال 
هيئت مديره: سيروس زماني، فعاليت ها: خريد و فروش محصوالت کشاورزي  توافقي 
و تضميني- تهيه و توزيع نهاده هاي کشاورزي- ايجاد واحدهاي اعتباري- مراکز تعميرات 
برنج،  پنبه،  جو،  گندم،  محصوالت:  اعتبارات،  و  وام  توزيع  کشاورزي-  ماشين آالت 
تعاوني هاي تحت پوشش: 10 تعاوني، نشاني: استان آذربايجان شرقي، شهرکليبر، خيابان 
معلم، جنب بانک کشاورزي، کدپستي: 37867-54618، تلفن: )0427(4222320، 

www.faaltarin.com/e.t.r.keleybar ،4222419)0427( :نمابر

7ـ مشخصات اتحادیه هاي شرکت هاي تعاوني روستایي در منطقه زلزله زده ارسباران

داوطلبان مي توانند با مراجعه به اتحادیه هاي تعاوني هاي روستایي باال و اطالع از نیازهاي آنها و البته پس از امکان سنجي 
الزم و با نظارت کافي، خدمات مشاوره اي خودرا ارائه دهند و یا منابع مالي خود را صرف نمایند. داوطلباني هم که تمایل به 
همکاري آزادانه تري دارند مي توانند حمایت هاي خودرا در قالب مدیریت تشکل هاي محلي و با مالکیت اعضاي زیر پوشش در 
این شهرستان ها،  کاره پروژه 228 واحدي مسکن مهر ورزقان که قرار بود پس از اتمام، سرپناه شماري از خانواده هاي ورزقاني 

باشند، در اثر زلزله آسیب جدي دیدند. 
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نارســایي هاي رایج در خانه هاي اسكلت 
فلزي منطقه:

جوش هاي غيراســتاندارد)معضل اصلي  •
سازه هاي فلزي در ايران( 

عدم تنظيم مناسب پيچ و مهره ها •
فونداسيون هاي غيراستاندارد •

اهم نارســایي ها در ســازه هاي بتني در 
منطقه:

عدم تناسب مخلوط اجزاي بتن •
ناهمگني اجزاي بتن )فقدان ويبراســيون  •

استاندارد(
مخلوط شــدن فوم ها و ساير نخاله ها با  •

بتن
آرماتوربندي نادرست •
زمان بندي نامناسب تهيه بتن •
فونداسيون غيراستاندارد و... •

 228 پروژه  نیمه کاره  واحدهاي  تصویر1( 
واحدي مسکن مهر ورزقان که قرار بود پس از 
از خانواده هاي ورزقاني  اتمام، سرپناه شماري 

باشند، در اثر زلزله آسیب جدي دیدند.

تصویر2( بیمارستان 64 تختخوابي هریس که 
براي احداث آن 18 سال زمان صرف شد، سال 
گذشته بر اثر زلزله ورزقان و اهر دچار آسیب 
است.  شده  استفاده  غیرقابل  و  صددرصدي 

)خبرگزاري فارس 91/4/25(

تصویر3( نمونه هایي از ساخت پي و دیوارهاي 
غیراستاندارد در روستاي کاسین ورزقان )آذر91(

فـونـداسـیون  از  نـمـونـه اي  الف(  تصویر4- 
غیراستاندارد خانه هاي روستاي خرم آباد

)شهرستان اهر، جاده اهر- تبریز()نیمه تیر 92(. 
پي ساختمان به جاي داخل زمین، بر گل بنا 

شده است!

تصویر5- الف( روستاي مهترلو)ورزقان(:تصویر4- ب( نمونه اي از مالت غیراستاندارد
هدایت فاضالب از درون پي ساختمان

)نیمه مهر 92(

بي  خانه اي  کاسین:  روستاي  ب(  تصویر5- 
ستون در حال ساخت)نیمه مهر92(

تصویر6( نمونه هایي از اسکلت فلزي هاي آماده براي 
ساخت  خانه هاي 60 متري در روستاها

صـحنه هاي کـمیابـي کـه مي توانسـت 
بحــران  مدیریـت  ِاعـمال  صــورت  در 
مشـارکت جـویانـه، در تـمامي روسـتاها 
دیده شود و ساخت خانه ها را به سرعت، 
امـکان پذیـر سـازد و مـا شـاهد مشـقات 
طاقت فرسـاي هم وطنان در طـول بیش از 
یک سال گذشته نباشیم. مشارکت پذیري 
فعـال و پـویاي مردم، با ِاعـمال مـدیریت 
آمـرانه و یک سویه و نظم نظامي - امنیتي 

به هیچ وجه سازگار نیست.  

اهر-  جاده  در  )اهر  دوپیق  روستاي  تصویر7( 
ورزقان(: اهالي مشغول ساخت خانه خود)آبان 

)91
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فيلمي است که مي خواهد روايتگر واقعيت هاي 
زندگــي مردمش باشــد و تفاوتش را با ســاير 
فيلم هاي ســال هاي اخير از پرداختن به واقعيتي 
دريافت مي کند که تاکنون يا روي آن سرپوش 
گذاشــته شــده يا وارونه بــه نمايــش درآمده 
اســت. واقعيت هايي که در سينماي ايران کمتر 
به آنها پرداخته شــده اســت. اما به نظر مي رسد 
آنچــه در دربند کيفيت مضمون و ايده مناســب 
آن را کمرنــگ مي کنــد وجود يک ســاختار 

دربنــد ماجراي دختري به نام نازنين اســت که با 
پذيرفته شــدن در رشته پزشکِي دانشگاه تهران به 
تهران مي آيد. در تهران خوابگاه دانشجويي به او 
تعلق نمي گيرد، ناچار بــه دنبال خانه مي گردد و 
با دختري به نام ســحر آشنا شده و قبول مي کند 
که با او همخانه شود. در خانه سحر متوجه روابط 
متعدد او با پســرهايي مي شود که هر کدام کليد 
خانه او را دارند و مدام به آنجا در رفت و آمدند. 
نازنين اعتراضي نمي کند تا اينکه در يک مشاجره 
با سحر از آن خانه مي رود. وقتي براي جمع کردن 
وســايل و پس گرفتن پول پيش خانه بازمي گردد 
تحت تأثيــر حرف هاي ســحر قرار گرفتــه و از 
تصميم خود براي رفتن منصرف مي شود. پليس 
براي دستگيري ســحر به خانه آنها آمده و سحر 
به جرم بدهکاري دســتگير مي شود. او که براي 
رفتن به خارج از کشــور پول زيادي از مردي به 
نام زارعي دريافت کرده اســت نتوانســته آن را 
پرداخت کند و بايد روانه زندان شــود. نازنين در 
شرايطي که دوستان سحر هيچ کدام حاضر نيستند 
بــراي آزادي او کاري بکننــد تصميم مي گيرد 
خودش براي آزادي او اقدام کند به همين دليل با 
امضاي چند سفته سحر را آزاد مي کند. سحر بعد 
از آزادي از زنــدان متوجه مي شــود که ويزايش 

آماده شده و... 
اين خالصه اتفاقي اســت که در فيلم دربند رخ 

مي دهد.
انســان بيگانه با محيط، مضموني است که بارها 
بــا پرداخت هاي متفاوت بــا آن روبرو بوده ايم. 
انســاني که خــود را دربند محيطــي مي يابد که 
تمامي ارزش ها از آن رخت بربســته اســت و او 
بايــد با بار تفاوت هاي خــود به تنهايي در جهت 
حل مشــکالتش گام بردارد. دانشجوي نخبه اي 
که بــا ورودش به تهــران درگيــر رياکاري ها، 
بي مهري هــا و نابهنجاري هــاي مــردم اطــراف 
مي شود اين بار بيگانه ديگري است که به شدت 
براي مخاطب ايراني خود آشناست. مخاطبي که 
خود در همين شــرايط زندگي کرده و همواره 
درد بيگانگي را با خود حمل کرده است. دربند 

بيگانه با محيط
نقدي بر فيلم دربند ساخته پرویز شهبازي

روايي نامنســجم و بازگويي صرف مشــکالت 
و بحران هاي پي درپي و مداوم اســت. نازنين به 
تهران آمده است، خوابگاه به او تعلق نمي گيرد، 
خانه اي که گرفته نامناســب است، به دنبال کار 
مي گردد ولي پيدا نمي کند، در دانشگاه در ميان 
تجمعات دانشــجويي است و مشکالت سحر او 
را نيز درگير کرده اســت تا جايي که حتي براي 
آزادي او ســفته هم مي گــذارد و... تمامي اين 
فشــارها و مشــکالت در اطراف او جريان دارد 

سپیده سامي
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آيا جامعه اي که خود را در گيرودار مشــکالت 
فراوان اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مي بيند و 
خود بر بحران اين زندگي واقف است بايد تنها 
نظاره گر اين درد باشــد؟ اگر فيلم نفس عميق- 
فيلم ديگري از پرويز شــهبازي- در سال 1380 
اثرگذار واقع شد بدين لحاظ بود که نيمه پنهاني 
از واقعيــت اجتماعي را به مردم زمانه اش نشــان 
مي داد که در آن زمان ناديده مانده بود. نيمه اي 
که در آن فيلم به درســتي نمايان گشت و مورد 
توجــه نيز واقع شــد. اما نيمه پنهان اين ســال ها 
کجاســت؟! دربنــد آن چنان کــه با گرايشــات 
يک فيلم مســتند به پيش رفته اســت - مستند از 
آن جهــت که به واقعيت هــاي اجتماعي رجوع 
مي  کند- از توجه به افکار و ذهنيات مردمي هم 
که طي اين ســال ها تغيير کرده اند ناگزير است. 
مردمي که با مردم روزگار نفس عميق متفاوتند، 
مردمي که از دوران اصالحات گذر کرده اند و 
اگــر در آن زمان آگاهي بر بخشــي از واقعيات 
سياســي- اجتماعي وجود نداشــت اکنون با در 
دست داشتن چشــم انداز دوران اصالحات و از 
ســر گذراندن بحران هشت ســاله اي که صبر و 
تحملشان را در بوته آزمايش گذاشت به درک 
و فهــم عميق تري از اين واقعيت ها رســيده اند و 
بازگويــي صرف واقعيت هاي موجود برايشــان 
بســيار کهنه و مالل آور اســت. اکنــون باز هم 
مي توان پرسيد به راســتي نيمه پنهان اين سال ها 
کجاســت؟! اکنون چه شــکلي از هنــر بر پرده 
ســينماهاي ايران نقش بســته اســت؟ اگر »بنيان 
هنــر تصويرگري فرديت اســت« )احمدي:19( 
بر ســر بينش فردي و هنري ما چه آمده اســت؟ 
چــرا فيلم هاي امروز ســينماي ايــران فاقد يک 
تصويــر فــردي آگاه و نيرومند هســتند؟ اگــر 
بپذيريم که تصوير و در ســطح کالن آن سينما، 
حتي در گرايشات مستند خود با اعمال گزينش 
و انتخاب فيلمســاز، از شــکل  افتادن و تحريف 
واقعيت اســت، زيبايي شناســي ايــن تحريف و 
ازشــکل افتادگی کجاســت؟ آيا تنهــا اکتفا به 
نمايــش رخدادها و وقايع اجتماعي بدون اعمال 
يک بينش خاص هنري مي تواند پاسخگوي ميل 
مخاطبان به تماشاي فيلمي باشد که آن را از آِن 
خود دانسته اند؟ همچنان که » نلسون گودمن در 
بحث از ايده اي از ويرجينيا وولف نوشته است: 
»هنر نسخه دوم جهان واقعي نيست، از اين لعنتي 
همان يک نســخه بس است.« )احمدي، 1375: 

.)266

منابع:
االم، کــر )1382(. نشانه شناســي تئاتــر و درام، . 1

ترجمه فرزان سجودي، تهران: نشر قطره
احمدي، بابک)1375(. از نشانه هاي تصويري تا . 2

متن: به ســوي نشانه شناسي ارتباط ديداري. تهران: 
نشر مرکز

نمايشنامه نويســي، . 3 فن  اگري، الجوس)1367(. 
ترجمه مهدي فروغ، تهران: نشر نگاه

پيگيري هدف خود دچار ســرگرداني مي شود 
و اگــر نازنين کنشــي انجام مي دهــد آن کنش 
در جهــت هدف فيلم نيســت و ايــن نکته خود 
وحدت و انسجام اثر را به چالش مي کشد! شايد 
در توجيه بي کنشــي نازنين شــخصيت مهربان، 
دلســوز و متحمــل او در نظــر گرفته شــود که 
تنها صبر و تحمل در برابر مشــکالت را ايجاب 
مي کند اما آنچه يک شخصيت را براي حضور 
در يک درام مناسب مي گرداند انتخاب برهه اي 
از زندگي اوســت که  زير فشــار فراوان بتواند 
ناگزير دســت به عمل بزند. »مصنف بايد بداند 
که شــخص بازي را درست در موقعي که روحاً 
و معناً در حال رشــد و تکامل است از وجودش 
اســتفاده کند« )اگــري، 1367: 117(. از طرفي 
موقعيتي که شــخصيت در آن قرار مي گيرد نيز 
بايد حاصلخيز باشد يعني او را به ايجاد حرکت 
و کشــمکش در درام ترغيب کند.» اگر شرايط 
مناســب باشد شــخص بازي هم به مبارزه اقدام 
مي کنــد. اگــر ضعيــف و بي حرکــت و بدون 
مقاومت باشــد علتش اين است که مصنف به او 
اين فرصت را نداده اســت که بتواند با اشتياق به 
مبارزه شروع کند« )همان:115(. به نظر مي رسد 
در فيلــم دربند شــرايط بــراي ايجــاد کنش و 
کشمکش و به دنبال آن حرکت در درام وجود 
دارد اما اين شــخصيت اصلي يعني نازنين است 
که هنوز به مرحله کنشگري و عمل نرسيده است 
به همين علت است که تماشاگر دربند به هنگام 
تماشاي فيلم احســاس فشار و خفگي مي کند و 
اين احســاس دليل بر تأثيرگــذاري و قوت فيلم 
نيســت، بلکه ناشي ازســکون و بي حرکتي آن 
است. آنچه به هنگام تماشاي يک فيلم مخاطب 
خود را حفظ مي کند ايجاد احساس لذتي است 
که بــا ديدن هر تم و موضوعــي در او به وجود 
مي آيــد حتي اگر آن موضوع، نمايش شــرايط 
ســخت يک دختــر دانشــجو در تهران باشــد. 
زيبايي فيلمي چون دربند به عنوان يک محصول 
هنري کجاست و چه نگاه متفاوتي را به مخاطب 
خود عرضه مي کند؟ کدام نکته کشــف ناشده 
و ناديده گرفته شــده اي را بــه او بازمي نماياند؟ 

اما مشــکل اساســي نازنين و بحران اصلي فيلم 
چيست؟ چه مســئله اي است که وضعيت نازنين 
را آشــفته کرده اســت؟ به نظر مي رســد مسئله 
اصلي پيدا نشــدن يک ســرپناه امن براي نازنين 
در تهران است. او خانه اي پيدا کرده که برايش 
نامناسب است بنابراين بايد مکاني ديگر بيابد تا 
بتواند در آن با آرامش به مطالعه و انجام تکاليف 
درســي اش بپردازد اما  براي حل اين مشکل چه 
مي کند؟ نازنين در حالي که بايد به اين وضعيت 
ســامان دهد چشم بر تمامي مشکالت مي بندد و 
بــه همه لبخند مي زند! بــه وضعيت خانه اش دير 
اعتراض مي کند و به هنگام اعتراض و مشــاجره 
بعد از آن نيز اشک هاي سحر مي تواند خيلي زود 
او را از تصميمــش براي ايجــاد يک تغيير يعني 
عوض کردن خانه منصرف کند. نازنين به عنوان 
قهرمان داســتان هيچ حرکتــي نمي کند تا يک 
نيروي مخالف رو در روي او بايستد، کشمکش 
ايجاد شــود و درام به حرکــت درآيد! او خود 
حرکت خود را ســد مي کند!! پس کنشــگري 
نازنين کجاست؟! در کتاب نشانه شناسي تئاتر و 
درام آمده است: » از ميان رويدادهاي ممکن در 
 )Action(درام... جايگاه ويژه هميشــه به کنش
داده شــده اســت« )االم، 1382: 151(. درام در 
رابطه اش با کنش»... هســته اي اســت هوشيار از 
آنچــه انجام مي دهد و به طــور عمدي و ارادي، 
تغييري را در جهت هدفي و در بافتي مشــخص 
به انجام مي رســاند. بنابراين مي توان شش عامل 
ســازنده کنش را برشمرد: کنشــگر، قصد او به 
عمــل، عمل يا نــوع عمل حاصــل، وجه کنش 
)يعنــي شــيوه و روش آن(، موقعيت )شــرايط 

زماني، مکاني و موقعيتي( و هدف « )همان(.
هدف يکي از شــش عامل سازنده کنش است. 
هدف نازنين از ماندن در آن خانه، در کنار سحر 
و امضاکردن سفته ها چيست؟ اگر هدف کمک 
به ســحر و دلسوزي براي اوست پس يافتن يک 
سرپناه امن که در آن بتوان احساس امنيت کرد 
به عنوان هــدف قهرمان داســتان يعني نازنين و 
هدفي کــه درام نيز بايــد در آن جهت حرکت 
کنــد بي معنا به نظر مي رســد! بنابرايــن فيلم در 



تشیعشناسي جامعه
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مقدمه 
بيش از يک قرن است که تشيع موضوع مطالعات 
علمی بســياری در غرب قرار گرفته اســت، علوم 
انسانی اما جز در دهه های اخير کمتر به اين حوزه 
توجه نشــان داده اند. رويکرد اجتماعی به اسالم و 
مشخصاً تشيع از دهه هفتاد ميالدی به بعد، به دنبال 
انقالب ايران گســترش يافت و تشيع که تا ديروز 
صرفــاً به عنوان يکی از مذاهب اســالم شــناخته 
می شد، توجه بسياری از پژوهشگران حوزه علوم 
اجتماعی را به خود جلب کرد. اما در گستره علوم 
انسانی، اين رويکرد سياســی بود که بر مطالعات 
شيعی غلبه پيدا کرد و وجوه اجتماعی و تحوالت 
جامعه شناختی جوامع شيعی همچنان در سايه ماند. 
در ايــران، به عنوان يکــی از مهم ترين حوزه های 
مطالعات شــيعی، »جامعه شناسی تشيع« اصطالح 
غريبی است و جز معدود پژوهش هايی که با اين 
نام و عمدتاً در خارج از ايران انتشار يافته اند، اين 
حوزه همچنان ناشناخته و بکر مانده است. اغلب 
مطالعات علمی تشــيع به تاريخ، فلســفه، کالم و 
فقه و جريانات فکری اختصاص دارد که در اين 
حوزه شــکوفا شــده اند، در حالی که تشيِع زيسته 
و زيســِت اجتماعی شــيعيان کمتــر محل بحث 
و تحقيق قرار گرفته اســت. از ايــن رو، تعريف 
معنــا و محدوديت ها و همچنين تعيين حوزه های 
تحقيق جامعه شناختی تشــيع اهميت می يابد. در 
شــرايط بازگشت »شرق شناســی نو« که رويکرد 
ذات گرايانه شرق شناســی کالسيک به اسالم را 
مجدداً احيــا نموده، مطالعــات اجتماعی جوامع 
اسالمی و شيعی، بيش از هر زمان ضرورت يافته 
است. به اين ضرورت البته جز از خالل مشارکت 
رشته ها و معارف گوناگون نمی توان پاسخی در 
خــور ارائه داد، با اين حال هر رشــته می تواند به 

سهم خود در اين مسير مشارکت کند. 
انتظار می رود دانــش اجتماعی در مورد جوامع 
شــيعی، در گام نخســت از جانب کسانی توليد 
شــود که به اين جهان تعلق دارند، کســانی که 
در اين جوامع زيســت می کنند و سير تحوالت 
اجتماعــی جوامع خود را دنبــال می کنند. تعلق 
بــه جهانــی که مــورد مطالعــه قــرار می دهيم، 
در عين حــال کــه در ادامــه ســنت مطالعــات 
پسااســتعماری، بر توليد زمينه مند انديشــه برای 
»ايجــاد يک علــوم اجتماعی مســتقل« و انتقال 
متقابــل دانــش تأکيد مــی ورزد، می تواند خود 
به عنوان يکی از محدوديت های جامعه شناســی 

تشــيع نيز مطرح شــده و مورد بحث قرار گيرد. 
اين مقدمــه می تواند به عنوان طرح بحثی قلمداد 
شــود در معنا و محدوديت هــای آنچه به عنوان 

»جامعه شناسی تشيع« می ناميم. 
در معنا و محدودیت های جامعه شناسی تشيع

تعريف جامعه شناســی اسالم و تشــيع، از تعريف 
جامعه شناسی دين جدا نيست. جامعه شناسی دين 
گرايشی در جامعه شناسی است که موضوع مطالعه 
خود را رابطه متقابل ميــان »آموزه ها«ی يک دين 
و »صورت هــا«ی عينــی و تجربی ايــن آموزه ها 
در جامعه قرار داده اســت. بــه اين معنا که جدا از 
وجــوه اعتقادی يک دين کــه در متون مقدس و 
باورها نمود می يابد، جامعه شناسی دين، به پيروان، 
تأثير آموزه های دينی در زيســت اجتماعی شــان، 
کارکرد اين آموزه هــا و تحول اين کارکردها در 
موقعيت های متفاوت و همچنين نهادها و مناسک 
جمعی می پردازد تا در شــناخت يک پديده دينی 
ســهم عنصر دينــی را از ديگر عوامــل تاريخی، 
فرهنگــی، ســنتی، قومی و طبقاتی جدا ســازد. با 
دخيل کردن دو عامل آموزه های دينی و اشــکال 
اجتماعی ای که زيســت دينی به وجود می آورد، 
جامعه شناســی ديــن، از ســويی به تبــع رويکرد 
مارکســی، نقش محرک های اجتماعی، شــرايط 
اقتصــادی و منافــع مــادی را مورد بررســی قرار 
می دهد و از ســوی ديگر به تبع رويکرد وبری، بر 
تأثير اجتماعی باورهای دينی تاکيد می کند و بدين 
ترتيب از تقليل گرايی های مرســوم در تحليل های 
علی يک جانبه پرهيز می کنــد. در اين رويکرد به 
تعبير ماکس وبر آنچه مورد مطالعه قرار می گيرد، 
»نحوه تبديــل ايده ها به نيروهــای موثر تاريخی« 
اســت. در نتيجه در رويکردی جامعه شــناختی به 
تشــيع، با توجه به آموزه های اين مذهب، حامالن 
اين آموزه ها مورد مطالعه قرار می گيرند. شــيعيان 
چه کسانی هستند؟ آموزه های شيعی در دوره های 
متفــاوت تاريخی و در پراکندگــی جغرافيايی و 
فرهنگی شــيعيان، چه کارکردهايی داشــته و چه 
نهادهای اجتماعی را به وجود آورده است؟ تشيع 
زيست شــده در ميان عموم مردم، مولد چه اشکال 

اجتماعی جديدی شده است؟ 
اغلب محققان، مهم ترين شاخص های تشيع را بر 
موضوعاتی چون اهل بيــت، امامت و روحانيت 
مبتنی می دانند. شــاخص هايی که از نظر عينيت 
جامعه شــناختی مناســبت دارد. اما اگر معيار را 

آموزه هــای فکری قــرار دهيم، اين تشــخيص 
می تواند ما را به اشــتباه بينــدازد، از اين نظر که 
پديده های متأخــر به جای اصــول بنيادينی که 
تشــيع خود را بر آن اســتوار می بيند، از اهميت 
بيشــتری برخوردار گردد. اگــر در معرفی يک 
مذهــب، آموزه هــای آن را معيار قــرار دهيم، 
مهم تريــن آموزه های تشــيع را می تــوان در دو 
اصل عدالت و امامت ريشه يابی نمود. اما معرفی 
تشــيع بر اســاس آموزه های متن، می تواند اين 
مذهب را به عنوان يک جريان يکپارچه و واحد 
معرفی کنــد، در حالی که چنين يکپارچگی ای، 
نه در خوانش متن، نــه در واقعيت تاريخی و نه 
در زيست اجتماعی شــيعيان وجود ندارد. تشيع 
در تاريخ بــه دوره ها، فَِرق و مکاتب گوناگونی 
تقسيم شده اســت. جرياناتی چون تشيع امامی، 
تشيع اســماعيلی، زيدی و ... برخی از مهم ترين 
جريانات تشــکيل دهنده آن اســت. بــا توجه به 
گستردگی موضوع تحقيق و تنوع فَِرق شيعی از 
نظر تاريخی، در اينجا ما تنها تشــيع امامی را که 
برخی از پژوهشگران با مالحظاتی، از آن تحت 
عنوان »ارتدوکســی شيعی« نام برده اند، موضوع 

مطالعه خود قرار می دهيم. 
تشــيع در لغــت و بــه معنــای عــام، پيــروی، 
سمت گيری و تمايل به سويی تعريف شده است 
و به طور خاص به کسانی اطالق شد که به سمت 
امــام علی گرايش يافتنــد و از او پيروی نمودند. 
در اين رويکــرد، توحيد صرفاً نگاهی انتزاعی به 
جهان نيســت، بلکه اين جهان بينی در متن حيات 
و در تضادهای تاريخی و اجتماعی ســمت و سو 
می يابــد، خود را نشــان می دهــد و جهت گيری 
می کند. در نتيجه تشــيع را از نظر لغوی می توان 

يک تمايل و يک سمت گيری قلمداد کرد. 
امــا نظريه مرکزی تشــيع، بر اصل پيوســتگی و 
اســتمرار رابطه انسان و خدا اســتوار است. اين 
و  توحيد-عدالــت  پيوســتگی  در  پيوســتگی، 
پيوســتگی نبوت-امامت و استمرار رسالت بارز 
می شــود. بســياری از محققان برآننــد که وجه 
تمايز اســالم در قياس با ديگر اديــان ابراهيمی 
در درک و تلقی اســالم از توحيد است. خدای 
اســالم، خدايــی يگانــه و بی نياز اســت که نه 
فرزنــدی دارد و نه خود فرزند کســی اســت و 
برای او همتا و همانند و همسر و شريکی وجود 
ندارد. ايــن درک از توحيِد انتزاعی و مطلق که 

در معنا و محدودیت های 
جامعه شـناسی تشـيع

سارا شریعتي

متن حاضر گزيده كوتاهی از مقدمه ای است كه دكتر سارا شريعتی بر كتاب »مواجهه 
با علوم اجتماعی در متن سنت های شيعی« نوشته آرمان ذاكری نگاشته اند. اين 

كتاب قرار است به همت انتشارات نگاه معاصر به زودی منتشر شود.
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هيچ وجه انضمامــی نمی يابد، اين خدای دور و 
برتر کــه در هيچ چهره، مکان و شــيئی متجلی 
نمی شــود، تصويــر ندارد و تشــخص نمی يابد، 
می توانــد رابطه خدا و انســان را دچار »تعطيل« 
سازد. خدايی که محســوس نيست و هيچ نمود 
عينی ندارد، می تواند حس تنهايی و رهاشدگی 
را در زيســت زمينی انسان ايجاد کند. از اين رو 
در تشــيع، بر درکی از توحيد تکيه می شود که 
در آن خــدا از رگ گردن به انســان نزديک تر 
اســت، خدايی حاضر و نزديک که در زندگی 
اجتماعی انســان ها همواره حضور دارد و زمين 
هيــچ گاه از حجت او خالــی نمی ماند. در نتيجه 
در تشــيع و تصوف ـ بر خالف تســنن ـ بر وجه 
نزديک، زنده و محسوس توحيد تکيه می شود. 
توحيدی که به ميزان نزديک، زمينی و محسوس 
شــدن آن، با مخاطره »تشــبيه« مواجه می گردد. 
تعطيل و تشــبيه چنانکه کربن بدان اشاره دارد، 
پارادوکس درونی توحيد اســت که در مذاهب 
گوناگــون هر کدام به نوعی بارز شــده اند و هر 
دو نگاه را بــه نوعی از طرفی با مخاطره تعطيل، 
اگنوستيســيم، و از طرف ديگر با مخاطره تشبيه 

يا شرک روبه رو می کنند. 
از ســوی ديگر بر خالف نقطه نظر اهل تسنن که 
رســالت اسالم و وحی را با مرگ پيامبر به پايان 
رسيده می دانند و وظيفه مؤمن را در پياده کردن 
و اجرای شــريعت خالصه می کنند، در تشــيع، 
نبوت با خاتميت به پايان می رســد، اما رســالت 
اســالم و رابطه ميان خدا و امت همچنان برقرار 
اســت و اين رســالت پــس از دوران نبوت، در 
دوران امامــت و در عصر غيبــت ادامه می يابد. 
در اين دوران مسئله اجرای شريعت نيست بلکه 
اجتهــاد و تالش بــرای تطبيق وحی با شــرايط 
جديد اهميت می يابد. در تشــيع امامی با غيبت 
دوازدهميــن امام در قرن چهــارم هجری / دهم 
ميالدی، دوران امامت به پايان می رســد و عصر 
غيبت آغاز می شود. از اين رو برخی از محققان 
قرن دهم ميالدی را بــه دليل آغاز عصر غيبت، 
ســلطه آل بويــه، حاکميــت شــيعيان زيدی و 
دوازده امامی بر بغداد و همچنين نهضت ترجمه 
و چرخش راسيوناليســتی اســالم، »قرن شــيعی 

اسالم« ناميده اند. 
در عصر غيبت، مفهوم شــيعی »نيابت« و مفهوم 
عرفانی »واليــت«، هر کدام پاســخی به بحران 
تــداوم رســالت و ضرورت اجتهاد بــود که در 
اشــکالی چون روحانيت-فقاهــت و طريقت-
تصــوف تعيــن يافتنــد و در طول تاريــخ، گاه 
ســنت هايی منفک، گاه در برابــر هم و گاه در 
ترکيــب بــا يکديگر ايجــاد کردند کــه خود 
موضــوع مطالعه مســتقل اســت. نظريه ديگری 
امــا، عصر غيبت را عصر اســتقالل رأی انســان 
از رهبــری کاريزماتيــک امام معصــوم مطرح 
نمــود که در طی آن، رهبــری و هدايت از امام 
بــه امت انتقال می يابد و رســالت ابالغ پيامبر به 
روشنفکران جامعه واگذار می شود. در مجموع 

می تــوان گفت که تداوم رســالت نبی در دوره 
امامت و در عصر غيبت، نظريه مرکزی تشــيع و 
پرسش از چگونگی اين تداوم، مهم ترين چالش 

تاريخی تشيع بوده است.
شــيعيان در مرحلــه اعتراضــی حرکت خويش 
در برابــر خالفت، بــر نظم نوينــی تکيه کردند 
کــه وعــده اش را در آموزه های اســالمی يافته 
بودند، عدالت را شــرط مشــروعيت حکومت 
خواندند و نســبت به دو الگوی بيزانســی که در 
خالفت اموی و الگوی ساســانی که در خالفت 
عباســی بازتوليد شــده بود، واکنش نشان دادند 
و در قالــب فَِرق گوناگون شــيعی بــه مقاومت 
پرداختند. اقليت شــيعه در همه فرق و اشــکال 
مبارزاتی، از خروج عليه ظالمان در تشيع زيدی، 
تا جنبش های اعتراضی اســماعيلی و مشی های 
گوناگــون اماميــه در رودررويــی، مقاومت يا 
فاصلــه گرفتــن از خالفت وقــت، مأمنی برای 
مخالفان سياســی و توده های محروم و مهاجران 
مطرودی گشت که خالفت را غاصب و آرمان 
خــود را برقراری حکومت عدل می دانســتند و 
انتظار شيعی، زمان اســتقرار آن را به ظهور امام 
زمان و پايان تاريــخ موکول می کرد. از اين رو 
اغلب شيعيان، »رافضی«، ناميده و طرد می شدند. 
شــهادت در اين مقطع اســت که در ذيل نظريه 
امامت مطرح شــد و امامــت را در برابر خالفت 
به عنــوان يــک تاريــخ آلترناتيــو طــرح نمود. 
تاريخی تحقق نيافته، محصور حافظه هايی ممنوع 
و خاطراتــی فروخورده کــه مفهوم مرکزی آن 
رنج و مظلوميت بود. اين تاريخ ممنوع، همچون 
تاريخ همــه اقليت ها، اغلب تاريخی شــفاهی و 
غيــر متنی بود. تاريخی که اســناد آن را بايد در 
نوحه هــا، مدح ها، مقتل خوانی هــا و عزاداری ها 
که به مهم ترين مناســک شيعی بدل شده بودند، 
اســتخراج و جمــع آوری نمــود و از آن رو که 
منقطــع، مجزا و پراکنده بود، با روايت های ضد 
و نقيضی همراه شــد. از طرفی شــخصيت های 
شــيعی در حافظــه و دين مردم، وجــه تاريخی 
خــود را از دســت دادند و جنبه ای اســطوره ای 
يافتند و از ســويی وقايع و رويدادهای تاريخی 
محل اختالف شد. از اين رو بازسازی و روايت 
مهم ترين مراحــل تاريخی آن، از ظهور تشــيع 
گرفته تا تکثر و تحول فرق شــيعی با مناقشــات 
و چالش های بســياری روبرو شد: »تشيع با فرياد 
فاطمه ظهور کرد«، »تشــيع با واقعه غدير تکوين 
يافت«، »تشــيع با پيروی از امام علی آغاز شــد« 
يا »با شهادت امام حســين جريان ساز شد« و »از 
دوره امام جعفر صــادق تکوين يافت« و ... اين 
نظريات اما هر کدام بخشــی از حافظه شــفاهی 
تشــيعی بود که تاريخش پر مناقشــه، اســنادش 
پراکنــده و چهره هايــش به فراتاريــخ و مافوق 
انسان تحويل شده بودند و روايت عينی تاريخی 

را دشوار می ساختند. 
با اين حال در دو مقطع تاريخی، نخست در قرن 
يازدهم ميالدی ـ با به قدرت رسيدن فاطميان در 

مصر، آل بويه در کرانه های عراق و قرمطيان در 
بحرين ـ و همچنين در قرن شــانزدهم ميالدی ـ 
با به قدرت رســيدن صفويه در ايران ـ تشــيع از 
موقعيــت تاريخی خود به عنــوان اقليتی مخالف 
و معتــرض درآمــد و به قــدرت رســيد. دوره 
اول، با ســرکوب مغول به پايان رســيد و تشــيع 
را از نظــر جغرافيايــی پراکنــده نمــود و دوره 
دوم سرنوشــت تشــيع امامی را با ايــران که در 
آن رســميت يافته بود پيونــد زد. از اين دوره به 
بعد ما شــاهد شــکل گيری تاريخ رســمی تشيع 
در قدرت هســتيم. تشــيع در قــدرت نيز به نوبه 
خود مولد جرياناتی ضد قدرت گشــت و بدين 
ترتيب تضادی که تا ديروز ميان تشيع در اقليت 
و تســنن حاکم موجود بود را ايــن بار به درون 
خود تشيع منتقل ساخت، به عبارتی ديگر، تشيع 
که تا پيش از آن در قالب يک نهضت اعتراضی 
در برابر نظام خالفت شــناخته می شد، با کسب 
قدرت سياســی، خود به يک نظام مسلط ديگر 
بدل گشت و عامل ظهور نهضت های اعتراضی 
جديدی گشت، نهضت هايی که اين بار در متن 
تشــيع به وجود آمده بودند و با روايت رسمی و 

حاکم از آن در تعارض قرار می گرفتند.
تشــيع در قدرت، تشــيعی که در ايران از دوره 
صفويه به حاکميت رسيد، همچنين مولد اشکال 
اجتماعی جديدی شد. نهادهايی چون روحانيت 
شــيعی )کــه متأثــر از نظريــه نيابــت و تداوم 
رســالت اســالم به وجود آمــد(، عزاداری ها و 
سوگواری ها )که وجهی از تاريخ تراژيک تشيع 
و شــاخص ترين نمود مناسک شيعی بودند(، به 
وجود آمدن اشکالی از دينداری عامه )محصول 
پيوند تشــيع با قشــرهای فرودســت اجتماعی(، 
موعودگرايــی )که به عنوان يــک منبع اعتراض 
اجتماعــی همواره وجود داشــت امــا پس از به 
قدرت رســيدن تشيع، اشــکال جديدی به خود 
گرفــت(، تصــوف، و همچنين مــواردی چون 
هنرهای شــيعی )تعزيــه، مداحی، شــمايل(، ... 
نمونه ای از اين اشــکال اجتماعی خاص جوامع 
شــيعی بود که شــکل گيری و گاه کارکردشان 
متأثــر از شــرايط تاريخــی و موقعيــت جديد 
اجتماعی شيعيان در قدرت بود و در جوامع سنی 
مذهب بديلی نداشــت. اما اگر در تاريخ تشيع، 
با ظهور سلســله صفوی، قدرت سياســی نقش 
تعيين کننــده يافت و به تشــيع موقعيتی حقوقی 
در قانون رسمی کشور بخشيد، با سلسله قاجار، 
اين قــدرت مذهبی و نهــاد روحانيت بود که با 
غلبه اصوليون در برابر اخباری ها، از اســتحکام 
ســاختاری، اســتقالل مالی و قــدرت اجتماعی 
بی سابقه ای برخوردار شد و توانست يک قدرت 
مــوازی را در کنار قدرت سياســی ايجاد کند. 
قدرتــی که در مقاطع گوناگون تاريخی، گاه به 
مــوازات، گاه در خدمت و گاه در برابر قدرت 
سياســی قرار گرفت و دو نهــاد دين و دولت را 
بــه تعيين کننده ترين نهادهــای جامعه ايران بدل 

ساخت.
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شناســايي شــده و براي هر يک، جلسات نقد و 
بررســي اي با حضور محققان و پژوهشگران اين 
حوزه هــا و گاه نويســنده اثر برگزار شــد و اثر 
مورد بررســي انتقادي قرار گرفــت. برگزاري 
جلسات نقد و بررسي بدون همکاري نهادهايي 
چون انجمن علمي ـ دانشــجويي جامعه شناسي 
دانشــکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران و بنياد 
فرهنگي دکتر علي شــريعتي، ميســر نمي شــد. 
گــزارش برخي از ايــن جلســات در مجموعه 
پيــش رو آمده اســت. در تهيه پرونده 
حاضر، معرفي يک کتاب از هر يک 
از حوزه هاي فوق الذکر »جامعه شناسي 
تشــيع« مدنظر بوده است. لذا فهرست 
کتاب هايــي که مي توانســت در اين 
مجموعه معرفي شــود بيش از پرونده 
حاضر بوده و محدوديت هاي رســانه، 
اجبــار انتخاب از ميــان منابع را ايجاد 
کرده است. هدف نهايي از برگزاري 
ايــن جلســات و جمــع آوري منابــع 
مرتبــط، چــاپ کتابي تحــت عنوان 
انتقادي جامعه شناسي  »کتاب شناســي 
تشــيع در ايــران« اســت کــه معرفي 
کامل انتقــادي همه آثار آنجا خواهد 
آمد. برگزاري جلسات نقد و بررسي 
اعضاي گروه را در راســتاي دستيابي 
به شــناخت کامل تر نســبت به منابع و 
ابعاد مختلف  بيشــتر درباره  اشــراف 
آن يــاري نمــوده و مباحــث مهم و 
چالش برانگيز در اين حوزه مطالعاتي 

را مشخص نموده است. 
مرحلــه اول ايــن پــروژه يعني شناســايي کتب 
مرتبــط و معرفي انتقادي آن هــا، اکنون مراحل 
نهايي را طي مي کند. در کنار آن، پژوهش هاي 
مختلف صورت گرفته توسط اعضاي گروه، در 
حوزه هاي مختلف مربوط به جامعه شناسي تشيع 
ذيل مجموعــه واحدي با عنوان جامعه شناســي 

تشيع تدريجاً به چاپ خواهد رسيد. 
شناســايي موضوعــات محــوري در مطالعات 
جامعه شناسي تشيع، نظريات و چالش هاي عمده 
در اين حــوزه، هدف ديگر اين گروه مطالعاتي 
اســت که بخشــي از آن در جريان مطالعه منابع 
موجــود محقق شــده و بــه کمک مشــارکت 

متخصصان اين حوزه تکميل خواهد شد.

اول، آنچه شگفت مي نمود، تعداد بسيار اندک 
و محدود کتاب هايي بود که به نحوي »تشــيع« 
را با »روش هاي جامعه شناســانه« موضوع مطالعه 
قرار داده بودنــد. با کمال تعجب دريافتيم که با 
گذشت بيش از 50 سال پس از تأسيس مؤسسه 
تحقيقات اجتماعي دانشــگاه تهران، تنها اندکي 
از »کتاب ها« ـ آن هم با تســامح روش شــناختي 
ميان رشــته هاي جامعه شناســي، تاريــخ، علوم 
سياســي ـ تشــيع را موضوع مطالعه خــود قرار 

داده انــد. لذا به عنوان اولين يافته مطالعه مي توان 
ادعا کرد که »جامعه شناسان در 50 سال گذشته 
عمدتاً دين جامعه خــود را موضوع مطالعه قرار 
نداده اند.« و اين يافته خود مي تواند راهگشــاي 
تحليل بســياري از ناتواني هاي جامعه شناسي در 
جامعــه ايران باشــد که به جاي نقــِد ضعف در 
موضوع شناسِي اين رشــته در اين ايران، ماهيت 
اين رشــته علمــي را هــدف قــرار مي دهند. با 
توجه به همين مســئله و لزوم قائل شدن به نوعي 
تساهل روش شــناختي در مواجهه با منابع، ميان 
کتاب هايي که با روش جامعه شناسي، »تشيع« را 
موضوع مطالعه قرار داده اند و کتاب هايي که در 
يک نگاه عام تر بهــره اي از »رويکرد اجتماعي« 
در مواجهه با »تشيع« داشته اند تمايز قائل شديم. 
 در نهايــت کتاب هايي که بيش ترين نزديکي با 
حوزه مطالعات »جامعه شناســي تشيع« داشته اند 

شــايد گفتن اين مطلب عجيب باشد که تشيع را 
هنوز چندان نمي شناسيم. در حالي که »تشيع« به 
عنوان يکي از محورهاي اصلي تاريخ، فرهنگ 
و هويت ايراني، قاعدتاً مي بايست به عنوان يکي 
از ســرفصل هاي محوري علم جامعه شناسي در 
ايران قرار گيرد. بر مبناي وقوف به چنين اهميتي، 
جمعي از پژوهشگران حوزه علوم اجتماعي، از 
ارديبهشت ماه 1390، گروه مطالعاتي اي را شکل 
دادند تا به صورت منســجم تري، به مطالعه تشيع 

با رويکرد جامعه شناختي بپردازند.
مطالعــات  بــر  مــروري  ابتــدا  در   
انجام شده پيشين در دستور کار گروه 
قــرار گرفــت و در گام اول، حــوزه 
جست وجو به شناســايي »کتاب هاي« 
منتشرشــده بــه زبــان فارســي که با 
موضوع »جامعه شناســي تشــيع« صرفاً 
توسط نويسندگان متعلق به کشورهاي 
اســالمي نوشته شــده محــدود شــد. 
شناســايي منابع متعلق به نويســندگان 
کشورهاي غير اســالمي در اين زمينه 
و همچنيــن پايان نامه هــا و طرح هاي 
پژوهشي به مراحل بعدي طرح موکول 
شد. در اين مرحله کتاب هاي موجود 
در کتابخانــه ملي ايران، به عنوان منبع 
اصلي جست وجو تعيين شد و انبوهي 
از کليدواژه هــاي مرتبط بــا موضوع 
بــا دســته بندي در حوزه هاي مختلف 
)روحانيــت و مرجعيــت؛ قــدرت و 
دولــت؛ هنرهــا؛ امامــت و عدالــت؛ 

زيارت و مکان هاي شيعي؛ باطني گري، تصوف 
و عرفان؛ مناســک )اعياد و عــزاداري(، تاريخ 
اجتماعي، انتظار و موعودگرايي( توســط اعضا 
مورد بررســي قرار گرفت. در کنار آن، اعضاي 
گروه از مشاوره جمع گسترده اي از متخصصان 
دانشــگاهي و حــوزوي در معرفــي کتاب هاي 
مرتبط بهره گرفتنــد. عضويت برخي محصالن 
حوزه علميه قم در گروه، فرآيند شناسايي منابع 
و افراد متخصص حوزوي را ســهل تر نمود. در 
گزينــش از ميان منابع، تنهــا کتاب هايي مدنظر 
قرار داشــتند کــه موضــوع اصلي کتــاب ـ نه 
بخشــي از آن ـ به بررسي »تشــيع« با روش هاي 

جامعه شناسانه اختصاص يافته بود. 
پــس از شناســايي کتاب ها، جلســات متعددي 
برگــزار شــد و کتاب هــاي مختلفــي در ايــن 
جلســات مورد بررســي قرار گرفتنــد. در نگاه 

گروه مطالعاتي جامعه شناسي تشيع 
مبدأ، مسير، افق هاي پيش رو
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جامعه شــناس در بررســي موضوعات تاريخي 
بايــد به منابع تاريخي رجــوع کند و همان منابع 
را هم انتقادي بررســي نمايد، در حالي که آقاي 
باقي، بيشــتر به حرف هاي امام علــي)ع( و امام 
حســين)ع( و ... ارجاع داده انــد. قديس در نظر 
گرفتن کنشــگران، نه جامعه شناســي اســت، نه 

تاريخي و نه علمي. 
محدثي همچنين با برشــمردن برخي پيش نيازها 
بــراي تحليل واقعه عاشــورا کــه از نظر وي در 
کار باقي مفقود اســت، گفت: من نديدم کسي 
از حســيِن )ع( قبل از عاشــورا حرفي بزند و ما 
نمي دانيم تا قبل از اين واقعه، ايشــان کيســت و 
چه تيپ شــخصيتي دارد. ما بــه کار تاريخي اي 
نياز داريم که اين شخصيت و روندي که ايشان 

طي کرده را به ما معرفي کند. 
عمادالدین باقي: چالش بيهوده حول دوآليسم 

ـ قدسي  كاذب عرفي 
پــس از اين انتقادات که بــه زعم محدثي، تندي 
آن از خاصيت نقد اســت و نه ناقد، باقي از دقت 
و حوصله محدثي تشــکر کرد و با ذکر اين نکته 
که وقتي کتابي را نقد مي کنيم اگر آن را جداي 
از جغرافيــاي کار و بقيــه آثــار نويســنده مورد 
بررســي قرار دهيم به يک نتيجه مي رسيم و اگر 
آن را مرتبــط با ديگر آثار نويســنده و جغرافياي 
موضوع و کار در نظــر بگيريم به نتيجه اي ديگر 
مي رسيم، گفت شــايد اگر ديگر نوشته هاي من 
در اين موضوع مرور مي شــد معلوم مي شــد که 
من نمي خواســته ام چيزهايي را مفروض بگيرم و 

مشــکل پيدا مي کرد؟ به عالوه، اين موضوع در 
مــورد جامعه شناســي دين خطرناک تر اســت؛ 
زيــرا نوع ديگــري از »دگرســاالري« در ايران 
براي هر جامعه شــناس دين وجود دارد. چرا که 
در جامعه شناســي دين يک جنــگ داخلي در 
درون ما بين جامعه شناســي ]به عنوان يک علم با 
ارزش هاي ذاتي خودش[ و ارزش ها و باورهاي 
دينــي دروني شــده مــا وجــود دارد. در نتيجه 
جامعه شناسي دين در ايران يک پيش نياز دارد و 
آن نبرد با اين دگرساالري است. به دليل اين که 
مــا در يک بافت کاماًل دينــي زندگي مي کنيم 
و بــا اين فرهنگ رشــد يافته ايم، بــه اين باورها 
عالقه منديم پس، الزمه کار جامعه شناســي اين 
اســت که با عاليق دروني مــان بجنگيم. وي در 
پاسخ به اين سؤال که چرا اين جنگ الزم است 
گفــت، براي اين که جامعه شناســي در اســاس 
خود، انتقادي اســت؛ انتقــادي در معناي کانتي 
آن، يعني ما نمي توانيم به نحو پيشــيني يک باور 
يا يک گــزاره را بپذيريم. وقتــي راجع به امور 
ديني هــم صحبت مي کنيم بايد انتقادي باشــد، 
يعني بدون مفروض گرفتن باورها و انديشه هاي 
ديني. تحقق اين موضوع در ايران خيلي سخت 
اســت؛ چون ما هم بايد در درون خودمان يک 
جنگ را با خودمان که بزرگ شــده اين باورها 
هســتيم انجــام دهيــم و هــم يک جنــگ را با 
قدرت هاي بيروني که پاسدار اين باورها هستند. 
جامعه شــناس »اعتقادي انديــش« نيســت و هيچ 
گزاره اي را به طور پيشيني مفروض نمي گيرد. به 
همين دليل بايد براي صحبت کردن از حســين 
بن علــي)ع( ســراغ داده هاي تاريخــي رفت و 
چيزهايي که در کتاب هاي ديني شــنيده ايم بايد 

در پرانتز برود.
از موضــع يــک جامعه شــناس، کار آقاي باقي 
اين طــور نيســت. بايد گفت کــه در اين کتاب 
نويســنده پذيرفته که حســين بن علي)ع( امامي 
مقدس است که دســت به کنش هاي اجتماعي 
زده و بــا جامعه شناســي نشــان داده کــه ايــن 
کنش هــا درســت و موجــه بوده اســت که در 
واقع مي تــوان اين کار را »جامعه شناســي براي 
دين« يا »جامعه شناسي در خدمت دين« دانست. 

در آخريــن روزهــاي ســال 1390 و درســت 
در هياهوي چهارشــنبه آخر ســال، گروهي از 
عالقه منــدان گردهــم آمدند تا در جلســه نقد 
کتابي که به همت »گروه مطالعاتي جامعه شناسي 
تشيع« و »انجمن علمي دانشجويي جامعه شناسي 
دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران« برگزار 
شــده بود شــرکت کنند. در اين جلســه کتاب 
»جامعه شناسي قيام امام حسين)ع( و مردم کوفه« 
در حضور نويســنده آن، عمادالدين باقي، مورد 
نقد و بررســي قرار گرفت که گزارش کوتاهي 

از اين جلسه در ادامه مرور مي شود. 
باقي ســخن را با اظهار خوشبختي از اين که در 
جرگه جامعه شناسان قرار گرفته، آغاز کرد و در 
مــورد کتاب چنين اظهار داشــت که اين کتاب 
بخت خوبي نداشت، چرا که پس از اتمام چاپ 
دوم نتوانســت مجوز چاپ جديد را بگيرد. البته 
اين کتاب چند ســال پيش توسط انتشاراتي در 
لبنان ترجمه و چاپ شــد1 و به عراق و مصر هم 
رســيد. باقي در انتهاي توضيحــات خود اظهار 
اميــدواري کرد شــلتاق نقد بتواند اشــکال هاي 

کتاب را براي چاپ هاي بعدي برطرف نمايد. 
حسن محدثي: »دگرســاالري« در جامعه شناسي 

ایران
حســن محدثي که در اين جلســه به عنوان ناقد 
کتاب حضور داشــت، صحبت هــاي خود را از 
بحث پيرامون »دگرســاالري« در جامعه شناسي 
ايــران آغــاز کرد. بــه ايــن مفهوم کــه آراي 
جامعه شناسان غرب بدون کاوش در مباني آن، 
ترجمه و شــرح داده مي شــود و به اجبار تالش 
مي شــود انديشــه غربيان به قامت تــن واقعيت 
اجتماعي ايران پوشــانده شــود. به عنــوان مثال، 
نوع اســتفاده از مفهوم کارکردهــاي اجتماعي 
از حرف هاي نســنجيده جامعه شناسان است که 
»چون يک پديده هســت، حتمــاً کارکردهايي 
دارد«. مثــاًل عزاداري عاشــورا ايــن کارکردها 
را دارد. کســي هــم نمي تواند يقه مــا را بگيرد 
کــه اين را چطــور وارســي کنيم؟ اگــر اصاًل 
عزاداري عاشــورا نبود چه مي شــد؟ آيا جامعه 

جامعه شناس و جنگ دروني با اعتقادات
گزارشي از جلسه نقد و بررسي كتاب »جامعه شناسي قيام امام حسين)ع( و مردم كوفه«

سخنرانان: عمادالدین باقيـ  دكتر حسن محدثي

گزارش: الهام شهسوارزاده
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می يابــد؟ جامعه شناســی کــه به ســراغ تاريخ 
مــی رود، آيا مجاز اســت از مفاهيم امروزی در 
تحليل وقايع گذشته استفاده کند و اگر آری، به 
چه شــکل و تا چه حد؟ زبان، بحث مهمی است 
که مطرح می شــود و به عنوان نمونه از عاشورا 
اغلب بــه عنوان قيام نــام می برند که مناســبت 
بيشتری دارد. موريس هالبواکس بحثی به عنوان 
»چارچوب های اجتماعی حافظه« دارد و از زبان 
به  عنــوان يکی از کادرهای اجتماعی حافظه نام 
می برد. ما اغلب از فرهنگ لغت جامعه شناســی 
روز اســتفاده می کنيــم، امــا واژگان قديم را به 
روز نمی کنيــم. در اين خصوص متفکران عرب 
بهتر کار کرده اند و به عنوان نمونه، محمد عابد 
الجابــری از مفاهيــم قبيله، غنيمــت و عصبيت 

استفاده می کند و خوانشی جديد ارائه می دهد.
اين جلســه با بحث بر ســر چگونگی استفاده از 
مفاهيم جامعه شناســی مدرن از يک ســو و منابع 
تاريخی در جامعه شناســی، موضوعات مربوط به 
تاريخ اســالم و همچنين لزوم بازسازی اجتماعی 
ايــن دوران ادامه پيدا کــرد. در پايان عمادالدين 
باقــی با اظهــار خوشــبختی از توجــه حضار به 
موضــوع، بار ديگــر توجه به جغرافيــای زمان و 
مــکاِن کتاب را يادآور شــد. کتابی که در زمان 
خود راهگشای نوع ديگری مواجهه با موضوعات 
رايج در تاريخ تشيع بوده است و در بررسی هايی 
که گروه مطالعاتی جامعه شناسی تشيع انجام داد، 

جزو يکی از معدود کتاب هايی است که با مسئله 
و رويکردی جامعه شناسانه به موضوعی در حيطه 
تشيع پرداخته است، هرچند به قول نويسنده، بيشتر 
مبتنی بر نگرش جامعه شناسانه است تا تحليل های 

روش مند جامعه شناختی. 
مشــخصات کتاب: باقــی، عمادالدين )1379(، 
جامعه شناســی قيام امام حســين و مــردم کوفه، 

تهران: نشر نی، چاپ اول، 96ص. 
پی نوشت:

1. 1428ه.ق-2007م. باقـی عـماد الدين. عبدالرحمن 
العلـــوی. علم اجتماع الثـوره الحسـينيه والمجتمـع 

الکوفـی. انتشـارات دارالهادی. لبنان.

به عنــوان حجيت موضوع، که چند تن از حضار 
با اشاراتی به ســطور مختلف کتاب اين موضوع 

را رد کردند. 
پس از اين گفت و شــنود، حاضــران نيز نکات 
خــود را در ارتباط با کتاب و ســخنان محدثی 
و باقــی بيان کردنــد. از جملــه در تأييد موضع 
باقــی بــرای اســتفاده از تعابير تقــدس زا برای 
برخی کنشگران گفته شــد که يکی از وظايف 
جامعه شناس، به وجودآوردن امکان و زمينه نقد 
اســت و ما بايد بتوانيم جامعه شناســی دين را با 

همه محدوديت ها ممکن کنيم. 
همچنين با اشــاره به جايــگاه تاريخی کتاب و 
صف شــکنی کتاب در برخورد با کليشــه های 
رايــج، از نحــوه ورود به موضوع تقدير شــد، 
امــا اين موضوع ســبب نشــد حضار بــه برخی 
جانبداری های اعتقــادی در متن کتاب و وجود 
گزاره های ابطال ناپذير در آن اشــاره نکنند. در 
واقع ابهامی که در روش شناسی کتاب و تعريف 
مفاهيمی چــون »طمــاع«، »اشــراف«، »جنبش 
اعتراضی« و ... وجود دارد ســبب شد که مسئله 
اعتبــار داده ها بارها مورد ســؤال قرار گيرد. در 
مقابــل اين نکته که با شــواهد مختلفی در جمع 
بيان شــد، باقی يک بار ديگر بــه مقدمه کتاب 
برگشت و با تأکيد بر لفظ بينش »جامعه شناختی« 
به جای »تحليل جامعه شــناختی« توضيح داد که 
»تحليــل جامعه شــناختی اين تصــور را به ذهن 
می آورد که روش هــا و تئوری ها و آزمون های 
متعارف جامعه شناســی لحاظ شده است، اما من 
در اين کار بيشــتر به دنبال اين بودم که با بينشی 

جامعه شناختی به موضوع نگاه کنم«.
ســارا شــریعتی: خطــای ناهمزمانی در 

پژوهش های تاریخی
در ادامه جلســه، ســارا شــريعتی نيــز به خطای 
ناهم زمانــی در پژوهش هايــی بــا موضوعــات 
تاريخی اشاره کرد. وی استفاده از ادبيات مدرن 
را در مســائل تاريخی يکی از مصاديق اين خطا 
دانســت و پرسيد: آيا ســخن گفتن از عاشورا با 
عناوينی همچــون انقالب، شــورش، جنبش با 
رهبری و ســازمان دهی و تشکيالت، راسيوناليته 
و... که مربوط به دوران مدرن اســت، مناســبت 

آن را تئوريزه کنم. کارهای من يک مبنای نظری 
داشــته که در سال 77-76 در فصل نامه »حضور« 
و مجالت ديگری چاپ شــد و از آن به بعد، آن 
مبنا را پی گيری کرده ام. در آنجا گفته  بودم که ما 
دچار يک دوآليســم کاذب به نام عرفی ـ قدسی 
هســتيم و در ايمان به اين دوگانه، هميشــه يک 
قطب ســکوالر ـ دينی ســاخته ايم و چالش های 
بيهوده ای حــول آن ايجاد نموده ايم. در واقع اين 
دوگانه اعتباری اســت و مثل ديگر مفاهيمی که 
در تعريف کردن و شناخت چيزها به کار می رود، 
به ظاهر از هم تفکيک می شــود اما به واقع چون 
يک کل واحد اســت، امکان جدايی از يکديگر 
را ندارد. در مقام شــناخت، انســان ناچار است تا 
ويژگی هــای يک چيــز را از هم جــدا کند و به 
شــکل اعتبــاری آن را تعريف کند امــا به واقع 
هيچ کدام از هم جدا نيســتند. ما ايــن دوگانه را 
برای شــناخت اعتبار کرده ايم امــا بعد خودمان 
ايمان آورده ايم که واقعی اســت و اين را تبديل 
به پايه ای برای فهم مسائل ديگر کرده ايم. اگر در 
اين چارچوب که بر مبنای آن، من اين دوآليسم 
را درست نمی دانم، به اين کتاب بنگريد قضاوت 

در مورد اين کار تغيير می کند.
نکته ديگــری که باقی به آن اشــاره نمود، رفت 
و برگشــت بين زمان اکنون و زمان وقوع حادثه 
بود. نويسنده با اذعان به اين که در نگاه به گذشته 
تحت تأثير مقطع زمانی زيست خود بوده، گفت 
در برخی موقعيت ها اگر نام آدم ها عوض شــود 
با زمان حــال مطابقت پيدا می کند. او همچنين با 
اشاره به اعتقادات خود و عموم جامعه، از استفاده 
تعابير امام و ... برای کنشگران واقعه مورد تحليل 
دفــاع کرد. چرا کــه در نگاه او اســتفاده نکردن 
از اين تعابير می تواند ســبب قربانی شــدن محتوا 
به پای شکل شــود. باقی با تشريح دشواری های 
جنگی که محدثی تحت عنوان جنگ درونی بين 
جامعه شناسی و اعتقادات به آن اشاره کرده بود، 
امــکان درون فهمی و نزديک شــدن به موضوع 
را به عنوان حســن تحقيق در مــورد موضوعات 
اعتقادی از ســوی يک فرد معتقد بيــان کرد. او 
همچنين اســتفاده خود از ســخنان امام علی)ع( 
و ديگــر بــزرگان را در مقام داده هــای تاريخی 
هم عصر دانست و نه اســتفاده از سخنان بزرگان 
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جبار رحمانی: فروكاستن امر قدسی به امر اجتماعی
در ابتــدای جلســه دکتــر رحمانی از نويســنده 
بــه خاطر نــگارش اين کتــاب تشــکر کرده و 
کار ايشــان را کاری تأسيســی از لحاظ ســبک 
کار و گســتره آن دانستند. ايشــان در زمينه نقد 
کتــاب، نکاتــی را در حوزه محتــوا و روش و 
نتايج آن بيــان کردند. از جمله آنکه نويســنده 
کتاب در مقدمه بيان کرده که حوزه پژوهشــی 
کتــاب يعنــی »آيين هــای ســوگواری« بکر و 
دست نخورده است، اما به نظر دکتر رحمانی در 
زمينه آيين های سوگواری و مطالعه اجتماعی و 
فرهنگی آن، ما دارای سنت مطالعاتی محدودی 
در ايــران و ســنت نســبتاً غنــی ای در بيرون از 
ايران هســتيم. افــرادی مانند آقــای عناصری، 
بلوک باشی، مايکل فيشر، محمود ايوب، ماری 
هگلند و... تحقيقات ارزشمندی را در اين زمينه 

انجام داده اند. 
انتقاد بعدی ايشان اين بود که نويسنده خود قائل 
به اين مســئله اســت که »عينک مطالعاتی ســاير 
اديان در ايران بــه کار ما نمی آيد و نمی توان در 
اين زمينــه کار تطبيقی انجــام داد«، در حالی که 
اين خاص گرايی، مانــع از قدرت تعميم دهی در 
نتايج تحقيقات خواهد شــد. ضمــن اينکه خود 

با فرهنگ ايرانی آميخته و در آن نهادينه شــد، 
صورت ديگری يافت که به کلی با نمونه ساده و 
اوليه اش تفاوت داشت. صورتی که توسط خود 
دينداران و به تناسب فرهنگ و باورهای آنان و 
نيز قرائتی که در هر عصر از مذهب شيعه و قيام 
امام حسين)ع( داشــتند، تعريف شده بود.« پس 
از تعاريف مفاهيم اساســی، نويسنده به تعريف 
و بررســی هفــت مفهوم کــه آن هــا را »عناصر 
هويتــی هيئت های مذهبی« می نامد، پرداخته که 
عبارت اند از: کارکرد، ســازمان، مخاطب، مدل 

دينداری، متوليان، مداحی و ادبيات. 
فصل سوم به بررسی مدل های مختلفی اختصاص 
يافته که از طريق آن ها می توان هيئت های مذهبی 
را گونه بندی کرد. نويســنده با درنظرگرفتن دو 
معيار »سازمان« و »مخاطب«، پانزده مدل فرضی 
گونه بندی را بررســی کــرده و نهايتاً يک مدل 
تلفيقــی و چندبعدی را به عنوان »مدل ســاختی 
ـ کارکردی« پيشنهاد کرده است که بر طبق آن 
هيئت های مذهبی معاصر را می توان در سه دسته 
»ســنتی«، »انقالبی« و »عامه پســند« به عالوه يک 

گونه فرعی »شبه هيئت ها« گنجاند. 
 فصل های چهارم تا هشتم به ترتيب به معرفی و 
تحليل هيئت های ســنتی، انقالبی دوران جنگ، 
انقالبــی دوران پــس از جنــگ، عامه پســند و 
شــبه هيئت ها اختصــاص يافته اســت. در فصل 
پايانی، نويسنده کوشيده است بر اساس مباحث 
طرح شــده در فصول پيشــين، يک مدل نظری 
کاربــردی را بــرای تبيين تغييــرات و تحوالت 

هيئت های مذهبی تدوين کند. 
جلسه نقد کتاب رســانه شيعه، از سری جلسات 
نقد کتاب  »گروه مطالعاتی جامعه شناسی تشيع«، 
در اســفندماه 1390 بــا حضــور محسن حســام 
مظاهری نويســنده کتاب، دکتــر جبار رحمانی 
از  جمعــی  و  شــريعتی  ســارا  دکتــر  منتقــد، 
علمــی  »انجمــن  همــکاری  بــا  دانشــجويان، 
دانشــجويی جامعه شناسی دانشــگاه تهران«، در 
تاالر شريعتی دانشــکده علوم اجتماعی برگزار 

شد. 

کتاب »رســانه شــيعه« نوشــته محســن حســام 
مظاهری، در 9 فصل و با موضوع »جامعه شناسی 
آيين های ســوگواری و هيئت هــای مذهبی در 

ايران« تأليف شده است. 
موضــوع فصــل اول بررســی و تحليــل تاريخ 
پيدايــش و تکوين آيين هــا و مجالس عزاداری 
اســت. فرضيه بنيادين کتاب، رابطه عزاداری و 
تغيير و تحوالتش با وضعيت سياسی، فرهنگی و 
اجتماعی هر عصر است. از اين رو در اين فصل، 
به تفصيل در باب بسترهای اجتماعی و فرهنگی 
که در هر عصر سبب ظهور يک آيين يا صورت 
جديــد در عزاداری عاشــورا گرديده، ســخن 
گفته شــده اســت. در خالل بيان اين تاريخچه، 
هم چنين به گفتمان دينی هر عصر و نيز مناسبات 
ميان نهاد دين و سياست پرداخته شده است. اين 
فصل، به ترتيب دوره های تاريخی زير را شامل 
می شــود: دوران زندگی امامان شــيعه، آل بويه، 
صفويــان،  تيموريــان،  مغــوالن،  ســلجوقيان، 
افشــاريان، زنديان، قاجاريان، پهلوی و انقالب 
اســالمی، جنگ تحميلی، دوران پس از جنگ 
تا امروز. بخش هــای پايانی اين فصل نيز به بيان 
تحوالت ســال های اخير در جريــان مداحی و 

عزاداری اختصاص يافته است. 
فصــل دوم »مفاهيم و کليات« نام دارد و به ارائه 
تعاريف و بررسی مفاهيم کلی و زيربنايی کتاب 
اختصاص يافته اســت. نويسنده در اين فصل به 
تعريــف مفاهيمی از جملــه »فرهنگ خواص«، 
»فرهنــگ عامه«، »دين«، »دينداری«، »مناســک 
دينــی« و »آيين های دينداران« پرداخته اســت. 
در اين بخش، نويســنده به تفاوت های دينداری 
نخبــگان و دينداری عامــه پرداخته و دو مفهوم 
مناســک دينــی و آيين های دينــداران را از هم 
تفکيک می کند و اين گونــه نتيجه می گيرد که 
عــزاداری عاشــورا را بايــد »اوالً از زمره مقوله 
دينداری محســوب کرد، نه ديــن. ثانياً يکی از 
آيين های دينداران دانســت و نه يک منســک 
دينی. به همين دليل اين آيين که توســط امامان 
شــيعه پايه ريزی شده بود، پس از چندی و وقتی 

سخنرانان: دكتر جبار رحمانیـ  محسن حسام مظاهری

سوگواری به منزله رسانه شيعه
گزارشی از جلسه نقد و بررسی كتاب »رسانه شيعه«

گزارش: فاطمه لطفي
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بحث های آسيب شناسی عزاداری در حال شکل 
گرفتــن بــود« و اين کتاب نوعــی عکس العمل 
نســبت بــه ايــن فضاســت. فضايی کــه عمده 
توجهش نقــد تغييرات در شــيوه های عزاداری 

جوانان ساکن شهرهای بزرگ بود.
مظاهری عدم تصريح خود به سنت نظری واحد 
و مشــخص در کتاب را می پذيــرد اما علت آن 
را تعــدد موضوعاتــی می داند کــه در کتاب به 
آن ها پرداخته شده است. وی برای مثال به فصل 
اول اشــاره کرد که بررســی تاريخی آيين های 
عزاداری در ايران اســت. فصلی که نويسنده به 
گفتــه خود، ناگزير از تأليــف آن بوده تا بتواند 
شــواهد الزم برای مدعيات جامعه شــناختی اش 
در فصــول ديگر را فراهــم آورد. وی همچنين 
تعــدد حوزه های مورد توجــه در کتاب را دليل 
ديگری بــر عدم تصريح و التزام به يک ســنت 

نظری خاص می داند. 
نقــد مهم ديگر به کتاب، تفکيک بين آيين های 
دينداران و مناســک دينی اســت. نويسنده بيان 
می کنــد که در اينجا تمايــز ظريفی وجود دارد 
که عبارت اســت از اينکه مناسک دينی ای که 
در اين کتاب بحث شــده، مناسک بنيان گذاران 
نيست. چرا که مناسک بنيان گذاران نيز به عنوان 
جزئی از آيين دينداران اســت. مناســک دينی، 
آن شــيوه عمل هايی است که در نصوص دينی 
آمــده مانند حج و نماز و ايــن متفاوت از آيين 
دينداران و مناســک بنيان گذاران است. چرا که 
اين آيين ها، شــيوه عمل هايی هستند که گرچه 
کارکرد دينی دارند اما در نصوص دين تعريف 
نشــده اند و اين تعريف طی زمان شــکل گرفته 
و به ســنت اجتماعــی تبديل گرديــده و تداوم 
می يابــد. به عبارت ديگر آييــن امری اجتماعی 

است و ناگزير تغييرپذير است. 
مظاهری اين انتقاد که تصويری يک دســت از 
شــيعه در کتاب ارائه داده اســت را نپذيرفت و 
در مقابل بيان نمود کــه به عکس در کتابش به 
اين تنوع توجه داشــته و دســته بندی هايی که از 
هيئت ها و مدل هــای دينداری شــان ارائه داده، 
شاهد اين امر اســت. به گفته وی در اين کتاب 
مشخص اســت که هيئت های سنتی و انقالبی و 
عامه پســند هر کدام تعاريف مختلفی از شيعه و 

مفاهيمش را بازتوليد می کنند. 
در مورد کارکرد فراغتی هيئت، نويسنده عقيده 
دارد که حتی در هيئت های ســنتی هم کارکرد 
فراغتی وجود داشــته و مشــخصاً در نهاد تعزيه 

است که اين کارکرد جايگاه مهمی دارد.
همچنين نويســنده در پاسخ نقد تعميم دادن نتايج 
پژوهش خود گفت که در کتاب به صراحت بيان 
کرده که دايره پژوهش ناظر به هيئت های مذهبی 
شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، قم، مشهد و 
کاشان است و نتايج آن قابل به تعميم به عزاداری 
قوميت ها و شــهرهای کوچک نيســت؛ چرا که 

عزاداری اقوام اساساً تعريفی متفاوت دارد. 
همچنين در جلســه پرســش و پاســخ پايانی از 

خانوادگــی و فاميلی( نــدارد. در فضای آيينی، 
ما شــاهد تعليق روابط، سلســله مراتب، نقش ها و 
سنت ها هستيم. برای مثال در يک هيئت عزاداری، 
وزيــر و فرد عادی کنار هم قــرار می گيرند. اين 
خلط بحث بعداً خــود را در کارکردهای هيئت 
نشــان می دهد و همان کارکردهــای گروه برای 

هيئت نيز در نظر گرفته می شود.
نقــد مهم ديگر دکتر رحمانی اين اســت که در 
سراســر کتاب امر قدســی به امر اجتماعی فرو 
کاسته شده است. مثاًل کارکرد فراغتی که برای 
هيئت ها در نظر گرفته شــده، از نمونه های تقليل 
امر قدسی به امر اجتماعی است. ناقد بر آن است 
کــه در هيئت های ســنتی، کارکــرد فراغتی در 
ميان نبوده، هرچند معموالً قبل و بعد از مجلس، 
کارکرد فراغتی جريان داشــته است. بايد دقت 
کــرد که هســته مرکزی کارکردهــای هيئت و 
عزاداری، تجربه اجتماعی دين برای دين ورزان 
است. به عبارت ديگر هسته مرکزی اين آيين ها، 
امر قدسی اســت که البته داللت های فرهنگی، 
تاريخی و اجتماعی خود را داراســت. همچنين 
نويســنده در رابطــه با مفهوم رنــج که مفهومی 
بنيــادی در تشــيع اســت، دچــار تقليل گرايی 
روان شناختی شــده و کارکرد سوگواری را در 
حد تسکين آالم و تخدير مصائب فردی می بيند. 
انتقــاد ديگر اين اســت که نويســنده، اولويت 
خاصــی به دوره پس از انقــالب می دهد و بيان 
می کند کــه در دوره هــای تاريخــی مختلف، 
عــزاداری در جهــت منافع خــاص قدرت های 
حاکم بــوده اما در مورد دوره پــس از انقالب 
چنيــن نظری ندارد. آيا در اين مورد، نويســنده 
خودسانســوری کرده يــا واقعاً چنيــن اعتقادی 
دارد؟ آيين هــای عزاداری علی رغم امکان نفوذ 
قدرت هــا و کنترل ايــن آيين ها، هميشــه وجه 
مردمی و خالقه ای هم داشــته اند که از ســيطره 

قدرت ها خارج بوده است. 
همچنين در بحث از ساختار هيئت های مذهبی، 
نويســنده کليت هيئت مذهبی را ذيل دينداری 
عامه مطرح می کند، اما ســاختار هيئت از نظر او 
واعظ، ذاکر و بانی هستند که عماًل در آن نشانی 

از عامه و مردم نمی بينيم. 
و  اقوام  عزاداری  تمایز  حســام مظاهری: 

سوگواری شهرنشينان
در ادامه جلســه نويســنده کتاب درصدد پاسخ 
به انتقادات طرح شــده در رابطه با کتاب برآمد. 
مظاهری ابتدا از »گروه مطالعاتی جامعه شناســی 
تشــيع« و آقای رحمانی به عنوان منتقد تشــکر 
نموده و بيان کرد که هر چند علی القاعده انتظار 
می رود به عنوان نويسنده کتاب صحبت کند اما 
ترجيح می دهــد در مقام ناقد دوم بحث کند. به 
اين دليل که نگارش کتاب را شــش سال پيش 
انجام داده و در اين ســال ها هم او و هم موضوع 

مورد مطالعه اش هر دو در حال شدن بوده اند.
به گفته نويســنده، کتاب رســانه شيعه محصول 
ســال های ميانی دهــه 80 اســت. »دوره ای که 

نويسنده به طور ضمنی مطالعه تطبيقی انجام داده 
و يافته های تحقيق در شهرهای تهران، قم، مشهد، 
اصفهان و کاشان را تعميم داده اند. به لحاظ علمی 
اين امکان وجود دارد که بتوان مطالعات تطبيقی 
بين اديان انجام داد و از تحقيقات انجام شده برای 

فهم بهتر اديان ديگر استفاده کرد. 
نقد ديگر درباره کتاب اين است که محقق بيان 
نکرده که در چه ســنت نظــری ای کار می کند. 
هرچنــد در جايــی بيــان کــرده که در ســنت 
ســاختی- کارکردی، اما ايــن رويکرد در بدنه 
تحقيق، خود را عميقاً نشــان نمی دهد. نويسنده 
در جايگاه تعريف نشان نمی دهد که برای مثال 
با چه مکانيزمی يک تعريف الهياتی از دين را با 
يک تعريف جامعه شناختی از دين پيوند می زند.
انتقاد ديگر اينکه، تعلقات مذهبی نويسنده يکی 
از دشواری های کار اوست که مدام خود را در 
جای جای کتاب نشان می دهد، نويسنده يک بار 
روی پای جامعه شناســانه خود می ايســتد و بار 

ديگر روی پای ديندارانه اش. 
از نظــر دکتر رحمانی مهم ترين نقــد وارد بر اين 
کتاب، ضعف مفهومی آن در رابطه با مفهوم آيين 
و مناســک است که نويسنده در کار خود استفاده 
کرده است. به زعم ناقد، سنت نظری آيين در علوم 
اجتماعی بسيار غنی است و با اينکه آيين، واژه ای 
کليدی در اين پژوهش است، اما نظريات مناسک 
و آيين و شعائر در اين کار ديده نمی شود. آيين به 
عنوان امری تابعی تعريف شــده و اين نحوه نگاه 
عواقبی در پی دارد. اينکه آيين را محصول تاريخ 
و اجتمــاع بدانيم، کم کم به مناســک اصلی خود 
دين هم ســرايت می کند. به نظر ايشــان، نويسنده 
يا تعمــداً اين نگاه را ادامه نداده و يا ناخودآگاه از 
ادامه اين رويکرد تاريخ مند، منصرف شده است. 
در عين حال رويکرد ايشان در تحقيق، حرکت از 
جامعه و تاريخ به ســمت آيين در راستای تحليل 
کردن است و نه برعکس. اين نگاه بيانگر رويکرد 
منفعالنه و تابعی به مناسک و آيين هاست. در حالی 
که رويکردهای متأخــر برآنند که آيين، خود در 
ســاخت جامعه و مذهب يک عامل خالقه است. 
نويســنده بيان کرده که تشيع حول آيين عزاداری 
شــکل گرفت اما نگفته که اين آيين چه تشــيعی 
را بازســازی می کند؟ چه نوع گفتمان دينی و چه 

صورت بندی از ايمان را شکل می دهد؟
انتقاد بعدی پيرامون اين مســئله است که کتاب، 
در دوره هــای مختلف تاريخــی، تصوری يک 
دســت از شــيعه ارائــه می دهــد، در حالی کــه 
صورت بندی تاريخی شيعه در دوره ها، مکان ها 
و ســنت های مختلــف خــود، متفــاوت بوده و 
انواعی از تشيع تاريخی وجود داشته که نويسنده 

به اين گوناگونی توجه نکرده است.
انتقــاد بعدی پيرامــون ادبيات پژوهشــی و عدم 
استفاده از ادبيات متأخر در کار است. برای مثال 
نويسنده از مفهوم گروه استفاده کرده و هيئت را 
يک گروه دانســته در حالی که جمع آيينی منطق 
مشــابهی با ديگــر جمع ها مانند )جمع دوســتی، 
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آثار را ديده شــدن و مطرح شدن بيشتر مخاطبان 
و محققان با آن ها دانست. 

مظاهــری روش تحقيق کتاب را ـ مطابق ادعای 
نويسنده ـ مشاهده مشارکتی و مطالعات اسنادی 
و تاريخــی عنــوان کرد. نويســنده تالش کرده 
است تا طيف گسترده ای از منابع تاريخی شامل 
مقاتل جديد و قديم، سفرنامه ها و مانند آن ها را 

مورد استفاده قرار دهد. 
کتاب دارای هفت فصل می باشد که با يکديگر 
دارای رابطــه کاماًل منســجمی نيســتند و از اين 
جهت می تــوان آن ها را هفت جســتار مختلف 
پيرامون مناسک عزاداری کربال در عراق ناميد. 
در فصولــی از کتاب می توان رد پای آشــنايی 
نويسنده با ساختار طايفه ای ـ قومی کشور عراق 
را در تحليل مناسک عزاداری مورد نظر مشاهده 

کرد. 
مظاهــری افزود اين کتاب از دو جهت می تواند 
بــرای مطالعــات اجتماعی شــيعه و به صورت 
خــاص مطالعــات اجتماعی مناســک عزاداری 
در ايران مفيد باشــد: نخســت شناخت و ارتباط 
برقرار کــردن ميــان متغيرهــای اجتماعی نظير 
ســاختار قومی، مذهبی و طايفــه ای با نمودهای 

سومين جلسه از سلسله جلسات نقد کتاب »گروه 
مطالعاتی جامعه شناسی تشــيع«، در تاريخ پنجم 
ارديبهشــت ماه 1391 در محل دانشــکده علوم 
اجتماعی دانشــگاه تهران، بــا همکاری »انجمن 
علمی دانشــجويی جامعه شناسی دانشکده علوم 
اجتماعی« و با حضور اســتاد محمد اسفندياری 

به عنوان ناقد کتاب برگزار شد.
محسن حســام مظاهری: ناتوانی نویسنده 

در حفظ بی طرفی
در اين جلسه ابتدا محسن حسام مظاهری نويسنده 
کتاب رســانه شــيعه و مجری برنامه توضيحاتی 
در مورد نويســنده عراقی کتاب ـ دکتر ابراهيم 
حيــدری ـ ارائــه کــرد. طبق توضيحــات وی، 
ابراهيم حيدری دکترای جامعه شناســی اســت 
و کتــاب حاضر، نتيجــه تحقيقاتــی گروهی با 
مشــارکت وی پيرامون مراســم عزاداری در دو 
شهر کاظمين و کربال است که طی شش ماه در 
ســال 1968 صورت گرفته است. کتاب در سال 
1999 برای نخســتين بار به زبان عربی در لبنان به 
چاپ رسيده و ســپس به فاصله کوتاهی توسط 
برادران معموری به فارسی برگردانده شده ولی 
مشــخص نيســت که اين تأخير حدود سی ساله 
ميــان انجام پژوهش و چــاپ کتاب به چه دليل 

اتفاق افتاده است.
مظاهــری بــه مهجــور و مغفول مانــدن کتاب 
ترجمه شــده در ايــران اشــاره کــرد و يکی از 
علــل اصلی آن را ايــراد در شــبکه توزيع آثار 
بعضاً قابل توجهی دانســت که در شهر قم چاپ 
می شوند. اين معضل باعث ايجاد شکافی جدی 
ميان مخاطبــان عالقمند ســاکن در تهران و نيز 
نهادها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی بيرون از 
قم با انتشــارات مشغول فعاليت در شهر قم شده 
است. اين مسئله باعث شده بسياری از محققين و 
پژوهشگران حاضر در خارج از شهر قم حتی از 
وجود و انتشار اين آثار مطلع نگردند. وی يکی 
از فوايــد برگزاری چنين جلســاتی پيرامون اين 

نويســنده پرســيده شــد که چرا جايگاه زنان و 
مناســک زنانه در تحقيق خالی اســت. نويسنده 
در پاســخ بيان کرد که از آنجا که روش اصلی 
تحقيق او، مشاهده مشــارکتی بوده است، انجام 
بخش زنانه پژوهش، توســط خــود وی ممکن 
نبوده اســت و اميدوار اســت کــه در آينده اين 

بخش تحقيق نيز انجام شود. 
سارا شریعتی: آیا سوگواری، رسانه شيعه است؟

ســپس دکتر ســارا شــريعتی، نظــرات خود را 
پيرامــون کتاب در قالب دو نکته مطرح نمودند. 
اول ادبيات نظری و ترمينولوژی مورد اســتفاده 
در اين کار پژوهشی است. از نظر ايشان، در اين 
کتاب يک ســری از مفاهيم، بدون ارائه تعريف 
مفهومــی از آنها به کار گرفتــه و بديهی فرض 
شــده اند. مفاهيمی چون »هيئت هــای انقالبی«، 
»بچه مذهبی ها« و »عامه مــردم«. به عنوان نمونه 
زمانی که طرح می شود »مردم تحوالت هيئت ها 
را رقم زده اند«، روشــن نيســت منظــور از اين 
مردم دقيقاً چه کســانی هســتند؟ چــه طبقات و 
چــه گروه هــای اجتماعــی؟ با چــه داللت ها و 
خصوصياتــی؟ همچنيــن مفاهيمــی مانند آيين 
و مناســک بايــد به درســتی تعريف شــوند و 
معادل هايشــان به درســتی فهم شــود، چرا که 
پژوهشگر را به ادبيات نظری که پشتوانه هر کار 

پژوهشی است، پيوند می زند.
دومين وجــه مورد نظــر دکتر شــريعتی، خود 
مفهوم »رســانه شيعه« اســت. عکس روی جلد، 
يک صندلی خالی را نشان می دهد. اين صندلی 
را نويسنده با چه چيز پر می کند؟ با ديدن عبارت 
روی جلد، می تــوان تصور کرد که نويســنده، 
ســوگواری را رسانه شــيعه قلمداد می کند. آيا 
رســانه شــيعه امروز، همچنان سوگواری هاست 
يا بعد از انقالب، رســانه شــيعه بيشتر سياست و 
قدرت سياسی اســت؟ توجه به اين نکته از اين 
منظر ضروری اســت که در هر دوره با توجه به 
جابجايی قدرت، نوع رســانه و جايگاهش تغيير 

می کند. 
دکتر شــريعتی در پاســخ به نقد دکتر رحمانی 
مبنی بر پوزيتويستی عمل کردن نويسنده کتاب 
و ناديده گرفتن امر قدســی بيــان کرد که »اگر 
بخواهيــم پوزيتويســتی بحث کنيــم، هر کنش 
جمعی، به يک معنا قدســی است«. از نظر وی، 
يکی از نــکات ممتاز اين کتاب، تحليل ســنت 
عــزاداری نه صرفــاً به عنوان يک ســنت دينی، 

بلکه سنتی تاريخی است.

مشــخصات كتاب: حســام مظاهری، محسن 
)1387(، رسانه شــيعه؛ جامعه شناسی آيين های 
ايــران  در  هيئت هــای مذهبــی  و  ســوگواری 
)بــا تاکيد بــر دوران پــس از پيــروزی انقالب 
اسالمی(، تهران؛ شرکت چاپ و نشر بين الملل، 

چاپ اول، 616ص. 

گزارش: مهدي سلیمانیه

جامعه شناس دین در مواجهه با 
تحریفات و خرافات دینی
گزارشی از جلسه نقد و بررسی كتاب 
»تراژدی كربال: مطالعه جامعه شناختی گفتمان شيعه«
سخنرانان: دكتر محمد اسفندیاری1ـ  دكتر سارا شریعتی2
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که بر عکس، کتاب عالمه امين در رد آن کتاب 
نوشــته شده اســت و اطالع از اين نکته ابداً کار 

سختی نبوده است. 
ايــراد فاحش تاريخی ديگر که در اين کتاب از 
ديد استاد اسفندياری ديده شده است، توصيف 
شــريف رضی به عنوان مفّسر قرآن و ذکر سال 
346 هجری قمری به عنوان ســال وفات اوست 
که هر دو گزاره به وضوح نادرســت می باشــند 
)گرچه شــريف رضی دارای کتاب های تفسير 
نيز می باشــد امــا هرگز بــه عنوان يــک چهره 
شناخته شده در زمينه تفســير قرآن مطرح نبوده 

است(.
نقطه ضعــف ديگر کتــاب، اســتفاده از عبارات 
غيردقيــق و مبهمی چون »برخــی می گويند« و 
»بعضی اعتقاد دارند« است؛ چرا که در يک اثر 
علمــی، معنا و منظور دقيق از چنين عباراتی بايد 
دقيقاً مشخص باشــد. به عنوان مثال گزاره هايی 
چــون »برخی می گويند ضرر کتاب بحاراالنوار 
بيش از نفع آن است« از جمله چنين گزاره هايی 
است که از کيفيت و علمی بودن اين اثر کاسته 

است. 
استاد اســفندياری با اتکا به چنين داليلی معتقد 
اســت کــه اين کتــاب در صــورت انجام يک 
ويرايش و برطرف شــدن اين ايرادات، بيشــتر 

قابل استفاده و مفيد خواهد بود. 
وی از ايــن جا به بعــد بحث پيرامــون کليات، 
محتوا و زمينه شکل گيری اثر را آغاز می نمايد. 
از نظر او يکی از منظرهای پرداختن و وارســی 
مناسک عزاداری، منظر جامعه شناختی است. در 
اين رويکرد، محقق جامعه شــناس، مردم شناس 
و فرهنــگ عامه، بــدون آن که در پی بررســی 
صحت و ســقم يا معتبر يا نامعتبر بودن گزاره ها، 
شــيوه عزاداری هــا يا صحيــح بودن يــا نبودن 
مناسک عزاداری باشند، از منظر تخصص خود 
به توصيف، تفســير و تبيين پديده مورد بررسی 
می پردازد. به عنوان نمونه کتاب »تعزيه در ايران« 
از صادق همايونی جزء اين دســته از آثار است. 
اين کتاب حاصل ده ها سال تحقيق و مشاهدات 
همايونــی اســت و به بررســی مناســک تعزيه 
در يک زمينه تاريخی حدود هشــت صد ســاله 
می پردازد. همچنين کتاب عنايت اهلل شــهيدی با 
عنوان »پژوهشــی در باب تعزيه و تعزيه خوانی« 
که طی حدود 10 ســال، به رشته تحرير درآمده 
و نهايــت دقت را در کشــف جزييــات متون و 
شــکل تعزيه ها مبذول داشــته اســت. اما همين 
کتــاب، به هيچ عنوان به ايــن نکته توجه نکرده 
اســت؛ به عنوان مثــال در همين کتــاب، تعزيه 
»عروســی حضرت قاســم« با جزييات نقل شده 
اســت. اين در حالی اســت که بــه عنوان يک 
محقق الزم بوده است بدون توجه به دغدغه های 
دينی افراد، به اين نکته اشــاره شود که خود اين 
واقعــه تا چه حد معتبر بــوده و واقعيت تاريخی 
مستند داشته اســت؟ اين کم توجهی به واقعيت 
داشتن يا نداشــتن اين گونه موارد، ممکن است 

کار را از نقطه صفر آغاز کند.
اســتاد اســفندياری يکی از نقاط قوت کتاب را 
اطالعات فشــرده آن پيرامون مناسک عزاداری 
در عراق دانست. همچنين سبک گزارش نويسی 
موجز، دقيق و مجمل حيدری در اين کتاب را از 
ديگر نقاط قوت اين اثر دانســت و از اين جهت 
سبک گزارش نويســی وی را به سبک نگارش 
دکتر عبدالحســين زرين کوب - به عنوان يکی 
از پيــروان »مکتب قبــض« در نگارش- نزديک 
قلمداد نموده و اين ويژگــی کتاب را به عنوان 
الگوی مناسبی جهت يادگيری مراکز دانشگاهی 

و حوزوی مطرح کرد.
استاد اسفندياری ســپس به بررسی نقاط ضعف 
کتاب و نقد آن هــا پرداخت. از ديد وی کتاب 
حيدری، اشتباهات تاريخی بســياری دارد. اين 
ايراد زمانــی غيرقابل اغماض می گــردد که به 
مليت عراقی ـ عربی نويســنده توجه کنيم، چرا 
کــه فرهنــگ ملــی وی، همان فرهنــگ دينی 
اوســت و بالعکــس. ايــن در حالی اســت که 
وضعيت نويســنده و محقق ايرانی از اين جهت 
بــا حيدری کاماًل متفاوت اســت؛ چرا که تناظر 
يک به يکــی ميان فرهنگ وی و دين و مذهب 
او وجــود ندارد و درعين حال کــه بايد از منابع 
دينی مطلع باشــد، بايد به منابــع غيردينی چون 
قابوس نامه، شــاهنامه، غزليات حافظ و بسياری 
موارد ديگر احاطه داشــته باشد. وی در ادامه به 
ذکر تعدادی از اين اشتباهات جدی تاريخی در 
کتاب حيدری اشــاره کرد و گفــت: »به عنوان 
مثال در جايی از کتاب حيدری اشــاره می کند 
کــه بيشــتر اخبار در مــورد امام حســين )ع( از 
ابوالقاسم زمخشری روايت شده است. اين نکته 
بســيار تعجب برانگيز اســت. من گمان نمی کنم 
که زمخشری حتی يک صفحه مطلب در مورد 

امام حسين )ع( داشته باشد«. 
وی اشــتباه ديگر تاريخی کتاب را در طرح اين 
گزاره دانســت که کتاب »ســيماء الصلحاء فی 
اثبات جواز اقامه العزاء لســيد الشــهداء« در رد 
کتاب »التنزيه« عالمه امين نوشــته شده در حالی 

بيرونی مناسک عزاداری و دوم استفاده از برخی 
داده های اين کتاب پيرامون مناسک عاشورا که 
به دليل شباهت های فراوان فرهنگی موجود ميان 
جامعه شــيعی ايران و عــراق، قابليت تعميم پيدا 

می کنند. 
بــه نظر می رســد که نام گــذاری کتاب بيشــتر 
معطوف به محتــوای فصل پنجم کتاب صورت 
گرفته باشد؛ چرا که ساير فصول بيشتر رويکردی 
تاريخی، جغرافيايی يا قوم نگارانه دارند در حالی 
که در فصل پنج با عنوان »جامعه شناسی گفتمان 

سوگ« غلبه با نگاه جامعه شناختی است. 
مظاهــری معتقد اســت کــه گرچه حيــدری با 
تفکيک قائل شــدن ميان ســه موضع »مصلحان 
اجتماعــی«، »عالمــان دينــی« و »پژوهشــگران 
اجتماعی«، بی طرفی خود را نســبت به موضوع 
پژوهش حفظ می کند، اما در عمل با استفاده از 
واژه هايی چون »تحريف«، »اصالحات« و مانند 
آن، بی طرفی خود را زير ســؤال برده و موقعيت 
او را بــه موضــع نوگرايانی چــون عالمه امين، 
عالمه شــمس الدين يــا مرحوم کاشــف الغطاء 
نزديــک می نماياند و اين اعالم موضع در فصل 

آخر به صورت پر رنگ تری انجام شده است. 
در ادامه مظاهری با تشکر از حضور استاد محمد 
اســفندياری، وی را از جمله »عاشوراپژوهان« و 
»کتاب شناســان« برجســته معرفی نموده و به سه 
اثر شاخص وی در اين حوزه يعنی »عاشورانامه« 
در پنج جلد، »از عاشــورای حسين تا عاشورای 
شــيعه« و »کتاب شناسی امام حســين )ع(« اشاره 

می نمايد. 
ورود  و  بی طرفــی  اســفندیاری:  محمد 

تحریفات به فرهنگ دینی
در ادامه جلسه، اســتاد اسفندياری با بيان اين که 
اثر ابراهيم حيدری با اســتفاده از ادبيات غنی و 
تحقيقات فراوان موجــود در مورد عزاداری در 
فرهنگ عــراق نگارش يافته، خاطرنشــان کرد 
که در حــوزه عزاداری در ايران چنين ادبيات و 
انباشــتی از تحقيقات در مورد غالب دوره های 
تاريخی وجود ندارد و پژوهشگر اين حوزه بايد 



82
ره 

ما
| ش

 92
ذر 

 و آ
ان

 آب
| 6

8

82
ره 

ما
| ش

 92
ذر 

 و آ
ان

 آب
| 6

9
نشان دادن خاص بودگی قابل توجه اين مناسک 
ـ حتی در مقايســه بــا عزاداری شــيعيان ايران ـ 
بوده است؛ خاص بودگی که نشان دهنده برخی 
تمايزات جدی ميان تشيع ايرانی و عراقی است. 
نکته بعدی که از ســوی دکتر شــکرچی مورد 
توجه قرار گرفت، نقش بسيار پر رنگ مناسک 
عزاداری و عتبات در زندگی شيعيان عراق است 
بــه گونه ای که می توان گفــت بحث عزاداری، 
تنظيم کننــده زندگــی روزمــره شــيعيان عراق 
اســت و مناســک مربوط به اين عزاداری )نظير 
روز عاشــورا، عصر عاشــورا، حرکت اســراء، 
دفن شهدا، مراســم بزرگ اربعين و ...(، تقويم 
زندگی روزمــره آنان را تشــکيل داده و تنظيم 
می کنــد. همچنين در شــهر کربــال، مکان های 
مقدس مربوط بــه اين حادثه، نظير بين الحرمين، 
بــرای ســاکنان اين شــهر، ويژگــی فراغتی نيز 
می يابــد و برخی اوقات فراغت آنــان به همراه 

خانواده در چنين مکان هايی صرف می گردد. 
دکتر شکرچی، با اشاره به آثار الوردی، دغدغه 
کلی نويسنده اين اثر را در چهارچوب گفتمانی 
علی الوردی، آسيب شناســی ارزشی و فرهنگی 
جامعه عراق دانست که از منظر آنان، پيامدهای 
عقب ماندگــی،  اســتبداد،  چــون  زيان بــاری 
پراکندگــی، تفرقه، تضادهــای قومی و قبيله ای 
به دنبال داشــته اســت. از منظر آنان، بخشــی از 
اين عوامل، عوامل دينــی و مذهبی بوده اند که 
به اعتبار برخی ســنت های غلــط در عزاداری و 
مناســک دينی، آسيب های فرهنگی و اجتماعی 

را در پی داشته اند.
وی در پايــان، پيامــد عدم حضور نويســنده و 
مترجميــن کتاب را در جلســه، بــه کار گرفته 
شدن نوعی نگاه جامعه شناختی ايرانی در نقد اثر 
دانست که از ميزان واقع بينانه بودن نقد کتاب با 
توجه به زمينه و زمانه موضوع اثر کاسته است. 

***
در ادامه جلســه، حســام مظاهری بــا طرح اين 
نکتــه کــه روشــنفکران دينــی و اصالح گران 
دينــی، علی رغــم طــرح انتقــادات ســلبی در 
مورد مناســک مذهبی و به خصوص مناســک 
عــزاداری، الگــوی مناســکی جايگزيــن ارائه 
نداده اند و تنها به برگزاری جلســات ســخنرانی 
در ايــن مناســبت ها اقــدام کرده انــد و در حد 
سلوک های فردی متناقض باقی مانده اند، نتيجه 
گرفت که انجام مناســک دينی ماهيتاً نســبتی با 
روشــنفکری دينی ندارد و »حسين وارث آدم« 
شــريعتی و »حماسه حســينی« مطهری ـ گرچه 
ممکن اســت به کنش های سياســی منجر شود 
ـ امــا به بروز آيين های جمعی و مناســک دينی 
نخواهد انجاميد. از منظر وی، مناسک به معنای 
رسوم جمعی بيرونی عزاداری شيعه اساساً از آن 
دينداری عامه اســت و در دينداری های خاص 
)از جملــه روشــنفکری دينــی و اصالح گری 
مذهبی( ظهور نيافته اســت و حتی علمای سنتی 
شيعه نيز در اين حوزه، نقش پيروی و دنباله روی 

امثال آن اســت. از نظر وی، در فرهنگ مسيحی 
اســت  نظريــه ای   )dolorisme(دولوريســم
که بــرای رنج، نوعی نقــش پااليش گری قائل 
می شــود و با مسيانيســم)موعودگرايی( مرتبط 
می شــود، اما در اين کتاب به نظر می رســد اين 
مفاهيم به صورتی از زمينه تاريخی و معنای اوليه 
خود خارج شــده اند و از »نظريات« به »ادبيات« 

تغيير حالت داده اند. 
يکی ديگر از نقاط قابل بحث کتاب از ديد سارا 
شــريعتی، در نظــر گرفتن عزاداری و مناســک 
عاشورا به عنوان گونه ای گذران اوقات فراغت 
است. به عقيده او اختصاص صرفاً دو پاراگراف 
به اين موضوع، کافی نيست و طرح چنين بحث 
مهمــی، نيازمند ارائــه داليلی متقن تــر و مبتنی 
بر پژوهش اســت. از ديد شــريعتی، بی توجهی 
بــه نقش مهــم دولــت و روحانيــت در فرايند 
شکل گيری مناسک عزاداری و خأل يک نظريه 
اصلی و محوری که تمام فصول حول محور آن 
ايده اصلی انســجام يابند، از جمله نقاط ضعف 

اين کتاب است.

تنظيم كننده  عزاداری،  شــكرچی:  احمد 
زندگی روزمره شيعيان عراق

دکتر احمد شــکرچی، عضو هيئت علمی گروه 
جامعه شناسی دانشــگاه شهيد بهشتی، با اشاره به 
زمان فارغ التحصيلی نويســنده کتاب )1962م.( 
از دانشــگاه بغداد در رشــته جامعه شناسی، اين 
ســال ها را از جمله سال هايی دانست که گفتمان 
دکتر علی الوردی در اين دانشــگاه مسلط بوده 
است؛ کسی که از برخی جنبه ها وی را به »علی 
شــريعتی عراق« تشــبيه کرده اند. با اين وصف 
دور از ذهن نيســت که ابراهيم حيــدری نيز از 
شــاگردان علی الوردی بوده باشد. اگر اين نکته 
صحيح باشد، درک کليت اين پروژه و محتوای 
آن قابل فهم تــر خواهد بود. در همين چارچوب 
اســت کــه احتماالً حيــدری از خالل بررســی 
جامعه شــناختی مناسک عاشورا در عراق در پی 

باعث ورود هر چه بيشتر خرافات و تحريفات به 
فرهنگ ايرانی ـ اسالمی شود. 

در کتــاب ابراهيــم حيدری نيز ما بــه جز مورد 
اســتثنايی فصل پنجم، شــاهد چنيــن بی تفاوتی 
نســبت به اصالت داشتن يا نداشــتن واقعه مورد 
تحليل هســتيم. ايــن در حالی اســت که به نظر 
می رســد الزم بود در جای جای کتــاب به اين 
مسئله توجه نشان داده می شد. اين همان نکته ای 
اســت که بزرگانی چون مطهری و شريعتی در 
آثارشان به آن توجه کرده اند. استاد اسفندياری 
در ايــن بخــش مــواردی را از آثــار »حماســه 
حســينی« و مفهوم »قلب ماهيت تشــيع سرخ به 
تشيع سياه« به صورت مستند از عطف توجه اين 

دو انديشمند معاصر به اين نکته طرح کرد. 
سارا شــریعتی: كربال؛ تراژدی یا واقعيتی 

تاریخی؟ 
در ادامــه جلســه، دکتر ســارا شــريعتی اســتاد 
جامعه شناســی دانشــگاه تهران به بيان نکاتی در 
مــورد کتاب پرداخــت. وی يکی از نقاط قوت 
کتــاب را ورود آن به واقعيت اجتماعی به جای 
پرداختــن صرف به گفتمان3 دانســت. اين وجه 
جامعه شناختی کتاب آن را از بسياری آثار مشابه، 
متمايز می کنــد. مواردی چون بررســی عوامل 
مؤثــر در گســترش و تحول مراســم عزاداری، 
توجه به نقش عوامــل اجتماعی چون مهاجرت 
از روســتا به شــهر، قبايل، اقوام، بيابان گردان و 
... به اين اثر ويژگی جامعه شــناختی قابل توجه و 

ارزشمندی بخشيده است. 
امــا از نظر وی کاربرد کلمه »تراژدی« در عنوان 
کتاب مناقشــه برانگيز اســت؛ چرا که تراژدی 
اغلب مبتنی بر اسطوره هاســت و جز استثنائاتی، 
به يــک واقعه تاريخی اشــاره ندارد. از ســوی 
ديگر، تراژدی روايتی از نبرد خير و شــر نيست 
بلکه می خواهد محدوديت ها و تنش های درونی 
انسان را به نمايش بگذارد، در صورتی که واقعه 
کربال، از طرفی بر يک واقعيت تاريخی اشــاره 
دارد و نه بر يک اسطوره و از سوی ديگر مبارزه 

ميان خير و شر را به نمايش می گذارد. 
شــريعتی در ادامه اســتفاده از کلمه »فولکلور« 
و قــرار دادن عزاداری های عاشــورا ذيل عنوان 
فولکلــور را، مورد بحث قــرار داد. از نظر وی، 
فولکلــور محصولی اجتماعی اســت نــه دينی، 
در عين حــال که عناصــری از فرهنگ مذهبی، 
اسطوره ای و جادويی نيز می تواند در آن وجود 
داشته باشد. اما اگر از لفظ فولک ـ روليژيون، يا 
دين فولکلوريک استفاده شود، ديگر به سختی 
می تــوان از »گفتمــان« در خصوص آن ســخن 
گفــت چرا که دين مردم يا عامه با خاموشــی يا 

غيرکالمی بودنش شاخص می شود. 
نکتــه ديگری که ســارا شــريعتی به آن اشــاره 
کــرد، کاربرد مفهــوم »رنج« در تحليــل واقعه 
عاشــورا در قالــب عباراتــی چــون »کنگــره 
اشــک و آه« و در پيونــد بــا مفاهيمــی چــون 
»موعودگرايــی«، »انتظــار نجــات و رهايی« و 

ابراهیم حیدری، جامعه شناس عراقی
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پی نوشت:
1. پژوهشــگر، کتاب شــناس و نويســنده؛ مدير 
پروژه دانشنامه امام حســين )ع(. عناوين برخی 
آثــار و تأليفــات: کتاب شناســی تاريخــی امام 
حسين)ع( به ضميمه امام حسين)ع( در الذريعه، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ 
و انتشــارات، چــاپ اول، 1380؛ از عاشــورای 
حســين تا عاشورای شــيعه، صحيفه خرد، چاپ 
اول، 1384؛ تدوين دانشنامه پنج جلدی »عاشورا 
نامه«؛آسيب شناســی دينــی: پژوهش هايــی در 
حوزه اسالم شناســی و جامعه شناســی، به همراه 
رضا مؤذن زاده، صحيفه خرد، چاپ اول، 1384 

و آثار متعدد ديگر.
گــروه جامعه شناســی  هيئت علمــی  2. عضــو 

دانشگاه تهران
3. Discourse

4. ابراهيم حيدری، جامعه شــناس عراقی اســت 
کــه در حوزه های جامعه شناســی، قوم شناســی 
و فلســفه علوم اجتماعی به تحصيــل و تدريس 
اشــتغال دارد. وی متولد سال 1936 ميالدی در 
بغداد است و پس از اخذ مدرک جامعه شناسی 
بغــداد، تحصيــالت خــود را در  از دانشــگاه 
دانشــگاه فرانکفورت پی گرفته و فوق ليسانس 
جامعه شناسی خود را از اين دانشگاه اخذ کرده 
است. وی مقطع دکترای خود را در رشته فلسفه 
قوم شناســی اجتماعی در سال 1974 از دانشگاه 
برلين غربی دريافت کرد. وی در دانشــگاه های 
برليــن، دانشــگاه بغــداد و دانشــگاه الجزاير به 
تدريس مشــغول بوده اســت. از وی کتاب های 
متعددی به زبان های انگليســی و عربی به چاپ 

رسيده است. 

روشنفکری و تحت تأثير جريانات روشنفکری 
غربی از دين نيســت بلکــه مطابــق ادعای اين 
جريان، برداشت های آنان از دين، سنتی ترين و 
مبتنی بر نص ترين روايت ممکن از دين اســالم 
و مذهب تشيع است. روايتی که خواستار نوعی 
»بازگشــت به اصل دين« است. بر همين منوال، 
اگــر در مناســک دينی مطلوب آنــان، اثری از 
برخی انواع مناســک مذهبی ظاهــراً رايج و جا 
افتاده ديده نمی شــود، به دليــل مدرن بودن اين 
قرائــت و متأخر بودن اين روايت نيســت؛ بلکه 
به دليل عدم اصالت ســاير قرائت هــا )از جمله 
روايت توده ای مناســک( اســت کــه در قالب 
تحريفات و بدعت های متأخر رواج يافته است. 
اين بحث نوعی بحث »ارتدوکس«ی اســت که 
بر ســر اصالت خوانش از نص دينی و سنت در 
گرفتــه و نه نوعی بحث در چهارچوب آکادمی 

يا علوم انسانی.
در بخش پايانی جلســه، حضار با طرح سؤاالت 
و نکاتی به نقد کتــاب پرداختند. مواردی چون 
عدم وجــود نتيجه گيری مشــخص در کتاب و 
عــدم ارتباط منطقی ميان فصــول مختلف اثر از 

جمله اين موارد مطرح شده توسط حضار بود.
مشخصات كامل كتاب: 

تــراژدی کربال:  ابراهيــم4 )1381(،  حيــدری، 
مطالعه جامعه شــناختی گفتمان شيعه، مترجمان: 
علی معمــوری و محمدجــواد معموری، چاپ 

اول، قم: دارالکتاب االسالمی، 516ص. 
مشــخصات کامل متن عربــی: تراجيديا کربال؛ 
سوســيالوجيا الخطاب الشــيعی، بيروت، 1999، 

دارالساقی. 

توده ها را ايفا کرده اند. 
اســتاد اســفندياری در برابر اين ديدگاه، اشاره 
کردنــد کــه مهم ترين دليــل بر وقــوع امری، 
تحقق يافتن آن است. نوع خاص عزاداری های 
سال های 56 و 57 و در آستانه انقالب، مصداق 
تحقق يافتن عزاداری حسينی و مناسک مذهبی 

با رويکرد ايجابی روشنفکری دينی است. 
احمد شکرچی نيز وجود نوع خاصی از مجالس 
نظير ســخنرانی های برخی اســاتيد دانشــگاه و 
افراد مکال در مناســبت هايی چون محرم و صفر 
به خصوص در مناطق شــمالی تهــران و غالباً به 
صورت مجالس اجرا شــده در منــازل را که تا 
مرز ســينه زنی خفيف نيز پيــش می رود و نوعی 
اقامه عزا برای امام حســين)ع( به شمار می رود، 
نشــانه ای از وجود الگوهايی ايجابی از مناسک 
روشــنفکری دينی قلمداد کــرد. وی با ادعای 
وجود نوعی پيش فرض در گزاره مطرح شده از 
طرف حسام مظاهری، اين پيش فرض را قلمداد 
کــردِن نوعی خاص از رفتار به عنوان مناســک 
دينی دانســت. در حالی که به عقيده شکرچی، 
روشــنفکران دينی و اصالح گــران با به چالش 
کشــيدن اين پيش فــرض از منظــر درون دينی 
و مبتنــی بر متــون مذهبی، مناســک رايج را نه 
پديــده ای دينــی کــه برســاخته ای اجتماعی و 
تحريف شــده قلمداد می کنند که نسبتی با نص 

دينی و سنت نداشته است. 
)سارا( شريعتی با مبنا قرار دادن مباحث صورت 
گرفته، توجه به اين نکته را حائز اهميت دانست 
که بر خــالف تصور و برداشــت رايج، جريان 
روشــنفکری دينــی نوعــی »برداشــت جديد« 
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مبانی مفروض در كتاب و مراعات های آن
 در اين مقدمه نويســنده متتبع، کوشــيده است 
تفســيری معتدل تر و عقالنی تر از فکر شيعی به 
عنــوان مذهبی در چارچوب ديانت اســالمی به 
دست دهد. برای اين کار وی تالشی صميمی به 
کار گرفته است تا با ارجاعات فراوان و بررسی 
شواهدی از آثار سه سده نخست، استدالل کند 
کــه چگونــه جريان غلّو شــيعی به ويــژه بعد از 
دوره جعفر صادق)ع( شــکل گرفته و در دوره 
موســوم به غيبت صغــری به اوج خود رســيده 
است. طی اين روند بود که برخی عقايد افراطی 
در موضوعاتــی همچون واليــت تکوينی ائمه، 
عصمت ائمه، غيبت و مانند آن در مراجع شيعی 
رسوخ يافت و به ادوار بعدی خصوصاً سده پنج 

به بعد منتقل و تثبيت شد.
به رغــم اين نــوع مباحــث ابداعــی و انتقادی، 
نويســنده در کتاب خــود، اصول مهــم عقايد 
مذهبــی امامی را بــه عنوان قدر مســلم پذيرفته 
اســت. مؤلــف در مباحث اين کتــاب تحّفظی 
آشــکار و البتــه قابل درک دارد تــا از محدوده 

معتقدات اصلی بيرون نرود.
معتقداتی که مهم ترين آن عبارت اند از: 1.اعتبار 
امامت به اين عنــوان که مبتنی بر وصايت )نص 
پيامبر يا امام قبلی و نه انتخاب( است، 2.مرجعيت 
دينی ائمه به عنوان اوصيای پيامبر، و حتی باالتر 
از آن؛ 3.مشــروعيت دينــی و الهــی ائمه برای 

 يک دهه بعد و در سال 1386 بود که اين ترجمه 
با ويراســت مجدد در ايران نيز به چاپ رسيد2. 
ناگفته پيداست که علت تغيير و تعديل در نسخه 
ترجمه فارسی، چيزی جز مالحظه شرايط داخل 
کشور و پيشگيری های الزم نسبت به واکنش ها 
نبوده اســت. اين معنا از مقدمه مدرسی بر نسخه 
ترجمه شــده نيــز به روشــنی بر می آيــد: »عدم 
تحمل انديشه و ســخن مخالف... مع االسف در 
مجامــع و جوامع ما به صــورت روش رايج در 
آمده اســت، آن هم در دنيايی که اصل حرمت 
آزادی فکــر و نظر از محترم ترين و مقدس ترين 
اصول تمدن و ارزش های واالی انسانی شمرده 

می شود.«)ص17 (
عنــوان ترجمه فارســی نيز با نســخه انگليســی 
تفــاوت دارد: مکتــب در فراينــد تکامــل. اين 
عنوان بــه نوعی متضمــن تلقی مذهــب اماميه 
بــه مثابه هويــت مکتبی)فراتر از ميــراث دينی، 
معنوی و فرهنگی( اســت. کاربــرد واژه تکامل 
در آن بــه خواننده تصويــری ماليم و مطبوع از 
کتابی می دهد که در دفــاع از يک ايدئولوژی 
در حال تکامل شيعی نوشته شده است. حال آن 
که عنوان اصلی کتاب در نسخه انگليسی با اين 
عنوان فارســی فاصله بعيــدی دارد و مضمونش 
توصيفی تر است، در آن نه سخن از مکتب است 
و نــه فرايند تکاملی: »بحــران و تثبيت در دوره 
تکوين اســالم شــيعی؛ ابوجعفر بن قبه رازی و 

سهم او در انديشه شيعه امامی«.3 
ابــن قبه متکلــم معتزلــی اوايل ســده چهارم و 
معاصــر کلينی بــود. او به مذهب شــيعه امامی 
درآمــد و کتاب هايــی در رّد معتزلــه، زيديــه 
و جعفريه نوشــت. دو گروه نخســت شــناخته 
شــده اند. اما جعفريه نيز به پيــروان جعفر، برادر 
امام يازدهم شيعه گفته می شود که مدعی امامت 
شد و در دوره موسوم به »غيبت صغری«، وجود 
فرزند غايب برای امام حســن عســکری)ع( را 
انکار کرد. طباطبايی در کتاب خود، ضمن ارائه 
کامــل آثار ابن قبه، خود نيز مقدمه ای در تاريخ 

عقايد و آرای کالمی شيعه نوشته است.

نقد و بررســی کتاب »مکتب در فرايند تکامل« 
عنوان نشســت علمی ای بود که با حضور دکتر 
مقصود فراســتخواه به عنوان ناقد و شــماری از 
اســاتيد و پژوهشــگران جامعه شناســی و علوم 
انســانی در تيرماه 1391 توسط »گروه مطالعاتی 
جامعه شناسی تشــيع« با همکاری »بنياد فرهنگی 
شــريعتی« برگزار گرديد. نقد و بررسی »مکتب 
در فراينــد تکامــل« پيش از ايــن بارها موضوع 
نشســت های علمــی در تهــران، قــم و ديگــر 
شــهرهای ايران بوده اســت؛ اما نشست اخير، از 
جنبــه ديگری به ارزيابی اين کتــاب پرداخته و 
به همين جهت از نشست های پيشين برگزارشده 
حول نقد و بررســی اين کتاب متمايز است. در 
اين نشســت کوشش شــده جايگاه »مکتب در 
فرايند تکامل« در حوزه مطالعاتی جامعه شناسی 
تشــيع مورد بحث و بررســی قرار گيرد و اينکه 
ايــن کتاب واجد چه داللت هــای ضمنی ای در 
حيطه جامعه شناســی تشيع می باشــد. در ادامه، 
متن تنقيح يافته ســخنان دکتر مقصود فراستخواه 
با عنــوان »نقد کتاب مکتــب در فرايند تکامل؛ 
مالحظه ای در محدوديت برنامه های پژوهشــی 
شــيعه« را می خوانيم و پس از آن گزارشــی از 
نقدها و مباحث مطرح شده از سوی حاضران در 

اين نشست را مالحظه خواهيم کرد. 

در  مالحظــه ای  فراســتخواه:  مقصــود 
محدودیت برنامه های پژوهشی شيعه

کتاب »مکتب در فراينــد تکامل« از جمله آثار 
مطرح در بحث از ســير تکوين تاريخی انديشه 
شيعی است که در دوره معاصر و از سوی مؤلفی 
ايرانی از درون حوزه شــيعی نوشته شده است. 
اصل کتاب به زبان انگليســی در سال 1993 در 
آمريــکا )محــل تحصيــالت و ســپس فعاليت 
دانشگاهی مؤلف( انتشار يافت. ترجمه و انتشار 
آن به فارسی با يک فاصله کوتاه زمانی)1995( 
صــورت گرفت و در آن مقــداری تغييرات در 
ســاختار و محتوای کتاب به عمل آمد و توسط 

ناشر متن انگليسی منتشر شد.1

محدودیت برنامه های پژوهشی شيعه
گزارشی از جلسه نقد و بر رسی كتاب 
»مكتب در فرایند تكامل«

گزارش: محمد جاللي

سخنرانان: دكتر مقصود فراستخواه ـ دكتر احسان شریعتی
دكتر سارا شریعتی ـ علی قاسمی

مقصود فراستخواه
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اواخــر دوره حضــور، تحت شــرايط آن ادوار 
موضوعيــت يافــت و در عين حــال هنــوز اين 
وکالت از نظــر ائمه به معنــای نيابت و حجيت 

دينی وکال نبود.
رواياتــی را به لحــاظ تاريخی مــورد نقد قرار 
می دهد و به ضعف و جعلی بودن آن ها استدالل 
می کنــد که مبنای بخش مهمی از عقايد مذهبی 
در دوره های بعدی قــرار گرفته اند. مؤلف بيش 
از نصــف احاديــث اصــول کافــی را ضعيف 

می داند.) ص15 و 102 (
منقــوالت و اخبار واحد را فاقد حجيت می داند 
و اعتبار داللت آن ها را به تأييدشدن شان توسط 

ادله و شواهد مطمئن ديگر موکول می کند.
مؤلف توضيح می دهد که چگونه مفهوم امامت 
تحول يافته اســت. ابتــدا برحســب مقتضيات، 
ائمه وارد عرصه حکومتی می شــدند ولی جعفر 
صادق)ع( از اين کار تحاشی ُجست و اصحابش 
را نيز بر حذر داشــت. حتی مايل نبود به او امام 
گفتــه شــود. او تأکيد می کرد قائــم آل محمد 
نيز نيســت. امامت بدين ترتيب، مفهوم علمی و 

معنوی يافت. )صص39-36(.

نقد و مالحظاتی در باب كتاب

1. رویكرد تفسير ســنتی؛ نه تحليلی و نه حتی 
هرمنوتيک

اکنــون با وجــود اين قبيــل آرای ابتــکاری و 
بديع، پرســش آن اســت کــه برنامه پژوهشــی 
نــوع رويکــرد  بــا چــه  طباطبايــی  مدرســی 
روش شناختی برگزار شده است؟ به نظر می رسد 
محدوديت هــای تحقيقــات انتقــادی در دنيای 

معاصر شيعی بر اين کتاب نيز سايه انداز است. 
آن  معنــای کالســيک  در  تفســير  از  مؤلــف 
بيرون نرفته اســت. به طريق اولی، بررســی های 
تاريخی او سرشــت انتقادی معمول در پارادايم 
معرفت شناختی و روش شــناختی متأخرتر مانند 
تحليل گفتمان را نــدارد. توضيحی بر اين مدعا 

الزم است.
راهبــرد روش شــناختی مدرســی طباطبايی در 
»مکتــب در فراينــد تکامل« را می تــوان روش 
تفســيری تلقــی کــرد. ايــن روش بــا رويکرد 

تحليلی، تمايزهای آشکاری دارد. 
مدرســی طباطبايی می کوشد تفسيری باب عقل 
از عقايد شــيعی به دســت دهد کمــا اينکه هم 
ديدگاه های اصحاب ائمه مانند ابن ابی يعفور و 
هم آرای متکلمان شيعه همچون ابن قبه را نيز به 
گونــه ای گزينش و تعبير می کند تا بتواند پروژه 
»معقول ســازی« و »معتدل سازی« مذهب مختار 

را پی بگيرد.
در بوته تحليل اما شــايد تمام شــواهد تاريخی 
شــيعه اماميه و همه آرای ائمه و اصحاب و حتی 
متکلمانــی مانند ابن قبــه با اين مقــدار تصوير 

تمایزهای كتاب و مباحث چالش برانگيز در آن
اما برنامه پژوهشی مدرسی طباطبايی در مقايسه 
با کارهای مشابه قبلی، همچنان واجد تمايزهای 
علمی و تحقيقــی واضح و ارزش هــای افزوده 
ايســت. مؤلف به مباحثی انتقادی و مبتکرانه دل 

می دهد. مثاًل؛ 
ريشه های غلو را از زمان پيغمبر و در قول به عدم 
درگذشــت ايشان و سپس در ســده نخست در 
قول به غيبت محمد حنفيه و شکل گيری مذهب 
کيســانيه رديابی می کند )صص62ـ  98( و نفوذ 
و تســری آن را در ســده دوم و سوم به صورت 

مستند و محققانه پی می گيرد.
با ارائه شــواهدی اســتدالل می کنــد که برخی 
صحابه جدی ائمه همچــون ابومحمد عبداهللّ بن 
ابی يعفــور عبــدی، از اصحــاب نزديک جعفر 
صــادق)ع( در برابر برخی ديگــر مانند معلی بن 
خنيس، ديدگاه هــای اغراق آلود در حق ائمه را 
نمی پذيرفتنــد و ائمه و اوصيا را نــه در حد انبيا 
بلکه علمای ابرار می دانستند؛ االوصياءهم علماء 

االبرار.)صص94-73(.
ادلــه ای می آورد کــه خود ائمه نيــز قول گروه 
نخســت را تأييــد کرده اند. اين بعدهاســت که 
شــرايط به گونه ای پيش رفته اســت که عقايد 
معتدل شيعی تحت الشــعاع عقايد غلوآميز قرار 
گرفته اســت و بخش مهمــی از اين عقايد وارد 
روايات و منابع و مراجع مذهبی شيعه شده است. 
آثار و پيامدهای ايــن غلّو مذهبی مخصوصاً در 
ســده های پنــج به بعد بــر کل فرهنگ شــيعی 

سايه انداز شده است.
با اســتناد به تحقيقــات قبلی )ماننــد مادلونگ 
در دايره المعــارف اســالم5 و نيز شــهيد ثانی6( 
ديدگاه هايــی نظيــر نظريه کالمــی عصمت  و 
صفات فوق بشــری ائمه را جــزو همين جريان 
مورد بررســی قرار می دهد. بــرای نمونه نظريه 
کالمی عصمت توســط برخــی متکلمان دوره 
حضــور )مثل هشــام بــن حکم( مفهوم ســازی 
شــد و تدريجاً به عصرهای بعــدی انتقال يافت.

)صص37-38 وص75(. 
توضيــح می دهد که وضعيت و شــرايط شــيعه 
موجب شد تا اعتقاد به امامت کودکان )در امام 
نهم و دهــم( نيز موضوعيت پيــدا کند و همين 
نــوع امور، باعث شــد گرايش بــه صفات فوق 
طبيعی ائمه در ميان شــيعيان رشــد و گســترش 
يابد)ص43(. بدين ترتيب اگر ســده نخســت تا 
پنجم هجری را دوره تأســيس عقايد شــيعی در 
نظــر بگيريم، طی نيمــه دوم اين دوره، از غيبت 
صغری تا شيخ طوســی، جريان غلو توانست به 
نفوذ خود ادامه بدهد و در دوره های ســده پنج 
به بعد، تثبيت شــود و ديدگاه هــای معتدل را به 

حاشيه رانده و مغلوب کند.
اســتدالل هايی می کند که وکالت و نمايندگی 
ائمــه و اخــذ وجــوه شــرعی ماننــد خمس در 
دوره های بعد از موســی بن جعفــر و به ويژه در 

رهبری سياسی جامعه)صص11 و 106، 107(. 
همين مقدار ســبب شــده اســت که از شــدت 
و ســنگينی واکنش هــا در برابــر ســاير آرای 
بحث انگيــز مؤلف کاســته شــود و تنها در حد 
مناقشات معمول در محيط های حوزوی و علمی 
جريان پيدا کند و کار به فشــارهای حاد سياسی 
و اجتماعی کشــيده نشــود. چيزی که در موارد 

مشابه، در تاريخ معاصر ما تکرار شده است.
از سوی ديگر هم زمانی توليد اين کتاب با دوره 
انقالب اسالمی و استقرار دولتی شيعی مبتنی بر 
رويکرد مکتبی، خالی از معنا نيســت. مخصوصاً 
از آن جهت که نويســنده اش برخاسته از حوزه 
قــم و همچنــان مرتبط با آن اســت و در کتاب 
می کوشــد تفســيری خردپســندانه تر از مذهب 

اماميه ارائه کند. 
مؤلــف به لحــاظ تاريخــی تمايزهــای مکتب 
نقل گــرای قــم )نمونــه اش شــيخ صــدوق و 
کتاب االعتقادات او(4 را بــا مکتب عقل گرای 
بغداد)نمونــه اش شــيخ مفيد و کتــاب تصحيح 
االعتقاد او( برجســته می سازد. هرچند از مبارزه 
علمای قم بــا غلو نيز اســتقبال می کند. مؤلف، 
آرای بديع متفاوتی با ديدگاه های ســنتی شيعی 
اعــم از محافظه کار و تندرو به دســت می دهد. 
اما با سنت گرايی شــيعی از نوع باطنی گری نيز 
سر مناقشــه و مخالفت دارد. نمونه بارز اين نوع 

سنت گرايی، هانری کربن و نصر است.
 بدين ترتيــب می توان خويشــاوندی هايی ميان 
پــروژه »مکتب در فرايند تکامــل« با پروژه های 
نو انديشــی شيعی قبلی در ايران معاصر احساس 
کــرد، از »محو الموهــوم و صحــو المعلوم« يا 
»اســالم و رجعت« سنگلجی تا »شــهيد جاويد« 
و»حکومــت صالحــان« صالحــی نجف آبادی، 
»حماسه حسينی و تحريفات عاشورای« مطهری، 
و »تشــيع علوی و صفوی« و ديگر آثار شريعتی. 
اين ها همه نماينــدگان مختلفی از صورت بندی 
مکتبی تشــيع به صورتی باب عقل و باب روز به 

شمار می آيند. 
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بر سنت هستند.

در فضــای معرفتــی از نــوع تحليــل گفتمان، 
عقايد مذهبی با پرســش های تبارشناسی7 دست 
به گريبان می شــوند. در اين افــق معرفتی، وجه 
گفتمانــی عقايــد مورد بحــث قــرار می گيرد. 
گفتمان، محصول زبان انسان هاســت و از جمله 
آن هــا، انســان هايی هســتند که عقايــد مذهبی 
دارنــد! آنها با زبان خود بــرای امور عالم و آدم 
تعييــن تکليف می کننــد و طرحــی از کلمات 
و مفاهيــم و دليل آوری هــا می افکننــد با »اراده 
معطــوف به قدرت« ) فوکــو، 1388 الف؛ مک 

.)Smart,2002 ،1380 ،دانل
البتــه قدرت در مباحث تحليل گفتمان به معنای 
هابزی کلمه و صرف در شــکل حاکميتی ديده 
نمی شــود. قدرت برآيند کنش و واکنش هايی 
اســت که مــردم بــرای کســب مطلوبيت های 
خود دارند. ترافيک شــکلی از قدرت اســت و 
حکومت نيز فقط صورتی از صور قدرت است، 
همان طور که دارايی، منزلت اجتماعی، تقدس، 
معنــا، هر نظم هنجاری، قانــون، اخالق، دانش، 

عقيده و مذهب نيز صور قدرت هستند.
تبارشناســی، ريشــه های تاريخی شــکل گيری 
ايــن يا آن قــول و عقيده را به تحليل می نشــاند 
و بررســی می کند که چگونه به اقتضای انحای 
مختلــف قــدرت، صورت بندی هــای گفتمانی 
شــکل می گيرنــد و راهبردهــای زبــان به کار 
می افتند.)کهــون، 1381، دريفــوس و رابينــو، 

1387؛ فوکو، 1388ب(.
در ايــن پارادايــم تحليلی، وقتی به تبارشناســی 
عقايــد شــيعی پرداختــه می شــود،پايه ای ترين 
مفاهيــم و گزاره هــای ايــن نظــام اعتقــادی و 
مذهبی، محل بررســی انتقادی قــرار می گيرد. 
واژه هايی مانند وصايــت و عترت يا اهل بيت از 
مرکزی ترين کلمات تاريخ عقايد اماميه اســت 
کــه مؤلف مکتــب در فرايند تکامــل به عنوان 
اصول مســلم تلقی کرده اســت و بحث خود را 
بــر اين »گزاره های پايه و نيازمــوده« بنيان نهاده 
اســت. اما در »افق تحليلی« همين کلمات اوليه، 
خــود واجد عنصر گفتمانی قلمداد می شــوند و 

مورد تحليل تبارشناسی قرار می گيرند.

4. مــورد مثال مقایســه ای ميان ســطح 
برنامه های پژوهشی اهل سنت و شيعه

 در جهان اهل سنت متفکرانی مانند الجابری در 
نقد عقــل عربی وارد اين ســطح از تحليل نظام 
مذهبی خالفت شده اند. الجابری درهم تنيدگی 
ســه عنصر قبيلــه، غنيمــه و عقيــده را در نظام 
خالفت مورد بحث قرار داده است.8 حتی پيش 
از او نيــز محققــان جــدی از درون حوزه دينی 
اهل ســنت برخاســته اند و مرکزی ترين مفهوم 
نظام مذهبی يعنی خالفت را مورد بررســی های 
انتقــادی قرار داده اند. کتاب »االســالم و اصول 
الحکم« عبدالــرازق که به بحث در تفکيک دو 

پيش روی سيســتم قــرار خواهد داشــت. يک 
مســير، »عدم تعــادل« محدود و »کنترل شــده« 
و »تنش تعديل شــده« اســت که معموالً توسط 
وفــاداران به شــالوده سيســتم، دنبال می شــود. 
کار مدرســی در اين مســير قابل توضيح است. 
در ايــن مســير وفــاداران با حفظ شــالوده های 
اصلــی، و با مقــداری تحول پذيری، سيســتم را 
از ورطــه پس افتادگــی و زوال نجات می دهند 
و به نقطه تعادل جديد و کارآمدی متناســب با 
دگرگونی های محيط و ساختارها و آفاق جديد 

معرفتی می رسانند. 
هــر تمدنــی به دســت همان نــوع انســان هايی 
تحــول پيدا می کند يا منقلب می شــود که خود 
آن انســان ها را به وجود آورده است. خرقانی، 
ســنگلجی، خالصی زاده، صالحی نجف آبادی، 
مطهــری، شــريعتی و مدرســی طباطبايی جزو 
هوشــمندترين وفاداران بــه موجوديت تاريخی 
مذهب شيعی به شــمار می آيند که احياگرايانه، 
اصالح طلبانه يا روشــنفکرانه چشم به تحول اين 

موجوديت دوخته اند. 
در عين حال موفقيت اين کنشگران بستگی به آن 
دارد که موجوديت تاريخی مذهب و ســاخت 
نهادين و صورت فرهنگــی و متوليان و ياران و 
پيروان آن تــا چه حدی آماده تنش و بی تعادلی 
برای قبول تغييرات باشند. اگر حوزه های دينی، 
نهادهای مذهبی و گروه های ذی نفع و ذی عالقه 
شــيعی در ايران گرفتار تصلب باشــند و از نقد 
در ســنت امتناع کنند، مطمئناً امکان های تحول 
»کنترل شده« و»خودخواسته« و نقدهای حداقلی 
از درون برايشان مسدود می شود و احتماالً آنچه 
ديــر يا زود انتظــار آنها را می کشــد، تحوالت 

ناخواسته و کنترل نشده خواهد بود. 

3. برنامه پژوهشــی مدرســی فاقد عنصر 
تحليل گفتمان است

به شــرح توضيحــی که در فوق آمــد، نقدهای 
حداقلــی آن گونــه کــه نمونــه اش را در کار 
مدرســی می بينيم، از عهــده پويايی های محيط 
معرفتی امروزی بر نمی آينــد. تنها تعادل پايدار 
سيستم های انسانی و اجتماعی، بی تعادلی است. 
منطــق تحول می گويد که سيســتم پيوســته در 
معرض اينرسی ها و ماندگرايی های مکّرر است 
و مرتباً ممکن اســت بــا بی تعادلی های تازه تر و 
مجدد دســت به گريبان شود. راز بقا در پويايی 
و تحول خواهــی مدام اســت. در انديشــيدن به 
نينديشــيده ها و دگرواره هاســت. به ويــژه آنکه 
ســطح تنش نيز تا اين حد لزوماً دســت کسانی 

نيست که به شالوده ها وفادار هستند.
 در آفــاق معرفتــی متأخرتــری ماننــد تحليــل 
گفتمــان، نظام عقايد و کالم شــيعی با نقدهای 
بيشتر و ريشــه ای تر رو به رو می شود. اين نقدها 
از بيرون بر سنت وارد می شوند و چنانکه اندکی 
قبل اشــاره شد به جای نقد در سنت، از نوع نقد 

عقل گرايانه امروزی ما از عقايد مذهبی، نتوانند 
ســازگاری داشــته باشــند. در عين حــال روش 
تفســيری طباطبايــی با برجســته کــردن برخی 
شــواهد و ارائه تعبيری خردپسندانه از آن ها، در 
صدد برســاختن مکتبی عقل گرا از يک مذهب 

است. 
روش تفســيری مدرســی حتــی بــا رويکــرد 
در  دارد.  تفــاوت  نيــز  جديــد  هرمنوتيــک 
هرمنوتيک، تفســيرها متکثر و هم عرض اند. اما 
مدرســی طباطبايــی در روش تفســير خويش، 
رويکــردی بنيان باور در پيش گرفته اســت. او 
تفســير خاصــی را اصيل و نــاب می داند و بقيه 
عقايــد را از نــوع تحريــف و جعــل و اختراع 

می شمارد. 
اين بنيان باوری را در نوانديشــان نسل قبل از او 
نيز در همه اقســام مختلف آن اعــم از خرقانی، 
سنگلجی، خالصی زاده، نجف آبادی، مطهری و 
شريعتی می بينيم. شريعتی نيز تعبير ايدئولوژيک 
خود از اســالم شــيعی را به عنــوان تنها مکتب 
اســالم راســتين تلقی می کند و بر آن به عنوان 
امری اصيل در مقابل صورت های مســخ شده و 

تحريف شده، پای می فشارد.

2. كتابی كه نقد در سنت می كند و نه نقد 
بر سنت

پس شــايد بتوان گفت کار مدرسی طباطبايی با 
همه روشنگری هايش همچنان به طرح احياگری 
و اصالح طلبــی دينــی وفادار مانده اســت. اين 
مؤلــف متتبع، از برنامه پژوهشــی پر مخاطره از 
نوع تحليل انتقادی خصوصاً در معنای راديکال 
و پساساختارگرای آن، آشکارا تحاشی می کند 
و از نقــد حداکثــری و شرحه شــرحه کــردن 
شــالوده ها اجتناب می ورزد. مدرســی، نقد در 

سنت می کند و نه نقد بر سنت.
کار مدرسی طباطبايی در اوج تحقيقات موجود 
دنيــای معاصــر شــيعی، به يک جهــت، کاری 
پيشرو و سترگ است اما از جهت ديگر کفاف 
پويايی های آفاق فکری امروز را نمی دهد. برای 

اين معنا توضيحی بيشتر الزم است.
هــر نظــام تاريخــی ـ مذهبی را به يــک لحاظ 
می تــوان سيســتمی انســانی و اجتماعی ديد که 
بر اثر تحوالت محيط و دگرگونی ســاختارهای 
فرهنــگ و جامعــه و تغيير جغرافيــای معرفت 
زمانه، دچار آنتروپی می شود و در معرض زوال 
قرار می گيرد. تنها راه برون شدن از اين ميرايی، 
بنا بر منطق سيســتم ها آن اســت که تعادل های 
ناکارآمد و بی معناشــده سيســتم، برهم خورد. 
سيستم بايد آنتروپی منفی را تاب بياورد و تنش 
بی تعادلــی را به جــان بخرد تا تعــادل جديد و 
معنادار و کارامدی به هم رســاند و جان تازه ای 
بگيــرد تا قادر باشــد خود را بــا دگرگونی های 

جامعه شناختی و معرفت شناختی سازگار کند.
در اينجا مســيرهای مختلفــی از تنش بی تعادلی 
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شيعه علی بن ابيطالب در مقابل استناد به روايت 
االئمه من قريش، بــه روايت های ديگری مبنی 
بر وصايت او و اهل بيت اســتناد می کردند و در 
ادامه اين مســير تکوين و تطور گفتمانی بود که 
امامــت در اوالد علــی بن ابيطالــب نيز)معموالً 
در پسر ارشــد فرزندان يکی بعد از ديگری( به 

وصايت و نص امام قبلی ابتنا می يافت.
ايــن موضوع اختصــاص بــه درون قبيله قريش 
نداشــت. ســاير خاندان ها نيز مشــروعيت را به 

همين صورت توضيح می دادند. 
بيــان  بــه  در ادامــه ايــن نشســت، حاضــران 
ديدگاه هــای خود در خصــوص کتاب »مکتب 
در فراينــد تکامــل« و ارزيابــی مباحــث دکتر 

فراستخواه پرداختند.

مسئله  خاندان ها،  جدال  شریعتی:  احسان 
اعتقادی یا اجتماعی؟ 

دکتر احسان شريعتی، سخنان خود را با بيان اين 
مقدمه آغاز کرد که »تاکنــون ما يک تاريخ به 
معنای عينی و پژوهشــی چه بســا از سوی خود 
مســلمانان و شــيعيان، کم داشــته ايم؛ بيشتر يا با 
رويکــرد اعتقادی به تاريخ پرداخته شــده يا از 
نــگاه شرق شناســانه. کتاب »مکتــب در فرايند 
تکامل« شــايد يکی از اولين نمونه ها باشــد که 
نويســنده خود در اينجا تحصيل حوزوی داشته 
و سپس تحصيالت آکادميک غربی هم داشته و 
اکنون با يک نگاه ابژکتيو و پژوهشــی به تاريخ 
شــيعه پرداخته اســت و اين يک قدم مثبت در 
پاســخ به اين نياز اســت. چنين نگاهی را ما کم 
داشته ايم؛ ما تاکنون نگاه ايدئولوژيک به معنای 
مثبت کلمه، نســبت به تشــيع داشته ايم و در اين 
نگاه ممکن است گاهی اوقات نگاه ها شماتيک 
شــود و برخــی جاهــا، ناهمخوانی هايی وجود 
داشته؛ و نگاه ابژکتيو گاه باعث بحران اعتقادی 
برای ما می شده است. در حالی که اتفاقاً در نگاه 
ايدئولوژيک بــه معنايی که دکتر شــريعتی در 
اسالم شناسی مشــهد آغاز کرد، ما بايد هم زمان 
هم نگاه ابژکتيو به تاريخ اســالم داشته باشيم و 
هم در برابر تاريخ، خنثی نيستيم، يعنی بايد ببينيم 
وجــوه مثبت و آرمان ها و اصالت آن چيســت؛ 
به خصوص روشــنفکر با آکادميســين تفاوتش 
اين اســت که هدفــش از وارد شــدن به حوزه 
تاريخ اين اســت که می خواهد بــا اين فرهنگ 
که بخشی از هويت ملی نيز هست، کاری انجام 
دهــد و تغييراتی ايجاد کنــد. بنابراين نگاه بايد 
هم ابژکتيو باشــد و هم بايد متعهد به يک پروژه 
آگاهی بخش و رهايی بخش باشــد. ما به ندرت 
توانسته ايم بين اين دو نگاه، تعادل ايجاد کنيم تا 
کارهای پژوهشــی در اين زمينه انجام شود؛ اين 
کتاب شايد راهی برای باز شدن باشد. اما سؤالی 
که من به طور مشــخص در حوزه جامعه شناسی 
دارم و آقــای دکتــر فراســتخواه به آن اشــاره 
کردند، در مــورد اين جنبه قبايلــی يا خاندانی 

گفتمانــی پيدا کــرده اســت و بــه کردارهای 
اجتماعی شکل داده است.

تحليــل تبارشناســی، مايــل و مّصر به بررســی 
آن خاســتگاه ها و صورت بندی هــای تاريخــی 
ـ اجتماعی اســت کــه اين گفتمان هــا آن ها را 
بازنمايــی و نگهــداری می کند. تبارشناســی به 
تحليــل صــوری از قــدرت می پــردازد که در 
ميــدان نيروهــا وجــود داشــت و گفتمان ها در 
اين ميــدان و پابه پای رويدادهــای آن به وجود 
آمده انــد. در اينجا ميدان قدرتی ديده می شــود 
که ســرمايه ها در آن از طريق مناسبات خاندانی 
جريــان يافته اند. برای مثال مناســبات قبايل غير 
قريش با قريــش، و نيز مناســبات درون قريش 
ميان بنی هاشم و بنی عبدشــمس )بنی اميه( زمينه 

اجتماعی شکل گيری گفتمان ها تلقی می شود.
اختالفــات خاندان های بيــرون قريش با قريش، 
گاهــی حتی بــه صورت حــاد دعــاوی نبوت 
دنبال شــد. نمونــه اش را در کاهن قبيله عنس از 
قبايل جنوب عربســتان می بينيم کــه با قريش و 
پيامبــر مخالفت کرد و او را برای تحقير، اســود 
عنسی)سياه عنسی( ناميدند. نمونه ديگر طلحه از 
بنی اســد بود که باز او را برای تحقير به صورت 
مصغر»طليحــه« ناميدند. نمونه مشــهورتر مردی 
اســت از قبيله بنی حنيفه کــه دعوی نبوت کرد 
و باز بــه صورت مصغر، مســيلمه کذاب ناميده 
شد. مسئله مهم در اين عرصه آن بود که قدرت 

چگونه توزيع شود.
 تعارض هــای خاندانی درون قريــش نيز عمدتاً 
بر ســر تعريف مشــروعيت، بعد از پيامبر دوباره 
ســر بــرآورد.13 در زمان ظهور اســالم، قدرت 
اقتصادی بنی هاشــم )ســرمايه اقتصادی آنها به 
تعبير بورديويی کلمه( در حال افول بود و برای 
آن هــا منزلت اجتماعی و توليت کعبه)ســرمايه 
اجتماعــی و فرهنگی( اهميــت دو چندانی پيدا 
می کــرد. به ويــژه آنکه خانــدان رقيــب يعنی 
بنی اميــه روزبه روز از حيــث اقتصادی و نظامی 
و نيز نفوذ در نهادهای مشــورتی مانند دارالندوه 
در حال رشــد بود. بر اســاس شــواهد تاريخی، 
عبدالمطلــب برخالف پــدرش هاشــم چندان 
تحرک اقتصادی نداشت. درحالی که اميه فرزند 
عبد شــمس برعکس در اين عرصــه فعال بود. 
اين برتری ســبب شــد که هرچند مرکز منازعه 
بالفاصله بعد از پيغمبر، ميان قريش و غير قريش 
باشد، از زمان عثمان به اختالفات ميان بنی اميه و 

بنی هاشم انتقال پيدا کند. 
در اين نــوع مباحث به وصايت و عترت در برابر 
خالفــت همچــون دو گفتمان رقيب نگريســته 
می شــود. واژه شــيعه عنــوان عامی بــود که به 
گروه بندی های سياســی در آن ساخت خاندانی 
اطالق می شــد؛ مانند شــيعه  ام المؤمنين، شــيعه 
عثمان، شيعه ابوتراب يا شيعه علی، شيعه زبير و...

از ايــن منظر ممکن اســت موضــوع از ديدگاه 
تکويــن گفتمان ديــده و گفته شــود که گروه 

وجه حکمرانــی و نبوت پيامبر خطــر کرد، در 
1925 منتشــر شده است که از حيث عمق علمی 
دســت کمی از آثار چند دهه بعد اسالم شناسان 
آکادميــک اروپايــی مثــل مادلونــگ درباره 

جانشينی پيامبر9 ندارد. 
امــا در ميان شــيعه، بحثی در اين تــراز معرفتی 
دربــاره مفهوم متناظــر يعنی امامــت و واليت 
صــورت نگرفــت. نمونه ايــن تــراز از مباحث 
انتقادی می تواند تبارشناســی ريشه های تاريخی 
شــکل گيری گفتمان های شــيعی باشــد که نه 
کار مدرســی با وجــود همــه ارزش تحقيقی و 
نوآوری هايش واجد اين سطح از بحث است و 
نه کارهای انتقادی درخور ذکر ديگری صورت 

می گيرد. 

5. نمونه ای بدیل از برنامه های پژوهشــی 
تازه تر 

مثالی از پويايی های آفــاق معرفتی دنيای مابعد 
مدرن ذکر می شود که پژوهش های معاصر شيعه 
می توانند از اين آفاق متحول، مســئله هايی برای 
پی جويی گرفتــه و راهبردهای روش شــناختی 
تازه تــری انتخاب بکنند. بــرای نمونه اين بحث 
ممکن اســت به ميان آيد که عربســتان ساختی 
قبيله ای داشت. در جنوب عربستان عمدتاً قبايل 
يمنی مستقر بودند مانند بنی مِذَحج، ، بنی ِکنده، 
بنی غســان، بنی َکلب. برخی از اينها به شــمال 
مهاجرت کرده بودند مانند بنی اســد. در مناطق 
شمال و شمال شرق همچون يمامه، خاندان های 
مختلف بنی ربيعه استقرار داشتند مانند بنی بکر و 
بنی حنيفه. در مرکز جزيره العرب، قبايل مَضری 
قرار داشــتند که خود چند خانــدان عمده را به 
ترتيب جغرافيايی تا مکه تشکيل می دادند مانند 
بنی عامر، بعد از آن ها بنی تميم و سپس در طائف 
خاندان هايی مانند بنی ثقيف و سرانجام در مکه 

نيز قريش و ِکنانه استقرار داشتند.10
بحــث تحليلــی تبارشناســی ممکــن اســت به 
اينجا برســد که در ســاخت و فرهنگ قبيله ای، 
»خاندان« خاستگاه مشروعيت بود. عناوين قبايل 
معموالً با پيشوندهايی مانند آل)اهل(يا بنو)بنی( 
و ماننــد آن آغاز می شــود؛ بــه معنــای تبار و 
فرزندان و پسران. اينها با هم نوعی نهاد خاندانی 
را تشکيل می دادند. اهميت يافتن علم انساب در 
ميان عرب به علت نقش خون و خاندان به عنوان 

عامل مشروعيت بخش و معنابخش بود. 
بــاب  در  زيــادی  مباحــث  جامعه شناســی  در 
خاندانی گــری صــورت گرفتــه اســت. نمونه 
کالســيک آن بحثــی اســت که وبــر در انواع 
مشروعيت ها و نيز شقوق مختلف حقانيت سنتی 
و پاترمونيــال11 به عمل آورده اســت و مبتنی بر 

مفهوم خاندان12 است. 
از منظــر تحليل گفتمان ممکن اســت به مفهوم 
»وصايت و اهل بيــت« در اين هم بافت اجتماعی 
نگريســته شــود که کاربــرد زبانــی و کارکرد 
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5 چگونگی برساخت امامت را مورد بررسی قرار 
می دهد و نقش افراد مختلف مثل هشام بن حکم 
و خانــدان نوبختــی و ديگر شــاگردان ائمه در 
صورت بنــدی کالم شــيعه را بــارز می کند. به 
گفته قاسمی، »نويسنده، اشاره می کند که امامان 
را علمای ابــرار تلقی می کند. علمــای ابرار در 
تلقی مدرســی طباطبايی با »امام« در تلقی شيعه 
محافظه کار سنتی يا شــيعه نقلی، بسيار متفاوت 
اســت. در تلقی مکتب تاريخی قم )ســده های 
اوليه(، امامان قدسی هستند و در برخی تلقی ها، 
حتــی قبــل از آفرينش، پنج تــن آل عبا آفريده 
شــده اند؛ ايشــان در تحليلی که انجام می دهد، 
می گويد امامــان علمای ابرارنــد؛ يعنی افرادی 
هســتند مــادی، زمينی، برســاخته يــک دوره 
مشــخص، عقلی و ملموس و تاريخی و نسبی و 
اينجايی اند؛ آن ها را از تبار قدســی و آسمانی و 
متافيزيکــی عاری می کند و بعد از اين تحليل به 
اين می رسد که اينان علمای ابرارند و هيچ شأن 
ماورايی به آن شــکلی که بخشی از شيعه مطرح 
می کنند ندارند. مسئله بعدی، طرح اينکه خمس 
را به دوران امام موسی کاظم)ع( نسبت می دهد، 
خدشه ای بر تلقی رايج می اندازد و نشان می دهد 
که ســهم امام يک امر ذاتی و جبّلی و پيش داده 
نبوده است، بلکه تاريخی، عقلی و نسبی است و 
در يک پروســه تاريخی ـ تکاملی شکل گرفته 
اســت. بنابراين اين کتاب ساختارشکن است و 
در ســنت شــيعه چنين کتابی نداشته ايم؛ شواهد 
و فاکت ها در کتاب های مختلف شــيعی وجود 
داشــته، اما جمع آوری و صورت بندی در يک 

کليت کم نظير بوده است«. 

و ايــن واقعيــت »تاريخی« اين عقايد اســت که 
گذرا هم هست و شــکل ايستا و مقدس ندارد، 
بلکه وقتی اســالم به يک جامعه ديگر می رود، 
شــکل ديگری به خود می گيرد. اين را به عنوان 
يک سؤال جامعه شناختی مطرح کردم؛ چرا که 
توضيحاتی کــه آقای دکتر فراســتخواه دادند، 
يــک ابهامی در آن وجود داشــت کــه احتياج 
دارد مورد تأمل بيشتری قرار بگيرد. چه بسا اين 
کتاب نتواند پاســخی به اين مسئله بدهد، چون 
نويســنده جامعه شناس نيست؛ اما مشابه کارهای 
اســتاد حکيمــی که از بيــن روايــات، روايات 
صحيح تر را به ما نشــان می دهد، نويسنده کتاب 
نيز اطالعات درست تر و ابژکتيوی به ما می دهد، 
اين امکان را برای مــا فراهم می کند که بتوانيم 
در گام بعــد، وارد تحليل اين اطالعات شــويم. 
اين کتاب در حد خودش بايد بررســی شــود و 
مــورد توجه قرار گيرد و اکنــون هم در محافل 
آکادميک و دانشگاهی غربی به عنوان يک منبع 
و تحليل جديدی مورد توجه قرار گرفته؛ چون 
تــا اکنون کارهای نصــر و کربن در اين محافل 
در مرکز توجه بود، اما اکنون اين کار هم مورد 
توجه قرار گرفته و در بعضی تزها و پايان نامه ها 
منبع بوده اســت. بنابراين اين کتــاب را بايد در 

حد خودش مورد بحث و بررسی قرار داد«. 

علی قاســمی: ساختارشــكنی »مكتب در 
فرایند تكامل«

آقــای علی قاســمی در ادامه اين نشســت، اين 
کتاب را کتابی ساختارشــکن عنــوان کرد که 
بحــث امامــت را مــورد پرســش قــرار داده و 

است که مورد بحث قرار گرفت. ما می بينيم که 
ايــن جنبه نه فقط در شــيعه، بلکه تمامی دعواها 
در آن دوره تاريخــی، بين بنی هــا، خاندان ها و 
آل ها و ايل ها بوده اســت و اين جنبه ای هســت 
که جامعه شــناس بايد نشــان دهد کــه احزاب 
سياســی جديد و جهت گيری ها، چرا آنجا جنبه 
قبايلــی و عشــيرتی دارد؟ اين امر يک مســئله 
اعتقادی نيســت، بلکه يک مسئله جامعه شناختی 
اســت. يعنی همان طور که ما به طور مثال وقتی 
جاهليت را خوب می شناســيم، می توانيم خيلی 
از مســائل را حل کنيم، مســئله جدال خاندان ها 
نيز يک مســئله کالمی و اعتقادی نيســت، بلکه 
مسئله اجتماعی است. بنابراين اينکه امامت يک 
جنبه خونی دارد، يک مســئله فلسفی يا عقيدتی 
يا دينی نيست، بلکه يک مسئله عارضِی تاريخی 
و اجتماعی است که اين صورت بندی دعواهای 
سياســی در جامعه ما که صنعتی هســت، سويه 
عينــی طبقاتی پيــدا می کند، امــا در جوامع آن 
دوران، خصلت عشيرتی و قبيله ای پيدا می کند. 
اگر به اين مسئله توجه نشود، ممکن است برای 
ما مســئله اعتقادی ايجاد شــود که چــرا بايد به 
مالک هــای خانوادگی اين قــدر اهميت دهيم. 
بعضی روشــنفکران مانند کســروی هم ممکن 
اســت بيايند انتقاد کننــد و بگويند که اين جنبه 
عقالنی نيســت و ما بايد آن را به دور بيندازيم؛ 
در حالی که يک جامعه شــناس بايد نشــان دهد 
که اين مناسبات اتفاقاً خيلی عقالنی است، يعنی 
اينکه اين مناسبات وجود داشته، مربوط به يک 
دوره تاريخی اســت با اين درجه از رشد و اين 
شکل زيســت و معيشــت و توليد و اين روابط 
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قهرآميــز کرد و امام حســين)ع( چنين می کند. 
امــا در دوره عباســی زور، ردای تقــوا بــه تن 
کرده و در نتيجه شبهه پديد آمده است و ديگر 
نمی توان مبارزه سرخ را انتخاب کرد چون زور 
ردای تقوا به تن کرده است؛ بنابراين امام جعفر 
صادق تاکيد خود را بر مبارزه فکری می گذارد. 
در نگاه شــريعتی، ما با يک خط ممتد مبارزاتی 
در دو شــکل و دو مشی سياسی و فکری روبرو 
هســتيم. اين کتاب چنين تصوری از خط مبارزه 
مدام و اتصال را نمی دهد و به نظر می رســد که 
يــک انقطاعــی در اين خط وجــود دارد و تنها 
فعاليتــی که بعد از امام باقــر و امام جعفر صادق 
که فعاليــت علمی دارند، توســط امامان بعدی 
صورت می گيرد، ايجاد يک تشــکيالت مالی و 

فعال کردن بنيان مالی است. 
و اما به عنوان نکته آخر، دکتر فراستخواه اشاره 
کردند که نويســنده گزاره های مرکزی تشيع را 
نيازمــوده و بررســی خود را از وســط راه آغاز 
کرده و يک کار ابژکتيو جامعه شــناختی انجام 
نداده اســت و از ايــن رو در انتهای بحث خود، 
تحليــل جامعه شــناختی ای را کــه جناب آقای 
مدرسی طباطبايی در »مکتب در فرايند تکامل« 
از آن پرهيز کرده اند را دکتر فراســتخواه انجام 
دادند؛ يعنی يک تحليل تبارشناختی از ماجرای 
وصايــت و عترت و اينکه چه کســانی به دنبال 
وصايــت و عترت رفتند ـ کســانی کــه به تعبير 
ايشان سرمايه اقتصادی شان کم شده بود و دنبال 
ســرمايه اجتماعی و افزايش منزلت بودند. اينجا 
به نظرم تأملی در »محدوديت های جامعه شناسی 
دين« و »محدوديت های جامعه شناســی تشــيع« 
ضروری اســت. در اينجا احساس می کردم که 
وجدان يا ناخــودآگاه مخاطب معتقد، نســبت 
به اين نــوع تحليل تاريخی ـ جامعه شــناختی از 
ديــن مقاومــت می کند و در دفترم به تأســی از 
بورديو که می گويد جامعه شناســی و هنر زوج 
خوبی نيســتند، نوشتم:»جامعه شناسی و دين هم 
زوج خوبی نيستند«! اين بحث را در يک دوره، 
پروتســتان ها مطــرح کردند که جامعه شناســی 
تــا کجا می تواند ســراغ دين بــرود و کجا بايد 
بايســتد؛ نحله هايی در پروتســتان ها هســتند که 
معتقدنــد جامعه شناســی نمی توانــد انگيزه های 
مؤمنان را بفهمد؛ نحله های ديگری هســتند که 
می گويند جامعه شناســی انگيزه هــا را می تواند 
بفهمد، اما رابطه فردی انســان مؤمــن با خدا را 
نمی توانــد بفهمد و من فکــر می کنم اين بحثی 
کــه پروتســتان ها مطــرح کرده انــد، در مورد 
تشــيع بيشــتر اعتبار دارد. چــون خوانش باطنی 
و Esoterique از تشــيع، يک ســنت پايدار 
اســت و ما هم ولو اينکه خود را متعلق به سنت 
عقالنی تشــيع بدانيم، اما شــايد بتوان گفت که 
باطنی گــری و عرفــان، به تعبير وبــر، »روح« يا 
»اتوس« تشيع است و نمی توان از آن صرف نظر 
کرد. بنابراين بايد پرسيد که آيا مشابه کاری که 

تاريخــی و امر ذاتی؛ چگونــه رويکرد تاريخی 
استحاله گر اســت و می تواند ذات زدايی کند و 
از همين روســت که برخی چون کربن، از »دام 

تاريخ« برای »دين« سخن گفته اند. 
نکتــه دوم در خصوص خط اتصــال و تداومی 
اســت که در مشــی اماميه وجود دارد و به نظر 
می رســد در اين کتاب ما عماًل با نظريه گسستی 
در اين خط مواجه ايم. گسستی که از زمان امام 
جعفــر صادق)ع( به بعد رخ داده اســت. از اين 
دوره به بعد، شيعيان انتظار رهبری و حکومت از 
امام ندارند و تفکيک بين دين و علم و سياست 
و دنيا را عماًل پذيرفته انــد. اين همان ديدگاهی 
اســت که اسماعيل نوری عال نيز در کتاب خود 
تحت عنوان »جامعه شناســی تشــيع« که در سال 
1357 منتشــر شــد، مطرح کرده اند. ايشــان در 
اين کتاب با نقد »تشــيع علوی و تشــيع صفوی« 
شــريعتی، می گويد تشيع علوی شريعتی مربوط 
به امام حســين)ع( اســت و ربطی به تشــيع امام 
صادق)ع( ندارد، تشيع امام صادق، محافظه کار 
و اعتدالی است و سرخ نيست. در نتيجه از يک 
تيپولوژی دوگانه تشــيع علوی و تشــيع جعفری 
اســتفاده می کند. اغلب با چنين برداشتی از متن 
»مکتب در فرايند تکامل« روبرو می شــويم؛ هر 
چند جنــاب آقای مدرســی طباطبايی بعدها در 
برابر چنين پرسش ها و برداشت هايی توضيحات 
کامل و روشنگرانه ای ارائه دادند اما در بسياری 
از مــوارد ديديم که برداشــت ها در اين ســو و 
جهت بوده اســت. کاری که علــی عبدالرازق 
می کنــد و دين را از مقام رياســت و سياســت 
جــدا می کند و می گويد، پيامبری، شاهنشــاهی 
نيســت، و پيامبر، شاه نيســت، به نظر می رسد با 
تصويــر دکتر مدرســی طباطبايی از مشــی امام 
جعفر صادق هم ســو اســت. اما مثاًل شريعتی به 
چنين گسســتی قائل نيست و از دو دوره، اموی 
و عباســی و دو مشــی متفاوت اما در امتداد هم 
ســخن می گويد. در دوره اموی، حکومت ظالم 
و رودررو اســت و بايــد با آن مبارزه آشــکار 

ســارا شــریعتی: مشــی اماميه، اتصال یا 
گسست؟

در ادامه نشســت، دکتر ســارا شــريعتی به بيان 
ديدگاه هــای خود پرداخت: »دکتر فراســتخواه 
بحث خــود را با تاکيد بر کاربــرد »مکتب« در 
عنوان کتاب آغاز کرد و با شواهد ديگری، اين 
کتــاب را نوعی کتاب احياگرانه و اصالح گرانه 
در چارچــوب اعتقــادات مشــخصی و دارای 
ارزيابــی  ايدئولوژيــک  جهت گيــری  نوعــی 
نمودند؛ چرا که روايتی که ايشــان از تشيع ارائه 
می دهند، معرفی آن به عنوان يک خط اعتدالی 
و عقالنــی، در برابــر روايت باطنــی- عارفی و 
روايت بنيادگرايانه سياســی از تشيع، اين کتاب 
را در مجموعه آثــار اصالح دينی قرار می دهد. 
امــا در گزارش کتاب به عناصری اشــاره دارند 
که اغلب نه اصالح گرايانــه بلکه بنيان براندازانه 
ارزيابی می شــود. خواننده احساس می کند همه 
مبانی اعتقادی شــيعی، برســاخت های تاريخی 
بــوده و خارج از زمان و مکان خاص، از ذات و 
قوام و پايداری برخوردار نيست. در نتيجه اولين 
نکته من اشــاره به تضادی اســت که بين تصور 
از کتاب و تأثير عملی آن وجود دارد. تصوری 
که اين کتــاب را در مجموعه آثار احياگران و 
اصالح گــران دين قرار می دهد و تأثير عملی ای 
کــه در بســياری از خوانندگان خود گذاشــته 
اســت. در واقع شــايد بتوان گفت که اين تضاد 
بين مقدمه و متن کتــاب نيز وجود دارد. به نظر 
می رســد که اين مقدمه، مقدمه ای متأخر اســت 
و مقدمه ای بــر متن کتاب نيســت. متن مقدمه، 
اعتقادی اســت و پايبندی خود به مبانی دينی را 
دائماً مورد تاکيد قرار می دهد، اما در متن کتاب 
نويســنده تالش می کند فاصله علمی و رويکرد 
غيرجانبدارانــه را حفظ کند. اين نکته از اهميت 
بسياری برخوردار اســت. اوالً از نظر آنچه وبر، 
پارادوکس عمل می نامد و اينکه گاه نتايج يک 
عمل با نيت کنشــگر هم خوانــی ندارد و به ضد 
آن بدل می گردد و همچنين از نظر برخورد امر 
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غلبه يافت و تثبيت شــد)مادلونگ: ماده »عصمت« 
در دائره المعــارف اســالم به زبان انگليســی، ج5، 

ص182 ـ 185، چاپ جديد(:
 Madelung, Wilferd)2012( Madelung, W.; E. Tyan. 
“Isma.” Encyclopaedia of Islam, Second Edition. v, 
pp. 182–5.

6. اّن کثيــراً منهــم ما کانــوا يعتقــدون عصمتهم 
لخفائها عليهم بل کانوا يعتقدون انهم علماء االبرار 
بحرالعلــوم، 1363 )بحر العلــوم، الفوائد الرجاليه، 
1363، تحقيــق و تعليق: محمد صــادق بحر العلوم 
و حســين بحر العلــوم، طهران، مکتبــة الصادق. (
به نقل از کتاب منســوب به شــهيد ثانــی؛ حقايق 
االيمان /نســبت کتاب به او بحث انگيز شده است، 
150-151.) شهيد ثانی، زين الدين، 1409، حقايق 

االيمان، قم، مکتبه آيه اهلل المرعشی.(
7. Genealogy

8. الجابری، محمدعابد) 2000 ( نقد العقل العربی، 
العقل السياســی العربــی. بيروت: مرکز دراســات 

الواحدة العربية.
9. Madelung, Wilferd )1998(. The Succession to Mu-
hammad: A Study of the Early Caliphate. Cambridge 
University Press.

10. بــرای تفصيــل بنگريــد بــه : صالــح العلــی، 
احمد)ترجمــه 1386( مهاجــرت قبائــل عربی در 
صــدر اســالم. هادی انصاری، تهران: پژوهشــگاه 

حوزه و دانشگاه و سمت.
11. patrimonial

12. household

13. ابــن قتيبه دينوری، االمامة والسياســة )تحقيق: 
علــی شــيری، قــم، 1413 هـــ. ق( ج 1، ص 7 و 
شهرستانی، الملل والنحل، تحقيق محمد فتحاهلل بن 

بدران )قاهره، افست قم 1464 ش( ج 1، ص 38.

نهادی ـ ســاختاری اســت اعم از عينی و ذهنی 
و ارتباط بين ايــن دو وجه عينی و ذهنی که در 
اين کتاب هم چنين رابطه ای کاويده شده است. 
شايد اين کليشه اشــتباهی از جامعه شناسی باشد 
که گويی جامعه شناســی بايد برود و به حقيقت 
عينــی و مادی تا ايــن حد که آيا يــک پديده 
وجــود دارد يا نه، بپردازد. جامعه شناســی برای 
خودش چنين وظيفه ای تعيين نکرده که بخواهد 

وارد اين مسائل شود«. 
دکتــر فراســتخواه نيــز در پايان جلســه اظهار 
داشــت »بحث های خيلی خوبی صورت گرفت 
که شــايان تأمل و بررسی اســت و اميدوارم در 
فرصــت ديگــری بتوانيم بحــث را ادامه دهيم. 
عرض بنــده اين بود کــه اگر اين کتــاب را به 
عنــوان يک برنامه پژوهشــی در نظــر بگيريم، 
برنامه های پژوهشی بديل ديگری نيز پيش روی 
ما هســت و ما نمی توانيم از آن ها طفره برويم. با 
اين نکته نيز من خيلی همدلی دارم که پرســش 
از اينکه يک امری هســت يا نيست، کار مورخ 
اســت و جامعه شــناس کار ديگــری بايد انجام 
دهــد. ديگر اينکــه من هم معتقــدم اين کتاب، 
کتاب ايدئولوژيکی نيســت، چرا که می خواهد 
ديــن را يک مکتب عقلــی و معتدل تلقی کند، 
و ماهيــت بحثــی که نويســنده کــرده علمی و 
آکادميک اســت. اما افق های ديگری هم برای 
مطالعــه وجود دارد که می توانــد در برنامه های 

پژوهشی ديگر دنبال شود«. 
مشخصات كتاب: 

مدرسی طباطبايی، محمدحســين )1386(، مکتب 
در فرآينــد تکامــل )نظری بر تطــور مبانی فکری 
تشيع در سه قرن نخستين(، تهران: انتشارات کوير، 

چاپ اول، 392ص. 

پی نوشت:
1. مدرســی طباطبايی، حســين، مکتــب در فرايند 
تکامل. ترجمه هاشــم ايزدپناه، 1374، نيوجرسی: 

داروين.
2. مدرســی طباطبايی، حســين، مکتــب در فرايند 
تکامل. ترجمه هاشم ايزدپناه، 1386، تهران: کوير.
3. Crisis and Consolidation in the Formative Pe-
riod of Shie Islam,Abu Jafar ibn Qiba al-Razi 
& his contribution to Imamite Shiite Thought. 
US:Darwin.1993.

4. ابــن بابويــه، محمد)چــاپ1371( االعتقادات، 
تحقيق عصام عبدالســيد، تهــران: المؤتمر العالمی 

اللفية الشيخ المفيد.
5. بــه نظر مادلونگ ابتــدا عقيده به عصمت وجود 
نداشــت. اين هشــام بود که گفــت پيغمبر ممکن 
اســت گناه کند و وحی تذکر بدهد امــا امام بايد 
معصوم باشــد. شــيخ صدوق احتمال سهو را برای 
امــام ممکن دانســت. او و برخی ديگــر از قمی ها 
اين اعتقاد را که امام ســهو نيــز نمی کند جزو غلو 
می دانســتند. ولی شــيخ مفيد آن را هم نفی کرده 
اســت. شريف مرتضی در تنزيه األنبيا پيغمبر و امام 
را کاًل معصوم دانســت و ايــن در دوره های بعدی 

ابن خلــدون و علی عبدالرازق بــا خالفت انجام 
می دهنــد، مــا می توانيم در خصــوص امامت و 
واليت انجــام دهيم؟ مــورد و موضــوع آناليز 
جامعه شــناختی قرار دهيــم و در اين صورت تا 
کجــا مجاز به چنيــن تحليلی هســتيم؟ من فکر 
می کنــم جامعه شــناس بايد حدی از اســتقالل 
حــوزه و خودمختاری برای دين و امر قدســی 
قائل شود؛ محدوديت های تحليل جامعه شناسی 
را در اين حوزه ها بپذيرد وگرنه به ضد خودش 
بدل می شود و نکته آخری که دکتر فراستخواه 
بدان اشــاره کردند که می توان رويکرد مؤمنانه 
داشت و سراغ جامعه شناسی دين رفت، تکذيب 

می شود. 

در ادامــه جلســه يکی از حاضران بــه بحث در 
خصــوص داللت هــای جامعه شــناختی کتاب 
»مکتــب در فراينــد تکامل« پرداخــت و اينکه 
آيــا می تــوان ايــن کتــاب را دارای رويکرد و 
بينش جامعه شــناختی تلقی کرد يــا خير؟ »اين 
کتاب در زمره مطالعات اسالم شناســانه اســت. 
اسالم شناســی يک حوزه مطالعاتی ميان رشته ای 
و  جامعه شناســی  تاريــخ،  آن  در  کــه  اســت 
بحث های معرفت شناسانه وجود دارد و بنابراين 
می تــوان رگه های جامعه شناســی را از کارهای 
اسالم شناسانه بيرون کشيد. به نظر من اين کتاب 
هم به يک مفهوم جامعه شناســی هســت، چون 
خيلی خوب اين را نشــان می دهد که ايده ای در 
يک شرايط تاريخی و اجتماعی شکل می گيرد 
و اين ايده خود به کانون ايده های قدسی جامعه 
تبديــل می شــود و آن جامعه را می ســازد. اين 
کتاب ديالکتيک بين باورهای قدسی و جامعه را 
در ساخت و برساخت همديگر نشان می دهد و 
جامعه شناسی دين چيزی بيش از اين قرار نيست 
انجام دهــد. اگر ايــن کتاب را جامعه شناســی 
ندانيم، بايد آثار مارکس و فوکو را هم از دايره 
کتاب های جامعه شناســی، بيرون بکشيم؛ چون 
اين ها نيز هيچ جا تأکيد نکرده اند که دارند کار 

جامعه شناسی می کنند«. 
يکی ديگر از حاضران از دو نوع نگاه نســبت به 
کتاب سخن گفت: »يکی اينکه خود کتاب را به 
مثابه يک پديــده اجتماعی و در زمينه اجتماعی 
آن ديــد و دوم اينکــه کتــاب را بــه صــورت 
جامعه شــناختی تحليــل کــرد و وارد محتوای 
کتاب شــد. به نظر من تحليل دکتر فراســتخواه 
از نوع نگاه اول بوده و البته تحليل بســيار خوبی 
بود، چرا که خود کتــاب را به مثابه يک پديده 
اجتماعــی تحليــل کــرد و در زمينــه تاريخیـ  
اجتماعــی نشــاند و به نظرم جالــب و بديع بود. 
نکته ديگر اينکه اين پرســش که آيا امام غايب 
وجود دارد يا ندارد، اصاًل مسئله جامعه شناختی 
نيســت؛ به لحــاظ تاريخی يا کالمی شــايد اين 
پرسش مهم باشــد، اما آن چيزی که استدالل و 
گزاره جامعه شــناختی را متفاوت می کند، وجه 
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بوده اســت. حال بايد اين پرسش را مطرح کرد 
که چرا مناســبات دين و دولت در عصر صفوی 

تا اين اندازه مهم شده است؟
 در همايشــی که در باب عصر صفويه در ســال 
83 در دانشــگاه تبريز برگزار شــد، در ميزگرد 
پايانی آن، اين ســؤال مطرح شد که چرا صفويه 
برای ايران شناسی در سال های اخير تا اين اندازه 
مهم شده است؟ و پاسخی که بدان داده شد اين 
بود که دليل آن انقالب 57 و پيدايش جمهوری 
اســالمی است. اين مســئله بر روی مطالعه دوره 
صفويه و حتی پيدايش حلقــه صفويه در غرب 

نيز تأثير به سزايی داشته است. 
با نگاهی به مجموعه آثاری که در اين ســال ها 
پيرامون عهد صفوی انجام شــده است می توان 
گفت که اثر دکتر آقاجری از يک جهت ممتاز 
به نظر می رســد. آن هم اين اســت که يک متن 
کاربردی شــکل گرفتــه که در ادبيــات نظری 
پژوهشــی اين موضوع مبنا و راهگشاست. يعنی 
يک مقدمه بسيار خوب برای ورود به اين عرصه 
است. به اين معنا که هر جا آقای دکتر آقاجری 
نکاتــی را مطرح کــرده، به ويــژه در خصوص 
رابطــه مناســبات تک تــک علمــا و روحانيت 
شــيعه با دولت و فرمانروايان وقت، آدرس ها و 
اطالعات کتاب شــناختی که داده می شود بسيار 
غنی اســت. يعنی آقای دکتر آقاجری در کتاب 
بيــان کرده اند که محقــق برای مطالعــه درباره 
محقق کرکی يا عبدالحســيب عاملی يا قطيفی، 
شــيخ ابراهيم، مقــدس اردبيلی و يــا ديگران به 
کجاها بايد رجوع کند؟ به کدام متون سرکشی 

کند؟ از اين بابت متن بسيار ارزشمند است.
امــا نکته ای که وجود دارد دربــاره خود عنوان 
کتاب يعنی همين دو عنوان »دين و دولت« است 

مطلبی که می توان گفت اين اســت که به عنوان 
رســاله ای تفصيلی نوشته شــده و 20 سال منتظر 
مانده تــا بتواند چاپ شــود. بنابراين خود دکتر 
آقاجــری می توانــد به عنوان منتقد وارد شــود. 
خود من هيچ چيز تا به امروز ننوشــته ام که فردا 
نگويم ای کاش اين را نمی نوشــتم يا آن مطلب 
را جور ديگری می نوشــتم بهتر بود. بنابراين ما 
در اينجا با متنی ســروکار داريــم که جدای از 
مؤلف آن حيثيت مســتقلی نيز دارد و االن خود 
مؤلــف می تواند با آن برخورد تاريخی و نقادانه 

نيز بکند. 
عنوان کتاب آقــای دکتر آقاجــری »مقدمه ای 
بــر دين و دولت در ايران عصر صفوی« اســت. 
تــا آنجايی که بنــده دانشــم و اطالعاتم اجازه 
می دهد در ســال 67 که اين متن نوشته شده در 
زبان فارســی چنين موضوعی مورد بررســی و 
طرح قرار نگرفته است. ولی از آن زمان تاکنون 
چنديــن کتــاب و متــن تأليف شــده در همين 
موضوع داريم که بعضاً رســاله های دانشگاهی 
هســتند. مثاًل کتاب خانم مريــم ميراحمدی که 
چاپ نخســت آن با عنوان »ديــن و مذهب در 
عصر صفــوی« در آمد و بعد يــا عنوان »دين و 
دولت در عصر صفوی« به چاپ رسيد. همچنين 
کتاب آقای رسول جعفريان که با عنوان »دين و 
سياست در عصر صفوی« در سال 70 منتشر شد. 
در اين زمينه از کتــاب آقای منصور صفت گل 
که به عنوان رساله ايشان نوشته شده: »ساختار و 
نهاد انديشــه دينی در عصر صفوی« نيز می توان 
ياد کرد که توســط موسسه فرهنگی رسا منتشر 

شد. 
بنابرايــن می توان گفت که ايــن کتاب به نوعی 
در توجه به مســئله دوره تاريخی صفويه رهگشا 

جلســه نقد کتــاب »مقدمه ای بر مناســبات دين 
و دولــت در عصر صفوی« با حضور نويســنده 
کتــاب دکتــر ســيد هاشــم آقاجــری عضــو 
هيئت علمــی دانشــگاه تربيت مــدرس و دکتر 
داريــوش رحمانيان عضو هيئت علمی دانشــگاه 
تهــران در خردادمــاه 1391 در بنيــاد فرهنگی 
شــريعتی برگزار شــد. در ابتدای جلســه دکتر 
رحمانيان بــه بيان نظرات خــود پيرامون کتاب 
پرداخت و پس از آن دکتر آقاجری توضيحاتی 
پيرامون بحث های مطرح شــده ارائه نمود. آنچه 
در پی خواهد آمد شــرح خالصه ای از مباحث 

طرح شده توسط اين دو مورخ است. 

داریــوش رحمانيان: شــخص محوری و 
مشكل عدم شكل گيری دولت

دکتــر داريوش رحمانيان در ابتــدا به فاصله 20 
ساله زمانی ميان انجام پژوهش و چاپ آن اشاره 

کردند و افزودند: 
»دربــاره کتــاب آقای دکتــر آقاجــری اولين 

»مناسبات دین و دولت در عصر صفوی« در بوته نقد
گزارشی از جلسه نقد و بررسی كتاب 

»مقدمه ای بر مناسبات دین و دولت در ایران عصر صفوی«

گزارش: علیرضا آرمان

سخنرانان: دكتر هاشم آقاجری- دكتر داریوش رحمانيان
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سياســی مــا را که نمــادی از انحطــاط عمومی 

جامعه ماست نشان می دهد.
ايــن مقدمه را به اين خاطر گفتم که آقای دکتر 
آقاجری در ارتباط با مناسبات دين و دولت الزم 
بود بيشــتر تاکيد کند که مــا در ايران خودمان 
يک مشــکله داريم کــه چــرا و چگونه دولت 
شکل نگرفته اســت؟ اگر بخواهيم برگرديم به 
آنچه انديشــمندان غربی راجــع به جوامع غربی 
گفته اند، کســانی در اين حــوزه مطرح اند : مثل 
نوربــرت اليــاس در پيوند با مســائلی که وبر و 
مارکس مطــرح کرد و بــاز آن هــا در پيوند با 
هگل و .... و آن ســنتی که مثاًل آدام فرگوســن 
در رســاله جامعه مدنی مطــرح می کند- اينکه 
جامعه مدنی چــه روندی را در غرب طی کرده 
تا به دولت مدرن رسيده و امکان اين که جامعه 
مدنی بر پايه هســتی خودش دولت شکل دهد؛ 
دولتــی که از آن ملت اســت. و اگــر بخواهيم 
برگرديم به اين مســئله کــه پيش روی متفکران 
می شــود  مطرح  غربی 
کــه چگونــه شــد که 
اين  به  توانســت  غرب 
صــورت از حکومــت 
دولت-ملــت  يعنــی 
برســد، آن وقــت اين 
طرح  قابل  بهتر  ســؤال 
بقيه جاهای  اســت که 
دســت کم  چرا  جهان، 
به  نتوانســته اند  تاکنون 
دولت ـ ملت برسند که 
مارکس اين مسئله را با 
خودش  خاص  نظرگاه 
وبر  می کنــد،  مطــرح 
و اليــاس هم به شــکل 

ديگر. 
اين  اصلــی  مســئله  اما 
است که چگونه دولت 
شکل  غربی  جوامع  در 
گرفــت. دولت يکی از مهم ترين شــاخصه های 
مدرنيته اســت و ما مســئله مان اين است که آيا 
ما واقعاً در دوران صفوی امکانی برای گشــوده 

شدن فرايند دولت سازی می بينيم؟ 
من می خواهم اينجا در ادامــه کارهای ديگران 
در نقد انديشه و فرهنگ سياسی سنتی که به نظر 
بنده جزء شــرايط معرفتی عــدم امکان پيدايش 
دولت در ايران بــوده، نظرگاهی را مطرح کنم 
کــه در پيوند آن با همين روضه االنوار  عباســی 
اســت. آن هم تعبيری است که بنده مثل بقيه به 
کار برده ام: شخص محوری. کل سنت انديشه 
سياسی ما که روضه االنوار  عباسی هم در همان 
پاراديم دارد نوشــته می شــود در حقيقت همان 
پرســش قديمی سياسی را مطرح می کند که چه 
کســی بايد حکومت کند؟ اما اين که حکومت 
چگونه بايد باشد مطرح نيست. به همين دليل هم 
هســت که در حاکميِت تفکر و فرهنگ سياسِی 

انحطــاط حکومت صفــوی را بگيرد و به نوعی 
انحطاط شناســی می کند و بعــد وارد اين بحث 
می شود که حکومت چطور بايد با مردم و علما 
و دين تعامل کند تا جلوی آســيب هايش گرفته 
شــود. دليل اين پرشــی هم که داشتم اين است 
که شايد خواننده محقق انتظار دارد آقای دکتر 
آقاجــری در بخش هــای انتهايی بــه نوعی نقد 
تاريخ انديشــه سياسی سنتی ما که مناسبات دين 
و دولت در دوران آن شکل می گيرد ارائه بدهند 
ولی چنين چيزی را نمی بينيم و آنچه بيان شــده 
فقط در حد اشــارات مختصری اســت و نوعی 
توصيــف از کتاب مهم روضه االنوار  عباســی. 
مــن با تحليل دکتر طباطبايــی موافقم. البته نه به 
تمام معنا. ايشــان در »درآمدی فلسفی بر تاريخ 
انديشــه سياسی در ايران« و کتاب »زوال انديشه 
سياســی در ايران« می گويد ســه جريان مهم در 
تاريخ انديشــه سياســی در جهان اسالم داشتيم 
که عبارت بود از )1( فلســفه سياســی برگرفته 

از يونان؛ )2( سياست نامه نويسی که همان سنت 
اندرزنامه نويســی يا همان سيرالملوک ها برآمده 
از ايران باســتان است؛ )3( آنچه دکتر طباطبايی 
اسمش را شريعت نامه نويسی می گذارد که همان 
فقه سياسی است ـ يعنی انديشمند در چارچوب 
شــريعت و با تکيه بر مفهوم خالفــت و امامت 
راجع به سياســت و جامعه سياسی می انديشد و 
می نويسد. البته اين تقسيم بندی هم که بر اساس 
ديدگاه روزنتال و لمبتون راجع به انديشه سياسی 
شــکل گرفته مورد انتقاد متفکران خودمان مثل 
دکتر فيرحی قرار گرفته اســت. دکتر طباطبايی 
در کتــاب خــودش می گويــد اين ســه جريان 
در دوران بعــد از مغول با هم ادغام شــده اند و 
ثمــره اش در دوران صفويــه اتفــاق می افتــد و 
ادغامی که البته به نفع سيرالملوک هاست و اين 
جريان دو جريان ديگــر را در خود فرو می برد 
و اين آن چيزی اســت که همان زوال انديشــه 

که آقای دکتر آقاجری اشــاره ای ناکافی بدان 
می کنــد. به ايــن معنا که مراد از ديــن در اينجا 
چيست؟ آقای دکتر از صفحه39 تا 40 اشاراتی 
می کنــد و می گذرد و يا اينکه دولت چيســت؟ 
گمــان من اين اســت که اگــر االن آقای دکتر 
بخواهند همين قســمت را بنويسند جور ديگری 
پرداخــت می کنند. يعنی توضيــح می دهند که 
مراد از دين چيســت؟ دين به مثابــه يک نهاد؟ 
بــه مثابه نمايندگان آن؟ و يا بــه مثابه يک نظام 
معرفتــی؟ و دولت هم تفاوت هايش با حکومت 
چيســت؟ البته اشــاراتی می کنند. اما آيا دولت 
صفويــه واقعــاً دولت بود؟ و آيا بــه آن تعبيری 
کــه والتر هينــچ دارد يک دولت ملــی بود؟ يا 
به تعبيری که راجر ســيبوری دارد آيا واقعاً راه 
پيدايش دولت به معنای مدرن کلمه را گشــود 

يا نه؟
دکتر ســيد جواد طباطبايی در کتاب »ديباچه ای 
بــر نظريــه انحطــاط« وارد ايــن بحث شــده و 

نظرگاه های  بــر  نقدی 
پيرامــون  طرح شــده 
اينکه  مفهوم دولــت و 
آيــا حکومــت صفويه 
می توانــد مصــداق آن 
قرار گيرد يا خير، ايراد 

می کند.
دکتــر  اشــارات  مــن 
پيرامــون  را  آقاجــری 
مســئله دولــت، چه در 
صفحات 39 و 40 و چه 
در سراســر متن ناکافی 
می دانــم. آقــای دکتر 
آقاجری در مقدمه اين 
که  می فرمايند  کتــاب 
مقدمه  صفويــه  دولت 
بــه عصر  ايــران  ورود 
يعنــی  اســت.  جديــد 
دولــت صفويــه راه را 

برای فرايند دولت سازی در ايران گشوده است 
و بعــد تفاوت های دولت شــيعی صفوی را که 
بر پايه هويت مذهبی و رســمی کردن تشيع در 
ايران شــکل می گيرد با حکومت فاطميان مصر 

مقايسه می کند.
مــن می خواهــم از اين بحث پرشــی بــه جايی 
ديگر از همين کتاب انجام دهم. آن هم قسمتی 
اســت که آقای دکتر وارد شــرح مناسبات مال 
محمدباقــر ســبزواری )صاحــب روضه االنوار 
عباســی که مفصل تريــن سياســت نامه در کل 
ادبيات فارسی به معنای متن شناخته شده است( 
می شوند و به نوعی از روضه االنوار تجليل نشان 
می دهنــد. من به روضه االنوار عباســی به عنوان 
سياســت نامه نقد دارم و هميــن جا آن پرش در 
کالم من معنا پيدا می کند. مســئله ای که محقق 
سبزواری را وادار کرده روضه االنوار  عباسی را 
بنويسد اين اســت که می خواهد جلوی زوال و 
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و وبر در حقيقت تفاوت اساســی بين شهرنشينی 
شــرقی و غربی وجود دارد. حتی کسانی بودند 
کــه می گفتند در شــرق مفهومی به نام شــهر، 
مجال پيدايش نداشــته است. ممفورد در کتاب 
»شــهر بر بســتر تاريخی خويش« تأکيد می کند 
که اصاًل شــرق، شهرنشــينی ندارد. به اين دليل 
که همــان طور که مارکس می گفت اســتقالل 
شهر از روستا اتفاق نيفتاده است. همين مثلث را 
يعنی پيوند بين ملک و مالک و مال که شريعتی 
می گويد، احمد اشــرف نيز مطرح کرده است. 
او می گويــد در شــهرهای اســالمی و ايرانــی، 
برخالف غــرب که مثاًل کليســا و فئودال اصاًل 
داخل شهر نيســت و بيرون است و بازار هم در 
جای ديگری از شــهر است، در شهرهای ايرانی 
اينها در مرکزند. هم نشينی مدرسه بازار و ارگ. 
اينها مســائلی است که بيشــتر نظری و مفهومی 

است.
البته اين مسئله از ســوی ديگر برای سيد جمال 
و عبده و ديگر متفکران اســالمی مطرح اســت 
که چگونه مســلمانان گرفتار سلطنت استبدادی 
موروثــی العالج شــدند کــه در اين قســمت 
بــا توجه به آن ســنت شــخص بــاوری که من 
عرض کردم خيلی جدی می شــد واردش شد. 
صاحب نظرانی هســتند که آن سنت يا پارادايم 
را متکی می کنند به بحث ســنت پيغمبرشناختی 
اســالم که شــخص گرايانه شــد و متکی شد بر 
وجود پيامبر اســالم. مثاًل تفاوت هايی که از اين 
لحاظ قائل اند با توجه به آن مفهوم تجسد مسيح 
در کليسا و جدا شدن نهاد کليسا از شخص پاپ، 
که تفاوت در سرنوشت مسيحيت و مسلمانان از 

اين بابت اتفاق افتاد.
هاشم آقاجری: ناتوانی دوقطبی علویـ  صفوی 

در توضيح تشيع
در ادامه جلســه دکتر هاشــم آقاجــری به بيان 
نظــرات خــود پيرامــون انتقادات مطرح شــده 
پرداختند. ايشــان در ابتدا به برخی ويژگی های 
دوره زمانی اشاره کردند که اين اثر در آن نوشته 
شده است )ســال 1367(. در ادامه چکيده ای از 

سخنان ايشان را می خوانيم. 
»زمانــی کــه مــن ايــن کار را شــروع کــردم 
صفويه شناســی در وضعيت کنونــی نبود و لذا 
مــن در آن دوره بــه عنــوان يــک دانشــجوی 
فوق ليسانس مجبور بودم خودم راهی را باز کنم 
و بکوبم و هموار کنم. ناگفته پيداست که توجه 
من به دوره صفويه از اواخر دوره ليسانس تحت 
تأثير دکتر شريعتی بود. منتهی من به عنوان يک 
دانشــجوی تاريخ ســعی می کردم تا حد امکان 
حرفــه ای و متخصصانــه وارد اين حوزه شــوم. 
کاری که فکر می کنم دکتر شــريعتی نه مجال 
آن را داشــت و نه اساســاً چنين دســتور کاری 
داشــت. از اين لحاظ من نه يک تاريخ شــناس 
يا تاريــخ دان به معنای ارتدوکــس آن که االن 
در دپارتمان های تاريخ متعارف اســت هســتم 
و نه مثــل دکتر شــريعتی با تاريــخ و مطالعات 

از آن جهــت که نماد مناســبات ديــن و دولت 
بــوده، جالب اســت. روبــروی کاخ عالی قاپو، 
مســجد شــيخ لطف اهلل قرار دارد؛ نماد دو نهاد 
دين و سياســت. اما آنچه مغفــول مانده با توجه 
به چيزی کــه بارها دکتر آقاجری بدان اشــاره 
می کند، يعنی تالش علما در عصر صفوی برای 
استقالل جستن از نهاد دولت و يافتن منابع مالی 
مســتقل که بتوانند بدان تکيه کنند اين است که 
آن پايه سوم چه شده است؟ يعنی نهاد بازار چرا 
مغفول مانده است؟ مناسبات ميان دولت و دين 
در عصر صفوی را بدون توجه به آن پايه ســوم 
يعنی اقتصاد نمی تــوان توضيح داد. آقای دکتر 
آقاجری بارها به اين مســئله اشــاره می کند که 
يکی از مسائل عصر صفوی بود و نبود اشرافيت 
مســتقل اســت. ايــن چيزی اســت کــه به ويژه 

سفرنامه های خارجی بسيار بدان اشاره می کنند. 
آن ها از جهانی می آمدند که اشرافيت مستقل از 
دولت بعد از ماکياولی برای آنها مسئله شده بود. 
روحانيت به ويژه ســادات که آقــای دکتر بارها 
توضيــح می دهند که اينها مشــاغلی را از جمله 
صدارت، نهــاد درس و... را به صورت موروثی 
اداره می کردنــد و اين مشــاغل در انحصار آنها 
بود، تنها اشــرافيت موجود اســت که می تواند 
اين گونه حيثيت مســتقل از دولت پيدا کند. اگر 
اين طور باشــد سؤال اين است که چرا در کتاب 
به اين مسئله مهم در جامعه شناسی تاريخی يعنی 
استقالل جامعه مدنی و اشرافيت از دولت اشاره 
نکردند. چون اين مســئله بــرای مارکس هم به 
نوعی مطرح بوده اســت. برای پيش از مارکس 
هم مثاًل آدام اســميت، و ديگران. در قرن هفتم 
اميل برميه را در نظر بگيريد. بعد سفرنامه نويسان 
و شرق شناســان و برای خيلی ها پس از مارکس 

شــخص باور و شخص محور، شما شورش های 
مکرر بر اشخاص را می بينيد ولی شورش بر نهاد 
ســلطنت را نمی بينيد. يعنی خود نهاد زير سؤال 

نمی رود. 
در حالی  کــه يکی از مهم ترين شــرايط تحقق 
دولــت در غرب، انقــالب ماکياوليســتی بوده 
اســت. يعنی اگر تاريخ انديشه سياسی را مبتنی 
بر نگاه پارادايميــک مطالعه کنيم و بگوييم آن 
انقالبــی که ماکياولی با نگارش »شــهريار« رقم 
زد و سياســت شــخص محور را با نوع ديگری 
از سياســت جايگزين کرد، همان الزمه گشوده 
شــدن راه دولت در ايــران بوده اســت. از نظر 
معرفتی شــرايط ايجــاد دولت مــدرن در ايران 
پيــدا نشــد چــون آن پارادايم، آن اپيســتمه، با 
طبع شــخص محور، فرو نپاشــيد. به نظر من اين 
مهم تريــن بحثی بوده که راجــع به رابطه دين و 
دولت، آقای آقاجری می توانســته مطرح کند و 
به نوعی شــرايط معرفتی و فکری اين مناسبات 

را نشان بدهد. 
روضه االنوار  عباســی از اين منظــر نياز به يک 
نقد جــدی داشــت. در روضه االنوار  عباســی 
نويســنده تالش می کنــد آسيب شناســی کند. 
اگــر ما با نظريه »بحــران« بخواهيم اين نظريه را 
مطالعه کنيم در واقع بحران تشــخيص داده شده 
و می خواهد عالجش کند اما مسئله ما اين است 
که چرا عالج نمی شود؟ چگونه هست که سنت 
اندرزنامه نويســی و شــريعت نامه نويسی فلسفه 
سياســی ما نمی توانــد جلــوی زوال را بگيرد؟ 
چرا؟ نهايتــاً کار صفوی به تعبيــر ادوارد براون 
در جلد چهــارم تاريــخ ادبيات ايرانــش مانند 
ســليمان مرده ای بود که به عصايی که به تدريج 
موريانه آن را می خورد تکيه داده بود و با نســيم 
کوچکی افتاد. يعنی ده هزار افغانی که نتوانستند 
حتی دهات مسيرشــان را فتح کننــد و با برخی 
از دهات های اطراف اصفهان قرارداد آتش بس 
بســتند و بعد از شش ماه هم اصفهان را محاصره 
کردند، چطور شــد که نظام توســط آن ها فرو 
افتــاد؟ و اين همــان قصه مکــرر فروافتادن های 

دولت ها در ايران است. 
نکتــه ديگر اين که ايشــان اشــاره ای به نظرگاه 
معروف دکتر شريعتی در مجموعه آثار 9 »تشيع 
علوی و تشــيع صفوی«کرده انــد اما هيچ گاه در 
سراســر متن ســراغ نظريه شــريعتی نرفتند. مثاًل 
حتی جايــی که دارند خطبه عالمه مجلســی را 
در تجليل های آن چنانی در سلطنت شاه سلطان 
حســين می آورند به اين نمی پردازند که کســی 
ماننــد شــريعتی قباًل آمد و ايــن بحث را مطرح 
کرد. مــن می خواهم يک نکتــه را مطرح کنم: 
شــريعتی در رابطه مناســبات ديــن و دولت در 
خصوص اينکه چگونــه مذاهب در طول تاريخ 
و به ويژه تشيع، رو به انحطاط می روند همواره از 
مثلث ســخن می گويد: زر و زور و تزوير، قصر 
و دکان و معبــد و... . دکتــر آقاجری در کتاب 
اشــاره می کند که ميدان نقش جهــان اصفهان 
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باشــيم که اين واژه ملت را در چــه زمينه ای به 
کار می بريم که دچار خلط مبحث نشــويم. اگر 
مثاًل سرگينز اين پرسش را مطرح می کند که آيا 
دولــت صفويه دولت ملی اســت؟ اگر اين ملی 
را در زمينه خودمان اســتفاده کنيم که روشــن 
است ملی اســت. ملی به معنای آيينی، به همان 
معنايــی که در واژه هايی مثل ملل و نحل به کار 
می بريم يا در بافت زبانی قرآنی به کار می بريم. 
ولی ســرگينز وقتی ملی را بــه کار می برد، ملی 
را کامــاًل مترادف تاريخ مــدرن اروپا می گيرد 
و در اين صورت پروبلماتيک عوض می شــود. 
در اينجــا می توان نگاه کــرد که آيا اين دولت، 
ملی هســت يا نيســت؟ که اصاًل من اينجا وارد 
بحثــش نشــدم و می توانيم در ايــن مورد بحث 
کنيم. اين کار يک کار توصيفی ـ تحليلی است 
و خواسته است مناسبات نهاد دينی که بارزترين 
نمايندگانش علمای دين هســتند با نهاد قدرت 
و نهــاد سياســی يا دولــت را کــه نمايندگانش 
ســالطين و شاهان هستند، مطالعه کند. در نتيجه 
اصاًل مســئوليت مطالعه مثاًل فرايند شــيعی شدن 
جامعــه ايران در دســتور کار من نبوده اســت. 
من می خواســتم ببينم که روابط و مناسبات اين 
دو نهاد چگونه بوده اســت. تمرکز اصلی روی 
نمايندگان اين دو نهاد بوده است وگرنه اين دو 
نهاد، بخش های بســيار زيادی دارد. می خواستم 
ســير تحول در تعامل اين دو طرف را بررســی 
کنم. در عين حال به ناچار بايد نگاهی به گذشته 

می انداختم. 
نکته ديگر اينکه امروز من ضمن اين که خودم را 
متعلق به جريان فکری دکتر شــريعتی می دانم اما 
به هر حال به عنوان يک طلبه تاريخ، منتقد دکتر 
شريعتی هم هستم؛ به نظر من دکتر شريعتی بحث 
تشــيع علوی و صفــوی را در واقع در چارچوب 
نوعی تاريخ مذهبی مطرح می کند نه تاريخ ملی. 
ببينيد آقای ســيد حســين نصر يا محققين ديگر، 
دوره صفــوی را در چارچوب تاريخ ملی مطرح 

پيشــامدرن، بايــد آن را بــا منطق تاريــخ ايران 
بررسی کنيم. خود آقای دکتر رحمانيان به لحاظ 
ايده ای با اين حرف من موافق هستند اما بعد در 
عمل احســاس می کنيم که يک جاهايی سراغ 
منطقی می روند که در تاريخ غرب وجود دارد. 
ما دولت داشــتيم اما قدرت، که هســته کانونی 
دولت را تشــکيل می دهد در تمــام تاريخ ايران 
امر شــخصی است. يعنی شــخصی بودن پديده 
قدرت نه تنهــا در دوره صفوی و پيشــاصفوی 
بلکه الی يومنا هذا يعنی همين امروز که ما اينجا 
در قرن 21 نشستيم و تفکيک قوا و قانون اساسی 
و شخصيت حقوقی و شخصيت های حقيقی که 
قــرار بوده در شــخصيت حقوقی منحل شــود، 
داريــم. واقعيت اين اســت که مــا همين امروز 
دولت مدرن به آن مفهــوم نداريم يعنی قدرت 
امــروز در جامعه مــا کاماًل پديده ای شــخصی 
اســت. اگر شــخصی نبود، نمی شــد جايگاه و 
موقعيت نهادی، تابع شــخصی باشــد که رئيس 
آن نهاد است. يعنی اشــخاص هستند که حامل 
قدرت اند نه نهاد. پس قدرت شــخصی است و 
بوده اســت؛ لذا ما نبايد انتظار داشــته باشيم اين 
مفهوم ســازی که از دولت می کنيم و در تاريخ 
ايران طرح می کنيم مشــابه مفهوم آن در غرب 
بوده باشــد. مخصوصاً غــرب در دوران مدرن. 
من اين بحث را درباره شــهر هم دارم؛ شــهری 
کــه در واقع بورژوازی نماينده آن اســت و در 
دوران متأخر فئودالی ســر بلند می کند خصوصاً 
در قرون 18 و 19 را نمی توانيم با شهر در تاريخ 
ايران مقايســه کنيم. اين قياس ها مع الفارق است 
لذا به نظر من اشــکالی نــدارد از مفاهيمی مثل 
ديــن و دولــت در عصر صفوی يا ســلجوقی يا 
دوره های ديگر حرف بزنيم. به همان تعبيری که 
مثاًل ابن عبری کتاب اخبارالدول را می نويســد. 
ما وقتــی دولت را به کار می بريم بايد ببينيم اين 
دولت در چــه زمينه ای بوده اســت. همان طور 
که وقتی ملــت را به کار می بريم توجه داشــته 

تاريخی برخــوردی ايدئولوژيک دارم. دريک 
فضای بينابينی هستم. البته سالی که من اين کار 
را کردم در دوره جنگ بوديم، ســال های 66 و 
67 جزء ســال های بد جنگ بــود. بنده هم يک 
پا در دانشــگاه و يک پا در جبهه بودم و با همه 
گرفتاری ها و مشــغله ها که بين دانشگاه و جبهه 
در رفت وآمــد بوديم طبيعتــاً فرصت و فراغت 
انجام کاری شســته رفته نبــود. دوم اينکه من با 
اينکــه عالئق تئوريک داشــتم امــا در آن زمان 
به عنوان يک دانشــجوی فوق ليســانس چندان 
مطالعات تئوريک گســترده نداشتم؛ اين کار به 
عنوان کاری که بتوان به آن تکيه کرد، روشــن 
اســت که کمبود بســيار دارد. مــن حتی وقتی 
اين کار می خواســت از زير چــاپ بيرون بيايد 
وسوسه می شدم دستی به آن ببرم، اما بعد گفتم 
نــه، بگذارم همين طور باشــد. اين کار بخشــی 
از تاريخ بنده نيز هســت. اگر می خواســتم اين 
کار را امــروز انجام دهم کــه آن قدر مطالعات 
صفويه شناســی گسترده شده، بســياری نواقص 
آن برطرف می شد. در طول اين سال ها رساالت 
بســياری را خود من راهنمايی کرده ام. واقعيت 
اين اســت که من زمانی که شريعتی را خوانده 
بــودم از صفويه، تنها مجلســی را می شــناختم. 
شايد اگر شما به فرهنگ و فهم عمومی مراجعه 
کنيد اگر به کســانی که از طريق دکتر شريعتی 
با صفويه يک نســبتی برقرار کرده اند می گفتيد 
از علمــای دوران صفوی دو نفر را نام ببريد بعد 
از مجلسی با مشکل روبرو می شدند. نفر دوم را 
نمی توانســتند نام ببرند. در تاريخ نگاری رسمی 
ما اصاًل اين بحث ها وجود ندارد. يعنی شما اگر 
تاريخ نگاری های رســمی دوره صفويه را ببينيد 
نه می توانيد تاريخ اجتماعی پيدا کنيد نه فکری 
و نــه اقتصادی. من بــه عنوان يک دانشــجوی 
فوق ليسانس در ســال 66 با اين که استاد راهنما 
داشــتم اما واقعيت اين است که اساتيد راهنمای 
مــن از خود من در اين زمينــه بی اطالع تر بودند 
و مــن مجبور بودم که خودم بگــردم و منابع را 
دست و پا بکنم و لذا من فکر می کنم اين کتاب 
را بيشــتر بايد يک طرح واره اوليه و داده محور 
در نظــر گرفت. چون ايــن کار يک کار نظری 
نيســت البته از الهامــات مفهومــی و نظری هم 
بی نصيب نبوده اســت؛ باعجله در ابتدا و انتهای 
کار چيزهايــی گفته ام: مثاًل بــرای اينکه معلوم 
شود مراد من از دين، مجموعه ای از آموخته های 
قدسی نيست بلکه يک نهاد اجتماعی و تاريخی 
اســت توضيح مختصری داده ام. به خصوص در 
آن ســال ها که ما در دهــه 60 بوديم. االن فضا 
در مقايسه با آن ســال ها علی رغم انحطاطی که 
در چند سال اخير شــاهدش هستيم بهتر و بازتر 

است. 
من فکــر می کنم نبايد بگوييم دولت نداشــتيم. 
قبــول دارم که دولت مدرن نداشــتيم. ما دولت 
داشــتيم اما طبيعتاً وقتی می خواهيم دولت را در 
تاريــخ ايران بررســی کنيم، به خصــوص ايران 
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رأس آن اســت و همه مردم و مقامات سر جای 
خودشان و در نتيجه يک نظمی برقرار می شود. 
در دوره ای که اين کتاب نوشــته می شود دوره 
شــاه عباس دوم و شــاه ســليمان اســت؛ يعنــی 
دوره ای که تحول و رفورماسيون که شاه عباس 
اول بــه وجــود آورده بود دچــار چالش جدی 
شــد. نهاد ســلطنت رو به ضعف گذاشته است، 
قدرت ها و کانون های پراکنده دارند سر راست 
می کنند و غالمان و خواجگان و حرمسرا مقتدر 
می شــوند. نوعی بی نظمی و از جا در رفتگی به 
چشــم می خورد. اين توصيه ای که روضه االنوار  
می کند برای بازتوليد و ترميم چنين ســاختاری 
اســت در آن چارچوب؛ و از اين جهت اســت 
که من تحليلش کردم و نســبت به آن ســمپاتی 
پيدا کردم. آقای سبزواری نشان می دهد که آدم 
باهوشی است، شــاخک هايش خطر را احساس 
کرده اســت. مثل مجلسی نبود که به شاه سلطان 
حسين بگويد که نذر بکن و فالن... نه! می فهميد 
و لذا راهــکار می دهد و راهــکارش هم از دل 
ســنت تاريخی ايران بيرون می آيد. هيچ راهکار 
ديگری هــم جــز آن نمی توانســت ارائه کند. 
راهکارش اصاًل شــريعتمدارانه نيست، عرفی و 
مبتنی بر ســلطانيزم ايرانی اســت و از اين جهت 

من آن را تحليل کردم.
به هر حال آنچه مسلم است اينکه اين اثر را بايد 
در جغرافيای تکوين خودش تحليل کرد و باری 
فراتــر از آنچه در آن تاريخ ميســر بوده، بر آن 
ننهاد و قطعاً می بايســت در پرتو کارهای جديد 

انجام شده آن را تکميل نمود«. 
مشخصات كتاب: 

آقاجری، هاشــم )1389(، مقدمه ای بر مناسبات 
ديــن و دولــت در ايران عصر صفــوی، تهران: 

طرح نو، چاپ اول، 664ص. 

صفوی ســازی حکومت مطابق با قرن 21 تبديل 
شده اســت. البته مثاًل آن ها روضه خوانی به اين 
صورت نداشــتند امــا در اين دوره اصــاًل قرار 
اســت که دانشگاه مداحی تشــکيل شود. از آن 
دوران پيش دبســتان شروع می شود تا باال و جزء 
امتحانات دانشگاه می شود و ... . ولی به هر حال 
علما هميشه نوستالژی آن دوره را داشته اند و در 
اين نوستالژی است که قصص العلمای تنکابنی 
جعل می کند و آگرانديســمان می کند و افسانه 
می سازد که بگويد علمای آن دوره خيلی مورد 
احترام بودند و خيلی اقتدار داشــتند و به صوفيه 
هم تعريض می زند. علمای شــيعه هيچ وقت در 
تاريخ تا قبل از صفويه، اهل کشــف و کرامات 
نبودنــد و ادعای آن را نداشــتند. پس از صفويه 
مخصوصاً از نيمــه دوم صفويه برای محمدتقی 
مجلســی و امثال او، برای فيض کاشــانی و بعد 
در دوره قاجاريــه، صوفيــه و اقطــاب صوفيه، 
کراماتی برای خودشــان قائل شدند يا مثاًل شيخ 
صفی و کراماتی کــه مريدانش در صفوه الصفا 
به او نســبت می دهند. لذا کشف و کراماتی که 
برای محمدتقی مجلســی بزرگ نام می برد، پر 
از افســانه هايی اســت که قصص العلما می سازد 
تا علما را به قشــر هژمونيک مقتدری که "آنچه 
خوبان همــه دارند تو تنهــا داری" تبديل کند. 
يعنــی هم علــم دارد هم معنويــت، هم تصوف 
تکوينی؛ هــم طی االرض می کند هم نايب امام 

است و....
امــا من پيش تــر به نکته ای اشــاره کــرده و در 
مــورد دوره صفويــه نظريه »نيابــت دوگانه« را 
مطرح کردم و واقعاً در همين متن روضه االنوار 
عباســی می توانيــد ببينيد. روضه االنــوار هم، نه 
در چارچوب تاريخ انحطــاط به صورت کالن 
امــا در چارچوب بحران هايی که نظام ســلطانی 
پس از شــاه عباس با آن روبروســت، بايد ديده 
شود. چون الگويی که در روضه االنوار  عباسی 
هست، الگوی سلطانيزم ايرانی است که شاه در 

می کنند. دکتر شريعتی اساساً به دنبال توليد يک 
گفتمان ايدئولوژيک است.

 برای مطالعه شريعتی و مطالعه »تشيع علوی و تشيع 
صفوی« او، بايد از زمان شــريعتی شروع کنيم و 
عقب برويم. يعنی شــريعتی می خواهد مســائلی 
را در زمانــه خودش حل و فصل کند. شــريعتی 
با يک نوع تشــيعی در جامعه خودش روبرو بود 
و می خواســت به نوعی آن را تبارشناسی کند و 
لذا به عقب بر می گشــت و در اين بازگشــت به 
عقب، به نظر من نه تنها تاريخ را ايدئولوژيزه کرد 
بلکه در جاهايی تشيع را هم به اصطالح يوتوپيايی 
کــرد. من امروز اصاًل از تشــيع، آن درک خيلی 

ساده، کلی و يک دست را ندارم. 
پرســش امروز ما اين اســت که کدام تشيع؟ و 
اين کدام تشــيع را هم دو قطبی علوی ـ صفوی 
نمی تواند کاماًل توضيح دهد. تشــيع های بســيار 
گوناگونی وجود دارد. در قرن 5 آنچه به عنوان 
شيعی تلقی می شود، امروز ناصری تلقی می شود 
يعنی شــيعی قرن 5 ناصری قرن 14 است. اصاًل 
دکتر شــريعتی به تقســيم بندی های درون تشيع 
توجــه نمی کند. دکتر شــريعتی شــمايی که به 
مــا می دهد اين اســت که گويی تشــيع تا دوره 
صفــوی يک نهضــت بــوده و از دوره صفوی 
تبديــل به نظام می شــود و در واقــع يک تاريخ 
تشــيع دو بخشــی پيدا می کنيم که گويی بخش 
اول آن نهضــت و انقــالب بــوده و بخش دوم 
آن کنســرواتيزم و توجيــه وضع موجــود. بنده 
معتقدم تشــيع قبل از صفوی کنســرواتيزه شده 
بود. اصاًل تشــيع امامی در بن بســت بود، تشيع 
امامی اساســاً با آن مبنای تئوريکی که داشــت 
بــا غيبت امــام دوازدهــم دچار يک بن بســت 
تئوريک شــد. اين را من در يادنامه ای که برای 
پدر آقای خاتمی چاپ شــد، نوشــتم. آنچه ما 
تشــيع امامی می ناميم در قرن چهارم دچار يک 
بن بست تئوريک شد. مســئله انتظار، بر خالف 
تصوير ايدئولوژيکی که دکتر شريعتی در جزوه 
»انتظار مذهب اعتراض« ارائه می کند کنشگری 
را ناممکن می کند. در حالی  که تفســير شريعتی 
که من هم خيلی خوشــم می آيد و معتقدم برای 
هرگونه کنشگری اعتراضی نياز به چنين تئوری 
داريــم، چيز ديگری می گويــد، اما واقعيت اين 
اســت که تئوری انتظار با بن بست تئوريکی که 
در قــرن چهارم تشــيع امامی به آن گرفتار شــد 
يک مجموعه می ســاخت که در بهترين حالت، 
شــيعه امامی را دچار نوعی ايزوالسيون و انفعال 
سياسی و در بهترين حالت دچار نوعی همکاری 

و همگرايی می کرد.
از طرفی نوســتالژی دوره صفوی هميشــه برای 
روحانيــت بوده اســت. در دوره نــادر در آثار 
به جامانده، نوســتالژی صفوی موج می زند. همه 
روحانيون در حســرت صفوی می سوزند و االن 
که جمهوری اســالمی اســت دوباره نوستالژی 
صفوی زنده شده، چون قدرت دست روحانيون 
افتاده اســت و االن پروبلماتيــک آنها به پروژه 
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مشروطه خواهی و حکومت مشــروطه داشتند؟ 
2.چگونــه برخــی از علمــا تــالش کردند که 
مشروطيت را در کشوری اسالمی مانند ايران به 
عنوان يک رژيم مشروع و قانونی مطرح نمايند؟ 
از نظر حائری بررسی کتاب معروف نائينی يعنی 
»تنبيه االمه و تنزيه المله« می تواند ميانجی بســيار 
خوبی برای پاسخگويی به اين دو پرسش اساسی 
باشد. به همين علت بخش اعظم کتاب »تشيع و 
مشــروطيت« به بيان زندگی و نظرات نائينی در 
کتاب »تنبيه االمه و تنزيه الملــه« اختصاص يافته 
اســت که حائری آن را منظم ترين، محکم ترين 
و بهترين اثر يک مجتهد شــيعه در مورد انقالب 

مشروطه دانسته است. 
در فصل اول حائری از خالل بررسی انديشه های 
هفــت نفــر از نماينــدگان مشــروطه خواهی به 
ريشه های فکری اين جنبش در ايران می پردازد.
فصــل دوم درباره موضع رهبران مذهبی شــيعه 
در برابر حکومت صحبــت می کند و حکومت 
از ديدگاه شــيعه، اهميت نهــاد مرجعيت تقليد، 
نيروهــای تهديدکننده روحانيــت و نيز واکنش 

ايران بســيار کم مورد توجه قــرار گرفته بود و 
به ويژه برای خوانندگان فارسی زبان، موضوعی 
جديد محسوب می شد زيرا با اينکه کسانی مانند 
آن لمبتــون و حامد الگار اين مســئله را در آثار 
خود مورد مداقه قرار داده بودند اما به دليل عدم 
ترجمــه آثار آنها تا آن زمــان، در ايران چندان 
کســی با موضوع مذکور آشــنايی نداشــت و 
يکی از علل اهميت يافتن اثر حائری نيز معرفی 
انديشــه ای جديــد بــه جامعه فارســی زبان بود. 
کتاب حائری که بيش از هــر چيز بر بازخوانی 
زندگــی و انديشــه های نائينی )از مشــهورترين 
علمای حامی مشــروطه خواهی( بنا شــده است، 
در آن زمان به مذاق روشنفکران نيز خوش آمد 
و آن را به يکی از کتاب های مرجع حوزه تاريخ 

و انديشه سياسی بدل نمود. 
مباحث اساسی مطرح شده در كتاب

کتــاب حائری از يــک ديباچه، شــش فصل و 
يک نتيجه گيری تشکيل شده است. وی در اين 
کتاب، هدف خود را پاسخ به دو پرسش اصلی 
عنوان کرده اســت: 1. علما چه نظری در مورد 

نقد و بررســی کتاب »تشــيع و مشــروطيت در 
ايــران و نقش ايرانيان مقيم عراق« يکی ديگر از 
سلسله نشست هايی بود که توسط انجمن علمی 
دانشجويی جامعه شناسی دانشگاه تهران و »گروه 
مطالعاتی جامعه شناســی تشــيع« در شهريورماه 
ســال 1391 برگزار شــد. در اين نشســت دکتر 
ابراهيم توفيق به عنوان ناقد و جمعی از اســاتيد 
و پژوهشــگران حضور داشــتند. در ادامه، پس 
از بيــان توضيحاتــی در مــورد کتاب »تشــيع و 
مشــروطيت« و نويسنده آن، به ارائه گزارشی از 
مباحث مطرح شــده توســط دکتر ابراهيم توفيق 
در نقد و بررســی کتاب مذکــور پرداخته و نيز 
اشــاره ای به مطالبی خواهيم داشت که از سوی 

ديگر حاضران در جلسه، بيان شده است.
جایگاه اثر و نویسنده آن

عبدالهادی حائری، نوه دختری مؤســس حوزه 
علميــه قــم و دانش آموختــه کانــادا، پايان نامه 
دکترای خود را با عنوان تشــيع و مشروطيت در 
ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق برای دانشــگاه 
مک گيل در سال 1352 تدوين نمود. وی سپس 
در دوران سکونت در آمريکا اين متن را چندين 
بــار مــورد بازخوانی و اصالح قــرار داد که در 
نهايت در ســال 1356 توسط يک انتشارات در 
هلند منتشر شد. چند ماه پيش از پيروزی انقالب 
اســالمی، حائــری کتابش را به فارســی ترجمه 
کرد اما به دليل شرايط خاص آن سال ها، کتاب 
تا ســال 1360 منتشر نشــد تا اينکه در اين سال 
انتشــارات اميرکبير اقدام به چاپ و انتشــار آن 
نمود. حائری را در ايران با دو اثر می شناسند که 
عبارت اند از: »تشــيع و مشــروطيت« و »دو رويه 
تمــدن بورژوازی غــرب«. عبدالهــادی حائری 
شاگردهای بسياری داشــته که اغلب آنها و نيز 
منتقدان وی معتقدنــد او در حوزه تاريخ نگاری 

شيوه و سبک خاص خودش را دارد. 
موضوع جايگاه روحانيت و انديشــه ايشــان در 
نهضت مشــروطه، تــا پيش از انقالب اســالمی 

جامعه شناسی تاریخی و آفت نگاه شرق شناسانه
گزارشی از جلسه نقد و بررسی كتاب 
»تشيع و مشروطيت در ایران و نقش ایرانيان مقيم عراق«

سخنران: دكتر ابراهيم توفيق

گزارش: یاشار دارالشفاء
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پروبلماتيــک نمی کند؛ بدين معنــا که در ميان 
هر دو گروه، علمايی موافق مشروطه هستند. اما 
مسئله ای که ما در اينجا با آن مواجه ايم آن است 
که چرا علمای مشروطه خواه مقيم نجف )مانند 
نائينی و آخوند خراســانی( به نظريه پردازی در 
مــورد مشــروطه خواهی می پردازنــد در حالی  
که علمای ســاکن تهــران نظريــه خاصی پيش 
نمی نهند. حائری به جای پرسش نمودن از علت 
اين مسئله، ما را در برابر اين پرسش قرار می دهد 
که چرا مبانی تفکر غربی توســط نائينی و ديگر 
علما مــورد شــناخت دقيق قرار نگرفته اســت. 
همان طور که پيش تر ذکر شــد، چنين پرسشــی 
ناشی از ديدی شرق شناســانه است که معتقد به 
وجود يک ايده مشــروطه خالص و مشخص در 
نقطه ای از دنياست که ما ايرانی ها يا می توانيم به 
آن به همان شــکلی که هســت دست پيدا کنيم 
و يا نمی توانيــم؛ در واقع چنين رويکردی علت 
تمامی مشــکالت ما در صد ســال اخير را عدم 
امکان دســت يابی ما به آن ايده ها به همان شکل 
موجود در غــرب می داند. دکتر توفيق در ادامه 
تــالش کردند که با توجه به مطالب بيان شــده، 
پرســش حائــری را تغييــر دهند. از نظر ايشــان 
پرســش بايد بدين گونه بيان شــود که: چرا در 
نجف علمای شيعه در مواجهه با مسئله مشروطه 
امکان طــرح نمودن مســئله بدين گونه را دارند 
در حالــی  که در تهــران علما چنيــن امکانی را 
ندارند؟ در واقع چگونه اســت که علمای نجف 
می توانند بــا ارجاع به خود ســنت، چنين طرح 
مسئله ای نمايند و علمای تهران نمی توانند؟ اين 
سنت انديشــگی از چه ويژگی هايــی برخوردار 
اســت که در جای معينی ماننــد نجف، ظرفيتی 
ايجاد می شود که قرائت خاصی از سنت مذکور 
ارائه دهد کــه اين قرائت همخوانــی ای با ايده 

دولت مدرن و ايده مشروطه پيدا می کند.
توفيق سپس به برخی از متفکرانی اشاره می کند 
که هر يک به شــکلی در کارهايشــان به بخشی 
از اين مســئله پرداخته انــد و در واقع می توان بر 
اســاس کارهای آنها به اين طرح مســئله جديد 
دســت يافت. يکی از اين افراد جواد طباطبايی 
اســت کــه توفيق معتقــد اســت او در کارهای 
اخيرش از سنت فقهی ای ســخن به ميان آورده 
اســت کــه در ذات خود يا باالجبــار، گفتمانی 
سکوالر اســت زيرا از مسائل دنيايی مانند آب، 
زمين، معامالت، مالکيت و ... ســخن می گويد. 
بدين ترتيب اين گفتمان ظرفيت سکوالر شدن 
را دارد و از نظر طباطبايی کســانی مانند نائينی و 
آخوند خراسانی در همين مسير گام برمی داشتند 
و چنانچه روشــنفکرانی مانند ســيد جمال الدين 
اســدآبادی و دکتــر شــريعتی اين ســنت را از 
طريق ايدئولوژيزه کردن دين از مسير اصلی اش 
منحــرف نمی کردند، کار اين افــراد تاکنون به 
ثمر نشســته بود. اما طباطبايی پــا را از اين فراتر 
نمی نهنــد. از نظر دکتر توفيــق می توان اين ايده 
را از طباطبايی در مورد وجود ســنتی که امکان 

يکی از جدی ترين تاريخ نگاران ايرانی دانســت 
که از ســبک تاريخ نگاری مدرن تبعيت می کند 
و کارش وقايع نگاری صرف نيســت. با اين همه 
توفيق معتقد اســت کــه پروبلماتيک حائری در 
اين اثر، حاصل رويکردی شرق شناســانه اســت 
و در نتيجــه پرســش هايی تکــراری را مطــرح 
می نمايد و به ناچار پاسخ هايی می دهد که پيش 
از وی بســياری از متفکــران و نويســندگان که 
به موضوع مشــروطه در ايــران پرداخته اند، آنها 
را پيــش نهاده انــد. منظور از ديد شرق شناســانه 
داشــتن نســبت به مشــروطه، اعتقاد بــه وجود 
پديــده ای خالص و مشــخص به نام مشــروطه 
اســت کــه در زمانی مشــخص در يــک نقطه 
مشــخص از دنيا رخ داده اســت و در واقع اين 
شکل از مشروطه، سنگ محک و معيار سنجش 
ديگر اشکال مشــروطه خواهی در سرزمين ها و 
زمان های ديگر اســت تا مشخص شود که کدام 
يــک از اين جنبش ها راه درســتی را پيموده اند 
و کدام يک از مســير اصلی منحرف شــده اند. 

اتخــاذ چنين رويکــردی در نهايت حائری را به 
مطرح کــردن اين بحث رهنمون می شــود که: 
آيا علما و روحانيــون تهران و نجف در جريان 
مشــروطه خواهی درکی درســت از مشروطه و 
مبانی غربی آن داشــته اند و آيا تالش آنها برای 
ايجاد آشــتی ميان اسالم و مشروطه طلبی، ناشی 
از درک صحيحی از اين دو پديده بوده است يا 
خير. بدين ترتيب اين کتــاب بيش از هر چيز ما 
را با ســؤال های طرح نشده مواجه می کند يعنی 
ســؤاالتی که می توانســت مطرح شــود و نشده 

است.
 2. آنچه می توان پرسيد

يکــی از پرســش های مطرح نشــده را می توان 
اين گونــه عنوان نمــود: در اين کتــاب ما با دو 
گروه از علما مواجه ايم که عبارت اند از علمای 
ســاکن تهران و علمــای مقيم نجف. نويســنده 
به اين دو گروه اشــاره می کند امــا اصاًل آن را 

جــدی نماينــدگان اســالم در برابر اســتبداد را 
بررسی می کند.

در فصــل ســوم، زندگينامه نائينــی مدنظر قرار 
می گيرد. نائينی از ايــن نظر برای حائری دارای 
اهميت اســت که در طــول دوران زندگانی اش 
شاهد رخدادهايی مانند انقالب مشروطه، اشغال 
ايران توسط روس ها و انقالب عراق بوده است. 
در ايــن اثر زندگی نائينی به ســه دوره تقســيم 
می شــود: 1.دوره اول دوران مبارزه نائينی عليه 
استبداد و مشروطه خواهی است. 2.دوره مبارزه 
عملی اســت که او در اين دوران تحت الحمايه 
انگليــس اســت و در نهايــت بــه عــراق تبعيد 
می شود. 3.دوران سوم دوران همکاری نائينی با 
رژيــم نوپای پهلوی و رضاخان اســت و در اين 
دوران او تحت لوای حکومت عراق به زندگی 

خويش ادامه می دهد.
در فصل چهارم، ريشــه های فکری کتاب نائينی 
را مورد بررســی قرار می دهــد و حائری در اين 
فصــل به تأثيرات ايــن اثر چــه در زمان حيات 
نائينی و چه در ســال های پــس از مرگ وی تا 

پيروزی انقالب 57 در ايران می پردازد.
تمرکز مباحــث در فصل پنجم کتاب بر اين امر 
قرار گرفته است که چرا نائينی معتقد است نظام 
اســتبدادی کارکردهای مناســبی بــرای جامعه 
نــدارد. همچنين وی تــالش دارد در اين فصل 
نشــان دهد که چطور نائينی مشــروطيت را در 

چارچوب شيعه گری قرار داده است.
حائری فصل ششــم را به بررســی تالش نائينی 
برای تطبيق انديشــه مشــروطه گری با شــرايط 
خاص جامعه ايــران اختصاص داده اســت. در 
همين فصــل وی نقد بنيادين خود را نســبت به 
روحانيت بدين صورت مطرح می کند که نائينی 
و ديگــر علمای مشــروطه خواه ايــران، تصوير 
درستی از مبانی فکری غرب نداشتند و به همين 
دليل نتوانستند نقاط اختالف جدی ميان اسالم و 

نظام مشروطه را درک کنند.
در فصــل نتيجه گيری، حائــری واقع بينی نائينی 
و نيــز اينکــه وی به عنــوان يک مرجع شــيعه 
تالش کرده اســت که انديشه های شــيعی را با 
انديشــه های زمــان خويش تطبيق دهد، بســيار 

مورد ستايش قرار می دهد.
نگاه  ابراهيم توفيق: عبدالهادی حائری و 

شرق شناسانه
پــس از ارائــه توضيحاتی کوتــاه در مورد اين 
اثــر1، به مباحث و نقدهايــی می پردازيم که در 
اين جلسه توسط دکتر توفيق و ديگر حضار در 

مورد آن مطرح شد. 
1. نگاه شرق شناسانه و سؤالی تكراری

دکتر ابراهيــم توفيق در ابتــدا رويکرد خود را 
در مورد نقد کتــاب حائری بيش از پرداختن به 
متــن، تالش در جهت تعيين جايگاه آن در ميان 
مطالعات مشابه و نيز بيان فرضيات و پرسش هايی 
جديد بر مبنای اين اثر عنوان نمود. وی حائری را 

مرحوم دکتر عبدالهادی حائری
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شــده اند، دچار نوعی سرگشــتگی و بی هويتی 
شده بودند. حال اگر ما تاريخ اين سرگشتگی را 
بنويسيم، با شرايطی متفاوت مواجه خواهيم شد 
و دريچه های تازه ای به روی انديشــه ما گشوده 
خواهد شــد. در ايــن صورت احتمــاالً مجبور 
خواهيم بــود تاريــخ انقالب مشــروطه، تاريخ 
شــکل گيری دولت مــدرن در ايــران و تاريخ 
روحانيت شــيعه را به شــکل ديگری بنويســيم. 
آنگاه اين پرســش برای ما ايجاد می شود که آيا 
روحانيانی مانند شيخ فضل اهلل نوری و طباطبايی 
کــه در تهــران بوده انــد، در مقابــل روحانيون 
شهرهايی مانند اصفهان، مشهد و... واجد اهميت 
هستند يا خير. در واقع زمانی در تاريخ ايران، ما 
با نوعی انقطاع ســنت مواجه ايم که تهران تبلور 
آن اســت و در آن گروه های واجد سنت مانند 
بازار، زميــن داران، روحانيت و ديوان ســاالران 
دچار نوعی بی سنتی و سرگشتگی می شوند؛ در 
اين بی سنتی امکان طرح سؤاالتی ايجاد می شود 
کــه اگــر پايتخت ايــران جايی ماننــد اصفهان 
می ماند، آنگاه ســؤاالت به گونه ای ديگر طرح 
می شــدند. در آن صورت توجه ما به روحانيون 
حوزه هايی مانند حوزه مشهد، اصفهان و... جلب 
می شد. اين تاريخ نگاری سياست زده ماست که 
توجه ما را به روحانيــون تهران )مانند طباطبايی 
و شــيخ فضل اهلل نوری( جلب می کند. همچنين 
اين شکل از تاريخ نگاری ما را گرفتار سؤال ها و 

پاسخ های تکراری می کند.
دکتر توفيق ســپس با بازگشــت به بحث جواد 
طباطبايــی در مــورد ســنت، تــالش کــرد که 
به گونه ای ديگر مســئله را مطــرح کند. وی در 
توضيح چگونگی شــکل گيری سنتی خاص در 
نجف که شــرايط امکان مباحــث علمايی چون 
آخوند خراســانی و نائينــی را فراهم می کند، به 

که اوالً در ميان ايرانی ها دارای پايگاه اجتماعی 
بودنــد و ثانيــاً ريشــه در مناســبات زمين داری 
داشــتند، بدين معنا که خود مالک زمين بودند 
يــا موقوفــات و منبــع اصلی درآمدشــان زمين 
بود. بديــن ترتيب روحانيت مهاجــر در رقابت 
با اين گــروه از روحانيت قــرار می گيرند، زيرا 
در شــهرها ساکن می شــوند و امکان دست يابی 
به زمين هــا را به عنوان منبع درآمــد ندارند. در 
جريان همين رقابت اســت کــه مکتب اصولی 
توســط روحانيت مهاجر و مکتــب اخباری نيز 
توسط علمای ساکن ايران شکل می گيرد. دکتر 
توفيق ســپس نظر و حــدس خــود را در مورد 
چگونگی ســازمان يابی روحانيت در ايران و نيز 
شــکل گيری حوزه ها اين گونه ذکــر نمود که: 
ســاخت حکومتی غيرمتمرکز يا همان ســاخت 
ايالتــی و واليتی در ايران احتمــاالً با چگونگی 
سازمان يابی روحانيت شيعه ارتباطی داشته است 
و اغلب حوزه های دارای سنت قوی و مشخص 
نيز در مراکز همين اياالت شکل گرفته اند. شهر 
تهران از آن جايی که شــهری نسبتاً تازه تأسيس 
است در آن هيچ ســنتی امکان رشد و بالندگی 
را نيافت. تهران حدوداً 400 سال پيش به عنوان 
يک دژ ايجاد شد و بيشتر جهت مصارف نظامی 
مورد اســتفاده بود. قاجاريه تحت شرايط خاص 
تاريخــی، تهران را پايتخت خــود معرفی نمود. 
عدم وجود سنت در اين شهر را در همان دوران 
در تمامی حوزه های زندگی اجتماعی، سياســی 
و اقتصادی جامعه می توان مشــاهده نمود. برای 
مثال در حوزه ديوان ساالری اگر به قضيه بنگريم 
درمی يابيم که ديوان ســاالرن مهم قاجار همگی 
از شــهرهای ديگر به تهران آورده شــده بودند. 
بدين ترتيب آنها با اينکه خاندان هايی اشــرافی 
بوده انــد اما چــون از مکان طبيعــی خود کنده 

شکل گيری گفتمان های مدرن را می دهد، اخذ 
نمــود، اما بايد اين پرســش را مجــدداً از اينجا 
پی گرفت که چرا چنين ســنتی در نجف ايجاد 
می شود و در هيچ حوزه ای در ايران ايجاد نشده 
اســت. توفيق در اينجا نقد ديگــری را در ادامه 
نقد قبلی به حائــری وارد می کند مبنی بر اينکه 
چــرا وی هيچ حوزه ديگری از حوزه های ايران 
را در اثرش مورد بررســی قرار نمی دهد و صرفاً 
از حوزه تهران نام می برد و اين در حالی اســت 
که عنوان کتاب عنوانی کلی است. در پاسخ به 
اين نقد او خود فرضيــه ای را بيان می کند مبنی 
بر اينکه حائری آن قرائتی از مشــروطه را مورد 
اســتفاده قرار می دهــد که قرائتی سياســت زده 
اســت و وی ســعی می کند آن را در مواجهه با 
روحانيــت قرار دهــد؛ نتيجه آن اســت که وی 
فقط از روحانيت تهران سخن به ميان می آورد. 
می توان اين پرسش را از منظری جامعه شناختی 
مطــرح نمود کــه آيا از نظــر تاريخ انديشــه و 
ســازمان روحانيت شــيعه، روحانيت تهران در 
برابر حوزه های شهرهايی چون اصفهان و مشهد 
واجد اهميتی هست يا خير. به دليل نگاه سياست 
زده چنيــن انتقادی به حائری وارد اســت اما از 
آن جايــی که تا بــه حال به روحانيــت از منظر 
جايگاه ســازمانی، موقعيت اجتماعی و پراکنش 
جغرافيايی چندان پرداخته نشده است، نمی توان 
ايــن نقد را بــه وی وارد نمــود. توفيق همچنين 
در ادامه مباحث ذکرشــده از پرســش های مهم 
ديگری ســخن گفت که از منظر جامعه شناختی 
اهميت بســياری دارند. اين پرسش ها عبارت اند 
از: ســازمان روحانيــت شــيعه از چــه وضعيتی 
برخوردار اســت؟ چــرا حوزه هــای موجود در 
ايران اغلب در مشــهد، تبريز، اصفهان، يزد و... 
يعنی در مکان های ســنت دار ايرانی قرار دارند 
و در جاهای ديگر نيســتند؟ ذکر اين پرسش ها 
ما را مجدداً با مسئله حوزه نجف مواجه می کند 
چه از نظر ســازمان روحانيت شيعه و چه تاريخ 

انديشه شيعه.
از ديگر کســانی که توفيق از آنها در اين زمينه 
نــام می برد، ســعيد امير ارجمند اســت. وی در 
پايان نامــه دکترای خود تقابلی را مطرح می کند 
که بعدهــا به تقابل ميــان اخباريــان و اصوليان 
می انجامد. گروهی از علما که از بحرين و جبل 
عامل به ايران آورده شــده اند، گروهی هســتند 
که از يک ســو در شهرها ســاکن می شوند و از 
ســوی ديگر هيچ پايگاه اجتماعــی ای در ميان 
مردم ايران ندارند و در نتيجه ارتباط اوليه شــان 
با قدرت سياســی حاکم اســت. ارجمند اشاره 
می کنــد که اين افراد برای يافتن چنين پايگاهی 
برای خود، مکتب اصولی را ايجاد کردند که از 
درونش نهاد مرجعيت و تقليد به وجود آمد. در 
برابر اين افراد، روحانيت سنی ای هستند که قبل 
از تشکيل حکومت صفويه در ايران بوده اند و به 
دليل شکل گيری حکومتی شيعی باالجبار شيعه 
می شوند. ويژگی اين بخش از روحانيت آن بود 
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آموزه کالمی نيســت و معنای وسيع تری دارد و 
به عقل هم از طريق عدل می رسد. به همين دليل 
باطنی گری وقتی وارد جريان سياســی می شود، 

به خطری بزرگ برای قدرت بدل می شود. 
4. كدام فلسفه و كدام عقالنيت؟

يکی از حاضران در اين جلســه در ادامه به ذکر 
مطلبی بــرای دقيق تر نمودن مباحث دکتر توفيق 
پرداخــت. وی تــالش کــرد که مفهــوم مورد 
نظر توفيق را از وجود ســنتی فلســفی در نجف 
در زمــان حضور نائينی، روشــن تر کند تا افراد 
دچار اشتباه نشــوند. او گفت که وقتی صحبت 
از ســنت فلســفی و عقالنی در نجف می شــود 
نبايد ذهنيت افراد درگير فلســفه اســالمی شود 
زيرا پــس از دوران صفويه، فلســفه اســالمی، 
صدرايــی می شــود و در ايــن نوع، فلســفه به 
تئوزوفی )Theosophie( تبديل شد که نه تنها 
امکانی برای حيات عقالنی فراهم نمی کرد بلکه 
می توانست مانع آن هم باشد. در اينجا بايد ريشه 
آن نوع حيات عقالنی موجــود در نجف را در 
علم اصول فقه و نزد اصوليان جســتجو کرد که 
اتفاقاً با فلسفه اســالمی مرزبندی جدی داشته و 
مخالف آن اســت؛ در واقع اين سنت بنيان گذار 
مکتب تفکيک در مشهد است. وی در ادامه اين 
پرسش را مطرح کرد که »اين چه نوع عقالنيتی 
اســت که توانســته در ميان اعضــای اين گروه 
ادامه پيدا کند« و پاسخ آن را در پرسشی دانست 
که اصوليان بديــن ترتيب مطرح کردند: چطور 
می تــوان احکام فقهــی را از احاديث و روايات 
اســتنباط کرد. در نهايت با تالش اصوليان، علم 
اصــول از درون اين پاســخ بيرون آمــد. از نظر 
او اينکه چگونه عقالنيتی توانســت به آن سؤال 
پاســخ دهــد و در ميان اعضای حــوزه نجف و 
بعــد مکتب تفکيک ادامه يافت، چندان تاکنون 
مورد تدقيق و پاســخگويی قرار نگرفته اســت. 
همچنيــن از طرف وی نقدی بــا اين مضمون به 
صحبت های دکتر توفيق مطرح شــد که ايشــان 
بــا اينکه خودشــان بحث تفــاوت مکانی را در 
شــکل گيری انديشــه های علما برجسته نمودند 
اما باز هم در پاســخ، به دام تاريخ انديشه افتادند 
و علــت را در تــداوم حيات عقالنــی در حوزه 
نجف دانســتند در حالی  که می توان به مســئله 
مهــم هم مرز بودن نجف با عثمانی اشــاره کرد 
و اينکــه عثمانی همواره زودتر از ايران و نجف 
در معــرض امواجی کــه از غرب آمــده، قرار 
گرفته اســت. توفيق در عين اينکه نقد بيان شده 
را پذيرفت اما علــت آن را در عدم وجود هيچ 
پژوهشــی در اين زمينه عنوان نمــود. وی نيز بر 
اهميــت توجه به ارتباط نجــف با عثمانی تأکيد 
کرد و به ويژه تأثيری را که نائينی از اين شرايط 
پذيرفته اســت، موضوعی مهــم و در خور تأمل 
و تحقيق بيشتر دانســت. توفيق خود اين فرضيه 
را در ايــن زمينه مطرح نمود کــه در آن دوران 
امپراتــوری عثمانی که نجف هــم جزئی از آن 

شدن زمينه و زمانه بعد از مالصدرا در اثر پيوند 
مجدد با باطنی گری جســتجو نمود. از نظر وی 
باطنی گری ســنتی فکری و عملی اســت که در 
شــکل مذهبی در تشيع، در شــکل طريقتی در 
تصوف و در شــکل فکــری در حکمت ذوقی، 
تجلی يافته اســت و از نظر سياســی بــا تکيه بر 
مفهــوم عدالت به سياســت اعتراض بدل شــده 

است. 
دکتر سارا شريعتی اشاره کرد که در تحليل های 
متفاوتی که از مشــروطه شده است، از يک سو 
با نظراتی مانند فريدون آدميت روبرو هستيم که 
روشــنفکران را کنشگران اصلی رويداد نهضت 
مشــروطه معرفــی می کنند و از ســوی ديگر با 
رويکــردی مشــابه رويکرد حائــری مواجه ايم 
که نقــش علما و فقها را در جريان مشــروطيت 
برجســته نمــوده اســت. مغفــول مانــدن نقش 
جريانات اجتماعی و مذهبی از جمله شيخيه در 
هــر دو نوع رويکرد، قابل توجه اســت. حائری 
در کتــاب خود در چند صفحــه از آنها از منظر 
خطری که فقها احساس می کرده اند سخن گفته 
است. سارا شريعتی همچنين به پيشينه نظری اين 
بحث پرداخت و اشاره کرد که در عين حال که 
از لفظ باطنی گری اغلب در مطالعات اسماعيلی 
اســتفاده می شــود، اما اين واژه بــه کل جريان 
عرفان و تصوف و تشــيع می تواند اطالق شود، 
با اين مالحظه که اغلب مطالعات غربی به وجوه 
اجتماعی و سياســی اين جريان بی توجه بوده اند 
و زمانــی کــه نمود اجتماعــی و سياســی يافته 
اســت از آن به نوعی»ايدئولوژيزه کردن عرفان« 
ياد کرده انــد در حالی  که اين درک اشــتباهی 
اســت و می توان گفت که عرفــان )gnose( به 
معنای وبری »روح« يا »اتوس« تشــيع اســت و با 
همه جلوه های نظری و عملی شــيعی درآميخته 
اســت و حتــی در فقه نيــز که علمــی عقالنی، 
دنيوی و ظاهری اســت، بروز می يابد. شــريعتی 
بر جايگاه عدالت در جريان باطنی گری اشــاره 
کــرد و گفت کــه عدالت در ايــن جريان يک 

رويدادهای تاريخی عصر افشــاريه اشاره کرد. 
در دوران افشــاريه، نادر تالش کرد برای ايجاد 
وحدت اســالمی، اهميت تشيع را کاهش دهد. 
اين امر موجب مهاجرت تعداد زيادی از علمای 
ايران به عراق پس از فروپاشی حکومت صفويه 
شد. پس از اينکه روحانيت ايران به عراق رفت، 
در نجــف امکان تمرکز علمايی شــکل گرفت 
که بحث های فلســفی دوران صفوی را در آنجا 
پيگيــری نماينــد در حالی  که ظاهــراً در ايران 
چنين امکانی فراهم نبود. علمای مذکور به علت 
برخورداری از بنيان های فلسفی، کمتر رويکرد 
ســنتی داشته و حتی به ســنت هم نگاه اجتهادی 
داشتند؛ از سوی ديگر اين افراد رويکرد عقالنی 
را در برخــورد بــا مســائل جايگزيــن رويکرد 
عرفانی نمودند؛ اين در حالی است که در ايران 
مباحث عرفانی و ترکيب عرفان و فلســفه وجه 

غالب را دارد.
3. چه كسی بيشتر در جریان مشروطه نقش 

داشت؟
در ادامه جلســه، دکتر ســارا شــريعتی بــه ارائه 
نظــرات خــود در مورد کتــاب حائــری و نيز 
مباحث مطرح شــده پرداخت. وی بــه پايان نامه 
محمد حيدری تحت عنوان »ريشــه های فلسفی 
نهضت مشــروطه« اشاره کرد که از نظر وی افق 
جديدی در مطالعه زمينه های فکری مشروطيت 
ايجاد می کند. حيدری با نقد آدميت که جنبش 
مشــروطه را محصول »برخورد با مدنيت جديد« 
می داند و ايدئولوژی مشــروطه را در ذيل نظريه 
آشــنايی ايرانيان با غرب تعريف می کند، اشاره 
دارد که جنبش مشــروطه که توانست توده های 
بزرگ شــهری، روستايی را به حرکت درآورد 
نمی توانســت صرفاً با تکيه بر نوشته های محدود 
روشــنفکرانی چــون آخونــدزاده و ملکم خان 
و طالبــوف... به وجود آمده باشــد که اغلب از 
توزيعی محدود و زبانــی مغلق برای عامه مردم 
برخوردار بوده اند. از نظر وی، زمينه تفکر ايرانی 
برای تحقق مشــروطه را بايد در جريان سياسی 
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تفکرات و انديشه هايی دانست. در ضمن اغلب 
علمــای بنام تهرانــی از دانش آموختگان عتبات 
بوده اند و در واقــع بايد گفت که کانون فکری 
شيعه در همان جا بوده است و کانون ديگری در 

آن زمان وجود نداشته است. 
يکی ديگر از حاضران در جلســه نيز مسئله عدم 
توجــه حائری به ارائه تعاريفــی دقيق در برخی 
موارد مانند معنای مدنظر وی از تشــيع و شيعه و 
اينکه کدام گرايش شيعی )تشيع فقهی، عرفانی، 
فلسفی و...( مدنظرش بوده است، مورد نقد قرار 

داد.

مشــخصات كتــاب: حائــری، عبدالهــادی 
)1361(، تشــيع و مشــروطيت در ايران و نقش 
ايرانيان مقيم عراق، تهران: انتشــارات اميرکبير، 

چاپ اول، 416ص. 

پی نوشت:
1. توضيحات مذکور توســط ياشــار دارالشفاء به 

عنوان مجری جلسه ارائه شد.

خود در اين کتاب قرار داده اســت و يا به دنبال 
اثبــات آن می باشــد. از ســوی ديگــر بحث از 
سازگاری يا ناسازگاری اسالم با مشروطه، بحثی 
کالمی اســت و نه تاريخی و پرسشی نيست که 
يک پژوهشــگر تاريخ بتواند به آن پاسخ دهد. 
همچنيــن به نقد مباحث دکتــر توفيق پرداخت. 
از نظــر وی نمی توان حکمی کلــی مانند حکم 
بيان شــده توسط توفيق را در مورد علمای تهران 
و نجــف بيان کرد زيرا ما صرفاً چنين حکمی را 
بر مبنای يک کتاب )کتاب تشــيع و مشروطيت 
در ايــران و نقــش ايرانيان مقيم عــراق( صادر 
نموده ايم. اين در حالی است که به نظر می رسد 
بخش مهمی از تالش نائينی برای پاســخگويی 
بــه علمايی که در تهران به ســردمداری شــيخ 
فضــل اهلل نوری بر ضــد مشــروطه خواهی و در 
مورد تضاد ميان اســالم و مشــروطيت صحبت 
می کردند و مطلب منتشر می نمودند، بوده است 
و کتاب »تنبيه المله و تنزيه االمه« نيز در راســتای 
بخشی از اين دغدغه ها نگارش يافته است؛ پس 
نمی تــوان علمای تهران را کامــاًل دور از چنين 

اســت، دارای ســاختار قدرت ملوک الطوايفی 
بســيار پيچيده، سازمان يافته و عقالنی ای بود که 
اين امر ـ همان طور که پيش تر هم گفته شد ـ بر 
ديگر ساختارها و از جمله ساختارهای انديشگی 
مانند فقــه تأثيرگذار اســت و در نتيجه بايد در 
پژوهش هايی که مرتبط با اين موضوع هســتند، 

مدنظر قرار گيرد.

دیگر نقدها
در اين جلســه نقدهای ديگری نيز از سوی افراد 
حاضر در جلســه به کتاب تشيع و مشروطيت و 
نقش ايرانيان مقيم عراق و نيز در برخی موارد به 
مباحث مطرح شده از سوی دکتر ابراهيم توفيق، 
بيان شــد که در اينجا به اجمال به آنها اشاره ای 

می کنيم.
يکــی از حضار در مــورد نقطــه تمرکز اصلی 
حائــری در اين کتــاب يعنی »عدم ســازگاری 
اســالم و مشــروطيت« دو نقد را وارد دانســت؛ 
نقــد اول مرتبط با شــيوه بيان حائری اســت که 
مشخص نيست اين مسئله را به عنوان پيش فرض 

چشم انداز ایران منتشر کرد  : 
»شریعتی؛ عابر مرزها«

 شریعتی نماد نواندیشی دینی است؛ گفتگو با مرحوم عزت اهلل سحابی
 تز »مذهب علیه مذهب« هنوز جای تامل دارد؛ گفتگو با مصطفی ملکیان
 حج معانی یا حج مناسک؟؛ سوسن شریعتی

  »شریعتی و گفتمان عدالت«
احسان شریعتی، حسین مصباحیان، حسینعلی نوذری 

محمود اکسیری فرد، علی معظمی

  »شریعتی و جامعه شناسی«
سید حسین سراج زاده؛ غالمعباس توسلی؛ سارا شریعتی؛

ــواح؛ محمدامیــن قانعــی راد؛ حســن محدثــی؛ گزارشــی از آرای حســین کچوئیــان؛ فاطمــه جواهــری؛   عبدالرضــا ن
آرمــان ذاکــری

  »شریعتی، دیروز، امروز، فردا«
ــزت اهلل  ــفندیاری؛ ع ــد اس ــادری؛ محم ــم ق ــی؛ حات ــواد غالمرضاکاش ــری؛ محمدج ــم آقاج ــان؛ هاش ــب اهلل پیم حبی

ــد ــب آدینه ون ــدوی؛  ابوطال مه

یادنامه »شریعتی؛ عابر مرزها« را از دوم آذرماه 1392 از دکه های مطبوعات کشور دریافت فرمایید.
مشترکان چشم انداز ایران می توانند برای دریافت یادنامه با دفتر نشریه تماس بگیرند.
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جمال ترديد وارد مي کند. )ص 57(
فصــل دوم در 78 صفحــه و با عنــوان »موضع 
رهبران روحاني شيعه در برابر دستگاه سياست« 
به بررسي ساختار روحانيت و رابطه تاريخي آن 
با نهاد حکومت و سياســت اختصاص دارد. در 
ابتدا نويســنده با اشــاره به نظريه شيعي »امامت 
معصوم« به عنوان تنها حکمــران قانوني )ص 6 
- 75(، به بررســي اجمالي تطور دستگاه عالمان 
ديني در دوره هــاي مختلف تاريخــي پرداخته 
و از شــيخ محمدحســن نجفي )صاحب کتاب 
جواهرالکالم( به عنوان نخستين چهره نهادي به 
نام »نهــاد مرجعيت تقليد« ياد مي کند. )ص 82( 
سپس از اخباري ها، فالسفه، شيخيه، اسماعيليه، 
بابي ها و سيد عالم گير به عنوان مهم ترين مخالفان 
جريان »اجتهاد شيعي« ياد کرده و از شيخ هادي 
نجم آبادي، ســيد جمال الدين اسدآبادي و سيد 
محمــد طباطبايي بــه عنوان مظاهــر »روحانيون 
آزادي خواه جهان اســالم« نام برده اســت. )ص 
91( به باور نويســنده، ســيد محمــد طباطبايي 
ســنگلجي تنها مجتهد مشــروطه خواهي بود که 
مفهــوم »مليت« بــه معناي مــدرن آن و نيز نظام 
آموزشــي نو را درک کــرده و از آنها حمايت 
مي کــرد. )ص 106( درعين حال کــه نمي توان 
وي را يک سکوالري اســت تمام عيار دانست. 
)ص 107( وي ســپس بــه تالش هــاي علماي 
مشــروطه خواه نجف پرداختــه و دوري آنان از 
دسترس محمدعلي شــاه را دليلي براي موفقيت 
و فعاليــت آزادانه آنها ديده اســت. )ص 109( 
به گمان حائري، اگرچه علما در پي ســرنگوني 
اســتبداد بوده اند، ولــي روش »ملت گرايي« در 
خيزش آنهــا تقريباً ديده نمي شــد و به گونه اي 
مي شود آنها را پان اسالميست خواند. )ص 109 
و 122( همچنين آنها درک درستي از مشروطه 
و تبعــات آن نداشــته اند. )ص 124 و 135( در 
ادامــه اين فصل، نويســنده به بررســي اجمالي 

ميــرزا محمدحســين نائينــي به عنــوان »بهترين 
نماينده عقايد و آثار علماي پشــتيبان مشروطه« 

قرار گرفته است. )ص 6 و 8(
مؤلــف در فصل اول در 63 صفحــه و با عنوان 
»ريشــه هاي فکــري مشــروطيت در ايــران« به 
بررسي کوشش هاي عباس ميرزا و ديگر فعاالن 
دوره قاجــار بــراي نوســازي و اصالحــات در 
ايران پرداختــه و به تأثيرپذيــري ايرانيان نوگرا 

از نوسازي و اصالحات در کشورهايي همچون 
مصر، هند، ژاپن، روسيه و حتي چين اشاره کرده 
اســت. وي در ادامه به انديشه هاي سکوالرهايي 
سپه ســاالر،  مجدالملک،  آخونــدزاده،  چــون 
مستشــارالدوله، ملکم خان و طالبوف مي پردازد 
و نقــش آنها را در زمينه ســازي بــراي انقالب 
مشــروطه بررسي مي کند. نويســنده همچنين به 
کوشــش هاي ســيد جمال در قالب تالش براي 
»ســازش مذهبيان و غرب گرايان« اشاره کرده و 
البته در »مشروطه خواه« و »دموکرات« بودن سيد 

کتاب »تشــيع و مشــروطيت در ايــران و نقش 
ايرانيــان مقيم عراق« نوشــته عبدالهادي حائري 
يکــي از اثرگذارتريــن تحقيقاتــي اســت که 
درباره انديشــه و رفتار سياسي علما و روحانيون 
حوزه هاي علميه نجــف و قم در جريان جنبش 
مشــروطه و نيز وقايــع پس از آن تأليف شــده 
است. نويســنده کتاب نوه دختري آيت اهلل شيخ 
عبدالکريم حائري يزدي )مؤســس حوزه علميه 
قم( بوده و به واســطه ارتبــاط نزديک با بيوت 
علمــاي بزرگ نجــف و قم توانســته اطالعات 
دســت اولي را گزارش دهد. کتاب نخستين بار 
در سال 1977م / 1356ش در ليدن هلند به زبان 
انگليسي منتشر شد و نويسنده در تابستان 1358 

آن را به فارسي ترجمه و در ايران منتشر کرد.
نويســنده کتــاب را در قالب يــک ديباچه و 6 
فصل تأليف کرده و بخش هاي نتيجه، پيوست ها 
و کتاب نامه را نيز در انتهاي کتاب آورده است. 
وي در ديباچه 9 صفحه اي گفته است که هدف 
اصلي اين کتاب، بررســي واکنش هاي رهبران 
مذهبــي در برابــر انقالب مشــروطيت از حيث 
درگيري عملــي و کمک هاي فکري به انقالب 
بــوده اســت. )ص1( وي در ادامــه با درســت 
خواندن »باور عمومي آگاهــان به تاريخ ايران« 
درباره نقش درجه يک و حياتي علما در انقالب 
مشــروطه، به فقدان توجه به انديشه هاي رهبران 
مذهبي مشــروطه اشاره کرده است. )ص 2 و 3( 
مهم ترين تالش اين کتاب در راســتاي بررســي 
انديشه سياسي علماي مشــروطه خواه، بر محور 
نقد و بررســي کتــاب »تنبيه االمــة و تنزيه الملة« 

تشيع و مشروطيت در ایران 
و نقـش ایرانيان مقيم عـراق

علي اشرف فتحي
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همچنيــن نقدهــاي حائــري بر انديشــه و رفتار 
سياســي نائينــي بــه ويــژه آنکــه وي از نــگاه 
برون حوزوي اقدام به نقد نائيني و ديگر علماي 
مشــروطه خواه کــرده بود، به مــذاق منتقدين و 
محققين رسمي کشور خوش نيامد و در نشريات 
و مقــاالت خود حائري را متهــم به تأثيرپذيري 
از روشنفکران غرب زده کرده و نقدهاي وي را 

مغرضانه و به دور از انصاف تلقي کردند.2 
به نظر مي رســد کــه در ميان نقدهــاي وارد بر 
ايــن کتاب، ايــن نقد جدي تر از بقيه باشــد که 
نويســنده با وجود آنکه به راحتي مي توانسته از 
خاندان مادري خود درباره مواضع سياسي شيخ 
عبدالکريم حائــري يزدي و نائينــي، اطالعات 
دســت اولي ارائه کند، با اين حــال تنها به ارائه 
پاره اي تحليل ها و گمانه زني هاي شخصي اکتفا 
کــرده و مخاطــب را از اطالعــات و داده هاي 
دســت اول محروم نموده اســت. همچنين تکيه 
وي بر نائيني، ســبب غفلت از انديشه روحانيون 
مشــروطه خواهي چون شــيخ اســماعيل غروي 
محالتي و شيخ ابراهيم زنجاني شده که همچون 
نائينــي و حتي زودتر و روان تــر از اثر نائيني به 
تئوريزه کردن مباني ديني مشروطه خواهان اقدام 
کرده بودند. چرا که کتاب نائيني در آستانه فتح 
تهران و پيروزي انقالب مشــروطه نوشــته شده 
و طبيعي اســت که نمي توانسته تأثير خاصي در 
جدال هاي لفظي و عملي آن دوران داشته باشد. 
اين در حالي است که مکتوبات و تلگراف هاي 
مراجع نجــف از تأثيرگذاري بســيار بيشــتري 
برخوردار بوده اند که در اثر حائري کمتر مورد 

توجه قرار گرفته اند.
از ســوي ديگر برخي غفلت ها نيز در اثر حائري 
ملموس اســت؛ مثــاًل اگرچــه وي در صفحات 
کتــاب  از  نائينــي  تأثيرپذيــري  بــه   222  –  3
»طبائع االســتبداد« کواکبي اشاره کرده، ولي در 
بحث اســتبداد دينــي در صفحــات 51 – 249 
بــه الگوگيري کاماًل محســوس نائيني از کتاب 
کواکبي در تقســيم اســتبداد به دو شعبه ديني و 
سياسي اشاره نکرده و به گونه اي، بحث استبداد 

ديني را از ابتکارات نائيني جلوه داده است.3
پي نوشت:

1. مجله حوزه، شــماره 76 و 77، مهر و آبان و آذر 
و دي 1375، ص 15

2. بــراي نمونــه بنگريد به: مجله آمــوزه، ذهنيات 
حاکــم بر کتــاب »تشــيع و مشــروطيت در ايران 
و نقــش ايرانيــان مقيم عــراق«، ذبيــح اهلل نعيميان، 
شــماره 1، پاييز 1381، صــص 162 – 119. مجله 
نامه تاريخ پژوهان، نقد و بررســي کتاب »تشــيع و 
مشــروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق«، 
عليرضا جــوادزاده، شــماره 7، پاييز 1385، صص 

23 – 65
3. کواکبي، عبدالرحمن، طبائع االستبداد و مصارع 
االســتعباد )بيروت: دارالنفائس، 2006(، ص 45 به 

بعد.

را به شــيخ فضل اهلل نوري داده که مشــروطه را 
مخالف دســتورات شــريعت اســالم مي دانسته 
است. )ص 281( همچنين به کاستي هاي انديشه 
نائيني در زمينه پارلمان و انتخابات اشــاره شده 
و همسان ســازي غيرعلمي بين تئوري پارلمان با 
آيات دال بر مشــورت، از ويژگي هاي مشترک 
ميان نائيني و ديگر نوگرايان مسلمان دانسته شده 
اســت. )ص 284( همچنين به درک نادرســت 
نائيني از مسئله آزادي و برابري در نظام مشروطه 
پرداخته )ص 302 و 320( و نتيجه گرفته شــده 
که وي با وجود اين بدفهمي ها سعي فراواني در 
جهت آشتي ميان اسالم با مفاهيم مدرن آزادي 

و برابري داشته است. )ص 320(
در بخش »نتيجــه« نيز دکتر حائري با اشــاره به 
کوشــش هاي محافظه کارانــه و ســنتي علماي 
مشروطه خواه در راه آشتي دادن اسالم با اصول 
دموکراتيــک نظــام مشــروطه، از »واقع بيني و 
آگاهي نســبي آنان نســبت به اوضاع و شرايط 

زمــان« تمجيد شــده )ص 331( و در عين حال 
تأکيــد کرده اســت کــه قانــون اساســي نظام 
مشــروطه ايران تا اندازه بســيار زيادي سکوالر 
و مبتني بر بنيادهــاي غيرمذهبي و دموکراتيک 

بوده است. )ص333(
کتــاب حائــري همان گونــه انتظــار مي رفــت 
بــا انتقادهــا و تخطئه هــاي تنــد و حواشــي و 
جنجال هايي همراه شــد. اما مهم ترين چالشــي 
که نويســنده با آن مواجه شد، شکايت آخرين 
فرزند نائيني )شيخ مهدي غروي نائيني( و برخي 
منســوبين وي از نويســنده به وزارت ارشاد بود 
که براي مدتي، مانع از انتشار مجدد کتاب شد. 
اين دسته از خويشاوندان نائيني معتقد بودند که 
دکتر حائري سخناني را به دروغ به فرزند ارشد 
نائيني منســوب کرده تا وي را حامي رضاشــاه 
جلوه دهــد.1 فرزند نائيني همچنيــن معتقد بود 
کــه بر خالف ادعــاي حائري، پدرش دســتور 

جمع آوري کتاب تنبيه االمه را نداده است.

آراي شيخ اسماعيل محالتي پرداخته که همپاي 
نائينــي در نجف بــه تئوريزه کــردن مباني ديني 
مشــروطيت پرداخــت. )ص 125( بخش پاياني 
ايــن فصل نيز به بررســي چالش هاي روحانيون 
بر اساس نوشته هاي نائيني اختصاص يافته است.
دکتــر حائــري در فصــل ســوم، 57 صفحه را 
به موضــوع »زندگي نامه نائينــي؛ نقش رهبران 
مذهبي در سياست« اختصاص داده و فعاليت هاي 
سياســي نائيني در دوره قبل از مشــروطه، دوره 
مشروطه خواهي، دوره جنگ جهاني اول، اشغال 
عراق از ســوي بريتانيا و تبعيد نائيني به ايران را 
بررسي کرده است. وي با تقسيم زندگي سياسي 
نائيني به ســه مرحله مبارزه با اســتبداد، مبارزه با 
اســتعمار و اشــغالگري و نيــز دوره همکاري با 
صاحبان قــدرت، از نائيني چهــره يک مبارز و 
اصالح طلب ناکام ارائه داده که در پايان عمر به 
جاي ستيز با صاحبان قدرت، همکاري با آنان را 

سودمندتر يافته است. )ص 195(
فصــل چهارم کتــاب کــه »ريشــه هاي فکري 
نوشــته هاي سياســي نائينــي« نــام دارد، در 20 
صفحه به دو مســئله مهم زندگــي فکري نائيني 
يعني دســتور جمــع آوري کتــاب تنبيه االمه و 
نيز تأثيرپذيــري نائيني از کواکبي و به واســطه 
کواکبي از ويتوريو آلفيري ايتاليايي و مونتسکيو 
اختصاص يافته اســت. در اين فصل، نويسنده به 
اين نتيجه رسيده که انديشه هاي نوگرايانه کتاب 
نائيني به طور عمده و غيرمســتقيم از انديشه هاي 
قرن 18 فرانســه به ويژه مونتســکيو ريشه گرفته 
اســت. )ص 225( بدين ترتيب انقالب مشروطه 
نيز ملهم از عناصر فکري و عقالني انقالب کبير 

فرانسه محسوب مي شود. )ص 225(
فصــل پنجــم در 46 صفحــه به بررســي »انواع 
حکومت ها؛ اســتبدادي و مشــروطه« بر اســاس 
کتاب نائيني پرداخته و تقســيم بندي استبداد به 
دو شــاخه سياســي و ديني در کالم نائيني مورد 
کاوش قرار گرفته اســت. )ص1 - 250( مؤلف 
در ادامه ايــن فصل، به احتمــاالت مختلف در 
ريشــه يابي واژه »مشــروطه« مي پردازد و عربي 
بودن ايــن واژه را ترجيح مي دهــد. )ص 254( 
همچنين در اين فصــل به بدفهمي هاي کواکبي 
از آلفيري در مباحثي چون تفکيک قوا اشــاره 
شده که سبب بدفهمي نائيني از اين مسئله مدرن 

شده است. )ص 268(
فصل ششــم در 50 صفحه به نام »کارکرد نظام 
مشــروطه«، از انعــکاس برخي مفاهيــم بنيادين 
انتخابات،  دوره مشــروطه همچــون پارلمــان، 
قانون گذاري، آزادي، برابــري در آراي نائيني 
و ديگــر انديشــمندان آن دوره ياد کــرده و به 
چالش هــاي نظــري و عملــي ميــان موافقان و 
مخالفان اين مفاهيم اشــاره کرده اســت. به باور 
حائري، فرمول پيشــنهادي نائيني بيشتر با رساله 
عمليه مجتهدان همســان اســت تا يــک برنامه 
براي اداره کشــور. )ص 281( وي در اينجا حق 
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که جبر قطعي تاريخ به نفع عدالت تمام مي شود« 
و »همچون سالحي است که اراده عدالت خواهان 
و اميد ستمديدگان را به آينده بيشتر کرده و آنها 

را مجهزتر و متحرک تر خواهد کرد«. 
4. انتظــار به عنوان تسلســل و وحــدت تاريخي 
که ســه دوره را به هم متصل مي کند: »دوره اول 
نبوت، دوره دوم امامــت و پس از آن غيبت که 
در آن نــه نبوت وجود دارد و نه امامت حکومت 
عيني دارد«. شريعتي تصريح مي کند که » تاريخ 
عدالت خواهي يک جريان به هم پيوســته اســت 
و مبــارزه بــه خاطر آزادي و عدالــت، مثل يک 
رودخانه در بستر زمان جريان دارد، ابراهيم است 
و موســي است و عيسي اســت و محمد است و 
علي اســت و حسن اســت و حسين و همين طور 
تــا آخرالزمان... ادامه دارد. اعتقاد به اينکه منجي 
نهايي تاريخ بشــر، دنباله ائمه شيعه و دوازدهمين 
امام است، به اين معناست که آن انقالب جهاني 
و پيــروزي آخرين، دنباله يــک نهضت بزرگ 
عدالت خواهي عليه ظلم در جهان و در طول زمان 
است، نهضتي که در يک دوره نبوت، رهبري اش 
کرد و بعد از خاتميت، امامت و سپس در دوران 

طوالني غيبت، علم«.
انتظار مذهب اعتراض را مي تــوان از طرفي 
به عنوان متني شــيعي خواند که در آن شريعتي، 
تحليل انتقادي کارکرد اجتماعي و سياسي انتظار 
را در تاريخ تشــيع، مورد ارزيابي قرار مي دهد و 
به اين عنوان مي تــوان اين مطلب را در مجموعه 
متــون اصالح گرايان ديني دســته بندي نمود که 
در آن نظرياتــي چون علم، به عنــوان راهنما در 
عصر غيبت، مناقشــه آميز شد. از سوي ديگر اين 
اثر، واجد سويه اي عام تر نيز هست و مي توان اين 
نظريــه را در ادامه مجموعــه مطالعات اجتماعي 
مسيانيســم از مانهايم تا بلوخ، ارزيابي نمود که بر 
وجه اتوپيايي انتظار به عنوان نظريه انقالب مستمر 
و کارکــرد اعتراضي در نقد نظــم موجود، ضد 
سلطه و ضد قدرت آن پرداخته اند. طبيعت شفاهي 
متــن اما، درآميختگي مهدويت خاص شــيعي و 
موعودگرايي در شــکل عــام آن، طرح گذراي 
نظريات اصالحي بســيار، در هم تنيدگي تحليل 
اجتماعي و رويکرد اصالح گرايانه همچون اغلب 
سخنراني هاي شريعتي، نيازمند استخراج مباحث 
و تفکيک ســطوح متفاوت بحث در وجه عام و 

خاص و وجه تحليلي و اعتقادي آن است. 
مشــخصات كتاب: شــريعتي، علي )1350(، 

انتظار، مذهب اعتراض ]بي نا[، چاپ اول.

»اعتقاد به انتظار و نجات بخش غيبي، بزرگ ترين 
ســالح براي دفاع از وضع موجود و بزرگ ترين 
عاملي اســت که به مردم بباورانند که به ظلم تن 
دهند تا وقتي که نجات در آخرالزمان پيش بيايد 
و آن هم به دست او و نه من و تو«! از نظر شريعتي 
»غيبــت« از طرفي بهترين فرصت براي حاکميت 
تثليــث زر و زور و تزوير و »گروهي اســت که 
هيچ گونه صالحيت نيابــت امام غايب را ندارند، 
تا زمام افکار و ايمان و شــکل عقايد و سرنوشت 
زندگــي اجتماعي و مســئوليت هاي مــردم را به 

دست گرفته و خلق را به نام دين و به نيابت امامت 
حقيقي او به هر جا که خودشــان و همدستانشان 
مي خواهند برانند«. اما شريعتي، انتظار مثبت را در 

چهار محور مورد ارزيابي قرار مي دهد: 
1. انتظــار بــه عنوان يک اصــل اجتماعي که در 
 messianism مطالعات اجتماعي موعودگرايــي

بدان پرداخته شده است. 
2. انتظار به عنوان سنتز تضاد ميان دو اصل متناقض 
»حقيقــت« و »واقعيت« که در تضاد ميان واقعيت 
باطل حاکم و حقيقت نجات بخش محکوم تجلي 
مي يابد و نقش يــک ضد واقعيت را ايفا مي کند 
و » اگر اين انتظار را ملت محکوم از دســت داد، 
محکوميت را به عنوان سرنوشت محتومش براي 

هميشه خواهد پذيرفت«. 
3. انتظار از منظر فلسفه تاريخ به معناي اين »اعتقاد 

»انتظار مذهب اعتراض« ســخنراني شريعتي 
در 8 آبان 1350 در حســينيه ارشــاد اســت. اين 
سخنراني در مجموعه آثار شماره 9 تحت عنوان 
»حســين وارث آدم« )ص 253-304( بــه چاپ 
رسيده اســت و تنها متن شــريعتي در خصوص 
موعودگرايي شــيعي اســت. از اين رو علي رغم 
طبيعت متن ـ که شــفاهي اســت ـ حجم اندک 
مطلــبـ  در پنجــاه صفحهـ  و مــوردي و خاص 
بودن آنـ  اين بحث در آثار شــريعتي ادامه نيافته 
است ـ ، از جايگاه قابل توجهي در مجموعه آثار 

وي برخوردار است.
عنوان ســخنراني، در واقــع صورت بندي نظريه 
اصلي شــريعتي در طرح انتظار به عنوان اعتراض 
اجتماعي اســت و ارائــه تيپولــوژي اي از چهره 
»منتظــر« به عنوان چهره »معترض«. در بخش اول 
سخنراني خود، شريعتي به طرح »کليات طرز تفکر 
شيعه امروز در باره امام زمان« مي پردازد و با اشاره 
به تلقي انتظار و مهدي موعــود و آخرالزمان در 
نزد »غيرمذهبي هاي تحصيل کرده«، »مذهبي هاي 
متجدد«، »توده مذهبي« و »روحانيون«، به ارزيابي 
و نقــد اين مواضع مي پــردازد و رويکرد خود را 
بديــن ترتيب معرفي مي کند کــه »بياييم به جاي 
اينکه اذهــان و افکار را درگيــر مطالب ذهني و 
کالمي قديم و جديد کنيم، به پرســش مهم تري 
پاســخ دهيم و آن اينکه اعتقاد بــه اين اصل چه 
تأثيري بر جامعه و سرنوشــت فرداي ما دارد؟« با 
اين وصف شريعتي در پرداخت به مسئله انتظار، 
رويکــردي کارکردگرايانــه اتخــاذ مي کنــد و 
موضوع خــود را مطالعه نقش اجتماعي اعتقاد به 
اصل انتظار قرار مي دهد. چه کسي منتظر است؟ 
چرا منتظر است؟ انتظار او چه نقش اجتماعي اي 
ايفا مي کند؟ اين ها اهم پرســش هاي شريعتي در 

انتظار مذهب اعتراض است. 
شــريعتي انتظار را بر چهارپايه استوار مي داند: 1. 
اســارت. 2. غيبت. 3. انتظار. 4. نجات و اشــاره 
مي کند که دو نوع انتظار وجود دارد که درست 
ضد يکديگرند، يکي بزرگ ترين عامل انحطاط 
و ديگري بزرگ ترين عامل حرکت است. يکي 
توجيه وضع موجود اســت و ديگــري اعتراض 
بــدان. انتظار مثبــت و انتظار منفــي. انتظار منفي 

سارا شریعتي

انتظار مذهب اعتراض
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شــيعي شــد. در واقــع نوعــي » آرامش گرايي 
سياســي« هم در تئوري سياسي شــيعه و هم در 
ميــان اهل تســنن از دوره دوم خالفت عباســي 
قابل رديابي است و دوره صفويه را مي توان اوج 
اين همسازگرايي دانســت. البته اين تئوري تنها 
ديدگاه در انديشــه سياسي شــيعي نبوده است؛ 
چنانکــه در همان دوران صفويه نيز بســياري از 
علما به همکاري کســاني چون کرکي با دربار 
شاه اسماعيل معترض بودند و بسياري از آنان از 
بيم اجبار در همکاري با سالطين، از حضور در 
قلمرو صفويه احتراز مي کردند. به عبارت ديگر 
نمي توان » سلطنت شيعي« را يگانه گفتمان تشيع 
در دوران مــورد نظر دانســت. عــالوه بر اينکه 
کتــاب، دوره هاي مابين صفويه و قاجاريه را نيز 

ناديده گرفته است.
عالوه بــر ايــن ارزيابــي تحليلــي، مالحظات 
روش شناسانه اي نيز قابل ذکر است: نويسنده در 
توضيــح روش تحليل کتــاب، ذکر مي کند که 
از تحليــل گفتمان تنها به مثابه تکنيک اســتفاده 
نموده اســت)ص 58( اما بايد توجه داشــت که 
تحليــل گفتمــان قابــل تقليل به يــک تکنيک 
نيســت، بلکــه مبتني بــر مجموعــه مفروضات 
معرفت شناســانه اي اســت کــه غفلــت از آنها 
موجبــات تناقض گويــي را فراهــم مــي آورد؛ 
چنانکه نويســنده ســؤال اصلي تحقيق خويش 
را چيســتي ماهيت گفتمان ســلطنت شيعي ذکر 
مي کند؛ در حالي  که در تحليل گفتمان پرسش 
از ماهيت چيزها معنا ندارد بلکه بر قواعد امکان 
گفتمان تاکيد مي شود. از طرف ديگر در تحليل 
گفتمان به خصوص در ديرينه شناسي فوکو، که 
نويســنده مدعي اســتفاده و کاربرد آن به عنوان 
روش تحليــل خويش بوده اســت، گسســت ها 
اهميت پيدا مي کنــد در حالي  که در اين کتاب 
نه گسست گفتماني بلکه تداوم تاريخي انديشه 

شيعي نشان داده مي شود.  
امــا بايد گفت در فقــدان تحليل هاي تاريخي و 
تاکيد بيشــتر بر مباحث کالمــي در اين حوزه، 
تالش نويســنده در بازخواني انديشــه سياســي 
شيعي در بســتر اجتماعي و تاريخي آن در خور 

توجه است. 

مشــخصات كتاب: طباطبايي فر، ســيد محسن 
)1384(، نظام سلطاني از ديدگاه انديشه سياسي 

شيعه، تهران: نشر ني، چاپ اول، 432ص. 

قمر به فيض عالم مافوق قمر، شکل ارگانيک و 
سلسله مراتبي هستي، تقدم رئيس مدينه بر مدينه 
و لــزوم تبعيــت بي چون و چــرا از او؛ همچنين 
نابرابري طبيعي انســان ها، طبــع مدني آدميان و 
عقــل نامکفي آنان، مطلقه بودن رياســت اول و 
رضايــت از وضع موجود مباني انسان شناســانه، 

ديدگاه »سلطنت شيعي« را تشکيل مي دهد. 
همان گونه که نويسنده خود ذکر مي کند)صص 
5-254(، مباني مذکور مختص به تفکر شــيعي 
نبــوده و کل جهان پيشــامدرن اعم از مســلمان 

و غيرمســلمان در آن ســهيم بوده انــد. بنابراين 
همچنان ويژگي مستقل ديدگاه »سلطنت شيعي« 
در ابهام باقي مي ماند. به عبارت ديگر، نويســنده 
با بيان اين مباني تالش مي کند پاسخي فلسفي به 
پروبلماتيک خود دهد اما با روشن نشــدن تمايز 
تفکر شــيعي از ساير گرايشــات، از اين امر باز 

مي ماند.
عصر صفويــه به لحاظ تاريخــي در اثر حاضر، 
آغاز دوره اي معرفي شده که امکانات جديدي 
را در حوزه انديشــه سياسي شيعي فراهم نموده 
کــه نتيجه آن دو شــکل از »ســلطنت شــيعي«، 
حاکميت دوگانه و ســلطنت ماذون بوده است. 
اما بايد توجه داشــت که »همسازگري سياسي« 
در ميان شيعيان به پيش از دوره صفويه مي رسد. 
تمايل به » همســازگري سياســي« با قدرت هاي 
عرفــي از دوران شــيخ مفيد به بعــد وارد تفکر 

کتاب »نظام ســلطاني از ديدگاه انديشه سياسي 
شيعه« در اصل پايان نامه سيد محسن طباطبايي فر 
بــوده که با تغييــرات اندکي در ســال 1384 از 
سوي نشر ني به چاپ رسيده است. هدف اصلي 
نويســنده، بيــان ويژگي هاي گفتمان »ســلطنت 
شــيعي« اســت ؛ بدين منظور بــه آراي علمايي 
در دوران صفويــه و قاجاريه، عالمه مجلســي، 
ميــرزاي قمــي، مال احمــد نراقي، ســيد جعفر 
کشفي، استناد و روش تحليل خويش را تحليل 
گفتمان معرفي کرده است. نظام خالفت در نزد 
شــيعيان، نظامي غاصب تلقي مي شد اما با زوال 
خالفــت و شــکل گيري حکومت صفــوي، به 
لحاظ سياسي و اجتماعي شرايطي فراهم شد که 
سلطنت و تشــيع در کنار يکديگر قرار گرفتند. 
حکومت صفــوي هم ويژگي هاي ســلطنت را 
در خود متجلي مي کرد و هم بر سرشــت شيعي 
خويش تاکيد داشــت.در چنين شــرايطي است 
که برخــي از فقهاي شــيعه درصدد همســازي 
ميــان اين دو مفهوم برآمدنــد که حاصل آن را 
نويســنده، گفتمان » ســلطنت شــيعي« مي نامد. 
دو گرايش براي توضيح ســلطنت شيعي وجود 
دارد؛ اول ديدگاه ايرانشهري است که بر مبناي 
آن سلطنت شيعي ادامه الگوي سلطنت در ايران 
باستان فرض مي شود. دوم گرايشي است که بر 
اســاس همانندي انديشه سياسي تشــيع و تسنن 
اســت. اما از نظر نويســنده، گفتمان »ســلطنت 
شــيعي«، گفتماني مســتقل از دو ديــدگاه پيش 
گفته اســت و در ادامه مي کوشــد با بيان مباني 
انسان شناســي و هستي شناسي، گفتمان» سلطنت 

شيعي« را از آنها تمايز بخشد.
 از دوره صفوي به بعد دو نوع جهت گيري يعني 
حاکميت دوگانه و ســلطنت مــاذون، در تفکر 
شيعي شکل گرفت که به ترتيب در دوره صفويه 
و قاجاريه، گفتمان مسلط بود. اين گرايشات دو 
شکل از ديدگاه » سلطنت شيعي« و داراي مباني 
انسان شناســانه و هستي شناســانه مشترکي بود و 
مباني مذکور از خالل انديشــه فارابي و ابن سينا 
معرفي مي شــود. به طور خالصــه، ويژگي هاي 
هستي شناسانه عبارت اند از: نيازمندي عالم تحت 

ندا میالني

نظام سلطاني از دیدگاه اندیشه سياسي شيعه
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اجاره، مرابحــه، ربا، مــوارد زکات، خمس...، 
معامالت، مکاســب... همه اشکال سنتّی اقتصاد 
زارعــی و بازاری قديم اســت که فقه اســالمی 
خــود را با آنها منطبق ســاخته و در آن اشــکال 
محبوس شده است و منحصر. اسالم که در آغاز 
پيروانش گروهــی انقالبی بودند که در آن مرد 
فکر و مرد حرف و مرد تشريفات و مرد عمل و 
مرد مبارزه از هم تفکيک نبودند، بعدها که امت 
به اجتماع بدل شــد و جامعه مثل هميشه طبقاتی 
شــد، طبيعتاً طبقه ای هم به نام روحانيت رسمی 
در بخش حاکم بر جامعه شکل گرفت که نقش 
مشابهی با طبقه روحانيت ديگر مذاهب در ديگر 
جوامع به عهده گرفت و آن توجيه وضع موجود 
و تفســير عقايد و تدوين احکام به سود طبقات 
باال و در برابر طبقات محروم بود.« و بر اســاس 
چنين تحليلی »بزرگ ترين راه نجات مسلمان ها 
و مردم و انســان ها و توده هــا، نجات دادن خود 
اسالم است از زندان يک گروه کاماًل مشخصی 
کــه آگاه و ناآگاه بــه »قدرت زمــان« و »طبقه 
حاکمه« و به هر حال »پول« وابسته است. تا وقتی 
که »دين« از »پول« تغذيه کند، مسلماً خادم پول 
اســت، خادم مردم نيســت و مردم را به صورت 
»رعيت« دين نگاه می دارد ـ عوام ـ نه نجات يافته 

دين!« 
از ســوی ديگر شــريعتی در همين متــن به نقد 
مارکسيســم زمــان خــود پرداختــه و بــا ايجاد 
تفکيک ميــان »سوسياليســم« و »مارکسيســم« 
می نويســد »روشــن اســت که به چه معنايی ما 
مارکسيست نيستيم و به چه معنايی سوسياليستيم. 

»مارکسيســم آن دوره«، »جهت گيــری طبقاتی 
اســالم« را در »جامعه« و »تاريخ« توضيح داده و 
مسئله »اقتصاد« را در کانون تحليل قرار دهد. به 
همين دليل است که با بازگشت به اسالم صدر و 
تحليل تاريخی آن زمان و همچنين با وام گرفتن 
از تعبيــر ماکــس وبــر، »خودســازی انقالبی /

پيوريتانيسم رولوسيونر« را از دو سو در برابر زهد 
عارفانه دنياگريز و مصرف زدگی ســرمايه داری 
قرار می دهد و ريشه بسياری »جهت گيری«ها را 
در »قرآن« رديابــی می کند. »جهت گيری هايی« 
که به اعتقاد شــريعتی علی رغــم اينکه از غرب 
»امروز به صورت ســوغات بــرای ما می آورند، 

جزء اصول اساسی مذهب است«. 
شريعتی در اين متون، از يک سو روی به »قرآن« 
و »آموزه«هــا دارد و از ســوی ديگــر نظاره گر 
»تاريخ« اســت و »نيروها«. او در تحليل آموزه ها 
می نويســد : »به وســيله نان اســت کــه خداوند 
عبادت می شــود. يا مثاًل در »مــن ال معاش له ال 
معاد له« اصوالً معاد را به زندگی مادی وابســته 
می کند، و راســت هــم می گويــد. جامعه هايی 
که اقتصاد نادرســت دارند، فرهنگ نادرســت 
هم دارنــد، ارزش های اخالقی هــم در آنها رو 
به ضعف مــی رود« و از طرف ديگــر به تحليل 
رابطه ميان »روحانيت)فقه(« و »بازار« می پردازد 
و نتيجــه می گيرد که انحطاط اســالم زمانی رخ 
داد که »اســالم عقيده بدل می شــود به اســالم 
فرهنگ، اســالم آگاهی و مسئوليت و حرکت، 
به اســالم علوم و سنّت و حکومت و به هر حال، 
»اســالم نهضت« به »اســالم نظام«، يعنی اســالم 
حاکم بــر تاريخ، به عنوان يک قدرت مســلط 
سياســی و نظام حاکم اجتماعی و بنای اســتوار 
طبقاتی ـ اقتصادی از نيمــه قرن اول هجری که 
با شــعائر و عالئم دينی و فرهنگ و علوم و سنن 
و رســوم و زبــان و اصطالحــات و ارزش های 
اخالقی انفرادی اســالمی يا شبه اسالمی و بافت 
پيوســته مســجد و بازار و دارالخالفه، تيغ و طال 
و تســبيح، ســايه و آيه و مايه« و بــه همين دليل 
به يک معنا شــريعتی حتی از »شکست پيامبران« 
ســخن می گويد و به نقد »فقه« از منظر »طبقاتی« 
می پردازد و می نويســد: »فقه اســالمی نيز تحت 
تأثيــر نظــام طبقاتــی و شــکل توليــد و توزيع 
اقتصــادی فئوداليته و بــورژوازی تجاری قديم 
شــکل گرفته و توســعه يافته اســت و سپس در 
نظر فقهــای ما، چون فقه، اســالمی اســت، در 
همان قالب های قديم، به نام خلود منجمد گشته 
و تثبيت شــده اســت«. مبادله، مزارعه، مضاربه، 

»جهت گيری طبقاتی اسالم« عنوان برگزيده شده 
بــرای دهمين جلد از مجموعــه آثار دکتر علی 
شريعتی است که نخست در سال 1359، توسط 
»دفتــر تدويــن و تنظيم آثار دکتر شــريعتی« به 
چاپ رسيد. اين کتاب، از سه دفتر تشکيل شده 
اســت. دفتــر اول متن مکتوب گفــت و گويی 
خصوصی با شــريعتی اســت که در اواخر سال 
1355 انجــام شــده و آن گونه که دفتــر تنظيم 
آثار توضيــح داده نوار صوتی آن پيش از آن با 
عنوان های »اقتصاد« و »منحنی طبقاتی قرآن« نشر 
يافته اســت. دفتر دوم، خود مجموعه ای از يک 
پيشگفتار و پنج فصل است که شريعتی خود در 
دست نوشته هايش آن را »اقتصاد« ناميده و قبل از 
آن نيز با عنوان »اقتصاد، قســط توحيدی« انتشار 
يافته است. دفتر سوم نيز گفت وگويی ديگر در 
اواخر سال 55 اســت که نوار صوتی آن قبل از 
انتشار اين کتاب با عنوان »تخصص« منتشر شده 

است. 
بنابرايــن کنار هم قرار دادن اين مطالب، تصميم 
»دفتر تدوين و تنظيم آثار شريعتی« بوده و عنوان 
»جهت گيری طبقاتی اســالم« نيز توسط زنده ياد 
مجيد شريف که آن زمان يکی از اعضای اصلی 
انتشار مجموعه آثار شريعتی بوده، انتخاب شده 

است. 
اهميــت ايــن اثــر از منظــر منبع شناســی آثار 
شــريعتی در آن اســت که تصوير شــريعتی را 
در آخريــن دوران زندگــی خــودش »پس از 
زنــدان« به مــا نشــان می دهــد و آرای او را از 
پس همه تجربه ها، )از تأثيرات اســتاد شريعتی، 
تا ســارتر و ماســينيون و ژاک بــرک و فانون و 
... تا چرخش ايدئولوژيک ســازمان مجاهدين 
خلق و ...( به ما می نمايد. شــريعتی ای که عمدتاً 
زير ســايه شريعتی »دوران ارشــاد« باقی مانده و 
کمتر بــه بازانديشــی های او در دوران »پس از 
ارشــاد و زندان« توجه شده است. لحن شريعتی 
در اين نوشــته ها، »مبارزه جويانه تــر«، ادبيات او 
»مذهبی تر« و انتقادات او »تندتر« به نظر می رسد.

در ارتباط با »جامعه شناســی تشــيع« ارزش اين 
اثر پرداختن به مســئله »عدالت« است که در آن 
شــريعتی ســعی کرده در مواجهه بــا دو جريان 
اصلــی زمــان خود يعنــی »روحانيت ســنتی« و 

جهت گيری طبقاتی اسالم

آرمان ذاکري
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مدنی ايــران در طول تاريخ و به ويژه دو انقالب 
سده اخير بوده اند.

کمالی با اســتفاده از ابزار مفهومی جامعه مدنی 
و وجــود روحانيون و بازاريــان به عنوان مظاهر 
اصلی آن، به زمينه های تاريخی انقالب مشروطه 
در بخش اول و بررسی نتايج اقدامات پهلوی ها 
مبنــی بر بازســازی و نوســازی ايــران نوين در 
شــکل گيری انقــالب اســالمی، در بخش دوم 

کتاب می پردازد.
مؤلــف در نهايت، فرضيه اصلــی خود را اثبات 
می کند کــه در انقــالب مشــروطه، علما برای 
تأثيرگذاری بر نظام سياســی و تقويت موقعيت 
خود در آن شــرکت کردنــد، در حالی  که در 
انقــالب اســالمی، به منظــور به دســت گرفتن 
قدرت سياســی و ادغام حوزه سياســی و مدنی 

جامعه در آن مشارکت کردند.
طرح دقيق »سؤال تحقيق« و استفاده از چارچوب 
نظری مشــخص )جامعه مدنی( در پاسخ به سؤال 
اصلــی را می تــوان نقطه قوت کتاب برشــمرد، 
همچنيــن تالش نويســنده بــرای مفهوم پردازی 
جامعه مدنی اســالمی و بررســی جامعه شناختی 
دو انقالب مشــروطه و اسالمی نيز از ديگر نقاط 
مثبت اين اثر است. کمالی در پی نوشت ها به سه 
ايده قابل تأمل »تحول در انديشــه امام خمينی از 
کتاب کشف االســرار تا مواضع وی در پاريس«، 
» گروه منزلتی دانســتن روحانيون به جای گروه 
شغلی دانستن آنها« و »منشأ شهری دانستن انقالب 
مشروطه و انقالب اسالمی« به صورت کلی اشاره 
می کند که به نظر می رسد اين ايده ها می توانست 

در متن کتاب مورد بررسی قرار گيرد. 
ارجــاع مؤلف در بخش تاريخ اســالم به افرادی 
چــون لمبتــون، هورانی، الگار و کــدی به جای 
استفاده از منابع اصلی، استفاده از کليشه های رايج 
ولی غلط )در رابطه با مخالفت شيعيان با هر گونه 
قدرت سياسی در عصر غيبت و...( را می توان از 
نقــاط ضعف اثر به شــمار آورد. در پايان به نظر 
می رسد تالش محقق برای پاسخ به سئول اصلی، 
علی رغم روشــمند بودن و ارائه داده های مفصل 

تاريخی، چندان موفقيت آميز نبوده است.
الزم بــه ذکر اســت نقدهای بســياری به ترجمه 
کتاب وارد اســت از جمله اينکه مترجم، ليست 
منابع مورد اســتفاده در پايان کتاب را به صورت 
گزيده منابع آورده اســت. همچنين اين کتاب به 
لحاظ ويراستاری با اشکاالت زيادی روبروست و 

دارای خطاهای اماليی و نگارشی فراوانی است.
مشــخصات كتاب: کمالی، مســعود )1381(، 
جامعه مدنی، دولت و نوسازی در ايران معاصر، 

تهران: باز، چاپ اول،330ص.

کتاب »جامعه مدنی، دولت و نوســازی در ايران 
معاصر« نوشــته مســعود کمالی است که در سال 
1381 توســط کمال پوالدی ترجمه شــده و در 
شــمارگان 2400 نســخه و 336صفحه توســط 
انتشارات باز به چاپ رسيده است. اين کتاب که 
حاصل پايان نامه دکتری مؤلف اســت، در ســال 
1998به زبان انگليسی در لندن چاپ شده است. 

کتاب شــامل دو بخش اصلی و يــازده فصل به 
ترتيب زير است: بخش اول با عنوان جامعه مدنی 
ايران تأثير خارجی و انقالب مشروطه شامل پنج 
فصل: شکل گيری جامعه اســالمی ايران، جامعه 
مدنی در ايران، ايران در آستانه انقالب مشروطه، 
انقالب مشروطه و مشروطه خواهی علما و بخش 
دوم نيــز تحت عنوان پادشــاهی نو، نوســازی و 
انقالب اســالمی شامل شــش فصل: ايران تحت 
حکومت پهلوی، نوسازی و علما، ايران در آستانه 
انقالب اســالمی، انقالب اســالمی، دو انقالب: 
تأمالت تطبيقی و تأمالت مفهومی: جامعه مدنی 

اسالمی، تجدد، انقالب می باشد. 
موضــوع اصلی کتاب کمالــی، دو انقالب ايران 
)انقالب مشــروطه و انقالب اســالمی( اســت و 
پرســش اصلی وی عبارت اســت از اينکه: »چرا 
روحانيت که در انقالب مشــروطه، هنگامی که 
ايران جامعه ای ســنتی بود، قدرت سياســی را به 
دست نگرفت ولی در انقالب اسالمی 1357 که 
ايران جامعه ای مدرن بود، توانست قدرت سياسی 

را به دست گيرد.«
مؤلف برای پاسخ به اين سؤال، از نظريه های کسانی 
چون امير ارجمند، بورديو، برنس، اســکاچپول و 
تيلی بهره گرفته و از خالل اين نظريه ها به مناسبات 
ســه جانبه علما، بازاريان و دولــت در دو انقالب 

مشروطه و اسالمی رسيده است.
مفهوم کليدی که نويسنده برای تجزيه و تحليل 
نظــم و نســق اجتماعیـ  سياســی جامعــه ايران 
به ويــژه دو انقالب آن در قرن بيســتم اســتفاده 
نموده، مفهوم »جامعه مدنی« اســت، هرچند که 
بــه عقيده کمالی، اين مفهــوم با آنچه در تصور 
غربی از آن وجود دارد، متفاوت است؛ چرا که 
جامعه مدنی در ايران، بيش از آنکه جامعه مدنی 
شهروندان و اجتماعات آن ها باشد، جامعه مدنی 
نهادها و جماعات اســت و به همين دليل از ديد 
نويسنده، علما و بازاريان دو رکن اساسی جامعه 

مارکــس، به عنــوان يک اصل علمــی و کلی، 
اقتصاد را زيربنای انســان می گيرد و ما درســت 
بر عکس به همين دليل با ســرمايه داری دشمنيم 
و از انسان بورژوازی نفرت داريم و بزرگ ترين 
اميدی که به سوسياليســم داريم اين اســت که 
در آن، انســان، ايمــان و انديشــه و ارزش های 
اخالقی انسان، ديگر روبنا نيست، کاالی ساخته 
و پرداخته زيربنای اقتصادی نيســت، خود علّت 
خويش است« و ادامه می دهد » سوسياليسم برای 
ما، تنها يک سيســتم »توزيع« نيست، يک فلسفه 

زندگی است«. 
نوآوری شــريعتی در اين اثر تحليــل »طبقاتی« 
روحانيت و فقه و نشان دادن پيوندهای اقتصادی 
آن ها با طبقــات باالی جامعه اســت. او در اين 
زمينــه حتی بــه نقد »اخــالق، روحيــه، حيثيت 
اجتماعــی و رفتــار طبقاتــی« فقيــه در پيوند با 
جامعه اش پرداخته است. نقدی با ارجاع فراوان 
به اسالم صدر اسالم )اسالم نهضت(، در جهت 

نفی اسالم تاريخی)اسالم نظام(. 
از ســوی ديگر اما نقد شــريعتی بر مارکسيســم 
از يــک تنــش درونی رنــج می بــرد. در بحث 
سوسياليســم، درک شــريعتی ميان سوسياليسم 
بــه مثابــه يک فلســفه زندگــی درون سيســتم 
ســرمايه داری که نهايتاً سوسياليســم را به عنوان 
چيزی شبيه يک »مکتب اخالقی« در همان نظام 
سرمايه داری می پذيرد با يک سيستم »جايگزين« 
که قرار اســت بر مبنــای در هــم ريختن »نظام 
توليد« نظام جديدی را حاکم کند، نوسان دارد.
دعوت شــريعتی بــه »توليــد بيشــتر« در همان 
سيســتم ســرمايه داری رخ می دهــد و »مصرف 
کمتــر« نمی تواند از يک توصيــه اخالقی فراتر 
رود، پارادوکس همين جا اســت که شــريعتی 
می خواهد »زهد« را در »بنای سيســتم« وارد کند 
و »امکان عملی مصرف بيشــتر« را از سرمايه دار 
سلب کند. آيا در »مسير ســرمايه داری حرکت 
کردن« که شــريعتی از آن به عنوان »مســئله ای 
علمــی« يــاد می کنــد در نهايــت بــه »مــرگ 
ســرمايه داری« از طريق »تقويــت آگاهی ها« با 

پول »سرمايه دارهای آگاه شده« منجر می شود؟
تنشی که هنوز چهل سال پس از مرگ شريعتی 
در کليت انديشــه »چپ« نيز قابل رويت اســت. 
جايی کــه ژيــژک در ســخنرانی اش در جمع 
تســخيرکنندگان وال اســتريت می پرســد »مــا 
می دانيم چــه نمی خواهيم. اما آيــا می دانيم چه 
می خواهيــم؟ چه نظــام اجتماعــی ای می تواند 
جايگزين ســرمايه داری شــود؟ رهبــران جديد 
چه خصوصيت هايی بايد داشــته باشند؟ يادمان 
نرود: مشکل اصلی فساد و زياده خواهی نيست. 
مشــکل اصلی، سيستم اســت.« و نهايتاً؟ و نهايتاً 
خواســته های ژيژک هــم به »افزايــش ماليات 
ثروتمندان«، »افزايش سالمت« و »استانداردهای 
بهتری برای زندگی« تقليل می يابد! همچنان که 

سوسياليسم شريعتی به مکتبی اخالقی. 

سمیه مؤمني

جامعه مدنی، 
دولت و نوسازی در ایران معاصر
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بين دوره های مختلف تاريخی اســت، بر کتاب 
حاکم اســت. مهم تر اينکه، فهم کتاب از مفهوم 
قــدرت، غير فوکويی اســت: در ايــن کتاب، به 
جای اينکه از فيزيک های ريز قدرت و سازوکار 
عمل آنها در شکل دهی به گفتمان ها سخن گفته 
شــود، از ســاخت های بزرگ قدرت )در سطح 
حکومت ها( سخن به ميان آمده است و حتی در 
اين سطح نيز مناســبات قدرت با انديشه و ساز و 
کارهايی که طی آن قدرت منجر به شکل گيری 
انديشه می شــود، به قدر کافی توضيح داده نشده 

است. 
با اين همه، نويســنده به خوبی بــه محدوده کار 
خويــش آگاه بــوده و همــواره در طول کتاب 
خط تمرکز خود بر انديشه فقه شيعی را همواره 
حفــظ کــرده، و از اين حيث توانســته تحقيقی 
منســجم و پيوســته را ارائــه کنــد. همچنين با 
مراجعه گسترده ای که اين کتاب به منابع دست 
اول فقهای شــيعه در طول تاريخ داشته، توانسته 
ذخيــره ای غنــی از داده ها را بــرای خوانندگان 
کتاب و محققين بعدی حوزه فقه شــيعی فراهم 
کند. مهم تر اينکه، اين کتاب به همراه کتاب های 
مشــابه خود، با رويکــرد غيرذات گرايانه به فقه 
سياسی شــيعی، افق جديدی را در مطالعات اين 
حــوزه گشــوده اند و راه را برای کشــف دقائق 

بيشتری از اين نظام انديشگی فراهم کرده اند.
مشــخصات كتاب: کديور، جميلــه )1387(، 
تحول گفتمان سياســی شــيعه در ايران، تهران: 

طرح نو، چاپ دوم، 454 ص. 

تأکيد اصلــی کتاب بر احکام، گزاره ها، مفاهيم 
و قرائت های جديدی اســت که توســط فقهای 
شــيعه، در ادوار مختلف تاريخی، از سياست و 
مســائل سياســی مبتال به جامعه ارائه شده است. 
به اين ترتيب، نويســنده هفت دوره گفتمانی را 
در انديشــه سياسی شيعه از هم تفکيک می کند: 
1- گفتمــان »ســلطان جائر/ ســلطان عادل« در 
دوره آغاز عصر غيبت تا شــروع دوره صفويه؛ 
2- گفتمان »حکومت شــاه شــيعه/ واليت فقيه 
عادل« در عصر صفويه؛ 3- گفتمان »سکوت« از 
پايان عصر صفويه تا ابتــدای قاجار؛ 4-گفتمان 
»واليت عامه/ ســلطنت مأذون« از ابتدای عصر 
قاجار تا دوره مشــروطه؛ 5- گفتمان »ســلطنت 
مشروطه/ مشروطه مشروعه« در عصر مشروطه؛ 
6- گفتمان »سياســت گريــزی« از عصر پهلوی 
تــا شــکل گيری مقدمــات انقــالب اســالمی؛ 
7-گفتمان »مبــارزه عملی برای تحقق حکومت 
انقــالب  از شــکل گيری مقدمــات  اســالمی« 
اســالمی تا پيروزی انقالب اسالمی. با تشخيص 
گفتمان های مختلف انديشــه سياســی شيعی در 
دوره های مختلف تاريخی، نويسنده اين فرضيه 
محوری خــود را تأييدشــده می يابد کــه تغيير 
نگرش علمای شــيعه نســبت به قدرت سياسی، 
يعنــی تحــول گفتمان سياســی شــيعه همچون 
تحــوالت گفتمانی ديگر، فــراورده ای تاريخی 

است نه ذاتی و تغييرناپذير.
بــا اينکه اين کتــاب از جهت اينکــه جزء اولين 
پژوهش هايی اســت کــه می تــوان گفت نقش 
مؤثری در ايجاد افقی جديد در مطالعات انديشه 
سياســی شيعی در ايران داشــته اند و نيز از جهت 
فراهــم آوردن »داده هايــی« از منابع دســت اول 
فقه شيعی در گســتره زمانی طوالنی، و به ويژه از 
جهت نشان دادن تکثر نهفته در سنت فقه سياسی 
شــيعی و ســير تغيير آراء سياسی فقهای شيعی از 
ارزش زيادی برخوردار است، اما کتاب به لحاظ 
روش شناسی دارای کاستی های جدی است. اين 
ضعف کتاب نيــز بيش از هر چيز مربوط به عدم 
کاربســت صحيح روش تحليل گفتمان اســت، 
روشــی که مورد دعوی نويسنده است؛ تا جايی 
کــه می توان گفت روش به کار بســته شــده در 
کتاب، بيشتر تحليل محتوای کيفی است نه تحليل 
گفتمان. هر چند نويســنده کتاب کوشيده است 
گفتمان هــای مختلــف را در دوره های مختلف 
تاريخ انديشــه سياسی شيعی از هم تفکيک کند 
و تاريخ را در گسســت آن فهم کند اما همچنان 
روح تاريخ نگاری ســنتی، که مبتنی بر پيوستگی 

شکل گيری يک نظام سياســی مبتنی بر مذهب 
تشــيع و بــا محوريــت نظريــه »واليت فقيه« در 
ايراِن معاصر، بســياری از انديشــمندان اسالمی 
و غير اســالمی را به مطالعه اين نظام سياســی و 
نظريه واليت فقيه واداشــته اســت. در واقع، فقه 
سياســی شــيعه با وارد شــدن به ميدان عمل در 
گسترده ترين شکل آن، يعنی تشکيل حکومت، 
خود را در معرض نقد و ســنجش وســيعی قرار 
داده است. به ويژه، اختالف نظر فقهای شيعه در 
ادوار مختلــف تاريخی، از جملــه فقهای دوره 
معاصر، بر سر حدود وظايف و اختيارات فقها و 
ميزان دخالت آنها در سياست و نيز تفاوت شيوه 
تعامل آنها با ُحکام وقت، محققين را در وارسی 
ســنت فقهی-کالمی تشــيع در حوزه سياســی 
بيشــتر ترغيب کرده اســت. اين هــا همه باعث 
شــده که در سال های اخير در کشور يک سنت 
پژوهشی به وجود آيد که به دنبال امکان سنجش 
تفســيرهای مختلــف تاريخی از نظريه سياســی 
شيعه باشد. در واقع، اين جريان در مقابل جريان 
غالب در کشــور که به نوعی، نگاه ذات گرايانه 
و غيرتاريخی به انديشه سياسی شيعی دارد، نقد 
ذات گرايی نهفته در انديشه واليت فقها را دنبال 
می کند و بر خصلت تاريخی انديشــه سياســی 
اســالم و تکثــر درونی ســنت تأکيــد دارد. به 
عبارتی، اين جريان به دنبال پيوند انديشه سياسی 
تشــيع به ويژه نظريه واليت فقيــه با متن تاريخی 
آن و توضيح چگونه برساخته شــدن آن در يک 
سير تاريخی اســت. برای اين هدف، نظريه های 
واســازانه از جمله نظريه فوکــو و روش تحليل 
گفتمــان وی در کانون توجه ايــن جريان قرار 
گرفته است. کتاب »تحول گفتمان سياسی شيعه 
در ايران« نيز به ايــن جريان فکری تعلق دارد و 
در ارتباط با همين جريان بايد مورد ارزيابی قرار 

گيرد. 
نويسنده موضوع اصلی کتاب را »تبيين و تحليل 
گفتمان سياسی شيعه )با تأکيد بر نظرات فقهای 
شــيعه دوازده امامی( از آغاز عصر غيبت تا آغاز 
عصر جمهوری اسالمی ايران« می داند و به دنبال 
نشــان دادن اين است که در تاريخ حدود 1100 
ســاله تشــيع، از آغاز عصر غيبت تــا کنون، در 
انديشــه سياســی شــيعه، تحول رخ داده است. 

تحول گفتمان سياسی شيعه در ایران

ابوالفضل مرشدي
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ـ بررســی يک بازه زمانی گسترده )دوازده قرن( 
که به عدم امکان بررســی دقيق و عميق مباحث 
ذکرشــده در کتاب، عدم ارائه اثبــات داده های 
کافی بــرای اثبات ادعاهــا و در نهايت تعميم ها 
و صــدور احکام کلی ناشــی از اين امر انجاميده 

است.
ـ اکثريــت قريــب به اتفــاق منابــع وی از مأخذ 
متصوفــه و نيز آثار تاريخی هســتند در حالی  که 
بــه تعداد بســيار اندکی از آثار فقهــا و متکلمان 
معروف شــيعی، رجوع کرده است. در نتيجه به 
انــدازه کافی به نظريات رقيــب و مخالف نظريه 

خود نپرداخته است.
بــا وجود نقدهای وارد بر اثر، بايد اذعان کرد که 
کتاب »تشــيع و تصوف تا آغاز ســده دوازدهم 
هجــری« اثری قابل توجه و تأمل اســت و دارای 
نقــاط قوت زيــادی نيز هســت. از جملــه نقاط 
قوت مذکور می توان به تســلط نويسنده بر منابع 
متصوفه، اشــاره بــه زمينه ها و عوامــل اجتماعی 
برقراری ارتباط ميان تشــيع و تصوف، شکســتن 
برخــی کليشــه های رايج و پرداختــن به يکی از 
گرايش هــای مهم تشــيع يعنی گرايــش عرفانی 

اشاره نمود. 
مشــخصات كتاب: الشــيبی، کامل مصطفی 
)1387(، تشــيع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم 
هجری؛ ترجمه عليرضا ذکاوتی، تهران: اميرکبير، 

چاپ پنجم، 446ص. 

از عدم حضــور ائمه در مبارزات سياســی برای 
کســب حق حکومت خويش نااميد شده بودند، 
با هدف مبارزه سياسی فرقه هايی را تشکيل دادند 
که غالت ناميده شدند. در واقع منظور الشيبی از 
شيعيانی که با تصوف رابطه نزديکی پيدا کردند، 
همين غاليان بودند و نه تشــيع رســمی و ســنتی. 
عقايد و باورهای اغراق آميزی که غالت داشتند 
عامل پيونــد آنها بــا متصوفه می شــد. همچنين 
الشــيبی به شــرايط مســاعدی که در دوره های 
تاريخی خاصی ماننــد دوران مغول برای فعاليت 
گروه های مختلف فکری و دينی فراهم می شده 
اســت به عنوان عوامل تســهيل کننده اين ارتباط 

اشاره می نمايد.
از نظــر تاريخــی او دوران دوازده قــرن ميــان 
شــکل گيری تشــيع تا پايان دوران صفويان را از 
نظر تأثيرات متقابل ميان تشــيع و تصوف، به سه 

دوره اصلی تقسيم می کند که عبارت اند از:
1ـ دوران آغاز تشــيع تا زمان سقوط بغداد و فتح 
آن توســط مغوالن )قرن اول تــا چهارم(: در اين 
دوران جهــت اصلی حرکت از تشــيع به ســوی 
تصوف اســت و تصوف تحت تأثير انديشه های 
شــيعی فرق مختلف و نيــز افکار امامان شــکل 

می گيرد. 
2ـ از ســقوط بغداد تا آغــاز دوران صفويه )قرن 
چهــارم تا آغاز قــرن دهم(: الشــيبی رابطه ميان 
ايــن دو را در ايــن دوران بر خــالف دوران قبل 
دانســته و معتقد است که اين شــيعيان بودند که 
ســعی می کردند تا جای ممکن، افکار خود را به 

متصوفه نزديک کنند.
3ـ از آغــاز تا پايان دوران حکومت صفوی )قرن 
نهم تا آخر قرن دوازدهم(: صفويه که الشيبی آن 
را يک نهضت صوفيانــه می داند، برای اولين بار 
تصوف را رنگی سياســی می زند. اين حکومت 
تالش کرد کــه تصــوف را در پيوندی نزديک 
با تشــيع قرار دهد. با اين حال از اواســط دوران 
حکومــت صفويان بــا ورود فقهــای جبل عامل 
به ايــران و برخی رويدادهــای ديگر، تصوف به 
تدريج به حاشــيه رانده شــد و تحت فشــار قرار 

گرفت.
مهم ترين نقدهای وارد بر اين اثر عبارت اند از:

ـ عدم توضيح دقيق و مشــخص پروبلماتيک اثر 
در قالب يک مقدمه و يا در فصول اوليه کتاب و 

ورود بی مقدمه آن به مباحث تاريخی.
ـ عدم تصريح نظريه اصلی مدنظر نويسنده در اين 

کتاب.

کتاب »تشــيع و تصوف تا آغاز ســده دوازدهم 
هجری« اثر کامل مصطفی الشــيبی، انديشــمند 
عراقی اســت که آن را با فاصله اندکی از کتاب 
ديگــر خود »همبســتگی ميان تصوف و تشــيع« 
منتشــر کرد. در حالی  که کتاب »همبستگی ميان 
تصوف و تشيع« به بررسی نظری و مفهومی رابطه 
اين دو پرداخته اســت، اثر مدنظر هم و غم خود 
را کشف ارتباطات تاريخی تشيع و تصوف قرار 

داده است. 
کتاب تشــيع و تصــوف تا آغاز ســده دوازدهم 
هجــری در هفــت فصل تنظيم شــده اســت که 
ايــن فصول به ترتيب زمانــی، دوره های تاريخی 
مختلــف را از ابتدای ظهور اســالم تا پايان دوره 
صفوی، مورد بررســی قرار می دهد. وی ســعی 
می کند که نشان دهد ميان تشيع و تصوف رابطه 
بســيار نزديک و متقابلی وجود داشته و دارد. در 
مجموع سه نظريه اصلی در مورد رابطه اين وجود 

دارد که عبارت اند از: 
1ـ نظرياتــی که بر عدم وجود هيچ گونه رابطه ای 

ميان تشيع و تصوف تأکيد داشته اند. 
2ـ دســته دوم تشــيع و تصــوف را دارای رابطه 

متقابل و نزديک با يکديگر می دانند. 
3ـ نظريــات ديگــری نيز هســتند که بــر وجود 
سرچشــمه و منشــأ واحد برای تشيع و تصوف و 

نزديکی کامل آنها تأکيد می کنند. 
الشــيبی در اين اثــر نظريه خــود را در اين زمينه 
تصريح نمی نمايد، اما از خالل مباحث مطرح شده 
به نظر می رســد او به دســته دوم تعلق دارد که از 
ارتبــاط متقابــل و نزديــک تشــيع و تصوف در 

دوران های تاريخی مختلف سخن می گويند. 
الشيبی، شکل گيری و گســترش يافتن فرقه های 
غالی و عقايد و باورهای آنان را يکی از مهم ترين 
علــل پيونــد يافتن تشــيع و تصــوف می داند. او 
معتقد اســت که تشيع تا زمان امام چهارم ماهيتی 
سياســی داشــت اما از دوران امام چهارم به بعد، 
با کناره گيری ائمــه از حکومت و درگيری های 
سياســی و روی آوردن آنهــا بــه زهــد و علم، 
تشــيع رويکردی غيرسياســی يافت و به معرفت 
و عرفــان روی آورد. در ايــن ميان کســانی که 

زهره سروش فر

تشيع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری
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کتــاب مفيدتر باشــد. کتاب به صــورت کاماًل 
توصيفــی تهيــه شــده و پرســش و زاويــه ديد 
محــوری )يا رويکرد نظری( در نگاه به موضوع 
وجود ندارد. به بيان ديگر، صرفاً به دســته بندی 
آداب و رســوم بسنده شده اســت. اين نکته ای 
اســت که اين اثــر را تنهــا تبديل بــه مجموعه 
اطالعاتــی می کند که می تواند توســط ســاير 
پژوهشــگران مورد اســتفاده قرار گيرد. به بيان 
ديگر به نظر می رســد اين کتــاب به طور کامل 
می توانــد بخش اول از يک پژوهش وســيع در 
خصوص فرهنگ زيارت در ميان ايرانيان شيعه 
باشــد. اطالعاتی در کتاب هســت که می تواند 
برای فهم روابط ميان اقشــار مختلف و اصناف، 
اهميــت عناوين و القاب حاصــل از زيارت در 
جايگاه و موقعيــت اجتماعی زائر، کارکردهای 
پنهان مناســک زيارت و ... تحليل شود. به طور 
مثال، شــيوه انتخاب و نوبت دعوت از اقشــار و 
اصناف مختلف در مهمانی وليمه، نقش امام زاده 
محلی به عنوان مرکز همراهی زائران مشهد، قم، 
عتبات و حج، خطاب قرار دادن کعبه در اشــعار 
چاووش خوانــی و توصيه به کعبه به » نشســتن 
بــر جای خود « در مقابل ايــوان نجف و بارگاه 
امام رضا، نســبت اقرراهی، ســوغاتی و وليمه با 
يکديگــر به عنوان دادوســتد و بســياری نکات 
ديگر، هر کدام جــای تحليل مفصل تری دارند 
کــه در اين کتاب به صورت گــذرا تنها به بيان 

توصيفی هر کدام پرداخته شده است.
بــا توجه به اين که در زمينه زيارت، آثار بســيار 
کمــی با رويکــرد اجتماعــی توليد شــده، اين 
کتــاب جزء معدود آثاری اســت کــه به بحث 
مهــم زيارت با رويکــردی اجتماعــی پرداخته 
اســت. خصوصاً اينکه برخالف ســاير کارهای 
مردم نگارانه با موضوع زيارت که محلی هستند 
و به يک شــهر يا روســتای خــاص اختصاص 
يافته اند، اين کتاب ســنت ها و آداب و رســوم 
مربــوط را از نقاط مختلف کشــور جمع آوری 
و بر اســاس مراحل سفر دسته بندی کرده است. 
مســتند بــودن روايت ها و تالش برای بررســی 
همه جانبه جايگاه زيارت در فرهنگ عامه مردم 
)بخش ادبيات شفاهی و امثال و حکم( نيز نقطه 
قوت اين اثر نســبت به ساير آثار مشابه است. از 
ايــن جهت می تــوان گفت اين کتــاب يکی از 

منابع مفيد در زمينه زيارت پژوهشی است.
فشــارکی،  هاشــمی  كتــاب:  مشــخصات 
عليرضــا)1387(، ســفرهای زيارتی در فرهنگ 

مردم، تهران: مشعر، چاپ دوم، 192ص.

آورده شده است. اين راويان که اسامی و محل 
ســکونت آن ها به طــور کامــل در بخش منابع 
فهرست شده است، همگی افرادی عادی از عامه 
مردم هســتند که داستان های مربوط به سفرهای 
زيارتی و آداب و رســوم مربوط به آن را نوشته 
و به برنامــه فرهنگ مردم فرســتاده اند. آوردن 
اين متن ها به جذابيت خواندن کتاب می افزايد؛ 
خصوصاً آنکه اين اســناد نه فقط مربوط به يک 
ناحيه خاص بلکه اقصی نقاط کشــور اســت و 

کمک می کند که ديدی به نســبت جامع نسبت 
به موضوع پيدا کنيم. به عالوه اين اسناد در بازه 
زمانــی قابل توجه 1346 تــا 1383 پراکنده اند و 
ايــن نکته نيز به جامعيــت کار می افزايد. بخش 
آخر نيــز که امثال و حکــم و ضرب المثل هايی 
را که حول مفهوم زيارت هستند فهرست کرده 
اســت، می تواند منبع مناســبی برای درک عمق 
نفوذ ســنت های مربوط به ســفرهای زيارتی در 

فرهنگ عامه مردم باشد.
در پيش گفتار کتاب در قالب چند سطر کوتاه به 
چرخه جدايی و پيوندی در خصوص سفر اشاره 
شــده اســت که شــامل »درد جدايی« و »شادی 
پيوند« اســت. اگر توضيح ايــن چرخه در قالب 
يک تحليل اجتماعی بســط بيشتری داده می شد 
می توانســت در فهم بهتر جزئيــات مردم نگارانه 

کتاب »ســفرهای زيارتــی در فرهنــگ مردم« 
نوشــته سيد عليرضا هاشــمی فشارکی است که 
در 192 صفحه توســط موسســه فرهنگی هنری 
مشعر منتشر شده است. چاپ نخست اين کتاب 
در ســال 87 و چاپ دوم آن در 4000 نسخه در 

تابستان سال 88 است.
ايــن کتــاب در واقع يــک پژوهش اســنادی و 
توصيفــی در خصوص فرهنــگ عامه و برگرفته 
از اســنادی اســت کــه از دهــه 40 در بايگانــی 
واحــد فرهنگ مردم در صدا و ســيما نگهداری 
شده است. اين اســناد از نقاط مختلف کشور به 
درخواســت برنامه »فرهنگ مردم« در خصوص 
آداب و رســوم ســفرهای زيارتی به مشهد، قم، 
عتبات عاليات و همچنين سفر زيارتی حج، تهيه 
و در هفت بخش شــامل مقدمات ســفر، بدرقه، 
چــاووش و چاووش خوانی، ملزومــات و تدابير 
سفر، پيشباز، باورها و اعتقادات و ادبيات شفاهی 
تنظيم شده اســت. هر کدام از اين عناوين دارای 
چند ســرفصل اســت که مرور آن ها می تواند به 
نحوی خالصه مراحل و آداب ســفرهای زيارتی 
نيز باشــد. »مقدمات سفر« شــامل تأمين مخارج، 
زمان سفر برای زيارت، وصيت کردن، پرداخت 
مهريه همسر، طلب بخشش و حالليت از ديگران، 
اقرراهی )خرج راهی( است. »بدرقه« شامل قرآن 
و آب در مراســم بدرقــه، تجمــع و مشــايعت، 
بيرق زنان، آش پشــت پا است. بخش »چاووش و 
چاووش خوانــی« نيز در دو فصل چاووش خوانی 
و اشعار چاووشــی نگاشته شده است. »ملزومات 
و تدابير« ســفر شــامل وســايل مورد نياز ســفر، 
مسيرهای سفر، همراهان سفر و دفن اموات است. 
بخش پنجم )پيشــباز( که به آخرين مرحله يعنی 
بازگشت اشــاره دارد شــامل فصل های پيک و 
قاصد، مسافت و مکان پيشــباز، خوشامدگويی، 
قربانی کردن، پذيرايی و وليمه، هديه و سوغاتی 
است. بخش ششــم به طور ســرخطی به معرفی 
تعدادی از باورهای مربوط به ســفرهای زيارتی 
پرداخته است و بخش آخر) ادبيات شفاهی(، در 
دو فصــل تمثيل ها و مثل ها و امثال و حکم تنظيم 

شده است.
شــيوه نگارش کتــاب بدين صورت اســت که 
ذيل هر عنــوان و توضيحی که داده شــده متن 
اصلی ســند مربوط به آن با ارجــاع به نگارنده 

سفرهای زیارتی در فرهنگ مردم

شیما کاشي



ز اندیشه چشم اندا
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نبود؛ اما در زمان ما، حدود 77 درصد مســلمانان جهان، از جمله مسلمانان 
شــبه قاره هند، چين، ترکيه، پاکستان، افغانســتان، تاجيکستان، ازبکستان، 
قزاقســتان، داغستان، مصر، سوريه، لبنان، فلسطين، برخي کشورهاي حوزه 
قفقاز و بالکان و بخش هاي مهمي از عربســتان از پيروان ابوحنيفه هســتند. 
ابوحنيفــه در زمان خويش، فقيه و متکلمــي نامدار بود و او را با لقب »امام 
اعظم« و »ســراج االئمه« مي خوانند. درباره زندگي ابوحنيفه کتاب هايي از 
ســوي مؤلفان اهل سنت نوشته شــده، اما در ميان شــيعيان، حتي مقاله اي 

خوب و تحقيقي نوشته نشده است. 
ابوحنيفه نه تنها در فقه که در دانش حديث نيز از ســرآمدان روزگار خود 
بــود. قاضي ابويوســف )182 ق( گفته بود: »من کســي را آگاه تر از او به 
تفســير حديث نديــدم.« ]الجواهر المضيه 1، 28[ و يونــس بن عبداألعلي 
از شــافعي )204ق( نقل کرده اســت که گفته: »کســي فقه نياموخته مگر 
آنکه از عيال ابوحنيفه بوده است. )يعني بر سفره او نشسته است.(« ]پيشين[ 
البته اخباريون، برخالف اکثــر مردم، ابوحنيفه را طرد و لعن مي کردند. از 
جمله آنان سفيان الثوري )161 ق( مشــهور به »اميرالمؤمنين في الحديث« 
و ابوعبــداهلل محمد بن اســماعيل بخاري )256ق( مؤلــف کتاب »صحيح 
بخاري« و مسلم بن حجاج نيشابوري )261ق( مؤلف »صحيح مسلم« است.

بخاري از ســفيان ثوري نقل مي کند که او دربــاره ابوحنيفه گفته بود: »دو 
بار از ابوحنيفه درخواســت شــد که از کفر توبه کند.« ]الضعفاء للبخاري 
132، تاريخ بغداد، ت بشــار 2، 135[ بخاري از الفزاري نقل مي کند: »نزد 
الثــوري بودم که خبــر مرگ ابوحنيفه را رســاندند و او گفت: الحمدهلل و 
ســجده کرد. )و الثوري( گفت: »او )ابوحنيفه( اســالم را دسته دسته نقض 
مي کــرد«. ]الضعفاء للبخاري 132، حديث 388[ بخاري به اين بدگويي ها، 
کفايــت نمي کند و باز از ســفيان الثوري روايــت مي کند که او مي گفت: 
»هيچ کس شــوم تر از او )ابوحنيفه( در اســالم متولد نشده است.« ]الضعفاء 
للبخاري 132[ بخاري به جز »کتاب الضعفاء«، در مواضع ديگر نيز ابوحنيفه 
را طعن و جرح کرده است. ]تاريخ الکبير 8، 81[ جنگ »اهل حديث« که 
پايگاه شــان در مدينــه بود، با »اهل رأي« که در کوفــه و بغداد و ايران که 
در آن دوران رو به گســترش بودند، بــه جايي انجاميد که اخباريون مدينه 
از جمله بخاري از اســتادش نقل مي کند که چون پيامبر )ص( گفته است: 
»در مدينه دجال و طاعون وارد نمي شــود )و ابوحنيفه در مدينه هواخواهي 
ندارد(، پس او دجالي از دجاالن است!!« ]پيشين[ خطيب بغدادي از سفيان 
ثوري نقــل کرده که گفته بــود: »ابوحنيفه گمراهي اســت گمراه کننده.« 
]تاريــخ بغــداد، ت بشــار 15، 585[ مســلم نيشــابوري )261ق( نيز که از 
اخباريون اهل سنت و مؤلف کتاب »صحيح مسلم« است، ابوحنيفه را »اهل 
رأي و مضطــرب الحديــث« مي داند و اصطالحاً جــرح مي کند. ]الکني و 

األسماء إلمام مسلم 1، 276[
در منابع شــيعي گزارش هــاي متضادي دربــاره ابوحنيفه آمده اســت. از 
يک سو کساني همچون احمد بن تاج الدين استرآبادي روايت کرده اند که 
»ابن اســحاق از طريق ابوحنيفه پانزده هزار حديث از خاندان پيامبر روايت 

بازخواني تاريخ و ســنت هاي تاريخي از مهم ترين ضرورت هاي نوانديشي 
ديني است. گزارش هايي که از طريق متکلمان و راويان به دست ما رسيده، 
آکنــده از تعصبات و کينه توزي هــاي اقوام و قبايــل و گروه هاي مذهبي 
اســت. ميراث کينه و تعصب، امروز خطي از خون و آتش بين مســلمانان 
کشــيده اســت. در دو دهه گذشته، در بســياري از کشــورهاي مسلمان، 
جنگ هاي فرقــه اي جايگزين جنگ هاي اســتقالل طلبي، آزاديخواهانه و 
ضداســتعماري شده اســت. هر فرقه، به گمان خويش، ديگري را متهم به 
تفرقه افکني مي کند و برخي نيز فراتر مي روند و ديگران را به کفر منتســب 
مي کنند. گســترش بنيادگرايي در خاورميانه از يک سو و متأسفانه سخنان 
نادرستي که پيروان برخي مذاهب در مجالس خود بر عليه ديگر مسلمانان 
مي گويند، زمينه را براي گســترش نزاع مذهبي آماده کرده است. اگر هر 
يک از پيروان مذاهب، در شناخت ديگري راه انصاف را بپيمايند و به نقد 
منصفانه همديگر بپردازند و نقدشــوندگان نيز با اســتدالل هاي خردمندانه 
پاســخ ديگران را بدهند، اميد اســت، راهي به ســوي تفاهم و همزيســتي 
گشــوده شــود. خطر جنگ مذهبي نه تنها از ســوي عالمان و انديشمندان 
ديني، بلکه از ســوي مداّحان و مرّوجان تخاصم مذهبي، جامعه مســلمانان 
را تهديد مي کند. در اين مقاله يکي از پيشــوايان مذهبي مســلمانان جهان، 
آن گونه که اســناد و مدارک تاريخي درباره اش ســخن گفته اند، معرفي 

مي شود.
ابوحنيفه يکي از بزرگ ترين شخصيت هاي فرهنگي ايرانيـ  اسالمي است. 
او زندگي و جان خود را براي حمايت از خاندان پيامبر فدا کرد. ابوحنيفه 
آراي مهمــي در زمينه روش فهم قــرآن و روزآمد کردن دين دارد. آراي 
فقهي و کالمي اوـ  به زعم مخالفانشـ  از ســوي بيشــتر مســلمانان پذيرفته 

شده است. 

امام ابوحنيفه كيست؟
نــام او نعمان بن ثابت بــن  کاوس بن هرمز )زوطي( بن )مــاه بن( مرزبان به 
بهــرام بن مهرگر بن ماهين فارســي و کنيه اش ابوحنيفه بود. وي در ســال 
80 هجري چشــم به جهان گشود و در سال 150 هجري در زندان منصور 
درگذشــت. ]الطبقات للخليفه بن خيــاط 284، ش: 1267 ؛ التاريخ الکبير 
للبخــاري 8، 81[ محي الدين حنفي در کتــاب »الجواهرالمضيه في طبقاتا 
لحنفيه« تبار او را تا بهرام، ساسان، گشتاسب و کي قباد و منوچهر مي رساند. 
]الجواهــر المضيه 1، 26 و بعد[ گفته اند که او از موالي تيم اهلل بن ثعلبه بود، 
اما نوادگانش اين امر را انکار مي کنند. ابوالحســن عجلي کوفي )261 ق( 
از اســماعيل بن حماد بن ابي حنيفه نقل کرده که مي گفت: »ما از فرزندان 
پارســيان آزاده ايم.« ]الثقات للعجلــي 450[ در حديثي به نقل از ابوحنيفه، 
متني به زبان فارسي به او نسبت داده شده است. ]تاريخ بغداد 15، 522[ او 
تاجر خز و پارچه هاي ابريشــمي بود. ]اللباب في تهذيب األنساب 439[  و 

در کوفه مکتب فقهي خود را بنياد کرد.
ابوحنيفــه را بنيانگــذار بزرگترين شــاخه مذهبي مســلمانان يعني حنفيان 
مي داننــد. البته او هرگز در صــدد بنيانگذاري مذهبي خــاص به نام خود 

بازخوانی زندگی و آراي امام ابوحنيفه

حمید احراري

چشم انداز ایران: در پي نقش یافتن سلفي هاي افراطي در معادالت استراتژیک 
مصر، ســوریه، تونس و عراق، برخي به مرز بين ســلفي هاي ملهم از وهابيت 
عربستان با فرقه هاي اهل ســنت توجه نكرده و بدین سان ممكن است به دام 
خطاي استراتژیک بيفتيم. بنابراین بر آن شدیم تا به منظور تفكيک راهبردي، 
شناختي از مذاهب اربعه اهل سنت و تفاوت آن با سلفي ها داشته باشيم كه در 

این شماره به شناختي از حنفي ها مي پردازیم.
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ديگـري نقـض )شکسـتن( سـنت ها« ]تاريـخ بغـداد 15، 545[

دیدگاه های سياسی ابوحنيفه
فخــر رازي )606 ق( در تفســير کبير خود درباره تفســير آيه 186 ســوره 
آل عمــران، يادآور مي شــود که بر اســاس روايت »اَل َطاَعــَه لَِمْخلُوٍق فِي 
َمْعِصيَــِه الَْخالِِق«)يعنــي پيروي از مخلوق، در ســرپيچي از فرمان خالق روا 
نيســت.( شخص فاسق شايســته حکومت نيســت و حاکم نمي شود و اگر 
صاحب منصب حکومت شــود، احکام و فرمان هاي او نافذ نيست. ]تفسير 
کبير 4، 39[ فخــر رازي همچنين از ابوبکر رازي نقــل مي کند: »ابوحنيفه 
تفاوتي بين خليفه و حاکم قائل نبود و شــرط عدالت را براي آنها ضروري 

مي دانست.« ]پيشين[ اين تفسير با زمينه اي سياسي قابل توجيه است. 
براســاس گزارش هاي تاريخــي، ابوحنيفه با نفس زّکيّــه علوي و برادرش 
ابراهيــم ارتبــاط داشــت. ابوالفــرج اصفهانــي )356ق( گزارش هايي از 
مکاتبات و ارتباطات ابوحنيفه با ابراهيم را نقل کرده است. ]مقاتل الطالبين 
IE, J. Schacht, Vol 1, Abu- :314 ؛ تاريخ اإلســالم للذهبــي 9، 43؛ مــق

Hanifa[ خطيب بغدادي فصلي را در تاریخ خود به موضوع »رأي 
ابوحنيفه درباره خروج بر ســلطان« اختصاص داده است. ]تاریخ 
بغداد 15، 528[ برخي گفته اند كه ســبب كناره گيري و همكاري 
نكردن ابوحنيفه با دســتگاه خالفت امویان، گرایش او به زید بن 
علي پيشواي گروه سياسي ـ مذهبي زیدیه بود. او به فضل زیدبن 
علي و حق او براي خالفت باور داشــت و به سبب حمایت از او 
دچار رنج هاي فراوان شــد. ]تاریخ ابن خلدون 4، 6؛ ابوحنيفه: 
حياته وعصــره، آراؤه و فقهه، ألبو زهره14[ ابوحنيفه در ماجراي 
خروج زید، 30 هزار درهم به او كمک مالي كرد و مردم را براي 

كمک به او بر انگيخت. ]شذرات الذهب، 2، 92[
ابوحنيفــه به دليل مخالفت با امویــان، فاصله خود را با حكومت 
حفظ مي كرد. بر اســاس گزارش هــاي تاریخي، یزیدبن عمربن 
ُهَبيره والي كوفه از سوي مروان دوم خليفه اموي، به او پيشنهاد 
منصــب قضاي كوفه كــرد و ابوحنيفه از آن ســرباز زد. ]تاریخ 
اإلســالم للذهبي 9، 307؛ مرآه الجنان و عبــره اليقظان 1، 243؛ 
تاریــخ بغداد، 13، 329؛ المنتظم 8، 43؛ البدایه و النهایه 10، 114[ 
یافعــي )768 ق( نقل مي كند كه والي كوفــه او را به 110 ضربه 
شــالق محكوم كرد و فرمان داد كه هر روز 10 ضربه شالق به او 
بزنند و ابوحنيفه همچنان از پذیرفتن منصب قضاوت كوفه سرباز 
زد. احمد بن حنبل نيز پيش از تغيير عقيده و گرایش به نامخلوق 
دانستن قرآن، براي او دلسوزي كرد و به حال ابوحنيفه گریست. 
]مرآه الجنان 1، 243؛ شــذرات الذهب 2، 231؛ مفاتيح الغيب 4، 
39؛ تاریخ ابن معين1،79[ پس از سقوط سلطنت امویان و روي كار 
آمدن عباسيان نيز، ابوحنيفه از پذیرفتن منصب قضاوت حاكماني 
كه به باور او ناعادل بودند، ســرباز زد. منصور خليفه عباسي او را 
بــراي مقام قضاوت بغداد برگزید، امــا ابوحنيفه كه با امام جعفر 
صادق )ع( ارتباط نزدیک داشــت و پنهاني از ابراهيم بن عبداهلل 
حســني )از نوادگان امام حسن بن علي( از شورشيان شيعي بصره 
حمایت كرد. منصور او را به زندان افكند و سرانجام ابوحنيفه در 
ســال )150ق( در زندان منصور عباسي درگذشت. ]تاریخ بغداد 

15، 528 به بعد[ 

آراي فقهی ابوحنيفه
ابوحنيفه خود کتابي در فقه ننوشت، اما آموزه هاي او از طريق شاگردانش 
بســط يافت. منابع فقهي ما براي شــناخت آرا و انديشه هاي او، کتاب هاي 
»اختالف ابي َحنيفــه وابن أبي ليلی«، »الخراج«، »الردعلي ِســيَراألوزاعي« و 
»اآلثار« نوشــته ابويوســف يعقوب بن ابراهيم األنصاري )182ق( و »الجامع 
الصغير«، »الحجه علی اهل المدينه«، »األصل المعروف بالمبسوط«، »الکسب« 
و »الِســيَر الصغير« اثر ابوعبداهلل  محمدبن الحسن بن فرقد الشيباني )189ق( 
اســت. بقيه آثار مهمي که درباره آراي ابوحنيفه نوشــته شــده، مربوط به 

کرده اســت!!« ]آثار احمدي 483[ و از ســوي ديگر انتقاداتي تند از سوي 
امامان شيعي که در  بحاراالنوار آمده است. 

قديمي ترين روايات شــيعي که درباره ابوحنيفه نقل شــده، مربوط به قرن 
چهارم هجري اســت. کليني رازي )328 ق(، که خود از »اخباريون شيعه« 
بــود، در کتاب الکافــي، در 12 موضــع، در رد آراي ابوحنيفه رواياتي را 
نقل کــرده اســت. در احاديثي کــه کلينــي آورده، در اغلــب مواقع، بر 
روش ابوحنيفه در کاربرد »قياس« انتقاد شــده اســت. ]الکافي 1، 58 ؛ مق: 
االحتجاج 2، 360[ در سلســله اســناد کليني و پس از آن شيخ طوسي، نام 
»ُغالت« و »اخباريون« شيعه، به ويژه علي بن ابراهيم ديده مي شود. در کتاب 
االختصاص مانند اين احاديث ديده مي شود. ]اإلختصاص، صفحات 109، 
189، 190، 204[ اين کتاب که به غلط به شــيخ مفيد نســبت داده شــده و 
اثري متعلق به قرن هفتم يا هشتم هجري است و از اسناد نوشته شده توسط 
غالت شيعي اســت، اشتباه مجلسي در مورد انتســاب اإلختصاص به شيخ 
مفيد موجب اين همه اشــتباه در بين مؤلفان و محققان شده و اين سند را به 

يکي از اسناد مهم کالم و حديث شيعي بدل کرده است. بگذريم!
در سلســله اسناد برخي روايات شــيعي، نام ابوحنيفه و »ُزراره بن أعيَن« در 
کنار هم آمده است. ]تفسير العياشي 1، 297؛ المستدرک 1، 332[ در جايي 
از امام صادق )ع( روايت شده که »شما ياران من هستيد و ابوحنيفه ياراني 
دارد و حســن بَصري يارانــي دارد و...« ]الکافي 2، 223[ که نشــان دهنده 
تفاوت ديدگاه هاي امام صادق با ابوحنيفه و نه دشــمني با اوست. ]الکافي 
2، 285[ ابوحنيفه در بين شــاگردان امام صادق )ع( جزو گروهي بودندکه 
قائل به عصمت امام نبودند. اين گروه در بين شــاگردان امامان کم نبودند. 
از جمله آنها فضل بن شاذان )شادان( نيشابوري )260ق( است که علي رغم 
باور نداشــتن به عصمت امامان، از ســوي محدثان و رجال نويســان شيعي 

توثيق و مدح شده است. ]بنگريد به: الکشي 539 به بعد[
برخالف آنچــه امروز رواج يافتــه، در قرن ســوم و چهارم،هرگاه عنوان 
»عامّة« را به کار مي بردند، منظورشان »اخباريون و اهل حديث پيرو احمدبن 
حنبل« بــود ]Makdisi 335[ و اين عنوان را در برابر »اهل رأي«، »معتزله« و 
»شيعه« استفاده مي کردند. پيروان »عامه« در آن روزگار، به ابوحنيفه نه تنها 
باور نداشــتند بلکه او را تکفير مي کردند. احمد بــن حنبل که در آغاز به 
ســبب مصائب زندان، بر ابوحنيفه گريسته بود، بعدها با او به سختي دشمني 
کــرد و گفته  بود که رأي ابوحنيفه مذموم اســت ]الجــرح و التعديل إلبن 
ابي حاتــم 8، 450[ و زمانــي نيز گفته بود که من از ابوحنيفه و ابويوســف 
)چون قابل اعتماد نيستند( روايت نمي کنم. ]المجروحين إلبن حبان 3، 71 ؛ 
مق: الکامل في ضعفاء الرجــال 8، 240[ و حتي از قول او روايت کرده اند 
که گفته است: »ابوحنيفه دروغ مي گويد.« ]المختلف فيهم إلبن شاهين 77 
؛ ذکــر من اختلــف العلماء 95[ فرزند احمد بن حنبل کــه از پدر تندروتر 
بــود، ابوحنيفه را به کفر متهم مي کرد. ]تاريــخ بغداد 15، 524[ نمونه هاي 
فراواني از اين تکفيرها را خطيب بغدادي به نقل از ُسفيان الثوري در تاريخ 
بغداد آورده اســت. ]تاريخ بغداد 15، 512[ سفيان، ابوحنيفه را شيخ بدکار 
کافــر مي ناميد. ]تاريــخ بغداد 15، 522[ برخي مانند حماد بن ابي ســليمان 
دشــمني را به آنجا رســاندند که او را مشرک خواندند. ]پيشين[ ابوبکر بن 
ابي داود سجستاني گفته است که شافعي و اصحابش و أوزاعي و اصحابش 
و حســن بن صالح و اصحابش و احمد بن حنبــل و اصحابش بر گمراهي 
ابوحنيفه متفق القول هســتند. ]تاريخ بغــداد 15، 527[ مخالفان ابوحنيفه، از 
جمله برخي شافعيان نيز، به خواب گزاري متوسل شدند و گفتند که احمد 
بن الحســن التِّْرمِِذي در خواب پيامبر را ديده  اســت و او گفته اســت که 
»ابوحنيفه را نمي شناســم!؟ مالک )مؤســس مذهب مالکي( علم را نگاشته 
و شــافعي )مؤسس مذهب شــافعي( از من اســت.« ]تاريخ بغداد 5، 380[ 

مخالفت ها با ابوحنيفه از دو منظر مختلف صورت مي گرفت:
1ـ موضع سياسي ابوحنيفه در برابر دستگاه خالفت 

2ـ ديدگاه هاي عقل گرايانه او
روايـت شـده کـه مالک بـن اَنَـس گفتـه بـود: »زيـان فتنـه ابوحنيفـه بـر اين 
امـت )مسـلمان( از دو جهـت بيشـتر از ابليـس بـود: نخسـت در ارجـاء و 
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200 ســال بعد )قرن پنجم( اســت. بازخواني کتــاب »اختالف ابي حنيفه و 
ابن ابي ليلي« نشــان دهنده ســهم ابوحنيفه در تکامل و ارتقــاي فقه و آراي 
حقوقي اســالمي است. ابوحنيفه نه تنها در حوزه فقه تاثيري شگرف داشته، 
بلکه در صورت بندي نظريات اجتماعي و بازسازي انديشه ديني نيز تاثيري 
گسترده در جهان اسالم داشته است. ابوحنيفه مي گفت: »اگر پيامبر خدا در 
زمان ما مي زيســت، آنچه را مي گفت که من مي گويم.« بدين معنا، بر آن 
بود که شريعت اسالمي را با زمينه و زمانه اي که در آن مي زيست، سازگار 
کنــد. از اين رو برخي او را در فقه »شاهانشــاه!« مي خواندند. ]تاريخ بغداد، 

ت بشار 15، 473[ 
مهمترین دیدگاه ابوحنيفه، اعتقاد به راي به معناي »كاربست عقل 
در اســتنباط علت احكام و تعميم آنها و نيز عرف و خرد شخصي 
در اجتهاد است.« ابوحنيفه مي گفت: »این سخن ما راي است و 
بهترین سخني است كه برآن دســت یافته ایم، پس هركه بهتر از 
سخن ما آورد، او از ما به صواب نزدیكتر است.« ]تاریخ بغداد، ت 
بشــار 15، 480[  اما، دیگران این تواضع را نمي پسندیدند و او را 
به تفسيرهاي نادرســت متهم مي كردند. از قول شافعي نقل شده 
كه گفته اســت: »ابوحنيفه نخست مسئله اي را به صورت نادرست 
طرح و ســپس تمام كتاب را بر اساس آن قياس مي كرد.« ]تاریخ 

بغداد 15، 567[
ديدگاه هاي فقهي ابوحنيفه بســيار متهورانه بود. از او نقل شــده اســت که 
اُْي الَْحَســُن« يعني »آيا ديــن چيزي جز راي  يــُن ااِل الرَّ گفته بــود: »َهِل الدِّ
نيکوســت؟« ]المنتظم في تاريخ الملوک و االمم 8، 138[ کلمه »راي« در 
اينجا ناظر به قواعدي عقالني و عرفي در فهم شريعت است که به اختصار 
مي توان آن را »اســتدالل عقلي شــخصي« تعبير کرد که در کنار قواعدي 
همچــون »قياس شرعي، استحسان و انصاف« منظومه نظریات فقهي 
ابوحنيفه را شكل مي دهد. رویكرد اجتهادي ابوحنيفه عقل گرایانه 
و رو به گشــایش و در هماهنگي بــا نيازهاي زمانه بود. او »قياس 
شرعي« )تعميم احكام شــریعت بر اساس علت آنها(، »استحسان« 
)انتخاب عقالني و اخالقي در مواردي كه كتاب و ســنت درباره 
آنها ســكوت كرده( و »ِحَيل« )دگرگون كــردن و ابطال ضمني 
احكام شــرع براي اثبات حق، دفع ظلم و یا رفع نيازمندي هاي 
اجتماعي( را در تدوین حقوق اسالمي به كار بست. بر این اساس، 
برخي از دیدگاه هاي ابوحنيفه تفاوت فاحشــي با آراي سایر فقها 

داشت، از جمله:
ابوحنيفــه فتــوا داده بود که فارســي زبانان مي توانند نماز و ســاير . 1

فرايض ديني خود را به فارسي به جاي آورند. ]المبسوط للسرخسي 2، 
133 و 2، 5 ؛ درر الحکام 1، 66 ؛ البحر الرائق 1، 324 ؛ بدائع الصنايع 
في ترتيب الشــرائع 1، 181 ؛ مق: البنايه شــرح الهدايه 2، 176 و 179؛ 

العنايه 1، 285 ؛ المحيط البرهاني 2، 13[ 
کتــک زدن و شــکنجه زندانيان متهــم بــه دزدي و... را بر خالف . 2

مذهب مالکي و برخــي حنبليان نظير طوفي حنبلي مجاز نمي شــمرد 
وشــهادت متهم بــر عليه خودش را زير شــکنجه معتبر نمي دانســت. 

]المبسوط للسرخسي 24، 70[
ابوحنيفــه بر ايــن باور بود که مســلمانان مي تواننــد بخش هايي از . 3

تورات، انجيل يا زبور راکه يقين داشــته باشند تحريف نشده، در نماز 
بخواننــد. ]بدائع الصنائع في ترتيب الشــرايع 1، 113[ شــايد به همين 
دليــل يزيد بن هارون )از اخباريون بغــداد( گفته بود: »من هيچ قومي 
را شــبيه تر از اصحاب ابوحنيفه به ترسايان )مسيحي( نديده ام.« ]تاريخ 

بغداد 15، 566[
ابوحنيفــه اراده و آزادي دختران بالغ را در انتخاب همســر محترم . 4

مي داشــت و هيچ گونه تســلطي را بر ايشــان نمي پذيرفت. او شــرط 
رضايت پدر را براي ازدواج دختران ضروري نمي دانســت. ]ابوحنيفه 
النعمــان للغاوجــي 161[گفته شــده کــه او بر اين باور بــود که زنان 

مي توانند در منصب قضاوت و فتوا بنشينند.

ابوحنيفه کشــتن زنــان را به علت ارتداد مجاز نمي دانســت. ]امتاع . 5
االسماع 14، 400[ در حالي که مالک معتقد بود که آزاد و بنده و مرد 

و زن مرتد را بايد کشت. ]امتاع االسماع 14، 401[
خاستگاه فكری ابوحنيفه

ابوحنيفه با آثار نخســتين عقل گرایان قرن دوم هجري آشنا بود 
و از بستر چالش هاي عقل و نقل برآمد و به سوي تفسير عقالني از 
قرآن گرایيد. از این رو برخي او را از  »عقال الرجال« مي خواندند 
]تاریخ بغداد، ت بشــار 15، 487[ ابوحنيفــه از اَنَس بن َمالِک و به 
نقل از پيامبر اسالم روایت مي كرد: »َطَلُب الِْعلِْم َفِریَضٌة َعَلی َكلِّ 
ُمْسِلٍم« یعني بر هر مسلمان واجب است كه كسب علم كند. ]تاریخ 
بغداد، ت بشار 5، 338[ واجب شمردن كسب علم بر همه مسلمانان 
از جمله مسائلي بود كه چندان خوشــایند اهل حدیث نبود. به 
واسطه همين روایت كه از پيامبر نقل كرده، برخي او را »جرح« 

كردند.
ابوحنيفه ـ احتمااًل تحت تاثير نخستين امواج خردگرایي اعتزالي 
ـ به مخلوق بودن قرآن باور داشت. اين باورها در نزد سنت گراياني 
نظيــر احمدبــن حنبل نه فقــط پذيرفتني نبود، بلکه اســباب کفر به شــمار 
مي رفت. ]تاريخ بغداد، ت بشــار 15، 517[  خطيــب بغدادي مجموعه اي 
از رواياتــي را فراهم کرده که بيانگر اعتقاد ابوحنيفه به مخلوق بودن قرآن 

است. ]تاريخ بغداد 15، 518 به بعد[
ابوحنيفه در پذيرفتن احاديث بســيار ســختگير بود. شايد همين سختگيري 
موجب شــده که ابن خلدون در »مقدمه« بنويســد: »روايت ابوحنيفه )رح( 
بــه هفده يا در همين حدود )تا پنجاه حديث( رســيده اســت.« ]مقدمه ابن 
خلدون، ترجمه گنابادي، 2، 904[ ديدگاه هاي انتقادي  ابوحنيفه نســبت به 
اهل  حديث و ظاهرگرايان، به ويژه نامعتبر شــمردن احاديث منفرد، موجب 
شد که مخالفان سنت گرايش، او را دجال، فتنه گر و حتي مشرک بخوانند. 
]تاريخ بغداد، ت بشــار 15، 545 ؛ التاريخ الکبير للبخاري 4، 127 ؛ کتاب 
الضعفاء للبخاري 132؛ احوال الرجال للجوزجاني 117[ او با آراي فقهي 
و كالمي خود با مكتــب اهل حدیث درافتاد و به دليل مخالفتش 
بــا اخباریون، آنها نيز او را در حدیث نامعتبر خواندند. او، از این 
تقابل شــرم نداشــت و خود را همچنان »اهل راي« مي خواند. 
]تاریخ ابن معين 3، 480[ ابوحنيفه گرچه در شــماره عقل گرایان 
بود، اما راهــي ميانه پيمود و از برخي آراي كالمي معتزله فاصله 

گرفت. ]تاريخ بغداد، ت بشار 15، 502[  
ارتباط ابوحنيفه با خاندان پيامبر و بزرگان شــيعه همچــون ُزراره بن اَْعيَن 
نزديک بود. از اين رو، در برخي احاديث شــيعه نام ابوحنيفه در کنار ُزراَره 
بن اْعيَن در اســناد آمده ]مستدرک الوســائل 1، 331[ و گاهي به هر دوي 
آنها از سوي اخباريون انتقاد شده  است. ]رجال الکشي 145[ شيخ طوسي 
در کتــاب رجال خود از او به عنوان يکي از اصحاب امام صادق ياد کرده 
است. ]رجال الطوسي 315[ احمد بن موسي بن جعفر بن طاوس از بزرگان 
اماميه نيز، در قرن هفتم هجري از ابوحنيفه روايت کرده اســت. ]بناءالمقاله 
الفاطميه في نقض الرساله العثمانيه 346[ ستايش هاي ابوحنيفه از امام صادق 
در منابع شــيعي نيز بازتاب داشته است. ]الکافي 5، 450؛ ارشاد القلوب 2، 
213[ گزارش هايي تاريخي وجــود دارد که ابوحنيفه حديث غدير خم را 
صحيح مي دانســت، امــا در روايت آن جانب احتيــاط را رعايت مي کرد. 
]االمالــي للمفيد 26 به بعد[ مجلســي احاديثي را کــه از طريق اخباريون بر 
عليه ابوحنيفه به کتب شــيعه راه يافته، در باب 34 بحاراالنوار )البدعوالراي 
و المقاييس( جمع آوري کرده اســت. ]بحار االنوار 2، 286 به بعد[ از سوي 
ديگر، مؤلف شــيعي قرن نهم، حسن بن ابي الحسن ديلمي )841 ق( ارتباط 
امامان اهل ســنت را با امامان شــيعه تصديق کرده  و نقــش امام صادق را 
در آموزش فقه به ايشــان توضيح داده اســت. ]ارشــاد القلــوب 2، 214[
گزارش هايي در منابع شــيعي آمده که ابوحنيفه بر ســر ســفره امام صادق 
نشســته و با هم غذا مي خورند و بحث و گفت وگــو مي کنند. ]کنزالفوائد 
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2، 37[ در کتب روايي شيعي مراودات و گفت وگوهايي انتقادي متعددي 
بين ابوحنيفه و امام جعفر صادق و موســي بن جعفر )ع( گزارش شــده که 
در صحت انتســاب آنها ترديدهايي وجود دارد، اما حاکي از گســتردگي 
ارتباط بين آنها، بر اساس باورها و سنت هاي شيعي دارد. ]االختصاص 90؛ 
مستدرک الوسائل 1، 426 ؛ االمالي للصدوق 410 ؛ تصحيح االعتقاد 224[ 
ابوحنيفه ايراني تبار و با انديشــه ها، باورها و گرايش هاي نومسلمانان ايراني 
آشــنا بود و به نيکي دريافته بــود که با ســختگيري هاي مذهبي، نمي توان 
نومســلمانان را در دايره مسلماني حفظ کرد. حمايت او از مداراي مذهبي 
و پرهيــز از تکفير مخالفان، موجب شــد که در ايــران قديم اکثر مردم، از 
آراي فقهي او پيروي کنند. تا پيش از ســلطنت صفويان در ايران و شروع 
محدوديت هاي مذهبي نسبت به اهل سنت، اغلب ايرانيان همچنان بر اساس 
آييــن حنفي زندگي مي کردند. به طور کلي حنفيان بودند که نخســتين بار 
قرآن را به زبان فارســي درآوردند و بيــش از 90 درصد ترجمه هاي قرآن 
به زبان فارســي، به قلم پيروان ابوحنيفه نوشــته شــده است. عالوه بر اينها، 
مهمترين آثار نثر فارســي در قرن چهارم هجري توسط حنفيان نوشته شد، 

از جمله، ترجمه تفسير طبري و ترجمه تاريخ طبري.
ابوحنيفه و نظریه ارجاء

باور ابوحنيفه به »ارجاء« از سوي مؤلفان اهل سنت تاييد شده است. ]تاريخ 
بغــداد 15، 502 ؛ المجروحين 3، 64[ اما برخــي پيروان ابوحنيفه در قرون 
بعد، ســعي کردند کــه بر اين موضوع ســرپوش بگذارند. انديشــه ارجاء 
برخالف آنچه متکلمين و نويســندگان »کتاب هــاي مِلل و نَِحل« گفته اند، 
نظريه اي سياســي بود که به اســتدالل هاي مذهبي مســتند شده بود وگرنه 
»ارجــاء و مُرجئه« مذهب يا فرقه اي مذهبــي نبود. ارجاء، نوعي رویكرد 
ميانه روانه نسبت به سياســت افراط مذهبي و تكفير و تفسيق سایر 
گروه هاي مذهبي در ميان مســلمانان بود. در سال هاي آغازین 
قرن دوم هجري، شكاف اجتماعي عميقي در ميان مسلمانان پدید 
آمده بود. از يک ســو، دســتگاه خالفت اموي، مخالفان خود را به بهانه 
گناهِ خروج در برابر ســلطان، تکفير و محکوم به قتل مي کرد و از ســوي 
ديگر، خــوارج و گروه هاي افراطي نيز مخالفان خود را به آســاني تکفير 
مي کردند. ابوحنيفه در صف مخالفان دستگاه خالفت بود، اما با گرايش به 

نظريه ارجاء سعي داشت که شکاف بين مسلمانان را ترميم کند.
نظريه ارجاء، در نخســتين ســال هاي قرن دوم هجري از ســوي حســن بن 
محمــد حنفيه )نوه امــام علي بن ابي طالب( پايه ريزي شــد. گرچه مخالفان 
ســنت گرا، اين گرايش سياســي ـ مذهبــي را به بدعت منتســب کردند و 
پيروانش را »مرجئه« خواندند. اما در واقع، اين انديشــه چيزي جز گرايش 
ميانه روانه سياسي، در گستره قرون دوم تا آغاز قرن چهارم نيست. »گرايش 
ارجائي« با تفســير آياتي از قرآن مستند شد. در قرآن آمده است: َوآَخُروَن 
ُ َعلِيٌم َحِکيٌم]التوبه/106[  بُُهْم َواِمَّا يَتُوُب َعلَيِْهْم َواهللَّ ِ اِمَّا يَُعِذّ مُْرَجــْوَن اِلَمِْر اهللَّ
و ديگراني هســتند که خود را به  فرمان خدا واگذار کردند که يا کيفرشان 
دهد و يا توبه ايشــان بپذيرد و خداست داناي فرزانه« آنها اين آيه را چنان 
تفســير کردند که اگر کســي گناه کبيــره اي مرتکب شــود، نمي توان او 
را خــارج از دين تلقي کرد. اگر کســي شــهادتين )ال الــه االّ اهلل و محمد 
رســول اهلل( بخواند، نمي توان او را مرتد يا بي دين تلقي کرد. زيرا قضاوت 
نهايــي با خداســت؛ بنابراين انســان ها نبايــد درباره دينــداري گنهکاران 
قضاوت کنند. باور تســاهل گرایانه ابوحنيفه و گرایش او به ُمرجئه 
از سوي مخالفانش با دیگر اتهاماتي نظير گرایش به جهمّيه همراه 
شد. ]تاريخ بغداد، ت بشار 15، 512[ برخي نيز گفتند كه »او سركرده 

ُمرجئه بود.« ]تاريخ بغداد، ت بشار 15، 512[

سخن آخر
هدف نگارنده در نوشــتن این مقاله، طرح برخي مسائل پيرامون 
ابوحنيفه بود كه تاكنون اهل سنت و شيعه، آنها را بيان نكرده اند. 
اهل ســنت از بيان دیدگاه هاي مخالف در بين اهل سنت پرهيز 
كرده اند و شــيعيان به نقــل روایت منتقدانــه و یک طرفه اكتفا 

مي كردند. آراي ابوحنيفه، فارغ از آنچه برخي اهل سنت و شيعه 
درباره او گفته اند، درخور توجه و بازاندیشي هستند. او نيز مانند 
هر نظریه پرداز دیگــر، دیدگاه هایي قابل نقد دارد، اما نمي توان 
به صــرف نقل چند حدیــث، از چند رواي اخبــاري یا متعصب 
)خواه بخاري اهل سنت یا طبرسي شيعي(، دیدگاه هاي او را رد 
كرد و یا نادیده گرفت. روش اســتنباط او از منابع دیني، اندیشه 
مداراگرایانــه و برخي اجتهادات او، با عقل و ضرورت هاي زمانه 
سازگار است و اگر كســاني با آنها مخالف هستند، باید با دالیلي 
موجه با آنها مخالفت كنند. اگر كســاني داعيه وحدت اسالمي و 
نفي بنيادگرایي و طالبانيسم دارند، راهي جز گفت وگوي انتقادي 
پيش روي خویــش ندارند. مخاطب چنين نقدهایي بيش از یک 
ميليارد مســلمان هســتند كه بر آیين و راه ابوحنيفه باور دارند. 
گفت وگوي انتقادي تنهــا راه پرهيز از جنگ فرقه اي و تكفيري 

است.
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ابوحنيفه در تکوين و ساخت مذهب خويش، بر 
قرآن و ســنت نبوي و اجماع و قياس و استحسان 
متکي بــوده و از ايــن راه مجــال و ميدان عمل 
خويش را گسترش داده تا اجتهاد و استنباط کند 
و هرچه را جامعه در عرصه هاي فراوان خود بدان 
نياز دارد، براي آن پيش بيني و وضع نمايد،  بدون 
اينکه از اصول دين و قواعد شريعت،  خارج شود 
و رو در روي آن بايستد، او مي گفت: »من نخست 
بــه کتاب خداونــد عمل مي کنــم و درآنچه که 
در کتاب و ســنت رســول اهلل نيابم،  به قول ياران 
پيامبــر عمل مي کنم و در ميان آنــان،  به قول هر 
کس بخواهــم عمل مي کنم و قــول هر کس را 
که نخواهم،  عمل نمي کنم، ولي به هرحال سخن 
آنان را براي قول ديگران ترک نمي کنم و از قول 

آنان بيرون نمي روم«. 
قسمت آخر اين ســخن وي،  به ما مي فهماند که 
او در روش خود گام نخستين را به سوي اجتهاد 
و راي برداشــته و در مقارنه بين اقوال مختلف و 
ترجيــح برخي از آنها بر برخــي ديگر، حق راي 
و نظر را به جــاي آورده و براي آن ارزش نهاده 
اســت، ســپس مي بينيم که مي گويد: »ما هرگاه 
حديثــي از پيامبــر بيابيم،  بدان عمــل مي کنيم و 
هرگاه ســخني از ياران پيامبر به ما برسد،  در آن 
دست به انتخاب مي زنيم و هرگاه سخني از تابعين 
بشــنويم،  خود را در برابر و اندازه آنان مي بينيم و 
به رقابت برمي خيزيم«. مالحظه مي شــود که اين 
سخن او متضمن گام بلند ديگري است در اجتهاد 
که او خود را در برابر اقوال تابعين ملزم نمي بيند و 
بنابراين هرگاه در مسئله اي، نصي از قرآن کريم 
يا سنت ثابتي از پيامبر و يا قولي از اصحاب پيامبر 
نيافت،  خود را مجاز مي داند که با آرا و اجتهادات 
تابعين به رقابت برخيزد و همچون آنان نظر دهد 
و اجتهــاد کند و در جســت وجوي حق باشــد و 
لــذا از گروهي از تابعين نام مي برد و درباره آنان 

مي گويــد: »آنان قومي بودند کــه اجتهاد کردند 
و مــن نيز همانند آنان اجتهــاد مي کنم« و باز هم 
مي گويد: »هرگاه سخني از تابعين به ما برسد، آنان 
مرداني بودند و ما نيز مرداني براي خود هســتيم« 

}يعني استقالل راي داريم{.
معني اين سـخن آن اسـت کـه ابوحنيفـه در برابر 
قرآن و سـنت ثابت پيامبر تسـليم اسـت و در ميان 
آراي اصحـاب پيامبـر مقارنه به عمـل مي آورد و 
چيـزي را برمي گزينـد کـه مي پسـندد و خـود را 
در انتخـاب سـخن يکـي از آنـان آزاد مي دانـد 
و نهايتـاً در مـورد تابعيـن ايـن حـق را بـه خـود 
مي دهـد کـه بر حسـب اجتهـاد خويـش بـا قـول 
آنـان موافقـت کنـد و يـا مخالفـت نمايـد،  چـون 
نظيـر و همتـاي آنـان اسـت و او نيـز هماننـد آنان 
راي و نظـر و اجتهـاد خـاص خـود را دارد،  او نيز 
همچـون آنـان مـردي اسـت )مسـتقل در راي و 
اجتهـاد(،  پـس حـق دارد کـه در مجـال بحـث و 

نظـر بـا آنـان بـه مسـابقه و رقابـت برخيزد.
و  نظريــات  و  تقســيمات  و  ديدگاه هــا  وقتــي 
جهت گيري هاي مذهب امام ابوحينفه را بررسي 
مي کنيــم، در مي يابيــم که اين مذهــب بر مبناي 
اصولــي بنــا گرديده اســت که مــورد مالحظه 
گذشــتگان و آيندگان وي هم بوده اســت و از 

جمله اين اصول و مباني است:
اول: آســان گيري در عبــادات و معامالت؛ مثاًل 
ابوحنيفــه مي گويد: هرگاه نجاســتي به بدن يا به 
لباس خــورد، پاک کردن آن با هــر مايع که آن 
را برطرف ســازد، مانند گالب و ســرکه، جايز 
است و پاک ســازي منحصر به آِب تنها نيست و 
يا مي گويد: هرگاه انســان در يک شِب تاريک 
خواســت نماز بخواند و »تعيين قبله« بر وي مشتبه 
شــود و بعد از تالش و کوشش براي يافتن قبله، 
 رو به غير جهت قبله نماز بخواند،  نمازش صحيح 

است، اگرچه بعداً معلوم گردد که در اين اجتهاد 
خــود به خطا رفته بوده اســت. همچنيــن درباره 
زکات نيــز او جايز مي داند که به جاي اصل ماِل 
زکات،  قيمــت آن پرداخته شــود و به نظر او در 
زميني که ملِک مسلمان است، »خراج« و »عشر= 
يک دهم« با هم جمع نمي شوند و بنابراين،  هرگاه 
مســلمان از اين زمين خــراج داد، زکات در آن 
بر وي واجب نمي شــود. ابوحنيفــه همچنين در 
معامالت، خريدن ميوه درختان پيش از رسيدن را 
جايز مي داند – اگر چنانکه مشتري شرط نکرده 
باشد که تا وقت رســيدن روي درخت بماند- و 
)در صورت فروش( مشــتري بايــد آن را بچيند. 
اين اقــوال و امثال فراوان آنها بدين اشــاره دارد 
که ابوحنيفه مايل است که بر مردم آسان بگيرد،  
درحالي که بعضي فقها ميل به سختگيري دارند.  

دومـ  ابوحنيفــه حــال فقير و ضعيــف را مراعات 
مي کند؛ براي نمونه او زکات از زيورآالت طال و 
نقــره را واجب مي داند، تــا از اين راه براي فقيران 
گشايش حاصل شود و به نظر او اگر کسي آن قدر 
بدهي داشته باشد که بدهي او به اندازه  همه مالش 
باشــد، زکات بر او واجب نيست که بدون شک 
اين به نفع بدهکار است و کار او را آسان مي کند.

سوم ـ تا آنجا که ممکن باشد، تصرفات انسان را 
صحيح تلقي مي کند. او مي کوشد تصرفات انسان  
مــادام که ســالم و کامل بوده،  شــرايط تصرف 
صحيح را داشــته باشــد، صحيح و مقبول بداند؛ 
بــراي نمونه او مي گويد اســالم آوردن کودک 
عاقلي که به حد رشد نرسيده است همانند اسالم 
آوردن بزرگان صحيح و معتبر اســت و همچنين 
براي وصي اي که سرپرســتي مال يتيم را به عهده 

دارد، جايز مي داند که در مال او تجارت کند.
چهارم ـ مراعات حرمت انســان و بشــريت وي، 
براي ابوحنيفه مهم اســت و لــذا مي گويد: ولِي 
زن بالغ و رشــيد بر او ســلطه اي نــدارد که وي 
را بــه ازدواج هرکــس که خود دوســت دارد،  
درآورد. زيــرا چنين زني به نظر او، حق دارد که 
خود مســتقيماً  در عقد ازدواج خود دست داشته 
باشــد و اين عقد صحيح اســت و به نظر او، اگر 
مردي دختر بالغ خود را به عقد کســي درآورد و 
دختر از آن ازدواج ناراضي بوده و آن را دوست 
نداشــته باشد، اين عقد ازدواج صحيح نيست. نيز 
ابوحنيفه،  در ازدواج، شهادت يک مرد و دو زن 
را هم جايز مي داند و شرط نمي گيرد که گواهان 
فقط بايد دو مرد باشــند و نيز،  شــهادت اهل ذمه 

عليه همديگر را جايز مي داند.

اصول و نحوه نگرش ابوحنيفه

آنچه در پي مي آيد، بخشي از كتاب 
»تحليل زندگاني و بررسي مذاهب 
فقهي چهار امام اهل سنت« نوشته 
دكتر احمد شرباصي و برگردان دكتر 
محمود ابراهيمي است كه در سال 
86 در سنندج منتشر شده است. 
نويسنده در صفحات 37 تا 41 اين 
كتاب، به بررسي اصول و نحوه نگرش 

ابوحنيفه پرداخته است. 

ابوحنیفه: ما هرگاه 
حدیثي از پیامبر بیابیم،  بدان 
عمل مي کنیم و هرگاه سخني 
از یاران پیامبر به ما برسد،  در 
آن دست به انتخاب مي زنیم 

و هرگاه سخني از تابعین 
بشنویم،  خود را در برابر و 

اندازه آنان مي بینیم و به رقابت 
برمي خیزیم
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پنجمـ  او ســيادت و ســروري دولت را در امام و 
پيشــواي مســلمين متجلي مي داند و لذا اين را از 
جمله  حقوق و اختيارات امام، يعني حاکم شرعي، 
قرار داده که در آنچه مســلمانان از ســرزمين هاي 
فتح شــده به غنيمت مي گيرد برحســب اقتضاي 
مصلحــت، تصــرف کند و بــاز هــم از حقوق و 
اختيارات امام مي داند اين را که به هر وسيله مفيدي 
که صالح مي داند مجاهدان را بر جنگ تشويق و 
تحريض کند،  مانند اينکه ســهم معينــي از مال را 
به کســي بدهد که در پيــکار، کار معيني را انجام 
مي دهد و بدان وسيله به پيروزي مسلمانان کمک 
مي کند و همچنين به امام حق مي دهد که به کساني 
که زمين هاي مــوات را احيا مي کنند و حاصلخيز 
و ثمربخش مي نمايند، حق تمليک بدهد و به امام 
حق واليت بر »لقيط )کودکان ســرراهي(«  و حق 

اجراي قصاص و استيفاي آن را نيز مي دهد.
بي گمــان، اين احــکام و اصول،  شايســتگي آن 
را دارنــد  که ابوحنيفه را ســزاوار لقب »امام اهل 
الرأي« سازند و اين چيز شگفت انگيزي هم نيست، 
زيرا او فراوان اجتهــاد مي نمود و هر جا که نّصي 
وجود نداشــت، به قياس عمل مي کرد وـ  چنانکه 
ديديم ـ او شاگرد واقعي حماد و نخعي بود که از 

برجستگان فقهاي اهل رأي و نظر بودند.
ابوحنيفه را در اين ميدان و مجال، اين مســئله سود 
بخشــيد که وي تنها از اهل رأي بهره نمي گرفت،  
بلکه در کنار آن به آراي فقهاي مختلف نيز مراجعه 
مي کرد و در آنها جســت وجوگري و کنجکاوي 
مي کــرد، مانند عطاء بن ابــي رياح و عکرمه موال 
)غالم آزا دشــده( ي ابن عباس و نافع موال )غالم و 
آزادشده(ي ابن عمر و زيدبن علي و جعفر صادق.
عالوه بــر آن، ابوحنيفــه در اســتنباط احکام از 
احاديــث نبوي، هوشــمندي و نبوغ درخشــاني 
داشــت؛ چنانکه ما در زمان ابوحنيفه کســاني را 
مي يابيم که احاديث نبوي را حفظ مي کردند ولي 
جز ظواهر آنها،  چيزي از آن را نمي فهميدند  اما 
ابوحنيفــه در عمق معاني آنهــا فرومي رفت، تا از 
آنها چيزي بيرون کشــد که به حال امت سودمند 
باشد، بدون اينکه با نصوص آنها در تعارض باشد. 
روايــت کرده اند که اعمش »محــدث« تعدادي 
احاديث را بر ابوحنيفه فرو خواند و ابوحنيفه آنها 
را به خاطر ســپرد. بعد از مدتي،  روزي ابوحنيفه 
در مجلس اعمش بود که کســي آمد و مســائلي 
را از اعمش پرســيد و او نتوانســت پاسخ دهد و 
بــه ابوحنيفه رو کرد و گفت: تــو در جواب آن 
مسائل چه مي گويي؟ ابوحنيفه فوراً  بدان ها پاسخ 
داد و اعمش به وي گفت: اين پاسخ ها را از کجا 
فهميده اي؟ ابوحنيفه گفت: از همان احاديثي که 
از تــو روايت کرده ام... و ســپس قســمتي از آن 
احاديث را با سندهايشان بر اعمش خواند. اعمش 
گفت: کافي اســت! چيزي را کــه من در مدت 
صــد روز براي تــو روايت کــرده ام، تو در يک 
ساعت برايم بازگو مي کني؟! من نمي دانستم که 
تو به اين احاديــث عمل مي کني؛ اي فقيهان! در 
حقيقت شما مانند پزشک هستيد و ما اهل حديث 

مانند داروفروش!

گاندی کســی بود که ســنگ بنای جامعه آزاد، 
متکثــر و دموکراتيک هند را بنــا نهاد. گاندی 
اسطوره قرن و مرّوج تسامح و تساهل در جامعه 
آن روز هند بود. احتــرام به تمام اديان، احزاب 
سياســی و حقوق مساوی برای تمام افراد جامعه 
از خصوصيات گاندی بود. به باور گاندی »تمام 
مذاهب حق هســتند. خداوند، تمــام مذاهب را 
خــود آفريده اســت؛ زيرا در هــر مذهبی برای 
خود، پيروان و دلبســتگانی دارد. محال اســت 
کــه حتی پنهانی و در درون خود بينديشــيم که 
مذهب و اعتقاِد همسايه من، از آن من، پست تر 
اســت و او بايد از اعتقاد خودش دســت بردارد 
و عقيده مرا بپذيرد، بلکه به عنوان يک دوســت 
واقعی تنها می توانــم آرزو و دعا کنم که او نيز 
در راه مذهب و اعتقاد خودش، به مرحله  کمال 
برســد. در خانه خداونــد حقيقت های متعددي 
اســت که همــه آنهــا مقــدس هســتند.« )همه 
مــردم برابرند، مهاتما گانــدی، ترجمه: محمود 
تفضلی، انتشــارات اميرکبير، چاپ ششــم، ص 
104( گاندی هيچ گاه به بيمــاری خودبرتربينی 
و فرقه گرايــی دچــار نشــد. گانــدی در هنگام 
عبــادت، آياتی از کتاب هــاي انجيل و قرآن را 
می خواند. وي، معلم بزرگ و آموزگار بی نظير 
مدرســه مقاومت منفی و مکتب نافرمانی مدنی 
در جهت تعالی و اســتقالل ملت هند بود. شيوه 
مقاومت  منفی گاندی، بعدها سرمشق اشخاصی 
همچون نلســون ماندال در آفريقای جنوبی شد 
که توانســت با اتخــاذ اين شــيوه، طومار رژيم 
آپارتايد و نژادپرســتی را در آن کشــور در هم 
بپيچد.  گاندی هر چند در راه رهايی ملت ها در 
خون خود درغلتيد ولی تا ابد در پيشــانی تاريخ 
چون خورشــيد تابان خواهد درخشيد؛ چرا که 
معمار استقالل هند از چنگ ديو استبداد سياه و 
پيامبر رهايی با اتخاِذ سياسِت عدم خشونت بود.

از منظــر گانــدی »عــدم خشــونت، بزرگترين 
نيرويــی اســت که در اختيار بشــر اســت. عدم 

خشــونت، خودداری از مبارزات واقعی بر ضد 
فســاد و بدی نيســت، بلکه برعکس، در تصور 
من، عدم خشــونت برای مبارزه با فساد و بدی، 
خيلی مثبت تــر و واقعی تر از اعمال انتقام جويانه 
است؛ زيرا عمل انتقام جويی بنا بر طبيعت خود، 
بر دشــمنی و فســاد می افزايد. عدم خشــونت، 
به معنــی تابعيت آرام و مطيعانه نســبت به اراده 
بدکاران نيســت، بلکه به معنای به کار بردن تمام 
قــدرت و نيــروی روحی بــرای مقابله بــا اراده 
جباران می باشــد. اگر هند، توسل به خشونت را 
برای خود برگزيند و مــن هم زنده بمانم خيلی 
مشــتاق نخواهم بود در هند زندگی کنم. ديگر 
هنــد، افتخار و غرور مرا بــر نخواهد انگيخت.« 

)همان، ص 146،160و184 ( 
گاندی معتقد به خدايی است که نام حقيقت را 
برای آن شايســته می داند. او برای مذهب خود، 
مرزهای جغرافيايی را به رســميت نمی شناســد. 
وی عــدم خشــونت خويــش را نشــأت يافته از 
مذهــب هندوی خويــش می دانــد. »اعتقاد من 
نســبت بــه خداوند، صــورت اســتغاثه و طلب 
مغفرت ندارد، بلکه به صورت کوه های هيماليا، 
اســتوار و تزلزل ناپذير و مانند برف هايی که قلل 
آنـــها را  می پوشانـــد روشن و درخشان است.« 

)همان، ص99( 

در اينكــه شــناخت گاندی، يك 
ضرورت است، هيچ ترديدی نيست. 
گاندی نه يك فرد، بلكه يك جريان 
فكری، يك فصــل، يك فرهنگ، 
يك مكتب و نيز يك اسوه و مصلح 
می خواهند  كه  است  آنهايی  برای 
راه رشــد و تعالی را بدون اِعمال 
زور و خشونت بپيمايند و از »آنچه 
هســتند«  به »آنچه بايد باشند« 
نائل آيند. در اين نوشــته، دو بُعد 
از ابعاد شخصيت او: مصلح و اسوه 
بودنش، مورد توجه ماست كه اميد 
است مقبول مخاطبان و خوانندگان 

واقع شود.

گاندي؛ 
معلم حقيقت و عدم خشونت

امین یاري
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گانــدي، مذهــب را 
بــا سياســت، مرتبط 
مي دانـــد. از نـگـــاه 
فاصلــه اي  هيــچ  او، 
بيــن ايــن دو متصور 
هيچ  »بدون  نيســت: 
با کمـــال  ترديــد و 
مي گـويم  فروتنـــي 
کسـاني که مي گويند 
مـــذهب با سياســت 
به  نــدارد  رابطــه اي 
درســـتي نمي داننــد 
معني  چه  مذهب  که 
دارد. عالقه مندي من 
به حقيقــت، موجب 
شــده که به سياست 
کشانيده شوم.« )همان(
اينديرا گاندي )دختر 
جواهــر لعــل نهرو( 
در پاســخ بــه اوريانا 

فاالچي، که مي پرسد چه کسي بيشتر روي شما 
اثر گذاشــت؟ مي گويد: »مبارزه با بي عدالتي را 
از پــدرم به ارث برده ام کــه او خودش آن را از 
مهاتما گانــدي به ارث برده بــود.« )مصاحبه با 
تاريخ ســازان، اوريانــا فاالچــي، ترجمه: مجيد 
بيدار نريمان، انتشــارات جاويدان، چاپ پنجم، 

ص 242( 
اينديــرا گانــدي، مهاتماگانــدي را يــک مرد 
اســتثنايي به مفهــوم مطلــق و بي انــدازه دانا و 
هوشــيار و مهربان مي دانــد. »بي نهايت با مردم، 
مهربان بــود. پس از اســتقالل هند، من بيشــتر 
اوقــات بــا او کار کردم. در همــان زماني که ما 
گرفتاري بزرگي بين هندوها و مسلمانان داشتيم 
او از من خواست که از مسلمانان مواظبت نمايم. 
از آنها حمايت کنم، او مرد بســيار بزرگي بود.« 

)همان، ص 242(
بعضي او را به فراماســون  بودن متهم مي ســازند 
و بي محابــا بــه او مي تازنــد و در نتيجــه او را 
يــک انســان وابســته و غيرمصلــح مي داننــد. 
دربــاره »فراماســون بودن گانــدي« و اين که او 
نمي توانــد يــک »مصلح« باشــد بايــد تعريف 
اجمالي از فراماســون و مصلح داشته باشيم تا با 
تفکيک نمودن اين دو، بــه خلط مبحث گرفتار 
نشــويم. فراماســون »يعني بنّاي آزاد، بنّايي که 
بــدون مــزد کار نمي کند. اين واژه بــه اتحاديه 
بنّايان گفته مي شــد که در اروپاي قديم، در پي 
احقــاق حقوق خود بودند و تالش مي کردند از 
کار بي مــزد، اجتناب ورزند. اين اتحاديه، بعدها 
شــکل سياســي به خود مي گيرد. اين باشگاه از 
انگلســتان پا گرفته و با عبور از اروپا و شبه قاره 
هند، به ايران نيز مي رســد. در ايران، اين انجمن 
را فراموشخانه مي نامند. بسياري از مسلمانان هند 
و تعدادي از رجال سياســي ايــراِن عصر قاجار، 
به عضويت انجمن مذکور درمي آيند. در عصر 
ناصرالدين شــاه، تشــکيالت آن باشگاه وسعت 

مي يابد. ناصرالدين شاه در مبارزه با فراماسون ها 
موفق نمي شود. عضويت در آن، شرايط سخت 
و سنگيني داشــته است. »فراماســونري« اصول 
تعليمات فراماسون و عمل به آن اصول مي باشد. 
)با تلخيص از فرهنگ فارسي دکترمحمدمعين(  
هر چند بايد هر واژه در محيط جغرافياي معرفتي 
خود، معنا شــود، ليکن معناي جامع »اصالح« از 
زبان اســتاد مطهري، ما را در بيان مقصود، ياري 
نقطه  مي رســاند: »اصالح يعني سامان بخشيدن، 
مقابل افساد اســت که به معناي نابساماني ايجاد 
کردن است. اصالح اجتماعي، دگرگون ساختن 
جامعــه در جهت مطلوب« اســت. )نهضت هاي 
اســالمي در صد ســاله اخير، انتشــارات صدرا، 
ص 6 و 8( برحســب ايــن تعريف، مصلح بودن 
گاندي، يک امر حتمي و يقيني اســت چرا که 
او به کشور هند، سر و سامان بخشيد و با تحمل 
شـدايـد و سـختـي ها، خودمختـاري و استقالل 
را که نهايت آمال و کمال رشــد سياســي يک 
ملت اســت براي مردم هند بــه ارمغان آورد هر 
چنـــد بر حسـب مرسوم در آن زمان، فراماسون 
هم بوده باشد که نبوده اســـت. البتـــه در آن ظرف 
زماني اين دو با يکديگر در تقابل نبوده اســت. 
اگر فراماســون بــودن گاندي هم محرز شــود 

باز بــه مصلح بــودن او 
وارد  خدشــه اي  هيــچ 
هـمچـــنان که  نيســـت. 
سيدجمال الدين اسدآبادي 
در فراماسونري، عضويت 
داشته است »ولي پس از 
آگـاهـــي به حقيقـــت 
امـر، رابطه خود را قطع 
)مفخر  اســـت.«  کـرده 
شرق، ســيدجمال الدين 
اســـتاد  از  اســدآبادي، 
غـالمرضـا سـعيدي، ص 
158(. به تصريح شــهيد 
مطهري، سيدجمال الدين 
اسدآبادي، »بدون ترديد، 
سلسله جنبان نهضت هاي 
ســاله  صــد  اصالحــي 
اما  اســت.  بــوده  اخير« 
چه بايــد کــرد؟ او که 
پــدر اصالحــات ديني 
در صد ســاله اخير بــوده و بر گــردن بزرگاني 
همچون عالمه اقبال الهوري، شيخ محمد عبده، 
کواکبــي، غالمرضا ســعيدي و دکتر شــريعتي 
حق راهنما و راهبري داشــته اســت و در ايران، 
عثماني، افغانســتان، هند، روســيه، مصر، فرانسه 
و... چون رعد مي خروشــيد و مردم را با تازيانه 
بيانــش بيدار مي نمود و باران کالمش را بر جان 
حقيقت جويان ، جاري مي ســاخت مع الوصف 
در ايــران خودمــان، »گفتند بايد لباس ســيّد را 
درآورد و ديــد که مختون اســت يا غيرمختون! 
و اين تازه، گوشــه اي از تهمت هايي بود که در 
زمان حياتش به او مي زدند « )همان، ص 158(  

بدون اثبات علمي فراماســون بــودن گاندي، با 
ايجــاد عالمت ســؤال، نمي تــوان مصلح بودن 
گاندي را ترديدپذير ســاخت. به لحاظ منطقي، 
اثبات يکي به نفي آن ديگري نمي انجامد و هيچ 
تقابل آشــتي ناپذير در بين آن دو وجود ندارد. 
در ضمــن، مــا نبايــد خودمــان را در حد يک 
»محتســب« پايين بياوريم و با ناديده انگاشتن آن 
همه کارنامه درخشان و تابان بزرگان و مصلحان 
اجتماعي، عليه آنها پرونده سازي کنيم که اين با 
اصول اخالقي و انساني و با آموزه هاي ديني ما، 

سازگار نيست. 
به تأييد دکترمحمد معين: »اولين تصميم گاندي 
»تجردي در عين تأهل« است که از اين طريق با 
خواهش هــاي دروني خود درمي آويزد. تصميم 
دوم او »عدم تملک« است. اين تصميم با اهداي 
همه دارايي هاي خود ـ حتي جواهِر همســرش  ـ 
به کنگــره هندوان مقيم آفريقــاي جنوبي آغاز 
مي گردد. او در مبارزه با اروپا، سياست »مقاومت 
منفي« يا »پافشــاري براي راســتي و حقيقت« را 
برمي گزيند. گاندي بــراي آزادي مردم هند از 
Har- )زنجير اسارت انگلســتان، دستور »هرتل« 

tal( را که همان اعتصاب و اعتراض عمومي بود 
 )Sawrag( »صادر مي کند. او با نهضت »سوراج

گاندي: »بدون هیچ تردید و با 
کمال فروتني مي گویم کساني  
که مي گویند مذهب با سیاست 

رابطه اي ندارد به درستي 
نمي دانند که مذهب چه 

معني دارد. عالقه مندي من به 
حقیقت، موجب شده که به 

سیاست کشانیده شوم«

اينديرا گاندي، نخست وزير پیشین هند
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مبارزه بــراي حکومت خودمختاري را از ســر 
مي گيرد. سرانجام تالش او به بار مي نشيند و هند 
به خودمختاري مي رســد. او، هندوان مسلمان را 
به وحدت فرا مي خواند. پس از تحمل شــالق و 
زندان و سال ها تالش و مقاومت گاندي، در 15 
اگوســت 1947 استقالل هند به رسميت شناخته 
مي شــود. گاندي که به مهاتمــا )روح بزرگ( 
شــهرت يافته بود به هنگام خروج از يک معبد، 
مورد حمله يک هندوي متعصب قرار مي گيرد. 
مهاجم ســه گلوله بــه قلب او شــليک مي کند. 
گاندي به خــون خود درمي غلتد و پس از اداي 
دو کلمــه »هــه رام« [خداوندا] ســر بر آســتان 
حق مي ســايد و جان به جان آفرين مي ســپارد.« 

)فرهنگ معين، با تلخيص(
 جورج مارشــال، وزيــر امور خارجــه امريکا، 
مي گويــد: »مهاتما گاندي، ســخنگوي وجدان 
آگاه تمــام بشــريت بــود.« آلبرت اينشــتين، با 
نيکي تمام از گاندي ياد مي کند و »منش انساني 
قوي« و »ســلوک اخالقي« وي را تا حد اعجاب 
مي ســتايد. »جاودان يــاد، دکترمحمد مصدق، 
گانــدي را از نوابــغ زمان و نــوادر عصر حاضر 
مي دانــد که »با يک ابتــکار عجيب و رنج آور، 
ملتــي بزرگ را از اســارت نجــات داد.« دکتر 
شــريعتي از گاندي بــه عنوان مــرد بزرگي ياد 
مي کنــد که با اتخاذ سياســت مقاومت منفي، با 
دســت خالي، امپراتور کبيــر را خلع يد مي کند 
و دســتش را قطع مي ســازد و انگلستان در اوج 
قدرتش، آن قاره زرخيز را از دست مي دهد.« )ما 
و اقبال، چاپ ارشاد، ص 76( عالمه محمدتقي 
جعفري، گاندي را در زمره کســاني ياد مي کند 
که عالي ترين رشــد انساني را داشــته اند او علّو 
درجه روحي گاندي را با زيبايي تمام به تصوير 
مي کشــد و تصريح مي کند کــه او هند را بيدار 
کرد و مي نويسد: »او با يک بدن الغر و نحيف، 
بــا يک رأس بزغاله، به ريــش اقوياي همه دول 
بزرگ مي خنديد.« )محمدتقي جعفري تبريزي، 
تفسير مثنوي، ج 2، ص 464( عالمه جعفري که 
يکي از بزرگان روزگار ماســت در بيشــتر آثار 
علمي و حکمي خود، از مهاتما گاندي با تعظيم 
و تکريم ياد مي کند و انديشــه، تکامل رواني و 
ساير عظمت هاي او را مي ستايد و گاندي را در 
رديف اولياي الهي، حکما و انديشمندان بزرگ 
جوامع بشــري مي نشــاند و از زبــان آن مصلح 
بزرگ، جمله زيبايي را نقــل مي کند که تعالي 
روح، سالمت نفس، ايمان پايدار و وسعت ديد 
و نگاه گاندي را براي اصالح، مبارزه با منکرات 
اجتماعي و احياي نيکي ها، نشــان مي دهد و آن 
اين که: »ما راه حسين را پيش گرفته ايم.« )همان، 

ج 12، ص 284(
»نهـرو«  همچـون  انسـان هايي  گانـدي،  مهاتمـا 
بـا  کـه  کـرد  تربيـت  را  کريشـنال«  »رادهـا  و 
بـه دفتـر نخسـت وزيري مي رفتنـد و  دوچرخـه 
زندگـي عادي همچـون معمولي تريـن افراد هند 
داشـتند. او به مـردم هند، توليد بيشـتر و مصرف 

کمتـر را يـاد داد و مصـرف کاالهـاي خارجـي 
راـ  صرفـاً بـراي شکسـت انگلسـتان اسـتعمارگر 
ماهنامـه   ـ حـرام کـرد.)دو  اسـتقالل  بـه  نيـل  و 
فرورديـن92،  و  اسـفند91  ايـران،  چشـم انداز 
راه آزادي، محسـن  اسـطوره جـاودان  گانـدي 

ص207( بيناپـور، 
بـا ايـن همـه آيـا در مصلـح بـودن آن مـرد الهي 
و شـخصيت بـزرگ جهانـي او، مي تـوان ترديد 

کرد؟ 
از  رشـدي  سـلمان  تمجيـد  و  تعريـف  بعضـاً، 
گانـدي را، بـه عنـوان يک ضعف بـراي گاندي 
ـ  تشـابه  نـه  ـ  تسـامح  بـاب  از  مي کننـد،  تلقـي 
بايـد گفـت آيـا تعريـف و توصيف دانشـمندان 
غيرشـيعي، نامسـلمان و حتي طبيعيون و کافران، 
از معصوميـن و اوليـاي دين، مي توانـد ذره اي بر 

عظمـت آنـان لطمـه اي وارد سـازد؟ اگـر اقـوال 
را  نامسـلمان  دانشـمندان  و  غيرشـيعي  علمـاي 
در بـاب معصوميـن جمـع آوري کنيـم بـه قـول 
مولـوي »هفتـاد مـن کاغـذ شـود« کـه از بـاب 
نمونـه مي تـوان بـه چنـد صدهـزار فيـش تحقيق 
و  )س(  زهـرا  فاطمـه  دربـاره  ماسـينيون  لويـي 
همچنيـن بـه شـرح نهج البالغـه جـورج جـرداق 
بـراي  قـرآن  تدويـن کشـف اآليات  و  مسـيحي 
اولين بار توسـط يک دانشـمند آلمانـي و تکريم 
قـرآن و احتـرام ويـژه بـه رسـول اکـرم)ص( از 
کـرد.  اشـاره  برهمايـي  گانـدي  هميـن  ناحيـه 
تعـداد  و  دينـي  بـزرگان  از  بعضـي  همچنيـن 
کثيـري از شـخصيت هاي ادبـي و عرفانـي مـا را 
کسـاني از زيـر زنـگار زمـان بيـرون آورده اند و 
بـا صيقـل تحقيـق، مـا را در متـن واقعيـات قـرار 
زندگـي  ديگـر  بـالد  در  عمدتـاً  کـه  داده انـد 
مي کننـد. بـه عبارت سـاده، مـدح انسـان کريم، 
حتـي از ناحيـه يـک فـرد مذمـوم و لئيـم، نه تنها 
در  بلکـه  نـدارد،  اخالقـي  و  علمـي  منـع  هيـچ 

حکـم يـک امتيـاز نيـز هسـت.
کـه  مي رسـيم  روشـن  نتيجـه  ايـن  بـه  بنابرايـن 
گانـدي فراماسـون نبـوده و حتـي اگـر هـم بوده 
آنچنـان  بـزرگ،  مـرد  آن  مصلح بـودن  اسـت، 
متقـن و مبرهـن اسـت کـه بـه قـول منطقيـون، 
تصـورش عيـن تصديقـش مي باشـد و بـه حـق 
بايـد او را معلـم حقيقـت و مربي عدم خشـونت 

ناميـد. 
مي   درخشـد  آن چنـان  تاريـخ،  پيشـاني  در  او 
کـه نگاه هـا را خيـره مي سـازد. او شـهيد تاريـخ 
بشـريت اسـت زيـرا چشـم ها، نظاره گر اوسـت. 
در پايـان، بهتـر اسـت جواهـر لعـل نهـرو را بـا 
مي نويسـد:  کـه  آنجـا  بشناسـيم،  گانـدي  قلـم 
بلـوري پـاک و  »جواهـر لعـل نهـرو، همچـون 
هرگونـه  فراسـوي  در  اسـت  شـفاف  و  صـاف 
اطمينان بخـش  و  اعتمادانگيـز  گمـان،  و  شـک 
و  اسـت  بي بـاک  و  صبـور  و  دالور  اسـت، 
سرنوشـت ملـت در دسـِت او مطمئـن و روشـن 
خواهـد بـود.« )ميعـاد بـا سرنوشـت، جواهر لعل 
نهـرو، گـردآوري و ترجمـه: محمـود تفضلـي ، 

)7 ص   1363 طـوس،  انتشـارات 
بـا جمالتـي از وصيـت نهرو، اين نوشـته را پايان 
شـروع  پايانـش،  اميـدوارم  هرچنـد  مي بخشـم 
بـر غليـان هيجان هـاي  انديشـه ها و غلبـه  رشـد 

باشـد:  ناروا 
»بـا ايـن همـه، بيشـتر خاکسـترم بايـد به گونـه اي 
ديگـر صـرف گـردد، ميـل دارم اين خاکسـتر با 
هواپيمـا بـه ارتفاع آسـمان بـرده شـود و از آنجا 
روي مزارعـي پخـش شـود کـه در آن دهقانـان 
آنهـا  تـا  مي کننـد  کار  و  مي زننـد  شـخم  هنـد 
خاکسـتر مـرا بـا خـاک هنـد درهـم آميزنـد و 
کالبـدم، جزئـي تشـخيص ناپذير از هنـد شـود.« 

)همـان، قسـمت وصيـت(
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5. انسان و مسئله اختيار1
آيت اهلل طالقاني نقش اساســي تــوده مردم را از 
مســائل فردي و اجتماعي فراتر برده و آن را در 
قلمرو فلســفي و در چارچوب نفســيات انساني 
و در حــوزه جبر و اختيار، با اســتناد به اين آيه 
ـرُ َما بَِقْوٍم َحتَّی ُیَغيُِّرواْ َما  قرآني  »ِإنَّ اهللَّ اَل ُیَغيِـّ

بَِأنُْفِسِهْم«  )رعد:11( مورد بحث قرار مي دهد.
وي منشــأ تغييرات و تحــوالت را چه از طرف 
آزادي و کمال به سوي انحطاط و چه برعکس، 
به ســوي آزادي و کمــال و ســرافرازي، خود 
انســان قرار مي دهــد و آن را مهمترين زيربناي 
اجتماع بشري مي داند و مشيت خداوندي نيز بر 
اســاس اراده انسان اســت که اگر بخواهد تغيير 
کنــد، تغيير مي کند. بنابرايــن طالقاني به عوامل 
ديگري که غير از خود انســان، منشــأ تحوالت 
اجتماعــي مي شــوند؛ بهاي چندانــي نمي دهد. 
حال اين عوامــل خارجي مي خواهد جبر تاريخ 
و ديگر مشيت ها باشد يا عوامل خارجي ديگري 
ماننــد دولت هاي خارجــي و حکومت هايي که 
بخواهند از خارج، مســير حرکــت يک جامعه 
و چگونگي زندگــي يک ملتي را تعيين نمايند. 
از اين رو در ســالگرد هجرت دکتر شريعتي در 
دانشــگاه تهــران، ابتدا به بحث منشــأ تحوالت 
اجتماعــي پرداخته و پس از بيــان آيه باال چنين 

مي گويد:
خداونــد تغييــر نمي دهد، دگرگــون نمي کند، 
آنچه که بــه قومي و به مردمي وارد شــده و به 
مردمي و وضع مردمــي ايجاد کرده، مگر آنکه 
تغييــر بدهند آنچه را که به نفســيات و اخالق و 
روحيات اينهاســت. اين آيه فشــرده و تعبيرات 
بســيار بليغ و کوتــاه، يکي از مســائل بزرگ يا 
همه مسائل بزرگ اجتماعي را در بردارد. جمله 
»َما بَِقْوٍم ...« با تعبير »َما« که براي ابهام اســت، 
و »ِب...« که براي الصاق اســت و »َقْوٍم« که 

امت و ملت هستند؛ »ِإنَّ اهللَّ اَل ُیَغيُِّر َما بَِقْوٍم...«: 
خداونــد تغيير نمي دهــد آنچه را کــه به قومي 
الصاق شــده، ترکيب يافته و ضميمه شده است؛ 
مگــر آنکه خود آنچه را کــه دارند تغيير دهند: 

»... َحتَّی ُیَغيُِّرواْ َما بَِأنُْفِسِهْم«2 
مفســران گذشــته اين آيه را يک ســويه تفسير 
مي کردنــد و مي گفتند تحــول از خير و آزادي 
و نعمت به طرف ســقوط و انحطاط و نکبت در 
اثر کفران نعمت توســط انسان انجام مي گيرد و 
خداونــد نعمتي را که به انســان داده از او دريغ 
مي  کنــد، اما برعکس آن، از ســقوط و انحطاط 
و پستي به طرف عزت و کمال و آزادي توسط 

انسان نمي تواند انجام بگيرد.
متفکــران  از  برخــي  هماننــد  طالقانــي  امــا 
روشن انديش نظير سيد جمال الدين اسدآبادي، 
عالمــه نائيني، عالمه اقبال و... به ارائه تفســيري 
خــالف مفســران گذشــته مي پــردازد و کليه 
تحــوالت اجتماعي را از هر لحاظ خود انســان 
مي داند و الغير. اين اســت که به دنبال ســخنان 

قبلي خود چنين مي گويد:
اين ديد اســالم اســت. در تحوالت، تغييرات، 
حرکت صعودي، حرکت نزولــي، انحطاط ها، 
ترقي هــا، عبوديت هــا، کمال هــا، بردگي هــا، 
آزادي ها، هر چه ما کتاب بخوانيم، تجربه کنيم، 
بينديشيم، احوال ملل و امم گذشته و حال را که 
بوتــه تجربه و در مظهر و منظر مطالعه خود قرار 
بدهيم؛ مطلب بيش از اين نيســت که تغييرات و 
تحوالت چه به طرف آزادي و کمال و استقامت 
و ســرفرازي و بهــروزي و بهشــت برين، چه به 
طرف ســقوط و انحطــاط و دوزخ، از اين اصل 
يا به قول شــما جوان هايي که بــه فرمول عادت 
کرده ايد، از اين فرمول خارج نيســت. زيربناي 
اجتماع بشــر، حرکت بشــر و تحوالت، انســان 
است. مسئله اي است بديهي، جز براي کساني که 

چشم خود را به هم بگذارند و با ذهن سر و کار 
داشته باشــند. همه اين مطلب را به  خوبي درک 
مي کنند که منشــأ همه مسائل خود انسان است. 
شرايط اجتماع، مسائل توارثي، مسائل اقتصادي، 
همه اينها شــرايط اســت نه زيربنا و اصل؛ يا به 
اصطالح علمي، علت تامه همين شــرايط است 
و علت آخر و آخرين علت که مکمل شــرايط 
و مرحلــه اثر و پديد آمدن معلول، خود انســان 
است.  انســان با آنچه که با خود دارد از افکار، 
نظريات، ديد علمي، ديد سياســي و اخالقيات، 
مجموعــاً »مَا بَِأنُْفِسهِْم«  است که »ِإنَّ اهللَّ اَل ُیَغيُِّر 
ْم«  انســاني که  مَا بَِقْومٍ َحتَّی ُیَغيُِّرواْ َما بَِأنُْفِســهِ

بالفطره جوياي کمال است و آزادي.3 
مرحوم حميد عنايت اين نوع تفســير و برداشت 
از ايــن آيه را ويژگــي متفکــران دو قرن اخير 
مي داند که از مفهوم اختيار که در قرون گذشته 
بيــن برخي از فِرق اســالمي، به خصوص شــيعه 
رواج داشــت؛ و اين نوع برداشــت تفسيري به 
همــان اندازه قرب و ارج پيدا مي کند که مفهوم 
آزادي در انديشــه سياســي غــرب.4   بنابرايــن 
طالقاني در ادامه تفسير خود از فطرت انساني که 
بر مبناي اختيار مي باشد به آنجا مي رسد که يک 
امت و ملت با داشــتن اختيــار و اراده مي تواند 
سرنوشــت جامعه خود را تعيين کند و هرگونه 
که بخواهــد مي تواند اجتماع خود را بر آن پايه 
بنا کند؛ چه يک اجتماع سالم، آزاد و مستقل و 
چه يک اجتماعي که بر اساس بردگي، استبداد 

و استعمار پايه گذاري شده باشد.         
بردگي، استبداد و استعمار از درون انسان بيرون 
مي آيــد نه از عوامل ديگر. لذا در توجيه و تبيين 

اين مسائل چنين مي گويد:
انســاني که بر حسب فطرت خداجو و کمال جو 
است، انساني که بر حسب فطرت نفسي دارد که 
پيوسته مواد ناشايســت را از خود دور مي کند، 

سه شعار ما: 
نفي استعمار، نفي استبداد به هر صورت و نفي استثمار

محمد بسته نگار

بخش دوم

چشم انداز ايران: بخش نخست پژوهش آقاي محمد بسته نگار باعنوان »طالقاني؛ 
نظريه پرداز دموكراســي شورايي در جمهوري اســالمي ايران« در شماره 81 
تقديم خوانندگان چشم انداز ايران شد. آنچه در پي مي آيد بخش ديگري از اين 
پژوهش است. بخش پاياني نيز در شماره آينده تقديم خوانندگان خواهد شد.
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همان طوری که گفتم، هر چــه می خواهی تأمل 
کنی، تفکر کنی، بررســی کنی، ريشه حوادث 
اجتماعــی، تغييرات و تحــوالت و انقالب ها را 
بررســی بکنيــم؛ از اين جمله قــرآن نمی توانيم 
خــارج بدانيم، همين جمله حاوی همه مســائل 

اجتماعی است.7   
طالقانــی در بخش پايانی اين بحــث به ارزيابی 
انقالب اســالمی و تحولی کــه در جامعه ايجاد 
گرديده می پردازد و نتيجه می گيرد، هنگامی که 
همه خاموش بودند، همه تسليم بودند و صدايی 
از کسی برنمی خاســت، نظام ما يک نظام ثابتی 
بود و ســلطه گران هر کار که می خواستند انجام 
می دادند، عالوه بر اين کليه کارهای مســتبدين 
سرمشــق و الگويی برای توده مردم بود و بودن 
در چنين وضع و حالت را حق خود می دانستند. 
اين اســت کــه سرنوشــت آنها ثابت و دســت 
نخورده باقی مانده بود و به هر ذلت و مســکنتی 
تــن می دادند و خداوند نيز کاری به سرنوشــت 

آنها نداشت.
همين انقالب خودمان را در نظر می گيريم، ملتی 
که ســال ها و قرن ها تســليم يک نظامی بوده و 
اخالق و روش و منش و روحيات و ديد فکری 
خــودش را در همين مســير می ديــده، در نظام 
سلطنتی شاهنشاهی تا چندين سال پيش اکثريت 
مردم جز يک عده محــدود و معدود، اين نظام 
را نظــام ثابت }می دانســتند{ بلکه گاهی صبغه 
دين هم به او می دادند و می گفتند: »الســلطان 
ظــل اهلل فی ارضه«، و هر ظل الشــيطانی را به 
ظل اهلل منســوب مــی کردنــد، و اراده او اراده 
حاکم بــود. تعليمــات او و روش کار او نمونه 
بــود. حتی چگونگی ســخن گفتن ســالطين و 
اعمال آنها بــرای اکثريت مردم الگويی بود که 
ديــن و اخالق و همه چيز را مــردم منطبق با آن 
می کردند. اين مردمی بودند محکوم و غيرمتغير 
و خداوند هم ســال ها در سرنوشت شان تغييری 

نداد.8 
امــا همين مردمی که اين چنين توســری خور و 
محکوم بودنــد، هنگامی که تــکان خوردند و 
اراده حيات کردند و قيام نمودند؛ اراده و مشيت 
خدا نيز بر اين قرار گرفت و سرنوشــت آنها را 

تغيير داد.
آن وقتــی که قيام کرديد، ســينه ســپر کرديد، 
مشــت گره کرديــد، خيابان ها و پشــت بام ها پر 
از فريــاد شــد؛ در مقابل منکــر، جرثومه منکر 
يعنی دربار، يعنی هيئــت حاکمه، ديديد چطور 

ضايعش کرديد ....
»ِإنَّ اهللَّ اَل ُیَغيُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّی ُیَغيُِّرواْ َما بَِأنُْفِسِهْم«9      

6. قسط و عدالت

نظر آیت اهلل طالقانی درباره قسط و عدالت در 
سال های پيش از انقالب

قســط و عدالت در انديشــه و کردار طالقانی از 
جايگاه وااليی برخوردار است. پيش از انقالب 

می کنيد دو فاعل، دو نسبت با هم در يک مسير، 
يکــی اراده فائقــه الهی که در ســنن عالم و در 
جريان زندگی اســت؛ و ديگر قــدرت اراده و 
تغييری که در خود انســان است و اين نظر قرآن 
است که هم جبر است به يک معنا و هم اختيار، 
نه جبر است نه اختيار. انسان است، در هماهنگی 
بــا اراده خدا؛ اگر خــود را هماهنگ کرد اراده 
خدا هم به همان سمت او را پيش می برد..... »ِإنَّ 

اهللَّ اَل ُیَغيُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّی ُیَغيُِّرواْ َما بَِأنُْفِسِهْم«6    
در مورد پرسش دوم برخالف آنچه که به ذهن 
می رســد، انبيا نيامده اند که خود را بر انســان ها 
تحميــل نمايند و مانند يک قيم و سرپرســت با 
آنهــا رفتار بکننــد. همان طور کــه در قرآن در 
ســوره حديد، در فلسفه ارســال انبيا می گويد: 
»لََقْد أَْرَسلَْنا ُرُســَلَنا بِالَْبيَِّناِت َوأَنَزلَْنا َمَعُهُم الِْكَتاَب 
َوالِْميَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط ...« )حديد: 25(، 
انبيا نيامده اند که قسط و عدالت را بدون دخالت 
انســان ها در جامعه جاری کننــد، بلکه آمده اند 
که شــرايطی فراهم بشــود که خود انســان ها و 
آدميــان با آگاهی برای برپاداشــتن قســط قيام 
نمايند و اين وظيفه، يعنی برقراری قسط و عدل 
بر دوش انسان هاست. انبيا فقط جنبه روشنگری 
و آگاهی دهنده را دارند و بايد به ابشــار و انذار 
بپردازند. بنابرايــن نقش انبيا، نفی اراده و اختيار 
انســان نيســت که بخواهند خود را مقابل انسان 
قــرار بدهند. طالقانی نيز به همين نقش اساســی 
انبيــا که ملهم از آيات الهی اســت می پردازد و 
مســئله اختيار و فلسفه بعثت انبيا را با اين ديد، نه 

مغاير با يکديگر، که مکمل هم می داند.

فلســفه انقالب هــای دنيــا، انقالب هــای انبيا و 
منشــأ و منبع اين انقالبات از انســان اســت. انبيا 
آگاهی دهنده هستند، نبی شخصی }است{ که 
خود، آگاه است و ديگران را آگاه می کند. انبيا 
از ساختن انسان شروع می کنند. انسانی که چشم 
و گوش بســته، تســليم محيط است، وقتی آگاه 
شد و چشم باز کرد و نخست به خود متوجه شد 
و خــود را تغيير داد؛ می تواند محيط و اجتماع و 
مســير را تغيير بدهد و کار انبيا همين بوده است. 
تغيير انســان ها يعنی تنبه انسان ها برای تغيير خود 
و برای هشــياری و آگاهی، تا نخســت در خود 
بينديشــد و خود را متحول کند و سپس جوامع 

يا جامعه را.

بيرون می ريزد و هوای خالص را جذب می کند.  
اَها َفَألَْهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها َقْد  »َونَْفٍس َوَما َســوَّ

اَها« )شمس: 9ـ7( أَْفَلَح َمن َزكَّ
چنين انســانی بعــد از آنکه در ميــان مجتمعی، 
جامعه ای و نظام اجتماعی واقع شد؛ آثار مجتمع، 
تعليمــات، تبليغات، فرهنــگ و اخالقی که در 
اجتماع از يکديگر منفعلند يا نســبت به يکديگر 
فعالنــد، همــه، اين انســان را شــکل می دهند. 
انســانی کــه هيــچ صبغه ای نــدارد جــز صبغه 
الهی، جــز صبغه فطرت، جز صبغه حق پرســتی 
و خداخواهــی، انســانی کــه اين چنين شــکل 
می گيرد؛ به عالوه مســئله قدرت و اختيار انسان 
که مميّز انســان است از همه موجودات ديگر و 
اين امانتی اســت خدايی که در ضمير انســان به 
وديعه گذارده شــده يعنی اختيار، خير و شــر و 
اراده عمل به طرف حســن يا قبــح. از مجموع 
فرد فرد انســان هايی که در يک مجتمعی شکل 
می گيرند، امتی تشــکيل می شود يا به اصطالح 
قرآن قومــی. »ِإنَّ اهللَّ اَل ُیَغيُِّر َما بَِقْوٍم ...« و اين 
امت اســت که می تواند سرنوشــت خــود را با 
داشــتن اختيار و اراده تعيين کند و راه و روشی 
را که دارد پيش بگيرد. اگر در مجتمع ناســالم، 
مجتمع ظلم و فســاد، فرهنگ منحط و منحرف 
قرار گرفت و خود را رها کرد، در جريان چنين 
حرکتی و چنين بســتری خــود به خود به طرف 
سقوط، به طرف بردگی و بندگی، خودفروشی 
و اســتعدادهای خود را نابودکردن و فانی کردن 

پيش می رود و به عکس و به عکس.5 
بعد از تبيين مسئله انسان و اختيار وی در تحوالت 
اجتماعی، طالقانی به دو پرسش مقدر که ممکن 
است مورد ايراد قرار بگيرد پاسخ می دهد. يکی 
چگونگی رابطه اختيار انسان با مشيت الهی، که 
آيا اين اختيار در تضاد با مشيت الهی است يا در 
طول مشيت الهی و هماهنگی اراده انسان با اراده 
خداست. پرســش ديگر اين است که نقش انبيا 
در اين رابطه چگونه است، آيا رابطه سلطه گرانه 

دارند يا نقش آگاهی دادن به انسان. 
طالقانی پرسش اول را چنين پاسخ می دهد:

نکتــه ديگــری که در اين آيه اســت و مســئله 
بحث انگيــزی بين همه محققين قديم و جديد و 
شــرق و غرب، مسئله »اختيار« است که انسان 
تا چه حد مختار است. آيا مختار است يا مجبور 

است؟
در اين آيــه مالحظه می کنيد که يک قســمت 
راجع اســت به مشيت و اراده خدا با همان سننی 
که در جهان قرار دارد؛ که در جمله اول، فاعل 
فعل خداســت:  »ِإنَّ اهللَّ اَل ُیَغيُِّر َما بَِقْوٍم ...«؛  و 
در جملــه دوم:  »َحتَّی«  يعنی تا آن قدر تغيير 
نمی دهد و انســان در مسيری که خود و اجتماع 
آن را ساخته می ماند و يا در ضاللت و گمراهی 
پيش مــی رود، تا آن حدی که  »... َحتَّی ُیَغيُِّرواْ 

َما بَِأنُْفِسِهْم«   
اينجا فاعل انســان ها و اقوامند، مگر اينکه تا آن 
حدی که خودشان را تغيير بدهند. پس مالحظه 

انبیا فقط جنبه روشنگري و 
آگاهي دهنده را دارند و باید به 
ابشار و انذار بپردازند. بنابراین 
نقش انبیا، نفی اراده و اختیار 
انسان نیست که بخواهند خود 

را مقابل انسان قرار بدهند 
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بــه عنوان حاکــم در درون آن بســته و تکوين 
می شــود و بروز و ســلطه می يابد تا تعادل قوا و 
منافع سودجويان را نگه دارد و هر چه سودجويی 
و دست اندازی سودجويان بيشتر گردد، ريشه و 
فروع طبقه حاکم محکم تر و وسيع تر می شود.15   

در ادامه آيه که اين چنين شــروع می شــود »... 
ـاِس بِاإِلْثِم َوأَنُتْم  لَِتْأُكلُواْ فَِریًقــا مِّْن أَْمَواِل النَـّ
َتْعَلُموَن«، مرحوم طالقانی رابطه همکاری طبقه 
سودپرست و استثمارکننده را با قشر حاکم، که 

تفسير آيه فوق می باشد؛ چنين بيان می کند:
»اين مرحلــه تکامل يافته از طبقه سودپرســت و 
همکاری آن با قشــر حاکم است. طبقه سودجو 
با خــوردن اموال عمومی به باطل، بنيه می گيرد. 
خــوردن به باطل اعم از خوردن به ســتم و گناه 
»بِاإِلْثِم« است، زيرا همين که در اموال مشترک، 
تصرف به حق و در حد استحقاق نباشد  »اكل«  
به باطل می باشــد. اين طبقه برای حمايت خود، 
اموالی را به چاه حکام ســرازير می نمايند تا آن 
که خــود قدرت می يابد و قشــر حاکم شــکل 
می گيــرد. در اين مرحله ســهم خاصی از اموال 
مــردم را برای نگهداری و ســلطه خود و قشــر 
حاکم و به عنوان هــای گوناگون جدا می کنند.  
»لَِتْأُكُلــواْ َفِریًقا مِّْن أَْمــَواِل النَّاِس« و بيش از 
باطل خــوری دســت به ســتم و سرمايه ســوزی 
ديگــران باز می کنند؛  »بِاإِلْثِم«  آن هم با علم و 
آگاهی و برنامه شکل يافته »َوأَنُتْم َتْعَلُموَن«.«16  
در کتــاب اســالم و مالکيت در هميــن رابطه، 
تعبيــری که مکمــل تعبير فوق می باشــد چنين 

است:
بيان و تصوير اين آيه را می توان چنين دريافت؛ 
چــون به ناحــق خــوردن اموالی کــه در اصل 
برای همه اســت، غيرعادالنه و غيرطبيعی است 
و به وســيله قدرت و فشــار بر طبقــات محروم 
می توانــد ادامــه يابــد. از ايــن رو مفت خوران 
بــا دادن مقداری از امــوال و ريختن آن به چاه 

تفسير آيه »َواَل َتْأُكُلواْ أَْمَوالَُكم بَْيَنُكم بِالَْباِطِل ...« 
)بقره: 188(، چند نکته را بيان می نمايد:

نكته اول: اصل مال به وضع اولّی، از آن همه و 
بايد در بين باشد؛ نه در سويی و برای طبقه ای.13  
نكتــه دوم: و هرگونــه تصــرف خــاص و 
کشيده شــدن در جهتی بايد منشــأ تعلقی داشته 
باشــد، به حق يا به باطل. تعلق و تصرف به حق 
در حد ضرورت و احتياج يا به سبب سودمندی 
و ارزش، يا به مبادالتی است که بر اين اساس و 
بــرای خدمت به ديگران که صاحبان اولّی مالند 
انجام می گيرد؛ و شــريعت اســالم حدود آن را 
مشــخص نموده و جز اين، خوردن و تصرف به 

باطل و منهی است.
»اَل َتْأُكُلــواْ ...« هر چه حقی ايجــاد ننمايد و يا 
تصرف مّضر به اجتماع و افراد باشد، چون ربا و 

حيله و قمار و احتکار و دزدی. 
از نظر برتر قرآن مالکيت به حق و حقيقی از آن 
خداوند و حــق بهره مندی و انتفاع برای بندگان 

است در حد احتياج و خدمت و کار و...14  
نكته سوم: نفی رابطه اســتثماری بين حاکمان 

و مردم.     
در اينجا طالقانی در تفســير خود ضمن بيان اين 
آيه چنيــن تعبيراتی از رابطه حاکم و مردم دارد 

که در ذيل می آيد:
در نظام اجتماعی اســالم طبقه ای به عنوان قشر 
حاکم، آن هم، وابســته و همدست باطل خورها 
اِم  نيســت. جمله حاليه  ».... َوُتْدلُواْ بَِها ِإلَی الُْحكَّ
...«، اعالم خطری است از پديدآمدن چنين قشر 
حاکمــی. پيدايی طبقه ای به عنــوان حاکم نه از 

جانب خدا و نه مصوب آيين او می باشد.
ايــن مجتمع واژگون اســت که نخســت ميدان 
باطل خورها و سودپرســتان در آن باز می شــود 
و ســپس تصادم و تضاد ميــان آکل و مأکول، 
حق بــران و حق بــردگان، و رقابــت در ميــان 
سودپرســتان در می گيرد. آنــگاه نطفه طبقه ای 

در ســال های دهه 20 با نوشــتن کتاب اسالم و 
مالکيت، به نفی اســتثمار و بهره کشــی انســان 
از انســان، که به هيچ وجه يک عمل انســانی و 
اســالمی نيســت می پردازد و صريحــاً مالکيت 
انســان را در يک چارچــوب و کادری محدود 

می کند که اجازه بهره کشی از آن را نمی دهد.
آيات قرآنــی با صراحت حــق مالکيت مطلق، 
تصرف، تسخير، جعل و وضع را برای خداوند، 
و حق بهره گيری )تصرف محدود( را برای همه 

خلق اعالم نموده: 
اَواِت َوَما ِفي األْْرِض  ــمَ َر لَُكم مَّا ِفي السَّ »َوَسخَّ

ْنُه ...« )آيه 13، سوره الجاثيه( َجِميًعا مِّ
»الَِّذي َجَعَل لَُكُم اأَلْرَض ِفَراًشــا ...« )آيه 22، 

سوره بقره(
»َواألْْرَض َوَضَعَهــا لأِلْنَــاِم« )آيــه 10، ســوره 

الرحمن(10
در اين کتاب پس از بحث های زيادی که درباره 
مالکيت، ربا، پول و... شــده است؛ جمع بندی و 

نتيجه گيری اين است که:
از مجمــوع احــکام و تعاليــم اســالم راجع به 
مالکيــت و حــدود آن، اين اصل محرز اســت 
که مالکيت اشــيا و تصرف و بهره برداری از اين 
عالقه در حد عمل به معنای وســيع آن اســت و 

توزيع }يا انفاق{ بر حسب احتياج می باشد.
اين اصل به وسيله احکامی که مبيّن روابط اولی 
اقتصاد اســالمی اســت پايه گذاری شده است؛ 
پــس از اين پايه هــا و در مرتبه کمــال ايمان و 
رشد فکری و پيوســتگی اجتماعی به شعارهای 
ََّما الُمؤِمنيَن ِإخَوة«، بی حد و بی دريغ  برادری »اِن
»َوَتَعاَونُواْ َعَلی الْبرِّ َوالتَّْقَوی«، و انفاق از هر چه 
ا َرَزْقَناُهــْم ُینِفُقوَن«، و  در امــکان اســت »َوِممَّ
به کاربردن همه امکانات و کوشيدن در راه خدا 
و خير »َوَجاِهُدواْ بَِأْمَوالُِكْم َوأَنُفِســُكْم ِفي َسِبيِل 

«، بايد عمل شود.11     اهللِّ
مرحــوم طالقانی در همين کتاب ضمن تفســير 
آيه »یَا أَیُّهَا الَِّذیَن آَمُنواْ اَل َتْأُكُلواْ أَْمَوالَُكْم بَْيَنُكْم 
بِالَْباِطِل ِإالَّ أَن َتُكوَن ِتَجــاَرًة َعن َتَراٍض مِّنُكْم 
...« )نســا: 29(، در مورد »ِتَجــاَرًة َعن َتَراٍض« 
می گويــد که تجــارت بايد با آگاهــی هر چه 
تمام تر و بــا رضايت کامل طرفين، که هيچ نوع 
اکراه و رابطه سلطه و استثمار نباشد؛ انجام گيرد:
»تجارت ناشــی از تراضی آن است که متعاملين 
از هــر جهت به وضع ثمن و مثمن و آثار معامله 
مطلع باشــند، و بــا فهــم و درک صحيح به آن 
رضايــت دهند و با آنکه عمومــاً تجارت جز از 
روی قصد و رضايت طرفين نيست، قيد تراضی 
برای شــمول و عموم بايد باشد؛ يعنی هيچ نوع 
اکراه و ســلطه ای، مباشر يا غيرمباشــر نبايد در 
ميان باشــد؛ و به قرينه »أَْمَوالَُكْم بَْيَنُكْم«  رضايت 
عمــوم و اجتمــاع مورد نظر اســت. هــر معامله 
و تجارتــی که به زيان اجتمــاع و عدم رضايت 
عامه و با اکراه سرمايه و دارايی باشد غيرمشروع 

است«.12  
همچنين مرحــوم طالقانی در پرتوی از قرآن در 



82
ره 

ما
| ش

 92
ذر 

 و آ
ان

 آب
| 11

0

82
ره 

ما
| ش

 92
ذر 

 و آ
ان

 آب
| 11

1

در جاي ديگر تکرار مي کند که قسط و آزادي 
مانند دوقلويي هستند، اگر با هم بودند، مي توانيد 

شاهد برپايي يک نظام عادالنه باشيد.
»وقتي کــه يک قســط و يــک نظــام آزادي به 
وجود آمــد؛ که همه حق حيــات و حق راي و 
حــق انتخاب افــراد اصلح را دارنــد؛ ديگر چه 

مي خواهند؟«21  
امــا اين قســط و آزادي که الزمــه يک جامعه 
عادالنه اســت محقق نمي شــود، مگر آنکه همه 
از وابســتگي هاي گروهي،  مــردم صرف نظــر 
قبيلــه اي، طبقاتي و... قيام کننــد؛ نه اينکه دنبال 
شــخصيت ها و احزاب بيفتند و از آنها بخواهند 

که برايشان قسط و آزادي به ارمغان بياورند.  
اين اســت که مرحوم طالقاني ضمن تفسير آيه 

»... لَِيُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط...« مي گويد:
»لَِيُقوَم النَّاُس« براي اينکه مردم خود بجوشــند 
و قيام کنند، نه اينکه آنهــا مردم را به پا بدارند. 
بســياري از مکتب هــاي دنيا هســتند که در آن 
مکتب ها مردم چشــم و گوش بســته بــه دنبال 
رهبران شــان حرکت مي کننــد... و رهبري قيام 
مي کند و اعالم مي کند که من آرزوهاي شما را 
انجام مي دهم و آنها را به پا مي دارد... ولي قرآن 
نمي گويد که انبيا مردم را به پا دارند، نمي گويد 
»لَِيقيَم النَّاُس بِالِْقْسِط«؛ نه اينکه آنها مردم را از 
جا بلند کننــد، بلکه اين مردم خفته... بعد از آن 
که شــناخت پيدا کردند و معيارها به دستشــان 
آمد و اصول و قوانين را درک کردند آن وقت 
هر فردي خودش از جا بلند بشود، نه اينکه اتکا 

به ديگري داشته باشد.22 
مرحــوم طالقاني بار دگر در توضيح و تبيين اين 

آيه و آنچه که گفته شد، تکرار مي کند که:
»لَِيُقــوَم النَّاُس بِالِْقْســِط« نمي گويد يک طبقه 
مردم، يک قشــر مــردم، يک گروه مــردم، يا 
پيروان انبيــا؛  مي گويد: »نــاس«. اين هدف 
انبياســت که همه مردم از جا بلند شــوند. مردم 
خفته، مردم منحني، همه مســتقيم بشوند و همه 
مردم داعي به قســط باشند و طرفدار قسط باشند 

و عمل به قسط بکنند.
ـاُس« نمي گويد انبيا دســت اينها را  »لَِيُقوَم النَـّ
بگيرند؛ »لَِيقيموهم« و يا بلندشــان کنند. بر اثر 
تبيين، روشــن بيني، معيارهــاي اصيل، احکام و 
قوانين، در پي روشن شدن موازين زندگي، يعني 
مردم قيام به قســط مي کنند. مردم، »ناس« اين 

هدفي است که همه انبيا داشتند.23  
بنابراين برپايي چنين قسطي که مالزم با آزادي 
و کرامــت انســاني اســت، هماهنــگ بــا نظام 

آفرينش مي باشد.
همه بايد »قيام« به قســط کنند، قسط به همان 

معنايي که بارها بيان شد:
هر انســان با اســتعدادهاي خاص و امکاناتي که 
دارد، در محل و موقع متناسب و شايسته خويش 
قرار گيرد و حقي که در اين سياره زمين و سفره 
گسترده طبيعت و در اين گهواره آفرينش براي 
هر انســاني شناخته شده اســت ادا و يا آن را به 

ســهم اســتعدادي اش. هر کس هر اســتعدادي 
دارد، اســتعدادش را تربيــت کنــد. اين ســهم 
اوســت. هر کس هر موقعيــت اجتماعي دارد، 
ســر جايش باشــد، جابجا نشــود، اميرالمؤمنين 
دربــاره ســرزمين جاهليــت ميزانــي مي فرمايد 
که اين ســرزمين جاهليت اســت؛ عکس قسط 
اســت. وقتي بيان مي کند، نمي گويد ســرزميني 
که مردمش شــترچران بودند، در خيمه زندگي 
مي کردند، پا برهنه بودند، نه اينها ميزان نيســت، 
مي گويــد:  »بِــَاْرض َعالُِمها ُملَْجــٌم، َو جاِهُلها 
ُمْكــَرٌم«  )نهج البالغــه، خطبه2(  در ســرزميني 
که دانشــمندش دهنه به دهان او زده شده است 
و نادانــش گرامي و باارزش شــده اســت؛ اين 
سرزمين جاهليت اســت. حال اگر عمارت ها و 
ساختمان ها و دســتگاه هاي صنعتي و اتومبيل ها 
و همه چيــز داشــته باشــد؛ ولي اجتماعشــان به 
ايــن صورت باشــد کــه عالم ها را دهنــه بزنند 
که صدايشــان در نيايد و جاهل ها کرســي هاي 
فرماندهي و رهبري اجتماع را به دست بگيرند، 
اين سرزمين جاهليت است، در هر جا که باشد، 

در هر زماني معيار است.19 
بــا توجه به ايــن گفتار معناي قســط در اقتصاد 
تنها خالصه نمي شــود، بلکــه در کنار آزادي و 

کرامت انساني است که معنا پيدا مي کند:
»اصل آزادي است و مکتب هايي هم که در دنيا 
پيش آمده، انقالب ها، بيش از مســئله اقتصاد و 
مسئله توزيع ثروت، مســئله آزادي بود؛ آزادي 
به ضميمه »قســط« يعني توزيع عادالنه... اين 
اشتباه است که انســان را يک موجود اقتصادي 
بدانيم... انقالباتي که در گوشه و کنار دنيا پديد 
آمد، مسئله آزادي مطرح بود و در ضمن آزادي 

و همراه آزادي مسئله اقتصاد.«20  

حــکام، بايد پشــتيبانی آنها را جلــب کنند. در 
پی ايــن همبســتگی ســرمايه جويان باطل خوار 
با طبقه حکام اســت که طبقــه واحدی در برابر 
ديگر مردم شکل می گيرد و در يک اجتماع دو 
طبقــه در برابر هم قرار می گيرند و حکومت که 
برای اداره و سرپرســتی و فصل اختالفات پديد 
آمده بود، قدرت زورگو و تحميلی و هم بسته با 
چپاولگران مي گردد. بنابراين واقعيتي که قرآن 
به آن اشاره کرده، اين است که اساس حکومت 
طبقه اي که هدفش مال اندوزي و ســرمايه داري 
است؛ تصرفات به ناحق و خوردن اموال به باطل 
اســت. اگر در روابط اقتصادي اجتماع، تصرف 
و تملــک از لوازم حقوق حّقه باشــد و بر همين 
مبنــا معامالت و تجــارت انجام گيــرد؛ قدرت 
سرمايه داري و تضاد اجتماعي پايه نمي گيرد.17   
نظــر آیــت اهلل طالقاني درباره قســط و 
عدالت در دوران انقالب و پس از آزادي

مرحوم آيت اهلل طالقاني بعــد از آزادي آخرين 
زنــدان، در يک ســخنراني يا مصاحبــه درباره 
مســئله ربا، ضمــن قرائت قســمتي از آيه پنجم 
َفَهاء اَْمَوالَُكُم الَِّتي َجَعَل  سوره نسا، »َواَل ُتْؤُتواْ السُّ
اهللُّ لَُكــمْ ِقَياًما...« )و ندهيد به نابخردان اموالتان 
را، که خداوند آن را وســيله قيام شما گردانيده 

است(؛ مي گويد:  
اقتصــاد معتــدل وســيله قيــام انســان اســت، 
همان طوري که در ابتداي ســوره نسا مي فرمايد: 
َهاء اَْمَوالَُكُم الَِّتي َجَعَل اهللُّ لَُكْم  ــفَ »َواَل ُتْؤُتواْ السُّ
ِقَياًما...« مال از نظر اســالم، وسيله است؛ هدف 
نيســت. ملت ها بايد بدانند به وسيله مال و ثروت 
به خود و به فکر خود متکي باشــند و راه تکامل 
را بپيماينــد؛ ولي انســان هايي هســتند که اموال 
ــَفَها« مي دهند؛ يعني به آنان که  خود را به »السُّ
ربا خوارند. عده اي از اين ســفها هستند که بايد 
دست شان را گرفت. قرآن مي گويد نبايد اموالي 
را که متعلــق به همه مــردم اســت »اَْمَوالَُكُم«، 
اموالي را که از آن عموم مردم اســت و وســيله 

قيام عمومي است؛ به سفها داد.18   
همچنين مرحوم آيت اهلل طالقاني بعد از آخرين 
بازداشت و آزادي از زندان در پاييز سال 1357، 
از فرصتي که به دســت مي آورنــد؛ نزديک به 
شــش جلســه در شــب هاي جمعه، در مســجد 
هدايــت درس تفســيري خــود را پيرامون آيه   
»لََقدْ اَْرَسلْنَا ُرُســَلنَا بِالَْبيِّنَاِت َواَنَزلَْنا َمَعُهُم الِْكَتاَب 
َوالِْميَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِالِْقْســِط...« )حديد: 25( 
ادامه مي دهد. مجموعه اين جلســات در کتابي 
با عنوان  »تبيين رســالت براي قيام به قســط« 

توسط شرکت انتشار به چاپ رسيده است.
ايشــان در تعريف و معناي قســط شرح مفصلي 
دارد، از جملــه در قســمتي از بيانــات خود در 

تعريف قسط مي گويد:
قســط يعني چه؟ قســط به نظر مــن غير از عدل 
اجتماعي است. شــايد عدل اجتماعي مرحله اي 
بعد از قســط باشد. ... قســط يعني سهم هرکس 
را بــه او بدهنــد، چــه ســهم معنــوي اش و چه 
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1
که خودســران را محــدود نمايد و جلــو اراده 
آنان را بگيرد، قدمي به هدف پيمبران و اســالم 
نزديکتر اســت، ولي مقصود و نظر نهايي اسالم 
نيست؛ مشــروطيت و دموکراسي و سوسياليسم 
و همــه اينها، به معناي درســت و حقيقي خود، 
گام هايي پي درپي است که به نظر نهايي نزديک 

مي نمايد.«33  
پي نوشت:

1. قســمتي از ايــن مبحث تحت عنوان- انســان و 
سرنوشت از نظر آيت اهلل طالقاني- در روزنامه نسيم 

صبا، مورخ 18 شهريور 1382 چاپ شده است.   
2. هجرت و انقالب، سخنراني در دانشگاه تهران به 

مناسبت سالگرد دکتر شريعتي، ص 48.
3. همان، ص 48.

4. انديشــه سياسي در اسالم معاصر، حميد عنايت، 
ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، انتشارات خوارزمي، 

چاپ اول 1362، ص 27.
5. هجرت و انقالب، ص 48 و 49.

6. همان، ص 41.
7. همان، ص 49 و 50.

8. همان، ص 50.
9. وحدت و آزادي، سخنراني شب 23 ماه رمضان 

)27 مرداد 1358(، ص 74.  
10. اســالم و مالکيــت، ســيد محمــود طالقاني، 
انتشارات شرکت سهامي انتشار، چاپ 1360، ص 

122 و 123.
11. همان، ص 223 و 224.

12. همان، ص 202.
13. پرتوي از قرآن، انتشــارات شــرکت ســهامي 

انتشار، چاپ 1350، جلد دوم، ص 75.  
14. همان، ص 75. 
15. همان، ص 75.  

16. همان، ص 76 و 77.  
17. اسالم و مالکيت، ص 204.  

18. مباحث اقتصادي،آيت اهلل طالقاني، انتشــارات 
شرکت سهامي انتشار، ص 349.  

19. تبيين رسالت براي قيام به قسط، ص 21 و 22.
20. همان، ص 85. 
21. همان، ص 78.  
22. همان، ص 13.  
23. همان، ص 23.  
24. همان، ص 81.  

25. از آزادي تــا شــهادت، ص 64 و ص 418؛ 
همچنين به کتــاب مباحث اقتصادي )از شــرکت 

سهامي انتشار( صفحه 341 مراجعه شود. 
26. وحدت و آزادي، سخنراني 30 تير، ص 14. 

27. همان، ص 14. 
28. همان، ص 14 و 15. 
29. همان، ص 16 و 17. 

30. از آزادي تــا شــهادت، ص 153؛ بــه نقــل از 
روزنامه کيهان 10 ارديبهشت ماه 1358. 

31. همان، ديدار با هيئت کوبايي، ص 263.  
32. تبيين رسالت براي قيام به قسط، ص 92. 
33. مقدمه تنبيه االمه و تنزيه  المله، ص 10. 

يعني بهره کشــي انســان از انســان، کــه بدترين 
پديده اي است در جوامع بشري از ابتداي تاريخ، 
بشــري که خدا او را مختــار و متفکر آفريده، و 
آزاد آفريــده تا از منابع طبيعي بهره مند بشــود و 
منابع طبيعي را استثمار کند. بعد همين بشر، افراد 
خودش را استثمار مي کند؛ يعني بهره کشي انسان 
از انسان و اين پست ترين، بدترين پديده اي است 
که در تاريــخ پيش آمده و هنوز در دنيا ريشــه 
دارد. در همه جاي دنيا هم اســتثمار هســت، در 
تمام کشــورها؛ فقط فرقي که مي کند در بعضي 
از کشورها اســتثمارگر دولت ها هستند، احزاب 
هســتند، در بعضي از کشــورها گروه ها هستند. 
پس ما ســه شعار داريم، کيست که اين سه شعار 
را قبول نداشــته باشد؟ نفي استعمار، نفي استبداد 

به هر صورت، نفي استثمار...28     
قســط يعني حق هر کســي را بــه او دادن، چه 
حــق اقتصادي هر کســي، بهره کار هر کســي، 
چه حــق فکــري و چه حــق اجتماعــي؛ يعني 
هر کســي، هر فردي، به حســب اســتعدادش، 
هوشــش، کارآيي اش، بايد در پســت خودش 

قرار بگيرد.«29   

وي در ديــدار و مالقاتــي کــه بــا نماينــدگان 
اتحاديه جهاني ســنديکاهاي عرب دارد درباره 
خصوصيت انقالب اسالمي اين چنين اظهارنظر 

مي کند:
»انقالب ما بر ضد اســتثمارگران و استعمارگران 

و طاغوت هاست.«30
و همچنيــن در ديدار با هيئت کوبايي و مالقات 
با آنها، نظر خود را در مورد قسط و استثمار، در 

ماه هاي پاياني زندگي خود چنين بيان مي کند:
»در واقع هــر انقالب عليه ظلم، عليه اســتبداد، 
عليه اســتثمار، در هر جاي دنيا که باشد؛ از نظر 
ما يک انقالب اســالمي اســت. چــرا که روح 
اســالم و تعاليم اسالم در جهت رفع ظلم از همه 
ابناي بشر، همه انسان ها، مظلومين و مستضعفين 

است.«31  
و باالخــره خطاب بــه همه گروه هاي سياســي 
مي گويــد که به جاي دادن شــعارهاي پراکنده 

و تفرقه انگيز، عليه استعمار و استثمار بکوشند:
»تقاضــاي من اين اســت که همه شــما شــعار 
واحد، هدف واحد داشته باشــيد. آزادي مردم 
را بخواهيد. عليه استعمار و عليه استثمار باشيد.32  
خالصه؛ هر مســلک و طرح و مــرام اجتماعي 

دست آورد. قســط به اين معنا هماهنگ با نظام 
آفرينش است. نظام آفرينش بيانگر همين قسط 
اســت که هر ذره اي و هر کره اي و هر عنصري 
به جــاي خود و در مســير خود اســت و همين 
گواه قدرتي اســت که اين عالم را به هم پيوسته 

است.24  
مرحوم طالقاني بر اثر اين تبيين و اين شناخت و 
اين معيار که از قسط و آزادي به دست مي دهد، 
در ادامــه مبارزاتش هر جا که مصاحبه اي انجام 
مي دهــد و يــا ســخنراني اي ايــراد مي نمايد؛ با 
توجه به آن معيارهاي ارائه شــده عليه استبداد، 
استعمار و اســتثمار ســخن مي گويد و از مردم 
مي خواهد که عليه اين سه، به پا خيزند. از جمله 
در مصاحبه 17 بهمــن 1357، که با خبرگزاري 
کيهان )و خبرنگار NBC امريکا( انجام مي شود، 

وقتي خبرنگار مي پرسد:
آيا در جمهوري اسالمي بهره برداري از سرمايه، 
چنانکه در سيســتم ســرمايه داري متداول است؛ 

مجاز است يا خير؟    
آيت اهلل طالقاني در پاسخ مي گويد:

در اســالم نه اســتثمار اســت، نه اســتعمار و نه 
اســتحمار. هر کســي به انــدازه کار و زحمتش 
برحســب استعدادش و در جاي خودش استفاده 
مي کنــد و ايــن همان معناي قســط اســت؛ که 

مسلمان ها موظفند اقامه قسط کنند.25
بعد از وقوع انقــالب مرحوم طالقاني خطاب به 
طيف هاي سياســي که دربــاره عدالت، آزادي 
و قســط بحث مي کردند و گاهي ســر ســتيز با 

يکديگر داشتند؛ مي گويد:
»گروه هــا و جمعيت هــا چه مي خواهنــد غير از 

عدالت، قسط و غير از آزادي؟«26  
ســپس خطــاب خــود را متوجــه گروه هــاي 
غيرمســلمان نمــوده، ضمــن تاکيد بر ســخنان 

گذشته؛ مي گويد:
»گروه هاي غير از مسلمان چه مي خواهند؟  قسط 
مي خواهند؟ عدالت مي خواهند؟ نفي استثمار و 

استعمار مي خواهند؟«27  
طالقاني بعد از اين ســخنان ديــد قرآني خود را 
مطرح مي کند و آياتي را به عنوان شاهد سخنان 
خود آورده و ســپس توضيحاتــي در اين زمينه 
مي دهد و از همگان مي خواهد که عليه استعمار، 

استبداد و استثمار بايستند.
مگر قرآن موافق با اســتعمار و اســتثمار است؟ 

آياتي که من در مجالس و مجامع خوانده ام:
»لََقْد اَْرَسلَْنا ُرُســَلَنا بِالَْبيَِّناِت َواَنَزلَْنا َمَعُهُم الِْكَتاَب 

َوالِْميَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط« )حديد:25(
َُّه اَل اِلََه ااِلَّ ُهَو َوالَْماَلئَِكُة َوُاْولُواْ الِْعلِْم  »َشِهَد اهللُّ اَن

َقآئَِمًا بِالِْقْسِط ...« )آل عمران:18(
اِميَن بِالِْقْســِط  »َیا اَیَُّها الَِّذیــنَ آَمُنواْ ُكونُواْ َقوَّ

ُشَهَداء هلِلِّ ...« )نسا:135(
»قســط يعني چه؟  قسط يعني حق هر کسي را به 
او دادن، قســط يعني هر کســي را در مورد خود 
قرار دادن، قسط يعني ثمره کار و فکر هر کسي 
را به خودش برگردانيدن، نفي اســتثمار؛ استثمار 

هر مسلک و طرح و مرام 
اجتماعي که خودسران را 
محدود نماید و جلو اراده 

آنان را بگیرد، قدمي به هدف 
پیمبران و اسالم نزدیکتر 

است، ولي مقصود و نظر نهایي 
اسالم نیست
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نه فهم هاي بهتر و بدتر. به عبارت ديگر ما متن را 
 Truth( به طريقي متفــاوت از ديگران مي فهميم
and Method,p297(. از نظــر گادامر هر فهمي 
مقيد به موقعيت و ظرف تاريخي مفســر اســت. 
او برخــالف طرفداران هرمنوتيک کالســيک، 
پل زدن به گذشــته و حذف فاصله تاريخي ميان 
مؤلف و متن را غيرممکن مي داند و معتقد است 
رســالت هرمنوتيک، بازتوليد متن نيست، بلکه 
توليد آن براي عصر کنوني )ريخته گران،1378: 
182( و با هدف پاســخ به پرسش و نياز کنوني 
اســت. به بــاور او »متــن، بيانگر قصــد و نيت 
مؤلف نيســت، بلکه وضعيت تأويل گر و افکار 
و انديشــه هاي او بيــش از قصــد مؤلف در فهم 
متن نقش دارد. بنابراين اعتبار تأويل مشروط به 
فهم معناي نهايي متن و 
يا قصد مؤلف نيســت، 
اتصال  به   مشروط  بلکه 
و امتــزاج افق مفســر با 
افق مؤلف و متن است. 
)ريچارد.ا.پالمر،1377: 
220(  به عقيده گادامر  
تأويل گــر در مقام فهم 
يک متن يا اثر متعلق به 
زمان گذشــته، از جمله 
در مقــام فهم متن ديني 
بــا آن وارد گفت وگو 
تفسير  يا  تفهم  مي شود. 
متــن در زمــان خــود 
امري ناشــدني اســت و در واقع تأويل گر بيش 
از آن کــه با خالي کــردن خــود از ذهنيت ها و 
پيش داوري ها و انتقال به زمان گذشــته بخواهد 
متــن را بفهمــد، آن را بــه ميهمانــي خــود در 
زمــان حاضر مي آورد. به عقيده  او تفســير يک 
متــن صرفاً به معناي توضيــح معاني آن در عالم 
خاص خود متن نيست، بلکه به معناي معاصرت 
)معاصرکــردن متن( و يافتن معنايي از متن براي 
خويش و يافتن پاســخ هايي براي پرســش هاي 
امروز خويش از متن است )ريخته گران،1378، 
182-183(. الزمــه  اعتقاد به حيات و اســتقالل 
 )pluralism(متن از مؤلف، چند معنايي بودن آن
اســت؛ بدين معنا که متن با تأويل زنده مي شود 
و با هر مفســر متناســب با شــناخت و جهان او 
ســخن مي گويد. از اين رو گادامــر بر اين نکته 

در ميان فالســفه جريــان هرمنوتيک فلســفي، 
گادامــر بيــش از ديگران در ارائــه مجموعه اي 
بسامان از هرمنوتيک فلسفي توفيق يافت. گادامر 
 Truth( »در کتاب خود با عنوان »حقيقت و روش
and Metod( به تبيين نظريه هرمنوتيک فلســفي 
خود پرداخت. رئــوس ديدگاه  او درباره معناي 

متن و نسبت آن با مؤلف به شرح زير است:
به نظر گادامر، فهم، امري تاريخي اســت و فهم 
متــن، حاصل گفت وگــوي ميان مفســر با متن 
اســت. در اين گفت وگو، مفســر از عالم خود 
خارج نمي شــود، بلکه مي کوشــد تا متن را در 
عالم فعلي و موقعيت تاريخــي خود بفهمد. در 
تفسير يک متن، نه به حيث فاعليت قواي ادراکي 
مؤلف آن مي توان اســتناد جست و نه به ذهنيت 

بلکــه  آن،  خواننــده 
مي بايست ببينيم که آن 
متن بــا توجه به حيثيت 
تفهـــــم،  تاريخ مندي 
امروز در زمانه فعلي چه 
معناي تاريخي اي را افاده 
)ريخته گران،  مي کنــد 
1378: 181(. اســتقالل 
معنــاي متــن از قــواي 
ادراکي مؤلف و ذهنيت 
معاني  افــاده  و  خواننده 
متفاوت در موقعيت هاي 
بــا  و  مختلــف  تاريخــي 
پيش فرض هاي متفاوت، 

بــدان معناســت کــه تأويــل »برحقــي« که في 
نفســه برحق باشــد آرماني محال و ممتنع است، 
زيرا هر تأويلي در نســبت با زمــان حال محقق 
مي شــود و اين نســبت هيچگاه پايــدار و ثابت 
نيســت. )ريچارد.ا.پالمر،1377: 203( به نظر او، 
متــن پس از مؤلف به حيات خــود ادامه داده و 
هســتي آن بــا تأويل  تأويل گــران و خلق معاني 
جديد از آن تــداوم مي يابــد. او تأکيد مي کند 
فهم و تفســير مؤلف از متــن هيچ برتري بر فهم 
و تفســير ديگران از متن ندارد. »معنايي که او به 
عنوان خواننــده به اثر خويش مي دهد نمي تواند 
معيــار قــرار گيرد. يگانــه معيار تفســير، معناي 
آفريــده و اثر اوســت يعني آنچه خــود اثر معنا 
مي دهد«)Truth and Method,p193(  و اساساً در 
برابر يک متن، با فهم هاي متفاوت روبرو هستيم 

پاســخ به  اين پرســش که فهميدن متن يک اثر 
به معناي دســتيابي به مراد مؤلف آن اســت و يا 
اين که متن، مستقل از قصد و نيت مؤلف داراي 
معنا و اعتبار است، موجب طرح و پيدايش آرا و 
نظرات مختلفي در حوزه هرمنوتيک شده است. 
دو جريان هرمنوتيک رمانتيک يا کالســيک و 
هرمنوتيک فلســفي به  اين پرســش پاسخ هايي 
کامــاًل متضــاد داده انــد. عالماني نظير شــالير 
ماخر )1834ـ1768( و فردريک اگوست ولف 
)1824ـ1759( و ويلهلــم ديلتاي )1911ـ1833( 
و اريک دونالدهرش )متولد 1928( )طرفداران 
هرمنوتيک رمانتيک يا کالسيک( از ايده معناي 
گوهرين و واحــد متن که بيانگر قصد مؤلف يا 
ذهنيت اوســت، دفــاع کرده و وظيفه مفســر را 
کشف اين معناي نهايي متن مي دانند. فالسفه اي 
چــون مارتين  هايدگــر )1976ـ1889( و هانس 
گئــورگ گادامــر )2000ـ1900( و پل ريکور 
)2005ـ 1913( که متفکران جريان هرمنوتيک 
فلســفي محسوب مي شوند، بر اســتقالل متن از 

قصد مؤلف و تعدد معناي متن تأکيد دارند. 
بررسي آراي گادامر و هرش نمايندگان برجسته 
دو جريان هرمنوتيک فلسفي و کالسيک درباره 
معنــاي متن که بــا يکديگــر در اين خصوص 
گفت وگوهاي انتقادي و پليميک نيز داشته اند، 
مي توانــد تصويــر روشــني از وجــوه  اختالف 

ديدگاه هاي اين دو جريان به دست دهد.

هرمنوتيک كالسيک و هرمنوتيک فلسفي

بازخواني ميراث جریان هاي هرمنوتيک

محسن آرمین

در  آنچــه  ايــران:  چشــم انداز 
تحقيق  از  بخشــي  مي آيــد  پي 
باعنوان  آرميــن  محســن  دكتر 
»ســيدمرتضي و نظريــه تأويل« 
اســت. دكتر آرمين در اين بخش 
به معرفي دو جريان هرمنوتيكي ـ 
هرمنوتيك كالسيك و هرمنوتيك 
گئورگ  هانس  آراي  در  ـ  فلسفي 
هرش  دونالد  اريــك  و  گادامــر 

پرداخته  است.
گادامر بر این نکته تأکید 

مي کرد که معناي متن براي 
هر تأویل گر پاسخي است که 
متن به پرسش او مي دهد و از 
آنجا که هر مفسر از موقعیت 

هرمنوتیکي خاص و در نتیجه 
با پرسش هاي خاص با متن 
مواجه مي شود، پاسخ و به 

عبارت بهتر معنایي متفاوت از 
متن دریافت مي کند
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بر آگاهي از قصد و نيت مؤلف اســت، چه راه 
 اطمينان بخشــي براي کســب اين آگاهي وجود 
دارد؟ بــا احاله دادن فهم معنــاي متن به  آگاهي 
از نيــت مؤلــف در واقــع فهم متن را بــه تعليق 
محــال برده ايم، زيرا هيچ طريق اطمينان بخشــي 
بــراي آگاهي از نيت مؤلــف وجود ندارد و هر 
کس مي توانــد از نيت مؤلف درکي متفاوت از 
ديگري داشــته باشد؛ در اين صورت ما با معاني 
متفاوتي روبرو هســتيم که همگي به يک اندازه  
از احتمال مي توانند مراد و مقصود مؤلف باشند.

هــرش بــراي حل ايــن مشــکل به  ايــده »دور 
 Hermanutic( هرمنوتيــک« 
Circle( که ســلف او شالير 
اکتفا  ماخــر مطــرح کــرد، 
نمي کند، بلکــه عالوه برآن، 
را  خــود  منتقــدان  توجــه 
بــه تفــاوت »اعتبــار تأويل« 
و »صحــت تأويــل« جلــب 
مي کند. او در آخرين بخش 
 The(تفســير اعتبار  کتاب  از 
 )Validity of Interpretation
بــا تفکيــک ميــان »منطــق 
 )Logic of validation(»اعتبار
 Correct( »و »صحت تأويــل
interpretation( مــا را متوجه 
مي کنــد که   ايــن حقيقــت 
»تأويــل  و  معتبــر«  »تأويــل 
هر يک مالک هاي  صحيح« 
خاص خود را دارند. مالک 
»تأويــل معتبر« رعايت قواعد 
مضبــوط در فهم متن اســت 
صحيح«  »تأويــل  مــالک  و 
اســت.  مؤلف  نيت  کشــف 
تأويل  معتبربــودن  بنابرايــن 
لزومــاً بــه معنــاي درســتي 
آن نيســت. او پــس از ايــن 
حقيقت  ايــن  در  تفکيــک، 
که مفســر غالبــاً نمي تواند با 
اطمينــان و يقين بــه مطابقت 
فهــم خويش با مــراد مؤلف 
حکم کند، بــا منتقدان خود 
همراه مي شــود، امــا در عين 
حال تأکيــد مي کند که عدم 
امکان کسب اطمينان از فهم 
مراد مؤلف موجب نمي شــود که همت مفســر 
براي درک مراد مؤلف لغو و بي حاصل باشد. به 
لحاظ منطقــي عدم امکان درک اطمينان بخش، 
به معناي عدم امکان درک نيست؛ زيرا دانش و 
درک را نبايد با اطمينان و قطع يکسان انگاشت 
)واعظي، 1386: 480(. نبود چنين اطميناني نبايد 
موجب شود که معناي نهايي براي متن را انکار 
 )correct interpretation(»کنيم و »تفسير صحيح
را ناممکــن بدانيم، زيرا صحت، هدف تفســير 

با عدم تفکيــک ميان»معناي متــن«)Mining( و 
»معنــاي بــراي«)Significance( عمــاًل به وادي 

نسبي گرايي و شکاکيت سقوط کرده است. 
هرش اساس نظريه هرمنوتيکي خود را بر معناي 
نهايــي و قطعي متن اســتوار مي ســازد. در نظر 
او »معنــاي متن« که وظيفه  اصلــي هرمنوتيک، 
بازتوليد آن اســت همان معناي مورد نظر مؤلف 
و در واقــع بازتاب قصد مؤلف اســت. او بر اين 
نکته تأکيــد مي ورزد که مؤلف با نوشــتن متن 
قصــد القاي معنايــي معين را بــه مخاطبان خود 
دارد. بنابراين نيت مؤلف بايد معياري باشــد که 

به وســيله  آن اعتبار يا صحت هر تأويل سنجيده 
شــود )ريچــارد.ا. پالمــر،1377: 70(. از اين رو 
وظيفه مفســر آگاهي از قصد مؤلف و فهم معنا 
در پرتو اين آگاهي اســت. به  اين ترتيب هرش 
هماننــد همه فالســفه هرمنوتيــک عينيت گرا و 
معتقدان بــه هرمنوتيک »اصالــت قصد مؤلف« 
خود را با مشــکل چگونگي و امــکان اطمينان 
از دســتيابي به معناي متن مواجــه مي بيند. بدين 
معنا که  اگر دستيابي به معناي قطعي متن متوقف 

تأکيد مي کرد که معناي متن براي هر تأويل گر 
پاســخي است که متن به پرسش او مي دهد و از 
آنجا که هر مفسر از موقعيت هرمنوتيکي خاص 
و در نتيجه با پرســش هاي خــاص با متن مواجه 
مي شود، پاسخ و به عبارت بهتر معنايي متفاوت 
از متن دريافت مي کند. به عبارت ديگر »معناي 
هر جمله مرتبط با پرسشي است که در برابر متن 
 Truth and( »نهاده شــده و متن پاسخ آن اســت
Method,p370( عمــل فهم بي پايان اســت زيرا 
 Truth( )inexhaustible(متن هــا پايان ناپذيرنــد

.)and Method,p373
در نيمه دوم قرن بيســتم، عرصه 
مباحث هرمنوتيک شــاهد ظهور 
متفکرانــي بــود که با نقــد و رد 
هرمنوتيــک  طرفــداران  آراي 
نظير گادامر، در احياي  فلســفي 
هرمنوتيــک  ديدگاه هــاي 
کالســيک درباره معنــاي متن و 
امکان فهم آن کوشيدند. اريک 
دونالد هرش)1928م( فيلســوف 
معاصــر امريکايي برجســته ترين 
نقد هاي  اين عالمان اســت کــه 
ويرانگــري بر آراي گادامر وارد 
ساخت. او ضمن تأکيد بر معناي 
قطعي و نهايي متن و قصد مؤلف، 
هرمنوتيک را هنر دستيابي به  اين 
معناي  گوهرين دانســت. از نظر 
هــرش، متــن، معاني و تفاســير 
اما همواره  مختلفي را برمي تابد، 
يکي از اين تفاسير صحيح است. 
مالک و معيار مفســر در کشف 
تفســير صحيح همانا نيت مؤلف 
اســت و وظيفه مفســر نيز چيزي 
جــز يافتــن ايــن ضابطــه نهايي 
و کشــف معنــاي متــن در پرتو 
)ريچــارد.ا.  نيســت  مؤلف  نيت 
پالمــر،1377: 70(. او برخــالف 
گادامر معنا و فهــم متن را امري 
تاريخ منــد و تغييرپذير نمي داند. 
بــه بــاور او معنا، امــري عيني و 
ثابت و مربوط به آگاهي اســت 
و آن همان اســت که همگان به 
يکســان از لفظ متــن مي فهمند. 
اختالف مفســران در فهم معناي 

متن نيســت، بلکه در تفســير هاي متفاوتي است 
کــه  از معناي متن به دســت مي دهنــد. به ديگر 
سخن، هرش تفاوت برداشت ها را مي پذيرد، اما 
آن را مربــوط به مرحله بعــد از فهم معناي متن 
مي داند؛ مرحله اي که طي آن مفســر مي کوشد 
از متن دريافتي متناســب با وضعيت و شــرايط 
تاريخي، فرهنگــي و محيطي خود ارائه کند. او 
اين معنــاي دوم را »معناي براي« مي نامد )احمد 
واعظــي،1386: 474( و معتقــد اســت گادامر 

طرح از مهدي رضائیان
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از نظر اقبال »شناســايی طبيعت، شناسايی رفتار 
و سنت خداست«.5

پس هستی، نه تنها پســت و غيرروحانی نيست، 
بلکــه هر ذره آن شــعور و اراده و به قول اقبال 

يک »من« است.
اقبــال در مــورد  رابطه ميــان طبيعــت و خدا 
می گويــد: »طبيعــت، توده ای از مــاده محض 
نيست که خأل را اشغال کرده باشد، ساختمانی 
از حــوادث و شــکل تنظيم يافتــه ای از رفتــار 

اســت و از همين طريق با خود مطلق، ارتباطی 
سازمانی دارد«.6

و يــا می گويد: »روح، فرصت خود را در آنچه 
طبيعــی و مادی و دنيايی اســت پيــدا می کند، 
بنابرايــن هر چه دنيايی اســت، از ريشــه خود 

مقدس است«.7
بــا اين ديد اقبــال نقد جدی به فلســفه يونان و 
متفکران مسلمانی دارد که از آن تأثير گرفتند.

1. اقبال و فلسفه یونان
بــه همين دليل اقبال به فلســفه يونان نقد جدی 
دارد، او می گويــد کــه فلســفه يونــان، قرن ها 
بر انديشــه مســلمانان حکومت داشــته است، 
در حالی کــه »روح قــرآن، به صــورت کلی، 
ضــد تعليمات يونانی اســت«.8 بر اســاس نگاه 

اشاره: در سلسله مقاله های روش تفسير قرآن 
از نظر اقبال، 5 محــور از 9 محور ديدگاه هاي 
اقبــال را  مورد بحــث قرار دادم. با ســپاس از 
دوســتاني که به مطالعه بقيه بحث اظهار عالقه 

کردند، به ادامه بحث مي پردازم.1
از چهــار محــور باقی مانــده بحــث، دو محور 
مربوط به هســتي و دو محور مربــوط به قرآن 
است. با عنايت به اين که ديدگاه اقبال در مورد 
علم، هم به بحث هســتي برمي گــردد و هم به 

قرآن، دو محور مربوط به هستي عبارتند از:
 1. هستي، متن  مقدس و منبع معرفت است.

2. علوم، ابزار شناخت آيات خداست.
و دو محور مربوط به قرآن عبارتند از:

1. احــکام دين بايــد در چارچوب اهداف 
دين باشد.

2. برخي آيــات قرآن روح کلــي و برخي 
مصداقي است.

در اين قســمت يــک محور مهم انديشــه های 
اقبال را توضيح می دهم با عنوان »همه هســتی، 

متن مقدس« است .
***

»همه هستي، مقدس است«
در توضيح مفهوم اين اصل، اقبال معتقد اســت 
که همه هســتي، مقدس اســت و »سراســر اين 
جهان پهناور ماده، ميدانی برای تجلی و تظاهر 
روح اســت. همه چيز مقدس اســت. چنان که 
پيامبر اســالم )ص( فرمود »سراســر زمين يک 

مسجد است«.2
و يا:

»واقعيت، اصوالً روحانی است، ولی البته روح 
درجات دارد«.3

و يا در جای ديگری می گويد:
»هــر ذره از انرژی الهی هر انــدازه هم که در 
سلســله مراتب وجود پســت باشــد، يک »من« 

است«.4

است و دستيابی به آن امری ممکن است؛ گرچه  
اين معنا در ميان معانی محتمل باشــد و مفسر به 
 The Validity( در دست داشتن آن اطمينان نيابد
می کنــد  تأکيــد  او    )of Interpretation,p173
برخی اســتدالل های به نفع دو برداشت تفسيری 
چنان قوی هستند و دانش ما چنان محدود است 
کــه  اتخاذ تصميــم قاطع را ناممکن می ســازد. 
بنابراين هدف از سنجش اعتبار آن نيست که چه 
کسی را فاتح بناميم، بلکه هدف رسيدن به نتيجه 
عينی درباره محتمالت نسبی است. ممکن است 
کسی نتيجه بگيرد که تفســير الف محتمل تر از 
تفسير ب است...، بنابراين از جمله کارکردهای 
اعتبار سنجی می تواند نشان دادن اين جهت باشد 
که دو يا چند تفســير اعتباری برابر دارند و ما را 
تحريک کند که بيشتر تحقيق کنيم، زيرا تفاسير 
 The( مختلف نمی توانند همگی صحيح باشــند
Validity of Interpretation,p173-172(  هــرش 
البتــه در فصل اخيــر کتاب اعتبار تفســير برای 
اثبات محتمل تر بودن يک تفسير و فهم نسبت به 
ساير فهم های معتبر معيارهايی نظير مشروعيت، 
مطابقت، تناســب فهــم با ژانــر و ادبيات متن و 
سازگاری درونی ارائه می دهد و از آنها باعنوان 
»ضوابط تأييد تفسير« ياد می کند، اما در آخر به  
اين نتيجه می رسد که به رغم تمام تالش هايی که 
يک مفسر بايد برای نيل به معنای متن انجام دهد 
و تمــام مالک ها و معيارهايــی که می بايد برای 
داوری در ميان تفاســير محتمل متعدد و ترجيح 
يکی بــر ديگران به کار گيــرد، نهايتاً به ويژه در 
مطالعات تاريخی و علوم انســانی ممکن است با 
چند تفســير و »تأويل معتبر« رقيب مواجه باشيم 
آن گونه که هيچ يک را نتوان بر ديگران ترجيح 
 The( داده و تفســير و »تأويل صحيح« نــام نهاد

 .)238-Validity of Interpretation,pp237
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همه هستی مقدس است
روش تفسير قرآن از نگاه اقبال الهوری

محمد محمدي گرگاني
بازنشسته هيئت علمي 
دانشگاه عالمه طباطبايي

بخش سوم

اقبال معتقد است با این که 
فلسفه یوناني به دامنه دید 
متفکران اسالمي وسعت 

بخشید، اما »به طورکلي بینش 
ایشان را درباره قرآن دچار 

تاریکي کرد«
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انديشه روشنفکری اســالمی، سابقه ای طوالنی 
دارد. پرسش اين اســت که، اگرعلم مي تواند 
هستي را بشناسد، پس چه نيازي به قرآن وجود 

دارد؟
ابتــدا خواننــده محتــرم را به دو بخــش اول و 
دوم اين بحث ارجــا ع می دهم، که مفصل در 
مود هدف ديــن و کيفيت عمل و نقش ايمان، 
بحث شده اســت و از تکرار آن در اين بخش 

خودداری می کنم.
بر اساس مبانی نظری اقبال می توان گفت:

1.4. علــوم انســاني، حتــی علــوم تجربــی بر 
پيش فرض ها اســتوارند يعني هر دانشمندي، بر 
مبنای اصول و ارزش هــا و باورهايي که دارد، 
بــه تحقيــق مي پردازد؛ بــراي نمونــه در علوم 
تجربي که از قطعيت بيشــتری برخوردار است، 

چند پيش فرض وجود دارد:
الف ـ جهان واقعيت دارد.
 ب ـ  قابل شناخت است.

ج ـ قوانين عام و جهانشــمول وجود دارد؛ پس 
داروي بيماري ســرطان را که دانشــمندي در 
امريکا کشــف مي کند، قابل استفاده براي همه 

انسان ها در همه دنياست.
د ـ شــناخت بشر از هستي، نســبي و محدود به 

زمان و مکان و حال است.
و  هــدف  پيش فرض هــا،  و  باورهــا  ناگزيــر 

جهت گيري ها را مشخص مي کند.
قرآن، اصول و ارزش ها يا  هدف هايی را مطرح 
کرده اســت، علــم نمی تواند هــدف را تعيين 
کنــد. به قول مرحوم مطهــري: »دين، هدف ها 
را تعييــن مي کند و دانش، راه هاي رســيدن به 
آنها را«  و ناگزير يک دانشــمند مسلمان در هر 
دوره تاريخي، روش ها را بر اســاس ارزش ها و 
هدف ها مي ســنجد. پس اگر مارکس، اقتصاد 
را مبنا کرد و فرويد، جنســيت را اســاس تبيين 
رفتار انســان دانســت و يا لنين بنياد خانواده را 
بازمانده از دوران مالکيــت خصوصي خواند، 
دانشــمند مســلمان مي تواند با توجه به اصول و 
مباني قرآن، درباره آن داوري اساســي کند و 

نظر ديگری داشته باشد.
امروز بســياري از اين اصــول و مباني به عنوان 
خردجمعي روز بشــر مــورد قبول انســان هاي 
خردمند قرار گرفته و تحت عنوان حقوق بشر، 
حقوق اساســي، حقــوق بنياديــن و... در همه 

جهان مورد احترام و قبول است.
2.4. بــه نظــر مي رســد کــه قــرآن، اصول و 
ارزش هايي را در مورد هســتي، تاريخ و انسان 
مطرح کرده است که اثبات و نفي آن از حوزه 
بررســي علوم تجربي خارج است. هدف داري 
هســتي، مســئوليت انســان، معناي زندگي و... 
به طــور کلی موضوع بررســي علــوم تجربي، 

انسان نيست.
البته روشن اســت که علوم تجربي و انساني بر 
درک و فهم انســان از مفاهيم فلسفي و کالمي 

و نه در همه موارد، متــن مقدس تلقي نخواهد 
شــد و علــوم تجربي ابــزاري براي شــناخت 

قانونمندی های الهی خواهد بود.
2.3. در مباحــث کالمی علوم دينــي، منطق و 
فلســفه، حقوق و جامعه شناســي، روان شناسي 
و... بــا مباني نظري علوم قديم تدوين شــده اند 
و يافته هــاي دانش در عصــر مدرن کمتر مورد 
توجــه قــرار گرفته اند. ســاليان درازي اســت 
که بعضي متفکران مســلمان به ايــن امر توجه 
داشــته و تأکيد کرده اند که بايد علوم جديد را 
شــناخت و در مقام درک اراده خداوند تفسير 
و تأويــل آن، از آن اســتفاده نمــود، اما هنوز 
سنگيني استدالل متفکران سنتي بر همان روش 

قديم است.
3.3. نکته مهم ديگــر در اهميت نظر اقبال اين 
اســت که وی رجوع به علوم را، نه تنها از ســر 
نيــاز و ضــرورت زمــان می داند، بلکــه آن را 
در يک مبناي نظري بســيار محکم و مســتدل 
ســازمان داده اســت؛ از ايــن رو ممکن اســت 
مســلمانان به دليل ضرورت هــاي روز، ناگزير 
باشــند به کارشناســان و متخصصــان مراجعه 
کننــد، همان گونه که در ايــران عماًل توجه به 
امر کارشناســي بيشتر شده اســت. اما نظر اقبال 
اين است که اساســاً ما زماني قادر به فهم دين 
خواهيــم بود که به هســتي به عنــوان يک متن 
مقدس و منبــع معرفت بنگريم و شــناخت آن 
را شــناخت اراده خدا بدانيم، در اين صورت، 
شــناخت ماده با روش علوم جديد، خود يک 
روش دينــي اســت. به قــول اقبال: دانشــمند، 
هماننــد يــک عــارف در پي کشــف حقيقت 

است.
4.3. نتيجه مهم ديگر در مبناي نظري اقبال اين 
اســت که يک منبع به منابع معرفت ديني اضافه 
مي کند. به طور ســنتي، چهار منبع معرفت ديني 
عبارتند از: قرآن، ســنت، عقــل، اجماع. اقبال 
هســتي و تاريخ را نيــز به عنوان منبع شــناخت 
و معرفــت دينــي معرفــي مي کند. اين مســئله 
تأثير تعيين کننده اي بر کل برداشــت از دين و 
علوم ديني، رفتار ديني، مســلم و غيرمسلم و... 

خواهد گذاشت.

4. چه نيازی به قرآن است؟
در اينجا  پرسشــي مطرح اســت که در تاريخ 

يوناني، هســتی، فيزيــک، متافيزيــک، طبيعي 
و ماوراءطبيعــي دارد و طبيعــت امــر فيزيکي، 
معرفي شده است الجرم از نظر اقبال، مسلمانان 
قرن هــا، بــه هســتي و واقعيت به عنــوان امري 
پســت، غيرالهي و غيرمعنوي نگريســته اند، در 
حالی که »در اسالم، فکری و واقعی، يا معنوی 
و مادی، دو نيــروی مخالف نيســتند که با هم 
ســازگار نباشــند. حيات جزء معنــوی، در اين 
نيســت که آدمی از جزء مــادی و واقعی، قطع 
عالقه کامل کند«.9  اين مســئله تأثير شگرفي بر 

تاريخ و تمدن مسلمانان گذاشته است.
اقبال معتقد اســت بــا اين که فلســفه يونانی به 
دامنه ديد متفکران اســالمی وسعت بخشيد، اما 
»به طورکلی بينش ايشــان را درباره قرآن دچار 

تاريکی کرد«.10

2. چه رابطه ای ميان آیــه، واقع و ایده 
وجود دارد؟

 در ايــن مــورد مثالی می زنم؛ همه مســلمانان، 
تکه کاغذی را که روی آن آيات قرآن نوشته 
شــده، برمی دارند، می بوسند و در جای مطمئن 
و محترمــی می گذارند و يا االن رســم شــده، 
که در همه اداره هــا، پاکت هايی را مخصوص 
آيــات قرآن و کلمات مقدس قــرار داده اند تا 
افــراد در برخورد با اين مــوارد، بدانند آنها را 
کجا بايد بگذارند و بی احترامی نشود؛ مثاًل اگر 
روی کاغذی، کلماتــی از قرآن مانند »والتين« 
يعنــی انجير و يا »نمل« يعنی مورچه، يا »نحل«، 
يعنی زنبورعســل نوشته شده باشد، ما مسلمانان 
آن را مقــدس می دانيم، اما خود انجير، مورچه 
و زنبورعســل را آيــه نمی بينيم و آن را مقدس 

نمی دانيم.
بــا اين ديــد، دانشــمندان علــوم تجربــی نيز، 
می توانند آيات خدا را که قوانين هستی است، 

بشناسند.

3.  اهميــت اصل »هســتی، متن مقدس 
است«

1.3. اهميت اين مســئله در آن است که به کل 
برنامه ها و روش هاي مسلمانان در شناخت دين 
اثر مي گذارد. علوم ديني که بيشــتر بحث هاي 
کالمي و نظري )Theology( پرداخته اســت، به 
Ontology يــا هستی شناســی، گرايش کمتری 
داشــته اســت. حــال اگــر مســلمانان گرايش 
و توجــه بــه علــوم تجربي پيــدا کننــد و همه 
رشــته هاي علمي را ابزار و راه شــناخت اراده 
و مشــيت خداونــد بداننــد، مي تواننــد توجه 
مسلمانان به خصوص ســنت گرايان را به دانش 
و علــوم جديد جلب کنند و آنــان نيز با همان 
انگيــزه اي کــه بــه بحث هاي کالمــي ـ نظري 
درباره مســائل ديني مي پردازند به علوم تجربي 

و انساني جديد بپردازند.
بر اســاس اين نگاه، متون علوم قديمه، نه لزوماً 

شناخت ماده با روش 
علوم جدید، خود یك روش 
دیني است. به قول اقبال: 

دانشمند، همانند یك عارف 
در پي كشف حقیقت است
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هيــچ مذهب و مــرام و نژاد و قومي نيســت و 
هرکــس قادر اســت آن را بشناســد حتي اگر 
مســلمان نباشــد، و حقايق رنگ ملی و نژادی 

و دينی ندارد:
»همان گونه کــه رياضيات، انگليســی يا نجوم 
آلمانی يا شــيمی فرانسوی وجود ندارد، اسالم 
ترکی، عربی، ايرانی يا هندی نيز وجود ندارد. 
درســت به همان گونه که کليــت حقايق علمی 
انواع گوناگون فرهنگ های علمی ملی به وجود 
می آورد که همه روی هم رفته معرفت بشری را 
نمايش می دهند، بــه همان طريق کليت حقايق 
اسالمی نيز ســبب پيداشدن کمال مطلوب های 
گوناگون ملی و اخالقی و اجتماعی می شود«.12 
پس ممکن اســت کسي مسلمان نباشد و قوانين 
الهي را بشناســد و کسي مسلمان باشد و آن را 
نشناسد. همان حرف تاريخي سيد جمال که به 
غرب رفتم مسلمان نديدم، اما مسلماني ديدم و 
به کشورهاي اســالمي آمدم، مسلمان ديدم اما 

نديدم. مسلماني 
7.4. حــوزه علوم، جزئي، قابــل اندازه گيري و 
محاســبه پذير اســت و مباني و اصول کلي در 
حوزه علوم قرار ندارد. لذا شــناخت و ارزيابی 
مبانی و اصول کلی از حوزه علوم خارج است، 
اگــر چه رابطــه متقابل ميان دانش و فلســفه و 

مبانی نظری وجود دارد.

پی نوشت:
1. اينجانب اين بحث ها را تحت عنوان کتابي 
به نام »هســتي، متن مقدس« آورده ام که چند 
ســالي اســت براي کســب مجوز انتشار در 

ارشاد مانده است. 
2. همان، ص 177. 

3. همان، ص84.
4. همان، ص 85.
5. همان، ص68.
6. همان، ص 68.

7. همان، ص 177.
8.  همان، ص82.

9. همان، ص 13.
10. همان، ص6.

11. همان، ص138.

12. همان، ص178.

شــيوه نگاه، مطلق کردن اموري است که نسبي 
و تابع زمان و مکان اســت؛ اين نــگاه در همه 
تاريخ فاجعه آفريده اســت؛ نه تنها باورمندان به 
آن را از راه انداختــه و بيچاره کرده که ســاير 
مردم را نيز به مصيبت دچار نموده اســت. اين 
داســتاني اســت که ســر دراز دارد. چه سرها 
که بر ســر آن رفته و چه اميدها، نااميد شــده و 
چه دلســردي ها و نااميدی ها و بي هويتي ها که 

نساخته است.
چه آنان که خواســته اند و اصرار داشته اند نظر 
خود و حتي خود را مظهر و تبلور اراده خدا يا 
خلق بدانند و چــه آنان که به نام  خاک، ميهن، 
خون و يا نژاد و... مطلق انديشی کردند؛ به قول 
روان شناسانی مانند اريک فروم، روان پريشاني 

که خود و نظر خود را مطلق کردند.

شــورا در قرآن به چه معنا اســت؟ چــرا پيامبر 
بايد شــور کنــد؟ مگر از نظــر مســلمانان، او 
خردمندترين فرد نيست؟ مگر از نظر مسلمانان، 
پيامبــر، آزاد از هوا و هــوس حرص مال و دنيا 
نيســت؟ پس چرا نبايد همه، تنهــا به حرف او 
گوش کننــد؟ اين خــود بهتريــن درس برای 
مســلمانان اســت که در حوزه امور و روش ها، 

خردجمعی جامعه مبنای تصميم گيری است.
4.4. نقــد اقبــال به علوم جديد اين اســت که، 
علــوم جديــد، جــان و روح هســتي را نديده 
اســت، الجرم چون کرکســي بر الشه طبيعت 
نشســته اند. پس مباني نظــري و بنيادين، مانند، 
هــدف و معني هســتي، هدف انســان و معنای 
زندگي را دين معرفــي مي کند و از متن قرآن 
گرفته مي شــود، متن قرآن خود منبع معرفت و 

شناخت ديني است.
5.4. از نظر اقبال، هم هســتي و هم قرآن، متن 
مقدس و اراده خداوند اســت به عبارت ديگر 
هســتي، قــرآن تکوين يافتــه و قرآن، هســتي 
تدوين يافته است. لذا در هر دو، اراده و مشيت 
الهي  است و در نتيجه در تعارض با هم نيستند.

6.4. شناخت حقيقت، در انحصار و محدوديت 

تأثيــر مي گذارد و ميــان آن دو رابطــه متقابل 
وجود دارد.

اگــر هــدف، لذت و خوشــي باشــد بــر نوع 
انتخاب هــاي اجتماعي تأثير مي گذارد، کســي 
که هدف را کمال، رشد و تغيير خود مي داند، 
ممکن اســت زحمت و سختي و انزوا را تحمل 
کنــد تا به هــدف خود برســد درحالي که اگر 
هدفــش رفاه و لذت صرف باشــد هرگز تن به 

ناراحتي و سختي نمي دهد.
اقبــال مي گويد که ســختي و راحتي، خوبي و 
بدي با يک مــالک قابل اندازه گيري اســت؛ 

کمال و تحول انسان:
»فعل و عمــل لذت بخش يــا رنج بخش وجود 
ندارد، هر چه هســت، افعالی اســت که يا مايه 
نگهداری »من« اســت يا مايــه انحالل و از هم 

پاشيدن آن«.11
پــس هــدف و آرمان هــاي انســان، در تمامي 

انتخاب هاي او اثر مي گذارد.
3.4. دانشــمند موحد و غيرموحد در شــناخت 
هســتي، محدود به زمان خود هستند. برداشت 
از علوم تجربي و علوم انســاني نســبي است و 
ناگزير دانشــمند موحــد، راه هاي حل مســئله 
اقتصــادي و اجتماعــي و... را در حدي درک 
مي کند که در زمانه فهم شــده اســت. به همين 
دليــل يک موحــد در حوزه روش هــا و فروع 
کامــاًل نســبي نظــر مي دهد چــون مي داند که 
دانــش او محدود اســت؛ از ايــن رو روش ها، 

حوزه اختالف ها و تفاوت ها است.
بــراي نمونه شــور در اصــول ممکن نيســت، 
هرکس بايد خود با تفکر و انديشه به مبانی دين 
اعتقاد پيدا کند. از نظر قرآن کســي نمي تواند 
براي باور به خدا، رأي اکثريت را مالک کند، 
امــا در حوزه روش ها بايد شــور کــرد. پيامبر 
هــم که ايمان به خــدا دارد، در حوزه روش ها 
مانند جنگ و صلح و اداره امور جامعه، شــور 
مي کند و هر کس رأي خود را مي دهد اگرچه 
از نظر يک مســلمان، پيامبــر در جاي ويژه اي 
قرار دارد. از اين رو يک مســلمان ممکن است 
از نظر اجتماعي باور به سوسياليســم، ليبراليسم 
و... داشــته باشــد، زيرا منظور راه هاي رسيدن 
به اهدافی همچون عدالــت اجتماعي، آزادي، 
کرامت انساني و... است که البته در اين موارد 
قــرآن مباني ارزش هــاي عام را مطــرح کرده 

است.
لذا هما ن گونه که گفته شــد، به نظر مي رســد 
که ايمــان در حــوزه اصول و ارزش هاســت. 
يعنــی ايمان به خدا و غيب و قيامت و... مربوط 
می شــود، اگر ايمان بــه روش ها باشــد فاجعه 
اســت؛ به ايــن معنا که کســانی تصــور کنند 
برنامه هــای اقتصــادی و سياســی و... آنان و يا 
هر برداشــتي که در اين حوزه هــا دارند، عين 
حقيقــت اســت و حتماً و قطعاً عيــن منافع ملی 
اســت و يا همان اراده و مشــيت خداست. اين 

ممكن است كسي مسلمان 
نباشد و قوانین الهي را 

بشناسد و كسي مسلمان 
باشد و آن را نشناسد. همان 
حرف تاریخي سید جمال 
كه به غرب رفتم مسلمان 

ندیدم، اما مسلماني دیدم و 
به كشورهاي اسالمي آمدم، 
مسلمان دیدم اما مسلماني 

ندیدم
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تاريخــي روايــات ســامي ايــن داســتان توجيه 
فشــارهاي شديد وارده از ســوي محيط، مرگ، 
بيماري و شــرايط نامســاعد زندگي را توجيه گر 

اين داستان دانسته است.
»داســتان ســقوط آدم بــه اشــکال گوناگون در 
ادبيات جهان باستاني بيان شده است. البته تحديد 
حــدود و مراحــل مختلف نمو آن و نشــان دادن 
انگيزه هــاي مختلف بشــري که در تغيير شــکل 
تدريجي آن مؤثر بوده اند، غيرممکن است. ولي 
چون خود را به روايات سامي اين داستان محدود 
مي کنيم، بســيار محتمل اســت که اين داستان از 
آن برخاسته باشد که انســان مايل بوده است که 
بدبختي بي پاياني را که از بودن در محيط زندگي 
نامســاعدي فراهم شــده و مرگ و بيماري از هر 
طرف کوشــش هاي او را براي حفظ خود عقيم 
کرده اســت، به صورتي  براي خود توجيه و تعبير 
کند. چون تســلطي بر نيروهاي طبيعي نداشــته، 
ناچــار نظري بدبينانــه به زندگي داشــتن، کامالً  
مناسب حال او بوده است. چنين است که در يک 
کتيبه باســتاني بابلي از مار )رمز تولد و تناسل( و 
درخت و زن که ســيبي )رمز بــکارت( را به مرد 
تقديم مي کند، سخن رفته است. معني اين داستان 
آشکار است: سقوط انسان از يک حالت آ ميخته 
به ســعادت و نعمــت نتيجه عمل جنســي اصلي 

جفت بشري بوده است.«)ص 96(
جنت

اقبال معتقد اســت که »جنت« که در داستان آدم 
به آن اشاره شده است نمي تواند همان »جنت« به 

معناي جايگاه جاوداني پرهيزکاران بوده باشد.
»قــرآن، زميــن را »قــرارگاه« )مســتقر( و »منبع 
بهره بــرداري« )متاع( براي آدمي مي شــمارد که 
بايســتي براي تملک آن نسبت به خدا سپاسگزار 
باشد. »شما را در زمين جايگزين ساختيم و براي 
شــما در آن روزي ها آفريديم، چه کم ســپاس 
مي گزاريد« )اعــراف:10( هيچ دليلي نداريم که 
بنا بر آن فرض کنيم که کلمه جنت )باغ( که در 
اين داســتان آمده، به معني فردوس دور از دامنه 
ديد حواس اســت که آدم از آن بر زمين سقوط 

کــه بتواند معني و مفهــوم کاماًل تــازه اي به آن 
بدهــد. روش قــرآن و تغيير صــورت دادن کلي 
يا جزئي به داســتان ها، بدان منظــور که آنها را با 
انديشه هاي جديد متناسب سازد و از اين راه آنها 
را با روح زمان منطبق کند، نکته مهمي است که 
تقريباً پيوسته محققان مسلمان و نامسلمان درباره 

اسالم از آن غافل مانده اند.«)ص 96(
وي آنگاه با مقايسه داســتان آ دم در قرآن با بيان 
اين داســتان در ســفر آفرينش تورات به توضيح 

بيشتر غرض بيان قرآني آن مي پردازد:
1ـ در قــرآن مار و دنــده آدم هر دو از داســتان 
حذف شده است. حذف مار براي زدودن رنگ 
تناسلي و نگرش بدبينانه نسبت به زندگي بوده و 
حذف دنده آدم براي آن اســت که نشــان دهد 

منظور قرآن يبان تاريخي نيست.
2ـ تــورات زمين را به علــت نافرماني آدم لعنت 
کرده اســت درحالي که قــرآن آن را  قرارگاه و 

منبع بهره برداري آدمي مي  شمارد.
3ـ  داســتان قرآني ســقوط آدم هيــچ ارتباطي با 
نخســتين ظهور انسان بر اين ســياره ندارد، بلکه 
بيشــتر نشــان دادن تکامل آدمي اســت از حالت 

شهوات غريزي به حالت انسان مختار و آزاد.
سابقه داستان

اقبال ضمن اشاره به سابقه بيان داستان هبوط آدم 
در ادبيات جهان باستان و تأثير انگيزه هاي بشري 
در تغيير شکل تدريجي آن؛ در بررسي ريشه يابي 

هدف قرآن از بيان داستان ها
اقبال معتقد است قرآن از آوردن داستان ها کمتر 
منظور تاريخي دارد و تقريباً هميشــه هدف قرآن 
اين است که به داستان ها اهميت کلي اخالقي يا 

فلسفي بدهد.
»قــرآن بــه نــدرت از آوردن داســتان ها منظور 
تاريخي دارد؛ تقريباً هميشه هدف قرآن اين است 
که به داســتان ها اهميت کلي اخالقي يا فلســفي 
بدهد و اين منظور را با حذف کردن نام اشخاص 
و امکنه که با دادن رنگ خاصي به داستان معني و 
مفهوم  آن را محدود مي کنند و نيز با حذف کردن 
جزئياتي که به نوع ديگري از احســاس بســتگي 
دارد، عملي مي کند. اين شکل معامله با داستان ها 
امر غيررايجي نيست و در ادبيات غيرديني رواج 
دارد. نمونه اي از آن داســتان فاوســت است که 
بيان ســحرآميز گوته به آن مفهوم کاماًل تازه اي 

بخشيده است.«)ص 96(
جهــت  قــرآن  اســت  معتقــد  وي  همچنيــن 
متناسب ساختن داســتان ها با انديشه هاي جديد و 
منطبق ســاختن آنها با روح زمان تغييرات کلي يا 
جزئي به داستان ها مي دهد و در خصوص داستان 
آدم با تغيير ماده آن معني و مفهوم کاماًل تازه اي 

به آن داده است:
»قرآن هنگام بيان اين داســتان ]داستان سقوط يا 
هبوط آدم[، قســمتي از رموز قديمي را محفوظ 
نگاه داشــته ولي ماده آن را چنان تغيير داده است 

اقبال و داستان هبوط آدم

چكيده: اقبال معتقد اســت هدف قــرآن از آوردن داســتان ها و قصص كمتر منظور 
تاريخي و بيشــتر با هدف هاي بيان اخالقي و فلسفي است و به همين جهت قرآن براي 
متناسب ساختن داســتان ها با روح زمان و انديشــه هاي نو تغييرات كلي يا جزئي به 

داستان ها مي دهد و به اين ترتيب معني و مفهوم كامالً  تازه اي به آنها مي دهد.
داســتان حضرت آدم در قرآن نيز هيچ ارتباطي با نخستين ظهور انسان بر اين سياره 
نداشته و بيشتر به منظور نشان دادن يك نقطه عطف و با جهش و تكامل آدمي از وضعيت 

غريزي سابق خود به وضعيت نوين يك موجود آزاد و مختار است.
»جنت« مورد اشاره در داســتان حضرت آدم نمي تواند همان »جنت« به  معناي جايگاه 
جاوداني پرهيزكاران بوده باشد، بلكه اين »جنت« نماينده صورت ابتدايي انسان قبل از 
تكامل و جهش مورد اشاره و حالتي است كه بشر با آنچه وي را احاطه كرده است ارتباطي 
نداشته و درد و رنج حاصل از اين ارتباط و نيازهاي بشري را احساس نمي  كرده است. اين 

ارتباط و اين رنج و دردهاست كه نشانه آغاز تمدن و فرهنگ بشري است.
هبوط از »جنت« هرگز به معناي ســقوط نيست، بلكه انتقال آدمي است از حالت ساده 

ابتدايي به نخستين جرقه هاي خودآگاهي و نوعي بيداري از خواب طبيعت است.
پس از هبوط، ما با آدمي روبرو هستيم كه مي تواند آزاد و مختار شك كند و حامل امانت 
بزرگ الهي باشــد، عنصري جاوداني و خالق و رشــديابنده. موجودي كه در مواجهه با 
واقعيت و تعامل با آن سرنوشت خود و نيروهاي محيط خود را شكل مي دهد. رشد و تعالي 
آدمي و محيطش در اين مواجهه و چگونگي آن از مباحث بسيار مهم فكري اقبال است.

جمشید دیواني

اقبال الهوري
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آدمي فعاليتي خــالق و روحي تصاعدطلب 
دارد

آدمــي در مارپيــچ تکاملي و تصاعــدي از يک 
حالت وجود به حالتي ديگر مي رسد، ولي در اين 
حرکت رو به پيش او، زندگي او چگونه حاصل 

مي شود.
»ولــي زندگي او و حرکت رو بــه پيش نفس او 
بســته به اين اســت که با واقعيتي کــه روبه روي 

اوست ارتباط برقرار سازد.« )ص 17(
در مواجهه با این واقعيــت و تعامل با آن 
است كه سرنوشت انسان و نيز طبيعت رقم 

مي خورد
نيروهايي مي شــود  »هنگامي که آدمي مجذوب 
که وي را احاطه کرده اند، قدرت آن را دارد که 
به اين نيروها شــکل دهــد و آنها را رهبري کند؛ 
هروقت که آن نيروها ســد راه مي شوند، قابليت 
آن را دارد کــه جهــان وســيع تري در ژرفنــاي 
وجــود دروني خويــش بســازد و در اين جهان 
سرچشــمه هاي شادي و الهام بي پايان را اکتشاف 

کند.«)ص 16(
در این مواجهه نه تنهاسرنوشت خود انسان 

كه سرنوشت طبيعت هم شكل مي گيرد
»قســمت آدمــي اين اســت کــه در ژرف ترين 
خويــش  اطــراف  جهــان  بلندپروازي هــاي 
شــرکت جويد و به سرنوشــت خويــش و نيز به 
سرنوشــت طبيعت شــکل دهد و اين کار را گاه 
با همســازکردن خود با نيروهاي طبيعت و گاه از 
طريق به کار انداختن همه نيرومندي خويش براي 
بــه قالب ريختن طبيعت بنا بر هدف و غرضي که 
خود دارد به انجام برســاند و در اين فرآيند تغيير 
تدريجي، خدا يار و مددکار آدمي خواهد بود، به 
شرط اين که از جانب خود او اقدامي بشود... اگر 
از طرف او اقدام نشود و ثروت دروني خويش را 
آشــکار نسازد و فشار رو به داخلي را که زندگي 
در حال پيشــرفت وارد مي آورد احســاس نکند، 
آنگاه روحي که در درون اوســت چون ســنگ 
سخت مي شــود و خود به صورت ماده بي جاني 

درمي آيد.« )ص 16(
ارتباط با واقعيت چگونه برقرار مي شود؟

»آنچه اين ارتباط )ارتباط با واقعيتي که روبروي 
انســان اســت( را برقرار مي کند معرفت است و 
معرفت همان ادراک حسي است که به وسيله فهم 
حالت کمال و پختگي پيدا کرده باشد.« )ص 17(

اقبــال با ذکر آيــات 30 تا 33 ســوره بقره که به 
داستان جعل آدم)ع( پرداخته است نتيجه مي گيرد 
»نکته اساســي اين آيه ها اين اســت که به  آدمي 
ملکه ناميدن چيزها بخشيده شده، يعني مي تواند 
از آنها تصوري براي خود بسازد و ساختن تصور 
به معني مُسّخر کردن آن چيزهاست. به اين ترتيب 
 )Conceptual( رنگ معرفت آدمي رنگ تصوري
است و با سالح همين معرفت تصوري  است که 
انســان به جنبه قابل مشــاهده حقيقت و واقعيت 

نزديک مي شود.«)ص 17(

انتخــاب آزاد او نيز بود؛ و به همين جهت اســت 
که به مدلول قرآن، نخســتين تجاوز از حد آدمي 
بخشيده شد. ديگر نيک بودن چيزي نيست که به 
اجبار حاصل شده باشد؛ تسليم آزاد »خود« است 
به کمال اخالقي و از همــکاري آزادانه من هاي 
آزاد نتيجه مي شود. موجودي که حرکاتش همه 
چون ماشيني معين شده باشد، نمي تواند نيکي به 
بــار آورد. بنابراين آزادي شــرط نيکي و خوبي 

است.« )ص 100(
اعتماد خدا به انسان

»... ولي رواداشــتن اين که »خود«ي آشکار شود 
کــه پس از مطالعه چند راه عمل که در برابر وي 
موجود اســت قــدرت انتخاب يکــي از راه ها را 
داشته باشد، واقعاً اقدام به کار پرمخاطره اي است؛ 
چه آزادي انتخاب نيکي، خود، مستلزم آن است 
که آزادي انتخاب آنچه در مقابل نيکي است نيز 
موجود باشــد. اين که خداي متعال به چنين کار 
خطيري پرداخته، خود نشانه آن است که به انسان 

اعتماد فراوان داشته است.« )ص 100(
و اكنون نوبت انسان است كه درستي این 

اعتماد را اثبات كند
»... اکنـون بـه نوبه انسـان اسـت کـه اين اعتمـاد را 
بـه ثبوت برسـاند. شـايد تنها چنين اقـدام خطيري، 
آزمـودن و توسعه بخشـيدن امکانـات ايـن موجود 
را امکان پذيـر سـاخته اسـت موجـودي کـه »بـه 
بهتريـن صـورت آفريـده و سـپس بـه فرودتريـن 
فرودها بازگردانده شـده اسـت« ]تين: 5[. چنان که 
قـرآن مي گويـد: »و بـراي آزمايش شـما را به خير 

و شـر محـک مي زنيـم... )انبيـا: 35(«. )ص 10(
بر اين اســاس ديده مي شــود که اقبال، هبوط را 
شــرط الزم و ضروري تکامل و توسعه امکانات 

آدمي دانسته است. 
ماهيت و طبيعت آدمي

آدمي حامل امانت بزرگ الهي
آدمي موجودي اســت که از هر طرف به وسيله 
جهــان بيروني احاطه شــده اســت، ولــي با همه 
نقص هــا و ضعف هايش قدرت ســازگارکردن 
قواي مختلف را داشــته و بر طبيعت برتري دارد، 
چــرا کــه در درون خود حامل امانتي اســت که 
آســمان ها و زمين و کوه ها از کشيدن آن سر باز 

زده اند.
آدمي عنصري جاوداني

»شک نيســت که وظيفه وي آغازي داشته، ولي 
شايد سرنوشت او آن باشد که در ساختمان هستي 

عنصري جاوداني شود.
»آيــا آدمي چنان مي پندارد که ما او را بي حاصل 
رها مي کنيم؟ آيا نطفه اي نبود که ترشــح شــد؟ 
پس از آن خون بســته اي شد و خدا او را درست 
کرد؟ و از آن دو گونه زن و مرد آفريده؟ آيا خدا 
توانايــي آن را ندارد که مــردگان را دوباره زنده 

کند.« )قيامت: 40ـ36(« )ص 16(

کرده باشد. بنا بر گفته قرآن، انسان بر روي زمين 
بيگانه نيســت. »و از آن ]زمين[ شما را آفريديم« 
)طه: 55( »جنت« که در اين داســتان به آن اشاره 
شــده، نمي تواند از جايگاه جاوداني پرهيزکاران 
بوده باشــد. »جنت« در قرآن بــه صورت مکاني 
توصيف شــده اســت که مؤمنان »در آن جامي 
ميان خود رد و بدل مي کنند که نه لغوي را سبب 
مي شــود و نه گناهــي را« )طــور: 23(. در جاي 
ديگر، همچون مکاني توصيف شده که در آن »نه 
بيهوشي و مســتي ]به مؤمنان[ مي رسد و نه ايشان 
را از آن بيــرون مي کننــد« )صافات: 47( ولي در 
جنتي که در داستان ســقوط آدم آمده، نخستين 
حادثه اي که صورت گرفته يک نافرماني اســت 
که نتيجه آن بيرون رانده شــدن آدم بوده اســت. 
حقيقت اين اســت که قرآن خود معني اين کلمه 
را، به آن صورت که در بيان داستان آمده آشکار 
کرده اســت. در قسمت دوم داستان، جنت و باغ 
به صورت مکاني وصف شده است که در آن »نه 
گرسنگي است و نه برهنگي و نه تشنگي است و 

نه آزار از گرما« )طه: 119ـ118(.« )ص 98(
»بنابراين مــن بر آنم که »جنــت« نماينده حالت 
بي ارتباطي انســان با محيط در بيان قرآني نماينده 
صورت ابتدايي حالتي اســت که در آن انسان با 
آنچه وي را احاطه کرده ارتباطي ندارد و در نتيجه 
گزش و ســوزش حاصل از خــار نيازمندي هاي 
بشري را احساس نمي کند که تنها پيداشدن آنها 

نشانه آغاز تمدن و فرهنگ بشري است.«
داستان هبوط، بيدارشدن انسان از خواب 

طبيعت
اقبال داستان قرآني هبوط را بي ارتباط با نخستين 
ظهور انســان بر اين سياره دانســته و آن را بيشتر 
جهت نشــان دادن يک جهش اساســي »آدمي از 
يــک حالت بدوي غريزي بــه حالت يک خوِد« 

آزاد و مختار مي داند.
»به اين ترتيب معلوم مي شــود که داستان قرآني 
سقوط هيچ ارتباطي با نخستين ظهور انسان بر اين 
سياره ندارد. غرض آن بيشتر نشان دادن ترقي مقام 
بشــريت است از حالت بدوي شهوات غريزي به 
حالت تملک آ گاهانه يک »خوِد« آزاد است که 
مي تواند شــک کند و نافرماني ورزد. اين سقوط 
هرگز معني فســاد و سقوط اخالقي ندارد. انتقال 
آدميزاد اســت از حال آگاهي ســاده به نخستين 
شــعله خودآگاهي و نوعي بيدارشدن از خواب 
طبيعت اســت که با تکاني از عليت شخصي در 

وجود کسي صورت مي گيرد.« )ص 99(
انســان آزاد كــه مي تواند شــک كند و 

نافرماني ورزد
همان گونه که بيان شد اقبال، هبوط و سقوط آدم 
را به معني فساد و ســقوط اخالقي ندانسته، بلکه 
آن را انتقــال از حالت غريزي و طبيعي و آگاهي 
ســاده به حالت خودآگاهي و اختيــار و آزادي 

مي داند:
»نخســتين عمــل نافرماني بشــر، نخســتين عمل 



82
ره 

ما
| ش

 92
ذر 

 و آ
ان

 آب
| 11

8

82
ره 

ما
| ش

 92
ذر 

 و آ
ان

 آب
| 11

9
را زنده نگاه مي دارد و در ســير بي پايان فکر، آن 
را نگه داري مي کند. اين اشــتباه است که فکر را 
غيرقابل رسيدن به نتيجه تصور کنيم، چه آن نيز به 
طريق خاص خود، مالقاتي است که ميان متناهي 

و نامتناهي صورت مي گيرد.« )ص 9(
معرفت طلبي انسان

اقبال معتقد اســت ويژگي آدمي چنان است که 
خويشــتن را چون يک خود نگاه مي دارد. به اين 
منظور به جســت وجوي معرفــت و توليد مثل و 
قدرت مي پردازد. وي با استناد به آيات مربوط به 
داستان جعل و هبوط آدمي معتقد است که بخشي 
از اين آيات به آرزوي وي براي دســت يافتن به 
قــدرت و بخش ديگري از آن بــه تمايل وي به 

دست يافتن انسان به معرفت را نشان مي دهد.
از آنجا که درخت در نظر پيشينيان، رمزي مخفي 
بــراي معرفت اســراري و جادويي بوده اســت. 
آدم که با مجهزبــودن به حواس و ملکات عقلي 
مناســب و هماهنگ با نوع ديگري از معرفت )نه 
معرفت جادويي( بوده است از نزديکي به آن منع 
شده است. محدوديت انسان به عنوان يک خود و 
مجهزبودن وي به حواس و ملکات عقلي مناسب 
آن نــوع از معرفــت مي باشــد که مســتلزم افزار 
مشاهده و تجربه با صرف وقت و شکيبايي و صبر 
و حوصله است و صرفاً  از طريق تجمع تدريجي 
حاصل مي شود. تسليم انســان به وسوسه شيطان 
نــه از آن جهت بود که از لحــاظ اصل و جوهر 
بد بــود، بلکه به آن جهت بود که عجول آفريده 
شده است و خواست تا از راه کوتاه تري )معرفت 
اسراري و جادويي و سريع( به معرفت دست يابد.

»تنها راه اصالح اين تمايل آن بود که در محيطي 
جاي داده شــود که با وجــود همراه بودن با رنج، 
براي تجلــي و به کار افتادن اســتعدادهاي عقلي 
او مناســب تر باشــد. بنابراين قــراردادن آدم در 
محيطــي که از لحاظ مادي بــا درد و رنج همراه 
باشد، به قصد مجازات او نبوده است، بيشتر براي 
آن بوده است که نقشــه شيطان باطل شود که از 
روي دشــمني با انسان، مزورانه کوشيده بود تا او 
را نسبت به شادي اي که از نمو دائمي و گسترش 
و تکثيــر حاصل مي شــود نادان نگــه دارد. ولي 
زندگي يک من محــدود در محيطي که موانعي 
در برابــر او فراهم مي کند، وابســته به گســترش 
دائمي دامنه معرفتي اســت که بر تجربه عملي بنا 
شده است و تجربه يک سن محدود، که در برابر 
وي راه چندين امکان گشوده است، تنها از طريق 
آزمودن و خطاکردن و دوباره آزمودن گسترش 
پيدا مي کند. بنابراين خطا که ممکن اســت، آن 
را چون نوعي شــر عقلي توصيف کند. خود در 
ســاختن تجربه عاملي ضروري خواهد بود.«)ص 

)101

منبع:
کتاب احياي فکر ديني در اسالم، نوشته محمد اقبال 

الهوري، ترجمه احمد آرام، نشر: رسالت قلم.

»حقيقت اين اســت که هر جست وجوي معرفتي 
اساســاً نوعي از نيايش اســت. آن کــه عالمانه به 
مشــاهده طبيعت مي پــردازد. همچون صوفي اي 
اســت کــه در نيايش خواســتار دســت يافتن به 

حقيقت است.«)ص 107(
عالم مشــاهده گر طبيعت در ابتدا انتهــا به دنبال 
اثر جاي پاي آهوي مشــک مي رود که روشــي 
محدودتر براي اين جســت وجوي بزرگ است، 
ولي عطش اين دانشمند براي معرفت باالخره وي 
را به نقطه اي مي رســاند که در آن بوي نافه آهو 

بهتر از اثر پا وي را هدايت خواهد کرد.
رابطه عقل و اشراق در آدمي 

اقبال فکر و اشراق )درون بيني( را مکمل يکديگر 
و هر دو را جهت رســيدن به هــدف ضروري و 
الزم مي داند. »هيچ دليلي در دست نيست تا بنابر 
آن فرض کنيم که انديشه و اشراق )با درون بيني( 
اصوالً  معارض با يکديگرند. هر دو از يک ريشه 
جوانــه و هر يک مکمل ديگري اســت. يکي از 
آن دو حقيقــت را پاره پاره به دســت مي آورد و 
ديگري يکپارچه و به صورت کلي. يکي به جنبه 
ابدي و جاوداني حقيقــت نظر دارد و ديگري به 
جنبه گذران آن. يکي بهره برداري از تمام حقيقت 
در زمان حاضر است و هدف ديگري گذشتن از 
حقيقت اســت. از طريق انتخاب و محدودکردن 
نواحي مختلفي از کل آن براي اين که مشــاهده 
منحصر و محدود به همان نواحي باشــد. هر يک 
از آن دو براي تجديد جواني به ديگري نياز دارد. 
هر دو خواســتار ديدار يک حقيقت هســتند که 
خود را بــه هر يک از آنها متناســب با وظيفه اي 
که در زندگي دارد جلوه گر مي ســازد. اشراق و 
درون بيني همان گونه که برگسون مي گويد نوع 

عالي تري از عقل است.«)ص 5(
اما اقبال برخالف کانت که به محدوديت عقل در 
حــوزه مابعدالطبيعه و معرفت خدا حکم مي کند 
و نيــز فراتر از نظــر غزالي که بــه متناهي بودن و 
غيرقطعي بــودن فکر معتقد و خــط افتراقي ميان 
فکر و اشــراق رســم کرده بود، به ارتباط اساسي 
ميان فکر و اشــراق معتقد بــود. وي با رد ناتواني 
فکر براي فراگرفتن نامتناهي معتقد است فکر در 
حرکــت عميق تر خود، مي تواند به يک نامتناهي 
پايدار برسد. »بنابراين فکر در ماهيت اساسي خود 
ساکن و ايســتان نيست، متحرک و باالن است و 
عدم تناهــي دروني خود را در زمــان طوماروار 
باز مي کند و مانند دانه اســت کــه از همان آغاز 
در درون خــود وحدت آلــي درخت را به عنوان 
يک واقعيت موجود حمل مي کند... در حقيقت 
حضور نامتناهي کلي در حرکت معرفت اســت 
که تفکر متناهي را امکان پذير مي ســازد. کانت 
و غزالي هر دو از دريافــت اين امر عاجز ماندند 
که فکر، در بحبوحه عمل معرفت و شــناختن به 
ماوراي محدوديت و تناهي خويش مي رســد... 
حرکــت فکر تنها به آن جهت ممکن اســت که 
نامنتاهــي، به صورت ضمنــي در فرديت متناهي 
او حاضر اســت و در درون آن شعله بلندپروازي 

مواجهــه با جنبه قابل مشــاهده حقيقت و 
واقعيت

وي آنگاه با ذکر چند آيه از آيات قرآن مجيد که 
آدميان را به مشاهده و تفکر در آفرينش آسمان ها 
و زمين و در توالي شــب و روز و کشتي و باران 
و ســتارگان و سايه و خورشــيد و تفاوت زبان ها 
و رنگ هاي انســان ها و... ارجاع مي دهد و نتيجه 

مي گيرد:
»شــک نيســت که غرض مســتقيم قرآن از اين 
مشاهده همراه با تفکر و نظر در طبيعت آن است 
که در آدمي آگاهي نسبت به چيزي را بيدار کند 
کــه طبيعت نماينده و رمز آن به شــمار مي رود.« 

)ص 18(
مواجهه و تفكر و نظر در آیات )جنبه قابل 
مشــاهده حقيقت( را بــراي رؤیت آنچه 
ناگذران و غير زماني است پرورش مي دهد

اقبال ضمن بيان کار بزرگ اسالم در بيدارکردن 
روح تجربــي آدميان، آن هــم در عصري که هر 
چيز ايراني را در جست وجوي انسان براي رسيدن 
به خدا بي ارزش تصور مي کردند، ارزش بزرگ 

اين مواجهه را بار ديگر يادآور مي شود:
»مطابق گفته قرآن... جهان هدف و غايتي جدي 
در دنبال دارد. حــوادث تغييرپذير آن، وجود ما 
را ناگزيــر از آن مي کنند که شــکل هاي جديد 
پيدا کنند. کوشــش عقلي براي برداشتن موانعي 
که جهان پيش پاي ما مي گذارد، عالوه بر آن که 
زندگي ما را وسعت مي بخشد و ثروتمند مي کند. 
بينــش ما را نيز افزايش مي دهد و به اين ترتيب ما 
را براي برخورد با جنبه هاي دقيق تر  تجربه بشري 
مسلط  تر مي ســازد. تماس فکري با جريان زماني 
اشياســت که ما را براي رؤيــت آنچه ناگذران و 
غيرزماني اســت پــرورش مي دهــد. واقعيت در 
ظواهر آن منزل دارد و موجودي چون آدمي، که 
بايــد در محيطي پر از موانع زندگي خود را ادامه 
دهد، حق ندارد که از شــناختن آنچه مرئي است 

غفلت ورزد.«)ص9(
ارتباط با حقيقت از راه دین و عبادت

اقبــال کارکرد دين را فراتر از فلســفه و اثبات و 
تصور صرف خدا دانســته و آن را تالشــي براي 
رســيدن به معرفــت اصيل تر و اتحــاد با مطلوب 

انسان مي داند.
»عاملي کــه به وســيله آن اين اجتمــاع و اتحاد 
صورت مي گيرد عمل عبادت يا نيايش است که 

به نورانيت نفس مي انجامد.«)ص 104(
»نيايش، به عنوان وســيله اشــراق نفساني، عملي 
حياتي و متعارفي اســت که به وســيله آن جزيره 
کوچــک شــخصيت ما وضــع خــود را در کل 

بزرگتري از حيات اکتشاف مي کند.«)ص 106(
بدين ترتيب اقبال نيايش را مکمل ضروري براي 
فعاليت عقلي انســاني که به مواجهه با جنبه قابل 
مشاهده حقيقت و واقعيت پرداخته است مي داند 
و در نهايت بــا رد خط افتراق بيــن اين دو وجه 

ارتباط، واقعيت و حقيقت، چنين مي گويد: 
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از او گرفته اند ولي در بســياري از مســيرها، هم 
در ايدئولــوژي و هم در منــش، متفاوت از او و 
متفاوت از يکديگر گام برداشــته اند، دنبال شده 
است: محمد عبده؛ شاگرد بزرگ مصري اش و 
رشيد رضا، شاگرد ديگرش که او هم اغلب در 

مصر فعال بوده است. 
عبده که سراســر ســال 1884 را در همکاري با 
ســيدجمال – در مســيرهايي که در اين کتاب 
بررسي خواهد شد- به سر برده بود، بعدها رابطه 
خود را با او گسست، درحالي که مي گفت رفتار 
ســيدجمال بيش از حد خشــن است و صرفاً در 
مصر )جايي که سيدجمال عمدتاً يک روشنفکر 
محســوب مي شــد( بوده که کارهــاي مثبتي را 
ارائه کرده اســت. عبــده از عاليــق اخيرش به 
برنامه هــاي ســيدجمال براي کنش هاي ســريع 
و خشــونت آميز، دســت شســت و بــه ســمت 
اصالحــات قانونــي و روشــنفکرانه ماليم تري 
که مي توانســت در جايگاه »مفتي بزرگ مصر« 
و »اصالح گر دانشــگاه ســنتي االزهــر« آنها را 

ايشــان به وضوح ديــده مي شــود، اندازه گيري 
تأثيــر او مشــکل اســت. او تا حــد زيادي يک 
منــش و رويکردي را مطرح کــرد که در طول 
زندگي اش در همه موارد در جهان اسالم مورد 
توجه فزاينده بوده اســت؛ منش بسياري از افراد 
که به سادگي آرزو نمي کردند اقتباس از غرب 
ادامه يابد يا در مقابل ســلطه فزاينده غرب، ســر 
تعظيم فــرود نمي آوردند، بلکه در عوض آرزو 
مي کردنــد که در ســنت هاي بومي اســالمي و 
ميهني شان، سوابقي را براي اصالحات و تقويت 
دروني که مي خواســتند عهده دار شوند، بيابند. 
چنين چشم اندازي، با برخي تفاسير به رشد خود 
در جهان اســالم ادامــه داده، در برخي دوره ها 
بيشــتر شــکل ناسيوناليســتي به خود گرفته که 
سيدجمال پيش از 1880 بر آن تأکيد کرده بود 
و در بقيه موارد، بيشــتر شکل احياگري اسالمي 
داشته که پس از آن مورد تأکيد سيدجمال بوده 

است. 
تأثير سيدجمال از طريق دو مرد که تأثير فراواني 

اکنون صد ســال از زماني که ســيد جمال الدين 
افغاني ]اســدآبادي[، مدافع پيشتاز جهان اسالم 
در زمــان خــودش عليه تــاراج غــرب که در 
دوران اوج خــود بود، مي گــذرد. فعاليت هاي 
سياسي و روشنفکرانه او در مصر در اواخر دهه 
1875، نوشــته هايش در هنــد از 1880 تا 1882 
که اغلب آنها در اين رســاله ترجمه شده است 
و ســردبيري اش با محمد عبــده در روزنامه پان 
اسالمي »العروه الوثقي« در سال 1884، نقاط اوج 
او را در توليدات و تأثيراتش نشان مي دهند. وي 
از زمان مرگش در 1897، آوازه رشــديابنده اي 
در جهان اســالم داشته اســت؛ همراه با کتاب ها 
و مقاالت متعددي که درباره او نوشــته شــده و 
اينکه نامش در کتاب هاي درسي، رسانه ها و هر 
جاي ديگري ديده مي شــود، امروزه او از سوي 
برخي به عنوان منادي »احياي اسالمي« در زمانه 
ما تلقي مي شــود؛ هر چند که بسياري از علماي 
َمدرسي، هنوز تفسير او را از اسالم نپذيرفته اند. 

او يک پيشــرو اســت، نــه ماننــد آن علما بلکه 
در مســير نوســازان ايدئولوژيک –که اغلب از 
مردان غيرروحاني اي که تربيت مذهبي داشته اند 
تشکيل مي شــود- تالش کرده اســت اسالم را 
بــه شــيوه هاي جديدي تفســير کند کــه بتواند 
شــاخصه هاي اصالح گــري و تقويــت خود را 
در ميان مســلمانان جا بيندازد و در نتيجه دنياي 
اســالم را تغيير داد، دوباره ساخت و عواقب آن 

را تضمين کند. 
به جز موارد روشني مانند شاگردان بالواسطه يا 
افرادي که تأثير مســتقيم و قوي سيدجمال روي 

از سيدجمال تا ]آیت اهلل[ خميني

چشــم انداز ايران: خانم پروفســور نيكي آر. كدي، پژوهشگر و خاورشناس 
امريكايي است كه 35 سال در دانشــگاه كاليفرنيا در لس آنجلس به تدريس 
تاريخ ايــران و خاورميانه پرداخته اســت. كتاب »ايران مدرن: ريشــه ها و 
پيامدهاي انقالب ايران«، اثر وي كه در دو كتاب مجزا به فارسي ترجمه شده، 
براي خوانندگان ايراني نام آشــنايند. او همچنين در سال 2002 جايزه »تاريخ 
ايران« را از مؤسسه دانشــنامه ايرانيكا دريافت كرده است. كدي دو كتاب با 

عناوين:
- An Islamic Response to Imperialism )1968 چاپ سال( 
- Sayyid Jamal al-Din “al-Afghani”: A Political Biography )1972 چاپ سال(

درباره سيدجمال الدين اسدآبادي به رشته تحرير درآورده كه تاكنون به فارسي 
ترجمه نشده اند.

مقاله پيش رو، برگردان مقدمه كدي بر چاپ مجدد كتاب »پاسخي اسالمي به 
امپرياليسم« در سال 1983 اســت كه تقديم خوانندگان خواهد شد. هرچند 
كدي در فصل نخست اين كتاب به چالش بر سر نام افغاني پرداخته و مي گويد 
علي  رغم شــاهدان عيني فراوان كه ايراني بودن او را تأييد كرده و او را اهل 
اسدآباد دانســته اند، اما از آنجا كه او خود را با نام افغاني در جهان اسالم )به 
غير از ايران( معرفي مي كرده، وي نيز او را به همين نام مي خواند. اما با توجه به 
اينكه خوانندگان ايراني او را با نام اســدآبادي مي شناسند، ولي در مقاله پيش 
رو، به جاي نام »افغاني« كه ممكن است براي خواننده ايراني آشنا نباشد، از نام 

»سيدجمال« استفاده كرده ايم.

مقدمه نيكي آر. كدي بر كتاب »پاسخي اسالمي به امپریاليسم«
نویسنده: نيكي آر. كدي
برگردان: مریم سادات سيدكریمي



82
ره 

ما
| ش

 92
ذر 

 و آ
ان

 آب
| 12

0

82
ره 

ما
| ش

 92
ذر 

 و آ
ان

 آب
| 12

1
قديمي مرتبط است، درحالي که باور اعتزالي اي 
که تلويحاً در »اراده آزاد« نهفته اســت، بيشــتر 
اصالح گــران  و  فعــاالن  ويژگي هــاي  جــزو 

محسوب مي شود. 
اگر عبده از برخي ابزارهاي فکري سيدجمال به 
منظور ساختن نوعي ليبراليسم اسالمي بورژوايي 
و پايبند بــه اصالحات تدريجي اســتفاده کرد، 
شــاگرد ديگرش رشــيد رضــا )1865-1935( 
مشــخصاً بــه ســمت جنبــه ديگــري از ميراث 
ســيدجمال حرکت کرد؛ اصالح مذهبي اسالم 
]جــاري[ کــه مي خواســت آن را در تطابــق با 
شــيوه هاي ســلف اوليه درآورد. ايــن کار قباًل 
رويــه وهابيت قرن هجدهمي عرب بوده اســت 
کــه آرزو مي کرد اســالم رازورزانــه )صوفيه( 
و اضافــات خرافــي را از صحنه بيــرون رانده و 
مجازات ها، ســخت گيري ها و مسائل اين چنيني 
اســالمي اصيل )خصوصاً قرآنــي( را احيا کند. 
وهابيت به هرحــال يک جنبش بومي بود که به 
سختي مي توانســت به طور جدي از تأثير غرب 
متأثر شود، درحالي که شکل هاي قرن نوزدهمي 
و بيســتمي}جنبش ها{ که درباره شــان صحبت 

شد، بيش از اين تحت تأثير غرب بودند. 
ايده بازگشت به اســالم واقعي درست به عنوان 
وســيله اي براي اصالح، قباًل توسط سيدجمال و 
برخي ديگر به کار برده شده بود. چنين ايده اي 
که توسط }رشــيد{ رضا ساخته و توضيح داده 
شده بود، در اين ويژگي با اصالحات پروتستاني 
غربي و غيرغربي مشــابه، اشتراک داشت که به 
اصالح گــر اجازه مــي داد بــه هرآنچــه که از 
دوره هاي بعــدي يک مذهب نمي پســنديدند، 
برچسب »اضافات خرافي«، »اقتباسات خارجي«، 
»غيراســالمي« و مــواردي از اين دســت زده و 
آن را دور بينــدازد. آنچــه که از دوره ســلف 
باقــي مي ماند، مي توانســت توســط اصالح گر 
مطابق با برداشــت خودش تفســير شود؛ که آن 
برداشت هم تحت تأثير جهان مدرن و ايده هايي 
بــود که مطالعــه کرده بــود. اين يــک تفاوت 
بنيادين ميان}رشــيد{رضا و اصالح گران نسبتاً 
محافظه کار جنبش ســلفي اســت که از يک سو 
از }رشــيد{ رضا و از ســوي ديگر از وهابيت 
پيروي مي کردنــد. وهابيت واقعاً مي خواســت 
ســخت گيري ها، مجازات ها و قوانين اســالمي 
پيشــين را احيا کنــد )و در عربستان ســعودي تا 
حد زيادي احيا کرد( همان طور که ســيدجمال، 
عبده، رضا و بســياري ديگر هم تفسير خودشان 
را از اســالم »صحيــح« دنبــال مي کردند که در 
زمان ايشان شامل معدود احياهاي کلمه به کلمه 
دستورالعمل هاي پيشــين اسالمي نيز مي شد، اما 
در عوض معرف درجات متنوعي از ليبراليســم 
هم بود که هدف واقعي چنين دستورالعمل هايي 
را نيــز معرفي مي کرد، همان طور که مشــورت 
قرآني و فهم سلف اسالمي از اجتماع را معرفي 
مي کرد. }رشيد{ رضا اغلب از وهابيت اعراب 

تفکر ســني غالب شــد، به قانون طبيعي، مجازا 
به توحيد بدون پايبندي به مذهب و به برداشــت 
بسياري از فيلسوفان اسالمي، نزديکتر بود. معتزله 
که مکتب متأخر بود، در مذهب اهل تسنن – اما 
نه در تشــيع- به وسيله اشــعري مسلکي مغلوب 
شــد. برخــي ميان خيــزش مطلق گرايي ســني، 
قوانين مســتبدانه، افول تفکر علمي و فلســفي و 

سلطه اشعري مسلکي، پيوند برقرار کرده اند. 
برخــي ايده هــاي راسيوناليســتي که از ســوي 
مفســران عبــده »نئومعتزلــه« خوانده مي شــود، 
ممکن است از فالسفه اسالمي به او رسيده باشد 
که تأثيرشان بر سيدجمال و عبده مستند است. با 
اين وجود، تحصيالت شــيعي سيدجمال مطمئناً 
به وســيله ايده هاي معتزله تحت تأثير قرار گرفته 
اســت و او احتمــاالً برخي از ايــن ايده ها را در 
تعليم نزديکترين شاگردش –عبده- به او منتقل 
کــرده اســت. مي دانيم که عبــده گاهي به نحو 
بدي راجع به تشيع حرف مي زد، ولي بايد توجه 
داشــت که لزوماً پيوستگي اي بين معتزله و تشيع 
وجود ندارد: زماني که شــيعه اثني عشري شکل 
گرفت، معتزله نبود هرچند که بعدها چنين شــد 
و زماني که معتزله به وجود آمد، به وسيله شيعيان 
تفسير نشــد. عالوه براين، هيچ مدرک روشني 
وجود ندارد که پيشــينه سيدجمال موجب شده 
باشد او خارج از ايران، درباره خودش به عنوان 

يک شيعه بينديشد يا صحبت کند. 
معتزله به اراده آزاد انسان ها باور داشت درحالي 
که اشــعري مســلکي مي گفت هــر چيزي که 
اتفاق مي افتد، به وســيله خدا اراده شــده است. 
درحالي کــه هم از اعتقاد بــه اراده آزاد و هم از 
تقديرگرايــي در زمان ها و مکان هاي مختلف به 
منظور پشــتيباني از عمل گرايي استفاده شده، به 
نظر مي رسد که در اســالم مدرن، تقديرگرايي 
اشــعري با نوعي توســل منفعالنه به روش هاي 

معرفي کند، گرايــش يافت. علي رغم اين تغيير 
و نيز ســکوت عبده در قبال مرگ ســيدجمال، 
تأثير ســيدجمال حتي بر مســير زندگي عبده و 
نوشــته هاي او به عنوان يــک اصالح گر متعادل 
معتقد به اصول تدريج، ديده مي شــود. يکي از 
جنبه هاي چنين تأثيري اين اســت که سيدجمال 
بود که عبــده را با نگرش راسيوناليســتي اش به 
اســالم، به فلســفه اســالمي معرفي کرد. ديگر 
آنکــه به نظر مي رســد که عبده در شــيوه اي از 
فعاليت با ســيدجمال مشترک بود؛ او در سخنان 
و نوشــته هايش به شــيوه اي براي نخبگان سخن 
مي گفت و به شــيوه اي ديگر، براي توده مردم. 
هرچند بســياري به اين ظن معروف لرد کرومر1 
درباره عبده مبني براينکــه عبده يک بي خداي 
واقعي اســت، به ديده شک و ترديد مي نگرند، 
يک برداشت هم مي تواند اين باشد که او براي 
برخي به شيوه اي سخن مي گفت که مي توانست 
به چنين گماني منتهي شود؛ درحالي که او براي 
اکثريت مســلمان ها به چنين شــيوه هايي سخن 

نمي گفت يا نمي نوشت. 
روشــني  مــدرک  هيــچ  تاکنــون  اينکــه  بــا 
به دســت نيامده که نشــان دهد عبــده ايده هاي 
»نئومعتزلــي« اي را کــه مکرراً مــورد توجهش 
بود، از سيدجمال گرفته باشد، با اين حال چنين 
حدسي محتمل است، به ويژه از آنجا که عقيده 
مکتب شــيعه دوازده امامي –که ســيدجمال در 
آن رشد و تحصيل کرده بود- در زمينه الهيات، 
معتزلي بود و نه اشعري که به الهيات اهل تسنن 
نزديک بــود. يکي از تفاوت هــاي ميان اين دو 
مکتــب، اين بــود کــه معتزله، خــود را پيروان 
وحدت و عدالت خــدا مي خواندند و در نتيجه 
عدالت را درحد يک اصل عمومي ارتقا دادند و 
گفتند که خدا بايد مطابق با اين اصل عمل کند. 
اما اشعري ها درحالي که به قدرت مطلق خداوند 
متعال باور داشــتند، مي گفتنــد که هرآنچه خدا 
انجام دهد، منصفانه اســت و عدالت هيچ وجود 
مســتقلي به عنوان يک امر مجــرد جدا از عمل 
خداونــد، ندارد. عالوه بر ايــن، اغلب معتزله به 
اين باور رســيده بودند که خــدا، از طريق علل 
ثانــوي و مطابــق با قوانيــن منظم عليت اســت 
کــه عمل مي کنــد، درحالي که اشــعري ها اين 
را بــه عنــوان محدوديتــي بر قــدرت مطلق )يا 
دل خواهانه( خدا مي ديدند. بسياري از اشعري ها 
اين ايده را که خدا فقط به طور مستقيم در جهان 
عمل مي کند، به اين نتيجه رساندند که او در هر 
لحظه، جهان را همان گونه که مي خواهد، بدون 
کمک علل ثانويه دوباره مي آفريند و دوباره به 
جريان مي اندازد و وجــود قوانين منظم ظاهري 
در جهــان، صرفاً به دليل رحمت او به نوع بشــر 

است. 
موضع معتزله هرچند اصالتاً يک موضع شــيعي 
نبود اما بر الهيات شــيعه اثني عشري غلبه يافت: 
اين برداشــت، نسبت به اشــعري مسلکي که بر 

سیدجمال منش و 
رویكردي را مطرح كرد كه 
در جهان اسالم مورد توجه 
فزاینده قرار گرفته است؛ 

منش افرادي كه به سادگي 
آرزو نمي كردند اقتباس از 

غرب ادامه یابد،  یا در مقابل 
سلطه افزایش یابنده غرب، 
سر تعظیم فرو نمي آوردند، 

بلكه مي خواستند در 
سنت هاي بومي ـ اسالمي و 
میهني شان، سوابقي را براي 

اصالحات و تقویت دروني 
بیابند
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جنبش های مذهبــی صوفيه بودند تا فعاليت های 
اصالح گــران متأثــر از غرب که تا بــه امروز به 
رشد خود ادامه داده است. به هرحال برای مدتی 
طوالنــی، واکنش گروه هــای مردمی و علما، تا 
حد زيادی ناديده گرفته شد )هرچند سيدجمال 
اهميت ايشان را ســتود( و به نظر می رسد گروه 
دوم يعنی اصالح گرايان، به طور مداوم بر قوت 
خــود افزوده اند. قرن بيســتم تا جنــگ جهانی 
دوم، به طور شايســته ای عصر ليبراليسم خوانده 
شــده اســت؛ عصری کــه در آن اصالح گران 
قوت می يافتند و ليبراليســم پارلمانتاريســتی در 
دولت هــای جديد ليبرال در شــرق جهان عرب 
مورد توجه قرار می گرفت. در اين زمان ايران و 
ترکيه دولت هايی داشتند که اگر استبدادی بود، 

سکوالر، اصالح گر و غربی نيز بود. 
در ايــن دوره تعداد زيــادی از اصالح گران در 
سراســر جهان اسالم، به نام ســيدجمال متوسل 
شــده اند. افغان ها که در سراسر عمر سيدجمال 
توجه کمی به او نشــان داده بودنــد و اولين بار 
در زمــان جنگ جهانی اول بــود که درباره اش 
در روزنامــه ای مطلــب نوشــتند، در اين زمان 
از او يــک قهرمــان ملی ســاختند. آنها در دهه 
1930 بــرای پــس گرفتــن جســد ســيدجمال 
شــروع به فعاليــت کردند. اگرچه يک شــاهد 
عينی توانســت تنها يــک ترک بيابــد که ادعا 
می کرد قبر ناشناخته سيدجمال را می شناسد، اما 
هميــن کافی بود که جنازه او کشــف و در راه 
}اعتالی{ قلمرو عرب مورد احترام واقع شــود 
و حتی عاقبت در افغانستان يک آرامگاه بزرگ 

برای وي ساخته شود. 
در فاصلــه بين دو جنگ جهانــی مانند هر زمان 
ديگری، نمونه ســيدجمال می توانســت در پای 
سياســت ها و انگيزه هــای مختلفی خرج شــود، 
ولی در اين زمان از او به طور وســيعی به منظور 
حمايت از اصالح گرايی ليبرال رنگ اســالمی 
گرفته که با يک طبقه متوسط غرب گرا شناخته 
می شــد، اســتفاده شــد. بــه موازات گســترش 
تأثيرات و شــيوه آموزش غربــی در خاورميانه، 
نوعــی از نوشــته های دفاعــی و پوزش خواهانه 
گســترش يافت که ادعا می کرد اگر اســالم به 
درســتی فهميده شود، همه شــاخصه های مدرن 
در آن وجــود دارد. ايــن نــوع از ادعا همچنين 
در نوشــته های ســيدجمال هم يافت می شود اما 
مهم اســت توجه داشته باشــيم که اين ادعا در 
آثار سيدجمال، برای او در خدمت هدف بسيار 

پاســخ های غرب گرای خالص، بــه طور طبيعی 
به کسانی مربوط می شــد که با غرب همکاری 
داشــتند؛ از ميان سه مردی که در باال بحث شد، 
حقيقتاً غرب گراترين ايشــان يعنی محمد عبده، 
کســی بود که بيشترين همکاری را با غربی ها - 
در اين مورد با مأمور انگليسی و مستشار مصر2- 

داشته است. 
اصالح گرايان، شــامل کســانی که بحث شــان 
گذشت، به ندرت به آنچه که به طور غيرکافی 
ممکن اســت »طبقات ســنتی« خوانده شوند – 
يعنی توده های روســتايی و شــهری در مشاغل 
ســنتی يا اکثريت علما کــه محافظه کار بودند- 
گرايش داشــتند. وقتی حرکت تــوده ای درون 
جنبش هايــی بــا مؤلفه هــای اصالح گرايانه و يا 
ضدخارجــی آغاز می شــود، چنين جنبش هايی 
تقريبــاً هميشــه جنبش های هــزاره ای يا صوفيه 
بــوده اســت، نــه جنبش هايــی کــه جرقه اش 
توسط نوسازان زده شــده باشد. در مورد چنين 
جنبش هايــی می توان مــوارد زيــر را مثال زد: 
جنبش هــای مقاومت درازمــدت عبدالقادر در 
الجزاير به رهبری صوفيه عليه فرانسوی ها، شميل 
در کوه قفقاز عليه روس ها، سنوسی ليبيايی عليه 
ايتاليايی هــا و طرفداران قيام مهدی در ســودان. 
در همه اينها ما به طور وســيعی شاهد قالب های 
ســنتی سازماندهی و ايدئولوژی هستيم که برای 
برخی اهداف جديد، بسيج شده اند. تعداد کمی 
از نوســازان تالش کرده اند که توده ها را بسيج 
کنند و بســياری نيــز واقعاً آنها را دشــمن خود 
کرده اند. برای مثال جنبش ســلفی که در شمال 
آفريقا نيرومند اســت و الهاماتــی از رضا، عبده 
و سيدجمال گرفته اســت، از جهت حمله هايی 
که مانند برخــی اصالح گرايان مســلمان ديگر 
به ويژگی های »موهوم غيراســالمی«، خصوصاً 
در نظام های محبوب صوفيه داشــته است، قابل 
توجه اســت. برای چنيــن کمال گرايانی، حمله 
به عبادات مقدس، موســيقی، رقص و رويه های 
مختلــف صوفيــه، ممکــن اســت يــک تالش 
فراطبقاتی به منظور بازيابی اسالم راسيوناليستی 
باشد که بنيانگذاران اسالم به دنبالش بودند، اما 
از ســوی ديگر از سوی گروه های مردمی چنين 
پنداشته می شود که ســلفی ها يا ديگرانی که به 
رويه های مذهبی شان حمله می کنند، می خواهند 
تنها دلخوشی ها و سرگرمی های آنها را بگيرند، 
بی آنکه هيچ جايگزين راضی کننده ای را ترتيب 

داده باشند. 
بــه بيان ديگــر، اغلــب اصالح گرايــان مذهبی 
بــر نوعــی از مذهب تأکيد داشــتند کــه جذبه 
احساســی کمی برای گروه های مردمی داشت؛ 
طبقاتی کــه چشم شــان همچنان يا بــه رهبران 
نظام هــای صوفيه بــود يا به روحانيــون مرتجع. 
اين گروه ايدئولوژيک که منشــعب می شود به 
غرب زده، ميانــه غرب زدگی و اصالح گرايی و 
توده مردمی که بيشــتر مستعد چرخش به سمت 

ســعودی حمايت کرد، ولی تفســير او از اسالم 
سلف، بيشترين تفاوت را با آنها داشت. 

چندپارگی فرهنگی، يکی از مشــکالتی بود که 
بــه دليل تأثير شــديد غرب بر جوامع شــرقی به 
وجود آمد و طی آن به تنوعات موجود طبقاتی 
و فرهنگی، يــک جريان جديد راديکال افزوده 
شــد، بی آنکه جريانات قديمی، مضمحل شده 
باشــند. به طور کلــی در ميان افــراد طبقات باال 
و متوســط رو به باال، که پيوندهــای نزديکی با 
قدرت های غربی داشــتند، اقتباس گســترده ای 
از شــيوه های غربــی ای کــه در آن زمــان قابل 
دسترسی بود، وجود داشت. چنين اقتباسی شامل 
تحصيالت غربی، مســافرت های غربی، مدهای 
غربــی و رفتار برابرانه تر با زن ها می شــد،  بدون 
اينکــه توجهی بــه ممانعت های صريــح قرآنی 

داشته باشد. 
از ســوی ديگــر اصالح گری اســالمی و افکار 
عمل گرايانه مردانی نظير ســيدجمال و }رشيد{ 
رضــا، متمايل به کســانی بود که بــه طور رايج 
»خــرده بــورژوازی« ناميــده می شــوند. آنها را 
می تــوان به وســيله پيوندهای جانبدارانه شــان با 
اقتصــاد و فرهنگ قديمی شناســايی کرد، چرا 
که پيوند ايشــان با دنيای قديم، قوی تر از گروه 
نخســت – عموماً گروه  هــای ثروتمندتر- بود، 
ولی چنيــن پيوندی به اندازه کافی زياد نبود که 
ايشــان را در جستجوی بازسازی جوامع شان که 
آن را در مقايســه بــا غرب، ضعيــف و در حال 
پس رفــت می ديدند، از ايده های غربی منصرف 
کند. ايــن نقش دوگانه جوامــع غربی به عنوان 
عامل تهديــد و نيز يک الگو، بدين معنا بود که 
يک نياز رشــديابنده به ايده های غربی معاصر،  

منطبــق با شــيوه های اســالمی وجود داشــت.
ســيدجمال در چنين روشی پيشــگام بود و اين 
تصادفی نيســت کــه کارش درســت در زمانی 
ارائه شد که تهديد غرب در امپراتوری اسالمی، 
تونــس، مصر و هرجــای ديگر، واقعــاً درحال 

کسب پيروزی های پياپی بود. 

رشید رضا اغلب از 
وهابیت اعراب سعودي 

حمایت كرد، ولي تفسیر 
او از اسالم سلف، بیشترین 

تفاوت ها را با آنها داشت

محمد عبده
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از اين دســت، از اندونزی تا سراسر جهان عرب 
گســترش يافتند. در دهه 1940 در هند، اســالم 
عامه پسند خشونت گرا، ايده تشکيل پاکستان را 
در مدت کمی از يک رؤيای غيرمحتمل به يک 

واقعيت تبديل کرد. 
از وقايع سياســی مهم تأثيرگذار در رشد اسالم 
خشــونت گرا، می توان به رشــد صهيونيســم و 
تعهــدات غرب برای طرفداری از صهيونيســم، 
تشکيل اســرائيل و يک رشــته جنگ های پس 
از آن، که عرب ها در آن مغلوب شــدند، اشاره 
کــرد. مســلمان ها در سراســر جهان بــا نهضت 
عرب شــناخته می شــدند و اســرائيل، به عنوان 
اســتعمارگری که در ميان جهان عرب محاصره 
شده و آن جهان را به دو بخش تقسيم و عرب ها 
را تحقير می کند، نگريســته می شد. تا حدودی 
به خاطر اســرائيل، بســياری در جهــان عرب و 
حتی در جهان اســالم، احســاس می کردند که 
هنوز با امپرياليســم غرب در حال مبارزه اند. اين 
خصومت تعميم يافته به غرب، از سوی بسياری 
دنبال شــد، به خصوص برای گروه های مردمی  
کــه قوياً با اســالم پيونــد داشــتند، به طوری که 
دفاع شــان از اســالم، بيش از دفاع از ملت های 
خــاص بود. به هرحال در اينجا مشــکلی درباره 
ارتباط ميان مسئله فلسطين با اسالم وجود دارد، 
زيرا فلســطين شــامل تعداد زيادی از مسيحيان 
می شــود و ايشــان از اعضــای اصلی ســازمان 
آزاديبخش فلســطين به شمار می روند. عالوه بر 

توده ای کنشگران اسالمی خشونت گرا درآمد. 
ايــن جنبش هــا به طور گســترده بــه گروه های 
بــه  به ويــژه  مردمــی شــهری روی آوردنــد، 
خرده بورژوازی در مشــاغل ســنتی يا با پيشــينه 
نســبتاً ســنتی به اضافه محصالن و مســتخدمان 
دولتــی. اين مــردم در قياس بــا ليبرال ها، کمتر 
غرب گرا بودند و کمتر بــا غرب مرتبط بودند، 
تحصيــالت و يا نقش اقتصادی شــان به گونه ای 
بود که غربی شــدن جامعه شــان، منافع کمتری 
بــرای  آنها به بار مــی آورد و بغض عميقی عليه 
غرب، بر اين وضعيت و بر روند مدرنيزاســيون 
اقتصــاد و ملت شــان، اثر می گذاشــت. بنابراين 
نســبت به ليبرال هــا، آنها احســاس نياز کمتری 
برای دفاعيات پوزش خواهانه احساس می کردند 
تا بــدان وســيله نشــان دهند اســالم، ســزاوار 
دستورالعمل های مدرن است. ايشان همچنين در 
قياس با ليبرال ها، نســبت بــه دعوت هايی که در 
دفاع از اسالم، ايشان را به بسيج عليه رشد کنترل 
غرب بــر اقتصاد و جامعه شــان می خواند، روی 
خوش تری نشــان می دادند. بنابراين جنبش های 
بــه فعاليت هــای ضدغربی ســيدجمال  جديد، 
پيوســتند، ولی در هواداری شــان از شــيوه های 
اســالمی قديمی تر و در رد تفسير ليبرالی اسالم، 
از او متفــاوت بودنــد. اســالم ايشــان عموماً بر 
عدالــت اجتماعی- اقتصادی تأکيد داشــت، نه 
بر پارلمــان و اصالحات قانونی. در طول جنگ 
جهانی دوم، جنبش های اسالمی خشونت گرايی 

متفاوتی بوده اســت؛ آن دســته نوشته هايی که 
قبل از گســترش وســيع ايده های غربی درميان 
مســلمانان اين ادعا را طــرح کرده اند، متفاوتند 
با نوشــته هايی از اين دســت که در قرن بيســتم 
و در زمانــی که ايده های مــدرن در مدارس و 
هرجای ديگری به طور گسترده تدريس می شد، 
سيدجمال مردمی را که سرسپردگی نخست شان 
به ارزش های اســالمی بــود، راهنمايی می کرد 
و بــا گفتن اينکه شــاخصه های غربــی مدرن را 
می توان در اســالم يافت، می کوشــيد موافقت 
مســلمانان را راجع بــه آن ايده های مدرن جلب 
کند. به هرحــال در طول دهه 1930، ليبرال های 
اسالمی برای مخاطبان تحصيلکرده به شيوه های 
غربی می نوشــتند. آنها وقتی اسالم و ارزش های 
غربی را تلفيق می کردند، می کوشــيدند اســالم 
را بــرای مخاطبان دوباره به مقام خود برســانند 
و مدلی از اســالم بســازند که شنوندگان شــان 
آنها را بــه اندازه ارزش های غربــی، قابل قبول 
بدانند. يا اينکه به صورت دوپار گی ميان اســالم 
و دلبســتگی های غرب گرايانه ســکوالر، برای 
مردم ســخن می گفتند و می کوشــيدند نشــان 
دهند که ايده های جديدشــان می تواند با اسالم 
مطابقــت داده شــود. ســيدجمال در وهله اول 
مردم را بــه عمل دعوت می کــرد، نه }صرفاً{ 
به ســتايش اسالم. کســانی که صرفاً به ستايش 
اسالم مشغول بودند، به طور عمده کسانی اندکه 
 Islam and به وســيله ويلفرد اســميت در کتابش
modern history as apologists چنيــن توصيف 
شده اند: مردمی که آرزو دارند در نسبت شان با 
اســالم، غرور بيافرينند و ستايش برانگيز باشند، 
درحالی که معيارهای پس ذهن شــان که اسالم 
را به وســيله آن تفســير می کننــد، واقعاً مدرن و 
غربی اســت. برخالف ســيدجمال و احياگران، 
اســالم برای آنها به جــای آنکــه نيرويی برای 
کنش باشــد، ابژه ای است که به منظور مبارزه با 
ازخودبيگانگی، از آن تأييديه می گيرند و آن را 

به شيوه های جديد، تفسير می کنند. 

بــه هرحــال در دهــه 1930 و در دوران اوج 
ايــن ليبراليســم اســالمی پوزش خــواه، اهميت 
يافتــن نوعــی از اســالم کــه جنبــه متفاوتی از 
نوشــته ها و کنش های ســيدجمال را نمايندگی 
می کرد، آغاز شــد. اين اســالم ابتدا به وســيله 
اخوان المســلمين در مصر در ســال 1928 آغاز 
و نمايندگی شــد و ســپس به شکل جنبش های 

اصالح گرایان به ندرت 
به »طبقات سنتي« گرایش 

داشتند. تعداد كمي از نوسازان 
تالش كرده ند كه توده ها را 

بسیج كنند و بسیاري نیز آنها را 
واقعاً  دشمن خود كرده اند

سید جمال الدين اسدآبادی
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باشــد، خــواه ســازمان يافته و يــا غيــر آن، که 
از خــواب و خيال بيدار شــده اند؛ زيــرا به نظر 
مي رســد نوســازي ســبک غربي، ليبراليســم، 
ناسيوناليســم و در برخــي موارد سوسياليســم، 
اندکــي به ايشــان داده شــده و در نتيجه آنها به 
سمت سياست هاي اسالمي عامه پسند، چرخش 
کرده انــد. پيروزي هــاي ايران در دومين ســال 
جنــگ ايران- عــراق به اين روند شــدت داد، 
درحالي که شکســت ها و مشکالت مي توانست 

آن روند را معکوس کند. 
امروز هم ليبرال ها و هم احياگران، به سيدجمال 
رجوع مي کنند و نشر کتاب هاي و بيوگرافي هاي 
او، هم بخشي از ادامه سنت پوزش خواه است و 
هم بخشــي از يک احياگري جديد در ايران و 
ديگر مناطق. هرچند برخي از مطالب سيدجمال 
در هر دو جريان و نيز توســط افرادي که متعلق 
بــه هيچ يک از ايــن دو جريان نيســتند، بازگو 
مي شــود، اما به نظر مي رســد که هر دو جريان 
بدون تأثير او نيز امکان شــکل گيري داشــته اند. 
علي رغم اين، مهم است بدانيم که سابقه بسياري 
از مطالب رهبران و نوشته هاي معاصر، حداقل تا 
زمان ســيدجمال به عقب بازمي گردد. تأکيد او 
به اسالم به عنوان نيرويي براي عقب راندن غرب 
و تقويــت مســلمانان از طريق اتحــاد، دعوتش 
بــراي اصالحات و تغييرات زير پرچم اســالم و 
حمله به کســاني که جانب غرب را مي گيرند يا 
در اجتماع مســلمانان اختالف مي اندازند، همه 
مطالبي  هســتند که مدت ها پيش طرح شــده و 

پس از او دست به دست گرديده اند. 
ســيدجمال در زمان خودش تا حد زيادي يک 
اصالح گر بود تا يک احياگر گذشــته مسلمين. 
حتي بيشــتر تقويت کننــده مســلمان ها در برابر 
غربي بــود که پايش را از گليمش درازتر کرده 
بود و اين موضوعي اســت که بــا قوت زياد در 
ميان رهبران و متفکران بعدي ادامه يافته اســت. 
تفســير عمل گرا و ضدامپرياليستي اش از اسالم، 
تفسيري اســت که هنوز در ميان گستره متنوعي 

از مسلمان ها، جذبه فراوان دارد.

پي نوشت:
1. مستشــار مالــي و مأمور سياســي  انگلســتان  در 

مصر-م.
2. لرد کرومر-م.

کشــور، ســازمان هاي احياگــران اســالمي را 
مشــاهده کنيم که اغلب به  وســيله روشنفکران 
کم اهميت رهبري شــده اند؛ شــامل گروه هاي 
اســالمي در مصر، اخوان  المســلمين در سوريه 
و جاهــاي ديگر، نظام هاي صوفيــه جديد مانند 
نورجي ها)Nurcilar( در ترکيه، ســازمان هاي 
اســالمي در اندونزي، پاکســتان و مناطق ديگر. 
چشــمگيرترين نمونه، ايران است که دو جريان 
اصلي داشت: جنبشي با رهبري علما که به طور 
عمده براي بازاريان و کارگران فرودست مهاجر 
شــهري جذابيت داشــت و نماينــده آن عمدتاً 
آيت اهلل خميني بود و جريان ديگري که به وسيله 
علي شريعتي و مجاهدين خلق نمايندگي مي شد. 
ايــران، نمونه اي خاص بوده اســت که رهبراني 
روحاني، سرکشي ها و جنبش هاي انقالبي را از 
اواخر قرن نوزدهــم، نمايندگي مي کرده اند. در 
مقايســه با مذهب تســنن، مي توان اين امر را در 
شــکل هاي خاص تشــيع ايراني رديابي کرد که 
دربرگيرنده پيشــينه طوالني استقالل اقتصادي، 
ايدئولوژيکي و قدرت سياســي و نيز ادعاهايي 
بود که علماي شــيعه مطــرح مي کردند. علماي 
ايراني با اســتقالل اقتصادي و سياســي بيشتري 
که داشتند و با نقش خاص شان به عنوان حاميان 
توده ها در مقابل دولت، قادر بودند افرادي را به 
جامعه معرفي کنند که بــا حالتي حق به جانب، 
حکومت را حق خود بدانند، نه حق پادشــاهان 
نامشــروع. ادعاي آيت اهلل خميني براي هدايت 
حکومت به وســيله علما که در رأس آن يکي از 
ايشــان قرار داشت، حتي مطابق با دکترين سابق 
شــيعه هم نبود، اما براي برخي، نوعي گسترش 
موجه آن دکترين سابق محسوب مي شد. چنين 
ادعايي، از آنچه که ســيدجمال به دنبالش بود، 
بســيار فراتر مي رفت. سيدجمال در نوشته هايش 
اغلــب از علماي زمانه اش که بــه جاي ورود به 
چالش هاي اصلي زمانه، غرق در مســائل سنتي 
قومي و قبيله اي شده بودند، بسيار انتقاد مي کرد. 
به هرحال وقتي ســيدجمال با علمايي مواجه شد 
که به چالش هاي يادشــده مي پرداختند، با آنها 
همکاري کرد. گفتن اينکه سيدجمال در رابطه 
با مراحــل مختلف انقالب ايران در چه موضعي 
قرار مي گرفت، غيرممکن اســت. احتماالً مانند 
بســياري ديگــر، در ابتــدا از انقــالب حمايت 
مي کــرد اما بعــد از تالش بــراي اجرايي کردن 
ســختگيرانه ترين مجازات هاي اســالمي نظرش 

تغيير مي کرد.
بخشــي از احياگري اســالمي همچنين با معمر 
قذافــي به ذهــن مي آيد کــه به هرحال تفســير 
عامه پســند خودش را از اسالم ارائه مي کرد که 
تا حدي به هر تفســير َمدرســي ديگري – و نيز 
ضياءالحق پاکســتان- شــباهت داشت و برخي 
مؤلفه هاي قوانين و مجازات هاي اســالمي را به 

حکومت نظامي عقيدتي پيوند مي زد. 
مســئله مهمتر، مي تواند جنبــش توده هاي مردم 

اين، هم سازمان آزاديبخش فلسطين )P.L.O( و 
هم بسياري از فلســطيني ها و اعراب، اسرائيل را 
دولت تئوکراتيک مي خواننــد و مي گويند که 
فلسطين آنها، سکوالر خواهد بود و با همه اديان 
به طــور برابر رفتار خواهد کــرد. به هرحال در 
دهه هاي 1970 و 1980، جنبش فلســطين شاهد 
رشد احياگران اســالمي بوده است و احياگري 
اسالمي در سراســر جهان بر سر مسئله فلسطين، 

دچار اختالف مي شود. 

همان طور که ليبراليسم و دفاعيات پوزش خواهانه، 
تنهــا يک وجــه از زندگي و کنش ســيدجمال 
را نمايندگــي مي کــرد و وجه ديگــر را ناديده 
مي گرفت، همين امر درباره احياگري اســالمي 
نيــز صــدق مي کنــد که ريشــه هايش بــه دهه 
بيشــترين برجستگي اش  1930 برمي گردد ولي 
در دهه 1970 آغاز مي شــود. ســيدجمال مانند 
احياگــران آرزو مي کرد که مســلمانان را براي 
مبــارزه عليه کنترل و غلبه غرب، بســيج کند و 
کشــورهاي مسلمان را قوي نمايد. اما به هرحال 
او بر شــيوه ها و قوانين برآمده از  قرآن يا  دوره 
سلف، تأکيد سختگيرانه اي نداشت، درحالي که 
اغلــب احياگــران، چنين تأکيدهايــي را دارند. 
او مي خواســت نشان دهد که اســالم سازگار با 
خرد، آزادي تفکر و ديگر شــاخصه هاي مدرن 
اســت. در متن عيني جامعه، گرايشات اسالمي 
ســيدجمال نسبت به گرايشات احياگران مدرن، 
مي تواند مترقي تر، گشــوده تر به روي ايده هاي 
جديــد و بي توجــه بــه تقويــت مجدد اســالم 

دوره هاي ماقبل مالحظه شود. 
بــه  بــاور  در  معاصــر  اســالمي  احياگــري 
کنشــگري عليــه غرب مشــترک اســت، ولي 
جنبش هــاي مختلفي کــه برچســب احياگري 
اسالمي داشــته اند، نه تنها از ســيدجمال، که از 
يکديگر نيز متمايزند. به اســتثناي ســنت گرايان 
شــبه جزيره عربســتان، مي توانيــم در چنديــن 

سیدجمال مردم را به عمل 
دعوت مي كرد نه صرفًا به 
ستایش اسالم. كساني كه 

صرفًا به ستایش اسالم مشغول 
بودند، به وسیله ویلفرد اسمیت 
چنین توصیف شده اند: مردمي 

كه آرزو دارند در نسبت شان 
با اسالم، غرور بیافرینند 
و ستایش برانگیز باشند، 

درحالي كه معیارهاي پس 
ذهن شان كه اسالم را به وسیله 
آن تفسیر مي كنند، مدرن و 

غربي است
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در ســال 2010، هســل پــس از يــک دوران 
طوالني کار ديپلماتيک، با انتشار کتابچه اي 48 
 ،)!Indignez-Vous( بشوريد  عنوان  با  صفحه اي 
که 4/5 ميليون نسخه از آن در 35 کشور جهان 
به فروش رســيد، در تمام دنيا شناخته شد. او در 
ايــن کتاب مردم فرانســه را به برگرفتن خشــم 
بر هرگونه بي عدالتــي در دنياي اطراف ـ مانند 
دوران مقاومــت فرانســه ـ فرامي خوانــد و بــه 
انتقاد جدي از سياســت هاي دولت فرانســه در 
قبال مهاجران غيرقانوني، سياســت هاي اسراييل 
در برابر فلســطين، شــکاف ميان فقير و غني و 
تخريب محيط زيســت مي پردازد. او همگان را 
بــه  قيامي مســالمت آميز و صلح دوســتانه براي 
دستيابي به خواســته هاي برحق خود فراخوانده 
و بي اعتنايي به وضع موجود را بدترين رويکرد 
مي دانــد. اين کتــاب يکي از منابــع الهام بخش 
جنبش هاي اعتراضي در بحران اقتصادي حوزه 

يورو، بهار عربي و اشغال وال استريت بود.
انقالب هايــي  جنبش هــا  »ايــن  او  نظــر  از 
ايدئولوژيک نيستند، بلکه برخاسته از تمايالتي 
اصيل براي دســت يافتن به نيازهاست. به همين 
دليل، نســل امروز خواســتار نابــودي دولت ها 
نيســت، بلکه خواستار تغيير شيوه برخورد آن با 

خواسته هاي مردم است.«
هسل در ســال 2011 در گفت وگو با خبرنگار 
اروپايي RTL، افــکار خود در خصوص مرگ 
را چنيــن بازگو کــرد: »من مشــتاقانه در انتظار 
چشــيدن طعم مرگــم. هر مرگ طعــم و بويي 
مخصــوص به خــود دارد و مــن آرزو مي کنم 
کــه طعم مرگ خود را بچشــم. در اين فاصله، 
تا زماني که هنوز زمان مرگم فرا نرســيده است 
و من مشغول زندگي معمول خود هستم، از اين 
فرصت براي رســاندن پيام خــود به گوش دنيا 

استفاده مي کنم.«
هسل ســرانجام در فوريه 2013، در 95 سالگي 

چشم از دنيا فروبست.

جمله بخش فرانســوي دهه جهاني صلح و عدم 
خشــونت براي کودکان جهان، کميسيون ملي 
مشــورتي حقوق بشر در فرانســه، شوراي عالي 
بين المللــي و... درآمد. هســل  همکاري هــاي 
همچنين موضوع مهاجران غيرقانوني در فرانسه 
را تعقيــب مي کرد و بــه دفاع از حقــوق آنان 
مي پرداخت. او دولت فرانســه را به نقض اصل 
25 اعالميــه جهانــي حقوق بشــر در 21 فوريه 

2008 محکوم کرد.
هسل و همسرش با در اختيار داشتن گذرنامه هاي 
سياسي، در سال هاي 2008 و 2009 از نوار غزه 
بازديــد کردند. او به مبارزه دردناک ســاکنان 
غزه گواهي داد و در همين زمان بود که گفت: 
»من هميشــه در کنــار ناراضيان باقــي خواهم 
ماند.« در پنج ژانويه 2009، هســل حمله ارتش 
اسرائيل به نوار غزه را محکوم کرد و گفت: »به 

واقــع اين اتفاق را بايد جنايت جنگي و يا حتي 
جنايت عليه انســانيت ناميــد. قطعا، اين کلمات 
بايد با دقت به کار برده شوند، به خصوص وقتي 
فردي در ژنو و در جايگاه مأمور ارشــد حقوق 
بشــر اين کلمات را به کار مي بــرد. من به نوبه 
خــود، به عنوان فردي که از غزه بازديد کرده ام 
و شــاهد اردوگاه هــاي پناه جويــان بــا هزاران 
کودک بودم، بمباران صورت گرفته را حقيقتا 

جنايت عليه انسانيت مي دانم.«

اســتفان هســل، در اکتبــر 1917 در خانواده اي 
يهودي تبار در برليــن، از والديني روزنامه نگار و 
نويســنده به دنيا آمد. او در سن هشت سالگي به 
همــراه خانواده خود به فرانســه مهاجرت کرد و 

بعدها در سال 1937 به تابعيت فرانسه درآمد.
هســل جوان از تبعيت دولت ويشي که همدست 
مارشال فيليپ پتن بود سرباز زد و به لندن گريخت 
و در آنجا به مبــارزان نهضت مقاومت که تحت 
فرمان ژنرال شارل دوگل بودند پيوست. در سال 
1944 بــه عنوان يکي از عناصر فعال و برجســته 
مقاومت توســط گشتاپو دســتگير و به اردوگاه 
کار اجباري بوخنوالد در آلمان منتقل شد. او در 
آنجا مورد شکنجه قرار گرفت و به اعدام محکوم 
شــد، اما توانســت با تغيير هويت خود با يکي از 
زندانباناني که در اثر تيفوس مرده بود از اردوگاه 
بوخنوالد بگريزد. چندي بعد او مجدداً دستگير و 
اين بار به اردوگاه دورا فرستاده شد. در راه انتقال 
به اردوگاه مرگ برگن ـ بلســن  موفق شد براي 
بار دوم و آخرين بار از اردوگاه هاي کار اجباري 

نازي ها فرار کند. 
هسل در خاطراتش درباره اين دوران مي نويسد: 
»مــن جان خــود را از مرگ نجــات دادم و در 

ادامه عمرم موظف به حياتي مسئوالنه هستم.«
وي پــس از رهايــي از جنــگ به عنــوان يک 
ديپلمات فرانســوي در ســازمان ملل مشغول به 
کار شــد. در آنجا او نخست رئيس دفتر هانري 
لوژيه )جانشــين دبيرکل ســازمان ملــل( و بعد 
دبير کميســيون حقوق بشر سازمان ملل شد و با 
پذيرش اين عنوان به کميته 12 نفره اي پيوســت 
که مســئول تهيــه پيش نويس اعالميــه جهاني 
حقوق بشــر تحت رياســت النور روزولت بود. 
اين اعالميه در دســامبر 1948 در قصر شايو در 

پاريس به تصويب سازمان ملل رسيد.
در ســال هاي بعد هســل ســازمان ملل را ترک 
کــرد و از طــرف وزارت امــور خارجــه بــه 
عنوان نماينده فرانســه در تعــدادي از نهادهاي 
بين المللي برگزيده شــد. او بــه عنوان ديپلمات 
در دهه 1950 در ويتنام و دهه 1960 در الجزاير 
حضــور داشــت و در خالل جنــگ الجزاير به 
طور فعال از اســتقالل الجزاير حمايت مي کرد. 
پــس از آن او به عضويــت نهادهاي مختلفي از 

 استفان هسل، یكي از مردان حقوق بشر

گردآوري: مونا فرخنده فال

هسل در این كتاب مردم 
فرانسه را به برگرفتن 

خشم بر هرگونه بي عدالتي 
در دنیاي اطراف ـ مانند 
دوران مقاومت فرانسه ـ 

فرامي خواند و به انتقاد جدي 
از سیاست هاي دولت فرانسه 
در قبال مهاجران غیرقانوني، 
سیاست هاي اسراییل در برابر 
فلسطین، شکاف میان فقیر و 
غني و تخریب محیط زیست 

مي پردازد
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زماني براي برآشوبيدن
 اسـتفان هســل

مطلبـي كـه در ادامه تقديـم خوانندگان مي گـردد، ترجمه كتابچه اي اسـت 
از اسـتفان هسـل كـه در سـال 2010 توسـط اين فعـال حقوق بشـر نگارش 
يافتـه و بـه بسـياري از زبان هاي دنيا ترجمه و منتشـر شـده اسـت. هسـل 
كـه مدافع پرشـور حقوق بشـر قلمداد مي شـد و يكـي از 12 عضو نويسـنده 
منشـور حقوق بشـر سـازمان ملـل متحـد بعـد از جنـگ جهانـي دوم بوده 
اسـت، در تمـام سـال هاي پس از جنگ جهانـي در برابر نقض حقوق بشـر در 
نقـاط مختلف دنيا، همچـون الجزاير و ويتنام و فلسـطين دسـت به اعتراض 
مـي زد. نويسـنده گرچه خـود يهودي تبار بوده و معتقد اسـت كـه يهوديان 
بايد كشـوري بـراي خود داشـته باشـند، ولي با سـفرهاي مسـتمري كه به 
سـرزمين هاي فلسـطيني داشـته و مشـاهده و گزارش جنايت هاي اسرائيل 
در ايـن سـرزمين ها مـردم فرانسـه را بـه تحريـم كاالهـاي اسـراييلي فرا 
مي خوانـد. هسـل حـق آزادي عقيـده و بيان، نقـد قـدرت و نافرماني مدني 

عـاري از خشـونت را از پايه هـاي اصلي حقوق بشـر مي دانسـت.

برگردان: سعید انوري نژاد

93 سـالم اسـت و در پايـان عمـر خـود بـه سـر 
مي بـرم. پايـان زندگـي در پيـش چشـمم اسـت 
و بسـيار خوشـوقتم کـه عمـر خـود را صـرف 
دلبسـتگي  کـه  کـرده ام  وقايعـي  بـر  تأمـل 
دارد:  آنهـا  در  ريشـه  سياسـت  بـه  هميشـگي ام 
يعنـي مقاومـت و برنامـه اي کـه 66 سـال پيـش 
کـرد.  طراحـي  را  آن  مقاومـت1  ملـي  شـوراي 
ايـن را مرهـون ژان مولـن2 هسـتيم: او گروه هاي 
از  فرانسـه  اشـغال  برابـر  در  کـه  را  پراکنـده اي 
گـرد  مي کردنـد،  مقاومـت  آلماني هـا  سـوي 
احـزاب  مقاومـت،   جنبش هـاي  و  آورد  هـم 
سياسـي، اتحاديه هـاي صنعتـي را بـر مبنـاي دو 
قبـول رهبـري شـارل  فرانسـه و  از  اصـل دفـاع 
 1941 مـارس  در  مـن  سـاخت.  متحـد  دوگل3 
در لنـدن بـه دوگل پيوسـتم و همان جـا، در 15 
مـارس 1944 خبـردار شـدم کـه شـورا، بيانيه اي 
تصويـب  و  تنظيـم  خـود  سياسـت هاي  دربـاره 
کـرده اسـت. آن بيانيـه مجموعـه اي از ارزش ها 
و اصولـي را ارائـه مي کرد تا در کشـورمان پس 
از رهايـي از اشـغال بـر همـان پايـه دموکراسـي 

شـکل گيـرد. )1(
مـا امـروزه بيش از پيش بـه آن اصول و ارزش ها 
جامعـه اي  ماسـت  همـه  وظيفـه  داريـم.  نيـاز 
بسـازيم کـه بتوانيـم بـه آن افتخـار کنيـم؛ نبايـد 
جامعه اي داشـته باشـيم کـه از حضـور مهاجران 
بترسـد و مترصـد اخراج آنها باشـد، يا جامعه اي 
باشـد کـه بـر سـر دولـت رفـاه مشـاجره دارد يـا 
رسـانه هايش در اختيـار ثروتمنـدان اسـت. اگـر 
جانشـينان خوبـي بـراي شـوراي ملـي مقاومـت 
باشـيم در برابـر ايـن شـرايط سـکوت نخواهيـم 

. کرد
سـال 1945 يادآور پايان فاجعه هولناکي اسـت. 
بلندپروازانـه اي  برنامـه  شـروع  سـال  ايـن  امـا 
برنامـه اي  هسـت،  نيـز  جامعـه  نوسـازي  بـراي 
کـه بـه دسـت نيروهـاي فعـال در مقاومـت بـه 
اجـرا درآمـد. فرامـوش نکنيـم کـه نظـام تأميـن 
اجتماعـي فرانسـه در همين زمان شـکل گرفت. 
در برنامـه شـوراي مقاومت آمده بـود: »در يک 
ايـن ضمانـت  اجتماعـي همگانـي  تأميـن  نظـام 
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خشم، موتور محرك مقاومت

بـا بي شـرمي کامـل بـه مـا مي گوينـد کـه دولت 
ديگـر نمي توانـد هزينـه برخـي امـور مدنـي را 
کـرد  بـاور  مي تـوان  چگونـه  بگيـرد.  برعهـده 
فرانسـه، در حالـي کـه در بهتريـن وضعيت مالي 
از زمـان آزادي تاکنـون بـه سـر مي بـرد، پولـي 
بـراي پرداختـن بـه اين امور نداشـته باشـد؟ البته 
دليـل آن چيـزي جـز قدرت مخرب پول نيسـت 
و بـه هميـن دليـل بـود کـه مقاومـت بـا جديـت 
بـه مبـارزه بـا ايـن قـدرت مخـرب پرداخـت؛ بـا 
قدرتـي کـه اکنـون بيـش از هـر زمـان ديگري، 

گسـتاخ و خودخـواه شـده اسـت.
باالتريـن  در  را  خـود  نوکـران  ثروتمنـدان، 
بانک هـا  کرده انـد.  منصـوب  دولـت  رده هـاي 
خصوصـي شـده اند و بـه تنهـا چيـزي کـه فکـر 
مي کننـد سـود اسـت. بانک هـا بـه فکـر منافـع 
ميـان  فاصلـه  ]از هميـن رو[  نيسـتند و  عمومـي 
فقيـر و غنـي بيـش از هـر زمـان ديگـري اسـت. 

و  تقديـس  رقابـت  روحيـه  و  ثروت انـدوزي 
مي شـود. تشـويق 

خشـم  مقاومـت  محـرک  نيـروي  اصلي تريـن 
بـود. مـا کهنه سـربازان نهضـت مقاومت فرانسـه 
کـه کشـور خـود را آزاد کرديـم، بـه شـما، بـه 
نسـل جـوان مي گوييـم، جان تـازه اي بـه ميراث 
و آرمان هـاي مقاومـت بدميد و گسـترش دهيد. 
پيـام مـا ايـن اسـت: بايد ]همـه جا را[ بـه تصرف 
اسـت!  خشـم  زمـان  اکنـون  آوريـم!  در  خـود 
روشـنفکران،  اقتصاددانـان،  سياسـت مداران، 
تسـليم نشـويد! کالبـد اصلـي جامعـه مـا هنـوز 
مالـي  بازارهـاي  بيدادگـري  اسـت.  قدرتمنـد 
جهانـي، صلـح و دموکراسـي را در هـر نقطه اي 
از جهـان بـه تهديد کشـانده اسـت، نبايـد اجازه 

دهيـم مـا را بـه زانـو درآورد.
ابـراز  بـراي  دليلـي  شـما  تک تـک  اميـدوارم 
چيـزي  چنيـن  مـن  نظـر  بـه  کنيـد.  پيـدا  خشـم 
بسـيار ارزشـمند اسـت. وقتي که سـر به شـورش 
نازيسـم  برابـر  در  مـا  کـه  همان طـور  برداريـد، 
ايسـتاديم، تبديـل به فـردي مبارز، قـوي و متعهد 
خواهيـد شـد. بـه ايـن ترتيـب شـما بـه جريـان 
عظيـم تاريـخ، کـه بـه سـمت عدالـت و آزادي 
بيشـتر حرکـت مي کنـد، پيونـد مي خوريـد - و 

وجـود خواهد داشـت که هـر شـهروند در برابر 
بـه حداقـل شـرايط  انجـام مي دهـد  کاري کـه 
معيشـتي دسـت يابد.«؛ »حقوق بازنشسـتگي بايد 
به ميزاني باشـد کـه زندگـي آبرومندانه اي براي 

دوران بازنشسـتگي کارگـران فراهـم کنـد.«
انـرژيـ  بـرق، گاز و زغال سـنگـ  و بانک هاي 
بـزرگ ملـي شـد. در دفـاع از ايـن اقـدام گفتـه 
کـه  را  توليـد  مهـم  وسـايل  همـه  »ملـت  شـد: 
تاکنـون در انحصـار قشـري خـاص بـوده اسـت 
کار  محصـول  يعنـي  مي گيـرد:  پـس  بـاز 
کارگـران؛ همـه منابـع انـرژي و منابـع طبيعـي؛ 
و  را«  بـزرگ  بانک هـاي  و  بيمـه  شـرکت هاي 
»دموکراسـي واقعـي، چـه در بعـد اقتصـادي و 
چـه در بعـد اجتماعـي برقـرار شـد و ايـن امـر 
مالـي  و  اقتصـادي  فئوداليسـم  نابـودي  بـا  جـز 
نگرديـد.«  ممکـن  کشـور  اقتصـاد  بـر  حاکـم 
غلبـه  شـخصي  منافـع  بـر  بايـد  عمومـي  منافـع 
کنـد تـا تقسـيم عادالنه سـود ميـان کارگـران بر 
قدرت پـول چيره شـود. مقاومت »سـازمان دهي 
مجـدد اقتصـاد بـر مبنـاي عقالنيـت را پيشـنهاد 
مي کـرد به طـوري که منافع شـخصي بـه تبعيت 
از منافـع عمومـي درآيـد و سـاختار سياسـي از 
ديکتاتـوري قـوه اجرايـي کـه چيزي جز نسـخه 
بـدل دولـت فاشيسـتي نيسـت رها شـود.« دولت 
موقـت جمهـوري فرانسـه )46-1944( در همين 

راسـتا گام برداشـت.
تأکيـد  مـورد  ملزومـات  از  مطبوعـات  آزادي 
بـا  هـم  مقاومـت  اسـت؛  واقعـي  دموکراسـي 
مطالبـات  جـزو  را  آن  موضـوع  ايـن  درک 
خـود قـرار داد. آن هـا پشـتيبان »آزادي و احتـرام 
قـدرت  و  دولـت  از  اسـتقالل  مطبوعـات،  بـه 
سـرمايه و تاثيرپذيـري از قدرت هـاي خارجـي 
بودنـد.« دولت بـراي اطمينان از تأمين شـدن اين 
شـرايط، قانونـي را در ابتـداي 1944 به تصويب 
حاضـر  دوران  در  آزادي هـا  ايـن  امـا  رسـاند. 

دوبـاره بـه مخاطـره افتـاده اسـت.
بـود  ايـن  مقاومـت  اهـداف  از  ديگـر  يکـي 
کـه »همـه کـودکان فرانسـوي بـدون هرگونـه 
داشـته  دسترسـي  کامـل  آمـوزش  بـه  تبعيضـي 
باشـند« امـا اصالحاتـي کـه در سـال 2008 در 
فرانسـه اجرا شـد اين برنامه را مـورد تهديد قرار 
داده اسـت. تعـدادي معلـم جـوان که مـن نيز از 
اقدامـات آنهـا حمايـت کـردم، زيـر بـار اجراي 
ايـن قانـون نرفتنـد و ]دولـت[ بـراي زهـر چشـم 
گرفتـن از آنهـا حقوقشـان را قطع کرد. سرتاسـر 
وجودشـان را خشـم فـرا گرفتـه بـود؛ و چـون 
تناقـض  ايـن اصالحـات در  معتقـد بودنـد کـه 
بـا آرمان هـاي جمهـوري و در خدمـت جامعـه 
پول محـور و کشـنده خالقيـت و روح مباحثـه 

اسـت، دسـت بـه »نافرمانـي« زدنـد.
دسـتاوردهاي  شـالوده  و  اسـاس  روزهـا،  ايـن 
قـرار  شـديد  حملـه  مـورد  مقاومـت  اجتماعـي 

)2( اسـت.  گرفتـه 

البتـه منظـورم آزادي خيره سـرانه يـک روبـاه در 
النـه مرغان نيسـت. اعالميه حقوق بشـر در 1948 
از سـوي مجمـع عمومـي سـازمان ملـل تصويـب 
شـد. اگـر به کسـي برخورديـد که حقـش زير پا 
گذاشـته شـده، بـا او همـدردي کنيـد و کمکش 

کنيـد تـا حقوقـش را پـس بگيـرد.

دو دیدگاه درباره تاریخ
هـر وقـت بـه ريشـه هاي فاشيسـم فکـر مي کنـم 
-و مي دانيـم کـه فاشيسـم باعـث شـد فرانسـه به 
چنـگال رژيـم ويشـي4 بيفتـد- با خـود مي گويم 
از  خودخـواه  سـرمايه داران  تـرس  علتـش 
بلشـويک ها بـود. محـرک آنهـا تـرس بـود. امـا 
آنچـه مـا امـروز و هميشـه نيـاز داريم اين اسـت 
کـه صـداي اعتـراض برخـي از مردم بلند شـود. 
مثـل مخمـر بـراي خميـر، يـک اقليـت ]فعـال[ 

مي کنـد. کفايـت 
بسـيار  تجربيـات  سـن،  ايـن  در  کـه  مي دانـم 
وقـت  هـر  دارم.  امـروز  جوانـان  از  متفاوتـي 
دانش آمـوزان  بـه  مـي روم،  دبيرسـتان  يـک  بـه 
بهانه هـاي  مـا  انـدازه  بـه  آنهـا  کـه  مي گويـم 
واضح و روشـني براي حضور در عالم سياسـت 
ندارنـد. بـراي مـا مقاومـت بـه معنـي عـدم قبول 
بـار  زيـر  و  آلمان هـا  توسـط  کشـور  اشـغال 
شکسـت نرفتـن بـود. در زمانه ما همه چيز نسـبتاً 
سـاده بـود، نمونـه اش مقابله با اسـتعمار و جنگ 
الجزايـر اسـت. الجزايري هـا خواهـان اسـتقالل 
ديگـرش  نمونـه  سـادگي.  هميـن  بـه  بودنـد، 
اسـتالين بـود. ارتـش سـرخ در 1943 نازي هـا را 
شکسـت داد و همگـي مـا از تـه قلب خوشـحال 
بوديـم. امـا در اوايـل 1935 ]وضـع از ايـن قـرار 
پاکسـازي  دربـاره  بـار  اوليـن  بـراي  مـا  نبـود[: 
بـزرگ ]در شـوروي[ خبرهايـي مي شـنيديم و 
بـا تماميت خواهـي ]آن رژيـم[  لـزوم مخالفـت 
بـراي  حـال  همـان  در  امـا  بـود.  واضـح  بسـيار 
ايجـاد موازنـه با سـرمايه داري امريکايـي مجبور 

بـه تقويـت کمونيسـم هـم بوديـم.
داليـل  طوالنـي ام  عمـر  خاطـر  بـه  هرچنـد 
امـا  دارم.  بـراي خشـم گرفتـن سـراغ  فراوانـي 
ايـن خشـم بيـش از آنکـه موجـد برانگيختگـي 
و هيجان زدگـي مـن شـود،  حـس تعهـد عميقي 
برايـم بـه وجـود آورده اسـت. وقتي دانشـجوي 
بسـيار  تأثيـر  بـودم،  پاريـس  عالـي  دانشسـراي 
زيـادي از ژان پـل سـارتر5 گرفتـم، کتاب هـاي 
تهـوع و ديـوار بيشـترين تاثير را در شـکل گيري 
آموخـت،  مـا  بـه  سـارتر  داشـت.  فکـرم  طـرز 
پيامـي  هسـتيد«.  مسـئول  فـرد  عنـوان  بـه  »شـما 
بسـيار آزاديخواهانـه! هـر فـرد وقتـي احسـاس 
قـدرت  نـوع  هيـچ  بـه  کـه  مي کنـد  مسـئوليت 
يـا خدايـي تکيـه نداشـته باشـد. انسـانيت حکـم 
مي کنـد خـود را متعهـد بدانيـد. در 1939 کـه 
درسـم را در دانشسـراي عالـي پاريـس شـروع 
کـردم،  مريـد پـر و پـا قـرص هـگل فيلسـوف 

هرچند به خاطر عمر 
طوالني ام دالیل فراواني براي 
خشم گرفتن سراغ دارم. اما 
این خشم بیش از آنكه موجد 
برانگیختگي و هیجان زدگي 
من شود،  حس تعهد عمیقي 

برایم به وجود آورده است
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بـا دسترسـی فقـرا بـه اينترنـت و ديگـر وسـايل 
ارتبـاط جمعـی ايـن بی عدالتی هـا هرچـه بيشـتر 
بـر آنهـا آشـکار می شـود و هميـن امـر باعـث 
جدايـی و افزايـش شـکاف ميـان فقيـر و غنـی 

می شـود.
2. نقـض آزادی هـا و حقـوق بنيـادی. در سـال 
1941 فرانکليـن دالنـو روزولت10 در سـخنرانی 
سـاليانه اش بـه »چهـار آزادی« اشـاره کـرد کـه 
از نظـر او مردمـان در »هـر نقطـه از جهـان« حـق 
بيـان،  آزادی  باشـند.  بهره منـد  آنهـا  از  دارنـد 
آزادی بـه جـا آوردن مناسـک دينـی،  رهايـی 
بـا تکيـه  از تـرس. روزولـت  فقـر و رهايـی  از 
بـر هميـن اصـول اساسـی تصميـم گرفـت وارد 
آزادی هـای  ايـن  شـود.  دوم  جهانـی  جنـگ 
سـازمان  منشـور  مبنـای  بعدهـا  چهارگانـه 
قـرار گرفـت کـه در 24 ژوئـن 1945در  ملـل 
بـه تصويـب رسـيد و همچنيـن  سانفرانسيسـکو 
الهام بخـش اعالميـه حقـوق بشـر سـازمان ملـل 
بـود کـه پيش نويـس آن تحـت رياسـت النـور 
افتخـار  شـد.  تهيـه  روزولـت  بيـوه  روزولـت11 
پيش نويـس  ايـن  تهيـه  اسـت کـه در  ايـن  مـن 
شـرکت داشـته ام کـه سـرانجام در 10 دسـامبر 
1948، در قصـر شـايو12 در پاريـس بـه تصويـب 
سـازمان ملـل رسـيد. مـن رئيـس دفتـر هانـری 
لوژيـه13 جانشـين دبيـر کل سـازمان ملـل متحـد 
و بعد از آن دبير کميسـيون حقوق بشـر سـازمان 
بـه همـراه  بـودم. در هميـن حـال،  ملـل متحـد 
تعـدادی ديگـر دسـت بـه نـگارش آن اعالميـه 
زديـم. نقـش حياتـی النـور روزولـت را کـه بـا 
باعـث همگرايـی  ذاتـی اش  مالطفـت و جذبـه 
شـخصيت های ناهمخوانی شـد که کميسـيون را 
شـکل داده بودنـد هيـچ گاه فرامـوش نمی کنـم. 
او يـک فمينيسـت پرشـور بود و بـه همين خاطر 
و شـايد بـرای اوليـن بـار در يـک متـن رسـمی 
برابـری زن و مـرد بـه روشـنی در سـطح جهانـی 
ايـن  ايـن اعالميـه در  منعکـس شـد. مـاده دو  
رابطـه بسـيار صريح و شـفاف بود. رنه کاسـن14 
هـم کـه مسـئول بخـش دادگسـتری و آمـوزش 
دولـت در تبعيـد فرانسـه بـود و در سـال 1968 
جايـزه صلـح نوبـل را دريافت کـرد، او همراه با 
پيـر مندس-فرانـس15 نقـش مهمی در ايـن زمينه 
ايفا کرد. کاسـن سـپس عضو شـورای اقتصادی 
مـا  توسـط  کـه  پيش نويسـی  شـد.  اجتماعـی  و 
بررسـی  بـرای  آنکـه  از  پيـش  بـود  تهيـه شـده 
بـه کميتـه سـوم سـپرده شـود کـه تمرکـزش بـر 
مسـائل اجتماعـی و انسـانی و حقـوق بشـر بـود 
بـرای تصويـب و بررسـی بيشـتر بـه همين شـورا 
تمـام 54 کشـور  ارائـه شـد. آن کميتـه شـامل 
عضـو سـازمان ملـل بود و مـن جانشـين دبير آن 
بـودم. مـا عبـارت حقـوق جهانشـمول را مديون 
رنـه کاسـن هسـتيم. او در برابر کلمـه بين المللی 
انگليسـی مان  دوسـتان  توسـط  ابتـدا  در  کـه 
پافشـاری  عبـارت  ايـن  بـر  بـود  شـده  پيشـنهاد 

بی اعتنایی، بدترین رویكرد
امـروز بسـيار پيچيـده  گفتـه می شـود کـه دنيـا 
شـده اسـت و داليلـی که مـا را به خشـم وادارد 
بـه  می شـود.  پنهـان  ديده هـا  از  بيشـتر  هـر چـه 
راسـتی مسـئول اوضـاع فعلـی جهـان کيسـت؟ 
چـه کسـانی تصميم گيرنده انـد؟ تشـخيص ايـن 
مسـائل هميشـه کار راحتـی نيسـت. ايـن روزهـا 
طـرف  کوچـک  نخبـه  گـروه  يـک  بـا  ديگـر 
راحتـی  بـه  را  عملکردشـان  بتـوان  کـه  نيسـتيم 
ماسـت،   روبـروی  کـه  جهانـی  کـرد.  تعقيـب 
جهانـی پهنـاور و دارای اجزائی متعـدد با روابط 
درهـم تنيـده اسـت کـه بـه طـرق بی سـابقه ای با 
هـم مرتبـط می شـوند. امـا دور و بـر مـا مسـائل 
غيرقابـل تحمـل هـم کـم نيسـت، هرکدام مـان 
بـه  دقـت  بـا  و  باشـد  آنهـا  بـه  بايـد حواسـمان 
دنبالشـان بگرديـم. کافـی اسـت چشـمانمان را 
خـوب بـاز کنيـم تـا آنهـا را ببينيـم. چيـزی کـه 
اگـر  اسـت:  ايـن  می گويـم  جوان هـا  بـه  مـن 
ايـن  جسـت وجوی  بـرای  اندکـی  وقـت  فقـط 
مسـائل بگذاريـد، داليـل خوبـی برای احسـاس 
رويکـرد،  بدتريـن  می کنيـد؛  پيـدا  مسـئوليت 
بـر  مـن  دسـت  از  »کاری  اسـت.  بی اعتنايـی 
ايـن  پذيـرش  می کنـم«  تحمـل  نمی آيـد... 
رويکـرد شـما را از يکـی از مهم تريـن صفـات 
بشـری يعنـی خشـم محـروم می کنـد. همان قـدر 
کـه ظرفيت قابـل توجهی در ما برای خشـمگين 
شـدن وجود دارد،  آزاديمان بـرای وارد کارزار 
شـدن و قبـول مسـئوليت کـردن نيـز بـه همـان 

انـدازه اسـت.
حـال بگذاريـد دونمونـه از ايـن چالش های مهم 

برشمريم: را 
1. بی عدالتـی فجيعـی کـه بـر مردمـان محـروم 
از حداقل هـای الزم بـرای زندگـی آبرومندانـه 
سـوم  جهـان  مختـص  تنهـا  می شـود  تحميـل 
و  هائيتـی  آسـيا،  آفريقـا،  همچـون  مناطقـی  ـ 
ديگـر جاهـا- نيسـت بلکـه در مناطق حاشـيه ای 
شـهرهای بـزرگ غربـی هـم بـه چشـم می آيـد. 
ايـن انـزوا و فقـر موجب کينه و خشـم می شـود. 

مرلوپونتـی6  موريـس  سـمينارهای  در  و  بـودم 
او در سـخنرانی هايش  هـم شـرکت می کـردم. 
ادراک  بـا  بـدن  رابطـه  و  انضمامـی  تجربـه  بـه 
می پرداخـت )اينجـا ادراک معـادل Sense قـرار 
گرفتـه،  Sense در شـکل سـاده خـودش،  آنچـه 
در مقابـل حـس فيزيکـی قـرار می گيـرد(. مـن 
کـه فـردی خوش بين بـودم، حس می کـردم هر 
امـر مطلوبـی قابل تحقق اسـت و بـه همين خاطر 
هـم هـگل برای مـن گيرا و جـذاب بـود. تاريخ 
بشـر به تعبير هـگل دارای طرحی مشـخص بود. 
تاريـخ رشـته ای از ضربه ها تشـکيل داده اسـت، 
آشـوب های شـديد اجتماعـی کـه بشـريت بايد 
بـا آن روبـرو شـود و آن را در جهـت دسـتيابی 
بـه آزادی بيشـتر اصالحـش کند. هـرگاه آدمی 
بـه آزادی کامـل دسـت يافـت می توانيـم دولت 
مطلـوب  کمـال  صـورت  بـه  را  دموکراتيکـی 

داشـته باشـيم.
البتـه طـور ديگـری هـم می تـوان بـه تاريـخ نـگاه 
کـرد. برخی پيشـرفت -به معنـی افزايـش آزادی،  
رقابـت و تالش هميشـگی بـرای بيشـتر و بهتر- را 
همچـون توفانـی منهدم کننـده می داننـد. ايـن نوع 
نـگاه بـه تاريـخ متعلـق بـه يکـی از دوسـتان پدرم 
والتـر بنيامين7 فيلسـوف آلمانی بـود، که کتاب در 
جسـتجوی زمان از دست رفته مارسل پروست8 را 
با همکاری يکديگـر به آلمانی ترجمه می کردند. 
او تعبيـر بدبينانه ای از يکی از آثار نقاش سوئيسـی 
پـل کلـی9 بـه نـام Angelus Novas )فرشـته نـو( 
داشـت. در ايـن نقاشـی فرشـته بـرای مهـار کردن 
و از خـود رانـدن توفانـی کـه احاطـه اش کـرده 
اسـت، دسـت هايش را از يکديگـر بـاز کـرده. در 
نظر بنيامين اين توفان چيزی جز پيشـرفت نيسـت. 
برای فيلسـوفی که در سـپتامبر 1940 بـرای فرار از 
دسـت نازی هـا دسـت بـه خودکشـی زد تجسـم 
تاريخ نمی توانسـت پيش رونده باشـد، تاريخ برای 
او بی رحـم و همچـون مسـير مخربـی اسـت که از 
يـک فاجعه به سـوی فاجعه ديگـر گام برمی دارد.

 بي عدالتي فجیعي که بر 
مردمان محروم از حداقل هاي 
الزم براي زندگي آبرومندانه 
تحمیل مي شود تنها مختص 

جهان سوم ـ مناطقي 
همچون آفریقا، آسیا، هائیتي 
و دیگر جاها- نیست، بلکه در 
مناطق حاشیه اي شهرهاي 
بزرگ غربي هم به چشم 

مي آید. این انزوا و فقر موجب 
کینه و خشم مي شود

نقاشي فرشته نو اثر پل کلی



82
ره 

ما
| ش

 92
ذر 

 و آ
ان

 آب
| 12

8

82
ره 

ما
| ش

 92
ذر 

 و آ
ان

 آب
| 12

9
و  يهـودی  خـود  کـه  اسـت  جنوبـی  آفريقـای 
بـه سـفارش  ايـن گـزارش  صهيونيسـت اسـت. 
آن  تهيـه  از  هـدف  و  شـد  تهيـه  ملـل  سـازمان 
بررسـی وضعيـت نـوار غـزه بـود. گلدسـتون در 
گـزارش خـود ارتـش اسـراييل را متهم سـاخت 
بـه  دسـت  روزه18   22 جنـگ  جريـان  در  کـه 
اقداماتی زده اسـت که جنايت جنگی محسـوب 
می شـود و می تـوان آن را جنايـت عليه بشـريت 
اخيـر گلدسـتون  تأسـف  اظهـار  قلمـداد کـرد. 
را  بـودن آن محکوميـت  اغراق آميـز  بـر  مبنـی 

الزم نيسـت خيلـی جدی بگيريم. من و همسـرم 
بـرای مشـاهده عينـی آنچـه در گـزارش آمـده 
نـوار غـزه  بـه  بـار ديگـر  بـود، در سـال 2009 
رفتيـم. البتـه بايـد ممنـون گذرنامه هـای سياسـی 
خـود باشـيم کـه توانسـتيم آزادانـه به آنجا سـفر 
خاطـر  بـه  همراهانمـان  ديگـر  هرچنـد  کنيـم. 
نداشـتن چنيـن گذرنامه هايـی اجـازه نيافتنـد بـه 
نـوار غـزه يـا کرانـه باختـری وارد شـوند. مـا از 
تعـدادی از اردوگاه هـای آوارگان کـه از سـال 
1948 توسـط 19UNRWA  )آژانـس کار و امـداد 
سـازمان ملـل متحد بـرای پناهنـدگان فلسـطينی 
بازديـد  بـود  شـده  برپـا  نزديـک(  خـاور  در 
کرديـم. در آن اردوگاه هـا بيـش از سـه ميليـون 
سـرزمين هايی  بازپس گيـری  منتظـر  فلسـطينی 
هسـتند کـه اسـراييلی ها بـا زور  آنهـا را از آنجـا 

و بـاز هـم خطـاب بـه جوانـان می گويـم: خوب 
بـه دور و بـر خود نـگاه کنيد، حتمـاً موضوعاتی 
را می يابيـد کـه شـما را بـه خشـم آورد -رفتـار 
و  غيرقانونـی  کارگـران  اخـراج  مهاجـران،   بـا 
از  برخـی  در  کولی هـا  کمپ هـای  برچيـدن 
کشـورهای اروپايـی. بـه ايـن ترتيـب از شـرايط 
ايـن مـردم کـه با وضعـی اسـف بار فقـط و فقط 
نيازمنـد مداخلـه مدنـی بـرای حـل مشکالتشـان 
هسـتند آگاه می شـويد. جوينـده يابنـده اسـت!

فلسطين : آنچه مرا از كوره به در می برد
موجـب  چيـز  هـر  از  بيـش  روزهـا  ايـن  آنچـه 
وضعيـت  می شـود  مـن  برآشـفتگی  و  خشـم 
فلسـطين، غـزه و کرانـه باختـری اسـت. وقتـی 
اسـراييلی های شـجاع بـه مـا يهودی هـای خارج 
از اسـراييل نـدا می دهنـد کـه: بـرادران، بياييد و 
جايـی کـه رهبرانمـان ايـن کشـور را در آن بنـا 
ابتدايی تريـن  چگونـه  ببينيـد  ببينيـد،  کرده انـد 
فراموشـی  بـه  را  يهوديـت  انسـانی  ارزش هـای 
پيـش خشـمگين می شـوم.  از  بيـش  سـپرده اند، 
در سـال 2002 بـه غـزه رفتـم و در طـول هفـت 
سـال پـس از آن، پنـج بـار ديگـر هـم از آنجـا 

ديـدن کـردم.
گـزارش سـال 2009 گلدسـتون بسـيار خواندنی 
اسـت. ريچـارد گلدسـتون17، يـک قاضـی اهـل 

کـرد. عبارتـی کـه پـس از گـذران جنـگ دوم 
جهانـی بسـيار حائـز اهميـت بـود: انسـانيت بايد 
تماميت خواهـی را از ريشـه می خشـکاند و ايـن 
امـر فقـط زمانـی ممکن می شـد که کشـورهای 
عضـو سـازمان ملـل خـود را موظـف بـه احترام 
بـه ايـن حقـوق جهانشـمول می دانسـتند. بـه اين 
نازی هـا  همچـون  دولت هايـی  می شـد  طريـق 
را، کـه بـرای ارتـکاب جنايـت عليـه بشـريت به 
خودمختـاری در قلمـرو سـرزمينی خود متوسـل 
می شـدند متوقـف سـاخت. هيتلـر بـاور داشـت 
کـه قـدرت فائقـه او در کشـورش اين اجـازه را 
بـه او می دهـد کـه دسـت بـه نسل کشـی بزنـد. 
زيـادی  حـد  تـا  بشـر  حقـوق  جهانـی  اعالميـه 
مديـون احسـاس تنفر جهانی نسـبت به نازيسـم، 
بـه  البتـه  و  اسـت  تماميت خواهـی  و  فاشيسـم 
همـان نسـبت تاکنـون مديـون روح مقاومت هم 
بـوده اسـت. عقيـده من اين اسـت که مـا نيازمند 
کنشـی سـريع هسـتيم، نبايـد بازيچـه تزويرهـای 
فاتحان شـويم و البته منظورم کسـانی نيسـت که 
دل مشـغول ترويـج صادقانـه ارزش هايی هسـتند 
کـه نسـبت به آنهـا سـوگند وفـاداری خورده اند 

و مـا هـم قصـد تصويـب آنهـا را داشـتيم. )3(
جهانـی  اعالميـه   15 مـاده  نقـل  از  نمی توانـم 
کـس  »هـر  کنـم،  صرف نظـر  بشـر  حقـوق 
مـاده  از  و  باشـد«  تابعيتـی  دارای  دارد  حـق 
بـه عنـوان عضـوی از اجتمـاع  22، »هـر کـس 
دارد  را  اجتماعـی  تأميـن  از  برخـورداری  حـق 
و  ملـی  مسـاعی  از  اسـتفاده  بـا  می توانـد  و 
هماهنگـی  در  و  بين المللـی  همکاری هـای 
حقـوق  خـود،  کشـور  منابـع  و  تشـکيالت  بـا 
اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی را کـه الزمـه 
حفظ کرامت و رشـد آزاد شـخصيت اوسـت به 
دسـت آورد.« بـا ايـن همـه از آنجـا کـه اعالميه 
هيچ گونـه الـزام قانونـی در بر نداشـته اسـت،   از 
سـال 1948 تاکنـون نتوانسـته نقـش مهمـی ايفـا 
کنـد: مـردم کشـورهای مسـتعمره در بحبوحـه 
ايـن  بـه  اسـتقالل  کسـب  بـرای  تالش هايشـان 
اعالميـه متوسـل می شـدند، يا بذری بوده اسـت 
در ذهـن آنهايـی که بـرای آزادی می جنگيدند.

پيدايـش و شـکل گيری سـازمان های مردم نهـاد 
دهه هـای  در  کـه  اجتماعـی  جنبش هـای  و 
گذشـته روز بـه روز بـر تعدادشـان افزوده شـده 
گروه هايـی  ـ  اسـت  دلگرمـی  موجـب  اسـت 
از  ماليـات  اخـذ  بـرای  تـالش  »انجمـن  ماننـد 
معامـالت مالـی و کنش هـای شـهروندان«16 )بـا 
عنـوان مخفف ATTAC(. فدراسـيون بين المللی 
حقـوق بشـر،  سـازمان عفـو بين الملل و بسـياری 
و  پويـا  گروه هايـی  کـه  ديگـر-  سـازمان های 
مؤثـر هسـتند. ايـن سـازمان ها بـرای دسـتيابی به 
اهدافشـان می بايسـت به صورت شـبکه ای عمل 
کننـد و وسـايل ارتبـاط جمعی را بـه کار گيرند 
کـه در ايـن دوره و زمانـه تنـوع و گسـتردگی 

کرده انـد. پيـدا  فوق العـاده ای 

قاضي گلدستون
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شـود، امـا در همـان حال تنهـا راه پايـان دادن به 
آن نيـز هسـت« )4( امـا به نظر من عدم خشـونت 
راه مطمئن تـری بـرای پايـان دادن بـه خشـونت 

اسـت.
حمايـت  تروريسـت ها  از  نمی توانـد  هيچ کـس 
يـا  الجزايـر  جنـگ  خـالل  در  سـارتر  کنـد؛ 
 11 آن  طـی  کـه    1972 تابسـتانی  المپيـک 
ورزشـکار اسـراييلی در قتل عـام مونيخ جانشـان 
حمايـت  تروريسـت ها  از  دادنـد،  دسـت  از  را 
کـرد. ايـن امـر غيرقابـل دفـاع اسـت؛ و سـارتر 
هـم در پايـان عمر خـود فايده و معنی تروريسـم 
را زيـر سـؤال برد. بيـان بی نتيجه بودن تروريسـم 
بسـيار مهم تـر از ايـن اسـت که مترصـد محکوم 
سـاختن تروريسـت ها باشيم. تروريسـم بی نتيجه 
اسـت. آنچه را که خشـونت به دنبالش اسـت را 
نـه در سياسـت کـه در اشـعار گيـوم آپولی نـر21 
می تـوان يافـت »چـه آرام اسـت زندگـی، چـه 
بی رحـم اسـت اميـد« سـارتر در مـارس 1980، 
سـه هفته پيـش از مرگش اعتراف کـرد: »تالش 
مـا بايد تشـريح جهـان معاصر، با همـه کابوس ها 
و وحشـت هايش، بـه عنـوان لحظـه ای کوتـاه از 
تاريخ طوالنی تکامل بشـر باشـد؛ تـالش ما بايد 
بيـان ايـن امـر باشـد که اميـد هميشـه اصلی ترين 
بـوده اسـت؛ و  انقالب هـا و شـورش ها  نيـروی 
مـن اميـد را بـه عنـوان طرحی بـرای آينده حفظ 

خواهـم کـرد.« )5(
بـا داشـتن  بـه خشـونت  قـرار معلـوم توسـل  از 
نوعـی اميـد معنـی می يابـد. ]و بـه هميـن خاطر[ 
بايـد  خشـونت  عـدم  سياسـت  و  اميـدواری 
کـه  بپذيريـم  بايـد  شـود.  چيـره  خشـونت  بـر 
چـاره ای جـز گام گذاشـتن در ايـن راه نداريـم. 
بـرای ريشـه کنی خشـونت هـم سـتمگران و هم 
آنهايـی کـه بـر آنهـا سـتم رفتـه اسـت، بايـد بـه 
بـه ايـن طريـق  يکديگـر نزديـک شـوند؛ تنهـا 
پايـان داد.  تروريسـت ها  بـه خشـونت  می تـوان 
نبايـد اجـازه دهيـم نفـرت در وجودمـان النـه و 

بـر مـا غلبـه کنـد.
پيـام و ديـدگاه گانـدی22، مارتيـن لوترکينگ23 
و نلسـون مانـدال24 در جهانی کـه رويارويی های 
عقيدتـی و تماميت خواهـی متجـاوز بـر اوضـاع 

نظامـی قـوی در می آيـد، واکنششـان نمی توانـد 
بـدون خشـونت باشـد.

شـهر  بـه  موشـکی  حمـالت  از  حمـاس  آيـا 
سـدروت20 سـودی می بـرد؟ نـه. ايـن واکنش ها 
کمکـی بـه جنبـش حمـاس نمی کنـد. امـا قابـل 
درک اسـت کـه اين امـر نتيجه خشـم مردم غزه 
اسـت. خشـونت ناشـی از خشـم اغلـب حاصـل 
شـرايط غيرقابـل تحمـل اسـت. بـه ايـن ترتيـب 
تروريسـم می توانـد خـود نوعـی خشـم قلمـداد 
شـود و اين »خشـم« مقوله ای منفی اسـت. خشم 
بايـد جايـش را بـه اميـد بدهـد. خشـم اميـد را 
امـر  ايـن  احساسـی  لحـاظ  از  می کنـد.  بی اثـر 
قابـل درک اسـت و حتـی شـايد بتـوان گفـت 
قبـول  قابـل  وجـه  هيـچ  بـه  امـا  اسـت،  طبيعـی 
نيسـت، چراکـه هيچ وقـت نمی توانـد آن کاری 

را انجـام دهـد کـه اميـد می توانـد.
اشـتباه نکنيد: من بـا يهودی های داخل اسـراييل 
و تمـام جهان اتفـاق نظـر دارم، چراکه می فهمم 
يهـودی بـودن به چـه معناسـت. من خـود اصالتاً 
يهـودی هسـتم و قاطعانـه از آرمـان يهودی هـا 
-کـه ايـن همه برايش سـختی کشـيده اند- يعنی 
داشـتن کشـوری بـرای خـود حمايـت می کنـم. 
زمانـی کـه اسـراييل به وجـود آمد فرياد شـادی 
مـن بلنـد شـد و گفتـم »باالخـره ]تمـام شـد[«. 
مجبـورم بـه منتقـدان مجـدداً بگويـم: عشـق من 
بـه اسـراييل بيشـتر از شـما اسـت. امـا می خواهم 
کـه اسـراييل کشـوری درسـتکار باشـد. اصـاًل 
نمی توانـم بفهمـم چـرا برخـی در برابـر نقدهای 
مـن چنيـن واکنش های احساسـی از خود نشـان 
می دهنـد. مـن بـه جهانشـمولی حقوق بشـر باور 
دارم و معتقـدم اشـغال سـرزمين های فلسـطينی 
اسـت  اصولـی  نقـض  اسـراييل  دولـت  توسـط 
کـه در سـال 1967 به وسـيله سـازمان ملـل ارائه 
شـد. ايـن يـک قانون شـکنی اسـت. همان طـور 
کـه اگـر ديگـر کشـورها هـم بـه چنيـن اعمالی 
دسـت بزننـد مـورد نقـد قـرار می گيرنـد، ايـن 
کار هـم بايـد محکـوم شـود؛ اسـراييل از قوانين 

بين المللـی مسـتثنی نيسـت.
عـدم خشـونت؛ راهی كـه بایـد بياموزیم 

و در مسـيرش حركـت كنيم

ترديـدی نـدارم کـه آينـده از آن عدم خشـونت 
در  سـارتر  و  مـن  اسـت،   فرهنگ هـا  آشـتی  و 
کار  داريـم؛  نظـر  توافـق  هـم  بـا  نکتـه  هميـن 
بمب گـذاری  بـه  اقـدام  کـه  تروريسـت هايی 
امـا  نيسـت،  قبـول  و  توجيـه  قابـل  می کننـد 
می تـوان آنهـا را درک کـرد. سـارتر در 1947 
نوشـت: »از نظـر مـن، خشـونت بـه هـر شـکلی 
کـه رخ دهـد، يـک شکسـت و ناکامـی اسـت. 
امـا گريـزی هـم از اين شکسـت نيسـت چرا که 
زندگـی می کنيـم.  از خشـونت  پـر  در جهانـی 
برابـر  در  خشـونت  بـه  توسـل  کـه  هرچنـد 
خشـونت ممکن اسـت باعـث ابدی سـاختن آن 

آنهـا  احتمالـی  بازگشـت  و  کرده انـد  بيـرون 
پيـش  از  دسـت نيافتنی تر  زمـان  گذشـت  بـا 
می شـود. نـوار غـزه هـم خـود تبديـل بـه يـک 
زنـدان بـرای يـک و نيـم ميليون فلسـطينی شـده 
اسـت. هرچنـد در آن سـفر خرابی های ناشـی از 
جنـگ 22 روزه را از نزديـک مشـاهده کرديـم 
کـه نمونـه قابـل توجهـش تخريـب بيمارسـتان 
قـدس بـود، امـا آنچـه بـرای هميشـه در ذهـن 
بودنـد.  غـزه  سـاکنان  خـود  شـد،  حـک  مـا 
عشق شـان  وطن پرستی شـان،  آنهـا،  نگـرش 
بـه  هميشگی شـان  توجـه  سـاحل،   و  دريـا  بـه 
بايـد  خندانشـان.  هميشـه  فرزنـدان  خوشـبختی 
بگويـم تحت تأثيـر هـوش و ابتـکار آنهـا بـرای 
چيره شـدن بـر کمبودهـای بسـياری کـه بـر آنها 
تحميـل شـده بود قـرار گرفتيـم. ديديـم چگونه 
بـا وجـود کمبود سـيمان، آجـر می سـاختند و از 
آن بـرای بازسـازی هـزاران خانـه ای که توسـط 
تانک هـای اسـراييلی ويـران شـده بـود اسـتفاده 
می کردنـد. منابـع موثـق حاکـی از آن بـود کـه 
ـ  فلسـطينی   1400 روزه   22 جنـگ  طـی  در 
شـامل زنـان، کودکان و پيران ـ کشـته شـده اند، 
امـا در آن سـو، فقـط 50 نفـر زخمـی شـده اند. 
خـود  دسـت  بـه  کـه  يهودی هايـی  آن  تحمـل 
مـن  بـرای  شـده اند  جنگـی  جنايـت  مرتکـب 
ممکـن نيسـت. اما افسـوس، بـه سـختی می توان 
از  ملتـی  کـه  کـرد  پيـدا  تاريـخ  در  نمونـه ای 
گذشـته خـود درس گرفتـه باشـد، اگـر چنيـن 

نمونـه ای اصـاًل وجـود داشـته باشـد.
بـا وجـود اينکـه پريزيدنـت اوبامـا بـا سـخنرانی 
بـود،  برانگيختـه  بسـياری  اميدهـای  قاهـره اش 
امـا عملکـردش نسـبت بـه ايـن موضـوع بسـيار 
نااميدکننـده بـود. مـن به خوبـی آگاهم، حماس 
تـوان  اسـت،   انتخابـات  آخريـن  برنـده  کـه 
بـه شـهرهای  از حمـالت موشـکی  جلوگيـری 
اسـراييلی را نـدارد. ايـن موشـک ها پاسـخی بـه 
محاصـره غزه توسـط اسـراييل اسـت. هرچند از 
نظـر مـن تروريسـم قابـل قبول نيسـت، امـا وقتی 
نيـروی  يـک  محاصـره  بـه  منطقـه  يـک  مـردم 

وقتي اسراییلي هاي شجاع 
به ما یهودي هاي خارج از 
اسراییل ندا مي دهند که: 
برادران، بیایید و جایي که 

رهبرانمان این کشور را 
در آن بنا کرده اند ببینید، 
ببینید چگونه ابتدایي ترین 

ارزش هاي انساني یهودیت را 
به فراموشي سپرده اند، بیش 
از پیش خشمگین مي شوم. 

تردیدي ندارم که آینده 
از آن عدم خشونت و آشتي 

فرهنگ ها است،  من و 
سارتر در همین نکته با 

هم توافق نظر داریم؛ کار 
تروریست هایي که اقدام به 
بمب گذاري مي کنند قابل 
توجیه و قبول نیست، اما 
مي توان آنها را درک کرد. 
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ايجـاد کـرده اسـت و هنـوز هـم هيـچ سياسـتی 
بـرای پيشـگيری از وقـوع دوباره آن شـرايط در 
دسـتور کار قـرار نگرفتـه اسـت. و مشـابه هميـن 
وضعيت، اجـالس تغييرات اقليمـی در کپنهاگ 
محيـط  بـرای حفـظ  عينـی  مقـررات  نتوانسـت 
زيسـت وضـع کنـد. مـا اکنـون نخسـت در مـرز 
ميـان هـراس از دهـه ايـن قـرن و اميـد بـه دهـه 

پيـش رو قـرار داريـم.

بياييـد اميـدوار باشـيم  مـا نبايـد اميـد خـود را 
برگـزاری  بـا   90 دهـه  در  بدهيـم.  دسـت  از 
بعضـاً  ملـل  سـازمان  طـرف  از  کنفرانس هايـی 

بوديـم:  چشـمگير  پيشـرفت هايی  شـاهد 
نمونه هايی همچون نخسـتين اجـالس بين المللی 
زميـن در ريو در سـال 1992 و کنفرانس جهانی 
زنان در پکن در سـال 1995. در سـپتامبر 2000، 
هشـت هـدف سـند توسـعه هـزاره کـه توسـط 
دبيـرکل ـ کوفـی عنـان ـ تهيـه شـده بـود مـورد 
قبـول 191 کشـور عضـو قـرار گرفـت. مطابـق 
می شـدند  متعهـد  سـند کشـورهای عضـو  ايـن 
تـا سـال 2015 فقـرای جهـان بـه نصـف کاهش 
يابنـد. جای تأسـف بسـيار اسـت کـه نـه اوباما و 
نـه رهبـران اتحاديـه اروپا هيـچ برنامه و پيشـنهاد 
ملموسـی بـرای پيشـبرد ارزش هـای بنياديـن مـا 
ايـن دوره جديـد و سـازنده ای کـه در آن  در 
دوبـاره  اميـد  امـا  نداده انـد.  ارائـه  داريـم  قـرار 
تغييـرات  نويـد  عربـی  بهـار  مـی آورد:  بـر  سـر 
دموکراتيکـی را می دهـد کـه باعـث دلگرمـی 
و شـعف همـه مـا در سراسـر جهان شـده اسـت.

خشـم  بـه  فراخـوان  ايـن  از  نتيجـه ای  چـه 
در  را  آنچـه  اينجـا  در  بگيـرم؟  می خواهـم 
شـصتمين سـالگرد برنامـه جبهـه ملـی مقاومـت 
8- مـارس -2004 مطـرح شـد تکـرار می کنـم؛ 
مـا کهنـه سـربازان مقاومـت کـه ميان سـال های 

1940 تـا 1945 بـرای فرانسـه آزاد جنگيديـم، 
از  خـورد،  شکسـت  نازيسـم  »بلـه،  می گوييـم: 
کـه  مقاومـت  در  بـرادران حاضـر  و  خواهـران 
جانشـان را در ايـن راه نهادنـد سپاسـگزاريم و 
از ملت هايـی کـه بـرای مقابلـه بـا وحشـی گری 
و بربريـت فاشيسـت ها بـا يکديگـر متحد شـدند 
دارد؛  وجـود  همچنـان  خطـر  امـا  متشـکريم. 
مـا هنـوز از چنگالـش رهـا نشـده ايم. خشـم و 
غضـب مـا در برابـر بی عدالتی از بيـن نمی رود.« 

)6(
واقعيـت ايـن اسـت که خطرهـا همچنـان وجود 
پـی  در  همچنـان  خاطـر  هميـن  بـه  و  دارنـد 
– شورشـيانی صلح طلـب  »شورشـيانی« هسـتيم 
و ثابـت قـدم- کـه در برابـر رسـانه های همگانی 
دسـت بـه مقاومت بزننـد. جهان بينی کـه در اين 
رسـانه ها بـه جوانـان مـا تلقيـن می کننـد مشـوق 
مصـرف بی حـد و حصـر، تحقيـر ضعفـا، توهين 
بـه فرهنگ، نسـيان تاريخی و رقابـت بی رحمانه 

همـه عليـه همه اسـت.«
مـن بـا عشـق و محبـت بـه همـه مـردان و زنانـی 
سـاخت  خواهنـد  را  يکـم  و  بيسـت  قـرن  کـه 

می گويـم:

»آفرينش، ايستادگی است و
ايستادگی، آفرينش است«

پانویس های مترجم
)1( شورای ملی مقاومت )CNR( توسط نمايندگان 
هشت جنبش مهم حاضر در مقاومت در 27 ماه مه 
1943 به طور مخفيانه در پاريس تشــکيل شد. دو تا 
از بزرگ ترين اتحاديه های صنعتی پيش از جنگ، 
 CFTC و  کار(26  سراســری  )کنفدراســيون   CGT

)کنفدراسيون کارگران مسيحی فرانسه(27 جزو اين 
مجموعه بودند؛ ديگر اعضای اين شــورا را شــش 
حــزب مهم جمهوری ســوم همچــون PC )حزب 
کمونيســت(28 و SFIO )سوسياليســت ها( تشکيل 
می دادند. نخســتين جلســات CNR در آن روزها با 
رياســت ژان مولن، که منصوب ژنرال دوگل بود 
برگزار می شــد. دوگل به دنبال افزايش مشروعيت 
خــود در نظر متفقين بــود و اميدوار بــود اين امر 
متعاقب مبارزه مؤثر CNR با نازی ها رخ دهد. انتظار 
او از CNR تهيه برنامه ای دولتی برای آزادی فرانسه 
بــود. ايــن برنامه باالخــره بعد از چند بــار رفت و 
برگشت ميان CNR و دولت فرانسه آزاد – که مقر 
هر دوی آن ها در لندن و الجزاير بود- در 15 مارس 
1944 مورد پذيرش قرار گرفت و در مراســمی که 
در 25 اوت 1944 در ساختمان شورای شهر پاريس 
برگزار شد تقديم ژنرال دوگل گشت. شايان ذکر 
اســت که تصويب اين قانون می بايست در شرايط 
آزادی رسانه ها انجام شود که سرانجام در 26 اوت 
اين کار به انجام رســيد. و باز قابل ذکر اســت که 
برای تهيه اين برنامه، راجر گينزبرگر29، پسر خاخام 
يهــودی آلزاس نقــش پررنگی ايفا کــرد. او با نام 
مســتعار پير ويلون30 در جايگاه دبيرکل جبهه ملی 

پيـام آنهـا  مسـلط بـوده همچنـان معتبـر اسـت. 
اميـد و ايمـان بـه توانايـی جوامـع بـرای غلبـه بر 
تضادهاسـت و از نظـر آنهـا ايـن امـر از طريـق 
ممکـن  هشـيارانه  اسـتقامت  و  متقابـل  تفاهـم 
می شـود. بـا اعتمـاد و تکيـه بـه اعتقـادی کـه بـه 
حقـوق بشـر داريـم می توانيـم بـه اين امر دسـت 
بيابيـم. نقـض اين امر به وسـيله هر شـخصی بايد 
خشـم مـا را برانگيزانـد. هيـچ گاه نبايـد از ايـن 

حقـوق صرف نظـر کنيـم.

به اميد شورشی صلح آميز

دولـت  پاسـخ  از  کـه  نيسـتم  کسـی  تنهـا  مـن 
اسـراييل بـه تظاهرات مسـالمت آميز شـهروندان 
بلعيـن25 -دهکده ای کوچـک در کرانه باختری 
اسـت- بـه خشـم آمـده اسـت. آنهـا هـر جمعـه 
بـه سـمت ديـوار حايـل حرکـت می کننـد و در 
آنجـا بـدون اينکـه سـنگی پرتـاب کننـد يـا بـه 
زور متوسـل شـوند اعتـراض خـود را نسـبت بـه 
فريـاد  اسـراييلی ها  توسـط  سرزمينشـان  اشـغال 
می زننـد. مقام هـای اسـراييلی ايـن تظاهـرات را 
»تروريسـم غيرخشـونت آميز« می نامنـد. عجـب! 
يـک حرکـت  بـه  اسـراييلی ها می تواننـد  فقـط 
غيرخشـونت آميز برچسـب تروريسـم بزننـد. از 
عـدم  تأثيرگـذاری  از  انسـانی  هـر  مهم تـر،  آن 
خشـونت شرمسـار می شـود: ايـن سياسـت همـه 
آنهايـی را کـه در سراسـر جهـان در برابـر ظلـم 
و  همـدردی  حمايـت،  بـه  ايسـتاده اند  جـور  و 

فـرا می خوانـد. دلگرمـی 
و  بهـره وری  بـه  غـرب  دايمـی  دل مشـغولی 
جمـع آوری ثـروت، جهـان را بـه ورطـه بحـران 
کشـانده اسـت. برای خـروج از وضعيت آشـفته 
کنونـی -کـه چيـزی جـز رقابـت دايمـی بـرای 
بيشـتر و بهتـر نيسـت- بـه حرکتـی جـدی نيـاز 
داريـم و ايـن امـر مختـص بـه حوزه هـای مالـی 
و  علمـی  حوزه هـای  در  بايـد  بلکـه  نيسـت، 
فنـاوری نيـز دسـت بـه اقـدام بزنيم. مـدت زمان 
توسـعه  و  عدالـت  انسـجام،  کـه  اسـت  درازی 
پايـدار بـه گفتمـان غالـب تبديـل شـده اسـت. 
مباحثـی مهـم و جـدی وجـود دارد: زندگـی مـا 
در زميـن در خطـر اسـت و همـگان بايـد متعهد 
شـوند بـه رونـد غيرقابل سـکونت سـاختن زمين 

پايـان دهنـد.
پيشـرفتی  تاکنـون  از سـال 1948  ايـن همـه  بـا 
مـا  زمـان  آن  از  اسـت،  شـده  آغـاز  چشـمگير 
شـاهد اسـتعمارزدايی، از بيـن رفتـن آپارتايـد، 
فروريختـن  و  شـوروی  امپراتـوری  فروپاشـی 
ديـوار برليـن بوده ايـم. امـا در دهـه نخسـت قرن 
بـه نظـر مـن  بيسـت ويکم پس رفـت داشـته ايم. 
بخشـی از ايـن امـر به خاطـر رياسـت جمهوری 
بـه  متحـده  ايـاالت  پاسـخ مصيبت بـار  و  بـوش 
عـراق  بـه  لشکرکشـی  و  سـپتامبر  حمـالت 11 
بـود. بحـران اقتصـادی نيـز مشـکالت بسـياری 

واقعیت این است که 
خطرها همچنان وجود دارند 
و به همین خاطر همچنان 
در پي »شورشیاني« هستیم 

– شورشیاني صلح طلب 
و ثابت قدم- که در برابر 

رسانه هاي همگاني دست به 
مقاومت بزنند. جهان بیني که 
در این رسانه ها به جوانان ما 

تلقین مي کنند مشوق مصرف 
بي حد و حصر، تحقیر ضعفا، 

توهین به فرهنگ، نسیان 
تاریخي و رقابت بي رحمانه 

همه علیه همه است
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جنسيتی؛ اتحاد جماهير شوروی )روسيه، اوکراين، 
بالروس(، لهســتان، چکســلواکی و يوگســالوی 
کــه معتقــد بودند ايــن اعالميــه از قاطعيت کافی 
در مســائل اقتصادی و اجتماعی يــا درباره حقوق 
اقليت هــا برخوردار نيســت. قابل ذکر اســت که 
روسيه به طور خاص مخالف پيشنهاد استراليا مبنی 
بر تشــکيل يک دادگاه بين المللی حقوق بشــر بود 
که هدف از تشــکيل آن بررسی شکايت های ارائه 
شده به ســازمان ملل می بود. مطابق ماده هشت اين 
اعالميه - در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را 
مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وســيله قانون 
اساسی يا قانون ديگری برای او شناخته شده باشد، 
هر کســی حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه 
را دارد- هــر فرد حقيقی امکان تعقيب قانونی يک 
دولت را پيدا می کند. با تشکيل دادگاه حقوق بشر 
اروپا در ســال 1998، امکان به کارگيری اين اصل 
برای بيش از 500 ميليون شهروند اروپايی به وجود 

آمد.
)4( ژان پــل ســارتر، »جايــگاه يک نويســنده در 

1947« در جايگاه II )پاريس: گاليمار، 1948(
)5( ژان پل ســارتر، »اميــدواران . . . III« در نوول 

ابزرواتور، 24 مارس 1980
مـارس  هشـت  اعتراض نامـه  امضاکننـدگان   )6(
2004 ايـن افـراد بودنـد: لوسـی اوبـراک، رمـون 
اوبـراک، هانـری بارتولـی، دانيـل کورديـر، فيليپ 
مـاری  هسـل،  اسـتفان  گين گيـن،  ژرژ  دشـارتر، 
ِسـگی،  ژرژ  النـدن،  ليـزه  کريژل-والريمـون، 
ووت.  مـاری  و  ورنـان  پيـر  ژان  تيـون،  ژرمـن 
نسـل  ميـان  وسـيعی  انعـکاس  اعتراض نامـه  ايـن 
جـوان داشـت بـه نحـوی کـه هسـل در سـخنرانی 
در  »مقاومـت  سـاالنه  نشسـت  در  فی البداهـه اش 
حـرف و عمـل«37 کـه توسـط سـازمان غيرانتفاعی 
»مبـارزان ديـروز و امـروز مقاومت مدنـی«38 در 17 
مـه 2009 برگزار شـد و خطاب بـه جمعيت يادآور 
شـد، انگيـزه و نيروی محرک مقاومت خشـم بوده 
اسـت و گفـت: »داليل خود را برای عصبانی شـدن 
بيابيـد، و بـه جريـان عظيـم تاريـخ بپيونديـد!« ايـن 
صحنـه توسـط فيلمسـازی بـه نـام ژيل پـره39 ضبط 
شـد و در فيلمـش بـه نـام »والتـر، يـا بازگشـت بـه 
مقاومـت« مـورد اسـتفاده قـرار گرفت. نقطـه آغاز 
ايـن کتـاب هـم هميـن فيلـم بـود. بـرای اطالعـات 
www. بـه  می توانيـد  سـازمان  ايـن  دربـاره  بيشـتر 

کنيـد. مراجعـه   citoyens-resistants.fr

پی نوشت:
1.  National Council of the Resistance
2.  Jean Moulin
3.  Charles de Gaulle

4.  دولت دست نشانده آلمان که پس از اشغال فرانسه به 
رياست ژنرال پتن در فرانسه تشکيل شده بود.

5.  Jean-Paul Sartre
6. Maurice Merleau-Ponty
7.  Walter Benjamin
8.  Marcel Proust
9.  Paul Klee
10.  Franklin Delano Roosevelt
11.  Eleanor Roosevelt
12. Palais de Chaillot
13.  Henri Laugier
14.  Rene Cassin
15.  Pierre Mendes-France
16. Association for the Taxation of Financial 
Transaction and for Citizens’ Action
17.  Richard Goldstone
18.  Operation Cast Lead
19.  United Nations Relief and Works Agency for 
Palestine Refugees in the Near East
20.  Sderot
21.  Guillaume Apollinaire
22.  Gandhi
23.  Martin Luther King
24.  Nelson Mandela
25.  Bil’in
26.  General Confederation of Labor
27.  French Confederation of Christian Workers
28.  Communist Party
29.  Roger Ginsburger
30.  Pierre Villon
31.  National Front for the Independence of France
32.  Jean-Paul Domin
33.  Reims Champagne-Ardennes
34.  Juppe reforms
35.  Douste-Blazy law
36.  Caisse Nationale d’Assurance Maladie
37.  Paroles de Resistance )Resistance in Words 
and Actions(
38.  Citoyens Resistants d’Hier et d’Aujourd’hui 
)Citizen Resistance Fighters of Yesterday and To-
day(
39.  Gilles Perret 

برای اســتقالل فرانسه31 -جنبشی که در سال 1941 
توسط کمونيست های فرانسه پايه گذاری شده بود- 
 CNR قرار داشت و خود نمايندگی اين جبهه را در

و دفتر دايمی آن بر عهده داشت.
)2( مطابق پيش بينی يک اتحاديه کارگری، ميزان 
حقوق بازنشســتگی از 75 يا 80 درصد پايه حقوق 
به حدود 50 درصد کاهش پيدا کرده اســت. ژان 
پل دامين32 اســتاد اقتصاد دانشــگاه رنس در منطقه 
شامپانی آردن33 در سال 2010 گزارشی درباره بيمه 
درمانــی تکميلی برای مؤسســه اروپايی کارمندان 
تهيــه کرد. بيمه تکميلی طرحی اســت در فرانســه 
که هر فــردی - چه تمام وقــت کار کند چه نيمه 
وقت- با پرداخت پولی از ســوی خود، بخشــی از 
هزينه های درمانــی اش را پوشــش می دهد. او در 
گزارش خود نشــان می دهد که ميزان پوشش بيمه 
تکميلی کاماًل به جايگاه شغلی و ميزان حقوق فرد 
بيمه شده وابسته است؛ به عبارت ديگر افرادی که 
از موقعيت شــغلی متزلزلــی برخوردارند به خاطر 
عدم پوشــش بيمه تکميلی مجبورند از بخشــی از 
روند درمانی خود چشم بپوشند. اکنون پول حرف 
اول را می زند نه حقوق اجتماعی که نقطه مرکزی 
قانــون تصويب شــده در 4 و 15 اکتبر 1945 بوده 
است. در آن قانون به امنيت اجتماعی بهای زيادی 
داده شــد و در آنجا تصريح شده بود که مقررات 
مربوطــه می بايــد توســط دو نهــاد انجــام پذيرد: 
دولــت و کارگران )البتــه نمايندگان هــر کدام(. 
با اصالحاتی که در ســال 1995 توســط ژوپه34 و 
قانون دوســت- بالزی35 در ســال 2004 انجام شد 
امنيت اجتماعی به طور کامل تحت نظارت دولت 
قــرار گرفت. برای نمونه هم اکنون رئيس صندوق 
ملــی بيمه بهداشــت و درمان )CNAM(36 توســط 
رئيس جمهــور تعيين می شــود. در حالی که بعد از 
 CNAM آزادی فرانســه از اشغال تمام شعب اداری
توســط اتحاديه هــای کارگری مديريت می شــد. 
امــا ديگر اوضاع تغيير کــرده و نقش اتحاديه های 
کارگری به مقام مشورتی کاهش پيدا کرده است.

)3( اعالميــه جهانــی حقوق بشــر در 10 دســامبر 
1948 در کاخ شــايو در پاريس به امضای دبير کل 
ســازمان ملل رسيد. 48 کشــور از 58 کشور عضو 
اين اعالميه را تأييد کردند. هشت کشور از امضای 
آن خــودداری کردند: آفريقــای جنوبی، به خاطر 
نظــام آپارتايد )که عمال در اعالميه محکوم شــده 
بود(؛ عربســتان سعودی، به خاطر وجود بی عدالتی 

تأسف از ردگذشت مرد منصف هیئت منصفه 
حبيب اهلل عسگراوالدی سال  های متمادی پيش از انقالب در زندان ستمشاهی به سر برد و پس از انقالب نيز 
حرمت هم رزمان سابق را نگه می داشت. وی در جلسات هيئت منصفه مطبوعات با انصاف رفتار می كرد و برای 
در  مردم  آفرين  آرزوی خود كه حضور وحدت  به  زندگی  آخر  در روزهای  اختالف ها تالش می كرد.  از  كاستن 

انتخابات بود، رسيد و جشن و شادمانی مردم را به چشم ديد.
روحش شاد
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3 »حقيقــت متعالــی و فراتاريخــی« می چــرخد. 
پارادايـم تفکر افالطونی و پلوتينوسـی به شـدت 
روی ايـن معرفت شناسـی سـايه دارد. ابژه هـای 
جهـان اعيـان بـاز نمـود حقيقـت برين اسـت، از 
ايـن رو عقـل، واجـد سلسـله مراتبی می شـود که 
در پايين تريـن و نازل تريـن سـطحش به بررسـی 
ايـن بازنمودها می پـردازد. انديشـه و تعقل برای 
شـکافتن ايـن اعيـان و دسـتيابی بـه نـور درونـی 
آن هاسـت کـه بـا عقـل کلـی پيونـد می خـورد 
و بيـش از ايـن ارزشـی نـدارد بنابرايـن فهمـی 
 Rationality لزومـاً  دارد  وجـود  عقـل  از  کـه 
 Intellect در معنـای غربـی نيسـت و بيشـتر بـه 
نزديکـی دارد. عقـل بـا شـهود درونـی در پيوند 
اسـت و تاريخ منـد نيسـت. ايـن عقـل در سلسـله 
مراتبـی کـه دارد بـا عقـول باالتـر از خـود پيوند 
پايين تريـن  در  بشـری  عقـل  لـذا  می خـورد، 
سـطح قـرار دارد و علـم بـا جهـان تحت القمـر 
کـه همـان »جهـان کـون و فسـاد« اسـت پيونـد 
دارد. اگرچـه شـناخت ايـن جهـان مهـم اسـت، 
عيـان  لزومـاً  را  حقيقـت  و  نيسـت  اصيـل  امـا 
نمی کنـد، مگـر اينکـه بـا شـهود پيونـد بخـورد 
)بنگريـد بـه کربـن، 1387(. مجـدد بايـد تأکيـد 
معرفت شناسـی  ايـن  پروبلماتيـک  کـه  کـرد 
حـول جهـان اعيـان نمی شـود اگرچـه بـه جهـان 
اعيـان هـم می پـردازد، اما نسـبتی که فهـم جهان 
اعيـان بـا فهـم جهـان بريـن دارد پروبلماتيـک 
بـه عقـل اول  معرفت شناسـی را حـول رسـيدن 
معنـای  در  علـم  ايـن رو  از  می دهـد،  شـکل 

دارد.)1(  اعتبـاری  ماهيتـی  Science هميشـه 
بـه  رسـيدن  همانـا  اپيسـتمه  ايـن  مرکـزی  دال 
علمـی  هـر  و  اسـت  متعالـی  و  بريـن  حقيقـت 

علمـی قـرار خواهنـد گرفـت و این هـر دو در 
عمـل رونـد سـكوالر شـدن را در پـی خواهـد 
داشـت و پيامد ناخواسـته كنش مبتنی بر تأسيس 
»جامعه شناسـی اسـالمی« در عمـل حركـت بـه 
اسـت.  پوزیتيوكـردن  و  سـكوالركردن  سـوی 
چيـزی كه به ناسـازه دیگـری می انجامـد، یعنی 
رویكـرد »جامعه شناسـی اسـالمی« از اسـاس بـا 
مدعـای نقد پوزیتيویسـم و سكوالریسـم شـروع 
می كنـد و پيامد ناخواسـته عملش سـكوالریزه  و 

پوزیتيوكـردن اسـت. 

معرفت شناسی اسالمی
فيلسـوفان  آرای  در  اسـالمی  معرفت شناسـی 
مسـلمان از اسـاس پرسشـی بر محور رابطه عقل 
و وحـی، ايمـان و چگونگـی حصـول حقيقـت 
وهلـه  در  بدين ترتيـب،  اسـت.  ابـدی  و  ازلـی 
اول موضـوع معرفـت اصيـل نـه در جهـان مادی 
کـه در جهـان برين اسـت، بـرای نمونـه از منظر 
سـهروردی نقطـه آغـاز معـارف بشـری معرفت 
حضـوری اسـت. معرفـت حقيقـی و عالی تريـن 
نوع معرفت، معرفت شهودی/اشـراقی اسـت که 
لزومـاً بـا تعّقـل و بحث علمی حاصل نمی شـود، 
بلکـه از راه جدايـی از تعلقـات دنيـوی، تهذيب 
می شـود  حاصـل  باطنـی  سـلوک  و  نفـس 
معرفـت  اگرچـه   .)139 عـرب،  بـه  )بنگريـد 
معرفت شناسـی  و  فلسـفه  در  اعيـان  جهـان  بـه 
اسـالمی جايگاهـی ويـژه دارد، امـا پروبلماتيک 
معرفت شناسـی اسـالمی نه لزوماً شـناخت جهان 
بـا حقيقـت  اعيـان، بلکـه نسـبت ايـن شـناخت 
بريـن اسـت. در ايـن معنـا صورت بنـدی مسـئله 
در معرفت شناسـی اسـالمی حـول دال مرکـزی 

مسـئله نوشـتار حاضـر پرداختـن بـه تناقضـات 
در  كـه  اسـت  رویكـردی  گفتمانـی  و  روشـی 
سـال های اخير »جامعه شناسـی اسـالمی« ناميده 
می شـود. در ایـن نوشـتار تـالش می كنيم نشـان 
دهيم كـه منادیـان »جامعه شناسـی اسـالمی« از 
فقـر روشـی و گفتمانـی در مواجهـه بـا واقعيت 
اجتماعـی رنـج می برنـد و بـه دليـل هميـن فقر 
نظری و روشـی اسـت كـه اوالً جامعه شناسـی را 
با معرفت شناسـی فلسـفی خلـط می كننـد و ثانيًا 
بـه جـای توصيـف و تبييـن مسـتقيماً از سـاحت 
معرفت شناسـی بـه تجویـز و راهـكار می رسـند. 
ادعـای سـطور حاضـر ایـن اسـت كـه سلسـله 
به هيچ وجـه  رویكـرد  ایـن  در  علمـی  مراتـب 
مراعـات نشـده و در برخـی از نحله هـای ایـن 
تفكـر با دسـت یـازی به تفاسـير فرهنگـی از علم 
در  سـعی  پسـامدرن  روایت هـای  همچنيـن  و 
اعتبار بخشـی به »جامعه شناسی اسـالمی« دارند، 
تالشـی اسـت كـه از عدم انسـجام رنـج مي برد. 
ایـن عدم انسـجام از ایـن نظـر اسـت كـه اواًل 
»جامعه شناسـی اسـالمی« در پـی اصالت بخشـی 
یادشـده  رویكردهـای  درحالی كـه  اسـت، 
اصالت زدا هسـتند و ثانياً چنين تالشـی با دسـت 
یـازی به پسامدرنيسـم و تفاسـير فرهنگـی از علم 
بـرای بی اعتباركـردن علـوم انسـانی غربـي، در 
عمـل نقـض غرض اسـت و سـوم اینكـه مدعای 
»جامعه شناسـی اسـالمی«  بـه خاطر تكيـه بر نص 
و روایـت و امـر مقـدس در برخـورد بـا واقعيت 
ـ  الـف  ناسـازه می شـود؛  دو  اجتماعـی دچـار 
گزاره هـای ایـن رویكـرد كـه از امـر مقـدس 
تغذیـه می كنند در نسـبت بـا واقعيت بـه آزمون 
خواهنـد رفت و در سـاحت ابطال پذیـری قرار 
معرفت شناسـانه  مبانـی  ایـن  ـ  می گيرنـد و ب 
در سـاحت امـر مقدس، مورد مناقشـه فلسـفی و 

جامعه شناسی اسالمی: 
تناقض  های روشی و معرفتی

آرش حیدري
دانشجوي دکتري 
جامعه شناسي فرهنگي

چشـم انداز ايـران: آنچـه در پـي مي آيد ادامـه مقالـه »برآمدن مفهـوم جامعه 
اسـالمي« آقـاي آرش حيـدري اسـت كه در شـماره پيـش تقديـم خوانندگان 
چرايـي  و  خاسـتگاه  معرفـي  بـه  يادشـده  مقالـه  در  حيـدري  آقـاي  شـد. 
شـكل گيري جامعه شناسـي اسـالمي پرداختـه بودند. نقد ايشـان بـه رويكرد 

و روش جامعه شناسـي اسـالمي اسـت.
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نظـر  از  يابـد.  معنـا  اسـالمي  انديشـه  بافـت  در 
سيدحسـين نصـر در علـوم قرآنـي کارکرد عقل 
صرفـاً در پرتـو توانايـي اش در توضيـح اصنـاف 
وحـي ديـده مي شـود. وحـي اصلي تريـن شـيوه 
بـه حقيقـت اسـت و همچنيـن وحـي  دسـتيابي 
اسـت کـه عقـل را منور سـاخته و آن را قـادر به 
عملکـرد صحيـح مي سـازد. پيوند وحـي و عقل 
در حقيقـت ذهـن را قادر مي سـازد تا  به واسـطه 
ناميـده  »ايمـان«  غالبـاً  کـه  »جهشـي«  يـا  عمـل 
مي شـود از حقيقـت »بهره منـد« شـود. همچنيـن 
»تفکـر  از  ويـژه اي  شـيوه  دينـي  علـوم  دل  در 
فقهـي« باليـد کـه مبتنـي اسـت بـر آنچه بـه زبان 
ايـن  مي شـود.  ناميـده  فقهـي«  »اسـتدالل  فنـي 
معنـاي از »عقـل« چنـدان بـه دور از معنـاي آن 
در علـم حقوق سـنتي کاتوليک نيسـت، اگرچه 
دو  هـر  در  امـا  دارد،  وجـود  نيـز  تفاوت هايـي 
سـنت، عقـل در خدمـت داده هـاي وحيانـي و 

تابـع سـنت اسـت )نصـر، 1390(.
پـروژه نويـن معرفت شناسـي اسـالمي همان طور 
کـه در اظهـارات نصـر و جابرالعوانـي مشـاهده 
سـنت هاي  پروبلماتيـک  در  همچنـان  مي شـود 
پيشـين اسـت و چيـزي کـه بـه آن اضافـه شـده 
و  غربـي  معرفت شناسـي  بـر  هجمـه  اسـت 

اسـت.  غربـي  انسـاني  علـوم  به خصـوص 
ايـن رويکـرد در بسـط و توسـعه خـود، علـوم 
انسـاني غربـي را هـدف گرفـت. در دهـه 1980 
ايـن  در  مقالـه  ده هـا  و  کتـاب  چهـار  حداقـل 
حيطـه منتشـر شـد. چهـار کار اصلـي عبارت اند 
از: يکـي کتـاب اليـاس يونس و فريـد احمد که 
عليرغـم عنوانـش يعنـي جامعه شناسـي اسـالمي 
اسـت.  مردم شـناختي  پروپـوزال  يـک  بيشـتر 
کتـاب دوم کتـاب معـروف اکبر احمد اسـت با 
عنوان: به سـوي مردم شناسـي اسـالمي و کشف 
اسـالم و کتاب سـوم کتـاب مريل ويـن ديويس 
بـا عنـوان شـناخت يکديگـر اسـت )بنگريـد بـه 
داهلـه، 2003(. روش هـاي ايـن حيطـه متأثـر از 

دين اسـالم اسـت. 

نسبت این نوع نگاه با واقعيت اجتماعي
بحـث جامعه شناسـي اسـالمي در سـال هاي اخير 

ايـن کار را منابـع )خاسـتگاه ميـراث(، مقاصد و 
کليـات و غايـات آن مي زننـد. بـا ايـن کار امور 
نسـبي موجود در ميـراث بازشـناخته و رابطه آن 
بـا امـور مطلـق روشـن مي شـود، به گونـه اي کـه 
امـور خـاص و مشـخص و زمان منـد از امور عام 
و فراگيـر متمايـز مي شـود. همچنيـن دوره هـاي 
ميـراث رصـد شـده و  ايسـتايي و گسسـت در 
تالش مي شـود تا اسـباب حقيقي آن بازشـناخته 
بـراي پشـت سـرگذاردن  اقدامـات  ايـن  شـود. 
دوره هاي ايسـتايي و گسسـت و تحقق بخشـيدن 
بـه پيوسـت بين عناصـر ميراث و دوره هـاي بنا و 
تشـکل آن انجـام مي شـود. بـا انجـام ايـن کارها 
مـا و آيندگان خواهيم توانسـت، بخـش کارامد 
و  بـه صورتـي روش منـد  را  ميـراث  و شايسـته 
قـرار دهيـم«  مبنـا  نـه گزينشـي و کورکورانـه، 
ايـن  گام هـاي   )90-91  :1382 )جابرالعوانـي، 

روش  از نظـر جابرالعوانـي عبارت انـد از:
1ـ  بازخوانــي انتقادي ميــراث و قرائت 

معرفتي آن.

اسـاس  بـر  آن  معرفتـي  الگوهـاي  پيراسـتن  2ـ 
بـه عنـوان خاسـتگاه  اصـول کـه کتـاب قـرآن 
تصـور، عقيـده و احـکام اسـت و سـنت نبوي به 

عنـوان منبـع روشـنگر و الـزام آور.
3ـ تحقـق ارتبـاط و پيوسـت بـا ايـن ميـراث و 
پشـت سـر نهادن دوره هاي گسسـت از آن، پس 

از درک فراگيـر آن.
با هدف  متغير  و  ثابت  امور  بين  نهادن  تمييز  4ـ 
روشن شدن اموري که استصحاب بردارند از امور 
امور  نهادن  کنار  و  خاص  و  )مقطعي(  موضعي 
خاص و موضعي از ميراث و فرارفتن از آن پس 
از درک فراگير آن و درس گرفتن از آن )همان(. 
خـود  ديگـر  روي  در  اسـالمي  معرفت شناسـي 
طبيعـت  و  علـم  ماهيـت  مـورد  در  بحـث  بـه 

مي پـردازد. 
مباحـث جديـدي کـه در مـورد معرفت شناسـي 
اسـالمي مطـرح شـد، بيشـتر در هجمـه و تقابلي 
جـدي بـا فلسـفه غـرب مطـرح شـد. ايـن شـيوه 
جديد معرفت شناسـي اسـالمي حالتي دفاعي در 
برابـر فلسـفه غـرب و تأکيـدش بـر عقـل بشـري 
يـا بـا عبـارات سيدحسـين نصـر »عقـل جزئـي« 
پـا گرفـت. »عقـل جزئـي« يـا بـا تسـامح، همـان 
»عقـل ابـزاري« آمـاج حمـالت معرفت شناسـي 

شد. اسـالمي 
نصـر معتقـد اسـت کـه مـا در جهانـي زندگـي 
مي کنيـم کـه در آن عقل مرادف بـا عقل جزئي 
شـده و شـهود در مقـام حس ششـم »زيسـتي« به 
و  مي پـردازد  آينـده  رويدادهـاي  پيش بينـي 
معمـوالً در مقـام ابـزار مقبـول کسـب معرفـت 
عقل جزئـي  سرسـپرده  کـه  کسـاني  سـوي  از 
ماهيـت  فهـم  ايـن رو  از  نفـي مي شـود،  هسـتند 
عقـل، عقـل جزئـي و شـهود، يـا مبنـاي معرفتي 
مي توانـد  شـده،  دشـوار  حياتـي  قـواي  ايـن 

بـه جهـان اعيـان در ايـن راه اعتبـاري اسـت، از 
ايـن رو تـا زماني که سـخن از اعتباري بـودن علم 
اجتماعـي، سياسـي، رواني، تجربي و... مي شـود 
امـکان تأسـيس اين علوم پيشـاپيش محال اسـت 

مگـر در مقـام طفيلـي علـم اصيـل.
ذکـر ايـن مسـئله نيـز خالـي از فايـده نيسـت که 
فارابـي، ابن سـينا و ابن رشـد بـه تأثـر از ارسـطو 
تقسـيم بندي هاي دقيقـي از علـوم ارائـه مي کنند 
و  دسـته ها  بـه  موضـوع  بـر حسـب  را  علـوم  و 

گونه هـاي متعـددي تقسـيم مي کننـد کـه علـوم 
عينـي و تجربـي هـم در اين دسـته بندي ها لحاظ 
شـده اسـت. امـا ايـن تقسـيم بندي دسـت آخـر 
سلسـله مراتبـي از فضـل را در خـود دارد، يعنـي 
بيـن علـم اصيل  و غيـر اصيل تمايـزي جدي در 
اسـالمي  معرفت شناسـي  رويکردهـاي  تمامـي 
وجـود دارد کـه محـور اپيسـتمه آن عصر اسـت 
و  پرداختـن بـه امـور و علـوم دنيـوي را اگرچـه 
در بسـياري از رويکردهـا ارج مي نهد و تشـويق 
مي کنـد امـا دسـت آخـر ايـن علـوم دنيـوي در 
نسـبت بـا فهم علـم اصيـل معنادارند و في نفسـه 

بهانـه اي بـراي تأسـيس علم نيسـتند. 

معرفت شناسي اسالمي نوین
اصـل  در  اسـالمي«  معرفت شناسـي  »پـروژه 
پـروژه اي تجديدگـرا و در عيـن حـال اجتهادي 
قرائتـي  کـه  تجديدگراسـت  آن رو  از  اسـت، 
ارائـه مي دهـد و  اسـالمي  ميـراث  از  را  جديـد 
بـه ايـن وسـيله مي کوشـد تـا بـه اصولـي کـه از 
آن برآمـده، بازگـردد و ميـزان اتصـال خـود را 
بـه خاسـتگاه ها و منابـع تکويـن اوليـه اش و نيـز 
در  بازشناسـد.  آن  از  را  خـود  انفصـال  ميـزان 
انفصـال  و  اتصـال  عوامـل  کشـف  چارچـوب 
بيـن ميـراث و منابـع آن، کار بازنگـري انتقـادي 
از ايـن ميـراث انجـام مي شـود. حـرف آخـر در 

روشنفکر مسلمان با جهاني 

روبه رو است که در آن رو 

به ناامیدي مي رود. او در 

مواجهه با این جهان به 

اندازه کافي مجهز نیست. 

آسیب پذیري اش، او را در 

مقابل چشمانش نابود مي کند

طه جابر العواني 
دکتراي فقه از االزهر مصر
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در آن رو بـه نااميـدي مـي رود. او در مواجهـه 
بـا ايـن جهـان بـه انـدازه کافـي مجهـز نيسـت. 
چشـمانش  مقابـل  در  را  او  آسـيب پذيري اش، 
دو  بيـن  مسـلمان  روشـنفکر  مي کنـد.  نابـود 
جهـان سرگشـته اسـت، يکـي مـرگ و ديگري 
بي قدرتـي در زايـش. سرگشـتگي او شـکلي از 
آسـيب پذيري به خود اسـت. ريشـه اين ناراحتي 
مواجهه کـردن  در  او  ناتوانـي  در  بي قـراري  و 
بـه  بـا قـرن بيسـتم اسـت«)احمد، 1986  اسـالم 

نقـل از ترپـر، 1995: 185(.
دورکيـم در کتـاب قواعـد روش جامعه شناسـي 
مي گويـد: »بـراي فراتـر رفتـن از علم بـه علم نياز 
اسـت« در ايـن معنـا وجـود رويکـردي ديگـر در 
معرفت شناسـي  بـا محوريـت اسـالم رويکـردي 
غيرممکـن نيسـت حتـي موجـود اسـت و رقيبـي 
محسـوب  نيـز  غربـي  معرفت شناسـي  بـراي 
بايـد دانسـت کـه معرفت شناسـي  امـا  مي شـود، 
در ايـن معنـا، علـم اجتماعي نيسـت، بلکه فلسـفه 
شـناخت اسـت و نه حتي جامعه شناسـي شناخت. 
را  جامعه شناسـي  دشـمنان  از  يکـي  دورکيـم 
فالسـفه مي دانـد کـه بـا دسـت يازي بـه اسـتدالل 
صرفـاً عقالنـي و آنچـه عقـل مي نامنـد درصـدد 
ارائـه تبيين هـاي قياسـي و عقل محـور از واقعيـت 
عينـي هسـتند. بـدون مشـاهده واقعيـت آن هم از 
بي طرفـي  بـراي  تـالش  و  گوناگـون  منظرهـاي 

معنـاي  در  نـه  هـم  آن  اخالقـي  دال هـاي 
 ،)Morality( اخالقيـات به معنـاي امر اجتماعـي
بلکـه اخالقيـات در معناي کالسـيک و فلسـفي 
و تجويـزي و فراتاريخـي )Ethics( اسـت کـه 
بـا اسـتفاده از امـر مقـدس و تفاسـير خاصـي از 
امـر مقدس آن را برمي کشـد. چنين برکشـيدني 
دسـت آخـر منتقـد ايـن رويکـرد را بـه صورت 
منتقـدي غيراخالقـي برمي سـازد و از دايـره نقد 
بيـرون مي انـدازد. اين منظر معرفت شناسـي را به 
شـکل قياسـي بر واقعيت حمل مي کند در حالي 
تاريخ منـدي اش  و  نوسـانات  در  واقعيـت  کـه 
لزومـا با گزاره هـاي معرفت شـناختي فراتاريخي 
واقعيـت  خالصـه  به طـور  نمي خوانـد.  عـام  و 
فربه تـر از مفهوم اسـت. تناقض و ناسـازه بزرگ 
جايـي رخ مي دهـد کـه مناديان معرفت شناسـي 
اسـالمي با دسـت يازي بـه بنيادهـاي تفکر غربي 
ويـن  نمونـه  بـراي  مي انديشـند.  آن  نفـي  بـه 
ديويـس به شـدت از فوکو متأثر اسـت )بنگريد 
بـه ديويـس، 1985( و يـا اکبر احمـد در تقابل با 
پسـت مدرنيسـم که آن را دشـمن اصلي اسـالم 
مي دانـد نقـد پسـت مدرن ها بـر پسـت مدرن ها و 
مدرن هـا را نقـل مي کنـد. و از ديگر سـو، نقدي 
جـدي را بـر متفکران مسـلمان نيـز وارد مي کند 

کـه در توليـد فکـري، زايا نيسـتند. 
»روشـنفکر مسـلمان بـا جهاني روبه رو اسـت که 

مـورد توجـه قـرار گرفـت و تالش هايـي بـراي 
ايجـاد آن در سـطح گسـترده صـورت گرفـت. 
بسـتان )نجفـي( )1388( ايـن رويکـرد را چنيـن 
معرفـي مي کنـد: »ايـن پارادايـم ]جامعه شناسـي 
اسـالمي[ از نظـر انسان شناسـي بـر اصـل فطـرت 
تلفيقـي  بـا رد جبـر اجتماعـي  اسـتوار اسـت و 
بيـن فردگرايـي و کل گرايـي روش شـناختي را 
مي پذيـرد و دربـاره چيسـتي جامعـه تصويـري 
بـا  انسـان  رابطـه  آن،  در  کـه  مي کنـد  ارائـه 
به عـالوه،  مي گيـرد.  قـرار  نظـر  مـد  خداونـد 
قوانيـن  و  نظم هـا  شـامل  را  اجتماعـي  واقعيـت 
مي دانـد؛  اجتماعـي  سـنت هاي  نيـز  و  تجربـي 
پايـه  بـر  را  اجتماعـي  مناسـبات  آنکـه  ضمـن 
اسـتخدام  مهـرورزي،  ماننـد  متعـدد  عناصـر 
متقابـل انسـان ها و تضـاد تبيين مي کنـد. اهداف 
تبييـن  از:  عبارت انـد  پارادايـم  ايـن  در  تحقيـق 
علـي و معناشناسـي رفتار، نقد اوضـاع اجتماعي 
از حيـث  انسـاني  و غايـت شناسـي پديده هـاي 

بـه خداونـد« )ص 7(. استنادشـان 
ايـن سـنت  اسـت کـه  ايـن  اهميـت  پـر  مسـئله 
پارادايـم  در  و  قياسـي  وجـه  در  هنـوز  فکـري 
اجتماعـي  امـر  بـه  فلسـفه  و  معرفت شناسـي 
جامعـه  از  فهمـي  آخـر  دسـت  و  مي انديشـد 
به مثابـه يـک واقعيـت عينـي و بيـرون از ذهـن 
بـا  اينکـه  دوم  نمي کنـد.  ارائـه  شناسـا  فاعـل  
واقعيـت حمـل  بـر  را  مفهـوم  قياسـي  تحميلـي 
شـکل  بـه  را  اسـتقرايي  داده هايـي  و  مي کنـد 
منظـر  ايـن  مي گـذارد.  کنـار  ايدئولوژيـک 
مـالک  را  خوب/بـد  دوگانـه  و  اخالقـي  امـر 
مي گيـرد به جـاي اينکـه بـه دوگانه هـاي علمـي 
درسـت/غلط و يـا دوگانـه هنـري زشـت/ زيبـا 

آورد.  روي  قضـاوت  بـراي 
مفـرط  استعاليي شـدن  نـگاه،  نـوع  ايـن  پيامـد 

مباحث معرفت شناسي 

اگر نسبت و مختصات 

خود را با واقعیت اجتماعي 

مشخص نکنند در بهترین 

حالت مجادالتي فلسفي و 

عرفاني و کالمي هستند. 

در هم غلتیدن گزاره هاي 

اخالقي، هنري و علمي در 

این رویکرد تا به حدي است 

که با انکار واقعیت اجتماعي 

موجود در جهان مدرن راه را 

بر فلسفیدن هموار مي کند

سید حسین نصر
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کـه بسـياری از مناديـان »جامعه شناسـی اسـالمی 
انجـام می دهنـد« )بنگريد بـه کچوئيـان، 1372(. 
از  سـنت  ايـن  می رسـد  نظـر  بـه  شـرح  ايـن  بـا 
يـک فقـر نظـری رنـج می بـرد و بـرای پرکـردن 
ايـن خأل دسـت بـه دامـن پسامدرنيسـم می شـود 
کـه در عمـل ذات را می زدايـد. دسـت بـه دامن 
پسامدرنيسـم شـدن، در عمل گفتمانـی که قصد 
هژمونيک کردنـش را داريـم از سـاحت اعتبـار 
سـاقط می کنـد و حبل المتيـن خوبی بـرای تبيين 
ذات گرا نيسـت. ناسـازه ديگـر بهره گيری برخی 
انقالب هـای  سـاختار  از  گفتارهـا  و  متـون  از 
علمـی تامـس کوهـن )1391( و مفهـوم بحـران 
دچـار  غربـی  اجتماعـی  علـم  اينکـه  در  اسـت. 
نباشـد  مجادلـه ای  چنـدان  شـايد  اسـت  بحـران 
)بنگريـد بـه گلدنـر، 1383(. مباحـث پسـامدرن 
و مطالعـات فرهنگـی، هـر روز جامعه شناسـی را 
دچـار ضعـف بيشـتری در مقابـل رقبـا کرده اند، 
امـا ايـن بحـران محصـول انباشـت مفـرط علـم 
مـدرن، وجـود بحـران و دسـت آخـر تولـد غيـر 
نيت منـد و فـارغ از آگاهی کنشـگران پسـامدرن 
اسـت. پارادايـم جديـد محصـول تأمل فـردی و 
نيت منـد عامـالن علـم نيسـت، بلکـه محصولـی 
گفتمانـی اسـت. در واقـع نمی شـود قصـد کنيـم 
پارادايـم توليـد کنيـم و از فـردا برنامـه ای بـرای 
آن بچينيـم. مگر در ايران انباشـت علم اجتماعی 
مـدرن صـورت گرفته و يا علم بـه بحران خورده 
کـه حـاال علـم جديـد سـر بـرآورد؟ ايـن مسـئله 
بسـيار جـدی اسـت کـه اگـر سـخن از بحـران 
از منظـر کوهـن می شـود ايـن بحـران و ايجـاد 
پارادايـم جديـد کار بخشـنامه و قانـون جديـد و 
نيـت عامـالن نيسـت، بلکـه محصولـی اسـت که 
در ميـدان و اجتمـاع علمـی بايـد شـکل گيـرد. 
در  انسـانی  و  اجتماعـی  علـوم  علمـی  اجتمـاع 
ايـران دچار معضالتی اسـت کـه اجتماع بودنش 
بـه شـدت زيـر سـؤال اسـت. ايـن اجتماع بيشـتر 

علـوم انسـانی اگـر بـه پديـده ای ماننـد فحشـا و 
جنايـت و تجـاوز می پـردازد مدافع حضـور اين 
پديـده در جامعـه نيسـت، بلکـه تنهـا می خواهـد 
آن را تبييـن کنـد و مهم تـر از همـه اينکـه ايـن 
پديـده در جامعـه وجـود دارد و نيـاز به بررسـی 
علمـی دارد. در ايـن معنـا طـرح مجادلـه عقـل 
انسـان  ماهيـت  اينکـه  و  جزئـی  عقـل  و  کلـی 
روشـنايی،  يـا  اسـت  نـور  شـر،  يـا  اسـت  خيـر 
کمـال جـو يا سـودجو و... چه نسـبتی بـا مطالعه 
هـر  البتـه  دارد؟   قتـل  ماننـد  پديـده ای  علمـی 
رويکـرد جامعه شـناختی بـه خصـوص در سـنت 
مفـروض  به عنـوان  را  گزاره هايـی  کالسـيک 
و زمينـه ای )بـه قـول گلدنـر( در مـورد ذات و 
ماهيـت بشـری می پذيرد، بـرای نمونـه مفروضه 
دورکيـم مفروضـه ای اسـت هابـزی کـه انسـان 
او  جامعـه  و  دارد  و خودسـر  ذاتـی خودخـواه 
را تنظيـم می کنـد. ايـن مفروضـه در سـنت های 
تفکـر جرم شناسـی بـر محـور کنتـرل اجتماعـی 
امـا  می شـود.  ديـده  نيـز  هيرشـی  نظريـه  ماننـد 
پـس از طـرح ايـن مفروضـه بـه سـراغ واقعيـت 
عينـی رفتـه و بـر محور ايـن مفروضه بـر عواملی 
تأکيـد می کنند که ذات خودسـر بشـر را کنترل 
می کنـد. يـا برعکس در سـنت فشـار سـاختاری 
و  مسـنر  کوهـن،  آلبـرت  مرتـون،  )ماننـد 
روزنفلـد( مسـئله اين اسـت که بشـر فی نفسـه نه 
خـوب اسـت نه بـد )مفروضـه ای از جـان الک( 
و سـاختار، او را به سـوی جرم يا همنوايی سـوق 
می دهـد. آنچـه مهم اسـت راهی اسـت کـه اين 
عينـی  رفتـار  بـه  ذات  از  نگاه هـای کالسـيک، 
طـی می کنند و فرايند کنترل يا فشـار سـاختاری 
را اول توصيـف، بعد تبيين و دسـت آخر تجويز 
می کنند. سـنت مدافع جامعه شناسـی اسـالمی از 
ذات و فطـرت مسـتقيماً به تجويز می رسـد و در 
عمـل بـه جـای تبييـن، تفسـير و شـناخت فکـت 
)واقعيـت اجتماعـی( بـه دسـتکاری و فشـار بـر 
فکـت روی مـی آورد کـه در عمـل بـا قانـون و 
بخشـنامه و عمـل خودسـرانه ممکـن می شـود، 
مفهـوم  از  و  داده  نشـان  واکنـش  واقعيـت  امـا 

می زنـد.  بيـرون 
ناسـازه بزرگ تـر ايـن اسـت کـه بـرای بی اعتبار 
نشـان دادن سـنت تفکـر علـم اجتماعـی غربی به 
تفاسـير فرهنگی از علم و سـنت پسـامدرن روی 
می آورنـد. ايـن سـنت های فکـری بر محـور نقد 
رويکـرد دورکيمـی بـه جامعه شناسـی و مفهـوم 
شـیءبودن پديـده اجتماعی بر بی طرفی ارزشـی 
حملـه می کننـد و نشـان می دهنـد هيـچ علمـی 
بی طـرف نيسـت. ايـن رويکـرد از اسـاس ضـد 
ذات گرايـی عمـل می کنـد. ذات در ايـن سـنت 
برسـاخت های  قـدرت  بـا  نسـبت  در  فکـری 
تاريخـی و گفتمانـی اسـت و نمی تـوان از سـنت 
ضـد ذات گرا بـرای بی اعتبارکـردن رقيب مدرن 
بهـره گرفـت و بعـد اصيل بـودن ذات گفتمانـی 
داد. کاری  نشـان  را  از آن دفـاع می کنيـم  کـه 

ارزشـی )هـر چنـد تمام عيـار ممکن نباشـد( علم 
عقلـی  مجادالتـی  تنهـا  بلکـه  نمی شـود،  متولـد 
و کالمـی اسـت کـه بـدون ارجـاع بـه واقعيـت 
اجتماعی هـم، امکان پيگيری آن هـا وجود دارد. 
علـم نيازمنـد توصيـف، تبييـن، تفسـير و دسـت 
مدافـع  اسـت. درحالی کـه سـنت  تجويـز  آخـر 
علـوم انسـانی اسـالمی تنهـا در وجـه تجويـزی و 
بـدون طـی سلسـله مراتـب علمـی خـود را محق 
می دانـد و بـا بخشـنامه و دسـتور و حرکت فرمال 
اتفـاق  ايـن  می گويـد.  اسالمی سـازی  از  سـخن 
ايـن  مناديـان  فـردی  خطاهـای  محصـول  البتـه 
رويکـرد نيسـت، بلکه بـه باور نويسـنده محصول 
چفت شـدن  يعنـی  اسـت،  گفتمانـی  ناسـازهای 
واقعيـت  بـه  توجـه  عـدم  و  معرفت شناسـی  در 
اجتماعـی. معرفت شناسـی فراتاريخی بـا واقعيت 
اجتماعـی تاريخ منـد نمی خوانـد، مگـر اينکـه در 

بنيادهـای آن بازانديشـی صـورت گيـرد. 
دو  اجتماعـی  واقعيـت  بـرای  دورکيـم  اميـل 
ويژگـي عمـده برمی شـمرد: يکـی بيرونی بـودن 
نسـبت بـه آگاهـی افـراد و ديگـری نيرويـی که 
بـر وجدان هـای فـردی وارد می کنـد و نيرويـی 
واکنـش  خـود  از  تغييـر  اعمـال  برابـر  در  کـه 
علـوم  منـادی  رويکردهـای  می دهـد.  نشـان 
معضـل  از  معرفت شناسـی  و  اسـالمی  انسـانی 
عـدم ارتبـاط با واقعيـت اجتماعی رنـج می برند. 
تغييـر رويکردهـای حاکـم بر علوم انسـانی بيش 
از هـر چيـز توصيـف و شـناخت پديـده را الزم 
جـدی  منتقـد  اينکـه  از  پيـش  )مارکـس  دارد 
سـرمايه داری باشـد يکـی از بهتريـن توصيف ها 
ارائـه کـرد(. چيـز  را  از واقعيـت سـرمايه داری 
ديگـری کـه دورکيم بـه ما می آموزد اين اسـت 
بـا پديـده  کـه دانشـمند اجتماعـی در مواجهـه 
بـه خـوب يـا بـد بـودن آن در معنـای اخالقـی 
کاری نـدارد، در پـی کشـف ذات و جوهـر آن 
هـم نيسـت، بلکـه تنهـا قصـد دارد تبيينـی از آن 
ارائـه کنـد و آن را علت يابـی کنـد. در ايـن معنا 

منادیان جامعه شناسي 

اسالمي هیچ توصیف و تبیین 

دقیقي براي بروز پدیده هاي 

اجتماعي از انحرافي گرفته 

تا پدیده هایي مانند مصرف، 

سبک زندگي، جرم و... ارائه 

نمي کنند و تنها به تجویز 

نسخه هایي اتکا مي کنند که 

باید بر واقعیت حمل کرد

نظریه اجتماعي در وجه 
کاربردي و عملي سال هاست 
که براي تبیین و ارائه راهکار 

از نظریه هاي کالن روي 
برگردانده و به قول مرتون 
به نظریه هاي میان برد كه 

نظریه هایي براي تبیین و تغییر 
پدیده هاست روي آورده است. 
آنچه جامعه شناسي اسالمي 

نامیده مي شود در پي نظریه اي 
است براي تبیین همه چیز و 

این در عمل ممکن نیست
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بگويـد  مـدرن  جهـان  در  دفـاع  قابـل  سـخنی 
بايـد شـجاعت داشـته باشـد و بنيادهـای معرفت 
شناسـی اش را بـه آزمـون ببـرد، در ايـن معنـا بـه 
نظـر می رسـد مناديـان ايـن رويکردهـا بيـش از 
پوزيتيويسـت ها، پوزيتيويسـت هستند و در عمل 
بـه نقـد پوزيتيويسـم می پردازنـد. دسـت آخـر 
گزاره هـا می بايد در نسـبت با واقعيـت اجتماعی 
صحتشـان مشـخص شـود. آنـگاه ايـن گزاره ها، 
از بنيادين تريـن و جوهری تريـن گزاره هـا گرفته 
تـا جانبی تريـن گزاره هـا، می بايد پوزيتيو شـوند 
ايـن  بـا  برخـوردی  چنيـن  می رسـد  نظـر  بـه  و 
گزاره هـا به هيچ وجـه مـورد دفـاع مناديـان ايـن 
حيطـه نباشـد. وقتـی بـرای نمونه، جامعه شناسـی 
می دهيـم  قـرار  نقـد  مـورد  را  پديدارشناسـی 
نيـاز اسـت کـه بنيادهـای هوسـرلی و هايدگری 
آن مـورد نقـد و بحـث قـرار گيـرد حـاال بـا اين 
اسـالمی  انسـانی  از علـوم  تمثيـل وقتـی سـخن 
و  کتـاب  در  آن  بن مايه هـای  آنـگاه  می شـود 
سـنت نيـز به ناچـار مـورد جـدل و مباحثـه قـرار 
مـورد  فرامـرزی  مجـادالت  در  و  می گيرنـد 
مداقـه قـرار خواهند گرفـت و اين همـان فرايند 
اســالمی  معـرفت شــناسی  ســکوالريزه کردن 
اسـت کـه مناديـان آن منتقـد سـکوالريزه کردن 

هسـتند.  نيز 
نکتـه پـر اهميـت ديگـر عـدم توجه بـه تفکيک 
توصيـف، تبييـن و تجويـز اسـت. سـنت فکـری 
مدافـع علـوم انسـانی و اجتماعـی اسـالمی تنهـا 
قلـم می زنـد. دسـت آخـر  در سـاحت تجويـز 
پيـش از هـر تجويـزی بايـد پديـده توصيـف و 
تبييـن شـود. هيـچ جامعه شناسـی تأييـد نمی کند 
کـه انحـراف اجتماعـی خـوب اسـت و همه در 
پـی ارائـه راهکارهايی برای کاهش آن هسـتند. 
مناديان جامعه شناسـی اسـالمی هيـچ توصيف و 

رو بـه پوزيتيـو )اثباتی/تحصلی(شـدن مـی آورد 
بـاز هـم مناديـان »جامعه شناسـی اسـالمی«  کـه 

منتقـد آن هسـتند. 

نتيجه گيری
مباحـث معرفت شناسـی اگر نسـبت و مختصات 
خـود را بـا واقعيـت اجتماعـی مشـخص نکننـد 
در بهتريـن حالـت مجادالتـی فلسـفی و عرفانـی 
گزاره هـای  هم غلتيـدن  در  هسـتند.  کالمـی  و 
اخالقـی، هنـری و علمـی در ايـن رويکـرد تـا 
بـه حدی اسـت کـه بـا انـکار واقعيـت اجتماعی 
فلسـفيدن  بـر  را  راه  مـدرن  جهـان  در  موجـود 
همـوار می کنـد. بـرای نمونـه وقتی هـدف علوم 
انسـان ها«  فطـرت  و  نـور  »کشـف  را  انسـانی 
رويکـرد  بـا  می تـوان  چگونـه  آنـگاه  می بينيـم 
ماننـد  پديده هايـی  اجتماعـی  انسـانی  علـوم 
»فحشـا«، »قتـل« و... را بررسـی و تبييـن کنيـم؟

نظريـه اجتماعـی در وجـه کاربـردی و عملـی 
سال هاسـت کـه بـرای تبييـن و ارائـه راهـکار از 
قـول  بـه  و  برگردانـده  روی  کالن  نظريه هـای 
مرتـون بـه نظريه هـای ميان بـرد کـه نظريه هايـی 
بـرای تبييـن و تغييـر پديده هاسـت روي آورده 
ناميـده  اسـالمی  جامعه شناسـی  آنچـه  اسـت. 
تبييـن  بـرای  اسـت  نظريـه ای  پـی  در  می شـود 

همه چيـز و ايـن در عمـل ممکـن نيسـت.
هـم  فکـری  سـنتی  بـه  کـه  عظيم تـر،  سفسـطه 
تبديـل شـده ايـن اسـت کـه بـا کمـک پسـت 
بـه  فوکـو  مباحـث  به خصـوص  مدرنيسـم 
نفـی  و  غـرب  معرفت شناسـی  بنيادهـای  نقـد 
بـا  و  می زننـد  دسـت  غربـی  فراروايت هـای 
ايـن مفروضـه کـه مطابـق نظـر فوکـو و امثالهـم 
غـرب شکسـت خـورده و اصالتـی نـدارد و يـا 
و  نويـن  معرفـت  جامعه شناسـی  از  اسـتفاده  بـا 
تفاسـير فرهنگـی سـعی در، بـه اصطـالح، زدن 
و...  ارزشـی  داوری  عـدم  عينيـت،  زيـرآب 
بـا کمـک پسـت مدرنيسـم  نهايـت  دارنـد. در 
رويکـرد  پـس  کـه  می رسـند  گـزاره  ايـن  بـه 
و  دارد  اصالـت  اسـالمی  »جامعه شناسـی 
اينجـا  نـدارد.« تناقـض از  جامعه شناسـی غربـی 
رخ می نمايـد کـه اگـر مـا مفروضات پسـامدرن 
و يـا تفاسـير فرهنگـی از علـم را می پذيريـم در 
عمـل بنيـاد هرگونـه فراروايـت )به قـول ليوتـار( 
بـه  پارادايـم  ايـن  در  زمانی کـه  و  می زنيـم  را 
نقـد مدرنيتـه و علـم انسـانی غربـی می پردازيـم 
در عمـل نمی توانيـم بـا چنيـن نقـدی »فراروايت 
چـرا  کنيـم،  توليـد  را  اسـالمی«  جامعه شناسـی 
کـه پيشـاپيش مفروضه عـدم اصالـت و حقيقت 
را  فراتاريخـی  حقيقت پنـداری  و  فراروايت هـا 

پذيرفته ايـم. 
بـاز هـم بايد بـه گـزاره دورکيم اشـاره کنيم که 
بـرای فراتـر رفتن از علـم به علم نياز اسـت. اگر 
معرفت شناسـی اسـالمی و علوم انسـانی اسالمی 
می خواهـد  آن  مشـتقات  از  يکـی  عنـوان  بـه 

کنشـگران  و  )بی هنجـار(  آنوميـک  فضـای  بـه 
جزيـره ای شـبيه اسـت تـا اجتمـاع. پرداختـن بـه 
ايـن موضـوع مجال ديگـری مي طلبـد )حيدری، 

1392 منتشـر نشـده(.  
اسـتدالل جابرالعوانـی نمـودی از روی آوردن 
بـه تفاسـير فرهنگـی از علـم اسـت. او می گويد: 
»آنـان کـه ادعـای بی طرفـی علـم را می کننـد، 
خيال پردازانـی هسـتند که در حاشـيه علم به سـر 
می برنـد و هنـوز بـه حقايـق و اندرونـی آن راه 
گوناگـون  تحليلـی  پژوهش هـای  نجسـته اند. 
دربـاره روش هـای علمـی ثابت کرده اسـت که 
ايـن روش هـا تـا چـه انـدازه امـکان طرفـداری 
محدوديـت  از  او  تأثيرپذيـری  يـا  پژوهشـگر 
به کارگيـری  گوناگـون  راه هـای  يـا  ابزارهـا 
می کنـد«  فراهـم  را  آن  بـا  تعامـل  و  روش هـا 

.)313  :1382 )جابرالعوانـی، 
اين گزاره جابرالعوانی که مناديان جامعه شناسـی 
غلـط  می گوينـد  سـخن  آن  از  بسـيار  اسـالمی 
نيسـت و رويکردهـای نوين به علم اين مسـئله را 
بـه خوبـی نشـان داده اند. اما مسـئله اين اسـت که 
اگـر به اين رويکردها باور داريم و آن را معيار از 
اصالـت انداختن جامعه شناسـی غربـی می گيريم 
در عمـل »چشـم اندازگرايی«)2( را پذيرفته ايـم. 
نيچـه  از رويکـرد  متأثـر  چشـم اندازگرايی کـه 
بـه معرفت شناسـی اسـت در عمـل بـه ايـن نتيجه 
هم سـطح اند  معرفت هـا  کـه  رسـيد  خواهـد 
نـدارد  وجـود  فراتاريخـی  و  نـاب  حقيقتـی  و 
)بنگريـد به نيچـه، 1390(. در چشـم اندازگرايی 
متأثـر از تفسـير فرهنگـی از علـم، مسـئله ديگـر 
قصـه موالنـا دربـاره آن فيـل در تاريکی نيسـت 
کـه هرکـس بـه جايـی از آن دسـت می کشـد و 
بـه چيـزی آن را تشـبيه می کنـد. چـون فيـل در 
تاريکـی اسـت، هرکـس بـه انـدازه فهمـش آن 
و  می کشـد  دسـت  گوشـش  بـه  می فهمـد.  را 
بـه بادبـزن تشـبيهش می کنـد، بـه پايـش دسـت 
 . و..  می کنـد  تشـبيهش  سـتون  بـه  و  می سـايد 
مسـئله در اينجـا اين اسـت که اصـاًل فيلی وجود 
نـدارد و هرچـه هسـت بازنمايـی و دال، نشـانه و 
رژيم هـای حقيقت سـاز اسـت. مسـئله در اينجـا 
بـر سـاخت تاريخی حقيقت اسـت. اينجا مسـئله 
روشـن تر می شـود کـه رويکـرد »جامعه شناسـی 
اسـالمی« چـرا فقـر نظـری و روشـی دارد و در 
ناسـازه ها سـير می کنـد. نمی شـود بـا اسـتناد بـه 
گزاره هـای چشـم اندازگرايانه سـخن از حقيقت 
اينجـا وجـود  اصيـل گفـت. دو راهـی کـه در 
دارد يـا ايـن اسـت کـه مناديـان ايـن رويکـرد 
بـر  می کننـد  توليـد  کـه  معرفتـی  کـه  بپذيرنـد 
معـارف ديگـر برتـری معرفت شناسـانه نـدارد و 
ايـن در عمل مدعای جهانشـمولی را زير سـؤال 
می بـرد و يـا اينکـه از اسـاس بـه ايـن رويکردها 
چنـگ نزننـد و بر محـور واقعيت تجربی سـخن 
در  امـا  بياورنـد،  روی  اکتشـاف  بـه  و  بگوينـد 
اينجـا هـم مبانـی معرفت شناسـانه ايـن رويکـرد 

نظریه اجتماعي در وجه 
کاربردي و عملي سال هاست 
که براي تبیین و ارائه راهکار 

از نظریه هاي کالن روي 
برگردانده و به قول مرتون 
به نظریه هاي میان برد كه 

نظریه هایي براي تبیین و تغییر 
پدیده هاست روي آورده است. 
آنچه جامعه شناسي اسالمي 

نامیده مي شود در پي نظریه اي 
است براي تبیین همه چیز و 

این در عمل ممکن نیست
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را در نسـبت بـا گذشـته می بينـد ثانيـاً ناخـودآگاه 
در کار او نسـبتی بـا امـر بريـن نـدارد، از ايـن رو 
از اسـاس دانشـی نـو را پايه گـذاری می کنـد کـه 
امـا  اسـت،  ارتبـاط  در  پيشـين  دانـش  بـا  اگرچـه 
عـرش  از  ناخـودآگاه  مفهـوم  تئوريزه کـردن  در 
تـا فـرش از منظـر روشـی و تئوريـک بـا پيشـينيان 
در  نويـن  دانشـی  کـه  اينجاسـت  دارد.  تفـاوت 
مـورد ناخـودآگاه پايه ريـزی می شـود )بنگريـد به: 

)1391 حيـدری، 
2. Perspectivism

منابع:
العوانی، طه جابر )1382( معرفت شناسی اسالمی . 1

در تطبيق با نظام های معرفتی ديگر، بازتاب انديشه، 
شماره 14.

بســتان )نجفی(، حســين )1388( جامعه شناسی . 2
اســالمی به سوی يک پارادايم، روش شناسی علوم 

انسانی )حوزه و دانشگاه( شماره 61. 
حيــدری، آرش )1391(. فرويــد و آلتوســر: . 3

جنبه های جامعه شناختی روانکاوی. فصلنامه انجمن 
جامعه شناسی.

حيدری، آرش )1392( مقايسه اجتماعات علمی . 4
ايران و غرب. منتشر نشده.

عرب، سيدحسين )1391( نقد و تحليل رويکرد . 5
معاصران به سهروردی، نشر هرمس.

دورکيم، اميل )1388( قواعد روش جامعه شناسی. . 6
ترجمه علی محمد کاردان، نشر دانشگاه تهران.

کچوئيان، حســين )1372( بحثی در باب علوم . 7
انســانی با تکيه بر جامعه شناســی اســالمی، رشــد 

آموزش علوم اجتماعی شماره 18.

تبييـن دقيقی بـرای بروز پديده هـای اجتماعی از 
انحرافـی گرفتـه تـا پديده هايـی ماننـد مصـرف، 
سـبک زندگـی، جـرم و... ارائه نمی کننـد و تنها 
بـه تجويـز نسـخه هايی اتـکا می کنند کـه بايد بر 
واقعيـت حمـل کرد. طبعـاً واقعيـت اجتماعی در 
برابـر فشـاری کـه بـرای تغييـر آن وارد می شـود 
مقاومـت می کنـد و اگر ايـن تجويز بـدون ارائه 
توصيـف و تبييـن دقيـق باشـد بـه مجادلـه بيـن 
واقعيـت و گـزاره تجويـزی تبديل خواهد شـد. 
چيـزی کـه در بسـياری از سياسـت های علمی و 

فرهنگـی قابل مشـاهده اسـت.

پي نوشت:
بـا  را  داريـم  پروبلماتيـک  بـر  کـه  تأکيـدی   .1
ذکريـک مثال دقيق تر می توان شـرح داد. بسـياری 
از متکلمـان مسـيحی، عرفـا، فالسـفه ای مانند نيچه 
و شـوپنهاور بر مفهـوم ناخودآگاه تأکيـد دارند اما 
هيچ يک از آن ها گسسـتی از پروبلماتيک فلسـفی 
و الهياتـی در فهـم ناخـودآگاه ندارنـد. ناخودآگاه 
از زمانـی بـدل بـه موضـوع علـم روانـکاوی شـد 
کـه فرويـد آن را از قرائت هـای فلسـفی و الهياتـی 
زدود و علـم روانـکاوی را تأسـيس کـرد. بـا ايـن 
شـرح اگرچـه ابـن سـيرين هـم مفسـر رؤيـا اسـت، 
امـا در پارادايـم تفکـر کالسـيک رؤيـا را می بينـد 
آينـده  از  کـه  می بينـد  جايـی  را  ناخـودآگاه  او 
خبـر می دهـد، فرويـد هـم مفسـر رؤياسـت و نگاه 
نماديـن بـه رؤيـا را از پيشـينيان بـه ارث می بـرد اما 
پارادايـم او بـا ايـن نـگاه گسسـت دارد و اوالً رؤيا 

با صبا افتان و خيزان مي روم تا كوي دوست
وز رفيقـان ره استمـداد همـت مي كنم

با توجه به درخواست خوانندگان محتـرم نشـریه چشـم انداز، با وجود مشـکالت عدیده 
خوانندگان  شما  از  نمودیم.  نشریه  طراحي  در  تغییراتي  و  رنگي  چاپ  به  اقدام  مالي، 
آدرس  به  نشریه  تغییرات  درباره  را  خود  پیشنهادهاي  و  نظرات  داریم  تقاضا  عزیز 
ایمیل meisami40@yahoo.com  ارسال نموده یا با شماره تلفن هاي 66433207 و 

66936575 تماس حاصل فرمایید. 

گفتني است که چشم انداز ایران بیش از پیش نیازمند دعاي خیر خوانندگان محترم است. 

تقاضامندیم با همت عالي و پرداخت به موقع حق اشتراک ما را یاري فرمایید.



ز کسیسممار    چشم اندا

يکي از اهداف نشريه راه مجاهد و چشم انداز ايران 
طي 32 ســالي که از عمر آنها مي گذرد، دستيابي 
بــه راه هاي توســعه و مبارزه با موانع توســعه بوده 
اســت. در راســتاي مبارزه با موانع توسعه، تا آنجا 
که ممکن بوده، به ريشــه يابي هزينه هاي اجتماعي 
ناشــي از درگيري نيروها پرداخته ايم، براي نمونه 
از آنجــا که هزينه هــاي اجتماعي زيــادي در پي 
درگيري هاي کردســتان در اوايل انقالب پرداخته 
شد، طي سه ويژه نامه با نام »کردستان هميشه قابل 
کشف« به ريشه يابي آن هزينه ها پرداخته ايم، باشد 

که اين هزينه ها تکرار نشده و به صفر برسد. 
نمونــه ديگــر اينکــه در پــي درگيري هايــي که 
سازمان مجاهدين به رهبري مسعود رجوي با نظام 
جمهوري اســالمي داشــت، هزينه هاي اجتماعي 
زيادي بر جامعه ما تحميل شد. چشم انداز ايران طي 
80 مصاحبه با عنوان »30 خرداد 60« به ريشــه يابي 
اين هزينه ها پرداخت. بررســي کارشناسانه اي که 
شــايد بتوان گفت تاکنون نظير آن درباره مقطعي 

از تاريخ ايران انجام نشده است. 

نمونه ديگر چالش ميان شــيعه و ســني در ايران و 
منطقه بــوده که هم اکنــون به راهبــردي پرهزينه 
تبديل شده و کاهش آن، تالش هاي پيگير همگان 
را  مي طلبــد؛ امري که از دغدغه هاي هميشــگي 

نشريه بوده است.
نشــريه چشــم انداز ايران کوشيده اســت بر طبل 
کــه  هــرگاه  و  نکوبــد  کاذب  قطب بندي هــاي 
قطب بندي کاذبي ايجاد شــده، سعي کرده آن را 
مطرح کند و در حد امکان گام هايي در راســتاي 
حل آن بردارد. 72 شــماره راه مجاهد، 80 شماره 
چشــم انداز ايران و 10 ويژه نامه، شــاهدي بر اين 
مدعاســت. يکــي ديگر از چالش هاي مهم ســده 
اخيــر در ايــران، درگيري نيروهاي مارکسيســت 
بــا نيروهاي ملي از يک ســو و نيروهاي مذهبي از 
سوي ديگر بوده اســت. اين درحالي است که هر 
سه نيرو با رژيم ستمشــاهي، بي عدالتي و استعمار 

مبارزه مي کردند. 
مارکسيســت ها در ايران نيروهاي مبــارز و فعالي 
بودند و جريان هايــي از آنها در زندان و درگيري 

با رژيم ستمشــاهي، مقاومت هــاي جانانه کردند، 
بنابراين جا دارد بدون حب و بغض و پيش فرض به 
ارزيابي واقعي آنها بپردازيم. به ويژه اينکه از ســال 
1992 به بعد و با فروپاشــي ابرقدرت شــوروي، با 
ايدئولوژي مارکسيستي، حساسيت هاي جنگ سرد 
و نگراني از وابستگي چپ ها به ک.گ.ب از بين 
رفته اســت. گفتني است که من مطالعه زيادي در 
متون اصلي مارکسيستي نداشته ام اما از سال 1330 
به بعد که با فعاليت هاي حزب توده آشنا شدم، طي 
60 ســال کم و بيش برخوردهايي بــا جريان هاي 
مختلف مذهبي و مارکسيســتي داشــته ام. حاصل 
جمع بندي ايــن برخوردهاي شــفاهي با مطالعات 
مختصرم، در مقاله »ارزيابي واقع بينانه مارکسيســم 
و مارکسيست ها در ايران« در شماره 80 چشم انداز 
ايران تقديم خوانندگان شــد. پس از انتشار مقاله 
و از آنجــا که تقاضاي برخورد فعال کرده بوديم، 
پاسخ هايي از سوي هموطنان مبارز ما ارائه شد که 

تقديم خوانندگان مي شود. 
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بيش از 30 ســال اســت کــه نوشــته هاي کوتاه 
و بلنــدي در نشــريات مختلــف ايــران دربــاره 
مارکسيسم و مارکسيست ها نوشته مي شود و اين 
به ويژه پس از کشــتارهاي وسيع و متالشي  شدن 
ســازمان هاي چپ ابعاد وسيعي پيدا کرد. گويي 
نه تنها عامالن کشــتارها و به عنــوان توجيه رفتار 
خود، در اين کارزار توهيــن و افترا بودند، بلکه 
حتي حاشــيه ها را هم ـ هرچه کوتوله تر بيشــتر ـ 
بــراي تقرب، اداي ســهم مي کردنــد. اغلب اين 
نوشته  ها آن قدر سخيف و مغرضانه بود که اساساً 
ارزش پاسخگويي نداشت و در مواردي نيز براي 
متهمان توانايي و امکان ورود به همه مباحث نبود. 

پس سي سال عمدتاً به سکوت گذشت.
امــا اخيــراً در شــماره ويــژه مــرداد 92 مجله 
چشــم انداز ايران مقاله اي تحت عنوان »ارزيابي 
واقع بينانه مارکسيسم و مارکسيست ها در ايران« 
بــه نگارش آقــاي لطف اهلل ميثمي چاپ شــده 
اســت با اين نيــت که بر »طبــل قطب بندي هاي 
کاذب نکوبيــد« و بــر آن اســت»در حد امکان 

گام هايي در راستاي حل آن بردارد.«

 مقاله از دو جهت مهم اســت. اول آنکه توسط 
کســي نگاشــته شــده که به نظر من از بزرگان 
مبارزات سياسي نيم قرن اخير ايران است. تا آنجا 
کــه مي دانم هيچ کس در صداقــت و پاکدامني 
ميثمي و همت و پيگيري او ترديد ندارد ـ با همه 
تفاوت هاي سياســي از نظر مباني تفکر ـ احترام 
من از حوالي ســال 1346 تاکنون که با او آشنا 
شــدم همواره افزون تر شده است و او را الگوي 
يک انسان شريف يافته ام. بنابراين، با وجود همه 
محدوديت هاِي موجود، هنوز نمي توان به نوشته 
او به طور مختصــر نپرداخت. به ويژه آنکه خود 
وي از هموطنان و خوانندگان خواســته اســت 
که برخــورد فعال کنند. من نيــز از خوانندگان 
مي خواهــم که محدوديت هــاي کنوني در اين 

برخورد فعال را در نظر داشته باشند. 
با اســتقبال از حسن نيت مهندس ميثمي و نکات 
روشــنگري که مطــرح کرده اند، چنــد لغزش 
متدولوژيــک و فکتي در نوشــته ايشــان وجود 

دارد که به برخي اشاره خواهم کرد.
آقاي ميثمي مي گوينــد آقاي مطهري معتقد . 1

بودند علل گرايش جوانان به مادي گري جذابيِت 
عصيان گــرِي مارکسيست هاســت. گرچه آقاي 
ميثمــي اين توضيح را قابل توجــه اما قانع کننده 
نمي داند، از قول مرحوم رضا اصفهاني مي گويد 
که حمله برادران دانشجوي ما به سفارت امريکا 
انگيزه را از مارکسيســت ها گرفت. البته اگر در 
نظــر نگيريم که پس از انقالب اين چريک هاي 
فدايي بودند که ابتدا سفارت امريکا را گرفتند، 
ولــي حاکميت آن ها را خــارج کرد. به هرحال 
بــاز اين نکته باقي مي ماند کــه چرا نوعي تفکر 
انگيــزه اي بــراي عصيانگري مي شــود و نوعي 

تفکر يا منش سياسي مي تواند بازدارنده باشد.

مهنــدس ميثمي ديدگاهــي را مطرح مي کند . 2
که ورود مارکسيســم به ايران توســط اراني از 
راه فلسفي را مانع گسترش آن مي داند. در زمان 
اراني در کشــوري که سايه قانون سياه 1310 بر 
ســر هر مبارزي بود ظاهراً راهي به جز اين باقي 
نمي ماند. با اين همه توجه داشــته باشيم که اگر 
سرکوب و کشــتار رضاشــاهي نبود سرنوشت 
حزب کمونيســت و گروه هاي مترقي پيشين که 
همه متأثر از مارکسيســم بودند احتماالً جز اين 
مي شــد. پس از سقوط رضاشــاه حزب توده با 
تمام ايرادات فراوانش گسترش وسيعي پيداکرد 
و همين طور حزب ايران که خود را سوسياليست 
مي ناميد و گروه هاي کوچــک و بزرگ ديگر 
هم به همين صورت بودند. شايد اين گسترش ها 
به خاطر ايــن بود که تفکرهاي بومــي در ايران 
جوابگوي خواســت هاي مردم رهاشده نبودند. 
آزادي و عدالــت اجتماعي براي مردم جذابيت 

داشت و نه مادي گري و نه عصيان گري.
بسياري از استدالل هاي آقاي مهندس ميثمي . 3

و نيز نقل قول هايي که آورده اند مشــمول مقابله 
آته  ايســم و ته ايسم ]خداشناسي[ است. آته ايسم 
به طور اتوماتيک معادل مارکسيسم و مارکسيسم 
در بسياري موارد شامل عملکردهاي حزب توده 
مي شــود. اين لغزش بزرگي  است که آگاهانه يا 
ناخودآگاه بســياري دچار آن مي شــوند. اينکه 
حزب توده با دولت مصــدق عناد مي ورزيد نه 
ربطي به آته ايســم دارد و نه مارکسيســم. اساساً 
بســياري در گذشته و حال حزب توده را حزبي 
مارکسيستي نمي دانســته اند که البته اينجا محل 

بحث آن نيست.
اين امر که مارکسيسم طبقات و دولت را نفي . 4

مي کرد و از اين رو حزب توده با دولت مصدق 

تأمالتي پيرامون مقاله 
ماركس و ماركسيسم در ایران

چشم انداز ايران: خسرو پارسا در ســال 1315 در تهران متولد شد و در سال 
1340 پس از گرفتن دكترا در رشته پزشكي دانشگاه تهران براي ادامه تحصيل 
در رشــته هاي تخصصي و فوق تخصصي به امريكا رفت و همزمان فعاليت هاي 
وســيعي در جبهه  ملي و كنفدراسيون دانشــجويان ايراني و پس از آن در 
سازمان هاي سوسياليستي داشته است. وي در اسفند 1357 به ايران بازگشت 
و فعاليت هاي خود را در امور پزشــكي، اجتماعي و سياسي ادامه داد. ايشان 
كتاب هاي متعددي در مورد مسائل پزشكي و اجتماعي تأليف و ترجمه كرده و 

به مناسبت هاي مختلف مقاله هايي ارائه داده است.

خسرو پارسا
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دشمني کرد به هيچ وجه واقعيت را بيان نمي کند 
و مي تواند توهــِم اتخاِذ مواضِع ايدئولوژيک از 
طــرف حزب تــوده را ايجاد کند. خود ايشــان 
جاي جــاي گفته انــد که عامل اصلــي مخالفت 
حــزب توده با مصدق وابســتگي حزب توده به 
شــوروي بود. )طبعاً خاطــره مخالفت مصدق با 
واگــذاري نفت شــمال نيز نقش خــود را بازي 
مي کرد( و مــن اضافه مي کنم که شــوروي  به 
اشتباه مصدق را وابسته به امريکا تلقي مي کرد و 
خود اســتبدادي ترين و گسترده ترين دولت هاي 
روي زمين را داشت. بنابراين توجيه مخالفت هاي 
حزب توده با مصدق با »نفي طبقات و دولت در 
مارکسيســم« يک لغزش بزرگ است. هنگامي 
که معلوم شــد مصــدق عامل امريکا نيســت و 
هنگامي که توده هــاي عظيم مردم در 30 تير به 
حمايت از مصدق برخاستند، سياست شوروي و 
حزب تــوده در برخورد با مصدق تا اندازه اي و 
نه کاماًل تعديل شــد، همان طبقات به جاي خود 
بودنــد، نهاِد دولــت نيز. به عنــوان معترضه بايد 
گفت زوال تدريجي دولــت در جامعه بي طبقه 
و با گسترش نهادهاي مدني پيش بيني شده است 
کــه هيچ ربطي به دنياي امروز ندارد. از قضا ـ و 
اين يک ضعف استـ  امروز در همه کشورهاي 
مدعي سوسياليســم نهاد دولت از همه  جا قوي تر 

است.
ميثمي در جايي به دنبال نظر شهيد سعيد محسن و 
به تأييد مي گويد که مارکسيست ها همه بشريت 
فقط  و  نمي کردند  حساب  مردم  توده  جزو  را 
بخشي از انسان ها را که پرولتاريا ناميده مي شدند 
بزرگي  اشتباه  اين  مي دادند.  قرار  دسته  اين  در 
است که باعث سوء تفاهمات فراوان شده است 
و با وجود آنکه اين نوشته به هيچ وجه درصدد 

توضيح مباني نيست، به آن اشاره اي مي کنم:
مســئله تقســيم کلي مردم جوامع به استثمارگر 

و استثمارشــونده برحسب جايگاه آنها در روند 
توليد است و نه قدر مطلق دارايي آنها.

مسئله طرز تفکرـ  به اصطالح ايدئولوژيـ  رابطه 
کلي با موقعيت طبقات در روند توليد دارد و نه 

الزاماً رابطه مشخص با تک تک افراد.
رابطه زيربنا ـ شيوه توليد ـ و روبنا ـ تفکرـ مطلقاً 
مکانيکي و يک جانبه نيست. يک نوع مارکسيسم 
ساده انگارانه و مبتذل از همان زماني که مارکس 
زنده بــود چنين برداشــتي داشــت. مارکس و 
انگلــس بيش از هرکس ديگــر در زمان خود با 
اين طرز فکــر مبارزه کردند. اگر مارکس خود 
را مارکسيســت نمي داند نشانه تبري جستن او از 
اين انديشــه خام است. انديشه اي که متأسفانه تا 
به امروز به صورت يک آفت باقي مانده  اســت 
و به اين صورت عرضه مي شــود. افــراد »طبقه 
ثروتمند« طرفدار ســرمايه داري اند و افراد »طبقه 
فقيــر« طرفدار انقالب کارگــري! يک بازجو با 
حيــرت از فرد تحصيلکرده اي مي پرســيدکه تو 
که همه چيز مي توانستي داشته باشي چرا به دنبال 
اين جريانات رفتي؟ و جواب طبيعي اين بود که 
من از بينوايي ني ام روي زرد، غم بينوايان رخم 
زرد کرد. به هرحال، قســمت اعظم افراد جامعه 
و با تســامح بــه قول امروزي هــا 99 درصدي ها 
به نحوي از انحا از لحــاظ اقتصادي، اجتماعي، 
سياســي و فرهنگــي تحــت ســلطه يک درصد 
هســتند. اينهــا را شــايد بــه معناي کهــن نتوان 
»پرولتاريــا« ناميــد.) تصور کارگــران يدي که 
زنجيرهايي به بازوانشان بسته شده است مي تواند 
گمراه کننده باشــد( ولــي اينها همــه به نحوي 
تحت اســتثمار يا ستم هســتند. مباني اعتقادي، 
فرهنگي، بينشــي، منشــي افــرادـ  که به اشــتباه 
ايدئولوژي خوانده مي شودـ به طور مکانيکي از 
»زيربنا« نشأت نمي گيرد، بلکه تحت تاثير عوامل 
بي شماري است که موجوديت انسان پيچيده را 

مي سازد. بحث ماترياليسم تاريخي و ديالکتيک 
را ســاده کردن، همان اتفاقي اســت که تاکنون 
اتفاق افتاده اســت، تا بدان جا که مهندس ميثمي 
به درســتي آن را به عنوان يک ايدئولوژي، يک 
مکتب و مذهب، شــامل حال مارکسيســت هاي 
ايران )که بهتر بود جمع عام نمي بستند( مي داند، 
ولي در اشــتباهي ديگر آن را منتســب به »رکن 
اصلي مارکسيسم«، »ماده ازلي ـ ابدي« که »براي 
آن دليل تجربي و علمي نداشتند«، و »با شناخت 
انعکاســي هم قابل قبول نبود« کرده اند. مهندس 
ميثمي خود از قول عالمه طباطبايي نقل مي کنند 
که به هيچ وجه نمي شود از پديده ها به خدا رسيد 
يــا از راهي علمي خدا را اثبــات کرد. بحث ما 
اينجاست که بايد معيارها يگانه باشد تا بدانيم به 

دنبال اثبات چه هستيم. من نديده يا نشنيده ام که 
کســي يا کساني در جستجوي ماده ازلي ـ ابدي 
گرايش به مارکسيســم يا عکــس آن پيدا کرده 
باشند. اينجاست که مسئله آته ايسم با مارکسيسم 

خلط مي شود.
اثبات يک آرمان از لحــاظ »علمي« به  هر حال 
کار عبثي اســت. آيــت اهلل طباطبايي اين کار را 

اینکه حزب توده با دولت 
مصدق عناد مي ورزید نه 

ربطي به آته ایسم دارد و نه 
مارکسیسم. اساسًا بسیاري 

در گذشته و حال حزب 
توده را حزبي مارکسیستي 

نمي دانسته اند که البته اینجا 
محل بحث آن نیست

تظاهرات حزب توده  در زمان دکتر مصدق 
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2ـ تأثيــر اجتماعي مارکسيســم و انديشــه هاي 
اجتماعي آن بر فرهنگ کار و روابط کار

3ـ تأثير مبارزات نظاميـ  سياسي مارکسيست ها و 
لنينيست ها بر انديشه مبارزات سياسيـ  نظامي ما

4ـ رفتار متقابل جريان چپ و حاکميت در پيش و 
پس از پيروزي انقالب اسالمي در تقابل با يکديگر.

اگــر هريک از اين مقوله هــا را جدا از يکديگر 
مورد بررســي قرار دهيم بــه پيامدهاي مثبت و 

منفي مختلفي برخورد خواهيم کرد.
1ـ در مورد تأثير انديشــه ماترياليســم بر فلسفه 
الهــي بايد گفت که اثر مثبت داشــته و موجب 
بارورکردن آن شــده اســت. اين انديشه که از 
زمــان هراکليت در يونان تبيين شــده و آغاز به 
حرکت کرد تا امروز با انديشه الهيون در چالش 
با يکديگر بــوده و براي نمونه اگــر هراکليت، 
شــدن هســتي را در اعراض يافــت، قرن ها بعد 
مالصــدرا، شــدن هســتي را به جوهر هســتي 
کشــيد. حضور ابن ابي العوجــا در حوزه علميه 
حضرت امام صادق)ع( و رويارويي او با کساني 
ماننــد مفضــل، يک ضــرورت تاريخــي براي 
چکش خواري انديشه توحيدي است تا جايي که 
در خانــه کعبه هم مناظــره و گفت وگوي افراد 
الحادي و دانشمندان مســلمان ادامه مي يافت و 
کســي آنها را از خانه کعبه بيرون نمي انداخت. 
آيت اهلل العظمي منتظري نيز در آخرين دستاورد 

خود چنين برداشتي داشته اند. 
اســتاد مطهري در يکي از نوشته هاي خود آورده 
کــه خدا پدر اين توده اي ها را بيامرزد که آن قدر 

مهندس ميثمي مدیرمســئول  نشــریه محترم و 
وزین چشــم انداز ایران در شــماره 80، ویژه 
مرداد 1392، با اتكا به تجربيات شــخصي خود 
درباره عنوان باال گفتمان جدیدي را گشوده اند 
كه براي تأمل روي فرهنگ سياســي كشورمان 
بســي جاي تأمل دارد و زمان آن رسيده كه به 
ارزیابــي در این باره بپردازیم. این نگارنده نيز 
در بستر 50ـ40 سال گذشته با این جریان فكري 
برخوردهایي داشته كه شاید طرح آنها بتواند بر 

غناي این گفتمان بيفزاید. 

به نظر مي رسد جريان چپ مارکسيستي در ايران 
را در چهار عرصه مي توان مورد بررسي قرار داد.

)ماترياليســم  مادي گرايــي  انديشــه  تأثيــر  1ـ 
ديالکتيک( بر فلسفه ما

براي مؤمنين نشــدني مي داند. بــازرگان معتقد 
بودند هرکه به نظام جمهوري اسالمي رأي نداده 
ملحد است و پوپر نيز هر چيز ابطال ناپذيري ـ و 
از جمله مارکسيسم و روانشناسي و جامعه شناسي 
ـ را علــم نمي دانــد. دنبالــه  روان کم مايه  وطني 
مي تواننــد باز هــم کتاب هاي بيشــتري در اين 
زمينه بنويســند و قطعاً خواهند نوشت. علم نشان 
افتخار نيست. نوعي جهان بيني است و ما و مردم 
برحســب موقعيت خــود، فــردي، خانوادگي، 
اجتماعــي، طبقاتي، اقتصــادي و تاريخي نوعي 
نگرش بــه جهان پيــدا مي کنيم و يک سلســله 
معيــار.  مهنــدس بــازرگان چندماهــي قبل از 
درگذشــت به  مــن تلفن زدند و بابــت مداواي 
تعدادي از دوستانشــان از من تشکر کردند. من 
نيز تعجب و تشــکر کردم و خوشحال شدم که 
خواست و دعاي ايشان در حذف مارکسيست ها 
اجابت نشــده است. ايشــان نيز با همه عنادهايي 
که نسبت به مارکسيست ها داشته اند احتماال در 
اواخر به ايــن ديدگاه آيت  اهلل منتظري رســيده 
بودند که حقوق انسان ها بر حقوق مؤمنان مقدم 
است. ما همه انسان هستيم و هرچه مي کنيم و هر 
ديدگاهي که داريم براي بهروزي انسان است با 

هر نيتي که داريم.
چند سال پيش مجله شهروند در اقتراحي ديدگاه 
افراد مختلف را در مقايســه چمران و چه گوارا 
منعکس کرد. زنده ياد مهندس عزت اهلل سحابي 
که من دوستي و احترام زيادي برايش داشتم در 
يک کالم گفته بود که اينها قابل قياس نيســتند 
چون چمران براي خــدا مي جنگيد. حيرتم را با 
زنده ياد هــدي صابر که با او نيز ســابقه مودت 
داشــتم و ارادت فراوان او را به مهندس سحابي 
مي دانستم در ميان گذاشتم. شايد گفته من هم در 
نوشتن مقاله اي از جانب وي در مجله چشم انداز 
بي تاثير نبوده باشــد. او از چه گوارا در حدي که 
شايســته بود به طور مفصل تجليل کرد. انسان ها 
مي تواننــد در امــوري نظرهاي متفاوت داشــته 
باشند. ربطي به مؤمن و غير مؤمن و مارکسيست 
و غير مارکسيســت بودن نــدارد. تفاوت موتور 
تکامل اســت. من چه گوارا را نمونه يک انسان 
متعالي مي دانم. با دکتر چمران هم دوست بودم 
و کار سياسي را تقريباً با هم شروع کرديم. او به 
راهي رفت و من به راهي. بايد هم چنين باشــد. 
نظرها، ديدگاه ها، جهان بيني ها متفاوت است يا 
تفاوت پيدا مي کند. مهم اين اســت که در آنچه 

مي گوييم صادق باشيم.
من از مهندس ميثمي که باب بحث را گشــودند 
و نقدي بي ريا ارائه دادند تشــکر مي کنم. کاش 
توان و فرصت اين بود که در مورد همه مباحث 
موجود بــا  آرامش گفت وگو شــود. به اصول 
پرداخته شــود و مسائل نظري در پرتو رويدادها 

بازبيني شود.

نقد و نظر در ارزیابي 
ماركسيسم و ماركسيست ها در ایران

عباس نصر

چشم انداز ايران: عباس نصر پژوهشــگر در امور شوراها و كارشناس ارشد 
علوم سياسي است. او پس از انقالب عضو هيئت تحريريه نشريه عروةالوثقي، 
نشريه پيام دانشــگاه اصفهان، هفته نامه نويد اصفهان، رئيس انجمن صنفي 
روزنامه نــگاران اصفهان و دبير ســرويس صفحه اختصاصي شــوراها در 
روزنامه های سراســری بوده است. ايشــان همچنين معاون و مشاور چهار 
استاندار و سه شــهردار در اســتان هاي اصفهان، چهارمحال و بختياري و 
تهران بوده اند، ســوابق پژوهشي و نگارشي ايشان شامل پنج جلد كتاب در 
زمينه هاي فرهنگي، سياســي، تاريخ معاصر و شوراها و نيز مقاله هاي متعدد 
در مطبوعات و روزنامه ها است. ايشان در پاسخ به پرسش مندرج در شماره 

80، مقاله ای به شرح زير فرستاده اند.

مائو تسه تونگ، بنیان گذار جمهوری خلق چین
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انديشه، بگذريم...
نبايد فرامــوش کرد که جاســوس هاي امريکا، 
انگليــس و ديگــر کشــورهاي غربــي در همه 
تشــکيالت چپ اعم از توده اي ها و تشکل  هاي 
مســلحانه نفوذ کرده بودند. يکــي از طرفداران 
انگليس که در دربار رضاخان بوده در خاطرات 
خود آورده بود که وقتي کنگره ادبيات فارسي 
در ســفارت شــوروي تشــکيل شــد و از همه 
شــخصيت هاي ادبي ايران دعوت به عمل آمده 
بود اســتالين براي ايــن کنگره پيام فرســتاد اما 
تحويل گيرنــده آن پيام من بودم که با عده اي به 
اســتقبال پيام رفتيم و به تصــور اين که من يک 
مارکسيســت تمام عيار هســتم آن پيام را به من 
دادند. بله، اگر از تعداد اندکي از جوانان از جان 
گذشته که در قالب گروه هاي چريکي چپ گرا 
در دوران مبارزه بين سال هاي 45 تا 54 که جان 
خــود را در راه آزادي از دســت دادند بگذريم 
بقيه به درجاتي وابســتگي داشتند. مگر نبود که 
در اول دهه پنجاه، هولمز رئيس ســازمان سياي 
امريکا به ايران آمد و ســعي داشــت تا در تمام 
گروه هاي چپ و مبــارز نفوذ کند و اعالم کرد 
که براي 25 سال ايران بيمه شد. او تصور مي کرد 
کــه با نفوذ در گروه ها کار مبارزه در ايران تمام 
مي شــود. وي حرکت عمومي مــردم را نديده 
بــود در هر حــال جريان چپ از نظــر مبارزات 
مســلحانه و سياســي موفقيت چشمگيري نيافت 
و جز چند ترور،  پيروزي بر حاکميت نداشــت، 
ولي از نظر اشغال فضاي فکري، مارکسيست ها 
در ميان جوانان به ويژه دانشجويان بسيار اثرگذار 
بودند. کســاني که سال هاي 40 تا 54 را به خاطر 
دارند و در دانشــگاه هاي ايران حضور داشــتند 
به خوبي مي دانند که در آن دوران محبوب ترين 
انســان هاي کره زمين بــراي دانشــجويان مبارز 
ما چه گــوارا، مائو، فيدل کاســترو، انورخوجه، 
مارکــس و ايــن اشــخاص بودنــد. گاه بچــه 
مســلمان ها ايــن افراد را بــا ائمه اطهار مقايســه 
مي کردند و اگر نقش بي بديل مهندس بازرگان 
و يــاران او چون ســحابي ها در دهــه 40 نبود، 
در محيط دانشــگاه براي حفظ انديشــه ديني و 
نقش دکتر شــريعتي در دهــه 50  براي تخريب 

مقاله )آقــاي مهندس ميثمي( بــر اين باورم که 
مارکسيســم در ايران فضاي فکــري و تبليغاتي 
زيــادي ايجاد کرد، اما نفوذ زيــادي در توده ها 
نداشت. اگر مقايســه اي بين ايران و کشورهاي 
عراق، مصر، سوريه، الجزاير، تونس و يمن داشته 
باشيم و با کشور خود مقايسه کنيم خواهيم ديد 
که در آن کشــورها آنچنان قدرت و نفوذ يافت 
که توانســت حکومت هاي ســنتي را ســرنگون 
کرده و حکومت هاي سوسياليستي برقرار کند، 
اما در ايران تنها در موضع مبارزه باقي ماند و در 
ميان دانشجويان و نخبگان تا اندازه اي نفوذ کرد 
ولي نتوانســت خيمه اي در ميان توده هاي مردم 
بر پا کند. تنها گل سرســبد اشــغال صندلي هاي 
حاکميت و به طور رســمي آن بود که ازســوي 
کارگران اصفهان شخصي به نام تقي فداکار در 
اوج قدرت توده اي ها و در حاشــيه  جنبش نفت 
به مجلس شــوراي ملي راه يافت که اگر تحليل 
هميــن موضوع و چگونگي ايــن موفقيت را نيز 
مــورد توجه قرار دهيــمـ  به ويژه آن که در يک 
شــهر کامالً  مذهبي ايران يعنــي اصفهان اتفاق 
افتــاده اســت ـ متوجه مي شــويم جريــان، چيز 
ديگري اســت. اغلب کارگران توده اي اصفهان 
اين خاطرات را براي همــه گفته اند که وقتي به 
پايگاه حزب توده دعوت مي شدند در آنجا ابتدا 
نمازجماعت مي خواندند و سپس پرچم داس و 
چکش باال مي رفت و ســخنرانان درباره حقوق 
صنفــي کارگران ســخنراني مي کردنــد، يعني 
شخص مارکسيستي که در اصفهان رأي آورده 
تا به مجلس برود در پناه نمازجماعت موفق شده 

بود. 
نگارنده از يکي از اســتادان کهنســال دانشگاه 
در همــان روزهــاي آغاز انقالب پرســيدم چرا 
مارکسيســت در ايران نتوانســت موفق باشــد و 
ماننــد کشــورهاي ديگر حکومت را به دســت 
آورد؟ او که پيشتر به آن جريان گرايش فکري 
داشت همين انتقاد را مطرح مي کرد و مي گفت 
علت آن بود که انديشــه مارکسيست ها توده اي 
و عوام زده شد و از اصول خود خارج گشت. در 
توضيح اين مطلب مي گفت مثاًل شما مي گوييد 
اعتقاد به توحيد، وحدت مي آورد ولي ببين وقتي 
توده اي شود و به دست عوام بيفتد به صدها فرقه 
تبديل مي شــود و نه تنها وحدت نمي آورد، بلکه 
جنــگ 72 ملت را مي آورد و از من مي پرســيد 
بگو ببينم آيا جنگ شــيعه و سني ثمره عقيده به 
توحيد اســت يا از عوام؟ ما نيز عوام زده شــديم 
و پيشــروان حزب تــوده فکر مي کردنــد براي 
پيشرفت انديشــه چپ بايد عوامانه عمل کنند تا 
مردم آنها را بپذيرنــد، از اين رو از اصول اصلي 
خــود کوتاه آمدند و خارج شــدند. اگر حرف 
آن اســتاد را بپذيريــم بايد تعريــف حزب توده 
در اصفهــان را نيز عوض کنيــم و بگوييم آقاي 
تقي فداکار يک فردي اســت کــه چهره او را 
بايد رئيس ســنديکاي کارگران اصفهان معرفي 
کرد نه يک ماترياليسم با چهره مشخص در اين 

ســؤال براي مــا ايجاد کردند تا ما بــه خود آييم 
و تالش هــاي فکري را توســعه دهيــم. بله، اگر 
برخورد اين دو انديشــه وجود نداشت ما کتاب 
ارزشمندي مانند روش رئاليسم اثر استاد آيت اهلل 
طباطبايــي و پي نوشــت هاي اســتاد مطهــري را 
نداشــتيم. همراه با تجددخواهي در دوران جديد 
برخــورد اين دو انديشــه از دوران رضاشــاه و با 
انتشار مجله دنيا توسط دکتر تقي اراني شروع شد 
و هنوز در نوشــته هاي دو طرف در حال تقابل و 
کشاکش است که نوشته گسترده اي را مي طلبد. 

2ـ در عرصــه دوم، يعني تأثير اجتماعي بر روابط 
کارگر و کارفرما نيز مثبت ارزيابي مي شود. اين 
اثربخشي از سه ناحيه صورت گرفت؛ بخش اول 
اين اثرگذاري از آنجاســت که چون جنبش هاي 
مارکسيســتي ســرمايه داري غرب را بر سر عقل 
آورد کــه قوانينــي بــراي روابط بيــن کارگر و 
کارفرما تنظيم کند و طبقه استثمارگر کارفرماي 
غربــي را مجبور کنــد بپذيرند کــه بايد کارگر 
داراي سنديکا، حق بيمه، بازنشستگي، حق اوالد، 
حق مرخصي و... شود، اين حقوق در کشورهاي 
کاپيتاليســتي بــراي پيشــگيري از جنبش هــاي 
مارکسيســتي پذيرفته شد و سپس از آن کشورها 
به کشورهاي مستعمره نيز راه يافت و در ايران نيز 

تصويب، آغاز و به اجرا گذاشته شد.

بســتر دوم که موجب شــد اين قوانين به آساني 
پذيرفته شــود اين بــود که در متــون مذهبي ما 
دربــاره حقوق کارگر فراوان آمده اســت اما به 
صورت خــام در مخزن منابــع باقي مانده بود و 
برداشت از آنها آغاز شد. علت سوم هم مبارزات 
کارگري در ايران بود که در مقايســه با اين نوع 
مبــارزات در جاهاي ديگر جهان گســترده نبود 
ولي حکومت پهلوي را دچار واهمه مي کرد که 
مبادا کشور ما در دامان کمونيست  ها سقوط کند 
لذا به اين جنبش ها بهاي زيادي مي داد و اجراي 
دقيق قانون کار را خواســتار مي شد تا توده اي ها 

نتوانند در کارگران رسوخ کنند.
3ـ امــا دربــاره تأثيرگذاري مبــارزات چپ در 
انديشــه سياسي ـ نظامي مبارزان ما که در گفتار 
آن نشــريه بيشــتر به ايــن بخش پرداخته شــده 
ديدگاه هاي مثبت و منفي فراوان وجود دارد که 

موارد زير قابل طرح است:
الــف ـ نگارنــده برخــالف ديدگاه نويســنده 

ما نیز عوام زده شدیم و 
پیشروان حزب توده فكر 
مي كردند براي پیشرفت 

اندیشه چپ باید عوامانه عمل 
كنند تا مردم آنها را بپذیرند، 
از این رو از اصول اصلي خود 

كوتاه آمدند و خارج شدند

تقی ارانی



82
ره 

ما
| ش

 92
ذر 

 و آ
ان

 آب
| 14

4

82
ره 

ما
| ش

 92
ذر 

 و آ
ان

 آب
| 14

5

کار را براي بزرگان کهنه کار سياسي آنها مانند 
کيانــوري که به ديدار امام رفت و يا ايدئولوگ 
بزرگ چــپ در ايران يعني احســان طبري هم 
ســخت کرد. اما به نظر مي رســد در برخورد با 
افراد سياســي و ايدئولوگ چپ ما نيز تندروي 
کرديــم، چرا که اگر فرصــت داده بوديم پيش 
از آن کــه کژراهه توســط احســان طبــري در 
زندان نوشــته شــود او اين کتــاب را در بيرون 
فرايند تغيير فکــري را طي مي کرد و اين کتاب 
را در بيــرون زندان مي نوشــت، مفهوم ديگري 
داشــت يا اگر اجازه داده مي شد حزب توده در 
قالب قانون اساســي ما به عنوان يک حزب باقي 
بماند بهتر از منحل کردن آن بود و مي توانســت 
نماد دموکراســي ديني باشــد. مرحوم مفتح در 
گفته هاي خود آورده اســت وـ  در ســال 1358 
که نگارنــده عضو شــوراي دانشــکده الهيات 
بــودم ـ مي گفــت ما نياز به يک کرســي درس 
ماترياليسم ديالکتيک در دانشکده الهيات داريم 
و بايد اســتادي را که واقعــاً عقيده به اين 
روش دارد و باســواد است بياوريم تا در 
دانشکده الهيات تدريس کند همان گونه 
که در دانشــگاه هاي غــرب کالس هاي 
مارکسيست و ماترياليسم است ما نيز بايد 
داشــته باشــيم. مگر مکتب ما ضعيف تر 
از مکاتب غرب اســت. او مي گفت اين 
آرزوي شــهيد مطهري بود و من اين کار 
را محقق مي سازم، ولي او نيز رفت و اين 

ايده را با خود برد.
مشــکل اساســي ما اين بود که سه عرصه 
فکــريـ  سياســي و مســلحانه را مخلوط 
کرديــم و هر ســه را در برخورد با جريان 
چپ يک جــا بيرون رانديــم. درحالي که 
در تمام حوزه هاي علمي و دانشــگاه هاي 
جهــان، انديشــه چــپ بر ســر ميز مذاکــره در 
زمينه هاي علمي، سياسي و اقتصادي حضور دارد.

نتيجه
1ـ در برخورد دو انديشــه اســالم و مارکسيسم 
ما بهره  زيــادي برديم، چون موجب غناي تفکر 

فلسفي و مبارزاتي ما شد.
2ـ آن بخشي از مارکسيست ها که بازيچه دست 
اجانــب بودند چه در دوران پهلوي و چه پس از 
پيروزي انقالب موجب ضرر و زيان به مملکت 

شدند.
3ـ عــده اي از آنها خالصانــه در راه آزادي جان 
باختند و ثابت کردند که روح آزاديخواه ايراني 
در ظل هر مرامي باشــد با ديکتاتوري ســازگار 
نيســت. اينها همــان احراري هســتند کــه امام 
حســين)ع( فرمود اگر دين نداريد الاقل در دنيا 

آزادمرد باشيد. 
4ـ فضــاي فکري کــه در ادبيــات مبارزاتي ما 
ايجاد شــد هنوز در انديشــه برخــي از رجال ما 
ديده مي شود که بايد پاکسازي شود. اين انديشه 
بيشتر در قالب جنگ سرد و دوقطبي بودن جهان 

بيشتر از زمينه هاي ديگر مشهود است.           

در اول دهه 50 که با عمليات کشتن امريکايي ها 
در ايران توجه همــه را به خود جلب کرد و نيز 
پيوســتن تيمور بختيار که مدتي رئيس ساواک 
ايران بود به دولت بعثي عراق و راه اندازي چند 
راديو مانند ميهن پرســتان در عراق با افکار چپ 
عليه رژيم شاه و رويداد جنگل سياهکل، مجدداً 
توجــه رژيم به ســوي جريان چــپ معطوف  و 

دستگيري هاي گسترده آنها آغاز شد.
به نظر مي رسد از ســال 50 تا 54 تعداد زندانيان 
با افکار کمونيســتي بيشتر از مسلمانان يا مساوي 
بودنــد،  اما از شــروع انقالب تعداد مســلمانان 
روز بــه روز افزوده شــد تــا به پيــروزي انقالب 
انجاميــد. بايد گفــت جوانان مســلمان مبارز تا 
ســال 54 در برابر استدالل مارکسيست  ها به ويژه 
در محيــط زندان کم مي  آوردند و در بســياري 
از مواقع تســليم مي شــدند. علــت آن هم همان 
ضعــف تفکر و اســتراتژي مبارزاتــي ديني بود 
که رشــد نکرده بود. براي نمونــه وقتي از يک 

بچه مســلمان که مارکسيست شــده بود پرسيده 
شــد چرا مکتب خود را تغييــر دادي مي گفت 
مگر مســجد جاي مبارزه با ظلم و ســتم نيست، 
ولي زماني ما با دوســتان خود در فالن مســجد 
که منتســب به فالن آيت اهلل است کالس درس 
قرآن مي گذاشــتيم و کمي هم حرف سياســي 
مي زديم با اشــاره آن آيــت اهلل آمدند و ما را از 
مسجد بيرون کردند. ناگفته نماند که تا پيروزي 
انقــالب در محيط دانشــگاه بين مســلمان ها و 
مارکسيســت ها رقابتي ســالم براي عضوگيري 
وجود داشت و درگيري و اهانت ميان آنها نبود 
و به نوعي احترام يکديگر را نگاه مي داشتند. در 
عين حال انديشه هاي يکديگر را نقد مي کردند، 
ولــي هرچه به پيروزي انقالب و ورود قدرت به 
عرصه انديشــه ها نزديک شد برخورد دوطرف 
نسبت به يکديگر خشن تر شد. ورود گرو ه هاي 
چپ در لباس ناسيوناليســم قومي و مشــارکت 
در آشــوب هاي محلي مانند کردستان، ترکمن 
صحرا و خرمشــهر صحنه مراوده را به هم زد و 
اين نيز يکي از کارهاي عوام گرايي آنها بود که 
شرايط زيســت سياسي را از آنها گرفت و حتي 

قلعــه مارکسيســم به عنوان تنها ســنگر مبارزه با 
ظلــم و بازگردانــدن روح مبارزه مارکسيســتي 
تفکر مارکسيســم  اســالمي،  به شــهادت طلبي 
بســياري از جوانان ما را در خــود فرو برده بود. 
مطلبــي که مرحوم مطهــري در علل گرايش به 
مادي گري گفته که علت روي آوري جوانان ما 
به مارکسيسم، روح پرخاشگري و مبارزاتي آن 
مکتب عليه ظلم و ســتم بــود و اينکه در مقابل 
آن تفکــر مذهبي بــه رکود و ارتجاع کشــيده 
شده بود کامالً  درست اســت. تجلي اين سخن 
را در کتاب »پدر، مادر ما متهميم« نوشــته دکتر 
شــريعتي و يا »تجدد تفکر ديني« نوشــته حميد 
عنايت و يا کتاب »جنبش هاي مسلحانه اسالمي« 
نوشــته هراير دکمچيان مي  توان يافت. همه اينها 
همچون اســتاد مطهري بر ايــن باورند که تفکر 
مبــارزه از جنبش هاي مارکسيســتي موجود در 
جهــان بــر ايرانيان تأثير گذاشــت و آنهــا را از 
خمودگــي خارج کرد و از ايــن نظر ما مديون 

جريان چپ هستيم، چرا که عاشوراي ما 
به سوژه اي براي شفاعت در قيامت تبديل 
شــده بود و... اما اين بيداري موجب نشد 
که به خط مشــي آنهــا بپيونديم، بلکه راه 
پيشــنهادي بازگشــت به خويشــتن اقبال 
الهوري، شــريعتي و مصلحــان ديگر را 

پيشه کرديم.
4ـ عرصــه چهارم که رفتار متقابل جريان 
چــپ بــا حاکميــت در پيــش و پس از 
پيروزي انقالب اســت بــه تاريخ مفصلي 
نياز دارد، اما در يــک نگاه گذرا به آنها 
مي پردازيــم. در دوران رضاشــاه با تفکر 
مبارزه  مارکسيســت  ها  ســازماندهي  يــا 
شــد و همه دستگير شــدند. رويدادهاي 
تجزيه طلبانــه آذربايجان و کردســتان در 

پرتو ارتش شــوروي پس از جنگ جهاني دوم 
رژيم شاه و مردم ايران را نسبت به کمونيست ها 
بدبين کرده بود. نقش دوگانه اي که حزب توده 
در مقابــل مصدق اتخاذ کرد و اينکه شــوروي 
حاضر نشــد به مصدق کمک کند تا او بتواند از 
بحران رويارويي با غرب خارج شــود و حداقل 
طالهايي که طلب داشــتيم را بــه او بدهد. نگاه 
بدبينانه به سياســت هاي جهانــي و دروني مردم 
ما را به جريان چپ بســيار عميــق کرد. پس از 
کودتــا و برکناري مصدق رژيم شــاه تا ســال 
42 از توده اي هــا و مارکسيســت هاي طرفــدار 
شوروي و چين بســيار وحشت داشت و همه جا 
آنها را تعقيب  کرده و ســازمان ساواک را براي 
دســتگيري و کنتــرل آنها ايجاد کردنــد. اما از 
جنبش امام خميني از ســال 42 به بعد و پيدايش 
گروه هاي مبارز و مســلح مذهبي توجه ساواک 
و رژيم شاه از آنها به ســوي افراد مذهبي جلب 
شــد. از اين زمان به بعد کتاب هاي مارکسيستي 
فراوان بود. کتاب سرمايه  مارکس بارها به چاپ 
رسيد و بدون کوچکترين مشکل همه جا توزيع 
مي شد. اما با رشــد چريک هاي مسلح چپ گرا 

فیدل کاسترو
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نخست  از طريق  مقاالت  و گزارش هايي  که  
درباره اين مفاهيم  در روزنامه هاي فارسي زبان 
روزنامه  نخستين بار  ظاهراً  مي رسيد.  چاپ   به  
درباره مسلک سوسياليسم  استانبول  اختر چاپ 
 1880 سال  در  بعد  چندي  که  نوشت  مقاله اي 
ايران  روزنامه  در  شمسي(   1259( ميالدي 
سده  دو  در  ايران  )طبري،  شد.  چاپ   تجديد 
بازپسين، ص266( و دوم از طريق ايرانياني که 
اين  گروه دو دسته  بودند.  ارتباط  با خارج در 
با  که  افرادي  يا  و  بازرگانان  نخست  بودند؛ 
خارج ارتباط تجاري وغير ازآن داشتند و دوم و 
مهمتر از دسته نخست، از طريق کارگران ايراني 
داشتند.  اشتغال  به کار  قفقاز  نفت  معادن  که در 
با  ارتباط  و  نفت  معادن  و  مؤسسات  در  کار 
مبارزه  کار  در  ايام  آن  در  که  روس  انقالبيون 
عليه رژيم تزاري و برپايي اعتصابات کارگري 
بودند موجبات آشنايي اين کارگران با مفاهيمي 

در تاریـخ معاصرایـران همـواره گروه هاي چپ 
ماركسيسـتي یكي از نقش آفرینان عرصه سياست 
و اجتمـاع ایـران بوده انـد. بـا آنكـه ورود ایـن 
اندیشـه به ایران به سـال هاي انقالب مشـروطيت 
بازمي گـردد ولـي بـا ایـن حـال دربـاره نحـوه 
چگونگـي  و  تفكـر  ایـن  بـا  ایرانيـان  آشـنایي 
فعاليـت پيـروان ماركسيسـت در ایران نسـبت به 
فعاليت هـاي حزب تـوده كـه از نيمـه 1320 بـه 
بعـد در ایران تأسـيس و شـروع به فعاليـت كرد، 
كمتـر بحـث و بررسـي قـرار گرفتـه اسـت. در 
ایـن نوشـتار بـه نحوه آشـنایي اوليـه ایرانيـان با 
سوسياليسـم و ماركسيسـم و نيز فعاليت سازمان ها 
و گروه هایـي كـه پيـش از حزب تـوده در ایران 

فعاليـت داشـته اند پرداخته شـده اسـت.   
***

سوسياليسم،  مفاهيم  با  ايرانيان  اوليه   آشنايي 
انجام شد؛  از دو طريق  مارکسيسم و کمونيسم 

ورود ماركسيسم به ایران

امیر طیراني

چشم انداز  نشريه   80 شماره  در 
ايران مطلبي به قلم لطف  اهلل ميثمي 
باعنوان »ارزيابي واقع بينانه درباره 
ماركسيست  هاي  و  ماركسيسم 
هموطنان  از  و  شده  درج  ايران« 
ايران  چشم انداز  خوانندگان  و 
درخواست شده بود برخورد فعالي 
هزينه هاي  كه  باشد  نمايند.  آن  با 
اجتماعي و چالش هاي بين نيروهاي 
يافته  كاهش  چپ  و  مذهبي  ملي، 
از آنجا كه در آن  و به صفر برسد. 
مقاله به ورود ماركسيسم هم اشاره 
شده بود، بر آن شدم توضيحاتي در 

اين باره بدهم.

نقاشي مارکس و کارگران
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مارکسيسم آنها از نوع روسي سخت آيين نبود. 
آنان به صورت مستقيم به باورهاي مذهبي حمله 

نبردند« )يزداني، صص84-85(. 
حزب همت تا بعد از انقالب اکتبر شوروي نيز 
وجود داشت ولي عماًل از سال 1907 به بعد منشأ 

اثر خاصي به ويژه در ارتباط با ايران نبود.

اجتماعيون ـ عاميون
 در همين دوران و درحالي که از يک سو اعضاي 
»همت« تالش داشتند تا به داخل ايران نفوذ کنند 
و از سوي ديگر در داخل ايران جنبش مشروطه 
اعالم  باکو  در  ديگري  حزب  بود،  شده  آغاز 
موجوديت کرد. اين حزب »اعتداليون ـ عاميون« 
»سوسيال  فارسي  ترجمه  که  نامي  داشت.  نام 
دموکراسي« روسيه بود. اجتماعيون ـ عاميون از 
ايجاد   1- به منظور:  و  قفقاز  مقيم  ايرانيان  سوي 
تأثيرگذاري   2- مسلمان  و  ايراني  سازمان  يک 
بر تحوالت مشروطه خواهي در داخل ايران -3 با 
همياري و همفکري ايرانيان عضو حزب سوسيال 
تشکيالتي  وابستگي  بدون  و  روسيه  دموکرات 
به آن حزب، در مهر ماه 1284 شمسي در باکو 
تشکيل شد و در صحنه سياسي ايران در جريان 
در  شد.کسروي  نقش آفرين  مشروطه  انقالب 
نام  عاميون«  »اجتماعيون-  بنيانگذاران  خصوص 
تاريخ  نفر را ذکر کرده است )کسروي،  سيزده 
مشروطه ايران، ج1، ص192( در رأس اين گروه 
باکو قرار  ايراني ساکن  نريمان نريمان اف، يک 
تا چند سال اعضاي  يزداني  نوشته  به  بنا  داشت. 
کميته مرکزي حزب اجتماعيون و حزب همت 
اجتماعي  ترکيب  درباره  وي  بودند.  مشترک 
احسان  برخالف  همت  و  اجتماعيون  اعضاي 
به ترکيب کاماًل پرولتري آنها  طبري که معتقد 
بود )طبري، ايران دردو سده واپسين، ص 269(، 
حضور اقشار مختلفي همچــون روشـنفکـران و 
خـرده بـورژوازي را در ميان مؤسسان و رهبران  
آن يادآور مي شود. به عنوان مثال نوراهلل يکاني 
يکي از سيزده نفر اعضاي مؤسس اجتماعيون به 
نوشته کسروي يک زميندار بود. به نوشته يزداني: 
»اجتماعيون، قشرهاي سوداگر، روشنفکران سنتي 
و جديد، دکانداران و پيشه وران را در بدنه خود 
اجتماعيون  فرقه  بلووا،  داوري  به  آوردند.  گرد 
انقالبي خرده بورژوازي  عاميون در حکم جناح 

بود.« )يزداني، ص160(    
عاميون«  ـ  »اجتماعيون  برنامه هاي  و   خواسته ها 
مارکسيستي داشته  بوي  و   از آنکه رنگ  بيش 
داشـت:  دموکـرات مآبانه  جـنبه هاي  باشـد، 
از  ترجمه اي  بيشتر  که  خود  برنامه  در  »آنها 
روسي  مکتب  دموکرات هاي  خواست هاي 
کارگران،  براي  اعتصاب  و  تشکل  حق  بود، 
بازنشستگي،  حقوق  روزانه،  کار  ساعت  هشت 
توزيع  درآمد،  بر  ماليات  نظام  يک  تدوين 
مي کنند،  کار  آن  روي  که  کساني  بين  زمين 
مدارس  مسکن،  بدون  افراد  براي  مسکن  تهيه 

از چندي اقدام به انتشار روزنامه اي مخفي به نام 
»همت« کرد که به زبان ترکي منتشر مي شد. اين 
از  که   1283 سال  اسفند  تا  ماه  مهر  از  روزنامه 
سوي پليس توقيف شد شش شماره منتشر شد. 
گردانندگان همت در دي ماه همين سال »گروه 
باکو  در  را  همت«  مسلمان  دموکرات  سوسيال 
بنيان گذاشتند. رهبران اين حزب عبارت بودند 
محمدامين  بگوف،  عزيز  نريمانوف،  نريمان  از 

رسول زاده، افندي اف و...
گروه همت بعد از چندي نام خود را به »حزب 
سوسيال دموکراتيک مسلمان همت« تغيير داد. 
هدف از تشکيل اين حزب چنانچه از اسناد به جا 
کارگران  متمرکزساختن  برمي آيد  آن  از  مانده 
مسلمان قفقاز براي مبارزه عليه دولت تزاري و 
ارمني ها  و  مسلمانان  ميان  نزاع  به  پايان بخشيدن 
حزب  با  آنکه  باوجود  همت  رهبران  بود. 
سوسيال دموکرات روسيه در ارتباط بودند و به 
لحاظ تشکيالتي کمک هايي نيز از آن دريافت 
واحدي  و  يکدست  جريان  ولي  مي  داشتند 
نبودند و گرايش هاي فکري مختلفي در درون 
مارکسيست  آنها  از  برخي  داشت.  وجود  آنها 
روشنفکري  جنبش  تحت تأثير  بيشتر  و  نبودند 
انقالبي«  »دموکرات هاي  اروپا   نوزدهم  قرن 
عليه ستم  مبارزه  با هدف  و  محسوب مي شدند 
تبعيض هاي بي حد  نيز ظلم و جور و  طبقاتي و 
قفقاز  در  مسلمان  کارگران  بر  که  حصري  و 

مي رفت  اقدام به تأسيس اين حزب کردند. 
پليس  فشارهاي  از  بعد  نيز  آنها  از  عده اي 
منجر  که   1907 تا   1905 سال هاي  در  روسيه 
احزاب  تشکيل  به  شد  حزب  تضعيف  به 
درباره  آوردند.  روي  »مساوات«  نظير  ملي گرا 
مي نويسد:  يزداني  سهراب  »همت«  ديدگاه هاي 
مطالب  تحليل  در  شوروي  مورخ  »صمداُف 

مقاله ها  که  گرفت  نتيجه  روزنامه]همت[  آن 
مي شدند،  نوشته  غيرمارکسيستي  ديدگاه  از 
داشتند.   ملي گرايي  جنبه  آشکارا  عوض  در 
همتي ها  که  نکنيم  تفسير  چنين  را  گفته  اين 
شعار  آنها  بودند،  نپذيرفته  تأثير  مارکسيسم  از 
طيف هاي  بر ضد  مي دادند،  سر  طبقاتي  مبارزه 
و  مي پرداختند  قلمي  ستيز  به  محافظه کار 
مي کوشيدند به دام تعصب قومي فرو نيفتند .اما 

همچون انقالب، سوسياليسم و... را فراهم آورد. 
با آمد و شد اين کارگران به داخل کشور اين 

مفاهيم نيز به ميان مردم راه يافت.
نيمه  از  قفقاز  به  کار  جوياي  ايرانيان  مهاجرت 
به  بنا  شد.  آغاز  شاه  ناصرالدين  حکومت  دوم 
يک برآورد فقط در سال 1905 ميالدي برابر با 
1285-1284 شمسي بيش از 300 هزار ايراني به 
صورت قانوني و غيرقانوني به روسيه رفته بودند. 
اين ايرانيان در روسيه در زمينه هاي گوناگون و 
در  فصلي  کارگري  عملگي،  باربري،  ازجمله 
در  کار  دوره گردي،  کشاورزي،  زمين هاي 
نفت   صنايع  در  کار  به  مهمتر  همه  از  و  معادن 

و... مشغول بودند.
از  که  قفقاز  منطقه  در  ايراني  کارگران  حضور 
اين سو شاهد حضور  به  نوزدهم  قرن  دوم  نيمه 
بود  روس  انقالبيون  و  روشنفکران  فعاليت  و 
اوليه  حقوق  با  نيز  کارگران  اين  تا  شد  موجب 
اعتصاب  حق  يا  دستمزد  حداقل  همچون  خود 
اعتصاب  در  ايراني  کارگران  يابند.  آگاهي  و... 
معروف دسامبر 1904 کارگران صنعت نفت در 

قفقاز حضور فعال داشتند.

گروه همت
مبارزه  لزوم  و  طبقاتي  آگاهي هاي  افزايش 
کارگران   و  محروم  طبقه  بر  که  ستم هايي  با 
حرفه اي  انقالبيون  با  ارتباط  نيز  و  مي رفت 
روس و ازجمله سوسيال دموکرات هاي روس، 
ايجاد  و  نيروها  گردهم آمدن  لزوم  به تدريج 
تشکل سياسي را مطرح ساخت. از سوي ديگر 
ضرورت  نيز  روسيه  دموکرات هاي  سوسيال 
متشکل ساختن کارگران مسلمان را براي همراه 
ساختن آنان در مبارزه عليه رژيم تزاري دريافته 
بودند. اين  نياز دوطرفه موجب شد  تا درآغاز 
راه چند تن از اعضاي حزب سوسيال دموکرات 
محمدامين  همچون  افرادي  همراه  به  روسيه 
وحاجينسکي  کاظم زاده  عباس  رسول زاده، 
گروه مطالعه اي را تشکيل دادند. اين گروه پس 

در سال 1286 اتحادیه 
کارگران چاپخانه در تهران 

و اصفهان، کفاشان، 
درشکه چي ها و کارگران 
ترامواي شهري تهران، 

قالیبافان کرمان، باراندازان و 
قایقرانان در انزلي ایجاد شد

احسان طبري
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ايجاد  انزلي  در  قايقرانان  و  باراندازان  کرمان، 
فعاليت هايي  چنين  پيشينه  نبود  به  توجه  با  شد. 
جز  که  نيست  نظر  اين  پذيرش  از  گريزي 
فعاليت هايي  چنين  با  که  اجتماعيون  اعضاي 
نيروي  آشنايي نظري و عملي داشتند جريان و 
اين  است.  نداشته  نقش  آنها  ايجاد  در  ديگري 
اعتصاب هاي  به وجودآوردن  در  اتحاديه ها 
کردند.  ايفا  عمده  نقش  دوران  آن  در  صنفي 
اعتصاب ماهيگيران انزلي، کارگران چراغ برق 
تهران، از جمله آن اعتصابات بود. عالوه بر آن 

اجتماعيون از جنبش هاي روستائيان عليه مالکان 
در گيالن، کردستان و آذربايجان نيز در مجلس 
و نيز نشريات وابسته به خود حمايت کردند. به 
نوشته يزداني در سرمقاله هاي شماره هاي 17 تا 
30 نشريه صوراسرافيل به مسئله زمين و روابط 
بود: »راه حلي  ايران پرداخته شده  زمينداري در 
که مقاله ارائه مي داد چنين بود که رعيت مالک 
بخشي از دسترنجش شود، يعني بخشي از زميني 
درآيد...  مالکيتش  به  مي کند  کار  آن  بر  که 
که  بود  آن  منادي  ِگسالن  روستائيان  شورش 
اگر  و  شده  آگاه  از حقوق خود  ايراني  رعيت 
زمين  مالکيت  حق  از  را  او  دولت  و  مجلس 
خواهد  زور  به  را  خود  حق  نکنند،  برخوردار 
گرفت... اما نويسنده در تنگناي اين اصالحات 
اين  که  مي گفت  او  نمي ماند.  نيم بند  ارضي 
جامعه  پيشبرد  براي  نخست  گام  زمين  تقسيم 
مقصود  اولين  که  است  سوسياليسم  به سوي 
آزادي  اطمينان  اصل  آخرين  و  دنيا  بزرگ 

حقيقي بشر است....«)يزداني، ص218(
در اين دوران يک هسته تئوريک مارکسيستي 
نيز در تبريز فعال بود که به بررسي تئوري هاي 
ايران  شرايط  با  آن  تطبيق  و  مارکسيستي 

آنان با انتشار روزنامه هايي مانند نسيم شمال در 
رشت، مجاهد در تبريز، صوراسرافيل و مساوات 
اگرچه  پرداختند.  عقايد خود  نشر  به  تهران  در 
هيچ يک از اين نشريات ارگان حزب محسوب 
اجتماعيون،  فعاليت  ديگر  زمينه  نمي شدند. 
آنها مجلس  ميان  در  بود که  مجالس سخنراني 
سيدجمال  و  ملک المتکلمين  مانند  سخنراني 
ديگر  عرصه  داشت.  خاصي  برجستگي  واعظ 
شوراي  مجلس  در  حضور  اجتماعيون  فعاليت 
ملي بود. چند تن از اعضاي اجتماعيون که در 
مجلس شورا حضور داشتند همچون سيدحسن 
تقي زاده، به همراه سايرين توانستند يک گروه 
به  که  کنند  متشکل  مجلس  در  را  نفره   25
اين  يافتند. تالش  گروه »آزاديخواهان« شهرت 
قوه مجريه  نفوذ  بر کاهش  نمايندگان  از  گروه 
به ويژه قدرت شاه، آزادي مطبوعات و دفاع  و 
دفاع  بود.  در صحنه  استوار  استقالل کشور  از 
صغير  استبداد  دوره  در  به ويژه  مشروطه  از 
در  اجتماعيون  اعضاي  مشروطه  بازگشت  و 
بسزايي  نقش  فدايي  گروه  هاي  تبريز  و  رشت 
داشتند. اين گروه ها  به توصيه  »نشست مشهد« 
ماه  مهر  و در  را داشت  که جنبه کنگره حزب 
درباره  بودند.  شده  تشکيل  شد،  برگزار   1286
مشروطه،  از  دفاع  در  اجتماعيون  اعضاي  نقش 
از  قليلي  »عده  مي نويسد:  ملک زاده  مهدي 
آزاديخواهان قفقاز که بيش از پنجاه نفر نبودند 
به  مشروطه خواهان  به  ياري  براي  تک تک 
قرار  ستارخان  فرماندهي  تحت  و  آمده  تبريز 
مشروطه خواهان  اميدواري  موجب  گرفتند... 
آزاديخواهان  که  کردند  پيدا  اطمينان  و  شدند 
قفقاز که از طرف کميته مرکزي حزب سوسيال 
دموکرات روسيه الهام مي گرفتند به آنها کمک 
تاريخ  )ملک زاده،  کرد  خواهند  مساعدت  و 
انقالب مشروطيت، ج 5، ص22(. در رشت نيز 
با  اجتماعيون  تفليس  از طريق شعبه  اجتماعيون 
برقرار  ارتباط  گرجي  دموکرات هاي  سوسيال 
کردند و خواستار کمک شدند و با کمک آنها 
آزادي  براي  و  کنند  غلبه  مستبدين  بر  توانستند 

تهران حرکت کنند. )يزداني، ص279(
»هيئت  مشخصاً  و  اجتماعيون  اينها  بر  عالوه 
مدهشه« که بخشي از شعبه تهران حزب به شمار 
مي رفت و تحت رهبري حيدر عمواوغلي قرار 
داشت چند فقره بمب گذاري و ترور نيز انجام 
به سوي ماشين محمدعلي  داد که پرتاب بمب 
آن  از  صدراعظم  امين السلطان  ترور  نيز  و  شاه 

جمله بود. 
اجتماعيون  ديگر  اجتماعي  ـ  سياسي  تکاپوي 
ايجاد  و  کارگران  متحدکردن  زمينه  در 
و  عملي  حمايت  نيز  و  کارگران  اتحاديه 
گرفت.  صورت  دهقاني  جنبش هاي  از  نظري 
در  چاپخانه  کارگران  اتحاديه   1286 سال  در 
و  درشکه چي ها  کفاشان،  اصفهان،  و  تهران 
قاليبافان  تهران،  شهري  ترامواي  کارگران 

رايگان، کاهش ماليات بر مصرف، آزادي بيان 
همه  با  مدارا  و  عمومي  گردهمايي هاي  قلم،  و 
بودند.«  را خواسته  قبول شريعت  مورد  مذاهب 

)آبراهاميان، ص99( 
ماهيت   درباره   بعـدها  نيـز  طـبري  احسـان 
»کژراهه«  کتاب  در  عاميون،  ـ  اجتماعيون 
نمايندگان  که  کرد  تصريح  »بايد  نوشت: 
 ،) عاميون  )اجتماعيون-  دموکرات  سوسيال 
نبودند و در  به معناي واقعي کلمه  مارکسيست 
بينش خود تصور احساساتي و رمانتيک درباره 
دموکراسي، مردم و انقالب داشتند و شيوه هاي 
پارلماني، وعظ روحاني و ترور انقالبي افراد را 

دنبال مي کردند.« )طبري، کژراهه، ص15(
و  مشروطه  جنبش  جريان  در  اجتماعيون    
بازگشت  و  استبداد صغير  از  بعد  تا  آن  از  پس 
حوادث  در  فعال  صورت  به  مشروطه  دوباره 
1284و  سال  اواخر  در  آنان  داشتند.  شرکت 
تهران،  در  را  سال 1285 شعبه هاي حزب خود 
خوي  مشهد،  اروميه،  انزلي،  رشـت،  تبريز، 
سه  تهران،  شعبه  در  دادند.  تشکيل  اصفهان  و 
داشتند:  حضور  اجتماعيون  تشکيل  در  گروه 
گروهي از اعضاي انجمن ملي، گروه حيدرخان 
از  نمايندگان مجلس.  از  تن  و چند  عمواوغلي 
به  مي توان  تهران  شعبه  برجسته  اعضاي  جمله 
تقي زاده  واعظ،  سيدجمال  ملک المتکلمين، 
تبريز کساني همچون  اشاره کرد. در شعبه  و... 
صدقياني،  حاج رسول  موسيو،  علي  کرباليي 
ميرزا علي محمد تربيت، حاج علي دوافروش و... 
در رأس امور حزب قرار داشتند. در رشت نيز 
افرادي همچون سيداشرف الدين حسيني )نسيم 
شمال(، ميرزاحسين کسمايي، معزالسلطان، ميرزا 
کريم خان رشتي و... بودند.                                                                
فعاليت  مشروطه،  انقالب  پيروزي  از  بعد 
شد.  دنبال  طريق  چند  از  عاميون  ـ  اجتماعيون 

محمدامین رسول زاده

سلیمان میرزا اسکندري
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خود   16 شماره  در  روزنامه  اين  است...  داشته 
مسلک  دارندگان  ميان  در  را  مارکس  کارل 
را  نظرياتش  و  مقتدرتر  همه  از  سوسياليسم 
عميق تر مي خواند... در شماره ديگر مي خوانيم 
مارکس  کارل  اجتماعي...  و  اقتصادي  عالم 
اشتراکيت  اعالن  کتاب  در  پيش  سال  شصت 
بيشتر  را  مطلب  اين  کمونيست[  ]مانيفست 
روزنامه  سپس  نمود.  بيان  فهم  به  نزديک 
جمالتي از مانيفست را با ترجمه نسبتاً دقيق نقل 
»ايران  باعنوان ترور،  مي کند. در رشته مقاالتي 
مورد  مارکسيسم  نظر  از  را  نقش شخصيت  نو« 
بررسي قرار مي دهد و اثربخشي ترور فردي را 
رد مي کند..« )طبري، ايران در دوسده واپسين، 

ص268-267(
مرامنامه حزب تا حدود زيادي متأثر از مرامنامه 
مرامنامه  بود.  روس  دموکرات هاي  سوسيال 
شامل يک مقدمه و هفت فصل بود. در مقدمه 
ضمن اشاره مختصر به تحوالت جهان، ايران را 
نيز مستثني از اوضاع جهان ندانسته و ايران را در 
آستانه يک انقالب دانسته است. انقالبي که بر 
مبناي تحليل ماترياليسم تاريخي از تحوالت قرار 
ايران  »اگرچه  است:  آمده  آن  مقدمه  در  دارد. 
و  بحران  بسي  به  تاريخ چندهزار ساله خود  در 
انقراضات محکوم شده ولي آنها فقط از جهت 
انقالب  يک  کنوني اش  حال  و  بوده  سياسي 
اجتماعي و سياسي مي گذراند. فئوداليزم منسوخ 
وکهنه شده به کاپيتاليزم که فرمانفرماي امروزه 
است متحول مي شود.« در مرامنامه سعي زيادي 
به عمل آمده بود تا اصطالحات و واژگان غربي 
به کار برده نشود و نظرات و ديدگاه ها با اصول 
ملک زاده:  نوشته  به  شود.  داده  تطبيق  اسالمي 
»گرچه واژه سوسياليست به دليل مراعات باورها 
و عقايد عامه کنار گذاشته شد، مواد و محتواي 
برنامه کم و بيش از اصول حزب پيشين گرفته 

شده بود.«)ملک زاده، همان منبع، ج5، ص133( 

داده شده بودند با اين حال شواهدي در دست 
است که نشان مي دهد تشکيل حزب دموکرات 
نيز با ارتباط ميان سوسيال دموکرات ها )احتماالً 
روسيه(  دموکرات هاي  سوسيال  راهنمايي  با 
از  »پس  اتحاديه:  نوشته  به  است.  شده  انجام 
)1288ش(   1327 رجب  در  تقي زاده  اينکه 
تشکيل  به  شروع  کرد،  مراجعت  تهران  به 
از  پيلوسيان  نمود.  مرکزي حزب  موقت  کميته 
حزب  تشکيل  در  بايد  که  نوشت  او  به  تبريز 
پارلماني  اکثريت  حزب  يک  و  دموکرات 
و  پيدايش  اتحاديه،  )منصوره،  کند.«  تعجيل 
تحول احزاب سياسي مشروطيت، ص199( در 
حزب دموکرات 27 نماينده  دوره دوم مجلس 
محمدعلي  تقي زاده،  ازجمله  و  ملي  شوراي 
سيدمحمدرضا  نواب،  خان  حسين قلي  تربيت، 
مساوات عضويت داشتند. عالوه برآنها،  سليمان 
ميرزا اسکندري، محمدامين رسول زاده و حيدر 
عمواوغلي از جمله رهبران مؤثر حزب به شمار 
مي رفتند. رسول زاده تئوريسين اصلي حزب بود 
مباني  تشريح  و  توضيح  به  که  مقاالتي  بيشتر  و 
اوست.  نوشته  است  پرداخته  حزب  اساسي 
اجرايي  رهبران  جمله  از  عمواوغلي  حيدر 
امور  شورا  مجلس  از  خارج  در  که  بود  حزب 
اينکه چند تن  با  را سازماندهي مي کرد.  حزب 
گروهي  و  بودند  مارکسيست  رهبران حزب  از 
يک  اسکندري  ميرزا  سليمان  همچون  ديگر 
وجود  اين  با  مي رفتند  شمار  به  سوسياليست 
وجود  آنها  ميان  در  نيز  ليبرال  افراد  و  عناصر 
داشتند. حزب دموکرات پس از تأسيس، اقدام 
به انتشار روزنامه »ايران نو« کرد که ارگان حزب 
به شمار مي رفت و ديدگاه هاي حزب را منعکس 
نوشته  »اکثراً  نو«  »ايران  مقاالت  مي ساخت.« 
بر مباحث اصالحات  بود که عالوه  رسول زاده 
اروپايي  سوسياليسم  مختصر  تاريخ  اجتماعي... 

را دربرمي گرفت.« )آبراهاميان، ص130(
طبري درباره نقش روزنامه »ايران نو« در مطرح 
»اين  مي نويسد:  ايران  در  مارکسيسم  ساختن 
روزنامه در باالبردن اتوريته مارکسيسم، معرفي 
مارکس و معرفي نقش سوسيال دموکرات هاي 
بزرگي  نقش  مشروطيت  جريان  در  روس 

اغلب  که  حوزه  اين  فعالين  از  مي پرداخت. 
»واسو«،  از  مي توان  بودند  ارمني  يا  گرجي 
نوشته  به  برد.  نام  »کاراخانيان«  »مگه الدزه«، 
طبري: »اين حوزه ها در سال 1908م )1287ش( 
و  شدند  مکاتبه  وارد  کائوتسکي  و  پلخانف  با 
کردند.  مطرح  را  تئوريک  مسائل  سلسله  يک 
مهمترين مسئله اين بود که آيا در ايران شرايط 
به وجود  پرولتاريا  پيدايش  براي  ذهني  و  عيني 
مستقل  انقالب  در  بايد  پرولتاريا  آيا  و  آمده 
همراه  قشرهاي خرده بورژوازي  با  يا  کند  عمل 
ص  واپسين،  دوسده  در  ايران  باشد...«.)طبري، 

)269
در  جديدي  دسته بندي هاي  تهران  فتح  از  بعد 
نيروهاي سياسي به وجود  آمد و احزاب جديدي 

در صحنه سياسي شکل  گرفتند و ازجمله حزب 
اجتماعيون ـ اعتداليون و حزب دموکرات ايران 
حزب  مرکز  شرايط  همين  در  شدند.  تأسيس 
اطالعيه اي  صدور  با  نيز  قفقاز  در  اجتماعيون 
در  خود  شعبات  تعطيل  با  که  داشت  اعالم 
پايان  خود  فعاليت هاي  به  ايران  شهرهاي  کليه 
از  مي دهد.)يزداني، ص 282( و بدين سان پس 
نزديک به چهار سال فعاليت، حزب اجتماعيون 

ـ عاميون به کار خود در ايران پايان داد.

حزب دموكرات ایران
از  جمعي  تير1288(،   24( تهران  فتح  از  بعد 
اطالعيه  در  آنکه  باوجود  اجتماعيون  اعضاي 
عاميون  ـ  اجتماعيون  مرکزي  کميته  انحالل 
احداث  به دنبال  که  بود  شده  خواسته  اعضا  از 
بروند  مدرسه و کارهاي فرهنگي و عام المنفعه 
را  سياسي  کار  بگذارند،  کنار  را  پارتي بازي  و 
با  تا  برآمدند  بار ديگر درصدد  و  نکرده  ترک 
خود  فعاليت هاي  به  جديد  حزب  يک  تشکيل 
 1327 تهران  فتح  اول  سال  »در  دهند:  ادامه 
ايران  با 1908 ميالدي در  هجري قمري مطابق 
دو حزب پيداشد؛ يکي انقالبي، ديگري اعتدالي 
و در همان سال بعد از افتتاح مجلس دوم اين دو 
حزب به اسم دموکرات و اجتماعيون اعتداليون 
معرفي  مجلس  به  را  خودشان  و  شدند  رسمي 
ج2،  ايران،  سياسي  احزاب  )بهار،  کردند.« 
انحالل  اطالعيه  در  اينکه  با  آن سو  از  ص11( 
اجتماعيون ـ عاميون اعضا از حزب بازي پرهيز 

جعفر پیشه وري

طبري مي نویسد: »پیداست 
که حزب کمونیست ایران از 

همان آغاز نتوانست ویژگي هاي 
جامعه ایران را دریابد و 

گاه با انطباق قالبي تجارب 
انقالبي روسیه، چه در جریان 
انقالب گیالن و چه پس از آن 
دچار برخي اشتباهات و گاه 

اشتباهات جدي شد«

پایه اشتباه تحلیلي 
کمونیست ها در این دوران 

موجب شد تا آنان در قبال قیام 
کلنل محمدتقي خان پسیان 
نیز موضع گیري غلطي داشته 

باشند
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متعاقب  و   1917 در  اکتبر  انقالب  پيروزي 
لغو  در  بلشويکي  جديد  دولت  اقدامات  آن 
ايران،  با  تزاري  روسيه  استعماري  معاهدات 
تأثيرات مثبتي بر جامعه ايران بر جاي گذاشت. 
بلشويک ها  خضر راه نجات تلقي شدند و لنين 
براي  امر، فضا  اين  نتيجه  ايران. در  منجي ملت 
تبليغ سوسياليسم و مرام اشتراکي نسبت به پيش 

تحول زيادي پيدا کرد.

در اين دوران اعضاي حزب عدالت به همکاري 
رابطه  همين  در  و  پرداختند  جنگل  جنبش  با 
بود که اسداهلل غفارزاده رهبر حزب در جريان 

درگيري هاي گيالن کشته شد. 
در   1299 خرداد   30 تاريخ  در  عدالت  حزب 
کنگره  اولين  برگزاري  به  اقدام  انزلي  شهر 
»حزب  به  نام حزب  کنگره  اين  در  کرد.  خود 
نيز  سلطان زاده  و  يافت  تغيير  ايران«  کمونيست 
به عنوان  بود  شده  کشته  که  غفارزاده  جاي  به 
آوانسيان،  شد.)اردشير  انتخاب  اول حزب  دبير 
نماينده   48 کنگره  اين  در  ص21(  خاطرات، 
يا  داخل  در  که  حزب  عضو  ششصد  سوي  از 
به سر مي بردند شرکت داشتند. در  ايران  خارج 
)آقايف(،  آقازاده  کامران  همچنين  کنگره  اين 
ميرجعفر پيشه وري و حيدر عمواوغلي به عنوان 
حاضران  شدند.  انتخاب  حزب  سخنگويان 
درباره  تشکيالتي،  امور  بر  عالوه  کنگره  در 
عمواوغلي  حيدر  سوي  از  شده  ارائه  نظر  دو 
و  بحث  به  ايران  شرايط  درباره  سلطان زاده  و 
اول  بيانيه  استدالل  »براساس  پرداختند:  بررسي 
انقالب  ايران  بود،  نوشته  را  آن  سلطان  زاده  که 
براي  اکنون  و  بود  کرده  تکميل  را  بورژوازي 
داشت.  آمادگي  دهقاني  ـ  کارگري  انقالب 
انقالب  اينکه  به  اعتقاد  با  بيانيه  نويسنده 
سوسياليستي نزديک است تقسيم فوري اراضي،  
اتحاديه هاي صنفي، سرنگوني مسلحانه  تشکيل 
بورژوازي و سخنگويان روحاني آن و همچنين 
امپرياليست هاي  و  فئودال  اشرافيت  پادشاهي، 
بيانيه  استدالل  بود.  شده  خواستار  را  انگليسي 
دوم به قلم حيدرخان...  اين بود که ايران بيشتر 
به سوي انقالب ملي در حرکت است تا انقالب 
سوسياليستي. نويسنده بر اين  باور بود که بنا به 
اقتصاد کشور هنوز ماقبل سرمايه داري  شواهد، 
است... نتيجه گيري بيانيه اين بود که رهبري همه 

با تأسيس حزب  پنهان کاري را کنار گذاشته و 
مارکسيسم  تبليغ  به  و آشکارا  کمونيست رسماً 
در ايران بپردازند. گرچه در اينجا نيز تا تشکيل 
کنگره اول حزب احتياط به خرج داده و از نام 
حزب عدالت براي تشکيالت جديد سود بردند. 
احتياطي که در سال 1299 و در جريان کنگره 
اول حزب کنار گذاشته شد و رسماً از نام حزب 

کمونيست ايران استفاده شد. 
ايران در  حزب عدالت در سال 1295 )طبري، 
دوسده واپسين،270( و يا 1296)طبري،کژراهه، 
همت  به  و  باکو  صابونچي  محله  در  ص16( 
اسداهلل غفارزاده، آواتيس سلطان زاده، حيدرخان 
عمواوغلي و ميرجعفر پيشه وري که جملگي از 
کمونيست هاي فعال به شمار مي رفتند و چند نفر 
ديگر تشکيل شد. از اين زمان تا شهريور 1320 
ايران  در  مارکسيستي  فعاليت هاي  حزب،  اين 
نظر داشت. عبدالصمد کامبخش حيات  را زير 
پانزده ساله حزب کمونيست ايران را به سه دوره 
تقسيم کرده است: »1. از آغاز فعاليت سراسري 
تا تشکيل کنگره دوم، 2. فعاليت حزب پس از 
کنگره دوم تا سرکوب آن در  سال 1310ـ 1309 
)1931(، 3. تجديد فعاليت در سال هاي1320 ـ 

1313 )1934-1941(.« )کامبخش27( 
و  فضا  آماده سازي  به  حزب  اول،  مرحله  در 
زمينه هاي الزم براي فعاليت در ايران اقدام کرد. 
به نوشته پيشه وري، حزب روزنامه اي به نام »بيرق 
و  اهداف  بيان کننده  که  منتشر ساخت  عدالت« 

به يک  بنا  برآن  بود. عالوه  خواسته هاي حزب 
نقل، تعدادي از اعضاي حزب، همراه با ايرانيان 
حکومت  دست  از  فرار  بهانه  به  روسيه  مقيم 
بلشويک ها به ايران آمدند تا در ايران شعبه هاي 
زيبايي، کمونيزم در  برپا سازند.)علي  را  حزب 

ايران، ص129(

در فصل هاي اول تا ششم به موضوعاتي از قبيل 
انفکاک  يکديگر،  از  سه گانه  قواي  تفکيک 
کامل قوه روحانيه از سياست، تساوي افراد در 
قبال قانون، آزادي کالم، مطبوعات، اجتماعات، 
تعليمات  نيز  و  محاکمات  در  افراد  تساوي 
وظيفه  خدمت  و  همگاني  اجباري  و  مجاني 
به  که  هفتم  فصل  در  بود.  شده  اشاره  عمومي 
مسائل اقتصادي پرداخته شده بود و شامل هفده 
و  رودخانه ها، جنگل ها  ملي کردن  به  بود،  ماده 
معادن، ماليات بر درآمد، تقسيم اراضي خالصه 
ميان زارعين، موقوف شدن حکومت اربابان در 
روستاها، محدودساختن مدت زمان کار روزانه 

و... اشاره شده بود.
حزب دموکرات با اينکه با هدف فعاليت قانوني 
شروع به کار کرد و 27 نماينده مجلس نيز عضو 
آن بودند و تأکيد آن نيز بر حفظ نظام مشروطه 
زيرزميني  فعاليت هاي  وجود،  اين  با  ولي  بود 
ترور  آنها  مهمترين  که  داشت  نيز  مخفي  و 
مشروطه  اول  تراز  روحاني  بهبهاني  سيدعبداهلل 
مخالفان  فشار  اثر  بر  واقعه  اين  به دنبال  بود. 
دموکرات ها، تقي زاده مجبور به خروج از کشور 
هم  عمواوغلي  حيدرخان  رفت.  اروپا  به  و  شد 
که ترور به گروه داوطلب زير نظر او نسبت داده 
ابتدا دستگير ولي بعد از مدت کوتاهي  مي شد 
چندي  از  پس  شد.  خارج  تهران  از  و  آزاد 
از  شد.  تبعيد  خارج  به  ايران  از  نيز  رسول زاده 
دست دادن رهبران درجه اول حزب دموکرات 
از يک سو و تعطيلي مجلس از  سوي ديگر که 
به تبعيد رهبران حزب به قم منجر شد، موجب 
بسته شدن  از  »بعد  شد:  حزب  فعاليت هاي  افول 
تمام  نايب السلطنه،  و  دولت  طرف  از  مجلس 
افراد  از  جمعي  و  دموکرات  حزب  رؤساي 
شد،  بسته  جرايد  شدند،  تبعيد  قم  به  اعتدالي 
در اياالت هم پس از قصابي روس هاي تزاري 
ص13(  )بهار،  بستند...«  را  دموکرات ها  جرايد 
به ويژه  و  سياسي  عرصه  در  بعدي  تحوالت 
وقوع جنگ جهاني اول و اشغال ايران از سوي 
تحليل  را  دموکرات  حزب  به تدريج  بيگانگان 
ساخت.  خارج  کشور  سياسي  صحنه  از  و  برد 
که  خياباني  شيخ محمد   1290 دهه  اواخر  در 
فعال دموکرات در مجلس  نمايندگان  از جمله 
دوم محسوب مي شد با تشکيل کنفرانس شاخه 
ايالتي فرقه دموکرات  در تبريز تالش کرد تا بار 
ديگر فعاليت هاي حزب دموکرات را احيا کند. 
به  حرکت سياسي شيخ محمد خياباني سرانجام 
قيام وي در مقابل حکومت مرکزي منتهي شد 

که از سوي نيروهاي دولتي سرکوب شد.

حزب عدالت
اجتماعيون  حزب  تشکيل  از  بعد  سال  دوازده 
حزب  جانشينش  و  آن  فعاليت  و  عاميون  ـ 
به  ايراني  کمونيست هاي  سرانجام  دموکرات، 
تا  نتيجه رسيدند که زمان آن رسيده است  اين 

حزب سوسیالیست در 
شهرهاي تهران، رشت، 

قزوین، تبریز، مشهد، کرمان و 
کرمانشاه شعبه هاي حزبي دایر 

کرد. به گفته وابسته نظامي 
بریتانیا در تهران حدود 2500 

عضو داشت

کامبخش
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خود،  به  وابسته  جمعيت هاي  و  نشريات  طريق 
سازماندهي  نيز  و  آموزشي  کالس هاي  تشکيل 
و تشکل کارگران و راه اندازي اعتصابات  بود.

مديريت  به  حقيقت  روزنامه   1300 سال  در 
شعار  کرد.  انتشار  به  شروع  دهگان  سيدمحمد 
بود.  اتحاد«  زمين  روي  »رنجبر  روزنامه  اين 
دنبال  به  شد.  توقيف  »حقيقت«  بعد  چندي 
حقيقت  جايگزين  »کار«  روزنامه  آن  توقيف 
شد. روزنامه هاي »پيکان«، »خلق« و »جرقه« سه 
نشريه ديگري بود که در اين دوران در اختيار 
و  مارکسيسم  تبليغ  به  و  گرفت  قرار  حزب 
اين  تأثير  اقدام کرد. درباره  ديدگاه هاي حزب 
کامبخش  حزب،  اهداف  راستاي  در  نشريات 
به ويژه  حزب  مرکزي  »مطبوعات  مي نويسد: 
آن  به موازات  و  کار  حقيقت،  روزنامه هاي 
در  بزرگي  کار  1302ـ1299(  )سال هاي  پيکان 
افکار  بسط  حزب،  تشکيالت  و  تبليغات  زمينه 
عناصر  سياسي  تربيت  مارکسيستي،  عقايد  و 
به سوي  روشنفکران  کارگر، جلب  طبقه  پيشرو 
حزب و برقراري رابطه با توده ها بازي کردند.« 

)کامبخش، ص 30ـ29(
به جز اين نشريات که در تهران منتشر مي شد، 
سوي  از  شهرستان ها  در  نيز  ديگري  نشريات 
از  که  مي يافت  انتشار  هواداران حزب  يا  اعضا 
جمله آنها مي توان به نشريات »نصيحت« قزوين 

و »پيک« رشت اشاره کرد. 
در  نفوذ  با  حزب  دوره  اين  در  اينها  بر  عالوه 
جمعيت هاي فرهنگي و هنري و فعاليت در داخل 
آنها به جذب و آموزش نيرو پرداخت. »جمعيت 
فرهخت« در انزلي، »جمعيت فرهنگ« رشت و 
»انجمن پرورش« قزوين، »جمعيت پيک نسوان« 
اين  »بيداري زنان« در تهران  از جمله  رشت و 
جمعيت ها بودند. به نوشته کامبخش: »در برخي 
چنين  سياسي  سازمان هاي  از  صرف نظر  شهرها 
عده  بود...  آمده  به وجود  نيز  جمعيت هايي 
از  صرف نظر  روشنفکران  بهترين  از  زيادي 
عقايد سياسي در آنها شرکت مي کردند. حزب 
از  پاره اي  و  مي کرد  کار  اين جمعيت ها  درون 
آنها با دخالت غيرمستقيم حزب تشکيل شدند.« 

)کامبخش، ص30(
مرکزي  کميته  جنگل،  جنبش  شکست  از  بعد 
حال  همان  در  و  شد  منتقل  تهران  به  حزب 
شد  ايجاد  آن  خط مشي  در  جدي  تغييرات 
به  را  خود  جاي  انقالبي  مبارزه  خط مشي  و 
داد.  سياسي  کار  و  آگاهي بخش  خط مشي 
آبراهاميان با استناد به گزارش هاي وابسته نظامي 
بريتانيا در ايران در اين باره مي نويسد: »پس از 
فرقه  گيالن،  سوسياليستي  جمهوري  سرکوبي 
کمونيست بسيار متحول شد. کانون هاي فعاليت 
به ويژه  مرکزي  نواحي  به  شمال  از  را  خود 
تقبيح  را  ايالتي  شورش هاي  کرد.  منتقل  تهران 
مرکزي  حکومت  که  کرد  تشويق  را  دولت  و 
مسلحانه  قيام  شعار  از  همچنين  کند.  تقويت  را 

کمونيستي«  »کاماًل  خصلت  بايد  ايران  انقالب 
خود را حفظ کند، تنها به اين دليل که جنبش 
در کشور ما سابقه 10 ساله داشته است، حاکي 
از عدم توجه به درجه نضج عيني جامعه ماست.« 
ـ 270( همين  )طبري، ايران در دوسده واپسين، ص 271
در  حزب  تا  شد  موجب  تحليلي  غلط  اساس 
برخورد با رضاخان نيز مرتکب اشتباه شده و در 
سال هاي اول برآمدن رضاخان به حمايت از وي 
بپردازد . طبري حمايت  و کودتاي سوم اسفند 
کمونيست ها از رضاخان پهلوي را: »مسئله بغرنج 
حکومت  اجتماعي  و  طبقاتي  ماهيت  تشخيص 
رضاخان « عنوان کرده و موضع حزب در قبال 
شخص وي را: »خوش بيني موقت دوران اوليه« 
ص273(  فوق،  منبع  )طبري،  مي دهد.  توضيح 
علت  مي گويد  نيز  وي  خود  که  همچنان  اما 
اساس مندي  در  بايد  را  تحليلي  اشتباهات  اين 
تئوريک دانست. پايه اشتباه تحليلي کمونيست ها 
قيام  قبال  آنان در  تا  اين دوران موجب شد  در 
موضع گيري  نيز  پسيان  محمدتقي خان  کلنل 
غلطي داشته باشند. درباره اين مسئله کامبخش 
حتي  و  آزاديخواهان  از  »بسياري  مي نويسد: 
اعضاي حزب کمونيست باور داشتند که جنبش 
مي شود....  تقويت  انگليسي ها  جانب  از  کلنل 
کنگره دوم... به تهمت هاي ناجوانمردانه اي که 
به ويژه کلنل  و  اين جنبش ها  از رهبران  عده اي 
محمدتقي خان در معرض آن قرارگرفته بودند 

پاسخ داد.«)کامبخش، ص44(
 اما جداي از دو مسئله فوق، در اين دوران حزب 
ديگري  فعاليت هاي  ايران  داخل  در  کمونيست 
اين  ازجمله  داشت.  کار خود  دستور  در  نيز  را 
از  مارکسيستي  انديشه هاي  تبليغ  يکي  کارها 

طبقات ناراضي به ويژه دهقانان، خرده بورژوازي 
و  خارجي  امپرياليسم  عليه  پرولتاريا  لمپن  و 
دست نشاندگانش وظيفه فوري و ضروري فرقه 

کمونيست است.« )آبراهاميان، 144(
کنگره بعد از بحث و جدل هاي فراوان سرانجام 
نظرات سلطان زاده را پذيرفت و بر مبناي آن به 
تدوين برنامه پرداخت. غلبه ديدگاه سلطان زاده 
ايران  انقالب کمونيستي در  انجام  به  معتقد  که 
بار  به  بدي  نتايج  کمونيست  حزب  براي  بود 
در  اشتباهي  ديدگاه  چنين  نتيجه  اولين  آورد. 
ايران درخصوص جنبش جنگل  تحليل شرايط 
به بار نشست. پس از آغاز جنبش در گيالن به 
رهبري ميرزاکوچک خان جنگلي، کمونيست ها 
رفتند  آن  استقبال  به  عدالت  حزب  اعضاي  و 
ميرزا که  پرداختند.  به همکاري  با جنگلي ها  و 
لنين  خود نسبت به انقالب بلشويکي و شخص 
خوش بيني داشت از همکاري آنها استقبال کرد. 
اتحاد  به  جنگلي ها  با  کمونيست ها  همکاري 
به  اوايل خرداد 1299  در  و سرانجام  آنها  ميان 
منجر  گيالن«  سوسياليستي  »جمهوري  تشکيل 
شد. اما علي رغم خوش بيني ميرزا به بلشويک ها 
در گيالن  پيشرفت هايي که جنبش  علي رغم  و 
حزب  اشتباه  تحليل  بود،   آورده  به دست 
در  که  تندروي هايي  و  شرايط  از  کمونيست 
برخورد با شرايط از جانب آنها صورت گرفت 
در ابتدا زمينه جدايي ميرزا و آنها را رقم زد و 
سرانجام نيز به شکست نهايي ميرزا و جنگلي ها 
در  کمونيست ها  خطاي  درباره  شد.  منتهي 
طبري  گيالن،  جنبش  و  ميرزا  با  برخورد 
مي نويسد: »پيداست که حزب کمونيست ايران 
جامعه  ويژگي هاي  نتوانست  آغاز  همان  از 
تجارب  قالبي  انطباق  با  گاه  و  دريابد  را  ايران 
گيالن  انقالب  جريان  در  چه  روسيه،  انقالبي 
و گاه  اشتباهات  برخي  از آن دچار  و چه پس 
اشتباهات جدي شد. اين اشتباهات تصادفي نبود 
و داراي پايه استدالل و به اصطالح اساس مندي 
تئوريک بود. براساس همين تز بود  که حزب 
کمونيست ايران در آغاز جنبش گيالن مرتکب 
انورخامه ايتندروي هايي شد. تز سلطان زاده در مورد اينکه 

در 11 اردیبهشت 1308 
به دنبال برگزاري مراسم 

اول  ماه مه در باغي خارج 
از تهران که بیش از دوهزار 
کارگر در آن شرکت داشتند 
پنجاه تن از فعاالن جنبش 

و از جمله جعفر پیشه وري و 
آرداشس آوانسیان دستگیر 

شدند
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)کامبخش،  باشد.«  انقالبي  جمهوري  استقرار 

ص42(
از  بخشي  حزب  جديد،  شرايط  به  توجه  با 
فعاليت هاي خود را به خارج از کشور منتقل کرد. 
به نوشته طبري کنگره براي ترويج مارکسيسم در 
ايران تصميم به انتشار نشريات ادواري گرفت که 
برعهده سلطان زاده و مرتضي علوي  اجراي آن 
کمونيست هاي  کمک  با  دو  اين  شد.  قرارداده 
در  را  سرخ«  »ستاره  و  »پيکار«  نشريات  آلماني 
برلن و وين منتشر ساختند. )طبري، ايران در دو 

سده واپسين،274(
 از کنگره دوم حزب تا پايان اين دوره حيات، 
دشواري هاي  با  کمونيست  حزب  اعضاي 
دامنه  سبب  همين  به  بودند.  روبرو  فراواني 
اين  در  حزب  يافت  کاهش  آنان  فعاليت هاي 
نيز  را  سوم  کنگره  برگزاري  تصميم  دوران 
موفق  متعدد  دستگيري هاي  دليل  به  که  داشت 
به انجام آن نشد و باقي ماندگان حزب تنها موفق 
يک  و  تبريز  در  کنفرانس  يک  برگزاري  به 
تهران شدند. آوانسيان  پلنوم کميته مرکزي در 
در اين باره مي نويسد: »وقتي براي تهيه مقدمات 
با  بالفاصله  تهران آمدم  به  تشکيل کنگره سوم 
که  اولين حرفي  گرفتم.  تماس  جاويد  سالم اهلل 
گفت اين بود که وضع آذربايجان خيلي خراب 
است...  به وجود آمده  بحران حزبي  يعني  است 
کرد.«  حل  را  بحران  تا  بود  الزم  اول  وهله  در 

)آوانسيان، ص34(
در چنين فضايي در 11 ارديبهشت 1308 به دنبال 
برگزاري مراسم اول  ماه مه در باغي خارج از 
تهران که بيش از دوهزار کارگر در آن شرکت 

جمله  از  و  جنبش  فعاالن  از  تن  پنجاه  داشتند 
دستگير  آوانسيان  آرداشس  و  پيشه وري  جعفر 
اعتصاب  واقعه،  اين  از  بعد  روز  سه  شدند. 
و  ايران  نفت  شرکت  کارگر  هزار   9 از  بيش 
به  که  اعتصاب  اين  گرچه  شد.  آغاز  انگليس 
افتخاري  يوسف  از جمله  و  فعاالن چپ  همت 
سازماندهي شده بود شکست خورد و کارگران 
مورد هجوم نيروهاي نظامي قرار گرفتند ولي به 
هرصورت نشانه اي از قدرت نيروهاي کارگري 

زمينه  در  شد  گفته  چنانکه  و  160ـ159(  ص 
با  کارگري  اتحاديه هاي  تأسيس  و  راه اندازي 

حزب کمونيست همکاري داشتند.
پس از روي کار آمدن رضاشاه، وضعيت سياسي 
کشور رو به تغيير نهاد. رضاشاه از همان ابتداي 
در  و  پرداخت  خود  مخالفين  سرکوب  به  کار 
يا کمونيست  ملي  عناصر مذهبي،  ميان  راه  اين 
دوسال  الي  يک  همان  در  نشد.  قائل  تفاوتي 
دولتي  به جز چند روزنامه  پهلوي  اول سلطنت 
محاق  به  کلي  به طور  مطبوعات  شبه دولتي،  و 
آنها  اعضاي  و  منحل  احزاب  و  رفتند  تعطيلي 
مورد تعقيب و بازداشت قرار گرفتند. با اجراي 
سوسياليست  حزب  فعاليت هاي  جديد  سياست 
سليمان  آن  رهبر  و  شد  متوقف  ابتدا  همان  در 
ميرزا تا پايان دوره حکومت رضاشاه از فعاليت 
بازماند. ولي حزب کمونيست  بيش از  سياسي 

پيش به فعاليت هاي مخفي روي آورد.
برگزاري  با  دوره دوم حيات حزب کمونيست 
شهر  در   1306 سال  در  حزب  دوم  کنگره 
شهرت  اروميه  کنگره  به  که  روسيه  رستوف 
موج  تا  که  دوره  اين  در  مي شود.  آغاز  يافت 
1310ـ1309  سـال هاي  در  سـرکوب  بعـدي  
را عمدتاً  روي  ادامه يافت، حزب تالش خود 
کنگره  در  کرد.  متمرکز  کارگري  محيط هاي 
حزب  برنامه  رسيد:  تصويب  به  سند  دو  دوم 
به  راجع  »مطالعات  عنوان  با  سياسي  تزهاي  و 

اوضاع داخلي و بين المللي«.
وظيفه  مهمترين  کنگره،  تصميمات  مبناي  بر 
رضاخان  برآمدن  ابتداي  در  که  حزب  انقالبي 
به حمايت از وي پرداخته بود، چنين تعيين شد: 
ايران  کمونيست  حزب  شعارهاي  »مهمترين 
و  سلطنت  رژيم  نابودکردن  بايد  دوره  اين  در 

معتدل تر  برنامه  اتخاذ  با  و  بود  برگردانده  روي 
بورژوازي،  دموکراتيزه کردن  براي  حيدرخان 
امپرياليسم  مقابل  در  کشور  يکپارچه کردن 
تشکيل  و  حزبي  سازمان  استحکام  انگليس، 
سرتاسر  در  قدرتمند  کارگري  اتحاديه هاي 
کشور تالش مي کرد.« )آبراهاميان، 160-161( 
کمونيست  حزب  دوره  اين  در  آن  بر  عالوه 
که  سوسياليست  حزب  با  را  نزديکي  ارتباط 
تشکيل  اسکندري  ميرزا  سليمان  رهبري  به 
حزب  اين  کمک  به  و  کرد  برقرار  بود  شده 
 1300 سال  در  را  کارگران«  متحده  »شوراي 
ابتدا  در  متحده  شوراي  کرد.  تأسيس  شمسي 
اتحاديه کارگري کار خود را شروع کرد  با 9 
ولي به گفته وابسته سفارت بريتانيا  در تهران در 
سال 1303 شمار اعضاي آن در سراسر کشور به 
8000 نفر افزايش يافت. در همان سال تأسيس 
صنف هاي  اعضاي  متحده،  شوراي  همت  به 
کارگران نانوايي ها، کارمندان پست و تلگراف، 
اتحاديه معلمين در تهران و کارگران نانوايي ها، 
بندر  کارگران  قماش،  فروشندگان  چاپخانه ها، 
در  زدند.  اعتصاب  به  دست  انزلي  در  پست  و 
سال 1301 معلمان تهران بار ديگر براي دريافت 
پااليشگاه  در  فني  کارگران  و  معوقه  حقوق 
تعداد   1304 سال  در  کردند.  اعتصاب  آبادان 
به   کشور  سراسر  در  کارگري  اتحاديه هاي 
اتحاديه ها  اين  بود.  يافته  افزايش  اتحاديه   32
فشارهاي  از  کاستن  و  کار  شرايط  بهبود  در 
مضاعف بر کارگران تالش زيادي انجام دادند 

و نقش مؤثري در اين زمينه ايفا کردند.
نيز  سوسياليست  حزب  به  است  الزم  اينجا  در 
سليمان  همت  به  که  حزب  اين  شود.  اشاره اي 
مساوات،  سيدمحمدرضا  اسکندري،  ميرزا 
قاسم صور و... در اين دوره تشکيل شد. حزب 
سوسياليست در شهرهاي تهران، رشت، قزوين، 
شعبه هاي  کرمانشاه  و  کرمان  مشهد،  تبريز، 
حزبي داير کرد. به گفته وابسته نظامي بريتانيا در 
تهران حدود2500 عضو داشت. در برنامه حزب 
سوسياليست عالوه بر يک سلسله خواست هاي 
انديشه،  بيان،  آزادي  نظير  دموکراتيک  
براي  اجباري  اجتماعات، آموزش  و  مطبوعات 
آموزش  کودکان،  کار  ممنوعيت  کودکان، 
نظير  سوسياليستي  خواست هايي  و...  زنان 
ابزار  ملي کردن  برابر،  جامعه  نهايي  استقرار 
توليد و از جمله زمين هاي کشاورزي نيز وجود 
چهار  تهران  در  سوسياليست  حزب  داشت. 
مشهورتر  همه  از  که  مي کرد  منتشر  روزنامه 
روزنامه طوفان به مديريت محمد فرخي يزدي 
بود. سوسياليست ها عالوه بر فعاليت هاي سياسي 
و  فرهنگي  فعاليت هاي  مجلس،  در  به ويژه 
اجتماعي متعددي همچون برگزاري کالس هاي 
همچون  انجمن هايي  راه اندازي  آموزشي، 
هنري  فعاليت هاي  و  وطن پرست«  زنان  »انجمن 
)آبراهاميان،  داشتند.  نيز  تئاتر  برگزاري  نظير 

بزرگ علوي

در رأس این گروه تقي 
اراني قرارداشت که به 

هنگام تحصیل در آلمان 
از طریق عضویت در یک 
سازمان دانشجویي که به 

همت مرتضي علوي تشکیل 
شده بود با افکار و عقاید 

مارکسیستي آشنا شده بود 
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کمک به اراني به تهران سفر کرد. با کمک هاي 
کامران،  تشکيالتي  راهنمايي هاي  و  فکري 
اراني،  از:  مرکب  نفره  سه  مرکزي  کميته  يک 
را  ايران  کمونيست  حزب  بهرامي  و  کامبخش 
تشکيل  عضو  سه  از  کميته  »اين  داد:  تشکيل 
کامبخش  حزب،  دبيرکل  اراني  دکتر  مي شد: 
مسئول تشکيالت و دکتر محمد بهرامي مسئول 

امور مالي.« )خامه اي، ص86(
ايرج  سوي  از  که  است  نظري  دوم،  ديدگاه 
وي  عقيده  به  است.  شده  عنوان  اسکندري 
هسته اراني که به »53 نفر« معروف شد مستقل 
)اسکندري،  است.  بوده  کمونيست  حزب  از 

خاطرات، ص 44(
به  هر صورت فعاليت هاي اين جمع ادامه يافت 
آنها  جذب  تعدادي  و  داد  نتيجه  به تدريج  و 
شدند. افرادي که تا زمان فعاليت، جذب هسته 
اراني يا همان حزب کمونيست شدند را به دو 
کساني  اول،  گروه  کرد:  تقسيم  مي توان  دسته 
با مارکسيسم آشنا بودند که  از پيش  بودند که 
به دو دسته تقسيم مي شدند؛ دسته اي که سابقه 
و  کمونيست  حزب  قالب  در  سياسي   فعاليت 
الموتي،  ضياء  داشتند.  را  کارگري  اتحاديه  يا 
رضا رادمنش، محمد بقراطي، تقي شاهين، علي 
پژوه  محمد  و  شاندرمني  علي اکبر  صادقپور، 
پيشينه  فاقد  دوم،  دسته  اما  بودند.  دسته  اين  از 
با  اروپا  در  تحصيل  دوران  در  و  بودند  سياسي 
بودند. خليل  به آن گرويده  و  مارکسيسم آشنا 
ملکي، محمد بهرامي، ايرج اسکندري و...  در 

زمره اين گروه بودند. 
اراني  فعاليت هاي  گروه دوم، کساني که جذب 
و  اراني  طريق  از  که  بودند  دانشجوياني  شدند 
مجله دنيا با مارکسيسم آشنا شدند. انورخامه اي، 
و...  نراقي  تقي مکي نژاد، عباس  احسان طبري، 

از آن جمله بودند. 
نفر   53 گروه  تئوريک،  فعاليت هاي  جز  به 
سازمان  را  مهم  اقدام  دو  دستگيري  از  پيش  تا 
دانشجويان  اعتصاب  يکي  اقدام  دو  اين  دادند. 
اعتصاب  آن  از  مهمتر  و  عالي  دانشسراي 
دانشجويان دانشکده فني دانشگاه تهران در سال 
اراني  گروه   1316 ارديبهشت  در  بود.   1315
بازداشت  آن  اعضاي  و  کشف  پليس  توسط 
شدند و گرچه پنج نفر از آنان در همان ابتدا آزاد 
نفر«   پنجاه وسه  »گروه  نام  به  گروه  ولي  شدند 
معروف شد. ماجراي کشف گروه بدين طريق 
بود: محمد شورشيان يک مکانيک عضو گروه 
سفرکرده  شوروي  به  يک بار  اين  از  پيش  که 
به  ايران در آذربايجان  به  بازگشت  از  بود پس 
به  بود  توانسته  ولي  بود  شده  گرفتار  پليس  دام 
فرار  پليس  از چنگ  بقراطي و صادقپور  همراه 
در  و  رفت  آبادان  به  چندي  از  پس  وي  کند. 
آنجا يک گروه تئاتر تشکيل داد و براي جذب 
مشخصات وي  که  هم  پليس  کرد.  تالش  نيرو 
را  او  راحتي  به  بود  تکثير کرده  فرار  از  بعد  را 

به  ايران  به  بازگشت  از  پس  کرد   اشاره  و...  
فعاليت پرداختند. در رأس اين گروه تقي اراني 
از  آلمان  در  تحصيل  هنگام  به  که  قرارداشت 
دانشجويي  سازمان  يک  در  عضويت  طريق 
با  بود  به همت مرتضي علوي تشکيل شده  که 
بود. وي  مارکسيستي آشنا شده  افکار و عقايد 
پس از بازگشت به ايران در سال 1309 ارتباط 
خودرا با علوي قطع نکرد. اراني پس از ورود به 
ايران به همراه بزرگ علوي و ايرج اسکندري 
انتشار  به وجود آورد وبه  نفره را  يک هسته سه 
»دنيا«  مجله  کرد.  اقدام  »دنيا«  نام  به  مجله اي 
ديدگاه هاي  نشر  به  که  بود  تئوريک  نشريه اي 
مارکسيستي مي پرداخت. در اين نشريه مقاالتي 
ماترياليستي  مفهوم  تاريخي،  ماترياليسم  درباره 
به قلم اراني  بشريت، زنان و ماترياليسم، عمدتاً 
نوشته مي شد. سطح باالي اين مقاالت تئوريک 
مطبوعات  بر  که  رژيم  مأموران  بي سوادي  و 
نظارت داشتند موجب شد تا نشريه »دنيا« تا زمان 
توقيف  و  سانسور  تيغ  از  گروه  اين  دستگيري 
جزوه هايي  »دنيا«  بر  عالوه  اراني  باشد.  آزاد 
فيزيک  زيست شناسي،  شيمي،  اصول  درباره 
درباره  اراني  نگاه  ساخت.  منتشر  علوم  ساير  و 
اراني  از مارکسيسم بود.  نيز نشأت گرفته  علوم 
خود  فعاليت  سال  چهار  به  نزديک  طول  در 
توانست از طريق اين نشريات و نيز نشست هاي 
را  جذب کند:  تعدادي  منزل خود  هفتگي در 
حقيقت  در  اراني  دکتر  منزل  هفتگي  »نشست 
غالب  بود.  نفر   53 استخوان بندي  بنيانگذار 
روشنفکران اين گروه مانند اسکندري، علوي، 
اشتري  ابوالقاسم  بهرامي،  دکتر  ملکي،  خليل 
شرکت  ديدارها  اين  در  دانشجويان  اکثر  و 
شکل  هيچ  گروه  دوره،  اين  در  مي کردند... 
سازماني منظمي نداشت. فقط ارتباطات دوطرفه 
ميان  طرفه  ارتباطات چند  و  افراد  و  اراني  ميان 
داشت...«  وجود  دانشجويان  به ويژه  افراد  خود 
)انورخامه اي، 53 نفر، ص81( بخش عمده اين 
افراد را روشنفکران و تحصيلکردگان در داخل 
در  البته  و  مي دادند  تشکيل  کشور  از  خارج  و 
ميان آنها تعدادي کارگر و نيز قشرهاي متوسط 

شهري  نيز به چشم مي خوردند.
اما درباره تأسيس دوباره حزب کمونيست ايران 
دارد؛  وجود  روايت  دو  اراني  دکتر  سوي  از 
کمونيست هاي  اکثريت  تقريباً  که  اول  روايت 
تشکيل  کرده اند،  بيان  و  پذيرفته  را  آن  قديمي 
کمونيست  حزب  با  ارتباط  در  حزب  اين 
شوروي و کمينترن و به دستور و تحت نظارت 
آن است. طبري و خامه اي  از آن جمله اند. طبق 
اين روايت،  اراني پس از چندي که از فعاليت 
او در تهران مي گذشت از راه اروپاي غربي به 
مسکو سفر کرد. در مسکو وي موافقت مقامات 
کمينترن را براي احياي مجدد حزب کمونيست 
ايران جلب کرد. پس از بازگشت وي به تهران 
جهت  مخفيانه  کامران  نصراهلل  نام  به  فردي 

را  رضاشاه  و  مي رفت  به شمار  کمونيست ها  و 
باز  اعتصاب  اين  پي  در  انداخت.  وحشت  به 
کمونيست ها  و  کارگري  نيروهاي  به  فشار  هم 

افزايش يافت. 
اصفهان  وطن  کارخانه  کارگران  بعد  سال  در 
ديگر  بار  سال1310  در  کردند.  اعتصاب 
 ،1311 سال  در  و  نفت  مؤسسات  کارگران 
عليه  را  اعتصابي  شمال،  راه آهن  کارگر   800
شرايط بد کار برگزار کردند. براي مقابله با اين 
اعتصابات، رژيم پهلوي از سال 1306 تا 1312، 
156 تن از سازمان دهندگان نيروهاي کارگري 

را دستگير کرد.« )آبراهاميان، 173(
قانون  تصويب  با  رضاشاه   1310 سال  در 
را  کار  کشور«،  امنيت  عليه  مقدمين  »مجازات 
موجب  به  کرد.  تمام  کمونيست  حزب  براي 
اين قانون  تأسيس يا عضويت در گروه هايي که 
با  زندان   سال   10 تا  سه  داشتند  اشتراکي  مرام 

خود به همراه داشت.
فعاالن  از  عده اي   1310 قانون  تصويب  با 
بازداشت ها ي رژيم جان  از  عرصه سياسي که 
تعدادي  گريختند.  کشور  از  بودند  برده  به در 
همچون  بودند  رفته  روسيه  به  که  افراد  اين  از 
جريان  در  شرقي  و  نيک بين  ذره،  سلطان زاده، 

تصفيه هاي استاليني  ناپديد شدند. 

مرحله سوم، گروه پنجاه و سه نفر
گرچه سرکوب وسيع سال هاي 1306 تا 1310 
عرصه سياسي را از نيروهاي فعال خالي ساخت. 
تازه  نيروهاي  با  نيروها  اين  خالي  جاي  ولي 
اروپا  از  بودند که  دانشجوياني  نفس که عمدتاً 
بازگشته بودند به تدريج پر شد. اين دانشجويان 
در سال هاي 1305 به بعد براي تحصيالت عاليه 
اعزام  فرانسه  و  آلمان  همچون  کشورهايي  به 
در  دانشجويان  اين  از  تعدادي  بودند.  شده 
فضاي سال هاي بعد از جنگ اول جهاني در اين 
از  و  آشنا  مارکسيستي  هاي  انديشه  با  کشورها 
فعاليت  براي  و  جذب  کمونيست  فعالين  سوي 
آنها  جمله  از  که  اينان  ديدند.  آموزش  سياسي 
اسکندري،  ايرج  اراني،  تقي  دکتر  به  مي توان 
بهرامي  محمد  يزدي،  مرتضي  ملکي،  خليل 

در 11 اردیبهشت 1308 
بهدنبال برگزاري مراسم 

اول  ماه مه در باغي خارج 
از تهران که بیش از دوهزار 
کارگر در آن شرکت داشتند 
پنجاه تن از فعاالن جنبش 

و از جمله جعفر پیشهوري و 
آرداشس آوانسیان دستگیر 

شدند
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نقش  ايرانيان  آگاهي هاي  رشد  در  که  اثرات 
بر  نيز  منفي  اثرات  مارکسيستي  تفکر  داشت، 
جامعه ايران باخود به همراه داشت که پرداختن 
به اين آثار مثبت و منفي  نياز به بحثي مفصل و 

فرصتي جداگانه و مستقل دارد.

مأخذ:
ترجمه  انقالب،  دو  بين  ايران  آبراهاميان،   .1
احمد گل محمدي، محمدابراهيم فتاحي واليي، 

تهران، نشرني، 1377.
2. آوانسيان، اردشير، خاطرات اردشير آوانسيان، 
تهران، مؤسسه فرهنگيـ  انتشاراتي نگره، 1376.

3. اتحاديه، منصوره و پيدايش و تحول احزاب 
و دوم مجلس  يکم  در دوره هاي  ايران  سياسي 

شوراي ملي، تهران، نشر تاريخ، 1361.
4. اسکندري، ايرج. خاطرات، به کوشش بابک 
انتشارات  نور،  آذر  فريدون  و  اميرخسروي 

توده اي هاي انفصالي، 1366.
سياسي  احزاب  تاريخ  بهار  محمدتقي.  بهار،   .5

ايران،  تهران، انتشارات اميرکبير، 1363.
6. خامه اي، انور. خاطرات،  جلد اول، پنجاه وسه نفر، 

تهران، انتشارات هفته، 1362.
7. زيبايي،  علي. کمونيزم در ايران،  تهران، 1343.

واپسين،  دوسده  در  ايران  احسان.  طبري،   .8
تهران، انتشارات حزب توده ايران،1360.

9. طبري،  احسـان. کژراهه،  تـهران، اميـرکبير، 1366.
جنبش  به  نظري  عبدالصمد.  کامبخش،   .10
کارگري در ايران،  تهران، انتشارات نيلوفر، 1357.

ايران،  مشروطه  تاريخ  احمد.  کسروي،   .11
تهران، انتشارات اميرکبير، 1357.

12. ملک زاده، مهدي. تاريخ انقالب مشروطيت، 
تهران، انتشارات علمي، 1363.

عاميون،  ـ  اجتماعيون  سهراب.  يزداني،   .13
تهران، نشر ني، 1391.

کمونيست در اين دوره عنوان شده است وجود 
گروه نظاميان بود که از ميان اعضاي آن تنها نام 

عزت اهلل سيامک  مطرح شده است. 
هيچ گونه  نفر   53 گروه  يا  کمونيست  از حزب 
يا  نامه  اساس  برآنکه  دال  سندي  و  مدرک 
دست  به  باشد  شده  منتشر  آن  از  مرامنامه اي 
به  گروه  استراتژي  و  اهداف  لذا  است.  نيامده 
صورت مدون در دست نمي باشد. اما از عملکرد 
گروه مي توان دريافت که در اين دوره بار ديگر 
کنار  به  مرکزيت حزب  از سوي  انقالبي  مشي 
گذاشته و مشي آگاهي بخش جايگزين آن شده 
بود. به عبارت ديگر به رغم فشار رژيم رضاشاه 
و  سلطان زاده  تز  نفي  به  کمونيست ها  ديگر  بار 
رد نظريه آمادگي ايران براي انقالب کمونيستي 

رسيده بودند.
****

کامبخش  گفته  به  تالش ها  اين  همه  به رغم   
در  دوره  اين  در  نتوانست  کمونيست  حزب 
با  ايران نفوذ کند )کامبخش، ص44( و  جامعه 

اقبال بسيار کمي در جامعه ايران مواجه شد.
با اين حال ظهور و بروز جنبش چپ در ايران 
با  گذاشت.  برجاي  ايران  جامعه  بر  تأثيراتي 
ورود ادبيات مارکسيستي، فرهنگ سياسي رشد 
و گسترش يافت و جامعه سياسي ايران با مفاهيم 
جديدي آشنا شد. عالوه برآن پيدايش و فعاليت 
تشکل هاي  با  آن  امروزين  مفهوم  به  احزاب 
همچنين  گرفت.  شکل  ايران  در  مارکسيستي 
تشکل هاي  ايجاد  بر  تفکر  اين  تأثير  از  بايد 
از آن  تا پيش  کارگري در کشور ياد کرد که 
به مفهوم جديد آن وجود نداشت. عالوه بر اينها 
زمينه هاي  در  مارکسيستي  ادبيات  تأثير  به  بايد 
نمايشنامه نويسي،  همچون  هنري  و  فرهنگي 
اين  از  جداي  کرد.  اشاره  و...  موسيقي  تئاتر، 

شناسايي  و دستگير کرد. وي پس از بازداشت 
به تهران فرستاده شد و در بازجويي، اعضايي را 
که مي شناخت به پليس معرفي کرد. در اين باره 
در خاطرات اسکندري مي خوانيم: »شورشيان را 
به تهران مي فرستند و باالخره به حضور مختاري 
رئيس شهرباني مي برند. او از مختاري تقاضاي 
اگر شما ديگر مزاحم  امان مي کند و مي گويد 
را  کمونيست  شبکه حزب  يک  من  نشويد  من 
نفر  فقط سه  اطالع مي دهم... شورشيان  به شما 
را مي شناخت که هر سه نفر را لو مي دهد: دکتر 
اراني، کامبخش و بهرامي. دکتر اراني و بهرامي 
دستگير مي شوند و کامبخش مخفي مي شود و 
او  يعني  مي شود  توقيف  آنها  از  بعد  روز  يک 
خودش شخصاً خود را معرفي مي کند و بعد از 
اين معرفي است که اقارير را مي کند و همه ما 

را مي گيرند...« )اسکندري، ص75( 
که  را  افرادي  همه  بازجويي  در  کامبخش   
از  تنها  وي  کرد.  معرفي  پليس  به  مي شناخت 
بودند   ارتباط  در  وي  با  که  نظامياني  معرفي 
خودداري کرد. در زندان در ابتدا همگان بر اين 
باور بودند که اعضاي گروه توسط دکتر اراني 
لو رفته اند و به همين علت، جو بدي عليه وي در 
پرونده خواني  هنگام  به  ولي  افتاد.  راه  به  زندان 
شخص  افراد  شناسايي  عامل  که  شد  مشخص 
کامبخش و نه اراني بوده است: »آنگاه سرهنگ 
نيرومند با پوزخندي گفت حاال ببينيم حضرت 
واال آقاي کامبخش چه گفته است و شروع کرد 
به  دسته گلي  او چه  فهميدند  همه  و  به خواندن 
آب داده است. کامبخش طاقت نياورد... از اتاق 
اراني  دور  يکپارچه  نفر   53 همه  شد...  خارج 
جمع شدند و او را در آغوش کشيدند. همه به 
او تبريک گفتند و بعضي از او پوزش طلبيدند. 
ص  )خامه اي،  مي گريستند.«  حتي  دونفر  يکي 

)145
پس  حزب توده  چهارم  پلنوم  در  کامبخش 
پليس  مقابل  در  وي  ضعف  مسئله  اينکه  از 
»آري  گفت:  خود  عمل  توجيه  در  شد  مطرح 
کنم  منتفي  را  جاسوسي  مسئله  مي خواستم  من 
مي شد.  زده  جاسوسي  اتهام  آنجا  اينکه  براي 
را،  نظامي  بخش  مي خواسته  اينکه  از  بعد 
سيامک و احتماالً افراد ديگري بوده اند، نجات 

بدهد.«)اسکندري، ص77( 
جز  به  و  محاکمه  چندي  از  بعد  گروه  اعضاي 
تا  سه  به  افراد  مابقي  شدند   تبرئه  که  نفر  سه 
دکتر  زندان  در  شدند.  محکوم  زندان  سال   10
تقي اراني به بيماري تيفوس جان باخت. مابقي 
افراد نيز تا شهريور 1320 در زندان ماندند. در 
ازجمله  زندانيان  ساير  با  گروه  اعضاي  زندان 
روستا،  رضا  نظير  قديمي  کمونيست هاي 
ارتباط برقرار کردند.  آوانسيان، پيشه وري و...  
موجبات   1320 شهريور  از  پس  ارتباطات  اين 

تأسيس حزب توده ايران را فراهم ساخت.
حزب  وجود  با  رابطه  در  که  داليلي  از  يکي 

تقي اراني
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ترجمهکتاب»کودتا«نوشتهدکترآبراهامیان

منتشرشدهدرسال2013
پسازکسبمجوزتقدیمخوانندگانمیشود.



ز سیاست خارجي چشم اندا
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یكـي از مهمتریـن رویدادهـاي سياسـي منطقـه 
انتخابـات چهـارم  برگـزاري  كردسـتان عـراق 
پارلمانـي اخيـر اسـت كه موجـب شـده  توازن 
نيروهـاي سياسـي در این منطقـه با تغييـر روبرو 
شود.كردسـتان  تـازه اي  مرحلـه   وارد  و  شـده 
عـراق از بدو تشـكيل كشـور عـراق  در دهه هاي 
نخسـتين سده بيسـتم همواره  شاهد حضور فعال 
بـوده  و مؤثـر گروه هـاي سياسـي كردسـتاني 
اسـت، گروه هاي كوچـک یا بزرگـي از احزاب 
سياسـي و جریان هـاي گوناگـون كـه هـر یک 
سـهمي در تاریـخ تحـوالت سياسـي ایـن منطقه 

ایفـا كرده انـد.

تأسيس دو حزب عمده كردستان عراق

 از ســال 1946 ميالدي و با تأسيس حزب 
دمكرات كردســتان عراق  روند تحوالت 
تازه اي  مرحله  وارد  منطقه  سياسي دراین 
شــد. حيات سياســي حــزب دموكرات 
كردســتان عراق از 1946 تاكنون نشــان 
مي دهــد كه این حزب همــواره یكي از 
مهمتریــن و اثرگذارتریــن جریان هاي 
سياســي كردســتان عراق بوده است. اين 
حــزب با همراهي گروه گســترده اي از مبارزان 
و نيروهاي سياســي و نيز روشنفکر ُکرد عراقي 
تأسيس شد. نخستين رهبر حزب دموكرات 
مالمصطفي  شــادروان  عراق  كردســتان 
بارزاني اســت كــه تا روز درگذشــت، 
رهبــري این حــزب را در ســال 1979 
برعهده داشت. هر چند در دوره اي تقريباً 10 
ساله مالمصطفي بارزاني دور از کردستان عراق 
و در شوروي اقامت داشت اما حزب دموکرات 
کردستان به تدريج در حال جذب فعاالن سياسي 
ُکرد عراقي بود و پس از بازگشت مالمصطفي 
از شوروي به عراق این روند شدت یافت 
و حــزب دموكرات كردســتان مبّدل به 
یگانــه نيروي سياســي قدرتمنــد و مؤثر 

دركردستان عراق شده بود. در نيمه دهه 
60 ميالدي به تدریج ميان نيروهاي سياسي 
و رهبري حزب دموكرات كردستان عراق 
اختالفاتي بروز كــرد و نيروهاي متمایل 
به اندیشــه و نظریه چپ و ماركسيست از 
جمله  جــالل طالباني مســير متفاوتي را 
در پيش گرفتند. در نيمــه دهه هفتاد نيز 
رسمًا نيروهاي انشعابي از حزب دموكرات 
متفاوتي  با گرایش هاي  عراق  كردســتان 
از نيروهاي عمدتًا چپ، تشــكيل اتحادیه 

ميهني كردستان عراق را اعالم كردند.
در پي شکست جنبش سياسي درکردستان عراق 
در نيمــه دهه 70 ميالدي تــا پيروزي انقالب در 
ايــران عماًل فضاي سياســي کردســتان عراق با 
رکــود و توقف نســبي درگيري ها روبرو شــد. 
بــا پيــروزي انقالب و حــوادث بعــدي پس از 
آن و شــروع فعاليت برخــي از نيروهاي عمدتاً 
مارکسيســت در حوزه هاي ُکردنشــين  ايران از 
جمله فعاليت احزاب مســلحي چون دموکرات، 
کومله و چريک هاي فدايي خلق شــاخه اقليت 
و... فرصتــي ايجــاد شــد تا حــزب دموکرات 
کردستان عراق و اتحاديه ميهني کردستان عراق 
فعاليت هاي خود را تجديد کنند. رهبري حزب 
دموکرات کردســتان عراق پس از درگذشــت 
مالمصطفــي بارزانــي و در قالب شــکل گيري 
دوباره حزب با نام قياده موقت با رهبري ادريس 
بارزانــي و  مســعود بارزاني و رهبــري اتحاديه 
ميهنــي نيز با آقــاي جالل طالباني بــود. در اين 
درگيري ها قياده موقت در کنار نيروهاي ايراني 
با جريان هاي چپ مســتقر در کردســتان ايران 
وارد مقابلــه و رويارويي نظامي شــد و اتحاديه 
ميهني نيز در برخي موارد در کنار احزاب چپ 

مسلح ايراني قرار گرفت.
اقليم كردستان عراق در گذار از جنگ

آغـاز جنگ عـراق عليه ایـران نيز موجب 
شـد هـر دو حـزب بـه تجدیـد فعاليـت 
روي آورده و به تدریـج بـر نفـوذ خـود 
در كردسـتان عـراق بيفزایند. در  سـال هاي 
ميانـي جنـگ و بـا تغييـر رويکـرد جنگـي ايران 
و ورود ايـران بـه درگيري هـا و رويارويي هـاي 
نظامـي بـا دولـت عـراق در بخـش شـمال غرب 

و غـرب جبهه هـاي جنـگ فرصتـي مهيـا شـد تا 
نيروهاي پيشـمرگ حزب دموکرات کردسـتان 
عـراق و نيـز اتحاديه ميهني و در کنار رزمندگان 
ايـران در قالـب سلسـله عمليات هـاي چندگانـه 
ضمـن  والفجـر10،  و  رمضـان  نصـر،  يـا  فتـح 
نيروهـاي  بـه  سـنگيني  نظامـي  ضربـات  آنکـه 
عمـق  بـر  به تدريـج  کننـد،  وارد  عـراق  ارتـش 
فعاليت هـاي خـود در داخـل کردسـتان عـراق 
بيفزاينـد و زمينـه نفوذ و تسلطشـان بر حوزه هاي 
مختلـف شـهري و روسـتايي در خـاک عـراق 
مهيـا شـود و عماًل نيروهاي عراقي را از بسـياري 
از مناطـق شـمال عـراق بيـرون براننـد و در ايـن 
مناطـق مسـتقر شـوند. تغييـر موازنـه جنـگ 
ایـران و عـراق در بخـش غربـي مرزهاي 
نظامـي  نيروهـاي  همراهـي  و  ایـران 
ایرانـي و ُكـرد عراقـي اقتـدار روزافزون 
نيروهـاي دو حـزب دموكرات كردسـتان 
عـراق و اتحادیـه ميهنـي كردسـتان عراق 
عـراق  كردسـتان  مختلـف  مناطـق  در 
ميـالدي   80 دهـه  پایانـي  سـال هاي  در 
مقدمـه اي بـود كـه در سـال هاي بعـد به 
شـكل گيري دولـت منطقـه اي كردسـتان 
ریشـه هاي  عبارتـي  بـه  منجـر شـد.  عـراق 
شـكل گيري دولـت منطقـه اي كردسـتان 
ميانـي  سـال هاي  بـه  بایـد  را  عـراق 
دهـه 80 برگردانـد كـه نيروهـاي ایـران 
همـكاري  بـا  توانسـتند  عراقـي  ُكـرد  و 
ماشـين  بـر  سـنگيني  ضربـات  گسـترده، 
راه  عمـاًل  و  كـرده  وارد  صـدام  جنگـي 
بـراي فعاليـت گسـترده حـزب دموكرات 
در  ميهنـي  اتحادیـه  و  عـراق  كردسـتان 
داخـل كردسـتان عـراق مهيـا شـود. در 
از  برخـي  اداره  عمليات هـا  سلسـله  ایـن 
اختيـار  در  منطقـه  روسـتاهاي  و  شـهرها 
نيروهـاي دو حـزب عمـده كـرد عراقـي 
قـرار گرفـت. سلسـله تحـرکات ارتـش عراق  
بـراي سـرکوب نيروهـاي معـارض ُکـرد در اين 
دهـه  پايانـي  سـال هاي  در  به خصـوص  سـال ها 
80 ميـالدي بـه کشـتار وسـيع ُکردهـاي عراقـي 
منجـر شـد. ايـن کشـتارها کـه بـه انفـال مشـهور 
شـده موجب شـد حدود 180 هزار ُکـرد عراقي 
کشـته شـده و صدهـا هـزار نفـر نيـز از خانـه و 

انتخابات پارلماني كردستان عراق 
و چشم اندازهاي پيش رو

احسان هوشمند



82
ره 

ما
| ش

 92
ذر 

 و آ
ان

 آب
| 15

6

82
ره 

ما
| ش

 92
ذر 

 و آ
ان

 آب
| 15

7

ديـار خـود آواره شـوند.
 1991 در  خليج فـارس  اول  جنـگ  شـروع 
ميـالدي و اشـغال نظامـي کويـت توسـط ارتش 
بـا  خارجـي  نيروهـاي  حملـه  سـپس  و  عـراق 
رهبـري ارتـش امريـکا بـه عـراق موجـب شـد 
تـا در عـراق قيامـي عليـه صـدام شـکل گرفتـه 
در  معتـرض  مـردم  نيـز  عـراق  در کردسـتان  و 
کنـار احـزاب سياسـي عليـه صدام حسـين قيـام 
کننـد و اداره منطقـه را عمـاًل به دسـت گيرنـد 
و بـا تصويـب قطعنامـه سـازمان ملل رسـماً اداره 
کردسـتان عـراق در اختيـار نيروهـاي معـارض 
حـزب  و  ميهنـي  اتحاديـه  يعنـي  کردسـتاني 

گرفـت. قـرار  عـراق  کردسـتان  دموکـرات 
انتخابات پارلماني در اقليم

در سـال 1992 و بـا انجـام نخسـتين رأي گيـري 
پارلمـان  پارلمـان،  نماينـدگان  انتخـاب  بـراي 
کردسـتان عـراق تشـکيل و سـهم هـر يـک از 
دو حـزب بـزرگ کردسـتان عـراق در پارلمـان 
105 نفـره، 50 نفـر يعنـي نسـبت مسـاوي اعـالم 
شـد و پنـج نفـر باقيمانده نيـز به اقليت مسـيحيان 
آشـوري وکلدانـي رسـيد. پارلمان نخسـت پس 
از دو سـال فعاليـت و بر اثر وقـوع درگيري هاي 
عراقـي  ُکـرد  عمـده  حـزب  دو  ميـان  خونيـن 
 2002 سـال  تـا  يعنـي  سـال  هشـت  مـدت  بـه 
تعليـق در آمـد و در  بـه حالـت  فعاليت هايـش 
را  خويـش  قانون گـذاري  مجـدداً   2002 سـال 
از سـر گرفـت. در سـال 2005 دوميـن انتخابات 
پارلمانـي برگـزار شـد و بـا ائتـالف دو حـزب 
و  ميهنـي  اتحاديـه  يعنـي  عراقـي  ُکـرد  عمـده 
عمـاًل  عـراق  کردسـتان  دموکـرات  حـزب 
اکثريـت کرسـي هاي پارلمان در اختيـار اين دو 

حـزب قـرار گرفـت.

سـال  در  کردسـتان  پارلمانـي  سـوم  انتخابـات 
بخشـي  انتخابـات  ايـن  در  شـد  برگـزار   2009
از پيکـره اتحاديـه ميهنـي بـه رهبـري نوشـيروان 
مصطفـي از اتحاديـه ميهنـي جـدا شـده و بـا نـام 
»گـوران« يـا »تغيير« به عنـوان رقيبي جـدي وارد 
رقابت هـاي انتخاباتـي شـد. انتخـات سـوم يعني 
2009 کردسـتان عـراق ضمن آنکه موجب شـد 
تـا گـروه گـوران بتواند بـا تصاحب 25 کرسـي 
اسـالمي  اتحـاد  شـده  کسـب  آراي  بـا  همـراه 
شـش کرسـي، جماعـت اسـالمي چهار کرسـي 
و سـه کرسـي دو جريـان کوچک تـر به عنـوان 
فعاليـت  بـا  38 کرسـي  اپوزيسـيوني قدرتمنـد 
کنـد. هر چنـد تعـدادي از همراهان ايـن جريان 
در دوره فعاليـت مجلـس از اتحاد با اپوزيسـيون 
جـدا شـده و در پايـان تعـداد کرسـي هاي آنـان 
البتـه پـس از برگـزاري  بـه 32 کرسـي رسـيد. 
نتيجـه  بـه  اعتراض هايـي  سلسـله  انتخابـات، 
انتخابـات در اسـتان سـليمانيه روي داد که منجر 

بـه بـروز حـوادث تأسـف باري نيـز شـد.
چهارميـن انتخابـات پارلمانـي اقليـم کردسـتان 
ميـالدي(   2013( جـاري  سـال  سـپتامبر   21 در 
پارلمـان  کرسـي هاي  مجمـوع  شـد.  برگـزار 
اقليم کردسـتان در پارلمان چهارم 111 کرسـي 
 11 و  احـزاب  بـه  کرسـي   100 کـه  مي باشـد 
کلدانـي،  مسـيحي  اقليت هـاي  بـه  نيـز  کرسـي 
داده  اختصـاص  ترکمـن  و  ارمنـي  آشـوري، 
شـده اسـت. در انتخابـات اخيـر هـر یـک 
بـا  عـراق  كردسـتان  عمـده  احـزاب  از 
شـركت  انتخابـات  در  مسـتقل  ليسـت 
كردنـد و نتيجـه انتخابـات نشـان مي دهد 
بـه  كردسـتان  دموكـرات  حـزب  كـه 
رهبـري مسـعود بارزانـي موفـق شـده تـا 
بيشـترین كرسـي هاي پارلمانـي را از آن 

خـود كنـد. همچنيـن در انتخابـات اخير 
اتحادیـه ميهني كردسـتان عـراق متحمل 

شكسـت سـختي شـده اسـت.
سياسـي  نيروهـاي  موازنـه  اخيـر  انتخابـات 
کردسـتان عـراق را بـه صورت نسـبي با چالشـي 

اسـت. سـاخته  روبـرو  بـزرگ 
نتایـج نهایـي انتخابـات پارلمانـي چهـارم 

كردسـتان عـراق بـه شـرح ذیل اسـت:
حـزب دموكـرات كردسـتان عـراق: 38 
كرسـي، جنبش تغيير:24 كرسـي، اتحادیه 
كرسـي،   18 عـراق:  كردسـتان  ميهنـي 
جماعـت  كرسـي،   10 اسـالمي:  اتحـاد 
اسـالمي: شـش كرسـي، حركت اسـالمي: 
یـک كرسـي، حـزب سوسياليسـت: یـک 
كرسـي، ليسـت آزادي )كمونيسـت(: یک 
سـوم(:  )آراسـته  سـوم  جریـان  كرسـي، 

یـک كرسـي.
توسـط  شـده  تعدادكرسي هاي كسـب 

: قليت هـا ا
ليسـت ترقيخـواه تركمانـي: دو كرسـي، 
كرسـي،  یـک  تركمانـي:  اربيـل  ليسـت 
ليسـت تغييـر و نوگرایـي تركمانـي: یـک 
كرسـي، الجبهـه تركمانـي: یک كرسـي.

اقليت مسيحي:
ليسـت الرافدین: دو كرسـي، ليست تجمع 
كلـدان السـریاني، آشـوري: دو كرسـي، 
ليسـت ابناء الرافدین: یک كرسـي، اقليت 

ارمني هـا: یک كرسـي.

ایران و تحوالت كردستان عراق

برگـزاري انتخابـات اخيـر پارلمانـي هم زمـان با 
شـروع کار دولـت جديـد در ايـران اسـت. در 
چنـد دهه گذشـته همـواره روابـط ميان ايـران با 
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منزلـه مستحيل شـدن اتحادیـه ميهنـي در 
سـاختار گـوران خواهـد بود.

همچنيـن در صـورت چنيـن ائتالفـي ميان 
گـوران بـا اتحادیـه ميهني و شـكل گيري 
گرفتـن  نظـر  در  بـدون  جدیـد  دولـت 
اربيـل  اسـتان هاي  مـردم  اكثریـت  رأي 
اقتـدار حـزب دموكـرات  و دهـوك  و 
اسـتان ها  ایـن  در  عـراق  كردسـتان 
ممكـن اسـت زخم هـاي كهنـه ناشـي از 
درگيري هـاي گذشـته دوباره فعال شـود 
و منطقـه كردسـتان وارد فـاز تـازه اي از 

شـود. سياسـي  رقابت هـاي 
دموكرات  حزب  چنانچه  سو  ديگر  از 
یعني  خود  همپيمان  با  عراق  كردستان 
ائتالفي  دولت  كردستان  ميهني  اتحادیه 
تشكيل دهد و اپوزیسيون با 40 كرسي در 
ساختار دولت جدید مشاركتي نداشته باشد 
باید منتظر روزهاي پرالتهابي براي دولت 

و پارلمان جدید بود.
شـکل گيري دولتـي در برگيرنـده همـه احـزاب 
و جريان هـاي سياسـي در برهـه حاضـر مي تواند 
راهـي بـر غلبـه نسـبي بـر چشـم اندازهاي فـوق 
باشـد. هـر چند چنيـن دولتي که متشـکل از همه 
احـزاب و جريان هاي رقيب باشـد ممکن اسـت 

بـا مشـکالت اجرايي متعـددي روبرو باشـد.
انتخابـات اخيـر پارلماني کردسـتان عراق گامي 
مهـم بـراي گسـترش مشـارکت سياسـي مـردم 
حضـور  مي شـود.  محسـوب  منطقـه  ايـن  در 
مسـتقل همـه احزاب در ايـن انتخابـات نيز اقدام 
سياسـي مثبتـي بـود کـه انتخابـات را بـه سـوي 
سـليقه هاي  حضـور  کشـاند.  حزبـي  انتخاباتـي 
مختلـف سياسـي بـا رويکردهـاي متفـاوت نيـز 
از  بتواننـد  تـا صداهـاي مختلـف  بـود  فرصتـي 
خـود  سياسـي  وزن  رأي،  صندوق هـاي  طريـق 
راهـي  اخيـر  انتخابـات  همچنيـن  دريابنـد.  را 
بـود تـا صـداي اپوزيسـيون در سـاختار سياسـي 

کردسـتان عـراق شـنيده شـود.
در ایـن روزهـا و پـس از تشـكيل پارلمان 
دو  انتظـار  در  عـراق  كردسـتان  جدیـد 
تصميم گيري بسـيار مهم در آینده سياسـي 
ایـن منطقـه اسـت. یكـي انتخـاب رئيـس 
اقليـم كردسـتان عـراق  و دیگـري تعيين 
سرنوشـت قانون اساسـي اقليـم كردسـتان 
عـراق. نحوه تعامـل و البي جريان هاي سياسـي  
شـکل گيري  سـرانجام  و  عـراق   کردسـتان 
آينـده  روزهـاي  در  سياسـي  نيروهـاي  تـوازن 
تأثيـر به سـزايي در انتخـاب رئيـس بعـدي اقليـم 
کردسـتان يـا اسـتمرار رياسـت مسـعود بارزانـي 
بـر اقليـم و نيـز چگونگـي نهايي شـدن تصويـب 
بررسـي  طريـق  از  منطقـه   ايـن  قانون اساسـي 
دوبـاره در پارلمان و سـپس رأي گيـري عمومي 
پيش نويـس موجـود  يـا رأي گيـري عمومـي  و 
بدون بررسـي مجدد در مجلس خواهد داشـت.

یعنـي گـوران و اتحادیه ميهني نتوانسـتند 
نفوذ گسـترده حزب دموكرات كردسـتان 

عـراق را بـا چالـش روبرو سـازند.
همچـون  چهـارم  انتخابـات  در  البتـه 
دوره هـاي گذشـته هيچ یـک از احـزاب 
بـه  نتوانسـت  عـراق  كردسـتان  سياسـي 

را  پارلمـان  مطلـق  اكثریـت  تنهایـي 
به دسـت آورند و در نتيجه تشـكيل دولت 
بعدي در منطقه كردسـتان عـراق متضمن 
اصـرار بـر هم پيمانـي حـزب دموكـرات 
كردسـتان عـراق بـا اتحادیـه ميهنـي یـا 

اسـت. تـازه  ائتالف هـاي  تشـكيل 
یعنـي  اپوزیسـيون  گروه هـاي هم پيمـان 
گوران، اتحاد اسـالمي و جماعت اسالمي 
در انتخابات چهارم پارلماني توانسـتند 40 
كرسـي پارلمـان را كسـب كننـد. اتحـاد 
اسـالمي بـا 10 كرسـي توانسـته نسـبت به 
شـش كرسـي انتخابات گذشـته نفوذ خود 

را در كردسـتان عـراق تقویـت كند.
در روزهـاي اخيـر برخـي گمانه زني هـا حاکـي 
اسـت کـه بخشـي از اتحاديـه ميهنـي کردسـتان 
عـراق متمايـل اسـت تـا از هم پيمانـي بـا حـزب 
و  شـده  خـارج  عـراق  کردسـتان  دموکـرات 
همراهـي بـا اپوزيسـيون را در پيـش گيـرد. هـر 
چنـد در چنين حالتي ممکن اسـت کـه اکثريت 
پارلمـان در اختيـار ايـن ائتـالف قـرار گيـرد و 
از  عـراق  کردسـتان  دموکـرات  حـزب  عمـاًل 
امـا  مانـد  بـاز  مجريـه  قـوه  و  دولـت  تصاحـب 
بـراي  بسـيار سـختي  پيامدهـاي  ائتالفـي  چنيـن 
اتحاديـه ميهنـي و نيـز در ميـدان واقعيـت بـراي 
کردسـتان عـراق در پـي داشـته و ممکـن اسـت 
چالـش  بـا  را  منطقـه  ايـن  دسـتاوردهاي  تمـام 
روبـرو سـازد. چرا که در صـورت هم پيماني 
در  گـوران  جنبـش  بـا  ميهنـي  اتحادیـه 
واقـع ایـن اتحادیه ميهني اسـت كـه باید 
زیـر چتـر گـوران  قـرار گيرد  و بـا توجه 
انشـعابي  شـعبه  گـوران خـود  اینكـه  بـه 
اتحادیـه ميهنـي اسـت چنين اتحـادي به 
معنـاي اسـتيالي بخش انشـعابي بـر بخش 
مـادر یعنـي اتحادیـه ميهني و بـه نوعي به 

گروه هـاي مختلـف کـرد عراقـي حسـنه بـوده و 
دولـت و مـردم ايـران همواره در کنـار ُکردهاي 
شـمال عـراق بوده انـد. در روزهـاي سـخت 
بمبـاران شـيميایي حلبچـه و نيـز انفـال و 
كشـتار وسـيع كردهـاي عراقـي، ایرانيان 
از بـذل هيـچ نوع یـاري و كمكـي دریغ 
نكـرده و بخـش عمـده اي از مصدومـان 
بمباران شـيميایي حلبچـه در ایران تحت 
درمـان قـرار گرفتنـد، همچنيـن در زمان 
آوارگـي گسـترده مـردم كـرد عراقي در 
سـال  در  به ویـژه  و  مختلـف  دوره هـای 
كشـورهاي  برخـي  حالي كـه  در   1991
هـزار  صـد  چنـد  پذیـرش  از  همسـایه 
آواره در درون مرزهـاي خـود اسـتنكاف 
كردنـد مردم ایـران سـخاوتمندانه صدها 
وطـن  در  را  عراقـي  آواره  ُكـرد  هـزار 
دومشـان ایـران، بـه گرمـي پذیرفتنـد و 
تمـام امكانـات كشـور بـراي پذیـراي از 
ایـن ميهمانـان ارجمند به كار گرفته شـد. 
فرصتـي  کردسـتان  اقليـم  دولـت  شـکل گيري 
عـراق  کردسـتان  اقليـم  و  ايـران  ميـان  تـا  بـود 
پيوندهـاي اقتصـادي و اجتماعـي تعميـق شـده 
و فرصـت بازسـازي کردسـتان عـراق و توسـعه 
اقتصـادي ايـن منطقـه زمينـه نوينـي بـراي بسـط 
روابـط فراهم سـازد. امـا آمارهاي موجود نشـان 
مي دهـد علي رغـم تالش هـاي صـورت گرفتـه 
روابـط  سـطح  هنـوز  متأسـفانه  حـوزه  ايـن  در 
نتوانسـته متناسـب بـا ظرفيت هـا  و توانايي هـاي 

طرفيـن رشـد کنـد.
شـروع بـه كار دولـت جدیـد در ایـران 
بـا رویكـردي متفـاوت نسـبت بـه دولـت 
بـا  همزمـان  تـا  اسـت  فرصتـي  پيشـين 
تشـكيل دولـت جدید در اقليم كردسـتان 
عـراق بـراي  توسـعه روابـط و تعميق آن 
بـه اتخـاذ رویكردهـاي جدیـدي منجـر 
شـود و بـا گفت وگـو و پيگيري هـاي طرفيـن 
يابـد  قابـل مالحظـه اي  ارتقـاي  سـطح روابـط، 
و زمينه هـاي پيشـين روابـط ميـان طرفيـن رشـد 
کـرده و ظرفيت هـاي تـازه اي نيـز بـراي بسـط و 

گسـترش روابـط مهيـا شـود. 
نتيجه گيري

در چنـد دهـه گذشـته بـه صورت سـنتي 
حـوزه نفـوذ اتحادیـه ميهنـي بـه رهبري 
جـالل طالبانـي اسـتان سـليمانيه  و حزب 
دموكرات كردسـتان عراق در استان هاي 
دهـوك و اربيل داراي نفـوذ بوده اند. در 
انتخابـات اخيـر جنبش گـوران به رهبري 
در  توانسـت  اميـن  مصطفـي  نوشـيروان 
بـه  را  سـختي  شكسـت  سـليمانيه  اسـتان 
وارد  عـراق  كردسـتان  ميهنـي  اتحادیـه 
كنـد. اما در حوزه نفوذ حـزب دموكرات 
كردسـتان عـراق هيچ یـک از دو حـزب 
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ايــن کار، نوعی فرصت طلبی تشــکيالتی تلقی 
می شود. 

در مقالــه شــماره 34 بدين مضمــون آمده بود: 
يکی از مســائل مهم اســتراتژيک در هر زمان، 
دســتيابی رهبران و فرماندهان بــه توان تاريخی 
ملت هاســت. آيا توان جنگ يا صلح را داريم؟ 
محاسبه اين توان در جامعه، کار دشواری است. 
شــايد بتوان فرض کرد که جامعه ما در سال 66 
و 67 در اوج توان خويش به ســر می برد. با اين 

همه، قطعنامه شورای امنيت را پذيرفت. 
به لحاظ راهبــردی مالحظه می کنيم که مرحوم 
رهبــری  نخســت،  خمينــی،  امــام 
کاريزماتيک بودنــد و از بدو ورود 
به ايران تــا هنگام تشــييع جنازه، از 
حمايــت توده ها برخــوردار بودند. 
دوم اينکه ايشــان مرجع دينی سنتی 
مردم بودند و مــردم، حالل و حرام 
و مســتحب و مکــروه را از ايشــان 
دريافت می کردند. سوم اينکه ايشان 
توحيدی،  انقــالب  يک  بنيانگــذار 
اســالمی و مردمی بودنــد و چهارم 
اينکــه رهبر قانونی نظــام جمهوری 

اسالمی ايران بودند. 
مجلــس  مؤثــر  اعضــای  از  يکــی 
بازنگری قانون اساســی در سال 67، 
بديــن مضمون گفت: امام خمينی از آنجا که از 
حمايت توده ها برخوردارنــد، نيازی به افزايش 
اختيــارات قانونــی خــود نداشــتند. ولی چون 
جانشين امام هرکس باشد، اين ويژگی های امام 
را نــدارد، بنابراين بايد به منظور برقراری نظم و 
ثبات در جامعه، اختيــارات رهبری را در قانون 
جديد، افزايش داد. برای درک »توان تاريخی« 
و تقريب به ذهن، گفته می شود که هيتلر، آشپز 
خــود را اعدام کرد زيرا غذايــی که برای هيتلر 
تهيه می کرد، پرکالری تــر و مقوی تر از غذايی 
بود که برای سربازان تهيه و ارسال می کرد. اين 
کار آشــپز را، در ارزيابی توان سربازان به اشتباه 
می انداخت و فکر می کرد که سربازان در فالن 
جبهه می توانند مقاومت کنند درحالی که انرژی 

الزم را نداشتند. 
درس راهبــردی ای کــه می تــوان گرفــت، دو 
مؤلفه دارد: نخســت اينکه پذيرش قطعنامه 598 

مرحوم امام سؤال کردند که آيا پذيرش قطعنامه 
جنبه تاکتيکی دارد؟ گرچه خواست فرماندهان 
اين بود که امام، ايــن پذيرش را تاکتيکی تلقی 
کننــد ولی ايشــان بــا صراحت گفتنــد که اين 

پذيرش جنبه استراتژيک دارد. 
توجــه کنيم که مرحوم امــام همزمان با پذيرش 
قطعنامــه، امريکا را شــيطان بزرگ می دانســت 
و نظــم حاکم بر شــورای امنيــت را توحش و 
قانون جنگل اعالم کــرده بود. اين درحالی بود 
کــه پذيرش قطعنامه شــورای امنيــت به ظاهر، 
پذيرش احکام شــورای امنيت بود. در آن زمان 

برخی آتش بس را مطرح می کردند ولی رئيس 
جمهور وقــت و مرحوم امــام، پذيرش قطعنامه 

مورد نظرشان بود. 
آيا چنانکه برخی تصور می کردند، اين پذيرش، 
عــدول از حق و تــن دادن به باطل بــود؟ برای 
نمونه و تقريب به ذهن، آيا حضرت علی )ع( در 
صفين و امام حســن در سامات به باطل گرايش 
پيدا کردنــد؟ با ديدگاه تکامــل محوری قرآن 
و به حســاب آوردن عنصر زمــان در متن دين، 
می توان به  گونه ای ديگر انديشــيد. در هر معادله 
راهبردی بايــد به دو عنصر اصلــی توجه کرد؛ 
نخست به درجه تکامل اجتماعی ملت خودمان 
و به عبارتی توان تاريخی ملت  و دوم به ارزيابی 
کامل و کارشناسی دشمن. اگر معادله جنگ به 
نامعادله تبديل شــود، درچنين شرايطی سزاوار 
نيســت که ملــت را دربرابر يــورش بی رحمانه 
و اهريمنی دشــمن قــرار داد. طبيعی اســت که 

در نشريه چشــم انداز ايران شــماره 34 )آبان و 
آذر 84( يعنی چند ماه بعد از رياســت جمهوری 
احمدی نژاد، مقاله ای راهبردی با عنوان »سياست 
دفاعی- سياست تهاجمی« منتشر شد که در حد 
توان، سياســت فنــاوری انرژی هســته ای ايران 
را بررســی نموديم. جا  دارد با توجه به هشــت 
ســال تجربه دولت نهم و دهــم، به بازنگری آن 

بپردازيم. 
در آن مقالــه، بــه عظمــت انقــالب توحيدی، 

اســالمی و مردمی ايــران به رهبری 
مرحوم امام خمينی و پتانســيل هايی 
که ايــن انقالب ايجــاد و نيروهايی 
که آزاد کرد، اشــاره شد. همچنين 
از تجربــه دفــاع مقــدس در جنگ 
جوهريــت  و  اصالــت  تحميلــی، 
و  مرحله ســوزی ها  انقــالب، 

دشمن تراشی ها، ياد شد. 
در آن مقاله بدين مضمون آمده بود: 
به دنبال پيروزی انقالب و سرنگونی 
نظام 2500 شاهنشــاهی، مرحوم امام 
گفتند حق وتوی بعضی ابرقدرت ها 
و قدرت ها در شورای امنيت، چيزی 
جز حــق توحــش و قانــون جنگل 

نيســت. ايشــان با اين بيــان می خواســتند نظم 
تبعيض آميــز در جهان را برهم زده و نظم مبتنی 

بر عدالت و برابری آرا را به وجود آورند. 
درواقع ايشان بر اين باور اسالمی بودند که اصل 
برابــری را در جهان نهادينه کنند و به بيان ديگر 
حــق شــهروندی در دهکده جهانــی را مطرح 
کننــد. کمااينکه اين حق شــهروندی، در قانون 
اساسی ما ضمن اصولی بودن، به تصويب مردم 

هم رسيده است. 
همچنين در آن مقاله بديــن مضمون آمده بود: 
گذر ايام نشان داد انقالب اسالمی با همه عظمتی 
که داشــت، پــس از تحميل 165 هزار شــهيد 
و بيش از يــک ميليون مجــروح و مفقوداالثر، 
درنهايت قطعنامه 598 شــورای امنيت ســازمان 

ملل را پذيرفت. 
توضيح اينکه در آن زمــان برخی از فرماندهان 
که نقــش زيــادی در دفاع مقدس داشــتند، از 

سياست خارجی؛  شعار محدود، مقاومت نامحدود
نقد عملكرد »شعار نامحدود، مقاومت محدود« احمدی نژاد در دولت نهم و دهم

لطف اهلل میثمي
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چنين ادعايی کنيم؟ 
در مقالــه شــماره 34 آمــده بــود کــه . 2

احمدی نژاد، به نفی هولوکاست پرداخت. توجه 
کنيم که بعد از 11 ســپتامبر 2001 امريکا نسبت 
به القاعده و عربســتان، بســيار حساس شده بود. 
اما وقتی احمدی نژاد در عربســتان شــعار »نفی 
هولوکاســت« را مطرح کرد، کشورهای عرب 
بــا خوشــحالی آن را تبليغ کردند و خوشــحال 
بودند که فشــار دشــمنی امريکا و اســرائيل، از 
اعراب برداشته و متوجه ايران خواهد شد. ديگر 
اينکــه روژه گارودی، معــاون دبير کل حزب 
کمونيست فرانسه که بعدها مسلمان شد، کتابی 
درباره هولوکاست با عنوان »ت اري خ  ي ک  ارت داد: 
اس طوره ه ای  ب ن ي ان گ ذار س ي اس ت  اس رائ ي ل«1 نوشت 
و در آن ادعا کرد که تعداد کشته شده ها توسط 
هيتلر، شش ميليون نفر نبوده و کمتر از آن بوده 
است. ديديم که در يک کشور دموکراتيک، او 
را در دادگاهی به همين اتهام در ســال 1998 به 
سه ســال حبس محکوم کردند. آيا احمدی نژاد 
از اين حساســيت ها خبر نداشــت؟ ديگر اينکه 
نفی هولوکاســت، عماًل متوجه جامعه يهود شد 
و يهوديان عالم که بخشی از مردم جهان  هستند، 
در برابــر ايــران موضــع گرفتنــد و دولتمردان 
اســرائيل، از اين ماجرا بيشــترين بهره برداری را 
کردنــد. البتــه توده های عــرب، از اين صحبت 
احمدی نژاد، بســيار خوشــحال شــدند و ايشان 
هوادارانــی پيــدا کرد و اعــالم کرد کــه دنيا، 
احمدی نژادی شده است. اين پديده، بی شباهت 
بــه گفتــه عبدالناصــر در ســال 1967 نبود که 
يهوديان را به دريا می ريزيم و مردم جهان به ويژه 
مسلمانان از سخن او بسيار خوشحال شدند. ولی 
چند روز بعد، شکست  خورده جنگ شش روزه 
ژوئن شد. وی صادقانه مسئوليت آن شکست را 
پذيرفت اما توده های مصر به خيابان ها ريختند و 
او را دوباره در رياست جمهوری ابقا کردند. در 
مورد نفی هولوکاست، اسرائيل با مظلوم نمايی، 
از آن بهره بــرداری کامل کــرد و فضايی را در 
جهان ايجاد کردند که ايران حريم ها را شکسته، 
شــب را روز و روز را شــب می کنــد و پديده 
آشکاری مانند هولوکاست را نفی می کند. اين 
فضا زمينه ای برای صدور قطعنامه های شــورای 
امنيت، عليه ايران شــد. دکتر احمدی نژاد وقتی 
متوجه فشــارهای جهانی شد، در سخنرانی خود 
در دانشــگاه کلمبيا در امريکا تغيير موضع داد، 
به طوری که سردار محسن رضايی بدين مضمون 
نوشــت که رئيس جمهــور اصولگــرا، مواضع 
اصولــی خــود را به شــکل اصولی تغييــر داد. 
مدتی بعد از ســخنرانی در دانشــگاه کلمبيا، در 
تهران همايشــی به نام هولوکاســت ترتيب داده 
شــد و احمدی نژاد در ســخنرانی خــود گفتند 
که درمورد هولوکاســت بايد تحقيق شــود. آيا 
يک استاد دانشــگاه که تاحدی به روش شناسی 
علمی آگاه است، قادر نيست پيش از طرح شعار 
نادرست و غيرراهبردی، ابتدا به تحقيق بپردازند 

ارزان تــر، وارد بــازار کرده و بفروشــيم. خانم 
امان پور، ضمن ابراز تعجب، در پاســخ به ايشان 
گفت: آيا می دانيد که ايــن کار يعنی چالش با 

جهان؟! 
بايــد توجه کرد کــه اورانيوم، يک بــازار هزار 
ميليارد دالری در ســال دارد که در انحصار سه 
کشــور کانادا، استراليا و قزاقســتان است و اين 
انحصار، به ســادگی اجازه نمی دهــد که ايران 
وارد چنيــن بازاری شــود؛ آن هم در شــرايطی 
که مــا حتی برای نيــروگاه اتمــی خودمان هم 
اورانيومــی تهيــه نکرده ايــم. آيا ايــن صحبت 
در راســتای حســاس کردن دنيا و دشمن تراشی 
نيســت؟ و چــه ضرورتــی داشــت کــه آن را 
اعــالم کنيم؟ اولين اثــر منفی اش ايــن بود که 
باوجود امتيــازات زيادی که به هند داديم تا در 
ســازمان ملل به نفع ما رأی دهد، رأی منفی داد 
و مــا ديديم که کانادا در ضديــت با ايران و به 
عنوان پاداش بــه هند، بالفاصله به نيروگاه اتمی 
هند کمــک کرد. آيــا نمی توانســتيم از تجربه 
مرحــوم مصــدق درس بگيريم؟ که بــا وجود 
همه شــعارهای محدود و مقاومت نامحدودش، 
از حمايت پنج مرجع عظام در تأييد ملی شــدن 
و قانون ملی شــدن نفت، بســيج بازار و دانشگاه 
و حوزه هــای علميــه و روســتاها و کارگــران، 
حمايت ســازمان ملل از ملی شــدن نفت و رأی 
ديــوان بين المللــی الهه به نفع ايــران و پذيرش 
انگليسی ها به عنوان مقاطعه کار در صنعت نفت، 
وقتی می خواست حتی با ارزان فروشی، نفت را 

صــادر کند، انحصارات نفتــی به کمک نيروی 
دريايی انگليس جلــوی صدور آن را گرفتند و 
نگذاشــتند نفت ايران وارد بازار نفتی شــود که 
توسط شــرکت های فرامليتی هفت خواهر اداره 

می شد. 
حال چطور می شــود با حســاس کردن زودرس 
دشــمن، بدون اينکه معادن اورانيوم کافی داشته 
باشــيم و يا اورانيوم توليدشــده ای داشته باشيم، 

يک نقطــه عطف راهبردی بود کــه در پی آن 
ملت ايــران و نظام جمهوری اســالمی، بايد در 
ســازوکارهای ســازمان ملل حرکت کند. دوم 
اينکه توان تاريخی جامعه ايران بدون بنيانگذار 
انقالب، از توان تاريخی اين جامعه در شرايطی 

که ايشان حضور داشتند متفاوت است. 
در مقاله شماره 34 بدين مضمون آمده بود: حال 
می توان به قضاوت نشســت که آيا توان جامعه 
ما در شــرايط کنونی، با تمامی حذف نيروها و 
دورزدن ها، بيش از توان جامعه در زمان مرحوم 

امام است؟ 
برای نمونــه و تقريب به ذهن، جامعه اســالمی 
در زمــان حضــرت علی )ع( توانی داشــت که 
اگر شــهيد نمی شــدند، ابن ملجــم را عفو کند 
ولی تــوان جامعه پس از علــی تقليل يافت که 
درنهايــت ابن ملجم را قصــاص کردند. بنابراين 
پس از پذيرش قطعنامه، به منظور مقاومت بيشتر 
بايد شعارهای مان را محدود می کرديم و اسالم 
را در ســازوکارهای دموکراتيــک و بين المللی 
سازمان ملل، دنبال کرده و تحقق می داديم. بايد 
پی می برديم که جنگ الکترونيک در شــرايط 
امــروزی، يک نامعادله اســت و ديگر نمی توان 
گفت که رابطه ما با امپرياليســم، رابطه اســارت 
يــا نبرد اســت؛ می تــوان گفت که رابطــه ما با 
سلطه و توسعه طلبی امپرياليسم، نه اسارت است 
و نه نبرد، بلکه مردم ســاالری و مقاومت اســت. 
سياســت امروز ما با دنيای مدرن، بايد براســاس 
تعامل باشــد، نه تقابل و بايد براساس دفاع باشد 
و نه تهاجم، که بهترين تهاجم، دفاع است؛ دفاع 
تهاجمی. در مقاله آمده بــود که »امروزه، دفاع 

در ذات خود تهاجم است«. 
تجربه 27 تيــر 1367، يعنی نقطه عطف پذيرش 
قطعنامــه، درســی بــه مــا داد که با شــعارهای 
غيرراهبردی و بدون پشــتوانه، دنيا را عليه خود 
حساس نکرده و دشمن تراشــی نکنيم. در مقاله 
آمــده بود کــه »درحالی که امريــکا می خواهد 
عملکرد ســازمان ملــل يا در راســتای منافعش 
باشــد يا اينکه منحل شود، آيا می توانيم بگوييم 
حق وتو بايد برای همه اعضا يکسان باشد؟ و به 

عبارتی، عين جمله امام را تکرار کنيم«؟
مــا اگــر بخواهيم از تجربــه بنيانگــذار انقالب 
بهره مند شــويم، بايــد به قول آيــت اهلل العظمی 
منتظــری در ســال 1366، بايــد رونــد مواضع 
بنيانگــذار انقــالب را از ســال 1342 تــا 1366 
بررســی کنيم. بــه نظر می رســد نمی توان يک 
موضع يا يک جمله مرحوم امام را بدون در نظر 
گرفتن عنصر زمان و انديشــه ورزی گرفت و به 

روند آن بی توجه بود. 

حــال ببينيم دولت نهم چــه مواضعی را 
انتخاب كرد؟ 

در مقالــه شــماره 34 آمــده بــود کــه . 1
احمدی نــژاد در مصاحبه با کريســتين امان پور، 
می گويد: ما قصد داريــم اورانيوم را 30 درصد 

روژه گارودي
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می کنند، بنابراين طراحی های اســتراتژيک بايد 

در اين راستا باشد. 
اگر به جاي شــعار انهدام اســرائيل و پس گرفتن 
آن، اجــراي قطعنامه هــاي شــوراي امنيــت و 
مجمع عمومــي ســازمان ملــل را در اولويــت 
کارهايمان قرار مي  داديم موفقيت هاي راهبردي 
زيادي به دست مي آورديم. تاکنون بيش از 250 
قطعنامه عليه اسرائيل تصويب شده که بيشتر آن 
قطعنامه هاي مجمع عمومي ســازمان ملل اســت. 
دولتمردان اســرائيل خود معتقدند و اعتراف هم 
کرده اند که اگر قطعنامه هاي شــوراي امنيت در 
مورد اســرائيل به اجرا گذاشته شود به فروپاشي 
اسرائيل مي انجامد. بي شــک چنين راهبردي از 
اهرم حمايت جهانيان نيز برخوردار مي شد. تمام 
تالش دولتمردان اســرائيلي در اين اســت که با 
برجسته سازي راهبردهاي ديگر، چنين راهبردي 
موضوعيــت پيدا نکرده و به فراموشــي ســپرده 

شود.
7. قبل از پيروزي انقالب اســالمي شــعار 
تمامي مبــارزان ضدامپرياليســت عبارت بود از 
»مــرگ بر امپرياليســم امريــکا و زنده باد اتحاد 

مردم ايران و امريکا«.
)Down with American Imperialism, Long life to 
the Unity of Iranian and American People(

اين شعار، امپرياليسم امريکا، توسعه طلبي، سلطه 
و برتري طلبــي و دخالت گــري آن را محکــوم 
مي کرد ولي مردم امريکا که شــامل کارگران، 
دهقانان، سياهپوســتان،  کارمنــدان حقوق بگير، 
مهاجــران و مســلمانان اقليت هــاي مذهبــي را 
از توســعه طلبي و ســلطه طلبي امريــکا تفکيک 
مي کرد و براي آنها آرزوي زنده باد و طول عمر 
مي کرد و اين در حالي اســت که شــعار مرگ 
بر امريکا شــامل مرگ بر کارگــران، دهقانان، 
سياهپوســتان، مهاجران، مســلمانان و مسيحيان 
امريکا نيز مي شــود و طبيعي اســت که در ذات 
خود درست و به جا نبوده و برخالف منافع ملي 
ايران است، چرا که کينه مردم امريکا عليه ايران 
را نيز برمي انگيزد. به نظر مي رسد شعار مرگ بر 
امريکا مقاومتي نيست که در کنار مذاکره باشد 
و به همين دليل چندي بعد از 11 ســپتامبر 2001 

تا مدتي از شعارهاي نمازجمعه حذف شد.
در پايان گفتني اســت تمامي اين مطالب به طور 
خالصه در مقاله شــماره 34 باعنوان »سياســت 
داخلي يــا تهاجمي« آمده بــود و پيش بيني هاي 
دلســوزانه اي مطرح شــد کــه متأســفانه به آن 

توجهي نشد.
پی نوشت:

1. گارودی، روژه، ت اري خ  ي ک  ارت داد: اس طوره ه ای  
ب ن ي ان گ ذار س ي اس ت  اســ رائ ي ل، ترجمه مجيد شريف، 

خدمات فرهنگی رسا، 1375.

و مصلحــت هم نبــود. جای تعجب اســت که 
از يک ســو دولتمــردان پيشــين همــه مرعوب 
امپرياليســم معرفی می شــوند، ولی در »دوربان 
2« اسرائيل تأييد می شود و نامه هايی که به بوش 

نوشته می شود، بی جواب می ماند.
بــا توجــه بــه مطالب بــاال آيا درســت . 5

اســت کارشناســانی که طــی 30 ســال تجربه 
همه  آموختنــد،  تجربه هــا  جمهوری اســالمی، 
به بهانه طرفــداری از هاشــمی، خاتمی و حتی 
الريجانــی، از چرخــه اداری مملکــت حذف 
شــوند؟ آيا با اين حذف نيروها و دورزدن های 
قانــون و قانون گريزی ها می توان با امپرياليســم 
مبارزه کــرد؟ درحالی که احمدی نــژاد ادعای 
خود را در مورد هولوکاست در دانشگاه کلمبيا 
پس گرفتند، بهتر نبود مانند عبدالناصر رســماً به 
اشتباه خود پی برده و به آن اعتراف می کردند؟ 
چرا که نفی هولوکاســت، اســاس بی اعتمادی 
غربی ها نسبت به ايران شده بود. به نظر می رسد 
که اگر چنين ادعايی نمی شد، ما با چنين حجمی 
در معرض فشارهای بين المللی قرار نمی گرفتيم. 

مورد ديگر مســئله انهدام اسرائيل است . 6
که موجــب مظلوم نمايــی دولتمردان اســرائيل 
شــد و در سايه آن توانســتند سالح های پيچيده 
و کمک های زيــادی از امريکا و اروپا دريافت 
کننــد. در پــی اين شــعار و تحمــل هزينه های 
اجتماعی فراوان، ناگهان مهندس رحيم مشــايی 
– که مــراد احمدی نژاد و مورد احترام ايشــان 
اســت- از دوستی با ملت اســرائيل سخن گفت 
و بعد هم احمدی نژاد برای اصالح سخن ايشان 
واژه »مــردم« اســرائيل را به کار برد. از ســويی 
ادعــای پرهزينه و از ســوی ديگــر پس گرفتن 
ادعا و نتيجه آن، چه شد؟ اتحاد استراتژيک بين 
عربستان، امارات متحده، قطر، اسرائيل و امريکا 

عليه ايران. 
اگــر مرحوم امام ســخنی درباره محو اســرائيل 
داشــته اند، بايد به زمــان آن و روند مواضع امام 
هم توجــه کرد. ايشــان وقتی قطعنامــه 598 را 
می پذيرنــد اين پذيــرش را اســتراتژيک اعالم 

و موجبــات اين همه هزينه هــای اجتماعی مانند 
قطعنامه و تحريم ها را فراهم نياورد؟ 

از يک ســو بگويند قطعنامه های شــورای امنيت 
- آن هم در فصل هفت آن- کاغذ پاره اســت 
و افزايش تعداد آن، مســئله ای نيســت و سپس 
چنانکــه در مقاله شــماره 34 آمده بود، در برابر 
فشارها منفعل شــوند و بگويند تحريم ها را بايد 
جدی گرفت و هيچ سوء مديريتی وجود نداشته 
است. درحالی که دولتمردان و تيم هسته ای پيش 
از خود را )آقايان خاتمــی، روحانی، ظريف و 
صالحی و...( مرعوب امپرياليســم بدانند و خود 
چند نامــه بدون جواب، به بوش پســر – رئيس 
جمهــور امريکا- بنويســند. بوشــی کــه فاجعه 
جنگ عراق را آفريد و ايران را محور شــرارت 
اعالم کــرد و دائم می گفت کــه گزينه نظامی 

عليه ايران روی ميز است. 
به نظر می رســد که به لحاظ معرفتی، درســی از 

نقطه عطف پذيرش قطعنامه گرفته نشد. 
قبــل از واقعه 11 ســپتامبر 2001، اولين . 3

کنفرانس »دوربان« توسط سازمان ملل در آفريقا 
برگزار شد که در آن فضا برای امريکا و اسرائيل 
بسيار تنگ شده بود که نماينده امريکا کنفرانس 
را ترک کرد. امــا در کنفرانس »دوربان 2« که 
در سوئيس برگزار شد و احمدی نژاد هم در آن 
ســخنرانی کرد، ديديم که فضــا عليه ايران و به 
نفع اسرائيل شــد و کشورهای زيادی در هنگام 
ســخنرانی احمدی نژاد، سالن را ترک کردند و 
قطعنامه ای به نفع اســرائيل در آن تصويب شد. 
چشم انداز ايران اگر در ترجمه روزنامه کويتی، 
وفادار به متن باشــد، بايد به دادگاه کشيده شود 
ولی معلوم نيســت کدام دادگاه بايد جوابگوی 
اين همــه ضرر و زيان بــه مملکت و جمهوری 

اسالمی باشد؟ 
جناب سيدمحمد خاتمی، رئيس دولت . 4

هفتم و هشــتم، بارها تأکيد کرد که حق مســلم 
ما چيزی بيشــتر از انرژی هســته اي است، بلکه 
ما بايد به تکنولوژی هســته ای برســيم. ايشــان 
گفت ممکن اســت انــرژی هســته ای را ديگر 
کشــورها به ما بدهند و ما مصرف کننده باشيم، 
اما ما می خواهيــم صاحب تکنولوژی يا فناوری 
هســته ای باشــيم و در مورد ســوخت هسته ای 
گفت ممکن است به ما سوخت هسته ای ندهند 
کــه در اين صورت نيروگاه هــای برق ما مختل 
خواهد شــد؛ بنابراين الزم است که ما از طريق 
تکنولــوژی هســته ای، خودمان به غنی ســازی 
اورانيــوم بپردازيــم. اما در مقطع خــرداد و تير 
1384 فضايی عليه تيم هســته ای شــکل گرفت 
که مرعوب امپرياليســم شــده اند. جالب اينکه 
مقامــات آژانــس معتقدند که تيم هســته ای در 
دوران تعليــق، ما را فريب داد و زمينه های توليد 

اورانيوم و غنی سازی را فراهم کرد. 
کــه  نامه هايــی  می بينيــم  ديگــر،  طــرف  از 
احمدی نژاد به بوش پســر نوشــت، در راستای 
ســه اصل مقام رهبــری يعنی عــزت، حکمت 

محمود احمدي نژاد در دانشگاه کلمبیا
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جايــی مثل هائيتی يــک کودتــای نظامی عليه 
آقــای آرســتد در ســال 1994-1993 صورت 
گرفته، شــورای امنيت قطعنامه صادر می کند و 
ايــن وضعيت را نقض و عليه صلح می داند  ولی 
در جاهای ديگر چشــمش را می بندد و توجهی 
نمی کند. لذا، اين به ساختاری که بعد از جنگ 
جهانــی دوم طراحی شــده برمی گــردد. طراح 
منشــور که به نظر مــن امريکايی هــا بودند بين 
جنگ در ســال1942- 1941يک طرح مدونی 

قدرتــی وجود دارد کــه کشــورهای قدرتمند 
دارنــد بــا آن بازيگــری می کنند. ايــن عناصر 
قدرت باعث می شوند که اين رفتارها همه جا به 
يک صورت نباشــند، اين تنها در قضيه اسرائيل 
نيست. در جنگ تحميلی عليه ايران چهار تا پنج 
سال بعد از جنگ حتی نمی خواستند قبول کنند 
که شــرايط جنگی حاکم اســت بلکه می گفتند 
يک »وضعيت« وجــود دارد. حتی يک قطعنامه 
الــزام آور تصويب نکردند. شــما ببينيد در يک 

پرسشی داریم  مبنی بر اینكه یک جریان  ■
یک بام و دو هوایی در دنيا وجود دارد؛ 
تاكنــون بيش از 70 قطعنامه در شــورای 
امنيت و مجمع عمومی سازمان ملل عليه 
اســرائيل تصویب كرده اند و تا جایی كه 
من می دانم امریكا با 29 بار وتوی خودش 
در شورای امنيت از محكوم شدن اسرائيل 
جلوگيری كرده اســت. پس چرا دنيا بر 
اسرائيل فشــار الزم را وارد نمی كند ولی 
برعكس در پی ایــن چهار قطعنامه ای كه 
عليه ایران تصویب شده، فشار زیادی برای 
اجرای آنها می گذارند و حتی عربســتان 
كه به عضو غيردائم شورای امنيت انتخاب 
شد، اســتعفا می دهد و می گوید به علت 
وظایفش  به  امنيت  شــورای  عمل نكردن 
است و اینكه در ســوریه و ایران دخالت 
جدی نظامی نكرده است. علت این یک 

بام و دو هوایی چيست؟
اين به ماهيت ساختار جامعه ملل بر می گردد؛  □

ســاختار طراحی شده بعد از جنگ دوم جهانی، 
يک طرح دموکراتيک نيست و طرحی برآمده 
از موازنــه قدرت در زمان خود اســت. بنابراين 
عامل و مدافع تثبيت وضعيتی است که در زمان 

خود به آن عالقه مند بوده است. 
منشور ســازمان ملل و ســازوکارهايی که تعبيه 
کرده انــد اين را پيگيری می کنــد. هرگاه رفتار 
دو يــا چندگانه وجــود دارد بايد ديد چه عنصر 

یک بام و دو هوا 
در اجرای قطعنامه های شورای امنیت

گفت وگو با یوسف موالیي

بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل، 
اخيراً در ســخنانی بی پروا، افزون بر 
تكرار اتهامات بی اساس گذشته نسبت 
به دولت ايران، تالش كرده اســت در 
با جامعه جهانی  ايران  روند مذاكرات 
اخالل ايجاد كند. حال آنكه به اعتقاد 
بسياری از تحليل گران، اين هجمه و 
هياهو بر ســر برنامه هسته ای ايران 
تالشــی برای انحراف افكار عمومی 
جهان از جنايات رژيم صهيونيستی در 
سرزمين های اشغالی است. بر همين 
اســاس گفت وگويی با دكتر يوسف 
مواليی، حقوقدان و تحليلگر مسائل 

سياسی داشتيم.

فهرست قطع نامه های سازمان ملل درباره اسرائیل و فلسطین
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عضويــت اســرائيل در جامعه جهانــي به خاطر 
هميــن قطعنامه ها يــا از طريق قطعنامه ســازمان 
ملل محقق شده اســت. بنابراين نمي تواند وقتي 
قطعنامه ها به نفع اوست براي به رسميت شناختن 
يا دادن هويت يک کشور بگويد قانون مند هستم 
و جايي که برايش تعهداتي ايجاد نمي کند براي 
انطباق خودش با الزامات زندگي اجتماعي آنجا 
از آن عبــور کند. لذا به نظر من اين کشــور در 
دريافــت مفهوم دموکراســي خــود دچار يک 
سردرگمي و آشفتگي است و نمي توانم بپذيرم 
چنين کشــوري با اين همــه قطعنامه هايي که در 
مجمع عمومــي عليه  او صادر شــده يا در بحث 
242 و338 در شــوراي امنيت به هيچ قطعنامه اي 
تمکين نمي کند و فراتر از اين مي بينيد در ديوان 
بين المللي دادگستري الهه در آن رأي معروف 
ديوان هم آمده و حق تعيين سرنوشت را توصيه 

کرده است.

آیــا رأي دیــوان بيــن المللي الهه  ■
الزام آور است؟

آن رأي مشورتي است، اسرائيل حاضر نشد  □
بــه دادگاه بــرود که در موردش داوري بشــود 
ولــي در چارچوب منافع حقوق بين المللي يکي 
از منابعــي که بايــد به آن اهميــت بدهد آراي 
ديوان  بين المللي الهه اســت. درســت است که 
اينجا رأي ترافعي نيســت و در اختالف بين دو 
کشــور نظري مشــورتي اســت ولي به هر حال 
چارچوب هــاي قانونــي را تعريــف مي کند، از 
اين جهت که جايگاه آن خيلي باالست چرا که 
يک نهاد کاماًل کارشناســي و حقوقي بي طرف 
اســت کــه در آن مشــخص مي شــود حقــوق 
فلســطيني ها کجا است و اسرائيل در اقدامي که 
کــرده چه قدر حقوق اوليــه و پايه اي يک مردم 
را زير پا گذاشــته است. باز اين رأي هم جايگاه 
خــودش را دارد. همچنيــن پذيــرش عضويت 
فلســطين در يونســکو که يک نهــاد بين المللي 
اســت نشــان مي دهد که در چارچــوب همين 
مقررات بين المللي که به نظر ما کامل نيســت و 
قابل ايراد اســت باز يک جايگاهي براي حقوق 
ملت فلســطين قائل است و اســرائيل هيچ کدام 
از اينهــا را نمي پذيــرد يا مجمــع عمومي وقتي 
در چارچــوب قوانين بين المللي براي فلســطين 
وضعيــت عضو ناظــر را قائل مي شــوند - اگر 
نگاه کنيد به صورت دموکراتيک فلســطين در 
اصل يک کشــور اســت ولي چون در شوراي 
امنيت مخالفت وجــود دارد اجازه نمي دهند به 
عنوان يک کشــور پذيرفته شــود - اين خأل را 
به صورتي جبران مي کند براي اينکه نشان دهد 
بــه نظر ما، افــکار ما و از نظر جامعــه بين المللي 
فلســطين اين وضعيــت را دارد و داراي حقوقي 
است و قابل احترام است. از نظر جامعه بين الملل 
اگر اسرائيل هيچ کدام را به رسميت نمي شناسد، 
نمي تواند ادعا کند يک کشــور قانون مند است.     
ما نمي توانيم بگوييم در مسائلي که به نفع ماست 

مي دهــد که آن جريان هم فعال اســت. بنابراين 
پاســخ پرسش شــما اين اســت که اين ساختار 
به صورتي طراحي شــده کــه منافع قدرت هاي 
بزرگ به خصوص آنهايــي که داراي حق وتو 
هســتند در مسائل بين المللي هميشه رعايت شود 
و مالحظات و منافع ملي و سياســي آن کشورها 

هميشه مدنظر قرار بگيرد.

شــما مي گویيد بيشــتر قطعنامه ها در  ■
مجمع عمومي ســازمان ملل اتفاق افتاده. 
مجمع عمومــي با یک تقریبــي نماینده 
افكارعمومي ملت ها مي شــود به ویژه كه 
ملت  واقعي  نماینده  بزرگ  چند كشــور 
خود هســتند، بنابراین اسرائيل كه ادعاي 
دموكراتيک دارد و مدعي اســت كه ما 
یک كشور دموكراتيک در بين كشورهاي 
عرب طرفدار اســتبداد هســتيم، چگونه 

مي تواند این را توجيه بين المللي كند؟
اين ســؤال جالبي اســت؛ به ايــن جهت که  □

دموکراســي اوليــن پايه اش قانون مندي اســت. 
وقتي که مي گوييم قانون مندي يعني مالحظات، 
شخصي و ذهني نيســت. بايد رفتار مالک باشد 
و يک رشــته قوائدي که مي توانــد در برقراري 
نظم و عدالت تأثير داشته باشد معيار قرار بگيرد؛ 
يعني ما در مناســبات بين المللي صحبت از يک 
اصول گرايــي مي کنيم. بنابراين يک کشــوري 
اگر قانون مند باشــد در عرصــه جهاني هم بايد 
رفتارش برخاســته از اين کادر قانون مندي باشد، 
اين بحث يک بام و دو هوا مطرح نباشــد. شــما 
ببينيــد در مناســبات داخلي کشــوري قانون مند 
است اما در مناســبات بين المللي قوانين را قبول 
ندارد يــا تابع قانــون نيســت. در قانون مندي به 
نوعي از حوزه مالحظــات فردي بيرون مي آييم 
و الزامــات زندگــي اجتماعــي را مي پذيريــم. 

داشتند، انگليس که همراهش بود، اتحادجماهير 
شــوروي را هــم متقاعد کردند. پــس رويکرد 
کالنش به اين ساختار برمي گردد و اگر بخواهم 
بحث را کوتاه کنم به اين موقعيتي که پنج عضو 
دائم شــوراي امنيــت در مديريــت بحران هاي 
جهاني دارند، در حوزه صلح و امنيت بين المللي 
جايگاه برتري داده اســت، مصونيتي براي آنها 
قائل شــده و ســبب شــده توانايي حقوقي دفاع 
از متحــدان خودشــان را در ســطح جهاني پيدا 
کنند و اين باعث مي شــود در رابطه با اســرائيل 
با حق وتويي که امريــکا و متحدانش مي توانند 
اعمــال کنند تقريباً حقــوق بين الملل و مقررات 
جهاني در مورد آنها فلج شود. با اينکه اين سوي 
ديگر مجمع عمومي ســعي کرده با اين موضوع 
برخورد منطقي داشته باشد؛ ليستي که من ديده ام 
تاکنون نزديــک به 224 قطعنامه که آخرين آن 
1860مي باشــد. در مجمع عمومي ســازمان ملل 
بيشــتر قطعنامه ها عليه اســرائيل و به نفع فلسطين 
تصويب شده و خيلي از جاها، نخست در مورد 
واگذاري يا تعيين وضعيت »ماندا« يا سرپرســتي 
که انگليس داشــته اســت، وضعيت پناهندگان، 
آتش بس ها، نيروي پاســدار صلــح و تأييد حق 
تعيين سرنوشت فلســطين و... اينها موضوع هاي 
خيلي متنوعي را در برمي گيرد. به تازگي ديده ام 
در يک جلســه قطعنامه هاي صلح کمپ  ديويد 
هــم به خاطر اينکــه حقوق فلســطيني ها در آن 

رعايت نشده مورد نقد قرار گرفته است.

قطعنامــه شــوراي امنيت یــا مجمع  ■
عمومي؟

 اينهــا بيشــتر مربــوط بــه مجمــع عمومي  □
مي شــود. قطعنامه هاي مربوط به شوراي امنيت 
خيلي تعيين کننده اســت کــه عبارت اند از 242 

در1967، 338 در 1973 و 465 در 1970.

465 درباره چيست؟ ■
يهودي نشين  □ بررسي وضعيت شــهرک هاي 

در اراضي اشــغال شــده بعد از 1967. شــوراي 
امنيت ســازمان ملــل در قطعنامه هاي خودش به 
موضوع فلســطين به طور زنده و مســتمر اشاره 
مي کند و به طور خــاص در قطعنامه هاي 237، 

252و 267.

مجموعًا چه تعداد مي شود؟  ■
من فکر مي کنم حدود 250 قطعنامه مي شود.  □

اينکه مــردم فکــر مي کنند 30 يــا 40  قطعنامه 
است، نادرست است. اين نشان مي دهد فلسطين 
هميشــه موضوع فعالي بوده است. بدنه سازمان 
ملــل در مجمــع عمومي کــه آنجــا نمايندگي 
افکارعمومي بيشتر کشورها را دارد يک حالت 
نســبتاً دموکراتيک تري اســت. شــوراي امنيت 
يک جاي محدودي اســت در که آنجا حاميان 
اســرائيل به ويژه امريکا با تمام قدرتشان وجود 
دارند و همين 29 بار وتويي که اعمال شده نشان 
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نــگاه ما و عــدم تجربــه در برقراری مناســبات 
منطقــه ای که منافع ما را حمايت کند و از طرفی 
عکس العمل های خصمانــه و ضدانقالبی که در 
جريــان بود ما را در شــرايطی قرار داد و ســعی 
کرديم خــود را از آن فضا دور نگه داريم. خود 
را در يــک حالتی بين پاکی و ناپاکی قرار داديم 
که همه آلوده هستند و ما به عنوان کسی که پاک 
هستيم نمی توانيم رابطه برقرار کنيم و اين غير از 
کاری است که ديپلمات ها انجام می دهند؛ يعنی 
بــر محور منافــع حرکت می کنند، مــا بر محور 
نظام ارزشــی حرکت کرديم و نتوانستيم اين را 
خوب تعريف کنيم و اين باعث ايران هراسی شد 
و بازتاب هايی که داشــت شکاف ما را با جامعه 
جهانی که مکانيسم های ارتباطی خاص خودش 
را داشــت بيشــتر کرد. در زمان احمدی نژاد هم 
ديپلماسی ما در قالب بسيار مبتدی و ناشيانه مانند 
هولوکاســت با يک حالت تهاجمی غيرسازنده 
فعال شد. شــايد زمانی حرکت قاطع هم سازنده 
باشــد، در مســيری که منافع ما را تأمين می کند 
نتيجه ای عايد کند؛ خب، اشــکالی ندارد ادبيات 
هــم می تواند تند باشــد ولی ادبيات هر کشــور 
تابعی از آن انديشه ای اســت که می خواهند در 
سطح مناسبات بين الملل مديريت و هدايت کنند.

شــما می گویيــد كه در ســال 1948  ■
اسرائيل توسط شورای امنيت سازمان ملل 
با رگاليته و قوانين بين المللی قانونيت پيدا 
كرد. اگر اسرائيل مشروعيتش را از طریق 
سازمان ملل به دســت آورد هر چند كه 
غاصب است آیا  ســازمان ملل نمی تواند 
بر این همــه نقض قوانين بين المللی، این 
همه نافرمانی در برابر قطعنامه های شورای 
امنيت و مجمع عمومــی تأكيد كند و از 
اسرائيل مشروعيت زدایی كند همان طور 
كه این را متولد كرد نمی تواند سر جایش 

بنشاند؟
تجربه ســازمان ملل نشــان می دهــد تقريباً  □

اخراج از عضويت ســازمان ملل به آن صورت 
نداشته ايم يعنی وقتی يک کشوری پذيرفته شد 
تا زمانی که وضعيت يا شــرايط يک کشــور را 
داشته باشد هيچ وقت اخراج نشده ولی عضويت 

مقطعی به صورت تعليق داشته ايم.   
شــود؛  ■ اخــراج  نمی گویــم  مــن 

مشروعيت زدایی شود .
 منشــور در ايــن مــورد ســکوت دارد البته  □

اعضــای دائم شــورای امنيت هر چيــزی را که 
توافــق کننــد می توانند بــه صــورت قطعنامه، 
الزم االجــرا کنند، اگر تصميمی را بگيرند و آن 
را به صــورت قطعنامه در آورنــد از لحاظ فنی 

شدنی است.
آیا می شــود جزو مطالبات بين المللی  ■

ملت ما و ملت ها دربياید؟
با توجــه به نقض هــای مکــرر قطعنامه های  □

ســازمان ملــل کــه داشــته و راجــع بــه ايــن 

قانون مند را برای من به رســميت بشناســد ولی 
محدوديــت ايجاد می شــود، در همراهی من با 
حرکت های بيرونی حاکميت تأثيرگذار اســت. 
شايد مســائل داخلی بر نگاه ما به مسائل بيرونی 
تاثير می گذارد؛ هيچ بعيد نيست که آزردگی ها 
و دلخوری هايــی کــه جريــان روشــنفکری از 
حاکميــت فعلــی دارد، در نگاهش به مســائل 
بيرونی بازتاب داشــته باشــد؛ چون حاکميت ما 
با اســرائيل زاويه دارد اين جريان روشــنفکری 
از تــرس اينکــه در کنار حاکميت قــرار بگيرد 
با اختالفاتی که با هم دارند باعث می شــود آن 

مسئله را در جايگاه خودش درست نبيند.
چرا دولت های ما چه در دوران آقای  ■

رفســنجانی، خاتمــی و احمدی نــژاد بر 
این همه قطعنامه روی اســرائيل مانوری 
ندادند و دنيا را بســيج نكردند. در حالی 
كه می توانســتند از احكام بين المللی عليه 
اســرائيل اســتفاده كنند ولی در عوض 
دولــت احمدی نژاد با یهودیــان درگير 
شد و هولوكاســت را نفی كرد و بعد هم 
انهدام فيزیكی اســرائيل را مطرح كرد و 
باعث مظلوميت نمایی اسرائيل شد و شاید 
علت اصلــی تصویب قطعنامه هــا عليه ما 
نتيجــه همين فضای بين المللی بود كه به 

دست آنها افتاد.
 از دو منظر می توان به اين مســئله پاســخ داد  □

اول از منظــر تکنيکــی دوم از منظر نــگاه نظام 
ارزشــی. از بُعد فکری گفته می شود اينکه شايد 
ما با محيــط بين المللــی، مناســبات بين المللی، 
ظرافت هــای بين المللی و عوامــل تاًثير گذار در 
ايجــاد حرکت ها در شــرايط بين المللی آشــنا 
نبوديــم و به هــر حال يک انقالبــی، تجربه  اين 
مســائل ديپلماتيک را نداشــت و بهــای زيادی 
هــم به آن نداد و به لحــاظ فنی هم يک ضعف 
وجود داشت که نمی دانستيم مثاًل قدرت رسانه ها 
در ســطح جهان چيســت؟ نمی دانســتيم قدرت 
افکارعمومی چيست؟ چگونه بايد اين قدرت را 
ارز يابی کرد؟ مثــاًل تجربه تماس و برقراری اين 
مناسبات را نداشتيم. منظر دوم که شايد عميق تر 
باشــد اين بود که نگاه انقالب به مسائل پيرامون 
خــودش از دريچــه ايدئولوژيــک و انقالبــی 
صورت می گرفت. اين مســئله شايد تاکنون هم 
ادامه داشــته باشد، برای نمونه اينکه يک مبحث 
خيلی ريشه دار و بسيار پيچيده ای مثل حق و باطل 
را در نظر داشــته باشــيم و موازين خودمان را بر 
اساس آن تدوين و تنظيم کنيم، وقتی می گفتيم 
دنيای بيرونی و به ويژه امپرياليســم شرق و غرب 
و کشــورهای سرمايه داری و کشــور هايی مانند 
اســرائيل همه در حوزه باطل قــرار می گيرند از 
مهارت هــای ديپلماتيک برخــوردار نبوديم که 
روی اينهــا، با ايــن موضع گيری چگونــه تأثير 
بگذاريم. شايد يک مشــکل رويکردی داشتيم 
از يک ســو تــا بياييم با تجربه کــردن آرام آرام 
اينها را ياد بگيريم از آن ســو هــم به خاطر اين 

قانون را رعايت می کنيم و در جايی که قانون به 
ضرر ماست آن را زير پا می گذاريم.

دو ســال پيش نتانياهــو گفت كه هر  ■
نقشــه راهی كه هویت یهودی- مذهبی 
اســرائيل را مخدوش كند از پيش باطل 
و غيرصحيح اســت با ایــن وصف چگونه 

می تواند دموكراتيک باشد؟ 
ببينيــد آن دريافت هايی که از دموکراســی  □

هســت خيلــی دريافت هايــی جــدی و عميقی 
نيســت. اســرائيل فکــر می کنــد چــون يــک 
انتخاباتی در آنجا برگزار می شــود يک کشور 
دموکراتيک اســت. دموکراسی يعنی شما پيش 
از هــر چيز حقوق ديگــران را رعايت کنيد، در 
دموکراســی های داخلی هم همين طوراســت. 
يعنــی به حــق پايبند باشــيد. اگر شــما قائل به 
حق نباشــيد هرگز نمی توانيد دم از دموکراسی 
بزنيد. اين شــيوه ای اســت که اين کشور امنيت 
خودش را بهتر تأمين کنــد يعنی انتخابات يک 
ابزار اســت؛ انتخابات در آنجا کارکرد تقويت 
دموکراســی را ندارد بلکــه کارکردش تقويت 
امنيت آن کشــور اســت؛ بــا توجه بــه اينکه از 
اقوام و کشــورهای مختلف، مهاجران آمده اند 
و آنجا جمع شــده اند شيوه ای که برای مديريت 
اين جامعــه با اين ترکيب جمعيتی به کار گرفته 
می شــود انتخابات است ولی در ماهيت خودش 
اعتقــادی به شناســايی حقوق ديگــران ندارد و 
اصاًل نمی شــود با معيار و رويکرد دموکراتيک 

به کشور اسرائيل نگاه کرد.
وقتی این همه قطعنامه عليه اســرائيل  ■

عليه  واكنــش جهانی  تصویب می شــود 
اسرائيل برانگيخته نمی شود اما وقتی عليه 
ایران قطعنامه تصویب می شــود اسرائيل 
دنيا را به هم می ریزد تا فشــارهای جهانی 
روی ایــران گذاشــته شــود و حتی در 
صورت عــدم دخالت دنيا حق دخالت را 
برای خودش محفوظ می دارد. بعد دنيا به 
این یــک بام و دو هوایی توجه نمی كند. 
چرا روشــنفكرهای مســتقل و آنها یی كه 
ادعای ليبرالی در ایران دارند چندان به 

این امر توجه نكردند؟
من نمی دانم در جايگاهی هســتم که بتوانم  □

ضعف هايــی کــه در حــوزه موضع گيری های 
روشــنفکری ما وجــود دارد را به نقد بگذارم يا 
آن را ارزيابی کنم، در هر صورت شــايد توجه 
ما به مسائل بيرونی مقداری تحت تأثير تحوالت 
درونی و داخلی کشــور خودمان است و از نگاه 
و دريچه تحــوالت داخلی خودمان به مســائل 
بين المللی نگاه يا ارز يابی می کنيم. خيلی ســاده 
می گويــم؛ بــرای نمونه من نگاهم بــه موقعيت 
حاکميــت يا رابطه ام با حاکميت يکی از عوامل 
مؤثر در نگاه من به مسائل پيرامونی است. يعنی 
آنجايی که شــايد فکــر می کنــم از حاکميت 
خــودم توقعاتی دارم که بخشــی از آزادی های 
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به همين دليل، اسرائيل تالش می کند در ترتيبات 
خود بازنگری کرده و برای خنثی کردن هر نوع 
طرح آشــتی ميان ايران و امريکا با کشــورهای 
خليــج ]فارس[ يــک جبهه واحد تشــکيل داده 
و يا حتی خــود را به عنــوان جايگزين امنيتی و 
همپيمان نظامی عليه ايران و بلندپروازی های اين 

کشور در خليج ]فارس[ به آنان عرضه کند.
ممکن اســت اين رويکرد از ســوی کشورهای 
حاشــيه خليج ]فارس[ يکسان نباشد. تالش های 
شــورای  کشــورهای  از  برخــی  يک جانبــه 
همــکاری خليج ]فــارس[ در اين جهت اســت 
که به آن پوششــی خليجی دهنــد. دليل اين امر 
اختالف های بسياری اســت که بين کشورهای 
حاشــيه خليــج ]فــارس[ در سياســت خارجی 
وجود دارد، به اين ترتيب که هر کدام دشــمن 
مشــخصي را بــرای خود برگزيده اســت. حتی 
درباره موضوع ايران، مواضع کشــورهای خليج 
]فارس[ تقريباً متناقض و متضاد است، در حالی 
که کشــورهايی مثل بحرين و عربستان سعودی، 
ايران را مســئول درجه يک مشــکالت داخلی 
و منطقه ای می دانند، کشــور پادشــاهی عمان 
برای شــروع گفت وگويی که امروز شــاهد آن 
هســتيم ميانجيگری کرده است. همچنين برخی 
از کشــورهای خليــج ]فارس[ نفوذ ايــران را به 
منزله ســتون پنجمــی در داخــل مرزهای خود 
می دانند. در حالی کشورهای ديگر، گروه های 
دينی تندرو را بزرگترين خطر داخلی برای خود 

می بينند.
 وضعيــت کنوني خليج ]فارس[ که از غنی ترين 
نقاط روی کره زمين و منســجم ترين کشــورها 
و جوامع به شــمار می رود، تأسف برانگيز است. 
اين عناصر ضمانتی اســت که به اين کشــورها 
توانايی های سياســی، اقتصــادی و حتی نظامی 
می دهــد تا بــه قدرتی منطقه ای تبديل شــوند و 
هرچقدر هم معادله های منطقه ای از سوی ايران 
يا ديگران تغيير کند به جای اينکه ابزاری باشند 
کــه قدرت های چپ و راســت آنها را حســب 
منافعشــان جابه  جا کنند و يا اينکه اســرائيل، در 
ميان فرياد شــادی و اســتقبال عــده ای که کينه 
تعصــب و طايفه گری آنــان را کور کرده، ما را 
به ريشــخند بگيرد؛ توازنی تغييرناپذير را شکل 

دهند.

منبع: الجریده )كویت(
 7 اكتبر 2013 )16 مهر 1392(

بــاراک اوباما، رئيس جمهور امريــکا و ]آقاي[ 
حســن روحانــیـ  رئيس جمهــور ايــرانـ  را به 
ســوی تفکر جــدی در مــورد باز کــردن باب 
گفت وگــوی مســتقيم ميان دو طــرف، پس از 
چنــد دهه وقفه، ســوق داد. اين عوامل شــامل 
درهم تنيدگی بسياری از موضوعات منطقه ای و 
بين المللی به عالوه شيوه تفکر دو رئيس جمهور 
و شــرايط اقتصادی می شــد که کشورهای آنها 

گرفتار آن هستند.
راه اين گفت وگو طوالنی است و در اين مسير، 
موانعی ســخت و چالش هايی از سوی نهادهای 
داخلی سياسی و يا اطالعاتی، نظامی و حتی در 
ســطح افکار عمومی ملی قــرار دارد. اما تالش 
برای ذوب کردن کوه بزرگ يخی با اســتقبال و 
خوش بينی بسياری از کشورهای منطقه و خارج 
آن به استثناي اسرائيل و برخی کشورهای خليج 

]فارس[ روبرو  شد.
افشــای ديدارهــای مســتقيم مقامــات بلندپايه 
يهودی از جمله نخست وزير نتانياهو با مسئوالن 
بلندپايه کشــورهای مهم حاشــيه خليج ]فارس[ 
در طول نشســت های اخير سازمان ملل از سوی 
تعدادی از شــبکه های تلويزيوني اســرائيل غير 

منتظره و تصادفی نبود.
 ترس اسرائيل از هر گونه نزديکی امريکا و ايران 
احتماالً به معنی شــروع پايان يافتن عصر طاليی 
کشور اسرائيل به عنوان کودکی نازپرورده برای 
امريــکا و يا دســت کم به عنوان نقطــه کانونی 
سياســت خارجی امريــکا در خاورميانه اســت 
و ســردی بيش از انــدازه روابط ميان اســرائيل 
و امريــکا در دوران اوبامــا را وخيم تــر می کند  
همچنين بر ميزان فشارهای بين المللی بر تل آويو 
و انزوای آن می افزايد و چه بسا بقای اين کشور 
که در محاصره کشــورهای عربی قرار دارد در 
معرض خطر قرار گيرد. در همين راســتا، برخی 
از نظرســنجی ها حاکی از آن اســت که بيش از 
51 درصــد يهودی های اســرائيل، مهاجرت را 
بر ماندن ترجيح می  دهند و نســبت کســانی که 
فرزنــدان خود را به مهاجــرت دائم به خارج از 
کشور تشويق می کنند نيز به 80 درصد می رسد.

بی اعتنايی هايی که به خصــوص به قطعنامه های 
مجمع عمومی و شــورای امنيــت )234 و 348( 
کرده، اين پديده سياســی به عنوان يک کشور 
قابــل احترام نيســت. چون کشــوری که عضو 
ســازمان ملــل اســت اوليــن تعهــدش اجرای 
تصميماتی است که آن ســازمان اتخاذ می کند 
و اگــر اين گونــه نباشــد آن پيونــدی که آن 
کشــور را به سازمان ارتباط می دهد متزلزل و از 
هم گسيخته می شــود. می توان اينها را از دريچه 
بحث های نظری مطرح کرد ولی در ميدان عمل 
با توجه به حمايت هايی که امريکا از اين کشور 
دارد، شورای امنيت هيچ قطعنامه ای با اين معانی 
حتی با مفهــوم محکوميت عملکرد های خالف 
حقــوق بين الملل صادر نخواهــد کرد. می توان 
افکارعمومی را آگاه کــرد و مردم و نحله های 
فکری، نهادهايی که به صورت NGO و... فعال 
هستند اينها  به صورت منطقی مطرح کنند، يعنی 
کشــوری که موجوديتش به خاطر عضويت در 
قطعنامه های ســازمان ملل است چگونه می تواند 
دوبــاره به عضويتش در آن ســازمان ادامه دهد 
وقتی که به قطعنامه های آن تمکين نمی کند. اين 
بحث به لحاظ منطقی درست است و مبانی قوی 
دارد و می تــوان آن را طــرح کرد ولی به لحاظ 

عملی  مشکل امريکا را دارد.
با توجه به تســلطی كه شما در حقوق  ■

بين الملل دارید آیا كشــوری را ســراغ 
دارید كه این تعداد قطعنامه عليه او باشد؟

نه، نداريم. قبل از جنگ ســرد، قطعنامه هايی  □
عليه لوتزيا و آفريقای جنوبی داشتيم ولی به اين 
گســتردگی نبــود اينها جزو اولين کشــور هايی 
بودند که تحريم در موردشــان اعمال شد؛ ولی 
اســرائيل يک پديــده  عجيب اســت يعنی يک 
کشــور که از 1948-1947 موضوع مناقشــات 
بين المللــی اســت و هنــوز هم مطرح اســت و 
هميشــه قطعنامه در ارتباط بــا آن بوده، در کنار 
آن موضوع ديگری به نام فلســطين يکی از چند 
مواردی است که شورای امنيت به صورت مسئله 
فلســطين به آن نگاه می کند و هميشــه با آن سر 
وکار دارد ديگــر موضوع مشــابهی نداريم و از 
اين جهت بايد جامعه جهانی در اين مورد فکری 
کند. اين چه نوع ســاختاری اســت که طراحی 
شــده ولی در عرض بيش از 60 ســال نمی تواند 
يک مســئله شفاف و ساده را حل کند دست کم 
در چارچوب قطعنامه های شورای امنيت )243 و 
348( که جامعه جهانی در همين ســاختار فعلی 
دو کشــور را به رســميت شــناخته است -يک 
کشور فلسطين و يکی اســرائيل- اين را حداقل 
پذيرش کنند. وقتی اين را نمی توانند اجرا کنند 
اين نشــان می دهد کــه ما بايد واقعاً اســرائيل را 
بخشی از مجموعه بزرگ قدرتی بدانيم يا اينکه 
اين ساختار را تا حدی پوسيده بدانيم که  قادر به 

انجام هيچ کاری در سطح جهان نيست. 

نقش ایران و اسرایيل 
در كشورهاي حاشيه خليج فارس

حسن عبداهلل جوهر
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20 درصد رساند. چنين سياست هايي باعث خانه 
خراب کردن توليدکنندگان محلي شــده اســت 
و اکنون شورشــيان در همين محل هايي هستند 
که پيشــتر محل توليد بود. وي معتقد است اين 
اعتراض ها ريشــه اجتماعي داشته ولي برخورد 
ســرکوب گرايانه دولت از يک ســو و دخالت 
مســلحانه نيروهاي خارجي از ســوي ديگر کار 
را بــه جنگ کشــاند. اين جنــگ باعث پيدايي 
نوکيسه هاي جديدي شد که هم در دولت نفوذ 
دارند و هم در اپوزيسيون خارج نشين. جميل به 
آن  بارنــارد مي گويد اين مناطق ســابقاً  مولد ما، 
امريکا  ديترويــت  منطقــه  مانند 
خــراب و ويران شــده اند، حال 
چطــور مي توانيد تصور کنيد در 
اين مناطق اعتراض وجود نداشته 
باشــد؟ او در ادامــه مي گويــد 
دو ـ ســه ســال پيــش هيچ کس 
نمي خواســت ايــن واقعيــات را 
ببيند. حــزب کمونيســت ما در 
مبــارزات مســالمت آميز  تمــام 
شــرکت کــرد. تظاهراتي که از 
مارس 2011 آغاز شــد و دولت 
آن را ســرکوب کرد. حزب ما 
ده ها شهيد داده و صدها زنداني 
امنيتي سوريه  اگر دستگاه  دارد. 
تاريــخ را مطالعــه کــرده بــود 
مي فهميد چنين جنبشــي را نبايد 
ســرکوب کرد. فاجعه از آن رو 
رخ داد که هر دو طرف مي خواســتند مســئله را 
سريعاً  حل کنند. دولت هر روز مي گفت توطئه 
را خاموش کرده اســت و بخش افراطي جنبش 
هم هر روز مي گفت در جمعه بعد رژيم ســاقط 

خواهد شد. 
ایران: گفتني است در هفتم آبان  چشم انداز 
1392 بشــار اسد با حکمي، قدري جميل معاون 
نخســت وزير را برکنار کرد. چنانکه گفته شده، 
علــت آن ارتباطــات وي بــا امريکايي ها بدون 
هماهنگي با نخست وزير و رئيس جمهور سوريه 
است. شــايد بتوان گفت نقد جميل به بشار اسد 

هم در برکناري وي بي تأثير نبوده است.

منبع: نيویورك تایمز ، ششــم اكتبر 2013 
)14 مهر 1392(

برگردان: چشم انداز ایران

دارنــد و خواهــان صلح نيســتند. اينهــا در روز 
با هم مي جنگند و شــب غنايم را با هم تقســيم 
مي کننــد. جميل مي گويد ايــن افراطيون درون 
ســوريه بوده که از جنگ ســود مي برند نه خود 
بشار اســد. آن بارنارد مي افزايد درحالي جميل 
اين نقدهــا را مي کنــد که خطــري متوجه آن 
نيســت و عکس بشــار اســد را باالي سر خود 
گذاشته اســت. جميل به اين خبرنگار مي گويد 
بايد غربي ها وضعيت داخلي ســوريه را دريابند، 
چرا که جنگ فقط به نفع تروريست هاست. وي 
دفتر خود را به کمک اعضاي حزب خود يعني 

»اراده خلق« اداره مي کند. قدري جميل مخالف 
دخالت نيروهاي خارجي در ســوريه است و از 
غرب مي خواهد در برابر فاشيســت هاي اسالمي 
]مدعي اســالم[ از دولت ســوريه به عنوان متحد 
خود حمايت کنند و معتقد اســت کنارزدن اسد 
از روشــي غير از انتخابــات چيزي جز دورزدن 
دموکراســي به بــار نمــي آورد. وي مي گويــد: 
سوريه نياز به تغييرات عميق، بنيادي، تدريجي، 
مســالمت آميز و همه جانبه اجتماعــي دارد. در 
تونــس رئيس جمهــور عوض شــد ولــي رژيم 
به جاي خود باقي ماند، ما مي خواهيم در سوريه 

رژيم را عوض کنيم ولي اسد باقي بماند.
برنامه هاي  پياده کــردن  اســت  جميــل معتقــد 
نئوليبرالي که در گذشــته توسط بشار اسد انجام 
شــده اســت به انفجار مي انجامد، چــرا که اين 
سياست ها طبق آمار سازمان ملل 46 درصد مردم 
سوريه را به ورطه فقر کشاند و آمار بيکاري را به 

آن  بارنــارد )Ann Barnard( خبرنگار نيويورک 
تايمــز به ســوريه رفته و گــزارش مفصلي تهيه 

کرده است.
وي مي گويد به تازگي رهبر حزب کمونيســت 
ســوريه معاون نخست وزير ســوريه شده است. 
وي مي گويــد قــدري جميــل رهبــر حــزب 
کمونيســت جــزو مخالفــان اســد بــوده، ولي 
اکنون معاون نخســت وزير است. قدري جميل 
مي گويد بحران سوريه در آغاز از يک حرکت 
مسالمت آميز اعتراضي مردم شروع شد. آن هم 
معترضاني که از تبعيض طبقاتي موجود ناراضي 

بودند. دولت ســوريه نه تنها 
بــه ايــن اعتراض ها پاســخ 
مثبت نــداد، بلکه آنها را به 
شديدترين وجهي سرکوب 
کرد و نمي دانست که نتيجه 
ســرکوب چيزي جز فاجعه 
نيســت. قدري جميل استاد 
اقتصــاد و تحصيالتــش را 
در شوروي گذرانده است. 
گفت وگــو  ايــن  در  وي 
انتقادات خود را به نيروهاي 
امنيتي ســوريه آشکارا بيان 
او مي افزايد دولت  مي کند. 
فرصت هاي  قهرمان  سوريه 
از دســت رفته اســت. وي 
جايــگاه خــود را در ايــن 
در  گفت وگــو،  عضويــت 

اپوزيســيون ســوريه مي داند و نــه عضويت در 
رژيم اپوزيســيوني که قرار اســت در انتخابات 
آينــده يعني اوايل 2014 اکثريــت کنوني را به 
اقليت تبديل کند )يعنــي تغيير رژيم(. خبرنگار 
نيويــورک تايمــز مي گويد قــدري جميل تنها 
کســي نيســت که معتقد اســت به خواسته هاي 
مخالفان بايد رسيدگي شود، بلکه فاروق الشرع 
معاون رياســت جمهوري همچنين نظري دارد. 
فاروق  الشرع نيز در سال گذشته تأکيد کرد که 
راه حل بحران سوريه نظامي نيست، بلکه تشکيل 
يک دولت ائتالفي است. قدري جميل به تضاد 
بيــن نيروهاي اصالح طلب و دست راســتي هاي 
ارتجاعي اشــاره مي کند و معتقد است نيروهاي 
ارتجاعــي از ادامه جنگ ســود مي برند. جميل 
مي گويد اين نيروهاي ارتجاعي مانند نيروهايي 
کــه در درون اپوزيســيون هســتند و خواهــان 
جنــگ و تغيير رژيم مي باشــند منافع مشــترک 

در سوریه چه اتفاقي افتاده كه 
سيل خبرنگاران به آنجا سرازیر شده است؟

ويراني در سوريه
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2013 با فشارهاي عربستان بوده است. عربستان 
مي خواهد با اين کار نفوذ شيخ نشــين قطر را در 
ســوريه به صفر برســاند و تنهــا تصميم گيرنده 
باشــد؛ به حق چيزهاي نشــنيده. شيخ جديد قطر 
که در گذشــته شورشيان ســوريه را با دالرهاي 
نفتي و اســلحه حمايت مي کــرد و همايش هاي 
شورشــيان نيز در قطر برگزار مي شد، اکنون از 
طريق يکي از شــخصيت هاي فلســطيني )عباس 
زکي عضو شــوراي مرکزي فتح( نامه اي براي 
بشار اسد فرســتاده و طرح دوستي ريخته است. 
مقاله مي گويد نفوذ امريکا در جهان عرب رو به 
کاهش بوده است اما وقتي دولت امريکا دوست  
ديرين خود، يعني مبارک را رها کرد، عربستان 
عميقاً  احساس خطر کرد. احتمال مي رود سردي 
روابط رياض و واشــنگتن از اين هم بدتر شود. 
عربســتان حتي از اســراييل هم بيشــتر مخالف 
هرگونه سازوکار مسالمت آميز براي حل مسئله 
اتمي ايران اســت و مخالف هرگونه غني سازي 
مي باشد. شــنيده ها اين اســت که جان کري در 
لندن رســماً اعالم کرد که عربســتان مي خواهد 

امريکا وارد جنگ با سوريه شو د.

منبع: یونایتد پرس اینترنشنال، اكتبر 2013 
)16 مهر 1392(

برگردان: چشم انداز ایران

نبايد بگذاريم اســد، جان سالم به در ببرد. جهان 
به ويژه امريکا ممکن اســت توجهي به مســائل 
ســوريه نکند، ولي ما که همســايه هستيم اجازه 
نمي دهيم که جنگ فرقه اي به منطقه تسري پيدا 
کند. عربســتان  و شيخ نشــين هاي خيلج فارس از 

نزديکي امريکا به ايران خشمگين هستند.
در 31 ژوئيــه، شــاهزاده بندر مخفيانــه از لندن 
به مســکو پرواز کــرد تا با بــوش در مذاکراتي 
مخفي، روســيه را قانع کند که دست از حمايت 
اســد بردارد. بندر، رشــوه اي معادل 15 ميليارد 
دالر خريد اســلحه از روسيه و وعده مخالفت با 
معامالت گاز روســيه را به پوتين پيشــنهاد کرد 
که البته کوشش هاي او بي ثمر ماند. بندر نماينده 
عربستان سعودي در مسائل سوريه است و سوريه 
جايي است که عربستان خود را روياروي ايران 
مي بيند. گفتني است اگر جنگي عليه سوريه رخ 
دهــد نوبت بعدي ايران خواهد بود و عربســتان 
و همه شيخ نشين هاي خليج فارس از آن حمايت 
خواهنــد کــرد و ايــن درحالــي اســت که در 
مطبوعات اعالم شد که عربستان تمامي مخارج 
جنــگ را خواهد پرداخت. عربســتان از طريق 
دالرهاي نفتي و فشــار به قطر دســت قطر را از 
حمايت گروه هاي شورشــي سوريه کوتاه کرد. 
گفته مي شــود استعفاي شــيخ حمد پادشاه قطر 
و جايگزيني او توســط شــيخ تميم در 25 ژوئن 

اين مقاله تضادهايي که بين عربستان ســعودي و 
امريکا بوده يا پيدا شــده است را به خوبي نشان 
مي دهد؛ مقام هاي ســعودي که از ترديد امريکا 
در جنگ ســوريه به شــدت خشــمناک بودند، 
نه تنهــا در اين مــورد، بلکــه از ارتباط گرفتن و 
مذاکره با ايران نيز که دشــمن اصلي عربســتان 
به شــمار مي رود به شدت بيمناک هستند و سعي 
دارنــد متحدان جديدي را دســت و پــا کنند. 
در همين راســتا شورشــيان مســلح، مي خواهند 
ســوريه را تحت لواي يک جنگ ساالر طرفدار 
عربســتان  ســازماندهي کنند. رياض دســت به 
کارهاي خطرناکي در ســوريه مي زند چرا که با 
فعال کردن کادرهايي سلفي ـ افراطي که اکنون 
زير چتر لشــکر اســالم قرار گرفته  انــد در حال 
دورزدن واشــنگتن در سوريه اســت. بدين معنا 
که عربســتان از طريق شورشــيان تحت پوشش 
خود مي  خواهد لشکر آزاد را که مورد حمايت 
امريکاســت به کنترل خود درآورد. در حقيقت 
عربســتان با کمک هاي ميليــون دالري به جبهه 
النصره که افراطي ترين ســلفي ها هســتند صف 
خــود را از امريــکا جــدا کــرده اســت و اين 
درحالي اســت که جبهه النصره ازسوي امريکا 
تروريســت اعالم شــده است. عربســتان که از 
مالقــات جان کري بــا الوروف نيز خشــمگين 
است نه تنها در ســوريه بلکه در مصر نيز امريکا 
را دور زده و با حمايت هاي مالي ميليارد دالري 
توانســت اوضــاع اين کشــور را کنتــرل کند. 
دولت ســعودي 50 بريگاد و هزاران جنگنده را 
 )Zahren Alloush( تحت رهبري زهران علوش
ســازماندهي کرده اســت. زهران علوش رئيس 
قدرتمندترين گروه ســلفي افراطي در ســوريه 
است. النوش که پدرش عبداهلل يک مالي سلفي 
اســت، تحصيالت خود را در عربستان به پايان 
رسانده اســت. اين حرکت عربستان سعودي در 
پي متحدکردن 13 گروه اســالمي ازجمله جبهه 
النصــره که متحد القاعده اســت نيز مي باشــد. 
براي نمونــه گــروه احرارالشــام و التوحيد که 
جزو ارتــش آزاد بودند به اين جبهه پيوســتند. 
اينها همه با حکومت  اســالمي عراق و شام يک 
ســازمان را تشــکيل دادند و تحت لواي  لشکر 
اسالم قرار دارند. نويسنده مقاله از قول مقام هاي 
عربستان ســعودي مي گويد بدترين سناريو براي 
ما اين اســت که اسد در ســوريه باقي بماند و ما 

سازماندهي شورشيان افراطي سوریه توسط عربستان 
براي جنگ با اسد

زهران علوش
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فقط  بخشنده اي  به طور  ما  عوض  در  کند، 
تحريم هاي جديد اضافه نکنيم! اين ايده جدي 
به نظر نمي رسد و به شدت تعجب آور است که 

از کنگره امريکا مطرح مي شود.
و    JINSA همچون  البي هايي  گروه،  سومين 
گذشته  هفته  هستند.  اتمي  ايران  عليه  اتحاد 
بيانيه اي منتشر کرد، دوباره مطالبات  گروه اول 
که  داد  پيشنهاد  و  کرد  مطرح  را  اياالت متحده 
امريکا فشار خود را بر ايران افزايش دهد. از نظر 
آنها بهترين روش براي نيل به موفقيت، تحميل 
تحريم هاي بيشتر و تهديد ايران به حمله نظامي 

از طرف امريکا يا اسراييل است. 
به طور خالصه بايد خاطرنشان کرد که رويکرد 
دستيابي  بر  همچنان  ايران  به  نسبت  سختگيرانه 
به  ناچيز  امتياز  و  ما  براي  حداکثري  اهداف  به 
همچنان  رويکرد  اين  مي کند.  پافشاري  ايران 
راه  تنها  به عنوان  را  نظامي  تهديد  و  تحريم ها 
برنامه  رهاکردن  براي  ايران  متقاعدکردن  براي 
بلکه  برنامه،  اين  نه همه  ـ اگرچه  هسته اي خود 
اکثر آن ـ تلقي مي کند. اين رويکرد با توجه به 
زرادخانه اتمي اياالت متحده به شدت رياکارانه 
اياالت متحده  خارجي  سياست  دستگاه  است. 
خود  قبل  يک دهه  تصميم گيري هاي  به  بايد 
نظري بيفکند و حداقل رويکرد متفاوتي را مد 
اين  نظر مي  رسد که  به  قرار دهد، هر چند  نظر 

اقدام براي ما آسان نباشد.   

منبع: فارن پاليسي 
)16 اكتبر 2013، 24 مهر 1392( 

برگردان: هادي عبادي

تحريم و اصرار بر اينکه ايران همه مطالبات ما را 
برآورده کند، نتيجه معکوس داده و امروزه ما را 

در وضعيت بدتري قرارداده است .
گرفته  ناديده  بايد  مهمترين صدايي که  و  اولين 
اصرار  همچنان  که  است  اسراييل  دولت  شود، 
مي ورزد که بايد ايراني ها را مجبور کرد تا همه 
برنامه غني سازي خود را از بين ببرند. اگر اجازه 
ديکته  ما  به  را  خود  نظرات  تل آويو  که  دهيم 
تضمين  مذاکرات  در  را  خود  شکست  کند، 

کرده ايم. 
دو  گروه  شود،  ذکر  بايد  که  موردي  دومين 
گذشته  هفته  که  هستند  سناتورهايي  از  حزبي 
نامه اي سرگشاده به اوباما نوشتند. اين سناتورها 
عالوه بر تکرار سخنان پيش  پا افتاده اي همچون 
تسليحات  »برنامه  توصيف  و  زور«  از  »استفاده 
اطالعاتي  جامعه  اعتقاد  به  )که  ايران«  هسته اي 
که  خواستند  اوباما  از  ندارد(،  وجود  امريکا 
تعليق  قبال  در  را  ايران  غني سازي  کامل  تعليق 
تحريم هاي جديد امريکا مطرح کند. به عبارت 
ديگر ايران بايد مهمترين خواسته ما را برآورده 

هم اکنون که اين مقاله را مي نويسم، مذاکره کنندگان 
گروه  ديگر  اعضاي  همراه  به  امريکايي  و  ايراني 
درباره  تا  هستند  ژنو  در  مالقات  درحال   5+1
جدايي  باعث  که  کنند  بحث  هسته اي  مناقشه 
طوالني  دوراني  براي  دولت ها  اين  و  ايران 
ايران   )1 هستند:  اينها  اصلي  مسائل  است.  شده 
مايل است تا چه ميزان از ظرفيت هسته اي خود 
بازرسي هاي  چشم انداز   )2 کند،  متوقف  را 
 )3 و  باقيمانده  هسته اي  تأسيسات  از  بين المللي 
و  اياالت متحده  که  تحريم هايي  رفع  سرعت 

ديگران بر ايران تحميل کرده اند.
کالين کال و عليرضا نادر در مقاله اي به اين نکته 
پرداخته اند که مطرح کردن رؤياي موهوم  مهم 
شکست  باعث  صرفاً  غني سازي«  کامل  »تعليق 
آخرين دور مذاکرات خواهد شد. اگر اوباما و 
صداهاي  بايد  هستند،  موفقيت  خواستار  او  تيم 
متعددي را ناديده بگيرند که مطالبات غيرواقعي 
يا استراتژي هاي مذاکراتي غيرعاقالنه را پيشنهاد 
مي دهند. چنين صداهايي را بايد ناديده گرفت، 
اخير  يک دهه  از  بيش  در  آنها  که حاصل  چرا 
ايران  است.  نبوده  کامل  شکست  جز  چيزي 
در  سانتريفيوژ  هيچ  ميالدي   2000 سال  در 
حال فعاليتي نداشت ولي اکنون داراي 19000 
گفت  بايد  خالصه  به طور  است.  سانتريفيوژ 
موضع گيري سختگيرانه مبتني بر تهديد، تحميل 

سه صدایي كه باید نادیده بگيریم

استفان والت
استاد روابط بین الملل 
دانشگاه هاروارد

اولین و مهمترین 
صدایي که باید نادیده گرفته 

شود، دولت اسراییل است که 
همچنان اصرار مي ورزد که 

باید ایراني ها را مجبور کرد تا 
همه برنامه غني سازي خود را 

از بین ببرند 
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9 روابــط آنها به شــکل بحراني اســت. اما تاريخ 
اين رابطه را نشــان مي دهد کــه توافق کامل در 
مورد مجموعه اي از مســائل منطقه اي نيست که 
رابطه امريکا ـ عربستان سعودي  را بدون آسيب 
نگه مي دارد، بلکه فهم مشترک در مورد منفعت 
کانوني حفظ امنيت خليج فارس اســت که اين 
رابطه را نسبت به آسيب مصون مي سازد. شکي 
وجود ندارد که اين روزها واشــنگتن و رياض 
در مورد مســائلي از چگونگي مديريت اوضاع 
سوريه تا فعاليت هاي نظاميان در قاهره، موضوع 
وعده هــاي روحانــي در ايران و باالتــر از همه 
موضوع دائمي فلســطين توافــق ندارند. اما اين 
اختالفات با وجود جدي بودن به ســطح بحران 
دوجانبه نمي رســند. در گذشته حتي اختالفات 
گســترده تري وجــود داشــته اســت امــا منافع 
مشــترک باعث گذر از اين اختالفات در شش 

دهه گذشته بوده است.
همان طــور که امريکا در مورد رابطه با ايران رو 
بــه جلو حرکــت مي کند، اين نکته مهم اســت 
که دولــت اوباما ســعودي ها را در جريان قرار 
دهــد و به عنوان يک ضــرورت در مورد تداوم 
اهداف اســتراتژيک امريــکا در خليج فارس به 
آنهــا اطمينان دهــد. البته بايد توجه داشــت که 
نه آرزوهاي بزرگ و نه ترس هاي اغراق شــده 
بازيگــران، ديگــر نبايــد دولــت امريــکا را از 
رويکــرد اميدوارانه و محتاطانه خود نســبت به 

ايران منحرف سازد.    

منبع: مؤسسه بروكينگز 
)15 اكتبر 2013، 23 مهر 1392(

برگردان: هادي عبادي

منطقه اي ايران را هر چه  بيشتر تسهيل کند. اگر 
قدرت  بزرگ جايگزيني براي هم پيماني وجود 
داشــت، ممکن بــود عربستان ســعودي  ترغيب 
به اين کار شــود. اما توانايي چيــن براي اعمال 
قدرت نظامي در منطقه خليج فارس کافي نيست 
.در واقع گزينه هاي استراتژيک عربستان سعودي  

بسيار محدود است.
عامــل ســاختاري کــه روابــط اياالت متحده و 
عربســتان  را به ســمت بحران هدايت مي کند، 
ســوء تفاهم در مــورد پايه هــاي روابط اســت. 
واشــنگتن و ريــاض هيچ گاه در مــورد اهداف 
اســتراتژيک در خاورميانه به طــور کامل توافق 
نداشــته اند. ســعودي ها همــواره نگــران رابطه 
نزديــک اياالت متحــده با شــاه در دهه هاي 60 
و70 ميالدي بودند. واشــنگتن در موارد متعدد 
نگران مداخله ســعودي ها در کشورهاي ديگر 
همچون مورد اخير آن بوده اســت که پشتيباني 
عربستان ســعودي  براي گُسترش روايت خود از 

اسالم مي باشد.
بــه  متعهــد  را  منافعي کــه دو طــرف  کانــون 
يکديگــر نگه مي دارد، هميشــه تعهد دوجانبه به 
حفــظ امنيت صنعت نفت عربســتان و مخالفت 
مشــترک آنها نسبت به افزايش قدرت منطقه اي 
طرف هاي ديگر مي باشــد. به اين علت که آنها 
در جنگ ســرد در يک طرف بودند، توانستند بر 
اختالفات خود غلبه کنند و در اهداف مشترک 
همچون افغانســتان به يکديگــر کمک کنند.با 
پايان جنگ سرد عامل همکاري از بين رفت اما 

کانون منافع باقي ماند. 
سوء تفاهم معمول آن است که تصور شود وقتي 
ســعودي ها و امريکايي هــا عدم توافــق دارند، 

اشــاراتي مبني بر بهبــود رابطه ايــران و امريکا 
منجر به واکنش هاي جالبي از ســوي عربســتان 
سعودي شــده اســت. عربســتان براي اولين بار 
از ارائــه ديدگاه هــاي خــود در مجمع عمومي 
ســازمان ملل منصرف شــد. آنها مي خواستند با 
اين کار پيام عدم خشنودي خود از سياست هاي 
امريــکا در منطقــه ـ در مورد ايران، ســوريه و 
مســئله فلسطين ـ را به اياالت متحده اعالم کنند. 
رســانه ها و مفسران وابسته به عربستان سعودي بر 
اين توهم دامن زدند که اياالت متحده در معامله 
کالن ژئوپليتيــک با ايران به عربستان ســعودي  
خيانت مي کنــد. آيا بحران ديگــري در روابط 
ميان امريکا و عربستان سعودي  پيش رو خواهيم 

داشت؟ 
در يــک کلمه بايد گفــت خيــر.در اين مورد 
نکتــه جديدي وجــود نــدارد. اياالت متحده و 
عربستان سعودي  در گذشته اختالفات به مراتب 
جدي تر را پشــت سر گذاشــته اند، بدون اينکه 
روابــط دوجانبــه آنها به طور بنيــادي دگرگون 
شــود. از جمله اين اختالفات مي توان به تحريم 
نفتــي ســال74-1973، اختالفــات مربــوط به 
قرارداد کمپ ديويــد و انقالب ايران در اواخر 
دهه 70 ميالدي، بحران عميق ناشي از واقعه 11 

سپتامبر و جنگ عراق اشاره کرد.
بحران هاي رابطه ميان اين دو کشور محصول دو 

عامل پايدار مي باشد:
1( ناشــي از اين واقعيت ســاختاري مي باشد که 

عربستان ، طرف ضعيف تر  اين رابطه است.
2( ناشــي از اين باور اشــتباه اســت کــه پيمان 
موجود بر اســاس منافع مکمل يکديگر بنا شده 
اســت و البته اين اشتباه بيشــتر در اياالت متحده 
وجــود دارد. در هــر پيمان ميــان طرف قوي تر 
و طــرف ضعيف تــر، طرف ضعيف تــر همواره 
در ميــان دو ترس متضــاد ولي به يــک اندازه 
خطرناک گرفتارشــدن و رهاشدن به سر مي برد. 
مثــاًل وقتي کــه اياالت متحده و اتحــاد جماهير 
شوروي در وضعيت جنگ سرد به سر مي بردند، 
هم پيمانــان امريکا در اروپــاي غربي در هراس 
از ورود بــه جنگي ناخواســته به ســر مي بردند. 
وقتي که اياالت متحده و اتحاد جماهير شوروي 
وارد مرحله تنش زدايي شدند، اروپايي ها نگران 

بودند که منافع آنها ناديده گرفته شود.
عربستان ســعودي  و پادشــاهي هاي کوچکتــر 
خليــج فــارس در برابر وضعيــت اياالت متحده 
و ايران در وضعيت ســاختاري مشــابهي به ســر 
مي برند. وقتي که امريکا به بهانه هسته اي، ايران 
را به حملــه نظامي تهديد مي کنــد، دولت هاي 
حاشــيه خليج فارس نگران مي شوند که واکنش 
ايران متوجه آنها باشــد. زماني که اياالت متحده 
پيامي مبني بر اشــتياق به مذاکره با ايران ارسال 
مي کند، آنها نگران مي شــوند که امريکا اقتدار 

مذاكرات هسته اي 
و بحران در روابط امریكا و عربستان؟

گرگوري گاوس
استاد علوم سیاسي دانشگاه ورمونت
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چرخــش  و  افغانســتان  و  عــراق  از  مي شــود 
راهبردي اش به ســمت آسيا )شــرق دور(، اخبار 
خوبي بــراي ايران بوده اســت. جايــگاه امريکا 
در منطقــه نتايجي به بــار آورده، اينکه امريکا از 
خطوط قرمزش بر ضد ســوريه که از سالح هاي 
شــيميايي اســتفاده کرده، کوتاه آمده است، از 
همين نتايج مي باشــد که ســبب گشايشي براي 
متحد اصلي ايران، روســيه شــده است تا نقشي 
حياتي را به عنوان ميانجي ديپلماتيک در سازمان 

ملل ايفا کند.
در اين حال، پس از تماس تلفني )هر چند کوتاه( 
اوباما با روحاني، فشــارهاي اسرائيل سبب شد که 
اوباما پــس از ديدار بنيامين نتانياهو نخســت وزير 
اسرائيل، دوباره تصريح کند که استفاده از نيروي 
نظامي برا ي جلوگيري از ايران هسته اي از دستور 
کار خارج نشده است. نتانياهو به سازمان ملل رفت 

تا روحاني را »گرگي در لباس گوسفندان« بنامد.
به طور خالصه، درحالي کــه امريکا به مذاکره با 
ايران بر ســر برنامه هسته اي اش نزديک مي شود، 
نبايــد تصور کند که ايران آماده تســليم اســت. 
کاهــش اعتبار امريــکا در خاورميانــه، به خاطر 
حرف هاي بي پشتوانه در مورد سوريه نيز متغيري 

مهم در اين معادله است.
امريکا در حالي پشت ميز مذاکره خواهد نشست 
که هيچ گزينه نظامي معتبري در دســت ندارد و 
با ايراني روبرو مي شــود که در شرايط مناسبي به 
خاطر ثبات داخلي تازه اش قرار داشــته و از نقش 

محوري اش در مسائل سوريه سود مي برد.
براي نخستين بار است که مذاکرات دو کشور نه 
بر مبناي تهديد ايران )تا به تمکين بپردازد(، بلکه 

بر پايه ترغيب ايران به مصالحه مي باشد.
اين مسئله نيازمند نزديکي امريکا و هماهنگي اش 
با مفهــوم »نرمش قهرمانانه« اســت کــه آيت اهلل 

خامنه اي عنوان کرده است.
در کوتاه مدت نبايــد انتظار هيچ معامله بزرگي با 
ايران داشــت ولي برداشتن تحريم هايي خاص در 
ازاي گام هــاي مؤثري که برنامه هســته اي ايران 
را کنــد کــرده و آن را در معرض بازرســي هاي 
بين المللي قرار دهد، مي تواند مورد انتظار باشــد. 
اين گام اوليه، گام مهمي است که مي تواند اعتماد 
دوجانبه اي را ايجاد کرده و به ديپلماسي تحرک و 

نيرويي دهد، چيزي که شرط موفقيت است.

منبع: نيویورك تایمز، 2 اكتبر 2013 

هيچ اعتــراض خياباني نبــود، اعتراضاتي همانند 
آنچه تهران را در ســال 1388، قاهره را در ســال 
1390 و اســتانبول را در سال جاري فلج کرد. در 
واقع، دولت آقاي روحاني با آزادکردن زندانيان 
سياســي و به طــور بالقــوه، کم کــردن کنترل بر 
مطبوعات و رســانه هاي جمعــي، اعتماد به نفس 

خود را به نمايش مي گذارد.
باوجود عصبانيت اعراب، در سطح منطقه توافقي 
وجود دارد مبني بر اينکه حمايت ايران از بشــار 
اســد، ـ رئيس  جمهورـ ســوريه مؤثر بوده است. 
اين اجماع، ادعاي ايران را مبني بر قدرت و نفوذ 

منطقه اي تأييد مي کند. 
سوريه نشــان داده که ايران تنها بازيگر منطقه اي 
اســت که قادر اســت جنگي را بــا موفقيت در 
کشور ديگري، آن هم کشوري بدون داشتن مرز 

مشترک به پيش برد.
ايران پول و اسلحه در اختيار رژيم اسد گذارده، 
نظاميــان را در ســوريه آرايــش داده و اتحادي 
منطقــه اي با دولت شــيعي عراق و شــبه نظاميان 
حزب اهلل به عنوان نمايندگانــش براي کمک به 

اسد تشکيل داده است.
غــرب، روســيه را به عنــوان متحد حياتي اســد 
مي شناســد، ولي اين ايران اســت که کارت هاي 

باقي ماندن اسد را در دست دارد.
هنوز اميدهايــي براي اتحاد ترکيــه و هم پيمانان 
عرب امريکا بــه منظور منزوي کردن ايران وجود 
دارد، متحداني که در مورد مســائل مصر و سپس 
ســوريه از هم فاصله گرفته اند. عربستان سعودي، 
قطر و ترکيه بر سر اينکه از چه کساني در سوريه 
حمايت کننــد، در ســتيزند. درمــورد مصر نيز، 
سعودي ها از ژنرال هاي مصري حمايت مي کنند، 
ژنرال هايــي کــه محمــد مرســي، رئيس جمهور 
منتخب اســالمگرا را از قــدرت خلع کردند. اين 
مســئله ســبب شــده ترکيه که از محمد مرسي و 
اخوان المسلمين ـ که اينک غيرقانوني اعالم شده 
اســت ـ در مصر حمايت مي کرد، از آنان فاصله 

بگيرد.
بــراي دهه هــا، حکومت هــاي ســلطنتي منطقه 
خليج فارس، ازحمايت اخوان المسلمين برخوردار 
بودنــد. ]با توجه به چرخش دموکراتيک اخوان[ 
اکنون اسالمگراها و حکمرانان منطقه خليج فارس 
براي کسب پشــتيباني جهان عربي ـ سني رقابت 
دارنــد. ايــن نکته، فرصتــي راهبردي بــه ايران  
مي دهــد تــا از نقش خود به عنــوان يک قدرت 

ميانجي منطقه اي بهره برداري کند.
خروج امريکا که دشــمن اصلي ايران محسوب 

واشــنگتن: توافــق بين المللــي بــر ســر نابودي 
زرادخانه ســالح هاي شيميايي سوريه، ديپلماسي 
را به جايــگاه محوري اش در سياســت خارجي 
امريکا بازگردانده اســت. ولي تأکيد بر خطوط 
قرمــز امريکا در ســوريه، تنهــا پيش درآمدي بر 
پيگيري خطوط قرمزي بــه مراتب مهمتر درباره 
برنامه هســته اي ايران اســت. تحرک اغواکننده 
رئيس جمهور جديد ايران ـ حســن روحاني ـ در 
هفته گذشته و نمايشي به نظر انعطاف پذير، طليعه 
خوبي براي يک راه حل سياســي به نظر مي رسد. 
ولي ساده انگارانه است اگر امريکا خيال کند که 
ايران از جايگاه ضعف بــه مذاکره مي پردازد. به 
عکس، ايران نسبت به رقباي منطقه اي  خود، بهار 
عربي را با موقعيت بهتري پشــت ســر گذاشته و 
آشوب ها در سوريه برخالف آنچه تصور مي شد، 

ايران را قدرتمندتر نيز کرده است.
شــاهد نيز، اظهارات حسن روحاني است که بين 
ايران و همســايگان عربش تفاوت قائل شــده و 
اظهار داشته اســت که ايران در جايگاه يگانه اي 
براي پادرمياني در حل مسئله سوريه قرار دارد. در 
پنج سال گذشته، امريکا گمان برده که تنها يک 
ايران تضعيف شده در پي تحريم هاي اقتصادي، 

حاضر به پذيرش يک توافق هسته اي است.
اقتصاد ايران به راســتي دچار تنگناهاي شديدي 
اســت که ايــن امر به فهــم تصميمــات رهبري 
در ايــران کمــک مي کنــد. تصميمــي مبني بر 
مطرح کردن حسن روحاني، مذاکره کننده سابق 

هسته اي، به عنوان نماينده در مذاکرات با غرب.
به عالوه  تمايــالت فرقه گرايانه در جنگ داخلي 
ســوريه که بخش زيادي از جمعيت سني مذهب 
ســوريه را در مقابل ايران شيعه و متحدانش يعني 
حکومت سوريه، لبنان و عراق تهييج کرده، سبب 

انزواي ايران شده است.
انعطاف پذيري سياسي ايران جدي است، هر چند 
نبايد آن را دال برتمايل ايران به تســليم دانســت. 
ايران خود را شکســت خورده نمي بيند. سيســتم 
سياســي ايران، هنوز پايدارترين و منعطف ترين 
سيستم در منطقه است. اين مسئله از ثبات بديعي 
که در انتخابات بســيار آرام رياســت جمهوري 
بود، بر ما آشــکار مي شود. امســال تهران شاهد 

امریكا نباید درباره ایران ساده انگار باشد

ولي نصر
رئیس بخش مطالعات 
پیشرفته بین الملل در دانشگاه 



ز کتاب چشم اندا
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ژئوپليتيکـي افـول امريـکا از موقعيـت برجسـته 
قربانـي  کسـاني  چـه  چيسـت؟  خـود  جهانـي 
چنيـن  ايـن  وقفـه  بـدون  و  سـريع  ژئوپليتيکـي 
افولـي خواهنـد بـود؟ اين مسـئله چه اثـري روي 
و  دارد؟  بيسـت ويکم  قـرن  جهانـي  مشـکالت 
آيـا چيـن مي توانـد تـا سـال 2025 نقـش فعلـي 
امريـکا را در رويدادهـاي جهانـي بـازي کنـد؟ 
مي کنيـم؛   2025 سـال  مـاوراي  بـه  نگاهـي  4ـ 
احياشـده، هدف هـاي  امريـکاي  يـک  چگونـه 
تعريـف  را  خـود  درازمـدت  ژئوپليتيکـي 
دوسـتان  همـراه  بـه  امريـکا  چگونـه  مي کنـد؟ 
قديمـي اروپايي خود سـعي خواهد کـرد ترکيه 
و روسـيه را درگيـر رويدادهـاي جهانـي کنـد تا 
بتوانـد يـک غرب وسـيع تر، کوشـاتر و جدي تر 
بسـازد؟ همزمـان بـا ايـن مسـئله چگونـه امريـکا 
مي توانـد بـه يک توازن در شـرق برسـد؟ توازن 
بيـن نيـاز بـه همـکاري نزديـک بـا چيـن و ايـن 
آسـيا  در  امريـکا  سـازنده  نقـش  کـه  حقيقـت 
نبايـد نقطـه نظـرش فقـط چيـن باشـد و درگيـر 
نشـود  نيـز  آسـيايي  خطرنـاک  برخوردهـاي 
بحـران  و  امريـکا  اسـتراتژيک؛  بينـش  )کتـاب 
گـزارش  نخسـت  بخـش  در   )18 جهانـي، ص 
حاضـر، بـه دليـل اهميـت موضـوع تنهـا بـه دو 

مي پـردازم. دوم  و  اول  فصـل 

نـزول جايگاه و الگوي امريکا در سـطح داخلي 
و خارجـي يـک موضـوع جدي اسـت. تـا آنجا 
چگونگـي  بـراي  سـناريو  سـه  برژينسـکي  کـه 

وقـوع آن ترسـيم مي کنـد:
1. وقـوع يـک بحـران مالـي سـخت بـا رکودي 
ويران کننـده به همراه شـورش جهاني)ص118(
2. حرکت به سـوي فرسـودگي سيسـتماتيکي به 
همـراه سياسـت خارجـي غلـط و ظهـور رقبـاي 

بالقـوه امريـکا در آسـيا )ص119( 
3. ايجـاد يـک رکـود عميـق داخلـي و تضييـع 
و  پاکسـتان  توسـط  امريـکا  بين المللـي  منافـع 
ايـران کـه امريـکا را درگيـر يـک جنـگ يـک 

)ص120(.  مي کنـد  تحليل برنـده  و  تنـه 
اين سـناريو حاصل چهار پرسـش اساسـي است 
کـه برژينسـکي در طـول کتـاب در چهـار فصل 
شـامل »غـرب در حـال افـول«، »رنگ پريدگـي 
تـا  امريـکا  از  بعـد  »دنيـا  امريکايـي«،  رؤيـاي 
نقـش  و   2025 سـال  »مـاوراي  و   »2025 سـال 
دوگانـه« سـعي دارد بـه آنهـا پاسـخ بگويـد. اين 
چهـار پرسـش عبارت انـد از: 1ـ آثـار تغييـر در 
توزيـع قـدرت جهانـي از سـوي غرب به سـمت 
شـرق چيسـت و اثـر بيـداري سياسـي انسـان ها ـ 
واقعيـت تـازه اي کـه دنيـا بـا آن روبـه رو شـده، 
روي ايـن مسـئله کـدام اسـت؟ 2ـ چـرا رنـگ و 
روي جاذبـه »جهاني بـودن« امريکا پريده اسـت؛ 
اقتصـادي  و  سياسـي  قـدرت  نـزول  عـوارض 
امريـکا در داخل و در سـطح بين المللي چيسـت 
و چگونـه امريـکا موفقيـت جهانـي ممتـازي را 
کـه در اثـر پايان يافتـن جنـگ سـرد و فروريزي 
اتحـاد جماهيـر شـوروي برايـش پيـش آمـد، به 
هـدر داد؟ از سـوي ديگـر،  توانايـي بهبوددهنده 
امريـکا کـدام اسـت و چـه نـوع  جهت گيـري 
در  تـازه اي  جـان  تـا  اسـت  الزم  ژئوپليتيکـي 
نتايـج  بدمـد؟ 3ـ  امريـکا  نقـش جهانـي  کالبـد 

فصل اول: غرب درحال افول

»در آن روزها 
زماني که تمدن به چهره ما لگد زد

زماني که آب مقدس به ابروان درهم ما سيلي زد
الشخورها در سايه چنگال هاي خود

بناي يادبود خون آلود قيموميت ما را ساختند«

شــعر الشخورها، از شــاعر ســنگالي، به عنوان 
نماد تمايل ضدامپرياليســتي بخــش عظيمي از 
روشنفکران نوين مناطق فرامستعمراتي است که 
امريکا در ايجاد آن نقش وسيعي داشته و نگراني 
عميق از نظم و بي نظمي دنياي هزاره سوم به ويژه 
دنياي پــس از 11 ســپتامبر)ص62-61( که در 
درازمدت با تمرکز قدرت در دست يک کشور 
خاص تعارض پيدا مي کند)ص27( از مهمترين 
مسائل برژينسکي به شــمار مي روند. برژينسکي 
فصــل »غرب در حال افول« را با ســه شــاخص 
امپراتــوري مدرن جايگزين امپراتوري ســنتي، 
پراکندگــي قــدرت جهاني و بيداري سياســي 

جهاني مورد بررسي قرار مي دهد.
در بخش نخســت امپراتوري مــدرن جايگزين 
ويژگي هــاي  مي شــود.  ســنتي  امپراتــوري 
امپراتوري ســنتي شــامل شــروع امپراتوري از 
همســايگان، عدم آگاهي نسبت به همسايه هاي 

چشم انداز ايران: كتاب بينش استراتژيك، تأليف زبيگنيو برژينسكي و ترجمه علي بهفروز، 
دريچه اي است به دنيايي كه امريكا براي كسب مشروعيت ازدست رفته اش بايد آن 
را بگشايد. به دليل اهميت فوق العاده كتاب، سعي شده بخش هاي مهم آن در دو 
شماره به مخاطبان فهيم چشم انداز ايران ارائه شود. كتاب در چهار بخش تدوين 
به داليل رنگ پريدگي  به غرِب درحال افول و فصل دوم  اول  شده است. فصل 
رؤياي مشترك امريكايي مي پردازد. از نكات مهم كتاب آن است كه با مطالعه اش، 
بيافريند كه بوش پسر  اوباما نمي تواند در سوريه جنگي  خواننده درمي يابد چرا 
خارجي  و  داخلي  خود، سياست   ويژه  نقادي  با  برژينسكي  داد.  انجام  در عراق 
يك جانبه گرايي امريكا را بررسي مي  كند. برژينسكي مشاور سابق امنيت ملي 
جيمي كارتر، رئيس جمهور اسبق امريكا، درحال حاضر مشاور و عضو هيئت امناي 
مركز مطالعات استراتژيك و بين المللي امريكا و استاد كرسي سياست خارجي 
امريكا در دانشكده مطالعات بين المللي پيشرفته دانشگاه جان هاپكينز است.                                                                   

فروزان آصف نخعي

 نهاد ناآرام جهان؛ بيداري سياسي پس از جنگ سرد 
در معرفي كتاب »بينش استراتژیک؛ امریكا و بحران قدرت جهاني«  

)بخش نخست(
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3 دوردســت و رشــد اقتصــادي در انــزوا )مانند 
هندوســتان و چين( بود. برژينسکي معتقد است 
کــه مفهوم »قــدرت برتر جهانــي« يک رخداد 
تاريخــي بــه دوران اخير اســت )ص 38( و از 
اوايل قــرن نوزدهم، به ويــژه در جنگ جهاني 
دوم با توجه بــه اقتصاد حســدبرانگيز امريکا و 
موقعيــت ژئوپليتيکي آن و فوريت يک تعريف 
نوين از دنياي غــرب به وجود مي آيد.)ص 32( 
از نظــر برژينســکي هســته اصلي شــکل گيري 
امپراتــوري مــدرن در نــوع نــگاه روزولت به 
غرب و منافــع ملي امريکا و به دنبــال آن زوال 
امپراتوري مستعمراتي غرب و به خصوص اروپا 
و در اختيار گرفتن نفت عربســتان در خاورميانه 
)ص35( بــود. همين امر منجر به آن شــده بود 
که حوزه جغرافيايي غــرب هر روز کوچک و 
کوچکتر شــده و برتري اقتصادي و ژئوپليتيکي 

آن به مدد گســترش جهاني فرهنگ، اقتصاد و 
قدرت سياســي امريکا )ص36( گســترش يابد. 
درعين حال ايــن امر هم زمان بود با ســرکوب 
نهضت هاي ملي توســط الگوهاي غربي که در 
اين مســتعمرات با حمايت هاي شــوروي همراه 
شده بود.)ص36( در عين حال »تيرگي ناشي از 
جنگ سرد« سبب شــده بود جابه جايي اصولي 
در تقســيم جهاني قدرت سياســي و اقتصادي... 
از نظر عامه مخفي شــده و با تولد يک سلســله 
مراتــب اجتماعي تازه در سيســتم بين المللي، به 
صورت بحران مالي اواخر سال 2007 ديده شد 
و مرکز ثقل جهاني و ديناميســم اقتصادي يعني 
ضرورت مشارکت کشــورهايي که براي اداره 
مالي و اقتصادي جهان ناديده گرفته شده بود،...

از غرب به شــرق )کشــورهاي آسياي شرقي از 
جمله ژاپن و چين( منتقل و بر اين اســاس گروه 
هشــت در ســال 2008 به گروه 20 تبديل شد و 
در ســال 2009 مهمترين نقش رهبري کنفرانس 
گروه هشت در ســال 2009 در امريکا، رياست 

همزمان دو دولت امريکا و چين بود. )ص37( 
در بخش پراکندگي قدرت جهاني  برژينســکي 
بر پنج تغيير چشــمگير در سلسله مراتب قدرت 
جهانــي از 1910 تــا 2010 تأکيــد مي کند که 
شامل تغييرات در جنگ  جهاني اول، در جريان 
وقفه بين دو جنگ جهاني، سقوط اروپا و آغاز 
جنگ ســرد پس از جنگ جهاني دوم، شکست 
نهايي شــوروي در جنگ ســرد و ظهور مؤلفه 
رو به رشــد آسيايي و ايجاد شــتابي تاريخي در 
تغييــر توزيع قدرت جهانــي، در کنار امريکاي 
کمــاکان قدرتمنــد مي شــود. )ص51( از نظر 
وي پراکندگــي قــدرت جهاني شــامل صعود 
آســيا با افزايش برتــري جهاني ژاپــن، چين و 

هندوســتان است.)ص39( برژينســکي در ادامه 
بــه نگراني امريکايي ها دربــاره چين به صورت 
يک ابرقدرت جهاني اشــاره مي کند )ص 43( 
و معتقد اســت شــتاب توســعه در چين با توجه 
به مؤلفه هايــي همچون قــدرت تصميم گيري، 
عدم تعهد خارجي ناتوان کننده و قدرت نظامي، 
اين کشــور را به عنوان دومين قدرت بين المللي 
بعــد از امريکا توجيه مي کنــد. )ص 48( از نظر 
وي اتحاديــه اروپــا خــود را با پول مشــترک 
تعريف کرده و نه با يک قدرت مرکزي واقعي 
و سياست مالي مشــترک. حفظ پرهزينه امنيت 
بين الملــل را  به امريکا واگــذار کردند تا منابع 
مالي خــود را صرف ايجاد زندگــي بهتر براي 
شهروندان خود کنند که اين امر هيچ ارتباطي با 
رشد اقتصادي اش نداشته و تنها به افزايش قرض 
ملي اروپا منجر شده اســت... در نتيجه اتحاديه 
اروپا يک قدرت مهم و مستقل در صحنه جهاني 
نيســت. )ص48( از نظر برژينسکي روسيه بدون 
سالح هاي اتمي يا وابســتگي برخي کشورهاي 
اروپايي به نفت و گاز آن، اين کشور روي هرم 
ژئوپليتيک جهاني خيلي بــاال نبود. )ص49( از 
نظر برژينسکي عدم اطمينان مردم نسبت به دوام 
موقعيت رهبري بين المللــي امريکا، پايان نقش 
مرکزيت اروپــا در رويدادهاي جهاني، ناتواني 
سياسي اتحاديه اروپا، حسرت روسيه براي يک 
نقش مهم جهاني که قادر به اعمال آن نيســت، 
ايــن فکر که چين ممکن اســت خيلــي زود به 
قله برتري جهاني برســد، آسيب پذيري داخلي 
و خارجي هندوســتان و جاه طلبي بي صبرانه آن 
کشــور در آرزوي اين اســت که به هندوستان 
بــه صورت يــک نيــروي جهاني نــگاه کنند و 
بي ميلي طوالني ژاپن در استفاده از قدرت وزين 

عالوه بر پیامدهاي منفي 
بیداري سیاسي جهاني 

دو نتیجه غیرمستقیم هم 
داشته است: 

1. به دشمني هاي یك طرفه 
و نسبتًا ارزان قدرت ها 
علیه ملت هاي ضعیف و 
غیرمتحد خاتمه بخشید
2. مسئولیت مشترك را 

رواج  و هزینه سلطه جویي 
خارجي را افزایش داد

زبیگنیو  برژينسکي
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اين رو از نظر برژينسکي با توجه به بي نظمي ها و 
هرج و مرج کنوني جهان اگر سيستم امريکا در 
نظر بسياري به صورت مدلي نامربوط و بي ارزش 
ديده شــود، موفقيت مدام سيســتم چين ممکن 
اســت آن را به صورت يک سيستم جايگزين و 
سازمان داده شــده درآورد که در چنين حالتي 

غرب در خطر خواهد بود. )ص64-65(
فصل دوم: رنگ پریدگي رؤیاي امریكایي 
برژينسکي معتقد است امريکا بايد بر مشکالت 
داخلــي خود غلبــه کند تا با تکيه بــر آنها  قادر 
باشــد سياســت خارجي مهارگســيخته خود را 
عوض کرده، تا با کســب تحسين جهاني برتري 
سيســتماتيک خــود را بهبود بخشــد. )ص69( 
از ايــن رو برژينســکي رنگ پريدگــي رؤياي 
امريکايــي را در چهار بخش رؤياي مشــترک 
امريکايــي، مــاوراي خودفريبــي، باقــي مانده 
قدرت هــاي امريــکا و جنگ طوالنــي امپريال 

امريکا، مورد بررسي قرار مي دهد. 
برژينســکي درباره »رؤیاي مشترك امریكایي« 
معتقد است تهيه کنندگان قانون اساسي امريکا، با 
توجه به ايده آليسم و ماترياليسم، سيستم سياسي 
با فرضيات اصولي و مشترکي را کوشش کردند 
بنا کنند تا از حقوق مسلم و غيرقابل انتقال مردم 
محافظت کند. )ص70( و با جلوه و جذابيت هر 
دو حالت شهروندي و ســرمايه گذاري، امريکا 
آنچه را که اروپا و بقيه دنيا نداشــتند،  پيشکش 

57( برژينســکي معتقد اســت که تنفــر فزاينده 
فقــرا از ثروتمنــدان باعث شــده کــه ميليون ها 
دانشجو، امروز همان نقشي را بازي مي کنند که 
پرولتارياي مارکس در قرن 19 به عهده داشت... 
قيام عمومــي در آفريقاي شــمالي و خاورميانه 
)بهارعربي( مثال بسيار روشن از بيداري شتابزده 

سياسي و نتايج بالقوه آن نشان داد. )ص58( 
ولي نکته مهم بحث برژينســکي آن اســت که 
بخش مهمي از بيداري سياســي مذکور ناشــي 
از تنفري اســت که در کشــورهاي توسعه نيافته 
مشــاهده مي شــود. از نظر وي ...در کشورهاي 
مســلمان خاورميانــه، حتــي با وجود شــيفتگي 
بســياري از جوانان مســلمان نســبت به فرهنگ 
توده امريــکا، انزجار حاد در مقابل دخالت هاي 
بي مورد امريکا در خاورميانه و پشــتيباني آن از 
اســراييل، هم اکنون به صورت بسط امپرياليسم 
غــرب در خاورميانــه ديده مي شــود. )ص 60( 
بــا اين همه برژينســکي معتقد اســت که عالوه 
بر پيامدهــاي منفــي، بيداري سياســي جهاني، 
دو نتيجه غيرمســتقيم هم داشــته اســت: ابتدا به 
دشــمني هاي يک طرفه و نســبتاً ارزان قدرت ها 
عليه  ملت هاي ضعيف و غيرمتحد خاتمه بخشيد 
و بيداري سياســي مسئوليت مشــترک  را رواج  
و هزينه ســلطه جويي خارجــي را افزايش داده 
و ســپس اهميت خاصي به سياست رقابت پذير 
جهان داده که قباًل وجود نداشــته و آن عبارت 
است از رقابت سيستماتيک جهاني. )ص62( از 

اقتصادي خود براي به دســت آوردن جســارت 
سياســي، همه با هم منعکس کننده واقعيت يک 
رهبــري جهاني با دامنه وســيع تر و همبســتگي  

کمتر است.)ص51-52(
برژينســکي معتقــد اســت  در بخــش ســوم، 
پراکندگــي در حال تکوين قــدرت جهاني  با 
ابتنا بر دنياي وابســته به هم رســانه اي و افزايش 
جمعيت جوان به ويژه در جوامع عقب مانده و يا 
در حال توسعه، با ظهور پديده اي به نام »بيداري 
سياسي« تشديد شــده ... و اثر پوياي اين پديده 
نوظهــور اجتماعي از نظر تاريخــي چيز تازه اي 
اســت. )ص 53-52( از نظر وي فرآيند بيداري 
شــامل انقالب فرانسه، دو جنگ جهاني در قرن 
نوزدهم و به همراه سياســت هاي ضد استعماري 
انقالب بلشــويک، انقــالب ارتباطات جمعي و 
گســترش تدريجي سواد در جمعيت شهرنشين، 
منجــر به پديــده اي به نام بيداري سياســي توده 
شــده اســت.)ص56( از نظــر وي اضطراب و 
ناآرامي هاي سياسي مردم در يک گوشه از دنيا، 
براي مردم گوشه ديگر دنيا، تجربه اي ارزشمند 
اســت. )ص 57( از نظــر او، وقتــي مشــکالت 
فرهنگي و اقتصادي با کاربرد فناوري ارتباطات 
ترکيــب شــود، جمعيت جــوان حکــم نوعي 
ماده منفجــره خطرنــاک را در خاورميانه يعني 
فلســطين، عربستان سعودي،  افغانســتان،  عراق، 
پاکســتان، کشــورهاي آفريقايي مانند کنگو و 
نيجريــه، تونس، مصر و... خواهد داشــت. )ص 
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از نظــر برژينســکي ســومين عامل،  گســترش 
نابرابري درآمد )شــکاف درآمد مالي( ســاالنه 
به همــراه راکدشــدن تحرک و قــدرت مانور 
اجتماعي بوده که خود خطري است درازمدت 
براي آگاهي اجتماعي و پايداري دموکراتيک؛ 
دو شــرطي که براي ادامه يک سياست خارجي 
بانفــوذ از طرف امريــکا الزم اســت. او تأکيد 
مي کند که در سال 1980 پنج  درصد از جمعيت 
طبقه ممتــاز امريکا صاحــب 16/5 درصد کل 
درآمد مالي بودند، در حالي که 40 درصد طبقه 
پايين تــر اجتمــاع صاحــب 14/4 درصد از کل 
درآمد مالي ســاالنه بودند. در ســال 2008 اين 
ارقــام به ترتيب 21/5 درصــد و 12درصد بوده 

است. )ص85(
در بخــش چهــارم برژينســکي به ويران شــدن 
تأسيســات زيربنايي ملي اشــاره مي کند و اينکه 
تأسيســات امريکا به ســمت قرن بيستم سرازير 
شــده اين درحالي اســت کــه چيــن به تنهايي 
صاحــب بيــش از 50 هزار کيلومتــر خط آهن 
سريع السير است. فرودگاه هاي پکن و شانگهاي 
ده ها ســال جلوتر از فرودگاه هاي واشــنگتن و 
نيويورک هســتند کــه به صورت شــرم آوري 

حکايت از جهان سوم مي کند.)ص88(  
در نگاه برژينســکي عوامل پنجم و ششم تقريباً 
يکي هســتند؛ از نظر او محور پنجم بي اطالعي 
مردم امريکاســت. مثاًل 75 درصــد افراد 18 تا 
24 ســال نتوانســتند ايران را روي نقشه جغرافيا 
پيــدا کنند. از نظــر او اين امر، يعنــي ناآگاهي 
عمومي، باعث پيدايش محيط سياســي اي شده 
که بيشــتر براي منتها درجه ساده ســازي مساعد 
اســت تا براي اظهارنظر دقيق و ظريف نسبت به 
حقايق جهاني بعد از جنگ سرد که ذاتاً پيچيده 
هســتند. )ص 91( به دنبال اين موضوع او محور 
ششــم را نتيجــه مي گيرد که مربوط به سيســتم 
امريکاست. سيستمي که به دليل هواداري هر چه 
بيشــتر از حزب، به طور روزافزوني در بن بســت 
قرار مي گيــرد. از نظر او رســانه هاي عمومي و 

کــه قدرت ما در خــارج از امريــکا به صورت 
فزاينــده اي بســته بــه اين اســت کــه چگونه با 
مشــکالت داخلــي خــود روبرو مي شــويم. او 
تصميم هــاي حساب شــده ملي در مــورد بهبود 
سيستماتيک مسائل داخلي را شرط الزم و اوليه 
براي هرگونه ارزشــيابي منطقي از چشــم انداز 
جهاني امريکا مي داند )ص81( و با اين رويکرد 
به شش مسئله بحراني اصلي ولي فزاينده امريکا 

مي پردازد:
ـ بحران نخســت قــرض ملــي امريکا...که برابر 
اســت با 60 درصد ارزش توليد ناخالص داخلي 
...از نظر برژينســکي ميزان قرض ملي امريکا با 
ادامه شــرايط فعلي در سال 2025 معادل 108/6 
درصد توليــد ناخالص داخلــي خواهد بود که 
آســيب پذيري امريــکا را در برابــر چيــن زياد 
خواهد کــرد، توانايي اش را براي حل مســائل 
داخلــي محدود کرده و به جايي خواهد رســيد 
که امريــکا نتواند مخارج ســنگين يک جنگ 

الزامي را تهيه کند. )ص83- 82(   
دومين عامل  سيســتم مالي معيوب امريکا است 
که عالوه بــر تهديد اقتصاد جهانــي، در داخل 
امريکا سبب خشونت شده است. از نظر وي اين 
سيســتم مالي معيوب و بحران مالي ناشي از آن 

در سال 2008 منجر به: 
ـ افزايش کسر بودجه کشورهاي عضو گروه 20 

از يک درصد به هشت درصد
ـ کاهــش ثروت ملي امريکا از 64 تريليون دالر 

به 51 تريليون دالر
ـ افزايش ســلب مالکيــت خانه ها از 74 هزار در 
تابســتان 2008 بــه 360 هزار خانــه در جوالي 

2009
ـ ورشکستگي سه بانک در هفته در سال 2009،

ـ و ســقوط 57 درصــدي بازار ســهام به عنوان 
بزرگترين نزول بعد از رکود عظيم ســال 1928 

)ص 84( شده است. 

کــرد )ص71( ولــي فجايعي وجــود دارد که 
آن روي ســکه تمدن امريکاســت که همگي و 
همزمان پرســش هايي اساســي در مورد عدالت 
اجتماعــي و اخالق تجــاري سيســتم امريکا و 

الگويي براي تبعيت مطرح مي کنند مانند: 
ـ اخراج و پاکســازي سرخپوســتان بــا مصوبه 

کنگره در سال 1830 
ـ بــرده داري و ســرکوب اجتماعــي درازمدت 

سياهان و قانون تفکيک آنان )ص 73(
ـ نگاه مکزيکي ها به امريکا به عنوان کشــوري 
مــزور، ريــاکار بــا توســل بــه دورويي هــاي 

دموکراتيک 
ـ نــگاه ترديدآميز به دکتريــن مونرو که هدف 
اصلــي اش را تأمين منافــع امريکا مي دانســتند 

)ص74(
ـ ظهور رقيب تازه )شــوروي( بــا حرف جدي 

»کوشش انسان ها براي آينده بهتر« )ص76( 
ـ پايــان جهــان دوقطبي و اظهــارات کلينتون و 
بعدها بوش پســرکه »کشــور ما توسط خداوند 

انتخاب شده« )ص 79(  
ـ عدم اطميناني فزاينــده درباره دوام درازمدت 
کارايي اقتصاد امريکا و بدهکاري روزافزون در 

دهه اول قرن 21 
ـ11 ســپتامبر و مسئله جنگ با تروريسم و حمله 

يک طرفه غيرقانوني به عراق در سال 2003 
ـ بحران مالي سال هاي 2008 و 2009 

ـ قرض ملي بســيار عظيمي که هر لحظه زيادتر 
مي شود 

ـ نابرابر هاي اجتماعي در حال گسترش و افتادن 
سيستم مالي به دست سرمايه گذاران طماع )ص 

80 و 81(.
محــور اول يعني »رؤیاي مشــترك امریكایي« 
براي برژينســکي، راهنمــاي بســيار مهم براي 
رهنمون شدن به بحث محور دوم يعني »ماوراي 
خودفریبي« اســت: ما امريکايي ها بايد بفهميم 

عدم اطمینان مردم نسبت 
به دوام موقعیت رهبري 

بین المللي امریكا، پایان نقش 
مركزیت اروپا در رویدادهاي 

جهاني، ناتواني سیاسي 
اتحادیه اروپا، حسرت روسیه 

براي یك نقش مهم جهاني كه 
قادر به اعمال آن نیست و... 
منعكس كننده واقعیت یك 

رهبري جهاني با دامنه وسیع تر 
و همبستگي  كمتر است

واقعه يازده سپتامبر
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از گرايــش عمــده مســلمانان و مختل ســازي 
شبکه تروريســت و يک پاسخ درازمدت براي 
ضعيف ســازي پشــتيباني از تروريســت ها بود. 
از نظر وي چنين پاســخي بايــد متضمن تقويت 
»افراطي گــري  منزوي ســازي  و  »ميانه روهــا« 
اســالمي« مي بــود. )ص115( او معتقــد اســت 
»مدرنيزه ســازي تحت فشــار نيروي خارجي و 
با عجله با ســنت هاي صدها ســاله که ريشه در 
عمــق عقايد مذهبــي دارد در تناقض اســت و 
نمي توانــد بدون حضــور جســورانه و طوالني 
نيروهاي خارجي دوام داشــته باشد، ضمن آنکه 
حضور طوالني نيروهاي خارجي به احتمال زياد 
ايجاد فوراني از مقاومت خواهد کرد.)ص116( 
برژينســکي تأکيد مي کند که عــالوه بر جنگ 
تمام نشــده افغانســتان، امريکا با ســه وضعيت 
دشــوار و عظيم ژئوپليتيکي در منطقه اي پهناور، 
پرجمعيــت و بي  ثبات از شــرق کانال ســوئز تا 

غرب سين کيانگ  شامل: 
ـ خيزش مســلمانان بنيادگراي پاکستان مسلح به 

سالح اتمي.
ـ احتمال برخورد نظامي با ايران. 

ـ احتمــال ناموفق بــودن امريــکا در حمايت از 
قرارداد صلح منصفانه بين اســراييل و فلســطين 
روبه رو اســت...  درعين حال با وجود اظهارات 
ظاهــري دوســتان امريــکا و برخي نشــانه هاي 
پشــتيباني از ســوي عــده اي ناچيز از شــرکاي 
منطقــه اي، امريــکا در اســتراتژي اصولي خود 
تنهاســت. )ص116(... برايــن اســاس او معتقد 
است سياســت خارجي اي که توسط محاسبات 
واقع بينانه منافع ملي امريکا تدوين نشــده باشد، 
سياســتي اســت که موقعيت جهانــي امريکا را 
در طول 20 ســال آينده با خطري جدي مواجه 
خواهد کرد. جنگ بزرگتري که از افغانســتان 
به پاکســتان گسترش پيدا کند، يا يک درگيري 
نظامــي با ايــران، يا حتــي جان گرفتــن دوباره 
خصومــت بين اســراييل و فلســطيني ها، امريکا 
را بــه درون درگيري هــا و تصادم هاي منطقه اي 
مي کشاند، بدون آنکه پاياني براي آن ديده شود 
و ناآرامي ها و شــورش هاي ضــد امريکايي در 
تمامي جهان اسالم ـ که 25 درصد کل جمعيت 
دنيا به حســاب مي آيد ـ گسترده تر خواهد شد. 
)ص 117( از ايــن رو  از نظــر وي بســيار مهم 
اســت که مردم امريکا و کنگــره اياالت متحده 
اين حقيقت بديُمــن را به تمامي هضم کنند که 
يک بن بســت سياسي در داخل مملکت به فساد 
داخلي امريکا دوام مي بخشــد« و به زعم وي به 
سياست خارجي نيز تســري پيدا مي کند. از اين 
رو امريــکا نيروي الزم براي بازســازي صادقانه 
ملــي را در خود ذخيره دارد، مشــروط بر آنکه 
يک بســيج کلي از آمادگي ملي وجود داشــته 

باشد. )ص 118(

جنگ ســرد استفاده کرده اســت. اما قسمتي از 
اين جذابيت به دليل مخالفت گسترده بين المللي 
با اشــغال عراق در سال 2003 و زياده روي هايي 
که به دنبال آن پيش آمده، کمرنگ شده است. 
بنابر نظرســنجي مؤسسه پيو در سال 2010 ميزان 
محبوبيت اياالت متحده در ســال 2007 کمترين 
مقدار را در عمر 10 ســاله خود داشــته است... 
برژينســکي راه اصالح فقدان محبوبيت امريکا 
را انجــام بحث هــاي زنــده ملي ذکــر مي کند.

)ص104(

در محور چهارم يعنــي جنگ طوالني امپریال 
امریكا برژينســکي معتقد اســت کــه بعد از 11 
ســپتامبر ســال 2001 يعني نقطــه اوج حمالت 
پي در پــي القاعده به مواضع امريکا  ...تا ســال 
2010 جنگ با افغانستان و عراق ، طوالني ترين 
جنگ هــاي تاريــخ امريــکا بــا يــک ويژگي 
مشترک بوده است: انجام عمليات نظامي امريکا 
در مناطقــي ناســازگار و خصمانــه کــه دولت 
بوش پســر کمترين توجهي بــراي زمينه پيچيده 
فرهنگي منطقه، دشــمني هاي عميــق قومي که 
ايجاد برخورد درونــي مي کردند، ناآرامي هاي 
خطرناک همسايگي ها در منطقه، اختالفات حل 
نشــده ارضي در حد بسيار مشــکل ساز، نکرده 

بود.)ص112(
برژينســکي در بيان علل هجــوم و انجام جنگ 
طوالني، از توسل دولت بوش به »عوامفريبي« با 
استفاده از اصطالح »ابرقارچي« توسط کاندوليزا 
رايس، براي بسيج نظر عامه عليه »جهاد اسالمي« 
ســخن مي گويــد و اينکه ايــن بســيج منجر به 
اعمال تبعيض آميز عليه امريکايي هاي مســلمان 
به ويژه عرب تبار، بازداشــت هاي نژادي تا تنظيم  
ادعانامه هــا و کيفرخواســت هاي وســيع عليــه 
مؤسســات خيريــه امريکايي هــاي عرب تبار و 
درنهايــت القاي نژاديـ  مذهبي »جنگ با ترور« 
و لکه دارشــدن اعتبارنامــه دموکراتيک امريکا 

شد. )ص114(
برژينسکي هرچند جنگ با افغانستان را برخالف 
جنــگ با عراق داراي توجيه مي داند ولي معتقد 
اســت امريکا فاقــد يک اســتراتژي جامع براي 
منزوي ســاختن تروريســت هاي افراطي القاعده 

مخصوصــاً تلويزيون و... به صورتي فزاينده زير 
سلطه سخنراني ها و خطابه هاي نيشدار هواداران 
حزب قرار گرفته اند. اين درحالي است که مردم 
نسبت به عوامفريبي هاي آسيب پذير تا اندازه اي 
بي اطالع هســتند. در نتيجه فلج کامل سياســي 
اغلب مانع پذيرش درمان الزم ... و ملت امريکا 
درگيــر يک دوران طوالني جنگ سياســي بين 

چپ و راست شده است. )ص 92(
در محــور ســوم يعني باقي مانــده قدرت هاي 
امریكا، برژينسکي به عناصري اشاره مي کند که 
امريکا با تکيه به آن  مزيت ها مي تواند دســت به 

نوسازي و بازسازي خود بزند: 
ـ توليد ناخالص ملي 14 تريليون دالري در سال 
2010 معــادل 25 درصد کل توليد ناخالص دنيا 
در برابر چين بــا 9 درصد از کل توليد ناخالص 

دنيا به ارزش شش تريليون دالر.)ص 98( 
ـ ميانگيــن رتبه بندي براســاس عوامل اقتصادي 
از نظر شــاخص ســرمايه گذاري، رقابت جويي 
اقتصــادي و تــدارکات تجاري کــه  امريکا در 
رتبه هفتم جهان، چين 31، هند 50، برزيل 51 و 

روسيه 71 قرار دارند.
ـ ميانگيــن رتبه بندي براســاس عوامل اجتماعي 
و سياسي و از نظر شــاخص فساد، رشد انساني، 
تعليم و تربيت و آزادي مطبوعات که امريکا در 
رتبه 20 جهان، برزيل 75، روسيه 110، هند 111 

و چين 112 قرار دارند. 
ـ رتبه بنــدي دانشــگاه جيائونگ در شــانگهاي 
کــه نشــان مي دهد 8 دانشــگاه از 10 دانشــگاه 
رتبــه يک تــا 10 امريکايي و از 20 دانشــگاه و 
مؤسســه آموزش عالي دنيا، 17 دانشگاه امريکا 
از مرتبه يک تا 20 را به خود اختصاص داده اند. 

)ص100(  
ـ بنيان محکم جمعيت در مقايســه با اروپا، ژاپن 
و روسيه  به دليل جذب و هضم مهاجران با نرخ 
مهاجرت بــه امريکا با 4/25 نفــر براي هر هزار 
نفر، آلمان 2/19، روسيه 0/28 و چين 0/34 نفر. 

)ص100و101( 
 مزيت چهارم شــامل ظرفيت امريکا براي بسيج 
واکنش گونــه مــردم، ماننــد حمله سياســي به 
تأسيســات زيربنايي پوســيده، يا يک امريکاي 
سبز در پاســخ به گرم شدن زمين، با جمع آوري 
پشــتيباني عامه مــردم از طريــق رئيس جمهور 
اســت.)ص103( از نظر وي مزيت پنجم شامل 
امنيــت منحصر به فــرد، منابعي غنــي، موقعيت 
اســتراتژيک مســاعد، پايــه جغرافيايــي عظيم 
بــراي جمعيتي از نظر ملي به هم پيوســته، بدون 
هيچ گونــه تهديــدات قومــي و عــدم تهديــد 
هيچ يک از همســايه ها )ص103( و مزيت ششم  
پيوســتگي امريکا با يــک مجموعــه ارزش ها 
شــامل حقوق بشــر، آزادي فردي، دموکراسي 
سياســي و موفقيت اقتصادي است ...که امريکا 
ســال ها از مزيت هاي دسته ششم به عنوان مزيت 
ايدئولوژيــک به خصــوص عليــه شــوروي در 

امریكا فاقد یك استراتژي 
جامع براي منزوي ساختن 

تروریست هاي افراطي القاعده 
از گرایش عمده مسلمانان و 
مختل سازي شبكه تروریست 
و یك پاسخ درازمدت براي 
ضعیف سازي پشتیباني از 

تروریست ها بود
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رعايت شــود، در حالی کــه بريتانيا و امريکا از 
طريق انواع فرمول های حيله گرانه می خواســتند 
کنترل نفت را در دســت خود بگيرند و به ايران 
تنها درآمد کمی بيشــتر بپردازند، درست همان 
فرمولی کــه در قــرارداد کنسرســيوم به دولت 
دست نشانده کودتا ديکته شد. البته، اين نخستين 
بار نيســت که اين تز مطرح می شود، زيرا دکتر 
مصطفی علم در کتــاب فوق الذکر خود به اين 

تز، هرچند مختصر، پرداخته است.
من در کتابی که ژانويه 2013 منتشر کردم،1 همين 
تــز را به طــور مفصل طــرح و تحليــل کردم و 
با تکيه به اســناد بريتانيا، امريکا و فرانســه نشان 
دادم کــه علت اساســی کودتا منافــع اقتصادی 
غــرب از نفت ايران بــود؛ همچنين دول بزرگ 
غربی می هراسيدند ـ و در گزارش های محرمانه 
به آن معتــرف بودند ـ که امــر ملی کردن نفت 
ايران سرمشقی برای ســاير ملت ها در قاره های 
آسيا، آفريقا و امريکای التين خواهد شد و البته 

باوجود کودتا چنين هم شد.
افــزون بر ايــن، در ايــن کتــاب برپايه  اســناد 
محرمانه انگليس و امريکا همچنين پژوهش های 
دانشــگاهی ثابت می شــود که آن دو دولت، از 
همان روزهای نخســت وزيری مصدق خواهان 
براندازی آن بودند و در درجه  نخست از طريق 
فشــارهای مالی و اقتصادی؛ اما به تدريج، چون 
دريافتنــد که مصدق توانســت بــا موازنه  ارزی 

در گذشــته بــرای نخســتين بار توســط مارک 
 IJMES،گازيوروســکی )در مقاله  منتشــره در
1978( ( و ســپس در کتابي که وی با همکاری 
مالکوم برن )Byrne( منتشــر کرد، آمده است 
)که اين دومی گويا به فارســی برگردانده نشده 
است، مگر فصلی از آن توسط دکتر فخرالدين 
عظيمی، باعنوان »ح اك ميت  م لی  و دش م ن ان  آن : 
پ ژوه شــی  در ك ارن ام ه  م خ ال ف ــان  ب ومی  و بيگ ان ه  
نــگاره آفتــاب، 1383(. کار  م ص دق« ، تهران، 
آبراهاميــان در موضوع کودتا بــاز اين تفاوت 
را دارد که اين موضوع را بســيار جمع و جور تر 
تشريح کرده است و خواننده  ايرانی غيرحرفه ای 

راحت تر آن را درک  مي کند.
آنچه در اين اثر آبراهاميان در درجه  اول اهميت 
دارد اين است که برخالف آثار يادشده در باال 
پيرامون کودتا، وی براســاس اســناد و مدارک 
امريکايــی و بريتانيايی ثابــت می کند که اين تز 
که گويا کودتا برای مقابله با »خطرکمونيســم« 
و »نجــات ايــران از چنــگال کمونيســم« انجام 
گرفته بود، تز نادرســتی اســت؛ بلکه برعکس، 
علــت کودتا ايــن بود که مصدق طی دو ســال 
مذاکره پيرامون کنترل نفت )از مرحله استخراج 
تا فــروش آن بنابر قيمت بــازار جهانی( که در 
دســت ايران بماند، يعنی اصــل حاکميت ملی 
ايران کــه اصل و روح قانون ملــی کردن نفت 
بود، می خواســت حقــوق ايران به طــور کامل 

کار آبراهاميــان در کتــاب کودتــا نســبت بــه 
کارهای پيشــين او پيشرفت کرده است. اگرچه 
بايد آن را مانند هر کتاب تاريخی با ديد نقادانه 
خواند، به ويــژه در ايران که فرهنگ تاريخی ما 
ايرانيان در صد سال اخير نسبت به دوران بيهقی 

و مُسکويه بس عقب رفته است.
کتــاب آبراهاميــان چند بخش دارد: نخســت، 
تشريح مختصر اما دقيق مسئله  نفت و کشمکش 
دکتر مصدق با دو دولت بريتانيا و امريکا بر سر 
کنترل نفت ايران توسط دولت منتخب مردم ـ نه 
چنانکه غربيان می خواســتند ـ مستقيماً به دست 
شــرکت های نفت يا از طريق بانک بين المللی. 
اگرچــه ايــن تشــريح تــازه نيســت و پيش از 
آبراهاميان ايــن کار را به نحو  مفصل تری دکتر 
مصطفی علم در کتــاب نفت، قدرت و اصول 
)تهران، نشر چاپخش، 1377( انجام داده است، 
امــا چــون آن کتاب مفصــل و تا حــد زيادی 
حرفــه ای  اســت در ايران عنايت زيــادی به آن 
نشــد، درحالی که در امريکا ناشر دانشگاهی اش 
آن را چند بــار به چاپ رســاند. اهميت کتاب 
آبراهاميان در اين است که اين امر را خالصه تر 
و بــا بيانی آســان تر بــرای خوانندگان تشــريح 
کرده اســت. بخــش دوم آن دربــاره کودتای 
28 مرداد اســت که با تکيه به اســناد و مدارک 
غيرقابــل انکار ثابت می کند کــه چرا و چگونه 
ايــن کودتــا صــورت گرفــت. امر کودتــا نيز 

   مصدق؛ وفادار به قانون ملي شدن نفت و قانون اساسي

در معرفي كتاب »كودتا« نوشته یرواند آبراهاميان

گفت وگو با خسرو شاکري

چشـم انداز ايـران: خسـرو شـاكري از پايه گذاران سياسـت حقــوق بشــري 
جنبـش دانشـجويي در خارج از كشـور )كنفدراسيــون جهاني دانشــجويان 
ايــراني( بـراي دفـاع از زندانيـان سياســي و محكومان به اعـدام بود. وي در 
دو دوره دبيري كنفدراسـيون )1965 / 1344 و 1341/1968( در اين زمينه بسـيار 
فعال بود. آقاي مهندس فريــد مرجايي گفت وگويي با دكتــر خســرو شاكري 
درباره كتاب كودتا، نوشته يرواند آبراهاميان، انجــام داده اســت. متــن كامل 
اين گفت وگو در روزنامه بهار، 8 شـهريور 1392 منتشر شــده اســت. اينــك 
گزيده هايـي از ايـن گفت وگـو را كه بـه معرفي كتاب يادشـده مربوط مي شـود 

تقديـم خواننـدگان مي كنيم.
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همان ها با نام هاي ديگري منتشــر مي شدند )مثاًل 
به سوي آينده ← رزم آوران(. بنابراين نق نق هاي 
توده اي ها از آن زمان تاکنون عليه دکتر مصدق 
ناعادالنــه بــود چراکه او در اين امر مســئوليتي 

نداشت.
در مــورد آخريــن پيشــنهاد انگليس و امريــکا و عدم 
قبول آن ازســوي مصــدق مي گويــد: انتقادهايي که 
به مصدق مي شــود درست نيســت و جز بقاياي 
تبليغــات کاذبانــه دولت هاي بريتانيــا و اياالت 
متحــده امريــکا و روزنامه هــاي آن کشــور ها 
نيست،  چنانکه در باال رفت، نه تنها گزارش هاي 
محرمانه آن دو دولت در آن زمان نشان مي دهند 
که مصدق توانســت در برابر بايکوت اقتصادي 
و نفتــي بريتانيا و امريکا سياســت هايي را اتخاذ 
کند که وضــع اقتصادي را بهبود بخشــد، بلکه 
تحقيقــات علمي در ســال هاي اخيــر نيز ثابت 
مي کنند کــه حتي، باوجود قطــع درآمد نفت، 
هنگام کودتــاي 28 مرداد ذخيــره ارزي ايران 
هــم از دوران پيش از مصــدق و هم در دوران 
زاهــدي با همه کمک هاي مالــي امريکا، مثبت 
و موفــق بــود. درســت به دليــل اينکــه آن دو 
دولت از ســقوط دولت مصــدق در اثر بحران 
اقتصــادي قطــع اميد کــرده بودنــد، ناگزير از 
اقدام به کودتاي نظامي شــدند. متأســفانه توجه 
نمي کننــد که  گير تمام قضيه در همين جاســت. 
اگر مصدق، مثاًل پيشــنهاد هاي امريکاييان داير 
بر ســپردن اســتخراج و فروش نفت را به بانک 
بين المللي مي ســپرد، او قانون ملي کردن نفت و 
بنابراين اصل حاکميت ملي ما را بر منابع طبيعي 
کشــور نقض مي کرد و حيثيت نهضت را به باد 
مــي داد. بــراي اينکه موضع درســت مصدق را 
باوجود شکســت نهضت بفهميم بايد همه  اسناد 
محرمانه ديپلماتيک را که تاکنون آزاد شــده اند 
مطالعه کنيم و دچار احساسات نشويم. اصلي که 
مصدق بر آن پا مي فشــرد اصــل حاکميت ملي 
بود که بدون آن هيچ ملتي نمي تواند شرف ملي 

برگزاري رفراندومــي اصالحات ارضي و غيره 
خود را به رأي ملت گذاشــت. بنابراين، اقدام به 
رفراندوم توســط دکتر مصــدق ايرادي حقوقي 
نداشــت. تنها ايــرادي که مي تــوان به مصدق 
گرفــت اين اســت کهـ  به خاطر پرهيــز از زد و 
خورد بين موافقــان و مخالفان انحالل مجلس ـ  
محل هــاي اخذ رأي را از هم جــدا کرد. با اين 
همه، تفاوت آرا آن قدر زيــاد بود که نمي توان 
گفت اين وضع اســتثنايي کوچک ترين تغييري 

در نتيجه  آرا داشت.
او درباره آزادي هاي زمــان مصدق مي گويد: در هيچ 
زماني، نــه پيش و نه پس از دولــت وي، ايران 
هرگز آن قدر آزادي نداشــت، آن قدر که همه 
احزاب آزاد بودند و همه نشــريات، از توده اي 
گرفته تا نشــريات دست راســتي ـ که اکنون به 
اعتراف مأموران انگليسي و امريکايي در ايران، 
ثابت شــده اســت با بودجه اينتليجنس سرويس 
و ســيا اداره مي شــدند ـ  شــب و روز بي محابا 
هر ناســزايي را که مي خواســتند نثار شــخص 
نخســت وزير و وزراي او، به ويژه وزير خارجه 
ـ دکتر فاطمــي ـ مي کردند؛ آزادي اي که حتي 
در غرب هم ديده نشــده اســت. البته بعضي از 
روزنامه هــاي تــوده اي گاه به خاطر فحاشــي به 
مقام ســلطنت )که طبــق قوانين کشــور قدغن 
بود( توســط مقامــات قضايي توقيــف، اما فردا 

و موازنه  بودجه کشــور، وضعيــت اقتصادي را 
روزبــه روز بهتر کند و لذا، ســقوط او از طريق 
انهدام اقتصاد ميسر نبود برنامه کودتا را ريختند. 
بنابراين تصميم به امر کودتا بر اساس اين داليل 
بود: منافــع غــرب در منابع زيرزمينــي ايران و 
سرزمين هاي مشابه و ناتواني فشارهاي اقتصادي 

که مصدق موفق شد ترميم کند.
شــاکري در مورد انحالل مجلس هفدهم هم مي گويد: 
مجلس هفدهم هم که اکنون به طور مستند ثابت 
شده اســت عمده  نمايندگانش با دريافت وجوه 
از سفارت بريتانيا و امريکا با سياست ملي مصدق 
مخالفت مي ورزيدند، به اســاس قانون اساســي 
خدشه وارد آورد و آن را نقض کرد. اختياراتي 
کــه مصــدق از مجلــس گرفت قانونــي بودند 
و درعين حــال قوانينــي کــه او در چارچــوب 
اختيارات وضع مي کرد آزمايشــي بودند و بايد 
پس از شــش ماه آزمايش بــه تصويب مجلس 
مي رسيدند. )در ماه مه 1958 نخست وزير فرانسه 
هم با کسب اختيارات شــش ماهه از مجلس به 
همين ترتيب رفتــار کرد(. درباره  رفراندوم بايد 
تأکيد ورزيد که آن اقــدام غيرقانوني نبود، چه 
در قانون اساســي ايران، همانند قوانين اساســي 
بســياري از کشــورهاي غربــي در آن زمــان، 
رفراندوم ذکر نشده و غيرقانوني اعالم نشده بود. 
به همين دليل در ايتاليا پس از ســقوط فاشيسم، 
دولت موقت براي تعيين سرنوشــت کشور بين 
سلطنت گذشته و نظام جمهوري از راه رفراندوم 
نظر ملت را خواست. نخست وزير ژنرال دوگل 
هم در ســپتامبر 1958 طــي رفراندومي ـ که در 
فرانسه، مانند ايتاليا، پيشينه نداشت ـ قانون اساسي 
جمهــوري پنجــم را بــه تصويب ملت فرانســه 
رســاند. وينســتون چرچيل هم در زمان جنگ 
دوم، بــا اعالم وضعيت فوق العــاده، همه قوانين 
اساســي کشــور را معلق اعالم کــرد و باالخره 
محمدرضا شــاه هم، که هيچ اختيار قانوني براي 
رفراندوم نداشــت، در زمســتان 1341/1963 با 

در این کتاب، برپایه  
اسناد محرمانه انگلیس و 

امریكا همچنین پژوهش هاي 
دانشگاهي ثابت مي شود 
که آن دو دولت، از همان 

روزهاي نخست وزیري مصدق 
خواهان براندازي آن بودند
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نکنيم که در آن زمان کيانوري مسئول انتشارات 
ـ اما ذبيح اظهار می دارد که »حائز  حــزب بود.«ـ 
اهميت اســت که حزب نه از ايجاد فوری يک 
جمهوری دموکراتيک خلق پشــتيبانی می کرد 
و نه حتی از شــرکت در دولــت جبهه ملی، که 
ديگر اکنون منزوي شــده بود.«4 بدين سان، وی 
خواننــده را در اين ابهام باقی می گذارد که فرق 
بين »جمهــوری« و »جمهوری دموکراتيک« در 
آن زمــان چه بــود؟ در عين حــال، او با تکرار 
قصــه حزب توده داير بر اينکه مصدق از تحويل 
اسلحه به حزب توده خودداری کرد، از يک سو، 
ســرزنش مصدق توســط حزب تــوده را توجيه 
می کنــد و از ســوی ديگر، مدعی می شــود که 
پيروزی شــاه بر مصدق »به هيچ وجه غيرمنتظره« 
نبــود، زيرا »تجربه گذشــته نشــان داده بود که 
نمی توانست، دســت کم، بدون رضايت  دولت 
ضمنی شــاه در قدرت باقــی بماند، چون ارتش 
به شــاه وفادار بــود«! چنين مواضــع متضادی، 
البتــه از تحليل ضروری  تاريخی که بايد »تاريخ 
مغشوش« کودتای 25ـ  28 مرداد را روشن کند، 
بســيار فاصله دارد. غريب ترين نکتــه در مورد 
ذبيــح، البته، اين اســت که وي در ســال 1982 
)حتی پس از علنی شــدن قضايا، ازجمله توسط 
کيم روزولت( می کوشد ثابت کند که نقش سيا 

در کودتا خيلی مهم نبود.
مقابلــه  داســتان  آبراهاميــان،  ديگرســوی،  از 
حزب تــوده با مصدق را با يــک »بحث« تخيلی 
بيــن رهبران حزب تــوده در روزنامــه رزم )26 
ژوئــن 27/1950 خــرداد، يعنــی 11 مــاه پيش 
از نخســت وزيری مصــدق( می گشــايد. ايــن 
»بحــث،« که روشــن نيســت وي به چــه دليل 
مطرح مي ســازد، حزب تــوده را دربــاره  رهبر 
ميهن دوســت ايران دچار »دو دســتگی شديد« 
می کند.5 او برای اثبات بيشــتر اين نکته، پس از 
رجوع به برخــی مقاالت خصمانه حزب بر ضد 
مصدق، ناگهان به »ســال ها بعد« می جهد، يعنی 
پس از پلنــوم چهارم 1957 )ازجمله دو مقاله از 
اسکندری و کيانوری در يک کنفرانس احزاب 
کمونيســت6( هنگامی که حزب توده، سرانجام، 
در زير فشــار بقايای کادرهای جوانش، ناگزير 

تاريخ کودتای 28 مرداد، باوجود اينکه بسياري 
از اســناد ســيا و اينتليجنس ســرويس يــا هنوز 
در اختيــار تاريخ نــگاران/ تاريخ شناســان قرار 
نگرفته انــد يا گويــا از بين برده شــده اند، ديگر 
از همه ســو به خوبی شــناخته شــده است و همه 
طرف هايی که در آن دســت داشتند )به  غير از 
خانواده پهلــوی و زرخريدان شــان( به دخالت 
مســتقيم، برنامه ريزی و اجرای آن توســط دول 
امريکا و بريتانيا اعتــراف کرده اند،2 درحالي که 
از همــان فرداي کودتا روشــن بــود که کودتا 
توسط ســرويس های جاسوسی بريتانيا و امريکا 
برنامه ريــزی شــده و بــه اجــرا درآمــده بود و 
مصدق، نه فقط در محکمه  نظامي، که حتي روز 
28 مرداد در ديدار با سفير امريکا هندرسون اين 

نکته را به وي گوشزد کرد.
در ضمن اينکه بايــد همچنان به کار پژوهش و 
ارزيابي کودتا ادامه داد، اکنون الزم اســت که 
نســبت به آن ارزيابي هايي که تاکنون ارائه شده 
برخوردي نقادانه اختيار کرد. اين نوشــته با اين 

هدف تنظيم مي شود.
يــک متخصص علوم سياســی بــا جهت گيری 
مرامی، چون ســپهر ذبيح، نمی توانست خود را 
جز با اشــاره به »تاريکــی« و »ماهيت مورد نزاع 
دخالــت امريکا« در آن »ماجرا« راضی ســازد.3 
با اينکــه ذبيح اعالميه کميته مرکزی حزب توده 
)مــردِم مخفــی، 27 مــرداد 1332( را در دفاع 
اســتقرار »فــوری« »جمهــوری دموکراتيــک« 
نقل می کند ــــ موضعی که بنابــر گفته مارک 
گازيوروفســکی، بايــد ســازمان ســيا از طريق 
جاسوسی در رده  باالی رهبری حزب در تهران 
ديکته کرده بوده باشــد »اين جاسوس چه کسي 
می تواند بوده باشــد؟ کيانــوری. چنانکه برخي 
از اعضاي حزب توده اشــاره کرده اند؟ فراموش 

خود را حفظ کند. حتي  شــاه در سال هاي آخر 
حکومتش به اين امر اقرار کرد و خواســت نفت 

ايران را از نو ملي کند!
کتــاب کارنامــه مصدق که در دســت انتشــار 
اســت، اثري مشترک اســت که چهار دفتر آن 
را شــخصي که خواســته است ناشــناس بماند 
در زمان  شــاه نگاشــت و دو دفتــر ديگر آن را 
براساس اســناد و مدارک آرشيو هاي خارجي، 
خود من نوشته ام. در اين کتاب تمام فعاليت هاي 
مصــدق، از دوران جوانــي تا شــهريور 1320، 
دوران نمايندگــي او در مجلس هاي چهاردهم 
و شــانزدهم، عهد نخســت وزيري او و تدارک 
کودتا با شــرکت دربار و عمال داخلي استعمار 

بريتانيا و امريکا در جزئيات بررسي مي شوند.
دســت آخر همچنين بايد يادآور شد که کتاب 
اخيــر آبراهاميان معايبي نيــز دارد که نمي توان 
از آنها گذشــت. يکي از آنها واردآوردن اتهام 
همکاري حســام لنکرانــي، از کادرهاي باالي 
شــبکه مخفي حزب تــوده و دوســت نزديک 
خســرو روزبه، با اينتليجنس ســرويس و عمال 
داخلي آنان برادران رشــيديان اســت، درست 
همانند اتهام مشــابهي که دونالــد ويلبر به دکتر 
حســين فاطمي وارد آورده است. وي مي گويد 
که حسام لنکراني که به اعتراف شخص روزبه، 
يک ســال پيــش از 28 مرداد 1332  )شــهريور 
1331( بــه تصويب هيئت اجرايــي حزب توده، 
توســط روزبه و ياران نزديکش به قتل رســيده 
بود بــه خانه  يکي از روحانيون بمبي افکنده و با 
ارسال نامه هاي تهديد به مرگ، اسباب تحريک 
روحانيــون را عليــه نهضت ملــي فراهم آورده 
بود. اين افتراي ناشــيانه به کســي که يک ســال 
پيش از کودتــا قرباني حزب توده شــده بود از 
اعتبار يــک تاريخ نگار مي کاهــد. نمونه  ديگر 
تحريف متن مذاکرات دکتر مصدق در غروب 
27 مرداد با ســفير امريکا هندرســون است، که 
متــن کامــل و رســمي آن در آرشــيو امريکا 
موجود اســت، تاريخ نگاران با آن آشنا هستند و 
به تازگي بخش هاي مهم آن در اينترنت منتشــر 
شــده، ازجمله در: )خسرو شــاکري، يادداشتي 
پيرامون کودتاي 28 مرداد 1332 و پلنوم چهارم 
حزب توده به سال 1336/1957( وي مصدق را، 
که در آن ديدار شــيردالنه در برابر هندرســون 
ايســتاد، به اين متهم مي کند که در برابر ســفير 
امريکا کوتاه آمده و تســليم نظرات او شده بود. 
اين تحريف نيز برازنده  يک تاريخ نگار نيست و 
به اين تحريفات بايــد به طور مفصل در فرصت 

بهتري پرداخت.

پي نوشت:
1. خ. شاکري، استالين و ترومن: غروب شوکت احمد 
قوام  الســلطنه »جناب اشــرف«. نقدي بــر تاريخ نگاري 

ايدئولوژيک، آلمان، دو جلد، 792صفحه
)aqavastwilight@gmail.com(

چشم انداز ايران: نوشته زير مطلبي 
تكميلي از آقاي خسرو شاكري، پيرو 
مقاله پيشين اســت كه  به موضوع 
آخرين مالقات مصدق با هندرسون، 
سفير وقت امريكا در ايران، مي پردازد.

یادداشتي پيرامـون كـودتای 28 مـرداد 1332 
و پلنوم چهارم حزب توده در سال 1336/1957

استخراج از كتابي در دست انتشار: شالوده شكني یک افسانه1
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صحنه های مهم اين فعاليت خوزســتان اســت. 
فرمانده لشــکر خوزستان ســرتيپ مغروری که 
با کودتاچيان در تهران ارتباط دارد، به دســتور 
آنها درصدد اســت که آشــوبی در اين اســتان 
حســاس و مهم کشــور ايجــاد کند و بــا اعالم 
استقالل خوزستان برای ساقط کردن دولت وارد 
عمل شــود. اخبار ديگری نيــز حکايت می کند 
که سرلشــکر زاهدی، به اصطالح نخســت وزير 
شــاه خائن، هم بعــد از اينکه در تهــران دچار 
ورشکســتگی گرديد عازم خوزســتان گرديده 
اســت، تا در آنجا بــه اتفاق ســرتيپ مغروری 
و بــا کمک هايی کــه می توانــد از مناطق ]زير[ 
تسلط انگليسی ها، يعنی بصره، کويت، و بحرين 
به دست آورند به توطئه خائنانه خود ادامه دهند. 
... قرار اســت شــاه فراری هم از خارج به اهواز 
وارد شــود تــا حکومتی را که اســتعمارگران با 
ســرکوبی اســتقالل و حاکميت ملی ما برای او 

تهيه می بينند، تحويل بگيرد.15
پيرامــون توجه دولت به ايــن »اطالع« و تمرکز 
توانش در شهرســتان ها، به ويژه استان نفت خيز 
خوزســتان و بی توجهی به پايتخت، بايد به ســه 
نکته اشــاره کرد. نخست، به راســتی خوزستان 
همان اســتان ايــران بود که بريتانيــا، برای ادامه 
تسلط خود بر آن، همه جهان غرب را در مبارزه 
با ايران بســيج کرده بود. دوم، در ســال 1299، 
هنگامی که انقالبيون شــمال پايتخت را شــديداً 
تهديد می کردند، نقشه بريتانيا اين بود که دولت 
مســتقلی در خوزســتان به وجــود آورد تا منابع 
نفتی را از دست اندازی »بلشويک ها« حفظ کند. 
ســوم، اين »اطالع« مربوط به کودتا نيز از جانب 
حزب توده آمده بــود که منبع اصلی، اگرنه تنها 
منبع، خبر نخســت وزير از کودتای نخســتين را 
تشکيل می داد. بحث پيرامون اين دومين اطالع 
)که غلط و انحرافی بود( به معنای تبرئه مصدق 
و همکارانــش بــرای غفلــت نابخشودنی شــان 
نيســت، بلکه چنانکه رهبر يکی از سازمان های 
پيشــخوان حزب تــوده در نامه  سرگشــاده  خود 

می گيرد: »بدبينی دوجانبه بين حزب توده و جبهه 
ملی« ســرانجام به ســرنگونی مصدق ]از طريق 
کودتا[ کشــيد.« ضمن تشــريح رويدادهای 25 
تا 28 مــرداد، او روايت آنها را تحريف می کند 
ــــ و ازجمله شــعار تحريک آميــز »جمهوری 
دموکراتيک« را به »جمهوری« تقليل می دهد، و 
بدون ارائه کوچکترين مدرکی مدعی می شود: 
»ارگان هــای جبهه ملی در چاپ هــای َدِم صبح 
]گويا 28مرداد[ اعالم کردند که خطر شاه رفع 
شده و خطر بزرگ كمونيسم در افق هویدا بود 
و اگر این خطر به سرعت ُخرد نشود مملكت را 
نابود تواند كرد«!12 اين ادعا بر مدارک آن زمان 
استوار نيســت، بلکه براســاس مقاله ای بنا شده 
اســت که سروان فشارکی )افســری با تمايالت 
تــوده ای( پــس از انقــالب 1357 در اطالعات 
منتشــر کرد، داير بر اينکــه »رهبران حزب توده 
مصدق را با تلفن مطلع کرده بودند که هواداران 
نظامی ايشان، اسنادی در اختيار داشتند که ثابت 
می کرد که افســران ســلطنت طلب توطئه کرده 
بودند تا دســتورات نخســت وزير برای استقرار 
نظم و قانون را بهانه ای قرار دهند تا جبهه  ملی را 
ســاقط کنند.«13 اين ادعا هرگز از سوی رهبران 
حزب توده و حتی کيانوری نيز تأييد نشد که در 
ميان خود توده ای ها به عنوان استاد دروغگويی 
شهرت دارد.14 تاريخ نگار وظيفه دارد که از هيچ 
منبعی درنگذرد و دست کم همه  اسناد موجود و 

در دسترس را بجويد و از آنها استفاده کند.
يکی از داليل موفقيــت کودتای 28 مرداد اين 
اســت که بالفاصله پس از شکســت کودتا در 
25 مــرداد، به دنبال يــک اعالميه مفصل کميته 
مرکزی حزب توده دربــاره کودتا، ارگان علنی 
آن حزب، يعنی به ســوی آينده، مشخصاً توجه 

را از تکرار کودتا در پايتخت منحرف کرد:
بعــد از اينکه توطئــه کودتا در مرکــز مواجه با 
شکست شد، صحنه  فعاليت عمال آنها که هنوز 
دستگير نشده اند به شهرســتان ها منتقل گرديد. 
به قــرار اطالعی که به دســت آورديم، يکی از 

از پذيــرش اشــتباهات خــود پيرامــون مصدق 
و نهضــت ملی شــد. اما شــگفت انگيز تحريف 
محتوای »تحليل« معروف و مورد نزاع منتشــره 
از طرف کميته اجرايی حزب اســت که باعنوان 
»درباره بيست وهشــتم مرداد« نوشــته شــد، اما 
هرگز منتشر نشــد و يک سند درونی باقی ماند. 
اين »تحليل« درواقع، سياست مخالفت با مصدق 
را تأييــد و توجيــه کرد و او را مقصر شکســت 
دانســت. امــا آبراهاميان آن را چون نوشــته ای 
معرفی می کنــد که طی آن »حزب توده اعتراف 
می کرد که بــا دفاع کامل]![ نکــردن از مصدق 
اشتباهاتی اساسی مرتکب شــده بود.«7 )در زير 
به نامــه محرمانه کيانــوری در نقــض اين ادعا 
اشــاره خواهم کرد.( اين تحليل که به مأموريت 
از جانــب هيئت اجرايی کميته مرکزی توســط 
گالوســت زاخاريان، عضو کميته  ايالتی تهران، 
نوشته شد با مخالفت کيانوری روبرو گشت، که 
در نوشــته  ديگری باعنوان »درباره  بيست وهشتم 
مــرداد« بــه آن پاســخ گفــت و رهبــری را به 
»دنباله روی« از مصدق و به »عدم قبول مسئوليت 
رهبری پرولترِی« نهضت ضدامپرياليستی« متهم 
ســاخت.8 )در ضمن، بايد يادآور شد که ادعای 
کيانــوری داير بر اينکه شــخصاً به مصدق تلفن 
کرده بود9 ــ ادعايی که اغلب پذيرفته اند ــ تا او 
را از کودتــای عنقريب مطلع کند به هيچ وجهی 
در جزوه یادشــده در باال مندرج نيست، بلكه 
ســال ها پس از مــرگ مصدق عنوان شــد، 
را  نمی توانســت آن  هنگامی كه مصدق دیگر 

تكذیب كند.
درباره  اينکه چه کســی به مصدق خبر کودتا را 
رســاند، حدس های متنفعانه چندی زده شده اند 
و اغلــب بــدون مــدرک. الزم به ذکر اســت 
که در ميان اســامی افســران گارد شاهنشــاهی 
دستگيرشــده که به فرماندهــی نصيری قرار بود 
حکم برکناری مصدق را بــه وی ابالغ کنند از 
ســرهنگی به نام پوالددژ، نام برده شــده اســت. 
به نظر می رســد که او افســر رده باالی سازمان 
افسران ح. ت. بوده باشد که اين خبر، را مستقيم 
يــا غيرمســتقيم به مصدق رســانده بوده باشــد. 
اگر اين شــخص همان پوالددژ سازمان افسری 
حزب بوده باشــد، مســلماً او نمی توانست خبر 
را از طريق کيانوری به مصدق رســانده باشــد، 
چه پوالددژ نه رابطه  خوبی با کيانوری داشــت 
و نــه کيانــوری می توانســت به خاطر دشــمنی 
شناخته شــده اش با مصــدق، پيغام  بر خوبی بوده 
باشــد.10 دفاع آبراهاميــان از رهبری حزب توده 
که طی ســال ها با هدايت مقامات شوروی بود، 
همچنين در »ارزيابی« او منعکس اســت: »بحث 
]در ميــان رهبران حزب[ طی ســال های 1953ـ  
1951 درعين حال تــا حدی آکادميک بود، چه 
تصميم نهايی ]برای ايجاد يک جبهه واحد؟[ به 

عهده مصدق بود، و نه حزب توده.«11
با مقصردانســتن مصدق بــرای نپذيرفتن تمام و 
کمال خط مشــی حزب تــوده، آبراهاميان نتيجه 
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در تهران، بلكه همچنين در دیگر شــهرها. ... 
اجتناب ناپذیر  این حمــالت  ]مصدق[ گفــت 
]بودنــد[. مــردم ایــران فكــر می كردند كه 
امریكایي ها با آنان مخالف ]دشــمن[ بودند و 
بنابرایــن به امریكایي ها حملــه می بردند. من 
گفتم مخالفت دليل حمله ]نيســت[. او جواب 
گفت ایــران در تب  و تاب انقالب دســت وپا 
مــی زد و به هنگام فشــار و ناراحتــی انقالبی، 
ســه برابر حد موجود به پليس نياز هست تا از 
امریكایي ها حفاظت شــود. ]مصدق در امتداد 
سخن خود[ گفت بایســتی به یاد آورد كه در 
امریكایي ها  هنگامی كه  امریــكا،  انقالب  زمان 
می خواســتند كه انگليسيی ها بروند، بسياری از 
انگليسيی ها در امریكا مورد حمله قرار گرفتند. 
من گفتم اگر ایرانيان می خواهند امریكایي ها 
كشورشان را ترك كنند، دیگر حمالت فردی 
الزم نيست. ما دســته جمعی خواهيم رفت. او 
گفت كه دولت ایران نمی خواهد امریكایي ها 
بروند، تنها افرادی در ميان ایرانيان خواســتار 

آن هستند و بنابراین به آنان حمله می كنند. ... 
من می خواستم بدانم برخورد كنونی او نسبت 
به هيئت های كمک نظامی امریكا چگونه بود 
و ]نيز[ محافظت مناســب اعضای این هيئت ها 
تأمين شــود. نخست وزیر ]ایران[ گفت مطمئن 
بود كه نيروهــای انتظامــی حفاظت الزم را 

تأمين می كردند. من مخالفت كردم.«
برای اينکه بداند نظر مصدق پيرامون کودتا چه 
بود، هندرســون پس از مدتی ســکوت گفت: 
»بسيار سپاسگزار می شدم اگر به طوری محرمانه 
و بــرای اطالع دولت متبوعــم می گفتيد که در 
ايــن چند روز اخير چه گذشــت. دولت امريکا 
مايل اســت درباره  هــر دو رويــداد و وضعيت 
قانونی کســب اطالع کند. او ترجيح داد سخن 
مــرا به عنــوان اشــاره ای به نامــه  رئيس جمهور 
]آيزنهــاور[ بــه او در ژوئيه گذشــته تعبير کند. 
... او بــر اين عقيده بود که مســئوالن امريکايی 
در واشــنگتن يــا در تهــران، به طور مســتقيم يا 

ســلطنت طلبان19 و رهبر حزب توده، کيانوری.20 
برخی نــکات کليدی موجــود در متن گزارش 
تلگرافی هندرســون به وزارت خارجه امريکا از 
مذاکــره روز 27 مرداد او بــا مصدق بايد بر اين 
امر پرتو بيفکند. بايســتي افزود که نظر منتســب 
به مصدق در اين باره در برابر هندرســون خيلی 
پيــش از بازشــدن پرونده تلگــراف فوق الذکر 
ســفير امريکا، يعنی تنها سه روز پس از کودتا، 
شــناخته شــده بــود. در روز 31 مــرداد 1332، 
خواندنی هــا، از مجــالت نزديک بــه دربار، 
گزارش زير را منتشــر کرد: »بنــا به گفته  راديو 
پاريس، ]هندرســون در مالقات با نخست وزير 
ايران[ به دکتر مصدق اطالع داد: دولت آمريکا 
ديگــر نمی توانــد حکومــت او را به رســميت 
بشناســد و به عنوان يک نخســت وزير قانونی با 
او معامله کند. هندرســون رسماً به مصدق اعالم 
داشــت که امريکا با تمام قوا از ادامه حکومت 
او جلوگيری خواهد کــرد و به مصدق تکليف 
کناره گيــری از کار را نمود. ولی دکتر مصدق 

بــا لحن تندی هندرســون را از خانه خود بيرون 
کرده و گفت فردا بــا امريکا قطع رابطه خواهد 
کرد.«21 آيا اين موضوع نبايد موجب اين می شد 
که يک مــورخ جدی، محتاطانــه و بی غرضانه 

می نوشت؟ پاسخ روشن است. 
نگاهــی بــه نــکات اصلــی گــزارش تلگرافی 
هندرســون از ديدارش با مصــدق در 27 مرداد 
همه اين تحريف ها را برمال می کند. هندرســون 

به شرح زير گزارش داد:
»او ]مصــدق[ طبــق معمول محترمانــه رفتار 
می كــرد، اما من می توانســتم در برخورد ]او[ 
مقداری خشم فروخورده احساس كنم. پس از 
ادای تعارفات معمول، ... من از سلسله  حوادث 
پــس از رفتنم از ایران در چند ماه پيش اظهار 
تأسف كردم. ... اشاره كردم كه به ویژه ]درباره[ 
تعداد روزافزون حمالت به امریكایي ها نگران 
بودم. هر یكی دو ساعت خبرهایی تازه به من 
می رسيد دایر بر حمالت به امریكایي ها، نه فقط 

خطاب به همســر کيانوری پس از بازگشت شان 
به ايران متذکر شــد،16 از اين روست که اعالميه 
کميته مرکزی حزب توده و متعاقب آن سرمقاله  
ارگان علنــی آن حزب به راســتی يک تاکتيک 
انحرافی بود که جاسوس)های( بريتانيا در سطِح 

کميته  مرکزی به اجرا گذاشتند.
بايــد تأکيد ورزيــد هنگامی که در ســرمقاله به 
ســوی آینده نوشته شــد اين »اطالع« را کسب 
کرده بود، بايد مقصودش اين بوده باشد که آن 
را، همچون خبر اول پيرامون کودتای 25 مرداد، 
از يک منبع قابل اطمينان، يعنی سازمان افسری، 
به دســت آورده بوده باشــد. همين امــر درباره  
خبر انحرافی مربوط به ســرتيپ مغروری صدق 
می کند. ســازمان افسری حزب توده از تمايالت 
سياســی فرماندهان لشــکرها و غيره باخبر بود، 
اما اين دو »خبر« اشــتباه از آب درآمدند، يعنی 
اطالعات نادرســت بــه معنای انحرافــی بودند. 
مطمئنــاً، نمی توان ادعا کرد کــه اين دو اطالع 
غلط از ســوی ســازمان افســری حزب رسيده 
بوده باشــند؛ پس، چه کسی مسئول اين تاکتيک 
انحرافــی در کميته مرکــزی بود؟ هنــوز قطعاً 
نمی دانيم، امــا اين مســئول)ان( نمی تواند جزو 
جاســوس)ان( بريتانيــا در کميتــه  مرکزی بوده 

باشند. 
همچنين، تکرار اين مطلب تأييدنشــده  تبليغاتی 
توســط آبراهاميــان پيرامون تمکيِن منتســب به 
مصدق به »تشــويق ســفير امريکا،« طی مالقات 
کوتــاه اش بــا وی در روز 27 مــرداد/18 اوت 
1953، داير بر دســتور به »ارتش کــه خيابان ها 
را از تظاهرکننــدگان حزب تــوده پــاک کند« 
وخامت کمتــری ندارد و کيانــوری نيز، بدون 
ارجاع مســتقيم بــه آبراهاميــان،17 همين دروغ 
را تکــرار می کنــد. اين ادعــا، درواقــع، يک 
فرمول بنــدی جديدی اســت از آنچــه که کيم 
روزولــت در کتاب اش مطــرح کرد، تا مصدق 
را تحقير کنــد. هر کس که بــا مصدق، مردی 
کــه يک عمر بر ضد دخالــت خارجی در امور 
ايران رزميده بود، آشــنا بوده باشد، حتی بدون 
دسترســی بــه بايگانی های دولتی، می توانســت 
بدانــد که چنين ادعايی کيم روزولت و ســران 
حزب تــوده دربــاره آخريــن مالقــات مصدق 
و هندرســون نمی توانســت چيــزی جــز يک 
تحريف بزرگ باشــد. امّا اکنــون تلگراف بلند 
متن مذاکره  هندرســون با مصدق که هندرسون 
به واشــنگتن ارسال داشت روشــن می دارد که 
وی هرگــز چنين درخواســتی از نخســت وزير 
ايــران نکرد. به راســتی، گزارش مذاکره نشــان 
می دهد که مصدق با هندرســون محکم و حتی 
با اســتهزا، ســخن گفــت و طی مذاکــره به او 
فهمانــد که از امکان دخالــت امريکا در کودتا 
خشــنود نبود. البته، آبراهاميان هيچ منبعی برای 
ايــن تحريــف اغراق آميز خود ارائــه نمی دهد. 
امــا منبــع اين خبر نادرســت، عالوه بــر ادعای 
کيم روزولت،18 شــناخته شــده است: برخی از 
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گويند.« اگر حاضر نشــدند داوطلبانه سفارت را 
ترک کنند، »قصــد من اين بود که دولت ايران 
را مطلع ســازم که افرادی در ســفارت ]امريکا[ 
پناهنده شــده بودند و مــن از دولت متبوع خود 

طلب دستور می کردم.«
مصدق از هندرسون تشکر کرد و گفت: 

»در صورتــی که فراری های ايرانی به ســفارت 
امريــکا پناهنــده شــوند، او از ســفارت امريکا 

خواهد خواست که آنان را همان جا نگهدارد.«
سپس هندرسون از مصدق پرسيد »آيا در چنين 
صورتــی دولت ايران حاضر خواهد بود مخارج 
آنــان را برای اقامت و خوراک متقبل شــود، يا 
اينکه او می خواســت که اين مخارج از بودجه 
اصــل چهــار تأمين شــود؟« مصدق پاســخ داد 
که »دولــت ايران، باوجــود بودجه  محدودش، 

مخارج پناهندگان را خواهد پرداخت.«
هندرسون در آخر می گويد: 

»از توداری )رزرو( غيرعادی او، من به اين باور 
متمايل شدم که او ظن داشت که دولت امريکا، 
يــا برخی از مقامــات امريکايی، يــا در اقدام به 
برکناری او دست داشتند يا با نظر لطف پيشاپيش 
از آن مطلع بودند. در بين اشــاراتی که او به من 
می کرد گاه استهزا به چشم می خورد که حالت 
نيم ـ شــوخی داشــتند و خالی از نيــش نبودند. 
اين اســتهزاها به طور کلی به اين اشاره می بردند 
که اياالت متحده بــا بريتانيا برای برکناری او از 
نخست وزيری دست به يکی کرده بود. مثاًل در 
يک برهه اشــاره برد که جنبش ملی مصمم بود 
کــه در قدرت باقی بماند و تــا آخرين رمق تن 
برزمد، اگرچه تانک های امريکايی و انگليســی 
از روی آنــان رد خواهند شــد. هنگامی که، در 
مقابل، من ابروهای خود را باال کشيدم و ]اظهار 

شگفتی کردم[، او از ته قلب خنديد.«23
متن تلگراف نفی آن چيزی است که آبراهاميان 
و کيانوری به نقل از محافل امريکايی و درباری 
آورده اند. اين ســند به خوبی نشــان می دهد که 
مصــدق مصمم بــود در برابر همــکاری امريکا 
با دشــمنان داخلــی نهضت ملی بايســتد. همين 
تلگراف گفته  غيرمســتند ســروان فشــارکی را 
نيــز بی اعتبــار می کند. موجب تأســف اســت؛ 
کسی که سال ها به کار تاريخ نگاری و تدريس 
تاريخ اشــتعال داشــته دســت به چنين تحريف 

گمراه کننده تاريخی زده است.

پي نوشت:
1. ايــن کتاب که در قطع وزيــری به بيش از هزار 
صفحه سندهای ناشناخته و نوشته های تحليلی بالغ 
می شد پس از شش سال در وزارت »ارشاد« اجازه  

نشر نيافت. 
2.  بانو مادلِن آلبرايت، وزير خارجه دولت کلينتون 
بــه اين امر علنــاً اعتراف کــرد. لوموند، 20 مارس 

. 2000
3. .The Communist Movement in Iran, Stanford, 
1966.

نصيری به منزل وی نزديک شــده بــود تا او را 
دستگير کند. اما خود سرهنگ نصيری دستگير 
شده و تعداد ديگری نيز پس از او دستگير شده 

بودند.« 
دربــاره وفاداری اش به شــاه، مصدق به ســفير 
گفــت: »او قسم خورده بود كه شاه را از تخت 
بركنار نكند و اگر شاه به چنين اقدامی ]كودتا[ 
دست نزده بود، او به این قسم وفادار می ماند. 
آشكار اســت كه نصيری را شاه فرستاده بود تا 
او را دستگير كند و شاه را انگليسی ها تحریک 

كرده بودند ]تأكيد افزوده[.«22
پيرامــون  هندرســون  پرســش  بــه  پاســخ  در 
»فرمان« شــاه داير بر »برکنــاری او ]مصدق[ از 
نخســت وزيری و انتصاب زاهــدی به جای او،« 

مصدق گفت: 
»او هرگــز چنيــن فرمانــی را نديــده و اگر هم 
ديده بوده باشــد، بــرای او تفاوتــی نمی کرد.« 
موضع مصــدق »تا مدتی اين بود که مقام شــاه 

ماهيتی تشريفاتی دارد و اينکه شاه در مسئوليت 
شــخصی هيچ حقی ندارد که بتواند فرمانی داير 
بر تغيير دولت بدهد.« هندرسون گفت »آيا بايد 
من اين طــور بفهمم که: الف( او از اينکه شــاه 
فرمانی داير بر برکناری نخست وزير صادر کرده 
بود بی اطالع بــود ب( و اگر او اطالع می يافت 
که شــاه فرمان داير بر برکنــاری او صادر کرده 
بود، آنگاه او آن را نامعتبر می شــناخت؟« پاسخ 

مصدق »مثبت« بود.
هندرسون سپس به مصدق صريحاً گفت: 

ايــن »صحــت نداشــت کــه ســفارت آمريکا 
پناهنــدگان سياســی ]مثــاًل زاهــدی[ را در پناه 
خود گرفته بود« و سياســت او اين بود که »اگر 
پناهندگان سياســی ای بکوشــند وارد ســفارت 
امريــکا شــوند، کوشــش بشــود از ورود آنان 
ممانعــت به عمل آيد« و اگر آنان موفق شــوند 
وارد ســفارت شــوند »کوشــش بشــود آنان را 
قانع ســازند که خود داوطلبانه سفارت را ترک 

غيرمستقيم، عامدانه خبر مربوط به ردوبدل ]خبر 
آن نامه[ را به مطبوعات هوادار بريتانيا درز داده 
بودند و برخــالف نظر مصدق، دولت امريکا به 
چاپ آن يادداشــت ها اصرار ورزيده بود. ... به 
او گفتــم که درک من اين بــود که اين خبر از 
دفتــر خود او به بيرون درز کرده بود. با توجه به 
متن تحريف شده  چاپی نامه رئيس جمهور، ]که[ 
نســبت به امريکا نامســاعد ]بود[، دولت امريکا 
بر نشــر يادداشــت ها اصرار ورزيده بود. او اين 
موضوع را به شدت تکذيب کرد که ايرانيان منبع 
درز خبــر بودند. هيچ ايرانی جز مصدق، صالح، 
سفارت امريکا و يک همکار ـ مترجم ايرانی از 
وجود اين نامه خبری نداشت.« مصدق افزود که 
وی »آن نامه را در ميــان پرونده های خصوصی 
خــود و نه در نخســت وزيری، نگهداشــته بود. 
من اشــاره کردم مطمئن نبودم کــه پرونده های 
خصوصــی او بــه ُطرقی حفظ می شــدند که از 
دســتبرد عوامــل زرنــگ در امــان بمانند. من 

همچنيــن تأکيد کردم که دســتگاه های شــنود 
جدی وجــود دارد که افتادن چنين اطالعاتی را 
به دســت عوامل و جاسوس های دشمنان ايران و 
آمريکا ممکن توانند ســاخت. او اصرار ورزيد 
که برخی از امريکايي ها عامدانه ]اين خبر را[ به 
بيــرون درز داده بودند تا با علنی کردن محتوای 
نامه رئيس جمهور امريــکا دولت او را تضعيف 

کنند. ... 
»من گفتم که چقدر برای ايران قابل تأســف به 
نظر می رســيد ــ و اين برای ايرانيان مايه افتخار 
نبود ــ کــه ظاهراً دولت ايران نمی توانســت به 
يک مجلس تکيه کند. ايــران در بيمناک ترين 
وضعيت بين المللی قرار داشت. ... به او گفتم که 
به ويژه برايم جالــب بود بدانم در روزهای اخير 
چه روی داده بود. می خواســتم درباره کوشش 
در نشــاندن سرلشــکر زاهدی به جای او بيشتر 

بدانم.
»او گفــت کــه در شــب 15 ]اوت[ ســرهنگ 



82
ره 

ما
| ش

 92
ذر 

 و آ
ان

 آب
| 18

2

82
ره 

ما
| ش

 92
ذر 

 و آ
ان

 آب
| 18

3
تشــويق می کرد.« جالب اين است که روايتی شبيه 
همين مطلب در خاطرات حســين فردوست ظهور 
و انقراض ســلطنت پهلوی، تهران 1369، ج يکم، 
ص 179 آمده اســت، گويی او بايد اين مطلب را 
يا از هندرسون يا مصدق شنيده بوده باشد: »مصدق 
وقتــی ديد خيابان هــا در تصرف توده ای هاســت، 
وضــع را نگران کننده دانســت و با ســفير آمريکا 
مالقات نمود. با طرح امريکا، که از طريق سفارت 
امريکا به او اطالع داده شــده بــود، موافقت کامل 
نمود.« روشــن است که اين ســخنان که چند سال 
پس از انتشــار کتاب های روزولــت و آبراهاميان 
نوشته شدند کوچکترين ربطی با گفته های مصدق 

به هندرسون ندارند. 
19.  کودتاچيانــی چون عميدی نوری و اردشــير 
زاهــدی؛ برای بحثی مفصل در اين باره، ن.ک. به: 

اميرخسروی، نگاه از درون، ص  595 به بعد.
20.  برای مــرور ادعاهای بی پايــه کيانوری، نگاه 
کنيــد به خاطــرات او ص 271 به بعد. مفصل ترين 
توضيحات در اين باره در کتاب اميرخسروی نگاه 
از درون، ص 591ـ  611 آمــده اســت که به زبانی 
جدلی نوشــته شــده اســت و خالی از انگيزه های 
شخصی نويسنده نيســت که تا پيش از آن همکار 
کيانــوری در کميتــه مرکزی حزب بــود. کتاب 
ديگری نيز که به دروغ هــای کيانوری می پردازد. 
اين کتاب هم به زبانی شــديدا جدلی نوشــته شده 
و از اشــتباهات بزرگ و حدس هــای متنفع عاری 
نيســت، و داده هــای تاريخی جديــدی هم عرضه 
نمی کند، اثر ع. برهان اســت بــه نام کارنامه حزب 
توده. اين کتــاب نقطه نظر هواداران خليل ملکی و 
خصومت بســياری را همچون يک اعالميه سياسی 

حزبی منعکس می کند.
21.  شــماره 96، مورخ 31 مرداد 1332، به نقل از 

چراغ راه آينده، ص 681.
22. تأکيد افزوده.

23.  برای مالحظه متن کامل تلگراف هندرسون به 
وزير خارجه آمريکا، مورخ 27 مرداد، به ساعت 6 

و 57 دقيقه غروب، بنگريد به:
 US Government Printing Office, Foreign Relations
of the United States, 1952-1954, X. Iran, Washing-
USNA 788.00/8- :و نيــز.ton DC, 1989, pp.748-52

.1853

تهيه کننده گزارش شــرفعرضی روزانه ستاد ارتش 
بود و نســخه ای از آن را، قبل از ارســال، از طريق 
رياحی يا ديگری به اطالع دکتر مصدق می رساند.« 
درباره اين تماس با پوالددژ مديون فريدون آذرنور 

هستم.
11. Iran., pp. 323-24.

Ibid., p. 325 .12. تأکيــد وی در کتــاب اخيرش 
The Coup. 1953, The CIA, and the Roots of Mod-(

 ern US-Iranian Relations London, 2013, p.p. 191,

253( به صفحه ای از روزنامه نيروی ســوم صبح 28 

مرداد )چاپ در ص 680 کتاب مســعود حجازی( 
بــرای تأييــد اين ادعا رجــوع می دهــد. اما چنين 
مطلبــی در آن صفحه از کتاب حجازی )رويدادها 

و داوری،تهران، 1375( ديده نمی شود!
Ibid.,p. 325 .13 ، کــه مبتنی بر مقاله فشــارکی در 

اطالعات 29 مرداد 1358 است.
14.  در واقــع، حتــی کيانــوری )خاطــرات، ص 
266(، که بيشــتر ادعاهايش از جانب نويســندگان 
توده ای تکذيب شــده اند، ادعايی را که آبراهاميان 
به نقل از فشــارکی می آورد، تأييد نمی کند. برای 
مطالعه قوی ترين دليــل رد ادعای کيانوری درباره 
فعاليت های رهبری حزب توده و تماس با مصدق، 
و ادعــای اينکه بــه مصدق چه گفــت و از او چه 
شنيد، ن.ک. به: اميرخسروی )نظر از درون( کتابی 
که وقف اين موضوع شــده است. همچنين ن.ک. 
به: پورپيرا )يک کادر باســابقه حــزب توده به نام 
راســتين، بناکننده(: »آقای کيانــوری دچار توهم 

شده ايد!«: کيهان هوايی، 15 و 22 سپتامبر 1993.
15. شــجاعت بجای  به ســوی آينده، شماره 19 ، 
28 مرداد 1332  جامی، گذشــته چراغ راه آينده، 

 ص 686.
16.  لنکرانــی، احمــد، »نامه به مريــم فيروز عضو 
کميته مرکزی حزب توده و همسر دبير اول حزب 
توده ايــران، مورخ اول خرداد ،136«، منتشــره در 
گاهنامــه جمهــوری، ش. 5، 1362، ص 7. بايــد 
يادآور شــد که ســرتيپ مغروری بــا کودتاچيان 
همکاری نکرد و پــس از کودتا به جرم همکاری 
با مصدق برکنار شد. اين خود دروغ بزرگ ارگان 

حزب توده را به اثبات می رساند.
 Abrahamian, 17. . کيانوری، خاطرات، ص 274 ؛

. Iran, pp. 324-25

 Countercoup, New York, 1981, pp.( 18.  روزولت
85-184( مدعی اســت هنگامی که لويی هندرسون 

به مصدق اعتراض کرد که نســبت بــه امريکاييان 
»برخورد ناخوشــايندی« می شد و او از دولت خود 
می خواســت که »همــه اعضــای خانواده ها و همه 
کســانی که حضورشــان در ايران برای منافع ملی 
مــا ضروری نبود فرابخواند«، مصدق »گيج شــد و 
تقريبا حالت عذرخواهی به خود گرفت« و گفت: 
»آقای ســفير من نمی خواهم که شــما چنين کنيد. 
اجازه بدهيد من رئيس شــهربانی را فرابخوانم. من 
ترتيبــی خواهم داد تــا همه اتباع شــما از حمايت 
مناسب برخوردار شوند.« »پيش از اينکه هندرسون 
از نزد مصدق برود، رئيس شهربانی فراخوانده شد 
و دســتورات الزم به او داده شد. لويی ]هندرسون[ 
و مــن به اين نظر رســيديم که ايــن ]قدم[ حرکتی 
مبــارک بود کــه نيروهــای پليس هوادار شــاه را 

4. Ibid., pp. 200-201.
5. Iran, pp. 319-20.

6.  اين مقاالت در مجله مسائل صلح و سوسياليسم  
 )World Marxist Review, Aug. & Sept 1959(

منتشــر شــدند. کيانوری همچنان موضعی بر ضد 
»بورژوازی ملی« گرفت، اما اسکندری نظر مخالف 

آن را داشت.
Iran., p. 323, n. 90 .7 . آبراهاميــان اين تحليل را 
تصميم »جلسه پلنوم رهبری پس از کودتای 1953« 
معرفی می کنــد، و می گويد که در ســال »1963« 
منتشر شــد. تا آنجا که اطالع دارم اين سند هرگز 
منتشــر نشده اســت و آبراهاميان نيز منبع نقل خود 
را مشــخص نمی کند. او خواننده را به صفحات 1 
تا 64 رجوع می دهد. نســخه ای کــه در اختيار اين 
نويسنده اســت بيش از 37 صفحه استنسيل نيست، 
و همان گونه که ذکر شــد، هرگز هم منتشــر نشده 
اســت. طی ايــن 37 صفحه تالش بر اين اســت تا 
سياســت حزب در عدم حمايــت از مصدق کاماًل 
توجيه شــود. اين ســند تا آنجا پيش مــی رود که 
مدعی می شود رهبران جبهه ملی و شخص مصدق 
»به هيچ وجه و با هيچ وسيله ای با خنثی کردن کودتا 
موافقــت نکردند.« )ص 22، تأکيــد افزوده( طرح 
چنين ادعايــی از جانب آبراهاميــان فقط می تواند 
با وفاداری او به مکتب تحريفات استالينی »تاريخ« 

توضيح داده شود.
8.  اين متن دوم در يکی از جزوات تعليماتی حزب 

ــ شماره 44 ــ منتشر شد.
9.  ن.ک. به: خاطرات کيانوری ص ص 262ـ  263 
و همچنين اميرخسروی )نظر از درون، ص ص 512 
به بعد( که اســتدالل می کند کــه ادعای کيانوری 
دروغين است، اما اصرار می ورزد که اين سرهنگ 
مبشــری سازمان افسری بود که مصدق را از کودتا 
مطلع ســاخت. کيانــوری همين ادعا را چند ســال 
پيــش در جزوه حزب توده و دکتر محمد مصدق، 
نکاتی از تاريخ حزب تــوده ايران )تهران، 1359، 
ص ص 40 تا 47( عنوان کــرده بود. اما دو روايت 
خاطرات کيانوری تفاوت های فاحشی با هم دارند، 

زيرا گفته اند که کّذاب حافظه ای ُسست دارد!
10.  جالب اســت که هيچ کــدام از اين روايت ها 
نامی از ســرهنگ پــوالددژ نمی برند کــه يکی از 
اعضای مهم ســازمان افسری بود و به نظر می رسد 
که در اين عمليات نقش مؤثری داشــته بوده باشد 
و، بنابراين، در موقعيتی بود که می توانست از برنامه 
کودتا باخبر و مصدق را از آن مطلع کرده باشــد. 
اين اســامی در روزنامه های تهران منتشر و از سوی 
سفارت امريکا به واشــنگتن مخابره شدند. ن.ک. 
به: بايگانی اســناد ملی امريکا کــه برخی ترجيحاً 
ناديده گرفته اند: )USNA, 788.00/8-1753( در 
استفســاری که چند سال پيش به واسطه از پوالددژ 
در تهران به عمل آمد، وی در يازدهم ارديبهشــت 
1384 پاسخ داد که افسر نامبرده در باال »فـوالددژ« 
نام داشــت و ربطی به او نداشــت. اما او افزود که 
خود با ســرتيپ رياحی رئيس ستاد مصدق تماس 
داشــته بود و »می توانست هر وقت که می خواست 
بدون گرفتــن وقت قبلی به مالقات ايشــان برود.« 
پوالددژ اظهار داشت که »اخبار کودتای 25 مرداد 
را او در اختيار رياحــی و مصدق قرار داد، و حتی 
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ایران در آیينه رسانه ها

راه های تقریب شيعه و سنی

اگر يک تقريــب واقعی مطرح گردد-که به نظر ما ضروری اســت- بايد 
هم اهل تســنن و هم شيعيان نخست به اســتناد احاديث شريف مورد قبول 
هر دو طرف، قرآن کريم را مجدداً بازبينی و شناسايی کنند و نيز ضرورت 
دارد که نحوه تفاهم فی ما بين در اين خصوص را مشخص و تثبيت نمايند.

مشــاهير مذهب تشيع اعالم نمودند که ما احاديث معتبر و قابل قبول هردو 
طرف را جمع آوری کرده و تاکنون طی 5-6 جلد منتشر ساخته ايم. بنابراين 

متقاعدتر شدم که اختالف شيعه و سنی در واقع مرتبط با تأويل است.

منبع: ینی شفق، 8 سپتامبر 2013 
)17 شهریور 1392 (
نویسنده: فاروق بشر

نارضایتی نتانياهو

نتانياهو از حســن روحانی بابت پيام تبريک عيد يهوديان تشکر نکرد. وی 
نگران اين اســت که مبادا روحانی با خنده رويی بــدون هزينه، امتيازی از 
غرب بگيرد و هشدار می دهد که فريب اعتدال و ميانه روی وی را نخوريد. 
نتانياهــو از مواضع وزير خارجه در مورد هولوکاســت راضی نيســت. در 
مطبوعات اســرائيلی مطرح شــده که گفتار نتانياهو باعث شــده اســرائيل 

جنگ  طلب و ايران طرفدار صلح نشان داده  شود.

منبع: فرانكفورتر آلگمانيه، 9 سپتامبر 2013 
)18 شهریور 1392(

نویسنده: هانس كریستين روسلر

جناح های مختلف درگير جنگ در سوریه

دومنيکو کوئيريکو )خبرنگار ربوده شده ايتاليايی( بعد از آزادی  خود گفت: 
اين انقالب الئيکی که در حلب شناخته بودم نيست. از دو سال پيش که بشار 
اسد پيشنهادات کشورهای حوزه خليج فارس مبنی بر شکستن اتحاد تاريخی 
رژيم علوی با دولت ايران را رد کرد ديگر اين گونه نيســت. حکومت های 
پادشــاهی عرب سنی با شــيوه معمولی که آنها را متمايز می سازد در ژوئيه 
سال 2011 ميالدی يعنی چند ماه بعد از شورشی که در ماه مارس آغاز شده  
بود، پيشــنهاد ده ها ميليارد دالری دادند تا دمشــق را ترغيب به قطع روابط با 
تهران کنند. نماينده سنی ها در سوريه در ژوئيه آن سال، وزير خارجه امارات 
بود اما شــانس نياورد چرا که بشــار بار ديگر بر وفاداری اش به پيمان خود با 
جمهوری اســالمی -که پدرشـ  حافظ اســدـ زمانی که اين کشور در سال 
1980 ميالدی از جانب عراق، صدام حسين، مورد تهاجم قرار گرفت از آن 

حمايت کرده بود- تأکيد نمود.
کمک هــای مالــی و لجســتيکی انبــوه حکومت های پادشــاهی ســنی به 
چريک های اســالمی سلفی و جهادگرا دو پيامد به همراه داشت: 1-انقالب 
دارای خاســتگاه راديکال دينی بر انقالب الئيک پيشی گرفت. 2-درگيری 
فرقه ای که پيش از آن نيز کشور را دچار شکاف کرده بود و از جانب رژيم 

مورد بهره برداری قرار گرفته  بود شدت گرفت.
جامعه مدنی ســوريه اين گونه از هم گسســته شــد و ميان سرکوب رژيم و 
اسالم گرايان مســلح گرفتار آمد و جنگ سوريه بيش از پيش تحت الشعاع 
حمايت های خارجی اعراب سنی و ترکيه به شورشيان و ايران و حزب اهلل به 
رژيم حاکم قرار گرفت. روسيه به داليل راهبردی از دمشق حمايت می کند 
زيرا سوريه تنها متحد عرب مسکو در منطقه به شمار می آيد و در طرطوس 
يک پايگاه دريايی در اختيار دارد و دارای يک دشمن مشترک با اسد است: 

جهاد گرايان اسالمی.

منبع: ایل سوله 24 اوره، 9 سپتامبر 2013 
)18 شهریور 1392(

نویسنده: آلبرتو نگری

نظرات رئيس سابق كميته نظارت سازمان ملل در 
مورد حمله به سوریه

هانس بليکس وزير ســابق امورخارجه ســوئد و مديرکل آژانس بين المللی 
انرژی اتمی بوده و از ســال 2000 تا 2003 رئيس بازرســان سازمان ملل در 
عراق بوده اســت. وی در اين مقاله می گويد: در مقطعی بازرســی در عراق 
را معلق گذاشــتند و امريکا وانگليس به طور يک جانبــه به اتهام نگهداری 
ســالح های کشــتار جمعی به عراق حمله کردند که مجوز ســازمان ملل را 
نداشتند و همچنين عراق تهديدی برای امريکا و انگليس محسوب نمی شد. 
درواقع به لحاظ حقوقی دو خط قرمز را زير پا گذاشتند. اوباما که قباًل جنگ 
با عراق را فاجعه دانسته و مخالف يک جانبه گرايی امريکا بود، اين بار به اين 
دليل که خط قرمز او کاربرد سالح شيميايی در سوريه بوده است، می خواهد 
خــط قرمز ديگري را زير پا بگذارد و به ســوريه حمله کنــد. در حالی که 
ســوريه نه تهديدی برای امريکاست و نه تهديدی برای غرب و نه اين حمله 
مجوز شــورای امنيت را دارد. هانس بليکس حمله به ســوريه را با حمله به 

عراق مقايسه می کند و هشدار می دهد که چنين حمله ای صورت نگيرد.

منبع: ماینيچی 7 سپتامبر 2013 
)16 شهریور 92(

نویسنده: كازوهيكو كوسانو
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دیدگاه های چامسكی در مظلوميت ایران

چامســکی می گويد: »در 60 ســال گذشــته حتی يک روز نبوده  است که 
در آن امريکايی ها در حال شــکنجه دادن ايرانی ها نبوده  باشــند. اين مسئله 
بــا کودتای نظامی ای آغاز شــد که نظام پارلمانی اين کشــور را در ســال 
1953 ميالدی ســرنگون کرد. اکنون يک ســابقه 60 ســاله پس از کودتا 
از شــکنجه کردن ايرانی ها داريم. ما به اين مسئله توجه نمی کنيم، اما آنها 
بــه داليل خوبی متوجه اين امر هســتند... بهانه کنونی اين اســت که ايران 
دارای يک برنامه سالح های هســته ای است. خب، در حالی که نيويورک 
تايمز گزارش می دهد ايران در حال توســعه ســالح های هســته ای است، 
منابــع اطالعاتی امريکا از طــرف ديگر می گويند کــه از اين امر اطالعی 
ندارند. به فرض اگر ايران در حال توســعه ســالح های هسته ای باشد، اين 
مســئله بخشی از راهبرد بازدارنده آنهاســت. همان طور که منابع اطالعاتی 
امريکا اشــاره می کنند، ايــران دارای توانايی کمی برای اســتفاده از زور 
است. هزينه نظامی اين کشور حتی با معيارهای منطقه ای کم است. اما اين 
کشور دارای يک راهبرد بازدارنده است و داليل خوبی هم برای اين کار 
دارد. اين کشــور به وسيله قدرت های هســته ای احاطه شده است که مورد 
حمايت امريکا هســتند و از امضای پيمان عدم تکثير ســالح های هسته ای 
خودداری کرده اند، هر سه آنهاـ  اسرائيل، هند و پاکستانـ  با کمک امريکا 
سالح هسته ای توليد کرده اند. هند و اسرائيل از حمايت چشمگير امريکا از 
برنامه های سالح های هسته ای و ديگر برنامه های خود از قبيل اشغال بخشی 
از خاک ســوريه توسط اسرائيل با نقض فرمان شــورای امنيت برخوردار 
هســتند. اين برنامه ها را همچنان ادامه می دهند و ايران پيوسته مورد تهديد 

واقع می شود. 
امريکا و اســرائيل دو قدرت هســته ای عمده- منظور اين است که يکی ابر 
قدرت و ديگری ابرقدرت منطقه ای است- به طور مستمر هر روز ايران را 
تهديد می کنند. اين هم دوباره نقض منشــور سازمان ملل است که تهديد 
به استفاده از زور را منع می کند، اما امريکا خود را مصون از اجرای قوانين 
بين المللی می داند و تحت الحمايه های اين کشور نيز وارث اين حق هستند.

بيشتر کشورهای دنيا عضو جنبش عدم تعهد هستند که در حقيقت درست 
چنــد وقت پيش اجالس دوره ای خــود را در تهران برگزار کرد و يک بار 
ديگر با شــدت تمام از حق ايــران به عنوان امضاکننــده پيمان عدم تکثير 
سالح های هســته ای حمايت کرد... درصد بسيار کوچکی در جهان عرب 
ايران را به عنوان تهديد تلقی می کنند چه برســد به اينکه آن را بزرگترين 
تهديد برای صلح جهانی بنامنــد. در جهان عرب تهديدهايی وجود دارد، 
تهديدهای جدی: امريکا و اسرائيل... عربستان سعودی افراطی ترين کشور 
بنيادگرا در جهان است. اين کشور همچنين يک کشور تبليغ کننده مذهبی 
اســت و تالش های عظيمی را به کار می بردتا نسخه افراطی وهابی ـ سلفی 

خود از اسالم را با حمايت امريکا اشاعه دهد.
در ســال 2010 ميــالدی راه حلی برای مشــکل برنامه هســته ای ايران پيدا 
شــد. توافقی بين ايران، ترکيه و برزيل حاصل شــد که ايران تمام اورانيوم 

غنی شــده خود را در کشور ديگری- ترکيه- ذخيره کند و ديگر اورانيوم 
بيشــتری غنی ســازی نکند، در مقابل غــرب ايزوتوپ هــای موردنياز اين 
کشــور را برای رآکتورهای پزشکی تأمين کند. خب، اين يک توافق بود. 
بــه محض اين که اين توافق اعالم شــد به تلخی به وســيله رئيس جمهور 
اوباما مطبوعات و کنگره محکوم شد، مخصوصاً محکوميت شديد برزيل 
و ترکيه برای موافقت بر ســر اين موضوع وجود داشت و اوباما به سرعت 

تحريم های شديدتری را وضع کرد. 

منبع: اوپن دموكراسی، 11 سپتامبر 2013 
)20 شهریور 1392( 

CBA گفت وگوی اوباما با شبكه

يـک گشـايش  کـه  تصريـح کـرد  تلويزيونـی  يـک مصاحبـه  در  اوبامـا 
ديپلماتيـک بـا ايـران نـه تنهـا در زمينـه هسـته ای بلکـه در مـورد سـوريه به 
وجـود آمـده اسـت. وی اظهـار داشـت: اگـر تهـران دريابـد »آنچـه که در 
سـوريه روی می دهـد ماننـد يـک ترمـز بريـده اسـت که نـه تنها مـردم آن 
کشـور را مـورد صدمـه قـرار می دهـد بلکـه باعـث بی ثبـات شـدن تمـام 
منطقـه می شـود« ايـران احتمـاالً بـه گفـت وگوهـای گسـترده تر در زمينـه 

سـوريه وارد خواهـد شـد. 
اوبامــا -در اين اظهارات که هدف آن شــايد اطمينان دوباره به اســرائيل 
در خصــوص عدم تضعيــف بازدارندگی امريــکا در برابر هر گونه تالش 
ايران برای ســاخت تسليحات هســته ای بود- گفت: »نگرانی من اين است 
کــه ايرانی ها درنيابند چون به ســوريه حمله نکرديم پس به ايران نيز حمله 
نخواهيم کرد... می دانيد، مذاکره با ايرانی ها همواره دشــوار بوده اســت و 
فکر نمی کنم که رئيس جمهور جديد به ناگهان اين کار را آسان کند ولی 
شــما می دانيد که به نظر من ... اگر شــما به استفاده از زور را با تالش های 
قدرتمنــد ديپلماتيــک همراه کنيد درواقع می توانيد به يک توافق دســت 

يابيد. 

منبع ایل سوله 24 اوره، 9 سپتامبر 2013 
)18 شهریور 1392(

نویسنده: آلبرتو نگری

شادی و نگرانی همزمان 

اوباما موضع خود را روشن ساخت: 1. امريکا در تالش برای تغيير نظام در 
تهران نيست 2. ايران حق برخورداری از برنامه صلح آميز هسته ای را دارد...

ممکن اســت شــادی به خاطر تماس آقای روحانی و اوباما باعث افزايش 
نگرانی ها شــود. گفته می شود ايران کامپيوترهای نيروی دريايی امريکا را 

در هفته های اخير هک کرده است. 
با تکيه بر اطالعات ارائه شــده توســط امريکا از تشــديد عمليات سايبری 
ايران عليه ارتش امريکا ســخن گفته می شــود. مقامــات امريکا می گويند 
گمان می رود اين حمله توســط هکرهايی که به طور مســتقيم برای دولت 
ايــران کار می کنند و يا يک گروه که با رضايت رهبری ايران عمل کرده 
اســت، صورت گرفته باشــد. اما شــبکه کامپيوتری هک شده، اطالعات 
مخفــی و با اهميتی در خود نداشــت. مقامات بر ايــن باورند که اطالعات 

مهمی به سرقت نرفته است.  

منبع: اشپيگل، 28 سپتامبر 2013
)6 مهر 1392(

نویسنده: سباستين فيشر- مارك پيتز
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نگرانی تل آویو از نزدیكی ایران و امریكا

ترديــدی وجود ندارد کــه روحانی زرادخانــه بزرگتــر و پيچيده تری از 
مهارت هــای ديپلماتيک را برای مقابله با مشــکالت جدی ايران ناشــی از 
تحريم هــا با خود به همــراه می آورد ولی او همچنين بايد نســبت به حفظ 
شــبکه همبستگی بين المللی ايران هوشيار باشــد که اگر ايران بيش از حد 
هوادار غرب به نظر رسد و عدم تعهد کافی به آرمان های جهان سوم را از 
خود نشان دهد می تواند دچار ضعف شود. اين خطر بالقوه وجود دارد که 
در نهايــت و به دليل خصومت نهادينه شــده غرب عليه ايران، بهبود روابط 
چندانی ميان طرفين حاصل نشود و در عين حال حمايت قدرتمند از ايران 
در بســياری از مناطق جهان در حال توسعه کاهش يابد. اين اتفاق به يقين 
يک زيان امنيت ملی را به همراه خواهد داشت که بايد به هر قيمتی از بروز 
آن جلوگيری شود. تحليلی هست که می گويد کشور اسرائيل نمی داند که 
آيا ممکن اســت ايران کاماًل مهار شــود يا نه و طبق اين تحليل اين پرسش 
مطرح اســت که آيا عدم اطمينان يادشده، اسرائيل را به انجام حمله نظامی 

برای برچيدن برنامه هسته ای ايران وادار خواهد کرد يا نه.
دکتر افراييم اسکوال که مدت 40 ســال در کميته مشترک انرژی هسته ای 
اســرائيل فعاليت نموده و چند پســت کليدی در کميتــه بين المللی انرژی 
هسته ای در ژنو احراز نموده، گفته است که فقط اقدام نظامی می تواند برنامه 
هسته ای ايران را متوقف ســازد. او ضمناً تفکر اقدام نظامی از سوی امريکا 
را دور از انتظار دانســته و در مقابل نسبت به توانايی کشور اسرائيل بر وارد 

کردن ضربه ای فلج کننده بر برنامه هسته ای ايران ابراز ترديد کرده است.

منبع: القدس العربی، 17 سپتامبر 2013 
)26 شهریور 1392(

نویسنده: زهير آندرواس

ایران و اميدهای تازه

در تاريخ 34 ســاله جمهوری اســالمی ايران آهنگ تغيير از زمان پيروزی 
غير منتظره روحانی در انتخابات تابســتان تاکنون بی نظير بوده اســت. اين 
ميانه روترين روحانی شيعه مذهب در اولين کنفرانس خبری خود قول داد 
که اگر امريکا حسن نيت و احترام متقابل نشان دهد، راه تعامل باز خواهد 
شــد... به گفته ناظران، انتقال اختيارات مربوط به مسائل هسته ای از شورای 
عالــی امنيت ملی جنگ طلب به وزارت خارجه که رياســت آن اکنون بر 
عهده محمد جواد ظريف اســت، نشــان دهنده حمايت وی از ديپلماســی 

تهاجمی جديد است.
بر اســاس گــزارش مرکز بين المللــی مطالعات راهبــردی، درآمد حاصل 
از فــروش نفت 45 درصدکاهش يافته  اســت که ايــن روزانه حدود 150 
ميليــون دالر برای اقتصاد ايران کاهش درآمد دارد، محصوالت صنعتی به 
ميزان 40 درصدکاهش يافته، بيکاری سه برابر شده است و قيمت کاالهای 

مصرفی تا 87 درصد افزايش يافته است.
آقــای روحانی از زمان پيروزی شــگفت انگيزش در انتخابــات، به لحاظ 

تاکتيکی يکپارچگی رقبای تندروی خود را موقتاً برهم زده  است.
در ماه جاری اوباما به اين نتيجه رســيد که نيازمند کمک روسيه برای حل 
و فصل مســئله سوريه اســت و ممکن اســت وی به تصميم گيری مشابهی 
در مــورد ايران برســد... توافقــی با آقــای روحانی که به طــور کامل از 
حمايت قاسم سليمانی فرمانده نيروی قدس سپاه برخوردار نباشد، توهمی 

خطرناک است.
آيا عربســتان سعودی و کشــورهای عضو خليج فارس سخنان خشمگينانه 
دربــاره تهديد ايــران را آن قدر متوقف خواهند کرد تــا زمينه برای توافق 
آماده شــود؟ برای کاخ سفيد فرســوده، لحظه بزرگ انديشيدن فرا رسيده 
 است، اما انديشه ای که جزئيات کوچک و آزار دهنده را نيز در نظر بگيرد.

منبع: آبزرور، 22 سپتامبر 2013 
)31 شهریور 1392(

نویسنده: سرمقاله

آشتی اوباما با تهران 

اعتــراف چنــد روز پيش باراک اوباما در مصاحبه خود با شــبکه ABC به 
داشتن يک رابطه مکاتبه ای با آقای حسن روحانی چندان هم غافلگيرکننده 
نبــود... آقای روحانی با انتخاب وزير خارجه ای چون جواد ظريف که در 
جوانی در کلرادو تحصيل کرده و يک مذاکره کننده هســته ای چون علی 
اکبر صالحی پيامی تنش زدايانه به همراه دارد... ســازمان سيا به خاطر نفت 
ايران باعث سقوط محمد مصدق شد و تا آخر از شاه حمايت کرد. امريکا 
از تجاوز صدام حسين حمايت کرد و اين رژيم را تسليح نمود و زمانی که 
عراق از گاز سارين عليه نيروهای ايرانی استفاده می کرد تهديد به اقدامات 

تالفی جويانه نکرد.

منبع: ایل سوله 24 اوره، 19 سپتامبر 2013 
)28 شهریور 1392(

نویسنده: اوگو ترامبالی

نظرات آقای روحانی درباره مسائل سوریه و 
گفت وگوهای هسته ای

سعيد ليالز اقتصاددان و تحليلگر سياسی نزديک به رفسنجانی اصالح طلب، 
گفت: »اين روزها در ديپلماســی ايران تغييرات اساسی رخ داده  است. اين 
قضيه مهمی اســت چون به گمان ما اين بدان معناســت کــه رهبر معظم به 
وزارت خارجه اجازه داده  است مذاکرات هسته ای را انجام دهد. ما شاهد 

فصل جديدی در مورد روابط با غرب هستيم«.
بـر  مبنـی  روحانـی  آقـای  محکـم  چنـدان  نـه  تعهـد  بـه  ليـالز  همچنيـن 
حمايت هـای انسـان دوسـتانه از سـوريه در صـورت حملـه بـه آن کشـور 

نيـز اشـاره کـرد.
سوزان ملونی عضو برجسته مرکز سياست های خاورميانه سابان در مؤسسه 
بروکينگ گفت: »تحت کنترل گرفتن سياســت هســته ای قوام دهنده پيام 
انتخاباتی آقای روحانی اســت مبنی بــر اينکه ايران به دنبال بهبود روابط با 
جهان اســت و او می داند که تنها ســازوکار عملی برای انجام چنين کاری 
ورود مجدد به مذاکرات هسته ای البته به شيوه کاماًل متفاوتی از هشت سال 

گذشته است«.

منبع: لس آنجلس تایمز، 5 سپتامبر 2013 
)14 شهریور 1392(

نویسنده: رامين مستقيم

روزنه هایی كه نباید بسته شود

در ماه آگوســت ســلطان قابوس بن سعيد پادشــاه عمان در خالل سفرش 
به ايران نامه اوباما را با خود آورده و ســپس درباره آن با آقای روحانی و 
آيت اهلل خامنه ای رهبر معظم ـ مردی که دارای نفوذ فراواني در تصميمات 

قدرت حاکم است ـ به گفتگو پرداخت.

منبع: كوریره دالسرا، 16 سپتامبر 2013 
)25 شهریور 1392(

نویسنده: گوئيدو اوليمپيو
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چرا ایران خواستار تعامل سازنده است

بـه تعريـف مـن از تعامـل سـازنده توجه کنيـد؛ در جهانی که سياسـت های 
جهانـی ديگـر يـک بـازی سـرجمع صفـر نيسـت، پيشـبرد سياسـت ها در 
جهـت منافـع يـک طـرف بـدون در نظـر گرفتـن منافـع ديگـران کاری 
نامعقـول اسـت. بـه بيـان ديگـر دسـتيابی بـه نتايج بـرد- بـرد نه تنهـا هدفی 
مطلـوب بلکـه دسـت نيافتنی هـم هسـت... رويکردهـای يک جانبه گرايانـه 
کـه اسـتفاده از قـوای نظامـی را می سـتايد و خشـونت را بـا خـود بـه همراه 
می آورنـد آشـکارا از يافتـن راه حلـی بـرای مسـائلی کـه همـه مـا بـا آن 
روبـرو هسـتيم از جملـه تنـدروی و تروريسـم ناتـوان اسـت... از ديـد ملت 
ايـران همـان انـدازه که تسـلط يافتـن بر چرخه سـوخت اتمـی و توليد برق 
هسـته ای از نظـر تنوع بخشـی بـه منابع انـرژی حائز اهميت اسـت، به عنوان 
تالشـی برای کسـب شـأن، احتـرام و دسـتيابی به جايـگاه واقعـی در جهان 

نيـز از اهميـت برخوردار اسـت.

منبع: واشنگتن پست، 20 سپتامبر 2013 
)29 شهریور 1392(

نویسنده: حسن روحانی

تبعات عادی شدن رابطه ایران و امریكا
اينـک در مطبوعـات امريکا اخبـار فراوان و غلوآميـزی در خصوص آغاز 
درگيری هـای تـاج وتخـت پادشـاهی در عربستان سـعودی و حتـی تجزيـه 
و تقسـيم ايـن کشـور منتشـر می گـردد. مسـلماً اشـاعه ايـن قبيـل اخبـار بـه 
حـکام سـعودی ايـن پيـام را می دهـد کـه اگـر از چشـم امريـکا بيفتنـد و 

مـورد بی مهـری واقـع شـوند بـه چنـان سرنوشـتی دچـار خواهنـد گرديد.
در صـورت تحقـق عـادی شـدن روابـط ايران-امريـکا، ترکيـه در داخل يا 
خـارج زنجيـره روابـط مذکـور قـرار خواهـد گرفـت. البتـه وقـوع احتمال 
مذکـور بيشـتر از ايـران بسـتگی به تصميـم امريـکا دارد و اين امريکاسـت 
کـه انتخاب کننـده اسـت در صورتـی کـه ترکيـه در داخـل و حتـی وسـط 
زنجيـره روابـط مذکـور قـرار نگيـرد بـه مفهـوم آن اسـت کـه بـه جـای 
ترکيـه متحـد ديگـری جانشـين خواهـد گرديـد امـا در صورتی کـه ترکيه 
در داخـل زنجيـره روابـط مذکـور جـا گيـرد، آن گاه اهميـت و موقعيـت 
فعلـی اش افزون تـر خواهـد گرديـد زيـرا شـرايط جديـد بـرای ترکيـه در 
خاورميانـه فرصتـی بـه وجود خواهـد آورد تا مجـدداً نقش بازيگـر واقعی 

را در ميانجيگـری سـازنده ايفـا نمايـد.

منبع: استار، 16 اكتبر 2013
)24 مهر 1392(

نویسنده: بریل دده اوغلو

ایران در حال آماه كردن پيشنهاد خود برای محدود 
كردن برنامه هسته ای است

يک ديپلمات ســابق غربی کــه در هفته های اخير با مقامات ارشــد ايرانی 
در مورد مشــوق ها گفــت وگو کرده اســت، می گويــد: »ايرانی ها آماده 
می  شــوند تا با يک بســته جدی به ژنو بروند. اين بسته شامل محدود کردن 
شــمار سانتريفيِوژهای فعال، ميزان غنی ســازی و لزوم تأييد صحت ادعای 

ايرانی هاست«. 
به نقل از يکی از مقام های امريکايی در خاورميانه، اگر پيشنهاد مورد انتظار 
ايران چيزی کمتر از توقف کامل غنی  ســازی باشد می تواند باعث شکاف 
ميــان امريــکا و نزديک ترين هم پيمانــان آن کشــور در خاورميانه به ويژه 
اســرائيل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی  شود که در مورد شتاب 
بيــش از اندازه برای بهبود روابط با تهران به کاخ ســفيد هشــدار داده اند. 
انتظار می رود که تهران هنگام مذاکرات و در اقدامی قابل توجه، پيشــنهاد 
توقف غنی ســازی در ســطح 20 درصد – که قدرت های بين المللی آن را 
يک سطح خطرناک نزديک به نوع تسليحاتی می دانند – را مطرح کند.  

  اين مقامات می گويند همچنين انتظار می رود که ايران پيشــنهاد گشودن 
تأسيسات هسته ای خود به روی بازرسی های سر زده هر چه بيشتر بين المللی 

را ارائه دهد. 
ويليام هيگ، وزير خارجه انگلســتان اظهار داشــت اين کشــور که عضو 
گروه 1+5 اســت می خواهد که پيش از کاستن از تحريم ها از سوی لندن، 
ايران گام های ملموســی را برای کنار گذاشــتن بلندپروازی های هســته ای 
بــردارد ولــی او همچنين افزود که هر دو کشــور گام  هــای اوليه را برای 
بازگشايی سفارت خانه خود ـ در سال 2011 ميالدی بسته اند ـ برداشته اند. 
جواد ظريف- وزير امور خارجه ايران- از بيان آشکار نقشه راه خود امتناع 
کرده است، ولی مقام های غربی ديدارکننده با هيئت همراه او گفته اند که 
طرح ظريف معطوف بر توقف غنی ســازی اورانيوم در ســطح 20 درصد، 
موافقت عدم خروج و انبارکردن ذخاير ســوخت هســته ای در يک کشور 
ثالث اســت. ايران در عوض خواهان کســب ميله های ســوختی مورد نياز 
برای رآکتور پژوهشــی تهران از طريق بازارهای بين المللی اســت. آقايان 
روحانــی و ظريــف در هفته های اخيــر تأکيد کرده اند که ايــران با تعليق 
تمام توليد سوخت هســته ای خود- برنامه ای شامل غنی سازی اورانيوم در 
سطوح ميان سه تا پنج درصد خلوص - موافقت نخواهد کرد. اين سطح از 
سوخت به منظور اســتفاده در رآکتورهای توليد انرژی بوده و برای توليد 

سالح نامناسب است.
به نقل از ديانا فانشــتاين – ســناتور دموکرات از ايالــت کاليفرنيا- که در 
نيويورک با آقای ظريف ديدار کرده، وزير خارجه ايران در روزهای اخير 
خطاب به رهبران امريکا گفته اســت که پنجره مذاکــرات تقريباً محدود 
اســت. خانم فانشــتاين گفت در ايران نيز درســت هماننــد امريکا افرادی 

وجود دارند که نمی خواهند شاهد يک توافقنامه باشند.

منبع: وال استریت ژورنال، 8 اكتبر 2013
)16 مهر 92(

نقش منفی كنگره در گفت و گوی ميان ایران و امریكا نویسنده: جی سالمون 

برخــی از مقام هــای دولتی به درســتی به منافع پليس بد بــودن کنگره پی 
برده اند. وندی شرمن معاون وزير خارجه که رياست مذاکرات را بر عهده 
دارد با وجود اينکه خواستار وقفه در تصويب طرح سنا شده است به کميته 
روابط خارجی ســنا گفت قصد دارد شبح کنگره را برای ايرانی ها مجسم 

کند.

منبع: نيویورك تایمز، 11 اكتبر 2013
)19 مهر 1392(

نویسنده: مارك لندلر
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پنج مورد تعامل سازنده بين ایران و امریكا

چشم انداز ایران: روحانی جهانيان را برای مقابله با تروريسم به همکاری 
می طلبد

پيــش از ايــن هرگز در طــول تاريخ 34 ســاله جمهوری اســالمی ايران، 
مسئوالن اين جمهوری اين همه عالمت را در برهه زمانی اين چنين کوتاهی 

حاکی از تمايل مجدد رابطه با امريکا و جهان خارج ارسال نداشته اند.
مســائل کليدی که امريکا و ايران ناگزيرند با آن دســت به گريبان شــوند 

کدام ها هستند؟ 
1. گام های بلند متقابل: روحانی: همگی مجبوريم جرأت و شــهامت 
بيشــتری به خرج دهيم و آنچــه را که می خواهيم، به وضــوح، به دقت و 
بــا صداقت مطرح و به طرف مقابل تفهيم کنيم و اراده سياســی الزم برای 

مبادرت به اقدامات ضروری را پشتوانه آن قرار دهيم.
جرج پرکوويچ کارشــناس امور هسته ای در مؤسسه اوقاف کارنگی برای 
صلح، می گويد: ما مجبوريم بســيار بيــش از آن حدی که آمادگی اش را 
داشته باشــيم، خالقيــت به خرج دهيم. مــا ناگزيريم گام هــای بلند متقابل 

برداريم.
گام برداشــتن طبق الگوی بچه گانه ) يعنــی اصصالحاً تاتی تاتی کردن( در 
ايــن مقطع تماماً نقض غرض خواهد بود، زيرا ايرانيان مايل هســتند بدانند 
که راه به کجا ختم می شود، نه اين که کجا آغاز می شود، يعنی می خواهند 
بدانند آيــا در کوچه تاريکی گام برمی دارند کــه در نيمه آن دچار حمله 
ســارقان خواهند شد يا اينکه اين مسير آنان را به مکانی می رساند که برای 

آنها ارزشمندخواهد بود؟
2. پذیرش متقابل 

 عــدم تمايل به پذيرفتن حضور يا نفوذ طــرف متقابل در خاورميانه کم و 
بيش در صدر فهرست نارضايتی های ميان امريکا و ايران قرار گرفته است. 
فرانک ويسنر، ســفير پيشين امريکا در سازمان ملل متحد، می گويد: بدون 
رضايــت ايران ما تاحد مذاکرات مربوط به ســوريه در ژنو پيش نخواهيم 
رفت، از امنيت الزم برای کشــتی ها و دريانــوردان خود در خليج]فارس [ 
بهره مند نخواهيم شــد، دارای يک چارچوب مشــخص بــرای اداره امور 
افعانســتان نخواهيــم گرديد و مجموعــه ای از تفاهم در امــور مختلف به 
دســت نخواهيم آورد که بتواند حساسيت  های اسرائيل را از بين ببرد. اگر 
مجموعــه ای از تفاوت های بنيادی متقابل ميان مــا و ايران به وجود نيايد ما 

هيچ يک از امتيازات فوق الذکر را به دست نخواهيم آورد. 
3. چالش در امریكا

ناصــر هاديان که در دانشــگاه تهــران روابط بين الملــل تدريس می کند، 
می گويد: يک سناتور يا نماينده مجلس در امريکا اگر سخن مثبتی درباره 
ايران بگويد ) يعنی در يک مورد حق را به ايران بدهد( بابت اين اظهارنظر 
خود هزينه ای بايد بپردازد اما اگر ســخنانی منفی درباره ايران بر زبان راند 
بابــت آن هيچ هزينه ای نخواهد پرداخت؛ در ايران نيز وضع دقيقاً  به همين 
گونه اســت. يک نماينده مجلس اگر ســخنی مثبت دربــاره گفت وگو يا 
بهبود روابط کشــورش با امريکا بگويد هزينه ای بابت آن خواهد پرداخت 

اما اگر سخنی منفی بگويد از پرداخت هزينه در امان خواهد بود. 
ويليام لوئرز مقام بلندپايه پيشــين امريکا به يکی از ســفيران آن کشور که 
رياســت پروژه ايران را بر عهده دارد می گويد: اين عادت در واشنگتن که 
يک دشــمن را در مقابل خود ببينند و همه منابع و امکانات و رويکردهای 
خــود را صرف مقابله با آن کنند عادتی اســت که فائــق آمدن بر آن کار 

دشواری است. 
4. معمای هسته  ای 

مقامـات ايـران بارهـا تصريـح کرده انـد کـه خواسـتار داشـتن سـالح های 

اتمـی نيسـتند و حتـی پايبنـد يـک حکـم مذهبـی هسـتند کـه بـه موجـب 
آن آيـت اهلل خامنـه ای داشـتن چنيـن سـالح  هايی را مردود شـناخته اسـت.

پرکوويـچ از مؤسسـه کارنگـی می گويـد: ايـن کليـد حل مسـئله اسـت. ما 
می گوييـم کـه خواسـتار تغييـر نظـام نيسـتيم بلکـه خواسـتار تغييـر رفتـار 
ايـران هسـتيم و آنـان می  تواننـد يـک برنامه هسـته  ای مسـالمت آميز داشـته 
باشـند. آنـان چنيـن چيزی را بـاور نمی کننـد. از اين رو ما مجبـور خواهيم 
شـد کـه بـه آنـان ثابـت کنيـم کـه خواسـتار تغيير نظـام در ايـران نيسـتيم و 
روش بديهـی بـرای اثبـات ايـن امـر لغـو تحريم هايـی اسـت کـه بيشـترين 

فشـار را بـه ايـران وارد مـی آورد. 
5. همكاری بر مبنای منافع دو جانبه

رئيس جمهــور جديد ايران منافع مشــترک ايران و امريــکا را در مقاله اش 
متذکر شــده و نوشــته اســت که جهان تغييــر کرده اســت. وی همچنين 
می نويســد که اســتفاده از نيروی جنبشــی حــدودی دارد. اکنــون که از 
ماجــرای حمله به برج های دو قلو 10 ســال گذشــته و در طول آن مدت 
دو جنگ تمام عيار نيز رخ داده اســت القاعده و ســاير افراطيون تندرو به 
فاجعه آفرينی هــای خود ادامه می دهند و در همان حال بنا بر نوشــته آقای 
روحانــی خونريزی های روزمــره در عراق و افعانســتان ادامه دارد بديهی 
اســت که رويکرد يک جانبه که توســل به زور به شيوه ســبعانه را گرامی 
می دارد و خشــونت به بار می آورد قادر به حل مســائلی که همه ما با آنها 
روبرو هستيم از قبيل تروريسم و افراط گرايی نيست. وينسر می گويد: ايران 
در ســوريه حضور دارد، ابلهانه است که ما تصور کنيم بدون مداخله ايران 

می توانيم راهی برای برون رفت از بحران سوريه پيدا کنيم. 

منبع: كریسچن ساینس مانيتور، 20 سپتامبر 2013
) 29 شهریور 1392(

نویسنده : اسكات پيترسون

امتياز ایران در مذاكره با امریكا

ايرانيان کســانی هســتند که در ديپلماســی و راهبرد دارای نبوغ به شــمار 
می رونــد امــا آنها اگر آن  قدرها زيــرک بودند اجــازه نمی دادند که زير 
بار ســنگين تحريم های فراگير عليه کشورشــان اين همه مصيبت بکشند، 
تحريم هايی که در حال نابود کردن اقتصادشــان است. ما با قدرت نظامی 
فراگيرمــان و برتــری تکنولوژيک خود می توانيم زمامداران را ســرنگون 
کنيم و گروه هايی را که دشــمن مصالح ما هستند تضعيف نماييم اما برخی 
در منطقه کاری می کنند که ما مجبور شويم هزينه گزافی بپردازيم. اکنون 
که 10 سال اســت ما کشورهای لبنان، سومالی، افغانستان و عراق را ترک 
کرده ايــم، همه نقشــه ها و رؤياهامان عماًل تغيير چندانی نکرده اســت. 20 
ســال پس از ترک آن کشــورها در صورتی که بومی ها به ياد داشته باشند 
که ما زمانی در کشورهايشان به سر برده ايم، اين به خاطر آوردن نمی تواند 
چندان با اشــتياق توأم باشــد. ايران خصوصاً در زمينه سرمايه گذاری روی 

اين گونه اشتباهات آنان يد طوالنی داشته است.
آيا يورش ديپلماتيک روحانی به قصد وقت گذرانی، تجســس برای يافتن 
نقطــه ضعــف و تفرقه در صفــوف هم پيمانان، خنثی کــردن گزينه نظامی 
اســرائيل و تقويت رئيس جمهور امريکا که از هم اکنون ديپلماســی را به 
جنگ ترجيح می دهد به ياری خوش رفتاری و شــيرين زبانی، برنامه ريزی 
شده است؟ اين نظريه که دولت اوباما به نحوی از انحا اين آزادی عمل را 
دارد که نيازهای اســرائيل را ناديده بگيرد، خوش باوری و ساده انگاری را 

به مرز انفجار و نابودی سوق می دهد.

منبع: فارین پاليسی، 8 اكتبر 2013 
)16 مهر 1392(

نویسنده: آرون دیوید ميلر، ميچل هاچبرگ
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9
رویكرد معتدل تر تهران

احمدی  نـژاد  محمـود  بی پـروای  لفاظی هـای  و  سـتيزه جويانه  سياسـت 
تهديدکننـده  کشـوری  را  ايـران  بين المللـی  جامعـه  بـود  شـده  موجـب 
و خطرنـاک تلقـی کنـد. در آن شـرايط درخواسـت ايـران بـرای کسـب 
توانايـی هسـته ای بايـد بـا مقاومـت قدرت هـای بـزرگ مواجـه می شـد و 
ايـن درخواسـت با تردسـتی از سـوی امريکا و اسـرائيل مـورد بهره برداری 
قـرار گرفـت، سـازمان ملـل ايـران را محکـوم و تحريم هـای ويرانگـری را 

بـر اقتصـاد نوپـای ايـران تحميـل کـرد. 
بـه نظـر می رسـد کـه آقای روحانـی به دقت اين سـمت و سـوی ايـران قابل 
اعتمادتـر و معتبرتـر را دنبـال می کنـد. يکـی از اوليـن اقدامـات وی در مقام 
رئيس جمهـوری انتخـاب محمـد جـواد ظريف سياسـتمداری مبـادی آداب 
بـه عنـوان وزيـر خارجـه اش اسـت کـه احمدی نـژاد وی را بی دليـل کنـار 

گذاشـته بود. 

منبع: لس آنجلس تایمز، 20 سپتامبر 2013
)29 شهریور 1392(
نویسنده: ری تكيه 

لزوم نقش فعال تر ایران در روند صلح سوریه 

حســن روحانی در خالصــه ای از ديدارهای ديپلماتيــک روزهای اخير، 
گفت وگو با انريکو لِتا، نخست وزير  ]ايتاليا[ را »بسيار مفيد« خواند. کشوری 
که » دارای نقشی کليدی ميان کشورهای عضو اتحاديه اروپاست« و »مسائل 
مورد عالقه مشترک بسياری نيز دارند«. رئيس جمهور ايران يادآور شد که 
اروپا نقشــی ضروری »برای برخورداری از منطقه ای عاری از ســالح های 
هســته ای و انهدام جمعی« خواهد داشت. حســن روحانی گفت: »راه حل 
نمی  تواند نظامی باشد، بلکه بايد سياسی باشد«. در ضمن، اذعان داشت که 

»استفاده از سالح شيميايی در منطقه فوق العاده خطرناک است«. 

منبع: ایل جورناله، 27 سپتامبر 2013
)5 مهر 1392(

نویسنده: آندره آ كورتالری

روحانی؛ آرمانگرایی واقع بينانه

در کنـار نـام رئيس جمهـور ايران، هميشـه صفـت »ميانه رو« ظاهر می شـود. 
مظفـری سـفير ايران در ايتاليا ميانـه روی را »توازن ميان ايده آل ها و واقعيت 
و گرايـش بـه سـمت تحقـق ايده آل هـا« می خوانـد... سـفير عمل گراسـت. 
نـام  رئيس جمهـور،  دکتريـن  نفـع  بـه  منافـع  و  هزينه هـا  نقطه نظـر  از  او 

می دهـد.  واقع گرايانـه«   »آرمان گرايـی 
مظفـری بـر موضع خود ايسـتاده اسـت، بـر ويژگـی صلح آميز سياسـت ايران 
تأکيد می کند و تدابير تنبيهی غرب در پاسـخ به برنامه هسـته ای را غيرقانونی 

می خواند.  

منبع: اروپا، 8 اكتبر 2013 
)16 مهر 1392( 

نویسنده: داویده وانوچی 

یک حمایت تزلزل ناپذیر از نظام دمشق 

بـه نظـر می رسـد در ابتـدا، ايـران ايـن تصـور را بـه وجـود آورد کـه تـا 
حـدودی در برابـر سـرکوب وحشـيانه مخالفـان از سـوريه فاصلـه گرفتـه 
و حتـی بـه طـور آشـکار-و بـه شـيوه ای متناقـض- درس دموکراسـی بـه 
بشـار اسـد مـی داد. در سـپتامبر 2011 ميـالدی رئيس جمهـور احمدی نـژاد 
در مصاحبـه ای بـا تلويزيـون پرتغـال تأکيـد کـرد کـه سـرکوب »هيـچ گاه 
راه حـل خوبـی نيسـت« و »دولت هـا بايـد حقـوق آزادی و عدالـت را برای 

مـردم خود بـه رسـميت بشناسـند«.
ايـن واقعيـت کـه مخالفـان سـوريه بيـش از پيش تحـت کنترل کشـورهای 
خليـج فـارس به ويژه عربسـتان سـعودی اند، حضور بيش از پيش گسـترده 
خواسـت  و  هسـتند  شـيعيان  مخالـف  اساسـی  طـور  بـه  کـه  جهادگـران 
کردهـای سـوريه مبنـی بر بهره مند شـدن از نظام مسـتقل، از داليل دخالت 

اسـت. ايران 

منبع: لزكو، 17 سپتامبر 2013 
)26 شهریور 1392(

نویسنده: دنيس بوشار

ترس ایران و امریكا از جنگجویان مخالف سوریه

ايـران هشـدار داده کـه اقـدام نظامـی امريـکا عليـه سـوريه می توانـد باعث 
غلبـه جنگجويـان جهـادی در ميـدان نبـرد گـردد. هميـن نگرانـی در ميـان 

بسـياری از سياسـتمداران امريکايـی وجـود دارد.
بنـا بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس بـه نقـل از يکـی از اعضـای مجلـس 
سـرتيپ  محرمانـه اي  سـخنرانی  در  نشـده  بـرده  وی  نـام  کـه  خبـرگان 
قطـر،  کشـورهای  سـوريه،  بـه  حملـه  صـورت  در  می گويـد:  سـليمانی 
عربسـتان، انگليـس، امريـکا و اسـرائيل در خـط مقـدم قـرار دارنـد. ايـن 
کشـورها معتقدنـد که اسـد بايد از قدرت خلع شـود و بر ايـن نکته عجيب 

پافشـاری می کننـد کـه اگـر القاعـده بيايـد بهتـر از اسـد اسـت.

منبع: كریسچن ساینس مانيتور، 6 سپتامبر2013 
)15 شهریور 1392(

نویسنده: اسكات پترسون

رویكرد نزدیكی ایران و امریكا

زمانی که کنگره، بررسی تشديد تحريم ها که مقرر بود ماه گذشته صورت 
گيرد را به تأخير انداخت، تهران موفقيتی هرچند محدود به دســت آورد. 
به نظر می رســد اوباما ديگر فردی است که برای رسيدن به دستاوردی در 
سياســت خارجی خود که رقبايش او را به ضعف و انعطاف پذيری در آن 
متهم می کنند مشــتاق اســت. چه چيزی مهمتر از پرونده هسته ای ايران که 
پيروزی در آن شــامل پيروزی در تمام مســائل خاورميانه می شود )عراق، 
ســوريه، لبنان تا حزب اهلل و مذاکرات فلسطين و اسرائيل( اما مسائل به اين 
سادگی ها نيست، زيرا اسرائيل در واشنگتن از طريق ايپک، کنگره و غيره 
نفــوذ دارد و می تواند اشــتياق نزديکی با ايران را از بيــن ببرد و يا حداقل 
متوقف کند. در همين راســتا، نتانياهو در ديدار طوالنی خود با اوباما موفق 
شــد او را به اظهار اين مطالب وادار کنــد که تمام گزينه ها از جمله گزينه 
نظامی درباره ايران که بايد گفتار خود را در عمل نشان دهد همچنان روی 
ميز باقی اســت. پاسخ }آيت اهلل{ خامنه ای چندان به طول نينجاميد مبنی بر 
اينکه بعضی از آنچه در نيويورک اتفاق افتاد به جا نبود. )منظور او مکالمه 

تلفنی اوباما و روحانی است(

منبع: الخليج،  15 اكتبر 2013
)23 مهر 1392(

نویسنده: غسان العزی
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پرونده هسته ای ایران وجه المصالحه حقيقی است

...اگر هدف دنبال کردن مســير ديپلماتيک اســت به بحث های عميق نياز 
اســت که طی آن در خصوص همه چيز مذاکره شــود. اما آيا اين چيزی 

است که اوباما و امريکا می خواهند؟
ليکن مســئله راهبردی بغرنج تر اســت. هدف واشــنگتن دگرگون ساختن 
روابط قدرت در ســوريه اســت. در غيــر اين صورت مجازات اســد چه 

مفهومی جز از ميان برداشتن اين رژيم علوی دارد.
راه حــل ديپلماتيــک امکان ادامه حيات را به بشــار اســد می دهد و باعث 
ســردرگمی متحدان امريکا از ترکيه گرفته تــا اعراب خليج فارس که در 
بازی ســوريه وجه المصالحه بااليی تعيين کردند می شــود... اين بار اوباما 
آگاه تر و زيرک تر بوده و اين احســاس را در افکارعمومی ايجادکرده که 

شبح جنگ در حال دور شدن است.

منبع: ایل سوله 24 اوره، 12 سپتامبر 2013 
)21 شهریور 1392(

نویسنده: آلبرتو نگری

اتحاد راهبردی- نه مذهبی- ایران و سوریه

از ســی ســال پيش تاکنون ايران يک اتحاد راهبردی را با سوريه گسترش 
داده  اســت. اســاس اين رابطه با نظام علوی دمشــق، مذهبی نيســت بلکه 
سياسی- راهبردی است. برای سوريه اين اتحاد نيز شيوه ای برای خروج از 
انزوا و مبارزه با نفوذ عربستان سعودی است و به آن امکان می دهد تا »جبهه 
امتناع« در برابر امريکا و اسرائيل را تقويت کند... محمدحسن اختری سفير 
ايران در دمشق که در طول بيش از شانزده سال موضوع سوريه را نزد رهبر 

دنبال می کند، مسئول اصلی اين اتحاد راهبردی است.

منبع: لزكو، 17 سپتامبر 2013 
)26 شهریور 1392(

نویسنده: دنيس بوشار راهيابی شركت نفت روسی زاروبژ به ایران

يـوری اوشـاکوف معـاون رئيـس جمهـور روسـيه خبـر داد کـه شـرکت 
دولتـی زاروبـژ نفت و شـرکت ملی نفت ايـران در ماه آوريـل توافقنامه ای 

را در راسـتای طـرح اسـتخراج معـدن خيـام در ايـران امضـا کرده انـد.
در اوايـل سـال 2011ميـالدی معـدن خيـام واقـع در جنـوب ايران و شـرق 
شـهر بنـدری عسـلويه کشـف شـد. بـر اسـاس ارزيابی هـای دولـت ايـران 
ذخايـر ايـن معـدن بـه ميـزان 260 ميليـارد مترمکعـب گاز و 220 ميليـون 
اسـت. دولـت  ميليـارد دالر  ارزش آن 50  و  نفـت سـبک می باشـد  تـن 
ايـران قصـد دارد در طـول شـبانه روز 24 ميليـون مترمکعب گاز اسـتخراج 
کنـد، يعنـی بيـش از 8/7 ميليـارد مترمکعـب طی يک سـال. مشـکل اصلی 
ايـن اسـت کـه در حـال حاضـر شـرکت های سـرمايه گذار فقـط بـه عنوان 
شـرکت های خدماتـی می تواننـد در ايران فعاليت داشـته  باشـند کـه اين از 

نظـر اقتصـادی مقـرون بـه صرفه نيسـت.
از ســال 2003 ميالدی شــرکت لوکويل روســی در بلوک اناران فعاليت 
داشــت اما بعــد از اعمــال تحريم های اقتصــادی عليه ايــران از اين طرح 
کناره گيری کرد. جای شــرکت لوکويل را شــرکت گازپروم گرفت، اما 
در ســال 2011 ايران تمامی قراردادهای خود را با اين شــرکت فسخ کرد. 
در همان ســال شــرکت زاروبژ نفت قراردادی را در راستای همکاری در 

اکتشاف معادن در ايران امضا کرد.
 در حال حاضر ايران به بيش از بيســت کشــور به ويژه در آســيای جنوب 

شرقی برای نمونه چين، ژاپن و کره جنوبی نفت صادر می کند.

منبع: كامرسانت، 14 سپتامبر 2013 
)23 شهریور 92(

نویسنده: آنا ساالدو ونيكوا

استقبال نه چندان گرم ایرانی ها از حسن روحانی 

اعتقادها به طور گسترده ای بر اين است که مواضع کاماًل علنی رئيس جمهور 
مورد حمايت رهبر عالی ايران آيت اهلل خامنه ای اســت اما معلوم نيست که 
جناح هــای قدرتمند تندرو بعد از چند دهــه خصومت آماده روابط بهتر با 

امريکا باشند. 
فرشــاد قربان پور يک تحليلگر سياســی که روابــط نزديکی با دولت دارد 
گفت: اين مســئله نشان می دهد که جناح هايی که خواستار انعطاف پذيری 
ديپلماتيــک و روابط عادی با جهان نيســتند شــروع به ســازماندهی خود 
کرده اند. معترضان گفتند که اعتراض آنها خودجوش بوده اســت اما يک 

چنين گردهمايی هايی اغلب در ايران سازمان يافته هستند. 

منبع : نيویورك تایمز، 28 سپتامبر 2013
)6 مهر 1392(

نویسنده: ریچارد دالتون

تالش های دیپلماتيک ایران 
آقـای حسـن روحانـی رئيس جمهـور جديـد ايران شـايد فاتح نشـده باشـد 
ولـی حداقـل بـه نظـر می رسـد کـه جـان کـری و بـاراک اوبامـا را متقاعد 
کـرده اسـت که پيشـنهادات او بـرای مذاکره و پايـان دادن به مناقشـه ميان 
امريکا و ايران شايسـته جدی گرفتن اسـت. او توانسـت بر رسـانه ها مسـلط 

شود...
روابـط نزديـک آقـای روحانـی بـا آيـت اهلل خامنه ای هنـگام مهيا شـدن او 
بـرای عزيمـت بـه امريـکا بـه نمايش گذاشـته شـد. آيـت اهلل خامنـه ای در 
برابـر رهبـری سـپاه پاسـداران انقالبـی، محافظـه کار و قدرتمنـد ظاهر شـد 
تـا مؤدبانـه بـه آنها يادآور شـود کـه نگرانی اصلـی آنها بايد امنيـت ملی و 
نـه سياسـت باشـد... احمدی نـژاد در سـال 2007 ميالدی سـازمان مديريت 
و برنامه ريـزی ايـران را بـه آن دليـل که بـا سياسـت های عوام گرايانه او در 

تضاد بـود منحـل کرد.

منبع: نيویورك تایمز، 30 سپتامبر 2013 
 )8 مهر1392(

 نویسنده: ری سيک
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همچنين چند  روز پيش استاندار  اصفهان آقای زرگرپور بدون  هماهنگی 
با مسئوالن استان چهارمحال و بختياري از  اين  پروژه بازديد نموده  است  

که  جای بسی تأسف  دارد.
با  تشكر و آرزوی  موفقيت  برای  جنابعالی و همكاران  محترمتان

چشم انداز ایران: مســئله آب در ايران بايد با ســه مؤلفــه ملي، قانوني و 
کارشناســي جامع هر چه زودتر حل و فصل شود وگرنه مشکالت زيادي 

به بار خواهد آمد.
------------------------------------------

استاد گرامي آقاي ميثمي
درود بر شما

من از خوانندگان هميشــگي مجله وزين شما هستم. چند باري مورد لطف 
شــما قرار گرفته و نامه  هاي پرمهر هم برايم ارســال کرديد و چندين شعر 
من نيز در نشــريه به چاپ رســيد. اميد که در کمتر کنــج خاطرتان مرا به 
ياد داشــته باشيد. خواستم بپرسم  آيا بخش ادبيات متعهد را نمي خواهيد به 

نشريه بازگردانيد؟
آيا اگر من شــعرهايم را جمع آوري و منظم کنم، امکان چاپ آن توســط 

انتشارات صمديه است؟
ع ـ ج

چشــم انداز ایران: فعالً  امکان برآوردن خواسته شما وجود ندارد. موفق 
باشيد.

------------------------------------------
سالم آقاي مهندس

پست الکترونيک
راستش مي خواستم تشکر کنم از اينکه نشريه به صورت مرتب برايم پست 
مي شــود. البته در اين شماره اخير درخواســت کرده بوديد که به صورت 
ايميلي ارســال شــود که اين پيشنهاد بســيار هم خوب است. آخرين باري 
که من نشــريه را با ايميل دريافت کردم شــماره 74، تير و مرداد 91 بود و 
ديگر از نشــريه ايميلي نداشتم و اتفاقاً تا آن زمان هم نسخه الکترونيکي را 
ترجيح مي دادم، چون نشريه تا حدود يک ماه بعد با پست مي رسيد و بيشتر 

مقاالت را خوانده بودم.
كانادا، رضا ـ ن

------------------------------------------
احتراماً به طوري که در شــماره 80 اعالم شده مقاالت با موضوع بني اميه به 
قلم آقاي دکتر صلواتي تمام شــده، آيا بهتر نيست توسط ايشان يا گروهي 
ديگــر تحقيقي درخصوص بني عباس انجام شــود تــا خوانندگان از فيض 
اين گونه مقاله ها محروم نشــوند؟ نکته ديگر اينکه آيا از ســال 88 تا امروز 
مطلب »سياه کاري هاي بني اميه« به صورت کتاب چاپ و منشتر شده است؟

شما و دست اندرکاران از نشريه وزين را به خداوند متعال مي سپارم.
ع ـ الف. كارشناسي ارشد

چشم انداز ایران: کتاب براي کسب مجوز قانوني در وزارت ارشاد است.

اشاعه فكر قانون اساسي
برادر گرامی جناب آقای مهندس ميثمی         

سالم عليکم بما صبرتم
نام شــما در ارائه خدمات فکری، علمی و سياســی، اجتماعــی به جامعه، 
به ويژه نســل جوان، همــواره در قلب و روح اينجانب بــا افتخار و احترام 
حک شــده است، بهره ها برده و در همه جا، و برای همه دوستان وآشنايان 
و مرتبطين نقل کرده و توصيه به قدرشناســی داشــته ام و نيز همواره برای 
توفيقــات روزافــزون الهــی آن بــرادر ارجمند دعــای خير نثــار کرده و 
طلــب عاقبت به خيــری و اجر بی پايان داشــته و دارم. اکثر قريب به اتفاق 
شــماره های مجالت منتشره توســط آن عزيز گرانقدر و همکاران محترم 
از ســال های دور تا حال حاضر را مطالعه و از نکته های ارزشــمند بی شمار 
در گفته ها و نوشــته های شــخصی يا مصاحبه ها و سخنرانی های جنابعالی، 
مستقيم و غيرمستقيم، محظوظ شده ام. بنابراين يک تشکر و يک خدا قوت 
)ما روستايی ها از کاربرد عبارت خسته نباشيد خوشمان نمی آيد(، جانانه از 
صميم قلب به جنابعالی بدهکار بودم. البته در اجتماعاتی که توفيق زيارت 
داشــته باشم، به رســم ادب و ارادت ديرينه حضوراً عرض سالم و ادب و 
احترام داشــته و دارم. ولی بيش از آن مزاحمت ايجاد نکرده ام. نزديکترين 
ديدار، در مراسم سالگرد زنده ياد شادروان آيت اهلل طالقانی عزيز، بزرگ و 
گران سنگ بود. تشکر ويژه ای هم دارم که خود بهانه مزاحمت قلمی و اين 
ايميل شد. ويژگی اش از باب اشتراک فکری و قرابت  نظر و ديدگاه ها در 
حوزه حقوق اساســی و تأکيدات مؤکد  شما در سال هاي اخير به مطالعه و 

توجه به قانون اساسی و التزام به لوازم قانونی و پايبندی به آن است.
موضوعی که به شــدت مورد نياز جامعه و عالقه ساليان سال اينجانب بوده 
و هســت. با همين ســابقه هم بود که بــه خود اجازه دادم در ســال 1385 
علی رغم اعتراف به بضاعت مزجات، دســت بــه قلم برم و از کليدی ترين 
مبحث قانون اساسی برای تبيين جايگاه رأی مردم در اين حکومت و نقش 
بايســته نظارتی ايشــان از رهگذر مجلس خبرگان بنويســم و بر ضرورت 
ايفای اين نقــش، آن هم در کمال شــجاعت، امانتــداری و صداقت، در 
عملکــرد مقام رهبري ذيــل وظايف واختيــارات احصاء شــده در قانون 
اساســی  تأکيد کنم. اين کتاب با عنوان: »تحليــل حقوقی جايگاه مجلس 
خبرگان در قانون اساســی« توسط انتشــارات چاپار در سال 1386 به چاپ 
رســيد يک نســخه از آن را تقديم جنابعالی کــردم و از آن زمان تاکنون 
بيشــترين وقتم با صرف اشــاعه همين فکر قانون اساســي شده و سالمت و 
سعادت شما، خانواده محترم و همکاران گرانقدر مجله وزين و راهگشای 

چشم انداز ايران را از خدای منان مسئلت می نمايم.
 برادر كوچک شما  محمد عسگری ـ تهران 31 شهریور

------------------------------------------
با سالم  خدمت  مهندس ميثمی

اينجانــب مهــدی جهانگيری از روســتای حيــذری اســتان چهارمحال و 
بختياری و از خوانندگان چندساله  نشريه وزين چشم  انداز هستم. خواهشی 
داشتم؛ اگر  امکان  دارد در شماره  بعدی  نشريه  به عواقب زيست محيطی 
و انســانی پروژه بهشــت آباد جهت  انتقال آب به  استان  اصفهان پرداخته  
شود. باشد که  مسئوالن چشمانشان را  باز و  اجرای پروژه  را  قطع  کنند. 

چشم انداز خوانندگان



انتشارات امید فردا منتشر کرد
مجموعه 25 سال در ایران چه گذشت؟ )از بازرگان تا خاتمي( - نویسنده: داود علي بابایي

جلد اول: دولت موقت مهندس مهدي بازرگان - جلد دوم تا چهارم: ریاست جمهوري دکتر ابوالحسن بني صدر
جلد پنجم: ریاست جمهوري شهید محمدعلي رجایي و آیت اهلل سید علي خامنه اي

جلد ششم تا یازدهم: ریاست جمهوري آیت اهلل سید علي خامنه اي و نخست وزیري میرحسین موسوي
جلد یازدهم )درباره وقایع سال 64( می باشد

14 اثر ديگر
و 

شهید جاوید 
درباره قيام امام حسين )ع(

و 7 اثر ديگر
نويسنده: صالحي نجف آبادي

قتل های سیاسی و تاریخی سی قرن ایران
)دوره  دوم ـ جلد اول: از سال 32 تا 57(

و 6 اثر ديگر
نويسنده: جعفر مهدي نيا

پیرامون گفته ها و ناگفته ها
)جامعه، مردم و مشكالت در دو دهه  اخير(

و 20 اثر ديگر
نويسنده: داود علي بابايي

پنجاه روز تاریخی
پنجاه واقعه ی ناريخی از ميالد مسيح تاكنون

و 4 اثر ديگر
نويسنده: حبيب اهلل شاملويی

رساله توضیح المسائل نوین
حاوی فتاوای بحث برانگيز

و 11 اثر ديگر
نويسنده: آيت اهلل دكتر محمد صادقي تهراني

تهران مخوف
ايـن اثـر كـه در سـال 1304 شمسـي ابتـدا 
در مجلـه سـتاره ايـران بـه صـورت پاورقي 
و بعدهـا بـه شـكل كتـاب منتشـر گرديد، 
نخسـتين رمان اجتماعي ايراني ست. مشفق 
كاظمـي رمان خـود را با نگاهي بـه رمان هاي 

مـدرن غرب نوشـت.
متـن كامـل تهـران مخـوف پس از گذشـت 
سـال ها از چاپ هـاي نخسـت آن، هم اكنون 

بـه عالقه منـدان عرضه مي گـردد.

خريد در دفتر انتشارات با 20 درصد تخفيف 
ارسال با پيك در تهران و ارسال با پست برای شهرستان

با 15 درصد تخفيف
تلفن همراه اختصاصی: 9932866 - 0936

و آثار متعدد در زمينه تاريخی،  سياسی، ادبيات مشروطه و داستان

حساب جاري: 0209433684000  - شماره كارت: 3749-5432 - 6917 - 6037  بانك صادرات -  اميدعلي بابايي

تلفكس: 66917449  -  66913568 - 021  خارج از وقت اداري:   66906756 - 021


