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برابر  زمان آن رسيده كه از مقاومت ملت ها در 
كودتاها، تغيير رژيم ها، توسعه طلبي ها، جنگ ها، 
بهره كشي هاي ابرقدرت سلطه و ديگر قدرت هاي 

سلطه، بهره برداري كرد.
اراده خدا چه در طبيعت و چه در تاريخ، بر تحول 
تكاملي   است،  گرفته  قرار  َسمت دار  تكامِل  و 
مي شود  غيربالنده  قدرت هاي  افول  موجب  كه 
مي كند  تشديد  را  افول  اين  ملت ها  مقاومت  و 
در  مي دهد.  افزايش  را  آن  دروني  تضادهاي  و 
قدرت  ايران،  چشم انداز   82 شماره  سرمقاله 
شده  يادآوري  افكارعمومي  قدرت  و  مردم 
قوا  كل  فرمانده  كه  ديديم  اولين بار  براي  بود. 
و رئيس جمهور يك كشور كه خود را قدرتي 
نامحدود مي پندارد، داراي 700 پايگاه نظامي در 
سراسر دنيا بوده و از بودجه نظامي 700 ميليارد 
درباره  تصميم گيري  است،  برخوردار  دالري 
حمله به سوريه را به مردم امريكا و كنگره اي كه 
منتخب مردم است واگذار مي كند، آن هم در 
تهاجمي كه خط قرمز اوباما بود. همچنين ديديم 
جنگ افروز  آن  دولت  كه  انگلستان،  مردم  كه 
با سوريه مخالفت  با جنگ  بود،  ليبي و سوريه 
بودند.  تنها هشت درصد موافق جنگ  و  كرده 
رامسفلد  در كشوري كه وزير دفاع آن دونالد 
از »مدل قدرت و ديگر هيچ« و جنگ پيشگيرانه 
دفاع مي كرد و گزينه جنگ را به رخ مي كشيد، 
حاال وزير دفاعش، چاك هيگل، وقتي در برابر 
براي  مي گيرد،  قرار  كنگره  و  مسلح  نيروهاي 

آلترناتيو  و  بديل  ايران،  با  تفاهمنامه  از  دفاع 
اعتراف  و  مطرح  كرده  نامطلوب  را  جنگ 
مي  كند كه 80 درصد سربازان و نيروهاي مسلح 
مختلف  منابع  بيزارند.  جنگ  گزينه  از  امريكا 
اطالعاتي نيز اعتراف كردند كه 75 درصد مردم 
جنگ  اين  چه  هستند؛  جنگ  مخالف  امريكا 
حق باشد و چه باطل. در گزارش  هاي جداگانه 
چاك  و  ارتش  ستاد  رئيس  دمپسي،  ژنرال  نيز 
هيگل وزيردفاع، پرهزينه بودن حمله به سوريه و 
مخالفت خود را با آن حمله اعالم كرده بودند.

چـه اتفاقـي افتاده كـه خانم سـوزان رايس مشـاور 
امنيـت ملـي اوبامـا كـه تهاجـم امريـكا بـه ليبـي 
بـه  را توجيـه راهبـردي مي كـرد، حـاال آشـكارا 
مي كنـد  اعـالم  و  برخاسـته  بـا جنـگ  مخالفـت 
امريـكا به  هيچ وجه نبايد وارد جنگي در خاورميانه 
بشـود؟ مگـر در سـه  حالت؛ امنيـت عرضه نفت به 
خطـر افتـد، حملـه اي بـه امريـكا شـود و يـا اعمال 

تروريسـتي منافـع امريـكا را تهديـد كنـد.
چه اتفاقي افتاده كه توماس فريدمن، سرمقاله نويس 
نيويورك تايمز كه از تهاجم امريكا به افغانستان، 
طرفداران  از  اكنون  مي كرد،  دفاع  ليبي  و  عراق 

پروپا قرص تفاهمنامه 1+5 با ايران شده است؟
چه اتفاقي افتاده كه رايان كروگر سفير جنگ طلبان 
امريكا در افغانستان و عراق، اكنون از تفاهمنامه با 
ايران دفاع مي كند و با جنگ به مخالفت برخاسته 

است؟
آيا مخالفت نتانياهو نخست وزير اسرائيل با اوباما 
رئيس جمهور امريكا چه در انتخابات 2012، و چه 
اكنون در مذاكره با ايرانـ  اساساً آن طوركه برخي 
ـ ظاهرسازي و  اشاره كرده اند  ما  سرمقاله نويسان 
جعلي و تقسيم كار است و يا اينكه جنبه تاكتيكي 

و حتي استراتژيك و كارشكني دارد؟ 
آيا مخالفت اسرائيل با سرنگوني حسني مبارك و 
حمايت امريكا از انقالب مصر اساساً يك تقسيم 
كار بود يا يك اختالف تاكتيكي يا استراتژيك؟

آيـا مخالفـت عربسـتان بـا سـرنگوني مبـارك و 

مخالفـت آشـكار آن بـا اخوان المسـلمين بـر سـر 
قانون گرايـي، حـق شـهروندي و صنـدوق رأي، 

مخالفتـي جـدي نبود؟
نفتي  و  نقدي  دالرهاي  كمك  با  عربستان  آيا 
خود به ژنرال هاي ارتش مصر موجبات سرنگوني 

مرسي و اخوان المسلمين را فراهم نكرد؟
آيـا درگيـري عربسـتان در قالب »لشـكر اسـالم« 
و »جبهه  النصـره« بـا ارتـش آزاد سـوريه كه مورد 
حمايت امريكاسـت، مخالفت جدي عربسـتان با 

امريـكا را نشـان نمي دهد؟ 
مذاكره  سر  بر  اسرائيل  و  عربستان  مخالفت  آيا 
اتفاقي  واقعاً چه  نبايد جدي گرفت؟  را  ايران  با 
از  قرن  اشتباه  را  مذاكره  اين  نتانياهو  كه  افتاده 
جديد  ارزيابي هاي  آيا  مي داند؟  امريكا  جانب 
اعالم  و  امريكا  غيرمتعارف  گاز  و  نفت  ذخاير 
خودكفايي آن در مقوله انرژي تا سال 2016 و 
در نتيجه بي نيازي نسبت به نفت عربستان، تأثيري 

در روابط امريكا و عربستان نداشته است؟
در  خانه سازي  امر  در  نتانياهو  دهن كجي  آيا 
مخالفت  فلسطيني،  شده  اشغال  سرزمين هاي 
آشكار با مصوبات شوراي امنيت و سياست هاي 

اعالم شده اوباما نيست؟
شـواهد امـر نشـان مي دهـد تغييـري در اسـتراتژي 
خاورميانـه اي امريـكا رخ داده اسـت. به طوري كه 
نظر اسـتفان والت كه در سـال 2007 با تابوشـكني 
سياسـت هاي  و  اسـرائيل  »البـي  كتـاب  خـود 
اياالت متحده امريكا« را به رشـته تحريـر درآورد، 
نيز تغيير كرده اسـت. اسـتفان والت در سال 2007 
بـر ايـن بـاور بـود كـه سياسـت هاي خاورميانـه اي 
امريـكا  تابـع سياسـت هاي اسـرائيل در خاورميانه 
اسـت ولـي با توجـه به رخدادهـاي اخيـر نظر وي 
نيـز تغييـر كـرده اسـت.1  اورن خبرنگار اسـرائيلي 
هاآرتـص خطـاب بـه نتانياهـو مي نويسـد نه تنهـا 
جنـگ  بـا  امريـكا  مسـلح  نيروهـاي  درصـد   80
مخالفنـد بلكـه نيروهاي امنيتـي و نظامي اسـرائيل 
هـم بـا جنـگ مخالفنـد. بـاز ايـن پرسـش مطـرح 

مذاكره؛ بهره برداري از مردم ساالري و مقاومت

لطف  اهلل ميثمي
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اسـت كـه چـه اتفاقي افتاده اسـت. اگـر در جنگ 
اسـرائيل،  دولتمـردان  عنصـر  سـه   ،1967 ژوئـن 
صهيونيسـت هاي سـرمايه دار و جامعـه يهـود در 
يـك خـط هماهنگ عمـل مي كردنـد امـا امروزه 
ايـن سـه عنصر، سـازي ناهماهنگ دارنـد. نتانياهو 
در سـفر اخيـرش بـه امريكا تـالش كرد تـا جامعه 
يهـود امريـكا را عليـه اوباما بشـوراند. ولـي جامعه 
يهود دسـت رد به سـينه او زد و حق شـهروندي و 
منافـع ملي امريكا را بـه رؤياي نتانياهو ترجيح داد، 
رؤيايـي كـه هيچ چيـز را برتـر از امنيـت اسـرائيل 
نيـز  روسـيه  يهـود  قدرتمنـد  جامعـه  نمي دانـد. 
برخـالف راهبـرد نتانياهـو، مخالف حملـه امريكا 
بـه سـوريه بـود و از پوتيـن درخواسـت كـرد تـا 
مانـع ايـن حمله شـود.  عـالوه بـر آن در برابر البي 
اسـراييل در امريـكا، يهوديـان ليبـرال هـم شـكل 
سـازماني بـه خـود گرفته كـه بـا كارهـاي افراطي 
نتانياهو مخالفند. از سـوي ديگر صهيونيست ها نيز 
كـه از عنصـر سـرمايه داري جـدا نيسـتند، مخالف 
جنـگ هسـتند. بـراي نمونـه تومـاس فريدمـن كه 
دارد،  خـود  كارنامـه  در  را  جنگ طلبـي  سـوابق 
نه تنهـا مخالـف جنـگ اسـت بلكـه معتقـد اسـت 
منافع امريكا و ايران در افغانسـتان، عراق و سـوريه 
در حال تعادل اسـت و اگر اين كشـورها بخواهند 
گامـي جدي در راسـتاي توسـعه بردارنـد، به دليل 
جنـگ غيررسـمي كـه بيـن ايـران و امريـكا در 
جريـان اسـت غيرممكـن مي نمايـد و در نتيجـه از 

تفاهمنامـه دفـاع مي كنند.
مسـيحيان بيت المقـدس، هماهنـگ بـا مسـيحيان 
جهـان از پوتين خواسـتند تـا مانع حملـه امريكا به 
سـوريه شـود و نگـران بودنـد كه مبادا سـلفي هاي 
افراطـي مـورد حمايـت عربسـتان در سـوريه، بـه 

نسل كشـي مسـيحيان اقـدام كنند.
سوزان رايس مشاور امنيت ملي امريكا، بازنگري 
اسـتراتژيك در خاورميــــانه را طـي مقــاله اي در 
نيويورك تايمز توضيح داد. دليل اين بود كه امريكا 
چيزي در خاورميانه به دست نياورد، نه در مصر، نه 
در يمن، نه در ليبي و نه در سوريه و بنابراين دخالت 

نظامي را نادرست دانست.
به نظر مي رسد براي ريشه يابي اين تغيير راهبردي 
در امريكا بايد به گذشته دور و نزديك اشاره هايي 
داشــته باشيم. بعد از جنگ جهاني دوم و كاربرد 
بمــب اتمــي در ناكازاكي و هيروشــيما و اتخاذ 
راهبرد جنگ ســرد، به تدريج اســتراتژي نظامي 
امنيتي در رأس امور امريكا قرار گرفت. همزمان 
با اين روند امنيتي و نظامي شدن، امريكا به تدريج 
هژموني خود در صنايع داخلي را از دست مي داد 
تــا جايي كه ســال ها بعــد بيل كلينتون با شــعار 
حمايت از صنايع داخلي رأي آورد و اعالم كرد 
60 درصد محصــوالت فروشــگاه هاي امريكا، 
ژاپنــي و چيني و... اســت. راهبرد امنيتيـ  نظامي 
در رونــد خود به كودتاي امريكايي ـ انگليســي 
28 مــرداد 1332 عليــه حكومــت ملــي مصدق 
منجر شــد. آيزنهاور اين فضــاي نظامي ـ امنيتي 
را ناشــي از مجموعه نظامي ـ صنعتي دانست. به 

نظــر من جناح راســت در درون امريكا  در ســه 
كلمه خالصه مي شــد: كمپلكس نظامي صنعتي 
)Military Industry Complex( كــه اصطالحــاً 
بــه آن MIC گوينــد. اقدامات ايــن مجموعه در 
14 كشــور در كتاب ارزشــمند براندازي نوشته 
اســتيون كينــزر بــه تفصيل آمــده اســت:2 اين 
كشــورها عبارتند از هاوايي، كوبا، پورتوريكو، 
فيليپين، نيكاراگوئه، هندوراس، ايران، گواتماال، 
ويتنام، شــيلي، گرانادا، پاناما، افغانستان و عراق. 
كندي كــه اين روند را مغاير با قانون اساســي 
امريــكا و امريكاي قبل از جنــگ جهاني دوم 
تشخيص داد ســعي كرد با تقويت نهضت هاي 
رهايي بخش از يك سو و تقويت صنايع داخلي 
امريكا )Domestic Indutries( از سوي ديگر راه 
برون رفتي پيدا كند. اما اين مجموعه او را به قتل 
رساند و تاكنون هيچ پيگيري جدي اي در رابطه با 
ترور او انجام نشده است.3 مدت ها پس از كندي، 
كارتر تالش داشت تا راه برون رفتي از اين فضاي 
نظاميـ  امنيتي پيدا كند، كه به قول آندره باسويچ 
پيروزي انقالب ايران و حمله شوروي به افغانستان 
اين تالش را ناكام گذاشت و روند نظاميـ  امنيتي 

در قالب نيروهاي واكنش سريع و... ادامه يافت.
 رونــد نظامــي ـ امنيتي در دوره هشــت ســاله 
رئيس جمهوري ريگان و دوره بوش پدر به اوج 
خود رســيد كه مصاديق آن حمايــت كامل از 
اســرائيل و صدام در جنگ عليه ايران، عمليات 
توفان صحرا و تســلط كامل امريــكا در منطقه 

خليج فارس و كشورهاي حاشيه آن بود. 
در ســال 1991 ابرقدرت شــوروي فرو پاشيد و 
جهان دو قطبي ظاهراً پايــان يافت. بوش پدر با 
اتخاذ سياست »نظام نوين« )New Order(  امريكا 
را پيــروز جنــگ ســرد اعالم كــرد و مي رفت 
تــا يكه تاز جهان شــود. فوكوياما كتــاب پايان 
تاريخ را نگاشت، به اين معنا كه مقوله اي باالتر 
از ليبرال دموكراســي مصــداق امريكا نخواهد 

آمــد. در زمــان بوش پــدر تنها فشــاري كه به 
اســرائيل وارد آمد شــعار زمين به جاي صلح و 
قرارداد مادريد بود كه فلســطينيان و اعراب آن 
را گامــي به نفع خود مي دانســتند. بوش پدر در 
ســال 1992 بيانيه اي منتشــر كرد كــه مقدمه اي 
بود بــراي ظهور نيرويــي به نــام محافظه كاران 
جديد )Neoconservative( كه اصطالحاً آنها را 
نئوكان ها مي نامند. اين بيانيه در سال 1997 و در 
زمان كلينتون به اوج ســامان دهي خود رسيد و 
15 نفر از سردمداران نئوكان آن را امضا كردند 
 ،)Elliott Abrams( كه عبارتنــد از اليوت آبرامز
گــري بوئــر )Gary Bauer(، ويليــام جي.بنت 
 ،)Jeb Bush( جب بوش ،)William J.Bennett(
ديك چنــي )Dick Cheney(، اليوت اي.كوهن 
 ،)Midge Decter( ميج دكتر ،)Eliot A.Cohen(
 ،)Paula Dubriansky( دوبريانســكي  پائــوال 
استيو فوربس )Steve Forbes(، آرون فريدبرگ 
 Francis( فرانســيس فوكوياما ،)Aaron Friedberg(
 ،)Frank Gaffney( فرانــك گافنــي ،)Fukuyama
فــرد ســي.آيكل )Fred C.Ikle(، دونالــد كاگان 
 Zalmay( خليــل زاد  زلمــاي   ،)Donald Kagan(
 ،)I.Lewis Libbey( آي. لوئيــس ليبي ،)Khalilzad
نورمن پودورتز )Norman Podhoretz(، دان كوئيل 
 ،)Peter W.Rodman( پيتر رادمــن ،)Dan Quayle(
استفن روزن )Stephen R.Rosen(، هنري اس.راون 
 Donald( دونالــد رامســفلد ، )Henry S.Rowen(
Rumsfeld(، ويــن وبــــر )Vin weber(، جــورج 
 Paul( و پل وولفوويتز  )George Weigel( وايــگل

4.)Wolfowitz
تعجـب اينكـه همين هـا در سـال 1998 پيشـنهاد 
تهاجـم بـه عـراق را بـه كلينتـون دادنـد كـه او 
نپذيرفـت ولـي پنـج سـال بعـد و در سـال 2003 
ايـن تهاجـم را جامـه عمـل پوشـاندند كـه هيـچ 
ربطـي بـه رخـداد 11 سـپتامبر نداشـت. كلينتون 
در زمـان خـود جهاني سـازي را مطـرح كرد كه 
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و به جاي حمايت از مخالفين بشار اسد از طريق 
رهبران الفتح نامه اي براي اسد فرستاد كه حاضر 
گفتني  كند.  كمك  سوريه  بازسازي  در  است 
است كه عربستان با برخورد نامناسب خود تالش 

كرد قطر را از معادالت سوريه حذف كند.
مواضع غير انساني و دگماتيستي عربستان در داخل 
افكارعمومي  سوريه،  و  مصر  بحرين،  كشور، 
چرا  برانگيخت،  را  امريكا  مردم  به ويژه  جهان 
كشوري  رهبران  با  نمي دهد  اجازه  زمانه  كه 
القاعده پرور بيش از اين اتحادي راهبردي داشت. 
رويكرد شتابان امريكا به سمت انرژي هاي پاك 
گاز  و  نفت  ذخاير  از  بهره برداري  همچنين  و 
در  خودكفايي  سوي  به  را  امريكا  غيرمتعارف، 
سوخت  و  عربستان  از  بي نيازي  و  انرژي  مقوله 

فسيلي آن سوق داد.
عـراق،  فاجعه بـار  اشـغال  بـا  امريـكا  گرچـه 
تاريخـي شـيعه و سـني را  ـ  اختالفـات طبيعـي 
راهبـردي  خصومـت  و  زيان بـار  فرقه بنـدي  بـه 
آشـكار تبديـل كـرد، ولـي مولـودي افراطـي به 
نـام القاعـده را هم در بطن خود پـرورش داد، تا 
جايـي كـه ايـن مولود بـه دنبال سـرزميني اسـت 
كـه حتـي منافـع امريـكا را هم بـه خطـر بيندازد. 
تومـاس  شـد،  كشـيده  اينجـا  بـه  كار  وقتـي 
فريدمـن گفـت كـه ايـن، جنگ ما نيسـت و اين 
روش جنـگ را قبـول نداريـم. آري، پـرورش 
دالدل اضـداد سياسـت هاي فاجعه بـار امريـكا را 

بـه ضـد خـود تبديـل كـرد.
 )Paul Krugman( از طرفـي آقـاي پاپـل كروگمـن
امريـكا  در  نئوكينزيـن  اقتصـاددان  مطرح تريـن 
و برنـده جايـزه نوبـل، بـر ايـن بـاور اسـت كـه 
توسـعه طلبي  كشـش  امريـكا  محـدود  اقتصـاد 
كـه  چـرا  نـدارد،  را  امريـكا  نظامـي  نامحـدود 
قـدرت خريـد خانوارهـا كاهـش يافتـه و نـرخ 
رشـد وام گرفتـن خانوارهـا از بانك هـا به حدي 
افزايـش يافتـه كه بيش از درآمد خانوارهاسـت. 
وام گرفتـن  فراينـد  كـه  اسـت  مقولـه اي  ايـن 
كـرده  متوقـف  را  پـول  گـردش  نتيجـه  در  و 
اسـت. آقـاي كروگمـن نتيجـه مي گيـرد چنيـن 
اقتصـادي نمي توانـد پشـتوانه جنگ قـرار گيرد، 
كـه نه تنهـا ركـود امريـكا را حـل نكـرده بلكـه 

ممكـن اسـت بـه فروپاشـي جامعـه بينجامـد.
توصيـه  دو  بـا  ايـران  در   92 خـرداد  انتخابـات 
حـق اهلل  از  مهمتـر  حق النـاس  اينكـه  ـ  رهبـري 
اسـت و اينكـه اگـر كسـي نظـام اسـالمي را هم 
ـ  دهـد  رأي  ايـران  مملكـت  بـه  نـدارد  قبـول 
برآمـدن خـط اعتـدال در پرتوي قانون اساسـي، 
پيـروزي پيش بيني نشـده دكترحسـن روحانـي و 
در پـي آن جشـن و پايكوبـي سراسـري ملـت 
و  پرتالطـم  خاورميانـه اي  در  هـم  آن  ايـران 
ناامـن، بـراي جهانيان پيام آشـكاري داشـت كه 
مـا ايرانيان مخالف جنگ، اشـغالگري، سـاختن 
افراطي گـري،  دشمن تراشـي،  اتمـي،  بمـب 
موافـق  و  غيرقانونـي  تحريم هـاي  و  تروريسـم 

خلـع سـالح اتمـي و تعامـل بـا جهـان هسـتيم.

ـ  علمي  يا  و  مثبت  ابرقدرتي  به  دستيابي  پي 
تكنولوژيك باشد.5 برژينسكي از ابتدا با تهاجم 
به عراق مخالف بود. او در اين كتاب مطرح كرد 
كه مردم امريكا و غرب، مسلمانان را تروريست 
مي دانند و متقاباًل مسلمانان نيز غربي ها را كافر 
مي پندارند كه اين معادله نه به نفع غرب است و 
نه به نفع مسلمانان. پيشنهاد او اين بود كه امريكا 
خود را با مسلمانان ميانه رو هماهنگ كند. او به 
لحاظ راهبردي اسالم را به رسميت شناخت اما 
ميانه رو، اسالمي كه  با قرائت معتدل و  اسالمي 

در سازوكارهاي دموكراتيك تعريف شود.
افكارعمومي  بودن 16 درصد  دارا  با  پسر  بوش 
اوباما  امريكا رياست جمهوري را ترك كرد و 
در  برژينسكي  توصيه  به  او  شد.  رئيس جمهور 
دانشگاه قاهره و پارلمان تركيه سخنراني كرد و 
از  اسالمي كه با تروريست مغاير است دفاع كرد 
و گفت اسالم با تروريسم ميانه اي ندارد. امريكا 
در راستاي همين مدل و در گريز از تنفر و پيوند 
با مردم خاورميانه اخوان المسلمين مصر، تونس و 
تركيه را تأييد كرد. مخالفين معمر قذافي در ليبي 
از مدل بهار عربي پيروي نكردند و به سرعت به 
كه  بود  طبيعي  و  زدند  دست  مسلحانه  اقدامات 
پاي نيروهاي خارجي به ويژه انگلستان و فرانسه 
در آنجا باز شد. در سوريه نيز مخالفين اسد ابتدا 
از روش راهپيمايي و تظاهرات استفاده مي كردند 
قطر  و  عربستان  فرانسه،  انگلستان،  دخالت  ولي 
كرد  تبديل  مسلحانه  مبارزه  به  را  مخالفت  آن 
امريكا  بهار عربي خارج شد. دخالت  و از مدل 
ليبي هيچ سودي جز تنفر از امريكا و غرب  در 
به  ليبي  نفتي  بنادر  هم اكنون  نداشت.  دنبال  به 
دست القاعده افتاده و هيچ نيرويي امنيت ندارد 
و هيچ توسعه اي ممكن نيست. چين و روسيه از 
در  ليبي  درباره  آنها  رأي  از  كه  سوءاستفاده اي 
شوراي امنيت شد ـ كه تمام زيرساخت هاي ليبي 
را نابود كردند ـ پند گرفتند و اين بار با عمليات 
عقل  البته  كردند.  مخالفت  سوريه  در  نظامي 
راه حل  سوريه  كه  است  باور  اين  بر  هم  سليم 
به  كه  نيويورك تايمز  نظرخواهي  ندارد.  نظامي 
امريكا  مردم  كه  داد  نشان  بود  شبيه  نظرسازي 
امريكا در سوريه  نظامي  با دخالت  دليل  پنج  به 
مخالفند. دولتمردان امريكايي مشاهده كردند كه 
سوريه،  در  عربستان  طرفدار  افراطي  سلفي هاي 
ارتش  با  درگيريشان  النصره،  جبهه  به  موسوم 
آزاد مورد حمايت امريكا در سوريه بيشتر است 
تا ارتش سوريه. جنايت ها و وحشي گري هايي كه 
را  مسيحي ها  به ويژه  غربي ها  مي دهند،  انجام 
نگران كرده است و همين پديده هم نقطه عطفي 
در تغيير نگاه غرب نسبت به دخالت نظامي در 
سوريه بود. مرسي قبل از سرنگوني، در راستاي 
حمايت از مخالفين بشار اسد، سفير سوريه را از 
مصر اخراج كرد اما حاكميت نظامي فعلي رابطه 
با سوريه را تعديل نمود. در پي همين نقطه عطف 
بود كه شيخ تميم حاكم جديد قطر رابطه خود 
را با اخوان المسلمين مصر و حماس تعديل كرد 

بـه قـول جـورج سـوروس همـان تـداوم جنـگ 
آخـر  سـال  در  امريكاسـت.  رهبـري  بـه  سـرد 
بحـران  يـك  بـا  امريـكا  كلينتـون،  حكومـت 
اعـالم نشـده اي مواجـه گشـت و مي شـد حدس 
بحـران  ايـن  حـل  بـراي  جنگ طلبـان  كـه  زد 
حاكـم خواهنـد شـد. علي رغـم اينكـه ال گـور 
امـا  بـود،  آورده  بيشـتري  رأي   2000 سـال  در 
قـوه قضاييـه امريكا بـوش پسـر را رئيس جمهور 
امريـكا اعـالم كـرد.  بـه هميـن دليل از يك سـو 
او رئيس جمهـور ضعيفـي بـود و ازسـوي ديگـر 
دشـمن آشـكاري هـم نداشـت تـا امريكايي هـا 
را عليـه آن بسـيج كنـد. ال گـور معتقـد اسـت 
جهـت  در  مناسـبي  اقدامـات  پسـر  بـوش  كـه 
پيشـگيري از عمليـات 11 سـپتامبر انجـام نداد و 
در پـي آن از احساسـات جريحـه دار شـده مردم 
نئوكان هـا  خط مشـي  و  كـرد  اسـتفاده  امريـكا 
را در لبـاس 11 سـپتامبر و مبـارزه بـا تروريسـم 
جهانـي جامـه عمـل پوشـاند. بـوش پسـر اعـالم 
كـرد كـه نبايـد قدرتـي برتـر از قـدرت امريـكا 
باشـد. در كنـار آن جنگ پيشـگيرانه و سياسـت 
و  گرفـت  پيـش  را  امريـكا  يك جانبه گرايـي 

گفـت هـر كه بـا ما نيسـت دشـمن ماسـت و هر 
انتقـادي بـه ايـن رونـد مخالفت بـا ميهن پرسـتي 
بـراي  زيـادي  منفـي  عـوارض  كـه  شـد  تلقـي 
امريـكا و جهـان بـه بـار آورد. ابتدا به افغانسـتان 
دليلـي  بـدون   2003 سـال  در  و  كـرد  حملـه 
منطقـي بـه عـراق حملـه كـرد. حملـه بـه عـراق 
در حالـي انجـام گرفت كـه عموم مـردم جهان، 
انديشـمندان امريكايـي، سـازمان ملـل، شـوراي 
امنيـت و بخـش زيـادي از اروپـا بـا ايـن حملـه 
مخالـف بودنـد. بـه هميـن دليـل مخالفـت مردم 
عـراق اشـغالگران را از پـا درآورد و اوبامـا در 
مبـارزات انتخاباتـي خـود آن را فاجعـه ناميـد و 
توانسـت رأي مـردم امريـكا را بـه دسـت آورد.
در همين سال ها بود كه كتاب برژينسكي به نام 
»انتخاب؛ رهبري جهان يا سلطه بر جهان« منتشر 
و اعالم شد كه مردم جهان به ويژه خاورميانه از 
امريكا متنفر شده اند و امريكا بايستي ابرقدرتي 
در  و  گذاشته  كنار  را  سلطه  ابرقدرتي  يا  منفي 

استيون كينزر، نويسنده كتاب همه مردان شاه
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امريــكا نبايــد دربــاره ايران ســاده انگار باشــد، 

چشم انداز ايران، شماره 82 ، آبان و آذر 92.
توسعه پايدار با اسالم در ســازوكار دموكراتيك، 

لطف اهلل ميثمي ، شماره 74، تير و مرداد 1391. 
پايان جنگ در خاورميانه بــا كمك ايران، آندرو 
باسويچ، چشم انداز ايران شــماره 83، دي و بهمن 
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با ايران يــا بايد مذاكره كنيم يــا بجنگيم، توماس 
فريدمــن، چشــم انداز ايــران شــماره 83، دي و 

بهمن1392.

شـوراي امنيـت آن را خوانـد كـه بـوي براندازي 
ايـران را نمـي  داد. بـراي اوليـن بـار به جـاي رژيم 
ايـران از واژه جمهـوري اسـالمي ايـران اسـتفاده 
ايـران  دولتمـردان  بـا  مذاكـره  و خواهـان  كـرد 
شـد. ممكـن اسـت مسـئوالن امريكايـي از گزينه 
جنـگ در مكالمـات خود اسـتفاده كننـد اما بايد 
توجه داشـت كـه زمينـه جنـگ در درون امريكا 
وجـود نـدارد و بـه نظـر مي رسـد كـه عملكـرد 
مجموعـه نظامـي ـ صنعتـي و يـا فضـاي امنيتـي ـ 
نظامـي، امريـكا را بـه ايـن ارزيابـي رسـانده كـه 
بايـد به سـمت ابرقـدرت علمي تكنولـوژي برود 
و هژمونـي خـود را از ايـن طريـق تأميـن كنـد. به 
جنـگ  از  ملت هـا  مقاومت هـاي  مي رسـد  نظـر 
ويتنـام تـا جنگ عـراق و ليبي، امريـكا را به يك 
نـوع عقب نشـيني تاريخي كشـانده اسـت. عنصر 
اصلـي آن هـم در اين زمـان مردم امريكا هسـتند 
كـه هيـچ نـوع جنگـي را نمي خواهنـد، چـه حق 
باشـد و چـه باطـل. زمـان آن رسـيده كـه از ايـن 

كـرد.■ بهره بـرداري  مقاومت هـا 
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براي مطالعه بيشتر: 

منافـع امريكا ايجـاب مي كرد كه بـا بيش از يك  
ميليـارد مسـلمان برخـورد احترام آميـزي داشـته 
باشـد و در پـي اسـالم معتـدل در سـازوكارهاي 
دموكراتيـك بودنـد و مـردم امريـكا جنـگ بـا 
نداشـتند،  قبـول  را  ايـران  اتمي شـدن  و  ايـران 
نقطه عطـف  بـه  امريكايـي  دولتمـردان  بنابرايـن 
باسـويچ  آنـدرو  رسـيدند.  جديـدي  راهبـردي 
جنـگ  »پايـان  به نـام  خـود  ارزشـمند  مقالـه  در 
مي نويسـد  ايـران«6  كمـك  بـا  خاورميانـه  در 
كـه نيكسـون در سـال 1971 چيـن انقالبـي را از 
دسـت رفته تلقـي نمـود، آن گاه راه امتيـاز متقابل 
بـا چيـن را طـي كـرد، اكنـون نيـز اوبامـا بـه ايـن 
نتيجـه رسـيده كـه ايـران انقالبـي از دسـت رفتـه 
و بازگشـت ناپذير اسـت و بـه اردوگاه غـرب باز 
نمي گـردد بنابرايـن بايـد راه امتيـازات متقابـل بـا 
ايـران را طـي كـرد. اوبامـا در مركـز يهوديـان به 
ايـن مضمـون گفـت كـه مـن هـم آرزو داشـتم 
ايـران صنعـت اتمـي نداشـته باشـد ولـي واقعيت 
بـه  دسـتيابي  از  ايـران  ملـت  كـه  اسـت  ايـن 
تكنولوژي هسـته اي دسـت بردار نيسـت. بنابراين 
يـا بايـد بـا ايـران وارد جنـگ شـد و يـا شـاهد 
اتمي شـدن ايـران باشـيم، كـه هـردو پيامدهـاي 
نامطلوبـي دارد. فلسـفه تحريم هـا از سـوي غرب 
بـراي ايـن بـود كـه مـردم ايـران از پـاي درآينـد 
و عليـه نظـام موجـود شـورش كننـد، در حالـي 
كـه در خـرداد 92 مـردم ايـران بـه فـردي رأي 
دادنـد كـه هـم عضـو نظام جمهـوري اسـالمي و 
هـم عضـو شـوراي عالي امنيـت ملـي و نماينـده 
رهبـري در ايـن شـورا بـود. ايـن ديـدگاه ديويـد 
كامـرون را بـر ايـن داشـت تـا بـا نوشـتن نامـه اي 
بـه دكتـر روحانـي، فصـل راهبـردي تـازه اي بـا 
ايـران بگشـايد. در راسـتاي مجموعه ايـن عوامل 
جلسـات  امسـال  تابسـتان  پايـان  از  شـواهد،  و 
رياسـت  بـه  سـفيد  كاخ  در  مسـتمري  چالشـي 
سـوزان رايـس و نظـارت اوبامـا تشـكيل شـد و 
منجـر به نامه اي شـد كه اوبامـا در مجمع عمومي 
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برادر بزرگترم در ســال 1336 به دانشــكده فني 
دانشــگاه تهــران راه يافت. من از ايــن طريق با 
اســتاد او، مهندس مهدي بازرگان آشنا شدم و 
در يكــي از اعياد مبعث كه در كوي دانشــگاه 
اميرآبــاد برگزار مي شــد ايشــان را از نزديك 
ديدم. از دوره دبيرســتان به مصدق عالقه داشتم 
و از ديدن ايشــان كه در راه مصدق سختي ها و 
زندان را تحمل كرده بود لذت بردم. كتاب »راه  
طي شــده« نوشته ايشــان را در منزل داشتيم ولي 
فهــم آن برايم ســنگين بود. خودم نيز در ســال 
1338 به دانشــكده فني راه يافتم و در پي آن و 
كمي بعد با انجمن اسالمي دانشجويان و مسجد 
هدايت آشنا شــدم. انجمن اســالمي مهندسين 
در شــب هاي عيد مبعث، ايام تاسوعا و عاشورا 
و روزهاي عيدفطر مراســم داشــتند كه معموالً 
در اين مراســم آيت اهلل طالقاني، دكتر سحابي، 
مهنــدس بــازرگان و آيت اهلل مطهري شــركت 

مي كردند.
در محــل ســخنراني ايشــان، دربــاره وحي در 
مســجد هدايت و همچنين در ســخنراني ايشان 
درباره »خودجوشــي« در مســجد حاجي حسن 
شركت داشــتم. متن ســخنراني ايشــان درباره 
خودجوشــي از پيــش چاپ شــده بــود و پس 
از ســخنراني در اختيار حاضران قــرار گرفت. 
آيت اهلل مطهري هم كه در اين مراســم شركت 
داشتند متن ســخنراني را مطالعه كرده و فرداي 
آن روز در كوي اميرآباد كه جشن مبعث توسط 
انجمن اسالمي دانشجويان برگزار مي شد نقدي 
به آن سخنراني داشت. دكتر فرهاد، رئيس وقت 

دانشــگاه گفت من نمي دانم اختالف دو اســتاد 
را چگونــه حل كنــم. در آن روزها ما حق را به 

مهندس مي داديم، چرا كه انسان مبارزي بود. 
مهنــدس بــازرگان در دورانــي كــه رياســت 
دانشــكده فنــي را برعهده داشــت اتاقي را كه 
روبروي كالس جمال افشار بود به مسجد تبديل 
كرده بود و هزينه خريد فرش و شست وشــوي 
آن را خود مي پرداخت. بنيانگذاري اين مسجد 
باعث شده بود كه دانشــجويان نمازگزار ديگر 
دانشــكده ها بــه اين مســجد بيايند كــه ضمن 
برگــزاري نماز با هم آشــنا مي شــدند و خير و 
بركت زيادي به دنبال داشــت. ســال ها بعد در 
روز تشــييع جنازه، افتخار داشــتم كه در مراسم 
تشــييع ايشــان شــركت كنم. زير تابوت ايشان 
زمزمه مي كــردم: »اي مهندس، اي ذره بي انتها، 
اي كــه چون ابراهيــم، بنيانگــذار خانه خدا در 
دانشــگاه بودي«. مهندس بــراي برگزاري نماز 
اهميت ويژه اي قائل بــود، طوري كه هرگاه در 
مسجد هدايت براي نمازجماعت و تفسير قرآن 
مي آمد در كيف دســتي خود لباس مخصوص 
ســفيدي داشت كه آن را مي پوشيد و نمازش را 
برگزار مي كرد و نشان مي داد كه براي نماز هم 
برنامه ريزي دارد. طبيعي بود كه اين اقدام ايشان 
در من و ديگر جوانان تأثير زيادي مي گذاشت.

روزهــاي عيــد فطــر مراســم انجمن اســالمي 
مهندســين، در باغي در كرج يا اگر پليس مانع 
مي شد در مدرسه كمال در نارمك تهران برگزار 
مي شــد. در اين روز معموالً پــس از برگزاري 
نمــاز عيــد فطر تــدارك بــراي نهار و ســپس 

سخنراني هاي متنوع بود. حضور اين بزرگان در 
مراسم و آشنايي دانشــجويان از نزديك با آنها 

اثر مثبت زيادي روي ما مي گذاشت.
مهندس بازرگان در سخنراني هاي خود معموالً 
به شــكلي به استبداد گوشــه مي زد. براي نمونه 
مي گفت: »ما شــعار »خدا ـ شاه ـ ميهن« را قبول 
نداريم. به ويژه كه خدا، وزير دست چپ و ميهن 
وزير دست راست شاه باشد يا مي گفت حضرت 
محمد)ص( و حضرت علي)ع( كه اســكورت 
نداشــتند يا در ســر كالس ترموديناميك وقتي 
مي خواســت از پديده هــاي مختلــف نــام ببرد 
مي گفت ســتاره،  ماه، زمين، االغ، شاه و... و در 
كتاب »عشــق و پرستش يا ترموديناميك انسان« 
جمله اي به اين عنوان داشت: شهادت گردن بند 
مرواريدي اســت كه به گردن انسان مي بندند و 
مهري اســت كه پاي نامه اعمال او مي زنند و در 
مقدمــه آن كتاب آورده بود كــه اين كتاب در 
زندان فرمانداري نظامي نوشــته شــده است كه 
براي خواننده تعهدآور مي شــد در آن ســال ها 
وفــاداران به رهبــري دكتر مصــدق، جبهه ملي 
دوم را تشكيل دادند كه آيت اهلل طالقاني، دكتر 
ســحابي و مهندس بازرگان نيز عضو شــوراي 
مركزي اين جبهه بودند. عموم بچه هاي انجمن 
اســالمي نيز عضويــت جبهه ملــي را پذيرفتند 
و در كنــار فعاليت هــاي مذهبــي، فعاليت هاي 
سياســي خود را در كادر جبهه ملي ايران انجام 
مي دادند. در سال هاي 39 تا 42، دانشگاه تهران 
شــاهد فعاليت هاي پرشــور و سياســي ـ قانوني 
دانشــجويان بود. درواقع جنبش دانشجويي آن 
دوران در رابطه با جبهه ملي تعريف مي شــد جز 

بازرگان؛ ذره اي بي انتها

سـا	ل	ها	مي	خواسـتم	دیـن	خـود	را	بـه	زنده	یـاد	مهندس	مهـدي	بـازرگان	در	
یـك	مقاله	ادا	كـرده	و	نقش	تربيتي	ایشـان	را	در	خود	و	دیگـر	هموطنان	بازگو	
كنـم.	البتـه	ایـن	وظيفـه	را	در	البه	الي	كتـاب	خاطرات	جلـد	1	و	2	تـا	آنجا	كه	
دیـده	و	شـنيده	بـودم	به	قلـم	درآوردم	ولـي	به	هيچ	وجـه	قلم	و	سـخن	یاراي	
بيـان	تمامـي	نقـش	ایشـان	را	نـدارد.	بـر	آن	شـدم	تـا	در	آسـتانه	نوزدهمين	
سـالگرد	وفات	ایشـان	تـا	آنجا	كـه	در	توانـم	اسـت	و	خاطراتم	یـاري	مي	دهد	
بخشـي	از	وظيفـه	خـود	را	انجـام	دهـم.	بي	شـك	جامعـه	بـه	اخـالق		مرداني	
مانند	ایشـان	نياز	دارد.	باشـد	كـه	این	مختصـر	گام	كوچکي	در	راسـتاي	اداي	

احتـرام	بـه	روح	بلندشـان	و	تربيت	هموطناني	مانند	ایشـان	باشـد.

مهندس بازرگان در 
سخنراني هاي خود معمواًل به 

شكلي به استبداد گوشه مي زد. 
براي نمونه مي گفت: »ما شعار 
»خدا ـ شاه ـ ميهن« را قبول 
نداريم. به ويژه كه خدا، وزير 

دست چپ و ميهن وزير دست 
راست شاه باشد
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در مورد ســيل جواديه، سلف سرويس  دانشكده 
فنــي و چند مورد ديگر كــه ابتكار عمل با خود 

دانشجويان بود.
در 26 ارديبهشــت 1340 نهضــت آزادي ايران 
اعــالم موجوديــت كــرد و ايــن در حالي بود 
كه آيــت  اهلل طالقاني، دكتر ســحابي و مهندس 
بــازرگان به عنوان ســه شــخصيت منفرد، عضو 
جبهــه ملي بودند ولي معتقد بودند كه جبهه ملي 
كانوني براي احزاب، دســتجات و افراد اســت. 
گويــا نحله اي درون جبهه ملــي اراده كرده بود 
جبهــه را به يك حــزب واحد تبديــل كند كه 
اينهــا مخالف اين امر بودنــد. اختالف ديگر بر 
ســر رهبري مصدق بود. مهنــدس بازرگان روز 
تأســيس نهضت در منــزل آقــاي فيروزآبادي 
چهار مؤلفه نهضت آزادي را اين گونه بيان كرد 

كه »ما مســلمانيم، ايراني هستيم، تابع 
قانون اساســي و مصدقي هســتيم« و 
اشــاره كرد از آنجا كه حزب ســابقه 
خوبــي در افكارعمومــي نــدارد ما 

عنوان نهضت را برگزيديم.
برخي فكر مي كنند علت شكل گرفتن 
نهضــت آزادي عمدتاً بــه انگيزه هاي 
مذهبي برمي گردد ولي اين طور نبود 
چرا كــه افراد الئيــك قانون گرا هم 
در شــوراي مركزي نهضت شركت 
داشتند ولي به تدريج نهضت كانوني 
براي كساني شد كه گرايش اسالمي 
داشــتند. بچه هاي انجمن اسالمي هم 
صداقت رهبران نهضت را پذيرفتند و 
همان چهار مؤلفــه ا ي را كه بازرگان 
هنگام تأسيس نهضت بيان كرد قبول 
بنابراين در اوج خوشــحالي  كردند. 
بودند كه يك آيت اهلل مفسر قرآن و 
دو استادي كه ســوابق ملي و مذهبي 
و مبارزاتــي دارنــد در رأس نهضت 
قرار داشتند. براي نمونه سعيدمحسن 

مي گفت به صداقــت مهندس اعتماد دارم و هر 
چه بگويد انجام مي دهم.

ســران نهضت پس از اعالم موجوديت تقاضاي 
عضويــت در جبهه ملــي را كردند. ايــن بار نه 
به عنــوان چند شــخصيت، بلكه به عنــوان يك 
تشــكل. تــا آنجا كــه به يــاد دارم تــا آخر هم 
را  آزادي  نهضــت  عضويــت  دوم  جبهه ملــي 
نپذيرفت. نهضت آزادي روي رهبري مصدق و 
شكل تشــكيالتي جبهه اي تأكيد زيادي داشت. 
شــعار جبهه ملي مبارزه قانونــي بود ولي نهضت 
آزادي مبــارزه ملي را مطرح مي كرد و بچه هاي 
نهضت، ســلطنت موروثي را بــه لحاظ مذهبي 
قبول نداشــتند و يكي از چالش هاي موجود در 
نهضت آزادي اين بود كه اگر مسلمانيم و قرآن 
را قبول داريم قانون اساســي با سلطنت موروثي 
چه جايگاهي دارد؟ و اين چالش حل نشده باقي 

ماند.
بــراي نمونــه در عاشــوراي 1340 مهندس در 
باشگاه نهضت آزادي طي سخنراني بدين منظور 

گفت: »ما مسلمانان هميشه ظلم را محكوم و لعن 
مي كنيم ولي مصــداق ظالم را معرفي نمي كنيم 
و در پــي آن گفــت »اللهم العن مــن قتل دكتر 
سيدحســين فاطمي يعني لعنت خداوند بر قاتل 
سيدحسين فاطمي باد« جمعيت حاضر در حياط 
باشــگاه صلوات يكپارچه و بلندي فرســتادند و 
متوجه شدند كه منظور بازرگان شخص پادشاه 
اســت و من اين را يك نقطه عطف و تحول در 
روند مســلماني و دانش احكامــي مي دانم چرا 
كه تــا آن زمان عمومــاً ظلم محكوم مي شــد. 
ولي مصــداق ظالم معرفي نمي شــد. در دوران 
نخست وزيري دكتر علي اميني نيز رويه نهضت 
اين بــود كه بگذاريــم اميني، شــاه را تضعيف 
كند و مخالفت آشــكاري بــا اميني نمي  كردند 
و هدف، شــاه بــود. در نامه سرگشــاده اي كه 

در شــهريور مــاه 1341 نهضــت آزادي بــراي 
شــاه نوشــت، گفته هاي اميني با گفته هاي شــاه 
مقايسه شــده بود كه اختالف چشمگيري با هم 
داشــت و در خطاب به پادشــاه نتيجه گرفته بود 
شما با نخســت وزير انتصابي خود اختال ف هاي 
چشمگيري داريد واي به وقتي كه نخست وزير، 

منتخب مردم باشد.«
سرلشــگر پاكروان رئيس ســازمان امنيت وقت 
حساســيت و واكنش شــديدي نســبت به نامه 
سرگشــاده نشــان داد و بــا احضار چنــد نفر و 
جســت وجو مي خواســت بدانــد چه كســي يا 

كساني اين نامه را نوشته اند؟
نقطه عطف اين نامه اين بود كه از يك ســو شاه 
طبق قانون اساسي مسئوليتي نداشت ولي ازسوي 
ديگــر برخــالف قانون در همــه كارها دخالت 
مي كــرد. بنابرايــن از اينكه شــكايت ها، گله ها 
و انتقادها متوجه شــخص شــاه مي شد ناراحت 
بودند. در اين راســتا خاطره اي دارم كه مهندس 

بازرگان و دكتر سحابي در زندان قزل قلعه بودند 
و من نيز به مالقــات آن دو رفته بودم. همزمان، 
شاه از طريق يكي از دوستان غيرسياسي مهندس 
پيامي براي ايشان فرستاده بود كه شما اگر نامي 
از شــاه، مصــدق و نفت نبريــد مي توانيد هم به 
فعاليت هــاي حزبــي خود و هم بــه تدريس در 
دانشگاه ادامه دهيد. من شــاهد اين منظره بودم 
كه مهندس در پاســخ گفت: »پس از اسالم چه 
مي ماند«؟ از جرأت مهندس در پاســخ نه  گفتن 
مو بر بدنم راســت شــد چــرا كه يقيــن كردم 
سرنوشــت اين بزرگواران و بنابراين خودم نيز با 

محاكمه و زندان رقم خواهد خورد.
در راه برگشت از زندان هنگامي كه بر دوچرخه 
ســوار بودم ياد حضرت يوسف افتادم كه با »نه« 
گفتن برگ زرينــي را در تاريخ ورق زد، وقتي 
يوسف در برابر خواهش هاي نفساني 
قــرار گرفته بــود با رويكــرد به خدا 
براي من خوشــدارتر  زنــدان  گفت 
است از آنچه آنها مرا بر آن مي خوانند 
و بدين سان آ رامش يافتند. اين روحيه 
ضدسلطنت در ديگر اعضاي نهضت 
هم وجود داشت به طوري كه پس از  
قيام ملي 15 خرداد 42 و سركوب آن 
توسط شاه، نهضت آزادي اعالميه اي 
باعنــوان »ديكتاتور خــون مي ريزد« 
صادر كرد و سركوب هاي خونين 15 
خرداد را به شــاه نسبت داد. نخستين 
نتيجه اين اعالميه پيوند نيروهاي ملي 
و مذهبــي بود. دوميــن نتيجه آن اين 
بود كه چون يك نيروي تحصيلكرده 
دانشــگاهي از قيام حمايت كرده بود  
نتوانستند اين قيام را ارتجاعي قلمداد 
كنند. ســومين نتيجــه آن اين بود كه 
رژيــم به اين يقين رســيد كه ســران 
نهضت آزادي بايد محاكمه و محكوم 
شــوند هرچند كه ســران نهضت در 

زندان بودند و از اين اعالميه خبري نداشتند.
ســرهنگ بهزادي رئيس شــعبه هفت بازپرسي 
دادرســي ارتــش در بازپرســي، مــرا بــه اتهام 
عضويــت در نهضــت آزادي متهــم كــرد. من 
توضيــح دادم كه نهضت يــك جمعيت قانوني 
اســت كه قانون اساســي را قبــول دارد. بهزادي 
قانوني بــودن نهضــت را نفي نكــرد ولي گفت 
نهضــت آزادي خالف مصالح عاليه اســت. در 
نقل و انتقال هاي زندان پيش نويس اعالميه اي به 
خط مهندس عزت اهلل سحابي به دست زندانبانان 
مي افتد كه روحيه ضدســلطنت در آن به چشم 
مي  خــورد. من اين نمونه هــا را براي اين آوردم 
كه رويه مهندس بازرگان و روحيه اي را كه در 

اعضا به جا گذاشته بود روشن كنم.
مهنــدس نماد نظم بــود و اگر براي ســخنراني 
دعوت مي شــد ابتدا دفتر خــود را باز مي كرد و 
اگــر وقتي براي مطالعه پيش از ايراد ســخنراني 
نداشــت ســخنراني را نمي پذيرفــت و هميشــه 

مهندس مهدي بازرگان و آيت اهلل طالقاني
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روحانيت« بود كه توسط شركت سهامي انتشار 
به چاپ رسيد. اين كتاب بعدها به يكي از منابع 

آموزشي ـ راهبردي مجاهدين تبديل شد.
بــا  خــرداد   15 از  پــس  مــن  و  حنيف نــژاد 
پرســش هايي به ديدار علماي قم رفتيم. آيت اهلل 
بهشــتي بــه ما گفتنــد از كتاب »راه  طي  شــده« 
مهندس بازرگان غافل نشــويد، چرا كه ايشــان 
به انــدازه يك دايره المعــارف آن هم در زمينه 
اصول دين به ويژه به زبان فارســي كار كرده اند. 
هرچند اين كتــاب جزو آموزش هــاي مذهبي 
انجمن و نهضت بود ولي بعدها در ســال 1348 
از حنيف نــژاد شــنيدم كه كتــاب »راه انبياـ  راه 
بشــر« قرائت جديد و پرعايدتر همان كتاب راه 
طي شــده است و درواقع نظام آموزشي سازمان 
مجاهدين بر مبنــاي همين كتاب بود. بدين معنا 
كه در زمينه راه انبيا، تفســيرهاي قرآن به ويژه 
تفســير پرتوي از قــرآن، كتاب راه  طي شــده، 
ذره بي انتهــا، كتاب هاي آقــاي مطهري؛ گفتار 
عاشــورا، تفســير نهج البالغه و... به عنوان مبناي 

آموزشي قرار گرفت.
در زمينه راه بشــر؛ الــف ـ در وجــه تحليلي، 
ديالكتيــك محصول علم پذيرفته شــده بود كه 
در دانشــگاه هاي اروپــا تدريس مي شــود. بـ  
در زمينــه علمــي كتاب هاي پالنك و اينشــتين 
و در ايــن رديف. ج ـ در وجــه اقتصادي نظريه 
ارزش اضافي متعلق به السار، ريكاردو و بعدها 

ماركس بود. 
روي كتــاب »راه طي شــده« تالش هاي زيادي 
شــده بود و در ســه ســطح مقدماتي، متوسط و 
عالي پرســش ها و پاســخ هايي تهيه شده بود كه 
بچه ها را به فكر مي انداخت و پاسخ هاي خود را 

با پاسخ هاي سازمان مقايسه مي كردند. 
مهنــدس بــازرگان در دادگاه تجديدنظر گفت 
ما آخرين گروهي هســتيم كه از قانون اساســي 
دفاع مي كند و مهندس ســحابي مي گفت آنچه 
مهندس گفت به واقعيت پيوست و پيش بيني او 
درســت درآمد. چنان كه مؤتلفه در سال 1343، 
حزب اســالمي ملل در سال 1344، جاما، گروه 
جزني، فلســطين، ســازمان مجاهدين و سازمان 
چريك هاي فدايي همه خط مشــي هاي ديگري 

داشتند.
به نقل از مهندس ســحابي و دكتر حسن افتخار، 
مهندس بازرگان در ســال 1343 در زندان قصر 
به نظريه »َرِحم و مولود جديد« رسيده بود و آن 
اين بود كه شــرايط موجود بسيار پيچيده است 
و توان ما در اين اســت كه رحمي باشــيم براي 
پــرورش و تولــد مولود جديد كــه در مالقات 
انتظــارش  ســال 1347 دعايــش مســتجاب و 
برآورده شده بود. در اين مالقات وقتي مهندس 
دســتاوردهاي بنيانگــذاران مجاهديــن را نگاه 
كــرده بود كه تا اين حد در مورد كتاب راه  طي 
شده كار پژوهشــي انجام داده اند گفته بود شما 
شاگرداني بوديد كه حاال استاد شديد و از اينكه 
مولود جديدي به دنيا آمده بسيار خوشحال شده 

كــه كامل آن در خاطرات جلد يك »از نهضت 
آزادي تا مجاهدين« آمده ـ باعث شدكه برخي 
جوانان نهضت نيروي بيشــتري براي دســتيابي 
به نحوه نگرش و روش تحليل اســالمي داشــته 

باشند.)1( 
البتــه اين نامــه در شــوراي مركــزي مطرح و 
كميته اي مســئول پيگيري آن شد. به نظر من از 
نظر بينشــي، نطفه حركــت مجاهدين در همين 

مالقات بود كه بسته شد.
مبــارزات روحانيت به رهبــري آيت اهلل خميني 
با نيروهاي ملي و مذهبــي در يك فاز قانوني و 
ضد استبداد وارد شده بود و شاه قصد داشت در 
ششم بهمن 1341 با رفراندومي حول اصالحات 
شــش ماده اي خود در برابر اين حركت نهضت 
هماهنگ قانوني و ضد استبداد بايستد. جبهه ملي 
ايران با شعار »اصالحات آري، ديكتاتوري نه« و 
نهضت آزادي با بيانيه اي 14 صفحه اي كه نوشته 
بازرگان بــود اين رفراندوم را از اعتبار انداختند 
و به همين دليل بود كه تمامي سران و بسياري از 
اعضاي جبهه ملي و نهضت آزادي را بازداشــت 
كردند. مهندس از كالس درس دانشكده بيرون 
 آمــد. طــي راه تا سوارشــدن در ماشــين اخبار 
دســتگيري ها را به ايشان گفتم. شــنيديم كه او 
هم بازداشت شد و همراه ديگر سران و اعضاي 
دادگاه  در   1343 و   1342 ســال  در  نهضــت 
نظامــي بدوي و تجديدنظــر محاكمه و مهندس 
به10 ســال زندان محكوم شد. پس از بازداشت 
ديدارها از پشــت ميله هاي زنــدان قصر و يا بين 
دو دژ قزل قلعه و يا در پادگان عشرت آباد هنگام 
پرونده خواني و يا در دادگاه بدوي محدود شد. 
مهنــدس پــس از رحلــت آيــت اهلل بروجردي 
در ســال 1340 دعوتي از بعضــي بزرگان مانند 
عالمه طباطبايي،  آيات عظام مطهري، جزايري، 
طالقاني و بهشتي به عمل آورد تا درباره موضوع 
مرجعيت و روحانيت ســخنراني اي داشته باشند 
كــه حاصل آن كتــاب ارزشــمند »مرجعيت و 

سخنراني هاي خود را يا به طور كامل مي نوشت 
كه آماده بــراي چاپ بود يــا محورهاي آن را 
يادداشــت مي كــرد. به ياد دارم شــيخ مصطفي 
رهنما كتابي را بــه او هديه كرد. مهندس گفت 
بايد وقت مطالعه آن هم باشــد. او سخنراني هاي 
خود را ســر وقت تمام مي كرد و مردم را خسته 
نمي كرد. در جشــن تولد امام زمان كه توســط 
انجمن اسالمي دانشكده فني برگزار شد مهندس 
درباره »حكومت جهاني واحد« سخنراني كرد و 

چون تمامي ســخنراني خود را نوشته بود توسط 
شــركت ســهامي انتشــار چاپ و منتشــر شد و 
همين طور كتاب هاي »خودجوشــي« و »درباره 
وحــي«. متأســفانه روز دهم شــهريور 41 زلزله 
بويين زهــراي قزوين 10 هزار نفــر از هموطنان 
ما را در كام مرگ فرو برد و نهضت مســئوليت 
بازسازي روستاي حسين آباد را به عهده گرفت. 
روز تحويل ســاختمان ها به اهالي با دو اتوبوس 
بــه آنجا رفتيم. پــس از اداي نمــاز جماعت به 
امامــت آيت اهلل طالقانــي، در راه بازگشــت به 
تهــران اتوبــوس از جــاده اي عبــور مي كرد و 
جــوي آبــي را تخريب كرد كــه آب را از اين 
سو به آن ســوي جاده مي برد. مهندس اتوبوس 
را متوقف كرد، ايشــان و آيت اهلل طالقاني پياده 
شدند و با دســت هاي خود جوي آب را مرمت 
كردند. اشك شادي از چشــمانم سرازير شد و 
ايمانم نســبت به اين بزرگواران زيادتر شد. پس 
از حملــه بي رحمانــه كماندوهاي شــاه در اول 
بهمن 1340 به دانشــگاه تهــران و ترك خوردن 
اعتماد دانشــجويان نســبت به عملكرد برخي از 
ســران جبهه ملي، در اعضــاي انجمن و نهضت، 
نياز شديدي نســبت به روش تحليل شرايط پيدا 
شــد. مســلمان بودن كافي نبود، بلكه دنبال يك 
روش تحليل اســالمي بوديم كه مانند اول بهمن 
1340 به دام حركــت خودبه خودي نيفتيم. اين 
نيــاز با مهندس مطرح شــد و بــاور نمي كرديم 
كه به ايــن زودي مالقاتي بيــن جوانان نهضت 
و ســران در منزل آيت اهلل طالقاني رخ دهد. نامه 
9 نفر از اعضا توســط حنيف نژاد خوانده شــد. 
آيت اهلل طالقاني و دكتر سحابي خوشحال شدند 
كــه جوانان نهضت به چنين نيازي رســيده اند و 
مهنــدس بــازرگان گفت من پاي نامــه را امضا 
مي كنــم ولي مشــكالت كار را هــم بيان كرد. 
برخورد صريح، صادقانــه و واقع بينانه مهندس ـ 

آيت اهلل بهشتي به ما گفتند از 
كتاب »راه  طي  شده« مهندس 
بازرگان غافل نشويد، چرا كه 

ايشان به اندازه يك دايره المعارف 
آن هم در زمينه اصول دين 

به ويژه به زبان فارسي كار كرده اند
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را بــاور مي كرد. بعدهــا در ســال 1364 كه از 
نهضــت حســيني توشــه گيري مي كرديم ديدم 
كه امام حسين)ع( براي دلداري حضرت زينب 
در روز عاشــورا فراز قرآني »ُكُل َشــيء هالِك 
اال َوجَهه« )3( را تالوت كرد كه همه اشــيا رو به 
افول و زوال هســتند مگر اينكه در راستاي خدا 
جاودانه شود و بدين سان به حضرت زينب نشان 
داد كه شهادت ضد نابودي و هستي پرجوش و 

خروش است.

اين آيه در روند انسان ســازي، نرخ رشــدي را 
در حضــرت زينب ايجاد كرد كه آن حماســه 
معــروف را در دربــار ابن زيــاد و يزيد به وجود 
آورد. مهنــدس بــازرگان پــس از كودتاي 28 
مرداد 1332 و شــرايط يأس  آور دوران در كنار 
دكتر سحابي، آيت اهلل طالقاني، مثلث دين، علم 
و سياســت را هماهنگ با هم بــه پيش بردند و 
نســلي را تربيت كرد كه دو تشــكل بزرگ در 
ايران همچون نهضت آزادي و سازمان مجاهدين 
را ســاماندهي كرد كه حلقه واسطي شدند براي 
پيوند بين نيروهاي ملي، مذهبي و چپ. مهندس 
ايــن امتياز را داشــت كه ديدگاه هــاي خود را 
به راهبرد و ســازماندهي تبديــل كند و الگويي 
را ايجــاد كرد كــه ارزش نقد را دارد. هســتند 

مهندس نامــه وي را در دادگاه نظامي خوانده و 
اشك همه را درآورده بود. در پي آن عبوديت 
را به پزشكي قانوني بردند و شكنجه ها تأييد شد 
ولي پس از آن ديگر به زندان قصر نبرده و با هم 
به ســلول انفرادي قزل قلعه برده شديم. عبوديت 
از روحيــه مهندس بــازرگان تعريف مي كرد و 
مي گفت: مهندس به من گفــت آيا مي خواهي 
نــذري يادت بدهــم كه از زندان آزاد شــوي؟ 
گفتم آن نذر چيســت؟ گفت نذر كن اگر آزاد 

شدي دوباره مبارزه كني و به زندان بيايي. 
دوســتم عنايت رباني بعدها برايم تعريف كرد؛  
روزي كــه رأي دادگاه اعــالم شــد و مهندس 
بــه زندان  آمد انگار نه انگار كــه اتفاقي برايش 
افتاده مانند هر روز با تأني و خونســردي و نظم 
خاص خود، كارهايش را انجام مي داد. مهندس 
در زندان هميشــه به كاري مشغول بود. نخستين 
كتابي كه پــس از رأي دادگاه بيرون آمد »ذره 
بي انتهــا«  بــود. حنيف نژاد مي گفــت اين كتاب 
ثمره عمر مهندس اســت و تمــام وجود خود را 
در اين كتاب متبلور كرده اســت. در اين كتاب 
مهندس اســتدالل كرده بود كه براســاس اصل 
دوم ترموديناميــك تمامــي جهــان رو به افول، 
زوال،  يكنواختي و به عبارتي كهولت و آنتروپي 
اســت و از ســوي ديگر مالحظــه مي كنيم كه 
برخالف تجربه جهانشــمول و علمي آنتروپي، 
جهان رو به تكامل يعني رشد و گسترش است. 
مهندس از اين استدالل نتيجه گرفته بود كه اين 
اراده خداوند اســت كه جهان را به سوي تكامل 
سمت دار و هدفدار مي برد و جهان سه عنصري 
»ماده ـ انرژي ـ اراده« را مطرح كرده بود. جزوه 
»تبيين جهــان« مجاهدين بنيانگذار كه چاپ هم 
نشــد، سعي داشــت همين جهان سه عنصري را 
مطرح كند. استداللي كه در كتاب »ذره بي انتها« 
بود را براي هر دانشــجويي بازگــو مي كرديم، 
اراده خــدا و ســمت داري و جهت داري تكامل 

بود. محمــد حنيف نژاد مي گفــت از آن به بعد 
مهنــدس و آيت اهلل طالقاني را بــه دليل ظرفيت 
تشــكيالتي و خويشــتن داري، در جريــان كار 
ســازمان قرار مي داديم. مهندس نقش زيادي را 
در راهيابي جوانان مســلمان به سرچشــمه دين 
يعني قرآن داشــته اســت. وي در كتاب راه طي 
شــده و ديگر كتاب هايش عمدتاً به آيات قرآن 
استناد كرده است. من در مقاله اي در چشم انداز 
ايــران باعنــوان »ملي كــردن ديــن«)2( بــه اين 
موضوع اشــاره كرده و نشان داده ام كه مهندس 
در رشد قرآني جامعه تأثير به سزايي داشته است.
پــس از قيــام ملــي 15 خــرداد 1342 تمامــي  
فعاليت هــاي نهضــت زيــر نظر زنده يــاد صدر 
حاج ســيدجوادي انجام مي شد. من و تراب هم 
با ايشــان ارتباط داشــتيم. مهنــدس را كه براي 
پرونده خوانــي بــه پادگان عشــرت آباد مي آمد 
مالقــات مي كرديم و اســنادي را كه براي تهيه 
دفاعيات خود نياز داشتند تهيه مي كرديم. آقاي 
صدر هــم در انتخاب وكيــل و دفاعيات تالش 
مي كرد. تا پيش از تشــكيل دادگاه مهندس دو 
كتاب نوشته بود يكي به نام »اسالم مكتب مبارز 
و مولد« ديگــري هم به نام »كوبا« كه خالصه اي 
از كتاب جنگ شكر در كوبا بود. وقتي به ايشان 
گفتيم كتاب كوبا خيلي تند اســت ايشان گفت 
نهضت همين است. كتاب »اسالم مكتب مبارز و 
مولد« درواقع ويژگي هاي رهبران نهضت آزادي 
را نمايندگي مي كرد چــرا كه همگي هم مولد 
بودند هــم مبــارز. مهنــدس بــازرگان پس از 
كودتاي 28 مــرداد و اخراج از دانشــگاه با 10 
اســتاد اخراجي ديگر شركت ياد را تشكيل داد 
كه نماد 11 اســتاد دانشگاه بود و همچنين ديگر 
توليــدات كارخانــه اي كه جايگزيــن واردات 
بود. ايــن دو كتاب تــا پيش از شــروع دادگاه 
حروفچيني، نمونه خواني، چاپ و منتشر شد و هر 
دو جزو منابع آموزشــي مجاهدين قرار گرفت. 
من نيز در كنار زنده ياد صدر فعاليت هايي حول 
دادگاه داشتم كه در 30 آذر 42 بازداشت شدم. 
در زمســتان 42 بــه اتفاق هم پرونــده ام مهندس 
عبوديت در ســلولي از زنــدان قزل قلعه بوديم. 
كــه اســتوار زماني خبــر محكوميت 10 ســاله 
مهندس بــازرگان و ديگر محكوميت ها را به ما 
داد و انتظار داشــت از سرنوشت آنها پند گرفته 
و توبه كنيم. در پاســخ او گفتم اين بزرگان مرا 
هدايــت كردنــد و اگر آنها نبودنــد معلوم نبود 
در آن شرايط فســاد، سرنوشت  من چگونه رقم 
مي خورد. محكوميت10 سال در آن زمان براي 
نيروهاي ملي و مذهبي محكوميت ســنگيني بود 
و عمق كينه شــاه را نسبت به مهندس بازرگان و 

يارانش نشان مي داد.
شــكنجه هاي  از  پــس  را  عبوديــت  مهنــدس 
وحشــتناك در بازجويــي اطالعات شــهرباني، 
چنــد روزي به زندان قصر فرســتاده بودند. وي 
بــا توصيه مهندس بازرگان نامه اي به دادســتاني 
نوشــت و شــكنجه هاي خــود را توضيــح داد. 

محكوميت10 سال در آن زمان 

براي نيروهاي ملي و مذهبي 

محكوميت سنگيني بود و عمق 

كينه شاه را نسبت به مهندس 

بازرگان و يارانش نشان مي داد
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ظلم فاحشي كرده بود و به ظاهر براساس ديدگاه 
طبقاتي ماركــس نتيجه گرفته بــود كه مهندس 
بــازرگان پس از كودتــاي 28 مــرداد و به ويژه 
پس از ســركوب قيام ملي 15 خرداد راديكال تر 
شــده بود و ايــن امر را به اضمحــالل بورژوازي 
ملــي و خرده بورژوازي چپ نســبت داده بود و 
در ادامه مجيد شــريف واقفي و مرتضي صمديه 
لباف را نماد آخرين مقاومت در برابر اضمحالل 
ايــن طبقه معرفي كرده بود كــه بايد اين آخرين 
مقاومت را هم درهم شكست و پيروزي پرولتاريا 
و ماركسيســم را اعالم كرد. خطاي آشــكار او 
ايــن بود كه بورژوازي ملــي و خرده بورژوازيـ  
حتي اگر نظريه طبقات را قبول كنيمـ  زير فشــار 
طبيعي تكامــل ابزار توليد نبوده اســت بلكه زير 
فشــار كودتاي انگليســيـ  امريكايي و زير فشار 
ســركوب قيام 15 خرداد توســط استبداد وابسته 
به امريكا، اســراييل و انگليــس بوده اند. بنابراين 
مقاومــت در برابــر ظلم كودتا و ظلم ســركوب 
شاه چه اشــكالي داشت؟ شهرام خود را در كنار 
اين ظلــم كودتاچيان قرار داده بود و گســترش 
سرمايه گذاري امريكا، اسراييل و انگليس را كه به 
گسترش كارگران مي انجاميد، گسترش پرولتاريا 
قلمــداد مي كرد و خــود را نماينــده اين جريان 
مي دانســت. متأســفانه اين ديدگاه در بين بعضي 
ماركسيســت هاي زنــدان هم بود كــه مي گفتند 
امريــكا و انگليس در اثر سرمايه گذاري هايشــان 
طبقه كارگر را گسترش داده اند. بنابراين اگر اين 
پروســه و فرايند ادامه يابد ما شاهد يك دوقطبي 
خواهيم بود. قطب سرمايه  از آن امريكا و انگليس 
و قطب كارگر مربوط به شوروي و ماركسيست ها 
و بنابراين شاهد تعارض و تضاد و آنتاگونيسم اين 
دو قطب خواهيم بود. وقتي از آنها مي پرســيديم 
تكليف بورژوازي ملــي و خرده بورژوازي چپ 
چه خواهد شــد بالفاصله مي گفتند آنها محكوم 
به فنا هستند. البته بيشــتر ماركسيست هاي زندان 
اقدام هــاي تقي شــهرام و تحليــل او را محكوم 
مي كردند و با اين وصف، شهرام ـ با قبول نظريه 
طبقــات ـ خوش بينانــه خرده بورژوازي راســت 
قلمداد مي شــود و با ترور مجيد شريف واقفي و 
مرتضــي صمديه لباف و محمــد يقيني و حذف 

به طور كامل آمده اســت. مجاهدين بنيانگذار، 
روش علمــي را پذيرفته بودند كه شــش مرحله 
داشــت: تجربه، تكرار تجربــه، فرضيه، تئوري، 

قانون و اصل.
البتــه در كنار پذيــرش ايــن روش علمي روش 
ديالكتيك محصول علــم را نيز پذيرفته بودند و 
مي گفتند قــرآن بيش از 200 بار مــا را به تعقل، 
 تفكــر و تدبــر دعوت كــرده اســت ولي روش 
تعقل در قرآن نيســت. درحالي كه مرحوم عالمه 
طباطبايي روش تعقل ارسطويي را پذيرفته بودند، 
مجاهديــن روش ديالكتيــك محصــول علم را 
پذيرفتند. در سال هاي 1352 تا 1354 اين نياز در 
بين بچه هاي جان به كف و عمل كننده مجاهدين 
به وجود آمد كه تأثير خدا و آخرت در خط مشي 
يــا اعمال ما چيســت؟  كــه پاســخ قانع كننده اي 
براي آن نيافتند. همچنيــن در مدل »راه انبيا ـ راه 
بشــر« بين دو راه يعني راه انبيا و راه بشــر گفتند 
كه اگــر راه بشــر درنهايت به راه انبيا مي رســد 
بنابراين ماركس هم يك بشــر بود. گفته مي شد 
بر ماده متحرك يا ديالكتيك ماترياليســتي سوار 
شــده و طبيعي است كه ضرر نخواهيم كرد حتي 
فردي كه به شــخص بي تضاد، معروف شده بود 
چنيــن ديدگاهي را به من گفت و به روشــني به 
من گفت كه ما راه بشــر را دنبال مي كنيم اگر به 
راه انبيا رسيديم كه خوب، اگر نه ضرر نكرديم. 
اواخر مرداد 1353 براي بار سوم بازداشت شدم و 
16 ماه در ســلول انفرادي بودم كه فرصتي براي 
فكركردن بود و به اين نتيجه رســيدم كه انبيا هم 
بشــر بودند و آيا درست است كه انبيا و بشر را از 
هم جــدا كنيم؟ به زندان قصر كــه رفتم و روي 
داســتان آدم در تفســير پرتوي از قــرآن و ديگر 
تفاســير كار مي كرديم به اين نتيجه رســيدم كه 
داســتان آدم يك مقوله كليدي فهم قرآن است 
و تنهــا منحصر به آدم نيســت و تمامي انســان ها 
در طول تاريخ را دربرمي گيرد و اينكه راه بشــر 
تداوم راه انبياست و انبيا مافوق انسان نبودند بلكه 
مي توان گفت انسان مافوق بودند.  مهندس در راه 
طي شــده گفته بود انبيا براي اثبات خدا نيامدند 
كه براي ما جمله راهگشايي بود و در زندان قصر 
به اين نتيجه رســيديم كه خداونــد را نه مي توان 
اثبات كرد، نه مي توان انكار كرد، نه مي توان در 
آن شــك كرد و نه مي توان آن را تعريف كرد. 
بلكه خداوند بــر تمامي گزار ه هاي اثبات، انكار، 
نفي و شك حضور دارد. همچنين مهندس در راه 
طي شــده روي ايمان به نظم تأكيد زيادي دارد. 
به اين معنا كه اگر يك ســانتيمترمكعب نمك از 
كوه نمك را آزمايش كرده كه نقطه ذوبش مثالً  
120 درجه اســت اين تجربه را به تمام نمك هاي 
عالــم تعميم مي دهيم كه به نظــر موتور محرك 
تعميم و تجريد چيزي جز ايمان به نظم نيست كه 
همه دانشمندان آن را قبول دارند. اين رهگشايي 
هم كمك زيادي به ما كرد. تقي شهرام در بيانيه 
»تغييــر مواضع ايدئولوژيك« به مهندس بازرگان 

كســاني كه حرف هايي زده اند و ديدگاه هايي را 
مطرح كرده اند ولي قادر نبودند آن را به راهبرد 
و ســازماندهي تبديل كنند. بنابرايــن نقدناپذير 
شــده يا نقد آنها بسيار مشــكل است. نقدي كه 
حنيف نژاد به دســتاوردهاي مهندس داشت اين 
بود كه دستاوردهاي مهندس در حوزه علم االشيا 
بود نه علم االجتمــاع و به همين دليل براي خود 
و يارانــش رســالتي قائل بودند كــه مبارزه هم 
علم اســت و بايد براي دستيابي به قوانين مبارزه 
تالش كرد. نقدي كه ازسوي بعضي درآن زمان 
و بعدها به مهندس مي شد اين بود كه مي گفتند 
مهندس سيانتيســت يا علم گراست و مي خواهد 
بين دين و علم سازشــي برقرار كرده و يا آيات 
قــرآن را با علــم تطبيق دهد. روز ششــم بهمن 
1372 كه در منزل فرزندشــان با ايشــان مالقات 
داشــتم گفتند عــده اي مرا سيانتيســت مي دانند 
درحالي كه چنين چيزي را قبول ندارم. مهندس 
درواقــع ديندار بود. هم خــدا و هم قيامت، هم 
وحي انبيا را قبول داشــت و زبــان علم را براي 
ايــن انتخــاب كرده بود كــه بتواند ديــن را در 
عرصه علم، دانش و دانشــجويان مطرح كند كه 
وصيتنامه مهندس گواهي بر ديدگا هشان است. 

روز اول شــهريور 1350 ابتداي بلوار كريمخان 
ايســتاده بودم تا با تاكســي ســر كار بروم اتفاقاً 
مهندس بازرگان مرا به عنوان يك مســافر سوار 
كرد. پس از ســالم و عليك اخبار شب پيش را 
برايشــان گفتم درحالي كه مي دانســتم با بچه ها 
ارتبــاط دارد. گفتم ســاواكي ها به منزل منصور 
بازرگان ريخته و او را دستگير كردند بالفاصله 
پرســيد از حنيــف چــه خبــر؟ درحالي كه نوع 
صدايشــان كه حاكي از نگراني بود عوض شد 
البته بعدها شــنيدم به مهندس سحابي و ديگران 
خبر را منتقل كرده اند. مــن نيز بعدازظهر همان 
روز دســتگير شدم و تا پايان آن شب هم 30 نفر 
ديگر دستگير شده بودند. درباره عالقه مهندس 
به مجاهدين، مهندس سحابي برايم نقل مي كرد. 
وقتي داســتان هواپيماربايي و نجات شش نفر از 
زندان ابوظبي را براي مهندس گفتم خوشــحال 
شــد و گفت اگر الزم است خانه ام را بفروشم و 

خرج بچه ها كنم.
به ياد دارم تا چند روز پيش از شــهادت محمد، 
ســعيد و اصغر كــه در زندان اوين بــودم هيچ 
ترديــدي در پرتوي از قرآن آيــت اهلل طالقاني، 
راه  طي شــده و ذره بي انتهاي مهندس نداشــتم. 
در ســال 1352 كه از زندان شــيراز  آزاد شــده 
بودم يك روز به ديدار آيــت اهلل طالقاني رفتم. 
در مورد كتاب هاي مهندس بازرگان به ايشــان 
گفتــم دســتاورد زندان شــيراز اين بــود كه با 
خوانــدن كتاب هــاي مهندس نمي تــوان خدا، 
قيامت و نبــوت را انكار كرد ولــي راهكار هم 
از آنهــا درنمي آيد. ايشــان گفتنــد مهندس در 
اين كتاب هــا ادعاي طريقيت نــدارد و در اين 
راستا توصيه هايي كردند كه در كتاب خاطراتم 

مهندس در راه طي شده گفته 
بود انبيا براي اثبات خدا نيامدند 
كه براي ما جمله راهگشايي بود 
و در زندان قصر به اين نتيجه 

رسيديم كه خداوند را نه مي توان 
اثبات كرد، نه مي توان انكار كرد، 
نه مي توان در آن شك كرد و نه 

مي توان آن را تعريف كرد
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اينكـه عمـل صالح زمـان و مبارزه تبديل شـد به 
»ديـن بـه دنيـا فروختـن«  درحالي كه نيـاز اصيل، 
تأثيـر خـدا و آخـرت روي عمـل و خط مشـي 
بـود و در قـرآن نيـز آمـده اسـت آنهايـي كـه 
خـدا  بـه  مي گيرنـد  قـرار  آخـرت  جايـگاه  در 
مي گوينـد مـا را به دنيـا برگردان تـا عمل صالح 
كنيـم.  مـن در آن جلسـه صحبت هاي ايشـان را 
هـم گـوش مـي دادم و هم ضبط مي كـردم و هم 
خويشـتن داري مي كـردم كه مبـادا اتفاقي بيفتد. 
يـادم آمـد كه هنگام تشـكيل نهضت آزادي سـه 
جنـاح بـا آن مخالفـت كردنـد نخسـت گرايش 
چـپ كـه مي گفـت از ديـن چيـزي درنمي آيـد 
و ديـن افيـون توده هاسـت. دوم گرايش الئيك 
بـود و بچه هـاي جبهه ملـي بودنـد كـه مي گفتند 
نبايـد ديـن را وارد سياسـت كـرد. سـوم، تفكـر 
مبـارزه  اصـوالً   كـه  بـود  ضدبهائيـت  انجمـن 
مبـارزه  برايشـان  و  نداشـتند  قبـول  را  شـاه  بـا 
صحبت هـاي  از  پـس  بـود.  مطـرح  بهائيـت  بـا 
سـخنران جلسـه ديدگاه هـاي فـوق دوبـاره سـر 
بلنـد كردنـد و مي گفتنـد پيش بينـي مـا درسـت 

درآمد.
آن بخــش از خاطراتم از مهنــدس بازرگان كه 
مربوط به پس از آزادي از زندان در آبان 1357 
اســت تا پيروزي انقالب و پــس از آن تا وفات 

ايشان را به بعد موكول مي كنم.■
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بسـيار نگـران شـده بـود و بـه فكر نجـات جامعه 
از چنيـن رونـدي بـود. شـايد ابتـكار مهندس در 
خط مشـي »شـاه بايد بـرود« راه نجاتي بـود براي 
رهايي از اسـتبداد شـاه و دگماتيسم ماركسيستي 
كـه زمينه هـاي انقـالب 57 فراهـم شـد و بحـث 
مسـتقلي مي طلبـد. بـه نظر مـن ظلم ديگـري كه 
بـه دسـتاوردهاي مهنـدس بـازرگان شـد مربوط 
بـه هفتميـن روز درگذشـت ايشـان در حسـينيه 
ارشـاد مي شـود. در آن روز وصيتنامـه مرحـوم 
بـازرگان خوانده شـد كه درخواسـت كرده بود 
درباره آخرت و قيامت صحبت شـود. سـخنران 
جلسـه ايـن كار را نكرد ولي به چند نكته اشـاره 
كـرد؛  نخسـت اينكـه گفت بـازرگان بـه كمك 
آيـات قـرآن ثابـت كـرده كه نهـاد ديـن بايد از 
نهـاد دولـت جدا باشـد ولي اشـتباه بـازرگان در 
ايـن بـود كـه بـه كمـك آيـات قـرآن اسـتدالل 
كـرده بـود درحالي كـه از نظـر سـخنران، قـرآن 
بـه  اينكـه  دوم  نيسـت.  اسـتدالل  روش  كتـاب 
آخريـن دسـتاورد مهنـدس بازرگان اشـاره كرد 
كـه انبيـا فقـط بـراي خـدا و آخـرت آمده انـد و 
گفـت بـازرگان در دوران پيـري و پختگي خود 
بـه ديدگاه هـاي من رسـيد، سـوم اينكـه اعضاي 
يـك  و  نكشـيدند  را  او  ديدگاه هـاي  نهضـت 
مربـوط  انسـاني  بـه خصايـل  را  بحـث معرفتـي 
اينكـه  چهـارم  بـود.  ناشايسـتي  كار  كـه  كـرد 
گفـت پيـروان فكـري بـازرگان، گـروه منفـور 
مجاهديـن. آيـا پيرو فكـري هم مي توانـد منفور 
باشـد؟ پنجـم اينكـه بـازرگان با دسـت خود 50 
سـال كتاب هـاي خـود را هـم دفـن كرد. ششـم 

50 درصد مذهبي هاي سازمان به منظور پيروزي 
ماركسيسم به راست وحشي تبديل شده  اند. آنها 
با اين كار هم خود را نابود كردند و هم سازمان را 
هم هژموني نيروهاي مترقي را و هم جامعه را.)4( 
يك زمان اسالم را روبناي جامعه شباني و گاهي 
عناصر تجاري دانســتند. زماني اسالم را روبناي 
فئوداليسم  اما زماني اسالم را روبناي سرمايه داري 
و بورژوازي ملــي قلمداد كرده  اند. زماني ديگر 
اســالم مجاهديــن را روبناي خرده بــورژوازي 
چپ دانســتند و ديديــم گلســرخي در دادگاه 
از اســالم چگونه تعريف كرد. آيا اســالمي كه 
در طول تاريخ روبناي شــيوه توليدات مختلف 
شده است جاي تأمل ندارد كه فكر بنيادي  تري 
درباره آن بشود؟ متأسفانه شــهرام در اتاق هاي 
دربســته خود را نماينده پرولتاريا قلمداد كرد و 
مجيد شــريف واقفي و صمديه لبــاف را نماينده 
خرده بورژوازي در حال اضمحالل. آيا واقعيت 

جامعه ما اين بود؟ 
كـردم.  كارگـري   1353 سـال  در  مدتـي  مـن 
مالحظـه كـردم كارگـران مـا حتي يـك صنف 
اقتصـادي هم نيسـتند چرا كه مهاجـرت دهقانان 
از روسـتا بـه شـهر و ورود آنها بـه كارخانجات، 
كارگـران  بيـن  را  دشـمني اي  حتـي  و  تضـاد 
كارخانـه بـا اين دهقانـان تازه وارد كه پروفسـور 
ناميـده مي شـدند به  وجـود آورده بـود و اينهـا به 
نفـع كارفرما، مـوي دماغي عليه كارگران نسـبتاً 
ثابت شـده بودنـد. در همان زمـان گزارش هايي 
داشـتيم كه افـراد مبارز كارگـران ارتباط هايي با 
هيئت هـا و محافـل مذهبـي دارند يـا پرولتارياي 
شـهرام هميـن كارگرانـي بودنـد كه فـاز صنفي 
خـود را هـم تكميـل نكـرده بودنـد تـا بـه فـاز 
سياسـي يا نظامـي ارتقـا يابند. مهنـدس بازرگان 
هـم پـس از باليي كه بر سـر سـازمان مجاهدين 
آمـد، سـازماني كه اعضـاي آن را فرزندان خود 
تلقـي مي كـرد بسـيار ناراحت شـد و از آنجا كه 
تبليـغ مي شـد آخريـن گـروه اسـالمي ايـران هم 
ماركسيسـت شـده بنابراين ويژگـي جامعه ايران 
ايـن وضعيـت  از  ماركسيسـتي اسـت، مهنـدس 

متأسفانه شهرام در اتاق هاي 
دربسته خود را نماينده پرولتاريا 
قلمداد كرد و مجيد شريف واقفي 

و صمديه لباف را نماينده 
خرده بورژوازي در حال اضمحالل. 

آيا واقعيت جامعه ما اين بود؟ 

به نام مهربان ترين مهربانان

جناب آقاي دكتر مرتضي ممتازپور

درگذشت همسر، همفكر و يار قديمي تان را تسليت گفته و از خداوند برايتان 
صبري جميل مسئلت مي نماييم.

لطف اهلل ميثمي
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سند به صورت كتبي جمع آوري مي شد. هدف 
آن نيــز تدوين اصول آفريقــاي جنوبي نوين و 
همچنيــن متحدســاختن همه گروه هــاي مبارز 
و ســتمديده حول ايده مشــترك بــود. بنابراين 
اطالعيه هايي در سراســر كشور با محوريت دو 
پرسش پخش شــد: »1- اگر شــما مي توانستيد 
قانــون را بنويســيد چه مي كرديــد؟2 - چگونه 
مي توانيــد آفريقــاي جنوبــي را بــه ســرزمين 
خوشــبختي براي همه مــردم آن تبديل كنيد؟« 
بدين سان »منشورآزادي« كه تركيبي از اهداف 
عملي و قطعات ادبي و شاعرانه بود، تدوين شد 

و مشعل و اصول راهنمايي براي همگان شد. 
محورهاي اين سند عبارت بودند از: 

»-آفريقــاي جنوبي به تمامــي مردمي كه در آن 
زندگي مي كنند –سياه و سفيد- تعلق دارد و هيچ 
دولتي نمي تواند ادعاي مشــروعيت  و مرجعيت 

بكند مگر براساس خواسته همه مردم باشد. 
- فقط يك دولت دموكراتيك بر اســاس اراده 
و خواســت مردم مي تواند ضامن حقوق مســلم 
آنهــا بدون توجــه به رنگ، نژاد، جنســيت و يا 

اعتقادات آنها باشد. 
- تمــام آداب و قوانيــن آپارتايــد بايــد كنار 

گذاشته شود. «3
در اين منشــور درباره برادري، تقســيم زمين و 

تقسيم ثروت و معادن گفته شده بود. 
بنابرايــن زيربنــاي فرهنگي كه  كنگــره ملي و 
ماندال را به سمت تحقق دموكراسي چند نژادي 
سوق مي داد سند منشور آزادي بود. ضمن اينكه 
رگــه اي از فرهنــگ آشــتي جويانه گاندي در 
آفريقــا بروز و ظهور داشــت، همچنين فرهنگ 
ســنتي مبتني بر احتــرام به مخالف و نيز رشــد 
فرهنگ مسيحي در ميان رهبراني چون لوتولي و 
توتو و ماندال نيز تأثير زيادي داشت. ماندال خود 
مي گويد از كتاب »جنگ و صلح« لئو تولستوي 

نيز بهره فراوان برده است. 
از اين رو ماندال در شــرايطي بســيار ســنگين و 
پرتالطم و خشونت از فرهنگي به عنوان زير بناي 
راهبردي خود ســود جست، در ادامه چگونگي 
تحقــق ايدئولوژي خود را در بســتر ســهمگين 

واقعيت موجود پي مي گيريم. 

ســعي كرده ام هيچ گاه اين نكتــه را از نظر دور 
نــدارم كه ما نمي خواســتيم قبــل از آزادكردن 

كشور آن را نابود كنيم«. 2
راهــي كــه در آن مبارز بيــش از آنكــه دنبال 
تصاحب و احتكار قدرت باشــد در پي پيروزي 

اصول و اعتقادات و آرمان هاي خود است. 
اكنون با ذكــر اين مقدمه كوتاه بــه پردازش و 
گويش چند نكته مي پردازيــم كه ماندال مبتني 
بر آنها موفق شده است كه هم از جنگ داخلي 
جلوگيــري كند و هــم دموكراســي غيرمطبق 
غيرنــژادي مبتني بــر برابري حقــوق همگان و 
هــم اينكــه  همزيســتي مســالمت آميز پس از 
ظالمانه تريــن و تهوع آورترين سيســتم تبعيض 
نژادي مبتني بر حائل رنگ پوست را رقم بخشد. 

2. سند منشور آزادي
در ســال 1955 هنگامي كه رئيس لوتولي رهبر 
كنگــره ملي آفريقا بود مبارزات نســبت به قبل 
شدت بيشتري يافت، افكارعمومي فعال گرديد 
و وضعيت جديدي در آنجا در حال رقم خوردن 
بود، وضعيت جديد ايده جديد و پوياي متناسب 

با خود را مي طلبيد. 
پيشنهاد شــد »شــوراي كنگره خلق« براي تهيه 
»منشور آزادي« تشــكيل شود، كه بر اساس آن  
بايد نظرات مردم سراسر آفريقا براي تدوين اين 

»پس از جشــن، پس از جشــن/ پس از نواختن 
آهنگ ها/پس از ناپديدشــدن صداها در شب/ 
و خاموش شــدن صداي گفت وگوها/ و وزيدن 
بادهاي خشمگين/ و دست كشيدن مردم از رقص/ 
صداي تو و فقط صداي تو/ از درون ويرانه ها به 

گوش خواهد رسيد. «
»ماگولونه-  شاعر آفريقاي جنوبي«

1. راه دشوار آزادي
روليهــال هال معروف بــه ماندال بــه جاودانگي 
پيوســت. ماندال راه دشــوار آزادي را پيمود و 
مدلي از ســازوكاري از آزادگــي و آزادي در 
ميــان همه بشــريت از خود به جا گذاشــت كه 
مي تواند مانيفســتي بــاز و رو بــه تكامل فرض 
گــردد. ماندال نمــادي از غلبه اميــد و صلح بر 
نااميــدي و تاريكــي اســت. ماندال راه دشــوار 
آزادي را بر ســياقي پيمود كه در آن ســتمديده 

و ستمگر هر دو رشد نمودند.1
در ايــن فراينــد مردمــي كــه از بــدو تولد در 
بيمارستان سياهان  و با سياستي آپارتايدي متولد 
مي شدند و تمام لحظات زندگي درگير تحقير و 
تبعيض بودند مانداليي به بشريت معرفي كردند 
كه پيــام آور بــزرگ آزادي و كرامت انســان 
به گســتردگي تمامــي پهنه زمين و بــراي همه 
آيندگان بــود و  مي توان ايمان بشــريت به راه 
مانداليــي را هم اكنون ديــد و فهم كرد: صلح، 

آزادي و عدالت و همزيستي مسالمت آميز. 
مبــارزه مانــدال بــراي »ســاختن« بود نــه براي 
»تخريب«، بدين ســان او راهي روشن پيش پاي 
بشر گذاشــت كه در آن رزمنده آزادي هميشه 
اين نكته را در نظر داشــته باشــد كه: »من خود 

همزيستي مسالمت آميز مانداليي

ابوطالب آدينه وند

مبارزه ماندال براي »ساختن« 
بود نه براي »تخريب«، بدين سان 

او راهي روشن پيش پاي بشر 
گذاشت که در آن رزمنده 
آزادي هميشه اين نکته را 

در نظر داشته باشد که: »من 
خود سعي کرده ام هيچ گاه اين 
نکته را از نظر دور ندارم که ما 
نمي خواستيم قبل از آزادکردن 

کشور آن را نابود کنيم
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»كرامت و حرمت انسان« 
كه  چالشي  مي دانســتند، 
ســايه شــوم خــود را بر 
ديگر  شــكاف هاي  ساير 

گسترده بود. 
حتي با آغــاز مذاكرات، 
حول همه ايــن چالش ها 
درگيــري و خشــونت و 
جنــگ درگرفتــه بــود، 
»همه  تمام عيــار  جنــگ 
با  مبــارزه  همــه«.  عليــه 
و  از يك ســو  آپارتايــد 
چگونگي مواجهه با همه 
مســئوليت  چالش ها  اين 
مانــــــدال را ســنگين تر 

مي كرد. 
در اواخــر دهــه1980 و 
همچنيــن اوايل دهه بعد، 
تضعيف  منظور  به  دولت 
از جنبش  ملــي  كنگــره 
رهبري  به  اينكاثــا  قومي 
نوه پادشــاه زولو حمايت 
منازعه اي  آتــش  و   كرد 
خونين بين آنها و كنگره 
اينكاثــا  برانگيخــت.  را 
نقش نيروي ســياه دوران 
از  بــازي مي كردنــد.  را 
افراطيون  ديگــر  طــرف 
سفيدپوســت دكلرك را 
تحت فشــار قرار مي داندند كه با ماندال مذاكره 
نكنــد مگر آنكــه در قانــون آينــده آنها نقش 
باالدستي را داشته باشــند، پان آفريقايي ها نيز با 

مذاكره كردن ماندال به شدت مخالف بودند. 
عــالوه بــر همــه مــوارد بــاال هنــگام مذاكره 
خشــونت هاي دولتــي نيــز افزايش پيــدا كرد، 
كريس هانــي رهبر محبوب كمونيســت كشــته 
شــد و خشــونت همه جا را فرامي گرفت، مردم 
نيز به مانــدال مي گفتنــد: »هنگامي كه دولت ما 
را مي كشد تو مثل گوسفند فقط نگاه مي كني«.  
مانــدال نيــز در اين شــرايط مذاكــره را ترك 
كــرد ولي بــا زيركــي راه مذاكره را بــا تعيين 
پيش شــرط هايي از جمله توقف خشونت دولت 

باز گذاشت. 
اما در دل اين آشوب و خشونت فراگير و فضاي 
پرهيجان، خط چين بسترسازي آشتي و بخشش 

هنوز حيات داشت. 

5. بسترسازي آشتي، بخشش و همزيستي
بوتــاي لجوج و سرســخت جــاي خــود را به 
دكلــرك عمل گرا داده بــود، در فضاي جهاني 
نيز شــوروي فروپاشــيده بــود و ديگــر توجيه 
دولــت آپارتايد در مبــارزه با كمونيســت ها و 
تروريســت   ها اعتبــارش را از دســت داده بود، 

بنابراين شرايط مؤيد اصالحات بود. 
گام هاي اوليه گفت وگــو و مذاكره در دوراني 

4. تالطم و خشونت
در يك دســته بندي در آفريقاي جنوبي اكثريت 
مردم سياهپوســت بودند، هندي هــا و دورگه ها 
و سفيدپوســتان هلنــدي و بريتانيايي و مهاجران 
پروتســتان فرانســه بقيه جامعه آفريقا را تشكيل 

مي دادند. 
درون ســياهان تفرقه كم نبــود، كنگره ملي در 
پي دموكراســي غيرنژادي با مشــاركت همگان 
بود، پان آفريقايي ها به رهبري رابرت سوبوكوه 
بــه دنبال خلــوص آفريقايي بودنــد و »زولوها« 
بــه رهبري نوه پادشــاه بــه دنبــال خودمختاري 
و سيســتم پادشــاهي در منطقــه خــود بودنــد، 
گروه هاي كمونيستي تضاد اصلي را مسئله نژادي 
نمي دانستد بلكه براســاس تحليل طبقاتي تضاد 
كار و سرمايه را مطرح مي كردند، سفيدپوستان 
نيز كل آفريقا را منافع خود مي دانســتند و پاكي 
نژادي  به ســبك نازيســتي  در دستور كارشان 

قرار داشت. 
طبقاتــي،  سلســله مراتب  چــون  شــكاف هايي 
مالكيــت زميــن، ســنت و مدرنيســم و تبعيض 
جنســيتي نيــز جامعــه را تهديد به فرســايش و 

فروپاشي مي كرد. 
تشــخيص مانــدال و كنگــره و اكثريــت مردم 
ايــن بود كه تضــاد و چالش اصلــي طبقه بندي 
نژادي و انســان درجه دوم قلمدادشدن است  و 
كنه ايــن چالش را نيز برابري حقوق انســاني و 

3. چرايي مذاكره
اواخــــر  در  آپارتايــد 
يــك  از   1940 دهــه 
فرهنــگ ســلطه طلب و 
برتري جوي سفيدپوستان 
به يك »سيستم« و امري 
كاماًل قانوني تبديل شــد 
قوانين  ايــن  به طوري كه 
و  ريــز  امــورات  همــه 
درشــت زندگــي مبتني 
را  نــژادي  بــر جدايــي 
مطابق  مي گرفــت.  دربر 
»هيئــت  دســتورات  بــا 
نــــژادي«  طبقـه بنـــدي 
بــه  سفيدپوســتان  غيــر 
تبديل  موجوداتي طفيلي 

مي شدند. 
مانـدال  هنگامي كـه  امـا 
در زنـدان بـود دگربـاره 
دهـه1980  اوايـــــل  در 
مبـارزات شـدت يافـت، 
دانشـجويان  سـازمان  از 
بـه رهبــــــري بنتوبيكـو 
تـا هـــــــوادارن الهيات 
رهايي بخـش بـه رهبـري 
اســـقف دزمونـد توتو و 
بوســاك و همچنين قيام 
ســـووتو و نيز مجموعـه 
فشـــارهاي بيـن المللي و 

همچنيـن عدم پذيـرش و مقبوليـت جهاني رژيم 
بـه  را  فضـا  سبك سـازي  و  تلطيـف  آپارتايـد، 

رژيـم آپارتايـد تحميـل نمـود. 
 در پــي ايــن، ازدواج ميان نــژادي و محله هاي 
مختلــط نژادي رســميت يافت و قانون داشــتن 
مجوز بــراي عبور و مرور ســياهان لغو شــد و 
دولــت اعالم كرد كه مايل اســت كــه با رهبر 

زنداني، نلسون ماندال گفت وگو كند. 
دولت آپارتايد با درك شــرايط جديد حتي به 
كنگره و ماندال پيشنهاد آزادي داد كه با واكنش 
بسيار سرد آنها روبرو شد اما هنگامي كه ماندال 
به بيمارســتان اعزام شــده بود وزير دادگستري 
به ديــدار او رفــت و مذاكرات از ســال 1985 
به طــور مخفيانه آغاز گشــت. مانــدال از روبن 
آيلند به زندان به شــدت حفاظت شده پولزمري 
انتقــال يافــت و بعد از دو ســال نيز بــه خانه اي 
حفاظت شده انتقال يافت كه در آن مي توانست 
تعدادي محدود از دوســتانش را جهت مشاوره 

براي مذاكره ببيند. 
ماندال خود نيز مي گويد: »من به اين نتيجه رسيدم 
كه زمان تغيير تاكتيك از مبارزه نظامي به مذاكره 
فرا رســيده اســت، اگر مــا گفت وگــو را آغاز 
نمي كرديم طرفين وارد يك دوران سياه و تاريك 
ظلم، خشــونت و جنــگ مي شــدند... و زندگي 

هزاران و اگر نگويم ميليونها نفر از بين مي رفت«4 
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پرهيزي دعوت كرد، بعد از اين صحبت عمومي 
او دوباره مذاكرات جان گرفت. 

او براي همگرايي و عبور از موانع و چالش ها بر 
اســاس يك فراخوان، همه احزاب و گروه هاي 
سياسي را براي تدوين يك قانون اساسي موقت 
دعوت كرد ـ كه اين مجمع را »كودسا« ناميدند 
ـ تــا بتواننــد براســاس آن  زمينــه انتخابات را 
مهيا ســازند، در اين كنگره عمومي متشــكل از 
نمايندگان  اقشــار  مختلف »ايده كشور واحد با 
نظام دموكراســي چند حزبي و همچنين تضمين 
آزادي و برابــري بــراي همه شــهروندان توافق 

گرديده بود«.8 

در اواخــر جنبــش اينكاثــا و پان آفريقايي ها و 
همچنين سفيدپوســتان دست راســتي تندرو كه 
مخالف مذاكــره و توافقنامه  اخيــر بودند نيز به 
مجمع كودسا پيوستند و به انتخابات تن دادند. 

جهت خروج از بحران و جنگ داخلي بخشي از 
خواسته زولوها كه حفظ نهاد پادشاهي منطقه اي 
بود پذيرفته شــد، همچنين جو اسلو رهبر گروه 
مسلح نيزه ملت، براي اقناع تندروان سفيدپوست 
پيشــنهاد داد كــه امنيــت شــغلي كارمنــدان و 

تكنوكرات هاي سفيدپوست تضمين شود. 
 همه اين سازوكارها بستري براي آشتي، بخشش 

مي گفـت كـه »سفيدپوسـتان نيـز هموطنـان مـا 
هسـتند و مـا مي خواهيـم آنهـا احسـاس امنيـت 
كننـد و بداننـد كـه مـا در مشـاركتي كـه بـراي 
توسـعه كشـور داشـته اند، ارج گذاريـم«.6 نكتـه 
ديگـر آنكـه او مي دانسـت كـه بـا يـك دشـمن 
بنابرايـن  نمي كنـد،  مذاكـره  شكسـت خورده 
تاريكـي همـه جـا را  از آنكـه  قبـل  دو طـرف 
فـرا بگيـرد بايـد بـه سـمت مذاكـره و توافـق و 
مصالحـه حركـت كنند، از اين رو بـه هم قطاران 
خـود گفـت كـه دكلـرك قابـل اعتمـاد اسـت، 
ضمـن اينكـه مي دانسـت منافع دكلـرك در اين 
اسـت كـه آنهـا تضعيف شـوند، امـا بر ايـن باور 
بـود كـه »بـراي صلح كـردن با دشـمن، شـخص 
بايد با دشـمن كار كند و آن دشـمن به شـريك 

تبديـل شـود«.7
اما صلــح، دشــمنان و موانعي داشــت، جنبش 
اينكاثا كــه حمايت دولت را داشــتند به همراه 
پان آفريقايي ها به دنبال تأســيس دولت مســتقل 
بودند، خشــونت دولتي و نيروي سوم اينكاثا نيز 
صلــح و مذاكره را تهديد مي كرد،  حتي تا مرز 

تعليق نيز پيش برد. 
اما هنگامي كه كريس هاني بسيار محبوب كشته 
شــد )او بعد از ماندال باالترين محبوبيت مردمي 
را داشــت(، هواداران ماندال براي انتقام، سالح 
مي خواســتند، ماندال اين بحران بسيار پرهيجان 
را مديريت كــرد و راه ميانه را برگزيد، او يك 
هفته تظاهرات عمومي اعــالم نمود و اين چنين 
از تشديد خشونت مسلحانه جلوگيري كرد زيرا 
باورش اين بود كه »اشــتباه در تشــخيص مسير، 
رويدادي است كه به هيچ  وجه از سوي نسل هاي 

آينده بخشيده نخواهد شد«. 
و  ناگهانــي  به طــور  خشــونت ها  اوج  در  او 
بــراي اولين بــار در تلويزيون ظاهر شــد و همه 
سياهپوســتان و سفيدپوســتان را بــه  خشــونت  

كــه مانــدال در زندان بود برداشــته شــده بود. 
هنگامي كه دكلرك نخست وزير شد بسياري از 
رهبران مبارز از جمله ماندال را آزاد كرد، فعاليت 
احزابــي چون كنگره ملــي و پان آفريقايي ها را 
آزاد اعــالم كرد و حتي سيســتم آپارتايد را نيز 
الغا نمود، اين نكته مهمي بود كه ســتمگر خود 
دگرگوني هــا را فهم كند و به ســمت اصالح و 

جبران حركت كند. 
جمع بندي ماندال در دوران جديد، مذاكره بود، 
ضمن اينكه هنگام آزادي، در جمع هيجان انگيز 
و رقصان و ميليوني هوادارانش مردم را به مبارزه 
با سيســتم آپارتايد تا الغا كامل فراخواند. او در 
آنجا سيســتم دموكراســي چند نژادي را مورد 
تأكيد قرار داد و گفت ما نمي خواهيم ســفيدان 
را هم به دريا بريزيم، او به سند »منشور آزادي« 

وفادار بود. 
دكلــرك هم اعالم كرد دو طرف درگير ماجرا 
به بن بست رســيده اند بنابراين با رويكرد گام به 
گام دو طرف به سمت مذاكره، اصالح و توافق 
حركت مي كردند، بنابراين جاده آشتي دوطرفه 
بود، گرچه دو طرف در ابتدا نسبت به هم بدبين 

و خشمگين بودند. 
چندي بعد از آغاز مذاكره ماندال گروه مسلحانه 
نيزه ملت يا ام. كي را نيز به حالت تعليق درآورد 
و اين خود از حساسيت ها در آن شرايط كاست. 
كنگره ملي و ماندال براي ادامه كار به چند اصل 
راهبردي تكيه كردند، او مي گويد: »من احساس 
مي كردم، مبارزات ما بايد درباره آينده باشد نه 

گذشته«.5 
مانـدال همچنيـن بـر ايـن بـاور بـود و بـه همگان 
متذكـر مي شـد كـه جنـگ بـه منظـور كسـب و 
يـا حفـظ تمامـي قـدرت، حاصلـي جـز ويرانـي 
حـس  و  احترام گذاشـتن  ديگـر  نكتـه  نـدارد. 
مانـدال  بـود  مقابـل  طـرف  بـه  امنيت بخشـيدن 

ماندال همچنين بر اين باور 

بود و به همگان متذکر مي شد 

که جنگ به منظور کسب و يا 

حفظ تمامي قدرت، حاصلي جز 

ويراني ندارد
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بخشــش صورت نپذيرفت كه توان اقناع نظري 
داشــته باشــد اما اين ايده كارايي حل مسئله را 

داشت. 
اســقف دزموند توتو مي گفت: »ما نجنگيديم تا 
به جاي مردمي كه ادعاي خدايي داشتند كسان 
ديگري را جايگزين كنيم كه اين ادعا را تكرار 
كننــد. اين امكان وجود دارد كه ســتمديدگان 

امروز ستمگران فردا باشند.«10 
التيــام اين زخم تاريخي بس زمان بر اســت، اما 
مدل كار ماندال بســيار عبرت آموز است. به اميد 
آنكه حقيقت، مهر و همت مانداليي پراكنشــي 
حداكثري داشته باشد. بر اين گمانم كه ماندال، 
فروتنانه توانســت براي زندگي بهتر روي زمين 
دست تمام بشــريت را بگيرد و با گامي بزرگ 

همه را رو به پيش ببرد.■

پي نوشت
1. ســير اين پيمايش ماندال را در گزارشي مفصل 
به روايت كتاب »راه دشــوار آزادي« در شماره62 

چشم انداز ايران نوشته ام. 
2. راه دشــوار آزادي، ترجمــه مهــوش غالمــي، 

انتشارات اطالعات، ص731. 
3. همان، ص 230. 

4. تاريــخ آفريقــاي جنوبي، اريس برگــر، دكتر 
حسين حميدي نيا، ص 282. 

5. راه دشوار آزادي، ص 789  
6. همان، ص 731. 
7. همان، ص 778. 

8. تاريــخ آفريقاي جنوبــي، اريــس برگر، ترجمه 
حسين حميدي نيا، ص 285، انتشارات اطالعات.  

9. همان، ص794. 
10. تاريــخ آفريقاي جنوبي، اريــس برگر، ترجمه 

حسين حميدي نيا، ص296. 

بــه دســتور نلســون مانــدال و به رياســت ســر 
اســقف دزموند توتو تأســيس شــد و به انجام 
تحقيقات گســترده درباره نقض حقوق بشــر در 
دوران آپارتايــد پرداخــت. قربانيان شــكنجه و 
تجاوز ســخنان خود را مي گفتنــد و چگونگي 
كشته شــدن مخالفان آپارتايد بررســي مي شد. 
در اين تحقيقات به منظور دستيابي به »حقيقت« 
و »آشــتي« كساني كه در شــكنجه، قتل يا ساير 
اعمال ناشايســت دســت داشــتند، در صورت 
اعتراف به اعمال ناشايســت خود در برابر عموم 

مورد عفو و بخشش قرار مي گرفتند. 
ايــن كميســيون از آن رو كه به دنبال كشــف 
حقيقت بــود حتــي اعمال خالف حقوق بشــر 
مبارزان در دوران مبارزه را نيز بررســي نمود و 
قتل هايي كه توســط مخالفــان آپارتايد صورت 
گرفته بود را بررســي كرد، زيــرا دزموند توتو 
بــه  اين انــگاره باور داشــت كه هيــچ جنبش 
آزاديخواهي بيگناه نيســت، در اين كميســيون 
حتــي كنگره ملي نيــز به دليل كشــتن مخبرين 
دولــت آپارتايد و كشــتن تعــدادي غيرنظامي 

مقصر شناخته شد. 
گرچــه تبيينــي از نســبت حقيقت با آشــتي و 

و همزيستي مســالمت آميز فراهم مي كرد تا در 
پرتو آن بتوان به ســوي دموكراســي غيرنژادي 

مبتني بر برابري فرصت ها نيل كرد. 
ــي و  ــي چندحزب ــازوكار دموكراس 6. س

ــژادي غيرن
درنهايت انتخابات در ســال 1994 برگزار شــد 
انتخاباتــي كه همــگان در آن از حق رأي برابر 
برخــوردار بودنــد. در روز رأي گيــري، يــك 
رأي دهنــده سياهپوســت هنــگام مصاحبــه اش 
گفت: »من امروز يك انسان هستم« و اين چنين 
بود كــه ايده بــزرگ روليهال هــال معروف به 
نلسون ماندال براي حفظ كرامت انسان با حقوق 
برابر تحقق يافت. دموكراسي كه در آن حقوق 
مــردم از طريق ســازوكارهاي قانونــي و مدني 

امكان پيگيري يافت. 
در انتخابــات كنگــره ملــي 62/6 درصد آرا را 
كســب كرد و مانــدال، رئيس  جمهــور پس از 
آپارتايد شد. او دكلرك رئيس جمهور آپارتايد 
را معاون خــود كرد و از اعضــاي پان آفريقاي 
مبارز نيز عضــو كابينه انتخاب كــرد. دكلرك 
نيز شــهامت اين را داشــت كه اعتراف كند كه 
آپارتايــد چــه اثــرات مخربي بــر روح و روان 
جامعه داشــته و موجب روان گزيدگي عمومي 
شــده بود، ماندال نيز ضمن احتــرام به او گفت: 
»من احســاس غرور مي كنم كه دســت شما را 
در دســت مي گيرم تا با هــم رو به جلو حركت 

كنيم«.9 
تركيب پارلمان نيز چندنژادي بود و قوميت ها را 
هم دربرمي گرفت، از 400 كرسي پارلمان 106 
كرسي  را نيز زنان كسب نمودند كه يك جهش 
بود و رتبه آفريقا را در مشاركت زنان در قدرت 

از رتبه 134 به رتبه هفت ارتقا داد. 
ماندال نيز بيش از يك دوره ضمن درخواســت 
مردم در قدرت نماند ومانند بســياري از رهبران 
انقالبي چون رابــرت موگابه، فيدل كاســترو و 
قذافــي بــه پندار كثيــف احتكار قــدرت روي 
نيــاورد. آفريقا پس از او گرچه دســتاوردهاي 
دوراني و فرادوراني بســياري دارد، اما به خاطر 
ســاختارهاي ســنتي، همچنين ماندگاري زخم 
تاريخي آپارتايد و فســاد برخي مسئوالن دولتي 
هنوز تن آفريقاي ماندالي پرشكوه از تبعيض و 

نابرابري در رنج است. 
7. زخـم تاريخي و كميسـيون »حقيقت و 

آشتي«
در تاريخ هيچ تضميني براي بازگشــت ناپذيري 
امر رخداده در جوامع انساني وجود ندارد، زيرا 
تاريخ به صــورت خطي پيش نمي رود، بنابراين 
هنگامي كــه ايده اي تحقق مي يابد براي كاهش 
احتمال تكرار و برگشــت پذيري آن بهتر است 
كه به تعبيري از اســتاد هدي صابر »نهاد محافظ 
ايده« تأســيس گردد و يا سازوكاري تعبيه شود 
كه احتمال برگشت پذيري را به حداقل برساند. 
كميســيون »حقيقت و آشــتي« در ســال 1996 

کميسيون »حقيقت و آشتي« در 
سال 1996 به دستور نلسون 
ماندال و به رياست سر اسقف 
دزموند توتو تأسيس شد و به 

انجام تحقيقات گسترده درباره 
نقض حقوق بشر در دوران 
آپارتايد پرداخت. قربانيان 

شکنجه و تجاوز سخنان خود را 
مي گفتند و چگونگي کشته شدن 
مخالفان آپارتايد بررسي مي شد
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دارد: مردمي كه در حل مشكالت روزمره خود 
همواره احساس استيصال مي كنند، هر از چندي 
مشــتري مشــتي الفاظ بي معنا در عرصه تبليغات 
سياسي مي شــوند و خريدار آنچه طالبان قدرت 
در كالم توخالــي به آنان عرضه مي كنند. با اين 
اميد كه شايد اين بار چيزي در متن زندگي آنان 

جابه جا شود. 
اگرچه اين قبيــل بدبيني ها بهــره اي از حقيقت 
دارد، اما تحليلي مشــخص از شــرايط مشخص 
در ايــران نيســت. درواقــع انتخابــات در ايران 
پديده اي با كاركردهاي جانبي و ناشناخته است. 
كاركردهايي كه از وجوه اسمي و تعريف شده 
انتخابــات در حوزه سياســت فراترنــد. در اين 

مشارکت انتخاباتي در ايران 
طفل نوپايي است که هنوز 

حضور آن را در ميان خود درک 
نکرده ايم. انديشيدن به الگوهاي 

فراتر از انتخابات به معناي 
کم توجهي به اين طفل نوپاست 
که به آرامي بزرگ مي شود و با 
آهنگ خاموش خود همه چيز را 

تحت تأثير قرار مي دهد

مقدمه
در علوم سياسي، انتخابات عرصه يك مشاركت 
حداقلي قلمداد مي شــود. تئوري پردازان حوزه 
سياســت هنگامي كه از مشاركت سياسي سخن 
مي گويند، به صور پيچيده تر و مؤثرتر مشاركت 
نظر دارنــد. بســياري از متفكران چــپ، نه تنها 
مشــاركت در انتخابات را كافي نمي دانند بلكه 
نســبت به آن بدبيني هايــي هم ابــراز مي كنند. 
از نظــر ايــن متفكــران، انتخابــات نوعي توهم 
مشــاركت در عرصه سياسي است. به اين جهت 
مبارزات پارلماني را نوعــي مردم فريبي قلمداد 
مي كنند. اين نگرش نسبت به مشاركت سياسي، 
در فضاي فكري و سياســي ايران نيز رسوخ پيدا 
كرده اســت. به طوري كه پيش از انتخابات اخير 
رياست جمهوري، به تدريج نوعي بدبيني نسبت 
به مبارزات انتخاباتي رشــد و نمو پيدا مي كرد. 
نتايج انتخابات رياست جمهوري امسال تا حدي 

رشد اين بدبيني را كاهش داد.
بدبيني نســبت به مشــاركت انتخاباتــي از آنجا 
نشــأت مي گيرد كــه انتخابات چنــدان به تكثر 
كمــك  سياســي  قــدرت  ملمــوس  و  عينــي 
نمي كنــد. مــردم هر از چنــدي تحت تأثير يك 
هيجــان كوتاه مدت، پــاي صندوق هــاي رأي 
حاضر مي شوند و سرنوشــت خود را به كساني 
مي ســپارند كه چندان شــناختي از آنان ندارند. 
در فضاي انتخاباتي تحت تأثير ســوداهايي قرار 
مي گيرند كه جــادوي تبليغــات برمي انگيزد و 
پــس از آن دوبــاره در دشــواري هاي زندگي 
روزمــره خود غــرق مي شــوند. مطابــق با اين 
روايت بدبينانه، بازار ناعادالنه اي همواره جريان 

يادداشــت به اين وجــوه ناشــناخته توجه دارم. 
تصور مي كنم كه دقت در اين وجوه ناانديشيده 
و جانبــي، منظري تــازه به پديــده انتخابات در 

ايران خواهد گشود. 
ترديدي در كاســتي هاي مشــاركت بــا الگوي 
انتخابــات ادواري نيســت. ترديدي نيســت كه 
الگوهاي مكمل مشاركت مانند وجود نهادهاي 
مردمي و مدني، تشــكل هاي حزبي و اصناف و 
حتي انجمن هاي داوطلبانه مردمي، صورت هاي 
معني دارتر و مؤثرتر مشاركت در عرصه سياسي 
هســتند اما دســت كم گرفتن الگوي مشــاركت 
انتخاباتــي كــه اين روزهــا به ويــژه در ادبيات 
چپ ترويج مي شــود، ناشــي از فقدان تحليلي 
مشــخص از فضاي سياســي ايران و امكان ها و 
محدوديت هــاي جــاري در آن اســت. در اين 
يادداشــت تالش دارم وجوه جانبي و دست كم 
گرفته شــده انتخابات در ايــران را مد نظر قرار 

دهم.

ايران، مشاركت سياسي و انتخابات
تحـوالت داخلـي و جهانـي، انتخابـات بـه منزله 
غـرب  در  سياسـي  مشـاركت  اصلـي  الگـوي 
درسـت  ايـران  در  امـا  مي كنـد  تضعيـف  را 
به عكـس، فراينـد تحـوالت داخلـي و بين المللي 
انتخابـات معنـاي تـازه اي مي بخشـد و وزن  بـه 
بيشـتري در منظومه الگوهاي مشـاركت سياسـي 
بـه آن عطـا مي كنـد. ايـن نكتـه را بايـد از طريق 

انتخابات ايراني 
 و چشم انداز يک جامعه پيچيده

محمدجواد غالمرضا کاشي
استاديار دانشکده حقوق و علوم سياسي 

دانشگاه عالمه طباطبايي

قرار	بوده	است	درباره	الگوهاي	مشاركت	سياسي	فراتر	از	انتخابات	بنویسم.	اما	
به	نظرم	هنوز	به	اندازه	كافي	درباره	الگوي	مشاركت	انتخاباتي	نيندیشيده	ایم.	
مشــاركت	انتخاباتي	در	ایران	طفل	نوپایي	اســت	كه	هنوز	حضور	آن	را	در	
ميان	خود	درك	نکرده	ایم.	اندیشيدن	به	الگوهاي	فراتر	از	انتخابات	به	معناي	
كم	توجهي	به	این	طفل	نوپاست	كه	به	آرامي	بزرگ	مي	شود	و	با	آهنگ	خاموش	
خود	همه	چيز	را	تحت	تأثير	قرار	مي	دهد.	این	یادداشت	درآمدي	است	به	تأمل	

پيرامون	آنچه	الگوي	مشاركت	انتخاباتي	با	خود	به	همراه	مي	آورد.	
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تفـاوت تبـار انتخابـات در ايـران و كشـورهاي 
غربـي مـورد مالحظـه قـرار داد. 

در  انتخابـات  بـا  نبايـد  را  ايـران  در  انتخابـات 
كشـورهاي اروپايـي بـا يـك نگاه مـورد داوري 
مركـز  كشـورهاي  در  انتخابـات  داد.  قـرار 
حاصـل دو رونـد همزمـان و هم سـنخ اسـت. در 
ايـن كشـورها طبقـه تـازه اي ظهـور مي كنـد كه 
ديگـر در قـواره نظـم قديـم جاي گير نمي شـود. 
همزمـان بـا ظهـور پديـده تـازه اي باعنـوان ملت 
سياسـي  حيـات  صورت بنـدي  كـه  مواجهيـم 
جديـدي را بـا نـام نظـام سياسـي نمايندگي رقم 
مي زنـد. انتخابـات ميـوه ايـن دو تحول اسـت. با 
تثبيـت نظام سياسـي دموكراتيـك در چارچوب 
دولـت ـ ملت هـاي جديـد انتخابـات عامـل نظم 
بـه سـازوكارهاي سياسـي در جوامـع  بخشـنده 
غربي اسـت. همـراه با توسـعه سياسـي و تقويت 
نهادهـاي مدنـي در ايـن جوامع، انتخابـات نيز به 
يـك مـدل اوليه مشـاركت سياسـي تبديل شـده 
اسـت و اينـك فعـاالن و نظريه پـردازان سياسـي 
از الگوهـاي تـازه مشـاركت در حـوزه سياسـت 

سـخن مي گوينـد. 
ــازوكاري  ــدل و س ــران را در م ــات در اي انتخاب
ديگــر بايــد موضــوع مطالعــه قــرار داد و بــا 
تفســيري ديگــر بايــد از چنــد و چــون آن ســخن 
ــات در ايــران حاصــل اصالحــات  گفــت. انتخاب
سياســي در دوره مشــروطه بــا هــدف كنتــرل 
و  مجلــس  بــود.  پادشــاه  بي مهــار  قــدرت 
ــب  ــا جال ــت ام ــكل گرف ــران ش ــات در اي انتخاب
اينجاســت كــه تولــد پديــده ملــت حاصــل 
تعطيلــي ايــن قــوه نظارتــي بــود. ملت ســازي 
حاصــل اقدامــات يــك پادشــاه در دورانــي بــود 
كــه مجلــس موضوعيــت خــود را از دســت داده 
ــالش  ــي خــود ت ــدرت نظام ــا ق ــاه ب ــود و پادش ب

ــت  ــك هوي ــا ي ــف ب ــداي مخال ــر ص ــت ه داش
تــازه تحــت عنــوان ملــت را ســركوب كنــد. در 
كل دوران پهلــوي انتخابــات بــه جــز چنــد مــورد 
معــدود موضوعيــت نداشــت. آن مــوارد معــدود 
نيــز درســت زمانــي بــوده اســت كــه پروژه هــاي 
ملت ســازي قــدرت مركــزي گســيخته شــده 
بــود. بــه هــر حــال طــي دهه هــا پــس از انقــالب 
چندانــي  موضوعيــت  انتخابــات  مشــروطه، 
نداشــت امــا پــروژه ملت ســازي بــا قــوت و 
قــوت  بــا  مي تــوان  داشــت.  تــداوم  قــدرت 
اســتدالل كــرد كــه در ايــران انتخابــات بــا پــروژه 
ملت ســازي، نــه تنهــا همســازي نكــرده بلكــه در 

ــت.  ــوده اس ــز ب ــاز ني ــيار ناهمس ــوارد بس م
تفـاوت تجربـه مـا از انتخابـات بـا تجربـه غربي، 
بيانگـر يـك نكتـه بسـيار مهـم اسـت. تكويـن 
بالنسـبه دموكراتيـك ملـت از طريـق انتخابـات 
در غـرب، تكوين ملـت و انتخابات را هم جنس 
بـا  كـه  طـوري  بـه  اسـت.  سـاخته  هم سـنخ  و 
تضعيـف تدريجـي ملـت در نتيجـه فرايندهـاي 
جهاني شـدن، انتخابـات نيـز بـه  منزلـه مدلـي از 
مشـاركت سياسـي وزن كمتـري پيـدا مي كنـد. 
تضعيـف  و  جهاني شـدن  فراينـد  ايـران  در  امـا 
قـدرت دولـت در صورت بنـدي مفهـوم واحـد 
ملـت موجـب معنادارترشـدن مفهـوم انتخابـات 
مشـاركت  صورت بندي هـاي  در  و  مي شـود 
بـه  بيشـتري  و  بيشـتر  وزن  ايـران  در  سياسـي 
از زمـان  نكتـه  ايـن  خـود اختصـاص مي دهـد. 
پيـروزي انقـالب در ايـران بـارز شـد. يعنـي در 
زمانـي كـه بسـتر تبديل شـدن انتخابـات بـه يك 
همزمـان  و  شـد  فراهـم  نهـادي  صورت بنـدي 
قـدرت  و  قـوت  نيـز  جهاني شـدن  فرايندهـاي 

گرفـت. 

انتخابات در دوره جمهوري اسالمي ايران
انقالب اســالمي ايران، تا جايي كه يك انقالب 
بود، به مردمي شــدن قدرت سياسي و مشاركت 
فعــال مردم در صحنه سياســت اشــاره داشــت 
و تــا جايي كه اســالمي بود به الگويــي تازه از 
ملت سازي تحت اقتدار ارزش هاي ديني. اين دو 
اگرچه همزمان در ميدان ظاهر شــدند اما گوهر 
و بنيــادي متفاوت داشــتند. جمهوري اســالمي 
ايران براي پاســخگويي به انــرژي توفاني مردم 
در فضاي انقالبي نهادهاي مشــاركتي را تثبيت 
نمود و انتخابات به منزله الگوي مسلط مشاركت 
ســامان گرفــت اما همزمــان فراينــدي باعنوان 
اسالمي ســازي ســامانه  هاي فرهنگي، اجتماعي 
و سياســي در دســتور كار قــرار گرفــت كــه 
مي توان باعنوان اسالمي ســازي از آن ياد كرد. 
اسالمي ســازي پروژه بديل فرايند ملت ســازي 
دوران قديــم بــود. با ايــن تفاوت كــه به جاي 
ارزش هــاي ناسيوناليســتي و ملــي، ارزش هاي 

اسالمي در دستور كار قرار گرفت. 
تا زماني كه اقتدار سياســي با الگوي هژمونيك 
اعمال مي شد، انتخابات در ايران پس از انقالب 
نيــز كــم و بيــش در خدمــت بازتوليــد اقتدار 
هژمونيك بود. اما با پايان يافتن اين دوران كه با 
پايان جنگ نيز توأم بود، نقش انتخابات به عنوان 
الگوي مســلط مشاركت سياســي بيشتر و بيشتر 
شــد و براي نخســتين بار به يك مؤلفه اثرگذار 
در تاريــخ حيات سياســي ايران مــدرن تبديل 
شــد. چنانكه گفته شــد، انتخابات از همان روز 
نخســت نيز ســنخيتي با پروژه ملت سازي از باال 
نداشت، با معنادارشدن نقش انتخابات در ايران 
پس از انقالب، ناســازگاري مذكــور به صحنه 
آمد. افزايش نقش انتخابات با پروژه ملت سازي 
ناســازگار از آب درآمد و قوت بخشي يكي به 

طرح از كاويان هازلي
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سرانجامي دچار خواهد شد؟ ارزش هاي انقالبي 
كه مولود تالش هاي چندين نسل بودند به كجا 
خواهــد انجاميد؟ بحــث در اين زمينــه نيازمند 
بازكاوي مفهومي اســت كه با عنوان نيهليســم 

اجتماعي از آن ياد كرديم. 
فردي كه دســتخوش نيهليسم فلسفي شده، گاه 
افســرده و گاه شــادمان اســت. در هر دو حال، 
تصويــري از يك هســتي خالــي از ارزش هاي 
مولــد اقتــدار او را احاطه كرده انــد. گاه از اين 
خأل افسرده حال و گاه از اين همه خالي بودگي 
شادمان است. چرا كه او امكان پيدا كرده است 
تــا خود را به همــان حالي كه هســت بر جهان 
درج كند. اما نيهليســم اجتماعــي به جاي آنكه 
با يك خالي بودگي مواجه شــود، با يك جهان 
پــر از كثــرت و تنــوع ســروكار دارد. از يك 
عالم تك ســاختاري، با جهاني پر از ارزش هاي 
ناســازگار مواجــه مي گــردد. پرتاب شــدن در 
نيهليســم فلســفي به معناي پرتاب شدن در يك 
خالي بي منتهاســت، امــا نيهليســم اجتماعي به 
معنــاي پرتاب شــدن در يــك تنــوع و كثرت 

بي منتهاست. 
پنهـان  وسـاطت  بـا  تاكنـون  دينـي  ارزش هـاي 
قـدرت مـدرن، در كار ملت سـازي تك ذهنـي 
شـده اند. در ايـن زمينـه توفيقـات و ناكامي هايي 
در كارنامـه دارنـد. نيهليسـم اجتماعي بـه معناي 
نيسـت  دينـي  ارزش هـاي  نقش آفرينـي  پايـان 
بلكـه بـه عكـس بـه معنـاي ميدانـي تـازه بـراي 
بـر  واضـح  شـاهد  يـك  اسـت.  نقـش  ايفـاي 
ايـن مدعـا، حضـور و مشـاركت فعـال ديـن و 
ارزش هـاي دينـي در توليد اين جهـان تازه چند 
رنـگ اسـت. بخـش مهمـي از صحنـه چند پـاره 
كثـرت  ايرانـي،  جامعـه  در  مـا  چشـم  پيـش 
عرصـه  در  دينـي  متنـوع  صـور  و  روايت هـا 
فرهنگـي و اجتماعـي و حتـي در عرصه سياسـي 
اسـت. هنـوز هم بخـش مهمي از صحنـه را دين 
و صـور دينداري اشـغال كـرده اسـت. ارزش ها 
و مواريـث ملـي نيـز از ايـن قاعـده مبـرا نيسـتند. 
تحت تأثيـر  را  ايرانـي  فـرداي  جهـان  آنچـه 
عقالنيـت تـازه رقم مي زنـد دوري از ارزشـهاي 
پيچيده تـر  بلكـه جهانـي  نيسـت،  ملـي  و  دينـي 
نيـز  پيچيده تـر  روان هايـي  و  اذهـان  كـه  اسـت 

مي كنـد.■ طلـب 

تصويري از آينده 
انتخابات در ايران بيرون از قال و مقال سياســي 
نقشــي موذيانه برعهــده دارد. انتخابات به طور 
تدريجــي عقالنيت ضعيف و متفــاوت  خود را 
ترويج مي كند و به بخشــي از گسترش نيهليسم 
اجتماعــي مدد مي رســاند. هر چه قــال و مقال 
سياسي در ايران گســترش يابد، انتخابات نقش 
بيشتري پيدا مي كند و هر چه نقش و بار بيشتري 
بر دوش انتخابات نهاده شود، عقالنيت معطوف 
به اين الگوي مشاركت سياسي نيز گسترش پيدا 

مي كند. 

مطابـق بـا عقالنيت از سـنخ مشـاركت انتخاباتي 
در ايـران، سياسـت به تدريـج از الگوي معطوف 
بـه يكسان سـازي ملـي، ناگزير به سـمت الگوي 
پيـدا  تمايـل  تفاوت هـا  پذيـرش  بـه  معطـوف 
خـود  تثبيـت  بـراي  تفاوت هـا  كـرد.  خواهـد 
انتخابـات  و  زد  خواهنـد  دامـن  انتخابـات  بـه 
خـود،  ايرانـي  سرشـت  و  سـنخ  به واسـطه  نيـز 
در  بخشـيد.  خواهـد  گسـترش  را  تفاوت هـا 
چنيـن شـرايطي هرگونـه سياسـت ورزي مقـاوم 
در مقابـل ايـن فراينـد، موجـب  سـتيز، خشـونت 
سياسـي و اعمـال زور و مقاومـت خشـونت بار 
خواهـد بـود. به نظر مي رسـد فرايند ملت سـازي 
بـه  ورود  بـراي  واسـط  گام  يـك  منزلـه  بـه 
توفيـق  از  پيـش  مـدرن،  دوران  سياسـت ورزي 
خـود در ايـران بايـد شكسـت را پذيـرا باشـد و 

از ميـدان بيـرون بـرود. 
ايــن چشــم انداز، بــراي دينــداران، طرفداران 
هويت ملي و كساني كه به سرنوشت ارزش هاي 
توليدشــده در افق دوران انقالب مي انديشــند، 
گران خواهد بــود. به راســتي فرايندهاي مولد 
تفاوت در ساختار ذهن جمعي ما، با ارزش هاي 
ديني چه خواهد كرد؟ هويت ملي ايراني به چه 

تضعيف ديگري موكول شد. شايان توجه است 
كه هم انتخابات سال 1376 و هم انتخابات سال 
1392 منجــر به تعويق و اختــالل در فرايندي از 
اسالمي سازي در ســطوح مختلف دانشگاهي و 
سطوح فرهنگي و اجتماعي در ايران بوده است.  
در  اسالمي ســازي  برنامه هــاي  تنهــا  انتخابــات 
ســطوح فرهنگــي و دانشــگاهي را تحت تأثيــر 
قــرار نمي دهد بلكه هــر صورت بندي بديل براي 
ملت ســازي را تحت تأثير مخرب خود قرار داده 
اســت. به طوري كه همزمان با تقويت اثرگذاري 
انتخابــات، ايدئولوژي هاي ناسيوناليســتي نيز در 
ايــران تضعيف شــده اند. جالب توجه اســت كه 
در دهه شــصت مي توان شاهد ظهور دستگاه هاي 
ايدئولوژيكــي بــود كه تــالش داشــتند روايتي 
مليت گرايانــه در مقابــل دســتگاه ايدئولوژيك 
جمهوري اســالمي بســازند. اما با افزايش نقش و 
وزن انتخابات اين روايت ها اقبال اندك به خود را 
نيز از دســت دادند به طوري كه امروز ناسيوناليسم 

در موضعي ضعيف تر از پيش قرار دارد.
پروژه هاي ملت سازي و انتخابات در ايران، تابع 
دو صورت بندي تعقل سياســي هستند. اينك با 
تقويت نقــش انتخابات يك صــورت از تعقل 
سياســي اســت كه بــر صورتي ديگر اشــراف 
پيــدا مي كند. عقالنيت سياســي كه در خدمت 
ملت ســازي اســت، يك عقالنيت حداكثري، 
پوشــاننده كثرت ها، هدف گذار و غايت انديش 
در عرصه داخلي و بين المللي، ســامان دهنده به 
الگويي از حيات آرماني و تابع الگوي واحدي 
از زندگــي نيك اســت. درحالي كــه عقالنيت 
سياسي كه از الگوي مشاركت سياسي انتخاباتي 
اســتنباط مي شــود، يــك عقالنيــت ضعيــف، 
كم محتــوا، شــامل صورت بندي هــاي متفاوت 
از اهداف و غايات متكثــر و پذيرنده الگوهاي 

متكثري از زندگي نيك است. 
غلبـه تدريجـي عقالنيـت همسـو با انتخابـات، به 
معنـاي غلبـه تدريجـي نوعـي نيهليسـم اجتماعي 
نيهليسـم  برخـالف  اجتماعـي  نيهليسـم  اسـت. 
و  جمعـي  سـاحت  بـه  ناظـر  صرفـاً  فلسـفي، 
ذهنيـت اجتماعـي اسـت. نيهليسـم فلسـفي يك 
روايـت سـوبژكتيو اسـت. ناظر به نظـام باورهاي 
فـردي. فـرد نيهليسـت، علي االصـول از بـاور بـه 
حقيقـت دينـي يـا فلسـفي دسـت مي كشـد و بـه 
بـاوري هيچ انگارانـه از سرشـت عالـم مي رسـد. 
امـا نيهليسـم اجتماعـي ناظـر بـه يـك وضعيـت 
جمعـي اسـت. وضعيتـي كـه مـردم تصويـري از 
يـك خـود و مـاي بـزرگ را از دسـت داده اند. 
تك تـك آنهـا بـه هيـچ روي دسـت از باورهاي 
دينـي و تعهـد بـه حقايـق دينـي نكشـيده اند، اما 
تصويـر جمعـي از خـود بـه منزلـه خـود ملـي يـا 
دينـي را از دسـت داده انـد. عقالنيـت ناظـر بـه 
همبسـته  اجتماعـي  نيهليسـم  ايـن  بـا  انتخابـات 
اسـت و بـه نظـر مي رسـد هـر چـه بيشـتر بـر اين 

بعـد نيـز به طـور روزافـزون مي افزايـد. 

نيهليسم اجتماعي ناظر به يک 
وضعيت جمعي است. وضعيتي 
که مردم تصويري از يک خود و 

ماي بزرگ را از دست داده اند

جناب آقاي ظريف
درگذشت والده گراميتان را تسليت مي گوييم.
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شــده اســت. اعضاي اين هيئت معتقدند تحقيق 
و تفحص نياز به شــفافيت دارد. شــايد برخورد 
جــدي اعضاي تيم تحقيــق و تفحص بود كه از 
تهديد و تطميع هم در امــان نماندند كه به قول 
آنها بي سابقه نيســت ولي اين روش در مجلس 

كاربردي نداشته است.
در كشــور ما 20 درصد حق بيمــه در بيمه  هاي 
اجبــاري را، كارفرمايــان و هفــت درصــد را 
كارگــران و ســه درصــد را دولــت پرداخت 
مي كنــد. براســاس آخريــن گزارش ســازمان 
تأمين اجتماعي، حــدود 1200 ميليارد تومان به 
داروخانه هــا و مراكز درماني بدهكار اســت و 
حدود 2700 ميليارد تومان ميزان مطالبه سازمان 
از كارفرمايان اســت. حــدود 12 ميليون و 600 
هزار بيمه شــده اصلي تحت پوشــش ســازمان 
قــرار دارند كه با خانواده هايشــان به 35 ميليون 
نفــر مي رســد و 970 هزار مســتمري بگير كه با 
خانواده هايشان حدود ســه ميليون نفر مي شوند. 
بــه گفته عليرضــا محجــوب هيئــت تحقيق و 
تفحص سه هزار برگ شكايت را بررسي كرده 
است. گزارش هيئت شــامل چندين هزار برگ 
ضميمه است؛ گزارشــي بيش از 50 هزار برگ 
ســند و وقت محدود نيم ســاعت براي ارائه آن 
در جلســه علني. بايــد منتظر مانــد كه گزارش 
مجلس نهم چه حقايقي را روشــن مي ســازد و 
پيگيري دســتگاه قضا در رابطه با متخلفان تأمين 
اجتماعي نســبت به امــوال 35 ميليــون ايراني، 
چگونه خواهد بود. تحقيــق و تفحص از تأمين 
اجتماعي در سال 1389، آنجا شكل گرفت كه 
نهاد رياســت جمهوري با يك مصوبه ســازمان 
تأمين اجتماعــي را از وزارت رفاه وقت منفك 
كرده و ذيل نهاد رياست جمهوري قرار داده بود 
و با مصوبه مجلس مبني بر بازگشــت سازمان به 
وزارت رفاه هم مخالفت كــرد تا به اين ترتيب 
ســازمان در حوزه معاونــت رئيس جمهور قرار 
گرفتــه و مجلــس نتوانــد او را مورد ســؤال يا 
اســتيضاح قرار دهد. قرار بود تحقيق و تفحص 
از مجموعه شســتا ظرف شش ماه به اتمام برسد 
امــا نتيجــه آن پــس از به طول انجاميــدن بيش 

صوري اشــاره مي كنــد، چنان كه فــرد گيرنده 
و پرداخت كننــده در رودررويــي بــا يكديگر، 
همديگر را نشناختند و اين را نشان از ثبت اسناد 
صــوري مي داند. قاضي پور عضــو ديگر هيئت 
تحقيق و تفحــص مي گويد به هر موضوعي كه 
وارد مي شــويم مي بينيم كه دست فردي در آن 
پرونــده گير اســت، وي مي گويد قــوه قضاييه 
بايد دادگاه اختصاصي براي پيگيري اين موارد 
اختصاص بدهــد و در اين بــاره مي افزايد مثاًل 
يك كد مي دهند كه فالن شخص مبلغ هنگفتي 
پــول گرفته اما نمي گويند نام اين فرد چيســت. 
كارشناســان امور بيمه مي گويند دولت پيشــين 
به جــاي ايجاد ثبات در حوزه تأمين اجتماعي، با 
تغييرات مديريتي و نيز چهار بار تغيير اساســنامه 
ســازمان تأميــن اجتماعــي با اهداف سياســي، 
زمينه ســاز چالش هاي جــدي در اين ســازمان 
شــده اســت و منابع آن را كه حق الناس اســت 
دستخوش بحران ســاخته است به طوري كه حق 
بيمه هــاي دريافتي كفاف هزينه هــاي تعهدات 
جاري را نمي كند و ســازمان ناچار شــده است 
براي اجــراي تعهــدات جاري خــود از ذخاير 

سرمايه هايش استفاده كند.
حــاال جزئيــات گــزارش تحقيــق و تفحــص 
نماينــدگان در كميســيون اجتماعــي تصويب 

نماينــدگان مجلس شــوراي اســالمي عالوه بر 
قانون گذاري، وظيفه نظارت بر امور دســتگاه ها 
را نيز عهده دار هســتند، در اين راســتا تحقيق و 
تفحص يكــي از مهمتريــن بازوهــاي نظارتي 
نمايندگان است. به اين منظور در مجلس هشتم، 
تحقيــق و تفحص از ســازمان تأمين اجتماعي و 
شركت ســرمايه گذاري تأمين اجتماعي )شستا( 
در دســتور كار نمايندگان قــرار گرفت ولي به 
داليلــي و بــا پايان يافتن عمر مجلس هشــتم در 
صحن علني مجلس قرائت نشد و اكنون دوباره 
رسيدگي به اســناد اين سازمان عظيم و خبرساز 
در دســتور كار نماينــدگان قرار گرفته اســت. 
رســيدگي با همه فرازونشــيب ها و حاشيه هايي 
كه به دنبال داشــت، از گم شــدن 20 هزار سند 
در محل تأمين اجتماعي تا ردپاي بابك زنجاني 
كه گــزارش آن در بيــش از 60 هزار برگ در 
كميســيون اجتماعي به تصويب رسيده و منتظر 
قرائت در صحن علني مجلس اســت. گزارشي 
كــه رئيــس كميتــه تحقيــق و تفحــص آن را 
پرحاشــيه ترين تحقيق و تفحص در عمر مجلس 

شوراي اسالمي مي نامد.
ســازمان تأمين اجتماعي سازماني گسترده است 
كــه بيــش از 35 ميليــون نفر از جمعيــت ايران 
تحــت پوشــش اين ســازمان بيمه شــده اند. در 
حقيقت اقشــار متوســط و ضعيف و به اصطالح 
حداقل بگيــران بخشــي از حقــوق خــود را به 
منظور اســتفاده از خدمات درماني و مســتمري 
بازنشســتگي به اين ســازمان مي دهند،  به همين 
دليل اين ســازمان بــراي پرداخــت هزينه هاي 
مربوطه بايــد امانتدار خوبي باشــد، درحالي كه 
گزارش هاي متعددي از نارضايتي مردم از نحوه 
ارائــه خدمــات درماني وجود دارد. دهدشــتي 
نماينــده آبــادان مي گويد نبايد ســازمان تأمين 
اجتماعي بــه حياط خلوت بعضــي افراد تبديل 
شــود. او به مــواردي از كالهبرداري و اســناد 

كارشناسان امور بيمه مي گويند 
دولت پيشين به جاي ايجاد ثبات 

در حوزه تأمين اجتماعي، با 
تغييرات مديريتي و نيز چهار بار 
تغيير اساسنامه سازمان تأمين 
اجتماعي با اهداف سياسي، 
زمينه ساز چالش هاي جدي 
در اين سازمان شده است و 

منابع آن را كه حق الناس است 
دستخوش بحران ساخته است

نظارت بر حق الناس
تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي

فائزه حسني
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از يك ســال ناتمام ماند. در ارديبهشــت ســال 
1390 شــش ماه ديگــر مهلت آن تمديد شــد و 
در آبان ماه همان ســال، هيئت مهلت دو ماهه اي 
را درخواســت كرد كه با مخالفت هيئت رئيسه 
مواجه شــد و ســرانجام 60 هزار بــرگ تحقيق 
و تفحــص به هيئت رئيســه تقديم شــد. عليرضا 
محجوب علت قرائت نشدن گزارش را كوتاهي 
و غفلــت مي داند و مي گويد گــزارش به موقع 
تحويل داده شــد اما به دليل عدم همكاري چند 
شركت شســتا، گزارش براي قرائت آماده نشد 
اما ناگفته نمي گذارد كــه نظر برخي از اعضاي 
كميســيون اين بود كــه محتواي گــزارش تند 
است به خصوص كه حاشيه هايي هم مطرح شده 
بود. درحالي كه سليمان جعفرزاده رئيس هيئت 
تحقيــق و تفحص در مجلس هشــتم، به داليل 
ديگري ازجملــه اقدامــات تهديدآميز مقامات 
دولت اشاره دارد. به گفته وي تحقيق و تفحص 
به صــورت كامــل طبقه بنــدي و جمــع آوري 

شــده بود اما در اواخر كار، برخــي دولتي ها با 
مانع تراشــي و اعمال محدوديت و فشــار باعث 

مسكوت ماندن گزارش شدند. 
گزارشــي كه بنــا بر گفتــه مهدي عيســي زاده 
عضو هيئت رئيســه تيم تحقيــق و تفحص چهار 
يا شش جلد است و شــامل گزارش همه موارد 
مربوط به هلدينگ ها و بيمه هاي بازنشســتگي و 
كارخانجات كاشــي و ســراميك و نخ و نفت 
و... ذكــر شــده و تخلف هايــي در آنهــا بوده 
اســت. براي نمونــه عضو كميســيون اجتماعي 
مجلس در اين بــاره به تخلفي اشــاره كرده كه 
17 يا 18 نفر عضو هيئت مديره شــركتي بوده اند 
و حقــوق اين افراد از حقوق مردم كســر شــده 
اســت در صورتي كه با وجود پنج نفر هم كارها 
انجام مي شــده اســت. همچنين نكاتــي درباره 
مأموريت هاي خارج از كشور و اسنادي مربوط 
به هلدينگ هايي كه به خارج از كشور وابسته اند 
در گزارش وجــود دارد. وي مدارك تحقيق و 
تفحص اول را در مجلس هشــتم، جامع و دقيق 
مي داند كه اعداد و ارقام، كاماًل ريزبينانه بررسي 

شــده اســت و مي افزايد نمايندگان در تحقيق و 
تفحــص مجلس نهــم، ابتدا بايد گــزارش قبلي 
را بررســي مي كردنــد و به نتيجه مي رســاندند. 
عيســي زاده مي گويــد بايد بررســي شــود چرا 
گزارش قبلي قرائت نشــد و براي آن چه اتفاقي 
افتاد و احتمــال مي دهد كه گزارش فعلي هم به 
درد گزارش قبلي مبتال شــود. جعفرزاده رئيس 
كميتــه تحقيــق و تفحص مجلس هشــتم اعالم 
كــرده بود كه آن گزارش به يك اختالس هزار 
ميليارد توماني هم اشاره دارد، خبري كه ازسوي 

شستا تكذيب شد.
ســرانجام در دي مــاه 1391 طــرح تحقيــق و 
تفحــص در مجلس نهــم با امضــاي 11 نفر از 
نمايندگان به تصويب كميسيون اجتماعي رسيد 
و براي بررســي به صحن علني ارسال شد و در 
ارديبهشــت ماه 1392 بــا 116 رأي موافق و 28 
رأي مخالف از مجموع 198 نماينده، به تصويب 
نمايندگان رسيد. ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه 

اجتماعي هم در نخســتين اقدام با طرح تحقيق و 
تفحص از سازمان خود استقبال كرد.

در اواخــر تيرماه احكام اعضــاي هيئت به آنها 
ابالغ شــد و با اســتقرار هيئت در محل سازمان، 
طرح در دوم شــهريور كليد خورد. طرحي كه 
قرار بود آبان مــاه گزارش آن به صحن مجلس 

برسد.
عدم رعايت اصول قانون برنامه پنجم توسعه در 
خصوص ســازمان تأمين اجتماعي از محورهاي 
تحقيق و تفحص ذكر شــده بود. همچنين چند 
پرســش دربــاره آن مطرح بــود؛ ازجمله علت 
واگذاري امالك و مستغالت بدون مجوز الزم 
و همچنين علت پرداخت وام هاي غيرمتعارف به 
افراد و آشــنايان. قاضي پور عضو هيئت تحقيق 
و تفحص گفت، عمــده هدف فعاليت هيئت بر 

شستا متمركز شده است.
هيئتــي مركــب از 15 نفــر از نماينــدگان، كار 
تحقيــق و تفحــص را در ســه بخــش جداگانه 
شــروع كردند. بخش ســازمان تأمين اجتماعي 
به عهــده عليرضا محجوب، مســئوليت شســتا 

به عهده دهدشــتي و مســئوليت بررســي بخش 
درمان به عهده قاضي پور گذاشته شد. به ناگهان 
عليرضا محجوب رئيس هيئت، خبر گم شدن 20 
هزار صفحه از اســناد تحقيق و تفحص از تأمين 
اجتماعي را مطرح كرد. اين اســناد در محلي در 
سازمان نگهداري مي شده و كليد آن در اختيار 
كميتــه تحقيق كننده بوده اســت، اما چندي بعد 
نماينــدگان در مراجعــه خود متوجه مي شــوند 
اثــري از اتاق نيســت و ديوارهــاي آن تخريب 
شــده اســت. محجوب اشــاره كرد كه به دليل 
كمبود جا 20 هزار صفحه در سازمان نگه  داشته 
مي  شد و فقط دوهزار صفحه از اسناد در اختيار 
كميســيون اصل 90 مجلس قرار داشته است. با 
اين وضعيت مجلس به 20 هزار صفحه دسترسي 
نداشته و در كار تحقيق خود به مشكل برخورده 
اســت. عليرضا محجوب گفت در مورد اســناد 
مفقودشده با مســئوالن قوه قضاييه ديدار كرده 
و خواهان برخورد پيشگيرانه شده است. وي كه 
از عــدم همكاري هيئت مديره ســازمان گله مند 
بود گفت عدم همكاري در دولت قبل شــروع 
شــد و در حــال حاضر نيز فقــط مديرعامل اين 
ســازمان عوض شده و با وجود حسن نيت ايشان 
كار به خوبي پيش نمي رود. درحالي كه مجموع 
گزارش هاي هيئت به 50 هزار صفحه مي رســد 
و رونوشــتي از اين پرونــده در اختيار نهادهاي 
نظارتي ازجمله سازمان بازرسي كل كشور قرار 
دارد. بنا به اظهارات رئيس هيئت، براساس اسناد 
معتبر در پرونــده مربوط به تحقيق و تفحص در 
برخي مــوارد پس از گزارش تخلف، مســئول 
متخلف با شــخصي متخلف تر جايگزين شــده 
اســت. سليمان جعفرزاده در اين باره گفته است 
يكي از تخلفات ثبت شــده مســئوالن ســازمان 
تأمين اجتماعــي خريد و اســتفاده از داروهاي 
بي كيفيت خارجي بوده اســت و حجم تخلفات 
مالــي را باالي هزار ميليارد تومــان اعالم كرده 
و افزوده اســت متأســفانه هر جا كه پا گذاشتيم 
بــا تخلف مواجه مي شــديم. بــراي نمونه براي 
كارخانه سيمان به جاي دينام آلماني، دينام چيني 
خريداري شده و از اين طريق 12 ميليارد تومان 
سوءاستفاده شده است. محجوب مي گويد سود 
ســاالنه ســازمان تأمين اجتماعي بايد حدود 10  
هزار ميليارد تومان براي بازنشســتگان باشد كه 
در حــال حاضر به دوهــزار ميليــارد تومان هم 
نمي رســد. بنا به گفتــه وي به دليل به موقع اعالم 
نشــدن گزارش هــاي مالي از ســوي بازرســان 
سازمان، نه تنها حساب سازمان در دوره مديريت 
ســعيد مرتضوي مردود اعالم شده كه گزارش  
مالي سه ســال گذشــته نيز به دليل عدم ارائه به 
موقع ازســوي بازرسان رد شده و گزارش اداره 
دارايي نيز بر اين موضوع صحه گذاشــته است. 
نماينــدگان به نحوه هزينه كــرد پاداش هايي در 
شستا ازجمله پاداش هزار سكه اي، عضويت يك 
فرد در هيئت مديره 10 شــركت شســتا، حقوق 
15 ميليونــي مديرعامــل يكي از شــركت هاي 

علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نفر دوم، عكس از فارس
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زيرمجموعه تأمين اجتماعي، پاداش هاي صوري 
بــا حداقل مبلغ 400 ميليون تومــان، خريد مواد 
بيمارســتاني بــا ارز دولتي و فــروش آن با نرخ 
آزاد، انتصابــات غيرقانوني، دخالت بيش از حد 
دولت در روزنامه  خورشيد كه متعلق به سازمان 

تأمين اجتماعي است، اشاره مي كنند.
رئيس كميسيون اجتماعي، گزارش ها را مربوط 
به مديريت سه رئيس پيشين اين سازمان مي داند؛ 
حســينعلي ضيايي، رحمت اهلل حافظي و ســعيد 
مرتضوي. درحالي كــه حافظي خود از بي ثباتي 
مديريتي و تصميم هاي خلق الســاعه دولت دهم 
انتقاد دارد و مي گويد يك شبه اعالم مي كردند 
كه 200 قلم داروي گياهي بايد زير پوشش بيمه 
تأمين اجتماعي قرار بگيرد و اين قبيل تصميم ها 
بــار مالي ســنگيني به ســازمان تحميل مي كرد. 
حافظي نفــوذ افراد خاص در بخــش اقتصادي 
سازمان را از موارد آسيب زا مي داند به طوري كه 
بر درآمدهاي ســازمان اثرگذار بوده است. البته 
دولت در سال 1390 پذيرفته كه 35 هزار ميليارد 
تومان به ســازمان بدهــي دارد و بــا واگذاري 
معادن دو و سه گل گهر ســيرجان به سازمان به 
منظور تســويه بدهي خود برآمده است. حافظي 
از مرداد ســال 1389 كار در ســازمان را شروع 
كرده و تحقيق و تفحص را مربوط به دوره پيش 

از خود مي داند. 
شركت شستا مجموعه سرمايه گذاري است كه 
با دو ميليارد تومان سرمايه گذاري شروع به كار 
كرد و اكنون ســرمايه اي بالغ بر 45 هزار ميليارد 
تومــان دارد و انتظار آن بود كــه با وجود منابع 
فراوان از حقوق بيمه شدگان حمايت كند. شستا 
حدود 300 شــركت زيرمجموعه خود دارد كه 
بين هفت تــا 10 هلدينگ نيــز در زيرمجموعه 
آن فعاليــت دارنــد. هلدينــگ، شــركت مادر 
تخصصــي يا شــركت صاحب ســهم )بيش از 
50 درصد( در مقابل شــركت ديگر مي باشد تا 
كنترل مديريت و عمليات به وسيله تأثيرگذاري 
و انتخــاب هيئت مديــره لحاظ گــردد و بتواند 
براي آنها تصميم گيري كند. در روش شــركت 
مادر هر چند شــركت ها اســتقالل حقوقي خود 
را حفظ مي كنند اما اســتقالل مالــي آنها از بين 
مي رود و ايجاد شــركت مــادر يكي از راه هاي 
انحصارگرايي اســت. 30 درصد توليد سيمان، 
13 درصــد توليد تايــر، 70 درصــد جابه جايي 
ريلــي و 50 درصد حمل و نقل نفت، 40 درصد 
بازار توليد و توزيــع دارو، 20 درصد توليد قير 
در اختيار شســتا مي باشد كه نشــان دهنده تنوع 

فعاليت اين شركت بزرگ است.
محجوب مي گويد شســتا بايد از بنگاهداري به 
ســهامداري تغيير كند. شســتا با هدف حفظ و 
ارتقاي ارزش واقعي ذخاير بيمه شــدگان تأمين 
اجتماعي در سال 1365 تأسيس شد اما علي رغم 
اين هدف آرماني، در سال هاي گذشته همواره 
بدهــي دولت بــه ســازمان تأميــن اجتماعي به 
گسترده شدن اين شركت سرمايه گذاري كمك 

كرد. گســتردگي بيش از حد سازمان هاي تابعه 
وابســته به تأمين اجتماعي، استفاده از ارز مرجع 
بــراي صنايع پتروشــيمي تحت پوشــش و نبود 
مديريت مناســب در شركت هاي تحت پوشش 
از داليــل تحقيق و تفحص ذكر شــده اســت. 
قاضي پور معتقد اســت اگر تأمين اجتماعي پول 
دارد در حوزه مســكن كارگران سرمايه گذاري 
كنــد زيــرا 50 درصــد كارگران فاقد مســكن 

هستند.
 باالخره اســناد گم شــده در زيرزمين ســازمان 
تأمين اجتماعي كشــف شد، اسنادي كه از هزار 
ميليارد تومان تخلف حكايت داشت. محجوب 
معتقــد اســت اطالع رســاني و پيگيري ها باعث 
شــد تا افرادي كه اســناد را پنهان كــرده بودند 
جســارت جابه جايي و از بين بردن اسناد را پيدا 
نكنند، حاال با پيداشــدن اسناد، گزارش مجلس 
هم تنظيم مي شــود، گزارشــي كه محجوب آن 
را پرحاشــيه ترين و پرمســئله ترين تحقيــق در 
عمر مجلس شوراي اســالمي مي نامد و اميدوار 
است با مجوز هيئت رئيســه اسناد و مدارك آن 
به صوت كامل منتشر شــود. وي مي  گويد بايد 
تكليــف برخي از معامالت ســازمان مشــخص 
شود و دســتگاه قضايي پس از انتشار گزارش، 
موضــوع را به طــور جدي بررســي كنــد زيرا 
طوالني شــدن روند رســيدگي به جرايم باعث 
فرار متخلفان خواهد شد. به گفته وي در دو سال 
اخير برخــالف نظر ديوان عدالت اداري، فردي 
ســازمان را اداره مي كــرد كه ايــن امر موجب 
تشــديد تخلفات شــده بود. در زمــان انتصاب 
سعيد مرتضوي نسبت به سياسي كاري در تأمين 
اجتماعي هشــدارهايي داده مي شــد كه دولت 
به آنها بي توجه بود و ســعي كــرد تا آخر عمر 
خــود به هر قيمتي حتي تا اســتيضاح وزير كار، 
مرتضوي را بر مسند اين سازمان حفظ كند. آن 
زمان اين پرسش مطرح بود كه مرتضوي داراي 
چه تخصصي اســت كه رئيــس دولت براي آن 
هزينه مي پردازد؟ آيا سعيد مرتضوي تخصصي 
در اداره شــركت هاي تجاري داشــته است كه 
پــس از انتصابش، شــركت هاي تحت مالكيت 
ســازمان تأميــن اجتماعــي را برخــالف قواعد 
حقوقــي و آيين نامه هاي داخلي ســازمان تأمين 
اجتماعي واگذار كرده است؟! چنانچه دهدشتي 
نماينــده آبادان مي گويد وجود افراد سياســي و 
مســئله دار ابهامات را پررنگ تر كرد. گفته شده 

كه تا آن زمان بيش از سه  هزار برگ شكايت و 
سند تخلف به هيئت ارائه شده است.

فروش انحصاري بخشي از تجهيزات شركت هاي 
افراد  به  زيرمجموعه شستا به صورت غيرقانوني 
و خارج از قانون بورس يا خريد و فروش هايي 
كه توجيه اقتصادي نداشته و براساس روابط انجام 
بر شركت هاي  نظارت كافي  و عدم  است  شده 
زيرمجموعه از مواردي است كه بايد رسيدگي 

شود.
نماينــدگان در حالــي خبــر از اتمــام تحقيق و 
تفحــص مي دهند كــه بار ديگــر، ردپاي بابك 
زنجانــي در گــزارش تأمين اجتماعي خبرســاز 
شــده اســت. عليرضا محجوب دربــاره حضور 
زنجانــي در پرونــده تأمين اجتماعــي مي گويد 
جزئيات بســيار زيادي در اين باره وجود دارد، 
ضمــن اينكه بــا افرادي كه نام آنهــا در پرونده 
وجود دارد، صحبت شــده اســت. محجوب با 
اظهار اميدواري از اينكــه بخش اعظم گزارش 
منتشــر شــود تــا جزئيــات فعاليت هــاي تأمين 
اجتماعي شــفاف شود، مي گويد اسناد آن بيش 
از 50 هزار ســند اســت. وي دربــاره صحت و 
ســقم 17 هزار ميليارد توماني كه بابك زنجاني 
از دارايي هاي ســازمان خريداري كرده اســت 
پاســخي نداده و آن را به آينــده موكول كرده 
اســت اما قاضي پور عضو ديگــر هيئت تحقيق 
و تفحــص آن را تأييــد كرده و خبــر از رؤيت 
صورت جلســه خريد و كپــي چك هايي كه او 
به ين ژاپن داده است، مي دهد. گرچه مسئوالن 
كميتــه تحقيــق و تفحص ســخن از نقش مبهم 
بابــك زنجانــي و نقــش وي در خريــد برخي 
شــركت هاي تأمين اجتماعي سخن گفته بودند، 
اما ســعيد مرتضوي به تفاهمنامه اي با شــركت 
»سورينت قشم« در 27 آذر ماه 1391 اشاره كرد 
كه درباره فروش 90 شــركت كم بازده سازمان 
اســت كه به جاي ديــون دولت به اين ســازمان 
واگذار شــده بود. به موجب اين تفاهمنامه قرار 
بود كه شركت سورينت قشم 15 ميليارد تومان 
را به صورت ين ژاپن به حساب تأمين اجتماعي 
در بانــك مســكن مالزي واريز نمايــد. به گفته 
ســعيد مرتضوي 48 ساعت پس از اين موضوع، 
شركت ســورينت قشم مشــمول تحريم شده و 
بانك مالزي اعالم كرد كه اين پول نيز مشــمول 
تحريم شده است. در تفاهمنامه قيد شده بود كه 
شــركت عهده دار انتقال مبلغ به كشــور است و 
اگر مانعي به وجود آيد هيچ يك از شركت هاي 
مــورد تفاهم واگذار نمي شــود. نكتــه مهم در 
تفاهمنامه آن اســت كه نه تنها امضاي مرتضوي 
و زنجاني پاي آن اســت كه امضاي رئيس وقت 
هيئت مديــره تأمين اجتماعي، مديرعامل شســتا 
و همچنيــن معاون اقتصــادي تأميــن اجتماعي 
نيز در آن ديده مي شــود. مديرعامل بانك رفاه 
كارگــران نيــز تعهد كــرده بود طبــق مفاد اين 
قرارداد، نقل و انتقــال مبالغ واريزي را با مجوز 
تأمين اجتماعي انجام دهد. ازسوي ديگر تأكيد 

محجوب با اظهار اميدواري از 
اينكه بخش اعظم گزارش منتشر 

شود تا جزئيات فعاليت هاي 
تأمين اجتماعي شفاف شود، 
مي گويد اسناد آن بيش از 50 

هزار سند است
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بــر زيان ده بودن و به قول زنجاني »عالقه مديران 
تأمين اجتماعي براي خالص شــدن از شــر اين 
شركت ها« با پرداخت نقدي اين ميزان پول براي 
آنها داراي ابهامات فراواني اســت كه با انتشــار 
اســناد آن و شــفافيت موضوع، برطرف خواهد 
شــد. حاال بابــك زنجانــي چــك 3/5 ميليارد 
يورويي ســازمان تأمين اجتماعي را كه در ازاي 
ضمانت تفاهمنامه اي كه اجرا نشده و در اختيار 
او بوده است، در ازاي بدهي اش به وزارت نفت 

واگذار كرده است.

به موجب تفاهمنامه حدود صد شركت كم بازده 
سازمان تأمين اجتماعي به بابك زنجاني واگذار 
مي شــد و در عــوض چك هايــي بــه مبلغ 3/5 
ميليــارد يــورو ازســوي تأمين اجتماعــي براي 
ضمانت اجراي واگذاري هــا در اختيار زنجاني 
قرار گرفــت تا زنجاني هم مبلغ 17 هزار ميليارد 
تومــان به ين ژاپن در ازاي ايــن معامله به بانك 
مســكن در مالزي واريز كنــد. هيئت مديره در 
خردادمــاه از مرتضــوي درخواســت گزارش 
عملكرد كرده است كه مرتضوي اعالم مي كند 
اتفاقــي نيفتــاده اســت. ســرانجام هيئت مديره 
ســازمان در مردادماه معامله را فسخ مي كند اما 
چك هاي 3/5 ميليارد يورويي در اختيار زنجاني 
باقــي مي ماند. حاال او اين چك هــا را در ازاي 
بدهي دو ميليــارد دالري اش به وزارت نفت به 

اين وزارتخانه تحويل داده است. 
در متن تفاهمنامه آمده اســت كه سازمان تأمين 
اجتماعي پس از دريافت وجه در حساب مذكور 
يك فقره چك معادل مبلغ دريافتي به شــركت 
هلدينگ سورينت قشم به عنوان ضمانت تا زمان 
تسويه حســاب نهايــي ارائه نمايد اما مشــخص 
نيســت چرا وقتي وجهي دريافت نشــده است، 
3/5 ميليــارد چك به عنوان ضمانــت در اختيار 
زنجاني قرار گرفته اســت. به گفتــه نمايندگان 

ارائه چك ها بدون اطالع هيئت مديره و خالف 
قانون بوده اســت چرا كه نه تنها پولي به حساب 
سازمان واريز نشده كه واگذاري نيز انجام نشده 
اســت. پس از اين بود كه هيئت مديره تفاهمنامه 
را فسخ كرده و خواستار تحويل اسنادي شد كه 

به منظور ضمانت صادر شده بود. 
افكارعمومي مي پرسد اينكه زنجاني چك 3/5 
ميليارد يورويي )14 هزار ميليارد تومان( تضمين 
ســازمان تأمين اجتماعي را بابت بدهي 13 هزار 
ميليارد توماني خود به وزارت نفت داده، سؤال 
و شــبهات فراواني را ايجاد مي كنــد. در همين 
حــال بانك مســكن اعالم كرده كــه هيچ گونه 
واريزي به حســاب اين بانك در مالزي نشــده 
اســت. آيا گزارش تحقيق و تفحص نمايندگان 

پاسخي روشن به اين اتهامات خواهد داد؟!
آيــا پــس از گــزارش نماينــدگان تكليف اين 
چك ها هم مشــخص مي شــود و آيــا وزارت 
نفت، سازمان بازرســي كشور و ديگر نهادهاي 
مســئول بايد در ايــن زمينه ورود پيــدا كنند تا 
چك ها به ســازمان برگردد. اموالي كه متعلق به 
بيمه شــدگاني است كه بيشتر آنان حقوق بگيران 
و كارگران و حداقل بگيران هســتند، ســازماني 
كــه به نقط ســر به ســر رســيده و مصارفش بر 
منافعش پيشــي گرفته و بــراي پرداخت حقوق 
و مســتمري با مشــكالت زيادي مواجه اســت، 
چنانچه سعيد مرتضوي در دوره رياستش اعالم 
كرده بود كه پس از جلســات متعدد يك ســال 
ذخيــره احتياطــي پرداخت حقوق و مســتمري 
بازنشســتگان در حســابي به نام ســازمان تأمين 
اجتماعي در بانك رفاه ذخيره شــده است با اين 
حال متأسفانه شــاهد معامله با زنجاني و امضاي 
وي پاي تفاهمنامه اي هســتيم كه به موجب آن 
3/5 ميليارد يورو چك از ســازمان خارج شده 
اســت. آيا ســازمان بازرســي و قوه قضاييه نيز 
بــه منظور رســيدگي به جرايــم احتمالي به اين 
پرونده ورود خواهند كــرد، درحالي كه رئيس 
قوه قضاييــه به صراحت اعالم كرده اســت كه 
در رســيدگي به پرونده هاي قضايي خط قرمزي 
وجود نــدارد. چنانچه جعفــرزاده رئيس هيئت 
تحقيق و تفحص اول، هزار ميليارد تومان تخلف 
شســتا را يك مطالبه جدي مي داند  پيش از اين 
ســعيد مرتضوي اخباري مبتني بر پولشــويي در 
ســازمان تأمين اجتماعي و ردپاي بابك زنجاني 
را ناشي از اطالعات اشتباه اعالم كرده بود ولي 
بابك زنجاني در مصاحبه با ايسنا اين موضوع را 
روشــن كرده اســت كه اين پول از فروش نفت 
بوده و به خاطر آنكه ذي نفع اين منابع شــركتي 
غيرقابل تحريم در كشــور باشد با سازمان تأمين 
اجتماعــي براي خريد  تعدادي از شــركت هاي 
آن تفاهم كرده اســت. به  گمــان زنجاني خريد 
اين شــركت ها بهتر از آن بود كه پول در كشور 
خارجي قفل شود. وي اظهار تأسف كرده است 
كــه پس از انتقال پول از طريق بانك مســكن و 

حســاب تأمين اجتماعي دچار مســائل سياســي 
مجلس و رئيس جمهور شــد و بحران را بيشــتر 
كــرد و به قول خودش او چند طرفه ضرر كرده 
و تمام كارهاي اقتصادي اش آسيب ديده است. 
او مي گويــد نــه در خريد و نــه در فروش نفت 
نقشي نداشــته و فقط جان خود را كف دستش 
گذاشــته و براي فروش بار 12 كشتي نفت ايران 
كمك كرده اســت. از گوشه و كنار راهروهاي 
مجلس نيز، سرنخ هايي به بيرون درز كرده است 
كه سرنوشــت آنها با قرائت گزارش در صحن 
علني روشــن مي شــود، ازجملــه تبليغات يك 
شركت نفتي وابســته به شستا در ميادين فوتبال، 
پرونده خريد ملك مؤسسه عالي پژوهش تأمين 
اجتماعــي و اينكــه امالك مؤسســه امالك و 
مســتغالت تأميــن اجتماعــي با چه شــرايطي و 
در اختيــار چه افرادي قــرار گرفته، پرونده چند 
ميلياردي كارت هوشــمند تأميــن اجتماعي و... 
يا خريد كارخانه ســيمان در ماكــو كه نماينده 
اروميه در اين باره مي گويد، زمين كارخانه را از 
منابع طبيعي گرفته اند و بعد گفته اند اين كارخانه 
را بايــد تأمين اجتماعي بخــرد و در حال حاضر 
هم اين كارخانه جز سيم خاردار دور يك زمين 
چيز ديگري نيســت. قاضي پــور مي افزايد 4/5 
ميليارد تومان پول كارگران در ســرمايه گذاري 
كارخانه ســيمان ماكو بر باد رفته و مي پرسد چه 

كسي پاسخگوي كارگران خواهد بود.
سرانجام در پي شكايت جمعي از امضاكنندگان 
استيضاح وزير سابق كار، تعاون و رفاه اجتماعي 
كــه بــه دليــل انتصــاب غيرقانونــي مرتضوي 
ـ دادســتان ســابق تهــران ـ بــه ديــوان عدالت 
اداري مطرح شــده بود هيئــت عمومي ديوان، 
غيرقانوني بــودن نصــب وي را تأييــد و رأي به 
ابطال حكم انتصاب وي داد. گفتني اســت پس 
از طرح اســتيضاح وزير كار، مرتضوي قول داد 
كنار بــرود. اســتيضاح منتفي شــد و مرتضوي 
همچنــان بــر صندلي رياســت صنــدوق تأمين 
اجتماعي تكيه زد، اما نمايندگان شــكايت خود 
را پيگيــري كردنــد. با تعيين سرپرســت جديد 
مرتضوي كه در آخرين روزهاي فعاليت دولت 
دهم به عضويت هيئت امناي ســازمان منصوب 
شــده بود، پايان كار خود را در 27 مرداد 1392 

در سازمان تأمين اجتماعي اعالم كرد.
كارشناسان بيمه معتقدند حضور مديران سياسي 
در بزرگتريــن ســازمان بيمه گر آســيب جدي 
به ايــن ســازمان وارد كــرده اســت و انتخاب 
مديرعامل جديد را انتخابي هوشمندانه ازسوي 
وزير تعاون، كار و رفــاه اجتماعي مي دانند. در 
طول دوره 60 ســاله ســازمان تأمين اجتماعي، 
نوربخــش دومين مديرعاملي اســت كه از بدنه 
كاركنان ســازمان مي باشــد و با ظرفيت ها و در 
عيــن حــال چالش هــا و تهديدهــاي آن بيگانه 
نيســت. وزير كار در جلســه معارفه وي گفت: 
با خداي خود عهد كرده بودم مديرعامل تأمين 

در متن تفاهمنامه آمده است 
كه سازمان تأمين اجتماعي 

پس از دريافت وجه در حساب 
مذكور يك فقره چك معادل 

مبلغ دريافتي به شركت 
هلدينگ سورينت قشم به عنوان 
ضمانت تا زمان تسويه حساب 
نهايي ارائه نمايد اما مشخص 

نيست چرا وقتي وجهي دريافت 
نشده است، 3/5 ميليارد چك 

به عنوان ضمانت در اختيار 
زنجاني قرار گرفته است
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اجتماعي فردي غيرسياسي باشد. بدهي هاي اين 
سازمان پرحاشيه موضوعي بود كه نوربخش در 
مواجه با آن گفته بود فكر نمي كرده كه بدهي ها 
اين قدر باشد به طوري كه در سال جاري سازمان 
مجبور اســت حدود پنج هــزار ميليارد تومان از 
ذخايــرش را برداشــت كــرده و در هزينه هاي 
جاري اســتفاده كند. به گفته مديرعامل جديد، 
دولت قبل حدود 54 هــزار ميليارد تومان براي 
صنــدوق بدهي برجاي گذاشــته و بــا توجه به 
وضعيــت اقتصادي، دريافــت منابع وصولي هم 
تحت تأثيــر قرار مي گيــرد. اين بدهــي دولت، 
حدود يك سوم تا يك چهارم بدهي هاي دولت 
بــه كل ســازمان هاي كشــور اســت. نوربخش 
مي گويد براســاس پيش بيني در ســال 1392 نيز 
حــدود 15 هزار ميليارد تومــان بدهي جديد به 
آن افزوده مي شــود، ضمن آنكه سازمان تأمين 
اجتماعي بيــش از 500 هزار ميليارد تومان تعهد 
ســنوات دارد و اين درحالي است كه نوربخش 
مي گويد اگر كل دارايي هــاي تأمين اجتماعي 
قابل نقدشــدن باشــد به 120 هزار ميليارد تومان 

مي رسد!
ايــرج عبدي عضو كميســيون تحقيق و تفحص 
در اين باره مي گويد برخي مديران از گره كور 
قانوني اســتفاده مي كنند. نماينــدگان اميدوارند 
كه با توجه به گزارش تحقيق و تفحص، قانوني 
تدوين شود كه براساس آن در پرداخت حقوق 

به كاركنان دولت عدالت ايجاد شود.
صفحــه اي   84 گــزارش   ،1392 آذر   13 روز 
تحقيــق و تفحص از ســازمان تأميــن اجتماعي 
در صحــن علني مجلس قرائت شــد. واگذاري 
138 شركت به موجب تفاهمنامه 27 آذر 1391 
بين سازمان و شــركت هلدينگ سورينت قشم 
بــه مديرعاملي بابــك زنجاني، اســتخدام هاي 
رابطه اي و عزل  و نصب هاي غيراصولي و اغلب 
سياسي و استفاده از امكانات بخش درمان براي 
نيل به اغراض سياســي، عمدتــاً  موضوع اصلي 
گزارش بودند. در بخش واگذاري شــركت ها 

كه مقرر شــده بود به موجب تفاهمنامه تا سقف 
چهار ميليارد يورو )معادل ين ژاپن( انجام شــود 
و شــامل هواپيمايي جمهوري اســالمي، فوالد 
خوزســتان، فــوالد مباركه اصفهــان، هتل هاي 
هما، پتروشيمي غدير، پتروشيمي تبريز، شركت 
ملي نفتكش، چوب و كاغذ ايران، شركت هاي 
مختلف بيمه اي مانند دانا،  پارسيان، ملت و ميهن، 
كشتيراني جمهوري اسالمي، بانك هاي مختلف 
ازجمله صادرات، پاســارگاد، تات، پارســيان و 
دي، صنايع مس شــهيد باهنــر و... بوده كه بايد 
به هلدينگ ســورينت قشــم واگذار مي شد. در 
گزارش اشكاالت حقوقي و عدم رعايت قوانين 
در اين رابطه ذكر شده است. بايد توجه كرد كه 
با اين واگذاري ها، بابك زنجاني تصميم گيرنده 
عمده بخش  هايي مي شد كه همه امور اقتصادي 

را دربرمي گيرد.
در بخشــي از گــزارش درخصــوص اعطــاي 
كارت هاي هديه به اشــخاص حقيقي و حقوقي 
اشــاره شده اســت. بيش از دو ميليارد تومان در 
سال 1391 و در پنج ماهه اول سال جاري حدود 
يك ميليارد و 800 ميليــون تومان كارت هديه 
اعطا شده اســت. ازجمله به نمايندگان مجلس، 
سرپرســت وقت وزارت خانه و معاون اجتماعي 
آن، سرپرست ستاد نمازجمعه،  مديرعامل وقت 
ايرنا، مديرعامل خبرگزاري موج، پرســنل نهاد 
رياســت جمهوري و... و هزينه كردهــاي بدون 
ضابطــه در برگــزاري همايش هــا، پرداخت به 
روزنامــه خورشــيد و 9 روزنامــه ديگــر براي 
پوشــش خبري همايش تأميــن اجتماعي كه در 
مجموع مبلغي بالغ بــر 500 ميليون تومان هزينه 
برگزاري شــصتمين ســالگرد ســازمان را رقم 

مي زند. 
كمك مالي به كانون نخبگان عدل تهران مربوط 
بــه ايتام، يكي ديگر از موارد تخلف اســت كه 
گزارش مجلس به آن اشــاره كرده است. گفته 
مي شود اين كانون در سال 1388 تأسيس شده و 
سعيد مرتضوي رئيس هيئت مديره آن مي باشد. 

وي بــا كمك هاي خود به اين كانون شــائبه اي 
را به وجــود آورده كــه اگر نهــادي همزمان از 
امتيازات دولتي بودن و خصوصي بودن اســتفاده 
كند و در عين حال نظارتي بر آن اعمال نشــود، 
مي توانــد به كانونــي براي اقدام هــاي ناصحيح 
تبديل شــده و نقل و انتقــاالت مالي آن ثبت و 

ضبط نشود.
پاداش هاي ميليوني موضوع مهم ديگري بود كه 

گزارش به آن اشاره كرده است.
در طول ماه هاي مرداد و شــهريور ســال جاري 
و در زمــان انتقال دولت، اعضــاي هيئت مديره 
ســازمان تأمين اجتماعي مبلغ 377 ميليون تومان 
و اعضــاي هيئت امنا مبلــغ 463 ميليون تومان از 
محــل اعتبارات غيرشــمول براي خــود پاداش 
در نظر گرفته بودند. اين مســئله باعث شــد كه 
علي ربيعــي وزير تعــاون، كار و رفاه اجتماعي 
دســتور لغو اين پاداش هاي ميليوني و هزينه هاي 
غيرمتعــارف را صــادر كنــد. آقــاي ربيعي نيز 
برداشت شش ميليارد و 200 ميليون تومان براي 
پرداخت پــاداش كه در آخرين روزهاي دولت 

قبل مورد تصويب قرار گرفته را لغو كرد.
گزارش به نقش برادر همســر ســعيد مرتضوي 
نيز پرداخته اســت كه وي به عنــوان مدير پروژه 
احــداث پايانــه صــادرات و واردات بندر امام 
به شــركت نفــت ايرانول مأمور شــده اســت. 
بررســي هاي كميته تحقيق نشان داده  مصوبه اي 
كه براساس آن به حميدرضا فالح تفتي مأموريت 
داده شــده اســت مربوط به خريد يك دستگاه 
ام.آر.آي براي بيمارســتان اســت و ارتباطي به 
مأموريت نامبرده به شركت نفت ايرانول ندارد. 
مدركــي دال بر اينكه وي از كاركنان رســمي 
ســازمان باشــد به هيئت ارائه نشــده است. مبلغ 
357 ميليــون ريال بابت خريد 2000 جلد كتاب 
باعنوان »دوســتت دارم مادر« نوشته محمدرضا 
فالح تفتي )برادر همسر مرتضوي( هزينه شده و 
در مراسم افطاري و برخي برنامه هاي سازمان در 
بين حضار توزيع شــده كه فاقد ارتباط با حوزه 

صحن علني مجلس

در پنج ماهه اول سال جاري 
حدود يك ميليارد و 800 

ميليون تومان كارت هديه اعطا 
شده است. ازجمله به نمايندگان 

مجلس، سرپرست وقت 
وزارت خانه و معاون اجتماعي 

آن، سرپرست ستاد نمازجمعه،  
مديرعامل وقت ايرنا، مديرعامل 

خبرگزاري موج، پرسنل نهاد 
رياست جمهوري و... 
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تأمين اجتماعي است. 
افزايــش بدهــي دولت نيــز براســاس گزارش 
مجلس قابل توجه است كه از سال 1386 از 10 
هــزار ميليارد تومان به 46 هزار ميليارد تومان در 

سال 1391 افزايش يافته است.
پــس از قرائــت گــزارش، ســعيد مرتضــوي 
جوابيه اي به آن منتشر كرد. عدم واگذاري 138 
شــركت و بي اعتباربودن چك هــاي مربوط به 
آن، فلسفه و علت پرداخت كارت هاي هديه به 
نمايندگان مجلس در جوابيه وي منعكس شــده 
است. مرتضوي پرداخت كارت هاي هديه را در 
تمام دوره هاي مديريتــي امري بديهي و قانوني 
مي  داند كه در مواجهه با مراجعات بيمه شدگان 
در حوزه هــاي انتخابيه نماينــدگان براي كمك 

هزينه درمان به آنان پرداخت مي شود.
مرتضــوي گــزارش را با رويكرد سياســي و با 
هــدف تخريب خدمات مديــران و اتهام زدن به 
آنان و جهت تشــويش اذهــان عمومي ارزيابي 
كرده اســت. به گمــان وي نمايندگان مســئول 
تحقيق در رابطه با واگذاري 138 شــركت فقط 
پنج مورد آن را شناسايي كرده و اظهار داشته اند 
كه اين تعداد شــركت سودده است درحالي كه 
بقيه شركت ها صرفه و صالحي براي نگهداري 
در سازمان نداشته اند. مرتضوي در جوابيه خود 
ايــن نماينــدگان را داراي پيش فرض و مشــقي  
مي دانــد كــه اداي توضيح براي آنهــا فايده اي 
دربر نداشــت. وي همچنين پرداخت پاداش به 
50 نفــر از مديران را كذب و از اســاس دروغ 
مي داند و عنوان مي كند در دوره يك سال و نيم 
مديريت خود چنين مصوبــه اي وجود خارجي 
نداشــته و از هئيت رئيســه مجلس خواسته است 
نسبت به ادعاي دروغي كه عنوان »حيف و ميل 
ميلياردي هديه و پاداش به مديران سازمان تأمين 
اجتماعي« نام گرفته و بــه دروغ مورد تهمت و 
افترا قرار گرفته اند بررسي نمايند تا اقدام قانوني 
مبــذول گردد. وي در مورد ماجراي اســتخدام 
500  نيــرو مي افزايد براســاس موازيــن قانوني 
صورت گرفته اســت. همچنيــن پرداخت 150 
ميليون تومان به شــبكه ســه ســيما در جشن 60 

سالگي سازمان را تكذيب كرده است. 
راســتاي  در  را  مجلــس  گــزارش  مرتضــوي 
خارج كــردن رقيــب از صحنه ارزيابــي كرده 
و مي افزايد پرســنل به كار گرفته شــده ازسوي 
خانه كارگر انتخابي و اين مطالب را جمع آوري 
كرده اند و اين شائبه را ايجاد مي كند كه تحقيق 
و تفحص در اين بخش  وســيله اي براي تخريب 
رقبــاي انتخاباتي و صنفي تبديل شــده اســت. 
ســعيد مرتضوي در جوابيه خــود مي  افزايد: 80 
صفحــه  از گزارش 84 صفحه اي مجلس مربوط 
به شــركت هاي تابعه ســازمان تأميــن اجتماعي 
است كه داراي هئيت مديره مستقل و مديرعامل 
مشــخص هســتند. بنابراين مديرعامل ســازمان 
از جهــت عــزل و نصــب و دخالــت در امــور 

زيرمجموعه داراي اختيارات نيست و اختيارات 
او محدود است. 

مرتضــوي پرداخــت كارت هديه و بــن به 37 
نماينــده مجلــس را كه در گزارش ذكر شــده 
مختص به اين تعداد ندانســته و يادآوري كرده 
كــه در مجلس هشــتم 150 نفــر از نمايندگان 
ازجمله رئيس هيئت تحقيق و تفحص و تعدادي 
ديگــر از اعضا جزو دريافت كننــدگان بوده اند 
و ايــن پرداخت هــا از محــل غيرشــمول براي 
بيمه شدگان و خانواده هاي نيازمند حوزه انتخابيه 
مورد تأكيد بوده اســت. وي مي افزايد فقط مبلغ 
يك ميليــارد و 335 ميليون ريال بــه اين تعداد 
نماينده در ارديبهشــت ماه ســند خورده است، 
درحالي كــه بيش از يكصد نفر از نمايندگان در 
ماه هاي مختلف از ايــن امكان بهره مند بوده اند. 
افشاي كارت هاي هديه به نمايندگان، آنها را به 
واكنش وادار ساخته است. برخي نمايندگان كه 
جزو 118 نماينده اي هســتند كه در 28 شهريور 
1391 با امضــاي نامه اي از ابقــاي مرتضوي بر 
رياســت ســازمان تأميــن اجتماعــي حمايت و 
از دولــت تقديــر كردند، مي گوينــد خانه هاي 
كارگــر و تيم محجــوب به دنبــال انتقام گرفتن 
بوده و تحقيق و تفحص را پاســخي به يكشــنبه 
ســياه مجلس و مجادله احمدي نژاد و الريجاني 
مي دانند. به گفته بخشــايش نماينده اردســتان، 
محجــوب درباره چهار ميليــارد تومان دريافتي 
خانه كارگر از تأمين اجتماعي گزارش نمي دهد 
و او اين را دليلي بر سياســي بودن ماجرا ارزيابي 

مي كند.
برخي كارشناســان تأميــن اجتماعــي معتقدند 
گــزارش هم در روش و هم در منش دچار خطا 
شده است و عمده موارد مطرح شده در گزارش 
بيش از آنچه در راســتاي ســازندگي مناسبات 
در اين سازمان باشــد بنيان هاي اجتماعي آن را 
تخريــب كرده و آن را  چنــدان عميق نمي دانند 
كــه به جــاي پرداختــن بــه تخلفاتــي كــه در 
دســتگاه هاي اين مجموعه صورت گرفته صرفاً 
به دســتمزد و پاداش ها پرداختــه و آن را گامي 

در ايجاد تنــش ارزيابي مي كنند. با وجود آنكه 
تخلف شــش ميليارد و 243 ميليون تومان براي 
پرداخــت به حدود 50 نفر از اعضاي هيئت امنا، 
مديرعامــل و مديران ســازمان در گزارش ذكر 
شده اســت اما اين كارشناسان اشكال اساسي را 
مربوط به تغييرات در اساسنامه سازمان مي دانند 
كه در ســال 1389 به طور كلي اســتقالل اداري 
اين ســازمان حذف شــد و تعامالت مســئله دار 
بيــن دولت و مجلــس و رويكردهاي سياســي 
خاص دامن  اين ســازمان را گرفت. از ديد اين 
كارشناســان شــايد بتوان گفت رسيدگي به 15 
ميليــون تخلف در ســازمان در طول شــش ماه، 
افزايــش هزينه هــاي پرســنلي بــدون توجه به 
بيمه  كردن كارگران ساختماني  افزايش پرسنل، 
و ناديده گرفتن سوءاستفاده هاي موجود در اين 
رابطه، اندكي اغراق آميز و ناشي از عدم دقت در 
محاسبات باشــد ولي مواردي چون پاداش 400 
ميليوني، تســهيالت 50 ميليــون توماني مديران 
و هزينه هــا و ريخت  وپاش هــاي غيرضروري و 
عزل و نصب ها داراي اهميت و بررســي قانوني 

مي باشد.
حال اين گزارش راهي دســتگاه قضا شده و در 
نوبت رســيدگي قرار گرفته است. گزارشي كه 
بندهاي مختلف آن نشانه اي از اجحاف به حقوق 
ميليون ها شــهروندي اســت كه هر ماه مبلغي را 
به عنــوان حق بيمه خــود پرداخــت مي كنند تا 
در زمــان نياز از آن بهره مند شــوند. معاون اول 
قوه قضاييه مي گويد دســتگاه قضا با قاطعيت با 
تخلفات سازمان تأمين اجتماعي برخورد مي كند 
و در اين راســتا اغماض نخواهد كرد. همچنين 
عضو كميته تحقيق و تفحص با اشــاره به اينكه 
قوه قضاييه براســاس قانون ظرف مدت ســه ماه 
خارج از نوبت بايد گزارش نهايي را بررســي و 
نتيجــه را به مجلس اعالم كنــد، مي گويد اينكه 
افرادي كه مسئول بروز تخلفات بوده اند بگويند 
اطالعي نداشــته ايم نشان از ســوء مديريت آنها 
دارد. قائــد رحمت مي افزايد: تأمين اجتماعي به 
حياط خلوت دولت تبديل شــده بــود و اين را 
ظلمي به كاركنان، ســهامداران و بازنشســتگان 
مي داند كه درباره درمان، مســتمري و معيشــت 

خود با مشكل مواجه هستند.■

مرتضوي پرداخت كارت هديه 
و بن به 37 نماينده مجلس را 

كه در گزارش ذكر شده مختص 
به اين تعداد ندانسته و يادآوري 

كرده كه در مجلس هشتم 
150 نفر از نمايندگان ازجمله 
رئيس هيئت تحقيق و تفحص 
و تعدادي ديگر از اعضا جزو 

دريافت كنندگان بوده اند
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احمدي نژاد با بدترين وضع ممكن رفت 
)آرمان، 1392/8/13(

حجت االسالم علي زادسر جيرفتي اظهار كرد: احمدي نژاد با بدترين وجه 
ممكن و آن هم با 16 ميليارد تومان كه به حساب شخصي خودش يا بقايي 
واريز شــد،  رفت. وي در ادامه افزود: ما بايد به دولت جديد شــش ماه تا 
يك ســال مهلت دهيم. گرچه براي يك دولت خوب بايد چهار سال وقت 
داد. نماينده چهــار دوره جيرفت در مجلس تأكيد كرد:  وزيران و معاونان 
دولت روحاني را خوب مي شناسم و تيم كاري روحاني با ديگر دولت هاي 

قبلي قابل مقايسه نيست.
***

امام جمعه قم و نقد مداحان
)آرمان، 1392/8/13(

امــام جمعه قم با تأكيد بر اينكه شــعر آييني بايد در خدمت تعالي بشــر و 
اســالم ناب باشــد گفت: در گذشــته اين گونه نبود كه براي هر مداحي و 
مرثيه ســرايي نرخ تعيين كنند اما متأســفانه امروز اين مسئله كمرنگ شده 

است.
***

ديپلماسي احمد ي نژاد
)شرق، 1392/8/19(

منصور حقيقت پور نايب رئيس كميســيون امنيــت ملي مجلس: اقدام هاي 
دولت احمدي نژاد در حوزه ديپلماســي هســته اي ناكارآمد و يك اشــتباه 
بزرگ بود. در صورتي كه دولت احمدي نژاد از ظرفيت بزرگي كه رهبري 
در اختيار آن قرار داده بود به درســتي استفاده مي كرد قطعنامه سياسي عليه 

ما صادر نمي شد.
***

نامه 79 مقام امريكايي به اوباما درباره ايران
)آرمان، 1392/8/18(

شنيده شده كه 79 نفر از مقام هاي بلندپايه سابق نظامي و ديپلماتيك افسران 
اطالعاتي و سياســتگذاران و متخصصان ارشــد حوزه امنيتي در نامه اي به 
رئيس جمهور امريكا حمايت خود را از اتخاذ راه حلي ديپلماتيك در قبال 

برنامه هسته اي ايران اعالم كردند.
***

درگيري لفظي در كلنگ زني يک پروژه
)آرمان، 1392/8/18(

شـنيده شـده در حالـي كـه سـه سـال و 10 مـاه و 15 روز از انعقاد قـرارداد 
بيـن دانشـگاه تهـران و منطقـه آزاد كيـش مي گـذرد و تنهـا 45 روز بـه 
مهلـت اتمـام قـرارداد و بهره برداري از دانشـكده علـوم اجتماعي و رفتاري 
پرديـس بين المللـي كيـش باقي مانـده اسـت اعالم شـد مراسـم كلنگ زني 
از زميـن ايـن مجتمع بـا حضـور امام جمعـه، مديرعامل منطقـه آزاد كيش، 
رئيس دانشـگاه تهران و جمع ديگري از مسـئوالن زده خواهد شـد. آفتاب 
نوشـت: در مراسـم كلنگ زنـي دانشـكده مذكـور زمانـي كـه علي اصغـر 

از فرهـاد رهبـر رئيـس  مونسـان مديرعامـل سـازمان منطقـه آزاد كيـش 
دانشـگاه تهـران دليـل تأخيـر چند سـاله آغـاز كار را جويا شـد، وي با بيان 
اينكـه شـما طـرف مـن نيسـتيد از پاسـخ دادن امتنـاع كـرد. فرهـاد رهبر در 
پاسـخ صحبـت مونسـان مبنـي بـر اينكـه طبق قـرارداد اقـدام خواهيـم كرد 
گفـت: اگـر تـا يك مـاه آينـده شـما مديرعامـل مانديـد حتمـاً ايـن كار را 
هـم بكنيـد )جلـوي كار دانشـگاه تهـران در كيـش را بگيـرد( صحبت هاي 
رئيـس دانشـگاه تهـران بـا واكنش علي اصغر مونسـان روبه رو شـد و وي به 
گفتـن ايـن جملـه خطـاب بـه اين مسـئول دانشـگاه تهـران كه »آقـاي رهبر 
فضـاي كشـور عـوض شـده اسـت و ايـن نـوع ادبيـات ديگـر از جايگاهي 
برخـوردار نيسـت.« بسـنده كـرد. در ادامـه حجت االسـالم علـي دادي امام 
جمعـه كيـش از دوطـرف خواسـت تـا با ذكـر صلـوات اين بحـث را ادامه 
ندهنـد و در نهايـت اينكه مديرعامل سـازمان منطقـه آزاد كيش بدون زدن 

كلنـگ آغـاز بـه كار اين دانشـكده مراسـم را تـرك كرد. 
***

گنه كرد در بلخ آهنگري
)ايران، 1392/8/20(

سـايت الـف متعلـق بـه احمد توكلـي نماينـده مـردم تهـران در مجلس كه 
بـه صراحـت لهجـه شـهره اسـت در يادداشـتي ابتـدا بـه مذاكـرات ژنـو و 
موفقيـت هيئـت ايرانـي و دكتر ظريف اشـاره و نوشـته؛ آيـا برمبناي حق و 
انصـاف جا نداشـته مـا حزب اللهي ها امـروز در فرودگاه تجمـع مي كرديم 
و خيـر مقـدم مي گفتيـم و از تيـم مذاكره كننـده اسـتقبال مي كرديم؟ حتي 
اگـر هـدف مـا و همـه دوسـتان دلسـوز انقالبـي تأكيـد بيشـتر بـر مقاومـت 
هـم باشـد ايـن گلريـزان  الزم بـود. هميشـه لغوزخوانـدن و تراكت گرفتن 
و دادزدن جـواب نمي دهـد گاهـي هـم سـوت و كـف الزم اسـت و بايـد 
تشـكر كـرد. بچـه حزب اللهـي  بايـد قلنـدر باشـد. نويسـنده در ادامـه ايـن 
سـؤال را پرسـيده كـه پشـت پـرده عـدم رأي اعتمـاد بـه وزيـر پيشـنهادي 
ورزش چيسـت؟ ايـن 107 نظـر چـه مي گوينـد؟ در ادامـه ايـن يادداشـت 
تصريـح شـده كـه فـردا روزنامه ها بايـد درباره دليـل اين عـدم رأي اعتماد 
نمي گوينـد  مي كننـد؟  فكـر  چـه   مجلـس  دربـاره  مـردم  بنويسـند؟  چـه 
كنـد؟   بـراي جوانـان كار  دولـت جديـد  نمي گـذارد  اصولگـرا  مجلـس 
نجفـي،  ميلي منفـرد،  مي شـود  معلـوم  نمي گوينـد  مـردم  بـراي  مخالفـان 
سـلطاني و بقيـه هـم )بـه لحـاظ( سياسـي افتادنـد؟ يـك نماينـده مجلـس 
در چرايـي ايـن را گفتـه اسـت: رفتـار تنـد سياسـي فرجـي دانا بعـد از رأي 
اعتمـاد از مجلـس و دهن كجـي او بـه نماينـدگان در انتصاب هـا از داليـل 
رأي نـدادن بـه سـجادي بـود. گنه كرد در بلـخ آهنگري / به شوشـتر زدند 

مسـگري. گردن 
***

شيعه معتدل است و آبروي افراد را نمي برد
)ايران، 1392/8/18(

ناطق نوري با بيان اينكه زبان شــيعه زبان نصيحت و ادب اســت، از شــيعه 
آبــرو نمي بــرد و معتدل اســت تأكيد كرد: شــيعه تندتر و جلوتــر از امام 
حركت نمي كند پس بايد مراقب باشــيم كه گاهــي تحليل هايمان غلط از 

آب درمي آيد و به ضرر جامعه و نظام است.
***
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دعاي آيت اهلل جوادي آملي براي مذاكره كنندگان هسته اي
)ايران، 1392/8/30(

آيت اهلل جوادي آملي از استادان برجسته حوزه علميه قم با اشاره به مذاكره 
1+5 گفته اند دعا مي كنيم كه مذاكره كنندگان ما سرفراز اين ميدان باشند، 
در هر صورت ما حرف انقالب اسالمي را زده ايم كه حرف حق است و به 

همين خاطر نگراني نداريم؛ زيرا حق و علم با ماست.
***

جنگ ما با امريكا روزي پايان مي پذيرد
)شرق، 1392/8/26(

اســداهلل بادامچيــان عضو حــزب مؤتلفه اســالمي: مذاكره با ايــران براي 
كشورهاي 1+5 در حال حاضر يك فرصت قلمداد مي شود. هر قصه پايان 
و هــر جنگــي، آخري دارد. جنگ ما با امريكا به هــر طريقي روزي پايان 
مي پذيــرد و با توجه به اين موضوع، امريكا مجبور اســت به كارهايي كه 

عليه ما انجام مي دهد روزي پايان دهد. 
***
اتحاد نامقدس اسرائيل و عربستان

)جمهوري اسالمي، 1392/9/2(

برخورد غيرمتعارف و خصمانه دولتمردان غرب و فرانســوي با مذاكرات 
هســته اي ايران در دور سابق مذاكرات ژنو مورد تمســخر روزنامه نگاران 
امريكايــي قــرار گرفت. توماس فريدمــن تحليلگر مشــهور امريكايي در 
يادداشتي در نيويورك تايمز نوشت: خاورميانه يك بار ديگر نشان مي دهد 
كه اگــر خوب غذا بخوريــد، به انــدازه كافي ورزش كنيــد و دخانيات 
مصــرف نكنيد، آن قدر عمــر  خواهيد كرد كه همه چيــز را ببينيد ازجمله 
اتحاد يهوديان حاكم بر بيت المقدس با سعودي هاي خادم حرمين الشريفين 
عليه شــيعيان فــارس زبان ايــران و امريكايي هاي پروتســتان. اين روزنامه 
افزوده است هندوهاي هندي و كنفسيوس هاي چيني نيز طرفداران امريكا 
و ايران هستند ولي سكوالرهاي فرانسوي موضع باري به هر جهت دارند. 

***
دو هشدار سعيد ليالز

)شرق، 1392/9/2(

مســئله اقتصاد ايران بســيار بيش از پيش از آنكه برخاسته از تحريم ها باشد 
از كاركرد دروني و ســوءمديريت حاكم بر آن ظرف هشت سال گذشته 
ناشــي شده است. نشــانه آنكه بحران اقتصادي كنوني ايران دست كم 4/5 
سال پيش از شروع رسمي تشديد تحريم ها )ظاهر( شد و مقدمات آن حتي 
متعلــق به دوران قديمي تر اســت. تورم 30 درصدي و رشــد اقتصاد  0/8 
درصدي ســال 1387 گواه اين مدعاســت. به عالوه با يا بدون حل مســئله 
تحريم، اقتصاد ايران قطعاً از ركود خارج خواهد شد و در كمتر از يك سال 
آينده، رشد از سر گرفته شد. عالوه بر نادرستي تصور توانايي غرب براي به 
زانو درآوردن ايران، توجه غيرمعمول به اثر تحريم ها »خطرناك« نيز است؛ 
از آن رو كــه بر فرض ـ محــال ـ تن دادن به يك مصالحه غيرشــرافتمدانه 
ازسوي تهران، اين مصالحه بيش از تكرار »معاهده ورساي« در پايان جنگ 
جهاني اول و تحليل يك شكســت خفت بــار به آلمان كه به ظهور هيتلر و 
جنــگ جهاني دوم با 60 ميليون كشــته انجاميد به بــار نخواهد آمد. غرب 
و به ويــژه اياالت متحده امريــكا، يك بار نيز چنين تحليلــي را در ماجراي 
كودتــاي 28 مرداد 1332 تجربه كرده و آثار تاريخي و فراموش ناشــدني 
آن را بر ذهن ملت ايران و در روابط دوجانبه ديده و چشــيده اســت. اين 
روزها و رفتارهاي گروه موسوم به 1+5 اعم از حركت هاي غيرديپلماتيك 
فرانســوي ها و بعضاً زياده خواهي هاي اقتصادي و گرانفروشي هاي چيني ها 
و هندي هــا و فرصت طلبــي روس ها و فشــارهاي سياســي امريكايي ها را 
ملت نه فراموش خواهد كرد و نه خواهد بخشــيد. چنان كه هيچ يك را در 

روايت وزير خارجه عراق از تماس ايران و امريكا
)شرق، 1392/8/25( 

هوشيار زيباري وزير امورخارجه عراق در مصاحبه با الحيات گفت: »ايران 
مشكلي با روند دموكراسي در عراق نداشت بلكه مخالف حضور نيروهاي 
امريكايي در عراق بود.« او ادامه داد: »هدف سوري ها به شكست كشاندن 
به  يا  خاورميانه  در  دموكراسي  پايه گذاري  براي  غربي  ـ   امريكايي  طرح 
شكست كشاندن دموكراسي در عراق بود. آنها از مسئله دموكراسي نگران 
بودند.« زيباري در پاسخ به اين پرسش كه آيا توافق ايرانيـ   سوري براي به 
شكست كشاندن تجربه دموكراسي در عراق وجود دارد؟ افزود: »بايد ميان 
امريكايي ها و حضور  ايراني ها مي خواستند  اين دو كشور فرق گذاشت. 
نظاميان امريكا را به شكست بكشانند نه تجربه دموكراسي را. درحالي كه 
سوري ها مي خواستند هم امريكايي ها را به شكست بكشانند و هم تجربه 
دموكراسي را. اين دو كشور در هدف اصلي با هم توافق نظر پيدا كردند 
اما در جزئيات اختالف داشتند.« او گفت: »ايران برخالف سوريه نخستين 
گفت.  تبريك  عراق  بر  حكام  شوراي  تشكيل  هنگام  كه  بود  كشوري 
زيباري از هماهنگي صورت گفته ميان ايران و امريكا درباره جنگ عراق 
بار  گفت: »امريكايي ها پيش از جنگ در ژنو در سطح مسئوالن چندين 
گفت وگو كردند. دو طرف درباره مسائل فني عملياتي، حريم هاي هوايي 
و مرز، تبادل نظر كردند. اين ديدارها تا زمان جنگ و پس از سرنگوني 
او  را قطع كردند.«  ارتباط  امريكايي ها  از آن  اما پس  ادامه داشت  صدام 
افزود: »هنگامي كه از امريكايي ها درباره دليل قطع ارتباط پرسيديم، گفتند 
مجموعه اي از افراد تحت تعقيب عضو القاعده در ايران حضور دارد كه 

ايراني ها از تسليم كردن آنها، سر باز مي زنند.«
***

دروكردن انقالبيون با داس 
)جمهوري اسالمي، 1392/9/2(

آيت اهلل جنتي ديروز در خطبه هاي نماز جمعه تهران به پرداختن به انتصابات 
دولت جديد گفت: »آيا آقــاي رئيس جمهور خبر دارد كه وزارت خانه ها 
با داس، نيروهاي انقالبي را درو مي كنند.« اين ســخن را امام جمعه موقت 
تهران درحالي به زبان مي آورد كه بســياري از مــردم به خاطر باقي ماندن 
مهره هاي دولت قبلي پست هاي كليدي و عدم ايجاد تحول در اين پست  ها 
به دولــت يازدهم اعتراض دارند. در ضمن آيت اهلل جنتي اين ســؤال مهم 
را در ســخنان ديروز خود بي پاســخ گذاشتند كه چرا به دروشدن نيروها و 
مديران شايســته و انقالبي دولت هاي گذشته توسط دولت هاي نهم و دهم 

اعتراض نكرد. 
***

لباس شخصي ها مشكل آفرين هستند
)ايران، 1392/8/28(

فرمانــده نيــروي انتظامي دربــاره برنامه اين نيــرو براي برخــورد با لباس 
شــخصي ها، ايــن افراد را بخشــي از جامعه دانســت كه منتظــر اقدام هاي 
حكومــت باقي نمي مانند و گفت: »در كشــور ما نيز افــرادي وجود دارند 
كه احســاس تكليف كرده و از سر تكليف و در حالي كه احساس مي كنند 
حكومت در حال مســامحه است، با اين تصور كه حكومت نياز به كمك 
دارد، بــه صحنه آمده و البته كار را خــراب مي كنند.« وي تأكيد كرد: »به 
نظر من كاًل نبايد اجازه تشــكيل و ســازماندهي اين گروه ها داده شود چرا 
كه گاهي حضور اين افراد در اين صحنه ها خشــن است. امنيت در كشور 
را به هم مي ريزد و اگر قرار باشــد يك اجتماع قانوني ولو حتي غيرقانوني 
كه در كنترل پليس اســت، ازســوي افرادي منجر به دعوا بشود، اين مورد 
قبول ما نيست و براي پليس كه متولي امنيت در كشور است، مشكل آفرين 

خواهد بود.«
***
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كار سياسي ديگر براي اصولگراها مفهوم ندارد
)شرق، 1392/9/9(

عبدالرضـا داوري: نـگاه مـن بـه توافـق ژنـو مثبـت اسـت. اگـر دولتـي غير 
از دولـت روحانـي هـم بـود بـه ايـن توافـق مي رسـيد در هـر حـال اصـل 
ايـن توافـق تأمين كننـده منافـع ايـران اسـت... قبـالً  پيش بينـي مـا ايـن بـود 
كـه طـرف غربـي مصالحـه نمي كنـد »كري« گفتـه بـود توافق نكـردن بهتر 
از توافـق بـد اسـت. تلقـي مـن ايـن بـود كـه آنهـا چـون خودشـان را معيار 
مي داننـد بـه خواسـته هاي مـا تـن نمي دهنـد امـا به نظـرم االن حقـوق ملت 
ايـران كامـاًل تحقـق يافتـه اسـت تـا جايي كـه بـا ايـن توافـق ريـل دولـت 
فعلـي تـا دو دهـه آينـده تـداوم خواهـد داشـت. حداقـل مـن بـه طـور قطع 
مي گويـم رئيس جمهـور بعـدي ظريـف اسـت. از ايـن منظـر خيلـي كار 
سياسـي بـراي اصولگراهـا مفهـوم نـدارد. آنهـا بايـد در حـوزه فرهنگـي و 
اجتماعـي كار كننـد... كار ژنـو جغرافياي سياسـي ايـران را دگرگون كرد 
و روحانـي بـه بهتريـن شـكل از آقـاي ظريـف چهره سـازي كـرد و ايشـان 

هـم خـوب صحنـه را مديريـت كرد. 
***

معيارهاي توسعه سياسي
)اعتماد، 1392/9/10(

محمدرضا خاتمي: يك ســري مســائل روزمره و كوتاه مــدت داريم، من 
مي گويم اگر كسي يك مقاله  اعتقادي در روزنامه اي نوشت و آن روزنامه 
بســته نشد و آن فرد دستگير نشد فكر مي كنم كه اين گام مهمي در توسعه 
سياســي اســت. اگر ديديم فردي انتقاد كرد و خائن ناميده نشــد و متصل 
بــه بيگانه خوانده نشــد، فكر كنم اين يك معيار خوبي اســت.اگر ديديم 
كه دولت از انتقادها اســتقبال كرد و از مخالفان خود شــكايت نكرد بلكه 
به آنها پاداش هم داد فكر مي كنم اينها يك ســري شاخص هايي است كه 
در زندگــي روزمره مي توان ديد. اگر بشــود انتخاباتي برگزار كرد و همه 
كساني كه واجد شرايط هستند بتوانند در آن شركت كنند و احزاب در آن 
جايگاه خود را داشته باشند به نظرم ما در راه توسعه سياسي گام مهمي در 

پيش داريم. 

چشم انداز ايران: حسن اجراي قانون اساسي
مطالبــه ما از آقــاي روحاني دو چيز اســت: اول اجــراي برنامه ها، هر كه 
مي خواهــد انجام دهد مهم نيســت، تنها اجــراي برنامه هــا و دوم جايگاه 
رئيس جمهور به عنوان مجري قانون اساســي است. اين مطالبه جايگاه آقاي 
روحاني را از جايگاه ديگر قوا باالتر مي برد و اين اصل )از( قانون اساســي 
حقــي به وي مي دهد كــه در برابر انحراف قانون اساســي با راهكاريي كه 
خودشــان دارند برخورد كنند. ما اين را مي خواهيم، البته با آرامش، بدون 

تنش و جنجال.
***

انتقاد از بي تدبيري ها
)ايران، 1392/9/9(

امــام جمعه اصفهــان گفت بــا تبيين اوضــاع كنوني كشــورمان و حجم 
مشــكالت اقتصادي كه ميراث به جا مانده از دولت گذشــته اســت مردم 
در جريان چالش هاي به وجود آمده ناشــي از بي تدبيري هاي دولت ســابق 
قــرار گرفتنــد. محمدتقي رهبر با اشــاره بــه گزارش عملكــرد صدروزه 
رئيس جمهور گفت متأســفانه گزارشــي كه آقاي روحاني از روند هشت 
سال گذشته ارائه داد جزو واقعيت هاي جامعه ما بوده و آمار شفافي بود كه 
كارشناسان به آن رســيدگي كردند. وي گفت در دولت قبلي عملكردها 
خوب نبود و كارهاي نســنجيده و بزرگ نمايي هايي نيز صورت مي گرفت 

كه مناسب با شرايط كشور نبود. 
***

200 سال گذشــته فراموش نكرده و نبخشيده است. هشدار دوم خطاب به 
مســئوالن اقتصادي كشور آن است كه بحران اقتصادي كنوني ايران اساساً 
منشــأ دروني و داخلي دارد و تنها با تمركز بر داخل و حل و فصل مســائل 
بنيادي دروني آن ازجمله ذليل شدن توليد در هشت سال گذشته، سركوب 
تورم داخلي با ســرريزكردن واردات، تخريب فضاي عمومي كسب وكار، 
بي ثبــات شــدن سياســت هاي اقتصــادي و روزمرگــي آن، فــراري دادن 
ســرمايه هاي مادي  و انســاني داخلي، افزايش تصدي و دخالت دولت در 
اقتصاد و تالش براي حل و فصل آنها مي توان به اوضاع اميد بســت و رشد 
را بــه اقتصاد برگرداند. اين اهداف و نيز ضرورت گريز از وضعيت كنوني 
بزرگتر و سترگ تر از آن هستند كه بتوان با سياست هاي مقطعي و دم دستي 

ناشي از ترس بدترشدن اوضاع به تغيير شرايط اميد بست. 
***

پنج درس پيام ويدئويي ظريف براي واشنگتن پست 
)ايران، 1392/9/2(

ماكس فيشــر، نويســنده روزنامه واشنگتن پســت در تحليلي باعنوان »پنج 
درســي كه از فيلم ويدئويي وزارت امورخارجــه ايران مي توان آموخت« 
نوشــت: ظريف در پيام خود درخواســت صلح را مطرح كرد. به گزارش 
شــبكه ايران، فيشر نوشت: نكته نخست اينكه اســتفاده از قدرت نرم براي 
دســتيابي به اهداف در منطقه خاورميانه، يك اقدام معمول نيست. پس در 
نظرداشتن اين نكته در ذهن، ارزش دارد. نكته دوم اينكه ظريف يك پيام 
دارد كه ســه بار بر آن تأكيد شــده اســت و بارها و بارها تكرار مي كند و 
اين است كه شما بايد با احترام با ما برخورد كنيد. نكته سوم اينكه ظريف 
درخواست صلح مي كند اما حتي اين نيز به عنوان تنها بخشي از درخواست 
بزرگتــر وي براي اينكه با ايران با احترام برخورد شــود در لفافه پيچيده و 
بيان مي شود. چهارم اينكه هنگامي كه ظريف درباره صلح صحبت مي كند 
آن را نه تنها به عنوان هدف دولت ايران بلكه تمامي مردم ايران بيان مي كند. 
واشنگتن پســت به عنوان درس پنجم ظريف نوشته است: زبان انگليسي كه 
ظريف به آن ســخن مي گويد و شــايد شــما هم بتوانيد آن را بشنويد، هم 
بســيار خوب و هم با لهجه امريكايي است كه بســيار عالي است. باالخره 

وي پنج سال در نيويورك سفير ايران در سازمان ملل متحد بوده است. 
***

تقدير فرزند آيت اهلل جوادي آملي از علي مطهري 
)ايران، 1392/9/6(

در پي مواضع اخير علي مطهري نماينده مجلس، حجت  االسالم والمسلمين 
ســعيد جوادي آملي فرزنــد آيت اهلل جوادي آملي نامــه اي خطاب به وي 
ارســال و از ايشــان تقدير به عمل آورده است. در بخشي از نامه وي آمده 
اســت: گذشته از هنر خوب فهميدن و مهارت گذر از متشابهات و وصول 
به محكمات كه در وجود شــما به وضوح نمايان اســت شــجاعت اظهار و 
جاري ســاختن آن بر بيان و گذردادن از تيغ ها و خارهاي سر راه است كه 
شگفتي ساز است كه اين به پشتوانه طهارت و سرمايه مطهر تكيه زده است. 

***
پاسخ آيت اهلل محقق داماد به آيت اهلل جنتي

)ايران، 1392/9/7(

آيت اهلل مصطفي محقق داماد، بــراي برخي اظهارات چهره هاي روحانيت 
عليه افراد در نمازجمعه اظهار تأســف كرد. اين مجتهد و اســتاد فلســفه و 
حقوق حوزه و دانشگاه در گفت وگو با خبرآنالين گفت: آقايان فراموش 
كرده اند كه اگر هم قرار باشــد مســئله اي بررسي شود جاي صدور احكام 
قضايي دادگاه است و هيچ كس نمي تواند و حق ندارد در تريبون نمازجمعه 

امر و نهي قضايي كند. 
***
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معتدل باشــيد خوب اســت امــا اعتدال به شــرطي به عنوان يــك واقعيت 
اجتماعي به حســاب مي آيد كه تالش كنيــم آن را ايجاد كنيم و براي آن 
بسترســازي كنيم.« وي افــزود: »اعتدال منفي يعني اينكــه خودمان معتدل 
هستيم  و به خوبي زندگي خود را مي گذرانيم. اما اعتدال مثبت يعني اينكه 

ما هم خودمان معتدليم و هم مقابل هر تندروي مي  ايستيم...
***

تخلفات تأمين اجتماعي در گفت وگو با امير محبيان
 )شهروند، 1392/9/20(

اميرمحبيـان در گفت وگـو بـا روزنامـه شـهروند: يكـي از خطرناك تريـن 
اتفاق هايـي كـه نظـام مـا را مـورد تهديـد قـرار مي دهـد پيونـد قـدرت و 
ثـروت اسـت. اينكـه اهـل قدرت بـا اسـتفاده از اختياراتـي كه دارنـد، اهل 
ثروت را در حاشـيه امن قرار دهند و اهل ثروت نيز با اسـتفاده از امكانات 
مالـي خودشـان اهـل قـدرت را به نوعي به خدمـت بگيرند، اگـر اين اتفاق 
بيفتـد خطـر بزرگـي اسـت... از زماني كـه نقـش مطبوعـات و در مجمـوع 
رسـانه ها كمرنـگ شـد مـا مشـكالت زيـادي را شـاهد بوديـم. چـرا كـه با 
افكارعمومـي  بـراي  شفاف سـازي  دريچه هـاي  رسـانه ها  كمرنگ شـدن 
بـا  افكارعمومـي  بسـته شـد و چنيـن پرونده هايـي كـه رسـانه اي مي شـد 
پرسـش هاي زيـادي روبـرو مي شـد. معتقـدم بـا وجـود اينكه ممكن اسـت 
بـا رسـانه اي كـردن ايـن مسـائل مشـكالتي به وجـود آيـد امـا هميشـه آثار 

ورود رسـانه ها بـه ايـن مسـائل مثبـت بوده اسـت. 
***

جان كري وزيرامورخارجه امريكا
)شهروند، 1392/9/21(

دنبـال سـاخت سـالح  بـه  تهـران  امريـكا:  وزيرامورخارجـه  جـان كـري 
هسـته اي نيسـت زيـرا مسـئوالن ايرانـي مي دانند در آن صورت شـاهد يك 
رقابـت هسـته اي در كل منطقـه خواهنـد بـود. به هميـن دليل به اين سـمت 
حركـت نمي كننـد. خيلي هـا تصـور مي كننـد كـه بايـد فشـارها بـر ايـران 
افزايـش يابـد امـا آيـا بـه اين فكـر كرده ايد كـه چيـن و روسـيه در ادامه از 
ايـن ايـده حمايـت نمي كننـد و در نهايـت اروپايي  هـا هـم كم كـم خود را 
از ايـن موضـوع كنـار مي كشـند و بـه گفت وگـو و تعامـل بـا ايـران روي 

خواهنـد آورد. 
***

مرتضوي خيلي از مسئوالن را آلوده كرد
)شهروند، 1392/9/21(

احمد توكلي نماينده مجلس معتقد اســت كه »بخشش هدايا توسط بعضي 
افراد ازجمله برخي نمايندگان مجلس غيرقانوني بوده اســت.« ... بايد تمام 
كســاني كه از اين ســفره عمومي به ناحق براي خود منافعي جمع كردند به 

مردم معرفي شوند.
***

بسياري از كلنگ زني ها تبليغاتي بود
)ايران، 1392/9/23(

علـي الريجانـي: ايـن پروژه هـاي نيمه تمـام امـروز هـم بـر دوش دولـت 
سـنگيني مي كنـد و هـم دغدغـه نماينـدگان اسـتان ها و شهرسـتان ها شـده 
اسـت. بـه گفتـه الريجانـي اينكـه 400 هـزار ميليـارد تومان پـروژه عمراني 
را كلنگ زنـي كنيـم و تنهـا 10 ميليـارد تومـان اعتبـار داشـته باشـيم نشـان 
آنهـا  اتمـام  و  اسـت  بـوده  تبليغاتـي  كلنگ زني هـاي  ايـن  كـه  مي دهـد 
بـر كلنـگ زدن پروژه هـاي  تـا 70 سـال طـول مي كشـد. وي عـالوه   60
هدفمندكـردن  قانـون  بـه  خوانـد  تبليغاتـي  را  آنهـا  كـه  غيركارشناسـي 
يارانه هـا هـم به عنـوان يكـي ديگـر از نمونه هـاي ضعـف مديريـت اشـاره 

رسمًا  از مردم عذرخواهي كنيد
)شرق، 1392/9/10(

آيــت اهلل امجد: از قول من همه جا بگوييد و به خصوص همه رســانه ها اين 
مســئله را بگويند، علمايي كــه از رئيس  دولت قبــل حمايت و براي وي 
به نام دين تبليغ كردند حال كه گوشــه اي از كار را فهميدند بايد استغفار و 

به واسطه مشكالت پديدآمده از مردم عذرخواهي كنند.
***

سياست هاي فرهنگي عجيب احمدي نژاد
)شرق، 1392/9/10(

حجت االســالم علي ســعيدي نماينده ولي فقيــه در ســپاه: در دوره اول با 
رويكردي كه ايشــان اتخاذ كرد مي رفت كه به ســمت تعميق و گسترش 
فرهنگ ديني پيش برود. اما متأســفانه در ســال هاي اخيــر تغيير عجيب و 

غريبي به وجود آمد كه ما نفهميديم مبناي آن چه بود.
***

روحاني نجابت كرد از ناگفته ها گذشت
)شرق، 1392/9/11(

آيت اهلل هاشــمي رفسنجاني: منشــور حقوق شــهروندي يادآوري اصول 
قانون اساســي است تا كسي با توجيهات امنيتي، به مردم تهمت نزند و براي 
آنها شــنود نگــذارد. عضو مجلس خبرگان رهبري در ادامه ســخنان خود 
جمله »رأي مردم حق الناس است« را برخاسته از اجتهاد سياسي مقام معظم 
رهبري دانســت و گفت اگر اين به فرهنگ سياســي تبديل شــود ديگر به 
هيــچ انتخاباتي خدشــه اي وارد نخواهد بود و در مقدمــات هيچ انتخاباتي 
مردم تبليغات دروغ نمي شنوند... آقاي روحاني با نجابت سياسي و اخالقي 
گزارش خود را بيان كرد و از كنار بســياري از ناگفته ها به دليل بار رواني 

سنگيني كه روي مردم در بعد داخلي و خارجي دارد گذشت. 
***

عضويت در  فيس بوك جرم نيست
)شرق، 1392/9/11(

حجت االســالم شــهرياري رئيــس مركز فنــاوري اطالعــات قوه قضاييه: 
عضويت در فيس بوك جرم نيست. كاري كه در اين شبكه اجتماعي انجام 
مي گيرد جرم اســت. به طور قطع ما با شبكه فيس بوك مخالف نيستيم بلكه 
با فســادي كه در اين شبكه انجام مي شود و اقدام هايي كه عليه امنيت ملي 

در آن شكل مي گيرد مخالفيم.
***

ابتكار جالب يک امام جماعت
)آرمان، 1392/9/17(

شــنيده شــده كه احمد محســن نوزار امام جماعت يكي از مساجد تركيه 
در يك اقــدام عجيب يك گروه آوازخواني تشــكيل داده تا به اصطالح 
ســرودهاي اســالمي و ديني را به شــيوه ـ  راك ـ بخوانند و اجرا كنند. به 
گزارش كافه ســينما اين امام جماعت كه خواننده شــده نام اولين آهنگ 
خود را »به سوي موال« گذاشته و آن را در فضاي مجازي منتشر كرده است 

و مورد استقبال برخي شبكه هاي ماهواره اي قرار گرفته است. 
***

اعتدال اين نيست كه چشم را بر هر افراط گري ببنديم
)شرق، 1392/9/17(

حجت االسالم سيدحسن خميني در جمع نمايندگان تشكل هاي دانشجويي 
دانشــگاه آزاد اسالمي در حســينيه جماران تصريح كرد: »اينكه شما صرفاً 
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زنجانـي واگـذار شـده اسـت را برمي شـمرد. 
موارد زير بخشـي از 138 شـركت واگذار شـده اسـت و با اين واگذاري، 
آقـاي زنجانـي مالـك اصلـي و تصميم گيـر عمـده بخش هايي شـده اسـت 
كـه همـه امـور اقتصـادي مملكـت را در بـر مي گيـرد. بـه تقسـيم بندي زير 

توجـه كنيد:
1ـ بانـك )صـادرات ـ پاسـارگاد ـ تـات ـ دي( 2ـ بيمـه )ملـت ـ ميهن ـ دانا 
ـ پارسـيان( 3ـ آهـن و فـوالد )فـوالد خوزسـتانـ  فـوالد مباركـه اصفهـان( 
4ـ مـس )در بخـش مـس تنهـا صنايـع مـس شـهيد باهنـر كرمـان را داريـم 
)پتروشـيمي  پتروشـيمي  5ـ  اسـت(  شـده  زنجانـي  آقـاي  بـه  متعلـق  كـه 
اسـالمي  جمهـوري  )كشـتيراني  دريايـي  6ـ  حمل ونقـل  تبريـز(  و  غديـر 
ايـران ـ شـركت ملـي نفتكـش( 7ـ همـه هتل هـاي تحـت مالكيت شـركت 
هواپيمايـي ايـران )همـا( 8ـ چـوب و كاغـذ ايـران )چـوكا(. يـك لحظـه 
تصـور كنيـد آقـاي زنجانـي همـه مقـدرات، هـوا، زميـن، دريـا، بانـك، 
بيمـه، پتروشـيمي مملكـت را تصـرف كـرده اسـت... پرسـش اصلـي از 
آقـاي مرتضـوي كـه زمانـي دادسـتان تهـران بـود ايـن اسـت كـه چگونـه 
تفاهمنامـه اي را امضـا كـرده كـه هنوز وجه آن به حسـاب تأميـن اجتماعي 
واريـز نشـده اسـت. اگـر ايـن واگذاري هـا را »بيع« بدانيم دانشـجوي سـال 
اول دانشـكده حقـوق در تعريـف بيـع مي خوانـد: »تمليـك عيـن به عوض 
معلـوم« و در معامالتـي از ايـن دسـت كـه اكثـر شـركت ها در سـازمان 
بـورس وارد شـده اند بايـد مطابـق با مقررات بـورس مورد خريـد و فروش 
واقع شـود. ظاهراً مسـئله حمايت كامل رئيس دولت سـابق از آقاي سـعيد 
مرتضـوي حتـي بـه قيمت اسـتيضاح يكـي از وزرايش روشـن شـد به يقين 
كسـي غيـر از سـعيد مرتضـوي زيـر بـار امضـاي تفاهمنامـه اي كـه در نوع 
خـود تضييـع امـوال ميليون هـا بيمـه شـده در سـازمان تأميـن اجتماعـي بود 
نمي رفـت. واقعـه شـوم ـ قـرارداد تركمانچـاي ـ از نـوع داخلـي آن هميـن 
تفاهمنامـه اي اسـت كـه بـا اين همـه اما و اگر امضا شـد نه آنچـه همفكران 
و سـينه چاكان دولـت اصولگـرا بـه توافقنامـه ژنـو نسـبت مي دهند. راسـتي 
ايـن حاميـان چـرا امـروز در برابـر ويراني بـه ارث مانـده از »معجـزه هزاره 

سـوم« دم فـرو بسـته اند. كامـل ايـن نامـه در سـايت meisami.net اسـت.
***

رأي مردم حق الناس است
)شهروند، 1392/9/30(

آيت  اهلل هاشــمي رفســنجاني در ديداري در كرمان:  تغيير نگاه قدرت هاي 
غربي نســبت به ايران را دليل هوشياري مردم در برگزيدن انديشه اعتدالي 
در انتخابات و تدبير رهبر معظم انقالب دانســت و گفت: وقتي ايشان رأي 
مــردم را حق الناس خواندند، هم موجي در داخل براي اميدواري و اعتماد 
مردم ايجاد شــد و هم زبان غربي ها براي ايجاد شبهه در سالمت انتخابات 

بسته شد.
***

براي حكومت، براي شهادت و يا...
هدف هاي دهگانه قيام اباعبداهلل
از حجت االسالم محمدعلي كوشا

مــن در تحقيقي كه روي قيام امام حســين)ع( داشــته ام دريافته ام كه اين 
حركت حداقل داراي 10 بُعد است. بُعد اول اصالحات اجتماعي، دوم امر 
به معروف و نهي از منكر، ســوم عمل به سيره پيامبر)ص( و اميرالمؤمنين، 
چهارم ارائه نشانه هاي واقعي دين به مردم، پنجم ايجاد مقدمات براي انجام 
واجبات و ســنت هاي اسالمي، ششم شايسته ســاالري، هفتم ظلم ستيزي و 
اعتراض به هرگونه جور و ســتم، هشتم ذلت ناپذيري، نهم صبر و مقاومت 
در مقابل باطل تا آخرين مرحله حيات و دهم دســتيابي به رحمت الهي از 
طريق شهادت طلبي است. بايد دانست كه شهادت يك آرزوست نه هدف. 
هدف انجام و تحقق برنامه هايي است كه خدا بر پيامبر)ص( در قرآن نازل 

كـرد و افـزود: در اجـراي قانـون هدفمندكـردن يارانه هـا صنايـع داخلـي 
لطمـه خوردنـد. الريجانـي عـدم اجـراي درسـت اصـل 44 قانون اساسـي 
را از ديگـر اقدام هـاي سـال هاي اخيـر ذكـر كـرد و گفـت: آيـا ايـن نحـو 
اجراكـردن همـان اسـت كـه مدنظـر مقـام معظـم رهبري بـود؟ آيـا گرفتن 
سـه نيـروگاه از وزارت نيـرو و دادن آن بـه وزارت دفـاع درسـت بـود؟ 
وي بـه  موضـوع سـهام عدالـت هـم اشـاره كـرد و پرسـيد آيـا كسـاني كه 
مالكيـت مي كننـد و  احسـاس  ورقه هـاي سـهام عدالـت گرفته انـد واقعـاً 
نقشـي در اداره كارخانه  هـا دارنـد؟ تنهـا ورقـه اي دستشـان اسـت كـه نـه 
سـود دارد و نـه احسـاس مالكيـت... آمـار خالف واقـع درباره اشـتغال چه 
دردي را دوا مي كنـد؟ ميـزان سـرمايه گذاري ها مشـخص اسـت. طبيعـي 
شـغل  ايجـاد  بـراي  نمي تـوان  سـرمايه گذاري  ميـزان  ايـن  بـا  كـه  اسـت 
شـق القمر كـرد. سـال گذشـته گفتـه مي شـد نـرخ رشـد اقتصـادي هفـت 
درصـد اسـت ولـي دولـت فعلـي مي گويـد ايـن رقـم منفـي 5/7 درصـد 
اسـت. معلـوم اسـت كـه رقـم هفـت درصـدي خـالف واقـع اسـت. وي با 
بيـان اينكـه اشـكاالت اصل 44 بايد رفع شـود افـزود: دولـت يازدهم گفته 
مي خواهيـم تابـع قانـون باشـيم. مـا هـم بايـد كمـك كنيـم تـا همين مسـير 
قانونـي را بـرود. رئيـس مجلـس تأكيـد كـرد: اينهـا ربطـي بـه تحريم هـا 
نـدارد و ناشـي از سـوءمديريت اسـت، بايـد ايـن ضعف هـا را بپذيريـم و 

آنهـا را اصـالح كنيـم. 
***
دولتي در فضاي خلوت دو جناح

)شرق، 1392/9/23(

اميـر محبيـان: نخبـگان اصولگـرا شـاد بودنـد كـه كانديـداي اصالح طلبـي 
قـدرت  بـه  اصولگرايـي  بودنـد  اصالح طلبـان خوشـحال  و  نشـده  پيـروز 
نرسـيده اسـت. امـا نقطه ضعـف نيـز در همان جـا قـرار دارد. اميـد  فـراوان 
موجـب »توقـع فـراوان« مي شـود و »توقـع فـراوان« ممكـن اسـت بـه »توقع 
فزاينـده« مبـدل شـود و توقـع فزاينـده هر دولتـي را ناكارآمد نشـان خواهد 
داد... عقـل حكـم مي كنـد از امـروز به گونـه اي بـازي را پيـش ببريـم كـه 
در زمـان دشـواري ها يـاران خردگراي دولـت از دو جناح دليـل و بهانه اي 

بـراي دفاع داشـته باشـند.
***

واشكافي رخدادهاي سازمان تأمين اجتماعي
)شرق، 1392/9/23(

نعمـت احمـدي: بابـك زنجانـي بـا پرداخـت چهـار ميليـارد يـورو، 138 
شـركت از 208 شـركت متعلـق بـه سـازمان تأميـن اجتماعي را بـه مالكيت 
از  برخـي  اسـامي  ابتـدا  موضـوع  روشن شـدن  بـراي  درمـي آورد.  خـود 
شـركت هايي كـه از چنـد درصـد تـا 100 درصـد سـهام آنهـا متعلـق بـه 
سـازمان تأميـن اجتماعـي بـوده و برابـر ايـن تفاهمنامـه غيرقانوني بـه بابك 
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در  عبدالعزيـز  ملـك  سـكه هاي  زمانـي  كـه  وفـاداري  آن  شـاهد  ديگـر 
قبايـل تابعـه برمي انگيخـت، نخواهيـم بـود.« ...»ايـن موجـود نـه احترامـي 

برمي  انگيـزد نـه اعتمـادي.«
***

سبک زندگي نسل جديد دانشجويي متفاوت شده است
پايگاه اينترنتي شفقنا ـ 16/ 1392/9

محمدمهدي نجفي خواه دبير سياسـي انجمن اسـالمي دانشـجويان دانشگاه 
تهـران دربـاره علـل كم توجهـي دانشـجويان بـه فعاليت هـاي دانشـجويي، 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار شـفقنا بيـان كـرد: بـه نظـر مي رسـد برخـي از 
مشـكالت بيرونـي در ايـن امـر اثرگذار بـوده اسـت. آنچه از آن بـه عنوان 
فشـارهاي بيرونـي و محدوديت هـاي امنيتـي نـام بـرده مي شـود، مسـئله اي 
نيسـت كـه بـه سـادگي بتـوان آن را فرامـوش كـرد. اين فشـارها عـالوه بر 
آن كـه دانشـجويان را نگـران مي  كنـد، خانواده هـا را بـر آن مـي  دارد تـا 
فرزنـدان  خـود را از فعاليت هـاي دانشـجويي بر حـذر دارند. عـالوه بر اين 
نبايـد از تغييـر سـبك زندگـي ورودي هـاي جديـد به دانشـگاه غافل شـد. 
اولويت هـاي نسـل تـازه وارد بـه دانشـگاه در درون دانشـگاه و فعاليت  هاي 
دانشـجويي تعريـف نمي  شـود و ايـن برسـاخت ذهنـي در جامعـه نهادينـه 

شـده كـه دانشـگاه فقـط و فقـط محـل درس خواندن اسـت.
محمدمهـدي نجفي خـواه، ايجـاد محدوديـت در دانشـگاه و از بين بـردن 
جامعـه  بـا  دانشـگاهي  مديـران  ضديـت  و  دانشـگاه  در  عمومـي  حـوزه 
مدنـي از يك سـو و تغييـر نگـرش اجتماعـي بـه دانشـگاه بـه دليـل تبليغات 
گسـترده رسـانه اي را از عوامـل مهم كاهـش رغبت دانشـجويان به فعاليت 
تشـكل  هاي  سـال ها  ايـن  در  مي دهـد:  ادامـه  و  مي بـرد  نـام  دانشـجويي 
دانشـگاه  مديـران  بـا  مـداوم  درگيـري  و  بقـا  تنـازع  به دليـل  دانشـجويي 
نتوانسـتند فضايـي شـاداب و مـورد خواسـت دانشـجويان بيافريننـد و در 
ايـن سـال ها تحوالت دانشـگاه با سـرعت كمتري از خواسـت دانشـجويان 

صـورت پذيرفتـه اسـت.
او در مـورد اثـرات واقعـه 16 آذر بـر شـكل گيري جنبش هاي دانشـجويي 
معتقـد اسـت: اگـر 16 آذر را به عنـوان شناسـنامه جنبش دانشـجويي فرض 
كنيـم و به درسـتي ماهيـت اين حركت دانشـجويي را تبييـن كنيم، همچنان 
حركـت  آذر   16 حادثـه  دارد.  دانشـجويان  بـراي  فراوانـي  درس  هـاي 
تاريخ  سـاز دانشـجويي در مقابلـه بـا اسـتبداد داخلـي و اسـتعمار خارجـي 
اسـت كـه ايـن حادثـه همچنـان در فضـاي دانشـگاه زنـده اسـت. جنبـش 
اصيـل دانشـجويي در حـال حاضـر آرمـان عدالت  طلبـي و آزاديخواهـي 
خـود را از 16 آذر دارد. مبـارزه بـا اسـتبداد و اسـتعمار درس 16 آذر براي 

دانشـجويان در همـه ادوار دانشـگاه اسـت.
دبيـر تشـكيالت انجمـن اسـالمي دانشـجويان دانشـكده علـوم اجتماعـي 
دانشـگاه تهـران، در رابطـه بـا فضـاي حاضـر در دانشـگاه ها و مطالبـات 
دانشـجويان بيـان كـرد: فشـارهاي جريانـات افراطـي بـر مسـئوالن وزارت 
علـوم و تهديدهـاي پياپـي اجـازه تحقـق مطالبـات دانشـگاهيان را نـداده 
اسـت. متأسـفانه بـا وجـود اينكـه در دولـت اراده بـراي ايجـاد تغييـر در 
فضـاي دانشـگاه و تأميـن خواسـته  هاي دانشـگاهيان براي رسـيدن بـه نقطه 
مطلـوب وجـود دارد، اما همچنان سـايه فضاي امنيتي گذشـته در دانشـگاه 
احسـاس مي شـود، امـا ايـن اميـد وجـود دارد كـه در آينـده  اي نزديـك 
تغييراتـي در دانشـگاه ايجـاد شـود و خواسـت دانشـجويان محقـق شـود. 
ايـن تغييـر نويـد بخـش ايجاد پويايـي در دانشـگاه و در فضاي تشـكل هاي 

دانشـجويي اسـت.

كرده است. عمل به  سنت پيامبر)ص( و راه، روش و منش اهل بيت)ع( كه 
همان سنت پيامبر)ص( است.

اگـر بخواهيـم تمـام اهـداف امـام حسـين )ع( را در يـك كلمـه خالصـه 
كنيـم »تحقـق حـق« اسـت. اين تحقـق داراي ابعادي اسـت و در اين مسـير 
شـهادت يـك آرزوسـت و عمل بـه تعاليم معنـوي و اخالقي بـراي اجرا و 
پياده سـازي حـق اصـل اسـت. بايد دانسـت كه قيام امـام با تمـام ابعادي كه 
داشـته اسـت به طـور طبيعي نتايجي بـر آن مترتب بـوده اسـت. اولين نتيجه 
دروغيـن  دين سـاالري  مخـوف  حكومـت  اركان  محكوم سـاختن  قيـام، 
دسـتگاه امـوي و بلكـه فروپاشـي آن بـود، چـرا كـه بني اميـه و بعـد از آن 
بني عبـاس هـر دو به نـام ديـن بـر مـردم حكومـت مي كردنـد. آنها نـام دين 
را گرفتـه و محتـواي آن را خالـي كرده بودند. كامل اين نوشـته در سـايت 

meisami.net موجـود اسـت.
***

سعودي ها و شكنندگي روابط

 On Saudi( عربسـتان  دربـاره  كتـاب  معرفـي  از  گزيـده اي  زيـر  نـكات 
ايـن  اسـت.  شـده  معرفـي  كاكـوان  مازيـار  آقـاي  توسـط  كـه   )Arabia
كتـاب توسـط خانـم كارن اليـوت هـاوس، برنـده جايـزه پوليتـزر در سـال 
2012 توسـط انتشـارات Alfred A. Knopf  در نيويـورك منتشـر شـده كـه 
گزارشـي تحليلي از جامعه پيچيده عربسـتان اسـت. برژينسـكي درباره اين 
كتـاب گفته اسـت »رهبـران آينده سـعودي بايد آن را بخواننـد. اين كتاب 
تضادهـاي اجتماعـي عربسـتان و شـكنندگي سـاختار اجتماعـي و سياسـي 
آن را صحيـح و منصفانـه بررسـي مي كنـد. ايـن كتابـي اسـت واقعـاً  مهـم 
و بجـا كـه مي بايسـت نوشـته مي شـد.« عربستان سـعودي امـروز كشـوري 
اسـت متكي بر شـبكه اي از هفت هزار شـاهزاده. در عربستان سـعودي تنها 
يـك قانون حاكم اسـت؛ شـرع اسـالم و تنها يـك داور نهايي بـراي تعيين 
حـد و مـرز ايـن قانـون وجـود دارد؛ پادشـاه عربسـتان اسـالم كـه بـه منبـع 
عمـده اختـالف ميـان رهبـران فرقه هـاي مختلـف مذهبـي بـدل شـده بود، 
خـود اينـك آبشـخور اختـالف ميـان سـعودي ها شـده اسـت. بسـياري از 
مـردم اعـم از متجـدد يـا محافظـه كار، از آل سـعود بـه خاطـر بهره گيـري 
آن از ديـن در خدمـت تأميـن قـدرت سياسـي ـ انحصـاري، آزرده انـد. 
تمكيـن رهبـران روحانـي به اين رونـد، موجب تضعيف مشـروعيت هر دو 
نهـاد )سـلطنت و روحانيـت( شـده اسـت... شـنيدن و تكراركـردن، محـور 
عبـداهلل  عبدالعزيزبـن  شـيخ  اسـت...  عربستان سـعودي  در  آمـوزش  كل 
مفتـي اعظـم عربسـتان در سـال 1999 در حالـي مـرد كـه تـا روز مرگـش 
كروي بـودن زميـن را انـكار مي كـرد. ملـك عبـداهلل در سـال 2011، پـس 
از تحـوالت تونـس و مصـر، به سـرعت دسـت بـه كار شـد او 130 ميليارد 
دالر )بـه انـدازه 85 درصـد بودجـه سـاالنه كشـور( در ميـان گروه هـاي 
نارضايتي شـان مي رفـت  بيـم  يـا  بودنـد  ناراضـي  اجتماعـي مختلـف كـه 
پخـش كردنـد. ايـن مبلـغ عمدتـاً  در اختيـار گروه هـاي مذهبـي، نيروهـاي 
نظامـي، دانشـجويان و بيـكاران قـرار گرفـت و بخشـي از آن نيـز صـرف 
تأميـن مسـكن شـد. ارزيابي كارن هـاوس از اين بذل و بخشـش اضطراري 
ايـن اسـت: »در عربستان سـعودي امروز شـايد بتـوان با پول مـردم را منفعل 
كـرد، امـا بعيـد اسـت بتـوان وفـاداري آنهـا را خريـد و صـد البتـه امـروز 
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هشــتم آبان ماه 1357 از زندان قصر آزاد شدم. 
آيــت اهلل طالقانــي و آيــت  اهلل منتظــري نيز در 
همــان روز آزاد شــده بودند. روز نهــم آبان به 
ديدن زنده يــاد طالقاني رفتــم، در همان منزلي 
كــه در ســال 1352 يك ديدار چهار ســاعته با 
ايشــان داشــتم. اين بار مردان و زنان بســياري 
در خانه نشســته بودند و همزمــان با ورود من با 
صداي گريان فراز قرآنــي »ولكم  في القصاص 
حياه يا اولوااللبــاب« را زمزمه مي كردند. آقاي 
طالقانــي مــرا پهلوي خود جــاي داده و محبت 
فراوانــي كرد. ايشــان بــه اين مضمــون گفتند: 
»مبــادا فكر كني يك دســت و دو چشــمت را 
از دســت داده اي، دست ها و چشم هاي مردم به 
همراه توســت.« فضاي منزل كه كمي آرام شد 
آهسته به من گفت به برادراني كه از زندان آزاد 

مي شوند بگويم كه مردم ايران انقالب كرده اند 
و مبــادا تنگ نظري هــا و اختالف هــاي محيط 
محــدود زندان به درون انقالب و مردم راه يابد. 
من مي دانســتم كه دل آقا از رويدادهاي زندان 
پس از سال 1354 خون است و در اولين فرصت 
توصيه ايشان را به پرويز كه او هم از زندان آزاد 
شــده بود منتقل كردم و به او نگراني و دغدغه 
ايشــان را گوشــزد كردم تا به ديگــران بگويد. 
گويا آقا مثل روز روشــن مي دانســت كه انتقال 
چالش هــاي درون زندان بــه درون انقالب چه 
پيامدهايي خواهد داشــت. به هــر حال زندان ها 
مســائل خاص خود را دارنــد و زندگي خاصي 

است.
بر آن شــدم تا در آستانه ســي وپنجمين سالگرد 
انقالب توحيــدي، اســالمي و مردمي خودمان 
زندان هــاي  درون  زندگــي  از  درس هايــي 
ستمشــاهي را تا آنجــا كه در ياد و تــوان دارم 

بازگو كنم. 
نخستين نگراني پس از بازداشت، نگراني  •

درباره مادر، همسر و فرزندان بود. هر زنداني اي 
به فراخور حال،  فرهنگ و دســتاوردهاي خود 
به شــكلي با ايــن نگرانــي و دغدغــه برخورد 

مي كــرد و بــه خــودش روحيه مــي داد؛ يكي 
مي گفــت خدايي كه ما را خلــق كرده باالخره 
من و خانــواده ا م را  هدايت خواهــد كرد. فرد 
ديگري آرامش خود را به گونه اي ديگر به دست 
مــي آورد؛  مــردم خانــواده  ام را تنهــا نخواهند 
گذاشــت و مرا از ياد نخواهنــد برد ـ اكنون كه 
در چهارديــواري محبــوس شــده و راه فراري 
نيست چاره اي جز صبر و مقاومت نيست و نبايد 
رنجي به خود راه داد چرا كه فايده اي هم نداردـ  
روند تاريخ نشــان داده كه مبارزات حق طلبانه با 
وجود فرازونشــيب هاي خود پيروز خواهد شد. 
تجربه نشان داده كه اين نگراني دو طرفه است و 
اعضاي خانواده در بيرون زندان نگراني بيشتري 

دارند تا فرد درون زندان.
دوميــن نگرانــي فــرد بازداشت شــده و  •

شــايد هــم اولين نگرانــي اش تــرس از لودادن 
همرزم هاســت. اين نگراني به ويژه در جامعه ما 
به قدري عميق اســت كه حتــي بعضي مبارزان 
از ترس لودادن، مبارزه آشــكار و جدي با ظلم 
را  كنار گذاشــته و اشكال ديگر مبارزه را دنبال 
مي كنند چرا كه وقتي يك مبارز نام همرزم خود 
را در بازجويي مي گفت خبر آن به درون زندان 
و بيــرون درز كرده و باعث انــزواي او در بين 
زندانيان و مردم مي شد؛ مردمي كه توقع داشتند 
وي بايد تا پاي جــان مقاومت مي كرد. تجارب 
زندگي در زندان به ما مي گويد: ديكته نانوشــته 
نمره اش 20 اســت و بنابراين هــر ديكته اي كه 
نوشــته شود خطايي داردـ  آيا فردي كه زندگي 
راحت خود را رها و راه مبارزه با ظلم را انتخاب 
كرد با كســي كه اين راه را انتخاب نكرده برابر 
اســت؟ ـ آيا فــرد عافيت طلب بايد تبرئه شــود 
و فــرد مبارز زير ســؤال برود؟ اينهــا با عدل و 
انصاف نمي خواند. انباشت تجربه در زندان به ما 
مي گويد تا آنجا كه در توان است بايد زور خود 
را زد و مقاومت كرد و اگر در شرايط شكنجه و 
اضطرار قرار گرفتيم به خداي غفور و حليم پناه 
ببريــم چرا كه خداي غفــور نقطه ضعف ما را با 
نقطه قوت ما پوشانده و خداي حليم صبر مي كند 
تا ما با خودسازي و توان سازي و بردباري بيشتر، 
گذشته را جبران كنيم و ديگر بلوف و فشارهاي 

دوران بازجويي در ما اثر نكند.
تجربه زندان هــم اين بود كه اگر مبارزي  • لطف اهلل ميثمي در ايام جواني

درس هايي از زندگي 

در زندان هاي ستمشاهي

لطف  اهلل ميثمي
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از مرحله بازجويي به زندان عمومي منتقل مي شد 
آموزش الزمه به او داده مي شــد تا با تجربه بيشتر 
در بازجويي بلوف نخورد و اســم كسي را نبرد. 
بعضي ملت ها مانند ملت فلسطين اين نقيصه را حل 
كردند. براي نمونه زنده ياد ابواياد، يكي از رهبران 
فلسطيني در كتاب »فلســطيني  آواره« درس  هاي 
خوبــي را تجربه كرده اند كه حتــي مصاحبه در 
رسانه هاي دشمن هم نقطه ضعفي به شمار نمي آيد 
و پس از آزادي مي توانســت به صفوف مبارزان 
برگردد. در دوران ستمشــاهي بارها ديده شد كه 
كســي در زير فشارها و شــكنجه هاي بازجويي 
بلوفي خــورده و مطالبي را گفته ولي دفعات بعد 
جبران كرده اســت. مســلماً محيــط  زندان نقش 
زيادي در بازســازي فرد تازه وارد داشت. چه در 
روابط درون زندان و چه در بازگويي اين روابط 
در بيــرون زندان و چــه در نوشــتن تجربيات و 
خاطرات به اين دستاوردها توجه مي شد كه ضمن 
گفتــن واقعيت ها مبادا مرز بين يك مبارز با يك 
عافيت طلب مخدوش شود و مبادا گفته شود كه 
خدا را شــكر كه من مبارزه اي نكرده ام و خطايي 
هم از من سر نزده. پذيرفتن خطا از سوي مبارزان 

بهترين راه برون رفت و توان سازي بود.
حفظ روحيه درون زنــدان به ويژه درون  •

ســلول انفرادي مســئله مهمي بود. مبارزاني كه 
هويــت خودشــان را در ارتباطاتي كه در بيرون 
زندان داشــتند تعريف مي كردند وقتي به درون 
زندان و ســلول انفــرادي مي آمدند ديگر از آن 
ارتباطات خبري نبود و دچار خأل نســبي شده و 
در پي گريز از تنهايي بودند و شايد مدتي طول 
مي كشــيد تا پيوند خودشــان را با مــردم،  روند 
تاريخ و يا حقيقت و نيروي مافوق برقرار كنند. 
بعضي هم كــه با وجود ارتباطات زياد به نيروي 
مافوق پيوند داشــتند پس از بازداشت و به ويژه 
انفرادي پيوندشان با نيرو يا حقيقت مافوق بيشتر 
مي شــد و كمتر دچــار خأل و احســاس تنهايي 
مي شــدند. در هر حال باورها، اعتقادات، سوابق 
و در يك كلمه شــاكله انســان در حفظ روحيه 

پس از بازداشت نقش داشت. 
چهارميــن چالشــي كــه مبارز پــس از  •

بازداشــت با آن روبرو مي شد، احساس حقانيت 
بود، حقانيت در خط مشي يا استراتژي. مبارزان 
در طــول زندان جســت وجوگر بودنــد و روي 
خط مشــي هاي مختلف فكر مي كردنــد. به هر 
حال اگر ترديدي در خط مشي به وجود مي آمد 
در روحيــه و مقاومت تأثير مي گذاشــت. يادم 
مي آيد در زندان عادل آباد شيراز در سال 1351 
و 1352، 150 نفر بوديم كه موازين بهداشتي هم 
رعايت مي شد ولي درصد بيماري هاي گوارشي 
هم زياد بود. در ريشــه يابي، يكــي از نگراني ها 
همان ترديد در خط  مشــي مبارزه مسلحانه بود. 
گاهي كه عملياتي انجام مي شد روحيه زنداني ها 
باال مي فــت و گاهي كه ضربــه اي مي خورديم 
روحيــه پايين مي آمــد و آن، پايــداري و ثبات 
در خط مشــي به آن صورت وجود نداشت. البته 

زندان جايگاهي براي پويايي و اصالح خط مشي 
و سبك كار است و موارد زيادي وجود داشت 

كه در چنين فضايي خط مشي ها تغيير مي كرد.
پنجمين دســتاورد از زندگــي در زندان  •

اين بــود كه بايد قانون مندي زنــدان را متفاوت 
از قانون منــدي مبارزات بيــرون از زندان تلقي 
مي كرديــم. به هر حال زندان قانون مندي خاص 
خود را داشــت اما برخي تصــور مي كردند كه 
تفاوتــي نــدارد. در ايــن راســتا چپ روي ها و 
افراط گــري رخ داد و هزينه هــاي زيــادي هم 
پرداختيم تا اينكه بفهميم ما زنداني هستيم و در 
چهار ديواري زندان قرار گرفته ايم و بايد خيلي 
مســائل را رعايــت كرد. براي نمونــه در زندان 
افــراد و گروه هــاي مختلفي با خط مشــي هاي 
متفاوتي حضور داشــتند. دستاوردي كه داشتيم 
ايــن بود كه در روابــط درون زندان تفاوت در 
خط مشي ها را بايد به كنار گذاشت و به عملكرد 

زنداني توجه داشت. 
معيارهايي كه رعايت مي شــد عبارت بودند از: 
نــوع بازجويي پــس دادن، روحيــه در زندان و 
روحيه دادن، شــادي بخش بودن،  آرامش بخش 
بودن،  تالش در نظافــت زندان، ورزش مرتب، 
مطالعه مرتب، دغدغه داشتن در حل مسائل خود 
و ديگران، خبررســاني به ويژه خبرهاي بيرون از 
زندان به افراد و گروه گرا نبودن، توزيع يكسان 
امكانات زندان و... در زندان كسي كه خط مشي 
مسلحانه را قبول داشت نبايد نسبت به كساني كه 

كار سياسي مي كردند فخرفروشي مي كرد.
زنداني كشــيدن  • در  دســتاورد  ششــمين 

ايــن بود كه خود را بي گنــاه و آزاد تلقي كرده 
و آزادشــدن از زنــدان ستمشــاهي را حق خود 
قلمداد كرده و در اين راســتا بــا اعتراض به هر 
شــكل ممكني مانند نامه نوشــتن به دادســتاني 
ارتــش، مقام هاي زنــدان و مســئوالن مملكتي 
حــق خود را طلب كنيم. البته زنداني نبايد اقدام 
خودســرانه اي انجام مي  داد كه به ديگران لطمه 
وارد شــود به همين دليل هــر فرد يا هر گروهي 
كه مي  خواســت حركت و اعتراضي راه بيندازد 
يــا اعتصاب غذايي بكند،  بايد ســه روز پيش به 
بقيه گروه ها اطالع دهد شــايد كه ديگر افراد و 
گروه ها هم به او مي پيوستند شايد هم قانع نشده 
و مخالفت مي كردند. با اين وصف گروهي كه 
اقدامي مي كرد كه با مخالفت بقيه روبرو مي شد 
به انزواي آن گــروه مي انجاميــد و اين بهترين 
تضمين بــراي ثبات زندان بود كه مبادا كســي 

حركت خودسرانه اي انجام دهد.
هفتمين دستاورد زندگي در زندان به ويژه  •

از ســال 1350 به بعد اين بود كــه غذاي اصلي 
زندانيان غذايي بود كه طبق آيين نامه، مقام هاي 
زنــدان تهيه مي كردنــد، بنابراين اگــر اين غذا 
بهداشــتي يا كافــي نبود به شــكل هاي مختلف 
اعتراض يا حتي اعتصاب مي شد براي نمونه در 
سال 1351 در پي اعتصاب غذا، زنده ياد  حاجي 
عراقي به نمايندگي زندانيان در آشپزخانه زندان 

آيت اهلل طالقاني
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زنده يــادان فاطمــه اميني، ســادات،  هوشــمند 
خامنه اي، مهدي محســن و... شــهادت در زير 
شكنجه، ســاواك را با بن بســت عميقي روبرو 
مي كرد و تا مدتي شــكنجه ها متوقف مي شــد. 
بودند كســاني كه به بازجوي ساواك مي گفتند 
در طــول تاريخ هيــچ رژيمي با شــكنجه دادن 
پايدار نمانده ولي درس نگرفتند و زندان كميته 

به موزه عبرت تبديل شد.
ســيزدهمين بخش از زندگي لذت بخش  •

در زنــدان وقتي بود كه يكــي از زندانيان آزاد 
مي شد و هنگام آزادي او داالني از بقيه زندانيان 
تشكيل و هنگام خروج، از وسط داالن به سمت 

در خروجي، او را با سرود همراهي مي كرديم.
چهاردهمين ســنت زندانيان هنگامي بود  •

كه خبر شهادت يكي از مبارزان به درون زندان 
مي رســيد. در آن روز به جــاي دويدن و نرمش 
دســته جمعي تنها به دويدن اســتقامت همراه با 
ســكوت اكتفا مي شد و در شــرايطي كه فضاي 
زندان ايجاب مي كرد مراســم سرودخواني هم 

برگزار مي شد.
پانزدهمين دســتاورد زندگــي در زندان،  •

خنثي كردن ترفندهاي ساواكي  ها در ايجاد تفرقه 
بين زندانيان به ويژه ماركسيســت ها و مذهبي ها 
بــود. به ايــن ترتيب كه بازجوهاي ســاواك به 
اتاق مخصــوص ماركسيســت ها مي رفتند و از 
مذهبي هــا انتقــاد مي  كردنــد. اينكــه بعضي از 
مراجــع ماركسيســت ها را مهدورالــدم اعــالم 
كردند بالفاصله همان بازجــو به اتاق مذهبي ها 
رفته و از ماركسيست ها انتقاد مي كردند كه اينها 
دين و خدا را قبول ندارند و به ســنت هاي مردم 
احتــرام نمي گذارند و... گرچه ايــن ترفندها تا 
حدي مؤثر مي افتاد ولي خردمندان هر دو طرف 

دست آنها را خوانده بودند.

رضا عطارپور معروف به حسين زاده سربازجوي 
ســاواك در ســال 1356 در زنــدان گفتــه بود 
خط مشي ساواك درباره زندان سه مرحله دارد؛ 
نخســت تفرقه بين مذهبي ها و ماركسيســت ها، 
دوم، تفرقه در درون ماركسيست ها و سوم تفرقه 
درون مذهبي ها. انتشار بيانيه تغيير ايدئولوژي در 
ســازمان مجاهدين در ســال 1354 واكنش هاي 
زيــادي در جامعه و درون زندان ها داشــت كه 

بحث مستقلي را مي طلبد.■

كــه كتاب هايمان  را در دفتــر پليس نگه  داريم 
تا پس از بازرســي به ما برگردانند و منافعشــان 
ايجاب مي كرد كه ساواك و كميته دخالتي در 

كارشان نداشته باشند.
نهمين دستاورد،  نسبت زندان با مبارزات  •

بيــرون از زندان بــود. عده اي معتقــد بودند كه 
مسئوالنشــان در بيــرون زندان نبايــد در داخل 
زندان هم همان اهميت و مســئوليت را داشــته 
باشــند چرا كــه زنــدان قوانين خــاص خود را 
دارد. بعضي سعي مي كردند احترام مسئوالن را 
حفظ كــرده و در داخل زندان هم همان احترام 
بيرون را داشته باشند كه البته چالش هاي زيادي 
به وجــود مي آورد. برخي معتقــد بودند بايد در 
زندان، زنداني كشــيد و كاري به مســائل بيرون 
نداشت. بعضي هم مي گفتند ما بايد پشت جبهه 
مبارزات بيرون از زندان باشيم و نيازهاي فكري 

و استراتژيك بيرون از زندان را تأمين كنيم.
دهميــن دســتاورد زندگــي در زنــدان  •

برخــورد مناســب با جاســوس ها بــود چرا كه 
معموالً  در زنــدان قصر 10 درصــد زندانيان به 
اتهام جاسوســي براي شــوروي بازداشت شده 
بودند. برخي از اينها آن قدر قدرت ك.گ.ب. 
را فوق العــاده تصــور مي كردند كــه مي گفتند 
هم اكنون كه من با شما راه مي روم ك.گ.ب. 
مطلع اســت. برخورد با اينهــا ظرافت خاصي را 
مي طلبيــد چرا كه مواردي هم بــود كه با پليس 
زنــدان نيز همكاري مي كردنــد. نمونه هايي هم 
وجود داشــت كه متهم به جاسوسي براي عراق 
بودند ولي از اتهام جاسوسي براي غرب، امريكا 

و اسراييل خبري نبود.
يازدهمين دســتاورد هم يــاري زندانيان  •

براي نوشــتن دفاعيات مناســب بــراي دفاع در 
دادرســي ارتــش بود و افــرادي در ايــن زمينه 
تعيين شــده بودند كه اين كار را به طور حرفه اي 
انجــام مي دادند. براي نمونه از زنداني و شــيوه 
دفــاع او پرســيده مي شــد كــه آيــا مي خواهد 
دفــاع ايدئولوژيك يا سياســي يــا حقوقي كند 
يا مي خواهــد اصالحات شــاه را تأييد كرده و 
محكوميت كمــي بگيرد. دفاع ايدئولوژيك در 
حد اعدام يا ابد بود. دفاع سياســي در حد ابد تا 
15 ســال بود. دفاع حقوقي معموالً زير 10 سال 
بود. اين در صورتي بود كه ســاواك روي فرد 
گزارش خاصي به قضات دادرسي ارتش نداده 

باشد.
دوازدهميــن و مهمترين دســتاورد ما در  •

زنــدان به ويژه پس از ســال 1350 ايــن بود كه 
ســاواك در ذهن ما فروپاشي شــد. به اين معنا 
كه ساواك شــايعه كرده بود كه يكي از هر سه 
نفر ايراني، ســاواكي اســت. ولي ديديم كه در 
بازجويي ها اين طور نبود و از راه شكنجه تا پاي 
مــرگ از الف به ب و از ب به ج مي رســيدند. 
فروپاشــي ســاواك در ذهن ما مقدمه فروپاشي 
فيزيكي آن هم شــد. بودند كســاني كه در زير 
شــكنجه مقاومت كــرده و جان باختنــد مانند 

قصر نظارت داشــت و بدون اينكــه هزينه اي به 
خانواده زندانيان تحميل شــود غذاي مناسبي به 
زندانيان داده مي شــد. افزون بر ســفره عمومي، 
ســفره اي هم براي بيمــاران زنــدان معروف به 
»ســفره بهبودي ها« بود كه غــذاي خاصي براي 

آنها تهيه مي شد.
هشتمين دســتاورد زندگي در زندان اين  •

بود كه از ســال 1350 به بعد چهــار نوع پليس 
تعريف مي شد؛  نخســت پليس حفاظتي زندان. 
دوم، پليس سياســي يعني بازجوهاي ســاواك. 
سوم، پليس كميته مشــترك ضدخرابكاران كه 
در زمستان 50 تشكيل شد. چهارم، پليس مخفي 

درون زندان.
پليس حفاظتي ديد سياســي نداشــت و زير نظر 
اداره كل زندان ها بود كه البته بعضي از افســران 
با ســاواك رابطه نزديكي داشتند و عموماً منافع 
زنداني و پليس به تعادل مي رسيد مگر در مورد 
ســرودخواني ها كه صــداي آن از زندان بيرون 
مي رفــت و براي رئيس زندان دردســر به وجود 
مي آورد. رئيس زندان حاضر بود امتيازي بدهد 
كه بچه هــا ســرود نخوانند. گاهي ســاواكي ها 
به طور ناگهاني وارد زندان مي شــدند و براساس 
گزارش هايي كه از عوامل خود داشتند مستقيم 
بــه  جاســازي  هاي بچه ها يورش  بــرده و تمامي 
جزوه ها و دســتاوردها را به يغمــا مي بردند و ما 
را براي چند روز شــوكه و گيج مي كردند ولي 
جزوه ها دوباره نوشــته مي شــدند حتي كامل تر 
هم نوشــته شــده و اين جريان تكرار مي شــد. 
از ســال 1350 كه كميته مشــترك تشكيل شد 
گاهي آنها براي بازرسي به زندان مي آمدند، در 
فروردين ســال 1352 به زندان عادل آباد شيراز 
آمدم كه درگيري شديدي به وجود آمد، زندان 
به اعتصاب و ســركوب كشيده شد. به هر حال 
برخي، تفاوتي براي اين پليس ها قائل نمي شدند 
و از ايــن بابت هزينه هاي زيادي پرداخته شــد. 
گاهي پليس حفاظتي به زندانيان پيشنهاد مي كرد 

لطف اهلل ميثمي پس از نابينايي

برخي از اينها آن قدر قدرت 
ك.گ.ب. را فوق العاده تصور 

مي كردند كه مي گفتند 
هم اكنون كه من با شما راه 
مي روم ك.گ.ب. مطلع است
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دربــاره تجربــه فعــاالن سياســي و فكــري از 
ــب  ــون مطال ــاه، تاكن ــم ش ــدان در رژي دوران زن
ــه الي خاطــرات و دستنوشــته هاي  زيــادي در الب
هــر يــك از ايــن فعــاالن گفتــه شــده كــه حــاوي 
نــكات قابل توجهــي بــراي بازشناســي تاريــخ 
ــالب  ــاي انق ــارزات نيروه ــي از مب ــش مهم بخ
اســت. در آســتانه ســالگرد پيــروزي انقــالب 
ــا تمركــز روي ايــن تجربيــات،  بــر آن شــديم، ب
ــول از  ــش مغف ــن بخ ــه اي ــن ب ــرورت پرداخت ض

ــم.  ــر كني ــالب را پررنگ ت ــخ انق تاري
بــه بــاور بســياري از صاحب نظــران، زنــدان 
افــراد رقــم مي زنــد  بــراي  تجربــه اي ويــژه 
و ســازوكارها و قواعــد اجتماعــي و فــردي 
مخصــوص خــود را دارد كــه بــا آنچــه در 
ــاوت  ــت، متف ــان اس ــره در جري ــي روزم زندگ
زنــدان  تجربــه  واكاوي  ايــن رو  از  اســت. 
ســرپل  بتوانــد  بســا  چــه  انقالبــي  مبــارزان 
ــا و  ــياري از افتراق ه ــل بس ــراي تحلي ــبي ب مناس

رويدادهــاي پــس از انقــالب نيــز باشــد. 
فضــاي كامــاًل  يــك  البتــه  زنــدان،  فضــاي 
مجــزا و منقطــع از زمينــه بزرگتــر اجتماعــي 
و سياســي نيســت. همچنــان كــه در ادامــه و 
از خــالل مطالعــه خاطــرات خواهيــم ديــد، 
ــي  ــي، فضاي ــه 40 شمس ــدان در ده ــاي زن فض
بــوده  كم تضادتــر  و  همدالنه تــر  آزادتــر، 
افزايــش خشــونت  مــوازات  بــه  امــا  اســت 
و  چريك هــا  گســترده تر  ورود  شــاه،  رژيــم 
مبــارزان انقالبــي جــوان و كم تجربــه بــه عرصــه 
و  اختالف نظرهــا  باالگرفتــن  و  زنــدان  بــه  و 
به ويــژه  و  فكــري  و  سياســي  درگيري هــاي 
ــوژي در  ــر ايدئول ــر تغيي ــائلي نظي ــوع مس ــا وق ب
ــز  ــدان ني ــاي درون زن ــن، فض ــازمان مجاهدي س
بــه كلــي متفــاوت مي شــود و شــرايط جديــدي 
ــه   ــدان قصــر در ده ــر آن حاكــم مي شــود. زن ب
ــر  ــت مرداني باتجربه ت ــان سياس ــاً ميزب 40، عمدت
ــن مســئله  و مســالمت جوتر اســت كــه خــود اي

نيــز در مديريــت بهتــر مســائل زنــدان مؤثــر 
ــود.  ب

ــي از خاطــرات  ــد برش هاي ــي مي آي آنچــه در پ
ــري  ــي و فك ــاالن سياس ــدودي از فع ــمار مح ش
از زندان هــاي دهــه 40 و 50 شمســي رژيــم 
چينــش  در  كــه  شــده  ســعي  اســت.  شــاه 
ــت شــود.  ــي رعاي ــب، تقــدم و تأخــر زمان مطال
ســپس   ،40 دهــه  زندانيــان  خاطــرات  ابتــدا 
خاطراتــي از زنــدان دهــه 50 را مي خوانيــم. 
ــه  ــت و چنانچ ــص اس ــيار ناق ــه بس ــن مجموع اي
امــكان  بــود،  فرصــت فراخ تــري در دســت 
طــرح بهتــر مســئله متصــور اســت امــا بــه عنــوان 
ســالروز  آســتانه  در  و  مقدماتــي  گام  يــك 
ــا  ــراي بحث ه ــتمايه اي ب ــد دس ــالب مي توان انق
قــرار  آينــده  در  دقيق تــري  تحليل هــاي  و 

ــرد.  گي

در زندان هاي شاه چه گذشت؟
خاطرات زندانيان سياسي پيش از انقالب از فضاي زندان
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بسم اهلل الرحمن الرحيم. از اين تاريخ كه جمعه 
1346/1/25 اســت بــه يادداشــت كردن وقايع 
خصوصي و قابل ثبت زندانم مي پردازم. باشــد 

كه يادگاري بماند.
*

در زنــدان شــماره يــك قصــر پنجمين ســال 
محكوميــت غيرقانونــي و خالف حــّق خود را 
مي گذرانــم. در حــدود 32 نفر ديگــر زنداني 
سياســي ملي و مذهبــي و همين تعــداد زنداني 
سياســي توده اي در اينجا هســتند كه دو گروه 
تشــكيل داده ايــم، با روابــط نســبتاً صميمانه و 

محترمانه. 
*

از روز هشتم محرم يعني چهارشنبه 1346/1/30 
مجلـس تذكـر و مصيبـت مـا در زنـدان شـروع 

شـد. سـخنران آقاي طالقاني هسـتند و سـه چهار 
نفـري از توده اي هـا نيـز شـركت مي كنند.

توديع  مجلس  يك  شب،   :1346/2/12 سه شنبه 
از  بعد  مرخص شوندگان  از  نفر  سه  با  عمومي 
چهار سال زندان يعني آقايان مهندس سحابي و 
حكيمي و جعفري منعقد شد و با شيركاكائو و 
به عمل آمد. من 41 دقيقه در  پذيرايي  شيريني 
توصيف و توديع آنها صحبت كردم )مقام خاّص 
واسط كه در جمع ما در رابطه جوان ها و مسن ها 
مشكل گشاي  كليد  و  داشته  مختلف  صنوف  و 
و  بوده اند  جهت  هر  از  جمع  زحمات  و  كارها 
همه  پيش  خاصي  احترام  و  صميميت  بنابراين 
داشته اند. محكوميت و زندان براي اينها كه تازه 
وارد شغل و زندگي شده بوده اند، شديدتر از ما و 
ديگران بوده و وضع نهال كف بُر شده را داشتند 

ولي حاال كه بيرون مي روند، حتماً مورد استقبال 
و عالقه مردم خواهند بود. آينده مبهم مثل پرش 
در تاريكي خواهند داشت ولي چون عشق و اتكا 
به خدا دارند حتماً حفظ و موفق خواهند شد(. 
آقاي مهندس سحابي جواب تشكر و تأسف از 
ترك رفقا را داد و آقاي جعفري اشعاري از ناصر 

خسرو و دهلوي خواند.  
*

جمعه 1346/4/16: آقاي نيك نژاد زنداني عادي 
اعتراض  ايشان  آوردن  به  قباًل  كه  تجارت پيشه 
كرده و به خودش توضيح داده بوديم كه غرض 
به  بنا  و  اصوالً  بلكه  نيست،  شخصي  مخالفت 
تجربه تلخ گذشته قرار بوده است غير از زنداني 
سياسي در اينجا كسي نيايد. در اين مدت گذشته 
حدودي  تا  و  محترمانه  روابط  حفظ  وجود  با 

مرحوم	مهندس	بازرگان	در	روزهاي	نخســت	پس	از	كودتاي	28	مرداد	1332،	در	تشکيل	نهضت	مقاومت	ملي	مشاركت	
كرد	و	در	ســال	بعد،	پس	از	كشف	چاپخانه	مخفي	این	نهضت،	به	مدت	هشــت	ماه	توسط	لشکر	دو	زرهي	ارتش	زنداني	
شــد.	بازرگان	در	تشکيل	جبهه	ملي	دوم	نيز	فعاليتي	مؤثر	داشــت	و	در	بهار	سال	1340	همراه	با	آیت	اهلل	طالقاني	و	دكتر	
ســحابي	»نهضت	آزادي	ایران«	را	پایه	گذاري	كرد.	حركت	و	فعاليت	شتابان	این	جمعيت	در	آستانه	انقالب	شاهي	)موسوم	
به	انقالب	سفيد	شاه	و	مردم(،	مهندس	بازرگان	را	به	همراه	سایر	بنيانگذاران	نهضت	آزادي	ایران،	راهي	زندان	كرد	و	پس	
از	محاكمه	اي	طوالني،	در	ســال	1342	توسط	ارتش	شاهي	به	10	ســال	زندان	محکوم	شد	و	در	اوایل	آبان	1344	به	علت	
اعتصاب	در	زندان،	همراه	با	17	تن	از	یاران	به	دژ	)زندان(	برازجان	تبعيد	گردید.	در	آبان	1346	پس	از	تحمل	پنج	ســال	
اسارت	آزاد	شــد.	آنچه	در	پي	مي	آید	گزیده	اي	است	از	یادداشت	هاي	مهندس	بازرگان	در	آخرین	سال	حضور	در	زندان،	
مأخوذ	از	مجموعه	آثار	شماره	سه	بازرگان	كه	اختصاص	به	یادداشت	ها	و	دفاعيات	زندان	دارد.	عبدالعلي	بازرگان	در	مقدمه	
این	یادداشت	ها	در	توضيح	چگونگي	گردآوري	آنها	مي	نویسد:	»خاطرات	دوران	زندان	...	به	تدریج	و	به	طور	مخفيانه	توسط	
افراد	مالقات	كننده	یا	در	فاصله	جلســات	دادگاه	به	بيرون	فرستاده	مي	شد	و	گهگاه	هم	گير	مي	افتاد	و	از	دست	مي	رفت	
)همچون	خاطرات	بســيار	باارزش	دوران	تبعيد	به	زندان	برازجان	و	زندگي	دســته	جمعي	با	افسران	زنداني	حزب	توده(.	
آنچه	به	خارج	مي	رسيد	نيز	چندان	مصونيت	نداشت	و	به	كرات	قسمت	هایي	از	آن	به	هنگام	دستگيري	هاي	بعدي	مصادره	
مي	شد...	در	این	یادداشت	ها	نام	و	نشان	قریب	به	1500	نفر	كه	در	آن	ایام	در	زندان	بودند	یا	به	مالقات	زنداني	ها	مي	آمدند	
و	به	نحوي	نقشي	در	مبارزه	داشتند	آمده	است؛	بنابراین	خالصه	و	تاریخچه	اي	از	مبارزات	ملت	ایران	در	پنج	سال	بحراني	
1341	تا	1346	به	خصوص	قيام	15	خرداد	سال	1342	به	شمار	مي	رود«.	در	ادامه	گزیده	اي	از	این	یادداشت	ها	كه	مربوط	به	

سال	1346	مي	باشد	را	مالحظه	مي	كنيم:	

مهدي بازرگان:

آينده مبهم، مثل پرش در تاريكي
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دوستانه از دو طرف، رفتار خوبي نداشته است 
از  است.  مي كرده  توهين  سياسي ها  به  نسبت  و 
مدافع خاص  منتظري كه  آقاي  به  قبل  روز  دو 
ايشان و مخالف كنارگذاردنش از جمع است، 
از مرخص شدِن  بعد  بود كه چون  اخطار كرده 
و  حياط  از  كه  است  ايشان  نوبت  اخير  نفر  دو 
به  جايي  است  بيايد، الزم  اتاق  داخل  به  داالن 
ايشان بدهيم. البته به لحاظ ما كه آمدن زنداني 
زندان  رئيس  قول  و  قبلي  قرار  برخالف  عادي 
وظيفه  نه تنها  نمي باشد،  ما  دسته  عضو  و  است 
به  ورودشان  مخالف  بلكه  نداريم،  جادادن 
داخل اتاق خودمان هستيم. آقاي نيك نژاد اثاث 
خود را در اتاق مي برد سِر جاي آقاي خاتم كه 
دوستانه  تذكرات  مي گذارد.  است،  وارد  تازه 
فايده نمي بخشد. در هيئت مديره موضوع مورد 
اكثريت  نظر  طبق  گرفته،  قرار  طوالني  بحث 
قرار مي شود قباًل به رئيس زندان )آقاي سروان 
اخوان( گفته شود كه به او اخطار نمايد خودش 
با  نشد  حاصل  نتيجه  اگر  و  بكند  را  كار  اين 
را  اثاثش  خودمان  پليس  شهادت  و  حضور 
انجام  كار  همين  بگذاريم.  داالن  در  برداشته 
مي شود. آقاي نيك نژاد جرأت برگرداندن اثاث 
تشويق  و  با حسن تفاهم  ظاهراً  ولي  نمي كند  را 
صورت  و  مي نمايد  كتبي  شكايت  افسرنگهبان 
مجلسي تنظيم مي شود. شايد هم اگر شب آقاي 
اثاثش  بوديم، شبانه  نخوابانده  اتاق  را در  خاتم 

را برمي گرداند.  
*

سه شــنبه 1346/4/20: اول وقت سه شــنبه بنا به 
پيشــنهاد دوســتان كارتي براي آقاي ســرگرد 
كوهرنگي فرستاده، خواهش كردم فوري سري 
به مــا بزنند. رفتــار نامطلــوب و تحريك كننده 
آقــاي نيك نــژاد )مخصوصــاً تهمت زني هــا و 
كنجكاوي هاي مفســده آميزي كــه درباره چند 
نفــر از افــراد جــوان ما داشــته اســت( و عمل 
بي جــاي روز گذشــته اش را تشــريح كــردم. 
آقاي طالقاني هم كه در مذاكرات وارد شــدند 
مراتــب و شــكايات را تأييد كردنــد. از آقاي 
كوهرنگي خواســتيم پيرو قول و قرار گذشــته، 
ايشــان را هر چه زودتر از زندان ببرد. معلوم شد 
آقاي كوهرنگي كاماًل با ســوابق ناسازگاري و 
اخالل كاري او آشنا است و حضوراً او را سخت 
مالمت نمود و قرار شــد حداكثــر تا يك هفته 

ترتيب انتقالش را بدهند.  
*

جمعــه 1346/5/13: از آقــاي دكتــر ضرابــي 
خواهش شــده بــود بــراي معاينه بعــد از عمل 
چشــم آقاي دانشــيان )از زنداني هاي توده اي(، 
مراجعه نمايند. ايشــان آمد و از قبول حق العمل 

و حق المعاينه خودداري كرد.
*

سه شـنبه 1346/5/24: انتقال آقـاي ناطق نوري از 
قزل قلعـه. منبـري جـوان طلبه قـم به اتهـام ارتباط 

بـا آقـاي خمينـي و دخالـت در چـاپ اعالميـه، 
شـكنجه و شـالق زيـاد در بازجويـي. چهارشـنبه 
انتقـال آخرين نفر گروه فـوق يعني آقاي حاجي 
الهـي از قـزل قلعه. ديروز آقـاي احمد مصطفوي 
پسـر آقـاي خمينـي را )كه سـه چهـار روز قبل به 
دروغ در روزنامـه نوشـته بوده انـد، چـون قاچاقي 
عراقـي  مأمـوران  اسـت،  بـوده  رفتـه  عـراق  بـه 
دسـتگير و تحويـل مأموران ايـران داده انـد( آزاد 
كردنـد. احتمـال دارد آقايان منتظـري و ُدرچه اي 
را هـم بـه زودي آزاد كننـد و اگـر آقاي منتظري 
تعهـد مي كـرد كـه بـه قم نـرود، تا بـه حـال آزاد 

شـده بود. 
*

بسـته نگار  آقـاي  مـاه  شـهريور  ششـم  دوشـنبه 
در  بازپرسـي  بـراي  تهـران  دادسـراي  بـه  را 
سـتوان  آقـاي  شـكايت  بـا  كـه  پرونده سـازي 
بردنـد.  بـود،  شـده  درسـت  او  عليـه  كاكاونـد 
و  فحـش  )قضيـه  را  ماوقـع  جريـان  بسـته نگار 
جـرح آقـاي حسـين شـيرزاد بـه آقـاي طاهـري 
كـه منجـر بـه اعتـراض و اصـرار مـا بـر انتقـال 
مشـاراليه از ايـن زنـدان گرديـد و آقاي سـروان 
اخـوان علي رغـم مخالفـت مـا دسـتور داده بود، 
او را مجـدداً بـه داخـل بياورنـد و كار بـه تجمـع 
رفقـا در پشـت ميله ها كشـيده شـده و بسـته نگار 
در حـال عصبانيـت، كشـيده اي بـه آقاي سـتوان 
كاكاونـد زده بـود و ايشـان برخـالف حقيقـت 
ضـرورت  و  جراحـت  گواهـي  خـود  بـراي 
تحصيـل  شـهرباني  بهـداري  از  بستري شـدن 
كـرده و قصـدش ايـن بـوده اسـت كـه واقعـه را 
جنبـه جنايـي بدهـد و چنـد سـال زنـدان بـراي 
بسـته نگار درسـت كنـد( بـراي بازپـرس شـرح 
مي دهـد و بازپـرس بـا قـرار التـزام اخالقـي بـه 

مي نمايـد.   آزاد  را  او  تومـان   2000 مبلـغ 
*

شنبه 18 شــهريور ماه )1346( جوان دانش آموز 
)حســين زاده( را كه ســابقاً با تبديل قرار، آزاد 
و مجــدداً دســتگير و بنا به اصرار آقاي ســتوان 
كاكاوند به دارالتأديب فرســتاده شــده بود، در 
نتيجــه اعتــراض و اعتصاب غذا بــه زندان )1( 
آوردنــد. علــت بازداشــت مجــدد او نامه هاي 
تندي بوده است كه براي رفقاي اينجا )از جمله 

شــريفيان و توكلي( فرستاده و در آنجا صحبت 
از خفقــان و روزهــاي ننگين تاريخــي كرده و 
ظاهراً آقــاي كاكاوند آنها را خوانده و گزارش 

كرده بوده است.  
*

سه شــنبه 1346/7/10: ساواك آقاي منتظري را 
يك روز بازداشت كرده و فشار آورده اند قم را 
ترك كند. ايشان حاضر نشده، گفته است خانه 
و محل درس من اينجاست. به پاي خودم جايي 
نخواهم رفت. اعالميه هاي اخير آقاي خميني كه 
]راديو[ پيك قسمت هايي از آن را خوانده بود به 
مقدار زياد پلي كپي و پخش شده است. شب در 
خانه آقاي غيوري ريخته، اثاث را بازديد كرده 
و ايشــان را به قزل قلعه برده اند. بعيد نيســت كه 
از پخش اعالميه هاي آقاي خميني عصباني بوده 
درصدد كشف و آزار عامالن آن بوده باشند. در 
قم آقاي فهيم را گرفته اند و در تهران )مدرســه 
مروي( آقاي كّروبي و ظاهراً هفت، هشــت نفر 
از طالب ديگر را در قم، 32 نفر از دانشــجويان 
دانشــگاه كه از قزل قلعه به زنــدان موقت انتقال 

داده شده بودند آزاد شدند.  
*

شيخ حســينعلي  آقــاي   :1346/7/25 سه شــنبه 
منتظري را كه از خارج شــدن از قم به پاي خود 
امتناع كرده بود، باالخره به مسجدسليمان تبعيد 
كردند. آقاي پســنديده برادر آقــاي خميني را 
كه در منزل ايشــان در قم نشســته، مراجعات را 
رســيدگي مي كرد، از قم برداشــته با ماشــين به 

تهران آورده و پياده كرده اند. 
*

اين يادداشــت ها در اين تاريخ به انتها مي رســد 
و نويســنده ســرانجام پس از قريب پنج سال و 
گذراندن نيمــي از دوران محكوميت، از زندان 

آزاد مي شود.■

به لحاظ ما که آمدن زنداني 
عادي برخالف قرار قبلي و قول 
رئيس زندان است و عضو دسته 

ما نمي باشد، نه تنها وظيفه 
جادادن نداريم، بلکه مخالف 

ورودشان به داخل اتاق خودمان 
هستيم

مهندس مهدي بازرگان
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لورفتن اعالميه و بدبينی به هم بندی
پدر مــرا از زندان قصر به قزل قلعــه منتقل كرده 
بودنــد. ايشــان به دستشــويی مــی رود. در آنجا 
جــوراب خود را درآورده بــود كه وضو بگيرد، 
متن اعالميه ]صادرشــده از سوی برخی زندانيان 
قصر به مناســبت كشــتار مردم در 15 خرداد[ از 
جوراب بيرون می افتد... اعالميه مزبور را اســتوار 
تيموری كه فرد بسيار رذلی بود و شب ها با حالت 
مستی زندانيان را شكنجه می كرد، از آنجا برداشته 
و بدون اينكه به استوار ساقی كه رئيس زندان بود، 
نشان دهد، به ســاواك تحويل می دهد. ساواك 
هم روز بعد دكتر ســحابی و مهندس بازرگان را 
از سايرين جدا كرده و به بازجويی برده بود. آنها 
هم اظهار بی اطالعی می كنند. پدر من واقعاً هم از 
موضوع بی اطالع بود و در پاســخ به بازجو گفته 
بود كه من نمی دانم اين چيســت، اين را پسرم به 
من داده است. آنها هم سراغ من ]در زندان قصر[ 
آمدند. بازجو از من پرســيد اعالميه را كه نوشته 
اســت؟ پاســخ دادم خودم نوشــته ام... من به بند 
بازگشتم و قضيه را برای دوستانم تعريف كردم. 
همه افراد بند برآشفته شدند و چون از اصل قضيه 
]چگونگــی لورفتن اعالميه[ كســی در آن موقع 

مطلــع نبود، همه معتقد بودند كه يك نفر نفوذی 
در ميان ما وجود دارد. به يك نفر هم ظنين بودند 
و مرتــب به او فحــش می دادنــد. آن بيچاره هم 
می فهميد و خيلــی ناراحت بود. ما اين طور فكر 
می كرديــم كه هنگامی كه پدر من اعالميه را در 
جورابش می گذاشته، آن فرد نفوذی ديده و رفته 

و به مأموران زندان خبر داده است. )ص.258(

آشنايی با افسران حزب توده در برازجان
در زندان برازجان ما با افسران حزب توده كه 17 
نفر بودند، آشنا شديم. آشنايی با اين افراد برای 
ما غنيمتی بود چرا كه يك تيپ سياسی متفاوت 
با ما بودند. آنان گرچــه از لحاظ عقيدتی، با ما 
اختالف داشتند، ولی به لحاظ انسانی و اخالقی 
افــراد برجســته و پاكی بودند. آنان چون افســر 
بودنــد، همگی افراد بســيار منظــم و منضبطی 
بودنــد و بنده اقــرار می كنم كه مــا يك مقدار 
نظم و انضباط زندگی را در هفت، هشت ماهی 
كه با آنــان در زندان بوديم، از آنان آموختيم... 
به جــز زندان و تبعيد و عدم ارتباط با دوســتان، 
عدم برخورد فعال حزب توده ]با افسران زندانی[ 
نيز مزيد بر علت شده بود. راديو پيك ايران1 كه 

به طور مرتب پس از دســتگيری ســران نهضت 
آزادی از ما نام می بــرد و ذكر خير می كرد، از 
افســران حزب توده هيچ نامی به ميان نمی آورد. 
علــت هم آن بود كه بعد از دســتگيری ســران 
حزب توده و مصاحبه هــای امثال دكتر يزدی و 
دكتر بهرامی، افســران علی رغــم ادامه وفاداری 
نسبت به حزب، نسبت به كميته مركزی و سران 
آن اعتراضات شــديدی كــرده بودند. به همين 
علــت، حزب هم تقريباً آنهــا را طرد كرده بود. 
اين افراد در زمانی كه ما آنها را ديديم، هر يك 
بيش از 12 ســال زندانی كشيده بودند. هر سال 
نزديك عيد نوروز كه می شد، ساواك به سراغ 
آنها می آمد و انواع و اقسام پيشنهادها را به آنها 
می داد كه در صورت نوشــتن متنی مبنی بر عدم 
فعاليت، شما را آزاد خواهيم كرد. سال های بعد 
]ســاواكی ها[ حتــی به گرفتن قول شــفاهی هم 
راضی شــده بودند، ولی اينهــا مردانه مقاومت 
كردند و حاضر به نوشــتن و يا اعالم ]شــفاهی[ 
عدم فعاليت نشــدند و تا پايــان حيات رژيم در 

زندان باقی ماندند. )ص 284-285(

درگيری با شهربانی به دليل نصب شنود
ما ]در زندان قصر[ چند بار با اطالعات شهربانی 
و پليس درگير شــديم. يكی از اين درگيری ها 
بر سر مسئله ميكروفن داخل اتاق ها يمان بود. به 
هنــگام ورود ما به زندان، زندانيــان عادی به ما 
گفتند در داخل زندان ميكروفن كار گذاشته اند. 
مــا در داخل ســلول بــه جســتجو پرداختيم و 
ميكروفن را در داخل يك پنجره كه به شيروانی 
راه داشــت پيــدا كرديــم. دو نفر از دوســتان 
ايســتادند و من روی شــانه های آنهــا را رفتم و 
ميكروفن را پيدا كرده و ســيم آن را قطع كردم 
و ميكروفن را ســر جای خود گذاشــتم. بعد از 
يكی دو روز، رفت وآمدها شروع شد و مأموران 
زندان از روی شيروانی دوباره ميكروفن را كار 
انداختند. ما هم كه از موضوع باخبر شده بوديم 
به كار خود ]قطع ســيم ميكروفــن[ ادامه داده و 

جلسات خود را برقرار كرديم. )ص290(

جلوگيری از تبعيد بسته نگار
يك روز هنگامی كه ما در كريدور زندان بوديم، 
آقای بســته نگار يك شــيرين كاری كرد و يك 
ســيلی محكم توی گوش افسرنگهبان زد. از نظر 

عزت اهلل سحابی: 

درس خواندن در زندان نوعی افت تلقی می شد!

مرحـوم	مهنـدس	عـزت	اهلل	سـحابی،	بيـش	از	12	سـال	از	عمـر	خـود	را	در	
زندان	هـای	حکومـت	پهلـوی	گذرانـد.	بـا	وقـوع	كودتـای	28	مـرداد	1332،	
سـحابی	در	كميتـه	دانشـگاه	»نهضت	مقاومت	ملی«	فعال	شـد.	او	مسـئوليت	
توزیع	نشـریات	نهضت،	از	جملـه	اعالميه	ها	و	روزنامه	»راه	مصـدق«	را	برعهده	
داشـت.	سـحابی	در	تيرمـاه	1333	پـس	از	توقيـف	چاپخانـه	روزنامـه	»راه	
مصـدق«	دسـتگير	شـد	و	در	بازجویی	ها	مسـئوليت	تهيـه	و	تنظيم	و	انتشـار	
و	توزیـع	روزنامـه	را	بـه	تنهایـی	برعهده	گرفـت.	پـس	از	آزادی	از	زنـدان،	بار	
دیگـر	فعاليت	هـای	خـود	را	در	نهضـت	مقاومت	ملـی	و	در	كميته	انتشـارات	و	
تبليغـات	آن	پـی	گرفـت.	فعاليت	هـای	او،	بـار	دیگـر	منجر	به	دسـتگيری	وی	
شـد	و	سـحابی	باز	هم	مسـئوليت	انتشـار	روزنامه	را	پذیرفت.	او	پس	از	خرداد	
سـال	1342	با	حکم	شـش	سـاله	راهی	زنـدان	شـد.	در	آخرین	مـورد	پيش	از	
انقـالب،	سـحابی	در	سـال	1350	به	11	سـال	حبس	محکوم	شـد	و	تـا	ماه	های	
آخـر	حيـات	حکومت	پهلـوی	در	زندان	عادل	آباد	شـيراز	زندانی	بـود.	آنچه	در	
پـی	می	آیـد،	فرازهایـی	از	تجربيـات	مهندس	سـحابی	از	وضعيـت	زندان	های	
مختلـف	از	قصـر،	اویـن	و	قزل	قلعـه	گرفتـه	تـا	برازجـان	و	عادل	آباد	شـيراز	
می	باشـد	كه	از	جلد	اول	خاطرات	ایشـان	)نيـم	قرن	خاطـره	و	تجربه(	گزینش	
شـده	اسـت.	تيترهای	داخـل	متن	توسـط	چشـم	انداز	ایـران	انتخاب	شـده	اند.	
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مقررات زندان، چنين فردی را به ســلول انفرادی 
منتقل می كنند. سلول انفرادی زندان قصر، جای 
بســيار متعفن، كثيف، تاريك و وحشتناكی بود. 
بــه دنبال اين قضيه، بار ديگر2 من مأمور شــدم تا 
قضيــه را پيگيری كنم. در همين اوضاع به ما خبر 
رسيد كه قرار است بسته نگار را تبعيد كنند. ما هم 
شــروع به فعاليت كرديم و سرانجام كار به آنجا 
منتهی شد كه آقای بسته نگار را به جای تبعيد، به 
زندان شماره سه منتقل كردند. اين اتفاق چندان 
بی فايده هــم نبود. چون آقای بســته نگار پس از 
چندی كه در آن زنــدان در ميان اعضای حزب 
ملل به ســر برد، اطالعات زيادی از آنها و ســاير 

زندانيان برای ما آورد. )ص291(

بر ســر يک سفره در  نشستن 
كمون

در زنــدان قزل قلعــه، زندگــی به 
صــورت جمعــی و بــه اصطالح 
كمون بــود. ... علی رغم آنكه به 
دليل جو غالب همه از سوسياليسم 
صحبــت می كردند، ولی در عمل 
وضعيت به گونه ای ديگر بود... ما 
با دوستان خود درد دل می كرديم 
كه اين چه نوع رفتاری اســت كه 
در موقــع اســتفاده، سوسياليســم 
حاكــم اســت، ولــی در موقــع 
فراموش  سوسياليســم  كاركردن، 
می شــود! ولی روی هــم رفته جو 
آن چنان بود كه اين مسائل اصوالً 
كمتر طرح می شــد. حتی كسانی 
همچــون آقای ربانی شــيرازی يا 
هاشمی رفسنجانی هم كه بعدها با 
در  شدند،  مخالف  ماركسيست ها 
آن دوران با آنها بر سر يك سفره 

می نشستند. )ص317(

درس خواندن درون زندان
در  به ويــژه  زنــدان،  داخــل  در 

زندان هــای بلندمــدت، رفتار و نحــوه گذران 
وقت اهميــت بســياری دارد و چگونگی رفتار 
زندانــی در روحيــات و سرنوشــت وی تأثيــر 
بســياری می گــذارد. اگــر زندانــی در داخــل 
زنــدان به كارهــای عملی و يا فكری مشــغول 
نباشــد، روزهــای زندان به ســختی می گذرد و 
دچار عذاب هــای روحی و مشــكالت عصبی 
می شود. بنابراين، مسئله اول مشغول بودن زندانی 
اســت كه برای نيروهای سياسی بسيار مهم بود. 
در آن زمــان درس خوانــدن در ميــان زندانيان 
رواج نداشت. در ســال های پيش ميان زندانيان 
تــوده ای، درس خوانــدن و ترجمــه كتــاب و 
آموزش زبان مرســوم بود. ولی در ميان زندانيان 
دهه 50 كه زندانيان جنبش مســلحانه محسوب 
می شدند، درس خواندن نوعی افت تلقی می شد 
و هر كس در زندان درس می خواند، از ســوی 

ديگران متهم به بريدن می شد. )ص330-331(

اخراج از كمون و بايكوت
رفتــار اعضــای مجاهديــن در زندان شــيراز با 
زندانيــان سياســی مذهبی كه عضــو مجاهدين 
نبودند، بســيار ســخت و شــديد بود. نسبت به 
كوچكترين كوتاهی يا اشــتباه، با آنها برخورد 
می كردند. بــه عنوان مثــال، زندانيان جديد كه 
از مقــررات زندان مطلــع نبودند، اگر با افســر 
زنــدان گرم صحبت می كردنــد با عكس العمل 
شــديد مواجه می شــدند و او را بــه اصطالح از 
كمــون اخراج و بايكــوت می كردند. در مقابل 
چنين برخوردهايی به تذكرات امثال من هم كه 
خواهان برخورد تدريجی و آموزشــی با چنين 

افرادی بوديم، توجهی نمی شد. )ص337(

درگيری زندانيان و پليس
روز يازدهم فروردين سال 52، در داخل زندان 
درگيــری محدودی ميان زندانيان و پليس اتفاق 
افتاد ... ظاهراً پس از شروع درگيری سيد جليل 
ســيداحمديان و يكی ديگر از دوســتان وی، با 
ســر، محكم به بينی معاون شــهربانی زده بود و 
به دنبــال آن درگيری همه جانبه ميــان زندانيان 
و مأموران ســاواك و شــهربانی آغاز شد ... ما 
معتقد بوديم كه بايد مسئله را به ترتيبی حل كرد 
تا كار به آتش سوزی و درگيری مجدد نينجامد. 
ولی جو زندان و به ويــژه زندانيان جوان آن قدر 
تنــد و انقالبی بود كه حتــی نمايندگان آنها هم 
مراقب بودند كه طوری صحبت نكنند كه مورد 
اعتراض قرار بگيرند... به دليل پاره ای روحيات 
و نقطه نظرات انقالبی همچون اين تفكر كه بايد 
در مقابل پليس ايستاد و به اصطالح روی آنها را 
كم كرد، ما امكانات زيادی را از دســت داديم 

و از برگزاری مراســم عمومی، ســرودخوانی و 
ساير برنامه ها كه تأثير زيادی در روحيه زندانيان 
داشــت، محروم شــديم. شــرايط زندان شيراز 
تا ســال 55 به همين منوال ادامه داشــت.  ...اين 
وضعيت سخت، از يك سو موجب فشار بر خود 
انسان می شد و از سوی ديگر مشاهده می كرديم 
كه وضعيت جديد موجب بريدن افراد بســياری 
شــده و زندانيان به تدريــج از مواضع اعتقادی و 

سياسی خود عدول می كنند. )ص340-344( 

تغيير ايدئولوژی در مجاهدين و تأثير آن 
بر روابط درون زندان

تغييــر ايدئولــوژی ]در ســازمان مجاهدين[ به 
يك باره جــو زندان و روابط ميــان زندانيان را 
دچار دگرگونــی و تغيير كرد. تا 
آن زمــان، رابطه ميــان زندانيان، 
اعــم از مذهبــی و ماركسيســت، 
روابطــی مبتنی بر احتــرام متقابل 
و خيلی دوســتانه بود. ولی از آن 
ماركسيست شــده  نيروهای  پس، 
جديــد )مجاهديــن( شــروع بــه 
لجاجت و اذيت نيروهای مذهبی 
كردند. رفتار بد و توهين آميز اين 
جماعــت به قدری زننــده بود كه 
حتی اعضای سازمان چريك های 
فدايی به دفــاع از ما می پرداختند. 
ماركسيست شــده،  اعضای  تعداد 
از مذهبی ها بيشــتر بود و به همين 
لحاظ، مكــرراً عليه مــا اقداماتی 
باعــث بروز  انجــام می دادند كه 
از  بــرای ما می شــد.  مشــكالتی 
جملــه جلوگيری از ســكونت ما 
در اتاق هــای جنوبــی زنــدان كه 
آفتاب گيــر بود. ...عــالوه  بر اين 
سعی داشــتند وجهه ما را در ميان 
زندانيان خراب كنند. )ص 347-

■)346

پی نوشت

1. راديو پيــك ايران از آذر 1336 تا ســال 1354 
توســط حزب توده ايران در آلمان دموكراتيك و 
سپس بلغارســتان فعاليت می كرد. ســردبير آن در 
ســال های آغازين داوود نوروزی بــود. بعدها، در 
چند نوبت احسان طبری و حميد صفری مسئوليت 
ســردبيری اين راديو را برعهده داشــتند و ســپس 
هدايت و رهبری پيك ايران به جوانشــير ســپرده 
شــد كه تا پايــان كار اين راديــو )1354(، در اين 

مسئوليت باقی ماند.
2.  . مهندس سحابی پيشتر اشاره می كند كه يك بار 
نيــز در جريان بــه ميان آمدن احتمــال تبعيد آقای 
محمدجواد حجتــی كرمانی از اعضای حزب ملل 
اسالمی، وی به نمايندگی از هم بندی ها با سرهنگ 
كوهرنگــی رئيس زندان گفت وگــو كرده و مانع 
تبعيد وی شــدند؛ هرچند حجتی كرمانی به زندان 

موقت شهربانی منتقل شد.
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پرخــاش و حتــی دعــوا، بگومگــو و درگيری 
فيزيكــی به وجود می آمــد. گاه حتی كارمان به 
بخش روانی زندان هم می كشــيد و به پزشــك 
زنــدان مراجعــه می كرديــم. آنــان هــم فقط 
می گفتنــد: »زياد فكر نكنيــد«! خيال می كردند 
مــا غم و غصــه زندگی داريــم. البتــه در ميان 
زندانيان سياســی، بودند كســانی كــه از محيط 
زندان ناراحت بودند. كســانی مثل بازاری ها كه 
در ماجرای پانزده خرداد بازداشــت شده و كار 
و زندگی آنان رها شــده و ســرگردان بودند يا 
كارمندان دولت بودند و از آينده هراس داشتند 
و يا خيلی اهل مبارزه نبودند. ...عده ای هم بودند 
كه در زندان سروصدا و شلوغ می كردند. اغلب 
هم بچه های بازار و ميــدان بودند كه در جريان 
پانزدهم خرداد بازداشــت و روانه زندان شــده 
بودند. اين عده چون تجربه كار و مبارزه سياسی 
نداشــتند و رژيم اتفاقی آنــان را در جريان قيام 
پانزدهــم خرداد بازداشــت و زندانی كرده بود، 
تحمل زندان را نداشتند و كارهای خالف شئون 
يك زندانی سياســی می كردند. بر ســر مسائل 
ســاده و روزمره با يكديگر دعــوا می كردند يا 
با هم كتــك كاری و زدوخورد انجام می دادند. 
البته خود ما هم گاهی بر سر مسائل پيش پا افتاده 
و روزمره با هم درگير می شديم، اما آنها مرتب 

و دائم اين كار را می كردند. )ص 197-200( 
مادر فداكار

مــادر من كه خدا رحمتش بكنــد و حقش را بر 
گردنم حــالل كند، خيلی ]در زنــدان برازجان[ 
به مــا زندانيــان كمــك می كرد. حتــی گاهی 
خودش برای خريد مايحتاج ما، كه آن را ليست 
می كرديم، اقدام می كرد. البته بعدها يك پاسبان 
تعييــن كرديم كه او مأمور خريد ما شــد، اما باز 
هم مادرم جهت راهنمايــی خانواده  های زندانی 
و مالقات كننــدگان كــه از تهــران بــه برازجان 
می آمدنــد، اقــدام می كرد. خــودش هم مرتب 
بــه مالقاتمان می آمد و اخبــار و اطالعاتی را كه 
به دســت آورده بود به ما می رســاند يــا اخبار از 
ما می گرفــت و به بيرون زنــدان منتقل می كرد. 
)ص216( از اين رو مرحــوم مهندس بازرگان و 
دكتر ســحابی و ديگر دوســتان در بند برازجان، 
خيلی به ايشان احترام می گذاشتند. كسانی كه به 
دنبال نقش زنان در مبارزه اســالمی هستند، مادر 
من می تواند ســوژه  خوبی برای آنان باشــد. آن 
زن تنها و بدون سرپرســت، يك تنه و بدون هيچ 
حامی، هــر اندازه كه كار از دســتش برمی آمد، 
انجام می داد و هيچ توقعی هم نداشت. )ص224(.

جاسوس دوجانبه!
روزي مصطفــی قمــی،1 نزد من آمــد و گفت: 
»ســروان باقری ]رئيس زندان يزد[ دســتور داده 

كه اخبار تو را برايش ببرم!«.
من هم همين مأموريت را به او دادم! ايشان از آن 
به بعد جاسوس دوجانبه شد. بنده خدا، هفته ای دو 
تومان از من مي گرفت، هم اتاق را تميز می كرد و 
هم اخبار دفتر زندان را برايم می آورد. )ص238( 

روش ديگــری كه مرحــوم علی بابايی در پيش 
گرفــت، اين بــود كه بــا افــراد، گفتاردرمانی 
می كــرد. يعنــی همــه زندانيان را بــه گفتگو و 
حرف زدن وامی داشت. بعدها مرحوم سامی نيز 

اين روش را ادامه دادند. 
كار ديگرمــان اين بود كه برای رفع خســتگی 
مــالل و فرار از افســردگی و زندگــی تكراری 
زنــدان، در هفته يك شــب جلســه طنــز برای 
خودمان تشــكيل می داديم و هركسی هر حرف 
و حديــث خنــده داری كه می دانســت تعريف 

می كرد و ديگران را به خنده وامی داشت.
بــا همه اينها، به طور طبيعی، افســردگی و حتی 
بيماری هــای اعصاب به ســراغ افــراد می آمد. 
زنــدان زندگــی مخصوص به خــودش را دارد 
و فــرد هر انــدازه هم كــه اميدوار و پرنشــاط 
باشــد، اگر مدت زندانش طوالنی باشــد، دچار 
افســردگی و خمودگی روحی می شود. خوب 
بــه ياد دارم كــه مهندس بــازرگان گفت: »اين 
طبيعی اســت كه آدم وقتی 24 ساعت روبروی 
كسی نشسته و هيچ تنوعی برايش پيش نمی آيد، 
مســائل ناراحتی اعصاب را خواه ناخواه خواهد 
داشــت. شــما خودتان را زياد ناراحــت نكنيد. 

خيلی از اين مسائل طبيعی است«. 
درگيری و تنش در محيط زندان

آقای بازرگان واقعاً كــم پيش می آمد عصبانی 
شود. اما در ميان ما جوانان، ناراحتی، افسردگی، 

راه هايي برای قابل تحمل ساختن زندان 
با وجودی كه محيط زندان در فاصله ســال های 
1342 تــا 1346 كه من در زنــدان بودم، محيط 
نســبتاً آزادی بــود و در واقــع اداره داخلــی و 
درونی زندان با خود ما بود و حتی اگر كسی را 
می خواستند به زندان ما بياورند از سران ما اجازه 
می گرفتند، اما به طــور كلی يك چهارديواری 
بســته و افراد معــدود، مشــخص و تكراری كه 
24 ســاعت و دائم در كنار هم نشســته باشــند، 
باعــث ايجاد افســردگی و ناراحتی و حتی گاه، 
بگومگوهايی می شــود كه كامــاًل هم طبيعی و 
ناخودآگاهانه اســت. ما برای رفع اين مشــكل 
چنــد تدبير اتخاذ كرده بوديــم. اين تدبيرها در 
آغاز به كمك دكتر شيبانی اجرا شد و بعدها كه 
دكتركاظم سامی به زندان آمد به طور عملی تر و 

وسيع تری به مرحله عمل درآمد. 
در آغاز عده ای شامل بنده، دكتر شيبانی و مصطفی 
مفيدی آمديم و برنامه ای ريختيم كه عنوان آن را 
گذاشــتيم »انتقاد از خود«؛ ما سه نفر در طول هفته 
همديگر را زير نظر داشتيم. هر عملی از هر كدام 
از ما ســر می زد، دو نفر ديگر يادداشت می كردند 
و روز جمعه يا شــب شــنبه، مطالب را با همديگر 
مطرح می كرديم. اگر خطايی از كســی ســر زده 
بود، بــه او تذكر می داديم و اگر كار خوبی كرده 
بود، تشويقش می كرديم. عالوه بر خودمان، سعی 

می كرديم مراقب ديگران هم باشيم. 

دكتر	سيدمحمدمهدی	جعفری	در	آغاز	دهه	40،	ضمن	تحصيل	در	دانشسرای	
عالی	تهران،	به	فعاليت	های	سياسی	ـ	مذهبی	در	نهضت	آزادی	ایران	و	انجمن	
اسالمی	دانشجویان	روی	آورد	تا	اینکه	در	ســال	های	1342	و	1343	همراه	با	
ســران	و	اعضای	نهضت	آزادی	ایران	در	دادگاه	های	بدوی	و	تجدید	نظر	نظامی،	
محاكمه	و	به	چهار	ســال	زندان	محکوم	شــد.	وی	در	آغاز	در	زندان	قصر	بود،	
سپس	به	همراه	سران	نهضت	آزادی	به	زندان	برازجان	تبعيد	شد.	در	آنجا	نيز	به	
دليل	فعاليت	هایی	كه	در	زندان	داشــت	و	نقش	مادر	مرحوم	ایشان	در	برقراری	
ارتباط	ميان	زندان	و	بيرون،	به	زندان	یزد	تبعيد	شد.	چندی	بعد،	با	بازگرداندن	
ســران	نهضت	آزادی	از	دژ	برازجان	به	زندان	قصر،	جعفری	نيز	به	زندان	قصر	
منتقل	شد	و	تا	پایان	دوره	محکوميت	خود	در	زندان	قصر	به	سر		برد.	جعفری	در	
سال	1352	نيز	به	وسيله	مأموران	ساواك	دستگير	و	در	»كميته	ضد	خرابکاری«	
به	زندان	افتاد،	اما	مدتی	بعد	چون	مدركی	عليه	او	در	دست	نداشتند،	از	زندان	

آزاد	شد	و	دوباره	به	فعاليت	سياسی	مخفی	خود	ادامه	داد.	
آنچه	در	پی	می	آید،	فرازهایی		از	خاطرات	محمدمهدی	جعفری	در	زندان	های	
مختلف	است	كه	برای	آشــنایی	با	فضای	آن	دوره		گروه	های	انقالبی،	اطالعات	
مفيدی	به	خوانند	می	دهد.	این	گزیده	ها	را	از	جلد	اول	خاطرات	ایشان	با	عنوان	

»همگام	با	آزادی«	)به	كوشش	سيد	قاسم	یاحسينی(	برگرفته	ایم.	

محمدمهدی جعفری:

آن سوی سكه  زندان
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دكتر كاظم سامی و تالش مشفقانه
دكتر كاظم ســامی روان پزشــك بود و در زمينه  
مســائل روانی تخصــص داشــت. او ]در زندان 
قصر[ بــرای آرام كردن اعصاب متشــنج و بعضاً 
فرســوده زندانيان سياسی دســت به اجرای يك 
سلســله تمهيــدات و روش هايــی زد كه يكی از 
مهمتريــن آنها گفتار درمانی بود. ايشــان ســعی 
می كرد با تك تك زندانيــان كانال عاطفی بزند 
تــا زندانيان با گفتــن درددل هــای درونی خود، 
تخليه روانی شــوند. می كوشــيد تا زندانيان را به 
حرف زدن، درددل كردن، سخنرانی و... وادارد. 
معتقد بــود كه اگر فردی حــرف بزند و درددل 
كند، اعصاب و روان آرام تری خواهد داشــت تا 
كسی كه گوشه گيری اختيار كند و حرفی نزند. 
]...[ ســخت مراقب بود كه ميان زندانيان سياسی، 
تنــش و درگيــری پيش نيايــد. عالوه بــر اين، 
برخی از زندانيان سياســی را كه صبر و مقاومت 
بيشتری داشتند و سن  آنها از بقيه بيشتر بود را نيز 
وامی داشتند تا با جوانان صحبت بكنند و نگذارند 
كه آنها احساس تنهايی كنند. خود دكتر سامی با 
اغلب زندانيان سياسی، چه مذهبی، چه غيرمذهبی 
يا كمونيست، حرف می زد. با آنان درباره مسائل 
و مشــكالت زندگی و معضالت خصوصی شان 
ســخن می گفت و به اين طريق جلوی بســياری 
از تنش هايــی را كه ممكن بــود در زندان و بين 
زندانيان اتفاق بيفتد، می گرفت. از اين نظر، وجود 
دكتر ســامی واقعا در زندان مؤثــر و مغتنم بود و 
در خيلی از مواقع ســنگ صبور زندانيان سياسی 

به شمار می رفت. )ص245(
برخورد انسانی با مخالفان دين

در طــول يــازده مــاه آخــر، يــك همزيســتی 
و  مســلمان  گروه هــای  بيــن  مســالمت آميزی 
ماركسيســت ايجاد شــده بود. هر وقت يكی از 
گروه های ماركسيســتی از زندان آزاد می شد، از 
طرف مسلمانان به افتخارش ميهمانی داده می شد 
و برعكــس. هميــن ميهمانی ها، باعــث نزديكی 
انســانی و اخالقی بيشتر دو گروه با يكديگر بود. 
موقع خداحافظی هم صحبت هايی می شد و از دو 
طرف تجليل هايی صورت می گرفت. نكته ای كه 
در همين جا بايد به آن اشــاره كنم، مســئله طرز 
برخورد با كمونيســت ها در زنــدان بود. آيت اهلل 
طالقانــی می گفت: »شــما وظيفــه نداريد برويد 
تحقيق كنيد كه آيا اينها منكر خدا هستند يا نيستند 
كه برايتان تكليف شرعی ايجاد شود. همين اندازه 
كه اينها مســلمان زاده هستند و اظهاری كه منكر 
ضروريات دين باشــد از آنان صادر نمی شــود، 
برايمان كافی است و لذا ما اينها را پاك می دانيم 
و نبايد رفتاری دفعی با آنان داشــته باشيم و بايد 

آنها را از خود بدانيم...«. )ص 248-249( ■
پی نوشت

1.  . مصطفی قمی، رئيس اتاق شــش زندان يزد و 
از دزدان باسابقه بود كه پس از انتقال محمدمهدی 
جعفری به ايــن اتاق، با وی، يــك جوان يزدی و 

يك افغانی هم اتاق می شود.

می خواستند سكوت خود را توجيه كنند
پــس از 15 خرداد، افراد مختلف با ســليقه های 
متفاوت در تهران زندانی شدند. از آقای فلسفی 
و آقــای ناصر مكارم تا شــهيد مطهری و آقای 
هاشــمی نژاد و بنده و آقای كروبی و عده ای از 
علمــای تهران و شهرســتان ها، در زندان موقت 
شهربانی بازداشــت بوديم. از طرف آقای ]سيد 
احمــد[ خوانســاری مبلغی پول بــرای زندانيان 
آورده بودنــد كه همين امر موجب اختالف بين 
زندانی ها شد. آقای فلسفی و ناصر مكارم اصرار 
می كردنــد كه بايــد پول را بگيريــم ولی آقای 
مطهــری و شــيخ غالمرضا كنــی و باقری كنی 
پافشــاری كرده و می گفتند كه نبايد آن را قبول 
كنيم. سرانجام دو دسته شــديم، آنان گرفتند و 
ما نگرفتيم، ما می گفتيم كــه آنها می خواهند با 
اين پول ها، به اصطالح، ســر ما را شيره بمالند و 
ســكوت خويش را با اين كارها توجيه كنند. از 
طرف آقای شريعتمداری و آقای ميالنی نيز پول 
آوردند ولی ما نگرفتيم. فشــار روی ما بيشتر از 

آنانی بود كه طرفدار دريافت پول بودند. 

اعتراض به صدای بلند راديو
صــدای راديــو را مخصوصــاً، هنــگام پخش 
موســيقی، بلند می كردند و ايــن وضع، برای ما 
كــه روحانی بوديم، ناراحت كننــده بود. ما نامه 
می نوشــتيم به زمانی، ازغندی يا تيموری به اين 

وضع اعتراض می كرديم؛ ولی پس از چندی كه 
از آنها نتيجه را می پرســيديم، می گفتند: نامه را 
از لوله بخاری به آســمان فرســتاديم تا به دست 
طرف برســد! آنها از هيچ گونه پســتی و رذالت 
مضايقه نمی كردند. ســربازان مستقر در زندان، 
افرادی ســاده دل بودند. يكی از آنها اَمربر بود و 
اطالعات خوب و دســت اول برای ما از داخل 
بندهــا مــی آورد. او نحوه شكنجه شــدن آقای 

هاشمی را برای ما شرح می داد. 

شــركت توده ای ها در نمــاز برای حفظ 
وحدت

مــا چهار نفر ]خلخالی، آقايان قريشــی خمينی، 
مهدی امام جمارانی و يك تن ديگر[ در بند دوم 
]زندان قزل قلعه[ بوديم. ]داريوش[ فروهر و چند 
نفر ديگر در بند يكم بودند. پرويز حكمت جو و 
علی خاوری و ابوالفضل خوانساری، از توده ای ها 
در بندهای ديگر زندان بودند. هنگامی كه ما به 
امامت آقای ربانی شــيرازی اقامه نمازجماعت 
می كرديــم، چند تــن از توده ای ها نيــز در نماز 
شركت می كردند و می گفتند: اگرچه ما به نماز 
اعتقادی نداريم، ولی برای حفظ وحدت با شما 

نماز می خوانيم.■ 

شـيخ	محمدصـادق	صادقـی	گيوی	معـروف	به	خلخالـی،	طلبـه	انقالبی	و	از	
شـاگردان	امـام	خمينـی	بـود.	با	تبعيـد	امـام	خمينی	پـس	از	قيـام	پانزده	
خـرداد،	خلخالـی	نيـز	نظيـر	بسـياری	از	شـاگردان	امـام	خمينـی	فعاليت	
سياسـی	خـود	را	آغـاز	كـرد	و	در	همان	ایـام	دسـتگيری	و	تبعيد	امـام،	به	
همـراه	25	تـن	از	روحانيـان	شـيراز،	همـدان،	تبریـز	و	قم	دسـتگير	و	ابتدا	
در	زنـدان	عشـرت	آباد	و	زندان	موقت	شـهربانی	و	سـپس	زنـدان	قزل	قلعه،	
چنـد	ماهـی	را	در	زنـدان	به	سـر	می	برد	و	سـرانجام	بـا	حکم	تبعيـد	مواجه	
شـد.	آنچـه	در	پی	می	آید	سـه	فـراز	كوتاه	از	خاطـرات	وی	از	زنـدان	موقت	
شـهربانی	و	قزل	قلعه	اسـت	كه	در	جلـد	اول	خاطرات	آیـت	اهلل	خلخالی	)ص	

177-167(	درج	شـده	است.		

صادق خلخالی: 

از هيچ گونه پستی و رذالت 
مضايقه نمی كردند
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كــه دســته بندي هايي ايجــاد مي كــرد و موجب 
كدورت هايــي هم مي شــد. فردي كه تــازه وارد 
زندان مي شــد از تضادها و دسته بندي ها اطالعي 
نداشــت و در فضاي ديگري بود. من نيز تا مدت 
زيادي نمي توانستم مسائل را ريشه يابي كنم و از اين 

تضادها بي خبر بودم و همه را يكپارچه مي ديدم.
زندان عشــرت آباد مســائل خاص خــودش را 
داشــت. در آنجا بيژن جزني يكي از محورهاي 
زندان بــود و تــالش مي كرد كــه فدايي ها در 
دادگاه هــا دفاع ايدئولوژيك بكننــد. مثاًل فرج 
ســركوهي؛ او پرونده سبكي داشت، اما به علت 
جوي كه در زندان عشــرت آباد بــود،  وقتي به 
دادگاه رفــت دفــاع ايدئولوژيــك كــرد و به 
پانزده ســال زندان محكوم شــد. جزنــي عميقاً 

برخوردهاي فلسفي مي كرد.
بچه هــاي مجاهدين هم دو دســته شــده بودند. 
عده اي گفته بودند ما پرولتارياي سازمان هستيم. 
آنها خودشــان را جناح راديــكال و ديگران را 
خرده بــورژوازي و مذهبي ســنتي قلمداد كرده 
بودند. اينان ســعي مي كردند يــك نوع مبارزه 
طبقاتي به  عنوان مبارزه ايدئولوژيك را شــروع 
كنند. بچه هايي كه خود را پرولتر مي دانســتند، 
كارها و تصميم گيري هاي زندان را هم منحصر 
به خودشــان كــرده بودند و بهــاي كمي براي 
ديگــران قائــل بودند. مثــاًل از نظــر آنها مكرم 
دوســت، پرويز يعقوبــي و دكتــر ميالني جزو 
نامحرم هــا بودند. ولي آن جناح كه در رأســش 
رضا باكري و شايد مسعود اسماعيل خاني و چند 
نفر ديگر بودند، خودشــان را مترقي مي ناميدند. 
اين تضادها به درون زندان قصر كشــيده شــد. 
بعدهــا يك بــار آقاي مكرم دوســت در زندان 

شيراز اين تضادها را برايم توضيح داد.

جمع هاي زندان ]قصر[
بـزرگ  كمـون  يـك  ]قصـر[  زنـدان  ايـن  در 
و  فدايـي  و  مجاهـد  بچه هـاي  همـه  كـه  بـود 
مائوئيسـت ها و خيلـي  برخـي  گـروه طوفـان و 
از منفرديـن در آن شـركت داشـتند... به تدريـج 
جمـع مجاهديـن در بنـد شـماره سـه بـه 70 نفـر 
رسـيد. ظهـر و شـب نمازجماعـت مي خوانديـم 
و هميشـه بيـن دو نمـاز يكـي مأمـور مي شـد كه 
دعـا يـا قـرآن با ترجمـه بخوانـد. ...يك تشـكل 
70 نفـره متحـد كـه ايـن دعاهـا را مي خوانـد، 
ولـي  مي آمـد،  گـران  زنـدان  مسـئولين  بـراي 

جمع بندي هــاي جديدي براي جنبش مســلحانه 
به همــراه داشــت. ناگفته نماند كــه در بعضي 
سلول ها و بندها، بحث هاي فلسفي بين مذهبي ها 
و ماركسيســت ها به وجود مي آمد كه زود قطع 
مي شــد. ســعي ما در اتاق خودمان اين بود كه 
مكتبمــان را در عمــل و با كردار و رفتار نشــان 
دهيم. درباره مســائل استراتژيك و تاكتيكي در 
حــد مجاز بحــث مي كرديم اما تــا جايي كه به 
مباحث فلسفي كشيده نشود. ما عقالنيت فطري 

را بر بحث هاي فلسفي ترجيح مي داديم. 

تضادهاي درون زندان ]قصر[
يكــي از مشــكالت زنــدان ايــن بود كــه فرد 
تــازه وارد در كجا مســتقر شــود، كــدام اتاق 
و كدام قســمت از اتــاق به او اختصــاص يابد. 
بعضــي جاهاي اتاق جنبه اســتراتژيك داشــت 
و مي توانســتيم در آن محل ريزنويســي كنيم يا 
كالس بگذاريــم، مطالعه كنيم يا راديو بغداد را 
گوش كنيم، به طوري كه پاسباني كه در بند قدم 
مي  زند متوجه نشود. از آنجا كه دو گروه عمده 
يعني مجاهدين و چريك هــاي فدايي زندان را 
پــر كرده بودند، هر كــدام از اين گروه ها براي 
انجــام كارهاي تشــكيالتي و مخفي خود اتاقي 
مختص به خودشــان نياز داشــتند. بنابراين اگر 
رختخواب يكــي از فدايي ها در اتاق مجاهدين 
بود، او شــب موقع خواب بــه اتاق مي آمد ولي 
روز براي كار و تالش به جاي ديگري مي رفت. 
يا اگر مجاهدين در اتــاق فدايي ها بودند،  فقط 
موقع خواب بود و روز به اتاق ديگري مي رفتند 

كه بچه هاي مجاهدين بودند. 
زندان قصــر درحكم زندان مادر بــود و بچه ها از 
زندان هاي مختلف به آنجــا مي آمدند. هر زندان 
مسائل خاصي داشــت و با انتقال افراد، آن مسئله 
خــاص هم وارد جمع بزرگ زندان قصر مي شــد 

عشق بچه ها به هم و يأس ساواك
خاطره خوبي از بازجويي آن موقع يادم مي آيد 
و اينكــه وقتي اســم برادري گفته مي شــد و او 
را دســتگير مي كردند، ســاواكي ها مواجهه اي 
ترتيب مي دادند. انتظار داشــتند در اين مواجهه 
كدورت هــا و دل چركيني هايــي برمال شــود، 
ولي جريان معكوســي اتفاق مي افتــاد. برادران 
همديگر را به آغوش مي كشيدند و از اينكه بعد 
از چند روز دوري دوبــاره همديگر را ديده اند 
خوشحال مي شــدند. بازجو منوچهري با تعجب 
بســيار به يكــي از بچه هــا فحــش داده بود كه 
چگونه اســت شــما يكديگر را لــو مي دهيد اما 
هنگام مواجهه همديگر را در آغوش مي كشيد. 
عشق و عالقه اي كه برادران به يكديگر داشتند، 
موجب يأس ساواكي ها شده بود. از اينكه روي 
فردي به عنوان مهره كار كنند مأيوس مي شدند.

درگيركردن مذهبي و غيرمذهبي توسط 
ساواك 

بازجوهاي ســاواك در ابتدا فكــر كردند كه چه 
خوب اســت اين نيــروي مذهبي را كــه به زندان 
]اوين[ آمده، با ماركسيســت ها هم بند و هم سلول 
كنند، تا از درگيري آنها شايد چيزي عايد ساواك 
شود. هم خودشان تضعيف شوند و شايد با پيدايش 
جنگ بين مذهــب و ماركسيســم، گزارش هاي 

اطالعاتي هم از رقيب به دست ساواك برسد.
ولي بــه علــت تجربــه، پختگي بچه هــا و كار 
كادرسازي كه شده بود و همچنين بينشي كه از 
مطالعه گذشته ها به دست آورده بودند، ساواك 
در هدفــش موفقيتي به دســت نيــاورد. گويا به 
علــت همان تجربــه ناموفق بود كه ســلول ها و 
بندها را از هم جدا كردند و مذهبي ها را در يك 
بند و ماركسيست ها را در بند ديگر جاي دادند. 
بــه دنبال روابطي كه در ســلول ها به وجود آمد، 

مهندس	لطف	اهلل	ميثمي	در	شــهریور	1350	همراه	شماري	از	اعضاي	سازمان	
مجاهدین	دســتگير	و		مدت	دو	سال	را	در	زندان	هاي	اوین،	جمشيدیه،	قصر	
و	عادل	آباد	شيراز	ســپري	كرد.	ميثمي	بخشي	از	تجربيات	خود	از	زندان	حد	
فاصل	سال	هاي	1350	تا	1352	را	در	جلد	دوم	خاطرات	»آنها	كه	رفتند«	نقل	
كرده	است	كه	آنچه	در	ادامه	مي	آید	گزیده	اي	از	این	خاطرات	است	كه	مطالعه	
آن،	براي	آشــنایي	با	فضاي	زندان	هاي	اوین،	قصــر	و	عادل	آباد	در	این	برهه	

زماني	خالي	از	فایده	نيست.

لطف اهلل ميثمي: 

پلوراليسم كم نظير درون زندان

درباره مسائل استراتژيك و 
تاكتيكي در حد مجاز بحث 
مي كرديم اما تا جايي كه به 

مباحث فلسفي كشيده نشود. ما 
عقالنيت فطري را بر بحث هاي 

فلسفي ترجيح مي داديم
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آنها نيز جزوه احمدزاده به نام »مبارزه مســلحانه؛ 
هم استراتژي، هم تاكتيك« را خوانده بودند اما 
به هر حــال چيزهايي را كه نخوانــده بودند در 
زنــدان مي خواندند. در زندان چنــد كار انجام 
مي شــد؛ يكي مراســم براي شــهدا بود، ديگر 
سرودخواني، سازماندهي درون زندان و تقسيم 
كار، ســرودهاي محلي غروب جمعه،  آموزش 
شــيوه برخورد بــا دادگاه ها، شــيوه برخورد با 

كساني كه احتماالً ضعفي نشان داده بودند و...

شيوه جذب و هدايت يا طرد و انزوا
مســئله برخورد با آدم هاي تازه واردي كه احياناً 
نقطه ضعفي نشــان داده بودند، مسئله مهمي بود. 
كميته مشــترك ضدخرابكاري خيلــي پيچيده 
شده بود، شــالق و بلوف و فشارهاي گوناگون 
هم رواج داشت. در چنين شرايطي، برخي توان 
مقاومت را از دست مي دادند و توانشان در يك 
مرحله تمام مي شــد. وقتي اينها پس از بازجويي 
به زندان منتقل مي شــدند، احســاس مي كردند 
خيانت بزرگي انجام داده اند و طرد خواهند شد. 
شــيوه مصوب از طرف مجاهديــن اين بود كه 
با كســاني كه ضعف نشــان داده بودند برخورد 
آموزشــي صورت گيرد. برايشان مي گفتيم كه 
بازجوها بلوف مي زنند، رودست مي زنند و اين 
قدرت و پيچيدگي آنها نيست، بلكه كم تجربگي 
و ساده انديشــي ماست كه ضربه مي خوريم اگر 
كسي اين تجربيات را بداند، در بازجويي خوب 
عمــل مي كند. اينهــا كه بازجويي شــان خوب 
شده اســت، چيز خاصي نداشته اند و تنها از اين 

تجربيات برخوردار بودند.
با ايــن برخوردهــا، به تدريج روحيه فــرد مورد 
نظر باال مي رفــت و احياناً اگر زير بازجويي قول 
همكاري هم داده بود، توبــه مي كرد و در جمع 
بزرگ پذيرفته مي شد و احساس آرامش مي كرد. 
برنامه اين بود كه اگر كســي بــا پليس حفاظتي 
زندان همكاري مي كند، سعي كنيم به همكاري 
با ساواك كشيده نشــود و در همان حد متوقف 
شود يا اگر كسي با ســاواك همكاري مي كند، 
در حد پرونده خودش و آزادشدن خودش باشد، 
نه اين كه از درون زندان و مسائل ديگران چيزي 
گزارش بدهد. نمونه هايي بودند كه وقتي دوباره 
به بازجويــي  رفتند؛ از روحيــه بااليي برخوردار 

شده بودند و سير استغفار را طي مي كردند.
خالصــه بــه هيچ وجه ايــن  خط كه كســي را 

كاري هـم نمي توانسـتند بكننـد. تـالش آنها اين 
بـود كه بيـن مذهبي هـا و غيرمذهبي هـا اختالف 
بيندازنـد، ولـي نمي توانسـتند چهـره ضدمذهب 
بـه خودشـان بگيرنـد. مراسـم نمازجماعـت در 
درون و بيـرون زنـدان انعـكاس وسـيعي داشـت 
خيلـي  هـم  مـا  خـود  روحيـه  تقويـت  بـراي  و 
بحـث  غيرمذهبي هـا  بيـن  در   ... بـود.  خـوب 
بـود كـه ايـن نمـاز تبليـغ اسـالم و يـك فلسـفه 
زندانيـان،  توافقـي  آيين نامـه  در  اسـت.  خـاص 
جانـب  از  ايدئولوژيـك  تبليـغ  كـه  بـود  آمـده 
بعضـي  نشـود.  انجـام  گروه هـا  از  هيچ كـدام 
ديگـر هـم مي گفتنـد ايـن سـنت مردم ماسـت و 
بايـد بـه آن احترام گذاشـت. افـراد جديدي كه 
وارد زنـدان مي شـدند،  توسـط مسـئوالن كمون 
بـزرگ، يـك بازجويـي اجمالي مي شـدند. اگر 
طـرف شـناخته مي شـد،  بـا جريان خاصـي پيوند 
مي خـورد و همـكاري مي كـرد و اگـر شـناخته 
نمي شـد تـا زماني كـه عليـه او مدركي به دسـت 
نمي آمـد، به طـور موقـت عضـو كمون مي شـد، 
شـرط ايـن كـه كسـي عضـو كمـون بشـود ايـن 
بـود كـه عليـه امپرياليسـم موضع داشـته باشـد و 
بـا پليس همـكاري نكند. شـرط ديگر هـم قبول 
جنبـش مسـلحانه بـود كه بر سـر آن زيـاد بحث 

مي شـد.

امور زندگي در زندان ]قصر[
  در روزهــاي مالقــات، اســامي را بــه ترتيب 
مي خواندنــد و بچه هــا به پشــت ميلــه مالقات 
مي رفتند. لباس، ميوه، كتاب و وســايل ديگر را 
از زيرهشت تحويل مي گرفتيم و مستقيماً تحويل 
مسئول كمون بزرگ مي داديم. مسئوالن كمون 
هم آيين نامه اي براي مصرف آنها داشــتند كه با 
مشــورت همه تصويب شــده بود و طبق آن به 
مصرف مي رســيد. تي كشيدن و جارو و نظافت 
نيز نوبتي بود. شهردار و استاندارشدن هم نوبتي 
بــود و به همه، نوبت ظرف شســتن مي رســيد. 
حمام عمومــي براي همه زندانيــان زندان قصر 
بــود كه هفتــه اي يــك روز نوبت ما مي شــد. 
همگي به  آنجا مي رفتيم و دايره بزرگي تشكيل 
مي داديم و به شســتن لباس ها مشغول مي شديم. 
فكر مي كنم در بند شــماره ســه، هر كس لباس 

خودش را مي شست.
روابــط طوري بــود كه حتي وقــت خالي براي 
نامه نوشــتن بــراي خانــواده نداشــتيم. زنــدان 
يكپارچــه انگيزه و شــور و شــوق بــود. حالتي 
وجود داشــت كه همه با عجله و شــتاب كتاب 
مي خواندند و بحث مي كردند. نســل جوان هم 
كه به زندان آمده بود،  چندان با تاريخ گذشــته 
و مبارزات آشــنا نبود؛ بيشــتر آنها نمي دانستند 
كــه مصدق در چــه تاريخي حكومــت كرد و 
كودتــاي 28 مــرداد در چه ســالي بود. بيشــتر 
بچه هاي غيرمذهبي  با يك كتاب »درباره عمل« 
و احتماالً »تضاد« مائو و يا يك كتاب چه گوارا 
به زنــدان آمده بودند يا جــزوه »رد تئوري بقا«  
اميرپرويز پويان را خوانده بودند. تعداد كمي از 

به سمت دشــمن برانيم وجود نداشــت. البته در 
زمينه ايدئولوژي، شــيوه هايي برخالف اين خط 
وجود داشــت. مثاًل بارها مي شد به كسي كه به 
ايدئولوژي ســازمان انتقاد داشت مي گفتند: تو 
برو كار كــن ببينيم به كجا مي رســي!«. طبيعي 
اســت كه او به تنهايي، مشــكل مي توانســت به 
جايي برســد. الزم بــود چند نفر بــه او كمك 
كننــد، فكرش را پــرورش بدهنــد، انتقادش را 
بررســي كننــد و حرف هايــش را بشــنوند. اما 
معموالً مدتــي او تنها مي شــد و كار مي كرد و 
دســتاوردي هم نداشــت و احتماالً حرف هاي 
نامربوطي هم مي زد كه به جريان راســت شــبيه 
بود، آن گاه مسعود رجوي مي گفت: »ببينيد! اين 
نمونه كاركردن تكي و نمونه كار ايدئولوژيك 
كردن اســت. ببينيد چه حرف هايي مي زند و به 

چه دستاوردهايي رسيده است!«
اين گونــه برخورد، درعمل نوعــي روكم كردن، 
منزوي كردن و طردكــردن بود تا طرف از موضع 
اضطرار بــه جمع هفتادنفــره برگــردد. در مورد 
افــرادي كه قدري ضعيف بودنــد، مي گفتيم: »به 
هر حال طرف با زندگي سازش نكرده است. او از 
نعمت هاي زندگي بريده، زن و بچه را رها كرده، از 
تفريح و سينما چشم پوشيده و به زندان آمده است.«

تــرور  را  يكــي  مقعطــي كــه مجاهديــن  در 
مي كردند، فشــار هم در بازجويــي و زندان باال 
مي رفت. مثاًل اگر به همه هزار شــالق مي زدند، 
در آن شــرايط ركورد را به 1500 مي رساندند. 
خوب ممكن است كســي خودش را براي اين 
مقدار اضافي شــالق آماده نكرده باشد و احياناً 
ضعفي نشــان بدهد. چنين كســي را نبايد بريده 
دانســت و طرد كرد. او از خيلي مراحل گذشته 
اســت. اگر او را طرد كنيم، خط عافيت طلبي و 
حجتيه را تقويت كرده ايم كه اصاًل وارد مبارزه 
نمي شوند تا ضعفي نشــان بدهند و هيچ ابتاليي 
را بــراي خودشــان قبــول نمي كنند تــا در آن 
مسير آزموده شــوند. بنابراين مستقل از ذهن ما، 
مراتب ايــن افراد فرق دارد و در برخوردها بايد 
آن را رعايت كرد. مثاًل ســعي كامل مي شد كه 
ضعف ها از پشت ميله زندان به آن طرف يعني به 
اجتماع نرود، چرا كه اين ضعف ها قابل جبران و 
استغفار بودند و در يك سير توان سازي، مي شد 

اين ضعف ها را جبران كرد.
از طرف برخي فدايي ها انتقاد شــده بود كه »چرا 
ميثمي، فيروزيان و پرويز يعقوبي با سماواتي غذا 
مي خورند؟ او مصاحبه كرده اســت، بدون  اينكه 
به محتــواي اين كار توجه كنــد.« يكي ديگر از 
فدايي ها در جواب گفته بود: »اينها يك ســازمان 
پرافتخارنــد، بــا كلــي تجربيات انقالبــي. حتماً 
جمع بندي كرده  اند و به چنين برخوردي رسيده اند 

و ما حق نداريم چنين اعتراضاتي بكنيم.«
ما به اين نتيجه رســيده بوديــم كه برخوردهاي 
حذفي اشتباه اســت. به هر حال يكي از بالهاي 
زندان، چپ روي ها بود كه بيشــتر از جانب نسل 
جوان بروز مي كرد، ولي با آن مقابله مي شــد و 

صبر و حوصله زيادي الزم داشت.

 سعي كامل مي شد كه ضعف ها 
از پشت ميله زندان به آن طرف 

يعني به اجتماع نرود، چرا 
كه اين ضعف ها قابل جبران و 
استغفار بودند و در يك سير 

توان سازي، مي شد اين ضعف ها 
را جبران كرد
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مي شد. آن روز كه متوجه شديم همه جزوه ها را 
برده اند، حالت يأس و افســردگي به همه دســت 
داد. مثل پدرمرده ها شــده بوديــم و تا چند روز 
حــال هيچ كاري را نداشــتيم. بعد بــه اين نتيجه 
رسيديم كه دوباره بايد حركت را از صفر شروع 
كنيم. ما اســير و زنداني هســتيم و اســلحه ما نيز 
خودكار و كاغذ اســت و بايد از نو شروع كنيم. 
از اتفاق هرگاه از صفر شروع مي كرديم، جزوات 
خيلي بهتر و كامل تر مي شــد و مطالب جديدي 
هم اضافه مي گرديــد. مي گفتيم اين پليس ها هم 

تازيانه تكامل مي شوند.
آنچه در اين جو پليســي خيلي به داد ما رسيد و 
دمار از روزگار دشــمن درآورد، كاغذ سيگار 
بود. كاغذ سيگار چند ويژگي داشت؛ يكي اين 
كه خيلي نازك بــود و اگر در آب هم مي افتاد 
زياد خراب نمي شــد. پشــت و روي آن با خط 
ريز مي توانســتيم 44 سطر بنويسيم و جاي كمي 
را هم اشــغال مي كرد. نزديــك 40 صفحه آن 
را مي توانســتيم در جلد مقوايــي كتاب يا قرآن 

جاسازي كنيم.

توهم و واقع بيني در زندان ]قصر[
يك بــار بحثــي بيــن مــن و دكتــر ميالنــي و 
پرويــز يعقوبــي در جريان بــود. حاجي ميالني 
مي گفــت: »مديريــت اينها خيلي قوي اســت.« 
پرويــز مي گفت: »ما از موضع زنداني مي گوييم 
مديريتشان قوي اســت. اگر ما امكانات اينها را 
داشتيم، مديريت مان ده برابر قوي تر از آنها بود.«

براي خود من هم در مقطع بازجويي هاي ســال 
1350 چنيــن توهمي پيش آمده بــود و با خود 
مي گفتــم، عجب مديريتي دارند، شــب و روز 
مشــغول كارند. معمــوالً در محيط هاي محدود 
ماننــد زندان، انســان ناخودآگاه اســتعدادهاي 
خــودش را فراموش مي كنــد و خود را محدود 
مي بيند. گاهي هم فكر مي كردم مگر من هماني 
نيســتم كه بــه جزيــره الوان در شــركت نفت 
مي رفتم، در اســكله كار مي كردم، سوار كشتي 
مي شدم، دستور مي دادم، با بي سيم ارتباط برقرار 
مي كردم و مديريت مي كردم. حتي امريكايي ها 
مديريت مرا موفق مي دانستند. هر امريكايي كه 
مشــكلي پيدا مي كرد، مي گفتند نزد فالني برو، 
بايگاني متحرك شركت است. اما در عين حال 
اين مســئله هم هســت كه وقتي انســان محدود 
مي شــود، ناخــودآگاه خودش را هــم محدود 

مي بيند و دچار توهم مي شود. 
مثال ديگر براي اين حالت اين است: وقتي يك 
حاكميت نيروها را تصفيه و حذف مي كند،  اين 
نيروها در خودشــان محدود و منزوي مي شوند. 
به تدريــج بين آنها اين توّهم به وجود مي آيد كه 
اين حاكميــت خيلي قوي اســت، خيلي تجربه 
دارد و هيــچ آلترناتيــوي ندارد. مــا ناخودآگاه 
صالحيت هــاي خودمــان را محــدود مي بينيم. 
آن گاه حاكميت هم طلبكار مي شــود كه شــما 
هيچ تجربــه  و صالحيتــي نداريد و گوشــه اي 
افتاده ايد. توجه نمي كنند در آن وضعيت خفقان 

افسر اطالعات شهرباني بيايد و بررسي كند و اگر 
او اجازه داد، داخل بند شود.

زجري كه خانوادها تحمل مي كردند
وضعيت مالقات بــراي خانواده ها خيلي بد بود. 
آنها در آفتاب گرم تابســتان از صبح مي آمدند 
و صف مي كشــيدند تا ظهر يــا بعدازظهر نوبت 
مالقاتشان بشــود. خانواده  ها را اذيت مي كردند 
و مي گفتند از خانــه نبايد چيزي بياوريد. هرچه 
مي خواهيد بايــد از تعاوني زنــدان بخريد. قباًل 
هندوانه را به طور ظريفــي مي بريدند و داخلش 
چيزي مي گذاشــتند كه به داخل زندان مي آمد 
... ايــن مســائل در معادالت سياســي و عوامل 
پيــروزي انقالب كمتــر مطرح مي شــود، ولي 
واقعيت آن است كه خانواده هاي زندانيان خيلي 
زجر كشــيدند. حداقل، مالقاتي هــا در آمدن و 
رفتن هــا خيلي زحمت كشــيدند و آزار ديدند، 
در حالي كه بيشــتر زنداني ها بعــد از بازجويي  
ناراحتي چنداني نداشتند؛ زندان جاي امني بود، 
صبحانه،  ناهار و شــام آمــاده بود،  ورزش صبح 
و عصــر برقرار، ميز پينگ پنگ و امكانات براي 
ورزش هاي ديگر در حياط مهيا بود،  دوش آب 
سرد در حياط و دوش آب گرم در داخل بند نيز 
هميشه در دسترس بود. كتاب هم براي خواندن 

به اندازه كافي بود )البته نه در حد بيرون(. 

بازرسي زندان ]قصر[
يك بار پليس به داخل بند آمد. احتماالً با آگاهي 
قبلي بود و حدس مي زديم كه از ساواك دستور 
گرفتــه بودند. در بازرســي، همه جاســازي ها را 
كشــف كردند و مــدارك را بيــرون ريختند و 
بردنــد. موقع بازرســي، همه را بــه داخل حياط 
مي بردند و بنــد را خالي مي كردند و خودشــان 
همه اتاق ها و وسايل را بازرسي مي كردند و همه 
وسايل را بيرون مي ريختند. سپس همه را بازرسي 
بدني مي كردنــد و بعد داخل بند مي فرســتادند. 
در اين ســاعات اضطراب جدي بر همه مستولي 

تهاجم پليس و برخورد با پليس در زندان 
]قصر[

يكي از مشــكالت زندان اين بود كه فاز جنبش 
مســلحانه در بيــرون، با كار در زنــدان مرزبندي 
نشــده بود. حتي برخي كه در بيرون موفق نشده 
بودنــد عملياتــي عليــه رژيــم انجام دهنــد و به 
زنــدان افتاده بودند، با ايــن كارها تا حدي ارضا 
مي شــدند و به اصطالح جگرها خنك مي شــد. 
وقتي كه چند بار ســرود خوانديــم و ديديم كه 
پليس عكس العمل تندي انجــام نداد، در مرحله 
بعد حركت شديدتري مي كرديم و مي خواستيم 
كاري كنيم كه امتياز بيشــتري از پليس بگيريم. 
بــه هر حال معلــوم نبود كه حركت هــاي درون 
زنــدان چــه موقع به تعادل مي رســد كــه هم به 
ثباتي برســد كه پليس نيز بــه آن تن بدهد و هم 
بچه ها بتوانند روي برنامه  ريزي هايشــان حســاب 
كننــد. البتــه عكس العمل پليس ايــن بود كه هر 
چنــد مدتي يك بار ناگهان داخل بند مي ريختند 
و شــروع به بازرســي كرده و همــه  كارهايمان 
را فلج مي كردنــد. جزوه هايمــان را مي بردند و 
گاهي هم جاســازي ها را كشف مي كردند. البته 
اين بســتگي به شــدت عمل آنها داشت. برخي 
جزوه هــا ـ گرچه خطرناك هم بودند ـ كشــف 
مي شــد، ولــي عكس العملي از جانب ســاواك 
نمي ديديم. علتــش اين بود كه پليس زندان اينها 
را گــزارش نمي كرد، چون ســاواك وقتي اين 
مسائل را مي فهميد، پليس زندان را به بي كفايتي 
متهم مي كرد و ســعي مي نمود اداره زندان قصر 
را خود به دســت گيــرد. بنابرايــن در تضاد بين 
ســاواك و پليس زندان، ما يك پوشــش امنيتي 
داشــتيم. اين تجربه  را نيز داشتيم كه هميشه الزم 
است در زندان يك شخص با اراده قوي و سابقه 
مبارزاتي خوب اين نقطه تعادل ها را كشف كند، 
نه به چپ  و نه به راست برود و از انگ و برچسب 
نيز نترســد. پليــس، ورود قــرآن و نهج البالغه و 
كتاب هاي معمولي به زندان را اجازه مي داد، ولي 
كتاب هايي را كه مبهم بود كنار مي گذاشــتند تا 

بخشي از ديوار فروريخته زندان قصر كه اكنون به باغ موزه تبديل شده است
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جزوه ها و موضوع هاي گوناگون كار مي كردند. 
]...[ تهيه جزوه ها در زندان كار عظيمي بود. بچه ها 
دســتاوردهاي درون و بيرون زندان را جمع آوري 
نموده، بعضي مطالب را مشروح تر و بخشي ديگر 
را خالصه تر بازنويسي كردند. بعضي جزوه ها نيز 
براي نخستين بار در زندان نوشته شد. ]...[در زندان،  
مدام يا منابع آموزشــي موجــود را مي خوانديم و 
مورد بررسي قرار مي داديم يا منابع جديد آموزشي 
تدويــن مي كرديم و يا با گروه هاي ديگر به تبادل 

منابع آموزشي مي پرداختيم.

ورزش زندان و الگو براي نوجوانان
در زندان شيراز، هر روز صبح به مدت نيم ساعت 
مي دويديــم و 20 دقيقه هم نرمــش مي كرديم. 
برنامه ورزش در حياط زندان اجرا مي شد و نظم 
آن بســيار قابل توجه بود. آقايان مهندس سحابي 
و طاهــر احمــدزاده و آقاي عمويــي علي رغم 
ميانسالي شان در برنامه ورزش شركت مي كردند 
و ايــن نكته هر چند به ظاهر كم اهميت مي آمد، 
ولــي بــراي نوجوانــان و جواناني كه بــه زندان 

مي آمدند، الگوي بسيار خوبي بود.

سازماندهي زندان عادل آباد
بچه هــا ســازماندهي بيــرون را بــه درون زندان 
نيــز منتقــل مي كردنــد و اعضا را بــه گروه ها و 
دسته هاي گوناگون تقسيم كرده بودند. در گروه 
ايدئولوژي افرادي چون مهندس سحابي، مهندس 
لطفعلي بهپور، زين العابدين حّقاني، محمد اكبري 
آهنگر و دكتر ســيدمحمد ميالنــي عضو بودند. 
در گروه سياسي، من،  حسين قاضي، محمدعلي 
رحمانــي، مهدي  خسروشــاهي، رضــا باكري و 
چند نفر ديگر حضور داشتيم. خالصه گروه هاي 
مختلفي سازمان داده شده بودند كه همه فعاليت 
مي كردنــد. نشســت ها و جلســه هاي گوناگون 
برگــزار مي كرديم. به گونه اي كــه از بيرون اتاق 
كاماًل مشــهود بود كه جلســه و بحث داير است. 
در گوشه اي از اتاق، چهارـ  پنج نفري مي نشستيم 
و چنــد ســاعت صحبت مي كرديــم. خالصه ما 
در درون زنــدان مشــكلي بــه لحاظ سياســي و 
ايدئولوژيك نداشــتيم، ما مي گفتيــم بچه ها در 
بيرون اســتراتژي دارند و مبارزه مي كنند، ما هم 
»پشــت جبهه مبارزه مســلحانه« هســتيم. از آنجا 
كــه چريــك خانه بــه دوش اســت و نمي تواند 
كتابخانه منظم و مرتبي داشــته باشــد، ما وظيفه 
خود مي دانســتيم كه كار تشكيالتي بكنيم، كار 
ايدئولوژيك انجام دهيم و دستاوردها را به بيرون 
عرضه نماييم. اين فعاليت ها براي بچه هاي بيرون 
بسيار مفيد بود و از اين تقسيم كار راضي بوديم.

جايگاه خانواده ها در مبارزه
رابطه ما با زندان هاي ديگر هم خيلي خوب بود. 
مثــاًل خانم فاطمه امينــي، حوري بــازرگان و يا 
مادرم به ديدن من مي آمدند،  دســتاوردهاي كار 
درون زندان را در يك قرآن كوچك جاســازي 
مي كرديم و به بيرون مي فرستاديم. آنها اين قرآن 

حتي گاهي مي شد كه به طرف انگ ساواكي و... 
مي زدند تا كســي سراغش نرود. بعد خودشان به 

سراغ او مي رفتند و او را عضوگيري مي كردند.
يادم هســت، وقتي تــازه واردي كه مــردد بود، 
بــه جمــع زندانيان پيوســت، ماركسيســت ها و 
مســلمان ها براي عضوگيري او بســيج شــدند. 
ايــن كار قســمت اعظم وقت مســعود رجوي، 
محمد حياتي و موســي خيابانــي را گرفته بود. 
مــن اعتــراض كردم كــه 70 نفــر در اين جمع 
هســتند كه اعتماد و يقين كامل به اســالم دارند 
و شــما آنها را رها كرده ايــد و روي فردي كه 
مردد اســت، اين همه نيــرو مي گذاريد كه آيا 
بيايد يا نــه. البته نيت آنها بد نبــود، بلكه هدف 
آنها حفظ روابط خارجي جمع زندان بود؛ ولي 
چرا معمــوالً روابط خارجي و عمومي مهم تر از 

روابط داخلي مي شود؟

فضاي كار، تالش و معنويت 
فضاي زندان ]قصر[ واقعاً شگفت انگيز و كم نظير 
بود. يادم مي آيد يك بار با آقاي طاهراحمدزاده 
در ايــن باره صحبت مي كردم. ايشــان مي گفت 
كه جّو اينجا غيرقابل باور و شــگفت انگيز است. 
حدود 150 نفر جوان مرتب مشغول كار و مطالعه 
و بحث و بررســي اند. نه براي خانــواده دلتنگي 
مي كنند و نه به فكر مســائل جنسي هستند و تنها 
و تنهــا به مبــارزه و مقاومت مي انديشــند. آقاي 
احمدزاده درست مي گفت. اين به راستي عجيب 
بــود. معموالً همــه فكر مي كنند كــه در زندان، 
وقت بيــكاري زياد اســت، اما من خــودم واقعاً 
وقت نمي كردم به خانواده ام نامه بنويسم. صبح و 
عصر برنامه ورزش داشــتيم، دو بار در روز نماز 
جماعت مي خوانديم، در كالس ها و جلســه هاي 
گوناگون شــركت مي كرديم، به مســائل مبارزه 

مي انديشيديم،  تجزيه و تحليل مي كرديم و...

آموزش ها و ســير تحــول آن در زندان 
]قصر[

در زندان ما يك گروه امنيتي و نيز مســئول امنيتي 
داشــتيم و از جمله وظايف آن اين بود كه جزوه و 
نوشته ها را جاسازي مي كردند. اين گروه هر روز 
رفت وآمــد نگهبان ها را زير نظر مي گرفتند و اگر 
شرايط را مناسب تشــخيص مي دادند، جزوه ها را 
مي آوردند و بين بچه ها توزيع مي كردند. بچه ها به 
گروه هاي سه يا چهارنفري تقسيم مي شدند و روي 

كه همه شــرايط عليه ما بود و ســاواك و پليس 
و فشــار زندان ها بيداد مي كردند، ما سازماندهي 
مي كرديم. طبعاً ســازماندهي در فشار سخت تر 

است از سازماندهي با پول نفت و بدون فشار. 

پليس و زندانيان ]قصر[
در مــورد پليس گفتم كــه اگر مي خواســتند، 
مي توانســتند اذيــت كننــد. به اتاق ها ســرك 
مي كشــيدند و مي ديدند كه چه كســاني با هم 
نشست دارند. گزارش مي كردند كه چه افرادي 
بــا هم ارتبــاط و فعاليت دارند. ايــن گزارش ها 
در دفتــر پليس جمع مي شــد و آنهــا به تدريج 
ســازماندهي زنــدان را كشــف مي كردند. در 
مالقاتي هــا هم اگر مســائلي ردوبدل مي شــد، 
گزارش مي كردند. تنبيهاتي هم داشــتند، مثاًل به 
زندان مجرد يا زنــدان عادي يا به عنوان تبعيد به 
زندان شهرستان ها مي فرستادند.گاهي هم تهديد 
به زندان برازجان مي كردند. رفتار زنداني هم در 
پرونده اش ثبت مي شــد. اگر پرونده  كسي زياد 
ســنگين مي شــد، به جاهاي بدآب و هوا منتقل 

مي شد، پرونده زندان مهم بود. ]...[
صبح ها مســئول امنيتي جمع مجاهدين ارزيابي 
مي كرد و وقتي مطمئن مي شد كه امروز بازرسي 
نخواهد بود، مي رفت و جزوه ها را از جاســازي 
بيرون مــي آورد و بين افــراد توزيع مي كرد كه 
كار مطالعاتــي را انجــام دهند. مســئول امنيتي 
فدايي ها نيــز چنيــن برنامه اي داشــت. معموالً 
نشــانه هايي وجود داشــت؛ مثاًل از رفت وآمدها 
و نقــل و انتقــال پاســبان ها متوجــه مي شــدند 
كــه بازرســي انجام مي شــود يا نــه. در اثر اين 
هوشــياري ها، ضربه ها خيلي كاهــش يافته بود. 
يكي دوبار هم كه براي بازرســي آمدند، چيزي 

به دست نياوردند.

مسائل درون زندان ]قصر[
يكي از مســائل زندان كه جنبه  روان شــناختي و 
اجتماعي دارد اختالف سن است. آدم هاي مسن 
به آرامش و سكوت نياز دارند. از سوي ديگر نسل 
جواني به زندان آمده بود كه تحرك را دوست 
داشــت. آنها مي دويدند، نرمــش مي كردند، با 
صداي بلند مي شــمردند، پينگ پنگ ، فوتبال يا 
واليبال بازي مي كردند، ســرود مي خواندند و به 
هر حال بيكار نمي نشستند. اين كار طبعاً عده اي 
ديگر را ناراحت مي كرد و درگيري هاي خفيفي 
هم به وجود مي آمد. يا مثاًل كسي عادت داشت 
در منطقه اي راه برود و در اين مســير مي رفت و 
برمي گشت. اگر در آن ساعت مي آمد و مي ديد 
كه فرد ديگري در آنجــا راه مي رود، اعصابش 
متشــنج مي شــد و تعادلش به هم مي خورد. در 
محيــط محــدود زنــدان، مســائل كوچك هم 

بزرگ جلوه مي كند.
مســئله اي كه خيلي حساسيت برانگيز بود،  رقابت 
بر ســر عضوگيري افراد جديد بود. يك نفر كه 
مي آمد و هويت گروهي مشــخصي نداشت، بر 
ســر عضو گيــري اش رقابت به وجــود مي آمد و 

صبح ها مسئول امنيتي جمع 
مجاهدين ارزيابي مي كرد و وقتي 
مطمئن مي شد كه امروز بازرسي 
نخواهد بود، مي رفت و جزوه ها 
را از جاسازي بيرون مي آورد و 
بين افراد توزيع مي كرد كه كار 

مطالعاتي را انجام دهند



83
ره	
ما
|	ش
	92
ن	
هم
و	ب
ی	
| د
	48

كــه »پديده خارجي اســت و بــا حركت ذاتي 
نمي خوانــد.« آنها مي گفتند بايــد حركت هايي 
را شــروع كرده و از پليس امتيــاز بگيريم. اگر 
عده اي بنشــينند و اين پديده  را بنويسند،  تجربه 
بســيار ارزشــمندي خواهــد بــود. ]...[ در اين 
گيرودار، بحث اينكه بايد براي گرفتن امكانات 
صنفي بيشــتر با پليس درگير شــويم، حاد شده 
بود. ما مي گفتيم كه بايد بپذيريم كه »اسيريم« و 
در »فاز اسارت« بايد درخواست را مطرح كنيم. 
اما آنها مانند مبارزي كه بيرون از زندان اســت، 
تقاضاي مالقات حضــوري و كتاب و امكانات 
بيشــتر داشــتند. من مي گفتم: »مــن زندان هاي 
گوناگون بــوده ام و تجربه دارم، فرصت مطالعه 
هميــن كتاب هايي را كــه اينجــا در اختيارمان 
هســت، نداريم. اينجا امكانات خوبي در اختيار 
ماست و هر كتابي كه نياز داشته  باشيم از بيرون 
به دستمان مي رســد«. اما آنها گوششان بدهكار 
نبود. وقتي تنور چپ روي داغ مي شود، ايستادن 
در برابــر آن خيلــي تقوا مي خواهــد و هركس 
جلوي چــپ روي بايســتد، انگ سازشــكاري 

مي خورد. من هم اين تقوا را نداشتم.

عمده شــدن حركت ضدپليسي در زندان 
عادل آباد شيراز

]...[ از يكي دو هفته بعد از عيد، مقامات پليس، 
خبر از بازرســي ويژه دادند. آنها خودشــان هم 
نگران بودند كه مبادا مواردي كشــف شود كه 
كنترل زندان از دست آنها خارج شده و به دست 
ســاواك بيفتــد. در زنــدان قصــر هــم، گاهي 
ساواك بازرســي مي كرد و تمام جاسازي ها را 
كشــف و جزوه ها را به يغما مي برد. بازرســي ها 
خيلي حساب شــده بود، اما تاكنون دســت آنها 
در عادل آبــاد باز نبود. مقامات زندان به مهندس 
بهپور پيشنهاد كرده بودند كه برخي كتاب هايتان 
را كه فكر مي كنيد ساواك حساس باشد، به دفتر 
زندان بسپاريد، ما برايتان نگه  مي داريم و پس از 
بازرســي، دوباره  آنهــا را برمي گردانيم. از اين 
پيشنهاد، در درون زندان تلقي توطئه شد و بدون 
اينكــه به منافع پليس زندان در برابر ســاواك و 
كميته توجه شود، گفته شد »پليس، پليس است 
و مي خواهند بــدون مقاومت، با اختيار خودمان 

كتاب ها را دو دستي تحويل دهيم.«

ريشه يابي ضربه به زندانيان عادل آباد
ايــن درســت اســت كــه عملكــرد زنداني ها 
چپ روي بــود. در زندان قصر هــم همين گونه 
بود، ولي عامل بســيار مهم ايــن بود كه هر قدر 
جريان هــاي بيــرون اوج مي گرفــت و هر قدر 
اعدام هاي انقالبي بيرون بيشــتر مي شــد، آنها به 
داخل زندان حساس تر مي شدند و مي دانستند كه 
از داخل زندان هم ارتباط هايي با بيرون هست و 
بعدها هم خيلي آشــكارتر شد. ]...[ به هر حال، 
هر طور بود با روش هاي پليسي اعتصاب غذا را 
در زندان شــيراز شكستند. آن عده از بچه ها كه 
سال 1350 دستگير شده بودند، به شالق و زندان 

شده بودند، به كمون بزرگ پيوستند.
حركت مجاهدين تنها در بمب و انفجار خالصه 
نمي شد، مقوله هاي شــناخت و اقتصاد و تكامل 
را هم شــامل مي شــد و اينها بســياري از مسائل 
فرهنگــي ايــران را حل كــرد. مثــاًل در دوران 
اقليت هاي  ناصرالدين شــاه، وقتي باران مي آمد، 
مذهبي نمي توانستند بيرون بيايند،  چون مسلمان ها 
آنها را نجس مي دانســتند. اما در دوره ما، مراجع 
تقليــد فتوا دادند كه اقليت هــاي مذهبي پاك اند 
و نجس نيســتند. نخســت، آيت اهلل منتظري فتوا 
داد و بعــد ديگران. حركــت فرهنگي مجاهدين 
درحقيقت به اين مســائل نيز پاسخ گفت. همين 
پلوراليســمي كه اين روزها مطرح مي شــود، در 
آن زمان و در جو فشــار و خفقان و زير شكنجه 
و در درون زندان به بهترين شــكل اجرا مي شد. 
]...[ اگر درباره فرهنگ زندان ها تحقيق شــود و 
آن نوع پلوراليسم و متدولوژي آن شناخته شود، 
مشكل اقليت ها در ايران و منطقه حل خواهد شد. 
پلوراليسمي كه در زندان ها جريان داشت با آنچه 
كه عده اي آن را اين روزها ادعا مي كنند بســيار 
متفاوت بود. در ادعاي جديد، ماركسيســت ها و 
به اصطالح بي خداها كنار گذاشته مي شوند و بايد 

از ايران بروند.

مراسم عاشورا در زندان شيراز
محرم آن ســال در زمســتان واقع شده بود. قرار 
شد كه بچه هاي مجاهدين اعالم فراخوان بكنند 
و مراسمي داشته باشــند. به گروه هاي ديگر هم 
اطالع داده شــد و قرار شد كه حياط زندان را با 
پتو فرش كنيم و مذهبي ها ســخنراني كنند. همه 
در حياط جمع شدند. حسين قاضي مقدمه كتاب 
»امام حســين« را كه ســازمان چــاپ كرده بود 
خواند و بســيار بر زندانيان تأثير گذاشــت. تقي 
كي  منش )افســر حزب توده( اشــك مي ريخت 
و ديگــر بچه هاي ماركسيســت هــم دگرگون 
شــده بودند و بغض گلويشان را گرفته بود. اين 
برداشــت جديــد از مذهب كه افيــون و مخدر 

نبود،  براي آنها بسيار جالب بود.

چپ روي در ادامه تز انحالل
اندك اندك كنترل تشكيالت فدايي ها از درون 
نيز از دست خارج شد و هر كه هم براي كمك 
به حل مســائل پا پيش مي گذاشت متهم مي شد 

را بــه زندان قصر مي بردند و بــه زنداني ديگري 
مي دادند و از اين طريق دستاوردها منتقل مي شد.

جمع بنــدي ما دربــاره انقالب الجزايــر اين بود 
كه احمــد بن بالّ مدت زيــادي در زندان بود و 
بــواري بومدين دوره اي طوالني در كوهســتان 
مبارزه مي كرد. اين دو شــرايط مختلفي داشتند 
و بــا يكديگر ارتباط نداشــتند. پــس از آن كه 
انقالب الجزاير به پيروزي رســيد، بومدين عليه 
بن بالّ كودتا كــرد و اين به دليل عدم تفاهم بود. 
حنيف نــژاد مي گفت كه ما بايد كاري كنيم كه 
وقتي گروهي بــه زندان مي افتنــد، ارتباط ميان 
افراد منطقه كوهســتان، شهر و زندان با يكديگر 
قطع نشــود، در غيــر اين صورت به سرنوشــت 
انقــالب الجزايــر دچــار خواهيم شــد. ... يك 
بار فاطمه اميني همســر منصور بــازرگان كه به 
مالقات منصــور به زندان شــيراز مراجعه كرده 
بــود، به من گفت كه ما نمي دانيم چه جايگاهي 
داريم. وقتي با بچه هــا مالقات مي كنيم، روحيه 
خوبــي داريــم،  ولــي پــس از مدتــي دوبــاره 
روحيه مــان را از دســت مي دهيم. مــن در آنجا 
توضيح دادم كه شــما نقش بسيار مهمي داريد، 
گرچه شايد خودتان نمي دانيد، اما دستاوردهاي 
بچه هــاي بيــرون و افراد زندانــي را به يكديگر 
منتقــل و همچنين ارتباط ميان زندان ها را برقرار 
مي كنيد. انقالب الجزاير چنين مشكلي داشت و 
ما داريم اين مشــكل را در انقالب ايران از اين 
راه حل مي كنيم. چنين كاري از دســت ديگران 
برنمي آيد و تنها خانم ها مي توانند چنين نقشــي 
را به خوبــي ايفا كنند. مجاهديــن به خانواده ها 
بســيار اهميــت مي دادند. مجاهديــن پيوندهاي 
خانوادگي را حفظ كــرده و جايگاه خانواده ها 
را در جريان مبارزه مشخص كرده بودند. وقتي 
اينها را به فاطمه اميني و حوري بازرگان گفتم، 

انگيزه هايشان تقويت شد.

جامعه وفاق )پلوراليسم( در زندان شيراز
روابط مــا 150 نفــر در زندان از نــوع مطلوبي 
بود. ما هم كموني واحد بوديم و اصاًل مســائلي 
چون نجــس و پاكي نداشــتيم. همــه مي رفتيم 
ناهارخــوري و ســر يك ميــز مي نشســتيم در 
كنارمان فدايــي و توده اي و... همه با هم بودند. 
پس از اينكه گــروه معروف به مهندس طاهري 
به زندان آ مدنــد، چون به ظواهر شــرعي مقيد 
بودنــد،  مي گفتنــد كه بايــد كمون هــا را جدا 
كنيــم و موادغذايــي هر گــروه جداگانه آماده 
شــود. گــروه معروف بــه مهنــدس طاهري از 
آيت اهلل العظمي شــيخ بهاءالدين محالتي در اين 
باره استفتا كردند، ايشان هم شجاعانه پاسخ داد 
كه »اصل وحدت اســت و جدايــي به هيچ وجه 
درست نيست، بايد با ديگران همراه باشيد، اگر 
هم كســي واقعاً مي خواهد احتيــاط كامل را به 
جا بياورد، بعد از غذا و دور از چشــم ديگران، 
دهانش را آب بكشد. ولي هرگز آهنگ جدايي 
نكنيــد.« پاســخ  آيــت اهلل محالتــي، در زندان، 
بازتاب خوبي داشــت. آن گروهي هم كه جدا 

حركت مجاهدين تنها در بمب 
و انفجار خالصه نمي شد، 

مقوله هاي شناخت و اقتصاد و 
تكامل را هم شامل مي شد و اينها 
بسياري از مسائل فرهنگي ايران 

را حل كرد
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عادت داشتند، ولي براي برخي ديگر اين اوضاع 
قابل تبيين نبــود. به طور طبيعي اگر جّو مقاومت 
وجود نداشته باشد، مقاومت يكي دو نفر بيهوده 
اســت. ]...[ اين احســاس گناه در مــن به وجود 
آمــده بود كه چــه دردي داشــتيم كه حركت 
كرديــم؟ چه كمبودي در زندان داشــتيم؟ همه 
دچار افسردگي شــده بودند، حركت، حركت 
درستي نبود و ريشــه آن هم چپ روي بود. بعد 
كه با مهندس ســحابي جمع بنــدي مي كرديم، 
مي گفتيم ايســتادن جلوي چــپ روي واقعاً تقوا 
مي خواهــد و آدم گاهي اين تقوا را ندارد؛ زيرا 
مي ترسد كه مارك سازشــكاري بخورد. نكند 
بگوينــد طــرف محافظه كار شــده اســت؟ اين 
نكته خيلي مهم اســت كه بدانيم ايستادن جلوي 
چپ روي نياز به يقين دارد. دليلي براي حركت 
نبود. ولي جّو، شتابان به آن سمت رفت. اگر ما 
از كمبود برخي كتاب ها چشم پوشي مي كرديم، 
دچار وضعي كه بعداً به وجود آمد و بسيار بدتر 

بود، نمي شديم. 
ايــن حركت پس از عيد نوروز ]1352[ شــروع 
شــد، ولي تا شــهريور 1352 كه من آزاد شدم 
هنوز درها بســته بود و تــازه هواخوري آن هم 
براي يك ســاعت آزاد شــده بود، گاهي اجازه 
مالقات هم مي دادند، ولي از پشــت شيشــه و با 
سر تراشيده و با لباس زندان. خانواده ها با ديدن 
ايــن صحنه خيلــي ناراحت مي شــدند. يكي از 
جمع بندي ها اين بــود كه فاز زندان با فاز بيرون 
فــرق مي كنــد. در زنــدان بايد در فاز اســارت 
مانور بدهيــم، يعني اول بپذيريم كه اســيريم تا 
آن گاه در محدوده  اسارت مانور بدهيم و امتياز 
بگيريم، ولي بچه ها خواســتند در زندان »كمون 
پاريــس« درســت كننــد،  و مانند يــك منطقه 
آزادشــده، با پليس درگير شــوند و پليس را به 

گروگان بگيرند. اينها چپ روي بود.

عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد
كميته مشترك يا دستگاه هاي ديگر، گاه و بيگاه 
بچه ها را از زندان براي بازجويي مي بردند. اگر 
مســئله جديدي رخ داده بود، كسي را دستگير 
كرده بودنــد و چيزي راجع به او مي خواســتند 
بپرسند، يا اگركسي شهيد شده بود و مي خواستند 
بدانند او همان طرف اســت يا نــه، بچه ها را از 
زندان شهرستان به تهران مي بردند. در اين نقل و 
انتقال، فرد منتقل شــده در سلول هاي مختلف با 
آدم هاي مختلف، روبه رو مي شد. خود اين نقل 
و انتقال ها وسيله مناسبي براي تبادل اطالعات و 
انتقال تجربيات شــده بود. در جريان تضادهاي 
ذاتي ساواك و كميته، انتقال تجربيات به دست 
خودشان انجام مي شــد، »عدو شود سبب خير، 

اگر خدا خواهد«. ■

و	»جـاي	خالـي	سـلوچ«،	سـال	 »كليـدر«	 دولت	آبـادي،	خالـق	 محمـود	
گذشـته	در	گفتگـو	بـا	مجلـه	»یـادآور«	از	روزگاري	سـخن	گفتـه	كـه	بـه	
واسـطه	كار	تئا	تـر	و	برگزیـدن	سـبکي	اعتراضـي	از	نمایـش،	سـر	از	زندان	
قصـر	درآورد.	دولت	آبادي	در	اسـفندماه	سـال	1353	بازداشـت	شـد.	چند	
سـالي	از	باب	شـدِن	چپ	سـتيزي	در	دسـتگاه	امنيتـي	ایـران	مي	گذشـت	و	
هـر	روز	كسـي	به	واسـطه	ارتباط	بـا	آنها	كـه	عناصـر	»خرابـکار«	و	»مخل	
امنيـت«	خوانـده	مي	شـدند،	راهـي	سـلول	هاي	زنـدان	مي	شـد.	محمـود	
دولت	آبـادي	هـم	از	آن	جملـه	بـود.	كمي	بعد	از	اجـراي	»حادثه	درویشـي«	
اثـر	ضدفاشيسـتي	آرتـور	ميلـر	و	یك	شـب	مانـده	به	پایـان	اجـراي	تئا	تر	
»در	اعمـاق«	كـه	ملودرامي	اجتماعـي	مربوط	به	قـرن	نوزدهم	روسـيه	بود،	
بازداشـتش	كردنـد؛	بازداشـتي	كه	یك	برچسـب	برایـش	به	ارمغـان	آورد؛	

چپ	گـرا!

محمود دولت آ بادي: 
طالقاني در زندان بسيار تنها بود1
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جامعه مــا، ايــران. پرس وجو نكردم كــه دقيقاً 
جزئيــات قضيه چه بوده، اما اين را يادم هســت 
كــه مي گفت با اينكه ارانــي در وضعيت خوبي 
نبود – احتماالً اشاره به اثرات شكنجه مي داشت 
– ولي به ما نيرو مــي داد. خودش هم در زندان 
چنين نقشــي ايفا مي كرد. به عنوان يك روحاني 
ابايي نداشت كه به چپ ها بگويد بايد روحيه تان 

را حفظ كنيد و فشار ها را تحمل كنيد.«
نيمــه اول دهــه 50 بــراي بســياري از احــزاب 
مخالــف و به ويــژه گروه هاي چريكــي دوران 
پوســت اندازي بــود. تحوالتــي كــه بــه دنبال 
تغييــر ايدئولــوژي در ســازمان مجاهدين خلق 
به اوج خود رســيد. اين تحــوالت در زندان نيز 
بازتاب مخصوص به خود را داشــت و منجر به 
بروز شــكاف هايي در ميــان زندانيان طيف هاي 
گوناگون شــد. دولت آبــادي واكنش آيت اهلل 
طالقاني بــه اين تحــوالت را اين گونه به خاطر 
مــي آورد: »در آن دوره حس مي كردم فكرش 
خيلي مشغول اســت، چون تعارضات در زندان 
زياد شــده بود و شــكاف ها داشت باز مي شد و 
طالقاني به عنوان يك شخصيت ملي از اين بابت 
خيلي آزرده بود. به تنهايي هم نمي توانست اين 
شــكاف ها را پر كند، به خصوص اتفاقي كه در 
گروه مجاهدين افتاد و انشــعابي كه شد، خيلي 

آزارش مي داد.«
دولت آبــادي با بيــان اينكه »طالقانــي چون در 
ايــن شــرايط مي خواســت بــه دور از جزميت 
و جبهه گيــري همــه را فــرا بگيرد تنهــا بود«، 
مي افزايد: »اين تنهايي و رفتار او در پايان ســالي 
كه مراســمي به نام سپاس برگزار شد، بروز پيدا 
كرد.« مراســم »شاهنشا ها ســپاس« مراسمي بود 
كه در ســال 1355 برگزار شــد و در جريان آن 
گروهي از زندانيان مذهبي و غيرمذهبي مخالف 
رژيم با عقب نشــيني از مواضعشــان و سپاس  از 
شــاه از زندان آزاد شدند. رفتاري كه اختالفات 
و مخالفت هاي بســياري را در ميــان هم بندان و 
همفكران شان برانگيخت. همگان انتظار داشتند 
»در زنــدان كاراكتري مثل آقاي طالقاني درباره 
مسائل جاري جبهه بگيرد تا عده اي پشت سرش 
باشــند و او هم اين جبهــه را نمي گرفت... براي 
همين من احســاس مي كردم او در زندان بسيار 
تنها مانده است.« اين سكوت و مقاومت در برابر 
موضع گيري عليه ديگران باعث شــد از ســوي 

گروهي از زندانيان كنار زده شود.■

پي نوشت

1. خاطرات محمود دولت آبادي از ســايت تاريخ 
ايراني )مورخ 8 بهمن 1391( برداشــت شــده كه 
خــود برگرفتــه از مجله »يــادآور« )شــناخت نامه 

آيت اهلل سيد محمود طالقاني( است.

چيز را مصــادره كردند. آقــاي طالقاني گفت: 
متأسفانه جواني است...«

ايــن برخــورد همدالنــه او را شــيفته طالقانــي 
كرد. آنچنان كه در ميــان همه هم بندانش او را 
جور ديگــري مي ديد، ديدگاهي كــه از رفتار 
منحصربه فرد طالقاني نشأت مي گرفت: »با آقاي 
طالقاني احساس دوســتي پيدا كردم. ايشان كم 
قدم مي زد و معموالً كنار حياط مي نشســت، من 
مي رفتم پهلويش مي نشســتم.... با آقاي طالقاني 
خيلــي راحت بودنــد، به خصــوص پاك نژاد. 
اساساً نگاهي كه آقاي طالقاني داشت، نسبت به 

مجموعه مردم مملكت فراگير بود...«

دولت آبادي آرام آرام به طالقاني خو مي گرفت و 
او را چون همدمي باتجربه در زندان مي پنداشت 
كه مي تواند درددل هايش را درباره همه كس و 
همه چيز با او در ميان بگذارد. اين گفت وگو ها 
به نقد ديگران از زبان دولت آبادي محدود نماند 
كه آيــت اهلل طالقاني هم كه گاه لب به ســخن 
مي گشــود به مرور خاطراتي مي پرداخت كه به 
نظر دولت آبــادي جالب مي آمد: »گاهي اوقات 
هم از پيشينه سياســي و خاطراتش با ما صحبت 
مي كــرد. قاعدتاً مي دانيد كه آقــاي طالقاني در 
دوره اي در زمــان رضاشــاه، در جوانــي اش در 
قزل قلعــه زنداني بوده. باز هــم البد مي دانيد كه 
آقاي طالقاني يك ضد كمونيست وجودي بود 
و با كمونيست ها در ماجراي آذربايجان جنگيده 
بود، با اين همه از اين هم ابايي نداشت كه نقاط 
مثبت هم زنداني هاي كمونيست خود در دوران 

رضاشاه را با ارج گزاري بيان كند.«
اشاره دولت آبادي به خاطراتي است كه طالقاني 
از دوران هم بنــدي بــا تقــي اراني كمونيســت 
دوآتشه روايت كرده بود: »در دوره اي كه دبير 
حزب كمونيســت ايران دكتــر اراني بود، به ياد 
مي آورد كه مــن ]طالقانــي[ در قزل قلعه زندان 
بــودم و اراني هم زندان بود. مــا جوان بوديم و 
اراني توي بند راه مي رفت، به همه ما قوت قلب 
مــي داد...« دولت آبادي با يــادآوري اين تعابير 
اضافه مي كند: »براي من خيلي اهميت داشــت. 
يكي ارج گزاري به منش ديگري، اگرچه مغاير 
منش خودش بود، ديگر نگاه دموكراتيك نسبت 
به همه ديدگاه ها و تصور چنان چشم اندازي در 

دولت آبــادي روايتي دســِت اول دارد از بازتاب 
تغييرات ايدئولوژيك ســازمان هاي چريكي در 
دهه 50 كــه به جداكــردن ســفره هاي زندانيان 
از يكديگر انجاميد: »... از اواســط ســال 54، 55 
بــه بعد، كم كم فضــاي زندان دوگانه شــد. اين 
دوگانگي به آنجايي رســيد كه يك بار بچه هايي 
به من گفتند: »فالني! برخي از دوستان مي خواهند 
از مــا جــدا بشــوند.« گفتــم: »يعنــي چــي كه 
مي خواهند جدا بشــوند؟ ما كه همگي در زندان 
هســتيم. چه جوري جدا بشــوند؟« گفتند: »مثاًل 
اينها مي خواهند سفره را جدا كنند.« گفتم: »كار 
خوبي نيست. يعني چه كه مي خواهند اين كار را 
بكنند؟« گفتند: »به هر حال مي خواهند اين كار را 
بكنند. نظر شــما چيست؟« گفتم: »من با مردم در 
هيچ سطحي مشكل ندارم. هر كس هر گرايش و 
آييني كه دارد، براي خودش محترم اســت، ولي 
من عالقه ندارم كه سفره ام از كسي جدا باشد، اما 
اگر كساني هستند كه نمي خواهند با من هم سفره 

بشوند، اين هم حق آنهاست...«
دولت آبادي درباره تبعات اين تصميم و فضاي 
حاكــم بر زندان پس از ايــن اتفاقات مي گويد: 
»يكــي از كارهايي كــه اين دوســتان كردند و 
خيلي جالب نبود اين بود كه از قبل بنا گذاشتند 
كه از چهارشــنبه ســفره را جدا كننــد و نه مثاًل 
از فردا. سه شــنبه مالقاتي مي آمــد و زنداني در 
هر مالقاتي مي توانســت 30 تومــان از خانواده 
دريافت كند. عده اي بودند كه خانواده شــان در 
تهــران نبودند و بچه هايي كه مالقاتي داشــتند، 
پــول را مي گرفتنــد و در جيب هــاي لباس هاي 
زندان در اتاق ها مي گذاشــتند تا هر كه به اندازه 
نيازش پول بردارد، مثاًل براي خريد ســيگار. من 
روزي دو ســه نخ ســيگار مي كشــيدم. فردا كه 
ســفره را جدا كردند، رفتم دســت كردم توي 
جيبــم و ديــدم پول نيســت. جيب ها را گشــتم 
خبري نبود. قباًل هم بنا شــده بود كه شهردار از 
بچه هاي مذهبي باشــد. من خيلي حيرت كردم. 
رفتم توي اتاق بغلي و همه جيب ها را گشــتم و 
پول نبود. سه تا اتاق – گمانم – اين طرف بود به 
سمت انتهاي راهرو، دو - سه اتاق هم آن طرف 
به سمت در ورودي. باالخره پول پيدا نكردم...«
دولت آبــادي ســرانجام بــراي رفع نيــازش به 
گروهــي از زندانيان كه »مي خواســتند بگويند 
مخالف نيستيم« و از ديگران »كناره گرفته بودند« 
متوســل شــد و پولي را براي خريدن سيگار از 
آنان گرفت اما اين موضوع آنچنان بر او سنگين 
آمد كه از آن پس سرگشــته و ناراحت، در پي 
كســي بود تا با وي از ناراحتي اش سخن بگويد. 
اينچنين بود كه سراغ آيت اهلل طالقاني را گرفت 
و نــزد او گاليه كرد: »ناراحتيم براي اين بود كه 
اين رفتار واقعــاً غيراجتماعي و مغاير با زندگي 
جمعي بــود. معلوم بود بعضــي از بچه هايي كه 
شــهردار بودند، پول ها را برداشته اند. من همين 
كه رســيدم به آقاي طالقاني گفتم: آقا! اينها چه 
جور دوستاني هســتند؟ ما همه زنداني هستيم و 
هرچه داريم مشــترك است و اينها ناگهان همه 

من با مردم در هيچ سطحي 
مشکل ندارم. هر کس هر 

گرايش و آييني که دارد، براي 
خودش محترم است، ولي من 
عالقه ندارم که سفره ام از کسي 

جدا باشد، اما اگر کساني هستند 
که نمي خواهند با من هم سفره 
بشوند، اين هم حق آنهاست...
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بايكوت كردن
»صبح در نوبت دستشــويي ايستاده بودم. چهار 
دستشويي بيشتر نداشتيم و صد نفر بوديم. نادره 
جلــوي من بود و دختر ديگري به اســم كامروا 
جلــوي او. نوبت كامروا كه شــد، نــادره او را 
تقريبــاً كنــار زد و خودش رفت. كامــروا نگاه 
كينه توزانه اي به او كرد و هيچ نگفت. بچه هايي 
كه شــاهد اين كار نادره بودند، همگي پوزخند 
زدند و ساكت ايســتادند. كامروا از كساني بود 
كه بچه ها به او مشــكوك بودند و معتقد بودند 
كــه او همــكاري مي كند و گــزارش مي دهد. 
كامروا يكي از چهار دانشــجوي ادبيات بود كه 
تنها جرم شــان آتش زدن ماشين استادي بود كه 
بــه نظر آنها همكار ســاواك بوده اســت. گويا 
كامــروا فقط كبريتش را زده بود و قبل از اينكه 
ماشين كاماًل آتش بگيرد همگي دستگير شده و 
هر يك به 10 ســال زندان محكوم شده بودند.« 

)ساعت 4 آن روز، ص 304(

گروه بندي ها و بي اعتمادي ها
»ايــران به تفصيــل و مثــل شــاگرد زرنگي كه 
درســهايش را به خوبي حفظ كرده باشــد، سير 
مراحــل انقالب چيــن و روش هــاي اجرايي آن 
را بــا توجه به زمينه هــاي اجتماعي چيــن برايم 

شرح داد. او آهســته و با احساس و خيلي خوب 
حرف مي زد. ضمن صحبت مان نگاه بعضي ها را 
مي ديدم كه ما را زير نظر دارند. زير نظر داشــتن 
امري ظاهراً پنهاني، اما نسبتاً رايج بود. گماشتگان 
تلويحي هر گروه و دسته اي، ارتباطات افراد را با 
يكديگر زير نظر مي گرفتند و سعي هر گروهي بر 
آن بود كه از تأثيرپذيري افراد خويش غافل نماند 
و از جــذب آنها به گروه هــاي ديگر جلوگيري 
كنــد. عالوه بر اين نظارت بچه ها روي يكديگر، 
همگي تحت كنترل نگهبان ها و مشــكوك ها و 
احتياط كاري هاي خودمان هم بوديم.« )ص 316(

*
»باالخره خوش ســيرت آمد و اجازه داد به داخل 
ســاختمان برگرديم. سربازها رفته و همه چيز را به 
هم ريخته بودند و هر چــه كاغذ بود با خود برده 
بودند. ولوله و سروصداي حرف،  مثل هميشه باال 
گرفت. هر كســي با دوستان و رفقاي خود در پي 
يافتن دليلي براي اين كار خوش سيرت بود. معموالً 
در ايــن نوع موارد بچه هــاي افراطي طوري رفتار 
مي كردند كه گويي زودتر از همه به اسرار پي برده، 

اما حاضر به افشاي آن براي ديگران نيستند. 
مهران كه از ســربازان فرزانه محســوب مي شد 
در جمع كوچكي كنار فرزانه نزديك من روي 

دو زانو نشســته بود و با حركات سر و چشمش، 
پچ پچ هــاي فرزانــه را تأييد مي كــرد. لحظه اي 
برگشــت و با چشمان ســياه و درشــتش، نگاه 
رضايت آميزي بــه در و ديوار و به من انداخت. 

به صفيه كه كنارم نشسته بود به شوخي گفتم:
ـ اينا همه چي رو كشــف كردن،  ما هنوز هيچي 

نفهميديم.
تــا بعدازظهر كه ناهار آمد، بحث و مشــاور ه ها 
ادامه داشــت. بعد از ناهار خوش ســيرت آمد، 
ابتدا لحظاتي ســاكت ايســتاد، بعد ابروان بلند و 
پرپشت و ســياهش را مثل كارآگاهي كه متهم 

را يافته باشد گره انداخت و گفت:
ـ ايفت )عفت(.... بياد.

عفت كه زن خانه داري بــود خودش را از ميان 
بچه ها به دم در رســاند، رنگ سفيدش سفيدتر 
شــده و دم روســري اش را كه هميشــه به دور 
گردنــش بســته بود و باز شــده بــود، دوباره به 
سرعت بست و همراه خوش سيرت رفت. دوباره 
ولولــه اي در جمع افتاد. با آنكه وقت ســكوت 
بعدازظهر بود، اما هيچ كس ساكت نشد. چيزي 
نگذشته بود كه عفت آمد. همه به طرفش هجوم 
بردند، اما طبيعي بود كه او ماجرا را ابتدا فقط به 
دوســتان خودش بگويد و بعد به تدريج ديگران 
هم باخبر شــوند. معموالً اخبــار به همين ترتيب 
منتشر مي شد. هيچ كس حتي عمومي ترين اخبار 
را جز به دوستان خودش نمي گفت اما به سرعت 

همه از آن مطلع مي شدند.« )ص333- 332(
*

مهين محتاج؛ پيامدهاي احساس اسارت

»ســاعت	4	آن	روز«	خاطرات	خانــم	مهين	)معصومه(	محتاج	از	دو	ســال	
بازداشــت	و	شــکنجه	و	زندان	هاي	مختلف	در	دوران	رژیم	پهلوي	است	كه	
خود،	آن	را	به	سبکي	رمان	گونه	به	رشته	تحریر	در	آورده	است.	نویسنده	تمام	
اتفاقات	را	جزء	به		جزء	شــرح	داده	و	عماًل	با	ریزبيني	و	دقت	نظر	خاصي	حتي	
جزئيات	مکالمه	ها	و	63	بار	رفتن	به	اتاق	بازجویي	را	شــرح	مي	دهد.	از	همه	
مهمتر	اینکه	خود	زن	زنداني	دســت	به	قلم	شده	و	از	تجربيات	دردناك	خود	
و	احساســات	زنانه	اش	كمك	گرفته	و	اثري	متفاوت	خلق	كرده	است.	مهين	
محتاج،	پژوهشگر	و	بازنشسته	كانون	پرورش	فکري	است.1	نویسنده	مطابق	
گزارش	كتاب	ابتدا	به	15	سال	زندان	و	سپس	به	هشت	سال	محکوم	مي	شود،	
در	انتها	به	شرح	آزادي	خود	)پيش	از	انقالب(	مي	پردازد:	»روز	27	مهرماه	56	
خوش	سيرت	وارد	ســاختمان	شد	و	اسم	و	فاميل	مرا	چند	بار	با	عجله	خواند.	
آن	قدر	تحکم	آميز	صدایم	مي	كرد	كه	دلم	به	شور	افتاد	و	فکر	كردم	كه	نکند	
براي	بازجویي	احضار	شده	ام.	به	سرعت	رفتم...	خوش	سيرت	ایستاد	و	گفت:	

»خانم	شما	از	این	لحظه	آزاد	هستيد!««.	
آنچه	در	پي	مي	آید	بندهاي	گزیده	اي	از	یادداشــت	هاي	خانم	محتاج	است.	
تيترهاي	درون	متن	توسط	چشم	انداز	ایران	اضافه	شده	اند.	اسامي	داخل	متن،	
اسامي	مستعاري	هســتند	كه	خانم	محتاج	براي	زندانيان	و	هم	بندیان	خود	

برگزیده	است.	
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انجام ندادي؟ چرا وقتي با الهه حرف مي زده تو 
به ما نگفتي؟

مينــا بــا صدايي لــرزان پاســخ داد:» تو اشــتباه 
مي كني، مــن وظيفــه ام رو انجــام دادم، بهش 

گفتم، همون طور كه تو خواسته بودي.«
مهــران با لهجه تركي گفت:» حتماً تو توجيهش 
نكردي. تو چــرا عين حرف هــاي بچه ها رو به 
اون نگفتي؟« مهران و فريده حمالت پي در پي 
ديگــري به مينا كردنــد و او را در آخر به گريه 
انداختند. از جايم بلند شــدم و بــه راهرو رفتم. 
نمي توانستم مكالمات شان را تحمل كنم.« )ص 

)367

كمرنگ شدن عواطف به دليل اختالفات 
بين گروهي

»امــروز، روز دكتر بود. طاهــره و منيره را صدا 
كردند. كمي بعد طاهره آمد. دســتمالي جلوي 
دهانــش گرفته بــود. رنگش پريــده بود و حال 
بدي داشــت. روي تختي دراز كشيد. كمي بعد 
بلند شــد. گويا چيزي مي خواست. دوباره دراز 

كشيد. پيشش رفتم و پرسيدم:
ـ چيزي مي خواي؟ دندون كشيدي؟

با تعجب نگاهــم كرد. انتظار محبت نداشــت. 
محبت هايــي از ايــن گونــه مدتــي بــود كــه 

غيرانقالبي شده بود. به سختي گفت:
ـ فكم رو شــكافت. خيلي سخت بود. سرم گيج 

ميره. مي خواستم برم آب بخورم.
رفتم و برايش آب قند آوردم. ترديد داشت آن 

را بگيرد، گفت:
ـ مرسي، خودم ميارم. اگه سرم گيج نره پا ميشم.

نگاه مريض و مــرددش را كمي به من دوخت. 
پيدا بود كه دارد داليــل گوناگون ترديدش را 
در ذهن افراطي اش مــرور مي كند. من از گروه 
او نبــودم و پذيرش محبت مــن، موجب جريان 
انتقاد از خــود و عواقب آن برايش مي شــد. به 
عالوه اينكه ســختي و مقاومــت او را در مقابل 
بيماري در نظر ديگران خدشــه دار مي كرد. در 
محيــط فعلــي ما هر كســي، بايد بــه تنهايي بار 
بيمــاري اش را بــه دوش مي كشــيد. كمــك و 
همــدردي بي معني شــده بود. بــه طاهره اصرار 
كردم كه ليــوان آب را بگيرد. تا آن را گرفت، 
فوراً از پيشــش رفتم. تا عصر طاهره را زير نظر 
داشــتم،  واقعــاً هيچ كــس به ســراغش نرفت و 

احوالش را نپرسيد.« )ص 377- 376( ■

پي نوشت
1. . بــا توجه به اينكــه هيچ بيوگرافــي اي از خانم 
محتاج در مقدمه كتاب »ساعت چهار آن روز« ارائه 
نشده، آنچه در توضيح و معرفي خانم مهين محتاج و 
كتاب »ساعت 4 آن روز« آمده، برگرفته از وب گاه 
»چارقد« و معرفي اي است كه در اين وب گاه درباره  

ايشان و كتاب شان نگاشته شده است. 

مي زدند. صفيه با اشاره به آنها گفت:
ـ اينا ميگن اطالعات، الهه اينا ميگن كيهان.

منظــورش از الهه اينا، ســه چهار نفــري بودند 
كــه از خارج آمده بودند و خود را مائوئيســت 
مي دانســتند. مائوئيست ها از نظر گروه هاي چپي 
ديگــر، متمايل به امريكا به حســاب مي آمدند. 
چرا كه دشمني با شوروي را به دشمني با امريكا 

ترجيح مي دادند. 
فريده و فرزانه بــا حرارت با هم حرف مي زدند 
و مهران با چشــماني حيرت زده دائماً ســرش را 
بــه عالمت تأييد حرف هايي كه در آنها دخالتي 
نداشت، تكان مي داد. مسلم بود كه آنها مشغول 
تصميم گيــري عليــه الهــه و دوســتانش، يعني 

امريكايي ها بودند.
ناگهان فرزانه و فريــده راه افتادند و با گام هاي 
عصبــي به ســوي اتــاق پنــج روانه شــدند تا با 
امريكا نبرد كنند. مهران هم مانند ســانچو، مهتر 
دون كيشــوت به دنبالشــان رفت. پشت سرشان 
راه مي رفــت و هماننــد آنها گام برمي داشــت. 
وسط راهرو ناگهان ايستادند، مهران هم ناگهان 
ايستاد. برگشتند و دوباره به حياط آمدند و گويا 

مشغول تصميم گيري هاي جديدي شدند.
به اتاق پنج رفتم تا وضعيت دشــمن را بررســي 
كنم. همچنان مشغول حرف زدن بودند. روزنامه 
ديروز را برداشتم و روي تختي نشستم. تكه هايي 
از اخبار روزنامه بريده شــده بود. معلوم بود در 
بيرون خبرهايي بوده اســت كه نمي خواستند به 
گوش ما برســد. دنبال خبرهاي بريده شــده در 
جاهــاي ديگر روزنامه مي گشــتم كــه فرزانه و 
فريده و مهــران آمدند و كنار الهــه و فيروزه و 

ژيال نشستند. 
نبرد آغاز شــده بود، اولش آرام بود و حرف ها 
شــنيده نمي شــد، اما كم كم كلمات »كيهان« و 
»اطالعــات« كــه بارها تكرار مي شــد به گوش 
مي رســيد. مهران برعكس ســربازان ســاده در 
جنگ واقعي، در صف مقدم نبود و پشــت ســر 

فرزانه ايستاده بود.« ) ص 359-360( 
*

»احســاس اســارت دائمي موجب مي شد كه از 
چشــم و روي يكديگر هم ايــراد بگيريم و آن 
را به حســاب انقالبي بودن يــا ضدانقالبي بودن 
مي گذاشــتيم. بچه هاي افراطي هــم اگرچه در 
ذهن خــود با بزرگ بيني حكومت را به دســت 
گرفتــه بودند اما كنتــرل كوچك ترين مخالف 
خود را نداشــتند. هر كســي ساز خود را مي زد، 
حتي مشــاوره براي تصميم هــاي عادي روزمره 

دچار كشمكش مي شد.« )ص 361(
*

»فريــده، مينــا را بازجويي مي كــرد و محاكمه 
مي كرد و مي گفت:

ـ من كه به وســيله مهران براي تو پيغام دادم كه 
از سودابه انتقاد كني و بگي كه نبايد تحت تأثير 
اين و اون قرار بگيره. چرا وظيفه تعيين شــده رو 

»مــارال و چند نفر ديگر، در گوشــه اي مشــغول 
تمرين نمايشنامه »هملت« بودند. قرار بود اين جمعه 
آن را برايمان اجرا كنند. اين اولين برنامه غيرمعمول 
و خــارج از زندگــي عــادي هر روز بــود. مارال 
مخصوصاً در نمايشــنامه شــركت كرده بود تا به 
افراطيون نشان بدهد كه اگر زير نفوذ آنان نيست، 
بي هنر هم نيست. بچه هاي افراطي ناخودآگاه چنين 
تصور مي كردند كه در همه چيز استادند و هنر هم 

تنها نزد ايشان است.« )ص 350(
*

مشغول تماشا بودم كه ســودابه آمد. چشمانش 
پر از اشــك بود. با تعجب پرســيدم: »چته پس، 
چي شــده؟« اشــكش را فــرو خــورد و گفت: 
»احمق هاي بي شــعور، از مــن انتقاد مي كنن كه 
چرا بلند مي خنديدم، چرا خنده هام شــاده، مگه 
چه عيبي داره؟« از حرص نفس عميقي كشيدم. 
خنده هاي سودابه را خيلي دوست داشتم. گفتم:

ـ چه مســخره! خنده هم ديگــه ايراد داره؟ ضد 
انقالبيه؟ كي بهت گفته؟

ـ مينــا. ميگه فرزانه اينا گفتن كه يواشــتر بخنده 
بهتره!

مســلم بود كه براي اين تصميم مسخره چند بار 
مشــاوره گروهي صورت گرفته بود و حتي در 
مورد اينكه چه كســي مأموريت گفتن را انجام 

دهد، بحث و تبادل نظر شده بود.« )ص 358(

 اختالفات و دودستگي ها
»روبــروي مــا الهــه و فيــروزه و ژيال مشــغول 
حــرف زدن بودند. الهه دســتش را بــاال و پايين 

مي برد و حرف مي زد. صفيه گفت: 
ـ فهميدي دعوا شده؟
ـ دعوا؟ چه دعوايي؟

ـ ســر روزنامه. خوش ســيرت گفته يا اطالعات 
ميدم يا كيهان. فقط يكيش، حاال بين بچه ها سر 

همين اختالفه.
داشــتيم حرف مي زديم كه مهــران آمد و مثل 
ناظمــي كه بخواهد شــاگردان كالس را كنترل 
كند، نگاهــي به همه انداخت، گشــتي در اتاق 
زد و رفت. ما هم بلند شــديم و به حياط رفتيم. 
مهران پيــش فرزانه و فريده رفــت و كنار آنها 
ايســتاد. فرزانه و فريده با حــرارت با هم حرف 

مشغول تماشا بودم که سودابه 
آمد. چشمانش پر از اشک بود. 
با تعجب پرسيدم: چته پس، 

چي شده؟ اشکش را فرو خورد 
و گفت: احمق هاي بي شعور، 
از من انتقاد مي کنن که چرا 

بلند مي خنديدم، چرا خنده هام 
شاده، مگه چه عيبي داره؟
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و عذاب هــا داده اند ما را حيرت زده مي كند و از 
ســوي ديگر، به فكــر فرو مي رويم كه انســان، 
اين اشــرف مخلوقات كه با نيت جانشــيني خدا  
روي زمين آفريده شــده است، چگونه مي تواند 
تــا اين حد افول و نزول داشــته باشــد كه براي 
پســت ترين اهــداف دنيايي خود، حاضر باشــد 
فردي را، انســاني را كه ذاتــاً كرامت دارد، چه 
رســد به اينكه بــراي آرمان هــاي وااليي چون 
آزادي و عدالــت مبارزه مي كند، زير شــكنجه 
بگيرد، او را با ابزارهاي گوناگون مورد ضرب و 
شتم قرار دهد، به حيثيت انساني اش تجاوز كند، 
شــخصيتش را زير پاهاي خود خرد كند، و در 
مواردي هم آنقدر بــه اين كار ادامه دهد كه او 

را از بين ببرد...؟
حتي اگر آن فرد مجرم و گناهكار هم باشد، باز 
هم يك وجدان بيدار برنمي تابد كه به هر دليل، 
ولو امنيت ملي)!( يا هر چيز ديگر، براي گرفتن 
اقرار يا اطالعات از ابزار شــكنجه استفاده شود. 
اين گــزاره »غيراخالقي بودن شــكنجه« را همه 
باور دارند، با اين حــال اگر نيم نگاهي به تاريخ 
داشــته باشــيم، مي بينيم كه اين رذيلت اخالقي 
همواره وجود داشته اســت. از گذشته هاي دور 
كه شاهان، ســياهچال هاي بزرگ و زندان هاي 
مخوف مي ساخته اند و مجرمان يا مخالفان را در 
آنها حبس مي كرده و مــورد آزار و اذيت قرار 

مشــترك برگرداندند و اين بار به وســيله ُسند، 
آب جــوش را از مجــراي ادرار وارد مثانــه ام 
نمودند و به دكتر گفتنــد در مثانه اش ميكروب 

كشت كنيد.«2

شكنجه چيست؟
در جــواب اين پرســش، اگر بــه حقيقت قائل 
باشــيم، تنها بايد بگوييم: »نمي دانيم«! شكنجه را 
نمي توان تعريف و توصيف كرد. از هر كلمه اي 
هم كه اســتفاده  كنيم، نمي توانيم حقيقت درد و 
رنج ناشي از شكنجه را توصيف كنيم. شكنجه، 
واقعيتي عيني اســت كه تنهــا وقتي مي توان آن 
را فهميــد كه در معرضش قرار گرفته باشــيم و 
كــم نيســتند آزادمردان و زناني كــه ضربه هاي 
آن را بــا تمام وجود خود لمس كرده اند، با اين 
حال، آنان خود نيــز معترفند كه هرگز نخواهند 
توانســت با كلمات، عمق فشــارهاي جسمي و 
روحي آن را توصيف كنند. شايد بيش از اينكه 
درد جسمي ناشي از شــكنجه غيرقابل تحمل و 
غيرقابل توصيف باشد، عمق قساوت انساني آن 

است كه زبان را از وصفش قاصر مي كند. 
هر گاه خاطراتي مانند آنچه در باال آمده اســت 
را درباره شــكنجه مي خوانيم يا مي شــنويم، از 
يك سو مقاومت دليرانه زنان و مرداني كه براي 
آرمان و هدف خود تن به سخت ترين شكنجه ها 

»در حالــي كــه چشــمانم بســته بود مــرا روي 
صندلي آپولو نشــانده و دســت ها و پاهايم را با 
گيره هــاي فلزي كه در كنار آن تعبيه شــده بود 
بســتند و به قــدري گيره ها را كه با پيچ بســته و 
ســفت مي شــدند چرخاندند كــه نزديك بود 
اســتخوان هاي دســت و پايــم بشــكند. آن گاه 
كالهي آهني را روي ســرم گذاشــتند كه تمام 
ســر و گردنم در آن قرار داده شد، به طوري كه 
ديگر نه چيزي مي ديدم و نه كالمي  مي شــنيدم. 
در ايــن حال ناگهان بــا وارد آمدن اولين ضربه 
كابل بر كف پايم، انگار كه بمبي را در بدن من 
منفجر كرده باشند، تمام وجودم به آتش كشيده 
شــد، به طوري كه ناخودآگاه فرياد كشيدم كه 
اي كاش فرياد نزده بــودم، زيرا داد و فرياد من 
فقط در داخــل كاله فلزي موصــوف پيچيد و 
به سان بمبي در سرم منفجر شد و به مراتب بيشتر 
از ضربه شــالق دردناك و كشنده بود. ضربات 
شالق با قساوت تمام يكي پس از ديگري فرود 
مي آمد. بدنم مثل كوره گداخته شــده و درد و 
رنج ناشــي از آن به اعماق قلب و روح و جانم 

زبانه مي كشيد...«.1
»روزي ديگــر در اتاق بازجويي محاســنم را به 
الكل آغشته نموده و سپس آتش زدند و صورتم 
را ســوزاندند و پس از آن ميله سرخ شــده اي را 
روي لب هايــم گذاشــتند و در آن حــال به من 
گفتند خودت را در آينه ببين، خيلي خوشــگل 
شده اي. جواب دندان شكني به آنها دادم كه هر 
ســه نفر بازجو به شدت عصباني شــده، با تمام 
توان بــه جان مــن افتادند. در مرحلــه اي ديگر 
از ســقف آويزانــم كردند و با روشــن نمودن 
چراغ زير پاهاي پانسمان شــده ام هم پانسمان و 
هــم پاهاي زخمي را ســوزاندند. در طول روند 
بازجويي در حالي كه مرا از سقف آويزان كرده 
بودند، از باال آب جوش قطره قطره روي ســرم 
مي چكيد و در اين حال بازجو كه مشخص بود 
شــيئي فلزي در دســت دارد، محكم به صورتم 
كوبيد كه فكم شكســت و پس از آن حســيني 
مــرا بلند كرده و به زميــن زد و با زانو محكم به 
شكمم كوبيد كه مثانه ام پاره شد و به بيمارستان 
منتقل شــدم. پس از بهبودي نسبي مرا به كميته 

شكنجه؛ خط سرخ تاريخ

فهيمه بهرامي

كميته مشترک ضدخرابكاري
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مي كردنــد و بعد از آزار و اذيت و شــكنجه، به 
تيغ گيوتين مي ســپردند.3 مشــابه چنين اتفاقاتي 
را پــس از انقــالب روســيه، در دوره اســتالين 
شاهد هســتيم. يكي از مخوف ترين و سياه ترين 
دوره هاي حيات بشــر بر زمين، بعــد از يكي از 
بزرگتريــن و مهمترين انقالب هاي برابري طلبانه 

دنيا!4
در قرن بيســتم، بــا سيستماتيك شــدن زندگي 
انســان، همان طور كــه كارخانه هــا روش هاي 
علمي »خــط توليد« را براي افزايش توليد اتخاذ 
كردنــد و زندگي بيش از گذشــته »زمان مند« و 
»دقيــق« و »منظم« و »علمي« شــد، شــكنجه هم 
سيســتماتيك و علمي شــد. برخي سازمان هاي 
امنيتي دنيا، اصولي را براي شكنجه سيستماتيك 
و علمي در نظر گرفتند كه چند ويژگي داشت: 
اول اينكه فرد بيشــترين درد را بكشد و كمترين 
آسيب را ببيند، دوم اينكه تعداد كساني كه زير 
شــكنجه جان خود را از دســت مي دهند كمتر 
شــود، ســوم اينكه با حداقل زمان ممكن بتوان 
فرد را به حرف آورد و از او بيشــترين اطالعات 
را گرفــت و موارد ديگري از اين دســت... اين 
اصــول و ديگر اطالعاتي را كــه الزم بود يك 
ســازمان امنيتي براي بازجويــي از متهمان خود 
بداند، در قالب كالس هاي آموزشــي درآورده 
بودنــد و در كشــورهاي مختلــف دنيا آموزش 
مي دادند. يكي از نمونه هاي آن كه در كشور ما 
هم به اجرا درآمد، كالس هاي آموزشي سازمان 
 )Mousad( و اســرائيل )CIA( اطالعاتي آمريكا

براي بازجويان و شكنجه گران ساواك بود.5 

ساواك و شكنجه علمي!
در اينجــا الزم بــه توضيح اســت كه ســازمان 
اطالعــات و امنيــت كشــور )ســاواك( ســال 
1335 هجري شمســي توســط حكومت پهلوي 
پايه گذاري شــد. پيش از آن وظيفه بازداشــت 
و بازجويي از متهمان سياســي برعهده ركن دو 
ارتش و اداره شــهرباني بــود. ولي چون اين دو 
سازمان عالوه بر متهمان سياسي و امنيتي، ديگر 
متهمان جرائم عادي را هم بازداشت مي كردند و 
با توجه به خطري كه حكومت كودتا، از جانب 
مخالفان سياسي احســاس مي كرد، اين سازمان 
را مخصــوص جرائم سياســي پايه گذاري كرد. 
گفته شــده كه از همان اوائل تشــكيل ساواك، 
افــرادي از طرف CIA و Mousad براي آموزش 
مأموران ساواك به ايران مي آمدند و دوره هاي 
آموزشــي بازجويي برگزار مي كردند كه يكي 
از سرفصل هاي اصلي آن، شكنجه براي گرفتن 
اطالعــات بود. ادعاي ســاواك ايــن بود كه به 
روش علمي كار مي كند و متهمان را زير شكنجه 
بــه اصطالح لت و پار نمي كنــد و از اين نظر بر 
شــهرباني هم خرده مي گرفــت. چنان كه وقتي 
اصغر بديع زادگان، توسط شــهرباني دستگير و 
در ضمــن بازجويي او را روي اجاق نشــانيده و 
مدتي طوالني نگه داشــته بودنــد، به گونه اي كه 
پشــتش كاماًل ســوخته بود، پس از تحويل او به 

كارخانه ها و دســتگاه هاي صنعتي برخاســت و 
سايه سياه هيوالوارش را بر سر بشريت انداخت؛ 
اين بار شايد به مراتب عظيم تر و وحشتناك تر از 
گذشــته. چرا كه ميل سيري ناپذير بشر جديد به 
كشف سرزمين هاي جديد، جمع آوري سرمايه 
و افــزودن بر ثروت و قدرت خــود، در ابعادي 
بسيار وســيع تر از گذشته روح و جان انسان هاي 
ضعيف تر را به بند مي كشيد. اگر در گذشته يك 
شاه بود كه چند مخالف يا مجرم معدود خود را 
در زندان ها شــكنجه مي كرد، اين بار شاهد آن 
هســتيم كه هزاران كشــتي براي گرفتن برده ها 
عازم قاره ســياه مي شوند، بســياري كشورهاي 
آســيايي و آفريقايي زير يوغ اســتعمار مي روند 
و به همين نســبت، زندان ها و شــكنجه گاه هاي 
جديدتري هم ســاخته مي شــوند و انســان هاي 

بيشتري را به بند مي كشند. 
واقعيت غم انگيز آنجاســت كه انقالب ها اتفاق 
مي افتند. وقتي مردم كشــوري از ظلم حاكمان 
خــود به ســتوه مي آينــد و بــراي دســتيابي به 
جامعه اي ســالم و آزاد كــه در آن نه از تبعيض 
خبري هســت و نه از سركوب و خفقان و ظلم، 
متحد مي شــوند، يكصدا فريــاد مي زنند و براي 
رهايــي خــود و مردم خــود تن به ســختي ها و 
مرارت هاي وصف ناشدني مي دهند و حتي جان 
خود را ايثار مي كنند، ســرانجام افق هاي روشن 
پيروزي در برابرشــان آشكار مي شود، خورشيد 
اميــد طلوع مي كند و همه جشــن مي گيرند كه 
حكومت را ســرنگون كرده انــد و اكنون، خود 
بر سرنوشــت خويش حاكم هســتند. اما ديري 
نمي گذرد كه بار ديگر ابرهاي ســياه، آســمان 
اميدشان را مي پوشاند. همان دوره اي كه بعد از 
انقالب ظهور مي كند و نامش را »عصر وحشت« 
گذاشته اند. مدتي بعد از پيروزي انقالب فرانسه، 
ژاكوبن هاي تندرو و رهبر معروفشان »روبسپير« 
تحــت لواي انقالب و مبارزه بــا ضدانقالب، به 
هر كس كــه مظنون مي شــدند او را دســتگير 

مي داده اند و گاه فرد مجبور مي شــده است تمام 
عمــرش را در آن مكان هاي خوفناك ســپري 
كند، زماني كه انســان هايي تحــت عنوان برده 
به اســارت گرفته مي شدند و از هيچ حق انساني 
برخــوردار نبودنــد و همــه زندگي شــان، يك 
شــكنجه دائمي بود، زماني كه اربابان و مالكان 
و زمين داران، رعيت را اســتثمار مي كردند و هر 
گاه بــا اعتراضــي مواجه مي شــدند، آنها را در 
مألعام چوب و فلك مي كردند تا درس عبرتي 
براي سايران باشد و... ده ها و صدها مورد ديگر 
به تنــوع و رنگارنگي همه زمان هــا و مكان ها، 
امــا با يك وجه اشــتراك: در همــه اين موارد، 
هــر بار كه ضربــه تازيانــه اي، بر پيكر انســاني 
فرود مي آمد، همراه خط ســرخي كه بر بدنش 
به جا مي گذاشــت، گويــي صداي جيــغ مانند 
شكافته شدن هوا توسط تازيانه، خراشيده شدن، 
زخم برداشتن و پايمال شــدن »هويت انساني« را 
در گــوش تاريخ فرياد مي زد و در اين ديالوگ 
هولناك، آن كســي كه شــكنجه مي كند و آن 
كسي كه شــكنجه مي شــود، در دو سوي يك 

طيف قرار دارند.
شــايد بشــريت تصور مي كرد كه با مدرن شدن 
جامعه انســاني، با اختراع ماشــين بخــار و وارد 
شــدن صنعت به زندگي ها، كه با مدرن شــدن و 
انساني شــدن »تفكر« همراه اســت، با آزاد شدن 
»فــرد« از قيد و بند ســنت هاي كهنه و ارتجاعي 
و قدم گذاشــتن بــه دنيايــي نوين كــه در آن، 
همــه با هم برابــر و برادر هســتند و »آزادي« به 
مثابه يك اصل انســاني پذيرفته مي شود، ديگر 
شــكنجه كردن براي مجازات، يا اقــرار يا دادن 
اطالعات هم مانند بســياري از خصائل ناپســند 
اخالقــي به فراموشــي ســپرده مي شــود و لكه 
ســياهي بر دامان تاريخ انساني مي شود كه ديگر 
فقــط بايد ســراغش را در كتاب هــاي تاريخي 
گرفت اما نه تنها اين گونه نشد، بلكه شكنجه در 
شكل و قامتي ديگر، از ميان دود و سر و صداي 

طرح از مهدي رضاييان
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بازجويي ها متفاوت بود، ولي امكان نداشت كه 
در بازجويي از شكنجه )اعم از روحي يا جسمي( 
استفاده نشــود. گاه فرد دستگيرشده را از همان 
ابتدا كه در ماشين به سمت بازداشتگاه مي بردند 
مورد ضرب و شــتم و پرسش هاي پي در پي قرار 
مي دادند و يا اگر كســي در يــك درگيري تير 
مي خورد و به بيمارســتان منتقل مي شــد، روي 
تخت بيمارســتان مورد شكنجه و بازجويي قرار 
مي گرفــت.7 مهمترين و پركاربرد ترين وســيله 
شــكنجه در ساواك، اســتفاده از كابل هايي در 
ابعــاد مختلف بــود. براي اســتفاده از آن، متهم 
را روي تختــي گذاشــته و دســت و پاهايش را 
محكم مي بستند و سپس كابل را به شكل شالق 
به كف پاهايش مي كوبيدند. حســيني، يكي از 
شــكنجه گراني بود كه تبحر خاصي در استفاده 
از كابل داشــت. ممكن بود گاهي بيش از صد 
ضربه شــالق به متهم بزننــد و پس از آن وي را 
از تخت پاييــن آورده و مجبورش مي كردند با 
همان پاهــاي زخمي بدود يا درجــا بزند. علت 
ايــن كار اين بود كه پا بي حس نشــود و تاول ها 
و ورم هايش از بيــن برود و خود اين كار نوعي 
شــكنجه براي زندانيان محســوب مي شد. ديگر 
شــكنجه هايي كــه در كميتــه مشــترك وجود 
داشــت آويزان كردن از ســقف، قــراردادن در 
قفس آهني كه زير آن آتش روشــن مي شــد، 
كشــيدن ناخن ها با اســتفاده از ســوزن ته گرد، 
استفاده از دستگاه آپولو، بي خوابي دادن، سيلي 
و مشــت و لگــد، خاموش كردن آتش ســيگار 
روي بــدن متهم، دادن شــوك برقــي و... اين 
مــوارد معروف تريــن و متداول ترين روش هاي 
شــكنجه بودند، اما در مورد برخي افراد خاص، 
روش هاي وحشيانه تري هم به كار گرفته مي شد. 
خاطرات زندانيان سياســي پيش از انقالب مملو 
از تجربه هــاي تلــخ در مورد شــكنجه اســت. 
اعترافات برخي بازجويان دســتگير شده بعد از 
پيروزي انقالب مانند تهراني، آرش، كمالي و... 

نيز مؤيد ديگري بر اين قضيه است.
اهميــت  بازجويــان  بــراي  اول  ســاعت   24  
فوق العاده اي داشــت. چرا كه قرارهاي سالمتي 
مبــارزان مخفي حداكثــر تا 24 ســاعت بود و 
اگــر در اين فاصله خبري از هــم رزم خود پيدا 
نمي كردنــد، مكان خــود را تغييــر مي دادند و 
دسترســي به آنها خيلي ســخت مي شد. به همين 
دليل ســبعانه ترين و وحشيانه ترين شكنجه ها در 
ايــن فاصله انجــام مي گرفــت و در صورتي كه 
بازجويــان و مأمــوران ســاواك نمي توانســتند 
به اطالعــات مفيدي دســت پيدا كننــد و يا از 
محل همكاران فرد دســتگير شــده مطلع شوند، 
شــكنجه ها آنقــدر ادامه پيــدا مي كــرد تا فرد 
باالخــره اطالعاتي را به آنها بدهد ولي اگر وي 
باز هم مقاومت مي كرد و چيزي نمي گفت، اين 
امكان وجود داشت كه زير شكنجه كشته شود. 
جالب اســت با وجود همه ادعايي كه ســاواك 
مبني بــر علمي بــودن روش هــاي بازجويي اش 
داشــته، باز هم موارد زيادي بوده است كه افراد 

شهرباني در ســال هاي ابري و تاريك دهه هاي 
40 و 50، مملــو از زنــان و مردانــي بــود كه به 
جرم دفاع از آزادي و حيثيت كشورشان، به بند 
كشيده شده بودند. برخي از اين زندان ها اكنون 
به موزه تبديل شــده اند، ولي هنوز هم تك تك 
ديوارهايش بوي خون مي دهد و صداي ضجه و 
فرياد شكنجه شدگان، از عمق تاريخ سياهش به 

گوش مي رسد. 

در اوايــل دهه 50، به دليــل اختالفاتي كه ميان 
ســاواك و شــهرباني پيش  مي آمد، حكومت، 
»كميته مشــترك ضــد خرابكاري )ســاواك- 
پايه گــذاري كــرد. ســاختمان  را  شــهرباني(« 
اصلي ايــن كميته در محل ســابق زنــدان زنان 
بود. ســاختماني با معمــاري بســيار پيچيده كه 
به گونــه اي طراحي شــده بــود كــه اوالً هيچ 
راه فراري وجود نداشــته باشــد و ثانياً سلول ها 
هيچ مجرايــي به بيرون براي دســتيابي به نور و 
هواي تازه نداشــته باشــند. ســلول ها در فضايي 
بســيار تاريك و نمور، در زمســتان ها سرد و در 
تابســتان ها گرم بودنــد. نظافت بســيار محدود 
و كــم بود و آلودگي هوا و فضاي ســلول ها بر 
رنج زندانيــان مي افزود. اينجــا محلي بود براي 
از  به ويژه  بازداشت شدگان سياســي،  نگهداري 
دو سازمان مســلحانه )مجاهدين و چريك هاي 
فدايي( كه اگرچه قاعدتاً بايد مدت مشــخصي 
را در آن ســپري مي كردنــد و ســپس محاكمه 
شــده و به زندان هــاي اوين يا قصــر مي رفتند، 
ولي بســياري از آنها را چند سال در همان مكان  
نامناسب نگهداري مي كردند و در اين مدت هم 

مدام مورد آزار و شكنجه قرار مي دادند. 

بازجوياني كه شكنجه گر بودند...
اما بازجويي ها چگونه انجام مي شــد؟ بستگي به 
حساســيت وضعيت مبارزي كه دستگير مي شد، 

ساواك، حسيني، شــكنجه گر معروف ساواك 
از رفتار شــهرباني بــا او انتقاد كــرده و تأكيده 
كرده بوده كه اگر از اول به ســاواك آمده بود 
اين بال ســرش نمي آمد.6 هرچند، در اصل قضيه 
چيزي تفاوت نمي كند. شكنجه، چه علمي و چه 
غيرعلمي شكنجه است و علمي بودن شكنجه به 

معناي انساني تر بودن آن نيست.
به شــهادت تاريخ، شــكنجه در قرن بيســتم، در 
كشــورهايي مثل امريكا، شوروي، آلمان نازي، 
ايتاليــا، فرانســه و بســياري كشــورهاي ديگر با 
روشــي سيستماتيك پياده مي شــده است و البته 
هنوز هم در بيشــتر كشــورهاي دنيا وجود دارد. 
تنهــا اتفاقي كه افتاد اين بود كه بعد از تشــكيل 
ســازمان ملــل متحــد و جهاني شــدن اعالميــه 
حقوق بشر، قوانين منع شكنجه هم در كشورهاي 
مختلــف تصويب شــد و بــا گســترش فعاليت 
گروه هاي مختلفي كه در زمينه حقوق بشر فعال 
بودند، از آن پــس حكومت ها تالش مي كردند 
وجود شــكنجه در كشــور خود را پنهان كنند. 
همان طور كه در ايران، شاه در مصاحبه اي با يك 
خبرنگار خارجي، وجود شــكنجه در زندان هاي 
خــود را انكار كرده بود اما اســناد و مدارك به 
دســت آمده بعد از انقالب، ثابــت مي كنند كه 
وي از وجود چنين ابــزاري براي گرفتن اقرار يا 

اطالعات از متهمان آگاه بوده است. 
واقعيــت فاجعه بار همين جاســت كــه چگونه 
»علم« كه بايد موجب رهايي و بقاي بشــر باشد، 
بــه ابزاري براي ســركوب و از بيــن بردن روح 
و وجــدان و هويــت او تبديل مي گــردد. وقتي 
چيزي مانند شكنجه، كه در قساوت و بي رحمي 
و غيرانســاني بودنش هيچ شــكي نيست، علمي 
شــود، بايد به عمق فاجعه سقوط وجدان بشري 
پي بــرد. به ويژه وقتي مي بينيم كه شــكنجه هاي 
روحــي هــم بــه شــكنجه هاي جســمي اضافه 
مي شوند و درد و رنج آن را چند برابر مي كنند.  

شكل گيري كميته مشترك ضد خرابكاري
بعد از ســركوب سال 42، بســياري از نيروهاي 
فعال منزوي شــده و براي مدتــي، فعاليت هاي 
سياســي مســكوت مانده و يا به شــكلي بســيار 
مخفــي انجــام مي شــدند. از اواســط دهه 40، 
بــه تدريــج ســازمان هاي جديد مانند ســازمان 
و  اســالمي(  ايدئولــوژي  مجاهديــن خلق)بــا 
ســازمان چريك هاي فدايي خلق) با ايدئولوژي 
ماركسيستي و چپ( شكل گرفتند و پس از چند 
ســال كار مطالعاتي و آموزشــي، در اواخر دهه 
40 وارد فاز عملياتي مســلحانه شــدند. در كنار 
اين ســازمان ها، گروه هاي ديگري هم بودند كه 
به مبــارزه فرهنگي مي پرداختند. آنها اگرچه در 
بينــش و روش با يكديگر اختالف داشــتند، اما 
همگي هدف مشــتركي داشــتند و آن مبارزه با 
اســتبداد پهلوي بود. به همين دليل حكومت هم 
تمام تالش خود را براي ســركوب، دســتگيري 
و نابــودي گروه هــا و ســازمان هاي سياســي به 
كار مي گرفــت. زندان هاي مخوف ســاواك و 

زندان هاي مخوف ساواک و 
شهرباني در سال هاي ابري 

و تاريک دهه هاي 40 و 50، 
مملو از زنان و مرداني بود 
که به جرم دفاع از آزادي و 
حيثيت کشورشان، به بند 

کشيده شده بودند. برخي از 
اين زندان ها اکنون به موزه 

تبديل شده اند، ولي هنوز هم 
تک تک ديوارهايش بوي خون 
مي دهد و صداي ضجه و فرياد 
شکنجه شدگان، از عمق تاريخ 

سياهش به گوش مي رسد
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ـ آنهــا كه رفتنــد، جلــد دوم خاطــرات مهندس 
لطف اهلل ميثمي، نشر صمديه.

ـ  خاطرات عزت شــاهي، تدوين محســن كاظمي، 
انتشارات سوره مهر.

پي نوشت
1. مصاحبه بــا علي محمد ختني فــر، فرزند علي، از 
مبارزان پيش از انقالب كه در تاريخ 54/5/11 توسط 
رژيم پهلوي دستگير و به هشت سال زندان محكوم 

شد. )شكنجه گران مي گويند، ص 89(
2. مصاحبه با حجت االسالم حسين خدادادي، فرزند 
محمد كه در تاريخ 54/6/11  دستگير و به شش سال 
زندان محكوم شد. )شكنجه گران مي گويند، ص 91(

3. براي اطالعات بيشــتر در ايــن زمينه رجوع كنيد 
به: كليات تاريــخ، هربرت جرج ولز، بخش انقالب 

فرانسه
4. بــراي اطالعــات بيشــتر در زمينه شــكنجه ها و 
مجازات هــا در دوره اســتالين مي توانيــد بــه كتاب 

»توتاليتاريسم« اثر هانا آرنت مراجعه كنيد.
5. اســناد مربــوط به حضــور اســتادان امريكايي و 
اســرائيلي براي آموزش بازجويان ســاواك، پس از 
انقالب كشف شــد و در اعترافات بهمن نادري پور، 
معروف بــه تهراني، يكي از بازجويان ســاواك نيز 
در مورد آن توضيح داده شــده اســت كه مي توانيد 
توضيحــات مفصل تــر را در كتاب »شــكنجه گران 

مي گويند« مشاهده كنيد.
6. »از نهضت آزادي تا مجاهدين«، خاطرات مهندس 

لطف اهلل ميثمي، ص371-372.
7. براي نمونه عزت شــاهي بعــد از اينكه در خيابان 
مورد هدف تيراندازي مأموران قرار مي گيرد و چند 
تير مي خورد، از ابتداي به هوش آمدن در بيمارستان 
مورد بازجويي و شكنجه قرار مي گيرد كه توضيحات 
مفصــل آن در كتــاب خاطرات عزت شــاهي درج 
شده است. همچنين مهندس لطف اهلل ميثمي نيز پس 
از انفجار بمب صوتي در دســتش و منتقل شــدن به 
بيمارستان چند روز مورد بازجويي قرار مي گيرد كه 
در كتاب »آنها كه رفتند«، جلد دوم خاطرات مهندس 
لطف اهلل ميثمي در مورد آن توضيح داده شده است. 

8. تمامي اســناد مربوط به زندانياني كه زير شكنجه 
كشــته شــده بودند پس از انقالب به دست مردم و 
نيروهاي انقالبي افتاد و بازجوياني مانند تهراني كه در 
دادگاه محاكمه شــدند، اعتراف كردند كه در مورد 
آنها پرونده ســازي صورت گرفته و آنها در حقيقت 
در اثر شــكنجه جان خود را از دســت داده اند. متن 
كامل اين اسناد و اعترافات در كتاب »شكنجه گران 

مي گويند« موجود است. 

شــايد زمانــي كــه در آن زندان هــاي مخوف، 
انســان هاي بيگنــاه را بــه بند و زنجير كشــيده 
بودند و با كابل و ديگر وســايل مورد شــكنجه 
قــرار مي دادنــد فكــر نمي كردنــد كــه چنين 
سرنوشتي در انتظارشان باشد. زماني كه صداي 
فريــاد و نالــه زندانيــان را مي شــنيدند و باز هم 
بي رحمانه ضربه هاي شالق را بر پيكرشان فرود 
مي آوردند، از ياد برده بودند كه روزي- در اين 
دنيا يا در دنياي ديگر- بايد تاوان اعمال خود را 
بپردازند. زماني كه مبارز آزاده اي را، دست و پا 
بسته و بدون كوچكترين امكان دفاع، آن قدر با 
ضربه هاي سهمناك مي زدند تا در اثر خونريزي 
مغزي و خونريزي داخلي جان خود را از دست 
بدهد، فراموش كرده بودند كه هيچ ظلمي بدون 

پاسخ باقي نمي ماند. 
آنهــا فقــط بــه ايــن فكــر مي كردنــد كــه با 
خوش خدمتي، با اســتفاده از روش هاي خشــن 
براي به دســت آوردن اطالعات بيشتر مي توانند 
ترفيع بگيرند و مورد اعتماد بيشــتر رژيم باشند. 
به اين ترتيب امكانات بيشــتر، زندگي مرفه تر و 
آسايش بيشتري به دست مي آوردند، همه به آنها 
احترام مي گذاشتند و در شغلشان موفق بودند و 
آينده خود و فرزندانشان را به اين صورت تأمين 
مي كردند، در برابر صــداي مظلومان خود را به 
خواب مي زدند و زماني به خود آمدند كه ديگر 

براي جبران خيلي دير بود. 
ســرانجام اســتقامت و پايداري مبارزان و ملت 
در برابر سخت ترين و وحشيانه ترين شكنجه ها، 
منجر بــه اصــل 38 قانــون اساســي جمهوري 
اســالمي شــد: »هر گونه شــكنجه براي گرفتن 
اقــرار و يا كســب اطــالع ممنوع اســت. اجبار 
شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست 
و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش 
و اعتبار اســت. متخلف از اين اصل طبق قانون 
مجــازات مي شــود.« انقالبــي كه پيروز شــد با 
خود هزاران شــكوفه اميد به همــراه آورد. اميد 
بــه اينكه در حكومت جديد، ديگر از شــكنجه 
خبري نخواهد بود. ديگر كسي را به جرم داشتن 
انديشــه مخالــف، در زندان ها حبــس نخواهند 
كرد. آزادي، برقرار خواهد شــد و در حكومتي 
كه نــام مقدس اســالم را به همراه خــود دارد، 
شــكنجه هيچ محلي از اعراب نخواهد داشــت. 
چرا كه نه تنها اســالم با شــدت مقابل شــكنجه 
مي ايستد و به هيچ عنوان اجازه هيچ گونه آزاري 
را نســبت به ديگران نمي دهد، بلكه وجود اصل 
38 قانون اساســي، اين امر اســالمي را به لحاظ 
قانونــي و حقوقي نيز محكــم مي كند. هيچ چيز 
مانند انقــالب 22 بهمن، نمي توانســت مرهمي 
بر زخم هاي مردمي باشــد كه ســال هاي ســال 
از شــكنجه هاي حكومت هــا رنج بــرده بودند. 
حكومت هايي كه فراموش كرده بودند، نه ظلم 
پايــدار باقي خواهــد ماند و نه ظالــم، چنان كه 
پيامبر اســالم مي گويد: »اَلُملُك يَبقي َمَع الُكفر، 

َو اليَبقي َمعَ  الُظلم.«■

زير شــكنجه جان خود را از دســت مي داده اند. 
فاطمــه امينــي، مهــدي رضايي، مــراد نانكلي، 
سيدحســين ديبــاج، آيــت اهلل  غفاري، حســين 
كرمانشــاهي اصــل، اســماعيل اكبريــان آذر، 
حجت االسالم نصرت اهلل انصاري، سيد خليل اهلل 
رفيعي طباطبايي،  ابراهيم جعفريان و همســرش 
طيبــه واعظــي تنها چند تن از كســاني هســتند 
كه بــه دليل مقاومــت زياد و نــدادن اطالعات 
به  بازجويان، زير شــكنجه هاي سبعانه مأموران 
ســاواك به قتــل رســيدند. معمــوالً در چنين 
مواقعي، پرونده اي براي فرد كشته شده تشكيل 
مي دادنــد كه در آن علت مرگ، ناراحتي قلبي، 
مشكل دســتگاه گوارش يا خودكشي گزارش 

مي شد.8 

فرجام شكنجه گران 
ســرانجام، مقاومــت مبــارزان و همراهي مردم 
به ثمر نشســت و پس از ســال ها رنج و تالش و 
اشك و خون، باالخره انقالب مردمي 22 بهمن 
57 پيــروز شــد. در آخرين روزهــاي منتهي به 
انقالب، بســياري از بازجوها و شكنجه گران كه 
تشــخيص داده بودند فضا به حدي انقالبي شده 
كه قابل كنترل و قابل برگشت نيست، از كشور 
فرار كردند. روز 22 بهمن، پس از چند ســاعت 
عمليات مســلحانه مردمي در ســطح شهر، براي 
تسخير اداره هاي دولتي و نظامي، يكي از آخرين 
مكان هايي كــه بعد از مقاومت و جنگ و گريز 
فراوان توســط مردم انقالبي فتح شد، ساختمان 
كميته مشــترك بود. دژي كه صاحبانش آن را 
تســخيرناپذير تصور مي كردند، بــا اراده مردم 
در هم شكســت، بازجويان زيادي تسليم شدند 
و اســناد فراواني به دست نيروهاي انقالبي افتاد. 
برخي مانند حســيني شــكنجه گر دو روز بعد از 
انقالب و به هنگام محاصره خانه اش، خودكشي 
كردنــد. برخي هم مانند تهرانــي، آرش و... در 
دادگاه انقالبي مورد محاكمه قرار گرفتند و در 
حالي كه از شرم كارهاي شقاوت بار پيشين خود 

اشك مي ريختند، به همه چيز اعتراف كردند. 
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است  كساني  با  سخنم  روي  هم  پرسگي  اين  در 
انديشه  و  دارند  انسان  كرامت  گرو  در  دل  كه 
ترسيم  را  عزيز  ايران  روشن  فرداي  پاكشان 
و  رو  پيش  بحران  در  كه  نيك    نگراني  مي  كند. 
آسيب  هاي فروباريده، انديشناك فرداي اين آب 
و خاك هستند و در پي التيام فاجعه تنگ  نظري 
خرد  از  دور  به  شيوه  كه  كساني  كوته  بيني  و 
به  ايران يك مجموعه  دريابد كه  نتوانست  آنان 
هم  پيوسته است و در سده  هاي فراوان گل سرخ 
از كاشان آورد، گز از اصفهان، زيره از كرمان، 
تسبيح و سجاده از مشهد، چاقو از زنجان و اين 
سرزمين را چونان بهشت خدايي قرار داد و بر اين 
پي  و  پايه يك سنت و روش باليده و بارور شده و 
جهانيان را شگفت  زده كرده است. اكنون كه 300 
هزار تن از دهقانان اصفهان بي  سامان شده  اند و اين 
نابودي يك تمدن، يك  تا در پي  روند مي  رود 

فرهنگ و يك تاريخ پربار برآيد، چه بايد كرد؟
در  مرگبار  فاجعه  اين  تهديد  دامنه  بي  گمان 
صورت ادامه يافتن، همه سرزمين را در تاريكي 
فاجعه  يك  آن  تداوم  و  برد  خواهد  فرو  خود 
جهاني را رقم خواهد زد. براي نگرش درست و 
رهيابي به مشكل و حل آن نخست بايد جايگاه 
اصفهان را يافت، پايگاه زاينده  رود را شناخت و 
دريافت  را  دانش  پژوهان  و  متخصصان  ديدگاه 
و آن  گاه به عرف و قوانين داخلي نظر افكند و 
قواعد بين  المللي را به  كار بست. در اين آمد و شد 
دست نياز ما به سوي همه فرهيختگان دلسوز و 
انديشمندان دل  آگاهي دراز است كه مي  توانند از 
سرمنزل خرد و دانش به پختگي و درايت، اين 

مشكل را از پيش  پاي ايران امروز بردارند.
متري   1400 بر  كه  است  واحه  يك  اصفهان 
زاگرس  دامنه  بر  و  در دل كوير  دريا،  از سطح 
قد علم كرده است. اين آبادي به كوير نشسته، 
بدين  ديگري  نمونه  هيچ  كه  است  شهري  تنها 
وسعت و عظمت ندارد. اين شهر برآمده بر زمين 
صخره  اي از ديرهاي دور، يعني از پيش از تاريخ 
و هنگامي كه تاريخ به سخن آمده است، همان 
اين سرزمين  مردمان  توجه  مورد  بوده كه  واحه 
قرار گرفته است. از عيالميان تا ساسانيان و سپس 
بدان  حكومت  ها  از  هريك  اسالمي،  دوران  در 

توجه ويژه داشته  اند.
گفته  صحرا  ميان  در  سرسبز  نقطه  اي  به  واحه 
چاه  يا  پيرامون يك چشمه  معموالً  كه  مي  شود 
چاه  از يك  است  ممكن  واحه  ها  مي  آيد.  پديد 
برخي  ولي  باشد  شده  تشكيل  درخت  چند  و 
واحه  هاي بزرگتر چند كيلومترمربع وسعت دارند 

و در آنها خانه  هاي مسكوني هم وجود دارد.
و  ترابري  راه  هاي  برپايي  براي  واحه  ها  وجود 
بازرگاني در بيابان  ها اهميت حياتي داشته است. 
واحه  ها ايستگاه توقف كاروان  ها بودند و تسلط 
داشته  فراواني  اهميت  سياسي  نظر  از  آنها  بر 
است. اما مشكالت از آنجا آغاز شد كه مديران 
ندانستند واحه چيست و بر و بوم برآمده از آن 
نداشتند.  الزم  آگاهي  آن  درباره  و  است  كدام 
كه  مي  گيريم  قرار  پرسش  اين  برابر  در  هرگاه 
براي برداشتن دشواري  هاي كنوني چه بايد كرد، 
پاسخم كوتاه است و روشن. در جايگاه رأي  ورز 

به ياد مي  داشتيم  پرسشگران خواهم گفت، اگر 
كه دست  كم از زمان كورش )534 قبل از ميالد( 
اين رود بر همين روال و سنت جاري بود، بدعت 
تقسيم نو و تفكيك آب را برپا نمي  كرديم. اگر 
به ياد مي  داشتيم كه بر مبناي قاعده »كل امر يرجع 
تونل  شد  چه  كه  مي  كرديم  تحقيق  اصل«  الي 
كوهرنگ در سال 1332 ايجاد و تونل دوم آن 
در سال 1364 برپا شد و برگ  شمار تاريخ ما را 
به طومار منسوب به شيخ بهايي و اسناد قديمي  تر 
از آن پيوند مي  دهد و مي  دانيم كه در سال 996 
)ه.ق( شاه طهماسب اول مأموريت پيوستن منبع 
به  را  كارون  سرچشمه  هاي  از  كوهرنگ  آب 
و  سپرد  اصفهان،  حاكم  شهرستاني،  ميرفضل  اهلل 
آب  افزون  سازي  خاطر  به  فقط  كار  اين  انگيزه 
آن  كشت  زير  دشت  هاي  توسعه  و  زاينده  رود 
بود. اين امر يعني تقويت سنت پيشين و تكميل 
بنيان گذشته بر همين مبادي در سال  هاي 1332 
بهره  برداران  و  اصفهان  حقابه  داران  از   1364 و 
آب وجوه حفر اين تونل را اخذ كردند تا ساالنه 
255 ميليون مترمكعب به حوضه زاينده  رود روان 
شود. در همان زمان اسناد حقابه  داران صادر شد 
و در هنگام تصويب قانون آب، و نحوه ملي  شدن 
دره  هاي  و  انهار  رودخانه  ها،  شده  اعالم  آن 
طبيعي ثروت ملي محسوب مي  شوند و متعلق به 
نمي  برديم  ياد  از  اگر  دولت(.  )نه  هستند  عموم 
كه رئيس قوه مجريه حق قانون  گذاري ندارد و 
نمي  تواند  )آيين دادرسي مدني(  ماده 375  برابر 
ماده  به  اگر فقط  انگارد،  ناديده  را  حقوق مردم 

چشـم		انداز	ایـران:	در	شـماره		هاي	74	و	78	نشـریه	گفت		وگوهایـي	باعنوان	
»آب	اصفهـان،	تشـنه	تدبير«	بـا	دكتر	مهـدي	نصيري	اصفهانـي	و	مهندس	
محمـود	حسـيني	داشـتيم.	از	آنجا	كه	آب	مشـروب	اصفهـان	و	زراعت	300	
هـزار	نفـر	دهقان	و	سـفره		هاي	زیرزمينـي	آب	یـزد	در	گـرو	آب	زاینده		رود	
اسـت	و	ممکن	اسـت	در	آینـده	نيـز	بحران		هاي	دیگـري	هم	به		وجـود	آورد	
از	آقـاي	دكتـر	محمدعلـي	دادخـواه	تقاضـاي	گفت		وگـو	كردیـم،	ایشـان	
مطلـب	زیـر	را	بـراي	ما	فرسـتادند	كـه	تقدیم	خواننـدگان	عزیز	مي		شـود.

محمدعلي دادخواه
وکيل پايه يک دادگستري

بحران پيش رو؛ زاينده  رود،   رود بي  سرود
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سه همين قانون آب و نحوه ملي  شدن آن التفات 
»حقابه  داشته  اعالم  كه  مي  داشتند  روا  شايسته 
دفاتر  در  كه  است  آبي  مصرف  حق  از  عبارت 
يا  دادگاه  حكم  يا  مالكيت  اسناد  يا  جمع  جزء 
مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب اين قانون 
باشد«، خردسوزانه  تعيين شده  نفع مالك آن  به 
تصميم نمي  گرفتند كه سامانه نظم پيشين درهم 
كنند.  بي  سامان  را  و سيصدهزار كشاورز  ريزند 
اگر به ماده 21 همان قانون دل سپرده بودند كه 
نظم و  استواري  به  نسبت  پليس مسلح آب  بايد 
اجراي قانون برابر اختيارات ضابطين دادگستري 
كنند،  اقدام  نسق  و  نظم  اين  پاسداشت  پي  در 
و  اصول  قانون،  برخالف حق،  بي  محابا  اين  سان 
انصاف گام برنمي  داشتند. با اين همه با دريافت 
كاميابي  و  پيروزي  فعلي  آشوب  و  آسيب  علل 
به نظر نمي  رسد. فرزانگي ما را  دور از دسترس 
سال  هزار  چند  طول  در  كنيم  توجه  وامي  دارد، 
بادام  درخت  كشت  هيچ  گاه  زاينده  رود،  عبور 
بر باالي كوه در عمق خاك 15 سانتيمتري بوده 
است يا نه؟ داوري درست ما را فرامي  خواند اين 
روش به دور از عرف و اخالق را كه ضد قانون و 
مصوبات داخلي است به دور افكنيم و عرف را به 
عنوان اصيل  ترين و كهن  ترين منبع حقوق طبيعي 
به شايستگي پاس داريم. در سامانه حقوق اعالم 
است.  حاكمان  اراده  بر  حاكم  عرف،  مي  دارند 
مي  دانند  شرايطي  زاييده  را  عرف  حقوقدانان 
كه مافوق اراده دولت  هاست و به عبارت ديگر 
بلكه  ندانسته  دولت  ها  ساخته  را  عرفي  قواعد 
 )OBJECTIF( برون  ذاتي  كه  مي  دانند  قواعدي 
بوده و بر اراده و رضايت دولت  ها استوار است. 
اصوالً حقوقدانان بر اين باورند كه ميل و رضايت 
دولت  ها در پذيرش قواعد عرفي نقشي ندارند و 
قواعد عرفي لزوم اجرا و اجباري  بودن پايبندي به 
آن را با خود دارند. به قول سانتي رومانو »قواعد 
و  غيروجداني  ريشه  يك  هميشه  تقريباً  عرفي 
غيرارادي دارند و ارزش اين قواعد از انديشه  اي 
از  بلكه  نشده  ناشي  شده  آنها  خلق  موجب  كه 
اعتقاد به اين كه مراعات آنها اجباري است ناشي 
مي  شود و اعتقاد هم عمل ارادي نبوده بلكه چيزي 

است كه بر اراده حكمفرمايي مي  كند.«1
و  حاكمان  اراده  بر  حاكم  كه  عرف  بر  عالوه 
قانون  گذاران است، رعايت حقوق عرفي كه در 
معاهدات گنجانده شده، يك امر مسلم است. در 
مقدمه منشور ملل متحد در زمره حقوق بنيادين، 
عهد،  به  وفاي  لزوم  است.  آمده  عرفي  حقوق 
ملت  هاست.  بين  حقوق  روابط  نظام  كل  اساس 
در اعالميه لندن 1871 مي  خوانيم »اين يك اصل 
دولتي  هيچ  كه  است  بين  الملل  حقوق  اساسي 
نمي  تواند خود را از زير بار تعهدات ناشي از يك 
دهد  تغيير  را  آن  مقررات  يا  نموده  رها  قرارداد 
تفاهم  طريق  از  آن  دول طرف  رضايت  با  مگر 
چهارم  اصل  در  هم  داخلي  قانون  در  دوستانه«. 
قانون اساسي بر شرع پاي نهاده و در شرع »اوفوا 
بالعقود« و »المؤمنون عند شروطهم« پياپي تكرار 

مي  شود. در كنوانسيون 1969 وين مي  خوانيم »هر 
معاهده الزم  االجرا، براي طرف  هاي آن الزام  آور 
است و بايد توسط آنها با حسن  نيت اجرا گردد.« 
يك اصطالح التيني است كه بر همه حقوق سايه 

Pacta Sunt Servanda :مي  افكند
به  دولت  پايبندي  بر  نيز  ما  مدني  قانون   9 ماده 
فشرده  پاي  كرده  امضا  كه  جهاني  معاهدات 
است. اكنون به تعهدات ايران بنگريم. در اصل 
پنجم اعالميه استكهلم كه دولت ايران نيز آن را 
پذيرفته است، آمده از منابع غيرقابل تجديد زمين 
بايستي به صورتي استفاده شود كه از خطر  پذيري 
همه  سهيم  بودن  آيد.  عمل  به  جلوگيري  آنها 
ضمانت  بايد  استفاده  حين  منافع  در  بشر  افراد 
حفاظت  درباره  سوئيس  برن  كنوانسيون  شود.« 
مورد  در  حفاظت  شده  يادآور  حيات  وحش 
هستند،  ويژه  حفاظت  در  كه  مهاجر  گونه  هاي 
تكليف دولت  هايي است كه مناطق و جايگاه  هاي 
مورد عالقه اين پرندگان مهاجر را دارند. ناباورانه 

علي  رغم  نتوانست  آب  مديريت  مي  كنم  اعالم 
كنوانسيون  هاي متعددي كه بدان پيوسته است از 
انقراض پرندگاني كه از سرماي سيبري روسيه به 
گرماي گاوخوني پناه مي  آوردند جلوگيري كند. 
مديريت  كه  داخلي  قانون  نگاه  از  چه  مي  بينيم 
كالن آب بدان توجه ندارد و تخلف آشكار وي 
طومار  نگاه شرع، عرف،  از  و چه  است  روشن 
شيخ بهايي، مصوبه هيئت  وزيران- 1332، قانون 
پنجم  اصل  باالخره  و   1347 آب-  ملي  شدن 
ذيل، دولت  بين  المللي  تعهدات  و  اساسي  قانون 
اكنون  قانون  گريز.  مديريت،  و  بوده  قانون  شكن 
راه چاره كوتاه و روشن است: بازگشت به قانون.

تعهدات بين  المللي:
كنوانسـيون حفاظت از گونه  هـاي جانوري و . 1

گياهي- 1940
كنوانسيون آفريقا- 1968. 2
كنوانسيون رامسر- 1971. 3
كنوانسيون ميراث جهاني- 1972. 4
كنوانسيون گونه  هاي مهاجر- 1980. 5

توافقنامه آ.سه.آن- 1985. 6
كنوانسيون تنوع زيستي- 1992. 7

زاينده  رود از نگرش حقوق داخلي و بين المللی
پژوهشـگران دانـش بشـري بـر ايـن باورنـد كـه 
آب، كارآمدتريـن پديـدار طبيعـي پهنـه گيتـي 
درصـد   97/2 كـه  برآننـد  آمارگـران  اسـت. 
تمامـي آب  هـاي كـره زميـن در اقيانـوس اسـت 
و از چشـم بهره  جويـي از آنهـا يادآور مي  شـوند 
كـه ايـن بخـش از آب  ها بـراي توليـد و صنعت 
و نوشـيدن و كار و دام و دانـه ارزنـده نيسـت. 

در  هـم  جهـان  آب  هـاي  از  درصـد   2/5
كرده  انـد  خـوش  جـا  طبيعـي  يخچال  هـاي 
شـيرين  آب  سرچشـمه  آب  هـا  اين  گونـه  كـه 
به  شـمار مي  آينـد. از آب  هـاي يادشـده كـه قابل 
كار و بـار آدمـي اسـت 15 درصـد در درياهـا 
سـرمايه  ايـن  درصـد   5 هسـتند.  درياچه  هـا  و 
زندگـي در زيـر پـاي آدمـي خفته اسـت و يك 

درصـد هـم در هـوا چرخـان اسـت و تنهـا يـك 
درصـد بـه رودخانه  هـا ره سـپرده اسـت.2 بر اين 
پـي و پايـه ارزش آب روشـن مي  شـود و قاب و 
قالبـي كـه بايـد در بهره  جويي و بهره  بـرداري از 
آن پيوسـته مـورد نگـرش و بررسـي قـرار گيرد. 
برخـي بـر ايـن پندارند كـه جنگ جهاني سـوم، 

جنـگ آب خواهـد بـود.
نبايدهـاي  بايدهـا و  ناگزيريـم  بـه هـر حـال مـا 
بهره  بـرداري آب را در چارچوب حقوق طبيعي، 
حقوق  بشـر و ميـراث طبيعـي به  دسـت آوريـم و 
از يـاد نبايـد بـرد عـرف و عـادت در زمـره منابـع 
حقـوق اسـت كـه هيچ اعـالم نظري بـدون توجه 

بـه آن منبـع حقـوق اعتبـار كافي نـدارد.

ميراث طبيعي چيست؟
از سال 1946 كه رخدادهاي برابر آدمي با محيط 
پيرامونش مورد نگرش واقع شد، كنش و واكنش 
آدمي و طبيعت مورد توجه سازمان  هاي بين  المللي 
كنوانسيون  از  دو  ماده  در  يونسكو  قرار گرفت. 

زاينده رود خشك، عكس از آريا جعفري
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مي  دارد  آن  بر  را  ما  ترازمند،  داوري  بپردازيم. 
رود غزل  خوان  اين  زندگي  دور  ديرهاي  از  كه 
را پي گيريم و آن  گاه چشم به امروز بدوزيم. در 
اين ميان دور از انصاف و دادگري است كه بر 
بيان مي  دارد و حقوق بر آن  پايه  هاي آنچه حق 
استوار مي  شود تكيه نكنيم؛ اما پيش از پرداختن 
به ژرفاي سخن نگرشي تند به اين رهنورد آبادگر 

آبادي  هاي دشت  هاي تفتيده رواست.
نويسـنده  اي ارجمنـد دربـاره مكـه گفتـه اسـت 
اگـر كعبـه را از مكـه بگيرنـد چـه مي  مانـد جـز 
صحـراي سـوزان و كوه  هـاي عبـوس و هـواي 
طاقت  سـوز؟ چنانچـه كعبـه را بـدو بازگردانيـد، 
اسـت و پذيرش  گـر مؤمنـان و  باورمنـدان  قبلـه 
مركـز يك تمدن و مسـجد مسـلمانان همه گيتي 
كـه حريـم و حرمتـش را گرامي مي  دارنـد.3 اگر 
زاينـده  رود را از اصفهـان برگيرنـد كدام بخش و 
چـه نقشـي سرسـبزي و طـراوت و گل صدبرگ 

غنچـه لعل  گـون را بـه شـما پيشـكش مي  كنـد. 
در كاوش تمامـي توصيفـات مورخـان، حكمـا 
و جهانگـردان از شـهر اصفهـان مسـتقيم و غيـر 
و  و خروشـنده  رود جوشـنده  ايـن  بـه  مسـتقيم 
ايـن »اصـل اصيـل و مايـه آباداني كوه و دشـت«4 
اشـاره شـده اسـت كه به گفته ياقوت حموي در 
قـرن ششـم گواراتريـن آب  هـاي دنيـا را دارد.5 

اگـر فرزانـه تـوس كـه در برابـر تنـدي و سـختي 
غزنويان خراسـان گذشـت و شـاهكار خود را در 
اصفهـان بـه پايان رسـاند6 يا بوعلي سـينا در زمان 
عالءالدولـه در ميـان همـه شـهرها و آبادي  هـا، 
اصفهـان را برگزيد7 يا اگر صدهـا و هزاران عالم 

آگاهي نداشتند دستور به قطع شريان حيات اين 
دم  اكنون  شايد  كرده  اند،  صادر  كوير  آبادگر 

گرمم در آهن سردشان هيچ اثر نكند.
پرشكوه  گذشته  از  كه  است  غم  انگيز  بسيار 
اكنون  و  باشيد  آگاه  زندگي  بخش  رونده  اين 
كه  خودساخته  اي  خردسوز  بحران  ناگزير  ناظر 
خسارات بي  حد و مرز بار آورده است اما به ديده 
آن  شايسته  كارها  گره  گشودن  براي  فرزانگان 
است كه به جاي حاشيه به متن رويم و به روشني 
به بررسي آنچه بر چم و خم آن گذشته است، 

1972، ميراث طبيعي را شامل مواهبي دانست كه 
در آغاز زندگي و همراهي انسان با تمدن تأثير 
داشته است. دادوستد آدمي و زيست بومش در 
طول سده  هاي پيشين پايه  هاي اين حق را پي  ريزي 
كرده كه انباشت آن در پي عصرها ميراث نسل  ها 
طبيعي  ميراث  بي  ترديد  است.  آورده  فراهم  را 
مكمل ميراث فرهنگي است به  گونه  اي  كه تصور 
جداشدن آنها از يكديگر ناممكن است. يونسكو 
طبيعي  ميراث  پاسداشت  كه  است  باور  اين  بر 
مسئوليت گسترده همه افراد بشر است؛ مسئوليت 
بايد  سياره  اين  اعضاي  تك  تك  كه  مشتركي 
در قبال آن پاسخگو باشند. از آن  رو كه حقوق 
بشر سخنش با دولت  ها است ترديد به خود راه 
ميراث  قبال  در  دولت  ها  مسئوليت  كه  ندهيم 
طبيعي از همه سنگين  تر است. در نخستين اصل 
بنيادي  »انسان حقي  اعالميه استكهلم مي  خوانيم 
شرايط  و  مساوات  آزادي،  به  نسبت  اساسي  و 
مناسب زندگي در محيطي كه به او اجازه زندگي 
باوقار و سعادتمندانه را مي  دهد و مسئوليت حفظ 
و بهبود محيط  زيست حاضر و نسل  هاي آينده را 
همگاني  پيمان  نشانگر  اصل  اين  دارد«.  به  عهده 
ميراث  و  محيط  زيست  از  پاسداري  در  دولت  ها 

طبيعي است.
سر آن ندارم كه به قول بيهقي قلم را بگريانم و 
ترديدم  اين  بر  زيرا  مويه كنم؛  زاينده  رود  براي 
كه اين كنش چه واكنشي را بر مي  انگيزد؟ آن 
هم در شرايطي كه حكم اعدام زاينده  رود سالي 
است. كساني كه  اين صادر شده  از  پيش  چند 
اين خروشنده موج زن  از چندوچون آمدوشد 

اگر فرزانه توس که در برابر 
تندي و سختي غزنويان خراسان 

گذشت و شاهکار خود را در 
اصفهان به پايان رساند يا بوعلي 

سينا در زمان عالءالدوله در 
ميان همه شهرها و آبادي  ها، 

اصفهان را برگزيد يا اگر صدها 
و هزاران عالم دانشمند تمامي 
يا بخشي از زندگي خود را در 
اين شهر به  سر برده  اند، به  طور 
حتم به خاطر آباداني و اهميت 
زاينده  رود، اين مهمترين رود 

مرکز ايران بوده است

سند 2: نخستين گام هاي قانون گريزيسند 1: نخستين گام هاي قانون گريزي
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دانسـت  اصفهـان  مـرگ  را  زاينـده  رود  مـرگ 
و بـه اهميـت ايـن رود زندگي  بخـش در فـالت 

مركـزي ايـران پـي برد.
پـس بـا ايـن گذشـته فرخنـده و در حالـي كـه 
تمـام تالش گذشـتگان حداقل از زمـان ديالمه و 
سـالجقه افزايـش آب اين رود پربركـت و رونق 
شـهر بود،13 هركس در پي بسـتن آب زاينده  رود 
باشـد گام در نابودي شـهر نهاده و آگاه و ناآگاه 
يـك تمـدن بزرگ و يـك فرهنگ غنـي و يك 
تاريـخ پر افتخار را نشـانه رفته اسـت، كـدام باور 

خردمنـدي چنيـن ويراني  اي را پذيراسـت؟
بگذاريـد اندكـي از بسـيار و دانه  اي از خوشـه  زار 
را كـه بـر اثر ندانم  كاري دسـت  اندركاران بر سـر 

مردمـان اين سـرزمين باريـده بازگو كنم:
در هـر سـنگ و آجـر زاينـده  رود مهر و دوسـتي 
نهفته اسـت و 33 پل از نمونه  هاي بارز آن اسـت.

پـل  سي  وسـه  چـرا  انديشـيده  ايد  تاكنـون  هيـچ 
هنـگام  چـرا  اصـاًل  مي  خواننـد؟  نـام  بديـن  را 
سـاخت ايـن بنـاي عظيـم، آن را بر سي  وسـه پايه 
نهادنـد؟ و چـرا نـه بـر كمتر يا بيشـتر از ايـن؟ راز 
ايـن »سي  وسـه« در چيسـت؟! اگـر چـه نظـرات 
مختلفـي در اين  بـاره گفته شـده و متـون تاريخي 
داليلـي بـراي آن آورده  انـد امـا در ميـان عامـه 
مـردم اصفهـان حكايتـي بـه ايـن مضمـون رايـج 

  : ست ا
جنـگ بـود و فرمانده لشـگر ايـران، آال  وردي  خان 
نيروهـاي  مي  خواسـت  سـردار  ايـن  مسـيحي. 
ببـرد.  ايـران  جنـوب  بـه  شـمال  از  را  نظامـي  اش 
شاه  عباس بــنا بـه درخواست ايـن ســردار، دستور 

مي  شـده اسـت را فرامـوش نخواهنـد كـرد.11 
اصلـي  داليـل  از  يكـي  نيـز  صفـوي  دوران  در 
انتخـاب اصفهـان بـراي مركـز حكومـت هميـن 
رود نغمه  خـوان و آبادگـر بـوده اسـت؛ طومـار 
شـيخ بهايـي برهـان قاطـع ايـن توجـه و گزينـش 
اسـت. بخش  بنـدي آب زاينـده  رود توسـط ايـن 
دانشـمند فرزانه يـادآور يكي از اصـول حقوق به 
نـام پيـروي از عـرف اسـت كـه در ادامـه بـه آن 

مي  شـود. پرداختـه 
بـه  را  شـهر  ايـن  پيشـينه  نگاران،  مي  بينيـم  پـس 
ايـن آبـگاه  شناسـنامه رود و سـرود غزل  خـوان 
ايـن  بي  گمـان  سـتايش كرده  انـد؛  و  شـناخته  اند 
يـك قاعده بي  اسـتثنا اسـت كـه همـه تمدن  ها در 
كنـار رودهـا و آب  ها بنا شـده و بـه اوج توانايي، 

برتـري و شـكوه رسـيده  اند.
عالوه بـر مباحث تاريخي، اصفهـان و زاينده  رود 
پژوهـش  ژرفـاي  در  و  واژه  شناسـي  منظـر  از 
واژه  شناسـان هميشـه در كنـار هـم بوده  انـد و اين 
بـا همديگـر هم  معنـي هسـتند. چراكـه  دو واژه 
َگيِـه)Gayeh( در زبان ايراني و زبان سانسـكريت 
بـه معنـاي زنـده و زاينـده و در فارسـي كنونـي 
متـرادف با پاينده و جاويد اسـت. به  نظر مي  رسـد 
واژه گيـه بـه صـورت گـي در قبـل از اسـالم و 
گابـه و گابنـي در نوشـته  هاي يونانـي ـ رومـي و 
جـي در دوران اسـالمي، در حقيقـت نـام اصلـي 
زاينـده  رود بـوده اسـت.12 شـايان دقت اسـت كه 
گيـاه و گيتـي نماد رشـد و نمو و نمـودار زندگي 
واژه گيـه هم  ريشـه  اند. همچنيـن  بـا  و حركـت 
مـادر زندگـي زي يا جـي نام دارد. پـس مي  توان 

دانشـمند تمامـي يا بخشـي از زندگي خـود را در 
ايـن شـهر به  سـر برده  انـد، به  طـور حتـم بـه خاطر 
آبادانـي و اهميـت زاينده  رود، ايـن مهمترين رود 

مركز ايـران بوده اسـت.8 
نيــز  زنــده  رود  وجــود  بــدون  اصفهــان  آيــا 
ــيب  ــر فرازونش ــخ پ ــي تاري ــت در تمام مي  توانس
ــاورزي  ــت و كش ــت، صنع ــز حكوم ــران مرك اي
باشــد و يكــي از آبادتريــن و پرجمعيت  تريــن 
در  و  دهــد؟  تشــكيل  را  ايــران  بخش  هــاي 
ــخ  ــر تاري ــن ژرف ب ــري چني ــال تأثي ــزاران س ه
ــن رود  ــدون وجــود اي ــا شــهر ب ــران گذارد؟آي اي
ــه  ــي را وسوس ــه عباس ــوكل خليف ــت مت مي  توانس
ــل  ــان منتق ــه اصفه ــت را ب ــز خالف ــا مرك ــد ت كن

ــد؟9 كن
عـالوه بـر خـود رود، انشـعاب  هاي رودخانـه در 
شـهر اصفهـان كـه نهرهـاي )مـادي( گوناگـون 
مي  كنـد  ايجـاد  را  ويـژه  اي  فضـاي  سـاخته،  را 
اصفهـان  به    فـرد  منحصـر  خصوصيـات  از  كـه 
اسـت. گرچـه ايـن نهرهـا در آبرسـاني و آبياري 
نقـش ويـژه  اي داشـته و دارنـد  و زيبايـي شـهر 
بـه  آنهـا  سـابقه  شـد  گفتـه  همان  طوركـه  و 
امـا  بازمي  گـردد،10  دوري  بسـيار  گذشـته  هاي 
غم  انگيـز آن اسـت كـه در ايـن سـال  ها، حتـي 
مادي  هـاي اصلـي شـهر آبي بـه خـود نديده  اند يا 
تنهـا بـراي مـدت كوتاهـي آب در آنهـا جريـان 
داشـته اسـت و اصفهان هيچ  گاه بدون زاينده  رود 
نـام نصـف جهـان را برخـود نخواهـد داشـت و 
ايرانيـان هرگـز خاطـره جشـن  هايي كـه در كنـار 
ايـن رود دسـت  كم از هـزار سـال پيـش برگـزار 

بي اعتنايي به حدود و سابقه تاريخي و تصميمي كه عواقب ناگواري را 
مي  تواند به همراه داشته باشد

سند 4: اعتراض و تعجب مقامات اجرايي از تصميمات خلق الساعه
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مـا فـرود آمده اسـت. 
بر اين باورم كه شما هم نمي  پذيريد هيمنه شهر 
آباد و سرپايي را ويران سازيم به اميد آنكه شايد 
شهر يا دهي ديگر را آباد كنيم. شيوه  اي كه بند 
نهادان زاينده  رود راه بدان جسته  اند، بدان ماند كه 
ما كاخي استوار و پرشكوه را تخريب كنيم و در 
مقابل انتقاد ديگران بگوييم »مي  خواهيم كوخي 
را از ويراني نجات دهيم«. بر آن شديم كه منابع 
حقوق را مالك و ضابطه قرار دهيم. حقوق  بانان 
نخست  انتفاع،  و  تصرف  و  رودها  آمدوشد  در 
به عرف نگاه مي  افكنند. عرف در لغت به معني 
معرفت و شناخت است و آن هنگامي است كه 
مقبول  مأنوس و  چيزي در ذهن شناخته شده و 
خردمندان شده باشد، البته اين روش مستمر است، 
عرف به  گونه    هاي مختلف بخش شده است.15 اما 
نسبتاً  زماني  در  كه  است  قاعده  اي  عملي  عرف 
دراز بدان عمل شده باشد. قاعده عرفي به صورت 
يك قاعده مُوجد حق و تكليف در نظام حقوقي 
ما درآمده و الزام به تبعيت از آن در هر دادرسي 
به  عنوان يك قاعده ثبوتي  عادالنه و منصفانه  اي 
تأكيد حقوقدانان و  پذيرش و  اثباتي مورد  نه  و 
اگر  است.16  دادگران  و  دادوران  و  حقوق  بانان 
نمونه  را  تاكنون  پيش  سال  هزار  چند  درازناي 
بارز يك عرف عملي ندانيم كه گذر زاينده  رود 
ايجاد حق كرده است، كدام گذر، كدام زمان و 
كدام زمين فزون  تر از اينها پيشينه و ديرينه دارد 
كه آن را عرف پنداريم؟ پس يك عرف مسلم 
حقانيت ادامه عبور رود را تأكيد و تأييد مي  دارد. 
گذشته از اين با عنايت به اينكه اصل چهارم قانون 
اساسي ما بر شرع پاي نهاده است جاي دارد به 
اين انديشه دل سپاريم كه جايگاه عرف در نظام 
شرعي كدام است؟ و در شرع مي  خوانيم »التعيين 
بالعرف كالتعيين بالنص«17 و مي  دانيم كه قاعده 
ديگري نيز ما را هشدار داده كه »اجتهاد در مقابل 
نص باطل است« ماده 224 و 225 قانون مدني ما 
نيز بر عرف پاي فشرده است؛ پس مي  بينيم شرع 
دانسته  محترم  و  معتبر  را  عرف  داخلي  قانون  و 
است؛ البته در ارزيابي حقوقدانان دوگونه عرف 
به  عنوان مالك مورد توجه قرار مي  گيرد؛ نخست 
عرف بين  المللي كه مُرجح بر عرف محلي است 
و در كنكاش و تكاپوي دادوران به عرف جهاني 
ماده 9  است  گفتني  مي  دارند.  روا  فراوان  توجه 
قانون مدني ما نيز بر اين مهم ره سپرده است كه 
پيمان  هاي بين  المللي را چون قوانين داخلي معتبر 
و الزم  االجرا مي  دانند ضمن آنكه فراتر از اين دو، 
كنوانسيون معاهدات مورخ مه 1969 در ماده 27 
بهانه  به  نمي  تواند  دولتي  هيچ  داشته  اعالم  خود 
قوانين داخلي خود معاهدات بين  المللي را ناديده 
بگيرد و دولت ايران اين پيمان را به امضا نشسته 
است. دوم، ديگر از منظر »اوفوا بالعقود و اوفوا 
بالعهود«18 هيچ ديدگاهي براي ناديده  انگاشتن اين 
بايدهاي حقوق مردم به چشم نمي  خورد؛ چه از 
دريچه شرع، چه از نگرش عرف، چه در جايگاه 
راه  به  سان  رودخانه  بايد  بين  الملل  قواعد حقوق 

اين رود و غوغا و شور آن مرده است. آواي رود 
خفته و هيچ  كس مسئول بي  برگي آن نيست جز 
كنش  به  انديشه  از  پيش  كه  دست  اندركاراني 

دست يازيده  اند و بايد و نبايد كار را نديده  اند. 
از آنجـا كـه پايه  ريـزي هـر طـرح و برنامـه نياز به 
سـازوكار پيشـين دارد، بايـد بيـان شـود اين  گونه 
فعاليت  هـا هـر چنـد در اجـرا اقتصـادي نيسـت، 
مدتـي  بـراي  مي  توانـد  تنهـا  نيـز  اجـرا  از  بعـد 
كوتـاه و بـا هزينه نگهـداري هنگفت، مشـكل را 
برطـرف كنـد و با گذشـت اندك زماني بايسـتي 
تـا  بـود  ديگـر  زاينـده  رودي  جسـت  وجوي  در 
شـاخه  اي از آن بـه كوير كشـيد.14 نگـرش تند بر 
روزگار پرشـكوه زاينـده  رود و دل  مشـغولي  هاي 
دامنگيـر امـروز دلسـوزان آن آب، مـا را بـر آن 
داشـته تـا آب از ديـده نفشـانيم امـا آب رفتـه بـه 
رود بازگردانيـم تـا شـايد در ايـن گيـرودار دِر 
فرزانگانـي گشـوده شـود. انديشـه  ورزان دل  آگاه 
و دانادل هرگز به ناگهان سـند و قباله و اسـتدالل 
را در زيـر پـا لگدمـال نمي  كننـد، چراكـه نگرش 
منصفانـه و عادالنـه بـر ايـن سـتون اسـتوار اسـت 
برگ  شـماري  را  آينـده  و  كـه گذشـته و حـال 
كنيـم و خودمحـوري و خودكامگـي را در ايـن 
جايـگاه نپذيريم كه در سـده  هاي از دسـت شـده  
بيشـترين آسـيب و خسـارت، از خودمحـوري بر 

داد پــلي بــر زاينـده  رود بسـازند تــا لشگركشـي 
و  شـد  فراهـم  كار  مقدمـات  شـود.  آسـان  تر 
اكبرآقاخـان معمـار، آمـاده شـده بـود تـا پلـي بـا 
بهـاري  شـبي  در  كنـد.  بنـا  رود  بـر  دهانـه  سـي 
خبـردار  طـرح  چگونگـي  از  آالوردي  خــان 
شاه  عبــاس  نـزد  خــروس  خوان  صبـح  مي  شـود. 
را  دهانه  هـا  مي  كنـد  تقاضـا  او  از  و  مـي  رود 
را  چرايـش  وقتـي  دهنـد.  افزايـش  33   تـا  بـه 
مي  پرسـند، مي  گويـد در طـرف ديگـر رود، شـهر 
جلفاسـت كـه همـه سـاكنان آن مسـيحي هسـتند. 
آالوردي  خـان خـودش هـم يـك ارمنـي گرجـي 
عمـر  سـال   33 مسـيح  چـون  مي  گويـد  او  بـود. 
كـرد، بياييـد بـه اندازه سـال  هاي عمر مسـيح تعداد 
دهانه  هـا را افزايـش دهيـم تـا همدلـي و مهربانـي 
مسـيحيان و مسـلمانان بيشـتر شود. شـاه  عباس براي 
احتـرام و مهـرورزي به مسـيحيان، پيشـنهاد سـردار 
خـود را مي  پذيـرد؛ امـا مي  گويـد اگـر متعصبـان 
بفهمنـد مخالفـت مي  كننـد. قـرار مي  شـود با شـيخ 
بهايـي - كـه پيشـواي ديني بـود - مشـورت كنند. 
شـيخ مي  گويـد كار بسـيار خوبـي اسـت؛ اما علت 
آن را بازگـو نكنيـم. سـردار و شـاه و شـيخ هم  نظر 
مي  شـوند و معمـار را بـه دربـار مي  خواننـد. معمـار 
اول مخالفـت مي  كنـد ولـي بعـد مي  پذيـرد انـدازه 
دهانه  هـا را كوتـاه كنـد و تعـدادش را بـه 33 دهانه 
پايه  ريـزي  پـل  ترتيـب 33  بديـن  دهـد؛  افزايـش 

مي  شـود.
و  تن  بر  بي  پيامد  نشاء  رنج  لنجان  برنج  كاران 
بوته  نگاران سفره  هاي  قلم  جانشان مانده است و 
قلمكار در قلمدان جا خوش كرده است و ديگر 
رأي برخاستن و طرح  آفريدن را ندارد؛ و پرندگان 
عاشق  وشي كه هر ساله از سرماي استخوان  سوز 
به  گاوخوني  تاالب  گرماي  رؤياي  به  سيبري 
و  ندارند  پروازي  پر  ديگر  مي  آمدند  اصفهان 
عاشقانه گفته  هاي رازآميز خود را بر آسمان آبي 
اصفهان باز نمي  گويند. گويا ديگر روح و روان 

كشاورزان و دامداران شرق استان اصفهان 
خواهان بازگرداندن حقابه زاينده رود به مزارع و مراتع هستند، عكس از سايت رضايي

 آالوردي  خان مي  گويد چون 
مسيح 33 سال عمر کرد، 

بياييد به اندازه سال  هاي عمر 
مسيح تعداد دهانه  ها را افزايش 

دهيم تا همدلي و مهرباني 
مسيحيان و مسلمانان بيشتر 

شود
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ــر مبنــاي  ــر ب ــز را نداشــته اســت، ناگزي حاصلخي
ــا،  ــاي آب  خورگاه  ه ــاز و ضرورت  ه ــت، ني اهمي
مــردم شــيوه دقيــق و صحيحــي را در طــول 
ــد هزارســاله  ــد كــه ســابقه چن ــخ برگزيده  ان تاري
ــون  ــد. اكن ــه ش ــته گفت ــن نوش ــداي اي آن در ابت
رابطــه  ايــن  در  موجــود  ســند  قديمي  تريــن 
طومــار شــيخ بهايــي نــام دارد كــه در آن از 
ــي  ــون چگونگ ــري تاكن ــال 1000 قم ــدود س ح
تقســيم و انتقــال آب بــه بخش  هــا و تــاالب 
ــك  ــه ي ــك ب ــا ي ــهم زمين  ه ــت و س ــن اس روش
ــار  ــن طوم ــش از تدوي ــرف پي ــه ع ــه ب ــا توج ب

ــت.  ــده اس ــمرده ش برش
قانـون مدني ما نيز در مـواد 150 و 158 به تملك 
آب نظـر داشـته و چگونگـي بهره  بـرداري و حق 

تقدم آن را روشـن سـاخته است.
امـا از منظـر ديگـر قوانيـن موضوعـه، براسـاس 
مصوبـه هيئـت وزيـران در 1333/2/29 حفـر چاه 
در حريـم رودخانـه موضوع شـده اسـت و بر اين 
پايـه هيـچ كـس نمي  توانـد در حريم زاينـده  رود 
چـاه حفر كنـد و هيـچ مقامي حق صـدور مجوز 
بـراي ايـن منظـور را نـدارد. اين  گونـه چاه  هـا كه 
افـت  معروف  انـد، سـبب  بـه چاه  هـاي حريمـي 
ميـزان آب و خشكسـالي پاييـن دسـت مي  شـوند 
و متأسـفانه از مهمتريـن علـل خشـكي زاينده  رود 
هسـتند. اين برداشـت  هاي بي  رويـه و نصب پمپ 
بـر رودخانـه فاجعه زيسـت محيطـي را رقـم زده 
اسـت كـه شـرح آن در اينجـا ممكـن نيسـت و 
اقتصـادي،  فجايـع  زيسـت  محيطي  فاجعـه  ايـن 

و در صورتي  كــه موضــوع قوانيــن كشــوري 
كامــل يــا صريــح نبــوده يــا متناقــص باشــد«. بايد 
ــه را  ــن موضوعــه قضي ــق روح و مفــاد قواني مواف
ــد. اصــل 167 قانون  اساســي  قطــع و فصــل نماين
ــه  ــر آن داشــته كــه نخســت ب ــز دادرســان را ب ني
ــون  ــد. اكن ــه كنن ــون و آن  گاه روح آن توج قان
مــا بــا پرونــده  اي مواجهيــم كــه عــرف، عــادت و 
ــي  ــد بين  الملل ــو و قواع ــي از يك  س ــون داخل قان
ــد و  ــرض را تأيي ــك ف ــي ي ــو همگ ــر س از ديگ
ــه  ــن آنك ــد. ضم ــد مي  كنن ــت آن تأكي ــر صح ب
مصلحــت جامعــه، آينده  نگــري و قلمــرو تصميم 
دادرس به  گونــه  اي اســت كــه هيــچ دشــواري را 
به  دنبــال نخواهــد داشــت. در صورتي  كــه عمــل 
مجــاز و گريــز از عــرف پذيرفته  شــده قــرون 
ــراه  ــه هم ــري را ب ــارت جبران  ناپذي ــين، خس پيش
دارد. رويــه قضايــي نيــز حاكــي از آن اســت كــه 
ــور  ــي كش ــزي ديوان  عال ــيدگي  هاي تمي در رس
بــر عــرف و پيشــينه تاريخــي و ســنت يــك امــر 
پــاي فشــرده اســت. اكنــون حيثيــت دادگســتري 
ــي  ــرش علم ــي و نگ ــم قضاي ــتقالل تصمي و اس
ــه را كــه  ــا دقــت ايــن راه رفت ــد ب ايجــاب مي  كن
ــا  ــت، ب ــه آن اس ــه ب ــون و توج ــه قان ــرش ب نگ
گام  هــاي اســتوار بپيمايــد. بــر ايــن پايــه در ايــن 
ــاهين  ــي و ش ــوق داخل ــرش حق ــه نگ ــمت ب قس
ــور آب  ــد عب ــر رون ــررات حاكــم ب ــرازوي مق ت

ــم.   ــر مي  افكني ــده  رود نظ زاين
برابــر بررســي  هاي علمــي چــون ميــزان آب 
ــي  ــه اراض ــه هم ــاني ب ــكان آب  رس ــه ام رودخان

در  كه  است  آن  جالب  پويد.  ره  خود،  پيشين 
استصحاب  قاعده  به  نيز  اماميه  فقه  عمليه  اصول 
برخورد مي  كنيم كه اصوليون شيعه بر اين انديشه 
و  عملي  قاعده  يك  استصحاب  كه  باورند  و 
اجرايي است و در شناسايي و تعريف اين قاعده 
ماكان«19  الي  كان  بقاء  »االستصحاب  گفته  اند: 
است كه  اين جاري  بر  اصول شرع  نظر  باز هم 
برود. مي  بينيم  بايد  اين رهگذر  از  كماكان آب 
در سامانه بايدها و نبايدهاي شهر و شرع در قواعد 
نگرش  در  بين  الملل  حقوق  بانان  گفت  وگوي 
قانون مدني همه كساني  كه به تغيير مسير رود رأي 
داده  اند به اصول، قوانين، عرف، شرع، اخالق و 

كرامت انساني بي  پروايي كرده  اند. 
ترديــد بــه خــود راه ندهيــم هنگامي كــه دادوران 
ــوع  ــه موض ــد ك ــي بيابن ــيدگي، قانون در راه رس
ــر را روشــن ســاخته اســت  ــف ام مســئله و تكلي
ــرا در  ــد؛ زي ــه بدانن ــالك و ضابط ــد آن را م باي
ــي،  ــع حقوق ــتين منب ــران نخس ــي اي ــام حقوق نظ
قانــون اســت و در خصــوص وضعيــت زاينده  رود 
و عبــور آب از ايــن آبــراه و تقســيم حقابــه20 مــا 
ــم  ــي مواجهي ــن و دقيق ــاص روش ــون خ ــا قان ب
كــه ســازوكار رســيدگي را آســان مي  ســازد. 
گذشــته از آنكــه روح قانون  گــذاري و ديگــر 
ــف آن  ــز تكلي ــوق، عــرف و شــرع ني ــع حق مناب
را روشــن ســاخته امــا چــون در مــاده ســه قانــون 
آييــن دادرســي مدنــي آمــده اســت: »دادگاه  هاي 
دادگســتري مكلفنــد بــه دعــاوي موافــق قوانيــن 
ــا فصــل نماينــد  رســيدگي كــرده، حكــم داده ي

سند 6: نمونه بارز تصميم مقاير قانون ملي شدن آب سند 5: گوشه  هايي از نتايج تصميمات به دور از خرد و منطق
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سد  حدفاصل  در  كه  اخير  سال  هاي  در  ليكن 
متعددي  پمپاژ  ايستگاه  هاي  تا پل كله  زاينده  رود 
خارج  مناطق  به  رودخانه  آب  كه  شده  احداث 
انهار  توسط  مشروب  شونده  اراضي  محدوده  از 
سنتي اين بخش براي مصرف شرب و صنعت و 
كشاورزي منتقل مي  شود. تفاوت اين دو رقم يعني 
آب خروجي از سد و آب اندازه  گيري شده در 
محل پل  كله، سال به سال  هاي آبي افزايش يافته 
و در سال  هاي آبي 1388-1378 از مرز چهارصد 
ميليون مترمكعب فراتر رفته كه بيش از 50 درصد 

آب خروجي از سد را تشكيل مي  دهد.
بر اساس مصوبه هيئت  وزيران در سال 1333 نصب 
موتور پمپ در بستر و حريم رودخانه ممنوع شده 
بود كه در سال  هاي اخير مجوز نصب چند صد 
كله  پل  باالدست  مناطق  در  به  ويژه  پمپ  موتور 
داده شد و مستقيماً از رودخانه برداشت و آب را 

به خارج از حوضه منتقل مي  كنند.
مصوبـه  در  چـه  و  بهايـي  شـيخ  طومـار  در  چـه 
هيئت  وزيـران حقابه روشـن اسـت و گفتني اسـت 
كـه هنـگام ايجـاد تونـل كوهرنـگ كـه هزينـه 
آن را حقابـه  داران در 30 سـال )از سـال 1333 تـا 
1363( پرداخـت كرده  انـد و نخسـت وجـوه خود 
را بـه بنـگاه مسـتقل آبياري و پس از برچيده  شـدن 
آن بـه سـازمان منطقـه  اي اصفهان پرداخـت كرده 
و رسـيد دريافـت نموده  انـد نشـانگر آن اسـت كه 
هـر كـس هزينـه را پرداختـه بايـد از منافـع آن نيز 
بهره  منـد شـود. فاجعـه از آنجـا آغـاز شـد كـه در 
سـال  هاي اخير در فاصله سـد زاينـده  رود تا پل  كله 
ايسـتگاه  هاي پمپـاژ ايجـاد شـده و آب رودخانه به 
مـزارع و بافت  هـاي صنعتـي خـارج از محـدوده 
طومـار انتقال يافتـه تا آنجا كه در سـال آبي 1388 
بيش از چهارصد ميليون مترمكعب بدين روش از 
آب زاينـده  رود كاسـته شـده اسـت كه ايـن ميزان 
پنجـاه درصـد خروجـي سـد را تشـكيل مي  دهد.

 1347/4/27 مصوب  آب  شده  ملي  قانون  برابر 
حقابه تعريف شده كه بر مبناي آن سهم هر يك 
از بهره  بران مشخص است. برپايه اين توضيحات، 
آب،  ملي  شدن  قانون  برخالف  فعلي  اقدامات 
مخالف مصوبه هيئت  وزيران مورخ 1333/2/29، 
برخالف عرف و ضد امنيت اجتماعي، اقتصادي 
بياييم عرف پيشين  و فرهنگي سرزمين ما است. 
و قانون حاكم و خرد پذيرفته شده را ارج نهيم تا 
آيندگان در توانايي و مديريت ما ترديد روا ندارند.

حقوق  منظر  از  داخلي،  حقوق  نگرش  از  فارغ 
به  مبادرت  اقدامات همه كساني  كه  نيز  بين  الملل 
به  و  كردند  زاينده  رود  رودخانه  مسير آب  تغيير 
شكل  هاي مختلف، برخالف روال سنتي رود، آب 
را از بدنۀ آن جدا ساختند خالف قواعد بين  المللي 

است. زيرا:
حق  يك   )Right to Water( برآب  حق  الف. 
شناخته  شده جهاني است. سازمان ملل متحد نيز در 
نظريه عمومي شماره 15 خود در 26 نوامبر 2002 
راجع به »حق بر آب« اشاره مي  كند كه اين حق 
پيش  شرطي براي تحقق ساير حقوق  بشر و دستيابي 

 1333/2/29 در  هيئت  وزيــران  مصوبــه  طبــق 
نحــوه بهره  بــرداري از تونــل اول كوهرنــگ طبــق 

ــت. ــده اس ــخص ش ــوق مش ــرايط ف ش
الحاقي  بابت بهاي آب  طبق ماده پنج قانون فوق 
كـوهرنــگ در ســال 1333 هــر يك از ســهام 
سي  وسه  گانه مزبور بايد مبلغ 250 هزار ريال كه جمعاً 
به  علي  الحساب  رسم  به  است،  ريال   8/250/000
نماينده بنگاه مستقل آبياري )شركت آب منطقه  اي 
فعلي( پرداخت و قبض رسمي دريافت كنند و مبلغ 
تعيين  شده براي هر سهم بين قراء ابواب جمعي سهم 

مربوط به نسبت حقابه تقسيم خواهد شد.
در تبصره دو اين ماده شهرداري اصفهان نيز مكلف 
شده بهاي آب سه سهم آبي را كه به شهر اصفهان 

تخصيص داده شده طبق ماده پنج بپردازد.
از  الحاق آب كوهرنگ در سي سال  هزينه  هاي 
1333 تا 1363 با نام كوهرنگي، توسط حقابه  داران 
بنگاه  انحالل  از  پس  و  آبياري  مستقل  بنگاه  به 
منطقه  اي  آب  سازمان  تأسيس  و  آبياري  مستقل 
رسيد  و  نشده  پرداخت  سازمان  اين  به  اصفهان 

دريافت نكرده  اند.
در طومار شيخ بهايي براي انهار باالدست پل كله از 
آب زاينده  رود و در تصويب  نامه مورخ 1333/2/29 
تعيين    حقابه  اي  كوهرنگ  آب  از  وزيران  هيئت 
احداث  به  مربوط  هزينه  هاي  پرداخت  از  و  نشده 

تونل اول كوهرنگ نيز معاف شده  اند.

همـراه  بـه  را  بي  شـماري  فرهنگـي  و  اجتماعـي 
است. داشـته 

و آب  بارندگـي  ميـزان  زاينـده  رود  در حوضـه 
ورودي بـه درياچـه بـه قـرار زيـر اسـت: 
از رودخانه 850 ميليون مترمكعب در سال

از تونـل اول كوهرنـگ 330 ميليـون مترمكعـب 
در سـال

از تونـل دوم كوهرنـگ 270 ميليـون مترمكعـب 
سال در 

از چشمه لنگان 120 ميليون مترمكعب در سال
در جمع 1570 ميليون مترمكعب

33 ســهم رودخانــه و تونــل اول، يعنــي مجمــوع 
كــه  اول  تونــل  و  زاينــده  رود  رودخانــه  آب 
در ســال  هاي معمولــي حــدود 1180 ميليــون 
ــي  ــه تمام ــق ب مترمكعــب آب ورودي دارد متعل
حقابــه  داران زاينــده  رود اســت. يعنــي در واقع 75 
ــه  داران اســت. ــه حقاب درصــد آب ســد متعلــق ب

طبــق طومــار شــيخ بهايــي آب زاينــده  رود بــه 33 
ســهم تقســيم شــده و اراضــي آبخــور رودخانه در 
چهــار بلــوك )بلــوك لنجانــات، بلــوك ماربيــن 
ــوك رود  ــرارج و بل ــراآن و ك ــوك ب ــي، بل وج
شــتين( تفكيــك شــده اســت. دو بلــوك در بــاال 
دســت )غــرب شــهر اصفهــان( و دو بلــوك آخــر 
ــع  ــان واق ــهر اصفه ــرق( ش ــت )ش ــن دس در پايي

شــده  اند.

پارچه نوشته اي از كشاورزان شرق اصفهان، عكس از خبرگزاري مهر
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كه هر كس مي  تواند در چارديواري  اش بينديشـد 
و صـالح خويـش برگزيند؛ اما در كلبـه، همه زير 
يـك سـقف مشـترك و چارديـواري همگانـي 
به  سـر مي  برنـد. از ايـن  رو نگـرش، كنـش و روش 
مـا در چنيـن جهانـي بايـد به  سـان يـك خانـوار 
باشـد؛ پس الزم اسـت بسـياري از بايد  ها و نبايد  ها 
را بـراي آرامـش و آرايـش هـم بـه  كار بنديـم و 
هرگـز از آنها سـرنپيچيم. شـيوه چگونه زيسـتن و 
سـود و زيـان كلبه  نشـينان را قواعـد بين  المللي پايه 
مي  ريـزد كـه در چارچـوب كنوانسـيون، پيمـان، 

پروتـكل و اصالحـات رنـگ مي  گيـرد. 
در سـامان حقوق بين  الملل، واژه پيمان هنگامي به 
كار مـي  رود كـه دولت به عنوان يك نهادسياسـي 
و  سـازوكار  مي  پذيـرد  حاكميـت،  وصـف  بـا 
سـاختار بخشـي از سـامانه حقوقي و سياسـي خود 
را در اختيـار پيمـان قـرار دهـد، بدين  گونـه كـه 
سـامانه حقوقـي داخلي و ملي خـود را با آن پيمان 

هماهنـگ كند.
»در نظـام بين  المللـي »معاهـده«، منبعي اسـت كه 
بـا »قانـون« در نظـام داخلـي مشـابهت دارد زيـرا 
هـم داراي مبنـاي ارادي اسـت و هـم متضمـن 
قضايـاي يقينـي و هـم تابع اصول عينـي دقيق.«25
ايـن تفاهم و توافق از دريچه شـرع معتبر اسـت. 
)يـا اَيَُها  الَذيـَن آَمنـُوا أوفـُوا بِالَعُقـود )مائـده:1(، 
َوأَْوفُـواْ بِالَْعْهِد إَِنّ الَْعْهَد َكاَن َمْسـُؤوالً )اسـرا:34( 
و در حديـث آمـده اسـت كـه: المسـلمون عنـد 
بـدان  پايبنـدي  نـگاه عـرف هـم  از  شـروطهم( 

الزم اسـت و امـكان انـكار آن نيسـت.
هشـدارهايي  تاريـخ  گهـگاه  ايـن  بـر  عـالوه 
دعـوت  ژرف  بينـي  بـه  را  آدمـي  و  مي  دهـد 
مي  كنـد بـراي نمونـه در برگ  شـماري روزگار 
پيشـين مي  بينيـم روزي به  عنـوان عيـد زنـده  رود 
در پنجـم اسـفند مـاه هـر سـال برگزار مي  شـده، 
توصيـف  را  آن  سـنجري  زيـج  كـه  آن  گونـه 
داشـته ايـن جشـن بـدان سـبب برپـا مي  شـده كه 
زنـده  رود تأثيـري در زيسـت و زندگـي مردمان 

دارد،23 اكنون راهزنان آب، تيغ بر شريان حيات 
اين  جهاني  وجدان  مردم  داوري  نهاده  اند.  شهر 
رفتار ضدشرع، مخالف قانون و به  دور از موازين 

بين  الملل را به  هيچ  روي و رويه  اي پذيرا نيست. 

رهنمود ارزشمند
اينك اين وظيفه حقوق  بانان است كه به خردورزي 
ميراث  حق  زمان،  حق  زمين،  حق  طبيعت،  حق 
فرهنگي و طبيعي را باز گيرند. اين رسالت دادرسان 
است كه در جايگاه دادرسي تصميم بر آن سازند 
كه آب رفته به جوي باز گردانند و اين مسئوليت 
بيدادستان  از  اين داد  مسلم دادگستري است كه 
باز ستاند. بهترين شيوه براي پايان  دادن به وضعيت 
زيانبار كنوني آن است كه آشفتگي امروز را از 
ميان بردارند و سامانه هزاران  ساله آن را پاس دارند. 
به قول كنفسيوس پافشاري بر اشتباه، خود اشتباهي 
بزرگ  تر است. آب  راه زاينده  رود روشن است و 
قلمرو آبگير آن از ديدگاه تاريخ و جغرافي ترسيم 
يعني  واقعيت  ها  اين  انگاشتن  ناديده  است.  شده 
به  ياد  اصفهان.  شهر  پايدار  توسعه  درهم  شكستن 
اصل  يك  يكنواخت،  بهره  برداري  باشيم  داشته 
پذيرفته شده است كه در حقوق محيط  زيست بدان 
دست مي  يازند و شوراي حكام برنامه محيط  زيست 
سازمان ملل متحد )UNEP( در 19 مه 1978 در 
نايروبي بر آن انگشت نهاد. به پيامدهاي اسفبار اين 
تغيير بي  بنياد بينديشيد و از ادامه آن تن زنيد. گام 
نخست آن است كه آب بي  درنگ به گذرگاه  هاي 

عرفي خود بازگردد.
زاينده  رود در دادگاه

حقوق  بانـان سـامان حقوق بين  الملل بـر اين باورند 
كـه ديرگاهي اسـت آدمـي از دهكـده جهاني دل 
شسـته و در كلبه جهاني24 نشسـته اسـت. بي  گمان 
بايد  هـا و نبايدهـاي ايـن دو جايـگاه گوناگون  اند. 
از  را  خانه  هـا  كـه  بـود  دهكـده كوچه  هايـي  در 
يكديگـر جدا مي  كـرد و هر خانواده سـقفي براي 
خـود داشـت. دهكده برآمـده از كلبه  هايي اسـت 

به استانداردهاي باالي زندگي است )مواد 11 و 
اقتصادي،  حقوق  بين  المللي  ميثاق  اين  در   .)12
اجتماعي و فرهنگي كه ايران در 24 ژوئن 1975 
آن را پذيرفته اعالم شده است كه دولت  هاي عضو 
مردم  و  كشاورزان  دسترسي  مي  بايست  سازمان 

بومي به منابع كافي آب را تضمين كنند. 
به  دسترسي  از حق  محافظت  شامل  بر آب  حق 
در  محافظت  و  مداخله  عدم  و  موجود  آب  هاي 
برابر قطع خودسرانه و تعمدي آب است؛ به عبارت 
ديگر بايد حق مردم بومي بر كنترل و استفاده از 
اين  رو  از  منطقه حفظ شود؛  در آن  آب موجود 
ترتيبات  در  دخالت  از  كه  دولت  هاست  تعهد 
وجود  آب  تخصيص  براي  كه  عرفي  و  سنتي 
دارد بپرهيزند. ضمن آنكه حقوق عرفي21 پس از 

معاهده، دولت  ها را به غايت پايبند مي  سازد.
ب. سازمان ملل متحد طي كنوانسيوني در تاريخ 
12 سپتامبر 1994  22 نسبت به هر اقدامي كه موجبات 
خشكسالي را فراهم آورد هشدار داده است. كشور 
ايران در 14 اكتبر 1994 اين كنوانسيون را امضا 
به آن ملحق شده،  كرده و در 29 آوريل 1997 
جزو 194 كشور عضو اين كنوانسيون و ملزم به 
كنوانسيون،  اين  براساس  است.  آن  مفاد  رعايت 
دولت  هاي عضو موظفند عواملي را كه در خشك 
و بايرشدن و از دست  دادن وصف حاصلخيزبودن 
مبارزه  آنها  با  و  دارند، شناسايي  زمين  ها دخالت 
در  منطقه  محلي  مردم  خاص  نيازهاي  و  كنند 

معرض خشكسالي را برآورده سازند.
حفاظـت و حراسـت از تاالب  هـاي بين  المللــي و 
زيستــگاه  هاي پرنــدگان آبــزي ازجمــله تاالب 
كنوانسيون  در  زاينده  رود  رودخانه  و  گاوخوني 
رامسر نيز كه دولت ايران خود دعوتگر آن بوده 
و به پروتكل اصالحي پس از آن پيوسته، تأكيد 
شده است. همچنين با توجه به امضاي كنوانسيون 
اين  به موجب ماده 27  وين مصوب مه 1969 و 
كنوانسيون متعهد شده است كه در مقابل تعهدات 
بين  المللي هرگز به عذر قوانين داخلي خود آنها را 
ناديده نگيرد و از ديگر سوي برابر ماده 9 قانون 
مدني هرگز نمي تواند نسبت به اجرا و عمل بدان  ها 

بي  اعتنا باشد.
هر يك  بين  المللي  قواعد  منظر  از  مبادي  اين  بر 
از مديران و ديگر دست  اندركاراني كه نسبت به 
تغيير مسير آب زاينده  رود و يا تقليل حجم و دبي 
قابل  و  شده  تخلف  مرتكب  كرده  اند،  اقدام  آن 
تصميم  سازان  و  دولتمردان  همه  بر  و  پيگيري  اند 
به  نسبت  سريعاً  كه  است  اسالمي  جمهوري 
اقدام  پيشين  موقعيت  به  رود  وضعيت  بازگشت 

كنند.
را  آن  آباداني  و  نتكانيم  را  شهر  بياييم  اكنون 
آن  پل  هاي  استوار  پايه  هاي  و  نگردانيم  بي  اعتبار 
را به عطش بي  آبي ذره    ذره فرونريزيم. اگر پيش 
در  پاي  بي  عاقبت  شهري  قطار  رواندگان  آن  از 
شهر  موزه  بزرگ  از  قطعه  اي  بي  هويت  ساختن 
و  چهارباغ  خيابان  تاراج  گر  و  داشته  اند  اصفهان 
پلي بودند كه نام آن نشان از خرد و خردورزي 

اصفهان در زماني كه زاينده رود پرآب بود
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آينـده  نسـل  هاي  و  امـروز  نسـل  آسـايش  و 
اسـت و برپايـه برداشـت ايـن قواعد پيشـنهادي، 
اسـت كـه  بـر آن  فرمان  هـاي حتمـي و حكـم 
امكانـات و منابـع را به  گونه  اي پايدار و دادگرانه 
در اختيـار انسـان امـروز و فرزنـدان فـرداي او 
قـرار دهـد؛ پس تـالش مديريت كلبه آن اسـت 
كـه اصـل تسـاوي بيـن نسـلي را به  عنـوان تـراز 
نخسـت همـه دسـتورات قـرار دهـد. اينقاعـده32 
كـه در جايـگاه نگـرش بـه محيط  زيسـت سـالم 
و امـكان برخـورداري درسـت و پايـدار انسـان 
از زيسـت  بوم او مـورد توجـه اسـت، در اعالميه 
بـه چگونگـي  به  عنـوان سـند نگـرش  ريـو كـه 
حفـظ محيط  زيسـت و پايـداري آن اسـت نيـز 
اين  گونـه آمـده اسـت: »دولت  ها و مـردم بايد با 
حسـن  نيت و روح همبسـتگي اعمـال در اصـول 
اعالميـه و توسـعه حقـوق بين  الملـل بـه صورتي 
كـه يـك توسـعه پايـدار تحقـق يابد بـا يكديگر 
همـكاري كننـد.« در قانون  اساسـي ايـران هـم به 
پيـروي از ايـن قاعـده بين  المللـي در اصـل 50 
آمـده اسـت: »در جمهـوري اسـالمي حفاظـت 
محيط  زيسـت كـه نسـل امـروز و نسـل  هاي بعـد 
رشـدي  بـه  رو  اجتماعـي  حيـات  آن  در  بايـد 
داشـته باشـند، وظيفـه عمومي تلقـي مي  گردد و 
از ايـن  رو فعاليت  هـاي اقتصـادي و غيـر آن، كـه 
بـا آلودگـي محيط  زيسـت بـا تخريـب غيـر قابل 
جبـران آن مالزمـه پيـدا كنـد، ممنـوع اسـت.« 
گفتنـي اسـت در حقـوق بين  الملـل و در موضـع 
نگـرش بـه حقـوق محيط  زيسـت، چهـار هـدف 
عمـده پيگيـري مي  شـود؛ نخسـت، اصل توسـعه 

قوانيـن داخلـي خـود، بايدهـاي مـورد پذيـرش 
پيمان  هـاي بين  المللـي را ناديـده بگيـرد.« گفتني 
اسـت دولـت ايـران ايـن پيمـان را امضـا كـرده 

اسـت و نمي  توانـد از آن تـن َزنَـد. 
بايد  هـا تعطيل  بـردار نيسـت و تعليـق  ايـن  دوم، 
و تهديـد هـم بـر آنهـا وارد نمي  شـود؛ بنابرايـن 
سـرپيچي از آن هيـچ پايـه ترازمنـد و جايـگاه 

برنمي  تابـد.  را  حقوقـي 
بـه عهـد  از اصـل وفـاي  سـوم، آنكـه گذشـته 
 Pacta-Sunt-servanda پيمـان28  بـه  پايبنـدي  و 
اسـت، در  فراگيـر و الزم  االجرايـي  اصـل  كـه 
مـاده 26 معاهـده ويـن مي  خوانيـم »هـر معاهـده 
كـه  مي  كنـد  ملـزم  را  طرف  هـا  الزم  االجرايـي 
پيمـان بايـد توسـط آنهـا بـا حسـن  نيت بـه اجـرا 

درآيـد.« 
برپايه اين گفت  وگو از پيمان و قانون، چشمداشـت 
ما از دادرسـان دادگاه ملي آن اسـت كه در جايگاه 
پرونـده  نسـل  ها،  حقـوق  نگهبانـي  و  بي  طرفـي 
زاينـده  رود را ژرف  بينانـه بررسـي كننـد و هر كنش 
و دوري از واكنـش را كـه از ناحيـه دولتـي مـردان 
نسـبت بـه كنوانسـيون ويـن، كنوانسـيون رامسـر،29 
پروتـكل پاريـس30 و اصالحات رجينـا31 كه دولت 
ايـران آنهـا را پذيرفتـه در گزينـش و اعمـال نظـر 
خـود بـه  كار بندند تـا گواهانـي نيك  نظر، بـه تلخي 
قواعـد  و  اصـول  بـه  نسـبت  دادوران  بي  مهـري  از 

قانـون در هنـگام رسـيدگي يـاد نكنند. 
انديشـه  و  خردجمعـي  بسـتر  از  قواعـد  ايـن 
مهـرورزي بـر آدمـي برخاسـته و دورنگرانـه و 
فرابيـن اسـت؛ تكاپـوي بر  تـر آن رفـاه، آرامـش 

ايـن سـرزمين داشـته اسـت.26
معاهـدات  و  تعهـدات  نيـز  قانـون  منظـر  از 
الزم  االجـرا هسـتند و اصـل بر اجراي آنهاسـت؛ 
پـس از پيوسـتن، قبول يـا امضاي پيمـان، دولت 
بايدهـاي  ايـن  ناديده  گرفتـن  حـق  به  هيچ  وجـه، 

م(  )مـاده9 و 1304 ق.  نـدارد.  را  بين  المللـي 
ايـن پذيـرش بدان  گونـه اسـت كـه دولـت بايـد 
برنامه  هـاي خـود را طـوري جورچيـن كنـد كـه 
سـدي در برابـر اجـرا و عمـل بـه پيمان نباشـد. 

زيـرا  اسـت؛  نتيجـه  بـه  تعهـدي  دولـت،  تعهـد 
دارد  آن  از  نشـان  پيمان  هـا  ترازمنـد  بررسـي 
و  رعايـت  مراقبـت،  در  مي  پذيـرد  دولـت  كـه 
پاسـداري از بايدهـاي پيمـان بـه جّد اقـدام كند 
شـود.  ممكـن  پيمـان  اهـداف  بـه  دسـتيابي  تـا 
همچنيـن در هـر برنامـه اجرايـي خـود امكاناتي 
را فراهـم مـي  آورد تـا پيمـان بـه نتيجـه برسـد. 
بيـان  بين  الملـل در جايـگاه  ادبيـات حقـوق  در 
تـالش«27  »  نهايـت  واژگان  از  دولـت  بايدهـاي 
اسـتفاده شـده اسـت. ايـن واژه كـه در مـاده دو 
آمـده،  فرهنگـي  اقتصـادي  اجتماعـي-  پيمـان 
بين  المللـي  پيمان  هـاي  اسـت كـه در  نشـانه آن 
دولت  هـا بايـد از همـه ابزار  هـا و توانايي  هايشـان 
بـراي دسـتيابي بـه اهـداف مطرح  شـده در پيمان 

جويند.  بهـره 
افـزون بـر ايـن بايدهـاي گريزناپذير، كـه چراغ 
راهنمـاي اسـتنتاج حقوقـي اسـت، بـه سـه نكتـه 
ديگـر نيـز بايد توجه داشـت؛ نخسـت، مـاده 27 
كنوانسـيون معاهـدات ويـن مصـوب مـه   1969 
اعـالم مـي  دارد »هيـچ دولتـي نمي  تواند بـه عذر 

سند 8: نمونه  اي از نقص حقوق افرادسند 7: برگي ديگر از قانون  ستيزي آشكار
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شـد تـا مـردان جمهــوري اســـالمي  در ســـال 
1366 در لبـاس ديـن، آييـن و گام  پويـي اخالق 
انسـاني بـا همـه دولت  هـاي جهـان پيمان بسـتند 
كـه فراگيرتـر از پيش در حراسـت و حفاظت از 
ايـن گوهر طبيعي نشسـته در دل ايران بكوشـند. 
و  بسـيار خشـنود  تـازه  پيمـان  ايـن  از  جهانيـان 
خرسـند شـدند؛ زيـرا در شـيرازه ديـن پايبنـدي 
تأكيـد  قـول  سـر  بـر  ايسـتادن  و  پيمـان  بـه 
خداونـدي را بـه همـراه دارد به  گونه  اي  كـه در 
پيـام پيام  گـذاران اسـت كـه »در دل كسـي كـه 
بـه عهد و پيمانش پايبند نباشـد، ايماني نيسـت.«

هنگامي  كـه حقـي شناسـايي شـده اسـت، يـك 
و  شـده  ارائـه  انسـان  بـه  ارزشـمند  دسـتاورد 
به  عنـوان جزئـي  از سـوي دولـت  رعايـت آن، 
از پيكـره نظـام تكليـف اسـت و توجه دادرسـان 
از جايـگاه پاسـداري از منافـع ملـي و عدالـت 
اجتماعي بسـيار روشـن اسـت؛ چون حق جمعي 
نخسـت  شـرط  به  عنـوان  پايـدار  محيط  زيسـت 
آسـايش، زندگـي و آينـده و رفاه جامعه اسـت. 
گفتنـي اسـت اعالميـه ريويـك هشـدار جهانـي 

»مسـائل  داشـته،  اعـالم  خـردورزان  بـه  نيـز  را 
نحـو، حـل  بهتريـن  بـه  هنگامـي  محيط  زيسـت 
سـطوح  در  شـهروندان  كـه  مي  شـوند  فصـل  و 
بنـا  باشـند.«  داشـته  مشـاركت  آن  در  متناسـب 
بـر نظريـه مازلـو )هـرم مازلـو( نيازهاي نخسـت 
و  اسـت  بعـدي  نيازهـاي  تشـكيل  پايـه  آدمـي 
اگـر ايـن پـي و پايـه برپـا نشـود انسـان فرهيخته 
و فرهنگ  منـد پديـدار نمي  شـود34 هر انسـان در 
شـبانه  روز 15 كيلـو هـوا، 1/5 ليتـر آب و يـك 
كنـد  زندگـي  بتوانـد  تـا  دارد  نيـاز  غـذا  كيلـو 
فراهـم  سـالم  محيط  زيسـت  را  مـوارد  ايـن  و 
مـي  آورد. بي  گمـان ايـن حقـوق بنيادين بشـري 
زمينـه  بـدان  توجـه  و  اجـرا  مي  آيـد.  به  شـمار 
نيك  نگـري  توسـعه  و  رشـد  عمومـي،  اعتمـاد 
راهنمـاي  چـراغ  مي  سـازد.  فراهـم  را  جهانـي 
روشـنگري و خـردورزي حكـم مي  كنـد كـه از 
تـن  زدن و گريـز از ايـن قواعـد دوري گزينيـم 
كـه بي  توجهـي بـه قانـون، خردسـوزي اسـت و 

بـه دور.  از دادرسـان  خردسـوزي 
ايـن پيمـان حقوق  بانان و دادوران اسـت كه مانع 
ايـن رونـد زيانبار و شـيوه   آسيب  رسـان شـوند و 

بديـن موضـوع توجه كننـد كه علـم حقوق يك 
واقعيـت معنـوي و دسـتوري را پـي مي  ريـزد و 
دادرسـان بايـد آن سـازوكار را در چگونگـي رد 
و قبـول درخواسـت  ها و دادخواهي  هـا بـه عنـوان 
برگزيننـد. در سـامان33 حقوقـي  معيـار نخسـت 
سـرزمين مـا، نخسـتين منبع حقـوق، قانون اسـت 
و دادرس كه پاسـدار حقوق جامعه اسـت و توان 
خويـش را نيـز از هميـن منبـع بـه دسـت آورده 
اسـت بايد دل  نگران آن باشـد؛ زيرا اراده عمومي 
بـراي پاييـدن آزادي، امنيـت، رفـاه، آسـايش و 
توسـعه از يك  سـو و ايسـتادگي در برابر سـتم از 
سـوي ديگـر، ايـن توانايي را به دادرسـان سـپرده 
اسـت. چشمداشـت شـهروندان از دريچه حقوق 
داخلـي و نگـرش جامعـه جهانـي، از ديده  بانـي 
بين  المللـي  تعهـدات  بـه  پايبنـدي  و  مرزبانـي 
حكـم مي  كنـد كـه دادرسـان رشـته  هاي مختلف 
برآيندهـاي فرهنگـي، اجتماعـي و سياسـي را از 
نظـر دور ندارنـد و دادگرانـه بـه ديـروز، امـروز، 
و  بنگرنـد  پيـش  رو  نسـل  هاي  حقـوق  و  فـردا 
اصـول را از دسـت ننهنـد؛ زيـرا در يـك سـامانه 
قانونمنـد دادوران بـه مثابـه سـربازاني دادگرنـد و 
ارزش  هاسـت. علـم حقـوق  باال  تريـن  دادگـري 
حـق  نتوانـد  انگيـزه  اي  هيـچ  مي  كنـد  حكـم 
شناسايي  شـده  اي را كـه در حقـوق داخلـي اعالم 
بـر  دولـت  تعهـدات  بين  المللـي  قواعـد  و  شـده 
آن اسـتوار اسـت را ناديـده بگيـرد؛ زيـرا مـاده 9 
قانـون مدنـي اعتبـار ايـن تعهـدات بين  المللـي و 
مسـئوليت دولـت را بـه دادرسـان يـادآور شـده 
اسـت. از آن  رو كـه از منظـر حفظ آبـادي و دوام 
زندگـي و زيسـت  بوم پرنـدگان و آبزيان منحصر 
در  اكنـون  سـرزمين  جغرافيايـي  مركـز  به  فـرد، 
معرض تهديد اسـت و از ديگر سـوي، از دريچه 
حقوق  بانـي ملـي و بين  المللـي و حفـظ حيثيـت 
رامسـر  ميزبـان كنوانسـيون  و شـأن كشـور كـه 
بـوده اسـت، ناديده  گرفتـن و سـرپيچي از آن بـه 
نمي  آيـد.  نظـر  بـه  هيچ  وجـه منطقـي و شايسـته 
بـا توجـه بـه صراحـت متـن كنوانسـيون مزبـور، 
قـواي مقننـه و قضائيـه كـه دادوران، بيانگـر اراده 
آنهـا در پرونـده زاينده  رود هسـتند، بايد در حفظ 
حقـوق تـاالب و پايبنـدي بـه قانـون و مرزبانـي 
بـه  بـه دقـت و موشـكافي  مـواد كنوانسـيون  از 
بررسـي نشـينند؛ زيـرا ايـن دادرسـان از يك  سـو، 
سـو  ديگـر  از  و  سـرزمين  اند  حقـوق  پاسـداران 
نگهبـان دسـتورات خردورزانه سـامان بين  المللي 
كـه به موجب معاهـدات جهاني حـق و امتيازات 
اشـخاص را به  طـور روشـن بيـان داشـته اسـت. 

ايـن سـرزمين  تاريـخ آب  هـاي  در برگ  شـمار 
نظـام  بـه  پيشـين  رژيـم  سـردمداران  مي  بينيـم 
بين  المللـي تعهـد سـپردند كـه تـاالب گاوخوني 
هميـن  بـه  ننشـيند؛  فـرو  هسـتي  و  طـراوت  از 
منظور در سـال 1350 شمسي از طريق بلندگوي 
سـازمان ملـل پذيـرش ايـن پيمـان را بـه گـوش 
جهــــانيان رســـاندند. از كنفرانـس رامســر كه 
سـرآغاز ايـن گفت  وشـنود بـود سـال  ها سـپري 

اصـل  سـوم،  پيشـگيري؛  اصـل  دوم،  پايـدار؛ 
همـكاري و چهـارم، اصـل احتيـاط.

ايـن اصول، سـامانه تصميـم و انتخـاب دولت  ها 
يـاد  بـه  بـه گونـه  اي كلـي اعـالم مي  دارنـد.  را 
داشـته باشـيم آسـيب و خسـارت به زيست  بوم و 
محيـط آن، تنها آسـيبي در قلمرو يك سـرزمين 
بـه شـمار نمي  آيـد؛ تخريـب محيط  زيسـت هـر 
سـرزمين، خسـارت بـه محيط  زيسـت جهاني هم 
بـه حسـاب مي  آيـد. اكنـون بـا توجـه بـه اصـول 
علمـي، فني و اجتماعي، آيا خشـكي زاينده  رود 
كـه بـه طـور طبيعـي مـرگ تـاالب گاوخونـي 
هولنـاك  فاجعـه  يـك  دارد،  همـراه  بـه  را 
زيسـت  محيطي به شـمار نمي  رود؟ آيا فَرنشيناني 
كـه طـرح شـكايت از سـوي هفت  هـزار نفـر از 
مردمانـي كـه سـرمايه زندگي  شـان را از حاشـيه 
و  واهـي  مي  آوردنـد،  دسـت  بـه  زاينـده  رود 
بي  پايـه پنداشـتند، انديشـناك كار و بار روزگار 
ايـن مـردم نبودنـد؟ پرندگانـي كـه هـر سـال از 
سـوز سـرماي سـيبري، عاشقانه به شـوق گرماي 
آب  هـاي ايـران مهاجـرت مي  كنند تـا در تاالب 
بايـد  پـس  زيـن  كننـد،  تخم  ريـزي  گاوخونـي 
بـر چـه بسـتري آرام گيرنـد؟ آيـا كسـي دل بـه 
مسـير  تغييـر  كـه  اسـت  نسـپرده  موضـوع  ايـن 
گاوخونـي  تـاالب  خشـكي  و  زاينـده  رود  آب 
بـا  تاالبي  كـه  مـي  آورد؟  به  بـار  فاجعـه  اي  چـه 
وسـعت 43 هـزار هكتـار در مركـز ايـران قـرار 
بـا 1354/4/1 در  برابـر  دارد و در 1975/6/22 
دبيرخانـه كنوانسـيون رامسـر در محـل اتحاديـه 
حفاظـت محيط  زيسـت جهـان )كلنـد سـوئيس( 
ثبت  شـده و دولـت ايران رسـماً تعهـد بين  المللي 
خـود را بـه حفاظت از آن به جهـان اعالم كرده 
مـرگ  حكـم  زاينـده  رود،  مسـير  تغييـر  اسـت. 
هـزاران پرنـده منحصـر بـه فـردي را كـه تنها در 
ايـن زيسـت  بوم آمـد و شـد و زاد و ولـد دارند، 
رامسـر  بـر كنوانسـيون  افـزون  صـادر مي  كنـد. 
كـه بـه ميزبانـي دولـت مـا برگـزار شـد، ايـران 
بـه پروتـكل 1982 پاريس و اصالحات موسـوم 
بـه ِرجينـا نيـز پيوسـته اسـت كـه از سـال 1990 
بـراي ايـران الزم  االجـرا شـده و با توجه بـه ماده 
9 قانـون مدنـي در زمـره حقـوق داخلـي كشـور 

بـه حسـاب مي  آيـد. 
از يـاد نبريم در سـامان رسـيدگي  هاي بين  المللي، 
پايـه  و  نخسـت  شـمار حقـوق  در  ايـن حقـوق 
از  مي  توانـد  كـس  هـر  و  اسـت  بشـر  حقـوق 
مراجـع  بـه  آن،  مفـاد  از  دولتمـردان  سـرپيچي 
يـك  بـا  بَـَرد.  شـكايت  بين  المللـي  و  داخلـي 
بررسـي سـاده بـه روشـني درمي  يابيـم كـه اعمال 
ايـن قواعـد حقوقـي، پاسـداري حقـوق جامعـه 
بـا  تـا  وامـي  دارد  را  دادرسـان  و  اسـت  جهانـي 
اسـتنتاج اصـول حاكـم بـر مـورد و انطبـاق آن بـا 
پرونـده زاينـده  رود و نگـرش جامعـه جهانـي بـه 
تاالب گاوخوني، يك سـامانه عادالنه و منصفانه 
را كـه تنهـا به تـراز حقوق و قانون اسـتوار باشـد، 
بنـا سـازند و بـه دور از هـر نگـرش سياسـي، بـر 
بنگرنـد. دادوران  ايـن فاجعـه در حـال تكويـن 

در حقوق بين  الملل و در موضع 
نگرش به حقوق محيط  زيست، 

چهار هدف عمده پيگيري 
مي  شود؛ نخست، اصل توسعه 
پايدار؛ دوم، اصل پيشگيري؛ 
سوم، اصل همکاري و چهارم، 

اصل احتياط
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توليــد و توســعه را نــدارد و گوشــزد كرديــد كــه 
هــر شــيء لطيــف و ظريفــي را بايــد بــه درايــت 
ــاد  ــان نم ــوي اصفه ــر معن ــت. از نظ ــاس داش پ
فرهنــگ فرازمانــي و فرانســلي ايــران اســت كــه 
ريشــه متبــرك تاريــخ و تمــدن ايــن ســرزمين را 
ــي آن  ــي و پوياي ــراي پاياي ــن ب ــد. بنابراي مي  پاي
بايــد از چهارگوشــه  اي كــه در طــول تاريــخ 
ــم و  ــور نكني ــته  اند عب ــس آن بس ــش و پ ــر پي ب
ره چنــان رويــم كــه رهــروان رفته  انــد و در 
ــخ  ــدگاري تاري ــم راز مان ــن هم  پرســگي بداني اي
انــدازه  ايــن شــهر كهــن  از30 ســده  فــزون 

نگه  داشــتن آن بــوده اســت.
بنابرايــن چــاره كار روشــن اســت: بايــد بــه 
جــاده همــوار تاريــخ ايــن ســرزمين شــكوهمند 
دوم  پرســش  آن  از  پــس  بازگشــت،گرچه 
بازگــو مي  شــود كــه از كجــا آغــاز كنيــم؟

نخســت  راه  از  ســاده  تر  بســيار  گشــايش  راه 
اســت. بازگشــت بــه عــرف، بــه قانــون، بــه اصول 
ــت كالن از  ــه مديري ــي ك ــد بين  الملل ــه قواع و ب
ــد  ــوده اســت. پــس ســالياني دراز باي آن آگاه نب
ســپري شــود تــا خســارت ايــن ندانــم  كاري 
ــداري آنچــه  ــم نگه ــاد نبري ــه شــود. از ي پرداخت
ــه مســتحكمي را  ــي و پاي ــد هــزار ســال پ در چن
ــش در  ــايش و آرام ــا آس ــوأم ب ــتن ت ــراي زيس ب
ايــن خطــه بــه وجــود آورده اســت چارچوبــي را 
تعييــن كــرده كــه بايــد در همــان چارچــوب پاي 
ــا دشــواري  هاي پيــش روي برداشــته  ــم ت گذاري
شــود. آنچــه روشــن اســت آگاهــي يــك ابــزار 
نيرومنــد اســت كــه در صــورت مجهزشــدن 
شــهروندان توســعه و پيشــرفت جامعــه دســتاورد 
ــع توســعه را از راه  ــن آگاهــي موان آن اســت. اي
برمــي  دارد، ســطح فقــر را كاهــش مي  دهــد، 
ــوا  ــض را رس ــتد و تبعي ــاد مي  ايس ــل فس در مقاب
ــبت  ــي نس ــي عموم ــترش آگاه ــازد. گس مي  س
ــه حقــوق شــهروندي تكليــف يكســان دولــت  ب
ــاي  ــد و نبايده ــزي باي ــت. برنامه  ري ــردم اس و م
توســعه  ابزارهــاي  ارزشــمندترين  از  قانونــي 
ــا شفاف  ســازي  ــد همــراه ب ــي اســت كــه باي ترق
و تكليــف پاســخگويي ســازمان  ها و تشــكيالت 
ــت  ها  ــن بندوبس ــه اي ــود و هم ــام ش ــط انج مرتب
بايــد به  گونــه  اي تحقــق يابــد كــه امــكان نظــارت 
و بررســي بــراي همــه مــردم بــه ســادگي ايجــاد 

شــود.
بايــد  آنــان،  آگاهــي  افزايــش  بــا  همزمــان 
مديــران آب پاســخ دهنــد كــه چــرا بــه ايــن ارج 
علمــي كــه پژوهشــگران بالهــاي طبيعــي اعــالم 
برخــالف  و  بوده  انــد  بي  توجــه  كرده  انــد 
ــرا  ــد؛ زي ــار كرده  ان ــول رفت ــون و اص ــرف قان ع
برخــي از پديدارهــاي طبيعــي دائمي  انــد، ماننــد 
بادهــاي منطقــه  اي منجيــل؛ برخــي موســمي  اند، 
مثــل بادهــاي 120 روزه سيســتان؛ برخــي در 
ــار رخ مي  دهنــد، مثــل ســيل  چنــد دهــه يــك ب
ــك  ــده ي ــر س ــي ه ــان رود كارون. برخ و طغي

درسـت و چشمداشـت بـه دولـت معتـدل دارند تا 
دادگرانـه راهكارهـاي درسـت را گزينـش كنـد؛ 

هـر چنـد امـروز ديـر اسـت و فـردا فاجعه.
بزرگتريــن اشــتباه مديريــت آب اصفهــان آن 
بــود كــه يــك مســئله اجتماعــي، اقتصــادي 
و  ســاخت  پديــدار  واژگونــه  را  فرهنگــي  و 
آن را در نــگاه دولتيــان امنيتــي جلــوه نمــود 
و ناكارآمــدي خويــش را در برابــر چشــمان 
كــه  نمــود،  پنهــان  دادگســتري  دادرســان 
ــي  ــري و دلزدگ ــي، دلگي ــن نامردم ــتاورد اي دس
كانون  هــاي مــردم نهــاد از دولــت و دادگســتري 
ــان دگرگــون شــد  شــد كــه شــيوه برخــورد چن
ــرس  ــه ت ــي ب كــه به  جــاي پاســخگويي و دلجوي
و تهديــد دســت يازيدنــد و مســئله هــر روز 
بغرنج  تــر شــد. ايــن رســالت هــر حقوق  بانــي 
اســت تــا هشــدار دهــد اگــر آب زاينــده  رود بــاز 
ايســتد زندگــي، تمــدن و شهرنشــيني از اين خطه 
ارزشــمند رخــت برخواهــد بســت. هيــچ نيــازي 
نبــوده و نيســت كــه بــه طرح  هــاي صنعتــي تــازه 
ــم و  ــرب را بدهي ــاورزي و ش ــده آب كش برپاش
بديــن شــيوه بــراي دولــت كســب درآمــد كنيــم، 
ــازده بخــش كشــاورزي  ــاد داشــته باشــيم ب ــه ي ب
و  دارد  فزون  تــر  ســود  و  كمتــر  خســارت 
فراخــوان گردشــگران جهــان بدين شــهر، بســيار 
خردمندانه  تــر  و  كم  هزينه  تــر  پردرآمدتــر، 

ــت. اس

چه بايد كرد؟
ــگ  ــد بي  درن ــا را بخوان ــن برگ  ه ــس اي ــر ك ه
مي  پرســد اكنــون چــه بايــد كــرد؟ دردهــا را 
ــدي  ــادآور ش ــكافتي و ي ــا را ش ــي، نكته  ه گفت
اصفهــان يــك معجــزه خدايــي اســت بــر زميــن 
و بــا لطافتــي كــه دارد گويــي بهشــت روي زمين 

اســت. 
و  اســت  واحــه  يــك  اصفهــان  نوشــتيد 

كرديــد.  بازگــو  را  واحــه  چگونگــي 
بــه مــا هشــدار داديــد ظرفيــت ظريــف اصفهــان 
ــه  ــت كارخان ــار ســنگين جمعي ــن ب شــكيبايي اي

بـه نگراني انديشـمندان امـروز و پايمالي حقوق 
نسـل  هاي آينـده پايـان دهنـد. بايـد به رشـد اين 
و  شـادماني    رفـاه،  داد.  خاتمـه  بي  قانـون  هـرم 
زندگـي تنهـا هنگامـي فراهـم مي  شـود كـه بـه 

قوانيـن طبيعـت احتـرام بگذاريم.
مي  گويـد  اصـول  آن  چـه  دادرسـي  اي  هـر  در 
و موازيـن دادرسـي منصفانـه و عادالنـه حكـم 
مي  كنـد آن اسـت كـه به عـرف، منابـع و قواعد 

توجـه كنيـم.
حقوقدانـان  اكثـر  »نظـر  باشـيم  داشـته  يـاد  بـه 
بين  المللـي آن اسـت كـه صالحيت  هـا، هماننـد 
نظام  هـاي  در  ارادي35  مقامـات  صالحيت  هـاي 
حقوقـي داخلـي خودسـرانه نيسـت؛ زيـرا اعمال 
آنهـا منـوط و مشـروط بـه رعايـت اصـول كلـي 

اسـت.«36 بين  الملـل  حقـوق 

بيدارباش بخردان 
يـادآور  بايـد  نگهبانـي حقوق  بشـر  جايـگاه  در 
شـد »ايـن حقيقتي اسـت انكارناپذير كـه ما كره 
زميـن را از والدين  مـان بـه ارث نمي  بريـم بلكـه 
مي  گيريـم«.37  عاريـه  بـه  بچه  هايمـان  از  را  آن 
همـان كودكانـي كـه محيط  زيسـت را بـه مدتي 
انـدك در اختيـار مـا نهادند تـا در آن بياسـاييم.
و  محيط  زيسـت  حقـوق  ناديده  انگاشـتن  پـس 
حقـوق  بـه  تجـاوز  بين  المللـي  كنوانسـيون  هاي 

اسـت. آينـده  امـروز و  نسـل  هاي 

امروز دير است فردا فاجعه
براي رفع دشـواري  هاي پيش  رو بايد نخسـت پي و 
پايه مشـكالت را شـناخت، چشم گشود، پرده  هاي 
نادانـي و سـياهي را دريـد و اصـول و قواعد حاكم 
بـر آب و گـذر آن   را دانسـت. پيشـينه تاريخي  اش 
بين  المللـي  عـرف  و  محلـي  عـرف  و  خوانـد  را 
خودشـيفتگي  از  دور  بـه  سـپس  پذيرفـت؛  را 
)نـه  قانون  محـوري  تـرازوي  بـا  اندك  بينـي  و 
بـه  بـا توجـه  بـه بررسـي نشسـت.  خودمحـوري( 
اثـر  بـر  كـه  مهرآميـزي  نه  چنـدان  برگ  هـاي 
ندانم  كاري تدوين، تصويب، ارسـال و اجرا نشـده 
اسـت، درمي  يابيـم بـراي زنده  مانـدن زنـده  رود كه 
يـك  زندگـي  كـه  شـهر،  يـك  زندگـي  نه  فقـط 
تمـدن و يـك سـرزمين بسـتگي تـام بـه آن دارد، 
بايد نخسـت به ايران بينديشـيم. راهكاري درسـت 
بيابيـم كـه شـناخت دقيـق راه و چاره كار را نشـان 
دهـد، يـا طـرح و برنامـه  اي مناسـب بيفكنيـم تـا از 

بيراهـه پاي كشـيم.
ايـن  پايمـردان  و  كارورزان  رسـالت  اكنـون 
سـرزمين اسـت كـه بـا دريافـت درسـت موضـوع 
و التفـات صحيـح بـه قانـون راه اجـراي قانـون را 
بگشـايند و آب رفتـه را بـه جـوي بازگرداننـد و 
آنچـه را برخـالف قانـون، عـرف، اصول، شـرع و 
قواعـد بين  المللـي اسـت - كـه بي  گمـان مصالـح 
ملي را نشـانه رفته- از صفحـه كاغذ و صحنه اجرا 
بروبنـد. دلسـوزان ايـن آب و خاك اميـد به تدبير 

بزرگترين اشتباه مديريت آب 
اصفهان آن بود که يک مسئله 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 
را واژگونه پديدار ساخت و آن 

را در نگاه دولتيان امنيتي جلوه 
نمود و ناكارآمدي خويش را در 
برابر چشمان دادرسان دادگستري 

پنهان نمود
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29. كنوانســيون رامســر در دوم فوريــه 1971 بــه 
تصويــب رســيد و در تاريــخ 1975/12/21 براي 
ايران الزم االجرا گرديده اســت و در زمره قوانين 
داخلي به  شمار مي  آيد. مأموريت آن عبارت است 
از »حفاظت و اســتفاده معقــول از كليه تاالب  ها از 
طريق اقدامات محلي، منطقه  اي و ملي و همكاري 
بين  المللي به منظور كمك به دســتيابي به توســعه 
پايدار در سرتاسر جهان.« تاالب گاوخوني ازجمله 

تاالب  هاي نام برده شده در اين كنوانسيون است.
30. Paris Protocol.
پروتكل پاريس در ســال 1982 تصويب و در سال 
1986 الزم  االجرا شــده كــه تقريباً تمــام اعضاي 
كنوانســيون رامســر ازجملــه ايــران بــه عضويت 
آن درآمده  انــد در پروتــكل پاريــس بــا توجه به  
ضروريات زماني تغييراتي در كنوانســيون رامســر 

داده شده است.
31. Regina Amendments.
منظــور  بــه  مختصــري  اصالحــات   1987 در 
فراگيرترشدن كنوانســيون رامسر در كشور كانادا 
انجام شــد كه بــه آن اصالحات رجينا گفته شــد. 
اصالحــات رجينا از ســال 1994 بــراي همه اعضا 

الزم  االجرا شده است.
32.  The principle or inter–generation of equality.
33. تمامي مفاد كنوانسيون رامسر، پروتكل الحاقي 
و اصالحــات بعدي كه ســامان بين الملــل آن را 
پذيرفته و اعالم كرده، در جهت حفاظت و استفاده 
پايدار از تاالب  ها و منافع آن براي ســالمت زيست 
نسل  هاي پيش روســت. در سطح ملي هيچ  يك از 
اطراف معاهده نمي  تواننــد آن را ناديده انگارند و 

زيرپا نهند. 
34. هــرم مازلــو داراي 5 طبقه اســت كه طبقات 
پايين  تر هرم نيازهاي حياتي  تر و ســاده  تر و طبقات 
باالتر نيازهاي پيچيده  تر ولي كمتر حياتي را نشــان 
مي  دهند. نيازهاي طبقه  هاي باالتر وقتي مورد توجه 
قرار مي  گيرد كه نيازهاي طبقه  هاي پايين  تر برطرف 
شــده باشــد. براي اطالعات بيشــتر رك. آنتوني 

گيدنز، نظريه  هاي جامعه  شناسي، نشر ني  
35. واژه »ارادي« بــه معنــاي حيطــه آزادي عمل 
»مرجــع صالحيتدار« يــا » مقام اختياردار« اســت. 
چنين حيطه  اي با آنكه بسيار وسيع است، به هر حال 
در ســيطره »حقوق« قرار دارد و در نتيجه نامحدود 
مقابــل  در  اســتثنائاً  ارادي«  نيســت. »صالحيّــت 

»صالحيّت محدود قانوني« قرار مي  گيرد. ن.ك:
 Jean Salmon, Dictionnaire de droit interna-
tional public, Bruxelles, Bruylant,2001,p.214.
36. فلســفي، هدايت  اهلل، حكومــت قانون و صلح 

جاويدان، تهران، آگاه، ص 291.
37. دكتر زماني، ســيد قاســم، »توســعه مسئوليت 
بين  المللي در پرتو حقوق بين  الملل محيط  زيســت« 

پژوهش  هاي حقوقي، شماره 1، 1381، ص 58.

فردوســي شــاهكار خود را در لنجــان اصفهان به 
پايان رسانيده است. خالقي مطلق، شاهنامه، تهران، 
دايره  المعارف بزرگ اســالمي، ضميمه دفتر يكم، 

ص 30.
7. جابري انصاري، تاريخ اصفهان، ص18و72. 

8. كيهان، مسعود، جغرافياي مفصل ايران، 88/1.
9. جواهركالم، علي، جغرافياي تاريخي اصفهان و 

جلفا، ص 10.
10. جابري انصاري، تاريخ اصفهان، ص432-415؛ 

هنرفر،لطف اهلل، اصفهان، صص23-28. 
11. در منابــع مكتوب به  طور مســتقيم از قرن 4 تا 
13 هجري به اين جشن كه ريشه  هاي قبل از اسالم 
را در خود دارد اشــاره شــده اســت. بــراي نمونه 
ر.ك. ابــن حوقل، صــوره االرض، ترجمه جعفر 
شعار، تهران، بنياد فرهنگ ابران، ص 107؛ جابري 

انصاري، تاريخ اصفهان، ص159.
12. موســوي، احمد، »جي و زاينــده رود دو نام از 
يك ريشــه« دكتــر صلواتــي، فضــل  اهلل، مجموعه 
مقاالت كنگره بزرگداشت اصفهان، ص 467-472. 
13. جواهر كالم، علي، جغرافياي تاريخي اصفهان 
و جلفا، ص 8-6؛ جابري انصاري، تاريخ اصفهان، 

ص444.
14.   دكتــر باســتاني پاريزي در ارتبــاط با تأثيرات 
مخرب انتقال آب زاينده  رود به شــهرهاي كويري 
اطراف از منظر تاريخي مطالب ارزشمندي را بيان 
كرده  اند ر.ك. وزيــري، علي  اكبرخان، جغرافياي 
كرمان، تصحيح و تحشــيه باستاني پاريزي، محمد 
ابراهيم، تهران، انجمــن آثار و مفاخر ملي، 1376، 

ص 55-66.
15. جعفــري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي 

حقوق، چاپ دوم، بي  تا، بي  جا، ص 447-448.
16. همان، ص 448-449.

17. تاجميــري، اميرتيمــور، فرهنــگ عبــارات و 
اشارات حقوقي، بي  جا، 1377، ص 80.

18. همان، ص 67.
19. محمــدي، ابوالحســن، مباني اســتنباط حقوق 

اسالمي، تهران، دانشگاه تهران، 2535، ص 229
20. در لغتنامه دهخدا در تعريف حقابه آمده است: 
»سهم مشروع و مقرر دهي يا مزرعه يا باغي يا خانه 
يا كسي از آب رود يا چشمه يا قنات در ساعات و 

به اندازه معلوم« 
21. Customary low.
22. International Convention to Combat 
Desertification in Countries Experiencing 
Serious Drought and/or Desertification, 
Particularly In Africa.
23. از معانــي ســه پنــد و اندرز و ســنجيدن امور 
را نيــز بيان كرده  انــد و اصفهانيان يكــي از معاني 

سه  وسي  وسه پل را سي  وسه پند مي  دانند. 
24. Global Hut.
25. فلسفي، هدايت  اهلل، صلح جاويدان و حكومت 

قانون، تهران، نشر نو، 1390، ص 549.
26. تقي  زاده، حســن، گاه  شــماري در ايران قديم، 

مجلس شورا، 1316، ص 195.
27. Full Force  .
28. Pakta server.

بــار آشــكار مي  شــوند مثــل زلزله  هــاي خــاص.
اكنــون تاريــخ را بنگريــد از زمــان كــورش 
بــزرگ تاكنــون هيچ  گاه خشكســالي زاينــده  رود 
اســت.  نبــوده  و طوالنــي  اين  ســان گســترده 
در جلســه  دادگســتري  منتخــب  كارشناســان 
ــوم  ــط يك  س ــد فق ــرده بودن ــالم ك ــي اع دادرس
ــا  ــا م ــت؛ ام ــده اس ــته ش ــا كاس ــارش باران  ه از ب
ــي  ــم تمام ــي هســتيم كــه مي  بيني ــان صادق گواه
برداشــت  پــس  شــده  خشــك  زاينــده  رود 
نادرســت عــدول از عــرف و گريــز از پاســداري 
حقــوق مــردم ايــن دســتاورد را بــه همــراه داشــته 
اســت. بــه شــيوه هــزاران ســال پيــش بازگرديــم 

ــود. ــرف ش ــكالت برط ــا مش ت

سوي نوميدي مرو، اميدهاست
و  كــژداري  همــه  ايــن  مي  بينيــم  ناباورانــه 
تنــدروي در خطــه  اي محــدود در روزگاري 
نامحمــود رخ نمــوده اســت. بــر ايــن نويــد 
و اميــد كــه در پــس آن روزگار تلــخ، بــار 
ديگــر روزگار چــون شــكر آيــد و از شــيوه 
عنان  گســيخته و خودكامــه  اي كــه بــر آبــرو، 
ــر  ــود، خب ــده ب ــه افكن ــردم پنج ــال م ــان و م ج
ــي و پريشــاني،  ــر جــاي ويران ــد. ب ــري نمان و اث
ــن  ــردم دالور اي ــيند و م ــت نش ــي و عدال آبادان
ــار، پاســخ آن همــه ســكوت و شــكيبايي را  دي
ــان و  ــد و دهقان ــه ســالمت و ســعادت بازگيرن ب
برزگــران ـ كــه ســرمايه اجتماعــي و اقتصــادي 
ســرزمين  اند ـ بــه آغــوش دشــت دســت  پرورده 
ــك  ــچ ي ــس هي ــن پ ــد و زي ــش بازگردن خوي
دســتخوش بي  ترتيبــي و بي  قانونــي نگردنــد؛ 
از ايــن پيشــامد پنــد گيريــم كــه ســادگي و 
اســتواري ســامانه ديريــن پــاس داشــته شــود كــه 
گشــاده  رويي كشــاورزان ســبب بــاروري زميــن 

ــد. ــد ش خواه
همـواره بشـاش باشـيد كـه خـردورزان گفته  اند 

پايان شب سيه سپيد است.■ 

پي  نوشت
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زبان پرتغالي، چاپ ليسبون، 1957، ص 80 )نقل از كتاب 
 Carso di DirittoInternazionale ســانتي رومانو به نــام

چاپ پادوا Padua، 1929، ص 32.
2. جليلي، حيدرعلي، »تازه  ها«، پيام فرهنگيان، بهار 

1390، شماره25،ص 96.
3. رهنما، زين  العابدين، پيامبر، تهران، زوار، 1376، 

ص 221.
4. اصفهانی، محمدمهدي، نصف جهان فی   تعريف   
االصفهــان، به كوشــش منوچهر ســتوده، تهران، 

1340ش، ص 94.
5. جواهركالم، علي، جغرافياي تاريخي اصفهان و 

جلفا، ص 9.
6. بنابر روايتي قديمي كه اكنون مورد تأييد نيست 
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رعيتــي بــه ســرمايه  داري ارزيابــي مي  شــود.
]بــا  دهقانــي  توليــد  شــيوه  صورتي  كــه  در 
ــا ديگــر  ــه عناصــر تشــكيل  دهنده آن[ ب توجــه ب
شــيوه  هاي توليــد داراي تفاوت  هايــي اســت. 
ايــن تفاوت  هــا تــا حــدي اســت كــه مي  تــوان آن 
را شــيوه توليدي مســتقل در نظرگرفت. براســاس 
ــاي  ــر نظريه  ه ــه ب ــا تكي ــده و ب ــات نگارن مطالع
موجــود در ايــن زمينــه، ايــن شــيوه توليــد، به  طور 
تاريخــي مابيــن شــيوه توليــد فئوداليســم/ ارباب ـ 
رعيتــي و ســرمايه  داري قــرار مي  گيــرد. وجــه 
مســتقل قائل  شــدن بــراي ايــن شــيوه توليــد چنــد 
ــتي  ــه درس ــاي آن ب ــن دارد: اول؛ ويژگي  ه حس
مــورد تجزيــه و تحليــل قــرار گرفتــه و شــناخت 
ــب  ــود. دوم؛ متناس ــل مي  ش ــري از آن حاص بهت
ــن خصلت  هــاي  ــن شــناخت ]و جدي  گرفت ــا اي ب
مربــوط  راه  حل  هــاي  دهقانــي[  توليــد  شــيوه 

آمــده  به  حســاب  تاريخــي  ازگذرگاه  هــاي 
و هماننــد ديگــر گذارهــا )جوامــع اشــتراكي 
ــرمايه  داري(  ــم و س ــرده  داري، فئوداليس ــه، ب اولي
داراي مســائل و پيچيدگي  هــاي خــاص خــود 
بشــر  مــدرن  دســتاوردهاي  اســت. مجموعــه 
دســتاوردهاي  ]باعنــوان  معاصــر  تاريــخ  در 
بورژوايــي[؛ شــكل  گيري دولت  هــاي مــدرن، 
آزادي  هــاي مدنــي، دموكراســي و حقــوق بشــر 
ــذار از  ــل گ ــعه  يافته[ حاص ــورهاي توس ]در كش
»شــيوه توليــد دهقانــي« بــوده اســت. مســئله گذار 
ــه دليــل اينكــه وجــه  ــي، ب از شــيوه توليــد دهقان
مســتقلي بــراي ايــن شــيوه توليــد در نظــر گرفتــه 
قرارگرفتــه  توجــه  مــورد  كمتــر  نمي  شــود، 
ــد  ــا تولي ــي ب ــد دهقان ــي تولي ــور كل ــت. به  ط اس
ســرمايه  داري يكــي فــرض شــده و آغــاز و پايــان 
آن، در فراينــد گــذار از فئوداليســم/ اربــاب ـ 

1ـ طرح مسئله 
يكــي از موضوعــات مهــم در اقتصــاد سياســي، 
توســعه  يافته،  كمتــر  دركشــورهاي  به  ويــژه 
مســئله »توســعه كشــاورزي« اســت. شــاه  بيت 
موضــوع ايــن اســت كــه ايــن كشــورها در 
دهقانــي  اقتصــادي  ســاختار  بــا  كشــاورزي 
از   )Trasition( »گــذار«  بنابرايــن  مواجه  انــد. 
ــادي  ــي و بني ــئله اصل ــي مس ــد دهقان ــيوه تولي ش
يادشــده  كشــورهاي  كشــاورزي  توســعه  در 
يكــي  توليــد،  شــيوه  ايــن  از  گــذار  اســت. 

شرايط تاريخي توسعه كشاورزي

کاووس واضحي
پژوهشگراقتصاد سياسي 

چشـم		انداز	ایـران:	كشـاورزي،	یکـي	از	بخش		هـاي	مهـم	اقتصاد	جامعـه	اسـت.	اهميت	این	بخـش	نه				تنهـا	در	تأمين	
غـذا	و	مایحتـاج	جامعـه،	بلکـه	به		طـور	اولي،	این	اسـت	كـه	جمعيت	زیـادي	را	در	خـود	جـاي	داده	و	لذا	شـيوه		هاي	
توليـد	و	روابـط	اجتماعـي	بيـن	آنهـا	و	همچنين	جایـگاه	آنهـا	در	تحوالت	و	مناسـبات	سياسـي-			اجتماعـي	جامعه	
بسـيار	داراي	اهميـت	اسـت.	از	سـوي	دیگر	ایـن	بخش	به	دليـل	قدمت	و	همچنيـن	اولویـت	از	جنبـه	»تاریخي«،	بر	
دیگـر	بخش		هـا،	آغازگر	توسـعه	]در	صـورت	بسـامان	بودن[	و	یـا	اخالل	در	توسـعه	]در	صـورت	نابسـاماني[	خواهد	
بـود.	درواقـع،	توسـعه،	منوط	بـه	حل	مسـئله	كشـاورزي،	ارضـي	و	تکامل	شـيوه		هاي	توليد	هـر	جامعه		اي	اسـت.	بر	
هميـن	اسـاس	»چشـم		انداز	ایـران«	این		گونـه	مسـائل	را	باعنوان	»چشـم		انداز	توسـعه«	مد	نظـر	قـرار	داده	و	در	این	
ارتبـاط	بـا	كارشناسـان	مطلـع	در	ایـن	زمينه	بـه	گفت		وگو	نشسـته	یا	اینکه	نسـبت	به	درج	مقاالتشـان	اقـدام	كرده	
اسـت.	جنـاب	آقـاي		كاووس	واضحـي	در	ایـن	زمينـه	نام		آشناسـت.	وي	در	شـماره		هاي	41	و	42،	دي	و	بهمـن	1385	
به		طـور	مشـروح	در	زمينـه	»كشـاورزي،	توسـعه	و	دموكراسـي	در	ایـران«	با	این	نشـریه	بـه	گفت		وگو	نشسـت	و	در	
شـماره		44،	بـه	نقـد	آراي	دكتـر	پرویـز	پيـران	در	خصوص	توسـعه	پرداخـت.	وي	در	مقالـه		اي	با	عنوان	»كشـاورزي	
در	اسـتان	گيـالن	)شـماره	79(	بازگشـت	شـيوه	توليد	سـهم		بري	در	این	اسـتان	خوشـنام	را	مورد	تجزیـه	و	تحليل	
قـرار	داد.	همچنيـن	در	شـماره	81	به	بررسـي	موانع	توسـعه	كشـاورزي	در	ایران	پرداخـت.	حاصل	مقاله	ایشـان	این	
بـود	كـه	توسـعه	كشـاورزي،	بـه	انـدازه	توسـعه		نيافتگي	كل	اقتصـاد	ایـران	پيچيده	اسـت.	از	ایـن		رو	سـاده		گرفتن	
توسـعه	كشـاورزي	به	معناي	سـاده		گرفتن	توسـعه	در	كليت	آن	اسـت.	در	این	شـماره	وي	به	شـرایط	تاریخي	توسـعه	
كشـاورزي	پرداختـه	اسـت	.	اینکه،	از	نظـر	تاریخي	چـه	اتفاقي	قرار	اسـت	بيفتد	تا	توسـعه	كشـاورزي	محقق	گردد،	
فرایندهـاي	اثرگـذار	بر	توسـعه	كشـاورزي	چه	بوده	و	سرنوشـت	سـاختارهاي	توليد	سـنتي	و	دهقانـان	در	این	ميان	
چـه	خواهـد	بـود؟	در	شـماره		هاي	بعـدي،	ایشـان	نوشـته		هایي	در	مـورد	»مفهـوم	كم		توسـعه		یافتگي«		و	»چـه	باید	

كـرد؟	گام		ها	و	پيشـنهادهاي	الزم	براي	توسـعه	كشـاورزي«	ارائـه	خواهند	داد.	
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ــي« تحــت فشــار باشــد، شــرايط  »ســرمايه صنعت
ــود.  ــد ب ــم خواه ــي در آن فراه ــراي دگرگون ب
ــرفت  ــي پيش ــرك اصل ــر، مح ــارت ديگ ــه عب ب
دگرگونــي  و  دركشــاورزي  ســرمايه  داري 
ــي  ــرمايه صنعت ــز س ــتايي، تمرك ــه روس درجامع
در  را  دهقانــي  اقتصــاد  كــه  بــود  خواهــد 
ــود آن  ــب بهب ــرانجام موج ــته و س ــا گذاش تنگن
مي  گــردد.6 بنابرايــن يكــي از شــروط عــروج 
ــي  ــرمايه  داري صنعت ــق س ــي تحق ــاد دهقان اقتص
ــور  ــعه  نيافته به  ط ــورهاي توس ــه در كش ــت ك اس

ــت. ــدي روبروس ــع ج ــا موان ــي ب تاريخ
عكــس ايــن قضيــه در ارتبــاط بــا »ســرمايه  داري 
صــادق   )Commercial capitalism( تجــاري« 
ــور واســطه  گري  اســت. هرچقــدر تجــارت و ام
ميــزان  يابــد،  گســترش  كشــور  اقتصــاد  در 
بيشــتر  آن  بــه  خرده  پــا  دهقانــان  وابســتگي 
مي  شــود زيــرا دهقانــان قــادر بــه ارزيابــي ســريع 
بــازار نبــوده در نتيجــه، به  ســادگي در تنگنــا و دام 
فعاليت  هــاي تجــاري و كاســب  كارها گرفتــار 
واســطه  گري  و  تجــارت  بنابرايــن  مي  شــوند. 
به  عنــوان منبعــي غنــي بــراي صدمــه، فقــر و 
ــان عمــل مي  كنــد. ســرمايه  داري  عقبگــرد دهقان
ــد  ــيوه تولي ــود ش ــير بهب ــا در مس ــاري نه  تنه تج
ــل  ــه از قِبَ ــت بلك ــد نيس ــال و وظيفه  من ــنتي فع س
ــل و  ــايد نق ــرد. ش ــراوان مي  ب ــود ف ــدوام آن س ت
قولــي از ماركــس، موضــوع را روشــن  تر ســازد. 
در پيــش درآمــد ]در ســپيده  دم شــيوه توليد 
ــرمايه  داري  ــده[ س ــد از نگارن ــرمايه  داري- تأكي س
ــي در  ــردد؛ ول ــم مي  گ ــت حاک ــر صنع ــاري ب تج
جامعــه مــدرن عکــس ايــن مطلــب وجــود دارد.  
ــر  ــش ب ــم و بي ــًا ک ــاري طبيعت ــرمايه  داري تج س
جماعت  هايــي کــه بيــن آنهــا تجــارت رايــج 
ــر مي  گــذارد. تجــارت توليــد را بيشــتر  اســت، اث
ــاند؛  ــه ارزش مي  کش ــوغ مبادل ــر ي ــتر زي و بيش
ــتر  ــت را بيش ــاه و معيش ــه رف ــق ک ــن طري بدي
متکــي بــه فــروش مي  نمايــد تــا مصرف مســتقيم 
ــازاد  ــه م ــط ب ــه فق ــًا ن ــارت صرف ــول. تج محص
توليــد دســت  اندازي مي  کنــد بلکــه خــود توليــد 
را بــه تدريــج بلعيــده و تمــام شــعب توليــد را بــه 

ــازد.7  ــته مي  س ــود وابس خ

تکامــل تجــارت و ســرمايه تجــاري، جهــت 

توليــد ســرمايه  داري را از بين  بــردن تمامي اشــكال 
قديمي  تــر توليــد، ازجملــه توليــد دهقانــي عنــوان 
مي  كنــد.4 منتهــي، مســئله، مربــوط بــه كيفيــت و 
چگونگــي »رخنــه توليــد ســرمايه  داري« در توليــد 
دهقانــي، اشــكال مقاومــت ايــن شــيوه توليــد در 
برابــر ســرمايه  داري و باالخــره زمــان اضمحــالل و 
فروپاشــي كامــل شــيوه توليــد دهقانــي و اســتقرار 
شــيوه توليــد ســرمايه  داري در كشــاورزي اســت. 
اگــر ايــن فراينــد انجــام گيرد، توســعه كشــاورزي 
ــورهاي  ــد دركش ــن فراين ــت. اي ــده اس ــق ش محق
اروپايــي بــه فرجــام رســيده امــا در بخــش زيــادي 
از جهــان )آســيا، آفريقــا و...( در نيمــه راه اســت.  
تحــول از توليــد دهقانــي در ســطح وســيع و 
ــه توليــد ســرمايه  داري و تحقــق توســعه  فراگيــر ب
كشــاورزي، تنهــا در دو قــرن گذشــته تاريــخ بشــر 
رخ داده اســت. بنابرايــن گــذار و عــروج اين شــيوه 
ــر  ــد ســرمايه  داري، عــالوه ب ــه شــيوه تولي ــد ب تولي
نيــاز بــه صنعتي  شــدن كشــورها، نيازمنــد تغييــرات 
ــي« در  ــط اجتماع ــت« و »رواب ــي در »مالكي عميق
توليــد اســت. طبــق شــواهد تاريخــي، ايــن رونــد 
در  كشــورهاي  در  به  ويــژه  حاضــر  حــال  در 
ــدوي ســرمايه«  ــوان »انباشــت ب حــال توســعه باعن
آغــاز   )Primitive accumulation of capital(
ــه ســرمايه در  ــه انباشــت اولي شــده اســت.5  مرحل
كشــورهاي توســعه  نيافته همچنــان نافرجــام اســت. 
يــك ســر طيــف مرحلــه انباشــت بــدوي ســرمايه، 
فروپاشــي اقتصــاد دهقانــي و ســر ديگــر آن زايش 

ــت.  ــرمايه  داري اس س
فروپاشــي اقتصــاد دهقانــي بــه »انســجام درونــي« 
رشــديافتگي  ميــزان  و  توليــد  شــيوه  ايــن 
 )Industrial capitalism( »ســرمايه  داري صنعتــي«
ــجام  ــي از انس ــد دهقان ــه تولي ــت. هرچ ــته اس بس
ــي  ــد و از طرف ــوردار باش ــري برخ ــي كمت درون
نيــز از ناحيــه الزامــات بيرونــي ناشــي از تمركــز 

ــود.  ــيده مي  ش ــالح آن انديش ــود و اص ــراي بهب ب
در  كشــاورزي  توســعه  سياســت  هاي  ســوم؛ 
شــرايط حاكميــت شــيوه توليــد دهقانــي بــدون 
آن،  ويژگي  هــاي  و  خصلت  هــا  بــه  توجــه 

ــود.1 ــد ب ــم خواه ــردرگم و مبه ــواره س هم
و  تحــول  كشــاورزي،  توســعه  تحقــق  بــراي 
دگرگونــي در اقتصــاد دهقانــي اجتناب  ناپذيــر 
اســت. از ايــن  رو ويژگي  هــاي شــيوه توليــد مابعــد 
دهقانــي، داراي اهميــت اســت. به  طــور حتــم، 
ــد«  ــازاد تولي ــل خــروج »م ــه دلي ــي ب ــد دهقان تولي
بــر اســاس ســازوكار و تســلط »دولــت و بــازار« و 
رابطــه »مبادلــه نابرابــر« )unequal exchange( بنــا بــه 
گفتــه »ورگوپولــوس« )Vergopoulos( تحت  تأثيــر 
ســرمايه  داري، محكــوم بــه انحالل، فروپاشــي و در 
نهايــت زايــش شــيوه توليــد ســرمايه  داري اســت. 
ــردازان  ــول عمــده نظريه  پ ــن موضــوع مــورد قب اي
قــرار گرفتــه اســت. چــه آناني  كــه وجــه مســتقلي 
ــل  ــد؛ پ ــل هســتند، )مانن ــي قائ ــد دهقان ــراي تولي ب
ــاز  ــگاه و آغ ــه آن را پ ــه آناني  ك ــوييزي( و چ س
ــد ماركــس،  ــد، )مانن ــد ســرمايه  داري مي  دانن تولي
ــد  ــه تولي ــرادي ك ــم اف ــكي( و ه ــن وكائوتس لني
مي  داننــد  فئوداليســم  از  عناصــري  را  دهقانــي 

ــس داب(.  ــد موري )مانن
ــد  ــه معتق ــود دارد ك ــز وج ــي ني ــدگاه مخالف دي
ــي در  ــاد دهقان ــالل« اقتص ــد »اضمح ــت: رون اس
ــم  ــه تســلط و تعمي ــاً ب ــته لزوم ــرن گذش طــول ق
روابــط توليــد ســرمايه  داري در مزرعــه ختــم 
نشــده بلكــه ســبب ايجــاد شــيوه  هاي توليــد 
ــالق  ــدان اط ــرمايه  داري ب ــه س ــده ك ــي ش تركيب
نمي  شــود. بــه زعــم اينــان، بســياري از نحله  هــاي 
فكــري از جملــه ماركسيســم، قــادر بــه توضيــح 
خانوارهــا  پايــداري  و  »زنده  مانــدن«  پديــده 
شــرايط  در  دهقانــي  اقتصــاد  ســازوكار  بــا 
به  عبــارت  نيســت.  ســرمايه  داري  حاكميــت 
ــر نوشــته  هاي »ماركــس«  ديگــر، بررســي دقيق  ت
ــه  ــاد جامع ــي از اقتص ــد بخش  هاي ــان مي  ده نش
ــب  ــت عجي ــل ماهي ــه دلي ــي( ب ــاد دهقان )اقتص
ســرمايه  داري  توليــد  الزامــات  بــا  خــاص،  و 
ناســازگار اســت. ايــن موضــوع، بــه معنــاي 
نقــض توضيــح ماركسيســم از نفوذ ســرمايه  داري 
در ســاختارهاي اقتصــادي موجــود تلقــي شــده و 
در جهــت بــه چالش  كشــيدن مفهــوم ماركــس از 
»جهانشــمولي« ســرمايه  داري مــورد اســتفاده قرار 
مي  گيــرد.2 ايــن ديــدگاه بســيار نزديــك بــه 
 )Alexander Chayanov( »نظريه دهقاني»چايانــف
نــه  اقتصاددهقانــي  چايانــف،  ازنظــر  اســت. 
به  عنــوان جنيــن شــيوه توليــد ســرمايه  داري بلكــه 
ــاي  ــا ويژگي  ه ــتقل« ب ــد »مس ــيوه تولي ــك ش ي
ــراً  ــاً جب ــت آن لزوم ــه سرنوش ــت ك ــاص اس خ
شــيوه توليــد ســرمايه  داري نيســت بلكــه ممكــن 
اســت اشــكال مختلفــي پيــدا و يــا اينكــه همچنان 

ــد.3 ــي بمان ــي باق دهقان
»ماركــس« به  طور روشــن، يكــي از دســتاوردهاي 

الكساندر چايانف

تجارت و واسطه  گري به عنوان 
منبعي غني براي صدمه، فقر و 
عقبگرد دهقانان عمل مي  کند. 
سرمايه  داري تجاري نه  تنها در 
مسير بهبود شيوه توليد سنتي 
فعال و وظيفه  مند نيست بلکه از 
ِقَبل تدوام آن سود فراوان مي  برد
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ــتقرار  ــي و اسـ ــد دهقانـ ــيوه توليـ ــان از شـ دهقانـ
شـــيوه توليـــد مـــدرن، ُكنـــد عمـــل نمايـــد.

شــكل موفقيت  آميــز ســلب مالكيــت از دهقانــان 
براســاس نيازهــاي كشــاورزي ســرمايه  دارانه و 
انگلســتان  فقــط در  »مقروض«  بــودن دهقانــان 
بــه منصــه ظهــور رســيده اســت. بــه نقــل از 
جنــوب  در  اصــالح  دوره  در  »كائوتســكي« 
مقروض  بــودن  از  دهقانــان  شــكايات  آلمــان، 
ــدون  ــيد ب ــوش مي  رس ــه گ ــتان ب ــتر از انگلس بيش
ــوس از  ــت محس ــلب مالكي ــه س ــر ب ــه منج اينك
ــئله  ــن مس ــت اي ــكي عل ــود. كائوتس ــان ش دهقان
ــه  ــه گرچ ــد ك ــط مي  دان ــا« مرتب ــش »رب ــا نق را ب
ناراضي  كــردن  و  عاصــي  فرســايش،  موجــب 
دهقانــان شــد امــا شــرايط انتقــال بــه شــيوه توليــد 

مــدرن را فراهــم نيــاورد .12
 ،)Paul Sweezy( »بنابــه گفتــه »پــل ســوييزي
ــدي  ــرمايه  داري رون ــه س ــم ب ــذار از فئوداليس گ
نبــوده اســت.  يكنواخــت و بــدون گسســت 
بلكــه داراي اشــكال انتقالــي كــه آميــزه  اي از 
عناصــر هــر دو نظــام )فئودالــي و ســرمايه  داري( 
اســت مي  باشــد.13 شــكل  هاي انتقالــي از نظــر 
ــه  كاري و  ــد از: ســهم  بري، نصف ســوييزي عبارتن
اجــاره  داري. بــه نظــر ســوييزي، امــكان برگشــت 
جامعــه بــه شــيوه  هاي توليــد پيشــين وجــود دارد. 
وي بــه مناطقــي از اروپــا كــه امــكان جابه  جايــي 
كاال و پــول )بــه لحــاظ موانــع بازرگاني و شــبكه 
ــي در  ــوان مصاديق ــه عن ــوده، ب ــوار ب ــا( دش راه  ه

ــد.14 ــاره مي  نماي ــاط اش ــن ارتب اي
بــا توجــه بــه اينكــه ايجــاد و گســترش واحدهاي 
ــن  ــرمايه  داري، مهمتري ــيوه س ــه ش ــاورزي ب كش
وجــه تقابــل شــيوه توليــد ســرمايه  داري بــا شــيوه 
درك  مي  دهــد،  تشــكيل  را  دهقانــي  توليــد 
روشــن از ويژگي  هــاي كشــاورزي بــه شــيوه 
ــي از  ــت.  برخ ــت اس ــرمايه  داري، داراي اهمي س
ويژگي  هــاي كشــاورزي بــه شــيوه ســرمايه  داري 

]كشــاورزي توســعه  يافته[ عبارتنــد از:
 الفـ  مالكيت خصوصي زمين.

بــا عــرف  متناســب  از زميــن  اســتفاده  ـ   ب 
ــد آن  ــه درآم ــي ك ــل زمين ــي حداق ــل، يعن مح
ــا  ــوار )ب ــك خان ــي ي ــاي زندگ ــت هزينه  ه كفاي

ميانگين  هــاي موجــود( را تأميــن كنــد.
ــك«  ــل رســيدن كار مســتقيم »مال ــه حداق  ج ـ ب
در  مــزدي«  از»كار  اســتفاده  و  زميــن  روي 

كشــاورزي.
ــد  ــدف تولي ــرمايه  داري ه ــد س ــيوه تولي د ـ درش

ــت.  ــروش« اس ــاً »ف عمدت
ــص،  ــاي تخص ــر مبن ــيم كار ب ــترش تقس ه ـ گس

ــم. ــوع اقلي ســرمايه و ن
وـ كاهــش نقــش »خانــواده« به  عنــوان تأميــن 

نيــروي كار »نــه مديريــت« دركشــاورزي.
 زـ گســترش مكانيزاســيون و اســتفاده از ماشــين 

در كشــاورزي 15

شـــرايطي  تحـــت  دهقانـــان  مقروض  بـــودن 
موجـــب گـــذار از توليـــد دهقانـــي خواهـــد 
ــد  ــيوه توليـ ــه شـ ــت كـ ــي اسـ ــود و آن زمانـ بـ
ـــر  ـــا ديگ ـــاورزي( ي ـــرمايه  داري دركش ـــد )س جدي
ملزومـــات ســـرمايه  داري )احـــداث صنايـــع، 
اماكـــن رفاهـــي، گردشـــگري، ساخت  و  ســـاز 
چنيـــن  در  باشـــد.  گســـترش  بـــه  رو  و...(11 
به  عنـــوان »اهـــرم«  شـــرايطي، مقروض  بـــودن 
ــد.  ــل مي  كنـ ــان عمـ ــت از دهقانـ ــلب مالكيـ سـ
عنصـــري  دهقانـــان  مقروض  بـــودن  درواقـــع 
بـــه  انقالبـــي.  نـــه  و  اســـت  محافظه  كارانـــه 
ـــي  ـــه كاف ـــارت ديگـــر »قـــرض« شـــرط الزم و ن عب
ـــت  ـــت. عل ـــي اس ـــاد دهقان ـــذار از اقتص ـــراي گ ب
مقروض  بـــودن،  عنصـــر  محافظه  كارانه  بـــودن 
ـــاً  ـــان عمدت ـــن دهقان ـــرض در بي ـــن اســـت كـــه ق اي
ناشـــي ازگســـترش واحـــد توليـــدي نيســـت. بلكـــه 
ـــي  ـــارج عموم ـــا و مخ ـــع نيازمندي  ه ـــي از رف ناش
ــي  ــن دليـــل در برخـ ــه هميـ زندگـــي اســـت. بـ
مـــوارد، مقروض  بـــودن ممكـــن اســـت موجـــب 
فرســـايش طبقـــه دهقـــان باشـــد امـــا در عـــروج 

توليــد را بــه مبادلــه ارزش ســوق مي  دهــد، 
ابعــاد آن را وســيع  تر مي  ســازد، بــه آن تعــدد 
بخشــيده و آن را جهانــي مي  ســازد. بنابرايــن 
تجــارت همــه جــا کــم و بيــش ســازمان توليــدي 
را مي  يابــد کــه در اشــکال مختلفــش عمدتــًا 
ــت  ــده اس ــاده ش ــا نه ــرف بن ــاس ارزش مص براس
ــن  ــذارد. اي ــاي مي  گ ــي به  ج ــر تخريب ــرآن اث و ب
مطلــب کــه تــا چــه حــد در انحــالل شــيوه توليــد 
ــات و  ــه ثب ــر اســت، در درجــه اول، ب ــه مؤث کهن
اعضــاي داخلــي آن شــيوه توليــد بســتگي دارد و 
ــي  ــا مي  انجامد؛يعن ــه کج ــه ب ــن پروس ــه اي اينک
ــيوه  ــن ش ــدي جايگزي ــد جدي ــيوه تولي ــه ش چ
ــه  ــارت بلک ــه تج ــه ب ــردد، ن ــه مي  گ ــد کهن تولي
بــه خصلــت خــود شــيوه توليــد قديمــي بســتگي 
ــي  ــاد دهقان ــي، اقتص ــرمايه  داري صنعت دارد.8 س
ــا و توســعه کشــاورزي تحــت  ــه منظــور ارتق را ب
ــا ســرمايه  داري تجــاري  ــرار مي  دهــد. ام فشــار ق
ضمــن بهره  کشــي از آن، شــرايط افــول آن را 

ــي  آورد.  ــم م فراه

تســلط خــود  هنــگام  تجــاري  ســرمايه 
عرضــه  را  غــارت  و  تــاراج  نظــام  همه  جــا 
تکامــل  بــا  تکاملــش  بنابرايــن  مي  کنــد.9 
اقتصــادي عــام جامعــه، نســبتي معکــوس دارد.10

ــرده از  ــور فش ــه به  ط ــه  ك ــل و قول  هايي  ك از نق
جلــد چهــارم ســرمايه ماركــس آورده شــد، چند 

نتيجــه گرفتــه مي  شــود:
1ـ مســير حركــت ســرمايه  داري تجــاري بــه دليل 
وابســته  كردن هــر چــه بيشــتر توليــد بــه »مبادلــه« 
در جهــت افــول )عقبگــرد( اقتصــاد دهقانــي 

اســت.
ــي در  ــد دهقان ــيوه تولي ــاي ش ــل و ارتق 2ـ تكام

ــت.  ــي اس ــرمايه  داري صنعت ــتقرار س ــرو اس گ
3ـ ســرمايه  داري تجــاري در كلــوپ مصــرف 
ــا تكامــل  ــد، بنابرايــن رابطــه  اش ب ــا تولي اســت ت

ــت.     ــوس اس ــه معك ــام جامع ع
دهقانـــي،  اقتصـــاد  از  گـــذار  شـــرايط  از 
اســـت.  دهقانـــان  »مقروض«  بـــودن  مســـئله 

پل سوييزي اقتصاددان و تئوريسين ماركسيست آمريكايي ، نفر اول از سمت چپ

مقروض  بودن دهقانان تحت 
شرايطي موجب گذار از توليد 
دهقاني خواهد بود و آن زماني 

است که شيوه توليد جديد 
)سرمايه  داري درکشاورزي( يا 
ديگر ملزومات سرمايه  داري 

)احداث صنايع، اماکن رفاهي، 
گردشگري، ساخت  و  ساز و...( رو 

به گسترش باشد
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ماركـس، بـه دليل »غلظـت و پيچيدگـي« ممكن 
اسـت پانصـد سـال بـه طـول انجامـد. در صورت 
جـدي و حادبـودن ايـن موانـع، ممكـن اسـت در 
توليـد  شـيوه  به  جـاي گسـترش  مناطـق،  برخـي 
توليـد  ماقبـل  صورت  هـاي  بـه  سـرمايه  داري 
سـهم  بري،  فئوداليسـم؛  از  )اشـكالي  دهقانـي 

شـود. رجعـت  و...(  نصفـه  كاري 
براسـاس آنچـه گفتـه شـد، شـيوه توليـد دهقاني 
بـه توليد سـرمايه  داري و كشـاورزي مـدرن ختم 
خواهـد شـد. امـا فرجام خـود دهقان  ها نيـز مورد 
پرسـش اسـت. بـه عبـارت ديگـر، شـيوه توليـد 
دهقانـي، دهقانـان و همچنين فرهنـگ و آداب و 
رسـوم دهقانـي در ايـن فراينـد بـه چه سرنوشـتي 

دچـار خواهد شـد؟ 
   )Teodor Shanin( 19»از نظـــر »تئــودور شــانيـــن
سـرمايه  داري،  توليـد  بـه  دهقانـي  نظـام  تبديـل 
داراي سـه فراينـد بـه شـرح زيـر خواهـد بـود: 
1ـ  فراينـد تجزيـه و تفكيك )تقسيم  شـدن جامعه 

دهقانـي به دو قشـر دارا و ندار( 
2ـ  فرايند افالس و مسـكنت )از هستي ساقط  شدن 

گروه  هايي از دهقانان( 
3ـ فراينـد توليـد در حـد هزينـه )ادامـه زندگـي 
دهقانـي و امـرار معـاش در حـد بخـور و نمير(.20

بــه زعــم شــانين، نتيجــه تقابــل شــيوه توليــد 
ــا تئــوري لنيــن  ــق ب ــي مطاب ســرمايه  داري و دهقان
يــا ماركــس )تجزيــه توليدكننــدگان دهقانــي بــه 
ــرمايه  داران(  ــران و س ــي كارگ ــه اجتماع دو طبق
ــوري  ــا ساده  انگاشــتن تئ ــود. شــانين، ب نخواهــد ب
لنيــن و همچنيــن ارتبــاط  دادن طرز تلقــي ماركس 
ــاي  ــان اروپ ــع دهقان ــي از وض ــان،21 ناش از دهقان
ســرمايه  زده  دهقــان  به  خصــوص  مركــزي، 
ــن دارد:  ــر اي ــعي ب ــم، س ــرن نوزده ــتان ق انگلس
اوالً؛ فرجــام توليدكننــدگان دهقانــي را در تجزيه 
محتــوم آنهــا بــه دو طبقه كارگــر و ســرمايه  دار رد 
كنــد. چــرا كــه از نظــر شــانين، دهقانــان ممكــن 
ــا  ــر و ي ــي )كارگ ــك طبقات ــاي تفكي ــت به  ج اس
سرمايه  دارشــدن(، در ســطح افــالس و مســكنت و 

هسـتند. مهمتريـن موانعـي كـه ايـن كشـورها در 
توسـعه كشـاورزي پيـش رو دارنـد، عبارتنـد از:

1ـ  ساختارهاي پيشاسرمايه  داري در اقتصاد؛
در  قرارگرفتـن  و  اقتصـاد جهانـي  در  ادغـام  2ـ 
محصـوالت  اجبـاري  و  نابرابـر  مبادلـه  شـرايط 

صنعتـي؛ محصـوالت  بـا  كشـاورزي 
3ـ توسـعه  نيافتگي سـرمايه  داري صنعتـي/ ملي در 

كشـورهاي كم  توسـعه  يافته؛
سـاختارهاي  در  بـاال  انسـجام  و  اسـتحكام  4ـ 
توليـد؛ شـيوه  هاي  مختلـف  اشـكال  و  توليـدي 

نظـام  درون  از  سـرمايه  ضعيـف  انباشـت  ـ   5
توليدي و سـرمايه  گذاري پاييـن دولت در بخش 

كشـاورزي؛
بخـش  در  نادرسـت  سياسـت  هاي  اجـراي  6ـ 

كشـاورزي.
توسـعه كشـاورزي در كشـورهايي  كه بـا موانـع 
مي  باشـد.  ُكنـد  بسـيار  مواجه  انـد،  شـده  گفتـه 
بـه قـول پـل بـاران »صعـود دشـوار« و بـه زعـم 

2ـ شرايط تاريخي توسعه كشاورزي 
توليـد  شـيوه  برعكـس  دهقانـي  توليـد  شـيوه 
سـرمايه  داري و فئوداليسـم كه از درون، داراي قوه 
محركه و پويايي برحسـب منطـق و ضرورت  هاي 
تاريخـي اسـت، وابسـته به شـرايط  وجـودي خود 
بـوده و از درون قـادر بـه دگرگوني و ارتقاي خود 
به مراحل تاريخي پيشرفته نيسـت.16 لذا سرنوشت 
آن وابسـته بـه كـم و كيـف شـيوه توليـد و نظـام 

سـرمايه  داري هر كشـوري اسـت.
شـيوه توليـد سـرمايه  داري در كشـاورزي تحـت 
شـرايط معينـي به  وجـود مي  آيـد. بنابرايـن تحـت 
شـرايط خاصـي، توليـد دهقانـي، نقطـه عزيمـت 
آن  پيدايـش  اسـاس  و  كشـاورزي  توسـعه 
مي  شـود. مهمتريـن عناصري كه موجـب پيدايش 

از:  عبارتنـد  مي  شـوند،  مـدرن  كشـاورزي 
1ـ مالكيـت خصوصـي مبتنـي بـر »تمركـز زمين« 
)Concentration of land( براسـاس مالكيـت خرده 

دهقاني.
 2ـ جدايـي نيـروي كار از شـرايط عينـي توليـد 
ابـزار توليـد( و »كااليي«  شـدن  )زميـن و ديگـر 

كار. نيـروي 
و  توليـدات«  »گـردش  بـر  سـرمايه  تسـلط  3ـ 
همچنيـن روند »نيروي كار« بخش كشـاورزي.17

مفهـوم تبديـل نيـروي كار به كاال، اين اسـت كه 
جابه  جايـي نيـروي كار، نـه بر اسـاس نيـاز خانوار 
در توليـد كشـاورزي ]آن  گونـه كـه در اقتصـاد 
دهقانـي جاري اسـت[، بلكـه بر اساس»سـرمايه«، 
عموميـت مي  يابـد. در شـرايط عـدم تحقق كامل 
سـرمايه  داري صنعتـي و حاكميـت سـرمايه  داري 
تجاري، سـرمايه بر گردش توليدات تسـلط يافته 
امـا نيـروي كار به  طـور كامـل از سـرمايه تبعيـت 

نمي  كنـد.
توليـد  عناصـر  رخنـه  و  كشـاورزي  توسـعه 
به  طـور  نـه  دهقانـي  اقتصـاد  در  سـرمايه  داري 
از  اسـت.  بطئـي  و  تدريجـي  بلكـه  يك  بـاره، 
نظـر تاريخـی، از شـيوه توليـد دهقانـي تـا توليـد 
سرمايه  داری و كشـاورزي مدرن راه درازی است. 
تحول و دگرگوني از توليد دهقاني به كشـاورزي 
مـدرن درگـرو آن تحوالت و تغييـرات اجتماعی 
و تاريخـی اسـت كـه زمينـه را بـرای سـازماندهي 
توليـد به روش سـرمايه  داري فراهم مـي  آورد. اين 
ماشيني  شـدن  مكانيسـم  هاي؛  طريـق  از  زمينه  هـا 
قطعـات  يكپارچه  سـازي  و  تمركـز  كشـاورزي، 
مهاجـرت  بـزرگ و  ايجـاد واحدهـاي  اراضـي، 
سـاكنان روسـتاها بـه شـهرها، تسـهيل مي  شـود.18

توسـعه  و  دهقانـي  توليـد  شـيوه  از  گـذار 
بـه عوامـل متعـددي وابسـته اسـت.  كشـاورزي 
در غـرب بـه دليـل شـرايط سـاختاري، ازجملـه 
»مالكيت خصوصـي زمين« در دوران فئوداليسـم 
و »اسـتحكام و انسـجام« پاييـن در سـاختارهاي 
توليـد و »سـاخت دموكراتيـك حكومت  ها« اين 
عوامـل مهيـا بوده اسـت. امـا كشـورهاي در حال 
توسـعه در مرحلـه گـذار بـا موانـع جـدي روبـرو 

تئودور شانين ،جامعه شناس بريتانيايي 

مهمترين عناصري که موجب 
پيدايش کشاورزي مدرن 

مي  شود، عبارتند از ـ مالکيت 
خصوصي مبتني بر »تمركز 

زمين «براساس مالکيت 
خرده  دهقاني ـ جدايي نيروي 

کار از شرايط عيني توليد 
)زمين و ديگر ابزار توليد( 
و »کااليي«  شدن نيروي کار 
ـ تسلط سرمايه بر »گردش 
توليدات« و همچنين روند 

»نيروي کار« بخش کشاورزي 
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و مبهم  بودن خصلت شيوه توليد دهقاني، روشن و 
شفاف نيست.  

2. نگاه كنيد به : 
Mann, Susan A. and Dickinson, James 
M.(1978) ‘Obstacles to the development of 
a capitalist agriculture’, Journal of Peasant 
Studies, 5: 4, p469 
3. Warwick E. Murray ,Neo-feudalism in 
Latin America, Journal of Peasant Studies, 
33: 4, p646 – 677 نقل به مفهوم.
4. Julian Clarke، Some problems in 
the conceptualisation of non-capitalist
relations of production،p60
5. Byres, T. J.(1985) ‘Modes of production 
and Non-European pre-colonial societies, 
Journal of Peasant Studies, N12, p 1 - 18

ترجمــه  ارضــي، كارل كائوتســكي،  6. مســئله 
رشيديان، نشرني، ص 25.

7. ماركــس، جلد چهــارم ســرمايه، ترجمه ايرج 
اسكندري، ص1994.

8. همان، ص1995.

9. همان، ص1994.
10. همان، ص1991.

11. عناصــر ســرمايه  داري در مناطق مختلف ايران 
در اشكال مختلفي ظهور يافته است. در استان  هاي 
فارس، خراســان رضوي، خوزستان، اصفهان و...، 
سلب مالكيت  از دهقانان، عمدتاً توسط واحدهاي 
كشاورزي سرمايه  داري به  صورت »تمركز اراضي« 
صورت مي  گيرد. در صورتي  كه در مناطق شــمالي 
ايران، به  ويژه استان گيالن، كشاورزي و شيوه توليد 
مدرن نيســت كه موجب ســلب مالكيت دهقانان 
مي  شــود، بلكه ديگر عناصر ســرمايه  داري پيشگام 
اين كار اســت. به همين دليل توسعه كشاورزي در 

اين استان به ُكندي صورت مي  گيرد.
12. نگاه كنيد به: كائوتسكي، مسئله ارضي، ترجمه 

رشيديان، ص328.
13. پل سوييزي، گذار از فئوداليسم به سرمايه  داري، 

ص60-61.
14. در ايــران نيــز به  دليل »عدم   انباشــت« از درون 
نظــام كشــاورزي به لحاظ خــروج مــازاد توليد، 
دورافتادگي مناطق روستايي و خارج  نشدن نيروي 
مازاد كشــاورزي، به  دليل ازديــاد جمعيت، جامعه 
مجبور بوده، براي بقــاي خود تن به قبول نوعي از 
مناســبات فئودالي دهد. در مناطــق برنج  خيز ايران 
به  دليل دشــواري  هاي توليد و عدم مكانيزاســيون، 
فرايند گســترش شــرايط نيمــه فئودالــي در مرز 
50 درصد اســت. يعنــي در حــدود 50 درصد از 
برنج  كاري  هاي شــمال كشور، روســتاييان، تن به 
قبول شــرايط نيمه  فئودالي داده  اند. در حال حاضر، 
چهار قشــر از زمين  هاي استان گيالن  بهره  برداري 
مي  كننــد: 1. مالك 2. زارع 3. كارگر 4. مشــاغل 
فرعي توليــد و تبديل برنج )كمباين، كارخانه  هاي 

شالي  كوبي و...(
15. براي اطالع بيشتر، نگاه كنيد به: 

Robert Albritton , Agrarian capitalism , Journal 
of Peasant Studies , 28: 1, p 147 -154.
16. Julian Clarke ‘Capital in General’ and 
Non-Capitalist Social Formations- Critique 

شــيوه توليــد ســرمايه  داري در تمامــي عناصــر 
ــا  ــود، ام ــد كشــاورزي را شــاهد ب اقتصــادي تولي
در كوتاه  مــدت كــه امــكان گــذار كامــل وجــود 
ــه  ــك ب ــوع و نزدي ــد متن ــيوه  هاي تولي ــدارد، ش ن
هــم ]به  طــور تركيبــي[ ايجــاد خواهــد شــد.25 
ــود:  ــق مي  ش ــاورزي در دو گام محق ــعه كش توس
گام اول، كــه دركوتاه  مــدت اتفــاق مي  افتــد؛ 
روابــط ســرمايه  داري بــر توليدكشــاورزي مســلط 
روابــط  )بلندمــدت(  دوم،  گام  در  و  گرديــده 
ــر نيــروي كار جامعــه  ــه تدريــج ب ســرمايه  داري ب
تســلط پيــدا مي  نمايــد. بنابرايــن قــدرت مقاومــت، 
نافرمانــي و گريزپذيــري »نيــروي كار دهقاني« در 
ــد  ــي »تولي ــرمايه  داري از نافرمان ــترش س برابرگس

ــت.   ــتر اس ــاورزي« بيش كش
ــه شد،كشــمكش  ــاًل هــم گفت همان  طوري  كــه قب
بيــن شــيوه توليــد ســرمايه  داري و دهقانــي اشــكال 
ــه  ــرد و تنهــا محــدود ب ــه خــود مي  گي مختلفــي ب
ايجــاد كشــاورزي بــه شــيوه توليــد ســرمايه  داري 
نيســت. ايجــاد واحدهــاي صنعتــي، جاده  هــا، 
ــمكش  ــن كش ــي از اي ــا و... بخش  هاي تفرجگاه  ه
ــيوه  ــه ش ــاورزي ب ــر كش ــود. اگ ــامل مي  ش را ش
اراضــي  در  گســترش  امــكان  ســرمايه  داري 
در  آن  بن  بســت  )هماننــد  نيابــد،  را  دهقانــي 
اراضــي  اســتان گيــالن(  برنــج  كاري  اراضــي 
نظــام  عناصــر  ديگــر  دســتخوش  دهقانــي، 
ــد  ــاد واح ــع، ايج ــترش صناي ــرمايه  داري )گس س

هــاي گردشــگري و...( خواهــد شــد.
ــد  ــان در فراين به  طــور خالصــه، سرنوشــت دهقان
توليــد  گســترش  و  دهقانــي  اقتصــاد  تجزيــه 
ســرمايه  داري بــه اشــكال زيــر در خواهدآمــد:
1( فـراينــــد سـرمايه  دارشـــدن در بخـــش  هاي 
واســطه  گري؛26 و  داللــي  خرده  بورژوايــي،  

2( فراينـــد ســــرمايه  دارشـــدن در كشـــاورزي 
)سـرمايه  داري ارضي(؛ 27

3(  فرايند بي  خانماني؛ كارگر شدن دهقانان؛28
4( زندگـي بخور و نميـر و باقي  ماندن در وضعيت 
دهقاني. گروهي از دهقانان به  دليل »دور افتادگي« 
و فاصلـه از »مراكز صنعتي« ممكن اسـت سـالياني 
به  صـورت دهقانـي باقـي بماننـد. در ايـن مناطـق، 
جامعـه، در كشـاورزي صـرف باقـي مانـده و ايـن 
وضعيـت موجـب كاهش تعـداد جمعيـت، هوش 
و رفـاه سـاكنان و همچنيـن فقيرترشـدن خـاك و 
كاهـش »بهـره  وري« توليـد مي  شـود. اين وضعيت 
تـا زمـان يـورش نهايـي سـرمايه  داري، كـج  دار و 
مريـز ادامه خواهد داشـت. اما سـرمايه    داري دير يا 

زود »َدِر« هـر يـك را خواهـد كوبيد.■

پي  نوشت
1. متأســفانه مفهوم دهقان و شيوه توليد دهقاني در 
ادبيات توســعه ايران جاي درخــور توجهي نيافته 
اســت. اين مفهوم به  درستي به  كار گرفته نمي  شود. 
حتــي در  برخي موارد، نســبت به اســتفاده از اين 
مفهوم، سوگيري  هايي مي  شود. به همين دليل مسير 
و سياست  هاي توسعه كشاورزي كه يك سوي آن 
به اقتصاد دهقاني پهلو زده، به دليل عدم شــناخت 

يــا بخــور و نميــر باقــي بماننــد. بــه عبــارت ديگــر، 
دهقانــان مي  تواننــد مدتــي به  صــورت دهقــان 
دوام بياورنــد، بــدون اينكــه نــه ازميــان برونــد، نــه 
تجزيــه و منقســم و منشــعب شــوند و نــه مســكين 
و تهيدســت گردنــد. دوم؛ بــه زعــم شــانين، نظــر 
ــاي  ــان اروپ ــوص دهقان ــط در خص ــس، فق مارك
مركــزي و همچنيــن انگلســتان صحــت دارد. 
ــن  ــان ممك ــمت  هاي جه ــر قس ــن در ديگ بنابراي

ــب نباشــد.22 اســت نظــر ماركــس صائ
فرايندهــاي  خصــوص  در  شــانين  نظــر 
ــب گســترش  ــي كــه متعاق ــدگان دهقان توليدكنن
شــيوه توليــد ســرمايه  داري به  وجــود مي  آيــد، 
ــده،  ــه ش ــم گفت ــت. مفاهي ــفاف نيس ــن و ش روش
داراي بــار معنايي همســاني هســتند. فرايند افالس، 
مســكنت و از هســتي ساقط  شــدن دهقانــان تفاوت 
مشــخصي بــا  فراينــد توليــد در حــد هزينــه، ادامــه 
ــر  ــور و نمي ــد بخ ــاش در ح ــرار مع ــي و ام زندگ

ــدارد.  ن
ماركــس، در ارتبــاط بــا توســعه كشــاورزي متأثــر 
از انقــالب صنعتــي و رشــد عمومــي اقتصــاد 
ــي به  طــور روشــن، فروپاشــي نظــام  ــاي غرب اروپ
دهقانــي را اعــالم مي  كنــد. او نگــران الغــاي 
توليــد دهقانــي نيســت، چــرا كه بــه زعم او، رشــد 
ملغي  كــردن  كار  در  روزمــره  به  طــور  صنايــع 
كامــل آن بــوده اســت.23 امــا در مورد كشــورهاي 
در حــال توســعه، ماركــس، احتيــاط بيشــتري 
به  خــرج داده اســت. او خطــوط كلــي فرجــام 
ــه  ــه ك ــز نگفت ــوده و هرگ ــيم نم ــان را ترس دهقان
ــه  ــا ب ــبه و ي ــرمايه  داري، يك  ش ــد س ــيوه تولي ش
ــد،  ــه ش ــي تجرب ــاي غرب ــه در اروپ ــي آنچ راحت
توليــد دهقانــي را از بيــن خواهــد بـُـرد. برعكــس، 
ــر  ــان در براب ــت دهقان ــخت  جاني و مقاوم ــه س ب

ــد.24 ــد مي  كن ــرمايه  داري تأكي ــد س ــيوه تولي ش
توليــد دهقانــي  بــا آينــده شــيوه  ارتبــاط  در 
بايــد بــه ايــن مســئله توجــه داشــت كــه در 
گســترش  حتــم  به  طــور  مي  تــوان  بلندمــدت 

سرنوشت دهقانان در 
فرايند تجزيه اقتصاد دهقاني 
و گسترش توليد سرمايه  داري 

به اشکال زير خواهد بود: 
فرايند سرمايه  دارشدن در 
بخش  هاي خرده  بورژوايي، 

داللي و واسطه  گري ـ فرايند 
سرمايه  دارشدن در کشاورزي 
)سرمايه  داري ارضي( ـ فرايند 

بي  خانماني؛ کارگرشدن 
دهقانان ـ  زندگي بخور و نمير و 

باقي  ماندن در وضعيت دهقاني



83
ره	
ما
|	ش
	92
ن	
هم
و	ب
ی	
| د
	7
5

اين ســوداگران و خرده  بــورژوازي روستاســت. 
از يــك طــرف ماشــين  آالت را بــه قيمت  هــاي 
نامتعارف )بدون ايجــاد دفاتر مطمئن و نمايندگي 
از شركت  هاي توليد  كننده( در اختيار دهقانان قرار 
مي  دهند، از سوي ديگر اضافه محصول دهقانان نيز 
به واســطه اين گروه به بازار هدف منتقل مي  شود. 
مهمتــر اين  كه اين واســطه  ها افــراد مطمئني براي 
معاملــه زمين دهقانان به حســاب مي  آيند. دهقانان 
از فروش زمين به غير )از جمله بيگانه  هاي شهري( 
ابا دارند و معمــوالً از اين كار خودداري مي  كنند. 
اين واســطه  ها بين شهر و روســتا مدام در ترددند. 
پايگاه اجتماعي اين گروه از روســتاييان به تدريج 
تقويت شده، بنابراين از قدرت اجتماعي قوي  تري 
برخودار هســتند. نقش اينان از نظــر تأثيرگذاري 
روي مقاومت دهقانان در برابر پذيرش نوآوري  ها 
و همچنيــن جاگيري  هــاي اجتماعــي و سياســي 
بيشــتر از تحصيل  كرده  هــاي روســتايي و حتــي 

دانش  آموخته  هاي بخش كشاورزي است . 
27. گسترش شــيوه توليد ســرمايه داري از طريق 
سلب مالكيت از دهقانان و تمركز زمين  ها در ايران 
كماكان ادامه دارد. »سلب مالكيت كننده  ها« طيف 
مختلفي را شــامل مي  شوند. ممكن است دهقانان و 
كشــاورزان پيشين باشند يا تجار و كسبه آزاد )غير 

دهقان(.  
28. برخــي از دهقانان به دليل كوچك  بودن اندازه 
زميــن، اضافه جمعيت و همچنيــن مقروض بودن، 
تاب و تحملشــان به ســر آمــده و از قطعــه زمين 
دهقاني دســت شسته و به پرولتارياي روستايي و يا 

طبقه كارگر شهري مي  پيوندند. 

اشــكال غيرمرتبط با شــيوه توليد )ساخت  وســاز، 
كارخانجــات، ايجــاد مراكــز گردشــگري و ...( 
اســت. بخشــي از اراضي اســتان نيز بــه تدريج به 
ايجاد واحدهاي كشــاورزي به شيوه سرمايه  داري، 
عمدتاً محصوالت غيربرنــج )كيوي، خرمالو و...( 
اختصــاص مي  يابــد. در اين اســتان، شــيوه توليد 
كشــاورزي در اراضي برنج، به دليل خرده  مالكي، 
پراكندگي اراضي، ســاخت معيشــتي بودن توليد، 
منابع آبي اشــتراكي، ناســازگاري تكنولوژي و... 
رشد بســيار كندي دارد. گسترش شيوه  هاي توليد 
پيشاسرمايه  داري در زير ســايه و حاكميت اقتصاد 
سرمايه  داري در ديگر نقاط جهان ]در شرايطي كه 
نيروهاي مولد سرمايه  داري از رشد كافي برخوردار 
نيستند[ نيز گزارش شده اســت. براي اطالع بيشتر 
نــگاه كنيد بــه مقاله »گســترش فئوداليســم نو در 

امريكاي التين«: 
Warwick E.Murray ,Neo-feudalism in Latin 
America, Journal of Peasant Studies, N: 33 
26. در ســال  هاي اخير، مناســبات سرمايه  داري در 
روستاهاي ايران رشد شتاباني گرفته و شرايط براي 
شــكل  گيري هرچه بيشتر قشــر »خرده  بورژوازي« 
)محلــي و ســنتي( فراهــم گرديد. تحت شــرايط  
انتقالي جامعه روســتايي از شــيوه توليد دهقاني به 
شيوه توليد ســرمايه  داري و ضرورت به  كارگيري 
ماشين  آالت كشــاورزي و ديگر نهاده  هاي توليد، 
از جمله كود و ريزمغذي  ها در كشــاورزي )مورد 
نياز كشاورزي ســرمايه  دارانه( و همچنين خريد و 
فروش محصوالت كشــاورزي، گروهــي از افراد 
دهقانــي توانســتند به »انباشــت  هايي« دســت پيدا 
كننــد. بي  پشــتوانه  بودن دهقانان، دســتمايه اصلي 

of Anthropology 1981 4: 31.
17. William Roseberry , Peasants as Proletarians  
Critique of Anthropology , 1978 , 3: 3.
18. Encyclopedia Britanica p229.

19. اســتاد دانشگاه منچســتر، رئيس مدرسه علوم 
اجتماعــي و اقتصادي در مســكو و مبدع مطالعات 

دهقان  شناسي معاصر.
20. تئودور شانين، مفهوم دهقان، ترجمه، سيروس 

پرهام، مجموعه كتاب آگاه، 1361، ص348
21. بر اســاس نظر ماركــس، دگرگوني مربوط به 
دهقانان، بســتگي به اضمحالل مالكيت خصوصي 
دهقانان مستقل از طريق »سلب مالكيت« از آنان در 
نتيجه پيشــرفت نظام سرمايه  داري داشت كه جامعه 
را به دو طبقه اصلي )كارگر و ســرمايه  دار( تقسيم 
مي  كرد. پيشــرفت ســرمايه  داري، توليــد خانگي 
دهقان و جامعه دهقاني را با تمام عناصرش از ميان 

خواهد برد.  
22. ايده »شــانين« در  ارتباط بــا آينده دهقانان، به 

نظريه »الكساندر چايانف« نزديك است. 
23. نگاه كنيد به ماركس، مانيفست كمونيست.

24. نــگاه كنيــد به: ماركــس، جلد اول ســرمايه، 
مبحث تئوري استعمار نوين.

25. در  مناطــق مختلف ايران از نظر دگرگوني در 
شيوه توليد دهقاني تفاوت  هايي به چشم مي  خورد.  
براي نمونه در اســتان فارس، دگرگوني در اقتصاد 
دهقاني و فرايندهاي توليدي به ســمت شيوه توليد 
ســرمايه  داري در كشــاورزي در جريــان اســت. 
در صورتي  كــه در اســتان گيالن، بخشــي از اين 
دگرگوني به ســمت شــيوه  هاي توليد پيشادهقاني 
)اشــكال نيمه  فئودالــي( و بخشــي نيــز به ســمت 
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مناصـب بـراي تمـام شـهروندان به  طـور يكسـان 
قابـل دسـترس باشـد. شـكي نيسـت كـه فرزندان 
طبقـات مرفـه و متوسـط جامعـه ـ در قيـاس بـا 
تهيدسـتان ـ از فرصت  هـاي آموزشـي و شـغلي 
آنهـا  درواقـع  برخوردارنـد؛  بيشـتري  و  بهتـر 
به  واسـطه تولد در خانـواده  اي متمول واجد نوعي 
برتـري يـا قدرت هسـتند. اصـل برابـري منصفانه 
فرصـت در خدمـت اصـالح و رفـع تفاوت  هـاي 
رالـز  اسـت.  اجتماعـي  طبقـات  بيـن  در  مزبـور 
مي  گويـد »انتظـارات افـرادي كـه از توانايي  هـا و 
انگيزه  هاي يكسـان برخوردارنـد نبايد تحت  تأثير 
طبقـه اجتماعـي آنهـا قـرار بگيـرد.«2 او مي  افزايد 
كـه اصـل مزبـور از كسـب فزاينده مـال و ثروت 
ممانعـت مي  كنـد و فرصت  هـاي آموزشـي برابـر 

را بـراي تمـام شـهروندان تضميـن مي  نمايـد. 

عمـوم  اصـل،  ايـن  بـا  مطابـق  اينكـه  علي  رغـم 
بـراي  برابـر  فرصت  هـاي  از  بايـد  شـهروندان 
دولتـي  و  خصوصـي  مشـاغل  به  دسـت  آوردن 
برخـوردار باشـند، اما ممكن اسـت كـه همچنان 
شـاهد نابرابري  هـاي اقتصـادي در جامعه باشـيم 
زيـرا حتـي اگـر افـراد فرصت  هـاي برابـر داشـته 
اسـتعدادها  از  از آنهـا كـه  پـاره  اي  تنهـا  باشـند 
برخوردارنـد  برتـري  ذاتـي  مهارت  هـاي  و 
مي  تواننـد در رقابت  هـاي اقتصـادي و اجتماعـي 

شـوند. كاميـاب 
در پاسـخ بـه ايـن مسـئله، رالـز شـرط مهمـي را 
مي  سـازد.  مطـرح  تفـاوت«  »اصـل  بـه  موسـوم 
ايـن اصـل ايجـاب مي  كنـد كه هـر نظـام عادالنه 

پيـش از تبييـن چنيـن نظـام بديلي، نگاهـي گذرا 
بـه اصـول و مفـاد نظريـه عدالـت نشـان مي  دهـد 
كـه چـرا تحقـق آنهـا در نظام  هـاي سـرمايه  داري 
كنونـي ممتنـع اسـت. در نظريـه عدالـت، رالـز 
ليبراليسـم  ارزش  هـاي  بيـن  تـا  اسـت  كوشـيده 
سـازگاري  برابري  خواهـي  سـنت  و  كالسـيك 
اصـول  در  برابـري  و  آزادي  همنشـيني  بخشـد. 
تقريـر  زيـر  قـرار  بـه  عدالـت  نظريـه  دوگانـه 
شـده اسـت: اصـل اول؛ كـه از تقـدم و اولويـت 
برخـوردار اسـت، ناظـر بـر »آزادي  هـاي اساسـي 
برابـر« اسـت و مطابـق بـا آن، تمـام شـهروندان 
بايـد از حداكثـر حقـوق و آزادي  هـاي فـردي و 
سياسـي برابر بهره  مند باشـند. اين دسـته از حقوق 

و آزادي  هـا شـامل: 
1ـ حقـوق و آزادي  هـاي سياسـي شـامل آزادي 
بيـان و تفكـر، آزادي نشـر، آزادي اجتماعـات، 
آزادي انجمن  هـا و گروه  هـا و نيـز از حـق رأي 

برخورداربـودن؛
دينـي  آزادي  متضمـن  كـه  وجـدان  آزادي  2ـ 

اسـت؛
3ـ حقـوق و آزادي  هايي  كـه برآمـده از منزلـت 
اخالقي انسـان اسـت شـامل رهايي از فشـارهاي 
روانـي، آسـيب  هاي فيزيكـي و مـورد اسـتثمار 
واقع  شـدن و نيـز شـامل آزادي جابه  جايي و حق 
حفـظ مالكيـت شـخصي به  طوركلي )كـه تركه 
و اموالـي كه به  واسـطه مالكيت بـر منابع توليدي 

به  دسـت آمـده باشـند را دربرنمي  گيـرد(؛ 
تضميـن  قانـون  اصـل حاكميـت  4ـ حقوقي  كـه 
مي  كنـد؛ اعم از محافظت در برابر دسـتگيري  هاي 
حـق  همچنيـن  و  مالكيـت  سـلب  و  دلبخواهـي 

برخـورداري از رونـد صحيـح قضايـي.
حقـوق و آزادي  هـاي اساسـي مذكـور درواقـع، 
شـرايط  سلسـله  يـك  به  جـز  نيسـتند  چيـزي 
اجتماعي ضروري براي تضمين رشـد و سـالمت 
شـخصيت افـراد به  منزله شـهروندان آزاد و برابر.1

چنانچـه مي  بينيـم اصـل اول بـه منظـور كاهـش 
امـا،  اسـت  شـده  مطـرح  سياسـي  نابرابري  هـاي 
اصـل دوم در نظريـه عدالتـ  يعني اصل »فرصت 
منصفانـه برابر«ـ  مي  كوشـد تا دامنـه نابرابري  هاي 
اجتماعـي و اقتصـادي را محـدود كنـد. اين اصل 
ايجـاب مي  كنـد كـه برخـورداري از مشـاغل و 

عدالـت  نظريـه  انتشـار  از  سـال   40 از  بيـش 
اثـر  ايـن  مي  گـذرد.  رالـز  جـان  اثـر   )1971(
معاصـر  فلسـفه سياسـي  مهمتريـن آموزه  هـا در 
درباره آزادي و برابري، دموكراسـي و نهادهاي 
جامعـه بسـامان و مشـخصاً مبانـي معرفتـي ناظـر 
بـر گفت  وگـو و نظريه  پـردازي دربـاره عدالـت 
اجتماعـي را به  دسـت داده اسـت. در سـال  هاي 
گذشـته، پـاره  اي از مفاهيـم اساسـي ايـن نظريـه 
از سـوي رالـز مـورد بازانديشـي قـرار گرفتـه يـا 
بـا صورتبنـدي متفاوتـي ارائـه شـده  اند امـا وي 
هيـچ  گاه از مفـاد اصلـي نظريـه عدالـت دسـت 
نكشـيده، بلكه همـواره به اعتبـار و حقانيت آنها 

بـاور داشـته اسـت.
انصـاف:  منزلـه  بـه  عدالـت  كتـاب  مقدمـه  در 
بازانديشـي )2001(، رالـز اذعـان مي  كند كه اگر 
بـراي او امـكان بازنويسـي نظريـه عدالـت فراهم 
مي  آمـد به  طـور قطـع، در دو موضـوع تجديدنظر 
اساسـي مي  كـرد. يكـي از آنهـا، تبييـن دقيق  تـر 
تفاوت  هـاي بيـن سـرمايه  داري مبتنـي بـر دولـت 
رفـاه و دموكراسـي مبتنـي بـر مالكيـت فراگيـر 
اسـت. رالـز مي  گويـد بايـد ايـن تصـور عمومـي 
نادرسـت مبنـي بـر اينكه نظام  هـاي سـرمايه  داري 
موجـود مطالبات و الزامات نظريـه عدالت وي را 
تأميـن مي  كننـد، تصحيـح گـردد. او بر ايـن باور 
اسـت، در جوامـع سـرمايه  داري مبتنـي بـر دولت 
رفـاه، بـه دليـل نابرابـري در ثـروت و دارايي  هـا 
بـه  سياسـي،  ـ  اقتصـادي  قـدرت  انحصـار  و 
سـاختار دموكراسـي و برابـري منصفانـه فرصت، 
آسـيب  هاي جـدي وارد مي  آيـد. بـه ايـن اعتبار، 
و  آزادي  بيـن  سـازگاري  كـه  مي  افزايـد  رالـز 
برابـري در يـك نظام اقتصـادي مبتني بر مالكيت 
خصوصـي، مسـتلزم توزيـع گسـترده  تر امـوال و 
دارايي  هاسـت و ايـن امـر ارائه يك نظام سياسـي 
ـ اقتصـادي آلترناتيو را ضـروري و اجتناب  ناپذير 

مي  سـازد.

عدالت رالزي؛ دموكراسي مبتني بر مالكيت فراگير

حسين هوشمند

در جوامع سرمايه  داري مبتني بر 
دولت رفاه، به دليل نابرابري در 
ثروت و دارايي  ها و انحصار قدرت 
اقتصادي ـ سياسي، به ساختار 
دموکراسي و برابري منصفانه 
فرصت، آسيب  هاي جدي وارد 

مي  آيد
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يك  سـو،  از  كـه  مي  سـازد  خاطرنشـان  او 
بـر عـدم مداخلـه دولـت،  مبتنـي  سـرمايه  داري 
منصفانـه  فرصـت  اصـل  ناديده  گرفتـن  بـا 
برابـر و بـا نفـي اصـل تفـاوت بـه نابرابري  هـاي 
سياسـي، اجتماعـي و اقتصـادي عظيمـي دامـن 
مي  زنـد و از سـويي ديگـر، سوسياليسـم مبتنـي 
آزادي  هـاي  و  حقـوق  حكومتـي،  اقتصـاد  بـر 
اساسـي را تضعيـف يـا به  كلـي ملغـي مي  سـازد. 
بنابرايـن ترديـدي در ناعادالنه  بـودن آنهـا باقـي 
دولـت  بـر  مبتنـي  سـرمايه  داري  امـا  نمي  مانـد 
رفـاه علي  رغـم برتـري آن نسـبت بـه دو نظـام 
پيشـين، هـم نمي  توانـد مهمتريـن ارزش  هايي را 
كـه در اصـول دوگانـه عدالـت نهفته  انـد تحقـق 
ببخشـد، از ايـن  رو رالـز مي  كوشـد تـا در مقابـل 
سـرمايه    داري مبتنـي بـر دولـت رفـاه و بـه منزلـه 
مبتنـي  دموكراسـي  نظريـه  آن،  بـراي  بديلـي 
ادامـه  سـازد.8  مطـرح  را  فراگيـر  مالكيـت  بـر 
يادداشـت حاضـر بـه تبييـن اجمالـي ايـن نظريـه 

اسـت. معطـوف شـده 
رفـاه  دولـت  بـر  مبتنـي  سـرمايه  داري  نظـام  در 
ـ كـه امـروزه در بسـياري از كشـورهاي غربـي 
رواج دارد ـ دولـت بـا تمركـز بـر اقتصـاد بازار، 
طبقـات  بـراي  را  خاصـي  اجتماعـي  مقـررات 
اجتماعـي آسـيب  پذير نظيـر بيمـه بازنشسـتگي، 
مزايـا بـراي افراد بيـكار و كمك به افـراد داراي 
معلوليـت وضـع مي  كنـد. برخالف دولـت رفاه، 
بـر  مبتنـي  هـم  آن  كـه  سنديكاليسـم  نظـام  در 
سيسـتم اقتصـاد بازار اسـت، مالكيت شـركت  ها 
و مؤسسـه  هايي كـه كارگـران در آنهـا بـه كار 
اشـتغال دارنـد  بر عهـده اتحاديه  هاي كارگريـ  
به  منزلـه عامل انسـاني مولد ـ اسـت. دموكراسـي 
مبتنـي بـر مالكيـت فراگيـر را مي  تـوان چيـزي 
كـرد:  تلقـي  سنديكاليسـم  و  رفـاه  دولـت  بيـن 
ايـن مـدل مبتنـي اسـت بـر مالكيـت فراگيـر يـا 

هيـچ نظـام ممكن سياسـي ـ اجتماعـي نمي  تواند 
كنـد.  تأميـن  و  تضميـن  را  عدالـت  اصـول 
به  طوركلـي، پنج نـوع نظام اجتماعـي كه داراي 
نهادهـاي سياسـي ـ اقتصـادي كمـال يافته  انـد را 
مي  تـوان بـه قرار زيـر از يكديگـر تفكيك كرد:

1ـ سـرمايه  داري مبتنـي بـر عـدم مداخلـه دولـت 
)Laissez faire capitalism(؛

2ـ سرمايه  داري مبتني بر دولت رفاه؛
3ـ سوسياليسم مبتني بر اقتصاد حكومتي؛

4ـ سوسـيال ليبراليسـم يـا سوسياليسـم مبتنـي بـر 
ليبـرال دموكراسـي؛

فــراگير.6  مالكيت  بر  مبتنــي  دمـوكراســي  5ـ   
)Property-Owning Democracy(

امــر كــه  ايــن  بــدون شــك، تعييــن دقيــق 
كدام  يــك از نظام  هــاي سياســي ـ اقتصــادي 
تحقــق  عهــده  از  ديگــري  از  بهتــر  مذكــور 
ــي  ــد پژوهش ــد، نيازمن ــت برمي  آين ــول عدال اص
ــادي  ــي ـ اقتص ــي سياس ــتقل در جامعه  شناس مس
نحــو  بــه  كــه  مي  گويــد  رالــز  امــا  اســت 
شــهودي مي  تــوان دريافــت كــه مدل  هــاي 4 
ــراي  ــروري ب ــاي ض ــن و نهاده و 5 داراي قواني
ــه  ــتند و ب ــت هس ــه عدال ــول دوگان ــق اص تحق
بيــان ديگــر، تنهــا دو مــدل مذبــور بحــق و 

7 عادالنه  انــد.

سـطح  و  نـوع  در  اختـالف  دامنـه  اقتصـادي، 
زندگـي مردمـ  كه ناشـي از اختالف در موقعيت 
و اسـتعدادهاي طبيعـي آنهاسـت ـ را بـه حداقـل 
برسـاند. رالـز مي  گويـد كـه ما بايـد ايـن ديدگاه 
را مبنـي بـر اينكـه نظام اقتصـادي، صحنـه رقابت 
شايسـتگي  ها و مهارت  هـاي ذاتي و نژادي اسـت 
و بدان  گونـه طراحـي شـده اسـت كـه بـه افـراد 
پـاداش مي  دهـد، كنـار  يـا چابـك  خوش  اقبـال 
بگذاريـم زيـرا زندگـي اقتصـادي مـا بخشـي از 
يـك نظـام منصفانـه مبتنـي بـر تعامـل اجتماعـي 
اسـت كه بايد سـطح معيشـت قابل قبولي را براي 

تمـام شـهروندان تأميـن و تضميـن كنـد.
اصـل تفاوت ـ كه ناظر بر بيشينه  سـاختن حداكثري 
چشمداشـت  هاي اقتصـادي تنگدسـت  ترين افراد و 
مؤلفـه  مهمتريـن  ـ  اسـت  اجتماعـي  گروه  هـاي 
نظريـه عدالـت توزيعـي رالـز را تبييـن مي  كنـد. 
فهـم صحيـح اصـل تفـاوت منـوط بـه اين اسـت 
بـا اصـول پيشـين در نظـر  پيونـد  كـه آن را در 
بگيريـم؛ بـه دليـل اينكه اصـول مزبـور پيامدهاي 
توزيعـي مهمـي را در بردارند كه شـامل حقوق و 
آزادي  هـاي اساسـي و همچنيـن محدوديت  هايي 
بـر ثـروت و درآمـد بـه منظـور تضميـن برابـري 
اعتبـار،  ايـن  بـه  اسـت.  فرصـت  منصفانـه 
عدالـت  كانونـي  مسـئله  كـه  گفـت  مي  تـوان 
توزيعـي، تعييـن محدوديت  هايـي بـراي اسـتفاده 
بـا  مطابـق  اسـت.  مالكيـت خصوصـي  از  بهينـه 
بايـد  افـراد   ،)Libertarianism( آزادي  گرايـي 
از حـق مالكيـت شـخصي بهـره بگيرنـد فـارغ از 
اينكـه، برخـورداري از ايـن حق تا چـه حدي در 
آزادي و به  طوركلـي در زندگـي ديگـران تأثيـر 
مي  گـذارد. امـا در مقابـل، رالـز تأكيـد مي  كنـد 
كـه حـق مالكيـت شـخصي، تنهـا به  منظـور و در 
چارچـوب حفظ عزت و اسـتقالل فـرد پذيرفتني 
اسـت.3 از ايـن نقطه  نظـر، حـق مطلـق و نامحدود 
مالكيـت خصوصـي جـزو حقوق ذاتي اشـخاص 
پيش  شـرطهاي  از  بنابرايـن  و  نمي  آيـد  به  شـمار 
رشـد قابليت  هـاي اخالقـي و عقلـي شـهروندان 

نمي  گـردد.4 تلقـي 
دربـاره  كوتـاه  تحليـل  ايـن  بـه  عطف  نظـر  بـا 
نظريـه عدالت، اكنـون بياييد به بررسـي اجمالي 
ايـن مسـئله بپردازيم كـه مفاد و اصـول »عدالت 
به  منزلـه انصـاف« با چـه الگويي از نظام سياسـي 

و اقتصـادي قابـل تحقق اسـت؟ 
نظريـه  دربـاره  رايـج  تفسـيرهاي  برخـالف 
عدالـت كـه ادعـا مي  كنند ايـن نظريـه مهمترين 
مبانـي معرفتي بـراي دفاع از الگـوي دولت رفاه 
را فراهـم آورده، رالـز بـر ايـن بـاور اسـت كـه 
عدالـت اجتماعي بـا نظام سـرمايه  داري مبتني بر 
دولـت رفـاه تحقـق نمي  يابـد. او تأكيـد مي  كنـد 
كـه نظام  هـا و جوامـع سـرمايه  داري موجـود كه 
ثـروت هنگفتـي را به  طـرز ناروايـي در دسـتان 
كرده  انـد  انباشـته  شـمار  انـدك  اقليـت  يـك 

باشـند.5 عادالنـه  نمي  تواننـد 
بديهـي اسـت كـه مقصـود رالـز ايـن نيسـت كه 

رالز مي  کوشد تا در مقابل 
سرمايه  داري مبتني بر دولت 

رفاه و به منزله بديلي براي آن، 
نظريه دموکراسي مبتني بر 
مالکيت فراگير را مطرح سازد

جان رالز
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ـــت  ـــروت هنگف ـــه ث ـــت، درحالي  ك ـــي اس اجتماع
و نامحـــدود از لـــوازم ضـــروري در رشـــد ايـــن 

ــت. ــا نيسـ قابليت  هـ
در اينجـا بايـد خاطرنشـان كـرد كـه نظريـه رالـز 
وي  زيـرا  اسـت  ليبرالـي  نظريـه  يـك  همچنـان 
تخصيص  هـاي بـازار دربـاره منابـع توليـدي را از 
ضروريـات اصـول عدالـت به  شـمار مـي  آورد. مـا 
بـه بـازار آزاد بـراي تضميـن آزادي  هـاي اساسـي 
در اشـتغال و انتخـاب حرفـه و پـاره  اي ديگـر از 
آزادي  هـاي فـردي )ماننـد آزادي جابه    جايـي( و 
همچنيـن بـراي تأميـن برابـري منصفانـه فرصـت 
كنترل  شـده  اقتصـادي  نظام  هـاي  نيازمنديـم. 
تمام  عيـار )مانند اقتصاد ماركسيسـتي( آزادي  هاي 
مذكـور و ديگر حقـوق و آزادي  ها 

را بـه مخاطـره مي  افكننـد.
بـا  مقايسـه  در  بـازار  اقتصـاد 
اقتصـاد برنامه  ريـزي شـده، امـكان 
سـازه  هاي  كارآمـد  تخصيـص 
از  مـي  آورد.  فراهـم  را  توليـد 
به  طـور  بـازار  اقتصـاد  ايـن  رو، 
مؤثرتـري از منابـع بهـره مي  گيـرد 
كاهـش  را  اقتصـادي  اتـالف  و 
كارآمـد  تخصيـص  مي  دهـد. 
سـازه  هاي توليـد معمـوالً )و البتـه 
نـه همـواره( به نفع همگانـ  شـامل 
افراد تنگدسـت و محرومـ   اسـت، 
از  طبعـاً  بـازار  سيسـتم  بنابرايـن 
لـوازم اصـل تفـاوت نيز محسـوب 
حائـز  نكتـه  اينجـا  در  مي  شـود. 
نقطـه  از  كـه  اسـت  ايـن  اهميـت 
رالـز، عدالت تخصيصـي عمدتاً بر 
اقتصـاد بازار و توجـه به كارآمدي 
اقتصـادي نهفتـه اسـت امـا عدالت 
توزيعـي بـر بـازارـ  محـوري مبتني 
نيسـت.11 انقسـام بهـره توليـد بيـن 
مالـكان و كارگـران حقـي اسـت 
توجـه  بـا  نبايـد  و  نمي  تـوان  كـه 
بـازار  اقتصـادي  كارآمـدي  بـه 
دربـاره آن تصميـم گرفتـه شـود. 
ايـن  دربـاره  تصميم  گيـري  بلكـه 
امـر تعيين  كننـده بايـد مطابـق اصل 
تفـاوت صـورت بگيـرد؛ يعنـي بـا تنظيـم يـك 
ثـروت،  درآمـد،  سـهم  كـه  اقتصـادي  الگـوي 
بـراي  مشـاغل  و  مناصـب  اقتصـادي،  قـدرت 
تنگدسـتان را بـه حداكثـر برسـاند. مطابـق با اين 
اصـل، نابرابـري تنهـا هنگامـي مجـاز و مشـروع 
اسـت كـه بـه بهينه  شـدن حداكثـري وضـع ايـن 

بينجامـد.  افـراد 
كالسـيك  سـرمايه  داري  رالـز  بدين  ترتيـب، 
مبنـي بـر عـدم مداخلـه دولـت در بـازار را نفـي 
تعديل  يافتـه  سـرمايه  داري  وي  امـا  مي  كنـد 
او  نمي  پذيـرد.  نيـز  را  رفـاه  دولـت  قالـب  در 
مبتنـي  سـرمايه  داري  كـه  اسـت  بـاور  ايـن  بـر 
)حقـوق(  حداقـل  چـه  اگـر  رفـاه  دولـت  بـر 
تأميـن  را   )Social minimum( اجتماعـي 

ــي  ــنت آزاديخواهـ ــه سـ ــق بـ ــاي متعلـ ليبرال  هـ
ســـرمايه  داري  مدافعـــان  و   )Libertarianism(
ـــار  ـــري تمام  عي ـــه بكارگي ـــل ب ـــيخته، قائ لجام  گس
نظـــام قيمت  گـــذاري بـــازار در توزيـــع درآمـــد 
ــا ليبراليســـم برابري  خـــواه  و ثـــروت هســـتند امـ
بـــر  توزيعـــي  عدالـــت  نظريه  پـــردازان  و 
ــن  ــراي تعييـ ــي بـ ــتم مالياتـ ــري از سيسـ بهره  گيـ
ـــي  ـــروت و دارايي  هاي ـــد و ث ـــع درآم ـــزان توزي مي
ـــد  ـــد، تأكي ـــي دارن ـــردم در آن حق ـــوم م ـــه عم ك
مي  ورزنـــد. نظريـــه  ليبرال  هـــاي كالســـيك دال 
ـــازار و  ـــا ب ـــاًل ب ـــي كام ـــت توزيع ـــه عدال ـــر اينك ب
ـــت  ـــال براســـاس رضاي ـــل و انتق ديگـــر اشـــكال نق
مي  توانـــد  تنهـــا  مي  شـــود،  تأميـــن  طرفيـــن 

ـــراد  ـــد اف ـــع شـــود كـــه معتقدن ـــول كســـاني واق مقب
ـــه در  ـــه آنچ ـــر هم ـــاري ب ـــق و انحص ـــق مطل از ح
ـــالف  ـــد. برخ ـــد برخوردارن ـــب مي  كنن ـــازار كس ب
ـــن اســـت  ـــه وضـــوح منكـــر اي ـــز ب ـــا، رال ـــن مدع اي
كـــه فـــرد واجـــد حـــق مطلـــق بـــر محصـــول نهايـــي 
ـــن  ـــر اي ـــرا او ب ـــش اســـت. زي ـــدي خوي ـــع تولي مناب
بـــاور اســـت كـــه حـــق مالكيـــت نامحـــدود بـــر 
ثـــروت و درآمـــد ـ همان  طوركـــه در اصـــل 
تفـــاوت تبييـــن شـــده اســـت ـ نـــه مطلـــق و 
ــه جزيـــي از حقـــوق  بي  چـــون و چراســـت و نـ
اساســـي برابـــر در اصـــل اول.10 الزم بـــه تأكيـــد 
اســـت كـــه برخـــورداري از حقـــوق و آزادي  هـــاي 
ـــاي  ـــد قابليت  ه ـــات رش ـــر از ضروري ـــي براب اساس
ـــل  ـــراي مشـــاركت در تعام ـــي شـــهروندان ب اخالق

ابزارهـاي  و  منابـع  ديگـر  و  سـرمايه  اشـتراكي 
اتحاديه  هـا،  كارگـران،  توسـط  خـواه  ـ  توليـد 
بنگاه  هـا و... ـ كـه با درجات متفاوت مشـاركت 
همـراه  دموكراتيـك  مديريـت  و  كارگـران 
اسـت. ايـن الگـوي سياسـي ـ اقتصـادي متضمن 
مالكيـت  مفهـوم  كـه  اسـت  ارزش  هايـي  تمـام 
آن  كالسـيك  معنـي  بـه  شـركت  ها  كنتـرل  و 
بـا  مشـورت  ضـرورت  شـامل:  مي  كنـد  اقتضـا 
كارگـران  مشـترك  تصميم  گيـري  كارگـران، 
شـركت  ها  سرنوشـت  و  اداره  در  مالـكان  و 
)همان  طـور كـه در پـاره  اي از جوامـع سوسـيال 
دموكراتيـك اروپايـي به  ويـژه آلمـان مشـاهده 
مي  شـود(، مضافـاً اعطـاي مالكيـت و مديريـت 

بـه كارگـران اسـت.9
يـا  ليبراليسـم  سوسـيال  مـدل  در 
ليبـرال  بـر  مبتنـي  سوسياليسـم 
دموكراسـي كـه رالـز آن را نظامـي 
بـه  سوسياليسـم  مي  دانـد،  عادالنـه 
مفهـوم سيسـتم توزيـع برابـر نيسـت 
بلكـه به  منزلـه نوعـي نظـام اقتصادي 
تلقـي شـده اسـت كـه بـه مالكيـت 
عمومـي بـر ابزارهـاي توليد )شـامل 
سـرمايه  و  طبيعـي  منابـع  اراضـي، 
مـادي( اولويـت مي  دهـد. در اينجا، 
مفهـوم سوسياليسـم نه  تنها بـر توزيع 
درآمـد و ثـروت اطـالق نمي  شـود 
از  ميـزان  اينكـه چـه  بلكـه دربـاره 
درآمـد جامعـه بايـد در جهت منافع 
يارانه  هـا  پرداخـت  ماننـد  عمومـي 
و... صـرف شـود، سـخني بـه ميـان 
نمي  آيـد. رالـز بـر ايـن بـاور اسـت 
بـه  كـه اگـر سوسياليسـم را صرفـاً 
معنـي مالكيـت عمومي منابـع توليد 
بـه  كار ببريـم، با نظـام قيمت  گذاري 
سـازه  هاي  تخصيـص  بـراي  بـازار 
و  سـرمايه  شـرطي  كه  بـه   - توليـد 
ابزارهـاي توليد در مالكيت عمومي 
باقـي بماننـد- سـازگار اسـت. ايـن 
الگـوي اقتصادي، سوسياليسـم بازار 
خوانـده  نيـز   )Market socialism(
شـده اسـت. در مقابـل ايـن الگـو، 

سوسياليسم ماركسيستي قرار دارد كه بازار را نفي 
مي  كنـد و به  جـاي آن اقتصـاد برنامه  ريـزي شـده 
مي  نشـاند. را  توليـد  سـازه  هاي  تخصيـص  بـراي 
ــي و  ــرد تخصيصـ ــن كاركـ ــز بيـ ــا تمايـ ــز بـ رالـ
كاركـــرد توزيعـــي در قيمت  گـــذاري بـــازار، 
بـــراي  بـــازار  از  مي  تـــوان  كـــه  مي  گويـــد 
توليـــد  ســـازه    هاي   )Allocation(تخصيـــص
اســـتفاده كـــرد  صرف  نظـــر از اينكـــه چـــه 
ـــا  ـــن ادع ـــت داشـــته باشـــد. اي ـــر آن مالكي كســـي ب
ــازار  ــذاري بـ ــام قيمت  گـ ــه نظـ ــر اينكـ ــي بـ مبنـ
بـــه كارآمـــدي در توليـــد مي  انجامـــد، ايجـــاب 
نمي  كنـــد كـــه بـــازار ـ كـــه بـــراي مقاصـــد 
ـــع  ـــاي توزي ـــت ـ را مبن ـــده اس ـــد آم ـــي پدي مصرف
)Distribution(  درآمـــد و ثـــروت قـــرار دهيـــم. 

طرح از مهدي رضائيان
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ترغيب مي  شوند و در توليد جمعي نقش مؤثري 
ايفا مي  كنند. زيرا مطابق با يكي از اصول عدالت 
به  منزله انصاف »ما نبايد از كوشش گروهي سهمي 
برگيريم بدون اينكه مشاركتي داشته باشيم.«17 اما، 
دولت رفاه با تأمين نيازهاي اجتماعي محدودي 
براي افرادي كه كار نمي  كنند به عدم استقالل و 
احساس حذف  شدن آنها از جامعه دامن مي  زند. 
جبران  براي  رفاه  دولت  بر  مبتني  سرمايه  داري 
محروم  كردن اكثريت جامعه از مالكيت بر منابع 
توليدي، در واقع مبلغ ناچيزي به  عنوان غرامت به 

آنها مي  پردازد.

كه  است  يادداشت حاضر، ضروري  خاتمه  در 
»عدالت  نظريه  كه  بورزيم  تأكيد  نكته  اين  بر 
درباره  است  ليبرالي  تفسيري  انصاف«  منزله  به 
تقدم  نظريه  اين  در  زيرا  اجتماعي،  عدالت 
است؛  برابر  اساسي  آزادي  هاي  با  اولويت  و 
آزادي  هايي كه افراد را قادر مي  سازند تا به دور 
يا  اخالقي  باورهاي  مطابق  تحميل  و  اكراه  از 
آرمان  هايشان  و  ارزش  ها  كنند،  ديني  شان عمل 
زندگي  شيوه  و  دهند  قرار  ارزيابي  مورد  را 
مطلوبشان را انتخاب كنند. همچنين اين نظريه بر 
نظام بازار مبتني بر رقابت آزاد ـ در مقابل بازار 
مبتني بر كنترل دولت ـ تأكيد مي  كند. از سويي 
دموكراتيك  نظريه  يك  مذكور  نظريه  ديگر، 
اساسي  نهادهاي  كه  مي  كند  ايجاب  زيرا  است 
حاكم بر جامعه، حقوق اساسي برابر ـ از جمله 
حق مشاركت سياسي ـ را براي عموم شهروندان 
تضمين كنند و مهمتر آنكه، نظريه عدالت رالز 
نظريه  اي برابري  خواه )Egalitarian( است زيرا به 
حفظ و تأمين آزادي  هاي اساسي برابر و برابري 
منصفانه فرصت  ها اهتمام مي  ورزد و نيز متضمن 
اعلي  حد  به  )يا  حداكثري  بيشينه  كردن  ايده 
رساندن( مزايا و منافع براي تنگدست  ترين افراد 

جامعه است. 
براي تحقق تمام اوصاف پيشين، ارائه الگويي از 
يك نظام اقتصادي آزاد و منصفانه، اما متفاوت 
با نظام  هاي سرمايه  داري موجود ضرورت دارد. 
به همين منظور، رالز نظريه دموكراسي مبتني بر 

مالكيت فراگير را ارائه كرده است.■

مالكيت خصوصي بر منابع توليدي بايد بر اساس 
اصل تفاوت ارزيابي شود.

حس  و  تكليف  بر  ناظر  صرفاً  تفاوت  اصل 
عدالت  جويي براي كمك به نيازمندان نيست يا 
به  تأمين پرداخت  هاي مالي در جهت رفاه بيشتر 
افراد مستحق محدود نمي  گردد. اين اصل هدف 
و كاركرد بنيادي  تري را دنبال مي  كند. مطابق با 
اصل تفاوت، نهادهاي قضايي كه حقوق مالكيت 
و معامالت را تعيين مي  كنند و نهادهاي اقتصادي 
كه توليد و كسب و كار را امكان  پذير مي  سازند 
افراد  تنگدست  ترين  وضعيت  به  عنايت  با  بايد 
جامعه طراحي و تنظيم شوند. عادالنه  ترين نظام 
سطح  بهترشدن  به  كه  است  نظامي  اقتصادي، 

زندگي تهيدستان   بينجامد.16
ـ  فراگير  مالكيت  بر  مبتني  دموكراسي  در  ب- 
برخالف دولت رفاه ـ نابرابري  هاي عظيم درآمد 
افراد  تهيدست  ترين  و  داراترين  بين  ثروت  و 
به  تفاوت  اصل  اعمال  به  واسطه  ندارد؛  وجود 
برابر و فرصت  اساسي  تأمين آزادي  هاي  منظور 
عميق  و  فزاينده  نابرابري  هاي  ميزان  از  منصفانه، 

كاسته مي  شود.
بر مالكيت فراگير ارزش  ج- دموكراسي مبتني 
واقعي آزادي  هاي سياسي را امكان  پذير مي  سازد. 
به  واسطه سرمايه  گذاري عمومي و محدودكردن 
ميزان سهم بخش خصوصي در مبارزات انتخاباتي 
بين  سياسي  منازعات  امكان  پذيرساختن  با  نيز  و 
عمومي،كوشش  حوزه  در  رقيب  برنامه  هاي 
مي  گردد تا از اعمال نفوذ ثروتمندان در جريان 

مبارزات انتخاباتي كاسته شود. 
د- فرصت  هاي منصفانه برابر كه در دموكراسي 
مبتني بر مالكيت فراگير تأمين مي  شود به  مراتب 
در  است.  رفاه  دولت  از  وسيعتر  و  جدي  تر 
دسترنج  فراگير،  مالكيت  بر  مبتني  دموكراسي 
بدون  و  دستمزد  به  محدود   صرفاً  كارگران 
بلكه  نيست  كارشان  توليد  در  نفعي  هيچ  گونه 
كه  بود  خواهند  برخوردار  حق  اين  از  آنها، 
كه  باشند  سرمايه  اي  از  بخشي  مالك  دست  كم 
به  طور روزمره از طريق كارشان كسب مي  كنند. 
و  بيشتر  شغلي  امنيت  داراي  كارگران  همچنين 

حق كنترل محل كار خويش  اند.
دموكراسي  كه  اجتماعي  )حقوق(  حداقل  هـ- 
فربه  تر  مي  كند  تأمين  فراگير  مالكيت  بر  مبتني 
و گسترده  تر از آن چيزي است كه دولت رفاه 
هدف  رفاه،  دولت  برخالف  مي  آورد.  فراهم 
فراگير  مالكيت  بر  مبتني  دموكراسي  نظام  اوليه 
ميانگين  يا  ملي  ثروت  جمع  سر  بيشينه  كردن 
درآمد و ثروت افراد نيست، بلكه به بيشينه  كردن 
حداكثري منزلت سياسي و اقتصادي تنگدستان 

جامعه اهتمام دارد.
فراگير  مالكيت  بر  مبتني  دموكراسي  در  و- 
هدايا  و  )ارث(  تركه  بر  بيشتري  محدويت  هاي 
هنگفت  ثروت  بدين  ترتيب،  و  مي  شود  اعمال 

بادآورده از نسلي به نسل ديگر انتقال نمي  يابد.
بر  مبتني  دموكراتيك  نظام  در  آنكه،  مهمتر 
مالكيت فراگير، عموم افراد سالم براي كاركردن 

سـهم  اصـل  ناديده  گرفتـن  بـا  امـا  مي  كنـد، 
مشـترك )Reciprocity( در تنظيـم نابرابري  هاي 
اجتماعـي ـ اقتصـادي و نيز با تمركـز بر مالكيت 
»كنتـرل  كـه  اسـت  شـده  موجـب  انحصـاري 
اقتصـاد و بخـش اعظم سياسـت در اختيـار افراد 

بگيـرد.«12  قـرار  اندك  شـماري 
مبتني  سرمايه  داري  نهادهاي  رالز،  ديدگاه  از 
عمده  اشكال  و  عيب  سه  داراي  رفاه  دولت  بر 
اجتماعي  ]حقوق[  اينكه حداقل  نخست  هستند: 
كه دولت رفاه تأمين مي  كند بسيار محدودتر از 
تضمين  براي  ـ  تفاوت  اصل  كه  است  مطالباتي 
و حفظ ارزش متعارف آزادي  هاي اساسي افراد 
تنگدست ـ اقتضا مي  كند. دوم، در اين نوع رژيم 
هيچ كوششي در جهت محدودكردن نفوذ و تأثير 
نابرابري  ها ـ در درآمد و ثروت ـ كه آزادي  هاي 
نيامده  به  عمل  را تضعيف مي  كند  مزبور  اساسي 
است. به علت نابرابري  هاي اقتصادي و اجتماعي 
رفاه  دولت  بر  مبتني  سرمايه  داري  كه  فاحشي 
قدرت  هاي  و  ثروتمندان  مي  بخشد،  مشروعيت 
سياستمداران  در  نفوذ  اعمال  طريق  از  اقتصادي 
و قانون  گذاران، كنترل امور سياسي جامعه را در 
اختيار مي  گيرند تا از آن در جهت گسترش منافع 

اقتصاديشان سود بجويند. 
و سرانجام اينكه به  واسطه نابرابري  هاي فاحش در 
نيز فقدان نفوذ مؤثر اكثريت  ثروت و درآمد و 
برابري  سياسي،  تصميم  گيري  هاي  بر  شهروندان 
نتيجه،  در  و  مي  رود  دست  از  فرصت  منصفانه 
تأثيرگذاري  موقعيت  از  اعضاي جامعه  اكثريت 
در سرنوشت و حيات اقتصادي و سياسي خويش 
و  نفوذ  رژيم،  نوع  اين  در  مي  گردند.  محروم 
كنترل سرمايه و صنعت در دست طبقه  اي بسيار 
اتفاق  به  قريب  اكثريت  و  مي  ماند  باقي  محدود 
و  تعيين شرايط كار  در  مؤثر  نقشي  فاقد  جامعه 
در  فرصت  برابري  به  طوركلي،  هستند.13  توليد 

دولت رفاه عمدتاً صوري است.14 
الگويي از نظام اقتصادي بر پايه مالكيت خصوصي 
كه عاري از نقائص ياد شده باشد نظريه دموكراسي 
مبتني برمالكيت فراگير است. اگر چه رالز درباره 
ماهيت اين الگو به اشارات كلي بسنده كرده است 
به آنها اشاره شد  باال  بر اساس نكاتي كه در  اما 
مي  توان تفاوت  هاي بنيادين بين دموكراسي مبتني 
بر مالكيت فراگير و سرمايه  داري مبتني بر دولت 

رفاه را به قرار زير تلخيص كرد:
رفاه،  دولت  سرمايه  داري  نظام  برخالف  الف- 
خواستار  فراگير  مالكيت  بر  مبتني  دموكراسي 
توليدي  منابع  و  ابزارها  بر  گسترده  مالكيت 
كنترل  مي  توانند  طبعاً  كارگران  اين  رو  از  است. 
سرمايه مادي و شرايط كار را در اختيار بگيرند 
به  منزله  خواه  و  خصوصي  مالكان  به  منزله  خواه 
اگر  تعاوني.15  يا شركت  هاي  اتحاديه  ها  اعضاي 
به  ديگر  موارد  در  خصوصي  مالكيت  رالز  چه 
استثناي ابزارها و منابع توليد را به دليل كارآمدي 
اصل  كه  مي  ورزد  تأكيد  اما  مي  پذيرد  اقتصادي 
مالكيت  ـ  برابر  اساسي  آزادي  هاي  يعني  ـ  اول 
نمي  كند.  ايجاب  را  توليدي  منابع  بر  خصوصي 

در دموکراسي مبتني بر مالکيت 
فراگير ـ برخالف دولت رفاه ـ 

نابرابري  هاي عظيم درآمد و ثروت 
بين داراترين و تهيدست  ترين 

افراد وجود ندارد؛ به  واسطه اعمال 
اصل تفاوت به منظور تأمين 

آزادي  هاي اساسي برابر و فرصت 
منصفانه، از ميزان نابرابري  هاي 
فزاينده و عميق کاسته مي  شود
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صوري برابري فرصت  ها را بايد از مفهوم عميق  تري 
كــه رالز »برابــري منصفانه فرصت  هــا« مي  خواند، 
متمايز ســاخت. مطابق بــا اصل برابــري منصفانه 
فرصت  ها، كسب مناصب و مشاغل مستلزم قوانيني 
اســت )مانند اليحه حقوق مدني 1964 در امريكا( 
كــه از تبعيضــات و ترجيحات خــاص در حوزه 
اشتغال و نظام آموزشي ممانعت كند. عالوه بر منع 
تبعيضات در تحصيل و كسب مشاغل، اصل برابري 
منصفانــه فرصت  ها به دنبال اصالح محروميت  هاي 
اجتماعي و اقتصادي است. اصل مزبور مكمل اصل 
تفاوت است؛ تنها در جامعه  اي كه برابري منصفانه 
فرصت  ها كاماًل تحقق يافته باشــد، توزيع درآمد و 
ثروت در جهت بيشينه  كردن منافع تنگدستان كه ـ 
از لوازم عدالت توزيعي است ـ قابل حصول است. 
به همين خاطر اســت كه ليبرال  هايي مانند نوزيك 
و فريدمــن برابري منصفانه فرصت را نفي مي  كنند 
زيرا بــه گمان آنها، اين اصــل محدوديت  هايي را 
براي مالكان در اســتفاده از اموالشــان و اســتخدام 

افرادي كه مي  پسندند، اعمال مي  كند. بنگريد به:
 Will Kymlicka, Introduction to Contempo-
rary Political Philosophy (Oxford University 
Press, 2002.
15.  Rawls, Justice as Fairness: A Restate-
ment, p. 139.

16.  اصــل تفاوت اصلي اســت ناظر بر نهادها و نه 
افراد. اگرچه اين اصل متضمن وظايف بي  شماري 
براي يكايك افراد نيز هســت اما هدف عمده اين 
اصل، تنظيم كاركرد نهادهاي اقتصادي و حقوقي 
مانند مكانيســم بــازار، نظــام مالكيــت، ماليات، 
قراردادهــا و... اســت. به  طــور اخــص، اين اصل 
مســتقيماً بر قواعد حاكم بر نهادهاي مرتبط با نظام 
اقتصادي اطالق مي  شــود. سخن رالز مبني بر اينكه 
»موضوع اوليه عدالت، ساختار اصلي جامعه است« 
 ).Rawls, A Theory of Justice: Revised Edition, p.6 )
بيانگر همين نكته اســت. ســاختار اصلي يا پايه  اي 
جامعه عبارت اســت از نهادهاي سياســي، قضايي 
و اقتصــادي كــه تعامــل اجتماعــي را امكان  پذير 

مي  سازند. 
17. Rawls, A Theory of Justice: Revised Edition, 
p. 301.

گيرد و حكومت موظف است تا حقوق كساني را 
كه از اين محدوديت  ها آسيب مي  بينند جبران كند.
5.  در اين خصوص بنگريد به پيشــگفتار جاشــوا 

كوهن و نيز به مقاالت متعدد در كتاب زير: 
Martin O’Neill & Thad Williamson, Proper-
ty-Owning Democracy: Rawls and Beyond 
(Wiley-Blackwell,  2012).
6.  رالــز مي  گويد كه اصطالح دموكراســي مبتني 
بــر مالكيت فراگير را از جيمــز اي ميد اقتصاددان 
انگليســي برنده نوبل اقتصاد سال 1977 و از كتاب 

زير وام گرفته است: 
James E. Meade, Efficiency, Equality, and 
the Ownership of Property (London: G. Al-
len & Unwin, 1964).
7. John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement 
(Harvard University press), p. 138. 
8.  همــان، ص. 135.بــراي تحليلــي از نظام  هــاي 
سياســي ـ اقتصادي بديل ســرمايه  داري، همچنين 

بنگريد به:
John Elster& Karl OveMoene, ed., Alternative 
to Capitalism (Cambridge University Press, 
1989(.

9.  بنگريد به:
Rutledge, (2007), p. 220. Samuel Freeman, 
Rawls
10. Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, 
p.138.
11. Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, 
p.50-51. 
12. Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, 
p.138.
13. Freeman, Rawls, pp. 224-25. 
14.  ليبرال  هــا درك متفاوتــي از نظريــه برابــري 
فرصــت دارند؛ پــاره  اي از ليبرال  هاي كالســيك 
)مانند آدام اســميت( مي  گويند كه برابري فرصت 
ناظر بر امكان كســب مشاغل بر اساس مهارت  هاي 
افــراد و صرفاً با توجه به مالحظات بازار و منحصر 
به آن اســت. بنابراين اگر پــاره  اي از تبعيض  ها در 
جامعه، في  المثل عليه سياهپوســتان و زنان صورت 
مي  گيرد به اصل برابري فرصت مربوط نمي  شــود 
زيرا اين امور خارج از حوزه بازار است. اين مفهوم 

پي  نوشت  
 )Capacities( 1.  رشــد و به  كارگيري قابليت  هاي
اخالقــي و عقلي افراد ايجاب مي  كنــد كه آنها از 
حقــوق و آزادي  هاي اساســي مذكــور برخوردار 
باشــند. رالز، قابليت  هاي دوگانه مزبور را اين  گونه 
توصيف كرده اســت: نخســت، قوه معقوليت كه 
ناظر اســت بر توانايي فهم عدالت و التزام به آن و 
نيز توانايي تعامل با ديگران براساس قواعد منصفانه 
و دوم، قــوه عقالنيت يا يــك تلقي عقالني درباره 
خيــر اخالقي كه ناظر اســت بر توانايــي انتخاب، 
تجديدنظر و به  طــور عقالني زندگي  كردن بر وفق 

يك نظام منسجم ارزش  ها.
2. John Rawls, A Theory of Justice: Revised 
Edition (Harvard University Press, 1999),  p. 
63. 

ذكر اين نكته حائز اهميت اســت كه اصل فرصت 
منصفانه برابر متضمن خواســته  هاي ناممكن نيست 
بلكه معطوف به تأمين حداقل فرصت  هايي اســت 
كه الزمه رشد قابليت  هاي دوگانه اخالقي و عقلي 
در افراد است. براي نمونه تأمين بودجه دولتي براي 
آموزش و بهداشــت عمومي يكــي از لوازم اصل 

برابري منصفانه فرصت است.
3.  در اينجا الزم اســت كه بر اين نكته تأكيد شود 
كه رالز، اگرچه حق مالكيت شخصي و لذت  بردن 
از آن را از آزادي  هــاي اساســي برابــر مي  داند اما 
آزادي مطلق و بي  حدوحصر در مالكيت خصوصي 
را جزئي از اصل اول تلقي نمي  كند. در  واقع، اصل 
اول متضمن آزادي سرمايه  دار در تصاحب و كنترل 
بر ابــزار توليد يــا آزادي سوسياليســت در كنترل 
عمومي مناســبات اقتصادي نيســت. به بيان ديگر، 
مســئله انتخاب بين ســرمايه  داري يا سوسياليسم به 
آزادي  هاي اساســي برابــر )يا اصــل اول( مربوط 
نمي  شــود بلكــه بايد در اصل تفــاوت مورد بحث 
قرار گيرد. از ايــن  رو رالز، حق مالكيت خصوصي 
نامحدود را حقي غيراساســي تلقي مي  كند و آن را 

در اصل دوم مورد بررسي قرار مي  دهد.
4. علي  رغم اين، اعمــال محدوديت  ها بر مالكيت 
خصوصــي نبايــد در خدمت اهــداف دلبخواهي 
حكومت  ها در جهت محدودكردن آزادي  ها باشد، 
بلكه بايد در خدمت منافع مشروع عمومي صورت 

هوالباقي
جناب آقاي حاج محمد و حاج علي  محمدي اردهالي

آقـاي  ارجمندتـان  بـرادر  درگذشـت  تأسـف  كمـال  بـا 
حاج احمـد محمـدي اردهالـي كـه از چهره هـاي قديمـي و 
فرهنگـي ايـن آب و خـاك بودنـد را بـه جنابعالـي، اعضاي 
خانـواده و عالقه منـدان ايشـان تسـليت گفته، بقـاي عمر و 
تـداوم اعمـال خيـر را بـراي شـما و اعضـاي خانواده تـان از 

خداونـد مسـئلت مي نماييـم.

چشم انداز ايران

اناهلل و انا اليه راجعون

درگذشــت جنــاب آقــاي حاج علي اكبــر پــرورش 
دانش آمــوزان  از  بســياري  اســتاد  توانــا،  معلمــي 
ــه  ــالت را ب ــه رس ــابق روزنام ــردبير س ــان و س اصفه
اعضــاي خانــواده و شــاگردان ايشــان تســليت گفتــه، 
ــال  ــد متع ــي را از خداون ــر و نيك فرجام ــاي عم بق

ــم. خواهاني
چشم انداز ايران
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ســاعت ده دقيقه به پنج بامداد 1360/6/3 است. 
در ســنگر خوابيــده  ام؛ صداي مهيب و شــديد 
انفجــار خمپاره اي ســنگر را به لــرزه درآورد. 
سراســيمه بيدار مي شوم. برادر ســيف اهلل را در 
ســنگر نمي بينم و دل نگران مي شوم. بقيه بچه ها 
هم بيدار شــده اند. خمپاره ديگري در نزديكي 
ســنگر منفجر مي شــود و لحظه اي پــس از آن  
صــداي داد و فريــاد بچه ها از بيــرون به گوش 
مي رســد. يكي دو تا از بچه ها به داخل ســنگر 
مي آينــد و مي گويند چند نفر زخمي شــده اند. 
به دنبال آن، سه نفر زخمي داخل سنگر مي شوند 
)احتمــاالً علي محمد بصيري، قاســم كريمي و 
محمد شاهقليان(. به دســت و گردنشان تركش 
خورده اســت. مقــداري بانــد و گاز را كه در 
جعبه اي در اتاق ديگر سنگر قرار دارد مي آورم 
و زخم هايشــان را مي بندم. در حين بستن، يكي 
از بچه ها مي گويد كه ســيف اهلل )فرمانده جبهه( 
را دريابيد. با عجله به بيرون مي دوم؛ به جايي كه 
نشــان مي دهند. برادر سيف اهلل، كنار مخزن آب 
در حال وضوگرفتن تركش خمپاره خورده و به 
پشت درازكش روي زمين افتاده است. دستم را 
به پشت او مي گذارم؛ گويا هنوز رمقي دارد. به 
كمك يكــي از بچه ها او را بــه رو مي خوابانم. 
چهره به خون گرفته اش كاماًل بي حركت است 
و چشــمانش اندكي باز. تغيير قيافه داده اســت، 
بدنش تكان نمي خورد. دســت بر او مي گذارم 
و آن گاه ســرم را بــر ســينه اش. قلبــش خيلي 
كــم مي زنــد. احســاس مي كنم مي شــود او را 

نجات داد. دنبــال زخم هايش مي گردم. از همه 
مهلك تر زخمي بر كتف چپ او مي يابم. با گاز 
و باند آن را با اشــكال متفاوت مي بندم. در خود 
احســاس اميد مي كنم. ديگــر او را نجات يافته 
مي انگارم كه حميد )عنبرســر(، فرمانده پيشــين 
جبهه باالي ســرمان ظاهر مي شــود و خطاب به 
بيســيم چي مي گويد: »گزارش بده كه سيف اهلل 
شهيد شد.« باور نمي كنم چگونه به همين زودي 
مي تــوان دربــاره مرگ او قضــاوت كرد! آخر 
چگونه ممكن اســت ســيف اهلل مرده باشد. نه او 
زنده مي ماند. در همين زمان آمبوالنس مي رسد. 
بــا برانــكارد بــدن ســنگين او را در آمبوالنس 
مي گذارند. چند زخمي ديگر هم سوار مي شوند 
و آمبوالنــس در برابــر چشــمان مبهــوت من، 
به زودي ناپديد مي شود. روي زمين مي نشينم به 
انتظار خبر از حال سيف اهلل و ديگران، اميد دارم 

كه فقط بيهوش شده باشد.
چند ساعت بعد، از شهر خبر مي آيد كه شهادت 
ســيف اهلل به خاطر ســه تركش بوده كه به مغز، 
قلب و كتف او خورده است.  خشكم مي زند و 
ديگر نمي توانــم در برابر واقعيت مقاومت كنم. 
به گوشــه اي مي روم و پــس از آخرين جدال با 
واقعيت، آن را مي پذيرم و اشــك از چشــمانم 
سرازير مي شود: راستي سيف اهلل چه آسان و چه 

زود شهيد شد! 
بچه هــا عصر برايش مراســم ختــم مي گذارند. 
طلبــه اي كه در جبهه بــود برايش دعا مي خواند 
و بقيه آرام اشك مي ريزند. من با  هق هق گريه، 
ســخت متحيرم. اين اولين كشته اي است كه در 
جبهــه مي بينــم و به خاطر دوســتي نزديك با او 
برايم بســيار سخت اســت. چند روز پس از آن 
نيــز در چند قدمــي من گلولــه اي در ميان چند 
ســرباز مي افتد و همه را به هــوا پرتاب مي كند. 
تكه تكه شدنشــان را در هــوا مي بينــم و جگرم 
آتــش مي گيرد. بــرادر حميــد مي گويد گلوله 

توپ است. 

عراقي هــا مدت ها گــراي جبهــه را گرفته و از 
شــب تا صبــح حســابي  مي كوبيده انــد. برادر 
سيف اهلل هم با نيروي ارتش مستقر در جبهه، در 
ايــن باره صحبت كرده و در مــورد تغيير مكان 

گفت وگوهايي داشته است.
مـن 17 مـرداد 1360 بـا معرفـي پايـگاه منتظران 
مشـطط  صالـح  جبهـه  وارد  اهـواز،  شـهادت 
)عنبرسـر(  بـرادر حميـد  و  بـود  شـدم.  عصـر  
مـرا پذيرفـت و شـب بـه بـرادر سـيف اهلل معرفي 
شـدم و در سـنگر او جـاي گرفتـم. هـوا به ويـژه 
در آن بيابـان بـي آب و علـف، بسـيار گـرم بود، 
ولـي هيچ گاه سـختي هاي آنجا در ذهنـم نمانده 
اسـت. چون بزرگ شـده خرمشـهرم و با آب و 
هـواي داغ آشـنا بـودم و فراتـر از ايـن، صفـاي 
احسـاس  هيچ گونـه  جـاي  جبهـه،  بچه هـاي 
سـختي را نمي گذاشـت و تاكنـون نيـز بيـش از 

سـه دهـه، نگذاشـته اسـت.
ــروب،  ــطط در غ ــح مش ــورده صال ــكل تيرخ هي
گلــي  ديــوار  داشــت.  حزن انگيــزي  منظــره 
برخــي خانه هــا، خــراب شــده و ســقف چوبــي و 
كاهگلــي برخــي ديگــر فروريختــه بــود. درختــان 
بــاغ پشــت ده، خامــوش و بي حركــت بــا زمينه اي 
تيــره، منظــره ده را ترســناك مي كــرد. خيلــي 
ســعي مي كــردم كــه اهالــي ده را در حالــت 
ــم:  ــش چشــم مجســم كن ــادي، در پي زندگــي ع
ــو آب  ــا َدل ــا را ب ــه نخل ه ــا ك ــم ها و عبوده جاس
ــا،  ــا كــه در كپره ــا و خاتون ه ــد و عاليه ه مي دهن
شــير گاوهــا را مي دوشــند و در تنورهــاي گلــي، 
ــد و بچه هــا كــه در مدرســه، مشــغول  ــان مي پزن ن
درس خوانــدن هســتند و يــا در كوچه هــا، ولــوو؛ 
ولــي گويــا حضــور اهالــي در ايــن ده نمي بــرازد. 
ــور  ــدي در ده حض ــاكنان جدي ــال س ــن ح ــا اي ب
ــي  ــروب در زيرزمين هاي ــگام غ ــد و از هن يافته ان
به ســر  كنده انــد،  خانه هــا  حيــاط  در  كــه 
ــا  ــد و روزهــا در ســطح ده و اطــراف آن ت مي برن
ــد.  ــه جــوالن درمي آين ــري ب ــد كيلومت شــعاع چن

محمد ايرانمنش

سيف اهلل صبور
سردار شهيد جبهه صالح مشطط
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ــي،  ــا توپ ــاره ي ــه خمپ ــار گلول ــس از انفج گاه پ
ــت  ــه از اصاب ــنويم ك ــي را مي ش ــداي گاوهاي ص
تركش هــا، زوزه مي كشــند و گاه واق واق ســگي 

ســكوت ده را مي شــكند.
جبهـه صالح مشـطط يـا صالح سـرخه، در غرب 
دزفـول و در نزديكـي رود كرخـه قـرار داشـت 
در  شـرق  و  جنـوب  شـمال،  طـرف  سـه  از  و 
محاصـره دشـمن بـود. در واقـع عراقي هـا پـس 
را  دزفـول  تسـخير  قصـد  خرمشـهر،  اشـغال  از 
داشـتند و تا داخل صالح مشـطط نيـز پيش آمده 
بودنـد. »جبهه صالح مشـطط در غـرب كرخه از 
جملـه محورهـاي سـخت عملياتـي بـود زيـرا به 
صـورت نعل اسـب، از سـه طرف دشـمن آن را 
محاصـره كـرده بـود. در واقـع رزمنـدگان مـا با 
نفـوذ به عمـق دشـمن در دل آنها موضـع گرفته 
بودنـد. دشـمن هـم از ترس اين حضـور، مجبور 
شـده بـود ايـن منطقـه را به شـدت مين گـذاري 
كـرده تـا از نفـوذ بيشـتر نيروهـاي مـا جلوگيري 
كنـد. هميـن كار دشـمن، فرصتـي شـده بـود تـا 
رزمنـدگان مـا بـا جمـع آوري ميدان هـاي ميـن 

دشـمن، راه پيشـروي را مهيـا سـازند. 
راه  دقيـق،  شناسـايي  بـا  عنبرسـر[  ...]حميـد   «
صالـح  منطقـه  در  را  دشـمن  درون  بـه  نفـوذ 
مشـطط )جبهـه شـهدا( پيـدا كـرده و بـه همـراه 
جمعـي از بـرادران در  يـك عمليـات چريكـي 
توانسـتند، دهكـده صالـح مشـطط را آزاد كننـد 
و تعـدادي از نيروهاي دشـمن را نيـز به هالكت 
برسـانند. از آن تاريـخ بـه بعـد ايشـان، فرمانـده 
مدتـي،  از  پـس  جبهـه مشـطط مي گـردد، كـه 
صالـح  جبهـه  محـور  عمليـات  فرماندهـي  وي 
مشـطط را بـه عهـده مي گيرد و حدود يك سـال 
مـداوم در آنجـا خدمـت مي كنـد و در اواخر به 
دزفـول منتقـل مي شـود و برادر شـهيد سـيف اهلل 
صبـور بـه جـاي ايشـان مي روند با گذشـت چند 
هفتـه و بـا شـهادت بـرادر صبـور، حميـد دوباره 
ايـن منطقـه  برمي گـردد. تمامـي  به جـاي خـود 
شـش ماه بعـد در عمليـات فتح المبيـن در تاريخ 

دوم تـا  دهـم فرورديـن 61، آزاد مي شـود. 
زمانـي كـه مـن بـه صالـح مشـطط آمـدم، حميد 
در حـال رفت  وآمـد بـه دزفـول بـود و معاونـت 
كـم  را  او  ولـي  داشـت.  برعهـده  را  جبهـه 
مي ديـدم. مـن كمتـر از سـه هفته با سـيف اهلل در 
جبهـه صالح مشـطط بودم و او نيـز كمتر حضور 
داشـت و بيشـتر مشـغول گشـت شناسـايي بـود. 
اگرچـه سـيف اهلل بسـيار كم  حـرف مـي زد ولي 
متوسـط،  قـدي  بـود.  اثرگـذار  بسـيار  رفتـارش 
چهـره اي سـبزه و متفكر، چشـماني نافـذ و لباني 
نسـبتاً كلفـت، موهايـي نيمـه مجعـد و صدايـي 
پرجذبـه داشـت. سـخنان و حركاتـش آن چنـان 
متيـن و بزرگوارانـه بـود كـه حتـي در سـن 21 
سـالگي، تسـلط كاملـي بـر زبـان و دسـت خـود 
داشـت و مـن هيچ گاه بـه ذهنم خطـور نمي كرد 
مـن  از  يك بـار  بزرگتـرم.  او  از  سـال   9 كـه 

خواسـت تـا دربـاره مديريـت جبهـه نظـر بدهم. 
مـن هـم بـا توجـه بـه آموزه هـاي دوره نظـام در 
رسـته پياده، مطالبي نوشـتم و به او دادم. باوجود 
ضيـق وقـت، فكـر مي كنـم دو بـار هـم مـرا بـا 
يـك جيـپ  قديمـي جنگـي بـه حـول و حوش 
جبهـه بـرد. شـبي در زيـر نور مـاه با جيـپ با هم 
نـزد فرمانده ارتشـي مسـتقر در مكانـي كه كوره 
آجرپـزي بـود رفتيـم. حـدود 9 شـب بـود. چند 
بـار صبـح زود نيـز او را ديـدم كه بي سـر و صدا 
در حالي كـه سـر تـا پـا خيـس بـود وارد سـنگر 
شـد. دانسـتم كه بـراي گشـت شناسـايي به آب 
زده اسـت. روزهـاي معـدودي كـه در جبهه بود 
در سـنگر، بـه درخواسـت بچه هـا امـام جماعت 
مي شـد و معمـوالً پـس از حمد، سـوره انشـراح 
أَلَـْم  ِحيـِم/   الرَّ ْحمـنِ  الرَّ  ِ اهللَّ بِْسـِم  مي خوانـد:  را 
نَْشـَرْح لََك َصـْدَرَك / َوَوَضْعنَا َعنـَك ِوْزَرَك/ 
ِذی أَنَقـَض َظْهـَرَك/ َوَرفَْعنَـا لَـَك ِذْكـَرَك/  َـّ ال
فَـإِنَّ َمـَع الُْعْسـِر يُْسـراً/ إِنَّ َمـَع الُْعْسـِر يُْسـراً/ فَـإَِذا 
)ای  فَاْرَغـب :  َك  ِـّ َرب َوإِلَـی    / فَانَصـْب  فََرْغـَت 
پيامبـر!( آيـا بـه تـو شـرح صـدر عطـا نكرديـم؟ 
برنداشـتيم؟  تـو  )دوش(  از  را  سـنگينت  بـار  و 
آن )بـار گرانـی( كـه بـرای تـو كمرشـكن بـود 
پـس  گردانيديـم.  )آوازه(  بلنـد  را  تـو  نـام  و 
)بدان كـه( بـا هر سـختی آسـانی اسـت. آری، با 
هـر دشـواری آسـانی اسـت. پـس هـر وقـت )از 
كاری( فراغـت يافتـی )بـرای كار جديـد( خود 
را بـه تعـب انـداز و بـا رغبت و اشـتياق به سـوی 

روی آور.       پـروردگارت 
گشـت  عـازم  بچه هـا  از  عـده اي  كـه  يك بـار 
مي رفتـم.  آنهـا  بـا  هـم  مـن  بودنـد،  شناسـايي 
بـه  سـيدمحمد!  بـرادر  زد:  مـرا صـدا  سـيف اهلل 
پيشـش رفتـم. از مـن خواسـت كه با آنـان نروم. 
البتـه مـن از ايـن امـر راضـي نبـودم ولـي بعدهـا 
جـان  مالحظـه  كلـي  به طـور  او  كـه  دريافتـم 

اسـت. مي كـرده  را  ديگـران 
رفتـار و گفتار سـيف اهلل و بچه هـاي جبهه صالح 
مشـطط برايـم بسـيار خاطره انگيز اسـت. اگرچه 
در بدتريـن شـرايط آب وهوايـي قـرار داشـتيم، 
نبـود و  غـذاي درسـت و حسـابي هـم در كار 

بـه قـول شـهيد سـوداگر »گرمـاي جنـوب خود 
بـه خـود طاقت فرساسـت چـه رسـد بـه بيابـان و 
آتـش و گلولـه و نداشـتن زيرانـداز و روانداز و 
كولـر و سـايبان، گرمايـي كـه طاقت هر انسـاني 
سـوداگر،  احمـد  )شـهيد  مي كنـد.«  طـاق  را 

صالـح مشـطط، قسـمت اول(
ولـي  بـود،  گوشـمان  بيـخ  خطـر  و  دشـمن 
قابـل  كامـاًل  را  آنجـا  بچه هـا،  وفـاي  و  صفـا 
تحمـل مي كـرد. رفتـن سـيف اهلل مـرا بسـيار بـد 
حـال كـرد. حميـد عنبرسـر هـم كـه پـس از او 
فرماندهـي جبهـه را به دسـت گرفت همـواره در 
خـودش بـود. جبهه ديگر آن نشـاط را نداشـت؛ 
هم سـنگر  سـيف اهلل  بـا  كـه  مـن  بـراي  به ويـژه 
بـودم. از شـخصيت و گذشـته اش، نـه خـودش 
سـخني گفتـه بـود و نـه هيچ كـس ديگـر و تـا 
سـاليان دراز هم پيش از  ورود اطالعاتي جسـته 
شـخصيت  و  رشـادت ها  دربـاره  گريختـه  و 
وااليـش بـه دنيـاي مجـازي، مـن چيـزي بيـش 
از مشـاهداتم نمي دانسـتم. امـا بـا رفتـار شـگفتي 
بسـيار مجـذوب خـود كـرده  مـرا  داشـت  كـه 
بـود، خيلـي دوسـت داشـتم مطالبـي دربـاره او 
بـه  بـودم كـه  ايـن مـدت مترصـد  بنويسـم. در 
زادگاهـش بـروم و دربـاره او بيشـتر بدانـم. گاه 
بـه فـردي دزفولي كـه برمي خـوردم، دربـاره او 
مي پرسـيدم و از خانـواده اش سـراغ مي گرفتـم. 
كتاب هـاي دفـاع مقـدس را مي كاويدم تـا از او 
سـر نخـي به دسـت آورم. در هـر حـال چنـدان 
موفـق نبـودم، تا آنكـه از حدود نيمه دهه هشـتاد 
بـه اطالعاتـي پراكنـده در فضاي مجازي دسـت 
يافتـم و ابعـاد وسـيع تري از شـخصيت او برايـم 
كـه  اسـت  تأسـف  بسـي  جـاي  شـد.  آشـكار 
حتـي جـزوه اي  يـا  كتـاب  دربـاره اش  تاكنـون 
در نيامـده اسـت! بـاري، چـون همـواره درصدد 
بـودم نسـبت بـه او اداي ديـن كنـم، كوشـيدم 
گـردآوري  را  آمـده  به دسـت  مطالـب   كليـه 
كنـم. سـرانجام در تعطيـالت محـرم سـال1390 
بود كه به شوشـتر سـفر كردم و روز عاشـورا در 
دزفـول پرسان پرسـان، خانـواده او را پيدا كردم. 
خوشـبختانه از طريق يكي از بسـتگانش موفق به 

شهيد سيف اهلل صبور در كنار جيپ جنگي
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بود.  جمع  او  در  پرشماري  پسنديده  صفات  ـ 
هم  و  اطاعت پذير  هم  بود،  خوش اخالق  هم 
كاري  مي ديد  هنگامي كه  بود.  مسئوليت پذير 
آماده  سريعاً  دوستانش  با  مانده  زمين  روي 
هم  خيلي  و  مي شد  مسئوليت  گرفتن  به عهده 
انجام  بهترين صورت  به  كار  كه  داشت  اصرار 
داوطلبانه  را  مسئوليت ها  دشوارترين  و  گيرد 
انجام  به  مطلوب  به شكل  و  مي گرفت  به عهده 

مي رساند. )سرهنگ پاسدار حميد نادي(  
داشـت  بيت المـال  روي  ويـژه اي  حساسـيت  ـ 
مهمـات  از  اسـتفاده  مـورد  در  به خصـوص 
جنگـي در سـال هاي ابتدايـي جنگ بسـيار دقت 
مي كـرد يك بـار وقتي مقـري را تسـخير كرديم 
انجـام  را  سـنگرها  پاكسـازي  مي خواسـتيم  و 
دهيـم سـيف اهلل بـا شـجاعتي كـه داشـت ابتـدا 
سـنگر را بـا روشـن كردن يـك چـوب كبريـت 
وارسـي مي كـرد و اگر تشـخيص مي داد سـنگر 
يك دفعـه  و  ابتدايـي  پرتـاب  از  اسـت  خالـي 
نارنجـك خـودداري مي كـرد. )حجت االسـالم 

شيخ(   يوسف 
ـ علي رغـم سـن و سـال كـم، اسـتعداد و نبـوغ 
بـه  زماني كـه  داشـت.  فوق العـاده اي  نظامـي 
بـه  سـپاه  ارشـد  فرماندهـان  رسـيد  شـهادت 
مجلـس بزرگداشـت او آمدنـد. سـردار رشـيد 
مي گفـت: اگـر سـيف اهلل ابتـداي جنـگ شـهيد 
نمي شـد قطعـاً مي توانسـت در ادامـه جنگ جزو 
فرماندهـان ارشـد جنـگ قـرار گيـرد. )سـردار 

بـرادر شـهيد( ـ  محمدعلـي صبـور 
ـ ايمـان و تقـواي سـيف اهلل: قـرارم بود از شـهيد 
سـيف اهلل بيشـتر بنويسـم. بـه نظـرم رسـيد ابعـاد 
مبيـن  كـه   اگر با خاطره هايـي  را  سـيف اهلل 
بهتـر  بگويـم  هسـتند  شـخصيتي اش  مصاديـق 
اسـت. سـيف اهلل از فرماندهـان جـوان منطقه بود 
كامـاًل  ايشـان  بـه  غالمعلي رشـيد  سـردار  كـه 
فرماندهـي  سـنگر  در  روزي  داشـت.  اعتمـاد 
جهـت  رشـيد  سـردار  مشـطط  صالـح  جبهـه 
بحث هـاي  و  يافتنـد  حضـور  منطقـه  بازديـد 
مفصلـي در خصـوص وضعيـت دشـمن، مواضع 
بـا  و سـردار  آنهـا صـورت گرفـت  آرايـش  و 
دقت به سـخنان سـيف اهلل گوش مي داد. سـردار 
در پاسـخ بـه اشـارات سـيف اهلل گفـت: به دليـل 
اعتمـاد كامـل مـن بـه ايمـان، تقـوا و شـناخت 
سـيف اهلل از منطقـه، اگر سـيف اهلل به من دسـتور 
دهـد تـا هميـن مسـير را مسـتقيم به قلب دشـمن 

مي زنـم.   و  مـي روم  بزنـم، 
البتـه  و  مسـئوليت  حسـب  سـيف اهلل:  دقـت  ـ 
خصلت هـاي رفتـاري نسـبت بـه پيرامـون خـود 
تغييـرات  دليـل  هميـن  بـه  و  بـود  دقيـق  بسـيار 
منطقـه را سـريع متوجـه مي شـد، حتـي دوسـتان 
رزمنـده اي كـه نيروهاي او محسـوب مي شـدند 
نـوع  گفتـاري،  لحـن  بودنـد.  او  توجـه  مـورد 
رفتـاري و حـركات آنهـا مـورد عنايـت او بـود. 
بـه يـاد دارم روزي كنـار هـم نشسـته بوديـم و 

به عهـده  را  دالپـري  عمليـات جبهـه  فرماندهـي 
مي گيـرد. او مي كوشـيد افـزون بـر رشـد نظامي 
كوشـا  نيـز  آنهـا  اخالقـي  رشـد  در  بـرادران، 
باشـد. شـخصيت جـذاب سـيف اهلل، بسـياري از 
رزمنـدگان شهرسـتاني را آن چنـان شـيفته خـود 
مي سـاخت كـه پـس از پايـان دوره هـاي خـود، 
حاضـر به بازگشـت نمي شـدند. رشـد همه جانبه 
و سـريع سـيف اهلل موجـب شـد كـه بـه عضويت 
شـوراي فرماندهـان نظامـي دزفـول درآيـد. او 
و  كودگاپـون  خونيـن  تپه هـاي  در  رقابيـه،  در 
در جبهـه صالـح مشـطط، رشـادت هاي زيـادي 

بـه خـرج داد.                                           
***

درباره شــهيد ســيف اهلل، از زبان ياران و 
ديگران

»صالح مشطط منطقه اي در ضلع شرقي  نيروهاي 
بود،  فاصل جبهه شوش و كرخه  عراقي و حد 
بود  گرفته  خودي  نيروهاي  از  زيادي  تلفات 
شجاعاني همانند عبدالحميد عنبرسر و سيف اهلل 
و  شوخ طبع  استوار،  قامتي  با  وارسته اي  صبور 
مقاومتي وصف ناپذير؛ پيش از انقالب ايشان را 
مي شناختم و هميشه با تبسم و شوخ طبعي ايشان 
شناخته مي شد. جمعي را به حركت وامي داشت 
به  بچه ها   . مي داد  توسعه  را  انگيزه  و  روحيه  و 
صميمي  هم  با  بسيار  بودند.  عالقه مند  بسيار  او 
در  كه  مي گفت  من  به  البته  بوديم.  مهربان  و 
مي كني   درست  دردسر  ما  براي  جبهه  خطوط 

و...
قدي  با  صورت،  همين  به  هم  عنبرسر  حميد 
آماده  و  كرده  گتر  هميشه  و  كشيده  و  متوسط 
هم  باز  و  بود  خستگي ناپذير  مبارزي  رزم. 
يك  به تنهايي  سيف اهلل  و  او  بود.  شوخ طبع 
هم  با  گروهي  به صورت  بارها  و  بودند  جمع 
چه  و  رزمي  كارهاي  در  چه  مي كرديم؛  عمل 
توانايي هاي  تفريحي.  و  اجتماعي  كارهاي  در 
كه  مي دادند  بروز  خودشان  از  زايدالوصفي 
نمي ربود،  را  آنان  حوادث  و  تقدير  دست  اگر 
اكنون شايد از مؤثرين افراد در سيستم مديريت 
سوداگر،  احمد  )شهيد  بودند.  كشور  دفاعي  و 

صالح مشطط قسمت دوم( 

ديـدار مـادر بزرگـوار و خواهر گرامـي و برخي 
بسـتگانش شـدم و توانسـتم واقعيات بيشـتري از 
زندگـي او را دريابـم. دو تـن از بسـتگانش نيـز 
مـرا بـه خانـه متروكـه پـدري سـيف اهلل بردنـد و 
برايـم برخـي از احـوال خانوادگـي اش را شـرح 
دادنـد. از ايـن ديـدار و بازديدهـا دريافتـم كـه 
مرحـوم پـدرش، شـخصيتي، بزرگـوار و بسـيار 
معتمـد خويشـان و اهالـي محـل بـوده و مـادر 
شـخصيت  شـكل گيري  در  نيـز  گرامـي اش  
اسـت.  داشـته  بسـياري  نقـش  سـيف اهلل  واالي 
نكتـه مهـم، زندگـي چنـد خانـوار در آن منـزل 
شـخصيت  پـرورش  در  بايـد  كـه  امـري  بـود؛ 
اجتماعي سـيف اهلل تأثير بسـزايي گذاشـته باشد. 
البتـه فضـاي مذهبـي و فرهنگي ديرپـاي دزفول 
بـا حضـور علمـا، عارفـان، ادبـا و اهـل فرهنـگ 
پـرورش  بـراي  را  اجتماعـي  فضـاي  متعـدد، 

اسـت. مي سـاخته  مسـاعد  سـيف اهلل ها 
بـه نظـرم همـان حـدود يك سـالي كه سـيف اهلل 
درخشـاني  نقش هـاي  متعـدد،  جبهه هـاي  در 
اسـطوره هاي  زمـره  در  تـا  بـود  كافـي  آفريـد، 
مانـدگار درآيـد. چنـد سـالي اسـت كـه برخـي 
احمـد  شـهيد  سـردار  به ويـژه  هم رزمانـش  از 
سـوداگر، عليرضا بي بـاك، محمدجعفر نعناكار 
ارزشـمندي  مطالـب  او  شـخصيت  بـاب  در  
نگاشـته اند و برخـي سـايت ها نيـز  وجوهـي از 

زده انـد. رقـم  را  زندگينامـه اش 
پـس از سـفر بـه دزفـول، پرسـش هاي متعـددي 
طراحـي كـردم و چـون از آن شـهر دور بـودم 
و يافتـن اشـخاص مناسـب و مصاحبـه بـا آنـان  
بسـيار زمـان مي بـرد، پرسشـنامه را بـراي تكميل 
در اختيـار يكـي از بسـتگان شـهيد دادم. اگرچه 
ايـن پرسشـنامه پـر نشـد ولـي اميـدوارم زمانـي 
تكميـل شـود و پرتوهـاي بـه مراتب بيشـتري را 

بـر زندگـي ايـن شـهيد بزرگـوار بيفكنـد. 
 سـيف اهلل در سـال 1339 در دزفول به دنيا  آمد. 
چهـار سـال بيشـتر نـدارد كه پدرش را از دسـت 
مي دهـد. در دوره دبيرسـتان ضمـن تحصيل، در 
نانوايـي پـدر كار مي كنـد. در اواخـر دبيرسـتان 
بـا شـروع حركـت انقالبـي مـردم، مخلصانـه در 
تمـام تظاهـرات عليه رژيم شـاه شـركت مي  كند 
اسـالمي  انقـالب  كميتـه  بـه  ديپلـم  از  پـس  و 
دزفـول  سـپاه  عضويـت  بـه  سـپس  مي پيونـدد، 
درمي آيـد. بـا ايـن حال هنـگام خدمت رسـمي، 
بـه كار در نانوايـي پـادگان نيـز مي پـردازد. وي 
شـهيد  همـكاري  بـا  چنـدي،  گذشـت  از  بعـد 
اميـر زبيـب، مسـئول حفـظ و حراسـت از نـوار 
نيـز در كردسـتان  را  مـرزي مي شـود و مدتـي 
بـه  تحميلـي  جنـگ  شـروع  بـا  مي گذرانـد. 
عزيمـت  دزفـول  بـه  آنجـا  از  ديگـران  همـراه 
مي كنـد و بي درنـگ بـه جبهـه خونيـن كرخـه 
شـركت  متعـددي  عمليات هـاي  در  و  مـي رود 
بـه جبهـه صالـح مشـطط و  مي جويـد. آن گاه  
سـپس بـه دالپري مـي رود. پس از چنـد ماه، وي 

شخصيت جذاب سيف اهلل، 
بسياري از رزمندگان شهرستاني 

را آن چنان شيفته خود 
مي ساخت که پس از پايان 
دوره هاي خود، حاضر به 

بازگشت نمي شدند



83
ره	
ما
|	ش
	92
ن	
هم
و	ب
ی	
| د
	8
5

از شـهادت سـيف اهلل من خنـده حميـد را نديدم 
و ايـن دوري شـايد يك ماه بيشـتر طول نكشـيد 
مليـك  عنـد  كـه  آرزويـش  بـه  نيـز  حميـد  و 
مقتدر و همنشـيني با دوسـتان شـهيد بود رسـيد. 

نعنـاكار(  )محمدجعفـر 
بسـم اهلل  جنـگ(:  )لطيفه هـاي  سـيف اهلل  نمـاز 
سـنگر  بـه  روز  يـك  الرحيـم.  الرحمـن 
فرماندهـي جبهـه صالـح مشـطط رفتم سـيف اهلل 
و حميـد  بـود  رسـيده  شـهر  از  صبور تـازه 
شـهر  گفت حميـد در  و  زد  صـدا  عنبرسـر را 
پيـش آمـده كـه حيفـم مي آيـد  برايـم  اتفاقـي 
شـتاب  بـا  نگويم، حميد هـم  برايتـان  را  آن 
بگـو  بگـو،  گفـت  و  سمت سـيف اهلل آمد  بـه 
خـواب  بـه  امشـب  نگويـي  اگـر  مطمئنـم  كـه 
آراسـته  و  شـوخ طبع  نمي روم. سيف اهلل بسـيار 
بـود؛  مسـلمان  مؤمـن  هـر  نيكـوي  اخـالق  بـه 
مـورد  هـر  در  و  رشـادت ها  عبادت هـا،  در 
يادكـردن  به خوبـي  را  او  خصوصيـات  از 
گزافه گويـي نشـده اسـت و او ُگلـي در جبهـه 

بـود. مشـطط  صالـح 
سـيف اهلل صبور جوانـي خوش اخـالق و بسـيار 
بـا متانـت در كالم بـود. از زماني كـه بـا ايشـان 
آشـنا شـدم تا زمان شـهادتش حتـي يك حرف 
زشـت و يا توهين آميز به كسـي از ايشان نشنيدم 
و هميشـه سـعي مي كـرد بـا شـوخي هايي بچه ها 
شـنيدن  منتظـر  بي صبرانـه  حميـد  بخندانـد.  را 
سـخن سـيف اهلل مانـده بـود. حميـد مي دانسـت 
اكنـون شـوخ طبعي سـيف اهلل ُگل كـرده و بايـد 
ايـن ُگل را از او بگيـرد، بدين جهـت حميـد بـا 
تكراركـردن چنـد مرتبه بگـو، زود باش، فضاي 

شـاد كردن را آمـاده مي نمـود.
بـا  خـود،  خـاص  زرنگـي  بـا  هـم  سـيف اهلل 
معطل كـردن در بيـان مطلـب مقـداري چاشـني 
كار را اضافـه مي كـرد. حميـد دسـتان سـيف اهلل 
حوصلـه ام  كـه  بـاش  زود  گفـت  و  گرفـت  را 
تمـام شـده اسـت. سـيف اهلل هـم به حميـد گفت 
دسـتانم را رهـا كـن كـه بـراي گفتـن مطلـب به 
دسـتانم نيـاز دارم. حميد گفـت زود باش معطل 
نكـن. سـيف اهلل هـم چنـد قـدم عقب تـر رفت و 
گفـت حميـد آنجـا نبـودي كـه ببينـي چه شـده 
اسـت. امروز به سـپاه رفتـه بودم، بعـد از اينكه با 
فرماندهي جلسـه برگزار و گزارش ها داده شـد، 
زمـان بـه اذان ظهـر رسـيد و همـه مـا بـا گرفتـن 
وضـو بـه نمازخانـه رفتيـم. آنجـا يـك روحانـي 
اعزامـي از قـم آمـده بود كـه او را نمي شـناختم. 
بعـد از اذان گفتـن، امـام جماعـت نيـت كـرد و 
مـا هـم بـه ايشـان اقتـدا كرديـم، ركعـت اول به 
خيـر و خوبـي گذشـت و همگـي بـراي ركعت 
دوم بلنـد شـديم، كـه امـام جماعـت هـم بعـد 
بـراي  را  دسـتانش  سـوره  و  خوانـدن حمـد  از 
خوانـدن دعـا بلنـد كـرد. مـن هـم بـه تبعيـت از 
ايشـان دسـتانم را بلند كردم و شـروع به خواندن 
دعـا كـردم، مي خواسـتم دعايـي را كـه مي دانم 

از كنـار ايـن موضوعـات رد مي شـد و اعتقـاد 
معـرض  در  بايـد  كـه  كسـي  نخسـتين  داشـت 
خطـر قرارگيـرد خـود اوسـت، بعـد نزديكترين 
افـراد بـه  او و بعـد ديگـران، زيرا براي سـالمتي 

ديگـران بسـيار وسـواس بـه خـرج مـي داد. 
ـ غم سـنگين عنبرسـر بعد از شـهادت سـيف اهلل: 
سـحرگاه،  آن  در  سـيف اهلل  شـهادت  از  پـس 
عنبرسـر  حميـد  شـهيد  سـينه  سـنگيني  غـم 
و  حميـد  فرماندهـي  داسـتان  را  مي فشـرد. 
اگـر  كـه  بـود  آموزنـده  داسـتاني  سـيف اهلل 
نزاع هـا  ايـن  ديگـر  مي شـد  فرهنگ سـازي 
وجـود نداشـت. زماني حميـد فرماندهـي محور 
را به عهـده داشـت و سـيف اهلل معـاون فرماندهي 
بودنـد. امـا حسـب تصميمـات متخذه مقرر شـد 
حميـد منطقه را به سـيف اهلل بسـپارد و مسـئوليت 
آن  بگيـرد.  به عهـده  را  مناطـق  از  ديگـر  يكـي 
روز حميـد را تـا پشـت منطقـه همراهـي كرديم 
بعـدي  ديـدار  در  حدس  مي زديـم  چـون  و 
يـادگار  بـه  عكـس  چنـد  نباشـند  بعضي هـا 
گرفتيـم كـه اتفاقـاً ايـن عكس هـا ماندنـي شـد 
و تعـدادي از هميـن دوسـتان بـه فيـض شـهادت 
نائـل آمدنـد. متعاقـب ايـن مأموريـت سـيف اهلل 
ايـن  به عهـده گرفـت. در  را  فرماندهـي منطقـه 
و  روش  و  شـجاعت  ايمـان،  توانايـي،  دوران 
منـش سـيف اهلل  بـراي دوسـتان بيشـتر مشـهود 
داليلـي  بـه  مدتـي  سپري شـدن  از  بعـد  شـد. 
حميـد دوبـاره بـه منطقـه بازگشـت و ايـن بـار 
در مقـام معـاون سـيف اهلل. آنچـه ايـن جابه جايي 
را ارزشـمند كـرد عـدم تفـاوت مسـئوليت بـود. 
اينكـه وقتـي شـخص تمـام وجـودش را قربانـي 
دوسـت مي كنـد مـالك جايـگاه نيسـت بلكـه 
مـالك تكليـف واگـذار شـده بـر اوسـت. علقه 
و وابسـتگي ايـن دو نفـر آن چنـان زيـاد بـود كه 
كمتـر زمانـي مي توانسـتيم يكي از آنهـا را بدون 
ديگـري ببينيـم. هميشـه با هـم، كنار هـم و براي 
هـم بودند. تا اينكه سـحرگاه شـهادت سـيف اهلل 
غـم  سـيف اهلل  شـهادت  از  بعـد  رسـيد.  فـرا 
سـنگيني سـينه حميد را مي فشـرد. بارهـا و بارها 
از رفتـن سـيف اهلل و شـهادتش بـراي من شـكوه 
كـرد و آرزوي ملحق شـدن به او را داشـت. بعد 

در حـال مذاكـره در خصـوص وضعيـت منطقـه 
بوديـم كـه يكـي از دوسـتان از پشـت منطقـه به 
سـمت مـا حركـت مي كـرد. بـه هـر حـال سـن 
كـه  مي شـد  باعـث  كـه  بـود  طـوري  لبـاس  و 
قـدرت تشـخيص خيلـي راحـت نباشـد، ولي او 
بـا دقـت تمـام نـام يكـي از دوسـتان را بـرد كـه 
مـن فكـر نمي كـردم تشـخيص او درسـت باشـد 
ولـي با كمـال تعجب، تشـخيص او درسـت بود 
و البتـه هميـن امـر باعـث مي شـد در گشـت ها 
كليـه تحـركات و جابه جايي هـا مـورد عنايـت 

او باشـد.
ـ اولويـت افـراد بـراي مقابلـه بـا خطـر از نـگاه 
نظـرات  مقابـل  در  سـيف اهلل  مـرام  سـيف اهلل: 
اصـوالً  بـود.  بزرگوارانـه  بسـيار  انتقـادات  و 
عالقـه  امـا  بـود  صاحب نظـر  اينكـه  عيـن  در 
خـود  از  ديگـران  نظـرات  شـنيدن  بـه  خاصـي 
نشـان مـي داد و در مقابـل انتقـاد ديگـران بسـيار 
مي كـرد.  برخـورد  بزرگ منشـانه  و  صبورانـه 
جالـب ايـن اسـت كـه االن شـاهديم در هـر جـا 
در  اسـت  ممكـن  يـا  اسـت  خطـري  احسـاس 
مسـير حركتـي آبـروي كسـي خدشـه دار شـود 
ابـا مي كننـد.  ايـن مسـئوليت  از پذيـرش  افـراد 
ولـي در زمـان جنـگ كـه بزرگتريـن دانشـگاه 
ديگـر  به گونـه اي  بـود حركت هـا  انسان سـازي 
بـود. بـه يـاد دارم نيروهـاي كرمانـي مسـتقر در 
جمـع  سـنگر  يـك  در  مشـطط  صالـح  منطقـه 
شـدند و از سـيف اهلل دعـوت كردنـد تـا به جمع 
آنهـا بپيونـد و به عنـوان فرمانـده منطقـه سـخنان 
و گاليه هـاي آنهـا را بشـنود. سـيف اهلل موضـوع 
را بـه مـن گفـت و خواسـت تا مـن هـم او را در 
اين جلسـه همراهـي كنم. سرتاسـر صحبت هاي 
جملـه  يـك  در  كرمانـي  نيروهـاي  نماينـده 
خالصـه مي شـد و آن اينكـه چـرا در گشـت ها، 
همـراه  خطـر  بـا  البتـه  كـه  مـواردي  و  تك هـا 
اسـت از نيرو هـاي كرمانـي اسـتفاده نمي كنيـد. 
در حقيقـت جنـگ شـهادت طلبي بـود و نه چيز 
ديگـر. ايـن موضـوع بـراي مـن كاماًل مشـخص 
بـود و آن صرفـاً برمي گشـت بـه اينكـه تـا آنجـا 
كـه ممكـن اسـت گروهـي را بـه خطـر بينـدازد 
كـه نزديكتر ها باشـند و سـعي مي شـد به گونه اي 
كمتـر  اعزامـي  نيروهـاي  بـه  كـه  شـود  عمـل 
صدمـه وارد شـود. ولـي در هـر حـال جمـالت 
و اعتراضـات بـراي طـرح ايـن موضـوع خيلـي 
شـديد بـود. نكتـه جالبي كـه در ايـن صحبت ها 
همـراه بـود اينكـه گوينـده در هنـگام صحبـت 
چشـم بـه ديـوار دوختـه بـود. سـيف اهلل در آخر 
بـا يـك كالم كـه سـعي مي كنـم در برنامه هـاي 
بعـد از شـما هـم اسـتفاده كنـم، اكتفا كـرد. بعد 
از ختـم جلسـه بـه او گفتم چرا جـواب بچه ها را 
خالصـه گفتـي و موضوع را تشـريح نكـردي. با 
لبخنـد جـواب داد فكـر كنـم خطاب سـخنانش 
بـه ديـوار بـود و بـه مـن نمي گفـت و بـه نوعـي 
بـا بزرگـواري بـدون اينكـه تنشـي ايجـاد شـود 

مرام سيف اهلل در مقابل نظرات 
و انتقادات بسيار بزرگوارانه بود. 
اصواًل در عين اينکه صاحب نظر 
بود اما عالقه خاصي به شنيدن 

نظرات ديگران از خود نشان 
مي داد و در مقابل انتقاد ديگران 
بسيار صبورانه و بزرگ منشانه 

برخورد مي کرد
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رسـانيده بـود در حالـي كـه بـراي وضـو آمـاده 
مي شـد بـا شـليك خمپـاره دشـمن بـه شـهادت 
رسـيد. خصوصيات بارز و دالوري شـهيد صبور 

آينـه تمـام قـد سـپاه دزفـول شـد.
در واقـع مي توانـم اين گونه شـهيد را تشـريح كنم 
كـه وي در مديريـت و سـازماندهي رزمـي يـك 
معجزه گـر بـه تمـام معنا بـود. مثـاًل وقتـي در حين 
از طـرف  بـه فرماندهـان  گـزارش وضـع دشـمن 
فرماندهـان عالي رتبـه در سـپاه بـه وي توصيـه  اي 
مي شـد كـه ايـن عارضـه يـا ايـن نيـروي دشـمن 
بايـد از ايـن منطقـه پاكسـازي شـود شـهيد صبـور 
بـا اطمينـان قلبـي خاصـي بـه فرماندهـي تضميـن 
مـي داد كه امشـب ايـن مأموريت را انجـام خواهد 
داد و در همـان وقـت دريافـت گـزارش، بـه جبهه 
بازمي گشـت و در تاريكـي مطلـق شـب بـه همراه 
تعـدادي از هم رزمـان، آن منطقـه را طبـق دسـتور 
از لـوث وجـود دشـمن پاكسـازي مي كـرد. ايـن 
شـهيد بزرگوار هـم در دوران خدمت و حياتشـان 
و  بركـت  موجـب  دالورانـه اش  شـهادت  هـم  و 
عـزت بـه جبهه هـا و ادامـه نبـرد بـا دشـمن توسـط 

بود. رزمنـدگان 

سيف اهلل  شهيد  ويژگي هاي  از  كدام يک 
صبور شما را تحت تأثير قرار داد؟

»ويژگـي اي كـه از شـهيد هميشـه در ذهـن بنده 
نقـش پررنگـي دارد ايـن اسـت كـه هيـچ گاه از 
خـود حرفـي نمـي زد درحالي كـه بيشـترين اثـر 
را در يـك كار بـزرگ و عمليـات افتخار آميـز 
ايشـان داشـتند، به گونـه  اي وانمـود مي كـرد كـه 
بـه نظـر مي رسـيد شـهيد كمتريـن نقـش را در 
ايـن عمليات داشـته اسـت. مثاًل بازگـو نمي كرد 
كـه مـن در كـدام عمليـات بـودم يـا اينكـه چـه 
كارهايـي را انجـام دادم. هميشـه خـوددار بودند 
خصوصيـت  ايـن  از  كـه  نيـز  او  اطرافيـان  و 
شـهيد مطلـع بودنـد هميـن رفتـار شـهيد را دنبال 
مي كردنـد. شـايد هميـن ويژگي اخالقي شـهيد 
بـود كـه باعث شـد تاكنـون آن گونه كـه بايد از 
شـهيد يـاد نشـود و حق شـهيد ادا نشـده اسـت.« 
)از گفت وگـوي روزنامـه ملـت بـا عبدالكريـم 
عمليـات  اطالعـات  نيروهـاي  عضـو  عليـزاده، 
قـرارگاه جنـوب در هشـت سـال دفـاع مقدس.( 
»گفتني هـا خيلـي زيـاد اسـت. فقط يـك خاطره 
شـهداي  از  يكـي  ـ  صبـور  سـيف اهلل  شـهيد  از 
بـزرگ جنـگ و افتخـار دزفـولـ  برايتـان  نقـل 
وقتـي  صبـور،  شـهيد  مي كننـد  مي كنم نقـل 
مي خواسـت در جنـگ بـه دل عراقي هـا بـرود، 
شـب بود. يـك كبريت بـا خودش بـرد و رفت. 
وقتـي برگشـت، بـه هم رزمانـش گفـت: وقتـي 
رفتـم، تـوي خيمـه عراقي هـا تاريـك بـود و من 
چيـزي نديـدم. لـذا يـك كبريـت زدم تـا ببينـم 
چنـد نفر در خيمه هسـتند كه مبـادا نارنجك رو 
پرتـاب كنـم و كسـي در خيمه نباشـه و اسـراف 
كـرده باشـم. ببينيـد شـهداي مـا چقـدر مراقـب 
بودنـد كـه حتـي نارنجكـي هم اسـراف نشـود.« 

مي خواسـت ديگـر حرف را بـه پايان برسـاند به 
حميـد گفـت مـن نمي دانـم فقـط ايـن را گفتـم 
كـه فـردا نگويـي چرا به شـما نگفتـه ام. )عليرضا 

بي بـاك( 
ـ خرمشـهر و دزفـول دو بـازوي مقاومـت: آقاي 
دزفـول  شـهر  شـهداي  از  كدام يـك  عليـزاده 
نمـادي براي همگان شـده اسـت و خصوصيات 

شـهيد را چگونـه بيـان مي كنيـد؟
ايـن قضيـه بايـد مدنظـر باشـد كـه همه شـهداي 
سـرزمين مـا از يـك مقـام و منزلـت برخـوردار 
نيسـت،  برتـر  بـر ديگـري  هسـتند و هيچ كـدام 
و  رفتـاري  به داليـل  كـه  هسـتند  شـهدايي  امـا 
كـرداري هميشـه در اذهـان باقـي مي ماند. شـهر 
دزفـول همان طـور كـه قبـاًل نيـز گفتـم شـهداي 
بسـياري را در خـاك خـود جـاي داده اسـت. 
از شـهيد سـيف اهلل صبـور،  اينجـا مي توانـم  در 
فرمانـده جبهـه غـرب كرخـه يـاد كنـم. شـهيد 
و  داد  نشـان  خـود  از  كـه  رشـادتي  بـا  صبـور 

غيرقابـل  كـه  كرخـه  آن سـوي  در  را  سـرپلي 
از  گروهـي  و  كـرد  تأسـيس  بـود  دسـترس 
سـرداران و داوطلبان كه شـجاعانه همراه شـهيد 
صبـور بودنـد اين جبهـه را در دل دشـمن ايجاد 
رودخانـه  بـه  دشـمن  ندادنـد  اجـازه  و  كردنـد 

كرخـه نزديـك شـود.
اين جبهه توسـط خود شـهيد سـازماندهي شـده 
بـود. رزمنـدگان اسـالم در عمليـات فتح المبيـن 
اسـتفاده  اسـتراتژيك  و  مهـم  سـرپل  ايـن  از 
عـراق  دفاعـي  خطـوط  سـقوط  بـراي  شـاياني 
فتح المبيـن  عمليـات  در  مـا  پيـروزي  كردنـد. 
مديـون هميـن سـرپل غـرب رودخانـه كرخـه 
بـود. ايـن سـرپل از هـر نظـر موقعيـت نظامـي ما 
را در غـرب رودخانـه خروشـان كرخـه بهبـود 
و بهينـه كـرد. شـهيد سـيف اهلل صبـور قريـب بـه 
متأسـفانه  و  منطقـه جنگيـد  شـش ماه در همـان 
در يكـي از سـحرگاهان كـه شـب گذشـته آن 
عمليـات موفقيت آميـزي را عليه دشـمن به اتمام 

بخوانـم و بـه خيـال خـودم بـا تمام شـدن دعـاي 
تمـام خواهـد  هـم  امـام جماعـت  دعـاي  مـن، 
شـد. ولـي چنيـن نشـد، يـك دعـاي ديگـر هـم 
كـه مي دانسـتم شـروع بـه خوانـدن كـردم و اين 
بـار بـه آرامـي خوانـدم تـا دعـاي امـام جماعت 
بـه  چشـم  يـك  در  مـن  دعـاي  بشـود،  تمـام 
هـم زدن تمـام شـد و هنـوز آقـا دسـتانش رو بـه 
آسـمان بلنـد و دعـا مي خوانـد. مـن هـم قـدري 
فكـر كـردم تـا دعـاي ديگـري بـه يـادم آمـد و 
شـروع كـردم بـه خوانـدن، ولـي اين بـار بـراي 
خوانـدن دعـا كلمـه بـه كلمه و بسـيار بـه آرامي 
دعـا را خوانـدم، هماننـد مرتبـه قبـل دعـاي مـن 
خيلـي سـريع بـه پايـان رسـيد و هنـوز حاج آقـا 
دسـتانش رو بـه آسـمان بلنـد بـود. مانـده بـودم 
خدايـا چـه كاري بايـد بكنم، ديگـر دعايي را از 
حفـظ بلـد نبودم تـا بتوانـم آن را بخوانـم، بدين 
جهـت از سـمت راسـت نمازخانه شـروع كردم 
بـه خوانـدن برگه هايـي كـه بـه ديـوار نمازخانـه 

يك بـار،  خوانـدم،  را  همـه  بودنـد.  چسـبانده 
دوبـار، سـه بار آنهـا را خوانـدم امـا هنـوز چيزي 
نمانـده بـود دعاخوانـدن آقـا بـه آخر برسـد. در 
ايـن موقـع به فكـرم رسـيد خوانـدن سـرودهاي 
انقالبـي كـه بلـد بـودم بخوانـم، بـاز هـم سـرود 
اول و دوم و سـوم را خوانـدم برايـم افاقـه نكرد. 
بـا خـود گفتم خدايـا اين چـه كاري بـود امروز 
كـردم ايـن چـه نمـازي بـود، كـه ايـن باليـي به 

جـان مـن شـده بود.
سـيف اهلل  صـورت  بـه  رو  كامـاًل  هـم  حميـد 
ايسـتاده بـود و دائمـاً مي گفـت خـوب بعـد چـه 
شـد. سـيف اهلل هـم ادامـه مـي داد و بعـد از چنـد 
كلمـه مي گفـت حميـد اينها را برايـت مي گويم 
كـه هـر موقـع بـه شـهر رفتـي مواظـب خـودت 
نمـاز يـك كتـاب  باشـي كـه هنـگام خوانـدن 
داسـتان همـراه خـودت داشـته باشـي. حميد هم 
بـه او گفـت بـه نظـرت اگر كتـاب داسـتان نبود 
نمي شـود كتـاب موالنـا را بردارم، سـيف اهلل كه 

سيف اهلل صبور در كنار همرزمان، نفر سوم سمت چپ از رديف دوم
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ـ اولين بـار كـه بـه جبهـه پدافنـدي اعـزام شـدم 
تابسـتان سـال 60 بود. به جبهه صالح مشـطط كه 
بعدهـا بـه جبهه شـهدا لقـب گرفت رفتـم. در آن 
مـدت بسـيار كوتـاه چيزهـاي تـازه اي آموختـم. 
بـا دوسـتاني جديـد آشـنا شـدم كـه اكنـون نيـز 
بـا آنهـا در ارتباطـم. شـهيد حميـد عنبرسـر را دو 
سـه بـار بيشـتر نديـدم. از خـط مي آمـد و دقايقي 
مي مانـد و مي رفـت. روزي چنـد ماهـي آورد و 
گفـت اينجـا باشـد.  فـردا كـه شـد ماهـي سـرخ 
مي كرديـم كـه سـر رسـيد و گفـت بـوي ماهـي 
مي آيـد گفتـم مـن بي تقصيـرم. بـا مـزاح و خنده 
آمـد و نشسـت و آن روز ناهـار مهمـان مـا شـد. 
روزي كه سـيف اهلل صبور شـهيد شـد، من شـهيد 
كنـار  ديـدم.  شـهيدآباد  در  را  عنبرسـر  حميـد 
ديـوار مسـجد نشسـته بـود و بـا چـه حالي اشـك 
مي ريخـت. مـن فقـط بـه او سـالم كـردم. كار ما 
در مشـطط گاهي نشسـتن كنار كرخـه و مراقبت 
از دوبـه و ارسـال موادغذايـي و مهمـات بـه آن 
سـوي آب بـود. هـر چـه خواسـتم بـه خـط بروم 

موفـق نشـدم. مـن هنوز 15 سـالم نشـده بـود...
اولين بـاري كـه حـاج احمـد سـوداگر را ديـدم 
جبهـه دالپـري بـود. آنجـا بركـه بزرگي بـود كه 
ماهـي زيـادي داشـت. روزي حـاج احمد كمي 
ديناميـت را آمـاده كـرد و مـن هـم نشسـته بودم 
و نگاهـش مي كـردم و او هـم توضيـح مـي داد 
كـه در بحـث تخريـب اوليـن اشـتباه، آخريـن 
اشـتباه اسـت. ديناميـت را كـه در آب انداخـت 
كلـي ماهـي شـكار كرديم. شـب بسـاط شـام را 
آمـاده كرديـم. راديـو هـم سـرودي در مـورد 
كـه  مي خورديـم  شـام  مي كـرد.  پخـش  شـهدا 
حاج علـي صولتـي يك بـاره زد زيـر گريـه و از 
سـر سـفره بلند شـد و رفت گوشـه اي نشسـت و 
گريـه كـرد. مصطفـي دياحسـين رفت سـراغش 
بـا شـنيدن ايـن سـرود يـاد  و برگشـت. گفـت 
سـيف اهلل صبـور و خاطراتـش در دالپـري افتـاده 
اسـت. يـادم نيسـت بعد دقيقـاً چه گذشـت اما به 
يـاد دارم كه خاطرات زيادي از شـهيد سـيف اهلل 

آنجـا طرح شـد. 
حميـد  مـورد  در  صبـور  محمدعلـي  سـردار 

اسـت. شـاهدان آن زمـان چگونه بگوينـد حاالت 
دوستان شـهيد خود را كـه قابـل تصـور آيندگان 
باشـد؟ ولـي هـر چـه بـود، آن روز حميـد گفـت، 
از رابطـه دوسـتي ها و عالقـه به شـهيد گفت، از 
محبت هـا و مهرباني هـاي بيـن دو نفرشـان گفت، 
مي گفـت  شـهيد گفت،  جذبـه  و  صميميـت  از 
و مي گريسـت، مي گفـت و اشـك مي ريخـت. 
بـه يك بـاره بـه خـود برگشـت، از خـود گفـت 
هرگـز  خـود،  درون  آرزوهـاي  و  عالقه هـا  از 
نگفـت دوسـت دارم چـه بشـوم، به چه رتبـه اي از 
ايـن دنيـاي مـادي برسـم، نگفت چـه درجـه اي از 
مـدارج عاليـه را آرزو دارم، هرچـه گفـت از روح 
و روان، پيوسـته بـه لقـاءاهلل را سـر داده بـود. بعـد 
از گفتن هـاي بسـيار سـكوت كـرد؛ سـر را پاييـن 
انداخـت و بـراي لحظاتـي سـكوت سـنگر را بـه 
خـود معطـوف داشـت. حميد سـر را بلنـد كرد و 
بـا نـگاه محبت آميزش همه دوسـتان را با چشـمان 
نازنينـش يكـي پـس از ديگـري نـگاه مي كـرد و 
مي خنديـد. همـه دوسـتان متعجـب از اينكـه چـه 
شـده. حميدكه تاكنـون گريه هايـش امـان از همه 
مـا بريـده بـود، اكنـون چـه شـده بـه يك بـاره آن 
همـه گريه هـا تبديـل بـه خنـده شـد. حميد براي 
لحظاتـي فقـط مي خنديـد و همـه متعجـب از اين 
واقعـه همـراه بـا او مي خنديدنـد ولـي هـر كسـي 
خنده هايـش  همـراه  سـر  در  خيالـي  خـود،  بـا 
نمـوده بـود. هيچ كـس انتظـار حـرف عجيبـي را 
نمي كشـيد. حميد از خنـده ايسـتاد و بـاز هم همه 
حاضران در سـنگر را براي بار دوم از نظر گذراند 
و بعـد از چرخاندن سـر به يك دور كامل سـنگر، 
نگاهـش را متمركـز تمامـي افـراد كـرد وگفـت 
بچه هـا از خـداي خـود آرزويـي كرده ام، دوسـت 
دارم آن طـور كـه تـا كنـون برايـش بنـده اي مطيع 
و فرمانبـردار بـوده ام، اكنـون او نيـز خواهـش مـرا 
به عنـوان بنـده اي سـر بـه زيـر و مطيـع درگاهـش 
بپذيـرد و ايـن آخريـن خواهـش مـن از خدايـم 

مي باشـد.
همـه منتظـر كـه خدايا حميـد از درگاه خداوند 
سـبحان چـه آرزويـي مي توانـد در ايـن لحظات 
داشـته باشـد. حميد ادامه داد دوسـتان در ايـن 
جنـگ امـكان شـهادت بـراي هركـدام از جمـع 
مـا وجـود دارد و احتمال شهادت بسـيار زيـاد 
داشـته  آرزويـي  بايـد  هركـس  و  اسـت  شـده 
باشـد كـه مـن از خداونـد خـود آرزو كـرده ام 
درگاهـش  بـه  خنـدان  لبـي  هنگام شـهادت با 
بـروم و دوسـت دارم هنـگام وداع از ايـن جهان 
بـه همه زيبايي هاي خلقت تبسـمي داشـته باشـم 
و لحظـات وداع از ايـن دنيـا، خنـدان تـرك اين 

دنيـا كرده باشـم.
حميد به آرزويش رسـيد، يك ماه بيشـتر تحمل 
تاريخ شـهادت  و  نداشـت  دوري سـيف اهلل را 
شـهادت حميد  تاريـخ  و  سـيف اهلل 1360/6/3 
عنبرسـر1360/7/3 بـر سـر مزارشـان ثبـت شـد. 
تمامـي  نثـار  ابـدي  رحمـت  و  شـاد  روحشـان 

شـهداي مـا باد.)عليرضـا بي بـاك( 

)محمـد مقـدم و مجيـد قيطاسـي(
ـ چند روزي از شهادت سيف اهلل صبور مي گذشت 
شده  برپا  غوغايي  مشطط(  )صالح  شهدا  جبهه 
بود، غم و اندوه، تمامي جبهه را فراگرفته بود و 
هيچ كس حتي حوصله صحبت كردن با ديگري 
در  و مصيبت زده اي  بسيار غمبار  نداشت. جّو  را 
جبهه شهدا حاكم شده بود و در اين بين بدتر از 
عزيز  عنبرسر فرمانده  هواي حميد  و  حال  همه 
و دلرباي جبهه منقلب و گرفته بود. حميد كه تا 
آن روز هرگز خنده از لبش قطع نمي شد يك باره 
تمامي  برعكس  را  چهره اش  روزگار  صفحه 
حميد روزگار  بود.  گذاشته  نمايش  به  عمرش 
بسيار  عالقه  او  نمي خواست.  بدون سيف اهلل را 
زيادي به سيف اهلل داشت و به گونه اي شده بود كه 
24 ساعت اول شهادت سيف اهلل، حميد نمازهاي 
از  بعد  زيرا  مي خواند  بايد  چندبار  را  يوميه اش 
اهلل اكبر گفتن و خواندن سوره حمد، حميد تاب 
توأمانش  گريه هاي  باعث  و  لبريز  تحملش  و 
و  مي نشست  نماز  بين  كه  به گونه اي  مي شد، 
گريه هاي طوالني ادامه مي يافت. هيچ كس توان 
آرام كردنش را نداشت، به يك نقطه از سنگر خيره 
مي شد و براي لحظات زيادي سكوت را براي خود 
انتخاب مي كرد. در آن لحظات به چه مي انديشيد، 
هيچ كس نفهميد و هرگز براي كسي نگفت. در 
آن لحظات با خود چه مي گفت و از خداي خود 
چه آرزويي مي كرد، سخن نگفت. فقط دوستان، 
و  خوش سيما  جوان  ذوب شدن  لحظه  هر  شاهد 
رعناي دلنشين جبهه، يعني حميد عنبرسر بودند، 
همه از عالقه اين دو نفر به هم مطلع بودند، ولي 
حتي  مي داد،  نشان  خود  از  حميد  كه  آن قدر  نه 

غذاخوردن حميد هم به هم ريخته بود.
بعد از شـهادت سـيف اهلل، بچه ها سـعي مي كردند 
نگذارنـد  تنهـا  فرماندهـي  سـنگر  در  را  حميـد 
چـون  بـه محـض اينكـه تنهـا مي شـد گريه هايش 
قلـب هـر شـنونده اي را بـه درد مـي آورد. آن روز 
هـم طبـق معمـول روزهـاي گذشـته چنـد تـن از 
حميد بـه  آرام كـردن  بـراي  رزمنـده  بچه هـاي 
به گونـه اي  و  بودنـد  آمـده  فرماندهـي  سـنگر 
مي خواسـتند حميد را از جـو حاكـم بـر خـودش 
در  صحبت هايـي  مشـغول  و  كـرده  خـارج 
زمينه هـاي متفـاوت مي كردند. هركسـي حرفي را 
پيش مي كشـيد و چون ديگر دوسـتان مي دانستند 
هـدف از ايـن صحبت هـا چيسـت همـه بـه اتفـاق 
هـم اجـازه نمي دادنـد فضـاي سـكوت بـر سـنگر 
و حميـد غالـب گـردد. بدين جهـت بعـد از اتمام 
هـر صحبتـي، مطلبـي ديگـر ميهمـان جلسـه آن 
و  طاقت فرسـا  لحظـات  آن  در  مي گشـت.  روز 
حميـد  بي تابي هـاي  از  مضطـرب  همـه  سـخت، 
بودنـد. حميد به يك باره كالم سـخن را به دسـت 
سـيف اهلل  خصوصيات شـهيد  از  بسـيار  گرفـت، 
صبـور گفـت، گفـت و گفـت تـا حواس هـا را 
معطـوف كرد. حميد آن چنـان  بـه خـود  كامـاًل 
بـا سـوز كالمـش را بـر زبـان مي رانـد گويـي دنيا 
بـه آخـر رسـيده و نزديـك بـه خاموشـي شـده 

حميد عنبرسر: من از 
خداوند خود آرزو کرده ام 

هنگام شهادت با لبي خندان 
به درگاهش بروم و دوست دارم 

هنگام وداع از اين جهان به 
همه زيبايي هاي خلقت تبسمي 
داشته باشم و لحظات وداع از 

اين دنيا، خندان ترک اين دنيا 
کرده باشم
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بـرای هـر كـدام بايـد 50 شـهيد می داديـم. نهايتـاً 
محلـی  اطالعـات  گـردآوری  در  فعـال  فـردي 
بـه نـام شـهيد عبـود سـرخه، در شـب عاشـورای 
سـال 1359 در حيـن انجـام مأموريت به شـهادت 
رسـيد. وی چنـد شـب قبـل از شـهادت، وقتـی 
بـرای جمعی از عشـاير صحبت می كـرد، آرزوی 
خـود را در مـورد شـهادت در روز عاشـورا ابـراز 
كـرده بـود و در نهايـت بـه آرزوی خـود رسـيد.« 
)محسـن حيـدري( من همچنـان مترصـد دريافت 
اطالعـات بيشـتر دربـاره ايـن شـهيد واالمقـام نيـز 
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ســوداگر، نوشــته محمدمهدی بهداروند، انتشارات 
سوره مهر، 1382 )چاپ هفتم در سال 91 منتشر شد(

راست قامتان، سومين شماره، نشريه تخصصي . 18
دفاع مقدس خوزستان 

چنيـن خواهـد شـد. ايـن صداقـت و بردبـاري و 
بـرگ  روي  نامشـان  بي ريـا،  جوانـان  اخـالص 
زرينـي در تاريـخ اين ديـار ُكهن به ثبت رسـيد.

كـه  پرورانـد  خـود  در  را  مردانـي  جبهـه  ايـن 
رجـاٌل  من المؤمنيـن  مبـارك:  آيـه  مصـداق 
منتظـر  همـه  و...  عليـه  عاهـدواهلل  مـا  صدقـوا 
شـنيدن پيـام فرشـته رحمـت حـق بودنـد و نامي 
نمي كردنـد؛  او طلـب  از  بـه غيـر  از هيچ كـس 
را  مشـطط  روسـتاي  هـواي  شـهيداني كه 
سـيف اهلل  عنبرسـر،  حميـد  نمودنـد:  معطـر 
حاج احمـد  محمـدي زاده،  حاج عظيـم  صبـور، 
سـوداگر، ميرزاعلـي معلـم، عبدالرضـا چراغـي، 
اديبـي،  عزيـزاهلل  رياحـي،  نظـري،  غريـب 
سيدمحسـن غفاري، پوسـت كتان، قـاري قرآن، 
سـپهرجو)هر دو بـرادر(، محمدعلـي اردوزاده، 
محمدرضـا زمرديـان، مشـاك، نـادي، فضيلت، 
محمـود  آل عبـدي،  محمدرضـا  محمـدي زاده، 
دو  )هـر  جـوان  كمـال،  مصطفـي  آل قصـاب، 
بـرادر(، محمدرضا خوانسـاري، حبيـب نمازي، 
ناصـر بلـخ، كلولـي، رشـيد علينـور، ايـرج نادي 
ديمـي،  غالمحسـين  خلـف،  گچـي  سـراجي، 
كريـم پورمحمدحسـين، سـيدمحمدي علـوي، 
رحمـن  رشدرشـيدي،  مظفـر  انبـري،  حسـن 
اميـر  دوبـري،  محمدحسـن  جهانـي،  هودگـر، 

بـاك(  بـي  )عليرضـا  و...«.  تُرنجـي زاده 
***

اشـاره  نامشـان  بـه  كـه  رزمندگانـي  بـر  عـالوه 
جبهـه  دارنـد، در  كافـي  شـرح  جـاي  و  شـد 
از فـردي  بـه كـّرات  صالـح سـرخه )مشـطط(، 
بومـي محـل بـه نـام عبودسـرخه و دالوري هـا و 
هفـت  كـه حـدود  مي شـد  يـاد  رشـادت هايش 
مـاه پيـش از آن شـهيد شـده بـود. او كـه چريخ 
ناميـده مي شـد، متولـد 1318/3/7،  نيـز  سـرخه 
فرزنـد عبيـس و كادر رسـمي  نيـروي انتظامـي 
شـوش بـود. اين طـور كـه مي گفتنـد بـه علـت 
گشـت هاي  در  منطقـه،  بـه  زيـادش  آشـنايي 
تأثيـر و در عملياتـي رشـادت   بسـيار  شناسـايي 
همـان  در   59/8/28 در   وي  اسـت.  داشـته 
بـه  سـرخه  يـا صالـح  مشـطط  روسـتاي صالـح 
شـهادت مي رسـد و در شـهر حـر رياحـي دفـن 

مي گـردد.
اوايـل  در  عشـاير  بسـيج  فعاليت هـای  از  »يكـی 
جنـگ، تهيـه اطالعـات توسـط نيروهـای عشـاير 
منطقـه  در  دشـمن  اسـتقرار  وضعيـت  از  محلـی 
ارسـال  و  كرخـه  غـرب  به طوركلـی  و  سـرخه 
فـوری اطالعـات به دسـت آمـده بـه محـل سـتاد 
فرمانـده  رياسـت  بـه  دزفـول  در  مسـتقر  ارتـش 
نيـروی زمينـی ارتـش، مرحـوم تيمسـار ظهيرنژاد 
بود. اين اطالعات را به خود تيمسـار يا سـرهنگ 
اميـن، فرمانـده اطالعات نيروی زمينـی می داديم. 
بـه قـدری در عمليـات  ايـن اخبـار و اطالعـات 
اطالعـات  فرمانـده  كـه  بودنـد  مؤثـر  پدافنـدی 
ايـن  اگـر  می گفـت:  ارتـش  زمينـی  نيـروی 
اطالعـات توسـط نيروهـای ارتشـی تهيه می شـد، 

شـهادتش  از  قبـل  حميـد  مي گويـد  عنبرسـر 
نـزد مـادرم آمـد و گفـت دو روز ديگـر پيـش 
سـيف اهلل مـي روم. امـري نداريد؟ و مـادرم براي 
حميـد دعـا كـرد و گفـت انشـااهلل زنـده بمانـي. 
سـردار صبـور با دلتنگـي ادامـه داد، حميد رفت 

و دو روز بعـد هـم شـهيد شـد.« 
رزمنـدگان  اكثـر  بـراي  آشـنا  نامـي  »مشـطط 
دزفولـي در دفاع مقدس مي باشـد؛ روسـتايي كه 
در سـاعات اوليه تهاجم، دشـمن به آنجا رسيد و 
در كنـار ايـن روسـتا رودخانه كرخـه با خروش 
خـود ترس و وحشـتي بـر دل غاصبـان انداخت، 
آن گونـه كـه مـردد شـدند در روسـتا بماننـد يـا 
برونـد. در ايـن فكـر بودنـد كـه پاسـداران نظـام 
مقـدس جمهـوري اسـالمي فرصـت فكركـردن 
را از آنهـا گرفتنـد و روسـتا را از لـوث وجـود 

دشـمن پـاك نمودند.
رزمنـدگان  خيمـه  برپايـي  از  بيشـتر  مـاه  چنـد 
در ايـن روسـتا نمي گذشـت، مـردان جوانـي بـا 
غيـرت و شـجاع، دل بـه دريـا زدنـد و حفاظـت 
از ايـن روسـتا را تـا پـاي جـان خريدنـد. ايـن 
مـردان هنـوز نـام و نشـاني در ايـن دنيـا چنـگ 
نـزده بودند، امـا آن گونه كه موقعيـت و زمان به 
پيـش مي رفـت تاريـخ خـود را مهيـاي پذيرايـي 
از نام هايـي مي شـد كـه در آينـده بـا ذكـر نـام 
هركـدام از آنـان هـر جنبنـده اي آرزو مي كـرد 
و  عـزت  ايـن  امـا  مي بـود.  كنارشـان  در  كاش 
بسـيار گـران  تمامـي رزمنـدگان  بـراي  افتخـار 
و سـنگين رقـم خـورد. تمامـي نفـرات حاضـر 
در ايـن جبهـه بـه 50 يـا 60 نفـر نمي رسـيدند، 
و  دشـمن  محاصـره  طـرف  سـه  از  جبهـه  ايـن 
عقبـه اش رودخانـه بي رحـم كرخـه واقـع شـده 
بـود. در ايـن اثنـا رزمنـدگان حاضـر در جبهه به 
فرماندهـي جـوان زيبـا و رشـيدي بـه نـام حميـد 

عنبرسـرآماده حملـه بـه دشـمن شـدند.
كوت گاپـون  به نـام  تپه هايـي  منطقـه  ايـن  در 
وجـود دارنـد، منطقـه اي باسـتاني كـه در قديـم 
قلعـه و دژي مقـاوم بـوده اسـت، ايـن تپه هـا در 
دسـت دشـمن بودنـد. آن چنـان راحـت در ايـن 
از  قديم االيـام  از  بودنـد، گويـي  لوليـده  محـل 

اجدادشـان بـه ارث رسـيده بـود.
بـود؛  شـده  تقسـيم  دسـته  سـه  بـه  جبهـه  ايـن 
حاج عظيـم  شـهيد  فرماندهـي  بـه  يك دسـته 
محمـدي زاده )به نام دسـته شـهيد غريـب(، يك 
دسـته بـه فرماندهي شـهيد محمدعلـي اردو زاده 
بـه  سـوم  دسـته  و  علم الهـدي(  شـهيد  )دسـته 
فرماندهـي مـن )به نـام شـهيد سـپهرجو( از ايـن 

مي شـد. دفـاع  روسـتا 
از سمت شرق اين روستا آبرفتي )مسير آب هاي 
نيروهاي  داخل  از  رودخانه(  سمت  به  فصلي 

دشمن به سمت رودخانه كرخه وجود داشت.
عنبرسـر  شـهيد  گرداگـرد  جمعـي  زمـان  آن 
نـام هركـدام  بعدهـا  بودنـد كـه  نمـوده  تجمـع 
هيچ كـس  ايـن سـرزمين شـد.  بـراي  افتخـاري 
ايـن را از مخيلـه اش نگذرانـده بـود كـه روزي 
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تجميع و تحليل و چاره  جويي شــوند، كاري كه 
برخي از كشــورها انجام داده و توانسته اند آمار 
ســرانه تلفات جاده اي كشورشــان را به شدت 
كاهش دهند. براي نمونه به داده هاي مركز آمار 
ويســبادن آلمان )Wiesbaden) اشــاره مي شود 
كه با تحليــل علت تصادف هــا راهكارهايي را 
به قانون گذران آن كشــور پيشــنهاد كرده كه با 
كمك آن مســئوالن آن كشور توانسته اند سرانه 
تلفــات مهلك را از 27/3 نفر براي هر 100000 
جمعيت )يا 10 نفر كشته براي 10000 اتومبيل( 
در ســال 1970 بــه 4/5 نفر براي هــر 100000 
جمعيــت )يا زير يك نفر كشــته بــراي 10000 
اتومبيل( در سال 2010  كاهش دهند. )به جدول 

شماره يك توجه شود(. 
حال با مقايســه آمار 4/5 كشــته در سال 2010 
جاده هــاي آلمــان با آمــار  30  تا 40 كشــته به 
ازاي هر 100000 ســكنه در ايــران كه روزنامه 
اطالعات مورخ1392/2/22 از قول دكتر طالبيان 
رئيس مركــز مديريت حــوادث و فوريت هاي 
پزشــكي كشــور گــزارش كرده اســت، عمق 
فاجعه نمايان مي شــود. دامنه وسيع آمار تلفات 
)بيــن 30 تا 40 نفر(  نشــان مي دهد، مســئوالن 
ما يــا فاقد آمارگيري دقيق بــوده يا آمار واقعي 

توسط پزشكي قانوني را بايد به فال نيك گرفت 
و حركتي قابل تقدير و ســتايش دانست اما يقيناً 
ايــن گزارش آمــاري كافي نيســت و به تحليل 
جامــع علل و عوامــل مؤثر در بــروز تصادفات 
و شــدت اين برخوردها نيــاز دارد كه براي اين 
مهــم به همــكاري وســيع بســياري از نهادها و 
ارگان ها نياز اســت. براي نمونــه بايد فهميد كه 
چه تصميم  ها و تمهيداتي بــه كار رفته كه روند 
افزايشــي آمار كشــته ها بين ســال هاي 1380 تا 
1384 به يك روند كاهشــي از ســال  1384 به 
بعد تبديل شده است؟ اگرچه با يك نگاه ساده 
به نظر مي رســد كه اجراي جدي آيين نامه كاله 
ايمني موتورسواران و استفاده از كمربند ايمني، 
شــايد باوجود افزايش وسايل نقليه موتوري، در 
روند كاهش تصادف هاي منجر به مرگ، مؤثر 
بوده باشــد. اما بــراي اين مهم به يــك  تحليل 
منطقــي و واقع بينانه دقيق تري نياز اســت كه آن 
هم زماني به دست مي آيد كه ما منحصراً به آمار 
يك مركز اكتفا نكرده بلكه تمام آمارهاي مراكز 
مختلف از پليس راه، مراكز پژوهشــي راهداري 
و پژوهشــي ترافيك دانشــگاهي، روانشناسي و 
جامعه  شناســي ترافيك، جرم شناســي مرتبط با 
تــردد جاده اي و پزشــكي قانوني در يك مركز 

طبق آمار رســمي تعداد كشته هاي تصادف هاي 
جاده اي در ايران بين 23000 تا 25000 انســان، 
تخمين زده مي شــود. اگر اين تعداد تلفات را با 
آمار قربانيان فاجعه انفجار بمب اتمي هيروشيما 
در پايــان جنــگ جهانــي دوم مقايســه كنيم، 
درمي يابيم كه هر ســه ســال معادل يك انفجار 
اتمي هيروشيما در جاده هاي برون شهري و حتي 
خيابان هاي درون شــهري مــا قرباني تصادف ها 
مي شــوند و كســي هم از آن ياد نمي كند و آن 
را فاجعه نمي نامد. اگرچه براساس آمار سازمان 
پزشــكي قانوني باالترين تعداد تلفات و ركورد 
كشتار جاده اي سال 1384 با 27755 كشته ) هر 
2/7 سال يك هيروشيما( اين آمار كمي كاهش 
يافته و در سال 91 به 19089 كشته )هر 3/9 سال 
يك هيروشــيما( رسيده است، اما  آمار كشته ها 
هنوز به طرز سرسام آوري زياد است. در عرض 
10 ســال )از ابتداي 82 تا انتهــاي91( 236793 
نفــر در جاده هــاي ايران جــان ســپرده اند، كه 
معادل 3/2 كشتار هيروشميا و 1/7 برابر شهداي 
هشــت سال دفاع مقدس اســت. يعني تقريباً هر 
سه سال معادل يك انفجار بمب اتمي هيروشيما 
75000 انســان در جاده هاي كشور ما به خاك 
و خون غلتيده و كشــته مي شــوند و هيچ مراسم 
يادبود رســمي هم براي آنها  برگزار نمي شــود 
و هيچ كــس كبوتــري براي صلح بــا جاده هاي 
كشــور به پرواز درنمي آورد و هيچ مسئولي هم 
)حتي در دوران انتخابات( به ياد آنها ســخنراني 
نمي كند و براي جلوگيري از كشــتار بي رحمانه 
جاده هــا و بــراي شناســايي و مبارزه بــا عوامل 
اين تصادف ها و كشــتارهاي خاموش ســوگند 

چاره جويي ادا نمي كند. 
اگرچه انتشــار گــزارش تلفات 12 ســال اخير 

هر سه سال كشتاري شبيه فاجعه اتمي هيروشيما 
در جاده هاي ايران 

رسول اژئيان

چشم	انداز	ایران:	به	منظور	كاهش	تصادف	هاي	جاده	اي	و	كوچك	شدن	مگاشهر	
تهران	پيشنهاد	مي	شود	كه	قطارهاي	سریع	السير	كه	در	برنامه	ریزي	ها	طراحي	
شــده	هرچه	زودتر	به	اجرا	گذاشته	شود.	همچنين	ســایتي	قوي	مربوط	به	
پيشرفت	هاي	جهان	در	زمينه	كاهش	تصادف	هاي	جاده	اي	ایجاد	شود	تا	اینکه	
رانندگان	و	شركت	هاي	اتوبوسراني	و	صاحبان	اتومبيل	شخصي	از	اطالعات	و	
پيشرفت	هاي	به	روز	جهان	بهره	مند	شوند.	به	نظر	مي	رسد	اگر	مالك	و	معياري	
در	مبارزات	انتخاباتي	نمایندگان	مجلس	شوراي	اسالمي،	سياست	جمهوري	
و	خبرگان	رهبري	معين	و	مقرر	گردد	تا	كســي	بتواند	رأي	بيشتري	بياورد	كه	
طرح	معقول	و	قابل	اجرایي	براي	كاهش	تصادفات	جاده	اي	داشته	باشد	تا	ملت	
ما	شــاهد	هر	سه	سال	كشتاري	شــبيه	فاجعه	اتمي	هيروشيما	در	جاده	هاي	

ایران	نباشد.
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و جلوگيري از برخورد را داشته باشند. 
1ـ5ـ يكــي از خطاهايــي كه مي توانــد منجر به 
برخوردهاي خطرناك شــود، حركــت با دنده 
معكــوس در خروجــي اتوبان هــا، تقاطع هــا و 
چهارراه هاي كشــور توســط راننده ناآشــنا به 
مسير اتفاق مي افتد، تصادفي كه چند وقت پيش 
در اتوبــان قزوين ـ كرج اتفــاق افتاد و منجر به 
كشته شدن 11 سرنشــين يك خودروي سواري 
پژو شد در اثر حركت با دنده معكوس گزارش 
شده است و اينجا اين سؤال مطرح است كه چرا 
خودروي مزبور با 16 سرنشــين در تمام مســير 
توســط عوامل پليس شناســايي و متوقف نشده 
اســت تا از كشته شــدن 11 نفر جلوگيري كنند. 
در طول مســير و در نزديكــي خروجي اتوبان و 
يــا چهارراه ها تابلوهاي راهنماي انتخاب مســير 
و خروجــي به انــدازه كافي و بــزرگ و گويا 
وجــود نــدارد تا راننــده را پيش از رســيدن به 
خروجي مطلع نمايد و يا اگر راننده اي ناآشــنا، 
خروجي اتوبــان )يا تقاطع چهارراه(  را رد كرد 
با كمك تابلوي راهنمايي بتواند به مســير مورد 
نظــر برگردد. چون اين راننــده بعد از ردكردن 
خروجي اتوبان يا تقاطع ها تابلويي براي تصحيح 
مســير خود نمي بيند، بنابراين براي اصالح مسير 
مرتكب حركت با دنده معكوس شــده و باعث 
افزايش احتمال برخوردهاي خطرناك مي شود. 
اگــر تابلوهاي گويا و مكفــي راهنماي انتخاب 
مســير پيش از رســيدن به خروجي بزرگراه ها و 
يا پيش از تقاطع ها وجود داشــته باشــد، احتمال 

تصادف ها به طور يقين كاهش مي يابد.  
1ـ1ـ5ـ بــا وجود اينكه همــه از حادثه تصادف 
قبلــي در اتوبــان تهــران و قزوين متأثر شــدند 
ولي باز بنــا بر گزارش مطبوعات شــاهد اتفاق 
ناگوار ديگــري در 21 آذر 92 بوديم. تصادف 
و آتش سوزي كه بين چهار خودرو در ورودي 
شهرســتان نائيــن روي داد و بــه جان باختن 15 
مسافر و مصدوميت 16 نفر ديگر انجاميد. در اين 
حادثه خودروي پژو 405 به علت ســواركردن 
بيش از حد مجاز سرنشــين و ناتواني در كنترل 
وســيله نقليه ناشــي از تخطي از سرعت مطمئنه 
)شــايد به علت سرنشــينان غيرقانوني افغاني( و 
همچنيــن خــودروي زانتيا به علــت انحراف به 
چپ، مقصران اصلي اين حادثه تشــخيص داده 
شــدند. حال پرسش اصلي اين است كه چگونه 
خودرويي توانســته است 11 مسافر افغاني را در 
خود جا داده و احتماالً از مرز افغانستان تا نائين  
به دور از چشــم مــردم و پليس حمل كرده و به 

كشتن بدهد؟ 
مطمئناً اگر كنترل دقيقي در طول مســير از مرز 
كشور )چه از نظر سرعت و چه تعداد سرنشين( 
صورت مي گرفت، شــايد امروز دوباره شــاهد 
اين اتفاق تلخ نبوديــم. آيا نبايد از فاجعه غم بار 
تصادف پژو با 16 مســافر افغانــي بين قزوين و 
تهــران عبــرت مي گرفتيم  و بــراي جلوگيري 
از تكــرار بــالي قابــل پيشــگيري برنامه ريزي 
مي كرديم؟ اگــر از فاجعــه قبلــي درس گرفته 

چاره انديشي كرد. مســلماً نظرات خام نگارنده 
احساسي و غيركارشناســي است اما با يك نظر 
اجمالــي به وضعيــت رفت وآمد ســوارهـ  پياده 
در ايــران مي تــوان دريافت كه ســه عامل مؤثر 
جاده، انســان و ماشــين در اين آمار وحشتناك 
مؤثر اســت. عدم رعايت اصول ترافيكي و يا به 
عبارتــي ديگر، فقر فرهنگ ترافيكي و هندســه 
جاده ها از عوامل مؤثر اين فاجعه هســتند. براي 
نمونه راننده ها و افراد پيــاده به قوانين رانندگي 
احترام نمي گذارند و جاده ها، هندســه متناسب 
بــا اصــول ترافيكــي را ندارند و پليــس هم به 
دليــل تعداد زياد تخلفات قادر بــه مقابله با آنها 
نيســت. عبور وســايل نقليه در خالف جهت از 
خيابان هــاي يك طرفه و كوچه هــاي باريك و 
ورود ممنوع ها و حركت سريع موتورسواران از 
پياده روها مســلماً از عوامل مؤثر در تعداد زياد 
تصادف هاســت كه مرگ و مير ناشي از آن باز 
هم  قسمت كوچكي از مصائب جاده اي كشور 
ماست. در اينجا سعي مي شود به برخي از عوامل 
تصادف ها از ديدگاه نگارنده به شرح زير اشاره 

شود:

1ـ عوامل جاده اي
1ـ1ـ برخــي از جاده هــا داراي شــيب زيــاد و 
پيچ هاي تند و خطرناك بــوده و فاقد تابلوهاي 

عالئم اخطار به رانندگان هستند.
1ـ2ـ برخي از جاده هاي كوهســتاني كه ابري و 
مه آلــود بوده فاقد عالئم هشــداردهنده و چراغ 

مه شكن هستند.
1ـ3ـ مناطــق مشــجر و جاده هاي درون بيشــه ها 
و جنگل ها فاقــد تابلوي اخطــار لغزندگي و يا 

احتمال برخورد با حيوانات در جاده هستند. 
1ـ4ـ عدم روشــنايي كافي برخي از مســيرها در 
شب و لباس تيره عابران پياده هم از عوامل مؤثر 
تصادف هاست. در برخي كشــورها براي عبور 
در شب از جاده هاي تاريك به دوچرخه سوارها 
و عابران پياده توصيه مي شود تا براي ديده شدن 
توســط راننــدگان از برچســب هاي انعــكاس 
نور )چشــم گربه( اســتفاده كننــد. همچنين در 
جاده هــاي تاريك بــه پياده ها توصيه مي شــود 
حتي المقدور از ســمت چپ جــاده )در خالف 
جهــت عبــور وســايل نقليــه موتــوري( تردد 
نمايند تــا در صورت عدم توجــه راننده زودتر 
از نزديك شــدن وســيله نقليه مطلع شوند و در 
صورت عدم رؤيت توسط راننده، عابران بتوانند 
پيش از بروز تصادف فرصت فرار از منطقه خطر 

كشــتار جاده اي را بــه هر دليل پنهــان مي كنند 
كه نداشــتن آمار دقيق به نظر نگارنده محتمل تر 
است. با مقايسه آمار دقيق سرانه كشته هاي سال 
2010  آلمان با  4/5 نفر در هر 100000 ســكنه 
آلماني )جدول يك( آورده شــده است.  آمار 
آنها تا چند رقم بعد از مميز دقيق محاســبه شده 
كه  4/5 نفر براي هر 100000 آلماني عدد گرد 
شده آن اســت. اگر آن را با دامنه بين 30 تا 40 
نفر تلفــات براي 100000 ايراني مقايســه كنيم 
عمــق فاجعه آميــز تلفات انســاني در جاده هاي 
ايران آشــكارتر مي شــود. مســلماً پيــش از هر 
اقدامي براي كاهش آمــار تصادف ها و تدوين 
قوانين بازدارنــده  تصادف هاي منجر به مرگ و 
مير جــاده اي در ايران به آمــار دقيق و تجزيه و 
تحليل هاي كارشناســانه عوامل وقوع و شــدت 
آن نياز اســت تا قوانين و آيين نامه ها براســاس 
آنهــا تدوين و اجرا شــوند.  يعنــي قانون گذار 
بايــد اطالعات دقيقي از عوامل مؤثر در احتمال 
برخوردهاي واقعي و در آستانه وقوع ، شدت هر 
نوع برخورد به طور عام و عوامل منجر به مرگ 
و مير مصدوم را در زمان تصادف و يا در فرايند 
انتقال او به تخت بيمارستان )اعم از فاصله زماني 
اطالع رساني تا سرعت عمل اورژانس و كيفيت 
انتقال مصدوم به تخت بيمارستان( به طور خاص 
با عدد و رقم مســتند در اختيار داشته باشد تا بر 
اساس آن چاره انديشــي كند. دامنه وسيع سرانه 
تلفات بين 30 تا 40 نفــر )22500  تا 30000 از 
75 ميليون سكنه كشور( نشان دهنده عدم وجود 
آمارگيري جامع و يا عدم انتشار دقيق آمارها به 
مردم اســت. براي تدوين قوانين مناسب جهت 
كاهــش برخوردهــا به خصــوص تصادف هاي 
منجر بــه مرگ  نيــاز به اطالعات دقيق ناشــي 
از تحليــل جامع و موشــكافانه علت تصادف و 
روش هاي كاهش مرگ و مير ناشي از آن دارد 
كه با اين دامنه وســيع ســرانه بيــن 30 تا 40 نفر 
ســازگار نيســت. قانون گذار بايد بداند هريك 
از عوامل ترافيكي مانند انســان، ماشــين و جاده 
چــه تأثيري بر ميزان و شــدت تصادف ها دارند 
تا با برطرف كــردن آنها،  تأثير مثبت آن عوامل 
در كاهــش تصادف ها را پيش بيني كرده و تأثير 
قوانين جديد را بر روند افزايشــي يا كاهشي آن 
در كوتاه مدت، ميان مــدت و درازمدت تحليل 
كنــد. مثاًل اگر دكتر طالبيــان  28 درصد تلفات 
مهلــك جاده اي ايران را مربوط به افراد پياده رو 
مي دانــد )يعني از هر 100000 ســكنه كشــور 
بيــن 8/4 تــا 11/2 عابران پياده بــر اثر تصادف 
مي ميرنــد( اعالم مــي دارد كه اين آمار ســرانه 
كشــته پياده روهــا در اثر تصادف، آمار بســيار 
وحشتناكي اســت و بنابراين اين پرسش مطرح 
مي شــود: »چرا جامعه ما به سادگي از اين تعداد 
كشــته  ها مي گــذرد« اگرچه آمارهــاي تحليلي 
روشــن و گويايي از تصادف هاي ارائه نشده و 
زمان واكنش به آن هم مدتي دير شــده اســت 
اما با يك تحليل جامع از علت تصادف وســيله 
نقليه بــا پياده رو ها مي توان براي كاهش آنها هم 

عدم رعايت اصول ترافيکي و يا 
به عبارتي ديگر، فقر فرهنگ 
ترافيکي و هندسه جاده ها از 
عوامل مؤثر اين فاجعه هستند
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توســط پليس را نبايد تنها مجازات يك خاطي 
قانون دانســته بلكه نظم و روان شــدن ترافيك 
و كاهــش تصادف ها از بركات قانون مندشــدن 

ترافيك است.  

2ـ ضعف فرهنگ ترافيكي
2ـ1ـ بــه نظر مي رســد كه در آموزشــگاه هاي 
رانندگــي اولويت به توانايــي فردي در هدايت 
وسيله نقليه )دست فرمان( داوطلب داده مي شود 
و آموزش فرهنــگ ترافيكي و احترام به قوانين 
رانندگي شايد در اولويت بعدي آنها قرار داشته 
باشــد كه اگر چنين باشــد نتيجه آن بي اعتنايي 
بــه قانون اســت و نمود عيني آن عــدم رعايت 
سرعت مطمئنه، استفاده از فرمان اتومبيل به جاي 
ترمــز و حركت مارپيچي از البه الي ماشــين و 
انســان )اليي كشــي(، اســتفاده بي مورد از بوق 
)آلودگي هــاي صوتــي(، توقــف در محدوده 
چهارراه و ســوار و پياده كردن مســافر حتي در 
محدوده و وسط چهارراه ها و چرخش به سمت 
راســت از منتهاي ســمت چپ و يا چرخش به 
چپ از منتهاي ســمت راست اســت يعني عدم 
توســعه فرهنگ ترافيكي اســت كه يك راننده 
بايــد پيش از دســت فرمــان و اخــذ گواهينامه 
آموخته باشــد. يك دانشجوي ايراني در آلمان، 
كه پيشــتر در تهران راننده تاكســي بوده است، 
نقل مي كــرد زماني كه براي تبديــل گواهينامه 
بين المللي به آلماني امتحان مي دادم دست فرمان 
خود را به ممتحن آلماني نشــان دادم اما ممتحن 
ضمن خوشــحالي از سالم بودنم به من گفت كه 
شــما بايد در كالس درس تئوري حاضر شــده 
و رانندگــي يــاد بگيريد. يعنــي رعايت اصول 
رانندگــي براي آنها اولويت داشــت تا دســت 
فرمان خوب و به همين علت اســت كه هر ساله 
آمار تلفات جاده اي آنها كاهش مي يابد. مسلماً 
ياددادن احتــرام به قوانيــن و فرهنگ ترافيكي 
بايد از وظايف اصلي آموزشــگاه هاي رانندگي 

نكرده و حتي روي خط كشــي عابر پياده به حق 
عابر پياده تجاوز كرده و با وجود چراغ ســبز از 

بين عابران پياده هم اليي كشي  مي كنند.
1ـ12ـ موتورســواران نه تنهــا از پياده روها عبور 
مي كنند، به جزيره هاي ايستگاه هاي اتوبوس هم 
توجه نداشته و از سمت راست اتوبوس حتي در 
موقع ســوار و پياده شدن مســافر با سرعت زياد 

مي گذرند.
1ـ13ـ راننده ها هيچ گونه توجهي به آژير وسايل 
نقليه اضطراري مانند آمبوالنس هاي بيمارستاني، 
ماشين هاي آتش نشــاني و راهنمايي و رانندگي 
نكرده و مسيري را براي عبور آنها باز نمي كنند. 
در بسياري از كشــورها راننده ها موظف هستند 
به محض شــنيدن آژير وســايل نقليه اضطراري 
كوچه اي را براي عبور ســريع اين وســيله هاي 
نقليه بــاز كنند. نگارنده در صبــح 1392/6/18 
شــاهد تصادف يك موتورســوار آتش نشــاني 
و پرتــاب او به كف اتوبان كردســتان بود كه با 
وجود چــراغ خطر و آژير راه عبــور به او داده 

نشده بود.  
1ـ14ـ گاه ديــده مي شــود پليــس راهنمايي به 
راننده خاطي كه مســير خروجي ســمت راست 
اتوبان يا چهارراه را مســدود كرده و مانع عبور 
راننــدگان ديگر مي شــود، يا از منتهاي ســمت 
چپ قصد پيچيدن به سمت راست )يا برعكس( 
را دارد، يــا با وجــود تابلــوي دور زدن ممنوع 
)به جاي متوقف كردن متخلف و اعمال قانون(، 
بــراي جلوگيري از بسته شــدن مســير به خاطي 
اجازه عبور مي دهد تا مانع ايجاد راهبندان گردد 
كه همين امر باعث جري شدن متخلفان و ازدياد 
اين نــوع تخلف ها و افزايــش احتمال تصادف 
مي شــود. البته پليس هم دردودل هاي شــنيدني 
دارد كه به محض متوقف كــردن راننده خاطي 
افراد مختلفي به وســاطت براي چشم پوشــي از 
اعمال قانون و بخشيدن راننده خاطي و بازشدن 
مســير را دارنــد. در صورتي كــه اعمــال قانون 

بوديــم و راننده هــا در ســواركردن بيش از حد 
مسافر خودداري مي كردند، پليس راه بر كنترل 
خود مي افزود، مــردم، عابرين و ديگر راننده ها 
در طول اين مســير طوالني مشاهدات خود را به 
پليــس راه خبر مي دادند، آيا باز هم شــاهد اين 
كشتار فجيع بوديم؟! يقيناً همه عوامل بايد دست 
به دســت هم بدهند تا با عزمي ملي از كشــتار، 
زيان هاي هنگفت به سرمايه هاي مادي و معنوي 
كشــور و خســران عمومي مملكت جلوگيري 

شود.
1ـ6ـ عالوه بر اينهــا در ايران تقاطع هاي پيچيده 
با چند مســير مختلف ورودي ـ خروجي وجود 
دارند كه در بين رانندگان به »چهارراه چه كنم« 
مشهور شــده اند. يعني راننده نمي داند حق تقدم 
با كدام يك از مسيرهاست. اگر چراغ راهنمايي 
هم وجود نداشــته باشــد و يا مانند بســياري از 
مواقع خاموش و در حالت چشــمك زدن باشد، 

احتمال تصادف را افزايش مي دهد. 
1ـ7ـ دســت اندازها و چاله هــاي متعــدد كاماًل 
بي نظم و ترتيب و بدون اطالع رســاني در سطح 
آســفالت يا ترك هاي عرضي جــاده و خيابان 
وجود دارند كــه راننده در آخرين لحضات آن 
را مشــاهده كرده و براي اجتنــاب از برخورد با 
چاله هــا مجبور به انحراف ســريع از مســير و يا 
ترمز ناگهاني مي شــود، كه گاه باعث برخورد با 
وســايل نقليه كنار دســتي و يا پشت سري خود 

مي گردد. 
1ـ8ـ تابلو راهنماي انتخاب مســير قبل از رسيدن 
بــه چهارراه براي انتخاب مســير بعدي در  ســه 
جهــت مختلف )يا چند جهت(  يا اصوالً وجود 
ندارد و يا كاماًل راهگشا نيست. مسيرهاي عبور 
به ســمت چپ، مســتقيم و يا به سمت راست از 
هم تفكيك نشــده اند، به طوري كــه گردش به 
چپ از منتهاي سمت راست خيابان و يا گردش 
به راســت از منتهاي ســمت چپ بــراي راننده 
بي توجه امكان پذير است. عالوه بر اين حركت 
مارپيچي )اليي كشــي( حتي در تقاطع ها هم به 
وفور ديده مي شــود كه عبور از عرض تقاطع ها 
را براي عابران پياده )حتي  روي خط كشي عابر 

پياده( مخاطره انگيز مي كند.
1ـ9ـ بــراي عبور عابر پياده از عــرض خيابان و 
تقاطع ها مســيرهاي امن تعبيه نشده، به طوري كه 
انســان و ماشــين از البه الي هم و به طور نامنظم 
عبور مي كنند كه خود عامــل مؤثري در تعداد 

زياد تلفات عابران پياده است. 
1ـ10ـ تعداد زياد تاكسي ها و مسافربرهاي با آرم 
و بي آرم بدون هرگونه نظمي قســمتي از عرض 
ورودي و خروجــي تقاطع ها را اشــغال كرده و 
عماًل كنترل ترافيــك را از اختيار تعداد ناكافي 

مأموران راهنمايي و رانندگي خارج كرده اند. 
1ـ11ـ چــراغ عبور عابر پياده از عرض خيابان ها 
يــا وجود ندارد و يا به حالت چشــمك زن قرار 
گرفته و قطعــاً از عوامل تصادف هــا و افزايش 
آمار تلفات عابران پياده اســت. گذشته از اينكه 
تعداد زيــادي از راننده ها به چــراغ قرمز توجه 

عبور از خيابان بدون توجه به خط عابر پياده؛ عكس از مجتبي قاجار
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خســتگي و يا خواب آلودگي در ســالم رسيدن 
آنها بسيار مؤثر است )دير رسيدن بهتر از هرگز 

نرسيدن است(. 
2ـ5ـ راننده ها از رانندگي با الستيك هاي صاف 
به خصــوص در مناطق باراني اجتنــاب كرده و 
پليس از تردد اين وسايل نقليه جلوگيري نمايد.

2ـ6ـ پليــس راه به هيچ وجــه اجــازه تــردد بــه 
اتومبيل هايي با الســتيك هاي ساييده و كم آج 
ندهد. توجه شود كه به نظر مسئوالن علت فاجعه 
شــب 1392/6/18 اتوبان تهران ـ قم كه منجر به 
كشته شدن 44 انسان و مجروحيت 47 نفر ديگر 
شد، تركيدن الستيك جلوي يكي از اتوبوس ها 
اعالم شده اســت. اگرچه اين نظر ابتدايي است 
امــا علــت  اصلــي تركيــدن الســتيك را بايد 
كارشناسان پس از بررسي همه جانبه اعالم كنند، 
با اين حال با توجه به احتمال تركيدن الســتيك 
فرســوده و كم آج در ســرعت هاي بــاال، لزوم 
كنترل آج و فشــار الستيك مثاًل در ترمينال ها و 
يا پليس راه الزم اســت. مسلماً كيفيت الستيك 
مي تواند در تحمل اســترس بســيار مؤثر باشــد. 
اينكه تفاوت قيمت دو حلقه الستيك اتوبوس  ها 
را تا دو ميليون تومان برآورد كرده اند، نكته قابل 
تأملي در بررسي علت تركيدن الستيك جلوي 
اتوبوس اسكانياست )چون در حالت عادي هيچ 
ارزاني بي علت نيســت(. لذا هيچ اتوبوسي نبايد 
بدون برگه ســالمت راننده و خودرو ترمينال را 
ترك كند. كنتــرل مســتقل و دوره اي كيفيت 
قطعات مهم خودرو مانند ترمز و مقايســه آن با 
داده هاي مراكز معاينه خودرو در شــرايط فعلي 

هم ضروري به نظر مي رسد. 
2ـ7ـ پليـس راه مي توانـد از ابـزار مـدرن ماننـد 
تـردد  كيفيـت  و  سـرعت  كنتـرل  بـراي   GPS
به جـاي  شـهري،  بيـن  اتوبوس هـاي  راننـدگان 
پليـس  كيوسـك  مقـر  در  دفترچـه  مهركـردن 
در  غيرمنتظـره  كنتـرل  بـا  و  بـرده  اسـتفاده  راه 
نقليـه  وسـيله  و  راننـده  سـالمت  از  راه  وسـط 
مطمئـن شـود. گاه مشـاهده شـده كـه رانند گان 
اتوبـوس و كاميـون، عـرض اتوبـان را )حتي در 
شـب( براي رسـيدن به كيوسـك پليـس راه طي 
مي كننـد و اين سـؤال مطرح اسـت آيـا متصدي 
آورنـده  كـه  اسـت  مطمئـن  پليـس  كيوسـك 
وسـيله  هدايت كننـده  همـان  خـودرو  دفترچـه 

نقليـه بـوده اسـت؟ 
2ـ8ـ راننــده و شــركت حمل و نقــل بايد خود 
را موظــف بدانند قبل از ســواركردن مســافر و 
يا بارزدن محموله ها از ســالمت انسان و ماشين 
يعني ميزان آج  و فشار الستيك، كيفيت ترمزها 
و خالصــي فرمان ترمز و... مطمئن شــوند و در 
غير اين صورت مورد بازخواســت قانوني قرار 

گيرند.
بدانــد در  را موظــف  راه خــود  پليــس  2ـ9ـ 
پايانه هاي اتوبوســراني به طور دوره اي و سرزده 
و پيش از حركت، از ســالمتي راننده و صحت 
محتويات دفترچه اتومبيل مطمئن شــده و پيش 
از برطرف شدن نقص هاي فني وسيله نقليه مانند 

مســلماً ايمني عبور از روگذر و زيرگذرها قابل 
تأمل است اما بايد ضمن رعايت مسائل ايمني و 
بــراي جلوگيري از تصــادف عبور از روگذر و 

زيرگذر در شب را هم ممكن ساخت.

2ـ3ـ توجــه راننده به توانايي جســمي و روحي 
خــود در هنگام رانندگي: طبق آمار خســتگي و 
خواب آلودگي راننده و حتي سرنشــينان اتومبيل 
باعث افزايش تصادف مي شــود. مثاًل بر اســاس 
آمار پليس بيشــترين واژگوني وسايل نقليه ناشي 
از خواب آلودگــي راننده بين ســاعت 14 تا 18 
هر روز و نه در نيمه هاي شــب اتفاق افتاده است. 
اگرچه دستيابي به عوامل مؤثر در خواب آلودگي 
راننــده بــه تحليل جامعي نيــاز دارد، امــا ظاهراً 
صــرف نهار ظهــر، به  خصوص غــذاي چرب و 
ســنگين بعد از ســاعت ها رانندگي  مي تواند از 
علل خواب آلودگي راننده پشــت فرمان با شكم 
پر بشــود. اگرچــه زمان و مكان وقــوع حوادث 
غيرمترقبه مانند صاعقه، ســيل و زلزله را كســي 
نمي تواند پيش بيني كند اما سنگين شدن انسان بعد 
از صرف نهار با توجه به چرب و خوش خوراك 
بــودن )و احتماالً به مقــدار زياد( يقينــاً احتمال 
خواب آلودگي بعــد از غذاي ظهرانه بر كســي 
پوشــيده نيســت. لذا توصيه به اســتراحت كوتاه 
بعدازظهــر مي تواند از آمار تصادفــات در بازده 
زماني 14 تا 18، به خصوص در جاده هاي دوطرفه 
و با ترافيك ســنگين و ســرعت زياد، بكاهد. در 
اين راستا مســئوالن مي توانند با آموزش عمومي 
بــه راننده هــا توصيه كننــد كه در موقع ســفر از 
صرف غذاهاي چــرب و پرحجم اجتناب كنند. 
از رســتوران هاي بيــن راهي نيــز بخواهند كه به 
مشــتريان خود عمدتاً غذاهاي سبك را پيشنهاد 
داده و حتي المقــدور از دادن غذاهــاي چرب و 
ســنگين به خصوص بــه راننــدگان  اتوبوس هاي 
بين شــهري و كاميون هــا خــودداري كنند و به 
راننده هــاي اتوبوس و كاميون امكان اســتراحت 
كوتــاه را بعد از صــرف هر وعده غــذا توصيه 
نمايند و رستوران هاي بين راهي امكان چند لحظه 

چرت زدن را به راننده ها بدهند. 
و  ارتباط جمعــي  وســايل  توســط  2ـ4ـ 
آموزشــگاه هاي رانندگي بــه راننده ها آموزش 
داده شود كه استراحت كوتاه به محض احساس 

تحت نظارت پليس راهنمايي باشــد چون توجه 
به قوانين رانندگي مانند توجه به چراغ راهنمايي 
بايد به صورت عادت حســنه اي درآمده باشــد 
كــه آمــوزش آن بايد از اوان كودكي توســط 
والدين شــروع شده و مهدكودك و آموزش و 
پرورش ادامه دهنده آن باشند. تصادف مي تواند 
باعث ايجاد جرح و يا حتي قتل نفس شــود كه 
از گناهان كبيره اســت، بنابراين امروزه توجه به 
مسائل ترافيكي از وظايف مسلم جامعه شناسان، 
روانشناســان و حتي علماي ديني اســت كه در 
فرهنگ سازي ترافيكي اهتمام ورزند. در برخي 
ازكشــورها پليس محوطه اي را آمــاده كرده و 
با ماشــين هاي بازي اصول رانندگي، عبور عابر 
پيــاده از تقاطع ها را به كــودكان آموزش داده 
و بعــد از آزمون به آنها گواهينامــه رانندگي با 
ماشــين بازي را مي دهد و همين باعث تشــويق 
نونهاالن به رعايت قوانين رانندگي و نحوه عبور 

از عرض خيابان مي شود. 
2ـ2ـ ضعف فرهنگ ترافيكي پياده روها: بســيار 
ديده شده كه مردم ما به جاي عبور از پياده روها 
به موازات وسايل نقليه در سطح سواره رو، عبور 
و مرور مي كنند. شــايد در اين عادت بد، فقدان 
يا خرابي پياده روها دخالت داشته باشد كه الزم 
اســت تحليل همه جانبه اي از نظر روانشناســي و 
هندســه پياده روها بشــود. بســيار ديده مي شود 
كه براي كارهاي ســاختماني پياده روها اشــغال 
و يا كف آن كنده شــده يا بــا ريختن زباله هاي 
ســاختماني قابليــت عبور و مــرور را گرفته كه 
مردم مجبور به عبور از سطح سواره رو مي شوند، 
الزم اســت شــهرداري ها توجه خاصــي به اين 
امر داشــته باشــند. البته آموزش مردم از طريق 
رســانه هاي عمومي هم به اســتفاده از پياده روها 
در بهبود آمار كشــته ها كمك مي كند. مســلماً 
رعايت چراغ عابر پيــاده در تقاطع ها و عبور از 
مناطق مشــخص شده )خط كشــي شده( عرض 
خيابــان، عبور از زيرگذرهاي امن، پل هاي عابر 
و روگذرهــا مي تواند در كاهــش تصادف ها و 
مــرگ و مير عابر پياده مؤثر واقع شــود. بســيار 
ديده شــده كه برخي از مردم درست از زير پل 
عابــر پياده عرض خيابان را طــي مي كنند يا در 
شب تاريك از عرض اتوبان به جاي عبور از پل 
روگذر مي گذرند كه ضمن علت يابي اين عمل 
بايد به فرهنگ ســازي عبور و مــرور از خيابان، 
از دوران كودكــي اهتمام ورزيــد. به طور يقين 
تمهيداتي مانند نصب آسانســور يا پله برقي در 
دو طــرف پل هاي عابر پيــاده كمك مؤثري به 
افراد مســن و جانبازان و ويلچرسواراني مي كند 
كه مشكالت حركتي دارند و قادر به باالرفتن و 
پايين آمدن از پله ها نيستند. اگرچه مسائل امنيتي 
در شــب روي پل ها و زيرگذرها داراي اهميت 
است اما بسته شدن برخي از پله برقي هاي پل عابر 
پياده در شب به روي عابران، مصدومان حركتي، 
جانبازان يا افراد مسن را مجبور به عبور از عرض 
خيابان يــا اتوبان مي كند كه ريســك تصادف 
احتمالي به خصوص در شب را افزايش مي دهد. 

پليس راه مي تواند از ابزار 
مدرن مانند GPS براي کنترل 

سرعت و کيفيت تردد رانندگان 
اتوبوس هاي بين شهري، به جاي 

مهرکردن دفترچه در مقر 
کيوسک پليس راه استفاده برده 
و با کنترل غيرمنتظره در وسط 

راه از سالمت راننده و وسيله 
نقليه مطمئن شود
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بـراي مقايسـه بـد نيسـت بـه آمـار تلفات سـاالنه 
جاده هـاي كشـور آلمـان از زمان تهيـه اين آمار 
يعنـي 1953 تـا سـال 2012  اشـاره شـود. يـك 
نشـريه آلمانـي در سـال 1965 آمـار كشـته هاي 
جاده هـاي آن را كشـور حـدود 13000 نفر ذكر 
كـرده و تيتـر بـزرگ زده بود »هر پنج سـال يك 
هيروشـيما در جاده هـاي آلمـان« اتفـاق مي افتد. 
موتوريزه بـودن  ميـزان  زمـان  آن  در  البتـه 
آلماني هـا و سـرانه اتومبيـل آنهـا بسـيار كمتر از 
امـروز بوده اسـت و همچنين خودروها در سـال 
1965 شـتاب و سـرعت اتومبيل هـاي امـروزي 
هـر  از  آنهـا   آمـار كشـته هاي  امـا  نداشـتند  را 
پنج سـال يـك هيروشـيما اكنـون بـه حـدود هـر 
20 سـال يـك هيروشـميا كاهـش يافتـه اسـت.  
چـه شـده كـه آمـار سـرانه كشـته هاي جاده هاي 
اتومبيل هـا  تعـداد  افزايـش  وجـود  بـا  آلمـان، 
كمتر شـده اسـت؟ چنـد نكته جالـب در جدول 
شـماره يك آورده شـده كه نشـان از تأثير وسيع 
تصميم هـاي حسـاب شـده مسـئوالن مربوطه در 
كاهـش پلـه اي آمـار تصادف هـا دارد. مثـاًل بـا 
در  كيلومتـر   100 سـرعت  محدوديـت  قانـون 
محدوديـت  و  آلمـان  برون شـهري  جاده هـاي 
0/8 درصـد الـكل در يـك ليتـر خـون راننـده 
بيـن سـال هاي 1970 تـا 1980 سـرانه مـرگ و 
ميـر )در هـر 100000 نفر جمعيـت ( از 27/3 در 
سـال 1970 به 19/2 نفر در سـال 1980  كاهش 
يافتـه اسـت. توجـه بـه دقـت در آمار ارائه شـده 
)Wiesbaden( ويسـبادن   آمـار  اداره  توسـط 
آلمـان و دامنـه وسـيع آمار بيـن 30 تـا 40 نفري 
ارائـه شـده توسـط دكتـر طالبيـان رئيـس مركـز 
پزشـكي  فوريت هـاي  و  حـوادث  مديريـت 
نشـان  را  بي برنامگـي  فاجعـه  عمـق  كشـور، 

مي دهـد.
جــدول 1: برخي از آماري كه نگارنده از تعداد 
كشته هاي جاده اي آلمان به دست آورده است. 

شـدت تصادف هـا را بررسـي و بـا آيين نامه هاي 
اجرايـي متناسـب بـا آنهـا فاجعه حاد همـه روزه 
جاده هـاي ايـران را كاهـش داد. مثـاًل تـا به حال 
هيـچ مرجعـي علت روند افزايشـي مـرگ و مير 
جـاده اي از سـال 82 تـا سـال 84  و سـپس روند 
كاهشـي آن را بـا وجـود افزايـش تعداد وسـايل 
نقليـه بررسـي جامعـي نكـرده و تحليلـي بـراي 
ارائـه راهكارهـاي مناسـب جهت كاهش بيشـتر 
تصادف هـا و شـدت آنهـا را بـه عمل نيـاورده و 
يـا در صـورت تحليـل آن را ارائه نكرده اسـت، 
مـردم  آمـوزش  كـه  مي رسـد  نظـر  بـه  اگرچـه 
ايمنـي  كمربنـد  بسـتن  قانـون  جدي گرفتـن  و 
توسـط سرنشـينان رديف جلـو اتومبيل ها و كاله 
ايمنـي موتورسـواران تأثيـر بسـزايي در كاهـش 
موتورسـوارها  به خصـوص  ميرهـا،  و  مـرگ 
بـه هـر صـورت قانون گـذار  امـا  داشـته اسـت. 
جامع تـري  تحليـل  و  بيشـتر  اطالعـات  بايسـتي 
بـراي تصويـب قوانيـن و آيين نامه هـاي ترافيكي 

تأثيرگـذار در اختيـار داشـته باشـد.
به ياد داشـته باشـيم كه كشـتارهاي تصادف هاي 
جـاده اي يـك نـوع »قتـل عـام« تدريجـي اسـت 
اتفـاق  زمـان  مـرور  بـه  بلكـه  يكبـاره  نـه  كـه 
مي افتـد و قربانيـان آن اگرچـه تك تـك بـا درد 
و رنـج و اعمـال شـاقه مي ميرند ولـي مرگ آنها 
تدريجـي و ذره ذره در طـول ماه هـا و سـال ها 
اتفـاق  مختلـف  محروميت هـاي  و  درد  بـا  و 
مي افتـد كه در سـه سـال آن معـادل انفجار اتمي 
هيروشيماسـت. يعنـي معـادل يك انفجـار بمب 
به تدريـج در  طـول سـه  اتمـي هيروشـيما كـه 
سـال بـه وقـوع مي پيونـدد. اگـر بر تعـداد مرگ 
و ميرهـا آمـار مجروحـان و درد و رنـج و آمـال 
نزديـكان  و  دوسـتان  خانواده هـا،  و  مصدومـان 
آنهـا را هـم بيفزاييـم، يقينـاً فاجعـه تصادف هاي 
رانندگـي در ايـران بسـيار عظيـم و دردآورتـر 

است. 

خرابي ترمز، خالصي فرمان، صافي الستيك ها، 
خرابــي چراغ هــاي روشــنايي، چــراغ ترمز و 

چراغ هاي راهنما اجازه تردد ندهند.  

3ـ وسايل نقليه
3ـ1ـ وسـايل نقليـه به خصـوص وسـايل ارتبـاط 
جمعـي بايد متناسـب بـا شـرايط آب و هوايي و 
جاده هاي كشـور طراحي، سـاخته و تنظيم شـده 
باشـند. مثـاًل بـه نظـر مي رسـد كه السـتيك  هاي 
نباشـند  مناسـب  مـا  جاده هـاي  بـراي  سـيمي 
چـون تاروپـود سـيمي ايـن السـتيك ها اگرچـه 
امـا در چالـه  بيشـتري دارنـد  اسـتحكام و دوام 
چوله هـا و دسـت انداز خيابان هـاي مـا  شكسـته 
باعـث  شكسـتگي  محـل  تيـز  نـوك  و  شـده 
تصـادف  خطـر  افزايـش  و  احتمالـي  پنچـري 
مي شـوند. به نظر مي رسـد بررسـي ايـن موضوع 
تهـران   جـاده  اتوبـوس  السـتيك  تركيـدن  در 
ـ قـم  هـم بايـد مـورد توجـه قـرار گيـرد و امـا 
تـردد اتومبيل هايـي بـا خنك كننده هـاي جريان 
هـوا بـراي مناطـق گـرم و خشـك ما هم مسـلماً 

مناسـب نخواهـد بـود.
انتقـال  شـلنگ هاي  ماننـد  ترمـز  سيسـتم  3ـ2ـ 
سـيال ترمـز، پمـپ ترمـز، كفگك هـاي ترمـز، 
شـرايط  بـا  متناسـب  و...  اتصـاالت  و  واشـرها 
شـده  طراحـي  بايـد  مـا  خيابان هـاي  و  جـوي 

باشـند.
ماننـد خالصـي  ايمنـي  سيسـتم هاي  تمـام  3ـ3ـ 
ترمـز و فرمـان به طـور منظـم توسـط مراكـز فني 
معتبـر  مسـتقل  مراكـز  توسـط  و  شـده  بررسـي 

شـوند.    كنتـرل  دوره اي  به طـور 
مطالـب بـاال نشـان مي دهـد كـه فقـط بـا تحليـل 
موشـكافانه توسـط تمام عوامل مؤثر در ترافيك 
راهنمايـي  پليـس  ترافيكـي،  جامعه شناسـي  از 
پزشـك  تـا  راهسـازي  مهندسـي  رانندگـي،  و 
قانونـي مي تـوان راهكارهـاي كاهـش تعـداد و 

سال 

تعداد 
اتومبيل 
)برحسب 
ميليون(

تعداد كل كشته ها  
درپرانتز چند سال
 يک هيروشيما 

سرانه كشته ها 
بر 10000 

اتومبيل

سرانه كشته بر هر 
تصميمات اساسي 100000 سكنه

27 نفر 12631 نفر)6( 19534/8
1965)5(15000
بيشترين تعداد كشته هاي جاده اي  * ، **27/3 نفر2133210)3/5(197020/8
***19/2 نفر15050)3(1980
13/9 نفر11046)6/8(1990
****9/1 نفر7503 )10( 2000
6/5 نفر5361)14(200553/2

كمترين كشته و مصدوم4/5 نفركمتر از 1 نفر3651)20/1(2010
492 نفر                        3994 )18/8(2011
براساس گزارش اطالعات در 4/51392/6/18 نفر3601)21(2012
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و روانــي و يــا قضايي يك لحظــه غفلت خود 
مصدوم و يا راننده ديگري بوده و هســتند. يعني 
عالوه بر زندگي خود مصدوم زندگي بســتگان 
آنها هم به شــدت تحت تأثير قرار مي گيرد. اگر 
قربانيان فاجعه اتمي هيروشــيما با يك آه و ناله 
خالص شــدند آه و ناله قربانيــان تصادف هاي 
رانندگي، شب و روز و سال  و ماه نمي شناسد. 

قرباني قطع نخاع شده يك فقره تصادف، عزيز 
ما يا يك خانواده ديگري اســت كه بي گناه و يا 
باگنــاه در اثر يك لحظه غفلت خود و يا راننده 
ديگــري مدت هــا درگير عواقب و مشــكالت 
آن شده اســت. علت تصادف هرچه مي خواهد 
باشــد كه يا خطاي انســاني، هندسه جاده ها و يا 
نواقص وســيله نقليه به هر صــورت يك نيروي 
فعــال اجتماعي را به موجودي نيازمند به كمك 
ديگران تبديل مي كند كه در بســياري از موارد 
از عهده انجام نيازهاي اوليه خود هم برنمي آيد. 
بســتگان و فاميل و اطرافيان فرد مصدوم اگرچه 
با تمام توان، با عشــق و عالقه و تبسمي بر لب او 
را مداوا، تر و خشــك و مدارا مي كنند، اما دل 
آنان از وضعيت او از درد و رنجش، خون است.

 پدر و مادر و همســر و فرزنــد فرد مصدوم كه 
روزگار نشــاط و شــادابي زمان سالمت قرباني 
تصــادف را به ياد مي آورند، با اشــكي پنهان و 
دلــي خونين جگرگوشــه خود را مــداوا و با او 
مدارا مي كنند اما از خود مي پرسند به چه گناه و 

به چه دليل و آخر چرا؟ 
و  ويرانگــر  زلزلــه  بازگرديــم.  تشــابهات  بــه 
خانمان برانــداز بــم در مدت كوتاهــي 35000 
كشته بر جاي گذاشت كه در مقايسه با تصادف 
جاده اي  ســاالنه  20000 تا 25000 كشته معادل  
1/75 سال تا  1/4 سال تلفات جاده اي ايران است. 
اگر وحشــت فاجعه انفجار بمب اتمي هيروشيما 
و آمــار قربانيان آن، درد و رنــج مردم  زلزله زده 
بم از ذهن ما حذف نمي شــود، اما آيا كســي به 
آالم قربانيــان تصادف ها هم مي انديشــد؟ آمار 
قربانيان زلزله اســف بار بم معادل حدود 1/5 سال 
تلفات جاده اي اســت و هر 1/5 ســال بدون هيچ 
يادبودي باز هم تكرار مي شود، كشتار هيروشيما 
هر سه ســال در جاده هاي ايران تكرار مي شود و 
مــا به راحتي آن را فرامــوش مي كنيم. اگر هنوز 
بســياري از مــردم به خصوص وابســتگان فاجعه 
زلزله بم، زلزله رودبــار قصران، زلزله قزوين و... 
از آمار كشته شــدگان آنها كــم و بيش باخبرند 
ولي آيا كسي از درد و رنج قربانيان تصادف هاي 

رانندگي هم به همين نسبت باخبر است؟
اگر آمار قربانيان زلزله هاي وحشت آور گذشته 
در دشــت قزويــن، طبــس، رودبــار قصــران، 
آذربايجان در ايران و ارمنستان و سونامي جزاير 
اندونزي و زلزله و ســونامي فوكوشيما و فاجعه 
اتمي چرنوبيل را با آمار قربانيان و حادثه ديدگان 
تصادف هــاي جاده اي در ايــران، اعم از مرگ 
آني و يــا تدريجــي و از كار افتادگي موقت و 
دائمــي و زجر و آالم بازماندگان مقايســه كنيم 
به نتيجه وحشتناك غيرقابل باوري مي رسيم، آيا 

سال 2011( نســبت داده اند. يعني در اثر شرايط 
جوي و جاده اي مطلوب سال 2011 مردم تمايل 
بيشتري به اســتفاده از وســايل نقليه موتوري و 
دوچرخه داشــته و ســرعت آنها هم بيشتر بوده 
اســت كه باعــث افزايــش حــدود 9 درصدي 

كشته ها شده است. 
و ســؤال اساســي اين اســت كه آيــا در ايران 
چنيــن آمار دقيقــي به تفكيك وجود داشــته و 
قانون گــذاري ترافيكــي ما هم بر اســاس چنين 
تحليل هــاي علمــي متقن بــوده و آيين نامه هاي 
اجرايي آن بر اســاس تحليل هــاي جامع علمي 
ـ آماري تدوين شــده اســت؟ و آيا اصوالً آمار 
دقيــق و غيرقابــل تشــكيكي از تصادف هــا در 
ايران وجود دارد؟ آيا با بررســي علمي و اتخاذ 
تصميم هاي حســاب شــده به مبارزه با افزايش 
تصادف هــا و كاهــش رنــج و آالم و شــيرين 

زندگي به كام مردم رفته ايم؟ 
در انفجار بمب اتمي هيروشــيما 75000 قرباني 
ژاپني در يك لحظه و بدون زجر و رنج و با يك 
آه و نالهـ  و شــايد هم اجــل راديواكتيو فرصت 
ناله كشيدن را هم به آنها نداد ـ جان سپردند. اما 
انسان ها در تصادف هاي رانندگي در خيابان هاي 
ايران و همه جاي دنيا در بيشــتر موارد ذره ذره 
بــا درد و زجــر مي ميرنــد. يعنــي  مصدوميت 
تصادف هاي رانندگي اغلب بي درد و رنج و در 
دم كشــته نمي شــوند، بلكه معموالً با شكستگي 
شــديد استخواني اجزاي حركتي مانند ساق پا و 
قفس سينه به بيمارستان منتقل و مدت ها بستري 
و معالجه مي شــوند كه بنا بر گفته پزشكان دوره 
معالجه آنها در بسياري از موارد طوالني است و 
گاهي ماه ها و يا ســال ها فرد مصدوم را زمينگير 
كــرده و عالوه بر  درد و رنج شــخص مصدوم  
زندگــي عــادي وابســتگان او را هم به شــدت 
تحت تأثير قــرار مي دهد. عالوه بر همه دردها و 
رنج ها و هزينه هاي درماني اغلب سرسام آور فرد 
مصدوم از محدوديت هــاي حركتي دائمي و يا 
موقت و در برخي موارد محروميت هاي شــغلي 
مضاعــف هم رنج مي برد. بياييــد در ذهن خود 
مرور كنيم، هر سه سال كشته هايي معادل فاجعه 
اتمي هيروشــيما و اين تنها آمار كشته هاســت و 
متأســفانه آمار زخمي ها و مصدومان جسمي و 
رواني تصادفات در اين آمار گنجانده نشــده و 
در بســياري از موارد هم به حساب نيامده است 
يا حتي مراكز رســمي آمار آنها را ثبت و ضبط 
و تحليــل هم نكرده اند، اگرچه قربانيان حوادث 
رانندگي هم عزيزان ما و دوســتان از دست رفته 
خانواده ما و از جمع آشنايان خود ما هستند، آيا 
رواســت كه آنها در عمق تنهايي و بعد از درد و 
مشقت زياد به خاطر غفلت و بي مباالتي بميرند؟

درد و رنــج و محروميت و هزينه هاي ســنگين 
درماني مســلماً تنها به خــود قربانيان تصادف ها 
محدود نمي شــود. بســياري از افراد غيرمرتبط 
با حادثــه مانند رهگــذران و فاميل و آشــنايان 
مصدوم هم ماه ها و گاهي سال هاي طوالني بعد 
از تصادف جاده اي درگير مشــكالت جســمي 

* در سال 1972 اجراي قانون محدوديت سرعت 
100 كيلومتر جاده هاي برون شهري 

** در سال 1973 قانون محدوديت الكل خون 
راننده )حداكثر 0/8 در ميليون( 

*** در ســال 1984 قانون اســتفاده از كمربند 
ايمني  

**** در ســال 1998 قانــون محدوديت الكل 
خون راننده )حداكثر 0/5 در ميليون(

همان طوري كه از جدول شــماره يك مشــاهده 
مي شــود، سال به سال هم از مجموع تلفات، هم 
از ســرانه كشته هر 100000 ســكنه و هم سرانه 
كشــته بر تعداد اتومبيل 10000 اتومبيل كاســته 
شده است. آنها آمار تصادف هاي منجر به مرگ 
را براي انواع وســايل نقليه، شرايط جغرافيايي و 
سن مصدومان كشته ها را هم به تفكيك تحليل 
كرده و راه حل هايي را  پيشنهاد كرده بودند كه 
نتيجه آن ســير نزولي آمــار مصدومان و تلفات 

است. 
مهمتريــن نكتــه در اين اســت كــه اداره آمار 
از  جامعــي  )Wiesbaden(تحليــل  ويســبادن  
عوامل تصادف ها را انجام داده و بر اســاس آن 
قانون گــذران تصميم هاي مقتضــي را گرفته اند 
كــه منجر به كاهش جهشــي آمــار تصادف ها 
شده است )به ســتاره ها در جدول توجه شود(. 
مثاًل ســال 2010 پايين ترين آمار تصادف ها در 
طول 60 ســال را ناشــي از زمســتان سخت آن 
سال كه باعث كاهش محسوس تردد اتومبيل ها 
و دوچرخه ســوارها و موتورســيكلت ها اعــالم 
كرده اند. اما افزايش 141 نفري تلفات شش ماه 
اول سال 2011 )زمستان و بهار( نسبت به ماه هاي 
مشــابه ســال  2010  )در مجمــوع 1808 نفــر 
سرنشين اتومبيل، دوچرخه ســوار و پياده( يعني 
افزايــش 8/5 درصدي كشــته هاي ســال 2011 
نسبت به 2010 و همچنين افزايش 8/1 درصدي 
تعداد مجروحان جاده اي بــا مجموع  182800  
مجروح را در اثر تردد بيشــتر همه وســايل نقليه 
در ســال 2011 نسبت به 2010 )به خاطر زمستان 
ماليم، بهار خشــك و گرم و پاييز نسبتاً مطلوب 

درد و رنج و محروميت و 
هزينه هاي سنگين درماني 
مسلمًا تنها به خود قربانيان 
تصادف ها محدود نمي شود. 
بسياري از افراد غيرمرتبط با 

حادثه مانند رهگذران و فاميل 
و آشنايان مصدوم هم ماه ها و 
گاهي سال هاي طوالني بعد از 

تصادف جاده اي درگير مشکالت 
جسمي و رواني و يا قضايي يک 
لحظه غفلت خود مصدوم و يا 
راننده ديگري بوده و هستند
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شــهداي دفــاع مقــدس )17500=140000/8( 
و... آيــا نبايد مارا به فكر چاره انديشــي بيندازد. 
اگــر براي اينكه چند دقيقه و يا چند ثانيه زودتر 
وقــوع زلزله را پيش بيني كنيــم و مردم را براي 
چاره انديشــي در جريــان وقايــع بگذاريــم تا 
خطرات جاني را بــه حداقل ممكن تقليل دهيم 
هزينه هــاي زيــادي متحمل مي شــويم كه بايد 
بشــويم، چرا براي جلوگيــري از تصادف هاي 
جــاده اي كه به مراتب ســاده تر قابل پيش بيني و 

پيشگيري است چنين نمي كنيم؟ 
اگر مكان و زمان و شدت يك زلزله در بسياري 
از مــوارد حتي براي دانشــمندان زمين شناســي 
قابل پيش بيني نيســت اما بســياري از مكان هاي 
حادثه خيز و علت بســياري از تلفات تصادف ها  
حتي  براي افراد عادي هم قابل پيش بيني اســت  

اما چرا نمي شود، قابل درك نيست. 
بايــد توجه كــرد و عبرت گرفت: راســتي اگر 
به سيســتم ترمــز اتوبوس كه چند بار در مســير 
رفــت از اصفهان به ســمت خوزســتان اردوي 
راهيان نور مكرراً اخطار داده اســت )بر اســاس 
گزارش دانش آموزان از خطر مرگ رســته(، از 
طرف راننده و شــركت حمل و نقل جاده اي و 
پليس راه توجه شــده بود اكنون عزيزان مردم و 
خود راننده در بين خانواده هاي خود شــاداب و 
زنــده نبودند؟ آيا بعد از وقوع اين همه كشــتار 
بي رحمانه جاده اي وقت آن نرســيده اســت كه 
حوادث جاده اي را تحليل موشكافانه اي كنيم و 
عوامل حادثه خيز را برطرف كنيم؟                                                                    
نگارنــده چنــد هفته پيش به خطــر تصادف در 
اثر تردد خالف جهت موتورســواران از شمال 
به جنــوب خيابان پاكنژاد در ميــدان صنعت به 
مأمــوران پليس انتظامــي تذكــر داده و از آنها 
خواسته بود كه با موتورسواري خالفكار اعمال 
قانون كنند اما چون آنها خود را پليس راهنمايي 
و رانندگــي نمي دانســتند از برخــورد بــا آنها 
خودداري كردند. آيا پليس انتظامي مســئوليت 
جلوگيري از قانون شكني ترافيكي و جلوگيري 
قتل در اثر تصادفات را ندارد؟ آيا عدم برخورد 
با قانون شــكنان ترافيكي از سوي پليس انتظامي 
باعــث جــري شــدن خالفــكاران ترافيكــي و 
افزايش تصادف ها نمي شــود؟ وقتي راننده ها به 
خود اجازه دهند در مقابل چشم افسران انتظامي 
از خيابــان يك طرفه در خــالف جهت بي محابا 
عبور كنند، قانون شكني باب مي شود كه احترام 
امامزاده را متولي آن نگه مي دارد. پليس انتظامي 
هم يك پليس اســت كه با هر قانون شكني بايد 
مقابلــه كند، به گفته رئيس تشــخيص مصلحت 
نظــام »امــروزه عبور از چــراغ قرمــز تنها يك 
تخلف نيســت، بلكه گناه است« به نظر مي رسد 
كــه يك بازبينــي در وظايف و مســئوليت هاي 
پليس انتظامي در مقابل با قانون شكنان از هر نوع 
ضروري اســت. در برخي موارد حتي اســتقرار 
مقطعي يك سرباز پليس مي تواند باعث كاهش 
قابل توجــه خالف ترافيكــي و كاهش احتمال 

تصادف و مصدوميت مردم بشود.

مي كنيم؟ آنهايي كه توانستند هر سه سال كشتار 
هيروشيما را )سال 1970 در آلمان( به هر 20 سال 
يك بار )سال 2010( كاهش دهند، يقيناً آن را با 
تحليل جامع حوادث رانندگي و عوامل مؤثر در 
كاهش تلفات انجــام داده اند. اگر زمان و مكان 
وقوع حوادث غيرمترقبه و صاعقه و سيل و زلزله 
را كســي نمي داند اما از احتمال خواب آلودگي 
انســان ها با شــكم پر باخبر است و همه مي دانند 
كه چرت پشــت فرمان در جاده هــاي دو طرفه 
بــا ترافيك ســنگين، حركت با دنــده عقب در 
بزرگراه ها و سرعت زياد چه عواقبي را به همراه 
دارد. تعداد تلفات و مصدوماني كه پليس در اثر 
واژگوني ناشــي از خواب آلودگي راننده عنوان 
كرده اوالً بسيار زياد است و دوماً در روز و بين 
ســاعت هاي 12 تا 18 و نه در شــب و نيمه هاي 
شــب به وقوع پيوسته اســت، پس وقوع بسياري 
از تصادف هــا قابل پيش بينــي بوده و با آموزش 
فرهنگ ترافيكي ازجمله توصيه برنامه زمانبندي 
حركــت و توقــف و اســتراحت به خصــوص 
بعــد از هر تغذيه و آموزش نحوه ِســرو غذا در 
رســتوران هاي بين راهي قابل پيشگيري است و 

از وقوع آن مي توان جلوگيري كرد. 

وقــوع توفــان ســهمگين ســاندي )Sandy( با 
ســرعت 120 تا 140 كيلومتر در ساعت  همراه 
با ســيل ويرانگر شــرق امريكا به حق بحث داغ 
روز تمام دنيا شــده بود اما اگــر به آمار قربانيان 
آن  تعدادكشــته هاي  بيندازيــم،  نگاهــي  آن 
كمتــر از تعداد تلفات يــك روزه تصادف هاي 
جاده هاي ايــران خواهد بود با ايــن تفاوت كه 
تمــام خبرگزاري هاي دنيا اين فاجعه را لحظه به  
لحظه به تمام دنيا مخابره كرده و مردم دنيا را در 
جريان آن قرار مي دادند اما كسي ارزش مخابره 
فاجعه كشتار تدريجي خيابان ها ايران و جهان را 

به خود نداد!
هرسه سال يك هيروشــيما و هر 1/5 سال يك 
فاجعه بم، هر سه ســال قتل عامي معادل دوران 
انقــالب، در هــر ســال 1/3 تا 1/4 برابــر تعداد 

اين فجايع قابل پيش بيني و پيشگيري نيست؟
مقايســه ديگري با آمار شــهداي هشــت ســال 
جنــگ تحميلي عوامل اســتكبار بــر ضد ملت 
ايران هم شــايان توجه است. اگر در هشت سال 
دفاع مقدس بر اساس آمار ستاد تبليغات جنگ،  
ملت ايران حدود  140000 شهيد تقديم دفاع از 
كيــان و آزادي وطن خود كرد، اما آمار تلفات 
تصادف هاي جاده اي در طول هشــت سال )82 
تا 89( بر اســاس آمــار پزشــكي قانوني حدود  
200000 نفر تلفات برآورد شــده است! اگر در 
دوران دو ســاله انقالب و مبــارزه بي امان براي 
كســب آزادي و استقالل و اســتقرار جمهوري 
اســالمي به جاي ســلطنت دست نشــانده پيشين 
ملت ايران بر اســاس آمار تعداد 70000 شــهيد 
پر افتخار تقديم كرد، تقريباً همين تعداد كشــته 
را در طول ســه ســال در تصادف هاي جاده اي 
از دســت داد و كســي هم از آنها يــادي نكرد 
و مراســم يادبود رســمي هم براي آنها برگزار 

نگرديد. 
اگر علم و تكنولوژي امروزي بشــر هنوز به آن 
حدي نرســيده تا بتواند وقوع حوادث غيرمترقبه 
مانند زلزلــه در اعماق زمين و دريا را حتي چند 
دقيقه قبل از وقوع آن پيش بيني كند اما حوادث 
جــاده اي كه عمق فاجعــه آن هم زياد اســت، 
هم از جنبــه آماري و هم از جنبــه تحليلي قبل 
از وقوع آن قابل پيش بيني و پيشــگيري اســت. 
مثاًل اگر آج الستيك، به خصوص الستيك هاي 
جلوي وســيله نقيله، از حد مشخصي كمتر شده 
باشــد تحليل ها نشــان مي دهد كه با كمي باران 
و نمناك شــدن جاده احتمال لغزش و واژگوني 
خودرو افزايش مي يابد. همين طور الستيك كم 
آج در مســيرهاي طوالني و در سرعت هاي باال 
با گرم شدن الســتيك و افزايش فشار داخل آن 
احتمال تركيدن الستيك و بروز فاجعه غيرقابل 
پيشــگيري حتمــي اســت. مثاًل چون براســاس 
مطالعــات ميدانــي و آمــاري ضريــب اطمينان 
الســتيك هواپيماهــا بعــد از تعداد مشــخصي 
بلندشدن و نشستن كاهش مي يابد، لذا هواپيماها 
براي تضميــن امنيت پرواز طبق دســتورالعملي 
مجبــور به تعويض الســتيك مي شــوند كه در 
صورت عدم رعايت دســتورالعمل هاي پروازي 
احتمــال خطر تركيدن الســتيك و بروز فاجعه 
قابــل پيشــگيري، افزايــش مي يابــد و اين هم 
يك ســؤالي است كه مســئوالن امر بايد بعد از 
بررســي هاي جامع بدان پاســخ دهنــد كه علت 
تركيدن الســتيك جلوي اتوبــوس اصفهان به 
تهران در سراشيبي جاده چه ارتباطي با وضعيت 
و حتي كيفيت الستيك ها داشته و مقصر واقعي 
فاجعه چه شــخص و يا تشــكيالت و يا شركتي 

بوده است؟ 
اگر ما براي پيش بيني زلزله و پيشگيري از فجايع 
اتمــي تحقيــق و برنامه ريزي مي كنيــم كه بايد 
بكنيم آيا به همان نســبت هم بــراي جلوگيري 
از قتل عــام جاده اي بــا آنكه عمــق فاجعه آن 
قابل مقايسه اســت، هم پيش بيني هاي پيشگيرانه 

اگر علم و تکنولوژي امروزي 
بشر هنوز به آن حدي نرسيده تا 
بتواند وقوع حوادث غيرمترقبه 
مانند زلزله در اعماق زمين و 
دريا را حتي چند دقيقه قبل 
از وقوع آن پيش بيني کند اما 

حوادث جاده اي که عمق فاجعه 
آن هم زياد است، هم از جنبه 
آماري و هم از جنبه تحليلي 

قبل از وقوع آن قابل پيش بيني و 
پيشگيري است
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حتي بر اساس گزارش ها يكي از علل واژگوني 
اتوبوس و بــروز فاجعه كشته شــدن راهيان نور 
عدم توجه راننده به اشــكال ترمز در ســفر بوده 
اســت. گويا راننده قصد داشته بعد از بازگشت 
بــه اصفهان سيســتم ترمــز اتوبــوس را به طور 
اساســي تعميركند كه متأسفانه اتومبيل در جاده 
كوهستاني واژگون شد و خود راننده هم كشته 
شــد. اين يك بي مباالتي آشــكار اســت. آيا با 
مقصر دانســتن ايــن راننده و يا خطاي انســاني 
ناميــدن ســقوط هواپيماها تكليــف از همه ما، 
به خصــوص مســئوالن، ســاقط مي شــود؟ و ما 
مي توانيــم تا تصادف و كشــتار بعدي آســوده 
خاطــر باشــيم. آيا اگر سيســتم ترمــز اتوبوس 
راهيــان نور پيــش از حركت بازبينــي و تعمير 
مي شــد عزيزان ما زنده نمي ماندند؟ اما چون به 
اخطارها توجهي نشــده و قبل از حركت سيستم 
ترمز اتوبوس تعمير نگرديــد، 26 دانش آموز و 
راننده و مربي آنها به خــاك و خون غلتيدند و 
سؤال اين اســت كه چرا و چه كسي مقصر اين 

قتل عام است؟ 
متأســفانه اخبــار تصادف هــاي اين چنينــي و يا 
تعداد بيشــتري از برخوردهــاي محتمل كه در 
آخرين لحظه ها و در آســتانه وقوع به هر دليلي 
از اتفاق آن جلوگيري شــده و مي شــود و يا به 
عبارتــي به خير مي گــذرد كه تعداد آن بســيار 
زيادتر از تصادف هاي اتفاق افتاده اســت، نبايد 
مــا را به فكر چاره بيندازد. حوادث رانندگي در 
آســتانه اتفاق را هم اگرچه اتفاق نيفتاده است، 
اما بايــد آنها را هم به عنــوان آمار تصادف هاي 
محتمل به حســاب آورده و شــرايط عدم وقوع 
احتمالــي آن را هــم تحليــل كرد. بســياري از 
كشــورها حوادث در آســتانه وقوع را هم مانند 
حوادث اتفاقيه تحليل كرده و راه هاي پيشگيري 
از آن را بررســي مي كنند. مثــاًل اگر چرخ هاي 
يــك هواپيما پيش از نشســتن مدتي گير كرده 
بــود ولــي در آخرين  لحظات باز شــد، باز هم 
آن را به عنــوان يك فاجعه در آســتانه وقوع به 
حســاب آورده و علت آن را موشكافانه بررسي 
مي كننــد. چون اگــر چرخ ها باز نشــده بودند، 
مســلماً فاجعــه اتفاق افتــاده و جان بســياري از 
انسان ها به خطر مي افتاد  لذا آنها مسئله باز نشدن 
چرخ هاي هواپيما را هم بارها در شبيه ساز پرواز 
)Simulator( تمرين كرده و راهكارهاي مقابله با 

آن را بررسي مي كنند. 
متأســفانه تصادف هــاي بســيار زيــادي ماننــد 
دانشــجويان نخبه  كشور در ســفر به خوزستان 
كه در چند ســال قبل اتفاق افتــاد كه تنها يك 
واقعه اســفبار اتفاقيــه نبود كه با مــرور زمان به 
فراموشي سپرده شــد. فاجعه تصادف ميني بوس 
دانش آمــوزان در سراشــيبي خيابــان ولنجك 
تهران، سقوط ميني بوس و كشته شدن تعدادي از 
هموطنان خوزستاني در درياچه سد، كشته شدن 
دانش آموزان در اســتخر پارك شهر تهران، از 
جملــه بي مباالتي هايي اســت كــه فاجعه آفرين 

و روي  بيابــان نرم و خيس فــرود  آمد.  اگرچه 
اين سانحه به يُمن نرم بودن زمين گل آلود بيابان 
به خير گذشــت و مسافران هواپيما با تلفن همراه 
توانســتند محل فــرود را به متصديــان فرودگاه 
اصفهــان خبر دهند و نجات يابند اما آيا  شــرط 
عقل اســت كه هواپيما با ديد كم و يا در موارد 
ديگر نقــص فني اجازه پرواز گرفتــه و يا مدير 
شركت هواپيمايي وارد اتاقك خلبان شده و در 
كار خلبان مســئول دخالت كند؟ آيا عدم پرواز 
اين هواپيماهــا مانند دو فوكر ســانحه ديده در 
نزديكي اصفهان و يا هواپيماي130C- در تهران 
بهتر و عاقالنه تر نبود؟ و آيا اگر هواپيماي وزير 
اسبق راه بعد از بهبود هوا با تأخير پرواز مي كرد 
از ايــن فاجعه جلوگيري نمي شــد؟ در گزارش 
علل ســانحه كشته شــدن 26 دانش آموز راهيان 
نور مي خوانيــم كه راننده هر بار كــه كامپيوتر 
اتوبوس اخطار مي داده اســت كامپيوتر اتومبيل 
را خاموش و مجدداً روشــن  )Reset( مي كرده 

و بــه مســير ادامه مي داده اســت. گويــا تصور 
مي كرده كه اشــكال در كامپيوتر اتومبيل نهفته 
اســت و نه در سيســتم ترمز كه البته مي توانست 
چنين هم باشــد،  اما سيستم ترمز قطعه اي نيست 
كه بتوان به سهولت عيوب آن را ناديده گرفت 
و جــان 26 نفر ازجمله راننده را به بازي گرفت. 
مســلماً اين بي مباالتي را نبايد بــا توكل به خدا 
اشــتباه گرفت. اگر اتومبيلي به خصوص وسايل 
نقليه عمومــي با نقص فني به خصوص سيســتم 
ترمز )يا الســتيك معيوب و كم آج( به حركت 
ادامه دهند، اين بي مباالتي مصداق قتل   عمد و يا 
قتل غيرعمد نيســت؟ مسلماً اين با توكل به خدا 
تفاوت ماهــوي دارد. اما به هــر صورت به نظر 
نگارنده تصادف ناشي از بي مباالتي هم مصداق 
قتل است و نه حادثه كه مصداق قتل عمد يا قتل 
غيرعمد بــودن آن و همچنين ميزان كيفر آن از 

وظايف قانون شناسان و حقوقدانان است.

3ـ بي مباالتي انسان ها
درســت اســت كه حادثه هيچ گاه خبر نمي كند 
ولي عالئم و نشــانه هاي آن قابل مشاهده است. 
گاه بي مباالتــي مــا باعث ايجاد فاجعه انســاني 
مي شــود كه متأســفانه آن را به حســاب قضا و 
قدر مي گذاريــم. اگر به عوامــل و عالئم يك 
اتفاق از پيش توجه شــود فاجعه قابل پيش بيني 
و كشــتار انســان ها قابل پيشگيري اســت. مثاًل 
اگــر بــه گزارش هاي هواشناســي توجه شــده 
بــود ســانحه ســقوط هواپيمــا در جنگل هــاي 
ســاري قابل پيشــگيري بود و كشــتار مسئوالن 
وزارت راه اتفــاق نمي افتاد. اگــر به اخطارهاي 
هواپيمــاي فوكر 80 در مســير رفــت از تهران 
بــه اصفهان توجه شــده بود ســقوط هواپيماي 
فوكــر و نابودي مســافران و هواپيما در مســير 
بازگشــت از اصفهان در كوه هاي كركس قابل 
جلوگيري بــود. اگر هواپيماي 130C- با وجود 
نگراني خلبان آن پرواز نكرده بود خبرنگاران و 

خدمه و بقيه انســان ها مانند سرنشــينان آن هنوز 
زنده بودند؟ اگر در فرودگاه مشــهد بين خلبان 
مســئول پرواز و رئيس شــركت هواپيمايي در 
كابين خلبان اختالف نظــري بروز نكرده بود و 
رئيس شــركت هواپيمايي كه خود يك خلبان 
بــود در امر پرواز خلبان مســئول دخالتي نكرده 
بود آيا هواپيما احتماالً همان بار اول با ســرعت 
مطمئنه ســالم فرود نمي آمد؟ آيــا در اثر همين 
اختــالف در كابين خلبان با وجــود تذكر اتاق 
كنترل پرواز، خلبان مســئول پرواز، ســرعت را 
كنتــرل نكرده و با ســرعت زيادتــر از حد بُعد 
باند با ديــوار حائل انتهاي باند برخورد نكرده و 
عده اي را به كشــتن نمــي داد؟ مدتي بعد از آن 
هم شــاهد پرواز هواپيماي فوكر در باران شديد 
از تهران به ســمت اصفهان بوديم كه باعث شد 
خلبان زمين هاي خيس اطراف كوه هاي كركس 
اصفهان را با باند فرودگاه اصفهان اشتباه گرفته 

عكس از خبرگزاري فارس
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رفع اين نقص اعالم شده جلوگيري كرده بود؟ 
چرا اداره اســتاندارد واكنش مناسبي نشان نداده 
است؟ مگر نقص سيستم ترمز يدك كش چيني 
هور تعداد زيادي فاجعه به بار نياوده اســت، آيا 
اداره اســتاندارد از توليــد ايــن يدك كش و يا 
مدل مشابه آن ممانعت به عمل آورده و پليس از 

شماره گذاري آنها خودداري كرده است؟  
بد نيست خاطره اي از دوستي كه چند سال پيش 
گروهــي از دانشــجويان را با اتوبــوس يكي از 
شــركت هاي مسافربري داخلي به اردوي خارج 
از كشــور برده بود اشــاره شود. وي مي گفت با 
اتوبــوس دو طبقه مــدل New contraction  در 
آلمــان در حال تردد بوديم كه پليس ســختگير 
اشــتوتگارت، اتوبوس را متوقف كرد. يكي از 
افســران پليس كه داراي مدرك فوق ليســانس 
اتومكانيك بود به زير اتوبوس رفت و با كمك 
كوليس و با دقت فراوان ســالمت اتوبوس براي 
تــردد در جاده هاي اروپــا را بررســي كرد. او 

ميزان خالصي فرمان و سيستم ترمز و مقدار آج 
الســتيك ها را اندازه گرفته و بقيه قســمت هاي 
اساســي اتوبوس را كنترل كرد و سپس به خاطر 
عــدم مشــخص بودن زمــان تعويــض راننده ها 
روي صفحه ثبت حركــت و نواقصي در ضبط 
سرعت، شركت حمل و نقل ايراني را به جريمه 
سنگيني محكوم كرد. اما پليس به شرط تعويض 
يك حلقه )از هشــت حلقه( الستيك هاي عقب 
و با شرط رعايت ســرعتي كمتر از 80 كيلومتر 
در ســاعت اجازه ادامه تردد در جاده هاي اروپا 
را داد. آن دوســت مي گفت كه كنترل خودرو 
توســط پليس سختگير اشــتوتگارت با مدرك 
فوق ليســانس اتومكانيــك از هرگونــه كنترل 
اتوبــوس در مراكــز آزمايش فني خــودرو و يا 
تعميرگاه هاي مجاز در ايران براي من مطمئن تر 
و معتبرتــر بود. اگرچه راننده ها هم خالف تعهد 
داده شده حاضر به تعويض يك حلقه الستيك 
عقب خودرو نشدند اما ما با اطمينان خاطر سفر 

شركت مســئوالن در مراســم يادبود قربانيان و 
اظهار همدردي و ســخنراني بعد از چپ شــدن 
اتوبــوس اردوي راهيــان نــور درد وابســتگان 
قربانيان را تســكين مي دهد اما از مسئوليت آنها 
كه در اثر  عدم انجام دقيق وظايفشان در كنترل 
شــرايط ايمني خودرو باعث كشته شدن عزيزان 
دلبند مردم شــده اند نمي كاهد. شــايد هم باعث 
تازه شــدن داغ آنها و نمكي بر زخم جگرشــان 
باشد؛ اگر همه دســت اندركاران به وظيفه خود 
عمــل مي كردند و از تردد اتوبــوس راهيان نور 
بدون تعمير اساســي ترمز ممانعــت مي كردند، 
شــايد بازماندگان هنوز شاهد خنده هاي عزيزان 
خود بودند. اگر يك روز يا دو روز سرگرداني 
براي  تعمير ترمز را مي پذيرفتند )به مشابه سيلي 
مال( هم راننــده كه به عنوان يكــي از مقصران 
فاجعه اعالم شــده و هم بقيه سرنشــينان اكنون 
زنــده و شــاداب بودند و نيازي بــه همدردي و 

مراسم تشييع نداشتند. 

مقصر ديگر فاجعه ســقوط اتوبوس راهيان نور، 
شــركت خودروســازي اعالم شــده است، كه 
چرا »ســقف اتوبوس تحمل ضربه وارده در اثر 
واژگوني اتوبوس را نداشــته اســت؟« حال اين 
سؤال مطرح اســت كه چرا اداره استاندارد پس 
از اين بدون آزمايش مقاومت ســقف اتوبوس، 
اجازه توليد اين سري از اتوبوس ها را به شركت 
ســازنده داده اســت؟  بعد از سرنگوني اتوبوس 
راهيــان نور كه ضعف ســقف ايــن اتوبوس  ـ 
و شــايد بقيــه مدل هــاي موجود ـ مشــخص و 
رســانه  اي شــده بود، آيا متصديان امر درصدد 
برطرف كــردن اين عيب فني بــر آمده و پليس 
از شــماره گذاري ايــن مدل خــودداري كرده 
بود؟ اگر سقف ضعيف تشخيص داده شده بود، 
آيا شركت هاي ســازنده فراخواني براي تقويت 
مقاومت ســقف اتوبوس تا به امــروز و پيش از 
فاجعه بعــدي انجام داده بودند؟ آيا پليس راه از 
تردد اين مدل اتوبوس با ســقف ضعيف قبل از 

شــده اما كســي از آن عبرت نگرفته است. آيا 
اين فجايع هم تحليل شده و در يك شبيه سازي 
رايانــه اي راه حل هايي بــراي مقابله با آن تمرين 
شــده اســت؟ اگر چنين شــده بود، فاجعه هاي 
مشــابه ديگر اتفــاق نمي افتاد. متأســفانه ما اين 
قضاياي اســفناك را با تأســف و تأثر و اشــك 
و شــيون و مراســم عزاداري هفته و چله و سال 
برگزار كرده و ســپس به آساني فراموش كرده 

و به تاريخ مي سپاريم. 
به نظر نگارنده نخست بايد با فرهنگ بي مباالتي 
و بي توجهي به عواقب يك تصميم غيرمسئوالنه 
مانند سپردن انتقال تعداد زيادي از دانش آموزان 
مســابقه قرآئــت قــرآن به دســت يــك راننده 
ناشــي مقابله كــرد. ســواركردن دانش آموزان 
براي شــركت در مســابقه قرائت قــرآن، يا هر 
مراســم ديگري در عقب كمپرسور براي عبور 
از گردنه هــاي كوه هــاي خوزســتان، آن هم با 
يك راننده ناشــي خطايي نابخشودني است كه 
عواقب آن مســلماً در اين دنيــا خاتمه نمي يابد؛ 
يعني عــدل خداوند ايجاب مي كند در ســر پل 
صــراط گريبــان مقصر يــا مقصــران را بگيرد، 
كــه چرا بندگان مرا به اين ســادگي به كشــتن 
داديــد! زماني كه يــك فاجعه اتفــاق مي افتد و 
اتومبيــل دانشــجويان در جاده مشــهد ـ تهران 
تصادف مي كند )كه متأسفانه هر ساله اين چنين 
تصادفــات در جاده هاي كشــور اتفاق مي افتد( 
نخســت مراسم يابود باشــكوه برگزار كرده در 
سخنراني ها براي جلوگيري از اين گونه اتفاقات 
سوگند ياد مي كنيم اما با گذشت زمان فراموش 
كــرده و روز از نــو و تصادف از نو و مراســم 

يادبود و سوگند از نو.
آقاي داوودبيگي در مقاله 18 شهريور 92 پليس 
آلمان را به حق ســختگير توصيف كرده اند كه 
انسان را به ياد ســيلي زدن مالنصرالدين پيش از 
شكستن كوزه آب توســط فرزندش مي اندازد 
كه آن هم به  حق آموزنده اســت. مي گويند مال 
كوزه اي به دســت پســرش داد تا از چشمه آب 
بياورد امــا پيش از حركت، ســيلي محكمي به 
پســرش  زد كه »مبادا در اثر بي مباالتي كوزه را 
بشــكني«. دوست مال به او مي گويد او كه هنوز 
كوزه را نشكســته است و قصاص قبل از جنايت 
هم جايز نيست. مالنصرالدين پاسخ داد: »اما اگر 
كوزه را شكست، ديگر سيلي فايده اي نداشته و 
دردي را دوا نمي كند«. اگرچه در مثل مناقشــه 
نيست اما اگر پليس آلمان سختگيري نمي كرد، 
آيا مي توانست آمار كشته و مجروحان جاده اي 
را اين چنين كاهش دهد؟ اگر مســئوالن ســتاد 
راهيان نور، مســئوالن شــركت هاي هواپيمايي 
در مشــهد و بقيه نقــاط، شــركت هاي حمل و 
نقل جــاده اي، پليــس راه، مســئوالن اردوهاي 
دانشــجويان نخبه و...  قبل از شــروع سفر مسير 
جــاده را تحليــل  كــرده و از ســالمتي راننده و 
ماشين مطمئن مي شدند، آيا از فاجعه هاي اتفاقيه 
يا در آســتانه وقوع جلوگيري نمي شــد؟ مسلماً 

تصادف اتوبوس راهيان نور
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اســكانيا در بزرگــراه قــم ـ تهــران در شــب 
1392/6/18 انســان را به يــاد واژگوني اتوبوس 
نور  اردوي دانش آمــوزان راهيــان  اســكانياي 
مي اندازد كه در آنجا هم سقف ضعيف اتوبوس 
مزبور يكــي از عوامل مؤثــر در افزايش تعداد 
كشته  ها عنوان شده و اكنون هم كه رئيس پليس 
راهــور ضعف بدنه اتوبوس اســكانيا را يكي از 
علل فاجعه دانســته، اين ســؤال مطرح است كه 
چرا در فاصله زماني بين واژگون شــدن اتوبوس 
اســكانياي دانش آموزان راهيــان نور تا برخورد 
دو اتوبوس اســكانيا، هيچ گونه برخوردي براي 
تقويــت ســقف و يا تقويت بدنه ايــن نوع مدل 
اتوبوس انجام نگرفته است؟ نكند كه با هر اتفاق 
ناگــواري ابتدا در يك حركتي خودجوش بايد 
شاهد اطالعيه هاي متعدد تسليت، ابراز تأسف ها، 
اعالم عزاي عمومي، اعالميــه تعيين مقصر و يا 
مقصــران، محكوميت چند نفــر )معموالً راننده 
يــا خلبان متوفي( و يا شــركت هاي مســافربري 
و يا شــركت ســازنده و تعهد هميشــگي براي 
چاره انديشــي و جلوگيري از اين قبيل حوادث 
باشــيم و تا تصادف و فاجعه بعــدي ديگر هيچ 
اتفاقي نيفتد؟  اگر باتري اتوبوس و سيســتم برق 
در نزديكي سيســتم سوخت رساني اتوبوس هاي 
اســكانيا باعث آتش ســوزي شــده اســت، اين 
اشــكال كه به يكباره به وجــود نيامده و از پيش 
از اين ســفر هم وجود داشــته اســت كه با يك 
كنترل ساده اداره اســتاندارد و پليس راهنمايي 
قابل مشــاهده بوده اســت؛ اما اگر مســئوالن از 
عيــب آن باخبر بــوده و اقدامــي نكرده اند، در 
مقابــل مردم، صاحبان عــزا و دادگاه عدل الهي 
مسئولند و اگر مســئوالن توانايي تشخيص ايراد 
سيســتم سوخت رســاني و ضعف بدنه اتوبوس 
نداشته و پست سازماني كنترل كننده اتوبوس را 
اشــغال كرده اند، فاقد تقواي الهي و شغلي بوده 
و باز هم مســئولند. در هر صورت با عدم اقدام 
پيشــگيرانه پيش از اين تصادف و آتش سوزي 
قصور كرده و مورد ســؤال هستند كه چرا پيش 
از اين اقدامي نكرده اند؟ 50 درصد مقصردانستن 
شركت سازنده و ارســال پرونده آنها به دادسرا 
نه مرهمي بر زخم بازماندگان اين حادثه اســت 
و نــه كشــته اي را دوبــاره زنده خواهــد كرد. 
سختگيري پيشــگيرانه پليس محبتي است كه از 
تكرار اين فجايع و كشته شــدن انسان هاي بيگناه 
بعــدي جلوگيري و شــبيه ســيلي مالنصرالدين 
كارساز است. اما باالخره همتي انساني مي طلبد 
تا شــايد روزي شاهد فرهنگ ترافيكي، كاهش 
تصادفــات، كاهــش مــرگ و مير جــاده اي و 

كاهش آالينده هاي زيست محيطي باشيم! 
بــه اميــد آن روزي كه مســئوالن ما مســئوالنه 
پيشــگيري از تصادف ها را هم از وظايف اصلي 
خود دانســته و اينجــا نيز »پيشــگيري را بهتر از 

درمان« و تسلي مصدومان بدانند.■ 

را جــدي نمي گيرند. در گزارش رســمي علت 
فاجعــه اتوبوس راهيان نور مي خوانيم كه راننده 
متوفــاي اتوبوس هم روشن شــدن چــراغ خطر 
را جــدي نگرفتــه و با خاموش و روشــن كردن 
كامپيوتر اتوبوس آن را »Reset« كرده است. اما 
آيا پليس راه نبايد امكان كنترل مســتقل سيستم 
ترمز و ديگر قسمت هاي حياتي خودرو را داشته 
باشــد تا در  صورت تشكيك صحت داده هاي 
مراكز معاينه فني خودرو رأســاً كنترل و صحت 

برگه هاي معاينه فني را بررسي كند؟  
در گــزارش علــت فاجعه اتوبــوس راهيان نور 
شــركت حمل و نقل مســافربري هــم به عنوان 
مقصر اعالم شــده اســت؛ اما آيا شركت مزبور 
بعــد از ايــن فاجعه انســاني اقدامــي در جهت 
اطمينان از ســالمت خودرو قبل از صدور اجازه 
تردد انجام داده اســت؟ و آيا مســئول مستقلي 
صحت اجازه تردد شــركت هاي حمل مسافر را 
كنترل كرده اســت؟ يا همان طوري كه گفته شد 
آيا اصوالً امكانات تخصصي و پرسنلي آزمايش 
مستقل ســالمت راننده و ماشين را شركت ها و 

يا پليس راهور داشــته و يا دارند؟ از آن گذشته 
توانايي كنترل وســيله نقليه حمل مســافر توسط 
راننــده چه از نظر جســمي و چــه از نظر رواني 
بايستي مد نظر قرار گيرد. آنهايي كه با اتوبوس 
سفر مي كنند بارها مشــاهده كرده اند كه راننده 
پــس از مُهــر دفترچــه در كيوســك پليس راه 
كنترل اتومبيل را به فرد ديگري مي سپارد كه در 
بهترين حالت ممكن است راننده كمكي يا دوم 
براي  مســافت هاي طوالني باشــد. اما آيا مجوز 
تردد فرد دوم از طرف مســافران هم قابل كنترل 
بوده و هست؟ آيا اجازه تردد راننده و وضعيت 
جســمي و رواني او بين دو پاسگاه توسط پليس 
راه كنتــرل مي شــود؟ آيــا  دقت مي شــود كه 
آورنــده دفترچه خــودرو همــان هدايت كننده 

اتوبوس مسافربري است؟ 
شــايد هم علت تصادفات رانندگــي مردم ما با 
ماشــين هاي پر ســرعت امــروزي در جاده هاي 
متناســب با درشــكه هاي ديروزي و با فرهنگ 
ترافيكي پريروزي باشد كه آمار تلفات جاده اي 

را زياد كرده است.
متأســفانه خبر تصــادف اســفناك دو اتوبوس 

خود را تا ايران ادامه داديم. ابتدا تصور مي شــد 
كه كنترل دقيق خودرو توســط پليس سختگير 
اشــتوتگارت به علت پالك ايراني آن اتوبوس 
بوده اســت، اما ظاهراً علــت اصلي كنترل دقيق 
ايــن نوع مدل خودرو گزارشــي بــود كه مجله 
اشــپيگل در همــان روز در مورد مشــكل فني 
 New contraction  ايــن مدل اتوبوس دو طبقــه
در ســرعت هاي باالتــر از 80 كيلومتــر منتشــر 
كرده بود. اشپيگل نوشــته بود كه سيستم فرمان 
در   New contraction دوطبقــه  اتوبوس هــاي 
ســرعت هاي باالتــر از 80 كيلومتــر شــروع به 
نوســان كرده و باعث افزايش خالصي فرمان و 
امكان خطا در ســرعت هاي باالتراز 80 كيلومتر 

مي شود.  
اينجا اين پرســش مطرح است كه آيا اداره هاي 
حمــل و نقــل جــاده اي و شــهري مــا و پليس 
راهنمايي و رانندگي ما اصوالً افراد متخصص و 
ابزار دقيــق براي كنترل كيفيت ايمني اتومبيل ها 
را در اختيار دارند؟ و آيــا واحدها و يگان هاي 
ورزيده ويژه متخصص آشنا با سيستم هاي ايمني 
اتومبيل در اختيار دارند كه بتواند مستقاًل اجازه 
تردد  وســيله نقليه موتوري را بررسي و صحت 
گواهي هــاي صــادره از مراكــز كنتــرل ايمني 
خودرو را به طور مســتقل كنترل كنند؟ اگرچه 
كنتــرل دفترچــه خودروهاي عمومــي و باري 
توسط پليس راه شــرط الزم تردد بي خطر آنها 
در جاده هاي كشــور اســت اما اين شرط ديگر 
كافي نيســت. تعدد تصــادف  اتومبيل ها، اعم از 
سواري و كاميون ها و اتوبوس ها كه متخصصان 
علت آن را نقص فني وسيله نقليه و يا اشكاالت 
هندســي جاده ها تشــخيص داده اند، لزوم توجه 
بيشــتر بــه كنترل ايمنــي خودرو توســط يگان 

بي طرف و مستقلي را مي طلبد.  
در مطبوعــات گزارش يكي از كاركنان ســابق 
معاينــه فني خــودرو خوزســتان مي خوانيم كه 
معاينه هــاي فني خودروها چنــدان جدي گرفته 
نشــده و برگه معاينه فني خودرو به آســاني و به 
گفته ايشــان حتي بدون معاينــه فني خودرو هم 
صادر مي شــود. از طرفي ديگر مجلس تصويب 
مي كنــد به علــت شــلوغي مراكــز معاينه فني 
خودرو زمان معاينه اتومبيل هاي نو  از دو سال به 
پنج  سال افزايش يابد. اين بدين معني است كه 
با توجه به عمر متوســط الستيك، قطعات ترمز 
و فرمــان و عدم آشــنايي راننده به سيســتم هاي 
ايمني احتمــال بــروز حادثه افزايــش مي يابد. 
بايد در نظر داشــت كه اكثر راننده ها  آشــنايي 
كافي با مكانيك اتومبيــل ندارند و تا زماني كه 
نقصي اساسي مشــاهده نكنند و يا اتومبيل خود 
از حركت باز نايســتد يا چراغ هاي خطر به طور 
مســتمر اخطــار ندهند )يا حتي اگــر اخطار هم 
بدهنــد(، بي توجه به اخطارها بــه حركت خود 
ادامه مي دهنــد و صداهــاي گاه و بيگاه اخطار 
و چشــمك زدن هاي موقتــي چراغ هــاي خطر 

همتي انساني مي طلبد تا شايد 
روزي شاهد فرهنگ ترافيکي، 

کاهش تصادفات، کاهش 
مرگ و مير جاده اي و کاهش 
آالينده هاي زيست محيطي 

باشيم
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معتاد شبيه فرد بي اراده اي است رهاشده، رسيده 
به رودخانه اي خروشان كه در مسير رودخانه اي 
قرار مي گيرد و نجات او موكول به اين است كه به 
تخته سنگ يا شاخه درختي كه در مسير قرار دارد 
برخورد كند و توقفي حاصل آيد و نقطه عطفي 
در زندگي او رخ دهد. با توجه به اين امر ســعي 
داريم با نگاهي به فرازونشيب هاي زندگي افرادي 
كه با اين بيمــاري درگير بوده اند دريابيم كه آيا 
شــگردهاي داوطلبانه و اختياري وجود دارد كه 
معتاد را در مســير رودخانه اي كه مي رود پيش از 

آنكه به عجز  و استيصال برسد نجات دهيم؟

بيماري هراس
وقتي كــودك بودم، معيــار دارا و نــدار بودن 
همكالسي هايم مدادشان بود. دلم براي صاحبان 
مدادهايي كه از فرط كوتاه بودن در دست هاي 
كودكانه به ســختي جا مي شد، مي سوخت. در 
مدرســه اي كه من درس مي خوانــدم تعداد اين 
افراد كم نبود و به جز مداد كوتاه نشانه هاي مشابه 
ديگري هم داشتند. همگي شلوارهاي رنگ ورو  
رفته اي داشــتند كه از چند جا به طرز ناشيانه اي 
كوك خورده بود و كاپشــن هاي شمعي شــان 
را بخاري ســوزانده بود. ســرماي زمستان آب 
بيني شــان را ســرازير  و گرمــاي كالس آن را 
خشــك مي كرد تا روي صورت بماســد. وضع 
مالــي خانــواده ما كمــي بهتر بود، بــا اين حال 
خاطــرات بچگــي و درك آزار دهنده اي كه از 
فقر داشــتم  كابوس ســال  هاي نوجواني ام بود. 
از اينكه روزي شــرمنده نگاه ملتمســانه فرزندم 
باشــم و نتوانم اســباب بازي مورد عالقه اش را 
بخرم مي ترســيدم. ســن نوجواني ام كه داشــت 
تمام مي شــد، ترس هاي بيشتري در من به وجود 
مي آمد. ترس از اينكه شغل مناسبي نيابم، باعث 
شد به هر كاري تن دهم. ترس از اينكه دوستانم 
را از دســت دهــم، باعث شــد با كســي رابطه 

صميمانــه  برقــرار نكنم و انــواع ترس ها قبل از 
وقوع فاجعه برايم طبيعي بود. 

در جســتجوي آرامش بودم. گروه همســاالني 
مي خواســتم كه تأييدم كنند و نگراني هايم را از 
زندگي و نارضايتــي  ام از كار را با آنها در ميان 
بگذارم. 12 ســال پيش در يك غروب  دلتنگ 
پاييزي از ميان باد ســرد و غبارآلودي گذشتم و 
پاي در راهي گذاشــتم كه خودم هم مي دانستم 
خطاســت، اما به خيــال باطلم، فكــر مي كردم 
موقتــاً آرام مي شــوم تا در آرامــش تصميمات 
مهم و سرنوشت ســاز آينده زندگي ام را بگيرم. 
پناهگاهــي يافتــه بــودم بــراي مواقعــي كه از 
زندگي بيزار مي شدم.  دوستاني داشتم كه باهم 
ناكامي هايمان را به روزگار نسبت مي داديم و به 
هم اطمينان مي داديم كه هيچ اتفاق بدي تقصير 
خودمــان نيســت. قرار مــا از هفتــه اي يك بار، 
به يك روز در ميان رســيد تا اينكــه باور كنيم 
گرفتار شــده ايم. از آن به بعد براي جلســاتمان 
محدوديت قائل مي شــديم. اول هر جلسه با هم 

قرار مي گذاشــتيم كه فاصله زماني تا قرار بعدي 
حداقــل دو هفته باشــد. مدت كوتاهــي با اين 
روش، مصرفمان كمتر شــد اما باز برگشــتيم به 
همان روند سابق و اين بار با دوز باالتر. ديگر هر 
چقدر در كار و زندگي شكســت مي خورديم، 
برايمــان مهم نبود. مهم قرار عصرها بود كه دير 
نرسيم. شــش ســال از اولين بار گذشته  بود كه 

ديگر سر ساعت بايد به قرار مي رسيدم.
آن روزها درحالي كه عادت عصرگاهي از لذت 
خالي شده بود و تمام زندگي  ام معني روزمرگي 
و تكرار- كــه تمام عمــر از آن گريزان بودم- 
مي داد، آشنايي با همسرم زندگي مرا دگرگون 
كرد. در يك شركت پخش موادغذايي مشغول 
كار بودم و هنوز ظاهرم تغيير مشــهودي نكرده 
 بود. انرژي و لذت آشــنايي تأثير آني شــگفتي 
بر روحيــه ام گذاشــت و هفده مــاه از مصرف 
خودداري كردم. در آن مدت با كمك خانواده 
خودم و پدر همسرم، دفتر كاري در زمينه شغل 
سابقم راه اندازي كردم و سرو ساماني به زندگي 

نقطه عطف بيداري

احمد هاشمي



83
ره	
ما
|	ش
	92
ن	
هم
و	ب
ی	
| د
	10
0

و كارم دادم. باورش برايم سخت بود اما ديگر به 
ضرورت تغيير شكل زندگي ام ياد دوستان سابق 
نمي افتادم و به تبع آن خيلي كم وسوسه مي شدم. 
سرخوشــي آن روزها باعث شــد از ياد ببرم كه 
من يــك بيمارم و اهميت  ندادن به درمان باعث 
باال گرفتن دوباره بيماري خواهد شــد. با انرژي 
كار مي كردم، به ظاهرم مي رســيدم و به چشــم 
اطرافيان نمونه آدمي موفق و دوســتدار زندگي 
بــودم ولــي در واقع حفظ ظاهر نيك، تالشــي 
براي سرپوش گذاشتن به ترس هاي بيمارگونه ام 
بود. با وجود تالش زياد در تجارت موفق نبودم 
و ســرمايه اندكي كه درواقــع وامي خانوادگي 
بود از كفم رفت. دليل اصلي شكســتم مقايســه  
اشــتباهي خودم با آدم هايي بود كه نسبتي با من 
نداشتند. از اينكه احســاس مي كردم از ديگران 
عقب افتاده ام حال خوبي نداشتم، تمركزم را در 
كار و زندگي از دســت داده بودم و روزبه روز 
بر مشــكالت مالي ام افزوده مي شــد. پيله اي به 
دور واقعيت خودم تنيده بودم و تمام تالشــم را 
مي كردم كه حتي همسرم هم از مشكالت مطلع 
نشــود. اقتدارم را نزد اطرافيان دوســت داشتم. 
كمي بيش از يك سال از ازدواجمان گذشته بود 
كه دخترم به دنيا آمد. با اينكه لذت پدربودن را 
دوست داشتم، اما شرايط نامناسب و چشم انداز 
ناامــن زندگي هرروز نا اميدتــرم مي كرد. ديگر 
مي دانســتم كه اميد به بهبود اوضاع با اين روش 
كار، توهمي بيش نيست. تنهاتر از هميشه، طعم 
تلخ و ســرد زندگي مرا به وادي ســابق كشاند. 
وقتي به جمع دوستان قديمي برگشتم انگار هيچ 
چيز تغيير نكرده بود. همه به جز يكي ســر قرار 
مي آمدنــد و من نيز در زمــان كوتاهي به قامت 

همان آدم هفده ماه پيش درآمدم.
دوســال جهنمي ديگر گذشــت. همسرم شروع 
بــه ادامه تحصيل كرده  بــود و بايد بعدازظهرها 
دنبالــش مي رفتــم و بــه همين خاطــر صبح ها 
مصــرف مي كــردم. اتومبيل مــان كــه متعلق به 
همســرم بود را با وكالتنامه جعلي گرو گذاشته 
بودم و چند ميليــون وام گرفته بودم. وضع كار 
به طرز اسفناكي آشــفته بود. از ترس طلبكارها 
تلفن ناشــناس جواب نمي دادم. روزها و شب ها 
به اتفاق ناخوشــايندي كه باالخره مي افتاد فكر 
مي كردم تا اينكه هنــگام خريد مواد با 25 گرم 
ترياك دســتگير شــدم. در تمام طول مســير تا 
بازداشتگاه به رازهايي كه از پرده برون مي افتاد 
فكر مي كردم. ســه روز بازداشــت بودم و درد 
مي كشــيدم. بدتــر از درد، تصــور اتفاقاتي بود 
كه در بيرون جريان داشــت. وقتي آزاد شدم با 
همسرم تماس گرفتم. چند دقيقه صحبت كرديم 
و تمام مدت آرام پشت تلفن گريه مي كرد. هنوز 
صداي نفس هايش پشت تلفن در گوشم هست. 
به جز چند گاليه مختصر چيزي نگفت، حالليت 
طلبيــد و خداحافظي كرد. بعــد از خداحافظي 
چند دقيقه گوشــي را نگه داشته بوديم و اشك 

مي ريختيم. بعد از چند ســال زندگي با همسرم 
تازه آن روز فهميدم چقدر به او وابســته هستم. 
حاضر بودم براي چنــد دقيقه ديدنش هركاري 
بكنم. دلم مي خواست ساعتها كنارش مي نشستم 
و هيچ نمي گفتم، همين بودنش برايم كافي بود. 
درد مي كشــيدم، تصميمش براي جدايي قطعي 

بود.  
وســايلم را از خانه جمع كــردم و به خانه پدرم 
برگشــتم. روزها به خودم بد و بيــراه مي گفتم، 
فقط خودم را مقصر مي دانســتم. به خاطر اينكه 
از نعمت هــاي خداوند اســتفاده نكرده و باعث 
تباهي خود و خانواده ام شــده بــودم. چند روز 
بعد پيامي به همســرم فرســتادم و گفتم تا زمان 
بهبودي حتي شايستگي شــنيدن صداي دخترم 
را ندارم، خواســتم منتظرم بماند. پاسخش يك 
جمله بيشتر نبود: »كاش زودتر گفته بودي، براي 

اين حرف ها خيلي دير است.«
دو ســال از آن روزهــا مي گــذرد. در ايــن دو 
ســال به ســختي تالش كرده ام. وضع مالي ام رو 
به بهبودي اســت و تمام تالشم را براي موفقيت 
مي كنم. مي دانم اگر در زندگي پيشرفت نكنم، 
دوباره ذچار لغزش خواهم شد. ديگر با هيچ كس 
خودم را مقايسه نمي كنم و تنها گذشته تلخم را 

شايسته مقايسه  با امروزم مي دانم. 
در اين مدت همسرم يك بار دادخواست طالق 
داد امــا در دادگاه حاضر نشــد. او اين روزها به 
ادامه تحصيل مي پردازد و دخترمان نزد اوست، 
براي بازگشــت به زندگي سابق از خود تمايلي 
نشان نمي دهد اما من با اميد روزهاي خوش باهم 

بودن زندگي مي كنم.

بازگشت بعد از لغزش
بــراي  كــه  هســت  زندگــي  در  چيزهايــي 
به دســت آوردنش تــالش مي كنــي و چيزهايي 
هســت كه به انسان هديه مي شــود و تنها لطف 
خداوند تو را اليق داشــتنش كرده اســت. براي 
من، ســالمتي هديه اي از ســوي خــدا و عينيت 
مهرباني و لطف او بوده اســت. خود را هميشــه 
شكرگزار مي دانم كه توانسته ام به پاكي ام ادامه 

دهم. 
من از 16 ســالگي شــروع به مصرف انواع مواد 
مخدر كردم و در طول 10 ســال تمام چيزهاي 

خوب زندگي ام را از دســت دادم. بيكار شدم، 
در جامعــه احتــرام نداشــتم و بــه همــه آدم ها 
بدبين بودم. بارها بســتري شده بودم و باز دچار 
لغزش مي شــدم تا اينكه در 26 ســالگي به آخر 
خط رســيدم. در اوج نااميــدي  و در حالي كه 
احساس مي كردم هيچ چيز خوبي در دنيا وجود 
نــدارد، خود را خالي از هر احساســي مي ديدم. 
بيداري من شــايد فقط يك لحظه بود، لحظه اي 
كه خــود را در مقابل عظمت واقعيت دنيا حقير 
ديدم، تنهاي تنها شدم و آينده مبهم پيش رو در 
زندگي ام، ترســناك مي نمود. يــا بايد خودم را 
از بيــن مي بردم يا ســالمتي ام را باز مي يافتم. باز 
هــم مي گويم فقط لطف خدا بوده اســت كه به 
زندگي برگشتم و تا ابد شكرگزار خواهم بود. 

من 11 سال پاك بودم و به همه آنچه مي خواستم 
رســيدم. خانــواده اي تشــكيل دادم و در جامعه 
اعتبار كســب كردم. تحصيالتــم را ادامه دادم، 
شــغل خوبي داشــتم و توانســتم بدهي هايم را 
تسويه كنم. از زندگي راضي بودم و مغرور شده 
بــودم. يادم رفته بود از كجا آمده ام و چه حال و 
روزي داشتم. به بقيه دوستانم خرده مي گرفتم و 
ايرادهاي خودم را فرامــوش كرده بودم. بعد از 

11 سال دچار لغزش شدم. 
معمــوالً كســاني كه لغــزش مي كننــد ديگــر 
برنمي گردند و يا اگر برگردند پاكي شــان زياد 
طول نمي كشد اما من دوباره به جلسات بهبودي 
برگشتم و تا االن 13 سال است كه پاك هستم. 
چيزي كه باعث شــد پاك بمانم اين  اســت كه 
متوجه شــدم اعتياد يــك بيمــاري پيش رونده 
اســت و نياز بــه مراقبت دائمــي دارد. هرچقدر 
در جلسات بهبودي شــركت كنم، خوب است 
اما اثرش دائمي نيســت. كســاني كــه مرتب به 
جلسات مي آيند پاك مي مانند. تحقيقات علمي 
نشــان داده است كه شــكل مغز فرد معتاد تغيير 
مي كنــد و هورمون هــاي بــدن از حالت طبيعي 
خارج مي شود. اگر درست به بيماري رسيدگي 
نشود، بعد از مدتي دوباره عود مي كند و فرد را 
به لغزش مي كشــاند. من معتقدم هرچه سن آدم 
بيشتر مي شــود، غول اعتيادش بزرگتر مي شود. 
وقتــي كتاب مي خواني بيماري تو هم آن كتاب 
را مي خواند. مــدرك مي گيري، بيماري تو هم 
مدرك مي گيــرد. بنابراين هرچقــدر پاكي مان 
بيشــتر باشــد، بيماري شديدتر مي شــود و نمود 
اين بيماري در قدرت توجيه كنندگي آن است. 
مــن معتقدم قدرت توجيه كنندگي يك معتاد از 
برخي دانشــمندان بيشتر اســت. لغزش را توجيه 
مي كنــد و اتفاقات بد را به جبر موقعيت نســبت 
مي دهد. صداي بيماري از صداي بهبودي بلندتر 
است، بنابراين هميشــه بايد از اعتياد ترسيد. من 
به خاطر ســالمتي شكرگزار خدا هستم و هميشه 
نعمت  هاي خداوند را از نظر مي گذرانم تا دچار 

افسردگي نشوم.■

هرچه سن آدم بيشتر مي شود، 
غول اعتيادش بزرگتر مي شود. 

وقتي کتاب مي خواني بيماري تو 
هم آن کتاب را مي خواند. مدرک 
مي گيري، بيماري تو هم مدرک 

مي گيرد
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اين مقاله با روش اسنادي، بر آن است تا با تحليل 
مقاالت، اســناد تاريخي، ســخنراني ها، كتب و 
مقــاالت علمي و پژوهشــي، به سنخ شناســي و 
تبارشناسي گفتمان هاي موجود در زمينه حجاب 
پس از انقــالب در ايران و پيامدهاي هر يك از 

اين گفتمان ها دست يابد. 
مقاله ابتدا نگاهي اجمالي به ديدگاه هاي موجود 
در جهــان اســالم پــس از ورود مدرنيته درباره 
حجاب دارد. در فاصله زماني 150 سال گذشته تا 
امروز، سه مرحله كلي در نگاه به زنان و حجاب 
در جهان اسالم شناســايي مي شود. البته اين سه 
مرحله پس از شكل گيري، به طور موازي نيز در 
جهان اســالم حضور داشته و نمايندگان خود را 
داشته اند. مرحله نخســت كه مقارن با فروپاشي 
امپراتوري عثماني است، »مرحله نوگرا« نام دارد 
كــه نماينــدگان آن محمد عبده، رشــيدرضا و 
قاسم امين هســتند. مرحله دوم، دوره »مطالعات 
زنان در انديشه اسالمي معاصر« است كه از ربع 
دوم قرن بيستم آغاز شــده است. در اين مرحله 
سه جريان »نوسلفي«، »اجتهادي« و »تجددگراي 
اســالمي« به طور همزمان حضــور دارند كه دو 
ديــدگاه اول نگرشــي اصول گرايانه به مســائل 
زنــان دارنــد و ديدگاه ســوم، تجددگراســت. 
مرحله ســوم كه از دهه هفتاد قرن بيســتم آغاز 
شده است، دربرگيرنده ديدگاه معرفت شناسانه 
به مســائل زنان اســت. ويژگي هر يــك از اين 

جريان ها در جدول زير بدين شرح است:
مقاله تبارشناســي گفتمان هاي موجــود در زمينه 
حجاب در ايران معاصر سپس به سراغ رويكردهاي 
موجــود در زمينــه حجــاب در ايران مــي رود و 
ديدگاه هاي موجود در ايران امروز نسبت به مقوله 

دينداري؛ حجاب و مصرف

سارا نادري

ســبك	زندگي،	وجه	یا	بعد	عيني	فرهنگ	عمومي	است.	این	مفهوم	در	سال	هاي	اخير	مورد	توجه	متفکران	جامعه	شناسي	
در	ایران	قرار	گرفته	اســت.	همایش	»سبك	زندگي«	به	منظور	گردآوري	و	ارائه	ادبيات	پژوهشي	و	تحقيقات	انجام	شده	و	
با	پيشنهاد	و	حمایت	معاونت	فرهنگي	اجتماعي	شهرداري	تهران	در	آبان	ماه	1392	برگزار	شد.	كتابي	سه	جلدي	با	عنوان	
»مجموعه	مقاالت	تحوالت	سبك	زندگي	در	ایران«	كه	مقاالت	پذیرفته	در	این	همایش	را	دربر	داشت،	محصول	این	همایش	
بود	كه	در	روز	برگزاري	آن،	رونمایي	شد.	آنچه	در	پي	مي	آید،	خالصه	اي	از	دو	مقاله	ارائه	شده	در	همایش	است	كه	در	این	

مجموعه	سه	جلدي	به	چاپ	رسيده	است.

شرحعنوان

ديدگاه نوسلفي 
در انديشه اسالمي 

اصول گرا

اين ديدگاه درباره پوشــش، معتقد به پوشــش حداكثري اســت و پوشــاندن 
صــورت و كفين را نيز در زمره حجاب قرار مي دهد. عالوه بر اين، به حرمت 
اختالط زن و مرد و عدم ورود زنان به جامعه، جز در موارد اضطرار نيز اعتقاد 

دارد. علم و دانش را نيز براي زنان در دانش خانه، خالصه و تجويز مي كند. 

ديدگاه اجتهادگرا 
در انديشه اسالمي 

اصول گرايي

اين ديدگاه طيف وســيعي از قضاوت ها درباره زنان را شــامل مي شــود. از 
ديدگاهي كه فطرت زن و مرد را اصوالً دو فطرت و طبيعت متمايز و متضاد 
مي بيند كه يكي ذاتاً و فطرتاً پذيرنده واليت ديگري اســت تا ديدگاهي كه 
ضمن پذيرش اين تمايز، آن را عامل نابرابري و برتري يكي نسبت به ديگري 
نمي دانــد. اين نظريه، ديدگاه غالب در حوزه ها و روحانيون شــيعه به شــمار 
مــي رود و نمايندگاني چون آيــت اهلل بروجردي، آيت اهلل طباطبايي، اســتاد 

مرتضي مطهري و بسياري از مراجع تقليد امروز را شامل مي شود. 

انديشه 
تجددگراي اسالمي

يكــي از مهمتريــن ويژگي هاي اين ديدگاه در ميــان نظريه پردازان معتقد به 
حجاب، محوري بودن مســئله هويت زن مســلمان در پذيرش حجاب است. 
اين نويســندگان بيشــتر به حجاب به عنوان پرچم هويتي زن مسلمان در برابر 
جوامع غربي نگاه مي كنند و براي ابعاد فقهي و اجتماعي آن اهميت كمتري 
قائلنــد. از طرف ديگر افرادي كه در اين ديدگاه به حدود شــرعي مرســوم 
حجاب انتقاد دارند نيز در تالشــند تا ميان فلســفه پوشش در اسالم و مسئله 
حقــوق و كرامت زِن داراي هويت مدرن، آشــتي برقرار كنند. از اين منظر، 
اين نظريه پردازان شــباهت زيادي به اجتهادگرايــان دارند و تفاوت آنها در 
راديكال تربودن مواضع آنهاســت. دكتر شــريعتي از نماينــدگان ايراني اين 

جريان به شمار مي رود. 

انديشه معرفت شناسانه

در اين انديشــه،  حكم حجاب در مختصات زماني و مكاني زمان پيامبر مورد 
بررســي قرار مي گيرد. اين ديدگاه بيشــتر روي نصوص و متون مقدس كار 
مي كنــد و بيش از آنكه بخواهد فهم متناســب با زمــان حال از متون مقدس 
ارائه دهد، بــه دنبال پالودن متون مقدس از فهم رايج زمان خود و مقتضيات 
زماني و مكاني دوره نزول اســت. امير تركاشــوند از نمايندگان اين ديدگاه 

در ايران به شمار مي رود. 

تبارشناسي گفتمان هاي موجود در زمينه حجاب در ايران معاصر*
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اعتقـاد قلبـي اجرا مي كند و گاه باورهـاي او با اين 
پوشـش فرسـنگ ها فاصله دارد. 

يكـي ديگر از آسـيب ها، امـكان تفكيك حجاب 
و عفـاف از يكديگر اسـت. زيـرا كنترل اجتماعي 
و  مي كنـد  توجـه  حجـاب  بـه  عفـاف  از  بيـش 
بـا برخوردهـاي اجبـاري، حجـاب را بـه شـكل 
ظاهـري در سـطح جامعـه بـه صـورت مطلـوب 
و اسـتاندار درمـي آورد امـا فقـدان عفـاف )كـه 
ابـزار  بـا  برخـورد  قابـل  امـري درونـي اسـت و 
كنتـرل نيسـت( مي تواند به فسـاد جامعـه از درون 

شـود.  منجر 
2. نگاه »فقه پويا/ سبک زندگي« به مسئله 

حجاب
طيــف وســيعي از انديشــه هاي اجتهادگــرا تــا 
معرفت انديشانه در اين حيطه مي گنجند. ريشه هاي 
فكــري اين نــگاه در ايران بــه دو جريان مربوط 
مي شــوند. اولين جريان معتقــد به دخالت عنصر 
»زمان و مــكان« در فقه پوياســت. ديدگاه دوم، 
ديدگاه معرفت انديشانه است. اين ديدگاه در پي 
پالودن مقتضيات زمانــي و مكاني نزول وحي از 
احكام اســالمي و راه يافتن به باطن آنهاست. در 
اين ديدگاه، بسياري از سبك هاي پوششي كه در 
زمان وحي و در قرآن به آن اشــاره شده، اوالً از 
نظر زبان شناختي داللتي متمايز با آنچه امروز تعبير 
مي شوند، داشته اند و در ثاني فلسفه حفظ كرامت 
زن در جامعه، شكل ظاهري برخي از احكام را بنا 
بر شرايط به صورتي درآورده كه ممكن است در 
ظرف زماني و مكاني ديگر، همان فلسفه، شكلي 

عكس به خود بگيرد. 
خالصه  موضوع  دو  در  ديدگاه  دو  محوري  وجهه 
احكام  فلسفه  براي  قائل شدن  اهميت  و آن  مي شود 
و  »زمان  عنصر  به  توجه  و  احكام  ظاهر  از  بيش 
تالش  اين  است.  مقدس  متن  بازخواني  در  مكان« 
از  وحي  نزول  مكان  و  زمان  عنصر  پالودن  بر  ناظر 
فلسفه احكام )ديدگاه معرفت شناسانه( از يك سو و 
پوشاندن لباس زمان و مكان حاضر بر قامت فلسفه 
احكام )ديدگاه اجتهادي( از سويي ديگر است. البته 
اين بدان معنا نيست كه در ديدگاه ايدئولوژيك اصال 
به فلسفه احكام توجه نشود، بلكه تمايز، اصل بودن 

فلسفه در يكي و فرع بودن آن در ديگري است. 
دــــيدگاه  بـا  ديـدگاه  ايـن  تفـــــاوت  مهمتــرين 
ايدئولوژيـك آن اسـت كـه ايـن ديدگاه اصـوالً بر 
كدهـاي ظاهـري متنوعـي از لحاظ پوشـش داللت 
مي كنـد؛ چـرا كـه بـا در نظرگرفتـن عنصـر زمان و 
مـكان وحـي از يك سـو و عناصـر زمـان و مـكان 
متغيـر حـال حاضـر از سـوي ديگـر، ايـن كدها در 
حـال تبديل و تغيير دائمي اسـت. بـه عبارت ديگر، 
از  بيـش  ايـن ديـدگاه  متفكـران و صاحب نظـران 
تأكيـد بـر فـرم، بـر جـاري و ساري شـدن فلسـفه 
پوشـش و عفـاف در فرم هـاي مختلـف در زمان هـا 

و مـكان هـاي مختلـف تاكيـد دارنـد.■
* نادري، سارا، »تبارشناسي گفتمان هاي موجود در 
زمينه حجاب در ايــران معاصر«، مجموعه مقاالت 
تحوالت سبك زندگي در ايران، تهران، انتشارات 

تيسا، 1392، جلد دوم، ص 1081ـ1041.

»زن ايراني مسلمان و انقالبي« تبديل شد. اهميت 
ايدئولوژيك اين پوشش به حدي شد كه به تعبير 
با  آن  بر  مترتب  ذهني  معاني  پژوهشگران  برخي 
به  چادر مشكي كه به طور سنتي استفاده مي شد 
كلي متفاوت بود و به عبارت بهتر، »براي زن زمان 
انقالب، حجاب لباس رزم بود نه يك لباس تحميلي 
يا پوشش سنتي. توجه به اين نكته ضروري است كه 
حجابي كه شريعتي از آن سخن مي گفت در برابر 
برهنگي غرب قرار مي گرفت و چندان به حدود 
نداشت،  توجه  پوشش  ابزار  و  يا شكل  و  شرعي 
اما پس از انقالب، اين وضعيت نوعي پيوند ميان 
انديشه فقهي غالب )كه بر حدود حجاب شرعي 
تأكيد داشت( و انديشه ايدئولوژيك )كه حجاب 
را پرچم مبارزه مي دانست( ايجاد و چادر مشكي 
به عنوان نتيجه اين پيوند به عنوان »حجاب برتر« زنان 

ايراني انتخاب شد. 
اين پژوهـش درباره پيامدهاي نـگاه ايدئولوژيك 
بـه حجـاب در ايـران بـه سـخن معصومـه ابتـكار 
اسـتناد مي كنـد كـه معتقـد اسـت تأكيـد بيـش از 
حد بر مسـئله حجاب و بي اعتنايي به سـاير حقوق 
زنـان، ايشـان را بـه شـهروند درجه دوم بـودن تنزل 
داده اسـت. پيامـد ديگـر ايـن نـگاه، شـكل گيري 
پديـده »لـج حجابـي« اسـت كـه طبـق آن زنـان 
بـراي اعتـراض نسـبت بـه حساسـيت بيـش از حد 
حكومـت به پوشـش ايشـان و بي توجهي به سـاير 
حقـوق فـردي و اجتماعي شـان، كدهاي پوششـي 
مـورد نظر حكومـت را عمداً رعايـت نمي كنند و 
بـه ايـن ترتيـب اعتـراض خـود را نشـان مي دهند. 
مسـئله ديگري كه اين نگاه به حجاب ايجاد كرده 
اسـت، اسـتفاده از حجاب و به ويژه چـادر به عنوان 
ابـزار ريـا در جامعـه اسـت. در چنيـن وضعيتـي، 
چـادر از سـوي برخي ديگـر بـراي رعايت عفاف 
اسـتفاده نمي شـود، بلكـه بـراي دوركـردن خطـر 
توبيـخ نهادهاي حكومتـي يا تالش بـراي ارتقا در 
سلسـله مراتب اداري و اجتماعي استفاده مي شود. 
درواقـع فرد، كدهاي پوششـي مورد نظـر را بدون 

حجاب را به دو دسته تقسيم مي كند: 
1. نــگاه »ايدئولوژيــک/ هويت محور به 
مسئله حجاب«: اين نگاه از تريبون هاي رسمي 
جمهوري اســالمي ايــران تبليغ مي شــود. مقاله 
با اســتناد به آراي ليال احمد – متفكر مســلمان 
مصري- معتقد است كه اين ديدگاه در واكنش 
به استعمار، درواقع تابع آن شده است. ليال احمد 
با تأســي از نظرات پسااســتعماري ادوارد سعيد 
معتقد اســت كه بحث نفي حجاب كه توســط 
بسياري از روشنفكران و دولتمردان كشورهايي 
چون تركيه، مصر و ايران رواج يافت، نه دفاع از 
حقوق زنان بلكه تالش جوامع غربي براي درهم 
شكســتن هويت بومي كشــورهاي مســلمان و 
سلطه بر آنها بوده است. فعاليت هاي لرد كرومر 
)مستشــار انگليســي مصــر و مدافع سرســخت 
بي حجابــي زنــان( نشــان مي دهد كــه چگونه 
ديدگاه برتري جويانه ســفيد، اعتقاد مردســاالر 
و نيز فمينيســم با يكديگر تركيب شده اند تا در 

خدمت امپرياليسم قرار گيرند. 
ليال احمد معتقد است كه برجسته كردن حجاب 
به عنوان نماد كشورهاي مسلمان، اولين بار توسط 
گفتمان استعماري انجام شد اما ديدگاه مقاومت 
در مقابل آن نيز، ايــن مفروضه را پذيرفت و زن 
را معرف فرهنگ دانســت. از ايــن نظر، ديدگاه 
اســتعماري و ديدگاه مقاومت اســالمي، شــبيه 
يكديگرنــد و بلكه تصويــر يكديگر را منعكس 
مي كننــد. روايــت مقاومــت اســالمي، عقيده 
اســتعماري را بــا معكوس كــردن آن به چالش 
مي گيــرد و از اين رو درواقع عقيده اســتعماري 
بر مفروضات عقيده اســالمي منعكس است. ليال 
احمد مي گويد: »طنز قضيه اينجاســت كه باز هم 
اين گفتار غربي بــود كه معناي حجاب را تعيين 
كرد و آن را به نماد مقاومت اسالمي تبديل كرد«. 
تحليل ليال احمد درباره چگونگي شــكل گيري 
ديــدگاه ايدئولوژيك درباره حجــاب در ايران، 
قابل توجه اســت. او معتقد اســت كه تا پيش از 
كشف حجاب، اين مسئله، حكمي فرعي بود در 
ميان احكام فرعي ديگر كه در شهرهاي مختلف 
به شكل هاي مختلف رعايت مي شد. اما رضاخان 
»غــرب بي حجــاب متمــدن« را نمــاد عقالنيتي 
مي دانست كه بايد به آن رسيد و »ايران باحجاب« 
را نماد متحجري كه بايد از آن گريخت. پاســخ 
معكوس به اين تعرض، ابتدا ميان روشــنفكران و 
پس از انقالب ميان فقها رواج يافت: »بازگشت به 
خويشتن خويش« كه ابتدا توسط جالل آل احمد 

و علي شريعتي رواج يافت. 
اين نقش محوري حجاب، با وقوع انقالب اسالمي 
ايران و حضور پرشور زنان محجبه، به ويژه با چادر 
مشكي در خيابان ها، از سوي رسانه هاي غربي بسيار 
مورد بازنمايي قرار گرفت. به گونه اي كه انقالب 
با  شد.  ناميده  مشكي«  چادرهاي  »انقالب  ايران 
اين بازنمايي و رسوخ انديشه هاي جديد اسالمي 
تشديد  در جامعه  اين گفتمان  در حوزه، حضور 
و رنگ و بوي حدود فقهي آن پررنگ تر شد. به 
عبارت بهتر، چادر مشكي به يكي از اركان هويتي 

ليال احمد، اولين استاد مطالعات زنان
 در دانشكده الهيات دانشگاه هاروارد 
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براي  است  الگويي  و  راهنما  بر آن،  بلكه عالوه 
قرائت عمل  اساس آن  بر  كساني كه مي خواهند 
كنند؛ يعني الگويي عملي براي افراد است. در اين 
تحقيق، تقسيم بندي علي شريعتي مبني بر تشخيص 
دينداري  باعنوان  متفاوت  دينداري  نوع  دو 
كار  مبناي  فرهنگي،  دينداري  و  ايدئولوژيك 
قرار گرفته است. دينداري فرهنگي كه مهمترين 
به دو نوع فقهي  مشخصه اش، فردي بودن است، 
براي  )جواني،84(.  است  شده  تقسيم  عرفاني  و 
از گويه هايي كه راجع  سنجش دينداري فقهي، 
به خريد و فروش مشروبات الكلي، بي حجابي و 
بدحجابي بانوان، روزه و نماز بوده است، استفاده 
از  عرفاني،  دينداري  سنجش  براي  است.  شده 
»بعد تجربي يا عاطفي« آزمون گالك و استارك 
تجربيات  چون  موضوعاتي  كه  شده  استفاده 
او را  با  نزديكي  معنوي، احساس حضور خدا و 
مورد پرسش قرار مي دهد. براي سنجش دينداري 
ايدئولوژيك نيز از شاخص هاي زير استفاده شده 
است: زندگي برپايه اعتقادات مبتني بر جهان بيني 
به عنوان  بهشت  ايجاد  براي  كوشش  اسالمي، 
تالش  زمين،  روي  كامل  زندگي  يك  مظهر 
براي آباداني جهان، احساس تكليفي عظيم براي 
بشريت،  و  جامعه  و  خود  رستگاري  و  نجات 
و  دموكراسي  چون  آموزه هايي  به وجود  اعتقاد 
آزادي در متن دين، مبارزه با استبداد و استعمار 
در صورت وجود آن در جامعه، نقد سيستم هاي 
سياسي ـ اجتماعي حاكم بر گفتمان هاي مسلط، 
به عنوان  حركت  و  مقاومت  مسئوليت پذيري، 

شرط اصلي دينداري. 
و  »مصرف«  نظري  ادبيات  بر  مروري  از  پس 
به  پژوهش  نتايج  نظريه هاي مختلف،  دسته بندي 

شرح زير ارائه شده است: 
بعد  سه  در  پايين  طبقه  به طوركلي مصرف جوانان 
يادشده )پوشاك، مديريت بدن و اوقات فراغت(، 
بيش از همه در گروه هاي »تاحدودي غيرخودنمايانه« 
و »بينابيني« تمركز يافته است. البته همگني ميان اين سه 
بعد، پايين است. بدين معنا كه در مصرف پوشاك، 
مصرف جوانان اين طبقه بيشتر در گروه هاي »بينابيني« 
و »تا حدودي خودنمايانه« تمركز يافته است و سهم 
ساير دسته ها، ناچيز است. اين درحالي است كه در 

و اتالف منابعـ  در حال حاضر را مي توان به عنوان 
منبعي براي مقاومت محسوب كرد يا خير. هرچند 
رابطه دين و مصرف، رابطه اي است دو سويه اما 
اين تحقيق تنها يك سوي آن )يعني تأثير دينداري 

بر مصرف(  را بررسي كرده است.
با  پوشاك  مصـرف  خودنمــايانه بودن  ميزان 
به  منحصر  و  »تك  مد«،  از  »تبعيت  شاخص هاي 
فردبودن« و »مارك داربودن« سنجيده شده است. 
ميزان خودنمايانه بودن مديريت بدن با شاخص هاي 
»آرايش صورت«، »آرايش مو«، »آرايش بدن« و 
»استفاده از وسايل تزئيني« سنجيده شده و ميزان 
خودنمايانه بودن اوقات فراغت نيز با شاخص هاي 
»تبعيت از مد طبقه مرفه« و »استفاده از مكان هاي 

مورد استفاده طبقه مرفه« سنجيده شده است. 

براي سنجش ميزان دينداري از آزمون گالك و 
استارك استفاده شده و براي سنجش نوع غالب 
ايدئولوژيك  فقهي،  نوع دينداري  دينداري، سه 
و عرفاني معرفي شده اند. مقاله درباره نوع غالب 
دينداري مي گويد كه با توجه به واقعيات تاريخي 
تعداد  به  كه  است  بديهي  ايران،  اجتماعي  و 
شمار  به  ديگر  عبارتي  به  يا  ديني،  انديشه هاي 
درك و دريافت از دين، با معتقدان و دينداراني 
گوناگون مواجه باشيم. هرگونه دينداري به نوعي 
به معرفت شناختي و برداشت و طرز تلقي و تفسير 
خاصي از دين بستگي دارد؛ مفهومي كه امروزه 
با نام »قرائت از دين« شناخته مي شود. بنابراين هر 
طرز تلقي يا قرائت ديني به خصوص در پيوند با 
دينداري، صرفاً يك بحث معرفت شناختي نيست، 

اين پژوهش شيوه مصرف را به دو نوع خودنمايانه 
و غيرخودنمايانه تقسيم كرده و مصرف را در سه 
فراغت  اوقات  و  بدن  مديريت  پوشاك،  حوزه 
پاسخ  دنبال  به  تحقيق  اين  است.  كرده  بررسي 
به اين سؤال است كه آيا ميزان دينداري و نوع 
دينداري جوانان طبقه فرودست، تأثيري بر كاهش 
مصرف خودنمايانه ايشان دارد ؟ براي پاسخ به اين 
سؤال از روش پيمايش و ابزار پرسشنامه استفاده 
شده و جمعيت آماري آن جوانان 18 تا 32 ساله 

ساكن در منطقه 17 شهر تهران است. 
در جامعه مصرفي، كاال ديگر براي رفع نياز استفاده 
نمي شود بلكه نمادي است كه موقعيت اجتماعي- 
نشان  را  مصرف كننده  فرد  فرهنگي  و  اقتصادي 
مي دهد. بنابراين افراد وارد مسابقه اي مي شوند كه 
هدف از آن براي طبقه مرفه، ايجاد تمايز نسبت 
به گروه هاي فروتر و براي طبقه فرودست، ايجاد 
شباهت با طبقه مرفه است. شركت افراد در چنين 
رقابتي، از دو نظر قابل بررسي است. يكي به لحاظ 
مشكالتي كه بر سر راه توسعه يك كشور درحال 
طبقه  كه  سلطه اي  دوم  و  مي كند  ايجاد  توسعه 
مصرف  شيوه  و  ذائقه  معياركردن  طريق  از  باال، 
از آنجا  اعمال مي كند.  پايين تر  بر طبقات  خود، 
كه طبقه مسلط هرگز اجازه شباهت كامل را به 
طبقه پايين نمي دهد و همواره به دنبال كاالها و 
شيوه هاي جديدي از مصرف است كه بدان وسيله 
با طبقه پايين ايجاد تمايز كند، بازنده اين مسابقه، 
از پيش معلوم است. در اين ميان، مقاومت در شيوه 
مصرف و نپذيرفتن سلطه طبقه فرادست، راه حلي 
است كه مي توان به طبقه فرودست پيشنهاد كرد. 
اما مقاومت به مثابه امري فرهنگي، نياز به منبعي 
را  قابليت  اين  و  باشد  توان ساز  عماًل  كه  دارد 
اين  كند.  ايجاد  فرودست  طبقه  جوانان  ميان  در 
تحقيق، به بررسي اين مسئله مي پردازد كه عينيت 
اجتماعي دين اسالم ـ  با توجه به توصيه هاي اين 
و  ظاهرپرستي  خودنمايي،  از  دوري  براي  دين 
اتراف  از اسراف و  نيز دوري  به دنيا و  شيفتگي 

دكتر طاهره قادري 
مريم سادات سيدكريمي

دينداري و شيوه مصرف جوانان طبقه فرودست* 

در جامعه مصرفي، افراد 
وارد مسابقه اي مي شوند که 
هدف از آن براي طبقه مرفه، 

ايجاد تمايز نسبت به گروه هاي 
فروتر و براي طبقه فرودست، 
ايجاد شباهت با طبقه مرفه 

است
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بر  تمركز  دليل  به  عرفاني  دينداري  كه  است 
رابطه دروني مؤمن با خدا و عدم توجه به مسائل 
ظاهري، نتوانسته است توجه فرد مؤمن راـ  حداقل 
به صورت مستقيمـ  به دستورات متون ديني راجع 
اما خارج شدن  به چگونگي مصرف جلب كند. 
متغير دينداري ايدئولوژيك از عوامل تأثيرگذار 
به مصرف، امري مسئله برانگيز است؛ تا آنجا كه 
خود مي تواند موضوع تحقيق مستقل ديگري قرار 
گيرد. از آنجا كه دينداري ايدئولوژيك بيشترين 
تأكيد و توجه را به مسائل اجتماعي دارد، قاعدتاً 
بايد بيش از ساير انواع دينداري، منبعي براي رفع 
حداقل  آنكه  حال  شود؛  محسوب  توسعه  موانع 
نتايج اين تحقيق، چنين كاركردي را تأييد نكرده 
است  الزم  اول  مسئله،  اين  توضيح  در  است. 
مجدداً به گفته شريعتي دقت كنيم كه معتقد بود 
دين ايدئولوژيك، تنها در لحظات خاص تاريخي 
سربلند مي كند و پس از مدتي، دين ايدئولوژيك 
انقالبي،  دين  يعني  سنتي مي شود؛  دين  به  مبدل 
دين توجيه گر مي شود. پس از ظهور و روند رو به 
رشد دينداري ايدئولوژيك در زمان وقوع انقالب 
اسالمي و سال هاي پس از آن، شايد بتوان مقطع 
فعلي را دوره افول دينداري ايدئولوژيك خواند. 
هرچند گويه هاي مربوط به دينداري ايدئولوژيك 
شريعتي  ايدئولوژيك  دينداري  نظريه  اساس  بر 
ساخته شده بود، اما همبستگي پاسخ هاي كساني كه 
دينداري ايدئولوژيك داشته اند، چندان باال نبود؛ 
به طوري كه اگر دينداري ايدئولوژيك را لزوماً به 
معناي پايبندي به همه گويه هاي ذكرشده بدانيم، 
داشته اند،  را  دينداري  نوع  اين  كساني كه  ميزان 
بسيار پايين خواهد بود. دوم و مهمتر آنكه جنبه 
منفي دينداري ايدئولوژيك در ايران، همواره بر 
جنبه مثبت و ايجابي آن غلبه داشته است. بدين معنا 
كه دينداري ايدئولوژيك، همواره افراد را تشويق 
به »نه« گفتن در مقابل استبداد و استعمار مي كند اما 
روش هاي ايجابي خاص معطوف به توسعه را براي 
جايگزين ساختن، معرفي نمي كند يا به صورتي 
مبهم، غيرشفاف و بدون تأكيد، چنين مي كند و 
حساسيت  ايدئولوژيك  دينداري  اساس،  اين  بر 
نمي دهد.  نشان  مؤمنان  به شيوه مصرف  چنداني 
به  مستقيماً  ايدئولوژيك،  دينداري  كه  آنجا  از 
به  ازجمله  و  فرهنگي  اجتماعي، سياسي،  مسائل 
به توسعه توجه دارد و مي كوشد  مسائل مربوط 
تا از دينداري به عنوان منبعي براي توسعه استفاده 
كند، الزم است روشنفكران ديني با ايده پردازي 
پيرامون راه هاي ايجابي و عملي توسعه، با تأكيد بر 
احكام اجتماعي متون ديني، توجه مؤمنان به اين 
شيوه از دينداري را به رفتارهاي معطوف به توسعه 

جلب كنند.■
*ســيدكريمي، مريم ســادات و قــادري، طاهره، 
»دينداري و شيوه مصرف جوانان طبقه فرودست«، 
مجموعــه مقــاالت تحــوالت ســبك زندگي در 
ايران، تهران، انتشارات تيسا، 1392، جلد دوم، ص 
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دينداري  ميزان  پايين بودن  جمعيت.  كل  درصد 
ايدئولوژيك را مي توان با اين نظر علي شريعتي 
تبيين كرد كه معتقد بود دين ايدئولوژيك، تنها 
و  مي كند  سربلند  تاريخي  خاص  لحظات  در 
دين  به  مبدل  ايدئولوژيك  دين  مدتي،  از  پس 
سنتي مي شود، يعني دين انقالبي، دين توجيه گر 
تدريجي  قدرت گرفتن  به  توجه  با  مي شود. 
روحانيون و مضاعف شدن سرعت چنين روندي 
با به دست گرفتن قدرت سياسي توسط ايشان پس 
از انقالب اسالمي، باالبودن ميزان دينداري فقهي 

در ايران نيز قابل درك است. 

مي دهد  نشان  تحقيق  اين  در  آماري  آزمون هاي 
رابطه  مصرف  شيوه  و  دينداري  ميزان  بين  كه 
معنادار وجود دارد و جهت آن معكوس است. 
ميزان  شود،  بيشتر  دينداري  ميزان  چه  هر  يعني 
مصرف خودنمايانه كمتر مي شود. اين آزمون ها 
همچنين نشان مي دهد كه بين نوع غالب دينداري 
نتايج  و شيوه مصرف رابطه معنادار وجود دارد. 
حاصل از رگرسيون نشان داد كه اگر يك واحد 
افزايش در ميزان دينداري فقهي افراد، دوره سني 
ترتيب:   به  بيفتد،  اتفاق  افراد  دينداري  ميزان  و 
0/629، 0/638 و 0/650 واحد كاهش در شيوه 
مصرف خودنمايانه ايشان ايجاد مي شود. همچنين 
مي توان گفت كه با يك واحد افزايش در ميزان 
استفاده از ماهواره و ميزان استفاده از اينترنت، به 
ترتيب 0/279 و 0/232 واحد افزايش در مصرف 

خودنمايانه فرد اتفاق خواهد افتاد. 
ترتيب اثرگذاري عوامل مؤثر بر مصرف )به ترتيب 
اهميت( به ترتيب زير است: 1. ميزان دينداري، 2. 
دوره سني، 3. دينداري فقهي، 4. ميزان استفاده از 

ماهواره و 5. ميزان استفاده از اينترنت.
و  ايدئولوژيك  دينداري  كه  است  درحالي  اين 
مصرف  افزايش  يا  كاهش  بر  تأثيري  عرفاني، 
نتيجه،  افراد نداشتند. در توضيح اين  خودنمايانه 
از  مي رسد  نظر  به  مي دهد:  توضيح  چنين  مقاله 
بيشترين تأكيد و توجه  آنجا كه دينداري فقهي 
كنش هاي  و  ديني  ظاهري  مسائل  به  را  خود 
معطوف  مسلمان  فرد  مشاهده  قابل  و  آشكار 
مي كند، اين قابليت را دارد كه بيشترين ارتباط را 
با شيوه مصرف مؤمنان برقرار كند. اين درحالي 

ابعاد شيوه مصرف  از  يكي  فراغت كه  اوقات  بعد 
است، تمركز جمعيت در گروه هاي »غيرخودنمايانه« 
و »تاحدودي غيرخودنمايانه« قرار گرفته است و ساير 
به خود  را  از جمعيت  ناچيزي  بسيار  گروه ها سهم 
گروه  نيز  بدن  مصرف  بعد  در  داده اند.  اختصاص 
»غيرخودنمايانه« با اختصاص بيش از 75 درصد كل 
باقي  جمعيت به خود، اكثريت قاطع را داراست و 
جمعيت با پخش شدن در ساير گروه ها، درصدهاي 
پاييني را تشكيل داده اند. در توضيح اين نحوه توزيع 
پاسخگويان در ابعاد سه گانه مصرف، الزم است به 
نقش پوشاك در مصرف خودنمايانه اشاره كرد. در 
فرهنگ  هاي كالن شهري، در اثر بصري  شدن فزاينده 
نمادهاي منزلت، پوشاك اهميتي اساسي يافته است، 
چرا كه در قياس با ساير روش  هاي نمايش منزلت و 
جايگاه اجتماعي فرد، لباس اين مزيت را دارد كه 
هميشه در معرض ديد است. وبلن بر اين عقيده بود 
كه قاعده ضايع  كردن تظاهري كاال، با نمايش دادن 
از  اين  مي دهد و  نشان  بازري  به طور  را  لباس، خود 
به  گواهي دادن  بر  عالوه  پوشاك  كه  روست  آن 
توانايي غيرصرفه جويانه و بي حساب مصرف كننده، 
نياز  فشار  زير  آن  پوشنده  كه  دهد  نشان  مي تواند 
زندگي بخور و نمير نيست و در واقع شاهدي آشكار 
بر ارزش اجتماعي پوشنده آن است. نتايج توصيفي 
به دست آمده در زمينه فضاهاي مصرف شده براي 
»اوقات  عنوان  با  تحقيقي  نتايج  با  فراغت،  اوقات 
طبق  است.  هماهنگ  اجتماعي«  هويت  و  فراغت 
اظهار كرده اند  فرودست  اين تحقيق، جوانان طبقه 
كه وقت چنداني براي اختصاص به اوقات فراغت 
فضايي  تنها  مذكور،  تحقيق  طبق  همچنين  ندارند. 
اوقات  گذران  براي  فرودست  طبقه  جوانان  كه 
»پارك«  مي كنند،  استفاده  آن  از  عمدتاً  فراغت 
است. از اين رو مي توان درك كرد كه چرا بيشترين 
فراغات  اوقات  نحوه  به  تحقيق حاضر،  فراواني در 

»غيرخودنمايانه« اختصاص دارد.
در زمينه ميزان دينداري جوانان طبقه فرودست، 
زياد«  دينداري  »ميزان  گروه  به  فراواني  بيشترين 
خود  به  را  درصد   40 كه  داشت  اختصاص 
اختصاص مي داد. پس از آن، دينداري »متوسط« 
با 27 درصد كل جمعيت و دينداري »خيلي زياد« 
بعدي  هاي  رده  در  جمعيت،  كل  درصد   21 با 
قرار داشتند. در اين ميان، دينداري كم و خيلي 
كم، سهم اندكي از جمعيت را به خود اختصاص 
مي داد كه اين يافته با يافته هاي پژوهشي تحقيقي 
ايران«  در  دينداري  وضعيت  »بررسي  عنوان  با 
مي كند  بيان  مذكور  تحقيق  داشت.  همخواني 
ميزان  سنجش  پژوهش هاي  يافته هاي  طبق  كه 
دينداري پس از انقالب اسالمي در ايران، ميزان 
بوده  باال  بسيار  همواره  انقالب  از  پس  دينداري 
است و با وجود نوسانات گذرا، افول قابل توجهي 

در آن مالحظه نشده است. 
در زمينه انواع دينداري، پراكندگي جمعيت در 
مقوله ها، بيشتر است. بيشترين فراواني، مربوط به 
دينداري فقهي است كه 32 درصد كل جمعيت 
آن  كمترين  و  است  داده  اختصاص  خود  به  را 
 4/7 با  است  ايدئولوژيك  دينداري  به  مربوط 

ميزان دينداري افراد در شيوه 
مصرف ايشان مؤثر است. 
همچنين دينداري فقهي 

مي تواند مؤمنان را از مصرف 
خودنمايانه بازدارد، درحالي 
که دينداري ايدئولوژيک و 

دينداري عرفاني چنين نقشي 
را نداشتند



83
ره	
ما
|	ش
	92
ن	
هم
و	ب
ی	
| د
	10
5

هميشگي شان در روزگاران سخت بوده است. نماز 
يكي از اصول اعتقادي و مذهبي مسلمانان است كه 
توسط اكثر خانواده هاي ايراني به جا آورده مي شود 
و التزام به آن، هم از ســوي پدر و مادر در خانواده 
و هم از طريق رســانه هاي مختلف داخلي به مردم 
توصيه مي شود. آنچه در اين ميان قابل توجه است 
دوگانگــي به وجود آمده در نســل حاضر به دليل 
ناتواني در درك تجدد و اكتفا به تقليد از نشانه هاي 
ظاهري آن و نيز ناتواني از درك سنت هاي مربوط 
به خودشان است. اين نســل از آنجا كه الگوهاي 
اعتقــادي و رفتاري ديگر را مناســب تر مي پندارد 
در ظاهر، خود را مطابــق آن مي آرايد و در باطن 
مناســك مذهبــي و عقيدتي خــود را نيــز به جا 
مي آورد كه ممكن است در بنيان و اصول، متضاد 
با باورهاي تجددمآبانه او باشــد. از اين روست كه 
ناظر تناقض هاي آشكار بسياري از دختران و پسران 
جوان در جامعه خود هستيم كه با ظاهري متأثر از 
فرهنگ هــاي ديگر به نمازخوانــدن و عبادت نيز 
مي پردازند. خجالت كشــيدن صبا از نمازخواندن 
در حضور ديگران مي تواند مصداق همين اوضاع 
تناقض آميز باشد. تناقضي كه در فيلم به آن پرداخته 
نمي شود. شخصيت صبا به صورتي كه در فيلم قابل 
مشاهده است انســاني ساده، منطقي و مقاوم است 
و نــه شــخصيتي چندگانــه و داراي تناقــض كه 
نمازخواندن را عيب بداند و از ترس مسخره شدن 

اســت راه را براي ادامه ايــن نقد هموارتر مي كند 
و بــر ضرورت تأملي دوبــاره در خصوص وجود 
نســلي كه به ناگزيــر در ميان ايــن دوراهي قرار 
گرفته اســت تأكيد مي ورزد. نسلي كه براي ادامه 
حيــات اجتماعي خــود، ناچار به ورود در مســير 
تجددي اســت كــه معمول تريــن و ناگزيرترين 
وجه آن استفاده از فضاهاي مجازي نظير وبالگ 
و شــبكه هاي اجتماعي اســت و امكانات زندگي 
كنوني چنيــن وضعيتي را بــراي او ايجاب كرده 
است. همچنان كه صبا دختر تنها و سرگردان فيلم 
ســر به مهر در هميــن وضعيت قــرار دارد. او در 
تنهايي ناشــي از  بي خانماني، بي پولي و نداشــتن 
ارتباط عاطفي، خود را در فضاي مجازي وبالگ 
با دوستان مجازيش  سرگرم مي كند. با آنها درد دل 
مي كند و نظراتشان را مي خواند. وبالگ براي صبا 
يك گريزگاه است؛ مفري براي رهايي از فضاي 
سنگين و مرارت بار محيط اجتماعي و محلي براي 

فرودآوردن بار سنگين فشارهاي روزافزون! 
اما نقطه مقابل اين تجدد)!( ناخواسته كه گريبانگير 
نســل حاضر شده اســت، ســنت ها و ميراث هاي 
فرهنگــيـ  مذهبي محيط و دنيــاي واقعي اطراف 
اســت. هنجارها، قواعد و اعتقاداتــي مذهبي كه 
مربــوط به گفتمان فرهنگيـ  مذهبي اين كشــور 
اســت. اعتقاداتي كه طي ســال ها با روح فرهنگي 
مردم اين ســرزمين عجين شــده و چه بسا پناهگاه 

فيلم ســر به مهر ماجــراي دختر مجــردي به نام 
صباست كه در تهران و دور از خانواده زندگي 
مي كنــد. مشــكالت فــراوان مالــي، عاطفي و 
خانوادگي فشار فراواني به او آورده و با ازدواج  
همخانه اش نيــز  بيش از پيش احســاس تنهايي 
مي كند. به دليل تنهايي رو به سوي نماز آورده و 
براي حل مشكالتش از خداوند كمك مي خواهد 

و...
آنچه در فيلم ســر به مهر، نــه از خود صحنه هاي 
فيلم كه  بيشــتر از زير متن آن قابل دريافت است، 
پريشاني و سرگرداني يك نسل به دليل قرارگرفتن 
در ميان دوراهي ريشه دار و تاريخي سنت/ تجدد 
اســت! اين مسئله در تاريخ پر فرازونشيب ما بارها 
تكرار شده اســت. همچنان كه »جاذبه سحرآميز 
مدرنيته و مدرنيسم براي متفكران عصر مشروطيت 
مــا، از نيــروي عظيم فكري روشــنگران ريشــه 
مي گرفــت و با دســتاوردهاي مــادي و فرهنگي 
»تمدن غرب« توجيه مي شد«.)1( اما آنچه ما امروز 
با آن روبه رو هســتيم ســرگرداني نسلي است كه 
به نظر مي رســد متولدين اواخر دهه 50 و سراسر 
دهه 60 و 70 را در برمي گيرد. نســلي كه متفاوت 
از نســل هاي پيشــين، خود را مجبــور به پذيرفتن 
و تن دادن بــه فضاي محدود اطــراف نمي داند و 
بــا هجمه رســانه ها و دنياي مجــازي، در معرض 
دريافت افكار، عقايــد، گفتمان ها و انتخاب هاي 
متفاوت قرار گرفته است. در اين معنا آنچه انتظار 
تحقق آن مي رود ايجاد شــكلي از مدرنيته اســت 
كه »باور به كاركرد همه جانبه و ضرورت انديشــه 
انتقادي و ويران ســازي راديــكال آنچه در گوهر 
خود وابسته است به سنت هاي كهنه«)2( را محقق 
كند. اما به راستي آنچه در حال وقوع است مدرنيته 
است يا مدرنيزاسيون و اكتفا به يك گرته برداري 
ِصــرف از تجدد؟! پاســخ به اين پرســش نيازمند 
بحثي تخصصي و مفصل اســت كه مجال آن در 

اين مختصر نمي گنجد.
 بنابراين تنها اشــاره به وجود اين درونمايه مهم و 
اساسي كه در فيلم سر به مهر به آن پرداخته نشده 

نسل ترديد
نقدي بر فيلم سر به مهر 

سپيده سامي
کارشناس ارشد سينما
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الصاق شــده است و به راحتي مي توان بدون اينكه 
به ساختار فيلم ضربه اي وارد شود مسئله نماز را از 
آن حذف و عنصر ديگري را جايگزين آن كرد. 
بنابراين آنچه توجه به آن ضروري به نظر مي رسد، 
لزوم انجام مطالعات وسيع تر و پرداخت هاي قوي تر 
درخصوص موضوعات عميق و اساســي اي نظير 
نماز، دينداري، قدرت ايمان و مســئله رويارويي 
دو مفهوم تاريخي سنت/تجدد است كه با تاريخ، 

فرهنگ و اعتقادات اين كشور همبسته اند.■
پي نوشت

1ـ احمدي، 10:1373
2ـ همان.

3ـ اگري،1367: 94

منابع
ـ احمدي، بابك )1373(. مدرنيته و انديشه انتقادي. 

نشر مركز: تهران.
ـ اگــري، الجوس) 1367(. فن نمايشنامه نويســي، 

ترجمه دكتر مهدي فروغ. انتشارات نگاه: تهران.

و  نمازخوان شــده قرار بگيرد و روند اين تغيير را 
مشــاهده كند. كاراكتــر درام بايــد در طول درام 
رشــد كرده، از وضعيتي به وضعيــت ديگر تغيير 
كنــد و دچار تحول شــود. »فقط در يك صورت 
است كه بشر با ســير طبيعت مخالفت مي ورزد و 
ثابت و بي حركت مي ماند و آن در موردي اســت 
كه نويســنده بد ]...[ بنويســد و همين ثابت ماندن 
شخصيت بازي، دليل و علت بدي نمايشنامه است. 
اگر شــخِص بازي در يك قصه يا افســانه يا رمان 
يا نمايشنامه همان وضعي را در آخر داستان داشته 
باشــد كه در اول آن داشته است آن قصه يا افسانه 
يا رمان يا نمايشــنامه بســيار بد اســت«.)3( صباي 
ابتداي درام با پايــان آن چه تفاوتي دارد؟ جرأت 
او در افشــاي راز نمازخوان  بودنش در پايان فيلم، 
تنها درصورتي تغيير به حســاب مي آيد كه علت 
اين پنهان كاري به درســتي مشــخص شده باشد. 
وقتي شــخصيت به درســتي انتخاب نشده باشد، 
كنش او كه همانا پنهان كردن نماز از ديگران است 
باورپذير نمي شود و به دنبال آن تغيير اتفاق نمي افتد. 
به همين دليل به نظر مي رسد موضوع نماز به فيلم 

توسط ديگران پنهاني نماز بخواند. در صورتي كه 
به نظر مي رســد درام به آن شخصيت متناقض كه 
بتوانــد در طــول درام و در ميان كشــمكش هاي 
زياد راه درســت را بيابد بيشــتر احتيــاج دارد. هر 
قهرماني داراي يك نقطه ضعف اســت كه باعث 
ايجاد تغيير و شكل گيري رويداد در درام مي شود. 
وقتــي اين تناقض در مورد صبــا وجود ندارد و او 
از ابتدا انســان ســر به راهي به نظــر مي آيد دليلي 
هم براي خجالت كشيدنش از نمازخواندن وجود 
ندارد.  چون او نه ظاهر بي قيد و مشــكوكي دارد، 
نه دوســتان بد و نه اطرافياني مستبد كه مخالفتي با 
نمازخواندن او داشته باشــند؛ پس اساساً بحث بر 
سر چيســت؟! صبا با اطرافيان سالم و منطقي خود 
چه مشكلي دارد كه نمازخواندنش را از آنها پنهان 
مي كند؟ شايد مشكل صبا مربوط به خودش است 
و به اين دليل كه پيش از اين آدم بي اعتقادي بوده 
اســت و ديگران را به خاطر نمازخواندن سرزنش 
مي كرده اكنون از انجام اين كار خجالت مي كشد 
اما در اين صورت هم  مخاطب بايد در جريان آن 
وجه از شخصيت بي اعتقاد صبا كه اكنون متحول 
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مقدمه
انســاني مرهــون  پيشــرفت جامعــه  و  تحــول 
پيشرفت هاي علمي و تكنيكي است. آن گاه كه 
انسان توانســت با تالش، پشتكار، برنامه ريزي و 
نوآوري ســدهاي راه رشد و پيشرفت را از ميان 
بردارد و در پرتو اين جهاد علمي زندگي بشر را 
دگرگون كند، افق هاي بلندي در انتظار انســان 

است.
طبقه بندي علوم، تخصصي شــدن و جزئي نگري 
در تحقيقات علمي موجب شــد تا علوم ، توسعه 
ژرفانگر پيداكند. درحالي كه در گذشته عالمان 
در مواجهه با دانش كلي نگــر و پهنانگر بودند، 
يك نفــر خــود را صاحب نظــر در چند دانش 
مي دانســت، در عصر جديد هــر علمي به چند 
بخش تقســيم مي شود و چه بسا چندين دانشمند 
در بخشــي از يك موضــوع صاحب تخصص 
مي شــوند. اين شــيوه تقســيم علم موجب شد، 
تحقيقــات عميق تر و كاربردي تر گــردد. تغيير 
ديگــر در حوزه دانــش، عبارت بــود از اينكه 
تعريفي نو از دانشــمند ارائه گردد. در گذشــته 
مقــدار محفوظات و تبحر در اســتدالل، نشــانه 
توانمندي فضل علمي تلقي مي شد، درحالي كه 
امروز به نوعي به جزئي بــودن و كاربردي بودن 

پژوهش توجه مي شود.
ايــن تحول فقط درحوزه علوم تجربي، رياضي، 
اجتماعي، سياســي و اقتصادي نيست، بلكه اين 
تحــول روش مندانــه نيز بــه حوزه علــوم ديني 
تســري پيدا مي كند. پذيرش اين گزاره منوط به 
قبول اين پيش فرض اســت كــه علوم ديني هم، 

دانشي براي زندگي انسان امروز است. حال اگر 
بپذيريم كه علــوم ديني نيز دانش زندگي كردن 
اســت، چون زندگي انســان و زندگي او دچار 
تحول شــده اســت، دانشي همســو و هم عصر 
مي تواند در بازشــدن گره هاي فروبســته انسان 

نقش ايفا كند.
در گذشــته يك عالم مي توانست در بسياري از 
علوم صاحب نظر شــود اما امــروز كه مرزهاي 
دانش توســعه شگرف و چشــمگير يافته است، 
ديگر آن تصور بســيار مشــكل يا بعيد مي باشد. 
اين فرض در علوم اسالمي و فقه هم قابل تصور 
است. پس چطور مي توان پذيرفت كه يك فرد 
مي تواند در يك زمان كارشــناس و متخصص 
بهداشــت )طهارت( عبادات، قصــاص، ديات، 
تعزيرات، زكات، خمس، جهاد و دفاع، ازدواج 

و طالق، معامالت، سياست،  اقتصاد و... باشد.

نگاه هاي نو در ايران
پــس از تالطم هــا، درگيري هــا و ناامني هــا و 
نابســاماني ها و اســتبداد بعد از مشروطه، جامعه 
ايران با تفرقه، ركود و ســكون مواجه شد. پس 
از سقوط استبداد رضاخاني و ثبات نسبي، دوره 
جديــدي در ايران آغاز شــد. در فضاي پس از 
شــهريور 20، نســيم آزادي كه آرمان مشروطه 
بود نيم بنــد وزيــدن گرفت. حوزه هــاي علوم 
ديني و روحانيت در دوره استبداد و اصالحات 
دستوري رضاخان قلع و قمع شده بود. روحانيت 

در ايــن دوره جديد خــود را بازيابي نكرده بود 
كــه متوجه رقيــب تازه نفس، پرانــرژي، همراه 
بــا حامي خارجي به نام كمونيســم شــد. جريان 
كمونيســم بين المللي مدعي نجات بشــريت از 
سلطه نظام سرمايه داري جهاني و امپريالسم بود. 
جريان چپ در ايران از دهه 20، رقيب انديشــه 
ديني شــد. چپ به عالوه از حمايت هاي دولت 
شــوروي، اســتفاده از ابزار هاي نــو، روش هاي 
علمي و جلب نظر نســل تحصيلكرده ايران رقبا 

را از ميدان به در و منزوي كرده بود. 
در فضــاي آزاد پس از شــهريور 20، روحانيت 
از آزادي تحصيل، تدريس و لباســي پوشــي و 
تبليغ خشنود بود، بخشي از روحانيت كه شرايط 
دوره جديد را درك نمــوده و رقيب تازه نفس 
و دشــواري هاي پيش رو را مي شــناختند به اين 
شــرايط قانع نبودند. آنهــا رويارويي با نيازهاي 
جديد و دشواري هاي پيش رو را در گرو تحول 
در حوزه هــاي علوم ديني و ســازمان روحانيت 

مي دانستند.
عقب ماندگــي علمي و ركــود چند قرني جهان 
اســالم از غرب، در همه زمينه ها قابل مشــاهده 
بود. اين وضع در حوزه هاي علوم ديني به چشم 
مي خورد. حوزه هاي علــوم ديني در زمينه هاي 
آموزشــي و تحقيقاتــي دچار ركود شــده بود. 
بازيابي جايگاه، خود منوط به تحول و نوسازي 
بود تا كارآمدي و پاسخگويي به نيازهاي علمي 

ديني در دستور كار حوزه  ها قرار گيرد.
ايده تحول و نوســازي در طيــف محدودي از 
عالمان ديني پس از دهه 20 آشــكار شــد. آنها 
براي ايجاد تحول و نوســازي گام هايي هرچند 
اندك برداشتند. اقداماتي چون اصالح سازماني 
ـ فرهنگــي، امتحانات، شــهريه، تدوين كتب و 
تبليغ انديشــه تقريب بين شــيعه و اهل سنت از 
ســوي آيــت اهلل بروجردي در حــوزه علميه قم 

صورت گرفت.
در ادامه نسل متأثر از آيت اهلل بروجردي و فضاي 
جديد انديشه، تحول و كارآمدسازي حوزه هاي 
علــوم ديني را ادامه دادنــد. آيت اهلل مطهري در 

نظريه تحول در مرجعيت 

رضا احمدي

اگر بپذيريم که علوم ديني نيز 
دانش زندگي کردن است، چون 
زندگي انسان و زندگي او دچار 
تحول شده است، دانشي همسو 
و هم عصر مي تواند در بازشدن 
گره هاي فروبسته انسان نقش 

ايفا کند
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اين رابطــه مي آورد: »در حدود 13 ســال پيش 
شــبي در قم، در يــك محفل دوســتانه مركب 
از گروهي از اســاتيد و فضال، كــه اينجانب نيز 
افتخار حضور در آن جلســه را داشتم، سخن از 
مشــكالت و نواقص ســازمان روحانيت به ميان 

آمد.«1
 شــهيد مطهري در بررســي وضعيت حوزه هاي 
و  نارســايي هاي علمــي  علميــه در دهــه 30، 

آموزشي آنها را اين گونه تبيين مي كند:
1ـ نارسايي هاي آموزشي

سخن در اين است كه چرا در گذشته حوزه هاي 
علمي و روحاني ما از لحاظ رشــته هاي مختلف 
علــوم از تفســير، تاريخ، حديث، فقــه، اصول، 
فلســفه، كالم، ادبيــات و حتي طــب و رياضي 
جامع و متنوع بــود و در دوره هاي اخير تدريجاً 

به محدوديــت گراييده اســت و به 
اصطالح در گذشته جامع و دانشگاه 
بود و اخيراً به صورت دانشــكده فقه 
درآمده و ساير رشــته ها از رسميت 
افتاده اســت؟2 رشــته هاي تحصيلي 
علوم ديني اخيراً بسيار به محدوديت 
گراييــده و همه  رشــته ها در فقاهت 
هضم شــده و خود رشته فقه هم در 
مجرايي افتاده كه از 100 سال پيش 
به ايــن طرف از تكامل باز ايســتاده 

است.3 
2ـ نارســايي هاي اجتماعــي ـ 

عوام زدگي
اگر اتكاي روحاني به مردم باشــد، 
قدرت به دســت مي آورد اما حريت 
را از دســت مي دهــد و اگــر متكي 
به دولت ها باشــد قدرت را از كف 
مي دهد اما حريتش محفوظ اســت، 
زيــرا معموالً تــوده مــردم معتقد و 
باايمانند اما جاهل و منحط و بي خبر 
و در نتيجه بــا اصالحات مخالفند و 
اما دولت ها معموالً روشنفكرند ولي 
ظالم و متجــاوز. روحانيت متكي به 

مردم، قادر اســت با مظالم و تجاوزات دولت ها 
مبارزه كند اما در نبرد با عقايد و افكار جاهالنه  
مردم، ضعيف و ناتوان اســت، ولــي روحانيت 
متكي بــه دولت هــا در نبرد با عــادات و افكار 
جاهالنه نيرومند اســت و در نبرد با تجاوزات و 

مظالم  دولت ها ضعيف است.4 
جامعه در بســياري از حاالت مانند فرد اســت. 
از آن جملــه آفت زدگــي اســت. البتــه آفت 
اجتماع متناســب و مخصوص بــه خود اجتماع 
اســت. هر جامعه نيز يك نوع آفت مخصوص 
به خــود دارد. آفتي كــه جامعــه روحانيت ما 
را از پــا درآورده اســت »عوام زدگي« اســت. 
عوام زدگي از سيل زدگي، زلزله زدگي ، مار و 
عقرب زدگي باالتر است. اين آفت معلول نظام 

مالي ماست.5 

3ـ مقاومت در مقابل اصالح
بــا اينكه حوزه ها در ســيطره حكومت ها نبودند 
اما از مشــكالت رنج مي بردند. با هرگونه تفكر 
اصالحــي به مخالفــت مي پردازند و ســعي در 
حفظ وضعيت موجود داشتند. آنها مي ترسيدند 
همين موقعيت نيم بند را از دســت بدهند. ريشه 
ايــن روحيه  به ترس تاريخي، ناامني و اســتبداد 
اســت كه ســعي در حفظ وضع موجــود دارد 
درحالي كه اين حالــت مخالف طبع تحول خواه 

انسان است.
در هــر دوره تاريخــي انديشــمنداني در درون 
حوزه هاي علميه بودند كه ســعي در تغيير وضع 
موجود و به روزسازي شيوه ها و ايده ها داشته اند 
اما مقاومت هاي منفي، از درون هرگونه اصالح 

را خنثي مي كرد.

»مرحــوم آيــت اهلل عبدالكريم حائــري يزدي، 
مؤســس حــوزه علميه قم، به فكــر افتادند يك 
عــده از طــالب را به زبــان خارجــي  و بعضي 
علوم مقدماتــي مجهز كنند تا بتوانند اســالم را 
در محيط هــاي تحصيلكــرده  جديــد بلكــه در 
كشــورهاي خــارج تبليغ كنند. وقتــي اين خبر 
منتشــر شــد، گروهي از عوام بازار تهران به قم 
رفتند و رســماً اظهار داشتند  اين  پولي كه مردم 
به عنوان ســهم امام مي دهند براي اين نيست كه 
طالب زبان  كفار را يــاد بگيرند، اگر اين وضع 
ادامه پيدا كند ما  به شما سهم امام نخواهيم داد! 
آن مرحــوم هم ديد كه ادامه ايــن كار موجب 
انحالل حوزه علميه و خراب  شــدن اســاس كار 

است، از منظور عالي خود صرف نظر كرد.
در چند ســال پيش در زمان زعامت و رياســت 

مرحوم آيت اهلل آقا سيدابوالحسن اصفهاني عده 
معتنابهــي از علما و فضالي مبــرز نجف كه در 
زمــان حاضر بعضي از آنهــا مرجع تقليد بودند، 
جلســه كردند و پس از تبادل نظــر اتفاق كردند 
كه در برنامه دروس طالب، تجديدنظري نمايند 
و احتياجــات روز مســلمين را در نظــر بگيرند، 
مخصوصاً مسائلي كه جزو اصول عقايد مسلمين 
اســت جزو برنامه درســي طالب قــرار دهند و 
خالصــه حوزه نجــف را از انحصــار فقاهت و 
رساله عمليه نويسي خارج كنند. جريان به اطالع 
معظم له  رســيد. معظم له كه قباًل درس خود را از 
جرياني كه براي مرحــوم آيت اهلل  حائري پيش 
آمده بود ـ و از نظاير آن ياد گرفته بودند ـ پيغام 
دادنــد كه تا من  زنده هســتم كســي حق ندارد 

دست به تركيب اين حوزه بزند.«6 
تــالش  هــر  بــا  حــوزه،  درون  از 
اصالح طلبانه اي مخالفت مي شد، در 
به  اقدامات اصالحي  چنين شرايطي 
صــورت پراكنده و محــدود جريان 
داشت. انتشــار كتاب فاخر »بحثي 
درباره روحانيــت و مرجعيت« 
بــه همــت بزرگاني چــون آيت اهلل 
طالقانــي، عالمه  بهشــتي،  مطهري، 
زنجاني  مجتهد  جزايري،  طباطبايي، 
و مهندس بــازرگان، ادامه انديشــه 
اصالح طلبي در درون حوزه پس از 

رحلت آيت اهلل بروجردي بود.
انتشــار  دســت اندركاران  ذهنيــت 
مرجعيــت و روحانيــت بــر محــور 
تحول و نوســازي سازمان روحانيت 
و مرجعيــت بوده اســت. مقاله هاي 
تمركــز و عدم تمركــز مرجعيت و 
فتوا، اثر آيــت اهلل طالقانــي و تقليد 
اعلم يــا شــوراي فتوا اثــر مرتضي 
جزايــري، نظريه تحول در مرجعيت 
و فتــوا در حوزه هاي علميه را مطرح 
كردند. طرح ايده تحول در مرجعيت 
جهــت كارآمدي و توانمندســازي 
در پاســخگويي به نيازهــاي زمانه در اين كتاب 
موجب شــد در سال هاي بعد دســته اي ديگر از 

فضال و علما به آن ايده ها گرايش پيدا كنند.

ادوار اجتهاد
فقه از علوم اســالمي اســت كه عهده دار تبيين 
احكام اســالمي در حوزه عبــادات، معامالت و 
امور شــخصي، حقوقي و اجتماعــي مورد نياز 
مسلمانان است. ابتدا دستورات اسالمي از قرآن 
و احاديــث معصومين مي گرفتنــد. پس از قرن 
دوم شــريعت اســالمي در پرتو اجتهاد تحول و 
تكامل يافت. احكام فقهي با اجتهاد فقها استنباط 

و در اختيار مسلمانان قرار مي گرفت. 
آيــت اهلل مطهــري تعريفــي از علــوم اســالمي 
مــي آورد: »علومي كــه موضوع و مســائل آن 
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بزرگ مرحوم شيخ بهايي )1030هـ. ق(
دوره چهارم: از زمان شــيخ بهايي تا عصرشــيخ 

اعظم، انصاري )1281 هـ.  ق(
دوره پنجــم: از زمــان شــيخ انصاري تــا زمان 
و  ق(  )1338هـــ.  شــيرازي  ميرزامحمدتقــي 

سيدكاظم يزدي )1337هـ. ق(
دوره ششــم: از زمان ميرزاي شيرازي و يزدي تا 

عصر حاضر.11
پس از تحوالت دوره جديد كه در روش تحقيق 
و نگــرش به علــوم خصوصاً علــوم ديني پديد 
آمده اســت، دوره هفتم اجتهاد را به ادواري كه 
آيت اهلل جناتي برشــمرده اســت، مي توان افزود 
كــه »دوره مرجعيت شــورايي و اجتهاد و تقليد 

تخصصي است.«
آيــت اهلل منتظري همچــون اغلب فقهــا قائل به 
تحول و نوسازي و به روزســازي اجتهاد هستند 
تا بتوان آن را كارآمد و پاسخگوي نيازهاي رو 
به تزايد ســاخت. بر اساس اين ديدگاه اجتهاد و 
استنباط در انحصار طبقه و گروه خاصي نيست، 
همه كســاني كه صالحيت هــاي الزم علمي را 
دارند مي توانند به عنوان كارشــناس و متخصص 
فقه و علوم اسالمي به اجتهاد در احكام بپردازند.

اجتهاد ابتدا در عصر رسول و ائمه شكل گرفت 
و طي قرون تكميل شد. اجتهاد ابتدا در ميان اهل 
ســنت رواج يافت و سپس و مورد توجه علماي 

شيعه قرار گرفت.12 

تحول در مرجعيت
آيــت اهلل منتظري پــس از 40 ســال در دهه 70 
و80 دوباره پرونده مســئله تحــول در مرجعيت 
شــيعه و فتوا را گشــود، گرچه اين مسئله مورد 
توجه دســته اي از نوانديشان و دانش آموختگان 
حوزه هــاي علميــه بوده اســت امــا موقعيت و 
جايــگاه علمــي و حــوزوي آيــت اهلل منتظري 
و نظريه پردازي هــاي ايشــان دربــاره ســاختار 
مرجعيــت از هر نظر حائز اهميت اســت، بدين 
جهت ضروري اســت اين مسئله مورد تحليل و 

ارزيابي قرار گيرد.
آيــت اهلل منتظــري بــا درك ايــن واقعيت كه 
جوامــع انســاني در تغيير و تحول اســت و بايد 
علوم اســالمي نيز با حفظ اصول همراه كاروان 

نمايندگان رســول خدا كه به نقــاط دور اعزام 
مي شــدند، در برخي موارد اجتهاد مي كردند.9 

)اسالم دين فطرت، ص 428(
2ـ دوره اجتهاد ابتدايي )عصر امامان(

در زمــان امامــان معصــوم كه جامعه اســالمي 
گسترش يافت و امكان ارتباط به سهولت فراهم 
نبود و از سويي مسائل نو و جديد پديد مي آمد، 
با اينكــه ائمه حضور داشــتند در عيــن حال به 
بعضي از اصحاب دســتور مي دادند كه فروع را 

از اصول دريابند و اجتهاد نمايند.
3ـ دوره اجتهاد تخصصي )عصر غيبت(

در عصر غيبت كه امكان دسترســي مســتقيم به 
امام معصوم فراهم نيســت، اجتهاد گره گشــاي 
نيازهــا و مســائل جديد اســت و ديــن تحرك 
و تازگــي و اصالــت الهي خــود را با آن حفظ 
مي كنــد. اجتهاد بــه معناي اصطالحــي آن در 
اين دوره شــروع شد، يعني رد فروع بر اصول و 
تطبيق اصول بر فروع، با آگاهي دقيق و عميق از 
منابع و نيز آشــنايي به اصول و قواعد استنباط و 

ديدگاه هاي فقهاي پيشين.10 
ب: ادوار اجتهاد از ديدگاه آيت اهلل جّناتي 
در بررســي هاي صورت گرفتــه در تاريخ فقه، 
ادواري چند برشــمرده اند. آيــت اهلل جناتي اين 
دوره هــا را براســاس تحوالتــي كــه در روش 
تحقيق و رساله نويســي فقها پديد آمده اســت، 
تقســيم بندي نموده اند. »از آغاز اسالم تاكنون، 
فقه را مي توان به شــش مرحله تقســيم كرد كه 
در هر دوره به شيوه اي خاص بيان شده است كه 

اين شش مرحله عبارتند از: 
دوره اول: زمان رســول اكــرم)ص( از بعثت تا 

رحلت.
دوره دوم: از زمان علي )ع( تا عصر فقيه بزرگ 

شيخ طوسي )440هـ. ق(
دوره ســوم: از زمان شيخ طوســي تا زمان نابغه 

علوم، اصول و فروع اســالم است و يا چيزهايي 
اســت كه اصول و فروع اســالم به اســتناد آنها 

اثبات مي شود.«7 
»در آغاز اســالم فقــه، قرائت و تفســير قرآن و 
حديث، جملگــي يك علم به شــمار مي رفت 
امــا پس از چندي هر يك از اين علوم مســتقل 
گشــت، به ويژه فقه كه اســتقالل كامل يافت و 

علماي آن به فقها مشهور شدند.«8 
فقه در بين علوم اســالمي از گستردگي، پويايي 
و توجه بيشــتري برخوردار بــوده و اين پويايي 
مديون پديده اجتهاد اســت. اجتهاد در فقه، آن 

را از انسداد و كهنگي بازمي دارد.
اجتهاد در شيعه ابزار فهم و تحول و نوسازي در 
علوم ديني اســت؛ حتي خود اجتهاد نيز از روند 
تغييــر و تكامل، در امان نبوده اســت. اين مقاله 
بر آن اســت تا ســير تحول و تكامل در اجتهاد 
و مرجعيــت را در حــد توان به اختصــار تبيين 
نمايد. آيت اهلل منتظري نيز براي اجتهاد، ادواري 

برمي شمارد.
الف: ادوار اجتهاد از ديدگاه آيت اهلل العظمي 

منتظري
1ـ دوره فراگيري و نشر احكام ) عصر نبوت(

در دوره حيــات پيامبراســالم دســتورات ديني 
به تدريج و مناســب با نيازها از طــرف پيامبر بر 
مردم عرضه مي شــد؛ اين زماني  بود كه جمعيت 
مســلمانان كم و قوانين اســالم محــدود بود اما 
زماني كه اسالم گســترش يافت و افراد زيادي 
در نقــاط دور و نزديك بي آنكــه بتوانند حتي 
يك بار پيامبر را ببينند، دعوت اسالم را پذيرفتند. 
عده اي از مســلمانان به وظيفــه خطيري گمارده 
شدندكه تازه مســلمانان را به قرآن و دستورات 
ديني آشنا سازند. همه آنان امكان دستيابي به آن 
حضرت را داشتند و به طور مستقيم احكام شرع 
را از رسول خدا فرا مي گرفتند. در اين دوره نيز 

حوزه علميه قم

پس از تحوالت دوره جديد که 
در روش تحقيق و نگرش به 

علوم خصوصًا علوم ديني پديد 
آمده است، دوره هفتم اجتهاد 
را به ادواري که آيت اهلل جناتي 
برشمرده  است، مي توان افزود 
که »دوره مرجعيت شورايي و 

اجتهاد و تقليد تخصصي است.«
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خــود را در قالب مرجعيــت جمعي ـ تخصصي 
ارائه مي كند.

 از مجموع آثار به جا مانده  مكتوب و صوتي از 
آن مرحوم مي توان، انديشه مرجعيت شورايي از 
نگاه آن مرحوم را مورد بررسي قرار داد. در اين 
رابطه ســه اثر موجود دهــه 80 آيت اهلل منتظري 

مورد بررسي قرار مي گيرد.

اولين نظريه: شوراي فقها 
اين نظريه در پاســخ به پرسشــي در  سال 1382 

مطرح شده است. 
در پرسش شــماره 1104 آمده است: با توجه به 
پيچيده و گسترده شــدن مســائل فقهي در زمان 
حاضــر و اينكه معنــاي اعلميت مرجــع تقليد، 
امكان بيشــتر فهم او نسبت به حكم شرعي است 
و با توجه به اينكه نظر شورايي متشكل از فقها و 
مجتهدين طــراز اول هر زمان به واقع و حقيقت 
نزديكتر اســت تــا نظر يك نفر، هــر چند اعلم 
باشــد، با اين حال آيا تقليد از چنين شورايي كه 
مســائل فقهي را كاماًل تبادل نظر مي كنند، جايز 

است يا نه؟
پاسخ:

 اگر ســطح علمي و فقهي اعضاي شــورا به هم 
نزديــك باشــد و مجتهد اعلمــي در خارج آن 
نباشــد كه در ســطح بسيار بااليي باشــد، تقليد 
از شــوراي ذكر شــده اگر آزاد و مستقل باشد، 
اشــكال ندارد؛ مگر اينكه تعارض نظر شــورا با 
نظر فرد اعلم موجب ســلب اطمينان نســبت به 
موافقت نظر اعلم با واقــع گردد، كه اين فرض 
در صورت تساوي و عدم توجيه، مقلد بين عمل 

به نظر هركدام مخير است. 15
آيــت اهلل منتظري تقليــد از شــوراي مرجعيت 
را پذيرفته اســت، اما دو شــرط براي آن لحاظ 
مي كند. ايشــان در اين پاســخ بر اين باور است 
كه شوراي فقها و مجتهدين قابل تقليد و پيروي 

با مســائلي كه از ســال 1368 به وقوع پيوســت 
موجب شد مغفول بماند.

ايشــان در تأييــد ايــن نظريــه فوق در رســاله 
اســتفتائات، )ج2، ص.74( نيــز در ســال1382 
مجــدداً بر »اجتهــاد و تقليد تخصصــي« تأكيد 
مي كنــد و يكــي از راه هــاي كارآمدســازي و 
به روزســازي فقــه را به گونه اي كه پاســخگوي 
نيازهاي عصر خود شــود، تخصصي شــدن، آن 

مي دانست.
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني و فقه تخصصي 
آيت اهلل هاشــمي رفسنجاني از شــاگردان مبرز 
آيت اهلل منتظري بود، ايشــان در ســال هاي اخير 
بحث »اجتهــاد و تقليد تخصصي« كه در ســال 
1375 از ســوي آيت اهلل منتظري عنوان شده بود 
را دوباره در مجامــع علمي طرح كرد كه مورد 

توجه و مناقشه واقع شد.
»آيت اهلل هاشمي رفســنجاني در همايش اجتهاد 
در دوره معاصر كه از ســوي دانشــگاه مذاهب 
اســالمي در تــاالر عالمه اميني دانشــگاه تهران 
برگزار شد، گفت: اگر به عقل و خواست قرآن 
در اجتهاد توجه شود، به تخصص در رشته هاي 
مختلــف فقهي بهــا داده شــود، بحث هاي فقه 
مقــارن را جدي بگيريــم، تقليــد را تخصصي 
كنيم، شــوراي فقهي حداقل براي مسائل عمده 
مديريت كشور تشكيل شود و علماي اهل تسنن 
و تشيع در دانشگاه ها با هم همراهي كنند،آن گاه 
مي توان به وحدت جهان اســالم اميد داشــت و 

براي اداره جهان به ظرفيت اسالم اتكا كرد. 
اگر فقه تخصصي را بپذيريم بايد تقليد تخصصي 
را هم بپذيريم و اين گونه الزم نيســت كسي در 
همه امور از يك نفــر تقليد كند. اگر اين دو را 
پذيرفتيم بايد شوراي فقهي را هم بپذيريم. وقتي 
با سياست مي خواهيم همه جامعه را اداره كنيم، 
شوراي نگهبان ناظر مجلس بايد همه تخصص ها 
را در خود داشــته باشــد و نظر تخصصي بدهد. 
رئيس مجمع تشــخيص مصلحــت نظام تصريح 
كــرد: مــن پيشــنهادي در فقه مقــارن دارم كه 
علمــاي شــيعه و ســني مي توانند بنشــينند و در 
اين بــاره بحث كنند، اينكه طبــق روايت متواتر 
ثقلين بايد مرجعيت اهــل بيت را پذيرفت، البته 
نه به شــكل انحصاري بلكه به عنوان يك مرجع 
مطمئــن. اگر فقه مقارن وجود داشــته باشــد و 
علما و فقهاي ما با يكديگر بنشينند، مي بينند كه 

مرجعيت اهل بيت از مراجع قابل اتكاست.14
 ب ـ مرجعيت شورايي 

آخرين نظريه پردازي آيت اهلل منتظري، پيرامون 
ساختار مرجعيت شيعه، با عنايت به اينكه ايشان 
خود يكي از استوانه هاي آن بود، داراي اهميت 
ويژه اســت. ايــن توجه، حكايــت از ضرورت 
تحول در اين نهاد از ديــدگاه آن مرحوم دارد. 
جهــت كارآمــدي و پاســخگويي بــه نيازهاي 
عصــر، وقوع تحول ســاختاري نهــاد مرجعيت 
ضروري است. آيت اهلل منتظري نظريه پيشنهادي 

تمدن بشــري شــود تا بتواند پاســخگوي عصر 
خــود گردد با اين پيش فــرض در دهه 70 و 80 
نظريــه »مرجعيت شــورايي « و »اجتهاد و تقليد 

تخصصي« را مطرح كرد.
الف ـ اجتهاد و تقليد تخصصي

آيت اهلل منتظري از شــاگردان برجســته و مبرز 
آيت اهلل بروجردي و امام خميني بودند. ايشان از 
ســال ها پيش از پيروزي انقالب به درجه اجتهاد 
رسيده و از اســاتيد برجسته حوزه علميه قم بود 
و ده ها مجتهد تربيت و صدها طلبه از شــاگردان 

آن مرحوم بودند. 
پــس از پيــروزي انقــالب بــا توجه بــه اينكه 
صالحيت انتشار رساله را داشتند به خاطر احترام 
به امام و ديگر مراجع از انتشار رساله خودداري 
كردند. در ســال 1362 به اصرار جمعي از فضال 
و ائمه جمعه و جماعات ايران رساله عمليه منتشر 

كرد.
آيت اهلل منتظري در ســال 1375رســاله خود را 
بازبينــي و در بعضي از مســائل تجديــد نظر و 
تعدادي مســئله هم اضافه كرد. رســاله جديد با 
مباحــث اعتقــادات آغاز و ســپس وارد احكام 
فقهي شــده اســت. اين روش نوعــي ابتكار در 
رساله نويســي در دوره معاصر به حساب مي آيد 
كــه با بحــث عقايد و تبيين فلســفه دين آغاز و 

سپس احكام فقهي را طرح مي كند. 
در رســاله جديد، مبحث تكليف و تقليد داراي 
23 مســئله اســت در حالي كــه در اولين چاپ 
رساله در 1362 بحث تقليد داراي 15 مسئله بود. 

ايشان در مسئله 21 رساله جديد آورده است:
»با توجه به گستردگي رشته هاي فقه و تخصصي 
بودن آنها اگر در بين چنــد مجتهد هركدام در 
يك يا چند رشــته از مســائل فقهــي از ديگران 
اعلم باشــد، وجوب تقليد از او در همان رشــته 

بعيد نيست.13
آيت اهلل منتظري فتواي صريحي در نوع جديدي 
از تقليد داده اند و آن »اجتهاد و تقليد تخصصي« 
است. ايشــان در اين فتوا به  مســائل زير اذعان 

دارد.
پذيرش گستردگي علوم

ضرورت تخصصي شدن موضوعات فقهي
متخصص در يك رشته نسبت به ديگران در آن 

موضوع اعلم است.
پذيرش تجزي در تقليــد، يك مجتهد مي تواند 

در يك رشته صاحب نظر و متخصص باشد.
پذيرش تبعيــض در تقليد، يعني فــرد مي تواند 
بــه متخصصين موضوعات فقهــي كه اطالعات 

بيشتري دارند مراجعه كند.
وجــوب تقليــد از متخصص همان رشــته بعيد 

نيست. )يعني الزم است(
فتــواي صريــح در حجيــت »اجتهــاد و تقليد 
تخصصي«، انديشه نو و جديدي بود كه حاصل 
بيــش از نيم قرن تالش علمي در علوم اســالمي 
و تحقيقــات فقهي بود كه اين نــوآوري فقهي 

 اگر سطح علمي  و فقهي 
اعضاي شورا به هم نزديک باشد 

و مجتهد اعلمي در خارج آن 
نباشد که در سطح بسيار بااليي 
باشد، تقليد از شوراي ذکر شده 
اگر  آزاد و مستقل باشد، اشکال 

ندارد؛ مگر اينکه تعارض نظر 
شورا با نظر فرد اعلم موجب 

سلب اطمينان نسبت به موافقت 
نظر اعلم با واقع گردد، که اين 
فرض در صورت تساوي و  عدم 
توجيه، مقلد بين عمل به نظر 

هرکدام مخير است
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مي باشــد. ايشــان در مقاله »اجتهــاد « در كتاب 
ده گفتار خود پــس از بيان تاريخچه اجتهاد در 
ادامه براي پويايي اجتهاد در فقه » نظريه شورايي 

فقهي« را طرح و آثار آن را برمي شمارد. 
»پيشــنهاد ديگري هم داريــم كه عرض مي كنم 
و معتقدم اين مطالب هر اندازه گفته شــود بهتر 
است و آن اينكه در دنيا در عين اينكه رشته هاي 
تخصصــي در همــه علم ها پيدا شــده و موجب 
پيشــرفت ها و ترقيات محيّرالعقول شــده، يك 
امر ديگر نيز عملي شــده كه آن هم به نوبه خود 
يك عامل مهمــي براي ترقي و پيشــرفت بوده 
و هســت و آن موضوع همــكاري و همفكري 
بين دانشــمندان طــراز اول و صاحب نظران هر 
رشته اســت. در دنياي امروز ديگر فكر و عمل 
فردي ارزش ندارد، از تك روي كاري ســاخته 
نيست، علما و دانشمندان هر رشته دائماً مشغول 
تبادل نظر با يكديگرند، محصول فكر و انديشــه 
خود را در اختيار ســاير اهل نظر قرار مي دهند. 
حتــي علمــاي قــاره اي با علمــاي قــاره ديگر 
همفكري و همــكاري مي كننــد. در نتيجه اين 
همكاري هــا و همفكري هــا و تبادل نظرهــا بين 
طراز اول هــا، اگر نظريه مفيــد و صحيحي پيدا 
شــود زودتر منتشر مي شــود و جا باز مي كند و 
اگر نظريه باطلي پيدا شود زودتر بطالنش روشن 
مي شود و محو مي گردد، ديگر سال ها شاگردان 

آن صاحب نظر در اشتباه باقي نمي مانند. 
متأســفانه در ميــان مــا هنــوز نه تقســيم كار و 
تخصص پيدا شــده، نه همكاري و نه همفكري 
و بديهي است كه با اين وضع انتظار ترقي و حل 

مشكالت را نمي توان داشت.«19 

دومين نظريه: فتواي جمعي 
آيت اهلل منتظري در مورخه 1385/9/22در پاسخ 
پرسش هايي دوباره به مســئله تحول در سازمان 

مرجعيت مي پردازد.
ســؤال: در صورتي كــه لجنــه اي از مجتهديــن 
متخصــص در ابواب مختلف فقه تشــكيل و در 
پاسخ به سؤاالت و نيازهاي فقهي فتواي جمعي 

صادر كنند.
اوالً: عمل مكلفين به فتواي جمعي مجزي است 

و مؤمنين مي توانند به فتاوي آنها عمل كنند؟
ثانياً: مؤمنين را مي توان به فتواي جمعي ارجاع داد؟

رابطه با تعيين شــوراي فقها در بعضي از محافل 
مطــرح اســت. جناب آقــاي حميد شــهرياري 
در كتاب »شــورا در فتوا« بــا موضوع مرجعيت 
شــورايي و حجيت آن در ســال 1385 انتشــار 
يافتــه، به آن اشــاره دارد. اين تأليف نســبت به 
ســاير آثار منتشر شــده در موضوع جامع است. 
اين اثر توسط پژوهشــگاه علوم و فرهنگ دفتر 
تبليغات اسالمي حوزه علميه قم به چاپ رسيده 
است. نويسنده راهكاري جهت انتخاب اعضاي 

شورا پيشهاد مي كند. 
افراد اين شــورا بايــد داراي ويژگي هاي ثبوتي 
يــك مرجــع باشــند، علــم، اجتهــاد، عدالت، 
پارســايي، تعلق خاطر نداشتن به مال و مقام دنيا 
را مي تــوان از شــرايط ثبوتي شــمرد و در مقام 
اثبــات بايد عده اي از علماي اهل تشــخيص، او 
را واجــد اوصاف مرجعيت و مســند افتا بدانند. 
در نهايــت نيــاز به مرجعي براي بررســي نهايي 
صالحيت ها داريم كه مي توان آن را به شــوراي 

نگهبان يا مجلس خبرگان واگذاركرد.
بــه نظــر نگارنــده، تنها فــردي كــه صالحيت 
تشخيص اين شرايط را دارد، كسي است كه در 
پهنه جهاني با مشــكالت جهان اسالم آشنا و به 
منصب واليت امر، برگزيده خبرگان فقيه است. 
تشــخيص گزينش نهايي و احراز تحقق شرايط 
اعضاي شــورا بر عهده آن مقام منيع اســت تا با 

واسطه يا بدون واسطه بدان همت گمارد.17
نويســنده »شــورا در فتــوا« مرجــع تشــخيص 
صالحيــت اعضــاي شــوراي فقهي، شــوراي 
نگهبان يــا خبرگان يا ولي فقيــه معرفي مي كند 
كه اين نحوه انتخاب به حكومتي شــدن شــورا 
مي انجامد. آيت اهلل منتظري به اين نحوه انتخاب 

مناقشه مي كند.18 

آيت اهلل مطهري و نظريه شوراي فقهي
شهيد مطهري با نظريه پردازي در موضوع اجتهاد 
نكات نــو و بديعي مطرح كرد. نظريه شــوراي 
فقهــي و اجتهاد و تقليــد تخصصي از آن جمله 

اســت به شــرط اينكه در خارج از شورا مجتهد 
اعلمي نباشد و نيز شورا دست نشانده و وابسته به 

قدرت هاي سياسي و حكومت نباشد.
توجــه آيــت اهلل منتظري در پاســخ، معطوف به 

فرضيه وجوب تقليد از اعلم است.
دو رويكرد به موضــوع اعلميت بين فقها وجود 
دارد، وجوب تقليد از اعلم و جواز تقليد از آن. 
هر يك از اين رويكردها مبتني بر استدالل هايي 
خاص اســت. آيت اهلل محمدابراهيــم جنّاتي از 
مجتهديــن نوانديش معاصــر و صاحب نظر در 
موضــوع تاريــخ تحوالت فقــه و اجتهــاد، در 
اين باره آورده است؛ بنده بر اين اعتقادم كه اين 

معني )اعلميت( تصور و واقعيتي ندارد.
اطالق عنــوان اعلم بر يكي از مجتهدين صحيح 
به نظر نمي رســد. اطالق جاهل مي شود نه عالم 
يــا غير اعلــم و اگر اطالق اين عنــوان به لحاظ 
مقــام اثبات باشــد، در اين صــورت نيز اطالق 
عنوان اعلم بر يكــي از مجتهدان صحيح به نظر 
نمي رسد. چرا كه آنان، احكام را براساس اصول 
كلي و قواعد كلي كه در اختيار است و حجيت 
دارد، اســتنباط مي كنند. لــذا در انجام و اجراي 
آنها مكلف هســتند و از آنجا كــه ادله اعتبار و 
حجيت در همه آنها يكســان است و شامل رأي 
و نظــر همه آنها مي شــود. پس در مقــام اثبات 

نمي توان ميان آنها تبعيض قائل شد.
معنــاي اعلم به آن گونه كه نــزد عالمان بزرگ 
مشــهور است به اعتقاد ما نقدپذير و قابل اشكال 
اســت. به نظر نگارنده، مجتهدي اعلم است كه 
در تطبيــق قواعد كلي بر مصاديق خارجي و در 
بازگشــت دادن فروع تازه به اصــول پايه، كمتر 
دچار اشتباه شــود و غيراعلم مجتهدي است كه 
در اين جهت بيشــتر اشتباه داشته باشد. لذا اعلم 
بــه اين معني بين دو يا چند مجتهد مطلق، تحقق 

مي يابد.16 
قيد دوم در پاســخ »تقليد از شــوراي ذكر شده 
اگر آزاد و مســتقل باشــد، اشــكال ندارد.« اين 
قسمت از پاسخ، ناظر بر نظريه هايي است كه در 

همه مناصب مرجعيت )ازجمله 
انتشار رساله عمليه، دريافت 

وجوهات شرعي و صرف آن و...( 
براي شوراي فقهي مي باشد.

تأکيد بر اعلميت در اين نظريه 
هم خالي از مناقشه نيست

حوزه علميه  قديم
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پرداخــت و لجنــه افتــا و شــوراي مرجعيت را 
راهــكار مناســب بــراي اصالح وضــع موجود 

مرجعيت دانست. ايشان در تبيين مسئله فرمود:

جايگاه علم فقه 
»علم فقه مربوط به ســاختن بدن انســان اســت. 
عبــادت و معامالت عالوه بر جنبه روحي، بدني 
نيز دارد. ركوع و ســجده كردن و حمد و سوره 
خواندن واجب و ربا حرام است، اينها مربوط به 
افعال انســان است، افعال انســان مربوط به اعضا 
و جوارح او مي باشــد. بنابراين}فقه{ علمي كه 
براي ساختن انسان است، سه علم الزم است: 1ـ 

اصول عقايد 2ـ اخالق 3ـ فقه، احكام شريعت.
همــه نمي توانند فقيه شــوند، پس يك عده بايد 
تقليد كنند از كسي كه در اين باب متبحر است. 
اگر ما براي ارجاع به مرجع تقليد دليل شــرعي 
پيدا نكرديــم، مراجعه به او از باب ســيره عقال 
مي شود. پس هرگاه انسان وثوق پيدا كرد، عمل 
مي كند. اگر دليل شــرعي بر تقليد نيافتيم، بناي 
عقال داريم }عقال در كارهاي خود به متخصص 
مراجعه مي كنند.{ بناي عقال در جايي است كه 
وثوق پيدا كنيم. اگر انسان مجتهد است، بايد از 
كتاب و ســنت پيروي كند و اگر تقليد مي كند 
بايــد از مجتهد زنده تقليد كنــد. حال اگر دليل 
شرعي بر تقليد داشته باشد، وثوق الزم نيست.24

تقليد
اگــر اثبات تقليــد را با اســتفاده روايات و خبر 
واحد باشــد يا بر اســاس آيه َو ماكاَن الُْمْؤمِنُوَن 
لِيَنِْفُروا َكافًَّه فَلَــْو ال نََفَر مِْن ُكلِّ فِْرقٍَه مِنُْهْم طائَِفٌه 
يِن َو لِيُنْــِذُروا قَْوَمُهْم إِذا َرَجُعوا  لِيَتََفقَُّهــوا فِي الدِّ
إِلَيِْهْم لََعلَُّهْم يَْحــَذُروَن)122/ توبه(، يا آيه انذار 
و آيــه فَاســئَلُوا اَهلَ الِذكــر اِن ُكنتُــم التَعلَمُون 
)نحل/ 43( تفسير كرديم؛ در اين صورت تقليد 
تعبداً حجت است. هر چند وثوق پيدا نشود. اما 
اگر گفتيــم تمام آيات كه در بــاب تقليد ذكر 
كرده انــد از باب ارشــاد به همــان طريقه عقال 

آورده اســت: »اول: پيروي از شــخص اعلم در 
مقابــل فرد غيراعلــم ـ در مــورد اختالف ـ در 
صورتي الزم مي شــود كه فتواي شــخص اعلم 
بــا فتواي يك فرد غير مقايســه شــود، ولي اگر 
قرار شــد، مخالفين اعلم از فــرد تجاوز كرده به 
صورت اكثريت فقهاي شيعه در آمد.}موضوع 

مناقشه نمي  باشد{
ثانياً: تشخيص اعلم به شكلي كه تصور شده، در 

عمل جز خيالي بيش نيست.
بلــه، اعلميــت نســبي و تشــخيص يــك طبقه 
به صــورت عالي تر نظير رشــته هاي ديگر علمي 
كاماًل ممكن اســت و اتفاقاً شوراي فتوا از افراد 
اين طبقه بايد تشــكيل شــود و در اين صورت 
فرض مخالف اعلــم با غيراعلم در ميان نخواهد 
بود، بلكه مخالفت يك  نفــر با اكثريت از طبقه 
خود خواهــد بود كه از نظر فردي هم طبقه بوده 

و امتياز معلومي در ميانشان نيست.«22 
شــايد عنايت آيت اهلل العظمي منتظــري )ره( به 
بحث اعلميت ناشي از روحيه محتاط آن مرحوم 
بــود. »يكي از امــور ديگري كه هميشــه مورد 
تأكيد بوده است احتياط در فتوا و انتساب حكم 
به دين بوده و بي پروايي در فتوا هميشه محكوم 
و مذمــوم بــوده اســت. طبق اصطــالح رايج و 
متداول، فقيه محتاط كسي بوده كه پايبند دليل و 
حجت شــرعي باشد، كه البته اين حجت شرعي 
عمدتــاً خبر واحــد ظني )روايتي كــه يقين آور 
نيســت( بوده اســت. فقيهي كه مطابق يك خبر 
واحد صحيح فتوا دهد، يعني خبري كه عدالت 
يا وثــوق راويان آن براي فقيه به اثبات رســيده 
يا توســط افراد داراي اعتبار نزد فقيه تأييد شده 
باشــد و پاي خود را از اين ادلــه فراتر نگذارد، 

فقيه محتاط خوانده مي شود.«23 
سومين گام: تشكيل لجنه افتا

آيــت اهلل منتظــري در آخرين روزهــاي حيات 
خويش در ســال 1386 در يكــي از درس هاي 
جامع الســعادات به مناســبت بحــث از تقليد به 
ضــرورت تحول در ســازمان مرجعيــت و فتوا 

ثالثاً: آيا مناصبي كه براي مجتهدين قائل هستيم 
مي توان براي لجنه افتاي جمعي قائل بود؟

پاسخ: باسالم و تحيت 
بــا توجــه بــه گســتردگي رشــته هاي فقــه و 
تخصصي بــودن آنهــا و نيــز تنــوع مســائل و 
موضوعات مــورد ابتال، اگر در بين چند مجتهد 
هركدام در يك رشته از مسائل فقهي از ديگران 
اعلم باشــد، وجوب تقليد از او در همان رشــته 
بعيــد نيســت. در چنين فرضي اگر شــورايي از 
مجتهدين مورد اشــاره تشــكيل شــود كه اعلم 
در هر رشــته اي در آنان باشــد، عمــل و ارجاع 
بــه فتــواي جمعي جايــز بلكه واجب اســت و 
اصــوالً اجتهاد همراه با تبادل نظر و تعامل فكري 
مجتهدين در قالب شــورا و لجنه هاي تخصصي 
در جهت فهم بهتر احكام شرعي، اقرب به واقع 
و صواب خواهد  بــود. تقليد موضوعيتي ندارد 
بلكــه جنبه طريقيــت دارد و طبعــاً فتواي جمع 

اقرب به واقع است.
و امــا امور ســاير مناصب پس در امور حســبيه 
جزئيــه كه تكليف همگاني مي باشــند رجوع به 
شورا نيز بي اشكال بلكه اقرب به واقع مي باشد.20

اين نظريه آيت اهلل منتظري در سال 1385 اعالم 
شده اســت، سه سال بعد از پاســخ 1382 است 
كــه به صراحت پاســخ نــداده بود بلكــه آن را 
به دو قيد، عدم تعارض پاســخ شــورا با اعلم و 

دست نشانده نبودن شورا نسبت داده بود.
تحليل پاسخ:

1ـ پذيــرش افتا و تقليد تخصصي، وجوب تقليد 
از متخصص همان رشــته را بعيد ندانسته است. 

)وجوب تقليد از او در همان رشته بعيد نيست(
2ـ وجــوب ارجــاع به فتواي جمعي و شــوراي 

مجتهدين كه اعلم در هر رشته هستند.
3ـ فتــواي متكي بــر تبادل نظــر متخصصين، در 

قالب شورا، اقرب به واقع است.
4ـ تقليد جنبه طريقيت دارد.

5ـ همه مناصب مرجعيت )ازجمله انتشــار رساله 
عمليه، دريافت وجوهات شــرعي و صرف آن 

و...( براي شوراي فقهي مي باشد.
تأكيــد بر اعلميــت در اين نظريه هــم خالي از 

مناقشه نيست.
شــيخ انصاري در تعريف اعلميت آورده است: 
مراد از اعلم مجتهدي اســت كه در استخراج و 

استنباط حكم اهلل از ديگران استادتر است.21 
ادله تعيين تقليد از اعلم، قابل مناقشــه و اشكال 
است و در زمان صحابه و تابعين و اوايل تابعان، 
تعيين از اعلم در دامنه وســيع مطــرح نبود، لذا 
برخي از فقها بعد از شــهيد ثانــي قائل به تخيير 
در تقليــد از اعلم يا غيراعلم شــده و اعلميت را 
معتبر ندانســته از جمله صاحب فصول نيز به اين 
قول تمايل نشان داده است. )ادوار فقه و كيفيت 

بيان آن، ص 361(
مرحــوم ســيدمرتضي جزايري در مقالــه تقليد 
يا شــوراي فتوا در نقد اعلميت و شــوراي فتوا 

آيت اهلل مطهری 
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17. شورا در فتوا، ص 286-289.

18. همان، ص 386.
19. ده گفتار، ص104-106.

20. استفتاي شماره 7120، تاريخ 1385/9/22.
21. رساله، مســئله، ص 3. به نقل از ادوار فقه و 

كيفيت بيان آن.
22. بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، تقليد از 

اعلم يا شوراي فتوا، ص 225ـ224.
23. فقيــه جامع محتــاط، عبدالرحيم ســليماني 
اردستاني، يكشــنبه 6  آذر 1390 ه .ش. وبالگ 
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2008،  سال پنجم( 
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مســائل معامالت و عــده اي در عبادات؛ در اين 
حالت آنها مســائل را با هــم تبادل نظر مي كنند 
از متخصصيــن هر رشــته نظرخواهي مي شــود. 
در اين صورت تقليد، اقرب الي الواقع مي شــود. 
بنابراين هر چه طريقيت بهتر باشــد، انسان بيشتر 
اطمينان پيدا مي كند. پس يا بايد تخصصي شود 
يا تخصصــي لجنه اي گردد كه اســتفتائات زير 
نظر لجنه و گروه باشد كه شورايي از مجتهدين 

هستند.25

جمع بندي
آيت اهلل منتظري در آخرين اظهارنظرش درباره 
آينــده مرجعيــت، در تكميل نظريــه مرجعيت 

شورايي آورده است.
الــفـ  نظريه لجنه ايـ  تخصصي را مطرح كرد. 
كه فتاوا زير نظر گروهي از مجتهدين متخصص 
در علوم اســالمي باشد و پس از تبادل نظر آنها، 
فتوا اعالم شود. حجيت قول شورا بر فرد رجحان 
دارد.}مانند نظر شــوراي پزشكان متخصص در 

مقابل پزشك مختصص است{
ب ـ پذيــرش اجتهــاد و تقليــد تخصصــي در 

موضوعات مختلف كه تجزي در تقليد است.
ج ـ فتــاواي لجنــه فقهي، اقرب به واقع اســت، 

نسبت به فتواي فردي در هر سطحي كه باشد.
د ـ آيت اهلل منتظري در آخرين نظريه پردازي از 
بيان شــرط اعلميت در لجنه امتناع مي كند. زيرا 
فتواي چند مجتهد وثوق بيشــتري ايجاد و اقرب 

به واقع است، حتي نسبت به فتواي فرد اعلم.
نظريه ســوم و آخرين نظريه آيت اهلل منتظري در 
تحول در ســازمان مرجعيت و فتوا، به لجنه االفتا 
و اجتهــاد و تقليد تخصصي ختم مي شــود. در 
»لجنه االفتا« قيد اعلم ندارد و برخالف نظريه اول 
ســال 1382 و دوم 1385 كه نظريه اش را با قيد 
اعلميت سازمان داده بود، در نظر نهايي اعلميت 
را حذف كرده است و حجيت قول لجنه االفتا را 

بر ديگر اقوال ترجيح مي دهد.■

پي نوشت
1. بحث درباره مرجعيت و روحانيت، ص 167.
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6. همان، ص 188ـ187.

7. آشنايي با علوم اسالمي، ص 5. 
8. تاريخ تمدن اسالم، ص473.
9. اسالم دين فطرت، ص 428.

10. همان، ص 429.
11. ادوار فقه و كيفيت بيان آن، ص231.

 12. ده گفتار، ص 81ـ80.
13. رساله توضيح المسائل، ص22.

دي   3  ،1371 شــماره  ابتــكار،  روزنامــه   .14
24/1387 ذي الحجه 1429/ 23 دســامبر 2008، 

اســت. عقال تا زمانــي وثوق پيــدا نكنند، عمل 
نمي كنند. زماني انسان مانند مجتهد، گاهي علم 
تفصيلي و زماني علم اجمالي دارد و مي داند كه 
كارشــناس، زحمت كشيده و به قول او اطمينان 
پيدا مي كند، اين علم است و عمل به علم است 
و تقليد تعبدي نيســت. بنابراين نمي توان گفت: 
هذا مــا افتي به المفتي و كل مــا افتي به المفتي 
فهو حكــم اهلل في حقي. )هر آنچــه مجتهد فتوا 
داد و هــر فتوايي فقيه دهد، حكم  اهلل اســت در 
حق من( چون اين دليل نيســت؛ اهل ســنت در 
مــورد تقليد مصوبه )فتواي مجتهد را عين حكم 
اهلل مي دانند( هستند و قول مجتهد را مي گويند، 
حكم واقعي، همان است و شيعه اين نظر را قبول 
نــدارد و قول مجتهد را طريق الي الواقع مي داند. 
هيــچ گاه نمي گويد، قول مجتهــد واقعاً صحيح 
است اما طريقي است كه از آن وصول به حكم 
واقعي پيــدا مي كنيم.  در زمان اهل بيت ســيره 
بر همين نحو بوده اســت. هرگاه از آنها ســؤال 
مي كردند به اهل خبره ارجاع مي دادند. اينها در 
صورتي بود كه فقه دامنه دار نبوده و ائمه نيز در 
دسترس بودند. در زمان ما كه فقه گسترده شده 
اســت، ائمه هم در دسترس نيستند وضع به گونه 
ديگر مي شــود. با اينكــه اهل ســنت را تخطئه 
مي كنيم به نظر مي آيد آنها از ما جلوتر هســتند 
و استفتائات آنها از زير نظر جمع بيرون مي آيد. 
آنها لجنه افتا دارنــد يعني به جاي يك مجتهد، 
پنج يا شش مجتهد مشخص هستند و استفتائات 
از زير نظر آنها بيرون مي آيد. اهل سنت از يك 
نفر تقليد نمي كنند زيرا تقليد موضوعيت ندارد 
و طريق الي الواقع است. هرچه مفتي بيشتر باشد، 
انســان بيشــتر وثوق پيدا مي كند. اگر مسئله اي 
را 10 مجتهد فتوا دهند وثوق بيشــتري به دست 
مي آيد تا زماني كــه يك نفر فتوا دهد. در زمان 
ما ضروري اســت،  فقه نيز مانند پزشــكي شود. 
قباًل يك پزشــك براي همه امراض بود، اما در 
حال حاضر عالوه بر اينكه او در دانشگاه درس 
مي دهد، به طبابت نيز مشغول است. پزشكي هم 
به رشــته هاي مختلف تقســيم مي شود. هر كس 
در رشته اي مخصوص تحصيل مي كند. رشته ها 
تخصصي شــده اند زيرا پزشــكي گسترده شده 
اســت.  بيماران متناســب با بيماري  به پزشــك 

متخصص مراجعه مي كنند.
فقه هم اين گونه اســت. دامنه آن گســترده شده 
است و اگر يك مجتهد بخواهد در تمام مسائل 
فقهي اجتهاد كند، برايش بســيار مشــكل است. 
اگر  در مســائل عبادي، كســي فقيه بــود، از او 
تقليد مي شــود، در مســائل معامالت فرد ديگر، 
در مســائل مربوط بــه حاكميــت و حكومت، 
مجتهد ديگر متخصص بــود و بايد به او رجوع 
شــود. تقليد طريق الي الواقع است. بايد اين گونه 
تخصصي شــود، يا الاقل »لجنه اي« شود؛ ممكن 
است در آن )لجنه( يك عده در مسائل حاكميت 
تخصص بيشــتري داشــته باشــند و عده اي در 
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سال 52 در مالقاتي در منزل ايشان، پرسيدند در 
زندان چه خبر است؟ گفتم ما يك بن بست هاي 
ايدئولوژيك داشــتيم، گفتند چه چيزي؟ گفتم 
ما يك ســري كتاب هايي مي خوانديم مانند »راه  
طي شــده«، »ذره بي انتها«، »اسالم مكتب مبارز و 
مولــد« و انواع كتاب هايي كه تــا آن موقع بود. 
اين دستاورد زندان شيراز به آقاي طالقاني منتقل 
شــد كه اين كتاب هــا در حد نفي انــكار خدا، 
قيامت و نبوت اســت؛ يعني مي رســيم به اينكه 
نمي شود خدا، قيامت و نبوت را رد كرد، ولي از 
ايــن كتاب ها راه و روش ايجابي يا به قول آقاي 
طالقاني »طريقت« نتيجه نمي شود. آقاي طالقاني 
اين مطلب را تأييد كردند و به نظر من آن كاري 
كه ايشان در »پرتوي از قرآن« انجام دادند يك 
»تفسير روش مند« است. خيلي از مفسران بزرگ 
و انديشمندان ما معتقدند كه قرآن، كتاب روش 
و اســتدالل نيست و به همين دليل به سراغ كليد 
فهم ها و اســتدالل هاي غيرقرآني مي روند مانند 
منطق ارســطو، ديالكتيــك، هرمنوتيك و مانند 
اينها. به هر حال ايشان معتقد بود كه قرآن كتاب 
روش استدالل است. نمونه اي از گره گشايي كه 
ايشــان انجام دادنــد را بيان مي كنــم؛ مثاًل باب 
انفاق. در فقه ما اين باب بســيار نازكي اســت و 
آن هــم »نفقــه در مقابل تمكين« مي باشــد ولي 
طالقاني مي گويد وسيع ترين باب در قرآن، باب 
انفاق اســت و صرفاً ماننــد آموزش هاي جاري 
ما بــه بيان خوب بودن انفــاق اكتفا نمي كند. در 
آموزش هاي رايج و به طوركلي در بحث اخالق 
صرفاً مي گويند انفاق خوب اســت، راستگويي 
خوب اســت، دروغگويي بد اســت ولي روش 
ندارد. زير شــكنجه چگونه بايد راست گفت؟ 
طالقاني مي گويــد صرف بيان خوب بودن انفاق 

امروزه جزو سنت به حساب مي آيد، مدرن ترين 
مضاميــن روز را داشــت؛ يعنــي اينكــه وقتــي 
مي گوييم خدا بزرگتر از هر تصوري اســت كه  
درباره حقيقت داشته باشيم، هيچ گاه به بن بست 
نمي رسيم و ديناميسم فكري  و انديشه ورزي مان 
تــا ابــد تضميــن مي شــود و هيــچ گاه دچــار 
دگماتيسم نمي شويم. اين تبيين طالقاني، بستري 
براي مبارزات سياســي من و بسياري ديگر شد. 
علت اينكه مي گويم طالقاني شهيد و شهيدپرور 
بود اين است كه با تعليم از الهامات ايشان نسلي 
پرورده شد كه در آن ظلمات جامعه ايران حاضر 
بودند به جريان شهادت بپيوندند؛ يعني شهادت 
براي شــان مثل آب خوردن بود. در آن شرايطي 
كه بنياد شــهيد نبود و اجازه مراسم ختمي براي 
شــهدا داده نمي شــد و حتي محل دفن آنها هم 
معلوم نبود اگر كســي ختمي برگزار مي كرد به 
زندان مي رفت و شــكنجه مي شد، شرايط بسيار 
هولناك بود، در آن شــرايط  طالقاني يك نسل 
شــهيدپروري را به نام نســل »قرآن بــه صحنه« 
و نســل »قــرآن راهنماي عمل« ايجــاد كرد كه 
رهگشايي و گره گشايي هاي زيادي هم داشتند. 

به نام مهربان ترين مهربانان

ُشَهَداء لَِّتُكونُواْ  َوَسًطا  ُأمًَّة  َجَعلَْناُكْم   »َوَكَذلَِک 
َشِهيًدا« َعَلْيُكْم  ُسوُل  الرَّ َوَيُكوَن   َعَلی النَّاِس 

)بقره:341(

 و بدين گونه شما را امتی ميانه قرار داديم، تا بر
 مردم گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد.

آيه اي كه قرائت شــد درباره جريــان تغيير قبله 
است و به شهدايي اشاره مي كند كه دغدغه مند 
هستند و مسائل را جدي مي گيرند. ايشان شهيد 
بر مردم و ناظر مردم هستند و هم رسول بر اينان 
شهيد و ناظر اســت. آيه خطاب به كساني است 
كه مي خواهند »امت وســط« ايجــاد كنند. امت 
وسط، امت بهينه، امت عدل و امت اعتدال است 
و ميانگين افراط و تفريط نيســت. شهيد »فقهي« 
شــهيدي اســت كه در جبهه جنگ و كارزارها 
به شهادت مي رسد، ولي شــهيدي كه در قرآن 
آمــده الزاماً اين نيســت و طالقانــي يكي از اين 
شهداست كه واقعاً شــاهد اوضاع، نابساماني ها، 
تضادهــا و تبعيض هاي موجود در جامعه بود. به 
نظر من دليل همين دغدغه هايي كه داشتند عنوان 
شــهيد قرآني عنوان مناســبي براي ايشان است. 
بخــش زيادي از زندگي من بــا مرحوم طالقاني 
بــوده و اولين تحولــي كه از درس هــاي قرآن 
ايشان گرفتم در مسجد هدايت بود كه با حالت 
خيلي عاشــقانه اي مي گفتنــد اهلل اكبر، مي گفتند 
همــه چيزهــاي غيــر از خــدا را پشــت گوش 
بيندازيــد؛ اهلل اكبــر يعني خدا بزرگتر اســت از 
امريكا، شوروي، شاه؛ بزرگتر از هر چيزي است 
كه ما تصور كنيم. اين تبيين ايشان از اهلل اكبر كه 

طالقاني و عنصر زمان 

چشــم	انداز	ایران:	آنچه	در	پي	مي	آید	ســخنراني	مهندس	لطف	اهلل	ميثمي	
در	مؤسسه	اسالمي	زنان	)ســركار	خانم	اعظم	طالقاني(	است	كه	به	مناسبت	
سي	و	چهارمين	سالگرد	درگذشت	آیت	اهلل	طالقاني	در	21	شهریور	1392	ایراد	
شده	است.	این	سخنراني	با	مختصر	ویراستاري	تقدیم	خوانندگان	مي	شود.	

اصلي ترين حکم قرآن، »امت 
واحده« است در صورتي که 
حکم اوليه در آموزش هاي 

جاري، مالکيت نامحدود است. 
ايشان تأکيد مي کنند که رشد 
و گسترش امت واحده، روح و 

حکم اوليه قرآن مي باشد

لطف  اهلل ميثمي
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و مســئله تكامل را مطــرح مي كنند و مي گويند 
فرض كنيد يك موجودي پيشــتازترين موجود 
تكامل است، اگر بخواهد تكامل يافته تر شود آيا 
با نظريه  تطبيق امــكان دارد؟ آيا با نظريه  تطابق 
امــكان دارد؟ اگــر بخواهد تطبيق پيــدا كند با 
محيط خــارج كه محيط خارج از آن پســت تر 
است، اگر بخواهد تعامل هم پيدا كند باز همين 
مشــكل وجــود دارد و از اينجا آقــاي طالقاني 
مي گويد آن موجود پيشــتاز و تكامل يافته براي 
تكامل بيشــتر نياز بــه جهش دارد، با  عشــق به 
خداوند است كه وجود آن پديده پيشتاز شدت 
مي گيرد و محيط و محدوديت ها را مي شــكند 
و شــيء جديد ايجاد مي شود. اين معنا و مفهوم 
از تكامل در داروينيســم نيســت. آقاي طالقاني 
با الهــام از قــرآن، تكامل را مطــرح مي كند و 
»تكامل محوري تفســير« را بيان مي نمايد؛ يعني 
تفســير طالقاني يك تفســير تكامل محور بود، 
يك تفسير شهيدپرور بود، يك تفسير اجتماعي 
و به زمان بود. ايشان عنصر زمان و تكامل را در 

متن دين مي آورد.
نصــر حامــد ابوزيــد در اواخــر 
عمــر، مطلبي را در مــورد قرآن 
مطرح كرده كه اگــر قرآن را به 
عنوان يك متن نگاه كنيم سراسر 
تناقــض اســت. اين موضــوع را 
ســال ها پيش مرحوم طالقاني در 
بحــث محكــم و متشــابه مطرح 
كردنــد. براي نمونــه طالق ظهار 
در زمــان پيامبــر مدت هــا ادامه 
داشت. ظهار طالقي بود كه مرد، 
زن را طــالق مي داد و برچســب 
مادر را هم بــه آن مي زد تا ديگر 
نتوانــد ازدواج كند و امكان هيچ 
بازگشتي وجود نداشته است. زني 
بــه پيامبر شــكايت مي كند كه ما 
مي خواهيم برگرديم و امكان ندارد. از آنجا كه 
پيامبر، عدل طلب و ظلم ستيز بود رويكرد به خدا 
مي كند و در اوج جست وجومندي و نيازمندي، 
خدا به او وحي مي كند كه اين ســنت جاهلي را 
كنار بگذار، ســنت از جاهليت وارد اسالم شده 
و مدت ها به آن عمل مي شــده است، ولي يك 
زماني لغو مي شــود. قبله مــا بيت المقدس بوده، 
ولي در يك زماني و به داليل بســيار جالبي كه 
مرحوم طالقاني به خوبي آن را تبيين كرده است 
تغييــر مي كند. اگر عنصر زمــان و تكامل را در 
دين مطرح نكنيم، انسان هاي دگمي مي شويم و 
در بســتر زمان نمي توانيم تصميم بگيريم؛ اصاًل 
راهبــرد يعني اصول در بســتر زمان. اســتراتژي 
يعني اينكه ما چگونه اصول را در شــرايط زمان 
و مــكان پياده كنيم. اگر زمان مند نباشــيم، ديد 
راهبــردي پيدا نمي كنيم و دگم مي شــويم. بايد 
دقت كنيم پيامبر )ص( طي 23 ســال توانســت 
مشــروب را تحريم مطلق كند. در زمان مصدق 

كه تمام و كمال كردن اخالق توســط پيامبر، به 
معناي روش مندكردن اخالق بوده است. به نظر 
مي رسد طالقاني گام هايي در اين راستا برداشته 

است. 
بن بســت ديگري كه در ما وجود داشت و شايد 
همچنان باشــد اين است كه روشــنفكر مذهبي 
وظيفه خودش را كار روي توحيد، معاد و نبوت 
مي دانسته است و اين توقع بود كه روحانيت روي 
احــكام كار كند. در واقع يك مرز نانوشــته اي 
بود و اتفاقاً زنده ياد مهندس سحابي هم اين مرز 
را تأييد مي كــرد. مثاًل زنده ياد مهندس بازرگان 
در كتاب »راه طي شده« به توحيد، نبوت و معاد 
مي پردازد.آيت اهلل بهشــتي مي گفتنــد بازرگان 
يك تنه به اندازه  يك دايره المعارف روي اصول 
دين، آن هم به زبان فارسي كار كرده و هيچ  فرد 
ديگري اين كار را نكرده است. حوزه روحانيت 
هم حوزه  احكام بود، ولي در »پرتوي از قرآن«، 
آقاي طالقاني اين مرز را به هم زده است و حتي 
در طالق و شــير دادن به فرزند هم توحيد، معاد، 

نبوت و قرائت رحماني از توحيد را نشــان داده 
و مــوج زدن جهان بيني در احكام فــردي را نيز 
بيان كرده اســت. اين گونه نيســت كــه احكام، 
فــروع دين باشــند و ما يك تقســيم بندي انجام 
دهيــم و بگوييم اصول دين و فــروع دين. پس 
نمازخواندن ما فروع دين نيست و به قول ايشان 
همين اهلل اكبر يك دنيا مطلب دارد. ايشان هنگام 
بيان باب صاله مي گفتنــد اقامه صاله يعني قيام 
بــه محتواي نماز، يعني قيام به محتواي اهلل اكبر و 
قيام به محتواي اياك نعبد و اياك نستعين. اصاًل 
همه  مبارزات از اينجا نشــأت مي گيرد. اين يك 

بستر ديني براي تمام مبارزات سياسي است. 
بحــث تكامل آقــاي طالقانــي يكــي ديگر از 
گره گشايي هاي ايشــان بود. ايشان اين بحث را 
بــا الهام از قــرآن مطرح كردند، نــه آن تكامل 
داروينيســتي كه به داروينيســم اجتماعي، قانون 
جنگل و استبداد مي انجامد. هم در بحث صراط 
مســتقيم و هم در بحث هبوط آدم  مثال مي زنند 

كافي نيســت. مي گويــد انفاق را نبايــد به رخ 
كشــيد، انفاق، نبايد كســي را خودكم بين كند، 
چشــمتان نبايد پشــت انفاق باشــد و انفاق نبايد 
منجر به آزار ديگري شود. انفاق مشروط نيست 
و نبايد كسي را وابســته كند. اين آيين نامه ها را 
مطرح مي كند و منشأ جهان بيني آن را نيز مطرح 
ــا َرَزقْنَاُهْم يُنِفُقــون«: مال، مال  مي كنــد كه »مِمَّ
خداست؛ يعني، خدامالكي و كاال امانتي. وقتي 
ما چشمداشــتي نداريم و ديگران را خودكم بين 
و وابسته نمي كنيم بر اساس آيين نامه انفاق رفتار 
كرده ايم.  بانك جهاني به شــرط وابستگي وام 
مي دهــد؛ امريكا به شــرط مواج كردن دالر وام 
مي دهد، ولي انفاق در قرآن هيچ شرطي ندارد. 
اما آنچه در آموزش هاي جاري آمده متمركز بر 
نفقه آن  هم در مقابل تمكين مي باشد. با اين نگاه 
هركه پولدارتر است تمكين بيشتري هم مي طلبد 
كه به نظر مي رسد چنين نگاهي عوارض زيادي 
داشــته است كه الزم اســت محققان درباره آن 

بينديشند. 
رهگشــايي ديگــري  كه ايشــان 
اصلي تريــن  مي كننــد  مطــرح  
حكم قرآن، »امت واحده« است 
در صورتي كــه حكــم اوليه در 
مالكيت  جــاري،  آموزش هــاي 
نامحــدود اســت. ايشــان تأكيد 
مي كننــد كه رشــد و گســترش 
امت واحــده، روح و حكم اوليه 
قرآن مي باشــد. روح قرآن، آيه 
پنج سوره قصص اســت »َو نُِريُد 
أَْن نَُمــَنّ َعلَی الَِّذيــَن اْســتُْضِعُفوا 
ــًۀ َو  فِــي الْْرِض َو نَْجَعلَُهــْم أَئَِمّ
خواســتيم  و  الْواِرثِيَن«  نَْجَعلَُهــُم 
بر كســانی كه در آن ســرزمين، 
فرودست شده بودند منّت نهيم و 
آنان را پيشوايان ]مردم[ گردانيم، 

و ايشان را وارث ]زمين [ كنيم. 
آقــاي طالقانــي ســپس مي گويــد اصلي ترين 
انحرافي كــه در طول تاريخ پيدا شــد عدول از 
امــت واحــده و پيدايش ظلم، تبعيــض، جامعه 
طبقاتي- اشــرافي و پيدايش گودال هاي طبقاتي 
بوده اســت. سپس ايشــان در مرحله سوم، يك 
»چــه بايد كــرد« را بــراي طول تاريــخ قرآني 
مطــرح كرده و بيان مي كند كه اصلي ترين كار، 
انفاق است تا به وسيله  آن گودال ها و اختالفات 
طبقاتي را پــر كنيم و به امت واحــد برگرديم. 
اين  يك گره گشــايي بزرگ اســت كه روش 
مي دهــد؛ به طوركلي آقــاي طالقانــي اخالقي 

روش مند را مطرح مي كرد.
به نظر من ارزش هاي اخالقي و خوب بودن آنها 
را، همه در طول تاريخ قبول داشــته و دارند، اما 
مهم اين است كه آنها را در بستر زمان روش مند 
كنيم. گويا حديث نبوي »اِني بُِعثُت التَِمَم َمكاِرِم 
االخالق« را بايد در اين راســتا توشه گيري كرد 
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كرديــد؟ گفت وقتــي در كشــورهاي اروپايي 
بودم ديدم رمز موفقيتشــان اين بــود كه ماليات 
مي دادنــد. من ديــدم در زمان مصــدق در اين 
مملكت ماليات گريز، پدر من حاج عباس قلي آقا 
صف كشــيده كه ماليات بدهد، بازاري ها صف 
كشــيدند كه ماليات بدهند. اين اعتمادي كه به 
مصدق شده بود رمز پيشرفت بود. مملكت بايد 

با ماليات بگردد، نه با پول نفت. 
اين دو بزرگوار باوجود تفاوت تفكر با مصدق، 
رهبري او را پذيرفتنــد. طالقاني و بازرگان پس 
از كودتاي 28 مرداد 1332 در نهضت مقاومت 
ملي بــا آيت اهلل زنجانــي و جناب شاه حســيني 
هم ســنگر بودنــد و حتي با بچه هــاي وامانده از 
حزب تــوده كــه صداقــت داشــتند در نهضت 
مقاومت ملي بودند و با انســانيت با همه برخورد 

تعالي بخش مي كردند.
گره گشــايي ديگر ايشــان اين اســت كه آقاي 
طالقانــي در هيــچ كجــاي پرتو به دنبــال اثبات 
خدا نبوده اســت. در قانون اساسي دوره سلطنت 
حقي كه براي شــاه قائل بودنــد متفاوت از حق 
يك شــهروند بود. خوشــبختانه پس از انقالب، 
حــق رهبر با حق يــك شــهروند در برابر قانون 
يكسان شد و حق شــهروندي در قانون اساسي ما 
به رسميت شــناخته شد هرچند كه مخالفت هاي 
زيــادي بــا آن وجــود دارد. اين حقــي بود كه 
طالقاني زندگيــش را روي آن گذاشــت. براي 
همه  انســان ها ارزش قائل بود و مرز بين انسانيت 
با حق طلبي را با تفكري كه داشت جدا مي كرد. 
باور داشت كه كاخ علم چند بار فروريخته است؛ 
فرايند تجربه و تكــرار آن، فرضيه، قانون و اصل 
طي شده اما آن اصل تغيير كرده و اصل ديگري 
جايگزين آن شده است. به قول پالنك كاخ علم 
چنــد بار فروريخته، ولي دانشــمند به عنوان يك 
انسان، مأيوس نشده و روي استثنائات كار كرده و 
به قاعده كلي تري رسيده و دوباره كاخ جديدي 
از دانش را برافراشته است. اينها همه نشان مي دهد 
كه انسان ها را بايد از طرز تفكرشان جدا كرد و بر 
انسانيت، صداقت، انصاف و اهل برخوردبودنشان 
پاي فشــرد. راهي كه طالقانــي رفت و عمر خود 
را روي آن گذاشــت و هزينه پرداخت، به خاطر 
حق انسان ها و حق شــهروندي آنها بود. زنده ياد 
آيت اهلل العظمي منتظــري در كتاب حقوق خود 
كه در ســال 1382 منتشر شد با استناد به آيه 126 
ســوره بقره، حقوق انسان ها را نشان دادند و حتي 
به صورت بندي فقهي درآوردند. جوهر آن چنين 
است كه حقوق انســان ها مقدم بر حقوق مؤمنان 
اســت. من خــودم در مقابــل عظمــت اين كار 
تعظيم مي كنم. شــايد اگر تمام كتاب هاي ايشان 
را يك طــرف قرار بدهيــم، ارزش كتاب حقوق 
ايشان بيشتر باشد و اگر اين مطلب ابتداي انقالب 
به صورت بندي فقهي تبديل شده بود، ما اين همه 

هزينه به خاطر حذف نيروها نمي پرداختيم.■

خودم فكر كردم، نكنــد مي خواهند در رهبري 
انقالب شــكاف ايجــاد كننــد و مــرا در برابر 
آيت اهلل خمينــي علم كنند. واقعــاً عظمتي بود. 
براي اينكه شــيطان دائماً وسوسه مي كند، ايشان 
مي گويد نكند شــيطان مرا فريــب دهد و من به 
خودم بگويم اين همه ســال مبــارزه كرده ام؛ از 
ســال 1317 در مسجد خندق آبادي درس قرآن 
را شــروع كردم، زمان رضاشــاه به يك افســر 
ســيلي زدم و به زندان قصر رفتم و با رضاشــاه 
بــا آن عظمت مبــارزه كردم؛ پس از شــهريور 
1320 در كنار مصدق بــودم، در جبهه ملي اول 
و دوم حضور داشــتم، نهضت آزادي را تشكيل 
داديم و زندان رفتم و محكوم شدم و درنهايت، 
مــن در اينكه بخواهند رهبري را دو شــق كنند 
ســهيم باشــم. پس از 28 مرداد منزلــش پايگاه 
فداييان اســالم بود، درصورتي كه خط مشــي و 
تفكر آنها را قبول نداشت. طالقاني مي خواست 
اســالم را در بســتر زمان محقق كند، ولي آنها 
فرصت ســوز و عجول بودند و چون ســيدضياء 
بــه آنها مي گويد مصــدق نمي خواهد احكام را 

رعايــت كند، اينهــا ضد مصدق مي شــوند. در 
كتــاب خاطرات آقــاي عراقي آمــده كه حتي 
در يــك مقطعــي قصد كشــتن كاشــاني را نيز 
داشتند، ولي آقاي طالقاني پناهگاه آنها مي شود 
و مي گويد انسان هايي هستند كه مي خواهند در 
راه خدا مبــارزه كنند، اما تفكر محدودي دارند 
كه بايد تعالي  شان داد. ماركسيست ها مي گفتند 
در ســال 54 ايشــان در كميته  مشترك هنگامي 
كه براي وضوگرفتــن در ُكريدور مي رفتند داد 
مي زدند كه اي ســاواكي ها، اينها انسان  هستند، 
چرا شــكنجه مي كنيد. به انسانيت انسان ها توجه 
داشــتند و برخورد تعالي بخــش مي كردند. در 
دوره  مصدق، رهبري او را قبول مي كند و به قول 
آقاي محمدمهدي جعفري ايشــان مي توانســت 
بــراي مرجعيــت رســاله بدهد، ولــي چون آن 
نظام آموزشــي را قبول نداشت، به قرآن متوسل 
مي شــود؛ اما اين مانع پذيــرش رهبري مصدق 
نمي شــود. من به آقاي بازرگان گفتم شما با اين 
صبغه  مذهبي تان چگونه رهبري مصدق را قبول 

يك عده اي به راه افتادند و مشروب فروشي ها را 
به آتش كشيدند حتي آيت اهلل كاشاني مي گفت 
ايــن كار در خط انگليس اســت. ما بايد زمان و 
تكامل را در دين ببينيم، ولي يك عده بودند كه 

قبول نداشتند. 
به همان مطلب نصر حامد ابوزيد برگرديم. وقتي 
ما قــرآن را باز مي كنيم، مي بينيم يك جا تحريم 
مشروب به صورت نسبي است و در جايي ديگر 
كمي بيشــتر و در جايي ديگر آن را به طوركلي 
تحريم كرده اســت. درنهايت كدام يك از اين 
آيات درست اســت؟  در واقع هريك در بستر 
زمان خودش درست اســت. اينها نمونه هايي از 

گره گشايي هاي مرحوم طالقاني بود. 
يكــي ديگر از گره گشــايي هاي طالقاني، بحث 
»هبوط« است كه »انســان جايزالخطا« را مطرح 
مي كند. ديگري بحث محكم و متشــابه  عنصر 
زمان در متن دين اســت كه بسيار مهم است اما 
فرصت مستقلي مي طلبد. آنچه امروز مي خواهم 
روي آن تأكيد كنم، شــخصيت پايدار مرحوم 
طالقاني اســت. با ذكر يك مثــال بحث را ادامه 
مي دهم. در دهه فجر من منزل امام در مدرســه 
علوي بــودم. مرحــوم طالقانــي و دكتر عباس 
شيباني و از مبارزان امل لبنان هم در آنجا حضور 
داشتند. از ايشان مي پرسيدند كه اختالف شما با 
مرحوم امام چيست؟ مرحوم طالقاني گفتند من 
چند  بار در گذشــته با ايشــان اختالف داشتم و 
بعــد ديــدم كه نظر ايشــان به صــواب نزديكتر 
اســت، ولــي امــروز تنهــا اختالف من بر ســر 
ماركسيست هاست. من آنها را انسان هاي ايراني 
مي دانم كه به نظريه  ماركسيسم متوسل شده اند. 
مي گفتند ايــن يك نظريه اســت و مانند ديگر 
نظريه ها مي آيد و مي رود، پس اگر ما اين نظريه 
را يك اصل پايــدار و ذاتي بگيريم، بايد فاتحه 
اسالم را بخوانيم. ايشان مي گفتند ماركسيست ها 
هم مانند ما انسان هستند و ما بايد با انسانيت شان 
برخــورد كنيــم. درحالــي كــه مرحــوم امــام 
حساســيت فلســفي داشــتند. اگر اين گونه نگاه 
كنيــم قضيــه متفــاوت اســت. آقــاي طالقاني 
مي گفت تفكــر اصالت نــدارد و آنچه اصالت 
دارد انســان خداجــو، دعامنــد و حقيقت طلب 
اســت و اين مرز را خيلي در زندگي خودشــان 
رعايــت مي كردند؛ مثاًل در برخــورد با امام هم 
اين مــرز را رعايت مي كردند. در پنجم آبان ماه 
1357 كه از زندان شاه آزاد شدند، افراد بسياري 
به ديدن ايشــان مي آمدند و تظاهــرات خياباني 
زيادي به نفع ايشــان انجام مي شد. زماني كه در 
بيمارستان سوم شعبان بستري شدند من و مادرم 
به ديدن ايشان رفتيم. آقاي بسته نگار هم بودند، 
گفتم حاج آقا چه شده كه به بيمارستان آمديد؟ 
گفتند هــم اينكه كمي بيمار بــودم و هم اينكه 
آمدم تا فكــر كنم كه چرا ســاواك ما را آزاد 
كرد؟ ما كه از مواضع خود كوتاه نيامده ايم پس 
علت آزادكردن ما چيســت؟ و گفتند كه پيش 

آقاي طالقاني با الهام از قرآن، 
تکامل را مطرح مي کند و 

»تکامل محوري تفسير« را بيان 
مي نمايد؛ يعني تفسير طالقاني 
يک تفسير تکامل محور بود، 

يک تفسير شهيدپرور بود، يک 
تفسير اجتماعي و به زمان بود. 
ايشان عنصر زمان و تکامل را در 

متن دين مي آورد
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نشان دادن، قدرت نشان دادن، بينش خود، افرادي 
}را{ که مي دانند اينها خدومند، صادقند، وابسته به 
جايي نيستند، خودخواه نيستند، هوشيار هستند، 
اينها را انتخاب کنند. سرنوشتشان را به دست اينها 

بدهند، نه دربست، خودشان هم نظارت بکنند.

در اين مرحله است که انقالب ما پايه پيدا مي کند، 
پايه مي گيرد. انقالبي که برعکس انقالب آريامهري، 
از پايين به باال آمده، مثل همه انقالب هاي اصيل؛ نه 
از باال حزب و انقالب درست شود. مانند همه انقالب 
انبيا، اوليا، انقالب هاي اصيل دنيا از اين مردم، از اين 
توده مردم؛ همين مردمند که بايد حاکم باشند و 
الغير. حکومت بايد در خط مشي مردم پيش برود. 
روحانيت بايد با همه نظارت و هدايتش به درد مردم 

برسد.4

طرح شوراها       
آيت اهلل طالقاني پس از ايراد سخنراني در مدرسه 
فيضيه و مراجعت به تهران، با همكاري بعضي از 
دوستان و شخصيت ها يك طرح ابتدايي پيشنهادي 
در 14 ماده تهيه مي كنند؛ كه با توجه به شرايط 
آن روز جامعه، دولت موظف مي شود بر اساس 
آن به تشكيل شوراها اقدام نمايد.5  بيشتر مواد اين 
طرح در مورد چگونگي پياده شدن شورا در شهر 
و روستا و چگونگي دخالت مردم در سرنوشت 
خود مي باشد؛ كه در ماده اول از چگونگي تشكيل 

شوراها چنين مي گويد:
تأمين  منظور  به  و  شوراها  اصل  از  پيروي  به 
و  عمومي  امور  اداره  در  ناحيه  هر  مردم  مشارکت 
مذهبي  و  جغرافيايي  و  تاريخي  مقتضيات  رعايت 
شهرها و استان هاي کشور و اتخاذ تدابير در حفظ و 
اشاعه فرهنگ و سنن بومي و قومي، شوراهاي ده و 
بخش و شهرستان و شهر و استان، بر مبناي تقسيم 
جغرافيايي و سياسي که در قوانين معين است؛ در 

سراسر کشور تشکيل مي شود.6 

همچنين يكي از مهمترين مواد اين آيين نامه ماده سه 
مي باشد كه انتخاب افراد براي شوراها صرف نظر از 

ويژگي هاي مذهبي، نژادي و زباني مي باشد:7

چيزي كه در دوران مشروطيت، علما به آن رسيده 
بودند؛ يعني تشكيل انجمن هاي ايالتي و واليتي. 
مي گويد  و  مي زند  طالقاني  پشت  به  دستي  امام 
خودت برو اين موضوع را در سخنراني فيضيه بيان 

كن و سعي در پياده شدن آن بنماي.3

انجمن هاي ايالتي و واليتي      
براساس آنچه كه بين ايشان و رهبر فقيد انقالب 
انجام  مالقات  كه  روز  همان  عصر  در  گذشت، 
شده بود؛ در سخنراني مدرسه فيضيه قم، روز 31 
افتاده،  اتفاق  از شرح وقايع  بعد  فروردين 1358، 
براي اينكه جلوي خودسري برخي افراد و نهادها 
گرفته شود و اينكه مردم شهر، محله و روستا چه 
دست  به  را  خود  سرنوشت  بدانند  تا  بكنند  بايد 
دارند؛ به راه حل تشكيل دوباره انجمن هاي ايالتي 
و واليتي مي رسد كه سپس مسئله شوراها از آن 

سر در مي آورد:
چه کنيم که مردم هر شهر و هر محل و روستايي 
دست  به  تقديرشان  که  بدانند  عماًل  بفهمند، 
خودشان است... چطور اين مسائل بايد حل شود؟  
چه جور باور کنيم؟  چه جور باور کنيم که ارزش 
پيدا   کرده ايم؟  چه جور باور کنيم که خودمان بايد 
خودمان را اداره کنيم؟  راهش چيست؟  کلي گويي ها 
خيلي شده و وعده ها هم داده شده، همه اش صادق 
و راست، از طرف علما، مراجع، امام، ولي چه جور 
پياده  که  کنيم  کار  چه  بشود؟   پياده  وعده ها  اين 
شود؟ من يک راه به نظرم مي رسد، راه شرعي، راه 
قانوني، راه دنياپسند، راهي که بايد پايه هاي نهضت 
بيايند،  حساب  به  واقعًا  مردم  کند.  محکم  را  ما 
مردم واقعًا سرنوشت خودشان را به دست خودشان 
بگيرند، درگيري ها کوتاه بشود، مردم بتوانند راهي 
براي زندگي خود باز کنند؛ اين راه غير از اين نيست، 
مسئله تازه اي هم نيست، همين مسئله اي است که 
علماي ما هفتاد و چند سال پيش جزء قانون اساسي 

آورده اند: »انجمن هاي ايالتي و واليتي«. 

انجمن هاي ايالتي و واليتي يعني چه؟  يعني در 
هر شهر، در هر روستا و در هر دهکده، مردم با رشد 

7ـ مسئله شوراها1  
مقدمه:

مبارزات مستمر  مرحوم آيت اهلل طالقاني در سير 
خود به دو دليل به مسئله وجود شوراها و برپايي 

آن مي رسد.
انجام  بايد  چگونه  مردم  حاكميت  اينكه  يكي 
بگيرد. تا آنجا كه من از روحيات وي اطالع دارم، 
ايشان يك انسان ضد استبداد و طالب آزادي در 
چارچوب حاكميت مردم بود، به مردم فوق العاده 
يك  گاهي  مي گفت  حتي  مي ورزيد،  عشق 
روستايي ساده در تبيين مسائل اجتماعي از يك 
آدم شهري و تحصيلكرده بهتر مي انديشد؛ و مسائل 
را مورد تبيين قرار مي دهد.2  اين است كه وي عماًل 
به راه حل هايي كه برخي مي گويند در يك جامعه 
توده  از  سوءاستفاده  جلوي  اينكه  براي  انقالبي، 
نظر  به شكلي تحت  او را  بايد  مردم گرفته شود 
قرار داد و حكومت دموكراسي نمي تواند در چنين 
جامعه اي رشد پيدا كند؛ و براي اين كار بايد به 
طرف نوعي دموكراسي هدايت شده يا ديكتاتوري 
ُصلَحا پيش برويم را باور ندارد. به جاي همه اينها 
مي گويد تنها راه نجات، مراجعه مستقيم به مردم 
به دست خودشان است و  و دادن حق خودشان 
اين مردم هستند كه بايد سرنوشت خود را تعيين 
كنند. راه حل پيشنهادي ايشان در اين مورد تشكيل 
شوراها بود، اينكه ديگران اين همه دم از حاكميت 
تئوري و كلي گويي و  مردم مي زنند؛ فقط جنبه 
نظري صرف نداشته باشد و عماًل هم راه حلي نشان 

داده شود.
علت دوم اين است كه، ايشان بعد از انقالب متوجه 
يك سلسله نارسايي ها شدند كه خودسري برخي 
از مسئوالن و غيرمسئوالن باعث به وجود آمدن آنها 
شده بود؛ بنابراين در جلسه اي كه با حضور برخي 
از اعضاي خانواده و شخصيت ها در حضور رهبر 
مي پرسد:  امام  مرحوم  شد،  برگزار  انقالب  فقيد 
راه حل اين نابساماني ها چيست؟ آيت اهلل طالقاني 
همان  شوراها«،  »وجود  مي گويد:  جواب  در 

محمد بسته نگار

چشــم	انداز	ایران:	بخش	نخســت	پژوهش	آقاي	محمد	بســته	نگار	باعنوان	
»طالقاني؛	نظریه	پرداز	دموكراســي	شــورایي	در	جمهوري	اسالمي	ایران«	در	
شماره	81	تقدیم	خوانندگان	چشم	انداز	ایران	شد.	بخش	دوم	نيز	باعنوان	»سه	
شعار	ما:	نفي	استعمار،	نفي	استبداد	به	هر	صورت	و	نفي	استثمار«	در	شماره	82	

منتشر	شد.	آنچه	در	پي	مي	آید	بخش	پایاني	مي	باشد.

شورا در نگاه آيت اهلل طالقاني: 

دموكراسي هدايت شده و ديكتاتوري ُصَلحا را باور ندارم
بخش پاياني
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باز در تأكيد آنچه گفته است، در سخنراني ديگري 
كه شورا را يك نهاد مستقل مي داند؛ مي گويد:

کشور  همه  در  برادران  و  خواهران  همه  از  »من 
تقاضا مي کنم که به اين امرـ  مسئله شوراهاـ  اهميت 
بدهند و بدانند سرنوشت شان دست خودشان است؛ 
داشته  نظارت  فقط  کار  اين  در  بايد  هم  دولت  و 

باشد.«14  

چه كساني بايد تدبير امور كنند
پيروزي  از  بعد  طالقاني  دل نگراني  و  تشويش 
به ثمررسيدن آن و منحرف نشدنش از  انقالب، 
اصول و معيارهايي است كه مردم به خاطر آنها 
انقالب كردند. از جمله آنها مسئله شوراها مي باشد 
كه سعي مي كند به هر طريقي اين اصل قرآني و 
اسالمي را در جامعه جا بيندازد. در همين راستا در 
يكي از سخنراني هاي تفسيري خود )برنامه قرآن 
در صحنه، برنامه هفتم(، ذيل تفسير سوره نازعات 
أَْمًرا«  َِّراِت  »َفالُْمَدب مي رسد؛  كه  پنج  آيه  به 
تدبيركنندگان امور را همان عامه مردمي كه در 
كوچه و خيابان ها ريختند و انقالب را پايه ريزي 
از طريق شوراها  بايد  اكنون  كردند مي داند؛ كه 

سرنوشتشان را در دست خودشان بگيرند.
يكي از مصاديق تدبير امور »شوراها« است؛
—»َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم« )سوره شوري:38(  

—»َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر« )آل عمران:159(

آيات باال يعني کار را بايد به دست مردم داد. همان 
توده محروم، همان کساني که زجرکشيده اند، همان 
مستضعفان که مستکبران بر آنها حاکم بودند؛ آنها 
بودند که کشور را از زير بار استکبار خارج کردند. پس 
راه نجاتشان اين است که کار را به دست خودشان 

بدهيم.

اين  مردم،  اين  کردند،  انقالب  که  اينهايي   ...
کشاورزها، اين کارگرها، اين محروم ها، که در انقالب 
پيشتاز بودند؛ کار را بدهيد به دست اينها تا مردمي 
که سال ها از همه چيز محروم بودند؛ خودشان امور 

را به دست بگيرند.15     

پيام انقالب در مورد شوراها
بعد از تصويب قانون شوراها در هيئت دولت و 
شوراي انقالب، در يك برنامه تلويزيوني مجري 
برنامه از آيت اهلل طالقاني مي خواهد بار ديگر نظر 
خود را درباره شوراها بيان كند؛ و اگر پيام خاصي 
رابطه  اين  در  ايشان  كه  نمايد،  بيان  را  آن  دارد 

مي گويد:
من پيام خاصي در مورد شوراها ندارم. پيام من، 
پيام انقالب اسالمي است و پيام قرآن است؛ يعني 
براي يک ملتي که در مقابل طغيان  اولين مسئله 
احساس  مردم  که  است  همين  کرده  قيام  ظلم  و 
کنند که در سرنوشت خودشان دخالت دارند. چرا 
طغيان مي کنند؟  چون همه چيز از آنها سلب شده 
است. چرا در مقابل ظلم قيام مي  کنند؟  براي اينکه 
و  کار  اداري،  زندگي،  اقتصادي،  امور  در  مي بينند 
کسب، و در همه چيز مسلوب االختيار هستند. اولين 
درخواستشان اين است که آن چيزي که از ايشان 
هيچ  که  مردمي  يعني  برگردد؛  آنها  به  سلب شده 
اختياري در سرنوشت زندگي اقتصادي، فرهنگي، 

وجود دارد، كه از ده شروع مي شود تا استان و با 
حضور گسترده مردم ادامه پيدا مي كند، كه اگر 
اين عمل صورت مي گرفت؛ به عنوان يك جامعه 
و نهاد مدني مي توانست به نهادينه شدن حاكميت 
ملي و استقرار دموكراسي شورايي و تضمين كننده 
آزادي هاي اساسي در كنار دموكراسي پارلماني 

كمك شاياني بنمايد.12
بنابراين آنان مي توانستند در امور فرهنگي، آموزشي، 
بهداشتي و درماني، كار و صنعت كشاورزي و... 
آيين نامه هاي الزم را در قوانين مجلس شورا وضع 

نمايند.  

شوراها و جامعه مدني
پس از اين تاريخ، يعني ارائه طرح قانون شوراها، 
كمتر سخنراني و مصاحبه اي از آيت اهلل طالقاني 
مي توان يافت كه در مدت باقي مانده از عمر خود 
از شوراها  از چند ماهي طول نكشيد(  بيش  )كه 
سخن نگويد و اهميت آن را در جامعه بيان نكرده 
باشد و آنچنان كه الزم است به تبيين آن نپرداخته 

باشد.
هر جا سخن گفته و سخنراني ايراد كرده است، 
موضوع و محور اصلي آن مسئله شوراها است؛ و 
تمام تالش و كوشش وي اين بود كه اين حق اوليه 
انسان ها در جامعه پا بگيرد و مردم بتوانند ضمن 
از  امور خود، حقوق اساسي خود را  دخالت در 
طريق شوراها پيگيري نمايند. از سوي ديگر حضور 
مردم در شوراها باعث مي شود كه بار مسئوليت 
دولت در به دوش كشيدن مسائل و معضالت و 
مشكالت اجتماعي سبك شده و اين امور به عهده 
نهادهاي جامعه  اساسي ترين  از  يكي  شوراها كه 
دولت  يك  جاي  به  تا  بگيرد  قرار  است  مدني 
حداكثري كه تمام مسائل بر دوش او قرار گرفته 
و دولت را به طرف استبداد سوق مي دهد، يك 

دولت حداقلي داشته باشيم:
در  شرکت  حق  بايد  همه  مردم،  آنکه  »براي 
سرنوشتشان را داشته باشند و اين از نظر انقالب ما 
يعني  دموکراسي  ديد  از  هم  است؛  مهمي  مسئله 

دخالت مردم در سرنوشت و هم از نظر اسالمي.

به نظر مي رسد که اين مسئله بايد هر چه زودتر 
ابعاد و طرحش بررسي شود و حدود و اختياراتي که 
انجام بگيرد؛ و مردم  شوراي شهر و روستايي دارند 
که پس از سال ها از زندگي سياسي و اجتماعي خود 
برکنار بودند دخالت فعال داشته باشند و در نتيجه بار 

مسئوليت دولت هم سبک تر شود.«13        

از ويژگي هاي  نظر  انتخابات قطع  ماده 3: 
و  انجام مي شود  زباني  و  نژادي  و  مذهبي 
تمام ساكنان محل حق شركت در آن را 
دارند و كسي ساكن محل به شمار مي رود 
كه الاقل شش ماه پيش از شروع انتخابات 

در آنجا مقيم باشد.8  
است  مهم  كه  آيين نامه  اين  ديگر  مواد  از جمله 
ماده 10 مي باشد كه شوراي شهرستان با تصويب 
را  زير  مسائل  در  تصميم گيري  حق  آيين نامه اي 

به دست مي آورد: 
 ماده 10: شوراي شهرستان حق دارد گذشته
حوزه بخش  شوراهاي  كار  بر  نظارت   از 
   خود، درباره اين امور آيين نامه وضع كند.

ـ1 امور فرهنگي: مانند چگونگي استفاده از بناهاي 
تاريخي و مذهبي، حفظ و اشاعه هنرهاي بومي و 

محلي و زبان و آداب و رسوم قومي.
2ـ امور آموزشي: مانند ميزان و كيفيت تدريس 
آموزش  و  مذهبي  تعليمات  شيوه  و  محلي  زبان 
هنرها و صنايع بومي در دبستان ها و دبيرستان ها، 
سياست  حدود  در  آموزشي  مؤسسات  ايجاد 

آموزش كشور و بودجه آن شهرستان.
آيين نامه هاي  مانند  درماني:  و  بهداشتي  امور  3ـ 
بهداشتي مربوط به اماكن عمومي و فروشندگان مواد 
غذايي در رستوران ها و تأسيس و اداره بيمارستان ها 

و نظارت بر كار پزشكان و داروفروشان.
كار و صنعت كشاورزي در حدود سياست هاي 

عمراني كشور و قوانين و آيين نامه هاي كار.
وضع عوارض منطقه اي در سطح شهرها و روستاها 

و راه ها و اتوبان هاي داخل كشور.
وضع آيين نامه هاي خالفي براي تضمين مصوبات 
شورا و تعيين كيفر تخلفات مربوط به رانندگي و 

مبارزه با گرانفروشي.               
انتخاب  به چگونگي  اين طرح راجع  مواد ديگر 
استان  و  شهرستان  بخش،  ده،  شوراي  اعضاي 

مي باشد.
شوراي هر ده از طرف اهالي به طور مستقيم  •

انتخاب مي شوند.  
منتخب  • نمايندگان  از  بخش  هر  شوراي 

دارند  قرار  بخش  در حوزه آن  ده كه  شوراهاي 
مي باشد.
شوراي شهر به طور مستقيم از طرف كساني  •

كه در آن شهر سكونت دارند مي باشد.
منتخب  • نمايندگان  از  شهرستان  شوراي 

شوراهاي شهر تشكيل مي شود.
شــوراي اســـتان از نماينـــدگان منتخـب  •

شوراهاي شهرستان تشكيل مي شود.10
در اين طرح انتخاب كدخداي ده توسط شوراي 
از طرف  نفر  معرفي  سه  با  بخشدار  )انتخاب  ده 
يك  فرماندار  كه  فرمانداري،  به  بخش  شوراي 
انتخاب مي كند(، شهردار هر  نفر را از ميان آنها 
محل نيز به وسيله شوراي شهر انتخاب مي شوند؛ 
و استاندار نيز به پيشنهاد شوراي استان و تصويب 

وزارت كشور معين مي گردد.11  
و بدين ترتيب مي بينيم كه در اين طرح ارائه شده 
يك شبكه اجتماعي و ارتباط ارگانيك بين شوراها 

من از همه خواهران و برادران 
در همه کشور تقاضا مي کنم 

که به اين امر ـ مسئله شوراها 
ـ اهميت بدهند و بدانند 

سرنوشت شان دست خودشان 
است؛ و دولت هم بايد در اين 
کار فقط نظارت داشته باشد
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مي بايستي شوراها شكل بگيرد:
نگفتم که وقتي مجلس مؤسسان تشکيل  »من 
بر  من  عقيده  مي شود.  مشخص  ما  وضع  بشود، 
اين است که از همين االن از پايه بايد شروع کرد؛ 
چرا که اين انقالب يک انقالب همگاني است. اين 
مردم، بيشتر از همه، مردم ما حق دارند؛ در رأي 
و تصميم گيري، چون که آنان خون دادند... انقالب 
بکنيم  مي توانيم  ما  که  کاري  تنها  آنهاست.  مال 
مال  انقالب  باشيم. چون  آنان  که حامي  است  اين 
و  را در هر دسته  اينها  بايد همچنين  ما  اينهاست. 
گروهي که هستند انتخاب کنيم. بنابراين من معتقد 
نيستم که اول مجلس مؤسسان تشکيل بشود، بعد 

کارها شروع بشود.«20  

تفسير آياتي كه درباره شورا مي باشد  
آيات قرآني در مورد شوراها كه مي توان به آن 
بدان  نيز  طالقاني  آيت اهلل  مرحوم  و  كرد  استناد 

پرداخته است عبارتند از:

»َوأَْمُرُهْم ُشوَری بَْيَنُهْم« )آيه 83، سوره شوري(   •
آل  • سوره   ،951 )آيه  األَمْرِ«  فِي  »وَشَاوِرْهُمْ 

عمران(
ْنُهَما َوَتَشاُوٍر َفاَل  • »َفِإْن أََراَدا ِفَصااًل َعن َتَراٍض مِّ

ُجَناَح َعَلْيِهَما« )بقره:332(

آل عمران؛ سوره   ،159 آيه  تفسير   الف( 
 »َوَشاِوْرُهْم ِفي األَْمِر«:

از  پس  و  احد  جنگ  بحبوحه  در  كه  آيه  اين 
چون  و  شده  نازل  قريش  از  مسلمانان  شكست 
مسلمانان مسئله شروع جنگ را به صورت شورا 
حل كرده بودند و اكنون در اين جنگ شكست 
خورده بودند، ممكن بود كه در بعضي اين شبهه 
ايجاد شود كه بايستي اصل شورا را كنار گذاشته 
تا شخص پيامبر )ص( هر تصميمي در مورد مسائل 

اجتماعي مي خواهد؛ خود تصميم گيري نمايد.
اما قرآن صريحاً به پيامبرش تأكيد مي كند كه اصل 
شورا را فراموش نكند، مرحوم طالقاني در تفسير 
اين آيه در جلد پنجم تفسير پرتوي از قرآن ذيل 

اين آيه مي گويد:
با آن عواقب سخت و ناگواري که در شوراي ُاُحد 
پيش آورد و آن ضربه اي که بر مسلمانان وارد شد و 
آن بزرگاني که از دست داد و آن شکاف و تفرقه فکري 
و جنگي که در اجتماع آنان پديد آمد و نزديک بود 
يکسره متالشي شوند، همه از آثار شورا بود که مدينه 
را بي پناه گذاردند و برخالف نظر شخصي آن حضرت 
به سوي دشمن پيش راندند؛ با همه اينها باز اصل شورا 
را تحکيم مي کند. چون پايه اجتماع اسالمي است و 
براي هميشه، تا انديشه ها و استعدادها بروز کند و هر 
صاحب رأيي خود را شريک بداند و مسلمانان براي 
آينده و هميشه تربيت شوند و بتوانند در هر زمان و هر 

جامعه از غروب نبوت، خود را رهبري کنند.21  

آيت اهلل طالقاني در ادامه تفسير خود اين نتيجه را 
مي گيرد كه اگر مردم اصل »شورا« را در روابط 
را  سرنوشتشان  نگيرند،  نظر  در  خود  اجتماعي 
ديگران رقم زده و مستبدان و سلطه گران بر آنها 

حاكم خواهند شد:

بنابراين از نظر طالقاني تنها راه بقاي انقالب اسالمي 
ايران، تشكيل شوراها و دادن كار به دست مردم است؛ 

تا كساني خود را متولي و سرپرست مردم ندانند.
در نظام عادالنه بايد از پايين به باال الهام بشود و 
نظام اجتماعي و رهبري را بايد توده مردم انتخاب 
... اگر شوراها تشکيل بشود، اگر مردم حق  کنند. 
وااّل  است  بقا  قابل  هرم  اين  باشند،  داشته  رأي 

آسيب پذير است و ما بايد متوجه باشيم.18  

ارتباط نظام شورايي با نظام پارلماني
پارلماني  نظام  آنكه مخالف  بدون  طالقاني  آيت اهلل 
جهت  در  نيز  را  آن  باشد،  شورا  مجلس  وجود  و 
دموكراسي و حاكميت مردم الزم مي شمارد و در 
نظر  و  بود  پرداخته  آن  به  قباًل  نيز  تنبيه االمه  كتاب 
مرحوم نائيني هم، در اين باره بود؛ اما آن را كافي 
نمي دانست. بلكه بر اين باور بود كه مي بايد با تشكيل 
شوراها و شناخته شدن افراد شايسته كه در شوراهاي 
ده، شهر و استان انتخاب مي شوند، از ميان آنها افراد 
داراي صالحيت را برگزيد و به مجلس قانون گذاري، 
از جمله مجلس مؤسسان و به طريق اولي مجلس شورا 

معرفي كرد و بدين ترتيب يك هماهنگي و ارتباط 
تنگاتنگي بين شوراها و پارلمان كشور برقرار مي شد و 
نمايندگاني كه واقعاً از هر جهت شايسته بودند، جهت 
مجلس شورا برگزيده مي شدند و از طرف ديگراين 
هماهنگي و ارتباط با عامه مردم مي تواند جلوي بروز 

استبداد را در هر شكلي بگيرد.
سخنراني{  ايراد  }تاريخ  پيش  ماه  سه  از  »اگر 
تشکيل شوراها شروع مي شد، مسئله قانون اساسي 
باشد{  که  صورتي  هر  }به  مؤسسان  مجلس  و 
و  افراد  برگزيده شود.  از همين شوراها  مي توانست 
توده مردم که ناشناخته مانده اند، استعدادهايشان را 
نشان بدهند، چه بسا مردمي که عقلشان، فکرشان، 
تدبيرشان و صداقتشان از اينهايي که در رأس کارها 
هستند خيلي بيشتر است؛ ولي شناخته نشده اند.«19   

معتقد  طالقاني  مرحوم  شد  گفته  همان طوري كه 
بنابراين  بود،  شورايي  دموكراتيك  نظام  يك  به 
از نظر وي سيستم پارلماني به تنهايي نمي توانست 
بنابراين  باشد؛  ايران  انقالبي  جامعه  جوابگوي 
اصرار داشت كه قبل از تشكيل مجلس مؤسسان 

اجتماعي و حتي اخالقي خود نداشتند؛ زندگيشان 
ارائه  مردم  به  بايد  مسئله  اين  بگيرند.  دست  به  را 
بشود تا مردم شروع کنند، سرنوشتشان را به دست 
بگيرند. راهش چيست؟  راهش همين شوراهاست. 
مردم بتوانند در يک دهي، در يک شهري، در يک 
کارخانه اي، در يک مؤسسه اي دور هم جمع بشوند 
باشند.  تعيين مقدرات خودشان صاحب رأي  و در 
وجود شورا مهمتر از اصل آرايي که از شورا بيرون 
مي آيد، است. چون به انسان ها، انسان هاي محروم، 
و  مسير  از  که  انسان هايي  و  مستضعف  انسان هاي 
سرنوشت خودشان رانده شده اند؛ اين حق را به آنها 

مي دهيم و اين شخصيت به آنها برمي گردد.16      

شوراها و نفي قيموميت ديگران
تأكيد  در  طالقاني  محروم  دغدغه هاي  از  يكي 
روي شوراها اين بود كه به نظر ايشان اگر شورا 
و حاكميت مردم وجود نداشته باشد، ديگران مردم 
را سفيه، مجنون و صغير دانسته و به عنوان قيم و 
بگيرند؛  به  عهده  بايد  را  آنها  توليّت  سرپرست، 
حاكميت  افراد  همان  كه  شد  خواهد  اين  نتيجه 
خودشان را تحميل خواهند كرد. همان گونه كه در 

هزاران سال تاريخ بشري عده ا ي به نام هاي مختلف 
بر مردم سلطه پيدا كرده و به حكومت استبدادي 
براي  بنابراين  داده اند.  ادامه  خود  خودكامگي  و 
خودكامگي،  و  استبداد  بازگشت  از  جلوگيري 
چاره اي جز حضور مردم در صحنه اجتماع نيست؛ 
آن هم به صورت پويا و فعال، كه مانع برگشت 
استبداد به اشكال مختلف گردد. در همين زمينه 

آيت اهلل طالقاني مي گويند:
اصل  يک  که شورا  است  اين  ديگر  مهم  مسئله 
بايد  يا  امروز؛  دنياي  در  به خصوص  است،  مترقي 
باشند  داشته  دخالت  خودشان  سرنوشت  در  مردم 
مقابل  در  و  استکبار  و  استبداد  و  طغيان  يا  نه؟  يا 

استضعاف؟ يا شورا؟

در  مردم  اگر  است؛  آن  نشده،  اين  اگر  يعني 
سرنوشت و مسير زندگيشان و دخالت در کارهايشان 
عده اي  است که يک  اين  معني اش  ممنوع شدند، 
مانند قيم باالي سر اينها باشند، مثل قيم براي صغار. 
اما نه قيم دلسوز، قيمي که هم مال صغير را ببرد و 

هم عرض و استعدادش را از بين ببرد.17   

محمد بسته نگار نويسنده كتاب برخورد سنت و تجدد در ايران 
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اين آيه كه برخالف آيه »َوَشاِوْرُهْم ِفي األَْمِر« 
متوجه  مستقيماً  مي باشد،  پيامبر  به  خطاب  كه 
مسلمانان مي باشد؛ اقامه نماز و انفاق در راه خدا و 
امور و كارهايشان با مشورت و رايزني با يكديگر 

است:
َوأَْمُرُهْم  اَلَة  الصَّ َوأََقاُموا  ِِّهْم  لَِرب اْسَتَجابُوا  »َوالَِّذيَن 
ا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن« )الشوري:83( ُشوَری بَْيَنُهْم َوِممَّ

ترجمه: و آنان كه }دعوت{ پروردگار خويش 
را پذيرا مي شوند و نماز را بر پا مي دارند و امورشان 
را با مشورت يكديگر انجام  مي دهند و از آنچه 

رزق و روزي برايشان قرار داده ايم انفاق مي كنند.
مرحوم طالقاني با اين ديد قرآني كه آيه قرآن درباره 
مشورت، كه خطاب به عموم است؛ چنين مي گويد:
بعد از پيروزي انقالب هميشه و همه جا گفته ام، 
براي اينکه مردمي که عقب رانده شده اند، اين مردمي 
بتوانند در زندگي معمولي و  باور نمي کنند که  که 
براي  باشند،  صاحب نظر  خودشان  عمومي  زندگي 
است،  بفهمند سرنوشتشان دست خودشان  اينکه 

اينها را بايد به آنها بگوييم.

....من از همه خواهران و برادران در همه کشور 
تقاضا مي کنم که به اين امرـ  مسئله شوراهاـ اهميت 

بدهند؛ و بدانند سرنوشتشان دست خودشان است.

...مسلمان ها، هر کس که صداي مرا در داخل و 
خارج کشور مي شنود، راه اصالح و حرکت و تکامل 

انقالبي يک کشور منحصر به همين است.26

آيه  تفسير  به  نكات،  اين  بيان  از  بعد  وقت  آن 
»َوأَْمُرُهْم ُشوَری بَْيَنُهْم« مي پردازد. ابتدا آياتي 
كه پيش زمينه جامعه شورايي است، بيان مي دارد؛ 
و سپس پيرامون اين آيه و آيات پس از آن به بحث 
مي پردازد. در قرآن بعد از اينكه در سوره شوري، 
مختلفي  مسائل  و  طبيعت  آيات  خلقت،  آيات 
را مطرح مي كند؛ كه دنباله آن آيات 36 الي 39 
است و در اينجا آيت اهلل طالقاني به بحث درباره 

آن آيات و تفسير آنان مي پردازد:
َما  َو  الَْحيَاه  الدُّنْيَا  َفَمتَاعُ  َشْيءٍ  مِّن  أُوتِيتُم  »َفمَا 
ِِّهْم  َرب َوَعَلی  آَمُنوا  لِلَِّذيَن  َوأَبَْقی  َخْيٌر   ِ ِعنَداهللَّ
لُونَ َوالَّذِينَ َيْجَتِنبُونَ َكبَائِرَ اْلِْثمِ وَالَْفوَاِحشَ  َيتَوَكَّ
ِّهِمْ  وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُْم يَغْفُِرونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَب
ا َرَزْقَناُهْم  َوأَقَامُوا الصَّالَهَ َوأَْمُرُهمْ شُورَی بَْيَنُهمْ َوِممَّ
يُنِفقُونَ َوالَِّذيَن إَِذا أََصابَُهُم الَْبْغُي ُهْم َينَتِصُروَن« 

)الشوري:93ـ63( 
ْنَيا«   الدُّ اْلَحَياِه  َفَمَتاُع  َشْيٍء  مِّن  ُأوِتيُتم  »َفَما 
آنهايي که در دسترس شان است، براي اينها زندگي 
پست است، زندگي نزديک است. بايد چشم اندازتان 
َخْيٌر  ِعنَداهللَِّ  »َوَما  باشيد.  آينده نگر  باشد،  وسيع 
ُلوَن«  اين شرايط  َوأَْبَقى ِللَِّذيَن آَمُنوا َو َعَلى َربِِّهْم َيَتَوكَّ
اعضاي شورا، براي يک جامعه شورايي و يک شهر 
شورايي مي باشد. آنهايي که ايمان دارند به حقيقت 
دارند  بزرگتري  و مي دانند مسئوليت هاي  باالتري؛ 
و توکل به خدا دارند، ترس و رعب ندارند، مرعوب 
َكَباِئَر  »َيْجَتِنُبوَن  که  کساني  و  نيستند  مجذوب  و 
يک  در  شورا  اعضاي  شرايط  اين  َواْلَفَواِحش«  اْلِْثِم 
انقالب اسالمي است. بايد همه اينها رعايت بشود. 
آنهايي که متجاهر به فسق هستند، فسق هاي بزرگ؛ 

َواْسَتْغِفْر  َعْنُهْم  َفاْعُف  َحْولَِک  ِمْن  واْ  الَْقلِْب الَنَفضُّ
ْل َعَلی  لَُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي األَْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

ِليَن« )آل عمران:951( اهللِّ إِنَّ اهللَّ ُيِحبُّ الُْمَتَوكِّ
در  آنها }كه  بر  الهي  پرتو رحمت  در  ترجمه: 
اُُحد نافرماني كردند و پشيمان شدند{ نرم }خو و 
مهربان{ شدي و اگر خشن و سخت دل بودي از 
گرد تو پراكنده مي شدند. پس از آنها درگذر و 
برايشان آمرزش بخواه و در كارها با آنها مشورت 
كن و چون }بر اساس مشاوره{ تصميم گرفتي؛ 
خداوند  كه  كن  توكل  خدا  بر  مباش{  }نگران 

توكل كنندگان را دوست دارد.   
تفكر  چنين  اساس  بر  طالقاني  آيت اهلل  اين رو  از 
از  پرتوي  در  بيان شده  مطالب  بر  قرآني، عالوه 

قرآن جلد پنجم، بعد از انقالب تأكيد مي كند:
شورا  از  که  آرايي  اصل  از  مهمتر  شورا  »وجود 
بيرون مي آيد، است. چون به انسان ها، به انسان هاي 
از  که  انسان هايي  و  مستضعف  انسان هاي  محروم، 
مسير و سرنوشت خودشان رانده شده اند؛ اين حق را 
به آنها مي دهيم و اين شخصيت به آنها برمي گردد.«23  

نقل قول از سخنان امام علي )ع( و اشعاري از موالنا
 آيت اهلل طالقاني در تأكيد بر اصل شورا در ادامه 
سخن خود در پرتوي از قرآن به سخناني از امام 
علي )ع( و اشعاري از موالنا استناد  مي كند، امام 

)ع( مي  فرمايند:
»َمنِ اْسَتبَدَّ بَِرأِْيِه َهَلَک، َو َمْن شاَوَر الرِّجاَل شاَرَكها 
فی ُعُقولِها«؛ هر كس با ايستادگي روي نظر خود 
تنها آن را درست دانست، هالك و نابود شد و 
هر كس با مردان به كنكاش و تبادل نظر نشست؛ 
در عقل هايشان شريك شده است. )نهج البالغه، 

حكمت 161(24  
اما اشعاري از موالنا كه مرحوم طالقاني به آن استناد 

كرده است، ابيات زير است:
»امر َشاِوْر ُهْم« پيمبر را رسيد                                

گرچه رأيي نيست رأيش را مزيد
در ترازو چو رفيق زر شده است

ني از آن كه چو، چو زر گوهر شده است
امر »َشاِوْر ُهْم« بر اين بود                                      

كز تشار سهو و كژ كمتر شود
كاين خردها چو مصابيح انورست                             

بيست مصباح از يكي روشن تر است25
 ب( جامعه شورايي در تفسير آيه 38، سوره

  شوري؛ »َوأَْمُرُهْم ُشوَری بَْيَنُهْم«

اگر در اين راه و براي تحکيم شورا، هر چه زيان 
دهند ارزش دارد؛ تا با هر شکستي آراي محکم تر و 
قدم ها ثابت تر شود و مانند بچه اي که هي به زمين 
افتد و صدمه بيند و برخيزد؛ تا به انديشه و پاي خود 

مستقيم و محکم گردد.

به  بايد  اسالمي  امت  مي گذرد،  شکست ها 
هميشه  بماند.  باقي  اجتماعي  صورت  عالي ترين 
ميان  در  تربيت شدگان  و  اوصيا  و  پيامبر  رهبري 
سرنوشت  دست  به  را  خود  }يا{  بايد  پس  نيست. 
رها کنند تا سرنوشتشان را ديگران تعيين کنند و يا 
گرفتار استبدادها و خودسري ها باشند؛ و يا با شوراي 
اهل نظر و آشنا و مؤمن به معناي اسالمي، امت را 
اداره کنند و پيش ببرند. هر چه پيش آيد، گرچه 
در ميان مسلمانان مانند احد اختالف افتد و فرماني 
دهند ارزش روحي و آزادي و پيوستگي آن بيش از 
بود، چه  آنکه رسول خدا در ميانشان  با  اينهاست. 

رسد به پس از او.22    

وجود شوراها مهمتر از آرايي است كه از 
شورا بيرون مي آيد

در  شكست  از  بعد  شد،  گفته  همان طوري كه 
جنگ اُُحد اين شبهه پيش آمد كه ممكن است 
از  مسئله  اين  و  كرد  ترديد  »شورا«  اصل  در 
بوده است  اعتراض عده اي  گذشته و حال مورد 
كه  كساني  دست  به  است  مستمسكي  و  بهانه  و 
به نحوي از انحا، حكومت مردم ساالري و اصل 
توجه به آراي ملت را نفي مي كنند؛ و به نوعي از 
حاكميت غيردموكراتيك مانند ديكتاتوري صلحا، 
دموكراسي هدايت شده و اينكه مردم و ملت هنوز 
آمادگي ندارند دفاع مي نمايند. استدالل آنها چنين 
است كه مردم هنگام رأي دادن ممكن است دچار 
اشتباه بشوند و خطا بكنند و برخالف مصالح خود 
از  نمي توان  بنابراين  نمايند،  رفتار  منافع كشور  و 
چنين شورايي كه مردم مصلحت خود را تشخيص 

نمي دهند دفاع نمود.
همان طوري كه مرحوم طالقاني در پرتوي از قرآن 
بيان كردند، قرآن خود نيز به اين مسئله پاسخ گفته 
است. با اينكه اكثريت مردم در جنگ اُُحد خالف 
نظر پيامبر )ص( رأي داده و خواهان آن شدند كه از 
شهر خارج شده و به دشمن بجنگند و پيامبر تسليم 
نظر اكثريت مي گردد. وقتي در اين جنگ پيامبر 
)ص( و يارانش شكست مي خورند، عده اي دچار 
تزلزل مي شوند كه نبايد اين مسئله را از طريق شورا 
حل مي كردند و بايد تسليم نظر پيامبر مي شدند؛ از 
طرف ديگر تن دادن به مسئله شورا نبود كه موجب 
شكست آنان را فراهم كرد، بلكه خيانت و طمع 
برخي از سپاهيان بود كه حتي با سفارشات اكيد 
پيامبر كه تا آخرين لحظه آن سنگر مورد نظر را از 
دست ندهند، آن را فرو گذاشتند و رها نمودند و 
دشمن نيز كه در كمين بود از اين موقعيت نهايت 
استفاده را مي كند و با حمله از پشت سر موجبات 
شكست آنان را در احد فراهم مي نمايد. بنابراين در 
چنين شرايطي بود كه آيه 159 سوره آل عمران نازل 
شد كه به پيامبر صريحاً دستور مي دهد كه با مردم 

مشورت كند، گرچه آنها در نظراتشان اشتباه كنند.
ا َغِليَظ  »َفِبَما َرْحَمٍه مَِّن اهللِّ لِنَت لَُهْم َولَْو ُكنَت َفظًّ

وجود شورا مهمتر از اصل آرايي 
که از شورا بيرون مي آيد، است. 
چون به انسان ها، به انسان هاي 
محروم، انسان هاي مستضعف و 

انسان هايي که از مسير و سرنوشت 
خودشان رانده شده اند؛ اين حق را 
به آنها مي دهيم و اين شخصيت به 

آنها برمي گردد
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فکري رسول خدا، همگي معترفيم که رأيش صائب 
بود و داراي صائب ترين رأي ها بود. مع ذلک به خود 
يک  اأَلْمِر«  ِفي  »َوَشاِوْرُهْم  مي کند:   خطاب  پيغمبر 
عرب بياباني را ناديده نگير، بگذار او احساس شخصيت 
بکند که در کار خودش دخالت دارد. هر فردي يک 
رأي براي خودش دارد که در شورا ديدش را به يک نفر 
منتقل مي کند؛ پنج نفر که با هم جمع بشوند، مسلمًا 

شعاع و پرتو آنها بيشتر از يک نور است.82

تفسير آيه 233 در پرتوي از قرآن
سال ها پيش از انقالب، در سال هاي 45 الي 46 كه 
آيت اهلل طالقاني در زندان بودند، بعد از فراغت از 
تفسير جزء سي ام قرآن، به جزء دوم )سوره بقره( 
روي مي آورند؛ وقتي به اين آيه »... َفِإْن أََراَدا 
ُجَناَح  َفاَل  َوَتَشاُوٍر  مِّْنُهمَا  تَرَاضٍ  َعن  فِصَااًل 
بقره  سوره  آيه 233  از  قسمتي  كه   »... َعَلْيِهَما 
مسئله  آيه  مفهوم  به  توجه  با  مي رسد.  مي باشد، 
شورا و مشورت، نه تنها در مشورت زن و شوهر در 
گرفتن كودك از شير، كه در تمام سطوح زندگي 
از  و  مي داند  اجتماعي جاري  روابط  به خصوص 
اينكه اين امر مهم به اندازه مسائل فرعي و فرضي 
شكايت  و  گله  نگرفته؛  قرار  توجه  مورد  فقهي 

مي كند:
اگر پدر و مادر خواستند جدايي طفل را از شير 
مادر يا هر شيري، جدايي که از روي تراضي پدر و 
مادر و مشورت باشد گناهي بر آنها نيست؛ نه اينکه 
»َتَشاُوٍر«   و  آنها...  از  نه رضايت يکي  و  تراضي  بدون 
و  پدر  از  دايره مشورت-  »ِمْنُهَما« وسعت  قيد  بدون 
مادر و طبيب و ديگر افراد باتجربه و... را مي رساند. 
انجام  اين مشورت که به صالح نوزاد و پدر و مادر 
پايه صالح انديشي و تفاهم خانواده و در  مي گيرد، 
و مصالح  روابط  ديگر  تا  است؛  اسالم  احکام  حدود 

اجتماعي بر آن پايه باال آيد و وسعت يابد.

آيا اين مسائل زنده و پيش برنده و مصرح قرآن، 
نبايد به اندازه ديگر مسائل فرعي و فرضي مورد بحث 
و توجه و عمل مسلمين باشد؛ و در رساله هاي عمليه 

عنوان شود؟!92  

در  قرآن،  از  پرتوي  پاورقي  در  طالقاني  مرحوم 
تفسير آيه فوق مي گويد كه روش مسلمان ها، چه 
در روابط خانوادگي و چه در روابط اجتماعي، بر 
اساس استبداد و تحميل نظر و عقيده مي باشد؛ در 
حالي كه سيره و روش پيامبر اسالم )ص( خالف 

اين رويه را مي رساند.
مصالح  اين گونه  در  مسلمين،  عمومي  »روش 
اجتماعي-  مسائل  ديگر  مانند  خانوادگي-  روابط  و 
چنانکه  است.  استبداد  و  عقيده  و  نظر  تحميل  با 
و  بدون رضايت ديگري  يا زن خواستند  اگر شوهر 
مشورت، طفل بيچاره را از شير مي گيرند؛ و يا به 
جاي مشورت و تعقل، دانه هاي تسبيح را پس و پيش 
مي نمايند. سيره رسول خدا )ص( اين بود که مسائل 
و حوادث اجتماعي و يا خانوادگي را در ميان مي نهاد 

و رأي مي گرفت.«03

آيت اهلل  نگراني هاي  و  دغدغه ها  واپسين 
طالقاني در مورد شوراها

شهريور 1358  سوزان 16  و  گرم  آفتاب  آن  در 

نام  به  را  خودكامگي ها  و  استبدادها  شديدترين 
دموكراسي انجام مي دهند.

مستمر  نظارت  غربي  جوامع  در  صورتي كه  در 
و  سنديكاها  احزاب،  مطبوعات،  طريق  از  مردم 
ساير نهادهاي مدني وجود داشته و مسئله شوراها 
نيز از اين امر مستثني نيستند؛ بلكه مي بايستي مردم 
هر محل، منطقه، شهر و ده، كارهاي خودشان را 
به صورت شورايي اداره كرده و در خوب و بد 
زندگي خود شريك بوده و تصميم الزم را بگيرند.

با اين ديد و تفكر مرحوم آيت اهلل طالقاني، تشكيل 
شوراها را از اولين مسائلي مي دانستند كه مردم بتوانند 
در سرنوشت خود دخالت نمايند؛ و در تفسير قسمتي 
از آيه 233 سوره بقره وجود شورا را در كليه شئونات 

زندگي فردي و اجتماعي جاري مي دانستند.
شورا فقط به يک عده اي که در کارهاي عمومي 
مملکت و سطوح باال بايد دور هم جمع بشوند و با هم 
در مورد صلح، اقتصاد، وضع کشاورزي و اقتصادي 
و نظام سياسي، نظر و رأي بدهند؛ اختصاص ندارد. 

بلکه اين مسئله اعم است.

از نظر قرآن و از نظر اسالم هر خانه اي بايد يک 
بايد  هر گروهي  و  باشد، هر دهکده  مرکز شورايي 
در کارشان يک شورايي داشته باشند. شما مالحظه 
يعني  خانوادگي،  زندگي  درباره  قرآن  در  مي کنيد 
شيردادن بچه که هيچ به چشم هم نمي آيد و از نظر 
مردم مسئله مهمي هم نيست؛ مي گويد با مشورت 

بايد باشد. توجه مي کنيد...

در آيه اي که در سوره بقره است، که از اين جمله 
َحْوَلْيِن  َأْواَلَدُهنَّ  ُيْرِضْعَن  »َواْلَواِلَداُت  شروع مي شود  
...«  مادرها برحسب وضع طبيعي دو سال  َكاِمَلْيِن 
بچه شان را شير بدهند، اين دستور را مي دهد؛ بعد در 
ضمن مي فرمايد اگر خواستند از شير بگيرند،  »َفِإْن 
َأَراَدا ِفَصااًل َعن َتَراٍض مِّْنُهَما َوَتَشاُوٍر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما« 
اگر بخواهند بچه را از شير بگيرند، بايد پدر و مادر 
راضي بشوند، مشورت کنند صالح بچه هست؟ صالح 
مادر هست؟ يا از پزشک مخصوصشان استفاده کنند.

بچه  شيردادن  و  خانوادگي  امر  در  قرآن  وقتي 
به  رسد  باشد، چه  با مشورت  همراه  بايد  مي گويد 
اداره يک روستا، چه رسد به اداره يک شهري يا يک 

کشوري، همه بايد واحدهاي شورايي باشند.

آيا خود پيغمبر اکرم)ص( نياز به شورا داشت؟ ما 
از جهت وي و همه دنيا از جهت قدرت تعقل و برتري 

آنها را نبايد در شورا راه داد. آنهايي که با رژيم سابق 
ساخت و پاخت داشتند، نبايد در شوراها راه يابند؛ 
کالهبردارها، رباخوارها، نبايد در شوراها باشند. چون 
مي فرمايد:   هستند،  شورا  اهل  که  مردمي  شرايط 
»الَِّذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اْلِْثِم َواْلَفَواِحَش«  از گناهان 
بزرگ و رسوا اجتناب مي کنند.  »َوِإَذا َما َغِضُبوا ُهْم 
َيْغِفُروَن«   مردمي مسلط بر نفس هستند، خودشان 
را نگه مي دارند، گذشت مي کنند، سعه صدر دارند. 
وقت  هر  که  مردمي  اين  ِلَربِِّهْم«  اْسَتَجاُبوا  »َوالَِّذيَن 
آماده  آنها مي رسد،  به  الهي  ربوبيت و دعوت  بانگ 
اَله«  خود نماز را به  الصَّ »َوَأَقاُموا  استجابت هستند. 
پا مي دارند، نه اينکه نماز مي خوانند. »َوَأْمُرُهْم ُشوَرى 
َبْيَنُهْم« اينها هستند که کارشان بايد با شورا پيش 
برود. اينها همان هايي هستند که  »َفاْلُمَدبَِّراِت َأْمًرا«  
که  است  همين هايي  دست  به  تدبير  )نازعات:5( 
از همه وابستگي ها و گناه صاف شدند، بارز شدند. 
ا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن«  دستشان در انفاق باز است.   »َوِممَّ
»َوالَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبُهُم اْلَبْغُي ُهْم َينَتِصُروَن« مردمي هم 
نيستند که اگر توي سرشان زدند، باز سرشان را کج 
کنند تا يکي ديگر هم بزنند؛ وقتي کسي بخواهد به 
حريم اينها، به حريم مملکتشان، به حريم دينشان، 
به حريم شرفشان تجاوز بکند؛ دادشان بلند مي شود. 
و  اين شرايط جامعه  ياري مي جويند،  از همه دنيا 

مردمي که مي توانند شوراي صحيح داشته باشند.72
 ج( عموميت شورا در همه واحدهاي كشور،

در تفسير قسمتي از آيه 233 سوره بقره
ْنُهَما َوَتَشاُوٍر  »َفِإْن أََراَدا ِفَصااًل َعن َتَراٍض مِّ

َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما«
ترجمه: پس اگر به توافق و مشورت در ميان خود، قصد 

از شير گرفتن فرزند را كردند؛ باكي بر آنان نيست.
به  دموكراسي  و  پارلماني  سيستم هاي  از  آنچه 
و جهان سومي  در جوامع شرقي  از غرب  تقليد 
وجود دارد، بيشتر جنبه صوري دارد تا محتوايي؛ 
داشته  هم  انتخاب  در  آزادي  اگر  مردم  اينكه  و 
انتخاب  شورا  و  پارلمان  براي  را  عده اي  باشند، 
مي كنند و ديگر به لوازم آن، كه نظارت مستمر بر 
كار نمايندگان مي باشد، كاري ندارند و مي روند 
دنبال كار خود. بعد از دو تا چهار سال يا چند سال 
مردم  مي شود،  شروع  دوباره  انتخابات  كه  ديگر 
عزيز شده و تا پاي صندوق رأي برده مي شوند و 
اين يك شكل صوري و نمايشي از دموكراسي 
همين روش  از  استفاده  با  نيز  مستبدين  مي باشد؛ 
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دكتر علي اصغر حاج سيد جوادي، دكتر حبيب اهلل 
و  شبستري  مجتهد  محمد  احمدزاده،  طاهر  پيمان، 
... مي نمايد؛ از آنان مي خواهد كه طرح جامعي را 
درباره شوراها تدوين نمايند. )پيك آفتاب، پژوهشي 
سيدمحمود  آيت اهلل  فكري  و  زندگي  كارنامه  در 
طالقاني، نوشته محمد اسفندياري، انتشارات صحيفه 
خرد قم، چاپ 1383، ص 288؛ به نقل از مقاالت و 
نقطه نظرها، نوشته احمد علي بابايي، جلد اول، ص 5 و 
94 الي 96؛ و طالقاني و تاريخ، نوشته بهرام افراسيابي، 

ص 461 و 462(
متن اين دعوتنامه توسط مرحوم طالقاني به اين شرح است:

برادران عزيز: جناب آقاي دکتر ناصر کاتوزيان، 
علي اصغر  دکتر  الهيجي،  سيدعبدالکريم  دکتر 
طاهر  پيمان،  حبيب اهلل  دکتر  سيدجوادي،  حاج 
احمدزاده، محمد مجتهد شبستري؛ چنانکه باخبر 
شده ايد تشکيل شوراهاي محلي و شوراهاي ايالتي 
و واليتي از طرف اينجانب، به حضرت امام پيشنهاد 
و مورد تأييد معظم له قرار گرفت. براي نيل به اين 
مقصود، ابتدا محتاج طرح و تفصيل جامعي هستيم. 
به نظرم رسيد از شما برادران تقاضا کنم با يک نشست 
اختصاصي سه تا چهار روزه و تبادل نظرهاي الزم، 
طرح قابل اجرايي تنظيم و در اختيار اينجانب قرار 
دهيد. آقايان مي توانند در صورت تمايل و ضرورت 
سه يا چهار نفر ديگر از اهل خبره و ذي صالح را به 
همکاري دعوت نمايند. )تاريخ معاصر ايران، فصلنامه 
تخصصي سال 14 شماره 55 پائيز 1389، انتشارات 
نظري  »مباني  مقاله  ايران،  معاصر  تاريخ  مؤسسه 
نوشته  آيت اهلل طالقاني«،  از ديدگاه  انديشه شوراها 

ياسر برخورداري، ص 198( 

مواد آيين نامه اين طرح كه مشتمل بر 14 ماده و 1 
تبصره است، بدين شرح مي باشد:

ماده 1: به پيروي از اصل شوراها و به منظور تأمين 
مشاركت مردم هر ناحيه در اداره عمومي و رعايت 
مقتضيات تاريخي و جغرافيايي و مذهبي شهرها و 
استان هاي كشور و اتخاذ تدابير در حفظ و اشاعه 
فرهنگ و زبان و سنن بومي و قومي، شوراهاي ده 
و بخش و شهر و شهرستان و استان، برمبناي تقسيم 
جغرافيايي و سياسي كه در قوانين معين است؛ در 

سراسر كشور تشكيل مي شود.
ماده 2: شوراهاي محلي براي مدت دو سال، بدين 
ترتيب انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب اعضاي 

آن مانعي ندارد.
1ـ شوراي هر ده، از طرف اهالي به طور مستقيم 

انتخاب مي شود و اعضاي آن پنج نفر است. 

منتخب  نمايندگان  از  بخش  هر  شوراي  2ـ 
قرار دارد  شوراهاي ده، كه در حوزه آن بخش 
تشكيل مي شود و هر شورا يک نماينده در آن دارد.

شوراي شهر به طور مستقيم از طرف كساني كه 
مي شوند،  انتخاب  دارند  سكونت  شهر  آن  در 
و  است  نفر  هفت  شورا  اعضاي  تعداد  حداقل 
براي شهرهايي كه بيش از 300 هزار نفر جمعيت 
نماينده  يک  نفر  هزار   100 هر  نسبت  به  دارد؛ 
افزوده مي شود، ولي تعداد نمايندگان در هيچ 

صورتي از 20 نفر تجاوز نمي كند.
منتخب  نمايندگان  از  شهرستان  شوراي 
شوراي شهر و شوراهاي بخش آن ناحيه تشكيل 

و  بگذاريم  کنار  را  دين  پرده  زير  استبداد  نخواسته 
با  رنج کشيده ها،  با  دردمندها،  با  مردم،  با  بياييم 

محروم ها هم صدا بشويم.«23     

سخنراني مهندس بازرگان در سوگ آيت اهلل 
طالقاني و دفاع از شوراي پيشنهادي ايشان

درگذشت  مراسم  در  بازرگان  مهندس  شادروان 
تاريخ 20  در  تهران  دانشگاه  در  طالقاني  آيت اهلل 
شهريور ماه 1358 به اين نگراني و دغدغه طالقاني 
در مورد عدم تشكيل شوراها و اينكه قانون اساسي اي 
تصويب بشود كه به مراتب عقب تر از قانون اساسي 

دوران مشروطيت باشد، اشاره مي كند:
»مسئله مشورت که آخرين توصيه طالقاني روي 
همين شوراها بود که بايد اياالت خودشان انتخاب 
کنند؛  اداره  آنها  را  داخلي  امور  از  قسمتي  کنند، 
فرهنگشان را، بهداشتشان را، نظافتشان را و آب و 

برقشان را

بهتر مي رسد که چه کسي  عقلشان  آنها مسلم 
استاندار باشد، چه کسي فرماندار باشد، چه کسي 

مثاًل بخشدار باشد...

طرفدار  بود،  مجاهد  و  انقالبي  مرد  طالقاني   ...
و  قرآن  بر  مبتني  آزاد  اصيل  خالص  پاک  اسالم 
عقيده،  در  آزادي  طرفدار  بود،  عصبيت  از  خالي 
اداره و مشورت، تعليم و تبليغ صحيح، نه تحريف 
بود؛ طرفدار مبارزه با تعصب، استبداد و... مخالف با 
قشري بودن و تحميل هاي صنفي و طبقاتي... خالصه 
تّجسم آنچه ايران و شرق مسلمان احتياج داشت و 

انقالب ما احتياج داشته و دارد، بود.

بود  عظيمي  و  سنگين  آراي  او  پاداش  آخرين 
که در مجلس بررسي قانون اساسي به دست آورد، 
که  بود  کرده  نگران  اواخر  در  را  او  که  مجلسي 
مبارزه  راهش  در  عمر  يک  آنچه  از  قانون اساسي 
بيفتد  از آن منحرف بشود و در خطي  کرده بود، 
که االن عرض کردم؛ يعني قشري گري، صنفي و 

طبقاتي بودن و ...«33

پيوست شماره يک
مواد آيين نامه:

آقايان  از  كه  دعوتي  طي  قم،  از  بازگشت  از  بعد 
دكتر ناصر كاتوزيان، دكتر سيد عبدالكريم الهيجي، 

در مراسم برپايي نماز جمعه، كه به مناسبت اولين 
بهشت زهرا  در   57 شهريور   17 شهداي  سالگرد 
با لب هاي خشك  بود؛ طالقاني  تشكيل گرديده 
شده، كه گويا خبري و پيامي بود كه ديگر اين 
جسم خاكي توان ماندن در اين عالم را ندارد و 
كلماتي كه از اين لب ها بيرون مي آمد، نشاني از 
پايان فريادي بود كه در جهت آزادي و عدالت و 
حاكميت مردم بلند كرده بود؛ يكي دو روز ديگر 
اين صدا و فرياد خاموش خواهد شد. اين است 
آخرين كلماتي كه از دهان اين پير مبارز هميشه 
بايد  كه  بود  شوراها  بلند شد، صداي  در صحنه 
مردم سرنوشت خود را تعيين كنند؛ يعني تحقق 

حاكميت خداوندي در روي زمين.
وي همانند پرومته اي كه آتش روشنايي و آگاهي 
را از اهريمنان گرفت و به ميان آدميان آورد. وي 
نيز تجلي حاكميت پروردگار را روي زمين تنها 
از طريق حاكميت انسان ها مي دانست و عمري و 
سالياني چند تالش كرد كه اين آتش آگاهي و 
مردم ساالري را از طريق شوراها از خداوندان زر 
و زور و تزوير گرفته، به ميان آدميان و توده مردم 
بياورد؛ و به جامعه انقالبي و مردم انقالب كرده 

ايران ارزاني دارد.
از  شـورا  مسـئله  که  گفتــم  من  بار  صـدها 
اساسي ترين مسئله اسالمي است. حتي به پيغمبرش 
کن،  مشورت  مردم  اين  با  مي گويد  عظمت  آن  با 
به اينها شخصيت بده، بدانند که مسئوليت دارند، 
متکي به شخص رهبر نباشند؛ ولي نه اينکه نکردند، 
مي دانم چرا نکردند؟  هنوز هم در مجلس خبرگان 
بحث مي کنند در اين اصل اساسي قرآني؛ که به چه 

صورت پياده بشود، بايد، شايد، يا اينکه مي توانند.

نه، اين يک اصل اسالمي است؛ يعني همه مردم 
از خانه و زندگي و واحدها بايد با هم مشورت کنند 

در کارهايشان.

علي )ع( مي فرمايد: »َمِن اْسَتَبدَّ ِبَرْأِيِه َهَلَك« هر 
که استبداد کند در کارهاي خودش، هالک مي شود.

»َو َمْن شاَوَر الرِّجاَل شاَرَكها فى ُعُقوِلها«  وقتي که 
من يک ديد دارم، يا يک نفر از شما، با دو نفر، با 10 
نفر وقتي مشورت مي کنم؛ 10 ديد پيدا مي کنم، 10 

عقل به عقل خود ضميمه مي کنم.

چرا نمي شود؟ نمي دانم! امام دستور مي دهد، ما 
هم فرياد مي کشيم، دولت هم تصويب مي کند، ولي 
عملي نمي شود. مگر در سنندج که اين شوراي نيم بند 
تشکيل شد، ضرري به جايي رسيد؟  و مي بينيم آنجا 

نسبتًا از همه منطقه کردستان آرام تر است.

...بعضي گروه ها و افراد دست اندرکار شايد اين طور 
تشخيص بدهند که اگر شورا باشد، ديگه ما چه کاره 
هستيم؟!  شما هيچ! برويد دنبال کارتان، بگذاريد 

اين مردم مسئوليت پيدا کنند.13  

اين آخرين سخنان مرحوم طالقاني در بهشت زهرا 
بود و جمالت پاياني او كه مي توان به منزله وصيت 
او محسوب كرد؛ سخن از مردم، آزادي و سخن 
ديگر  كه  بود  شكلي  هر  به  استبداد  با  مبارزه  از 
استبداد با چهره هاي جديد خود را آشكار ننمايد:

بگذاريم؛  کنار  را  خودخواهي  و  »خودرأيي 
گروه خواهي، فرصت طلبي و تحميل عقيده يا خداي 

مرحوم طالقاني در پاورقي 
پرتوي از قرآن، در تفسير 
آيه فوق مي گويد که روش 
مسلمان ها، چه در روابط 
خانوادگي و چه در روابط 

اجتماعي، بر اساس استبداد و 
تحميل نظر و عقيده مي باشد؛ 
در حالي که سيره و روش پيامبر 
اسالم )ص( خالف اين رويه را 

مي رساند
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شـوراها در صورتـي اعتبـار دارد كه بـا اين قوانين 
مخالف نباشـد.

بخشـداران  و  فرمانـداران  و  اسـتانداران  مـاده 14: 
منتخـب شـوراهاي محلـي، در دوران تصـدي در 
شـمار كاركنان وزارت كشـور در مي آينـد؛ و تابع 
نظامات خاص دولتي هسـتند و سـمت آنان پس از 
پايان دوره كار شـوراها و اسـتقرار شوراهاي جديد 
از بين مي رود. )از آزادي تا شـهادت، ص 164 الي 
167؛ بـه نقـل از روزنامـه اطالعات 20 ارديبهشـت 

   )1358

پيوست شماره 2
پس از قيام ملي 30 تير 1331 در پي اختياراتي كه 
شادروان دكتر مصدق از مجلس دريافت كرد به 
تهيه  اقتصادي،  اصالحات  به  پرداختن  موازات 
لوايحي بود براي ايجاد شوراهاي ده و دهستان و 
انجمن شهر و نقش آنها در اداره كشور كه اگر 
اين اقدام دكتر مصدق با كودتاي 28 مرداد 1332 
شكل  مدني  نهادهاي  به تدريج  نمي شد  متوقف 
گرفته و جامعه از يك دموكراسي مدني و شورايي 

بهره مند شده بود.
جريان  در  شوراها،  مسكوت ماندن  سال ها  از  پس 
انقالب اسالمي و به ويژه پس از كشتار مردم تهران 
شخصيت هاي  از  جمعي   ،1357 شهريور   17 در 
سياسي و مبارز مانند دكتر سامي، دكتر قهاري، دكتر 
پيمان و... گرد يكديگر جمع شده و درباره نحوه 
اداره كشور پس از فروپاشي نظام شاهنشاهي به شور 
و مشورت و تبادل نظر پرداختند كه نتيجه اين تبادل 
و مشورت نظام سياسي و حكومتي مورد قبول آنان با 

توجه به شرايط جامعه »نظام شورايي« بود.
پياده كردن سيستم دموكراسي  آقايان  اين  باور  به 
غربي به تنهايي اين خطر را دربر داشت كه نهايت 
آن عمالً به ديكتاتوري بينجامد. چنان كه در گذشته 
به  استبداد  از  براي جلوگيري  برخي شخصيت ها 
پيروي از كشورهاي غيرمتعهد آن زمان از نوعي 
دموكراسي به نام دموكراسي ديركته يا »دموكراسي 
نوع  اين  سرانجام  اما  مي كردند  حمايت  متعهد« 
دموكراسي را هم ديديم كه در آن كشورها سر 
براي  اينان  اما  استبداد و خودكامگي درآورد.  از 
جلوگيري از معايب دموكراسي به خود دموكراسي 
روي آوردند و آن »دموكراسي شورايي« بود. چون 
در نظام شورايي در كنار نظام پارلماني، كارها و 
امور جامعه به صورت دسته جمعي انجام مي گيرد 
تصميم گيري  در  نوعي  به  جامعه  افراد  همه  و 
بدين وسيله در سايه  و  دارند  و همكاري  شركت 
شده  فراهم  افراد  شناخت  امكان  همكاري  اين 
از  و  مي شوند  شناخته  آن  غير  از  و خدمتگزاران 
ورود افراد فرصت طلب و غيردموكراتيك به نظام 

حكومتي جلوگيري مي شود.
طرح  در  كساني كه  از  يكي  نكوروح  محمود 
پيشنهادي نظام شورايي نقش داشته درباره مميزات 

اين نظام در كنار نظام پارلماني مي گويد.
و  تعصب  از  خالي  بود  فكري  شورايي...  »نظام 
كه  را  غرب  فرهنگي  نهادهاي  علت  همين  به 
جامعه پذير بود دور نمي ريخت. طبق اين طرح بايد 

اين امور آيين نامه وضع كند.
از  استفاده  چگونگي  مانند  فرهنگي؛  امور  1ـ 
بناهاي تاريخي و مذهبي، حفظ و اشاعه هنرهاي 

بومي و محلي و زبان و آداب و رسوم قومي.

كيفيت  و  ميزان  مانند  آموزشي؛  امور  2ـ 
مذهبي  تعليمات  شيوه  و  محلي  زبان  تدريس 
و آموزش هنرها و صنايع بومي در دبستان ها و 
دبيرستان ها، ايجاد مؤسسات آموزشي در حدود 

سياست آموزش كشور و بودجه آن شهرستان.
3ـ امـــور بهداشتــي و درمانـــي؛ ماننــد 
آيين نامه هاي بهداشتي مربوط به اماكن عمومي 
و  رستوران ها  در  غذايي  مواد  فروشندگان  و 
كار  بر  نظارت  و  بيمارستان ها  اداره  و  تأسيس 

پزشكان و داروفروشان.

ـ كار و صنعت كشاورزي؛ در حـدود سياست هاي  4
عمراني كشور و قوانين و آيين نامه هاي كار.

5ـ وضع عوارض منطقه اي در سطح شهرها و 
روستاها و راه ها و اتوبان هاي داخل كشور.

6ـ وضع آيين نامه هاي خالفي براي تضمين 
مصوبات شورا و تعيين كيفر تخلفات مربوط به 

رانندگي و مبارزه با گرانفروشي.

ماده 11: شوراي استان، گذشته از نظارت بر كار 
شوراها در سطح استان و ايجاد هماهنگي بين آنها، 
كلي حاكم  اصول  مورد  در  آيين نامه  حق وضع 
بر اداره شوراها و تعيين ضوابط مشترك در تمام 
زمينه هاي موضوع صالحيت شوراي شهرستان را 

در سطح استان دارد. 
مـاده 12: آيين نامه هـاي شـوراي بخـش و شـهر 
نبايـد بـا آيين نامه هـاي كلي شـوراي شهرسـتان و 
آيين نامـه شـوراي شهرسـتان بـا اصـول و ضوابـط 
عالي تريـن  و  باشـد  مخالـف  اسـتان  شـوراي 
دادگاه در محـل مي توانـد در خصـوص تعـارض 
آيين نامه هـا تصميـم بگيـرد؛ و در صـورت لـزوم 
آيين نامـه اي را كـه برخـالف مقـررات شـوراي 

باالتـر وضـع شـده اسـت ابطـال كنـد.
مـاده 13: وضـع قواعد مربوط به سياسـت عمومي 
دولـت دربـاره صالحيـت شـوراها و اصولـي كـه 
بايـد بـراي حفـظ حاكميـت ملـي و نظـم عمومي 
و مصالـح ملـي از طرف شـوراهاي محلي رعايت 
شـود، بـا مجلس شـوراي ملـي اسـت؛ و آيين نامه 

مي شود، بدين ترتيب كه شوراي هر بخش يكي 
شوراي  در  شركت  براي  را  خود  اعضاي  از 
شهرستان انتخاب مي كند؛ و شوراي شهر نيز به 
تناسب هر 100 هزار نفر اهالي شهر، يک نماينده 
از اعضاي شوراي شهر بر مي گزيند ولي تعداد 
نبايد در هر حال  منتخب شوراي شهر  اعضاي 

بيش از هفت نفر باشد.
شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي 
شهرستان تشكيل مي شود؛ و هر شورا، قطع نظر از 

تعداد اعضاي خود، يک نماينده در آن دارد.

ماده 3: انتخابات قطع نظر از ويژگي هاي مذهبي و 
نژادي و زباني انجام مي شود و تمام ساكنان محل 
حق شركت در آن را دارند كسي ساكن محل به 
از شروع  پيش  ماه  مي آيد كه الاقل شش  شمار 

انتخابات در آنجا مقيم باشد.
ماده 4: حداقل سن انتخاب كنندگان 18 سال تمام 
است و اعضاي شوراها نبايد كمتر از 25 سال سن 

داشته باشند.
و  مي كند  انتخاب  را  كدخدا  ده  شوراي   :5 ماده 
به عنوان مشاوره و ناظر نيز در انجام وظايف كدخدا او 
را ياري مي دهد؛ عزل كدخدا نيز با شوراي ده است.

ماده 6: شـوراي بخش سـه نفر را براي بخشـداري 
بـه فرمانـدار معرفـي مي كنـد كه يكـي از آنـان را 
فرمانـدار بـه سـمت بخشـدار تعييـن و بـه وزارت 
كشـور معرفـي خواهـد كـرد. شـوراي بخش حق 
وضـع آيين نامه هـاي الزم بـراي حفـظ و عمـران 
مـزارع، باغ هـا، مراتـع، اماكـن عمومـي، راه هـاي 
فرعي و روسـتايي و شـيوه عادالنه تقسيم آب هاي 
تصميم هـاي  و  قوانيـن  حـدود  در  نيـز  را  مبـاح 
شـوراي شهرسـتان دارد؛ و بـر كار شـوراي ده نيـز 

نظـارت مي كنـد.
تبصره: عزل بخشدار نيز به پيشنهاد شوراي بخش و 

تصويب فرماندار انجام مي شود.
شهر  شوراي  وسيله  به  محل  هر  شهردار  ماده 7: 

انتخاب مي شود.
شوراي شهرستان سه نفر را از ميان اعضاي شورا يا 
از خارج براي فرمانداري پيشنهاد مي كند و وزارت 
كشور يكي از منتخبان را به سمت »فرماندار« 

منصوب مي كند.  
»استاندار« به پيشنهاد شوراي استان و تصويب 

وزارت كشور معين مي گردد.
ماده 8: تغيير شهردار منوط به تصميم شوراي شهر 
پيشنهاد  به  نيز  استاندار  و  فرماندار  عزل  و  است 
وزارت  تصويب  و  استان  و  شهرستان  شوراهاي 
ضروري  موارد  در  مگر  مي گيرد؛  انجام  كشور 
پيشنهاد  به  ملي،  مصالح  به  بنا  كه  غيرعادي،  و 
وزير كشور و تصويب هيئت وزيران، فرماندار يا 

استاندار معزول مي شود.
ماده 9: نظارت بر كار شهردار و انجمن هاي محلي 
و تقسيم كار بين آنها برعهده شوراي شهر است. 
شورا حق دارد براي كليه امور مربوط به شهرداري، 
در حدود قوانين و تصميم هاي شوراي شهرستان 

آيين نامه وضع كند.
از  گذشته  دارد  حق  شهرستان  شوراي   :10 ماده 
نظارت بر كار شوراهاي بخش حوزه خود، درباره 

خودرأيي و خودخواهي را 
کنار بگذاريم؛ گروه خواهي، 

فرصت طلبي و تحميل عقيده 
يا خداي نخواسته استبداد زير 

پرده دين را کنار بگذاريم و 
بياييم با مردم، با دردمندها، 
با رنج کشيده ها، با محروم ها 

هم صدا بشويم
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اسالم اعتصام يابيد؛ و با انتخاب افراد آگاه و مسئول 
و خدمتگزار و تشكيل شوراها و سرنوشت خود را 
به دست گيريد و مشكالت خود را حل و فصل نماييد 
زندگي  به  و  بسازيد  را محكم  زندگي خود  پايه  و 

برادرانه و پر از صفا و محبت روي آوريد.
تشكيل  »با  نقده:  مردم  به  طالقاني  پدر  پيام  )همان، 
شوراها، سرنوشت خود را به دست گيريد«، ص 151؛ 

به نقل از روزنامه كيهان 4 ارديبهشت 58(
6. از آزادي تا شهادت، ص 164.  

7. همچنان كه در كردستان انجام شد. 
8. همان، ص 165.  
9. همان، ص 166. 

10. همان، ص 164 و 165.  
11. همان، ص 165. 

12. مواد كامل آيين نامه در پايان مقاله آورده شده است. 
از  نقل  به  تلويزيون؛  و  راديو  مصاحبه  همان،   .13

كيهان، 1358/03/03، ص 185. 
14. همان، ص 474. 

15. درس هاي قرآني، ص 451 و 452؛ از آزادي تا 
شهادت، ص 351. 

شورا  از  طالقاني  پدر  شهادت،  تا  آزادي  از   .16
مي گويد، ص 471.  

17. همان، صص 471 و 472.  
18. وحدت و آزادي، سخنراني به مناسبت 30 تير، ص17. 

19. از آزادي تا شهادت، ص 473.  
اطالعات،  روزنامه  از  نقل  به  79؛  ص  همان،   .20

دوشنبه 30 بهمن 1357.  
21. پرتوي از قرآن، جلد پنجم، ص 395.

22. همان، ص 395. 
23. از آزادي تا شهادت، ص 471. 

24. پرتوي از قرآن، جلد پنجم، ص 397. 
25. همان، ص 397. 

26. از آزادي تا شهادت، ص 473 و 474. 
27. از آزادي تا شهادت، صص 474 و 475. 

28. همان، ص 472 و 473. 
29. پرتوي از قرآن، جلد دوم، ص 158. 

30. همان، ص 158. 
تا  آزادي  از  66؛  و   65 ص  شورا،  و  شهادت   .31

شهادت، ص 317 و 318. 
32. همان، ص 67؛ همان، ص 319. 

زبان  از  انقالب  اولين سال  مسائل  و  33. مشكالت 
درگذشت  مناسبت  به  سخنراني  بازرگان،  مهندس 
 20 تاريخ  در  تهران  دانشگاه  در  طالقاني  آيت اهلل 
شهريور ماه 1358، چاپ اول 1361، ص 345 و 346. 

منابع
1. نهضت خداپرستان سوسياليست، محمود نكوروح، 

تهران، چاپ اول 1337، ص 224.
2. هفته نامه مردم ايران )نشريه جنبش انقالبي مردم ايران 

ـ جاما( شماره 20، پنجشنبه 11/5/1358، ص 1و4.

)پرتوي از قرآن، جلد اول، ص 76(  
3. مرحوم طالقاني به وجود يك نظام شورايي در تمام 
زمينه ها باور داشت، كه به طور محسوس آن را در 
پاورقي و توضيحات ايشان در كتاب تنبيه االمه مرحوم 
نائيني مي بينيم و نيز بعد از فوت آيت اهلل بروجردي كه 
مسئله مرجعيت مطرح بود سميناري به همين مناسبت 
از صاحب نظران تشكيل مي شود، مجموعه مقاالت 
آنان به صورت كتابي باعنوانـ  بحثي درباره مرجعيت 
در  طالقاني  مرحوم  مي گردد.  منتشر  ـ  روحانيت  و 
مقاله اي با عنوانـ  تمركز و عدم تمركز در مرجعيت 
و فتوا ـ راه هاي اجتهاد و استنباط از احكام را مورد 
بررسي قرار مي دهد و نتيجه مي گيرد، بهترين راه حل 

تشكيل يك نظام شورايي براي فتوا دادن مي باشد:
»پيشنهاد مي شود كه شوراي فتوايي به رياست يك 
يا چند تن از علماي بزرگ و مورد قبول عامه در 
ماه يك  يا چند  ماه،  هر  مراكز علمي، در  از  يكي 
موضوعات  و  اختالفي  مسائل  و  تشكيل شود؛  بار، 
در  واقعه،  حوادث  و  روايت  اصطالح  به  يا  روز، 
شوراي مزبور مطرح شود و از مجتهدين اطراف و 
شهرستان ها دعوت شود؛ تا موارد ابتال و نظر خود را 
با داليلي كه دارند ابراز دارند. ضمناً اين مسائل را در 
حوزه علميه خود ضمن درس، براي طالب به بحث 
گذارند. سپس نتيجه آرا اعالم گردد. اين عمل موافق 
نقلي است كه از حضرت صادق )ع( رسيده: كه هر 
سال فقها و شاگردان خود را در مني جمع مي كرد و 
مسائلي را براي آنها مطرح مي فرمود.  )بحثي درباره 
سهامي  شركت  انتشارات  روحانيت،  و  مرجعيت 

انتشار، صص 210 و 211(   
4. هجرت و انقالب، ص 13 الي 15. 

اين هنگامي كه در  از  البته مرحوم طالقاني قبل   .5
كه  آشوب هايي  علت  به   ،1357 ماه  اسفند  اواخر 
در منطقه كردستان پيش مي آيد؛ به اتفاق هيئتي در 

نوروز 1358 به آن منطقه سفر مي كنند.
از اقدامات اوليه ايشان براي آرام كردن منطقه، تشكيل 
توسط خود  اداره شهر  شوراي شهر سنندج جهت 
اهالي بود. در اين انتخابات چند تن از دگرانديشان 
صحه  انتخابات  اين  بر  طالقاني  مي شوند،  انتخاب 
مي گذارد و آن را اولين شهري مي داند كه انجمن 
شهر آن، كار خود را آغاز مي نمايد؛ و در سخنراني 

اي به همين مناسبت مي گويد:
»برادران عزيز، خواهران محترم، فرزندان من، متوجه 
باشيد كه در سراسر اين شهر شما )سنندج( كه مركز 
كردستان شما و كردستان ما مي باشد؛ اولين شهري 
به  انجمن شهري خود را آغاز مي كند و  است كه 
همين زودي انجام مي دهد. انجمني كه بايد نمايانگر 

نماينده هاي واقعي شما باشد.
اميدواريم از شما، رشد خود را، همت خود را،  ما 
اين  تا  ببريد؛  به كار  را،  خود  ايمان  را،  خود  بينش 
انجمن با كمال آزادي و آراي آزاد شكل بگيرد و 
صورت بيابد تا نمونه اي باشد براي سراسر كردستان و 

بلكه براي همه كشور.«
)از آزادي تا شهادت، سخنراني پدر طالقاني در سنندج 

در چهارم فروردين ماه 1358، ص 463 و 464(
به مردم نقده )يكي از شهرهاي  پيامي  همچنين در 
پيش  كه  ناگواري  حوادث  مناسبت  به  كردستان(، 

آمده بود؛ راه حل را در تشكيل شوراها مي دانست:
توحيد  ريسمان  به  و  باشيد  آينده نگر  ما  »برادران 

شوراهاي پايه اي را از پايين سازمان مي داديم و هرم 
به شورايي را به وجود مي آورديم با وحدت در قوه 
تصميم گيري... اجرا در شوراهاي پايه و تقسيم قوا 
و جدايي قوا در رأس و سپس تركيب كردن اين دو 
ساخت: نظام شورايي را نتيجه مي داد از اين طريق 
پايه اي اعظم مسائل خود را خود حل  شوراهاي 
و فصل مي كرد با نيروهاي اجرايي سبك مي شد 
مي پرداخت.  ملي  مسائل  به  رأس  شوراهاي  و 
ملي  »شوراي  از  بود  عبارت  رأس  شوراهاي 
مجريه«  »شوراي عالي  قضايي«،  »شوراي  مقننه« 
رسانه هاي  »شوراي  دولت(،  ـ  )رياست جمهوري 

جمعي« )راديو و تلويزيون( و »شوراي قسط«.)1(
توسط  كه  شورايي  نظام  مقدماتي  طرح  در 
»جنبش مردم مسلمان ايران«  )جاما( كه در تاريخ 
1358/5/11 ارائه مي دهد در لزوم شوراها و مزاياي 

آن و فقه و دموكراسي غربي چنين مي گويد:
»دموكراسي پارلماني )غربي( مي گويد حكومت 
مي  گويد  شورايي  نظام  كه  درحالي  مردم  براي 

حكومت توسط مردم.
معتقد  مردم  حاكميت  حق  به  غرب  دموكراسي 
غيرعملي بودن  لحاظ  به  است  معتقد  ولي  است 

اعمال جمعي بايد آن را به وكيل انتقال داد.
حتي المقدور  بايد  است  معتقد  شورايي  »نظام 
حاكميت  حق  مستقيم  اعمال  براي  نهادهايي 
به  موقعي  فقط  و  آورد  به وجود  پايه  شوراهاي 
مستقيم  اعمال  كه  داد  در  تن  وكيل  انتخاب 

حاكميت غيرممكن باشد.«)2(
چگونگي  از  بيشتر  جزئيات  از  اطالع  براي 
به  مي توان  »جاما«  پيشنهادي  طرح  پياده كردن 
انقالب مردم  ايران )نشريه جنبش  هفته نامه مردم 
ايران، شماره 20 مورخ 1358/5/11 و شماره 21 

مورخ 1358/5/18 مراجعه كرد.■

پي نوشت
سالگرد  مناسبت  به  بخش  اين  از  قسمت هايي   .1
درگذشت آيت اهلل طالقاني در روزنامه هاي اعتماد ملي، 
اعتماد، مورخ 1386/06/19؛ و  مورخ 1385/06/19؛ 
هفته نامه ارزش در سال 1378 و... درج گرديده است.

2. از جمله در پرتوي از قرآن در تفسير آيه »َوإَِذا قِيَل 
َفَهاء أاَل  لَُهمْ آمِنُواْ َكَما آَمَن النَّاُس قَالُواْ أَنُْؤمُِن َكَما آَمَن السُّ

َفَهاء َولَِكن الَّ يَْعلَُموَن«  )بقره:13( مي گويد: َُّهْم ُهُم السُّ إِن
منافقين  براي  اين آيات  »از اوصاف و رفتاري كه در 
يادآوري شده معلوم مي شود كه اينان از جهت طبقه، 
يك دسته محدود و ممتاز اشرافي اند؛ مردمي كه راه هاي 
فريب و اغفال اكثريت و ساخت  وساز با هر دسته اي را 
با تجربه  هاي گذشته آموخته اند... و مقياس حق و باطل 
و پيروزي و شكست مغرور به قدرت فكري يا مالي يا 
معلومات محدود خود مي باشند. حق و قدرت آن را 

چنانكه بايد درك نمي نمايند.
پاك فطرت  و  ضمير  روشن  عامه  اينها  برابر  در 
مردمند كه كمتر دچار بيماري ها و علل نفساني اند. 
بدين جهت حق را بهتر درك مي نمايند و استقامت 
آَمَن  »َكَما  جمله   است.  بيشتر  فداكاري شان  و 
و  عنوان  چون  مردم  عامه  كه  مي رساند  النَّاُس« 
عصبيت  دچار  و  نشده  آلوده  آنان  انسانيت  صفت 
آورده اند.«  ايمان  نبوده،  قومي  و  نژادي  يا  طبقاتي 
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پيشرفت هاي نامحدود فكر و تجربه بشري 
در اروپا

اقبــال به دنبال هدف يادشــده و به كارگيري اين 
نتايج در نوســازي فكر ديني و خداشــناختي در 
اســالم، پيشــرفت هاي نامحدودي كــه در زمينه 
فكر و تجربه بشــري حاصل شــده و درنتيجه 
آن قــدرت  آدمــي بر طبيعــت را افزايــش و به 
چيرگي وي بر نيروهاي محيط او انجاميده است 
را مورد توجه قرار مي دهد و آن گاه با بررســي و 
مطالعه قرآن و نيز شــواهد تاريخي نشان مي دهد 
كــه جايگاه واالي اين عوامل در اســالم چگونه 
مسلمانان را بانيان تمدن عظيم اسالمي در دوراني 
كه اروپا در عصر تاريك خود به سر مي برده است 
ساخته و چگونه انتقال اين ارزش ها و انديشه ها به 
غرب، سكانداري تمدن جهاني را به آنها واگذار 
كرده و اين گونه اســت كه مدعي مي شــود اين 

مسلمانان هستند كه بانيان علم جديد مي باشند.

عقل و تجربه در اسالم
»وجود فرقه هاي متعارض با يكديگر ـ مدرسي، 
عرفانــي و باطنيـ  در تاريخ دين نشــان مي دهد 
كــه فكر و انديشــه، عنصري حياتــي از دين 

است.« )ص 4(
»حقيقت اين اســت كه ديــن از لحاظ وظيفه اي 
كه برعهده دارد، حتــي بيش از جزميات علمي 
نيازمند آن اســت كه اصول اوليــه اش بر بنياني 

عقالني بنا شده باشد.« )ص 4(
»بــه هميــن جهت اســت كــه اســتاد وايتهد با 
كمال وضوح گفته اســت كه »عصرهاي ايمان 

عصرهاي عقلي گري هستند.« )ص 4(
»نخستين نكته اي كه درباره روح فرهنگ اسالمي 
بايد به خاطر بسپاريم اين است كه در اسالم براي 
دســت يافتن به معرفت، نظر متوجــه آنچه عيني 
و محدود اســت، مي شــود. ديگر اينكه آشكار 
اســت كه تولد روش مشاهده و تجربه در اسالم، 
درنتيجه سازش با انديشه يوناني صورت نگرفته، 
بلكه نتيجه جدال ممتدي با آن بوده است. درواقع 
تأثير يونانيان، كه به گفته بريفولت توجه اساسي 
ايشــان به امور نظري بوده نه به مســائل عملي و 
واقعيات، پرده اي در مقابل چشم براي جلوگيري 
از ديدن درست قرآن كشيد و مدت دو قرن مزاج 
عملي اعــراب را از اينكه به خود آيند و به آنچه 
دارند بپردازند، بازداشــت. علم و معرفت بايد از 
آنچــه عيني و آفاقي اســت آغاز كنند. تســخير 
عقالني عينيات و قدرتمندشدن نسبت به آنهاست 

شــناخت از روند رشد و توســعه  غرب پس از 
قرون وسطي به بررسي موضوع پرداخته است.

ركود فكر ديني اسالمي و حركت جهان 
اسالم به سوي غرب در قرون اخير

اقبــال ضمن اذعان به ركود فكر ديني اســالمي 
در 500 ســال اخير، برجســته ترين نمود تاريخ 
جديد را حركت جهان اســالم با ســرعتي زياد 
به ســمت مغرب زمين مي داند. اما نكته بســيار 
مهــم و قابــل توجه اين اســت كــه وي در اين 
حركت، هيچ چيز نادرســت و باطلي را نمي بيند 
و فقط هشدار مي دهد كه مبادا ظاهر خيره كننده 
فرهنگ اروپايي از حركت اصولي و رسيدن به 

ماهيت واقعي فرهنگ غربي جلوگيري  كند.
امــا چرا وي در اين حركت بــه ظاهر مقلدانه و 
به  گمان بسياري نادرســت و انحرافي، هيچ چيز 
اشــتباهي نمي بينــد. وي به اين پرســش مهم و 

اساسي چنين پاسخ مي دهد:
»در ايــن حركــت هيچ چيــز نادرســت و باطل 
نيســت، چه فرهنگ اروپايــي، از جنبه عقالني 
آن، گسترشــي از بعضــي از مهمتريــن مراحل 

فرهنگ اسالمي است.« )ص 10(
»در مدت قرن هاي ركود و خواب عقلي ما اروپا 
بــا كمال جديت درباره مســائلي مي انديشــيده 
اســت كه فيلسوفان و دانشمندان اسالمي سخت 

به آنها دلبسته بودند.« )ص 11(

 )Reconstruction( وي كــه درصدد بازســازي
فكر ديني و خداشــناختي در اســالم است لزوم 
مطالعــه بي طرفانــه در آنچــه اروپــا آموخته و 
نتايجي كه به آن رســيده اســت را در اين اقدام 
يــادآوري مي نمايــد و بر اين اســاس بــه يافتن 
آموخته هاي اروپا و آنچه در روند رشد و توسعه 
آنها ياريشان كرده است و پيداكردن ريشه هاي 

آن در اسالم و قرآن اهتمام ورزيده است.

درآمد
از آن زمان كه كشــورهاي اروپايي با شعارهاي 
مذهبــي و  البتــه بــا انگيزه هاي توســعه طلبانه و 
اقتصــادِي درون آن جنگ هــاي صليبي را عليه 
ممالك اسالمي آغاز كردند، ايده تضاد و جنگ 
تمدن هاي اسالمي و غرب مسيحي بر روابط اين 
دو تمدن ســايه افكند.  اين شــرايط كماكان در 
دوران امپراتوري عثمانــي ادامه يافت. در دوران 
جديــد كه اروپا حريصانه تاخت وتاز به شــرق و 
غرب عالم و از جمله كشــورهاي اسالمي را پي 
گرفــت، اين ديدگاه بيش از پيــش به پارادايم و 
چارچوب فكري حاكم بــر روابط اين دو تمدن 
تبديل شــد. پيــروزي ماركسيســم در آغاز قرن 
بيستم و در كنار آن ضعف و انحطاط كشورهاي 
اسالمي براي مدت نزديك به يك قرن اين تضاد 
)تضاد تمدن هاي اسالمي و مسيحي( را در روابط 
بين الملل در مقايسه با جنگ سرد كه تضاد اصلي 
شده بود به يك تضاد فرعي تبديل كرد. فروپاشي 
اتحــاد جماهير شــوروي، غرب را كــه همواره 
نيازمند به داشــتن يك دشــمن خارجي است بر 
آن داشــت كه تضاد قديمي را كــه براي مدتي 
به صورت آتش زير خاكســتر درآمــده بود بار 
ديگر شعله ور سازد. در همين دوران ايده »جنگ 
تمدن ها« بــا طرح پيش بيني تضادهاي جهان پس 
از جنــگ ســرد درواقع بــه نوعي ايده ســازي و 
جهت دهي به تضادهاي آتي جهان پرداخت و از 
آن زمان به بعد به طور مســتمر شاهد رشد انديشه 
جنگ تمدن هاي اسالمي و غرب مسيحي به عنوان 
پارادايم اصلي روابط بين الملل هســتيم. در چنين 
فضايي تالش هاي نخبگان صلح طلب در دو سوي 
عالم كه به ويژه با طرح ايده گفت وگوي تمدن ها 
مي  كوشــند روابط بين الملل را در راستاي نويني 
برپايه صلح، وحدت، عدالت و... قرار دهند كمتر 
شــنونده اي دارد. در چنين شرايطي فضاي روابط 
بين الملل بيش از پيش نيازمند تبييني واقع گرايانه 
و منصفانه از روابط اســالم و غرب است. تبييني 

برپايه واقعيت هاي تاريخي و علمي.
اقبال الهوري كه در شــرق اسالمي رشد و نمو 
يافت و در اروپا به تكميل معارف و تحصيالت 
پرداخت و با هر دو تمدن به خوبي آشــنا شــده 
بــود، ديدگاهي بديع و نويــن در اين خصوص 
دارد. وي بر پايه مبانــي تئوريك و قرآني و نيز 

رابطه اسالم و غرب از نظر اقبال

جمشيد ديواني

در حركت جهان اسالم به 
سمت مغرب زمين هيچ چيز 
نادرست و باطل نيست، چه 

فرهنگ اروپايي از جنبه 
عقالني آن، گسترشي از بعضي 

از مهمترين مراحل فرهنگ 
اسالمي است
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»خــود« روحانــي در درون آدمي هســتند، با اين 
تفاوت كه اســالم بــه برخورد دو عامــل مادي و 
معنوي با يكديگر واقف است و آن را قبول دارد، 
به جهان ماده »بلي« مي گويد و راه تســلط بر آن را 
نشــان مي دهد، تا از اين طريق مبنايي براي تنظيم 

زندگي برپايه واقعيت فراهم شود.« )ص 13(

سرنوشت و رسالت آدمي
اقبال معتقد اســت قــرآن خصوصيت جهاني را 
كه در آن زندگــي مي كنيم به اين صورت بيان 

مي كند: 
نخســت، آنكه جهان به بــازي و بيهوده و عبث 

آفريده نشده است.
دوم، آنكــه جهان حقيقت و واقعيتي اســت كه 

بايد آن را به حساب آورد.
ســوم، آنكه جهان بسته و محصولي تمام شده و 
غيرقابل تغيير و غيرمتحرك نيســت،  بلكه قابل 

گسترش است.
امــا حال كه طبيعت و گوهر جهان چنين اســت 
ببينيــم ماهيت و طبيعت آدمــي كه از هر طرف 

توسط جهان احاطه شده چگونه است؟
نخســت، آدمي با همه نقص ها و ضعف هايش بر 
طبيعت برتري دارد، چرا كه در درون خود حامل 
امانت بزرگي اســت كه به گفته قرآن آسمان ها، 

زمين و كوه ها از كشيدن آن سر باز  زدند.
دوم، گرچه بي شك وظيفه آدمي آغازي داشته 
است ولي شــايد سرنوشــت او آن باشد كه در 

ساختمان هستي عنصري جاوداني شود.
ســوم، آدمي در صميم وجــود خويش فعاليتي 
خالق و روحي تصاعدطلب اســت كه در ســير 
بــه طرف بــاال از يك حالت وجــود تعالي پيدا 

مي كند و به حالتي ديگر مي رسد.
وي پس از بيــان ويژگي هــاي طبيعت و آدمي 

نتيجه مي گيرد كه:
»قســمت آدمــي ايــن اســت كــه در ژرف ترين 
بلندپروازي هــاي جهان اطراف خويش شــركت 
جويد و به سرنوشت خويش و نيز به سرنوشت 
طبيعــت شــكل دهــد و ايــن كار را، گاه بــا 
همسازكردن خود با نيروهاي طبيعت و گاه از طريق 
به كار انداختن همه نيرومندي خويش براي به قالب 
ريختن طبيعت بنا بر هدف و غرضي كه خود دارد، 
به انجام برساند و در اين فرايند تدريجي، خدا يار و 
مددكار آدمي خواهد بود به شرط اينكه از جانب 
خود او اقدامي بشــود. )رعد: 11( اگر از طرف او 
اقدام نشود و ثروت دروني خويش را آشكار نسازد 
و فشــار رو به داخلي كه زندگي در حال پيشرفت 
وارد مي آورد احساس نكند، آن گاه روحي كه در 
درون اوست چون سنگ سخت مي شود و خود به 
صورت ماده بي جاني درمي آيد. ولي زندگي او 
و حركت رو به پيش نفس او بســته به اين 
اســت كه با واقعيتي كه روبه روي اوست 
ارتباط برقرار سازد و آنچه اين ارتباط را برقرار 
مي كند معرفت است و معرفت همان ادراك حسي 
است كه به وسيله فهم، حالت كمال و پختگي پيدا 

كرده باشد.« )ص 16(

وي معتقد اســت »آنها كه دين را تنها دستگاهي 
از تصــورات منطقي مي دانســتند از درك اين 
مطلب عاجز ماندند كه در زمينه معرفت ـ علمي 
يــا ديني ـ اســتقالل كامل فكــر از تجربه عيني 

امكان ناپذير است.« )ص 7(

ماده و معنا در اسالم
به اعتقاد اقبال »هدف اساســي قرآن بيداركردن 
عالي تريــن آگاهــي آدمــي اســت تــا روابط 
چندجانبــه خود را با خــدا و با جهان فهم كند.« 
)ص 12( وي با اشــاره به اين اعتقاد مسيحي كه 
تعالي نفس را با اكتشاف جهان تازه اي در داخل 
نفــس و نه در نتيجه تأثير نيروهاي جهاني خارج 
از نفس، دنبال مي كرد، موافقت اســالم را با اين 
اعتقاد و تكميل آن با اين ايده كه روشني جهان 
تازه اي كه به اين صورت كشــف شــده چيزي 
بيرون از عالم ماده نيســت، بلكه در سراســر آن 

نفوذ و جريان دارد، اعالم مي كند.

تعــارض ميــان »فكــري و واقعــي« و »معنــوي 
و مــادي« و يــا »شــخص و شــيء« و... كه در 
مســيحيت اثر گذاشــته بود در اســالم با ديدي 
نوين به آن نگريسته شــد. اسالم با نظري به اين 
تعــارض مي نگرد كه مي خواهــد آن را از ميان 
بردارد. »بنابراين آرامش روحي اي كه مسيحيت 
درصدد يافتن آن اســت، از طريق پشت پا زدن 
به آن نيروهــاي خارجي حاصل نمي شــود كه 
خود پيش از آن از طريق روشــن كردن روح در 
آن نفوذ كرده بود، بلكه از طريق سازگارشــدن 
روابط آدمي بــا اين نيروها به ميانجيگري نوري 
كــه از درون خــود دريافــت مي كنــد، ميســر 
مي شود. اثر اســرارآميز، عامل معنوي و فكري 
اســت كه عامل واقعي خارجي را جان مي دهد 
و نــگاه مي دارد و تنها از طريق اين يكي اســت 
كه مي توانيــم عامل معنوي را كشــف و اثبات 
كنيم. در اســالم، فكري و واقعــي،  يا معنوي 
و مــادي دو نيروي مخالف نيســتند كــه با هم 
ســازگار نباشــند. حيــات جزء معنــوي در اين 
نيســت كه آدمــي از جزء مــادي و واقعي قطع 
عالقه كامل كند كه اين خود ســبب خردكردن 
كليت اساســي زندگي و تبديل آن به تعارضات 
دردناك مي شــود. بلكه در اين اســت كه جزء 
معنوي پيوسته درآن بكوشــد كه جزء مادي را 
بدان منظور در خدمت بگيرد كه ســرانجام آن 
را جذب كند و به صورت خود درآورد و تمام 

وجود آن را نوراني سازد.« )ص 12(
اقبال در ادامه اين بحث نتيجه مي گيرد كه: »)اسالم 
و مسيحيت( هر دو مستلزم اعتراف به وجود يك 

كه به عقل آدمي امكان آن مي بخشــد كه به آن 
طرف هر چه عيني است بگذرد.« )ص 15(

اسالم و فلسفه يوناني
اقبــال معتقــد اســت »روح قــرآن ضديونانــي 
اســت« )ص 7( و »فلســفه يونانــي به طور كلي 
بينش متفكران اســالمي را دربــاره قرآن دچار 
تاريكي كرده اســت.« )ص 6( البته دليل اصلي 
وي بــراي اين اعتقاد، عدم توجه حكماي يونان 
به مدركات حســي و جهان گياهان، حشــرات، 
ســيارات و... مي باشــد كه ايــن برخالف روح 
قرآن اســت كه مدام از خوانندگان خود توجه 

به اين امور را مي خواهد.
»... فلسفه يوناني نيروي فرهنگي بزرگي در تاريخ 
اســالم بوده اســت. ولي تحقيقي دقيق در قرآن و 
مكاتب كالمي مدرسي كه به الهام انديشه يوناني 
طلــوع كرد، ايــن واقعيت قابل توجه را آشــكار 
مي سازد كه در عين آنكه فلسفه يوناني به دامنه ديد 
متفكران اسالمي وسعت بخشيد به طوركلي بينش 
ايشــان را درباره قرآن دچار تاريكي كرد. سقراط 
تمــام توجه خويش را تنها به جهان آدمي محدود 
كرده بود. براي وي موضوع بحث شايســته آدمي 
تنهــا خود آدمي بود نه جهان گياهان و حشــرات 
و ســتارگان. درســت در مقابل اين تصور اســت 
روح قرآن كه در زنبورعســل ضعيفي جايگاهي 
براي وحي الهي مي بيند و پيوســته از خوانندگان 
اين كتاب مي خواهد كــه به تغيير دائمي بادها، به 
توالي شب و روز، به ابرها و آسمان هاي پرستاره، 
به سيارات شــناور در فضاي نامتناهي توجه داشته 
باشــند و آنها را مشــاهده كنند. افالطون شاگرد 
ســقراط به مدركات حسي به چشــم بي اعتباري 
مي نگريست، چه از اينها به نظر وي، تنها اعتقادي 
به دست مي آيد نه اينكه سبب رسيدن به علم حقيقي 
باشند و درست برخالف اين است قرآن كه »سمع 
= شنيدن« و »بصر = ديدن« را ارزنده ترين هداياي 
الهي مي شمارد و چشم و گوش را جوابگوي آنچه 
مردمــان در اين جهان كرده  اند مي شناســد و اين 
همان چيزي اســت كه دانشجويان قديم اسالمي، 
درنتيجه افســون تعليمــات و پژوهش هاي يوناني 
كامــاًل فراموش كرده بودند. آنان قرآن را در پرتو 
فكر يوناني تالوت مي كردند. مدت 200 سال طول 
كشــيد تا دريافتند ـ و آن هم نه به صورتي كاماًل 
واضح ـ كه روح قرآن ضد يوناني اســت و نتيجه 
اين دريافت نوعي از طغيان فكري بود كه هنوز به 

اهميت كامل آن پي نبرده ايم.« )ص 6(

عدم استقالل فكر از تجربه عيني
وي با نقد نهضت هاي فكري گذشــته، موضوع 
نهضت اشــاعره را تنها مدافعه از ســنت ديني با 
ســالح منطق يوناني مي داند و معتزليان را نيز به 
اين دليل كه به دين تنها همچون مجموعه اي از 
معتقدات مي نگريســتند و از آن جنبه دين كه 
واقعيتي حياتي است غافل و جاهل بودند و هيچ 
توجهي به روش هاي غيرتصوري نزديك شــدن 
به حقيقت را نداشتند، مورد انتقاد قرار مي دهد. 

آشكار است كه تولد روش 
مشاهده و تجربه در اسالم در 

نتيجه جدال ممتدي با انديشه 
يوناني صورت گرفته است
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عاملي براي ارضاي شــهوت نادرست قهر و غلبه 
اســتفاده كند. بلكه بايد در راه حركت صعودي 
و آزاد حيات نفســاني به كار افتــد. بنابراين براي 
آنكه ادراك حســي بتواند ما را بــه ديدار كامل 
حقيقت رهنمون شــود، الزم اســت كــه ادراك 
عامل ديگري كه قرآن آن را »قلب« يا »فؤاد« يعني 
»دل« ناميده است مكمل آن باشد... »قلب نوعي از 
اشراق دروني يا بصيرت است كه بنابر كالم زيباي 
مالي رومي، از شعاع خورشيد غذا مي گيرد و ما 
را با چهره هايي از حقيقت آشــنا مي سازد كه جز 
آنهاست كه از ادراك حســي حاصل مي شود... 
نوعــي برخورد با حقيقت اســت كه در آن حس 
كردن به معنــي فيزيولوژيايي كلمه هيچ نقشــي 
ندارد ولي چشــم انداز تجربه اي كه به اين ترتيب 
در برابر ما گشوده مي شود، مانند هر تجربه ديگر 
واقعي و عيني اســت. آن را بــه صفت روحاني و 
باطني يا فوق طبيعي خواندن، به هيچ وجه از ارزش 
آن به عنــوان تجربه نمي كاهــد... ادبيات وحيي و 
باطني نوع بشــر، خود گواهي بر اين امر است كه 
تجربه ديني بيش از آن در تاريخ بشــريت درنگ 
كرده و مستولي بوده اســت كه بتوان آن را وهم 
و خيال محض پنداشــت و به دور انداخت. هيچ 
دليلي نداريم كه بنابر آن يك جنبه آزمايش بشري 
را به عنــوان واقعيت بپذيريم و جنبه هاي ديگر آن 
 )Emotional( را به عنــوان اينكه باطني و عاطفــي
است طرد كنيم. واقعيت هاي)Facts(  تجربه ديني 
واقعيت هايي همچون واقعيت هاي ديگر بشــري 
هســتند و قابليت هر واقعيت براي اينكه در نتيجه 
تفســير و تعبير از آن كســب معرفت شود، همان 
اندازه است كه قابليت واقعيت هاي ديگر. و نيز با 
تحقيق و وارسي انتقادي اين ناحيه از تجربه بشري 
هيچ بي احترامي نسبت به آن نمي شود.« )ص 20(

بدين ترتيــب اقبال با تعريف نــو و بديع از عقل و 
تجربه و نشــان دادن جايگاه واالي آنها در اسالم 
و چگونگي شــكل گيري تمدن عظيم اســالمي 
بر  اين اســاس و تأثير اين تمدن در شــكل گيري 
و رشــد دوران جديــد در اروپا خــط بطالني بر 
تئوري  هايــي كه اصالت را بــه جنگ تمدن هاي 
مســيحي و اســالمي مي دهند مي كشد. وي نشان 
مي دهــد كه مباني فكــري و ايدئولوژيكي كه به 
شكل گيري تمدن عظيم اسالمي و تمدن مسيحي 
در دوران مدرن انجاميده يكي است و تضادهايي 
كه بــه قرن ها مخاصمه انجاميده عمدتاً ناشــي از 
قدرت طلبي هــا و منافع اقتصادي و توســعه طلبانه 
مي باشــد و اصالت ندارد. بنابراين همان گونه كه 
روزگاري اروپاييــان با بهره گيري از مباني قرآني 
تمدن اســالمي در مسير رشــد و ترقي افتاده و به 
دوران مدرن رسيدند كوشش مسلمانان در قرون 
اخير براي يافتن آموخته هاي اروپاييان و اســتفاده 
از آن در مســير تعالــي و رشــد جوامــع شــرقي 
تالشي موجه و صحيح اســت و بضاعت خود را 
كه زماني به آنها داده انــد طلب مي كنند »... هذه 
بضاعتنا ردت الينا...« )يوسف: 65( اينك سرمايه 

ما برگردانده شده به سوي ما.■

برخورد با جنبه هاي دقيق تر تجربه بشري مسلط تر 
مي ســازد. تماس فكري با جريان زماني  اشيا است 
كــه ما را براي رؤيت آنچــه ناگذران و غيرزماني 
است پرورش مي دهد. واقعيت در ظواهر آن 
منزل دارد و موجودي چون آدمي كه بايد در 
محيطي پر از موانع زندگي خود را ادامه دهد حق 
ندارد كه از شناختن آنچه مرئي است غفلت ورزد 
و اين تغيير چيزي است كه تنها از طريق ارزشيابي 
و تحت ضبط درآوردن آن ســاختن تمدني قابل 

دوام امكان پذير است.« )ص19(

تجربه
دو مطلــب اساســي در تعريف اقبــال از تجربه 

وجود دارد:
اول، وي تجربه را صرفاً محدود به تجربه حسي 

نمي كند.
دوم، وي هــدف از هرگونه تجربه اي را رشــد 

نفساني و ديدار حقيقت مي داند.
»قــرآن كه توجه بــه اختبــار)Empirical( و 
تجربــه را يكي از مراحل ضــروري زندگي 
روحي بشــريت مي دانــد، به همــه ميدان هاي 
تجربه بشري با اهميت يكســان مي نگرد و همه 
را در شــناختن حقيقــت و واقعيــت نهايي، كه 
عالئم آن در باطن و ظاهر تجلي مي كند، سهيم 

مي داند.« )ص 20(
»تجربه حسي« و »تجربه قلبي يا اشراقي 
يا شــهودي« مكمل هــم در راه نيل به 

هدف غايي مي باشند
»يك راه غيرمســتقيم براي ارتباط با حقيقتي كه 
با ما مواجه است مشاهده همراه با تفكر و بررسي 
عالمت هــا و نمودارهاي آن اســت بدان گونه كه 
خود را در ضمن ادراكات حســي بر ما آشــكار 
مي سازند، راه ديگر پيوستگي مستقيم با حقيقت و 
واقعيت است بدان گونه كه خود را در باطن آدمي 
جلوه گر مي ســازد. توجه قرآن به طبيعت نماينده 
اهميت دادن آن كتاب اســت به اين امر كه آدمي 
با طبيعت پيوســتگي دارد و از اين پيوســتگي كه 
ممكن اســت به عنوان وســيله اي براي مهاركردن 
نيــروي طبيعي به كار برده شــود،  نبايــد به عنوان 

آنچه مسلمانان را بانيان علم جديد ساخت
اقبال با ذكر نمونه هــاي متعددي از قرآن مجيد 
معتقد اســت »يكــي از ســيماهاي جالب قرآن 
تأكيدي اســت كه دربــاره جنبه قابل مشــاهده 
واقعيت مي كند... شك نيست كه غرض مستقيم 
قرآن از اين مشــاهده همراه با تفكــر و نظر در 
طبيعت، آن است كه در آدمي آگاهي نسبت به 
چيزي را بيدار كند كه طبيعت نماينده و رمز آن 

به شمار مي رود.« )ص 18(
ايــن تأكيد قرآن بر تجربه آن هم در دوراني كه 
تجربــه و اصوالً هر امر قابل مشــاهده در تالش 
آدمي براي نزديكي به خدا بي ارزش بوده است 
عامل اصلي رشــد مسلمانان و قراردادن آنان در 

جايگاه بانيان علم جديد محسوب مي شود.
»ولي نكته قابل ذكر اين است كه وضع عمومي 
تجربــي و اختبــاري )Empirical( قــرآن، در 
پيروان آن احســاس قدســيتي براي آنچه جنبه 
عملــي و واقعــي دارد ايجــاد كــرده و آنان را 
بانيان علم جديد ســاخته اســت. روح تجربي را 
در عصــري بيداركــردن كه هر چيــز ديدني را 
در جســت وجوي آدمــي براي رســيدن به خدا 
بــي ارزش تصــور مي  كردنــد كار بزرگي بوده 

است.« )ص 19(
برخورد و مواجهه آدمي با جهان در حال تغيير و 
تكامل و تالش براي برداشــتن موانعي كه جهان 
در پيش پاي ما مي گذارد ضمن آنكه زندگي ما 
را وسعت مي بخشــد باعث رشد عقلي و فكري 
ما نيز شــد و شــناخت و نزديكي بيشتر به آنچه 
ناگذران و غيرزماني است از مسير همين تماس 
فكري با جريان زماني اشــيا حاصل مي شود و به 
اين طريق اســت كه اســالم و قرآن چشم ها را 

براي ديدن واقعيت بزرگ تغيير، باز مي كند.
»مطابــق گفته قرآن، جهان هــدف و غايتي جدي 
به دنبــال دارد. حوادث تغييرپذيــر آن وجود ما را 
ناگزير از آن مي كند كه شكل هاي جديد پيدا كند. 
كوشش عقلي براي برداشتن موانعي كه جهان در 
پيش پاي ما مي گذارد عــالوه بر آنكه زندگي ما 
را وســعت مي بخشــد و ثروتمند مي كند بينش ما 
را نيــز افزايش مي دهد و بــه اين ترتيب ما را براي 
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نخست، آيات محكم قرآن و دوم، هستي.

اقبــال به متن قــرآن اســتناد و از آن به عنوان منبع 
معرفت دينــي قاعــده و نتيجه گيــري مي كند و 
هدف هاي قرآن يا ارزش ها را فراتاريخي مي داند. 
از نظــر اقبال، هســتي مظهــر عملكرد يــا رفتار 
خداست. هستي ثابت و متغير دارد. ثابت در هستي 
شــامل تكامل، هدفمندي، هماهنگي و شــيدايي 
است و هيچ پديده اي در هستي بيكار و بي هدف 
نيســت، همه عاشقانه و بي خستگي به سوي هدفي  
واحد در حركت هستند؛ درعين حال همه اجزاي 
هســتي در حال تغيير است؛ ثبات در تغيير و تغيير 
در جهت ثبات در همين جا او راه حل خود را براي 
فهم تغيير در هســتي مطرح مي كند: »اجتهاد«. در 
نظريه او اجتهاد به معناي دريافتن ثبات در تغيير و 
تغيير در جهت ثبات است. با اين مبنا اقبال پرسشي 
را مطــرح مي كند كه آيا قرآن بــا تغيير و تحول 

مخالف است؟ او مي گويد:
»قرآن بــاالن اســت و مخالف انديشــه تكامل 

نيست«. )اقبال، ص 190(
ب- ثبات گرايــي مطلق و نســبي گرايي 

مطلق
و  مطلــق  نســبي گرايي  طــرف  دو  ميــان  در 
ثبات گرايي افراطي، اقبال راه حل خود را مطرح 
مي كند. راه حــل او از طرفي ناظر بر نگراني اش 

نسبت به فردگرايي محض است كه به قو ل او:
»نمي توانــد هيچ ارزش روحانــي در پيچيدگي 
روابط اجتماعي بشــري مشــاهده كند«. )همان، 

ص 189(
از طرفــي مبناي آفرينش را بــر فرايند تدريجي 
تغييــر و تحول مي داند، با ايــن رويكرد تغيير و 
تحول را نيز به عنوان يك اصل و مبنا مي پذيرد.

او باور دارد كه در مســائل اجتماعي هيچ تحول 
ناگهاني ممكن نيســت و همه انســان ها محدود 
بــه گذشــته و تاريخ خــود هســتند: »هيچ ملتي 
نمي تواند به تمامي، گذشــته خود را دور بريزد«. 

)همان، ص190(
 بنابراين هر نسلي به راهنمايي و نه در زير قيدوبند 
كارهاي گذشتگان... مي تواند مسائل مخصوص 

به خود را حل كند«. )همان، ص 192( 

2- احكام دين بايد در راســتاي اهداف 
دين باشد  

الــف- جايگاه حدود شــرعي از ديدگاه 
اقبال

اقبــال بــا اســتناد  به  نظر شــاه نعمــت اهلل ولي، 
مدعي است آيات قرآن در مورد حدود شرعي 
مخصوص قوم عربســتان بــوده و هدف، عمل 
ابدي به آن نبوده است و نبايد به همان صورت و 

براي هميشه عيناً مورد عمل قرار گيرد:
»حــدود شــرعي، ويژه قوم زمان اســت و هدف 
نيست و نبايد منحصراً همان ها را عيناً در نسل هاي 

آينده مورد عمل قرار دهند«. )همان، ص 169(
از طرفي مي پرســد: آيا فقه اسالمي قابل تحول 
و تطور اســت؟ وي از اســتادي به نام »هورتن«، 
استاد زبان شناسي در دانشگاه »بن« نام مي برد كه 

قطعي به نظر مي رسيد، اما ناگهان در دشوارترين 
شــرايط، ناممكن تريــن انتخاب را كــرده و به 

حيات خود ادامه داده است.
چگونه است كه هر لحظه هر ذره در برابر صدها 
انتخاب، درســت همان انتخابــي را مي كند كه 
نتيجه اش حيات و تكامل اســت؟ شگفت انگيز 
نيســت كه ميلياردها ذره در هر لحظه ميلياردها 
انتخــاب مي كننــد، امــا همواره خروجــي آنها 
حيات اســت؟ اين هماهنگي در ميان ميلياردها 
پديده در هستي حيرت انگيز نيست؟ به تعبيري، 

تولد هر نوزاد، معجزه اي در هستي است.
به قول مولوي: 

هيچ  گند م كاري و جو بر دهد       
ديده اي اسبي كه كره خر دهد

در مســائل اجتماعــي نيز قرآن ادعاي شــگفتي 
يطفئــوا  ان  »يريــدون  مي كنــد:  مطــرح  را 
نــورااهلل بافواههــم واهلل متــم نــوره و لوكــره 

الكافرون.«)صف:8(
مي خواهند نور خدا را با دهان هايشــان خاموش 
كنند و خدا نور خويش را تمام كننده است، اگر 

چه كافران را خوش نيايد.
اقبال بــراي نور خــدا، تعبير »حيــات روحاني« 
در هســتي به مثابه موجودي با هدف، مشــتاق، 
هماهنگ، عاشــق و زنده به كار برده است. اين 
تفســير اقبال را به مفهوم وفاداري به خدا به مثابه 
وفــاداري بــه طبيعت »خــود« آدمــي رهنمون 
مي كنــد: »چون خــدا بنيان روحانــي نهايي هر 
زندگي اســت، وفــاداري به خدا، وفــاداري به 

طبيعت مثالي خود است«.)2( 
الف- ثابت و متغير

نظريــه مهم ثبــات و تغيير يا ابديــت و تغيير در 
انديشه اقبال، بر اســاس تفسير او مبني بر اين كه 
مبــدأ روحاني هســتي خداوند اســت، شــكل 
مي گيــرد؛ نكته اي كه بنيان بســياري از اديان و 

مكتب هاي فكري بشري بوده و هست.
كــدام بخش از تعليمات دينــي ثابت و غيرقابل 
تغييــر و كدام بخش آن تغييرپذير و تابع زمان و 
مكان اســت؟ آيا همه آنچه در دين يا به نام دين 
مطرح شده، به همان صورت و براي هميشه ثابت 
است؟ اقبال ابتدا دو بنيان  بسيار مهم را در پاسخ 

به اين پرسش پايه ريزي مي كند:

اشاره: با ســپاس فراوان از نشــريه وزين چشم انداز 
به ويــژه برادر ارزشــمندم جنــاب آقــاي ميثمي كه 
فرصــت ارائه ايــن بحــث را فراهم كــرد و پوزش 
از خواننــدگان مجلــه كه به علت درگذشــت مادر 
رنجديده و شكيبايم، نوشتن اين بخش به تأخير افتاد.

پرســش نخســت و محوري اين بود كــه  نگرش 
تفسيري اقبال به قرآن بر چه مبناهايي استوار است؟ 
در ســه بخش گذشته شــش محور از ديدگاه هاي 
اقبال الهوري مطرح و بررســي شد، در اين بخش 
دو محور ديگر را مطرح و بررسي مي كنم. اين دو 
محور عبارتند از: نخست، برخي آيات قرآن، روح 
كلي و برخي مصداقي اســت و دوم اينكه،احكام 

دين بايد در راستاي اهداف دين باشد.  

1ـ برخي آيات قرآ ن، روح كلي و برخي 
مصداقي است

ابتــدا آنچه را اقبــال روح كلي قــرآن مي داند 
بررسي مي كنم. اقبال معتقد است »حيات بشري 
منشــأ روحانــي دارد.«)1(   او راه وحدت براي 
جامعــه بشــري را همين مي داند. اين برداشــت 
موجب مي شــود آدمــي وفاداري هايي را انجام 
دهد كــه براي زنــده نگاه داشــتن آنهــا نياز به 
هيچ گونه تشريفاتي نيست. بر اساس همين تفسير 
روحاني از هستي، اقبال مدعي است كه »حيات 
جهاني« به صورت اشــراقي، نيازمندي هاي خود 
را مي بينــد و در لحظه بحرانــي راه خود را پيدا 

مي كند و اين همان »وحي« است.
تعبير »حيات جهاني« اقبال از يك طرف بســيار 
پر معني اســت. در نظريه او جهان حيات دارد، 
انتخاب مي كند و جســم و جان، مــاده و معني 
و...از هم تفكيك ناپذير هستند. از طرفي تفسير 
اقبال را مي توان ناظر بــر تاريخ تحول و تكامل 
ماده دانســت. مــاده طي ميلياردها ســال تغيير و 
تحــول، گاه به نقطه اي رســيده كــه مرگ آن 

احكام دين بايد در راستاي اهداف دين باشد
روش تفسير قرآن از نگاه اقبال الهوري 
بخش چهارم

محمد محمدي گرگاني
بازنشسته هيئت علمي 
دانشگاه عالمه طباطبايي
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ايمان و عمل، ارائه كرده اســت؛ نه دين را عمل 
شــخصي و خصوصي دانسته و نه عمل به دانش 
و خردجمعي بشــر را غيرديني مي داند. در اينجا  
سرانجام نتيجه مي گيرم اقبال راه پيوند و ارتباط 

ميان ثابت و متغير را اين چنين بيان كرده است:
1-  اصول و مباني ديني ثا بت است.

2- برداشت و فهم انسان بر اساس دانش و خرد 
روز بشر در چارچوب اصول دين، متغير است.
و- آثار اعتقاد به قداست عمل اجتماعي

در اينجا ممكن اســت سؤال شــود كه آيا تلقي 
اقبال موجب قداســت عمل اجتماعي نمي شود 
به طــوري كه مســلمانان عمل خــود را مطلق و 

غيرقابل نقد كنند؟ 
در پاسخ مي توان گفت كه اگر پيش فرض هاي 
اقبــال را مرور كنيم، اين نگراني رفع مي شــود. 

پيش فرض هاي اقبال عبارتند از:
دين اصول و مباني را بيان كرده است.

حدود و احكام تابع شــرايط پيامبر بوده و ابدي 
نيست.

علــم و خرد روز بشــر، ابــزار شــناخت آيات 
خداست.

بنابراين يك مســلمان در حالي كه در آرمان ها 
و ارزش هــاي ديني ســخن از ايمان مي كند، در 
ميدان عمــل اجتماعي به نســبي بودن نظر خود 
اعتقاد دارد، از اين رو تابع شورا است، اما همان 
عمل را بــا نيت و انگيزه الهي انجام مي دهد. در 

نتيجه:
»ايمان« امري دروني و شــخصي است، اما عمل 
اجتماعي نســبي و تابع شــرايط اســت، به تعبير 
قــرآن: »قُــل اَِن َصالتــي َو نُُســكي َو َمحياَي َو 
َمماتــي هلل َرِب العالَمين«. )انعام: 16( بگو نمازم، 
پرستشــم، زندگي و مرگم همه براي خداست.  
 ازاين رو مؤمن درحالي كه در حوزه ارزش هاي 
دين، مانند اعتقاد به خدا و قيامت »ايمان« دارد، 
در حوزه روش ها و مسائل نظري و كارشناسي، 
تابع زمان و مكان خود اســت. امــا اهميت نظر 
اقبــال در اين اســت كــه همان عمل نســبي و 
كارشناسي و محدود به زمان و مكان را مقدس 
مي داند. اين، جمالت پاياني كتاب اقبال »احياي 

فكر ديني در اسالم« است:
»عمــل نهايي، عمل عقلي و ذهني نيســت، بلكه 
عملي حياتي است كه به تمام وجود »من« عمق 
بيشتري مي بخشد و اراده او را استوارتر مي سازد 
و اين اطمينان خالق براي او فراهم مي شــود كه 
جهان چيزي نيســت كه تنها از تصورات، ديده 
يا شــناخته شــود، بلكه چيزي اســت كه با فعل 
پيوسته بايد ساخته و از نو ساخته شود، لحظه اي 
از ســعادت اعال و نيــز لحظــه اي از بزرگترين 
آزمايش براي »من« است«. )اقبال، ص 224(■

پي نوشت
1- اقبال، احياي فكر ديني در اسال م، ترجمه احمد 
آرام، ص 167، نشــر مؤ سســه فرهنگي منطقه اي، 

بي تا. 
2- همان، ص169.

آخــرت آمــده و عمــل اجتماعــي را خــارج 
از موضــوع ديــن و ديــن را فردي و شــخصي 

دانسته اند.
جرياني كه عمل اجتماعي را اساس و مبناي دين 
قرار داده و حتي آن را جوهر دين دانسته است و 

بر اساس آيه قرآن كه مي گويد:
»ارأيت الذي يكــذب بالدين و ذلك الذي يدع 
اليتيــم و اليحض علي طعام المســكين«. ديدي 
آن كســي را كه دين را تكذيب مي كند، او آن 
كسي اســت كه يتيم را مي راند )رد مي كند(، و 

ترغيب براي تغذيه بينوايان نمي كند. 
بر اين اســاس جوهر ديــن را حمايــت از يتيم 
دانسته و به دنبال آن يتيم را به كارگران تفسير و 
رهايي آنان را بر اساس نظريه سوسياليسم هدف 

دين اعالم كرد.

هـ - هم ايمان و هم عمل اجتماعي 
اهميت نظر اقبال در آن اســت كه از طرفي عمل 
اجتماعي را تجلي روح الهي انسان و آن را مقدس 
مي داند هرچند كه نسبي و محدود به زمان است، 
از طــرف ديگــر، همان گونه كــه در بخش هاي 
گذشته در اين باره توضيح دادم، »روح«  و »خود و 
يا خويشتن آدمي« و »من« را اساس و مبناي تأكيد 

خود قرار مي دهد، تا آنجا كه مي گويد:
چيست دين، دريافتن اسرار خويش      

 زندگي مرگ است بي ديدار خويش
و يا:

بر مقام خود رسيدن زندگي است        
ذات را بي پرده ديدن زندگي است

اقبــال با تفســيري بســيار بنياديــن و زيبا، عمل 
اجتماعــي را مقدس و ديني مي داند. بنابراين، از 
مفهوم ســاده و ابتدايي، جدايي دين از سياست 
جدا مي شــود و عمل اجتماعي نسبي، محدود به 
زمــان و تاريخي را ارزش مي گذارد و مي گويد 
كه »روح، فرصت عمل خود را در آنچه طبيعي 
و مــادي و دنيايي اســت پيدا مي كنــد، بنابراين 
هرچه دنيايي است، از ريشه وجود خود مقدس 

است«. )اقبال، ص 177(
او در همــان حال ديــن را »كوششــي آگاهانه 
بــراي دريافت اصل نهايــي و مطلق ارزش و از 
طريق آن تكميل شخصيت انسان، مي داند«. اين 
پيوند بســيار مبنايي و زيبا اســت كه اقبال ميان 

گفته است، از ســال 800 ميالدي تا سال 1100 
ميالدي )از ســال 185 هجــري تا 495 هجري(، 
حدود يك صد دســتگاه كالمي در اسالم ظاهر 
شده و اين را نشانه قابليت تغيير و گسترش فكر 

اسالمي دانسته است.
ب- مجلس شورا و آميختن حقوق و فقه

عالوه بر موارد بــاال، اقبال دو راه ديگر را براي 
تحول در برداشت ديني مطرح مي كند:

1- انتقال قدرت اجتهاد به مرجع قانون گذاري
2- اصالح دستگاه فقهي و آميختن آن با حقوق 

جديد
در  تحــول  راه هــاي  از  يكــي  مي گويــد  وي 
برداشت ديني، ســپردن قانون گذاري به مجلس 
قانون گــذاري اســت، وي معتقد اســت از اين 
طريــق، زيان هاي ناشــي از اجتهــاد فردي كم 
مي شــود و از طرفي نظر افراد عــادي جامعه نيز 

مورد استفاده قرار مي گيرد. )همان، ص 198(
ج- عرفان بي عمل و بي خدايي 

اقبال از طرفــي باطني گرايــي و عرفان بي عمل 
و از طــرف ديگر بي خدايــي را دو وجه افراط 
و تفريط اين »مســير« مي داند. وي مدعي است 
باطني گرايي و عرفان موجب رهايي انسان نشده 

و به باطل، ترك دنيا را به وي آموخته است:
»باطني گــري به جــاي آنكه به تكميــل نيروهاي 
دروني انســان ميانه حال مدد برساند و او را براي 
سهيم شدن در سير تاريخ آماده كند، ترك دنياي 
باطلي بــه وي آموخته و او را كامــاًل از ناداني و 
بندگي روحي خويش خرسند نگاه داشته است«. 
)همان، ص 213( در مــورد بي خدايي نيز معتقد 
است سوسياليسمي كه بر اساس نظر پيروان جناح 
چپ هگل مطرح شــده، موجب »فقر روحي بشر 

شده است«. )همان، ص 213(
وي هــم ملي گرايي و هم سوسياليســم مبتني بر 
بي خدايي را عامل ايجاد نفرت، كينه و خشم در 

جامعه بشري مي داند:
 )Socialism( اجتماعي گرايــي  و  »ملي گرايــي 
مبتني بر بي خدايي گري، الاقل در حالت حاضر 
روابــط بشــري، نيروهاي روا ن شــناختي كينه و 
بدگماني و خشــم را برمي انگيــزد كه همه مايه 
فقر روح بشري مي شوند و راه منابع نهفته انرژي 
روحاني وي را سد مي كنند«. )همان، ص 214(

در اينجــا اقبــال حرف نيچــه يعني: »نيهليســم 
)nihilism( را نتيجــه جايگزينــي عقل به جاي 
ســنت و دين مي داند«. )حقيقي، شاهرخ. گذار 
از مدرنيتــه، ص26ـ25( با ايــن تفاوت كه نيچه 
بازگشت به جامعه ســنتي را ناممكن مي داند، و 
اقبال بازگشت به خدا و دين را بر اساس و مبناي 

غيرسنتي مي گذارد.
د- ايمان گرايي و عمل گرايي

به نظر من در صدســال اخيــر دو جريان فكري 
در كشورهاي اسالمي شكل گرفته اند )البته اين 
دو جريان در كشــورهاي اروپايي نيز مشــاهده 

مي شوند(:
جريان فكري كه جوهر دين را »ايمان« دانســته 
و مدعــي شــدند كه دين نه بــراي دنيا كه براي 

ملي گرايي و اجتماعي گرايي 
)Socialism( مبتني بر 

بي خدايي گري، الاقل در حالت 
حاضر روابط بشري، نيروهاي 
روا ن شناختي كينه و بدگماني 
و خشم را برمي انگيزد كه همه 
مايه فقر روح بشري مي شوند و 
راه منابع نهفته انرژي روحاني 

وي را سد مي كنند





83
ره	
ما
|	ش
	92
ن	
هم
و	ب
ی	
| د
	13

2

قبل از اينكه به ســؤال  اصلي شــما برگردم الزم 
مي دانم چند نكتــه اي را يادآوري كنم: ماركس 
نه تنها ضد مذهب نبود بلكه از همان سنين جواني 
)24-23سالگي( ســفره خود را از هگليان جوان 
)Frien(  كــه مشــكل جامعه بشــري را مذهب 
مي دانستند ـ و از جمله فردريك انگلس دوست 
تمــام عمر  بعديش ـ جدا كرد و آنها را ســخت 
مورد ســرزنش قرار داد، چرا كه مي گفت اينان  
نه بــا واقعيت دردناك موجود بلكه با ســايه آن 
مبارزه مي كنند، نظرش اين بود كه مبارزه واقعي 
در جاي ديگر است. حتي از جهاتي براي مذهب 
نقش انقالبي هم قائل مي شود: »رنج مذهبي، هم 
بيان رنج واقعي و هم اعتراض بر ضد آن اســت. 
مذهب آه مخلوق ســتمديده، احســاس جهاني 
بي احساس و جان اوضاعي بي جان است« به دنبال 
تمام ايــن گفته هاســت كه مي گويــد: »مذهب 
ترياك توده هاســت.« هم دست راســتي ها و هم 
چپ نماها جمله آخر را از متن آن بيرون كشيده 
و ماركس را يك ضد مذهب معرفي مي كنند و با 
اين كار نه تنها به ديدگاه ماركس خيانت مي كنند 
بلكــه به جنبش ســتمديدگان هم ضربه شــديد 
مي زننــد و در آن تفرقــه مي اندازند. درحالي كه 
در اينجا »ترياك« يا »افيون« جنبه تســلي دهنده و 
آرام بخش مذهب براي رنج و آه توده ستمديده 

و رنج كشيده را دارد.
در ديدگاه ماركس توجه اساســي به نيروي كار 
)در برابر ســرمايه( يعني توجــه به اكثريت عظيم 
بشريت است كه توليدكنندگان نعمت هاي واقعي 
زندگي )چه مادي و چه معنوي( هســتند. به دنبال 
چنين رويكردي اســت كــه  نتيجــه طبيعي آن 
توجه به اين  اصل اســت كه دموكراسي  واقعي  
 )Formal(  و نه رســمي )Substantive( و بنيادين
زماني مي تواند حاكم شود كه اين اكثريت عظيم 
بر سرنوشــت خود حاكم شــوند، در مقايســه با 
نويسندگان قانون اساسي امريكا كه عقيده داشتند: 
»صاحبان كشور ) اقليتي كوچك( بايد حاكمان 

كشور باشند« كه چنين هم  شد.          
ديــدگاه ماركــس و انگلس قبل از رســيدن علم 
به درجه معيني از رشــدـ  تقريباً در تمام رشــته ها: 
فيزيك، شــيمي، علــوم طبيعي، ديرين شناســي، 
بيولوژي گياهي، بيولوژي حيواني و فيزيولوژي و 
نيز علم اقتصاد سياسيـ  نمي توانست تدوين گردد. 
از آنجا كه بحث ماركس از زمين خاكي و برپايه 
آخرين دستاوردهاي علمي آن روز تدوين شده  
و تمام پيشــرفت هاي تا به امــروز آنـ  به ويژه در 
رشــته بيولوژي ملكولي، كشف ساختار ملكولي 
DNA  وANA و روانشناســي علمــي ـ بــر ايــن 
ديدگاه محك صحت زده است. چنين ديدگاهي 
روشــنفكران  بــراي  مي توانــد  و  مي توانســت 

دانشگاه ديده كشش داشته باشد.
تاريخ ســرمايه داري با تمــام جنايات، قتل عام ها، 
كشتارها، چپاول ها، نابودگري ها، نژادپرستي هاي 
ضد بشــري آن توســط  هيچ ديدگاهي مؤثرتر، 
علمي تر، عملي تــر و از ديــدگاه ماركس مورد 
نقــد قــرار نگرفته اســت. نقد ماركــس از نظام 
سرمايه داري گرچه جنبه اخالقي و معنوي بسيار 
قدرتمندي دارد اما اساساً علمي است و از اين رو 
براي طرفداران مالكيت خصوصي و سرمايه داري 
و به ويژه گردانندگان نظام جهاني ســرمايه داري 
خطرناك است. عالوه بر آن اين ديدگاه راه هاي 
عملي برون رفت از اين معضل عظيم بشري را نيز 

برخالف آنارشيسم نشان مي دهد.
ديــدگاه ماركــس بــا تعصــب )دگماتيســم(، 
مكتب گرايــي )تــا جايي كــه بــراي جداكردن 
ســفره اش از مكتبيون مي گويد »من ماركسيست 
نيســتم«( و با تخيل گرايي سر ســازگاري ندارد. 
دخترش از او مي پرسد: شعار مطلوب تو چيست؟ 

جواب مي دهد »به همه چيز شك كنيم.« 

ديـــدگاه مـاركـــس از پـــويايي )دينـاميسـم( 
كم نظيري برخوردار اســت. از اين رو تعجب آور 
نيســت كــه در درون اين ديدگاه )يــا به نام آن( 
اختالف نظرهاي زيادي وجود داشــته باشد. )كه 
به نظر من اين نه تنها بد نيســت بلكه مفيد است( 
در واقــع عمل كردن به آن )يا به نــام آن( در هر 
كشــوري مي تواند متفاوت باشــد، به راستي تابع 
اصل: »تحليل مشخص از شرايط مشخص« است. 
به همين دليل در هر كشوري كه رهبري انقالب 
به دست »ماركسيست ها« و يا احزاب »كمونيست« 
افتــاد ماهيت و چهــره متفاوتي به خــود گرفت؛ 
انقالب چين تفاوت هاي بنيانــي با انقالب اكتبر 
داشــت، انقالب ويتنــام چهره ديگري داشــت، 
انقــالب كوبا با همه آنها متفاوت بود و نظرم اين 
اســت كه سوسياليسم قرن بيســت ويكم از همه 
اصل تر و به ديدگاه ماركس نزديكتر اســت )هر 
يك از  اين گفته ها به  تشريح مفصل نياز دارد(. 

ديــدگاه ماركــس از ســن 17 ســالگي )هنگام 
فارغ التحصيلي از دبيرستان( زماني كه مذهبي بود، 
به تدريج تحول پيدا كرد. ابتدا به مكتب رمانتيسم 
گرايش پيدا كرد، ســپس هگلي شد، از آن پس 
تحت تأثير  نظرات فويرباخ قرار گرفت و  باالخره  
در 40 ســال  بقيه عمرش با نقد تمام اين مكاتب 
و ديدگاه ها بــه اتفاق فردريك انگلس، پايه هاي 
ديدگاهي علمي را بنيانگذاري كرد و اين تحول 

و تكامل فكري تا آخر عمرش ادامه يافت. 
حــال كه خطــوط كلي و مختصــري از ديدگاه 
ماركــس را يادآوري كردم بد نيســت نقل قولي 
از اريــك فروم از متفكــران مكتب فرانكفورت 
بياورم و ســپس نظر خود را درباره مقاله شــما و 
پرســش هايي را كه مطرح كرده ايد بيان كنم. او 
مي نويســد: »از طنزهاي عجيــب روزگار  يكي 

ارزيابي واقع بينانه ماركسيسم و ماركسيست ها در ايران

مرتضي محيط

چشــم	انداز	ایران:	در	پي	انتشــار	مقاله	»ارزیابي	واقع	بينانه	ماركسيســم	و	
ماركسيست	ها	در	ایران«	در	نشریه	چشم		انداز	ایران،		شماره	80	و	در	پاسخ	به	
آن	مطالبي	به	شرح	زیر	ازسوي	آقایان	مرتضي	محيط،	امير	طيراني	و	سيامك	

لطف	اللهي	به	دفتر	نشریه	ارسال	شده	كه	تقدیم	خوانندگان	مي	شود.	
آقاي	دكتر	مرتضي	محيط	فارغ	التحصيل	دانشکده	پزشکي	تهران	در	سال	1341	
هستند	كه	در	فاصله	ســال	هاي	1353	تا	انقالب	را	در	زندان	هاي	اهواز،	قصر	
و	اوین	گذرانده	اند.	ایشان	از	ســال	1356	تاكنون	به	پژوهش	هاي	اقتصادي	و	

سياسي	پرداخته	اند.
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آنكه هيچ حد و مرزي بر ســوءتفاهم  نســبت به 
تئوري هــاي و تحريف  آنها وجود ندارد، آن هم 
در دوراني كه امكان دسترسي به منابع، نامحدود 
اســت و در اين پديده هيــچ نمونه اي جدي تر از 
آنچه در چند دهه  اخير بر ســر تئوري هاي كارل 
ماركس رفته اســت، وجود ندارد. در مطبوعات، 
مقاالت  كتاب ها،  سياســتمداران،  سخنراني هاي 
دانشــمندان علوم اجتماعي و فالســفه سرشناس 
دائم به ماركس و ماركسيســم اشــاره مي شــود، 
امــا جز موارد اســتثنايي به نظر مي رســد كه اين 
سياستمداران و اين مطبوعاتي ها هرگز حتي يك 
سطر از نوشته هاي ماركس را هم نگاه  نكرده اند.

دوست دارم سه نكته را به اين نوشته اريك فروم 
بيفزايم:

فردريك انگلس دوســت و يار 40 ساله ماركس 
از 800 صفحه دست نوشته هاي ماركس كه بعدها 
باعنوان »گروندريســه« چاپ شــدـ   و به نظر من 
يكي از عميق ترين و پراهميت ترين آثار ماركس 
اســت ـ اطالع نداشت. اين نوشته ها تازه  در دهه 
1930 بــه زبــان اصلــي و در دهــه 1970 به زبان 
انگليسي )و همين چند  سال پيش  به زبان فارسي( 

ترجمه شده است.
لنين دست كم ســه اثر مهم و تعين كننده ماركس 
يعنــي »گروندريســه«، »ايدئولــوژي آلمانــي« و 
»دست نوشته هاي فلســفي ـ اقتصادي« ماركس را 
نخوانده بود )چرا كه در آن زمان چاپ نشده بود(.
مجموعه آثــار 50 جلدي ماركس و انگلس تازه از 
ســال 1975 شــروع به بيرون آمدن كرد و تا اواخر 
1990 به اتمام نرسيده بود يعني بسياري از نوشته هاي 
بنياني ماركس تازه در 30 سال اخير به زبان انگليسي 

ـ زبان اصلي بين الملليـ  انتشار يافته اند. 
 دليل آوردن اين مقدمات  اين است كه يادآوري 
كنم كه دانش چپ ايران از ديدگاه ماركس چه 
اندازه بوده اســت و آنگاه مي توانيد تصور كنيد 
افــرادي نظير بهرام آرام، تقي شــهرام و يا وحيد 
افراختــه تا چــه انــدازه »ماركسيســت« بوده اند. 
)بعضي ها از غســل كردن، نمازخواندن و رعايت 
نجس و پاكي خســته مي شــوند، مذهب را كنار 
مي گذارند و ادعاي »ماركسيست« بودن مي كنند(. 
 بسياري از آنهايي كه  ادعاي »ماركسيست« بودن 
كــرده و مي كنند چند رمان ماننــد كتاب »مادر« 
ماكســيم گوركي، »برويم گل نســرين بچينيم«، 
»روز فرانس«،  »چگونه فوالد آبديده مي شــود« 
و يا حداكثــر »اصول علم اقتصاد« عبدالحســين 
نوشــين، »اصول مقدماتي فلســفه« و يــا »اصول 
اقتصاد سياســي« نيكيتيــن را خوانــده و خود را 

»ماركسيست« ناميدند.
 عالوه بــر آن نوشــته هاي پراكنــده اي از لنين، 
مائوتســه دون، استالين، رژي دبره و چريك هاي 
شهري امريكاي التين خوانده بودند و در رهبري 
احزاب، گروه ها و ســازمان هاي »ماركسيســتي« 
قرار گرفتند، در سطوح باالتر رهبري سازمان ها، 
گروه ها و احزاب، بيشــتر از نوشته هاي فردريك 
انگلس اســتفاده مي شــد تا متون اصلي ماركس 

)به جز جلد اول »كاپيتال« و »مانيفست«(.

تئوريســين هاي شــورويـ  كه منبــع اصلي تغذيه 
فكــري چپ ايران بودندـ  ديــدگاه ماركس را به 
دو بخش  تقســيم مي كردنــد: »ماركس جوان« و 
»ماركس بالغ«. »ماركس جوان« ماركس تخيل گرا، 
ايده آليست و انســان گرا بود و »ماركس بالغ« كه 
فقط به جنگ طبقاتي و  مبارزه عليه سرمايه داري 

فكر مي كرد، بيش از اندازه بزرگنمايي مي شود و 
در آن، ماركــس تبديل بــه موجودي تك بعدي، 
مكتبــي و يك دنــده معرفي مي شــود بي آنكه به 
پيچيدگي هــا و ظرايف ديده گاه او توجه شــود. 
چاپ »گروندريســه« كه در 30 ســالگي ماركس 
نوشته شــده جواب دندان شكني به اين تحريف ها 

از سوي نظريه پردازان شوروي بوده است.
حــال مي خواهم به برخــي از مطالبي كه در مقاله 
خود مطرح كرده ايد پاسخ گويم تا برسيم به سؤال 
اصلي شما يعني »چرا در ايران مذهبي، ماركسيسم 

تا اين حد رشد و گسترش داشته است.«   
1ـ اگر ديدگاه  ماترياليســتي را نه رد وجود خدا 
بلكــه باور به آخرين دســتاوردهاي علمي بشــر 
بدانيم و بحث درباره مسائل اجتماعي را از زمين 
خاكي شروع كنيم، برخالف نظر آقاي مطهري، 
اتفاقاً ماترياليســم مي تواند بزرگترين كشــش را 
براي افراد تحصيلكرده، آگاه و به ويژه دانشگاهي 
داشته باشــد. بنابراين دليل گرايش به ماركسيسم 
فقط عصيانگري  نيســت، آنارشيســت ها از همه 

عصيانگرتر بوده اند.
2ـ برخالف ديدگاه شــهيد ســعيد محسن هدف 
ديــدگاه ماركس »تكامــل ابزار توليد« نيســت 
بلكه برپايه رشــد نيروهاي مولــده در در دوران 
سرمايه داري رسيدن به جامعه انساني است كه در 
آن هدف از توليد، رفع نياز انســان اســت و نه به 
حداكثررساندن سود و انباشت سرمايه. در چنين 
جامعه اي استثمار انســان از انسان از ميان مي رود 
و جــاي آنكه جامعــه »ميدان جنــگ همه عليه 
همه« باشد )نظام ســرمايه داري(، توليدكنندگان 
همبســته يعني اكثريــت عظيم مــردم اداره امور  
جامعه را به دســت گرفته و به جاي تضاد انســان 
با انسان، همبســتگي و وفاق  ميان انسان ها برقرار 
مي شود. اتفاقاً يكي از اشكاالت عظيم ديدگاهي 
در انقالب اكتبر و شــوروي ســابقـ  و اين سنت 
از زمــان خود لنين پايه گذاري شــدـ  توجه بيش 
از اندازه به »رشــد نيروهاي مولده« و آن هم ابزار 

توليد بود نه انسان هاي توليدكننده.
3ـ مخالفت آقاي بازرگان با چپ به نظر من در درجه 
اول دشــمني فلسفي نبود بلكه ريشــه در طرفداري 

سرسختانه ايشان از نظام سرمايه داري داشت.
4ـ با اين نظر كه واردكردن  ديدگاه ماركس در 
بحث، از طريق »رد خدا« كاري سخت اشتباه بوده 
اســت موافقم، تا جايي كه اطالع دارمـ  و خود به 
آن باور دارمـ   واردشــدن  در بحث اثبات يا نفي 
خدا نه تنها بيهوده بلكــه كاماًل مضر، ضربه زننده 
و به نفع دشــمنان كشور اســت. اين مطلب بايد 
به دســت پيشــرفت هاي علمي در آينده ســپرده 
شــود. يكي از مشــكالت بزرگ چپ در ايران 
به جاي پرداختن به مسائل روزمره و زميني مردم، 

واردشدن در  بحث هاي فلسفي، انتزاعي  است.
5ـ دليل مخالفت حزب توده در برابر دكتر  مصدق 
قبل از 30 تير 1331 اين نبود كه ماركسيسم دو ركن 
داشت: نفي طبقات و نفي دولت. ماركس به مرحله 
دموكراتيك انقالب قبل از رســيدن به سوسياليسم 
اعتقاد داشت. در اين مرحله طبقات و نه دولت نفي 
نمي شوند. علت مخالفت حزب توده با دكتر مصدق 
در درجه اول پيروي از سياســت خارجي شوروي 
و بر ســر نفت شــمال و ترس از افتــادن كنترل آن 

به دست شركت هاي امريكايي بود.  
6ـ در پاســخ به اينكه اگر »به جاي ماركسيســم، 
ماركسيسم ـ لنينيسم وارد مي شد بهتر مي توانست 
تحليل كنــد« اتفاقــاً حزب تــوده خــود را قوياً 
ماركسيست ـ لنينيســت مي دانسته و مي داند و بر 
كتاب »امپرياليسم« لنين سخت تكيه داشته و دارد 
و از پابرجاتريــن نيروهاي ضد امپرياليســت بود. 
حزب تــوده خيلي زودتر و بهتر از نيروهاي مليـ  
و ازجمله زنده ياد دكتر مصدقـ  به ماهيت دولت 
امريــكا پي برده بــود و به درســتي آن را قدرت 
امپرياليســتي  غالب و اصلــي مي ديد، برخالف 
برخــي نيروهاي ملي كه نســبت به دولت امريكا 
و اهدافــش دچار توهم بودنــد و فكر مي كردند 
»امريكا آنها را از استعمار انگليس نجات خواهد 

داد« و ضربه اش را هم ديدند.
7ـ در مورد اينكه نوشته ايد: »ماركس در وصيتنامه 
خود نوشت و انگلس را مأمور كرد اين وصيتنامه 
را بر ســر مزار او بخواند و مضمون وصيتنامه اين 
بود كه »من ماركسيست نيستم« دو اشتباه تاريخي 
موجود است: اول اينكه آنچه انگلس بر سر مزار 
ماركس خواند وصيتنامه ماركس نبود، بلكه به قلم 
يار و دوست40 ســاله اش  فردريك انگلس بود. 
دوم اينكه، اگر ماركس در جايي گفته است »من 
ماركسيست نيســتم« مانند اين است كه اينجانب 
بگويم »اگر تقي شــهرام ماركسيســت است من 
ماركسيست نيستم« سخن ماركس خطاب به تقي 

شهرام ها و وحيد افراخته هاي زمان خودش بود.
8ـ درباره ضعــف ماركسيســت ها و اينكه براي 
پذيرش ركن اصلي آن يعني »ماده ازلي و ابدي« 
دليلــي نداشــتند؛ بايد عــرض كنم كــه ديدگاه 
ماركــس برپايــه آخريــن دســتاوردهاي علمي 
زمــان خودش بود. اگر قبــول كنيم كه ماركس 
به پديده ها به صورت ديالكتيكي نه دگماتيسم و 

يکي از اشکاالت عظيم 
ديدگاهي در انقالب اکتبر و 
شوروي سابق ـ و اين سنت 

از زمان خود لنين پايه گذاري 
شد ـ توجه بيش از اندازه به 

»رشد نيروهاي مولده« و آن هم 
ابزار توليد بود نه انسان هاي 

توليدکننده
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ايده آليستي نگاه  مي كرد، از اين رو هيچ  چيز را 
به صورت پديده اي »ازلي و ابدي« هم نمي ديد و 
يا دست كم چنين چيزي »ركن اصلي« ديدگاه او 

را تشكيل نمي داد.
9ـ شما با نقل قول از »يكي از وفاداران حزب توده« 
از زنــدان نقل قول مي كنيــد كه او فكر نمي كرد 
انقالب شــود مگــر آنكــه از مبــارزات صنفي 
كارگران شروع شــود و بعد به مبارزات سياسي 
تبديل شــده و به درگيري نظامي بينجامد. معلوم 
نيست چنين  فردي در چه عالمي بوده است و آيا 
از انقالب چين، انقــالب ويتنام، انقالب الجزاير 
و كوبا اطالع داشــته اســت يا نــه؟ بخش عمده 
ماركسيست ها اتفاقاً از انقالب1357 تبيين  داشتند 
و بيش از همه در اين راه زنداني دادند اما به دليل 
ضعفشــان و باز  هــم به دليل پيروي از سياســت 
خارجي شوروي و تحليل نادرست نظريه پردازان 
شوروي )در درجه اول پتروشفسكي و  خانم پيگو 

لوسكايا( در مورد انقالب دچار اشتباه شدند. 
10ـ اينكه نوشــته ايد »نظريه طبقاتي ديدن صرف 
ماركسيست ها هم به جنبش جنگل ضربه زد و هم 
به جنبش ملي و هم سازمان مجاهدين«، اطمينان 
دارم  اطــالع داريد كه تحليــل طبقاتي ماركس 
پيچيده تــر از آن اســت كه براي همه كشــورها 
نسخه واحدي بپيچد. بسياري از چپ هاي ايراني 
اطــالع ندارند كه ماركــس از جنبش ملي مردم  
لهســتان در برابر امپرياليسم روس، از جنبش ملي 
مردم ايرلند در برابر امپرياليسم انگليس، از جنبش 
ملي مردم  مجارســتان در برابر امپراتوري اتريش 
و از جنبش ملي مــردم ايتاليا در برابر قدرت هاي 
سلطه گر فرانســه و اتريش با تمام قوا دفاع كرده 
است. بنابراين ضربه اي كه به جنبش جنگل خورد 
ربطي به نظريه طبقاتي ماركس ندارد و خود نياز 

به بحثي جداگانه و مفصل دارد.
حــال پس از اين مقدمات مي خواهم به پرســش 

اصلي شما برگردم:
»چــرا در ايران مذهبي، ماركسيســم تــا اين حد 
رشــد و گسترش داشته است؟« در حقيقت من با 
طرح ســؤال به اين شكل مشكل دارم، آيا ايران، 
مذهبي تــر از كشــورهاي تونس، مصــر، تركيه، 
ايتاليا، ونزوئال، اورگوئه، اكوادور و يونان است؟

در تمام كشــورهايي كه نام بــردم نيروهاي چپ 
رشد و گسترش بيشتري داشته و از اعتبار باالتري 
بــوده و در سياســت هاي  روز آن  برخــوردار 
كشورها نقش داشته اند. در نتيجه سؤال شما را به 
اين شــكل تغيير مي دهم؛ »چرا در ايران ديدگاه 

ماركس و نيروهاي چپ از رشــد و گســترش و 
اعتبار باالتري برخوردار نبوده اند؟«   

و در پاســخ به اين سؤال مي خواهم به نكات زير 
اشاره كنم:

ـ ضعف و از هم پاشيدگي نيروهاي ملي و چپ در  1
ايران سابقه اي طوالني دارد و آن هم ريشه در ضعف 
و از هم پاشــيدگي زيربناي اقتصــادي و در نتيجه 

ـ سياسي ايران داشته است. زيرساخت اجتماعي 
اگـر نگاهـي گـذرا به تاريـخ200 سـاله اخيـر ايران 
ـ بيندازيـم، آشـكارا  ـ و يـا حتـي از دوران صفويـه 
آزادي  ترقـي،  نيروهـاي خواهـان  كـه   مي بينيـم 
اجتماعـي و مدنـي دائـم زير فشـار دوگانـه ارتجاع 
ثروتمنـد،  اشـرافيت  فئودال هـا،  )دربـار،  داخلـي 
و  قبايـل  و  عشـاير  سـران  وابسـته،  سـرمايه داران 
نابودگـر  و  فعـال  دخالـت   و  مذهبـي(  ارتجـاع 
خارجـي بـوده و هـر بـار خواسـته اند قـد علم كنند 
با شكسـت روبـرو شـده اند، آنچـهJohn Foran  در 
كتاب آموزنده اش »مقاومت شـكننده« مي خواند(. 
قائم مقـام و اميركبيـر با توطئه نيروهـاي ارتجاعي و 
اشـاره و توافـق سـفارتخانه هاي روس و انگليـسـ  
ـ بـه قتل مي رسـند و  و حتـي دخالـت پنهانـي آنهـا 
عناصـر مرتجع و وطن فروشـي چون ميرزا آغاسـي 
انقـالب  قـدرت مي رسـند.  بـه  نـوري  آقاخـان  و 
بـزرگ مشـروطيت بـا قـرارداد پنهانـي 1907 ميـان 
روسـيه تـزاري و دولـت انگليـس و اشـغال بعـدي 
ايـران توسـط نيروهـاي تجاوزگـر در جنـگ اول 
رضاخـان  قدرت رسـاندن  بـه  سـپس  و  جهانـي 
ميرپنـج بـه شكسـت كشـانده مي شـود و در زمـان 
ديكتاتوري سـياه رضاشـاهي نيروهـاي چپ و ملي 
به شـدت سـركوب مي شـوند. از آن پـس بعـد از 
ـ كـه باز  ـ انگليسـي 28 مـرداد  كودتـاي امريكايـي 
هـم با كمك ارتجـاع داخلي )دربار، سـرمايه داران 
وابسـته و ارتجـاع مذهبـي( موجـب سـقوط دولت 
ملـي و دموكراتيـك دكتـر مصـدق گرديـد، بـه 
مدت 25 سـال، سـركوب، زنداني كردن، شـكنجه 
و كشـتار نيروهـاي چـپ و دموكـرات ادامـه يافت 
و كوچكتريـن نشـريه يـا كتـاب چـپ و هـر آنچه 
بويـي از ماركسيسـم بـرده بـود زندانـي طوالني در 

داشـت.  پي 
اما از ســويي ديگر در همين 25 سال پس از كودتا، 
رژيم شاه با ساختن هزاران مسجد، حسينيه و  انواع 
مراسم مذهبي ديگر، با فعال كردن مجامع مذهبيـ  
ـ و گسترش نشريات مذهبي و  ازجمله حسينيه ارشاد 
با رفتن حج و زيارت هاي متعدد از مقبره امام رضا و 
ساير اماكن مذهبي، فرهنگ عمومي مردم را به سوي 
مذهب كشــاند و اين كار را به طور سيستماتيك و 
حساب شده و به دستور ارباب براي مبارزه با نيروهاي 
چپ انجام داد و بدين ترتيب تنها مفري كه براي ابراز 
مخالفت با رژيم و  سلطه امپرياليسم باقي گذاشت 
مجراي مذهبي بود و چون در همين ضمن شماري 
ـ در برابر شاه  ـ ازجمله آيت اهلل خميني  از روحانيون 
مقاومت كرده و به تبعيد و زندان فرســتاده شدند، 
جوانان كشــور از اواســط دهه 1340 گروه گروه 
به سوي گروه ها، سازمان ها و شخصيت هاي مذهبي 
چون علي شريعتي و آيت اهلل خميني روي آوردند. 

ـ امــا ضعــف نيروهاي ملي و چــپ فقط به دليل  2
قدرت دشمن نبود بلكه ضعف ساختاري خود اين 

دو نيرو هم بود كه البته ريشــه در ضعف زيربنا و از 
هم پاشيدگي اقتصادي ايران داشت. به همين دليل نه 
نيروهاي ملي توانستند پا بگيرند و از قدرت پابرجا و 
مؤثري برخوردار شوند و نه چپ مستقل و  ايستاده بر 
پاي خود به وجود آيد. چرا؟ چنان كه نه سرمايه داري 
ملي و قدرتمندي توانست قد علم كند و نه به همين 
نسبت طبقه كارگر قدرتمند، مستقل و ايستاده بر پاي 
خود و اين مسئله  به ويژه در مورد چپ ايران صادق 

است. 
ـ برخالف دســت كم چپ در چين،  ـ چپ ايران  3
ـ نتوانســت استقالل  ويتنام، كوبا  و امريكاي التين 
فكري خــود را حفظ و تقويت كنــد. آن اعضاي 
حزبي و سازماني كه خيال چنين استقاللي را داشتند 

حذف و طرد شدند. 
ـ در نتيجــه تا زماني كه شــوروي از اعتبار بســيار  4
ـ سال هاي جنگ جهاني دوم  زيادي برخوردار بود 
و بعد از جنگ و شكست فاشيسم آلماني به دست 
شوروي و مقاومت قهرمانانه ملت شوروي به رهبري 
ـ و نيز تــا زماني كه  حزب كمونيســت آن كشــور 
اقتصاد با برنامه شــوروي در حال پيشرفت  بود، هر 
روشــنفكري كه به قول معروف »ســرش به تنش 
مي ارزيد« به چپ و ايده سوسياليسم گرايش داشت. 
با افول اقتصاد شوروي، برمالشدن ضعف هاي بنياني 
سيستم حاكم بر شوروي، روشدن محاكمات 1930 
مسكو و باالخره افشاگري هاي خروشچف در سال 
1956 از جنايتي كه در زمان استالين صورت گرفته 
بود و پس از آن ظهور اختالفات شديد در »اردوگاه 
ـ اختالف ميان چين و شوروي، چين و  سوسياليسم« 
ويتنام، آلباني و شوروي، يوگسالوي و شوروي و...  
ـ همه و  همه  ضربات سختي به اعتبار چپ در سطح 
بين المللي و از جمله ايــران زد و به طور كلي چپ 
دچار ضعف و از هم گســيختگي شد و نسل جوان 
براي مبارزه با استبداد رژيم شاه و سلطه امپرياليسم 
بر كشــور گروه  گروه به جاي روي آوردن به چپ  

به دنبال آلترناتيوهاي ديگر رفتند. 
آخرين ضربات وارد شده به چپ، ضربات سنگين 
وارد شــده به جنبش هاي چريكــي امريكاي التين 
در دهــه 1960 و باالخــره شكســت جنبش ماه مه 
1968 پاريس و هجوم ايدئولوژيك راست سياسي 
بــود. اما آيا كل ماجراها و اين شكســت هاي چپ 
هيچ ارتباطي بــا ديدگاه هاي اصلي ماركس و ايده 

سوسياليسم داشته است؟
مي دانيم كه نظريه پردازان غرب، فروپاشي شوروي، 
فروريختن ديوار برلين، پيوستن كشورهاي اروپاي 
شــرقي به ســرمايه داري غرب را »پايــان تاريخ« و 
»مرگ كمونيسم« نام نهادند. اكنون بيش از 20 سال 
از اين واقعه مي گذرد و مي بينيم كه نظام سرمايه داري 
جهاني در چنان بحران كم نظير و ساختاري گرفتار 

آمده است.■

ماركس
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در اين مقاله به اختصار به چند عامل و دليل رشد 
و گسترش ماركسيسم در ايران و نيز عوامل عدم 

همگاني شدن آن پرداخته شده است.

الف ـ عوامل رشد وگسترش 
1- هنگامي كه اولين آشنايي ايرانيان با انديشه هاي 
ماركسيستي رخ داد، دوراني بود كه اوج رقابت 
انگلســتان و روســيه تــزاري در ايران به شــمار 
مي رفــت. در انديشــه ايرانيــان آن دوران، يافتن 
جايگزين براي اين دو دشــمن بالفعل كه سال ها 
بود  بر ســر غارت ايــران با يكديگــر به رقابت 
مشغول بودند دغدغه اي اساسي به شمار مي رفت. 
گرايش به سوي دول فرانسه در ابتدا و بعد از آن 
آلمان و امريكا محصول چنين دغدغه اي بود. در 
همين دوران اســت كه از وراي مرزهاي شمالي، 
انديشــه اي جديد با شعارهاي مســاوات طلبي و 
آزاديخواهي مطرح مي شــود. همكاري سوسيال 

بدون وابستگي تشكيالتي و به طور مستقل به سوي 
سوسياليسم و ماركسيسم گرايش داشتند. بعضي نيز 
پس از يک دوره فعاليت سياسيـ  تشكيالتي از اين 
سازمان ها بريده بودند و با وفاداري به اين مكاتب، 

فعاليت فكري و حرفه اي داشتند.  
در طول اين سال ها ماركسيست ها اعم از آنان كه 
با هويت تشكيالتي فعاليت داشتند و چه آنان كه 
به طور فردي و غيرتشــكيالتي فعاليت مي كردند 
منشأ تأثيرات فراواني بر عرصه سياسي، فرهنگي، 
هنري، اجتماعي وآكادميک ايران شــدند. آثار 
اين فعاليت ها در زمينه هــاي مختلف به راحتي 
قابل جست وجو و دستيابي است. با اين وجود  به 
نظر من ماركسيســم در ايران نهادينه نشد. چه در 
دوراني كه هنوز دژ زحمتكشان جهان، شورويـ  
آن چنان كه ماركسيست هاي دو آتشه معتقد بودند 
ـ برجا بود و چه در دوران پس از آن، كه همه چيز 

به زير سؤال رفته بود. 

در طول بيش از يک صد سال اخير، جامعه سياسي 
اجتماعــي و فرهنگي ايــران با ظهــور و بروز 
انديشه هاي فراواني روبرو بوده است. اين انديشه ها 
وديدگاه ها بالطبع توانايي و جذابيت هاي خود 
افــراد و نيز به مدد ميزان تالش وكوششــي كه 
موجدان و پيروان آنها انجام داده   اند توانسته اند 
افراد و گروه هاي اجتماعي را به خود جذب و با 

خود همراه موقت يا دائمي سازند.
از جمله تفكرات و انديشه هايي كه در خالل اين 
سال ها در ايران مطرح شــد و توانست تأثيرات 
مهمــي در جامعه ايران برجاي گذارد، انديشــه 

سوسياليسم و ماركسيسم بود. 
پيروان انديشه سوسياليسم و ماركسيسم در جريان 
انقالب مشــروطه و به ويژه پس از مشروطه به طور 
مؤثــر در ايران به فعاليت تبليغــي و ترويجي و 
سپس تشكيالتي پرداختند. احزاب اجتماعيون ـ 
عاميون، دموكرات، عدالت، حزب كمونيست و 
سوسياليست، نخستين جريان هاي سياسي بودند 
كه در نظريات و برنامه هاي خود سوسياليســم و 
ماركسيســم را به عنوان  مكتــب راهنماي عمل 

برگزيدند. 
در دوره رضاخان گــروه دكترتقي اراني و بعد 
از شــهريور 1320 حزب تــوده ايــران و جامعه 
سوسياليست ها، مروج و مبلغ اين انديشه در ايران 
بودند. در دهه  1340 سازمان چريک هاي فدايي 
خلق، ســازمان انقالبي حزب توده ايران، گروه 
فلسطين، ستاره سرخ، ســاكا، توفان و... ازجمله 
تشكل هاي سياسي بودند كه عمل اجتماعي خود 
را برمبناي انديشه ماركسيستي استوار كرده بودند 
ولي عالوه بر اين گروه ها، كم نبودند كساني كه 

اشاراتي درباره ماركسيسم درايران

امير طيراني

خسرو گلسرخي در دادگاه
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به سوي ماركسيسم در قشر جوان و دانشجو كمتر 
شد. شــريعتي با طرح الگوهاي جديدي همچون 
علــي)ع(، فاطمه)س(، حســين)ع(، ابوذر و بيان 
جديد از مفاهيمي همچون شهادت، نيايش، حج 
و... ايدئولوژي جديدي را مطرح كرد و توانست 

به بخشي از نيازهاي نسل جوان پاسخ دهد.
3- سومين عامل در گرايش به سمت ماركسيسم، 
طرح شعارهاي متناســب با نيازهاي جامعه ايران 
در طول سال هاي مشروطه به بعد بود. شعارهايي 
كه مردم و به ويژه نســل جوان جامعه اي اســير و 
اســتبدادزده با آن روبرو بود. در جامعه اي كه در 
طول قرن ها با مشكالتي از قبيل نابرابري، تبعيض، 
ســتم هاي طبقاتي، قوميتي و جنسيتي مواجه بود، 
در جامعه اي كه باوجود وقوع انقالب مشروطيت 
هنوز با اشراف دالل منش و وطن فروشي روبرو بود 
كه هنوز خود را چوپان و ملت را رمه مي دانست، 
در جامعه اي كه كارگران و كشاورزان از حداقل 
امكانات زندگي برخوردار نبودند و در جامعه اي 
كه استعمارگران در زمينه هاي سياسي و اقتصادي 
فعال مايشا بودند، طرح شــعارهايي مانند مبارزه 
با اســتعمار، دفاع از حقوق كارگران، كشاورزان 
و زنان از جذابيت خاصي برخــوردار بود. طرح 
اين شعارها و تالش براي نيل به اهدافي در زمينه 
بهبــود وضعيت اقشــار گوناگون جامعــه به ويژه 
آنكه با زبــان روز بيان مي شــد موجب گرايش 
روشنفكران، كارگران و ديگر بخش هاي جامعه 

به حامالن اين پيام ها مي شد.
شــعارهاي عدالت طلبانه، آزاديخواهانه، ستم ستيز 
و ضدظلم از سوي ماركسيســت ها در قالب هاي 
گوناگون ارائه و عرضه مي شد. اين شعارها به جز 
قالب سياسي، در قالب ادبي و هنري مطرح مي شد 
و هميــن نحوه طــرح بر جذابيت آنهــا مي افزود. 
ماركسيست ها با طرح ادبيات متعهد شيوه گذشته 
هنــر براي هنــر و ادبيات براي ادبيــات را به كنار 
گذاشتند. به گفته »مشــيت عاليي«: »ماركسيسم 
از ادبيات اســتفاده ابــزاري مي كند. ادبيات و هنر 
به زعم اين جريان فكــري و برخالف آموزه هاي 
كانتي، ذات مســتقل و منتزعي نيست. به عبارت 
ساده، هنر و فلسفه تافته هاي جدابافته اي نيستند و 
بايد در ارتباط ارگانيك با ديگر اندام هاي جامعه 
ـ آموزش و پرورش، سياست، حقوق، اقتصاد و... 
ـ نقش خــود را آگاهانه و متعهدانه ايفا كنند... به 
عقيده من، ســايه، شــماري از زيباترين شعرهاي 
غنايي و ايدئولوژيك  معاصر را خلق كرده است. 
عموم مفاهيم ايدئولوژي چپ، مانند عدالتخواهي، 
انســان باوري، جهل ســتيزي و عشق همه در شعر 
شــاملو وجود دارند...« )مهرنامه، شــماره هشتم، 

گفت وگو با مشيت عاليي، ص216( 
4 ـ فعاليـت در زمينه هـاي گوناگـون فرهنگـي، 
پيشـرفت  داليـل  از  ديگـر  يكـي  هنـري، 
انديشـه هاي چپ در ايران بود. موسـيقي، سـينما، 
زمينه هايـي  ازجملـه  و...  شـعر  ادبيـات،  تئاتـر، 
بـود كـه اقشـار مذهبـي جامعـه در دوران پيـش 

ريســماني به گلوي كسي انداخته بودند كه او را 
خفه كنند... آن گاه يكي از آن دو خصم ريسمان 
را رهــا كرد و گفت: اي بيچــاره من با تو برادرم 
و مرد بدبخت نجات يافت. آن مرد كه ريســمان 
گلوي ما را رها كرده اســت، لنين است.« )بهار، 

احزاب سياسي ايران، ج2، ص15( 
و اين تنها بهــار يا حزب دموكــرات نبود كه به 
همســايه شــمالي چنين نگاهي داشــت. عارف 
قزويني درباره بلشــويك ها و شخص لنين چنين 

سرود:
اي لنين اي فرشته رحمت           

قدمي رنجه كن بي زحمت   
تخم چشم من آشيانه توست       

پس كرم كن كه خانه خانه توست
يا خرابش كن يا آباد                     

رحمت حق به امتحان تو باد
بلشويك است خضر راه نجات           

بر محمد و آل او صلوات 

البته الزم به توضيح است كه در اين ميان اتفاقاتي 
كــه در جريــان جنبــش جنگل و نقــش حزب 
كمونيســت در قبــال نهضت جنگل و شــخص 
ميرزاكوچك خــان نيز رخ داد تأثير منفي در اين 
زمينه داشت كه در جاي خود بررسي خواهد شد. 
2- دوميــن عاملــي كه ســبب جذابيــت و نفوذ 
ماركسيســم در ميان بخش هايــي از جامعه ايران 
شــد به گمان مــا به فقدان يك مكتب سياســي، 
فكــري منســجم  در جامعه  و نبود انديشــه هاي 
راهبردي براي رهايي جامعه از زير يوغ اســتبداد 
بــاز مي گردد. واقعيت آن اســت كه بعد از آنكه 
به قول مرحوم دكتر شــريعتي، ســيدجمال الدين 
اســدآبادي گام اول را در ايــن زمينه برداشــت، 
ديگر گام دومي برداشــته نشد. از زمان مشروطه 
به اين  سو همواره روشنفكران و مبارزان مسلمان 
خود را بــه لحاظ فكري و اســتراتژيك پايين تر 
از ماركسيســت ها مي ديدند. ايــن در حالي بود 
كه ماركسيســت ها به مدد برخورداري از پيشينه 
فكري كه از زمان كارل ماركس آغاز شده بود و 
به ويژه بعد از تشكيل حزب كمونيست شوروي، 
بــراي هــر مســئله اي راه حلــي و چــاره اي ارائه 
مي كردند. از دهه 1320 به اين ســو عمده تالش 
تالش گرانــي همچون مهندس بــازرگان، عالمه 
طباطبايي و ديگر انديشــمندان براي پاسخگويي 
به مسائل و ابهاماتي بود كه ماركسيست ها مطرح 
مي ســاختند. فقدان احزاب غيرماركسيســتي به 
مفهوم واقعي و نبود متفكران مستقلي كه  راهكار 
مبارزه در مقابل اســتعمار و اســتبداد را خارج از 
چارچوب هاي غيرماركسيستي بيان كنند، موجب 
آن مي شد تا كساني كه فراتر از زندگي روزمره و 
شــخصي خود مي انديشيدند به سوي ماركسيسم 
اعم از تشــكيالتي يا غيرتشكيالتي گرايش پيدا 
كنند. از اواخر دهه 1340 و با مطرح شدن مرحوم 
دكتر شريعتي شاهد آن بوديم كه به تدريج اقبال 

دموكرات هاي روس و پيــروان آنها در ايران در 
جريان انقالب مشــروطه به ويژه در مناطقي نظير 
آذربايجــان و گيالن با انقالبيون مشــروطه تأثير 
زيادي در رشــد ايــن تفكر در جامعــه آن روز 
ايران داشــت اما آنچه موجب تشــديد آشنايي و 
گرايش به اين انديشه شد، وقوع انقالب اكتبر و 
روي كارآمدن دولت جديد در روســيه شوروي 
بود. موفقيت در سرنگون ساختن يكي از دشمنان 
اصلي ايران يعني حكومت تزارها از يك ســو و 
اقدامات دولت جديد انقالبي از ســوي ديگر در 
ابتداي كار، موجب شــد تــا ايرانيان به حكومت  
جديــد به مثابه يك منجي نظر كننــد و در نتيجه 
ايدئولوژي آن نيز مورد توجه قرار گيرد. حكومت 
تازه تأسيس شوروي در »بيانيه خطاب به مسلمانان 
روســيه و شرق« اعالم داشــت: »قرارداد روس و 
انگليــس )1907(  درباره ايران ملغي مي شــود، 
سربازان روسي از ايران خارج خواهند شد و حق 
تعيين سرنوشــت به ايرانيان داده مي شــود«. جدا 
از آنكــه تا چه حد وعده هاي مقامات شــوروي 
درباره لغو قراردادهاي اســتعماري دولت روسيه 
تزاري با ايران عملي شــد، بــا اين حال طرح اين 
مسائل نيز موجب شــادي فراوان ايرانيان و ايجاد 
حس خوش بيني نسبت به شوروي، رهبرآن  لنين 
و انديشــه هاي آن شــد.  ملك الشــعراي بهار از 
انقالبيون آن دوران در اين باره مي نويسد: »روزي 
در مسجد شاه، جمعي از دموكرات ها گرد آمده 
بودند و من برحســب اشاره انجمن مخفي حزب 
دموكــرات براي آنهــا حرف مــي زدم. يكي از 
سخنان من اين بود كه گفتم: دو دشمن از دوسو 

محمد پروين گنابادي
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ــود  نظــرگاه ماترياليســم تاريخــي انجــام شــده ب
زمينــه  آشــنايي و گرايــش بــه ايــن تفكــرات را 

ــاختند. ــم س فراه
5- فعاليــت ديگــر چپ هــا در طــول ايــن دوران 
ــالش  ــي  و ت ــائل صنف ــه مس ــه ب ــه توج در زمين
بــراي ايجــاد تشــكل هاي صنفــي در ســطوح 
ــه اظهــار آوانســيان  ــا ب مختلــف قــرار داشــت. بن
يكــي از فعــاالن چــپ در دوران پهلــوي، بــا 
ــت  ــت و سوسياليس ــزب كمونيس ــاي ح تالش ه
بــا حضــور  در ســال 1300 شــوراي متحــده 
نماينــدگان صنفــي 9 اتحاديــه كارگــري در 
تهــران تشــكيل شــد. ايــن اتحاديــه در ســال 
هــزار  هشــت  از  بيــش  بــود  توانســته   1308
كارگــر را ســازماندهي كنــد )آوانســيان، بــه نقــل 
از آبراهاميــان، ايــران بيــن دو انقــالب، ص161(، 
اعتصــاب 9 هــزار نفــري كارگــران صنعــت 
نفــت در ســال 1309 و نيــز اعتصــاب كارگــران 
كارخانــه وطــن اصفهــان از جملــه اقدامــات ايــن 
شــوراي متحــده بــود. )طبــري، ص275(  در  
دهــه 1320 نيــز ايــن فعاليت هــاي صنفــي در 
ــا  ــت. بن ــه ياف ــترده تري ادام ــيار گس ــاس بس مقي
ــه 1320  ــي ده ــال هاي ميان ــا در س ــك ادع ــه ي ب
شــوراي متحــده كارگــران و كشــاورزان وابســته 
بــه حزب تــوده توانســته بــود بيــش از 400 هــزار 
كارگــر را متشــكل كنــد. )شــوراي متحــده 
ــز  مركــزي، ص 8( اگــر ايــن  ادعــا را اغراق آمي
بدانيــم بــا ايــن حــال نمي تــوان منكــر نفــوذ 
ــه آن  عميــق حزب تــوده و تشــكل هاي وابســته ب
ــوازي  ــري م ــاي كارگ ــكيل اتحاديه ه ــد. تش ش

نسـوان« در رشـت و »بيـداري زنـان در تهـران«. 
 )30 ص  )كامبخـش، 

ــات  ــژه ادبي ــپ به وي ــات چ ــار و ادبي ــه آث ترجم
آثــار  از  اعــم  التيــن  امريــكاي  و  روســي 
تئوريــك ماركسيســتي و داســتان هاي كوتــاه 
ــه انســان غــول  ــادر، چگون ــدي همچــون م و بلن
ــده شــد، خرمگــس،  ــوالد آبدي ــه ف شــد، چگون
يك مشــت تمشــك و يــا آثــار متعــددي از 
ــي  ــام آلمان ــنامه نويس بن ــت نمايش ــت برش برتول
ــود كــه در ســال هاي بعــد  مشــتي از خــرواري ب
ــا  ــنايي ب ــاز آش ــر و زمينه س ــهريور 20 منتش از ش
ــه توســط  ــاً ن ــار لزوم ــن آث تفكــر چــپ شــد. اي
اعضــاي گروه هــا و ســازمان هاي چــپ بلكــه 
ــه  ــي ك ــندگان و مترجمان ــط نويس ــاً توس عموم
وابســتگي تشــكيالتي خاصــي نداشــتند ترجمــه 
ــي،  ــد قاض ــون محم ــي همچ ــد. مترجمان مي ش
ابراهيــم يونســي، محمــود اعتمــادزاده )به آذيــن(، 
نجــف دريابنــدري، محمدجعفــر محجــوب، باقر 
مؤمنــي، فريــدون تنكابني، غالمحســين ســاعدي  
و... ازجملــه ايــن مترجمــان بودنــد: »به آذيــن 
ــد،  ــران مي نامن ــه اي ــدر ترجم ــياري پ ــه بس را ك
ــرد.  ــي ك ــوده معرف ــت پرورده حزب ت ــد دس باي
نويســندگان  از  بزرگــي  آثــار  ترجمــه  بــا  او 
خارجــي توانســت تأثيــر بســزايي در معرفــي 
ادبيــات مــدرن جهــان بــه ايرانيــان داشــته باشــد.« 
ادبيــات  حزبي كــه  اكبريانــي،  )محمدهاشــم 
ايدئولوژيــك مي خواســت، مهرنامــه شــماره 
ــندگان،  ــار نويس ــن آث ــتم، ص208( همچني هش
ــزرگ  ــون ب ــاعراني همچ ــان و ش نمايشنامه نويس
ــت، عبدالحســين نوشــين،  ــوي، صــادق هداي عل
ــم  ــي، ابوالقاس ــد بهرنگ ــد، صم ــالل آل احم ج
ــاملو،  ــد ش ــته، احم ــي افراش ــي، محمدعل الهوت
ــن  ــي و... در اي ــا براهن ــرايي، رض ــياوش كس س
آشــنايي ها مؤثــر بودنــد. به عنــوان نمونــه دربــاره 
تأثيــر عبدالحســين نوشــين در ايــن زمينــه در 
مقالــه اي در نشــريه دنيــا مي خوانيــم: »نوشــين 
نخســتين فــرد ايرانــي بــود كــه دســت بــه ترجمــه 
ــاي زندگــي  نمايشــنامه اي زد كــه صريحــاً برمبن
توده هــا و زحمتكشــان نوشــته شــده اســت، 
ــن نمايشــنامه -»در اعمــاق«- نوشــته ماكســيم  اي
گوركــي اســت... ترجمــه نمايشــنامه در اعمــاق 
درواقــع كليــدي بــود كــه پــس از ســاليان دراز، 
دوبــاره در بســته و خــاك گرفته ادبيات نمايشــي 
كشــور شــوراها را روي ايرانيــان گشــود.« )دنيــا، 
ش2، ســال1360، مقالــه عبدالحســين نوشــين 
بنيانگــذار تئاترعلمــي(  عــالوه بــر آنهــا مي تــوان 
از محققــان و پژوهشــگراني همچــون محمــد 
پرويــن گنابــادي، كريــم كشــاورز، مرتضــي 
راونــدي، شــاهرخ مســكوب و... يــاد كــرد كــه با 
ترجمــه تحقيقــات و پژوهش هايــي كــه توســط 
محققــان و آكادميســين هاي روســي همچــون 
و...  پيگولوســكايا  پتروشفســكي،  دياكونــف، 
و  ديــد  از  و  ايــران و جهــان  تاريــخ  دربــاره 

از پيـروزي انقـالب كمتـر عالقـه و توجهـي بـه 
دوران  در  ديگـر  ازسـوي  مي دادنـد.  نشـان  آن 
پهلـوي بـه لحـاظ سياسـت رسـمي، شـاهد نوعي 
هنـري  و  فرهنگـي  عرصه هـاي  در  لمپنيسـم 
از  فرهيختـه  اقشـار  گريـز  موجـب  كـه  هسـتيم 
عرصـه رسـمي فرهنـگ و هنـر مي شـد. فعاليـت 
صورتي كـه  در  هنـر  و  فرهنـگ  عرصـه  در 
و  نداشـت  قـرار  رسـمي  سياسـت  خدمـت  در 
منجـر بـه مـدح و سـتايش سـلطنت نمي شـد از 
اقبـال چندانـي بـراي رشـد برخـوردار نبـود. در 
هميـن حـال چـه در سـال هاي اوليـه دهـه 1300 
فرهنگـي،  تشـكل هاي  قالـب  در  كمونيسـت ها 
هنـري و صنفـي و چه به خصـوص در دهه 1320 
تشـكل هاي بـر سـاخته از سـوي  حزب تـوده در 
زمينه هـاي گوناگـون در جـذب اقشـار مختلـف 
جامعـه بـه سـوي انديشـه خـود تـالش مؤثـري 
ادبـي،  انجمن هـاي  برپايـي  آوردنـد.  عمـل  بـه 
برگزاري مراسـم هاي شـب شـعر يا كنسرت هاي 
موسـيقي، تأسـيس گروه هـاي هنـري و ازجملـه 
بـه  جوانـان  جـذب  و  انديشـه  طـرح  در  تئاتـر 
سـوي ماركسيسـم نقش آفريـن بـود. عبدالصمـد 
كامبخـش در توضيـح تـالش در ايـن زمينـه در 
سـال هاي دهـه1300 مي نويسـد: »در آن هنـگام 
جوانـان روشـنفكر ذوق و شـور مخصوصـي بـه 
ايجـاد جمعيت هـاي فرهنگـي، ادبـي  و نمايشـي 
شـهرها  برخـي  در  مي دادنـد.  بـروز  خـود  از 
چنيـن  سياسـي  سـازمان هاي  از  صرف نظـر 
جمعيت هايـي نيـز به وجـود آمـده بـود... حـزب 
درون ايـن جمعيت هـا كار مي كـرد و پـاره اي از 
آنها با دخالت غيرمسـتقيم حزب تشـكيل شـدند. 
فرهنـگ  »جمعيـت  جمعيت هـا،  ايـن  مهمتريـن 
رشـت«، »انجمـن پـرورش قزويـن« و »جمعيـت 
سـعادت  پيـك  »جمعيـت  رشـت«،  فرهخـت 

 به آذين

ترجمه آثار و ادبيات چپ 
به ويژه ادبيات روسي و امريکاي 

التين اعم از آثار تئوريک 
مارکسيستي وي و داستان هاي 
کوتاه و بلندي همچون: مادر، 
چگونه انسان غول شد، چگونه 
فوالد آبديده شد، خرمگس، 
يک مشت تمشک و يا آثار 
متعددي از برتولت برشت 

نمايشنامه نويس بنام آلماني 
مشتي از خرواري بود که در 
سال هاي بعد از شهريور 20 
منتشر و زمينه ساز آشنايي با 

تفکر چپ شد 
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ــم  ــع اردوگاه سوسياليس ــه نف ــغ ب ــي در تبلي مهم
جنــگ  در  ســرخ  ارتــش  پيروزي هــاي  و 
جهانــي دوم به شــمار مي رفــت. در ســال هاي 
در  به خصــوص  كــه  فيلم هايــي    1320 دهــه 
ســينماهاي تهــران و شهرســتان ها بــه نمايــش 
ــپ  ــون چ ــا مضم ــي ب ــز فيلم هاي ــد و ني درمي آم
در ســال هاي  1356 و 1357 كاركــرد مؤثــري 
ــه مــردم داشــت. ــان عام از نظــر تبليغــات  در مي

مقاومــت،  جان فشــاني ها:   و  رشــادت ها   -7
و  رهبــران  خودگذشــتگي  از  و  رشــادت  
هــواداران يــك انديشــه يــا گــروه تأثيــر بســزايي 
در رشــد و نفــوذ آن در جامعــه دارد. بــه عبــارت 
بســتگي  نتيجــه،  بــه  ميــزان دســتيابي  ديگــر 
مســتقيم بــه ميــزان هزينــه اي اســت كــه پرداخــت 
بــه  منتهــي  ايســتادگي  مي شــود. مقاومــت و 
ــاه،  ــدان رضاش ــي در زن ــي اران ــر تق ــرگ دكت م
مرتضــي كيــوان، وارطــان، خســرو روزبــه و 
ــوده  ــي حزب ت ــش از 30 عضــو ســازمان نظام بي
در برابــر شــكنجه هاي قــرون وســطايي جــالدان 
فرمانــداري نظامــي و اعــدام آنهــا، بيــش از 170 
ــي  ــري نظام ــا در درگي ــده ي ــاران ش ــو تيرب عض
كشــته شــده ســازمان چريك هــاي فدايــي خلــق، 
مقاومــت در زيــر شــكنجه و ســر خم نكــردن 
پاك نــژاد، خسروگلســرخي،  امثــال شــكراهلل 
كرامــت اهلل دانشــيان و... بزرگتريــن تبليــغ بــراي 
انديشــه ماركسيســم در ايــران به شــمار مي رفــت 
كســب  موجــب  مختلــف  دوره هــاي  در  و 

ــد.  ــروان آن ش ــراي پي ــت ب حقاني

ب ـ عوامل وموانع پيشرفت
 به رغــم همــه توصيفاتــي كــه در بــاال ارائــه 
شــد و بــا  همــه تالش هايــي كــه در طــول 
و  ماركسيســت ها  ســال  يك صــد  از  بيــش 
سوسياليســت هاي ايرانــي بــه عمــل آوردنــد 
ــاد  ــي اتح ــش از فروپاش ــا پي ــود ت ــن وج ــا اي ب
بــراي  را  شــوروي كــه سرنوشــت جديــدي 
ــت ها  ــران ماركسيس ــم زد، در اي ــم رق ماركسيس
ــري و  ــبرد فك ــي در پيش ــل قبول ــات قاب ــا توفيق ب
ــق را  ــن عــدم توفي ــد. اي ــي برخــوردار نبودن عمل
ــي  ــه خوب ــال هاي 57 ب ــوالت س ــان تح در جري
همــه  علي رغــم  كــرد.  مشــاهده  مي تــوان 
ــم   ــتي و به رغ ــت ـ لنينيس ــاي ماركسيس تئوري ه
ــران،   ــوالت اي ــير تح ــي از س ــاي طبقات تحليل ه
ماركسيســت ها  در جريــان پيــروزي انقــالب 
مجبــور بــه پذيــرش حركــت مــردم كــه در قالبي 
غيرماركسيســتي رخ داد ـ و نيــز رهبــري جريــان 
كــه از نظــرگاه ماركسيســتي صالحيــت رهبــري 
را نداشــت ـ شــدند. چــرا در طــول ايــن ســال ها 
ماركسيســت هاي ايرانــي نه تنهــا نتوانســتد مبــدع 
يــك حركــت باشــند بلكــه مجبــور بــه پذيــرش 
هژمونــي نيرويــي شــدند كــه تــا پيــش از آن 
تصــور آن را هــم چنــدان در ذهنيــات خــود 
ــل  ــل و عوام ــد عل ــر مي رس ــه نظ ــد؟ ب نمي كردن

چريكــي در امريكاي التيــن و در رأس آنها كوبا 
پيروزي هــاي  ايرانــي  ماركسيســت هاي  بــود. 
مقطعــي و يــا نهايــي در ايــن كشــورها را ســندي 
ــوان كــرده  ــت انديشــه ماركسيســم عن ــر حقاني ب
و چنيــن نتيجــه مي گرفتنــد كــه بــراي غلبــه 
ــا  ــه تنه ــدن ب ــه مسلح ش ــاز ب ــاه، ني ــم ش ــر رژي ب
انديشــه علمــي مبــارزه در جهــان كــه همانــا 
ماركسيســم اســت وجــود دارد. ديدگاه هــا و 
ــا  ــا و ي ــن انقالب ه ــاالن اي ــران و فع نظــرات رهب

ــه  ــاره تاريخچ ــه درب ــي ك ــريات و كتاب هاي نش
ــت  ــه ممنوعي ــه ب ــا  توج ــه ب ــا ك ــارزات آنه مب
ــود،  ــز برخــوردار ب ــت خاصــي ني ــا از جذابي آنه
ــواي  ــيد و محت ــدان مي رس ــه عالقه من ــه ب مخفيان
ــد.  ــه مي ش ــي پذيرفت ــي قدس ــه آيات ــا به مثاب آنه
ــاره  ــه درب ــينمايي ك ــاي س ــر آن فيلم ه ــالوه ب ع
علي رغــم  مي شــد  تهيــه  موضوعــات  ايــن 
محدوديــت فــراوان در زمينــه پخــش، عامــل 

ــه  ــون اتحادي ــم همچ ــزاران رژي ــوي كارگ از س
ــوذ  ــن نف ــا اي ــه ب ــراي مقابل ــكا« ب ــكي« و »ام »اس
ــاي 40 و50  ــد و در دهه ه ــال هاي بع ــود. در س ب
نيــز گروه هــا و ســازمان هاي ماركسيســتي تــالش 
كردنــد بــا حضــور در كارخانه هــا و مجامــع 
ــن  ــي ضم ــارزات صنف ــق مب ــري و از طري كارگ
تبليــغ ماركسيســم، در ميــان كارگــران نفــوذ 
ــاي  ــه فض ــي و از جمل ــه عوامل ــا ب ــه بن ــد ك كنن
شــديد پليســي و جــو امنيتــي توفيــق چندانــي در 

ــتند. ــران نداش ــذب كارگ ــه ج زمين
6- فضــاي جهانــي: يكــي ديگــر از عوامــل نفــوذ 
ماركسيســم در ايــران كــه البتــه تنهــا اختصــاص 
ــش  ــود كــه جنب ــي ب ــران نداشــت، توفيقات ــه اي ب
كمونيســتي در ســطح جهــان در طــول ايــن 
انقــالب  پيــروزي  آورد.  دســت  بــه  ســال ها 
اكتبــر در روســيه بــه رهبــري لنيــن و توفيــق  
ــاي روس، در  ــر تزاره ــه ب ــت ها در غلب كمونيس
ــرن بيســتم ميــالدي همچــون ديگــر  دهــه دوم ق
نقــاط جهــان در ايــران نيــز دليلــي بــر توانايــي و 
ــد.  ــوان ش ــم عن ــوژي ماركسيس ــت ايدئول حقاني
ــواي  ــا ق ــگ ب ــوروي در جن ــاد ش ــروزي اتح پي
آلمــان نــازي و به ويــژه مقاومــت ارتــش و مــردم 
روســيه شــوروي در نبــرد اســتالينگراد افســانه اي 
ــه  ــود ك ــران ب ــوروي در اي ــواداران ش ــراي ه ب
از آن بــراي تبليغــات فــراوان در ايــن زمينــه 
ــگ  ــان جن ــد از پاي ــه بع ــد. بالفاصل ــود بردن س
جهانــي دوم، پيــروزي كمونيســت ها درچيــن 
بــه رهبــري مائوتســه تنگ، افتخــار جديــدي 
بــراي اردوگاه كمونيســم محســوب مي شــد كــه 
دربــاره  آن تبليغــات فراوانــي شــد. در ســال هاي 
بعــد بزرگتريــن الگوهــاي هــواداران ماركسيســم 
بــا رژيــم   مقابلــه  مبــارزه و  بــراي  ايــران  در 
ــاي  ــز گروه ه ــام  و ني ــردم ويتن ــانده، م دست نش

خليل ملكي وسه تن از همفكرانش در جلسه دادگاه

در سال هاي دهه 1320  
فيلم هايي که درخصوص 

پيروزي هاي ارتش سرخ در 
جنگ جهاني دوم در سينماهاي 
تهران و شهرستان ها به نمايش 

درمي آمد و نيز فيلم هايي با 
مضمون چپ در سال هاي  

1356 و 1357 کارکرد مؤثري 
از نظر تبليغات  در ميان عامه 

مردم داشت
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اكثريــت  فداييــان  ســازمان  اول  كنگــره  بــه 
است:.»يك ســري  آمــده  چنيــن  اين بــاره  در 
آيه هــاي مذهبي گونــه درســت كــرده بوديــم كــه 
گويــا ماركسيســم   لنينيســم بودند. ما ماركسيســت  
 لنينيســت بوديــم، ولــي بــه همــان انــدازه كــه مادر 
ــس و  ــار مارك ــا آث ــت. كاش م ــلمان اس ــن مس م
آنهــا را زيــاد مي خوانديــم. اگــر مي خوانديــم 
ــاب  ــي كت ــم. يك ــكاري نمي كردي ــدر خراب اين ق
ــود و  ــده ب ــد« را خوان ــول ش ــه غ ــان چگون »انس
ــا  فكــر مي كــرد ماركسيســت اســت. بچه هــاي م
ــد  ــد و مي گفتن ــي را مي خواندن ــاي جزن كتاب ه
ــا  ــس م ــت پ ــت اس ــي ماركسيس ــون جزن ــه چ ك
هــم ماركسيســت هســتيم...« )گــزارش مجيــد 
ــه كنگــره اول ســازمان فداييــان  عبدالرحيم پــور ب
خلــق، اكثريــت، بــه نقــل از محمــود نــادري، 
ــد دوم، ص10( ــق، جل ــي خل ــاي فداي چريك ه

و ايــن همــه ســواي تجديــد نظرهايــي اســت كــه 
بعــد از فروپاشــي اتحــاد شــوروي در بســياري از 
بازمانــدگان هميــن گروه هــا در مباني ماركسيســم 

انجــام گرفــت. 

2- علل استراتژيک:
علــل و عوامــل ديگــري كــه موجــب ناكامي 
ماركسيست ها در ايران شــد به عملكرد آنان در 
برهه هــاي مختلف و در نحــوه رويارويي آنان با 
حوادث مربوط مي شود. بخشي از آنها محصول 
عملكرد خــود آنان و تحليل قالبي از تئوري هاي 
ماركسيســتي  و تالش براي انطباق آن نظريه  ها با 
جامعه ايراني بدون تطبيق شــرايط و بخش ديگر 
محصــول  مواضــع و عملكــرد اتحاد شــوروي 
در برخورد با مســائل ايران و پيــروي بي چون و 
چراي ماركسيســت هاي ايرانــي از مواضع برادر 
بزرگتر بود. اين مواضع را در ســه مقطع مي توان 

دسته بندي كرد.
الف: مقطع اول، پيش از شهريور 1320: 

در اين دوران كمونيســت هاي ايــران حداقل در 
دو مورد تحت تأثير مواضع روس ها دچار اشــتباه 
در ارزيابي در خصوص مســائل داخلي شــدند. 
نخســتين ارزيابي در ايــن زمينه  اشــتباه  حزب 
كمونيســت ايران  در جريــان جنبش جنگل رخ 
داد. عــدم درك صحيح  از شــرايط  در جريان 
جنبش جنگل سبب شد تا حزب كمونيست ايران 

شــاه، بــه مبــارزه مســلحانه روي آوردنــد. ايــن نوع 
مبــارزه در همــان زمــان از ســوي حزب تــوده 
ــدول از  ــوان ع ــه عن ــع و از آن ب ــاد واق ــورد انتق م
انديشــه هاي ماركسيســم ـ لنينيســم يــاد شــد. ايــن 
انتقــاد از ســوي حزب تــوده در حالــي عنــوان 
مي شــد كــه خــود ايــن حــزب  در دهــه 1320 از 
ابــزار تــرور و به كارگيــري اســلحه عليــه مخالفــان 
ــاي 28  ــد از كودت ــود و بع ــته ب ــود جس ــود س خ
ــز  ــدق ني ــر مص ــت دكت ــرنگوني دول ــرداد و س م
ــي و  ــدارك نظام ــز و ت ــه تجهي ــاي اول ب در ماه ه
جمــع آوري ســالح و نيــز نارنجك ســازي و... 
روي آورده بــود و آمــوزش نظامــي اعضــا توســط 
ســازمان نظامــي حــزب در مناطــق حاشــيه شــهر 
ــوري  ــرار داشــت. )كيان در دســتور كار حــزب ق
ــوارد را  ــن م ــل اي ــه تفصي ــود ب ــرات خ در خاط

ــت( ــح داده اس توضي
ــادات  ــلحانه، انتق ــارزه مس ــي مب در آن دوران يعن
حزب تــوده بر مشــي مســلحانه از ســوي هــواداران 
آن نظريــه بــه عافيت  طلبــي و تــرس تعبيــر مي شــد 
و از ايــن جهــت حــزب هــدف بمبــاران تبليغاتــي 
قــرار داشــت. ولــي چــه در ســال هاي پايانــي رژيم 
گذشــته كــه از درون ســازمان چريك هــاي فدايي 
در درون و بيــرون از زنــدان نظراتــي در  مخالفــت 
ــد از  ــه بع ــد  و چ ــرح ش ــلحانه  مط ــي مس ــا مش ب
ــارزه  ــه نفــي مب انقــالب كــه اكثريــت و اقليــت ب
مســلحانه پرداختنــد، ايــن نظــر تقويــت شــد كه به 
واقــع شــناخت درســتي از نظريــات ماركسيســتي 
ســازمان هايي  و  احــزاب  رهبــران  ميــان  در 
)در دهه هــاي 20 و30(،  همچــون حزب تــوده 
ــر  ــي نظي ــق و گروه هاي ــي خل ــاي فداي چريك ه
ــاي  ــطين )در دهه ه ــروه فلس ــا گ ــرخ ي ــتاره س س
ــزارش  ــته اســت. در گ 40 و50( و... وجــود نداش

ناكامــي ماركسيســت ها در ايــران را مي تــوان در 
ــرد: ــه ك ــر خالص ــوارد زي م

1- علل ايدئولوژيک:

 الف- تعارض و تضاد ماركسيسم با باورهاي 
مردم:

 جامعــه ايراني بعد از گذشــت 13 قــرن از ورود 
اسالم به اين سرزمين، آن را به مثابه باوري عميق با 
جان و دل پذيرفته است و هر انديشه اي كه درست 
يا نادرســت در تضاد با آن قرار داشته باشد  امكان  
نفوذ در اينجا و همگاني شدن را كمتر پيدا خواهد 
كرد. اســالم و مذهب تشــيع  به لحــاظ اعتقاد به 
ماوراءالطبيعه با انديشــه هايي كه برپايه ماترياليسم 
بنا شــده باشــد در تضاد بــوده و در نتيجه ترويج 

انديشه هاي ديگر با دشواري روبرو مي باشد.

ب- تعارضات دروني انديشــه ماركسيسم ـ 
لنينيسم:

ماركسيسم و به ويژه نوع لنينيستي آن نيز مانند همه 
مكاتب بشري بري از عيب و نقص نبوده و نيست. 
اين نظرگاه كه تا پيش از فروپاشي اتحاد شوروي 
طــرح آن همچون كفر ابليس، گوينده را با انواع 
و اقســام تهمت ها و دشــنام ها همراه مي ساخت، 
اكنون قابل طرح و بيان است. بررسي كاستي   هاي 
نظــري  ماركسيســم كه در اين مقالــه فرصت و 
امكان طرح آنها نيست و نويسنده هم ادعايي در 
اين زمينه نــدارد، مي تواند به  فهم داليل ناكامي 

كمونيست ها در ايران مدد رساند.

ج- تسلط ناكافي مبلغان:
بســياري از مبلغــان و مروجــان ماركسيســم در 
ايــران، بيــش از آنكــه يــك ماركسيســت واقعــي 
ــد و در  باشــند بيشــتر دوســتدار ماركسيســم بودن
ــوژي  ــه ايدئول نتيجــه عــدم شــناخت و آگاهــي ب
بــا  مي كردنــد  تبليــغ  كــه  را  آنچــه  خــود، 
داشــت.  زيــادي  فاصلــه  واقعــي  ماركسيســم 
اســت:  معتقــد  اين بــاره  در  بهــروز  مازيــار 
»شــايد اگــر پرســيده شــود ميــان گروه هــاي 
ماركسيســتي كدام يــك بــا ماركــس آشــنا بودنــد 
ــال  ــه احتم ــع و ب ــه واق ــه  ب ــد ك ــن باش ــخ اي پاس
هيچ يــك ماركــس را آن طــور كــه بايــد و شــايد 
نمي شــناختند. اغلــب ماركسيســت هاي ايرانــي بــا 
آثــار متفكــران طرفــدار انديشــه ماركــس بيشــتر 
آشــنا بودنــد تــا بــا خــود ماركــس. حزب تــوده بــه 
عنــوان نمونــه ماركــس و ماركسيســم را از زاويــه 
ــد حــزب كمونيســت شــوروي مي شــناخت.«  دي
)فصلنامــه مهرنامــه، شــماره16، گفت وگــو بــا 
مازيــار بهــروز، ص135(  نمونــه روشــن ديگــر در 
ــوان  ــان را مي ت ــن مبلغ ــي اي ــناخت كاف ــدم ش ع
مســلحانه  مبــارزه  بــه  اعتقــاد  خصــوص  در 
جســت وجو كــرد. چنان كــه مي دانيــم از اواســط 
ــه  ــدان ب ــددي از معتق ــاي متع ــه 1340 گروه ه ده
انديشــه هاي ماركسيســتي بــراي مبــارزه بــا رژيــم 

سياوش كسرايي

مجيد عبدالرحيم پور: ما 
مارکسيست ـ لنينيست 

بوديم، ولي به همان اندازه که 
مادر من مسلمان است. کاش 
ما آثار مارکس و آنها را زياد 
مي خوانديم. اگر مي خوانديم 
اين قدر خرابکاري نمي کرديم. 
يکي کتاب »انسان چگونه غول 

شد« را خوانده بود و فکر مي کرد 
مارکسيست است. بچه هاي ما 
کتاب هاي جزني را مي خواندند 

و مي گفتند که چون جزني 
مارکسيست است پس ما هم 

مارکسيست هستيم 
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شمال به شــوروي و نفت جنوب به كمپاني هاي 
امريكايي و انگليسي وارد مذاكره شود.« )به نقل 
از بابك اميرخســروي، ص 82(  بعد هم تصميم 
به برگزاري راهپيمايي در اين خصوص گرفتند. 
برگزاري تظاهرات تحت حمايت سربازان ارتش 
ســرخ در تهران انجام شد. اين اقدام ضربه مهمي 
به حيثيت حزب و ماركسيسم در ايران زد. اشتباه 
ديگر حزب توده در دهــه 1320 حمايت از فرقه 
دموكرات آذربايجان بود كه ســبب لكه دارشدن 
حيثيت آن شد. حمايت از فرقه دموكرات كه در 
پوشــش خودمختاري، عمــاًل راه تجزيه ايران را 
هموار مي كــرد موجب بدبيني 
گروه هاي مختلف جامعه ايران 
به اهداف حزب توده شد. خليل 
ملكي كه در آن دوران هنوز از 
حزب انشــعاب نكرده بود و از 
به شمار مي رفت  رهبران حزب 
دربــاره تأثيــر ايــن موضوع بر 
»فرار  مي نويسد:  حيثيت حزب 
پيشــه وري و شــركا كه مورد 
ســران  صددرصــد  پشــتيباني 
حزب توده بودند نه تنها شكست 
بــود بلكه  سياســي و نظامــي 
بسيار بسيار بدتر از آن به منزله 
شكســت اخالقي بزرگي بود. 
من نيز مانند ديگر رفقاي حزبي 
و دوســتان تــوده اي متــواري 
بودم، نه از ترس بازداشت شدن 
و بــه زنــدان رفتــن بلكــه از 
تــرس روبروشــدن با مــردم و 
به مناســبت شكســت اخالقي 
كه ســرافكندگي و شرمساري 
فراوان بار آورده بود.« )ملكي، 

ص431(
دوران  در  واقعــه  ايــن  نظيــر 
جمهوري اسالمي  بر سر مسائل 
كردســتان تكرار شد. حمايت 
نظيــر  و حضــور گروه هايــي 
چريك هاي فدايي خلق در كردســتان و مبارزه 
مســلحانه عليه حاكميت مركــزي در آن منطقه  
و يــا وقايع خوزســتان و تركمــن صحرا، گرچه 
تمام ماركسيســت هاي ايراني را شامل نمي شد با 
اين حال شــائبه حمايت از تجزيه طلبي از ســوي 

ماركسيست هاي ايراني را دامن زد.
درباره مواضع حزب توده در قبال مسئله ملي شدن 
صنعت نفت و حكومت دكتر مصدق و در پايان 
كودتاي 28 مرداد نيز ســخن بســيار گفته شــده 
اســت و نياز به توضيح بيشتر نيست. ضربه اي كه 
از جانــب مواضع حزب در اين خصوص به خود 
حزب و نيز ماركسيست هاي ايراني وارد شد هنوز 

هم ادامه دارد و نياز به تشريح در اينجا ندارد. 
اين مواضع به رغم آنكه در جريان عمل سياســي 
يــك حزب يــا گروه امــري طبيعي محســوب 

ب ـ بعد از شهريور 1320:
اين اشــتباهات اســتراتژيك كه به قــول طبري 
اســاس مندي تئوريك داشــت، بعد از تشــكيل 

حزب توده و در موارد متعدد تكرار شد. 
حزب توده بعد از شروع به فعاليت ابتدا از فعاليت 
به مناطق تحت نفوذ انگليسي ها كه در زمان جنگ 
عليــه آلمان نازي متحد اتحاد جماهير شــوروي 
محســوب مي شــدند خودداري كردند و لذا در 
صنايع نفــت و مناطق نفت خيز از طرح مســائلي 
نظيــر حمايت از حقــوق كارگــران و... خبري 
نبود. اين موضوع از ســوي مخالفان ماركسيست 

حزب توده و از جمله يوسف افتخاري مورد نقد 
قــرار گرفت ولي در كل به دليل شــرايط جنگ 
چندان جايي باز نكرد ولي در همان زمان موجب 

بدبيني عده اي نسبت به حزب و شعارهايش شد.
موضــع بعدي حــزب در ايــن دوران به ماجراي 
دريافــت امتياز نفت شــمال از ســوي شــوروي 
مربــوط بــود. پاســخ منفــي دولــت ســاعد به 
درخواســت روس هــا، موجب حمالت شــديد 
توده اي هــا به دولت شــد. مطبوعات تــوده اي، 
دولت ســاعد را آماج حمالت خــود قرار دادند 
و انــدر فوايد واگذاري امتياز به دولت شــوروي  
داد ســخن دادنــد. از جملــه احســان طبري در 
مقالــه اي در روزنامــه مــردم نوشــت: »عقيــده 
دســته اي كه من شخصاً در آن دســته قرار دارم 
اين اســت كه دولت به فوريــت براي امتياز نفت 

كه به عنوان متحد با ميرزا كوچك خان به مصاف 
نيروهاي دولتي رفته بود، ضربات جبران ناپذيري 
را به جنبش و شــخص ميرزا وارد سازد. ضرباتي 
كــه درنهايت به نابودي جنبش و شــهادت ميرزا 
منجر شد. احسان طبري در تحليل اين اشتباهات 
حزب كمونيســت در اثر خود »ايران در دو سده 
واپسين« كه پيش از انقالب اسالمي نوشته است، 
مي نويسد: »پيداســت كه حزب كمونيست ايران 
از همان آغاز نتوانســت ويژگي هاي جامعه ايران 
را دريابــد و گاه با انطبــاق قالبي تجارب انقالبي 
روســيه، چه در جريان انقالب گيالن و چه پس 

از آن دچار برخي اشــتباهات و 
گاه اشــتباهات جدي شد. اين 
اشتباهات تصادفي نبود و داراي 
پايه، اســتدالل و بــه اصطالح، 
بود...  تئوريــك  اســاس مندي 
براساس همين تز بود كه حزب 
كمونيست ايران درآغاز جنبش 
تندروي هايي  مرتكــب  گيالن 
شــد. تز ســلطان زاده در مورد 
آنكه انقالب ايران بايد خصلت 
كاماًل كمونيستي خود را حفظ 
كند تنها به اين دليل كه جنبش 
در كشــور ما ســابقه 10 ســاله 
دارد، حاكي از عــدم توجه به 
درجه نضج عيني جامعه كشور 

ما است.« )طبري، 271- 270(
تحليــل ارزنده و دقيق مصطفي 
شعاعيان از نهضت جنگل، عمق 
اشتباهات استراتژيك چپ هاي 
ايراني در قبال نهضت جنگل و 
شــخص ميرزا كوچك خان و 
ارزيابي هاي غلط سياستمداران 
شــوروي در آن دوران را تــا 
بيــان و تحليل  حدود زيــادي 

كرده است. 
اشــتباه  ارزيابــي  دوم،  مــورد 
شــخص  از  كمونيســت ها 

كنارگذاشــتن  بــود.  او  برآمــدن  و  رضاخــان 
ســيدضياء الدين طباطبايي كه مشهور به ارتباط با 
دولــت بريتانيا بود، برقراري ارتباط با شــوروي، 
برخــورد بــا شــيخ خزعل عامــل انگلســتان در 
خوزســتان و... موجب شــد تا سوسياليست ها و 
كمونيســت ها به حمايت از رضاخان سردارسپه 
برخاستند. حمايت سليمان ميرزا اسكندري چهره 
خوشــنام آن دوران در مجلس و نيز شركت وي 
در كابينه سردارســپه و... ناشــي از تحليل اشتباه 
سوسياليســت ها و كمونيســت ها از چهره واقعي 
رضاخــان بود. آنها خيلي زود تــاوان اين تحليل 
نادرســت را پرداختند و از ســوي رضاشاه مورد 
تعقيب و بازداشــت قرار گرفتند. ولي اين اشتباه 
اســتراتژيك در خاطره تاريخي مردم تا ســال ها 

باقي ماند. 

مراسم بزرگداشت خسرو روزبه بعد از انقالب در بهشت زهرا 
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در دوران بعــد از انقالب مواضع ســازمان هاي 
چــپ در قبــال انقالب و نظــام برآمــده از آن 
به ويژه در خصوص مســائل كردستان، تركمن 
صحرا و خوزســتان، حضــور در حوادث آمل، 
حمايت برخــي گروه هاي چپ از ترور و مقابله 
مســلحانه با جمهوري اسالمي و طرح شعارهاي 
مــاوراي چپ، علي رغم آنكه مــورد تأييد همه 
ماركسيست ها نبود در ناكامي آنها براي نفوذ در 

ميان توده مردم مؤثر بود.■
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ماهنامه مهرنامه، شماره هاي 8 و61. - 

حزب در اليپزيك آلمان شــرقي، كه نشــان از 
ناتوانــي حزب در حفــظ امنيت خــود حتي در 
يك كشــور كمونيستي داشــت و دوم موضوع 
تشــكيالت تهران حزب كه تحت كنترل كامل 
ساواك قرار داشت و ساواك از طريق عباسعلي 
شــهرياري به مــدت يك دهه تمــام فعاليت هاي 
حــزب در ايــران را به نفع خود مصــادره كرد و 
تعداد زيادي از مبارزان را شناســايي، بازداشت و 

فعاليت هاي آنان را خنثي ساخت. 
علي رغم آنكه همه مسائل فوق تمام در ارتباط با 
حزب توده بود و مســئوليت آن بر دوش رهبران 
آن حزب قرار داشــت با اين وجود، درســت يا 
نادرســت اين اشــتباهات، خطاها و يا خيانت ها 
به پاي تمامي ماركسيســت هاي ايراني گذاشــته 

مي شد. 
در ســال هاي بعد نيز پاره اي اشــتباهات يا خطاها 
و خيانت هايي از ســوي بعضــي گروه ها يا افراد 
ماركسيســت به عمل آمد كه تأثير بسيار زيادي 
بر سرنوشــت ماركسيســت ها در ايران گذاشت. 
بي گمان يكــي از تأثيرگذارتريــن اين اقدامات 
كودتاي دروني ســازمان مجاهدين خلق توسط 
جريان شــهرام ـ بهــرام ومصادره يك ســازمان 
مذهبي از ســوي آنان و از آن مهمتر تصفيه هاي 
درون گروهي و ترور شــريف واقفــي، صمديه 
لباف و محمد يقيني بود.                                                                                                     
علي رغم آنكه كودتاي درون ســازمان و به ويژه 
تصفيــه و تــرور اعضــا در همان زمان از ســوي 
ســازمان چريك هــاي فدايي خلــق و اكثريت 
نيروهاي چپ محكوم و مذموم شمرده شد حتي 
چندي بعد از آن رهبر اين كودتا از سوي اعضاي 
همان ســازمان مجبور به كناره گيري از آن شد، 
ولي با اين وجود همــواره به عنوان لكه ننگي بر 
دامن ماركسيست ها باقي ماند. اين  بار ماركسيسم 
به طور كلي و نه به عنوان يك حزب زير ســؤال 

رفته و محكوم شد.

مي شود با اين وجود در حافظه تاريخي نيروهاي 
سياســي و نيز جامعه ايــران باقي ماند و تصويري 
منفي از جريان چپ در خاطره ها باقي گذاشت. 

بعــد از كودتــاي 28 مــرداد، رهبــري  نهضت 
مقاومت ملي پيشــنهاد همكاري سوء حزب توده 
براي مبارزه عليه رژيم كودتا را با توجه به همين  
ذهنيت به جا مانده از عملكرد توده اي ها در طول 

سال هاي گذشته رد كرد. 
ج- بعد از كودتاي 28 مرداد:

امــا موقعيت و جايگاه حزب بعد از كودتا تنها به 
دليل مواضع حزب در قبال ملي شدن صنعت نفت 
و حكومت مصدق نبود كه خدشه دارشــد، آنچه 
بيش از آن مواضع به آبروي حزب لطمه زد، فرار 
اكثريت اعضاي كميته مركزي به خارج از كشور 
و در كنــار آن زبوني تعــدادي از اعضاي كميته 
مركزي و دوتن از دبيران آن و نيز تسليم  بسياري 
از اعضــاي رده بــاالي حزب به خواســت هاي 
بازجويان و مقامــات فرمانداري نظامي آن چنان 
شــديد بود كه خاطره و تأثير قهرماني هاي تعداد 
زيادي از اعضاي ســازمان نظامي و حتي بيش از 
30 افسر تيرباران شده آن را تحت   الشعاع قرار داد. 
اعترافات امثال مرتضي يزدي، محمد بهرامي، نادر 
شــرميني، علي متقي و... برگزاري مراسم سپاس 
در داخل زندان ها از سوي نادمين توده اي، انتشار 
تنفرنامه هايي كه از ســوي اعضاي رده گوناگون 
حزبي در نشــريات منتشــر مي شــد، انتشار مجله 
عبرت توســط اعضاي بريده حزب و يا نگارش 
كتاب هايي مانند »كتاب سياه«، »سير كمونيسم در 
ايران«  و »كمونيسم در ايران« كه توسط توده اي ها 
تدوين و تأليف مي شد و به نام  »فرمانداري نظامي 
تهران«؛ »ســپهبد بختيــار« و »ســرهنگ زيبايي« 
منتشر و توزيع شــد، بي گمان تأثير زيادي نه تنها 
بر حيثيت حزب و ماركسيســم در ايران داشت، 
بلكه سرنوشــت تحزب را در ايران نيز تحت تأثير 
قرار داد. هنوز كه هنوز است عده اي تا نام حزب 
و تحزب مي شــنوند، آن را متــرادف با خيانت و 

جاسوسي براي بيگانه تفسير مي كنند.
بعــد از دهــه 1330، موضــوع ديگــري كــه بر 
سرنوشــت ماركسيســم مؤثر بــود موضوع نفوذ 
ســاواك در حزب توده بود. در ايــن دوره نفوذ 
ســاواك در حــزب حداقل دو بار ســروصداي 
زيادي ايجــاد كرد. نخســت در جريان ماجراي 
دســتبرد حســين يزدي به گاوصندوق دبير اول 

پيروزي کمونيست ها در چين 
به رهبري مائوتسه تونگ، افتخار 
جديدي براي اردوگاه کمونيسم 
محسوب مي شد که درباره آن 

تبليغات فراواني شد 

 كرامت اهلل دانشيان دردادگاه
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كانـون  خط مشـي  شـدم.  ايـران  در  سياسـي 
توسـط چريك هـاي  بعـد  سـال  شورشـي چنـد 
گـروه   كـه  تفـاوت  ايـن  بـا  شـد،  اجـرا  فدايـي 
خـارج  سـازمان  يـك  انقالبـي(  )سـازمان  مـا 
تـوان  و  صالبـت  شـجاعت،  و  بـود  كشـور  از 
مبارزاتـي چريك هـاي فدايـي و مجاهدين نسـل 
اول را نداشـت. در ضمـن رهبـران فداييـان مانند 

برومنـد، محمود جاليـر و من به ايران بازگشـتيم 
از  شـدند.  مسـتقر  تركيـه  اسـتانبول  در  بقيـه  و 
گروهـي كـه قـرار بـود در شـهر مسـتقر شـوند 
اكبـر  و  نهاونـدي  سـيروس  ازجملـه  تعـدادي 

ايزدپنـاه بـه ايـران آمدنـد.
بـا مشـاهده شـرايط ايـران بـا خط مشـي سـازمان 
و اقـدام مسـلحانه، مخالـف و معتقـد بـه فعاليـت 

ضمن تشـكر از لطف اهلل عزيز، دوسـت و هم بندم 
در دوران ستمشـاهي، عـالوه بـر بخش هايـي از 
خاطراتـم كه در اختيـار او گذاشـته ام و اميدوارم 
انتشـارات مربوطه موفق به اخذ مجـوز از وزارت 
ارشـاد بـراي چاپ كامل آن شـود، مختصري در 

حـد توانـم درخور اين نوشـته تقديـم مي كنم.
مـن از سـال 1343 بـه قصـد شـركت مسـتقيم در 
مبـارزات عليـه شـاه بـه سـازمان انقالبي پيوسـتم. 
پـس از شكسـت حركـت مسـلحانه قشـقايي ها و 
دسـتگيري گـروه نيكخـواه كـه در هـر دو آنهـا 
سـازمان انقالبـي شـركت داشـت، فكـر جديدي 
كـه عبـارت بـود از ايجـاد كانـون شورشـي در 
روسـتا و ايجاد سازمان هاي شهري براي پشتيباني 
از آن در سـازمان پيـدا شـد و جهت انجـام آن از 
ويـدا حاجبـي كـه در آن زمـان در كوبـا همـراه 
كمـك  مي كـرد،  زندگـي  پسـرش  و  همسـر 
گرفتـه شـد. همسـر ويـدا آقـاي »اسـوالد بارتـو 
ميليانـي« از انقالبيـون ونزوئـال و نماينـده جبهـه 
»دوگالس بـراوو« كـه حـدود نيمـي از جنگل هـا 
و كوهسـتان هاي ونزوئـال را در اختيـار داشـت، 
در كوبـا بـود. داوطلبـان انتخـاب شـده سـازمان 
سـياوش  رضوانـي،  محسـن  از  بودنـد  عبـارت 
پارسـانژاد، عطـا كشـكولي، علـي صادقـي، ايرج 
كشـكولي، پرويز واعظ زاده، گودرز و گرسـيوز 
برومنـد، علـي چهارمحالي، محمـود جالير و من 
بـه اضافه ويدا حاجبي، حسـن قاضي و همسـرش 

پـري حاجبـي )خواهـر ويـدا(.
پـس از بازگشـت از كوبـا، گـودرز و گرسـيوز 

كتاب هاي ماركس را بعد از انقالب مطالعه كردم

سيامک لطف اللهي

سيامك	لطف	اللهي	متولد	1321	است.	وي	دیپلم	ریاضي	را	در	سال	1341	از	
تحصيل	 ادامه	 براي	 فروردین	1342	 در	 و	 كرد	 اخذ	 آبادان	 فرخي	 دبيرستان	
عازم	اتریش	شد.	در	همان	سال	به	عضویت	كنفدراسيون	جهاني	دانشجویان	
و	محصالن	ایراني	درآمد	و	همچنين	عضو	جبهه	ملي	سوم	شد.	در	اوایل	دهه	
انقالب	 ثمررسيدن	 به	 ویتنام،	 جنگ	 مانند	 جهان	 در	 مبارزات	 شرایط	 	1340
بخشي	 بر	 شوروي	 سلطه	 عليه	 چين	 و	 آلباني	 موضع	گيري	 و	 الجزایر	 و	 كوبا	
از	جهان،	جوانان	و	نسل	جدید	آن	روز	حزب	توده	را	بر	آن	داشت	تا	در	سال	
1342ـ1341	از	رهبري	حزب	براي	تشدید	مبارزه	عليه	شاه	انشعاب	كنند	و	
به	نام	»سازمان	انقالبي	حزب	توده	در	خارج	از	كشور«	اعالم	موجودیت	كرده	
و	بعدها	به	نام	»سازمان	انقالبي«	ادامه	یافت.	لطف	اللهي	در	سال	1343	به	این	

سازمان	پيوست.
در	سال	1347ـ1346	با	حركت	خودسرانه	عده	اي	از	رهبري	و	اعضا،	كادرها	و	
ازجمله	سيامك	لطف	اللهي	از	سازمان	جدا	شده	و	در	سال	1348	درحالي	كه	
با	هيچ	سازمان	سياسي	به	جز	كنفدراسيون	دانشجویان	همکاري	نداشت	در	
مرز	تركيه	ـ	ایران	دستگير	مي	شود.	صرفًا		به	خاطر	عدم	همکاري	با	ساواك	
و	عدم	پذیرش	مصاحبه	تلویزیوني	به	نفع	رژیم	شاه	با	حکم	زندان	ابد	تا	سال	
مانند	 ملي	ها	 ازجمله	 با	جریان	هاي	مختلف	سياسي	 او	 بود.	 زندان	 در	 	1357
مانند	 آنها	 رهبران	 و	 اسالمي	 ملل	 حزب	 مانند	 مذهبي	ها	 و	 فروهر	 داریوش	
و	دیگر	شخصيت	هاي	ملي	ـ	 بجنوردي،	سرحدي	زاده،	حجتي	كرماني	 كاظم	
از	 پس	 بود.	 مستقلي	 زندان	شخصيت	 دوران	 تمام	 در	 و	 شده	 آشنا	 مذهبي	
در	 انفرادي	 تبعيد	 و	سه	سال	 قزل	قلعه	 زندان	 متري	 دو	 ماه	سلول	 	9 تحمل	
از	 با	هيچ	یك	 از	آزادي	 زندان	همدان،	درنهایت	سال	1357	آزاد	شد	و	پس	

جریان	هاي	سياسي	همکاري	نکرد.
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برجسـته مي كننـد را مطالعـه كـردم.
جنبش سوسـيال دموكراسـي از طريـق كارگران 
مهاجـر و روشـنفكران انقالبـي بـه ايران سـرايت 
كـرد و در انقـالب مشـروطيت نقـش به سـزايي 
بلشـويك ها  كارآمـدن  روي  از  پـس  داشـتند. 
در  مقلـدي  و  دنبالـه رو  جريـان  شـوروي  در 
نيازهـاي  ايـران به وجـود آمـد كـه نـه براسـاس 
از  كوركورانـه  پيـروي  بلكـه  مـردم  اجتماعـي 
شـد.  پايه گـذاري  شـوروي  كمونيسـت  حـزب 
ايـن جريـان بـه تقليد از بلشـويك ها كه با كليسـا 
و اشـراف درگيـر شـدند بـا مسـاجد و اعتقـادات 
مذهبـي مـردم درافتادنـد و از همان ابتـدا موجب 

گريـز مـردم از كمونيسـم شـدند.
در شـوروي به خصـوص در حاكميـت اسـتالين، 
سوسياليسـم و ماركسيسـم كه يـك نظريه علمي 
اجتماعـي اسـت، بـه صـورت يـك مكتـب و آن 
هـم مكتـب حكومتـي درآمـد. اعتقـادات و آثار 
فيلترشـده ماركس در جامعه منتشـر شـد و تمامي 
آثـار ماركسيسـت هاي مسـتقل اروپـا جمع آوري 
و  سياسـي  احـزاب  تمامـي  شـد.  سانسـور  و 
تمامـي  و  ممنـوع  غيربلشـويكي  سـنديكاهاي 
رسـمي  ارگان  كـه  »ايسـكرا«  به جـز  نشـريات 
حـزب بـود ممنـوع گرديـد و هميـن كانـال براي 
تمامـي كمونيسـت هاي طرفدار شـوروي ازجمله 
بزرگتريـن  حزب تـوده  و  بازمانـد  ايـران  چـپ 

مـداح سيسـتم اسـتاليني شـد.
بدين ترتيـب چـپ ايـران كـه تنهـا از ايـن كانـال 
تغذيـه مي شـد در بي سـوادي محـض فرورفـت. 
همـه چيـز ابتـدا پذيرفته شـده و سـپس بـراي آن 
داليـل و اسـتدالل هايي خلق مي شـد. به كاربردن 
عناويـن و مطالـب كليشـه اي بـه حـدي تكـراري 
شـده بـود كـه در مـواردي پيـش از صحبت هاي 
را  مطالبـي  چـه  مي دانسـتيم  دوسـتان  برخـي 
كـه  اسـت  تأسـف  باعـث  بيشـتر  و  مي گوينـد 
چريك هـاي فدايـي كه توانسـته بودند بـه خارج 
برونـد بـه هميـن افـراد به عنـوان تئوريسـين  نـگاه 

مي كردنـد. 
در مـورد كليشـه اي فكركـردن مثالـي مي زنـم: 
روزي در چيـن بـا يكـي از افسـران قديمـي چين 
كـه در راهپيمايـي بـزرگ و جنـگ ضـد ژاپـن 
همـراه مائـو بـود، بحثـي پيـش آمـد در آخـر او 
گفـت همـه حرف شـما تكـرار گفته هـاي لنين و 

در تيرانـا )آلبانـي( بـه سـبك تشـكيل حزب  توده 
عبـارت  آن  رهبـري  كـرد.  موجوديـت  اعـالم  
بيـژن  حكمـت،  الشـايي،  رضوانـي،  از  بودنـد 

نهاونـدي. چهـرازي و سـيروس 
سـيروس نهاوندي در سـال 1346 به فعاليت خود 
پايـان داد و از درون آن گروه هـاي ديگري مانند 
كادرها، سـايرين در خـارج و گروه رهايي بخش 
خلق هـاي ايـران تـا سـال 1350 جـدا شـدند و از 
سـال 1352 تـا 1355 شـاخه اي از هميـن جريـان 
زيـر نظـر سـاواك در ايـران بـه شـكار مخالفـان 
حكومـت شـاه مشـغول بـود كـه در شـب يلداي 
1355 بـا كشته شـدن اغلـب اعضـا و دسـتگيري 

حـدود 200 نفـر پايـان يافت.
سرگذشـت اين گروه در نشـريه نگاه نو، شـماره 
91،  پاييـز 1390 بـه قلم محمدحسـين خسـروپناه 
نهاونـدي كـه  بـر سـيروس  منتشـر شـد. عـالوه 
جـزو پليـس امنيتـي اداره سـوم شـد و مسـتقيم 
مي كـرد،  كار  امنيتـي(  )مقـام  ثابتـي  پرويـز  بـا 
كـورش الشـايي بـه حكومـت پيوسـت و رئيس 
لژيـون خدمتگـزاران بشـر شـد و هميشـه بـا دو 
محافظ مسـلح سـاواك تـردد مي كـرد و عده اي 
از كادرهـا و اعضـا ماننـد پرويز نيكخـواه،  محمد 
بـه صورت هـاي  و...  قوچانـي  هاشـم  جاسـمي، 
تعـدادي  ديگـري همـكار رژيـم شـاه شـدند و 
هـم بـا اظهـار ندامـت و مصاحبه تلويزيونـي آزاد 

 . ند شد
اول  جلـد  ديـدم  را  الشـايي  كـه  نخسـتين بار 
داشـت.  دسـت  در  را  لنيـن  آثـار  منتخبـات 
سـخنراني اسـتالين در شـروع كتـاب بـود و بـه 
هميـن دليـل از سـال 1960 در شـوروي و تمامي 
كتابفروشـي هاي وابسـته جمـع آوري شـده بـود. 
كمونيسـت ها  مـا  »رفقـا،  مي گويـد  اسـتالين 
مردمـي از سرشـت ويژه ايـم و خشـت و گل مـا 
از مصالحـي خـاص تعبيـه شـده« پـس از سـالم و 
عليـك، الشـايي ايـن جملـه را خوانـد و قـدري 
صحبـت كرديـم. به سرگذشـت او اشـاره كردم. 
مايـه تأسـف بسـيار مي شـد كـه در زيـر اعالميـه 
مرگـش را ده  هـا نفـر از كادرهـاي قديم سـازمان 

انقالبـي و كنفدراسـيون امضـا كـرده بودنـد.
پـس از انقـالب 57 و آزادي نسـبي مطبوعـات 
آثـار ماركـس  به فارسـي ترجمـه شـد، كاپيتال، 
جلـد  سـه  و  دست نوشـته ها  و  گروندريسـه 
كتـاب »كارل ماركـس، زندگـي و ديدگاه هـاي 
او« نوشـته دكتـر مرتضـي محيـط و كتاب هـاي 
يـا  »سوسياليسـم  كتـاب  آبراهاميـان،  يروانـد 
كاپيتاليسـم دولتـي« نوشـته خليـل ملكـي، آثـار 
ديگـر سوسياليسـت هاي اروپا و امريـكا مانند پل 
سـوئيزي، پل بـاران، لوكاچ، سـمير امين و... سـه 
جلـد كتاب انورخامه اي و نوشـته هاي پراكنده اي 
ترجمـه  اضافـه  بـه  و...  شـعاعيان  مصطفـي  از 
و  هيلفردينـگ  لوكزامبـورگ،  رزا  كتاب هـاي 
آثـار اريـك فـروم از مكتـب فرانكفـورت كـه 
را  ماركـس  ديـدگاه  انسـان گرايي  و  اومانيسـم 

اميرپرويـز پويـان در صـف اول درگيـري بودنـد 
درحالي كـه رهبـران ما در حاشـيه نشسـته و اعضا 

اول سـوق مي دادنـد. بـه صـف  را 
بـه خـارج بازگشـتم و نظـرات جديـد خـود را با 
پارسـانژاد در ميـان گذاشـتم. زماني كـه در ايـران 
بـودم، بيشـتر كادرهـاي سـازمان با ايجـاد كانون 
شورشـي و مبارزه مسـلحانه مخالفت كـرده و در 
جلسـه وسـيعي به نـام »جلسـه كادرهـا« رضواني، 
و  داده  قـرار  اقليـت  در  را  حكمـت  و  الشـايي 
واعظ زاده، عطا كشـكولي، زارع )اسـم مسـتعار( 
و دري )اسـم مسـتعار( را به رهبـري افزودند. اين 
حركـت همزمـان بـا انقـالب فرهنگي چيـن بود. 
سـازمان به سـمت چيـن چرخـش پيدا كـرد و از 
فكـر مبـارزه مسـلحانه بـه سـبك امريكاي التيـن 
دور شـد. بـراي مطالعه انقـالب فرهنگي گروهي 
شـامل محسن رضواني، سـياوش پارسانژاد، ايرج 
كشـكولي، علي چهارمحالـي و من از گروه كوبا 
به اضافه موسـي رادمنش و احمد )اسـم مسـتعار( 

بـه چيـن اعزام شـديم.
بـه  شـانگهاي  گـروه  غالـب،  جريـان  چيـن  در 
رهبـري ليـن پيائـو و همسـر مائو بود كه بـر گارد 
به شـدت  زمـان  بودنـد. چيـن آن  سـرخ مسـلط 
تندروانـه  حركت هـاي  و  بـود  ايدئولـوژي زده 
كـه نمونـه آن در سـال هاي بعـد و در حاكميـت 
خمرهـاي سـرخ در كامبوج باعـث مرگ يك و 

نيـم ميليـون انسـان شـد، مسـلط بـود.
زيـاد  كهولـت  علـت  بـه  سـال ها  ايـن  در  مائـو 
عمـاًل نقـش عمده اي نداشـت. مسـئله مهـم براي 
مـن دنبالـه روي كوركورانـه و تقليـد دوسـتانمان 
شـدم  متوجـه  ضمـن  در  بـود.  سـرخ   گارد  از 
كمـك  چيني هـا  از  مخارجـش  بـراي  سـازمان 
مالـي مي گيـرد. بـا روحيـه مثبـت بـه چيـن رفتـم 
ولـي به سـرعت دلزده شـدم. هنگام بازگشـت به 
اتفـاق احمـد بـه او گفتم »سـازمان بـه حزب توده 
چيـن تبديـل شـده« احمد هـم تأييد كـرد. من در 
بازگشـت، از سـازمان انقالبي جدا شـدم و از آن 
پـس ضمـن آشـنايي بـا برخـي كادرهـاي قديـم 
سـازمان، تنهـا در كنفدراسـيون فعاليـت داشـتم.

عملكـرد گارد  از  كامـاًل  سـال 1969  در  چيـن 
سـرخ انتقـاد كـرد و ناسيوناليسـم چينـي دوبـاره 
عبـارت  چيـن  اصلـي  معمـاران  شـد.  غالـب 
ملـي،  انقـالب  رهبـر  يات سـن  سـون  از  بودنـد 
جنـگ  و  ژاپـن  ضـد  جنگ هـاي  رهبـر  مائـو 
داخلـي، چوئـن الي و پـس از انقـالب فرهنگـي 

. پنگ ئو نگ  شـيا د
جدايـي از سـازمان تقريبـاً بـا حركت خودسـرانه 
الشـايي،  شـامل  سـازمان  رهبـري  از  بخشـي 
از  رضوانـي، عطـا كشـكولي و واعـظ زاده كـه 
بـا محسـن شـريف زاده،  طريـق جـالل طالبانـي 
در   1346 سـال  در  كـه  معينـي  و  مـالآواره 
كردسـتان كانـون شورشـي ايجـاد كـرده بودند، 

شـد. همزمـان 
سـازمان انقالبـي در سـال 1342 طـي كنفرانسـي 

به كاربردن عناوين و مطالب 
كليشه اي به حدي تكراري 

شده بود كه در مواردي پيش 
از صحبت هاي برخي دوستان 

مي دانستيم چه مطالبي را 
مي گويند
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جـدا مانـد نتوانسـت روي پـاي خـود و مسـتقل 
از آموزه هـاي بلشويسـم، اوضـاع و خواسـته هاي 
مـردم را شـناخته و بـا مـردم همـراه شـود. هنـوز 
چپ ايـران از اوضاع اقتصـادي و اجتماعي ايران 

تحليـل قابـل قبولـي ارائـه نكرده اسـت.
پرسـش هاي اساسـي در مـورد شـيوه توليـد در 
ايـران و شـايد ديگـر كشـورهاي نفت خيز مطرح 

است. 
آيـا نفت خامي كـه توليد مي شـود و يـك ميراث 
ملـي اسـت درآمـد آن جـزو مقوله سـرمايه داري 

اسـت و يـا يك نـوع بهره مالكانه اسـت؟
سـازمان  از  پـس  ايـران  سـرمايه دار  بزرگتريـن 
از  اسـت، درآمـد آسـتان  قـدس  نفـت، آسـتان 
اجـاره اي اسـت كـه از امـالك موقوفـه به دسـت 
مي آيـد، آيا ايـن درآمد از مقوله سـرمايه داري و 
براسـاس اسـتثمار و ايجاد ارزش اضافي اسـت يا 

نـوع ديگـري از بهره مالكانـه؟
سـرمايه در گـردش حاصـل از فـروش نفـت كـه 
در بانـك ملي و مؤسسـه هاي مالـيـ  اعتباري و... 
در گـردش اسـت و صدهـا هـزار كارمنـد مالـي 

آنهـا را اداره مي كننـد از كـدام مقولـه اسـت؟
و صدهـا سـؤال ديگـر كـه ازجمله آن مـرز طبقه 
در  كارگـر  طبقـه  مفهـوم  و  كجاسـت  كارگـر 
امـروز و پـس از 051 سـال گذشـته از ماركـس 
اكتبـر،  انقـالب  از  شـده  سـپري  سـال   001 و 
چگونـه اسـت؟ آيا هنـوز تعريف هـا و تعبيرها از 
جمله هـاي لنيـن پاسـخگوي ايـن پرسش هاسـت 
يـا بايـد به طـور علمـي و آمـاري اينهـا را بررسـي 

. كرد

اينهـا بـه اضافـه صدهـا پرسـش ديگـر در مقابـل 
ماسـت كـه اگـر بـراي آنها پاسـخ نداشـته باشـيم 
مطئمنـاً راهكاري بـراي بهبود اوضـاع نمي توانيم 
ارائـه كنيـم. بـراي ايـن مهم الزم اسـت براسـاس 
اقشـار  بيـن  حاكـم  مناسـبات  و  توليـد  شـرايط 
و  دولـت  بـه  مربـوط  مسـائل  و  مـردم  مختلـف 
حكومـت شناخته شـده و تضـاد عمـده تشـخيص 

شـود.■ داده 

صفرخـان قهرمانـي زندانـي معروفي كه 31 سـال 
در زنـدان بـود، در اثـر تماس طوالني و مشـاهده  
تئـوري  ايـران  چـپ  دربـاره  چـپ  گروه هـاي 
سـاده اي داشـت. مي گفـت »تعـدادي از چپ هـا 
رهبرنـد«  هـم  بـاز  بكنـي  كاري  هـر  و  رهبرنـد 
و »عـده اي هـم باندبـاز« هيـچ گاه دو نفـر از ايـن 
»رهبـران« بـراي مـدت طوالنـي در يـك جمـع 
نمي ماننـد و از هـم جـدا مي شـوند و عـده اي از 
باندبازهـا هـم به دنبـال هريـك از آنهـا مي رونـد.

ويژگي هـاي  مـورد  در  كـه  مطالبـي  خالصـه 
برجسـته و اصلـي جريانـي به عنوان ماركسيسـم ـ 
لنينيسـم در ايـران معـروف شـده اشـاره اي كردم 
بيـن  كـه  تفاوت هايـي  و  بحـث  ايـن  كل  ولـي 
نظـرات ماركـس از يك سـو و لنيـن و اسـتالين 
ازسـوي ديگـر بحثـي اسـت طوالنـي و در ايـن 

نمي  گنجـد. گفتـار 
اشـاره مختصـري هـم بـه مائو يا بـه قولي انديشـه 
مائـو مي كنـم كه قدري بـا چارچـوب تفكر لنين 
يـك گـروه خارجـي  دارد.  تفـاوت  اسـتالين  و 
)كاري  بـود  رفتـه  چيـن  بـه  مطالعـه  بـراي  كـه 
فرهنگـي  انقـالب  دوره  آخـر  تـا  چيني هـا  كـه 
انجـام مي دادنـد( بـا مائـو ديـدار مي كننـد و در 
تعارفـي بـه مائـو مي گوينـد: »مـا از شـما خيلـي 
آموختيـم.« مائـو پاسـخ مي دهد: »فكـر كنم هيچ 
چيـزي نياموخته ايـد« چـون »اگر آموختـه بوديد، 
مي فهميديـد كه مـا از مـردم خودمـان آموختيم« 

شـما هـم »بايـد از مـردم خودتـان بياموزيـد.«
ديگـر  مائوسـت.  مردم گرايـي  از  نمونـه اي  ايـن 
اينكـه در جايـي كـه منافـع چيـن بـا انترناسـيونال 
طـرف  مائـو  افتـاد،  تضـاد  در  اسـتالين  خـط  و 
منافـع مـردم چيـن را گرفـت. خالصـه اينكـه دو 
عنصـر انسـان گرايي و ناسيوناليسـم در تفكر مائو 
متمايـز مي كنـد.  قـدري  را  او  دارد كـه  وجـود 
به خصـوص اينكـه در انسـان گرايي بـه ماركـس 
نزديكتـر اسـت. در مقابل موضع گيـري مائو عليه 
اسـتالين بـر سـر منافـع چيـن، حزب تـوده را در 
ايران داشـتيم كه به خاطر دنبالـه روي و اطاعت از 
انترناسـيونال و حزب كمونيست شـوروي، اجازه 
مي دهـد كودتـاي 28 مـرداد عليـه مصـدق انجام 
شـود. در آن زمـان دو نفـر افسـر گارد سرلشـگر 
زاهـدي هنـگام فـرار او در 25 مـرداد بـه همـدان 
هـر دو عضـو سـازمان افسـران حزب  تـوده بودند 
و سـرگرد وكيلـي از مسـئوالن گارد شـاه عضـو 
حزب تـوده بـود كـه اعـدام شـد. خسـرو روزبـه، 
سـرهنگ مبشـري و سـرهنگ سـيامك و ديگـر 
كادر هـاي رهبـري سـازمان افسـران حزب تـوده 
كمونيسـت  حـزب  دسـتور  از  دادنـد  ترجيـح 
شـوروي تبعيـت كرده و منافـع و مصالح تاريخي 
ملـت ايـران را ناديـده بگيرنـد و پشـت مصدق را 
خالـي كننـد، در توافـق جهاني ايران جـزو قلمرو 

نفـوذ غـرب بود.
در ايـن راسـتا بود كـه چپ ايـران و به طور عمده 
مـردم  از  هميشـه  بـود  شـده  تغذيـه  حزب تـوده 

مائوسـت، اينهـا را ما هـم خوانده ايـم و مي دانيم. 
از  غيـر  حرفـي  مـا  مي گوييـد؟  چـه  خودتـان 

نداشـتيم.  متـداول  كليشـه هاي 
هسـته  هاي تفكـر توتاليتـر در تمـام جريـان چـپ 
ايـران حاكـم بـود. هـر دگرانديشـي بايـد حذف 
هنـگام  كـه  جايـي  تـا  شـود  )اعـدام(  فيزيكـي 
مخالفـت كادرهـاي سـازمان انقالبـي بـا حركت 
از  مي شـد،  زده  حرفـش  تنهـا  كـه  مسـلحانه 
سـوي گـروه به خصـوص رضوانـي، طـرح تـرور 
مهـدي خان بابـا تهرانـي ريختـه مي شـود و يكـي 
گـروه  افـراد  خالص تريـن  و  باصداقت تريـن  از 
)علـي چهارمحالـي( مأمـور مي شـود كـه مهـدي 
را بـا چاقـو از پـاي درآورد. در جلسـه كادرهـا 
علـي بـا مهـدي آشـنا شـده و به شـدت از خـود 
دوسـتان  از  چهارمحالـي  علـي  مي كنـد.  انتقـاد 
دوره دبيرسـتان و زمين هـاي ورزشـي مـن بود. تا 
آخريـن بـار كـه او را ديـدم از اينكـه ايـن فكر را 
داشـته به شـدت شـرمنده بـود. ولـي هيـچ گاه اين 
شـرمندگي را در خاطـرات رضوانـي نديـدم. در 
سـازمان هاي چريكـي ايـران تـرور دگرانديـش 
متـداول بـود. حتـي در حزب تـوده نمونه هايـي از 

آن را داريـم.
چكيـده تفكـر لنينيسـم ـ استالينسـيم كـه بر چپ 
ايـران حاكـم بـود و تـا حـدي ادامـه دارد، بر اين 
اسـتوار اسـت كـه گروهـي كوچـك و حرفه اي 
به عنـوان آوانگارد در هر جـاي دنيا ازجمله ايران 
بـا اتـكا به اسـلحه و مبارزه با حاكميـت به قدرت 
»راه رشـد غيرسـرمايه داري«  از طريـق  و  رسـيد 
ايـن راه هـر  به سـوي سوسياليسـم مي رونـد. در 
چه سـر راهشـان باشـد خرد و متالشـي مي كنند. 
اوكرايـن  در  كشـاورزي  اشـتراكي كردن  بـراي 
شـدند.  كشـته  انسـان  ميليـون  دو  بـه  نزديـك 
مخالفـان اسـتالين كاًل حـذف شـده و 11 ميليـون 
انسـان در اردوگاه هـاي سـيبري نابود شـدند. اين 
ارقـام از كشته شـده هاي مخالفـان توسـط هيتلـر 

است. بيشـتر 

كتاب مانيفست كمونيست

در مقابل موضع گيري مائو عليه 
استالين بر سر منافع چين، 

حزب توده را در ايران داشتيم كه 
به خاطر دنباله روي و اطاعت از 
انترناسيونال و حزب كمونيست 
شوروي، اجازه مي دهد كودتاي 

28 مرداد عليه مصدق انجام 
شود
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22 نوامبر امسال، پنجاهمين سالگرد ترور كندی 
اســت. امريكا هنــوز از عواقــب وخامت بار آن 
جنايت كمر راســت نكرده است. محققان چنين 
ترورها و جنايت هايی معموالً می پرســند كه چه 
قدرتی از اين ترورها سود برده يا در نتيجه آن چه 
تغييراتی رخ داده اســت. در اين مورد پيش از هر 
چيز بايد بفهميم كندی كه بود و برای چه اهدافی 
مبارزه مي كرد. آن زمان ما در چه وضعيتی بوديم، 
امريــكا در چه مســيری بود و رو به چه ســمتی 
داشت؟ پاســخ اين نوع پرسش ها روشن خواهد 
كرد چه كسی و چرا او را كشته است و خواهيم 
دريافت كه چــه تغييراتی برای بهبود آينده خود 

انجام دهيم.

ملی گرايی كندی
وقتی كندی در پايان خدمت افتخارآميز خود در 
نيروی دريايی امريــكا هنگام جنگ جهانی دوم 
به وطن برگشت و وارد دنياي سياست شد، پيش 
خود تصميم گرفــت، برای بازگرداندن جهان به 
مســيری كه فرمانــده كل قوای كشــورش يعنی 
فرانكلين روزولت فقيد در نظر گرفته بود تالش 

نمايد و به امپرياليسم برای هميشه پايان دهد.
در اولين ســخنرانی سياســی خود در برابر لژيون 
امريكايی مســتقر در بوستون، به تاريخ 18 نوامبر 
1945، يعنــی زمانی كــه خود را بــرای انتخابات 
آتی كنگره آماده مي كرد، كندی شكســت آن 
زمان وينســتون چرچيــل در انتخابــات پارلمان 
انگلســتان را با اشــاره به تعارض سياســت های 
پيروزی هــای مكــرر  چرچيــل و روزولــت و 
روزولــت در انتخابات امريــكا توضيح می دهد. 
حزب محافظه كار چرچيل »در ســال های ركود 
و بحران، حكومت انگليس را به دســت داشــت 
وقتی فقر در منطقه ميدلند و معادن ذغال ســنگ 
ويلز بيداد می كرد و هزاران هزار از مردم انگليس 
به زحمت نان بخــور و نميری پيدا می كردند آن 
زمان روزولت به خاطر حــل موفقيت آميز ركود 
و بحران، محبوبيتش بيشــتر و بيشتر شد و حزب 
محافظه كار چرچيل محبوبيت را از دست داده و 

شكست خورد«. رأی دهندگان انگليسی وقتی سر 
و وضع ســربازان امريكايی را می ديدند كه زمان 
جنگ در انگلستان مسقر بودند و با وضع اسف بار 
خود مقايســه می كردند واقعاً تكان می خوردند. 
»انگلســتان به طور ســنتی كشــوری بوده است با 
اختالف و تبعيض شــديد بين افراد بسيار فقير و 
افراد بســيار غنی. »بنجامين دی اسرائيلی« زمانی 
اذعان كرد كه انگلســتان تقسيم شده است به دو 
ملت؛ يك ملت بسيار غنی و ملت ديگری بسيار 
فقير. با آمدن ســربازان امريكايی و اقامتشــان در 
انگليس، ســخن از حقوق و مزايای باالی آنها و 
همچنين حرف و حديث از اتومبيل و راديوهای 
شــخصی آنها، يخچال های معروف برای همه و 
ديگر رفاهيات زبانزد مردم امريكا همه جا شــايع 
بود چنانكــه در مردم انگليس انتظار و اشــتياقی 
تــازه و پرقدرت برای يك زندگی بهتر و مرفه تر 

به وجود آمد«. 
اما كندی آگاه بود و در عين حال به مخاطبانش 
هشــدار داد كه حتی اگر حزب كارگر انگليس 
هم قدرت را در دست می داشت تفاوتی به وجود 
نمی آمد؛ چون: »انگلستان امروز هم مانند گذشته، 

در راه امپراتوری است و برای آن گام می زند«. 
در همين سخنرانی، كندی از »مايكل كولينز« رهبر 
قيام 1922 ايرلند عليه انگلســتان هم ياد كرد: »در 
ايرلند ياد اين مرد جوان را كه در 33ـ 32 ســالگی 
كشته شــد، همانند زمان قتلش گرامی می دارند« 
و يادآور شــد كه از منظر رهبران ايرلندی پس از 
جنگ جهانی دوم »ايرلند هيچوقت از انگلســتان 
چيزی نگرفته اســت مگر پــس از مبارزاتی تلخ و 
طوالنــی! همه آنها در زندان های انگليس و ايرلند 
حبس كشيده اند و بسياری از آنها هنوز زخم هايی 
دارنــد كه با آغــاز فصل باران های ســرد ابرهای 
برخاســته از غرب، بيشــتر هم به درد می آيند«. او 
به ريشه اصلی مســئله ايرلند هم اشاره كرد »ريشه 
اصلی تمام مســائل سياســی ايرلنــد، پاياندادن به 
جدايی كشــور اســت كه آن را ميان 26 بخش و 
ناحيه جنوبی يعنی ســرزمين »اير« و شــش بخش 
شمالی يعنی »اولستر«، تقسيم كرده است كه اكنون 
مستقيماً به انگلستان ضميمه شده است. ايرلندی ها 

همه می خواهند كه اين جدايی پايان يابد«.
تاريخچه خانوادگی خود كندی طی چند نسل، با 
مبارزات تلخ مــردم ايرلند عليه حكومت انگليس 
گره خورده است. كندی ها از اعقاب »برايان بورو« 
هســتند كه بر بخشی از ايرلند، در قرن 11 ميالدی 

حكومــت داشــتند. بعدهــا زمين هايشــان به زور 
تصاحب شــد و به كشــاورزان اجاره نشين تبديل 
شدند. چند نفر از آنها در قيام ضد انگليسی 1798 
ايرلندی ها كشته شدند. كانون اصلی آن قيام ناحيه 
»وكس فورد« بود كــه ملك خانوادگی كندی ها 
محســوب می شد و در پی همان قيام و برای مدت 

كوتاهی به جمهوری وكس فورد تبديل شد.
را   1847-48 بــزرگ«  »قحطــی  ايرلندی هــا 
نسل كشی عمدی و نتيجه سياست های جان راسل 
)جد برتراند راسل( نخست وزير وقت امپراتوری 
انگليس می دانســتند كه برای نظــارت بر صدور 
بی وقفه و اجباری مواد غذايی از ايرلند به انگليس 
و ســركوب مردم معترض و گرسنه ايرلند، نيمی 
از ارتش انگليس را در ايرلند مســتقر كرده بود. 
گرسنگی، بيماری و مهاجرت اجباری و برده وار 
در قايق ها و كشتی های ناامن، جمعيت ايرلند را، 
متعاقــب اين قحطی، از 9 ميليــون به 2/5 ميليون 
كاهش داد! فاجعه آن يكی دو سال سياه از جمله 
»پاتريك كنــدی«، جد پدری جان اف كندی را 
هم مجبور به مهاجرت كرد كه پس از چندی بر 
اثر ســختی ها و مشقت های ناشی از آن قحطی و 

مهاجرت و بيماری، در بوستون فوت كرد. 
داغ اين جنايت و نسل كشی در ذهن مردم ايرلند 
وخانواده كندی باقی ماند. عموزادگان و بستگان 
نزديــك كندی كه همراه ارتــش جمهوريخواه 
ايرلنــد عليه ســلطه انگليس جنگيــده بودند، از 
جملــه كســانی بودند كه در ســفر 1963 كندی 

رئيس جمهور به ايرلند، با او ديدار كردند!
نــام كوچك كنــدی را به خاطر جــد مادريش، 
جان فيتز جرالد گذاشــتند كــه در نيمه دوم قرن 
نوزدهم شــهردار محبوب بوستون بود. وی كه به 
»فيتز عزيز« معروف و مشــهور بود، از طرفداران 
اســتقالل ايرلند بود و در بوستون به همين منظور 
نشريه ای به نام جمهوری انتشار می داد. پدربزرگ 
پــدری خود كندی يعنــی پاتريك ج.كندی كه 
در بوســتون به دنيا آمده بود، رهبر سياســی يك 
محفل ايرلندی ـ امريكايی هوادار استقالل ايرلند 

محسوب می شد.
جان اف كندی به اين ســابقه و ميــراث ايرلندی 
عالقه داشــت. اگر چه پدر خودش يعنی »جوزف 
پــی. كنــدی«، دوســت انگليــس و بانكــداران 
وال اســتريت شــد و به ثروت زيــاد و نزديكی با 
محافــل پرنفوذ هيئت حاكمه انگليس هم دســت 
يافت اما چنانكه همه شــاهد شــدند، خط مشــی 

جان اف كندي عليه امپراتوري

آنتون چيتکين
)Anton Chaitkin( 

برگردان: علي بهادري
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سياســی كندی بر اساس ايده آل ها و عقايدی رقم 
خورد كه كاماًل خــالف راه و روش انتقادآميزی 
بود كه مشــخصه سابقه سياسی پدرش شده بود. با 
اين همه در زمينه ای از روابط بسيار نزديك و تنگ 
خانوادگــی كندی ها، همين پــدر بعدها امكانات 
مالی خود را در راه پيــروزی كندی در انتخابات 

رياست جمهوری، در اختيار پسر گذاشت.
 پدر كندی در 1938 از انتخاب دوباره روزولت 
حمايت كــرد و پس از آن هم ســفير امريكا در 
انگليس شد. ســه روز پس از معرفی پدر كندی 
به عنوان سفير، روزولت به انگليس هشدار می دهد 
كه مراقب »احساس انزجار« افكارعمومی امريكا 
از رهگــذر »روابط فســادآميز« آن كشــور با دو 
رژيم فاشيستی هيتلر و موسولينی باشد. چمبرلين 
نخست وزير وقت انگليس اين هشدار روزولت را 
»مضحك و تمسخرآميز« خواند. در گيرودار اين 
جــو ديپلماتيك بود كه كنگره امريكا، ســفيری 

پدر كندی در انگلستان را تأييد كرد.1
يكســال بعد و پــس از تجــاوز آلمان نــازی به 
چكســلواكی، روزولت اولتيماتومی به انگليس 
می فرســتد و تهديد می كند كه اگــر امپراتوری 
انگليس همچنان به هيتلر ياری رسانده تا اروپا را 
اشغال كند، امريكا كمك های خود به انگليس را 

قطع می كند.2
اما كندی پدر، يعنی سفير امريكا در لندن، خود را 
بيشتر و بيشتر به سطوح باالی اليگارشی انگليس، 
بــه »لرد هاليفاكــس« وزيرخارجه و بــه خانواده 
ســلطنتی و رده های بــاالی نخبــگان امپراتوری 
نزديك می كرد. او به همراه خانواده يعنی همسر 
و 9 فرزنــدش، در كاخ »وال هــال« كه معماری 
زيبــا و نئوگوتيكی اش در لندن معــروف بود و 
به بانكدار وال اســتريت، جی پــی مورگان تعلق 
داشــت، اقامت گزيد. ســرايدار و مستخدم های 
حقوق بگيــر مــورگان هــم در خدمت ســفير و 

خانواده اش بودند.
روزولت ناراضی و عصبانی از مشــی و برخورد 
جوزف كندی سفير، در 1939 به دستيار و مشاور 
نزديك خود »جيمز فارلــی« می گويد: »جوزف 
تحت تأثيــر محافل دولــت انگليــس و خانواده 
سلطنتی قرار گرفته است. او هم مثل سفير دوران 
جنگ جهانــی اول ما در انگليــس، والتر هينس 
پيج، بيشــتر انگليسی اســت تا امريكايی! مشكل 
انگليسی ها اين است كه كشورشان قرن ها تحت 
كنترل و اقتــدار بالمنازع طبقات باال و اشــراف 
بوده اســت. اين طبقات تمام صنايــع و تجارت 
انگليس را كنترل می كنند. به همين خاطر سياست 
حكومت انگليــس تماماً در جهــت حفاظت از 

منافع آنهاست«.3

امپراتوری و جنگ سرد
پس از مــرگ روزولــت، وينســتون چرچيل و 
پيــروان امريكايــی اش ـ به ويــژه بانــد فراحزبی 
»ديــن اچســن« و »اورل هريمــن« دموكــرات و 
برادران جمهوريخواه »جان فوســتر دالس و آلن 
دالس«، ابزار دســتگاه حكومتــی »ترومن« را در 

جهــت دوری از سياســت های روزولــت كه بر 
حمايت از نهضت های مليگرای ضد اســتعماری 
و طرفدار صلح مبتنی بود، به كار گرفتند. عوامل 
و جاســوس های دوجانبــه ای مانند كيــم فيلبی 
هم آتش بيار معركه شــدند و بــر پارانويای ضد 

امريكايی شوروی ها دامن زدند.
سياست جنگ ســرد چرچيل در ذهن امريكايی 
كه از حركات تجاوزآميز شــوروی در حواشی 
مرزهای گســترده آن كشــور پهنــاور، به هراس 
می افتــاد، به تدريج نقش بســت. به ايــن ترتيب 
حمايت ســنتی امريكای دارای اعالميه استقالل 
1776 از حق اســتقالل مردم مستعمرات، به بهانه 
و دستاويز نياز مدبرانه برای اتحاد با لندن و ديگر 
محافل مالی اروپايی در جنگ عليه كمونيســم، 

فراموش شد.
كندی در عين اينكه نظريه كمونيسم شوروی را 
درباره تاريخ و طبيعت انسانی اشتباه و غيرواقعی 
می دانست، اما به انحراف اسفبار خط مشی پدرش 
هم آگاه بود و می دانست كه امپراتوری بريتانيا و 
باندهای وال استريت همان سياست های فاشيستی 
را دنبال می كردند كه امريكای روزولت عليه شان 
ايســتاده بود. او هــم به دموكرات هــای طرفدار 
ترومن و هم بــه جمهوريخواهان هوادار برادران 
دالس حمله می كرد كه مانــع بودند تا امريكا از 
تمايالت و آرزوهای كشورهای فقير جهان سوم 
حمايت مؤثر بكند. به نظر او، اين خيانت به مشی 
روزولت، كشــورهای فقير را در معرض اغوای 
شــعارهای ضد امپرياليســتی كمونيســت ها قرار 
می داد و جهــان را با خطر جنگ و نابودی اتمی 

روبرو می ساخت.
در 1951 كندی كه آن زمــان نماينده كنگره بود 
و خود را برای انتخابات سنا آماده می كرد، همراه 
برادر جوانترش »روبرت كندی«، سفری به آسيا و 
خاورميانه می كند. در گزارش راديويی اين سفر كه 
با شركت خود او برای مردم سراسر امريكا پخش 
شد، اشــتياق تيزهوشــانه و آگاهی اطمينان بخش 

وی را از تاريخ سياسی جهان كه بعدها و در زمان 
رياست جمهوری اش به طرز بارزی نمايان گرديد، 

آشكارا می توان احساس كرد: 
»...اين بخش از جهان ـ يعنی كشورهايی كه پس 
از خاتمه جنگ اخير هنوز هم مســتعمره هستند 
ـ شــامل مناطقی اســت كه فقر و انواع بيماری ها 
درآن بيداد می كند. بی عدالتــی و نابرابری ها در 
آنجا بســيار ريشه دار و ســاليان درازی است كه 
همچنان برقرارند. اكنون در آنجا آتش آروزهای 
ملی زبانه كشــيده اند. برای بيش از صد سال اين 
كشــورها منابع درآمد امپراتوری هــای اروپايی 

بوده اند انگلستان، فرانسه، هلند و...«.
»... اســتقرار پايگاه فرماندهی نيروهای امريكايی 
در خاورميانــه، بدون همــكاری و حمايت مردم 
كشــورهای اين منطقه فقــط نيروهای ضدغربی 
موجود در منطقه را تقويــت خواهد كرد. چنين 
كاری از نقطه نظر نظامی هم محكوم به شكست 
است. خود شن های صحراهای مردمان غيرتمند 
اين كشــورها عليه سلطه و ســيادت خارجی به پا 

خواهند خاست.«
»...دشمن حقيقی اعراب، فقر و نيازهای زندگی 
آنان اســت. دخالت ما در حمايت از منافع نفتی 
انگلســتان در ايران كه عوايد آن نه برای توسعه 
اقتصادی خود ايران بلكــه جهت حفاظت منافع 
خارجيان استفاده می شود وكوتاهی ما در سه سال 
گذشــته برای حل جدی فاجعه انسانی و معضل 
دردآور بيش از 700 هزار آواره فلسطينی، اينها از 
مواردی است كه با خواست ها وآرزوهای مردم 
منطقه خوانايی ندارد و وعده های صدای امريكا 
را برای آنان به تبليغات توخالی بدل كرده است.«
»در هندوچين ـ ويتنام ـ از كوشش های مذبوحانه 
رژيم فرانســه حمايت می كنيم كه تالش می كند 
به بقايای امپراتــوری خود آويــزان بماند. آری 
مراقبت و جلوگيری از هجوم كمونيسم به سمت 
جنوب می تواند توجيه پذير باشــد امــا نه فقط با 

تكيه به نيروی نظامی.«
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مهمتر از موارد ديگر در زمينه آفريقا، او كانال های 
پيام و ارتباط بــا »قوام نكرومه« رئيس جمهور غنا 
برقرار می كند كه به حق پدر و رهبر وطن پرستی 
و ملی گرايــی آفريقا محســوب می شــد. كندی 
همچنين با وزير اقتصاد غنا و نماينده آن كشــور 
در سازمان ملل در همين دوره مبارزات انتخاباتی 

ديدار می كند.
نكرومــه رهبر اوليــن نهضت پيروز اســتقالل از 
اســتعمار انگليــس بود كــه در 1957 غنــا را به 
جمهوری تبديل كرد. ســكوتوره موفق شد گينه 

را در 1958 از يوغ فرانسه آزاد كند.
كندی به سياســت های امريكای پس از روزولت 
كه از نكرومه و سكوتوره، به خاطر بی طرفی در 
جنگ ســرد، چهره هايی منفور ترسيم می كرد و 
لذا آنها را به سمت بلوك شوروی سوق می داد، 

حمله می كرد و انتقاد داشت.
آن زمان آفريقا از لحاظ سياســی در واقع سراسر 
هيجان و به اصطالح سرخ بود. فقط طی مبارزات 
انتخابات رياســت جمهــوری 1960 آمريكا، 13 
كشور آفريقای ســياه از فرانسه استقالل به دست 
آوردند و انگليس هم استقالل نيجريه و سومالی 

را به رسميت شناخت.
بلژيك به جمهوری كنگو اســتقالل اســمی داد 
اما ســرويس های اطالعاتی و مالــی انگليس، به 
كمك مزدوران سفيدپوســت و سياهپوستی كه 
از رودزيای شــمالی وارد شــده بودند، شــورش 
مسلحانه جدايی طلبانه  ای را در منطقه »كاتانگا«ی 
كنگو، ســازمان دادند كه مركز فعاليت شركت 

بلژيكیـ  انگليسی »يونيون مينرال« بود.
نكرومــه از طريــق كانال های ارتباطی يادشــده 
دو مســئله و نگرانــی عمده را با كنــدی در ميان 
می گــذارد: يكــی توطئه های امپرياليســتی عليه 
»پاتريس لومومبا« نخســت وزير جديد كنگو كه 
در واقع پيرو سياســی نكرومه محسوب می شد و 
ديگری ايده و طرح ســاخت سد بزرگی در غنا 
برای توسعه صنعتی كشور و برق رسانی به سراسر 

آفريقای غربی!
كندی داوطلب رياست جمهوری، مسائل آفريقا 
را محور به چالش كشــيدن نظم جهانی »انگليسی 
ـ امريكايی« قرار می دهــد كه در غياب و مرگ 

روزولت شكل گرفته بود.
ضمن ســخنرانی بــرای دانشــجويان دانشــگاه 
»استانفورد« در 1960 می گويد: »چه ناسيوناليسم 
باشــد و چه جنبش ضد اســتعماری... آفريقا در 
تكاپوی يك انقالب است... مردم افريقا زندگی 
بهتــری می خواهنــد. 75 درصد آنهــا اكنون به 
كشــاورزی عقب مانده اشــتغال دارند و در حد 
بخور و نميری گذران زندگي می كنند و درصدد 
فرصتی هستند تا كنترل منابع طبيعی، روزمينی و 
زيرزمينی خود را به دســت بگيرنــد و از آنها در 
راه بهبود شــرايط خود استفاده كنند... آنها ايمان 
دارند كه علم و تكنولوژی و آموزش های دنيای 
مدرن قادر است مبارزه شان برای زندگی بهتر را 
به پيروزی برســاند و فقر و فالكت و بيماری های 
گسترده شــان را از ميــان بردارد. اكنــون توازن 

از رياســت جمهوريش )2 ژوئيه 1957( در ســنای 
امريــكا، باعنوان »امپرياليســم دشــمن آزادی«، از 
امريكايی هــا می خواهد كه از مبــارزه انقالبيون و 
اســتقالل طلبان عــرب الجزايری عليه امپرياليســم 
فرانسه حمايت كنند و ضمن حمله به سياست های 
بــرادران دالس، وضعيت شــمال آفريقا را شــبيه 
وضعيت ويتنام دانســته كه امريكا، متأســفانه پول 
و ديگــر كمك هــای مختلف را به آنجا ســرازير 
كــرده بود و »تالش های بيهــوده ای را برای حفظ 
قيادت اســتعماری فرانسه بر آن ســرزمين سازمان 
داده كه مردمــش از آن بيزارند و به تداوم جنگی 
دامن می زند كــه جبهه مقابلش در واقع و همزمان 
در همه جا و هيچ  جا گشــوده اســت. چندين سال 
است كه وعده پيروزی های عن قريب به خوردمان 

می دهند«.
ســناتور كنــدی اين ســخنرانی را بــا همكاری 
نزديــك رهبران انقالبيون الجزايــر تهيه و آماده 
كرده بــود كه بيان آن در صحن ســنای امريكا، 
شــوكی در جهان عرب ايجاد كرد و شور و حال 
زايدالوصفی در دل همه آن كسانی به وجود آورد 
كه آرزو می كردند امريكا به سياست های دوران 
فرانكلين روزولت بازگردد. اين سخنرانی، كندی 
را وارد روابط مهم و دوستانه ای با »انريكو مته ای«، 
سياستمدار و صنعتگر ضد امپرياليست ايتاليا كرد 
كه در زمينــه صنايع نفتی و اتمــی، فعاليت های 
ترقيخواهانه زيادی انجام می داد و به قيام استقالل 

مردم الجزاير هم كمك های مالی می كرد.
عناصــر و گروه های به اصطــالح انگلوفيل خود 
حــزب دموكرات، ســخنرانی كنــدی را تخطئه 
كردنــد. اگرچــه كندی سياســت امپرياليســتی 
فرانســه را آن طــور آمــاج انتقــاد و حمله خود 
قرار داد، طولی نكشــيد كه ورق برگشــت و آن 
سياســت كنار گذاشته شــد. ژنرال شارل دوگل 
پس از احراز رياســت جمهوری فرانسه، به زودی 
بــر بيهودگی جنگ های اســتعماری فرانســه در 
سرزمين های خارجی صحه گذاشت و در جهت 
اعطای اســتقالل به الجزاير گام برداشت. دوگل 
روند خروج فرانسه از اتحاد استعماری با انگليس 

را به طور جدی پيگذاری و دنبال كرد.
در اين مرحله توجه و تمركز كندی به تدريج به 
كل قاره آفريقا معطوف می شود: مبارزه و تالش 
آفريقای ســياه برای كسب اســتقالل و رهايی از 
قرن ها فقر و عق بماندگی تحميلی توسط استعمار 
اروپايی! او داوطلب رياست كميته فرعی آفريقا 
در كميته روابط خارجی ســنا می شــود و آن را 

به دست می آورد.

به سوی رياست جمهوری
وقتی كنــدی فعاليت های انتخاباتــی خود را برای 
رياست جمهوری آغاز كرد، دنيای خارج از امريكا 
او را در نقش يگانه رهبر سياســی ضد امپرياليستی 

در امريكا، بهتر از مردم خود امريكا می شناختند.
در مبارزات انتخاباتی 60 ـ 1959 كندی با احمد 
سكوتوره رئيس جمهوری تازه استقالل يافته گينه 

ديدار كرد كه به دوستی نزديك آنها انجاميد.

»...می توان مشاهده كرد كه بسياری از نمايندگان 
كشــور ما در خارج، عماًل آلــت اجرای اهداف 
كوتاه مدت كشورهای غربی شــده اند. در بيشتر 
موارد همكاری خيلی نزديكــی با طبقات دارا و 
فرادست مردم منطقه می كنند ولی هرگونه اقدام 
طبقات نادار و فرودســت بــرای رفع تبعيضات و 
نابرابری هــا را بــه راحتی شــرارت و خرابكاری 

می خوانند.«
»شــرق مســتعمره امــروز ديگــر شــرق زمــان 
»پالمرســتون و دی اســرائيلی و كرومر« نيســت. 
ما خواهان دوســت و متحد هستيم؛ اما دوست و 
متحــد در ايده ها، در منابع رفــاه و قدرت، حتی 
در امور نظامی اما اگر به راســتی خواهان دوست 
و متحديم بايد اول از همه، به دور خود دوست و 

خيرخواه جمع كنيم.«4
كتاب سيمای شجاعان كندی ســناتور، در واقع 
اعالم اســتقالل و برائت او از محور قدرت لندن 
ـ وال اســتريت و همچنين رد و طرد جو حاكم بر 
افكارعمومــی امريكا بود كه بــه طرز خطرناكی 
توســط اين محور قدرت مسموم شــده بود. اين 
كتــاب كه بــار اول در 1955 چاپ شــد، حول 
موضوع فصــل اولش گســترش دارد كه درباره 
»جان كوئينســی آدامز« است و با اين جمله آغاز 
می شود: »ســناتور جوان ماساچوست با بی قراری 
به هيجان آمد«. او سيمايی از جان كوئينسی آدامز 
ترســيم می كند درحالی كه تحت فشــار و انتقاد 
ثروتمندان انگلوفيل و افكارعمومی بوســتونی ها 
قــرار گرفته اســت. كنــدی كاتوليــك، آدامز 
پروتستان را تمجيد و ستايش می كند كه »عقيده 
داشــت انســان بر مثال و تصويــر خداوند خلق 
شده اســت« و »دارای شجاعتی غرورآميز« بود و 
»هرگز... از مخالفت ديگران، تبعيد، شــكنجه و 

مرگ هم نمی هراسيد.«
»آدامــز يــك امريكايی ملی گرا و وطن پرســت 
بود از منافع ملی كشــورش، برای منافع گروهی، 
كوتاه نظرانه و غالباً پروانگليسی حاكم بر ديدگاه 
سياسی اولين حزب سياسی كه در انگلستان نوين 
تشكيل شده بود، نمی گذشت. او قبول نمی كرد 
كه يك نماينده منتخب مردم تحت تأثير قضاوت 
ناصــواب رأی دهندگانش قرار بگيــرد و اعتقاد 
داشــت كه يك نماينده منتخب، نه به خواســت 
و تمايــل مردم حوزه انتخابيش و نه به خواســت 
و تمايل خــودش، بلكه فقط به حقيقت و خدای 

خويش تعهد و مسئوليت دارد«.
به مناســبت روز »سن پاتريك« سال 1956 ضمن 
يك سخنرانی در شيكاگو، كندی جامعه ايرلندی 
ـ امريكايی را با لحنی دوستانه مخاطب قرار داده و 
از آنها دعوت می كند به امريكاييان ديگر كمك 
كنند تا همگی دور افتادن و غفلت خود از ميراث 
و ســنت های اعالميه اســتقالل را جبــران نمايند 
و آنها هم خاطرات و احساســات خشــم آگين و 
وطن پرســتانه خود را در جهت هدف عمومی تر 
و كلی تر پايان بخشــيدن به سيســتم امپرياليستی، 

به كار گيرند.
وی در مهم ترين و مشــهورترين ســخنرانی پيش 
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درون دولت امريكا تشكيل داده است«6.

 ديری نمی گذرد كه كنــدی، آلن دالس رئيس 
ســيا و دو نفر از معاونان او يعنی ريچارد بيسل از 
نزديكان و عوامل اورل هاريمن و ديگری چارلز 

كابل برادر شهردار دالس را اخراج می كند. 
در دوســال پس از آن، ســازمان مســلح مخفی 
»مســتقر در مادريد و الجزيره«، »انريكو مته ای«، 
سياستمدار و صنعتگر ايتاليايی متحد كندی را، به 
قتل می رســاند و چند بار هم به ترور ناموفق ولی 

بسيار خبرساز دوگل دست می زند.

آغاز رسمی رياست جمهوری و اقدام های 
عملی 

اولين سخنرانی رسمی كندی تماماً به يادآوری و 
تأكيد بر جايگاه و نقش حقيقی امريكا در جهان 
اختصاص داشت و در نخستين اقدامات خويش، 
به روند عقب نشينی و عدول امريكا از اين جايگاه 
و نقش آزاديخواهانه كه طی رياســت جمهوری 
ترومــن و حكومت آيزنهاورـ دالــس، امريكا را 
به عامل اجرايی اهــداف لندن و منافع دنباله رو و 
همدســتش، يعنی وال استريت، تبديل كرده بود، 

پايان داد.
كندی تقريباً به سراسر كشــورهای توسعه نيافته 
و بــرای اولين بــار در تاريخ ديپلماســی امريكا، 
به تمام كشــورهای آفريقايی سفير می فرستد و 
بــه همه هم تأكيد می كند كه آنها و نه ســازمان 
سيا، مسئول و سرپرســت نمايندگی های امريكا 
در كشــورهای محل مأموريت هســتند و نبايد 
در برابــر امپرياليســت های اروپايــي كوتاهی و 

مماشات كنند.

NASM 16 يادداشت اقدام برای امنيت ملی
روزی كــه كندی، حدود يك مــاه پس از قتل 
فجيع لومومبا، يعنــی در 13 فوريه 1961، ازآن 
جنايت باخبر می شــود يادداشــت ســری اقدام 
امنيت ملی شــماره 16 را صــادر می كند كه در 
آن آمده اســت كه برخالف سياست های اخير، 
كمك های دولت امريكا به »كشــورها و مناطق 
تازه اســتقالل يافته، هرجــا و هرگاه كــه منافع 
امريــكا اقتضا كنــد بدون حمايــت و همكاری 

اروپای غربی« ادامه خواهند يافت.

NASM 60
تاريخ صدور آن 14 ژوئيه 1961 اســت و دستور 
می دهد كه رژيم فاشيستی ساالزار در پرتغال بايد 
بــه جنگ و تجاوز خونين خود با مردم آنگوال و 
موزامبيك خاتمه دهد و كندی كمك به مبارزان 

استقالل اين دو كشور را آغاز می كند.
قوام نكرومــه به عنوان اوليــن رئيس يك دولت 
خارجی در هشت مارس 1961 ميهمان حكومت 
كندی می شود و از او در واشنگتن استقبال بسيار 
گرمی با فرش قرمز به عمــل می آيد. از آن پس 
بيــن او و كندی مكاتبات شــخصی و همكاری 

مداومی برقرار می شود.
نكرومه كه در زمان رياســت جمهوری روزولت 

دچــار وقفه جــدی می كنــد و او را در انتخاب 
وزيــران كابينــه اش تحت فشــار قــرار می دهد. 
اين توطئــه »تأثير اساســی در انتخاب دوگالس 
ديلون به وزارت دارايی داشــت كــه بانكداری 
بين المللــی بــود. كنــدی در واقع قرائتــی برای 
بدبينی های خويش در خصوص شايعاتی داشت 
كه طبق آنها، هجــوم و تقاضا برای دريافت طال 
از بانك های امريكا در 1960، تالش سازمان يافته 
بانكداران بود تا او را از لحاظ سياسی تحت فشار 

بگذارند«.5
ديلون به محض نائل شدن به پست وزارت دارايی 
به كندی اطالع می دهد برای اعاده و جلب اعتماد 
بانكداران خارجی به موقعيت دالر، الزم اســت 
كه هزينه های پيش بينی شده بودجه به قدر كافی 

تعديل شوند.

وقتــی حدود يك ماه پس از قتــل فجيع لومومبا، 
يعنــی در اواســط فوريه 1961، كنــدی و ديگر 
جهانيــان از آن جنايــت بــرای اولين بــار آگاه 
می شوند، تبليغات و مطبوعات بين المللی همه جا، 

امريكا و كندی را مسئول آن اعالم می كنند!
حمله و تجــاوز به كوبا در خليــج خوك ها! در 
19ـ 17 آوريــل 1961، در حقيقــت آبروريزی 
و افتضاحــی بود كه به رئيس جمهــور تازه از راه 

رسيده تحميل شد.
ژنرال هــای فاشيســت فرانســوی، زمانــی يعنی 
در 26-21 آوريــل، در الجزايــر و عليــه اقتدار 
رئيس جمهــور ژنرال دوگل، دســت بــه كودتا 
زدنــد كه يك هفته قبل از آن نماينده آلن دالس 
در مادريد، ژنرال های فاشيســت شورشــی را از 
حمايت امريكا مطمئــن كرده و به آنها قول داده 
بود كه اگر موفق شدند و دوگل را بركنار كردند 
امريــكا رژيم بعــدی آنها را به رســميت خواهد 

شناخت!
ســرويس مخفی انگليس و جنــاح قدرتمند آلن 
دالس در ســازمان ســيا، حاال ديگر با همكاری 
نزديك يكديگر دســتگاه عريــض و طويلی از 
عوامل ترور و شورش های مسلحانه را در سراسر 
اروپا، آســيا، آفريقــا و حوزه دريــای كارائيب 

سازمان داده و تحت كنترل می گيرند.
آوريل 1961 به پايان نرســيده، كندی آشــكارا 
ناراضی می شــود و به دســتاندركاران می فهماند 
كه ادامه اين اوضاع را تحمل نمی كند چون ســيا 
ســرخود عمل می كند و »يــك دولت ارتجاعی 

قــدرت دارد تغيير می كند. قــدرت رفته رفته در 
دستان دوسوم جمعيت جهان تمركز خواهد يافت 
كه مجدانه خواهان همان رفاه و ســعادتی هستند 

كه يك سوم بقيه از آن برخوردارند«.
كندی شعارهای انتخاباتی خويش را حول تالش 
برای افزايش ســريع قــدرت صنعتــی، علمی و 
نظامی امريكا، پيشبرد و برقراری صلح و تفاهم با 
شوروی و رهايی مردم جهان از فقر، گرسنگی و 

جنگ سامان داد.
بالفاصله پس از پيروزی در انتخابات نوامبر 1960 
و زمانی كه هنوز رسماً وارد كاخ سفيد نشده بود، 
نمايندگانــی از جانب خود به آفريقا می فرســتد 
تــا پيام و وعده او را مبنی بر بازگشــت امريكا به 
طرفداری از اســتقالل ملی، چه برای خود و چه 
برای ديگــران، به مردم آفريقا اعالم كنند. هيئت 
اعزامی او به آفريقا در گزارش خود از اين سفر، 
از شور و هيجانات مردم و تكرار مرتب شعارهای 
»كندی! كندی! كندی!« مردم كشورهای مختلف 
ياد كرده اند اما دشــمنان كنــدی از همان دوران 
مبــارزات انتخاباتی تا اولين روزهــا و هفته های 
آغاز به كار رياست جمهوريش سعی می كردند 

او را منزوی كنند و از اثر بيندازند.
تحليــف  رســمی  مراســم  از  قبــل  مدتــی 
رياست جمهوری، آلن دالس، رئيس سيا، تجاوز 
ماجراجويانــه و غيرعقالنــی به كوبا را توســط 
1400 فراری از رژيم كمونيســتی فيدل كاسترو، 
طرح ريزی می كند. كندی در واقع از ابتدا با اين 
طــرح، در هيئت يك ارعــاب غيرمترقبه مواجه 
می شــود: به او می گويند اگر اين طــرح )كه از 
پيش آماده شــده بــود( اجرا نشــود، تبعيديان و 
فراريان كوبايــی، ســرخورده و ناراضی از عدم 
موافقت رئيس جمهوری، در امريكا پخش شــده 
و در مخالفت با او به فعاليت و چه بسا خرابكاری 
دست می زنند. دالس در پايان چانه زدن خود قول 
مي دهــد كه شــرط كندی، مبنی بــر عدم تأكيد 
شــركت نيروهای نظامی امريكا از ابتدا تا انتهای 
طرح، رعايت شود. ولی او به كوبايی های مهاجم 
به دروغ وعده می دهد كه نيروهای نظامی امريكا 

در عمليات به آنها كمك خواهند كرد! 
با تشريك مســاعی و هماهنگی دالس و مسئول 
پايگاه ســرويس مخفی انگليــس در كنگو يعنی 
»دافنــه پــارك«، نخســت وزير محبــوب كنگو 
پاتريس لومومبا، در عملياتی سری كشته می شود. 
اين جنايت درست سه روز پيش از مراسم تحليف 
كندی در 20 ژانويه 1961 انجام می شــود، با علم 

به اينكه كندی با آن حتماً مخالفت می كرد.
برخــالف موضع آشــكار و روشــن كندی در 
حمايت از استقالل الجزاير، سازمان سيا با رهبری 
دالس با فاشيست های فرانسوی مخالف سياست 

دوستی دوگل با اعراب، همكاری می كند.
توطئه برای تضعيف دالر از طريق افزايش سريع 
تقاضا برای طال در مقابل دالر، با هدايت محافل 
بانكی لندن، از ماه های آخر مبارزات انتخاباتی و 
همچنين پس از پيــروزی كندی، طرح های او را 
برای توسعه و تقويت ســريع اقتصاد ملی امريكا 

وقتي کندي فعاليت هاي 
انتخاباتي خود را  براي 

رياست جمهوري  آغاز کرد، 
دنياي خارج از امريکا او را در 
نقش يگانه رهبر سياسي ضد 

امپرياليستي در امريکا، بهتر از 
مردم خود امريکا مي شناختند
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شــركت های فوالد برای خيانت بــه منافع عموم 
مردم، حمله می كند. دولت، قوانين ضدتراســت 
را مورد تأكيد قرار می دهد و قراردادهای گذشته 
وزارت دفــاع را به نفع شــركت هايی كه به قول 
خــود وفا كــرده و قيمت ها را باال نبــرده بودند، 
تجديد می كند: كندی پيك ويژه ای مســتقيم به 
بانك مورگان، ســهامدار اصلی شــركت فوالد 
امريكا می فرســتد تا اليحه شــورش عليه مصالح 

عموم را برای آنها بخواند.
ادگار كايــزر كه آن زمان نظارت بر ســاختمان 
ســد نكرومــه ـ كنــدی آكوســومبا را برعهده 
داشــت، رئيس شــركت فوالد كايــزر كاليفرنيا 
يعنی يكی از ســه شركت بزرگ فوالد بود كه با 
كندی همكاری كردنــد و با عدم افزايش قيمت 
محصوالت خــود، به طور مؤثری بــا مورگان و 
شــركايش به مقابله برخاســته بودند. مورگان از 
پيش هم با شركت كايزر، به خاطر برخورد بسيار 
خــوب و رضايت آميــز مديريت آن شــركت با 
كارگرانش، ســر جنگ داشت. شركت مورگان 
از جملــه در ايالــت »اوتا«، عمليــات رقابت آميز 
زيــادی را برای بيــرون راندن كايــزر از صنعت 

سازمان داده بود.
درســت 72 ســاعت پس از آغاز اين درگيری و 
نزاع، شــركت مورگان ناچار به عقب نشينی شد. 
شــركت های ديگری هم كه قيمت ها را باال برده 
بودند مانند مورگان مجبور شــدند قيمت هايشان 
را كاهش دهند. متعاقب ايــن نبرد فوالد، محور 
انگليــس ـ وال اســتريت، به ويــژه از اتحــاد و 
هماهنگی كندی و منافع صنعتی اصيل امريكايی 

نگران و هراسان می شود. 
درواقع پشت پرده بحران فوالد اين واقعيت بود كه 
برنامه كندی بزرگ ترين توسعه اقتصادی تاريخ 
امريكا را رقم می زد؛ كاهش ســريع ظرفيت های 
عاطل مانده صنعتی، افزايش ســوددهی و افزايش 

بی سابقه دستمزدها، همه در مدتی نسبتاً كوتاه!
يكی از سياست های كليدی كندی تخفيف مالياتی 
در قبال ســرمايه گذاريهای جديد بود كه به صنايع 
فوالد و صنايع ديگر، برای سرمايه گذاری هايشــان 
در تجهيــزات و كارخانجــات جديــد، تخفيف 
مالياتی قائل می شــد. حتي با وجود اين سياســت، 
شــركت فــوالد امريــكا متعلــق به مــورگان كه 
بزرگ ترين توليدكننده فــوالد امريكا بود، همراه 
و هماهنــگ بــا اســتراتژی انگليس و دســتياران 
وال استريتي اش برای تبديل امريكا به انبار اسقاطی 
پســاـ  صنعتی و همچنين كاهش جمعيت جهان، با 
ايــن تخفيف مالياتی مخالفــت می كند. چنانكه به 
محض قتل كندی و آغــاز جنگ هايي كه اميدها 
و خوش بينی های دوره او را برای پيشرفت و صلح 
جهانی، از بين بردند، اصحاب و عوامل اليگارشی 
افكارعمومــی  در  وال اســتريت،  ـ  لنــدن  مالــی 
شوك زده و افســرده امريكای پس از قتل كندی 
)1963( و همچنين قتل های برادرش روبرت كندی 
و مارتيــن لوتركينگ، هــر دو در 1968 و پس از 
هراس و ســنگينی روزافزون جنگ ويتنام، به تبليغ 
و تلقين طرح مالتوسی امپراتوری استعماری بريتانيا 

ويژه حســن نيت به اندونزی می فرســتد. روبرت 
كندی در اندونزی سخنرانی های تكان دهندهای 
بر ضدامپرياليســم و اســتعمار ايراد می كند و در 
راه بازگشــت و ديــدار از هلنــد، از دولت هلند 
می خواهد كه باقيمانــده نيروهای خود از منطقه 
»ايريــان غربی« واقــع در جزيره گينــه جديد را 
خــارج كند. هلندی هــا عصبانی و ناخشــنود از 
دخالت كندی ها، ناچار شــدند باالخره نيروهای 

خود را بيرون ببرند.
كنــدی بالفاصله تــداركات الزم بــرای كمك 
به توســعه صنعتی اندونــزی را فراهــم می كند. 
)يادداشت اقدام 179، تاريخ 16 اگوست 1962(

NASM 179
ســنا اولين بســته كمك به اندونزی را در نوامبر 
1963 تصويب می كند يعنی فقط چند روز پيش 
از ترور و قتل كندی. پس از قتل او هم سياست 
امريكا به همكاری و اقدام مشــترك با انگليس 
برای ايجاد آشــوب در اندونزی و ساقط كردن 

سوكارنو تغيير می كند!

نبرد سرنوشت ساز فوالد 
در بحــران آوريــل 1962 صنايــع فوالدســازی 
امريكا، عليه منافع انگليس ـ جی. پی. مورگان و 
وال استريت كه شركت عظيم فوالدسازی امريكا 
را در كنترل خود داشــتند، بــه جنگی تمام  عيار 
دست زد. كندی به منظور راهگشايی برای انجام 
سرمايه گذاری های هنگفت در صنعت فوالد، در 
عين تالش برای احتراز از رشد و توسعه تورمی، 
با اتحاديه كارگران اين بخش به تفاهم می رســد 
تا با عقد قرارداد جديدی متعهد شوند دستمزدها 
را افزايــش ندهنــد و در عــوض، شــركت های 
توليدكننده هــم قيمت فوالد را بــاال نبرند. ولی 
درســت پس از امضای اين قرارداد جديد توسط 
اتحاديه كارگران، »راجر بالگ« رئيس شــركت 
فوالد به كاخ سفيد آمده و بيانيه مطبوعاتی ای را 
كه تازه منتشــركرده بود و در آن افزايش زيادی 
در قيمت فوالد اعالم شده بود، به كندی تحويل 
می دهد. شركت های ديگر فوالد هم متعاقب آن 

قيمت ها را باال می برند.
كندی فــوراً كنفرانس مطبوعاتی بــاز و آزادی 
تشكيل می دهد و به شدت به رفتار غيرميهن پرستانه 

در امريــكا زندگی و تحصيل می كرد، ايده خود 
برای ساخت يك سد بزرگ بر رودخانه »ولتا«ي 
غنا را، از پروژه عظيم »دره تنســی« الهام گرفت. 
كندی تأمين مالی ســاخت سد مورد نظر نكرومه 
را تقبل می كند و قرار می شود كه سرمهندسی و 
نظــارت بر ســاختمان آن را »ادگار كايزر« مدير 
»شركت صنايع مهندســی كايزر« برعهده بگيرد 
كه دوست شخصی كندی هم بود. كايزر پيش تر 
سرپرست گروه مهندسانی بود كه سدهای بزرگ 
»هوور«، »به ون ويل« و »گراند كولی« را در خود 
امريكا ســاخته بودند. ديگر امور مهندسی و فنی 
الزم اين سد را پرسنل فنی و مشاوران ايتاليايی، با 
تشويق و حمايت مستقيم »انريكو مته ای« ياد شده 
در باال برعهده گرفتند كه پنج روز قبل از مراسم 
تحليف كندی، با قوام نكرومه مالقات كرده بود.

ســد »آكوســومبو«ي غنا روی رودخانه ولتا، در 
پشــت خود بزرگ ترين درياچه مصنوعی جهان 
تــا آن زمان را ايجــاد كرد كه بــرای طرح های 
عمرانی و صنعتی غنای جديــد، در 1966 توليد 
برق را آغاز كرد. سد با نصب لوح يادبودی به نام 
كندی شهيد افتتاح شد )1966( اما يك هفته بعد 
نكرومه توســط كودتايی هدايت شده از جانب 

لندن بركنار می شود.7
جمال عبدالناصر و انريكو مته ای، در همكاری با 
يكديگر از قيام مردم الجزاير حمايت می كردند. 
پيروزی انتخاباتی كندی ناصر را اميدوار می كند 
كــه امريكا بــه حمايت پيشــين از دموكراســی 
ســكوالر مصــر بازگــردد و مصــر را در مبارزه 
درازمدتش با اســتعمار بريتانيا و اخوان المسلمين 
ســاخته دست آنها، ياری رســاند. آيزنهاور قول 
داده بود به پروژه ناصر برای ســاخت سد بزرگی 
بــر رود نيل كمك كند ولی وزيــر خارجه اش، 
جان فوستر دالس، از آن سر باز می زند. در نتيجه 
ناصر به ســمت شوروی ها سوق داده می شود كه 
عاقبــت بحران كانال ســوئز و تجاوز ســه جانبه 
انگليسـ  فرانسهـ  اسرائيل به مصر، پيش می آيد.

پس از احراز رياســت جمهوری، بين كندی و ناصر 
مكاتبات و ردوبدل پيام های شخصی برقرار می شود. 
سپس كندی سياست ترومنـ  دالس را تغيير می دهد 
و بــه طرزی جدی در مقابل محور بريتانياـ  خانواده 

پادشاهی سعودی، جانب ناصر را می گيرد.
كندی روابط گرم و دوستانه ای نيز با نخست وزير 
هند، جواهر لعل نهرو و ســوكارنو رئيس جمهور 
اندونــزی برقــرار می كند كه نهضت اســتقالل 
كشــورهای خويش را از امپراتوری های انگليس 
و هلند تا پيروزی رهبری كرده و هوادار بی طرفی 

در قبال شرق و غرب بودند.
علی رغــم غيــض و اعتراض هــای بــه اصطالح 
»ســاالران جنگ سرد«، كندی برای ارائه كمك 
به ســاخت پروژه »فوالد بوكارا« در هند، بســيار 
تالش كرد. ولی تأمين مالــی پروژه به علت قتل 
كندی متوقف شــد كه سپس شــوروی ها آن را 

برعهده گرفتند.
كنــدی در 1962 برادر خويــش »روبرت« را كه 
آن زمان دادستان كل امريكا بود، به عنوان نماينده 

مالقات جان اف كندي با دكتر قوام نكرومه 
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1
افتضاحی شبيه مســئله خليج خوك ها، الزم بود 
و عدم اعمال آنها اين بار می توانســت جهان را به 

آتش بكشاند.8
مكاتبات و مكالمات خصوصی و محرمانه ای كه 
در 1961 بين كندی و خروشچف سر گرفته بود 
در حل نهايی بحران، با عقب نشينی شوروی، البته 
ضمن حفظ ظاهر و مراعات پرســتيژ آن كشور، 

نقشی اساسی داشتند. 
كنــدی كه حــاال به خاطــر پيــروزی صلح آميز 
در بحــران كوبا حمايت وســيع افكارعمومی را 
برانگيختــه بود، به فاصله فقط چنــد روز پس از 
خاتمه بحــران، شــروع می كند تا تمــام قدرت 
رهبــری خويــش را بــرای برون رفــت جهان از 
كابوس جنگ سرد ساخته امپراتوری به كار گيرد.
اولين آماج او بحران كنگو می شــود كه همچنان 
رو به وخامت داشــت. كندی دولت اســتعماری 
بلژيــك را تحت فشــار وامی دارد تا آشــكارا با 
خواســت مصرانه امريكا برای حفظ يكپارچگی 
و اســتقالل كنگــو، باوجــود حمايت شــريك 
بزرگ تر اســتعماريش يعنــی انگليس از جدايی 
ايالت كاتانگا از كنگو، همراهی 

و تفاهم نشان دهد.
27 نوامبر 1962، فقط يك ماه پس 
از عقب نشــينی نســبتاً آبرومندانه 
شــوروی از بحــران كوبا، كندی 
و پال هنری اسپاك، وزيرخارجه 
بلژيكي، بيانيه مشــتركی منتشــر 
می كنند كــه در آن جدايی طلبان 
كاتانــگا، در صورت اصــرار بر 
جدايی، به »اقدامــات و تنبيهات 
تهديد می شوند  اقتصادی«  شديد 
و درســت در همين روز، كندی 
انگار از روی قصد، اعالم می كند 
كه ترتيــب مالقاتش را با هارولد 
مك ميالن نخست وزير انگلستان، 

در 19 دسامبر آتی خواهد داد.
دو هفتــه پيش از ايــن ديدار برنامه ريزی شــده، 
روزنامه هــا گــزارش كردند كــه رئيس جمهور 
كنــدی تصميم گرفته اســت برنامه توافق شــده 
ســاخت موشك اتمی هوا به زمين اسكای بولت 
را برای تحويل بــه انگليس متوقف كند. درواقع 
از زمان قرارداد 1960 با آيزنهاور ـ دالس، دولت 
انگلستان بر سر تحويل اين سالح امريكايی اميد 
بســته بود كه می توانســت انگليــس را به يگانه 

توانايی جنگیـ  اتمی مستقل مجهز نمايد.
تــد سورنســن چنيــن گــزارش كــرده اســت: 
»رئيس جمهــور... بــه هر حال چنــدان اهميتی در 
يك ســالح كوچك بازدارنده مســتقاًل انگليسی 
نمی ديد. تصميم او برای توقف ساخت آن، بحران 
سياســی عمده ای برای دولت بی ثبات مك ميالن 
به وجود آورد. در ســال های گذشــته مك ميالن 
قرارداد ساخت اسكای بولت را كليد »روابط ويژه« 
انگليس و امريكا دانســته بود. خشــم و نارضايتی 
نهفته انگليسی ها از استنكاف كندی برای مشاوره 
بــا آنها در زمان بحران كوبا، حاال بر ســر موضوع 

مزرعه های كشاورزی وارد شبكه برق گرديدند، 
رودخانه ها اليروبی شــدند و تعاونی های توليد و 
مصرف در سراسر امريكا گسترش يافتند. عدالت 
اجتماعــی و اقتصادی و همچنين عدالت در برابر 
مقــررات قانونی، به طــور روزافزونــی به حق و 
فرصــت تك تك مردم امريكا، در هر موقعيت و 

مرتبه از كار و زندگی، تبديل شد«. 
سياســت های كندی برای ايجاد مشــاغل جديد، 
افزايش حداقل دستمزدها و شعار گسترش رنسانس 
صنعتی، همه الهام گرفته از سيستم اصيل امريكايی 
بوده انــد. برنامه هيجان انگيــز و محبوبيت آفرين او 
در طــرح فضايی آپولــو كه نماد رهبــری امريكا 
در پيشــرفت های تكنولوژيك شــده بود، در عين 
حال كينه و نفرت امپراتوری را هم نســبت به وی 
برانگيخــت؛ كندی با اقداماتــش در زمينه حقوق 
مدنی، بــه تبعيضات نژادی اعــالن جنگ داد كه 
ميراث و پژواك دوران ســلطه امپراتوری انگليس 
بودنــد. در ادامــه، بــه همخوانی اين ابتــكارات با 
اهداف مســتقيم و سرراســت ضد امپرياليستی او 

اشارات بيشتر و دقيق تری خواهد شد.

اســتراتژی برای صلح و يک جنگ سريع 
با انگليس

بحران موشــكی كوبا در اكتبــر 1962، به خاطر 
اســتقرار  بــرای  كاســترو  فيــدل  درخواســت 
موشــك های هســته ای شــوروی در كوبــا، به 
منظور جلوگيــری از تجاوز امريكا از يك ســو 
و از ســوي ديگــر بر اثر ريســك و قمــار خود 
شــوروی ها به وجــود آمــد كه فكــر می كردند 
استقرار موشــك های تهاجمی آن ها در نزديكی 
مرزهای ملی امريكا، عقب نشينی رزوافزونشان را 
در برابر پيشرفت و توسعه خيره كننده اقتصادی ـ 
علمی و نظامی و همچنين موفقيت های سياســت 
خارجی كندی، جبران می كرد و از انظار مخفی 

نگاه می داشت.
كنــدی،  مخصــوص  مشــاور  سورنســن  تــد 
گزارش هــای روزانه و تكان دهنده ای از ماجرای 
اين بحران نوشته كه حاكی از دقت و كنترل أكيد 
شخصی كندی بر تمام جوانب و ابعاد نبردآسای 
آن بحــران بود كــه بــرای ممانعــت از رخداد 

يعنی »دســتور كار سبز« پرداختند و افكار و عقايد 
عموم را به شدت تحت تأثير منفی قرار دادند.

اين نوشــتار، بر برخوردها و مقابله های مســتقيم 
كندی بــا دامنه گســترده امپراتــوری انگليس، 
تمركز كرده اســت تــا زمينه ترور و قتــل او را 

به خوبی روشن نمايد.
مبارزه كندی با امپراتــوری هم در داخل امريكا 

و هم در عرصه سياست خارجی جريان داشت.
مشــاور اقتصادی لينكلن يعنی هنری ســی. كری 
در كتاب مشــهور »هماهنگی منافــع« 1851 خود 
چنين نوشته است: »دو سيستم »اقتصادی« در برابر 
جهانيان قرار دارد؛ يك سيســتم بــه فقر، جهل و 
نادانی، كاهش جمعيت و توحش و فالكت راهبر 
اســت و ديگری به افزايش ثروت، رفاه، هوش و 
دانش و تركيب كار و تمــدن. يكی رو به جنگ 
و ســتيز و دشمنی عمومی دارد و ديگری خواهان 
صلح و دوستی عمومی است. اولی سيستم انگليسی 
و ديگری سيستم امريكايی است كه تالش می كند 

شرايط مردم جهان را بهتر و برابرتر گرداند«.
ترجيح و نظر شــخصی كندی درباره اين سيستم 

امريكايی را شــايد بهتر از هر جای 
ديگر، در ســخنانی يافت كه هنگام 
مهمانی شــام رئيس جمهــور ايتاليا، 
آنتونيو سگنی، ايراد كرد: »ما يعنی 
امريكا و ايتاليا هردو به تأمين عدالت 
اجتماعی و پبشــرفت برای فرد فرد 
ملت هايمان ايمان داريم. ما هر دو به 
دموكراسی، به قول ما امريكايی ها، 
به دموكراسی توده های مردم اعتقاد 
داريم، برای ما فرد بر دولت، جامعه 
بر حزب و گروه و منافع عمومی بر 
منافع خصوصی تقــدم و ارجحيت 
دارد. در ســال های ســخت 1930 
كه نااميدی و كســادی دروازه های 
بســياری از كشــورها را بــه روی 
فاشيسم و كمونيســم باز كرده بود، 

ملت ما به راه و مســير رهبری فرانكلين روزولت 
پيوســت. رياســت جمهوری روزولت كشور ما 
را بــه درجات بااليی از پيشــرفت های اقتصادی، 
همچنيــن  و  سياســی  اصالحــات  اجتماعــی، 
اصالحات مالياتی و پيشــرفت های كشــاورزی 
و ديگــر اصالحات ســازمانی و اداری نائل كرد 
كه تا آن زمان ســابقه و مانند نداشت. كارگران 
بــه دســتمزدهای آبرومندانه ای دســت يافتند و 
بازنشســتگان و ســالخوردگان دارای مســتمری 
بازنشســتگی و كهولت شــدند و كشــاورزان از 
دريافت قيمت مناســبی بــرای محصوالت خود 
مطمئن گرديدند. كارگــران، چه زن و چه مرد، 
دارای حق تشــكيل سازمان و اتحاديه و چانه زنی 
دسته جمعی شــدند. صنعتگران و سرمايه گذاران 
كوچك و خرده پا و سپرده گذاران كوچكی كه 
وجــوه كم خويش را در بانك ها می گذاشــتند، 
به خاطــر قانــون »گالسـ  اســتيگل«، به حمايت 
بيشتری در قبال بحران ها و عواقب ناخواسته ناشی 
از فســاد بانك ها و كسادی اقتصادی نائل شدند. 

تد سورنسن مشاور مخصوص كندی
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نديده اســت. دســت كم 20 ميليون از مردم اين 
كشــور در اين جنگ قربانی شــدند. يك ســوم 
مساحت كشــور و دوســوم منابع و ظرفيت های 
صنعتی اش در جنگ به ويرانه تبديل شــد؛ يعنی 
چيزی معادل مساحتی از كشور ما مثاًل از شيكاگو 

تا منتهی اليه غرب كشور ما«.
 »امروز اگر جنگ جهانی ديگری در بگيرد همه 
آنچه ســاخته ايم و برای آن كار كرده و زحمت 
كشــيده ايم در همان 24 ساعت اول جنگ نابود 
خواهد شــد. ما بايد امور خود را طوری ســامان 
دهيم تا كمونيســت ها هم حصول تفاهم و توافق 

برای يك صلح واقعی را به نفع خود نيز ببينند«.
»من از اين فرصت اســتفاده می كنم تا دو تصميم 
مهم را اعالم كنم: اول، برای نيل به يك قرارداد 
زودهنــگام در زمينه منع گســترده آزمايش های 
اتمی، به زودی مذاكرات سطح بااليی در مسكو 
آغاز خواهد شــد. اميدها و آرزوهــای ما بايد با 
احتياط هــا و نگرانی های تاريخی توأم شــوند اما 
می دانيم كــه اميد و آرزوی مــردم جهان همه با 
اميدها و آرزوهای ما هماهنگ اســت. دوم، من 
هم اكنون رسماً اعالم می كنم كه امريكا درصدد 
انجــام آزمايش های هســته ای در فضا برنخواهد 
آمــد. البته مادام كه ديگــران هم به همين متعهد 
بماننــد و مــا اولين كشــور براي آغــاز اين نوع 
آزمايش ها نخواهيم بود«. اين سخنرانی كندی با 
استقبال گرم شــوروی ها مواجه می شود كه تمام 
متن آن را در رسانه های جمعی كشورشان انتشار 
دادند. در فاصله كوتاهی پس از اين ســخنرانی، 
قرارداد منع محدود آزمايش های هسته ای توسط 
امريكا، شوروی و انگلســتان امضا شد. )به خاطر 
اصــرار و تأكيد كنــدی انگســتان در مذاكرات 
شــركت نداشت( و چندی بعد 100 كشور ديگر 

به اين قرارداد پيوستند.«
يك روز پس از ســخنرانی استراتژی برای صلح، 
كندی در كانال تلويزيون سراسری ظاهر می شود 
تا در انظار مردم امريــكا، اجرای الزام آور حكم 
قطعــی دادگاه را به جرج واالس، فرماندار ايالت 
آالباما اعالم كند: دو دانشجوی سياهپوست بايد 

در دانشگاه آالباما ثبت نام می شدند!
كندی در همين ســخنرانی تلويزيونــی از مردم 
می پرســد: »اگر يك شهروند امريكايی، به خاطر 
سياهی پوســتش نتواند در رستوران عمومی غذا 
بخورد و اگر نتواند فرزندان خود را برای تحصيل 
بــه بهترين مدارس دولتی بفرســتد، يــا نتواند به 
نمايندگان و مســئوالن ايالتی يــا ملی خود رأی 
بدهد، در آن صورت كدام يك از ما راضی بوديم 
پوســتمان سياه و جای او می بوديم؟ كدام يك از 
مــا به توصيه هــا و نصيحت هــای ديگران گوش 
می داديــم كه بايد صبر داشــته باشــيم و تحمل 
كنيم؟ صدســال صبر و تحمل از زمانی گذشــته 
است كه آبراهام لينكلن بردگان را آزاد كرد ولی 
آنها هنوز از قيد و بندهای بی عدالتی و ســتم های 

اجتماعی و اقتصادی كاماًل آزاد نشده اند«. 
او ســؤال از مــردم را ادامه می دهــد: »ما همه جا 
دم از آزادی می زنيــم و پر بيــراه هم نمی گوييم 

قصد به مطبوعات درز می دهد و واشنگتن پست 
11 ژانويه 1963 هم می نويسد: »امريكا و شوروی 
دور از ديگــران و به طــرزی فعــال و محرمانه، 
راهبردهای جديدی را برای نيــل به قرارداد منع 
آزمايش سالح های هسته ای جست وجو می كنند 
كه چند سال اســت هيئت های دو دولت درباره 
آن، بــدون حصــول نتيجه محسوســی، مذاكره 

می كرده اند«. 
كندی اكنون ديگر بر اين ابتكار صلح آميز خويش 
پافشاری می كند و با دقت و احتياط الزم وفاق و 
اجماعی برای صلح و توسعه به وجود می آورد كه 

وزن سياسی تالش های او را باال می برد.
تا ژوئن 1963، كندی ديگر امريكا را عماًل وارد 
عصــر نوينی كــرده اســت و در دو روز متوالی، 
هربــار از امريكايی ها می خواهد تــا از خطاها و 
موضع گيرهــای خطرنــاك كشورشــان عبرت 
گرفتــه و راهبردهای جديدی بــرای يك دنيای 

بهتر به جهانيان ارائه دهند.
در دانشگاه امريكا شهر واشــنگتن، به تاريخ 10 
ژوئن، ضمن ســخنرانی می پرســد: »مــا به دنبال 
چگونــه صلحــی هســتيم؟« و جــواب می دهد: 
»نــه صلحی امريــكا محــور و تحميل شــده به 
ضرب ســالح های جنگی ما. نه صلح و آرامش 
گورستان ها يا امنيت اعطايی به بردگان... مسائل 
و مشــكالت رودرروی ما همه ســاخته بشرند و 
بنابراين به دســت بشــر هم حل می شــوند. انسان 
می تواند تا هــر جا بخواهد ترقــی كند و صعود 
نمايد. هيچ مشــكل و معضلی در زندگانی انسان 
نيست كه حلش خارج از اراده و توان انسان باشد. 
عقل و روح بشــر اغلب معضالت و مشكالت به 
ظاهر الينحل را حل كرده اســت. ما ايمان داريم 
كه در آينده هم همين طور است... بياييد موضع و 
جايگاه خود در قبال اتحاد شــوروی را بازنگری 
كنيم. فكر اينكــه رهبران اتحاد شــوروی احياناً 
گفته ها و نوشته های مســئوالن امور تبليغاتی شان 
را واقعاً قبول داشــته باشند تا حدی دلسردكننده 
اســت. در ايــن صــورت درك دامنــه و اندازه 
شــكاف فيمابين آســان تر اســت و در عين حال 
زنگ خطری برای ما مردم امريكا هم محســوب 
می شود كه مثل شــوروی ها گرفتار دام تبليغات 
نشويم و فقط تصوير مخدوش طرف ديگر را كه 
با بدبينی ترسيم شده است نبينيم و فكر نكنيم كه 
موضوع ارتباطات و مكالمات فيمابين، منحصر به 

تبادل تهديد و شاخ و شانه كشيدن است.«
»هيچ حكومت يا سيســتم اجتماعی آنچنان بد و 
شيطانی نيست كه فكر كنيم مردمشان به كلی فاقد 
فضيلت و تدبيرند. برای ما امريكايی ها كمونيسم 
مكتبی عميقاً ضدآزادی و شخصيت فردی است. 
با وجــود اين به مردم شــوروی به خاطر خيلی از 
موفقيت هايشان در زمينه های علمی، فضا، اقتصاد 
و رشــد صنعتــی، در فرهنگ و بــرای اقدامات 
قهرمانانه احترام می گذاريم. مردم هر دو كشــور 
ما انزجار مشتركی از جنگ دارند. ما هرگز عليه 
يكديگر نجنگيده ايم. هيچ ملتــی به اندازه مردم 
شــوروی در جنگ جهانــی دوم رنج و مصيبت 

اسكای بولت بروز كرده و باال آمده است«.9 
روزی كه كنــدی برای ديدار با مك ميالن وارد 
»ناســائو« در »باهاما« )Bahamas( می شود سازمان 
ملــل تصميم امريــكا را بــه اعــزام تجهيزات و 
مشاوران نظامی، برای شركت در نيروهای حافظ 
صلح آن ســازمان در كنگو و تقويت آن نيروها 
در نبرد با جدايي طلبان مــورد حمايت انگليس، 

اعالم می كند. 
رئيس جمهــور در مورد اســكای بولــت كوتاه 
نمی آمد. از نظر او »گســترش و توليد سالح های 
اتمی توسط كشــورهای بيشتر، حتی كشورهای 
دوست و متحد، بسيار خطرناك و نامطلوب بود. 
پيمان ناســائو كه 22 دســامبر امضا شد مشخص 
می كــرد كه امريــكا موشــك های پوالريس به 
انگليس می فروشــد اما فقط به شــرطی كه روی 
زيردريايی های تحت فرماندهی ناتو حمل شوند 

نه تحت فرماندهی مستقل انگليس«.10 
با عقبگرد و شكســت سياســی انگليس، امريكا 
روند ارســال كاميون هــا و زره پوشــهای نظامی 
و تجهيــزات مين يابی را به كنگــو و در جدال با 

جدايی طلبان تسريع می كند.
دو هفتــه بعــد دولــت امريــكا اعــالم می كند 
»نيروهای سازمان ملل مســتقر در كاتانگا اكنون 
بيشترمناطق جمعيتی و معادن را به تصرف خويش 
درآورده انــد. ما انتظار داريم آقای چومبه فوراً به 
جدايی كاتانگا، با به رسميت شناختن حق آزادی 
عبور و مرور نيروهای سازمان ملل در سراسر اين 
ايالت، پايان دهد و همچنين از مزدوران خارجی 

بخواهد متفرق شده و كشور را ترك كنند«.11
و يــك هفته بعدتر نيروهای ســازمان ملل مجهز 
به ســازوبرگ امريكايی، موســی چومبه رئيس 
جدايی طلبــان كاتانــگا را در خانــه اش حبــس 
می كنند. دولت مركزی كنگو از دولت انگليس 
می خواهد تا كنسولگری خود در كاتانگا را ببندد. 
صدها جوان و دانشــجوی كنگويی به ســفارت 
انگليس حمله كردنــد و تابلوهای تصاوير ملكه 
اليزابــت را بيرون آورده و پــاره كرده و به آتش 
كشــاندند. پس از آن همين گروه دانشجويان با 
هلهله و شــادی در بيرون از سفارت امريكا جمع 
شــده و شعار زنده باد امريكا سر دادند. اليگارشی 
بريتانيا خشــم شــديد خــود را از تهديداتی كه 
كندی بــرای نظم امپراتوريشــان به وجود آورده 
بود و همچنين نگرانی خود از بلندپروازی های او 
را به شــركای نيويوركی خويش منقل می كنند. 
نيويورك تايمز 14 ژانويه چنين نوشت: »در لندن 
دســت كم اين ترس ايجاد شــده است كه رژيم 
كنگو با برخورداری از حمايت ســازمان ملل، از 
موقعيت خود برای برانداختن رژيم های مستقر در 
رودزيا؛ مســتعمرات آفريقايی پرتغال وآفريقای 

جنوبی بهره برداری نمايد«. 
همزمــان با همــان روزهايی كه عامــل انگليس 
يعنــی چومبه داشــت دســتگير می شــد، رئيس 
هيئت مذاكره كننده شــوروی در امر سالح های 
اتمی، بی ســروصدا و به درخواست كندی، وارد 
واشنگتن می شــود. دولت امريكا سپس از روی 
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و فرود در كره ماه هم می شــوند. كانال ارتباطی 
ناســا با آكادمی علوم شوروی بســيار مؤثر بوده 
اســت. مــن حتي عالقه منــدم كه تا 15 دســامبر 
گزارشــی اگرچه موقت، از نحوه پيشــرفت اين 

همكاری ها دريافت نمايم«.13 
 بــه گفته ويليام اتوود، مشــاور كنــدی در امور 
آفريقــا، فيدل كاســترو در 1963 از طريق برخی 
شــاخك های اطالعاتی خــود به كنــدی پيغام 
می دهد كه »او از موقعيت كوبا به عنوان يكی از 
اقمار شوروی راضی نيست و درصدد يافتن راهی 
برای برون رفت از اين وضعيت است و اينكه وی 
خواهان نزديكی به امريكاســت و حاضر اســت 
برای اين منظور برخی تخفيف های جدی هم در 
كار بياورد و اينكه بين او و يكی از رفقای اصلی 
طرفدار كمونيسمش يعنی چه گوارا، بر سر همين 
موضوع اختــالف وجود دارد و وی، او را از اين 

نظر به طرز خطرناكی غيرقابل اعتماد می داند«.14
كندی، ويليام اتوود را مأمور می كند كه در جهت 
عادی ســازی روابط بــا كوبا ارتباط بــا مأموران 
كاسترو را ادامه دهد. اين گفت وگوهای محرمانه 
و دوجانبــه تحت نظــارت خــود رئيس جمهور 
و همچنيــن روبــرت كنــدی، دادســتان كل از 
يك طرف و رابط ســرهنگ رنه تولدو، مشــاور 
شخصی كاسترو از طرف ديگر ادامه هم می يابد. 
از اين مشاور شــخصی پيغام می آمد كه كاسترو 
خواهان ديداری با نماينده ای از دولت امريكا، اما 

بدون حضور چه گواراست.
جانــب  از  اتــوود   )1963( نوامبــر   19 روز 
رئيس جمهــور دســتور مي گيــرد كــه گزارش 
به روزی از اين گفت وگوهای محرمانه، با توجه به 
جلسات پيش روی سازمان ملل و برای آمادگی 
به قصد ديدار رو در رو با كاسترو، تهيه نمايد. به 
اتــوود همچنين تأكيد می كنند كه رئيس جمهور 
»واشــنگتن را جز برای ســفر كوتاهی به داالس 

ترك نخواهند كرد«.15

ويتنام
ماننــد كوبا و كنگو، درگيــری و نزاع ويتنام هم 
درواقع بمبی بود كه جناح و دوســتان امريكايی 
چرچيل، پيش از رئيس جمهورشــدن كندی، بر 

سر راه او كار می گذارند.
اعالميه اســتقالل ويتنــام )2 ســپتامبر 1945( از 
امپراتوری اســتعماری فرانســه، براساس اعالميه 
استقالل امريكا تنظيم شده بود. اين اعالميه چنين 
آغاز می شــد: »انســان ها همه برابر خلق شده اند 
آنها از جانــب خالق خــود دارای حقوقی ذاتی 
و نازدودنی هســتند؛ حــق آزادی، حق حيات و 
حــق نيل به خوشــبختی و ســعادت از جمله اين 
حقوق اند. اين بيان جاودانی در اعالميه اســتقالل 

امريكا در سال 1776 هم آمده است«.
شــش ماه پس از صدور اعالميه اســتقالل ويتنام 
و درحالی كــه كنــدی هنوز يــك داوطلب ضد 
امپرياليســت كنگره امريكاســت، »هوشی مين« 
رهبر ملی ويتنــام در 16 فوريــه 1946 نامه ای به 
هــری ترومن رئيس جمهور امريكا می نويســد و 

اســتراتژيك به وجود آورد به اين معنا كه هدف 
امريــكا را انجــام پروژه های مشــترك فضايی با 
شوروی اعالم كرد، يعنی از رقابت به همكاری! 
در تمــام دوران رياســت جمهوريشـ  عالوه بــر 
دعــوت زودهنگامش در همان اولين ســخنرانی 
رسمی افتتاحيه رياست جمهوری كه خواسته بود 
»بياييد با همديگر به ســتاره ها سفركنيم و آنها را 
كشف كنيم« ـ همواره از »هوگ دريدن« معاون 
ناسا می خواست با دانشمندان شوروی در تماس 
باشــد و آنها را به همكاری مشترك در كشفيات 

فضايی ترغيب كند.12
اين نوع گفت وگوها و رايزنی ها، علی رغم بحران 
خليج خوك ها، بحران موشــكی كوبا و مســئله 
برلين، درواقع هيچ وقــت تا كندی زنده بود قطع 

نشدند. 
كندی در همان ســخنرانی 20 آگوســت مجمع 
عمومی چنين می گويد: »من از جمله در خصوص 
امــكان همكاری هــای مشــترك در برنامه های 
فضايی، سفر مشــترك به ماه را در نظر دارم چرا 
اولين سفر انســان به ماه، موجب رقابت های ملی 
بين كشــورها باشــد؟ چرا امريكا و شوروی در 
هزينه های سنگين تحقيقات و اكتشافات فضايی، 
از راه همكاری های مشترك صرفه جويی نكنند 
و از دوباره كاری هــای زايد جلوگيری نكنند؟ ما 
بايد به طور جد بكوشــيم و ببينيم چرا دانشمندان 
و فضانوردان دو كشــور ما و بلكه دانشــمندان و 
فضانوردان همه كشــورها نتوانند در تسخير فضا 
با يكديگر همكاری كنند و چرا نتوانند روزی در 
هميــن دهه جاری، نه نماينده يك كشــور، بلكه 
نمايندگانی از همه كشــورهای مستعد و آماده را 

به ماه بفرستند؟« 
بــرای دورزدن مقاومت يا مخالفت دســتگاه قوه 
مجريه، كندی به »جيمز وب« مدير اجرايی »ناسا« 
مأموريــت می دهد كه: از جانــب دولت امريكا، 
شخصاً ابتكار و مسئوليت گسترش همكاری های 
جدی با اتحاد شــوروی را در زمينه امور فضايی 
برعهده بگيريد به مثابه نتيجه مســتقيم پيشنهاد 20 
سپتامبر من كه شامل همكاری در برنامه های سفر 

و به آزادی هــای خود در امريــكا هم می نازيم؛ 
اما آيــا می خواهيم به ديگــران و از آن مهمتر به 
خودمان بگوييم كه امريكا سرزمين آزادی است 
اما نه برای مردم سياهپوست؟ يا اينكه ما شهروند 
درجه دو نداريم جز سياهپوســتان؟ يــا اينكه ما 
سيستم طبقاتی و كاستی، گتو و نژاد برتر نداريم 
جز در ارتباط با سياهپوســتان؟ شعله های خشم از 
ســرخوردگی و نارضايتی در تمام شــهرهای ما، 
چه در شــمال و چه در جنوب فروزان است ولی 
هيچ راه عــالج قانونی هم در دســترس نداريم؛ 
بنابراين به عنوان مردم يك كشور با يك بحران 
اخالقی رودررو هستيم. هفته آينده من از كنگره 
درخواســت خواهم كرد كه در اين مورد اقدام و 
قانونی تصويب و به تعهدی عمل كند كه در قرن 
ما به طور كامل به آن عمل نكرده اســت؛ مبنی بر 
اينكــه نژاد، در قانون و زندگی مردم امريكا هيچ 

جايی ندارد«. 
اليحه پيشــنهادی كندی ســپس با راهپيمايی 28 
آگوســت مارتين لوتركينگ در واشنگتن مورد 
پشــتيبانی قرارگرفــت كه حكومــت كندی در 
انجــام و موفقيت آن نقش مهمی داشــت. اليحه 
پيشــنهادی كندی باعنوان »قانــون حقوق مدنی« 
در ســال 1964 پس از قتل او به تصويب كنگره 

رسيد.

تغيير )استراتژی( در برنامه فضايی 
 20 سپتامبر )1963( كندی در برابر مجمع عمومی 
سازمان ملل ســخنرانی داشت و كنگره در همان 
روز در حال بررســی قــرارداد منع آزمايش های 

هسته ای بود.
كندی در ســازمان ملــل چنين می گويــد: .. .ما 
توانســته ايم در جنگ ســرد وقفه ای ايجاد كنيم 
و بايــد از طريــق همــكاری برای منافــع متقابل 
قدرت های بزرگ، به يك سيســتم بازدارندگی 

مؤثر و واقعی دست پيدا كنيم.
دو ســال پيش تر از آن، كندی به كنگره پيشنهاد 
داده بود كه امريكا تا اواخر دهه 1960 انســان به 

ماه بفرستد.
در همان ســخنرانی مجمع عمومی كندی اعالم 
می كند: »ما به توســعه و ســاخت موشك اتمی 
»روور« شــتاب خواهيــم داد. ايــن پــروژه اميد 
روزی را در ما زنده نگاه می دارد كه به كشفيات 
بزرگ تر و هيجان انگيزتری در فضا دست يابيم؛ 
شايد فراتر از ماه و شايد تا دورترين نقاط منظومه 
شمسی را هم در حيطه كشفيات خود درآوريم«. 
آن زمــان واقعــاً جهــان از ايــن بلندپروازی هــا 
مشعوف بود و كندی را به خاطر آن شور و حال ها 
و در ارتباط با مرحله نشســتن سفينه در ماه به ياد 
می آورد كه درواقع بخشــی از كل پروژه او بود 

كه پس از قتلش البته همچنان ناتمام مانده است.
حتي در اوايــل دوران كندی هم توجيه عمومی 
بــرای اســتقبال از برنامــه بلندپروازانــه فضايی، 
قدرت مافوق و چيره دســتی امريكا در رقابت با 
كمونيسم شوروی بود اما تا 1963 كندی توانست 
در موضــع و برخورد امريكا يــك تغيير الگوی 

هوشي مين
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مردمان فقرزده و جنگ زده!
بيانيه يادشــده ســند بنيانگذاری صندوق جهانی 
حفاظت از حيات وحش بــود كه پرنس فيليپ، 
شــوهر ملكه انگليس، پرنس برنارد شوهر ملكه 
جوليانــای هلند كه از افســران اس. اس. هيتلری 

بود، در ميان بنيانگذاران آن بوده اند.17
در بيانيــه اين پرنس هــای ســلطنتی چنين آمده 
اســت: »مجمعی حامی متشــكل از شــهروندان 
بلندمرتبــه كشــورهای مختلف گــروه فعالی از 
رجال متشخص« يك صندوق بين المللی تأسيس 
می كننــد و به مثابه »يك اتــاق فرماندهی جنگی 
در يك مقــر بين المللی«، كار »تمام شــاخه های 
بين المللی فعال در اين مبارزه جهانی« را هماهنگ 
خواهند كرد و »به جلب حمايت و پشتيبانی الزم« 
از اين جنبش جديد ســبز پرنس های ســلطنتی يا 

»جنبش حفظ محيط زيست« خواهند پرداخت. 
اين گروه از رجال متشــخص و حامی كه بعدها 
به گروه يا »باشــگاه 1001« معروف شد، متشكل 
می شــد از افرادی از خانواده های بسيار پولدار و 
بانكــدار لندن، ميلياردرهــای مالك منابع طبيعی 
و معــادن غنی واقع در آفريقا، آســيا، خاورميانه 
و امريــكای  التيــن و همچنين نظريه پــردازان و 
استراتژيست های عمده اقدامات سری امپرياليستی 

در سطح جهان!
اما كندی با تعهد پيگيرانه اش به توسعه و گسترش 
اســتفاده از انــرژی اتمی براســاس رآكتورهای 
توليدكننــده و اســتفاده از توريــوم و اورانيوم، 
آشــكارا اشــتياق عميق خود را به تســلط هرچه 
بيشــتر انسان بر طبيعت نشان می داد. در سخنرانی 
26 سپتامبر 1963، در مركز اتمی هانفورد گفت: 
»در پايــان اين قرن نيمــی از انــرژی الكتريكی 
توليدی ما از منابع اتمی تأمين خواهد شــد« و بر 
همان قياس، بعد از ســال 2000، تمام تأسيســات 

توليد الكتريسيته امريكا اتمی می شدند.18
در عين شتاب گيری روند استفاده از انرژی اتمی 
از آغاز رياســت جمهوريش، در همين سخنرانی 
هانفــورد چنيــن ادامه می دهــد: »ما بايــد برنامه 
پرشتابی برای بهره برداری كامل از منابع آبی خود 
تهيه كنيم. هر قطره آبی كه بدون اســتفاده برای 
توليد برق، در كشاورزی يا هرگونه بهره برداری 
گســترده ديگری به اقيانوس بريزد در واقع هدر 
رفتــه اســت«. وی از طرح »اتحاديــه آب و برق 
امريكای شــمالی« برای تغيير مسير رودخانه ها از 
ريزش به اقيانوس منجمد شمالی و اقيانوس آرام 
شمالی و به سمت سرزمين های قارهای امريكای 

شمالی حمايت می كرد.19
كندی طرح ساخت يك رآكتور برای تحقيقات 
انرژی اتمی در ويتنام را پی ريزی كرد. امريكا در 
9 آگوســت 1963 موافقت خــود را برای تأمين 
مالــی طرح اعالم كــرد؛ روز 28 اكتبر، نگودين 
ديم آغاز كار رآكتور را كليد می زند و پنج روز 

بعد به قتل می رسد!
كندی همچنين رآكتــور اتمی تحقيقی ديگری 
برای متحدش سوكارنو، رئيس جمهور اندونزی 
سفارش داد و دانشــمندانی از امريكا برای انجام 

اين مشورت و توصيه را فراموش نكرد«.16
كندی پيــش از آن بر ســر بی طرفــی الئوس با 
شــوروی بــه توافق نائل شــده بود و بــا گذر از 
بحران خليج خوك ها و بحران موشكی كوبا و تا 
1963، او ديگر متوجه شــده است كه جلوگيری 
از اقدامات خيانت آميز يا از خطاهای تأســف بار، 
مســتلزم كنترل شــخصی و نزديــك خودش بر 
دستگاه حكومتی اســت. لذا در خصوص ويتنام 
به قول و قرار با نگودين ديم رئيس جمهور ويتنام 
جنوبی تكيه می كند تا نقش امريكا را در آنجا در 
حد حضور مشاوران نظامی و نه نيروهای رزمی، 
نگاه دارد و برای خروج نيروهای محدود نظامی 

از آنجا برنامه ريزی می كند.
كندی در عين پشت گرمی از اوج قدرت صنعتی، 
علمی و نظامــی امريكا، درصدد می شــود تا حل 
مسئله ويتنام را زير چتر توافق كلی تری درآورد كه 
تالش می كرد با شوروی، برای تأمين روابط مبتنی 

بر صلح و بازدارندگی طرفين، بدان نائل شود. 
خيانت اورل هاريمن، معاون وقت وزارتخارجه در 
امور شرق دور، به هدف و راه كندی سبب شد تا 
بعد از قتل كندی، دامنه جنگ و درگيری در ويتنام 
باال بگيرد. تحت شرايط و اوضاع مغشوش ناشی از 
دسيســه های اورل هاريمن و عوامل دولتی اش، بر 
سر بركناری نگودين ديم از قدرت توافق می شود. 
البته نگودين ديم هم در دوم نوامبر، يعنی 20 روز 

قبل از قتل كندی، ترور می شود!

پيام كندی برای نسل های آينده 
رياســت جمهوری جان اف كندی به بشــريت 
اعالم كــرد كه دهه 1960 و زندگی نســل های 
آينــده بايــد دوران همــكاری صلح آميز برای 
اكتشــاف ســتارگان، پيشــبرد و افزايش قدرت 
علمی بشــر و پايان غــارت اســتعماری منابع و 
ثروت هــای مســتعمرات و همچنيــن پايان فقر 

مردمان آنها باشد.

اما تاج و تخت انگلستان مخالف بود!
دو ماه از آغاز رياســت جمهوری كندی نگذشته 
بود كه مســئوالن يك پروژه ســلطنتی، در زمينه 
بسيج و تجهيز طبقات خيلی غنی و افكارعمومی 
جهانيان و دقيقــاً برای جلوگيری از تحقق هدف 

اعالم شده كندی، سندی انتشار می دهند.
»بيانيه مورژ« 29 آوريل 1961 آنها پيشنهاد می كرد 
كــه با »بحــران« و »حالت اضطــراری« در كنگو 
و در سراســر آفريقا و حل مســائل »شمار وسيع« 
موجوداتی كــه »در يك مهلكه افسارگســيخته، 
احمقانــه و بيهوده، زندگی و كاشــانه خود را از 

دست می دهند« مقابله نمايد.
اما در نظر مبتكــران و صادركنندگان اين بيانيه، 
علت »بحران« اين بود كه »جهان متمدن«، مزارع 
نوين كشاورزی و ســدهای آبياری و توليد برق 
برای مردم بيكاره و بی استفاده سياهپوست ارمغان 
آورده بود! و آن »شــمار وسيع« موضوع و سبب 
نگرانی و توجه آنها، حيواناتــی بودند كه ظاهراً 
نســل آنها در معرض تهديد و نابــودی بود و نه 

از او می خواهد به سياســت و خطمشی فرانكلين 
روزولت متعهد بماند.

هوشــی مين يادآور می شــود كه ويتنام هم مانند 
فليپيــن خواهان حمايت امريكاســت تا ويتنام به 

سمت استقالل خود گام بردارد:
»مردم كشــور ما از همــان 1941 جانب متفقين 
متحدانــش،  و  ژاپنی هــا  عليــه  و  گرفتنــد  را 
امــا  جنگيدنــد  فرانســوی  اســتعمارگران 
استعمارگران فرانســوی كه هم به متفقين و هم 
به مردم ويتنام خيانت كردند دوباره برگشــته اند 
و بــرای برقــراری مجدد ســلطه استعماريشــان 
جنــگ بی رحمانه و جنايتكارانــه ای را به مردم 
ما تحميــل كرده اند. اين تجاوز اســتعمارگران 
درواقع خــالف موضــع نيك انديشــانه و قابل 
احترام دولت و مردم امريكاست كه ما پيش تر، 
در خــالل و پس از جنــگ اخير بــا آن روبرو 
بوده ايم. مردم ما خواهان امنيت و آزادی هستند 
تا ابتــدا به رفاه و پيشــرفت داخلی نائل شــوند 
و ســپس ســهم كوچك خود را در بازســازی 
جهان ويران شــده در جنــگ ادا كنند. امنيت و 
آزادی هــای ضــروری ما فقط با اســتقالل ما از 
ســلطه نيروهای اســتعماری و همكاری با ديگر 
قدرت های غيراســتعماری تأمين می شــوند. از 
روی همين اعتقاد عميق به پيشــتازی و حمايت 
امريكا از عدالت جهانی است كه از كشور شما 
انتظار داريم تا در حمايت از اســتقالل كشور ما 
گام های اساســی بردارد. آنچه ما می خواهيم با 
خوشــرويی برای فيليپين ميســر شده است مانند 
فيليپين، هدف ما هم اســتقالل كامل و همكاری 
كامل بــا اياالت متحده امريكاســت. ما بهترين 
كوشــش های خود را بــه كار خواهيم گرفت تا 
اين اســتقالل و همــكاری به نفــع كل جهانيان 

باشد«. 
اما حكومــت ترومن به انگلســتان كمك كرد تا 
سلطه و حاكميت فرانسه بر هندوچين دوباره برقرار 
گردد. نهضت استقالل طلبانه هوشی مين، با كمك 
كمونيست ها سرانجام توانست فرانسه را در 1954 
شكســت داده و دولت مســتقلی در شمال ويتنام 
تشــكيل دهد. در جنوب ويتنــام هم دولتی تحت 
حمايت امريكا و به رياست نگودين ديم ايجاد شد 

و جنگ جديدی در منطقه هندوچين آغاز شد.
كندی از همان ابتدای رياست جمهوری اش تحت 
فشــار قرار می گيرد تا نيروهای رزمــی به ويتنام 
بفرستد و جنگ را گسترش دهد. وی در اين باره 
به مشــورت با آيزنهــاور، رئيس جمهور ســابق 
می پردازد كه توصيه به حذم و احتياط می كند. از 
دو ديدار پرحاشيه و خبرساز در كاخ سفيد، ميان 
ژنــرال داگالس مك آرتور با يكی از فرماندهان 
ســابق ناو دريايی تحت فرمانــش يعنی جان اف 
كندی كه حاال رئيس جمهور امريكا شــده بود، 
نخســتين ديدار در 20 آوريل 1961 انجام شــد. 
»تد سورنسن« بعدها ديدار را چنين گزارش كرده 
است: »مك آرتور به وی هشدار داد نبايد اجازه 
داد سربازان امريكايی در هيچ جنگی در سرزمين 
اصلی آسيا درگير شوند؛ كه رئيس جمهور هرگز 
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استراتژيســت برجســته انگليس در امــور آفريقا و 
رئيس انجمن انگليســی بهسازی يا اصالح نژاد، در 
كتاب »انسان در جهان مدرن« 1947 خود نوشته بود: 
»اقشار پست تر به نسبت با سرعت بيشتری توليد مثل 
می كنند. بنابراين كمك ها يا خدمات بيمارســتانی 
نبايد به آســانی در اختيارشــان قرار گيــرد تا مبادا 
كه برداشــتن آخرين مانع و ترمز بر سر راه انتخاب 
طبيعی، توليد مثل يا تنازع بقا آنها را خيلی راحت و 
آسان كند؛ بيكاری های درازمدت علی القاعده بايد 

زمينه و فرصت مطلوبی برای عقيم سازی باشد«.
18. كميســيون انــرژی اتمــی، »انرژی هســته ای 
بــه  رئيس جمهــور«؛  بــه  گــزارش  ـ  غيرنظامــی 
درخواست كندی، 17 مارس 1962، تاريخ صدور 

20 نوامبر 1962.
19. اجــرای اين طرح نياز مبرم امــروز برای ايجاد 
ميليون ها شــغل جديد و ســه برابر كردن سفره آبی 
غرب امريكا و مكزيك است. برای اطالعات بيشتر 
می توانيد به سايت www.larouchepac.com مراجعه 

كنيد.
20. شهادت مشاور هسته ای جان اف كندی »جيمز 
رامی« در مجلس ســنا، در بحث تبديل آب شور، 

19 ماه مه 1965.
James T.Ramey .21، جان اف كندی، »اســتراتژی 
صلح«، )نيويورك، انتشــارات پوپيوالر اليبراری، 

1961( ص 151. 
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سياســتمدارانی به تقابل با دولــت فدرال متمايل 
می شــوند و دولت فــدرال را بيگانــه، متجاوز يا 
رقيب و دشمن قلمداد می كنند بدون يك دولت 
ملی و سراســری كه همكاری تمام مردم امريكا 
را تأمين و تســهيل نمايد، حفاظت و تأمينی برای 
خانواده های كشاورز نخواهد بود. يك كشاورز 
هرگز نمی توانست تأسيسات الكتريكی به مزرعه 
خود بيــاورد، محصوالت خــود را بيمه كند، از 
قيمت هايشان حمايت نمايد، با آفات مبارزه كند، 
از چنگال بانك های رهنی خالص شــود، بدون 
يك دولت ملی، بيمارستان هايی مانند بيمارستان 
هيل ـ برتون ســاخته و اداره نمی شد كه در حال 
حاضر بهترين و پيشــرفته ترين خدمات پزشكی 
دنيا را به مــردم می دهد. فقط با تالش های عظيم 
و در ســطح ملی می توان به اكتشــاف اسرار فضا 
پرداخــت و فقط با عمل در ســطح كالن و ملی 
اســت كه می توانيم منابع انسانی، طبيعی و مادی 
خود را بســيج و تجهيز كنيم« و سخنرانی خود را 
با نقل قول مورد عالقه ای از سناتور جرج نوريس 
كه با روزولت در بنيانگذاری سازمان عمران دره 
تنسی شريك محسوب می شود، پايان داد: »سخنم 
را با جمله معروف و صميمی سناتور نوريس كه 
نشــانه ايمان و اميد پايدارش به پيشرفت و آينده 
بود خاتمه می دهم. بكوشــيم »برای نسل هايی كه 
هنوز زاده نشده اند«. اولين نسل از آن نسل هايی كه 
هنوز زاده نشده بودند، هم اكنون از ثمرات كار و 
تالش او استفاده می كند، همان طوركه نسل های 
ديگری هم در آينــده از آنها برخوردار خواهند 
شد. پس بياييد هم اكنون و در زمان خود تصميم 
بگيريم و با خود پيمان ببنديم كه تا 30 سال آينده 
كشــور آبادتر و بهتری »برای نسل هايی كه هنوز 

زاده نشده اند« بسازيم.■ 

پي نوشت: 
1. آرشيو اسناد ملی انگلستان.

2. مقاله مشــترك د.پيرســون و ر.آلن به تاريخ 15 
آوريــل 1939 باعنــوان »ماجراهای پرســروصدای 
واشــنگتن«. اعتبار مطالب مقاله درباره اين هشــدار 
روزولــت، به ســادگی توســط منابــع مختلفی قابل 
اثبات اســت. انگليس در راه افتادن ماشــين جنگی 
و غارت هــای نظــام هيتلــری يك پا شــريك بود. 
درخواســت اصرارآميز روزولت بــرای خاتمه اين 
همكاری و تشــريك مســاعی انگليــس ـ نازی ها، 
ســبب قطعــی و نهايی بــود كه انگليــس را مجبور 
ساخت در قبال لهستان احساس مسئوليت كند و در 
سپتامبر 1939 عليه آلمان اعالم جنگ دهد. اگرچه 
انگليسی ها خودشان اين اعالن جنگ را خيلی جدی 
هــم نمی دانســتند و در پی آن هيــچ تهاجم خاص 
نظامی هم نكردند. عاقبت هيتلر در 10 ماه مه 1940 
لشــكريانش را به ســمت غرب و به سوی فرانسه و 
انگليس روانه ســاخت كه باعث شــد همــان روز 

چمبرلين استعفا داده و چرچيل جای او را بگيرد.
3. Drew Pearson, Robert S. James A.Farley

روايت جيم فارلی: سال های روزولت«، نيويورك، 
انتشارات مك گروهيل، )1984(، ص 199.

4. كتابخانه جان اف كندی.

آزمايشــات به آنجا اعزام نمــود. اندونزی اولين 
واكنش زنجيرهــای هســته ای در رآكتور خود 
را در 17 اكتبــر 1964 با موفقيت آغاز كرد ولی 
متأسفانه توطئه های پس از قتل كندی، سوكارنو 

را هم به زير كشيد.
برنامه كنــدی در تحقيقات فضايی، انجام ســفر 
انســان به مريخ تا دهه 1980 بود. مراحل ساخت 
موشك های اتمی ضروري برای چنين مأموريتی، 
در همان ســال های رياست جمهوری خودش در 
پروژه محل آزمايش اين نوع موشــك ها، يعنی 

پروژه روور واقع در نوادا آغاز گرديد.
در تمام ســال های رياســت جمهوريش، با شور 
و جديت خاصی طرح هــای نمك زدايی از آب 
دريا را برای توسعه اقتصادی و تأمين صلح جهانی 
ترويج می كرد. در كميسيون انرژی اتمی كشور 
تغييرات سازمانی به وجود آورد تا امر نمك زدايی 
آب دريــا به كمك انرژی اتمــی، بهتر و مؤثرتر 
پيشــرفت كند. تحت هدايــت و توصيه های او، 
پروژه هــای همــكاری بــرای نمك زدايی اتمی 
آب دريا با شــوروی، مكزيك، اسرائيل، مصر و 
چند كشور عربی ديگر شروع شد. كندی به ويژه 
روی پروژه های اتمی مشترك در بهره برداری از 
منابع آبی بين اســرائيل و اعراب، به مثابه اســاس 

مستحكمی برای صلح تأكيد می كرد.20
البته كندی حتي پيش از رياست جمهوری چنين 
ايده هايی در سر داشت. در 1957 به حيثيت سناتور 
پيشنهاد می دهد يك »مركز اتمی خاورميانه، شبيه 
مركز اتمی آســيا كه پيش تر پيشنهاد شده است، 
تأســيس شــود تا از طريق مصرف انرژی كافی 
منافع بســيار فراوانی نصيب صحراها و بيابان های 
بــی آب و علف گردد. ايــن پروژه ها تحت اداره 
و هدايت خود كشــورهای منطقــه انجام و اجرا 

خواهند شد و منافع آنها برای همه خواهد بود.21
در دوره كشمكش و درگيری با فرماندار واالس بر 
سر دخالت دولت فدرال برای تأمين حقوق مدنی 
شهروندان سياهپوســت، كندی ضمن سخنرانی 
خود به مناسبت سی امين سالگرد تأسيس سازمان 
عمران دره تنســی كه بيــن كاركنانش خبری از 
تبعيض های نــژادی نبود و آنها همه، چه ســفيد 
و چه ســياه، رئيس جمهور محبوب خويش را به 
شدت تشويق می كردند و درحالی كه واالس هم 
كنار او حضور داشت ســعی می كند حقايقی را 
به او گوشــزد كند: به رشــد اقتصادی چشمگير 
منطقــه و افزايــش كار و درآمــد مردم اشــاره 
می كند. صدها و هزاران نفر از رهبران گذشــته و 
آينده از كشــورهای مختلف را مثال می زند كه 
از تأسيسات عظيم و خيره كننده آنجا در گذشته 
بازديــد كرده يا در آينده بازديــد می كردند. »از 
كشورهايی كه فقر و عقب ماندگی شان انگار كه 
از اميدهايشــان برای زندگی بهتر پيشی می گيرد 
و ايــن رهبران هــم پس از ديــدار از اينجا با اين 
احســاس و اميد به كشورشان گردند كه آنها هم 
خواهند توانست مشــكالت و مسائل خود را در 
يك سيستم متكی به آزادی حل كنند«. بی آنكه 
ذكــری از واالس بكنــد ادامه می دهــد »گهگاه 
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جنگ سرد ميان امريكا و ايران مانع كنش مؤثر 
ما در مورد همه اين منافع شده است. ساده است 
كــه اظهار كنيم اگر به آنچه مي خواهيم دســت 
نيابيــم، بايد از مذاكــرات كناره گيري كنيم اما 
بايــد توجه كرد منزوي كردن ايران به ســادگي 
گذشــته نيســت. بايد توجه كرد چين، روسيه، 
هنــد و ژاپن منافع متفاوتي نســبت به ما در برابر 
ايــران دارنــد و صرفــاً وضعيت دوره گذشــته 
رياســت جمهوري در ايران بود كــه آنها را در 
مــورد تحريم ها بــا هم متحد مي كــرد. نگرش 
حســن روحانــي، رئيس جمهــور جديــد ايران 
بــه مراتب بــا دوره قبل تفــاوت مي كند. كريم 
سجادپور در اين مورد اظهار داشت: »شايد اهرم 
تحريم ها به اوج خود رســيده باشد. كشورهايي 
همچــون چين به طور نامحــدود منافع تجاري و 
اســتراتژيك خود را در برابر ايــران صرفاً براي 

خوشايند كنگره رها نمي كنند.«
به اين دليل توافقــي كه تيم اوباما »اكنون« براي 
آن تالش مي كند تا قابليت هاي هســته اي ايران 
را محدود كند، اساســاً مطابق منافع امريكاست. 
موسوي زاده در اين زمينه اظهار داشت: »پاداش 
توافــق با ايــران از اين جهت مهم اســت كه به 
اياالت متحده امــكان مي دهد تا در آينده نوعي 
ديپلماســي متوازن ميان منافــع و تعهدات اتخاذ 
كند. آنها كــه در خاورميانه نبــردي بي انتها در 
مورد مســائل طايفه اي و فرقه اي را با نگاهي رو 
به گذشــته ترجيح مي دهند، مانع توسعه جوامع 
باز، يكپارچه و كثرت گرا در كشــورهاي خود 
مي شــوند. آنها  مي توانند عقايد خــود را دنبال 
كنند. امــا اين نبرد، نبرد ما نيســت. ما اين چنين 

نيستيم، چه در داخل و چه در خارج.«■
 

حالي كه تنش با ايران باعث تشــديد اين مسائل 
شده است، تنش زدايي با اين كشور به بهبود اين 
مســائل كمــك مي كند. ايران نقــش مهمي در 
كمك به ما در شكســت طالبان در ســال 2001 
ايفــا كرد و مي تواند به ما كمــك كند تا بدون 
اينكه طالبان مجدداً كنترل افغانســتان را به دست 

آورد، از آن كشور خارج شويم.
نادر موســوي زاده يكي از مؤسســين »شــركاي 
بزرگ مشــورتي« و دستيار ارشــد كوفي عنان، 
دبيركل ســابق ســازمان ملل در اين زمينه اظهار 
داشــت: »بي ثباتــي در عراق و افغانســتان براي 
ايران حداقل به اندازه ما خطرناك است و ايران 
به عنوان همسايه اي نزديك، توانايي زيادي براي 
اثرگذاري مثبت يا منفي بر اين  دو كشور دارد.«

ميــان افرادي كــه مي خواهنــد ايــران همچون 
كشــوري رفتاركند كه به دنبال منافع خود است 
و افــرادي كــه مي خواهند اين كشــور به عنوان 
انقالبــي  اي دائمي در تعارض دائمــي با امريكا 
و هم پيمانــان آن رفتار كند، كشــمكش وجود 
دارد. موسوي زاده مدعي است: »آنچه در مورد 
ايران در مذاكرات ژنو جالب توجه اســت، غلبه 

سياست خارجي بر امور ديگر است.«
به عالوه هيچ عاملي بيش از كشــمكش فرقه اي 
ميان شــيعه و ســني، آينده خاورميانــه را تهديد 
نمي كنــد. بعضي از رهبــران اين منطقــه از اين 
كشــمكش اســتفاده مي كنند تا ذهن مردم خود 
را از پرســش هاي بنيادي پيرامون رشد اقتصادي 
يا بيكاري، فســاد و مشــروعيت سياسي منحرف 
كنند. همچنين از اين موضوع اســتفاده شــده تا 
ايران منزوي شود و قادر نباشد تا به طور كامل از 
ذخاير غني نفت و گاز خود اســتفاده كند كه در 
غير اين صورت مي تواند بعضي از توليدكنندگان 
عرب را به چالش بكشــد اما منفعت ما اين است 
كه كشــمكش هاي فرقه اي را كاهــش دهيم، نه 

اينكه طرف يكي از آنها را بگيريم.

روشن است كه توافق كوتاه مدت با ايران ارزش 
رفــع برخــي از تحريم هــا را دارد، چــرا كه اين 
توافق همــه مؤلفه هاي اصلي برنامه اتمي ايران را 
به طــور قابل تأييد محدود مي كند اما نكته واضح 
ديگري نيــز وجود دارد كه بايد آشــكارا اعالم 
شود: اياالت متحده وكاليي را استخدام نكرده تا 
براي توافقي به نفع اسرائيل و اعراب سني حاشيه 
خليج فارس مذاكره كننــد، موضعي كه تنها آنها 
پشتيبان آن هستند. منافع ما فقط در محدودكردن 
قابليت هاي اتمي ايران نيست بلكه در خاتمه دادن 
به جنگ سرد 34 ساله ميان اياالت متحده و ايران 
است كه به منافع ما و نيز به منافع دوستان عرب و 

اسرائيلي ما آسيب رسانده است.
بنابراين علي رغم تالش هاي اعراب و اســرائيل 
براي توقــف توافقي كه فكــر مي كنيم براي ما 
و آنها مفيد اســت، بايد بر منافــع »خود« اصرار 
كنيم. منافع فعلي امريكا، توافق هســته اي موقت 
و متقاعدكننــده با ايران اســت كــه راهي براي 
بررســي مســائل ديگر ميان واشــنگتن و تهران 

مي گشايد.
بعضــي از هم پيمانان ما در منافع »ديگر« ســهيم 
نمي شــوند و اعتقاد دارند تنها نتيجه قابل قبول، 
بمباران تأسيســات هســته اي ايــران و ضعيف و 
منزوي كردن دولت ايران است. آنها بدون ارائه 

هيچ دليلي به ايران اعتماد ندارند.
فشــار تحريم هــا بر ايــران هيچ گاه بــه خودي 
خود هدف محســوب نمي شــد و صرفــاً براي 
محدودكردن برنامه هســته اي ايران به طور قابل 
تأييــد بــود. كريم ســجادپور كارشــناس امور 
ايران در انديشــكده كارنگي دراين زمينه اظهار 
داشت: »فقط به اين علت كه بازيگران منطقه اي 
ديپلماسي با ايران را بازي با حاصل جمع صفر ـ 
پيروزي يا شكست ـ مي بينند، به اين معني نيست 

كه نگرش اياالت متحده هم بايد چنين باشد.«
چرا؟ اجازه دهيد بــا اين واقعيت آغاز كنيم كه 
ايــران تأثير قابل توجهي بر بعضــي از مهمترين 
نگراني هاي امنيت ملي امريكا شــامل ســوريه، 
عراق، افغانســتان، كشمكش فلسطين ـ اسرائيل، 
تروريسم و تكثير ســالح هاي هسته اي دارد. در 

سياست خارجي اياالت متحده

چشم	انداز	ایران:	به	نظر	مي	رســد	گرچه	در	ابتدا	فرقه	بندي	و	جنگ	شيعه	و	
سني	در	راســتاي	منافع	امریکا	در	خاورميانه	بود	و	مایل	بودند	عراق،	مصر،		
سوریه	و	ليبي	ضعيف	شده	را	مشاهده	كنند	ولي	حال	كه	سلفي	هاي	افراطي	در	
سازماندهي	القاعده	حتي	در	سوریه	رودرروي	امریکا	ایستاده	اند	و	عربستان	
به	كمك	ژنرال	ها،	اخوان	المسلمين	را	ســرنگون	كردند	و	امنيت	عرضه	نفت	
در	ليبي	و	عراق	تهدید	مي	شــود	از	این	رو	در	چنين	شرایطي	است	كه	توماس	

فریدمن	معتقد	است	این	جنگ	تروریستي،	جنگ	امریکا	نيست.

منبع: نيويورك تايمز
12 نوامبر 2013 )21 آبان 1392(

توماس فريدمن

برگردان : هادي عبادي
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مسـلح كردن  در  امريـكا  كـه  داشـت  انتظـار 
شورشـيان عليـه بشـار اسـد مشـاركت كنـد امـا 
كمـك نظامـي عملي نشـد. در عـوض اوباما در 
سـازمان ملـل شـديداً به دنبـال ديـدار مسـتقيم بـا 
حسـن روحانـي رئيس جمهـور ايـران بـود تـا در 

مـورد مسـئله هسـته اي گفت وگـو كننـد.« 
اكنـون اوبامـا براي توافـق با ايران بايـد هم البي 
اسـرائيل و هـم تأثيرگـذاري البـي عربسـتان در 
واشـنگتن را ناديـده بگيـرد . واقعيـت اين اسـت 
مي توانـد  بخواهـد،  اياالت متحـده  اگـر  كـه 
چـرا  بگيـرد  تصميـم  البـي  دو  ايـن  از  مسـتقل 
امريـكا  بـه  عربسـتان  هـم  و  اسـرائيل  هـم  كـه 
وابسـته هسـتند. اسـرائيل بـه امريكا به عنـوان تنها 
كمك هـاي  و  دارد  نيـاز  جهـان  در  هم پيمـان 
حياتـي  اسـرائيل  بـراي  نيـز  امريـكا  اقتصـادي 
اسـت. عربسـتان نيـز كـه تـاج و تخـت خـود را 
خطـر  نمي توانـد  مي بينـد،  آسـيب پذير  شـديداً 

دورشـدن از امريـكا را تحمـل كنـد.■
  

بيـن شـيعه و سـني مي دانـد. وزيـر امـور خارجه 
لغـو  ملـل  سـازمان  در  را  نطـق خـود  عربسـتان 
كـرد و پـس از آن هم كرسـي خود در شـوراي 
امنيـت را بـه خاطر اعتراض بـه تصميمات اتخاذ 
شـده در مورد سـوريه رد كرد. از نظر عربسـتان 
شـوراي امنيـت ناكارآمـد شـده اسـت. ريـاض 
نزديـك بـه سـه سـال شـاهد بـود كـه مسـكو و 
جلوگيـري  بـراي  را  خـود  تـالش  تمـام  پكـن 
امنيـت  شـوراي  در  سـوريه  عليـه  اقـدام  از 
بي تأثيـر  هـم  امريـكا  ديپلماسـي  و  به كاربردنـد 
ضعيـف  سياسـت هاي  عربسـتان  نـگاه  از  بـود. 
امريـكا در برابـر ايـران و حمايـت سياسـي چين 
و روسـيه از ايـن كشـور باعـث شـده تا شـوراي 
ايـران  هسـته اي  برنامـه  تماشـاچي  بـه  امنيـت 
تبديـل  شـود. اكنـون نيز كـه اوبامـا از مذاكره با 
ايـران حمايـت مي كند، عربسـتان بـا آن مخالف 

. ست ا
كـرن اليوت در وال اسـتريت ژورنال مي نويسـد: 
»امـروز عربسـتان خـود را در مسـئله سـوريه تنها 
مي بينـد و گرفتـار جنگي نيابتي با ايران، دشـمن 
سياسـي و مذهبـي خـود شـده اسـت. عربسـتان 

امـا  برسـد  نظـر  بـه  عجيبـي  همراهـي  شـايد 
در  را  مشـتركي  مسـير  اسـرائيل  و  عربسـتان 
طـي  امريـكا  و  ايـران  مذاكـرات  بـا  مخالفـت 
مي كننـد. هـردو كشـور بـا افزايـش نفـوذ ايـران 
در منطقـه مخالـف هسـتند و خواسـتار  توقـف 
برنامـه هسـته اي  ايران شـده اند ده ها سـال اسـت 
امـور  در  نوعـي  بـه  عربسـتان  و  اسـرائيل  كـه 
منطقـه عمـاًل يـك تيـم را تشـكيل مي دهنـد كه 
قبـول كرده انـد در مـورد مسـئله فلسـطين بـا هم 
مخالـف باشـند امـا در مـورد موضوعـات ديگر 
بـا هـم همـكاري كننـد. در دوران جنـگ سـرد 
بـا جمـال عبدالناصـر در مصـر  هـر دو كشـور 
مخالـف بودنـد و وقتـي مصر و عربسـتان جنگي 
نيابتـي را در يمـن پيـش مي بردنـد، اسـرائيل بـه 
صـورت پنهانـي از عربسـتان حمايـت  مي كـرد.
و  اسـرائيل  دادگسـتري  وزيـر  ليونـي،  تزيپـي 
مذاكره كننـده ايـن كشـور در مسـائل فلسـطين 
مي گويـد: »اسـرائيل و عربسـتان در واقعيـت بـا 
هـم متحـد هسـتند امـا تـا مسـئله فلسـطين حـل 
كننـد.  همـكاري  هـم  بـا  نمي تواننـد  نشـود، 
ايـران  از  ممانعـت  در  عربسـتان  صحبت هـاي 
در دسـتيابي بـه سـالح هسـته اي بـراي مـا بسـيار 
مـورد  علنـي در  ايـن صحبت هـاي  آشناسـت.« 
اهـداف مشـترك دو كشـور كه مدتـي طوالني 
دشـمن هم بوده انـد و روابـط ديپلماتيك ندارد، 
موضوعـي عجيـب اسـت. وي افـزود: »بايـد بـا 
مي كننـد  درك  را  ايـران  تهديـد  كسـاني كه 

كنيـم.« همـكاري 
امريـكا  و  ايـران  مذاكـره  از  عربسـتان  اخيـراً   
را  نارضايتـي خـود  و  ناخشـنودي كـرده  ابـراز 
بمبـاران  بـراي  امريـكا  تصميـم  از عوض شـدن 
سـوريه و پيش گرفتـن مسـير ديپلماتيـك عنوان 
كـرده اسـت. عربسـتان جنـگ سـوريه را جنگ 

باب دريفوس

اتحاد اسرائيلـ  عربستان 
در برابر گفت وگوهاي ايران وامريكا 

منبع : نيشن، 25 اكتبر 2013 )3 آبان 1392(
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8
بــه  دالر  ميلياردهــا  )اياالت متحــده  مي شــود 
ــد  اســرائيل كمــك كــرده اســت(. ســرانجام باي
ــدي  ــچ پيون ــه هي ــرد ك ــه ك ــه توج ــن نكت ــه اي ب
بــراي امنيــت بلندمــدت اســرائيل مهمتــر از رابطه 
اســرائيل و امريــكا نيســت و اظهــارات اخيــر 
نتانياهــو باعــث گســترش شــكاف هاي ميــان 
ــرائيل  ــه اس ــود ك ــي مي ش ــه طريق ــور ب دو كش

احتمــاالً بيشــتر از آن آســيب مي بينــد.
امــا مذاكــرات بــا ايــران فقط بخشــي از شــكاف 
فعلــي ميــان امريــكا و اســرائيل اســت. مذاكرات 
نيــز  فلســطيني ها  و  اســرائيلي ها  ميــان  صلــح 
بخــش ديگــر ايــن تنــش اســت. واضــح اســت 
ــتياق  ــا اش ــو ب ــتي نتانياه ــت دست راس ــه دول ك
در ايــن مذاكــرات شــركت نمي كنــد. قابــل 
ــع از  ــاً مان ــو نهايت ــه نتانياه ــت ك ــي اس پيش بين
ــراري  ــت برق ــروري جه ــازات ض ــاي امتي اعط

ــد. ــد ش ــطيني ها( خواه ــا فلس ــح )ب صل

ــدود  ــران مح ــته اي اي ــاي هس ــا قابليت ه ت
شــود. درحالي كــه ايــن امــر بــه وضــوح بــه 
ــق  ــده تواف ــكات عم ــت، ن ــرائيل اس ــع اس نف
ــت  ــالف اس ــوع اخت ــع موض ــل در واق محتم
ــدم  ــر ع ــي ب ــرائيل مبن ــع اس ــه موض ــرا ك چ
ــراي اهــداف صلح آميــز،  غني ســازي حتــي ب
خارج كــردن اورانيــوم غني شــده از ايــران و 
بســتن كليــه تأسيســات غني ســازي بــه وضــوح 
ــچ گاه  مؤلفه هــاي مذاكــره اي اســت كــه هي
ــا  ــاد ب ــود و درتض ــم نمي ش ــق خت ــه تواف ب

مي باشــد. اياالت متحــده  موضــع 
اتهــام بــه امريــكا مبنــي بــر خيانــت بــه اســرائيل، 
آن هــم پــس از اينكــه اوبامــا در پنــج ســال 
گذشــته تــالش كــرد تــا برنامه هســته اي ايــران را 
محــدود كنــد هــم غيرمنصفانــه و هــم غيرعاقالنه 
ــان اســرائيل  ــر باعــث شــكاف مي ــن ام اســت. اي
امريــكا  يعنــي  آن  هم پيمــان  نزديكتريــن  و 

نكتــه اي كــه بارهــا از ســوي رهبــران امريــكا و 
ــا  ــان آنه ــك مي ــه نزدي ــورد رابط ــرائيل در م اس
شــنيده شــده ايــن اســت كــه تنــش ميــان ايــن دو 
ــه اوليــن تنــش  ــدارد. ايــن هفت كشــور وجــود ن

جــدي ميــان آنهــا پديــدار شــد.
اواًل جــان كــري وزيــر خارجــه امريــكا اظهار 
ــق  ــت تواف ــرات در جه ــت مذاك ــرد شكس ك
فلســطيني  ها،  و  اســرائيلي ها  ميــان  نهايــي 
ــدن  ــوم« و منزوي ش ــه س ــه »انتفاض ــر ب منج
بين المللــي  جامعــه  در  اســرائيل  بيشــتر 
نخســت وزير  نتانياهــو  بنياميــن  مي شــود. 
اســرائيل نه تنهــا مســيري را طــي كــرد كــه 
رســيدن  بــراي  امريــكا  تالش هــاي  بتوانــد 
ــه  ــذارد، بلك ــاكام بگ ــران را ن ــا اي ــق ب ــه تواف ب
ــا  ــكا را تشــويق كــرد ت ــان امري آشــكارا يهودي

ــد. ــراض كنن ــوه اعت ــق بالق ــه تواف علي
درحالي كــه هــر دو طــرف ـ امريــكا و اســرائيل 
ـ تــالش كرده انــد تــا لحــن خــود را ماليــم 
كننــد، ايــن كشــمكش رويــدادي مجــزا از 
امــور ديگــر نيســت بلكــه نتيجــه اجتناب ناپذيــر 
در  اياالت متحــده  سياســي  برنامــه  پيگيــري 
ــبت  ــده نس ــور فزاين ــه به ط ــت ك ــه اس خاورميان
بــه منافــع اســرائيل واگــرا مي باشــد، امــري كــه 
ــرائيل  ــت اس ــو و دول ــد نتانياه ــر مي رس ــه نظ ب

ــتند . ــل آن نيس ــق كام ــه تصدي ــادر ب ق
اختــالف  مهمتريــن  كــه  اســت  واضــح 
ــران  ــوع اي ــرائيل، موض ــكا و اس ــان امري مي
اســت. اوبامــا بــه دنبــال توافقــي بــوده 

مايکل کوهن

تضعيف رابطه امريكا و اسرائيل 

چشـم	انداز	ایـران:	در	جنـگ	ژوئـن	1967	كـه	اسـرائيل	بر	اعـراب	پيروز	
شـد	)عـالوه	بـر	مسـائل	خارجـي(،	سـه	عنصـر	دولتمـردان	اسـرائيل،	
صهيونيسـت	ها	و	جامعـه	یهـود	بـا	هـم	متحد	شـده	بودنـد	و	هـرگاه	این	
سـه	عنصـر	بـا	هـم	متحـد	شـوند	اسـرائيل	غاصـب	از	قـدرت	فيزیکـي	
بيشـتري	برخـوردار	مي	شـود.	مالحظـه	مي	شـود	در	شـرایط	كنوني	حتي	
بيشـتر	یهودیـان	امریکا	حاضـر	نيسـتند	از	دولتمردان	اسـرائيل	هواداري	
كننـد.	بـه	نظـر	مي	رسـد	در	چنيـن	شـرایطي	اكثریـت	جامعـه	یهـود	و	
صهيونيسـت	هاي	سـرمایه	دار	بـا	نتانياهـو	همـکاري	ندارنـد.	افـرون	بـر	
آن	در	بحـران	سـوریه	هـم	دیدیـم	كـه	جامعـه	یهـود	سـوریه	كـه	جامعه	
قدرتمنـدي	اسـت	مخالـف	حملـه	امریکا	به	سـوریه	بـود.	نتانياهـو	مدتي	
اسـت	روي	هویـت	یهـودي	جامعـه	اسـرایيل	تأكيد	زیـادي	دارد	و	رسـمًا	
اعـالم	كرده	كـه	هر	نقشـه	راهي	كـه	هویت	یهـودي	اسـرائيل	را	مخدوش	
كنـد	از	پيش	باطل	اسـت.	ایـن	در	حالي	اسـت	كـه	روبناي	جامعـه	امریکا	
بـه	ظاهـر	دموكراتيـك	بـوده	و	بخـش	زیـادي	از	مـردم	امریکا،		اسـرائيل	
را	بـه	ایـن	دليـل	مي	پذیرفتنـد	كـه	روابـط	دموكراتيـك	در	آن	كشـور	بر	
تعصـب	و	طایفه	گـري	و	همبسـتگي	خونـي		نـژادي	یهـودي	غلبـه	دارد.
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9 ــت  ــه دول ــا ب ــق آنه ــي و تعل ــان امريكاي يهودي
تقاضايــي  چنيــن  اســت.  نادرســت  يهــودي 
ــراي همبســتگي قومــي، مــورد پســند عــده اي  ب
از  فزاينــده اي  تعــداد  توســط  امــا  مي باشــد 
يهوديــان امريكايــي ناديــده گرفتــه مي شــود 
حــس  اســرائيل  بــا  كمتــري  ارتبــاط  كــه 

. مي كننــد
ســرانجام مشــكل اســت كــه گســترش شــكاف 
ــت  ــي امني ــكا ـ حام ــرائيل و امري ــان اس مي
ــه  ــه ب ــت هايي ك ــري سياس ــرائيل ـ و پيگي اس
انــزواي بيشــتر اســرائيل مي انجامــد را اقــدام 
سياســي هوشــمندانه اي در نظــر بگيريــم. 
ــو را  ــن نتانياه ــردي بنيامي ــچ ف ــه هي ــن اينك ضم
بــه عنــوان متفكــري بــا ايده هــاي بلندمــدت 

نمي شناســد.
قطعــاً بخشــي از آنچــه مي بينيــم، كشــمكش هاي 
امــا يقينــاً  ميــان هم پيمانــان نزديــك اســت 
موضــوع عميق تــري هــم در جريــان اســت. 
كــرده  اعــالم  صراحــت  بــه  اوبامــا  دولــت 
ــود را در  ــش خ ــور و نق ــد حض ــه مي خواه ك
سياســت خاورميانــه كاهــش دهــد. بــه نظــر 
ــن  ــه اي ــرائيل متوج ــي اس ــت فعل ــد دول نمي رس
ــواردي  ــو در م ــايد نتانياه ــد. ش ــده باش ــر ش ام
ــات  ــا اقدام ــد ام ــته باش ــتاوردهايي داش ــز دس ني
ــش  ــي را افزاي ــده خطرات ــور فزاين ــود او به ط خ
ــد.■ ــبت مي ده ــران نس ــه ديگ ــه ب ــد ك مي ده

ــه  ــت و ب ــر رف ــرف فرات ــاد ص ــران، از انتق ــا اي ب
دولــت  »مــا  گفــت:  خــود  هم مســلك هاي 
يهــودي هســتيم. مســئوليت مــا دفــاع از خــود و 
بلندكــردن صــداي اعتــراض اســت. همــه بايــد 
مــا را بــه حســاب آورنــد.« روز بعــد نفتالــي بنت 
)Naftali Bennett(، عضــو دست راســتي دولــت 
اســرائيل در توضيــح نظــرات او گفــت: »پيــش 
از شــروع دوبــاره مذاكــرات، بــر تعــداد زيــادي 
از اعضــاي كنگــره اعمــال نفــوذ مي كنيــم و بــه 
آنهــا توضيــح مي دهيــم كــه امنيــت اســرائيل در 

خطــر اســت.«
ــادي  ــدر غيرع ــكا و اســرائيل آن ق ــه امري رابط
ــه  ــادي ب ــه زي ــي توج ــن نظرات ــه چني ــت ك اس
خــود جلــب نمي كنــد. امــا آنهــا بــا ايــن وجــود 
امريــكا  نزديــك  هم پيمــان  هســتند.  جالــب 
)اســرائيل( آشــكارا بيــان مي كنــد كــه هدفــش 
ــت  ــده اس ــره اياالت متح ــر كنگ ــوذ ب ــال نف اعم
ــك و تســريع هــدف سياســت  ــا باعــث تحري ت
خارجــي امريــكا مبنــي بــر دفــاع از امنيــت 
كشــوري ديگــر گــردد. آيــا مي تــوان كشــوري 
را تصــور كــرد كــه بــه چنيــن اقدامــي تــن دهد!

نگران كننده تــر  حتــي  نتانياهــو  اظهــارات 
اســت چــرا كــه اساســاً از يهوديــان امريــكا 
وفــاداري  بــراي  تــا  مي كنــد  درخواســت 
ــود  ــي خ ــاداري مل ــش از وف ــود بي ــي خ مذهب
ــل شــوند.اين اظهــارات  ــكا اهميــت قائ ــه امري ب
هــم نســبت بــه دولــت امريــكا و هــم نســبت بــه 
ــه  ــود ك ــي مي ش ــن تلق ــكا توهي ــان امري يهودي
اياالت متحــده را بــراي ابــراز هويــت مذهبــي و 
ــر از  ــا غي ــد. ام فرهنگــي خــود انتخــاب كرده ان
ــورد  ــو در م ــاوت نتانياه ــودن، قض توهين آميزب

آيــا اگــر توافقــي رخ ندهــد، اياالت متحــده 
ــرف  ــد و ط ــرزنش مي كن ــرف را س ــر دو ط ه
)همان طــور  مي دانــد  مســئول  را  فلســطيني 
ــال  ــد در س ــرات كمپ ديوي ــد از مذاك ــه بع ك
ــكا آشــكارا از  ــا امري ــن شــد( ي ــن چني 2000 اي
ــاد  ــو( انتق ــي نتانياه ــرائيل )يعن ــازگاري اس ناس
ــي و  ــت فعل ــه وضعي ــا ادام ــرد؟ آي ــد ك خواه
نگــرش  فلســطيني،  اراضــي  دائمــي  اشــغال 
ــي  ــور اساس ــرائيل به ط ــه اس ــده را ب اياالت متح
ــا قاطعيــت در ايــن  تغييــر مي دهــد؟ نمي تــوان ب
مــورد نظــر داد امــا همان طــور كــه تنش هــا 
ــران  ــورد اي ــرائيل در م ــكا و اس ــط امري در رواب
بــراي  احتماالتــي  چنيــن  مي يابــد،  افزايــش 
نتانياهــو هــم مطــرح مي شــود. اگــر نتانياهــو بــه 
ايــن موضــوع تكيــه كــرده كــه اوبامــا همچنــان 
صــرف  را  توجهــي  قابــل  سياســي  ســرمايه 
ــه اي مي كنــد تــا دو هــدف مهــم سياســت  مقول
خارجــي او را تضعيــف كنــد، شــايد دچــار 

ــود. ــگفتي ش ش
ــش را در  ــن نق ــي اي ــراي مدت ــو ب ــه نتانياه  البت
مــورد دولــت اول اوبامــا ايفــا كــرد. ســپس در 
ــود.  ــد نم ــي را تأيي ــت رامن ــات 2012 مي انتخاب
ــن  ــر اي ــي ب ــو مبن ــبات نتانياه ــي از محاس بخش
اســت كــه او هميشــه مي توانــد بــر حمايــت 
نيرومنــدي از جامعــه يهوديــان امريــكا و كنگره 
ــان  ــو همچن ــود نتانياه ــن وج ــا اي ــد. ب ــه كن تكي
ــد. او روز  ــود نمي كن ــت خ ــه وضعي ــي ب كمك
فدراســيون هاي  مجمع عمومــي  بــا  يكشــنبه 
يهــودي امريــكاي شــمالي ـ گروهــي تأثيرگذار 
از رهبــران يهــودي امريــكاي شــمالي ـ صحبــت 
كــرد. او عــالوه بــر تحقيــر »توافــق بــد« احتمالي 

منبع : گاردين 
13 نوامبر 2013 )22آبان 1392(

محمود عباس، جان كري و شيمون پرز، به ترتيب از راست به چپ
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همچنان الينحل باقي مانده است.
 يكي از داليل اين اســت كه اهميت يك عامل 
يا عامل ديگر از موردي به موردي ديگر تفاوت 
مي كند. دليل ديگر اين اســت كه اغلب اوقات 
تعيين منافع ملي امري مشكل است. گاهي اوقات 
منافع ملي با منافع اكثريت جامعه ارتباط ناچيزي 
دارد و در عــوض، اهداف بلندمــدت نخبگان 
اقتصادي كشــور و تمايالت بعضاً مســتقل آنها 
را در سياست خارجي بازتاب مي دهد. پيگيري 
منافع ملي مي تواند شــامل پيامدهايي شود كه به 
نفع مردم عادي نيز باشد اما وقتي شرايط مذكور 
برقرار باشــد، معموالً اين امر بيشــتر به صورت 
تصادفي رخ مي دهد تا اينكه اقدامي برنامه ريزي 
شده باشد. هرچند براي مديريت موفق سياست 
خارجي، موافقت و رضايت عمومي الزم است. 
هــر چقدر حكومت معيارهــاي دموكراتيك را 
بيشــتر رعايت كند، اين موضوع اهميت بيشتري 

خواهد داشت.
بنابرايــن دليلي وجــود دارد كه نهاد سياســت 
خارجي بخواهد منافعي را كه پيگيري مي كند با 
منافع مردم آن كشــور تطبيق دهد يا تا اندازه اي 
به نظر برســد كه تطبيق مي دهد. در اين زمينه به 
كنايه مي توان گفت گاهي اوقات دموكراســي 
و شــفافيت بــا هــم تضاد دارنــد. شــايد آنچه 
سياســتمداران در مورد چيستي منافع ملي اظهار 

مي دهد. با اين وجود ديدگاه اكثريت اين است 
كه نقش اســرائيل در سياست خارجي همچنان 

ضروري است.
جان مير شامير و استفان والت از تأثيرگذارترين 
طرفــداران فرضيه البي اســرائيل در ســال هاي 
اخير محســوب مي شــوند.كتاب آنها در ســال 
2007 يعني »البي اســرائيل و سياســت خارجي 
اياالت متحــده«)1( نه تنهــا به علــت بحث هاي 
متقاعدكننده آن، بلكه به اين دليل اثري ارزشمند 
است كه براي محققان علوم سياسي احترام قائل 
مي شود كه سكوت عمومي در مورد بحث مبهم 
اثرگذار البي اسرائيل را شكستند .آنها در مورد 
موضوعي تابوشكني كردند كه به مدت طوالني 
در محافل آكادميك و ژورناليستي امري ممنوع  

محسوب مي شد.
با بررسي عميق اين موضوع و توجه به اين نكته 
كــه مالحظات ژئوپليتيك از مســائل سياســت 
داخلي جدا نيست مي توان به اين امر اشاره كرد 
كه هيچ كدام از اين دو فرضيه به تنهايي درســت 
نيســت و به هم مرتبط هســتند. به هر حال الزم 
اســت بدانيم كدام عامل مهمتر است. تجربيات 
زيادي طي اين ســال ها وجود داشــته كه به اين 
پرســش مرتبط بوده اســت، مواردي كه به نظر 
مي رســد منافع ملي اياالت متحــده و حمايت از 
اســرائيل با هم در تضاد باشــند اما اين پرســش 

علت »رابطه خاص« امريكا و اســرائيل چيست؟ 
اين پرســش به ندرت خــارج از حلقه مخالفان 
مورد بررســي قــرار مي گيــرد؛ اين امــر را در 
سياست خارجي مسلم فرض مي كنند، همان طور 
كه جنگ ســرد را مســلم فــرض مي كردند. از 
جانب اسراييل، هيچ رازي وجود ندارد. ارتباط 
بــا اياالت متحــده، ضرورتي اقتصــادي، نظامي 
و ديپلماتيــك اســت و بنابراين حفــظ اين امر، 

اولويت اصلي اسرائيل است.
امــا چه چيزي نقــش اياالت متحــده را توضيح 
مي دهد؟ رابطه اياالت متحده و اســرائيل سال ها 
پيش تحت شــرايط متفاوتي نسبت به زمان حال 
گسترش يافت. جهان تغيير مي كند اما فرضيات 
عميقا تثبيت شده به سادگي از بين نمي روند. اما 
حتــي اگر دليل اصلي وضعيت فعلي اين باشــد 
كــه از قبل چنين بوده، مهم اســت كه دليل اين 
اقدام را درك كنيم. به همين دليل بررســي نظر 

مخالفان سياست خارجي نيز ضروري است. 
دو فرضيه اصلي قابل توجه است: اينكه اسرائيل 
ســرمايه اي اســتراتژيك بــراي اياالت متحده و 
به طوركلي غرب اســت  و دوم اينكه اينكه البي 
اسرائيل اوضاع را در اياالت متحده و به درجات 
متفــاوت در كشــورهاي اصلي اروپــا، كانادا، 

استراليا و... هدايت مي كند.
نوام چامســكي مهمترين طرفــدار ديدگاه اول 
اســت. اين ديــدگاه به وضوح در مــورد توافق 
بزرگ به ويژه در دوره اي بين »جنگ شش روزه 
سال 1967« و »سقوط اتحاد جماهير شوروي در 
سال 1991« توضيح مي دهد كه سياست خارجي 
امريكا معطوف به پيروزي در جنگ ســرد بود 
و تهديــد اصلي براي تســلط امريــكا در منطقه 
از جنبش هاي ملي و ســكوالر ناشي مي شد كه 
به درجــات متفاوت از حمايــت اتحاد جماهير 
شوروي برخوردار بودند. اســرائيل نه تنها براي 
ايجاد شــكاف و تضعيف ملي گرايان مفيد بود، 
بلكه تضميني معتبر بــراي حضور اياالت متحده 

در خاورميانه محسوب مي شد.
آن لحظه تاريخي ســپري شده اســت و با غلبه 
اسالم سياســي و عدم وجود دولت هاي بيشتري 
كه نقــش امريكا و متحــدان آن را در منطقه و 
فراتر از آن بپذيرند، مشــخص نيســت اسرائيل 
براي پيشــبرد منافع امريــكا چه اقدامــي انجام 

آينده روابط امريكا و اسراييل 

اندرو لوين
چشم	انداز	ایران:	استفان	والت	و	جان	مير	شامير	به	ترتيب	استادان	دانشگاه	
هاروارد	و	شيکاگو	در	سال	2007	كتابي	به	نام	»البي	اسرائيل	و	سياست	خارجي	
ایاالت	متحده	امریکا«	نوشــتند	و	در	آن	زمان	بر	این	باور	بودند	كه	امریکا	در	
خاورميانه	براســاس	منافع	اسرائيل	حركت	مي	كند	ولي	نوام	چامسکي	نظري	
خالف	این	دارد.	این	روزها	در	پي	ســخنراني	اوباما	در	مجمع	عمومي	شوراي	
امنيت	و	گفت	وگوهاي	ژنو	یك	و	دو،	استفان	والت	نظر	خود	را	تغيير	داده	و	بر	
این	باور	اســت	كه	در	رویارویي	اسرائيل	و	امریکا	زیان	اصلي	متوجه	اسرائيل	
شده	است.	به	نظر	مي	رسد	تا	زماني	كه	محافظه	كاران	جدید	و	مجموعه	نظامي	
ـ	صنعتي	تالش	داشتند	كه	از	طریق	نظامي	بر	خاورميانه	مسلط	شوند	درواقع	
با	اســرائيل	موازي	عمل	مي	شد	ولي	در	اثر	مقاومت	هاي	مردم	منطقه	در	برابر	
اشــغال	گري	ها	و	فاجعه	عراق	و	ليبي	این	سياست	شکست		خورده	و	امریکا	
مجبور	شده	نقطه	عطفي	را	در	سياســت	خاورميانه	خود	بپذیرد	كه	با	منافع	
اسرائيل	هماهنگ	نيست.	اندرو	لوین	كه	به	نظر	مي	رسد	یهودي	باشد	در	این	
مقاله	به	آن	اعتراف	كرده	كه	به	كارگرفتن	زرادخانه،	دیگر	اثري	ندارد.	مشابه	
این	اعتراف	در	اظهارات	سوزان	رایس،	چاك	هيگل	و	توماس	فریدمن	شنيده	

شده	است.

برگردان : هادي عبادي
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محسوب مي شود. وقتي نتانياهو شكايت مي كند 
كه روحانــي غيرقابل اعتماد اســت، حتي براي 
هــواداران خود در امريكا نيز ســزاوار نكوهش 
به نظر مي رســد. او همچون فرد نااميدي به نظر 
مي رســد كه چون راه حلي براي خود نمي يابد، 

از روي ضعف به ديگران حمله مي كند.
نتانياهو ســعي مي كند از البي اســرائيل كمك 
بگيرد، اگرچه هنوز افرادي هســتند كه بخواهند 
اشــتباهات گذشــته را تكــرار كنند امــا موفق 
نمي شــوند. روزهايي كه كنگره و كاخ ســفيد 
از رويارويــي با اين البي مي ترســيدند، در حال 
سپري شدن اســت. قدرت آنها همچون منفعت 
اســتراتژيك اســرائيل بــراي امريكا بــا موارد 
ديگري جايگزين مي شود. نمايندگان در كنگره 
قطعاً بايد آگاه باشند كه اكثر امريكايي ها ـ حتي 
اكثر يهوديان امريــكا و به ويژه افرادي كه هنوز 
واجد شــرايط تأمين اجتماعي نيســتند ـ آن قدر 
به اســرائيل اهميت نمي دهند. در تحليل نهايي، 
اين امر بيشتر براي ثروتمندان مرتجعي همچون 
شــلدون ادلســون يا قوم گرايان شكاك اهميت 
دارد. بــه نظر مي رســد نتانياهــو از اين موضوع 
آگاه است و شايد اين امر تا حدي سخنراني هاي 
عصبي او در مورد بي ميلي اوباما به خاطر جنگ 
با سوريه يا قدرت نمايي نظامي در مورد ايران را 

تبيين مي كند.
همــواره مقاومت زيادي در برابــر تغيير، اعمال 
مي شــود، امــا ســرانجام واقعيــت جايگزيــن 
رويدادهاي گذشــته مي شــود. به نظر مي رســد 
پيشرفت هاي پيش بيني نشده اين تابستان و پاييز، 
اين احتمال را تسريع كرده است. از زمان جريان 
ادوارد اسنودن، كشورهاي روسيه، چين و ايران 
برخــالف امريكا و اســرائيل اقدامات مناســبي 
انجام داده انــد. هفته ها و ماه ها آينده نويد موارد 
بيشتري از اين نوع  را مي دهد كه براي فرض ها 
و باورهايي كه رابطه خاص امريكا و اسرائيل را 
امكان پذير مي كنند، خطر ايجاد مي كند. با اتهام 
بــدون دليل به ايران براي تالش جهت ســاخت 
تســليحات هســته اي نمي توان چنين رابطه اي را 

حفظ كرد.
 اگر ديپلماســي در مورد برنامه هســته اي ايران 
پيروز شــود، تنها تهديد مورد ادعاي اســرائيل 
از بين مــي رود . قطعاً تنظيم دوبــاره رابطه ميان 
امريكا و اســرائيل مورد پيگيري قرار مي گيرد. 
آن گاه اســرائيل ديگــر قــادر نخواهــد بود كه 
به ارعاب حامي و همســايگان خــود ادامه دهد 
و همــه اين كشــورها وضعيت بهتــري خواهند 

داشت.■

پي نوشت
1ـ اين كتاب توســط لطف  اهلل ميثمي به فارســي 
برگردانده شــده و نشــر صمديه آن را چاپ و 

منتشر كرده است.

به تدريــج از ديگــران پيشــي گرفــت. بنابراين 
پرسش اصلي اين نيست كه كدام فرضيه رقيب، 
تبييــن بهتري ارائه مي دهد، بلكه پرســش اصلي 
اين اســت كه چگونه اســرائيل به طــور مؤثر به 

ايالت پنجاه و يكم امريكا تبديل شد؟
البي اســرائيل قطعاً بخشــي از اين تبيين اســت 
امــا بايــد توجه كــرد كــه عوامل ديگــري نيز 
وجــود دارد.  قرابت فرهنگــي نيز نقش خود را 
ايفــا مي كند. ضمناً بايد به ايــن نكته توجه كرد 
كه ســنت مســيحي ضديت با يهود در نيم قرن 
گذشــته تا حد زيــادي معكوس و بــه ضد آن 
تبديل شــده اســت. به طور خالصــه مي توان به 
ايــن امر اشــاره كرد كــه فرضيه هاي »ســرمايه 
استراتژيك« و »البي اسرائيل« بخش هاي اصلي 
مجموعه پيچيده اي هســتند كــه اگر با يكديگر 
در نظــر گرفته شــوند، تبييني بــراي روابط بين 
اين دو دولت در تاريخ جديد جهان محســوب 
مي شــوند. تا جايي كه نگرش به اسرائيل طوري 

اســت كه گويي بخشــي از اياالت متحده است 
و تفاوت هــاي ميان منافع ملــي اياالت متحده و 
اسرائيل طوري تفســير مي شود كه گويي چنين 

مواردي وجود ندارد.
پيچيدگــي رابطــه امريــكا و اســرائيل و نيــز 
ناپايــداري آن به ويژه زماني آشــكار مي شــود 
كــه از نظر ايــن دو دولت بــه برنامه هســته اي 
ايران نگريسته شــود. دولت اسرائيل بدون ارائه 
دليل، ايران را به تالش براي ســاخت تسليحات 
هســته اي متهم مي كند درحالي كــه اين دولت 
بيــش از 200 بمب هســته اي در اختيار دارد. در 
واقع اسرائيل مي خواهد با استفاده از جنجال هاي 
تبليغاتي، مانع توجه ديگران به انحصار هسته اي 
اين دولت شــود اما برخالف گذشــته، حســن 
روحانــي رئيس  جمهور جديــد ايران كه فردي 
منطقي، خوش برخورد و در پي تصحيح روابط 
ايران با جهان اســت، بدترين كابوس اســرائيل 

مي دارنــد با نيــت افرادي كه سياســت خارجي 
را شــكل مي دهند ارتباط اندكي داشــته باشد. 
همواره بايــد در مورد گفته هاي آنها شــكاك 

باشيم.
در اياالت متحده از 11 ســپتامبر اعالم شــده كه 
در صدر منافع ملي، حفظ امنيت امريكا نســبت 
بــه بنيادگرايان قرار دارد. ايــن توجيه آنها براي 
شــروع جنگ  در عراق، افغانســتان و فرستادن 
هواپيماهاي بدون سرنشــين به پاكســتان، يمن، 

سومالي و غيره است.
شگفت آور نيست  كه اين دليل در واقع بهانه اي 
براي كنترل خاورميانه و مناطق نفتي آن مي باشد.

حتي اگر فرض كنيم سياستمداراني كه دائماً در 
مورد امنيت صحبت مي كنند، به آنچه مي گويند 
واقعاً باور داشــته باشــند اما بايد اشاره كرد كه 
آنها روشــي مضر را اتخاذ مي كننــد. تنها نتيجه 
قطعي به اصطالح »جنگ عليه ترور« اين اســت 
كه اشتياق تروريست ها افزايش و آنها گسترش 
خواهند يافت. فرســتادن ســربازان به خانه هاي 
مردم اين كشــورها براي دســتگيري پســران و 
همســران آنها و همچنيــن كشــتن خانواده ها، 
دوســتان و همســايه هاي آنها مي توانــد  چنين 
تأثيري داشته باشد. ايجاد وضعيتي كه مردم اين 
كشورها در هراس از هواپيماهاي بدون سرنشين 
و واحد عمليات ويــژه زندگي كنند نيز كمكي 

نمي كند.
مطمئنــاً جايگزيني وجــود دارد؛ اياالت متحده 
بايــد روش خــود را تغيير دهد. به جاي تســلط 
نظامــي و سياســي بر ايــن منطقــه، مي تواند بر 
تجــارت  تكيه كند تا از توليــد نفت براي خود 
و هم پيمانان خود مطمئن شــود. بــه اين ترتيب 
نئوليبرال هاي مســئول دولت به ايدئولوژي بازار 
آزاد كه مدعي آن هستند نزديكتر خواهند شد. 
از آن مهمتــر اينكــه تا جايي كه آنهــا به امنيت 
مــردم امريكا اهميت مي دهنــد، روابط مبتني بر 
تجارت عادالنه، اياالت متحده را مجبور مي كند 
تا با كشورهاي مسلمان با احترام رفتار كند. اين 
روش بيش از به كاربــردن كل زرادخانه دولت 

در مواجهه با بنيادگرايان توفيق خواهد داشت.
پشــتيباني اياالت متحــده از اســرائيل، يكــي از 
داليلي اســت كه به موجــب آن همچون جمله 
معروف جــورج دبليو بوش،  »آنهــا از ما متنفر 
هســتند« با وجود حمايت عمومي از فلسطيني ها 
در دنياي اسالم، نقش ژئوپليتيك اسرائيل باعث 
خشم مســلمانان، به ويژه نخبگان دنياي عرب و 
مخالفــان آنها يعنــي بنيادگران مي شــود. تغيير 
وضعيت گذشــته كه شــامل تأييد كامل دولت 
اســرائيل مي شــد و نيز توجه بيشــتر به قربانيان 
اشــغالگري اســرائيل، به طور قابــل مالحظه اي 
امنيت امريكا را افزايــش مي دهد. اين امر براي 
نخبگان سياســت خارجي امريــكا و همكاران 
آنها در كشورهاي غربي جالب نيست. آلمان و 
فرانســه به داليل تاريخي حتي با اشتياق بيشتري 
نســبت بــه اياالت متحــده از اســرائيل حمايت 
كرده انــد امــا امريكا در پشــتيباني از اســرائيل 
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ــه شــده اند و  ــا ديوان ــد دوســتان م ــد: »ببيني بگوي
يكــي از آنهــا نيروهــاي هوايــي پيشــرفته اي هــم 
ــر اســت كــه ســريع تر  ــار دارد پــس بهت در اختي

امضــا كنيــد.«
ــان  ــل ترديدش ــراب را به دلي ــراييل و اع ــن اس م
ســرزنش نمي كنــم امــا نبايــد اجــازه دهيــم 
كــه آنهــا مانــع توافــق شــوند. شــك نكردن 
ــائل  ــن مس ــه اي ــم ب ــي ه ــران توجه ــورد اي در م
ــال  ــا خي ــران ب ــي نمي گــذارد. اي ــراي شــما باق ب
برنامه ريــزي  هسته اي شــدن  بــراي  آســوده 
بــدون تحريم هــاي  ايــن جريــان  و  مي كنــد 
شــديد اقتصــادي اوبامــا و نتانياهــو و كشــورهاي 
عــرب كــه نقــش اصلــي در اجــراي آن داشــتند 

ــاند. ــره نمي نش ــز مذاك ــاي مي ــران را پ اي
ازســوي ديگــر مــن نگرانــي اعــراب منطقــه 
كــه  مي كنــم  درك  هــم  را  خليج فــارس 
ــوري  ــا ط ــت از: »آنه ــارت اس ــه آن عب خالص
توافــق  مي خواهيــم  كــه  مي كننــد  رفتــار 
تــرك  را  منطقــه  دهيــم  انجــام  را  هســته اي 
ــم كــه از نظــر  ــي را حمايــت كني كــرده و ايران
اقتصــادي قدرتمندتــر شــده اســت. ايرانــي كــه 
در وضعيــت معمولــي خــودش هنــوز نفــوذ 
زيــادي در ســوريه، عــراق، لبنــان و بحريــن 

دارد.«
فكـر  ولـي  نمي كنـم  درك  را  جريـان  ايـن 
بخواهيـم  سـرعت  ايـن  بـه  مـا  كـه  نمي  كنـم 

مي فرسـتادند  اوبامـا  دولـت  بـه  را  مشـتركي 
و  جان كـري  كـه  پيشـنهادي اي  معاملـه  بـا  كـه 
روسـيه،  انگلسـتان،   فرانسـه،  وزارت  خارجـه 
از  بخشـي  تـا  كرده انـد  آمـاده  آلمـان  و  چيـن 
تحريـم تجـاري ايـران را در ازاي عقب نشـيني 
او از برنامـه هسـته اي اش لغـو كننـد، مخالفنـد. 
تـا بـه حال نديـده بـودم كـه اسـراييل و متحدان 
بـراي  هماهنـگ  چنيـن  امريـكا  اصلـي  عـرب 
توقـف تصميمـات مربـوط بـه سياسـت خارجي 
رياسـت جمهوري امريـكا اقدام كننـد و نه اينكه 
بيشـتر نماينـدگانـ  دموكـرات و جمهوريخواهـ  
بـه ايـن انـدازه موافق باشـند تا به سـود اسـراييل 

در برابـر رئيس جمهـور امريـكا بايسـتند.
مطمئنــم ايــن اتفاق هــا نــه از محاســبه هاي دقيــق 
تمايــل  از  به طوركلــي  بلكــه  واقعيت هــا،   و 
هميشــگي نماينــدگان امريكايــي بــراي بــه انجام 
رســاندن هــر كاري اســت كــه البــي اســراييل از 
ــد آراي  ــيله بتوانن ــا بدين وس ــد ت ــا مي خواه آنه
ــا  ــي آنه ــي انتخابات ــاي مال ــان و كمك ه يهودي
را به دســت آورنــد ولــي بــراي مــن مهــم نيســت 
ــو و  ــن نتانياه ــراييل، بنيامي ــت وزير اس ــه نخس ك
بــه  عربستان ســعودي  پادشــاه  ملك عبــداهلل 
خاطــر توافــق پيشنهادشــده بــه ايــران خشــمگين 

شــوند.
ــراي كــري  ــري را ب ــات زيادت ايــن عمــل امكان
بــه ايراني هــا  فراهــم مــي آورد. او مي توانــد 

خاورميانـه يك بـار ديگـر اثبـات كـرد كـه اگـر 
به درسـتي غـذا بخـوري، به طـور مرتـب ورزش 
كنـي و سـيگار مصـرف نكنـي بـه قـدري عمـر 

مي  كنـي كـه هـر چيـزي را مي بينـي.
بـراي نمونـه اينكـه يـك روز يهوديـان كنتـرل 
بيت المقـدس را در دسـت گيرند و سـعودي هاي 
اهـل سـنت و متولـي اماكن مقدس مكـه و مدينه 
متحـدان خامـوش عليه شـيعيان ايران و مسـيحيان 
امريكا باشـند. اكنون همه چيز را مشـاهده كرده ام 
ولـي آيا اين خبر خوشـايندي اسـت؟ بـه عبارتي 
بلـه. من در كنفرانسـي امنيتـي در اين محل يعني 
ابوظبـي حضـور داشـتم كـه كارشناسـان زيادي 
از سراسـر جهـان اسـالم در آن شـركت كردند. 
در جلسـه افتتاحيـه، شـيمون پـرز رئيس جمهـور 
رژيـم صهيونيسـتي به وسـيله ارتبـاط ماهـواره اي 
از دفتـر خـود در بيت المقـدس كـه پرچم هـاي 
ايـن رژيم اطرافش قرار داشـتند سـخنراني كرد. 
تهيه كننـدگان كنفرانـس ترتيـب انجـام اين كار 
را داده بودنـد. بـا ديـدن آن مقـام اسـراييلي كـه 
در حـال سـخنراني بـراي مقامـات عـرب بـود به 
يـاد روزهـاي اسـلو افتـادم كـه در آن عرب هـا 
كنفرانس هـاي  برگـزاري  بـه  اسـراييلي ها  و 
بازرگانـي در عمـان و قاهـره اقدام كـرده بودند. 
اما اسـاس همـكاري پنهان اسـراييل و عرب هاي 
سـني بـر تفاهـم و مصالحه نيسـت بلكه براسـاس 
ايـن سـنت قومـي اسـت كـه دشـمِن دشـمن من 
دوسـت مـن اسـت و دشـمن، هم اكنـون ايـران 
اسـت كه به شـكلي مصمم مسـير هسته اي شـدن 
سياسـتمداران،  حالي كـه  در  مي كنـد.  طـي  را 
وزيـران اسـراييل و البـي اسـراييل روي كنگـره 
عـرب  كشـورهاي  مقامـات  مي كردنـد.  كار 
خليج فـارس به طـور پيوسـته و مـداوم پيام هـاي 

يا بايد با ايران مذاكره كنيم يا بجنگيم

توماس فريدمن
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نيافتـه اسـت. شـواهد نشـان مي دهد كـه دغدغه 
بغـداد در ايـن حـوزه، فقـط بـه بحـث سـهم 83 
درصـدي درآمدهـاي دولـت مركـزي مربـوط 
نمي شـود بلكـه آنچـه مالكـي را نگـران كـرده، 
شـمال  در  ُكردهـا  اقتصـادي  قـدرت  افزايـش 

عـراق اسـت.
ايـن  خصـوص  در  بغـداد  كلـي  نظريـه  و  تـز 
نظـر  از  ُكردهـا  »اگـر  اسـت:  چنيـن  موضـوع 
اقتصـادي قـدرت بگيرنـد، در آينـده اي نزديك 
راه اسـتقالل و ايجـاد دولتـي تمامـاً مسـتقل از 
دولـت  آنچـه  امـا  دربرمي گيرنـد«.  را  بغـداد 
مركـزي عـراق از آن غافـل اسـت، ايـن واقعيت 
اسـت كـه اگـر بغـداد بـه ُكردهـا اجـازه ندهـد 
اسـتفاده  نفـت و گاز خـود  منابـع غنـي  از  كـه 
كننـد، عمـاًل بـا ايـن كار، ُكردهـا را بـه سـوي 
اسـتقالل سـوق مي دهـد و اگـر اربيـل در ايـن 
مسـير بـا بغـداد به توافق نرسـد تمايل بيشـتري به 
جدايـي پيـدا مي كند. اگـر واقعاً دولـت مركزي 
عـراق به فكـر حفـظ تماميت ارضي اين كشـور 
اسـت، چاره اي جز هموارسـازي راه اربيل براي 
اسـتفاده از منابـع نفتـي نـدارد. ُكردهـا بايد نفت 
و گاز خـود را اسـتخراج كـرده و بـا انتقـال ايـن 
مواهـب كم نظيـر، پـول و درآمـد بيشـتري براي 
خـود و بغـداد به دسـت بياورنـد. به نظر مي رسـد 
بغـداد در ايـن حـوزه بـه حمايت هاي واشـنگتن 
چشـم دارد و تصـور مي كنـد كه امريكا هميشـه 
از مواضـع دولـت مركـزي عـراق دفـاع مي كند 
و ايـن در حالـي اسـت كـه موازنه هـاي حسـاس 
خاورميانـه چنـان بـا سـرعت متحـول مي شـوند 
كـه ممكـن اسـت حتـي ظـرف چنـد سـاعت، 
بسـياري از تصميم هـاي سياسـي مربـوط بـه اين 

منطقـه تغييـر كند.
باورنـد  ايـن  بـر  نيـز  تركيـه  از دوسـتان  برخـي 
كـه حمايـت از توافقـات نفتـي آنـكارا - اربيـل 
بـه سـود كسـي نيسـت و اگـر ُكردهـا در شـمال 
نزديـك  آينـده اي  در  بگيرنـد  قـدرت  عـراق 
همـه معـادالت داخلـي تركيـه را نيـز تحت تأثير 
بـاور  ايـن  بـر  نگارنـده  امـا  مي دهنـد.  قـرار 
اسـت كـه اسـتخراج نفـت و گاز شـمال عـراق 

در  ُكردهـا  كـه  مي شـود  باعـث  گاز  و  نفـت 
زمانـي كوتـاه بـه اقتصاد كشـور در حال توسـعه 
و قدرتمنـد تركيـه تنـه بزنند و چند سـال پس از 
آن ممكـن اسـت از تركيـه هـم سـبقت بگيرند. 
توافق نفتي اقليم كردســتان عــراق و تركيه 
و ايجاد يک خط لوله مســتقيم بــراي انتقال 
نفت و گاز اقليم به خــاك تركيه، اعتراضات 
دولــت مركزي عراق را به دنبــال آورد و در 
اعزام احمد داووداوغلو  با  شرايطي كه آنكارا 
وزير امورخارجه به عــراق و دعوت از نوري 
مالكي نخســت وزير عراق براي سفر به تركيه، 
قدم در راه بهســازي روابط گذاشــته، تنش 
نفتــي اخير موجب شــد يک بــار ديگر بين 
آنــكارا و بغــداد فاصله بيفتــد و رجب طيب 
اردوغان نخســت وزير  تركيه ناچار شــد كه 
هيچ توضيحي در خصــوص توافقات خود با 
نيچروان بارزاني نخســت وزير اقليم كردستان 
عــراق ارائه ندهد. اين موضوع طي هفته هاي 
اخير مورد توجه رسانه هاي تركيه قرار گرفته 
و اغلب مقاله نويسان و كارشناسان حوزه انرژي 
و اقتصاد در اين مورد مقــاالت و تحليل هاي 
متفاوتــي ارائه داده اند و بــه جرأت مي توان 
گفت كه مســئله چند و چــون همكاري هاي 
اربيل و آنكارا در حــوزه انرژي، به مهمترين 
بحث اقتصادي تركيه تبديل شده است. ارجان 
اينان ايلتيشــيم از تحليلگران روزنامه وطن در 
اين مقاله با ارائه آمار و ارقام به بررسي اهميت 

اين موضوع پرداخته است.
دولـت مركـزي عـراق، بـا توافقات نفتـي تركيه 
و شـمال عـراق مخالـف اسـت و مواضـع بغـداد 
بـه  آنـكارا  اربيـل-  هـاي  همـكاري  رونـد  در 
يـك مانـع مهـم تبديل شـده اسـت. تركيـه همه 
تـا  گرفتـه  كار  بـه  را  خـود  ديپلماسـي  تـوان 
اعتمادسـازي الزم را نـزد نوري مالكي، نخسـت 
وزيـر و سـاير مقامـات عراقـي انجـام دهـد و بـا 
ايـن وجـود هنوز هم بـه موفقيت چنداني دسـت 

آنهـا را تنهـا بگذاريـم. توافقـي كـه كري سـعي 
دارد آن را بـه انجـام برسـاند بـه چهـار دليـل در 
طوالني  مـدت بـه سـود مـا و متحـدان مـا خواهد 

: د بو
1ـ براسـاس ايـن معاملـه چنيـن انتظـار مـي رود 
كـه ايـران در برابـر لغـو محـدود چنـد تحريـم، 
به طـور  را  بمـب هسـته اي اش  فنـاوري سـاخت 
كامـل متوقـف كند، برخـي را به تأخيـر بيندازد 
ناگهانـي اي  و همچنيـن نظارت هـاي سـرزده و 
درحالي كـه  گرفـت  خواهـد  صـورت  هـم 
خواهـد  باقـي  نفـت  اصلـي  تحريم هـاي  تمـام 
مانـد. بنابرايـن ايـران همچنـان بـه ميـزان زيادي 
آسـيب پذير خواهـد بـود. بـه ايـن ترتيـب ايـران 
مي سـازد  بمـب  مي كنـد  مناظـره  درحالي كـه 
)البتـه اسـراييل طـي مذاكراتـش بـا فلسـطيني ها 
ايـران  اكنـون  سـاخت(.  بيشـتري  خانه هـاي 
مي كشـد  دسـت  خـود  برنامه هـاي  از  مقـداري 
و ايـن درحالـي اسـت كـه بـا لغـو تحريم هـا در 
برابـر موافقت ايـران با محدودكـردن برنامه اش، 
احتمـال سـاخت بمـب اتـم توسـط او از ميـان 

مـي رود. 
اسـت  معتقـد  كـه  نتانياهـو  نظـر  برخـالف  2ـ 
زيادشـدن تحريم هـا عليـه ايـران ايـن كشـور را 
مجبـور بـه رهاكـردن همـه بخش هـاي فنـاوري 
ايـن  معتقدنـد  كارشناسـان  مي كنـد،  هسـته اي 

احتمـال بعيـد بـه نظـر مي رسـد.
3ـ هم اكنــون ايــران فنــاوري ســاخت بمــب 
ــان  ــات نش ــت دارد )تحقيق ــته اي را در دس هس
ــوع  ــن موض ــق اي ــردم ايــران مواف ــد  م مي ده
هســتند( به جــز تغييــر اذهــان مــردم راهــي بــراي 
فنــاوري  قســمت هاي  تمامــي  بين بــردن  از 

ــدارد. ــود ن ــران وج ــته اي اي هس
ايـران  در  امـن  فضـاي  ايجـاد  راه  تنهـا  4ـ 
اصالحـات داخلـي اسـت كـه فقـط بـا بازشـدن 
هرچـه بيشـتر فضـا ميسـر مي شـود. توافـق كري 
ايـران،  هسـته اي  برنامـه  توقـف  بـا  همزمـان 
خواسـته هاي اعتدال گرايانـه را در ايـران تقويت 

. مي كنـد
آن  امريـكا  كـه  را  توافقـي  اسـراييل  اگـر  5ـ 
تنهـا  آن گاه  ببـرد  بيـن  از  مي كنـد  هدايـت  را 
گزينـه، اقـدام نظامـي اسـت. پـس از برهـم زدن 
چـه  نتانياهـو  توسـط  ديپلماتيـك  تالش هـاي 
تعـداد امريكايـي و متحـدان ناتـو بـراي بمبـاران 
بنابرايـن  كـم.  خيلـي  رفـت؟  خواهنـد  ايـران 
اسـراييل به تنهايـي گزينـه نظامـي را در دسـت 
دارد. اگـر او از ايـن امـكان اسـتفاده كند ممكن 
راه  ولـي  بازگردانـد  بـه عقـب  را  ايـران  اسـت 
ايـن كشـور را بـراي رسـيدن بـه بمـب هسـته اي 

كـرد. هموارتـر خواهـد 
آيـا اسـراييل مي توانـد هـر شـش مـاه ايـران را 

كنـد؟!■ بمبـاران 
منبع: نيويورك تايمز

مزيت ها و موانع روابط نفتي 
اربيل- آنكارا

برگردان: خبرگزاري کردپرس

ارجان اينان ايلتيشيم 
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و انتقـال و فـروش آن، تأثيـر مثبتـي بـر اقتصـاد 
باعـث مي شـود تحـوالت  و  تركيـه مي گـذارد 
در  اتفاقـاً  و  دهـد  تركيـه روي  در  ارزشـمندي 
صـورت امضـاي نهايـي توافـق آنـكارا- اربيـل 
بـا كسـب رضايت بغـداد، عمـاًل حفـظ تماميت 

نيـز ضمانـت مي شـود. ارضـي عـراق 
منابــع  مثبــت  تأثيــرات  و  منافــع  مهمتريــن 
ــه  ــراي تركي ــراق ب ــتان ع ــم كردس ــرژي اقلي ان
بــا  عبارتنــد از: 1. نفــت و گاز ايــن منطقــه 
نــرخ انــدك بــه تركيــه فروختــه مي شــود و 
ايــن موضــوع مي توانــد جبران كننــده بخــش 
مهمــي از كســري بودجــه ســاالنه تركيــه باشــد. 
چــرا كــه يكــي از ســنگين ترين هزينه هــاي 
ــد نفــت و گاز اســت و  جــاري كشــورها، خري
ــع، بودجــه ســاالنه  ــن مناب ــا كاهــش قيمــت اي ب
ــازه اي مي كشــد، 2. اگــر نفــت  ــه نفــس ت تركي
ــه  ــاك تركي ــق خ ــراق از طري ــمال ع و گاز ش
و درآمــد  اجــرت  اروپــا صــادر شــود،  بــه 
ــود  ــا مي ش ــور م ــد كش ــبي عاي ــوب و مناس خ
ــي  ــادي و صنعت ــعه اقتص ــد در توس ــه مي توان ك
تركيــه تأثيــر مهــم و آشــكاري بــر جــا بگــذارد. 
3. اگــر نفــت و گاز ُكردهــاي شــمال عــراق 
برســد،  تركيــه اي  مصرف كننــده  به دســت 
ــه  ــول، ب ــارد دالر پ ــج  ميلي ــش از پن ــاالنه بي س
منابــع  ايــن  و  بازمي گــردد  تركيــه  صنــدوق 
ــتري  ــس بيش ــه نف ــاد ب ــدگار، اعتم ارزان و مان
بــه جــرأت  اقتصــاد تركيــه مي دهنــد و  بــه 
ُكــردي،  گاز  و  نفــت  كــه  گفــت  مي تــوان 
ــا را  ــوان م ــد و ت ــا مي كن ــه را احي ــاد تركي اقتص
ــراي  ــن موضــوع ب ــراي آنكــه اي ــرد. ب ــاال مي ب ب
خواننــدگان روشــن تر و عيني تــر شــود، بــه 

ذكــر چنــد مثــال و مصــداق مي پــردازم.

10هزار دالر درآمد ملي
سـال  در  عـراق  شـمال  ملـي  ناخالـص  درآمـد 
ميليـارد و ششـصد  بـر 23  بالـغ  2011 ميـالدي 

ميليـون دالر بـوده اسـت و با احتسـاب چند رقم 
و جـداول جمعيتـي بـه آسـاني مي تـوان بـه ايـن 
نتيجـه رسـيد كـه طـي 10 سـال، درآمـد سـرانه 
ملـي از 500 دالر بـه پنـج هزار دالر رسـيده و به 
عبارتـي روشـن، درآمد، 10 برابر شـده اسـت و 
جالـب اينجاسـت كه اگـر پروژه هـاي اقتصادي 
كردسـتان  اقليـم  محلـي  حكومـت  موردنظـر 
سـه  ظـرف  تنهـا  بـرود  پيـش  به درسـتي  عـراق 
سـال ايـن رقـم بـه 10 هـزار دالر خواهد رسـيد. 
درك  مي توانيـم  زمانـي  را  رقـم  ايـن  اهميـت 
كنيـم كـه بـه خاطـر بياوريـم درآمد سـرانه ملي 
در تركيـه چيـزي حـدود 11 هـزار دالر اسـت و 
بـه عبارتـي ديگـر، نفـت و گاز باعـث مي شـود 
كـه ُكردهـا در مـدت زمانـي كوتـاه بـه اقتصـاد 
كشـور در حـال توسـعه و قدرتمنـد تركيـه تنـه 
بزننـد و چنـد سـال پـس از آن ممكـن اسـت از 
تركيـه هم سـبقت بگيرنـد. تنها ظرف پنج سـال 
اخيـر 16 ميليـارد و 200 ميليـون دالر از سـوي 
شـركت هاي بـزرگ خارجـي در شـمال عـراق 

سـرمايه گذاري شـده اسـت.
اقتصـادي  برنامه ريزي هـاي  و  پيش بيني هـا 
مسـئوالن شـمال عـراق حاكـي از آن اسـت كـه 
بـورس اربيـل در سـال 2014 فعاليـت خـود را 

مي كنـد. آغـاز 
حـدي  بـه  عـراق  بـه  تركيـه  صـادرات  ميـزان 
رسـيده كـه پـس از آلمـان بـه مهمتريـن هـدف 
صـادرات كاال و خدمـات تركيـه تبديل شـده و 
در سـال 2012 ميـالدي ميـزان صـادرات تركيـه 
بـه عـراق دقيقـاً بـه رقـم 11 ميليارد دالر رسـيده 
كـه مقصـد 70 درصـد آن شـمال عـراق بـوده 

. ست ا
از هـر چهـار كشـتي بـاري كـه بـه بندر مرسـين 
مي آينـد، محموله هـاي يـك كشـتي بـه سـوي 
چهارهـزار  روزانـه  و  مي شـود  فرسـتاده  زاخـو 
كاميـون و تريلـي و يك هـزار خـودرو سـواري 
بيـن تركيـه و شـمال عـراق، از مـرز خاپـور در 

حـال ورود و خـروج هسـتند.
جالـب اسـت بدانيد كـه در سـال 2013 ميالدي 
اقليـم  از شـهروندان تركيـه در  نفـر  110 هـزار 
كردسـتان عـراق حق اقامـت گرفته انـد و عالوه 
بـر ايـن 200 هـزار نفـر از شـهروندان تركيـه در 
طـول سـال چنـد مـاه در اقليـم اقامـت كـرده و 
بـه فعاليـت تجـاري و اقتصادي مشـغول بوده اند.

در  نيـز  آمـوزش  حـوزه  در  همچنيـن  تركيـه 
بـزرگ زده  بـه كارهـاي  شـمال عـراق دسـت 
عـراق  و  كردسـتان  در  تركيـه اي  مؤسسـات  و 
دانشـگاه  يـك  بـزرگ،  مدرسـه   17 صاحـب 
و 600 اسـتاد و معلـم هسـتند كـه جمعـاً بـه 10 
خدمـت  ُكـرد  دانشـجوي  و  دانش آمـوز  هـزار 
خيريـه  مؤسسـه  گذشـته،  ايـن  از  و  مي كننـد 
ميليـون   40 بودجـه  بـا  دوغراماجـي  احسـان 
بيلـي  بين المللـي  دانشـگاه  از  شـعبه اي  دالري، 
كنـت تركيـه را در اربيـل احـداث كرده اسـت.

نيمـي از شـركت هاي اقتصـادي فعـال در اقليـم، 
تركيـه اي هسـتند. گروه اقتصـادي »آجـي باَدم« 
)يكي از سـه كمپاني بـزرگ اقتصادي- تجاري 
تركيـه( در حـال حاضـر در سـليمانيه و اربيل در 
حـوزه سـالمت و  مديريـت بيمارسـتان مشـغول 
اقليـم  اقتصـاد  وزارت  و  اسـت  سـرمايه گذاري 
اعـالم كـرده كه تـا اواخـر سـال 2013 ميالدي، 
بـراي 1226 شـركت تركيـه اي مجـوزي صـادر 
شـده كـه ايـن رقـم دقيقـاً معـادل 46 درصـد از 
كل شـركت هاي فعـال در اقليم اسـت و در عين 
حـال 351 شـركت تركيـه اي در ديگـر مناطـق 

عـراق مشـغول فعاليت هسـتند.
زراعـت  شـامل  تركيـه  بـزرگ  بانـك  پنـج 
بانـك، آسـيا بانـك، وقـف بانـك، تركيه ايـش 
اربيـل  در  بانـك  تـرك  آلبـاراكا  و  بانـك 
فعاليـت مي كننـد و دو هتـل بـزرگ تركيـه اي 
يعنـي  ديـوان و دده مـان نيـز در اربيـل به عنـوان 
مهمتريـن و لوكس تريـن هتل هـا مطرح شـده اند 
و شـركت عمراني بـزرگ ريكسـوند تركيه هم 

در دهـوك مشـغول كار اسـت.
فـرودگاه بزرگ دهـوك با بودجـه 426 ميليون 
دالر توسـط شـركت تركيـه اي ماكيـول چنگيـز 
از  مركـب  كنسرسـيوم  مي شـود  و  احـداث 
شـركت هاي فرانسـوي تركيـه اي هـم بـا بودجه 
137 ميليـون دالر وظيفـه ايجاد زيرسـاخت هاي 

اربيـل را برعهـده گرفته انـد.
شـركت تركيـه اي اَنـكا نيـز بـا نـرخ 600 ميليون 
دالر برخـي پروژه هـاي گازي اقليم را در اختيار 
بـزرگ  از شـركت هاي  يكـي ديگـر  و  گرفتـه 
تركيـه به نـام رنسـانس، بـا بودجـه يـك ميليـارد 
دالر وظيفـه احـداث يـك هـزار زيرمجموعـه 
به عهـده  را  اقليـم  گازي  تأسيسـات  كوچـك 
گرفتـه اسـت و همـه اينهـا تنهـا بخش هايـي از 
منافـع اقتصـادي تركيه در اقليم كردسـتان عراق 

■ است.



83
ره	
ما
|	ش
	92
ن	
هم
و	ب
ی	
| د
	16

5

نقـش  حتـي  اقيانوسـيه  آسـيا-  منطقـه  هسـتند. 
بيشـتري در سياسـت، اقتصـاد و امنيـت جهان ايفا 
مي كنـد... و زماني كـه امريكاي جنوبـي و آفريقـا 
توسـعه يابنـد و قدرتمنـد شـوند، آنها نيـز رهبران 
مهمـي در ايجـاد وضعيتـي سرشـار از امنيـت و 

شـكوفايي در قـرن بيسـت ويكم خواهنـد بـود.
شـبكه هاي  تروريسـت ها،  سـايبري،  فعـاالن 
در  نيـز  غيردولتـي  بازيگـران  و  جنايتـكار 
تعريـف سيسـتم بين الملـل نقـش ايفـا مي كننـد. 
تكنولـوژي،  مدنيـت،  ميـزان  همان طوركـه 
اسـتانداردها و انتظـارات جديد افزايـش مي يابد، 
ظهـور  نيـز  قـدرت  اعمـال  سـاختارهاي جديـد 
مي كنـد. تكنولـوژي و ابزارهـاي ارتباطـي قـرن 
بيسـت ويكم افـراد را نسـبت بـه هـر مرحلـه اي از 
تاريـخ بشـر به يكديگـر نزديكتـر كـرده و باعث 
شـده رؤياهـا و خشـم آنهـا بـه هـم مرتبط شـود. 
از  برژينسـكي كـه يكـي  دوسـت مـن زبيگنيـو 
متفكـران برتـر حـوزه ژئوپلييتـك در امريـكا و 
از اركان CSIS مي باشـد، ايـن پديـده را »بيداري 
سياسـي جهانـي« ناميـده اسـت. ايـن امـر در هيچ 
جايي آشـكارتر از آشـفتگي تاريخي نيسـت كه 

خاورميانـه گرفتـار آن اسـت.
از يـك دهـه پـس از جنـگ جهاني دوم بـه بعد، 
چنيـن صف بنـدي از منافـع، اثـرات و چالش هـا 
مشـاهده نشـده اسـت. تاريـخ نشـان مي دهـد كـه 
ايـن تغييـرات و نقـاط عطف هميشـه به سـادگي 
وزراي  از  آچسـون  ديـن  نمي  شـوند.  مشـاهده 
خارجه پيشـين امريكا تجربيات خـود را در مورد 
دوره مشـابهي از تاريـخ كـه زمـان تعريف مجدد 
بـود، چنيـن بازگـو كـرد: »سـاختار نظمـي كه از 
قـرن نوزدهـم بـه ارث بـرده بوديـم، از بيـن رفتـه 
بـود و تالش بـراي برقراري نظـم جديد از طرف 
دو مركـز قـدرت مخالـف و ناسـازگار از لحـاظ 

ايدئولـوژي دنبـال مي شـد.«
مشـاهده  را  چشـمگير  تغييـرات  وقتـي  حتـي 
نسـل  تغييـر  زمـان  در  كـه  مي دانيـم  مي كنيـم، 
درجهـان فقـط آهنگ تغييرات تسـريع مي شـود. 

2. نقـش نظامـي اياالت متحـده در مواجهـه با اين 
چالش ها 

ــه پيشــرفت  ــن امــر چــه كمكــي ب 3. و اينكــه اي
وزارت دفــاع مي كنــد.

امــروزه  مي دانيــم  مــا  همــه  كــه  همان طــور 
چالش هــاي امريــكا نســبت بــه تعريــف منحصــر 
بــا آن مواجــه  به فــردي كــه در ســال 1962 
و  پراكنده تــر  متفــاوت،  مراتــب  بــه  بوديــم، 
پيچيده تــر هســتند. چالش هــاي فعلــي نســبت 
بــه ســال 2001 نيــز بــه مراتــب متفــاوت هســتند 
كــه كشــور مــا بــه علــت ويران كننده تريــن 
ــه  ــخ  اياالت متحــده ب ــه تروريســتي در تاري حمل
شــدت آشــفته بــود و حتــي نســبت بــه چند ســال 
ــروي  ــزار ني ــاوت دارد كــه 100 ه ــز تف ــش ني پي
نظامــي در عــراق و ده هــا هــزار نيــرو آمــاده 
پيوســتن بــه نيروهــاي ديگــر در افغانســتان بودند. 
اوبامــا بــا پايــان دادن بــه جنــگ عــراق و كاهــش 
مأموريــت جنگــي در افغانســتان، كشــور را از 
مســير جنــگ هميشــگي خــارج كــرده ـ جنگــي 
كــه در آن اولويت هــا، سياســت ها و روابــط  
اياالت متحــده در سراســر  جهــان تحت تأثيــر 
ــه  ــور ك ــود. همان ط ــپتامبر ب ــه 11 س ــش ب واكن
ــس از 11 ســپتامبر  ــه حــوادث پ اياالت متحــده ب
ــاهده  ــگرفي را مش ــرات ش ــد، تغيي ــذار مي كن گ
و  كــرده  تعريــف  را  آينــده  كــه  مي كنيــم 
تعامــالت مــا را در جهــان شــكل مي دهنــد... 
ــي  ــت مل ــه امني ــوط ب ــات مرب ــت مؤسس الزم اس
خــود را تطبيــق دهنــد. ايــن داســتان تاريــخ 

ــم. ــق و تنظي ــت.... تطبي اس
روندهـاي اصلـي قـرن بيسـت ويكم، مراكـز ثقل 
ژئوپليتيـك اسـت كه توزيع جالـب توجه قدرت 
را  جمعيت شـناختي  جامـع  تغييـر  و  اقتصـادي 
بازتـاب مي دهـد. چيـن، هنـد، برزيـل و اندونزي 
بـه شـكل گيري مجـدد اقتصـاد جهانـي كمـك 
مي كننـد. قدرت هـاي منطقـه اي همچـون تركيـه 
نيـز در حـال توسـعه يافتن و خواسـتار اسـتقالل 
خـود  سـنتي  حاميـان  و  هم پيمانـان  از  بيشـتري 

امنيـت  بلندمـدت  اولويت هـاي  كنفرانـس  ايـن 
ملـي امريـكا را مـورد بحـث قـرار مي دهـد. ايـن 
ارلـي  كـه  برمي گـردد   1962 سـال  بـه  سـنت 
بـرك و ديويـد آبشـير به كمـك هم، رهبـران و 
متفكرانـي همچـون ادوارد تلر، هنري كيسـينجر، 
جيـم شـلزينگر و... را بـراي افتتاحيـه كنفرانـس 

مي كردنـد. دعـوت  امنيتـي 
تعريـف  و  بعـد  سـال   10 بررسـي  آنهـا  هـدف 
اقتصـادي  و  نظامـي  سياسـي،  اسـتراتژي هاي 
بـود كـه بـه امريـكا كمـك مي كرد تـا نهايتـاً در 
جنـگ سـرد پيـروز شـود. همان طوركـه زمانـي 
آبشـير نوشـت: »اين اقدام بـراي تعيين چگونگي 
اسـتفاده از قـدرت در همـه اشـكال آن جهـت  
تأثيرگـذاري بـر كنش هـاي رقبـا يـا مهاجمـان و 
نيـز دوسـتان و هم پيمانـان مي باشـد.« ايـن امـر، 
اسـاس اسـتراتژي اسـت و ايـن نـوع چشـم انداز 
در  و  اسـت  نيـاز  مـورد  همـواره  بلندمـدت 
آينـده  نيـز چنيـن خواهـد بـود. امـا ايـن موضوع 
مخصوصـاً بـه وضعيـت فعلـي مرتبـط اسـت كـه 
تـالش مي كنيـم پيچيدگي هاي جهـان خطرناك 
و بـه سـرعت در حـال تغييـر را مديريـت  كنيم- 
به ويـژه وقتي كـه تضاد شـديد منافـع ژئوپليتيك 
از يك طـرف و ابهـام در بودجه كشـور از طرف 
ديگـر، اسـتراتژي هاي ضـروري بـراي پشـتيباني 
از منافـع امريـكا و بهبـود آينـده آن را تضعيـف 

مي كننـد.
ايـن  تـا  كنـم  اسـتفاده  فرصـت  ايـن  از  مايلـم 
چشـم انداز اسـتراتژيك را بررسي و چند ديدگاه 
دربـاره مـوارد زير را با شـما به اشـتراك بگذارم:
1. چالش هـاي بلندمـدت و در حـال تغييـر امنيت 

اياالت متحده ملـي 

نشست CSIS* درمورد امنيت جهان 

سخنران: چاک هيگل )وزير دفاع اياالت متحده(

برگردان: هادي عبادي
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نـگاه صـرف بـه درون همچـون غـرور، مهلـك 
اسـت و براي پيگيري سياسـت خارجي موفق در 
قرن بيسـت ويكم بايـد از آن اجتنـاب كرد. نقش 
امريـكا در جهـان بايد آرزوهاي كشـور مـا و نيز 
فرصت هايـي براي كل بشـريت را بازتاب دهد و 
بـا خـردي تعديل شـود كه شـاخص ويژگي هاي 
ملي ماسـت. اين امر بـه معني پيگيري واقع گرايي 
اصولـي اسـت كه از ابـزار ديپلماتيـك، اقتصادي 
و امنيتـي و نيـز ارزش هـاي مـا اسـتفاده مي كند تا 

امنيـت و رفـاه را ارتقـا دهد.
را  اسـتراتژيك   چشـم انداز  كـه  همان طـور 
بررسـي مي كنيـم، درمي يابيـم كه نيـروي نظامي 
اياالت متحـده به عنـوان ابـزار ضـروري قـدرت و 
سياسـت خارجـي امريـكا باقـي مي مانـد امـا بايد 
بـه دقـت و بـه شـكل خردمندانـه مـورد اسـتفاده 
كـه  امنيتـي  چالش هـاي  اكثـر  گيـرد.   قـرار 
مهـم  مؤلفه هـاي  داراي  كـردم،  تشـريح  امـروز 
ديپلماتيـك، اقتصـادي، فرهنگي، ملـي و جهاني 
هسـتند و نمي تـوان آنهـا را فقط با قـدرت نظامي 
حـل كـرد. درحالي كـه نيـروي نظامـي خـود را 
طـوري تطبيـق مي دهيـم كـه در برابـر تهديداتي 
متفـاوت بـا چالش هـاي جنـگ سـرد، همچنـان 
قدرتمنـد و بـدون رقيـب بمانـد، الزم اسـت تـا 
بـر قـدرت  برابـر جهـان غيرقابـل پيش بينـي  در 
نـرم  تأكيـد بيشـتري كنيم. همـواره ايـن انتقاد بر 
قـدرت سـخت امريـكا وارد بـوده كـه ناتـوان از 
ارائـه راه حلـي طوالني مدت براي مسـائل جهاني 
مي باشـد. امـا در آخـر موفقيـت ما تنها وابسـته به 
يـك شـكل از قـدرت نيسـت، بلكه با اسـتفاده از 
همـه ابزارهـاي قدرت اسـت كـه مي توانيم موفق 
شـويم. ضمنـاً كاميابـي مـا بـه ايـن امـر بسـتگي 
قـدرت خـود  بـراي حفـظ  نـدارد كـه چگونـه 
سـرمايه گذاري مي كنيـم بلكـه نكتـه مهـم ايـن 
اسـت آنهـا چه طـور يكپارچـه و متـوازن شـوند.

در چند سـاله گذشـته، رهبران و استراتژيسـت ها 
ـ ازجملـه در CSIS ـ در مـورد ايـن نـوع تغييـر 
بررسـي كرده انـد. در سـال 2007 افتخـار حضور 
 CSIS در »كميسـيون قدرت هوشـمند« مربوط به
را داشـتم كـه هدايـت آن را جـان هيمـر برعهده 
بـه  نـاي  داشـت و ريچـارد آرميتـاژ و جـوزف 
به دنبـال  كميسـيون  ايـن  مي كردنـد.  كمـك  او 
»توسـعه اسـتراتژي جامـع و ابـزاري جهـت نيـل 
بـه اهـداف امريـكا بـا اسـتفاده از قـدرت نـرم و 
سـخت« بـود. نتايـج آن خيلـي زود در اظهـارات 
رابـرت گيتـس وزيـر دفاع امريـكا در سـخنراني 
هنـوز  داشـت.  بازتـاب   CSIS در   2008 سـال 
وعده هـاي  برآورده كـردن  تـا  طوالنـي  راهـي 
ايـن كميسـيون در پيـش اسـت امـا در جهت اين 

هـدف حركـت مي كنيـم.
در  روسـيه  بـا  ديپلماتيـك  مسـيري  گشـايش 
مـورد سـوريه، منجـر بـه ارائـه راه حلـي از سـوي 
شـوراي امنيـت بـراي فعاليـت بازرسـان سـازمان 
منع گسـترش تسـليحات شـيميايي جهـت نظارت 

هيمـر گفته اسـت: »دولـت مي تواند فريبي باشـد 
كـه خطـرات را مخفـي كنـد.«

پيش بينـي  قابـل  آينـده  در  ايـن چالش هـا  همـه 
و  مسـائل  ايـن  بـراي  بـود.  خواهـد  مـا  همـراه 
تهديـدات جهانـي مربـوط بـه قـرن بيسـت ويكم 
راه حلـي كوتاه مـدت وجـود نـدارد. بايـد به طـور 
اسـتراتژيك اين مسـائل پيچيده را مديريت كنيم 
يعنـي بـر منافـع، اهـداف و نتايـج طوالني مـدت 
تمركز كنيم. شـايد نتايج ناقـص، بهترين نكته اي 
باشـد كـه مي توانيـم منتظر آن باشـيم تـا راه ما را 
كنـد.  همـوار  محتمـل  راه حل هـاي  سـمت  بـه 
بـراي اسـتفاده از همـه جنبه هـاي قـدرت خـود، 
بايـد تـالش خـود را  از طريـق ائتالفـي از منافـع 
مشـترك همچـون سـازمان ناتـو افزايـش دهيـم. 
ماسـت.  آينـده  از  تصويـري  درواقـع  امـر  ايـن 
چنيـن  دوم  جهانـي  جنـگ  از  كـه  همان طـور 
اقدامـي انجـام داده ايم... اما شـايد ايـن امر اكنون 

واجب تـر از هـر زمـان ديگـر باشـد.

صرفـاً  كـرده  متمايـز  را  اياالت متحـده  آنچـه 
از  اسـت كـه  بلكـه روشـي  نيسـت،  مـا  قـدرت 
قـدرت بـراي بهتركردن جهان اسـتفاده كرده ايم. 
اقدامـات اشـتباهي انجـام داده ايـم و درآينـده نيز 
اشـتباهاتي خواهيـم داشـت. نبايـد اجـازه دهيـم 
كـه خطاهاي محاسـباتي و اشـتباهات آتـي، مانع 
تصميم گيري هـاي ضـروري فعلـي شـود. عـالوه 
بـر اينكـه بايـد نمـادي از آزادي، حقوق بشـر و 
پيشـرفت باشـيم، بايـد تـالش كنيـم تـا بفهميـم 
جهـان چـه نگرشـي بـه مـا دارد و دليـل ايـن امـر 
چيسـت »بايـد« بيشـتر بـه نظـرات ديگـران توجـه 

. كنيم
اياالت متحـده بعـد از يـك دهـه جنـگ پرهزينه 
نقـش  بازتعريـف  حـال  در  بحث برانگيـز،  و 
بيشـتر  ترديـد  همزمـان  اسـت.  در جهـان  خـود 
امريكايي هـا ازجملـه مقامـات در مـورد تعهدات 
امـا  مي شـود.  بيشـتر  خارجـي  مسـئوليت هاي  و 

ميليـاردي  هفـت  از 40 درصـد جمعيـت  بيـش 
جهـان زيـر 25 سـال سـن دارنـد و 90 درصـد از 
آنهـا خـارج از اروپـا و امريـكا زندگـي مي كنند. 
خاورميانـه  همچـون  آشـفته اي  مناطـق  به ويـژه 
همان طـور كـه جمعيـت آنهـا افزايـش مي يابد و 
رقابـت در مـورد فرصت هاي آموزشـي و شـغلي 
تشـديد مي شـود، به طور مـداوم با چالـش مواجه 
مي شـوند. چنيـن وضعيتـي باعث مي شـود صلح، 
رفـاه و ثبـات جهاني بيشـتر در معـرض خطر قرار 

گيرد.
از 11 سـپتامبر و پـس از ظهور چالش تروريسـم، 
و  شـركا  بـا  مـداوم  و  بي سـابقه  همـكاري 
هم پيمانـان الزم بـوده و ايـن امـر ادامـه خواهـد 
يافت. بسـياري از كشـورها صرف نظـر از تفاوت 
مشـترك  تهديـد  از  سياسـي  ايدئولـوژي  در 
غيردولتـي  بازيگـران  اكنـون  مي برنـد.  رنـج 
و  سـالح ها  دنبـال  بـه  كوچـك  كشـورهاي  و 
تكنولوژي هـاي مخربـي هسـتند كـه زمانـي در 

اختيـار ارتش هـاي پيشـرفته بـود. در نتيجـه الزم 
اسـت در تكنولوژي هاي مـدرن پدافندي فضايي 
و سـايبري و قابليت هايـي همچـون سيسـتم دفـاع 
قابليت هـاي  و  تكنولوژي هـا  و  ضدموشـك 
آفنـدي جهت بازداشـتن مهاجمـان و در صورت 

لـزوم پاسـخ بـه آنهـا سـرمايه گذاري كنيـم.
واگيـردار  بيماري هـاي  طبيعـي،  فجايـع  ضمنـاً 
واقعيت هايـي  كشـتارجمعي،  سـالح هاي  و 
جهـان  در  بيشـتر  بي ثباتـي  باعـث  كـه  هسـتند 
در  منطقـه اي  تضادهـاي   و  تنش هـا  مي شـوند. 
پتانسـيل  ايـن  و...  اقيانوسـيه، خاورميانـه  ـ  آسـيا 
را دارنـد كـه بـه تضادهايـي بـا مقيـاس بزرگتـر 
تبديـل شـوند و نهايتـاً اياالت متحـده، روسـيه و 
چيـن را درگيـر كننـد. بعضـي از پيچيده تريـن و 
چالش برانگيزتريـن تهديدهـا همچنـان از جانـب 
مسـلحي  شـدت  بـه  و  غيرشـفاف  كشـورهاي 
همچـون كره شـمالي مي باشـد همان طوركه جان 
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مناسـب به ايـن چالش هـاي مالي و اسـتراتژيك، 
بلكـه طراحـي گزينه هـاي اسـتراتژيك در جهت 
بيشـتر  چـه  هـر  كنتـرل  و  اياالت متحـده  منافـع 
هفته هـاي  در  اسـت.  بـوده  سرنوشـت خودمـان 
اول تصـدي ايـن منصـب، پـروژه  »گزينه هـاي 
اسـتراتژيك و بررسي مديريتي« را هدايت كردم 
كـه در عرض چنـد ماه گزينه هايـي را براي تغيير 
شـكل نيروهـا و نهادهـاي مـا در مواجهـه بـا ايـن 
ايـن  كـرد.  شناسـايي  بودجـه  مشـكل  وضعيـت 
بررسـي بـه فرصت هايـي بـراي تغييـر و اصـالح 
اشـاره كـرد، در نهايـت تأكيـد كـرد كـه وزارت 
به طـور  بايـد  كـه  دارد  منابعـي  همچنـان  دفـاع 
ملـي  امنيـت  مقتضيـات  مهمتريـن  بـا  كارآمـد 

تطبيـق داده شـود.
سـرانجام بايـد خاطرنشـان كنم اگـر چالش هايي 
كـه كشـور مـا و دنيا بـا آن مواجه هسـتند بزرگ 
اسـت، ظرفيـت بي سـابقه مـا بـراي رسـيدگي بـه 
آنهـا نيـز زياد  اسـت. هيچ گاه در تاريخ بشـريت، 
كشـور مـا در جهـان چنيـن ظرفيت زيـادي براي 
مديريـت ايـن مسـائل را نداشـته اسـت، نبايـد از 
تغييـر بترسـيم، بلكـه بايـد با آغـوش بـاز پذيراي 

آن باشـيم.■
*CSIS:  مركز بررسي هاي بين المللي و استراتژيك 

كـه بحـران بودجـه فعلـي مـاـ  وكاهـش ناگهاني، 
باعـث  ـ  امـوال  از ضبـط  ناشـي  عميـق و شـديد 
از  نادرسـت و خطرنـاك  كاهـش غيرضـروري، 
لحـاظ اسـتراتژيك در آمادگـي و قابليـت نظامـي 
شـود. همان طوركه مي دانيـد، وزارت دفاع در 10 
سـال آينده با كاهش 500 ميليارد دالري ناشـي از 
ضبـط امـوال مواجه خواهد بـود. اين موضوع جدا 
از كاهـش 487 ميليـارد دالري در بودجـه وزارت 
دفـاع اسـت كـه هم اكنـون در جريـان اسـت. ايـن 
كاهـش بودجـه بسـيار سـريع، زيـاد، ناگهانـي و 
اسـت. وزارت دفـاع  از حـس مسـئوليت  عـاري 
كاهـش 37 ميليـارد دالري ناشـي از ضبـط امـوال 
را در سـال مالـي گذشـته تجربـه كـرد و احتمـاالً 
بـه هميـن علـت بـا كاهـش 52 ميليـارد دالري در 
سـال مالي آينـده مواجـه خواهد شـد. در مجموع 
بـا كاهـش يـك تريليـون )هـزار ميليـارد( دالري 
از منابـع وزارت دفـاع در 10 سـال آينـده مواجـه 
خواهيـم بـود، مگر اينكه توافق جديـدي در مورد 
بودجـه شـكل بگيـرد. هم اكنـون بـا مشـكل ترين 
چالـش وزارت دفـاع يعنـي عدم اطمينـان روبـرو 

. هستيم
از  جـوي  چنيـن  در  نمي توانـد  دفـاع  وزارت 
عدم اطمينـان، سياسـت هاي امنيت ملـي را به طرز 
مؤثـري طراحـي و اجـرا كند. اين امـر گزينه هاي 
نادرسـتي را بـر مـا تحميل مي كند. امـا نه واقعيت 
را ناديـده مي گيريـم و نـه فرض مي كنيـم اوضاع 
تغييـر خواهـد كـرد. مقامـات عالي رتبـه وزارت 
دفـاع تـالش مي كننـد بهتريـن ارزيابـي از تأثيـر 
مخـرب ضبـط امـوال را بـر روحيـه، قابليت هـا و 
آمادگـي نظامـي به رهبـران منتخب امريـكا ارائه 
كننـد. در ضمـن بـا توجـه بـه مسـئوليت حياتـي 
كشـور،  ايـن  از  حفاظـت  بـراي  دفـاع  وزارت 
بايـد نيـروي خـود را بـراي مواجهـه بـا هر مسـئله 
زمـان  از  مـن  اولويـت  كنيـم.  آمـاده  احتمالـي 
واكنـش  نه تنهـا  دفـاع  وزارت  به عهده گرفتـن 

بـر نابـودي سـالح هاي شـيميايي سـوريه شـد. در 
پيـش  نيـز مسـيري ديپلماتيـك در  ايـران  مـورد 
گرفته ايـم تـا برنامـه هسـته اي ايـران بـه طـرز قابل 
چندجانبـه اي  چالش هـاي  شـود.  محـدود  تأييـد 
مواجـه  آن  بـا  سـوريه  و  ايـران  مـورد  در  كـه 
بوده ايـم، تنهـا بخشـي از پيچيدگي هـاي جهانـي 
مواجـه  آن  بـا  بيسـت ويكم  قـرن  در  كـه  اسـت 
خواهيـم بـود. مـا در جهاني بـدون خطـر زندگي 
و  مؤثرتريـن  بايـد  همـواره  بنابرايـن  نمي كنيـم. 
مسـائل  حـل  بـراي  را  روش  هوشـمندانه ترين 
بيابيـم. نيـروي نظامـي همـواره بايد به عنـوان يك 
گزينـه مطـرح باشـد، اما ايـن گزينه بايـد به عنوان 
آخريـن راه حل ارائه شـود. نيـروي نظامي همواره 
بايد در سياسـت خارجي امريكا نقش پشـتيبان را 
داشـته باشـد، نـه اينكـه نقـش اصلـي را ايفـا كند.
هسـتيم،  آن  به دنبـال  كـه  توازنـي  از  نمونـه اي 
تعهدات جديد امريكا در منطقه آسـياـ  اقيانوسـيه 
اسـت. نيـروي نظامي امريكا نقش ايجـاد ثبات را 
در منطقـه به عهـده مي گيـرد و بـه بهبـود امنيـت 
و رفـاه از طريـق تعهداتـي كمـك مي كنـد كـه 
بـه هم پيمانـان و شـركا دارد. امـا نيـروي نظامـي 
نقـش اصلـي را جهـت ايجـاد تـوازن مجـدد در 
منطقـه آسـياـ  اقيانوسـيه برعهـده نـدارد بلكه اين 
امـر از ابتـكارات مهـم ديپلماتيـك، اقتصـادي و 
فرهنگـي نيـز تشـكيل مي شـود. همان طوركه اين 
اسـتراتژي را ادامـه مي دهيـم، همـه ايـن حوزه هـا 
به عنـوان اولويـت باقـي مي ماننـد. اياالت متحـده 
بايـد از نيـروي نظامـي به عنـوان مؤلفـه پشـتيبان 
اسـتراتژي جامع جهت حفاظت و پيشـرفت منافع 
امريـكا در قـرن بيسـت ويكم اسـتفاده كنـد. ايـن 
امـر نيازمند تـوازن دقيق ميان همـه عوامل قدرت 
ماسـت. همان طوركه تكيه بيـش از حد بر نيروي 
نظامـي، خطرات و پيامدهـاي مخصوص به خود 
را دارد، ضعيف شـدن قـدرت نظامـي نيـز باعـث 
فاجعـه مي شـود. مـا بايـد از نوعي نيروي سـخت 
نظامـي حمايـت كنيـم كه باعـث قدرتمندشـدن 
ديپلماسـي مـا شـود، بـراي هم پيمانان مـا اطمينان 
ايجـاد كنـد و باعـث بازدارندگـي در برابر رقباي 
مـا شـود. همچنان بايـد نيـروي نظامـي بي نظيري 
داشـته باشـيم. بايـد آمـاده شـويم تـا بـه بحران ها 
در جهان به سـرعت در حال تغيير واكنش نشـان 
دهيـم و بـا هم پيمانـان و شـركاي خـود همكاري 

نزديكي داشـته باشـيم.
امريـكا همواره ثابت كـرده حتي هنگامي كه منابع 
مالـي محـدود اسـت، قـادر بـه تطبيق بـا واقعيت ها 
و صف بندي هـاي ژئوپليتيك جديد مي باشـد. در 
مواجهـه بـا چالش هـاي جديـد و كاهـش بودجـه 
تغييـر شـكل  بايـد  مـا  نظامـي  نهادهـاي  نظامـي، 
دهنـد تـا در مـورد ظرفيـت، قابليـت و آمادگـي 
مـداوم نيـروي نظامي مـا اطمينان ايجـاد كنند. اين 
امـر شـامل تمركـز مـداوم بـر ظرفيت سـازي براي 
هم پيمانـان و شـركا و همـكاري نزديـك بـا آنهـا 
مي باشـد. امـا امـروز بـا ايـن خطـر مواجـه هسـتيم 

وزراي خارجه روس و امريكا 
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ــه  ــاي اينك ــت. او به ج ــرده اس ــدود ك را مح
تأييــد  را  تصميماتــي  باشــد،  تصميم گيرنــده 
تصويــب  ديگــري  جــاي  در  كــه  مي كنــد 
شــده اســت. مثــاًل رئيس جمهــور امريــكا در 
مــورد لغــو حملــه اياالت متحــده بــه ســوريه 
بــه وضــوح  افكارعمومــي و كنگــره  آنچــه 
ماجراجويــي  از  پذيرفــت:  را  كردنــد  بيــان 
نظامــي بيشــتر بــراي فرونشــاندن درگيــري ميــان 
امريكايي هــا  نمي شــود.  حمايــت  مســلمانان 
همچنــان بــه نيروهــاي نظامــي خــود عالقــه 
ــد. ــي ندارن ــگ رغبت ــه جن ــبت ب ــا نس ــد ام دارن
ــي  ــه واقع گراي ــاره ب ــون دوب ــرانجام اكن س
ايــن  بــه  واقع گرايــي  مي شــود.  توجــه 
معناســت كــه اهــداف را بــا ســرمايه هاي 
منافــع  ميــان  و  دهيــم  تطبيــق  موجــود 
ضــروري و امــور صرفــًا مطلــوب تمايــز 
ــتان  ــي در افغانس ــق واقع گراي ــويم. طب ــل ش قائ
از وعــده آزادي پايــدار صرف نظــر شــده و 
»پشــتيباني قطعــي« پيشــنهاد مي شــود. وقتــي 
نيويــورك  بــه  اوبامــا  ملــي  امنيــت  مشــاور 
ــع  ــرف مناب ــا از ص ــه اوبام ــد ك ــز مي گوي تايم
ــد  ــاب مي كن ــه اجتن ــك منطق ــراي ي ــراوان ب ف
ــه اي  ــت خاورميان ــورد سياس ــد دارد در م و قص

ــه  ــازي ب ــدار ني ــح پاي ــت و صل ــه » امني ــرد ك ك
ــوچ  ــري پ ــا ام ــدارد«، نه تنه جنــگ هميشــگي ن
بــر پوچــي و  بلكــه  نمي كــرد،  بازســازي  را 
ــه  ــرد ك ــراف مي ك ــي اعت ــت بودن اقدام نادرس
ــد.  ــده بودن ــار آن ش ــي گرفت ــاي امريكاي نيروه
مالــي  و  از صدمــات جســمي  پــس  اكنــون 
ــج  ــدام به تدري ــن اق ــز، اي ــود ناچي ــراوان و س ف

مي يابــد. خاتمــه 
 1980 ســال  در  كارتــر  همچــون  اوبامــا 
خــود  روي  پيــش  اندكــي  جايگزين هــاي 
امريــكا،  درون  نگرانــي  و  خشــم  مي بينــد. 
كارتــر را مجبــور كــرد تــا كشــور را بــراي 
جنــگ در خاورميانــه بــزرگ آمــاده كنــد. 
تســهيالت  افزايــش  پنتاگــون  بــراي  كارتــر 
قائــل شــد تــا بتوانــد از مصــر تــا پاكســتان 
ــده  ــن اي ــراث اي ــن مي ــد. اي ــته باش ــور داش حض
غلــط را ترويــج كــرد كــه نيــروي نظامــي اگــر 
ماهرانــه بــه كار رود، مي توانــد اوضــاع را بهبــود 
ــط در  ــده غل ــن اي ــي از اي ــروزه رهاي بخشــد. ام
ــا  ــع اوبام ــبه جنگ ها، مان ــا و ش ــورد جنگ ه م
مي شــود تــا جنگــي جديــد را آغــاز كنــد.

ــي،  ــاظ نظام ــي از لح ــاي پي درپ نااميدي ه
ــوا  ــده كل ق ــوان فرمان ــا به عن ــازات اوبام امتي

اوبامــا در حــال پايــان دادن بــه كاري اســت 
كــرد.  آغــاز  را  آن  كارتــر  جيمــي  كــه 
ــش  ــال كاه ــج در ح ــده به تدري اياالت متح
ــان  ــردن جه ــراي همراه ك ــي ب ــالش نظام ت
ــور  ــن كش ــارات اي ــع و انتظ ــا مناف ــالم ب اس
ــرد،  ــر ســرانجام صــورت مي گي ــن ام ــت. اي اس
هرچنــد زمــان مي بــرد. اگــر بــه ســال 1980 
يعنــي زمانــي برگرديــم كــه ايــن اقــدام بــا 
اعــالم دكتريــن كارتــر آغــاز شــد، متوجــه 
ايــن نكتــه مي شــويم كــه كارتــر درك مبهمــي 
ــده  ــا در آين ــوع آنه ــه وق ــت ك ــي داش از وقايع
محتمــل بــود. بــا ايــن وجــود شــرايطي همچــون 
اتحــاد  حملــه  و  ايــران  در  شــاه  ســرنگوني 
جماهيــر شــوروي در افغانســتان، او را مجبــور به 
ــاره  ــوان اش ــر مي ت ــور دقيق ت ــرد. به ط ــدام ك اق
ــي كــه  كــرد كــه آشــفتگي هاي سياســي  داخل
ــود،  ــده ب ــود آم ــوادث به وج ــن ح ــت اي ــه عل ب
ــكل  ــي مش ــا وضعيت ــه ب ــوري را ك رئيس جمه
بــود؛  شــده  روبــرو  مجــدد  انتخــاب  بــراي 
ــه در  ــد. آنچ ــام ده ــه كاري انج ــرد ك وادار ك
ــاد، نظامي شــدن  ــاق افت ــداد اتف ــن روي نتيجــه اي
طوالنــي مــدت سياســت اياالت متحــده در ايــن 

ــود. ــه ب منطق
لغــو  بــدون هياهــو در حــال  اكنــون اوبامــا 
نظامــي  حضــور  اســت.  كارتــر  دكتريــن 
امريــكا در منطقــه در حــال كاهــش اســت. 
ــس  ــن ســخنراني پ ــا در اولي هنگامــي كــه اوبام
از دور دوم رياســت جمهــوري خــود اعــالم 

پايان جنگ در خاورميانه 
با كمک ايران

»محدودیت	هـاي	 كتـاب	 مؤلـف	 مقالـه،	 ایـن	 نویسـنده	 باسـویچ	 انـدرو	
قـدرت«)1(	نيـز	مي	باشـد.	به	نظـر	مي	رسـد	او	یکـي	از	استراتژیسـت	هاي	
واقع	بيـن	امریکایـي	به	شـمار	مـي	رود	و	تك	تـك	جمالتـش	در	ایـن	مقالـه	
تغييـر	در	 راهبـردي	داشـته	و	خوانـدن	آن	توصيـه	مي	شـود.	وي	 ارزش	
اسـتراتژي	امریـکا	را	حتمـي	دانسـته	و	بـر	ایـن	باور	اسـت	كـه	همان	طور	
كـه	نيکسـون،	چيـن	انقالبي	را	از	دسـت	رفته	تلقي	كـرد	و	آن	گاه	بـه	تعامل	
بـا	چيـن	پرداخـت،	اكنـون	زمـان	آن	اسـت	كه	اوبامـا	ایـران	انقالبـي	را	از	
دسـت	رفته	بدانـد	و	راه	تعامـل	و	امتيازهـاي	متقابـل	با	ایـران	را	پيش	گيرد	
و	طبيعي	اسـت	در	این	راسـتا	نسـبت	خود	را	با	اسـرائيل	و	عربسـتان	تغيير	

دهـد.	باسـویچ	دالیل	ایـن	تغييـرات	را	در	ایـن	مقاله	آورده	اسـت.	

اندرو باسويچ
استاد تاريخ و روابط بين الملل 
دانشگاه بوستون

برگردان: هادي عبادي
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9 ــيار  ــدان دور، بس ــي نه چن ــرد. زمان ــرار گي ق
ــدان پادشــاهي ســلطنتي  ــود كــه خان مهــم ب
ــه  ــه نظــر برســند. اكنــون چنيــن ب خشــنود ب

نظــر نمي رســد.
هميــن وضعيــت در مــورد اســراييل وجــود 
دارنــده  تنهــا  كــه  يهــودي  دولــت  دارد. 
زرادخانــه اتمــي در منطقــه اســت، امنيــت خــود 
ــد.  ــر مي دان ــات ديگ ــه مالحظ ــر از هم را باالت
امــا اياالت متحــده نبايــد اقدامــات اســراييل 
اراضــي  در  شهرك ســازي  ادامــه  همچــون 
اشــغالي را ناديــده بگيــرد كــه در واقــع مخالــف 
ــراييل  ــه اس ــور ك ــع امريكاســت. همان ط مناف
اعتراضــات امريــكا را در مــورد گســترش 
ــري ناديــده  ــه باخت شهرك ســازي در كران
ــع از  ــد مان ــز باي ــده ني ــرد، اياالت متح مي گي
ايــن امــر شــود كــه اعتراض هــاي اســراييل، 
سياســت خارجــي امريــكا را در مــورد ايــران 

ــد.■ ــن كن تعيي

پي  نوشت:
1ـ اندروباســويچ، »محدوديــت قــدرت« برگــردان 
ــه، چــاپ دوم  لطــف اهلل ميثمــي، انتشــارات صمدي
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ـــت دادن  ـــم، از دس ـــال 1979 برگردي ـــه س ـــر ب اگ
ــاز  ــراي آغـ ــادي بـ ــزه زيـ ــث انگيـ ــران باعـ ايـ
ـــزرگ شـــد.  ـــه ب ـــراي خاورميان ـــكا ب جنـــگ امري
ـــه را  ـــن هزين ـــكا اي ـــراي امري ـــاه ب ـــرنگوني ش س
ـــاي  ـــكا( ج ـــه رو )امري ـــردي دنبال ـــه ف ـــت ك داش
خـــود را بـــه افـــرادي داد كـــه از شـــيطان بـــزرگ 
متنفـــر بودنـــد. در آن زمـــان دامنـــه شكســـت 
سياســـت، باعـــث آشـــفتگي اياالت متحـــده 
ــي  ــايد حتـ ــدي -و شـ ــه بـ ــر بـ ــن امـ ــد. ايـ شـ
ـــل  ـــال قب ـــن 30 س ـــت دادن چي ـــر از- از دس بدت
ـــت  ـــن سياس ـــورد چي ـــون در م ـــود. نيكس از آن ب
واقع گرايانـــه اي را برگزيـــد، از دســـت دادن 
ـــا رابطـــه اي  ـــالش كـــرد ت ـــت و ت ـــن را پذيرف چي
ـــور  ـــان دو كش ـــل مي ـــازات متقاب ـــر امتي ـــي ب مبتن
ــران  ــت دادن ايـ ــي از دسـ ــود. )يعنـ ــرار شـ برقـ
ــران در  ــا ايـ ــرات بـ ــم(. مذاكـ ــم بپذيريـ را هـ
ــيله اي  ــد وسـ ــته اي مي توانـ ــئله هسـ ــورد مسـ مـ
بـــراي رســـيدن بـــه توافقـــات بزرگتـــر باشـــد. 
رنجـــش  موجـــب  قطعـــاً  توافقـــي  چنيـــن 
عربستان ســـعودي و اســـرائيل مي شـــود كـــه 
ـــد  ـــران را تهدي ـــود اي ـــل خ ـــه دالي ـــا ب ـــك بن هري
ــورد  ــا در مـ ــاالً اوبامـ ــد. احتمـ ــي مي كننـ تلقـ
ــد. ــام نمي دهـ ــي انجـ ــا اقدامـ ــي آنهـ نارضايتـ

اياالت متحــده ديگــر الزم نيســت بــه نظــرات 
ــر  ــه ذخاي ــرا ك ــد چ ــن كن ــعودي ها تمكي س
ــتر  ــيار بيش ــمالي بس ــكاي ش ــت و گاز امري نف
ــش  ــال پي ــد س ــه چن ــت ك ــداري اس از مق
تصــور مي شــد. همان طوركــه چشــم انداز 
مربــوط بــه اســتقالل انــرژي )امريــكا( نشــان 
مي دهــد، زمــان آن رســيده كــه پيمــان 
اياالت متحــده ـ عربســتان مــورد بازبينــي 

اياالت متحــده ارزيابــي مجــدد انجــام دهــد، 
ايــن امــر اعــالم واقع گرايــي اســت.

هيچ يـــک از اينهـــا بـــه ايـــن نكتـــه اشـــاره 
نمي كنـــد كـــه جنـــگ امريـــكا بـــراي 
خاورميانـــه بـــزرگ پايـــان يافتـــه اســـت. 
سرنشـــين  بـــدون  هواپيماهـــاي  حمـــالت 
ادامـــه دارد. بـــا ايـــن وجـــود چنيـــن حمالتـــي 
افغانســـتان،  پاكســـتان،  در  چـــه  به تنهايـــي 
ـــتراتژيك  ـــدف اس ـــومالي، ه ـــه در س ـــن و چ يم
بزرگتـــري را پيگيـــري  نمي كننـــد. بـــا توجـــه 
بـــه اظهـــارات دوك ولينگتـــن در دو قـــرن 
را  بي سرنشـــين  هواپيماهـــاي  اقـــدام  قبـــل، 
مي تـــوان اين چنيـــن توضيـــح داد: اقدامـــي 
ـــي كـــه طراحـــي  ـــراي پشـــتيباني از واحـــد نظام ب
شـــده تـــا بـــه بخـــش اصلـــي واحـــد نظامـــي 

ــد. ــيني كنـ ــا عقب نشـ ــد تـ ــكان دهـ امـ
ايـــن محدودســـازي بـــدون خطـــر نيســـت 
ــراي  ــكا بـ ــرد امريـ ــه نبـ ــور كـ ــرا همان طـ زيـ
خاورميانـــه بـــزرگ كاهـــش مي يابـــد، جهـــان 
ـــل از  ـــه قب ـــبت ب ـــري نس ـــع بدت ـــا وض ـــالم را ب اس
ســـال 1980 ـ محاصـــره شـــده در افراط گرايـــي، 
آســـيب ديده از خشـــونت، لبريـــز از مخالفـــت 
فهرســـت  ـ تـــرك مي كنـــد.  امريـــكا  بـــا 
اياالت متحـــده  كـــه  ديكتاتورهايـــي 
ــه  ــت هايي كـ ــرده و تروريسـ ــرنگون كـ سـ
ـــل  ـــود حاص ـــا س ـــت. ام ـــي اس ـــته، طوالن كش
از ايـــن موفقيت هـــاي مفـــروض ناچيـــز 
بـــوده اســـت. مي توانيـــد ايـــن پرســـش را 
ـــر  ـــا ه ـــي، ي ـــراق، ليب ـــتان، ع ـــردم افغانس از م
ـــوع  ـــن موض ـــه اي ـــي ب ـــه توجه ـــي ك امريكاي

نشـــان داده بپرســـيد.

خروج سربازان امريكايي از عراق
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ــرح  ــده مطـ ــورد اياالت متحـ ــاد در مـ انتقـ
مي شـــد كـــه بيـــش از حـــد حضـــور 
ـــت  ـــه عل ـــور ب ـــن كش ـــون اي ـــا اكن دارد، ام
عدم حضـــور كافـــي در معـــرض انتقـــاد 
ــاًل  ــوع كامـ ــن موضـ ــرد. ايـ ــرار مي گيـ قـ
قابـــل درك اســـت كـــه اوبامـــا مانـــع 
ـــا  ـــود، ام ـــه ش ـــدي در خاورميان ـــگ جدي جن
ـــث  ـــر باع ـــن ام ـــه اي ـــت ك ـــه داش ـــد توج باي
ــيه  ــه روسـ ــه بـ ــد كـ ــي شـ ــاد خأليـ ايجـ
ـــردد  ـــي برگ ـــه جهان ـــه عرص ـــا ب ـــكان داد ت ام
ـــاي  ـــا در آفريق ـــرد ت ـــويق ك ـــه را تش و فرانس
مركـــزي، ليبـــي و مالـــي مداخلـــه كنـــد.« 
ايتامـــار رابينوويـــچ ســـفير ســـابق اســـراييل در 
ـــه  ـــد از اينك ـــت: »بع ـــار داش ـــده اظه اياالت متح
اوبامـــا از حملـــه بـــه ســـوريه اجتنـــاب كـــرد، 
ديگـــر نـــه اســـراييل و نـــه طرف هـــاي ديگـــر 
بـــاور نمي كردنـــد كـــه او بـــر عليـــه ايـــران از 

مســـيري نظامـــي اســـتفاده كنـــد.«
زمينـــه  در  فيصـــل  شـــاهزاده  ســـرانجام 
ـــت:  ـــن گف ـــه چني ـــزرگ خاورميان ـــمكش ب كش
ـــئله  ـــوان مس ـــطيني به عن ـــراييلي ـ فلس ـــئله اس »مس
اساســـي در روابـــط ميـــان دنيـــاي اســـالم و 
ـــد  ـــر چن ـــت. ه ـــده اس ـــي مان ـــرب باق ـــان غ جه
بايـــد از تالش هـــاي جان كـــري تقديـــر كـــرد 
ـــه  ـــد ب ـــا باي ـــه اوبام ـــم ك ـــدار ده ـــد هش ـــا باي ام
ـــدار  ـــي پاي ـــا راه حل ـــد ت ـــار وارد كن ـــن فش طرفي
انـــرژي  و  وقـــت  جان كـــري  بپذيرنـــد.  را 
ــا  ــاص داده امـ ــر اختصـ ــن امـ ــه ايـ ــي بـ فراوانـ
او  از  اياالت متحـــده  رئيس جمهـــور  اگـــر 
ـــد  ـــي نخواه ـــتاورد چندان ـــد، دس ـــتيباني نكن پش
داشـــت. متأســـفانه تاكنـــون اياالت متحـــده 
فشـــار الزم را بـــه دو طـــرف اعمـــال  نكـــرده 

ــت.«■ اسـ

ـــرد  ـــه از كنگـــره مجـــوز بگي ـــراي حمل ـــت ب گرف
و وقتـــي مشـــخص شـــد كـــه چنيـــن اقدامـــي 
مشـــكل اســـت، بـــا روســـيه همـــكاري كـــرد 
ـــيميايي  ـــليحات ش ـــذاري تس ـــا واگ ـــوريه ب ـــا س ت
خـــود موافقـــت كنـــد. شـــاهزاده فيصـــل و 
مقامـــات اســـراييلي مدعـــي شـــدند كـــه ايـــن 
ــروعيت  ــد مشـ ــار اسـ ــه بشـ ــاً بـ ــق صرفـ توافـ
ــل  ــاهزاده فيصـ ــه شـ ــن اينكـ ــد، ضمـ مي بخشـ
توقـــف  در  جهـــان  ناتوانـــي  يكشـــنبه  روز 
»بي توجهـــي  را  ســـوريه  در  كشـــمكش 
ـــه  ـــرد ك ـــان ك ـــد خاطرنش ـــد. باي ـــه« نامي مجرمان
دولت هـــاي   از  بعضـــي  و  عربستان ســـعودي 
عربـــي حاشـــيه خليج فـــارس از شورشـــيان 

ــد. ــت مي كننـ ــد حمايـ ــف اسـ ــني مخالـ سـ
ـــمكش  ـــته اي و كش ـــئله هس ـــران، مس ـــوريه، اي س
اســـراييلي ـ فلســـطيني عمده تريـــن مطالبـــي 
بـــود كـــه شـــاهزاده فيصـــل در »كنفرانـــس 
سياســـت جهانـــي« مطـــرح كـــرد كـــه مجمعـــي از 
ـــه و  ـــا، خاورميان مقامـــات و روشـــنفكران از اروپ
ـــار  ـــل اظه ـــاهزاده فيص ـــت. ش ـــا اس ـــمال آفريق ش
ــدرت  ــتان از قـ ــت عربسـ ــت: »عدم رضايـ داشـ
ـــان  ـــري پنه ـــه، ام ـــران در منطق ـــد اي ـــه رش رو ب
ـــد،  ـــاط دارن ـــران ارتب ـــا اي ـــعودي ها ب ـــت. س نيس
بنابرايـــن مشـــكلي بـــا رابطـــه امريـــكا و ايـــران 
ـــود  ـــي مي ش ـــر ناش ـــن ام ـــكل از اي ـــد. مش ندارن
كـــه گفت وگوهـــاي دوجانبـــه ميـــان مقامـــات 
امريكايـــي و ايرانـــي از هم پيمانـــان امريـــكا 
ـــوع  ـــن موض ـــه اي ـــده ك ـــته ش ـــه داش ـــي نگ مخف

ــود.« باعـــث بدگمانـــي مي شـ
ـــدن  ـــس، كمرنگ ش ـــب در كنفران ـــوع غال موض
ــود.  ــه بـ ــده در خاورميانـ ــرات اياالت متحـ تأثيـ
لـــورن فابيـــوس، وزيرخارجـــه فرانســـه در 
ــروز در  ــت: »امـ ــن گفـ ــه چنيـ ــن زمينـ ايـ
جهانـــي بـــدون قطـــب مشـــخص قـــدرت 
زندگـــي مي كنيـــم. هيـــچ قـــدرت يـــا 
ــه  ــد همـ ــا نمي تواننـ ــي از قدرت هـ گروهـ
ـــن  ـــات اي ـــب اوق ـــد. اغل ـــل كنن ـــائل را ح مس

بانفـــوذ  شـــاهزاده  آذر(   24( يكشـــنبه  روز 
و  ترديـــد  آنچـــه  علـــت  بـــه  ســـعودي 
عدم اطمينـــان امريـــكا بـــه متحـــدان خـــود 
ـــاد  ـــا انتق ـــت اوبام ـــدت از دول ـــه ش ـــد، ب مي نامي
اظهـــار داشـــت كـــه تالش هـــاي  و  كـــرد 
اياالت متحـــده بـــراي ايجـــاد صلـــح ميـــان 
تعهـــد  بـــدون  فلســـطيني ها،  و  اســـراييلي ها 
شـــفاف از طـــرف اوبامـــا بـــه نتيجـــه نخواهـــد 
ســـابق  رئيـــس  الفيصـــل،  تركـــي  رســـيد. 
ســـازمان اطالعـــات عربستان ســـعودي گفـــت: 
»اوبامـــا چنـــد خـــط قرمـــز مطـــرح كـــرد كـــه 
بـــا گذشـــت زمـــان بـــه آنهـــا بي توجهـــي 
ـــر  ـــرف رهب ـــده اي از ط ـــن وع ـــي چني ـــد. وقت ش
ــود،  ــرح شـ ــكا مطـ ــون امريـ ــوري همچـ كشـ
ــد.  ــد بمانـ ــه آن متعهـ ــه بـ ــم كـ ــار داريـ انتظـ
ـــا مشـــكالت  ـــي اعتمـــاد اســـت. اوبام مســـئله اصل
ـــي كشـــوري  ـــي وقت خـــاص خـــودش را دارد ول
هم پيمانـــان نيرومنـــدي دارد، بايـــد بتوانـــد بـــه 
آنهـــا اطمينـــان دهدكـــه بـــه آنچـــه مي گويـــد 
عمـــل مي كنـــد.« ايـــن شـــاهزاده ديگـــر داراي 
ـــت  ـــا موافق ـــراً ب ـــا اخي ـــت ام ـــمي نيس ـــام رس مق
ديدگاه هـــاي  عربســـتان،  دولـــت  آشـــكار 
ايـــن دولـــت را بـــه صـــورت عمومـــي مطـــرح 

. مي كنـــد
عربستان ســـعودي بـــه علـــت امتنـــاع اوبامـــا 
از مداخلـــه نظامـــي در ســـوريه آشـــفته شـــد، 
ـــط  ـــه خ ـــن زمين ـــاًل در اي ـــا قب ـــه اوبام ـــژه ك به وي
ــم  ــا تصميـ ــود. اوبامـ ــرده بـ ــن كـ ــز تعييـ قرمـ

اختالفات عربستان و امريكا 

منبع: نيويورك تايمز
)16 دسامبر 2013، 25 آذر 1392(

استيون ارلنگر

برگردان: هادي عبادي
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مقدمه 
1ـ مدرس كيست؟ 

تولد: 1288 قمري )1247 شمســي( در روستاي 
سرابه كچوي اردستان

رفتن به مكتب: 1295 قمري )1254 شمسي( در 
شهرضاي اصفهان

حــوزه علميــه اصفهــان: 1303 قمــري )1262 
شمسي(

حوزه علميه نجف: 1316 قمري )1275 شمسي(
بازگشــت از نجف بــه اصفهــان: 1323 قمري 

)1282 شمسي(
منتخب علمــاي نجف براي نظــارت بر قوانين 
دوره دوم مجلــس شــوراي  ملــي و عزيمت به 

تهران: 1328 قمري )1287 شمسي(
نماينــده مــردم تهــران در دوره ســوم مجلس 

شوراي  ملي: 1332 قمري )1291 شمسي(
در اعتــراض به تهديد روس ها به اشــغال تهران 
با جمعــي از رجال به قم، اصفهان و كرمانشــاه 

مهاجرت كرد: 1334 قمري )1293 شمسي(
مهاجرت به تركيه )عثماني( و مالقات با سلطان 

محمد پنجم: 1335 قمري )1294 شمسي(
بازگشت به ايران: 1295 شمسي

مخالفت شــديد با قــرارداد 1919 وثوق الدوله: 
1298 شمسي

بازداشت دوماهه پس از كودتا: 1299 شمسي
منتخب مجلس چهارم: 1300 شمسي

رهبــري اكثريت مجلس چهارم از تهران: 1300 
تا 1302 شمسي

منتخب مجلس پنجم از تهران:  فروردين 1303 
شمسي

تشويق احمدشــاه به بازگشت از اروپا به تهران: 
1303 تا 1304 شمسي

توليت مدرسه سپهساالر: 1304 شمسي
كوشــش براي جايگزيني وليعهد )محمدحسن 

ميرزا( به جاي احمدشاه: 1304 شمسي
خروج اعتراضي از جلســه مجلس شوراي ملي 
به دليل ندادن اجازه صحبت به او در مخالفت با 

تغيير سلطنت: 9 آبان 1304
منتخب مجلس ششم از تهران: 1305 شمسي

كوشش براي تفسيري جامع از قرآن در مدرسه 
سپهساالر توسط جمعي از علما: 1305 شمسي

ترور توسط عمال رضاشاه: 7 آبان 1305 شمسي
ممانعت رضاشــاه در راه يافتــن به مجلس هفتم: 

1307 شمسي
تبعيد و زنداني در خواف: 16 مهر 1307 شمسي

انتقال به كاشمر: 22 مهر 1316 شمسي
شــهادت توسط عمال رضاشــاه: 10 آذر 1316 

شمسي

سال شــمار مهمترين وقايع زندگي مدرس ذكر 
شــد. بدون ترديد مدرس، از انقالب مشروطيت 
1285 تــا 1307 شمســي كــه به تبعيــد، زندان 
و حصــر منتهــي به شــهادت دچار شــد، يعني 
در يــك دوره 22 ســاله و در دوران پرتالطــم 
تاريخ سياســي ايران، مهمترين، هوشــيارترين، 
زيرك ترين و شــجاع ترين شــخصيت سياسي 
ايران بوده اســت. او به قول خودش، 20 سال در 
اصفهان و نجف تحصيل علوم ديني كرده و 20 
ســال در اصفهان و تهران، تدريس اين علوم را 

به عهده داشته است. )گنجينه خواف، ص 97(
او، ازســوي علمــاي تراز اول نجــف جزو پنج 
فقيــه ناظر بر مصوبات مجلس شــوراي  ملي كه 
در قانون اساســي مشروطيت آمده بود، در دوره 
دوم مجلس انتخاب و از اصفهان به تهران آمد و 

عماًل وارد سياست شد.
وي در دوران فعاليــت عملــي ـ سياســي خود، 
با درك درســت از واقعيت هــا، پيش بيني هاي 
پيامبرگونه اي كرد كه به تحقق پيوستند. ازجمله: 
ـ در توقــف نســبتاً كوتاهــي كــه در عثمانــي 
داشت و با ســلطان محمد پنجم، پادشاه عثماني 
و رئيس الــوزراي او مالقــات كرد؛ فروپاشــي 
امپراتــوري عثمانــي را پيش بينــي كــرد و بــه 

رئيس الوزرا و پادشاه تذكر داد. )ص 69(
ـ ديكتاتــوري نهفتــه در رضاخان كه بســياري 
از علماي ديني و روشــنفكران مــّكال را فريب 
داده بــود، تشــخيص داد و بــه هميــن دليل با 
نخست وزيري او كه توسط مجلس شوراي  ملي 
كنترل شود، موافق و با پادشاهي او مخالف بود. 
باليي كه تا 1357 دامن ايران را گرفت. او جان 

خود را بر سر اين تشخيص و اعالم گذاشت.
ـ او تفسيري روزآمد از قرآن را الزم مي دانست 
و بــه همين دليــل، زماني كــه توليت مدرســه 
سپهســاالر به او واگذار شد از علماي خوشفكر 

تبعيد و شهادت مدرس در سايه خشونت استبداد
معرفي كتاب »گنجينه خواف «

)مجموعه درس ها و يادداشت هاي روزانه شهيد حسن مدرس(*

محمدحسين رفيعي

در توقف نسبتًا كوتاهي كه 
در عثماني داشت و با سلطان 

محمد پنجم، پادشاه عثماني و 
رئيس الوزراي او مالقات كرد؛ 
فروپاشي امپراتوري عثماني را 

پيش بيني كرد و به رئيس الوزرا و 
پادشاه تذكر داد
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تهــران براي خلق اين تفســير دعوت كرد كه با 
تبعيــد، زندانــي، حصر و شــهادت او بــه نتيجه 

نرسيد. )ص 49(
ـ مخالفت شديدي با قرارداد 1919 وثوق  الدوله 

كرد كه ايران را به انگليس فروخته بود.

اطالعــات مــا از تبعيــد،  زنــدان، حصــر و 
شــهادت مــدرس

متأســفانه، كتاب حاضر كه بــا زحمات ارزنده 
جنــاب دكتــر صالحي فراهــم شــده و به طور 
اتفاقي كشف شده است، بخش بسيار كوچكي 
از ايــن دوران 9 ســاله و يك مــاه و 24 روز را 
تصويــر كرده اســت. آيا در يك مــدت كوتاه 
كــه مدرس قلم و كاغذ و زندانباناني انســان در 

اختيار داشــته، توانســته اين اثر را خلق 
كند و بقيه زمان زندان و حصر نتوانسته 
چيزي بنويســد؟ آيا آثــار ديگري هم 
داشــته كه هنوز كشف نشــده يا از بين 
فعاليــت  دوران  نمي دانيــم.  رفته انــد؟ 
سياسي مدرس تقريباً به خوبي نقل شده 
)مانند ملك الشــعراي بهــار؛ مدرس يا 
بزرگترين مرد فداكار، عبدالعلي باقي؛ 
مجاهــدي شكســت ناپذير، انتشــارات 
تفكر، تهران 1370 و علي مدرسي، نوه 
مدرس؛ مدرس شهيد، نابغه ملي ايران، 
نشــر هــواداران، تهــران 1374 و ده ها 
مقاله و اثر ديگر( ولــي تاريخ و عوالم 
و روحيــات دوران تبعيد، زندان، حصر 
و شــهادت مدرس هنوز ناشناخته است 
و به همين دليل كتاب »گنجينه خواف« 
با هميــن مختصر اطالعات براي نســل 
كنوني ايران، مي تواند بســيار آموزنده 

باشد. 
بينــش ضعيــف  دليــل  بــه  متأســفانه 
تحليــل تاريخي عموم، كمتــر به دنبال 
جســت وجو در اين نوع وقايع هســتيم 
و اگر هم چيزي به دســت ما رســيده؛ 
تصادفــي، اتفاقــي يــا از روي ذوق و 
كنجكاوي فردي بوده است. چگونگي 

كشف اين كتاب هم، اين گونه بوده است. خانم 
دكتر شيرين بياني، استاد محترم دانشگاه تهران، 
)نــوه مرحوم دكتــر مهدي ملــك زاده و نتيجه 
زنده ياد ملك المتكلمين( در ميان اســناد مربوط 
به پدربــزرگ خود پاكتــي را مي يابد كه روي 
آن نوشته شــده بود: »يادداشــت هاي مربوط به 
مــدرس« و آ ن را در ســال 1381 به آقاي دكتر 
صالحــي مي دهند تا كنــدوكاو كننــد و دكتر 
صالحي آن را در سال 1385 به چاپ مي رساند. 
مرحوم مدرس ايــن يادداشــت ها را در دوران 
حصــر و تبعيد به يكــي از مراقبان خود مي دهد 
و او پس از ســال ها، آن را بــه دكتر ملك زاده 
مي فروشد يا واگذار مي كند و اگر سركارخانم 
دكتــر بياني، خود اهــل تحقيق و كتــاب نبود، 

چه بســا كه نابود مي شــد و هميــن مختصر هم 
به دست ما نمي رسيد.

مدرس در تبعيد، زندان، حصر و شهادت
كتــاب »گنجينه خــواف« عمدتاً از ســه بخش 

تشكيل شده است:
بخش اول ـ از صفحه يك تا 52 كه توضيحات 
آقاي دكتر صالحي اســت. در اين بخش آقاي 
دكتر صالحي سعي كرده  به عنوان مقدمه، نكات 
مهم مربوط به شــرايط حبس و حصر مدرس را 
تأكيد كند و آن را براي خواننده مشخص كرده 

و تا حدودي كار خواننده را ساده كند.
بخش دومـ  از صفحه 55 تا 93 كه شرايط حبس 

و حصر از زبان مدرس آمده است.

بخــش ســوم ـ از صفحه 97 تــا 235 بحث هاي 
كالمي و فلســفي مدرس اســت كــه طي 120 
درس )ســه بخش و هر يــك 40 درس تحرير 
شده است( و در واقع »گنجينه خواف« اين 120 
درس اســت كه در ســه دفتر و هر دفتر با يك 
مقدمــه و 40 درس و يك خاتمه و در هفت ماه 

بيان شده اند.
نگارنده صالحيــت قضاوت در مورد اين ســه 
دفتر را كه عمدتاً بحث هاي  فلســفي، كالمي و 
عرفاني است ندارد و متخصصان فن بايد ضمير 
اين فرد ســيّاس فهيم و روشــن بين را در خالل 
بحث هاي كالمي و فلســفي او بكاوند و كشف 
كننــد. گرچه برخي از اهل فــن ازجمله آقايان 
رضا اســتادي و ابوالفضل شكوري گفته اند كه 

شــخصيت علمي ـ مذهبي او در سايه شخصيت 
سياســي وي مغفول مانده است. )ص 14( آنچه 
من بــه آن خواهــم پرداخت بخــش مربوط به 

شرايط حبس، حصر و تبعيد از زبان اوست.

خشونت استبداد و سكوت رجال و مراجع 
تقليد

رضاخان در 1304 پادشــاه مي شود و مدرس تا 
چنــد ماه پيش از تبعيد و زندان و حصر، نماينده 
مجلس بوده اســت. او يكي از رجال سرشناس 
و مورد وثوق اقشــار متوســط و روحاني جامعه 
بوده اســت، ولي رضاشــاه ضمن جلوگيري از 
انتخاب شــدن او در مجلس هفتــم )1307(، او 
را وقيحانه به تبعيد، زندان و حصر مي فرســتد و 

هيچ كس اعتراض نمي كند.
عمــق فاجعــه وقتي اســت كــه دكتر 
خواهــرزاده  مــدرس،  محمدحســين 
مدرس، پنج ماه پــس از حبس و تبعيد 
مدرس براي ديدار او به خواف رفت و 

موفق به ديدار او نشد. )ص 35(
وي در خاطراتش ماجراي تالش خود 
بــراي آزادي مــدرس را چنين توضيح 

مي دهد:
»حــدود ســه مــاه و انــدي در مشــهد 
ماندم و از مشــاهير علماي مشهد مانند 
مرحــوم آقــاي شــيخ محمد آقــازاده 
و شــيخ مرتضــي آشــتياني تقاضــا در 
اقدام به اســتخالص ايشان مي  نمودم و 
نتيجه اي حاصل نشــد... در ادامه به قم 
رفته از آيت آهلل حاج شــيخ عبدالكريم 
حائــري اســتمداد نمــودم... ايشــان با 
جواب  هاي آشــفته و دلخــراش خود، 
ســخت آزردگي روحم را فراهم نمود، 
مثاًل اظهار داشت شهرباني براي مدرس 
ماهانــه 150 ريال اعتبار خــرج منظور 
نموده، به او بــد نمي گذرد.« )ص 36، 
بــه نقــل از ص 330 و331 كتاب مرد 

روزگاران(
شــگفت اين اســت كــه رضاخــان به 
كمك بيشــتر روحانيون بانفوذ، رضاشــاه شد و 
حاال آن چنان جرأت پيدا كرده كه برجسته ترين 
روحاني سياســيـ  پارلماني را وحشيانه به تبعيد، 
زنــدان و حصــر مي انــدازد و تمــام حوزه هاي 
مشــهد، قم و نجف ســكوت ـ يعنــي حمايت ـ 
مي كنند! و بنيانگذار حوزه علميه قم، 150 ريال 
اعتبار ماهانه خرج او را دليل خوش گذشــتن بر 

او مي داند.
نكته ديگر اين اســت كه چرا دوستان مدرس و 
همكاران او در مجلس مانند ملك الشعراي بهار، 

مصدق، عالء و... اقدامي نكردند؟!
به همين دليل اســت كــه مدرس بــراي احراز 
مناصب كشــوري بــراي دو گروه:  »پيشــروان 
مذهبــي« و »كاركنــان ادارات« شــرايطي قائل 

طرح از سها كبيري رهني
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خــود را با يكديگر از من مســتور داشــته. چند 
روزي بعــد منزل مخصــوص در داالن و راهرو 
مجلس را تدارك ديده، غالباً شــب و روز آنجا 
بــوده و خيلي نادراً به من سركشــي مي  كردند. 
در امورات و معيشــت من هــم حتي آب و نان، 
بسا مي شود كه از موقع خود به تأخير مي افتاد... 
يك چيــز جزئي محل احتيــاج... غالباً  بي نتيجه 
مي ماند چون گرفتاري اين دو نفر بيچاره مريض 
از جهــت خرج و برج و وقــت خيلي زياد بود.« 

)ص 62(
»... در عــرض دو ماه اســد ـ مرداد ـ و ســنبله ـ 
شــهريورـ وضعيــت آنها نســبت به مــن خيلي 
موجب تألم و تأســف گرديــد و اين وضعيات 
مقارن بود با شــدت گرمي هــوا و بعضي اعمال 

شاقه اي كه اشتغال داشتم.«
وقتــي هم كه مدرس به آنها به دليل رفتارشــان 

اعتراض مي كند، عذر بدتر از گناه مي آورند. 
از قلم مدرس بخوانيم: 

»بــه من فهماندنــد )عذر بدتر از گنــاه( كه اين 
رفتارهــاي ما بــه جهت اين بود كه توجه شــما 
به خداوند زيادتر شــده موجبات خالصي شــما 
و ما فراهم شــود. ولي چــه فايده كه اين حرف 
يــا حقيقي بود يا ســاختگي. درنتيجه اين مدت 
بعضي كسالت هايي كه در مزاجم سابقه نداشت 
عارض گرديد كه فعاًل اثرات آنها باقي است تا 

بعدها چه شود.« )ص 63(
در زماني كه هوا سرد مي شود محل زندگي دو 
نفر نگهبان و مــدرس در يك جا قرار مي گيرد. 
مــدرس ايــن دوران ســخت و تلــخ را چنيــن 

توصيف مي كند:
»من در گوشــه اتــاق و پهلوي بخاري نشســته 
مشغول كار خود بودم و آن دو نفر نيز در گوشه 
ديگر اتاق دراز كشــيده و مشغول عمليات خود 
بودند ـ كشيدن شيره ترياك ـ اين وضع ناگوار 
كــه در حقيقت هــم آن بيچاره ها و هم من البد 

بوديم، خيلي قلب مرا آزرده است.«)ص 64( 
مــدرس از رفتار اين مأمــوران معتاد كه  به دليل 
»خماري« در روز كوزه آب و در شب الم چراغ 
را مي شكسته اند و يا استكان چاي را در حضور 
مــدرس زمين مي زده و مي شكســته اند به تلخي 
ياد مي كنــد و تلويحاً از گماردن چنين مأموران 

مريضي گاليه مي كند. ولي مي نويسد:
»سابق بر اين هم معتقد بودم كه كشيدن ترياك 
موجب كســر و نقص يكي از اعضــا و يا قواي 
انســان بشــود، حرام و از گناهان كبيره است... 
مســكرات هم حرام اســت... و همچنين چرس 
و بنگ كه قــوه دماغيه را موقتــاً از حد اعتدال 
خارج مي كند حرام است... خداوند توجه و نظر 
مرحمتي فرمايد كه اين بال از ايران مرتفع شود.« 

)ص 65 و66(
مدرس در تفســير و توضيح عبارت »الناس علي 
ديــن ملوكهم« توضيــح و تعبير مهمــي را بيان 

مي كند:

و چهــار يك ـ يك متر و ســي ســانتيمتر ـ بود 
گليمچــه اي تقريباً دو ذرع در يك ذرع انداخته 
با پوســتين نيمــداري كه داشــتم در آنجا منزل 
كــردم و اغلب اوقــات در آن داالنچه باز نبود. 
در امور زندگي هم فقط اســم نــان و آبي برده 

مي شد...«

وي خطاب به مأمــوران مي گويد: »ديگر اينكه 
معــاش مرا كه روزي پنج قــران بود دو دانه نان 
قرار داده ايد كه نيم قران است، خيلي بي مناسبت 
اســت عشــر كردن؛ اگر زيادتر ممكن نيســت 
خوب اســت مقــرر كنيد همان نيم قــران را در 
اختيار  من گذارند، شايد روزي مقتضي شد كه 

به مصرف غير نان برسانم... .« )ص 57(
»نمي دانــم حبس منفردي معني اش اين اســت؟ 
حبس معذب معني اش اين است؟ حبس تاريك 
معني اش اين اســت؟ حبســي كه موجب تلف 
بشــود معني اش اين اســت؟!... تقريباً يك سال 
است كه ســرم تراشيده نشــده اگرچه گيسوان 
داشــتن و پس از 60 سال تأسي به بعضي اجداد 
كردن مانعي ندارد و فقط خالف عادت و معتاد 
امثال ماهاســت، اگر هم با اين حــال بميرم و به 
همين كيفيت محشــور شــوم خودش نشــانه و 
عالمتي اســت... چيزي كه در اين مدت موجب 
تألم من مي شــد نمازكردن بــا تيمم بود در چند 
روز متصل. از باني و منشــأ آنچه بود چه عرض 
كنم. در هر صورت گرچــه نزد خداوند وضو، 
تيمم و غسل يكي است ولي قطعاً شخص ملول 

مي شود. خداوند اجر و صبر عطا كند.«
در دوره اي از زمــان حبــس، حصــر و تبعيــد، 
مدرس دو نگهبان معتاد به شــيره ترياك داشته 
اســت. آثار و عواقب رواني اين دو مأمور شامل 

حال او مي شود.
مدرس مي نويســد: »اين دو نفــر هر دو صاحب 
يك مرض بودند. با هم مأنوس شده... عمليات 

مي شــود و در پايان مي نويســد: »هــر دو گروه 
ايــن دو صنف ـ رجال سياســي و مذهبي ـ فاقد 
شرايط شــدند،  هركس صبح زودتر بيدار شد و 
َعلَم برافراشت آنها تابع خواهند بود.« )ص 34(

از ديد مدرس، ســكوت اين دو گــروه در اين 
ظلم آشــكار به مــدرس، فقدان شــرايط احراز 
آنهاســت و چون رضاشاه زودتر علم برافراشته، 

همه نوكر يا مرعوب او شده اند. 

بر مــدرس در حبس، حصــر و تبعيد چه 
گذشت؟

مدرس را به »خواف« نزديك مرز افغانستان كه 
در 85 سال پيش بسيار عقب افتاده، دور از مركز 
و نقطه اي بن بســت بوده اســت تبعيد و زنداني 
كرده اند و چنــد روز پيش از شــهادت او را به 
كاشمر منتقل مي كنند كه آنجا هم نقطه اي دور، 
بن بســت و دور از مركز بوده اســت. حال ببينيم 
در دوران حبس، زندان و حصر بر او چه گذشته 

است؟

1ـ استيصال همسر و تقاضاي طالق يا نفقه
مـدرس مي نويسـد: »در تاريخ 9 اسـفند ناصر قلي خان 
ـ زندانبـانـ  اظهـار داشـت مطابق مكتـوب واصله، 
عيـال شـما در تهـران اظهـار داشـته يـا نفقـه به من 
دهنـد يـا طـالق و نيـز اجـازه داده شـده بـراي اين 
بار به شـما لـوازم  التحرير جهت نوشـتن وكالتنامه 
و غيـره داده شـود. گرچـه روز اولي كه مـرا واردـ  
خواف ـ كردند در اول كاغذي كه نوشـتم اطالع 
دادم كـه اگـر خـود او ميـل دارد او را رهـا كنند تا 
يـك بنـده خـدا به واسـطه گرفتـاري مـن، گرفتار 
نباشـد. گويـا آن بيچـاره اساسـاً ميـل بـه رهايـي 
نداشـته و بـه واسـطه طـول سـفر ـ زنـدان، تبعيـد 
و حصـرـ  بيچاره تـر شـده اسـت. در هـر صـورت 
وكالتنامـه بـراي فرزنـد خـود آقـا سـيدعبدالباقي 
فرسـتادم كه او را رها و آسـوده نمايند. اين اسـت 
مملكـت  تبعيـد در  و  از مضـرات حبـس  يكـي 
يـا  نفـر مقصـر  از گرفتـاري يـك  اسـالمي كـه 
روزگار  سـياه  جمعـي  يـا  ديگـري  غيرمقصـر، 

)78 )ص  مي شـوند.« 
اين نه اســتيصال همســر مدرس كه اســتيصال 
ارادتمندان مدرس،  اپوزيســيون رضاخان،   كل 
همــكاران ســابق او در مجلس و دوســتان و از 
همه بيشــتر روحانيون و مراجــع تقليد آن زمان 
بوده است كه نتوانســته اند براي همسر درمانده 

او نفقه اي فراهم كنند.

سلول انفرادي مدرس
مدرس در يادداشــت دوشــنبه 21 بهمن 1308 
كه دســتور سختگيري نســبت به او آمده است 

مي نويسد:
»منزل مرا كــه با مأموران مراقبم تقريباً يكي بود 
جــدا كردند و داالنچه اي كــه تقريباً دو ذرغ و 
چهار يك ـ دو متر و سي  سانتيمترـ در يك ذرع 
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ايران خــراب مي كند و تحليلي روانشناســي از 
مــردم مي دهد: »بعدها، هميــن آدمـ  مدرسـ  را 
كه در حقيقت مردم او را مي پرســتيدند، شــب، 
آقاي محمدخان درگاهي، رئيس نظميه، دستگير 
و به گناباد تبعيد كرد، از يك نفر اهالي طهران و 
اصفهان و ســاير شهرها صدا درنيامد كه مسجود 
و معبود ما را كجا برديد و چه بر سرش آورديد. 

ايراني مقلد و مرعوب غلبه است.« )ص 37(
ملك الشــعراي بهار در كتــاب خود ـ مدرس يا 
بزرگترين مرد فداكار ـ به نقل از »نوايي« مأمور 

ارشد نظميه مي نويسد: 
»مــن به ديدن او به خواف رفتم. يك چشــمش 
نابينا شــده و موي سر و ريشش دراز و ژوليده و 
پشــت او خميده بود. به تهران گزارش دادم. امر 
كردند، سلماني برود و سر و صورتش را اصالح 

كند.« )ص 25(

نظر مدرس درباره حبس
»اما حبس )معامله كردن با انسان مثل حيوان( در 
اســالم از مجازات هاي سخت است و موارد آن 
بســيار نادر... من خود كه تا ايــن تاريخ 17 ماه 
اســت تقريباً 200 فرسخ راه از محل اقامت خود 
تبعيــد و در يــك محوطه مخروبــه اي محبوس 
هم هســتم... نمي دانم اين مجازات هاي متعدده 
و مختلفه از روي چه تقصيري اســت كه من نه 
در خود ســراغ دارم و نه از كســي شنيده ام و نه 
كسي به من اظهار كرد... نادرشاه صدرالصدور 
را به جهت حق گويي شــهيد كــرد و به مقصد 
هم نرســيد، در موضوع تبعيــد و حبس من هم 
خواســته  اند از نادرشاه تأسي كرده باشند.« )ص 

71 و72(
مدرس در جاي ديگري مي گويد: 

»حبس به نفســه يكي از مجازات هاي بي فلســفه 
است« و آن را تقليد از كشورهاي غربي مي داند. 

)ص 80(

از هــم پاشــيده اســت. پســر كوچك كــه آقا 
ســيدعبدالباقي باشد كه مشــغول تحصيل طب 
بــود گويا بعد از امتحــان، او را وزارت معارف 
به جهت تكميل تحصيالت به اروپا اعزام داشته، 
آقا سيد اسماعيل كه در واليت مشغول زراعت 
بوده، چون زراعت او گرفتار آفت شده با عائله 
خود از سختي معيشت به تهران آمده، در غيبت 
من چون موجبات آسايش و زندگي از زراعت 
و غيره مختل شــده بود، مستأصل شده، قسمتي 
از خانه را اجاره داده به قناعت و سختي گذران 
مي كنــد... اين اســت نتيجه حبــس و تبعيد كه 
يك فاميل و جمعيت بي تقصير مســتأصل شده، 
كم كم نيست و نابود مي شوند.« )ص 80 و 81(
در پاسخ نامه بعدي پسر بزرگ خود مي نويسد:

»... از اوضاع بد و معاش كه در تهران و اطراف 
آن از زراعت و غيره و نامســاعدتي شــركا در 
زراعــت و غيــره  نوشــته بودنــد و در حقيقت 
ســختي امور زندگاني خود بــا قريب به 10 نفر 
عائله... نتيجه اين شد كه بايد با عياالت از تهران 
قطــع عالقه كرده به مســقط الرأس خــود رفته، 
خانه تهــران را چون بــه اين آســاني به فروش 
رســانيدن مشكل اســت اجاره داده، از اثاثيه هر 
آنچه قابل فروش است فروخته به كلي، مثل پدر 
خود تهــران را كان لم يكن فرض كرده به كلبه 
خرابه ده اصلي ســاخته، تا اجل به موقع خود او 
را دريابد. از خداوند مســئلت مي نمايم امورات 
من و اوالد ساير مسلمين را اصالح فرمايد.«)ص 

)81
عــالوه بر مراجع، علمــا و روحانيون كه مدرس 
را به فراموشــي ســپردند، رجل سياسي هم عصر 
او هم چنين كرده اند. عين الســلطنه در خاطرات 
ســال 1310 خود مي  نويســد: »تاكنون هم معلوم 
نيست مدرس كجاست، زنده است يا مرده« )ص 
37( عين السلطنه، بي اطالعي و بي تفاوتي خود را 
نســبت به ظلم روا شــده بر مدرس، بر سر مردم 

»در اينجا ذكر دين به واسطه اين است كه مذهب 
فوق هر چيز و مخفي تر از هر چيزي است. هرگاه 
اشــخاص در مذهب تبعيت اشــخاص مقتدر را 
بنماينــد در امورات عادي، شــخصي، صنفي و 
نوعي به طريق اولي تبعيت خواهند كرد... تاريخ 
و مشهودات گواهي مي دهد هر مملكتي و ملتي 
كه شــخص اول و ســاير طبقات مقتــدره آن از 
وزرا، امرا و مأمورين جزء و كل صاحب اخالق 
و صفــات حميده ثابتي بودنــد روز به روز ترقي 
كــرده و دايره اقتدارات خود را توســعه دادند و 
برعكس... اذا فََســَد العالِم فََســَد العالَم. داريوش 
گفت: مــا گفته ايم در تمامــي مملكت هركس 
دروغ بگويــد او را  بكشــند، چه دروغ اســباب 
فســاد و خرابي ملــك و ملت اســت... عمرم به 
آخر رسيد. ملت ايران را متذكر مي سازم كه اگر 
حال بر اين منوال بماند و طبقات ارباب اقتدار به 
همين صفات و اخالق حاليه كه غالباً هســتند من 
الباب الي المحراب باشــند، پيش بيني مي كنم كه 
نه از تاك نشــان ماند و نه از تاك نشــان.« )ص 

67 و 68(
چنــان رفتار اين دو مأمور معتــاد عرصه را بر او 

تنگ مي كند كه شبي در مناجات مي گويد: 
»الهي من يك نفر شخص عادي بيش نيستم. من 
كجا و اين همه ناماليمات كجا؟! انبيا و اوليا هم 
كه محبوس شدند هيچ كدام ابتال و مصاحبيني... 

مريض و بيچاره نداشتند.« )ص 29(
مــدرس گفت وگــوي خود را با »طلعت پاشــا« 
رئيس الوزراي عثماني در ســفر مهاجرت چنين 

مي نويسد:
»به طلعت پاشــا... تذكــر دادم كه اين وضعيات 
شما قابل بقا و دوام نيست و چون طبقات ارباب 
اقتــدار و مأمورين شــما غالباً پايبنــد مذهب و 
اخالق و صفات حميده نيســتند، منتظر انقراض 

قدرت خود باشيد.« )ص 69(

از هم پاشيدن خانواده
عالوه بر طالق همسر كه پيشتر ذكر شد. پس از 
مدتي در تبعيــد، حبس و حصر، مدرس پس از 
خواندن نامه پســر بزرگ خود، وضع خانواده را 

چنين توصيف مي كند:
»بعــد از آنــي كه كاغــذ را خوانــدم، ديدم در 
حقيقت رشــته زندگــي و اجتماعــي اوالد من 

شهيد سيد حسن مدرس در تبعيد

»به طلعت پاشا... تذكر دادم 
كه اين وضعيات شما قابل بقا 
و دوام نيست و چون طبقات 

ارباب اقتدار و مأمورين شما غالبًا 
پايبند مذهب و اخالق و صفات 
حميده نيستند، منتظر انقراض 

قدرت خود باشيد.«
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كه در »مقابل اين صدمات و ناماليمات اجر دنيا 
و آخرت عطا فرمايد.«

مــدرس، مانند هــر زنداني موحدي در ســلول 
انفرادي خود سعي مي كند با قرائت ذكر و دعا و 
سجده شكر، اوقات خود را پر كند. او در دوران 
زندان، فقط قرآن و مثنوي در اختيار داشــته ولي 
هميشــه مجاز به اســتفاده از آنها نبوده اســت و 

گهگاهي مي توانسته از اين دو استفاده كند.

حصر، تبعيــد و زنــدان در تاريخ معاصر 
ايران

حصــر، تبعيــد، زندان و بــدون حكــم دادگاه 
صالح، مربوط به دوران اســتبداد خشــن جوامع 
بشــري اســت. پــس از تأســيس حكومت هاي 
مشــروطه و تفكيك قوا، اين تحديدها منســوخ 
شــده اســت و همه چيز را قوه قضاييه كشــورها 
و در واقــع دادگاه هــاي مســتقل و صالح تعيين 
مي كننــد. ولي در كشــور مــا در دوران پس از 
مشــروطه اين شيوه هاي منســوخ همچنان ادامه 
داشته اســت. حصر و تبعيد، براي جلوگيري از 
تغييــر و حفظ وضع موجود اســت. فرض كنيم 
كــه ميرزاتقي خان اميركبير به تبعيد و شــهادت 
دچار نمي شــود، تغيير مورد نظر امير در دستگاه 
حكومتــي ناصرالديــن شــاه، تــداوم حكومت 
قاجــار را تا حال تضمين مي كرد و ما بســياري 
از گرفتاري هــاي بعــدي را نداشــتيم ولي فقط 
استبداد خشــن ناصرالدين شاهي و وابستگي آن 
به سفارتخانه هاي روس و انگليس و ديكتاتوري 
عنان گسيخته شــاه، انقالب مشروطه و كودتاي 
1299 و دخالت بيشتر انگليس و حذف قاجاريه 
را به دنبــال داشــت. اگر رضاخان پيشــنهادهاي 
مصدق و مــدرس را مي پذيرفت و به جاي تغيير 
قاجاريه، پســت نخســت وزيري را با پشــتيباني 
مجلس ادامه مي داد، توسعه ايران مقدور مي شد، 
درحالي كه با تبعيد، حصر و شــهادت مدرس و 
ديگر وطن پرستان دموكرات و حكومت فردي، 
عمر حكومت خود را كوتاه كرد و با بي آبرويي 

كشور را ترك نمود.
ما شــيعيان از اين پديده خاطــره تاريخي تلخي 
داريم كه بعضي از ائمه)ع( ماـ  موسي كاظم)ع( ـ  
علي النقي)ع(ـ  حسن عسگري)ع(ـ  و رزمندگان 
هاشمي و غيرهاشمي در دوران بني عباس دچار 
ايــن محدوديت ها شــدند و بعضــي از آنها در 
دوران حصر به شــهادت هم رســيدند. همچون 
نمونــه مدرس كــه آمد از خلفــاي بني عباس و 
رضاشــاه و محمدرضا شــاه )حصــر غيرقانوني 
مصدق در احمد آباد( انتظاري نيست. آنها نتيجه 
كار خود را ديدند و خوشبختانه به سزاي اعمال 
خود رســيدند و پيش بيني مدرس تحقق يافت و 
نظام شاهنشاهي 2500 ساله همچون نظام عثماني 

مورد نظر مدرس دچار فروپاشي شد.■

* چاپ ســوم، به كوشــش دكتر نصراهلل صالحي، 
انتشارات طهوري، 1391، 312 صفحه

وجه ديگري از عرفان عملي مدرس، تدريس به 
يــك مأمور عالقه مند به بحث علمي با اوســت. 
مأمــوري به نــام  ناصرقلي خان جوانشــيري براي 
مدتي زندانبان مدرس مي شــود. او اظهار عالقه 
به بحــث با مدرس مي كند. مدرس پس از اينكه 
از سابقه تحصيل او در اين زمينه مطمئن مي شود 
قبول مي كند كه در يك دوره هفت ماهه، روزانه 
حدود دو ساعت به او درس دهد. نتيجه اين كار 
همين ســه دفتري اســت كه در كتاب »گنجينه 
خواف« طي 120 جلســه آمده است. مدرس در 
دوران مأموريت اين فرد بسيار راضي است و از 
اينكــه فرصتي براي تدريس و بحث فراهم آمده 
خشنود است و در 24 ارديبهشت 1310 و پس از 
يك ســال ونيم كه ناصرقلي خان جوانشيري تغيير 

مي كند »موجب تأسف و تألم« او مي شود.

مدرس از تعويض زندانبان خود »ناصرقلي خان« 
كه از »عياالت و بستگان و امور زندگي دستش 
كوتاه شده و شــب و روز از صدمات روحي و 
جسمي هم متألم و آثار آنها از او مشهود مي شد« 
خوشــحال مي شود و از خداوند عالم مي خواهد 

عرفان مدرس
در شب تبعيد مدرس از تهران به خواف، رئيس 
كل نظميــه »حــركات و حرف هاي خــارج از 
نزاكت و انسانيت« مي زند و به مدرس مي گويد: 

»شما انگليسي هستيد!«)ص 72( 
تاريــخ گواهي مي  دهد كه مدرس يك انســان 
ملي و مذهبي بود و مرتباً بر ايران و اسالم تأكيد 
داشته است. وي علت زندان، حصر و تبعيد خود 

را عارفانه توجيه مي كند:
»يكــي از جهات اين پيشــامد )تبعيــد و حبس( 
از بــراي مــن في الجملــه دخالت من باشــد در 
مجبورشــدن حســن خان وثوق الدوله در اينكه 
مدتــي در اروپا مانده، دســت او از خانه و اهل 
و عيــال و مملكت خود كوتاه و به وضع ناگوار 
روزگار مي گذرانيدنــد... آقــاي وثوق  الدوله... 
داراي مقام رياســت وزرا شدند و طولي نكشيد 
كه بــدون مشــاوره با هم مســلكان خــود عقد 
قــراردادي با دولت انگليس نمودند مشــتمل بر 
موادي كه به عقيده هم مسلكان بلكه وجوه ملت 
از بــراي مملكت مضــر بــود. في الحقيقه همان 
قراردادي كه پيشــقراول اســتمالك و استعمار 
انگليس اســت، قديماً و حديثــاً از براي تصرف 
ممالــك بعد از اعالن قــرار داد. من كه يكي از 
هم مســلكان بودم َعلَم مخالفت برافراشته وجوه 
مملكت همراهي كردنــد. باالخره قرارداد كان 
لم يكن و آقاي وثوق الدوله منفصل شدند و قهراً 
از ايران رفته مدت مديدي در اروپا به سر بردند. 
برخالف ميل و طبع ايشان بود اين توقف به مثل 
تبعيد و حبس من... براي من محقق نيست كه آيا 
آقــاي وثوق الدوله عالماً و عامداً خيانتي يا اقدام 
برخالف، نسبت به مملكت در عقد اين قرارداد 
نموده اند... احتمــال مي دهم بلكه مظنون به ظن 
قوي است كه يا تمام علت يا جزء مهم علت اين 
پيشامد از براي من مخالفت همان قرارداد است 
كــه در نظر دارنــد آن را اجرا كننــد... خداوند 
اسالم و ايران را از شر دشمنان خارجي و داخلي 

مصون فرمايد.« )ص 73 و 74(

اگر رضاخان پيشنهادهاي 
مصدق و مدرس را مي پذيرفت 
و به جاي تغيير قاجاريه، پست 
نخست وزيري را با پشتيباني 
مجلس ادامه مي داد، توسعه 

ايران مقدور مي شد، درحالي كه 
با تبعيد، حصر و شهادت مدرس 
و ديگر وطن پرستان دموكرات 

و حكومت فردي، عمر حكومت 
خود را كوتاه كرد و با بي آبرويي 

كشور را ترك نمود

طلعت پاشا
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كنيد، بــا رويدادها بــه آرامي برخــورد كنيد، 
ظرفيت هــاي خود را مخفي كنيــد و زمان خود 
را برتابيــد، در حفظ يك زندگي بي ســروصدا 
كوشا باشيد و هرگز ادعاي رهبري نكنيد.«)ص 
131( آمارهــا حاكي از آن اســت كــه افزايش 
توليــد ناخالص چين نســبت به توليــد ناخالص 
امريكا از چنين اســتراتژي برخوردار اســت به 
نحوي كه »ارزش توليد ناخالص امريكا در سال 
2025 چيزي حــدود 19/48 تريليون دالر و در 
ســال 2050 چيزي حدود 38/65 تريليون دالر 
اســت. همين مقدار براي چين 16/12 و 46/27 
تريليــون دالر اســت.«)ص 129( اين مضمون، 
امتيازي قابل استفاده در رقابت هاي بين المللي به 
چين عطا كرده، به خصوص در امريكاي التين و 

در آفريقاي در حال توسعه.)ص 132(
 از نظر برژينسكي دل مشغولي تازه برخي ناظران 
چيني در حوزه روابط بين الملل تدوين دكتريني 
براي اعتبار جهاني مدل سياسي و اقتصادي چين 
با مفهوم »هارموني« اســت. مفهــوم »هارموني« 
عبارت اســت از بيــان نظريه صعــود صلح آميز 
چين كــه به همــراه مفهــوم عدالت و توســعه 
مشــترك بايــد به تمام دنيا توســعه داده شــود.

)ص 134( استراتژيســت هاي هندوستان از نفوذ 
و سلطه هندوســتان بزرگ در منطقه وسيعي از 
ايران تا تايلند و كنترل نظامي روي بنگالدش و 

چنين واقعه اي روي منافع ملي كشــور خودشان 
بكند. اين چشــم انداز مي تواند شــامل حركت 
ژاپــن بــه ســوي اروپــا از تــرس قدرت گيري 
چيــن، ايجاد همــكاري سياســي و حتي نظامي 
ميان هندوســتان و ژاپن، چشــم دوختن روســيه 
بــه ايالت هاي اســتقالل يافته از اتحــاد جماهير 
شوروي، در اروپا نزديكي آلمان و ايتاليا به دليل 
منافع تجاري  به روســيه، تفكر فرانسه به اتحاديه 
اروپاي از نظر سياســي مســتحكم تر، خواســت 
انگلســتان براي ايجاد تــوازن در اتحاديه اروپا، 
احتمال حك نقشه قلمرو محلي توسط تركيه و 
برزيل باشــد.)ص 126-125( از نظر برژينسكي 
در صورت خأل قدرت امريكا، كشورها به جاي 
بر خودفريبــي غيرعاقالنه  جاه طلبي صبورانــه، 
متكي مي شــوند؛ بــرآورد مبالغه آميــز هيتلر از 
ظرفيــت آلمــان بــراي رهبــري جهانــي به دو 
تصميم نادرســت يكي جنگ همزمان با بريتانيا 
و اتحاد جماهير شــوروي و دوم اعالن جنگ به 
امريكا در زماني كه درگير جنگ با شــوروي و 

بريتانياي كبير بود منجر شد. )ص 127(
بــا اين همــه از نظر برژينســكي چين بــا تاريخ 
همايوني چندهزار ساله و داراي استراتژي سنت 
صبــوري حساب شــده، پند دنگ شــيائوپينگ 
چراغ راهشــان اســت كه مي گويــد: »به آرامي 
مشــاهده كنيد، موفقيت خودتان را مســتحكم 

فصل سوم: دنيا بعد از امريكا تا سال 2025 
الف- چيني ها نه ولي هرج ومرج بله  

اين احتمال كه چين جانشــين امريكا شود بسيار 
كم است ولي با وقوع بحراني بزرگ در سيستم 
اقتصادي و سياسي امريكا مي تواند به يك دوره 
طوالني آشفتگي در قدرت منطقه اي و جهاني، 
بدون برنده و با بازنده هاي زياد و از نظر تاريخي 

با محيطي ترسناك مواجه باشيم. )ص 123(
1- به جان هم افتادن بعد از دوره امريكا

 برژينسكي معتقد اســت در شرايط بعد از افول 
امريــكا، جهــان با ظهــور احتمــاالت جديدي 
همچون »افزايش تنش ميان رقبا و تشــويق رفتار 
خودخواهانه دولت هــا«، كاهش »همكاري هاي 
بين المللي«، رفتن به ســوي استفاده از زور براي 
»كنترل منطقه اي« توســط رقباي با سابقه مواجه 
خواهد بــود.)ص124( از نظــر او افول مذكور 
مي توانــد به اعتراض كشــورهاي فقير به توزيع 
حق رأي براســاس مشــاركت مالي و پرداخت 
حق عضويــت در صنــدوق بين المللــي پول و 
غيرقانوني كــردن حــق وتو در شــوراي امنيت 
ســازمان ملل بــا نزديك به 70 ســال عمر منجر 
شــود. همچنين چشــم انداز مبهــم درهم ريزي 
امريكا امــكان دارد رهبــران قدرت هاي درجه 
دوم دنيــا ماننــد ژاپن، هند، روســيه و برخي از 
اعضاي اتحاديه اروپا را مشــغول به ارزيابي اثر 

چشم	انداز	ایران:	در	بخش	نخست	معرفي	كتاب	بينش	استراتژیك؛	امریکا	و	بحران	
قدرت	جهاني،	فصل	اول	شامل	غرب	در	حال	افول	و	فصل	دوم	درباره	رنگ	پریدگي	
رؤیاي	مشترك	امریکایي	از	نظرتان	گذشت.	در	بخش	پایاني	فصل	سوم	دنيا	بعد	از	
امریکا	تا	سال	2025	و	فصل	چهارم	ماوراي	سال	2025	از	نظرتان	مي	گذرد.	برژینسکي	
در	این	دو	بخش	فرایندهاي	خطرآفرین	وحدت	و	تضاد	50	ســال	اول	قرن	21	را	به	
تصویر	مي	كشد	و	فرصت	ها	و	تهدیدهاي	امریکا	را	بررسي	و	تحليل	مي	كند.	این	كتاب	
مجوز	قانوني	دریافت	كرده	اســت	و	به	زودي	توسط	نشر	صمدیه	چاپ	مي	شود	و	در	

دسترس	خوانندگان	قرار	مي	گيرد.	

فروزان آصف نخعي

محيط ترسناك آينده
در معرفي كتاب »بينش استراتژيک؛ امريكا و بحران قدرت جهاني«  

)بخش پاياني(



83
ره	
ما
|	ش
	92
ن	
هم
و	ب
ی	
| د
	17

8

با اسراييل شديدتر و با عمليات پيشگيرانه خونين 
ايران و اسراييل عليه يكديگر همراه خواهد بود. 
نيروي هوايي امريكا، خسارت دردناكي به و يژه 
به تأسيسات هســته اي ايران مي تواند وارد  كند. 
از نظر برژينســكي اين حمالت با تنفر ناشــي از 
رشد ملي گرايي و بنيادگرايي اسالمي در ايران، 
رشــد راديكاليسم اســالمي در كل خاورميانه، 
افزايــش قيمت انــرژي، خســارت بــه اقتصاد 
جهاني، اســتفاده كالن روســيه از ازدياد قيمت 
انرژي، انحراف توجه جهاني از روسيه و تمركز 
آن بــر امريكا و آزادي بيشــتر چين در پيگيري 
منافع خويش و به خطرافتادن امنيت اسراييل در 
درازمدت همراه خواهد بــود. همچنين به دليل 
رشــد تمايل امريكا بــه جدايــي از خاورميانه، 
سرنوشــت تل آويو در برابر عرب هاي بپاخاسته 
چشم انداز مشكوكي خواهد داشت. )ص154- 
153( ايران با تقويت نظامي خود و نفوذ بيشــتر 
در عراق، عدم امنيت را در كشــورهاي حاشــيه 
جنوبي خليج فارس تشــديد خواهد كرد و چين 
جايگزين امريكا براي حفاظت از اين كشــورها 
شده و آرايش ژئوپليتيكي خاورميانه به صورت 

چشمگيري تغيير خواهدكرد.)ص 155(
3- پايان يک همسايگي خوب

در اين بخش برژينسكي به پايان همسايگي خوب 
با دو كشور مكزيك و كانادا مي پردازد و اينكه 
افول امريكا، به ناآرامي هاي قومي خشونت آميز، 
عبــور اســلحه و موادمخــدر و مهاجرت هــاي 
غيرقانونــي منجر شــده و اين مــوارد مي تواند 
در روابــط مكزيك با امريــكا،  همچنين نيروي 
شــاغل مكزيك در امريكا و جمعيت مكزيكي 
زيــر خط فقر كه بيش از دو برابر افراد كانادايي 
است تالطم بيشتري ايجاد كند. )ص159-160( 
از نظر برژينســكي هر چند بزرگترين توافقنامه 
تجــارت آزاد امريــكاي شــمالي )نفتــا( ميان 
امريكا، كانادا و مكزيك امضا شــده ولي يك 
امريكاي ضعيف شــده و بيشتر ملي گرا به سمت 
سياســت اقتصادي حمايــت از صنايع داخلي به 
منظور آسيب رســاني به صادرات مكزيك رفته 
و مسئله مهاجرت مكزيكي ها به امريكا را كاري 
شــيطاني تلقي خواهد كرد، موضوعي كه براي 
31 ميليــون نفر مكزيكــي )معــادل 10 درصد 
كل جمعيت امريكا( امري ناخوشــايند اســت. 
)ص163- 162( از نظــر او حــوادث پس از 11 
ســپتامبر 2001، نظــر مردم امريــكا را در مورد 
بســتن مرزهاي مكزيك به منظور جلوگيري از 
ورود تروريســت هاي اســالمي از مرز با ايجاد 
يك حصار يا ديوار )مانند ديوار برلين( تقويت 
و متقاباًل حساسيت ضدامريكايي را در مكزيك 
تحريك كــرد. اين در حالي اســت كه رشــد 
دشمني بين دو ملت نيز تنها مي تواند توانايي هر 
دو ملــت را براي همــكاري روي كنترل قاچاق 
موادمخــدر و ورود بيش از 90 درصد كوكايين 
مصرفــي مردم امريــكا از مكزيك، مشــكل تر 

سال 2010 توســط كره شمالي  با كمك امريكا 
به كره جنوبي پايان يافته اســت. با اين همه تغيير 
استراتژي نظامي كره شمالي به شيوه هاي جنگي 
نامتقــارن و تســليحات اتمــي، با افــول امريكا 
مي توانــد با انتخــاب دردناك ســئول و اتكاي 
بــه چين براي تأميــن امنيت خود همراه باشــد. 

)ص146- 145(
مانند صــادرات  بــا وابســتگي هايي  بــالروس 
يك سوم كاالهاي خود به روسيه، وابستگي كامل 
به انرژي اين كشــور، برگزاري مانور مشــترك 
نظامــي در ســال 2009 بــراي دفع يــك حمله 
فرضي غربي، با اين همه علي رغم فشــار پوتين، 
اوســتياي جنوبي و آبخازيا را هنوز به رســميت 
نشــناخته است. از اين رو افول امريكا، به روسيه 
فرصتي بــدون خطر مي دهد كه بــالروس را با 
كمترين هزينــه جذب كرده )ص147- 146( و 
در كنار غرب بي تفاوت، اســتقالل اوكراين را 
به خطر بيندازد. روســيه به دليل طلبش، جريان 
نفت و گاز را روي اوكراين  بســت و در تابستان 
2010 در مقابــل تخفيــف ويژه  قيمــت انرژي، 
اوكراين قــرارداد پايگاه دريايي روســيه را در 
بنــدر سواســتوپُل در درياي ســياه، براي مدت 
25 ســال تمديد كرد. اتحــاد اوكراين به عنوان 
يك كشــور اروپايي  45 ميليون نفري با روسيه 
قدم بزرگي به ســمت بازسازي نفوذ امپراتوري 

روسيه است.)ص149- 148(  
افول امريكا از نظر برژينسكي، افغانستان با اقتصاد 
 40 بيكاري  نرخ  مخدر،  مواد  محصولي  تك 
درصد، رتبه 219 توليد ناخالص سرانه در دنيا و 
افغانستان  مردم  درصد  تا 20  دسترسي 15  ميزان 
به الكتريسيته در آغاز قرن جديد را هم به  خطر 
مي اندازد تا جايي كه تالش هاي ايران، پاكستان، 
هندوستان و كشورهاي هم جوار در آسياي مركزي 
افغانستان،  در  بيشتر  نفوذ  به دست آوردن  براي 
احتمال درگيري هاي بزرگتر منطقه اي را بيشتر و 
اشتياق هاي قومي و مذهبي در منطقه را شعله ورتر 
كرده و احتمال بازگشت به قدرت طالبان افزايش 
مي يابد. )ص 151- 150( از نظر او پاكستان نيز با 
ارتشي مدرن و اتمي، طبقه متوسط شهري فعال، 
ولي مردمي با هويت روستايي و قبيله اي و به شدت 
متأثر از تنفر شديد ناشي از برخوردهاي پاكستان 
با هندوستان به ويژه بر سر تقسيم اجباري كشمير با 
فرض افول امريكا با كاهش كمك امريكا براي 
استحكام، رشد و شكوفايي  و در آخر با بي ثباتي 
سياسي مواجه خواهد شد. در اين موقعيت پاكستان 
با سه سناريوي سلطه ارتش، سلطه راديكال هاي 
مركزي  مقتدر  دولت  بدون  كشوري  يا  اسالمي 
روبروست كه بدترين حالت تبديل  پاكستان به 
نوعي حكومت قبيله اي اتمي يا حكومت ارتشي 

عليه غرب، نظير ايران است. )ص152- 151(
 چهــره خاورميانــه بــا افــول امريــكا در نگاه 
برژينســكي دهشــتناك اســت؛ طــرح صلــح 
خاورميانه شكســت مي خورد، دشمني منطقه اي 

برمه صحبت مي كنند. معاهده چين با پاكســتان، 
رقابت دريايي هندوســتان و چيــن در اقيانوس 
هند، اســتراتژي بزرگ چين براي حضور فعال 
در برمــه و بنگالدش و تالش اين كشــور براي 
محافظــت از راه دريايــي خود بــه خاورميانه با 
ســاخت بندر گوادر در ســواحل جنوب غربي 
پاكستان در نزديكي ايران و باقي ماندن پاكستان 
به عنوان يك مشــكل بزرگ نظامي براي منافع 
استراتژيك هندوســتان، همگي مي توانند سبب 
آغاز مســابقه تســليحاتي خطرناك و حتي بدتر 
از آن، يك جنگ واقعي ميان چين و هند شود. 

)ص 139ـ138( 
2-  كشــورهايي كه از نظر ژئوپليتيكي بيش از 

همه در خطر نابودي هستند  
برژينســكي در اين بخش با بررسي افول قدرت 
امريــكا و ايجاد خطــر براي امنيــت تعدادي از 
كشــورهاي ضعيف تر كه از نظر جغرافيايي در 
كنــار قدرت هاي مهم منطقه اي قــرار گرفته اند 
)ص 141( ابتــدا بــه حمايت ارضــي امريكا از 
گرجســتان و درخواســتش براي پيوســتن اين 
كشور به ناتو)ص 142(، كمك مالي سه ميليارد 
دالري و تضمين توسعه خطوط انرژي اروپا  از 
گرجستان به ويژه لوله نفت باكو ـ تفليس و لوله 
گاز باكوـ  تفليسـ  ارزروم كه از طريق تركيه به 
اروپا مي رسد و مانع از سقوط گرجستان به دامن 
روسيه شده اشاره و تأكيد مي كند افول امريكا،  
سلطه روســيه را بر گرجســتان  با دستاوردهاي 
كســب امتياز انحصاري مســير انرژي به اروپا با 
منافع اقتصادي و ژئوپليتيكي، ايجاد اثري مشابه 
روي آذربايجــان به عنــوان تأمين كننــده انرژي 
كريدور جنوبــي اروپا و درنهايت فشــار روي 

اروپا همراه خواهد كرد. )ص 143(
برژينســكي  سپس در ارتباط با تايوان به بررسي 
پذيــرش »يك چين« توســط امريكا بر اســاس 
سياســت صلح آميــز ش در منطقه يعنــي »عدم 
توسل به زور توسط هيچ يك از دو طرف براي 
تغيير شــرايط موجود« مي پــردازد و اينكه پكن 
بــه تقويت توانايي نظامي تايوان توســط امريكا 
تا زمــان حل مســئله تايوان ـ چيــن به صورت 
صلح آميــز اعتراض كــرده و با تكيــه بر اصول 
اســتقالل ارضي، حل مسئله تايوان را با توسل به 
زور حق خود مي داند. )ص 144( با افول امريكا، 
عدم مقاومت تايوان در برابر فشــار مستقيم چين 
و جاذبــه اقتصادي آن و ايجــاد بحران عمومي 
نسبت به تعهدهاي امريكا در ژاپن و كره جنوبي 

قطعي به نظر مي رسد.)ص 145(
از نگاه برژينســكي امنيــت كره جنوبي از 1950 
تاكنون در مقابل كره شــمالي و زدوبندهاي بين 
چين و روســيه و با امضاي يك معاهده دوطرفه 
ميان واشــنگتن و سئول در ســال 1953 تضمين 
شده اســت و بحران ناشي از طرح ترور اعضاي 
كابينــه دولت كره جنوبــي و رئيس جمهور آن، 
غرق يك كشــتي و گلوله باران يك جزيزه در 
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به ســالح هاي اتمي مي پــردازد. از ديــدگاه او 
احتمال افول امريكا در آينده اي نزديك، منجر 
به تشديد مسابقات تســليحاتي اتمي منطقه اي و 
دستبرد آنها توسط سازمان هاي تروريستي شده، 
كشــورهاي كره جنوبي، تايوان، ژاپن، تركيه و 
حتي اســراييل كه درحال حاضر امنيتشان متكي 
به چتر اتمي امريكا است، يا خودشان تسليحات 
اتمي مي ســازند يا زير چتر قدرت ديگري مانند 

چين، روسيه يا هند مي روند.)ص 174ـ173(
منابع مشــترك در حوزه محيط زيســت به دليل 
ناياب بــودن فزاينده آب تازه و بازشــدن قطب 
و افزايش دماي زمين از نظر برژينســكي دنيا را 
در قرن حاضر با مشــكالت ژئوپليتيكي تازه اي 
روبرو خواهد كــرد كه براي مديريــت آنها به 
توافق هــاي جهاني و فداكاري هــاي چند جانبه 
نياز اســت. از نظر او كاهش نفوذ امريكا امكان 
به دست آوردن توافق هاي روي محيط زيست و 
مديريت منابع مشــترك جهاني را كمتر خواهد 
كرد. او در ادامه با اشــاره بــه تحقيقات امريكا 
مبني بر افزايش دو برابري تقاضاي جهاني براي 
آب در هر 20 ســال، معتقد است تا سال 2025 
بيــش از 2/8 ميليــارد نفر در مناطقــي با كمبود 
آب شيرين مواجه  مي شــوند. برخوردهاي ميان 
كشــوري ناشــي از ژئوپليتيكال كمبود آب در 
آســياي جنوبــي و مركزي، خاورميانه، شــمال 
آفريقــا و مناطقي كه منابــع محدود آب بين دو 
مرز تقسيم شــده، ثبات سياسي شان را زودگذر 
مي كنــد .)ص 177ـ176( برژينســكي در ادامه 
به بررسي پنج كشور ســاحل قطب شمال يعني 
امريــكا، كانادا، روســيه، دانمــارك و نروژ و 
احتمال تعجيل آنان در ادعا روي ذخاير فراوان 
آن، از قبيــل نفت و گاز و فلــزات مي پردازد و 

تحت تأثير جابه جايــي قدرت هاي نوظهور مانند 
چين، روســيه و هندوســتان و مزيت هاي مادي 
آنــان همچون گســترش نيــروي دريايــي قرار 
گرفتــه و افول امريــكا اثر خطرناكــي از جمله 
احتمال عــدم تمايلش به جلوگيري از توســعه 
برخوردهاي دريايي در اقيانوس آرام يا اقيانوس 

هند خواهد داشت.)ص170ـ 169(
 توجه فوري به مشكالت فضاي كيهاني ازجمله 
ازديــاد آوارها و تســليحات فضايي، ممنوعيت 
آنها را از نظر برژينســكي با لزوم تدوين قوانين 
مربوطه به عنــوان فضاي منعكس كننــده بعد از 
جنگ سرد گوشــزد مي كند؛ به ويژه با عمليات 
موشكي كشورهايي مانند چين در سال 2007 كه 
منجر به انفجار ماهواره  اين كشور و توليد مقدار 
زيادي آشــغال فضايي خطرنــاك روي مداري 
نزديك بــه زمين شــد. افول امريكا بــه رقابت 
استراتژيك تازه اي در فضا دامن مي زند و »مرز 
نهايي« مي تواند به صورتي ترســناك و بي ثبات 
باشد. در ادامه برژينسكي به احتمال افول امريكا 
و دشواري هاي حفظ و تضمين امنيت و آزادي 
فضاي اينترنت كه برخي كشورها آن را به خطر 
انداخته اند، مي پــردازد و اينكه امريكا اين امور 
را در حال حاضر توســط يك گروه مســتقل و 
خصوصي در كاليفرنيا، به نــام »كمپاني اينترنت 
براي اســم و شــماره هاي اختصاصي داده شده« 

كنترل مي كند. )ص 173ـ172( 
برژينســكي با طــرح اين موضوع كــه امريكا با 
رهبري كاهش نيــروي اتمي، اســتراتژي خود 
را كنتــرل جهانــي تكثير نيروي اتمــي به عنوان 
تضمين ثبات سيستم بين المللي، با هدف »دنيايي 
با تســليحات اتمي صفر« قــرار داده، به مدعاي 
خــود درباره كوشــش ايــران براي دسترســي 

كند. از ســال 2006 تا 2011  حــدود پنج هزار 
مكزيكــي و 353 پليس تنها در ســال 2009 در 
زدوخوردهاي قاچاق موادمخدر كشته شده اند. 
)ص 165- 164( در چنيــن زمينه اي بعد از افول 
امريكا، چين نيز ممكن اســت نقش مهمتري در 
سياست منطقه اي نيمكره غربي را به عهده بگيرد. 
)ص166( به نظر برژينســكي شــرايط ترسناك 
عبــارت از شــكل گيري ادعاهــاي ارضــي در 
چارچوب سياست ملي گرايي در مكزيك است 
كه مي تواند با توجه به ســوابق تاريخي با وقوع 
ســوانح بين مــرزي قاچاق موادمخــدر، به يك 
درگيــري نظامي مرزي تحت پرچم  »برگشــت  
سرزمين هاي تاريخي« گســترش يابد. همچنين 
بهانــه ســاده راجع بــه تمايــالت ضدمهاجرت 
در امريــكا مي تواند به مســئله خودمختاري نزد 
مكزيكي ها در سرزمين هايي منجر شود كه قباًل 

متعلق به مكزيك بوده است. )ص168( 
4- منابع مشترك غيرمعمول جهاني 

از نظر برژينســكي منابع مشترك جهاني به عنوان 
بخشي از منابع دنيا كه همه دولت ها و ملت ها در 
آن شــريك هســتند، در دو گروه اصلي 1. منابع 
مشترك استراتژيك شامل دريا، هوا، فضا، قلمرو 
ارتباطات و قدرت اتمي و 2. منابع مشترك مربوط 
به محيط زيست شــامل مشاركت ژئوپليتيكال در 
مديريــت منابع آب، قطب شــمال و تغيير آب و 
هوا در سطح جهاني مي شــود. در سال هاي اخير 
امريكا توانسته در اين حوزه ها »نظم تازه جهاني« 
شكل دهد...اما امريكا هميشه در خط مقدم جبهه 

پيشروي نبوده است. )ص-169 168(
از نظــر وي بــراي موفقيــت اقتصــاد جهاني به 
يك سيســتم دريايــي صلح آميز نياز اســت. در 
شرايط كنوني كنترل منابع مشترك استراتژيك 
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مانده اند. ج- در شــرق، چيــن از نظر كيفيت ها 
و كميت هاي اقتصادي، سياســي و نظامي رشده 
كرده و اين باعث نگراني در منطقه اي مي شــود 
كــه به خودي خود با رقابت هاي تاريخي احاطه 

شده است. )ص 191(
او نيــاز امــروز غرب را يك تعريف روشــن از 
منافع اروپا، اروپا در 40 ســال بعد، نقش تركيه 
و روســيه به عنوان قســمتي از غرب وســيع تر يا 
جــدا از آن )ص 194( مي دانــد و معتقد اســت 
حقيقــت ژئوپليتيكال، وجود يك دموكراســي 
واقعــي غربي در تركيــه، در كل غرب و نه تنها 
كشورهاي عضو ناتو، به منزله سپر محافظ اروپا 
از ناآرامي هــاي خاورميانه را گوشــزد مي كند.

)ص195( از نظر او نگراني هاي روســيه شــامل 
ترديــد در هويــت خود بعــد از ســقوط اتحاد 
جماهير شــوروي، تمايل اروپاي مركزي براي 
ادغــام عميــق درون اتحاديه اروپــا و عضويت 
دفاعي آنها در ناتو، طبقه متوســط رو به ازدياد 
بــا روش زندگــي غربي، وجود برخــي مجامع 
روشنفكر حامي روسيه به عنوان بخشي از غرب 
با پرســش بنيــادي »رابطــه بيــن مدرنيزه كردن 
و دموكراســي برقراركــردن چيســت« اســت.

)ص195( 
رقابــت  اين كــه  بــراي  برژينســكي  نظــر  از 
ژئوپليتيكــي آســيايي با نيرو و ســازمان جديد، 
خاطره وحشــتناك برخوردهاي دنياي غرب را 
در طول 200 سال گذشته زنده نكند، )ص196( 
درگيــري اســتراتژيكي امريكا بايد به كســب 
دســتاوردهايي چون مشــاركت تعاوني با چين، 
صلح و سازش بين چين و ژاپن، گسترش روابط 
دوســتانه بين چين و كشــورهاي كليدي منطقه 
مانند هندوســتان و اندونزي كمك كند. در غير 
اين صورت، رقابت هاي آسيايي  به طور عام و يا 
ترس از تسلط چين به طور خاص مي تواند نقش 
جهاني تازه آسيا و ثبات منطقه اي آن را به خطر 

اندازد. )ص 199(
2- يک غرب گسترده و حياتي

برژينســكي براي تحقــق يك غرب گســترده 
و حياتي ابتدا به بازســازي ديناميســم و پويايي 
داخلــي امريــكا بــه عنــوان امــري امكان پذير 
مي انديشــد و معتقد اســت  نقطه شــروع ايجاد 
يــك غرب بزرگ تــر و باثبــات در درازمدت 
عبارت است از شناســايي اين حقيقت تاريخي 
كه اروپاي امروز هنوز يك پروژه ناتمام است، 
تركيه را با شــرايط مســاوي به آغوش اتحاديه 
اروپــا بپذيرد و روســيه را بيــش از اين درگير 
اقتصاد و سياســت دنياي غرب كند. )ص 200( 
از نظر او در طول دو دهه گذشته هر چند تركيه 
و مردمش به دليل ميل شــديد بــه عضويت در 
اتحاديه اروپا پنج دهه اســت كه راه دموكراسي 
را طــي كرده )ص 203( ولي برخي مي ترســند 
از اينكه ادامه جداســازي مذهب  براي پيشرفت 
دموكراســي، مي تواند به برتري هويت مذهبي 

تازه قــرن 21 تنها مانــد. )ص187-186( آنچه 
در پيامــد اين بخــش آورده ام بيانگر تقاضاهاي 
شرايط ژئوپليتيكال در حال توسعه  و طرح يك 
بينش به موقع براي سياست خارجي امريكاست: 

1- ناپايداري ژئوپليتيكال اوراسيا
از نظر برژينســكي فوري ترين تهديد سياســت 
خارجــي ناشــي از جابه جايــي ثقل قــدرت از 
غــرب به شــرق و از اروپا به آســيا و از امريكا 
شايد به چين، نســبت به موقعيت جهاني امريكا 
در درازمدت و بــراي ثبات ژئوپليتيك جهاني، 
در اوراســيا شرق كانال سوئز مصر، غرب ايالت 
ســين كيانگ چين،  جنوب مرزهاي روسيه فعلي 
در كائوكاســوس و كشــورهاي تــازه آســياي 
مركزي هســتند. )ص187( از نظر او ســه مسئله 
مرتبــط با هم، به دليل فوريــت اثر و ضرر آنها، 
اضطراري تريــن مســائل در فهرســت كنونــي 
ژئوپليتيكال امريكا هستند يعني افغانستان، ايران 

و صلح ميان اسراييل و فلسطين.)ص 190( 
برژينســكي راه حل افغانســتان را نــه درگيري 
درازمدت كه شامل سازگاري سياسي داخلي و 
درون يك چارچوب منطقه اي خارجي با  ايفاي 
نقش اساسي توسط همســايگان مهم آن كشور 

مي داند. )ص 188(

 او در ادامه با اشــاره به اينكه اگر واقعاً روشــن 
شــد ايران در فرايند به دســت آوردن تسليحات 
اتمي اســت، امريــكا مي تواند حتــي اگر الزم 
باشــد بــا زور ايران را خلع ســالح كند و چنين 
اقدامي  بايد به صورتي دســته جمعي شامل چين 
و روســيه نيز باشــد)ص 189( ســپس به مسئله 
ســوم يعني برخوردهاي بين اسراييل و فلسطين 
اشــاره و تأكيد مي كند »اين برخوردها اتمســفر 
خاورميانه را مســموم، به افراطي گري اســالمي 
كمــك و به طــور مســتقيم به ضــرر منافع ملي 
امريكا عمــل كرده و در چنين محيط بين المللي 
بي نظمي، سرنوشت اســراييل مشكوك خواهد 

بود.«)ص190(
از نظر برژينســكي حوادث اوراســيا در دو دهه 
بعد از جنگ سرد نشان مي دهد ال  ف- اروپا از 
نظر سياسي كمتر متحد شده است. ب- تركيه و 
روسيه هر دو روي مرز نامعين جامعه غربي باقي 

اينكــه اين گونه شــتاب ها مي توانــد جابه جايي 
عظيمــي در منظــره ژئوپليتيكي منطقــه، به نفع 

روسيه ايجاد كند. )ص 178(  
از نظر برژينسكي با وجود نگراني جدي امريكا 
از تغييــر آب و هواي جهانــي، اما داليلي چون 
نداشــتن يك اســتراتژي درازمدت و تعهدات 
سياســي الزم همچون امتنــاع از تصويب پيمان 
كيوتو در سال 1997 و شكست مكرر اليحه هاي 
مربوط بــه تغيير آب و هوا در كنگــره امريكا، 
ديگر كشورها را از مشاركت در موافقتنامه هاي 
جهانــي بازداشــته اســت. او معتقد اســت تنها 
افزايــش دما به ميــزان دو درجــه فارنهايت در 
طول يك صد ســال آينــده، مي تواند بــا نتايج 
مصيبت باري براي بشــر با 1. نابــودي نژاد انواع 
گياهان و حيوانات 2و درهم ريزي سيســتم هاي 
عظيم محيط زيست 3. غيرممكن شدن مهاجرت 
انســان ها به نقاط مناســب تر 4. معكوس شــدن 
گســترش اقتصاد جهاني 5. تغييــر در جغرافيا و 
ايجاد تناقض هاي غيرقابــل كنترل، به خصوص 
در مناطــق پرجمعيــت و بي ثبــات آســيا مانند 
شمال شرقي و جنوب آســيا همراه باشد. امريكا 
هم در پراكندن دي اكســيدكربن در فضا و هم 
در ميــزان تقاضا براي انرژي ســوختي، در دنيا 
مقام اول را دارد. بنابراين پيشــقدمي و مديريت 
امريــكا براي اينكه هم ديگر كشــورها وادار به 
همكاري شــوند و هم جلوي تغيير آب و هواي 
محيط زيســت انسان ها گرفته شــود، الزم است.

)ص 180-118(

فصل چهارم ماوراي سال 2025
الف – يک توازن تازه ژئوپليتيكال

در نــگاه برژينســكي كليــد آينــده امريــكا با 
بازتعريف نقش مردم و دركشان از تغيير موقعيت 
جهاني  امريكا و بازتعريف نقش رئيس جمهوري 
امريكا به عنوان عامل اساســي بازسازي داخلي 
در قرن 21، دســت خود مردم امريكاســت كه 
مي تواند امريكا را در دهه هاي آينده با رهايي از 
كهنگي به ســوي يك تعادل ژئوپليتيكال تازه و 
با ثبات روي مهمترين قاره، يعني اوراسيا شكل 
دهد. دموكراسي و سيستم قانوني امريكا، توسط 
بنيانگــذاران آن، در چارچوب رشــديابندگي 
فزاينده تدوين و برنامه ريزي شــده است. اوباما 
به ويژه در سخنراني پراگ و قاهره، انتظار مردم 
جهان  را در حوزه سياســت خارجــي باال برد، 
اما او هنوز موفق نشــده درباره تغيير كلي نقش 
امريكا در دنيا به ويژه پس از 11 ســپتامبر 2001، 
با مردمش صحبت كند. دولت عوام فريب بوش 
پســر با تكيه به رســانه ها در همه هشــت سال، 
كشــور امريكا را به يك كشــور جنگ صليبي 
تبديل كرد. در اين مدت  جنگ با ترور به جاي 
منافع درازمــدت آن در محيط ژئوپليتيكال قرن 
21 به همه سياســت خارجي امريكا تبديل شــد 
و امريكا بدون هيچ گونه آمادگي با چالش هاي 

برژينسکي معتقد است حقيقت 
ژئوپليتيكال، وجود يك 

دموكراسي واقعي غربي در 
تركيه، در كل غرب و نه تنها 
كشورهاي عضو ناتو، به منزله 

سپر محافظ اروپا از ناآرامي هاي 
خاورميانه را گوشزد مي كند
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برخوردهــاي بين قدرت هاي رقيب آســيايي به 
مثابــه يك اصل عمومي خــودداري كند. )ص 

)238
برژينســكي در ارتباط با مثلــث اول، با توجه به 
اينكــه هندي هــا و چيني ها زنداني احساســات 
ذهني و زمينــه ژئوپليتيكي خود هســتند معتقد 
اســت اتحاد امريكا با هندوســتان، نبايد به سوي 
چيــن هدف گيري شــده باشــد )ص 238 ( و با 
كاهش ترس روســيه از چين، عالقه روســيه به 
نزديكي بيشتر با غرب را از ميان  ببرد. دوم عالقه 
مسكو را در استفاده از موقعيت امريكاي متحير 
كه بــه داخل يك برخورد گســترده آســيايي 
كشــيده شــده، بيشــتر كرده و باعث مي شــود 
روســيه منافع امپراتوريش را در آسيا و اروپاي 
مركزي به صورتي محكم تــر بيان كند. در اين 
صورت دورنماي يك غرب وسيع تر و حياتي تر 
هرچه بيشــتر دور خواهد شــد. در نهايت اتحاد 
بين هندوســتان و امريكا به احتمــال زياد جاذبه 
ضدامريكايي تروريسم را با اين تفسير كه اتحاد 
مذكور عليه پاكســتان است، در ميان مسلمان ها 

تشديد خواهد كرد.)ص 242(
هرچند حل مســائل دومين مثلــث منطقه اي كه 
چيــن، ژاپــن، كره جنوبــي و با درجــه كمتري 
جنوب شــرقي آســيا را در برمي گيــرد، از نظر 
برژينسكي  هم به نقش چين يعني قدرت غالب 
در آســيا و هم به نوع و فرم موقعيت امريكا در 
اقيانــوس آرام، برمي گــردد، ولــي چين با چند 
تهديد عمده از جمله طبقه متوسط بيش از 300 
ميليون نفري با تقاضاي حقوق سياســي بيشــتر، 
كاهش تدريجــي در كيفيت رهبــري، افزايش 
شدت ملي گرايي، ديوانســاالري چاپلوس پرور 
و مخالــف نــوآوري و با ايجــاد مضراتي براي 

صورت فزاينده اي وابســتگي اين دو روند يعني 
صنعتي شــدن و دموكراتيزه شــدن را تشــخيص 

داده اند. )ص 220ـ219(
در نهايــت برژينســكي از ذكر ايــن نكته غافل 
نيســت كه در يك پيشــامد برد ـ برد منطقي به 
نظر مي رســد فرض كنيم در طول دو دهه آينده 
در مطلوب ترين شــرايط ممكن است روسيه به 
عضويت اتحاديه اروپا و ناتو درآيد مشــروط بر 
اين كه روســيه به يك دگرگوني دموكراتيك 
مبتنــي بــر قانــون و همه جانبــه و ســازگار بــا 
استانداردهاي دموكراســي اتحاديه اروپا و ناتو 
تن بدهد. ص 225( بنابراين غرب بزرگتر شامل 
امريكا، كانادا، اتحاديه اروپا، اوكراين، روسيه و 

تركيه مي شود.)ص 227(
3- يک شرق تازه باثبات و تعاوني 

هر چند برژينســكي ويژگي هــاي خودانهدامي 
آسياي بپا خاسته قرن 21 را مشابه با ويژ گي هاي 
اروپاي قــرن 20 )ص 228( مي داند، ولي معتقد 
است با وجود عدم اطمينان هاي انبوه و نامتقارن 
در آســيا، بحث هايي كه فرضيه »شــرق جديد 
محكــوم به جنــگ و رويارويــي معدوم كننده 
است« را پشــتيباني مي كنند، خيلي ضعيف تر از 

آن هستند كه قانع كننده باشند. )ص 236(
بــا اين همه ثبات آســيا در نظريه برژينســكي تا 
حدودي به پاســخ امريكا بــه دو مثلث منطقه اي 
بــا محوريت چيــن شــامل 1. اول مثلث چين- 
هندوســتان و پاكســتان و 2. چيــن – ژاپــن و 
كره جنوبي بستگي دارد. در حالت اول پاكستان 
و در حالــت دوم كره شــمالي و كره جنوبــي و 
احتماالً تايوان نقطــه تمركز ناامني خواهند بود. 
در هــر دو حالت امريكا به عنــوان بازيگر اصلي 
و كليدي بايــد از هرگونه درگيــري نظامي در 

بــر هويت ملي منجر شــود. درعين حال بيشــتر 
فرانســه و آلمان به انــكار تمايــالت تركيه در 
مــورد عضويت در اتحاديه اروپا ادامه مي دهند. 
از نظر برژينســكي يك جدايي طوالني از اروپا 
كه بــه خصومت و مخالفت تغيير شــكل دهد، 
مي تواند نوعي واپس گرايي سياســي و بيداري 
بنيــادي ايجاد كند كه راه پيشــروي تركيه را به 
سوي مدرنيزه شــدن، كاماًل مسدود سازد. چنين 
جدايي طوالني مي تواند ميراث آتاتورك را از 

بين ببرد.)ص 207( 
برژينســكي برعكس تركيــه،  رابطه روســيه با 
اروپــا را متزلــزل مي دانــد )ص208( و معتقــد 
اســت اصــرار در ناديده گرفتــن احتــرام براي 
حكومت قانون، به خصوص در روســيه با توجه 
بــه جهت گيــري ژئوپليتيكي نخبگان سياســت 
خارجــي آن برخالف تجار ثروتمندش، شــايد 
بزرگتريــن مانع بــراي پذيرش فلســفي اين دو 
كشور در آغوش غرب باشد. بسياري از نخبگان 
سياسي به روســيه با قدرت مســلط در اروپايي 
جــدا از امريــكا يا حتــي يك قــدرت جهاني 
همراه بــا امريكا )ص 211(، برخــي به واقعيت 
دردنــاك همــكاري و اتحــاد روســي ـ چيني 
 و روســيه به عنــوان يك شــريك بي اهميت تر، 
برخي نيز به رؤياي اتحاديه اسالو تحت حمايت 
كرملين با فراگيري اوكراين و بالروس و پوتين 
و همفكرانش به عظمت اتحاد جماهير شوروي 
و در نهايــت به يك پروژه مشــترك روســي ـ 
اروپايي بدون دخالت امريكا مي انديشند. به نظر 
برژينســكي بنابراين روسيه اي كه به درون يك 
نظم عظيم دگرگوني دموكراتيك كشيده نشده 
باشــد، ممكن اســت دوباره به يك منبع تنش و 
ناآرامي و حتي گاهي تهديد امنيتي براي برخي 

همسايه هايش تبديل شود. )ص 215ـ 214(
از نظر او شباهت زياد دولت پوتين با تجربه ايتاليا 
با فاشيســم، عضويت روسيه در ناتو را به معناي 
پايــان ناتو به صــورت يك اتحــاد هماهنگ و 
انسجام يافته از دولت هاي دموكراتيك ارزيابي 
مي كند. )ص -218 217( با اين وصف نشانه هاي 
اميدواركننده اي در سخنان رئيس جمهور روسيه 
ديميتــري مــدودف كــه توانســته اظهــار كند 
احتياج  مدرنيزه ســازي غربي گونه روســيه ذاتاً 
به دموكرات شدن روســيه دارد، نقطه عطفي در 
تحول سياســي روســيه بود. بيانيه رئيس جمهور 
روسيه در سپتامبر سال 2009 تأكيد مي كرد كه 
»موقعيت كنونــي اوضاع داخلي، اوضاع مالي و 
توانايي هــاي تكنولوژيكي ما براي دســتيابي به 
بهبودي ارزشــمند در كيفيت زندگي ما، كافي 
نيســت و احتيــاج به پــول و تكنولــوژي اروپا، 
امريــكا و آســيا داريم. در مقابل اين كشــورها 
نيــز موقعيت هايــي را كه روســيه ارائه مي دهد 
احتياج دارنــد. ما براي دوباره نزديك شــدن و 
در هم نفــوذ كردن فرهنگ هايمان و اقتصادمان 
بســيار مشتاق هســتيم.« روشــنفكران روسيه به 

آيزنهاور در كنار چيان كاي شك، تايوان 1960
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در چنيــن زمينــه وســيع همــكاري اقتصــادي و 
ــز  ــل صلح آمي ــال ح ــه دنب ــكي ب ــي، برژينس سياس
ســه مســئله حســاس ميــان امريــكا ـ چيــن ابتــدا در 
آينــده اي نزديــك، ســپس در چنــد ســال آينــده و 
ســومين آنهــا در طــول يــك دهــه يــا كمــي بيشــتر 
اســت. او نخســتين موضــوع را عمليــات اكتشــافي 
امريــكا در كنــار آب هــاي اقليمــي چيــن، گشــت 
ــه  ــي ك ــاي بين الملل ــكا درون آب ه ــي امري درياي
در ضمــن قســمتي از منطقــه  اقتصادي چين اســت، 
اكتشــافات هوايــي و احتمــال ايجــاد  تصادم هــاي 
غيرعمــدي مي دانــد. از نظــر او مســئله دوم رابطــه 
بيــن افزايــش بودجــه نظامــي هــر دو كشــور اســت 
كــه بحــث دربــاره آن روز بــه روز ســتيزه جويانه تر 
مســئله  ســومين  و   )256  – )ص257  مي شــود 
ــه  ــت ك ــوان اس ــي تاي ــت آت ــه موقعي ــوط ب مرب
امريــكا آن  را بــه صــورت يــك كشــور مســتقل 
ــد  ــه مي گوين ــا را ك ــر چيني ه ــد و نظ نمي شناس
چيــن و تايــوان قســمتي از مملكتــي واحــد 
ــدت  ــق درازم ــك تواف ــول دارد. ي ــتند، قب هس
بيــن چيــن و امريــكا بايــد ايــن حقيقــت را مــورد 
توجــه قــرار دهــد كــه تايــوان بــه صــورت جــدا 
ــليحات  ــروش تس ــط ف ــد توس ــن نمي توان از چي
نظامــي امريــكا،  بــدون اينكــه دشــمني چيــن را 
تحريــك كنــد،  محافظــت شــود. چنيــن توافقــي 
ــيائوپينگ  ــگ ش ــول دن ــت فرم ــان جه در هم
يعنــي »يــك چيــن،  دو سيســتم«، فرمولــي قابــل 
ــه  ــن نكت ــر اي ــد ب ــا تأكي ــد ب ــه ده ــاف ارائ انعط
كــه متحدشــدن تايــوان بــا چيــن، درعيــن حــال 
ــز سياســي،  اجتماعــي و  ــات متماي داشــتن ترتيب
ــد.)ص 257(  ــت مي كن ــي را ضمان ــي نظام حت
حــل دو مســئله اول مهمتريــن دليــل ايجــاد 
ناآرامي هــاي ژئوپليتيكــي را در آينــده نزديــك 
از ميــان خواهــد بــرد. شكســت در حــل مســئله 
ســوم، مي توانــد در درازمــدت شــكافي واقعــي 
و جــدي در روابــط بيــن چيــن و امريــكا ايجــاد 
كنــد. به خصــوص بــراي اينكــه امريــكا، از قبــل 
ــول ايــن  تحــت رياســت جمهوري نيكســون، قب
ــط  ــه »فق ــوان را ك ــن و تاي ــترك چي ــل مش اص
ــن وجــود دارد« اعــالم كــرده اســت.  يــك چي

)ص258(
 21 قـرن  اسـت  معتقـد  برژينسـكي  نهايـت  در 
خواهـد  تجربـه  را  جهانـي  قـدرت  پراكندگـي 
كـرد. دنيـاي امروز خيلي كمتر نسـبت بـه كنترل 
توسـط يـك قـدرت واحـد حسـاس اسـت. امـا 
ثبـات، در  بـا  نظـم جهانـي  يـك  آنجـا كـه   از 
نهايـت بـه توانايـي امريـكا در بازسـازي خودش 
بسـتگي دارد، ايـن موضـوع در گـرو ايـن اسـت 
كـه چگونـه امريـكا به صورت مشـوق و پشـتيبان 
و  توازن گـر  صـورت  بـه  و  شـود  احيـا  غـرب 
ميانجي گـر شـرق جديـد، عاقالنـه عمـل كنـد؟ 

)ص277(■

جنگ داخلي تايوان با اســتفاده از فرمول دنگ 
»يك چين با دو سيستم« به نفع چين و پايه ريزي 
حضور اقتصادي پســنديده و حضور غيرمستقيم 
سياســي در چند كشــور خاورميانــه، آفريقا و 
امريكاي التين و از آنجا دسترســي به موقعيتي 
مطمئن و مســلط براي محصوالت كارخانجات 
چين با قيمتي رقابت پذير دانســته معتقد اســت 
امريــكا بايد تعيين كند كه كــدام جنبه از اميال 
و اهــداف خارجي چين بــراي او غيرقابل قبول 
و براي منافعش تهديدكننده است و كدام جنبه 
منعكس كننــده حقايق تازه ژئوپليتيكال تاريخي 
و اقتصادي اســت كه مي توان بدون ضرر براي 
منافع امريكا با آن كنار آمد.  برژينسكي در عين 
حال براي اينكه چين به يك شريك مهم جهاني 
تبديــل شــود معتقد اســت امريكا بايــد به طور 
ضمني برتري ژئوپليتيكال چين را در ســرزمين 
اصلي آســيا، به صورت يك حقيقت و حضور 
دائمش را به صورت قدرت اقتصادي غالب در 

آسيا بپذيرد. )ص 253(

تمايالت بين المللي چين و پوسيدگي حاكميت 
اجتماعــي اش  آرام  تغييــرات  در  اختــالل  و 
روبروســت.)ص 246 – 245( تــا ســال 2050 
جامعه نسبتاً ميانســال و از طبقه متوسط چين، به 
احتمال زياد با انتخاب كثرت گرايي سياســي به 
صورت يك پيشــرفت عادي به ســوي فرهنگ 
سياســي قابل تطابــق با ســنت هاي چيني، پيش 

مي رود. )ص262(
 او با اشــاره به اينكه در چين پنــج مورد اصلي 
تهديدكننــده ثبــات اجتماعــي ناشــي از وقوع 
رويدادهــاي جمعي و توده اي، شــامل نابرابري 
بين فقير و غني، ناآرامي و نارضايتي شهرنشينان، 
فرهنگ فســاد و تباهي، بيــكاري و عدم اعتماد 
اجتماعي اســت )ص 248( تأكيد مي كند يك 
رژيم ناتوان ممكن اســت توســط ايــن عقيده 
فريفته شــود كــه اتحــاد سياســي و قدرتش با 
مشــي ملي گراتر و افراطي تر حفظ مي شود ولي 
ايــن موضوع مي تواند تغيير در ســاختار قدرت 
سياسي چين را تســريع و رهبري سياسي نظامي 
بســيار ملي گــرا و منظم امــا از نظــر بين المللي 
بســيار بي تجربه را حاكم كند. يك چين نظامي 
به شــدت ملي گرا، خودانزوايي خود را ســبب 
خواهد شــد و به فشارهاي سياســي براي اتحاد 
ضدچيني كمــك كند.)ص 250( برژينســكي 
مقاصد بسيار حساب شده چين را با شش هدف 
مشــخص در چارچوب اســتراتژي »مرز اعظم« 
شامل كم كردن خطر ذاتي محاصره ژئوپليتيكي 
توسط امريكا، ايجاد يك موقعيت مناسب براي 
چين در آسياي شرقي شامل منطقه آزاد تجاري 
بين چيــن، ژاپــن و كره جنوبــي، تقويت وزنه 
پاكســتان عليه هندوســتان و دسترسي به درياي 
عربــي و خليج فــارس، به دســت آوردن برتري 
قابل مالحظه نســبت به روسيه در نفوذ اقتصادي 
روي آســياي مركزي و مغولســتان، حل كردن 

برژينسكي در عين حال براي 
اينكه چين به يك شريك مهم 
جهاني تبديل شود معتقد است 
امريكا بايد به طور ضمني برتري 
ژئوپليتيكال چين را در سرزمين 

اصلي آسيا، به صورت يك 
حقيقت و حضور دائمش را به 

صورت قدرت اقتصادي غالب در 
آسيا بپذيرد

دنگ شيائوپنگ
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حضور نظامي امريكا در خليج فارس

رئيس پنتاگون گفت: وزارت دفاع امريكا توجه خود را به توسعه قوه متحدان 
خود با هدف جلب حمايت بيشتر از حضور نظامي امريكا معطوف خواهد كرد.

پيش از اين، واشنگتن اعالم كرده بود كه با وجود چشم انداز حل و فصل مسئله 
هسته اي ايران، امريكا قصد ندارد طرح هاي ساخت سيستم دفاع ضدموشكي 
در اروپا را ناتمام بگذارد. بدين ترتيب، واشنگتن اميدهاي سرگئي  الوروف، 
وزير امور خارجه روســيه، در مورد منتفي شــدن داليل ســاخت سيستم دفاع 
ضدموشكي در اروپا در اثر اجراي مفاد توافقنامه با ايران را نقش بر آب كرد.

منبع: وزگلياد
 7 دسامبر 2013 )16 آذر 1392(

گسترش روابط ايران و هند

انتظــار مي رود هند تمــام امكاناتش را براي اجراي طــرح بندر چابهار در 
ايران به كار گيرد. براساس گزارش ها، هند درصدد اعزام گروهي به ايران 
براي تســريع روند احداث بندري است كه اهميت راهبردي فراواني براي 
اين كشــور دارد. تا اين لحظــه، تنها گذرگاه ورودي هند به افغانســتان يا 
يــك جاده زميني از طريق پاكســتان و يا از طريق بندر كراچي اســت اما 
هر دو گزينه دشواري شــان را به لحاظ روابط ضعيف هند با پاكستان ثابت 
كرده اند و به طريق اولي، انتقال كاال به كابل، پيوســته توافق پيچيده اي بود 
اما به محض آغاز به كار بندر چابهار، هند مســير جايگزيني خواهد داشت، 

كه عامل فعالي براي تغيير اوضاع منطقه به حساب مي آيد.
همچنين بندر چابهار نه فقط براي هند، بلكه براي ديگر كشورهايي كه مايلند مسير 
جايگزيني را به جز مسير غيرساحلي براي رسيدن به افغانستان بپيمايند اهميت راهبردي 
فراواني دارد. همچنين اين بندر ممكن است در چنين موقعيت آميخته با ترديد و 
سوء ظن عامل فعالي براي افغانستان باشد. كسي نمي داند چه اتفاقي ممكن است پس 
از خروج نيروهاي غربي از افغانستان رخ دهد. در نهايت، انتظار مي رود كه اين بندر در 
تالش افغانستان براي تقويت بنيه اقتصادي اش و به شكلي جدا از هند براي اين كشور 

مفيد فايده باشد. بندر جديد به منزله نقطه ورودي تازه اي به ايران خواهد بود.

منبع: االتحاد
7 دسامبر 2013 )16 آذر 1392(

نويسنده: د. ذكرالرحمن

آينده تحوالت خاورميانه

چنان چـه بـه داليلـي نزديكي ميـان عربستان سـعودي و ايـران تحقـق نيابد، 
ممكـن اسـت برخوردهـا بـه شـديدترين وجهـي ميـان محـور سـني، تحت 
رهبـري عربسـتان سـعودي و محـور شـيعي، تحـت رهبـري ايـران از سـر 
گرفتـه شـود و اسـرائيل بـراي متشـنج نگهداشـتن دائمـي منطقـه بـا هـدف 
بهره منـدي از آرامـش و امنيـت در مـورد آن حسـاب باز مي كنـد و ممكن 
اسـت اصـاًل تشـكيل ايـن دو محـور بـراي امريـكا و روسـيه ناراحت كننده 
نباشـد، زيـرا اگـر تنشـي ميـان آن دو رخ دهـد، تحـت كنتـرل دو كشـور 

بـزرگ خواهـد بود.

منبع: النهار 
9 دسامبر 2013 )18 آذر 1392(

نويسنده: اميل خوري

تبليغات منفي اسرائيل عليه ايران 

اســرائيل با در پيش گرفتن ديدگاه جديدي، توجهات را به موضوع سالح 
هســته اي جلب مي كند. آويگدور ليبرمــن، وزير امور خارجه اســرائيل، 
خبــر داد كــه عقــد توافقنامه با جمهــوري اســالمي ايران ، بــراي آغاز 
مســابقه تسليحات هســته اي در منطقه انگيزه جديدي شــده است. وي به 
خبرگزاري »ريانووستي« گفت: »شكي نيست كه هم مصر، هم تركيه و هم 
عربستان سعودي وارد اين مسابقه هسته اي شده اند، زيرا اگر ايران مي تواند 

غني سازي اورانيوم كند، آنها نيز مي توانند.«
خبرگــزاري »فاكس نيــوز« خبــر مي دهد كــه مقامات ســعودي عماًل در 
خصوص جاه طلبي هاي هسته اي خود سخن گفته اند. افزون بر آن، آنان از 
اين جهت نگران هســتند كه توافقنامه ژنو موازنه قدرت در منطقه را به نفع 
شــيعيان تغيير دهد. چاك هيگل، رئيس پنتاگون، براي آرام كردن متحدان 
خود به بحرين عزيمت كرده است. امريكا حاضر است متحدان خود را به 

فناوري دفاع ضدموشكي و ديگر سيستم هاي تسليحاتي مجهز كند.

منبع: نزاويسيمايا گازتا 
9 دسامبر 2013 )18 آذر 1392(

نويسنده: يوگنيا نوويكوا

تحريم هاي جديد عليه ايران

دولـت اوبامـا فرصـت را بـراي اثبـات سـهل انگاري غيرقابـل تحملـش از 
دسـت نمي دهـد: در حالي كـه »تندروهـا«ي كنگـره كـه خواسـتار اعمـال 
تحريم هـاي جديـد عليـه ايـران بودنـد، آن را تهديـد مي كنند، بـراي اينكه 
مقاومـت آنهـا را كاهـش دهـد تصميم گرفت فهرسـت سـياه شـركت هاي 
ايرانـي را كـه مظنـون بـه حضـور در برنامه هسـته اي هسـتند، طوالني كند. 
تهـران فـوري واكنـش نشـان داد: ايراني هـا مذاكـرات جـاري در ويـن را 
متوقـف سـاختند و هيئـت مذاكره كننـده خـود را بـراي رايزنـي بـه كشـور 

فراخواندند.

منبع: ايل سوله 24 اوره
13 دسامبر 2013 )22 آذر 1392(

نويسنده: آلبرتو نگري 

در آيينه رسانه ها
ايران 
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آمادگي ايران براي افزايش توليد نفت 

ايــران، بعد از لغــو تحريم ها براي توليد چهار ميليون بشــكه نفت در روز، 
آمادگــي دارد به بازار بازگردد و عرضه بيــش از حد باعث برهم خوردن 
نرخ نفت خواهد شــد اما ايران را نمي توان متوقف كرد ـ اين كشور براي  
توسعه استخراج نفتي خود از شركت هاي بزرگ امريكايي دعوت مي كند. 

»پرايم نيوز« ســخنان زنگنه را چنين نقل قول كرد: »ما سريعاً قادر خواهيم 
بود به حجم ســابق صادرات خود بازگرديم و اســتخراج خود را تا چهار 
ميليون بشــكه نفت در روز برســانيم ما با كمترين مشــكل فنــي براي اين 
اقدام مواجه نيســتيم«. در ســال 2011 ميالدي، ميزان صادرات نفت ايران 
2/5 ميليون بشــكه بود و اكنــون در دوره اعمال تحريم ها فقط 1/2 ميليون 
بشــكه مي باشــد. به موازات ايران، عراق نيز براي افزايش حجم صادرات 
نفتي خود آمادگي دارد: اين كشور وعده مي دهد كه در سال آينده ميزان 
اســتخراج نفتي خود را از يك ميليون بشكه به چهار ميليون بشكه نفت در 
روز افزايــش دهد. احتمــال دارد كه همه اينها به آغاز جنگ بر ســر نرخ 

نفت منجر شود.

منبع: وزگلياد
6 دسامبر 2013 )15 آذر 1392(

نويسنده: ديميتري موراويف

منزوي شدن تندروها در ايران

حاميان ايران و رســانه هاي طرفدار اين كشــور از توافــق با امريكا با همان 
شــدت و حدتــي دفاع مي كننــد كه قباًل بــه آن حمله مي كردنــد. فاصله 
زماني فقط چند ماه اســت. اين رويداد به شكلي كاماًل حرفه اي در گذشته 
نيــز اتفاق افتاد، هنگامــي كه نظريه پردازان اتحاد شــوروي ناگهان از بيان 
درس هاي ايدئولوژيك كه جهان را از آن پر كرده بودند دســت كشيدند، 
برخي از آنها فوراً به شبكه هاي تلويزيوني امريكايي رفتند تا شغلي به عنوان 
»كارشــناس« يا »پژوهشــگر« در امور اتحاد شوروي داشــته باشند. با تغيير 

شرايط، آنها هم تغيير كردند.
را  سـؤال  ايـن  شـتاب زده  همـه  مي گيـرد،  صـورت  توافقـي  هنگامي كـه 
مطـرح مي كننـد: بهـاي آن را چه كسـي خواهـد پرداخت؟ اگر اين سـؤال 
از مـن پرسـيده شـود پاسـخ خواهم داد تندروهـا هزينه آن را پـس خواهند 
داد. آنـان شـغل خـود را از دسـت مي دهنـد، زيـرا مأموريتشـان بـه پايـان 
رسـيده اسـت. برخـي از آنـان به عنـوان خائـن تحت پيگـرد قـرار خواهند 
گرفـت، همان طوركـه كسـاني، صـدام را بـه ماجراجويي ترغيب و سـپس 
او را مجـازات كردنـد. يـك روزنامـه ايرانـي صبـح روز اعالم دسـتيابي به 
توافـق ژنـو، موضـوع را در يـك كلمه خالصه كـرد: »متشـكريم«. پيش از 
آن نيـز رهبـر انقـالب با به كاربـردن عبارت »فرزنـدان مذاكره كننـده ما« از 

ايـن توافق سـتايش كـرده بود.

منبع: الشرق االوسط
4 دسامبر 2013 )13 آذر 1392(

نويسنده: سمير عطااهلل

اختالف نتانياهو و اوباما

نخســت وزير اســرائيل در ســخنان خود بر وجود اختالف هاي مستمر بين 
دولت او و اوباما درباره چگونگي برخورد با ايران و ديگر مســائل حياتي 
بين المللي، از جمله تالش هاي تحت رهبري امريكا براي امضاي موافقتنامه 
صلح بين اســرائيل و فلســطيني ها تا ســال آينده، تأكيد كــرد. نتانياهو در 
ســخنراني ويديوئي اش در جرگه سابان مؤسســه بروكينگز استدالل كرد 
اســرائيل حمايت خود از روند صلح خاورميانه را به تالش هاي بين المللي 

براي بازداشتن ايران براي دستيابي به بمب هسته اي مرتبط مي سازد.
نتانياهــو گفت: »اگــر ايران موفق به ســاخت بمب هاي اتمي شــود، همه 
تالش هاي ما براي دستيابي به صلح بين اسرائيل و فلسطين بي نتيجه خواهد 
بود. ايران مســلح به جنگ افزار هســته اي بيش از پيش، از عناصر راديكال 
و تروريســت منطقه حمايت خواهد كرد. اين امر امكان رسيدن به صلح از 
راه مذاكره را از بين مي برد. من مي گويم حتي توافق هاي صلحي را كه در 

گذشته به آنها دست يافته ايم، از بين خواهد برد.

منبع: وال استريت ژورنال
8 دسامبر 2013 )17 آذر 1392(

نويسنده: جي سولومون

داليل ناراحتي نتانياهو از موفقيت مذاكرت ژنو

نگرانــي اصلي نخســت وزير نتانياهــو، موفقيت اين مذاكرات اســت. اين 
امر ســبب خواهد شــد كه رئيس جمهــور و جان كري، وزيــر پرتحرك 
امور خارجه، همچنين كشــورهايي كه اروپايي ها به آنها ســه به عالوه سه 
مي گويند )انگليس، فرانسه و آلمان به عالوه امريكا، روسيه و چين( به حل 
مسئله فلسطين توجه كنند. سناريوي بدتر اين است كه افزون بر پايان دادن 
به تهديد هســته اي از جانب ايران و انهدام تخريب ســالح هاي شــيميايي 
ســوريه از مصر خواسته شــود تا گاز خردل خود را در قالب شرطي براي 
از ســرگيري كمك كامل امريكا از بين ببرد كه درآن صورت، اســرائيل 
به عنوان تنها كشوري جلوه خواهد كرد كه در منطقه خاورميانه سالح هاي 
كشــتار جمعــي در اختيار دارد. تعجبــي ندارد كه دولت اســرائيل تالش 

مي كند تا وضع موجود را همچنان حفظ كند.
به نظر مي رســد نتانياهو عقيده دارد كه دســتيابي به هرگونه توافق هسته اي 
با ايران، حتي اگر برنامه هســته اي صلح آميزي در پي داشــته باشد، بدون در 
نظرگرفتن اينكه بازرســي ها چه اندازه جــدي خواهند بود، باز هم تهديدي 
براي موجوديت اســرائيل محسوب خواهد شــد. رئيس جمهور اوباما نتيجه 
توافق هســته اي با ايران را چنين تلقي مي كند كه برنامه هسته اي ايران را در 
راستاي منافع امريكا به اهداف صلح آميز محدود و با بازرسي هاي جدي اين 
هدف را دنبال خواهد كرد و در عين حال، فرصتي مناســب براي سوق دادن 
ايران به سوي نقش ســازنده تر بين المللي ايجاد خواهد شد. نتانياهو موظف 
اســت كاري را انجــام دهد كه به بــاور وي به بهترين شــكل ممكن، منافع 
اسرائيل را تأمين مي كند. رئيس جمهور اوباما نيز موظف است منافع امريكا را 
به بهترين نحو ممكن تأمين كند. تنها تاريخ به ما خواهد گفت كه آيا منافع 

اسرائيل و امريكا به راستي با هم تفاوت دارند يا خير.

منبع: هافينگتون پست
12 دسامبر 2013 )21 آذر 1392(

نويسنده: ريچارد كالس
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نظرسنجي جديد در امريكا

مسائل سياسي عامل اصلي جروبحث هاي هفته جاري است. دموكرات هاي 
كنگــره نمي خواهنــد به رقبــاي جمهوريخــواه خود اجــازه دهند كه در 
انتخابات ميان دوره اي سال آينده بگويند كه آنها در برابر ايران ماليم يا در 

حمايت از اسرائيل ضعيف عمل كرده  اند.
نتايج نظرسنجي روز دوشنبه پيو، مركز تحقيقاتي مستقلي كه در واشنگتن 
مستقر اســت، حاكي است كه شــمار مخالفان توافق موقت در ميان مردم 
امريــكا افزايش يافته اســت. براســاس نتايــج اين نظرســنجي، 43 درصد 
از امريكايي هــا مخالــف، 32 درصد موافق و 25 درصد بي طرف هســتند. 
نتايج دو نظرســنجي كه پيش از اين انجام شد، نشان مي داد اكثريت نسبي 

امريكايي ها از اين توافق راضي هستند.

منبع: لس آنجلس تايمز
9 دسامبر 2013 )18 آذر 1392(

نويسنده: پل ريشتر

اختالف نظر درباره ايران

اعضاي شــوراي همكاري خليج ]فارس[، شامل عربستان سعودي، بحرين، 
قطر، امــارات متحده عربي، كويت و عمان، بــا عباراتي نه چندان گرم از 
توافق ژنو استقبال كرده اند اما پيش از نشست ساالنه دو روزه اين شورا كه 
روز سه شــنبه در كويت آغاز شد، مشخص شد كه ديگر نگرش مشتركي 

درباره ايران وجود ندارد.
نـزار مدنـي، معـاون وزيـر امـور خارجـه عربسـتان، در كنفرانـس امنيتـي 
بحريـن از متحـدان خـود خواسـت بـه »اتحاديـه خليـج ]فـارس[« بپيوندند. 
كشـورهاي خليـج ]فارس[ بايد از لحاظ سياسـي متحد شـوند تـا بتوانند در 
برابـر تهديدهـاي داخلـي و خارجي ايسـتادگي كنند. پس از پايان سـخنان 
مدنـي، يوسـف بـن علـوي بن عبـداهلل، وزيـر خارجـه عمان، از جـاي خود 
برخاسـت و ايـن پيشـنهاد را رد كـرد. عبـداهلل گفـت: »مـا مخالـف ايجـاد 

يـك اتحاديه هسـتيم«.

منبع: نوي زوريشر سايتونگ
12 دسامبر 2013 )21 آذر 1392(

نويسنده: اينگا روگ

لزوم رابطه نزديک با ايران

در اواخـر نوامبـر، آلمـان، چيـن، امريكا، فرانسـه، انگليس، روسـيه و ايران 
ايـن مي توانـد عصـر  توافـق رسـيدند.  بـه  ايـران  برنامـه هسـته اي  دربـاره 
جديـدي از روابـط ژئوپليتيـك را نويـد دهـد. از نظر ديديه بيليـون، معاون 
مديـر مؤسسـه روابـط بين المللـي و راهبـردي، بايـد ايـن رونـد را تقويـت 

كرد.
نخست اينكه، ايران يكي از معدود كشورهاي منطقه است كه تاريخي چند 
صدســاله و حكومتي با همان پيشينه دارد. آنچه كه امكان درك كيفيت و 
پافشــاري هيئت ديپلماتيك ايران را فراهم مي سازد، وجود كشوري است 
با 76 ميليون نفر جمعيت كه در كانون جغرافياي سياســي داراي تأثير مهم 

در توازن جهاني، قرار دارد.
مؤلفـه ديگـري كـه سـبب مي شـود تـا ايـران در روابـط قـدرت منطقـه اي 
نقـش بـازي كنـد، قطـع اتحـاد راهبردي تهـران و واشـنگتن در سـال1979 
ميـالدي بـود كـه در آن زمـان رويـدادي بسـيار مهم محسـوب مي شـد. از 
سـوي ديگـر، عجيـب اسـت كـه بسـياري از كارشناسـان ضدامپرياليسـتي، 
در ايـن مـورد تأثيـر عميـق ضدامريكايـي انقـالب ايـران را به خوبي درك 

نكرده انـد.
ايران سياســت خارجي خود را طبق معيارهــاي مذهبي تعيين نمي كند، در 
غيــر اين صورت، چگونه مي توان حمايت از ارمنســتان مســيحي در برابر 
آذربايجان با اكثريت شــيعه در درگيري قره باغ عليــا را كه هنوز هم حل 

نشده است، درك كرد.
با خواندن اين چند مشخصه، شايســته است تا با ساختارشكني اوهامي كه 
بيشــتر اوقات با آن توأم است، در روابط خودمان با اين كشور تجديدنظر 
كنيم. با توجه به مؤلفه هاي بيان شــده، ايران داراي پتانسيل قوي در تثبيت 

روابط منطقه اي است.
بــراي يك نظم منطقــه اي عادالنه تر، متعادل تر و امن تــر، در آغاز روندي 
هســتيم كــه هدف اصلــي آن بــه رسميت شــناختن نقــش اجنتاب ناپذير 

جمهوري اسالمي در امنيت منطقه اي است.
قطعــاً پس از 34 ســال تنــش و رويارويي نبايد اجازه داد كــه اين روند با 
شكســت روبرو شــود و دو طرف بايد درباره اجراي اصول توافق مراقب 

باشند و همه نيروهاي مخالف را از ميان بردارند.
چنين روندي اســت كه چشــم انداز ايجاد يك نظم منطقــه اي عادالنه تر، 

متعادل تر و امن تر را به ارمغان خواهد آورد.

منبع: نوول ابسرواتور
9 دسامبر 2013 )18 آذر 1392(

نويسنده: ديديه بيليون

رابطه ايران و عربستان 

هفتـه  نشسـت  در  پرينسـتون  دانشـگاه  كنونـي  اسـتاد  موسـويان،  حسـين 
گذشـته در منامـه بحريـن در سـخناني كـه از اعتمـاد بـه نفس يا بـه عبارت 
ديگـر اعتمـاد بـه ايـران سرشـار بـود گفـت: »ايـران و عربسـتان بايـد نفـوذ 
طبيعـي، نقـش و منافـع يكديگر را در منطقه به رسـميت بشناسـند و امريكا 
بايـد بـه تقويـت روابـط عـاري از اختـالف بيـن ايـران و عربسـتان كمـك 

» كند.
موســويان به دوستي و آشــنايي خود با عربستان بســيار مي بالد. او افتخار 
مي كند كه در اواســط دهه 1990 ميانجي آشــتي بين ملك عبداهلل پادشاه 
عربســتان و رئيس جمهور ايران هاشــمي رفســنجاني بوده اســت. از نظر 
موســويان، آن تماس ها به نتيجه رسيد و دوران همكاري و آشتي ميان دو 

كشور تا سال 2005 ميالدي ادامه داشت. 

منبع: الحيات
15 دسامبر 2013 )24 آذر 1392(

نويسنده: جمال خاشقجي
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ماجراي لوينسون

آسوشــيتدپرس مي نويســد: جزئيــات ناپديدشــدن غيرعــادي لوينســون در 
اســنادي كــه بــه دســت آسوشــيتدپرس رســيده يــا آنهــا را بررســي كــرده 
تشــريح گرديــده اســت و افــزون بــر ايــن، در خــالل چنــد ســال گذشــته 
مصاحبه هايــي نيــز در ايــن زمينــه بــا ده هــا مقــام فعلــي يــا ســابق امريكايــي 
ــراي يافتــن لوينســون ارتبــاط نزديــك  ــا جســت وجو ب ــا خارجــي كــه ب ي
ــدن  ــه شــرط گمنام مان ــاً تمامــي آنهــا ب داشــته اند انجــام داده اســت. تقريب
ــوع  ــن موض ــاره اي ــث درب ــق بح ــي ح ــر قانون ــرا از نظ ــد زي ــخن گفتن س

حســاس را نداشــتند.
ـــا ســـيا را  آسوشـــيتدپرس ابتـــدا در ســـال 2010ميـــالدي ارتبـــاط لوينســـون ب
ـــات بيشـــتر  ـــه گـــزارش در جهـــت برمالكـــردن جزئي ـــه ارائ ـــد كـــرد و ب تأيي
ـــن  ـــار اي ـــه انتش ـــرد ك ـــت ك ـــار موافق ـــه ب ـــزاري س ـــن خبرگ ـــه داد. اي ادام
ـــال  ـــت در ح ـــكا گف ـــت امري ـــرا حكوم ـــدازد، زي ـــق ان ـــه تعوي ـــرا را ب ماج
ــور  ــه كشـ ــدن او بـ ــراي بازگردانـ ــي بـ ــرنخ هاي نويدبخشـ ــري سـ پيگيـ

ـــت. اس
ــه  ــد ك ــزارش مي ده ــرا را گ ــت ماج ــن عل ــه اي ــون ب ــيتدپرس اكن آسوش
تقريبــاً پــس از هفــت ســال كــه از ناپديدشــدن او مي گــذرد، آن تالش هــا 
ــچ  ــت هي ــته، دول ــال گذش ــه س ــد. در س ــالي از آب درآمده ان ــا پوش باره
ــات  ــن، مقام ــت. در ضم ــاورده اس ــت ني ــودن او به دس ــانه اي از زنده ب نش
ــاً به طــور مســلم از قبــل  عالي رتبــه امريــكا مي گوينــد رباينــدگان او تقريب

دربــاره وابســتگي او بــه ســيا اطــالع داشــتند.

منبع: كريسچن ساينس مانيتور
13 دسامبر 2013 )22 آذر 1392(

نويسنده: دان مورفي

رنج آسيب ديدگان سالح هاي شيميايي

ـــيميايي،  ـــالح هاي ش ـــع س ـــازمان من ـــه س ـــل ب ـــح نوب ـــزه صل ـــداي جاي ـــا اه ب
بـــار ديگـــر نظرهـــا بـــه ســـوي قربانيـــان ســـالح هاي شـــيميايي جلـــب 

ـــت. ـــده اس ش
آقـاي محمدحسـين شـگرف نخعـي، 47 سـاله كـه چشـم راسـتش را در 
جنـگ ايـران و عـراق به جهت اسـتفاده عراق از گاز خردل از دسـت داده 
بـود، در كنفرانـس كشـورهاي عضو كنوانسـيون منع سـالح هاي شـيميايي 
كـه در هـاگ هلنـد برگزار شـد، شـركت كـرد. او در اين اجالس با نشـان 
دادن عكـس چشـم راسـت خـود كـه تحت تأثيـر گاز خـردل قـرار گرفتـه 
بـود، آسـيب هاي واقعـي كـه سـالح هاي شـيميايي بـر جـاي گذاشـت بـه 

قربانيـان معرفـي كرد.
به گفته آقاي شــگرف نخعي،كساني كه چند ساعت پس از غوطه ورشدن 
گاز خردل در منطقه جنگي واقع در جنوب ايران پوستشــان ســوخته بود، 
پس از مدت 45 روز نتوانســتند چشمشان را باز كنند و قدرت بينايي چشم 
چپم، با عمل جراحي در كشــور انگلستان برگشــت، ولي چشم راستم را 
از دســت دادم. بر اثر گاز خردل پوســت من هم سوخت و به همين جهت 
هميشــه كپسول اكسيژن همراه دارم.« محمدحسين شگرف نخعي در ادامه 
خاطرنشــان كرد: »چنانچه ســرما بخورم فوراً عوارض شــيميايي تشــديد 
مي شود. با اينكه 27 سال از آن زمان گذشته، ولي هنوز بدنم بسيار ضعيف 

است.«

منبع: ماينيچي
10 دسامبر 2013 )19 آذر 1392(

نويسنده: يوشي هيكو سايتو

اتهام به بشار اسد

اقدام ســازمان ملل متحد به متهم كردن رســمي رئيس جمهور بشار اسد به 
ارتكاب جنايات جنگي گســترده، موجب شد محاسبات جنگ در سوريه 
برهــم ريــزد و آينده كنفرانس »ژنــو2« با توجه به ترديدهايــي كه درباره 
امــكان برگزاري آن وجود دارد در هاله اي از ابهام قرار گيرد، هرچند روز 

22 ژانويه براي برگزاري آن تعيين شده است.
همزمـان بـا افزايـش احتمـال اعالم انصـراف دمشـق از شـركت در كنفرانس 
ژنـو و اسـتفاده مسـكو از حـق وتـو بـراي ناكام گذاشـتن هـر پيش نويسـي كه 
پيـالي، رئيـس كميسـيون  نـاوي  اسـد درخواسـت شـود،  در آن محاكمـه 
حقوق بشـر سـازمان ملـل گفـت كميتـه تحقيـق بين المللـي به شـواهد محكم 
و قطعـي دسـت يافته اسـت كه نشـان مي دهـد مسـئوالن بلندپايه نظام سـوريه 
جرائـم  و  جنگـي  جنايـات  مرتكـب  كشـور  ايـن  رئيس جمهـور  جملـه  از 

ضدانسـاني شـده اند.
هرچند در گذشــته بارها اشــخاص و دولت هاي مختلف انگشت اتهام را 
به سمت اســد نشــانه رفته بودند، اما اين اولين بار اســت كه سازمان ملل، 
رئيس جمهور ســوريه را متهم مي كند كه در طول تقريباً ســه ســال جنگ 
داخلي با ســالح هاي كشنده، مردم خود را هدف قرار داده است. با وجود 

اين دمشق به سرعت اظهارات پيالي را تكذيب كرد. 

منبع: الوطن
4 دسامبر 2013 )13 آذر 92(

نويسنده: مازن حماد

مسئله اوكراين و نقش شبكه هاي اجتماعي

مسـئله اوكرايـن در حـد دوراهـي اروپـا/ روسـيه تنـزل نمي يابـد و خـود 
يانوكوويـچ يـك طرفـدار سرسـخت روسـيه نيسـت. همچنيـن بـه يوليـا 
تيموشـنكو، نخسـت وزير سـابق كـه بعـد از به قـدرت رسـيدن يانوكوويچ 
روانـه زنـدان شـد، به عنـوان فـردي انقالبي كـه مي خواهد پل هـاي موجود 
بـا مسـكو را قطـع كند و گامش را به سـوي بروكسـل دراز كند، نگريسـته 
نظرگرفتـن  در  ضـرورت  از  خـود  شـيوه  بـه  آنـان  دوي  هـر  نمي شـود. 
همسايگانشـان الهـام گرفته انـد و بـا علـم بـه اينكـه اوكرايـن بايـد تعادلش 
را حفـظ كنـد. تفـاوت )يكـي از تفاوت ها( در اين اسـت كه يكـي از آنها 

بيشـتر بـه سـمت روسـيه و ديگـري بـه سـمت اروپـا گرايـش دارند.
...دقيقـاً پُسـتي در فيس بـوك كـه مصطفـي نايـم، روزنامه نـگار اوكراينـي 
افغاني االصـل زيـر آن را امضـا كـرده بود، باعـث برپايي اجتمـاع عظيم 21 
نوامبرگرديـد كـه طـي آن 100 هزار نفر در ميدان اسـتقالل كـه بزرگترين 
محوطـه بـاز در شـهر كي يـف به شـمار مي آيـد، گردهـم آمدنـد. همـان 
ميدانـي كـه در آن يـاد انقـالب نارنجـي گرامـي داشـته شـد. از آن شـب 
در #توئيتـر يوروميـدان يعنـي هاش تـگ ]شـيوه اي در توئيتـر كـه كمـك 
مي كنـد تـا اطالعـات مربـوط بـه يـك موضـوع يك جـا جمـع شـوند. بـا 
كليك كـردن روي موضوعاتـي كـه بـا تـگ # شـروع شـده اند مي تـوان 
مابقـي توئيت هـاي مرتبـط را پيـدا كـرد[ بسـيار دقيقـي كـه علـت و محـل 
اعتـراض را در خـود دارد بـه لوگـوي حقيقـي نبـردي تبديـل گرديـد كـه 
نسـلي كه براي اولين بار وارد سياسـت شـده، آن را مطرح سـاخت. مكاني 
بايـد ديـد كـه آيـا در آينـده ايـن همه جـار و جنجـال خواهد توانسـت راه 

گريـزي يافتـه و بـر انتخابـات و كاخ تأثيـر بگذارد.

منبع: اروپا
1 دسامبر 2013 )13 آذر 1392(

نويسنده: ماتئو تاكني
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نگراني دولت مركزي عراق 
از توافقات نفتي كردها با تركيه 

كردهــاي عراقــي ســرگرم فــروش مســتقيم نفــت و گاز طبيعــي بــه تركيــه 
هســتند؛ ايــن موضــوع واشــنگتن و دولــت مركــزي عــراق را بســيار 
ــي  ــتقالل نفت ــه اس ــد ك ــم دارن ــن بي ــا از اي ــت. آنه ــرده اس ــت ك ناراح
ــه ســوي اســتقالل كلــي پيــش ببــرد و شــالوده كشــور  كردهــا، آنهــا را ب

فروپاشد.  را 
ــا  ــوه آنه ــه ارزش بالق ــه ك ــا تركي ــراق ب ــتان ع ــي كردس ــاي نفت توافق ه
ــراي  ــا ب ــترده تر كرده ــاي گس ــي از تالش ه ــت، بخش ــا دالر اس ميليارده
ــر اســت؛  ــرژي در ســال هاي اخي ــه ان بســتن قراردادهــاي مســتقل در زمين
از جملــه ايــن تالش هــا كــه دولــت مركــزي را بــه حاشــيه رانــده اســت، 
ماننــد  شــركت هاي خارجــي  بــا  اكتشــاف  توافق هــاي  بــه  مي تــوان 
اشــاره كــرد. كردهــا و  موبيــل«، »شــورون« و »گازپــروم«  »اكســون 
ــد  ــه اي ـ83 ـ درصــد مي دهن ــه بغــداد ســهم منصفان ــد ب ترك هــا مي گوين
ــي را  ــن قراردادهاي ــه چني ــت ك ــت مدت هاس ــمي پايتخ ــات رس ــا مقام ام

مي داننــد. غيرقانونــي 
كردهــاي عراقــي، منطقــه خودمختــار و بــه نســبت آبــاد خــود را در شــمال 
عــراق اداره مي كننــد و بــر گمــركات آن نظــارت دارنــد، نيروهــاي 
ــود را اداره  ــي خ ــت خارج ــد و سياس ــود را دارن ــي خ ــي و اطالعات نظام
ــه اي دارد. ــد جداگان ــن قوانيــن روادي ــد. منطقــه كردســتان همچني مي كنن

ديويــد ال گلدوايــن، مســئول هماهنگــي امــور بين المللــي انــرژي وزارت 
امــور خارجــه امريــكا، در دولــت اول اوبامــا، بــا اشــاره بــه شــرايط تشــكيل 
دولــت منطقــه اي كردســتان در عــراق گفــت رهبــري كردهــاي عــراق در 
مذاكــرات بــا بغــداد، موقعيــت خــود را بــراي خودمختــاري بيشــتر تثبيــت 
مي كنــد؛ امــا از آنجــا كــه روابــط آنــكارا و بغــداد همچنــان رو بــه بهبــود 
ــد  ــتان بتوان ــه اي كردس ــت منطق ــه دول ــرد ك ــور ك ــوان تص ــت، نمي ت اس

بــدون رضايــت بغــداد بــه تركيــه چيــزي صــادر كنــد.

منبع: نيويورك تايمز
3 دسامبر 2013 )12 آذر1392(

نويسنده: تيم آرانگو، كليفورد كراوس

ربودن راهبه ها در سوريه 

جهادگــران ســوري در شــب اول تــا دوم دســامبر، 12 راهبــه ارتدوكــس 
را در صومعــه مارتــكال در نزديكــي روســتاي معلولــه كــه اكثريــت ســكنه 

آن مســيحي هســتند، ربودنــد.
ــوي  ــه، در گفت وگـ ــاي صدنايـ ــد كليسـ ــادر ارشـ ــان، مـ ــيورونيا نبهـ سـ
تلفنـــي گفـــت كـــه در روز دوشـــنبه ســـاعت 23:30 توانســـته بـــود بـــا 
ـــت: »او و 11  ـــد. او گف ـــت كن ـــه صحب ـــادر ارشـــد معلول ـــاف، م ـــا صي پالژي
ـــرود  ـــه اي در يب ـــكار در خان ـــوان خدمت ـــه ج ـــراه س ـــه هم ـــر ب ـــه ديگ راهب

ــت.« ــا نيسـ ــم آنهـ ــس مزاحـ ــده اند و هيچ كـ ــتقر شـ ــي مسـ به راحتـ
چـرا شورشـيان آنهـا را بـا خـود بردنـد؟ آيـا قصـد دارنـد آنهـا را بـه سـپر 
انسـاني يـا مبادلـه تبديـل كننـد؟ آيـا بيـن ربـودن آنهـا و نبـرد قلمـون بيـن 

ارتـش سـوريه و شورشـيان ارتبـاط وجـود دارد؟ 

منبع: الكروا
3 دسامبر 2013 )12 آذر 1392(

نويسنده: اگنس روتيول

خواسته هاي تظاهركنندگان اوكرايني 

براي تظاهركنندگان در كي يف، پيوســتن بــه اروپا، وعده آزادي انتخاب 
و آزادي بيان، رهايي از فســاد و خويشــاوند  بازي و بــه بيان ديگر، وعده 

آينده اي دموكراتيك است.
ــا كــه بســياري از  ــد بخشــي از ايــن اروپ ــه هميــن علــت آنهــا مي خواهن ب
ــا  ــت آنه ــن عل ــه اي ــند و ب ــده ايم، باش ــته ش ــا( از آن خس ــا )اروپايي ه م
ــيه از  ــديد روس ــار ش ــت فش ــه تح ــود، ك ــور خ ــه رئيس جمه ــروزه علي ام
امضــاي توافقنامــه اتحــاد و تجــارت بــا اتحاديــه اروپــا ســرباز زده اســت، 

تظاهــرات مي كننــد.

منبع: دي سايت
4 دسامبر 2013 )13 آذر 92(

نويسنده: ماتياس ناس

آينده اوكراين

به  ترغيب  آنها  ندارند.  ايرادي  اروپا  اتحاديه  مشوق هاي  فني  نظر  از 
اصالحات مي كنند، دسترسي به بازار مشترك را كليد مي زنند و به توسعه 
اقتصادي كمك مي كنند. مسئله اين است كه در قالب افقي درازمدت قرار 
مي گيرند. درحالي كه اوكراين بايد هر چه زودتر درصدد حل يك بحران 
جدي اقتصادي ـ مالي برآيد. اين كشور به پول هاي تازه نيازمند است، در 
غير اين صورت، اين داربست ديگر نگهدارنده نيست. بسته اروپايي آنها 
از سوي  نيز  پول كه آن  بين المللي  بسته صندوق  و  نمي كرد  پيش بيني  را 
كي يف رد شد، شروطي در خود داشت كه بر موافقت ويكتور يانوكوويچ 
نبايد اين موضوع را  تأثير مي گذاشتند. درواقع،  رئيس جمهور اين كشور 
فراموش كرد كه اوايل سال 2015 ميالدي انتخابات رياست جمهوري در 

اين كشور برگزار خواهند شد.
اين احساس وجود دارد كه يانوكوويچ هم اكنون كمك ها و تخفيف در 
همين جاست.  اروپا  با  آن  فرق  باشد.  پوتين كسب كرده  از  را  گاز  بهاي 
در  بدون  بس.  و  مي كند  اعطا  فقط  نيست،  اصالحات  خواستار  كرملين 
امضاي  همواره  كه  اروپا  اتحاديه  به  نسبت  كه  موضوع  اين  نظرگرفتن 
توافقات اقتصادي با كي يف را منوط به آزادي خانم تيموشنكو از زندان 
دانسته بود، به حقوق نگاه نمي كند. خالصه اينكه در كوتاه مدت رويكرد 

آن مؤثرتر است.

منبع: اروپا
12 دسامبر 2013 )21 آذر 1392(

نويسنده: ويتوريو استراد
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حضور نظامي امريكا در افريقا

وجود واقعيت هايي چون افزايش فعاليت هاي تروريستي و تعدد گروه هاي 
مسلح و گسترش دامنه عمليات آنان به ليبي، الجزاير، تونس و كشورهاي 
جنوب صحراي آفريقا مثل مالي، نيجر و نيجريه و حتي كامرون؛ مهر تأييد 
بر گزارش هايي است مبني بر اينكه وزارت دفاع امريكا به زودي منطقه 

شمال آفريقا را به عنوان ميدان نبرد با تروريسم اعالم خواهد كرد.
ازجمله بهانه هاي مورد نياز در اين گونه مأموريت ها اين است كه كشورهاي 
اسالم گرا  مسلح  گروه هاي  از  وحشت  شرايط  در  آن  مردم  و  منطقه 
جمله  از  است،  يافتن  تحقق  حال  در  هدف ها  اين  از  برخي  گيرند.  قرار 
انصارالشريعه  ازجمله  تندرو  با كابوس واقعي گروه هاي  ليبي  اينكه مردم 
زندگي مي كنند. اين گروه در كشور همسايه، تونس، مسئوليت ترورها و 
كشتن نيروهاي ارتش و پليس را برعهده گرفت و براي اجراي حمالتي 
وحشت  افزايش  باعث  و  مي دهد  قرار  هدف  را  اقتصادي  تأسيسات  كه 

شهروندان مي شود، برنامه ريزي كرد.

منبع: الخليج
1 دسامبر 2013 )13 آذر 1392(

نويسنده: مفتاح شعيب

قدرت گرفتن دولت اسالمي عراق و شام
گروه موسوم به ISIS بيش از يك سال است كه قصد روزافزون خود براي 
از  نظامي خود  عين حال، ساخت ظرفيت  در  و  عراق  تضعيف حكومت 
طريق فراري دادن نيروها از زندان و استخدام افراد را نشان داده است. اين 
سازمان كه در عراق تأسيس شد، ولي به واسطه جنگ داخلي در سوريه 
ـ واقع در همسايگي آن كشور ـ قدرت گرفت، بلندپروازي هاي خود را 

براي تسلط بر هر دو كشور توسعه داده است.
مورد  صدها  ـ  تمام  نه  اگر  ـ  از  بسياري  مسئوليت  ستيزه جو  گروه  اين 
حمله اي را برعهده گرفته است كه در سال جاري، جان بيش از 6200  نفر 
از مردم را در عراق گرفته است و بدترين خشونت ها از سال 2008 ميالدي 

به اين سو محسوب مي شود.
اكنـون بـه نظـر مي رسـد كـه ايـن گـروه وارد مرحلـه تـازه اي از انقـالب 
خود شـده و مدعي اسـت كه در برخي از مناطق سـوريه در حال تأسـيس 
پايه هـاي اوليـه يـك حكومـت ـ از جملـه دادگاه هـا، مـدارس و نهادهـاي 
اداري مدنـي  ـ اسـت و ظاهـراً  قصـد انجام يـك چنيـن كاري را در عراق 

دارد. نيز 

منبع: واشنگتن پست
8 دسامبر 2013 )17 آذر 1392(

نويسنده: بن وان هوولن

موضع گيري علماي اهل سنت عليه حمالت انتحاري

ـ  مفتي اعظم عربستان سعودي ـ يكي از چهره هاي مذهبي برجسته اسالم 
نخستين  اين  گفت.  سخن  انتحاري  بمب گذاري هاي  عليه  پنجشنبه،  روز 
باري نبود كه »شيخ عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ« چنين موضعي گرفته 
است، ولي اين سخنان او از تأكيد ويژه و عموميت بيشتري برخوردار بود.

به وسيله  ـ  انتحاري  بمب گذاري هاي  است؟  بوده  چه  آن  احتمالي  دليل 
مسلمانان و عليه يكديگر ـ خاورميانه را گرفتار كرده است.

»جنايات  غيرنظاميان  انتحاري  كشتار  كه  گفت  سعودي  روحاني  اين 
بزرگي« عليه تعاليم اسالمي محسوب مي شود. ولي او ميان بمب گذاري ها و 
بمب گذاران تمايز قائل شد و گفت بمب گذاران »مورد سوء استفاده فكري« 

قرار گرفته اند و به ابزاري »براي نابودي خود و جوامع« تبديل شده اند.
شيخ ماهر حمودـ  يك روحاني اهل سنت در لبنانـ  ماه گذشته در مصاحبه 
توجيه  را  انتحاري  حمالت  كه  مسلمان  روحانيون  آن  گفت  »االخبار«  با 
مي كنند »مدعياني هستند كه با كنار هم قراردادن قسمت هاي مختلف متون 

مذهبي، فتاوي مورد دلخواه خود را صادر مي كنند«.

منبع: كريسچن ساينس مانيتور
12 دسامبر 2013 ) 21 آذر 1392(

سرمقاله

كاهش اهميت جهاني امريكا

بيــش از نيمي )از مردم امريــكا( بر اين باورند كه 10 ســال پيش، اهميت 
جهاني امريكا بيشتر بود. در سال 2004ـ  سه سال پس از حمالت تروريستي 
به نيويورك و واشنگتن و يك سال پس از حمله به عراق ـ تنها يك پنجم 

مردم بر اين عقيده بودند.
امــا بيش از 2000 نفر از پاســخ دهندگان به پرســش يك نظرســنجي، از 
دســت دادن نفوذ كشورشان را، نه به عنوان اشــتباهي كه باراك اوباما بايد 
هر چه زودتر اصالح كند، بلكه به عنوان يك واقعيت مسلم مي پذيرند. اين 
نظريه با نتايج بررسي هايي كه روز سه شنبه پژوهشگران در واشنگتن درباره 
»جايگاه امريكا در جهان« ارائه دادند، همخواني دارد: براي اولين بار، بيش 
از نيمي از امريكايي ها با اين گفته موافق هســتند كه »در عرصه بين المللي، 

امريكا بايد بيشتر به امور خود رسيدگي كند.« 

منبع: فرانكفورتر آلگماينه سايتونگ
 5 دسامبر 2013 )14 آذر 1392(

نوسينده:آندره آس راس 

احتمال حضور ايران در كنفرانس »ژنو2«

براي نخســتين بار ائتالف ملي سوريه خواهان مشاركت ايران در كنفرانس 
»ژنو 2« شــد. پيش از اين، ائتالف ملي ســوريه بارها اعــالم كرده بود كه 
شــركت ايران در كنفرانس مربوط به ســوريه غير قابل قبول است، زيرا بر 
اساس اطالعات رسيده براي مخالفان، شبه نظاميان ايراني در جبهه نيروهاي 

دولتي مبارزه مي كنند.
در بيانيــه مخالفان آمده اســت كه براي نخســتين بار، ائتالف ملي مخالفان 
سوري و نيروهاي انقالبي به ايران ـ متحد اصلي دمشق  ـ اجازه داده اند در 

كنفرانس »ژنو 2« شركت كند.      
منبع: راسيسكايا گازتا

14 دسامبر 2013 )23 آذر 1392(

در اين طرح گروه تروريستي انصار الشريعه، انصار الفجيعه ناميده شده، طرح از عمر الكدي
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كاهش كارايي اوپک

انقالبـــي كـــه در دهـــه اخيـــر بـــه واســـطه بهره بـــرداري بيـــش از پيـــش 
ــا روش  ــه بـ ــي كـ ــت )نفتـ ــده اسـ ــد آمـ ــيل پديـ ــت شـ ــر از نفـ انبوه تـ
ـــه آن را  ـــي ك ـــنگي ُرس ـــاي س ـــه اليه ه ـــا تجزي ـــك و ب ـــكافت هيدرولي ش
ـــتخراج  ـــاال اس ـــيار ب ـــار بس ـــا فش ـــق آب ب ـــق تزري ـــد ازطري ـــوس مي كنن محب
مي شـــود(، عامـــل افـــول اوپـــك اســـت. ايـــن منبـــع انـــدك در تمـــام 
جهـــان به وفـــور يافـــت مي شـــود )البتـــه در كشـــورهاي عضـــو اوپـــك 
ـــري  ـــكه ذخاي ـــارد بش ـــت كم 1150 ميلي ـــا دس ـــت( ب ـــدك اس ـــزان آن ان مي
كـــه از نظـــر اقتصـــادي قابـــل اســـتخراج بـــرآورد شـــده اند )كـــه 850  
ميليـــون آن فقـــط در امريكاســـت( در مقابـــل 1669 ميليـــارد بشـــكه از 
ــت  ـــد آن در دسـ ـــه 72/6 درص ــارف« ك ـــالح »متعـ ـــه اصط ــر ب ذخايـ

اعضـــاي اوپـــك اســـت.
ــي نفــت از بيــش از 50  ــازار جهان ــر ب ــب، ســلطه اوپــك ب ــن ترتي بدي
ــي  ــد كنون ــه 33 درص ــتم ب ــرن بيس ــه 70 ق ــت ده ــال هاي نخس ــد س درص
كاهــش يافتــه اســت: در مــاه اكتبــر گذشــته، توليــد آن بــه 30/5 ميليــون 
بشــكه در روز رســيد، يعنــي بــه پايين تريــن ســطح در دو ســال اخيــر 
ــراي  ــون بشــكه در روز. ب ــي 91/8 ميلي ــر يــك مجمــوع كل جهان در براب
ــراي  ــه ب ــردد ك ــيم مي گ ــازار ترس ــرل ب ــت دادن كنت ــل از دس ــن كارت اي
ــه در آن  ــي ك ــدت زمان ــراي م ــي ب ــداد دارد يعن ــال امت ــت كم 20 س دس
نفــت شــيل جايگزينــي بــه لحــاظ اقتصــادي بــه صرفــه در مقابــل بســياري 

ــود. ــد ب ــارف خواه ــاي متع از نفت ه

منبع: ايل سوله 24 اوره
2 دسامبر 2013 )14 آذر 1392(

نويسنده: پاولو ميلياواكا

كمبود شديد گاز در پاكستان

از آنجا كه در كارخانه هاي نســاجي بر اثر كمبود گاز بيشتر از يك شيفت 
در روز نمي شود كار كرد، خسارت وارده تنها در ايالت پنجاب به مبلغ 72 
ميليارد روپيه پاكستان رسيده و در صورت توقف كامل تأمين گاز طبيعي، 
صادرات صنايع نســاجي كه به مبلغ يك ميليارد و 200 ميليون دالر در ماه 
اســت، از دســت خواهد رفت. هم اكنون در برابــر تقاضاي حدود يكصد 
ميليون مترمكعــب در روز تنها مي تواند كمتر از نصف تقاضا و حدود 41 

ميليون مترمكعب را در روز تأمين كند.
دولت پاكســتان براي كاهش كمبود گاز طبيعي طرحي را در دســت اجرا 
دارد كــه از ايران به ميزان 21 ميليون و 500 هــزار مترمكعب در روز گاز 
طبيعــي وارد كند اما اين طرح، گذشــته از اختالفات ايران با كشــورهاي 
غربي پيرامون مســائل هسته اي، در پيشــرفت احداث خط لوله در قلمروي 

پاكستان به جهت كمبود سرمايه عقيم مانده است.

منبع: سانكي
16 دسامبر 2013 )25 آذر 1392(

پايان تاريخ پايان يافت

ــوروي،  ــي ش ــس از فروپاش ــا پ ــران: فوكويام ــم انداز اي چش
ليبــرال دموكراســي و مصــداق آن امريــكا را پايــان تاريــخ 
اعــالم كــرد و والتــر ميــد نويســنده ايــن مقالــه  در مخالفــت 
بــا تغييــر اســتراتژي اوبامــا نگــران اســت آنچــه در شــوروي 

اتفــاق افتــاد در امريــكا نيــز اتفــاق بيفتــد.
ـــه اي  ـــاره زوال قـــدرت امريـــكا را »والتـــر راســـل ميـــد« در مقال نگرانـــي درب
ـــه  ـــكا« ب ـــع امري ـــه »مناف ـــت« در فصلنام ـــان ياف ـــخ پاي ـــان تاري ـــوان »پاي باعن
چـــاپ رســـانده اســـت. »ميـــد« هشـــدار مي دهـــد كـــه تالش هـــاي 
ـــكا در دوره  ـــدازه امري ـــش از ان ـــدات بي ـــتن تعه ـــراي كنارگذاش ـــا ب اوبام
رياســـت جمهوري جـــورج بـــوش، ســـبب جسورترشـــدن كشـــورهايي 
چـــون روســـيه، چيـــن و ايـــران شـــده اســـت كـــه از آنهـــا تحت عنـــوان 
»قدرت هـــاي مركـــزي« يـــاد مي شـــود. عقب نشـــيني ظاهـــري امريـــكا، 
ـــي  ـــه گريزگاه ـــت ك ـــه اس ـــر انداخت ـــن فك ـــه اي ـــور را ب ـــن كش ـــاي اي رقب
ــيوه  ــت شـ ــد و در نهايـ ــدا كننـ ــكا پيـ ــيدن امريـ ــه چالش كشـ ــراي بـ بـ

اجـــراي سياســـت جهانـــي را تغييـــر دهنـــد.«
ـــكا احتمـــاالً پاســـخ خواهـــد داد آنچـــه را كـــه منتقـــدان آن را  ـــت امري دول
ـــي  ـــن نظم ـــراي تعيي ـــي ب ـــع تالش ـــد، در واق ـــي مي كنن ـــكا تلق ـــف امري ضع
ـــدار  ـــاي طرف ـــراي قدرت ه ـــت ب ـــن اس ـــه ممك ـــي ك ـــت، نظم ـــاوت اس متف
ـــا در  ـــد، ام ـــايند نباش ـــعودي خوش ـــتان س ـــون عربس ـــود همچ ـــع موج وض
ـــد آورد. ـــان خواه ـــه ارمغ ـــتري را ب ـــات بيش ـــه ثب ـــن منطق ـــراي اي ـــت، ب نهاي

منبع: واشنگتن پست
14 دسامبر 2013 )23 آذر 1392(

نويسنده: ديويد ايگناتيوس 

افزايش حمايت از توافق هسته اي

زبيگنيو برژينســكي، مشــاور امنيت ملي در دولت كارتر، چندي پيش در 
توئيتر خود نوشت: »كنگره سرانجام از تالش هاي نتانياهو براي ديكته كردن 

سياست هاي امريكا ناراحت شده است.«
او بعــداً در يك توئيت ديگر افزود: »توافق هاي تاريخي با ايران: برندگان: 

كري، روحاني و عقل سليم. بازندگان: جنگ طلبان منطقه.«
برژينســكي گفت:» البته در نبود اين توافق گزينه احتمالي نوعي درگيري 
نظامــي بود كه در آن ما در ابتدا به پيروزي كوتاه مدتي دســت مي يافتيم، 
امــا احتماالً در يــك درگيري به مراتب طوالني تر و گســترده تر منطقه اي 

گرفتار مي شديم.

منبع: نشنال پست
15 دسامبر 2013 )24 آذر 1392(

نويسنده: ويليام مارسدن

سنگ اندازي اسرائيل در مسيرمذاكرات 

اسرائيلي   روزنامه  در  فلسطيني،  مستعفي  مذاكره كننده  شتايه،  محمد 
تنها  اسرائيل  سياست  ميالدي   1967 سال  »از  برمي آورد:  فرياد  هاآرتص 
حداقل  با  فلسطين  سرزمين  حداكثر  تصرف  است:  داشته  هدف  يك 
به طور مستقيم  با غيرقابل تحمل ساختن زندگي آنها  فلسطيني ها و  سكنه 
يا غيرمستقيم تا آنها را مجبور به خروج از سرزمين خود كند. اين روند 
در  مانع  بزرگترين  و  بين المللي  حقوق  در  آشكار  جرمي  شهرك سازي، 

موفقيت راه حل دو دولت است كه ناشي از اجماع بين المللي بود.«
موضوع ديگر عدم توافق، خواست اسرائيل مبني بر حفظ سربازان در دره 
اردن است. درخواست غيرقابل قبول براي فلسطيني ها كه در برابر، حاضر 
ديپلماتيك  منبع  يك  هستند.  بين المللي  نيروي  يك  به  حضور  اجازه  به 
اردن  اشغال دره  پايان  توافق صلح مستلزم  »امضاي  تأكيد مي كند:  منطقه 
توسط اسرائيلي هاست كه منابع مهم طبيعي فلسطين را به خود اختصاص 

داده اند.

منبع: لوپوئن
6 دسامبر 2013 )18 آذر 1392(

نويسنده: آرمين عافي
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چرا پ.ك.ك. به تهديدهايش عمل نمي كند؟

پ.ك.ك. با وجود تهديدها و تعيين ضرب االجل هاي گاه و بي گاه براي 
از ســرگيري جنگ با ارتش تركيه، تاكنون هيچ كــدام از تهديدهايش را 
عملي نكرده است و ضرب االجل ها را يكي پس از ديگري تمديد مي كند. 

عوامل زيادي كردها را وادار مي كند براي دســت به اسلحه بردن مجدد به 
منظور دستيابي به حقوق خود درنگ كنند.

نخست اينكه جنگ داخلي در ســوريه ديگر محدود به طرف هاي درگير 
در داخل اين كشور نيست و بحران سوريه از آغاز به ميدان كشمكش بين 
قدرت هاي منطقه اي و بين المللي تبديل شده است. اين فضا فرصتي طاليي 
براي كردهاي ســوريه ايجاد كرده است تا با وجود اندك بودن جمعيتشان 
كه نزديك به دو مليون نفر اســت ابراز وجود كنند. براي اولين بار اســت 
كه حزب كارگران كردســتان تركيه از طريق حزب اتحاد دموكراتيك به 
رهبري »صالح مسلم« بر بخشي از كردستان بزرگ در خاورميانه كه همان 
شمال سوريه است تسلط پيدا كرده است. حزب كارگران كردستان قباًل در 
داخل تركيه و همچنين در شمال عراق كه زير نفوذ مسعود بارزاني و جالل 
طالباني اســت شكســت خورده بود. پ.ك.ك. به منظور تحكيم سيطره 
خود بر سوريه حاضر به گشودن جبهه ديگري در داخل تركيه نيست، زيرا 
چنين كاري باعث مي شود  حمايت نظامي پ.ك.ك. از كردهاي سوريه 
كه در انتظار نتيجه كنفرانس »ژنو2« درباره ســوريه هســتند تضعيف شود. 
اگر پ.ك.ك. موفق به تثبيت ســيطره خود بر مناطق كردنشــين ســوريه 
شــود، در مذاكره با دولت تركيه درخصوص مناطق كردنشين اين كشور 

برگ برنده مهمي در دست خواهد داشت.
ديگر اينكه، حزب كارگران كردســتان با وجود داشــتن رويكرد نظامي، 
اهميت زيادي براي اثبات حضور سياســي خود در تركيه از طريق شركت 
در انتخابات شــوراي شهر كه قرار است ماه مارس آينده برگزار شود قائل 
اســت. پ.ك.ك. قصد دارد از اين طريــق ثابت كند كه كردهاي تركيه 
طرفدار پ.ك.ك. هســتند، نه اردوغان يــا بارزاني كه در اين مرحله عليه 

اوجاالن با اردوغان ائتالف كرده است.
همچنيــن حزب كارگران كردســتان اعتقــاد دارد امتيازاتي كــه احتماالً 
اردوغــان به كردهــا مي دهد ـ با وجــود اندك بودنش ـ نســبت به آنچه 
ممكن است احزاب مخالف او يعني حزب جمهوريت خلق و جنبش ملي 
وابسته به قومگرايان تندرو بدهند، بهتر است. به همين علت تالش مي كند 
اردوغان را به اعطاي امتياز ترغيب كند تا دست خالي از اين معامله بيرون 
نرود، زيرا جايگزين چنين معامله اي، آغاز جنگي است كه به تركيه آسيب 
مي رساند، ولي عقب نشيني دولت تركيه را صرف نظر از اينكه اسالم گرايان 

يا نظاميان يا الئيك ها در قدرت باشند، تضمين نمي كند.

منبع:الشرق
7 دسامبر 2013 )16 آذر 1392(

نويسنده: محمد نورالدين

قدرت گرفتن گروه هاي جهادي در سوريه

يك ديپلمات ســازمان ملل متحــد در خاورميانه تصديــق مي كند: »يك 
اســطوره فروريخت، دســت كم اكنــون مي دانيم كه ارتش آزاد ســوريه 
عنواني بيش نيســت و ديگر وجود ندارد.« مشــكل، ميزان نفوذ غربي ها در 
ميــدان نبرد اســت. اروپايي ها و امريكايي ها با آگاهي از اين كاســتي ها با 
چندين گروه شورشي سلفي كه در اواخر نوامبر پس از جداشدن از ارتش 
آزاد سوريه در يك جبهه اسالمي ســازماندهي شدند، گفت وگو كردند. 
امــا از آن زمان تاكنــون، تنش ها بين دو قطب شورشــي در ميدان نبرد به 
نفع گروه هاي جهادي به ويژه عمده ترين آنها يعني دولت اســالمي شــام و 
عراق كه گروگان هاي زيادي در اختيار دارد، افزايش يافته اســت. تهديد 
ســلفي ها آن چنان افزايش يافته است كه بيش از پيش افرادي در امريكا و 
اروپا از سرگيري همكاري امنيتي با رژيم اسد را براي مهار پيوستن حدود 
2000 جوان اروپايي و امريكايي به جهاد در ســوريه، ضروري مي دانند. به 
تازگي يك ديپلمات فرانسوي اذعان نمود: »برخي شورشيان الئيك حتي 

به صفوف ارتش سوريه بازگشته اند.«
ســـلطان نشين هاي  برخــي  دوگانــه  بــازي  همچنيــن  اطمــه«  »واقعــه 
خليج }فــارس{ را فــاش ســاخت كــه بي ترديــد متحــد غربي هــا در 
برابــر اســد هســتند امــا از گروه هــاي ســلفي همچــون ارتــش اســالم 
ــت  ــتند حماي ــالمي هس ــد اس ــه جدي ــاي جبه ــه از اعض ــام ك و احرارالش
مي كننــد. بــه نوشــته روزنامــه الشرق االوســط ايــن افســر ارتــش آزاد 
ــالم( و  ــش اس ــده ارت ــوش، )فرمان ــران عل ــت: »زه ــم گف ــا خش ــوريه ب س

ابوطلحــه )از احــرار اشــام( جــاي ژنــرال ادريــس را گرفته انــد.«

منبع: فيگارو
13 دسامبر 2013 ) 22 آذر 1392(

نويسنده: ژرژ مالبرونو

نگراني از حضور القاعده در سوريه 

ژنرال ســليم ادريس ـ فرمانده ارتش ميانه رو آزاد سوريه ـ روز دوشنبه در 
يك مصاحبه تلفني اظهار داشــت كه آماده پيوســتن به مذاكرات صلح به 
اصطالح »ژنو2« مي باشــد كه براي روز 21 ژانويه برنامه ريزي شده است، 
مشروط بر آنكه رژيم سوريه با اقدامات اعتمادساز، مانند ايجاد يك داالن 

امدادي بشردوستانه به مناطق تحت محاصره موافقت كند.
ادريـس بـر تهديـد اعمـال شـده ازسـوي گـروه تحـت حمايـت القاعـده 
موسـوم بـه »دولـت اسـالمي عـراق و شـام« )ISIS( تأكيـد كـرد و گفـت 
كـه ايـن گـروه بـراي آينـده سـوريه بسـيار خطرناك اسـت و ارتـش آزاد 
سـوريه به دنبـال كناررفتـن اسـد، آماده پيوسـتن بـه ارتش منظم كشـور در 

مبـارزه با آنهاسـت.
ادريس مي گويد ارتش آزاد سوريه در دو جبهه ـ عليه مبارزان القاعده در 
24 نقطه در طول شــش ماه گذشــته و عليه ارتش اســدـ  به مبارزه مشغول 
اســت. گفته مي شود كه سازمان ســيا در هر ماه تعداد 200 نفر از مبارزان 
را بــراي ادريس آموزش مي دهد. ولي اين فرمانده به حمايت هاي مذكور 
اذعــان نكرده اســت. ادريس در پاســخ به ســؤالي در مــورد توصيه هاي 
تاكتيكي امريكا براي انجام عمليات هــاي چريكي »جنگ و گريز« هرچه 
بيشــتر، چنين پاسخ داد كه او به زيردســتان خود توصيه كرده است تا »در 
گروه هــاي كوچك مبــارزه كنند و پس از ضربه زدن بــه اهداف خودـ  و 

بدون تالش براي كنترل بر منطقه ـ حركت كنند.

منبع: واشنگتن پست
3 دسامبر 2013 )12 آذر 1392(

نويسنده: ديويد ايگناتيوس
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نياز به يک نهضت اخالقي
نامه اي ازسـوي مهندس جواد يوسـف زاده به دفتر نشـريه ارسـال شـده كه 
نگرانـي خـود را از گسسـت اخالقـي در جامعـه ابـراز داشـته اند. گزيده اي 
از ايـن نامـه در زيـر مي آيـد و كامـل آن در سـايت meisami.net  قابـل 

اسـت. دريافت 
بايـد دريابيـم نيـاز اساسـي جامعـه چيسـت؟ بـه عبـارت عمومي تـر كجاي 
كار مي لنگـد و ريشـه گرفتاري هـاي جامعـه از كجاسـت؟ اين پرسـش در 
شـرايطي عنـوان مي شـود كـه تقريبـاً  همـه رسـانه هاي عمومـي در خدمـت 
ديـن و شـعارهاي دينـي هسـتند و بنابـر آنچـه تأكيـد مي كننـد، آموزه هاي 
خـود را مايـه رشـد و پيشـرفت و رسـتگاري و رسـيدن بـه جامعـه نمونـه 
مي داننـد و در هميـن حـال مي بينيـم كـه تقريبـاً همـه موازيـن مـورد تأكيد 
ديـن ماننـد صداقت،  امانتـداري، عدالت، وفاي به تعهـدات، دوري از ظلم 
و تبعيـض، رعايـت حقـوق ديگـران و... در عمل به شـدت كمرنگ شـده، 
طوري كـه متوليـان رسـمي دينـي نيـز از ايـن موضـوع اظهار نگرانـي كرده 

و پيوسـته هشـدار مي دهنـد راه برون رفـت چيسـت؟
بـه نظـر مي رسـد الزم اسـت يـك نهضـت فرهنگـي و اجتماعـي براسـاس 
اصولـي كـه هـم ريشـه هاي آن در فرهنـگ بومـي وجـود داشـته و نيز همه 
اقـوام، مذاهـب و پيـروان و فرقه هـاي مختلـف درون جامعـه نسـبت بـه آن 
همدلـي و پذيـرش داشـته باشـند بـه راه افتـد. ايـن اصـول از نظـر اينجانب 
اصـول اوليـه اخـالق اسـت كه تقريبـاً در ميـان تمام افـراد بشـر از مليت ها، 

مذهب هـا و حتـي نادين محورهـا نيـز مشـترك اسـت.

نقدي بر آموزش هاي ديني
ــوري  ــات جمه ــول حي ــده در ط ــن ش ــي تدوي ــات دين ــاي تعليم كتاب ه
اســالمي مملــو از متــون كالمــي در وجــود خــدا،  قيامــت،  امامــت، احكام،  
زندگــي پيامبــر)ص( و امامــان )ع(، تاريــخ اســالم و البتــه آيــات قــرآن و 
ــا در كالس،  ــن كتاب ه ــس اي ــر تدري ــالوه ب ــت. ع ــوده اس ــا ب روايت ه
ــراي  ــف ب ــبت هاي مختل ــه مناس ــدارس ب ــز در م ــددي ني ــاي متع برنامه ه
ــن اقدام هــاي آموزشــي  ــي اجــرا مي شــود. انتظــار از اي ــب دين ــه مطال ارائ
ــن  ــه فضايــل اخالقــي در بي ــان و البت ــان نوجوان ــداري در مي گســترش دين
آنــان اســت. مالحظــه مي كنيــم كــه بــا توجــه بــه گرايــش عملــي موجــود 
ــي  ــن در حال ــد اســت و اي ــورد تردي ــر آن بســيار م ــان تأثي ــان جوان در مي
اســت كــه پيامبــر اكــرم فرموده انــد مــن بــراي گســترش مــكارم اخالقــي 

مبعــوث شــده ام.
بيشــترين اهتمــام متوليــان ديــن بايــد پيــروي آن پيشــواي بــزرگ و تــالش 

بــراي گســترش عملــي اخــالق در جامعــه باشــد.
گزيده اي از نامه آقاي جواد يوسف زاده

ضمن تشكر از نشريه وزين چشم انداز ايران
در مـورد شـماره هايي كـه انتشـار يافتـه اسـت بـه ايـن نتيجـه رسـيده ام كـه 
و  راهبـردي  مهـم،  بسـيار  ميثمـي  لطـف اهلل  مهنـدس  آقـاي  سـرمقاله هاي 
پرمحتواسـت. به عنـوان انسـاني كـه در طـول مسـير زندگي خـود چه پيش 
از انقـالب و چـه پـس از پيـروزي انقـالب 1357، در عرصه هـاي سياسـي، 
فرهنگـي و اجتماعـي فعـال بـوده و تجربيـات خود را به جوانـان اين آب و 

خـاك ارائه داده اسـت.
در شـماره 82 نشـريه مي تـوان مهمتريـن گفتارهـا، گـزارش و مقاله هـا را 
مطلبـي در مـورد جنايـات و مكافـات قلمـداد كرد كـه من بيشـتر كارهاي 
ايـن گروه هـا را ارتجاعـي تلقـي كـرده ام و افسـوس فـراوان خـوردم كـه 
ايـن غائلـه ريشـه دوانـده اسـت و روزي عاقبت، عامـالن خود را هـم نابود 
مي  كنـد كـه ايـن صحبت را آقـاي خاتمـي در فـرودگاه مهرآبـاد به خوبي 
بيـان كـرده اسـت. چـه در سـال 1378 و جريـان كـوي دانشـگاه، قتل هاي 
در  سـرانجام  و  انتخابـات 1388  از  بعـد  وقايـع  و  آدم ربايـي  زنجيـره اي،  
كرمانشـاه و فـرودگاه امـام  بـه آقـاي دكتـر روحانـي لنگـه كفـش پرتـاب 
كردنـد چـون نمي خواهنـد شفاف سـازي بيـن مـردم و دولـت يـا ايـران بـا 
جهـان صـورت گيـرد. گفت وگـو بـا دكتـر محمدجـواد حق شـناس بـراي 

مـن جـوان بسـيار خـوب بـود و پاسـخ پرسـش هاي مـرا داد.
در مجمـوع، ايـن مجموعـه مـورد رهيافـت ايـن بنـده حقيـر اسـت كـه بـا 
سـرافراز  خـدا  و  مـردم  مقابـل  در  حقيقت جويـي  و  ايمـان  و  صداقـت 
بوده ايـد. بهشـت جاويـدان نصيـب اين عزيزان اسـت. درخواسـت ديگري 
از آقـاي مهنـدس ميثمـي به عنـوان روشـنفكر عصـر زمـان، به عنـوان يـك 

تحصيلكـرده مـدرن و يـك متفكـر ايـن اسـت كـه:
از شـخصيت هاي سياسـي و اجتماعـي ماننـد آقـاي دكتر سـعيد حجاريان، 
دكتـر ابراهيـم يـزدي، حبيـب اهلل پيمـان و عبـاس عبـدي بتوانيـم در ايـن 
زمـان اسـتفاده كنيـم و از تئـوري، افـكار، عقايـد و تجربيـات ايـن عزيزان 
در مجموعـه خـود اسـتفاده داشـته باشـيد، باعـث خوشـحالي و خرسـندي 

مـن مي  باشـد.
در مورد سياسـت خارجي يا اين بسـته پيشـنهادي مورد بررسـي قرار گيرد 
آيـا ايـن فضا كـه به گفته مقـام رهبـري نرمـش قهرمانانه اسـت مي تواند به 
تحولـي ختـم شـود؟ آيـا در ايـن بسـته پيشـنهادي منافـع دوطـرف به خوبي 
تأميـن مي شـود؟ آيـا مي تـوان آن يـك ميليـون شـغل را ايجـاد كـرد و بـه 
مـرور زمـان تحريم هـا را از ميـان برداشـت؟  آيـا مي تـوان بـازي بـردـ  برد 

پيش بينـي كرد؟ را 
بـا كمـال تشـكر از ايـن فعاليت هـا كـه با پشـتكار و زحمـت فـراوان همراه 
اسـت و بـه خلـق، نظريه هـاي جديـد اجتماعـي مي دهيـد و بـه مصلحـت 
چنيـن  نيازمنـد  سـخت  مـا  جامعـه  امـروز  و  عالقه منديـد  مـردم  عمـوم 
سـردبيري دلسـوز و فعال اسـت و كمك و ياري اين مجموعه كه هدايت 
و رهبـري نسـلي اسـت كـه هـر چنـد خسـته و دل بريده انـد امـا هنـوز در 
اعمـاق وجودشـان احسـاس مسـئوليت مي كننـد و مـا جوانـان بـه نوبه خود 

كوتاهـي نكـرده و تـا آخريـن نفـس همـراه شـما مي باشـيم. 
م ـ فكري

چشم انداز خوانندگان



انتشارات اميد فردا منتشر کرد
مجموعه 25 سال در ايران چه گذشت؟ )از بازرگان تا خاتمي( - نويسنده: داود علي بابايي

جلد اول: دولت موقت مهندس مهدي بازرگان - جلد دوم تا چهارم: رياست جمهوري دکتر ابوالحسن بني صدر
جلد پنجم: رياست جمهوري شهيد محمدعلي رجايي و آيت اهلل سيد علي خامنه اي

جلد ششم تا يازدهم: رياست جمهوري آيت اهلل سيد علي خامنه اي و نخست وزيري ميرحسين موسوي
جلد يازدهم )درباره وقايع سال 64( می باشد

دیگر
1	اثر	

و	4

شهيد جاويد 
درباره	قيام	امام	حسين	)ع(

و	7	اثر	دیگر
نویسنده:	صالحي	نجف	آبادي

قتل های سياسی و تاريخی سی قرن ايران
)دوره		دوم	ـ	جلد	اول:	از	سال	32	تا	57(

و	6	اثر	دیگر
نویسنده:	جعفر	مهدي	نيا

پيرامون گفته ها و ناگفته ها
)جامعه،	مردم	و	مشکالت	در	دو	دهه		اخير(

و	20	اثر	دیگر
نویسنده:	داود	علي	بابایي

پنجاه روز تاريخی
پنجاه	واقعه	ی	ناریخی	از	ميالد	مسيح	تاكنون

و	4	اثر	دیگر
نویسنده:	حبيب	اهلل	شاملویی

رساله توضيح المسائل نوين
حاوی	فتاوای	بحث	برانگيز

و	11	اثر	دیگر
نویسنده:	آیت	اهلل	دكتر	محمد	صادقي	تهراني

تهران مخوف
ایـن	اثـر	كـه	در	سـال	1304	شمسـي	ابتـدا	
در	مجلـه	سـتاره	ایـران	بـه	صـورت	پاورقي	
و	بعدهـا	بـه	شـکل	كتـاب	منتشـر	گردید،	
نخسـتين	رمان	اجتماعي	ایراني	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.

خرید	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	تاریخی،		سياسی،	ادبيات	مشروطه	و	داستان

حساب	جاري:	0209433684000		-	شماره	كارت:	3749-5432	-	6917	-	6037		بانك	صادرات	-		اميدعلي	بابایي

تلفکس:	66917449		-		66913568	-	021		خارج	از	وقت	اداري:			66906756	-	021


